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האם נחשבה הנזירות לסיגוף בעיני החכמים  /הרב פרופ' אהרון שמש

ספרי במדבר פסקה כב (מהדורת כהנא עמ' :)06–95
להזיר לה'  -מצוה להנזר לשם<.או אם נזר לשם נזיר ואם לאו אין נזיר ת"ל נזיר מכל מקום> אמר
שמעון הצדיק לא אכלתי אשם נזירות מימיי אלא אחד כשבא אחד מן הדרום יפה עינים וטוב רואי
וקווצותיו מסודרות לו תלתלים נמתי לו מה ראית להשחית שער זה נאה .נם לי רועה הייתי בעירי
והלכתי למלות מים מן הנעיים ונסתכלתי בביאה שלי פחז לבי עלי בקש להעבירני מן העולם נמתי לו
רשע הרי אתה מתגאה בשאינו שלך בשלעפר ושלרמה ושלתוליעה ,הריני מגלחו לשמים .מכתי את
ראשו ונשקתיו על ראשו נמתי לו כמותך ירבו עושין רצון המקום בישראל ועליך נתקיים איש או אשה
כי יפליא לנדור נדר נזיר להזיר לה'.

תוספתא נדרים א ,א (מהדורת ליברמן עמ' :)166
ר' שמעון אומר :כנדבת כשרין לא ,נדר בנזיר ,שחסידים הראשונים לא היו מתנדבין נזירות .שאם
ירצה להביא עולה  -יביא ,תודה וארבעה מיני לחמה – יביא .לא היו מתנדבין נזירות מפני שהן צריכין
כפרה "שנ' וכפר עליו מאשר חטא על הנפש".

ספרי במדבר פסקה ל (מהדורת כהנא עמ' :)68–60
"וכפר עליו מאשר חטא על הנפש"  -ר' אלעזר הקפר או' וכי על אי זו נפש חטא זה שצריך כפרה,
אלא שציער נפשו מן היין .והל' דב' קל וחו' ,ומה אם המצער נפשו מן היין צריך כפרה קל וחומ'
למצער נפשו על כל דבר.
ר' ישמ' או' בנזיר טמא הכת' מדבר ,שנ' "וכפר עליו מאשר חטא על הנפש" ,שמיטמי למתים.

מאת הרב פרופ' אהרון שמש

עמוד 1

עין משפט
נר מצוה
מ כ א מיי׳ פי״ג מהל׳
נלטס הל׳ כג וס״י
מהל׳ נזירומ הלכה יל
טוש״ע י״ל סימן דג סעי׳
ז:

תורה אור השלם
 .1דבר א ל בני ישראל
ןאנלךת א ל ה ם איש או
א ש ה בי יפלא לנדר נדר
נזיר להזיר ל":
במדבר ו ב

מוסף רש״י
אדם
מעל
שלא
בעולתו .שלא היה שהות
בין הקלישה לשחיטה
שינאו נה לילי מעילה
)פסחים סו.(:
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לשון חלוייס
כבבואה .למות קלסתר
פנים ! ק ד ו ש י ו פ  . ( :ו פ ה ז
עלי יצרי .ומהר עלי
יצרי והניאני לילי הרהור
)שה״ש ה יאו.

)נדיר ז.(:

תוספות
בנדבתם.
והא קתני
מגיפיה
מימה
לממגי׳ מיקשי ליה דקתני
כנלנמס והלר קמני נלר
ד״ל לאין ה׳׳נ ולשנויא
ניחא הכל :כהלל הזקן
שמניא־ן בעורה .וא״מ
אנמי היט קרי ליה נלכמ
כשטס הא ליכא שטומא
כ״א כהלל כשהנהמה
נעורה וממני׳ משמע נכל
ענין ועול להא מינמ נלט
קלנן אנל נררי לקונם כגון
שאוסר ככר עליו המס
לא שייך טעם זה ואומר
הר״ר אליעזר טון לכשרים
ממנלבים נשום צר כעזרה
גס חון לעולה נמי מפיס
שפיר הנלבה בלשון זה
ואף על גב לכשרים לא
מתנדבים נה״ג אבל נלט
כשרים צא הוו כלל בשוס
צד אף כשהיא בעזרה נמי
איכא חששא שמא ממוח
ויהא חייב כאתריות ואמי
לידי תקלה דבל תאחר
הלכך כנדרי כשרים לא
אמר כלום :כשהן תוהין
נודד־ן .תוהין לשון ותוהא
על הראשונות כלומר כשהן
מוהין בעונומיהס ודואגין
מן היסודי! נודטן להגין מן
היסוטן וכשרגיס עליהם
ימי טומאה ממחרטין:

ט :
יי

כל כנויי פרק ראשון

נדרים

רש׳׳י

כי קאמר ר"מ<א( בנדר .אסור בלשון נלדם דוקא קאמר :אבל
כי קאמר ר״מ בנדר בנדבה לא קאמר .לקרא לא איירי אלא בנלרים
בנדבה לא אמר .והיינו מתני׳ דקתני מדבתס דכשרין נדרי בלשון
ולא בנדבה :והקחני כנדבוחם נדר בנזיר ובקרבן .לאלמא
נלבה :והא קהני כנדבוהם נדר כוי .למשמע לבלשון נדר קאמר:
שהכשרים נודרים והיט מצית לאוקמי כר״מ :ומהרצינן הני נדב.
דלמא אהי בה לידי הקלה .לכי אמר בל׳ נלר הרי עלי קרבן
ופירשו רבומי להך קושיא בלין הוא להוה מצי לאקשויי לה אגופא
אתי בה לידי תקלה דעבר משוס בל
למתני׳ להא מתני׳ משמע שאין
תאחר :נדבה נמי .כי אמר הרי זו
הכשרים נולרין מלקתני כנלרי כשרים כי קא״ר מאיר בנדר בנרבה לא קאמר ותא
קרבן אתי בה לילי תקלה לידי גיזה
לא אמר כלום ובתר הכי קתני נלר
קתני כנדבותם נדר בנזיר ובקרבן תני נדב
ועבולה א( אבל בבל תאחר לא לכל
אלא למעיקרא לייק ממני׳ גופא
למפליג בין נלר לנלבה מני ובמר בנזיר ובקרבן מאי שנא נודר דלא דלמא
היכא לאיתא בי גזא לרחמנא איתא:
לאוקי לה כר״מ לייקינן היט קתני אתי בה לידי תקלה נדבה נמי לא דלמא
]כהלל[ .מתני׳ לקתני נלבה מותר
נלר .ואינו נראה לי אלא ה״ק בשלמא אתי בה לידי תקלה כהלל הזקן דתניא
כגון לעביל כהלל למקלישה בעזרה
א(
אמרו על הילל הזקן שלא מעל אדם לתו לא אתי בה לילי מעילה :נדבה
אי לא מוקמינן לה כר׳ מאיר מצינן
דנזירוה מאי איכא למימר .היכי עביל
לפרושי לנלר של כשרים מתוך שהוא בעולתו כל ימיו מביאה כשהיא הולין
דלא ליתי לידי תקלה דקתני נדב
ברצון גמור וכשר הלבר לעשות כן לעזרה ומקדישה וסומך עליה ושוהטה
בנזיר למותר דכשרים מתנדבים
נלבה מקרי ואע״ג לאי אמרינן הכי
הניהא נדבה דקרבנות נדבה הנזירות מאי
בנזירות :סבר לה כשמעון הצדיק.
לא שמעינן ליה לתנא למפליג בין נלר
לנלבה ולעיל אמרי׳ בפשיטות מאן איכא למימר םבר לה כשמעון הצדיק
דמנזיר לשם שמיס כאותו שבא לפני
תנא לשני ליה בין נלר לנלבה לעיל ג ( דתניא אמר )רבי( שמעון הצדיק מימי לא
שמעון הצדיק :לא אכלהי אשם נזיר
אמרינן הט משום לקושטא למילתא אכלתי אשם נזיר טמא אלא אהד פעם אתת
טמא .דנזיר שמיטמא מביא אשם
ואח״כ מונה ימי נזירות אחר ומאותו
היא אבל הש״ס גופיה לחי לה לאילך בא אדם אהד נזיר מן הדרום וראיתיו שתוא
יפה עינים וטוב רואי וקווצותיו סדורות לו אשם לא אכל .וטעמא מפרש לקמן:
גיסא ולומר ללאו רבי מאיר היא ולא
בא לפני אדם אחד .שבא להקריב
שני לן בין נלר לנדבה וממרצא ממני׳ תלתלים אמרתי לו בני מה ראית להשהית
קרבן נזירותו ולגלח שערו :ופחז
שפיר אלא אי אמרת רבי מאיר היא
את שערך זה הנאה אמר לי רועה הייתי
יצרי עלי .מתוך שראיתי במים צורתי
היכי מיקרי נלר לקרבן נלבה והרי
טון שאין הנלר ראוי לכשרים אי לאבא בעירי הלכתי למלאות מים מן
כל כך נאה נתגבר עלי יצרי ובקש
אפשר שיקרא נדבה :נדבה גמי המעיין ונםתכלתי בבבואה שלי ופהז עלי
להביאני לידי מעשים רעים לטורדני
דלמא אחי בה לידי הקלה .דאע״ג יצרי ובקש לטורדני מן העולם אמרתי לו
