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ָנה         ב,א    ִמׁשְ

ל יּנּוֵיי ּכָ ְנָדִרים -  ְנָדִרים ּכִ   . ּכִ
ֲחָרִמים - ְוֲחָרִמים   , ּכַ

בּועֹותוּ  בּועֹות - ׁשְ ׁשְ   , ּכִ
ְנִזירּות ְנִזירּותוּ    .ּכִ

  
   :ַלֲחֵברוֹ  ָהאֹוֵמר

ךָ  מּוְדַרִני"   ", ִמּמְ
ִני" ךָ  מּוְפְרׁשַ   ", ִמּמְ
ךָ  ְמרּוֲחַקִני"    ,"ִמּמְ
ֲאִני"    ,"ְלךָ  אֹוֵכל ׁשֶ
ֲאִני"    – "ְלךָ  טֹוֵעם ׁשֶ

  . ָאסּור
  
ה"   ", ְלךָ  ֲאִני ְמנּוּדֶ

י ֶזה חֹוֵכךְ  ָהָיה ֲעִקיָבא ַרּבִ    . ְלַהְחִמיר ּבָ
  

ָמָרא   ב,ב       ּגְ

ל" יּנּוֵיי ּכָ ְנָדִרים ְנָדִרים ּכִ   . "ּכִ
  

ָנא ַמאי י ׁשְ ּבֵ הוּ  ְלהוּ  ָקָתֵני לֹאּדְ  ָנִזיר ּגַ   , ְלכּוּלְ
ָנא ּוַמאי י ׁשְ ּבֵ ָקָתֵני, ְנָדִרים ּגַ הוּ  ּדְ   ? ְלכּוּלְ

  
ּום בּוָעה ֶנֶדרּדְ  ִמׁשּ ִתיִבי ּוׁשְ י ּכְ ּבֵ ֵני -  1ֲהָדֵדי ּגַ י ּתָ ְרּתֵ    ,ןּתַ

ָתֵני ְוֵכיָון ין ּדְ ְרּתֵ ֵני, ּתַ הוּ  ּתָ    .ְלכּוּלְ
  

יּנּוֵיי ְוִליְתֵני בּועֹות ּכִ ַתר ׁשְ   ! ְנָדִרים ּבָ
  

יֵדי ָתָנא ַאּיְ ִמיְתַסר ְנָדִרים ּדְ ָנא, ֲעֵליּה  ַחְפָצא ּדְ ִמיְתַסר ֲחָרִמים ַנִמי תָּ   . ֲעֵליּה  ַחְפָצא ּדְ
בּוָעה ְלַאּפּוֵקי ָקָאַסר, ׁשְ יּה ַנְפ  ּדְ   . ַחְפָצא ִמן ׁשֵ

  
  

                                                             
1
  )ג, ל (במדבר שבועה השבע או' לה נדר ידור כי 

 רש"י

  מתני' 
. דעיקר כל כנויי נדרים כנדרים

נדר דכתיב בתורה (במדבר ל) 
איש כי ידור נדר דאמר קרבן 
שאני אוכל לך או קרבן שאני 
נהנה לך ואם אמר בלשון אחר 
בכינוי נדר כדקתני לקמן קונם 

ך או קונם שאיני שאני נהנה ל
נהנה לך דאם כינה לקרבן בהני 
לשונות נמי מיתסר בהו בנדרים 
כמו שאסור גבי קרבן וכן כנויי 
חרמים כחרמים וכן כנויי 

   שבועות כו' מפרש לקמן:
. כלומר הרי עלי מודר אני ממך

כנדר מה שאני נהנה ממך או 
א''ל מופרשני ממך בהאי לשון 
או אמר מרוחק אני ממך 

יתסר נפשיה ולא דמשמע דמ
מיתהני מיניה וכל הני כיון דלא 
מפרש ממש לנדר דלא מידכר 
 ביה שום לשון קרבן הויין ידות:

. כמו שאם היה מנודה אני לך
בנידוי דאסור ליה לישא וליתן 
בהדיה כך אסר נפשיה עליה: 
ר''ע היה חוכך בזה להחמיר 
הוה מחכך להחמיר דאסור נמי 

    דענין נדר הוא ולא בריר ליה:
  

  גמ' 
מ''ש גבי גזיר דלא קתני 

. דהתם קתני כל כינויי לכולהו
נזירות ותו לא מידי ולא קתני 
 לכל הני דנדרים ושבועות:

. כל נדר ובל כתיבין בהדי הדדי
שבועת איסר וכיון דאגב דקתני 

   שבועות קתני לכולהו:
. וליתני שבועות בתר נדרים

 כדכתיבי והדר ליתני לכולהו:
כי אמר דבר . דדמיתסר חפצא

זה עלי בקרבן או בחרם אסר 
ליה לחפץ עליו ומשום הכי תני 
להו בהדי הדדי אבל כי אמר 
שבועה שלא אוכל דבר זה או 
שאיני נהנה מדבר זה איהו לא 
אסר לחפצא עליה אלא נפשיה 

   אסר מההוא חפצא:
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        ג, אג, אג, אג, א    - - - - ב, ב ב, ב ב, ב ב, ב  .2
ַתח ִכיּנּוִיין ּפָ ל" ּבְ ּנּוֵיי ּכָ ר :ַלֲחֵבירוֹ  ָהאֹוֵמר" ָידֹות ּוְמָפֵרׁש , "ְנָדִרים ּכִ ךָ  ֲאִני מּוּדָ    !"ִמּמְ

  
י 'ָידֹות': ְותוּ     !ִאיְנׁשִ

  
הֹון ַאְייִרי   , ּבְ

ָרא ְוַחּסּוֵרי    :ָקָתֵני ְוָהִכי ִמיַחּסְ
ל" יּנוּ  ּכָ ְנָדִרים ְנָדִרים ֵייּכִ ְנָדִרים ְנָדִרים ִוידֹות ּכִ   . "ּכִ
  

יּנּוִיין ְוִליְפרֹוׁש  א ּכִ ֵריׁשָ    !ּבְ
  

ָסֵליק ַההּוא יּה  ּדְ א ְמָפֵרׁש  ַההּוא - ִמיּנֵ ֵריׁשָ    .ּבְ
  

ִדְתַנן    :ּכְ
ה" ּמֶ ה ?ַמְדִליִקין, ּבַ   ? ַמְדִליִקין ֵאין ּוַבּמֶ

  '. כו "ַמְדִליִקין ֵאין
  
ה" ּמֶ ה ?ֹוְמִניןט ּבַ   ? טֹוְמִנין ֵאין ּוַבּמֶ

  '. כו "טֹוְמִנין ֵאין
  
ה" ּמֶ ה ּבַ ָ ה ?יֹוְצָאה ִאׁשּ   ?יֹוְצָאה ֵאיָנּה  ּוַבמֶּ

ֵצא לֹא ה תֵּ ָ   . "ִאׁשּ
  

ַתחּדְ  ֵהיָכא ְוָכל א ְמָפֵרׁש  לֹא ּפָ ֵריׁשָ    !?ּבְ
   :ְוָהְתַנן

  . ּוַמְנִחיִלין נֹוֲחִלין ֵיׁש "
  . ןַמְנִחיִלי ְולֹא נֹוֲחִלין

   .(בבא בתרא קח.) "ּוַמְנִחיִלין נֹוֲחִלין ְוֵאּלוּ 
  
רֹות ֵיׁש "   . ִליָבֵמיֶהן ַוֲאסּורֹות ְלַבֲעֵליֶהן מּותָּ

רֹות    .ְלַבֲעֵליֶהן ַוֲאסּורֹות ִליָבֵמיֶהן מּותָּ
רֹות ְוֵאּלוּ    .(יבמות פד.) "ִליָבֵמיֶהן ַוֲאסּורֹות ְלַבֲעֵליֶהן מּותָּ

  
ֶמן ְטעּונֹות ֵיׁש "   , ּוְלבֹוָנה ׁשֶ

ֶמן   .ְלבֹוָנה ְולֹא ׁשֶ
ֶמן ְטעּונֹות ְוֵאּלוּ    . (מנחות נט.) "ּוְלבֹוָנה ׁשֶ

  
ה ְטעּונֹות ֵיׁש " ׁשָ נּוָפה ְטעּונֹות ְוֵאין ַהּגָ   , תְּ

נּוָפה ה ְולֹא תְּ ׁשָ   .ַהּגָ
ה ְטעּונֹות ְוֵאּלוּ  ׁשָ    .(מנחות ס.) "ַהּגָ

  
כֹור ֵיׁש " כֹור ְוֵאין, ְלַנֲחָלה ּבְ    .ֵהןַלּכֹ ּבְ

כֹור כֹור ְוֵאין ֵהןַלּכֹ ּבְ   .ְלַנֲחָלה ּבְ
כֹור ְוֵאיֶזהוּ  כֹור ְוֵאין ְלַנֲחָלה ּבְ   ! (בכורות מו.) ?"ֵהןַלּכֹ ּבְ

  
ּום ַהֵלין ַאְווׁשוּ  ִמׁשּ ָפ  ַההּוא ְמָפֵרׁש  ֵליּה  ּדְ א ַתחּדְ ֵריׁשָ    .ּבְ

  
ה" ְוָהא ּמֶ ֵהָמה ּבַ ה יֹוְצָאה ּבְ ָלא "היֹוְצָא  ֵאיָנּה  ּוַבּמֶ א ּדְ ָמל יֹוֵצא": ְוָקָתֵני, ַאְווׁשָ   !  "ּגָ

  
א   ג,א ְווָקא ָלאו ֶאלָּ   , ּדַ

ָפ  ַההּוא ְמָפֵרׁש  ִזיְמִנין א ַתחּדְ ֵריׁשָ   , ּבְ
ָסֵליק ַההּוא ִזיְמִנין א ְמָפֵרׁש  ּדְ ֵריׁשָ   . ּבְ

  
ֵעית    :ֵאיָמא ְוִאיּבָ

יֵדי ָידֹות ָאְתָיין ַאּיְ א ּדְ ָרׁשָ א ֹוןְלה ְמָפֵרׁש  -  ִמּדְ ֵריׁשָ   . ּבְ

 רש"י

. פתח בכינוי ומפרש ידות
לאלתר מודר אני ממך וכו' 

כתחילה ה''ל דהיינו ידות ול
למתני' לפרש כינויין כגון קונם 

   והדר ליתני ידות:
. אכתי איכא למיפרך ידות ותו

אינשי היכי שכחם התנא דלא 
 קתני וידות נדרים כנדרים:

. דודאי לא שכח להו איירי בהו
 לידות וחסורי מיחסרא וכו':

. אכתי אי בכינויים וליפרוש
איירי ברישא ליפרוש נמי 

 ידות: ברישא קודם דפריש
. כגון ידות ההוא דסליק מיניה

דסליק מינייהו ומפרש להו 
לאלתר ברישא כדתנן במה 
מדליקין ונקיט במה אין 
מדליקין דסליק מיניה וכן כל 

   הני:
וכל היכא דפתח ביה לא מפרש 

. ברישא והתנן יש נוחלין כו'
ומפרש ברישא אלו נוחלין 

   ומנחילין:
. פתח ברישא משום. הלין

קתני דיש נוחלין דאוושו ליה 
ומנחילין נפישין מהני דלא 
מנחילין וכן כל הני משום הכי 
מפרש להו לאלתר אע''ג דפתח 
בהו ברישא אבל הכא גבי נדרים 
וכן במה מדליקין דלא נפישי 
ההוא דסליק מיניה פתח ברישא 
ל''א אוושו דקתני ארבעה דברי' 
כגון יש נוחלין ומנחילין נוחלין 

ולא ולא מנחילין מנחילין 
נוחלין לא נוחלין ולא מנחילין 
וכן בכולהו יש מותרות לבעליהן 
ואסורות ליבמיהן כו' הואיל 
ותני כל הני מתחיל בההוא 
דפתח ברישא ומפרש יתיה דאם 
היה מפרש בההוא דסליק מיניה 
ברישא שמא ישכח את 
הראשונות אלא פתח בראשון 
ומפרש להו כסדרן אבל היכא 
דלא אוושו כגון הני במה 

דליקין וכו' ליכא למיחש להו מ
ובמתניתין נמי ליכא למיחש 
דלא מפרש אלא כינויי וידות 
והני חרמים ושבועות ונזיר בהני 
ליכא למימר דאוושן דהא לא 
צריך להו למיתני אלא אגב 
גררא נסיב להו ומשום הכי לא 
שכח לקמייתא דלא צריך הכא 
כל כך דלא הויא עיקר אלא 

דלא כינוי וידות בלבד וכמאן 
  תני להו לאחריני דמי: 

. הא דאמרת אלא לאו דוקא
דתנא לא דייק להי מפרש 

  ברישא דזימנין מפרש וכו':
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ח א ָהֵדין ְוִליְפּתַ ֵריׁשָ   ! ּבְ

  
ח ַתח ִמיְפּתַ ִכיּנּוִיין ּפָ אֹוַרְייָתא ּבְ א ּדְ ֵריׁשָ ָאְתָיין ָידֹות  ְמָפֵרׁש  ַוֲהַדר, ּבְ א ֵליּה  ּדְ ָרׁשָ   . ִמּדְ

  
ָאַמר ְלַמאן ָהִניָחא יּנּוִיין :ּדְ   . ֵהן ּגֹוִים ְלׁשֹון ּכִ

א ָאַמר ְלַמאן ֶאלָּ דוּ  ֹוןָלׁש  :ּדְ ּבָ א ַמאי, ּבוֹ  נֹוֵדר ִלְהיֹות ֲחָכִמים ָלֶהן ׁשֶ   ? ְלֵמיַמר ִאיּכָ
  

   !?ָידֹות ָקָתֵני ִמי
ַרתְּ  ָקא ַחּסּוֵרי ְוָלאו    !?ָלּה  ְמַחּסְ

ים   : ָידֹות ּוְתֵני ַנִמי ַאְקּדֵ
ל ְנָדִרים – ְנָדִרים ְידֹות ּכָ    ,ּכִ

יּנּוֵיי ְוָכל ְנָדִרים -  ְנָדִרים ּכִ   , ּכִ
   ... ַלֲחֵבירוֹ  ָהאֹוֵמר: ָידֹות ֵהן ֵאּלוּ וְ 

יּנּוִיין ֵהן ְוֵאּלוּ    . קֹוָנס, קֹוָנח, קֹוָנם: ּכִ
  

 רש"י

. בגווייהו וליתני ברישא וליפתח
כל ידות נדרים הואיל דחביבי 

   ליה:
. דבהני כינויין לשון נכרים

לשונות נדרי נכרים כקונם קונח 
קונס שיש לשון שקורין לקרבן 

נם ויש לשון שקורין לקרבן קו
קונח וכן השאר [ומש''ה] קא 
חשיב להו וה''ה לכל לשון הנודר 
אדם מיחייב והא דקא מנו 
חכמים הני לשונות משום דבהני 
לשונות בקיאין וכיון דאיכא 
נכרים דנדרי התורה אסרה בכל 
 לשון דקאמר דהא הוי נדר:
אלא לריש לקיש דקאמר לשון 

 . דחכמיםשבדו להם חכמים
תקינו הני לשונות להיות נודר 

   בו:
. היכי מצי מאי איכא למימר

אמרת ידות איידי דאתיין 
מדרשא הא תרוייהו בין ידות 
בין כינויין מדרשא אתיין 

   דמדרבנן נינהו:
. הא לא קתני מי קתני ידות

במתני' וידות נדרים כנדרים 
אלא חסורי מיחסרת לה 
דאמרת לעיל חסורי מיחסרא 

מרת הכי תני נמי וכו' וכיון דא
ברישא כל ידות נדרים כנדרים 
וכיון דפתח להו ברישא להכי 

   מפרש נמי להו ברישא:
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ִתיב ֵהיָכא ְוָידֹות   ? ּכְ

  
י ִאיׁש " יר ָנִזיר ֶנֶדר רִלְנּדֹ  ַיְפִלא ּכִ    .)ב, ו במדבר( '"ַלה ְלַהּזִ

   :ְוַתְנָיא
יר ָנִזיר"" יּנוּ  ַלֲעׂשֹות - "ְלַהּזִ ְנִזירּות ְנִזירּות ֵייּכִ ְנִזירּות ְנִזירּות דֹותְויָ , ּכִ   . ּכִ

א ִלי ֵאין ְנִזירּות ֶאּלָ ְנָדִרים, ּבִ ִין ּבִ   ? ִמּנַ
ְלמּוד י...  ִאיׁש " :לֹוַמר תַּ יר ָנִזיר ֶנֶדר רִלְנּדֹ  ַיְפִלא ּכִ   , )ב, ו במדבר( '"ַלה ְלַהּזִ
יׁש     ,ִזירּותִלנְ  ּוְנָדִרים ,ִלְנָדִרים ְנִזירּות ַמּקִ

ִזירּות ַמה ה ּנְ ְנִזירּות ְנִזירּות ְידֹות ּבוֹ  ָעׂשָ    ,ּכִ
ה ְנָדִרים ַאף ֶהם ָעׂשָ ְנָדִרים ְנָדִרים ְידֹות ּבָ   . ּכִ

ָדִרים ּוַמה ל"ּבְ  עֹוֵבר ּנְ ל"ּבְ וּ , )ג, ל במדבר( 1"ָיֵחל ּבַ ַאֵחר ּבַ    ,)כב, כג דברים( 2"ּתְ
ל"ּבְ  עֹוֵבר ְנִזירּות ַאף ַאֵחר ַבל"ּוְב  "ָיֵחל ּבַ   . "ּתְ

ָדִרים ַמהוּ  ּתוֹ  ִנְדֵרי ֵמיֵפר ּוַבַעל ִבּתוֹ  ִנְדֵרי ֵמיֵפר ָהָאב ּנְ    ,ִאׁשְ

ּתוֹ  ְנִזירּות ֵמיֵפר ָהָאב, ְנִזירּות ַאף ּתוֹ  ְנִזירּות ֵמיֵפר ּוַבַעל ּבִ   . "ִאׁשְ
  

ָנא ַמאי י ׁשְ ּבֵ ְכִתיב ְנִזירּות ּגַ יר ָנִזיר" :ּדִ   , "ְלַהּזִ
ִתיב ָהא ַנִמי ְנָדִרים   , "ֶנֶדר רִלְנּדֹ " ּכְ

א יׁשָ ה ְוֶהיּקֵ   !ִלי ָלּמָ
  

ַתב ִאי ְדָכַתב" רִלְנּדֹ  ֵנֶדר" ּכָ יר ָנִזיר" ּכִ ְדָקָאְמַרּתְ  "ְלַהּזִ א ָצִריךְ  לֹא ,ּכִ יׁשָ   . ֶהיּקֵ
א ּתָ ְכִתיב ָהׁשְ ָרה, "ֵנֶדר רִלְנּדֹ " :ּדִ ּבְ ְלׁשֹון ּתֹוָרה ּדִ ֵני ּכִ   . ָאָדם ּבְ

  
ִאית ְלַמאן ָחאָהִני ָרה' ֵליּה  ּדְ ּבְ ְלׁשֹון ּתֹוָרה ּדִ ֵני ּכִ   , 'ָאָדם ּבְ

א ֵלית ְלַמאן ֶאלָּ ָרה' ֵליּה  ּדְ ּבְ ְלׁשֹון ּתֹוָרה ּדִ ֵני ּכִ   , 'ָאָדם ּבְ
  ? ֵליּה  ָעֵביד ַמאי "ֵנֶדר רִלְנּדֹ " ַהאי

  
ֵריׁש  ְנָדִרים ְנָדִרים ְידֹות ַלֲעׂשֹות: ֵליּה  ּדָ   , ּכִ

יׁש    . ִלְנָדִרים ִזירּותנְ  ּוַמּקִ
יר ָנִזיר" ֵריׁש  "ְלַהּזִ ד: ֵליּה  ּדָ     ְמַלּמֵ

ִזירּות   ג,ב ַהּנְ ִזירּות ַעל ָחל ׁשֶ   . ַהּנְ
  

ָאַמר ּוְלַמאן ָרה :ּדְ ּבְ ְלׁשֹון ּתֹוָרה ּדִ ֵני ּכִ    ,ָאָדם ּבְ
יר ָנִזיר"וְ  ֵריׁש  "ְלַהּזִ ְנִזירּות ְנִזירּות ְידֹות ַלֲעׂשֹות :ּדָ   , ּכִ

ַהנְּ  ִזירּות ַעל ָחל ִזירּותׁשֶ   ? ֵליּה  ְמָנא ַהּנְ
  

ַמאן ֵליּה  ְסִביָרא ִאי ָהִניָחא ָאַמר ּכְ   . 'ְנִזירּות ַעל ָחל ְנִזירּות ֵאין' :ּדְ
א ַמאן ֵליּה  ְסִביָרא ִאי ֶאלָּ ָאַמר ּכְ   ? ֵליּה  ְמָנא, 'ְנִזירּות ַעל ָחל ְנִזירּות' :ּדְ

  
   ?"ירְלַהזִּ " ַמאי, 'ִליּזֹור' ְקָרא ֵניָמא

ְמַעּתְ  ּה  ׁשָ י ִמיּנָ ְרּתֵ    .ּתַ
  

ַמַעְרָבא    :ָאְמִרי ּבְ
א ִאית ּנָ יק ּתַ ַמּפֵ   , "ֶנֶדר רִלְנּדֹ " ִמן ָידֹות ֵליּה  ּדְ

א ְוִאית ּנָ יק ּתַ ַמּפֵ ָכל" ִמן ֵליּה  ּדְ יו ֵצאַהּיֹ  כְּ ה ִמּפִ   . )ג, ל במדבר( "ַיֲעׂשֶ
  
  

                                                             
1
  דברו יחל לא'... לה נדר ידור כי איש  

2
  לשלמו תאחר לא אלהיך' לה נדר תדור כי  

 רש"י

. היכא כתב וידות היכן כתיבן
להו קרא דדריש להו מיניה 
דאמר (רישא) מדרשא אתיא 
ולא כתיבי ממש דא''כ הוו להו 

   מדאוריי':
. דמצי למיכתב כי נזיר להזיר

נזיר אלא  יפליא לנדור נדר
מלהזיר דרשינן לעשות כל 
כינויי נזירות [כנזירות] דבכל 
כינויי לשון דמזיר הוי נזיר 
והתם במסכת נזיר מפרש ידות 

   נזירות וכינויי נזירות:
. מה נדרים עובר בבל יחל

 דכתיב לא יחל דברו (במדבר ל):
. דכתיב כי תדור נדר ובבל תאחר

לה' אלהיך לא תאחר (דברים 
   כג):

. ונידרוש יב לנדור נדרהא כת
נמי מלנדור לעשות כינויי נדרים 

   כנדרים:
. דאמרת והיקישא למה לי

מקיש נדרים לנזירות הא מצינן 
   למידרש מקרא גופיה:

. הכי משתעו בני אדם לנדור גדר
ודברה תורה כלשון בני אדם 

   וליכא למידרש מינה כלום:
. לא דברה תורה בלשון בני אדם

ר לשון דכל היכא דכתב ייתו
כהאי גוונא לדרשא קא אתי 
ולא משום דמשתעי בלשון בני 

   אדם: 
. שהנזירות חל על הנזירות

שאם היה נזיר ואמר הריני נזיר 
חל עליה נזירות (במס' נזיר בפ' 
מי שאמר הריני נזיר (דף טז:) 
מחלוקת ר' יוחנן וריש לקיש) 
וכשישלמו אותן ימי נזירות 
צריך להיות נזיר עוד פעם 

   אחרת:
. לעשות ידות שמעת מינה תרתי

נזירות כנזירות ונזירות חל על 
   הנזירות:

אית תנא דמפיק לידות מלנדור 
. דלא ס''ל דברה תורה נדר

   כלשון בני אדם:
. מן ככל היוצא מפיו יעשה

   דמשמע בכל ענין דנדר:
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  : ָמר ָאַמר

ָדִרים ּוַמה" ל"ּבְ  רעֹוֵב  ּנְ ל"וּ  )ג, ל במדבר( "ָיֵחל ּבַ ַאֵחר ּבַ    ."ּתְ

ל"ּבְ  עֹוֵבר ְנִזירּות ַאף[ ַאֵחר ַבל"ּוְב  "ָיֵחל ּבַ   ].""ּתְ
  

ָלָמא ׁשְ ל" ּבִ ַחּתְ  ְנָדִריםּדִ  "ָיֵחל ּבַ ּכְ   , ָלּה  ַמׁשְ
גֹון ר" :ָאַמרּדְ  ּכְ ּכָ ּום עֹוֵבר -  ֲאָכָלּה  ְולֹא" אֹוַכל זוֹ  ּכִ ל" ִמׁשּ   . "ָברוֹ ּדְ  ָיֵחל ּבַ

