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    """"ְנָדִריםְנָדִריםְנָדִריםְנָדִרים    ְוֵאּלּוְוֵאּלּוְוֵאּלּוְוֵאּלּו""""    ––––א' א' א' א' י"י"י"י"פרק פרק פרק פרק     נדריםנדריםנדריםנדריםמסכת מסכת מסכת מסכת 
            בבבב- - - - , א, א, א, אעטעטעטעט .1

ָנה    ִמׁשְ

הּוא ְנָדִרים ְוֵאּלוּ    : ֵמֵפר ׁשֶ
ָבִרים ׁש  ּדְ ּיֵ ֶהן ׁשֶ   : ֶנֶפׁש  ִעּנּוי ּבָ

  ", ֶאְרַחץ לֹא ִאם"וְ " ֶאְרַחץ ִאם"
ט ִאם" ֵ ט לֹא ִאם"וְ " ֶאְתַקׁשּ ֵ   ".  ֶאְתַקׁשּ

י ָאַמר עט,ב   : יֹוֵסי ַרּבִ
  . ׁש ֶנֶפ  ִעּנּוי ִנְדֵרי ֵאּלוּ  ֵאין

   :ָאְמָרה ,ֶנֶפׁש  ִעּנּוי ִנְדֵרי ֵהן ְוֵאּלוּ 
ירֹות קֹוָנם"   ְלָהֵפר ָיכֹול ֶזה ֲהֵרי - " ָעַלי ָהעֹוָלם ּפֵ
ירֹות"   . ַאֶחֶרת ִמְמִדיָנה ָלּה  ָיִביא -" ָעַלי זוֹ  ְמִדיָנה ּפֵ
ירֹות"   . ְלָהֵפר ָיכֹול ֵאינוֹ  -" ָעַלי ֶזה ֶחְנָווִני ּפֵ

א ְרָנָסתוֹ ּפַ  ָהְיָתה לֹא ְוִאם ּנוּ  ֶאּלָ   , ָיֵפר ֶזה ֲהֵרי -  ִמּמֶ
ְבֵרי י ּדִ         . . . . יֹוֵסי ַרּבִ

        

ָמָרא    ּגְ

ֵאין, ֵמֵפר הּוא "ֶנֶפׁש  ִעּנּוי" ִנְדֵרי ֶהן ׁשֶ    !?ֵמֵפר ֵאינוֹ  ֶנֶפׁש  ִעּנּוי ּבָ
ְנָיא ְוָהא    :ּתַ

ין"" ּתוֹ  ִאיׁש  ּבֵ ין ְלִאׁשְ    – )יז, ל במדבר( "ְלִבּתוֹ  ָאב ּבֵ

ד ַעלׁשֶ  ְמַלּמֵ ינוֹ  ְנָדִרים ֵמֵפר ַהּבַ ּבֵ   ! "ְלֵביָנּה  ׁשֶ
  

  , ֵמֵפר ְוָהֵלין ָהֵלין: ָאְמִרי
  . ְלעֹוָלם ֵמֵפר -ֶנֶפׁש  ִעּנּוי ִמיהוּ 
ֶהן ֵאין ֲאָבל    :ֶנֶפׁש  ִעּנּוי ּבָ

ְדִאיָתּה  חֹוֵתיּה  ּכִ   , ֲהָפָרה ָהְוָיא -  ּתְ
י   . ִנְדָרּה  ֲעָלּה  ָחֵייל - ָלּה  ְמָגֵרׁש  ִמּכִ

  
ְד  ינוֹ  ָבִריםּבִ ּבֵ ֵאין ְלֵביָנּה  ׁשֶ ֶהן ׁשֶ   . ֶנֶפׁש  ִעּנּוי ּבָ

ֶהן ֵיׁש  ֲאָבל   . ִנְדָרּה  ֲעֶליָה  ָחֵייל ָלא ֶנֶפׁש  ִעּנּוי ּבָ
  

ֵאין ּוְדָבִרים ֶהן ׁשֶ י, ֶנֶפׁש  ִעּנּוי ּבָ    !?ֲעָלּה  ָחְייָלא ָלּה  ְמָגֵרׁש  ּכִ
ַנן ְוָהא    :ּתְ

י" ן יֹוָחָנן ַרּבִ    :אֹוֵמר נּוִרי ּבֶ
א, ָיֵפר ּמָ ה ׁשֶ ּנָ   . (נדרים פה.) "לוֹ  ֲאסּוָרה ּוְתֵהא ְיָגְרׁשֶ

י :ַאְלָמא ָרא ָלּה  ּוֵמֵפר ָלּה  ְמָגֵרׁש  ּכִ   ! ֲהָפָרה ָהְוָיא ֵמִעיּקָ
  

  . ֲהָפָרה ָהְוָיא, ְוָהֵלין ָהֵלין: ָאְמִרי
א ין ֵמֵפר -  ֶנֶפׁש  ִעּנּוי ִנְדֵרי, ֶאלָּ   . ַלֲאֵחִרים ּוֵבין, ְלַעְצמוֹ  ּבֵ

ֶהן ֵאין   . ֵמֵפר ֵאינוֹ  ַלֲאֵחִרים, ֵמֵפר ְלַעְצמוֹ  - ֶנֶפׁש  ִעּנּוי ּבָ
  
  : ָקָתֵני ָהִכיוְ 
הּוא ְנָדִרים ֵאּלוּ " ין ֵמֵפר ׁשֶ ׁש  ְנָדִרים ַלֲאֵחִרים ּוֵבין ְלַעְצמוֹ  ּבֵ ּיֵ ֶהן ׁשֶ   . "ֶנֶפׁש  ִעּנּוי ּבָ
  

 רש"י

  מתני' 
ואלו נדרים שהוא מפר דברים 

. כדכתיב שיש בהן ענוי נפש
לענות נפש אישה יקימנו ואישה 

  מדב'ל):יפרנו (ב
. ובגמרא אמר רבי יוסי וכו'

מפרש דאין ענוי נפש אלא כגון 
קונם שלא אוכל בשר ושלא 
אשתה יין וכדגרסינן במסכת 
כתובות בפרק המדיר לרבי יוסי 
ולרבנן דברים שאין בהן ענוי נפש 
כגון שנדרה שלא לאכול עמו 
בקערה דהיינו דברים שבינו 
לבינה בגמרא מפרש היאך מפירן 

   בעל:
. בקונם ות מדינה זו עליפיר

מפורש בברייתא דרבי חייא אם 
יש לו חלק בהן זהו ענוי נפש אין 
לו חלק בהן אין אלו ענוי נפש 

   ויביא לה ממדינה אחרת:
. של בעל ואם לא היתה פרנסתו

אלא הימנו שהחנווני הזה מעלה 
לו מזונות הרי זה יפר דברי ר' 
יוסי דהיינו ענוי נפש: גמ' 

רים שמפר מדקתני ואלו נד
וקמפרש בהו ענוי נפש מכלל 
דשאין ענוי נפש כגון דברים 
 שבינו לבינה . אינו מיפר:

. בספרי בין איש לאשתו והתניא
בין אב לבתו בנעוריה מה ת''ל 
אם לנדרים שיש בהן ענוי נפש 
הרי כבר נאמר לענות נפש אלא 
מלמד שהבעל מפר בנדרים שבינו 

   לבינה:
נוי נפש . הני והני בין נדרי עאמרי

   בין שבינו לבינה מפר:
. מיהו נדרי ענוי נפש מפר לעולם

אפילו לאחר שתצא מתחתיו 
שתתגרש או תתאלמן וה''ק 
מתני' אלו נדרים שהוא מפר 

   לעולם:
. דנפקא כי מגרש לה או תתאלמן

   מרשותיה:
. בנדרים שבינו לבינה חייל עלה

אבל יש בהן כו' הש''ס הוא דקא 
אמרת  פשיט למילתא: ומי מצית

דברים שאין בהן ענוי נפש כי 
מגרש לה דחיילי עלה והתנן. 
במתני' קונם שאני עושה לפיך כל 
מה שאני עושה להנאת פיך יהא 

   עלי כקרבן:
ר' יוחנן בן נורי אומר יפר דשמא 

. דבמה יגרשנה ותהא אסורה לו
שנדרה השתא אין בדבריה כלום 
דאינה יכול' לאסור עליו מה 

נה אבל אם שתקנו לו חכמים ממ
יגרשנה מיד חל הנדר ותהא 
אסורה לחזור לו שהיא מודרת 
הנאה ממנו והיינו דברים שבינו 
לבינה וקא''ר יוחנן בן נורי יפר 
אלמא דכי מפר והדר מגרש לה 

   תו לא חייל עלה נדר:
. בין יש בהן אמרי הלין והלין

ענוי נפש ובין אין בהן ענוי נפש 
הויא להו הפרה לעולם אפי' 

שתתגרש אלא דנדרי ענוי לאחר 
נפש מופרין לעולם בין לעצמו בין 
לאחרים בין יגרשנה ויחזירנה 

. לעצמו מפר בין תנשא לאחרים:
כשיגרשנה ויחזירנה אבל ניסת 
לאחרים חיילי עלה: וקא מהדר 
אליבא דרבנן היכי קתני דאמרה 

   אם ארחץ:
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        פ, בפ, בפ, בפ, ב    ––––    עט, בעט, בעט, בעט, ב .2
   ."ֶאְרַחץ ִאם"
  

  ? הָר ָקָאְמ  ֵהיִכי
  
ירֹות קֹוָנם" :ָאְמָרהּדְ  יֵליָמאִא     –" ֶאְרַחץ ִאם ָעַלי עֹוָלם ּפֵ

ה ְרַחץ לֹא? ֲהָפָרה ָלּה  ָלּמָ ָרן ְולֹא ּתִ ּסְ ירֹות ִליּתַ   ! ֲעָלּה  ֵאּלוּ  ָהעֹוָלם ּפֵ
ָהא ,ְועֹוד י ֵליָמא ּבְ    !?"ֶנֶפׁש  ִעּנּוי ִנְדֵרי ֵאּלוּ  ֵאין" :יֹוֵסי ַרּבִ

ְלָמא   פ,א רוּ ְוִא  ָרְחָצה ּדִ ּסְ ירֹות^ יּתַ   ! ֲעָלּה  העֹוָלם ּפֵ
  

א   : ְוֶאּלָ
ָאְמָרה    ,"ֶאְרַחץ ִאם ְלעֹוָלם ָעַלי ְרִחיָצה ֲהָנַאת קֹוָנם" :ּדְ

ּום   . ָלּה  ֵמיֵפר ָהִכי ִמׁשּ
ֵהיִכי ֲעֵביד ּדְ   ? ּתַ
ְרַחץ ָרא -  ּתִ ּסְ   , ֲעָלּה  ְרִחיָצה ֲהָנַאת ִמּתַ

ְרַחץ לֹא   . ִניּוּוָלא ָלּה  ִאית -  ּתִ
יוְ  ר: ָסַבר יֹוֵסי ַרּבִ יַנן ָלא ּוְלִניּוּול ,ָרְחָצה לֹאּדְ  ֶאְפׁשָ    .ָחְייׁשִ
  

   :ָהִכי ִליְתֵני ,ָהִכי ִאי
י   : אֹוֵמר יֹוֵסי ַרּבִ

ַנאי   ! ֶנֶפׁש  ִעּנּוי ּבוֹ  ֵאין ֶזה ּתְ
  

א ָאְמָרה ,ֶאלָּ   ". ַהּיֹום ֶאְרַחץ ִאם ְלעֹוָלם ָעַלי ְרִחיָצה ֲהָנַאת" :ּדְ
יוְ  ַחד ִניּוּול: ָסַבר יֹוֵסי ַרּבִ ֵמיּה  ָלא יֹוָמא ּדְ   .  ִניּוּול ׁשְ
  
  

ית   פ,ב ּנֵ ֵמי ֵהיִכי - "ֶאְרַחץ לֹא ִאם" ,"ֶאְרַחץ ִאם" ׁשַ    ?ּדָ
יָמא ָאְמָרה ִאלֵּ ר: "ּדְ ּסַ יּתַ ה - " ַהּיֹום ֶאְרַחץ לֹא ִאם ָעַלי ְלעֹוָלם ְרִחיָצה ֲהָנַאת ּתִ ְתְסִחי? ֲהָפָרה ָלּה  ָלּמָ    !ּתִ

  
  : ְיהּוָדה ַרב ָאַמר

ָאְמָרה ֵמי ֶאְרַחץ לֹא ִאם ְלעֹוָלם ָעַלי ְרִחיָצה ֲהָנַאת" :ּדְ ָרה ּבְ   ". ִמׁשְ
  

ְכָווֵתיּה  ָקָתֵני ּדִ ט לֹא ִאם" ּדְ ֵ ט לֹא ִאם: "ֶאְתַקׁשּ ֵ ֵנְפט ֶאְתַקׁשּ   . ּבְ
  ! הּוא ִלְכלּוךְ 

  
   :1ְיהּוָדה ַרב ָאַמר

ָאְמָרה בּוָעה, ַהּיֹום ֶאְרַחץ ִאם ָעַלי ֹוָלםְלע ְרִחיָצה ֲהָנַאת" :ּדְ ּלא ּוׁשְ   . "ֶאְרַחץ ׁשֶ
ּוט ֲהָנַאת" ט ִאם ְלעֹוָלם ָעַלי ִקיׁשּ ֵ בּוָעה, ַהּיֹום ֶאְתַקׁשּ ּלא ּוׁשְ ט ׁשֶ ֵ   ". ֶאְתַקׁשּ
  

י ַרבלְ  ָרִביָנא ֵליּה  ָאַמר   : ַאׁשִ
בּועֹות ְנָדִרים ֵאּלוּ " ַהאי ֵעי" ּוׁשְ    !ְלִמיְתֵני ֵליּה  ִמיּבָ

  
  : ֵליּה  ָאַמר

ֵני בּועֹות ְנָדִרים ֵאּלוּ : ּתְ   . ּוׁשְ
  

ֵעית    :ֵאיָמא ְוִאיּבָ
בּועֹות   . ְנָדִרים ַהְיינוּ  ַנִמי ׁשְ

  
ְתַנן    :ּדִ

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

                                                             
1
  כך גירסת הדפוס, ותמוה. גירסת הראשונים אלא אמר רבא  

 רש"י

אילימא דאמרה קונם פירות וכו' למה לי 
ון דלא אמרה קונם פירות עלי סתם . דכיהפרה

אלא תליא נדרה בהנאה אמאי מצי מפר והא 
אפשר דלא הוי ענוי נפש דלא תרחץ ולא תתסר 
בפירות והשתא לא ס''ל דרחיצה עצמה הוי 

   ענוי נפש:
. אי דקאמרה כה''ג בהא לימא ר' יוסי אין ועוד

אלו נדרי ענוי נפש כלל והא ודאי נדרי ענוי נפש 
  הן:

ה קונם הנאת רחיצה עלי אם אלא דאמר
. פעם אחת שיאסרו לה לעולם כל הנאת ארחץ

רחיצה כגון כיחול ופירכוס וסיכה שהן צרכי 
רחיצה ואף רחיצה עצמה: ואהבי מיפר דהיכי 
תעביד כו' דקסברי רבנן דרחיצה היינו ענוי 

   נפש:
. אפשר בלא רחיצה ולניוול דרחיצה ור''י סבר

אלו נדרי ענוי לא חיישינן ואהכי קאמר דאין 
   נפש:

. הואיל דאוקמת נדרה ברחיצה לרבי אי הכי
יוסי דלא חייש לניוול דרחיצה דליכא ענוי 

   נפש:
ליתני הכי ר' יוסי אומר תנאי זה אין בו ענוי 

. דהא כל הנדר הזה אינו אלא על תנאי נפש
בתנאי שעוברת עוברת על הנדר דאי אפשר 

דניוול בשום ענין להיות בו ענוי נפש (הואיל) 
הוא לה ולא הוי ענוי נפש לר' יוסי ואמאי 
קנסיב לה בלשון ענוי נפש דקאמר אין אלו 
נדרי ענוי נפש מכלל דר' יוסי סבר איכא ענוי 

   נפש בהאי נדרא במקצת:
. לעולם לרבי יוסי רחיצה נמי הויא ענוי אלא

נפש ומתניתין דהכא בהאי עסקינן. כגון 
דרבי דאמרה אם ארחץ היום דהיינו טעמא 

יוסי דאמר אין אלו נדרי ענוי נפש דאפשר דלא 
אתיא לידי ענוי נפש דלא רחצה היום ולא 
מיתסרא הנאת רחיצה עלה וליכא אלא ניוול 
דיומיה דמכאן ואילך רחצה כל אימת דבעיא 
והשתא ליכא למיפרך לר' יוסי ליתני תנאי זה 
דקאמר לר' יוסי ניוול רחיצה לזמן מרובה הוי 

ולהכי קתני בלשון הנדר והיינו  נדרי ענוי נפש
טעמא דלא פריך הכא כדפרכינן לעיל לר' יוסי 
דלמא רחצה היום ומיתסרא הנאת רחיצה 
עלה דר' יוסי חייש לניוול מרובה משום דהתם 
לא אמרה אלא אם ארחץ סתם ואיכא למיחש 
דדלמא רחצה אבל הכא דאמרה היום ותו לא 
 ליכא למיחש לדלמא רחצה באותו היום והוא
הדין דאפשר לאוקמה נמי דאמרה הכי בתירוץ 
זה קונם פירות עולם עלי אם ארחץ היום אלא 
משום דשבקה לההיא ואיירי בהנאת רחיצה 

  מוקים זה נמי בהנאת רחיצה:
. זה דהוי ענוי נפש לרבי יוסי שנית אם ארחץ

   כדאית ליה ולרבנן כדאית להו:
אם לא ארחץ דקתני היכי דמי (אילימא) 

. עלי לעולם אם סר הנאת רחיצהדאמרה תית
לא ארחץ במי משרה. תרחץ איכא ניוול ואע''ג 
דרחצה מיהו משום דאין המים יפים ויש להן 
ריח רע הויא ניוול ור' יוסי סבר תרחץ ואין 

   בכך כלום דבההיא יומא לא שמיה ניוול:
. דקתני סיפא אם לא דכוותיה גבי קישוט

אתקשט דאמרה תיתסר עלי הנאת קישוט 
גון כיחול ופירכוס אם לא אתקשט בנפט כ

   לכלוך הוא שהנפט מסריח:
. כדאמר מעיקר' דאסרה הנאת רחיצה לעולם

עלה לעולם ומתני' חדא קתני דהכי אמרה אם 
ארחץ [ושבועה שלא] ארחץ דאיתסר עלה 
רחיצה לגמרי אפי' בזימנא חדא ואי נמי 
דאמרה הנאת קישוט עלי לעולם כגון קישוט 

וקישוט בשמים אם אתקשט  דבגדי צבעונין
אפילו פעם אחת ושבועה שלא אתקשט כלל 
ורבי יוסי לטעמיה דלניוול לא חייש כלל וליכא 
ענוי נפש וליכא למיפרך נמי כדפרכינן לעיל 
דליתני תנאי זה אין בו ענוי נפש דהכא ליכא 
תנאי כלל מדאתיא שבועה אבתריה ועקרה 

  לה: 
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        פא, אפא, אפא, אפא, א    ––––    פ, בפ, בפ, בפ, ב .3
ָבִרים"[  ׁש  ּדְ ּיֵ ֶהן ׁשֶ   : ֶנֶפׁש  ִעּנּוי ּבָ

  ].""ֶאְרַחץ לֹא ִאם"וְ " ֶאְרַחץ ִאם"
  

ַנן ְוָאְמרוּ  ּה  ִאית ְרִחיָצה: ַרּבָ י ֶנֶפׁש  ִעּנּוי ּבָ    !?ָרֲחָצה ָלא ּכִ
  

   :ּוְרִמיְנִהי
י ַעל ַאף" ָאסּור ּפִ ן ׁשֶ כּוּלָ ֵרת ָענּוׁש  ֵאין, ּבְ א ּכָ אֹוֵכל ֶאּלָ ה ְוׁשֹוֶתה ּבְ ְלַבד ְמָלאָכה ְועֹוׂשֶ   . "ּבִ

י :ַרּתְ ָאְמ  ְוִאי א ָרֲחָצה ָלא ּכִ   , ִעּנּוי ִאיּכָ
יֹום יּפּוִרים ּבְ י ַהּכִ יב ָרַחץ ּכִ ֵרת ִליַחּיַ ּכָ

1 !  
  

  : ָרָבא ָאַמר
ְקָרא ֵמִעְנָיָנא   . ּדִ

י ּבֵ יּפּוִרים יֹום ּגַ ְכִתיב ַהּכִ ַעּנוּ " :ּדִ   , )כט, טז ויקרא( "ֵתיֶכםַנְפׁשֹ  ֶאת תְּ
ָתא ָיַדע ִמיּלְ אָהׁשְ  ִעיּנּוָיא ּדְ   . ּתָ
א ִעיּנּוָיא ָיַדע ָלא - ְרִחיָצה ּתָ    .ָהׁשְ

י ּבֵ ְכִתיב ְנָדִרים ּגַ ל" :ּדִ ֻבַעת ְוָכל ֵנֶדר ּכָ ר ׁשְ   , )יד, ל במדבר( "ָנֶפׁש  תְלַעּנֹ ִאּסָ
ָתא ָאְתָיא ִמיּלְ   , ִעּנּוי ִליֵדי ֵליּה  ּדְ

  . ִעּנּוי ִליֵדי ָאְתָיא ָרֲחָצה ָלא ְוִכי
  
  

יּדְ  ְוָרֵמי יַאּדְ  ייֹוֵס  ַרּבִ   : יֹוֵסי ַרּבִ
ל ַמְעָיין" ֵני ׁשֶ יֶהן ָהִעיר ּבְ ַחּיֵ י, ּבְ יֶהן -  ֲאֵחִרים ְוַחּיֵ י קֹוְדִמין ַחּיֵ   . ֲאֵחִרים ְלַחּיֵ

ם ֶהְמתָּ ם -  ֲאֵחִרים ּוֶבֱהַמת ּבְ ֶהְמתָּ ּבְ
  . ֲאֵחִרים ְלֶבֱהַמת קֹוֶדֶמת 2

ִביָסָתן ִביָסָתן - ֲאֵחִרים ּוְכִביַסת ּכְ   . ֲאֵחִרים ִלְכִביַסת תקֹוֶדֶמ  ּכְ
י י -  ּוְכִביָסָתן ֲאֵחִרים ַחּיֵ   . ִלְכִביָסָתן קֹוְדִמין ֲאֵחִרים ַחּיֵ
י   : אֹוֵמר יֹוֵסי ַרּבִ

ִביָסָתן י קֹוֶדֶמת ּכְ   . "ֲאֵחִרים ְלַחּיֵ
א  פא,א ּתָ ִביָסה ,ָהׁשְ י ָאַמר ּכְ ּה  ֵיׁש  יֹוֵסי ַרּבִ ל לֹא ּכּוּלוֹ  ּגּוף^ ,ַצַער ּבָ כֵּ  ּכָ    ?!ןׁשֶ

  
  : ָאְמִרי

ִביָסה, ִאין יָמא ּכְ ילְ  ַאּלִ   . יֹוֵסי ַרּבִ
  
מּוֵאל ָאַמרּדְ    : ׁשְ

א ִעְרּבּוִביָתא ַהאי ֵריׁשָ   , ֲעִויָרא ִליֵדי ָמְתָיא - ּדְ
ָמאֵני ִעְרּבּוִביָתא ֲעמּוִמיָתא ִליֵדי ָמְתָיא - ּדְ   , ׁשִ
גּוָפא ִעְרּבּוִביָתא יֲחֵני ִליֵדי ָמְתָיא -  ּדְ   . יֵביְוכִ  ׁשִ

  
  

                                                             
1
  )כט, כג ויקרא( "מעמיה ונכרתה הזה היום בעצם תעונה לא אשר הנפש כל כי"  

2
  גירסת הדפוס  

 רש"י

בכל הני  אע''פ שאסור בכולן
צד ענוי ברחיצה דאית בהו 

ובסיכה ובנעילת הסנדל 
   ובתשמיש המטה:

אינו חייב עליהן כרת אלא על 
האוכל ועל השותה והעושה בו 

. דלוז חייבה תורה אלא מלאכה
בהני דכתיבי בהדיא גבי יום 
הכיפורים דכתיב תענו את 
נפשותיכם משמע שהנפש יודעת 
הענוי וזהו ענוי אכילה ושתיה 

יון דלא אכיל דרגיל בהו וכ
 ההוא יומא ידיעה עינויא:

. דלאו רחיצה לא ידיעה עינויא
כל יומא רגיל למירחץ והשתא 
נמי כי לא רחיץ לא הוי ניכר 

   הענוי:
. אבל גבי נדר דכתיב לענות נפש

משמע שעתיד לענות והיינו נמי 
רחיצה דאתיא ליד ענוי נפש 

   ואהכי מיפר לה:
. שמושך מעיין של בני העיר

עיר אחרת ואין בו אלא והולך ל
כדי סיפוק שתייתן של בני 
אותה העיר הרשות בידן 
לסותמו שלא ילך לאותה עיר 
אחרת שלמטה הימנה לפי 
שהמים שלהן הם והמים 
ברשותן חייהן קודמין לחיי 
אחרים: ואם יש בה כדי חייהן 
של אלו ושל אלו ואין בה 
להסתפק ממה שנשאר מאותו 
 מעיין אלא כדי בהמתן של בני