מן העולם :אמרחי לו .כך אמר
בעצמו :עליך הכחוב אומר איש
דאמר הרי זו דלמא פשע ומאחר רשע למה אתה מתגאה בעולם שאינו שלך
כי יפליא כוי .דהיינו לה׳ לשם שמיס:
להביא יותר משלש רגלים :במי שהוא עתיד להיות רמה ותולעה
דאהי על חטא .שטימא עצמו וכיון
ההלל הזקן .אס אמר על בהמה העבודה שאגלהך לשמים מיד עמדתי
לאתי על חטא הוא א״כ לא בעי
המונחת בעזרה מלבת כשרים נלר
ונשקתיו על ראשו אמרתי לו בני כמוך א ירבו
למיכל שוס קרבן תטאת .אלא היינו
בקרבן שהרי כשרים מביאין בהמתן
לעזרה»( ומקלישין אותה כלרך שהיה נוזרי נזירות בישראל עליך הכתוב אומר
טעמא ללא אכל אשם נזיר טמא:
1
איש כי יפליא לנדור נדר נזיר להזיר לה׳
כשהן הוהין .מתסחליס כמו ופחלת
נוהג הלל הזקן :מביאה חולין לטזרה.
לאו בעזרה ממש שאסור להביא חולין מתקיף לה רבי מני מאי שנא אשם נזיר טמא
לילה ויומם )דברים מ (1ומתרגמינן
ותהימ .כשהן טעסין נולרין שאינן
לעזרה אלא בפתח העזרה :נדבה דלא אכל דאתי על הטא כל אשמות נמי
נולריס לשם שמיס אלא לשם כעס
דנזירוה מאי איכא למימר .כלומר לא ליכול רעל הטא אתו א״ל ר׳ יונה תיינו
וכשהן מטמאין.
מנזרין עצמן:
היאך כשרים מתנדבין נזירות והא אית טעמא כשהן תוהין נוזרין וכשהן מטמאין
לאתא טומאה וסתרי להנהו יומי
להו למיחש דלמא אתו לידי תקלה:
ורבין עליתן ימי נזירות מתתרטין בהן
לנזירות ובעו למימני יזמי נזירות
ה״ג כשמעון הצדיק ולא גרסי׳ סבר
לה .והכי פירושא דכל שנדר מתוך ונמצאו מביאין חולק לעזרה אי הכי אפילו
אחר וריבה עליהן ימי טומאה לשמא
עניין זה כל כך כוונתו רצויה נזיר טהור נמי נזיר טהור לא דאמודי
מיטמא פעם אחרת ובעי למיסמר כל
דליכא למיחש לבא לידי תקלה :אשם אמיד נפשית דיכול לנדור ואיבעית אימא
הני יומי לנזירות ומתחרטין בעצמן
שנלרו וטון למתחרטין לא הוי נזירות
נזיר טמא .שהתחיל למנות ונטמא
אפילו
במת שסותר מנינו ומביא קרבן ומונה כתחלה :ופחז יצרי טלי .לש״ש ונמצאו מביאין חולין לעזרה ומשו״ה לא אכל אלא מזה לולאי לש״ש
הוא לעכל :א״ה אפי׳ נזיר טהור .לללמא מתחרט על נזירותו ונמצא
מיהר מל׳ פחז כמיסי( ובקש לטרדני מן העולם לילך אחרי מראה עיני:
נזיר להזיר לה' .שנזירתו לשם שמים :משום דאהי טל חטא .שנטמא :מביא חולין לעזרה :בנזיר טהור .ליכא למיחש למתחרט לטון ללא נטמא
כשהן הוהין נוזרין .כשהן מתחרטין על מעשיהן הרעים :ורבין טליהם ולא רבו עליו ימי טומאה ולאי לא מתחרט .ואי אמרת אפ״ה הוא מתחרט
לאינו יכול לעמול בנזירותו להא ליכא למיחש לאי לאו לאמיל בנפשיה
ימי נזירוח .שמתחלה לא נתכוונו אלא לשלשיס יום :מגיאין חולין לטזרה.
לאו דוקא שכל זמן שלא התירן חכם נזירומן קיימת וקרבנותיהן חובה קולם שנלר ליכול לעמול בו לא הוה נלר ולא מיתחרט כל היכא ללא נטמא:
עליהן אלא כעין תולין קאמר שמתוך שאין כוונתן רצויה אף קרבנותיהן
אפילו
אינן רצויין .אבל בהך גברא שבא מן הדרום ליכא למיחש להט שכיון שהיתה כוונתו כל כך רצויה בתתלה אכן סהדי שלא נתחרט:
תני