א ל" ֶאלָּ ַחּתְ  ֵהיִכי ְנִזירּות "ָיֵחל ּבַ ּכְ   ? ָלּה  ַמׁשְ
יָון   . ָנִזיר ֵליּה  ֲהָוה" ָנִזיר ֲהֵריִני" ָאַמרּדְ  ּכֵ

ל"ּבְ  ֵליּה  ָקם -  ָאַכל   . )ד-ג, ו במדבר( 1"לאכֵ יֹ  ּבַ
ָתה ל"ּבְ  ֵליּה  ָקם ׁשָ ה ּבַ ּתֶ   !)ג, ו במדבר( "ִיׁשְ

  
  : ָרָבא ָאַמר

ַנִים יוָעלָ  ַלֲעבֹור ׁשְ   . ּבִ
  
  
ל" ַאֵחר ּבַ ַחּתְ  ֵהיִכי ְנִזירּותּדִ  "ּתְ ּכְ    ?ָלּה  ַמׁשְ
  

יָון   . ָנִזיר ֵליּה  ָהֵוי" ָנִזיר ֲהֵריִני" :ָאַמרּדְ  ּכֵ
ל"ּבְ  ֵליּה  ָקם -  ָאַכל   !"לאכֵ יֹ  ּבַ

  
אֹוֵמר ֶאְרֶצה" ּבְ    ."ָנִזיר ֱאֵהא ִלְכׁשֶ

  
ֶאְרֶצה" ָאַמר ְוִאי ׁשֶ א - " ּכְ ַאֵחר לּבַ " ֵליּכָ   ! "ּתְ

  
  : ָרָבא ָאַמר
גֹון ֵטר לֹא" :ָאַמרּדְ  ּכְ ֱאֵהא ַעד ָהעֹוָלם ִמן ֶאיּפָ   ", ָנִזיר ׁשֶ
ִמן א ַהִהיא ּדְ ְעּתָ   .ָנִזיר ֵליּה  ֲהָוה ׁשָ

  

י ֲהָוה ִמיּדֵ ּתוֹ  ָהאֹוֵמר ,ּדַ    :ְלִאׁשְ
יךְ  זוֹ  ֲהֵרי" יּטֵ ָעה ּגִ ְתרּוָמה ֶלֱאכֹול ֲאסּוָרה -" ִמיָתִתי קֹוֶדם ַאַחת ׁשָ ד ּבִ   . ִמּיָ

ל ָאְמִריַנן :ַאְלָמא א ּכָ ְעּתָ א ׁשָ ְעּתָ יְלָמא ְוׁשָ   . ָמֵיית ּדִ
ר, ַנִמי ָהָכא   . ָנִזיר ָהֵוי ְלַאְלּתַ

ָאְמִריַנן יְלָמא :ּדְ א ּדִ ּתָ    .ָמֵיית ָהׁשְ
  

ר ַאָחא ַרב   ד,א   : ָאַמר בַיֲעקֹ  ּבַ
גֹון ֵבית ְוהּוא ָנַדרּדְ  ּכְ ָברֹות ּבְ   . ַהּקְ

  
ָאַמר ְלַמאן ִניָחאָה  ר ְנִזירּות ֲעֵליּה  ָחְייָלא לֹא :ּדְ   . ֵמַאְלּתַ

א ָאַמר ְלַמאן ֶאלָּ ר :ּדְ א ִמי ,ֲעֵליּה  ָחְייָלא ֵמַאְלּתַ ל" ִאיּכָ ַאֵחר ּבַ    !?"ּתְ
  

ר ָמר ָהָאַמר ,ְועֹוד י ַרב ּבַ   : ַאׁשִ
ר ֲעֵליּה  ְנִזירּות ָחְייָלא   , ֵמַאְלּתַ

ִליִגי ְוִכי ִליִגי ַמְלקֹות ןְלִעְניַ  ,ּפְ   ! ּפְ
  

ל"ּבְ  ֵליּה  ָקם ,ָהִכי ֲאִפיּלוּ  ַאֵחר ּבַ ּום "ּתְ ָקא ִמׁשּ   .ָטֳהָרהּדְ  ְנִזירּות ְמַאֵחר ּדְ
  

י ַרב ָאַמר   : ַאׁשִ
א ָנִזיר, ְוֵכן הֹוִאיל יּמֵ ּטִ ֵמִזיד ַעְצמוֹ  ׁשֶ ּום, עֹוֵבר, ּבְ ל" ִמׁשּ ַאֵחר ּבַ   . ָטֳהָרה ְנִזירּותּדִ  "ּתְ

  
ֵריּה  ַאָחא ַרב    :ָאַמר ִאיָקא ַרבּדְ  ּבְ

ל"ּבְ  עֹוֵבר ַאֵחר ּבַ ְגַלְחּתוֹ  "ּתְ   . ּתִ
  

ֲעָיא ְולֹא ָאַמר ְלַמאן ִמיּבָ ְגַלַחת :ּדְ ֶבת ּתִ    ,ְמַעּכֶ

                                                             
1
ה ְוָכל   ּתֶ ָכר לֹא ִיׁשְ יר חֶֹמץ ַיִין ְוחֶֹמץ ׁשֵ ָכר ַיּזִ ִין ְוׁשֵ ים לֹא יֹאֵכל-ִמּיַ ה ַוֲעָנִבים ַלִחים ִויֵבׁשִ ּתֶ ַרת ֲעָנִבים לֹא ִיׁשְ   .ִמׁשְ

ִין ֵמַח   ּכֹל ְיֵמי ִנְזרוֹ       ֶפן ַהּיַ ה ִמּגֶ ר ֵיָעׂשֶ ים ְוַעדִמּכֹל ֲאׁשֶ   .ָזג לֹא יֹאֵכל-ְרַצּנִ

 רש"י

. כדכתיב קם ליה בבל יאכל
מחרצנים ועד זג לא יאכל 

   (במדבר ו):
. כל משרת ה בבל ישתהקם לי

ענבים לא ישתה וליכא לא יחל 
   דברו:

. לעולם אית ביה כמי אמר רבא
לא יחל לעבור עליו בשני לאוין 

   לא יאכל ולא יחל:
. לא מאחר קם ליה בלא יאכל

לנזריה בכך דאיהו הוי נזיר 
אלא דקם ליה בלא יאכל: 
באומר לכשארצה אהא נזיר 
דאי משהי ליה קם ליה בבל 

   תאחר:
. כל כתי מאי בל תאחר איכאא

אימת דבעי למיהוי מצי למיהוי 
   ולית ביה משום בל תאחר:
. דאי הכא נמי לאלתר הוי נזיר

משהי ליה קים ליה בבל תאחר 
דאמרינן דילמא השתא מאית 
דאיהו אמר דלא ליפטר מן 
העולם עד דהוי נזיר מן אלתר 
באותה שעה כל אלתר דגרסינן 

כן היינו על אתר באותו מקום ו
  מפרש בידות:

. למאן לענין מלקות פליגי
דאמר חיילא עליה נזירות 
מלקינן ליה דמטמא עצמו בבית 
הקברות ולמ''ד לא חיילא עליה 
נזירות דלא מלקינן ליה הואיל 
ובבית הקברות נדר אבל לכולי 
עלמא לאלתר הוי נזיר וליכא בל 
תאחר דאמרינן נמי אי אכל קם 

   ליה בבל תאכל:
. רות דטהרהדקא מאחר לגזי

דלאלתר מבעי ליה למיפק חוץ 
מבית הקברות ולמינזר 

   נזירותיה בטהרה:
. בעלמא שטימא עצמו וכן נזיר

במזיד אע''ג דמחלל לנזירות 
קם ליה בבל תאחר דנזירות 

   דטהרה:
. מאי בל תאחר רב אחא אמר

איכא בנזיר איכא בל תאחר 
דתגלחת דכי נפקי ימי נזירותיה 

יי קרבן בעי לגלח עצמו ולאיתו
ואי מאחר לתגלחת קאי בבל 

   תאחר:
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א ָאַמר ְלַמאן ֲאִפיּלוּ  ֶאלָּ ְגַלַחת :ּדְ ֶבת ֵאיָנּה  תִּ   ,ְמַעּכֶ
יּלּוַח  ִמְצַות ים ָלא ִמיָהא ּגִ   . ִמיַקּיַ

  
ֵריּה  זּוְטָרא ָמר    :ָאַמר ָמִרי ַרבּדְ  ּבְ

ל"ּבְ  עֹוֵבר ַאֵחר ּבַ נֹוָתיו "ּתְ   . ָקְרּבְ
  

   !?ֵליּה  ָנְפָקא ָהָכא ּוִמן
י": ֵליּה  ָנְפָקא ֵמָהָתם רׁש  ּכִ ּנוּ  ּדָ   )כב, כג דברים( 2"ִיְדְרׁשֶ

את ֵאּלוּ  מֹות ַחּטָ   ! ַוֲאׁשָ
  

ֵתיָמא ַמהוּ  ה הּוא ִחיּדּוׁש : ּדְ ׁשָ ִחיּדְ   . ָנִזירּבְ  ּתֹוָרה ׁשֶ
  

  ? ִחיּדּוׁש  ַמאי
ָלא :ִאיֵליָמא יס ּדְ אתלְ  ֵליּה  ַמְתּפִ ֶנֶדר ָנִזיר ַחּטַ   . ּבְ

את ֲהֵרי ֵאין, ֵחֶלב ַחּטַ יָסּה  ׁשֶ ֶנֶדר ַמְתּפִ ל"ּבְ  עֹוֵברוְ  ּבְ ַאֵחר ּבַ   ! "תְּ
  

א יּה  ַמאי ,ֶאלָּ    ?ִחיּדּוׁשֵ
ךְ  ָסְלָקא ְעּתָ   .לַלּכֹ  ָנִזיר ָהֵוי -  ַחְרָצן ִמן ֲאִפיּלוּ " ָנִזיר ִניֲהֵרי" ָאַמר ְוִאם הֹוִאיל :ָאִמיָנא ּדַ
ּום ֲעֵליּה  ִליֲעבֹור לֹא ֵאיָמא ל" ִמׁשּ ַאֵחר ּבַ    ."ּתְ

ַמע ָקא    .ָלן ַמׁשְ
  

ָאַמר ְלַמאן ָהִניָחא י :ּדְ   , לַלּכֹ  ָנִזיר ָהֵוי ַחְרָצן ִמן ָנִזיר ּכִ
א ילְ  ֶאלָּ ְמעֹון ַרּבִ יר ַעד ָנִזיר ֵאין ָאַמרּדְ  ׁשִ ּזִ ּיַ ן ׁשֶ א ַמאי, ִמּכּוּלָ   ? ְלֵמיַמר ִאיּכָ

  
  ! הּוא ְלחּוְמָרא ִחיּדּוׁש  ,ַהאי ,ְועֹוד

  
א יּה  ַמאי: ֶאלָּ    ?ִחיּדּוׁשֵ

ָסְלָקא   ד,ב ךְ  ּדְ ְעּתָ ַח  ְוִאם^ הֹוִאיל: ָאִמיָנא ּדַ ילֵּ ן ַאַחת ַעל ּגִ ּתָ ָלׁשְ ְ   , ָיָצא - ִמׁשּ
ל"ּבְ  ֲעֵליּה  ִליֲעבֹור לֹא ַאֵח  ּבַ   , "רּתְ
ַמע ָקא   . ָלן ַמׁשְ

  
ֵעית    :ֵאיָמא ְוִאיּבָ

יּה  ַמאי    ?ִחּדּוׁשֵ
ּום יסוּ  לֹאּדְ  ִמׁשּ ֶנֶדר ִמְתּפִ   . ּבְ

  
ָקא ְוָהא ָיא ּדְ את ְלךָ  ַקׁשְ    ,ֵחֶלב ַחּטַ

את ָרה ָקָאְתָיא ֵחֶלב ַחּטַ   , ְלַכּפָ
את   ? ָאְתָיא ְלַמאי ָנִזיר ַחּטַ

  
את ַוֲהֵרי ָרה ָיאָאְת  לֹאּדְ  יֹוֶלֶדת ַחּטַ ּום ֲעָלּה  ָעַברוְ , ְלַכּפָ ל" ִמׁשּ ַאֵחר ּבַ   ! "ּתְ

  
ְרָיא ָקא, ַהִהיא ים ְלֵמיַכל ָלּה  ׁשָ ָקָדׁשִ   . ּבְ
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  מעמך אלקיך' ה ידרשנו דרוש כי לשלמו תאחר לא... נדר תידור כי  

 רש"י

ואפי' למ''ד תגלחת אינה 
. בקרבן אפ''ה מצוה מעכבת

לגלח וקאי בבל תאחר באותה 
   מצוה:

. דאי בבל תאחר קרבנותיו
משהי ליה לקרבן עובר בבל 

   תאחר:
בי דרוש ידרשנו אלו חטאות 

. דמיחייב אדם קאי ואשמו'
לפינן עלייהו בבל תאחר ולא י

   מהא הקישא דנדרים:
. מעשה מהו דתימא חידוש הוא

דנזיר אהכי מקילי ביה דלא 
קאי בבל תאחר דלא נפקי 
קרבנותיו מהאי קרא דחטאות 

   ואשמות:
. דלא מתפיס ליה לחטאת נזיר

דאם אמר הרי עלי חטאת נזיר 
לא אמר כלום ולא מיחייב ולא 
מידי משא''כ בשאר קרבנות 

עלי  דכל קרבן שאמר אדם הרי
(חטאות) כך וכך מתפיס 
ומיחייב לאיתויי וכיון דחידוש 
הוא אימא לא קאי עליה בבל 
תאחר. דבשאר קרבנות להכי 
איצטריך למיכתב הכא לאקושי 
 לנדרים דקאי נמי בבל תאחר:

והא חטאת חלב דאינה 
. דאי אמר הרי מתפיסה בנדר

עלי חטאת לא אמר כלום 
ואפ''ה כי אכל חלב דמיחייב 

 ת קאי בבל תאחר:להביא חטא
הואיל ואם אמר הריני נזיר 

. כלומר דאפילו אפי' מחרצן
בחרצן בלבד הזיר עצמו הוי 
נזיר נמי לכל דהיינו חידוש 
דאיהו לא נדר אלא בחרצן 
בלבד (ומיתסר) ואפילו הכי 
מיתסר בכל מידי דמשכר 
והואיל וחידוש הוא לא ליקום 
עליה בבל תאחר כבשאר . 
 קרבנות קמשמע לן הקישא

   דקאי בבל תאחר:
. דאי [אמר ער שיזיר מכולן

הריני] נזיר מחרצן לא הוי כלום 
עד שיזיר בכל אכתי מאי 

   חידושא איכא:
. דקאמר ועוד האי חידושא

לחומרא הוא והיינו חומרא 
דאיהו לא נזר אלא בדבר אחד 

  והוי נזיר בכולן: 
. שאם גילח על אחת משלשתן 

דנזיר חייב שלש קרבנות עולה 
ושלמים כדכתיב והקריב חטאת 

את קרבנו לה' כבש בן שנתו 
תמים וגו' (במדבר ו) ואם לא 
הביא אלא חטאת מגלח עליו 
והיינו חידוש משא''כ בשאר 
קרבנות ולהכי אימא אינו עובר 

   בבל תאחר קמ''ל:
ואב''א מאי חידושיה דאין 

. כדאמרינן לעיל מתפיסו בנדר
דאי אמר הרי עלי חטאת נזיר 

   :לא מתפיס ליה
. דהאי צריך כפרה אתיא לכפרה

משום חלב שאכל וכיון דלכפרה 
קא אתי קאי בבל תאחר אבל 
נזיר לא עביד שום חטא דליבעי 

   כפרה:
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        ד, בד, בד, בד, ב .5
   :ָמר ָאַמר

ָדִרים ּוַמה"    :ּנְ
   ,ִבּתוֹ  ִנְדֵרי ֵמיֵפר -  ָהָאב
ּתוֹ  ִנְדֵרי ֵמיֵפר - ּוַבַעל    ,ִאׁשְ

   :ְנִזירּות ַאף
ּתוֹ  ִזירּותנְ  ֵמיֵפר -  ָהָאב    ,ּבִ
ּתוֹ  ְנִזירּות ֵמיֵפר - ּוַבַעל   . "ִאׁשְ

  
ה א ִלי ָלּמָ ׁשָ   ? ֶהיּקֵ
יֵתי ִצינוּ  ַמה'ּבְ  ּתֵ   ! ְנָדִריםִמ  'ּמָ

  
יְלָמא י: ּדִ ּבֵ   , ֵמיֵפרּדְ  הּוא ְנָדִרים ּגַ
ּום ָלא ִמׁשּ   , ִקיּצּוָתא ֵליּה  ִאית ּדְ

י ֲאָבל ּבֵ ִאית ְנִזירּות ּגַ ים ְנִזירּות ְסַתםּדִ  ,אִקיּצּוָת  ֵליּה  ּדְ לֹׁשִ   , לֹא - ֵאיָמא, יֹום ׁשְ
ַמע ָקא   . ָלן ַמׁשְ

   
  
  

 רש"י

. בנדרים אב תותי במה מצינו
   מיפר:

אבל גבי נזירות דאית ליה 
. דכיון דלא מיתסר קיצותא

אלא עד אותו זמן ימתין עד 
א משמע לזמן ולא ליעבור ליה ק

לן היקישא דא היקישא ליכא 
   למיפרך כמו במה מצינו:
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        ד, בד, בד, בד, ב .6
   :ַלֲחֵבירוֹ  ָהאֹוֵמר"
ר"   , "ֲאִני מּוּדָ
ִני"[ ךָ  מּוְפְרׁשַ   ", ִממְּ
ךָ  ְמרּוֲחַקִני"    ,"ִמּמְ
ֲאִני"    ,"ְלךָ  אֹוֵכל ׁשֶ
ֲאִני"    – "ְלךָ  טֹוֵעם ׁשֶ

  . ]ָאסּור
  

מּוֵאל ָאַמר   : ׁשְ
ן כּוּלָ ּיֹ ַעד, ּבְ ֲאִני" :אַמרׁשֶ ֲאִני", "ְלךָ  אֹוֵכל ׁשֶ   . "ְלךָ  טֹוֵעם ׁשֶ

  
   :ֵמיִתיֵבי

ר"" ךָ  ֲאִני מּוּדָ ִני" ,"ִמּמְ ךָ  מּוְפְרׁשַ ךָ  ְמרּוֲחַקִני" ,"ִמּמְ   . ָאסּור ֶזה ֲהֵרי -" ִמּמְ

ֲאִני" ֲאִני" ,"ְלךָ  אֹוֵכל ׁשֶ   ! "ָאסּור ֶזה ֲהֵרי - " ְלךָ  טֹוֵעם ׁשֶ
  

  : ָקָתֵני ָהִכי
ה ּמֶ ָבִרים ּבַ אֹוֵמר :ֲאמּוִרים ּדְ ֲאִני" ּבְ ֲאִני" ,"ְלךָ  אֹוֵכל ׁשֶ   ". ְלךָ  טֹוֵעם ׁשֶ

  
ָכא ְוָהַתְנָיא    :ִאיּפְ

ֲאִני"" ֲאִני" ,"ְלךָ  אֹוֵכל ׁשֶ   , ָאסּור - " ְלךָ  טֹוֵעם ׁשֶ

ךָ  מּוְדַרִני" ִני"וּ  ,"ִמּמְ ךָ  מּוְפְרׁשַ   ! "ָאסּור ֶזה ֲהֵרי - " ךָ ִמּמְ  ְמרּוֲחַקִני" ,"ִמּמְ
  

ֵני   ". מּוְדַרִני" ָאַמר ּוְכָבר: ָהִכי ּתְ
  

א ַהְיינוּ  ,ָהִכי ִאי    !ֵריׁשָ
  

ה -  "ָאסּור" "ָאסּור" ,ְועֹוד   ? ְלִמְתֵני ֵליּה  ָלּמָ
  

א מּוֵאל ָאַמר, ֶאלָּ   : ׁשְ
ֲאִני" ָאַמרּדְ  ַטֲעָמא ֲאִני" "ְלךָ  אֹוֵכל ׁשֶ ר ַוֲחֵבירוֹ  ,ּורָאסּדְ  הּוא "ְלךָ  טֹוֵעם ׁשֶ  . מּוּתָ

ֵניֶהן -  ְלחּוֵדיּה  "ֵהיָמךְ  מּוְדַרִני" :ָאַמר ֲאָבל   ה,א   . ֲאסּוִרין ׁשְ
  

י י ָאַמרּדְ  ָהא ּכִ יּבְ  יֹוֵסי ַרּבִ   : ֲחִניָנא ַרּבִ
ֵניֶהן - "ֵהיָמךְ  מּוְדַרִני"   . ֲאסּוִרין ׁשְ
  

ַנן   :ּתְ
ר -" ֵחֶרם ָעֶליךָ  ֲהֵריִני"" יר ָבלֲא , ָאסּור ַהּמּוּדָ   !(נדרים מז:) "לֹא ַמּדִ
  

גֹון ָפֵריׁש  ּכְ   . לֹא ָעַלי ְוַאּתְ : ּדְ
  
ר ֲאָבל, ָאסּור ַהּנֹוֵדר - " ֵחֶרם ָעַלי ַאתְּ ""   !(נדרים מז:) "לֹא מּוּדָ
  

גֹון ָפֵריׁש  ּכְ   . לֹא ֲעָלךְ  ַוֲאָנא :ּדְ
  

ֵניֶהן? ַמאי 'ְסָתָמא' ֲאָבל   . ֲאסּוִרים ׁשְ
ָקָתֵני ָהא ֵניֶהן - ָעַלי ְוַאתְּ  ָעֶליךָ  ֲהֵריִני": ֵסיָפא ִמּדְ   , "ֲאסּוִרים ׁשְ

ֵניֶהםּדִ  הּוא ָהֵדין   , ֲאסּוִרין ׁשְ
ר ַוֲחֵברוֹ  ָאסּור הּוא - ְסָתָמא ָהא   ! מּוּתָ

  
א ַמר ָהִכי ֶאלָּ יּדְ  ִאּתְ יּבְ  יֹוֵסי ַרּבִ   : ֲחִניָנא ַרּבִ

ר" ֵניֶהם - " ְלךָ  ֲאִני מּוּדָ   , ֲאסּוִרין ׁשְ
ר ַוֲחֵברוֹ  ָאסּור הּוא -" ֵהיָמךְ  ִנימּוְדַר "   . מּוּתָ
  

 רש"י

. בכל הני אמר שמואל בכולן
דקתני במתני' מודר אני ממך 
מופרשני ממך וכו' לא הוי נדר 
ועד שיאמר שאני אוכל לך לא 

   מיתסר באותו דבר:
. כלומר חסורי הכי קתני

   מיחסרא:
. דאסור כי במה דברים אמורים

דר אני באומר נמי שאני אמר מו
   אוכל לך:

. דלא מצית והתניא איפכא
   אמרת בד''א:

. דהכי קתני שאני אוכל תני הכי
לך ושאני טועם וכבר אמר 
מעיקרא מודרני ממך אסור 
אבל אמר שאני אוכל לך בלבד 
או מודרני ממך אינו אסור 
אא''כ אמר לתרוייהו דהיינו 

   נדר גמור:
ני . דקתאי הבי היינו נמי רישא

 מודרני ממך בברייתא קמא:
. אי הכי הוא כדתרצת תרי ועוד

 זימני אסור למה לי למיתני:
. הכי אמר שמואל טעמא אלא

דאמר נמי שאני אוכל לך הוא 
דאיהו אסור בלבד דמתני' 
בנודר בלבד קאמר דאסור 

  דקתני אסור: 
. אבל אמר מודרני הימך לחוד

 דלא אמר שאני אוכל לך:
דאמר  . דכיוןשניהן אסורין

שאני אוכל לך משמע דאסר 
נפשיה בלבד שאינו אוכל 
מחבירו אבל כי אמר מודרני 
הימך סתם משמע דמדיר נמי 

   חבריה מיניה מכל וכל:
 . בפ' השותפין (לקגן מז:):תנן

. הריני עליך חרם המודר אסור
והא הכא דלא אמר שאני אוכל 
לך חרם ולא הוי אסור אלא 

   המודר ולא שניהן:
. בהדיא אבל את שכגון דמפרי

   עלי לא:
. דלא פריש ואת עלי אבל סתמא

   לא מאי שניהן אסורין:
. הדין הוא דשניהן אסורין

דאמר בפירוש הריני עליך ואת 
עלי אבל סתמא דאמר הריני 
עליך ולא אמר ואת עלי לא הוו 
שניהן אסורין אלא חד בלבד: 
אלא הכי איתמר אמר ר' יוסי 
בר' חנינא מודרני ממך הוא 

ור וכו'. דהיינו כמתניתין אס
   הריני עליך חרם וכו':
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ָקָתֵני ַמְתִניִתין ְוָהא מּוֵאללִ  ְלַמְתִניִתין ְואֹוִקיְמָנא, "ֵהיָמךְ " ּדְ ן: ׁשְ כּוּלָ    ,ּבְ
ּיֹ ַעד ֲאִני" :אַמרׁשֶ ֲאִני"וְ  "ְלךָ  טֹוֵעם ׁשֶ ר ַוֲחֵברוֹ  ָאסּורּדְ  הּוא "ְלךָ  אֹוֵכל ׁשֶ   , מּוּתָ

ֵניֶהם - "ֵהיָמךְ  ַרִנימּוְד "ּבְ  ֲאָבל   !ֲאסּוִרין ׁשְ
  

א ָרא ,ֶאלָּ מּוֵאלּדִ  ֵמִעיּקָ ַמר ָהִכי ׁשְ    :ִאיתְּ
ֲאִני" :ָאַמרּדְ  ַטֲעָמא ֲאִני"וְ  "ְלךָ  אֹוֵכל ׁשֶ א ָאסּור הּוא ֵאיןּדְ  הּוא -  "ְלךָ  טֹוֵעם ׁשֶ ֲאִכיָלה ֶאּלָ    ,ּבַ

ךָ  מּוְדַרִני" ָהא ֲהָנָא  ֲאִפיּלוּ  ָאסּור - "ִמּמְ   . הּבַ
  

מּוֵאל ֵליָמא ,ָהִכי ִאי   : ָהִכי ׁשְ
ֲאִני" ָאַמר לֹא ְוִאם1 ֲאִני"וְ  "ְלךָ  אֹוֵכל ׁשֶ ֲהָנָאה ֲאִפיּלוּ  ָאסּור -  "ְלךָ  טֹוֵעם ׁשֶ   ! ּבַ
  

א ַמר ָהִכי, ֶאלָּ   : ִאיּתְ
ֲאִני": ָאַמרּדְ  ַטֲעָמא ֲאִני"וְ  "ְלךָ  אֹוֵכל ׁשֶ   , ָאסּורּדְ  הּוא -  "ְלךָ  טֹוֵעם ׁשֶ

ַמע לֹא -  "ֵהיָמךְ  מּוְדַרִני": ָאַמר ֲאָבל    .ָאסּור ָאַמרּדְ  ַמׁשְ
  

   ?ַטֲעָמא ַמאי
  
ר" ךָ  ֲאִני מּוּדָ ֵעיָנא ָלא - "ִמּמְ ּתָ ֲהָדךְ  ִמׁשְ ַמע ּבַ   .ַמׁשְ
ִני" ךָ  מּוְפְרׁשַ ָלא -  "ִמּמְ ךָ  ָעֵביְדָנא ּדְ א ִעּמְ ָ ן ַמׂשּ ַמע ּוַמּתָ    .ַמׁשְ
ךָ  ְמרּוֲחַקִני" ָלא - "ִמּמְ ע ָקֵאיְמָנא ּדְ ַאְרּבַ יָלךְ  ַאּמֹות ּבְ ַמע ּדִ   . ַמׁשְ
  
  
  

                                                             
1
  הוגה על פי הר"ן, תוספות, רא"ש ועוד.  