   אותה העיר:
. אם יש כביסתן וכביסת אחרים

בו כדי חיותן וכדי בהמתן של 
בני אותה העיר ואין במה 
שנשאר במעיין אלא כדי כביסת 

   בגדיהן של בני העיר:
. שיש לבני חיי אחרים וכביסתן

העיר ולבהמתן להשקות ממעין 
אחד ואין כביסה להם אלא זה 
ואף חיי אחרים תלויין בו ואין 

י שיעור של אחד בו אלא כד
   מהן:

. חיי אחרים קודמין לכביסתן
ויניחום לבני אותה עיר אחרת 
 לחייהן ואל יכבסו בו בגדיהן:

. דבגדים קאמר השתא כביסה
ר' יוסי דאית ביה צערא ולהכי 

   כביסת קודמת:
. דאית ביה ענוי גוף כולו מיבעיא

  כשאינו רוחץ:
כביסת בגדיים אלימא ליה לר' 

 תר מרחיצה:. דאית ביה יויוסי
דיאמר שמואל האי ערבוביתא 

. עפרורית שמתכנס דרישא
 לאדם בראשו שאינו רוחץ:

. מסמא מתיא ליה לידי עוירא
   את עיניו:

. שנושא ערבוביתא דמאני
בגדים שאינו רוחצן עד 

   ששחורין הרבה:
. שגעון וזו לידי שעמומיתא

 שעמומיתא קשה מכולן:
. זוהמא הבאה ערבוביתא דגופא

של אדם מחמת זיעה על בשרו 
   שאינו רוחץ:
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        פא, אפא, אפא, אפא, א .4
ְלחוּ  ם ׁשָ    :ִמּתָ
ֲהרוּ  ִעְרּבּוִביָתא ִהּזָ   . ּבְ
ֲהרוּ  ֲחבּוָרה ִהּזָ   . ּבַ
ֲהרוּ  ְבֵני ִהּזָ ים ּבִ ֶהן, ֲעִנּיִ ּמֵ ֵצא ׁשֶ   , ּתֹוָרה ּתֵ

ֱאַמר ּנֶ ל": ׁשֶ ְלָיו ַמִים ִיּזַ ֶהן, )ז, כד במדבר( "ִמּדָ ּמֵ ֵצא ׁשֶ    .ּתֹוָרה ּתֵ
  

ֵני ְלִמיֵדי יןְמצּויִ  ֵאין ָמה ּוִמּפְ ְלִמיֵדי ָלֵצאת ֲחָכִמים ּתַ ֵניֶהן ֲחָכִמים ּתַ    ?ִמּבְ
  

  : יֹוֵסף ַרב ָאַמר
ּלא ה ּתֹוָרה: אְמרוּ יֹ ׁשֶ   . ָלֶהם ִהיא ְירּוׁשָ

  
ת ַרב ׁשֶ ֵריּה  ׁשֵ   : אֹוֵמר ִאיִדי ַרבּדְ  ּבְ

ֵדי ּלֹ  ּכְ רוּ  אׁשֶ ּדְ ּבּור ַעל ִיְתּגַ   . ַהּצִ
  

  : אֹוֵמר זּוְטָרא ָמר
נֵ  ֵהן יִמּפְ ִרין ׁשֶ ּבְ ּבּור ַעל ִמְתּגַ   . ַהּצִ

  
י ַרב   : אֹוֵמר ַאׁשִ

ּום ָקרוּ  ִמׁשּ י ּדְ   ". ֲחָמֵרי" ֶלֱאיָנׁשֵ
  

  : אֹוֵמר ָרִביָנא
ֵאין ּתֹוָרה ְמָבְרִכין ׁשֶ ה ּבַ ִחּלָ   . ּתְ

  
  : ַרב ָאַמר ְיהּוָדה ַרב ָאַמרּדְ 

ְכִתיב ַמאי 1"אתזֹ  ֶאת ְוָיֵבן ֶהָחָכם ָהִאיׁש  ִמי" :ּדִ
  ? )יא, ט ירמיה( 

ָבר ַאל ֶזה ּדָ ִביִאים ,ַלֲחָכִמים ִנׁשְ יְרׁשּוהוּ  ְולֹא ְוַלּנְ   , ּפֵ
יְרׁשוֹ  ַעד ּפֵ דֹוׁש  ׁשֶ רּוךְ  ַהּקָ ַעְצמוֹ  הּוא ּבָ   , ּבְ

ְכִתיב 2"ּתֹוָרִתי ֶאת ָעְזָבם ַעל' ה ַוּיאֶמר" :ּדִ
  . )יב, ט ירמיה( 

ְמעוּ  לֹא" ַהְיינוּ    ! "ָבהּ  ָהְלכוּ  לֹא" ַהְיינוּ  "ְבקֹוִלי ׁשָ
  

  : ַרב ָאַמר ְיהּוָדה ַרב ָאַמר
ֵאין ּתֹוָרה ְמָבְרִכין ׁשֶ ה ּבַ ִחּלָ   .ּתְ

  
  

ר ִאיִסי א ֲאָתא לֹא ְיהּוָדה ּבַ יּדְ  ִלְמִתיְבּתָ ָלָתא יֹוֵסי ַרּבִ   . יֹוֵמי ּתְ
ֵחיּה  ּכַ ימּוס ַאׁשְ יּבְ  ַוְרּדִ א ְלֵבי ָמר ָאֵתי לֹא ַטְעָמא ַמאי: ֵליּה  ָאַמר, יֹוֵסי ַרּבִ אּדְ  ִמְדָרׁשָ ָלָתא ָהא ַאּבָ   ? יֹוִמין ּתְ

י: ֵליּה  ָאַמר ֲאבּוךְ  ַטְעֵמיּה  ּכִ   ? ִאיַתאי ֵהיָכא, ָיַדְעָנא ָלא ּדַ
ְלָמא, ֵליּה  ָקֲאַמר ַמאי ָמר ֵליָמא: ֵליּה  ָאַמר   . ַטְעֵמיּה  ָיַדְעָנא ּדִ
ַתְנָיא ָהא: ֵליּה  ָאַמר י" :ּדְ ִביָס : אֹוֵמר יֹוֵסי ַרּבִ י קֹוְדִמין ָתןּכְ    ?ְמָנַלן ְקָרא, "ֲאֵחִרים ְלַחּיֵ
ְכִתיב: ֵליּה  ָאַמר יֶהם" :ּדִ ם ִיְהיוּ  ּוִמְגְרׁשֵ 3"ִלְבֶהְמּתָ

  . )ג, לה במדבר( 
ָתם" ַמאי   ? "ַחּיָ

ה :ִאיֵליָמא ה ַוֲהלֹא - ַחּיָ ְכַלל ַחּיָ ֵהָמה ּבִ   !ִהיא ּבְ
א ָתם" ַמאי ֶאלָּ ׁש  ִחּיּוָתא ?"ַחּיָ ׁשִ  -  ַמּמָ   ! יָטאּפְ
א ִביָסה ָלאו ֶאלָּ ָהא, ּכְ א ּדְ ִעְרּבּוִביָתא ַצֲעָרא ִאיּכָ   . ּדְ

  
  

                                                             
1
י הִמי ָהִאיׁש    ר ּפִ ּבֶ ר ּדִ ִלי עֵֹבר 'ֶהָחָכם ְוָיֵבן ֶאת זֹאת ַוֲאׁשֶ ר ִמּבְ ְדּבָ ָתה ַכּמִ ָדּה ַעל ָמה ָאְבָדה ָהָאֶרץ ִנּצְ   ֵאָליו ְוַיּגִ

2
ְמעּו ְבקֹוִלי ְולֹא ָהְלכּו ָבּה  'ַוּיֹאֶמר ה   י ִלְפֵניֶהם ְולֹא ׁשָ ר ָנַתתִּ   ַעל ָעְזָבם ֶאת ּתֹוָרִתי ֲאׁשֶ

3
ָתםְוָהיּו ֶהָע    ם ּוְלכֹל ַחּיָ ם ְוִלְרֻכׁשָ יֶהם ִיְהיּו ִלְבֶהְמתָּ ֶבת ּוִמְגְרׁשֵ   ִרים ָלֶהם ָלׁשָ

 רש"י

. בהנהו הזהרו בערבוביתא
   דפרשי':

ושלא תלמדו תורה אלא 
. שאין אדם מתפלפל בחבורה

 אלא מתוך לימוד חבירו:
. שלא יהו והזהרו בבני עניים

 קלים בעיניכם ללמדם תורה:
ומפני מה תלמידי חכמים אין 

. שאין הדבר מצוי: מצויין בו'
ים בני אדם שלא יהו אומר

תורה ירישה היא להם ואין 
   אנו נזקקין ללמוד תורה:

. שלא יתגדלו שלא יתגדרו
שלא ינהגו שררה כשיראו שהן 
ואבותם ובניהם תלמידי 
חכמים יתגדרו כמו הניחו לו 
אבותיו להתגדר בו (חולין דף 
ז.): מפני שהן מתגברין דודאי 
כל מי שהוא ת''ח ובנו ת''ח 

   ודאי מתגבר:
. שאין ינשי חמרידקרו לא

נוהגין להן כבוד ומבזין אותן 
מפני תורה שבהם: נצתה 
כמדבר מבלי יושב ישיבה של 

   ת''ח:
. דכתיב מי נשאל לחכמים

האיש החכם לנביאים ומלאכי 
השרת דכתיב ואשר דבר פי ה' 

   אליו ויגידה:
. כשמשכימין שאין מברכין

לתלמוד תורה ותלמידי 
חכמים בני תלמידי חכמים 

הן זהירין לעסוק מתוך ש
בתורה ורגילין בה אינן זהירין 
לברך כשפותחין לא מקיימא 
ברכתא [כדאמרינן בברכת 
התורה.] נהיה אנחנו 
 וצאצאינו מלומדי תורה:

. היינו ר' ורדימוס בר' יוסי
מנחם בר' יוסי דמיתקרי בנן 

   של קדושים (פסחים קד.):
. דאמר טעמא לא ידענא

למילתיה שאיני יכול לעמוד 
   סוף דעתו: על

. גבי לוים אמר ליה דכתיב
   ולכל חייתם:

. אילימא חיה ממש
   שמתפרנסת משם:

. והלא חיה בכלל בהמה
כדכתיב זאת החיה אשר 
תאכלו מכל הבהמה (ויקרא 
יא) והואיל דכתיב לבהמתם 
למה לי חייתם: [אלא לאו 
כביסה הוי] חיותם ממש 
דכביסת בגדיהן היינו חיותם 

איכא  דאי לא מכבסי בגדיהן
צערא דחיותם היינו נמי 

   ערבוביתא דאמר לעיל:
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        בבבב- - - - פא, אפא, אפא, אפא, א .5
י ָאַמר"   . "ֶנֶפׁש  ִעּנּוי ִנְדֵרי ֵאּלוּ  ֵאין: יֹוֵסי ַרּבִ
  

ֲעָיא   : ְלהוּ  ִאיּבַ
ילְ  ֵפר ַמהוּ , יֹוֵסי ַרּבִ ּיָ ּום ׁשֶ ָבִרים ִמׁשּ ינוֹ  ּדְ ּבֵ   ? ְלֵביָנּה  ׁשֶ
  

א ַמע ּתָ    :ׁשְ
י ָאַמר"   : יֹוֵסי ַרּבִ

  , "ֶנֶפׁש  ִעיּנּוי ִנְדֵרי ֵאּלוּ  ֵאין
ָבִרים ֲאָבל ינוֹ  ּדְ ּבֵ   . ָהְוָיין -  ְלֵביָנּה  ׁשֶ

  
ְלָמא   : ְלהוּ  ָקֲאַמר ְלִדיְדהוּ  ּדִ
ָבִרים ֲאִפיּלוּ  -  ְלִדיִדי ינוֹ  ּדְ ּבֵ   . ָהְוָיין לֹא ְלֵביָנּה  ׁשֶ

ָאְמִריתוּ , ְלִדיְדכוּ    . ֶנֶפׁש  ִעיּנּוי ִנְדֵרי ֵאּלוּ  ֵאין, ּדְ ִלי אֹודוּ  ֶנֶפׁש  ִעיּנּוי יִנְדֵר  ָהְוָיין ּדְ
  

  ? ַמאי
  

א ַרב ר ַאּדָ   : אֹוֵמר ַאֲהָבה ּבַ
   .ֵמֵפר

  
  : אֹוֵמר הּוָנא ַרב
    .ֵמֵפר ֵאין

ּלא  פא,ב ת ׁשּוָעל ָמִצינוּ  ׁשֶ ּמֵ ֲעַפר ׁשֶ יר ּבַ   . ּפִ
  

ְנָיא ָווֵתיּה  ּתַ א ַרבּדְ  ּכְ ר ַאּדָ   : ָבהַאֲה  ּבַ
ָבִרים" ׁש  ּדְ ּיֵ ֶהן ׁשֶ   , ֵמֵפר -  ֶנֶפׁש  ִעיּנּוי ּבָ

ין ינוֹ  ּבֵ ין, ְלֵביָנּה  ּבֵ יָנּה  ּבֵ   . ֲאֵחִרים ְלֵבין ּבֵ
ֵאין ֶהן ׁשֶ    :ֶנֶפׁש  ִעיּנּוי ּבָ

ינוֹ    , ֵמֵפר - ְלֵביָנּה  ּבֵ
יָנּה    . ֵמֵפר ֵאינוֹ  - ֲאֵחִרים ְלֵבין ּבֵ

  

יַצד   ? ּכֵ
ירוֹ  קֹוָנם"   :ָאְמָרה   . ָיֵפר ֶזה ֲהֵרי -" ָעַלי תּפֵ

ֵאיִני קֹוָנם"                ה ׁשֶ א ְלִפי עֹוׂשָ   , ָאִחי ְלִפי, ָאִביךָ  ְלִפי, ָאִחיךָ  ְלִפי, ַאּבָ
ּלא                 ן ְוׁשֶ ֶבן ֶאתֵּ ךָ  ִלְפֵני תֶּ ֶהְמתְּ ָקְרךָ  ִלְפֵני ּוַמִים ּבְ   . ְלָהֵפר ָיכֹול ֵאין - " ּבְ

ּלא" ּלא"", ֶאְכחֹול ׁשֶ ּלא", "ֶאְפקֹוס ׁשֶ ׁש  ׁשֶ ּמֵ ִתי ֲאׁשַ    ,ָיֵפר –" ִמטָּ
ּום      ָבִרים ִמׁשּ ינוֹ  ּדְ ּבֵ   . ְלֵביָנּה  ׁשֶ

ּלא" יַע  ׁשֶ ְתךָ  ְלךָ  ַאּצִ   , ִמטָּ
ּלא   , ַהּכֹוס ֶאת ְלךָ  ֶאְמזֹוג ְוׁשֶ
ּלא ֶניךָ  ְלךָ  ֶאְרַחץ ְוׁשֶ   . ְלָהֵפר ָצִריךְ  ֵאין - " ְוַרְגֶליךָ  ָיֶדיךָ  ּפָ

ְמִליֵאל ןַרּבָ    : אֹוֵמר ּגַ
  , ָיֵפר

ֱאַמר ּנֶ ָברוֹ  ַיֵחל לֹא": ׁשֶ   . )ג, ל במדבר( "ּדְ
ָבר   : ַאֵחר ּדָ

ָברוֹ  ַיֵחל לֹא" אן -  "ּדְ ֵאין ֶלָחָכם ִמּכָ יר ׁשֶ   . "ַעְצמוֹ  ִנְדֵרי ַמתִּ
  

ְמִעיַנן ַמאן ּלא" :ָאַמרּדְ  ׁשָ ּלא ֶאְכחֹול ׁשֶ ָבִרים" ֶאְפקֹוס ְוׁשֶ ינוֹ  ּדְ ּבֵ י ?ָהְוָיין ְלֵביָנּה  ׁשֶ   , יֹוֵסי ַרּבִ
ּום ֵמֵפר" :ְוָקָתֵני ָבִרים ִמׁשּ ינוֹ  ּדְ ּבֵ   . "ְלֵביָנּה  ׁשֶ

  

 רש"י

. איבעיא להו לרבי יוסי
דאמר שלא ארחץ שלא 
אתקשט אינם נדרי עינוי 
נפש ומשום נדרי עינוי נפש 

   אינו מיפר:
מהו שיפר משום דברים 

. שיהו מופרין שבינו לבינה
לעצמו כדאמרן לעיל אבל 
אין בהן עינוי נפש מפר 

שום דדברים שבינו לעצמו מ
לבינה היינו קישוט כל הגוף 
בין קישוט תכשיטין בין 
קישוט דהעברת שער באותו 
מקום דקישוט כל הגוף 

   משמע:
. דרחיצה לדידכו דיאמריתו

הוי עינוי נפש כו' אלא 
דברים שבינו לבינה דהא 
לא נדרה אלא מאותו 

   מקום:
. כלומר אכתי מיבעי לן מאי

  אי מפר אי לא:
שועל שמת שלא מצינו 

. בעפר חפירתו בעפר פיר
דהואיל שהוא רגיל בה 
ומתגדל באותה עפר כך לא 
מצינו אדם שניזוק במקום 
שרגיל לדוש . בתוכו שאין 

   השער מזיקו:
דברים שיש בהן עינוי נפש 

. מפר בין בינו לבינה כו'
כלומר כשהוא מפר לה הוו 
מופרים לעולם בין כל זמן 
שהיא תחתיו ובין בינה לבין 

חרים אפי' לאחר א
 שתתגרש ותנשא לאחר:

שאין בהן עינוי נפש בינה 
. לבין אחרים אינו מפר

כדמפרש בריש פירקין 
   דלאחר שגרשה תלין עליה:

. איזהו נדרי עינוי נפש כיצד
שיהיו מופרין לעולם אמרה 

   קונם וכו':
. אינו שאיני עושה לפי אבא

לא נדרי עינוי נפש ולא 
דברים שבינו לבינה לכך 

   נו מפר לה:אי
. שלא אכחול ושלא אפקוס

   דברים שבינו לבינה:
. שלא אשמש מטתך

   כדמפרש לקמן:
שלא אציע מטתך כו' אין 

. משום דרחמנא צריד להפר
   זכייה ליה בהני מלאכות:

רשב''ג אומר יפר משום 
. שנאמר לא יחל דברו

דאורייתא. דלאו כל כמינה 
לאפקועי שעבודו דבעל 

בר מינה והיינו כרב אדא 
אהבה דאמר דברים שבינו 
לבינה יפר: דבר אחר לא 
יחל דברו מכאן אזהרה 
לחכם שלא יתיר נדריו 

   לעצמו:
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            פא, בפא, בפא, בפא, ב .6
  :ָמר ָאַמר

ּלא"" ׁש  ׁשֶ ּמֵ ִתי ֲאׁשַ ּום ָיֵפר" ִמטָּ ָבִרים ִמׁשּ ינוֹ  ּדְ ּבֵ   . "ְלֵביָנּה  ׁשֶ
  

ֵמי ֵהיִכי   ? ּדָ
ִמיׁשִ  ֲהָנַאת: "ָאְמָרהּדְ  :ִאיֵליָמא ׁשְ ה", ָעֶליךָ  יּתַ   ? ֲהָפָרה ִלי ָלּמָ

ֶדת ָהא   ! ֵליּה  ְמׁשּוְעּבֶ
  

א אֹוֶמֶרת ֶאלָּ ךָ  ֲהָנַאת" :ּבְ ִמיׁשְ ׁשְ ֲהָנא ּוְכַרב ,"ָעַלי ּתַ   , ּכָ
ֲהָנא ַרב ָאַמרּדְ    : ּכָ
י ֲהָנַאת" ִמיׁשִ ׁשְ ּתוֹ  ּכֹוָפּה  -" ָעֶליךָ  ּתַ ׁשְ ּמַ   . ּוְמׁשַ
ךָ  ֲהָנַאת" ִמיׁשְ ׁשְ   , רָיֵפ  -" ָעַלי ּתַ

ֵאין ָבר ָהָאָדם ֶאת ַמֲאִכיִלין ׁשֶ   . לוֹ  ֶהָאסּור ּדָ
  
  

ָנא ַמאן ַתְנָיא ָהא ּתְ   : ּדְ
ָבִרים" ִרים ּדְ ֶהן ָנֲהגוּ  ַוֲאֵחִרים ַהּמּותָּ ה ִאי -  ִאיּסּור ּבָ אי ַאתָּ ַ ֶהם ִלְנהֹוג ַרׁשּ ר ּבָ ֵדי ֶהיתֵּ ָלן ּכְ   , ְלַבטְּ

ּום ֱאַמר ִמׁשּ ּנֶ ָברוֹ  ַיֵחל לֹא" :ׁשֶ   . "ּדְ
ָבר   : ַאֵחר ּדָ

ָברוֹ  ַיֵחל לֹא" אן -  "ּדְ ֵאין ָחָכם ְלַתְלִמיד ִמּכָ   . "ַעְצמוֹ  ִנְדֵרי ֵמֵפר ׁשֶ
י    ?ַמּנִ

  
ן ְמִליֵאל ַרּבָ   . ִהיא ּגַ

  

 רש"י

דברים המותרים ואחרים 
. אי אתה רשאי שנהגו בו איסור

לנהוג כו' מני רשב''ג היא. 
דאמר לעיל יפר לה הואיל ונהגה 
בו איסור והיא סבורה שתהא 

וג אסורה להציע לו מטתו ולמז
כוס אינו רשאי לנהוג בהן היתר 

   אא''כ מפר לה:
. משום שנאמר לא יחל דברו

דאינו רשאי לבטל דבריה ולנהוג 
   בהן היתר אא''כ מפר לה:
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        פב, אפב, אפב, אפב, א    ––––פא, ב פא, ב פא, ב פא, ב  .7
ָעא יּה  ּבְ   : ַנְחָמן ַרבֵמ  ָרָבא ִמיּנֵ

ִמיׁש  ׁשְ ה ּתַ ּטָ ַנן, ַהּמִ ָב  אוֹ  הּוא ֶנֶפׁש  ִעיּנּוי ְלַרּבָ ינוֹ  ִריםּדְ ּבֵ   ? ְלֵביָנּה  ׁשֶ
  

  : ֵליּה  ָאַמר
ֵניתּוָה     :ּתְ

הּוִדים ִמן ֲאִני ּוְנטּוָלה"      - ַהּיְ
ּתוֹ , ֶחְלקוֹ  ָיֵפר  פב,א ׁשְ ּמַ   . ּוְמׁשַ

הּוִדים ִמן ְנטּוָלה ּוְתֵהא   . (נדרים צ:) "ַהּיְ
אי, ָהֵוי ֶנֶפׁש  ִעּנּוי ֶנֶדר :ָאְמַרּתְ  ְוִאי ֵהא" ַאּמַ הּוִדים ִמן ְנטּוָלה תְּ   ! "ַהּיְ

ַמע ּה  ׁשְ ָבִרים :ִמיּנָ ינוֹ  ּדְ ּבֵ   . ָהְוָיין ְלֵביָנּה  ׁשֶ
  

ַנן ֵעי ְלַרּבָ ּבָ ּום, ְלךָ  ּתִ הּוִדים ִמן ֲאִני ְנטּוָלה"ּדְ  ִמׁשּ י -  "ַהּיְ    .ָלּה  ָקָתֵני יֹוֵסי ַרּבִ
  
  : הּוָנא ַרב ָאַמרּדְ 

יּה  יְרִקין ּכּולֵּ י ּפִ   . ִהיא יֹוֵסי ַרּבִ
  

אי    ?ִמּמַ
  

יָון ָקָתֵני ּכֵ    :ּדְ
י"   , "ֶנֶפׁש  ִעיּנּוי ִנְדֵרי ֵאּלוּ  ֵאין :אֹוֵמר יֹוֵסי ַרּבִ

ה ְבֵרי, ָיֵפר ֶזה ֲהֵרי" :ְלִמיְתָנא ּתוּ  ֵליּה  ָלּמָ י ּדִ   ? "יֹוֵסי ַרּבִ
ַמע ּה  ׁשְ אן :ִמיּנָ י ְוֵאיָלךְ  ִמּכָ   . ִהיא יֹוֵסי ַרּבִ

  
  
  
  
  

 רש"י

האומרת נטולה אני מן 
. מודרת אני מהם היהודים

מתשמיש שלא יהנה שום יהודי 
  ממנה:

 . שתהא מותרת לו:יפר חלקו
. םותהא נטולה מן היהודי

לכשתתגרש שתהא אסורה 
   לעלמא:

ואמאי תהא נטולה מן 
. כשמגרשה והאמר היהודים

לעיל דברים שיש בהן עינוי נפש 
מפר בין לעצמו בין לאחרים 
אלא מדקתני ותהא נטולה מן 
היהודים דאינו יכול להפר ש''מ 
משום דדברים שבינו לבינה 

   הויין:
. אי עינוי נפש לרבנן תבעי לך

ינו לבינה הוא אי דברים שב
דמהכא ליכא למשמע מינה 
מידי אליבייהו: משום דנטולה 
אני מן היהודים רבי יוסי קתני 
לה דיאמר רב הונא כוליה 
פירקין. כולהו סתמי דמתניתין 
ר' יוסי תני להו: ממאי מדקתני 
ר' יוסי אומר אין אלו וכו' למה 
לי תו למיתני הרי זה יפר דברי 
ר' יוסי. דלא צריך דהא אכתי 

כא מאן דפליג ש''מ דמכאן לי
ואילך הוויין כולהו סתמי כרבי 

   יוסי:
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        בבבב- - - - פב, אפב, אפב, אפב, א .8
מּוֵאל ָאַמר ֵמיּה  ׁשְ ְ   : ֵלִויּדְ  ִמׁשּ

ל ַעל ְנָדִרים ּכָ ּתוֹ  ֵמֵפר ּבַ   , ְלִאׁשְ
לֹוִני ַעל ֲהָנָאִתי" ִמן חּוץ ֵאינוֹ  - " ּפְ   . ֵמֵפר ׁשֶ
לֹוִני ֲהָנַאת" :ֲאָבל   . ֵמֵפר - " ָעַלי ּפְ

  
ַנן    :ּתְ

ירֹות"" ִדיָנה ָלּה  ָיִביא - " ָעַלי זוֹ  ְמִדיָנה ּפֵ   !"ַאֶחֶרת ִמּמְ
  

  : יֹוֵסף ַרב ָאַמר
ָקָא  ִביא" :ְמָרהּדְ ּתָ   . "ׁשֶ

  
א ַמע ּתָ    :ׁשְ

ירֹות""   ! "ְלָהֵפר ָיכֹול ֵאין -" ָעַלי ֶזה ֶחְנָוִני ּפֵ
  

ָקא ,ַנִמי ָהָכא ִביא" :ָאְמָרה ּדְ ּתָ ה ׁשֶ   ".ַאּתָ
  
ְרָנָסתוֹ  ָהְיָתה לֹא" א ּפַ ּנוּ  ֶאּלָ   . "ָיֵפר ֶזה ֲהֵרי -  ִמּמֶ

ָקא :ָאְמַרּתְ  ְוִאי ִביא" ָאְמָרה ּדְ ּתָ הַא  ׁשֶ אי", ּתָ   ? ָיֵפר ַאּמַ
א ֵסיָפא ֶאלָּ ַעל ַמְייֵתי לֹאּדְ  ִמּדְ א, ָהֵוי ּבַ ָקא ֵריׁשָ   ! ִהיא ָמְייָתא ּדְ

  
א    ,ֶאלָּ

א ָקא -  "ְלָהֵפר ָיכֹול ֵאין" ֵריׁשָ   .  ִהיא ָמְייָתא ּדְ
י ּוַמְתִניִתין  פב,ב   , ִהיא יֹוֵסי ַרּבִ

יּה : הּוָנא ַרב ָאַמרּדְ  ְרִקין ּכּוּלֵ   . ִהיא יֹוֵסי יַרּבִ  ּפִ
  

   ?"ְלָהֵפר ָיכֹול ֵאין" ּוַמאי
ּום   , ֶנֶפׁש  ִעיּנּוי ִמׁשּ

ינוֹ  ְנָדִרים ֵמֵפר ֲאָבל ּבֵ   . ְלֵביָנּה  ׁשֶ
  
  

 רש"י

   . של עינוי נפש:כל נדרים
חוץ מן הנאתי על פלוני שאינו 

. דלא הוי לא נדרי עינוי נפש מפר
   ולא דברים שבינו לבינה:

. שלא אבל אמרה הנאת פלוגי עלי
אהנה ממנו יפר דהוי ליה נדרי 

   עינוי נפש:
. היינו דומיא נה זו עליפירות מדי

דהנאת פלוני עלי וקתני יביא לה 
   ממדינה אחרת דאין יכול להפר:

. כי קתני יביא לה אמר רב יוסף
ממדינה אחרת דאמרה פירות 
מדינה זו שתביא מן השוק עלי 
אבל מה שמביאין לה אחרים או 
היא עצמה יכולה ליהנות מהן 
הלכך לא יפר דלא הוי עינוי כלל 

מרי פירות המדינה דלא אסרה לג
עליה אלא אותן שיביא לה הוא 
אבל הנאת פירות עלי דקאסרה על 
נפשה לגמרי בין ע''י עצמו בין ע''י 
 אחרים התם הוי עינוי הלכך יפר:

. היינו דומיא דהנאת פירות חנווני
   פלוני עלי וקתני לא יפר:

הכא נמי כו' והא מדקתני סיפא 
. אם לא היתה פרנסתו אלא ממנו

אינו רגיל ליקח אלא שהבעל 
מאותו חנווני ולא מאחר לפי 
שאינו מאמינו וזה אינו מאמין 

   אלא לבעל ולא לשלוחו:
. ויביא לה ומדהך הרי זה יפר

רישא דקא אתיא איהי תו לא 
אפשר לאוקומה שתביא אתה 
דאם איתא דקא מייתי הוא 
מיתוקמא כשתביא והדר קושיין 

   לדוכתה:
. לעולם ודאי כדקאמרת אלא
א דקא מייתא היא ואפי' הכי ריש

לא קשיא ליה לשמואל דמתני' ר' 
   יוסי היא:

. מאי אינו יכול להפר דקתני
ואע''ג דקאמר פירות מדינה זו 
ופירות חנווני זה סתם לאו 
למשמע דאינו יפול להפר לגמרי 
אלא אעינוי נפש קאמר אבל מפר 
משום דברים שבינו לבינה שאפשר 
לעצמו ולא לאחרים והא דאמר 
שמואל משמיה דלוי דהנאת פלוני 
עלי מפר בין לעצמו בין לאחרים 
רבנן היא דעינוי נפש הוי: נ''א 
אלא הא דקתני סיפא אם לא 
היתה פרנסתו אלא ממנו 
שהחנווני מהנהו לבעל בחנם הוי 
רישא דקתני פירות חנווני זה עלי 
כגון דקא מייתא היא כלומר 
דאורחיה דחנווני למיתב ליה 

כא בין בבא דרישא בחנם ומאי אי
לבבא דסיפא אלא בבא דסיפא הוי 
מן חנווני כדקתני אם לא היתה 
פרנסתו אלא ממנו ובבא דרישא 
לא רמיא פרנסתו עילויה אלא 
זימנא הוי דקא יהיב ליה 
מפירותיו וקאמר דאינו יכול להפר 
ואע''ג דהוי כמאן דאמר הנאת 
פלוני עלי והוי תיובתא דשמואל 

מפר והא  דאמר הנאת פלוני עלי
דקא מייתא איהי לאו דוקא דהוא 
הדין דקמייתי בעל אלא איידי 
דסיפא נקט בשל בעל נקיט ברישא 

   בדידה וקאמר כגון דאתיא איהי:
. דקתני פירות חנווני אלא רישא

זה עלי רבי יוסי היא כדקאמר 
  לעיל:

. בולה פירקא ר' יוסי קתני לה
ואנא נמי הכי קא אמינא דכי 

עלי מפר לעצמו אמרה הנאת פלוני 
אבל לא לאחרים כשאר דברים 
שבינו לבינה אבל לרבנן (אינו) 

   יכול:
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        פג, בפג, בפג, בפג, ב    ––––פב, ב פב, ב פב, ב פב, ב  .9
מּוֵאל ָאַמר ְיהּוָדה ַרב ָאַמר   : ׁשְ
י ָנְדָרה ּתֵ ְ רֹות ִמׁשּ   , ִכּכָ

ַאַחת ה - ּבְ   , ִמְתַעּנָ
ה ֵאין - ּוְבַאַחת    .ִמְתַעּנָ

הּוא ִמּתֹוךְ  הלַ  ֵמֵפר ׁשֶ ֵאין ֵמֵפר ,ִמְתַעּנָ ה 1ְלׁשֶ   . ִמְתַעּנָ
  
י ָאַמר ַאִסי ַרבוְ    : יֹוָחָנן ַרּבִ

ה ֵמֵפר ְתַעּנָ   , ַלּמִ
ֵאין ֵמֵפר ְוֵאין ה ְלׁשֶ   . ִמְתַעּנָ

  
ָאְמֵריוְ  א ּדְ    :ִאיּכָ
  

ָעא יּה  ּבְ יֵמ  ַאִסי ַרב ִמיּנֵ   : יֹוָחָנן ַרּבִ
י ָנְדָרה ּתֵ ְ רֹותכִ  ִמׁשּ   , ּכָ

ַאַחת ה – ּבְ    ,ִמְתַעּנָ
ה ֵאין - ּוְבַאַחת   , ִמְתַעּנָ

  ? ַמהוּ 
  

  : ֵליּה  ָאַמר
ה ֵמֵפר   , ְלִמְתַעּנָ
ֵאין ֵמֵפר ְוֵאין ה ְלׁשֶ   . ִמְתַעּנָ

  
  : ֵאיִתיֵביּה 

ה" ָ ָנְדָרה ָהִאׁשּ ָנִזיר ׁשֶ ָאה, ַיִין ׁשֹוָתה ְוָהְיָתה, ּבְ ּמְ ִתים ּוִמטַּ      -  ַלּמֵ
ִעים ֶאת סֹוֶפֶגת זוֹ  יֲהֵר   פג,א   . ָהַאְרּבָ

ְעָלּה  ָלּה  ֵהֶפר ֵהֵפר ָיְדָעה לֹא ְוִהיא ּבַ ָאה ַיִין ׁשֹוָתה ְוָהְיָתה, ָלּה  ׁשֶ ּמְ ִתים ּוִמיטַּ    – ַלּמֵ
ִעים ֶאת סֹוֶפֶגת ֵאיָנּה    . (נזיר כג.) "ָהַאְרּבָ

ה ֵמֵפר :ָאְמַרּתְ  ְוִאי ֵאין ֵמֵפר ְוֵאין ,ַלִמְתַעּנָ הִמְתַע  ְלׁשֶ    ,ּנָ
ְלָמא ִאית ַיִין ִמן ּדִ   , ָלּה  ֵהֵפר -  ַצֲעָרא ָלּה  ּדְ

  , ָלּה  ֵהֵפר לֹא - ָזג ּוִמן ַחְרָצן ִמן
ָהא   . ַצֲעָרא ָלּה  ִאית ָלא ּדְ

ְסּפֹוג ִעים ֶאת ְוּתִ   ! ָהַאְרּבָ
  

  : יֹוֵסף ַרב ָאַמר
  . ַלֲחָצִאין ְנִזירּות ֵאין

  
ֵיי ֵליּה  ָאַמר   : ַאּבַ

ן ָהא א ְנִזירּות ִציַלֲח  ָקְרּבָ   ?! ִאיּכָ
  

א ֵיי ָאַמר ֶאלָּ   : ַאּבַ
  , ַלֲחָצִאין ְנִזירּות ֵאין

ן ְוֵאין   . ַלֲחָצִאין ָקְרּבָ
   

   :ֵמיִתיֵבי
ה" ָ ְדָרה ָהִאׁשּ ּנָ ָנִזיר ׁשֶ ה ּבְ ּה  ְוִהְפִריׁשָ ֶהְמתָּ    ,ּבְ

ךְ  ְוַאַחר ְעָלּה  ָלּה  ֵהֵפר ּכָ    ,ּבַ
את -  ְמִביָאה   , ָהעֹוף ַחטַּ

  . "ָהעֹוף עֹוַלת - ְמִביָאה ּה ְוֵאינָ 
ן ֵאין ,ָאְמַרּתְ  ְוִאי אי, ְנִזירּות ַלֲחִצי ָקְרּבָ את ְמִביָאה ַאּמַ   ? ָהעֹוף ַחּטַ

  
א ן ֵיׁש  ,ַמאי ְוֶאּלָ   ? ְנִזירּות ַלֲחִצי ָקְרּבָ
לֹׁש  ֵהמֹות ׁשָ ֵעי ּבְ את :ְלַאּתּוֵיי ּבָ ָלִמים עֹוָלה ַחּטַ   !ּוׁשְ

                                                             
1
  התיקון ע"פ מספר ראשונים.  

 רש"י

. באחת מתענה ובאחת אין מתענה
שאם לא תאכל האחת תהא רעיבה 
ואיכא עינוי ואם תאכל האחת תהא 
שביעה ושוב אין צריכה לשניה ולית 

   בה בשניה משום עינוי:
. לפי מתוך שמפר לאותה שמתענה

   עינוי נפש:שהוא 
. דבאותה מפר נמי לשאין מתענה

הפרה שהפר למתענה עלתה הפרה 
נמי לאותה שאינה מתענה ומותרת 
בשניהן הואיל ונדרה ביחד ואית 
דמפרשי באחת מתענה שהאחת פת 
נקיה וטובה ואם אינה אוכלת ממנה 
איכא עינוי ובאחת אינה מתענה 
שהיא פת סובין ואינה חוששת ממנה 

לא תאכלנה אפי' הכי  וליכא עינוי אם
   מותרת כשמפר למתענה:

. דאינו ואין מפר לשאינה מתענה
מופר בהפרת האחרת ויחזור ויפר לה 
אי אפשר לפי שאינן לא נדרי עינוי 
נפש ולא דברים שבינו לבינה אי נמי 
למ''ד כל כי האי גוונא הוי דברים 
שבינו לבינה ואי קשיא הא קי''ל נדר 

ני מילי שהותר מקצתו הותר כולו ה
בהפרת חכם דעדיפא אבל בהפרת 

  בעל לא אמרינן הכי:
. הפר לה בעלה והיא לא ידיעה כו'

ואמאי אינה סופגת אע''ג דהפר לה 
תספוג דהא אמרינן במס' נזיר בפרק 
מי שאמר הריני נזיר אישה הפרם וה' 
יסלח לה באשה שהפר לה בעלה והיא 
לא ידעה הכתוב מדבר שהיא צריכה 

סבר בעל מיעקר סליחה וכפרה דק
   עקר:

ואי אמרת מפר למתענה ואין מפר 
. הא הוי נמי יין זג לשאינה מתענה

וחרצן דומיא דשתי ככרות דמתענה 
ליין ואין מתענה לזג וחרצן ואמאי 
קתני אינה סופגת את הארבעים 

   דמשמע דמפר לה מכל וכל:
. דאית דלמא מיין דאית לה צערא

ביה משום עינוי הוא דהפר לה ולא 
ג וחרצן אלא מדקתני אינה סופגת מז

ש''מ דמיפר לה נמי מזג וחרצן 
   באותה הפרה דיין וקשיא לר' יוחנן:

. כדאמרינן בפ' אין נזירות לחצאין
הריני נזיר מן הגרוגרות (נזיר יא.) 
והכי הוא אומר הריני נזיר על מנת 
שאהא שותה יין ומטמא למתים הרי 
זה נזיר ואסור בכולן ומפרש בברייתא 

ני שהתנה על מה שכתוב בתורה מפ
   הכא נמי כי מפר לה בעלה מפר הכל:

אמר ליה אביי הא קרבן לחצי נזירות 
. בתמיה דאי אמר הריני חצי איכא

נזיר מביא חצי קרבן והא קיימא לן 
דלא אשכחן נזירות לפלגא אלא אי 
לרבנן הוי נזיר גמור ואסור מכל אי 
לר''ש דפליג עלייהו לא הוי נזיר כלל 

ר אינו נזיר עד שיזיר מכולן ואי דאמ
בעית למימר דיש קרבן לחצי נזירות 
אמינא נמי דיש נזירות לחצאין אפילו 
לענין מלקות ואיכא לפרוכיה נמי 

   כדמעיקרא:
. היום ואינה מביאה חטאת העוף

צריכה להביא עולת העוף והתם 
מפרש בגמ' למאי הלכתא מביאה 

   חטאת העוף טפי מחטאת בהמה:
. משום נזירות ת העוףמביאה חטא

שעשתה קודם שהפר לה בעלה דכיון 
דמפר בעלה הוה כחצי נזירות דאילו 
כי מפר בעל אינו מפר אלא מה 
שעתיד לבא אבל מעיקרא אינו מפר 
דקודם הפרה כדקאי קאי והתם 
במסכת נזיר קא דייק דבעל מיגז גייז 
והיכא דהפר לה ונמצאו דברים 
שעשתה קודם הפרה שנטמאת 

   ופגת את הארבעים:למתים ס
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א ןָק  ֵאין ְלעֹוָלם, ֶאלָּ   . ְנִזירּות ַלֲחִצי ְרּבָ

את ָמְתָיא ָהעֹוף ְוַחּטַ ּום - ּדְ אתּדְ  ִמׁשּ ֵפק ַעל 2ַאְתָיא ָהעֹוף ַחּטַ   . ַהּסָ
  

   :ֵאיִתיֵביּה 
ה" ָ ְדָרה ָהִאׁשּ ּנָ ָנִזיר ׁשֶ   , ְוִנְטֵמאת ּבְ

ךְ  ְוַאַחר ְעָלּה  ָלּה  ֵהֵפר ּכָ    – ּבַ
את -  ְמִביָאה    ,ָהעֹוף ַחטַּ

  . "ָהעֹוף ַלתעוֹ  -  ְמִביָאה ְוֵאין
ה ֵמֵפר ,ָאְמַרּתְ  ְוִאי ֵאין ֵמֵפר ְוֵאין ,ַלִמְתַעּנָ ה ְלׁשֶ     !ִמְתַעּנָ

ְלָמא   פג,ב ִין ּדִ ִאית ִמּיַ   , ָלּה  ֵהֵפר - ַצֲעָרא ָלּה  ּדְ
ֵלית, ֵמת ִמּטּוְמַאת   ! ָלּה  ֵהֵפר לֹא - ַצֲעָרא ָלּה  ּדְ

  
  , ַצֲעָרא ָלּה  ִאית ַנִמי - ֵמת ִמּטּוְמַאת: ָאְמִרי

ְכִתיב ן ְוַהַחי" :ּדִ   , )ב, ז קהלת( "ִלּבוֹ  ֶאל ִיּתֵ
   :ְוַתְנָיא

י ָהָיה"   : אֹוֵמר ֵמִאיר ַרּבִ
ְכִתיב ַמאי ן ְוַהַחי" :ּדִ   ?"ִלּבוֹ  ֶאל ִיּתֵ

ִיְסּפֹוד דּון - ּדְ   , ֵליּה  ִיְסּפְ
ִיְבּכּון    ,ֵליּה  ִיְבּכּון - ּדְ
ר ִיְקּבַ רּוֵניּה  – ּדְ   . "ִיְקּבְ

  

                                                             
2
  תיקון גירסה על פי הר"ן, רשב"א, תוספות רי"ד ועוד  

 רש"י

. אהכי מתיא וחטאת העוף
דמשום הכי אינה צריכה להביא 
ולא כלום דהא הפר לה אלא 
משום דר' אלעזר הקפר דאמר 
הנזיר מביא חטאת על שציער 
עצמו מן היין ומביאה זו חטאת 

   העוף נמי:
. דאמור ציערה עצמה על הספק

מן היין מתחלת הנדר עד שעת 
טאת העוף הפרה דאשכחן דח

אתיא נמי על הספק דיולדת 
שהפילה ואין ידוע מה הפילה 
אם חתיכה אם ולד מביאה 
חטאת העוף והואיל דאשכחן 
בעלמא דחטאת העוף באה על 
הספק הכא נמי מתיא היא 

   חטאת העוף:
. אהכי האשה שנדרה בנזיר כו'

קאמר דלמא מיין דאית לה 
צערא ופו' דלא אפשר למידק 

  כדדייקינן לעיל:
מא מיין דאית לה צערא דל

. מזג וחרצן לא הפר לה הפר
דהא אמרת אין נזירות לחצאין 
אהכי קאמר דמפר כולו ולא 
שייר אלא טומאת מת משום 
דלא אפשר ליה להפר לה ותייתי 
נמי עולת העוף דהא חייל עלה 
 אכתי נזירות לענין טומאה:

. ודאי הוי נמי אמרי טומאת מת
בכלל הפרה משום דאית לה 

כדכתיב קרא והחי יתן צערא 
 אל לבו והויא עינוי נפש:

. כלומר דיספוד יספדון ליה כו'
יספוד לאינשי כי היכי דיספדון 
ליה נמי והיינו והחי יתן אל לבו 
שישתדל לעשות עם אחרים כדי 
שיזכה ויעשה לו כמו כן ולעיל 
מיניה כתיב טוב ללכת אל בית 

   אבל וגו':
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        , א, א, א, אפדפדפדפד    ––––    פג, בפג, בפג, בפג, ב .10
ָנה             ִמׁשְ

ֲאִני קֹוָנם" ִרּיֹות ֶנֱהָנה ׁשֶ   , ְלָהֵפר ָיכֹול ֵאינוֹ  -  "ַלּבְ
ְכָחה, ֶלֶקט: ּבְ  ֵליָהנֹות ִהיא ְיכֹוָלהוִ    . ּוְבֵפָאה, ׁשִ
ם ֲהִניםּכֹ קֹוָנם" לוּ  - " ִלי ֶנֱהִנים ְלִוּיִ ְרחוֹ  ַעל ִיטְּ   . ּכָ
ם ֵאּלוּ  ֲהִניםּכֹ" לוּ  -" ִלי ֶנֱהִנים ֵאּלוּ  ּוְלִוּיִ   . ֲאֵחִרים ִיטְּ
  

ָמָרא             ּגְ

ר :ַאְלָמא ִמְתְזָנה ֶאְפׁשָ יֵליּה  ּדְ   .  ִמּדִ
ָלל ַב  ִמּכְ ְכַלל ָלאו ַעלּדְ ִרּיֹות ּבִ   . הּוא ּבְ
ֶלֶקט ֵליָהנֹות ְיכֹוָלה" :ֵסיָפא ֵאיָמא ְכָחה ּבְ   , "ּוֵפָאה ׁשִ

ַב ִמ  ֲאָבל   , ָאְכָלה לֹא ַעלּדְ
ַעל :ַאְלָמא ְכַלל ּבַ ִריּ  ּבִ   ! הּוא ֹותּבְ

  
א ָאַמר   : עּוּלָ

ַעל ְלעֹוָלם ּבַ
ְכַלל ָלאו -  1 ִרּיֹות ּבִ   . הּוא ּבְ

ֵני "ְלָהֵפר ָיכֹול ֵאין" ,ְועֹוד כֹוָלה ִמּפְ ּיְ ֶלֶקט ֵליָהנֹות ׁשֶ ְכָחה ּבְ   . ּוֵפָאה ׁשִ
  

  : ָאַמר ָרָבא
ַעל ְלעֹוָלם ְכַלל ּבַ ִרּיֹות ּבִ   , הּוא ּבְ

ַעם ּוַמה    :ָקָאַמר ּטַ
   ?ְלָהֵפר ָיכֹול ֵאין ַעםּטַ  ַמה

ֵני כֹוָלה ִמּפְ ּיְ ֶלֶקט ֵליָהנֹות ׁשֶ ְכָחה ּבְ   . ּוֵפָאה ׁשִ
  

  : ָאַמר ַנְחָמן ַרב
ַעל ְלעֹוָלם ְכַלל ָלאו ּבַ ִרּיֹות ּבִ   . הּוא ּבְ

ה :ָקָתֵני ְוָהִכי ְרׁשָ ֶלֶקט ֵליָהנֹות ְיכֹוָלה, ִנְתּגָ ְכָחה ּבְ   .  ּוֵפָאה ׁשִ
  

  : ַנְחָמן ַרבלְ  ָבאָר  ֵאיִתיֵביּה   פד,א
ְכַלל ָלאו ּוַבַעל ִרּיֹות ּבִ    !?הּוא ּבְ
   :ְוָהְתַנן

הּוִדים ִמן ֲאִני ְנטּוָלה" ּתוֹ  ּוְתֵהא, ֶחְלקוֹ  ָיֵפר - "ַהּיְ ׁשְ ּמַ   , ְמׁשַ
הּוִדים ִמן ְנטּוָלה ּוְתֵהא   . (נדרים צ:) "ַהּיְ

ַעל ,ָאְמַרּתְ  ְוִאי ְכַלל ָלאו ּבַ ִרּיֹות ּבִ   ! ְלעֹוָלם ָלּה  ְוָיֵפר, ֵהן ֶנֶפׁש  ִעיּנּוי ְדֵרינִ  -  הּוא ּבְ
  

     :2ֵליּה  ָאַמר
אֵני מֹוְכָחא ,ָהָכא ׁשָ ָתא ּדְ ָרא ַעלּדְ  ִמּלְ ּה  ָקָאְסָרה ֶהיּתֵ   . ַנְפׁשָ

  
  
  
  

                                                             
1
  הוגה על פי הגהות הב"ח  

2
  ְלךָ ְלךָ ְלךָ ְלךָ     ֵאיָמאֵאיָמאֵאיָמאֵאיָמא הוגה על פי כתבי יד. גירסת הדפוס:  

 רש"י

  מתני' 
. קונם לבריות קונם שאני נהנה

   יהא עלי כל מה שאהנה מן הבריות:
אינו יכול להפר ויכולה ליהנות 

. דלא של בריות מלקט שבחה ופאה
  הן אלא של הפקר: 

  
   גמ'

דאין יכול להפר משמע  מדקאמר
דאין בנדר הזה עינוי נפש משום 

  דיכולה להתפרנס משלו: 
אימא סיפא יכולה ליהנות בלקט 

א מצי שכחה ופאה אבל משל בעל ל
. אלמא דבעל בכלל בריות אכלה
  הוא: 

ה''ג אמר עולא לעולם בעל לאו 
בכלל בריות הוא חדא ועודי קתני 

. ואין יכול להפר דמתניתין כו'
אכ''ע קמהדר דאין יכול להפר 
אליבא דכ''ע משום דלאו נדרי עינוי 
נפש הויין ולאו דברים שבינו 

   לבינה:
רב נחמן אמר לעולם בעל לאו בכלל 

. והאי דקאמר אין יכול להפר תבריו
  א''צ להפר קאמר: 

 ויכולה ליהנות בלקט כו'
מציא  משנתגרשה קאמר דהתם לא

  לאיתהנויי מבעל:
. דאמר איתיביה רבא לרב נחמן
   בעל לאו בכלל בריות הוא:

. ותהא נטולה מן היהודים
לכשתתגרש אסורה לינשא דהכי 
קאמרה ונטולה אני מן היהודים 

דהיינו דומיא  שלא אהנה מתשמישו
דהנאת תשמישך עלי וכדרב דאנר 
כל כי האי גוונא חייל נדרא והשתא 
מיהדר לאיתויי תיובתא דרב נחמן 
אי אמרת בשלמא בעל בכלל בריות 
הוא אהכי יפר חלקו דכי אמרה 
נטולה אני מן היהודים הוי בעל 
בכלל ואיתסר ליה מתשמיש והוו 
להו דברים שבינו לבינה ואהכי יפר 

שהיא ברשותו ולכי נפקא כל זמן 
מיניה חיילא נדרא כשאר דברים 
שבינו לבינה היינו דקתני ותהא 
נטולה מן היהודים לכשתצא 
מרשותו של זה שאינה יכולה לינשא 

  לאחרים: 
הוי בכלל  אלא אי אמרת דבעל לא

ותפשוט דכי אמרה ונטולה  בריות
אני מן היהודים דלא הוי בעל בכלל 

נפש הוא  משום דאמרינן נדרי עינוי
הואיל ולכשתתגרש או תתאלמן לא 
תוכל להנשא לכל אדם אהכי קרי 
ליה מהשתא עינוי נפש אע''ג 
דהשתא כל זמן שהיא תחתיו אינו 
עינוי נפש דידה והואיל ועינוי נפש 
אינון אמאי יפר חלקו כשתצא 
מתחתיו חל הנדר ויפר לה לעולם 
כשאר נדרי עינוי נפש אלא ש''מ 

א ובנדרים דבעל בכלל בריות הו
שבינו לבינה הוא מאן דפריך הכי 
ס''ל דאי לאו משום דבעל בכלל 
בריות הוא הוה אמינא דתשמיש 
עינוי נפש הוא ודלא כרב נחמן 
דאמר לעיל דתשמיש דברים שבינו 

   לבינה הוא אליבא דר' יוסי:
שאני הכא דמוכחא מילתא דעל 

. כלומר היתרא קאסרא נפשה
אבעל קאסרה נפשה משום 

ה היא דמשתריא אבל לשאר דלדידי
עלמא לא אצטריכא למידר דלא קא 

   משתריא בהכי דאשת איש היא:
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        בבבב- - - - פד, אפד, אפד, אפד, א .11
ֶלֶקט ֵליָהנֹות ְיכֹוָלה" ְכָחה ּבְ   . "ּוֵפָאה ׁשִ
  

ר ָקָתֵני ְולֹא   . ָעִני ּוְבַמֲעׂשַ
   :ַרְייָתאְב ּבִ  ְוָהַתְנָיא

ר"   ! "ָעִני ּוְבַמֲעׂשַ
  

  : יֹוֵסף ַרב ָאַמר
ָיא לֹא    :ַקׁשְ
י -  ָהא   , ֱאִליֶעֶזר ַרּבִ
ַנן – ָהא    .ַרּבָ

  
ְתַנן    :ּדִ

י"   : אֹוֵמר ֱאִליֶעֶזר ַרּבִ
ם ִלְקרֹות ָצִריךְ  ָאָדם ֵאין ר ַעל ׁשֵ ל ָעִני ַמְעׂשַ ַמאי ׁשֶ   .  ּדְ

  : אֹוְמִרים ֲחָכִמיםוַ    פד,ב
ם קֹוֵרא   . (דמאי ד,ג) "ְלַהְפִריׁש  ָצִריךְ  ְוֵאין, ׁשֵ

ָאַמר ְלַמאן ָלאו ַמאי    – טֹוֵבל ְסֵפקוֹ  ּדְ
ִאית ְוֵכיָון, ֲהָנָאה טֹוַבת ֵליּה  ִאית :ָקָסַבר ָיא לֹא ֲהָנָאה טֹוַבת ֵליּה  ּדְ   . ְמַהּנְ
ָאַמר ּוְלַמאן ם קֹוֵרא 1ֵאינוֹ  :ּדְ    – ׁשֵ
ֵפקוֹ  ְוָכל ,טֹוֵבל ֵאינוֹ  ְסֵפקוֹ : ָקָסַבר ּסְ ֵריוְ , ֲהָנָאה טֹוַבת ֵליּה  ֵלית טֹוֵבל ֵאינוֹ  ׁשֶ   . ְלִאיְתַהּנּוֵיי ֵליּה  ׁשָ

  
ֵיי ֵליּה  ָאַמר   : ַאּבַ

י כּוּלֵ   , טֹוֵבל ְסֵפקוֹ  ָעְלָמא ּדְ
יוְ  ַנן ֱאִליֶעֶזר ַרּבִ ָהא ְוַרּבָ   :יְלגֵ ָקִמיּפְ  ּבְ

י דוּ  לֹא: ָסַבר ֱאִליֶעֶזר ַרּבִ י ֶנְחׁשְ ר ַעל ָאֶרץָה  ַעּמֵ     . ָעִני ַמֲעׂשַ
יָון ַקל ָעִני ְוָהֵוי ִנְכֵסיּה  ַמְפַקר ִאיּלוּ דּ  ּכֵ ֵסיָדא ֵליּה  ֵלית ,הּוא ֵליּה  ּוׁשְ   . ּפְ

ַנן ִמיְרַתת ,ִאיִניׁש  ַמְפַקר ָלא ִנְכֵסיּה  :ָסְבִרי ְוַרּבָ ְלָמא ,ּדְ הוּ  ָזֵכי ּדִ    .ַאֲחִריָנא ִאיִניׁש  ּבְ
ךְ  דוּ  :ִהְלּכָ   . ֶנְחׁשְ

  
  : אֹוֵמר ָבאָר 

אן ר - ּכָ ַמְעׂשַ ק ָעִני ּבְ ְתַחּלֵ תֹוךְ  ַהּמִ ִית ּבְ   , ַהּבַ
ְכִתיָבא יּה  ּדִ ה": ְנִתיָנה ּבֵ ִוי ְוָנַתּתָ ר ַלּלֵ 2"ַלּגֵ

ּום - )יב, כו דברים(    . ְלִאיְתַהּנּוֵיי ֵליּה  ָאסּור ָהִכי ִמׁשּ
אן ר  - ּכָ ַמְעׂשַ ק ָעִני ּבְ ְתַחּלֵ תֹוךְ  ַהּמִ ָרנוֹ  ּבְ   . תַהּגְ
יָון ְכִתיב ּכֵ יּה  ּדִ ְחּתָ " :ּבֵ ָעֶריךָ  ְוִהּנַ ׁשְ 3"ּבִ

ֵרי - )כח, יד דברים(     .ְלִאיְתַהּנּוֵיי ֵליּה  ׁשָ
  
  

                                                             
1
  גירסת הדפוס  

2
ר    ִוי ַלּגֵ ה ַלּלֵ ר ְוָנַתתָּ ֲעׂשֵ ַנת ַהּמַ ת ׁשְ ִליׁשִ ְ ָנה ַהׁשּ ָ ׁשּ בּוָאְתָך ּבַ ר תְּ ל ַמְעׂשַ ר ֶאת ּכָ ה ַלְעׂשֵ י ְתַכּלֶ ֵבעוּ ּכִ ָעֶריָך ְוׂשָ תֹום ְוָלַאְלָמָנה ְוָאְכלּו ִבׁשְ   ַלּיָ

3
   ָ ׁשּ בּוָאְתָך ּבַ ר תְּ ל ַמְעׂשַ ִנים ּתֹוִציא ֶאת ּכָ לֹׁש ׁשָ ָעֶריךָ ִמְקֵצה ׁשָ ׁשְ ְחתָּ ּבִ  ָנה ַהִהוא ְוִהּנַ

 רש"י

. בהך פירקין והתניא בברייתא
   דבמעשר עני מצי לאיתהנויי:

. הלוקח פירות מעם ר' אליעזר אומר
הארץ בשנה השלישית ובא לו להפריש 
מעשר עני אינו צריך לקרות עליו שם 

ר ראשון ליכא מעשר עני דלמעש
למיחש דליתי לוי ראיה דלא יהביה 
עם הארץ וליתיב ליה ולתרומה ליכא 
למיחש דלא נחשדו עמי הארץ על 
התרומה דאית בה עון מיתה ומעשר 
שני ליכא בשנה השלישית אבל 
בתרומת מעשר מיחייב דלא למדנו בה 
עון מיתה אלא מהיקשא דתרומה 
גדולה והואיל ולא כתיב בה בפירוש 

מש''ה לא ציית ע''ה [להיקשא] מיתה 
ולא מפריש ממנה תרומת מעשר ועל 
(אותו) מעשר עני אין צריך לקרות עליו 

  אפילו שם מעשר:
. וחכ''א קורא שם ואין צריך להפריש

אלא נותן עיניו בצד זה ואומר מכאן 
אני נוטל ואוכלו הוא בעצמו דהמוציא 
מחבירו עליו הראיה דאמר ישראל 

א הפרישו עם לעני אייתי ראיה דל
הארץ ויהיבנא לך והכי אמרי' בפ' 
בתרא דסוטה (דף מח.) מעשר ראשון 

   ומעשר עני המע''ה:
. דהיינו מאי לאו מ''ד ספקו אינו טובל

ר''א אומר אינו צריך לקרות שם 
קסבר אפי' במעשר עני ודאי לית ליה 
טובת הנאה אלא כל עני שיבא תחילה 
יטלנו בעל כרחו והואיל דקיל כולי 

אי דאין ספקו טובל איכא נמי האי ה
קילותא דאין בה טובת הנאה מה 
שאין כן בתרומה דספקה טבלה ויש 
בה טובת הנאה כדאמרינן אומר אדם 
לחבירו טול סלע זה ותן תרומתך לבן 
בתי כהן ולמאן דאמר קורא שם כולה 

   מתניתין מתוקמא אליבא דחכמים:
אמר ליה אביי דכולי עלמא ספקו 

לכך מתני' דלא קתני . והטובל כו'
מעשר עני דברי הכל היא דכיון דספקו 
טובל בודאי אית ביה טובת הנאה 
ואהכי אינה יכולה ליהנות ממנו אבל 
ברייתא דקתני דאכלה נמי במעשר עני 

   לא ר' אליעזר היא ולא רבנן:
רבי אליעזר סבר לא נחשדו עמי הארץ 

. דודאי מפרשי על הפרשת מעשר עני
ו דהדר קא אכלי ליה דלא איכפת לה

ליה דכיון דאי בעי מפקר להו לנכסיה 
   כו':

. ודאי נחשדו ולא מפרשי רבנן סברי
והא דאמר דמפקר להו לנכסיה הא לא 
עבדי דסבר אי מפקרנא לנכסאי דלמא 
אתי איניש אחרינא וזכי בהו הלכך 

   נחשדו:
. במעשר עני המתחלק בתוך הבית

לאחר שהכניס תבואתי לאוצר ולא 
ה מעשר עני בגורן לפי הפריש ממנ

שנאנס או שלא מנא עניים ליתן להם 
הלכך כי משכח עניים מיבעי ליה 
למיתב להו ובההוא מעשר כיון דכתיב 
ביה נתינה אית ביה טובת הנאה נמי 
כתרומה דכתיב בה נמי נתינה תתנו 
תרומה לכהן: והא דקתני בברייתא 
דיכולה ליהנות ממעשר עני באותו 

גורן דההוא המתחלק בעוד שהוא ב
כתיב ביה והנחת בשעריך דהיינו 
בשעת הגורן וההוא לית ביה טובת 
הנאה דהא איהו מנח ליה התם ושקיל 
ליה כל מאן דבעי ואהכי שריא 

   לאיתהנויי ביה:
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        פה, אפה, אפה, אפה, א    ––––    פד, בפד, בפד, בפד, ב .12
ם ֲהִניםּכֹ] "קֹוָנם[ לוּ  -  ִלי ֶנֱהִנין ּוְלִוּיִ ְרחֹו" ַעל ִיטְּ   . ּכָ
  

  .ָממֹון ֵאיָנּה  'ֲהָנָאה טֹוַבת' :ַאְלָמא
  

ם ֵאּלוּ  ֲהִניםּכֹ"" :ֵסיָפא ֵאיָמא לוּ  - " ִלי ֶנֱהִנין ֵאּלוּ  ּוְלִוּיִ   , "ֲאֵחִרים ִיטְּ
  . לֹא - ְלָהֵני ֲאָבל

  ! ָממֹון -  'ֲהָנָאה טֹוַבת' :ַאְלָמא
  

ֲעָיא ַרב ָאַמר   : הֹוׁשַ
ָיא ָלא    :ַקׁשְ
י -  ָהא   , ַרּבִ

י - ְוָהא יּבְ  יֹוֵסי ַרּבִ   . ְיהּוָדה ַרּבִ
  

ַתְנָיא    :ּדְ
ל ִטְבלוֹ  ַהּגֹוֵנב" ם - ַוֲאָכלוֹ  ֲחֵבירוֹ  ׁשֶ ּלֵ ֵמי לוֹ  ְמׁשַ   , ִטְבלוֹ  ּדְ

ְבֵרי י ּדִ   . ַרּבִ
י יּבְ  יֹוֵסי ַרּבִ   : אֹוֵמר ְיהּוָדה ַרּבִ

ם ֵאינוֹ  ּלֵ א ְמׁשַ ֵמי ֶאּלָ ין ּדְ ּבוֹ  חּוּלִ   . "ׁשֶ
ָהא ָלאו ַמאי      :יְלגֵ ָקִמיְפ  ּבְ

י  פה,א    .ָממֹון – 'ֲהָנָאה טֹוַבת': ָסַבר ַרּבִ
יוְ  ר יֹוֵסי ַרּבִ י ּבַ    .ָממֹון ֵאיָנּה  - 'ֲהָנָאה טֹוַבת': ָסַבר ְיהּוָדה ַרּבִ
  

י, לֹא כּוּלֵ   . ָממֹון ֵאיָנּה  -  'ֲהָנָאה טֹוַבת' ָעְלָמא ּדְ
א נֹות ָהָכא ֶאלָּ ַמּתָ לֹא ּבְ   . יְלגֵ ִמיְפ  ָקא הּוְרמוּ  ׁשֶ

  
י ַמה 'ָממֹון ֵאיָנּה ' ֲהָנָאה טֹוַבת ְוִאי י ַמה ,הּוְרמוּ  ּלִ   ? הּוְרמוּ  לֹא ּלִ

  
א יּדְ  ַטֲעָמא ַהְיינוּ  ,ֶאלָּ ַנן ְקָנסּוהַּ : ַרּבִ ב ַרּבָ ּנָ י ַלּגַ    .ִליְגנֹוב לֹאּדְ  ֵהיִכי ּכִ

יוְ  ר יֹוֵסי ַרּבִ י ּבַ ַנן ְקָנסּוהַּ : ָסַבר ְיהּוָדה ַרּבִ ִית ְלַבַעל ַרּבָ י, ַהּבַ ֵהי לֹא ֵהיִכי ּכִ   . ְלִטיְבֵליּה  ִליׁשְ
  

   :רָאַמ  ָרָבא
אֵני רּוָמה ׁשָ ַהְיינוּ , ּתְ לוּ ּדְ  ַטֲעָמא ּדְ ְרחוֹ  ַעל ִיּטְ ּום ּכָ רּוָמהּדִ  ִמׁשּ א ַחְזָיא לֹא ּתְ   , ֲהִניםְלכֹ  ֶאּלָ
ָקא ְוֵכיָון ְוָיא ֲעַלְייהוּ  ְלֵמיְסָרא ָאֵתי ּדְ ָעְלָמא ַעְפָרא ׁשַ   . ּבְ

  
  

 רש"י

. מתנת כהונתם יטלו בעל כרחו
דלאו דידיה קא שקלי אלא 
דלהון אלמא מדקתני יטלו בעל 

ה כרחי דטובת הנאה דאית לי
אפשר למיתן לכהן וללוי אחר 
שנחזיק לו טובה לא הוי ממון 
ולא מיתחזי כמאן דמיתהני 

   מיניה:
. אימא סיפא כו' יטלו אחרים

אבל להני מצי לעכב דלא שקלי 
   אלמא טובת הנאה ממון:

. משלם לו דמי טבלו דרבי אומר
סבר דטובת הנאה שהיה שלו 
באותם מתנות בהאי טבל כהיה 

הוי ממון נותן לכהן שירצה 
  ולהכי משלם לו דמי כולו:
. ואינו ורבי יוסי סבר אינו ממון

 משלם לו אלא דמי חולין שבו:
. במתנות שלא הורמו קמיפלגי

דרבי סבר כמי שלא הורמו 
דמיין ולהכי משלם לו דמי כולו 
ורבי יוסי סבר כמי שהורמו 
דמיין ואינו משלם אלא דמי 

   חולין:
. ואי טובת הנאה אינה ממון

ו הוויין כמי שלא הורמו אפיל
אינו משלם לו דמי טבלו דהא 

   לא מפסיד ליה ולא מידי:
. לעולם אימא לך דאינו אלא

ממון והיינו טעמא דרבי אע''ג 
דטובת הנאה אינה ממון אפי' 
הכי משלם לו דמי כולו משום 
דקנסו רבנן לגנב כי היכי דלא 

   לגנוב:
. אינו משלם אלא ור' יוסי סבר

ועוד קאמר  דמי חולין דחדא
חדא דטובת הנאה אינה ממון 
ועוד לדבריך דאמרת טעמא 
משום קנס אדרבה לקנסיה 

   לבעל הבית זה:
. כי היכי דלא לשהי לטיבליה

ולעולם אכתי רישא וסיפא 
דמתני' דקשיא אהדדי לא 

   מיתרץ:
. לעולם לא קשיא רבא אמר

מתניתין וסיפא כדקתני דטובת 
הנאה ממון ורישא היינו טעמא 

   ו בעל כרחו:דיטל
שאני תרומה משום דלא חזיא 

. וכיון דאתי אלא לכהנים
למיסרה עלייהו שוייא לההוא 
תרומה כעפרא בעלמא והואיל 
וכעפרא הויא לא מיתחלי 
בטובת הנאה ולהכי שקלי לה 

   בעל כרחו:
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        פו, בפו, בפו, בפו, ב    ––––    פה, אפה, אפה, אפה, א .13
ָנה             ִמׁשְ

ֵאיִני קֹוָנם" ה ׁשֶ א יּפִ  ַעל עֹוׂשָ   ", ַאּבָ
י ַעל"      ", ָאִביךָ  ּפִ
י ַעל"      ", ָאִחי ּפִ
י ַעל"       -  " ָאִחיךָ  ּפִ

  . ְלָהֵפר ָיכֹול ֵאינוֹ 
  
ֵאיִני" ה ׁשֶ יךָ  ַעל עֹוׂשָ   . ְלָהֵפר ָצִריךְ  ֵאינוֹ  -" ּפִ

י   : אֹוֵמר ֲעִקיָבא ַרּבִ
  , ָיֵפר

א ּמָ ֲעִדיף ׁשֶ   . לוֹ  ָהָראּוי ִמן יֹוֵתר ָעָליו תַּ
ן יֹוָחָנן יַרּבִ    : אֹוֵמר נּוִרי ּבֶ

  , ָיֵפר
א ּמָ ה ׁשֶ ּנָ   . ָעָליו ֲאסּוָרה ּוְתִהי ,ְיָגְרׁשֶ

  

ָמָרא             ּגְ

מּוֵאל ָאַמר   : ׁשְ
יכְּ  ֲהָלָכה ן יֹוָחָנן ַרּבִ   . נּוִרי ּבֶ

  
ָקָסַבר :ְלֵמיְמָרא מּוֵאל ּדְ יׁש  ָאָדם ׁשְ ָבר ַמְקּדִ ּלא ּדָ א ׁשֶ    .ָלעֹוָלם ּבָ
   :ּוְרִמיְנִהי

יׁש "  פה,ב ְקּדִ ה ַהּמַ ּתוֹ  ְיֵדי ַמֲעׂשֵ ה זוֹ  ֲהֵרי^ -  ִאׁשְ   . ְואֹוֶכֶלת עֹוׂשָ
  , ְוַהּמֹוָתר

י ׁש : אֹוֵמר ֵמִאיר ַרּבִ   , ֶהְקּדֵ
י ָלר יֹוָחָנן ַרּבִ ְנּדְ ין: אֹוֵמר ַהּסַ   . (כתובות נח:) "חּוּלִ

מּוֵאל ְוָאַמר   : ׁשְ
יכְּ  ֲהָלָכה ָלר יֹוָחָנן ַרּבִ ְנּדְ   . ַהּסַ

יׁש  ָאָדם ֵאין :ָמאַאלְ  ָבר ַמְקּדִ ּלֹ  ּדָ א אׁשֶ   . ָלעֹוָלם ּבָ
  

יָמא ְוִכי י :ּתֵ יכְּ  ֲהָלָכה" ָקָאַמר ּכִ ן יֹוָחָנן ַרּבִ ָקָאַמר הּוא ַהֲעָדָפה ַעל "נּוִרי ּבֶ   . ּדְ
יכְּ  ֲהָלָכה: ֵליָמא ן יֹוָחָנן ַרּבִ ַהֲעָדָפה נּוִרי ּבֶ   . ּבְ

א ֲהָלָכה: ַנִמי ִאי ַתּנָ   . אַקּמָ  ּכְ
יכְּ  ֲהָלָכה 1ֵאין :ַנִמי ִאי   ! ֲעִקיָבא ַרּבִ
  

א   : יֹוֵסף ַרב ָאַמר ֶאלָּ
אֵני   , קֹוָנמֹות ׁשָ

ירֹות אֹוֵסר ְוָאָדם הֹוִאיל ָבר ַנִמי אֹוֵסר - ָעָליו ֲחֵבירוֹ  ּפֵ ּלֹ  ּדָ א אׁשֶ   . ָעָליו ָלעֹוָלם ּבָ
  

ֵיי ֵליּה  ָאַמר   : ַאּבַ
ָלָמא ׁשְ ירֹות אֹוֵסר ָאָדם ּבִ   , ָעָליו ֲחֵבירוֹ  ּפֵ

ֲהֵרי ירֹוָתיו אֹוֵסר ָאָדם ׁשֶ   . ֲחֵבירוֹ  ַעל ּפֵ
א ָבר ֶיֱאסֹור ֶאלָּ ּלא ּדָ א ׁשֶ    !?ֲחֵבירוֹ  ַעל ָלעֹוָלם ּבָ

ֲהֵרי ירֹות אֹוֵסר ָאָדם ֵאין ׁשֶ   ! ֲחֵבירוֹ  ַעל ֲחֵבירוֹ  ּפֵ
  

א ֵריּה  הּוָנא ַרב ָאַמר ֶאלָּ ַע  ַרבּדְ  ּבְ   : ְיהֹוׁשֻ
אֹוֶמֶרת ְדׁשוּ יִ " :ּבְ יֶהן ָיַדי ּקָ    ,"ְלעֹוׂשֵ

עֹוָלם ִאיְתְנהוּ  ָהא ָיַדִיםּדְ    . ּבָ
  

ה ,ָהִכי ָאְמָרה ְוִכי    !?ָקְדׁשָ
ָדן ְוָהא ְעּבְ ַעל ָיֶדיָה  ְמׁשַ    !ַלּבַ

  
ָאְמָרה ה ְלִכי: ּדְ ְרׁשָ   . ִמּגַ

                                                             
1
  גירסת הר"ן ועוד.  

 רש"י

  מתני' 
קונם שאיני עושה על פי אבא כו' אין יכול 

ש ולא . דלא הוי לא נדרי עינוי נפלהפר
   דברים שבינו לבינה:

. דלא שאיני עושה לפיך אין צריך להפר
אמרה כלום דלאו כל כמינה לאפקועי לבעל 

   מה דזכי ליה רחמנא:
ר' עקיבא אומר יפר שמא תעדיף עליו יותר 

. כדאמרי' במס' כתובות בפ' מן הראוי לו
אע''פ (דף סד:) ומה היא עושה לו משקל 

ר בגליל חמש סלעים שתי ביהודה שהן עש
כו' והמותר שלה ואותה העדפה שמעדפת 

   הואיל ושלה היא אוסרת עליו אם לא יפר:
. להכי יפר שמא ר' יוחנן בן נורי אומר

יגרשנה ותהא אסורה לחזור לו דאותה 
מלאכה שעושה אחר הגירושין כשתבא 
ברשותו אסור באותה מלאכה ובכל מעשה 
ידיה מגירושין ואילך וקסבר אדם אוסר 

בא לעולם כגון מעשה ידיה  דבר שלא
שעתידה לעשות דלכשתבא לעולם אחר 
גירושין אע''פ שלא בא לרשותו בעת שבא 
לעולם דהא מגורשת היא לכשבאה ברשותו 
שתנשא לו שיהא אסור ורבי עקיבא סבר 
בהא מודינא לך דאדם אוסר דשלב''ל היכא 
דהוי ברשותו לאלתר כשבא לעולם כגון 

שלב''ל אע''פ העדפה אבל אין אדם אוסר ד
שבא לעולם אינן ברשותו אלא לאחר זמן 
לכשיבא לרשותו חל עליהן איסור 

  כדפירשתי:
  

  גמ' 
. לדברי הכל ואמרינן הרי זו עושה ואוכלת

התם במסכת כתובות בפרק אע''פ דבשאין 
מעלה לה מזונות קא מיירי ואמרי' עושה 
ואוכלת פשיטא דכיון דאין מעלה לה מזונות 

ת דממאי מתפרנסת ודאי עושה ואוכל
   ואמרי' סיפא איצטריכא ליה למיתני:

. דקא סבר אע''ג והמותר ר''מ אומר הקדש
דמעשה ידיה אינו יכול להקדיש הואיל 
ואינה ניזונית משלו מ''מ מותר על מזונותיה 

   יכול להקדיש שיהא קדוש לאחר מיתתה:
. דקסבר אין ור' יוחנן הסנדלר אומר חולין

שלא בא לעולם אדם יכול להקדיש דבר 
לכשיבא לעולם לא יהא שלו אלא לאחר 

   זמן:
. התם הלכה כר' יוחנן הסנדלר ואמר שמואל

דתקנו לה חכמים מעה כסף תחת מותר 
מעשה ידיה דאי במעלה לה אפילו בחייה 

   שלו היא וקשיא דשמואל אדשמואל:
וכי תימא כי אמר שמואל הלכה כרבי יוחנן 

יוחנן ב''נ  . כלומר הלכה כר'בן נורי בהעדפה
דאמר יפר והיינו טעמא דיפר משום העדפה 

   ולא משום גירושין:
. דמוקי לטעמיה לימא הלכה כרבי עקיבא

משום העדפה אלא מדקאמר הכי ש''מ 
כדאשמעינן מעיקרא ולעולם קשיא דשמואל 

   אדשמואל:
. לעולם קסבר שמואל אלא אמר רב יוסף

אין אדם מקדיש דבר שלא בא לעולם: 
ות וכו' ה''ג אמר לי' בשלמא ושאני קונמ

אדם אוסר פירות חבירו עליו די''ל יאסרו 
פירות חבירו עליו אלא יאסור דבר שלב''ל 
על חבירו שבאיזה ענין יש בו כח לכך שהרי 
אין בו כח לאסור פירות חבירו על חבירו 
להכי נמי פירות מעשה ידיה הויין של בעל 
והיאך יכולה לאוסרן עליו הואיל שלא באו 

   עולם:ל
. דידים איתנהו בעולם יקדשו ידי לעושיהן

   דהיינו אוסר פירות חבירו עליו:
. ומי מקדשן והא משעבדין ידיה לבעל

דהשתא הוי דומיא דאוסר פירות חבירו על 
   חבירו:

. דכל זמן שהיא דאמרה לכי מגרשה יקדשו
ברשותו אינו אוסרתן ואהכי אי לא מיפר 

גרשה מהשתא חיילא קדושה עלייהו ואי מ
   והדר נסיב לה מיתסרן עליו מעשה ידיה:
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א ּתָ ה ָלא ִמיַהת ָהׁשְ ְרׁשָ אי, ִמּגַ ִכי ּוִמּמַ ָיא ָהִכי ָאְמָרה ּדְ   ?  ְמַהּנְ

  
י ָאַמר   פו,א   : ִאיָלא ַרּבִ

ֶדה" :ַלֲחֵבירוֹ  אֹוֵמר ִאיּלוּ  ּוָמה ֲאִני זוֹ  ׂשָ ה, ְלךָ  מֹוֵכר ׁשֶ ֶחּנָ ֶאּקָ ךָ  ִלְכׁשֶ ּקָ  ִמּמְ    ,"יׁש ֵד ּתִ
ה לֹא ִמי    !?ָקְדׁשָ
  

י ָלּה  ַמְתִקיף   : ִיְרְמָיה ַרּבִ
   ?!ָדֵמי ִמי

ֶדה" ֲאִני זוֹ  ׂשָ א -" ְלךָ  מֹוֵכר ׁשֶ ּתָ יֵד  ָהׁשְ   , ִהיא יּה ּבִ
ה ָ ָיָדּה , ִאׁשּ יׁש  ּבְ ה ְלַהְקּדִ   ?! ָיֶדיָה  ַמֲעׂשֵ

ֵמי ָלא ָהא א ּדָ    ,ֶאּלָ
ֶדה" :ַלֲחֵבירוֹ  ָלאֹוֵמר י זוֹ  ׂשָ ַכְרּתִ ּמָ ה, ְלךָ  ׁשֶ ֶחּנָ ֶאּקָ ךָ  ִלְכׁשֶ ֵדיׁש  ִמּמְ ּקָ    ,"ּתִ

ה ִמי    !?ָקְדׁשָ
  

א ַרב ָלּה  ַמְתִקיף ּפָ   : ּפַ
  ?! ָדֵמי ִמי

י ּבֵ ִסיָקא -  ְזִביָנא ּגַ ַתְייהוּ  ּפְ    ,ִמיּלְ
י ּבֵ ה ּגַ ָ ִסיָקא ִמי -  ִאׁשּ ָתא ּפְ    !?ִמיּלְ
ֵמי ָלא ָהא א ּדָ    :ֶאּלָ

ֶדה" :ַלֲחֵבירוֹ  ָלאֹוֵמר י זוֹ  ׂשָ ְנּתִ ּכַ ׁשְ ּמִ ה, ְלךָ  ׁשֶ ּנָ ֶאְפּדֶ ךָ  ִלְכׁשֶ ֵדיׁש  ִמּמְ ּקָ   ", ּתִ
ה ָלא ִמי   ? ָקְדׁשָ
  

א ַרב ָלּה  ַמְתִקיף יׁשָ ֵריּה  ׁשֵ   : ִאיִדי בַר ּדְ  ּבְ
ֵמי ִמי    !?ּדָ

ֶדה ָידוֹ  ׂשָ ה ,ִלְפדֹותוֹ  ּבְ ָ ָיָדּה  ִאׁשּ ֵרׁש  ּבְ   ?! ְלִהְתּגָ
ְמָיא ָלא ָהא א ּדָ    :ֶאּלָ

ֶדה" :ַלֲחֵבירוֹ  ָלאֹוֵמר י זוֹ  ׂשָ ְנּתִ ּכַ ׁשְ ּמִ ר ְלךָ  ׁשֶ ִנים ְלֶעׂשֶ ּה , ׁשָ ּנָ ֶאְפּדֶ ךָ  ִלְכׁשֶ ֵדיׁש  ִמּמְ ּקָ   ,"תִּ
ה לֹא ִמי    ?ָקְדׁשָ
  

י ַרב ָלּה  יףַמְתִק    : ַאׁשִ
   ?!ָדֵמי ִמי

  . ִקיץ -  ָהָתם
ה ָ      ?!ִקיּצּוָתא ָלּה  ִאית ִמי -  ִאׁשּ

א   פו,ב י ַרב ָאַמר ֶאלָּ   : ַאׁשִ
אֵני ִכי, קֹוָנמֹות ׁשָ ת ּדְ ַ ֵמי ַהּגּוף ְקדּוׁשּ   . ָרָבאְד כִ וְ , ּדָ

  : ָרָבא ָאַמרּדְ 
ׁש  ְחרּור, ָחֵמץ ,ֶהְקּדֵ   .ְעּבּודׁשִ  ִמיֵדי ַמְפִקיִעין - ְוׁשִ

  
ה ,ָהִכי ִאי א" ִלי ָלּמָ ּמָ ּה  ׁשֶ ּנָ   ? "ְיָגְרׁשֶ
  

ֵני א, ְועֹוד: ּתְ ּמָ ּה  ׁשֶ ּנָ   . ְיָגְרׁשֶ
   

  

 רש"י

. ואע''ג דאיתה תחת וממאי דכי אמרה הכי מהני
  הבעל:

אמר ר' אילא ומה אילו אומר לחברו שדה זו שאני 
. כלומר שעדיין היא בידו להקדישה שלא מוכר לך

   החלטתיה לך מכל וכל:
   . לכשאחזור ואקחנה ממך תקדיש:לכשאקחנה ממך

. מי לא חייל שם קדושה עלה קדישהמי לא 
לכשיקחנה מזה הכא נמי גבי האי איתתא כי אמרה 
יקדשו ידי לעושיהן לאחר שתתגרש דודאי חיילא 

   עלייהו שם קדושה:
. כלומר מי דמיא מילתא דאשה למילתיה מי דמי

דהאי גברא הכא האי גברא דמזבן שדה זו אכתי 
שאני  בידיה היא שעדיין לא מכרה ודיקא נמי דקתני

מוכר לך ולא קתני שמכרתי להכי יכול להקדישה 
לכשתחזור ותבא לרשותו. אבל. הא איתתא כי 
מקדשא מעשה ידיה כלום יש בידה שום כח והלכך 
אף על גב דאנר גבי מוכר שדה שיכול להקדישה 

   לכשתבא לרשותו גבי אשה לא אמר:
. הא דאשה לא דמיא אלא לאומר כו' וכי היכי אלא

ה משום דלא קיימא שדה ברשותיה דהתם לא קדש
שהרי כבר מכרה הכא נמי לגבי הך איתתא לא קד::. 

   מעשה ידיה:
. דגופה לפירות בידא גבי זבינא פסיקא למילתייהו

   דלוקח:
. מי הויא גופה לבעל גבי אשה מי פסיקא מילתא

והתם גבי אשה דינא היא דתיקדוש: הא לא דמיא 
ך לכשאפדנה אלא לאומר לחבירו שדה זו שמשכנתי ל

ממך תקדיש. דהתם אע''ג דלא קדשה השתא קדשה 
   לקמיה הכי נמי גבי אשה:

. כל אימת דבעי אהכי מצי שדה בידיו לפדותה
   לאקדושה מהשתא:

. בתמיה והואיל ואין בידה אשה בידיה להתגרש
   להתגרש לא חייל הקדש אמעשה ידיה לכשתתגרש:
כו' לאומר לחברו שדה זו שמשכנתי לך לעשר שנים ו

. דהשתא אין בידו לפדותה עד עשר מי לא קדישה
שנים ולכשיפדנה קדשה דחייל עלה קדושה מהשתא: 
הכא נמי גבי אשה אף על גב דאין בידה לגרש עצמה 

   כי מיגרשא חיילא קדושה על מעשה ידיה:
. גבי שדה איכא זמן קצוב לעשר שנים וכיון התם קיץ

ה דאיכא זמן קצוב דמי כאילו יש בידו לפדות
לאלתר: אשה מי יש לה קיצותא: לידע אימתי 

  תתגרש:
. לעולם באומרת יקדשו ידי אלא אמר רב אשי

לעושיהם לכי מתגרשה כדתריצנא לעיל ודקאמרת כי 
   אמרה הכי מי מהניא אין:

. היינו הקדש דכקדושת הגוף דמיא שאני קונמות
   דלא סגי להו בפדיון כקדשי מזבח דאין להם פדיון:

. הקדש כו' מפקיעין מידי שעבודוכדרבא דאמר 
ובהקדש דקדושת הגוף קמיירי שאם היה לו בהמה 
ועשאה אפותיקי לבעל חובו ואחר כך הקדיש אפי' 
בסתם חיילא עלה קדושת הגוף ואין לו לבעל חובו 
שום שעבוד עלה והיינו טעמא משום דהוי דבר הראוי 
למזבח דחייל עלה קדושת הגוף אבל אם היו לו 

ששעבדן לבעל חובו ואח''כ הקדישן  נכסים אחרים
לא פקע שיעבודיה דבעל חובו הואיל ואין בהן אלא 
קדושת בדק הבית דלאו קדושת הגוף הוא דאתי בעל 
חובו וגבי ליה מהקדש כדאמרינן במסכת ערכין (דף 
ע:) מוסיף עוד דינר ופודה כל הנכסים האלו דבאותו 
 דינר יכול לפדות אפילו שוה אלף זוז והתם מפרש

האי דינר מאי עבידתיה גזירה שמא יאמרו הקדש 
יוצא בלא פדיון וכי האי דאמרינן במסכת יבמות (דף 
סו:) ההיא איתתא דעיילא לגברא איצטלא דמילתא 
שכיב ובעיא למישקליה בכתובתה אתו יתמי פרסוה 
אמיתנא אמר רב קנייה מיתנא ואיתסר בהנאה ולית 

   ליה פדיון לעולם:
העובד כוכבים ועשה (לו)  . ישראל שלוה מןחמץ

חמצו אפותיקי לעובד כוכבים והרי הוא ברשותו של 
ישראל והגיע ו' שעות אותו ישראל חייב עליו בבל 
יראה ובבל ימצא דאתי איסור חמץ ומפקע לשעבודא 

   דעובד כוכבים מיניה וחייב לבערו:
. עשה עבדו אפותיקי ושחררו מפקיעו מיד וכן שחרור

תתא נמי מציא לאפקועי שעבודו של זה והא אי
   שעבודו של זה קודם שתתגרש:
. דמוקמית למתניתין אי הכי למה לי שמא יגרשנה

שמא יגרשנה אפי' לא רצה לגרשה ליקדשו מהשתא 
ומשני אלמוה רבנן לשעבודא דבעל דלא אתי הקדש 

   ומפקע לשעבודא מיניה:
  



    """""ְוֵאּלּו ְנָדִרים"ְוֵאּלּו ְנָדִרים"ְוֵאּלּו ְנָדִרים"ְוֵאּלּו ְנָדִרים    ––––מסכת נדרים פרק י"א' מסכת נדרים פרק י"א' מסכת נדרים פרק י"א' מסכת נדרים פרק י"א' 
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        פז, אפז, אפז, אפז, א    ––––    פו, בפו, בפו, בפו, ב .14
ָנה             ִמׁשְ

ּתוֹ  ָנְדָרה ְדָרה ְוָסבּור ִאׁשְ ּנָ ּתוֹ  ׁשֶ   , ּבִ
ּתוֹ  ָנְדָרה ְדָרה ְוָסבּור ּבִ ּנָ ּתוֹ  ׁשֶ   , ִאׁשְ
ָנִזיר ָנְדָרה ְדָרה ְוָסבּור ּבְ ּנָ ן ׁשֶ ָקְרּבָ   , ּבְ
ן ָנְדָרה ָקְרּבָ ְדָרה ְוָסבּור ּבְ ּנָ ָנִזיר ׁשֶ   , ּבְ
ֵאִנים ָנְדָרה ְדָרה ְוָסבּור ִמתְּ ּנָ   , ָהֲעָנִבים ִמן ׁשֶ
ְדָרה ְוָסבּור ָהֲעָנִבים ִמן ָנְדָרה ּנָ ֵאִנים ִמן ׁשֶ    – ַהתְּ

  . ְוָיֵפר ַיֲחזֹור ֶזה ֲהֵרי
  

ָמָרא             ּגְ

ְוָקא )ט, ל במדבר( "אֹוָתהּ  יאָינִ " :ְלֵמיְמָרא     .הּוא ּדַ
י ְוָהא   פז,א ּבֵ ְכִתיב, ְקָרִעים ּגַ ְכִתיב, "ַעל...  ַעל" :ּדִ אּול ַעל" :ּדִ נוֹ  ְיהֹוָנָתן ְוַעל ׁשָ 1"ּבְ

  . )יב-יא, א ב שמואל( 
  : ְוַתְנָיא

ךְ  ְוַאַחר, ְוָקַרע" ָאִביו ֵמת" :לוֹ  ָאְמרוּ " נוֹ  ִנְמָצא ּכָ   ! "ְקִריָעה יְיֵד  ָיָצא -  ּבְ
  

  : ָאְמִרי
ָיא ָלא    :ַקׁשְ
ְסָתם -  ָהא   , ּבִ

ְמָפֵרׁש  - ְוָהא   . ּבִ
  

   :ְוָהַתְנָיא
ךְ  ְוַאַחר, ְוָקַרע" ָאִביו ֵמת" :לוֹ  ָאְמרוּ " נוֹ  ִנְמָצא ּכָ   . ְקִריָעה ְיֵדי ָיָצא לֹא -  ּבְ

ךְ  ְוַאַחר, ְוָקַרע, הּוא ָאִביו ּוְכָסבּור" ֵמת לוֹ  ֵמת" לוֹ  ָאְמרוּ  נוֹ  ִנְמָצא ּכָ   . "ְקִריָעה ְיֵדי ָיָצא -  ּבְ
  

י ַרב   : ָאַמר ַאׁשִ
אן תֹוךְ  - ּכָ ֵדי ּבְ ּבּור ּכְ   , ּדִ
אן ֵדי ְלַאַחר - ּכָ ּבּור ּכְ   . ּדִ
ָקָאְמַרּתְ  ָהא ְמָצא - "ְקִריָעה ְיֵדי ָיָצא" :ּדְ ּנִ נוֹ  ׁשֶ תֹוךְ  ּבְ ֵדי ּבְ ּבּור ּכְ   . ּדִ
ָאְמַרּתְ  ָהא ֵדי ְלַאַחר - "ְקִריָעה ְיֵדי ָיָצא לֹא" :ּדְ ּבּור ּכְ   . ּדִ

  
   :ְוָהַתְנָיא

ׁש  ִמי" ּיֵ תֹוךְ  חֹוֶלה לוֹ  ׁשֶ יתוֹ  ּבְ ף ,ּבֵ ה ְוִנְתַעּלֵ ת ְוִכְמדּוּמֶ ּמֵ   , ְוָקַרע, ׁשֶ
ךְ  ְוַאַחר    – ֵמת ּכָ

  . "ְקִריָעה ְיֵדי ָיָצא לֹא
י ָאַמר ְמעֹון ַרּבִ ן ׁשִ ִזי ּבֶ י ָאַמר ּפָ ַע  ַרּבִ ן ְיהֹוׁשֻ ּום ֵלִוי ּבֶ ר ִמׁשּ ָרא ּבַ   :  ַקּפָ

נוּ  לֹא א ׁשָ ת ֶאלָּ ּמֵ ֵדי ְלַאַחר ׁשֶ יּבּור ּכְ   , ּדִ
תֹוךְ  ֲאָבל ֵדי ּבְ יּבּור ּכְ ִדּבּור - ּדִ ֵמי ּכְ   . ּדָ

  
   :ְוִהיְלְכָתא

ֵדי ּתֹוךְ  ּבּור ּכְ ִדּבּור - ּדִ ֵמי ּכְ   , ּדָ
ף חּוץ ַגּדֵ    ,ִמּמְ

  , ָזָרה ֲעבֹוָדה ְועֹוֵבד
ׁש ּוְמַק    , ּדֵ

  . ּוְמָגֵרׁש 
  
  

                                                             
1
ְקָרֵעם ְוַגם יאיאיאיא   ְבָגָדיו ַוּיִ ִוד ּבִ ֲחֵזק ּדָ ר ִאּתוֹ  ַוּיַ ים ֲאׁשֶ ל ָהֲאָנׁשִ    .ּכָ

נֹו ְוַעל ַעם ה יביביביב אּול ְוַעל ְיהֹוָנָתן ּבְ ֻצמּו ַעד ָהָעֶרב ַעל ׁשָ ְבּכּו ַוּיָ דּו ַוּיִ ְסּפְ ָחֶרבְוַעל בֵּ  'ַוּיִ י ָנְפלּו ּבֶ ָרֵאל ּכִ  ית ִיׂשְ

 רש"י

  מתני' 
. נדרה אשתו וסבור שהיא בתו

סבור שבתו כששמע הנדר היה 
 היא נדרה והפר לשם בתו:

   . לשום נדר:נדרה בקרבן
. כגון דאמרה הריני בנזיר

   נזירה:
. אפי' לאחר הרי זה יחזור ויפר

   זמן:
  

  גמ' 
. דה. אי דכתיב (במדבר למימרא

ל) כי הניא אביה אותה דוקא 
אותה הוא דבעינא שיהא מפר 

 לשם אותה הנודרת דוקא:

 .והא גבי קרעים דכתיב על על
דמשמע שאם מתו לו שנים 
קרובים או שלשה שחייב לקרוע 
על כל אחד בפני עצמו: על שאול 
ועל יהונתן בנו ועל עם ה' דהיינו 

   פרטא:
ותניא מת אביו וקרע ואח''כ 

. שמת ולא אביו נמצא שהוא בנו
יצא ידי קריעה דעל על לאו 
דוקא הכא נמי אותה לאו 

   דוקא:
. גבי כאן בסתם כאן במפרש

שקרע סתם שלא על קריעה 
אביו ולא על בנו אבל במתניתין 
כגון שהפר בפירוש לשם בתו 
והלכך כיון דנמצא שאינו כך 
 צריך להפר לשם אשתו שנדרה:
. והתניא לא יצא ידיי קריעה

 וקשיין ברייתא אהדדי:
 . דמסייע לרב אשי:והתניא

. והלכתא תוך כדיי דבור
דהחוזר תוך כדי דבור כדבור 

   :דמי לכולהו מילי
 . מברך את השם:חוץ ממגדף

. האומר ועובד עבודת כוכבים
לעבודת כוכבים אלי אתה 
 דאדבור לחודיה חייב:

. אשה והמגרשה אע''פ והמקדש
שחוזר בתוך כדי דבור אינה 
חזרה: מתני' אמרה קונם 
תאנים וענבים שאיני טועמת 
קיים לתאנים כל הנדר קיים. 
אף הענבים שאין יכול להפר 

נבים קסבר נדר שוב אפילו אע
שהוקם מקצתו הוקם כולו 
ובגמרא מפרש יקימנו יקים 

  ממנו:
  
  
  

 



                                                                                         ְסדּוָרה ְּגָמָרא

 

252

        בבבב- - - - פז, אפז, אפז, אפז, א .15
ָנה             ִמׁשְ

ֵאִנים קֹוָנם" :ָאְמָרה ֲאִני ֵאּלוּ  ַוֲעָנִבים תְּ    ,"טֹוֶעֶמת ׁשֶ
ים ֵאִנים ִקּיֵ ים ּכּוּלוֹ  -  ַלתְּ   , ַקּיָ
ֵאִנים ֵהֵפר ֵפר ַעד מּוָפר ֵאינוֹ  - ַלתְּ ּיָ   . ַלֲעָנִבים ַאף ׁשֶ

  
ֵאָנה קֹוָנם" :ָאְמָרה ֲאִני תְּ ֲאִני ַוֲעָנָבה, תטֹוֶעֶמ  ׁשֶ ֵני ֵאּלוּ  ֲהֵרי - " טֹוֶעֶמת ׁשֶ   . ְנָדִרים ׁשְ

  

ָמָרא             ּגְ

י    ?ַמְתִניִתין ַמּנִ
  

י ָמֵעאל ַרּבִ    .ִיׁשְ
  

ַתְנָיא    :ּדְ

הּ "" הּ  ְיִקיֶמּנוּ  ִאיׁשָ    – )יד, ל במדבר( "ְיֵפֶרּנוּ  ְוִאיׁשָ

ֵאִנים קֹוָנם" :ָאְמָרה ֲאִני ֵאּלוּ  ַוֲעָנִבים תְּ   ", ֶמתטֹוֶע  ׁשֶ
ים ֵאִנים ִקּיֵ ים ּכּוּלוֹ  -  ַלתְּ   ,  ַקּיָ

ֵאִנים ֵהֵפר   פז,ב ֵפר ַעד מּוָפר ֵאינוֹ  - ַלתְּ ּיָ   , ָלֲעָנִבים ַאף ׁשֶ
ְבֵרי י ּדִ ָמֵעאל ַרּבִ   . ִיׁשְ

י   : אֹוֵמר ֲעִקיָבא ַרּבִ
הּ " :אֹוֵמר הּוא ֲהֵרי הּ  ְיִקיֶמּנוּ  ִאיׁשָ   , )יד, ל במדבר( "ְיֵפֶרּנוּ  ְוִאיׁשָ

ּנוּ  ?"ְיִקיֶמּנוּ " הַמ    , ִמּמֶ

ּנוּ  "ְיֵפֶרּנוּ " ַאף   . "ִמּמֶ
  
יוְ  ָמֵעאל ַרּבִ   ?ִיׁשְ
  

ִתיב ִמי ּנוּ  ָיֵפר' ּכְ    !?'ִמּמֶ
  
יוְ     ?ֲעִקיָבא ַרּבִ
  

יׁש    , 'ֲהָקָמה'לַ  'ֲהָפָרה' ַמּקִ
ּנוּ  -  ֲהָקָמה ַמה   , ִמּמֶ
ּנוּ  - ֲהָפָרה ַאף   . ִמּמֶ

  
י ָאַמר יא ַרּבִ ר ִחּיָ י ָאַמר אַאּבָ  ּבַ   : יֹוָחָנן ַרּבִ

ְבֵרי זוֹ  י ּדִ ָמֵעאל ַרּבִ יוְ  ִיׁשְ   , ֲעִקיָבא ַרּבִ
יׁש : אֹוְמִרים ֲחָכִמים ֲאָבל    ,ַלֲהָפָרה ֲהָקָמה ַמּקִ
ֵהֵפר ַמה -  ֲהָפָרה ַמה ֶ   , ֵהֵפר ׁשּ
ים ַמה -  ֲהָקָמה ַאף ּיֵ ּקִ ֶ ים ׁשּ   . ִקּיֵ

  
  

 רש"י

  מתני'
. קסבר הפר לתאנים אינו מופר

הפרה במקנת לאו שמה הפרה 
  עד שיפר אף לענבים: 

קונם תאנה זו שאיני טועמת 
וענבה זו שאיני טועמת הרי אלו 

. הואיל וחילקה שני נדרים
טעימה בינתים שאם קיים 

בים לא קיים לתאנים וחייב לענ
   עליהן שני לאוין:

  
  גמ' 

. ואם הפר אף יפרנו ממנו
   למקצתו הפר כולו:

ולר''ע רבי ישמעאל קמהדר גבי 
. גבי יפרנו מי כתיב יפר למנו

הקמה איכא למדרש הכי דהא 
כתיב יקימנו לשון יקים ממנו 
(דלא שויוה רבנן למימר 

  דהקמה עיקר): 
 .זו דברי ר' ישמעאל ור''ע

דתרווייהו מודו בהקמה אבל 
חכמים אומרים מקיש הקמה 
להפרה מה הפרה במקצת מה 
שהפר לא הופר דהא לא כתיב 
יפר ממנו אף הקמה מה שקיים 
לא קיים אע''ג דאיכא למידרש 
יקים ממנו [דלא שויוה רבנן 

   למימר דהקמה עיקר]:
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        פז, בפז, בפז, בפז, ב .16
ֵאָנה קֹוָנם" :ָאְמָרה" ֲאִני[ תְּ ֲאִני ַוֲעָנָבה, טֹוֶעֶמת ׁשֶ ֵני ֵאּלוּ  ֲהֵרי -" טֹוֶעֶמת ׁשֶ   ]."ְנָדִרים ׁשְ
  

  : ָרָבא ָאַמר
י - ַמְתִניִתין ְמעֹון ַרּבִ   . ִהיא ׁשִ

ּיֹ ַעד: ָאַמרּדְ  בּוָעה" אַמרׁשֶ   . ְוֶאָחד ֶאָחד ְלָכל" ׁשְ
  
  

 רש"י

. מתני' דקא משוי אמר רבא
בים חילוק בין קונם תאנים וענ

שאני טועמת להיכא דאמרה 
קונם תאנה שאני טועמת וענבה 
שאני טועמת לחייבה שני לאוין 
משום הלשון ר''ש היא דאמר 
(שבועות דף לו:) היכא דתבעוהו 
ה' בני אדם ואמר שבועה כאיני 
חייב לא לך ולא לך שאם נשבע 
לשקר אינו חייב בהא שבועה 

   אלא קרבן אחד:
עד שיאמר שבועה של כל אחר 

. דאמר שבועה לא לך ואחד
שבועה לא לך דחייב על כל אחד 

   ואחד קרבן:
  
  
  
  
  

 



                                                                                         ְסדּוָרה ְּגָמָרא

 

254

        פח, אפח, אפח, אפח, א    ––––    פז, בפז, בפז, בפז, ב .17
ָנה             ִמׁשְ

ׁש  ֲאִני יֹוֵדַע " ּיֵ ׁש  יֹוֵדַע  יֵאינִ  ֲאָבל, ְנָדִרים ׁשֶ ּיֵ   . ָיֵפר - " ְמִפיִרין ׁשֶ
ׁש  ֲאִני יֹוֵדַע " ּיֵ ה יֹוֵדַע  ֵאיִני ֲאָבל, ְמִפיִרין ׁשֶ ּזֶ     -" ֶנֶדר ׁשֶ

י   .ָיֵפר לֹא: אֹוֵמר ֵמִאיר ַרּבִ
  . ָיֵפר: אֹוְמִרים ֲחָכִמיםוַ 
  

ָמָרא             ּגְ

  : ּוְרִמיְנהוּ 

לֹא"" 1"ְראֹות ּבְ
ָרט -  )כג, לה במדבר(     ,ְלסּוָמא ּפְ

ְבֵרי י ּדִ   . ְיהּוָדה ַרּבִ
י   : אֹוֵמר ֵמִאיר ַרּבִ

   !"ַהּסּוָמא ֶאת ְלַרּבֹות
  

  : ָרָבא ָאַמר  פח,א
ְקָרא ֵמִעְנָיֵניּה  - ָהָכא    ,ּדִ

ְקָרא ֵמִעְנָיֵניּה  - ְוָהָכא    .ּדִ
י י: ָסַבר ְיהּוָדה ַרּבִ ּבֵ ִתיב, רֹוֵצַח  ּגַ ר" :ּכְ ַער ֵרֵעהוּ  ֶאת אָיבֹ  ַוֲאׁשֶ 2"ַבּיַ

  , )ה, יט דברים( 
ל ר ּכָ ַער ֵמיַעל ּבַ   , ַלּיַ

ר ַנִמי ְוסּוָמא ַער ֵמיַעל ּבַ   . הּוא ַלּיַ

לֹא"" ָאְמַרּתְ  ְוִאי    "ַהּסּוָמא ֶאת ְלַרּבֹות -  "ְראֹות ּבְ
ַער"ִמ     !ֵליּה  ָנְפָקא "ּיַ

א ַמע ֶאלָּ ּה  ׁשְ לֹא" :ִמיּנָ ָרט - "ְראֹות ּבְ   . ְלסּוָמא ּפְ
  

י   : ָסַבר ֵמִאיר ַרּבִ
ִתיב ְבִלי" :ּכְ 3"ַדַעת ּבִ

ל -  )ד, יט דברים(  ר ּכָ ר ָלאו -  ְוסּוָמא, ֵמיַדע ּבַ   . הּוא ֵמיַדע ּבַ
לֹא" :ָאְמַרּתְ  ְוִאי ָרט -  "ְראֹות ּבְ ִלי"ִמ  ,ְלסּוָמא ּפְ    !ֵליּה  ָנְפָקא "ַדַעת ּבְ

א ַמע ֶאלָּ ּה  ׁשְ לֹא" :ִמיּנָ    .ַהּסּוָמא ֶאת ְלַרּבֹות - "ְראֹות ּבְ
  
  
  

                                                             
1
ׁש ָרָעתוֹ    מֹת ְוהּוא לֹא אֹוֵיב לֹו ְולֹא ְמַבּקֵ ל ָעָליו ַוּיָ ּפֵ לֹא ְראֹות ַוּיַ ּה ּבְ ר ָימּות ּבָ   אֹו ְבָכל ֶאֶבן ֲאׁשֶ

2
ְרֶזן ִלְכרֹת ָהֵע    ָחה ָידֹו ַבּגַ ַער ַלְחטֹב ֵעִצים ְוִנּדְ ר ָיבֹא ֶאת ֵרֵעהּו ַבּיַ ה ָוָחיַוֲאׁשֶ ְרֶזל ִמן ָהֵעץ ּוָמָצא ֶאת ֵרֵעהּו ָוֵמת הּוא ָינּוס ֶאל ַאַחת ֶהָעִרים ָהֵאּלֶ ל ַהּבַ   ץ ְוָנׁשַ

3
מֹל ׁשִ    ְבִלי ַדַעת ְוהּוא לֹא ׂשֵֹנא לֹו ִמתְּ ה ֶאת ֵרֵעהּו ּבִ ר ַיּכֶ ה ָוָחי ֲאׁשֶ ּמָ ר ָינּוס ׁשָ ַבר ָהרֵֹצַח ֲאׁשֶ   ְלׁשֹםְוֶזה ּדְ

 רש"י

  מתני' 
. שאדם יכול יודע אני שיש נדרים

   לנדור:
. ששום אדם אבל איני יודע שיש מפירין

בעולם יכול להפר נדר ואחר כן נודע לו 
   שהפרה מועלת:

. לאחר זמן כשנודע שיכול להפר יפר לה
דע שיכול להפר דכיון דלא היה יו

מעיקרא לא קרינן ביה ביום שמעו אלא 
השתא באותו יום שנודע לו שיכול להפר 

   לה:
. שהפרה מועלת יודיע אני שיש מפירין

לנדר אבל איני יודע אם נדר זה נדר 
   גמור הוא ונמנע ולא הפר בו ביום:

. לאחר זמן לכשנודע ר''מ אומר לא יפר
א לו שנדר הוא וצריך הפרה דהואיל והו

ידע בטיב הפרה ולא הפר פושע הוא 
מ''מ אי נדר הוא שפיר עביד דמפר אי 
לאו נדר הוא מאי איכפת ליה מאי דהפר 
 ואיכא מקצת שמיעה ככל שמיעה:

. הואיל ולא הוברר וחכמים אומרים יפר
הדבר ואע''ג דאיכא מקצת שמיעה אינה 
ככל שמיעה חכמים דמתניתין היינו רבי 

   יהודה:
  

  גמ' 
. שהרג בלא ראות פרט לסומאורמינהו 

בשוגג שאינו גולה דאמר בלא ראות זה 
שהרגו לא ראהו דאילו ראהו לא היה 
הורגו מכלל דיש ספק בידו לראות ואינו 
רואה דאינו גולה (דאמר) [דסד''א] 
מקצת ידיעה לסומא באובנתא דליבא 
תליא דרוב סומין מבינים לקול הברה 
מהיכן היא יוצאה ואותה קצת ידיעה 

כלל ידיעה היא דקרא לא מיירי אלא ב
היכא דידע לחבריה דהוה התם אלא 

  דלא מיכוין למיקטליה
כדכתיב ואשר יבא את רעהו ביער דהוה 
ידיע ליה (אבל) סומא אע''פ שלא ראהו 
ששם הוא על ידי שמיעה ידע שהוא 
לשם ונימא דחייב גלות להכי איצטריך 
קרא בלא ראות פרט לסומא דאינו חייב 

   גלות:
רבי מאיר אומר בלא ראות לרבות את 

. שגולה דהא אינו רואה והיינו הסומא
דאיצטריך קרא לרבויי מי שהוא בלא 
ראות בלא ראיית העין דלא אמר מקצת 
ידיעה בכלל ידיעה ונימא דהואיל 
ומקצת ידיעה לאו בכלל ידיעה לא יהא 
גולה להכי איצטריך לן ריבויא דקרא 

'מ לחייבו גלות וקשיא דר''מ אדר'
דבמתני' קאמר רבי מאיר מקצת ידיעה 
בכלל ידיעה ולא יפר והכא קאמר לה לא 

   אמרינן מקצת ידיעה בכלל ידיעה:
אמר רבא לא קשיא הכא מעניניה 

. גבי רוצח לאו במקצת ידיעה דקרא
בכלל ידיעה פליגי אלא מדיוקא דקרא 

   דדייק הכי:
. רבי יהודה סבר כל דבר מיעל ליער הוא

כנס ליער גולה ואפי' כל מי שיכול לי
סומא במשמע ואתא בלא ראות דלא 
איצטריך דכי היכי דמתרבי מבלא ראות 
מתרבי נמי מיער והוי רבוי אחר רבוי 
ואין רבוי אחר רבוי אלא למעט ובלא 

   ראות ממעט לסומא:
. כלומר כל שיש לו כל דבר מידע הוא

ידיעה כשזורק אבן להיכן נופלת וסומא 
   לאו בר מידע הוא:

. י אמרת בלא ראות פרט לסומאוא
דאינו גולה הוי מיעוט אחר מיעוט מבלי 
דעת ובלא ראות ואין מיעוט אחר מיעוט 
אלא לרבות ואתא בלא ראות ומרבה 

  סומא:
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        בבבב- - - - , א, א, א, אפחפחפחפח .18
ָנה             ִמׁשְ

יר ּדִ   , ָמעֹות ְלִבּתוֹ  ָלֵתת רֹוֶצה ְוהּוא, ֵמֲחָתנוֹ  ֲהָנָאה ַהּמַ
עֹות ֲהֵרי: ָלּה  אֹוֵמר ָנה ָלךְ  ְנתּוִנין ָהֵאּלוּ  ַהמָּ ַמתָּ ּלא ּוִבְלַבד, ּבְ ֶהן ְרׁשּות ְלַבֲעֵליךְ  ְיֵהא ׁשֶ   , ּבָ
א ַאתְּ  ַמה ֶאּלָ ֶ את ׁשּ ִפיךְ  ְונֹוֶתֶנת נֹוׂשֵ   . ּבְ

  

            ָמָראגְּ 

  : ַרב ָאַמר
נוּ  לֹא א ׁשָ ַאתְּ  ַמה" :ָלּה  ָאַמרּדְ  :ֶאלָּ ֶ את ׁשּ ִפיךְ  ְונֹוֶתֶנת נֹוׂשֵ   , "ּבְ

ְרִצי ַמה" :ָאַמר ֲאָבל ּתִ ֶ י ׁשּ ַעל ַיְתהֹון ָקָנה - " ֲעׂשִ   . ּבַ
  
מּוֵאלוּ    : אֹוֵמר ׁשְ

ְרִצי ַמה" :ָאַמר ֲאִפיּלוּ  ּתִ ֶ י ׁשּ   . ַעלּבַ  ַיְתהֹון ָקָנה לֹא - " ֲעׂשִ
  

י ָלּה  ַמְתִקיף     :  ֵזיָרא ַרּבִ
ַמאן  פח,ב ַמֲעָתא ָהא ָאְזָלא ּכְ יכְּ  ?ַרבּדְ  ׁשְ    ,ֵמִאיר ַרּבִ

ה ַיד: ָאַמרּדְ  ָ ַיד ִאׁשּ ְעָלּה  ּכְ   . ּבַ
   :ּוְרִמיְנהוּ 

יַצד" ִפין ּכֵ ּתְ ּתַ ָמבֹוי ִמׁשְ   ? ּבְ
יַח  ֵני ְלָכל ֶזה ֲהֵרי": ְואֹוֵמר ,ֶהָחִבית ֶאת ַמּנִ   . "יָמבוֹ  ּבְ

ה ְפָחתוֹ  ַעְבּדוֹ  ְיֵדי ַעל ָלֶהן ּוְמַזּכֶ נוֹ  ְיֵדי ְוַעל, ָהִעְבִרים ְוׁשִ דֹוִלים ּוִבּתוֹ  ּבְ ּתוֹ  ְיֵדי ְוַעל, ַהּגְ   . ִאׁשְ
ְעָלּה  ַיְתהֹון ָקָנה" :ָאְמַרּתְ  ְוִאי ַב  ֵמְרׁשּוֵתיּה  ָנֵפיק לֹא ֵעירּוב, "ּבַ   ! ַעלּדְ

  
  : ָרָבא ָאַמר

ב ַעל ַאף י רָאַמ ּדְ  ּגַ ה ַיד :ֵמִאיר ַרּבִ ָ ַיד ִאׁשּ ְעָלּה  ּכְ   , ּבַ
י מֹוֶדה יּתּוף ְלִעְנַין ֵמִאיר ַרּבִ כֵ , ׁשִ ד הּוא ַלֲאֵחִרים ַזּכֹותלְ ּדִ  יָוןּדְ ְעָלּה  ִמּיַ    .ַזְכָיא ,ּבַ

  
י ַרבלְ  ָרִביָנא ֵאיִתיֵביּה    : ַאׁשִ

ִכין ֵאּלוּ " ּזָ נוֹ  ְיֵדי ַעל  - ָלֶהן ׁשֶ דוֹ  ּוִבּתוֹ  ּבְ ְפָחתוֹ  ְוַעְבּדוֹ , ִליםַהּגְ   . ָהִעְבִרים ְוׁשִ
ֵאין ְוֵאּלוּ  נוֹ  ְיֵדי ַעל -  ָלֶהן ָזִכין ׁשֶ ים ּוִבּתוֹ  ּבְ ַטּנִ ְפָחתוֹ  ְוַעְבּדוֹ , ַהּקְ ַנֲעִנים ְוׁשִ ּתוֹ , ַהּכְ   ! "ְוִאׁשְ

  
א י ַרב ָאַמר ֶאלָּ   : ַאׁשִ

ׁש  - ַמְתִניִתין ּיֵ ׁשֶ אֹותוֹ  ָחֵצר ָלּה  ּבְ   , יַנןָעְסִק  ָמבֹוי ּבְ
ִמּגוֹ  ַזְכָיא ּדְ ּה  ּדְ    .ְלַאֲחִריֵני ַזְכָיא - ְלַנְפׁשָ

  
  
  

 רש"י

  גמ' 
. דיכול ליתן לה אע''ג לא שנו

דהוא מודר הנאה ממנו אלא 
דאמר לה בענין זה אין לך רשות 
בהן אלא מה שאת נושאת 

לתוך פיך דכיון דאמר  ונותנת
לה הכי לא קנה בעל ויכול 
ליהנות מהן דמשל אשתו הוא 

   אוכל:
אבל אמר לה מה שתרצי עשי 

. אע''ג דאמר לה שאין בהן
לבעליך רשות בהן דמי כמי 
שקנה הבעל מיד האב דיד אשה 
כיד בעלה וכמי שנתן לחתנו דמי 
שהרי הרשה לה בהן לעשות 
 מהם כל דבר ואסור הבעל בהן:

מואל [אומר אפילו] אמר לה וש
. קסבר לא מה שתרצי כו'

  אמרינן יד אשה כיד בעלה:
. כמאן אזלא הא שמעתא דרב

דמתרץ למתני' דיד אשה כיד 
   בעלה:

. דאמר בעלמא דיד כרבי מאיר
   אשה כיד בעלה:

. ורמינהו כיצד משתתפין כו'
במסכת עירובין וסתם מתני' ר' 

   מאיר:
אמר רבא דאע''ג דאמר רבי 

. בעלמא יד אשה כיד רמאי
בעלה וכמי שנתן לחתנו דמי: 
מודה רבי מאיר לענין שיתוף 
דכיון דלזכות לאחרים הוא מיד 
בעלה זכיא. כלומר כיון דבעל 
דעתו הוי לזכות לאחרים על ידי 
אשתו נמי יצא מיד בעלה ואין 
לו רשות בהן כלום ואהכי מזכי 
להו על ידה אבל בעלמא כגון 

מא לך דיהיב מתנה לאשתו אי
   דיד אשה כיד בעלה:

. גבי שיתוף מבוי אלו שזכין
קמיירי שמזכה משלו לכל בני 

   מבוי:
. שכבר על ידי בנו ובתו הגדולים

יצאו מרשותו אבל לא על ידי 
בנו ובתו הקטנים שידן כידו וכן 
לא על ידי אשתו אלמא לר''מ 
אפ. לו על ידי שיתוף יד אשה 

   כיד בעלה דמיא:
. ניתיןאלא אמר רב אשי מת

דלעיל דקאמר דיכול לזכות לכל 
   בני מבוי על ידי אשתו:

. כשיש לה חצר באותו מבוי
לאותה אשה שאין חצרה 
זקוקה לבעלה דמגו דזכיא 
לנפשה לההוא חצר זכיא נני 

   לאחריני את השיתוף:
  

 



                                                                                         ְסדּוָרה ְּגָמָרא

 

256

        פט, אפט, אפט, אפט, א    ––––    פח, בפח, בפח, בפח, ב .19
ָנה             ִמׁשְ

ה ַאְלָמָנה ְוֵנֶדר"    ,)י, ל במדבר( "ָעֶליהָ  ָיקּום...  ּוְגרּוׁשָ
יַצד   ? ּכֵ

ים ְלַאַחר ְנִזיָרה ֲהֵריִני" :ָאְמָרה לֹׁשִ    – "יֹום ׁשְ
י ַעל ַאף את ּפִ ֵ ׂשּ ּנִ תוֹ  ׁשֶ ים ךְ ּבְ לֹׁשִ   .  ְלָהֵפר ָיכֹול ֵאינוֹ  יֹום ׁשְ

  

ְרׁשּות ְוִהיא ָנְדָרה  פט,א ַעל ּבִ   . ָלּה  ֵמֵפר - ַהּבַ
יַצד   ? ּכֵ

ים ְלַאַחר ְנִזיָרה ֲהֵריִני" :ָאְמָרה לֹׁשִ   ", ׁשְ
י ַעל ַאף ְתַאְלְמָנה ּפִ ּנִ ה אוֹ  ׁשֶ ְרׁשָ תֹוךְ  ִנְתּגָ ים ּבְ לֹׁשִ   . מּוָפר ֶזה ֲהֵרי - ׁשְ
ּיֹום ּבוֹ  הָנְדָר  ה ּבַ ְרׁשָ ּיֹום ּבוֹ  ְוִנְתּגָ ּיֹום ּבוֹ  ֶהֱחִזיָרּה , ּבַ   . ְלָהֵפר ָיכֹול ֵאינוֹ  - ּבַ
ָלל ֶזה   : ַהּכְ
ל ְצָאה ּכָ ּיָ ָעה ַעְצָמּה  ִלְרׁשּות ׁשֶ   . ְלָהֵפר ָיכֹול ֵאינוֹ  - ַאַחת ׁשָ

  

ָמָרא             ּגְ

ְנָיא    :ּתַ
ה ַאְלָמָנה" ָאְמָרה ּוְגרּוׁשָ א ְנִזיָרה ֲהֵריִני" :ׁשֶ ׂשֵ ֶאּנָ את" ִלְכׁשֶ ֵ   , ְוִנׂשּ

י ָמֵעאל ַרּבִ    .ָיֵפר: אֹוֵמר ִיׁשְ
יוְ     .ָיֵפר לֹא: אֹוֵמר ֲעִקיָבא ַרּבִ

   .י"ילל ְוִסיָמָנא
  

ת ָאְמָרה ִאיׁש  ֵאׁשֶ ֵרׁש  ְנִזיָרה ֲהֵריִני" :ׁשֶ ֶאְתּגָ ה" ִלְכׁשֶ ְרׁשָ   , ְוִנְתּגָ
י ָמֵעאל ַרּבִ    .ָיֵפר לֹא: אֹוֵמר ִיׁשְ

יוְ    . ָיֵפר: אֹוֵמר ֲעִקיָבא ַרּבִ
  

י ָאַמר ָמֵעאל ַרּבִ   : ִיׁשְ
ה ַאְלָמָנה ְוֵנֶדר" :אֹוֵמר הּוא ֲהֵרי ּה ָיקּום ָעֶליהָ  ּוְגרּוׁשָ ר ָאְסָרה ַעל ַנְפׁשָ    – )י, ל במדבר( "ּכֹל ֲאׁשֶ
ֵהא ַעד ּיְ ַעת ֵנֶדר ׁשֶ ׁשְ ין ַאְלָמנּות ּבִ   . ְוֵגרּוׁשִ

  

י    :ָסַבר ֲעִקיָבא ַרּבִ
ר ּכל" :אֹוֵמר הּוא ֲהֵרי הּ  ַעל ָאְסָרה ֲאׁשֶ    – )י, ל במדבר( "ַנְפׁשָ
ֵהא ַעד ּיְ ַעת ֵנֶדר ִאיּסּוֵרי ׁשֶ ׁשְ ין ַאְלָמנּות ּבִ   . "ְוֵגרּוׁשִ

  
א ַרב ָאַמר   : ִחְסּדָ

י - ַמְתִניִתין   . ִהיא ֲעִקיָבא ַרּבִ
  

ֵיי   : ָאַמר ַאּבַ
יָמא ֲאִפיּלוּ  י ּתֵ ָמֵעאל ַרּבִ   , ִיׁשְ

ְלָיא ַמְתִניִתין ּה  ּתַ יֹוֵמי ַנְפׁשָ    ,ּבְ
ַרְייָתא ְלָיא ּבָ ּה  ּתַ ּוִאין ַנְפׁשָ ִניׂשּ   . ּבְ

  

ְלמוּ  ה ְולֹא יֹוֵמי ׁשָ ְרׁשָ   , ִנְתּגָ
ְלמוּ  א ְולֹא יֹוֵמי ׁשָ   . ִמיְתַנְסּבָ

  
  

 רש"י

  מתני' 
. באיזה ונדר אלמנה וגרושה כיצד

ענין אמר קרא כנדר אלמנה 
   וגרושה יקום עליה:

אמרה הריני נזירה לאחר שלשים 
. ובשעת שנדרה היתה אלמנה יום

   או גרושה:
. קודם אע''פ שניסת בתוך ל' יום

שיחול הנדר עליה ואיכא למימר 
הואיל ולא חל הנדר עליה יפר לה 
בעל אפי' הכי אין יכול להפר 
דבתר אמירה אזלינן והוי להו 

  קודמין ואין הבעל מפר בקודמין:
. שהיתה הבעל נדרה והיא ברשות

נשואה והפר לה בעל והשתא 
מפרש כיצד נדרה אמרה הריני 
נזירה לאחר שלשים יום והפר לה 

   בעל:
אע''פ שנתאלמנה בו' הרי זה 

. ואע''ג דאיכא למימר מופר
הואיל ובשעת הכדר דינו שיחול 
וכבר יצאה לרשות עצמה ולא 
תועיל בו הפרה להכי אשמעינן 
 דהרי זה מופר דאחר שעת אמירה

קאזלינן ואשמעינן היכא דבאה 
ברשות עצמה בשעת הנדר והיכא 

   דהיא ברשות אחרים נמי:
יזה הכלל כל שיצאה לרשות 

   . מפרש בגמ' לאיתויי מאי:עצמה
  

  גמ' 
. דהפרה רבי ישמעאל אומר יפר

מועלת בו הואיל ולא חל הנדר עד 
   שנכנסה לרשות בעלה:

. דבתר ר' עקיבא אומר לא יפר
   נן:קבלת הנדר אזלי
. כלומר בבא וסימניך ילל''י

ראשונה תני יפר והדר לא יפר 
בבא אחרונה תני לא יפר והדר 

   יפר:
. בזמן שהיא אשת איש שאמרה

   אשת איש כו':
. אין ר' ישמעאל אומר לא יפר

הפרה מועלת בו הואיל ובשעה 
   שהנדר חל הויא ברשות עצמה:

. דבשעת ר' עקיבא אומר יפר
   הבעל:קבלת הנדר הויא ברשות 

. כלומר קיום עדי שיהא נדר
הנדר: ורבי עקיבא סבר הרי הוא 
אומר כל אשר אסרה על נפשה 
שיהא איסור הנדר. קבלת הנדר 
והכי נמי דייקינן במתני' כל אשר 

   אסרה ורבי עקיבא היא:
. מתני' אפי' תימא ר' ישמעאל

בדין הוא היכא דנדרה כשהיא 
אלמנה ותלתה נדרה בימים עד 

יום אהכי קאמר לאחר שלשים 
אינו יכול להפר דליכא למימר כל 
הנודרת על דעת בעלה היא נודרת 
דלא מסקא אדעתא דתינשא 
בתוך הזמן אהכי אינו יכול להפר 
דאימור זימנין דשלמו כל ל' יום 
ולא ניסת וכי נדרה נמי ברשות 
בעלה ותלתה נדרה בימים דין 
הוא שיפר איכא למימר כל 

א הנודרת כו' ולא מסקא אדעת
שתתגרש דזימנין דשלמו יומי ולא 
מיגרשא ואם הפר הרי זה מופר 
ודידי נמי היכא דתלתה נדרה 
בנישואין אהכי יפר דעל דעת 
בעלה נדרה והיכא דתלתה נדרה 
בגירושין ליכא למימר דתלתה 

   עצמה בבעלה ואהכי לא יפר:
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        פט, אפט, אפט, אפט, א .20
ָלל ֶזה[    : ַהּכְ

ל ְצָאה ּכָ ּיָ ָעה ַעְצָמּה  ִלְרׁשּות ׁשֶ   ].ְלָהֵפר ֹולָיכ ֵאינוֹ  - ַאַחת ׁשָ
  
ָלל ֶזה" ָקָתֵני "ַהּכְ י ּדְ ּבֵ    :ְלִאיּתּוֵיי 'ַהְמאֹוָרָסה ַנֲעָרה' ּגַ

לּוֵחי ִעם ָהָאב ָהַלךְ  ַעל ׁשְ   , ַהּבַ
ָהְלכוּ  אוֹ  לּוֵחי ׁשֶ לּוֵחי ִעם ָהָאב ׁשְ ַעל ׁשְ ַנֲעָרה ַהּבַ אֹוָרָסה ּבְ   , ַהּמְ
  .ְנָדֶריָה  ְמִפיִרין ּוַבְעָלּה  ָאִביָה ּדְ 

   

ָלל ֶזה" ָקָתֵני "ַהּכְ י ּדְ ּבֵ    :ְלִאיתּוֵיי 'ְנָדִרים ְוֵאּלוּ ' ּגַ
לּוֵחי ָהָאב ָמַסר ַעל ִלׁשְ    ,ַהּבַ

ְסרוּ  אוֹ  ּמָ לּוֵחי ׁשֶ לּוֵחי ָהָאב ׁשְ ַעל ִלׁשְ   , ַהּבַ
ֵאין ַעל ׁשֶ קֹוְדִמין ֵמיֵפר ַהּבַ   . ּבְ

 רש"י

. באידך פירקין זה הכלל דקתני
(לעיל דף עא.) גבי נערה 

רסה זה הכלל כל שלא המאו
יצאה לרשות עצמה כו' לאיתויי 
הלך האב עם שלוחי הבעל 
דהתם לא יצאה לרשות עצמה 

   דאביה ובעלה מפירין נדריה:
. גבי ואלו זה הכלל דקתני הכא

נדרים דמשמע דיוצאת לרשות 
עצמה לאיתויי מסר האב 
לשלוחי הבעל ולא הלך הוא 
עמהם דאותה שעה יצאה 

ה לרשות מרשות האב עד שהגיע
הבעל ויצאה לרשות עצמה ואין 
הבעל מיפר נדריה שאין הבעל 

   מיפר בקודמין:
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        בבבב- - - - פט, אפט, אפט, אפט, א .21
ָנה             ִמׁשְ

ע ׁשַ יִמין ִנְדֵריֶהן ַנֲערֹות תֵּ    :ַקּיָ
  . ְיתֹוָמה ְוִהיא ֶגֶרתּבוֹ 

  .  ְיתֹוָמה ְוִהיא, ּוָבְגָרה ַנֲעָרה
לֹא ַנֲעָרה  פט,ב ְגָרה ׁשֶ   . ְיתֹוָמה ְוִהיא ּבָ

  . ָאִביָה  ּוֵמת ּבֹוֶגֶרת
  . ָאִביָה  ּוֵמת ּבֹוֶגֶרת ,ַנֲעָרה
לֹא ַנֲעָרה ְגָרה ׁשֶ   . ָאִביָה  ּוֵמת ,ּבָ
ֵמת ַנֲעָרה ת ,ָאִביָה  ׁשֶ ּמֵ ֶ ְגָרה ָאִביָה  ּוִמׁשּ   , ּבָ

ים ְוָאִביָה  ּבֹוֶגֶרת   , ַקּיָ
ים ְוָאִביָה  ּבֹוֶגֶרת ,ַנֲעָרה   . ַקּיָ

י   : אֹוֵמר ְיהּוָדה ַרּבִ
יא ַאף ִ ׂשּ ּתוֹ  ַהּמַ ה ּבִ ַטּנָ ה אוֹ  ְוִנְתַאְלְמָנה ַהּקְ ְרׁשָ    .ַנֲעָרה ִהיא ֲעַדִיין ֶאְצלוֹ  ְוָחְזָרה ִנְתּגָ

  

ָמָרא             ּגְ

  : ַרב ָאַמר ְיהּוָדה ַרב ָאַמר

ְבֵרי זוֹ  י ּדִ    .ְיהּוָדה ַרּבִ
   :אֹוְמִרים ֲחָכִמים ֲאָבל

לֹׁש  יִמין ִנְדֵריֶהן ַנֲערֹות ׁשָ   : ַקּיָ
  , ּבֹוֶגֶרת

  , ִויתֹוָמה
י ִויתֹוָמה ַחּיֵ   .ָהָאב ּבְ

   

 רש"י

  מתני' 
. שאין ט' נערות נדריהן קיימין

   יכול להפר להן:
. נערה בוגרת והיא יתומה

  בוגרת והיא יתומה.
נערה שלא בגרה והיא יתומה 
בוגרת ומת אביה נערה בוגרת 
ומת אביה ונערה שמת אביה 
ומשמת אביה בגרה בוגרת 
ואביה קיים ר' יהודה אומר בו'. 
בוגרת והיא יתומה בשעת הנדר 
היתה בוגרת וכבר היתה יתומה 
מבעלה כלומר יתומה דמתניתין 
יתומה בחיי האב כדמפרשי 
רבנן בגמ' דיתומה דשייך 
למימר בבעל כבאב דיקא נמי 
היכא דתני מיתת האב תני לה 

   בפירוש בוגרת ומת אביה:
  
  מ' ג

. דקתני תשע: זו דיבר ר' יהודיה
אבל חכמים אומרים שלש 
נערות נדריהן קיימין בוגרת 
ויתומה ויתומה בחיי האב. 
וכולהו תשע דמתני' נכללות 

   בהני שלש:
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        פט, בפט, בפט, בפט, ב .22
ָנה             ִמׁשְ

ֵאיִני קֹוָנם" א ֶנֱהָנה ׁשֶ ה ִאם ּוְלָאִביךָ  ְלַאּבָ יךָ  ַעל ֲאִני עֹוׂשָ   ", ּפִ
ֵא " ה ִאם ְלךָ  ֶנֱהֵנית יִניׁשֶ י ַעל ֲאִני עֹוׂשָ א ּפִ י ְוַעל ,ַאּבָ    –" ָאִביךָ  ּפִ

  .ָיֵפר ֶזה ֲהֵרי
    

ָמָרא             ּגְ

ְנָיא    :ּתַ

ֵאיִני"" א ֶנֱהֵנית ׁשֶ ה ֲאִני ִאם ּוְלָאִביךָ  ְלַאּבָ   ", ְלִפיךָ  עֹוׂשָ

י   , ָיֵפר לֹא: אֹוֵמר ָנָתן ַרּבִ
  . ָיֵפר: אֹוְמִרים ֲחָכִמיםוַ 

  

הּוִדים ִמן ֲאִני ּוָלהְנט" ךָ  ִאם ַהּיְ תְּ ׁשְ ּמַ   ", ְמׁשַ
י   .ָיֵפר לֹא: אֹוֵמר ָנָתן ַרּבִ

  . "ָיֵפר: אֹוְמִרים ֲחָכִמיםוַ 
  

 רש"י

  מתני' 
קונם שאיני עושה לאבא 

. כלומר שאני נותן להם ולאביך 
   יהא עליהם קונם:

. אע''ג דלאו הרי זה יכול להפר
נדרי עינוי נפש אינון דלאו כל 
כמיניה לאפקועי שיעבודא מינה 
אפי' הכי דברים שבינו לבינה 
הויין ויכול להפר כלומר הרשות 

   בידו:
  

  גמ' 
. דקסבר ר' נתן אומר לא יפר

הואיל ועדיין לא חל הנדר שכל 
זמן שלא עשתה לפי בעלה ולא 
שימשתו אינה אסורה לאביה 

   ולאביו ולא יפר:
. אע''פ שעדיין לא רוחכ''א יפ

חל הנדר עליה: ההוא גברא 
דיאמר תיתסר הנייתא דעלמא 
עליה אי נסיב איתתא כי לא 
תנינא הלכתא . כלומר תיתסר 
הנאת עולם עלי אם אקח אשה 

   עד שאשנה הלכות:
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        צ, בצ, בצ, בצ, ב    ––––    פט, בפט, בפט, בפט, ב .23
ְבָרא ַההּוא ר ּגַ ּסַ ִאיּתַ ָייָתא ּדְ ָעְלָמא ַהּנָ ָתא ָנֵסיב ִאי ֲעֵליּה  ּדְ י ִאיּתְ ֵניָנא ָלא ּכִ    .ִהיְלְכָתא ּתָ
גַ  ָרֵהיט אּבְ א ּפָ   . ְלִמיְתָנא ִאְמֵצי ְולֹא ְותֹוְבַלּיָ
ר ַאָחא ַרב ֲאָתא יּה  הּוָנא ַרב ּבַ ׁשֵ ּבְ ָתא ְוִאיְנִסיב ְוׁשַ   ,  ִאיּתְ

ְרֵקיּה    צ,א יּה  ְוַאְתֵייּה , ִטיָנא ְוׁשַ א ַרבּדְ  ְלַקּמֵ   . ִחְסּדָ
  

  : ָרָבא ָאַמר
ים ַמאן י ְלֶמיֲעַבד ַחּכִ ָתא ָהא ּכִ ר ַאָחא ַרב ָלאו ִאי ִמיּלְ ַגְבָרא, הּוָנא ַרב ּבַ ה ּדְ   . הּוא ַרּבָ

ָקָסַבר ִכי: ּדְ ְפִליגֵ  ֵהיִכי ּדְ ַנן יּדִ יוְ  ַרּבָ ֲהָפָרה ָנָתן ַרּבִ   , ּבַ
ִליֵגי ַנִמי ָהִכי ֵאָלה ּפְ ׁשְ   . ּבִ

  
י ַרבוְ  ּפִ    :ָאַמר ּפַ

ֲהָפָרה ַמֲחלֹוֶקת   , ּבַ
יּדְ  ַעל ֵאין: ָסַבר ָנָתן ַרּבִ ן ִאם אֶאלָּ  ֵמיֵפר ַהּבַ   , ֶנֶדר ָחל ּכֵ

ְכִתיב ָבָנה ְוָחְפָרה" :ּדִ   . )כג, כד ישעיה( "ַהּלְ
ַנן ַעל: ָסְבִרי ְוַרּבָ י ַעל ַאף ֵמיֵפר ּבַ לֹא ּפִ   , ֶנֶדר ָחל ׁשֶ

ְכִתיב בֹות ֵמֵפר" :ּדִ    .)יב, ה איוב( "ֲערּוִמים ַמְחׁשְ
ֵאָלה ֲאָבל ׁשְ יר ָחָכם ֵאין לַהּכֹ  ִדְבֵרי -  ּבִ לוּ  ַמּתִ א םּכְ ן ִאם ֶאּלָ ֶדר ָחל ּכֵ   , ַהּנֶ

ְכִתיב ָברוֹ  ַיֵחל לֹא" :ּדִ    .)ג, ל במדבר( "ּדְ
  

יע ֵליָמא   : ֵליּה  ְמַסּיַ

ֵאיִני קֹוָנם"" ֵאל ְוְלִמי, ִלְפלֹוִני ֶנֱהֶנה ׁשֶ ָ ֶאׁשּ    ,"ָעָליו ׁשֶ

ָאל ךְ  ְוַאַחר, ָהִראׁשֹון ַעל ִנׁשְ ָאל ּכָ ִני ַעל ִנׁשְ ֵ   . "ַהׁשּ
ָאל ,ָאְמַרּתְ  ְוִאי י ַעל ַאף ִנׁשְ לֹא ּפִ    !?ֶנֶדר ָחל ׁשֶ
ֵעי ִאי יל ַהאי ַעל ּבָ א ִניְתׁשִ ֵריׁשָ ֵעי ִאי, ּבְ יל ַהאי ַעל ּבָ א ִניְתׁשִ ֵריׁשָ    .ּבְ

  

א ַהאי ִאי ָיַדע ּוִמי ְתָרא ַהאי ִאי ַקּמָ   . ּבַ
  

א יע ֵליָמא ֶאלָּ   : ֵליּה  ְמַסּיַ

ֵאיִני קֹוָנם"" ֵאל ָנִזיר יִניֲהֵר , ִלְפלֹוִני ֶנֱהֶנה ׁשֶ ָ ֶאׁשּ   ", ָעָליו ִלְכׁשֶ

ָאל ךְ  ְוַאַחר, ִנְדרוֹ  ַעל ִנׁשְ ָאל ּכָ   . "ִנְזרוֹ  ַעל ִנׁשְ
ָאל ,ָאְמַרּתְ  ְוִאי י ַעל ַאף ִנׁשְ לֹא ּפִ   , ֶנֶדר ָחל ׁשֶ
ֵעי ִאי יל ִנְדרוֹ  ַעל ּבָ ֵ ׁשּ א ִאיּתַ ֵריׁשָ ֵעי ִאי ,ּבְ יל ִנְזרוֹ  ַעל ּבָ ֵ ׁשּ א ִאיּתַ ֵריׁשָ    .ּבְ

  

יַר    . ִהיא ָנָתן ּבִ
  

   :ָרִביָנא ָאַמר
ֵמיּה  ֲאבּוךְ  ָאַמר ָהִכי, ָמֵריָמר ִלי ָאַמר ְ י ַרבּדְ  ִמׁשּ ּפִ   : ּפַ

ֲהָפָרה ַמֲחלֹוֶקת   , ּבַ
ֵאָלה ֲאָבל ׁשְ ְבֵרי ּבִ י ַעל ְוַאף, ֵמֵפר לַהּכֹ  ּדִ לֹא ּפִ   , ֶנֶדר ָחל ׁשֶ

ְכִתיב ָברוֹ  ַיֵחל לֹא" :ּדִ     . )ג, ל במדבר( "ּדְ
יּה  ֲהָוה לֹאּדְ  :ְלֵמיְמָרא   צ,ב ה ּבֵ   . ַמֲעׂשֶ

  
   :ֵמיִתיֵבי

ֵאיִני קֹוָנם"" ָאל ּוְלִמי ִלְפלֹוִני ֶנֱהֶנה ׁשֶ ׁשְ ּנִ    ,"ָעָליו ׁשֶ

ָאל ךְ  ְוַאַחר, ָהִראׁשֹון ַעל ִנׁשְ ָאל ּכָ ִני ַעל ִנׁשְ ֵ   . "ַהׁשּ
אי ֵעי ִאי? ַאּמַ יל ַהאי ַעל ּבָ ֵ ׁשּ א ִניּתַ ֵריׁשָ ֵע  ְוִאי, ּבְ יל ַהאי ַעל יּבָ ֵ ׁשּ א ִניּתַ ֵריׁשָ   ! ּבְ

  

ִני ְוֵהי ִראׁשֹון ֵהי יֹוֵדַע  ִמי   ?ׁשֵ
  

   :ֵמִתיֵבי

ֵאיִני קֹוָנם"" ֵאל ָנִזיר ַוֲהֵריִני ֶנֱהֶנה ׁשֶ ָ ֶאׁשּ    ,"ָעָליו ִלְכׁשֶ

ָאל ךְ  ְוַאַחר, ִנְדרוֹ  ַעל ִנׁשְ ָאל ּכָ   . "ִנְזרוֹ  ַעל ִנׁשְ
אי ֵעי ִאי? ְוַאּמַ ילנִ  ִנְדרוֹ  ַעל ּבָ ֵ ׁשּ א יּתַ ֵריׁשָ ֵעי ְוִאי ,ּבְ יל ִנְזרוֹ  ַעל ּבָ ֵ ׁשּ א ִניּתַ ֵריׁשָ    !ּבְ

  

א יּוְבּתָ   . ּתְ

 רש"י

. גפא קרי סולם רהיט בגפא ותובליא
שעולין בו באילן תובליא חבל שתולין בדקל 

מטה הענפים שבהן ומושכין להם ל
התמרים ומשל של בני אדם הוא רץ למעלה 
ולמטה לעסוק ולשנות הלכות ולא 
איסתייעא מילתא ואית דמפרש דהיינו 
בכפא רץ יחידי למעלה ולמטה כאדם 

   שעולה בחבל באילן:
. חבל כדאמרי' בבבא בתרא (דף תובליא

לג:) מאן דנקט מגליא ותובליא ואמר אזיל 
   ואגזור דיקלא דפלניא:

  ושבשיה ואנסביה איתתא

. טח פניו בטיט כדי שלא ושרקיה טינא
יכירהו רב חסדא כאילו היה אדם אחד 
מהם שנדר שלא ישא אשה כדי שיתיר לו 

   דאפשר אילו היה מכירו לא היה מתיר לו:
. שדקדק מאן חכם למיעבד כי האי מילתא

בכך שהשיאו אשה קודם שישאל על נדרו 
שאלה דקסבר כדי שיחול הנדר עליו קודם 

כרבי נתן דאמר לא יפר הואיל ולא חל הנדר 
דרבי נתן דיינא הוא ונחית לעומקא 

   דדינא.:
. שאין נשאלין לחכם הכי נמי פליגי בשאלה

   עד שיהא הנדר חל עליו:
. והא וחפרה דמשמע דכתיב וחפרה הלבנה

אימתי הוי הפרה בזמן שחל בנה. בכה היינו 
כאילו נדר רבי נתן לטעמיה דאמר הנודר 

בנה במה והמקיימו כו' והיינו חל בנה חל 
בנין הנדר. ע''א מסיפיה דקרא וחפרה 
הלבנה ובושה החמה כדכתיב והיה אור 
הלבנה כאור החמה ואור החמה יהיה 
שבעתים וגו' דבההיא שעתא חפרה נהורא 
דהלבנה דעד השתא כי מלך ה' צבאות על 
ישראל ולא קודם שימלך וה''ה גבי נדר מכי 

   יה הוא דמיפר ולא קודם שיחול:חל על
. דמשמע מפר דכתיב מפר מחשבות ערומים

אפילו מחשבה בעלמא אף ע''פ שלא חל 
   הנדר עדיין:

. שצריך שאלה לחכם דברי אבל בנדרים
הכל אינו מתיר אא''כ חל הנדר כדכתיב לא 
יחל דברו דמשמע כל זמן שאין שם מעשה 
בנוי אלא דיבור בעלמא שעדיין לא חל הנדר 
לא יחל החכם והאי דדרשינן מיניה. הוא 
אינו מוחל אבל אחרים מוחלין לו בזמן 

   שחל הנדר קאמר:
. לרב פפי דאפילו בשאלה לימא מסייע ליה

   דברי הכל אינו [מתיר] עד שיחול הנדר:
קונם שאיני גהנה לפלוני ולכל מי שאשאל 

. כלומר אם אשאל עליו לשום חכם עליו
שאני נהנה  להתיר לי יהא עלי קונם מה

   לאותו חכם:
. דנשאלין לחכם עד שלא חל ואי אמרת

הנדר אי בעי למישאל על המודר ברישא 
מיתשיל אי בעי מיתשיל על חכם ברישא: 
מאי נשאל דקאמר סתמא דמשמע או על 

   החכם או על מודר:
. מהכא קונם שאני נהנה לימא מסייע ליה

לפלוני דחל עליה נדר לאלתר והריני נזיר 
   לחכם עליו: לכשאשאל

. שחל עליו ואח''כ נשאל נמי נשאל על נדרו
   על נזרו שלא חל עד שישאל עליו:

. לחכם נמי אע''פ שלא חל ואי אמרת נשאל
הנדר וכי היכי דפליגי בהפרה פליגי בשאלה 

   ובדין הוא דלרבנן חל נזירותו:
. דליזיל לחכם לישאל על שאיל ברישא

  נזירותו תחילה ואחר כך על נדרו:
. כלומר דלא הוה מרא דילא הוה מעשהלמי

צריך למיעבד האי דעבד רב אחא בר רב 
הונא מההוא גברא דאתייה לקמיה דרב 

   חסדא:
. דילמא האי מי קא ידעת הי הראשון

דקאמר דנשאל על הראשון על ההוא דלא 
   חל הנדר אף נשאל עליו קאמר:

. ואי אמרת דנשאל [נשאל על נדרו וכו']
ג דלא חל הנדר הא לחכם לדברי הכל אע''

   מני דלא כרבי נתן ודלא כחכמים:
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        צ, בצ, בצ, בצ, ב .24
ָנה             ִמׁשְ

ִראׁשֹוָנה   : אֹוְמִרים ָהיוּ  ּבָ
לֹׁש  ים ׁשָ ה ְונֹוְטלֹות יֹוְצאֹות ָנׁשִ תּוּבָ   : ּכְ

  ". ְלךָ  ֲאִני ְטֵמָאה" :ָהאֹוֶמֶרת
ַמִים"    יִני ׁשָ   . "ְלֵביְנךָ  ּבֵ
הּוִדים ִמן ֲאִני ְנטּוָלה"וְ       ". ַהּיְ

  , לֹוַמר ָחְזרוּ 
ּלא ֵהא ׁשֶ ה תְּ ָ ַאֵחר ֵעיֶניָה  נֹוֶתֶנת ִאׁשּ ְעָלּה  ַעל ּוְמַקְלֶקֶלת, ּבְ    ,ּבַ

ִביא -" ְלךָ  ֲאִני ְטֵמָאה" :ָהאֹוֶמֶרת    .ִלְדָבֶריָה  ְרָאָיה תָּ
ַמִים"    ָ יִני ַהׁשּ ֶר  ַיֲעׂשוּ  -" ְלֵביְנךָ  ּבֵ ה ךְ ּדֶ ׁשָ ּקָ   . ּבַ
הּוִדים ִמן ֲאִני ְנטּוָלה"וּ     ּתוֹ  ּוְתֵהא ,ְלֶחְלקוֹ  ָיֵפר - " ַהּיְ ׁשְ ּמַ   , ְמׁשַ

הּוִדים ִמן ְנטּוָלה ּוְתֵהא         . ַהּיְ
  

ָמָרא             ּגְ

ֲעָיא    :ְלהוּ  ִאיּבַ
ּתֹ ַמהוּ ", ֲאִני ְטֵמָאה" :ְלַבְעָלּה  ָאְמָרה ְתרּוָמה אַכלׁשֶ   ? ּבִ

  
ת ַרב ׁשֶ   : ַמרָא  ׁשֵ

ּלא אֹוֶכֶלת ֶניָה  ַעל ַלַעז ּתֹוִציא ׁשֶ   . ּבָ
  

  : ָאַמר ָרָבא
ר, אֹוֶכֶלת ֵאיָנּה  ָאְכָלה ֶאְפׁשָ ין ּדְ   .חּוּלִ

  
  : ָרָבא ָאַמר

ת ַרב ּומֹוֶדה ׁשֶ ִאם ׁשֵ ֵאיָנּה  -  ִנְתַאְרְמָלה ׁשֶ   . אֹוֶכֶלת ׁשֶ
י א ַטְעָמא הּוא ִמיּדֵ ּום ֶאּלָ ּלא  ִמׁשּ ֶניָה  ַעל ַלַעז ּתֹוִציאׁשֶ   . ּבָ

ה ִנְתַאְרְמָלה ְרׁשָ א: ָאְמִרי ְוִנְתּגָ ּתָ ִאיְתִניָסא ָהׁשְ   . ּדְ
  
  
  

 רש"י

  מתני' 
 . בעל כרחו של בעל:יוצאות

. בא עלי אדם טמאה אני לך
אחד וטימאני לך ובאונס קאמר 
באשת כהן דבאונס נמי אסורה 
לו ולהכי נוטלת כתובתה דלא 
פשעה דאי באשת ישראל אינה 
יוצאה דאנוסה מותרת לו 

דף נא:) כדנפקא לן (כתובות 
מוהיא לא נתפשה דאי ברצון 
קמיירי אפי' לישראל אסורה 
ואין לה כתובה דהא פשעה 

   ובגמרא מפרש לה הכי:
. שאינו השמים ביני לבינך

מזריע דדבר זה אינו גלוי 
   לבריות אלא לשמים:

. יבקשו הימנו יעשו דרך בקשה
שיפטרנה בגט כראוי ואין 

   מכריחין אותו:
  

  גמ' 
. כיון דלא מהו שתאכל בתרומה

מפקינא לה מיניה כל כמה דלא 
 אתו סהדי דאמרי נאנסה:

. דהואיל דאפשר דאכלה חולין
דאפשר בתקנתא לא ספינא לה 

   תרומה:
. דאי שלא תוציא לעז על בניה

אמרת לא תאכל בתרומה אתו 
למימר דבניה פסולין מן 
הכהונה דהרי בני אנוסה נינהו 
שהרי נפסלה מן התרומה 

   מחמת אונס:
דה רב ששת דאי נתארמלה ומו

. דהשתא ליכא לעז או נתגרשה
דמימר אמרי השתא לאחר 

   גירושין הוא דאיתניסא:
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א ַרב ָאַמר ּפָ   : ּפַ
ֵדיק   : ָרָבא ָלן ּבָ
ת ֶאְנָסה ֵהןּכֹ  ֵאׁשֶ ּנֶ    ,ׁשֶ

ה ָלּה  ֵיׁש  תּוּבָ ה ָלּה  ֵאין אוֹ  ּכְ תּוּבָ   ? ּכְ
  

יָון י אֹוֶנסּדְ  ּכֵ ָר  ֵהןּכֹ  ְלַגּבֵ י צֹוןּכְ ָרֵאל ְלַגּבֵ ֵמי ִיׂשְ ה ָלּה  ֵאין -  ּדָ תּוּבָ   . ּכְ
יְלָמא אוֹ     :ּדִ

ֲחָפהּדְ  הּוא ְוַגְבָרא^ ,ֲחֵזיָנא ָהא ֲאָנא: ֵליּה  ָאְמָרה ָמֵצי  צא,א ֵדהוּ  ִנְסּתַ   . ׂשָ
  

   :ֵליּה  ְוָאְמִריַנן
   :ִהיא ַמְתִניִתין

תוּ  ָלּה  ֵיׁש  - " ְלךָ  ֲאִני ְטֵמָאה" :ָהאֹוֶמֶרת"" הּכְ   . "ּבָ
ַמאי   ? ָעְסִקיַנן ּבְ

ת ִאיֵליָמא ֵאׁשֶ ָרֵאל ּבְ ָרצֹון ִאי -  ִיׂשְ לּום ּבְ ה ָלּה  ֵיׁש  ּכְ תּוּבָ    !?ּכְ
אֹוֶנס ְוִאי ְסָרא ָקא ִמי - ּבְ ְבָרא ַעל ִמיּתַ    !?ּגַ

א ת ְוֶאּלָ   . ּכֵהן ֵאׁשֶ
ָרצֹון ִאי לּום - ּבְ ה ָלּה  ֵיׁש  ּכְ תּוּבָ ְרָעה ִמי !?ּכְ ת ּגָ ָרֵאליִ  ֵמֵאׁשֶ ָרצֹון ׂשְ    !?ּבְ

א אֹוֶנס ָלאו ֶאלָּ ה ָלּה  ֵיׁש " :ְוָקָתֵני, ּבְ תּוּבָ   . "ּכְ
  
  
  

 רש"י

. בעדים כו' אשת כהן שנאנסה
מתני' לא מיתוקמא אלא באשת 
כהן שנאנסה ובין למשנה 
ראשונה ובין למשנה אחרונה יש 

  לה כתובה:
. מי מהימנא ואם אשת גרשתני

   חזירה:כהן אסור לו לה
. דמעיקרא משום התם הוא

דידע לה דבעלה לא ידע בה אי 
נטמאת חי לא [אהכי] אי אמרה 
טמאה אני לך לא מהימנא אבל 
היכא דאמרה גרשתני דידעה 
דבעלה ידע אי משקרא אי לא 
לא הות אמרה הכי דחזקה דאין 
 אשה מעיזה פניה בפני בעלה:

. לא מיבעינן למשנה אדרבה
א אפי' אחרונה דלא מהימנא אל

למשנה ראשונה דקתני מהימנא 
לא הוי טעמא אלא משום דלא 
עבידא לבזויי נפשה דלימרה 
דנטמאה אי לאו דהכי הוא 

   כדקאמרה:
. דזימנין דתקיף לה מן גברא

שציער לה בעלה ומעיזה פניה 
בפניו. ענין אחר דתקיף לה מן 
גברא שתוקף יצרה מן אדם 
אחר שנתנה בו עיניה ובשבילו 

   לבעלה גרשתני: מעיזה לומר
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ֲעָיא    :ְלהוּ  ִאיּבַ

ִני" :ְלַבְעָלּה  ָאְמָרה ּתָ ַרׁשְ   ? ַמהוּ ", ּגֵ
  

  : ַהְמנּוָנא ַרב ָאַמר
א ַמע ּתָ    :ׁשְ

ָנהלְ  ֲאִפיּלוּ ּדַ , ""ְלךָ  ֲאִני ְטֵמָאה" :ָהאֹוֶמֶרת" ָקָתֵני ַאֲחרֹוָנה ִמׁשְ    ,ְמֵהיְמָנא לֹא ּדְ
ָרה הּוא -  ָהָתם ּקְ ְמׁשַ ָיְדָעה ּדִ ְעָלּה ּדְ  ּדְ ּה  ָיַדע לֹא ּבַ   . ּבָ
י ֲאָבל ּבֵ ִני" ּגַ ּתָ ַרׁשְ ָיַדע" ּגֵ ּה  ּדְ   , ְמֵהיְמָנא -  ּבָ

ה ֵאין ֲחָזָקהּדַ  ָ ֶניָה  ְמִעיָזה ִאׁשּ ְפֵני ּפָ    .ַבְעָלּה  ּבִ
  

  : ָרָבא ֵליּה  ָאַמר
אַאּדְ  ָנהלְ  ֲאִפיּלוּ , ַרּבָ ָקָתֵני ִראׁשֹוָנה ִמׁשְ    ,ְמֵהיְמָנא ּדְ

ּום -  ָהָתם ָלא ִמׁשּ ּה  ְלַבזּּוֵיי ֲעִביָדא ּדְ   , ַנְפׁשָ
ִזְמִנין -  ָהָכא ֲאָבל יף ּדְ ַתּקִ ְבָרא ִמן ָלּה  ּדְ   . ּוְמִעיָזה ְמִעיָזה ּגַ

  
א ַרב ְמִתיב ּיָ ְרׁשִ   : ְמׁשָ

ַמִים" ָ יִני ַהׁשּ ָנהּדְ  "ךָ ְלֵבינְ  ּבֵ א ִראׁשֹוָנה ִמׁשְ יּוְבּתָ   , ָרָבאּדְ  ּתְ
ֵלית ָהָכא יּסּוָפא ָלּה  ּדְ ְמֵהיְמָנא ְוָקָתֵני, ּכִ   ! ּדִ

  
יָון - ָהָתם: ָרָבא ָקָסַבר י לֹאּדְ  ּכֵ ֵחץ יֹוֶרה ֵאין: ָאְמָרה לֹאּדְ  ָלּה  ַסּגִ   , ּכְ

ְדָקָאְמָרה ִאיָתא לֹא ִאי   . ֵליּה  ָאְמָרה לֹא ּכִ
  
" ָ יִני ַמִיםַהׁשּ ָנהּדְ  "ְלֵביְנךָ  ּבֵ ֱהֵוי, ַאֲחרֹוָנה ִמׁשְ א ּתֶ יּוְבּתָ    ,ַהְמנּוָנא ַרבּדְ  ּתְ

ָיְדָעה ָהָכא ְוָהא ּה  ָיַדע ַבְעָלּה וּ  ִהיא ּדְ ָלא ְוָקָתֵני, ּבָ   ! ְמֵהיְמָנא ּדְ
  

ִביָאהּדִ  ְנִהי: ָאְמָרה ּגּוָפא ִהיא ַנִמי ָהָכא: ַהְמנּוָנא ַרב ָקָסַבר יֹוֶרה, ָיַדע ּבְ ֵחץ ּבְ   ? ָיַדע ִמי ּכְ
ּום ָרא ָהִכי ּוִמׁשּ ּקְ   . ְמׁשַ

  
  
  

 רש"י

. והא הכא דלית לה כיסופא
דבהא מילתא לא מבזיא נפשה 
ואפילו הכי קתני במשנה 
ראשונה דמהימנא והיכי אמר 
 אפילו למשנה ראשונה כו':

. נמי אית לה כיסופא דכיון התם
דלא סגי לה דלא קאמרה גבי בי 
דינא אי יורה כחץ אי לאו דהכי 
הוא לא קאמרה ואהכי 

: דהא הכא דידעה מהימנא
היא: דבעלה ידע דיורה כחץ 
וקתני לה לא מהימנא אלמא 

   אשה מעיזה:
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ָתא ַהִהיא כָ  ִאיּתְ ַת  יֹוָמא לּדְ ִמיׁש ּדְ ָיא ִמיְקְדָמה ׁשְ   . ְלַגְבָרא ְיֵדיּה  ָמׁשְ
א ֵליּה  ָאְתָיא ַחד יֹוָמא א ַמּיָ ָתא ָהָדא: ָלּה  ָאַמר ,ְלִמְמׁשָ   ! ָהִאיָדָנא ֲהַות לֹא ִמיּלְ

ן ִאם: ֵליּה  ָאְמָרה  ,בצא ָהווּ  ַאֲהלֹוֵיי^ ּגֹוִים ִמן ַחד, ּכֵ ְלָמא ,לֹא ַאְנּתְ  ִאי, ָהִאיָדָנא ָהָכא ּדְ הֹון ּדִ   . ִמּנְ
  : ַנְחָמן ַרב ָאַמר

ַאֵחר ָנְתָנה ֵעיֶניָה    , ּבְ
ּה  ְוֵלית א ּבָ ׁשָ ִמָלּה  ְמׁשָ    .ּבְ

  
ָתא ַהִהיא ָלא ִאיּתְ ִדיָחא ֲהָוה ּדְ ּה  ּבְ ְעּתָ ֲהֵדי ּדַ ְבָרא ּבַ   . ּגַ
ָנא ַמאי ָהִאיָדָנא: ָלּה  ָאַמר   ? ׁשְ

ן לֹא ֵמעֹוָלם: ֵליּה  ָאְמָרה ֶדֶרךְ  ֵצַעְרּתָ י ֶאֶרץ ּבְ   . ָהִאיָדָנא ּכִ
  . ָהִאיָדָנא ִמיְלָתא ָהָדא ֲהָוה לֹא: ָלּה  ָאַמר

ן ִאם: ֵליּה  ָאְמָרה ָהווּ  ַנְפטֹוֵיי ּגֹוִים ָהֵלין ּכֵ ְלָמא ,לֹא ַאְנּתְ  ִאי ָהִאיָדָנא ָהָכא ּדְ הֹון ַחד ּדִ   . ִמּנְ
  : ַנְחָמן ַרב ְלהוּ  ָאַמר

יחּון לֹא ּגִ ׁשְ ּה  ּתַ   , ּבָ
ַאֵחר ֵעיֶניָה  נֹוֶתֶנת   . ֲהַואי ּבְ

  
ְבָרא ַההּוא ֲהָוה ּגַ ֵביָתא ְמַהְרֵזיק ּדַ ָתא הּוא ּבְ   . ְוִאיְנּתְ

ֵביָתא ָמֵריּה  ֲאָתא ָעל ָרֵטיּה , ּדְ   . ֲעַרקוַ  ְלהּוָצא נֹוֵאף ּפְ
ָתא: ָרָבא ָאַמר ְרָיא ִאיתְּ   . ׁשָ

ֲעַבד ִאיָתא ִאם ס ֲהָוה ִאְרּכּוֵסי ִאיּסּוָרא ּדַ   . ִמיְרּכַ
  

ָעל נֹוֵאף ַההּוא י ּדְ ַהִהיא ְלַגּבֵ ָתא ּדְ   , ִאְנּתְ
ְבָרא ֲאָתא ִכְלֵאי[ ֵאיִתיב נֹוֵאף ְסֵליק ּגַ ָבא] ּבְ   . ּבָ
ן ֲהָוה ְחֵלי ַמְחּתָ ן ּתַ ּמָ   . ִחְוָיא ינּוןְוַטֲעִמ  ּתַ

ָעא ֵביָתא ָמִרי ּבְ ְחֵלי ָהְנהוּ  ִמן ְלֵמיַכל ּדְ ָלא ּתַ א ּבְ ְעּתָ ָתא ּדַ ִאיְנּתְ   , ּדְ
יכּול ָלא: נֹוֵאף ַההּוא ֵליּה  ָאַמר הֹון ּתֵ ַטֲעִמינּון ִמּנְ   . ִחְוָיא ּדְ
ֵתיּה : ָרָבא ָאַמר ְרָיא ִאיְנּתְ   , ׁשָ

ֲעַבד ִאיֵתיּה  ִאם   . ְוֵלימּות ְדֵליכּול ֵליּה  אִניָח , ִאיּסּוָרא ּדַ
ְכִתיב י": ּדִ יֵדיֶהן ְוָדם ָנֲאפוּ  ּכִ 1"ּבִ

  . )מה, כג יחזקאל( 
  

יָטא ׁשִ   ! ּפְ
  

ֵתיָמא ַמהוּ    , ֲעַבד ִאיּסּוָרא :ּדְ
ִניָחא ֵליּה  ָאַמר ְוַהאי ַעל ֵלימֹות לֹאּדְ  ֵליּה  ּדְ   , ּבַ

ֶתֱהֵוי ֵתיּה  ּדְ ֵויּה  ִאיְנּתְ נּוִבים ַמִים" ִעּלָ קוּ  ּגְ   , )יז, ט משלי( "ִיְנָעם ְסָתִרים ְוֶלֶחם ִיְמּתָ
ַמע ָקא   .  ָלן ַמׁשְ

  

        הדרן עלך ואלו נדריםהדרן עלך ואלו נדריםהדרן עלך ואלו נדריםהדרן עלך ואלו נדרים
        וסליקא לה מסכת נדריםוסליקא לה מסכת נדריםוסליקא לה מסכת נדריםוסליקא לה מסכת נדרים

  
        
  
  
        
 

                                                             
1
ים צַ    יֵדיֶהןַוֲאָנׁשִ ה ְוָדם ּבִ י נֲֹאפֹת ֵהנָּ ם ּכִ ט ׁשְֹפכֹות ּדָ ּפַ ט נֲֹאפֹות ּוִמׁשְ ּפַ טּו אֹוְתֶהם ִמׁשְ ּפְ ה ִיׁשְ יִקם ֵהּמָ   ּדִ

 רש"י

. לאחר תשמיש דכל יומא
מקדמה ומשיא ידא לגברא כדי 
לטהר ידיו לאחר תשמיש ואתת 
יומא חד ועבדא הכי אמר לה 
הדא מילתא דתשמיש לא הוי 

  האידנא:
אהלויי מוכרי אהלות בשמים: 

   רי נפט:. מוכנפטויי
. שהיה דהוה מהרזק בביתא

   סגור עם אשה בבית:
 . פרץ הגדר:פרטיה נואף להוצא

. בביתה היה הוה מירכס
מתחבא בבית שלא ירגיש בו 

   הבעל:
. שאילו בלא דעתא דאיתתא

היתה יודעת לא היתה מניחתו 
   לאכול:

. דנואפים כי נאפו ודם בידיהן
הורגין הבעלים: מהו דתימא 

בהדה והאי איסורא עבד האי 
דאמר ליה הכי משום דלא 
לימות דתיהוי איתתיה עלויה 
כי מים גנובים ימתקו קמשמע 

  לן דלא אמרינן הכי ושריא:
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265  ַהְדָרן

  :בעזרת השם יתברךלזכרון ויועיל שלש פעמים: אחר השלמת המסכתא יאמר זה 
  

   .ְוַהְּדָר ַעָלן נדריםַהְּדָרן ֲעָל ַמֶּסֶכת 

ַעָלן נדריםַמֶּסֶכת  ַּדְעָּתן ֲעָל ְוַדְעֵּת.   

  .א ְּבָעְלָמא ָהֵדין ְוא ְּבָעְלָמא ְּדָאִתי ,ְוא ִתְתַנִׁשי ִמיָנן ,נדריםא ִנְתַנִׁשי ִמָּנ ַמֶּסֶכת 
  

  ואחר כך יאמר זה:

ָרִמי  ,ֲחִניָנא ַּבר ָּפָּפא .נּוֵתנּו ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ּוְתֵהא ִעָּמנּו ָלעֹוָלם ַהָּבאֶׁשְּתֵהא תֹוָרְת ֻאָּמ  :ְיִהי ָרצֹון ִמְּלָפֶני ְיָי ֱאֵהינּו ֵואֵהי ֲאבֹוֵתינּו

 ,אָאָדא ַּבר ָּפּפָ  ,סֹוְרָחב ַּבר ָּפָּפא ,ָרִכיׁש ַּבר ָּפָּפא ,ַרְפָרם ַּבר ָּפָּפא ,ַאָּבא ֶמִרי ַּבר ָּפָּפא ,ַאַחאי ַּבר ָּפָּפא ,ַנְחָמן ַּבר ָּפָּפא ,ַּבר ָּפָּפא

  .ָּדרּו ַּבר ָּפָּפא
  

ְוֶצֱאָצֵאי  ,ְוֶצֱאָצֵאי ֶצֱאָצֵאינּו ,ַעְּמ ֵּבית ִיְׂשָרֵאל, ְוִנְהֶיה ֲאַנְחנּו ְוֶצֱאָצֵאינּוּוְבִפיִפּיֹות  ,ַהֲעֵרב ָנא, ְיָי ֱאֵהינּו, ֶאת ִּדְבֵרי תֹוָרְת ְּבִפינּו

 ,ְיִהי ִלִּבי ָתִמים ְּבֻחֶּקי .ִּכי ְלעֹוָלם ִהיא ִלי ,ֵמאְֹיַבי ְּתַחְּכֵמִני ִמְצֹוֶת  ְולֹוְמֵדי תֹוָרֶת ִלְׁשָמּה.ַעְּמ ֵּבית ִיְׂשָרֵאל, ֻּכָּלנּו יֹוְדֵעי ְׁשֶמ 

  .ָאֵמן ָאֵמן ֶסַלה ָוֶעדָּברּו ַאָּתה ְיָי ַלְּמֵדִני ֻחֶּקי: ָאֵמן  .ִּכי ָבם ִחִּייָתִני ,ְלעֹוָלם א ֶאְׁשַּכח ִּפּקּוֶדי .ְלַמַען א ֵאבֹוׁש
  

ְמָּת ֶחְלֵקנּו ִמּיֹוְׁשֵבי ֵּבית ַהִּמְדָרׁש ,מֹוִדים ֲאַנְחנּו ְלָפֶני ְיָי ֱאֵהינּו ֵואֵהי ֲאבֹוֵתינּו ֶׁשָאנּו  .ְוא ַׂשְמָּת ֶחְלֵקנּו ִמּיֹוְׁשֵבי ְקָרנֹות ,ֶׁשׂשַּ

ָאנּו ֲעֵמִלים  ,ָאנּו ֲעֵמִלים ְוֵהם ֲעֵמִלים .ְוֵהם ַמְׁשִּכיִמים ִלְדָבִרים ְּבֵטִלים ,ים ְלִדְבֵרי תֹוָרהָאנּו ַמְׁשִּכיִמ  ,ַמְׁשִּכיִמים ְוֵהם ַמְׁשִּכיִמים

ְבֵאר ָׁשַחת. ְוֵהם ָרִצים לִ  ,ָאנּו ָרִצים ְלַחֵּיי ָהעֹוָלם ַהָּבא ,ָאנּו ָרִצים ְוֵהם ָרִצים .ְוֵהם ֲעֵמִלים ְוֵאיָנם ְמַקְּבִלים ָׂשָכר ,ּוְמַקְּבִלים ָׂשָכר

  .ַאְנֵׁשי ָדִמים ּוִמְרָמה א ֶיֱחצּו ְיֵמיֶהם ַוֲאִני ֶאְבַטח ָּב ,ְוַאָּתה ֱאִהים ּתֹוִרֵדם ִלְבֵאר ַׁשַחת ֶׁשֶּנֱאַמר
  

ל ַמֶּסְכּתֹות ּוְסָפִרים ֲאֵחִרים ּוְלַסְּיָמם, ִלְלמֹד ֵּכן ַּתַעְזֵרִני ְלַהְתִחי נדריםְּכֵׁשם ֶׁשֲעַזְרַּתִני ְלַסֵּים ַמֶּסֶכת  ,ְיִהי ָרצֹון ִמְּלָפֶני ְיָי ֱאַהי

ּוְזכּות ָּכל ַהַּתָּנִאים ְוָאמֹוָרִאים ְוַתְלִמיֵדי ֲחָכִמים ַיֲעמֹוד ִלי  .ּוְלַלֵּמד ִלְׁשמֹור ְוַלֲעׂשֹות ּוְלַקֵּים ֶאת ָּכל ִּדְבֵרי ַתְלמּוד ּתֹוָרֶת ְּבַאֲהָבה

 ,ְּבָׁשְכְּב ִּתְׁשמֹר ָעֶלי ,ְּבִהְתַהֶּלְכ ַּתְנֶחה אָֹת :ְוִיְתַקֵּים ִּבי .ּתֹוָרה ִמִּפי ּוִמִּפי ַזְרִעי ְוֶזַרע ַזְרִעי ַעד עֹוָלםּוְלַזְרִעי ֶׁשא ָתמּוׁש ַה 

ְׁשנֹות ַחִּיים .ַוֲהִקיצֹוָת ִהיא ְתִׂשיֶח ְויֹוִסיפּו ְּל ָיִמים ִּבי .ִּכי ִבי ִיְרּבּו ָיֶמי ְיָי  ,ְיָי עֹז ְלַעּמֹו ִיֵּתן .ִּבְׂשמֹאוָלּה עֶֹׁשר ְוָכבֹוד ,ִמיָנּהאֶֹר

לֹום   .ְיָבֵר ֶאת ַעּמֹו ַבׁשָּ

  

א ִּדירּוְׁשֶלם ָעְלָמא ּוְלִמְבֵני ַקְרָּת ִיְתַּגַּדל ְוִיְתַקַּדׁש ְׁשֵמּה ַרָּבא. ְּבָעְלָמא ְּדהּוא ָעִתיד ְלִאְתַחְּדָּתא ּוְלַאֲחָיא ֵמַתָיא ּוְלַאָסָקא ְלַחֵּיי 

ֵריּה ְוַיְמִלי ּקּוְדָׁשא ְּבִרי הּוא ּוְלַׁשְכֵלל ֵהיְכֵליּה ְּבַגָּוּה ְוִלְּמֲעַקר ּפּוְלָחָנא נּוְכָרָאה ֵמַאְרָעא ּוְּלַאָתָבא ּפּוְלָחָנא ִּדְׁשַמָּיא ְלַאְת 

ּה). ְּבַחֵייכֹון ּוְביֹוֵמיכֹון ּוְבַחֵיי ְּדָכל ֵּבית ִיְׂשָרֵאל, ַּבֲעַגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב ְוִאְמרּו ְבַמְלכּוֵתּה ִויָקֵריּה (נ"ס: ְוַיְצַמח ּפּוְרָקֵנּה ִויָקֵרב ְמִׁשיֵח 

  ָאֵמן: ְיֵהא ְׁשֵמּה ַרָּבא ְמָבַר ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמָּיא. 

א ְוִיְתַהָּדר  ְוִיְתַעֶּלה ְוִיְתַהָּלל ְׁשֵמּה ְדֻקְדָׁשא ְּבִרי הּוא. ְלֵעָּלא (בעשי"ת ְלֵעָּלא ְלֵעָּלא ִיְתָּבַר ְוִיְׁשַּתַּבח ְוִיְתָּפַאר ְוִיְתרֹוַמם ְוִיְתַנׂשֵּ

  .ִמָּכל) ִמן ָּכל ִּבְרָכָתא ְוִׁשיָרָתא ֻּתְׁשְּבָחָתא ְוֶנֱחָמָתא ַּדֲאִמיָרן ְּבָעְלָמא. ְוִאְמרּו ָאֵמן

ְוַעל ָּכל ַּתְלִמיֵדי ַתְלִמיֵדיהֹון. ְוַעל ָּכל ַמאן ְּדָעְסִקין ְּבאֹוַרְיָתא. ִּדי ְבַאְתָרא ַקִּדיָׁשא ָהֵדין ְוִדי  ַעל ִיְׂשָרֵאל ְוַעל ַרָּבָנן. ְוַעל ַּתְלִמיֵדיהֹון

ָקָנא ִמן ֳקָדם ֲאבּוהֹון ְּדִבְׁשַמָּיא י ּוֻפְר ְבָכל ֲאַתר ַוֲאַתר. ְיֵהא ְלהֹון ּוְלכֹון ְׁשָלָמא ַרָּבא ִחָּנא ְוִחְסָּדא ְוַרֲחִמין ְוַחִּיין ֲאִריִכין ּוְמזֹוֵני ְרִויֵח 

  .ןְוַאְרָעא ְוִאְמרּו ָאֵמן:ְיֵהא ְׁשָלָמא ַרָּבא ִמן ְׁשַמָּיא ְוַחִּיים טֹוִבים ָעֵלינּו ְוַעל ָּכל ִיְׂשָרֵאל. ְוִאְמרּו ָאֵמ 

לֹום) ִּבְמרֹוָמיו הּוא ַיֲעֶׂשה ָׁשלֹום ָעֵלינּו ְוַעל    .ָּכל ִיְׂשָרֵאל ְוִאְמרּו ָאֵמןעֹוֶׂשה ָׁשלֹום (בעשי"ת ַהׁשָּ
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