מסורת הש״ס
א( ]פסחים סו (5 ,[:נזיר
ל :נמוספמא שס פ״ל[,
קו,[.
]מנחות
ג(
ר( ]כראשית מט[,

הגהות הב״ח
)א( רש"־ ל״ה ט קאמר ר׳
מאיר אסור בנדר כלשון:

הגהות מהר״ב
רנשבורג
א[ רש״י ל״ה נלכה נמי
וכו׳ אנל נבל תאחר לא
וכו׳ נ״נ נסוגיא קמייתא
לר״ה לף ל איחא לתריא
לאף בנדבה עונר ננל
תאחר .וכנר הרגישו נזה
נשו״ת פנים מאירות ח״א
סי׳ צט .ונשנות יעקנ ח״נ
סי׳ ג יעוש״ה מה שתירצו:

פירוש הרא׳׳ש

בי קאפר ר״מ בנדר
בנדבה לא קאמר .ולהט
תנא נלר לאפוקי נלכה:
ופטך היט משמע לה
למשוס לתנא נרר נא
למעוטי נלנה והא קתני
כנלבתס נרר ננזיר ובקרבן
והאי נלר ע״כ נלבה
היא משוס לכשרים אינם
נולרין :וטשני תני נדב.
ולרך התנא לטעות בין נלר
לנלכה אבל לעולם לא ק ט
לנלר נלבה :מ״ש נלר ללא
ללמא אמי בה לילי תקלת
בל מאמל נלבה נמי ללמא
אמי ליט מקלה למעול
בה :בהלל הזקן .ראימי
מפרשים שפירשו וכיון
למשכממ לה נדכה בכשרים
ט אמר כנלבמם בנלנמ
כשטס תלינן ולי נראה טון
לכשרים אינם ממנרביס
אס אין הכהמה עומלמ
כעזרה כי אמר כנלבמ
כשרים לא אמר כלום אלא
כשהנהמה עומלמ בעזרה:
שאנלהך לשטים .שאקכל
עלי נזירומ ומהיה מגלממי
לשם שמיס :עליך אמד
קרא איש ב־ יפליא וגוי.
וכמיכ קלוש יהיה כיוצא כך
קראו הכמוכ קלוש :משום
דאת־ על חטא .וגנאי
הוא לאלם חשוכ לאכול
לכר שקרכ על חטא :כל
אשטות נמ־ .וכ״ש חטאות
אלא משוס ראיירי כאשס
נקט אשמות :כשהן תוהין.
נכהלין על סורענותס
ומילין אותו נעונוחיהס
ומהרהרין משונה בלנס
ינולרין :ונמצאו טביאין
חולין בעורה .לאו לוקא
חולין נעורה להנלר ]נ״א
לבנדר[ אינו נעקר גמרטה אלא על ילי התרס סבס אלא כעין מולין כעורה וה״ה נמי ללא הוה אכל קרבנוחיו שהביא אחר שמנה נזירומ טהרה לטון שנחחרט נטומאמו הוי כאילו נעקר נררו
ואף קרבנומ סוף נזירוח הס כחולין בעזרה אלא נקט אשס רפסיקא ליה לפי שאין נזיר טהור מגיא אשם אבל זה שהיה צליק גמור הוה קיס ליה ביה שלא נמחרט בהאריך ימי טומאמו:
תני נודב .ואע״ג לבקרא כמיב מלור נלבה נמי קרי מרור ללאו אולמיה לקרא למימר תנלוג:

רש״

ממורת הש״ם
א( ]תוספתא פ״א[ ,ג( נזיר
ג .ע״ש יט .כב .ב״ק
צא :תענית יא] .שבועות
ח .סוטה טו .כטתות
נו ,[.ג( ]לעיל ג,[.
ד( ]ת״כ ויקרא פרשה ב
ע׳׳ש[ ,ה( ]בראשית כד[,
] (1במדבר ל[] (t ,פ״א
ה״ב[ ,ח( ]ע״ב ל״ה תניא[,

כל כנויי פרק ראשון

אפילו הימא רבי יהודה היא .מתני׳ לשני בין נלר לנלבה ללר׳

הני נודב ומקיים .ור׳ יהודה דריש להו לקראי כר׳ מאיר דטוכ מזה

יהורה נמי שאני ליה ו ט קאמר ר׳ יהולה טוב נולר ומשלם היינו
בנלר לא אמר :מ״ש

לאמר בלשון נלבה אבל
ידיהן.

)שאין

כלומר

באין(

מתייראים שלא יעשו שום מטא ורוצין
להביא קרבן להתכפר עליהם לפי שאין
היו עושין כדי שיתחייבו קרבן שאין
מביאין קרבן חטאת אלא על חטא

לעתייהו:

גליון הש״ס

על שם שטימא אמ עצמו במת קאמר
קרא אשר חטא על הנפש:

משום

דשנה בחטא הוא .רעל שם ששנה
עצמו בחטא שנזר עצמו ועוד שטימא
נזירותו להט כתיב ביה אשר חטא על
הנפש והוא הלין נמי לשאר נזידן
לאיקרו חוטאים וגלי רחמנא בהאי
והוא הלין לכולהו ואהט גילה בהאי
משוס

לזה

פעמים

וחולין

מתני׳

בחטא

שונה

הקלקלה

האומר קונם.

שני

במקולקל:

שאמר קונס ככר

חרק) .י( האומר ככר זה

עליך חרק

שאמר

או

נזיח

נזיק

פזיח הדני נזיק אם אוכל בכר זה או
שאמר נזיח הוי כאילו נלר
שבוהה .שלא
שקוקה

פירוש הרא״ש

דנזיר

לנלר :והדין קרא בנזיר טמא כהיב.

זה עלי:

נ ם ' כולן שיטה אחת.
ע׳ סוטה טו ע״א תר״ה
סנר לה:

חוטא

משוס

הוי.

אוכל ככר

ה ד אלו

כינויים

נודר כל עיקר .מיהו כהא

ומזה שאינו

דלרצי מאיר קרא מ ק ט נודר הוא הלין לנודב ולדיליה דוקא נודר
אכל טלנ טוב מזה ומזה :רבי יהודה לטטמיה.

