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    """"ְנָדִריםְנָדִריםְנָדִריםְנָדִרים    ַאְרָּבָעהַאְרָּבָעהַאְרָּבָעהַאְרָּבָעה""""    ––––' ' ' ' גגגגפרק פרק פרק פרק     נדריםנדריםנדריםנדריםמסכת מסכת מסכת מסכת 
        , א, א, א, אכאכאכאכא    ––––, ב , ב , ב , ב ככככ .1

ָנה          ִמׁשְ

ָעה ירוּ  ְנָדִרים ַאְרּבָ   : ֲחָכִמים ִהתִּ
  , ֵזרּוִזין ִנְדֵרי
  , ֲהָבאי יְוִנְדֵר 

ָגגֹות ְוִנְדֵרי   , ׁשְ
  . אֹוָנִסין ְוִנְדֵרי

  
  . "ֵזרּוִזין ִנְדֵרי"

יַצד   ? ּכֵ
ֵאיִני קֹוָנם" :ְוָאַמר ֵחֶפץ מֹוֵכר ָהָיה ַלע ִמן ְלךָ  ּפֹוֵחת ׁשֶ   ", ַהסֶּ

ה ֵאיִני קֹוָנם: "אֹוֵמר ְוַהּלָ ֶקל ַעל ְלךָ  מֹוִסיף ׁשֶ ֶ  ", ַהׁשּ
ֵניֶהם  כא,א ׁשְ  רֹוִצין ׁשְ הּבִ   . ִדיָנִרין לֹׁשָ

  

ָמָרא             ּגְ

ָעה" ירוּ  ְנָדִרים ַאְרּבָ    :ֲחָכִמים ִהתִּ
  , ֵזרּוִזין ִנְדֵרי[

  , ֲהָבאי ְוִנְדֵרי
ָגגֹות ְוִנְדֵרי   , ׁשְ
  . ]אֹוָנִסין ְוִנְדֵרי

  
י[ ֵליּה  ָאַמר א ַרּבִ ר ַאּבָ ילְ  ֶמֶמל ּבַ   : ַאִמי ַרּבִ

ֵמיּה  ָלן ָאַמְרּתָ  ְ יּדְ  ִמׁשּ יָאה ָדהְיהוּ  ַרּבִ   : ְנׂשִ
ָנא ַמאן ָעה" ּתְ    ?"ְנָדִרים ַאְרּבָ
י   , ִהיא ְיהּוָדה ַרּבִ

ּום ָאַמרּדְ  י ִמׁשּ    :ַטְרפֹון ַרּבִ
ּלא ְלִפי, ָנִזיר ֵמֶהן ֶאָחד ֵאין ְלעֹוָלם" ָנה ׁשֶ א ְנִזירּות ִניתְּ   . "ְלַהְפָלָאה ֶאּלָ
  

  : ָאַמר ָרָבא
יָמא ֲאִפיּלוּ  ַנן ּתֵ   , ַרּבָ

ֵניֶהן' :ָקָתֵני ִמי    !?'ָרצוּ  ׁשְ
ֵניֶהן"   . ָקָתֵני "רֹוִצין ׁשְ
  
  

 רש"י

  מתני' 
. ארבעה נדרים התירו חכמי'

   בלא שום שאלה:
. נדרי זירוזין כו' מן הסלע

   שהוא ארבע דינרין:
. הקונה אומר שאינו והלה

ני מוסיף לו על שקל שהוא ש
   דינרין: 

. שניהם רוצין בשלשה דינרין
כלומר זה הנשבע שאינו פוחת 
לו מן הסלע לא היה פיו ולבו 
שוין לכך שלא יפחות לו מן 
הסלע כלום אלא להכי נדר כן 
לזרז את חבירו שיתן לו ג' 
דינרין הוא רוצה לבא וזה 
שנשבע שלא ליתן לו יותר 
משקל לא היה פיו ולבו שוין 

לא יתן יותר שלא היה בדעתו ש
אלא לכך נדר שיתן לו בג' דינרין 

   ולפיכך מותרין:
  

  גמ' 
   . התירו חכמים:מאן תנא

ר' יהודה היא דאמר אין אחד 
. דלא סמכא דעתייהו מהן נזיר

ממש לשם נזירות אלא תלו 
נזירותן בזה שבא כנגדן ולא 
היה פיו ולבו שוין להכי אין 
אחד מהם נזיר ה''נ לא סמכא 

הנדר דכל חד דעתייהו בשעת 
וחד אדעתא דחבריה כדי לזרזו 
ולא הי' פיו ולבו שוים להכי דאי 
רבנן דפליגי עליה דר' יהודה 
דאמרי אע''ג דלא סמכא 
דעתייהו להיות נודר ממש בנזיר 
דתלה נזירות באחר הוי נזיר 
אותו שנתקיימו דבריו ה''נ אף 
על גב דלא סמכא דעתייהו 
אדבור פיהן שלא נתכוונו אלא 

אסורים דאמרינן כשנדרו לזרז 
ודאי סמכא דעתייהו דזה לא 
יפחות מסלע וזה לא יוסיף על 
שקל והרי פיהן ולבן שוים 

   ואסור:
. רבא אמר אפי' תימא רבנן

   דפליגי עליה דר' יהודה:
. דאי קתני מי קתני שניהן רצו

הכי הוה משמע שניהן רצו 
בתחלה בשלשה דינרין ואלא 
עכשיו בשעת הנדר אין רוצין 

לא סמכא דעתייהו אדבור א
פיהן ופיהן ולבן שוים ונדר 

   מעליא הוי:
. דמשמע מעיקרא היו רוצין תנן

רוצין בג' דינרין ואכתי שניהן 
נמי רוצין ולא היה פיהן ולבן 
שוין הלכך אפילו רבנן מודו 
דמותרין וכדי לזרז זה את זה 

   נתכוונו שניהן:
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        כא, אכא, אכא, אכא, א .2
י ַרבלְ  ָרִביָנא ֵליּה  ָאַמר   : ַאׁשִ
ַלע ְטֵפי :לוֹ  ָאַמר    ,ִמּסֶ
ה ִציר :ָאַמר ְוַהּלָ ֶקל ּבְ ֶ   , ִמׁשּ
  ? ָהֵוי 'ֵזרּוִזין' אוֹ , ָהֵוי ִנְדָרא

  
  : ֵליּה  ָאַמר

ֵניָנא    :ּתָ
ֲחֵבירוֹ  ְמָסֵרב ָהָיה"   , ֶאְצלוֹ  אַכלּיֹׁשֶ  ּבַ

יְתךָ  קֹוָנם":לוֹ  ְוָאַמר ֲאִני ּבֵ   ", ִנְכָנס ׁשֶ
ת" ֲאִני צֹוֵנן ִטיּפַ    –" טֹוֵעם ׁשֶ

ר ֵנס מּותָּ ּתֹות ְלֵביתוֹ  ִליּכָ   ,  (נדרים סג:) "צֹוֵנן ֵהיֶמּנוּ  ְוִלׁשְ
ּלא ון ׁשֶ ּוֵ א ֶזה ִנְתּכַ ה ֲאִכיָלה ְלׁשּום ֶאּלָ ִתּיָ   . ּוׁשְ

  

אי   ? ְוַאּמַ
ת" אְוָה    ! ָקָאַמר "צֹוֵנן ִטיּפַ

  

א ֵעי ,ֶאלָּ ּתָ   . ָהִכי ִאיִניׁש  ִמׁשְ
ֵעי ַנִמי ָהָכא ּתָ    .ָהִכי ִאיִניׁש  ִמׁשְ

  
  :  ֵליּה  ָאַמר

ֵמי ִמי   כא,ב   !?ּדָ
י ּבֵ ת"[  ּגַ יִקים - "צֹוֵנן ]ִטיּפַ ין ְמַעט אֹוְמִרים ַצּדִ ה ְועֹוׂשִ   , ַהְרּבֵ

  , הּוא ְסֵפיָקא, ָהָכא
ְלָמא ַלע חֹותּפָ  ּדִ ֶקל ַעל ְויֹוֵתר ִמּסֶ   , ָהֵוי ְוֵזירּוִזין, ָקָאַמר ׁשֶ

ְלָמא אוֹ     :ּדִ
ְוָקא   . ָהֵוי ְוִניְדָרא ָקָאַמר ּדַ

  
ֵעי ּבָ    .ּתִ

  
  

 רש"י

אמר לו טפי מסלע והלה אומר 
. היכא דאמר שאינו משקל בציר

פוחת מסלע וזה אומר שאינו 
מוסיף על שקל כיון דדברי 
שניהם קרובין לשלשה דינרין 
אמרינן דנדרי זרוזין הוו אבל 
הכא כיון דאמר טפי מסלע 
דהיינו פרוטה והלה אומר קונם 
שאיני מוסיף לך על פרוטה 
פחות משקל דהשתא מרחקי 
מילתייהו משלשה דינרין כיון 

הכי נדרא הוי ואסורים  דדייקי
   או לא דזירוזין הוה:

. שהיה מפצירו היה מסרב
   לאכול אצלו מעט:

. שנדר קונם ביתך שאני נכנס
   שלא יכנס לביתו:

. שלא וטיפת צונן שאני טועם
   לאכול אצלו כלום:

מותר ליכנס לביתו ולאכול 
קימעא ולשתות הימנו טיפת 

 . אבל לא אכילה מרובה:צונן
. המסרב אלא שלא נתכוון זה

לשום אכילה מרובה שיסעוד 
אצלו הרבה ולשון טיפת צונן לא 
 נתכוון זה שהיא שתיה מועטת:

. דמשמע והא טיפת צונן קאמר
 שתיה מועטת ואכילה מועטת:

. דכי אלא משתעי איניש הכי
אמר (טיפת צונן) יאכל עמו 
ודאי לאכילהמתכוון וכי נדר זה 
שאינו טועם עמו טיפת צונן 

לה מרובה נתכוון ודאי לאכי
 ולהכי מותר לשתות טיפת צונן:

. דכי ה''ג משתעי איניש הכי
נתכוון ליתן שלשה דינרין אומר 
שאינו מוסיף על פרוטה פחות 
משקל ולעולם נדרי זירוזין הוו 
ואפילו דאמר טפי מסלע ובציר 

  משקל: 
מי דמי גבי צונן צדיקים  

. וזה אומרים מעט ועושין הרבה
שיאכל  שהיה מסרב בחבירו

אצלו קימעא וישתה טיפת צונן 
ודאי לאכילה ושתיה מרובה 
קאמר כי כן דרכן של צדיקים 
לומר מעט ולעשות הרבה וכי 
אמר ליה האי קונם טיפת צונן 
שאני טועם הכי נתכוון לומר 
אותה טיפה שאתה רוצה ליתן 
לי איני טועם דהיינו אכילה 
מרובה ולא נתכוון לטיפת צונן 

באכילה  ממש הלכך . אסור
ושתיה מרובה ומותר לשתות 
הימנו טיפת צונן אבל הכא 
דדילמא האי דאמר טפי מסלע 
דעתיה על פחות מסלע ליתן 
בשלשה דינרין והאי דאמר בציר 
דעתיה על יותר משקל ליתן ג' 

   דינרין:
   . ומותר:וזירוזין הוי

או דלמא דוקא קאמר ונדרא 
   . ואסור:הוי
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        כב, אכב, אכב, אכב, א    ––––כא, ב כא, ב כא, ב כא, ב  .3
ָעה[  ירוּ  ְנָדִרים "ַאְרּבָ   : ֲחָכִמים ִהתִּ

  , ֵזרּוִזין ִנְדֵרי
  , ֲהָבאי ְוִנְדֵרי
ָגגֹות ְוִנְדֵרי   , ׁשְ

  ].אֹוָנִסין" ְדֵריְונִ 
  

  : ַאִסי ַרב ָאַמר ְיהּוָדה ַרב ָאַמר
ָעה לוּ  ְנָדִרים ַאְרּבָ ֵאָלה ְצִריִכין ַהּלָ   . ְלָחָכם ׁשְ

  

י יּה  ָאְמִריָתא ּכִ מּוֵאלּדִ  ַקּמֵ   , ׁשְ
א: ָאַמר ּנָ ֵני ּתַ ָעה" :ּתָ ירוּ  ְנָדִרים ַאְרּבָ ֵא  ְצִריִכין" :ָאְמַרּתְ  ְוַאּתְ , "ֲחָכִמים ִהתִּ   ?! "ְלָחָכם ָלהׁשְ

  
ַמֲעָתא ְלָהא ָלּה  ַמְתֵני יֹוֵסף ַרב ַהאי ׁשְ ָנא ּבְ ָ    :ִליׁשּ

  : ַאִסי ַרב ָאַמר ְיהּוָדה ַרב ָאַמר
אי ָחָכם ֵאין ַ יר ַרׁשּ א ְלַהּתִ ֵעין ֶאּלָ ָעה ּכְ לוּ  ְנָדִרים ַאְרּבָ   . ַהלָּ

  

ֲחָרָטה ּפֹוְתִחין ֵאין :ָקָסַבר   . ּבַ
  

ֲאָתא ַההּוא י ּדַ   , הּוָנא ַרבּדְ  ּה ְלַקּמֵ
ךְ : ֵליּה  ָאַמר   ? ֲעָלךְ  ִלּבָ
   .לֹא: ֵליּה  ָאַמר

ְרֵייּה    . ְוׁשָ
  

ֲאָתא ַההּוא יּה  ּדַ הּדְ  ְלַקּמֵ ר ַרּבָ   , הּוָנא ַרב ּבַ
ָרה ָהיוּ  ִאיּלוּ : ֵליּה  ָאַמר ֵני ֲעׂשָ יסּוךָ  ָאָדם ּבְ ַפּיְ ּיְ אֹוָתּה  ׁשֶ ָעה ּבְ   ? ָנְדַרְת  ִמי ,ׁשָ
  .לֹא: ֵליּה  ָאַמר

ירוֹ    . ְוִהּתִ
  

ְנָיא   :ּתַ
י"   : אֹוֵמר ְיהּוָדה ַרּבִ

  ? ָעֶליךָ  ֶזה ֵלב: ְלָאָדם לוֹ  אֹוְמִרים
יִרין -" ָלאו" ָאַמר ִאם   . אֹותוֹ  ַמתִּ
י ָמֵעאל ַרּבִ יּבְ  ִיׁשְ ּום אֹוֵמר יֹוֵסי ַרּבִ   : ָאִביו ִמׁשּ

ָרה ָהיוּ  ִאיּלוּ : ְלָאָדם לוֹ  אֹוְמִרים ֵני ֲעׂשָ יסּוךָ ׁשֶ  ָאָדם ּבְ ַפּיְ אֹוָתּה  ּיְ ָעה ּבְ   ? ָנַדְרתָּ  ִמי ,ׁשָ
יִרין - " ָלאו" :ָאַמר ִאם   . "אֹותוֹ  ַמתִּ

  
אי יֹוָחָנן, ְוֶאְלָעָזר ַאִסי: ִסיָמן(   ). ְוַיּנַ
  

ֲאָתא ַההּוא יּה  ּדַ יּדְ  ְלַקּמֵ   , ַאִסי ַרּבִ
דוּ : ֵליּה  ָאַמר ֵהית ּכְ   ? ּתָ
  ?! לֹא: ֵליּה  ָאַמר

ְרֵייּה    . ְוׁשָ
  
ֲאָתא הּואַה  יּה  ּדַ יּדְ  ְלַקּמֵ   , ֶאְלָעָזר ַרּבִ

ֵעית: ֵליּה  ָאַמר   ? ְנדֹור ּבָ
ִזין לֹא ִאיּלוּ : ֵליּה  ָאַמר ֵעיַנן לֹא ,ִלי ַמְרּגְ לּום ּבָ   . ּכְ
ֵהא: ֵליּה  ָאַמר ָבֵעית ּתְ    .ּכְ

  
ָתא ַהִהיא ְרָתּה  ִאיּתְ ּה  ְדַאּדַ   , ִלְבַרּתָ
יּה  ֲאַתאי יּדְ  ְלַקּמֵ   . ןיֹוָחנָ  ַרּבִ
ֲאָמַרן ָיְדַעּתְ  ֲהָוה ִאיּלוּ : ָלּה  ָאַמר ךְ  ֲעָלּה  ְמֵגיְרָתיךְ  ּדַ ְבַרּתָ  : ּדִ

ּה  ֲחָמאת לֹא ִאיּלוּ    כב,א ּה  ּבָ ין ִאיּמָ ֲעִזיָבה ִמיּלִ ְכִדי ּדַ   ! ֲאַדְרָתּה  לֹא ּבִ
  ? ֲאַדְרָתּה  ִמי

  , לֹא: ֵליּה  ָאְמָרה
ְרָייּה     .ְוׁשָ

  

 רש"י

. והני ים [הללו]אלא כעין ד' נדר
הוא דשרו משום דלית בהו 
ממש אבל שאר נדרים אין אדם 
רשאי להתיר עד שיתחרט הנודר 

   מעצמו:
. קסבר אין פותחין בחרטה

שאין חכם רשאי לפתוח ולומד 
לו נדרת אדעתא דהכי 
כדאמרינן לקמן אלא הנודר 
הוא יתחרט תחלה ויפתח 
ויאמר לו לא לדעת כן נדרתי 

   רטה:והוא פותח תחלה בח
. כלומר עומד אמר ליה לבך עלך

אתה על דעת הראשונה שרצונך 
   עדיין באותו נדר:

. כלומר מתחרט אמר ליה לא
אכי אלמא קסבר פותחין 

   בחרטה:
. שאם אם היו י' בני אדם כו'

פתחו לך בחרטה כשרצית לנדור 
   כלום נדרת:

. קסבר אין אמר ליה לאו
פותחין בחרטה ולכך אמר ליה 

דאמר אילו היו י'  כה''ג דכיון
בני אדם כו' דמיעקר עקר 
לנדריה ולא הוי נדר כלל ולכך 
פותח בחרטה הוא אבל בעלמא 

   אין פותחין בחרטה:
. רבי ישמעאל ברבי יוסי קסבר

   אין פותחין בחרטה:
   . מצטער אתה:תהית

. מצטער אתה שנדרת כדו תהית
   דהיינו בחרטה:

. קיבלת הנדר בעית נדור
   מרצונך:

. אלמלא רגזין ליאי לא מ
 שהכעיסוני לא הייתי נודר:

. הואיל אמר ליה תהא כבעית
ולא קיבלת מרצונך יהא מותר 
לך כמו שאתה רוצה דלח הוי 
נדר והאי תנא סבר דאין פותחין 

   בחרטה:
. שאומרות דאמרן מגירתיך

השכינות על בתך כמו ומגרת 
  ביתה (שמות ג): 

אילו לא חמאת בה אימה 
ימה: אילולי שראתה בה א

. דברים שיפין מילין דעזיבה
   להניחן כלומר דבר זימה:

. בחנם לא היתה בכדי לא אדרת
מדירתה ומלעיזין עליה מי היית 
מדירה הכא ליכא למשמע אי 

   פותחין אי לא:
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ר יּה  ּבַ ַרּתֵ יּדְ  ּבְ אייַ  ַרּבִ יּדְ  ְלַקֵמיּה  ֲאָתא ָסָבא ּנַ אי ַרּבִ   , ָסָבא ַיּנַ
ָפְתִחין ָיְדַעְת  ֲהָוה ִאיּלוּ : ֵליּה  ָאַמר יְנָקָסךְ  ּדְ ין ּפִ ְמׁשִ ְ עֹוָבָדךְ  ּוְמַמׁשּ   ? ָנְדַרְת  ִמי, ּבְ
  , לֹא: ֵליּה  ָאַמר

ְרֵייּה     .ְוׁשָ
  

י ָאַמר א ַרּבִ   : ַאּבָ
   ?ְקָרָאּה  ַמאי

רְלבַ  ְנָדִרים ְוַאַחר"   . )כה, כ משלי( "ּקֵ
  

ב ַעל ְוַאף ַתחּדְ  ּגַ י ּפָ אי ַרּבִ ְתִחיַנן לֹא ֲאַנן ,ֵליּה  ַיּנַ ָהא ֵליּה  ּפָ   . ּבְ
  

ְתִחיַנן ְולֹא ָהָדא ּפָ ה ָאַמרּדְ  -  ַאֲחַרְנָייָתא ּבְ ר ַרּבָ ר ּבַ י ָאַמר ָחָנה ּבַ   : יֹוָחָנן ַרּבִ
ַתח ַמאי ן ֵליּה  ּפָ ְמִליֵאל ַרּבָ   : ָבאָס  ְלַההּוא ּגַ

ַמְדְקרֹות ּבֹוֶטה ֵיׁש " א ֲחָכִמים ּוְלׁשֹון ָחֶרב ּכְ   , )יח, יב משלי( "ַמְרּפֵ
ל   , "ֶחֶרב"ּבְ  ְלדֹוְקרוֹ  ָראּוי -  "ּבֹוֶטה"ַה  ּכָ

א א ֲחָכִמים ְלׁשֹון" ֶאלָּ   . "ַמְרּפֵ
  

ְתִחיַנן ְולֹא ָהָדא ּפָ ַתְנָיא  -  ַאֲחַרְנָייָתא ּבְ    :ּדְ
י"   : אֹוֵמר ָנָתן ַרּבִ

ִאיּלוּ  -  ּנֹוֵדרַה  ָנה ּכְ ָמה ּבָ   , ּבָ
ימוֹ  ִאיּלוּ  -  ְוַהְמַקּיְ ן ָעָליו ַמְקִריב ּכְ   . "ָקְרּבָ

  
א ֵריׁשָ ְתִחיַנן – ּבְ   .ּפָ
ֵסיָפא ֵיי -   ּבְ ְתִחיַנן: ָאַמר ַאּבַ   , ּפָ

ְתִחיַנן לֹא: ָאַמר ָרָבא    .ּפָ
  

ֲהָנא ַרב ַמֲעָתא ְלָהא ָלּה  ַמְתֵני ּכָ ָהֵדין ׁשְ ָ  ּבְ    .ָנאִליׁשּ
   :ָהִכי ַמְתֵני ַטְביּוֵמי ַרב

  
ֵסיָפא ְתִחיַנן ָלא - ּבְ   . ּפָ
א ֵריׁשָ ֵיי  - ּבְ ְתִחיַנן: ָאַמר ַאּבַ    .ּפָ

ְתִחיַנן לֹא: ָאַמר ָרָבא    .ּפָ
  

  : ְוִהְלְכָתא
ְתִחיַנן לֹא א לֹא ּפָ ֵריׁשָ ֵסיָפא ְולֹא ,ּבְ   . ּבְ

  
ְתִחיַנן ְולֹא ָהא ּפָ מּוֵאלּדִ  ַנִמי ּבְ   . ׁשְ

מּוֵאל ָאַמרּדְ  י ַעל ַאף: ׁשְ ימוֹ  ּפִ ַקּיְ ּמְ ע ִנְקָרא ׁשֶ   . ָרׁשָ
  

י ָאַמר הוּ  ַרּבִ   : ַאּבָ
   ?ְקָרא ַמאי

ל ְוִכי" ךָ  ִיְהֶיה לֹא רִלְנּדֹ  ֶתְחּדַ   , )כג, כג דברים( "ֵחְטא ּבְ
   ',ֲחָדָלה' 'ֲחָדָלה' ְוָיֵליף
ִתיב ל ְוִכי" :ָהָכא ּכְ    ,"רִלְנּדֹ  ֶתְחּדַ

ם" :םָהָת  ּוְכִתיב ִעים ׁשָ   . )יז, ג איוב( "ֶגזרֹ  ָחְדלוּ  ְרׁשָ
  

  : יֹוֵסף ַרב ָאַמר
ֵניָנא ַנִמי ֲאַנן ַאף    :ּתָ

ִנְדֵרי"" ִרים ּכְ לּום ָאַמר לֹא - " ְכׁשֵ   , ּכְ

ִנְדֵרי" ִעים ּכְ ָנִזיר ָנַדר - " ְרׁשָ ן ּבְ בּוָעה ּוְבָקְרּבָ   . "ּוִבׁשְ
  

 רש"י

. בב''ד של שמבקרין מעשיך
   מעלה בשביל שנדרת:

. שמפני נדרים מאי קראה
   חוקרין מעשיו של אדם:

. שאם נודר דרים לבקרואחר נ
   מבקרין מעשיו:

. לשום אדם בהאי ולא פתחינן
אחר נדרים לבקר משום דהוי 
איום גדול שאפי' אין דעתו 
להפר יאמר עכשיו שרצונו להפר 
ולא בהני תרתי אחרנייתא נמי 
משום דהוי איום גדול ואומר 

   שדעתו להפר ואינו כן:
. כל הנודר כמו כל הבוטה

 ):מבטא שפתיה (במדבר ל
. שמתירין ולשון חכמים מרפא

   לו:
. לעבודת כאילו בנה במה

   כוכבים:
. בתחילת דבריו ברישא פתחינן

של ר' נתן דאמר כאילו בנה 
במה פתחינן ליה דלא הוי עונשו 
יתירא כל אימת דלא עבד עלה 
קרבן וליכא איום כל כך אבל 
בסיפא כאילו מקטיר עליה 
מתחייב מיתה היינו איום 

   יתירא:
 . דברי הכל לא פתחינן:אבסיפ

כי תחדל לנדור לא יהיה בך 
. מכלל דאי נדר ועבד ליה חטא

   איכא חטא:
. אע''פ שנודרים כנדרי רשעים

ומקיימין איקרו רשעים: לב רגז 
היינו כעס בשביל לב רגז יהיה 

   כליון עינים:
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        בבבב- - - - כב, אכב, אכב, אכב, א .4
י ָאַמר מּוֵאל ַרּבִ ר ׁשְ י ָאַמר ָמִניַנְח  ּבַ   : יֹוָנָתן ַרּבִ

ל ל - ַהּכֹוֵעס ּכָ ם ִמיֵני ּכָ   , ּבוֹ  ׁשֹוְלִטין ֵגיִהּנָ
ֱאַמר ּנֶ ַעס ְוָהֵסר": ׁשֶ ךָ  כַּ ּבֶ ֶרךָ  ָרָעה ְוַהֲעֵבר ִמּלִ ׂשָ   , )י, יא קהלת( "ִמּבְ

א "ָרָעה" ְוֵאין ם ֶאּלָ יִהּנָ   , ּגֵ
ֱאַמר ּנֶ ַעל ּכל": ׁשֶ ֲעֵנהוּ ' ה ּפָ עָר  ְוַגם ַלּמַ   . )ד, טז משלי( "ָרָעה ְליֹום ׁשָ

א עֹוד ְולֹא ְחּתֹוִנּיֹות ֶאּלָ ַהתַּ   , ּבוֹ  ׁשֹוְלטֹות ׁשֶ
ֱאַמר ּנֶ ם ְלךָ ' ה ְוָנַתן": ׁשֶ ז ֵלב ׁשָ   , )סה, כח דברים( "ָנֶפׁש  ְוַדֲאבֹון ֵעיַנִים ְוִכְליֹון ַרּגָ

ָבר ֵאיֶזהוּ  ה ּדָ ַכּלֶ ּמְ ֶפׁש ַה  ֶאת ּוַמְדִאיב ָהֵעיַנִים ֶאת ׁשֶ    ?ּנֶ
ְחּתֹוִנּיֹות ֵאּלוּ  אֹוֵמר ֱהֵוי   . ַהּתַ

  
א ִמיְסֵקיּה  עּוּלָ ָרֵאל ְלַאְרָעא ּבְ ִיׂשְ ֵרין ֵליּה  ִאיְתַלּווּ  ,ּדְ ֵני ּתְ ֲהֵדיּה  חֹוַזאי ּבְ   . ּבַ

ֲחֵטיּה  ַחד ָקם   . ְלַחְבֵריּה  ׁשָ
אלְ  ֵליּה  ָאַמר   ? ֲעַבִדי ָיאּות: עּוּלָ
ית ּה ֵלי ּוְפַרע, ִאין: ֵליּה  ָאַמר ִחיָטה ּבֵ ְ   . ַהׁשּ

י יּה  ֲאָתא ּכִ יּדְ  ְלַקּמֵ ְלָמא: ֵליּה  ָאַמר, יֹוָחָנן ַרּבִ לֹום ַחס ּדִ    ?ֲעֵביָרה עֹוְבֵרי ְיֵדי ַאֲחִזיִקי ְוׁשָ
ךָ : ֵליּה  ָאַמר ְלּתָ  ַנְפׁשְ   . ִהּצַ

  
ַמּה  ָקא י ּתָ   : יֹוָחָנן ַרּבִ

ִדי ִתיב ִמּכְ ם ְלךָ ' ה ְוָנַתן": ּכְ ז ֵלב ׁשָ ָבֶבל )סה, כח דברים( "ַרּגָ ִתיב ּבְ    !ּכְ
  

  : ֵליּה  ָאַמר
א ַההּוא   כב,ב ְעּתָ ָנא ָעְבִריַנן לֹא^ ׁשָ   . ַיְרּדְ

  
  

ה ָאַמר ר ַרּבָ   : הּוָנא ַרב ּבַ
ל ִכיָנה ֲאִפיּלוּ , ַהּכֹוֵעס ּכָ ֶנְגּדוֹ  ֲחׁשּוָבה ֵאיָנּה  ׁשְ   , ּכְ

ֱאַמר ּנֶ ע": ׁשֶ גֹ  ָרׁשָ ל ַאּפוֹ  ַבהּ ּכְ ל ֱאלִֹהים ֵאין ׁש ִיְדרֹ  ּבַ   . )ד, י תהלים( "ְמִזּמֹוָתיו ּכָ
  

י י ִיְרְמָיה ַרּבִ יְפּתִ   : ָאַמר ִמּדִ
ַח  ּכֵ ְלמּודוֹ  ְמׁשַ ׁשּות ּומֹוִסיף ּתַ   , ִטיּפְ

ֱאַמר ּנֶ י": ׁשֶ ֵחיק ַכַעס ּכִ ִסיִלים ּבְ   , )ט, ז קהלת( "ָינּוַח  ּכְ
ֶלת שׂ ִיְפרֹ  ּוְכִסיל" :ּוְכִתיב   . )טז, יג משלי( "ִאּוֶ

  
ר ַנְחָמן ַרב   : ָאַמר ִיְצָחק ּבַ

ָידּוַע  ֲעֹונֹוָתיו ּבְ ין ׁשֶ ֻכּיֹוָתיו ְמרּוּבִ   , ִמּזְ
ֱאַמר ּנֶ ע ַרב ֵחָמה ּוַבַעל": ׁשֶ ׁשַ   . )כב, כט משלי( "ּפָ

  
א ַרב ָאַמר י ַאּדָ ַרּבִ   : ֲחִניָנא ּבְ

ָרֵאל ָחְטאוּ  1ִאְלָמֵלא ן לֹא ,ִיׂשְ א ָלֶהם ִניתַּ ה ֶאּלָ ָ יחּוְמ  ֲחִמׁשּ ַע  ְוֵסֶפר תֹוָרה ׁשֵ ְלַבד ְיהֹוׁשֻ   , ּבִ
ּה  ֶעְרּכָ ל ׁשֶ ָרֵאל ֶאֶרץ ׁשֶ   . הּוא ִיׂשְ

  
   ?ַטֲעָמא ַמאי

  
י" רֹ  ּכִ ַעס ָרב ָחְכָמה בּבְ    .)יח, א קהלת( "ּכָ
  
  
  

                                                             
1
  מסורת הש"ס  

 רש"י

 . כשעלה לא''י:במיסקיה
   . עשו לו לוייה:איתלוו

   ודים היו:. יהבני חוזאי
. א''ל אין ופרע לו בית שחיטה

ונתיירא לומר לו שלא עשה יפה 
   שמא יהרגנו:

. עולא לקמיה דרבי כי אתא
   יוחנן:

אמר דלמא אחזיקי ידי עוברי 
. שאמרתי לו זיל ופרע עבירה

   בית שחיטה:
. שכך אמרת לו א''ל יפה עשית

 שנפשך הצלת באותו דיבור:
. על דהוה ליה תמה ר' יוחנן

וא בר חוזאה כעס כל כך להה
שהרג לחבירו הואיל דהוה 

  בארץ ישראל: 
. עדיין לא לא עברינן ירדנא

עברנו את הירדן כשאירע אותו 
 מעשה ולא הוינן בתחום א''י:

   . שיש לו חרון:כגובה אפו
. אין אלהים כל מזמותיו

במחשבותיו אין שכינה חשובה 
   כנגדו:

   . שמשתטה:יפרוש אולת
 רובים:. שפשעיו מרב פשע

מפני שערכה של ארץ ישראל 
. שכתוב בו ערך חלק של כל הוא

שבט ושבט ולא סגיא בלאו הכי 
ולפי שבעטו וחטאו נוסף להם 
רוב חכמה שאר הספרים 

   להטריחן יותר:
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        כג, אכג, אכג, אכג, א    ––––    כב, בכב, בכב, בכב, ב .5
י ָאַמר   : ַאִסי ַרּבִ

ָרֵאל ֱאלֵֹהי"לְ  ִנְזָקִקין ֵאין   , "ִיׂשְ
י קֹוָנם"ִמ  חּוץ ּתִ ְנָבה  ִלי ֱהֵניתנֶ  ִאׁשְ ּגָ יִסי ֶאת ׁשֶ    ",ּכִ

ָתה" ִהּכְ ִני ֶאת ׁשֶ   " ּבְ
ּלא ְונֹוַדע ְנָבה ׁשֶ ּלא ּגָ תוֹ  ְוׁשֶ   .ִהּכָ

  
ֲאַתאי ַהִהיא יּה  ּדַ   , ַאִסי ַרבּדְ  ְלַקּמֵ
ַמאי: ָלּה  ָאַמר   ? ָנְדַרְת  ּבְ

ָרֵאל ֱאלֵֹהי"ּבֶ    ". ִיׂשְ
ִהיא" מֹוִהי"ּבְ  ָנְדַרְת  ִאי: ָלּה  ָאַמר ָעְלָמא יּנּויכִּ  ׁשֶ ִקיְקָנא - ּבְ   , ָלךְ  ִמְזּדַ

א ּתָ א ,"מֹוִהי"ּבְ  ָנְדַרְת  לֹאּדְ  ָהׁשְ ָרֵאל ֱאלֵֹהי"ּבֶ  ֶאּלָ ִקיְקָנא ָלא - " ִיׂשְ   . ָלךְ  ִמְזּדַ
  

ֲהָנא ַרב   , יֹוֵסף ַרב ְלֵבי ִאיְקַלע ּכָ
י ָמר ִלְטעֹום: ֵליּה  ָאַמר   . ִמיּדֵ
א ָמִרי !לֹא: ֵליּה  ָאַמר   . ֵליּה  ָטֵעיְמָנא אלָ  ּכּוּלָ
א ָמִרי !לֹא: ֵליּה  ָאַמר   . ֵליּה  ְטִעיַמת ָלא ּכּוּלָ

  
ֲהָנא ַרבלְ  ָהִניָחא א ָמִרי לֹא" :ָאַמרּדְ  ּכָ   , "ּכּוּלָ

א אי יֹוֵסף ְלַרב ֶאלָּ א ָמִרי לֹא" :ָאַמר ַאּמַ   "? ּכּוּלָ
  

ָקָאַמר הּוא ָהִכי א ָמִרי" לֹא: ֵליּה  ּדְ ָקָאְמ  הּוא" ּכּוּלָ    ?ַרּתְ ּדְ
ךְ    . "ֵליּה  ְטִעיַמת לֹא" :ִהְלּכָ

  
  

  : ַנְחָמן ַרב ָאַמר ָרָבא ָאַמר
  : ִהְלְכָתא
ֲחָרָטה ּפֹוְתִחין   , ּבַ
ָרֵאל ֱאלֵֹהי"לְ  ְוִנְזָקִקין   ". ִיׂשְ

  
  

ַח  ּבֵ ּתַ דֹול ָאָדםּדְ  ְסחֹוָרה ַרבּבְ  ַנְחָמן ַרבלְ  ָרָבא ֵליּה  ִמׁשְ   . הּוא ּגָ
בֹ : לוֹ  ָאַמר ּיָ ׁשֶ   . ְלָיִדי ֲהִביֵאהוּ , ְלָיְדךָ  אּכְ
ָרא ִנְדָרא ֵליּה  ֲהָוה   . ְלִמיׁשְ

יּה  ֲאָתא   . ַנְחָמן ַרבּדְ  ְלַקּמֵ
א ָנַדְרּתָ : ֵליּה  ָאַמר ְעּתָ ָהִכי ַאּדַ   ? ּדְ
  .ִאין: ֵליּה  ָאַמר

א ְעּתָ ָהִכי ַאּדַ   ? ּדְ
  . ִאין

ה ּמָ   . ִזיְמִנין ּכַ
ד   . ִקיְלָעךְ לְ  ִזיל: ֵליּה  ָאַמר. ַנְחָמן ַרב ִאיְקּפַ

יְתָחא ּוָפַתח ְסחֹוָרה ַרב ָנַפק יּה  ּפִ    :ְלַנְפׁשֵ
י"   : אֹוֵמר ַרּבִ

ֶרךְ  ִהיא ֵאיֶזה ָרה ּדֶ בֹור ְיׁשָ ּיָ    ?ָהָאָדם לוֹ  ׁשֶ
ל ִהיא ּכָ ְפֶאֶרת ׁשֶ יָה  תִּ   . (אבות ב, א) "ָהָאָדם ִמן לוֹ  ְוִתְפֶאֶרת ְלעֹוׂשֶ

א ּתָ ד ְוָהׁשְ ִאיְקּפַ אַאּדַ  ַנְחָמן ַרב ּדְ ָהִכי ְעּתָ ָרא ,ָנְדִרי לֹא ּדְ יּה  ּוׁשְ    .ְלַנְפׁשֵ
  
  

י ְמעֹון ַרּבִ י ׁשִ ַרּבִ ָרא ִנְדָרא ֵליּה  ֲהָוה ּבְ ְייהוּ  ֲאָתא, ְלִמיׁשְ ַנן ְלַקּמַ ַרּבָ   , ּדְ
א ָנַדְרּתָ  :ֵליּה  ָאְמִרי ְעּתָ ָהִכי ַאּדַ    ?ּדְ
  .ִאין: ָאַמר

א ְעּתָ ָהִכי ַאּדַ    ?ּדְ
   .ִאין

ה ּמָ   .יןִזיְמנִ  ּכַ

 רש"י

. להתיר לו נדרו לפי אין נזקקין
   שנדר חמור הוא:

. חוץ מקונם אשתי נהנית לי
שאפילו נדר באלהי ישראל 

אין אשתי נהנית לי נזקקין ש
להתיר לו לפי שאמרה תורה 
שמי שנכתב בקדושה ימחה על 
המים בידים לעשות שלום בין 
איש לאשתו לא כ''ש האי נדר 
אי נדר באלהי ישראל שהוא 

   לשון נדר:
. שהוא נשבע לא מרי בולא

באדון העולם לא אוכל א''ל רב 
יוסף לא מרי כולא לא טעימת 

סף לא מרי ליה הכי קאמר רב יו
כולא קאמרת בודאי לא טעימת 
ליה שאסור להתיר לך דהיינו 
כמי שנשבע באלהי ישראל: 
חסר הגה והעתקתיו מפירוש 
[חסר הנה והעתקתיו מפירוש 
רבינו גרשום] הניחא לרב כהנא. 
לפי שהיה מסרב בו רב יוסף נדר 
הכי אלא רב יוסף אמאי קאמר 

   נמי לא מרי כולא:
. מרת][ה''ק לא מרי כולא קא

 בתמיה קא''ל רב יוסף כדאמרן:
. שלא היה יכול איקפד רב נחמן

לומר לו דבר שהוא פתח 
   לחרטה:

. לביתך אמר ליה זיל לקילעך
   הואיל ואיני יודע לפתוח לך:

כל שהיא תפארת לעושיה 
. שיהא ותפארת לו מן האדם

דבר מקובל נמי בעיני הבריות 
הוי תפארת לעושיה והואיל 

שאין מתקבל דאיקפד רב נחמן 
עליו שנדרו חמור כ''כ שאינו 
יכול למצוא לו פתח אדעתא 

  דהכי והכי לא נדרי: 
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ַנן ִמְצָטֲעִרי ְוָהווּ    כג,א א ַרּבָ יְמׁשָ ִ א ִמׁשּ א ְלטּוּלָ א ּוִמּטּוּלָ יְמׁשָ   . 1ְלׁשִ
  

ְטִנית ֵליּה  ָאַמר ֵריּה  ּבָ אּדְ  ּבְ אּול ַאּבָ ן ׁשָ ְטִנית ּבֶ   : ּבָ
א ָנַדְרּתָ  ִמי ְעּתָ ִמְצָטֲעִרי ַאּדַ ַנן ּדְ א ַרּבָ א ִמּטּוּלָ יְמׁשָ א ְלׁשִ יְמׁשָ ִ   ? אְלטּולָּ  ּוִמׁשּ

  , לֹא: ָאַמר
ְריּוהַּ     .ְוׁשַ

  
י ָמֵעאל ַרּבִ ר ִיׁשְ י ּבַ ָרא ִנְדָרא ֵליּה  ֲהָוה יֹוֵסי ַרּבִ   . ְלִמיׁשְ

ְייהוּ  ֲאָתא ַנן ְלַקּמַ ַרּבָ   , ּדְ
א ָנַדְרּתָ : ֵליּה  ָאְמרוּ  ְעּתָ ָהִכי ַאּדַ   ? ּדְ
  . ִאין: ְלהוּ  ָאַמר

א א ָנַדְרּתָ ְעּתָ ָהִכי ַאּדַ   ? ּדְ
  . ִאין :ְלהוּ  ָאַמר
ה ּמָ   . ִזיְמִנין ּכַ
יָון ֲחָזא ּכֵ ִמְצָטֲעִרי ָקְצָרא ַההּוא ּדַ ַנן ּדְ אּוְכָלא ַמְחֵייּה , ַרּבָ ָקְצֵרי ּבְ   . ּדְ

א: ָאַמר ְעּתָ ָמֵחי ַאּדַ ְרֵיּה , ָנְדִרי לֹא ָקְצָרא ִלי ּדְ יּה  ְוׁשַ   . ְלַנְפׁשֵ
  

י ַאָחא ַרב ֵליּה  ָאַמר יְפּתִ   : ָרִביָנאלְ  ִמּדִ
יק לֹאּדְ , הּוא ָלדנוֹ  ַהאי א ַמּסֵ ְעּתָ ָמֵחי ַאּדַ   . ָקְצָרא ֵליּה  ּדְ

נֹוָלד לוֹ  ּפֹוְתִחין ֵאין": ְוָתֵניָנא   ! (נדרים סד.) "ּבְ
  

  : ֵליּה  ָאַמר
  , הּוא נֹוָלד ָלאו ַהאי

ִכיִחי ׁשְ יקּוֵרי ּדִ ְמָצֲעֵרי ַאּפִ ַנן ּדִ   . ַרּבָ
  

ֵביְתהוּ  ֵייּדְ  ּדְ אּבְ  ַהִהיא ָלּה  ֲהָוה ַאּבַ   . ַרּתָ
   ,ִלְקִריָבֵאי: ָאַמר הּוא
  . ִלְקִריָבּה  :ָאְמָרה ִהיא

ְסָרא: ָלּה  ָאַמר יּתַ אי ָעְבַרְת  ִאי ֲעָלךְ  ֲהָנָאִתי ּתִ ְעּתַ ְת  ַאּדַ ּבַ   . ִלְקִריָבךְ  ָלּה  ּוִמיַנּסְ
יּה  ַעל ְוָעְבַרת ָאְזַלְת  ְעּתֵ ָבא ּדַ   . ִלְקִריָבּה  ְוִאיַנּסְ
יּה  ֲאָתא   . ֵסףיוֹ  ַרבּדְ  ְלַקּמֵ
ָעְבַרּתְ  ָיְדַעּתְ  ֲהָוה ִאיּלוּ : ֵליּה  ָאַמר ךְ  ַעל ּדְ ְעּתָ א ּדַ   ? ֲאַדְרָתּה  ִמי ִלְקִריָבּה  ָלּה  ּוְמַנְסּבָ
  . לֹא :ָאַמר

ְרֵייּה    . יֹוֵסף ַרב ְוׁשָ
  

ֵרי ּוִמי י ׁשָ ְווָנא ַהאי ּכִ   ? ּגַ
  

  , ִאין
   :ְוָהַתְנָיא

ה" ָאָדם ַמֲעׂשֶ יר ֶאָחד ּבְ ִהּדִ ּתוֹ  ֶאת ׁשֶ ֲעלֹות ִאׁשְ   , ָלֶרֶגל ִמּלַ
ְעּתוֹ  ַעל ְוָעְבָרה   . ָלֶרֶגל ְוָעְלָתה ּדַ

י ִלְפֵני ּוָבא   . יֹוֵסי ַרּבִ
עֹוֶבֶרת יֹוֵדַע  ָהִייָת  ְוִאיּלוּ : לוֹ  ָאַמר ךָ  ַעל ׁשֶ ְעתְּ לּום ָלֶרֶגל ְועֹוָלה ּדַ ּה  ּכְ ְרתָּ   ? ִהּדַ
  , לֹא: לוֹ  ָאַמר

ירוֹ  י ְוִהתִּ   . "יֹוֵסי ַרּבִ
  
  

                                                             
1
  מסורת הש"ס  

 רש"י

. והיו נוסעים והוו מצטערי רבנן
משמש לצל ומצל לשמש מרוב 
תוגה שלא היו יודעין לומר דבר 

   פתח לחרטתו:
. כלי שמשימין באוכלא דקצרי

   בו הכובסין בגדיהן:
שאין ראוי . אין פותחין בגולד

ליארע כזה אבל הני דאמרן 
דמצטערי רבנן לאו מילתא 

   דנולד הוא:
אמר ליה האי נמי שכיחי 

. כי האי אפיקורי דמצערי רבנן
   ולא דמי לנולד:
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        בבבב- - - - כג, אכג, אכג, אכג, א .6
ָנה             ִמׁשְ

י ן ֱאִליֶעֶזר ַרּבִ   : אֹוֵמר בַיֲעקֹ ּבֶ
יר ָהרֹוֶצה ַאף ּיֹ ֲחֵבירוֹ  ֶאת ְלַהּדִ   , ֶאְצלוֹ  אַכלׁשֶ

אַמריֹ 
1

ל: " ֲאִני ֶנֶדר ּכָ ֵטל הּוא ִליּדֹור ָעִתיד ׁשֶ   ", ּבָ
ֵהא ּוִבְלַבד ּיְ ַעת ָזכּור ׁשֶ ׁשְ ֶדר ּבִ   . ַהּנֶ

  

ָמָרא             ּגְ

ָאַמר יָוןכֵ וְ  ל" :ּדְ ֲאִני ֶנֶדר ּכָ ֵטל ְיֵהא ִליּדֹור ָעִתיד ׁשֶ ַמע לֹא "ּבָ ֲהֵדיּה  ָאֵתי ְולֹא ֵליּה  ׁשָ  ! ?ּבַ
  

ָרא ַחּסּוֵרי   כג,ב   : ָקָתֵני ְוָהִכי ִמיַחּסְ
ּיאַכל ָהרֹוֶצה" ירוֹ  ּבוֹ  ּוְמָסֵרב ֲחֵבירוֹ  ֶאְצלוֹ  ׁשֶ   . הּוא ֵזירּוִזין ִנְדֵרי - ּוַמּדִ

ּלא ְוָהרֹוֶצה ימוּ ִיְת  ׁשֶ ל ְנָדָריו ַקּיְ ָנה ּכָ ָ   , ַהׁשּ
ראׁש  ַיֲעמֹוד ָנה ּבְ ָ ל: אַמריֹ וְ  ַהׁשּ ֲאִני ֶנֶדר ּכָ ֵטל ְיֵהא ִליּדֹור ָעִתיד ׁשֶ   , ּבָ

ֵהא ּוִבְלַבד ּיְ ַעת ָזכּור ׁשֶ ׁשְ ֶדר ּבִ   . "ַהּנֶ
  

ים, ִלְתָנֵאיּה  ָעְקֵריּה , "ָזכּור" ִאי   ! ְלִנְדֵריּה  ֵליּה  ְוִקּיֵ
  

ֵיי ָאַמר    :ַאּבַ
ֵני ּלא ּוִבְלַבד: ּתְ ַעת ָזכּור ְיֵהא ׁשֶ ׁשְ ֶדר ּבִ   . ַהּנֶ

  
  : ָאַמר ָרָבא

ְדָאְמִריַנן ְלעֹוָלם ָרא ּכִ    ,ֵמִעיּקָ
ַמאי ָהָכא גֹון :ָעְסִקיַנן ּבְ ִהְתָנה ּכְ ראׁש  ׁשֶ ָנה ּבְ ָ ה ָיַדע ְולֹא, ַהׁשּ ּמֶ   . ִהְתָנה ּבַ

א ּתָ   . ָנַדר ָקא ְוַהׁשְ
ַעת ָזכּור ִאי ׁשְ ֶדרַה  ּבִ ַעת ַעל" :ְוָאַמר ּנֶ יּה  ֵלית ִנְדֵריּה  - "נֹוֵדר ֲאִני ָהִראׁשֹוָנה ּדַ א ּבֵ ׁשָ   , ַמּמָ

ַעת ַעל" :ָאַמר לֹא ים ִלְתָנֵאיּה  ָעְקֵריּה  - " נֹוֵדר ֲאִני ָהִראׁשֹוָנה ּדַ   . ְלִנְדֵריּה  ְוִקּיֵ
  

ר הּוָנא ַרב ָנא ּבַ יּה  ָסַבר ִחיּנָ ִפיְרָקא ְלִמיְדְרׁשֵ   . ּבְ
  
  : ָרָבא ֵליּה  ַמרָא 

א ּנָ ים ָקא ּתַ ֵדי, ַסּתּוֵמי ָלּה  ַמְסּתִ ּלא ּכְ ְנָדִרים אׁש רֹ  ַקּלּות ִיְנֲהגוּ  ׁשֶ    ,ּבִ
תְּ  ְוַאּתְ  ְרׁשַ ִפיְרָקא ֵליּה  ּדָ    ?!ּבְ

  
  

                                                             
1
  ע"פ גירסת הב"ח. גירסת הדפוס: ל�  

 רש"י

  י' נתמ
ר''א בן יעקב אומר אף הרוצה 

. להדיר את חבירו שיאכל
שאומר לו קונם שאין אתה 
 נהנה לי אם לא תאכל עמי היינו
נמי נדרי זרוזין שאינו מדירו 
אלא כדי לזרזו. שיאכל עמו 
יאמר כל נדר שאני עתיד לידור 

   יהא בטל:
  

  גמ' 
. האי מודר ולא לא שמע ליה

אתי למיכל בהדיה הואיל והנדר 
  בטל: 

. מתני' (אלא) חסורי מחסרא
 והכי קתני הרוצה שיאכל כו':
. ובלבד שיהא זכור בשעת הנדר

   התנאי שהתנה בר''ה:
. ואעפ''כ נדר אם כן אי זכור

   עקריה לתנאיה:
. אלא תני ובלבד שלא יהא זכור

   התנאי:
. לעולם כדאמרינן מעיקרא

 ובלבד שיהא זכור בשעת הנדר:
והכא במאי עסקי' כגון שהתנה 

. כל נדר שאני בראש השנה
עתיד לידור והיה יודע בשעת 
התנאי דברים שהוא רגיל לידור 
 בהן ועל דעת כן התנה ושוב

   שכח ממה שהתנה:
והשתא קא נדר אי זכור בשעת 

. [שהתנה אבל לא ידע] הנדר
שבשביל אותו נדר נמי התנה 
ואמר על דעת הראשונה אני 
נודר שלא יהא מקוים כמו 
שהתניתי עליו נדריה לית ביה 

   מששא:
. בשעת הנדר על דעת לא אמר

הראשונה אני נודר שלא יהא 
מקוים עקריה לתנאיה וקיים 

   נדריה:
. סבר למדרשיה בפירקא

בדרשה הרוצה שלא יתקיימו 
   נדריו:

. סתמה תנא א''ל רבא
דמתניתין כדי שלא ילמדו ממנה 

   שלא ינהגו קלות ראש בנדרים:
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ֲעָיא   : ְלהוּ  ִאיּבַ

ִליגֵ  ַנן יּפְ י ֲעֵליּה  ַרּבָ ן ֱאִליֶעֶזר ַרּבִ   ? לֹא אוֹ , בַיֲעקֹ  ּבֶ
ְמָצא ִאםוְ  ִליֵגי לֹוַמר ּתִ ָוֵתיּה  ִהְלְכָתא -  ּפְ   ? לֹא אוֹ , ּכְ
  

א ַמע ּתָ    :ׁשְ
ְתַנן    :ּדִ

    :ַלֲחֵבירוֹ  ָהאֹוֵמר"
ֵאיִני קֹוָנם"  כד,א ה ִאי ִאם ְלךָ  ֶנֱהֶנה ׁשֶ ל ּכֹור ְלִבְנךָ  נֹוֵטל ַאתָּ ין ׁשֶ י ִחיטִּ תֵּ ל ָחִבּיֹות ּוׁשְ    –" ַיִין ׁשֶ

ירְל  ָיכֹול ֶזה ֲהֵרי ּלא ִנְדרוֹ  ֶאת ַהתִּ י ַעל ׁשֶ   , ָחָכם ּפִ
כֹול ּיָ לּום: לוֹ  לֹוַמר ׁשֶ א ָאַמְרתָּ  ּכְ ִביל ֶאּלָ ׁשְ בֹוִדי ּבִ בֹוִדי הּוא ֶזה ּכְ   . (נדרים סג:) "ּכְ
ָאַמר ַטְעָמא בֹוִדי הּוא ֶזה" :ּדְ   . הּוא ֶנֶדר -  ָהִכי ָלאו ָהא", ּכְ

  
י   ? ַמּנִ

  
י ִאי ן ֱאִליֶעֶזר ַרּבִ    !ָהֵוי ֵזירּוִזין ִנְדֵרי -  בֲעקֹ יַ  ּבֶ

א ַמע ֶאלָּ ּה  ׁשְ ִליֵגי :ִמיּנָ ַנן ּפְ   . ֲעֵליּה  ַרּבָ
  

י ְלעֹוָלם ן ֱאִליֶעֶזר ַרּבִ   , ִהיא בַיֲעקֹ  ּבֶ
י ומֹוֶדה ן ֱאִליֶעֶזר ַרּבִ ַהאי בַיֲעקֹ  ּבֶ ִנְדָרא ּבְ   , ָהֵוי ּדְ
ָאַמר א ָלא :ֵליּה  ּדְ ְלּבָ יָנא ֲאָנא ּכַ ִמיְתַהּנִ ךְ  ּדְ ית ְוָלא ִמיּנָ אי ִמיְתַהּנֵ    .ִמיּנַ

  
א ַמע ּתָ    :ׁשְ

   :ַלֲחֵבירוֹ  ָהאֹוֵמר"
ה קֹוָנם" ַאתָּ ה ִאי ִאם ִלי ֶנֱהֵניָת  ׁשֶ ל ּכֹור ִלְבִני נֹוֵתן ַאתָּ ין ׁשֶ י ִחיטִּ תֵּ ל ָחִבּיֹות ּוׁשְ   ", ַיִין ׁשֶ

י   : אֹוֵמר ֵמִאיר ַרּבִ
ן ַעד תֵּ ּיִ   . ׁשֶ

  : אֹוְמִרים ֲחָכִמיםוַ 
יר ָיכֹול ֶזה ַאף ּלא ִנְדרוֹ  ֶאת ְלַהתִּ י ַעל ׁשֶ   , ָחָכם ּפִ

כֹול ּיָ ִאיּלוּ  ֲהֵריִני: לֹוַמר ׁשֶ י ּכְ ְלתִּ   . (נדרים סג:) "ִהְתַקּבַ
ָאַמר ַטֲעָמא ִאיּלוּ  ֲהֵריִני" :ּדְ י ּכְ ְלּתִ   ", ִהְתַקּבַ

  . הּוא ֶנֶדר -  ָהִכי ָלאו ָהא
י   ? ַמּנִ
י ִאי ן ֱאִליֶעֶזר ַרּבִ    !ָהֵוי ֵזירּוִזין ִנְדֵרי -  בַיֲעקֹ  ּבֶ

א ַנן ָלאו ֶאלָּ   ! ְפִליֵגיוּ  ,ַרּבָ
  

י ְלעֹוָלם, לֹא ן ֱאִליֶעֶזר ַרּבִ   , בַיֲעקֹ  ּבֶ
י מֹוֶדהוּ  ַהאי ֱאִליֶעֶזר ַרּבִ ִנְדָרא ּבְ   , ָהֵוי ּדְ

ּום ָאַמר ִמׁשּ א ָלאו: ֵליּה  ּדְ יָנא, ֲאָנא ַמְלּכָ ְמַהּנֵ יתְמַה  ָלא ְוַאּתְ  ,ָלךְ  ּדִ    .ִלי ּנֵ
  

א ָמר ֵליּה  ָאַמר יׁשָ ִ ֵריּה  ַקׁשּ א ַרבּדְ  ּבְ י ַרבלְ  ִחְסּדָ    :ַאׁשִ
א ַמע ּתָ    :ׁשְ

ירוֹ  -  "אֹוָנִסין ִנְדֵרי" ּיֹ ֲחֵבירוֹ  ִהּדִ נוֹ  ָחָלה אוֹ  הּוא ְוָחָלה, ֶאְצלוֹ  אַכלׁשֶ בוֹ  אוֹ  ּבְ ִעּכְ   . (נדרים כז.) "ָנָהר ׁשֶ
  . הּוא ֶנֶדר -  ָהִכי ָלאו ָהא

יַמ     ?ּנִ
י ִאי ן ֱאִליֶעֶזר ַרּבִ    !ָהֵוי ֵזירּוִזין -  בַיֲעקֹ  ּבֶ

א ַנן ָלאו ֶאלָּ ִליֵגיוּ  ,ַרּבָ   ! ּפְ
  

י ְלעֹוָלם ן ֱאִליֶעֶזר ַרּבִ   , בַיֲעקֹ  ּבֶ
ַאְדֵריּה  ָסְבַרּתְ  ּוִמי ָנא ּדְ ָזִמיָנא, לֹא? ְלָזִמיָנא ְמַזּמְ ָנא ַאְדֵריּה  ּדְ   . ִלְמַזּמְ

  ? ִלְסעּוָדֵתיךְ  ִלי ַמְנּתְ ַמזְ : ֵליּה  ָאַמרּדְ 
  . ִאין: ֵליּה  ָאַמר
  . ְוָנַדר? ָעֶליךָ  ֶזה ֶנֶדר

ָחָלה אוֹ  הּוא ְוָחָלה נוֹ  ׁשֶ בוֹ  אוֹ  ּבְ ִעּכְ   . אֹוָנִסין ִנְדֵרי ֵאּלוּ  ֲהֵרי -  ָנָהר ׁשֶ
  

 רש"י

פליגי רבנן עליה דרבי אליעזר 
. בהא דסברי דלא הוי בן יעקב

  נדרי זירוזין: 
. המודר להתיר הרי זה יכול

חכם  נדרו בעצמו שלא ע''פ
שיכול לומר לו המודר כלום 
אמרת ליתן לבני כך וכך אלא 

   בשביל כבודי:
. יותר שלא אקבל זהו כבודי

 שאיני צריך וכבר הותר הנדר:
. מני אי רבי אליעזר בן יעקב

אע''ג דלא אמר זהו כבודי יותר 
   בטל דנדרי זירוזין הוא:

. דסברי דלא אלא לאו רבנן היא
 גי:הוי נדרי זירוזין וש''מ פלי

לעולם רבי אליעזר בן יעקב 
   . הא מתני':היא

ומודה ר' אליעזר בן יעקב בהאי 
. ולא זירוזין דודאי דנדר הוי

משום נדר ממש קא''ל דאמר 
   ליה לאו כלבא אנא כו':

. נודר יכול להתיר וחכ''א אף זה
שיכול לומר לו הריני מחזיק לך 
טובה כאילו התקבלתי ממך 

   לפיכך אינו נדר:
בן יעקב נדרי זירוזין אי ר''א 

. שמזרזו ומדירו כדי שיתן הוו
לו כך וכך אע''ג דלא אמר 
התקבלתי הוי בטל דנדרי 

   זירוזין הוו:
. דסברי דלא אלא לאו רבנן היא

 הוו נדרי זירוזין אלמא פליגי:
. הא לעולם ר''א בן יעקב היא

   מתני':
. דהאי לא הוה נדרי ומודה

זירוזין אלא נדר ממש ולהכי אי 
ר התקבלתי לא הוי נדר: אמ

משום דאמר ליה לאו מלכא 
   כו':

מני אי ר''א בן יעקב נדרי 
. המדיר חברו שיאכל זירוזין הוו

   עמו ואפי' לא חלה מותר:
. ופליגי דלא אלא לאו רבנן היא

   הוו נדרי זירוזין:
. לעולם ר''א בן יעקב היא

 ומודה דלאו נדרי זירוזין הוו:
. מי סברת דאדריה מזמנא

ינו נדרי זירוזין: לא זמינא דהי
הוא דאדריה למזמנא דאמר 
ליה מזמנת לי בהדך אמר ליה 
אין נדר זה קבל עליך ונדר וחלה 
הוא. המזומן הא לא חלה הוי 

   נדר גמור:
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א ַמע ּתָ    :ׁשְ
ן ַעל ָיֵתר"   , ּכֵ

י ָאַמר ן ֱאִליֶעֶזר ַרּבִ   : בַיֲעקֹ ּבֶ
ֲאִני קֹוָנם" :רוֹ ַלֲחֵבי ָהאֹוֵמר ה ִאי ִאם ְלךָ  ֶנֱהֶנה ׁשֶ    ,ֶאְצִלי ִמְתָאֵרַח  ַאתָּ

י ְותֹאַכל ת ִעּמִ ה ּפַ ה ַחּמָ תֶּ י ְוִתׁשְ ין ּכֹוס ִעּמִ   ", ַחּמִ
ה יד ְוַהּלָ ֶנְגּדוֹ  ִהְקּפִ    ,ֵזירּוִזין ִנְדֵרי ֵאּלוּ  ַאף - ּכְ

   ."ֲחָכִמים לוֹ  הֹודוּ  ְולֹא
  ? "יםֲחָכִמ  לוֹ  הֹודוּ  לֹא" ַמאי

ְייָתא ֲאִפיּלוּ ^ּדַ  ָלאו   כד,ב ַקּמַ ַמע, ּבְ ּה  ּוׁשְ ִליֵגי ִמיּנָ ַנן ּפְ   . ֲעֵליּה  ַרּבָ
  

ַמע ּה  ׁשְ    .ִמיּנָ
  

   ?ֲעָלּה  ָהֵוי ַמאי
  

א ַמע ּתָ    :ׁשְ
  : הּוָנא ַרב ָאַמרּדְ 

יכְּ  ֲהָלָכה ן ֱאִליֶעֶזר ַרּבִ    .בַיֲעקֹ  ּבֶ
  

א ַרב ָאַמר ְוֵכן ר ַאּדָ   : ַאֲהָבה ּבַ
יכְּ  ָלָכהֲה  ן ֱאִליֶעֶזר ַרּבִ   . בַיֲעקֹ  ּבֶ
  
  
  

 רש"י

. על אותו שאמר יתר על כן
במשנה אמר ר''א בן יעקב 
האומר לחבירו קונם שאיני 

   נהנה לך כו':
. אף על גב והלה הקפיד כנגדו

שפירש לו הכל ואע''פ שהקפיד 
כנגדו אף אלו נדרי זירוזין 

   ומותר:
. שיהא נדרי ולא הודו לו חכמים

  זירוזין: 
. הנך דלעיל אפי' בקמייתא

   ש''מ:
. אי הוי הלכתא מאי הוי עלה

כוותיה דר' אליעזר דהוי נדרי 
   זרוזין ומותר:
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        כה, אכה, אכה, אכה, א    ––––כד, ב כד, ב כד, ב כד, ב  .8
ָנה             ִמׁשְ

  ": ֲהַבאי ִנְדֵרי"
ֶרךְ  ָרִאיִתי לֹא ִאם קֹוָנם" :ָאַמר ּדֶ ה ּבַ עֹוֵלי ַהּזֶ   ", ִמְצַרִים ּכְ

קֹוַרת ָנָחׁש  ָרִאיִתי לֹא ִאם"           ית ּכְ ד ּבֵ   . "ַהּבַ
  

ָמָרא             ּגְ

ָנא    :ּתָ
ִרין - איֲהַב  ִנְדֵרי"   , מּותָּ

בּועֹות   . "ֲאסּוִרין – ֲהַבאי ׁשְ
  

ֵמי ֵהיִכי בּועֹות" ּדָ   ? "ֲהַבאי ׁשְ
ָאַמר ִאיֵליָמא בּוָעה" :ּדְ ֶרךְ  ָרִאיִתי לֹא ִאם ׁשְ ּדֶ ה ּבַ עֹוֵלי[ ַהּזֶ ַעם -  ]"ִמְצַרִים ּכְ   ?! ָקָאַמר ִמיּדַ

  
ֵיי ָאַמר   : ַאּבַ

ָאַמר בּוָעה" :ּדְ ָרִאיִתי ׁשְ   ".... ׁשֶ
  

  : ָרָבא ֵליּה  ָאַמר
ן ִאם ה ּכֵ   ? ְלֵמיַמר ִלי ָלּמָ

  
  : ְועֹוד

  ! ָקָתֵני ֶנֶדרּדְ  ּדּוְמָיא
  

א    :ָרָבא ָאַמר ֶאלָּ
אֹוֵמר ירֹות ֵיָאְסרוּ : "ּבְ בּוָעה ָעַלי ָהעֹוָלם ּפֵ ׁשְ ֶרךְ  ָרִאיִתי לֹא ִאם ,ּבִ ּדֶ ה ּבַ עֹוֵלי ַהּזֶ   ". ִמְצַרִים ּכְ

  
י ַרבלְ  ָרִביָנא ֵליּה  ָאַמר   : ַאׁשִ

ְבָרא ַהאי ְוִדְלָמא א ּגַ ָמֵני ִקיּנָ ׁשּוְמׁשְ יק ֲחָזא ּדְ ָמא ְלהֹון ְוַאּסֵ   ", ִמְצַרִים עֹוֵלי" :ׁשְ
יר ּפִ ע ְוׁשַ ּבַ ּתַ    !ִמׁשְ

  
  : ֵליּה  ָאַמר   כה,א

י ע ּכִ ּבַ ּתַ א ִמׁשְ ְעּתָ יָדן ַאּדַ ע ּדִ ּבַ ּתַ   , ִמׁשְ
ִקיַנן ָלא ַוֲאַנן ין ַמּסְ וּ  ַנְפׁשִ ָמֵניַאׁשּ   . ְמׁשְ

  
א ְוַעל ְעּתָ יּה  ּדַ ַנְפׁשֵ ע ִאיִניׁש  ָעֵביד ָלא ּדְ ּבַ ּתַ ִמׁשְ    ?ּדְ

   :ְוָהַתְנָיא
ֵהן" ׁשֶ יִעין, ּכְ ּבִ   , אֹותוֹ  ַמׁשְ

ּלא יֹוֵדַע  ֱהֵוי: לוֹ  אֹוְמִרים ַנאי ַעל ׁשֶ ךָ  תְּ ִלּבְ ּבְ יִעין ָאנוּ  ׁשֶ ּבִ   , אֹוְתךָ  ַמׁשְ
א ינוּ  ַעל ֶאּלָ ְעתֵּ ית ַעתּדַ  ְוַעל ּדַ ין ּבֵ   . "ּדִ

  ? ַמאי ְלַאּפּוֵקי
יק ְלַאּפּוֵקי ָלאו ַאּסֵ יק ְלִאיְסקּוְנָדֵרי ְלהוּ  ּדְ ָמא ְלהֹון ְוַאּסֵ   . זּוֵזי ׁשְ

ָקָאַמר ינוּ  ַעל" :ּוִמּדְ ְעתֵּ ַלל, "ּדַ ָעֵביד ִמּכְ ע ֱאיָנׁש  ּדְ ּבַ ּתַ ִמׁשְ א ּדְ ְעּתָ יּה  ַאּדַ ַנְפׁשֵ   ! ּדְ
  

ְניָ  ְלַאּפּוֵקי, לֹא    .ָרָבאּדְ  אִמּקַ
  

ַההּוא ְבָרא ּדְ ֲהָוה ּגַ יק ּדַ ַחְבֵריּה  ַמּסֵ יּה  ֲאָתא זּוֵזי ּבְ   . ָרָבאּדְ  ְלַקּמֵ
ַרע ִזיל: ֶוהַלּלֹ  ֵליּה  ָאַמר   . ִלי ּפְ
יךָ : ֵליּה  ָאַמר ַרְעּתִ   . ּפְ
  : ָרָבא ֵליּה  ָאַמר

ן ִאם ע ִזיל, ּכֵ ּבַ ּתַ יּה  ֵליּה  ִאיׁשְ ְפַרְעּתֵ   . ּדִ
יּה  זּוֵזי ְוָיֵהיב ַקְנָיא יְוַאְייֵת  ֲאַזל ַגּוֵ יךְ  ַוֲהָוה ,ּבְ ּמֵ   . ִדיָנא ְלֵבי ֲעֵליּה  ְוָאֵתי ְוָאֵזיל ִמְסּתַ

ְלֶוה ֵליּה  ָאַמר ָיְדךְ  ַקְנָיא ַהאי ְנקֹוט: ַלּמַ   . ּבְ
ע ּתֹוָרה ֵסֶפר ְנַסב ּבַ ּתַ ְפָרֵעיּה  ְוִאיׁשְ ל ּדִ ֲהָוה ַמה ּכָ יֵדיּה  ֵליּה  ּדַ    .ּבִ

ךְ  ַקְנָיא ְלַההּוא ְוַתְבָרה ָרַגז ַמְלֶוה ַההּוא ּפַ ּתַ ח ְלַאְרָעא זּוֵזי ָהְנהוּ  ְוִאיׁשְ ּכַ ּתַ ָטא ְוִאיׁשְ קּוׁשְ ע ּדְ ּבַ ּתַ   . ִאיׁשְ
  

 רש"י

. א''כ מתניתא אמר ליה רבא
בועה שראיתי בדרך דאמר ש

   הזה:
. דאסור דהיינו למה לי למימר

שבועה גמורה ודאי כאילו אמר 
   שבועה שאכלתי:

. ועודי דומיא דנדר קתני
שבועות (נדרי) הבאי אסורין 
דמשמע דקאמר בלשון נדר 

   ושבועה:
. קאמר הכי אלא אמר רבא

יאסרו כל פירות העולם עלי 
   בשבועה:

. ולא קאמר אם לא ראיתי
   :שראיתי

. אמאי אסורות אמר ליה רבינא
ודלמא שפיר אישתבע לדעתיה 

   דידיה:
. נמלות דלמא קינא דשומשמני

מקובצות הרבה ראה ביחד 
  כעולי מצרים דאפשר: 

. כדרך אדעתא דידן אישתבע
שבני אדם נשבעין ואין דרך בני 
אדם לקרוא לנמלים עולי 

   מצרים:
. אמרי ליה הכי לאפוקי מאי

משביעין דשלא על דעתך אנו 
   אותך:

. דיהיב ליה לבעל לאו לאפוקי
חובו אסקונדרי פיספסים 
שמשחקים בהן וקרא אותן זוזי 
ובכך רוצה לפטור עצמו מן 
השבועה מכלל דעביד איניש 
דנשבע לדעתא דנפשיה הכא נמי 

   נימא הכי גבי שומשמני:
. שומשמני ואיסקונדרי לאו לא

מילתא היא ובהכי לא מיפטר 
ום האי טעמא איניש נפשיה ומש

 לא היו אומרים לו הוי יודע כו':
. אלא לאפוקי מקניא דרבא

דזוזי ממש יהב ובעי למיפטר 
בהכי ובשאר מילי לא עביד 

   איניש דנשבע אדעתא דנפשיה:
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י ּתִ ע ֲעִביד לֹא ְוַאּכַ ּבַ ּתַ ִמיׁשְ א ּדְ ְעּתָ יּה  ַאּדַ ַנְפׁשֵ    !?ּדְ
   :ְוָהַתְנָיא

ה ָמִצינוּ  ְוֵכן" מׁשֶ ינוּ  ּבְ יַע  ַרּבֵ ּבִ ִהׁשְ ׁשֶ ָרֵאל ֶאת ּכְ ַעְרבֹות ִיׂשְ   , מֹוָאב ּבְ
ּלא יֹוְדִעים ֱהווּ : ָלֶהם ָאַמר ֶכם ַעל ׁשֶ ְעתְּ יַע  ֲאִני ּדַ ּבִ   , ֶאְתֶכם ַמׁשְ

א      י ַעל ֶאּלָ ְעתִּ ַעת ְוַעל ּדַ קֹום ּדַ   , ַהּמָ
ֱאַמר ּנֶ ֶכם ְולֹא": ׁשֶ ֶכם ִאּתְ 1"ְלַבּדְ

  . ")יג, כט דברים( 
המֹ  ְלהוּ  ָאַמר ַמאי ָרֵאלְליִ  ׁשֶ   ? ׂשְ
ְלָמא: ְלהוּ  ָקָאַמר ָהִכי ָלאו י ָעֵביְדתּון ּדִ ינוּ  ַעל: ְוָאְמִריתּון ִמיּלֵ ְעּתֵ ּום ּדַ י ַעל: ְלהוּ  ָאַמר ָהִכי ִמׁשּ ְעּתִ   . ּדַ

  ? ַמאי ְלַאּפּוֵקי
יקוּ  ְלַאּפּוֵקי ָלאו ַאּסִ ָמא ּדְ    ?ֱאלֹוַה  ָזָרה ַלֲעבֹוָדה ׁשְ

ַלל ֲעֵביד :ִמּכְ עּדְ  ִאיִניׁש  ּדַ ּבַ ּתַ א ִמׁשְ ְעּתָ יּה  ַאּדַ ַנְפׁשֵ   ! ּדְ
  

  , ֱאלֹוַה  ִאיְקֵרי ָזָרה ֲעבֹוָדה, לֹא
ְכִתיב 2"ִמְצַרִים ֱאלֵֹהי ּוְבָכל": ּדִ

  . )יב, יב שמות( 
  

ע ּבַ יִמיתּון: ַיְתהֹון ְוַלׁשְ ְמַקּיְ   ! ִמְצֹות ּדִ
  

ַמע ֶלךְ  ִמְצֹות ַמׁשְ   . ַהּמֶ
  

ע ּבַ יִמ : ַיְתהֹון ְוַלׁשְ ְמַקּיְ ל יתּוןּדִ   ! ִמְצֹות ּכָ
  

ַמע   , ִציִצית ִמְצַות ַמׁשְ
קּוָלה: ָמר ָאַמרּדְ  ֶנֶגד ִציִצית ִמְצַות ׁשְ ל ּכְ ּתֹוָרה ִמְצֹות ּכָ ּבַ    .ׁשֶ
  

ע ּבַ יִמיתּון: ַיְתהֹון ְוַלׁשְ ְמַקּיְ   ! ּתֹוָרה ּדִ
  

ַמע   . ַאַחת ּתֹוָרה ַמׁשְ
  

ע ּבַ יִמיתּון: ַיְתהֹון ְוַלׁשְ ְמַקּיְ   ! ּתֹורֹות ּדִ
  

ַמע   , ִמְנָחה ּתֹוַרת ַמׁשְ
את ּתֹוַרת   , ַחּטָ
ם ּתֹוַרת   . ָאׁשָ

  
ע ּבַ יִמיתּון: ַיְתהֹון ְוַלׁשְ ְמַקּיְ   ! ּוִמְצֹות] ּתֹורֹות[ ּדִ

  
ַמע] תֹורֹות[ ְנָחה ּתֹוַרת ַמׁשְ   ', וכו ַהּמִ

ַמע ִמְצֹות ֶלךְ  ִמְצֹות ַמׁשְ   . ַהּמֶ
  

ע ּבַ יִמיתּון: ַיְתהֹון ְוִליׁשְ ְמַקּיְ ּה  ּתֹוָרה ּדִ   ! ּכּוּלָ
  

ּה  ּתֹוָרה ַמע ּכּוּלָ    ,ָזָרה ֲעבֹוָדה ַמׁשְ
ַתְנָיא    :ּדְ

  , ָזָרה ֲעבֹוָדה ֲחמּוָרה"
ל ּכָ ּה  ַהּכֹוֵפר ׁשֶ ִאיּלוּ  - ּבָ ּתֹוָרה מֹוֶדה ּכְ ּה  ּבַ   . "ּכּוּלָ

  
ע ּבַ יִמיתּון: ַיְתהֹון ְוִליׁשְ ְמַקּיְ ּה  ְוּתֹוָרה ָזָרה ֲעבֹוָדה ּדִ    .ּכּוּלָ

  
ׁש  ,ַנִמי יִא  לֹׁש  ֵמאֹות ׁשֵ ֵרה ּוׁשְ   ! ִמְצֹות ֶעׂשְ
  

א ה, ֶאלָּ ינוּ  מׁשֶ ָתא ַרּבֵ ָלא ִמיּלְ   . ָנַקט ְטִריָחא ּדְ

                                                             
1
  ָהָאָלה ַהֹּזאת-ַהְּבִרית ַהֹּזאת ְוֶאת-ְוא ִאְּתֶכם ְלַבְּדֶכם ָאֹנִכי ֹּכֵרת ֶאת  

2
  .'ֱאֵהי ִמְצַרִים ֶאֱעֶׂשה ְׁשָפִטים ֲאִני ה-ְּבֵהָמה ּוְבָכל- ִמְצַרִים ֵמָאָדם ְוַעדְּבכֹור ְּבֶאֶרץ - ִמְצַרִים ַּבַּלְיָלה ַהֶּזה ְוִהֵּכיִתי ָכל- ְוָעַבְרִּתי ְבֶאֶרץ  

 רש"י

והא תניא וכן מצינו כו' שנאמר 
. הכי פירושו ולא אתכם לבדכם

איני משביע אתכם על דעתכם 
   לבדכם:

קאמר להו הכי . לאפוקי מאי
לאו לאפוקי דאי אסיקו לה 
שמא לעבודת כוכבים אלוה 
ופלחו לה ובעו למיפטר נפשייהו 

   דאמרי דפלחי לאלוה:
. לאו לאפוקי משום האי לא

קאמר הכי דאינהו לא מצו 
לאסוקי לעבודת כוכבים שמא 
אלוה ולמפטר נפשייהו דהא 
עבודת כוכבים איקרי אלוה 
מעצמה: אם כן אמאי משבע 

ן הכי על דעת המקום ועל יתהו
דעתי לישבע יתהון דמקיימיתו 

   תורה:
. שבכתב הוה משמע תורה אחת

   . בלבד:
. שבפרשה משמע מצות המלך

שום תשים עליך מלך (דברים 
יז) שיש שם מצות: ולישבע להו 
הכי דמקיימיתו עבודת כובבים 
ותורה כולה'' אי נמי 
דימקיימיתו תרי''ג מצות. ולא 

י: אלא משה מצי למיטעי מיד
רבינו מילתא דלאו טירחא נקט 
כשאמר על דעת המקום ועל 

   דעתי ששם נכלל הכל:
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        כה, אכה, אכה, אכה, א .9
קֹוַרת ָנָחׁש  ָרִאיִתי לֹא ִאם" ית ּכְ ד ּבֵ    ."ַהּבַ
  

   !?ְולֹא
ֲהָוה ִחְוָיא ַההּוא ְוָהא ֵני ּדַ ׁשְ בֹור ּבִ א ׁשָ ֵליַס  ֵליּה  ְרמוּ  ,ַמְלּכָ ִתיְבָנא אּוְרָווָתא רּתְ   ! ַיְתהֹון ּוָבַלע ּדְ

  
מּוֵאל ָאַמר   : ׁשְ

ָטרּוף   . ּבְ
  

הוּ  י ּכּולְּ   ! ָטְרֵפי ִמיְטַרף ְנָחׁשֵ
  

ּבוֹ    . ָקָאְמִריַנן ָטרּוף ַאּגַ
  

  '!ָטרּוף' ְוִלְתֵני
  

ָתא ב ִמיּלְ ַמע ָקא אֹוְרֵחיּה  ַאּגַ    ,ָלן ַמׁשְ
ית קֹוַרתּדְ  ד ּבֵ ּבוֹ  ַהּבַ   . ָטרּוף ּגַ
  

ּה  ָנְפָקא ְלַמאי    ?ִמיּנָ
  

ח ר ְלִמּקָ   , ּוִמְמּכָ
ית קֹוַרת ַהּמֹוֵכר: ְלךָ  לֹוַמר ד ּבֵ   , ַלֲחֵבירוֹ  ַהּבַ

ּבוֹ  ִאי   , ִאין -  ָטרּוף ּגַ
  .  לֹא -  לֹא ְוִאי

  
 
  

 רש"י

. איצטבלאות מלאות אורוותא
   תבן:

. אלמא דהוה גדול ובלע יתהון
   מקורת בית הבד:

. נחש מנומר לא בטרוף קאמר
   משתכח כקורת בית הבד:

. הוו והא כולהו מיטרף טריפי
   מצומרין:

. ולא הוי ו טרוף קאמרינןבגב
   גדול כי האי גוונא:

. אם לא ראיתי נחש גבו וליתני
   טרוף כקורת בית הבד:

. דכי מילתא אגב אורחא קמ''ל
אמר בית הבד אגבו טרוף קאמר 
דומיא דקורת בית הבד דהוי 

   טרוף חדקים חדקים:
. למוכר קורת בית נפקא מינה

   הבד לחבירו:
. ודאי הוי אי גבה טרוף אין

   קורת בית הבד: 
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        בבבב    ,,,,כהכהכהכה .10
ָנה   כה,ב             ִמׁשְ

ָגגֹות ִנְדֵרי"   ": ׁשְ
י ִאם" ִתיִתי ְוִאם ָאַכְלתִּ ר - " ׁשָ ָאַכ  ְוִנְזּכַ ָתה לׁשֶ   , ְוׁשָ
ֲאִני" ֲאִני אֹוֵכל ׁשֶ ַכח -  "ׁשֹוֶתה ְוׁשֶ ָתה ְוָאַכל ְוׁשָ   . ְוׁשָ

י קֹוָנם" :ָאַמר תִּ ְנָבה ִלי ֶנֱהֵנית ִאׁשְ ּגָ יִסי ֶאת ׁשֶ    "ּכִ
ָתה"     ִהּכְ ִני ֶאת ׁשֶ    –" ּבְ

ּלא ְונֹוַדע ּתוּ  ׁשֶ ּלא נֹוַדעוְ , ִהּכַ ְנָבה ׁשֶ   . ּגָ
  

ן ֲעֵליֶכם ֲהֵרי" :ְוָאַמר, ֵאִניםתְּ  אֹוְכִלין אֹוָתן ָרָאה    –" ָקְרּבָ
ֶהן ְוָהיוּ  ְוָאִחיו ָאִביו ְוִנְמְצאוּ    . ֲאֵחִרים ִעּמָ

ית אי ּבֵ ּמַ   : אֹוְמִרים ׁשַ
ִרים -  ֵהן   , מּותָּ

ֶהם ּוַמה ִעּמָ ֶ   . ֲאסּוִרים - ׁשּ
ל ֵביתוּ    : אֹוְמִרים ִהּלֵ

ִרין ָוֵאּלוּ  ֵאּלוּ    . מּותָּ
  

ָמָרא             ּגְ

ָנא    :ּתָ
ם" ׁשֵ ְדֵרי ּכְ ּנִ ָגגֹות ׁשֶ ִרין -  ׁשְ   , מּותָּ

ךְ  בּועֹות ּכָ ָגגֹות ׁשְ רֹות - ׁשְ   . "מּותָּ
  

ֵמי ֵהיִכי בּועֹות" ּדָ ָגגֹות ׁשְ   ? "ׁשְ
  

גֹון ֲהָנא ַרב ּכְ    ,ַאִסי ַרבוְ  ּכָ
בּוֲעָתא: ָאַמר ָהֵדין ָהִכי ׁשְ    ,ַרב ָאַמר ּדְ

בּוֲעָתא: ָאַמר ְוָהֵדין ָהִכי ׁשְ   . ַרב ָאַמר ּדְ
ָכל א ְוַחד ַחד ּדְ ְעּתָ יּה  ַאּדַ ַנְפׁשֵ יר ּדְ ּפִ ע ׁשַ ּבַ ּתַ   . ָקִמיׁשְ

  

 רש"י

  מתני' 
 . אמר קונם כו':נדרי שגגות

. פטור דלבו ונזכר שאכל ושתה
אונסו דסבר שבאמת נשבע: וכן 
ראה אותם אוכלים תאנים 
 ואמר הרי הן עליכם קרבן:

. אותן האוכלים שהיה ונמצאו
אביו או אחיו היינו נמי נדרי 
שגגות שאילו היה יודע שהיה 

 לא היה מדירן:אביו או אחיו 
. עם אביו או שהיה אוכל עמהן

   ועם אחיו אחרים:
. אביו ואחיו בש''א הן מותרין

בלבד ומה שעמהם אסורים 
דקסברי נדר שהותר מקצתו לא 
הותר כולו וב''ה סברי נדר 
שהותר מקצתו הותר כולו. ע''כ 

   מפי' רבינו גרשום זצ''ל:
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        כז, אכז, אכז, אכז, א    ––––    בבבב    ,,,,כהכהכהכה .11
   ."אֹוְכִלין אֹוָתן ָרָאה"
  

ַנן   : ָהָתם ּתְ
תֹות ּפֹוְתִחין" ּבָ ׁשַ   . טֹוִבים ּוְבָיִמים ּבְ

ִראׁשֹוָנה ִמים אֹוָתן: אֹוְמִרים ָהיוּ  ּבָ ִרים - ַהּיָ   , מּותָּ
ָאר ִמים לּכָ  ּוׁשְ   , ֲאסּוִרים ַהּיָ

א ַעד ּבָ י ׁשֶ ד ֲעִקיָבא ַרּבִ   : ְוִליּמֵ
ר ֶנֶדר הּותַּ ר -  ִמְקָצתוֹ  ׁשֶ ּלוֹ  הּותַּ   . (נדרים סו.) "ּכֻ

  
ה ָאַמר   : ַרּבָ

י כּוּלֵ ל ָעְלָמא ּדְ   : ָאַמרּדְ  ֵהיָכא ּכָ
א יֹוֵדַע  ָהִייִתי ִאיּלוּ  ַאּבָ יֵניֶכם ׁשֶ    ,ּבֵ

א חּוץ ֲאסּוִרין ֶכםּכּולְּ " :אֹוֵמר ָהִייִתי   ", ֵמַאּבָ
הֹון כּוּלְ ר ְוָאִביו ֲאסּוִרין ּדְ   . מּוּתָ

א ֶנְחְלקוּ  לֹא אֹוֵמר ֶאּלָ א יֹוֵדַע  ָהִייִתי ִאיּלוּ : ּבְ ַאּבָ יֵניֶכם ׁשֶ    ,ּבֵ
לֹוִני :אֹוֵמר ָהִייִתי א ֲאסּוִרין ּוְפלֹוִני ּפְ ר ְוַאּבָ   .  מּוּתָ

  
  : ָאַמר ָרָבאוְ    כו,א

י כּוּלֵ ל ָעְלָמא ּדְ   : ָאַמרּדְ  ֵהיָכא ּכָ
א יֹוֵדַע  ָהִייִתי ִאיּלוּ  ַאּבָ יֵניֶכם ׁשֶ    ,ּבֵ

לֹוִני: "אֹוֵמר ָהִייִתי א ֲאסּוִרין ּוְפלֹוִני ּפְ ר ְוַאּבָ ם - "מּוּתָ ִרין ּכּוּלָ   . מּוּתָ
א ֶנְחְלקוּ  לֹא אֹוֵמר ֶאּלָ   : ּבְ

א יֹוֵדַע  ָהִייִתי ִאיּלוּ  ַאּבָ יֵניֶכם ׁשֶ ֶכם" :אֹוֵמר יָהִייִת  ּבֵ א חּוץ ֲאסּוִרין ּכּוּלְ   ". ֵמַאּבָ
ית אי ּבֵ ּמַ יכְּ  ָלּה  ָסְבִרי ׁשַ   , ֵמִאיר ַרּבִ

פֹוס: ָאַמרּדְ    . ִראׁשֹון ָלׁשֹון ּתְ
ל ּוֵבית יכְּ  ָלּה  ָסְבִרי ִהּלֵ    ,יֹוֵסי ַרּבִ

ְגַמר: ָאַמרּדְ  ָבָריו ּבִ ס ָאָדם ּדְ   . ִנְתּפָ
  

א ַרב ֵאיִתיֵביּה  ּפָ   : אָרָב לְ  ּפַ
יַצד" י ָאַמר ּכֵ ר ֶנֶדר" :ֲעִקיָבא ַרּבִ הּותַּ ר ִמְקָצתוֹ  ׁשֶ   ? "ּכּוּלוֹ  הּותַּ
ֵאיִני קֹוָנם" ֶכם ֶנֱהֶנה ׁשֶ ר ,"ְלכּוּלְ רוּ  - ֵמֶהן ֶאָחד ְוהּותַּ ם הּותְּ   . ּכּוּלָ
ֵאיִני"    ",ְוָלֶזה ָלֶזה לֹא ֶנֱהֶנה ׁשֶ

ר רוּ  -  ָהִראׁשֹון הּותַּ ם הּותְּ   , ּכּוּלָ
ר ָהַאֲחרֹון -  ָהַאֲחרֹון רהּותַּ  ן מּותָּ   . (נדרים סו.) "ֲאסּוִרין ְוכּוּלָ

ָלָמא ׁשְ ה ּבִ א ָלּה  מֹוִקים -  ְלַרּבָ ָאַמר ,ְלֵריׁשָ   . "ְוָלֶזה ָלֶזה" :ּדְ
ָאַמר ְוֵסיָפא ֶכם" :ּדְ   . "ְלכּוּלְ

א ָלָמא, ְלִדיָדךְ  ֶאלָּ ׁשְ א ּבִ ֶכם" :ָאַמרּדְ  ָלּה  מֹוִקים ֵריׁשָ   ,"ְלכּוּלְ
א   כו,ב י "ְוָלֶזה ָלֶזה" :ָאַמרּדְ  ֵסיָפא, ֶאלָּ    ?ִהיא ֲעִקיָבא ַרּבִ

אי ִליֵגי ַאּמַ ַנן ּפְ ר לַהּכֹ  ִדְבֵרי ְוָהָאְמַרּתְ ? ֲעֵליּה  ַרּבָ    !מּוּתָ
  

   :ָרָבא ֵליּה  ָאַמר
ה ילְ , ּוְלַרּבָ     !?ִניָחא ִמי ֲעִקיָבא ַרּבִ
ַמאי ֵסיָפא   ", ֶכםְלכּולְּ " ָאַמרּדְ  ?ָלּה  מֹוִקים ּבְ

ין ֵהי ין ְוֵהי ,ִראׁשֹון הּוא ּדֵ   ? ַאֲחרֹון הּוא ּדֵ
  

א א: ֶאלָּ ֶכם" ָאַמרּדְ  -  ֵריׁשָ   " ְלכּוּלְ
גֹון - ְוֵסיָפא ָלָאן ּכְ ּתְ ֶזה ֶזה ׁשֶ לֹוִני: "ְוָאַמר, ּבָ ְפלֹוִני ּפְ ְפלֹוִני ּוְפלֹוִני, ּכִ   ". ּכִ

  
ְיָקא   , ַנִמי ּדַ

ַתְנָיא    :ּדְ
ר" ה ֵהיֶמּנוּ  -  יָהֶאְמָצִע  הּותַּ ִרין ּוְלַמטָּ   , מּותָּ

  . "ֲאסּוִרין – ּוְלַמְעָלה
  
  

 רש"י

  גמ' 
   :. בפרק ר''א אומר כו'תנן התם

. שאם נדר שלא יאכל כל פותחין בשבתות וימים טובים
ימות השנה פותחין לו חרטה כך כלום נדרת על דעת 

   להתענות בשבתות וימים טובים אם יאמר לאו:
. היו ב''ד של ראשונים אומרים אותן הימים בראשונה

   שבתות וי''ט מותרין וכו':
  . וכולן מותרין:הותר כולו

אמתני' קאי כלומר שאם ראה  .אמר רבה הכל מודים כו'
אותם אוכלים תאנים וענבים ואמר הרי הן עליכם קרבן 
(כמו שאמר עליהם על כולכם אסורין) ושוב אמר אילו 
הייתי יודע שאבא ביניכם הייתי אומר כולכם אסורים 
חוץ מאבא הואיל ומעיקרא כללן דאמר כולכם כולן 

קצתו אסורים ואביו ואמו מותרין דלא הוי נדר שהותר מ
הותר כולו הואיל ואכתי בדיבורו קמא קאי דאמר 

   כולכם:
. תחלה בכלל הרי הם עליכם קרבן לא נחלקו אלא באומר

ושוב אמר אילו הייתי יודע שאבא ביניכם הייתי אומר 
פלוני ופלוני אסורין ואבא מותר הואיל ולבסוף פרטן 
פלוני ופלוני קסברי ב''ה דהו''ל נדר שהותר מקצתו הותר 

וב''ש סברי כל עיקר לא אמר הותר מקצתו הותר  כולו
  כולו (הואיל ואכתי אדיבורו קמא קאי דאמר כולכם): 

. לא נחלקו באומר תחלה בכלל הרי זה עליכם קרבן רכ''ע
ושוב אמר אילו הייתי יודע שאבא ביניכם הייתי אומר 
פלוני ופלוני אסורין ואבא מותר הואיל ולבסוף פרטן 

''ג הואיל והיתר מקצתו בתוך דבורו אפילו ב''ש מודו דכה
   הותר כולו:
. אלא דהדר כלל דאמר כולכם אסורים חוץ לא נחלקו

   מאבא:
. דבית שמאי סברי' לה כר''מ דאמר תפוס לשון ראשון

דאזלינן בתר ההוא רובא דאמר כולכם אסורין ולא 
   אמרי' משהותר מקצתו הותר כולו:

יו אדם וב''ה סברי לה כרכי יוסי דיאמר בגמר דבר
. דאמר חוץ דמתוך דבורו הותר מקצתו דאמר חוץ נתפס

   מאבא הותר כולו:
. דזהו כיצד אמר ר''ע נדר שהותר מקצתו הותר כולו

כב''ה ופליגי רבנן עליה דאמרי לא הותר כולו דהיינו 
   כבית שמאי:

   . שפרטן:שאיני נהנה לזה ולזה
   . מפרש בברייתא לקמן:הותרו כולן

דבכולכם לא פליגי אלא בפלוני . דאמר בשלמא לרבה
ופלוני לא קשיא ליה הך ברייתא דמתרץ לה לרישא 
כסיפא וסיפא כרישא דקתני רישא ר' עקיבא אומר 
הותרו כולן מיירי בהיכא דפרט שאמר שאיני נהנה לזה 
ולזה ולא בכולכם ור''ע הוא דאמר כב''ה והיינו דקאמר 

ן ואבא לא נחלקו אלא בהייתי אומר פלוני ופלוני אסורי
מותר ופליגי רבנן עליה דר''ע דקסברי כב''ש וסיפא 
דסיפא דקתני כולן אסורין מוקי לה דאמר כולכם ודברי 
הכל היא דבכולכם אסורים לא פליגי ר''ע ורבנן כדאמרי' 
דכולי עלמא היכא דקאמר כולכם כולן אסורין והשתא 
סיפא דרישא דתני הותר הראשון הותרו כולן לא דייק 

   דסיפא כדקאמר: אלא לסיפא
. לרבא דאמר בכולכם פליגי היכי מוקמינן לה אלא לדידך
   לברייתא:

. דקתני דאמר ר' עקיבא הותר אחד מהן בשלמא רישא
   הותרו כולן דפליגי רבנן עליה:

. ולא אפיק אלא כדקתני ר' מוקים לה דקאמר כולכם
   עקיבא וכו' ופליגי רבנן עליה דר' עקיבא כב''ה: 

שא דאמר לזה ולזה הותר הראשון הותרו . דריאלא סיפא
כולן כדקתני לה ורבי עקיבא היא ולא רבנן כדקתני כיצד 

   א''ר עקיבא וכו' ומשמע דפליגי רבנן עליה:
. היכא דאמר הייתי אומר פלוני ופלוני אסורין והא אמרת

כולן מותרין והשתא לא דייק סיפא אלא סיפא דרישא 
ל דבכולן אסורין והשתא לא מצי רבא לאוקמא לדברי הכ

ליכא מאן דפליג אפילו ר''ע אבל הכא דקתני הותרו כולן 
   רבנן פליגי עליה:

. דסיפא אמר ליה רבא לרב פפא ולרבה מי ניחא סיפא
   דקתני וכולן אסורין במאי מוקים לה דאמר לכולכם:

. הא לכולכם קתני הדיין הוא ראשון והדין הוא אחרון
דקתני האחרון  סתם ומאי ראשון ומאי אחרון איכא

   מותר וכולן אסורין:
. אנא מתרצינא להדדי דלא קשיא כלל אלא אמר רבא

דסיפא דקתני ראשון ואחרון לא משמע כדקתני שאיני 
   נהנה לזה ולזה:

. דמעיקרא אמר קונם שאיני אלא כגון שתלאן זה בזה
נהנה לזה והדר אמר פלוני יהא אסור כפלוני שהדרתי 

כשני לפיכך קתני הותר ופלוני השלישי יהא אשור 
הראשון הותרו כולן שכולן תלויין בו הותר האחרון 
האחרון מותר וכולן אסורין. שהרי הראשון והאמצעי לא 
נתלו באחרון לפיכך לא הותרו השנים בהתירו של 

   אחרון:
. דהכי הוא דקתני ההיא ברייתא. הותר דיקא גמי

לוי האמצעי הימנו ולמטה מותר. והיינו הוא והאחרון שת
   בו מותרים:

. היינו הראשון אסור לפי שהן תלויין בו ממנו ולמעלה
   והוא אין תלוי בהן:
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א ַרב ֵאיִתיֵביּה  ר ַאּדָ   : ָרָבאלְ  ַאֲהָבה ּבַ
ָצל קֹוָנם" ֲאִני ּבָ ָצל טֹוֵעם ׁשֶ ַהּבָ ב ַרע ׁשֶ    ,"ַלּלֵ

ב ָיֶפה ַהּכּוְפִרי ַוֲהלֹא: לוֹ  ָאְמרוּ    ! ַלּלֵ
ר כּוְפִרי הּותַּ   . ּבְ

כּוְפִרי ְולֹא ְלַבד ּבְ ר ּבִ א הּותַּ ָכל ֶאּלָ ָצִלים ּבְ   . ַהּבְ
ה ירוֹ , ָהָיה ַמֲעׂשֶ י ְוִהתִּ ָכל ֵמִאיר ַרּבִ ָצִלים ּבְ   . (נדרים סו.) "ַהּבְ

ַהּכּוְפִרי יֹוֵדַע  ָהִייִתי ִאיּלוּ : ָאַמר ָלאו ַמאי ב ָיֶפה ׁשֶ    ,ַלּלֵ
ל :אֹוֵמר ָהִייִתי           ָצִלים ּכָ ר יְוכּוְפִר  ֲאסּוִרין ַהּבְ    !מּוּתָ

  
אֹוֵמר, לֹא ַהּכּוְפִרי יֹוֵדַע  ָהִייִתי ִאיּלוּ : ּבְ ב ָיֶפה ׁשֶ    ,ַלּלֵ

ָצל" אֹוֵמר ָהִייִתי      לֹוִני ּבָ ר ְוכּוְפִרי ֲאסּוִרין ּוְפלֹוִני ּפְ   ". מּוּתָ
יוְ       א ֵמִאיר ַרּבִ יּבָ יּדְ  ַאּלִ אוְ  ֲעִקיָבא ַרּבִ יּבָ ַנן ַאּלִ ַרּבָ   . ּדְ

  
  : ָרָבאלְ  ָרִביָנא ֵאיִתיֵביּה 

י"   : אֹוֵמר ָנָתן ַרּבִ
ְקָצתוֹ  ֶנֶדר ֵיׁש  ּמִ ר ׁשֶ   . ָאסּור ּוִמְקָצתוֹ  מּותָּ

יַצד   ? ּכֵ
ָלה ִמן ָנַדר   כז,א ְלּכָ ּה  ְוָהיוּ ^ ַהּכַ נֹות ּבָ    ,ׁשּוַח  ּבְ

נֹות יֹוֵדַע  ָהִייִתי ִאיּלוּ : "ְוָאַמר ּבְ תֹוָכּה  ׁשּוַח  ׁשֶ    ,"נֹוֵדר ָהִייִתי לֹא ּבְ
ָלה ְלּכָ   , ֲאסּוָרה - ַהּכַ

נֹות רֹות - ׁשּוַח  ּבְ   . מּותָּ
א ַעד ּבָ י ׁשֶ ד ֲעִקיָבא ַרּבִ   : ְוִליּמֵ

ר ֶנֶדר הּותַּ ר -  ִמְקָצתוֹ  ׁשֶ   . "ּכּוּלוֹ  הּותַּ
נֹות יֹוֵדַע  ָהִייִתי ִאיּלוּ  :ָאַמרּדְ  ָלאו ַמאי ּבְ תֹוָכּה  ׁשּוַח  ׁשֶ    ,ּבְ

חֹורֹות ֵאִניםּתְ " :אֹוֵמר ָהִייִתי             נֹות, ֲאסּורֹות ּוְלָבנֹות ׁשְ רֹות ׁשּוַח  ּבְ    ,"מּוּתָ
יוְ  ַנן יּוְפִליגֵ , ִהיא ֲעִקיָבא ַרּבִ   ! ַרּבָ
  

אֹוֵמר, לֹא נֹות יֹוֵדַע  ָהִייִתי ִאיּלוּ : ּבְ ּבְ תֹוָכּה  ׁשּוַח  ׁשֶ    ,ּבְ
   :אֹוֵמר ָהִייִתי

ל" ָלה ּכָ ְלּכָ    ,ֲאסּוָרה – ַהּכַ
רֹות -  ׁשּוַח  ּוְבנֹות   ". מּוּתָ

  
ָנא ַמאן ָתנוּ  ְלָהא ּתְ ַנן ּדְ   : ַרּבָ

ה ָנַדר" ָ ֵני ֵמֲחִמׁשּ ֶאָחד ָאָדם ּבְ ר -  ּכְ רוּ  ֵמֶהם ְלֶאָחד הּותַּ ן הּותְּ   . ּכּוּלָ
   –" ֵמֶהן ֵמֶאָחד חּוץ"

ר -  הּוא   , מּותָּ
  ?"ֲאסּוִרין – ְוֵהן

  
ה ִאי    ,ְלַרּבָ

א י -  ֵריׁשָ   , ֲעִקיָבא ַרּבִ
ְבֵרי - ְוֵסיָפא   . לַהּכֹ  ּדִ

   ,ְלָרָבא ִאי
ַנן – ֵסיָפא    ,ַרּבָ

א   . לַהּכֹ  ִדְבֵרי - ְוֵריׁשָ
  
  
  

 רש"י

. בצל של אותו והלא הכופרי
   מקום:

. שלא נדר אלא הותר בכופרי
   מאותו שהוא רע ללב ולא בכופרי:

. דקסבר נדר והתירו רבי מאיר
שהותר מקצתו הותר כולו: מאי 

י יודע לאו דאמר אילו היית
שהכופרי יפה ללב הייתי אומר כל 
הבצלין אסורין וכופרי מותר. 
דהיינו דומיא דכולכם אסורין חוץ 
מאבאואפ''ה התירו ר''מ בכל 
הבצלים וקשיא בין לרבה בין 
לרבא דאילו לרבה בכולכם לא 
פליגי דאסור והכא קא שרי ר''מ 
היכא דאמר בכולכם ולרבא קשיא 

סרי דאמר בכולכם פליגי דב''ש דא
סברי לה כר''ע: תריץ לה באומר 
אילו הייתי יודע שהכופרי יפה ללב 
הייתי אומר בצל פלוני ופלוני 
אסור וכופרי מותר. דהיינו פלוני 
ופלוני ולהכי קא שרי ר''מ והיינו 
דרבא דאמר פלוני ופלוני דברי הכל 
מותר דר' מאיר אליבא דרבי 
עקיבא ואליבא דרבנן קא שרי 

דהא ד''ה  כלומר אליבא דד''ה
  מותר ותרווייה''ו גרי''ס המור''ה: 

. בנות שבע: הייתי אומר בנות שוח
תאנים שחורות ולבנות אסורין 
דהיינו פלוני ופלוני ובנות שוח 
מותרות דהיינו נמי מין תאנים 
והיינו נדר שהותר מקצתו ומקצתו 
אסור דתאנים אסורות ובנות שונ' 

   מותרות:
בא . כדקתני עד שורבי עקיבא היא

   ר' עקיבא ולימד וכו':
. דאמרי הכלכלה ופליגי רבנן עליה

אסורה ובנות שוח מותרות וקשיא 
לרבא דאמר דכולי עלמא היכא 
דאמר פלוני ופלוני אסורין ואבא 

   מותר דכולן מותרין דברי הכל:
תריץ לה באומר הייתי אומר כל 
הכלכלה אסורה ובנות שוח 

. היינו דומיא דכולכם מותרות
וץ מאבא דפליגי ור' אסורין ח

   עקיבא היא ולא רבנן:
נדר מחמשה בני אדם הותר א' 

. כגון דאמר פלוני ופלוני מהן
   אסורין ופלוני מותר הותרו כולן:

. דהיינו דומיא חוץ מאחד מהם
דכולכם אסורים חוץ מאבא הוא 
מותר וכולן אסורין והכי איכא 
למשמע מינה דהך סיפא בכולכם 

ע דאמר קמיירי מדקתני חוץ משמ
כולכם ומדסיפא קמיירי בכולכם 

   לא פליגי . אלא בלזה ולזה:
. דקתני הותר לאחד מהן רישא

הותרו כולן ר' עקיבא היא ולא 
רבנן דלרבי עקיבא נדר שהותר 

   מקצתו הותר כולו:
. דקתני הוא מותר והן וסיפא

אסורין דברי הכל היא והכא נמי 
קאמר רבה דבכולכם כולן אסורות 

   יא):דברי הכל (ה
. אמר לזה ולזה דברי ואי לרבא

הכל מותר ובכולכם פליגי רישא 
דקמיירי בלזה ולזה דברי הכל 
דהכי נמי אמר דלזה ולזה ד''ה 
מותר וסיפא הוא מותר והן 
אסורין רבנן היא דרבא לטעמיה 
דאמר בכולכם פליגי ורבנן אוסרים 
מ''מ בין לרבא בין לרבה רישא 

   בלזה ] ולזה וסיפא בכולכם:
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        בבבב- - - - אאאא    ,,,,כזכזכזכז .12
ָנה             ִמׁשְ

   ":אֹוָנִסין ִנְדֵרי"
ירוֹ  ּיֹ  ֲחֵבירוֹ  ִהּדִ   , ֶאְצלוֹ  אַכלׁשֶ
  , הּוא ְוָחָלה

ָחָלה אוֹ  נוֹ  ׁשֶ   , ּבְ
בוֹ  אוֹ  ִעּכְ    – ָנָהר ׁשֶ

  . ןאֹוָנִסי ִנְדֵרי ֵאּלוּ  ֲהֵרי
  

ָמָרא             ּגְ

ְבָרא ַההּוא יס ּגַ ַאְתּפִ ֵבי ַזְכָווָתא ּדְ    ,ִדיָנא ּבְ
ָלִתין ַעד ָאֵתיָנא לֹא ִאי: ְוָאַמר ְטלּון, יֹוִמין ּתְ   . ַזְכָווַתאי ָהֵני ִליּבָ

  . ֲאָתא ְולֹא ִאיְתִניס
  : הּוָנא ַרב ָאַמר
ֵטיל   . ַזְכָווֵתיּה  ּבָ

  
  : ָרָבא ֵליּה  ָאַמר
  , הּוא ָאנּוס

ָטֵריּה  ַרֲחָמָנא ָאנּוסוְ    , ּפְ
ְכִתיב ֲעָרה" :ּדִ ה לֹא ְוַלּנַ   . )כו, כב דברים( "ָדָבר ַתֲעׂשֶ

  
יָמא ְוִכי אֵני ְקָטָלא ּתֵ   , ׁשָ

   :ְוָהְתַנן
   ":אֹוָנִסין ִנְדֵרי"

ירוֹ  ּיֹ  ֲחֵבירוֹ  ִהּדִ   , ֶאְצלוֹ  אַכלׁשֶ
ָחָלה אוֹ  ,הּוא ְוָחָלה נוֹ  ׁשֶ בוֹ  אוֹ  ,ּבְ ִעיּכְ   ! "אֹוָנִסין ִנְדֵרי ֵאּלוּ  ֲהֵרי  - ָנָהר ׁשֶ

  
ָנא ַמאי, ּוְלָרָבא ְתַנן ֵמָהא ׁשְ   : ּדִ

יךְ  ֶזה ֲהֵרי" יטֵּ יו ּגִ אִתי לֹא ִאם ֵמַעְכׁשָ אן ּבָ ֵנים ַעד ִמּכָ ר ׁשְ    ,"חֶֹדׁש  ָעׂשָ
תֹוךְ  ּוֵמת ֵנים ּבְ ר ׁשְ ט ֶזה ֲהֵרי -  חֶֹדׁש  ָעׂשָ   . (גיטין עו:) "ּגֵ

אי   ! ִאיְתִניס סֵמינַ  ְוָהא? ְוַאּמַ
  

ְלָמא: ָאְמִרי אֵני ּדִ   ,ָהָתם ׁשָ
ִאי   כז,ב ִמית ָיַדע ֲהָוה ּדְ ר ִמן - ּדְ ַמר ֲהָוה ְלַאְלּתַ א ְוָיֵהיב ּגָ יּטָ    .ּגִ

  
ָנא ַמאי אן ָאֵתיָנא לֹא ִאי: ְלהוּ  ָאַמרּדְ  ֵמַההּוא ׁשְ ָלִתין ַעד ִמּכָ א ֶליֱהֵוי יֹוִמין ּתְ יּטָ   . ּגִ

ָרא ּוְפָסֵקיּה  ֲאָתא ֲאַתאי ֲחזוּ  :ְלהוּ  ָאַמר ,ַמַעּבְ ֲאַתאי ֲחזוּ , ּדַ   ! ּדַ
מּוֵאל ְוָאַמר ֵמיּה  ָלא: ׁשְ   . ָמְתָייא ׁשְ
אי   ! ֲאִניס ֵמיַנס ְוָהא? ַאּמַ

  
ְלָמא ִמיְגַלָיא אּוְנָסא ּדִ אֵני ּדְ   , ׁשָ

ָרא    .אּוְנֵסיּה  ִמיְגֵלי ּוַמַעּבְ
  

ִדי ,הּוָנא ּוְלַרב א ִמּכְ אוְ  ,ִהיא ַאְסַמְכּתָ    !ָקְנָיא לֹא ַאְסַמְכּתָ
  

אֵני ָסן ָהָכא ׁשָ ִמיְתּפְ   . ְזכּוָתן ּדְ
  

ִסין ְוֵהיָכא ִמיְתּפְ א ָלאו ּדְ   ? ִהיא ַאְסַמְכּתָ
   :ְוָהְתַנן

ַרע ִמי" ּפָ ִליׁש וְ , חֹובוֹ  ִמְקָצת ׁשֶ ָטרוֹ  ֶאת ִהׁשְ   , ׁשְ
אן לוֹ  נֹוֵתן ֲאִני ֵאין ִאם: ְוָאַמר ים ַעד ִמּכָ לֹׁשִ ן יֹום ׁשְ ָטרוֹ  לוֹ  תֵּ   . ׁשְ
יַע    , ָנַתן ְולֹא ְזַמן ִהּגִ

י   : אֹוֵמר יֹוֵסי ַרּבִ
ן   . ִיתֵּ

יוְ    : אֹוֵמר ְיהּוָדה ַרּבִ

 רש"י

  מתני' 
   . המדיר:וחלה הוא

  
  גמ' 

. שהביא שטרי דאתפיס זכוותא
זכיותיו לב''ד והיה צריך לחזור 

   לביתו:
. לב''ד ולבעל דינו אי לא ואמר

   אתינא וכו':
. משום ולנערה לא תעשה דבר

   דאנוסה היא:
. דגבי וכי תימא קטלא שאני

קטלא חס רחמנא עלה כי 
אניסה אבל בשאר אונסין 

ליכא חיוב קטלא לא מפטר ד
   משום אונס:

   . ופטור:והתנן וכו'
 . דאמר אנוס הוא ופטור:ולרבא

. דכי מאי שגא מהא דתנן וכו'
מת בתוך שנים עשר חודש 
דאע''ג דאנסיה מיתה הוי גט 
ופטורה מן הייבום. אמרי. 
משום הכי הוי גט אע''פ שמת 

  בתוך הזמן: 
. בשעת התנאי דאי הוי ידע
זמן לאלתר גמר דמיית בתוך ה

ויהיב גיטא מעכשיו הלכך הוי 
גט ולהכי גמר בלביה למיהוי גט 
אבל האי אי הוה ידע דאתניס 
לא הוה מבטל זכוותיה ולא גמר 

   ומקני:
ואמר להו שמואל לא שמיה 

. אע''ג דאניס והא מינס מתייא
   אניס ולא ליהוי גיטא:

. דלמא אונסא דמיגליא שאני
ומעברא אונסא דמיגליא הוא 

זימנין דלא משתכחא בהאי ד
גיסא ומבעיא ליה לאסוקי 
אדעתיה (ודלמא אסיק 
אדעתיה) ואפי' הכי לא התנה 
משום הכי אי מיתניס בהאי זמן 
אמר גמר ומקני דליהוי גט 
אפילו עיכבו שום אונס אבל 

   בעלמא אי איתניס פטור:
. דאמר בטלן זכוותיה ולרב הונא

אמאי הא אסמכתא הוא דברים 
על דעתו כסבור בעלמא וסמך 

שהוא יכול לבא בזמנו להכי 
 קאמר הכי ואסמכתא לא קניא:

   . להכי קני:שאגי הכא
. דכגבוי דאתפיס זכותיה לב''ד
   דמי ולא הוה אסמכתא:

מי שפרע מקצת חובו והשליש 
. שהניח. הש. טר את שטרו

שהיה לו לבעל חוב עליו ביד 
נאמן ואמר לו אם איני פורע 

ן לו החוב מכאן עד ל' יום ת
שטרו למלוה ויחזור ויגבה בו 

   כל מה שכתוב בו בתחילה:
   . ולא פרע:ולא נתן

. השליש רבי יוסי אומר יתן
השטר למלוה ואע''ג דאסמכתא 
היא דסבור היה לפרוע באותו 

   הזמן קנה המלוה את השטר:
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ן לֹא   . (בבא בתרא קסח.) "ִיתֵּ
ה ָאַמר ַנְחָמן ַרב ְוָאַמר ר ַרּבָ   : ַרב ָאַמר ֲאבּוהַּ  ּבַ

יכְּ  ֲהָלָכה ֵאין א ָאַמרּדְ  ,יֹוֵסי ַרּבִ   ! אָקְניָ  ַאְסַמְכּתָ
  

אֵני    ,ָהָכא ׁשָ
ָאַמר ְטָלן :ּדְ   . ַזְכָוֵתיּה  ִלּבָ

  
  : ְוִהְלְכָתא

א    .ָקְנָיא – ַאְסַמְכּתָ
ָלא ְוהּוא   , ֲאִניס ּדְ
ָקנוּ  ְוהּוא יּה  ּדְ ֵבית ִמיּנֵ ין ּבְ   .ָחׁשּוב ּדִ

  
  

 רש"י

. הא הכא אע''ג אין הלכה וכו'
דאתפיס השטר ביד [השליש] 

קניא הויא אסמכתא ולא 
   לטעמיה דרב:

שאני הכא דאמר ליבטלן 
. שלא יהא בהן ממש זכותיה

 דזהו חמור מתן לו שטרו:
. ואע''ג והלכתא אסמכתא קניא

   דלא מתפיס:
. באונסא והוא דלא אניס

דמוכחא לאינשי כי האי דלעיל 
   דפסקיה מעברא:

. שלא יחזור והוא דקנו מיניה
   בו:

. שיהא מומחה ובב''ד חשוב
ני תלת מילי בעינן לרבים וכל ה

בה דאי הוה חד בלא אידך לא 
קני אלא כולהו ג' בעינן דלא 

   אניס וקנין ובב''ד חשוב:
   

  
  
  
  
  
 



                                                                                         ְסדּוָרה ְּגָמָרא
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        כח, אכח, אכח, אכח, א    ––––    בבבב    ,,,,כזכזכזכז .13
ָנה             ִמׁשְ

   :נֹוְדִרין
  , ֶלָהָרִגין
  , יןֶלָחָרִמ 

   ,ַלּמֹוְכִסין
ִהיא רּוָמה' ׁשֶ י ַעל ַאף, 'תְּ ֵאינוֹ  ּפִ רּוָמה ׁשֶ   , תְּ

ֵהן ל ׁשֶ ית' ׁשֶ ֶלךְ  ּבֵ י ַעל ַאף ,'ַהּמֶ ֵאיָנן ּפִ ל ׁשֶ ית ׁשֶ ֶלךְ  ּבֵ   . ַהּמֶ
ית כח,א אי ּבֵ ּמַ ּכֹ: אֹוְמִרים ׁשַ בּוָעה חּוץ^ ,נֹוְדִרין לּבַ ׁשְ   . ִמּבִ

ל ֵביתוּ  בּוָעהּבִ  ַאף: אֹוְמִרים ִהּלֵ   . ׁשְ
ית אי ּבֵ ּמַ ח לֹא :אֹוְמִרים ׁשַ ֶנֶדר לוֹ  ִיְפתַּ   , ּבְ

ל ֵביתוּ  ח ַאף: אֹוְמִרים ִהּלֵ   . לוֹ  ִיְפתַּ
ית אי ּבֵ ּמַ ה: אֹוְמִרים ׁשַ ּמַ הּוא ּבְ ֶ ירוֹ  ׁשּ    .ַמּדִ

ל ֵביתוּ  ה ַאף: אֹוְמִרים ִהּלֵ ּמַ ֵאינוֹ  ּבְ ֶ ירוֹ  ׁשּ   . ַמּדִ
יַצד   ? ּכֵ
י קֹוָנם" ֱאמֹור: לוֹ  ָאַמר תִּ   ", ִלי ֶנֱהֵנית ִאׁשְ

י קֹוָנם: "ְוָאַמר תִּ   ", ִלי ֶנֱהִנין ּוָבַני ִאׁשְ
ית אי ּבֵ ּמַ ּתוֹ : אֹוְמִרים ׁשַ ֶרת ִאׁשְ   . ֲאסּוִרין ּוָבָניו, מּותֶּ

ל ֵביתוּ  ִרין ְוֵאּלוּ  ֵאּלוּ : אֹוְמִרים ִהּלֵ   . מּותָּ
  

ָמָרא             ּגְ

מּוֵאל ְוָהָאַמר   : ׁשְ
יָנא ַמְלכוּ  ּדִ יָנא ָתאּדְ   ! ּדִ

  
ֲהָנא ַרב ָאַמר ִחיְנָנא ַרב ָאַמר מּוֵאל ָאַמר ּכָ   : ׁשְ

מֹוֵכס ֵאין ּבְ ה לוֹ  ׁשֶ   . ִקְצּבָ
  

ֵבי י ּדְ אי ַרּבִ   : ָאַמר ַיּנַ
מֹוֵכס   . ֵמֵאָליו ָהעֹוֵמד ּבְ

        

  רש"י
  מתני' 
. שהוא הורג על עסקי להרגין

ממון שאם בא להורגו יכול 
לדור על זה שהוא של תרומה 
ויאמר נדר זה עלי אם אינו של 
תרומה אע''פ שאינו של תרומה 
כדי שלא יטלם לפי שיש חיוב 
מיתה לזו והנדר מותר והיינו 

   נמי נדרי אונסין:
. שהוא ליסטים בעלמא ולחרמין

   שאינו הורג:
. נוטל מכס המלך ולמוכסים

   ורוצה ליטול פירותיו בע''כ:
. אף על פי שאינן של תרומה

יכול לידור שהן של תרומה כדי 
שלא יטלם ומתני' לא זו אף זו 

   קתני:
  . להם:ריםבכל נוד

חוץ מבשבועה שלא יאמר 
יאסרו פירות שבעולם עלי 
בשבועה אם אינן של תרומה: 

. אם לא יפתח לו בנדר
הליסטים אינו מזקיקו שידור 

   לא יפתח לו הוא בעצמו:
. בלבד ידור במה שהוא מדירו

   ולא בדבר אחר כדמפרש:
כיצד אמר לו וכו' אשתו מותרת 

   . דהיינו במה שהוא מדירו:לו
. דהיינו במה שלא אסורים ובניו

   מדירו:
  

  גמ' 
. ולאו נדרי דינא דמלכותא דינא

אונסין נינהו ואמאי נודרין 
למוכסין להבריח המכס של 

   מלכות:
. שנוטל כל מה שאין לו קצבה

   שרוצה:
. שאינה במוכס העומר מאליו

  של מלכות:
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        כח, אכח, אכח, אכח, א .14
ֵהן] ] ] ] ַלּמֹוְכִסין, ֶלָחָרִמין, ֶלָהָרִגין נֹוְדִרין"[[[[     ל ׁשֶ ית' ׁשֶ ֶלךְ  ּבֵ י ַעל ַאףוְ  ַהּמֶ ֵאיָנן ּפִ ל ׁשֶ ית ׁשֶ ֶלךְ  ּבֵ   . . . . "ַהּמֶ

  
  ? ָנַדרָנַדרָנַדרָנַדר    ֵהיִכיֵהיִכיֵהיִכיֵהיִכי

  
        : : : : ַרב    ָאַמרָאַמרָאַמרָאַמר    ַעְמָרם ַרב    ָאַמרָאַמרָאַמרָאַמר

אֹוֵמר אֹוֵמרּבְ אֹוֵמרּבְ אֹוֵמרּבְ ירֹות    ֵיָאְסרוּ ֵיָאְסרוּ ֵיָאְסרוּ ֵיָאְסרוּ """"    ::::ּבְ ירֹותּפֵ ירֹותּפֵ ירֹותּפֵ ל    ֵאיָנןֵאיָנןֵאיָנןֵאיָנן    ִאםִאםִאםִאם    ָעַליָעַליָעַליָעַלי    ָהעֹוָלםָהעֹוָלםָהעֹוָלםָהעֹוָלם    ּפֵ לׁשֶ לׁשֶ לׁשֶ ית    ׁשֶ יתּבֵ יתּבֵ יתּבֵ ֶלךְ     ּבֵ ֶלךְ ַהּמֶ ֶלךְ ַהּמֶ ֶלךְ ַהּמֶ   ". ". ". ". ַהּמֶ
  

יָון יָוןּכֵ יָוןּכֵ יָוןּכֵ ָאַמר    ּכֵ ָאַמרּדְ ָאַמרּדְ ָאַמרּדְ רוּ  - " " " " ֵיָאְסרוּ ֵיָאְסרוּ ֵיָאְסרוּ ֵיָאְסרוּ """"    ::::ּדְ ּסְ רוּ ִאיּתַ ּסְ רוּ ִאיּתַ ּסְ רוּ ִאיּתַ ּסְ ל    ֲעֵליּה ֲעֵליּה ֲעֵליּה ֲעֵליּה     ִאיּתַ לּכָ לּכָ לּכָ יֵרי    ּכָ יֵריּפֵ יֵריּפֵ יֵריּפֵ             !!!!ָעְלָמאָעְלָמאָעְלָמאָעְלָמא    ּפֵ
        
  . . . . ''''ַהּיֹוםַהּיֹוםַהּיֹוםַהּיֹום''''    ::::אֹוֵמראֹוֵמראֹוֵמראֹוֵמרּבְ ּבְ ּבְ ּבְ 
  

ָאַמר    ִאיִאיִאיִאי ָאַמרּדְ ָאַמרּדְ ָאַמרּדְ ל    לֹאלֹאלֹאלֹא    - - - -     ''''ַהּיֹוםַהּיֹוםַהּיֹוםַהּיֹום''''    ::::ּדְ לְמַקּבֵ לְמַקּבֵ לְמַקּבֵ יּה     ְמַקּבֵ יּה ִמיּנֵ יּה ִמיּנֵ יּה ִמיּנֵ   ! ּמֹוֵכסּמֹוֵכסּמֹוֵכסּמֹוֵכסַה     ִמיּנֵ
  

אֹוֵמר אֹוֵמרּבְ אֹוֵמרּבְ אֹוֵמרּבְ ִלּבוֹ     ּבְ ִלּבוֹ ּבְ ִלּבוֹ ּבְ ִלּבוֹ ּבְ ָפָתיו    ּומֹוִציאּומֹוִציאּומֹוִציאּומֹוִציא ,,,,''''ַהּיֹוםַהּיֹוםַהּיֹוםַהּיֹום''''    ::::ּבְ ׂשְ ָפָתיוּבִ ׂשְ ָפָתיוּבִ ׂשְ ָפָתיוּבִ ׂשְ         . . . . ְסָתםְסָתםְסָתםְסָתם    ּבִ
ב    ַעלַעלַעלַעל    ְוַאףְוַאףְוַאףְוַאף בּגַ בּגַ בּגַ ְסִביָרא    ּגַ ְסִביָראּדִ ְסִביָראּדִ ְסִביָראּדִ ָבִרים""""    ::::ָלןָלןָלןָלן    ּדִ ָבִריםּדְ ָבִריםּדְ ָבִריםּדְ ב    ּדְ ּלֵ ּבַ בׁשֶ ּלֵ ּבַ בׁשֶ ּלֵ ּבַ בׁשֶ ּלֵ ּבַ ָבִרים    ֵאיָנןֵאיָנןֵאיָנןֵאיָנן    ׁשֶ ָבִריםּדְ ָבִריםּדְ ָבִריםּדְ             ",",",",ּדְ

י יְלַגּבֵ יְלַגּבֵ יְלַגּבֵ אֵני    אֹוָנִסיןאֹוָנִסיןאֹוָנִסיןאֹוָנִסין    ְלַגּבֵ אֵניׁשָ אֵניׁשָ אֵניׁשָ   . ׁשָ
        
        
        

  רש"י
. ולא אמר כיון דאמר יאסרו

 מילתא דהערמה איתסרו ליה:
. דהיינו יאסרו היוםבאומר 

הערמה דההוא יומא לחוד אסר 
   נפשיה:

אי דאמר היום לא מקבל מיניה 
. ואינו מניחו בשביל אותו מוכס

נדר שלא יטול הפירות שהרי 
  שומע דבהערמה נדר: 

   באומר בלבו היום:
  . בעלמא:אינם דברים



                                                                                         ְסדּוָרה ְּגָמָרא
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        אאאא    כח,כח,כח,כח, .15
ית" אי ּבֵ ּמַ   : אֹוְמִרים ׁשַ

ּכֹל בּוָעה חּוץ נֹוְדִרין,[[[[    ּבַ ׁשְ   . ִמּבִ
ל ֵביתוּ  בּוָעה ַאף: אֹוְמִרים ִהּלֵ ׁשְ   . ּבִ

ית אי ּבֵ ּמַ ח לֹא :אֹוְמִרים ׁשַ ֶנֶדר לוֹ  ִיְפתַּ   , ּבְ
ל ֵביתוּ  ח ַאף: אֹוְמִרים ִהּלֵ  ] ] ] ] .לוֹ  ִיְפתַּ

ית אי ּבֵ ּמַ   : אֹוְמִרים ׁשַ
ה ּמַ ה ּבְ ֶ ירוֹ  ּואׁשּ   , ַמּדִ

ל ֵביתוּ    : אֹוְמִרים ִהּלֵ
ֵאינוֹ  ַאף ׁשֶ ירוֹ  ּבְ   . ַמּדִ

יַצד   ? ּכֵ
י קֹוָנם: "לוֹ  ָאַמר תִּ י קֹוָנם" ְוָאַמר", ִלי ֶנֱהֵנית ִאׁשְ תִּ   ". ִלי ֶנֱהִנין ּוָבַני ִאׁשְ
ית אי ּבֵ ּמַ   : אֹוְמִרים ׁשַ

ּתוֹ  ֶרת ִאׁשְ   , ֲאסּוִרין ּוָבָניו מּותֶּ
ל ֵביתוּ    : אֹוְמִרים ִהּלֵ

ִרין ְוֵאּלוּ  ֵאּלוּ          . . . . "מּותָּ
        

        : : : : הּוָנא ַרב    ָאַמרָאַמרָאַמרָאַמר
ָנא ָנאּתָ ָנאּתָ ָנאּתָ             ::::ּתָ

ית" אי ּבֵ ּמַ   : אֹוְמִרים ׁשַ
ח לֹא בּוָעה לוֹ  ִיְפתַּ ׁשְ   , ּבִ

ל ֵביתוּ    : אֹוְמִרים ִהּלֵ
ח ַאף בּוָעה לוֹ  ִיְפתַּ ׁשְ   . . . . "ּבִ

  
אי    ְלֵביתְלֵביתְלֵביתְלֵבית ּמַ איׁשַ ּמַ איׁשַ ּמַ איׁשַ ּמַ בּוָעה    ,,,,ׁשַ ׁשְ בּוָעהּבִ ׁשְ בּוָעהּבִ ׁשְ בּוָעהּבִ ׁשְ ח    לֹאלֹאלֹאלֹאּדְ     הּואהּואהּואהּוא    - - - -     ּבִ חִיְפּתַ חִיְפּתַ חִיְפּתַ ח    - - - -     ֶנֶדרֶנֶדרֶנֶדרֶנֶדרּבְ ּבְ ּבְ ּבְ     ָהאָהאָהאָהא, , , , לוֹ לוֹ לוֹ לוֹ     ִיְפּתַ חִיְפּתַ חִיְפּתַ חִיְפּתַ   , , , , לוֹ לוֹ לוֹ לוֹ     ִיְפּתַ

ַנן    ְוָהאְוָהאְוָהאְוָהא ַנןּתְ ַנןּתְ ַנןּתְ             ::::ּתְ
ית" אי ּבֵ ּמַ ח לֹא: אֹוְמִרים ׁשַ ֶנֶדר לוֹ  ִיְפתַּ         ! ! ! ! "ּבְ

ח: ְותוּ ְותוּ ְותוּ ְותוּ  חִמיְפתַּ חִמיְפתַּ חִמיְפתַּ ח    לֹאלֹאלֹאלֹאּדְ     הּואהּואהּואהּוא    ִמיְפתַּ חִיְפּתַ חִיְפּתַ חִיְפּתַ בּוָעה    לוֹ לוֹ לוֹ לוֹ     ִיְפּתַ ׁשְ בּוָעהּבִ ׁשְ בּוָעהּבִ ׁשְ בּוָעהּבִ ׁשְ       ,,,,ּבִ
בּוָעה    ָנַדרָנַדרָנַדרָנַדר    ֵמיַדרֵמיַדרֵמיַדרֵמיַדר    ָהאָהאָהאָהא ׁשְ בּוָעהּבִ ׁשְ בּוָעהּבִ ׁשְ בּוָעהּבִ ׁשְ   . ּבִ

            ::::ְוָהְתַנןְוָהְתַנןְוָהְתַנןְוָהְתַנן
ית" אי ּבֵ ּמַ ּכֹ: אֹוְמִרים ׁשַ בוּ  חּוץ נֹוְדִרין לּבַ ׁשְ   ! "ָעהִמּבִ
  

ָנא ָנאּתְ ָנאּתְ ָנאּתְ ֶנֶדר    ַמְתִניִתיןַמְתִניִתיןַמְתִניִתיןַמְתִניִתין    ּתְ ֶנֶדרּבְ ֶנֶדרּבְ ֶנֶדרּבְ             ,,,,ּבְ
אי    יתיתיתיתֵב ֵב ֵב ֵב ּדְ     ָחןָחןָחןָחןּכֹ ּכֹ ּכֹ ּכֹ     ְלהֹוִדיֲעךָ ְלהֹוִדיֲעךָ ְלהֹוִדיֲעךָ ְלהֹוִדיֲעךָ  ּמַ איׁשַ ּמַ איׁשַ ּמַ איׁשַ ּמַ   , ׁשַ

ָנא ָנאּתְ ָנאּתְ ָנאּתְ ַרְייָתא    ּתְ ַרְייָתאּבָ ַרְייָתאּבָ ַרְייָתאּבָ בּוָעה    ּבָ ׁשְ בּוָעהּבִ ׁשְ בּוָעהּבִ ׁשְ בּוָעהּבִ ׁשְ ל    יתיתיתיתֵב ֵב ֵב ֵב ּדְ     ָחןָחןָחןָחןּכֹ ּכֹ ּכֹ ּכֹ     ְלהֹוִדיֲעךָ ְלהֹוִדיֲעךָ ְלהֹוִדיֲעךָ ְלהֹוִדיֲעךָ , , , , ּבִ לִהּלֵ לִהּלֵ לִהּלֵ       ....ִהּלֵ
  

י ַרב    :ָאַמרָאַמרָאַמרָאַמר    ַאׁשִ
   ::::ָקָתֵניָקָתֵניָקָתֵניָקָתֵני    ָהִכיָהִכיָהִכיָהִכי
ית יתּבֵ יתּבֵ יתּבֵ אי    ּבֵ ּמַ איׁשַ ּמַ איׁשַ ּמַ איׁשַ ּמַ ֵאָלה    ֵאיןֵאיןֵאיןֵאין: : : : אֹוְמִריםאֹוְמִריםאֹוְמִריםאֹוְמִרים    ׁשַ ֵאָלהׁשְ ֵאָלהׁשְ ֵאָלהׁשְ בּוָעה    ׁשְ ׁשְ בּוָעהּבִ ׁשְ בּוָעהּבִ ׁשְ בּוָעהּבִ ׁשְ   , , , , ּבִ

ל    ּוֵביתּוֵביתּוֵביתּוֵבית לִהּלֵ לִהּלֵ לִהּלֵ ֵאָלה    ֵיׁש ֵיׁש ֵיׁש ֵיׁש : : : : ְמִריםְמִריםְמִריםְמִריםאוֹ אוֹ אוֹ אוֹ     ִהּלֵ ֵאָלהׁשְ ֵאָלהׁשְ ֵאָלהׁשְ בּוָעה    ׁשְ ׁשְ בּוָעהּבִ ׁשְ בּוָעהּבִ ׁשְ בּוָעהּבִ ׁשְ         . . . . ּבִ
        
        

  רש"י
. שלא לא יפתח לו בשבועה

   יאמר לו אם תרצה אשבע לך:
. שיאמר לו לו הא כנדר יפתח

   אם תרצה אדור לך נדר:
. הא מיגדר גדר ליה בשבועה

אם הליסטים מזקיקו לכך 
וידור לו כן בלשון שבועה 

   כדאמרן לעיל:
. ואמאי קתני והא תנן וכו'

בברייתא דלא יפתח לו 
בשבועה: תריץ הכי תנא במתני' 
בנדר להודיעך כחן דבית שמאי 
דאפילו בנדר גרידא לא וכ''ש 

   עה:בנדר שבו
וברייתא תנא בשבועה להודיעך 

. דאפי' בשבועה יפתח כחן דב''ה
לו וברייתא משום ב''ה נשנית 
ולאו דוקא היא ולא מצית 
למימר התם בשבועה הוא דלא 
יפתח וכו' ולא מקשינן דב''ש 

   אדב''ש:
. האי רב אשי אמר הכי קתני

לא יפתח דברייתא לא משמע 
כדאמרינן דבאונסין קאי אלא 

ח דב''ש סברי לא האי לא יפת
יפתח לו החכם פתח לחרטה 
להשאל על שבועתו דאין שאלה 
לשבועה לפני החכם וליכא 

  למידק מינה שום קושיא:



    """""ַאְרָּבָעה ְנָדִרים"ַאְרָּבָעה ְנָדִרים"ַאְרָּבָעה ְנָדִרים"ַאְרָּבָעה ְנָדִרים    ––––מסכת נדרים פרק ג' מסכת נדרים פרק ג' מסכת נדרים פרק ג' מסכת נדרים פרק ג' 
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        בבבב- - - - כח, אכח, אכח, אכח, א .16
ָנה    ִמׁשְ

ן ָהֵאּלוּ  ְנִטיעֹות ֲהֵרי"    ,"ִנְקָצצֹות ֵאיָנן ִאם ָקְרּבָ
ית" ן זוֹ  ַטּלִ ֶרֶפת ֵאיָנּה  ִאם ָקְרּבָ    - "ִנׂשְ

ְדיֹון ָלֶהן ֵיׁש     .ּפִ
ן ָהֵאּלוּ  ְנִטיעֹות ֲהֵרי" ְצצוּ  ַעד ָקְרּבָ ּקָ ּיִ   ", ׁשֶ
ית" ן זוֹ  ַטּלִ ֵרף ַעד ָקְרּבָ ָ ׂשּ תִּ     - " ׁשֶ

ְדיֹון ָלֶהם ֵאין  כח,ב   . . . . ּפִ
        

ָמָרא    ּגְ

''''ְקדֹוׁשֹותְקדֹוׁשֹותְקדֹוׁשֹותְקדֹוׁשֹות''''    ::::ְוִליְתֵניְוִליְתֵניְוִליְתֵניְוִליְתֵני
1111!!!!            

        
ָבֵעי    ַאְייֵדיַאְייֵדיַאְייֵדיַאְייֵדי ָבֵעיּדְ ָבֵעיּדְ ָבֵעיּדְ ְדיֹון ָלֶהם ֵאין"    ::::ֵסיָפאֵסיָפאֵסיָפאֵסיָפא    ְלִמיְתָנאְלִמיְתָנאְלִמיְתָנאְלִמיְתָנא    ּדְ ָנא, "ּפִ ָנאּתְ ָנאּתְ ָנאּתְ א    ַנִמיַנִמיַנִמיַנִמי    ּתְ אֵריׁשָ אֵריׁשָ אֵריׁשָ ְדיֹון ָלֶהם ֵיׁש "    ֵריׁשָ   . . . . "ּפִ

  
      ????ָנַדרָנַדרָנַדרָנַדר    ֵהיִכיֵהיִכיֵהיִכיֵהיִכי

  
        : : : : ַאֵמיָמר    ָאַמרָאַמרָאַמרָאַמר

אֹוֵמר אֹוֵמרּבְ אֹוֵמרּבְ אֹוֵמרּבְ   . . . . ִנְקְצצוּ ִנְקְצצוּ ִנְקְצצוּ ִנְקְצצוּ     ְולֹאְולֹאְולֹאְולֹא    ַהּיֹוםַהּיֹוםַהּיֹוםַהּיֹום    ְוָעַברְוָעַברְוָעַברְוָעַבר" " " " ַהּיֹוםַהּיֹוםַהּיֹוםַהּיֹום    ִנְקָצצֹותִנְקָצצֹותִנְקָצצֹותִנְקָצצֹות    ֵאיָנןֵאיָנןֵאיָנןֵאיָנן    ִאםִאםִאםִאם""""    ::::ּבְ
  

ן    ִאםִאםִאםִאם ןּכֵ ןּכֵ ןּכֵ ה    ּכֵ הָלּמָ הָלּמָ הָלּמָ יָטא? ְלֵמיַמרְלֵמיַמרְלֵמיַמרְלֵמיַמר    ִליִליִליִלי    ָלּמָ ׁשִ יָטאּפְ ׁשִ יָטאּפְ ׁשִ יָטאּפְ ׁשִ   ! ּפְ
  

גֹון    ,,,,ְצִריָכאְצִריָכאְצִריָכאְצִריָכא    לֹאלֹאלֹאלֹא גֹוןּכְ גֹוןּכְ גֹוןּכְ א    ּכְ ִאיּכָ אּדְ ִאיּכָ אּדְ ִאיּכָ אּדְ ִאיּכָ א    ִזיָקאִזיָקאִזיָקאִזיָקא    ּדְ אְנִפיׁשָ אְנִפיׁשָ אְנִפיׁשָ   . ְנִפיׁשָ
  

י    ָלּה ָלּה ָלּה ָלּה     ָקָתֵניָקָתֵניָקָתֵניָקָתֵני    ְוָהאְוָהאְוָהאְוָהא ּבֵ יּגַ ּבֵ יּגַ ּבֵ יּגַ ּבֵ ית    ּגַ יתַטּלִ יתַטּלִ יתַטּלִ ית, , , , ַטּלִ יתְוַטּלִ יתְוַטּלִ יתְוַטּלִ ֵריָפה    ְוַטּלִ ֵריָפהִלׂשְ ֵריָפהִלׂשְ ֵריָפהִלׂשְ       !!!!????ַקְייָמאַקְייָמאַקְייָמאַקְייָמא    ִלׂשְ
  
גֹון ,,,,]]]]ִאיןִאיןִאיןִאין[[[[ גֹוןּכְ גֹוןּכְ גֹוןּכְ ִא     ּכְ ִא ּדְ ִא ּדְ ִא ּדְ אּדְ איּכָ איּכָ איּכָ ֵליָקה    יּכָ ֵליָקהּדְ ֵליָקהּדְ ֵליָקהּדְ             ,,,,ּדְ

א    ַנִמיַנִמיַנִמיַנִמי    ָהָכאָהָכאָהָכאָהָכא ִאיּכָ אּדְ ִאיּכָ אּדְ ִאיּכָ אּדְ ִאיּכָ א    ִזיָקאִזיָקאִזיָקאִזיָקא    ּדְ אְנִפיׁשָ אְנִפיׁשָ אְנִפיׁשָ             ,,,,ְנִפיׁשָ
ךְ     ְוָסְלָקאְוָסְלָקאְוָסְלָקאְוָסְלָקא ְעּתָ ךְ ּדַ ְעּתָ ךְ ּדַ ְעּתָ ךְ ּדַ ְעּתָ יק    ּדַ ַמּסֵ יקּדְ ַמּסֵ יקּדְ ַמּסֵ יקּדְ ַמּסֵ יּה     ּדְ ְעּתֵ יּה ַאּדַ ְעּתֵ יּה ַאּדַ ְעּתֵ יּה ַאּדַ ְעּתֵ ָלא    ַאּדַ ָלאּדְ ָלאּדְ ָלאּדְ ּום    ִמיְתַנְצָלןִמיְתַנְצָלןִמיְתַנְצָלןִמיְתַנְצָלן    ּדְ ּוםּוִמׁשּ ּוםּוִמׁשּ ּוםּוִמׁשּ   , ָנַדרָנַדרָנַדרָנַדר    ָקאָקאָקאָקא    ָהִכיָהִכיָהִכיָהִכי    ּוִמׁשּ

ַמע    ָקאָקאָקאָקא ַמעַמׁשְ ַמעַמׁשְ ַמעַמׁשְ   . ָלןָלןָלןָלן    ַמׁשְ
        
        
        
        

                                                             
1
  אך הר"ן והרא"ש לא גרסו וגם לא בכתב יד מינכן. "ְקדֹוׁשֹותְקדֹוׁשֹותְקדֹוׁשֹותְקדֹוׁשֹות    ְוֵאיןְוֵאיןְוֵאיןְוֵאין"גירסת הדפוס:   

  רש"י
  מתני' 

. אמר הרי נטיעות האלו קרבן
   כלומר שיהו הקדש:

. היום מוקי לה אם אינן נקצצות
בגמרא ועבר היום ולא נקצצו 
ולא נשרף הטלית הרי הן הקדש 

ן פדיון והדמים יכנסו ויש לה
   להקדש והם יצאו לחולין:

אבל אם אמר הרי הנטיעות 
  האלו קרבן עדי שיקצצו

. לעולם כל זמן אין להם פדיון
שלא נקצצו ואין יוצאין לחולין 
אלא קדושות הן שהן בקדושת 
הגוף לעולם ואין להם תקנה 
עולמית שאפילו פדאן חוזרות 
וקדושות דכיון דאמר עד 

הם פדיון לעולם שיקצצו אין ל
כל זמן שלא נקצצו משמע 

   דלעולם יהיו קרבן עד שיקצצו:
  

  גמ'
. בהאי לישנא ברישא וליתני

דהיכא דאמר הרי הפירות האלו 
קרבן [אם אינם נקצצות] 
קדושות ואינן קדושות קדושות 
דחל קדושה עלייהו ואינן 
קדושות דיש להן פדיון דלפי 
ההוא עניין דקתני סיפא הויין 

ואינן קדושות דאילו קדושות 
בסיפא דהתם דאמר עד שיקצצו 
הוי קדושה גמורה שהרי הן 
בקדושת הגוף שאין להם פדיון 
כל זמן שאין נקצצות אע''ג 
דקדושת דמים הוא ואילו כי 
אמר אם אינן נקצצות ליכא 
קדושה חמורה שהרי יש להם 
פדיון ולהכי כי אמר אם אינן 
נקצצות לענין כי אמר עד 

ת ואינן קדושות שיקצצו קדושו
הן: תריץ אין הכי נמי הוה ליה 

   למתני אלא איידי וכו':
. דחל א''כ למה ליה למימר

קדושה עלייהו כיון שעבר היום 
   ולא נקצצו:

לא צריכא כגון דאיכא זיקא 
. שמנשבת רוח קשה נפישא

בעולם דמסיק אדעתיה דמיתבר 
להו זיקא דהיינו נקצצות 
וסד''א לא גמר בלבו להקדישו 

א אדעתא דמיתבר להו זיקא אל
אמר הכי ולא צריכי פדיון דלא 
חל עלייהו קדושה וכחולין דמי 
קמ''ל דחל קדושה עלייהו 

[והא  דלהקדש גמור מתכוין:
. כלומר היכי מצית אמרת וכו']

דאיכא זיקא נפישא והקתני לה 
דומיא דטלית וטלית מי קיימא 

   לשרפה בתמיה:
. ומסיק אין כגון דאיבא דליקה

יה דלא מיתצל ולהכי אדעת
   קאמר אם אינה נשרפת:

. וסד''א דלא הכי נמי וכו'
   מתכוין להקדש כלל כדפרשינן:

   . דחל קדושה עלייהו:קמ''ל
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        כט, אכט, אכט, אכט, א    ––––    כח, בכח, בכח, בכח, ב .17
ן ָהֵאּלוּ  ְנִטיעֹות ֲהֵרי"" ְצצוּ  ַעד[[[[    ָקְרּבָ ּקָ ּיִ   , "ׁשֶ

ן זוֹ  יתַטּלִ " ֵרף ַעד ָקְרּבָ ָ ׂשּ תִּ ְדיֹון ָלֶהם ֵאין - " ׁשֶ   . ]]]]""ּפִ
  

  ?!?!?!?!ּוְלעֹוָלםּוְלעֹוָלםּוְלעֹוָלםּוְלעֹוָלם
  

ר    ָאַמרָאַמרָאַמרָאַמר א ּבַ ּדָ   : : : : ּפַ
ָדָאן ָדָאןּפְ ָדָאןּפְ ָדָאןּפְ         , , , , ְוקֹוְדׁשֹותְוקֹוְדׁשֹותְוקֹוְדׁשֹותְוקֹוְדׁשֹות    חֹוְזרֹותחֹוְזרֹותחֹוְזרֹותחֹוְזרֹות    - - - -     ּפְ
ָדָאן ָדָאןּפְ ָדָאןּפְ ָדָאןּפְ ְצצוּ     ַעדַעדַעדַעד, , , , ְוקֹוְדׁשֹותְוקֹוְדׁשֹותְוקֹוְדׁשֹותְוקֹוְדׁשֹות    חֹוְזרֹותחֹוְזרֹותחֹוְזרֹותחֹוְזרֹות -    ּפְ ּקָ ּיִ ְצצוּ ׁשֶ ּקָ ּיִ ְצצוּ ׁשֶ ּקָ ּיִ ְצצוּ ׁשֶ ּקָ ּיִ   . . . . ׁשֶ

ַעם    ּפֹוָדןּפֹוָדןּפֹוָדןּפֹוָדן    - - - -     ִנְקְצצוּ ִנְקְצצוּ ִנְקְצצוּ ִנְקְצצוּ  ַעםּפַ ַעםּפַ ַעםּפַ         . . . . ְוַדּיוֹ ְוַדּיוֹ ְוַדּיוֹ ְוַדּיוֹ     ַאַחתַאַחתַאַחתַאַחת    ּפַ
        
אוְ וְ וְ וְ          : : : : ָאַמרָאַמרָאַמרָאַמר    עּוּלָ

יָון יָוןּכֵ יָוןּכֵ יָוןּכֵ ְקְצצוּ     ּכֵ ּנִ ְקְצצוּ ׁשֶ ּנִ ְקְצצוּ ׁשֶ ּנִ ְקְצצוּ ׁשֶ ּנִ   .  ּפֹוָדןּפֹוָדןּפֹוָדןּפֹוָדן    ֵאיןֵאיןֵאיןֵאין    ׁשּובׁשּובׁשּובׁשּוב    - - - -     ׁשֶ
  

  : ַהְמנּוָנא ַרב    ֵליּה ֵליּה ֵליּה ֵליּה     ָאַמרָאַמרָאַמרָאַמר  כט,א
ה ָ הְקדּוׁשּ ָ הְקדּוׁשּ ָ הְקדּוׁשּ ָ ֶהן    ְקדּוׁשּ ּבָ ֶהןׁשֶ ּבָ ֶהןׁשֶ ּבָ ֶהןׁשֶ ּבָ   ? ? ? ? ָהְלָכהָהְלָכהָהְלָכהָהְלָכה    ְלֵהיָכןְלֵהיָכןְלֵהיָכןְלֵהיָכן    ׁשֶ

ה    ָאַמרָאַמרָאַמרָאַמר    ִאיּלוּ ִאיּלוּ ִאיּלוּ ִאיּלוּ     ּוָמהּוָמהּוָמהּוָמה ָ הְלִאׁשּ ָ הְלִאׁשּ ָ הְלִאׁשּ ָ י    ַאּתְ ַאּתְ ַאּתְ ַאּתְ     ַהּיֹוםַהּיֹוםַהּיֹוםַהּיֹום""""    ::::ְלִאׁשּ ּתִ יִאׁשְ ּתִ יִאׁשְ ּתִ יִאׁשְ ּתִ י    ַאּתְ ַאּתְ ַאּתְ ַאּתְ     ִאיִאיִאיִאי    ּוְלָמָחרּוְלָמָחרּוְלָמָחרּוְלָמָחר    ִאׁשְ ּתִ יִאׁשְ ּתִ יִאׁשְ ּתִ יִאׁשְ ּתִ לֹא    ָנְפָקאָנְפָקאָנְפָקאָנְפָקא    ִמיִמיִמיִמי" " " " ִאׁשְ לֹאּבְ לֹאּבְ לֹאּבְ ט    ּבְ טּגֵ טּגֵ טּגֵ   ?! ?! ?! ?! ּגֵ
  

        : : : : ָרָבא    ֵליּה ֵליּה ֵליּה ֵליּה     ָאַמרָאַמרָאַמרָאַמר
ית    ָקאָקאָקאָקא    ִמיִמיִמיִמי יתְמַדּמֵ יתְמַדּמֵ יתְמַדּמֵ ת''''    ְמַדּמֵ ַ תְקדּוׁשּ ַ תְקדּוׁשּ ַ תְקדּוׁשּ ַ ִמים    ְקדּוׁשּ ִמיםּדָ ִמיםּדָ ִמיםּדָ ת''''לִ לִ לִ לִ     ''''ּדָ ַ תְקדּוׁשּ ַ תְקדּוׁשּ ַ תְקדּוׁשּ ַ       !!!!????''''ַהּגּוףַהּגּוףַהּגּוףַהּגּוף    ְקדּוׁשּ

ת ַ תְקדּוׁשּ ַ תְקדּוׁשּ ַ תְקדּוׁשּ ַ ִמים    ְקדּוׁשּ ִמיםּדָ ִמיםּדָ ִמיםּדָ ְקָעה    - - - -     ּדָ ְקָעהּפָ ְקָעהּפָ ְקָעהּפָ ְכִדי    ּפָ ְכִדיּבִ ְכִדיּבִ ְכִדיּבִ             ,,,,ּבִ
ת ַ תְקדּוׁשּ ַ תְקדּוׁשּ ַ תְקדּוׁשּ ַ ְקָעה    לֹאלֹאלֹאלֹא -     ַהּגּוףַהּגּוףַהּגּוףַהּגּוף    ְקדּוׁשּ ְקָעהּפָ ְקָעהּפָ ְקָעהּפָ ְכִדי    ּפָ ְכִדיּבִ ְכִדיּבִ ְכִדיּבִ   . ּבִ

  
ֵיי    ֵליּה ֵליּה ֵליּה ֵליּה     ָאַמרָאַמרָאַמרָאַמר   : : : : ַאּבַ

ת ַ תְקדּוׁשּ ַ תְקדּוׁשּ ַ תְקדּוׁשּ ַ ְקָעה    לֹאלֹאלֹאלֹא    ַהּגּוףַהּגּוףַהּגּוףַהּגּוף    ְקדּוׁשּ ְקָעהּפָ ְקָעהּפָ ְקָעהּפָ ְכִדי    ּפָ ְכִדיּבִ ְכִדיּבִ ְכִדיּבִ             !!!!????ּבִ
     ::::ְוָהַתְנָיאְוָהַתְנָיאְוָהַתְנָיאְוָהַתְנָיא

ל עֹוָלה ֶזה ׁשֹור" ים ּכָ לֹׁשִ ים ּוְלַאַחר, יֹום ׁשְ לֹׁשִ ָלִמים יֹום ׁשְ   " ׁשְ
ל ים ּכָ לֹׁשִ   , עֹוָלה - יֹום ׁשְ

ים ְלַאַחר לֹׁשִ ָלִמים – יֹום ׁשְ   . . . . "ׁשְ
אי איַאּמַ איַאּמַ איַאּמַ ת? ? ? ? ַאּמַ ַ תְקדּוׁשּ ַ תְקדּוׁשּ ַ תְקדּוׁשּ ַ ְכִדי    ּוָפְקָעהּוָפְקָעהּוָפְקָעהּוָפְקָעה, ִניְנהוּ ִניְנהוּ ִניְנהוּ ִניְנהוּ     ַהּגּוףַהּגּוףַהּגּוףַהּגּוף    ְקדּוׁשּ ְכִדיּבִ ְכִדיּבִ ְכִדיּבִ   ! ּבִ

  
ַמאי    ָהָכאָהָכאָהָכאָהָכא ַמאיּבְ ַמאיּבְ ַמאיּבְ             ::::ָעְסִקיַנןָעְסִקיַנןָעְסִקיַנןָעְסִקיַנן    ּבְ

            ....ִלְדֵמיִלְדֵמיִלְדֵמיִלְדֵמי    ::::ָאַמרָאַמרָאַמרָאַמרּדְ ּדְ ּדְ ּדְ 
        

        , , , , ָהִכיָהִכיָהִכיָהִכי    ִאיִאיִאיִאי
            ::::ָפאָפאָפאָפאֵסיֵסיֵסיֵסי    ֵאיָמאֵאיָמאֵאיָמאֵאיָמא

ים ְלַאַחר" לֹׁשִ   , עֹוָלה - יֹום ׁשְ
יו ָלִמים - ּוֵמַעְכׁשָ   . "ׁשְ

ָלָמא    ָאְמַרּתְ ָאְמַרּתְ ָאְמַרּתְ ָאְמַרּתְ     ִאיִאיִאיִאי ׁשְ ָלָמאּבִ ׁשְ ָלָמאּבִ ׁשְ ָלָמאּבִ ׁשְ ת    ֲחָדאֲחָדאֲחָדאֲחָדא    ::::ּבִ ַ ְקדּוׁשּ תּבִ ַ ְקדּוׁשּ תּבִ ַ ְקדּוׁשּ תּבִ ַ ְקדּוׁשּ ת    ֲחָדאֲחָדאֲחָדאֲחָדאוַ וַ וַ וַ , , , , ַהּגּוףַהּגּוףַהּגּוףַהּגּוף    ּבִ ַ ְקדּוׁשּ תּבִ ַ ְקדּוׁשּ תּבִ ַ ְקדּוׁשּ תּבִ ַ ְקדּוׁשּ ִמים    ּבִ ִמיםּדָ ִמיםּדָ ִמיםּדָ          ,,,,ּדָ
ִאיְצְטִריךְ     ַהְיינוּ ַהְיינוּ ַהְיינוּ ַהְיינוּ   כט,ב ִאיְצְטִריךְ ּדְ ִאיְצְטִריךְ ּדְ ִאיְצְטִריךְ ּדְ א    ֵליּה ֵליּה ֵליּה ֵליּה     ּדְ אְלַתּנָ אְלַתּנָ אְלַתּנָ י    ְלִמיְתָנאְלִמיְתָנאְלִמיְתָנאְלִמיְתָנא    ְלַתּנָ ְרּתֵ יּתַ ְרּתֵ יּתַ ְרּתֵ יּתַ ְרּתֵ   . ּתַ

ָסְלָקא ָסְלָקאּדְ ָסְלָקאּדְ ָסְלָקאּדְ ךְ     ּדְ ְעּתָ ךְ ּדַ ְעּתָ ךְ ּדַ ְעּתָ ךְ ּדַ ְעּתָ ת    ::::אאאאָאִמינָ ָאִמינָ ָאִמינָ ָאִמינָ     ּדַ ַ תְקדּוׁשּ ַ תְקדּוׁשּ ַ תְקדּוׁשּ ַ ְקָעה    לֹאלֹאלֹאלֹא    ַהּגּוףַהּגּוףַהּגּוףַהּגּוף    ְקדּוׁשּ ְקָעהּפָ ְקָעהּפָ ְקָעהּפָ ְכִדי    ּפָ ְכִדיּבִ ְכִדיּבִ ְכִדיּבִ ת    ,,,,ּבִ ַ תְקדּוׁשּ ַ תְקדּוׁשּ ַ תְקדּוׁשּ ַ ִמים    ְקדּוׁשּ ִמיםּדָ ִמיםּדָ ִמיםּדָ ְקָעה    ּדָ ְקָעהּפָ ְקָעהּפָ ְקָעהּפָ ְכִדי    ּפָ ְכִדיּבִ ְכִדיּבִ ְכִדיּבִ         , , , , ּבִ
טוּ  טוּ ַאּמְ טוּ ַאּמְ טוּ ַאּמְ ָנא    ְלָהִכיְלָהִכיְלָהִכיְלָהִכי    ַאּמְ ָנאּתְ ָנאּתְ ָנאּתְ י    ּתְ ְרּתֵ יּתַ ְרּתֵ יּתַ ְרּתֵ יּתַ ְרּתֵ   . ּתַ
א אֶאלָּ אֶאלָּ אֶאלָּ ת    ְוִאיִדיְוִאיִדיְוִאיִדיְוִאיִדי    ִאיִדיִאיִדיִאיִדיִאיִדי    ::::ָאְמַרּתְ ָאְמַרּתְ ָאְמַרּתְ ָאְמַרּתְ     ִאיִאיִאיִאי    ֶאלָּ ַ תְקדּוׁשּ ַ תְקדּוׁשּ ַ תְקדּוׁשּ ַ ִמים    ְקדּוׁשּ ִמיםּדָ ִמיםּדָ ִמיםּדָ ה    - - - -     ּדָ הָלּמָ הָלּמָ הָלּמָ י    ְלִמיְתָנאְלִמיְתָנאְלִמיְתָנאְלִמיְתָנא    ִליִליִליִלי    ָלּמָ ְרתֵּ יּתַ ְרתֵּ יּתַ ְרתֵּ יּתַ ְרתֵּ         ? ? ? ? ּתַ

א ּתָ אָהׁשְ ּתָ אָהׁשְ ּתָ אָהׁשְ ּתָ ה: : : : לֹוַמרלֹוַמרלֹוַמרלֹוַמר    ֵיׁש ֵיׁש ֵיׁש ֵיׁש     ,,,,ָהׁשְ ָ דּוׁשּ הִמּקְ ָ דּוׁשּ הִמּקְ ָ דּוׁשּ הִמּקְ ָ דּוׁשּ ה    ָרהָרהָרהָרהֲחמוּ ֲחמוּ ֲחמוּ ֲחמוּ     ִמּקְ ָ הִלְקדּוׁשּ ָ הִלְקדּוׁשּ ָ הִלְקדּוׁשּ ָ ה    ִלְקדּוׁשּ הַקלָּ הַקלָּ הַקלָּ ְקָעה -    ַקלָּ ְקָעהּפָ ְקָעהּפָ ְקָעהּפָ   , ּפָ
ה ָ דּוׁשּ הִמּקְ ָ דּוׁשּ הִמּקְ ָ דּוׁשּ הִמּקְ ָ דּוׁשּ ה    ִמּקְ הַקּלָ הַקּלָ הַקּלָ ה    ַקּלָ ָ הִלְקדּוׁשּ ָ הִלְקדּוׁשּ ָ הִלְקדּוׁשּ ָ   ?!?!?!?!ְלֵמיַמרְלֵמיַמרְלֵמיַמרְלֵמיַמר    ְצִריָכאְצִריָכאְצִריָכאְצִריָכא -     ֲחמּוָרהֲחמּוָרהֲחמּוָרהֲחמּוָרה    ִלְקדּוׁשּ

  
יֱהֵוי    ֵליָמאֵליָמאֵליָמאֵליָמא יֱהֵויּתֶ יֱהֵויּתֶ יֱהֵויּתֶ א    ּתֶ יּוְבּתָ אּתְ יּוְבּתָ אּתְ יּוְבּתָ אּתְ יּוְבּתָ ַב     ּתְ ַב ּדְ ַב ּדְ ַב ּדְ א    ררררּדְ ּדָ אּפַ ּדָ אּפַ ּדָ אּפַ ּדָ ְקָעה    לֹאלֹאלֹאלֹא: : : : ָאַמרָאַמרָאַמרָאַמרּדְ     ּפַ ְקָעהּפָ ְקָעהּפָ ְקָעהּפָ ה    ּפָ ָ הְקדּוׁשּ ָ הְקדּוׁשּ ָ הְקדּוׁשּ ָ ְכִדי    ְקדּוׁשּ ְכִדיּבִ ְכִדיּבִ ְכִדיּבִ             !!!!ּבִ

        
א ַרב    ָאַמרָאַמרָאַמרָאַמר ּפָ         : : : : ּפַ
ר    ָלךְ ָלךְ ָלךְ ָלךְ     ָאַמרָאַמרָאַמרָאַמר רּבַ רּבַ רּבַ א    ּבַ ּדָ אּפַ ּדָ אּפַ ּדָ אּפַ ּדָ         : : : : ּפַ
  : ָקָאַמרָקָאַמרָקָאַמרָקָאַמר    ָהִכיָהִכיָהִכיָהִכי
יו"    ::::ָאַמרָאַמרָאַמרָאַמר    לֹאלֹאלֹאלֹא    ִאםִאםִאםִאם ָלִמים ֵמַעְכׁשָ ים    ְלַאַחרְלַאַחרְלַאַחרְלַאַחר    ,,,,"ׁשְ לֹׁשִ יםׁשְ לֹׁשִ יםׁשְ לֹׁשִ יםׁשְ לֹׁשִ   . ָהֵויָהֵויָהֵויָהֵוי    עֹוָלהעֹוָלהעֹוָלהעֹוָלה    - - - -     יֹוםיֹוםיֹוםיֹום    ׁשְ

י יִמיּדֵ יִמיּדֵ יִמיּדֵ ֲהָוה    ִמיּדֵ ֲהָוהּדַ ֲהָוהּדַ ֲהָוהּדַ ה    ָהאֹוֵמרָהאֹוֵמרָהאֹוֵמרָהאֹוֵמר    ּדַ ָ הְלִאׁשּ ָ הְלִאׁשּ ָ הְלִאׁשּ ָ             ::::ְלִאׁשּ
י"""" ׁשִ יִהְתַקּדְ ׁשִ יִהְתַקּדְ ׁשִ יִהְתַקּדְ ׁשִ ים    ְלַאַחרְלַאַחרְלַאַחרְלַאַחר    ִליִליִליִלי    ִהְתַקּדְ לֹׁשִ יםׁשְ לֹׁשִ יםׁשְ לֹׁשִ יםׁשְ לֹׁשִ תּדִ  - " " " " יֹוםיֹוםיֹוםיֹום    ׁשְ ׁשֶ תְמקּוּדֶ ׁשֶ תְמקּוּדֶ ׁשֶ תְמקּוּדֶ ׁשֶ י    ַעלַעלַעלַעל    ְוַאףְוַאףְוַאףְוַאף    ְמקּוּדֶ יּפִ יּפִ יּפִ לוּ     ּפִ ְתַעּכְ ּנִ לוּ ׁשֶ ְתַעּכְ ּנִ לוּ ׁשֶ ְתַעּכְ ּנִ לוּ ׁשֶ ְתַעּכְ ּנִ עֹות    ׁשֶ עֹותַהּמָ עֹותַהּמָ עֹותַהּמָ   . ַהּמָ
        

  רש"י
. בתמיה מדקתני אין להן פדיון ולעולם

משמע שלעולם אין להם פדיון אפי' לאחר 
   קציצה:

. כל זמן שלא נקצצו עדיין אמר בר פדא
   חוזרות וקדושות:

. ויצאו לחולין נקצצו פודן פעם אחת ודיו
  ושוב אינו פודן דהא חולין הן: 

. לעולא היאך יוצאין לחולין א''ל רב המנונא
   בלא פדייה:

. כלומר היכי וכי קדושה שלהן להיכן הלכה
   פקעה בכדי אע''פ שנקצצו:

. שתהא והלא האומר לאשה היום את אשתי
   לי מקודשת היום:

אע''פ שהתנה כך . ולמחר אי את אשתי
בשעת קידושין. מי נפקא למחר בלא גט. ה''נ 
אע''ג דנקצצו היינו כמו למחר אין את אשתו 

   ולא נפקי בלא פדיון:
. וכו'. הני מי קא מדמית קדושת הגוף 

נטיעות דקדישי לפדייה קדישי קדושת דמים 
ולהכי פקעו מאחר שנקצצו אבל אשה 

  קדושת הגוף היא ולהכי לא פקעה בכדי:
. התניא מי שאמר שור זה עולה כל ל' יוםו

שאם יקרב בתוך ל' יום עולה ואם לאחר ל' 
   יום יקרב יהא שלמים:

. כמו שאמר ולאחר ל' כל ל' יום הוי עולה
   יצא מקדושת עולה והוי שלמים:

. נפקא מקדושת עולה הא קדושת ואמאי
הגוף נינהו ופקעה בכדי וקשיא לעולא דאמר 

   די:קדושת הגוף לא פקעה בכ
. דפקעה אמר לך עולא הכא במאי עסקינן

   קדושת עולה:
. דאמר הכי תורת דמיו עולה כל דאמר לדמי

ל' יום לאחר שאפדנו ואקח בדליו עולה להכי 
לאחר ל' יום פקעה בכדי דקדושת דמים היא 

   אבל קדושת הגוף אכתי לא פקעה:
   . דמוקמת לה לדמי:א''ה

. דההיא אמר שור זה לאחר אימא סיפא
לשים יום עולה ומעכשיו ועד שלשים יום ש

   שלמים הכי הוי כדאמר איהו:
. רישא בקדושת הגוף אי אמרת בשלמא

  וסיפא בקדושת דמים:
. דאמינא להכי תני היינו דאיצטריך וכו'

תרתי דבין קדושת הגוף בין קדושת דמים 
   פקעה בכדי:

למה לי למתני תרתי השתא מקדושה 
שהיא  . עולהחמורה לקדושה קלה פקעה

   חמורה לקדושת שלמים שהיא קלה:
. כלומר שלמים דקלה מקדושה קלה

לקדושת עולה שהיא חמורה מיבעיא אלא 
לאו חד לקדושת הגוף וחד לקדושת דמים 
דתרוייהו פקעי ותיובתא דעולא וליכא 

   פירוקא:
. דהכא אמר נימא תיהוי תיובתיה דיבר פדא

דאפי' קדושת הגוף פקעה בכדי ובר פדא 
צו פודן פעם אחת דאפי' קדושת אמר נקצ

   דמים לא פקעה בכדי:
. האומר שור זה חסורי מיחסרא והכי קתני

עולה כל ל' יום ומעכשיו לאחר ל' יום 
שלמים כל ל' עולה לאמר ל' יום שלמים 
דהואיל ואמר מעכשיו חל עליה שם שלמים 
מעכשיו ומשום הכי הוי שלמים לאחר ל' יום 

הואיל ואמר  דקדושת הגוף פקעה בהכי בכדי
מעכשיו אבל אם לא אמר מעכשיו שלמים 
לאחר ל' יום עולה הוי אפילו לאחר ל' יום 
דמקודשת לאחר ל' יום דהתם לא פקעה 

   קדושת הגוף בכדי:
. לאחר ל' יום דכי לא אמר דמקודשת

מעכשיו דמיא להא האומר לאשה הילך 
פרוטה זו והתקדשי לי לאחר ל' יום 

'ג דנתעכלו דמקודשת לאחר ל' יום ואע'
המעות של קדושין שאינם בעולם הויא 
מקודשת לאחר ל' יום ה''נ כי לא אמר 
מעכשיו אע''ג דהלכו להך שלשים יום של 
עולה השתא נמי עולה הוי וסיפא דקתני 
לאחר שלשים יום עולה ומעכשיו ועד שלשים 
יום שלמים דלאחר ל' יום הוה עולה ופקע 

התם  קדושת שלמים אע''ג דלא אנר מעכשיו
משום דקדים ואמר ברישא לאחר שלשים 
יום עולה דכיון שהזכיר עולה תחלה נעשה 
כאומר מעכשיו הלכך לאחר שלשים יום 
עולה הוי והכא הוא משום דאמר מעכשיו 
פקעה קדושה בתרוייהו בין בקדושת דמים 
בין בקדושת הגוף אבל בעלמא אפילו קדושת 
דמים לא פקעה בכדי ולא קשה לבר פדא 

   תא דעולא כדקיימא קיימא:ותיוב
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יָטא ׁשִ יָטאּפְ ׁשִ יָטאּפְ ׁשִ יָטאּפְ ׁשִ             !!!!ּפְ
        

יּה     ֲהַדרֲהַדרֲהַדרֲהַדרּדַ ּדַ ּדַ ּדַ     ְצִריָכאְצִריָכאְצִריָכאְצִריָכא    לֹאלֹאלֹאלֹא יּה ּבֵ יּה ּבֵ יּה ּבֵ   .ּבֵ
  

ָאַמר    ְלַמאןְלַמאןְלַמאןְלַמאן    ָהִניָחאָהִניָחאָהִניָחאָהִניָחא ָאַמרּדְ ָאַמרּדְ ָאַמרּדְ   . חֹוֶזֶרתחֹוֶזֶרתחֹוֶזֶרתחֹוֶזֶרת    ֵאיָנּה ֵאיָנּה ֵאיָנּה ֵאיָנּה     ::::ּדְ
א אֶאלָּ אֶאלָּ אֶאלָּ ָאַמר    ְלַמאןְלַמאןְלַמאןְלַמאן    ֶאלָּ ָאַמרּדְ ָאַמרּדְ ָאַמרּדְ א    ַמאיַמאיַמאיַמאי    - - - -     חֹוֶזֶרתחֹוֶזֶרתחֹוֶזֶרתחֹוֶזֶרת    ::::ּדְ אִאיּכָ אִאיּכָ אִאיּכָ             ????ְלֵמיַמרְלֵמיַמרְלֵמיַמרְלֵמיַמר    ִאיּכָ

        
ָאַמר    ְלַמאןְלַמאןְלַמאןְלַמאן    ֲאִפיּלוּ ֲאִפיּלוּ ֲאִפיּלוּ ֲאִפיּלוּ  ָאַמרּדְ ָאַמרּדְ ָאַמרּדְ             ,,,,חֹוֶזֶרתחֹוֶזֶרתחֹוֶזֶרתחֹוֶזֶרת    ָהָתםָהָתםָהָתםָהָתם    ּדְ

אֵני    ָהָכאָהָכאָהָכאָהָכא אֵניׁשָ אֵניׁשָ אֵניׁשָ בֹוהַּ     ֲאִמיָרתוֹ ֲאִמיָרתוֹ ֲאִמיָרתוֹ ֲאִמיָרתוֹ ּדַ ּדַ ּדַ ּדַ     - - - -     ׁשָ בֹוהַּ ַלּגָ בֹוהַּ ַלּגָ בֹוהַּ ַלּגָ ְמִסיָרתוֹ  ַלּגָ ְמִסיָרתוֹ ּכִ ְמִסיָרתוֹ ּכִ ְמִסיָרתוֹ ּכִ       ....ְלֶהְדיֹוטְלֶהְדיֹוטְלֶהְדיֹוטְלֶהְדיֹוט    ּכִ
  
  
  

  רש"י
. כלומר דכיון דמחסרת פשיטא

למתני' ותרצת דה''ק שור זה עולה 
כל שלשים יום ומעכשיו לאחר 
שלשים יום שלמים דלאחר שלשים 
יום שלמים הוי ולמה לי למימר 
שוב דה''ק אם לא אמר מעכשיו 
וכו' פשיטא דכיון דאמר צריך 
למימר מעכשיו ממילא ידענא דאם 

כשיו לאחר שלשים יום לא אמר מע
   שלמים הוי עולה:
. דהא קמ''ל אי תריץ לא צריכא

הדר ביה דאי הוה קתני כדקאמרת 
דלאחר שאמר שור זה עולה כל 
שלשים יום לאחר שלשים יום 
שלמים אע''ג דהשתא הדר ביה 
ואמר מעכשיו הואיל ומעיקרא 
כשאמר כל שלשים יום עולה לא 
 אמר מעכשיו קודם שאמר לאחר
שלשים יום שלמים ולא כלום 
קאמר ואפי' לאחר ל' יום עולה הוי 
דהא קמ''ל דדוקא בעינן שיאמר 
בתחלה מעכשיו קודם שיאמר 
לאחר שלשים יום שלמים 

   כדקאמר לעיל:
. שאם הניחא למ''ד אינה חוזרת

עמדה ונתקדשה לשני בתוך 
שלשים יום אינה מקודשת לשני 
מצי למימר מידי דהוה האומר 

   ו':לאשה וכ
. שאם עמדה אלא למ''ד חוזרת

ונתקדשה לשני בתוך ל' יום 
מקודשת לשני היכי מצי למימר 
דכי לא אמר מעכשיו לאחר שלשים 
יום עולה הוי. תריץ אפי' למ''ד 
חוזרת אפי' הכי התם אי לא אמר 
מעכשיו מעיקרא הוי עולה לאחר 

   שלשים יום:
. דאמירתו לגבוה כמסירתו להדיוט

יו עולה ולא אמר וכיון דאמר מעכש
מעכשיו שלמים לא פקעה בכדי 

  ולעולם הוי עולה:



                                                                                         ְסדּוָרה ְּגָמָרא
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        ל, אל, אל, אל, א    ––––    כט, בכט, בכט, בכט, ב .18
ר    ררררָאַמ ָאַמ ָאַמ ָאַמ """"[  א ּבַ ּדָ   : : : : ּפַ

ָדָאן ָדָאןּפְ ָדָאןּפְ ָדָאןּפְ         , , , , ְוקֹוְדׁשֹותְוקֹוְדׁשֹותְוקֹוְדׁשֹותְוקֹוְדׁשֹות    חֹוְזרֹותחֹוְזרֹותחֹוְזרֹותחֹוְזרֹות    - - - -     ּפְ
ָדָאן ָדָאןּפְ ָדָאןּפְ ָדָאןּפְ ְצצוּ     ַעדַעדַעדַעד, , , , ְוקֹוְדׁשֹותְוקֹוְדׁשֹותְוקֹוְדׁשֹותְוקֹוְדׁשֹות    חֹוְזרֹותחֹוְזרֹותחֹוְזרֹותחֹוְזרֹות -    ּפְ ּקָ ּיִ ְצצוּ ׁשֶ ּקָ ּיִ ְצצוּ ׁשֶ ּקָ ּיִ ְצצוּ ׁשֶ ּקָ ּיִ   . . . . ׁשֶ

ַעם    ּפֹוָדןּפֹוָדןּפֹוָדןּפֹוָדן    - - - -     ִנְקְצצוּ ִנְקְצצוּ ִנְקְצצוּ ִנְקְצצוּ  ַעםּפַ ַעםּפַ ַעםּפַ   ].""""ְוַדּיוֹ ְוַדּיוֹ ְוַדּיוֹ ְוַדּיוֹ     ַאַחתַאַחתַאַחתַאַחת    ּפַ
  

י    ָיֵתיבָיֵתיבָיֵתיבָיֵתיב י ִיְצָחק ַרבוְ וְ וְ וְ     ָאִבין ַרּבִ ַרּבִ יּה     ּבְ יּה ַקּמֵ יּה ַקּמֵ יּה ַקּמֵ יּדְ ּדְ ּדְ ּדְ     ַקּמֵ י    ְמַנְמֵנםְמַנְמֵנםְמַנְמֵנםְמַנְמֵנם    ְוָקאְוָקאְוָקאְוָקא, , , , ִיְרְמָיה ַרּבִ   , , , , ְמָיהִיְר  ַרּבִ
רלְ לְ לְ לְ     ::::ְוָקָאְמִריְוָקָאְמִריְוָקָאְמִריְוָקָאְמִרי    ָיְתִביָיְתִביָיְתִביָיְתִבי א ּבַ ּדָ ָדָאן    ָאַמרָאַמרָאַמרָאַמרּדְ     ּפַ ָדָאןּפְ ָדָאןּפְ ָדָאןּפְ  , , , , ְוקֹוְדׁשֹותְוקֹוְדׁשֹותְוקֹוְדׁשֹותְוקֹוְדׁשֹות    חֹוְזרֹותחֹוְזרֹותחֹוְזרֹותחֹוְזרֹות    ּפְ

ְפׁשֹוט   ל,א ְפׁשֹוטּתִ ְפׁשֹוטּתִ ְפׁשֹוטּתִ ָבֵעי    ּתִ ָבֵעיּדְ ָבֵעיּדְ ָבֵעיּדְ ֲעָיא ַרב    ּדְ         : : : : הֹוׁשַ
י    ַהּנֹוֵתןַהּנֹוֵתןַהּנֹוֵתןַהּנֹוֵתן ּתֵ יׁשְ ּתֵ יׁשְ ּתֵ יׁשְ ּתֵ ה    ְפרּוטֹותְפרּוטֹותְפרּוטֹותְפרּוטֹות    ׁשְ ָ הְלִאׁשּ ָ הְלִאׁשּ ָ הְלִאׁשּ ָ             ::::ָלּה ָלּה ָלּה ָלּה     ְוָאַמרְוָאַמרְוָאַמרְוָאַמר    ,,,,ְלִאׁשּ

ַאַחת"""" ַאַחתּבְ ַאַחתּבְ ַאַחתּבְ י    - - - -     ּבְ ׁשִ יִהְתַקּדְ ׁשִ יִהְתַקּדְ ׁשִ יִהְתַקּדְ ׁשִ         , , , , ַהּיֹוםַהּיֹוםַהּיֹוםַהּיֹום    ִליִליִליִלי    ִהְתַקּדְ
י    - - - -     ּוְבַאַחתּוְבַאַחתּוְבַאַחתּוְבַאַחת ׁשִ יִהְתַקּדְ ׁשִ יִהְתַקּדְ ׁשִ יִהְתַקּדְ ׁשִ יךְ     ַאַחרַאַחרַאַחרַאַחרלְ לְ לְ לְ     ִליִליִליִלי    ִהְתַקּדְ ֲאָגְרׁשֵ יךְ ׁשֶ ֲאָגְרׁשֵ יךְ ׁשֶ ֲאָגְרׁשֵ יךְ ׁשֶ ֲאָגְרׁשֵ         ", ", ", ", ׁשֶ

ָהווּ     ַנִמיַנִמיַנִמיַנִמי    ָהִכיָהִכיָהִכיָהִכי ָהווּ ּדְ ָהווּ ּדְ ָהווּ ּדְ י    ּדְ יִקיּדּוׁשֵ יִקיּדּוׁשֵ יִקיּדּוׁשֵ   . ִקיּדּוׁשֵ
  

הוּ     ִאיְתַערִאיְתַערִאיְתַערִאיְתַער הוּ ּבְ הוּ ּבְ הוּ ּבְ י    ּבְ יתּון    ָקאָקאָקאָקא    ַמאיַמאיַמאיַמאי    ::::ְלהוּ ְלהוּ ְלהוּ ְלהוּ     ָאַמרָאַמרָאַמרָאַמר, ִיְרְמָיה ַרּבִ יתּוןְמַדּמִ יתּוןְמַדּמִ יתּוןְמַדּמִ ָדָאן    ְמַדּמִ ָדָאןּפְ ָדָאןּפְ ָדָאןּפְ       !!!!????ֲאֵחִריםֲאֵחִריםֲאֵחִריםֲאֵחִרים    ִלְפָדאּוםִלְפָדאּוםִלְפָדאּוםִלְפָדאּום    הּואהּואהּואהּוא    ּפְ
י    ָאַמרָאַמרָאַמרָאַמר    ָהִכיָהִכיָהִכיָהִכי    ::::יֹוָחָנן ַרּבִ

ָדָאן ָדָאןּפְ ָדָאןּפְ ָדָאןּפְ   , , , , ּוְקדֹוׁשֹותּוְקדֹוׁשֹותּוְקדֹוׁשֹותּוְקדֹוׁשֹות    חֹוְזרֹותחֹוְזרֹותחֹוְזרֹותחֹוְזרֹות    הּואהּואהּואהּוא    - - - -     ּפְ
ָדאּום ָדאּוםּפְ ָדאּוםּפְ ָדאּוםּפְ   . ּוְקדֹוׁשֹותּוְקדֹוׁשֹותּוְקדֹוׁשֹותּוְקדֹוׁשֹות    חֹוְזרֹותחֹוְזרֹותחֹוְזרֹותחֹוְזרֹות    ֵאיןֵאיןֵאיןֵאין -     םםםםֲאֵחִריֲאֵחִריֲאֵחִריֲאֵחִרי    ּפְ
ה ָ הְוִאׁשּ ָ הְוִאׁשּ ָ הְוִאׁשּ ָ ְפָדאּוָה     ְוִאׁשּ ְפָדאּוָה ּכִ ְפָדאּוָה ּכִ ְפָדאּוָה ּכִ ְמָיא    ֲאֵחִריםֲאֵחִריםֲאֵחִריםֲאֵחִרים    ּכִ ְמָיאּדָ ְמָיאּדָ ְמָיאּדָ   . ּדָ

  
ַמר ַמרִאיּתְ ַמרִאיּתְ ַמרִאיּתְ    ::::ַנִמיַנִמיַנִמיַנִמי    ִאיּתְ

י    ָאַמרָאַמרָאַמרָאַמר י    ָאַמרָאַמרָאַמרָאַמר    ַאִמי ַרּבִ         : : : : יֹוָחָנן ַרּבִ
נוּ     לֹאלֹאלֹאלֹא נוּ ׁשָ נוּ ׁשָ נוּ ׁשָ א    ׁשָ אֶאּלָ אֶאּלָ אֶאּלָ ָדָאן    ֶאּלָ ּפְ ָדָאןׁשֶ ּפְ ָדָאןׁשֶ ּפְ ָדָאןׁשֶ ּפְ   , הּואהּואהּואהּוא    ׁשֶ

ָדאּום    ֲאָבלֲאָבלֲאָבלֲאָבל ָדאּוםּפְ ָדאּוםּפְ ָדאּוםּפְ   . ּוְקדֹוׁשֹותּוְקדֹוׁשֹותּוְקדֹוׁשֹותּוְקדֹוׁשֹות    חֹוְזרֹותחֹוְזרֹותחֹוְזרֹותחֹוְזרֹות    ֵאיןֵאיןֵאיןֵאין    - - - -     ֲאֵחִריםֲאֵחִריםֲאֵחִריםֲאֵחִרים    ּפְ
   

  
  

  רש"י
לבר פדיא דיאמר פדאן חוזרות 

. ואפי' לאחר שנקצצו וקודשות
 חוזר ופודן:

תפשוט דבעי רב הושעיא וכו' 
. דכי היכי ה''נ דהוו קידושי

דהתם אמר לה לאחר שאגרשיך 
שיצתה מרשותו שתתקדש הייני 

וצאין דומיא לאחר שנקצצו שי
מרשות הקדש דמצריך להו 

   פדייה:
. המקדיש קודם . פדאן הוא

שנקצצו חוזרות וקדושות לאחר 
שנקצצו דהואיל והוא הקדישן 
אע''ג דחזר ופדאן חוזרות 

   וקדושות לאחר שנקצצו:
. קודם שנקצצו פדאום אחרים

אין חוזרות וקדושות לאחר 
שנקצצו ואשה שקנתה עצמה 

יה בגט מדעת עצמה אין חלין על
קדושין דכפדאוה אחרים דמיא 
דאין חוזרות וקדושו' לגבי אשה 

   נמי אינה מקודשת:

 



    """""ַאְרָּבָעה ְנָדִרים"ַאְרָּבָעה ְנָדִרים"ַאְרָּבָעה ְנָדִרים"ַאְרָּבָעה ְנָדִרים    ––––מסכת נדרים פרק ג' מסכת נדרים פרק ג' מסכת נדרים פרק ג' מסכת נדרים פרק ג' 

      
85

        בבבב- - - - ל, אל, אל, אל, א .19
ָנה    ִמׁשְ

ם ִמּיֹוְרֵדי ּנֹוֵדרַה  ר -  ַהּיָ ֵבי מּותָּ יֹוׁשְ ה ּבְ ׁשָ ּבָ   . ַהּיַ
ֵבי ה ִמּיֹוׁשְ ׁשָ ּבָ ם ִמּיֹוְרֵדי ָאסּור -  ַהּיַ   , ַהּיָ
ּיֹוְרֵדי ם ׁשֶ ְכַלל ַהּיָ ֵבי ּבִ ה יֹוׁשְ ׁשָ ּבָ   . ַהּיַ

  

ֵאּלוּ  לֹא הֹוְלִכים ּכְ   , ְלָיפוֹ  ֵמַעּכוֹ  ׁשֶ
א ִמי ֶאּלָ ְרּכוֹ  ּבְ ּדַ   . ׁש ְלָפֵר  ׁשֶ

        

ָמָרא    ּגְ

א ַרב ּפָ ֵריּה  ַאָחא ַרבוְ וְ וְ וְ     ּפַ             ::::ִאיָקא ַרבּדְ ּדְ ּדְ ּדְ     ּבְ
א    ַמְתֵניַמְתֵניַמְתֵניַמְתֵני    - - - -     ַחדַחדַחדַחד אַאֵריׁשָ אַאֵריׁשָ אַאֵריׁשָ             ,,,,ַאֵריׁשָ

יָפא    ַמְתֵניַמְתֵניַמְתֵניַמְתֵני    - - - -     ְוַחדְוַחדְוַחדְוַחד יָפאַאּסֵ יָפאַאּסֵ יָפאַאּסֵ             ....ַאּסֵ
        

ָתֵני    ַמאןַמאןַמאןַמאן ָתֵניּדְ ָתֵניּדְ ָתֵניּדְ א    ּדְ אַאֵריׁשָ אַאֵריׁשָ אַאֵריׁשָ             ::::ָהִכיָהִכיָהִכיָהִכי    ַמְתֵניַמְתֵניַמְתֵניַמְתֵני, , , , ַאֵריׁשָ
ם    ִמּיֹוְרֵדיִמּיֹוְרֵדיִמּיֹוְרֵדיִמּיֹוְרֵדי    ַהּנֹוֵדרַהּנֹוֵדרַהּנֹוֵדרַהּנֹוֵדר םַהּיָ םַהּיָ םַהּיָ ר    ַהּיָ רמּוּתָ רמּוּתָ רמּוּתָ ֵבי    מּוּתָ יֹוׁשְ ֵביּבְ יֹוׁשְ ֵביּבְ יֹוׁשְ ֵביּבְ יֹוׁשְ ה    ּבְ ׁשָ הַיּבָ ׁשָ הַיּבָ ׁשָ הַיּבָ ׁשָ         , , , , ַיּבָ

יֹוְרֵדי    ָהאָהאָהאָהא יֹוְרֵדיּבְ יֹוְרֵדיּבְ יֹוְרֵדיּבְ ם    ּבְ םַהּיָ םַהּיָ םַהּיָ         , , , , ָאסּורָאסּורָאסּורָאסּור    - - - -     ַהּיָ
ֵאּלוּ     ְולֹאְולֹאְולֹאְולֹא   ל,ב ֵאּלוּ ּכְ ֵאּלוּ ּכְ ֵאּלוּ ּכְ         , , , , ְלָיפוֹ ְלָיפוֹ ְלָיפוֹ ְלָיפוֹ     ֵמַעּכוֹ ֵמַעּכוֹ ֵמַעּכוֹ ֵמַעּכוֹ     ַההֹוְלִכיםַההֹוְלִכיםַההֹוְלִכיםַההֹוְלִכים̂̂^̂    ּכְ

ָהֵלין ָהֵליןּדְ ָהֵליןּדְ ָהֵליןּדְ ֵבי    ּדְ ֵבייֹוׁשְ ֵבייֹוׁשְ ֵבייֹוׁשְ ה    יֹוׁשְ ׁשָ ּבָ הַהּיַ ׁשָ ּבָ הַהּיַ ׁשָ ּבָ הַהּיַ ׁשָ ּבָ         , , , , ִניְנהוּ ִניְנהוּ ִניְנהוּ ִניְנהוּ     ַהּיַ
א אֶאלָּ אֶאלָּ אֶאלָּ י     ::::ֶאלָּ יִמּמִ יִמּמִ יִמּמִ ן    ִמּמִ ְרּכָ ּדַ ןׁשֶ ְרּכָ ּדַ ןׁשֶ ְרּכָ ּדַ ןׁשֶ ְרּכָ ּדַ         . . . . ְלָפֵרׁש ְלָפֵרׁש ְלָפֵרׁש ְלָפֵרׁש     ׁשֶ

        
ַמְתֵני    ּוַמאןּוַמאןּוַמאןּוַמאן ַמְתֵניּדְ ַמְתֵניּדְ ַמְתֵניּדְ יָפא    ּדְ יָפאַאּסֵ יָפאַאּסֵ יָפאַאּסֵ             ::::ָהִכיָהִכיָהִכיָהִכי    ַמְתֵניַמְתֵניַמְתֵניַמְתֵני    ,,,,ַאּסֵ

ֵבי    ַהּנֹוֵדרַהּנֹוֵדרַהּנֹוֵדרַהּנֹוֵדר ֵביִמּיֹוׁשְ ֵביִמּיֹוׁשְ ֵביִמּיֹוׁשְ ה    ִמּיֹוׁשְ ׁשָ הַיּבָ ׁשָ הַיּבָ ׁשָ הַיּבָ ׁשָ יֹוְרֵדי    ָאסּורָאסּורָאסּורָאסּור    - - - -     ַיּבָ יֹוְרֵדיּבְ יֹוְרֵדיּבְ יֹוְרֵדיּבְ ם    ּבְ םַהּיָ םַהּיָ םַהּיָ         , , , , ַהּיָ
ְלַבד    ְלָיפוֹ ְלָיפוֹ ְלָיפוֹ ְלָיפוֹ     ֵמַעּכוֹ ֵמַעּכוֹ ֵמַעּכוֹ ֵמַעּכוֹ     ַההֹוְלִכיםַההֹוְלִכיםַההֹוְלִכיםַההֹוְלִכים    ֵאּלוּ ֵאּלוּ ֵאּלוּ ֵאּלוּ בְּ בְּ בְּ בְּ     ְולֹאְולֹאְולֹאְולֹא ְלַבדּבִ ְלַבדּבִ ְלַבדּבִ   , ּבִ

א אֶאלָּ אֶאלָּ אֶאלָּ ִמי    ֲאִפיּלוּ ֲאִפיּלוּ ֲאִפיּלוּ ֲאִפיּלוּ     ֶאלָּ ִמיּבְ ִמיּבְ ִמיּבְ ְרּכוֹ     ּבְ ּדַ ְרּכוֹ ׁשֶ ּדַ ְרּכוֹ ׁשֶ ּדַ ְרּכוֹ ׁשֶ ּדַ         ,,,,ְלָפֵרׁש ְלָפֵרׁש ְלָפֵרׁש ְלָפֵרׁש     ׁשֶ
ה    ְוסֹופוֹ ְוסֹופוֹ ְוסֹופוֹ ְוסֹופוֹ     הֹוִאילהֹוִאילהֹוִאילהֹוִאיל ׁשָ הַלַיּבָ ׁשָ הַלַיּבָ ׁשָ הַלַיּבָ ׁשָ         ....ָסֵליקָסֵליקָסֵליקָסֵליק    ַלַיּבָ

        
        
        

  רש"י
. שלא יהנה מיורדי מתני' הנודר

הים מותר ליהנות מיושבי 
היבשה והנודר מליהנות מיושבי 
היבשה אסור ליהנות מיורדי 
הים שהן נמי מיושבי היבשה הן 
שסופן לצאת ומה שאמר יורדי 

היבשה לא  הים בכלל יושבי
כאלו יורדי הים ההולכים מעכו 
ליפו שאין ביניהם אלא מהלך 
יום אחד ובאין מהרה ליבשה 

   דהוו בכלל יושבי היבשה:
  

  גמ' 
. לא כאלו וכו' חד מתני ארישא

  ולא כאלו יורדי הים אסור: 
. אסור ההולכים מעכו ליפו

   בלבד:
. אלא אפי' ממי שדרכן לפרש

אסור הואיל וסופן לעלות 
   הוו בכלל יושבי היבשה: ליבשה

 



                                                                                         ְסדּוָרה ְּגָמָרא
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        ל, בל, בל, בל, ב .20
ָנה    ִמׁשְ

ה ֵמרֹוֵאי ַהּנֹוֵדר סּוִמין ַאף ָאסּור -  ַהַחּמָ   , ּבְ
ּלא ון ׁשֶ ּוֵ א ֶזה ִנְתּכַ ה ְלִמי ֶאּלָ ַהַחּמָ         . . . . אֹוָתן ָאהרוֹ  ׁשֶ

        

ָמָרא    ּגְ

      ????ַטְעָמאַטְעָמאַטְעָמאַטְעָמא    ַמאיַמאיַמאיַמאי
  

ָלא ָלאִמּדְ ָלאִמּדְ ָלאִמּדְ             ',',',',ָהרֹוִאיןָהרֹוִאיןָהרֹוִאיןָהרֹוִאין    ִמןִמןִמןִמן''''    ::::ָקָאַמרָקָאַמרָקָאַמרָקָאַמר    ִמּדְ
ִגים    ְלַאּפּוֵקיְלַאּפּוֵקיְלַאּפּוֵקיְלַאּפּוֵקי ִגיםּדָ ִגיםּדָ ִגיםּדָ ִרים    ּדָ ִריםְועּוּבָ ִריםְועּוּבָ ִריםְועּוּבָ   . ְועּוּבָ

        
        
        

        ל, בל, בל, בל, ב .21
ָנה          ִמׁשְ

חֹוֵרי ַהּנֹוֵדר ְ ֵקְרִחין ָאסּור -  אׁש ָהרֹ ִמׁשּ יבֹות ֲעֵליּוַב , ּבְ   . ׂשֵ
ר ים ּומּותָּ ָנׁשִ ים ּבְ   , ּוִבְקַטּנִ

ֵאין חֹוֵרי" יןִנְקָרִא  ׁשֶ א" ָהראׁש  ׁשְ ים ֶאּלָ         . . . . ֲאָנׁשִ
        

ָמָרא    ּגְ

            ????ַטֲעָמאַטֲעָמאַטֲעָמאַטֲעָמא    ַמאיַמאיַמאיַמאי
        

ָלא ָלאִמּדְ ָלאִמּדְ ָלאִמּדְ ֲעֵלי''''    ::::ָקָאַמרָקָאַמרָקָאַמרָקָאַמר    ִמּדְ ֲעֵליִמּבַ ֲעֵליִמּבַ ֲעֵליִמּבַ ָער    ִמּבַ ָערׂשֵ ָערׂשֵ ָערׂשֵ         . . . . ''''ׂשֵ
  
  
  

        ל, בל, בל, בל, ב .22
ר" ים ּומּותָּ ָנׁשִ ים ּבְ ֵאין ּוִבְקַטּנִ חֹוֵרי' ִנְקָרִאין ׁשֶ א 'אׁש ָהרֹ ׁשְ ים ֶאּלָ   . . . . "ֲאָנׁשִ
  

            ????ַטֲעָמאַטֲעָמאַטֲעָמאַטֲעָמא    ַמאיַמאיַמאיַמאי
        

ים יםֲאָנׁשִ יםֲאָנׁשִ יםֲאָנׁשִ ִמי    ִזיְמִניןִזיְמִניןִזיְמִניןִזיְמִנין    - - - -     ֲאָנׁשִ ִמיּדְ ִמיּדְ ִמיּדְ ְייהוּ     ְכסוּ ְכסוּ ְכסוּ ְכסוּ ּדְ ְייהוּ ֵריׁשַ ְייהוּ ֵריׁשַ ְייהוּ ֵריׁשַ ְמַגּלוּ     ְוִזיְמִניןְוִזיְמִניןְוִזיְמִניןְוִזיְמִנין    ,,,,ֵריׁשַ ְמַגּלוּ ּדִ ְמַגּלוּ ּדִ ְמַגּלוּ ּדִ ְייהוּ     ּדִ ְייהוּ ֵריׁשַ ְייהוּ ֵריׁשַ ְייהוּ ֵריׁשַ   . ֵריׁשַ
ים    ֲאָבלֲאָבלֲאָבלֲאָבל יםָנׁשִ יםָנׁשִ יםָנׁשִ   , ִמיְכסוּ ִמיְכסוּ ִמיְכסוּ ִמיְכסוּ     ְלעֹוָלםְלעֹוָלםְלעֹוָלםְלעֹוָלם    - - - -     ָנׁשִ

ים יםּוְקַטּנִ יםּוְקַטּנִ יםּוְקַטּנִ   . ִמיְגלוּ ִמיְגלוּ ִמיְגלוּ ִמיְגלוּ     ְלעֹוָלםְלעֹוָלםְלעֹוָלםְלעֹוָלם    - - - -     ּוְקַטּנִ
  
  
  

  רש"י
  מתני' 

. דלא נתכוין אסור אף בסומין
זה אלא במי שהחמה זורחת 

   עליו:
  

  גמ' 
. דאילו מדלא אמר מן הרואין

אמר הכי היה מותר בסומין 
ומדאמר מרואי חמה משמע 
ממי שחמה זורחת עליו לאפוקי 
דגים שבים ועוברין שבמעי אמן 
שאין חמה רואה אותן שמותר 

   :בהן
  
  
  
  
  
  
  

  מתני' 
הנודר משחורי הראש אסור 

. דשחורי בקרחים ובעלי שיבות
הראש משמע שנודר מאותן 

   שהיו שחורי הראש:
   . מפרש בגמרא:ומותר בנשים

  
  גמ' 

   . אסור בקרחים:מאי טעמא
. דאילו מדלא אמר מבעלי שיער

אמר מבעלי שיער היה מותר 
   בקרחין:

  
  
  
  
  
  
  
  

זימנין מיכסו רישייהו וזימנין 
   ו שחורי ראש:. והומיגלו

. אבל נשים לעולם מיכסו
שאינם שחורי הראש ועטופות 

   כל שעה בלבנים:
. וקטנים לעולם מיגלו רישייהו

כלומר איהו כי נדר אדעתא 
דגדולים נדר והני כיון דלאו 
גדולים נינהו ולא נהיגי מנהג 
גדולים להכי ליתנהו בכלל 

   גדולים ומותר בהן:

 



    """""ַאְרָּבָעה ְנָדִרים"ַאְרָּבָעה ְנָדִרים"ַאְרָּבָעה ְנָדִרים"ַאְרָּבָעה ְנָדִרים    ––––מסכת נדרים פרק ג' מסכת נדרים פרק ג' מסכת נדרים פרק ג' מסכת נדרים פרק ג' 
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        ל, בל, בל, בל, ב .23
ָנה    ִמׁשְ

לּוִדים ִמן ַהּנֹוֵדר ר - ַהּיְ ּנֹוָלִדים מּותָּ   . ּבַ
לּוִדים ִמן ָאסּור - ַהּנֹוָלִדים ִמן   . ַהּיְ

י    :ירֵמִא  ַרּבִ
יר לּוִדים ַאף ַמתִּ ּיְ   . ּבַ

  : אֹוְמִרים ֲחָכִמיםוַ 
ון לֹא ּוֵ א ֶזה ִנְתּכַ ִמי ֶאּלָ ְרּכוֹ  ּבְ ּדַ וֵלד ׁשֶ   . ְלִהּוָ

        

ָמָרא    ּגְ

ילְ לְ לְ לְ  יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ ֲעָיא    ְולֹאְולֹאְולֹאְולֹא    ,,,,ֵמִאירֵמִאירֵמִאירֵמִאיר    ַרּבִ ֲעָיאִמיּבָ ֲעָיאִמיּבָ ֲעָיאִמיּבָ א ,נֹוָלִדיםנֹוָלִדיםנֹוָלִדיםנֹוָלִדים    ִמיּבָ אֶאּלָ אֶאּלָ אֶאּלָ אן ֶאּלָ אןִמּמַ אןִמּמַ אןִמּמַ   ? ? ? ? ָאסּורָאסּורָאסּורָאסּור    ִמּמַ
  

ָרא    ַחּסּוֵריַחּסּוֵריַחּסּוֵריַחּסּוֵרי ָראִמיַחּסְ ָראִמיַחּסְ ָראִמיַחּסְ             ::::ָקָתֵניָקָתֵניָקָתֵניָקָתֵני    ְוָהִכיְוָהִכיְוָהִכיְוָהִכי    ִמיַחּסְ
לּוִדים ִמן ַהּנֹוֵדר" ר ַהּיְ ּנֹוָלִדים מּותָּ לּוִדים ָאסּור ַהּנֹוָלִדים ִמן, ּבַ ּיְ   . ּבַ

י ר    ַהּנֹוָלִדיםַהּנֹוָלִדיםַהּנֹוָלִדיםַהּנֹוָלִדים    ִמןִמןִמןִמן    ַהּנֹוֵדרַהּנֹוֵדרַהּנֹוֵדרַהּנֹוֵדר    ַאףַאףַאףַאף: : : : אֹוֵמראֹוֵמראֹוֵמראֹוֵמר    ֵמִאיר ַרּבִ רמּוּתָ רמּוּתָ רמּוּתָ לּוִדים    מּוּתָ ּיְ לּוִדיםּבַ ּיְ לּוִדיםּבַ ּיְ לּוִדיםּבַ ּיְ         , , , , ּבַ
י יּכִ יּכִ יּכִ לּוִדים    ִמןִמןִמןִמן    נֹוֵדרנֹוֵדרנֹוֵדרנֹוֵדרּדְ ּדְ ּדְ ּדְ     ֵהיִכיֵהיִכיֵהיִכיֵהיִכי    ּכִ לּוִדיםַהּיְ לּוִדיםַהּיְ לּוִדיםַהּיְ ר    ַהּיְ רמּוּתָ רמּוּתָ רמּוּתָ ּנֹוָלִדים    מּוּתָ ּנֹוָלִדיםּבַ ּנֹוָלִדיםּבַ ּנֹוָלִדיםּבַ       ....ּבַ
  
  
  

א ַרב    ֵליּה ֵליּה ֵליּה ֵליּה     ָאַמרָאַמרָאַמרָאַמר ּפָ ֵיילְ לְ לְ לְ     ּפַ         : : : : ַאּבַ
ִמְתַייְלָדן    "נֹוָלִדים"ּדְ ּדְ ּדְ ּדְ     : : : : ְלֵמיְמָראְלֵמיְמָראְלֵמיְמָראְלֵמיְמָרא ִמְתַייְלָדןּדְ ִמְתַייְלָדןּדְ ִמְתַייְלָדןּדְ ַמע    ּדְ ַמעַמׁשְ ַמעַמׁשְ ַמעַמׁשְ    .ַמׁשְ

א אֶאלָּ אֶאלָּ אֶאלָּ ה    ֶאלָּ הֵמַעּתָ הֵמַעּתָ הֵמַעּתָ ֵני"    ::::ֵמַעּתָ ֶאֶרץ ְלךָ  ַהּנֹוָלִדים ָבֶניךָ  ׁשְ ִאיְתַייְלָדן    ַנִמיַנִמיַנִמיַנִמי    ָהִכיָהִכיָהִכיָהִכי )ה, מח בראשית(    "ִמְצַרִים ּבְ ִאיְתַייְלָדןּדְ ִאיְתַייְלָדןּדְ ִאיְתַייְלָדןּדְ       !!!!????הּואהּואהּואהּוא    ּדְ
  

א אְוֶאּלָ אְוֶאּלָ אְוֶאּלָ ייִלידוּ     ַמאיַמאיַמאיַמאי    ְוֶאּלָ ייִלידוּ ּדִ ייִלידוּ ּדִ ייִלידוּ ּדִ ַמע    ּדִ ַמעַמׁשְ ַמעַמׁשְ ַמעַמׁשְ             ?!?!?!?!ַמׁשְ
א אֶאלָּ אֶאלָּ אֶאלָּ ה    ֶאלָּ הֵמַעּתָ הֵמַעּתָ הֵמַעּתָ ְכִתיב    ֵמַעּתָ ְכִתיבּדִ ְכִתיבּדִ ְכִתיבּדִ ה"    ::::ּדִ ִוד ְלֵבית נֹוָלד ֵבן ִהּנֵ הוּ יֹ  ּדָ ּיָ מוֹ  אׁשִ ֲהָוה    ַנִמיַנִמיַנִמיַנִמי    ָהִכיָהִכיָהִכיָהִכי )ב, יג א מלכים(    "ׁשְ ֲהָוהּדַ ֲהָוהּדַ ֲהָוהּדַ             ?!?!?!?!ּדַ
ה    ֲעַדִייןֲעַדִייןֲעַדִייןֲעַדִיין    ְוָהאְוָהאְוָהאְוָהא ֶ הְמַנׁשּ ֶ הְמַנׁשּ ֶ הְמַנׁשּ ֶ א    לֹאלֹאלֹאלֹא    ְמַנׁשּ אּבָ אּבָ אּבָ   ! ּבָ

  
א אֶאלָּ אֶאלָּ אֶאלָּ ַמע    ,,,,ֶאלָּ ַמעַמׁשְ ַמעַמׁשְ ַמעַמׁשְ ַמע    ,,,,ָהִכיָהִכיָהִכיָהִכי    ַמׁשְ ַמעּוַמׁשְ ַמעּוַמׁשְ ַמעּוַמׁשְ             ....ָהִכיָהִכיָהִכיָהִכי    ּוַמׁשְ

ךְ     ּוִבְנָדִריםּוִבְנָדִריםּוִבְנָדִריםּוִבְנָדִרים ךְ ַהּלֵ ךְ ַהּלֵ ךְ ַהּלֵ ֵני    ְלׁשֹוןְלׁשֹוןְלׁשֹוןְלׁשֹון    ַאַחרַאַחרַאַחרַאַחר    ַהּלֵ ֵניּבְ ֵניּבְ ֵניּבְ         ....ָאָדםָאָדםָאָדםָאָדם    ּבְ
        
        
        
ין לֹא :אֹוְמִרים ֲחָכִמיםוַ " ּוֵ א הזֶ  ִנְתּכַ ְרּכוֹ  יִמּמִ  ֶאּלָ ּדַ וֵלד ׁשֶ   . . . . "ְלִהּוָ
  

            ????ַמאיַמאיַמאיַמאי    ְלַאּפּוֵקיְלַאּפּוֵקיְלַאּפּוֵקיְלַאּפּוֵקי
        

ִגים    ְלַאּפּוֵקיְלַאּפּוֵקיְלַאּפּוֵקיְלַאּפּוֵקי ִגיםּדָ ִגיםּדָ ִגיםּדָ       ....ְועֹופֹותְועֹופֹותְועֹופֹותְועֹופֹות    ּדָ
  

  רש"י
  מתני' 

. משמע םהנודר מן הילודי
שכבר באו לעולם כמה דכתיב 

   הילודים במדבר (יהושע ה):
. באותן העתידים מותר בנולדין

   להוולד:
. אסור בשניהן וחכמים אומרים

דלא נתכוין זה אלא מכל מי 
שדרכו להוולד חכמים דסיפא 

   היינו ת''ק:
  

  גמ' 
. לרבי מאיר דמתיר אף 

   בילודים:
. נמי ולא מיבעיא בנולדים

ממאן אסור  דמתיר: אלא
   כלומר א''כ ממה נדר:

חסורי מיחסרא והכי קתני מן 
. דכיון הנולדים אסור בילודים

שנודר באותן שעתידים להוולד 
כ''ש שאסר עצמו באותן שכבר 
נולדו רבי מאיר אומר אף הנודר 

   מן הנולדים וכו' כי היכי וכו':
. אפי' מנשה זקינו של והא עדיין

   יאשיהו לא בא לעולם:
ם הלך אחר לשון בני ובנדרי

. דדרכן של בכי אדם אדם
לקרות נולדין לאותן שעדיין לא 
נולדו ואם נדר מן הנולדין אסור 

   בהן:
. דבין וחכ''א לא נתכוין זה וכו'

   בנולדין ובין בילודין אסור:
. שאין לאפוקי עופות ודגים

נולדים ממעי אמן אלא מטילין 
  ביצים ומתחממים ויוצאין:

 



                                                                                         ְסדּוָרה ְּגָמָרא
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        לא, אלא, אלא, אלא, א .24
ָנה  לא,א    ִמׁשְ

ֹוְבֵתי ַהּנֹוֵדר ת ִמׁשּ ּבָ ָרֵאל ָאסּור -  ׁשַ ִיׂשְ כּוִתים ְוָאסּור ּבְ   . ּבְ
ָרֵאל ָאסּור - ׁשּום ֵמאֹוְכֵלי ִיׂשְ כּוִתים ְוָאסּור ּבְ   .ּבְ

ַלִים ֵמעֹוֵלי ָרֵאל ָאסּור -  ְירּוׁשָ ִיׂשְ ר ּבְ כּוִתים ּומּותָּ   . ּבְ
        

ָמָרא    ּגְ

ת ׁשֹוְבֵתי"    ַמאיַמאיַמאיַמאי ּבָ         ? ? ? ? "ׁשַ
יֵמי    ::::ִאיֵליָמאִאיֵליָמאִאיֵליָמאִאיֵליָמא ַקּיְ יֵמיִמּמְ ַקּיְ יֵמיִמּמְ ַקּיְ יֵמיִמּמְ ַקּיְ ת    ִמּמְ ּבָ תׁשַ ּבָ תׁשַ ּבָ תׁשַ ּבָ כּוִתים    ִאיְרָיאִאיְרָיאִאיְרָיאִאיְרָיא    ַמאיַמאיַמאיַמאי, , , , ׁשַ כּוִתיםּבְ כּוִתיםּבְ כּוִתיםּבְ         !!!!ַנִמיַנִמיַנִמיַנִמי    ּגֹוִיםּגֹוִיםּגֹוִיםּגֹוִים    ֲאִפיּלוּ ֲאִפיּלוּ ֲאִפיּלוּ ֲאִפיּלוּ ? ? ? ? ּבְ

        
א אֶאלָּ אֶאלָּ אֶאלָּ ים    ֶאלָּ יםִמְמצּוּוִ יםִמְמצּוּוִ יםִמְמצּוּוִ ת    ַעלַעלַעלַעל    ִמְמצּוּוִ ּבָ ַ תַהׁשּ ּבָ ַ תַהׁשּ ּבָ ַ תַהׁשּ ּבָ ַ         ....ַהׁשּ

        

ַלִים ֵמעֹוֵלי"": ֵסיָפאֵסיָפאֵסיָפאֵסיָפא    ֵאיָמאֵאיָמאֵאיָמאֵאיָמא    ,,,,ָהִכיָהִכיָהִכיָהִכי    ִאיִאיִאיִאי ָרֵאל ָאסּור" ְירּוׁשָ ִיׂשְ ר ּבְ כּוִתים ּומּותָּ         , , , , "ּבְ
אי איַאּמַ איַאּמַ איַאּמַ ים    ְוָהאְוָהאְוָהאְוָהא? ? ? ? ַאּמַ יםְמצּוּוִ יםְמצּוּוִ יםְמצּוּוִ   ! ִניְנהוּ ִניְנהוּ ִניְנהוּ ִניְנהוּ     ְמצּוּוִ

  
ֵיי    ָאַמרָאַמרָאַמרָאַמר         : : : : ַאּבַ

ה הְמצּוּוֶ הְמצּוּוֶ הְמצּוּוֶ ה    ְמצּוּוֶ הְועֹוׂשֶ הְועֹוׂשֶ הְועֹוׂשֶ   . . . . ָקָתֵניָקָתֵניָקָתֵניָקָתֵני    ְועֹוׂשֶ
י ַתְרּתֵ יּבְ ַתְרּתֵ יּבְ ַתְרּתֵ יּבְ ַתְרּתֵ ֵבי    ּבְ ֵביּבָ ֵביּבָ ֵביּבָ ְייָתא    ּבָ ְייָתאַקּמָ ְייָתאַקּמָ ְייָתאַקּמָ   , ַקּמָ
ָרֵאל ָרֵאלִיׂשְ ָרֵאלִיׂשְ ָרֵאלִיׂשְ ין - ְוּכּוִתיםְוּכּוִתיםְוּכּוִתיםְוּכּוִתים    ִיׂשְ יןְמצּוּוִ יןְמצּוּוִ יןְמצּוּוִ ין    ְמצּוּוִ יןְועֹוׂשִ יןְועֹוׂשִ יןְועֹוׂשִ         , , , , ְועֹוׂשִ

ָעְבֵדי    ַההּואַההּואַההּואַההּוא    - - - -     ּגֹוִיםּגֹוִיםּגֹוִיםּגֹוִים ָעְבֵדיּדְ ָעְבֵדיּדְ ָעְבֵדיּדְ ין    ּדְ יןעֹוׂשִ יןעֹוׂשִ יןעֹוׂשִ ין    ְוֵאיָנםְוֵאיָנםְוֵאיָנםְוֵאיָנם    עֹוׂשִ יןְמצּוּוִ יןְמצּוּוִ יןְמצּוּוִ   . ְמצּוּוִ
עֹוֵלי עֹוֵליּבְ עֹוֵליּבְ עֹוֵליּבְ ַלִים    ּבְ ַלִיםְירּוׁשָ ַלִיםְירּוׁשָ ַלִיםְירּוׁשָ ָרֵאל    - - - -     ְירּוׁשָ ָרֵאלִיׂשְ ָרֵאלִיׂשְ ָרֵאלִיׂשְ ין    ִיׂשְ יןְמצּוּוִ יןְמצּוּוִ יןְמצּוּוִ ין    ְמצּוּוִ יןְועֹוׂשִ יןְועֹוׂשִ יןְועֹוׂשִ ין    ּכּוִתיםּכּוִתיםּכּוִתיםּכּוִתים, , , , ְועֹוׂשִ יןְמצּוּוִ יןְמצּוּוִ יןְמצּוּוִ ין    ְוֵאיָנםְוֵאיָנםְוֵאיָנםְוֵאיָנם    ְמצּוּוִ יןעֹוׂשִ יןעֹוׂשִ יןעֹוׂשִ   . עֹוׂשִ

        
        

  רש"י
  מתני' 

. מאותן בתי שבתמשו
   שמשמרין שבת:
. שהן כמו כן אסור בכותים
   משמרין שבת:
   . בלילי שבת:מאוכלי השום
. דישראל רגילין אסור בישראל

לאכול שום (ב''ק פב.) מפני עונה 
שמקיימין מערב שבת לערב 
שבת ומרבה להם הזרע כדאמר 
אשר פריו יתן בעתו אלו תלמידי 
חכמים המשמשין מטותיהן 

לערב שבת (כתובות  מערב שבת
   סב:):

. שהם נמי ואסור בכותים
   אוכלים שום בלילי שבת:

. שהן אינן עולין ומותר בכותים
   לירושלים אלא להר גריזים:

  
  גמ' 

. אי אפי' עובדי כוכבים נמי
 משמרין שבת יהא אסור בהן:

. מאי שובתי שבת אותן אלא
דמצווין על השבת דהיינו 
ישראל וכותים הן מצווין על 

שבת מפני שהן גרים אבל ה
עובדי כוכבים אע''פ שמשמרין 

   שבת אינן מצווין:
ומותר בכותים ואמאי הא 

. נמי לעלות מצווין נינהו
   לירושלים:

. מאי משובתי אלא אמר אביי
   שבת מצווה ועושה קתני:

. בשבת בתרתי בבי קמייתא
   ושום:

. ישראל וכותים מצווין ועושין
   ואסור בהן:

די אבל אינן ועובדי כוכבים עב
. לפיכך מותר: בהך דעולי מצווין

ירושלים ישראל מצווין ועושין 
כותים מצווין ואינן עושין. להכי 

      מותר בהן:
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        לא, אלא, אלא, אלא, א .25
ָנה    ִמׁשְ

ֵאיִני קֹוָנם" ר - " ַח נֹ  ִלְבֵני ֶנֱהֶנה ׁשֶ ָרֵאל מּותָּ ִיׂשְ אּוּמֹות ְוָאסּור ּבְ         . . . . ָהעֹוָלם ּבְ
        

ָמָרא    ּגְ

ָרֵאל ָרֵאלְוִיׂשְ ָרֵאלְוִיׂשְ ָרֵאלְוִיׂשְ ַלל    ָנֵפיקָנֵפיקָנֵפיקָנֵפיק    ִמיִמיִמיִמי    ְוִיׂשְ ַללִמּכְ ַללִמּכְ ַללִמּכְ ֵני    ִמּכְ ֵניּבְ ֵניּבְ ֵניּבְ       !!!!????ַח ַח ַח ַח נֹ נֹ נֹ נֹ     ּבְ
  

יָון יָוןּכֵ יָוןּכֵ יָוןּכֵ ׁש     ּכֵ ּדַ ִאיּקַ ׁש ּדְ ּדַ ִאיּקַ ׁש ּדְ ּדַ ִאיּקַ ׁש ּדְ ּדַ ִאיּקַ ֵמיּה     ַעלַעלַעלַעל    ִאיְתְקרוּ ִאיְתְקרוּ ִאיְתְקרוּ ִאיְתְקרוּ , ַאְבָרָהםַאְבָרָהםַאְבָרָהםַאְבָרָהם    ּדְ ֵמיּה ׁשְ ֵמיּה ׁשְ ֵמיּה ׁשְ   . ׁשְ
        
        
        

        לא, אלא, אלא, אלא, א .26
ָנה    ִמׁשְ

ֵאיִני"    –" ַאְבָרָהם ְלֶזַרע ֶנֱהֶנה ׁשֶ
ָרֵאל - ָאסּור ִיׂשְ    ,ּבְ

ר אּוּמֹות -  ּומּותָּ         . . . . ָהעֹוָלם ּבְ
        

ָמָרא    ּגְ

אְוָה ְוָה ְוָה ְוָה  אִאיּכָ אִאיּכָ אִאיּכָ ָמֵעאל    ִאיּכָ ָמֵעאלִיׁשְ ָמֵעאלִיׁשְ ָמֵעאלִיׁשְ   ! ִיׁשְ
  
י" ֵרא ְבִיְצָחק ּכִ ִתיב )יב, כא בראשית(    "ָזַרע ְלךָ  ִיּקָ ִתיבּכְ ִתיבּכְ ִתיבּכְ   . ּכְ
  

א אְוָהִאיּכָ אְוָהִאיּכָ אְוָהִאיּכָ ו    ְוָהִאיּכָ וֵעׂשָ וֵעׂשָ וֵעׂשָ   ! ֵעׂשָ
  
ִיְצָחק" ל    ְולֹאְולֹאְולֹאְולֹא -     "ּבְ לּכָ לּכָ לּכָ       ....ִיְצָחקִיְצָחקִיְצָחקִיְצָחק    ּכָ
  
  

  רש"י
  מתני' 

. שלא יהנה שאיני נהנה לבני נח
מכל בני נח שכל העולם יצאו 

   מבני נח:
  

  גמ' 
. בחלקו כיון דאיקדש אברהם

   של הקב''ה:
יה . ישראל על שמאיתקרו

   דאברהם ולא על שם בני נח:
  
  
  
  
  
  
  
  

. דזרע הא איכא ישמעאל
אברהם הוא והוא מן העובדי 

   כוכבים:
. ובאותו זרע יקרא לך זרע

   קנדר:
. ועשו אינו נקרא ולא כל יצחק

זרע יצחק להכי מותר בעובדי 
   כוכבים:
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        בבבב- - - - לא, אלא, אלא, אלא, א .27
ָנה    ִמׁשְ

ֵאיִני" ָרֵאל ֶנֱהֶנה ׁשֶ ׂשְ יֹוֵתר לֹוֵקַח  -" ִמּיִ ָפחֹות ּומֹוֵכר ,ּבְ   .ּבְ
ָרֵאל" ׂשְ ּיִ ָפחֹות לֹוֵקַח  - "ִלי ֶנֱהִנין ׁשֶ יֹוֵתר ּומֹוֵכר ,ּבְ    .ּבְ

  . לוֹ  ׁשֹוְמִעין ְוֵאין
ֵאיִני"   . ָהעֹוָלם ְלאּוּמֹות ֵיָהֶנה -" ִלי ְוֵהן ָלֶהן ֶנֱהֶנה ׁשֶ
        

ָמָרא    ּגְ

מּוֵאל    ָאַמרָאַמרָאַמרָאַמר         : : : : ׁשְ
ִלי    ַהּלֹוֵקַח ַהּלֹוֵקַח ַהּלֹוֵקַח ַהּלֹוֵקַח  ִליּכְ ִליּכְ ִליּכְ ן    ִמןִמןִמןִמן    ּכְ ןָהאּוּמָ ןָהאּוּמָ ןָהאּוּמָ רוֹ     ָהאּוּמָ רוֹ ְלַבּקְ רוֹ ְלַבּקְ רוֹ ְלַבּקְ ָידוֹ     ְוֶנֱאַנסְוֶנֱאַנסְוֶנֱאַנסְוֶנֱאַנס    ,,,,ְלַבּקְ ָידוֹ ּבְ ָידוֹ ּבְ ָידוֹ ּבְ יב    - - - -     ּבְ יבַחּיָ יבַחּיָ יבַחּיָ   . ַחּיָ

  
  . ִהיאִהיאִהיאִהיא    לֹוֵקַח לֹוֵקַח לֹוֵקַח לֹוֵקַח     ֲהָנַאתֲהָנַאתֲהָנַאתֲהָנַאת    ::::ָקָסַברָקָסַברָקָסַברָקָסַבר    ְלָמאְלָמאְלָמאְלָמאַא ַא ַא ַא 
  

ַנן ַנןּתְ ַנןּתְ ַנןּתְ   : ּתְ
ֵאיִני" ָרֵאל ֶנֱהֶנה ׁשֶ ׂשְ ָפחֹות מֹוֵכר...  - "ִמּיִ   . . . . "ּבְ

ֶוה    ֲאָבלֲאָבלֲאָבלֲאָבל ֶוהׁשָ ֶוהׁשָ ֶוהׁשָ ֶוה    ׁשָ ׁשָ ֶוהּבְ ׁשָ ֶוהּבְ ׁשָ ֶוהּבְ ׁשָ         . . . . לֹאלֹאלֹאלֹא -     ּבְ
ֶוה    ֲאִפיּלוּ ֲאִפיּלוּ ֲאִפיּלוּ ֲאִפיּלוּ  -    """"ִהיאִהיאִהיאִהיא    לֹוֵקַח לֹוֵקַח לֹוֵקַח לֹוֵקַח     ֲהָנַאתֲהָנַאתֲהָנַאתֲהָנַאת""""    ְוִאיְוִאיְוִאיְוִאי ֶוהׁשָ ֶוהׁשָ ֶוהׁשָ ֶוה    ׁשָ ׁשָ ֶוהּבְ ׁשָ ֶוהּבְ ׁשָ ֶוהּבְ ׁשָ   ! ּבְ

  
ְזִביָנא    - - - -     ַמְתִניִתיןַמְתִניִתיןַמְתִניִתיןַמְתִניִתין ְזִביָנאּבִ ְזִביָנאּבִ ְזִביָנאּבִ ְרִמי    ּבִ ְרִמיּדִ ְרִמיּדִ ְרִמיּדִ יּה     ַעלַעלַעלַעל    ּדִ יּה ַאּפֵ יּה ַאּפֵ יּה ַאּפֵ   . ַאּפֵ

  
א    ֵאיָמאֵאיָמאֵאיָמאֵאיָמא    ןןןןכֵּ כֵּ כֵּ כֵּ     ִאםִאםִאםִאם אֵריׁשָ אֵריׁשָ אֵריׁשָ יֹוֵתר לֹוֵקַח ": ֵריׁשָ   ! "ּבְ

  
        , , , , ְועֹודְועֹודְועֹודְועֹוד

ָרֵאל""    ::::ֵסיָפאֵסיָפאֵסיָפאֵסיָפא    ֵאיָמאֵאיָמאֵאיָמאֵאיָמא ׂשְ ּיִ ָפחֹות לֹוֵקַח  - " ִלי ֶנֱהִנין ׁשֶ יֹוֵתר ּומֹוֵכר ּבְ         - - - -     "ּבְ
ְזִביָנא    ְוִאיְוִאיְוִאיְוִאי ְזִביָנאּבִ ְזִביָנאּבִ ְזִביָנאּבִ ְרִמי    ּבִ ְרִמיּדִ ְרִמיּדִ ְרִמיּדִ יּה     ַעלַעלַעלַעל    ּדִ יּה ַאּפֵ יּה ַאּפֵ יּה ַאּפֵ ֶוה    ֲאִפיּלוּ ֲאִפיּלוּ ֲאִפיּלוּ ֲאִפיּלוּ     - - - -     ַאּפֵ ֶוהׁשָ ֶוהׁשָ ֶוהׁשָ ֶוה    ׁשָ ׁשָ ֶוהּבְ ׁשָ ֶוהּבְ ׁשָ ֶוהּבְ ׁשָ   ! ּבְ

  
ְזִביָנא: ֵסיָפאֵסיָפאֵסיָפאֵסיָפא ְזִביָנאּבִ ְזִביָנאּבִ ְזִביָנאּבִ             ....ֲחִריָפאֲחִריָפאֲחִריָפאֲחִריָפא    ּבִ

        
ָפחֹות ֹוֵקַח ל"    ָהִכיָהִכיָהִכיָהִכי    ִאיִאיִאיִאי ֶוה    ֲאִפיּלוּ ֲאִפיּלוּ ֲאִפיּלוּ ֲאִפיּלוּ ? ? ? ? "ּבְ ֶוהׁשָ ֶוהׁשָ ֶוהׁשָ ֶוה    ׁשָ ׁשָ ֶוהּבְ ׁשָ ֶוהּבְ ׁשָ ֶוהּבְ ׁשָ   ! ּבְ
  

א אֶאלָּ אֶאלָּ אֶאלָּ      ,,,,ֶאלָּ
ְזִביָנא    - - - -     ַמְתִניִתיןַמְתִניִתיןַמְתִניִתיןַמְתִניִתין לא,ב ְזִביָנאּבִ ְזִביָנאּבִ ְזִביָנאּבִ    ,ִמיְצָעאִמיְצָעאִמיְצָעאִמיְצָעא    ּבִ

מּוֵאלִד וְ וְ וְ וְ  מּוֵאלׁשְ מּוֵאלׁשְ מּוֵאלׁשְ ְזִביָנא    - - - -     ׁשְ ְזִביָנאּבִ ְזִביָנאּבִ ְזִביָנאּבִ             ....ֲחִריָפאֲחִריָפאֲחִריָפאֲחִריָפא    ּבִ
        

ְנָיא ְנָיאּתַ ְנָיאּתַ ְנָיאּתַ ָוֵתיּה     ּתַ ָוֵתיּה ּכְ ָוֵתיּה ּכְ ָוֵתיּה ּכְ מּוֵאלּדִ ּדִ ּדִ ּדִ     ּכְ מּוֵאלׁשְ מּוֵאלׁשְ מּוֵאלׁשְ   : ׁשְ
ִלים ַהּלֹוֵקַח " ר ִמן ּכֵ ּגָ ָרן ַהתַּ ּגְ   : לוֹ  ְוָאַמר, ָחִמיו ְלֵבית ְלׁשַ

ִליןְמ  ִאם י אֹוָתן ַקּבְ ּנִ ֵמיֶהם ְלךָ  נֹוֵתן ֲאִני -  ִמּמֶ   , ּדְ
ֶהן ֲהָנָאה טֹוַבת ְלִפי ְלךָ  נֹוֵתן ֲאִני -  ָלאו ְוִאם ּבָ   , ׁשֶ

ֲהִליָכה ֶנֶאְנסוּ  יב - ּבַ   , ַחּיָ
ֲחָזָרה טּור - ּבְ   , ּפָ

ֵני הּוא ִמּפְ א ׁשֶ נֹוׂשֵ ָכר ּכְ   . . . . "ׂשָ
  

ַקל    ַסְפֵסיָראַסְפֵסיָראַסְפֵסיָראַסְפֵסיָרא    ַההּואַההּואַההּואַההּוא ׁשְ ַקלּדִ ׁשְ ַקלּדִ ׁשְ ַקלּדִ ׁשְ ן    ְולֹאְולֹאְולֹאְולֹא    ַזּבּוֵניַזּבּוֵניַזּבּוֵניַזּבּוֵנילְ לְ לְ לְ     ֲחָמָראֲחָמָראֲחָמָראֲחָמָרא    ּדִ ּבַ ןִאיזַּ ּבַ ןִאיזַּ ּבַ ןִאיזַּ ּבַ         . . . . ִאיזַּ
ֲהֵדי ֲהֵדיּבַ ֲהֵדיּבַ ֲהֵדיּבַ ֲהַדר    ּבַ ֲהַדרּדַ ֲהַדרּדַ ֲהַדרּדַ         , , , , ֲחָמָראֲחָמָראֲחָמָראֲחָמָרא    ִאיְתִניסִאיְתִניסִאיְתִניסִאיְתִניס    ּדַ

יֵביּה  יֵביּה ַחּיְ יֵביּה ַחּיְ יֵביּה ַחּיְ ּלּוֵמי    ַנְחָמן ַרב    ַחּיְ ּלּוֵמיְלׁשַ ּלּוֵמיְלׁשַ ּלּוֵמיְלׁשַ         . . . . ְלׁשַ
        

  : ַנְחָמן ַרבלְ לְ לְ לְ     ָרָבא    ֵאיִתיֵביּה ֵאיִתיֵביּה ֵאיִתיֵביּה ֵאיִתיֵביּה 
ֲהִליָכה ֶנֶאְנסוּ " יב - ּבַ   , ַחּיָ

ֲחָזָרה טּור – ּבַ   ! "ּפָ
  

  : ֵליּה ֵליּה ֵליּה ֵליּה     ָאַמרָאַמרָאַמרָאַמר
  . ִהיאִהיאִהיאִהיא    הֹוָלָכההֹוָלָכההֹוָלָכההֹוָלָכה    ְדַסְפֵסיָראְדַסְפֵסיָראְדַסְפֵסיָראְדַסְפֵסיָרא    ֲחָזָרהֲחָזָרהֲחָזָרהֲחָזָרה

ח    ִאיּלוּ ִאיּלוּ ִאיּלוּ ִאיּלוּ ּדְ ּדְ ּדְ ּדְ  ּכַ חַמׁשְ ּכַ חַמׁשְ ּכַ חַמׁשְ ּכַ ָבא    ֲאִפיּלוּ ֲאִפיּלוּ ֲאִפיּלוּ ֲאִפיּלוּ     ְלַזּבּוֵניְלַזּבּוֵניְלַזּבּוֵניְלַזּבּוֵני    ַמׁשְ ָבאַאּבָ ָבאַאּבָ ָבאַאּבָ ֵביֵתיּה     ַאּבָ ֵביֵתיּה ּדְ ֵביֵתיּה ּדְ ֵביֵתיּה ּדְ ין    לֹאלֹאלֹאלֹא    ִמיִמיִמיִמי    ,,,,ּדְ יןְמַזּבֵ יןְמַזּבֵ יןְמַזּבֵ       !!!!????ֵליּה ֵליּה ֵליּה ֵליּה     ְמַזּבֵ

  רש"י
  מתני' 

שאיני נהנה מישראל לוקח מהן 
. כלומר ביתר ומוכר להם בפחות

שאינו נהנה מהן: בזול ונמצא 
שישראל לא יהו נהנין ממנו מוכר 

   להן ביוקר דהשתא אין נהנין ממנו:
. שלא ימצא אדם ואין שומעין לו

שיהא שומע לו בדבר זה שבשביל 
נדרו מוכר לו בזול ויקח ממנו 

   ביוקר:
  

  גמ' 
. אם הלוקח כלי מבית האומן לבקרו

יפה יתן לו דמיו ואם לאו שיחזיר לו 
   זכוכית:כליו כמו כלי 
. שנשבר חייב לוקח נגאנס מידו

   לשלם לו:
. דהנאה אלמא הנאת לוקח היא

ללוקח במקחו יותר משל מוכר הלכך 
חייב דגמר ומקני נפשיה בההיא 
הנאה שמניחו לבקרו. והוי כנושא 

   שכר ונתחייב באונסין:
. איט יכול [למכור] אבל שוה בשוה

ואי ס''ד הנאת לוקח היא הקונה 
המוכר אפי' שוה  חפץ ולא הנאת

בשוה נמי יהא יכול למכור דלא הוי 
הנאת מוכר אלא הנאת לוקח: תריץ 

   דמתניתין דמשמע שוה בשוה לא:
. עיסקא בזבינא דרמי על אפיה

בישא דלא קפיץ עליה זבינא ודומה 
לו כמי שמונחת על פניו ועכשיו 
כשמוכרה שוה בשוה הנאת מוכר 
היא ולא הנאת לוקח הלכך מוכר 

   בל שוה בשוה לא:בפחות א
. דההיא לוקח ביותר אימא רישא

ודייקינן מינה הכי נמי אבל שוה 
בשוה לא אינו לוקח אלמא הנאת 
לוקח הוי דאי הנאת מוכר אפילו 
שוה בשוה נמי הנאת מוכר היא ולא 
הנאת לוקח ובהכי יכול ליקח מהן 

   דאכתי לית ליה הנאה בהנהו זביני:
ועוד אימא סיפא קונם שישראל 

. כלומר שלא יהו ישראל ן לינהני
נהנין לי ממני לוקח . בפחות ומוכר 

   ביתר אבל שוה בשוה לא:
ואי בזבינא דרמי על אפיה אפילו 

. נמי יהא יכול למכור שוה בשוה
דהא הנאת המוכר ולא הנאת לוקח 

   היא:
. בסחורה סיפא בזבינא חריפא

דקפיץ עלה זבינא דשוה בשוה הוי 
הלכך הנאת לוקח ולא הנאת מוכר 

   מוכר ביוקר:
. יהא לוקח אפילו שוה בשוה נמי

המדיר דהא הנאת לוקח היא ולא 
  הנאת מוכר ולא יהא הך נהנה ממנו: 

. דלא הוי מתני' בזבינא מיצעא
זבינא חריפא ולא זבינא דרמיא על 
אפיה לפיכך שוה בשוה לא דזימנין 
הוי הנאת מוכר וזימנין הוי הנאת 

   לוקח:
   . דאמר חייב:ודשמואל

. דודאי הוי הנאת בזבינא חריפא
לוקח לפיכך כי נאנס בידו חייב אפי' 

   שוה בשוה דהנאת לוקח היא:
. (מפני שהוא נאנסו בהליכה חייב

כנושא שכר) בההיא הנאה דאית ליה 
שמניחו להוליכו לבית חמיו גמר 

   ומקני נפשיה:
. דלית ליה הנאה שלא בחזרה פטור

   נתקבלו:
מ . מי שלוקח בהמה ע''ספסירא

   למוכרה לאלתר:
. וה''נ כי אתניס בחזרה בחזרה פטור

   אתניס לפטור:
. ובחזירה נמי מי לא מזבין ליה

   כנושא שכר. הוי:
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        לב, אלב, אלב, אלב, א    ––––    לא, בלא, בלא, בלא, ב .28
ָנה    ִמׁשְ

   :קֹוָנם"
ֲאִני    –" ַלֲעֵרִלים ֶנֱהֶנה ׁשֶ
ר ֲעֵרֵלי מּותָּ ָרֵאל ּבַ   , ִיׂשְ

מּוֵלי ְוָאסּור   . ָהעֹוָלם אּוּמֹות ּבְ
  

ֲאִני"    – "ְלמּוִלים ֶנֱהֶנה ׁשֶ
ֲעֵרֵלי ָאסּור ָרֵאל ּבַ   , ִיׂשְ

ר מּוֵלי ּומּותָּ   . ָהעֹוָלם אּוּמֹות ּבְ
  

ֵאין א ְקרּוָיה ַהָעְרָלה ׁשֶ ם ֶאּלָ   , ָהעֹוָלם אּוּמֹות ְלׁשֵ
ֱאַמר ּנֶ י":  ׁשֶ ית ְוָכל ֲעֵרִלים ַהּגֹוִים ָכל ּכִ ָרֵאל ּבֵ   . )כה, ט ירמיה(    "ֵלב ַעְרֵלי ִיׂשְ

יַהּפְ  ְוָהָיה": ְואֹוֵמר ּתִ ה ֶהָעֵרל ִלׁשְ   . )לו, יז א שמואל(    "ַהּזֶ
ן" :ְואֹוֵמר ַמְחָנה ּפֶ ׂשְ נֹות ּתִ ים ּבְ ּתִ ִלׁשְ ן ּפְ ֲעלְֹזָנה ּפֶ נֹות ּתַ   . )כ, א ב שמואל(    "ָהֲעֵרִלים ּבְ

  
י ן ֶאְלָעָזר ַרּבִ   : אֹוֵמר ֲעַזְרָיה ּבֶ

ּנוּ  ַהָעְרָלה ִהיא ְמאּוָסה ְתּגַ ּנִ ּה  ׁשֶ ִעים ּבָ    ,ְרׁשָ
נֶּ  י": ֱאַמרׁשֶ   . )כה, ט ירמיה(    "ֲעֵרִלים ַהּגֹוִים ָכל ּכִ

  

י ָמֵעאל ַרּבִ   : אֹוֵמר ִיׁשְ
דֹוָלה ִנְכְרתוּ  ִמיָלה ּגְ לֹׁש  ָעֶליָה  ׁשֶ ֵרה ׁשְ ִריתֹות ֶעׂשְ   . )יז פרק בראשית( ּבְ

  

י   : אֹוֵמר יֹוֵסי ַרּבִ
דֹוָלה ּדֹוָחה ִמיָלה ּגְ ת ֶאת ׁשֶ ּבָ ַ   . הֲחמּוָרה ַהׁשּ

  

י ַע יְ  ַרּבִ ן הֹוׁשֻ   : אֹוֵמר ָקְרָחה ּבֶ
דֹוָלה ּלא ִמיָלה ּגְ ה לוֹ  ִנְתָלה ׁשֶ יק ְלמׁשֶ ּדִ ָעה ְמלֹא ָעֶליָה  ַהּצַ   . )כו-כד, ד שמות( ׁשָ

  

י   : אֹוֵמר ְנֶחְמָיה ַרּבִ
דֹוָלה ּדֹוָחה ִמיָלה ּגְ ָגִעים ֶאת ׁשֶ   . ַהּנְ

  

י   : אֹוֵמר ַרּבִ
דֹוָלה ל, ִמיָלה ּגְ ּכָ ְצֹות ׁשֶ הׁשֶ  ַהּמִ ֵלם ִנְקָרא לֹא ָאִבינוּ  ַאְבָרָהם ָעׂשָ ל ַעד ׁשָ ּמָ   , ׁשֶ

ֱאַמר ּנֶ ךְ ": ׁשֶ   . )א, יז בראשית(    "ָתִמים ֶוְהֵיה ְלָפַני ִהְתַהּלֵ
  

ָבר   : ַאֵחר ּדָ
דֹוָלה ִאְלָמֵלא ִמיָלה ּגְ ָרא לֹא ִהיא ׁשֶ דֹוׁש  ּבָ רּוךְ  ַהּקָ   , עֹוָלמוֹ  ֶאת הּוא ּבָ

ֱאַמר ּנֶ ַמִים ֻחּקֹות ָוָלְיָלה יֹוָמם ְבִריִתי לֹא םִא ' ה ָאַמר ּכה": ׁשֶ י לֹא ָוָאֶרץ ׁשָ ְמּתִ   . )כה, לג ירמיה(    "ׂשַ
        

ָמָרא          ּגְ

ְנָיא ְנָיאּתַ ְנָיאּתַ ְנָיאּתַ             ::::ּתַ
י ַע  ַרּבִ ן ְיהֹוׁשֻ   : אֹוֵמר ָקְרָחה ּבֶ

דֹוָלה ל, ִמיָלה ּגְ ּכָ ה ְזֻכּיֹות ׁשֶ ָעׂשָ ה ׁשֶ ינוּ  מׁשֶ ל לוֹ  ָעְמדוּ  לֹא ַרּבֵ ֵ ְתַרׁשּ ּנִ ׁשֶ   , יָלהַהּמִ  ִמן ּכְ
ֱאַמר ּנֶ הוּ "    :ׁשֶ ׁשֵ ְפּגְ ׁש ' ה ַוּיִ   . )כד, ד שמות(    "ֲהִמיתוֹ  ַוְיַבּקֵ

י ָאַמר   : ַרּבִ
לֹום ַחס ה ְוׁשָ ּמׁשֶ ינוּ  ׁשֶ ל ַרּבֵ ֵ יָלה ִמן ִנְתַרׁשּ   , ַהּמִ

א ךְ  ֶאּלָ ָנה - ְוֵאֵצא ָאמּול: ָאַמר ּכָ   , ִהיא ַסּכָ
ֱאַמר ּנֶ י ַבּיֹום ַוְיִהי"    :ׁשֶ ִליׁשִ ְ   . )כה, לד בראשית(    ''''וגווגווגווגו    "ּכֹוֲאִבים ְהיֹוָתםבִּ  ַהׁשּ

ֶהא ָאמּול ה ְוֶאׁשְ לֹׁשָ דֹוׁש  - ָיִמים ׁשְ רּוךְ  ַהּקָ ב ֵלךְ "    ִלי ָאַמר הּוא ּבָ   . )יט, ד שמות(    "ִמְצָרִים ׁשֻ
א ֵני ֶאּלָ ה ֶנֱעַנׁש  ָמה ִמּפְ  ?מׁשֶ

ֵני  לב,א ק ִמּפְ ְתַעסֵּ ּנִ לֹון ׁשֶ ּמָ ה ּבַ ִחּלָ   , תְּ
ֱאַמר ּנֶ ֶרךְ  ַוְיִהי"    :ׁשֶ לֹון ַבּדֶ ּמָ   . )כד, ד שמות(    "ּבַ

ן ְמעֹון ַרּבָ ן ׁשִ ְמִליֵאל ּבֶ   : אֹוֵמר ּגַ
ה לֹא ינוּ  ְלמׁשֶ ׁש  ַרּבֵ ּקֵ ָטן ּבִ א ַלֲהרֹוג ׂשָ ינֹוק ְלאֹותוֹ  ֶאּלָ   , תִּ

ֱאַמר ּנֶ י"    :ׁשֶ ִמים ֲחַתן ּכִ ה ּדָ   , )כה, ד שמות(    "ִלי ַאּתָ
   ?ָחָתן ָקרּוי ִמי ּוְרֵאה ֵצא
ינֹוק ֶזה אֹוֵמר יֱהוֵ    . "ַהתִּ

        
ַרׁש  ַרׁש ּדָ ַרׁש ּדָ ַרׁש ּדָ י    ּדָ ר ְיהּוָדה ַרּבִ יְזָנא ּבַ         : : : : ּבִ

  רש"י
  מתני' 

. ואסור במולי עובדי כוכבים
   דבכלל ערלים הן:

. בכלל מולים הן ערלי ישראל
   כגון שמתו אחיו מחמת המילה:
. שחיא דוחה שבת חמורה

השמיני ימול דכתיב וביום 
   (ויקרא ט) ואפילו בשבת:

שכל זכיותיו של משה לא עמדו 
. בשעה שנתרשל מן המילה לו

שנאמר ויהי בדרך במלון 
ויפגשהו ה' ויבקש המיתו 

   (שמות ד):
. דכתיב שדוחה את הנגעים

וביום השמיני ימול ואע''פ שיש 
   שם בהרת יקוץ:

דכתיב התהלך לפני והיה 
 . וכתיב בתריה ואתנהתמים

   בריתי ביני ובינך:
. מפני שנתעסק במלון תחלה

ואח''כ במילה והיה לו להתעסק 
במילה תחלה ואותו מלון סמוך 
למצרים דלא היה סכנה ואותו 
התינוק לא היה באותה שעה 

   אלא בן שמונה ימים:
. לאותן שני מלאכים: להורגן

גונדא דחימה חיל שלו אבל 
. שהיא  איהו גופיה נהרג:
המצות  שקולה כנגד כל

שבתורה. דכתיב (שמות כד) 
הנה דם הברית אשר כרת ה' 
עמכם על כל הדברים האלה 
וכתיב במילה (בראשית יז) 
ואתנה בריתי וגו' כרתי ברית 
וגו' וכתיב להלן (שם) ואתנה 
בריתי מה להלן ברית אף כאן 

   ברית:
. מה אם לא בריתי יומם ולילה

להלן תורה אף כאן תורה והיינו 
מוקי לה להאי פליגא דהכא 

קרא במילה והתם מוקי לה 
  בתורה:



                                                                                         ְסדּוָרה ְּגָמָרא
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ָעה ׁשָ ָעהּבְ ׁשָ ָעהּבְ ׁשָ ָעהּבְ ׁשָ ל    ּבְ ֵ ְתַרׁשּ ּנִ לׁשֶ ֵ ְתַרׁשּ ּנִ לׁשֶ ֵ ְתַרׁשּ ּנִ לׁשֶ ֵ ְתַרׁשּ ּנִ ה    ׁשֶ המׁשֶ המׁשֶ המׁשֶ ינוּ     מׁשֶ ינוּ ַרּבֵ ינוּ ַרּבֵ ינוּ ַרּבֵ יָלה    ִמןִמןִמןִמן    ַרּבֵ יָלהַהּמִ יָלהַהּמִ יָלהַהּמִ אוּ     ַהּמִ אוּ ּבָ אוּ ּבָ אוּ ּבָ ירוּ     ְולֹאְולֹאְולֹאְולֹא, , , , ּוְבָלעּוהוּ ּוְבָלעּוהוּ ּוְבָלעּוהוּ ּוְבָלעּוהוּ ", ", ", ", ֵחיָמהֵחיָמהֵחיָמהֵחיָמה""""וְ וְ וְ וְ " " " " ַאףַאףַאףַאף""""    ּבָ ּיְ ירוּ ׁשִ ּיְ ירוּ ׁשִ ּיְ ירוּ ׁשִ ּיְ ּנוּ     ׁשִ ּנוּ ִמּמֶ ּנוּ ִמּמֶ ּנוּ ִמּמֶ א    ִמּמֶ אֶאּלָ אֶאּלָ אֶאּלָ         . . . . ַרְגָליוַרְגָליוַרְגָליוַרְגָליו    ֶאּלָ
ד דִמּיָ דִמּיָ דִמּיָ ח"    ִמּיָ ּקַ ְכרֹ  רצֹ  ָרהִצּפֹ  ַותִּ ָנהּ  ָעְרַלת ֶאת תַוּתִ   , )כה, ד שמות(    "ּבְ
ד דִמּיָ דִמּיָ דִמּיָ ֶרף"    ִמּיָ ּנוּ  ַוּיִ   . )כו, ד שמות(    "ִמּמֶ

אֹוָתּה  אֹוָתּה ּבְ אֹוָתּה ּבְ אֹוָתּה ּבְ ָעה    ּבְ ָעהׁשָ ָעהׁשָ ָעהׁשָ ׁש     ׁשָ יּקֵ ׁש ּבִ יּקֵ ׁש ּבִ יּקֵ ׁש ּבִ יּקֵ ה    ּבִ המׁשֶ המׁשֶ המׁשֶ ינוּ     מׁשֶ ינוּ ַרּבֵ ינוּ ַרּבֵ ינוּ ַרּבֵ         , , , , ְלהֹוְרָגןְלהֹוְרָגןְלהֹוְרָגןְלהֹוְרָגן    ַרּבֵ
ֱאַמר ּנֶ ֱאַמרׁשֶ ּנֶ ֱאַמרׁשֶ ּנֶ ֱאַמרׁשֶ ּנֶ   . )ח, לז תהלים(    "ֵחָמה בַוֲעזֹ  ֵמַאף ֶהֶרף": : : : ׁשֶ

        : : : : אֹוְמִריםאֹוְמִריםאֹוְמִריםאֹוְמִרים    ְוֵיׁש ְוֵיׁש ְוֵיׁש ְוֵיׁש 
        , , , , ֲהָרגוֹ ֲהָרגוֹ ֲהָרגוֹ ֲהָרגוֹ     - - - -     ְלֵחיָמהְלֵחיָמהְלֵחיָמהְלֵחיָמה
ֱאַמר ּנֶ ֱאַמרׁשֶ ּנֶ ֱאַמרׁשֶ ּנֶ ֱאַמרׁשֶ ּנֶ   . )ד, כז ישעיה(    "ילִ  ֵאין ֵחָמה": : : : ׁשֶ

  
י"    ::::ְוָהְכִתיבְוָהְכִתיבְוָהְכִתיבְוָהְכִתיב יָיגֹ  ּכִ ֵני ְרּתִ   ! )יט, ט דברים(    "ְוַהֵחָמה ָהַאף ִמּפְ

  
ֵרי ֵריּתְ ֵריּתְ ֵריּתְ         . . . . ָהווּ ָהווּ ָהווּ ָהווּ     ֵחיָמהֵחיָמהֵחיָמהֵחיָמה    ּתְ

        
ֵעית ֵעיתְוִאיּבָ ֵעיתְוִאיּבָ ֵעיתְוִאיּבָ             ::::ֵאיָמאֵאיָמאֵאיָמאֵאיָמא    ְוִאיּבָ

א אּגּוְנּדָ אּגּוְנּדָ אּגּוְנּדָ   . ֵחיָמהֵחיָמהֵחיָמהֵחיָמהּדְ ּדְ ּדְ ּדְ     ּגּוְנּדָ
  

  רש"י
. (עד) שמא נמצא בי דבר מנוגה

עכשיו שלא אמר לו והיה תמים 
  עד עכשיו:
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        לב, אלב, אלב, אלב, א .29
ְנָיא ְנָיאּתַ ְנָיאּתַ ְנָיאּתַ             ::::ּתַ

י"   : אֹוֵמר ַרּבִ
דֹוָלה   , ִמיָלה ּגְ
ֵאין ק ִמי ְלךָ  ׁשֶ ְתַעסֵּ ּנִ ִמְצוֹ  ׁשֶ ַאְבָרָהם תּבְ   , ָאִבינוּ  ּכְ

ִמים ִנְקָרא ְולֹא א תָּ ם ַעל ֶאּלָ   , ִמיָלה ׁשֵ
ֱאַמר ּנֶ ךְ "    :ׁשֶ   , )א, יז בראשית(    "ָתִמים ֶוְהֵיה ְלָפַני ִהְתַהּלֵ

ָנה"    :ּוְכִתיב יִני ְבִריִתי ְוֶאּתְ   . )ב, ט דברים(    "ּוֵביֶנךָ  ּבֵ
ָבר   : ַאֵחר ּדָ

דֹוָלה   , ִמיָלה ּגְ
קּוָלה ְ ׁשּ ל ֶנֶגדּכְ  ׁשֶ ְצֹות ּכָ ּתֹוָרה ַהּמִ ּבַ   , ׁשֶ

ֱאַמר ּנֶ י"    :ׁשֶ י ַעל ּכִ ָבִרים ּפִ ה ַהּדְ 1111"ָהֵאּלֶ
  . )כז, לד שמות( 

ָבר   : ַאֵחר ּדָ
דֹוָלה   , ִמיָלה ּגְ

ִאיְלָמֵלא ימוּ  לֹא ִמיָלה ׁשֶ ַמִים ִנְתַקּיְ   , ָוָאֶרץ ׁשָ
ֱאַמר ּנֶ 2222"ָוָלְיָלה יֹוָמם ְבִריִתי לֹא ִאם"    :ׁשֶ

  . ")כה, לג ירמיה( 
  

יּדְ ּדְ ּדְ ּדְ     ּוְפִליָגאּוְפִליָגאּוְפִליָגאּוְפִליָגא יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ   . . . . ֱאִליֶעֶזרֱאִליֶעֶזרֱאִליֶעֶזרֱאִליֶעֶזר    ַרּבִ
י    ָאַמרָאַמרָאַמרָאַמרּדְ  יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ         : : : : ֱאִליֶעֶזרֱאִליֶעֶזרֱאִליֶעֶזרֱאִליֶעֶזר    ַרּבִ

דֹוָלה דֹוָלהּגְ דֹוָלהּגְ דֹוָלהּגְ ִאיְלָמֵלא, , , , ּתֹוָרהּתֹוָרהּתֹוָרהּתֹוָרה    ּגְ ִאיְלָמֵלאׁשֶ ִאיְלָמֵלאׁשֶ ִאיְלָמֵלאׁשֶ ימוּ     לֹאלֹאלֹאלֹא    ּתֹוָרהּתֹוָרהּתֹוָרהּתֹוָרה    ׁשֶ ימוּ ִנְתַקּיְ ימוּ ִנְתַקּיְ ימוּ ִנְתַקּיְ ַמִים    ִנְתַקּיְ ַמִיםׁשָ ַמִיםׁשָ ַמִיםׁשָ         , , , , ָוָאֶרץָוָאֶרץָוָאֶרץָוָאֶרץ    ׁשָ
ֱאַמר ּנֶ ֱאַמרׁשֶ ּנֶ ֱאַמרׁשֶ ּנֶ ֱאַמרׁשֶ ּנֶ ַמִים ֻחּקֹות ָוָלְיָלה יֹוָמם ְבִריִתי לֹא ִאם": : : : ׁשֶ י לֹא ָוָאֶרץ ׁשָ ְמּתִ ''''וגווגווגווגו    "ׂשַ

3333....  
  

        : : : : ַרב    ָאַמרָאַמרָאַמרָאַמר    ְיהּוָדה ַרב    ָאַמרָאַמרָאַמרָאַמר
ָעה ׁשָ ָעהּבְ ׁשָ ָעהּבְ ׁשָ ָעהּבְ ׁשָ דֹוׁש     לוֹ לוֹ לוֹ לוֹ     ָאַמרָאַמרָאַמרָאַמרׁשֶ     ּבְ דֹוׁש ַהּקָ דֹוׁש ַהּקָ דֹוׁש ַהּקָ רּוךְ     ַהּקָ רּוךְ ּבָ רּוךְ ּבָ רּוךְ ּבָ ךְ "    ::::ָאִבינוּ ָאִבינוּ ָאִבינוּ ָאִבינוּ     ְלַאְבָרָהםְלַאְבָרָהםְלַאְבָרָהםְלַאְבָרָהם    הּואהּואהּואהּוא    ּבָ         . . . . ְרָעָדהְרָעָדהְרָעָדהְרָעָדה    ֲאַחָזתוֹ ֲאַחָזתוֹ ֲאַחָזתוֹ ֲאַחָזתוֹ     "ָתִמים ֶוְהֵיה ְלָפַני ִהְתַהּלֵ

א: : : : ָאַמרָאַמרָאַמרָאַמר ּמָ אׁשֶ ּמָ אׁשֶ ּמָ אׁשֶ ּמָ י    ֵיׁש ֵיׁש ֵיׁש ֵיׁש     ׁשֶ יּבִ יּבִ יּבִ ָבר    ּבִ ָברּדָ ָברּדָ ָברּדָ ה    ּדָ הְמגּוּנֶ הְמגּוּנֶ הְמגּוּנֶ   . ְמגּוּנֶ
יָון יָוןּכֵ יָוןּכֵ יָוןּכֵ ָנה"    ::::לוֹ לוֹ לוֹ לוֹ     ָאַמרָאַמרָאַמרָאַמרׁשֶ     ּכֵ יִני ְבִריִתי ְוֶאתְּ ְעּתוֹ     ִנְתָקְרָרהִנְתָקְרָרהִנְתָקְרָרהִנְתָקְרָרה )ב, א יהושע(    "ּוֵביֶנךָ  ּבֵ ְעּתוֹ ּדַ ְעּתוֹ ּדַ ְעּתוֹ ּדַ   . ּדַ

  , )ה, טו יהושע(    "ַהחּוָצה תוֹ אֹ  ַוּיֹוֵצא"
ל    ִרּבֹונוֹ ִרּבֹונוֹ ִרּבֹונוֹ ִרּבֹונוֹ : : : : ְלָפָניוְלָפָניוְלָפָניוְלָפָניו    ָאַמרָאַמרָאַמרָאַמר לׁשֶ לׁשֶ לׁשֶ י, , , , עֹוָלםעֹוָלםעֹוָלםעֹוָלם    ׁשֶ ְלּתִ ּכַ יִהְסּתַ ְלּתִ ּכַ יִהְסּתַ ְלּתִ ּכַ יִהְסּתַ ְלּתִ ּכַ ל    ִהְסּתַ זָּ ּמַ לּבַ זָּ ּמַ לּבַ זָּ ּמַ לּבַ זָּ ּמַ י    ּבַ ּלִ יׁשֶ ּלִ יׁשֶ ּלִ יׁשֶ ּלִ א    ִליִליִליִלי    ְוֵאיןְוֵאיןְוֵאיןְוֵאין    ׁשֶ אֶאּלָ אֶאּלָ אֶאּלָ ן    ֶאּלָ ןּבֵ ןּבֵ ןּבֵ   . ֶאָחדֶאָחדֶאָחדֶאָחד    ּבֵ
ךָ     ֵמִאיְצַטְגִנינּותֵמִאיְצַטְגִנינּותֵמִאיְצַטְגִנינּותֵמִאיְצַטְגִנינּות    ֵצאֵצאֵצאֵצא: : : : לוֹ לוֹ לוֹ לוֹ     ָאַמרָאַמרָאַמרָאַמר ּלְ ךָ ׁשֶ ּלְ ךָ ׁשֶ ּלְ ךָ ׁשֶ ּלְ ל    ֵאיןֵאיןֵאיןֵאין, , , , ׁשֶ לַמזָּ לַמזָּ לַמזָּ ָרֵאל    ַמזָּ ָרֵאלְלִיׂשְ ָרֵאלְלִיׂשְ ָרֵאלְלִיׂשְ   . ְלִיׂשְ

  
  
  

                                                             
1
י   יּכִ יּכִ יּכִ י    ַעלַעלַעלַעל    ּכִ יּפִ יּפִ יּפִ ָבִרים    ּפִ ָבִריםַהּדְ ָבִריםַהּדְ ָבִריםַהּדְ הָה ָה ָה ָה     ַהּדְ הֵאּלֶ הֵאּלֶ הֵאּלֶ   ישראל ואת ברית אתך כרתי    ֵאּלֶ

2
  שמתי לא וארץ שמים חוקות    ָוָלְיָלהָוָלְיָלהָוָלְיָלהָוָלְיָלה    יֹוָמםיֹוָמםיֹוָמםיֹוָמם    ְבִריִתיְבִריִתיְבִריִתיְבִריִתי    לֹאלֹאלֹאלֹא    ִאםִאםִאםִאם  

3
  )ח, א יהושע( ולילה יומם בו והגית  



                                                                                         ְסדּוָרה ְּגָמָרא
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י    ָאַמרָאַמרָאַמרָאַמר         : : : : ִיְצָחק ַרּבִ

ל לּכָ לּכָ לּכָ ְתִמים    ּכָ ְתִמיםַהּמַ ְתִמיםַהּמַ ְתִמיםַהּמַ דֹוׁש  -    ַעְצמוֹ ַעְצמוֹ ַעְצמוֹ ַעְצמוֹ     ַהּמַ דֹוׁש ַהּקָ דֹוׁש ַהּקָ דֹוׁש ַהּקָ רּוךְ     ַהּקָ רּוךְ ּבָ רּוךְ ּבָ רּוךְ ּבָ   , ִעּמוֹ ִעּמוֹ ִעּמוֹ ִעּמוֹ     ַמְתִמיםַמְתִמיםַמְתִמיםַמְתִמים    הּואהּואהּואהּוא    ּבָ
ֱאַמר ּנֶ ֱאַמרׁשֶ ּנֶ ֱאַמרׁשֶ ּנֶ ֱאַמרׁשֶ ּנֶ ד ָחִסיד ִעם": : : : ׁשֶ ְתַחּסָ ּבֹור ִעם ּתִ ִמים ּגִ ם ּתָ ּמָ ּתַ   .  )כו, כב ב שמואל(    "ּתִ

   
י    ָאַמרָאַמרָאַמרָאַמר ֲעָיא ַרּבִ         : : : : הֹוׁשַ

ל לּכָ לּכָ לּכָ ְתִמים    ּכָ ְתִמיםַהּמַ ְתִמיםַהּמַ ְתִמיםַהּמַ ָעה    - - - -     ַעְצמוֹ ַעְצמוֹ ַעְצמוֹ ַעְצמוֹ     ַהּמַ ָעהׁשָ ָעהׁשָ ָעהׁשָ   , לוֹ לוֹ לוֹ לוֹ     עֹוֶמֶדתעֹוֶמֶדתעֹוֶמֶדתעֹוֶמֶדת    ׁשָ
ֱאַמר ּנֶ ֱאַמרׁשֶ ּנֶ ֱאַמרׁשֶ ּנֶ ֱאַמרׁשֶ ּנֶ ךְ ": : : : ׁשֶ         , , , , "ָתִמים ֶוְהֵיה ְלָפַני ִהְתַהּלֵ

  . )ד, טו יהושע(    "ּגֹוִים ֲהמֹון ְלַאב ְוָהִייָת " ::::ּוְכִתיבּוְכִתיבּוְכִתיבּוְכִתיב
  

י    ָאַמרָאַמרָאַמרָאַמר         : : : : ַרּבִ
ל לּכָ לּכָ לּכָ   , , , , ַנַחׁש ַנַחׁש ַנַחׁש ַנַחׁש     לוֹ לוֹ לוֹ לוֹ  -    ַהְמַנֵחׁש ַהְמַנֵחׁש ַהְמַנֵחׁש ַהְמַנֵחׁש     ּכָ

ֱאַמר ּנֶ ֱאַמרׁשֶ ּנֶ ֱאַמרׁשֶ ּנֶ ֱאַמרׁשֶ ּנֶ י": : : : ׁשֶ ַיֲעקֹ  ַנַחׁש  לֹא ּכִ   . )כג, כג במדבר(    "בּבְ
  

ָלֶמ     ְוָהאְוָהאְוָהאְוָהא ָלֶמ ּבְ ָלֶמ ּבְ ָלֶמ ּבְ ִתיב    ףףףף""""ָאלֶ ָאלֶ ָאלֶ ָאלֶ     דדדד""""ּבְ ִתיבּכְ ִתיבּכְ ִתיבּכְ             !!!!ּכְ
        

א אֶאלָּ אֶאלָּ אֶאלָּ ּום    ֶאלָּ ּוםִמׁשּ ּוםִמׁשּ ּוםִמׁשּ ה    ִמׁשּ הִמּדָ הִמּדָ הִמּדָ ֶנֶגד    ִמּדָ ֶנֶגדּכְ ֶנֶגדּכְ ֶנֶגדּכְ ה    ּכְ הִמּדָ הִמּדָ הִמּדָ   . ִמּדָ
  

ֵני ֵניּתָ ֵניּתָ ֵניּתָ ֵריּה  ַאֲהָבה    ּתָ יּדְ  ּבְ         : : : : ֵזיָרא ַרּבִ
ל"""" לּכָ לּכָ לּכָ ֵאינוֹ     ָאָדםָאָדםָאָדםָאָדם    ּכָ ֵאינוֹ ׁשֶ ֵאינוֹ ׁשֶ ֵאינוֹ ׁשֶ ה    אֹותוֹ אֹותוֹ אֹותוֹ אֹותוֹ     ַמְכִניִסיןַמְכִניִסיןַמְכִניִסיןַמְכִניִסין    - - - -     ְמַנֵחׁש ְמַנֵחׁש ְמַנֵחׁש ְמַנֵחׁש     ׁשֶ ְמִחיּצָ הּבִ ְמִחיּצָ הּבִ ְמִחיּצָ הּבִ ְמִחיּצָ ֲאִפיּלוּ     ּבִ ֲאִפיּלוּ ׁשֶ ֲאִפיּלוּ ׁשֶ ֲאִפיּלוּ ׁשֶ ֵרת    ַמְלֲאֵכיַמְלֲאֵכיַמְלֲאֵכיַמְלֲאֵכי    ׁשֶ ָ ֵרתַהׁשּ ָ ֵרתַהׁשּ ָ ֵרתַהׁשּ ָ ֵנס    ְיכֹוִליןְיכֹוִליןְיכֹוִליןְיכֹוִלין    ֵאיןֵאיןֵאיןֵאין    ַהׁשּ ֵנסִליּכָ ֵנסִליּכָ ֵנסִליּכָ תֹוָכּה     ִליּכָ תֹוָכּה ּבְ תֹוָכּה ּבְ תֹוָכּה ּבְ         , , , , ּבְ

ֱאַמר ּנֶ ֱאַמרׁשֶ ּנֶ ֱאַמרׁשֶ ּנֶ ֱאַמרׁשֶ ּנֶ י": : : : ׁשֶ ַיֲעקֹ  ַחׁש נַ  לֹא ּכִ ָרֵאל ֶקֶסם ְולֹא בּבְ ִיׂשְ 1111"ּבְ
  . )כג, כג במדבר( 

  
        
        
        
        
        

                                                             
1
י   יּכִ יּכִ יּכִ ַיֲעקב    ַנַחׁש ַנַחׁש ַנַחׁש ַנַחׁש     לֹאלֹאלֹאלֹא    ּכִ ַיֲעקבּבְ ַיֲעקבּבְ ַיֲעקבּבְ ָרֵאל    ֶקֶסםֶקֶסםֶקֶסםֶקֶסם    ְולֹאְולֹאְולֹאְולֹא    ּבְ ִיׂשְ ָרֵאלּבְ ִיׂשְ ָרֵאלּבְ ִיׂשְ ָרֵאלּבְ ִיׂשְ   אל פעל מה ולישראל ליעקב יאמר כעת    ּבְ

  רש"י
   . מתמם עמו:כל המתמים

. כלומר שרודף אחרי כל המנחש
   המנחשים:

. אחריו רודפין ניחושין לו נחש
   דכל דקפיד קפדי בהדיה:

דאין . דמשמע בלמ''ד אל''ף
   רודפין אחריו:

. דבמדה כאדם מדה כנגד מדה
מודד בה מודדין לו ולא נפיק 

   מקרא:
. כל זמן שנאמר כי לא נחש

שאינו מנחש מה כתיב בתריה 
כעת יאמר ליעקב כלומר עדיין 
יהא אותו עת דמלאכי השרת 
יהיו שואלין אותו שאינו מנחש 
מה פעל אל לפי שהוא נכנס 
למקום שאין מלאכי השרת 

  לין ליכנס:יכו
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י    ָאַמרָאַמרָאַמרָאַמר הוּ  ַרּבִ י    ָאַמרָאַמרָאַמרָאַמר    ַאּבָ         : : : : ֶאְלָעָזר ַרּבִ
ֵני ֵניִמּפְ ֵניִמּפְ ֵניִמּפְ דוּ     ָאִבינוּ ָאִבינוּ ָאִבינוּ ָאִבינוּ     ַאְבָרָהםַאְבָרָהםַאְבָרָהםַאְבָרָהם    ֶנֱעַנׁש ֶנֱעַנׁש ֶנֱעַנׁש ֶנֱעַנׁש     ָמהָמהָמהָמה    ִמּפְ ְעּבְ ּתַ דוּ ְוִנׁשְ ְעּבְ ּתַ דוּ ְוִנׁשְ ְעּבְ ּתַ דוּ ְוִנׁשְ ְעּבְ ּתַ ָניו    ְוִנׁשְ ָניוּבָ ָניוּבָ ָניוּבָ ר    ָמאַתִיםָמאַתִיםָמאַתִיםָמאַתִים    ְלִמְצַרִיםְלִמְצַרִיםְלִמְצַרִיםְלִמְצַרִים    ּבָ רְוֶעׂשֶ רְוֶעׂשֶ רְוֶעׂשֶ ִנים    ְוֶעׂשֶ ִניםׁשָ ִניםׁשָ ִניםׁשָ             ????ׁשָ
ֵני ֵניִמּפְ ֵניִמּפְ ֵניִמּפְ ה    ִמּפְ ָעׂשָ הׁשֶ ָעׂשָ הׁשֶ ָעׂשָ הׁשֶ ָעׂשָ ַתְלִמיֵדי    ְרָייאְרָייאְרָייאְרָייאַאְנגַּ ַאְנגַּ ַאְנגַּ ַאְנגַּ     ׁשֶ ַתְלִמיֵדיּבְ ַתְלִמיֵדיּבְ ַתְלִמיֵדיּבְ         , , , , ֲחָכִמיםֲחָכִמיםֲחָכִמיםֲחָכִמים    ּבְ

ֱאַמר ּנֶ ֱאַמרׁשֶ ּנֶ ֱאַמרׁשֶ ּנֶ ֱאַמרׁשֶ ּנֶ ֶרק": : : : ׁשֶ   . )יד, יד בראשית(    "ֵביתוֹ  ְיִליֵדי ֲחִניָכיו ֶאת ַוּיָ
  
מּוֵאלוּ וּ וּ וּ          : : : : ָאַמרָאַמרָאַמרָאַמר    ׁשְ

ֵני ֵניִמּפְ ֵניִמּפְ ֵניִמּפְ ִהְפִריז    ִמּפְ ִהְפִריזׁשֶ ִהְפִריזׁשֶ ִהְפִריזׁשֶ ל    ִמּדֹוָתיוִמּדֹוָתיוִמּדֹוָתיוִמּדֹוָתיו    ַעלַעלַעלַעל    ׁשֶ לׁשֶ לׁשֶ לׁשֶ דֹוׁש     ׁשֶ דֹוׁש ַהּקָ דֹוׁש ַהּקָ דֹוׁש ַהּקָ רּוךְ     ַהּקָ רּוךְ ּבָ רּוךְ ּבָ רּוךְ ּבָ         , , , , הּואהּואהּואהּוא    ּבָ
ֱאַמר ּנֶ ֱאַמרׁשֶ ּנֶ ֱאַמרׁשֶ ּנֶ ֱאַמרׁשֶ ּנֶ ה": : : : ׁשֶ ּמָ י ֵאַדע ּבַ ה ּכִ ּנָ   . )ח, טו בראשית(    "ִאיָרׁשֶ

  
יוְ וְ וְ וְ    : : : : ָאַמרָאַמרָאַמרָאַמר    יֹוָחָנן ַרּבִ

ִהְפִריׁש  ִהְפִריׁש ׁשֶ ִהְפִריׁש ׁשֶ ִהְפִריׁש ׁשֶ ֵני    ׁשֶ ֵניּבְ ֵניּבְ ֵניּבְ ֵנס    ָאָדםָאָדםָאָדםָאָדם    ּבְ ִהּכָ ֵנסִמּלְ ִהּכָ ֵנסִמּלְ ִהּכָ ֵנסִמּלְ ִהּכָ ַחת    ִמּלְ ַחתּתַ ַחתּתַ ַחתּתַ ְנֵפי    ּתַ ְנֵפיּכַ ְנֵפיּכַ ְנֵפיּכַ ִכיָנה    ּכַ ְ ִכיָנהַהׁשּ ְ ִכיָנהַהׁשּ ְ ִכיָנהַהׁשּ ְ         , , , , ַהׁשּ
ֱאַמר ּנֶ ֱאַמרׁשֶ ּנֶ ֱאַמרׁשֶ ּנֶ ֱאַמרׁשֶ ּנֶ ן": ׁשֶ ֶפׁש  ִלי ּתֶ   . )כא, יד בראשית(    "ָלךְ  ַקח ְוָהְרֻכׁש  ַהּנֶ

  
  
ֶרק"    .)יד, יד בראשית(    "ֵביתוֹ  ְיִליֵדי ֲחִניָכיו ֶאת ַוּיָ
  

        : : : : ָאַמרָאַמרָאַמרָאַמר    ַרב
הֹוִריָק  הֹוִריָק ׁשֶ הֹוִריָק ׁשֶ הֹוִריָק ׁשֶ תֹוָרה    ןןןןׁשֶ תֹוָרהּבְ תֹוָרהּבְ תֹוָרהּבְ   . ּבְ

  
מּוֵאלוּ וּ וּ וּ          : : : : ָאַמרָאַמרָאַמרָאַמר    ׁשְ

הֹוִריָקן הֹוִריָקןׁשֶ הֹוִריָקןׁשֶ הֹוִריָקןׁשֶ ָזָהב    ׁשֶ ָזָהבּבְ ָזָהבּבְ ָזָהבּבְ   . ּבְ
  
  
מֹ " ר ָנהׁשְ לֹׁש  ָעׂשָ    .)יד, יד בראשית(    "ֵמאֹות ּוׁשְ

י    ָאַמרָאַמרָאַמרָאַמר ר ַאִמי ַרּבִ א ּבַ         : : : : ַאּבָ
ֶנֶגד    ֱאִליֶעֶזרֱאִליֶעֶזרֱאִליֶעֶזרֱאִליֶעֶזר ֶנֶגדּכְ ֶנֶגדּכְ ֶנֶגדּכְ ם    ּכְ םּכּוּלָ םּכּוּלָ םּכּוּלָ         . . . . ּכּוּלָ

        
א אִאיּכָ אִאיּכָ אִאיּכָ ָאְמֵר     ִאיּכָ ָאְמֵר ּדְ ָאְמֵר ּדְ ָאְמֵר ּדְ         : : : : ייייּדְ

ֵניּה , הּואהּואהּואהּוא    ֱאִליֶעֶזרֱאִליֶעֶזרֱאִליֶעֶזרֱאִליֶעֶזר ּבְ חּוׁשְ ֵניּה ּדְ ּבְ חּוׁשְ ֵניּה ּדְ ּבְ חּוׁשְ ֵניּה ּדְ ּבְ חּוׁשְ   . ָהֵויָהֵויָהֵויָהֵוי    ָהִכיָהִכיָהִכיָהִכי    ּדְ
  

י    ררררְוָאַמ ְוָאַמ ְוָאַמ ְוָאַמ  ר ַאִמי ַרּבִ א ּבַ         : : : : ַאּבָ
ן ןּבֶ ןּבֶ ןּבֶ לֹׁש     ּבֶ לֹׁש ׁשָ לֹׁש ׁשָ לֹׁש ׁשָ ִנים    ׁשָ ִניםׁשָ ִניםׁשָ ִניםׁשָ יר    ׁשָ ירִהּכִ ירִהּכִ ירִהּכִ         , , , , ּבֹוְראוֹ ּבֹוְראוֹ ּבֹוְראוֹ ּבֹוְראוֹ     ֶאתֶאתֶאתֶאת    ַאְבָרָהםַאְבָרָהםַאְבָרָהםַאְבָרָהם    ִהּכִ

ֱאַמר ּנֶ ֱאַמרׁשֶ ּנֶ ֱאַמרׁשֶ ּנֶ ֱאַמרׁשֶ ּנֶ ר ֵעֶקב": : : : ׁשֶ ַמע ֲאׁשֶ קֹ  ַאְבָרָהם ׁשָ ֵניּה  -  )ה, כו בראשית(    "ִליּבְ ּבְ ֵניּה חּוׁשְ ּבְ ֵניּה חּוׁשְ ּבְ ֵניּה חּוׁשְ ּבְ ְבִעין    ֵמָאהֵמָאהֵמָאהֵמָאה    חּוׁשְ ְבִעיןְוׁשִ ְבִעיןְוׁשִ ְבִעיןְוׁשִ   . ּוְתֵריןּוְתֵריןּוְתֵריןּוְתֵרין    ְוׁשִ
  

ר ָרִמי    ְוָאַמרְוָאַמרְוָאַמרְוָאַמר א ּבַ      ::::ַאּבָ
ָטן         לב,ב ָ ָטןַהׂשּ ָ ָטןַהׂשּ ָ ָטןַהׂשּ ָ ּבְ     - - - -     ַהׂשּ חּוׁשְ ּבְ ּבְ חּוׁשְ ּבְ ּבְ חּוׁשְ ּבְ ּבְ חּוׁשְ ָלת    ֵניּה ֵניּה ֵניּה ֵניּה ּבְ ָלתתְּ ָלתתְּ ָלתתְּ יִתין    ֵמָאהֵמָאהֵמָאהֵמָאה    תְּ יִתיןְוׁשִ יִתיןְוׁשִ יִתיןְוׁשִ ָעה    ְוׁשִ ָעהְוַאְרּבָ ָעהְוַאְרּבָ ָעהְוַאְרּבָ   . ְוַאְרּבָ

  
ר ָרִמי    ְוָאַמרְוָאַמרְוָאַמרְוָאַמר א ּבַ         : : : : ַאּבָ
ִתיב ִתיבּכְ ִתיבּכְ ִתיבּכְ         , , , , "ַאְבָרם"    ::::ּכְ

  . )ה, יז בראשית(    "ַאְבָרָהם"    ::::ּוְכִתיבּוְכִתיבּוְכִתיבּוְכִתיב
ה ִחּלָ ּתְ הּבַ ִחּלָ ּתְ הּבַ ִחּלָ ּתְ הּבַ ִחּלָ ּתְ דֹוׁש     ִהְמִליכוֹ ִהְמִליכוֹ ִהְמִליכוֹ ִהְמִליכוֹ     ּבַ דֹוׁש ַהּקָ דֹוׁש ַהּקָ דֹוׁש ַהּקָ רּוךְ     ַהּקָ רּוךְ ּבָ רּוךְ ּבָ רּוךְ ּבָ ִעים    ָמאַתִיםָמאַתִיםָמאַתִיםָמאַתִים    ַעלַעלַעלַעל    הּואהּואהּואהּוא    ּבָ ִעיםְוַאְרּבָ ִעיםְוַאְרּבָ ִעיםְוַאְרּבָ ה    ְוַאְרּבָ לֹׁשָ הּוׁשְ לֹׁשָ הּוׁשְ לֹׁשָ הּוׁשְ לֹׁשָ   , ֵאָבִריםֵאָבִריםֵאָבִריםֵאָבִרים    ּוׁשְ
ִעים    ָמאַתִיםָמאַתִיםָמאַתִיםָמאַתִים    ַעלַעלַעלַעל    ִהְמִליכוֹ ִהְמִליכוֹ ִהְמִליכוֹ ִהְמִליכוֹ     ּוְלַבּסֹוףּוְלַבּסֹוףּוְלַבּסֹוףּוְלַבּסֹוף ִעיםְוַאְרּבָ ִעיםְוַאְרּבָ ִעיםְוַאְרּבָ מֹוָנה    ְוַאְרּבָ מֹוָנהּוׁשְ מֹוָנהּוׁשְ מֹוָנהּוׁשְ   , ֵאָבִריםֵאָבִריםֵאָבִריםֵאָבִרים    ּוׁשְ

י: ֵהןֵהןֵהןֵהן    ֵאּלוּ ֵאּלוּ ֵאּלוּ ֵאּלוּ  ּתֵ יׁשְ ּתֵ יׁשְ ּתֵ יׁשְ ּתֵ י, , , , ֵעיַנִיםֵעיַנִיםֵעיַנִיםֵעיַנִים    ׁשְ ּתֵ יּוׁשְ ּתֵ יּוׁשְ ּתֵ יּוׁשְ ּתֵ יה    אׁש אׁש אׁש אׁש ְורֹ ְורֹ ְורֹ ְורֹ , , , , ָאְזַנִיםָאְזַנִיםָאְזַנִיםָאְזַנִים    ּוׁשְ ִוּיָ יהַהּגְ ִוּיָ יהַהּגְ ִוּיָ יהַהּגְ ִוּיָ   . ַהּגְ
  

ר ָרִמי    ְוָאַמרְוָאַמרְוָאַמרְוָאַמר א ּבַ         : : : : ַאּבָ
ְכִתיב    ַמאיַמאיַמאיַמאי ְכִתיבּדִ ְכִתיבּדִ ְכִתיבּדִ ה ִעיר"    ::::ּדִ ים ְקַטּנָ   . )טו-יד, ט קהלת( 1111"ַוֲאָנׁשִ

ה ִעיר"         , , , , ַהּגּוףַהּגּוףַהּגּוףַהּגּוף    ֶזהֶזהֶזהֶזה    - - - -     "ְקַטּנָ
יםַוֲאנָ " הּ  ׁשִ         , , , , ֵאָבִריםֵאָבִריםֵאָבִריםֵאָבִרים    ֵאּלוּ ֵאּלוּ ֵאּלוּ ֵאּלוּ     - - - -     "ְמָעט ּבָ
דֹול ֶמֶלךְ  ֵאֶליהָ  ּוָבא"         , , , , ָהַרעָהַרעָהַרעָהַרע    ֵיֶצרֵיֶצרֵיֶצרֵיֶצר    ֶזהֶזהֶזהֶזה    - - - -     "אָתהּ  ְוָסַבב ּגָ
        , , , , ֲעֹונֹותֲעֹונֹותֲעֹונֹותֲעֹונֹות    ֵאּלוּ ֵאּלוּ ֵאּלוּ ֵאּלוּ     - - - -     "ַוֲחָרִמים ְמצֹוִדים ָעֶליהָ  ּוָבָנה"
ן ִאיׁש  ָבהּ  ּוָמָצא"         , , , , טֹובטֹובטֹובטֹוב    ֵיֶצרֵיֶצרֵיֶצרֵיֶצר    ֶזהֶזהֶזהֶזה    - - - -     "ְוָחָכם ִמְסּכֵ
ט" ָחְכָמ  ָהִעיר ֶאת הּוא ּוִמּלַ ׁשּוָבה    זוֹ זוֹ זוֹ זוֹ     - - - -     "תוֹ ּבְ ׁשּוָבהּתְ ׁשּוָבהּתְ ׁשּוָבהּתְ ים    ּתְ יםּוַמֲעׂשִ יםּוַמֲעׂשִ יםּוַמֲעׂשִ   . טֹוִביםטֹוִביםטֹוִביםטֹוִבים    ּוַמֲעׂשִ

                                                             
1
ה    ִעירִעירִעירִעיר   הְקַטּנָ הְקַטּנָ הְקַטּנָ ים    ְקַטּנָ יםַוֲאָנׁשִ יםַוֲאָנׁשִ יםַוֲאָנׁשִ ט חכם מסכן איש בה ומצא. גדולים מצודים עליה ובנה אותה וסבב גדול מלך אליה ובא מעט בה    ַוֲאָנׁשִ  ואדם, בחכמתו העיר את הוא וִמּלַ

  ההוא המסכן האיש את זכר לא

  רש"י
. שהגדיל שהפריז על מדותיו 

לישאל על מדותיו של הקב''ה 
   שאמר במה אדע:

. תן לי הנפש והרכוש קח לך
ולא היה לו לעשות ' כן שהיה לו 

   לגיירם:
. . שלימדם שהוריקן בתורה

תורה כאדם שמריק מכלי זה 
לתוך כלי זה כך הוא לימדן 

   תורה:
. לשון ציהוב שנא' שהוריקן

תהלים סח) ואברותיה בירקרק (
 חרוץ שנתן להם זהב הרבה:

 . היה שקול כנגד כולן:אליעזר
. דאליעזר אליעזר הוא חושבניה

בגימטריא שמונה עשר ושלש 
מאות שלא היה עמו אלא 

   אליעזר לחוד:
. דהכי מאה ושבעים ותרתין

משמע עקב כמנין עק''ב שנים 
שמע אברהם בקולי וכל שנותיו 

בן שלש שנים  היו קע''ה אלמא
  הכיר את בוראו:

. וימי שס''ד ימים אית ליה וכו'
   השנה שס''ה ימים:

   . השליטו:המליכו
. דלאחר אלו הן שתי עיניים

   שמל היה שלם בכל אבריו:
  . הוא אבר:ראש הגוייה
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ן ָהִאיׁש  ֶאת ָזַכר לֹא ְוָאָדם" ְסּכֵ ַעתִב ִב ִב ִב ּדְ  -    "ַההּוא ַהּמִ ַעתׁשְ ַעתׁשְ ַעתׁשְ ר    ֵליתֵליתֵליתֵלית    ָהָרעָהָרעָהָרעָהָרע    ֵיֶצרֵיֶצרֵיֶצרֵיֶצר    ׁשְ ַמְדּכַ רּדְ ַמְדּכַ רּדְ ַמְדּכַ רּדְ ַמְדּכַ   . . . . טֹובטֹובטֹובטֹוב    ְלֵיֶצרְלֵיֶצרְלֵיֶצרְלֵיֶצר    ֵליּה ֵליּה ֵליּה ֵליּה     ּדְ
  
עֹ  ַהָחְכָמה" ָרה ֶלָחָכם זתָּ יִטים ֵמֲעׂשָ ּלִ   . )יט, ז קהלת( 2222"ׁשַ
עֹ  ַהָחְכָמה" ׁשּוָבה    וֹ וֹ וֹ וֹ זזזז    - - - -     "ֶלָחָכם זתָּ ׁשּוָבהּתְ ׁשּוָבהּתְ ׁשּוָבהּתְ ים    ּתְ יםּוַמֲעׂשִ יםּוַמֲעׂשִ יםּוַמֲעׂשִ         , , , , טֹוִביםטֹוִביםטֹוִביםטֹוִבים    ּוַמֲעׂשִ
ָרה" יִטים ֵמֲעׂשָ ּלִ י -     "ׁשַ ּתֵ יׁשְ ּתֵ יׁשְ ּתֵ יׁשְ ּתֵ י, , , , ֵעיַנִיםֵעיַנִיםֵעיַנִיםֵעיַנִים    ׁשְ ּתֵ יּוׁשְ ּתֵ יּוׁשְ ּתֵ יּוׁשְ ּתֵ י, , , , ָאְזַנִיםָאְזַנִיםָאְזַנִיםָאְזַנִים    ּוׁשְ ּתֵ יּוׁשְ ּתֵ יּוׁשְ ּתֵ יּוׁשְ ּתֵ י, , , , ָיַדִיםָיַדִיםָיַדִיםָיַדִים    ּוׁשְ ּתֵ יּוׁשְ ּתֵ יּוׁשְ ּתֵ יּוׁשְ ּתֵ יה    ְוראׁש ְוראׁש ְוראׁש ְוראׁש , , , , ַרְגַלִיםַרְגַלִיםַרְגַלִיםַרְגַלִים    ּוׁשְ ִוּיָ יהַהּגְ ִוּיָ יהַהּגְ ִוּיָ יהַהּגְ ִוּיָ         ....ּוֶפהּוֶפהּוֶפהּוֶפה, , , , ַהּגְ
        

י    ָאַמרָאַמרָאַמרָאַמר ּום    ְזַכְרָיה ַרּבִ ּוםִמׁשּ ּוםִמׁשּ ּוםִמׁשּ י    ִמׁשּ ָמֵעאל ַרּבִ         : : : : ִיׁשְ
ׁש  יּקֵ ׁש ּבִ יּקֵ ׁש ּבִ יּקֵ ׁש ּבִ יּקֵ דֹוׁש     ּבִ דֹוׁש ַהּקָ דֹוׁש ַהּקָ דֹוׁש ַהּקָ רּוךְ     ַהּקָ רּוךְ ּבָ רּוךְ ּבָ רּוךְ ּבָ ה    ְלהֹוִציאְלהֹוִציאְלהֹוִציאְלהֹוִציא    אאאאהוּ הוּ הוּ הוּ     ּבָ הּוּנָ הּכְ הּוּנָ הּכְ הּוּנָ הּכְ הּוּנָ ם    ּכְ ֵ םִמׁשּ ֵ םִמׁשּ ֵ םִמׁשּ ֵ   , , , , ִמׁשּ

ֱאַמר ּנֶ ֱאַמרׁשֶ ּנֶ ֱאַמרׁשֶ ּנֶ ֱאַמרׁשֶ ּנֶ   . )יח, יד בראשית(    "ֶעְליֹון ְלֵאל ֵהןּכֹ  ְוהּוא"    :ׁשֶ
יָון יָוןּכֵ יָוןּכֵ יָוןּכֵ ים    ּכֵ ִהְקּדִ יםׁשֶ ִהְקּדִ יםׁשֶ ִהְקּדִ יםׁשֶ ִהְקּדִ ם    ׁשֶ ת ׁשֵ ְרּכַ תּבִ ְרּכַ תּבִ ְרּכַ תּבִ ְרּכַ ת    ַאְבָרָהםַאְבָרָהםַאְבָרָהםַאְבָרָהם    ּבִ תְלִבְרּכַ תְלִבְרּכַ תְלִבְרּכַ קֹום    ְלִבְרּכַ קֹוםַהּמָ קֹוםַהּמָ קֹוםַהּמָ   , , , , ֵמַאְבָרָהםֵמַאְבָרָהםֵמַאְבָרָהםֵמַאְבָרָהם    הֹוִציָאּה הֹוִציָאּה הֹוִציָאּה הֹוִציָאּה     ַהּמָ

ֱאַמר ּנֶ ֱאַמרׁשֶ ּנֶ ֱאַמרׁשֶ ּנֶ ֱאַמרׁשֶ ּנֶ רּוךְ  אַמרַוּיֹ  ַוְיָבֲרֵכהוּ ": : : : ׁשֶ ַמִים ֵנהקֹ  ןֶעְליוֹ  ְלֵאל ַאְבָרם ּבָ   . )כ-יט בראשית(    "ֶעְליֹון ֵאל ּוָברּוךְ  ָוָאֶרץ ׁשָ
יִמין    ְוִכיְוִכיְוִכיְוִכי: : : : ַאְבָרָהםַאְבָרָהםַאְבָרָהםַאְבָרָהם    לוֹ לוֹ לוֹ לוֹ     ָאַמרָאַמרָאַמרָאַמר יִמיןַמְקּדִ יִמיןַמְקּדִ יִמיןַמְקּדִ ת    ַמְקּדִ ְרּכַ תּבִ ְרּכַ תּבִ ְרּכַ תּבִ ְרּכַ ת    ֶעֶבדֶעֶבדֶעֶבדֶעֶבד    ּבִ תְלִבְרּכַ תְלִבְרּכַ תְלִבְרּכַ       !!!!????קֹונוֹ קֹונוֹ קֹונוֹ קֹונוֹ     ְלִבְרּכַ
ד דִמּיָ דִמּיָ דִמּיָ         , , , , ְלַאְבָרָהםְלַאְבָרָהםְלַאְבָרָהםְלַאְבָרָהם    ְנָתָנּה ְנָתָנּה ְנָתָנּה ְנָתָנּה     ִמּיָ

ֱאַמר ּנֶ ֱאַמרׁשֶ ּנֶ ֱאַמרׁשֶ ּנֶ ֱאַמרׁשֶ ּנֶ ב ַלאדִני' ה ְנֻאם": : : : ׁשֶ ית ַעד ִליִמיִני ׁשֵ   , )א, קי תהלים(    "ְלַרְגֶליךָ  םֲהדֹ  ְיֶביךָ אֹ  ָאׁשִ
ִתיב    ּוַבְתֵריּה ּוַבְתֵריּה ּוַבְתֵריּה ּוַבְתֵריּה  ִתיבּכְ ִתיבּכְ ִתיבּכְ ע"    ::::ּכְ ּבַ ֵחם ְולֹא' ה ִנׁשְ ה ִיּנָ ְבָרִתי ַעל ְלעֹוָלם כֵהן ַאּתָ י ּדִ   . )ד, קי תהלים(    "ֶצֶדק ַמְלּכִ

יּבּורוֹ     ַעלַעלַעלַעל יּבּורוֹ ּדִ יּבּורוֹ ּדִ יּבּורוֹ ּדִ ל    ּדִ לׁשֶ לׁשֶ לׁשֶ י    ׁשֶ יַמְלּכִ יַמְלּכִ יַמְלּכִ   . ֶצֶדקֶצֶדקֶצֶדקֶצֶדק    ַמְלּכִ
  

ְכִתיב    ְוַהְיינוּ ְוַהְיינוּ ְוַהְיינוּ ְוַהְיינוּ  ְכִתיבּדִ ְכִתיבּדִ ְכִתיבּדִ   . . . . ֵהןֵהןֵהןֵהןּכֹ ּכֹ ּכֹ ּכֹ     ַזְרעוֹ ַזְרעוֹ ַזְרעוֹ ַזְרעוֹ     ְוֵאיןְוֵאיןְוֵאיןְוֵאין, , , , "ֵהןּכֹ  הּוא" – )יח, יד בראשית(    "ֶעְליֹון ְלֵאל ֵהןּכֹ  ְוהּוא"    ::::ּדִ
            

        הדרן עלך ארבעה נדריםהדרן עלך ארבעה נדריםהדרן עלך ארבעה נדריםהדרן עלך ארבעה נדרים

                                                             
2
עז    ַהָחְכָמהַהָחְכָמהַהָחְכָמהַהָחְכָמה   עזּתָ עזּתָ עזּתָ ָרה    ֶלָחָכםֶלָחָכםֶלָחָכםֶלָחָכם    ּתָ ָרהֵמֲעׂשָ ָרהֵמֲעׂשָ ָרהֵמֲעׂשָ יִטים    ֵמֲעׂשָ ּלִ יִטיםׁשַ ּלִ יִטיםׁשַ ּלִ יִטיםׁשַ ּלִ   בעיר היו אשר    ׁשַ

  רש"י
. שהן מועילין מעשרה שליטים

לגוף יותר מעשרה שליטים ואלו 
   הן כו':

   . לכהונה:הוציאה
. ניטלה בורו של מלכי צדקעל די

 ממנו הכהונה:

 

 



    """""ֵאין ֵּבין ַהּמּוָּדר"ֵאין ֵּבין ַהּמּוָּדר"ֵאין ֵּבין ַהּמּוָּדר"ֵאין ֵּבין ַהּמּוָּדר    ––––מסכת נדרים פרק ד' מסכת נדרים פרק ד' מסכת נדרים פרק ד' מסכת נדרים פרק ד' 
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    """"ַהּמּוָּדרַהּמּוָּדרַהּמּוָּדרַהּמּוָּדר    ֵּביןֵּביןֵּביןֵּבין    ֵאיןֵאיןֵאיןֵאין""""    ––––' ' ' ' דדדדפרק פרק פרק פרק     נדריםנדריםנדריםנדריםמסכת מסכת מסכת מסכת 
        לב, בלב, בלב, בלב, ב .1

ָנה    ִמׁשְ

ין ֵאין ר ּבֵ ר, ֵמֲחֵבירוֹ  ֲהָנָאה ַהּמּוּדָ   , ַמֲאָכל ֵהיֶמּנוּ  ְלמּוּדָ
א ִריַסת ֶאּלָ   , ָהֶרֶגל ּדְ

ֵאין ְוֵכִלים ין ׁשֶ ֶהם עֹוׂשִ   . ֶפׁש נֶ  אֹוֶכל ּבָ
  

ר    ,ֵמֲחֵבירוֹ  ַמֲאָכל ַהּמּוּדָ
ִאיֶלּנוּ  לֹא   , ְוַתּנּור ְוֵריַחִים ּוְכָבָרה ָנָפה: ַיׁשְ

ִאיל ֲאָבל ַעת ָחלּוק :לוֹ  ַמׁשְ ית ְוַטּבַ   . ּוְנָזִמים ְוַטּלִ
        

ָמָרא    ּגְ

א    ַמאןַמאןַמאןַמאן ּנָ אּתַ ּנָ אּתַ ּנָ אּתַ ּנָ   ? ּתַ
  

א ַרב    ָאַמרָאַמרָאַמרָאַמר ר ַאּדָ   : : : : ַאֲהָבה ּבַ
י יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ         ....ִהיאִהיאִהיאִהיא    ֱאִליֶעֶזרֱאִליֶעֶזרֱאִליֶעֶזרֱאִליֶעֶזר    ַרּבִ

            
ַתְנָיא ַתְנָיאּדְ ַתְנָיאּדְ ַתְנָיאּדְ             ::::ּדְ

י"   : אֹוֵמר ֱאִליֶעֶזר ַרּבִ
ר ָאסּור ִויּתּור ֲאִפיּלוּ  מּוּדָ   . . . . "ֲהָנָאה ּבְ

  
  

 רש"י
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        לג, אלג, אלג, אלג, א    ––––    לב, בלב, בלב, בלב, ב .2
ר" ִאיֶלּנוּ  לֹא ֵמֲחֵבירוֹ  ַמֲאָכל ַהּמּוּדָ   , ְוַתּנּור ְוֵריַחִים ּוְכָבָרה ָנָפה[    :ַיׁשְ

ִאיל ֲאָבל ַעת ָחלּוק לֹו: ַמׁשְ ית ְוַטּבַ   ].ּוְנָזִמים ְוַטּלִ
  

  ! ָנַדרָנַדרָנַדרָנַדר    ַמֲאָכלַמֲאָכלַמֲאָכלַמֲאָכל    ִמןִמןִמןִמן    ָהאָהאָהאָהאוְ וְ וְ וְ   לג,א
  

י    ָאַמרָאַמרָאַמרָאַמר ְמעֹון ַרּבִ ן ׁשִ         : : : : ָלִקיׁש  ּבֶ
אֹוֵמר אֹוֵמרּבְ אֹוֵמרּבְ אֹוֵמרּבְ   . """"ָעַליָעַליָעַליָעַלי    ַמֲאָכְלךָ ַמֲאָכְלךָ ַמֲאָכְלךָ ַמֲאָכְלךָ     ֲהָנַאתֲהָנַאתֲהָנַאתֲהָנַאת""""    ::::ּבְ

  
ּלא    ::::ֵאיָמאֵאיָמאֵאיָמאֵאיָמא ּלאׁשֶ ּלאׁשֶ ּלאׁשֶ ין    ִיְלעֹוסִיְלעֹוסִיְלעֹוסִיְלעֹוס    ׁשֶ יןִחיּטִ יןִחיּטִ יןִחיּטִ ן    ִחיּטִ ןְוִיּתֵ ןְוִיּתֵ ןְוִיּתֵ תוֹ     ַעלַעלַעלַעל    ְוִיּתֵ תוֹ ַמּכָ תוֹ ַמּכָ תוֹ ַמּכָ   ! ַמּכָ

  
        : : : : ָרָבא    ָאַמרָאַמרָאַמרָאַמר

אֹוֵמר אֹוֵמרּבְ אֹוֵמרּבְ אֹוֵמרּבְ         ....""""ָעַליָעַליָעַליָעַלי    ַמֲאָכְלךָ ַמֲאָכְלךָ ַמֲאָכְלךָ ַמֲאָכְלךָ     ִליֵדיִליֵדיִליֵדיִליֵדי    ַהְמִביָאהַהְמִביָאהַהְמִביָאהַהְמִביָאה    ֲהָנָאהֲהָנָאהֲהָנָאהֲהָנָאה""""    ::::ּבְ
        

א ַרב    ָאַמרָאַמרָאַמרָאַמר ּפָ   : : : : ּפַ
ירֹות    ְלָהִביאְלָהִביאְלָהִביאְלָהִביא    קקקקׂשַ ׂשַ ׂשַ ׂשַ  ירֹותּפֵ ירֹותּפֵ ירֹותּפֵ   , , , , ּפֵ

ירֹות    ָעָליוָעָליוָעָליוָעָליו    ְלָהִביאְלָהִביאְלָהִביאְלָהִביא    ֲחמֹורֲחמֹורֲחמֹורֲחמֹור ירֹותּפֵ ירֹותּפֵ ירֹותּפֵ         , , , , ּפֵ
א    ַוֲאִפיּלוּ ַוֲאִפיּלוּ ַוֲאִפיּלוּ ַוֲאִפיּלוּ  אַצּנָ אַצּנָ אַצּנָ ָעְלָמא    ַצּנָ ָעְלָמאּבְ ָעְלָמאּבְ ָעְלָמאּבְ             - - - -     ּבְ

      ....הּואהּואהּואהּוא    ַמֲאָכלַמֲאָכלַמֲאָכלַמֲאָכל    ִליֵדיִליֵדיִליֵדיִליֵדי    ַהְמִביָאהַהְמִביָאהַהְמִביָאהַהְמִביָאה    ֲהָנָאהֲהָנָאהֲהָנָאהֲהָנָאה
  

ֵעי ֵעיּבָ ֵעיּבָ ֵעיּבָ א ַרב    ּבָ ּפָ   : : : : ּפַ
ַעת    ָעָליוָעָליוָעָליוָעָליו    ִלְרּכֹובִלְרּכֹובִלְרּכֹובִלְרּכֹוב    סּוססּוססּוססּוס ַעתְוַטּבַ ַעתְוַטּבַ ַעתְוַטּבַ ּה     ֵליָראֹותֵליָראֹותֵליָראֹותֵליָראֹות    ְוַטּבַ ּה ּבָ ּה ּבָ ּה ּבָ   ? ? ? ? ַמהוּ ַמהוּ ַמהוּ ַמהוּ  -    ּבָ

  
ַאְרֵעיּה     ּוֵמיַזלּוֵמיַזלּוֵמיַזלּוֵמיַזל    ִמיְפַסקִמיְפַסקִמיְפַסקִמיְפַסק ַאְרֵעיּה ּבְ ַאְרֵעיּה ּבְ ַאְרֵעיּה ּבְ   ? ? ? ? ַמאיַמאיַמאיַמאי    - - - -     ּבְ

  
ַמע    אאאאּתָ ּתָ ּתָ ּתָ  ַמעׁשְ ַמעׁשְ ַמעׁשְ             ::::ׁשְ
ִאיל ֲאָבל" ית ָחלּוק לוֹ  ַמׁשְ עֹות ְנָזִמים ְוַטּלִ   . . . . "ְוַטּבָ

ֵמי    ֵהיִכיֵהיִכיֵהיִכיֵהיִכי ֵמיּדָ ֵמיּדָ ֵמיּדָ             ????ּדָ
ּלא    ::::ִאיֵליָמאִאיֵליָמאִאיֵליָמאִאיֵליָמא ּלאׁשֶ ּלאׁשֶ ּלאׁשֶ ֶהן    ֵליָראֹותֵליָראֹותֵליָראֹותֵליָראֹות    ׁשֶ ֶהןּבָ ֶהןּבָ ֶהןּבָ             ?!?!?!?!ְלֵמיַמרְלֵמיַמרְלֵמיַמרְלֵמיַמר    ְצִריָכאְצִריָכאְצִריָכאְצִריָכא    - - - -     ּבָ

א אֶאלָּ אֶאלָּ אֶאלָּ ֶהן    ֵליָראֹותֵליָראֹותֵליָראֹותֵליָראֹות    ֲאִפיּלוּ ֲאִפיּלוּ ֲאִפיּלוּ ֲאִפיּלוּ     ,,,,ָלאוָלאוָלאוָלאו    ֶאלָּ ֶהןּבָ ֶהןּבָ ֶהןּבָ ִאילוֹ ''''    ְוָקָתֵניְוָקָתֵניְוָקָתֵניְוָקָתֵני    ,,,,ּבָ ִאילוֹ ַמׁשְ ִאילוֹ ַמׁשְ ִאילוֹ ַמׁשְ   ! ! ! ! ''''ַמׁשְ
  

ּלא    ְלעֹוָלםְלעֹוָלםְלעֹוָלםְלעֹוָלם, , , , לֹאלֹאלֹאלֹא ּלאׁשֶ ּלאׁשֶ ּלאׁשֶ   , ֵליָראֹותֵליָראֹותֵליָראֹותֵליָראֹות    ׁשֶ
ָקָתֵני    יֵדייֵדייֵדייֵדיְוַאיְ ְוַאיְ ְוַאיְ ְוַאיְ  ָקָתֵניּדְ ָקָתֵניּדְ ָקָתֵניּדְ א    ּדְ אֵריׁשָ אֵריׁשָ אֵריׁשָ ִאיֶלּנוּ  לֹא" ::::ֵריׁשָ   , "ַיׁשְ

ָנא ָנאּתָ ָנאּתָ ָנאּתָ ִאילוֹ "    ::::ֵסיָפאֵסיָפאֵסיָפאֵסיָפא    ּתָ   . "ַמׁשְ
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