 רש"י

. קתני והא מתני' מודרני הימך
ואוקמא שמואל דאמר בכולן 
עם כל אחד ואחד שאני אוכל 
דאהכי איהו אסור וחבירו מותר 
אבל אמר מודרני הימך בלבד 
ולא אמר שאני אוכל שניהן 
אסורין והיינו דלא כרבי יוסי 

   בר' חנינא:
לא מעיקרא דשמואל הכי א

. הכי מתרץ לה איתמר
למתניתין ולא כדאוקימנא 
דתיקשי לר' יוסי: הא אמר 
מודרני הימך: דלא מפרש כלום 
ודאי מכולה מילתא מדיר 

   ואסור אפי' בהנאה:
. למה א''ה לימא שמואל הכי

ליה אפושי למימריה כולי האי 
לימא הכי אמר שמואל ואם לא 

ר אמר שאני אוכל לך דלא אמ
אלא מודרני הימך אסור אפילו 

   בהנאה:
. אמר שמואל אלא הכי אתמר

טעמא דאמר שאני אוכל לך 
דכיון דאמר בפירוש אכילה 
אסור אבל לא אמר בפירוש 
אכילה לא אסור למיכל מדידיה 
דדילמא הא דאמר מודר אני 
ממך אדיבוריה קאמר דלא 
מישתעי בהדיה אבל לא למיכל 

מך מיניה וכן כי אמר מופרשני מ
דלא אמר שאני אוכל דדילמא 
ממשא ומתן קא פריש מיניה 
מרוחקני ממך נמי דלא ליקרב 
בארבע אמות דיליה משמע ולא 

  דמדיר מאכילתו: 
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        ה, בה, בה, בה, ב .7
מּוֵאל ָאַמר[   : ׁשְ

ן כּוּלָ ּיֹאַמר: ַעד, ּבְ ֲאִני ׁשֶ ֲאִני, "ְלךָ  אֹוֵכל "ׁשֶ   ."ְלךָ  טֹוֵעם "ׁשֶ
...  

א ַמר ָהִכי, ֶאלָּ   : ִאיּתְ
ָאַמר ַטֲעָמא ֲאִני": ּדְ ֲאִני"וְ  "ְלךָ  אֹוֵכל ׁשֶ ָאסּור אהוּ  -  "ְלךָ  טֹוֵעם ׁשֶ   , ּדְ

ַמע לֹא -  "ֵהיָמךְ  מּוְדַרִני": ָאַמר ֲאָבל ָאַמר ַמׁשְ   ].ָאסּור ּדְ
  

מּוֵאל ָקָסַבר ֵליָמא   ה,ב ֵאין ָיַדִים :ׁשְ   ? ָיַדִים ָהְווָיין ָלא מֹוִכיחֹות ׁשֶ
  

  , ִאין
מּוֵאל יכְּ  ְלַמְתִניִתין ָלּה  מֹוִקים ׁשְ   , ְיהּוָדה ַרּבִ

ֵאין ָיַדִים: ָאַמרּדְ    . ָיַדִים ָהְווָיין ָלא -  מֹוִכיחֹות ׁשֶ
  

ְתַנן    :ּדִ
ל ּגּופוֹ " ט ׁשֶ   : ּגֵ
ֶרת ַאתְּ  ֲהֵרי"   ". ָאָדם ְלָכל מּותֶּ

י   : אֹוֵמר ְיהּוָדה ַרּבִ
יֱהֵוי ְוֵדין" אי ֵליִכי ּדִ ירּוִכין ֵסֶפר ִמיּנַ ֶרת תֵּ בּוִקין ְוִאיּגֶ   . (גיטין פה.) "ׁשְ
  

אי ֵחיק ַאּמַ מּוֵאל ּדָ יכְּ  ְלַמְתִניִתין ּוָמּה ְלאֹוק ׁשְ   ? ְיהּוָדה ַרּבִ
ַנן לֹוְקָמּה  ַרּבָ ב ַעל ַאף ּכְ   ? מֹוִכיחֹות ָיַדִים ֵאיןּדְ  ּגַ

   
  : ָרָבא ָאַמר

יֵתיּה  ַמְתִניִתין אי -  ְקׁשִ אֵני ַאּמַ ֲאִני" ּתָ ֲאִני" "ְלךָ  אֹוֵכל ׁשֶ   ? "ְלךָ  טֹוֵעם ׁשֶ
ֲאִני" ִליְתֵני ֲאִני" "אֹוֵכל ׁשֶ   ! "טֹוֵעם ׁשֶ
ַמע ּה  ׁשְ    :ִמיּנָ
ֵעיַנן   .מֹוִכיחֹות ָיַדִים ּבָ

  
  

 רש"י

לימא סבר שמואל ידים שאין 
. דהכא הואיל ולא מוכיחות כו'

אמר ממש שאני אוכל לך 
אמרינן לא מוכחא מילתא 
דבאכילה קאמר ולא מיתסר 

   ילה:באכ
רבי יהודיה אומר ודין די יהוי 

. דקסבר אי לא כתב ליכי וכו'
ביה ממש ודין לאו מוכחא 
מילתא דבהאי גיטא מגרש לה 
דידים שאין מוכיחות לא הויין 

   ידים:
. לימא לוקמה למתני' כרבנן

אע''ג דקאמר מודר אני ממך או 
מרוחק אני ממך לחודיה אשור 
באכילה ואע''ג דלא אמר שאני 

לך דידים שאין מוכיחות אוכל 
הויין ידים כרבנן דאמרי לא 
צריך למיכתב בגט אלא הרי את 

   מותרת לכל אדם:
. דלא מצי מתני' קשיתיה

   לאוקמה כרבנן:
ליתני שאני אוכל או שאני 

. למה לי למימר לך אלא טועם
להכי קתני לך דקסבר ידים 
שאין מוכיחות לא הויין ידים 
 ואי קתני שאני אוכל בלבד ולא

קאמר לך לא הוה משמע דמודר 
מחבירו דבעינן ידים מוכיחות 
וכי אמר נמי מודרני ולא אמר 
שאני אוכל לך לא משמע 
דבאכילה קאמר אלא דלא 

   מישתעינא בהדך:
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        ו, או, או, או, א    ––––    ה, בה, בה, בה, ב .8
ַמר    :ִאיּתְ

ֵאין ָיַדִים   . מֹוִכיחֹות ׁשֶ
ֵיי   : ָאַמר ַאּבַ

   .ָיַדִים ָהְווָיין
  : ָאַמר ָרָבאוְ 

  . ָיַדִים ָהְווָיין ָלא
  

  : ָרָבא ָאַמר
י ָרא ִאיִדי ַרּבִ   : ִלי ַאְסּבְ

  , )ב, ו במדבר( '"ַלה ירְלַהזִּ  ָנִזיר" :ְקָרא ָאַמר
יׁש    , ִלְנִזירּות ְנִזירּות ְידֹות ַמּקִ

ַהְפָלָאה ְנִזירּות ַמה   , ּבְ
ַהְפָלָאה ְנִזירּות ְידֹות ַאף   . ּבְ

  
א ֵליָמא ְפלּוְגּתָ יּדְ  ּבִ ַנן ְיהּוָדה ַרּבִ ְלִגי ְוַרּבָ   ? ָקִמיּפַ
ְתַנן   : ּדִ

ל ּגּופוֹ " ט ׁשֶ    :ּגֵ
ֶרת ַאתְּ  ֲהֵרי    .ָאָדם ָכלְל  מּותֶּ
י    :אֹוֵמר ְיהּוָדה ַרּבִ
יֱהֵוי ְוֵדין אי ֵליִכי ּדִ ירּוִכין ֵסֶפר ִמיּנַ טּוִרין ְוֵגט ,תֵּ ֶרת ּפְ בּוִקין ְוִאיּגֶ   . (גיטין פה.) "ׁשְ
ֵיי ַנן ָאַמרּדְ  ַאּבַ ַרּבָ   , ּכְ

יכְּ  ָאַמרּדְ  ְוָרָבא   .ְיהּוָדה ַרּבִ
  

ֵיי ְלךָ  ָאַמר   : ַאּבַ
ֲאַמִרי ֲאָנא ילְ  יּלוּ ֲאִפ  ּדַ   . ְיהּוָדה ַרּבִ

אן ַעד י ָקָאַמר לֹא ּכָ ֵעיַנן ְיהּוָדה ַרּבִ א מֹוִכיחֹות ָיַדִים ּבָ י ֶאּלָ ּבֵ ט ּגַ ָבֵעיַנן ,ּגֵ ִריתּות ּדְ א, ּכְ    ְוֵליּכָ
ָעְלָמא ֲאָבל ְמַעתְּ  ִמי - ּבְ   ? ֵליּה  ׁשָ

  
ֲאַמִרי ֲאָנא: ָאַמר ְוָרָבא ַנן. ֲאִפיּלוּ  ּדַ    ְלַרּבָ

א ַעד ַנן ָקָאְמִרי לֹא ןּכָ ָלא ַרּבָ ֵעיַנן ּדְ א מֹוִכיחֹות ָיַדִים ּבָ י ֶאּלָ ּבֵ ט ּגַ   ,ּגֵ
ת ֶאת ְמָגֵרׁש  ָאָדם ֵאיןּדְ    ו,א   , ֲחֵבירוֹ  ֵאׁשֶ

ָעְלָמא ֲאָבל ְמַעּתְ  ִמי ּבְ   ? ְלהוּ  ׁשָ
  

   :ֵמיִתיֵבי
ֵני, ָאסּור -" ָעַלי ֶזה ֲהֵרי" ,"ָעַלי הּוא ֲהֵרי"" הּוא ִמּפְ ןְל  ָיד ׁשֶ   . "ָקְרּבָ

  , ָאסּורּדְ  הּוא "ָעַלי" ָאַמרּדְ  ַטֲעָמא
   .לֹא – "ָעַלי" ָאַמר לֹא ֲאָבל

א יּוְבּתָ ֵייּדְ  ּתְ    !ַאּבַ
  

ֵיי ְלךָ  ָאַמר   : ַאּבַ
  , ָאסּורּדְ  הּוא "ָעַלי" ָאַמרּדְ  ַטֲעָמא

  . ָקָאַמר" ְצָדָקהּדִ  הּוא ֲהֵרי, "ֶהְפֵקרּדְ  הּוא ֲהֵרי - "ָעַלי" ָאַמר ְולֹא "הּוא ֲהֵרי" ָאַמר ֲאָבל
  

ֵני" ְוָהא הּוא ִמּפְ ן ָיד ׁשֶ   ! ָקָתֵני "ְלָקְרּבָ
  

א ר ַוֲחֵבירוֹ , ָאסּור הּוא "ָעַלי" ָאַמרּדְ  ַטֲעָמא: ֵאיָמא ֶאלָּ   . מּוּתָ
ֵניֶהן -  "הּוא ֲהֵרי" ָאַמר ֲאָבל   . ֲאסּוִרין ׁשְ

ִדְלָמא ׁש  הּוא ֲהֵרי :ּדְ   . ָקָאַמר ֶהְקּדֵ
  

   :ֵמיִתיֵבי
את זוֹ  ֲהֵרי"" ם זוֹ  ֲהֵרי" ,"ַחטָּ   ", ָאׁשָ

י ַעל ַאף הּוא ּפִ יב ׁשֶ את ַחּיָ ם ַחטָּ לּום ָאַמר לֹא -  ְוָאׁשָ    .ּכְ

אִתי זוֹ  ֲהֵרי" ִמי זוֹ  ֲהֵרי" ,"ַחטָּ ב ָהָיה ִאם", ֲאׁשָ ָבָריו -  ְמחּוּיָ יִמין ּדְ   . "ַקּיָ
א יּוְבּתָ ֵייּדְ  ּתְ    !ַאּבַ

 רש"י

. כדאמרינן מקיש ידות נזירות
לעיל דמלהזיר נפקא ידות 

   נזירות:
. דבעינן מה נזירות בהפלאה
כי יפליא  שיפרש לנזירות דכתיב

(במדבר ו) אף ידות נמי בעינן 
שיפרש לדיבורו דאי לא מפרש 
לא הוי כלום דידים שאין 

   מוכיחות לא הויין ידים:
. שכורת בינו דבעינן כריתות

  לבינה דבעינן שיפסיק לדיבורו: 
דאין אדם מגרש את אשת 

. דאי כתב הרי את חבירו
מותרת לכל אום משמע 
דלאשתו קאמר דאשת איניש 

א אינו מגרש ומוכחא דעלמ
   מילתא ושפיר מגרש:

. דאי אפשר למימר אבל בעלמא
   הכי בעינן ידים מוכיחות:
. דהרי אבל לא קאמר עלי לא

הוא לא משמע כלום דבעינן 
   ידים מוכיחות:

. לעולם לא בעינן אמר לך אביי
ידים מוכיחות והכא היינו 
טעמא דאי לא אמר בלשון קרבן 
לא מיתסר דדלמא הרי הוא 

פקר קאמר דמוכיחות הוא ה
   להפקר או לצדקה:

והא מפני שהוא יד לקרבן 
. דאסור כקרבן ולא מצית קאמר

אמרת לצדקה או להפקר הוה 
   משמע:

. ולא אמר אבל אמר הרי הוא
עלי שניהם אסורין דכיון דלא 
אמר עלי אלא הוא משמע 
דחבירו נמי אסור דה''ק הרי 
הוא כהקדש מה הקדש אסור 

י אסור: אע''ג אף אותו דבר נמ
דהוא מחויב חטאת ואשם לאו 
כלום הוא דלא אמר עלי אלמא 

   בעינן ידים מוכיחות:
. חטאת או אם הוא מחויב

   אשם:
. הוא דאמר דבריו קיימין

חטאתי אבל לא היה מחויב 
חטאת אינו כלום הואיל ולא 
אמר עלי שאם אמר הרי זו עלי 
חטאת אע''ג דלא היה מחויב א] 

   בריו קיימין:הואיל ואמר עלי ד
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ֵיי ְלךָ  ָאַמר   : ַאּבַ

י אָה  י ?ַמּנִ   . ִהיא ְיהּוָדה ַרּבִ
  

ֵיי ְוָהא   : ָאַמרּדְ  הּוא ַאּבַ
ֲאַמִרי ֲאָנא" ילְ  ֲאִפיּלוּ  ּדַ   ! "ְיהּוָדה ַרּבִ
  

יּה  ֲהַדר    .ּבֵ
  

א יכְ  ָאַמרּדְ  ָרָבא ֵליָמא ֶאלָּ    ?ְיהּוָדה ַרּבִ
  

ֲאַמִרי ֲאָנא: ָרָבא ְלךָ  ָאַמר ַנן ֲאִפיּלוּ  ּדַ   . ְלַרּבָ
אן ַעד ַנן ְמִריָקָא  לֹא ּכָ ָלא ַרּבָ ֵעיַנן ּדְ א, מֹוִכיחֹות ָיַדִים ּבָ י ֶאּלָ ּבֵ ט ּגַ   , ּגֵ

ת ֶאת ְמָגֵרׁש  ָאָדם ֵאיןּדְ    , ֲחֵבירוֹ  ֵאׁשֶ
ָעְלָמא ֲאָבל ֵעיַנן ּבְ   .  מֹוִכיחֹות ָיַדִים ּבָ

  
  

 רש"י

. הא ברייתא דאמרה לא הא מני
   אמר ולא כלום:

. דאמר בעינן רבי יהודה היא
ידים מוכיחות ואנא דאמרי 
כרבנן דאמרי לא בעינן ידים 

   מוכיחות:
והא אמר אביי אגא דאמרי 

. דלא בעי ידים אפי' לר' יהודה
מוכיחות אלא גבי גט אבל 
בעלמא לא והיכי קאמר הכא ר' 

   יהודה היא:
אלא [לימא] רבא דאמר כר' 

. דכיון דאביי לא מתרץ יהודה
טעמא אליבא דר' יהודה לימא 
נמי דרבא לא מתרץ טעמא 
אליבא דרבנן כדמתרץ לעיל 

   וכר''י קאמר דיחידאה היא:
. לא לעולם רבא אפילו לרבנן

כדקאמרינן ע''כ לא קאמרי 
רבנן כו' דודאי רבנן סבירא להו 

ן מוכיחות בעלמא דידים שאי
  לא הוויין ידים כרבא: 
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        ז, אז, אז, אז, א    ––––    ו, בו, בו, בו, ב .9
ֵעי   ו,ב א ַרב ּבָ ּפָ   : ּפַ

ין ָיד ֵיׁש    ? לֹא אוֹ , ְלִקיּדּוׁשִ
  

  ? ֵמיּדָ  ֵהיִכי
ה ָלּה  ָאַמרּדְ  ִאיֵליָמא ָ ת ַאּתְ  ֲהֵרי" :ְלִאׁשּ ׁשֶ ּה  ְוָאַמר" ִלי ְמקּוּדֶ יָטא –" ַנִמי ְוַאּתְ " :ַלֲחֶביְרּתָ ׁשִ   !ּפְ

ין ַהְיינוּ    .ַעְצָמן ִקיּדּוׁשִ
א גֹון ֶאלָּ ה ָלּה  ָאַמרּדְ  :ּכְ ָ ת ַאּתְ  ֲהֵרי" :ְלִאׁשּ ׁשֶ ּה  ָלּה  ְוָאַמר" ִלי ְמקּוּדֶ    ."ְוַאתְּ " :ַלֲחֶביְרּתָ

ּה  ָלּה  ָאַמר ,ַנִמי ְוַאּתְ : ָאְמִריַנן ִמי ּה  ְוָתְפֵסי, ַלֲחֶביְרּתָ ין ּבָ ּה  ִקיּדּוׁשִ   , ַלֲחֶביְרּתָ
ְלָמא אוֹ  ּה  ָלּה  ָאַמר ,ֲחַזאי ְוַאּתְ  :ּדִ ְפֵסי ְולֹא, ַלֲחֶביְרּתָ ּה  ּתָ ין ּבָ ּה  ִקיּדּוׁשִ ֲחֶביְרּתָ   ? ּבַ
  

ֵעי ּוִמי א ְלַרב ֵליּה  ִמיּבָ ּפָ    !?ּפַ
ֲאַמר ְוָהא א ַרב ֵליּה  ִמּדַ ּפָ ֵיילְ  ּפַ    :ַאּבַ

מּוֵאל ָסַבר ִמי ֵאין ָיַדִים ׁשְ    ?ָיַדִים ָהְוָיין מֹוִכיחֹות ׁשֶ
ָלל ְסִביָרא, ִמּכְ א ְלַרב ֵליּה  ּדִ ּפָ ין ָיד ֵיׁש ּדְ  ּפַ   ! ְלִקיּדּוׁשִ

   
ְסִביָרא ַמאי ִמּגוֹ  ֲחָדא מּוֵאללִ  ֵליּה  ּדִ ֵיי ֵליּה  ָאַמר ׁשְ   . ְלַאּבַ

  
  
  

ֵעי א ַרב ּבָ ּפָ   : ּפַ
  ? ְלֵפָאה ָיד ֵאין אוֹ , ְלֵפָאה ָיד ֵיׁש 

  
   ?ָדֵמי ֵהיִכי

ָאה ֶליֱהֵוי אּוְגָיא ָהֵדין" :ָאַמרּדְ  ִאיֵליָמא יָאה ַהִהיא -  "ַנִמי ְוָהֵדין ּפֵ    !ִהיא ַמַעְלְייָתא ּפֵ
י ֲעָיא ָקא ּכִ גֹון :ֵליּה  ִמיּבָ    ?ַמאי –" ַנִמי" ָאַמר ְולֹא" ְוָהֵדין" ָאַמרּדְ  ּכְ
  

ָלל ִכי ִמּכְ ֶדה" :ָאַמר ּדְ ּה  ׂשָ יֱהֵוי ּכּוּלָ ָאה ּתֶ ָאה ָהְוָיא", ּפֵ    !?ּפֵ
  

   ,ִאין
   :ְוָהַתְנָיא

ִין" ִאם ִמּנַ ל ַלֲעׂשֹות רֹוֶצה ׁשֶ ֵדהוּ  ּכָ ָאה ׂשָ ה ּפֵ    ?עֹוׂשֶ
ְלמּוד ַאת": לֹוַמר תַּ ְדךָ  ּפְ 1"ׂשָ

   .")ט, יט ויקרא( 
  

  : ְמִריַנןָא  ִמי
יָון ִאיְתַקׁש  ּכֵ נֹות ּדְ   : ְלָקְרּבָ
נֹות ַמה ְרּבָ ָאה ַאף -  ָיד ָלֶהם ֵיׁש  ּקָ   , ָיד ָלּה  ֵיׁש  ּפֵ
ְלָמא אוֹ     :ּדִ
י ל"לְ  ִאיְתַקׁש  ּכִ ַאֵחר ּבַ ִאיְתַקׁש  הּוא "ּתְ   ? ּדְ
  

  ? ִאיְתַקׁש  ְוֵהיָכא
  

ַתְנָיא   :ּדְ
ךְ ""  ז,א 2"ֵמִעּמָ

ְכָחה טֶלֶק  ֶזה -  (דברים כג, כב)    . "ּוֵפָאה ׁשִ
  
  
  

  ? ִלְצָדָקה 'ָיד' ֵאין אוֹ , ִלְצָדָקה 'ָיד' ֵיׁש 
  

ֵמי ֵהיִכי   ? ּדָ
ָאַמר ִאיֵליָמא   ! ִהיא ַעְצָמּה  ְצָדָקה ַההּוא - " ַנִמי ְוָהֵדין ,ִלְצָדָקה זּוָזא ָהֵדין" :ּדַ