שהם

 .1ועשה הכהן א ח ד
לחטאת ואחד לעלה
וכפר עליו מ א ש ר ח ט א מביא תקלה על יליהם שאין באין לידי
ע ל הנפש וקדש א ת שוס תקלה ושום חטא שיתחייבו קרבן
ראשו ביום ההוא:
במדבר ו יא חטאת :אלא הרוצה לההנדג מחנדב
 .2ויעל ע ל המזבח ומביא שלמים והוי .אבל חטאת לא
א ש ר ע ש ה כבית אל אתי בנלבה .ובנזירות נמי לא היו
ב ח מ ש ה עשר יום בחךש
מתנלבין שלא יקראו חוטאים ומתני׳
השמיני בחךש אשר
בךא מלבו ר ע ש חג לבני לקתני נלר בנזיר למשמע לכשרים
ישראל ויעל ע ל המזבח נולרין בנזירות לאו ר׳ שמעון היא:
להקטיר :מלכים א יב לג
כולן שיטה אחה .לבשיטה אחת משוו

הגהות הב״ה

«(נדר דלא כו׳

דאהי בה לידי הקלה .מלעיל :לפי שאין הקבי׳ה מביא הקלה טל

ממש .ענין אחר לפי שאין הקב״ה

)א( גמ׳ נדבה נמי לילמא
אתי בה ליט ( » :שם
דמניא ר׳ אלעזר הקפל נ״ב
עיין טש נזיר תחילת דף ג:
) (jרש״י ל״ה מאי שנא
נודר ללא וכו׳ כללעיל
הס״ל ואח״כ מ׳׳ה היו
מתאוין להביא קרבן
ח ט א ת לפי שאין הקנ״ה
מניא תקלה על יליהן
כלומל כצ״ל ותינות שאין
כאין נמחק) :ד( ר״ה מלק
ש א מ ר ככל זה עלי חלק:

ר״ז

פליג עליה דר׳ מאיר

הקב״ה מביא תקלה על ידיהם מה

תורה אור השלם

נדרים

י

בנזיר:
זה

או

לשבועה

והד כאילו נשבע ממש :נדר במוהי.
כמו מומתא לשון שבועהה :נמ׳ איהמר

אפילו תימא רבי יהודה כי א״ר יהודה בנדבה
בנדר לא אמר והקתני טוב מזה ומזה נודר
ומקיים תני נודב ומקיים מ״ש נודר דלא
דילמא אתי בה לידי חמלה נדבה נמי
דילמא אתי )א> לידי תקלת רבי יהודה
לטעמיה דאמר אדם מביא כבשתו לעזרה
ומקדישה וםומך עליה ושוהטה תינה נדבה
דקרבנות נדבה דנזירות מאי איכא למימר
רבי יהודה לטעמית דתניא >רבי יהודה
אומר הםידים הראשונים היו מתאוין להביא
קרבן חטאת לפי שאין הקב״ה מביא תקלה
על ידיהם מה היו עושין עומדין ומתנדבין
נזירות למקום כדי שיתהייב קרבן חטאת
למקום ר׳ שמעון אומר לא נדרו בנזיר אלא
הרוצה להביא עולה מתנדב ומביא שלמים
מתנדב ומביא תודה וארבעה מיני להמה
מתנדב ומביא אבל בנזירות לא התנדבו
כדי שלא יקראו הוטאין שנאמר וכפר עליו
מאשר הטא על הנפש אמר אביי שמעון
הצדיק ורבי שמעון ור׳ אלעזר הקפר *כולן
שיטה אתת הן דנזיר הוטא הוי שמעון הצדיק
ורבי שמעון הא דאמרן ורבי אלעזר הקפר
ברבי »> tדתניא ר׳ אלעזר הקפר ברבי אומר
וכפר עליו מאשר הטא על הנפש וכי באיזו
נפש הטא זה אלא שציער עצמו מן היין
והלא דברים ק״ו ומה זה שלא ציער עצמו
אלא מן היין נקרא הוטא המצער עצמו
מכל דבר על אהת כמה וכמה מכאן כל
היושב בתענית נקרא הוטא והדין קרא
בנזיר טמא כתיב משום דשנה בחטא הוא:
מתני' ״האומר )להבירו( קונם קונה קונם
הרי אלו כינויין לקרבן חרק חרך חרף הרי אלו
כינויין לחרם נזיק נזיח פזיה הרי אלו כינויין
לנזירות שבותה שקוקה נודר במוהי הרי אלו
כינויין לשבועה :נמ' איתמר כינויין ר׳ יוחנן
אמר ילשון אומות הן ר״ש בן לקיש אמר
לשון שבדו להם הכמים להיות נודר בו וכן
הוא אומר בהדש אשר בדא מלבו
א

1

נ

ג,

מחארן

להביא

ומתוך

כן הס

דאמר לכשרין

קרבנות של
נולרין

חובה

בנזיר

וכיון

שלכוונה זו הס עושים מיקרי נלבה:
ד' מיגי להמה .הנק וג׳ מינים של
מצה

רקיקין

חלות

רבוכין:

נולן בשיטה אחה הן .מיהו לא אמרו
ממש דבר אחד דלשמעון הצדיק דוקא
נזיר טמא הוא שנקרא חוטא ולאו
למצער

משוס

למפחרט

עצמו

ואילו

אלא
שמעון

לד

משוס

אלעזר הקפר אפילו נזיר טהור נקרא
בנזירות:

והדין

קרא

כהיב.

לד

הקפר

פריך לאילו

ולרבי

שמעון

טמא
אלעזר

לשמעון הצדיק

לא קשיא מילי לאיהו קאמר לוקא
נדר טמא נקרא חוטא :משום דשנה
בחטא .שציער עצמו ונטמא .רתורא
לעל הנפש קא לדש לאי

מחטא

טומאה בלחול קאמר הוה ליה למיכתב
מאשר חטא ותו לא על הנפש ל״ל:

מתני׳

הרי אלו כנויין לחרם.

אפילו בסתם

אסור

וביהולה לוקא במפרש חרם של בלק
הבית וכלאיתא לקמן בפ׳ ואלו מומדן

)לף יא :(:נדר במוהי הרי אלו כנויין

לשבוטה .במוהי כנוי למשה בשבועת

משה כלכתיב)שמות  0ויואל משה והכי
איתא בירושל׳י( .והאי לקאמר נלר
במוהי ולא קאמר שבותה שקוקה במוהי
גמ׳ לשון אומוה

הם .לקרו קרבן בהני לישני :שבדו
להם חכמים .שחלשו מלבס:
אמר לה׳ ולא אמר
תקנו

קונס כי

היכי

דלמא

קרבן .ומש״ה
ללימא

מוםף רש״י
א ד ם מביא כבשתו
לעזרה .לפתח העזרה,
שאין מניאין חולין לעזרה,
ומקדישה יאחר כן• ממיסה
ושוחטה

מיד

)ראמ״ה

עליו.
וכפר
בשמו!.
מאשר
כמיב,
גנזיר
ח ט א ע ל הנפש .משמע
וב״ק
שחטא ננסש אדם
צ א  :ו  .לשון א ו מ ו ת הן.
והתורה אסרה כל לשון
<שם(.

ובגליל

למשמע חרמי

גבוה לפי שאין מכידן בחרמי כהניס

אפרש בגמ׳יי( בס״ל:

מג א מיי׳ פ״א מהל׳
נדרים הל׳ טז סמג
לאוין רמנ טוש״ע יו״ד סי׳
רז:
מד ב מיי׳ פ״א מהל׳
נזירות הל׳ ח סמנ
עשי! קכו:
מה ג מיי׳ פ״ב מהל׳
שבועומ הל׳ ה סמג
לאוין רמא טוש״ע יו׳׳ל סי׳
רלז סעי׳ י:
מו ד מיי׳ פ״ב מהל׳
שבועות הל׳ ה וס׳׳א
מהל׳ נדרים הל׳ טז ופ״א
מהל׳ נזירות הל״ח סמג
שס טוש״ע יי״ד סי׳ רז
וסי׳ רלז סעי׳ י:

ולר׳

חוטא מיהו כולן שוין לאיכא חטא
בנזיר

עין משפט
נר מצוה

קונם

בלתול לאילו אמר קרבן אמר לשם

פי׳ הרא״ש)המשך(
נדר דקאי ננלריס ומשוס
דבמוהי אינה מענין שבותה
שבוקה דהוו להו לשון
אומות או לשון שבדו להם
חכמים ובמוהי אינה מענין
אומן כינויין אלא לפי שהוא
לשון שכועה הפסיק ושנה
ביניהם נדר ומה שהקדים
נזירות לשבועה משוס דנעי
למתני גבי הדדי אותם שיש
נהם ג׳ לשונות של כנויי!:
גמ׳ לשון אומות הם.
בלשונם קורי[ לקרכן קונס
או קונת או קונס:
לשון שבדו להם חכמים.
כדי לעשות הרחקה דלא
לימא קרבן לשם זה עלי
ופעמים יקדים השם לקרבן
ונמלך מלגמור דבריו
ולעור ונמצא שהזכיר
שם שמים לבטלה ובאלה
הלשונות ראו חכמים
שהיו לעגי שפה שלא
היו בקיאי! לדבר עברית
מדברים בהם ותקנו אותם
לכנוייס ולא בשביל שאלו
האותיות קרובי! ללשון
יותר משאר האותיות:
טייר כינויי כינויי! אסור־ן
קסבד לשון אומות הם.
וכיון דדאורייתא נינהו
אסרו ואפי׳ כינויי כינויים
ועוד טון דלשון אומות
הס אין לכל העם שפה
אחת שאותם הרחוקים
מעיקר הלשון אין להם
כמותם
שסה כרורה
ומשנים הלשון כמקצח:
קפכר לשון שבדו חכמים
הם .ואין לנו אלא מה