א גֹון ,ֶאלָּ   ?ַמאי –" ַנִמי" ָאַמר ְולֹא" ָהֵדין" :ָאַמרּדְ  ּכְ
   ,ָקָאַמר" ְצָדָקה ַנִמי ןָהֵדי"

                                                             
1
ַאת תכלה לא   ַאתּפְ ַאתּפְ ַאתּפְ ְדךָ     ּפְ ְדךָ ׂשָ ְדךָ ׂשָ ְדךָ ׂשָ   ׂשָ

2
י   מוֹ -ֱא  'ִתּדֹר ֶנֶדר ַלה-ּכִ ּלְ י  לֶֹהיָך לֹא ְתַאֵחר ְלׁשַ ּנּו ה-ּכִ רֹׁש ִיְדְרׁשֶ ְך ְוָהָיה ְבָך ֵחְטאלֹ -ֱא  'ּדָ   ֶהיָך ֵמִעּמָ

 רש"י

. היכא דלא יש יד לקידושין
מפרש ממש מקודשת לי אלא 
ביד דקידושין קא מקדש לה 
כדקא מפרש מי הוי יד 
לקידושין ומקודשת או אין יד 
 לקידושין ואינה מקודשת:

. כיון דאמר ואת נמי פשיטא
קידושין עצמן נינהו דבאותן 

רתה מקדש קידושין דקידש לחב
לה נמי וכה''ג לא הוי יד אלא 
קידושין גמורים נינהו: או 
דלמאי הא דאמר ואת לאו 
משום דתהוי מקודשת קאמר 
לה אלא הכי קאמר לה ואת 
חזאי כלומר ואת פלניתא חזית 

  דקדישנא לה:
והא אמר ליה רב פפא לאביי 

. בפ''ק דקידושין (דף ה:) וכו'
בהלכה קמייתא אמר שמואל 

או שוה כסף ואמר  נתן לה כסף
לה הרי את מקודשת הרי את 
מאורסת וכו' ואמר ליה רב פפא 
לאביי למימרא דסבר שמואל 
ידים שאין מוכיחות הויין ידים 
מדאמר ליה רב פפא. הכ אליבא 
דשמואל דידים שאין מוכיחות 

   כו':
. מכלל דס''ל דיש יד לקידושין

   היכא דמוכיחות:
חדא מגו מאי דס''ל לשמואל 

. דהכי קאמר יה לאבייקאמר ל
מי סבירא ליה לשמואל דיש יד 
לקידושין ואם תמצא לומר דיש 
להן יד מי בעינן ידים מוכיחות 

   או לא:
. שדה כדאמרינן במס' אוגיא

[ברכות] (דף ו.) וקיימי עלן כי 
כסלא לאוגיא כלומר כתלמים 

   לבקעה:
. האי שדה פאה מעלייתא היא
   אחר דאמר והא נמי:

. כלומר ת שדךתלמוד לומר פא
   כולה שדך:

כיון דאיתקש לקרבנות מה 
. כדאמרינן קרבנות יש להן יד

   במתני':
או דלמא האי דאיתקש לבל 

. דקאי עליה נמי בבל תאחר
תאחר כקרבן אבל בכה''ג דאית 

  ליה יד לא איתקש:
. כי דרוש ידרשנו ה' מעמך

   אלהיך מעמך:
  
  
  
  

 



                                                                                         ְסדּוָרה ָמָראּגְ 

 

16

ְלָמא אוֹ  ָעְלָמא ְלַנְפקּוָתא ?"ְוָהֵדין" ַמאי :ּדִ ֵקיּה  לֹאּדְ  הּוא ְוִדּבּוָרא, ָקָאַמר ּבְ   . ַאּסְ
   :ָאְמִריַנן ִמי

יָון ִאיְתַקׁש  ּכֵ נֹות ּדְ ְכִתיב, ְלָקְרּבָ ִפיךָ " :ּדִ   . ְצָדָקה זוֹ  - )כד, כג דברים( 3"ּבְ
נֹות ַמה ְרּבָ   . ָיד ָלּה  ֵיׁש  ְצָדָקה ַאף -  ָיד ָלֶהן ֵיׁש  ּקָ
ְלָמא אוֹ  ל"לְ  :ּדִ ַאֵחר ּבַ ִאיְתַקׁש  הּוא "ּתְ   ? ּדְ
  
  
  

ְלָמא אוֹ , ְלֶהְפֵקר ָיד ֵיׁש    ? ְלֶהְפֵקר ָיד ֵאין ּדִ
  

  ! ְצָדָקה ַהְיינוּ 
  
ְמָצא ִאם"    .ָקָאַמר" לֹוַמר ּתִ

ְמָצא ִאם    ,ִלְצָדָקה ָיד ֵיׁש  :לֹוַמר תִּ
ׁש ֶהי ֵאיןּדְ    , ְלֶמֱחָצה ּקֵ

  , ְצָדָקה ַהְיינוּ  :ָאְמִריַנן ִמי ֶהְפֵקר
ְלָמא אוֹ  אֵני :ּדִ   , ְצָדָקה ׁשָ
א ַחְזָיא ָלא - ְצָדָקהּדִ  ים ֶאּלָ   , ַלֲעִנּיִ

ין - ֶהְפֵקר ֲאָבל ים ּבֵ ין ַלֲעִנּיִ יִרים ּבֵ   ? ַלֲעׁשִ
  
  
  

ֵעי   : ָרִביָנא ּבָ
א ְלֵבית ָיד ֵיׁש  ּסֵ   ? לֹא אוֹ , ַהּכִ

  
ֵמי ִכיֵהי   ? ּדָ

ֲאַמר ִאיֵליָמא יָתא ָהֵדין" :ּדַ ית ֶליֱהֵוי ּבֵ א ּבֵ ּסֵ ית ַההּוא -" ַנִמי ְוָהֵדין, ַהּכִ א ּבֵ ּסֵ   ! ֲהָוה ַנִמי ַהּכִ
א גֹון ,ֶאלָּ    ?ָאַמרּדְ " ָהֵדין" ַמאי -" ַנִמי" ָאַמר ְולֹא" ְוָהֵדין" :ָאַמרּדְ  ּכְ

ית ַנִמי ְוָהֵדין" א ּבֵ ּסֵ   ", ַהּכִ
א ?"ְוָהֵדין" ַמאי :ְלָמאּדִ  אוֹ  ִמיׁשָ ָעְלָמא ְלַתׁשְ   . ָקָאַמר ּבְ
  

ָלל יָטא ,ִמּכְ ְפׁשִ א ְלֵבית ִזיּמּון ֵיׁש ּדְ  ְלָרִביָנא ֵליּה  ּדִ ּסֵ    !?ַהּכִ
ֲעָיא ְוָהא   : ְלָרִביָנא ֵליּה  ִמיּבָ

ית ִהְזִמינוֹ  א ְלּבֵ ּסֵ   ? ַמהוּ  ַהּכִ
ְרָחץ יתֵב לְ  ִהְזִמינוֹ    ? ַמהוּ  ַהּמֶ

  ? מֹוִעיל ִזיּמּון ֵאין אוֹ , מֹוִעיל ןִזיּמוּ 
  

ֲעָיא ֲחָדא ִמּגוֹ  ֲחָדא ָרִביָנא    ,ֵליּה  ָקִמיּבָ
   ?מֹוִעיל ִזיּמּון ֵאין אוֹ  מֹוִעיל ִזיּמּון

ְמָצא ִאם   ? ָיד ֵאין אוֹ  ָיד ֵיׁש  - ִזיּמּון ֵיׁש  :לֹוַמר תִּ
  

ֵעי יּבָ    .ֵליּה  ּתִ
  
  
  

                                                             
3
יָת מֹוָצא    מֹר ְוָעׂשִ ׁשְ ָפֶתיָך ּתִ ר ָנַדְרּתָ ַלה ׂשְ ֲאׁשֶ ִפיָך -ֱא  'ּכַ ְרּתָ ּבְ ּבַ ר ּדִ   לֶֹהיָך ְנָדָבה ֲאׁשֶ

 רש"י

. כלומר והדין לנפקותא בעלמא
ליהוי לי להוצאה  זוז אחר

ודבורא הוא דלא אסקיה דלא 
גמר דיבורו דאמר עלי 

   לנפקותא:
. כאשר דברת בפיך דכתיב בפיך

   יצא מפי צדקה (ישעיה מה):
. להכי או דלמא שאני צדקה

אית לה יד דלא חזיא אלא 
לעניים אבל הפקר דהא נמי 
אפי' לעשירים חזי מי אמרת 

  דיש להן יד:
לא . היכא דיש יד לבית הכסא

אמר. בפירוש דלהוי בית הכסא 
מי הוי הזמנה ואסור. להתפלל 

   בו:
. חדא מגו חדא קא מיבעיא ליה

מגו דקא מיבעיא ליה אי זימון 
מועיל בעי נמי אי אית ליה יד 
או לא: מנודה אני לך: כלומר 
כמנודה שאסור לההנותו כך 

   אהא אסור ליהנות ממך:
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        בבבב- - - - ז, אז, אז, אז, א .10
ה""   ", ְלךָ  ֲאִני ְמנּוּדֶ

יַר [ ֶזה חֹוֵכךְ  ָהָיה ֲעִקיָבא ּבִ   ]."ְלַהְחִמיר ּבָ
  

ֵיי ָאַמר   : ַאּבַ
י מֹוֶדה ֵאינוֹ  ַמְלקֹות ְלִעְנַין ֲעִקיָבא ַרּבִ   . לֹוֶקה ׁשֶ

ן ִאםּדְ  י :ִניְתֵני, ּכֵ   . ַמְחִמיר ֲעִקיָבא ַרּבִ
  
  

א ַרב ָאַמר ּפָ   : ּפַ
ךְ  ָנֵדיָנא"ּבִ  י - " ִמיּנָ כּוּלֵ ִליגִ  ָלא ָעְלָמא ּדְ   . ָאסּורּדְ  יּפְ
ָנא" ַמּתְ ךְ  ְמׁשַ י -" ִמיּנַ ֵרי ָעְלָמא ְלכּוּלֵ   . ׁשָ

ַמאי ִליִגי ּבְ   ?ּפְ
ה"ּבִ    ז,ב   ", ְלךָ  ֲאִני ְמנּוּדֶ

יּדְ  ָנא: ָסַבר ֲעִקיָבא ַרּבִ ָ ִניּדּוָיא ִליׁשּ   , הּוא ּדְ
ַנן ָנא :ָסְבִרי ְוַרּבָ ָ ָנא ִליׁשּ ַמתְּ ְמׁשַ   .הּוא ּדִ

  
אִחְס  ַרבּדְ  ּוְפִליָגא   . ּדָ

  
ַההּוא ְבָרא ּדְ ָנא" :ָאַמרּדְ  ּגַ ַמּתְ ִנְכֵסיּה  ְמׁשַ ְבֵריּה  ּבְ ר ִיְרְמָיה ַרבּדְ  ּדִ א ּבַ    ."ַאּבָ

יּה  ֲאָתא א ַרבּדְ  ְלַקּמֵ   . ִחְסּדָ
ָחׁש  ֵלית: ֵליּה  ָאַמר יּדְ  ְלָהא ָלּה  ּדְ   . ֲעִקיָבא ַרּבִ

ָנא"ּבִ : ָקָסַבר ַמּתְ ִליִגי" ְמׁשַ   . ּפְ
  
  

י ָאַמר א ַרּבִ   : ַרב ָאַמר ִאיּלָ
הוּ  ָפָניו ִנּדָ יִרין ֵאין - ּבְ א לוֹ  ַמּתִ ָפָניו ֶאּלָ   . ּבְ
הוּ  ּלא ִנּדָ ָפָניו ׁשֶ יִרין - ּבְ ין לוֹ  ַמתִּ ָפָניו ּבֵ ין ּבְ ּלא ּבֵ ָפָניו ׁשֶ   . ּבְ

  
  

 רש"י

. חוכך בזה ר' עקיבא היה
החמיר. כאדם שמתחכך אילך ל

ואילך כך איהו לא בריר ליה 
   שיהא ודאי אסור:

. שאם עבר אינו לענין מלקות
לוקה כל כך ודאי לא היה 

   מחמיר:
. דמשמע בפירוש בנדינא ממך

אהא מנודה לך דהיינו ודאי 
לכולי עלמא אסור: שמתא אינו 

  כל כך כנידוי: 
דהכא קסבר במשמתנא פליגי: 

מר ליה רב משמתנא קאמר וקא
חסדא לית דחש לה להא דר''ע 
דהוה אוסר במנודה אני לך 

  : דהיינו משמתנא
. חכם שנידה את נידהו בפניו

האדם בפניו אין יכול להתיר לו 
   אלא בפניו:
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        בבבבז, ז, ז, ז,  .11
  : ַרב ָאַמר ָחִנין ַרב ָאַמר

ֹוֵמַע  ַרת ַהׁשּ ם ַהְזּכָ ֵ י ַהׁשּ   , ְלַנּדֹותוֹ  ָצִריךְ  -  ֲחֵבירוֹ  ִמּפִ
הוּ  לֹא ְוִאם ִניּדּוי ְיֵהא ַעְצמוֹ  הּוא - ִניּדָ   . ּבְ

  
ל ּכָ ַרת ָמקֹום ׁשֶ ַהְזּכָ ם ׁשֶ ֵ ם -  ְמצּוָיה ַהׁשּ   . ְמצּוָיה ֲעִנּיּות ׁשָ

ִמיָתה ַוֲעִנּיּות   , ּכְ
ֱאַמר ּנֶ י" :ׁשֶ ל ֵמתוּ  ּכִ ים ּכָ 1"ָהֲאָנׁשִ

  . )יט, ד שמות( 
  

  : ְוַתְנָיא
ל"   . "עֹוִני אוֹ  ִמיָתה אוֹ  - ֵעיֵניֶהם ֲחָכִמים ָנְתנוּ ׁשֶ  ָמקֹום ּכָ
  

י ָאַמר א ַרּבִ   : ַאּבָ
יּה  ָקֵאיְמָנא ֲהָוה   , הּוָנא ַרבּדְ  ַקּמֵ

ָמָעּה  ָתא ְלַהךְ  ׁשְ ָקה ִאיּתְ ַאּפְ ַרת ּדַ ם ַהְזּכָ ֵ ָלה ַהׁשּ   , ְלַבּטָ
ּה  ְמּתָ    ,ׁשַ

ָרא ר ָלּה  ּוׁשְ ּה  ְלַאְלּתַ ַאּפָ   . ּבְ
  

ַמע ָלת ּה ִמינָּ  ׁשְ    :ּתְ
ַמע ּה  ׁשְ ֹוֵמַע  :ִמיּנָ ַרת ַהׁשּ ם ַהְזּכָ ֵ י ַהׁשּ    .ְלַנּדֹותוֹ  ָצִריךְ  -  ֲחֵבירוֹ  ִמּפִ

ַמע ּה  ּוׁשְ הוּ  :ִמיּנָ ָפָניו ִניּדָ יִרין ֵאין - ּבְ א לוֹ  ַמּתִ ָפָניו ֶאּלָ    .ּבְ
ַמע ּה  ּוׁשְ ין ֵאין :ִמיּנָ   . ְכלּום ְולֹא ַלֲהָפָרה ִניּדּוי ּבֵ

  

                                                             
1
י   יּכִ יּכִ יּכִ ל    ֵמתוּ ֵמתוּ ֵמתוּ ֵמתוּ     ּכִ לּכָ לּכָ לּכָ ים    ּכָ יםָהֲאָנׁשִ יםָהֲאָנׁשִ יםָהֲאָנׁשִ   נפשך את המבקשים    ָהֲאָנׁשִ

 רש"י

. שמוציא שם הזכרת השם
   שמים לבטלה:

. שנאמר כי מתו כל האנשים
ואמרינן היינו דתן ואבירם 

   שנפלו בעניות:
קום שנתנו חכמים כל מ
. לאדם שנידו או מת או עיניהם

נופל בעניות ואהכי צריך לנדותו 
כדי שיפול בעניות דהיינו 

   כמיתה:
. אין בין נידוי להפרה ולא כלום

דלא צריך להיות יום או יומים 
   בנידוי דהא לאלתר שרא לה:
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        אאאאח, ח, ח, ח,     ––––ב ב ב ב ז, ז, ז, ז,  .12
ל ַרב ָאַמר יּדֵ   : ַרב ָאַמר ּגִ

ְלִמיד ה ָחָכם ּתַ    ,ְלַעְצמוֹ  ְמַנּדֶ
   .ְלַעְצמוֹ  ֵמיֵפרוּ 
  

יָטא ׁשִ    !ּפְ
  

ֵתיָמא ַמהוּ  יר ָחבּוׁש  ֵאין" :ּדְ ית ַעְצמוֹ  ַמּתִ   ", ָהֲאסּוִרין ִמּבֵ
ַמע ָקא   . ָלן ַמׁשְ

  
ֵמי ֵהיִכי    ?ּדָ

  
י י ,ֲחִסיָדא זּוְטָרא ָמרּדְ  ָהא ּכִ יבִמַח  ּכִ ר ּיַ י ּבַ א ַרב ּבֵ ְמּתָ    – ׁשַ

ית ּמֵ יּה  ְמׁשַ א ַנְפׁשֵ ֵריׁשָ ת ַוֲהַדר ּבְ ּמֵ ר ְמׁשַ י ּבַ    .ַרב ּבֵ
ֵרי ְלֵביֵתיּה  ָעֵייל ְוִכי יּה  ׁשָ    ,ְלַנְפׁשֵ

ֵרי ַוֲהַדר    .ֵליּה  ׁשָ
  
  
  

ל ַרב ְוָאַמר יּדֵ   :  ַרב ָאַמר ּגִ
ִין   ח,א ִעין ִמּנַ ּבָ ׁשְ ּנִ ים ׁשֶ    ?ְצָוהַהּמִ  ֶאת ְלַקּיֵ

ֱאַמר ּנֶ י": ׁשֶ ְעּתִ ּבַ ָמה ִנׁשְ מֹ  ָוֲאַקּיֵ ֵטי רִלׁשְ ּפְ   . )קו, קיט תהלים( "ִצְדֶקךָ  ִמׁשְ
ע ַוֲהלֹא ּבָ    !הּוא ִסיַני ֵמַהר ְועֹוֵמד מּוׁשְ
א ַמע ָקא ָהא ֶאלָּ    :ָלן ַמׁשְ

ֵרי ׁשָ יּה  ְלָזרּוֵזי ְלִאיִניׁש  ֵליּה  ּדְ   . ַנְפׁשֵ
  
  
  

ל ַרב ְוָאַמר יּדֵ   : ַרב רָאַמ  ּגִ
ים" :ָהאֹוֵמר ּכִ ֶנה ַאׁשְ ֶרק ְוֶאׁשְ ֶנה" ,"ֶזה ּפֶ א ֶאׁשְ ְכּתָ דֹול ֵנֶדר - " זוֹ  ַמּסֶ ָרֵאל ֵלאלֵֹהי ָנַדר ּגָ   . ִיׂשְ

  
ע ַוֲהלֹא ּבָ   , הּוא ְועֹוֵמד מּוׁשְ

בּוָעה ְוֵאין בּוָעה ַעל ָחָלה ׁשְ   ! ׁשְ
  

ַמע ָקא ַמאי    ?ַלן ַמׁשְ
  
ָעלְ  ָזרּוֵזי ֲאִפיּלוּ ּדַ     .ָמאּבְ
  

ל ַרבּדְ  ַהְיינוּ  יּדֵ ְייָתא ּגִ    !ַקּמָ
  

ַמע ָקא ָהא יָון :ָלן ַמׁשְ ִאי ּכֵ ֵעי ּדְ ַטר ּבָ יּה  ּפָ ת ַנְפׁשֵ ְקִרּיַ ַמע ּבִ ֲחִרית ׁשְ   , ְוַעְרִבית ׁשַ
ּום בּוָעה ָחֵייל ָהִכי ִמׁשּ   . ֲעֵליּה  ׁשְ

  
  

ל ַרב ָאַמר יּדֵ   : ַרב ָאַמר ּגִ
כִּ " :ַלֲחֵבירוֹ  ָהאֹוֵמר ֶנה יםַנׁשְ ֶרק ְוִנׁשְ ים ָעָליו - " ֶזה ּפֶ ּכִ    ְלַהׁשְ
ֱאַמר ּנֶ ְקָעה ֶאל ֵצא קּום ֵאַלי ַוּיאֶמר": ׁשֶ ם ַהּבִ ר ְוׁשָ   . אֹוָתךְ  ֲאַדּבֵ

ְקָעה ֶאל ָוֵאֵצא ה ַהּבִ ם ְוִהּנֵ בֹוד ׁשָ   . )כב, ג יחזקאל( "עֵמד' ה ּכְ
  
  

 רש"י

 . דמנדה לעצמו:היכי דימי
. שלא ועייל לביתיה ושרי ליה

  ידהו בפניו:נ
. קא משמע לן דשרי ליה לאינש

לישבע כדי לזרז עצמו לקיים 
   את המצוה:

. והלא מושבע ועומד מהר סיני
דכתיב ושננתם (דברים ו) דצריך 
אדם לשנות בתורה לישנא 
אחרינא והלא מושבע ועומד 
מהר סיני דכתיב (יהושע א) לא 

   ימוש ספר התורה הזה וגו':
כיון דאי בעי פטר נפשיה 

. קרית שמע שחרית וערביתב
דכיון דקרא ק''ש קיים לא ימוש 
דא''ר שמעון בן יוחי במסכת 
מנחות (דף צט:) כל הקורא 
קרית שמע שחרית וערבית הרי 
זה קיים מצות לא ימוש וכיון 
דאי בעי פטר נפשיה מושננתם 
בקרית שמע דיוצא בה ידי 
חובתו מאותה שבוע' דהר סיני 
משום הכי כי אמר אשנה פרק 
זה (אע''ג) דלא הוי מושבע בהכי 
דכבר פטר נפשיה ואהכי חל 

   עליה שבועה:
. אלהי ישראל והנה שם כבוד

   עומד:
   

  
  
  
  
  

 



                                                                                         ְסדּוָרה ָמָראּגְ 

 

20

        בבבב- - - - ח, אח, אח, אח, א .13
  : יֹוֵסף ַרב ָאַמר

ֲחלֹום ִניּדּוהוּ  ָרה ךְ ָצִרי - ּבַ ֵני ֲעׂשָ יר ָאָדם ּבְ   , לוֹ  ְלַהּתִ
ָתנוּ  ְוהּוא   , ִהְלְכָתא ּדְ
נוּ  ְולֹא ַמְתנוּ  ֲאָבל   . לֹא - ּתָ

א ְוִאי ָתנוּ  ֵליּכָ   אפילו מתנו ולא תנו. –ִהְלְכָתא  ּדְ
א ְוִאי תַא  ְוֵליַתב ֵליִזיל - ֵליּכָ ָרׁשַ ָרִכים ּפָ ָלָמא ְוָיֵהיב ּדְ ָרה ְלֵבי ׁשְ   , ֲעׂשָ
ָרה ֵליּה  ִמְקְלִעיּדְ  ַעד ָגְמִרי ֲעׂשָ   . ִהְלְכָתא ּדְ

  
  

י ַרבלְ  ָרִביָנא ֵליּה  ָאַמר   : ַאׁשִ
יּה  ַמאן ָיַדע ְמּתֵ ִרי ַמהוּ  - ׁשַ ִליׁשְ    ?ֵליּה  ּדְ

  
  : ֵליּה  ָאַמר

ּמּוֵתיּה  ְויּוהַּ  ְלׁשַ ִליַח  ׁשָ ֵרי -  ׁשָ ְויּוהַּ  לֹא ֵליּה  ְלִמיׁשְ ִליַח  ׁשָ   . ׁשָ
  
  

י ַרבלְ  ָחאַא  ַרב ֵליּה  ָאַמר   : ַאׁשִ
יּה  ְמּתֵ רוּ  ׁשַ ֶחְלֵמיּה  ֵליּה  ּוׁשְ    ?ַמאי – ּבְ

  
  : ֵליּה  ָאַמר

ם   ח,ב ׁשֵ ִאי ּכְ ר ׁשֶ לֹא ְלַבר ֶאְפׁשָ ֶבן ּבְ ךְ ^ ּתֶ ר ִאי ּכָ לֹא ַלֲחלֹום ֶאְפׁשָ ָבִרים ּבְ ֵטִלים ּדְ   . ּבְ
  
  

  . ִלְדֵביְתהוּ  1ִנְדָרא ָלּה  ֲהָוה ָרִביָנא
יּה  ֲאָתא י ַרבּדְ  ְלַקּמֵ   , ַאׁשִ
ַעל: ֵליּה  ָאַמר ה ַמהוּ  ּבַ ָעׂשֶ ּיֵ ִליַח  ׁשֶ ּתוֹ  ַלֲחָרַטת ׁשָ   ? ִאׁשְ

  
  : ֵליּה  ָאַמר

ִפין ִאי ּנְ   , ִאין -  ִמּכַ
  . לֹא -  לֹא ִאי
  

ַמע ּה  ׁשְ ָלת ִמיּנָ    :ּתְ
ַמע ּה  ׁשְ ַעל :ִמיּנָ ה ּבַ ִליַח  ַנֲעׂשֶ ּתוֹ  ַלֲחָרַטת ׁשָ    .ִאׁשְ

ַמע ּה  ּוׁשְ ֵרי ֵריׁשָ  ָלא :ִמיּנָ ַאְתָרא ִנְדָרא ְלִמיׁשְ יּה  ּבְ ַרּבֵ    .ּדְ
ַמע ּה  ּוׁשְ י :ִמיּנָ ִפין ּכִ ּנְ יר ִמּכַ ּפִ ֵמי ׁשַ   .  ּדָ

  
  

א ְמּתָ ַאְתָרא ֲאִפיּלוּ  -  ְוׁשַ יּה  ּבְ ַרּבֵ    .ּדְ
  

ֵרי מּוְמֶחה ְוָיִחיד א ׁשָ ְמּתָ   . ׁשַ
  
  

                                                             
1
  הרשב"ם גורס נִ��יָא  

 רש"י

   . משנה:מתנו
   . גמרא:תנו

. וכד יהיב שלמא לבי עשרה
מתיבין ליה הוו מתירין ליה 

  נדויו: 
כך אי אפשר לחלום בלא דברים 

. ושמא הא דשרו ליה בטלים
   ים הוו:דברים בטל

. ואיהו הוה ליה נדרא לדביתהו
   לא הפיר לה בו ביום ששמע:

. תלתא מומחין אי מיכנפין
   דשרו ליה שפיר דמי:

לא שרי למישרי נידרא באתרא 
. משום הכי לא בעי דרביה

רבינא למישרא לה מקמיה 
   רביה:

. דלא ויחיד מומחה שרי שמתא
   בעי עשרה כמו לנידוי:
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י ָאַמר ְמעֹון ַרּבִ ר ׁשִ י ָאַמר ְזִביד ּבַ ר קִיְצָח  ַרּבִ    ,ַטְבָלא ּבַ
י ָאַמר יא ַרּבִ ֵבי ֲאִריָכא ִחּיָ י ּדְ י ָאַמר, ַאָחא ַרּבִ   , ֵזיָרא ַרּבִ
י ָאַמר י ָאַמר ֶאְלָעָזר ַרּבִ י ָאַמר ֲחִניָנא ַרּבִ ה ַרּבִ ֵמיּה  ְמָיאׁשָ ְ יּדְ  ִמׁשּ ר ְיהּוָדה ַרּבִ   : ֶאיְלַעאי ּבַ
ְכִתיב ַמאי ִמי ִיְרֵאי ָלֶכם ְוָזְרָחה" :ּדִ 1"ׁשְ

   ?)כ, ג מלאכי( 
ֵני ֵאּלוּ  ֵהן ָאָדם ּבְ ם ְלהֹוִציא ְיֵרִאין ׁשֶ ַמִים ׁשֵ ָלה ׁשָ   . ְלַבּטָ

  
ֶמׁש " א ְצָדָקה ׁשֶ   . )כ, ג מלאכי( "ּוַמְרּפֵ
  

ֵיי ָאַמר   : ַאּבַ
ַמע ּה  ׁשְ א :ִמיּנָ יֹוָמא ִחְרּגָ   . ָמֵסי ּדְ

  
יּדְ  ּוְפִליָגא ְמעֹון ַרּבִ ן ׁשִ   , ָלִקיׁש  ּבֶ

ם ֵאין: ָאַמרּדְ  יִהּנָ א ָלעֹוָלם ּגֵ   , ַהּבָ
א דֹוׁש  ֶאלָּ רּוךְ  ַהּקָ ה מֹוִציא הּוא ּבָ יָקּה  ַחּמָ ְרּתִ   , ִמּנַ

יִקין ִאין -  ַצּדִ ּה  ִמְתַרּפְ    ,ּבָ
ִעים ּה  ִניּדֹוִנין - ּוְרׁשָ   . ּבָ
ֱאַמר ּנֶ ִמי ִיְרֵאי ָלֶכם ְוָזְרָחה": ׁשֶ ֶמׁש  ׁשְ ְכָנֶפיהָ [ ׁשֶ א ּבִ ֶמׁש ְצָדָקה ּוַמְרּפֵ   . ]"ׁשֶ

א, עֹוד ְולֹא ִנין ֶאּלָ ְתַעּדְ ּמִ ּה  ׁשֶ   , ּבָ
ֱאַמר ּנֶ ם ִויָצאֶתם": ׁשֶ ּתֶ ֶעְגֵלי ּוִפׁשְ ק ּכְ   . )כ, ג מלאכי( "ַמְרּבֵ

ִעים ּה  ִניּדֹוִנין ְוָהְרׁשָ   , ּבָ
ֱאַמר ּנֶ ה": ׁשֶ א ַהּיֹום ִהּנֵ ּנּור ֵערּבֹ  ּבָ ּתַ ָעה ַקׁש -ֵזִדים ְוָכל-ְוָהיּו ָכל[ ּכַ ה ִרׁשְ    ,עֹׂשֵ

ר לֹא א ָאַמר ְיהָוה ְצָבאֹות ֲאׁשֶ   . )יט, ג מלאכי( ]."ַיֲעזֹב ָלֶהם ׁשֶֹרׁש ְוָעָנף-ְוִלַהט אָֹתם ַהּיֹום ַהּבָ

                                                             
1
ִמי    קְוָזְרָחה ָלֶכם ִיְרֵאי ׁשְ ֶעְגֵלי ַמְרּבֵ ם ּכְ ּתֶ ְכָנֶפיָה ִויָצאֶתם ּוִפׁשְ א ּבִ ֶמׁש ְצָדָקה ּוַמְרּפֵ   ׁשֶ

 רש"י

למי שיראין להוציא  .יראי שמי
   שם שמים:

. זיהרא דשימשא והיינו חירגא
לא (יומא ב:) דכתיב וכל דארי 

   ארעא כלא חשיבין:
. מרפא כדכתיב שמש מסי

   צדקה ומרפא:
. באותו צדיקי' מתרפאין בה

השמש דלע''ל אבל בהאי שמש 
   לית ביה רפואה:

. שמש ולהט אותם היום הבא
  של אותו יום: 
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ָנה   ט,א             ִמׁשְ

ִנְדֵרי" ִעים ּכְ ָנִזיר ָנַדר - " ְרׁשָ ן ּבְ בּוָעה ּוְבָקְרּבָ   . ּוִבׁשְ
ִנְדֵרי" ִרים ּכְ ׁשֵ לּום ָאַמר לֹא -" ּכְ   . ּכְ
נִ " ָנִזיר ָנַדר -  "ְדבֹוָתםּכְ ן ּבְ   . ּוְבָקְרּבָ
  

ָמָרא             ּגְ

ִנְדֵרי: ָקָאַמר ָהִכי ְוִדְלָמא ִעים ּכְ   ?ָנַדְרָנא ָלא ְרׁשָ
  

מּוֵאל ָאַמר   : ׁשְ
אֹוֵמר ִנְדֵרי :ּבְ ִעים ּכְ    ,ְוֵהיֶמּנוּ  \ ָעַלי \ ֲהֵריִני ְרׁשָ

ְנִזירּות –" ֲהֵריִני"    .ּבִ
ן –" ָעַלי" ָקְרּבָ    .ּבְ
בּוָעה -" ֶמּנוּ ֵהי" ׁשְ   . ּבִ
  
  . "ְנִזירּות – ֲהֵריִני"

ְלָמא ַתֲעִנית - ֲהֵריִני :ּדִ   ?ָקֲאַמר ּבְ
  

מּוֵאל ָאַמר   : ׁשְ
ָהָיה ׁשֶ   . ְלָפָניו עֹוֵבר ָנִזיר ּכְ

  
בּוָעה – ֵהיֶמּנוּ " ׁשְ   . "ּבִ

ְלָמא ָאֵכיְלָנא -" ֵהיֶמּנוּ " :ּדִ   ?ָקָאַמר ּדְ
  

  : ָרָבא ָאַמר
ּלא ּנוּ ֵהיֶמ  :ָאַמרּדְ    . אֹוַכל ׁשֶ
  

  ? ְלֵמיְמָרא ַמאי ,ָהִכי ִאי
  

ֵתיָמא ַמהוּ  יק לֹא ָהא :ּדְ בּוָעה ַמּפֵ    ,ִמּפּוֵמיּה  ׁשְ
ַמע ָקא   . ָהֵדין ָלן ַמׁשְ

  
  
  

 רש"י

  ני' מת
. כגון שהיה ככר כנדרי רשעים

מונח לפניו ואמר כנדרי רשעים 
משמע דאותו ככר יהא עליו 
כנדרי רשעים וכיון דאמר הכי 
נדר בנזיר ובקרבן ובשבועה ואם 
אכלו מחייב נזירות וקרבן 
ושבועה דחייב נמי קרבן שבועה 
דדרכן של רשעים הוא שנודרים 
בנזירות ובקרבן ונשבעין והאי 

דרי רשעים הוי כמאן כי אמר כנ
דאמר הריני נזיר אם אוכל 
הימנו והרי עלי כקרבן ושבועה 

   שאיני אוכל:
אבל אמר כנדרי כשרים לא 

. שאין דרכן של אמר כלום
כשרים שנודרים כדמפרש וכל 
שכן דאין נשבעין ואהכי לא 
אמר כלום ולא מיתסר בהאי 

   ככר:
. אבל אמר כנדבותם של כשרים

רבן אבל ואכלו חייב בנזיר ובק
לא בשבועה דכשרים עבידי 
דמתנדבין בנזירות ובקרבן 
בדרך נדבה אבל בשבועה אין 
נשבעין כלל משום הכי אינו 

   חייב משום שבועה:
  

  גמ' 
ודלמא הכי קאמר כנדרי 

. כיון דאיהו רשעים לא נדרנא
לא מפרש מידי דלא אמר הרי 
הוא עלי כנדרי רשעים אלא 
בסתם קאמר דלמא ה''ק כנדרי 

ם לא נדרנא ולא כלום רשעי
   הוא:

. כגון שהיה אמר רבא באומר
ככר לפניו ואמר כנדרי רשעים 
הריני עלי והימנו ומשתמע 
דה''ק הריני בנזירות דמאן דנזר 
ה''ק הריני נזיר והא דאמר עלי 
משמע דאמר הרי עלי קרבן 
והימנו משמע דאמר שבועה 
שלא אוכל הימנו דהואיל דאמר 

ע בתחלה כנדרי רשעים משתמ
ודאי דהכי בעי למימר דדרכן 
של רשעים הוא דאגב ריתחייהו 
 נודרין בנזיר ובקרבן ובשבועה:

. הא דאמר הריני בתענית ודלמא
   משמע ולא בנזירות:

. הא דאמר הימנו לא ודלמא
משמע שלא אוכל הימנו אלא 
שבועה שאוכל ממנו וכי אכיל 
 מיניה לא מחייב משום שבועה:

 . כיון דאמר בפירושאי הכי
שלא אוכל מאי למימרא ודאי 
לא מיבעיא למיתנא דחייב 
 משום שבועה כי אכיל מיניה:

. דלא אמר הא לא מפיק שבועה
בפירוש שבועה שלא אוכל 
אפ''ה אמרינן ודאי שבועה 

   קאמר:
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        י, אי, אי, אי, א    ––––    ט, אט, אט, אט, א .16
ִנְדֵרי"" ִרים ּכְ ׁשֵ לּום ָאַמר לֹא - " ּכְ   , ּכְ

ִנְדבֹוָתם" ָנִזיר[ ָנַדר - " ּכְ ן ּבְ   ]."ּוְבָקְרּבָ
  

אּתַ  ַמאן אֵני ּנָ ׁשָ ין ֵליּה  ּדְ   ? ִלְנָדָבה ֵנֶדר ּבֵ
י לֹא ֵליָמא    ,ֵמִאיר ַרּבִ

י ְולֹא   ? ְיהּוָדה ַרּבִ
  

ַתְנָיא    :ּדְ

ר טֹוב"" ם"[ ִתּדר לֹא ֲאׁשֶ ּלֵ ּדֹור ְולֹא ְתׁשַ ּתִ ֶ    .)ד, ה קהלת( ]ִמׁשּ

ה טֹוב ה ִמּזֶ ֵאינוֹ  -  ּוִמּזֶ ל נֹוֵדר ׁשֶ ר ּכָ   , ִעיּקָ
ְבֵרי י ּדִ   . ֵמִאיר ַרּבִ

י   : אֹוֵמר ְיהּוָדה ַרּבִ

ה טֹוב ה ִמּזֶ ם נֹוֵדר -  ּוִמּזֶ ּלֵ   . "ּוְמׁשַ
  

יָמא ֲאִפיּלוּ  י ּתֵ   ,  ֵמִאיר ַרּבִ
י   ט,ב י ָקֲאַמר ּכִ ֶנֶדר - ֵמִאיר ַרּבִ ְנָדָבה, ּבְ   . ָקֲאַמר לֹא - ּבִ

  
ִנְדבֹוָתם" :ָקָתֵני ְוָהא ָנִזיר ָנַדר - ּכְ ן ּבְ   ! "ּוְבָקְרּבָ

  
נֵ  ָנִזיר ָנַדב: יּתְ ן ּבְ   . ּוְבָקְרּבָ

  
ָנא ַמאי ְלָמא ?לֹאּדְ  נֹוֵדר ׁשְ ּה  ָאֵתי ּדִ ָלה ִליֵדי, ּבָ   . ַתּקָ

ְלָמא, לֹא ַנִמי -  ְנָדָבה ּה  ָאֵתי ּדִ ָלה ִליֵדי ּבָ   ! ַתּקָ
  

ל ִהּלֵ ֵקן ּכְ   . ַהּזָ
ַתְנָיא    :ּדְ

ל ַעל ָאְמרוּ " ֵקן ִהיּלֵ ּלא ַהּזָ עֹוָלת ָאָדם ָמַעל ׁשֶ ל וֹ ּבְ   . ָיָמיו ּכָ
ִהיא, ְמִביָאּה  ׁשֶ ין ּכְ ּה וּ , ָלֲעָזָרה חּוּלִ יׁשָ   . "ְוׁשֹוֲחָטּה  ָעֶליָה  סֹוֵמךְ וְ , ַמְקּדִ

  
נֹותּדְ  ְנָדָבה ָהִניָחא א ַמאי -  ְנִזירּותּדִ  ְנָדָבה, ָקְרּבָ    ?ְלֵמיַמר ִאיּכָ

  
ְמעֹון ָלּה  ָסַבר ׁשִ יק ּכְ ּדִ   . ַהּצַ

ַתְנָיא    :ּדְ
ְמעוֹ  ָאַמר" יק ןׁשִ ּדִ   : ַהּצַ

ַמי י לֹא ִמּיָ ם ָאַכְלתִּ א ָטֵמא ָנִזיר ָאׁשָ   . ֶאָחד ֶאּלָ
ַעם א ַאַחת ּפַ רֹום ִמן ָנִזיר ֶאָחד ָאָדם ּבָ   , ַהּדָ

הּוא ּוְרִאיִתיו ים לוֹ  ְסדּורֹות ּוְקוּוּצֹוָתיו רֹוִאי ְוטֹוב ֵעיַנִים ְיֵפה ׁשֶ ּלִ ְלתַּ   .  תַּ
י ִני: לוֹ  ָאַמְרתִּ ִחית יָת ָרִא  ָמה, ּבְ ָעְרךָ  ֶאת ְלַהׁשְ ֶאה ֶזה ׂשְ   ? ַהּנָ

א ָהִייִתי רֹוֶעה: ִלי ָאַמר ִעיִרי ְלַאּבָ   , ּבְ
י אֹות ָהַלְכתִּ ְעָיין ִמן ַמִים ְלַמּלְ י ַהּמַ ְלתִּ ּכַ בּוָאה ְוִנְסתַּ ּבָ י ּבַ ּלִ    ,ׁשֶ

ׁש  ,ִיְצִרי ָעַלי ּוָפַחז   . ָהעֹוָלם ִמן ְלטֹוְרֵדִני ּוִבּקֵ
י ע :לוֹ  ָאַמְרתִּ ה! ָרׁשָ ה ָלּמָ ֶאה ַאתָּ עֹוָלם ִמְתּגָ ֵאינוֹ  ּבְ ךָ  ׁשֶ ּלְ   , ׁשֶ

ִמי הּוא ּבְ ה ִלְהיֹות ָעִתיד ׁשֶ    !ְותֹוֵלָעה ִרּמָ
ְחךָ  ָהֲעבֹוָדה ֲאַגּלֶ ַמִים ׁשֶ ָ   ! ַלׁשּ

ד י ִמּיָ יו ָעַמְדתִּ ְקתִּ   , ראׁשוֹ  ַעל ּוְנׁשַ
י ִני: לוֹ  ָאַמְרתִּ מֹוךָ , ּבְ ָרֵאל ירּותְנזִ  נֹוְזֵרי ִיְרּבוּ  ּכָ ִיׂשְ   . ּבְ

תּוב ָעֶליךָ  י...  ִאיׁש " :אֹוֵמר ַהּכָ יר ָנִזיר ֶנֶדר ִלְנּדר ַיְפִלא ּכִ   . ")ב, ו במדבר( '"ַלה ְלַהּזִ
  

י ָלּה  ַמְתִקיף   : ָמִני ַרּבִ
ָנא ַמאי ם ׁשְ ָאֵתי ָאַכל לֹאּדְ  ָטֵמא ָנִזיר ֲאׁשַ   ? ֵחְטא ַעל ּדְ

ל מֹות ּכָ   ! ָאתוּ  ֵחְטא ַעלּדְ  ֵליכּול לֹא ַנִמי ֲאׁשָ
  

י ֵליּה  ָאַמר   : יֹוָנה ַרּבִ
ֵהן :ַטֲעָמא ַהְיינוּ  ׁשֶ   . נֹוְזִרין -  ּתֹוִהין ּכְ

 רש"י

. דקתני דשני ליה בין נדר לנדבה
כנדרי כשרים לא אמר כלום וכי 
 אמר כנדבתם. של כשרין הוי נדי.

ומשמע דנדר אסור אבל נדבה 
   מותרת:

דתניא טוב אשר לא תדור טוב 
. דהכי דריש ר' מאיר מזה ומזה

לקרא את אשר תדור שלם טוב 
אשר לא תדור משתדור ולא 
תשלם (טוב אשר לא תדור 
ומשתדור ולא תשלם) וטוב שאינו 
נודר כל עיקר מזה שנודר ואינו 

   משלם ואפי' מזה שנודר ומשלם:
ומר טוב מזה ומזה ר' יהודיה א
. דמשמע ליה לר' נודר ומשלם

יהודה דהאי טוב קאי אקרא 
דלקמיה הכי דריש ליה את אשר 
תדור שלם טוב אותו שנודר 
ומשלם טוב מאשר לא תדור 
ומשתדור ולא תשלם והיינו דלא 
כר' יהודה ודלא כר' מאיר דאמר 
טוב שאינו נודר כל עיקר דסבר 
בין בנדר בין בנדבה אסור ליה 

יניש למידר ואילו ר''י דאמר לא
שנודר ומשלם טוב לא מפליג בין 
נדר לנדבה דאפילו בנדר שפיר 

  דמי.: 
. אסור בלשון כי קאמר ר''מ בנדר
   נדרים דוקא קאמר:
. והיינו מתני' אבל בנדבה לא אמר

דקתני כנדבתם דכשרין נדרי 
   בלשון נדבה:

. והא קתני כנדבותם נדר כו'
   דמשמע דבלשון נדר קאמר:
. דכי דלמא אתי בה לידי תקלה

אמר בל' נדר הרי עלי קרבן אתי 
בה לידי תקלה דעבר משום בל 

   תאחר:
. כי אמר הרי זו קרבן נדבה נמי

אתי בהו לידי תקלה לידי גיזה 
ועבודה א] אבל בבל תאחר לא 
דכל היכא דאיתא בי גזא 

   דרחמנא איתא:
. מתני' דקתני נדבה מותר [כהלל]

מקדישה כגון דעביד כהלל ד
בעזרה דחו לא אתי בה לידי 

   מטילה:
. נדבה דגזירות מאי איכא למימר

היכי עביד דלא ליתי לידי תקלה 
דקתני נדב בנזיר דמותר דכשרים 

   מתנדבים בנזירות:
. דמנזיר סבר לה כשמעון הצדיק

לשם שמים כאותו שבא לפני 
   שמעון הצדיק:

. דנזיר לא אכלתי אשם נזיר טמא
ואח''כ שמיטמא מביא אשם 

מונה ימי נזירות אחר ומאותו 
אשם לא אכל וטעמא מפרש 

. שבא בא לפני אדם אחד לקמן:
להקריב קרבן נזירותו ולגלח 

   שערו:
. מתוך שראיתי ופחז יצרי עלי

במים צורתי כל כך נאה נתגבר 
עלי יצרי ובקש להביאני לידי 
 מעשים רעים לטורדני מן העולם:

   . כך אמר בעצמו:אמרתי לו
הכתוב אומר איש כי יפליא עליך 

   . דהיינו לה' לשם שמים:כו'
. שטימא עצמו דאתי על חטא

וכיון דאתי על חטא הוא א''כ לא 
בעי למיכל שום קרבן חטאת אלא 
היינו טעמא דלא אכל אשם נזיר 

   טמא:
. מתפחדים כמו כשהן תוהין

ופחדת לילה ויומם (דברים כח) 
ומתרגמינן ותהית כשהן כועסין 

ינן נודרים לשם שמים נודרין שא
   אלא לשם כעס מנזרין עצמי:



                                                                                         ְסדּוָרה ָמָראּגְ 
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ֵהן ִאין ּוְכׁשֶ ּמְ ין, ִמּטַ ֶהן ִמְתָחְרִטין - ְנִזירּות ְיֵמי ֲעֵליֶהן ְוַרּבִ ין ְמִביִאין ְוִנְמְצאוּ , ּבָ   , ַלֲעָזָרה חּוּלִ
  ! ַנִמי הֹורָט  ָנִזיר ֲאִפיּלוּ  ,ָהִכי ִאי
  

  , לֹא -  ָטהֹור ָנִזיר
ֲאמּוֵדי יּה  ֲאִמיד ּדַ   . ִלְנּדֹור ָיכֹולּדְ  ַנְפׁשֵ

  
  

ֵעית   :ֵאיָמא ְוִאיּבָ
יָמא ֲאִפיּלוּ    י,א י ּתֵ   , ְיהּוָדה ַרּבִ

י י ָאַמר ּכִ ְנָדָבה ְיהּוָדה ַרּבִ ֶנֶדר, ּבִ   . ָאַמר לֹא -  ּבְ
  

ה טֹוב": ְוָהָקָתֵני ה ִמּזֶ ים רנֹוֵד  ּוִמּזֶ   ! "ּוְמַקּיֵ
  

ֵני ים נֹוֵדב: "ּתְ   ". ּוְמַקּיֵ
  

ָנא ַמאי יְלָמא, לֹאּדְ  נֹוֵדר ׁשְ ּה  ָאֵתי ּדִ ָלה ִליֵדי ּבָ   , ַתּקָ
יְלָמא ַנִמי ְנָדָבה ּה  ָאֵתי ּדִ ָלה ִליֵדי ּבָ   ! ַתּקָ

  
י   , ְלַטֲעֵמיּה  ְיהּוָדה ַרּבִ

תוֹ  ֵמִביא ָאָדם: ָאַמרּדְ  ְבׂשָ ּה ּוַמְקּדִ  ָלֲעָזָרה ּכִ   . ְוׁשֹוֲחָטּה  ָעֶליָה  ְוסֹוֵמך, יׁשָ
  

יַנח נֹותּדְ  ְנָדָבה -  ּתֵ   , ָקְרּבָ
א ַמאי -  ְנִזירּותּדִ  ְנָדָבה   ?ְלֵמיַמר ִאיּכָ

  
י    .ְלַטְעֵמיּה  ְיהּוָדה ַרּבִ

ַתְנָיא    :ּדְ
י"   : אֹוֵמר ְיהּוָדה ַרּבִ

ין ָהיוּ  ָהִראׁשֹוִנים ֲחִסיִדים ן ְלָהִביא ִמְתַאּוִ   , אתַחטָּ  ָקְרּבַ
ֵאין ְלִפי דֹוׁש  ׁשֶ רּוך ַהּקָ ָלה ֵמִביא הּוא ּבָ ּקָ ין ָהיוּ  ֶמה, ְיֵדיֶהם ַעל תַּ   ? עֹוׂשִ

ִבין עֹוְמִדים קֹום ְנִזירּות ּוִמְתַנּדְ ֵדי, ַלּמָ יב ּכְ ְתַחּיֵ ּיִ ן ׁשֶ את ָקְרּבַ קֹום ַחטָּ   . ַלּמָ
י ְמעֹון ַרּבִ   : אֹוֵמר ׁשִ
ָנִזיר ָנְדרוּ  לֹא   , ּבְ

א ב עֹוָלה ְלָהִביא ֹוֶצהָהר: ֶאּלָ   , ּוֵמִביא ִמְתַנּדֵ
ָלִמים       ב ׁשְ   , ּוֵמִביא ִמְתַנּדֵ
ָעה ּתֹוָדה       ב ַלְחָמּה  ִמיֵני ְוַאְרּבָ   . ּוֵמִביא ִמְתַנּדֵ

ְנִזירּות ֲאָבל בוּ  לֹא -  ּבִ ֵדי, ִהְתַנּדְ ּלא ּכְ ְראוּ  ׁשֶ   . חֹוְטִאין ִיּקָ
ֶנֱאַמר ר" :ׁשֶ רֵמֲא  ָעָליו ְוִכּפֶ ֶפׁש  ַעל ָחָטא ׁשֶ   . ")יא, ו במדבר( "ַהּנָ

  
  

 רש"י

. דאתא טומאה וכשהן מטמאין
וסתרי להנהו יומי דנזירות ובעו 
למימני יומי נזירות אחר וריבה 
עליהן ימי טומאה דשמא 
מיטמא פעם אחרת ובעי 
למיסתר כל הני יומי דנזירות 
ומתחרטין בעצמן שנדרו וכיון 

ות דמתחרטין לא הוי נזיר
לש''ש ונמצאו מביאין חולין 
לעזרה ומשו''ה לא אכל אלא 
 מזה דודאי לש''ש הוא דעבד:

. דדלמא א''ה אפי' נזיר טהור
מתחרט על נזירותו ונמצא 

   מביא חולין לעזרה:
. ליכא למיחש בנזיר טהור

דמתחרט דכיון דלא נטמא ולא 
רבו עליו ימי טומאה ודאי לא 
מתחרט ואי אמרת אפ''ה הוא 

דאינו יכול לעמוד מתחרט 
בנזירותו להא ליכא למיחש דאי 
לאו דאמיד בנפשיה קודם שנדר 
דיכול לעמוד בו לא הוה נדר 
ולא מיתחרט כל היכא דלא 

  :נטמא
. אפילו תימא רבי יהודה היא

מתני' דשני בין נדר לנדבה דלר' 
יהודה נמי שאני ליה וכי קאמר 
ר' יהודה טוב נודר ומשלם היינו 

אבל בנדר  דאמר בלשון נדבה
   לא אמר:

מ''ש נדר דלא כו' דאתי בה 
   . כדלעיל:לידי תקלה

לפי שאין הקב''ה מביא תקלה 
. (שאין באין) כלומר על ידייהן

שהם מתייראים שלא יעשו שום 
חטא ורוצין להביא קרבן 
להתכפר עליהם לפי שאין 
הקב''ה מביא תקלה על ידיהם 
מה היו עושין כדי שיתחייבו 

ן קרבן חטאת קרבן שאין מביאי
אלא על חטא ממש ענין אחר 
לפי שאין הקב''ה מביא תקלה 
על ידיהם שאין באין לידי שום 
תקלה ושום חטא שיתחייבו 

   קרבן חטאת:
אלא הרוצה להתנדב מתנדב 

. אבל חטאת ומביא שלמים וכו'
לא אתי בנדבה ובנזירות נמי לא 
היו מתנדבין שלא יקראו 
חוטאים ומתני' דקתני נדר 

דמשמע דכשרים נודרין בנזיר 
   בנזירות לאו ר' שמעון היא:

   
  
  
  
  
  

 



    """""ָּכל ִּכיּנּוֵיי"ָּכל ִּכיּנּוֵיי"ָּכל ִּכיּנּוֵיי"ָּכל ִּכיּנּוֵיי    ––––מסכת נדרים פרק א' מסכת נדרים פרק א' מסכת נדרים פרק א' מסכת נדרים פרק א' 

      
25

        י, אי, אי, אי, א .17
ֵיי ָאַמר   : ַאּבַ

ְמעֹון יק ׁשִ ּדִ יוְ  ַהּצַ ְמעֹון ַרּבִ יוְ  ׁשִ ר ֶאְלָעָזר ַרּבִ ּפָ ן ַהּקַ ה ּכּוּלָ יּטָ   , ֵהן ַאַחת ׁשִ
  . ָהֵוי חֹוֵטא ָנִזירּדְ 
  

ְמעֹון יק ׁשִ ּדִ י ַהּצַ ְמעֹון ְוַרּבִ ֲאָמַרן ָהא -  ׁשִ    .ּדַ
  
יַר וְ  ר ֶאְלָעָזר ּבִ ּפָ י ַהּקַ ַרּבִ ַתְנָיא – ּבְ    :ּדְ
י" ָּפר ֶאְלָעָזר ַרּבִ י ַהּקַ ַרּבִ    :אֹוֵמר ּבְ
ר" ר ָעָליו ְוִכּפֶ ֶפׁש  ַעל ָחָטא ֵמֲאׁשֶ   .)יא, ו במדבר( "ַהּנָ

ֵאיזוֹ  ְוִכי   ? ֶזה ָחָטא ֶנֶפׁש  ּבְ
א יֵער: ֶאּלָ ּצִ ִין ִמן ַעְצמוֹ  ׁשֶ   . ַהּיַ

ָבִרים ַוֲהלֹא   : ָוחֹוֶמר לַק  ּדְ
ה ּוַמה ּלא ּזֶ א ַעְצמוֹ  ִציֵער ׁשֶ ִין ִמן ֶאּלָ   , חֹוֵטא ִנְקָרא ַהּיַ

ל ַעְצמוֹ  ַהְמַצֵער ָבר ִמּכָ ה ַאַחת ַעל ּדָ ּמָ ה ּכַ   . ְוַכּמָ
אן ל :ִמּכָ ב ּכָ ַתֲעִנית ַהּיֹוׁשֵ   . "חֹוֵטא ִנְקָרא ּבְ

  
ָנִזיר ְקָרא ְוָהֵדין ִתיב ָטֵמא ּבְ   !ּכְ

  
ּום ֵחְטא ָנהׁשָ ּדְ  ִמׁשּ   . הּוא ּבְ

  
  

 רש"י

. דבשיטה אחת כולן שיטה אחת
   משוו דעתייהו:

 . משום דנדר:דנזיר חוטא הוי
. והדין קרא בנזיר טמא כתיב

על שם שטימא. את עצמו במת 
קאמר קרא אשר חטא על 

  הנפש:
. דעל משום דשנה בחטא הוא 

שם ששנה עצמו בחטא שנזר 
מו ועוד שטימא נזירותו להכי עצ

כתיב ביה אשר חטא על הנפש 
והוא הדין נמי לשאר נזירין 
דאיקרו חוטאים וגלי רחמנא 
בהאי והוא הדין לכולהו ואהכי 
גילה בהאי משום דזה שונה 
בחטא שני פעמים ותולין 

   הקלקלה במקולקל:
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        בבבב- - - - י, אי, אי, אי, א .18
ָנה             ִמׁשְ

יּנּוִיין ֵאּלוּ  ֲהֵרי -" קֹוָנס","קֹוָנח" ,"קֹוָנם"  :ָהאֹוֵמר ן ּכִ   . ְלָקְרּבָ
יּנּוִיין ֵאּלוּ  ֲהֵרי -" ֵחֶרף" ,"ֵחֶרך","ֵחֶרק"   . ְלֵחֶרם ּכִ
ִזיַח " ,"ָנִזיַח " ,"ָנִזיק" יּנּוִיין ֵאּלוּ  ֲהֵרי - " ּפָ   . ִלְנִזירּות ּכִ
בּוָתה" קּוָקה" ,"ׁשְ יּנּוִיין ֵאּלוּ  ֲהֵרי -" מֹוִהי"ּבְ  נֹוֵדר ,"ׁשְ בּוָעה ּכִ   .ִלׁשְ

  

ָמָרא             ּגְ

ַמר    :ִאיּתְ
יּנּוִיין   , ּכִ

י   : ָאַמר יֹוָחָנן ַרּבִ
  . ֵהן אּוּמֹות ְלׁשֹון

י ְמעֹון ַרּבִ ן ׁשִ   : ָאַמר ָלִקיׁש  ּבֶ
דוּ  ָלׁשֹון ּבָ   . ּבוֹ  רנֹוֵד  ִלְהיֹות ֲחָכִמים ָלֶהם ׁשֶ

חֶֹדׁש " :אֹוֵמר הּוא ְוֵכן ר ּבַ ָדא ֲאׁשֶ ּבוֹ  ּבָ   . )לג, יב א מלכים( "ִמּלִ
  
ינוּ  ַמאי ַטֲעָמאוְ  ּקִ ַנן ּתַ יּנּוִיין ַרּבָ   ? ּכִ

ן :ֵליָמא לֹאּדְ    . ָקְרּבָ
  

ן :ְוֵליָמא    !ָקְרּבָ
  

יְלָמא ן :ָאַמר ּדִ   . 'ַלה ָקְרּבָ
  

ן :ְוֵליָמא   ! 'ַלה ָקְרּבָ
  

יְלָמא ן ָאַמר ְולֹא ,'ַלה :ַמרָא  ּדִ   , ָקְרּבָ
יק ְוָקא ם ַמּפֵ ַמִים ׁשֵ ָלה ׁשָ   . ְלַבּטָ

  
ְנָיא   :ְוּתַ

י" ְמעֹון ַרּבִ     :אֹוֵמר ׁשִ
ִין   י,ב ּלא ִמּנַ    :ָאָדם אַמריֹ ׁשֶ

ָלִמים' ַלה" ?"ּתֹוָדה' ַלה"? "ִמְנָחה' ַלה"? "עֹוָלה' ַלה"    ?"ׁשְ
ְלמּוד ן" :לֹוַמר תַּ   , )ב, א קראוי( '"ַלה ָקְרּבָ

ה ּוַמה: ָוחֹוֶמר ְוַקל ּלא ּזֶ ון ׁשֶ ּוֵ א ִנְתּכַ יר ֶאּלָ ם ְלַהְזּכִ ַמִים ׁשֵ ן ַעל ׁשָ ְרּבָ    ,ַהּקָ
ן" :ּתֹוָרה ָאְמָרה   , '"ַלה ָקְרּבָ

ָלה  ה" - ְלַבטָּ ה ְוַכּמָ ּמָ   . ַעל ַאַחת ּכַ
  

ֵאי ֵליָמא ּנָ ּתַ    :ּכְ
ית" אי ּבֵ ּמַ   : אֹוְמִרים ׁשַ

יּנּוֵיי   . ֲאסּוִרין ּוִייןִכינּ  ּכִ
ל ֵביתוּ    : אֹוְמִרים ִהּלֵ

יּנּוֵיי ִרין ִכיּנּוִיין ּכִ   . "מּותָּ
ָאַמר ַמאן: ָלאו ַמאי יּנּוֵיי :ּדְ   , ֲאסּוִרין - ִכיּנּוִיין ּכִ

יּנּוִיין :ָקָסַבר   . ֵהן אּוּמֹות ְלׁשֹון ּכִ
ָאַמר ּוְלַמאן ִרים :ּדְ   , מּוּתָ
דוּ  ָלׁשֹון :ָקָסַבר ּבָ   . ֲחָכִמים ָלֶהן ׁשֶ

  
י !לֹא כּוּלֵ יּנּוִיין ָעְלָמא ּדְ   , ֵהן אּוּמֹות ְלׁשֹון ּכִ

ית אי ְוּבֵ ּמַ ָהֵני :ָסְבִרי ׁשַ ֵעי ַנִמי ּבְ ּתָ   , אּוּמֹות ִמׁשְ
ל ּוֵבית ָהֵני :ָסְבִרי ִהּלֵ ֵעי לֹא ּבְ ּתָ   . אּוּמֹות ִמׁשְ

  
ֵעית    :ֵאיָמא ְוִאיּבָ

ית אי ּבֵ ּמַ ְזִריַנן :ָסְבִרי ׁשַ ּום ִכיּנּוִיין יּנּוֵייכִּ  ּגָ יּנּוִיין ִמׁשּ   .ּכִ
ל ּוֵבית ְזִריַנן לֹא :ָסְבִרי ִהּלֵ יּנּוֵיי ּגָ ּום ִכיּנּוִיין ּכִ יּנּוִיין ִמׁשּ   . ּכִ

 רש"י

  מתני' 
. שאמר קונם ככר האומר קונם

   זה עלי:
אומר ככר זה עליך חרק . החרק

או שאמר נזיק נזיח פזיח הריני 
נזיק אם אוכל ככר זה או שאמר 

   נזיח הוי כאילו נדר בנזיר:
. שלא אוכל ככר זה או שבותה

שקוקה הרי אלו כינווים 
   לשבועה והוי כאילו נשבע ממש:

. כמו מומתא לשון נדיר במוהי
   שבועה:

  
  גמ' 

   . דקתני במתני':איתמר כינויין
. לשון אומות יוחנן אמר  רבי

הן. דהכי משתבעי אומות וכי 
נדרי אז משתבעי משתעו בהני 
לשונות וישראל נמי כי אמר 
בהאי לישנא מיתסר דהתורה 
אמרה כי ידור בכל לשון דנדר: 
לשון שבדו להן חכמים הני 
לשונות מצאו להם חכמים שיהו 

   נודרין בהן:
תקינו חכמים כינויין דלא לימא 

כדאמרינן בעלמא . בשם קרבן
(עירובין ד' כא:) קודם שבא 
שלמה היתה תורה דומה 
לכפיפה שאין לה אזנים עד שבא 
שלמה ותיקן לה אזנים דכתיב 
איזן וחיקר תיקן משלים הרבה 
שגזר על השניות כי היכי דלא 
לפגעו באיסורא דאורייתא הכי 
נמי תקינו רבנן כינויין לנדרים 
 דהנודר בהני כינויין כאילו נודר
בקרבן עצמו וכן בכינוי דחרם 
וכגון נמי ושמרתם את משמרתי 
(ויקרא יח) עשו משמרת 
למשמרתי כי היכי דלא ליתי 
למינדר בנדר דאורייתא דאתי 
למימר נמי קרבן לה' והיינו 
דתנן (אבות פ''ג מי''ג) נדרים 
סיג לפרישות שתיקנו אלו 
כינויין כדי להפריש האדם מן 

  העבירה:
ם לה' עולה מנין שלא יאמר אד

דילמא אמר לה' ולא גמר  .וכו'
לדיבור זה דלא אמר קרבן וקא 
מפיק שם שמים לבטלה אלא 
לכתחילה בעי למימר עולה 

   והדר לה':
. שאם נדר כינויי כינויין אסורין

בכינויי כינויין דקסבר כינויין 
דתנן במתניתין לשון אומות הם 
ומשום הכי אם כינה בלשון 

חשיב  אחר מהני לשון. אומות
   נמי נדר ואסור:

ולמאן דאמר מותר קסבר לשון 
. ומשום הכי שבדו להם חכמים

מותרים הני הוא דבדו להן 
חכמים אסורים אבל אם כינה 
בלשון אחר דלא בדו הן חכמים 

   מותרין:
. והני בהני גמי משתעי אומות

נמי הוו ככינויין עצמן דמתניתין 
ובית הלל סברי לא  ואסירי:

. ולאו לשון ימשתעי אומות הכ
   אומות נינהו ומותרין:
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        בבבבי, י, י, י,  .19
ֵמי ֵהיִכי יּנּוֵיי ּדָ   ? ְנָדִריםּדִ  ִכיּנּוִיין ּכִ

  
ֵני   : יֹוֵסף ַרב ּתָ

ְמָנא" ְחָנא ,ְמַקּנַ ְסָנא ,ְמַקּנַ   . "ְמַקּנַ
  

ֵמי ֵהיִכי יּנּוֵיי ּדָ   ? ֵחֶרםּדְ  ִכיּנּוִיין ּכִ
  

ֵני ָאה ּתָ   : ַמְפׁשָ
  . "ֲחָרִפים, ֲחָרִכים, ֲחָרִקים"
  

יּנּוֵיי   ? ְנִזירּותּדִ  ִכיּנּוִיין ּכִ
  

ֵני   : יֹוֵסף ַרב ּתָ
ְקָנא" ְחָנא, ְמַחּזַ   . "ַמִפיְחָנא, ְמַנּזַ
  

ֲעָיא    :ְלהוּ  ִאיּבַ
  ? ַמאי - " ִמיְפַחְזָנא"
  ? ַמאי - " יְתַחְזָנאִמ "
  ?ַמאי –" ִמיְתַעְזָנא"
  

י ַרבלְ  ָרִביָנא ֵליּה  ָאַמר   : ַאׁשִ
   ?ַמאי –" ִקיְנָמא"
  , ָקָאַמר" קֹוָנם"

ְלָמא אוֹ  ָמן" :ּדִ ם ִקּנְ ׂשֶ 1"ּבֶ
  ? ָקָאַמר )כג, ל שמות( 

  
ֵריּה  ַאָחא ַרב ֵליּה  ָאַמר יא ַרבּדְ  ּבְ י ַרבלְ  ִחּיָ   : ַאׁשִ

  ?ַמאי –" ִקיָנה"
ה ל  ִקיּנָ ְרְנגֹוִליןׁשֶ    ,ָקָאַמר ּתַ

יְלָמא אוֹ  " ָלׁשֹון :ּדִ   ? "קֹוָנםּדְ
  

ֵעי   .ִתיּבָ
  

יּנּוֵיי בּוָעהּדִ  ִכיּנּוִיין ּכִ ֵמי ֵהיִכי ,ׁשְ    ?ּדָ
  

בּוֵאל בּוִתיֵאל, ׁשְ קּוָקֵאל, ׁשְ   . ׁשְ
  
  
בּוֵאל"    !?"ׁשְ

בּוֵאל ן ׁשְ ְרׁשֹום ּבֶ ַמע ּגֵ   ! ַמׁשְ
  

א בּוָבֵא : ֶאלָּ בּוִתיֵאל, לׁשְ קּוָקֵאל, ׁשְ    ?ַמהוּ " ׁשְ
  

מּוֵאל ָאַמר   : ׁשְ
א" ָאַמר יְבּתָ לּום ָאַמר לֹא -" ַאׁשִ   , ּכְ

ִקיָקא" לּום ָאַמר לֹא - " ַאׁשְ   , ּכְ
א" לּום ָאַמר לֹא - " ָקִריְנׁשָ   . ּכְ
  
  

                                                             

1
ה ַקח   ִמים רֹאׁש ָמר-ְוַאּתָ ׂשָ ָמן-ְלָך ּבְ רֹור ֲחֵמׁש ֵמאֹות ְוִקּנְ ים ּוָמאָתִים ּוְקֵנה-ּדְ ִ ם ַמֲחִציתֹו ֲחִמׁשּ ׂשֶ ים ּוָמאָתִים-ּבֶ ִ ם ֲחִמׁשּ    .בֹׂשֶ

 רש"י
. דאסירי גזרינן בנויי כינויין

אטו כינויין עצמן דמתני' דלשון 
   אומות:

. מקנמנא מקנחנא מקנסנא
דקונם קונח קונס היינו כינויין 
עצמן אבל בהאי לשון מקנמנא 
מקנחנא מקנסנא היינו כינויי 

   כינויין:
 . שם חכם:תני מפשאה

. כמו חרק כייאתרקייא תר
   חרך:

. מיפחזנא מאי מיתחזנא מאי 
דמתחלף במנזחנא מי הוי כנויי 

   כינויין אליבא דמאן דאסר:
. ולאו או דילמא קינמן קאמר

כלום הוא. שבואל בן גרשום 
משמע. דכתיב שבואל בן גרשום 
נגיד על האוצרות (דה''א לז) 

   ולא משמע לשון שבועה:
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        בבבבי, י, י, י,  .20
מֹוִהי ָנַדר" יּנּוִיין ֵאּלוּ  ֲהֵרי - ּבְ   . "ּכִ
  

ְנָיא    :ּתַ
ן" ְמעוֹ  ַרּבָ ן ןׁשִ ְמִליֵאל ּבֶ   : אֹוֵמר ּגַ

מֹוִהי" ָהאֹוֵמר לּום ָאַמר לֹא -" ּבְ   , ּכְ
מֹוָמָתא" יּנּוִיין ֵאּלוּ  ֲהֵרי -" מֹוִהי ָאַמרּדְ  ּבְ בּוָעה ּכִ   . "ִלׁשְ
  
  
  

 רש"י

   ו מומתא:. כמנדר במוהי
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        יא, איא, איא, איא, א    ––––    י, בי, בי, בי, ב .21
ָנה             ִמׁשְ

   :ָהאֹוֵמר
ין" אֹוַכל ַלחּוּלִ    ,"ְלךָ  ׁשֶ
ר ָלא" ׁשֵ    ,"ּכָ
ִכי ָלא"וְ    ", ּדְ
  ", ָטהֹור"
  ", ָטֵמא"וְ 
   ,"נֹוָתר"
   –" ִפיּגּול"וּ 

  . ָאסּור
  

ִאיְמָרא   , ּכְ
יִרים ּדִ   , ּכַ
ֵעִצים   , ּכָ
ים ִ ִאׁשּ   , ּכָ
ַח  ְזּבֵ ּמִ   , ּכַ
ֵהיָכל   , ּכַ

ַלִים ירּוׁשָ   . ּכִ
ֶאָחד ָנַדר ל ּבְ י ִמּכָ ׁשֵ ּמְ ַח  ְמׁשַ ְזּבֵ י ַעל ַאף, ַהּמִ ּלא ּפִ יר ׁשֶ ן ִהְזּכִ    – ָקְרּבָ
ן ֶנֶדר ֶזה ֲהֵרי ָקְרּבָ   . ּבְ

  

י   : אֹוֵמר ְיהּוָדה ַרּבִ
ַלִים" ָהאֹוֵמר לּום ָאַמר לֹא -" ְירּוׁשָ   .  ּכְ

  

ָמָרא   יא,א             ּגְ

ין" ַמאי: ַסְברּוָה  ין לֹא? "ַלחּוּלִ א, ֶליֱהֵוי ְלחּוּלִ ן ֶאּלָ   . ָקְרּבָ
  

י   ?ַמְתִניִתין ַמּנִ
י ִאי ַלל" :ֵליּה  ֵלית -  ֵמִאיר ַרּבִ ה ָלאו ִמּכְ   . "ֵהן ֵמַע ׁשוֹ  ַאּתָ
  

ְתַנן   :ּדִ
י"   : אֹוֵמר ֵמִאיר ַרּבִ

ל ַנאי ּכָ ֵאינוֹ  תְּ ְתַנאי ׁשֶ ֵני ּכִ ַנאי ֵאינוֹ  -  ְראּוֵבן ּוְבֵני ָגד ּבְ   . (קידושין סא.) "תְּ
  

א י ֶאלָּ   . ִהיא ְיהּוָדה ַרּבִ
  

   :ֵסיָפא ֵאיָמא
י"   : אֹוֵמר ְיהּוָדה ַרּבִ

ַלִים" ָהאֹוֵמר   . "לּוםּכְ  ָאַמר לֹא -" ְירּוׁשָ
ֵסיָפא י ִמּדְ א ,ְיהּוָדה ַרּבִ י ָלאו ֵריׁשָ   ! ִהיא ְיהּוָדה ַרּבִ

  
ּה  י ּכּולָּ   , ִהיא ְיהּוָדה ַרּבִ
יׁשֶ  ָקָתֵני ְוָהִכי ַלִים" ָהאֹוֵמר: אֹוֵמר ְיהּוָדה ַרּבִ לּום ָאַמר לֹא" ְירּוׁשָ   , ּכְ

  
ַלִים" ָאַמר ְוִכי ירּוׁשָ ילְ ", ּכִ    !?רִמיְתַס  ִמי ְיהּוָדה ַרּבִ

   :ְוָהַתְנָיא
י"   : אֹוֵמר ְיהּוָדה ַרּבִ

ַלִים" ָהאֹוֵמר ירּוׁשָ לּום ָאַמר לֹא - " ּכִ   , ּכְ
ּדֹור ַעד ּיִ ָדָבר ׁשֶ ֵרב ּבְ ַלִים ַהּקָ ירּוׁשָ   ! "ּבִ

  
ּה  י ּכּולָּ   , ִהיא ְיהּוָדה ַרּבִ

ֵאי ֵריּוְת  ּנָ א ּתַ יּבָ יּדְ  ַאּלִ   .ְיהּוָדה ַרּבִ

 רש"י

  מתני' 
. לחבירו לא חולין שאוכל לך האומר

ליהוי מה שאוכל לך אלא קרבן ליהוי 
אסור: או שאמר לא כשר שאוכל לך 
לא טהור שאוכל לך או שאמר טמא 
שאוכל לך או נותר או פיגול בכל הני 

   לשונות הוי נדר ואסור:
. שאמר הרי עלי כאימרא כאימרא

   :דמשמע כבש תמידין
. כדיר בהמות של קרבן ואית כדירים

   דאמרי כדיר העצים:
 . משמע כעצי המערכה:כעצים

   . כאשו של מזבח:כאשים
. או גדר באחד מבל משמשי מזבח

בכל. המזבח כמזרק או כמחתה אשור 
  באותו חפץ שנדר בו:

  
  גמ'  

. לית ליה מכלל לאו אתה שומע הן
כגון במתניתין דמכלל דאמר לא 

מינה הא קרבן הוי  לחולין שמעי'
ואהכי אסור ור' מאיר סבר דלא הוי 
אסור אא''כ אמר בפירוש לא חולין 
ליהוי אלא קרבן דלא משמע ליה 
 מכלל לא חולין אתה שומע קרבן:

. במסכת קידושין בפרק האומר דתנן
ר' מאיר אומר כל תנאי שאינו כתנאי 
ו.] בני גד ובני ראובן אינו תנאי דכתיב 

אם יעברו בני גד ויאמר אליהם משה 
ובני ראובן אתכם וגו' ואם לא יעברו 
וגו' לא נכתוב אם יעברו דלא צריך 
למיכתב אלא אם לא יעברו דמשמע 
אם לא יעברו ונאחזו בתוככם הא אם 
יעברו ונתתם להם וגו' אלא להכי 
איצטריך למיכתב לתרוייהו דלא 
אמרינן מכלל לאו אתה שומע הן 

א ומתניתין קתני אסור דמכללא ל
   לחולין שמעינן קרבן:

. מתניתין רבי יהודה היא דאית אלא
ליה מכלל לאו אתה שומע הן דלית 

   ליה תנאי כפול:
אימא סיפא רבי יהודיה אומר אף 

. דפליג האומר ירושלים לא אמר כלום
אתנא דלעיל מיניה דהיינו ר' מאיר 
דסתם משנה היא ומדסיפא ר' יהודה 

ישא רישא לאו רבי יהודה דא''כ הוי ר
וסיפא רבי יהודה ומציעתא רבי 

   מאיר:
שר' יהודה אומר האומר ים ירושלים 

. דבעינן שיאמר כירושלים כלומר כו'
   נזירים בירושלים:

. עד שידור בדבר הקרב בירושלים
כגון קרבנות ומנחות שקריבין לגבי 

   מזבח:
. דלא האומר כירושלים לא אמר כלום

   מיקדשא ירושלים:
. דתנא רבי יהודהותרי תנאי אליבא ד

דמתניתין סבר האומר ירושלים לא 
אמר כלום הא כירושלים אסור 
דירושלים מיקדשא ותנא דברייתא 
סבר האומר כירושלים לא אמר כלום 
דקסבר ר' יהודה לא נתקדשה 
ירושלים אא''כ יאמר כדבר הקרב 

  בירושלים. 
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        יא, ביא, ביא, ביא, ב .22
אֹוַכל יןַלחּוּלִ  ָהאֹוֵמר:[    ].ָאסּור" – ... "ְלךָ  ׁשֶ

  
ְנָיא   יא,ב   : ּתַ

ין"" ין" ,"חּוּלִ ין" ,"ַהחּוּלִ חּוּלִ ין", ּכַ אֹוַכל" ּבֵ ּלא" ּוֵבין" ְלךָ  ׁשֶ ר – "ְלךָ  אֹוַכל ׁשֶ    .מּותָּ

ין" אֹוַכל ַלחּוּלִ   . ָאסּור - " ְלךָ  ׁשֶ

ין" ר –" ְלךָ  אֹוַכל לֹא ַלחּוּלִ   . "מּותָּ
  

א י ֵריׁשָ י ?ַמּנִ ֵלית, ִהיא ֵמִאיר ַרּבִ ַלל" :ֵליּה  ּדְ ה ָלאו ִמּכְ   ".ֵהין ׁשֹוֵמַע  ַאּתָ
ין"" :ֵסיָפא ֵאיָמא ר - " ְלךָ  אֹוַכל לֹא ַלחּוּלִ   . "מּותָּ
   :ְוָהְתַנן

ן"" ְרּבָ י - " ְלךָ  אֹוַכל לֹא ַלּקָ   . (נדרים יג.) "אֹוֵסר ֵמִאיר ַרּבִ
ָיא ַלל" :ֵליּה  ֵלית ָהא: ָלן ְוַקׁשְ ה ָלאו ִמּכְ   ! "ֵהין ׁשֹוֵמַע  ַאתָּ

י ָאַמרוְ  א ַרּבִ   : ַאּבָ
ה אֹוֵמר ַנֲעׂשָ ן: ּכְ   . ְלךָ  אֹוַכל לֹא ְלִפיָכךְ , ְיֵהא ְלָקְרּבָ

ין לֹא :ֵליּה  ָקָאַמר ָהִכי ,ַנִמי ָהָכא   ! ְלךָ  אֹוַכל לֹא ְלִפיָכךְ , ֶליֱהֵוי חּוּלִ
  

א ַהאי ּנָ יכְּ  ָלּה  ָסַבר ּתַ ֲחָדא ֵמִאיר ַרּבִ ֲחָדא ֲעֵליּה  ָפֵליגוּ  ּבַ    ,ּבַ
ָוֵתיּה  ָלּה  ָסַבר ֲחָדא ּכְ ֵלית :ּבַ ַלל" :ֵליּה  ּדְ ה ָלאו ִמּכְ   ,  "ֵהין ׁשֹוֵמַע  ַאּתָ

ֲחָדא ֲעֵליּה  ּוָפֵליג ן :ּבַ ָקְרּבָ   . ּבְ
  

י ַרב   : ָאַמר ַאׁשִ
ָאַמר ָהא ין" :ּדְ   ", ְלחּוּלִ

ָאַמר ְוָהא ין לֹא" :ּדְ ַמעּדְ ", ְלחּוּלִ ין יֱהֵוילֶ  לֹא: ַמׁשְ א חּוּלִ ן ֶאּלָ ָקְרּבָ   . ּכְ
  
  
  
  

 רש"י

בין שאוכל לך בין שלא אוכל 
שאוכל לך  בין שאמר חולין לך.

או החולין שאוכל לך דהיינו 
ודאי מותר ובין שאמר חולין 
שלא אוכל לך או החולין שלא 
אוכל לך דמשמע חולין מה שלא 
אוכל לך אבל מה שאוכל לך לא 
הוי חולין אלא קרבן אפי' הכי 
מותר דלא אמרינן מכלל לאו 
אתה שומע הן דהא ברייתא 
ר''מ היא דלית ליה מכלל לאו 

דכשאמר חולין  אתה שומע הן
שלא אוכל לך לא כפליה 
לתנאיה ולא אמר כלום אבל כי 
אמר לא חולין שאוכל לך אסור 
דהכא לא אמרינן מכלל לאו 
אתה שומע הן דאע''ג דאמרינן 
לעיל לא חולין שאוכל לך 
ודייקינן לא חולין ליהוי אלא 
קרבן ודייקינן לרבי מאיר לית 
ליה מכלל לאו אתה שומע הן 

דאמר חולין דלא והכא נמי אי 
אוכל לך אילו דקדקנו האי 
חולין שלא אוכל לך הא שאוכל 
לך לא הוי חולין אלא קרבן הוה 
משמע מכלל לאו אתה שומע הן 
אבל האי לאו לא משמע מכלל 
לאו אתה שומע הן דהא בפירוש 
אמר האי תנא הכא דהאי הוי 
מכלל לאו אתה שומע הן ואיכא 
דאמרי חולין שלא אוכל לך האי 

ין שלא אוכל לך אלא קרבן חול
משמע דהאי תנא משמע ליה 
מכלל לאו אתה שומע הן אבל 
האי לא משמע ליה מכלל לאו 
אתה שומע הן דהא בפירוש 
אמר לא לחולין שאוכל לך 

   שאינו רוצה ליהנות ממנו:
. לא לחולין לא אוכל מותר

וקשיא האי קרבן  מפרש לקמן:
. אסור הא לא אוכל לו אמאי

לאו כו'. דהאי לית ליה מכלל 
מכלל לאו אתה שומע הן כלומר 
לא קרבן הוא מה שלא אוכל לך 

   אבל מה שאוכל לך הוי קרבן:
. ואמר ר' אבא נעשה כאומר כו'

דבפירוש מפרש שאינו רוצה 
ליהנות ממנו ולא מכלל לאו 

   אתה שומע הן הוא:
. גבי לא לחולין לא הכא נמי

אוכל לך אמאי מותר ליתרציה 
'ק לא לחולין נמי ר' אבא דה'

ליהוי לפיכך לא אוכל לך כלומר 
מה שאתה רוצה להאכילני 
משלך לא לחולין הוי אלא 

   לקרבן לפיכך לא אוכל לך:
. דברייתא דאמר האי תנא

   לחולין לא אוכל לך מותר:
סבר לה כוותיה בחדא וכו' 

. בקרבן וכי ופליג עליה בחדא
היכי דאמר לא לחולין לא אוכל 

כא דאמר לך מותר הכי נמי הי
לקרבן לא אוכל לך דלית ליה 

   האי תירוצא דרבי אבא:
. דאמר לחולין הא דאמר לחולין

לא אוכל לך הוי מותר אע''ג 
דמשמע מה שאוכל הוי קרבן 
דלית ליה מכלל לאו אתה שומע 
הן כדפרישית לעיל ולענין האי 
תירוצא דמתרצינן לעיל לא 
לחולין ליהוי וכו' הני מילי 

לין אבל היכא דאמר לא לחו
   לחולין לא משמע לא לחולין:
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        יג, איג, איג, איג, א    ––––    יא, ביא, ביא, ביא, ב .23
יּגּול", "נֹוָתר", "ָטֵמא", "ָטהֹור""   . "ָאסּור –" ּפִ
  

ֵעי ר ָרִמי ּבָ   : ָחָמא ּבַ
ר ָעַלי ֲהֵרי" ְבׂשַ ָלִמים ִזְבֵחי ּכִ ִמים ְזִריַקת ְלַאַחר ׁשְ   ? ַמהוּ ", ּדָ
  

ָקָאַמר ִאי ָהֵדין ּדְ ָנא ּבְ ָ ָראּבְ  - ִליׁשּ יס ָקא ֶהיּתֵ   ! ַמְתּפִ
  

א גֹון: ֶאלָּ ָמֵחית ּכְ ר ּדְ ׂשַ ָלִמים ִזְבֵחי ּבְ ָרא ּוָמֵחית ׁשְ ֶהיּתֵ יּה  ּדְ ּבֵ    ,ּגַ
ֶזה ֶזה: "ְוָאַמר   ? ַמאי", ּכָ

רוֹ  ִעיּקָ יס ָקא ּבְ   , ַמְתּפִ
ָרא :אוֹ  ֶהיּתֵ יס ָקא ּבְ   ? ַמְתּפִ
  

   :ָרָבא ָאַמר
א ַמע ּתָ    :ׁשְ

 . "ִפיּגּול נֹוָתר"
ִמים ְזִריַקת ְלַאַחר ּוִפיּגּול נֹוָתר ְוָהא  ב,אי   . הּוא ּדָ

  
ֵריּה  הּוָנא ַרב ֵליּה  ָאַמר   : ָנָתן ַרבּדְ  ּבְ

נֹוָתר ל ּבְ   . עֹוָלה ׁשֶ
  

  : ֵליּה  ָאַמר
ן ִאם ר ִליְתֵני, ּכֵ ְבׂשַ   ! עֹוָלה ּבִ

  
ֲעָיא לֹא    ,ָקָאַמר ִמיּבָ
ֲעָיא לֹא ר ִמיּבָ ן ָהאּדְ , ָאסּורּדְ  עֹוָלה ְבׂשַ ָקְרּבָ יס ָקא ּבְ   .ִאיְצְטִריָכא עֹוָלהּדְ  ּוִפיּגּול נֹוָתר, ַמְתּפִ

ךְ  ָסְלָקא ְעּתָ ִאיּסּור :ָאִמיָנא ּדַ ִאיּסּור, נֹוָתר ּכְ יּגּול ּכְ יס ֵליּה  ַוֲהָוה, ּפִ ַמְתּפִ ָדָבר ּכְ   , ֶהָאסּור ּבְ
   ,ִמיְתַסר ָלאוְ 

ַמע ָקא    .ָלן ַמׁשְ
  

   :ֵמיִתיֵבי
ּתֹוָרה ָהָאמּור רִאיסָּ  ֵאיֶזהוּ "    ?ּבַ

ּלא ֲהֵריִני" :ָאַמר ר אֹוַכל ׁשֶ ׂשָ ּלא ּבָ ה ְוׁשֶ תֶּ יֹום :ַיִין ֶאׁשְ ת ּכְ ּמֵ   ", ָאִביו ּבוֹ  ׁשֶ
יֹום"       ת ּכְ ּמֵ   ", ַרּבוֹ  ּבוֹ  ׁשֶ
יֹום"       ֱהַרג ּכְ ּנֶ ַדְלָיה ּבוֹ  ׁשֶ ן ּגְ   ", ֲאִחיָקם ּבֶ

יֹום"       ָרִאיִתי ּכְ ַל  ׁשֶ ָנּה  ִיםְירּוׁשָ חּוְרּבָ     .""ּבְ
מּוֵאל ְוָאַמר דּור ְוהּוא: ׁשְ ּנָ אֹותוֹ  ׁשֶ   . ַהּיֹום ּבְ

  
ֵמי ֵהיִכי    ?ּדָ
גֹון ָלאו ָקֵאי ּכְ ַחד ּדְ א ּבְ ּבָ ׁשַ ִמית ּבְ יּה  ּדְ ב ַעל ְוַאף ,ֲאבּוּה  ּבֵ א ּגַ ִאיּכָ א ַחד טּוָבא ּדְ ּבָ ׁשַ ָרא ּבְ ֶהיּתֵ   , ּדְ

  . ָאסּור :ְוָקָתֵני
ַמע ּה ִמ  ׁשְ ר :יּנָ ִעיּקָ יס הּוא ּבָ   .ַמְתּפִ

  
מּוֵאלּדִ  ַמר ָהִכי, ׁשְ   , ִאיּתְ

מּוֵאל ָאַמר   : ׁשְ
דּור ְוהּוא ּנָ   . ְוֵאיָלךְ  ַהּיֹום ֵמאֹותוֹ  ּוָבא ׁשֶ

  
  : ָרִביָנא ָאַמר

א ַמע ּתָ    :ׁשְ
ת" ַחּלַ ר – ְתרּוָמתוֹ ְוִכ  ןַאֲהרֹ ּכְ   ."מּותָּ

ְתרּוַמת" :ָהא   .רָאסוּ  - "תֹוָדה ַלְחֵמי ּכִ
רּוַמת ְוָהא   יב,ב ִמים ְזִריַקת ְלַאַחר תֹוָדה ַלְחֵמי ּתְ   !ִהיא ּדָ

  
ְתרּוַמת :ֵאיָמא ה ּכִ ּכָ ׁשְ   . ָאסּור – ַהּלִ

  

 רש"י

. אי דקאמר הרי עלי כבשר זבחי שלמים וכו'
בהאי לישנא בהיתירא קא מתפיס. ופשיטא 
דמותר דשלמים לאחר זריקת דמים מותרין 

   אפילו לבעלים:
. כגון דמחית בשר חולין ובשר זבח שלמים

   לאחר זריקת דמים:
בעיקר זבחי . מי אמרינן בעיקרו קאי מתפיס

שלמים כמו שהייה לפני זריקת דמים 
   שאסור:

. כדהשתא כמו שהיא עכשיו שהיא או
   מותרת:

. דתנן נותר ופיגול ומשמע נמי כגון תא שמע
דמחית בשר דהיתירא ונותר ופיגול ואמר זה 

  כזה: 
. דאיתסר והא נותר לאחר זריקת דמים הוא

דנותר הוי שניתותר חוץ לזמנו שלא נאכל 
שיצא חוץ למחיצתו ואמר זה כזה ופיגול 

וקאמר דהוי אסור והא נמי דלאחר זריקת 
דמים והוה ליה שעת הכושר קודם לכן וקתני 
דאסור אלמא בדהשתא קא מתפיס ואיכא 
דאמרי האי פיגול לאו דוקא הוא דלא הוי 
פיגול אלא היכא שנשחט על מנת לאוכלו חוץ 
לזמנו דלא הוה ליה שעת הכושר מעולם ולא 

יך אלא מנותר דהוה ליה שעת הכושר קא פר
   ופיגול אגררא נסבה ולאו דוקא:

. אמר ליה רב הונא לרבא בנותר של עולה
מיירי דלא הוה ליה שעת הכושר מעולם 
דעולה כולה כליל היא אבל אי הוה ליה שעת 

   הכושר אמרינן מעיקרא קא מתפיס:
. ממש דלית ליה אם כן ניתני בבשר עולה

   שעת הכושר:
   . והויא נדר גמור:רבן קא מתפיסדהא בק

. דאימא אלא נותר ופיגול איצטריכא ליה
. דלא ולא מיתסר באיסור נותר כו' קמתפיס:

הוי נדר כדבעינן למימר לקמן שיהא מתפיס 
   בדבר הנדור ולא בדבר האסור:

. האי דקאמר נותר ופיגול לאו קמשמע לן
איסור נותר ופיגול קאמר איסור כמותו אלא 

   ופיגול ממש דהוי דבר הנדור: בנותר ממש
. דכתיב לכל איזהו איסר האמור בתורה

דמשמע שיהא נודר (במדבר ל)  שבועת אסר
   בדבר שנאסר בכך:

. במסכת ואמר שמואל והוא שנדור ובא
   שבועות:

. כגון דבאותו יום שמת אביו מאותו היום
קיבל עליו בנדר שלא יתא אוכל בשר וכגון 

דאיכא חד בשבת  דהוה אותו היום חד באייר
דהיתירא טובא בנתים ולסוף שנה באייר בחד 
בשבת נמי אמר הריני שלא אוכל בשר בחד 
בשבת כמו אותו חד דאשתקד שמת בו אביו 
ואמרי' דאסור דאע''ג דאיכא חד בשבת 
דהיתירא בנתים דכל הני חד בשבת בנתים 
אכל ועכשיו כשאמר הריני שלא אוכל בשר 

ת שמת בו אביו בחד בשבת כמו אותו חד בשב
דלא אכל והרי איכא כמה בחד בשבת דאכל 
אפ''ה אמרי' בעיקרו קא מתפיס באותו חד 
בשבת דלא אכל ואסור: ענין אחר כגון דנדר 
בחד בשבת דר''ח אייר שמת בו אביו ולסוף 
שש שנים או חמש שנים קאי בחד בשבת 
דר''ח אייר ואע''ג דאיכא טובא ראשי חדשים 

   וקתני דאסור: דאייר בנתים דהיתירא
הכי איתמר דשמואל והוא שנדור ובא מאותו 

. דכל חד בשבת מאותו היום היום ואילך
ואילך היה נדור שלא יאכל בשר ועכשיו אומר 
הריני כאותו היום שמת בו אביו אהכי אסור 
דלא הוי שום היתירא בנתים אח''כ באותו 

   יום וליכא למיחש דבהיתירא קא מתפיס:
. תרומה גדולה כתרומתות''ש כחלת אהרן ו

או תרומת מעשר דהיינו דבר האסור 
ומדקאמר כתרומתו מכלל דאיכא תרומה 
דאי מתפיס בה הוי אסור דהיינו תרומת 

   לחמי תודה דדבר הנדור הוא תודה ולחמה: 
והא תרומת לחמי תודה לאחר זריקת דמים 

. ואליבא דר' אליעזר בר' שמעון נקיט הוא
שישחוט ויזרוק  ליה דאמר לא קדש הלחם עד

דמה לשמה ובתורת כהנים קאמר לה גבי 
לחמי תודה וקודם זריקה אי אכל מהני לחמי 
תודה לא עבד איסור גמור ואפי' הכי הוי 
אסור אלמא כדהשתא מיתפיס: לעולם אימא 
לך בתר מעיקרא אזלינן היכא דאיכא 
היתירא ואיסורא ולא תימא דאמרי' בתרומת 

ומת הלשכה לחמי תודה אלא אימא הא בתר
אסור דהיא אסורה בין מעיקרא בין בסוף 
והוי נמי דבר הנדור דכתיב אשר ידבנו לבו 

  :(שמות כה) תקחו את תרומתי
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ר ?ַמאי תֹוָדה ַלְחֵמי ְתרּוַמת ֲאָבל    !מּוּתָ
ן לכָ וְ  ,"תֹוָדה ַלְחֵמי" :ִליְתֵני ּכֵ   ! רּוָמתוֹ ּתְ  ׁשֶ

   
רּוַמת1 רּוָמ  תֹוָדה ַלְחֵמי ּתְ    .ִהיא תוֹ ּתְ
  

ֵעית ְוִאי    :ֵאיָמא ּבָ
רּוַמת ִמים ְזִריַקת קֹוֶדם ַנִמי תֹוָדה ַלְחֵמי ּתְ   . הּוא ּדָ

גֹון יְנהוּ  ּכְ ַאְפְרׁשִ הּבְ  ּדְ   . ִליׁשָ
  

ר טֹוִבי ַרב ָאַמרּדְ  ָהא ְוִכי מּוֵאל ָאַמר ִקיְסָנא ּבַ   : ׁשְ
ֲאָפָאן תֹוָדה ַלְחֵמי ע ׁשֶ ַאְרּבַ   . ָיָצא - ַחּלֹות ּבְ

  

ִעים ְוָהְכִתיב   ! ַאְרּבָ
  

  .ְלִמְצָוה
  

ֵעי ְוָהא ַקל ּבָ רּוָמה ְלִמׁשְ   ! ּתְ
  

ֵקיל :ֵתיָמא ְוִכי ׁשָ א ֲחָדא ּדְ ּה  ַעל ִריְפּתָ    ,ּכּוּלָ
   :ְוָהְתַנן

ל ֶאָחד"" ן ִמכָּ 2"ָקְרּבָ
ּלא -  )יד, ז ויקרא(  ן ִיּטֹול ׁשֶ ְרּבָ   ! (מנחות עז:) "ֲחֵבירוֹ  ַעל ִמּקָ

  
ֵקיל :ֵתיָמא ְוִכי ׁשָ רּוָסה ּדְ ל ּפְ   , ְוַחד ַחד ִמּכָ

   :ְוָהְתַנן
ּלא -  )יד, ז ויקרא( "ֶאָחד"" רּוָסה ִיּטֹול ׁשֶ   ! (מנחות עז:) "ּפְ
  

א יְנהוּ  ,ֶאלָּ ַאְפְרׁשִ הּבְ  ּדְ   .ִליׁשָ
ֵקיל ׁשָ   . ְרבּוָכה ִמן ַוֲחָדא, ְרִקיִקים ִמן ַוֲחָדא, ַחּלֹות ִמן ַוֲחָדא, ֵמָחֵמץ ֲחָדא ּדְ

  
ֵאי ָמאֵלי ַתּנָ    :ּכְ
ְבכֹור ָעַלי ֲהֵרי"   , ּכִ

י   , אֹוֵסר :בַיֲעקֹ ַרּבִ
יוְ  יר :ְיהּוָדה ַרּבִ   . "ַמתִּ
  

ֵמי ֵהיִכי    ?ּדָ
ִמים ְזִריַקת ִלְפֵני :ֵניָמא ִאי ַמאן ַטֲעָמא ַמאי -  ּדָ ֵרי ּדְ ׁשָ     !ּדְ

ִמים ְזִריַקת ְלַאַחר ְוִאי ַמאן ַטֲעָמא ַמאי - ּדָ ָאַסר ּדְ    !ּדְ
  

א   ,איג ָמֵחית^ ָלאו ֶאלָּ ר ּדְ ׂשַ כֹור ּבְ ר ּוָמֵחית ּבְ ׂשָ ָהֵאיךְ  ּבָ יּה  ּדְ ּבֵ ֶזה ֶזה" :ְוָאַמר ,ּגַ   . "ּכָ
ֵאי ּנָ   . ִהיא ְוּתַ

  
   !לֹא

י כּוּלֵ ִמים ְזִריַקת ִלְפֵני ָעְלָמא ּדְ   , ּדָ
ַמאן ַטֲעָמא ּוַמאי ֵרי ּדְ ׁשָ י" :ְקָרא ָאַמר ?ּדְ 3"רִיּדֹ  ּכִ

ּדֹור דַע  - )ג, ל במדבר(  ּיִ ָדָבר ׁשֶ דּור ּבְ   .ַהּנָ
כֹור ְלַאּפּוֵקי   . הּוא ֶהָאסּור ָדָברּדְ  ,ּבְ

ָאַסר ּוַמאן ָבר ְלַרּבֹות -  )ג, ל במדבר( '"ַלה" :ְקָרא ָאַמר ?ּדְ   . ֶהָאסּור ּדָ
  

ֵרי ּוַמאן ׁשָ    ?ֵליּה  ָעֵביד ַמאי -  '"ַלה" ,ּדְ
  

ֵעי יס ֵליּה  ִמיּבָ את ְלַמְתּפִ ַחּטָ   . םְוָאׁשָ  ּבְ
  

את ְלַרּבֹות ָרִאיָת  ּוָמה ם ַחּטָ כֹור ֶאת ּוְלהֹוִציא ְוָאׁשָ   ? ַהּבְ
  

ה את ֲאִני ְמַרּבֶ ם ַחּטָ הּוא ְוָאׁשָ יס ׁשֶ ֶנֶדר ַמְתּפִ   , ּבְ
                                                             

1
ַמע    ָקאָקאָקאָקא    ָהאָהאָהאָהא    רא"ש, שיטה מקובצת, ומסברה. גירסת הדפוס:כך גירסת כתב"י,    ַמעַמׁשְ ַמעַמׁשְ ַמעַמׁשְ   ָלן.ָלן.ָלן.ָלן.    ַמׁשְ

2
ל      ּנּו ֶאָחד ִמּכָ לְוִהְקִריב ִמּמֶ ּנּו ֶאָחד ִמּכָ לְוִהְקִריב ִמּמֶ ּנּו ֶאָחד ִמּכָ לְוִהְקִריב ִמּמֶ ּנּו ֶאָחד ִמּכָ רּוָמה ַליהָוה ַלּכֵֹהן ַהזֵֹּרק ֶאת- - - - ְוִהְקִריב ִמּמֶ ן ּתְ רּוָמה ַליהָוה ַלּכֵֹהן ַהזֵֹּרק ֶאתָקְרּבָ ן ּתְ רּוָמה ַליהָוה ַלּכֵֹהן ַהזֵֹּרק ֶאתָקְרּבָ ן ּתְ רּוָמה ַליהָוה ַלּכֵֹהן ַהזֵֹּרק ֶאתָקְרּבָ ן ּתְ ָלִמים לֹו ִיְהֶיה- - - - ָקְרּבָ ְ ם ַהׁשּ ָלִמים לֹו ִיְהֶיהּדַ ְ ם ַהׁשּ ָלִמים לֹו ִיְהֶיהּדַ ְ ם ַהׁשּ ָלִמים לֹו ִיְהֶיהּדַ ְ ם ַהׁשּ   ּדַ

3
י   יִאיׁש כִּ יִאיׁש כִּ יִאיׁש כִּ ר ַעל- - - - אוֹ אוֹ אוֹ אוֹ     ''''ִיּדֹר ֶנֶדר ַלהִיּדֹר ֶנֶדר ַלהִיּדֹר ֶנֶדר ַלהִיּדֹר ֶנֶדר ַלה- - - - ִאיׁש כִּ ֻבָעה ֶלְאסֹר ִאּסָ ַבע ׁשְ ָ ר ַעלִהׁשּ ֻבָעה ֶלְאסֹר ִאּסָ ַבע ׁשְ ָ ר ַעלִהׁשּ ֻבָעה ֶלְאסֹר ִאּסָ ַבע ׁשְ ָ ר ַעלִהׁשּ ֻבָעה ֶלְאסֹר ִאּסָ ַבע ׁשְ ָ ָברוֹ ַנְפ ַנְפ ַנְפ ַנְפ - - - - ִהׁשּ ָברוֹ ׁשֹו לֹא ַיֵחל ּדְ ָברוֹ ׁשֹו לֹא ַיֵחל ּדְ ָברוֹ ׁשֹו לֹא ַיֵחל ּדְ ָכל     ׁשֹו לֹא ַיֵחל ּדְ ָכלּכְ ָכלּכְ ָכלּכְ ה- - - - ּכְ יו ַיֲעׂשֶ הַהּיֵֹצא ִמּפִ יו ַיֲעׂשֶ הַהּיֵֹצא ִמּפִ יו ַיֲעׂשֶ הַהּיֵֹצא ִמּפִ יו ַיֲעׂשֶ   ַהּיֵֹצא ִמּפִ

 רש"י

משום  אבל תרומת לחמי תודה מאי מותר.
דלתרומת לחמי תודה הוי היתר קודם זריקת 
דם תודה ואזלינן בתר מעיקרא: אי הכי ליתני 

לחמי תודה מותר כחלת אהרן או כתרומת 
ואע''ג דהוי דבר הנדור ואנא ידענא דכ''ש 
כתרומתו דמותר דהוי מתפיס בדבר האסור: 
לעולם כתרומת לחמי תודה מותר והאי דקתני 
כתרומתו הא קמ''ל דתרומת לחמי תודה 
תרומתו היא כתרומה חשובה דהויא נמי דבר 
האסור ואין אדם יכול להתפיס בה דבר בנדר 

   די נדר:אע''ג דבאה על י
. כדקאמרת הא כתרומת לחמי ואיבעית אימא

תודה אסור ואפילו הבי אימא דדייקינן נמי 
מהכא דאזלינן בתר מעיקרא ואסורה התרומה 
קודם זריקה כגון דאפרשה בלישה וכי הא 
דאמר רב טובי בר קיסנא וכו': ואית דמפרשי 
והא תרומת לחמי תודה לאחר זריקת דם היה 

תרת לכהן וקודם זריקת כהן מפרישה והיתה מו
דם היתה אסורה דמאחר שנתקדשו לחמי תודה 
בשחיטה נאסרו לכל העולם ונעשה טבל עד 
שהופרשה התרומה לאחר זריקה שהותרה לכהן 
אלמא אע''ג דקודם זריקה היתה אסורה כבשר 
זבחי שלמים דאסור קודם זריקה ולאחר זריקה 
הותרה כבשר זבחי שלמים אסור בככר אלמא 

בתר מעיקרא שהיה אסור לכל העולם:  דאזלינן
לעולם מהא לא תיפשוט ואימא הא כתרומת 
הלשכה אסור דתרומת הלשכה לא היה לה 

   היתר בין בתחילת הקדש בין בסוף הקדש:
. משום הא כתרומת לחמי תודה מאי מותר

דאמרינן בסוף מתפיס ומאחר דתרומת הכהן 
היא חשובה כתרומה בעלמא כדבר האסור ולא 

נדור ולהכי מותר המתפיס אי הכי ליתני כדבר ה
כתרומת לחמי תודה מותר כל שכן כתרומת 
אהרן דאנא ידענא דמותר דהיא לא באה ע''י 

  נדר כלל:
. להכי קתני כתרומתו במתניתין [תרומתו היא]

לאשמועינן דתרומת לחמי תודה לאחר זריקת 
דם שהיא מופרשת ויש עליה שם תרומת אהרן 

בתרומת לחמי תודה  חשובה דהא מתפיס ככר
לאחר זריקת דם שהוא דבר האסור ויש עליה 
שם תרומה כתרומת אהרן חשובה ולעולם 

   האומר כתרומת לחמי תודה מותר:
. האומר כתרומת לחמי תודה ואיבעית אימא

אסור ולא תפשוט מהכא בשר זבחי שלמים אי 
בעיקר מתפיס או בסוף דאפשר דאיסור והיתר 

קת דם כגון דאפרשה תרוייהו ליהוו קודם זרי
בלישה והיתה תרומה מותרת לכהן קודם 
זריקה ולהכי איסור והיתר ביחד קודם הזריקה 
והיתר לאחר האיסור ותרוייהו קודם זריקה 
להכי אמרינן באיסור שהיתה קודם שהופרשה 
שהיתה קדושה בשחיטה קודם הפרשה אסורה 
לכל העולם הפריש זה את ככרו דמותר להפריש 

   טובי וכו': בלישה וכדרב
. דארבעים חלות מיבעי ליה והא כתיב ארבעים

   למיפי עשרה מכל מין:
. דמצותו שיהו ארבעים אבל אי ומשני למצוה

   אפאן בארבע חלות גדולות מכל מין אחת יצא:
. מן חד וחד מכל מין והא בעי למישקל תרומה

   אחד מעשרה:
. דמהני וכי תימא דשקיל חדא ריפתא אכולהו

והתנן אחד מכל  חדא לתרומה:ארבעה שקיל 
. דמכל מין ומין בעי למישקל חדא חדא קרבן

מחמץ חדא ומחלות חדא ומרקיקין חדא 
ומרבוכה חדא אבל לא שקיל מחד מין בלבד על 

   תלתא:
. דמכל מין ומין הפריש אלא דאפרשה בלישה

קודם אפייה לתרומה ואח''ע אפה לשירים 
 דהשתא שקיל תרומה שלימה מכל קרבן דאופה

   חלה ממה שנוטל מכל מין ומין:
. בכהן קא מיירי דאי בישראל הרי עלי כבכור

לית ליה שום זכייה בגוויה ואסור ליה נמי 
   באכילה שאמר הרי עלי בשר זה כבשר בכור:

. דאמר הרי עלי בשר זה היכי דמי אילימא
כבשר בכור לפני זריקת דמים: מאי טעמא 

קת דמאן דשר הא בכור לא לישתרי אלא בזרי
  דמו: 

ובהא קא מיפלגי מר סבר בעיקרו ואמר זה כזה: 
מתפיס ומר סבר בהיתר קא מתפיס לאחר 

  זריקת דמים:
. נדיר כי ידור בדבר הנדור. הוי אמר קרא כי ידוי

נדר ואסור לאפוקי בכור דדבר האסור דממילא 
   מיתסר:

. דכל דבר אמר קרא לה' לרבות דבר האסור
נמי בנדר שהוא אסור ולגבוה הוא מתפיסו 
   אע''פ שהוא אסור בלא נדר כגון בכור:



    """""ָּכל ִּכיּנּוֵיי"ָּכל ִּכיּנּוֵיי"ָּכל ִּכיּנּוֵיי"ָּכל ִּכיּנּוֵיי    ––––מסכת נדרים פרק א' מסכת נדרים פרק א' מסכת נדרים פרק א' מסכת נדרים פרק א' 
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כֹור ֶאת ֲאִני ּומֹוִציא הּוא ַהּבְ ֵעי ָקדֹוׁש  ׁשֶ   . ִאּמוֹ  ִמּמְ
  

ָאַסר ּוַמאן    ?ּדְ
  

כֹור יסוֹ  ַנִמי ּבְ ֶנֶדר ַמְתּפִ   . ּואה ּבְ
  

ַתְנָיא    :ּדְ
ּום" י ִמׁשּ   : ָאְמרוּ  ַרּבִ

ִין כֹור נֹוָלדְל  ִמּנַ תֹוךְ  ּבְ יתוֹ  ּבְ ְצָוה ּבֵ ּמִ יׁשוֹ  ׁשֶ    ?ְלַהְקּדִ
ֱאַמר ּנֶ ָכר" :ׁשֶ יׁש  ַהּזָ ְקּדִ   . ")יט, טו דברים( "ּתַ

  
ֵרי ּוַמאן ׁשָ    ?ּדְ

  
י יׁש  ָלא ּכִ יׁש  ָלא ִמי ,ֵליּה  ַמְקּדִ    ?!ִמיְקּדִ
  
  
  
  
  

 רש"י

. אם לא . כי לא מקדיש ליה
הקדישו מי לא מיקדיש בלאו 
הכי משום הכי לא חשיב כלל כי 
מתפיס ליה בנדר אבל חטאת 
ואשם לא מיקדשי לעולם אי לא 

   מקדיש להו:
  
  
  

 



                                                                                         ְסדּוָרה ָמָראּגְ 
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        יג, איג, איג, איג, א .24
ִאיְמָרא" יִרים ,ּכְ ּדִ ֵעִצים[ ,ּכַ ים, ּכָ ִ ִאׁשּ ַח  ,ּכָ ְזּבֵ ּמִ ֵהיָכל, ּכַ ַלִים, ּכַ ירּוׁשָ   . ּכִ

ֶאָחד ָנַדר ל ּבְ י ִמּכָ ׁשֵ ּמְ ַח  ְמׁשַ ְזּבֵ י ַעל ַאף, ַהּמִ ּלא ּפִ יר ׁשֶ ן ִהְזּכִ    – ָקְרּבָ
ן" ֶנֶדר ֶזה ֲהֵרי ָקְרּבָ   ].ּבְ

  
ָנא   : ּתָ

ִאיְמָרא", "ְלִאיְמָרא", "ִאיְמָרא""   ", ּכְ

יִרים" יִרים", "ּדִ יִרים" ,"ַלּדִ ּדִ   ", ּכַ
ֵעִצים", "ָלֵעִצים", "ֵעִצים"   ", ּכָ
ים" ִ ים", "ִאיׁשּ ִ ים", "ָלִאיׁשּ ִ ִאיׁשּ   ", ּכָ
ַח " ַח ", "ִמְזּבֵ ְזּבֵ ַח ", "ַלּמִ ְזּבֵ ּמִ   ", ּכַ
ֵהיָכל", "ַלֵהיָכל", "ֵהיָכל"   ", ּכַ
ַלִים" ַלִים", "ְירּוׁשָ ַלִים"", ִלירּוׁשָ ירּוׁשָ   ", ּכִ

ן    :כּוּלָ
אֹוַכל"   . ָאסּור -" ְלךָ  ׁשֶ

ר –" ְלךָ  אֹוַכל לֹא"   .  "מּותָּ
  

ְמִעיַנן ַמאן ָלא ֵליּה  ׁשָ ֵני ּדְ ִאיְמָרא" "ְלִאיְמָרא" "ִאיְמָרא" :ֵליּה  ׁשָ    ?"ּכְ
י   . ִהיא ֵמִאיר ַרּבִ

ן" :ֵסיָפא ֵאיָמא ר –" ְלךָ  אֹוַכל לֹא" :ְוכּוּלָ   . "מּותָּ
   :ָהְתַנןוְ 
ן"" י - " ְלךָ  אֹוַכל לֹא ְלָקְרּבָ   , "אֹוֵסר ֵמִאיר ַרּבִ

י ְוָאַמר א ַרּבִ ה :ַאּבָ אֹוֵמר ַנֲעׂשָ ן" :ּכְ   ! "ְלךָ  אֹוַכל לֹא ְלִפיָכךְ  ְיֵהא ְלָקְרּבָ
  

ָיא ָלא    :ַקׁשְ
  ". ְלִאיְמָרא לֹא" ָאַמרּדְ  :ָהא
  ."ְלִאיְמָרא" ָאַמרּדְ  :ָהא

  
  

 רש"י

. דכי אמר כולן שאוכל לך אסור
כאימרא שאוכל לך דמי כמאן 
דאמר יאסר עלי מה שאוכל לך 

ימרא לא אוכל לך אבל אמר כא
מותר דמשמע אבל אם אוכל לך 

   לא יהא כאימרא ומותר:
מאן שמעינן ליה דילא שאני 
ליה בין אימרא לאימרא 

. דכולן שאוכל לך כאימרא
   אסור:

. דפליג עליה דר''י דאי ר''מ היא
ר''י לית ליה אימרא דאמר 
 האומר ירושלים לא אמר כלום:

. אפילו וכולן לא אוכל לך מותח
   אימרא לא אוכל לך:אמר ל

. לא קשיא הא דאמר לאימרא
מתני' . דתנן לקמן וכו' דאמר 
לאימרא לא אוכל לך דהיינו 
לקרבן דמשמע לקרבן יהא 
לפיכך לא אוכל לך וברייתא 
דקתני מותר תריץ לה הכי 
דאמר לא לאימרא לא אוכל לך 
הא אם אוכל לך יהא כאימרא 
דהיינו מכלל לאו הן ולהכי 

ת ליה מכלל מותר דלר''מ לי
   לאו:
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        בבבב- - - - יג, איג, איג, איג, א .25
ָנה             ִמׁשְ

ן" :אֹוֵמרָה  את", "ִמְנָחה", "עֹוָלה", "ָקְרּבָ ָלִמים", "ּתֹוָדה", "ַחטָּ   ", ׁשְ
ֲאִני"   . ָאסּור -" ְלךָ  אֹוֵכל ׁשֶ

י יר ְיהּוָדה ַרּבִ   . ַמתִּ
  

ן" ְרּבָ ן", "ַהּקָ ָקְרּבָ ן", "ּכְ    "ָקְרּבָ
אֹוַכל   . ָאסּור - " ְלךָ  ׁשֶ

ן" י - " ְלךָ  אֹוַכל לֹא ְלָקְרּבָ   . ראֹוֵס  ֵמִאיר ַרּבִ
  

ָמָרא             ּגְ

ן"": ָקָתֵני ְרּבָ ן", "ַהּקָ ָקְרּבָ ן"", ּכְ    ", ָקְרּבָ

אֹוַכל   . "ָאסּור –" ְלךָ  ׁשֶ
ָנא ְסָתָמא יכְּ  ּתְ ָלא, ֵמִאיר ַרּבִ ֵני ּדְ ין ֵליּה  ׁשָ    ."ְלִאיְמָרא" "ִאיְמָרא" ּבֵ

י ִאי ָקָתֵני ָהא -  ֵמִאיר ַרּבִ ן"" :ּדְ ְרּבָ אֹוַכל ַהּקָ   , "רָאסוּ  - " ְלךָ  ׁשֶ
   :ְוָהַתְנָיא

יְל  ֲחָכִמים מֹוִדים" אֹוֵמר ְיהּוָדה ַרּבִ    :ּבְ
ן ָהא" את ָהא"וְ ", ִמְנָחה ָהא"וְ ", עֹוָלה ָהא"וְ ", ָקְרּבָ    ",ַחטָּ
אֹוַכל" ר -" ְלךָ  ׁשֶ ּמּותָּ   , ׁשֶ

ּלא א, ֶזה ָנַדר ׁשֶ י ֶאּלָ ַחּיֵ ן ּבְ   !  "ָקְרּבָ
  

ָיא ָלא   יג,ב    :ַקׁשְ
ן ָהא" :ָאַמרּדְ  – ָהא    ,"ָקְרּבָ

ן" :ָאַמרּדְ  – ְוָהא ְרּבָ   ". ַהּקָ
  

   ?ַטֲעָמא ַמאי
  

י ן ַחּיֵ    .ָקָאַמר ָקְרּבָ
  
  
  

 רש"י

  מתני' 
. עולה יהא שאוכל לך או האומר

   מנחה כו' אסור:
. דלא אמר רבי יהודיה מתיר

   כעולה כחטאת:
  

  גמ' 
סתמא תנא כרבי מאיר דלא 

. שאני ליה בין אימרא לאימרא
דאסר היכא דאמר ירושלים 
כמאן דאמר כירושלים ולהכי 
אסור היכא דאמר קרבן כהיכא 

   כקרבן:דאמר 
. רישא דקתני אי רבי מאיר היא

 הקרבן שאוכל לך אסור:
והתניא מורים חכמים לרבי 

. דהיינו רבי מאיר דפליג יהודה
   עליה:

. שלא נדר זה אלא בחיי קרבן
דכי אמר הא קרבן שאוכל לך 
משמע כמאן דאמר חיי קרבן 

  שאוכל לך ולא כלום קאמר:
   

  
  
  
  
  

 



                                                                                         ְסדּוָרה ָמָראּגְ 
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        יג, ביג, ביג, ביג, ב .26
ן"": ָקָתֵני י -  "ְלךָ  אֹוַכל לֹא ְלָקְרּבָ   . "אֹוֵסר ֵמִאיר ַרּבִ

  
ילְ  ֵליּה  ֵלית ְוָהא ַלל' :ֵמִאיר ַרּבִ ה ָלאו ִמּכְ   ! 'ֵהן ׁשֹוֵמַע  ַאּתָ

  
י ָאַמר   : אַאּבָ  ַרּבִ

ה אֹוֵמר ַנֲעׂשָ ן: ּכְ   . ְלךָ  אֹוַכל לֹא ְלִפיָכךְ , ְיֵהא ְלָקְרּבָ
  
  
  

 רש"י

: . דלא חשיבי נדרואלו מותרין
לך רבי מאיר היא דלא שאני 
ליה בין אמר הקרבן לכקרבן 
וברייתא דאמר הא קרבן 

   דמשמע חיי:
. אבל לא קרבן לא אוכל לך

שאוכל לך הוי קרבן להכי אוסר 
רבי מאיר ואית דאמרי הכ 
משמע לקרבן בשביל קרבן לא 
אוכל לך שאם אוכל לך יהא 
אסור עלי כקרבן: ומקשינן והא 

   כו':לית ליה לרבי מאיר ו
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        יג, ביג, ביג, ביג, ב .27
ָנה             ִמׁשְ

י קֹוָנם :ַלֲחֵבירוֹ  ָהאֹוֵמר ר ּפִ ךָ  ְמַדּבֵ   , ִעּמְ
ה ָיִדי         ךָ  עֹוׂשָ   , ִעּמְ
ֶכת ַרְגִלי         ךָ  ְמַהּלֶ    – ִעּמְ

  . ָאסּור
   

ָמָרא             ּגְ

   :ּוְרִמיְנהוּ 
בּועֹות חֹוֶמר" ְ ׁשּ ָדִרים ּבַ ּנְ    ,ִמּבַ
ָדִריםוּ  ּנְ בּועֹות ּבַ ְ ׁשּ   .ִמּבַ

ָדִרים חֹוֶמר ּנְ ָדִרים - ּבַ ַהּנְ ְצָוה ַעל ָחִלים ׁשֶ ָבְרׁשּות ַהּמִ   , ּכְ
ֵאין ַמה ֶ ן ׁשּ בּועֹות ּכֵ ְ ׁשּ    .ּבַ

בּועֹות ְוחֹוֶמר ְ ׁשּ בּועֹות -  ּבַ ְ ַהׁשּ ָבר ַעל ָחלֹות ׁשֶ ׁש  ּדָ ּיֵ ׁש  ּבוֹ  ׁשֶ ֵאין ַמּמָ ׁש  ּבוֹ  ְוׁשֶ   , ַמּמָ
ֵאין ַמה ֶ ן ׁשּ ָדִרים ּכֵ ּנְ    !"ּבַ

  
  : ְיהּוָדה ַרב ָאַמר

אֹוֵמר י ֵיָאֵסר"  :ּבְ   ", ְלִדיּבּוִרי ּפִ
יֶהם ָיַדי"   ", ְלַמֲעׂשֵ
  . "ְלִהיּלּוָכן ַרְגַלי"

  
ְיָקא    :ַנִמי ּדַ

ָקָתֵני י" :ּדְ ר ּפִ ךָ  ְמַדּבֵ   , "ִעּמְ
ֲאִני :ָקָתֵני ְוָלא רְמַד  ׁשֶ ךָ  ּבֵ   .ִעּמְ

        
        

        הדרן עלך כל כנוייהדרן עלך כל כנוייהדרן עלך כל כנוייהדרן עלך כל כנויי
        
        
        
        

 רש"י

  מתני' 
. מה שאני קונם פי מדבר עמך

מדבר עמך אסור טלי כקרבן או 
שאמר קונם ידי עושה עמך או 
קונם רגלי מהלכת עמך אסור 
לדבר עמו ולהלך עמו ולעשות 

  עמו מלאכה:
  

  גמ' 
. שאם חלין על המצוה כברשות

אמר קונם שאני עושה סוכה או 
ו קונם שאני מניח תפילין חל עלי

הנדר ואם עשה קם ליה בבל 
   יחל:

. שאין מה שאין כן בשבועה
נשבעין לבטל את המצות 
דמושבע ועומד מהר סיני הוא 
לקיימן ולהכי לא חלה שבועה 
עליה דאין שבועה חלה על 

   שבועה:
. דאין חלין מה שאין כן בנדרים

על דבר שאין בו ממש כגון 
דיבור שאין בו ממש ואמאי 

   קתני אסור:
. כלומ' אסר פי לדבוריבאומר י

פי יאסר לאותו דיבור שאני 
מדבר עמך והפה שנאסר יש בו 
ממש ודאי וידים למעשה ידיהם 
שאיני עושה עמך ורגלי להילוך 

   שלא אהלך עמך:
. מתני' דאשר דפי דייקא נמי

קאמר דקתני קונם פי מדבר 
עמך ולא קתני שאני מדבר עמך 
שמע מינה דיאסר פי קאמר 

  בו ממש:  והיינו דבר שיש
   

  
  
  
  
  

 