להביא
היו מתאוים
חטאת .שלא יהיה קרבן כינויין .לקתני במתני׳ :רבי יוחנן אמר
כלישנא לקרא .ובתרמים נמי אע״ג
ב
נעלר מהם :שטעון הצדיק לשון אומוה הן .להט משתבעי אומות
לביהולה לא סגי ליה בחרם בלחול
ג
הא דאמרן .מרקאמר עליך
ו ט נ ל ד או משתבעי משתעו בהני
שסתם חרמים ביהולה אינם לבלק
אמר קרא איש ט יפליא
ג(
וגו׳ משמע לוקא כזה ראד לשונות וישראל נמי כי אמר בהאי
הבית מיהו אס אמר חרם הוה אמר
לנזור נזירות אבל כל אלם לישנא מיתסל להתורה אמרה כי ילורי(
לשם כלכתיב אבל בי אמר תרך כיון
לא :דשנה בחטא הוא.
בכל לשון לנלר :לשון שבדו להן חכמים.
ללאו לישנא לקרא הוא לא הוה
פעמים נצטער אי נמי שנה
נמטא בצער ובטומאה :הני לשונות מצאו להם חכמים שיהו
הבית:
לבלק
אמר לשם אלא
2
טתני' חדי אלו כנויץ נולדן בהן :חקינו חכמים כינויי! דלא
וב״ה
לקרבן .להתפיס בקרבן
לימא קרבן .בשם .כלאמרינן בעלמא
קאי
לטשא
לאמרי!
לפרושי ומשוס לסמם )עירובין ל׳ כא (:קולם שבא שלמה היתה
י (
נורר ממפיס בקרב! שהוא תורה לומה לכפיפה שאין לה אזנים על
לבר הווה ומצר נקט
ה ט אלו כנויי! לקלנן:
נדד במוהי .פי׳ נשנע שבא שלמה ותיקן לה אזנים לכתיב
ומשוס לקאי ננלליס נקט איזן ומיקר תיקן משלים הרבה ]קהלת יב[ שגזר על השניות ט היכי ללא לפגעו באיסורא לאורייתא הט נמי תקינו רבנן טנויין לנלריס להנולר בהני
לשון נלר מלעיל )לף טנויין באילו נולר בקרבן עצמו וכן בטנוי לחרס וכגון נמי ושמרתם את משמרתי)ויקרא יח( עשו משמרת למשמרתי כי היכי ללא ליתי למינלר
ח (.האומר אשנה ס׳
זה נלל גלול נלר וע״כ בנלר לאורייתא לאתי למימר נמי קרבן לה׳ והיינו לתנן)אבות ס״ג מי״ג( נלדס סיג לפרישות שתיקנו אלו טנויין כלי להפריש האלם מן העבירה:
לאו נלר גמור הוא לאין
מנין
שתיקגו וגס לא נזרינ! בהא אטו כינויי! :הכי נמי משתעי אומות .אותם הרחוקים מעיקר הלשון נלפטשית:
נרר אלא מתסיס נרנר הנרור אלא שיש מפלשי׳ לנשבע לשנות פרק זה קאמר ואעפ״כ נקט

וטעמא מאי תקינו רבנן כינויין דלא לימא
קרבן ולימא קרבן דילמא אמר קרבן לה׳ ולימא קרבן לת׳ דילמא אמר
לה׳ ולא אמר קרבן וקא מפיק שם שמים לבטלה ותניא רבי שמעון אומר
מנין

תוספות
ואבע׳׳א ט קאמר ל׳ יהולה ננרר אבל מלבה לא קאמר :נדבה נמי אתי לידי תקלה .ומשני ר״י לטעמיה ה״מ לשנרי
כללעיל אלא ניחא ליה לאתרי כרבי יהולה גופיה וכן בסמוך נגבי[ נזילות מייתי מל׳ יהולה תסיליס הראשונים וכו׳ מהאי
טעמא אע״ג להוה מצי לשנרי כדלעיל :רבי •הודה אומר אדם מביא כבשתו בעזרה .ואס תאמר וללישנא קמא לאוקמינא
פלוגתייהו בנלל ואפי׳ בנלר שרי ר׳ יהולה הא לקמני בהו אלם מכיא ככשתו וכו׳ אלמא חייש רבי יהולה לתקלה ואפי׳
בנדבה לא ש ט אלא גכה״ג לכ״ש בנלר דמיתסר וי״ל ראיכא למימר עצה טובה קמ״ל וא״ת והא בתוספתא קתני ר׳ יהודה
אמר טוב מזה ומזה ש״מ ללענין איסורא קאמר וי״ל ללעולס עצה טובה קמ״ל הך ברייתא ולא משוס איסולא קאמל
ואיילי לאייט ל״מ טוב מוה ומזה ללעני! איסור קאמר ר״מ א״ר יהורה נמי האי לישנא טוב מזה ומזה ולעולם צענין
עצה טובה קמ״ל ולא לעני! איסור קא״ל והשתא מסיק לישנא בתרא לנלטס אתי לכ״ע אפי׳ לר׳ יהולה וכן ללישנא קמא
אפי׳ לר״מ ננלבה :אדם טכיא כבשתו .מלנקט לשון נקינה אלמא לבשלמיס איילי ותימה למאי תקלה שייך נשלמים
והלא אין מעילה נשלמים וי״ל דנהי דמעילה ליכא איסור דאוטיתא מיהא אינא כדאמר נר״ה )לן־ נח (.נשופר של שלמים
לא יתקע ואס תקע לא יצא משום לאיסורא רכינ עליה :א מ ר אב־י שמעון הצדיק כוי .תרוייהו אינס שוין ר״ש אייט
כנזיר טמא כראמר לעיל ור׳ אליעור הקפר איירי כטהור וי׳׳ל לאה״נ ולהט לא קאמר לנר אחל אלא שיטה א׳ לכולהו
ס״ל דנזיר חוטא טפי מרבנן דידהו וכה״ג אמרי׳ בהמוכר אמ הספינה 1דף ע ח  : 0חרק חוץ־ וכוי .אין לפרש משוס
דצשונומ הללו נוטין קצמ אחר לשון מרס אלא למאן דאמר לשון אומוח נינהו דוקא ]אבל[ למ״ד לשון שבדו חכמים ]לא
לא״כ לתני נמי חרך חרט[ :דשנה בחטא .בצער של יין כי חוזר ומתחיל נזירות אי נמי שנה בחטא ליין ובטומאה :כולן
שיטה אחת הן .לאו לוקא שהט שמעון הצטק אין להוטמ רטעמא אינו אלא מפני שמממרטין וכת״ג איכא בפרק רגן
גמליאל )דף נא :ושם( כולהו סכירא להו מאמר קונה קני! גמור הר״ר יוסף זצ״ל כלפירש׳ :דנזירות מאי איכא לשימר.

והלא מיד שנלר קס ליה נבל יאכל ובנל ישתה ואיכא חששא לתקלה שמא יענוד ומשני ט ההיא לשמעון הצטק לנלר
נזירומ לשם שמיס מאהכה ולכך קרי ליה נלבה כרכמיכ )שמות לה( כל נ ט ג לב וא״מ והלא כל הכשרים שמחנלגיס לשם
שמיס נולטן בלשון נלל נוא״כ[ כנלט כשטס אמאי לא אמר כלום אף כי שמא זה אינו ממכרן לשם שמים מופס שפיר
הלשון כיון שיש כשרים שנולטס נזירומ לשם שמיס מילי להוה אנלגמ כשטס לקרבן לפירוש הל״ל אליעזל וכלפרישימ
לעיל וי״ל למ״מ נלד כשר לא מיקרי כלל לנלר משמע מה שאלם נורר מראגמ יסוטם מעונומיהס ולא מאהבמ המקום
אבל כשרים מוסס שפיר לנדנה משמע מאהבה דכמיב )הושע יל( אהנס נלבה אלמא נלבה משמע מאהבה וכן במוספי
קתני כנלבמ רשעים לא אמר כלום לסי שאין הרשעים ממנלבין כלל ואע״ג לכמה מתנלגים בלשון נרבה ואומרים הרי וו
עולה מ״מ לא מיקרי נלבה משום שאין עושי! מנלנת לבס מאהבה לק מלאגת יסוליס מעונותיהם מ ל ג מ רשעים אינו
קלויין נלבה לפי שאין עושין מאהבת המקום נ ל ט כשטס נמי איגו קלר גלל טון שאין עושי! מלאגת יסוטם אלא מאהנה
)אלא( קרוי נלכה ולכך קרי נזירות כשלין נלנמס אע״ג לנלשון נלר נמי לכל נזירות נלשון נלר הוא) :הלבוטס כאן הס
שלא כסררן וכצ״ל בלף ט ע״כ ד״ה כהלל הזקן כו׳ סה״ל כלום .אח״כ ל״ה לנזילות מאי כוי אח״כ ל״ה כשהן תוהין
כוי .אח״כ ד״ה ואבע״א נו׳ וד״ה נדנה וד״ה ר׳ יהולה ול״ה אלם ור״ה אמר אביי כו׳ אח״כ ל״ה כולן שיטה כו׳
אח״כ ל״ה לשנה בחטא אח׳׳כ ל״ה חרק חרך( :ובן חוא אומד כחדש אשר ברא מלבו .וכה״ג לא אשכחן בעלמא:
ה״ג דלא ליטא קרבן ולימא קרבן דלמא אמר קרבן לה׳ ונימא קרבן לה׳ דילפא אטד לה׳ ולא אמר קרבן .והאי
טעמא שייך נכוצהו ]כמו[ בנדרים כדאמר הש״ס בנזיר דלא לימא לה׳ הריני גזיר כדכמינ נזיר להזיל לה׳ )נמדנר י(
וחלם ללא לימא לה׳ חרס דכתיכ אשר יחרס איש לה׳ )ויקרא נז> וכן שבועה דכתיב שבועת ה׳ תהיה וגו׳ ושמות כנ(
ומשוס לעיקל מכילתי! בנרריס נקט לפרושי הכי כנלטס לוקא:

