
 

 

 

 

 

 

 ----------------------- ---------------- ------- ---- ----- -------- ---------------- ----- ----------------

 מסכת נדרים 
 הקדמה 

נדרים,   מיני  ב'  על  יש  אוסר  שאדם  והיינו  איסור,  נדרי 
ו מסוים,  דבר  אחרים  על  או  הקדשעצמו  והיינו נדרי   ,

קרבן, להביא  נודר  נדרים  שאדם  בנדרי   מסכת  עוסקת 
   איסור, ודיני נדרי הקדש מבוארים בסדר קדשים.

אסרה   שלא  בדבר  איסור  עצמו  על  להחיל  האדם  ביד 
יחל  לא  וכו',  לד'  נדר  ידור  כי  "איש  דכתיב  תורה,  עליו 

. וכמו כן יכול לאסור דבר שלו על אחרים ומקורו  "דברו
לאסור על אחרים מנין ת"ל "כל היוצא    :כדאיתא בספרי

 שה". מפיו יע

 : ה' חלקיםנדרים יש במסכת 

או מקרים לשונות  באלו  איך חל הנדר. )כנויים, ידות,    א'
חכמים(.לא   שהתירו  נדרים  ד'  הנדר,  אלו    חל  ודינים 

 מבוארים מתחילת המסכת עד דף כ"ח.  

, ומה לא נחשב הנאה ומותר. הנאהבמה נאסר המודר  ב'  
מזה    –)ל"ג   זה  הנאה  שנדרו  שותפין  והאם  מ"ה(. 

רים להנות מהדבר שהם שותפים בו או שזה נחשב  מות
 מ"ז.(. -שאחד נהנה מהשני. )מ"ה: 

אדם שאסר על עצמו ולא בירר דבריו מספיק, )אנשים ג'  
או מאכלים או לזמן מסוים וכד'(, מה נכלל באיסור ומה  

 ס"ג(.   –)ל' ל"א, מ"ט  לא.

כ"ג   –ם או ע"י ג' הדיוטות. )כ"א  התרת נדרים ע"י חכ  ד'
 ס"ו , ע"ז ע"ח(.   –, ס"ד 

  הפרת נדרים ע"י הבעל או האב. ודין נערה המאורסה   ה'
 צ"א(. -)ס"ו: . שאביה ובעלה מפירים נדריה

   -איך חל הנדר

 אפשר להחיל נדר בג' אופנים:  

או  א'   עלי,  אסור  זה  דבר  שיאמר  והיינו  הנדר,  עיקר 
שיחיל נדר ע"י התפסה שיאמר דבר זה אסור עלי כמו  

אחר שהוא אסור, )ובזה צריך שאותו דבר יהיה דבר    דבר
או   קרבן  כגון  דיבור,  ע"י  שנאסר  דבר  והיינו  הנדור, 
הקדש, ולא דבר שהוא אסור מצד עצמו, דכתיב "כי ידור 
נדר לד' " עד שידור בדבר הנדור. שיטת הר"ן שנדר בלא  
התפסה גם הוא עיקר הנדר, אמנם דעת התוס' והרא"ש 

ר בלא התפסה אינו מועיל אלא מדין ועוד ראשונים, שנד
 ידות(. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

כינויים, והיינו שאומר לשון דומה ללשון הרגיל, כגון ב'  
שבמקום לומר דבר זה אסור עלי כ"קרבן", יאמר "קונם"  

אם    בי יוחנן וריש לקישאו "קונח" או "קונס", )ונחלקו ר 
זה מועיל כיון שזה לשון נכרים, שכך הם מכנים קרבן,  
או   מועיל,  שהוא  קרבן  בו  שמכנים  אחר  שנוסח  וכ"ש 

שב לשון  לר"ן שזה  זה.  בלשון  שידרו  כדי  חכמים  דו 
לכו"ע כינויים הוי נדר גמור מדאורייתא. ולרא"ש למ"ד  

 שזה לשון שבדו חכמים הוי מדרבנן(.  

ידות, והיינו שאינו אומר את כל לשון הנדר, אלא את  ג'  
תחילתו, ומתוך זה ניכר שמחשבתו לידור, ואותו מקצת  

"י אחיזה  הוי כאומר כל הלשון, כמו מי שמטלטל כלי ע
מחמת   נדר  הוי  לא  ידות  דין  ולולא  שלו,  יד  בבית 
צריך  בליבו  "גמר  בשבועות  דאיתא  לבד,  המחשבה 

 להוציא בשפתיו".    

ישנם דינים נוספים בהחלת הנדר, כגון שאם אמר כנדרי  
כשרים הריני והיה נזיר עובר לפניו לא הוי נזיר, דאין דרך  

דנה י"ג(  )י"ב  והגמרא  )ט'(,  לידור  הדין    כשרים  מה 
כשנודר שדבר מסוים יהיה כמו דבר שיש בו גם מצב של  
ויש  שלמים(,  בשר  )כגון  התר  של  מצב  וגם  איסור 
בנדר   הן  שומע  אתה  לאו  מכלל  אומרים  אם  מחלוקת 

נדר שדבר מסוים    – )י"א   אם  אינם חלים  ונדרים  י"ג(, 
יהיה כמו דבר האסור ממילא ולא כמו דבר שנאסר ע"י  
האדם )י"ד.(, ונדרים אינם חלים )מדאורייתא( אלא על  
)י"ג:(,   מסוים  דבר  מלעשות  עצמו  כשאוסר  ולא  חפץ 

 ונדר אינו חל על דבר שהאדם משועבד בו )ט"ו(. 

לגמירו בנדר שקשורים  דינים  הנודר,  ישנם  של  דעת  ת 
לקולא   הדיבור  את  לפרש  אפשר  שאם  הדין  כגון 
שכוונתו   מבאר  אא"כ  לחומרא  מפרשים  ולחומרא 

כ"ז(,    – כ(, ד' נדרים שהתירו חכמים )כ'    –לקולא )י"ח  
והיינו נדרי זירוזין )שלא היה כוונתו למה שאמר אלא כדי 
דבר   ראה  לא  אם  )שנדר  הבאי  נדרי  השני(,  את  לזרז 

תו להגזים וכדומה(, נדרי שגגות )שהיה שוגג מסוים וכוונ
בזמן שנדר או בזמן חלות הנדר(, נדרי אונסים )שתלה  

 את הנדר בדבר מסוים ואותו דבר קרה באונס(.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

בסוף מסכת סוכה תנן 'הנכנסין חולקין בצפון', ומפורש 
'שהצפון עיקר   י"בברייתא 'כדי שיראו שהן נכנסין'. פרש

והיוצאים  שהרי קבעו הכתוב לשחיטת קדשי קדשים, 
להם  והולכין  יוצאין  שהן  שיראו  כדי  בדרום  חולקים 

ל. חזינן "לפיכך שינו מקומן אצל רוח שאינו עיקר', עכ
כמה חשובה היא הכניסה לעבודה, עד כדי שקבעו לה  

 סדר חשיבות מקום. 

בילגה   למשמרת  הנאמר  הראשון  שהקנס  הוא  וביותר 
קנסו  דהא  בזה  לבאר  ויתכן  בדרום.  חולקת  שלעולם 
לכולה משמרה מפני דברי הבל של אחת מבנותיה משום 
שותא דינוקא או דאבוה או דאימיה, והיינו שדבריה היוו  
סימן לסרך פגם מן ההתחלה לפיכך קנסה הוא במעמד 

 חשיבות התחלתה.

ע ריש "והן אמנם חודש תשרי הוא תחילת השנה ]תיב 
'אנת שריתא'[, אבל    - פ אתה החילות  " עה  - תחנן  פר' וא

עדיין אינו תחילת השנה בפועל אלא הוא זמן החינוך על  
האהבה   הרחמים,  דרך  הנוראה  מהיראה  מדרגותיו  כל 

ז חינוך ושורש לכל  "והשמחה, עד השמחה השלימה. כ
 השנה. חודש חשון הוא מהווה התחלה בפועל.

וחדים, אלא כל  בחודש חשון אין מאורע או התעוררות מי
כולו תחילת השנה בפועל, עצם השנה כפי שהיא. עבודה 
ולא  נתן  חוק  כסידרן  תמידין  בעצם,  וקיימת  קבועה 
יעבור, חיות רוחנית של עצם השיגרה. אולי יש לראות 

שמו   ביסוד  לכך  ממאורעות,   -רמז  שקט  'חש',  לשון 
מפכה   דם  זרימת  בריא,  לב  דופק  שהיא.  כפי  שיגרה 

כפי שהם. הזרעים נזרעים, הרוח נושבת,   ונשימה סדירה 
 הגשם מרווה, הצמח נובט. 

גוניות זו כל תרדמת. 'חש' הוא גם לשון -אין בחד   אולם
'מהרה חושה אל תעמוד' )ש"א כ לח(. וכידוע    - זריזות  

אלא   לפזיזות  העלולה  מהירות  דוקא  אינה  הזריזות 
עירנות. 'חש' הוא גם לשון תחושה. אין שבות במקדש 

מ סוף הל' בית הבחירה(, "משום שכהנים זריזים הן )כס
'משמרת  צריכים  ופחות  ונשמרים  עירניים  כלומר 

'אשר   - למשמרתי'. המהירות הינה תוצאה מן העירנות  
תלהט נפשו בעבודת בוראו תהיה תנועתו כתנועת האש 

 ז(.   "י פ"המהירה' )מס

קם, מודה על החזרת נשמתו, ברכות   -וכך הם חיי היהודי  
התפילה עד עומדו לפני    השחר, התורה, שאר מדריגות

בוראו, פת שחרית בברכותיה כפי צרכו, לומד ומתפלל, 
מתפלל ולומד, ביני וביני מאיר פניו לסביבתו בחן ושכל  
עדי   בתלמודו  שוקע  שוב  באמונה,  ונותן  נושא  טוב, 
ברצונו   לו  שיחזירנה  בבטחונו  לבוראו  נשמתו  מפקיד 
רוח חיי  של  ראשון  חודש  חלילה.  וחוזר  הבא,    ליום 

 מבוססים, קבועים וברורים.  
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     סיכום    
 ר"ןגמרא 
 "שורא

מחולק חינם 
  לזיכוי הרבים

גליונות את  להשיג  על   ניתן  החודשיים  תמצית  סיכומי 
היומי  הדף  סדר  )לפי  ומוסר  ברורה  משנה  היומי,  הדף 
בהלכה(, )לפי סדר הלימוד היומי(, וכן את מבחני "לדעת"  
חסד(,  ואהבת  חיים,  חפץ  ברורה,  משנה  היומי,  )דף 

 בנקודות ההפצה.

  gmail.com@7692282כמו כן ניתן לקבלם במייל 

 .  0799-414144וכן בפקס בטלפון  

בנוסף ניתן לקבל במייל סיכומים לפי סדר הלימוד של:    
אורייתא,  דף,  תרי  הלכה,  קנין  הכולל,  דף  ש"ס,  חבורת 
אהבת שלום, וכן סיכומים על כל מסכתות הש"ס ועל כל  

 המשנה ברורה ועל תנ"ך וספרי מוסר. 

 

 ! קונטרסים  חורף של

 לאור  הוצאה  במקרא

כריכה     עיצוב+  עמודים 350 עד

 שער עמודי עיצוב+  צבעונית

 ! בלבד ח" ש -990ב

 המבצע  לתנאי  בכפוף

 058-7179103  קרליבך בינוש 

beinushcar@gmail.com 

 

 

יוסף   -חדש ובית  טור  ההלכה"  "תמצית  סיכומי 
, למסלול החדש "קנין הלכה". משנה ברורהשו"ע ו

להצטרפות לקבלת הסיכומים יש לשלוח בקשה 
 . gmail.com@7692282למייל 
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מ לוודא "וכדרכנו נדון בדברים שבשיגרה, נמשש ונתבונן ע 
 שחיינו בשטח הגשם תואמים הם לחיי רוחינו.

לקוחות לפתוח   כיום בבנקים שבשביל לשכנע  הנה מצוי 
שיעבירו  בתנאי  מעמלות  פטור  מציעים  אצלם  חשבון 

 אליהם את המשכורת.

ויש להתבונן בזה, דכיון שמהות ההפקדה בבנק היא הלואה, 
שהרי הבנק רשאי להוציאה לשימושו עד דרישת המפקיד 

כ לכאו' הפטור מעמלות מהווה ריבית עבור  "את פרעונה, א
ההלואה, דנמצא שהבנק מתחייב לנהל את החשבון כאשר 

 -לא יחוייב המפקיד כל תמורה על כך, אלא עצם ההפקדה  
הלוא כנשהיא  הרי   -ל  "ה  התמורה.  את  שתהווה  זו  היא 

שהמפקיד מלוה לבנק וקצצו שבתמורה לכך ינהל לו את 
בתורת  אסורה  מלאכה  דגם  קצוצה,  ריבית  והוי  חשבונו 

 ט(." ד קס ס"ריבית )יו

אמנם, יודעי דבר אומרים שגם ללא עמלות שוה לבנקים  
כ המפקידים מושכים משיכות יתר, "לקבל הפקדות כי בד

]בהיתר והבנק מ יותר  הוא שמחזירים  רויח שהרי ההסדר 
עיסקא[, וכן מזדמנים בחשבון עוד סיבות לעמלות מלבד 

 עצם הניהול.  

היא  הרגילות  בד"כ  שהרי  ארוכה,  עלתה  לא  שבזה  אלא 
כ הרווח הרגיל של בנק  " שגובים עמלות על עצם הניהול, וא

גם   אלא  שמסביב  העמלות  רק  אינו  החשבון  ניהול  על 
עצם הניהול, וכאשר הבנק מוותר על עמלות   עמלות בגין

לכה  ייחשב  תמורת "הניהול  הניהול  דמי  את  לו  כמוזיל  פ 
הוא   החשבון  ניהול  בגין  הבנק  שרווח  ונמצא  ההלואה. 

 ההלואה פלוס העמלות שמסביב.

אבל יש לדון שהדבר מותר. דהא למה זה דומה לשולחני  
מפלוני  מבקש  אחד  ויום  בתשלום,  אנשים  כספי  המנהל 
עליה  ידרוש  וכי מפני שלא  לצורך הגברת תזרים,  הלואה 
אתה  עבורי  לא  המלוה  אומר  הלא  ריבית,  הוי  ניהול  דמי 
מנהל את כספי אלא עבורך, אני מוכן להלוות רק אם הכל  
שכאשר   המידה  היא  וכך  ומדווח.  ומסודר  רשום  יהיה 
המפקיד מבקש מהנפקד לנהל משלם דמי ניהול, וכאשר  

 ינו גובה דמי ניהול.הנפקד הוא המבקש א

הלא ניהול החשבון השוטף הוא ניהול הכספים המופקדים  
הכספים   כל  כאשר  החשבון,  בעל  של  בשמו  או  ידו  על 
גביית  או  לבנק,  החשבון  מבעל  הלואה  מהווים  האלה 
החשבון  מצב  על  הדיווח  ששירות  לטעון  ואין  ההלואה. 
אלא  להלואה  כתמורה  אינו  זה  שירות  כי  ריבית,  מהווה 

להחתים  כש מהלוה  דורש  שהמלוה  וכשם  עליה.  מירה 
עבורו ערבים, ואולי גם למשכן עבורו דירה ושאר בטחונות 

ל דרשאי לדרוש ממנו דיווח שוטף על  "כאלה ואחרים, כך י 
 חובותיו אליו.

על העמלות כלול גם ויתור על עמלות בגין   איברא דבויתור 
שזה   -במקרים של משיכת יתר    -ניהול חובות המפקיד  

הנכנסות  המשכורות  בדמות  להלואות  בתמורה  לכאורה 
לויתור   מוכן  יודעים שהבנק  גופא שאנו  לבנק. אלא שזה 
העמלות גם על דעת שמצב החשבון יהיה במינוס תמידי, 

אמור טבעו הוא שגורר  בגלל עצם קיום חשבון פעיל ]שכ
ואחרות מלבד מעמלות הניהול[, הרי  בד"כ עמלות כאלה 
שהויתור אינו בתמורה למשכורות אלא בתמורה לפעילות, 
והמשכורות המופנות לחשבון זה אינן אלא בכדי להבטיח 

 פעילות בחשבון.

למותר לציין את הפשוט וברור, שכל הנכתב בכאן אינו אלא 
נו הקדושה, ואין בזה שום הוראה לעורר ולדון בדיני תורתי

 למעשה. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -במה נאסר המודר הנאה

נאסר   הוא  מסוים,  דבר  עצמו  על  אוסר  האדם  כאשר 
בהנאה   עצמו  אסר  האדם  כאשר  אמנם  דבר,  באותו 
מאדם מסוים, יש לדון מה נחשב הנאה מאותו אדם ומה  
כיון  בחצירו  לעבור  מותר  האם  כגון  הנאה,  נחשב  אינו 
נחשב   זה  או שגם  עליו תשלום,  גובים  דבר שלא  שזה 

ת כ"מבריח ארי" הנאה, ומה הדין שלגבי הנאה שמוגדר
והפרשת  קרבן  הקרבת  לגבי  וכן  נזק,  מניעת  והיינו 
תרומה, נתינת מזונות למי שהמודר נותן מזונות, לימוד  
הפקיר,   שהמדיר  דבר  חולים,  וביקור  רפואה  תורה 
וכדומה, יש לדון אם זה נחשב הנאה. ופרטי דינים אלו  

)ל"ב   המודר  בין  אין  בפרק  ובפרק    – מבוארים  מ"ה(. 
מ"ח( מבואר האם שותפים שמודרים   - )מ"ה:  השותפין  

הנאה זה מזה מותר להם להנות מדבר שהם שותפים בו,  
וכן מבואר )מ"ז    או שזה נחשב שכל אחד נהנה מחבירו.

מ"ח( האם מותר להנות מדבר שיצא מרשות המדיר, או  
 מדבר שגדל מאותו הדבר שנאסר.

  -מה נכלל בנדר כשאמר לשונות מסוימים

מ"ט   ל"א,  )ל'  לשונות    –הגמרא  לבאר  מאריכה  ס"ג( 
רבים של נדר, מה בכלל דבריו, הן כשנדר מסוג אנשים 
הן   וכו'(,  מולים,  שבת,  שובתי  הים,  יורדי  )כגון  מסוים 
כשנדר מסוג מאכל מסוים )מבושל, דגים, דבר שיש לו 
שם לווי, ירק, בשר, וכו'(, והן כשנודר מדברים מסוימים  

ו'(, והן כשנודר עד זמן מסוים )עד הפסח,  )בית, עיר, וכ
 חודש, וכו'(.  

   -התרת נדרים ע"י חכם

הנדר,   את  להתיר  יכולים  הדיוטות  ג'  או  מומחה  יחיד 
כאשר הנודר אומר שאם היה יודע דבר מסוים לא היה  
נודר מעיקרא, ואם אינו מתחרט בנדר מעיקרו מפני שיש 

יו היה  שאם  פתח  למצוא  צריך  בנדר,  תועלת  דע לו 
שהנדר יביאו לדבר מסוים לא היה נודר, ויש כללים איזה 
דבר נחשב פתח )כגון אין פותחין בנולד,  מחלוקת אם  

 פותחים בחרטה(. 

   -הפרת נדרים ע"י הבעל או האב
אב מיפר נדרי בתו כשהיא קטנה או נערה, אבל בבוגרת  
נדרים  אלא  מיפר  ואינו  בבוגרת,  גם  מיפר  והבעל  לא, 

ונ תחתיו,  וגם  שנדרה  האב  גם  צריכים  המאורסה  ערה 
הבעל להפר. הפרה זו היא דווקא ביום ששמעו על הנדר,  
ואין הבעל מיפר אלא נדרים על דברים שבינו לבינה או  
את   לקיים  יכולים  והאב  הבעל  נפש.  עינוי  בהם  שיש 
הנדר, ויכולים להשאל לחכם על ההקמה ולהפר. הגמרא  

ע"י הבעל או  מאריכה לבאר פרטי הדינים בהפרת נדרים  
 צ"א(. –האב. )ס"ו  

 

 כל כנויי 
 

ב"נדרי איסור", והיינו  מסכת נדרים עוסקת    - סוגי הנדרים  ב. 

שאדם האוסר על עצמו דבר המותר הוא נאסר בדבר זה, ואפי'  
 ואיסור זה הוא רק לנודר ולא לאחרים,  אם זה דבר של אחרים,

]וכמו כן אדם יכול לאסור דבר שהוא שלו, על אחרים[. ויש 
 דבר שלו ענין נוסף בנדר שהוא "נדרי הקדש", והיינו להקדיש

או למזבח הבית  לנודר לבדק  ולא רק  לכולם  זה אוסר  ונדר   ,
נדרים   ומסכת  ב עצמו.  בנדרי הקדש אלא  נדרי אינה עוסקת 

 איסור, )ולשון חרם שייך גם בנדרי איסור(.

עיקר א'    : אפשר להחיל נדר בג' אופנים  -צורת החלת הנדר 
ע"י   נדר  שיחיל  או  עלי,  אסור  זה  דבר  שיאמר  והיינו  הנדר, 
התפסה שיאמר דבר זה אסור עלי כמו דבר אחר שהוא אסור, 
)ובזה צריך שאותו דבר יהיה דבר הנדור, והיינו דבר שנאסר 

דיבור,   עליוע"י  שנשבע  או  הקדש  או  קרבן  דבר כגון  ולא   ,
' " עד שידור שהוא אסור מצד עצמו, דכתיב "כי ידור נדר לד

עיקר  הוא  גם  התפסה  בלא  שנדר  הר"ן  שיטת  הנדור.  בדבר 
הנדר, אמנם דעת התוס' והרא"ש ועוד ראשונים, שנדר בלא 

כינויים, והיינו שאומר ב'  התפסה אינו מועיל אלא מדין ידות(.  

זה אסור  לשון דומה ללשון הרגיל, כגון שבמקום לומר דבר 
"קונח או  "קונם"  יאמר  כ"קרבן",  )ונחלקו עלי  "קונס",  או   "

ריו"ח ור"ל אם זה מועיל כיון שזה לשון נכרים, שכך הם מכנים  
בו קרבן שהוא מועיל, או  וכ"ש שנוסח אחר שמכנים  קרבן, 
לכו"ע  לר"ן  זה.  בלשון  שידרו  כדי  חכמים  שבדו  לשון  שזה 

גמור מדאורייתא.   נדר  הוי  למ"ד שזה לשון כינויים  ולרא"ש 
דות, והיינו שאינו אומר את כל יג'    (.שבדו חכמים הוי מדרבנן

הנדר,   שמחשבתו לשון  ניכר  זה  ומתוך  תחילתו,  את  אלא 
ואותו מקצת הוי כאומר כל הלשון, כמו מי שמטלטל    ,לידור

ולולא דין ידות לא הוי נדר מחמת כלי ע"י אחיזה בבית יד שלו,  
בשבועות   דאיתא  לבד,  להוציא  "המחשבה  צריך  בליבו  גמר 

     ".בשפתיו

בנדר    -כנויים מועילים  קונח כנויים  קונם  שאמר  כגון 

ולרא"ש    לר"ן היינו שאומר נכסים אלו עלי חרם,ובחרם    ,קונס

יים היינו חרק או וולשון כינ  .מחרים נכסיו או מקצתםאיירי ש
)חרמי גבוה הולכים לבדק הבית ומועלים בהם  חרך או חרף,  

ם לכהנים, ויש להם פדיה, וחרמי כהנים אין להם פדיה וניתני
ועד שלא הגיעו לכהנים מועלים בהם, ומשהגיעו לכהנים הרי  
הם כחולין לכל דבריהם, וסתם חרמים נחלקו תנאים אם הם  

לכהנים( או  הבית  ובנזירות  לבדק  פזיח, ,  נזיק  שאמר  כגון 

שא"צ  ובשבועה   מכאן  מוכיח  )הר"ן  שבותה.  שאמר  כגון 

ה חלה  להזכיר שם ד' בשבועה, שהרי אם הזכיר שם בשבוע
השבועה גם בלי לשון שבועה, וא"צ להגיע לדין כינויים, ואפי'  
במושבע מפי אחרים לא בעי שם, וכתב בשם הראב"ד דמ"מ  
אינו לוקה אלא בהזכרת ד', ושיטת ר"ת שמושבע מפי אחרים 

 בעי שם, ומושבע מפי עצמו לא בעי שם(. 

האומר לחבירו מודרני ממך מופרשני ממך   -ידות
ד:( שאני אוכל לך –)והוסיף לומר  מרוחקני ממך,  

ויש גורסים שאיני ולא שאני, ויבואר שאני טועם לך אסור,  

 ואם אמר מנודה אני לך ר"ע חוכך להחמיר.  להלן ד: .

 ביאור לשון וסדר המשנה
הוא  המשנה  וחרמים    לשון  כנדרים  נדרים  כינויי  כל 

האומר  כנזירות,  ונזירות  כשבועות  ושבועות  כחרמים 
למה  מבארת  הגמרא  אסור.  וכו'  ממך  מודרני  לחבירו 
שבועות   כינויי  דיני  את  גם  מזכירה  בנדרים  המשנה 
לפני   המשנה  נכתבו  חרמים  ולמה  ונזירות,  וחרמים 
ממך   מדרני  דין  את  מביאה  המשנה  ולמה  שבועות, 

נדר חל  שהא ולא מביאה מיד איזה  ידות  יסור חל מדין 
 מדין כינויים.  

הא דתני הכא בנדרים כינויי שבועה, משום שנדר   ב:

"איש כי ידור נדר לד' או ושבועה כתובים יחד בפסוק  

והרא"ש הביא את הפסוק "כל נדר וכל השבע שבועה". ר"ן.  

 ואגב שבועה תני חרם ונזירות.   שבועת איסר".

בנדרי  עליו  ופתח  החפצא  את  בהם  אוסר  ם שהוא 
והרא"ש כתב שעיקר הנדר הוא  ואומר אכילת ככר זה עלי. ר"ן.  

כמוהו  ונאסר  הנדור  בדבר  בחרמים    ,שמתפיס  וממשיך 
שגם בזה הוא אוסר את החפצא עליו, ואח"כ שנה  

ואומר שבועה שבועות שאוסר על עצמו את החפצא  

זה.   ככר  אוכל  שנשבעשלא  תשבע"  כי  "נפש  שלא   דכתיב 
נזיר  נעשה  אלא  עליו,  נאסר  היין  לא  ובנזיר  זה.  דבר  יעשה 

   וממילא נאסר ביין ובתגלחת ובטומאה.

כתב הר"ן    -דין נדר בלשון שבועה או שבועה בלשון נדר
שמוכח מכאן שאם החליף לשון נדר בשבועה או לשון שבועה 
בנדר אין בדבריו כלום, וכ"כ כמה ראשונים, ובירושלמי יש בזה 
מחלוקת ומשמע שההלכה שאין בדבריו כלום, אבל הרמב"ן  
כתב שנדר בלשון שבועה או שבועה בלשון נדר מועילים מדין  

  לישבע. ידות, כיון שפיו וליבו שווים לידור או  

מתני' בהמשך  דתני  של  כיון  בהכרח    דוגמא  ידות, 
נדרים   כנויי  כל  קתני  והכי  מחסרא  חסורי  דמתני' 

 כנדרים וידות נדרים כנדרים.  

 -למה הקדים התנא לפרש ידות לפני כינויים
דזימנין  ידות,  בתחילה  מפרש  בכנויים  דפתח  אף 
נוחלין   יש  )כגון  ברישא  דפתח  ההוא  מפרש 



אתומנחילים   מנחילים  הבנים,    אב  ולא  נוחלים  ויש 
אמו. את  ואסורות   האיש  לבעליהן  מותרות  יש  וכן 

כגון כהן הדיוט שנשא אלמנה ויש לו אח כהן גדול, ליבמיהן  

כה"ג שקידש ויש מותרות ליבמיהן ואסורות לבעליהן  

כהן הדיוט. לו אח  ויש  ולבונה   אלמנה  יש טעונות שמן 
ונות שמן ולא ויש טעמנחת סולת או מחבת או מרחשת,  

נסכים,לבונה   הגשה    מנחת  טעונות  דרומית  יש  בקרן 

שיניח כהן מתחת יד הבעלים  ואין טעונות תנופה    מערבית

ויש טעונות תנופה ולא הגשה ויניף, והיינו מנחת חוטא,  
וביכורים, ואשמו,  מצורע  של  שמן  לנחלה   לוג  בכור  יש 

פי שניים לכהן    ליטול  והיינו  ולא  פדיון,  טעון  הבא  שיהיה 

ויש בכור לכהן אחר הנפלים או בכור לאב שאמו כבר ילדה,  
ובכל אלו בכור לאם שלאביו כבר יש בניםולא לנחלה    .

מפרש ההוא דפתח ברישא( ואף היכא דלא אוושו 
ההוא  מפרש  וזימנין  יוצאה(.  בהמה  )במה  מילי 
במה  טומנין,  במה  מדליקין,  )במה  ברישא  דסליק 

יוצאה(,   לאשמואשה  שינה  מה  והתנא  קפידא  שאין  עינן 

  להקדים, ואין בזה משום "ותבחר לשון ערומים".

דאף שאין קפידא להקדים  ובאופן אחר מתרצת הגמ'    ג. 

שהתנא   מה שהתנא פתח בו, מ"מ כאן הסדר הוא בדווקא,
דאורייתא   בכנויים  בדברים פתח  להתחיל  התנא  דדרך 

והפשוטים דאתיין  הידועים  ידות  מפרש  והדר   ,
מדרשא. ותירוץ זה ניחא לריו"ח דס"ל כנויים לשון 

שבדו   לשון  הם  שכנויים  לר"ל  אבל  הם,  - נכרים 

שהיו  ,  כדי שלא יזכיר שם שמים לבטלה)חכמים    שחידשו

בקרבן מתפיסים  בנדר  המתפיסים  שהם  א(,  רוב  אע"פ  "כ 
רבה , ואד אינם פשוטים יותר מידות  , מ"מדאורייתאמועילים מ

מדרשה, דאתו  יותר  פשוטים  בהם  ידות  פתח  לא  , ולמה 

צ"ל דחסורי מחסרא וקתני ברישא כל ידות ובהכרח  
 ואח"כ כל כנויי.  כנדרים נדרים

 ידות היכא כתיבא 
כאשר מתוך חל אע"פ שהנודר לא סיים את דיבורו,    נדר

למדו   מנין  מבארת  הגמרא  כוונתו.  את  מבינים  דיבורו 
זה   ואגב  זה,  דין  נוספים  חכמים  דינים  מבארת  הגמרא 

   בנדרים ונזירות מהיכן למדום חז"ל.

אדם בני  בלשון  תורה  דיברה  דורשים    למ"ד  ואין 

דדרך אין דורשים מ"לנדור נדר",  אע"ג דאיכא למידרש,  

המקרא לכתוב המקור ואח"כ שם הדבר ופירושו, כמו לעשות 

דהא לא    מעשים, דדרך בני אדם לכפול דבריהם על דרך זה,
נזירות   ידות  לומדים  אלא  לנדור",  "נדר  כתיב 

להזיר",   "נזיר  זה, מדכתיב  מפסוק  לומדים  לא  )וכנויים 

דאם הם לשון נכרים לא צריך קרא, ואי הם לשון שבדו חכמים  
מקרא,   ילפי  מפסוק היכי  דברים  ב'  ללמוד  שא"א  מפני  וכן 

והוקשו נדרים לנזירות דכתיב "לנדור נדר נזיר  אחד(,  
שאם  ,  נזירות חלה על נזירותיר". ואי ס"ל שאין  להז

אמר הריני נזיר היום הריני נזיר היום צריך למנות ב' פעמים ל'  
, ולא אמרינן שכיון שהוא כבר נזיר לא חלה עליו נזירות, או יום

חמורה   שהיא  אף  שבועה  על  חלה  שאינה  משבועה  דנילף 

כתיב    מנדר, ולא  "להזיר"  מדכתיב  זה  דין  לומדים 
ואע"פ שאין חילוק בין הלשונות, מ"מ ה"ל למיכתב ור", "ליז

לכו"ע  נזירויות,  ב'  עלי  הרי  שאמר  דהיכא  ואף  בנדרים.  כמו 
מונה ס' יום, לא בעי קרא להכי, )ורק למ"ד דיברה תורה כלשון 
  בני אדם, דאייתר קרא ד"נזיר להזיר", לומדים מהיתור דין זה(.

ר בנדרים  , שעובוכן ילפינן מהיקש נדרים לנזירות
עובר משום "לא יחל שאם אמר ככר זה עלי משום בל יחל 

נדר להביא קרבן  ובל תאחר    דברו", משום בל   עוברשאם 

ושאב ובעל מפירים    ,""לא תאחר לשלמו  דכתיב   תאחר,
בעל מיפר נדרי עינוי נפש ודברים שבינו לבינה, דכתיב   נזירות

דכתיב  "ואם הפר יפר אותם ביום שמעו", ואב מיפר נדרי בתו

אותה", אביה  הניא  בנזירות    "ואם  הפרה  לומדים  )ואין 
אבל ידות ליכא למילף, כיון דאית  בבמה מצינו מנדרים,  

וכתב הרא"ש שאין הכונה  בהו מלקות, ואין עונשים מן הדין,  

נפש   עינוי  נדרי  זה  שנזירות  אלא  נדרים,  דשאני ללמוד 
ודין הוא שיפר אם לא קבע זמן,  נדרים שאין להם קיצבה  

והרא"ש כתב דדין הוא שלא כדי שלא תצטער לעולם. ר"ן.  

משא"כ נזירות דסתם נזירות ל' יום, תתגנה על בעלה,  
שנדרי  דכיון  יום,  ל'  יהיה  נדר  שסתם  מנזירות  לומדים  ואין 

  ד:(. הקדש הם לעולם, עדיף להקיש נדרים זה לזה.

כלש תורה  דיברה  ליה  דלית  אדםולמ"ד  בני   ון 
נזירות  ומקיש  נדר"  מ"לנדור  בנדרים  ידות  יליף 
על   חלה  שהנזירות  להזיר"  מ"נזיר  ויליף  לנדרים, 

  דאף שהוא נזיר יכול להזיר עוד.הנזירות, 

מ"להזיר",במערבא    ג: תרתי  דורשים  שאין  אית    ס"ל 

דס"ל לא דיברה תורה כלשון דיליף ידות מ"לנדור נדר",  

אדם לבני  נזירות  ומקיש  לומדים    נדרים,,  להזיר"  ומ"נזיר 
ומ" נזירות,  היוצא מפיו יעשה" לומדים  כל  שנזירות חלה על 

היוצא   "כל"  כיון שלא חל  כולו,  הותר  שנדר שהותר מקצתו 

ידות מ"ככל היוצא מפיו יעשה",   מפיו.   ואית דיליף 

דכיון שהוא מקצת הנדר מפיו הוי כהוציא "כל" הנדר "מפיו"  
תורה כלשון בני אדם, וכן לומדים    וס"ל דיברה  ולכן "יעשה",

   מהמשמעות שנדר שהותר מקצתו הותר כולו.

כתב הר"ן שכמו שמילתא דאתיא בקל וחומר טרח וכתב לה 
לה  וכתב  דטרח  אפשר  בהקישא  דאתיא  מילתא  ה"ה  קרא, 
ואיכא למידרש מהקישא,  היכא דכתיב הקישא,  ומ"מ  קרא, 

 אחר. ומהיתור ללמוד דבר אחר, לומדים מהיתור דבר 

   -דברו יחל לאמתי שייך איסור 

אם נדר שיאכל ככר זה ולא אכל עובר על   -בנדרים
 "לא יחל דברו". 

אף שמיד כשאמר הריני נזיר נעשה נזיר    -בנזירות
הקש לנדרים  הועובר על איסורי נזיר, מ"מ לומדים מ

עובר על בל יחל, לעבור עליו בשנים, גם בנזירות  ש
ואף שבנדרים שמשם לומדים נזירות יש רק לאו אחד, מ"מ  
הכא בעל כרחך הקישן הכתוב לכל מה שאפשר להקיש אותם, 
נדרים מנזירות  ומה שאין לומדים  לגמרי.  אע"פ שאינו שוה 
שיהיה בנדרים איסור "בל יאכל", משום שבנזירות אסור רק  

 ים כל אכילה אסורה.אכילת ענבים, ובנדר

 איסור בל תאחר בנזירות
ששייך לעבור בנזירות על איסור בל תאחר,  לעיל נתבאר  

ודבר זה נלמד מדכתיב בנדרים "כי תדור נדר לד' אלוקיך  
מסוים   זמן  מלהתעכב  איסור  שזה  לשלמו"  תאחר  לא 
מלהביא את הקרבן. הגמרא דנה מתי שייך לעבור על בל  

, או  או שהנזירות חלה מיד  תאחר בנזירות, שהרי בסתמא
  שאינו מחויב כלל לקבל על עצמו נזירות.

נזירכשאומר   אהיה  עובר,    לכשארצה  שהרי  אינו 

 התנה לכשירצה ואינו רוצה.

נזיר ואם אמר   להיות  עלי  גוונא  הרי  כהאי  , אע"פ שבקרבן 
בבל תאחר, שאני התם דמחוסר מעשה ההבאה, אבל  עובר 

חלה הנזירות מיד, וממילא אין כאן הכא שיכול להיות נזיר מיד  
 איחור.

כשאומר   עובר  עד  לרבא  העולם  מן  אפטר  לא 
, דחייב לקבל הנזירות תיכף, כמו בכהן שאהיה נזיר 

מיתתו שאסורה  קודם  שמגרש אשתו שעה אחת 
ואף דאינו דומה לגמרי, דבכהן בתרומה מיד שמא ימות,  

כא  אם אכלה ולא מת בעלה לא עברה איסור, והכא לאלתר אי
בל תאחר, שאני הכא שבכלל דבריו שימנה נזירות באופן שאין  
חשש שלא יספיק למנות נזירות לפני שיפטר מן העולם. ואף  
שבנדרים אינו עובר בבל תאחר אלא אחר ג' רגלים, שאני התם  
נזיר מיד(,   גוונא הוי  )והכא בכהאי  שאמר הרי עלי, בסתמא, 

מי  קרבן  להביא  עלי  הרי  כאומר  הוי  הכא  בל אבל  דאיכא  ד, 
 י אחררק  אבל שיטת הרא"ש שגם כאן עובר  תאחר מיד. ר"ן.  

ג' רגלים, דכיון שיש חשש שמא ימות ולא יוכל לקיים דבריו 
יש לו לקבל נזירות מיד, ואף למ"ד שבכהן לא חוששים שמא  
נזירות חיישינן. והביא הרא"ש   ימות, הכא לזמן מרובה דימי 

ברת שהנזירות חלה  שיש סוברים שהגמ' שואלת על רבא וסו

כתב  עוד  קבלה.  בלי  נזיר  שיהיה  מסתבר  שאין  וכתב  מיד, 
אסור  מיתתי  קודם  יום  ל'  נזיר  הריני  יאמר  שאם  הרא"ש 
אינו   אבל  ימיו,  כל  נזירות  בספק  הוא  והרי  מיד,  יין  לשתות 

   לוקה.

ב' שנים וכתב הר"ן שאם אמר   נזיר קודם שיעברו  ,  אהיה 
בא העמיד באופן אחר כדי איכא בל תאחר לאחר ג' רגלים, ור

 ללמד מתי עובר מיד.

קיבל לרב אחא בר יעקב עובר בבל תאחר אם    ד. 

. ואף שיש מחלוקת נזירות כשהוא בבית הקברות
ובפשטות אם לא  בנזירות זו, אם חלה הנזירות לאלתר,  

נזירות כשיוצא מבית הקברות,   חלה מיד צריך לחזור ולקבל 
ולהרא"ש  )ולפי זה להר"ן עובר בבל תאחר אם לא יצא מיד,  

הרי אמר מר בר רב אשי   עובר אם לא נטהר ג' רגלים(,
מיד,   הנזירות  חלה  נזירות שלכו"ע  ולקבל  לחזור  וא"צ 

נחלקו אלא לגבי מלקות  כשיוצא,   יולא  ין  שאם שתה 

 אם התרובבית הקברות לריש לקיש אינו לוקה, ולריו"ח לוקה  
בו לצאת ולא יצא, וכמ"ד לאו שאין בו מעשה לוקין עליו, אי 

וא"כ לכו"ע ליכא בל תאחר על   נמי נ"מ אם יש איסור מלקות,

מ"מ איכא בל תאחר על גוף הנזירות, שהרי הוא נזיר מיד,  
הנזירות   את  שמאחר  נזידמה  זה  ולפי  ר  טהרה. 

אף שעובר על "לא יטמא", ועל "על  שטימא עצמו במזיד  

יפלו",   הראשונים  "והימים  וכתיב  יבוא",  לא  מת  נפשות  כל 

בל תאחר.    נמי  ולוקה עובר    מ"מ אם  על  לוקה  ולרא"ש 

אם  אף  לוקה  במזיד  ואם שהה  רגלים,  ג'  בטומאתו  נשתהה 
 נטמא באונס.

תאחר   בבל  עובר  איקא  דרב  בריה  אחא  אם לרב 
דכתיב , לר"א דס"ל שתגלחת מעכבת  חתואיחר תגל

דמים, והרצאת  והיינו אחרי תגלחת  יין"  הנזיר  ישתה    "ואחר 
ומותר ביין מיד  ואף לרבנן שמצות גילוח אינה מעכבת  

קרבנותיו  שאיחר  כשהביא  משום  תאחר  בבל  עובר   ,
 המצוה.

תאחר   בבל  עובר  מרי  דרב  בריה  זוטרא  אם  ולמר 
  . לה חטאת ושלמיםעו  להביא קרבנותיו  ג' רגלים  איחר

ואף שלומדים איסור בל תאחר בחטאות ואשמות 
ידרשנו"   נדר",מ"כי דרוש  "כי תדור  בכלל  מ"מ   שאינם 

מיוחד  פסוק  צריך  בנזיר,  מיוחדת  קולא  שיש  כיון 
 שעובר בבל תאחר.  

  -מה הקולא המיוחדת בנזיר 

האומר הריני  אין לומר שהחידוש הוא מה שאפי'  
נזירותדינ  נזיר לכלנזיר מן חרצן הוי   , שהרי ר"ש י 

, ועוד בסתמא  והיינוסובר שאינו נזיר עד שיזיר מכולם  
 דחידוש זה אינו קולא אלא חומרא. 

בנזיר היא,    ד: גילח על אחת  אלא הקולא  שאם 

שלמים  מקרבנותיו או  עולה  או  ומותר ,  יצא  חטאת 

 לשתות יין או ליטמא למתים, וישלים קרבנותיו.

שא"א לידור שהקולא היא מה    הגמראעוד מתרצת  
נזיר חטאת  נזיר  להביא  אינו  הוא  והגמ'  אם   שאלה , 

ונקראות כך משום  )והיינו כל החטאות  שגם חטאת חלב  

א"א שרוב שגגת כרת שהאדם נכשל היא ע"י אכילת חלב(,  
לידור להביאה, ומ"מ בחטאת זו עובר על בל תאחר, 
 והגמ' כאן מתרצת דשאני חטאת חלב שהיא באה

כיון  לכפרה,   קלה,  שהיא  אע"פ  תאחר  בבל  שעובר  וי"ל 

על   אינה  נזיר  חטאת  אבל  עליו,  לכפר  כדי  להביאה  שמצוה 
חטא, ואין מצוה להתיר עצמו ביין, ואפי' למ"ד נזיר חוטא הוא,  
אינו חוטא גמור, ועיקר הקרבן לא אתי לכפרה. )ובאמת אפשר 

ף,  ללמוד במה הצד מחטאת חלב ושלמים, אלא דהקישא עדי

דהו(. כל  פירכא  פרכינן  הצד  במה  יולדת   דעל  וחטאת 
בבל תאחר   עליה  עובר  לכפרה  אע"פ שאינה באה 

קדשים,   לאכול  לו  מתירה  שהיא  ואכילת  משום 

קדשים היא מצוה, כגון אכילת פסחים שגם אשה חייבת. ר"ן. 



והרא"ש כתב שבכל אכילת קדשים יש מצוה דכתיב "ואכלו  
ואף    כדי שלא יבוא לידי נותר.  אותם אשר כופר בהם", אי נמי

למ"ד שיולדת היא חוטאת משום שכשכורעת לילד נשבעת 
שלא תיזקק לבעלה, מ"מ עיקר הקרבן אינו בא על חטא, שהרי  

 מביאה חטאת אף אם יודעת שלא הרהרה בדבר כלל.

 שאין מוכיחות  ידים 
למדה מהפסוק ג.  לעיל  סיים את    הגמרא  שנודר שלא 

וונתו לנדר, הנדר חל מדין "ידות".  דיבורו, ואנו מבינים שכ
ודין זה נאמר ב"ידים מוכיחות", והיינו כאשר מוכח מתוך  

כגון האומר אהא )אהיה(    דיבורו שכוונתו לאסור דבר זה,
אבל כאשר אין   ונזיר עובר לפניו, שודאי כוונתו לנזירות,

ואין נזיר מוכח כלל מה כוונתו לאסור, כגון האומר אהא  
לפניו,   הנזירות. עובר  חלה  לא  לתענית,  כוונתו  דשמא 

שאין   בידים  הדין  מה  מחלוקת  מביאה  להלן  והגמרא 
, מוכיחות, והיינו שיש רק קצת הוכחה מה כוונתו לאסור

חלה  כגון האומר אהא ולפני כן היה נזיר עובר לפניו, האם  
 הנזירות )וה"ה בנדר( או לא.

מופרשני  ממך  "מודרני  אמר  שאם  במתני'  איתא 
ממך מרוחקני ממך שאני אוכל לך שאני טועם לך  

 אסור".

שבמודרני ממך או במופרשני ממך   שיטת שמואל
או במרוחקני ממך איירי דווקא באומר שאני אוכל 

לך,   כלל, דאפי'  לך שאני טועם  אינו אסור  זה  בלא  אבל 

ואם אמר רק שאני אוכל או רק ם שאין מוכיחות לא הוי.  ידי
אסור טועם,  לפרש   לכו"ע  שאני  דאין  קונם,  אמר  שלא  אף 

כוונתו שיאכל, דא"כ למה אמר "שאני", ובהכרח כוונתו שמה  
שיאכל משלו יהיה איזה דבר, ומאי ניהו קונם, ומהאי טעמא  
יד לשבועה. וכתב יד לנדר שאוסר את החפץ עליו, ולא   הוי 
בהכרח  ולדבריהם  יו"ד,  עם  אוכל  שאיני  גורסים  שיש  הר"ן 
וכשהזכיר  נדר,  ולא  שבועה  הוי  דאל"כ  קונם,  שהזכיר  איירי 

יד לנדר, ככל נדר שאמרו בלשון שבועה.   הוי  והרא"ש  קונם 
 כתב שאם אמר שאיני אוכל אין לנדר מקום לחול עליו.   

הגמ' מוכיחה מב' ברייתות שמודרני ממך וכד' אסור 
 בלי שאמר שאני אוכל או שאני טועם. אף 

וכדו'   רוצה לבאר שכוונת שמואל שבמודרני  הגמ' 
אוכל  שאני  ואמר  הוסיף  אם  ורק  אסורים,  שניהם 
וכדו' הוא אסור וחבירו מותר. וכמו שאמר רבי יוסי 
ברבי חנינא שהאומר מודרני הימך שניהם אסורים,  

ו ומנכסיך,  ממך  מודרים  ונכסי  שאני  כוונתו  א"כ  דמפרשים 
להנות  יכולים  אינם  נכסיו  שהרי  בו,  אסור  שחבירו  בהכרח 

וכתב הרא"ש שמודרני ממך משמע מלהנות לך ושגם  מחבירו.  
הנאתי מודרת ממך. אי נמי משמע שאני בדל ממך מכל וכל, 

 שלי שלי ושלך שלך.

הגמ' מביאה מתני' לקמן שמבואר בה שהאומר   ה. 

הריני עליך חרם רק הוא אסור, והאומר את עלי חרם  
רק חבירו אסור, ורק אם אמר הריני עליך חרם ואת 
עלי, שניהם אסורים. וא"כ בהכרח שרבי יוסי ברבי  
חנינא אמר שבאומר מודר אני לך שניהם אסורים,  

הימך הוא אבל במודרני    ד"לך" משמע לך ומשמע משלך,
שכוונת  למימר  ליכא  וא"כ  מותר.  וחבירו  אסור 
שמואל שבמודרני הימך בלא שאני אוכל לך שניהם  

 אסורים. 

אסור  ממך  שבמודרני  שמואל  שכוונת  לומר  ואין 
בהנאה,   ידים,אפי'  הויין  מוכיחות  שאין  אבל   דידים 

באומר שאני אוכל לך אסור באכילה ומותר בהנאה. 
 שהרי היה לשמואל לומר כך להדיא.

הגמ' מודרני   מסקנת  אמר  שאם  שמואל  שכוונת 
די"ל  לאיסור,  שכוונתו  משמע  אין  וכדו'  ממך 

ומ"מ אף לדבר עימו  שבמודרני כוונתו שלא ידבר עמו,  

דים  ס"ל דיד,  דיותר משמע לאסור הנאה מלאסור דיבור  מותר,

הו לא  מוכיחות  ידים,דאין  שלא   יין  כוונתו  ובמופרשני 
יעשה עמו משא ומתן, ובמרוחקני כוונתו שלא יכנס 

אמותיו,   אסור לד'  לשמואל  אפי'  שבמודרני  סוברים  ויש 

לדבר עימו, ובמופרשני אסור לעשות איתו מו"מ, ובמרוחקני 
 אסור להכנס לד' אמותיו, ורק באכילה אינו נאסר. 

מב  ה: שמואל  ולפ"ז  בדברי  לתנא  ואר  דס"ל 

ידים הויין  לא  מוכיחות  שאין  דידים  ,  דמתני' 
והיינו כשיטת רבי יהודה, שאמר שבגט צריך לכתוב 

מינאי   לכי  דיהוי  פטורין  ודין  וגט  תירוכין  ספר 
שאם לא כתב "ודין" שמא כוונתו לגרש ואיגרת שבוקין,  

לא , ואם לא כתב "מינאי" שמא  והגט הוא רק לראיהבדיבור  

הרי את מותרת לכל  ואין מספיק לכתוב    הוא המגרש,
שאין   אדם שידים  לרבנן  דס"ל  חכמים,  כשיטת 

מוכיחות הויין ידים, ומתני' כר"י כמבואר ממה שאין 
אוכל   "שאני  באומר  אלא  באומר לךנאסר  אבל   ,"

 שאני אוכל לא נאסר. 

ואיירי   קתני,  חדא  שמתני'  סובר  שאף ששמואל  הר"ן  וכתב 
י ממך שאני אוכל, מ"מ הוי ידים שאין מוכיחות, שאמר מודרנ

והרא"ש ביאר דשמא כוונתו שאם יאכל היום יהיה מודר ממנו.  
ואם   אוכל,  שאני  באומר  דאיירי  ר"ת  בשם  ממיץ  ר"א  בשם 
ידים שאין מוכיחות הויין ידים היה נאסר במי שמדבר אליו או  

  שמפציר בו לאכול. 

כר"י, כיון דמתני'   שמואל עצמו סוברכתבו הרא"ש והר"ן שו
כר"י, וכן מבואר ממה ששמואל סובר שהאומר אהא איננו נזיר 
אהא   כוונתו  דילמא  דאל"כ  לפניו,  עובר  נזיר  כשהיה  אלא 
את  הרי  אמר  לא  אם  מקודשת  אינה  ובקידושין  בתענית, 
מקודשת "לי", ולגבי גירושין מסתפק הר"ן אם לשמואל צריך  

את   בהרי  גם  שמגורשת  או  ודין,  אדם  שיאמר  לכל  מותרת 
 משום שאין אדם מגרש אשת חבירו. 

כשמואל שבמודרני ממך אין נאסר בלא שאני אוכל  והלכה  
שניהם   לך  שבמודרני  חנינא  ברבי  יוסי  רבי  דאמר  והא  לך, 
אסורים ובמודרני ממך הוא אסור וחבירו מותר, איירי שאמר 
מודרני לך מאכילה, דקיימא לן כרבא דידים שאין מוכיחות לא 

 ין ידים. הוי

שאין  ידים  בדין  ורבא  אביי  מחלוקת 
  -מוכיחות

  הויין ידים.לאביי 

ידים,    רבאל הווין  לעשות לא  להזיר"  "נזיר  דכתיב 
ידות נזירות כנזירות, וממילא כמו שבנזירות בעינן  

הפלאה.   בעינן  בידות  אף  מפרש הפלאה,  הר"ן 

שהפלאה בנזירות עצמה היא שאם ראה את חבירו ואמר הריני  
נזיר אם זה נזיר, דס"ל לר"ט שאע"פ שנודע אח"כ שהוא נזיר 

פלאה, והפלאה  אין האומר נזיר, כיון שבשעת אמירה ליכא ה
ולרבנן דסוברים  יהיו מפורשים,  היינו שהידות  נזירות  דידות 
בידות  אלא  הפלאה  דין  אין  נזיר,  הוא  גם  נזיר  חבירו  שאם 

והרא"ש מבאר שכיון שמרבים ידות נזירות, מסתמא  נזירות.  
דינם כנזירות עצמה, וכמו שבאומר הריני נזיר יש כאן הוכחה  

 גמורה. גמורה, ה"ה בידות בעינן הוכחה  

הנ"ל לגבי    אביי רצה לומר שדבריו הם אף לר"י  ו. 

נוסח הגט, דדווקא בגט צריך שיהיה ידים מוכיחות, 
דכיון שהיתה אשתו אינה כרותה    בעינן כריתותמשום ד

אמנם אביי חזר בו מדבר זה,   .ממנו אלא בהוכחה גמורה
מר הרי זו חטאת לא אמר  דאיתא בברייתא שאם א

 אע"פ שהיה מחויב חטאת   דבה,דאין חטאת באה נ  כלום
מוכיחות שאין  ידים  באשם    ,והוי  אשם וכן  בפירש  והיינו 

אבל    ודאי, אבל סתם אשם בא בנדבה )ונקרא אשם חסידים(.
והיה מחויב חטאת דבריו   זו חטאתי  הרי  אם אמר 

ומב הווין וקיימים,  לא  מוכיחות  שאין  דידים  אר 
 וצריך לאוקמי כר"י.  ,ידים

אמנם דברי רבא הם אף לרבנן, ומה שבגט מספיק 
לכתוב הרי את מותרת לכל אדם, הטעם הוא משום 

ולכן הוי ידים מוכיחות. דאין אדם מגרש אשת חבירו,  

רשב"א. והר"ן סובר דלא הוי ידים מוכיחות, כיון שהדיבור אינו  
 מוכיח ורק הענין מוכיח, ולכן אע"פ שהלשון אינו מוכיח מהני.

הל ואע"ג    כהולענין  כרבנן,  מינאי,  בגט  לכתוב  דא"צ  י"א 
דקיימא לן כרבא, שאני גט דאין אדם מגרש אשת חבירו, ומ"מ  

איפשטא דלא  בעיא  דהוי  ודין,  בגט  לכתוב  בפרק   בעינן 
וי"א  המגרש דר"י.  טעמיה  מסתבר  יותר  שבזה  דאפשר   ,

 שהספק הוא גם במינאי, ובעינן לכתוב גם ודין וגם מינאי. 

אסור   ,וכגון שהיה ככר מונח לפניו  עלי   האומר הרי זה
קרבן.  מתפיס ב באותו הדבר, מפני שלשון זה הוא יד ל

הגמ' רצתה להוכיח מכאן שאם לא אמר עלי מותר, 
דידים שאין מוכיחות לא הויין ידים, והגמ' אומרת 
די"ל  אסורים,  שניהם  עלי  אמר  לא  שאם  שי"ל 

וכיון שידים שאין מוכיחות הויין  שכוונתו הרי הוא הקדש,  

והרא"ש כתב הטעם דככר אינו   ידים, אית לן למינקט לחומרא.
 .ראוי למזבח

 ידים בדינים אחרים   דין
דה בכמה  דנה  )קידושין  יגמרא  אמירה  ע"י  שחלים  נים 

וזימ הפקר  צדקה  בהם  ו פאה  גם  האם  הכסא(,  לבית  ן 
לא   כאשר  גם  שלם  לדיבור  להחשיב  ידות  הדין  נאמר 

 סיים את הדיבור, או לא.

השני   ו: הדבר  על  אמר  אם  דלהלן  האופנים  בכל 

נמי לשון   הדבר   והדין  ודין  גמור,  דיבור  הוי  וכדו', 
 השני כדין הדבר הראשון. 

לאשה הרי    היכא שאמר  רב פפא מסתפק  -קידושין
ונתן לה ב' פרוטות, )שאם נתן פרוטה לכל את מקודשת לי,  

 רתה "ואת", די"ללחב  ואמר  אחת ודאי שהיא מקודשת(,
, האם יש יד לקידושין, כוונתו לומר "ואת חזאי"ש

מצ במה  לה  דלומדים  שניחא  שאמרה  ואיירי  מנדרים,  ינו 
במקום   אפי'  לחברתה  שליח  נעשית  ואשה  בקידושין, 

צרה, לה  לא    שנעשית  דאפי'  או  דחמירי  נדרים  דשאני 

בדיבורא בעלמא חיילי, משא"כ קידושין שצריכים כסף שטר 
והרא"ש מבאר שהספק הוא אם קידושין דומים  או ביאה. ר"ן.  

, שמתפיס בדברים הנדוריםש,  לנדרים דנדרים הם לשון הקד
או  כהקדש,  אכו"ע  לה  דאסר  הקדש,  לשון  זה  קידושין  וכן 

, והרי אף נזירות לא דבריםדילמא שנדרים וקידושין הם שני  
הקש.   בלי  מנדרים  לומדים  ביד היינו  אפי'  הוא  הגמ'  וספק 

דאם אינו מוכח שכוונתו לקידושין  מוכיח, והכא הוי יד מוכיח,  
שבמודרני ממך אם יש ספק אם כוונתו  לא הוי יד כלל, וכמו  

לאסור הנאה לא הוי יד, ומ"מ אף שמוכח שכוונתו לקידושין 
 .  שייך לפרש כוונתו ל"ואת חזאי"

ולא נחלקו   הא דבגיטין פשיטא לגמ' לעיל שיש יד  -בגירושין 
, שאני גט שיש בו מעשה של נתינת אלא ביד שאינו מוכיח

 הגט, והוי טפי מיד. 

דהוקשה    - בשבועה לשבועה,  יד  יש  שודאי  )ז.(  הר"ן  כתב 
  שבועה לנדר, דכתיב "איש כי ידור נדר או השבע שבועה".

"הדין   עוד  -בפאה דאמר  היכא  פפא  רב  מסתפק 
והדין",    ערוגה(-)  וגיאא פאה  יד  ליהווי  שאין  את"ל 

כיון  האם יש יד לפאה    שלא הוקשו לנדרים,לקידושין כיון  
פאה   דכתיב  שהוקשה  תאחר  בל  לענין  לקרבנות 

דבכולהו כתיב את העני  "מעמך" זה לקט שכחה ופאה  

ואף שאין היקש   אפי' ביד מוכיח,, או שאין יד לפאה  עמך

למחצה, שאני פאה שאינה כתובה אלא נלמדת מדרשה. )וכן 
דווקא לבל תאחר הוקש  והרא"ש כתב ש להלן גבי צדקה(. ר"ן.  

להקישם שא"א  דברים  כמה  יש  שהרי  דברים,  לשאר   . ולא 
יכול לעשות כל שדהו  ש  )ומספק זה מוכח אדם 

שהרי אם באוגיא ראשונה אין שיעור פאה ודאי כוונתו ,  פאה

והרא"ש מבאר דאיירי שעשה את כל השדה פאה, לפאה. ר"ן.  
שהערוגה   כוונתו  אין  ודאי  לעצמו  השאיר  השניה  דאם 

להוצאות ביתו, שהרי יש לו עוד ערוגות, והוי כאילו אמר ואת 

ובברייתא לומדים דין זה מדכתיב "פאת שדך"   נמי.
ואע"ג דכתיב "לא תכלה" שמשמע .  ולא כתיב "פאה שבשדך"

אחת  שיבולת  שקצר  היכא  מ"מ  לקצור,  התחיל  שכבר 



פאה.   השדה  כל  את  לעשות  ויכול  בפאה,  השדה  נתחייבה 
 ירושלמי(. 

מסתפק רב פפא היכא דאמר "הדין   עוד  -בצדקה  ז. 

זוזא לצדקה והדין", די"ל שכוונתו שהזוז השני יהיה 
מעותלהוצאה,   לו  אין  גמר    אחרים,  דשמא  שלא  אלא 

כיון שהוקשה לקרבנות  יד לצדקה  יש  דיבורו, אם 
ולא   לפאה  יד  שאין  או  צדקה,  זו  "בפיך"  דכתיב 

תאחר.   בל  לדין  אלא  ה הוקשו  שהספק  את"ל  י"א  וא 

שיש יד לפאה, האם פאה חמורה כיון שהאדם חייב בה בע"כ, 
או לא. והר"ן סובר שגם בצדקה אדם חייב בע"כ, ואף שאין  
חייב בהכל, הרי גם בפאה אינו מחויב להפריש את כל השדה,  

 ולכן כתב הר"ן שהספק בצדקה אינו שייך לספק בפאה. 

יש    דאין הקש למחצהואת"ל יש יד לצדקה    -בהפקר
להסתפק אם יש יד להפקר, דאין הקש למחצה, או 
אף   ראוי  שהוא  הפקר  דשאני  להפקר  יד  שאין 

 לעשירים מצדקה שאינה ראויה אלא לעניים. 

אם  ו מסתפק  הכסארבינא  לבית  לבית    זימון  או 
וספק הגמ' אם  שיהיה אסור לקרות בו ק"ש,    המרחץ מועיל

בית רבנן עשו הרחקה לאסור גם יד, דמדאורייתא אסור רק  

קדוש", מחניך  "והיה  דכתיב  עצמו,  ואת"ל   הכסא  לא,  או 
י היכא דאמר "הדין ליהו  ש להסתפק ועיל יזימון מש
 ת הכסא והדין", אם יש יד לבית הכסא או לא.בי

בספק נשארת  יד .  הגמ'  יש  בקידושין  הלכה  ולענין 

לחומרא, וכן בפאה ובצדקה, וכתב הרמב"ן שהטעם שיש יד  
קו דאיסורא לחומרא, והר"ן חולק לצדקה הוא משום דכל תי

וסובר שספק ממון עניים הרי הוא כספק ממון, דאזלינן ביה  
לקולא לנתבע. ולגבי הפקר ודאי הוי ספק ממון ולקולא. ולגבי 

    בית הכסא הוי ספק דרבנן ולקולא.  

 לשונות נדוי בנדרים 
]שאני שהאומר לחבירו מרוחקני ממך   נתבאר במתני' ב.
הנודר   לך[  ר"ע אוכל  מנודה  לשון  ולגבי  בהנאה,  נאסר 

והגמרא   לנדר.  ולא  לנדוי  כוונתו  דשמא  להחמיר  חוכך 
מבארת באיזה לשון יש ספק, ובאיזה לשון ודאי כוונתו  
לריחוק והנדר חל, ובאיזה לשון ודאי כוונתו לנדוי ולא חל  

 נדר, ואגב זה מבארת הגמרא כמה מדיני נדוי. 

איתא שר"ע חוכך   ב.  במתני'מנודה אני לך האומר 
חוכך היינו מסתפק וחוכך בדעתו, או שהכונה  בזה להחמיר,  

או שהכונה שמתוך שאין הדבר פשוט  מטעים לחיכו להחמיר,  
להתר או לאיסור הוא חוכך בשפתיו ושותק, ומתוך כך מבינים  

דלא ,  אינו לוקהוהגמ' מדייקת ש  שהוא מחמיר בדבר.

הוא ודאי יד יש  היה ודאי אלא ספק. )ומבואר מכאן שדבר ש
   בו מלקות(.

, בדבר זה  רב פפא ורב חסדאהגמ' מביאה שנחלקו  
 " אסורשאני אוכל לך  נדינא ממךלרב פפא באומר "

ר"ן. לכו"ע   ממך.  מופרשני  כמו  הרחקה  לשון  דזה  ולוקה, 

והרא"ש כתב שנדינא משמע נדר ולא נדוי, אי נמי בבבל המון  

 משמתנאוב  י.העם היו קורים לנדוי דווקא שמתא ולא נדו
אע"פ שאמר שאני אוכל לך, דאינו לשון נדר לכו"ע    מותר

לר"ע   שאני אוכל לך,  מנודה אני לךוב,  אלא לשון שמתא
וסבר  דס"ל שלשון זה משמע ריחוק ומשמע שמתא,  ספק  

ולרבנן    ר"ע דכיון דלא אפקיה בלשון שמתא אין דעתו לנדוי,
   דס"ל שהוא לשון שמתא.מותר 

חסדא   ו  במשמתנאולרב  ספק פליגי  דכיון    לר"ע 

הנאה לאסור  כוונתו  המנודה  מן  דלית    ,שפורשים  ואמר 
לר"ע.   לך  דחש  אוכל  שאני  ממך  דבנדינא  כרבנן,  והלכה 

אסור ולוקה, ובנדינא ממך בלא שאני אוכל לך שרי, ובמנודה  
אני לך שאני אוכל לך או במשמתנא ממך שאני אוכל לך נמי  

ך אסור אף אם לא אמר שאני  הרא"ש כתב שבנדינא ממ שרי. 
אוכל לך, מפני שזה לשון מתנודד אני ומובדל ממך. )ובפסקים  

 כתב הרא"ש כדעת הר"ן(. 

ואיתא בירושלמי שבמנודה לך ר"ע חוכך להחמיר לאסור את 
הר"ן   וכתב  כמנודה,  עצמו  שעשה  כיון  בי"ד,  כנדוי  נכסיו  כל 

בסוגיי שהרי  לסוגייתנו,  שייכים  אינם  הירושלמי  תנו  שדברי 
מבואר שבמשמתנא מותר לכו"ע, אף שזה לשון נדוי. והביא 
בי"ד   בר שמואל שמנודה שנידוהו  ברוך  הר"ן ששיטת הר"ר 
אסור להנות מנכסיו, אבל נידהו הדיוט לא, והר"ן עצמו סובר  
בי"ד   של  בחרם  אבל  אסור,  הגדול  בי"ד  של  בחרם  שרק 

   בעלמא אין נכסיו נאסרים. 

 מדיני נדוי 

מי שנדוהו בפניו   -נדוי שלא בפני המנודההתר    ז:

י"מ מפני שנדוי בפניו אלים    אין מתירים לו אלא בפניו

טפי, וכתב הר"ן דלא נהירא, אלא הטעם משום חשד, שאם  
לא ינהגו בו נדוי והוא לא ידע מההתרה יבוא לחשוד בהם, ולפי  
זה אם הודיעהו מההתרה מותר, ואף אם לא הודיעוהו מותר 

ההתרה  והרבדיעבד.   חלה  לא  זה  טעם  שלפי  כתב  א"ש 
בדיעבד. והרא"ש עצמו מפרש שהטעם משום כבוד המנודה,  

בפניו. שלא  אף  ההתרה  חלה  ש  ובדיעבד  נדוהו  לא ואם 
דליכא חשדא, דיאמר בפניו מתירים לו אף שלא בפניו,  

 שהתירו שלא בפניו כמו הנדוי עצמו. 

  השומע הזכרת ד' מפי חבירו   -נדוי בהזכרת השם
חייב    המזכיר עבר משום "את ד' אלוקיך תירא",, שלבטלה

אף שכל מי שאינו עושה כשורה צריך לנדותו, מ"מ  ו  לנדותו,

ש  טפי  חמיר  עצמוהכא  הוא  נדהו  לא  להיות  אם    ראוי 
כל מקום שמצויה הזכרת השם מצויה מפני ש  בנדוי,

עניות,   המקום  שם  "בכל  למצוה  השם  הזכרת  גבי  דכתיב 

וברכה היינו עושר אליך וברכתיך",  אשר אזכיר את שמי אבוא  
וא"כ הזכרה לשוא גורמת   ,"וברכתיך בכל מעשה ידיך"דכתיב 

עניות. אי נמי כתיב גבי שבועת שקר "וכלתו ואת עציו ואת 
אבניו", ובתמורה הגמ' מדמה הזכרת השם לבטלה לשבועת 

כל כמיתה  חשובה  ועניות  שקר. מתו  "כי  )דכתיב   ,
ואיירי בדתן ואבירם,   ,האנשים המבקשים את נפשיך"

והם לא מתו ממש, שהרי בכל מקום שנא' נצים ונצבים אינם  
שגם   ואף  קורח,  של  במחלוקתו  היו  וכן  ואבירם,  דתן  אלא 
סומא חשוב כמת, הא כתיב בהו "העיני האנשים ההם תנקר", 
וליכא למימר שהיו מצורעים, דכתיב בהו "בקרב כל ישראל",  

תורה במתן  שנתרפאו  למימר  למומם  וליכא  חזרו  דהא   ,
אינו   דזה  בנים,  להם  היו  למימר שלא  וליכא  העגל,  במעשה 
שנהיו   ובהכרח  לפרעה,  נשמעים  דבריהם  יהיו  שלא  סיבה 

חכמים    עניים, שנתנו  מקום  דכל  בברייתא  ואיתא 
 (. אלמא שוו להדדי עיניהם, היינו או מיתה או עוני

פשר להפר א  -אחרי כמה זמן אפשר להתיר נדוי
הנידוי,   אחרי  מיד  לשון נדוי  בעי  דחכם  התרה,   והיינו 

דעת התוס' שזה רק בנדוי שמטרתו לאיים שלא יזכיר  .התרה
שם שמים לבטלה, אבל באפקירותא צריך להמתין ל' יום,  עוד  

  כתבו שבכל נדוי אפשר להתיר מיד. והרא"שוהרי"ף 

לעצמו ומיפר  לעצמו  מנדה  זוטרא   .ת"ח  ומר 
כשה מנדה חסידא  היה  רב  בי  בר  לנדות  צריך  יה 
יתעצל  עצמו קודם   נמי כדי שלא  אי  משום כבוד התורה, 

וכשהיה מגיע לביתו היה מתיר לעצמו   וישכח להתיר,
והרא"ש כתב כדי  כדי שלא יצטרכו בני ביתו להתרחק ממנו,  

)אמנם אשתו אינה חייבת   שלא יכשלו בני ביתו בדברם אליו,

י"א  ואח"כ לאותו בר בי רב.    ו(,לנהוג בו נדוי, דאשתו כגופ

להתיר  כשרק   יכול  בעלמא  חסידות  ממידת  עצמו  שנידה 
וי"א   לעצמו,  מתיר  אינו  נדוי  חייב  שהוא  היכא  אבל  לעצמו, 

 שבכל ענין שנידה את עצמו יכול להתיר לעצמו.  

 דבר מצוה  תקבל
מימרא מרב גידל בשם רב לענין דיני נדוי,  הגמרא הביאה  

לענין  בשמו  מימרות  ג'  עוד  הגמרא  מביאה  זה  ואגב 
 לקיים מצוה. שבועה

, ואע"פ שמושבע נשבעים לקיים את המצוה  ח. 

ואין שבועה חלה על דבר מצוה, דכתיב   ועומד מהר סיני,

להיטיב", או  לזרוזי    "להרע  לאיניש  ליה  שרי  מ"מ 

ו "נשבעתי  שנא'  משפטי נפשיה,  לשמור  אקיימה 
לדעת הר"ן אע"פ שאין שבועה חלה על דבר מצוה,  צדקך".  

היינו שאינו חייב קרבן, אבל מלקות איכא, והחידוש בגמ' הוא  
שזה דבר הגון להשבע לזרוזי נפשיה, אפי' לכשרים שנמנעים  

וברא"ש כתב שהחידוש הוא שלא הוי כמזכיר שם  משבועה.  
בשם,   נשבע  אם  לבטלה  סד"א  שמים  שם  בלא  נשבע  ואם 

דאסור כדי שלא יתרגל להשבע, )ומשמע מדבריו שהשבועה 
   באמת לא חלה. עיי"ש(.

או מסכתא זו חלה   אשכים ואשנה פרק זה  האומר
וכתב הרא"ש דלא הוי נדר ממש, שהרי לא התפיס    השבועה,

צדקה, נדר  כאילו  נחשב  אלא  הנדור,  שהוא   בדבר  ואף 
בו יומם ולילה", ואף שנדר   דכתיב "והגיתמושבע מהר סיני  

שמתפיס   גמור  בנדר  היינו  הרשות,  כדבר  מצוה  דבר  על  חל 
", אבל בנדר כזה  ידור נדר לד'  בדבר האסור, דאיתרבי מ"כי 
דדמי לשבועה לא, אי נמי אף נדר לא חל אלא לבטל מצוה,  
כגון קונם ישיבת סוכה עלי, אבל אם אסר דבר אסור או נדר 

הנדר, חל  לא  מצוה  בק"ש    אי  לקיים  עצמו  פטר  בעי 
ואף שחייב אדם תמיד ללמוד יום ולילה  שחרית וערבית,  

וכו',  בפיך  מחודדים  ד"ת  שיהיו  "ושננתם"  וכתיב  כוחו,  כפי 
עליו  חלה  בפסוק  מפורש  ואינו  מדרשה  דאתיא  דבר  מ"מ 
נדר,  ולא  שבועה  הוי  ואשנה  דאשכים  הר"ן  ודעת  שבועה. 

 שהרי לא שייך לידור אעשה דבר זה.

זההאו פרק  ונשנה  נשכים  לחבירו  חייב    מר 
אף ,  להשכים מצוה,  לדבר  מהניא  בעלמא  שקבלה  וקמ"ל 

שלא הזכיר לא נדר ולא שבועה, וקמ"ל נמי שעליו להשכים  

כדמצינו שאמר    לפני חבירו, כיון שהוא היה המעורר בדבר,
הקב"ה ליחזקאל "קום צא אל הבקעה ושם אדבר 

שם כבוד ד'  אותך", וכתיב "ואצא אל הבקעה והנה  
 עומד". 

 התרת נדוי ונדר 
לפי   צריך י' בני אדם להתיר לו,  נדוהו בחלוםמי ש

 שאפשר שבשליחות המקום נתנדה, ובי עשרה שכינה שריא, 
ואם אין כאלו   לאחרים,  תנו הלכתאמוצריך שיהיו י' ד

לאחרים, וי"ג דתנו הלכתא   תנומולא    לעצמם  יקח י' דתנו

ואם אין   ומתנו היינו שלומדים משנה,והיינו שלומדים גמרא,  
אדם  בני  י'  לו  ויאמרו  דרכים  בפרשת  ישב  כאלו 

מהיסורים  שלום,   עליו  יגן  דגמרי  וזה  י'  שימצא  עד 
דגמרי    הלכתא. עשרה  מבי  שלום  שיקבל  כתב  והרא"ש 

ואף אם יודע מי נדהו בחלום אין יכול להתיר    הלכתא.
אדם אותו  להתיר,  ע"י  בידו  שמנדה  מי  שכל   אע"פ 

שלחוהו ו  משמים  דלנדותו  להתיר.  אם  אפילו  ולא 
דכשם  התרה,  צריך  ג"כ  לו  והתירו  בחלום  נדוהו 

כדכתיב "אשר אתו חלום וכו' ומה    שא"א לבר בלא תבן,

הבר", בטלים  לתבן את  דברים  בלא  לחלום  א"א  ,  כך 
הר"ן מסתפק אם מי שנדוהו    ושמא ההתר הוא דברים בטלים.
ודה. עוד כתב הר"ן שמסתבר  בחלום צריך לנהוג בכל דיני מנ

לידו    אשמי שנדר בחלום א"צ התר, אלא שהרשב"א מעשה ב 
 והצריכו התר. 

מילי    בעל  ח: והני  אשתו,  לחרטת  שליח  נעשה 

לא.  ג'  לכנס  אבל  מכונסים,  ג'  אחר   כשמצא  ואדם 

בפני   לדעת הרמב"ם אינו נעשה שליח, דצריך שיהיה הנודר 
יכנס   לא  ומ"מ  כגופו,  דאשתו  בעל  ושאני  כיון    ג' המתירים, 

לתוס'  אבל  שם.  עצמו  הנודר  שיהיה  דמילתא  שמחוורתא 
בבעל   ורק  שליח,  להיות  שיכול  פשוט  אחר  אדם  והרא"ש 
דטרח  תרתי  דאיכא  כיון  בחרטתה,  להוסיף  שיבוא  חוששים 
שאפשר  שמשון  רבינו  וכתב  אצלו.  קשים  ונדריה  לכנסם 
הנודר   ידיעת  בלא  דאפילו  לבי"ד,  בכתב  נדר  חרטת  לשלוח 
יכול החכם להתיר כיון שיודע שהנודר מתחרט, דהתרת חכם 
הרי היא כהפרת בעל ואין חילוק ביניהם אלא בלשון, ובבעל 

 מצינו שיכול להפר בלא ידיעתה. 

ר"מ אף לא נגעי קרוביו, ואין אדם  אין אדם רואה נגעי עצמו, ול
מתיר נדרי עצמו, ולר"י אף לא נדרי אשתו שבינה לבין אחרים, 
וכן הלכה, ומ"מ ביחד עם אחרים יכול להתיר נדרי אשתו, כמו 



 שאין אדם רואה בכורות עצמו, ומ"מ מצטרף עם ב' הדיוטות. 
שאשתו  מפני  גרע  שאשתו  דאפשר  הר"ן  מסתפק  ובסוף 

  להתיר אפילו בצירוף ב' אחרים. כגופו, ואין יכול

 אין לאדם להתיר נדר במקום רבו, אבל נדוי יכול.

י"א דבעינן דווקא   יכול להתיר נדוי לבדו.  יחיד מומחה

  סמוך, והר"ן כתב שמספיק חכם מובהק ובקי בהלכות נדרים
. ואיכא מ"ד שג' הדיוטות מתירים נדוי  להתיר נדרים ונידויים
 במקום שאין מומחה.

ומרפא    וזרחה צדקה  שמש  שמי  יראי  לכם 
י"מ דיראי שמי היינו היראים להוציא שם  -בכנפיה

 דחרגא דיומא  -שמש צדקה ומרפא  ים לבטלה.שמ
חלון דרך  נכנסת  כשהיא  בחמה  הנראה  וי"מ   אבק  מרפא. 

והיינו אחרי תחית המתים, אבל אחרי   לעת"לשאין גיהנום  

מוציא חמה הקב"ה  אלא    מיתה ודאי יש גיהנום לרשעים,
ומתע מתרפאים  וצדיקים  בה,  מנרתיקה,  דנים 

בוער   בא  יום  "הנה  שנא'  בה,  נדונים  והרשעים 
 כתנור".

 אם טוב לידור או לידוב 
אין ראוי לאדם לידור, שמא לא יקיים נדרו ונמצא עובר 

באיזה אופן שייך נדר על איסור דאורייתא. ולהלן יבואר  
כשאמר   נדר  חל  ומתי  תקלה,  לידי  שיבוא  חשש  בלא 
כנדרי רשעים הריני וכדומה, שכיון שאין ראוי לידור זה  

 נחשב נדרי רשעים.

"  ט.  שלםכתיב  תדור  אשר  תדור   ,את  לא  אשר  טוב 

ולא תשלם"מש נדר    , שיטתתדור  ר"מ שמי שלא 
דמתחילה עדיף לא    כלל הוא טוב אף מהנודר ומשלם,

י נודר ומשלם טוב ממי ולר"   דור שמא ישכח לשלם.יל
  ואין כוונת הפסוק אלא שאם לא שילם הפסידשאינו נודר, 

 הזכות של הנדר.

מדין  חלה עליו נזירות    האומר כנדרי רשעים הריני

דאל"כ דילמא הריני    ,נזיר עובר לפניוהיה  אם    ידות
ומפני שאין ראוי לעשות כך זה נחשב נדרי .  בתענית קאמר

אם אמר כנדרי כן  ו  רשעים, שהרי הם רשעים לאותו דבר.
קרבן חייב  עלי,  לפניו  רשעים  מונחת  בהמה  היתה    .אם 

הימנו  רשעים  כנדרי  אמר  לפניו  ואם  מונח  ככר  , והיה 
ר זו, והיינו כשאמר  חלה עליו שבועה שלא לאכול ככ

שיאכלה  כוונתו  דילמא  דאל"כ  אוכל,  שלא   הימנו 
ידים הוין  לא  דלשמואל  מוכיחות  שאין  ידים  ווהוי  חלה , 

"שבועה",   אמר  שלא  אע"פ  שאמר השבועה  דכיון 

אמר הריני ולא  רק ואם   כנדרי רשעים הוי כאילו אמר שבועה.
דהוי   הר"ן  ושיטת  כלום,  אמר  דלא  י"א  רשעים,  כנדרי  אמר 

 נזירות אם נזיר עובר לפניו.

לא   והשלים דבריו כנ"ל,   האומר כנדרי כשרים  אבל  ט:

כלום עליו  נודרים  חל  הכשרים  שאין  אמר  כיון  ואם   ,
שהרי  חיוב קרבן,  או    ות נזירלכנדבותם חל עליו נדר  

בהמה   או  נזיר  בהיה  והיינו  ונזירות,  קרבן  מתנדבים  כשרים 
וכנ"ל, ואם היה ככר לפניו אינו חייב שבועה, דכשרים  לפניו 
לעולם אינם נשבעים, )ואף שנשבעים לקיים את המצוה, היינו  
לזרוזי נפשייהו ולא מקרי נדבה, כיון שכבר היו מחויבים בזה. 

(, ואם  רוזי נפשייהווהרא"ש כתב ששם אינה שבועה אלא לז
אמר כנדבת רשעים עלי, לא אמר כלום, דמי שנודב אינו רשע  

 לאותו ענין. 

אף שהחילוק בין נדר לנדבה    - מה שייך נדר ונדבה בנזירות
הוא בקרבנות ולא בנזירות, מ"מ נדבה היינו דבר הבא בנדבת 
בנדבת  לגמרי  בא  אינו  נדר  אבל  רצויים,  יותר  ומעשיו  הלב, 

הוי  הלב, וממילא ב  כיון שאינו מפריש עכשיו  אומר הרי עלי 
נדר, משא"כ באומר הרי זו, וה"ה לגבי נזירות הנודרים בכוונה  
שלימה ורצויה ואין בנזירותם שום נדנוד עבירה זה נדבה, ומי  

 שאין כוונתו רצויה כ"כ זה נדר. ר"ן. 

 הגמ' שואלת דמתני' לא כר"מ ולא כר"י. 

הסובר מ  מתני' כר"ד   בלישנא קמא  הגמ' מבארת
שעדיף שלא לדור כלל, והא דכנדבותם חל, משום 
שלא דבר ר"מ אלא על נדר ולא על נדבה, דטעמא 

דור כדי שלא יבוא לידי תקלה, ידר"מ שעדיף שלא ל
אבל בנדבה שייך לעשות כהלל ולא להקדישה אלא  

דאל"כ יש לחוש שיפשע ויאחר להביאה יותר   עזרה,פתח הב

ר"ן.   רגלים.  בה.מג'  שימעול  שחוששים  כתב  ואין    והרא"ש 
הכונה להקדישה בעזרה ממש, דאסור להכניס חולין לעזרה. 
וכתבו הרא"ש והר"ן שאם אמר כנדבת כשרים לא אמר כלום  

העזרה. בפתח  הבהמה  נדבה   אא"כ  ששייך  שכיון  וי"א 

נדבה   בכל  א"כ  כשרים.בכשרים,  בנדבת  ובנזירות   תולים 
כאותו נזיר מן הדרום שהיה יפה עיניים    נזירות  שייך

ובקש  יצרו  עליו  ופחז  במעין  בבואתו  וראה  וכו' 
ו העולם,  מן  אתה לטורדו  למה  רשע  לעצמו  אמר 

מתגאה בעולם שאינו שלך, במי שעתיד להיות עפר  
נזירות,   עצמו  על  וקבל  ותולעה,  וכיון שכוונתו רימה 

שיתחרט. רצויה   לחוש  ואין  לתקלה,  שיבוא  לחוש  אין   כ"כ, 
הצדיק  ואמר) נזיר    שמעון  אשם  מימיו  אכל  שלא 

שהתחיל למנות ונטמא דסותר מנינו ומביא קרבן ומונה    טמא

, שנטמא  אלא זה, ולא מטעם דבא על חטא  כתחילה,
נמי לא יאכל, אלא משום   וחטאות  דא"כ כל אשמות

הנזירות   ימי  ומתרבים  שנטמא  ממה שכיון  יותר 
יום  שנתכוון מתחילה וא מתחרט על הנזירות, , הל' 

והיינו כעין חולין, שאין כוונתו ,  חולין לעזרהונמצא מביא  

רצויה, אמנם לדינא הוי נזיר וחייב להביא קרבן אף שמתחרט, 
ואף קרבנות שמביא בסוף הנזירות הוו  כיון שלא התירו חכם,  

בעזרה, חוששי  כחולין  אין  טהור  בנזיר  ם אבל 
בימי   לעמוד  שיכול  נפשו  שאמד  כיון  שהתחרט, 

 . הנזירות(

כר"י  לל"ב  י.  נודר   ,מתני'  שעדיף  ר"י  אמר  ולא 

נודב ומקיים, דנודר אתי לידי  שעדיף  אלא    ,ומקיים
העזרה,  בפתח  להקדישה  שייך  נודב  אבל  תקלה, 

החסידים שמתאוים    ונדבה דנזירות טובה היא אצל
וכיון שאין   כדי שלא יהיה קרבן נעדר מהם,להביא חטאת  

נזירות  היו מתנדבים  ידם  על  מביא תקלה  הקב"ה 
 וכיון שזו כוונתם מיקרי נדבה.א חטאת,  כדי להבי  למקום

אלא עולה   אמנם שיטת ר"ש שלא נדרו החסידים
דנזיר חוטא   ושלמים ותודה ולחמה, אבל נזירות לא,

  ור"א הקפר  הנ"ל,  שסוברים שמעון הצדיקהוי )וכמו  
מן  עצמו  שציער  מפני  חוטא  נקרא  שנזיר  שאמר 

וכ"ש המצער עצמו מכל דבר ויושב בתענית, היין,  
בנזיר טמא, וקרא ד"וכפר עליו מאשר חטא" איירי  

בחטא,   ונטמא,  ששנה  עצמו  שנצטער שציער  נמי  אי 

  טא ואמנם לשמעון הצדיק דווקא נזיר טמא נקרא חו פעמיים.
נזיר ומשום שמתחרט ולרבי אלעזר הקפר אפי'  , אבל לר"ש 

 . (טהור נקרא חוטא

 כינויים 
בתחילת המסכת מתחילה בדין "כל כינויי נדרים    המשנה

וכאן   נדרים,  ידות  דיני  המשנה  ביארה  אח"כ  כנדרים", 
לשונות   והיינו  נדרים,  כינויי  דיני  לבאר  המשנה  חוזרת 
שונים שאינם עיקר לשון נדר אבל יש במשמעותם נדר, 

  חל נדר על ידם.מתי 

הכינויים כינויים    -לשונות  הם  קונס,  קונח,  קונם, 
ונקט קרבן לפי שסתם נודר מתפיס בקרבן ,  קרבןתפסה ב הל

כינויים לחרםשהוא דבר מצוי ,  . חרק, חרך, חרף, הם 
והדין בזה שאם אמר זאת בגליל אסור אפי' בסתמא, לפי שאין  
הם מכירים חרמי כהנים, אבל ביהודה דווקא במפרש חרם של  

לנזיר.  בדק הבית אסור כינויים  נזיח, פזיח, הם  נזיק,   .
נודרשבות שקוקה,  נשבע  ה,  כינוי    במוהי  והיינו  שזה 

 , הרי הם כינויים לשבועה.למשה כדכתיב "ויואל משה"
רשב"ג   שאמרואמר  מוהי   שהכונה  דאמר   במומתא 

וי"א שדעת רשב"ג שאם אמר   והיינו בשבועה שאמר משה.
בל אם אמר במומי או מומי או מומתא הוי כינוי לשבועה, א 

 עם ב' לא אמר כלום.  במומתא

כינויים שכך הם    לריו"ח הם לשון אומות  -מה הם 

ולפי שהיו  ,  , ולר"ל הם לשון שבדו חכמיםמכנים קרבן

עלגי שפה מדברים בלשונות אלו תיקנו אותם לכינויים, אף  

האותיות משאר  מיותר  ללשון  קרובים  ותיקנו   ,שאינם 
אלו בלשונות  שם   שידרו  להוציא  יבוא  שלא  כדי 

לומר קרבן   יבוא  קרבן  יאמר  לבטלה, שאם  שמים 
, ויש לחוש ויבוא לומר לד' קרבן  כלישנא דקרא,  לד'
שמצינו  ש וכמו  דבריו.  יסיים  ולא  לד'  לומר  יבוא 

, או תודה, או לד'  דמהאי טעמא לא יאמר לד' עולה
אלא יקדים לומר מה הוא   שלמים,, או לד'  מנחה  לד'

ממה שהתורה כתבה "קרבן    ומדים זאתול  מקדיש,
ולומדים מזה חומר המזכיר שם   לד' ", ולא לד' קרבן.

 והלכה כריו"ח.  שמים לבטלה.

   -כינויי כינויים י:

מקנסנא.    -בנדרים מקנחנא,  היו  מקנמנא,  שכך 

 מדברים עלגי שפה.

 חרקים, חרכים, חרפים.  -בחרם

 מחזקנא, מנזחנא, מפיחנא.   -בנזירות

 שבובאל שבותיאל שקוקאל.  -בשבועה

 בכל אלו לב"ש אסורים ולב"ה מותרים.  

הגמ' מבארת שאין הכרח שנחלקו במחלוקת ריו"ח 
שלריו"ח כינויים דאורייתא, ולכן אסרו אפי' כינויי  ור"ל הנ"ל,  

בשפה   מדברים  עם  באותו  שהרחוקים  דמצוי  ועוד  כינויים. 
במקצת.   לא שונה  וגם  אלו,  לשונות  חכמים  בדו  לא  ולר"ל 

  , אלא לכו"ע הם לשון אומות   גוזרים בהם אטו כינויים.
בא גם  אם  אומות,  ונחלקו  משתעי  שלב"ה  לו  והיינו 

או   אפי' אם האומות מדברים כך זה אינו לשון אלא שיבוש,
כינויים. משום  כינויים  כינויי  גוזרים  אם    שנחלקו 

 ם. ולהלכה כינויי כינויים מותרי 

כינויים כינויי  הם  אם  מסופקים   -לשונות 
)דילמא  קינמא  מיתעזנא,  מיתחזנא,  מיפחזנא, 

 קינמן בשם קאמר(, קינה )דילמא של תרנגולים(.

שבואל )בן גרשום(,   -לשונות שודאי אינם כינויים
 אשיבתא, אשקיקא, קרינשא, במוהי.

 לשונות נדרים 
כשאומר   בין  עלי,  אסור  זה  דבר  כשאומר  בין  חל  נדר 

שדבר זה יהיה כמו דבר שנאסר ע"י האדם, ודין זה נקרא  
יש   לשונות  איזה  מבארת  הגמרא  בהתפסה.  נדר 
אין  לשונות  ואיזה  התפסה,  של  נדר  במשמעותם 
במשמעותם נדר, או שהנדר לא חל כיון שהוא מתפיס  

ונו שהוא בא  שאינו אסור, או שאין במשמעות לשבדבר 
 לאסור.

האוסרים נדר  בפתח   לחוליןהאומר    -לשונות   הל' 
דמשמע   , לא כשרוהיינו לא חולין אלא קרבן  שאוכל לך

, לא שיהיה פסול, כמו קדשים ששייך בהם כשרות ופסלות
לדכי(  דכי גורס  )ואף    )הר"ו  אסור  זה  מזה  שההיפך  דמצינו 

נדר, מ"מ לאיסור שאינו משום  כיון    דאיכא למימר שכוונתו 
להחמיר,  נדרים  שסתם  לן  קיימא  הרי  לנדר,  שכוונתו  שי"ל 

  לא ,  דכיון שדעתו להתפיסו בנדר אמרינן שנתכוון לדבר הנדור
טמא   לך,  טהור,  אוסרת שאוכל  שטומאה  קדשים  והיינו 

, וי דבר האסורוה,  אותם, ואף שבתרומה שייך טומאה וטהרה
ואף שלא אמר כטמא עם כ', כיון ששם   סתם נדרים להחמיר,

לכו"ע. אסור  איסור  מורה  איכא    זה  לטמא  אמר  אם  )אמנם 

נותר, פיגול, הרי זה אסור. וכן   למימר דלהתירא קמכוון(,
ועוד   טלה קרבן  כאימרא   האומר נדרים להחמיר,  )דסתם 

הידוע( כדירים דמשמע שכוונתו לשה  קרבנות שבדירים.    , 



  , כעצים צים או לשכת הטלאיםוהרא"ש מבאר לשכת הע ר"ן.  
וכ"כ הרא"ש  אש שעל המזבח. ר"ן.    , כאישיםשני גזרי עצים

לקרבנות. שהכונה  הרא"ש  מפרש  עוד  הירושלמי,   בשם 
והיינו הקרבנות שבירושלים.    כמזבח, כהיכל, כירושלים 

אתו  ר"ן.   ומגדלותיה  העיר  שחומות  דקסבר  כתב  והרא"ש 
שמז הירושלמי  בשם  והביא  הלשכה.  והיכל משיירי  בח 

נדר באחד או ש  וירושלים הכונה לקרבנות שקרבים בהם.
, אע"פ שלא מזרקות מחתות ומזלגות  ממשמשי המזבח

נדר בקרבן  זה  כאילו התפיס בקרבן,    הזכיר קרבן, הרי 

בקרבן מתפיס  נודר  יהודהולר  .דסתם  אמר    בי  אם 
וה"ה באימרא דירים ועצים, אבל ירושלים לא אמר כלום  

 מודה ר"י שא"צ לומר עם כ'.  גול נותר וטמאיבפ

והנה נחלקו ר"מ ור"י בתנאים, דלר"מ כל תנאי    י"א. 

תנאי,   כפולשאינו   אינו  ראובן  ובני  גד  בני  כתנאי 
ולרבי    מכלל לאו אתה שומע הן,  ומבואר דלית ליה

 בעינן תנאי כפול.  לאיהודה 

, שהרי לחולין הוי בי יהודההגמ' מבארת דמתני' כר
ואף שר"מ לא    לאו אתה שומע הן,נדר משום דמכלל  

ועדות  כמו שסוטה  מ"מ  באיסורא,  ולא  בממונא  חולק אלא 
ה"ה   ממונא,  ביה  דאית  איסורא  שזה  משום  ממון  נחשבים 

והא דתני בסיפא דברי    בנדרים, כיון שהחפץ נאסר עליו.
 , , היינו שהרישא היא מטעם שכך אמר ר"ירבי יהודה

ר בשם  שמצינו  יהודהומה  האומר  בי   שאף 
כלום  כירושלים אמר  ואבנים.   לא  עצים  על  דדעתו 

והרא"ש כתב דקסבר שחומות העיר ומגדלותיה לאו משיירי  
שהכונה   ליה  משמע  לא  הירושלמי  ולפירוש  אתו,  הלשכה 

בירושלים כיון שאינם קרבים  זוהי שיטת תנא   ,לקרבנות 
 בי יהודה. אחר בשם ר

כחולין,    י"א: או  החולין,  או  חולין,  וסיים  האומר 

בברייתא    לא אוכל לך,סיים שואמר שאוכל לך, או ש
איתא שלא חל נדר. והגמ' מבארת שזה לשיטת ר"מ 

הן, שומע  אתה  לאו  מכלל  ליה  אמר    דלית  אבל 
וכתב הר"ן שלא גורסים דין זה, ,  לחולין שאוכל לך אסור

והיינו   גורסים בשם הראב"ד לחלין,  ויש  נדר,  הוי  דלר"מ לא 

לחולין לא אוכל לך לר"מ אסור,   . ואם אמרחלות תודה
לך   אוכל  לא  לקרבן  אמר  שאם  ר"מ  שאמר  וכמו 

יהא לקרבן  כאומר  לא אוכל    אסור, דנעשה  לפיכך 
יחול,  ,לך שהנדר  באופן  כוונתו  מפרשים  אנו  מקום   דבכל 

לפיכך לא אוכל לך,   וה"ה הכא כוונתו לא חולין ליהוי 
ה שאני  הן,  שומע  אתה  לאו  מכלל  לר"מ  ליה  דלית  כא  ואף 

איתא דבאומר לחולין  דובברייתא    שאמר לא אוכל לך,
לך אוכל  ר"מ.   לא  על  זה  בדבר  דפליג  צ"ל  מותר, 

דליכא    מותרבשוא תחת הל'  אמר לחולין    ולרב אשי אם

  למימר שכוונתו לא חולין, ולית ליה מכלל לאו אתה שומע הן,
לחולין   אמר  יהיה בפתח  ואם  שלא  דמשמע  אסור, 
סא לחלין והיינו חלות תודה, כוונת ולגיר  חולין אלא קרבן.

היינו שיהיה כחלות תודה,   לחלין בשוא  רב אשי שאם אמר 
ואם אמר לחלין בפתח לא חל הנדר כיון דלית ליה לר"מ מכלל 

 לאו אתה שומע הן.

 והלכה כר"י דאית ליה מכלל לאו אתה שומע הן. 

בעיקרו קא מתפיס או בהתירא קא 
 מתפיס

הגמרא דנה במתפיס נדר בדבר שיש לו זמן שהוא מותר 
ההתפסה היא במצב של האיסור  וזמן שהוא אסור, האם  

והנדר חל, או שההתפסה היא במצב של ההתר והנדר לא 
  חל.

זריקת  לאחר  זבחי שלמים  כבשר  עלי  הרי  האומר 
מתפיס,  דמים קא  בהתירא  ישפך  ,  זבחיך  "ודם  דכתיב 

תאכל",   הזוהבשר  למה  זריקה. דאל"כ  ללאחר  שכוונתו  כיר 

ואף דבעינן גם הקטרת אימורים, מ"מ נקט זריקה, כיון שאם  
 נטמאו או אבדו אינו מעכב.

ואמר   , ובשר זבחי שלמים  היו לפניו בשר חולין
מתפיס הוא  אם  ה  , רמי בר חמא מסתפקזה כזה

כעת שהיה   שהבשר  במצבו  בעיקרו  או  מותר, 
היה אצל הדבר וכתב הרא"ש שא"צ שהדבר הנדור י   .אסור

 שהוא נתפס בו. 

והקשה הר"ן הרי גם אחרי זריקה הבשר אסור לטמאים, וכן 
דבר   נחשב  אינו  זה  שאיסור  ותי'  ושוק,  בחזה  אסורים  זרים 
ונדר  לכולם,  אסור  אינו  שהרי  אוסרתו,  התורה  אלא  הנדור 
)וזה הטעם שהמתפיס בחלת אהרן ובתרומתו   אוסר לכולם, 

 לא חל הנדר(.

אי נימא הרי זה אסור, ו  האומר כנותר כפיגול  י"ב. 

דבהתירא קא מתפיס, צ"ל דאיירי בנותר של עולה, 
מתפיס   שהוא  ופיגולדהו"א  נותר  שהם באיסור   ,

שחל הנדר  דבר האסור, וממילא לא חל הנדר, קמ"ל  

כיון שהאיסור שמחמת נדרו לא פקע. ויש שלא גורסים פיגול,  
זריקה.   לו התר ע"י  ונותר והרא כיון שאין  "ש מבאר שפיגול 

בהכרח איירי לאחר זריקה, דלא מיקרי נותר אלא דבר שהותר 
וממחרת,   יאכל  זבחכם  "ביום  דכתיב  למזבח,  או  לכהנים 
והנותר". וכן פיגול לא הוי עד שיקרבו כל מתיריו. ושניהם הוי  
דבר האסור. ומבואר דבעיקרו קא מתפיס, והיינו באיסור של 

 מעיקרא.  הזבח מחמת נדרו כמו שהיה

יין  אשתה  ולא  בשר  אוכל  שלא  הריני  האומר 
או כיום    ,רבו  אביו, או כיום שמת בו  שמת בו  כיום

אחיקם בן  גדליה  בו  שראיתי    , שנהרג  כיום  או 
נדור  הוא  אם  אלא  אסור  אינו  בחורבנה,  ירושלים 

היום זה,    מאותו  ביום  הוא מתפיס  ועכשיו  השנים,  באחד 

ד באותו יום בשנה שמת בו דהוי דבר הנדור. ואיירי שהוא עומ

אומרת שלפי הצד שבהתירא קא מתפיס   הגמ'  .אביו
בהם, נאסר  שלא  לימים  שכוונתו  י"ל  הכא  איירי    וא"כ 

ואין כלל ואילך    כשהיה נדור באותו היום מאותו היום

ואף שהימים שקודם שמת אביו היו מותרים, מ"מ  ימי התר.  
שהזכיר אע"פ  בכוונתו,  הספק  בכלל  ההתר  ימי  את   אין  רק 

התאריך. והוא מצי לשינויי שאמר להדיא שאוסר כיום שמת  
אביו. מה    בו  הוא  שהחידוש  מבואר  שבשבועות  הר"ן  וכתב 

הרג בו גדליה בן אחיקם, דכיון שהוא אסור נ שחל הנדר כיום ש
ביום זה מדרבנן אפי' לא נדר, הו"א שלא חל הנדר. או שבאו 

 דבר הנדור.  לומר שגם דבר שאדם אסר רק על עצמו זה נחשב 

שאע"פ  מותר,    האומר כחלת אהרן וכתרומתו  י"ב:

שנאסר בקריאת שם, כיון שאינו אסור לכל הוי דבר האסור  
ולא דבר הנדור. ר"ן. והרא"ש מבאר שאף שזה נאסר מכח פיו, 
מ"מ כיון שזה היה אסור מעיקרא משום טבל, לא חל ע"י פיו  

כתרומת  שאם אמר    דייקתהגמ' מ  אלא התר השיריים.
חלה אחת מכל עשר חלות מד' מינים חמץ חלה    תודה  לחמי

לכהן הניתנת  ורבוכה,  הנדור  אסור  רקיקין  דבר  ,  דהוי 
ומבואר שבעיקרו קא מתפיס, שהרי תרומת לחמי  

דאין תורמים לפני כן כיון תודה היא לאחר זריקת דמים  

הזריקה אחרי  עד  באכילה  אסורים  דוחה שהם  והגמ'   .
אסור,   כתרומת הלשכהלדייק שאם אמר  הכונה  ד

לל"ב אבל תרומת לחמי תודה הוי כתרומה רגילה. ו
, והיינו  אסור  באמת מדייקים שבתרומת לחמי תודה

או אחר אפיה קודם  ,  כשהפריש הלחמים בלישה  היכא

והרא"ש כתב שלא שייך להפריש בלישה, זריקת דמים. ר"ן.  
לא שייך לקרותם תרומת לחמי תו דה, אלא  דקודם שחיטה 

איירי שהפרישם בין שחיטה לזריקה. עוד כתב הרא"ש שאין  
שוחטים את הזבח עד שיקרמו פניהם בתנור, והלחם מתקדש 

הזבח. יצא,  )לחמי    בשחיטת  חלות  ד'  שאפאן  תודה 
למצוה, ובהכרח איירי    " היינוארבעיםדהא דכתיב "

התרומה  שהפריש הב  את  אין זמן  שהרי  לישה, 
ואין ליטול פרוסה מכל   להפריש מאחד על חבירו,

 אחד(.

   -האומר הרי עלי כבכור

 רבי יעקב אוסר ור"י מתיר.  

הגמ' רוצה להוכיח שנחלקו אי בהתירא קא מתפיס 
לפניו בשר  דבהכרח שיש  בעיקרו קא מתפיס,  או 
בכור לאחר זריקת דמים ובשר התר, והוא אומר זה  

איירי   דאי  שכוונתוכזה,  בפירוש  זריקת   שאמר  לפני 
לכו"ע,   אסור  זה  להתפיס  דמים  כוונתו  בסתמא  וכן 

בא )כמו  קמתפיס,  דבהתירא  לצד  אף  חטאת  באיסור,  ומר 

ואי    עולה ושלמים, שאין אומרים שכוונתו למצבם מעיקרא(, 
 איירי לאחר זריקת דמים זה מותר לכו"ע.  

או   די"ל דאיירי לפני זריקת דמיםוהגמ' דוחה    י"ג. 

אלא בסתמא הנדור  דבר  אינו  בכור  כי  מותר  ולר"י   ,
ממעי אמו,    בעל כרחוכיון שהוא קדוש    דבר האסור,

תקדיש",   "הזכר  דכתיב  להקדישו  שמצוה  ואע"פ 
הקדישו, לא  אם  גם  קדוש  הוא  מרבים    מ"מ  ואין 

לא מתפיס בחטאת ואשם שהם ע"י נדר מ"לד' " א
דווקא   ברר  הוא  נדרו  מכח  מ"מ  להביאם  חייב  שהוא  דאף 

זו שהרי    .בהמה  בכור,   " מ"לד'  מרבים  יעקב  ולרבי 
 מצוה להקדישו.

 התירא קא מתפיס. ולהלכה נקטינן דב 

. דירים, לדירים,  האומר אימרא, לאימרא, כאימרא
למזבח,  מזבח,  כעצים.  לעצים,  עצים,  כדירים. 
ירושלים, לירושלים,   כמזבח. היכל, להיכל, כהיכל. 

בכולם אם סיים "שאוכל לך" אסור, ואם    -כירושלים
 סיים "לא אוכל לך" מותר.  

בין    שאני ליה   הגמ' מעמידה ברייתא זו כר"מ דלא
לקרבן לא  אם אמר  דלר"מ    אימרא לכאימרא, ואף

איירי הברייתא שאמר לא לאימרא    ,אוכל לך אסור
אבל   לך,  אוכל  לך  אם  לא  אוכל  לא  לאימרא  אמר 

ויש גורסים שאם אמר לאימרא בשוא כוונתו לאסור,   אסור.

גורסים   ויש  כאימרא.  לא  כוונתו  בפתח  לאימרא  אמר  ואם 
 שאמר להדיא לא כאימרא. 

   - ות קרבן בנדרלשונ

האומר קרבן עולה, מנחה, חטאת, שלמים, ומסיים  
כיון שלא אמרם    מתיר  בי יהודהשאני אוכל לך אסור, ור

 עם כ' הדמיון. 

דס"ל בעלמא שא"צ  אף לרבנן  האומר הא קרבן מותר  

דכוונתו לנדור בחיי הקרבן, אבל אם אמר כף הדמיון,  
לך   שאוכל  ומסיים  כקרבן,  הקרבן,   אסור קרבן, 

דמשמע שמה שיאכל יהיה קרבן. אבל אם אמר קרבן לא אוכל  
ואם   לך שרי, דמשמע שהוא נשבע בחיי הקרבן שלא יאכל. 
אמר לקרבן שאוכל לך אסור, דמשמע שקרבן יהא מה שאוכל  

 משלך. 

ואם אמר לקרבן לא אוכל לך ר"מ אוסר, ואף    י"ג: 

נעשה   הן,  לאו אתה שומע  לר"מ מכלל  ליה  דלית 
 ן יהא לפיכך לא אוכל לך.   כאומר לקרב

האומר קונם פי מדבר עמך, ידי עושות עמך, רגלי  
אסור עמך,  על    ואף  ,מהלכת  חל  הנדר  דבר  שאין 

דנדר הוא איסור חפצא, וכיון שאין בו ממש    שאין בו ממש

שהגברא נאסר, והגברא    )משא"כ שבועה  לא נאסר כלום,

ר יאס  והיינו נעשה כאומר, מ"מ הכא באומר  (יש בו ממש
דלשון פי ידי למעשיהם, רגלי להילוכם,    פי לדיבורי,

מדבר משמע שכוונתו לדיבור או לפה, וסתם נדרים להחמיר. 
ואף אם כוונתו לדיבור מ"מ אסור מדרבנן, דמדרבנן חל הנדר  

ממש.   בו  שאין  דבר  על  נדר גם  בין  חילוק  יש  )ועוד 
 לשבועה שנדר חל על דבר מצוה ושבועה לא(.

 



 מותרין ואלו  
 

לך שאוכל  חולין  אמר    ,האומר  ואם  נדר,  חל  לא 
כר  ,לחולין היא  זו  ומשנה  יהודהאסור.  דס"ל   בי 

אלא   חידוש  בזה  ואין  הן,  שומע  אתה  לאו  מכלל 
 ממילא נסבה, אבל לר"מ לא חל הנדר.

 דין הנודר בדבר הנדור ובדבר האסור
"נדרים מיתסר חפצא עליה" )ב:(, כגון כאשר האדם אמר 
שחפץ זה יהיה עליו כקרבן, אמנם האומר שהחפץ יאסר  
הנדר,  חל  לא  האדם  ע"י  חל  שאינו  איסור  דבר  כמו 

  וכדלהלן.  

דכתיב    עד שידור בדבר הנדוראין הנדר חל    י"ד. 

"ידור נדר", אבל הנודר בדבר האסור לא חל הנדר, 
דקרא אתא לאפוקי דבר האסור, שהרי דבר הנדור א"צ פסוק 
לרבותו, דאם כשאומר ככר זה אסור עלי חל הנדר, פשוט שגם  

מידות. גרע  ולא  הנדר,  חל  כקרבן  הרא"ש    כשאומר  וכתב 
'  שהמ"ד דס"ל דיברה תורה כלשון בני אדם לומד דין זה מ"לד

מזה   ", לומדים  אין  איסר"  "לאסור  דכתיב  ואע"ג 
לכדתניא   ליה  מיבעי  אלא  האסור,  בדבר  התפסה 

נדר   הוי  וכדו'  אביו  בו  שמת  כיום  נודר  אף  שאם 

 שהאיסור הוא רק לנודר עצמו. 

חזיר   האומר כבשר  כן  באכילהועל  כעבודת   ,שאסור 
שהיו נוקבים את  , כעורות לבובין  שאסור בהנאהכוכבים  

ומוציאים את הלב  העור כנג ומקריבים אותו לעבודת ד הלב 
ואין מועיל כוכבים,   כוכבים אסורה בהנאה  ותקרובת עבודת 

ביטול כנבילות  בזה  טומאה, ,  לזה  ויש  באכילה    שאסור 
ורמשים   כשקצים  חמורה  כטריפות,  שטומאתם 

בכעדשה וכתרומתו  שמטמאים  אהרן  כחלת  דאע"פ  , 

הנדור, שהרי זה    שהאיסור חל ע"י קריאת שם לא מיקרי דבר
ונקט אהרן מפני  אינו אסור לכולם אע"פ שהוא לא חילק בזה,  

ואף  , כערלה וככלאי הכרם, מותר,  שהיה ראשון לכהנים

את  באוסר  אלא  גזרו  דלא  פתח,  בלא  בזה  מותר  הארץ  עם 
וכדלהלן, מפני שדרך לעשות כך מתוך הקפדה, אבל  אשתו 

אמנם   גזרו.  לא  כ"כ  מצויים  שאינם  נדרים  מתפיס  שאר 
בשבועה לא הוי שבועה, דשאני שבועה שהוא אוסר עצמו מן 
החפץ ובחפץ לא חל כלום, וי"א שאיסור יש בזה, ואינו מחוור. 
ומי שאסר עצמו בשבועה כיום שמת בו אביו, והוא מתפיס  

 באותו היום, לא חל הנדר, כיון שאין בגוף היום שום נדר. 

האסור בדבר  ומתפיס  אשתו  את  האוסר    -דין 
מר לאשתו הרי את עלי כאמא, כבשר אחותי, האו

תנא  ובמתני'  כלום,  אמר  לא  מדאורייתא  וכו', 
דפותחין לו פתח ממקום אחר שלא יקל ראשו לכך, 
ודווקא פתח ממקום אחר, אבל אין פותחין בכבוד אביו ואמו,  

  שיאמרו לו כדו תהית או לבך עליך, אלא וכן לא מועיל לזה  

אביי מפרש דהיינו   ודר.צריך למצוא טעם למה לא היה נ
ורבא מפרש דהיינו בעם הארץ נזהר    מדרבנן,  שאינו 

אבל    מלידור, והחמירו עליו כדי שלא יאסור את אשתו עליו,
 לא.  שאינו רגיל בנדריםבת"ח 

 האוסר עצמו בתורה 

תה תורה היש  ,בתורה  ור"ן(רא"ש    .נשבע-)הנודר    י"ד: 

ואמר בזו התורה שאעשה או שלא אעשה דבר   מונחת לפניו,

לחכם,   ,פלוני שאלה  צריך  ומדרבנן  כלום,  אמר  לא 
גם   להתיר  שיבוא  חוששים  נאסר  שהוא  אופנים  שיש  דכיון 

ות"ח א"צ שאלה,   בהם )משא"כ במתפיס בדבר האסור(,
קא   בגווילי  בה  שכתוב  במה  אמר  לא  שאם  יודע  דת"ח 

, ויבוא לזלזל אפי'  משתבע, אבל עם הארץ אינו בקי בכל זה
ולא  בנודר  דאיירי  מפרשים  ויש  בה.  שכתוב  במה  כשישבע 
בנשבע, שאומר ככר זה עלי כתורה, ואם הוא מתפיס בגווילין  
כיון   הנדר,  חל  בהזכרות  מתפיס  הוא  ואם  כלום,  אמר  לא 

   שההזכרות קדושות ע"י כתיבה וכוונה לשם קדושה.

 עוד איתא בברייתא שאם נדר במה שכתוב בתורה
בה  שכתוב  ובמה  בתורה  נדר  ואם  קיימים,  דבריו 

 דבריו קיימים.  

 הגמ' שואלת מאי קמ"ל סיפא.  

  אם אמר בהלרב נחמן איירי רישא בנקיט לה בידיה ד
הגווילין,   על  דעתו דעתו  בה  שכתוב  במה  אמר  ואם 

בשם, נשבע  הוא  והרי  במונחת   אאזכרות,  איירי  וסיפא 
אבל זכרות,  דעתו על הא  אף אם אמר במה שכתוב בהד

הזכיר  כבר  בה  שאמר  כיון  בה,  שכתוב  ובמה  בה  אמר  אם 
 גווילין, וא"כ במה שכתוב בה היינו האזכרות.

עוד מתרצת הגמ' דאף רישא איירי במונחת, וקמ"ל 
והסיפא מגלה שהרישא דמ"מ במה שכתוב בה מהני,  

 איירי במונחת. 

עוד מתרצת הגמ' שמציעתא איירי בדנקיט בידיה,  
אבל וי כאומר במה שכתוב בה ומהני,  וקמ"ל דבה ה

 במונחת ואמר בה לא אמר כלום.

 נדר ושבועה על דבר שאין בו ממש 

על    ט"ו.  חל  אינו  ממשנדר  בו  שאין  כגון  דבר   ,

אבל  מהלך,  שאיני  מדבר  שאיני  ישן  שאיני  הנודר 
מש, ואם נשבע שבועה חלה אף על דבר שאין בו מ

 .שאיני ישן )ט"ו:( וכדו' אסור

יחל   בל  איכא  ממש  בו  שאין  בנדר  אף  לרבינא 
דברים   כדתניא  דרבנן,  יחל  בל  )ומצינו  מדרבנן. 
המותרים ואחרים נהגו בהם איסור, אי אתה רשאי 

 להתירם בפניהם שנא' "לא יחל דברו"(.

ישן, שאני מדבר, שאני מהלך,  האומר קונם שאני 
ובשבועה הוי  דשינה הוי דבר שאין בו ממש,    ,אינו נדר

 ואם אמר קונם עיני בשינה הוי נדר. ה,שבוע

או  זמן,  שיעור  לזה  נתן  ולא  ישן  שלא  הנשבע 
משום שבועת שנשבע שלא ישן ג' ימים, מלקין אותו  

אם ירצה, דלא חלה  וישן לאלתר    שוא )ובנדר ליכא מלקות(

 השבועה או הנדר, כיון שאינו יכול לקיימם.

 מחלוקת ר"נ ור"י בנדר על תנאי 

,  עיני בשינה היום אם אישן למחרקונם  האומר  

לרב נחמן מותר לישן היום, ולרב יהודה אסור שמא 
ישן למחר, שהרי האיסור הוא היום, ואין אדם נזהר 

קונם  אבל אמר    .וכן הלכה  ישן.יובודאי  בקיום התנאי  
היום אישן  אם  למחר  בשינה  לישן עיני  מותר   ,

 היום, מפני שבנדר עצמו יזהר.

ת לי עד הפסח, אם תלכי  קונם שאת נהניהאומר  
, אם הלכה לפני הפסח אסורה לבית אביך עד החג

לרב   הפסח  עד  הלכה  לא  ואם  ולוקה,  מדאורייתא 
אסורה ואינה   ב יהודהנחמן מותרת להנות ממנו, ולר

לפני הפסח  ונהנתה  ואם הלכה אחר הפסח  לוקה, 
יחל.   בבל  ולא  עברה  לוקה  והר"ן האשה  לשיטת הרא"ש 

יחהבעל,   "לא  והוי כאילו  דכתיב  יתבטלו דבריו,  ל דברו" לא 
ולשיטת הרמב"ם הבעל לוקה אם ההנה אותה, אבל   הקדיש

היא אינה לוקה, דלא שייך בה "לא יחל דברו" כיון שהיא לא  
 נדרה. 

קונם שאת נהנית לי עד החג אם  ואם אמר    ט"ו:

הפסח  עד  אביך  לבית  לרתלכי  הפסח  קודם  ב  , 
ולר  נחמן יהודהמותרת בהנאתו,  אסורה מדרבנן    ב 

שמא תילך, ואם לא הלכה עד הפסח, מותרת ללכת 
ואין חוששים שלא תזכור שהלכה לפני פסח אחרי הפסח  

 ותהנה.

האומר קונם ככר זו עלי היום אם אלך למקום פלוני  
לר נחמןלמחר,  לו לאכול    ב  ולראת  מותר  ב  הככר, 

ו  יהודה   במזידאם הלך  אסור, ואם אכל אסור לילך, 
   אמנם אם אכל בשוגג מותר ללכת למחר.עובר בבל יחל,  

מתשמיש שאני   -נדר  קונם  לאשה  האומר 
לא חל הנדר,   ונדר באופן שאוסר החפץ עליו,משמשך  

"שארה  דכתיב  מדאורייתא,  לה  משועבד  שהרי 
יגרע",   לא  ועונתה  קדושת כסותה  הם  שקונמות  ואף 

וד, מ"מ אלמוה רבנן הגוף, וקדושת הגוף מפקיעה מידי שעב 
)כמו שמצינו דאלמוה לשעבודיה דבעל(,  לשעבודא דאשה, 

חבירו, על  חבירו  נכסי  כאוסר  הנאת   והוי  אמר  אבל 
עלי   עליהתשמישך  ולא  עצמו  על  אסור, דאין   שאוסר 

לו,   האסור  דבר  לאדם  מצא  מאכילים  שהנדר  ואחרי 

מקום לחול ממילא פקע השעבוד. ואף שהנאת תשמיש הוא  
ן בו ממש, ואין הנדר חל בדבר שאין בו ממש אלא  דבר שאי

מדרבנן, מ"מ כיון שהנדר חל פקעו מצות עונה ומצות פריה  
ואל  בשב  התורה  מן  דבר  לעקור  מתנים  רבנן  שהרי  ורביה, 
תעשה. והא דמצוות לאו להנות ניתנו, אין הכונה שאינו נחשב 

הנאה. אינו  עצמו  המצוה  שקיום  אלא  היא   הנאה,  וכן 
ישי עליך כופין אותה ומשמשתו, ואם  שאמרה תשמ

 אמרה הנאת תשמישך עלי אסור. 

 חילוקי דינים בין נדר לשבועה
עליה   חפצא  מיתסר  שנדרים  ב:  לעיל  בגמרא  איתא 
שבנדר  הר"ן  וביאר  חפצא,  מן  נפשיה  קאסר  ושבועות 
הוא אוסר על   הוא אוסר את הככר עליו אבל בשבועה 

לא יכול לאסור עצמו לאכול את הככר. ומטעם זה אדם  
הנאכל, משא"כ   הדבר  לאסור את  בלא  בנדר  עצמו  על 
בשבועה, ומאידך הנודר שלא לקיים מצוה חל הנדר כיון  
שהדבר נאסר ולא המצוה, אבל שבועה לא חלה לבטל  
מחויב  והאדם  האדם  על  חלה  שהשבועה  כיון  מצוה, 

 לקיים את המצוה. 

בו  עיין לעיל ט"ו. בדין נדר ושבועה על דבר שאין  
 ממש. 

 -נדר ושבועה לאסור אכילה 
האומר קרבן לא אוכל לך, או הא קרבן שאוכל לך, 

דבר מותר,   אינו  קרבן  הקרבן,  בחיי  להשבע  כוונתו  דאם 

שאפשר להשבע בו, ואם כוונתו שמה שלא יאכל יהיה כקרבן,  

יאכל. שלא  מה  את  אלא  אסר  לא  קרבן    א"כ  אמר  ואם 
ו אסור עד אינ  בי יהודהשאוכל לך לר"מ אסור, ולר

לא אוכל   בל' שוואיתשיאמר כקרבן. ואם אמר לקרבן  
לר"מ אסור דנעשה כאומר לקרבן יהא לפיכך לא    לך,

הר"ן גורס לקרבן והיינו  אוכל לך, ואם אמר לא לקרבן  

הל',   תחת  הוי בפתח  דלא  הוא  דבריו  דפירוש  מותר, 
ואף שמכלל לאו משמע שמה שיאכל יהיה קרבן, ר"מ  קרבן,  

 ל לאו אתה שומע הן. לית ליה מכל

לך   אוכל  לא  שבועה  האומר  שבועה,  לענין  אבל 
לך.אסור,   אוכל  בשבועה שלא  הא   דמשמע  האומר  וכן 

אסור,   לך  שאוכל  לחיי  שבועה  שכוונתו  לפרש  ואין 

וכן האומר לא שבועה   השבועה, דאין רגילות להשבע כך.
דאף ר"מ דלגבי לא אוכל לך אסור,    )הר"ן גורס לשבועה(

יה מכלל לאו אתה שומע הן, מ"מ לענין שבועה אית נדר לית ל
ליה מכלל לאו אתה שומע הן, שהרי באיסורא מודה ר"מ, אבל 
נדר הוא איסורא דאית ביה ממונא, דלא משכחת לה נדר בלא 

והרא"ש כתב חפצא כיון שאינם חלים על דבר שאין בו ממש.  
 שבשבועה מודה ר"מ משום דשבועה חמירא.

  -הלשון שאוכל לךכוונת  . ט"ז

לך   שאוכל  שבועה  הא  שהאומר  משמע  במתני' 
)איתא,  בשבועות  אמנם  משלו.  לאכול  אסור 

עולה  שבועות   קרבן  ביטוי  שבועת  משום  תורה  שחייבה 

דכתיב שתים שהם ארבע, שאוכל ושלא אוכל    ויורד,

דכתיב "לכל  , שאכלתי ושלא אכלתי  "להרע או להיטיב" 



ע שהנשבע שאוכל ו(משמאשר יבטא האדם בשבועה",  
ומבואר   לאכול,  מחויב  והוא  השבועה  חלה  לך 

 שהכונה שיאכל. 

אביי מתרץ שזה תלוי לפי הענין, שאם היו מפצירים  
שאוכל   שבועה  אכילנא  אכילנא  ואמר  לאכול  בו 
לא   ואמר  לאכול  בו  הפצירו  אבל  שיאכל,  כוונתו 
כוונתו  ואמר שבועה שאוכל,  אכילנא,  לא  אכילנא 

מסוגיין שצריך הוכחה בין לאוכל וביין  ומשמע  שלא יאכל.  

וזה   שיאכל,  הכונה  שבסתמא  משמע  ובשבועות  אוכל,  ללא 
   מהסוגיות המתחלפות, וסוגיא דשבועות עדיפא.

ולרב אשי בין שאוכל בין שלא אוכל, אם מפצירים  
יכולים   שניהם  וכן  שיאכל,  הכונה  לאכול  בו 
מבאר   אשי  רב  ולכן  יאכל.  שלא  להתפרש 

דשבו אוכל,ש"שאוכל"  שאי  היינו  היינו    עה  להר"ן 

ולרא"ש איירי שאומר  שהאריך באלף ונראה כאומר אי אוכל,  

ויצא מפיו שאי אוכל וקמ"ל   ,שכוונתו היתה לומר שאוכל, 
 שלא אומרים שאיתקיל ליה. 

ולענין הלכה הרמב"ם פסק כאביי וכסוגיא דשבועות, והרמב"ן  
 פסק כרב אשי.

   -נדר ושבועה לבטל מצוה ט"ז:

נוטל,  לולב שאני  עושה,  סוכה שאני  קונם  האומר 
תפילין שאני מניח, בנדרים אסור, ובשבועות מותר 

שאין נשבעין לעבור על המצוות, דכתיב "להרע לפי  
או להיטיב", דכמו שהטבה רשות אף הרעה איירי  
"לא  וכתיב  מצוה,  בביטול  ולא  רשות  בדבר שהוא 
חד  שמים,  לחפצי  הוא  מיחל  אבל  דברו"  יחל 

מקרבן  ל להיטיב"  מיפטריה  או  "דלהרע  קרא  והיינו 

ביטוי, גבי קרבן שבועת  וחד למיפטריה מלאו,   דכתיבא 
 ומ"מ לוקה משום שבועת שוא.

, לא יחל  לד'ומה שלא דורשים מ"או השבע שבועה  
על דבר מצוה, לאביי הטעם   הדברו" ששבועה חל

דכל נדר הוא אוסר הוא שבנדר נודר הנאת סוכה עלי  

לו,    ,החפץ עליו נראה  ואין מאכילין לאדם דבר האסור  ואינו 

שהוא אוסר עצמו  אבל בשבועה    שבא להפקיע את המצוה,

נשבע שלא אהנה מן הסוכה, מלעשות את הדבר, וכגון ש
לא כל הימנו להפקיע עצמו ממצות סוכה, ולכן מסתבר שלד' 

  .קאי אנדר ולא אשבועה

לשבת בסוכה  סוכה עלי מותר  הנאת  אם נשבע  רבא אומר ש

מצוות לאו להנות ניתנו, ואיירי שנשבע שלא ישב ד
בסוכה,  בסוכה,   אסור לשבת  איירי שאמר  דבזה  ובנדר 

שיטת הר"ן דאיירי שאמר קונם סוכה  ישיבת סוכה עלי,  

לישיבתה עלי, דבלאו הכי הוי דבר שאין בו ממש, אבל לתוס' 
כיון שהזכיר שם החפץ הנאסר לא חשיב דבר שאין בו ממש.  

הנות ניתנו, כיון שאסר י וד כתבו התוס' שאף שמצוות לאו לע
את ישיבת הסוכה עליו חל הנדר, ולפי זה ה"ה דהנודר קונם  
בזריקה,   הנאה  שאין  אע"פ  הנדר,  חל  עלי,  לים  צרור  זריקת 
אמנם הנודר קונם סוכה או צרור עלי, מותר לשבת בסוכה או  

 ה.לזרוק את הצרור, דמסתמא לא אסר על עצמו אלא הנא 

 מתי חלים ב' נזירויות וב' שבועות 
אדם שנדר או נשבע ב' פעמים על דבר מסוים, לא חל  
אופנים   יש  אמנם  הראשונה,  השבועה  או  הנדר  אלא 
שאם   אופנים  ויש  חלים,  השבועות  או  הנדרים  ששני 
או   הנדר  חלים  התבטלו  הראשונים  השבועה  או  הנדר 

 השבועה השניים, וכדלהלן. 

, והיינו שאם אמר ב' פעמים  נדריש נדר בתוך    י"ז. 

כל   על  נזירות  למנות  חייב  אוכל"  אם  נזיר  "הריני 
וכן אם אמר פעמיים הריני נזיר ולא אמר אם אוכל, אכילה,  

, ומונה ל' יום ומביא קרבן, וחוזר ומונה  צריך למנות ב' נזירויות
וכיון שבהכרח חלה הנזירות השניה בתוך   ל' יום ומביא קרבן.

זמן שהוא נזיר לראשונה, )דאם לא חלה עכשיו לא תחול גם  
 אח"כ(, לכן זה נחשב נדר בתוך נדר. 

שבועה בתוך  שבועה  ב' אין  אמר  שאם  והיינו   ,
פעמים "שבועה שלא אוכל", אינו חייב אלא אחת, 
ומנין   ועומד,  מושבע  שהוא  כיון  השניה  השבועה  חלה  דלא 

 ימים לא משכחת לה בשבועה. 

הנשבע שלא יאכל ככר זה, חייב   -חילוקי כזיתים בככר אחד 
מלקות על כל כזית וכזית, אם התרו בו בין הכזיתים, וחייב ב'  
נזירות אם אמר  לגבי  וה"ה  קרבנות אם אכלם בב' העלמות, 
הריני נזיר אם אוכל ככר זה, צריך למנות נזירות על כל כזית, 

 מחלקות.   אם היו התראות

  -אמר הריני נזיר היום וחזר ואמר הריני נזיר היום
השניה   הנזירות  חלה  ד"נזיר לשמואל  ליה  דמשמע 

בזה אף  איירי  הנזירות   ,להזיר"  חלה  לא  הונא  ולרב 
השניה, אא"כ אמר הריני נזיר היום הריני נזיר למחר, 

יום   עוד  מיום  דמיגו שהוסיף  יום  ל'  למנות  צריך  שהרי 

וצריך למנות עוד ל' יום  ירות על הנזירות,  חלה נז  המחרת,

יום, מל'  פחותה  נזירות  ב'    דאין  עלי  הרי  כשאמר  או 
 )י"ח. (.  .נזירויות

, אף בנדר אינו חייב אמר קונם ככר זה עלי קונם ככר זה עלי
אלא אחת. והר"ן י"ח. מביא שי"א שגם בזה חייב שתים, ולרב 

ע גם  הנדר  חל  השני  בנדר  כשהוסיף  דווקא  הדבר הונא  ל 
והר"ן   לא חלה השבועה השניה.  בזה  ובשבועה אף  הראשון, 

 דוחה את דבריהם. 

וענבים  י"ז: תאנים  אכילת  על  אם    - שבועה 

יאכל   ואח"כ נשבע שלא  יאכל תאנים  נשבע שלא 
יאכל   נשבע שלא  ואם  ב' השבועות.  חלים  ענבים, 
חלה  לא  תאנים,  יאכל  שלא  ונשבע  וחזר  תאנים 

ש נשבע  ואם  השניה.  תאנים, השבועה  יאכל  לא 
וענבים תאנים  יאכל  שלא  ונשבע  והיינו שלא   -וחזר 

יחד וענבים  לא חלה השבועה   ,יאכל תאנים  הונא  לרב 
וכיון שהיא לא  דאין שבועה חלה על שבועה,    ,השניה

ורבה מיגו    חלה על תאנים היא לא חלה כלל. ולשמואל 
על  גם  חלה  ענבים  על  השניה  השבועה  שחלה 

ראשונה,  תאנים,   שבועה  בהעלם  וענבים  תאנים  אכל  ואם 

ולדבריהם אם אכל תאנים    והתרו בו משום שניה, לוקה,
אינו מביא קרבן   ענבים,  ואכל  וחזר  והפריש קרבן, 

 על הענבים דהוי חצי שיעור. 

הפריש קרבן, מי שנדר ב' נזירויות ומנה ל' יום ו
נזירותו על  גילוח  ,  ונשאל  אחרי  אף  שייך שאלה  שהרי 

עלתה לו הנזירות השניה בימים שמנה   והפרשת קרבן,
מעיקרוכבר,   הנדר  עוקר  שהחכם  איירי    .לפי  הונא  לרב 

כאחת,   נזירויות  ב'  לחברתה שנדר  קודמת  אחת  דאין 

או בנדר הריני נזיר היום   דנימא שהשניה לא תחול אחריה,
נזיר למחר, ואז צריך למנות יום הל"א לנזירות. הריני  

נזיר   ולרבה איירי אף באומר הריני נזיר היום הריני 
ואמנם לדברי רבא לקמן אף לרב הונא אם נשאל על היום.  

נזיר היום הריני נזיר  הראשונה חלה השניה אף באומר הריני 
 היום.

נזיר להזיר, מכאן שהנזירות  איתא בברייתא  י"ח. 

, שיכול והלא דין הוא ומה שבועה נזירות חלה על  
". לשמואל צריך קרא באומר הריני נזיר   חמורה וכו'

היום נזיר  הריני  ב'   .היום  בקיבל  איירי  הונא  ולרב 
נזירויות, או   נזירויות בבת אחת, ב'  וכגון שאמר הרי עלי 

ב'  עליו  דחלו  ואכל,  אוכל  אם  נזיר  הריני  נזיר  הריני  שאמר 
מ"ל שיש כאן ב' נזירויות חלוקות, ומגלח  וק  הנזירויות כאחת,

כל אחת על  מנדר, ומביא קרבן  והא דשבועה חמורה   .
וכל העולם נזדעזע  היינו משום דכתיב בה "לא ינקה",  

ינקה, לא  הקב"ה  בשבועה   כשאמר  החומרא  אין  אבל 
שהיא חלה על דבר שאין בו ממש, שהרי נדר יש בו 

 .ג"כ חומר משבועה שהוא חל גם על דבר מצוה 

,  נדרים חלים על השבועות ואין שבועות חלות על הנדרים 
אסור  בנדר,  עליו  אסרו  ואח"כ  זה  ככר  שיאכל  שנשבע  כגון 
ומצוה   דשבועה  מצוה,  דבר  על  חלים  שנדרים  כמו  לאוכלו, 
שניהם איסור גברא. ואפשר שה"ה אם נשבע שלא יאכל ככר 
  זה, וחזר ואסרו עליו בקונם, שאם אכלו חייב שתים. אבל אם
נדר תחילה קונם ככר זה עלי, וחזר ונשבע שיאכלו, אינו רשאי 
לאוכלו, ואם נשבע שלא יאכלו אינו עובר משום בל יחל. והא  
דאין שבועה חלה על נדר, הטעם הוא שבנדר מלבד האיסור 
חפצא יש גם איסור גברא ככל לא תעשה שבתורה, ולכן אין  

 מקום לשבועה לחול על הנדר.  

א יאכל דבר מסוים, ונשאל  הנשבע ב' פעמים של
הראשונה השניה. על  השבועה  עליו  חלה  לרבא   ,

נזירויות  ב'  נדר  שאם  נזירות  לגבי  שמצינו  וממה 
עליה,  ונשאל  קרבן  והפריש  הראשונה  את  ומנה 
די"ל  לרבא,  ראיה  ליכא  לו שניה בראשונה,  עלתה 

אחת,   בבת  נזירויות  ב'  בקיבל  שבשעה דאיירי  דכיון 

הנזירויות   שתי  הראשונה  שנדר  על  כשנשאל  לחול,  ראויות 
חלה השניה, אבל בשבועות שכשנשבע פעם שניה לא חלה  
השניה כלל, י"ל שגם כשנשאל על הראשונה לא חלה השניה.  

 ומ"מ לענין הלכה קיימא לן כרבא. 

 דין ספק בנדרים ובנזירות
ביאור   אחרי  ולא  הנודר  כוונת  אחרי  הולכים  בנדרים 

נדרים הולכים אחר לשון  הלשון, כדמבואר לקמן ל: שב 
יבואר מה הדין כשיש ללשון שני   זו  ובסוגיה  בני אדם, 
הדין   ומה  לקולא,  או  לחומרא  הולכים  האם  פירושים, 

   כשהנודר אומר שכוונתו לקולא. 

מי שנדר, ואפשר לפרש   -סתם נדרים להחמיר  י"ח: 

דסתם  כוונתו לחומרא או לקולא, הולכים בסתמא להחמיר,  

שתק.   מדלא  לאסור,  דעתו  להקל  הנודר  שאם  ופירושן 

שנתכו  אמר  סתם  יאח"כ  כיצד  דבריו.  על  סומכים  לקולא  ן 

להחמיר,   מליח  נדרים  כבשר  עלי  הרי  האומר  כגון 
מלח",  תקריב  קרבנך  כל  "על  ביה  דכתיב  קרבן  דמשמע 

או כיין נסך, אף שלא פירש   ,מע בשר עבודת כוכביםומש
שנדר בשל שמים אסור, ואם נדר בשל עכו"ם מותר. 
פירש  שלא  אע"פ  כמעשר,  עלי  הרי  האומר  וכן 

דמעשר בהמה הוא דבר שכוונתו למעשר בהמה אסור  

 , הנדור, שנאסר עד שיקרבו מתיריו מכח מה שקראו "עשירי"
 ואם נדר במעשר דגן מותר.  

שו נדרים  הגמ'  שסתם  המשנה  דברי  על  אלת 
להקל,   נזירות  ספק  דתנן  מהא  הרי להחמיר  ונזירות 

 חלה ע"י נדר.

 רבי זירא מיישב שזה תלוי במחלוקת ר"א ורבנן 
ובהמות שלו,   חיות  שהקדיש  שמי  דתנן  כוי,  לגבי 
ולר"א לא הקדיש את  לת"ק הקדיש גם את הכוי, 

הבהמות  שיטת הרא"ש דאיירי שהקדיש את כל החיות ו הכוי  

על  אלא  דעתו  שאין  מפני  הכוי  את  הקדיש  לא  ומ"מ  שלו, 
אבל הר"ן מפרש דאיירי שהקדיש או חיות או בהמות,  ודאי.  

, ונמצא שנחלקו  ובזה לא הקדיש את הכוי מפני שהוא ספק
אם אדם מכניס את ממונו לספק, וה"ה שנחלקו אם  

לספק,   עצמו  את  מכניס  נדרים  אדם  דסתם  ומתני' 

 ומתני' דסתם נזירות להקל כר"א.  להחמיר כרבנן,

התם בסיפא דמתני'  הגמ' שואלת ממה שמבואר    י"ט. 

כגון שהפילה לפניו    ספק בכורותשדסתם נזירות להקל,  

רוח ספק  נפל  טהורה   ,ספק  בבהמה  בין  באדם  בין 
והיינו  ובבהמה טמאה, המוציא מחבירו עליו הראיה,  

שאם הכהן בא להוציא עליו להביא ראיה, ובכור בהמה טמאה  
ירעה עד שיסתאב ויאכל במומו לבעלים, ובכור בהמה טמאה  

ומ"מ אסורים  מפריש עליו שה כדי להפקיע איסורו ואוכלו.  
ובעבודה,   גופו  בגיזה  שאת  אע"פ  שלר"א  לכאו'  ומשמע 

 אדם לא מכניס לספק, את ממונו הוא כן מכניס לספק. 

שזו   התם  דשאני  מתרצת  הבאה והגמ'  קדושה 
בו,    מאיליה תלויה  הקדושה  מספקואין  חלה  אבל   ,והיא 



ניס את עצמו או את ממונו לספק, ככשזה תלוי בו לא גמר בדעתו לה
 ואין כוונתו אלא על הודאי.

לר"א  והגמ' שואלת על רבי זירא ממה שמצינו שלר"מ  

 או ככר דו  כגון שהכניס טמא י ספק בטומאת משקיןאם יש 

הם עצמם טמאים, אבל    לתוך משקין, ויש ספק אם נגע בהם, 
טומאה   ר"א שאין  ששיטת  וכיון  אחרים.  אין מטמאים 

, שהרי העיד יוסי בן יועזר איש  מדאורייתאלמשקין כלל  
קמצא   איל  )על  חגב,–צרידה  בית    מין  של  משקין  ו(על 

טהורים,   שהם  לא המטבחיים  דרבנן,  דכיון שטומאת משקין 

וא"כ אי נימא    גזרו בהם טומאה, כדי שלא להרבות טומאה בעזרה,
דהא דכתיב שטהורים היינו שגם טומאת עצמן אין להם,  

א"כ נסתרים דברי רבי  "אשר ישתה בכל כלי יטמא" היינו יכשיר,  
סובר  זירא,   זירא  רבי  כאן שהרי  ולמה  בספק  מקילים  שבנזירות 

מחמירים בספיקא דרבנן, ואף שנזירות היא באה בידי אדם, מ"מ כיון  
בידי  הבאה  דרבנן  מטומאה  יותר  בה  להקל  אין  דאורייתא  שהיא 

דדריש    אמנם לשמואל שסובר שהם עצמם טמאים,  שמים.

עצמן, לטומאת  יטמא",  כלי  בכל  ישתה  שאינם    "אשר  אלא 
ניחא  אחרים  דאורייתא ,  מטמאים  עצמם  שטומאת  דכיון 

 מחמירים בהם.

הגמ' מתרצת את הסתירה באופן אחר, ואומרת שזה  
ור ר"ש  יהודהתלוי במחלוקת  נזירות  בי  , דתנן  לגבי 

האומר הריני נזיר אם יש בכרי הזה מאה כור, והלך ומצאו  
מפני שאינו רוצה להיות  מתיר    בי יהודה שנגנב או שאבד, ר

ור"ש אוסר, וא"כ הא דתנן    מאה כור,  נזיר עד שיתברר שיש שם 
ספק נדרים להחמיר היינו כר"ש, והא דתנן ספק נזירות 

 . בי יהודהלהקל היינו כר 

דסתם    בי יהודה והא דתנן בסיפא דמתני' בשם ר  י"ט:

תרומה מותרת בגליל מפני שאין אנשי גליל מכירים את  
אסור   היה  מכירים  היו  שאם  ומשמע  הלשכה,  תרומת 

היינו   ר מספק,  אמר  שלא  יהודהמשום  אלא    בי  להקל 

חמור בנזירות   מספק  שהאיסור  שבמקום  משום 
, ובנזירות מהאיסור בודאי לא מעייל נפשיה לספיקא

קרבנותיו  להביא  יכול  שאינו  מפני  מודאי  חמור  ספק 
דהוי חולין בעזרה, ואף שעולה ושלמים באים בנדבה מספק ולגלח  

משלשת הקרבנות יצא,   ויכול להביאם על תנאי, ואם גילח על אחד 
אבל בנדרים שאין מ"מ לכתחילה צריך להביא חטאת עולה ושלמים.  

לספיקא.   נפשיה  מעייל  מודאי  חמור  עולם הספק  בנזיר  ואף 
ספיקו חמור מודאי, דאם הכביד שערו אינו יכול להיות 
מיקל בתער ולהביא ג' קרבנות. והא דמצינו דאיירי ר"י 

מתירוץ זה בגלל נזירות אף בנזירות שמשון, רבא חזר בו  
שמשון, ורב אשי מיישב דנזירות שמשון אמרה ר"י בשם 

בלא שום תנאי, ר"ט, דס"ל שאין חלה נזירות אלא בהפלאה  

וס"ל שאם אמר הריני נזיר ע"מ שזה ההולך לפניו נזיר, אע"פ שאותו  
שיהיה ברור  אדם נזיר לא חלה הנזירות, ד"כי יפליא" משמע שיפרש,  

ואחד לו בשעת קבלת ה ישבו  ואפי' שניים  נזירות בלא שום ספק, 
אמר שהוא נזיר אם הוא נזיר, והשני אמר שהוא נזיר אם אינו נזיר, 
אין אחד מהם נזיר, ולפי זה אף אם נמדד הכרי ונמצא שיש בו מאה 

, ולא תנא נגנב או נאבד אלא להודיעך  כורים לא חלה הנזירות
דר"ש   דמעייל  כוחו  ועוד  הפלאה,  שא"צ  נפשיה דס"ל  איניש 

 לספיקא.

כתרומה  עלי  הרי  הלשכה   -האומר  בתרומת  נדר  אם 
לר"מ   ובסתמא  מותר.  גורן  כתרומת  נדר  ואם  אסור, 
אסור, דמפרשים כוונתו כתרומת הלשכה, ולר"י הני מילי 
אנשי  שאין  מותרת,  תרומה  סתם  בגליל  אבל  ביהודה, 

הכהנים   חרמי  את  מכירים  רחוקים,גליל  שהם  וודאי   כיון 

ים את  אמנם אם אנשי הגליל היו מכירכוונתם לתרומת גורן,  
דספיקא   חל,  שהנדר  ר"י  סובר  היה  הכהנים  חרמי 

לקולא, לחומרא,   דספיקא  צדוק  ברבי  אלעזר  רבי  שיטת  אמנם 

 וכדלהלן.  

אם נדר כחרמי שמים אסור,    -האומר הרי עלי כחרם
מותר,   כהנים  בחרמי  נדר  כהן ואם  ליד  ואע"פ שלפני שבאו 

כהן. ליד  באו  שכבר  משמע  בסתמא  מ"מ  נדר    אסורים,  ואם 
לחומרא  ב דספיקא  אסור  לר"י  ביהודה סתמא,  ואפי' 

אסור הכהנים  חרמי  את  צדוק  שמכירים  ברבי  אלעזר  ולרבי   ,
ספיקא לקולא, ולשיטתו סתם חרמים ביהודה מותרים 
חרמי  את  מכירים  הגליל  אנשי  שאין  אסורים,  ובגליל 

, אבל אם היו מכירים היה  וודאי כוונתם לחרמי גבוההכהנים  
 .  מותר דספיקא לקולא

 והלכה דסתם נדרים להחמיר.

 ן לנדר ידין המפרש דבריו שלא התכו

כתב הר"ן שהדינים דלהלן הם פירוש דברי מתני' י"ח: "ופירושן    כ.

במשמעות  כ"כ  שאינו  בדבר  דבריו  מפרש  שאפי'  וקמ"ל  להקל", 
 הלשון נאמן. 

ים של  לחרמו  שכוונתו  ואמר  בחרם  והיינו רשת ,  נדר 

דגים מן הים.   או    מלשון "אשר היא מצודים וחרמים". שצדים בה 
מלכים, או שאמר    שנדר בקרבן ואמר שכוונתו לקרבנות

ואמר    שאוסר עצמו כקרבן על חבירו,הרי עצמי קרבן    לחבירו
, או  שהניח בביתו כדי לידור בהשכוונתו לעצם בהמה שיש לו  

לאשתו  שכוונתו  ואמר  לי  נהנית  אשתי  קונם  שאמר 
  -הראשונה, דינו כדלהלן

התר   כשנהג  ועונש  אלו,  בנדרים  וחרטה  פתח  דין 
ך להשאל על נדרים אלו  אם הוא ת"ח אינו צרי  -בדבר

נתכו שלכך  לומר  הארץ  ןידנאמן  ועם  שכך  ,  ואומר  לחכם  שבא 

התרה וא"צ  נדר  שאינו  לו  שיאמר  כדי  כוונתו  לר"מ    , היתה 
דאין אלא צריך פתח,  מחמירים עליו שאין פותחין לו בחרטה  

ן, אלא אומר כך מפני שהוא ירא שהחכם לא ימאמינים לו שלכך נתכו

אותו שאם נהג התר בדבר זה לפני   ועונשים  ימצא לו פתח,
כימים   איסור  שינהג  עד  לו  מתירים  אין  לישאל,  שבא 

כמו שעונשים בכל נדר שעבר עליו, וקמ"ל דאף שנהג בהם התר,  

אין עונשים אותם אם נהגו ולחכמים    דהכא אינו נדר עונשים אותו.

והיינו חרטה, וא"צ פתח,  פותחין להם פתח ממקום אחר  התר, ו

אותםולא   אותם    , עונשים  איסורומלמדים  בהם  כדי  שינהגו   ,
בנדרים,   ראש  קלות  ינהגו  אלו  שלא  בנדרים  ודווקא 

שמשמעותם לאיסור יותר מלהתר צריך פתח לר"מ וחרטה לחכמים,  
מליח   בבשר  שנדר  כגון  בקודמת,  במשנה  שהוזכרו  באופנים  אבל 

   ן לשל עבודת כוכבים, אפי' בעם הארץ א"צ שאלה.יואמר שהתכו

הבי"ד התירו כדין,    אם  רגיל מחזרים  לא עשו  ואף שבנדר 

הבי"ד להתירו, דהמקיים נדר נקרא חוטא, הכא לא רק שאין מחזרים  
והרא"ש כתב להתירו, אלא אף אם בא לישאל אין נזקקים להתירו.  

דקמ"ל שאף שאינו אלא חומרא בעלמא, מ"מ אם עבר גוערים בו 

והלכה כחכמים,  ים אותו.  וי"א שמנד  ואומרים לו שלא עשה כדין.

 וחכם שלימד שהם מותרים בלא פתח משמתינן ליה.  

, שלשיטת ר"י אין בי"ד  מי שעבר על נזירותווכן מצינו ב 
בהם   שנהג  כימים  איסור  שינהג  עד  לו  להתיר  נזקקים 

א"צ לנהוג כל   יותר מל' יוםהתר, ולרבי יוסי בנזירות מרובה  
רים דאורייתא, אף ולהלכה בנד הימים אלא דיו שלושים יום.  

שפותחים בחרטה, מ"מ אם עבר על הנדר ובא לישאל אין נזקקים לו 
עד שינהוג בהם איסור, וחכם שמתיר לפני כן מנדים אותו. ומעשה 
באחד שנדר מכל פירות שבעולם ועבר על נדרו ובא לישאל והתיר לו  
הרב לאלתר, אך לא התירו בחרטה אלא בפתח, וטענת הרב היתה 

נדר דאורייתא, מ"מ אם נצריכו לנהוג איסור הוא יכשל, שאע"פ שזה  
שהרי א"א לקיים דבר זה, ועוד שעי"ז יסור כוחו מעליו ונמצא ממעט  

 ממלאכת שמים. 

 - לעולם אל תהי רגיל

דחמירי טפי, דכתיב בהו , שסופך למעול בשבועות  בנדרים

 "לא ינקה".

 , שסופו להאכילך טבלים.אצל עם הארץ

עם   כהן  אבל אין , שיאכילך תרומה טמאה,  הארץאצל 

וכן מהמעשר  ולאכול בעצמו,  לחוש שיאכילו טבל, דיכול להפריש 
 יפריש תרומת מעשר ויעכב לעצמו. 

, שסופך בא לידי ניאוף. וכל  להרבות שיחה עם האשה
המסתכל   וכל  עבירה,  לידי  בא  סופו  בנשים  הצופה 
 בעקיבה של אשה, והיינו במקום הטינופת שהוא מכוון

ואיירי   מהוגנים,  שאינם  בנים  לו  יהיו  העקב,    אפי' כנגד 
 שיש לו בה שעת התר.באשתו נדה 

הבושה יפה   - מעלת  סימן  חטא.  יראת  לידי  מביאה 
באדם. לא במהרה הוא חוטא. מי שאין לו בושת פנים  

 בידוע שלא עמדו אבותיו על הר סיני.   

הבנים על  בן דהבאי אמר    -השפעת המעשים  ריו"ח 
ונבדלים משאר  השרת, והיינו רבנן המצויינים    בשם מלאכי

שבנים    כמלאכי השרת,  העם בתורה ומצוות ופרישות וקדושה
אילמים מפני  נולדים מפני שהופכים שולחנם.  חיגרים 

 שאינם שומעים ואינם מדבריםשמנשקים על או"מ. חרשים  
תשמיש   בשעת  שמדברים  ובשמיעהמפני  בדיבור  ,  וחטאו 

)ובענייני תשמיש מותר. ומצינו שאימא שלום היו בניה  
ביותר   מוםיפיפין  עימה  בלא  מספר  היה  שלא  מפני   ,

אלא  שנשים הולכות בשוק  בתחילת הלילה, או בסוף הלילה  
בחצות, והיה מגלה טפח ומכסה טפח ודומה כמי שכפאו 
לידי  בניו  ויבואו  אחרת  באשה  עינו  יתן  שלא  כדי  שד, 

, ואסור משום ולא תתורו,  רובים לצד ממזרותוהיינו ק ממזרות  
באו"מ.  שמסתכלים  מפני  סומים  נשיו(.  שתיהן  ואפי' 

 ולחכמים מותר לו לעשות כל מה שרוצה. 

אלו    כ: בי,  והפושעים  המורדים  מכם  ט'  וברותי  בני 

, והם בני  שהם מורדים ופושעים לפי שיש עבירה ביצירתם  מידות
גורס  ל אשתו.  שנוהג שלא כשורה ומטיל אימה עאימה   והרא"ש 

בזימה, שטופה  להיות  שהורגלה  לפי  מגיורת  גרועה  שהיא    אמה, 
,  או כשהיא מנודה, וה"ה אבלשהוא מנודה  אנוסה, שנואה, נידוי  

באותה שעה ואע"פ שאינו מריבה    ,דקסבור שהיא צרתה תמורה  

שכרות  שונאה על אשתו,  ,  דעתו  נותן  אינו  כך  או שהיא שמתוך 

ואף אם אינו שונאה נותן מר בליבו לגרשה,  שג, גרושת הלב  שכורה

אחרת על  ערבוביא  דעתו  אדם,  בני  כמה  עליה  חצופה  שבאו   ,
 שתובעתו בפה. 

כל אדם שאשתו תובעתו הווין לו בנים שאפי' בדורו של 
כלאה שאמרה ליעקב אלי תבוא, משה רבינו לא היו כמותם,  

לעיתים, בינה  יודעי  היו  שמבניו  יששכר  ממנה  ודווקא    ויצא 
 בדברי רצוי ופיוס, ולא שתובעתו בפה. במרציא ארצויי 

 

 ארבעה נדרים 
 

שחכמים התירום כיון שודאי אין   הגמרא מביאה ד' סוגי נדרים
 ם כוונת הנודר לידור ולקבל על עצמו איסור, אע"פ שמצד עצ

. ולהלן )כ' עד כ"ח( יבוארו הדיבור הוא קיבל על עצמו איסור
 פרטי דנים אלו. 

 שמותרים מאליהם בלא התר חכם.  ד' נדרים התירו חכמים 
, נדרי  שלא נדר אלא לזרז חבירו שלא יעמוד בדעתו  נדרי זרוזין

נדרי שגגות, ונדרי אונסים, ויבוארו  ,  נדר שאינו כלום  הבאי 
ומ"מ אין לידור ד' נדרים הללו כדי לבטלם, דכתיב פרטיהם להלן.  

ד'    )כ"א:(  לל"ק דרב אסי  "לא יחל דברו", לא יעשה דבריו חולין.
צריכים שאלה לחכם, ולשמואל א"צ שאלה  נדרים הללו  

 לחכם.

 נדרי זרוזין 
אמר קונם  היה מוכר חפץ לחבירו ו  -נדרי זירוזין כיצד

להרא"ש היינו שאוסר ככר זה עליו   שאיני פוחת לך מן הסלע,

מסלע,   בפחות  ימכור  אם אם  עליו  המקח  דמי  היינו שאוסר  ולר"ן 

ואמר הלוקח קונם שאיני מוסיף לך    ימכרנו בפחות מסלע,
השקל, משקל,   על  ביותר  יקנה  אם  עליו  המקח  את    שאוסר 

דינרים,   בג'  רוצים  נתכושניהם  לזרז את ן כל איולא  חד אלא 

ולא הוי דבר ולכן התירוהו חכמים,  השני להסכים לג' דינרים,  

קח בכך. וכל זה כשאומרים שלכך  ושבלב כיון שדרכם של מוכר ול
 נתכוונו, אבל אם אומרים שנתכוונו למה שאמרו הוי נדר.

ר"ט,  לרבי יהודה נשיאה הדין הנ"ל הוא כשיטת    כ"א.

בשניים שהיו מהלכים בדרך ואמר אחד הריני נזיר שזה איש   הסובר

דלא    פלוני נזיר, וחבירו אמר הריני נזיר שאינו נזיר, אין שניהם נזירים,
וכיון שתלו את נדריהם בתנאי לא ניתנה נזירות אלא להפלאה,  

ם הוקשו לנזירות שאינה חלה חל הנדר אע"פ שעבר על התנאי, דנדרי
כשתולה בתנאי, ואף דהכא יכול הנדר להתקיים על שניהם אם ימכור  

   בשלש, וכמו שהיה לבסוף, מ"מ לא חשיב הפלאה.

לכו"ע,   מתני'  רצונם    דשמו חכמיםולרבא  היה  דמתחילה 
רוצים   דינרים, כדקתני במתני' שניהם  והיינו מתחילה  בג' 

קיים את המקח אף בפחות מג' ביותר  ועד סוף. וכתב הר"ן שיכולים ל
מג', אבל לא בארבע ולא בשקל, דעיקר משמעות נדרם אינו אלא 



לכך, וי"א דאפי' כלפי זה לא חל הנדר. ואם המוכר נדר לשני לוקחים  
שלא ימכור בפחות מד', ובאחד מהם כוונתו לזרז, לא חל הנדר כלפי  

   אף אחד מהם.

ונם אם אמכור  ק   רבינא מסתפק מה הדין אם אמר המוכר

  משקל,   פחות שלא יוסיף לו על מסלע, והלוקח אמר    יותרב
כיון שדייקו   האם גם בזה כוונתם לזרז, או דכוונתם דווקא

משקל. כ"כ.   יותר  ביניהם  שיהיה  אופן  לכל  הגמ'  כוונת  להרא"ש 
אחרינא מחמש,   -לישנא  פחות  ימכור  שלא  המוכר  שנדר  איירי 

אם כיון שמרחקי כולי האי והלוקח נדר שלא ישלם יותר משקל, ה

 ונקטינן לחומרא. תיבעי,  בדווקא נדרו, או דלא שנא. 

ואמר   אצלו,  שיאכל  בחבירו  מפציר  ביתך  היה  קונם 
טועם שאני  צונן  וטיפת  נכנס,  להכנס  שאני  מותר   ,

צונן,   ולשתות  נתכולביתו  אכילה ישלא  לשום  אלא  ן 
הנ"ל,   לספק  מכאן  להוכיח  ואין  נחית  ושתיה.  כאן  שהרי 

לדיוקא, ונתרחק הרבה ממה שהיה רוצה חבירו, ומ"מ אמרינן שלאו 

דשאני הכא שצדיקים אומרים מעט ועושים בדווקא נדר,  
ואמר טיפת צונן שמא יאכילנו הרבה, ואין כוונתו בדווקא. הרבה,  

גם  נדר  אינו  שאמר  שמה  דכיון  ושתיה,  באכילה  שמותר  וכ"ש 
ב אינו כלום אע"פ שאין הפה מכחישו,  המחשבה אינה כלום, דנדר בל

 כ"ש הכא שהפה מכחישו. 

 התרת נדר ע"י פתח או חרטה
יסוד החילוק בין פתח לחרטה הוא שפתח הכונה שאם היה יודע דבר 

ובחרטה אין   ונמצא שהנדר בטעות,  מסוים בזמן הנדר לא היה נודר, 
דבר שאם היה יודע לא היה נודר אלא שכעת הוא מתחרט, ואמנם 

שיתחרט על זמן הנדר, ולא מספיק שירצה שמכאן ולהבא לא   צריך
 יהיה נדר.

אסי  כ"א: ד'    לרב  כעין  אלא  להתיר  רשאי  חכם  אין 

 . נדרים, דקסבר אין פותחין בחרטה

  היה מיושב  לבך   ששואלים אותו  -פותחין בחרטה  לרב הונא
כשנדרת, ואתה רוצה לעוקרו מכאן ולהבא, ולא הוי חרטה כיון   עלך

שאינו מתחרט על זמן הנדר, או שכבר בשעת הנדר לא היה מיושב  
אי נמי לבך עליך שעדיין   בדעתו, ועכשיו הוא תוהה על הראשונות.

אתה רוצה שהנדר יהיה קיים עד עכשיו. ואין פותחין בחרטה אלא 

דהשתא.  בחרטה  ולא  דמעיקרא,  בברייתא    בחרטה  איתא  וכן 

 . לב זה עליךשדעת ר"י ששואלים אם 

היית   אילו היו י' בני אדם שיפייסוךה בר אבוה שאל  רב
וכן איתא בברייתא שאמר   והתירו,  לא,  ליה  נודר, אמר 

יש גורסים שהוא סובר  רבי ישמעאל ברבי יוסי בשם אביו.  

שפותחים בחרטה, ויש גורסים שהוא סובר שאין פותחים בחרטה. 
י' בני   אדם והכל עולה לטעם אחד, דדבר זה גרע מפתח כיון שאין 

שיפייסוהו, ומאידך זה עדיף מחרטה כיון שכבר באותה שעה אם היו 
י' מפייסים אותו לא היה נודר, ונמצא שמתוך המהירות נדר. ונמצא  
ר"ן.  ברורה.  בחרטה  אלא  רגילה  בחרטה  פותחים  אין  שלדעתו 
נודר,  היה  לא  יפייסוהו  שעכשיו  יודע  היה  שאם  הכונה  ולהרא"ש 

אף דאין פותחין בנולד, הכא זה מצוי  ומבואר שחרטה לא מפסיקה, ו
 שקרוביו ואוהביו יקפידו במה שנדר. 

  , מתחרט על הראשונות  כדו תהיתרב אסי שאל את הנודר  
דקסבר פותחין בחרטה, ואף שלרב וכשאמר לו לא התיר לו,  

 אסי אין פותחין, רבי אסי אינו רב אסי. 

שאם   הנודר  שאמר  ע"י  התיר  אלעזר  היו  רבי  לא 
 לא היה נודר.   מרגיזים אותו

רבי יוחנן התיר נדר שהדירה אם את בתה, בחרטה שאילו 

 שיאמרו שמצאה בה דברים לא טובים היתה יודעת  
 לא היתה נודרת.  

יודע   כ"ב. היה  שאילו  בחרטה  התיר  סבא  ינאי  רב 

מעשיו ובודקים  פנקסו  פותחים  כיון שע"י   שבשמים 

אי נמי כיון מתוך שמרשיע לידור.    הנדר נראה שמחזיק עצמו כחסיד,

לבקר"דכתיב   נדרים  שו  ".ואחר  אומרת  לא  הגמ'  אנן 
 פתחינן בהא.

ראוי  דר  וכן אין פותחין לומר לנודר שאם היה יודע שהנו
 דחוששים שבאמת אינו מתחרט.לא היה נודר,    לדוקרו בחרב

בשעת איסור הבמות, )שכמו שאע"פ   הנודר כאילו בנה במה

בפנים, אסור להוסיף ולהקריב בחוץ, כך אע"פ שיש מצוה להקריב  

יותר(, להוסיף  אין  מסוימים,  דברים  אסרה   והמקיימו  שהתורה 
על הבמה וחייב משום שחוטי    קרבן   כאילו מקריב  ואינו נשאל

פותחים  .חוץ אינו   ברישא  אם  כ"כ  גדולה  העבירה  שאין  דכיון 

לומר את האמת יתבייש  לא  פותחים    ,מתחרט  לאביי  בסיפא 
פותחים  ולרבא מתחרט  לא  אינו  שבאמת  וי"א   .דחוששים 

אין   ולהלכה  ברישא.  ונחלקו  פותחים,  לא  שבסיפא 
 פותחין לא ברישא ולא בסיפא. 

יודע היה  שאם  לנודר  לומר  פותחין  אע"פ ש  אין 
 לא היה נודר. שמקיים את הנדר נקרא רשע

לפי    כל הכועס כל מיני גיהנום שולטים בו   - גנות הכעס

אי נמי קשה לגופו כאילו נדון בכל מיני  שהכעס מביאו לכפור בעיקר.  

שבגיהנום.  בו.    פורעניות  שולט  התחתוניות   לו אפיווחולי 
ומוסיף   תלמודו,  ומשכח  כנגדו.  חשובה  אינה  שכינה 

הגמ'  ו  טיפשות. מזכויותיו.  מרובים  שעוונותיו  בידוע 
מביאה מעשה באחד שהרג את חבירו ושאל את עולא  

  , שימות מהר  עשה טוב, וענה לו שיפרע בית השחיטה אם  
  לא מפני שהציל את עצמו. ותמה והצדיק ריו"ח את עו

ואמר    ,ואיך גבר כעסו כ"כ  "לב רגז" בבבל כתיבהרי  ריו"ח ש
והוא לא נתקדש להבאת   לו עולא שבאמת היו בעבר הירדן 

   העומר ולמקצת קדושות.

ניתן להם אלא ספרי   אלמלא  כ"ב: חטאו ישראל, לא 

, ויהושע שהוא ערכה  נביאים, אלא חמשה חומשי תורה
שנא' "כי ברוב חכמה רוב   ,חלוקת הנחלותשל ארץ ישראל 

ברוב דברי הנביאים יש סימן שהרבו להכעיס את הקב"ה, ואם כעס"  

לתוכחה.   נזקקים  היו  לא  חוטאים  היו  שאלמלא  לא  כתב  והרא"ש 
מקבלי היו  התורה  חטאו  בכל  עכשיו  כמו  לימודם  על  שכר  ם 

 שלומדים. 

 המשך עניני התרת נדרים 
בשם הנשבע    -הנשבע  שבועת  מתירים  אין  אסי  לרב 

השם   בשם, להזכיר  פניו  שהחציף  בקונם    ,כיון  אשתי אלא 
וכתב הר"ן שיש   , נהנית לי שגנבה את כיסי ונודע שלא גנבה

נדרי   הוי  גוונא  דבכהאי  ונודע,  גורסים  שמותרים.  שאין  שגגות 
בדעתו  היה  שאעפ"כ  שאומר  הכא  ששאני  ואומר  גורס  והרשב"א 
להדירה, ולכן צריך שאלה, וכתב הר"ן שלפירוש זה מתירים בגלל ב' 
סיבות, מפני שזה נדרי שגגות וגם בגלל שלום ביתו, אבל הרשב"א 
כתב שאפי' נמצא שגנבה מתירים משום שלום ביתו. עוד כתב הר"ן 

מ' )כ"ח.( אומרת שב"ש וב"ה נחלקו אם יש שאלה שמה שמצינו שהג
בשבועה, ולב"ה יש שאלה בשבועה אפי' מדרבנן, רב אסי לית ליה 
לההוא אוקימתא, אי נמי ס"ל שהמחלוקת היא לענין דיעבד, אבל 

בכינוי  לכתחילה אין נזקקין אף לב"ה.  לו.    והנשבע  מתירים 
ולא לא  ואם אמר מרי כ  ויש גורסים שאף בכינוי אין מתירים.

 אין מתירים לו.  טעימנא ליה

בחרטה    הלכתא בשבועה,  פותחין  בין  בנדר  ומתירים בין 
ואף בשבועה בנקיטת חפץ מתירים, דאין   בנשבע בשם לכתחילה

חומרא בנקיטת חפץ אלא בשבועת הדיינים כדי לאיים עליו. ורב האי 
גאון מחמיר שלא לפתוח בחרטה אלא בפתח, ולשבועות אין נזקקים 

אלא אלא היכא שיש בזה תקנתא או מצוה כגון עשית שלום בין  כלל  
מחמיר   גאון  יהודאי  ומר  ברור.  בפתח  דווקא  זה  וגם  לאשתו,  איש 
שלא להתיר נדר אף ע"י פתח, ולדבר מצוה מתירים ע"י פתח דווקא, 

   אמנם בעל מיפר ביום שמעו בין בנדר בין בשבועה.

רב סחורה נדר נדר, וכשבא לפני רב נחמן ושאלו על כמה  
דברים אם נדר אדעתא דהכי ואמר שכן, הקפיד רב נחמן,  

זה   )אבל לא התיר  התיר את הנדר  מצא פתח שיוכלו לומכח 

איזו היא דרך ד  לעצמו דכתיב "לא יחל דברו" הוא אינו מיחל(,
שהיא תפארת לעושיה    משובחת עד שהיא כל שהיא    -ישרה

שהכל מקלסים אותו בה, , ותפארת לו מן האדם  בעיניו  ישרה

וזה אינו אבל אם היא ישרה רק בעיניו, הרי גם דרך אויל ישר בעיניו. 
נולד, דשכיח שגברא רבה כרב נחמן ירתח על שנדר נדר חזק כ"כ. 

ואף   והרא"ש כתב שדרך הרב להקפיד על תלמידו כשמטריח עליו.
הכיר ברב סחורה שהחמיר   ששיטת רב נחמן שפותחין בחרטה, הכא

על עצמו להצריך פתח. וי"מ שאותו נדר היה כעין דבר מצוה, ואם 

וכן רבי שמעון ברבי התיר לו    היה מתחרט היה מפסיד שכרו.
אבא שאול בן בטנית נדר ע"י ששאל אם היה נודר על  

 דעת שרבנן יצטערו בביטולו.

יודע    כ"ג. היה  שאם  אמר  יוסי  ברבי  ישמעאל  רבי 

נ ו, ואף  לא היה נודר, והתיר לעצמ  דרו יכוהושמחמת 
דדבר שאינו מצוי לא מסיק אדעתיה שיארע דאין פותחין בנולד  

שכיחי אפיקורי  , דבר זה, ולא הוי חרטה לעקור את הנדר מעיקרו
 דמצערי רבנן. 

תשיא  אם  אשתו  את  אדם  שהדיר  נדר  התיר  יוסף  רב 

שתעבור על  יודע  בתה לקרוביה, ע"י שאמר דאם היה  
לא היה נודר, וכן מבואר בברייתא שאפשר להתיר   דעתו

ואין להתיר בזה מדין נדרי זירוזין, דהתם אין פיו וליבו  באופן כזה.  

ואמנם   ודעתו,  תנאו  על  להדירה אם תעבור  דעתו  כאן  שוים, אבל 
פתח יש כאן, שאם היה יודע שתעבור על דעתו לא היה מדירה, וגם 

חל הנדר, ואפשר שגם שם פותחים  בנדרי זירוזין אם עומדים בדעתם  
פתח כמו כאן. ולא דמי למדיר חבירו שיאכל אצלו שאמר ראב"י שזה 
נדרי זירוזין, דשם אין סיבה אמיתית להדירו מנכסיו בגלל שלא אכל 

 אצלו, משא"כ הכא. 

, ובעינן שיהיו הדיוטות  התר נדרים ביחיד מומחה או בג' הדיוטות
ן מתירים ע"י ג' הדיוטות משום  דמסברי להו וסברי, ואם יש חכם אי

כבודו של חכם, ובדיעבד הותר הנדר. שיטת הרמב"ן שביחיד בעינן 
שיהיה מומחה וסמוך, אבל להרמב"ם חכם מובהק מתיר אע"פ שאינו 

 סמוך.   

 מסירת מודעה קודם הנדר

נדריו  כ"ג: יתקיימו  שלא  יעמוד    הרוצה  השנה,  כל 

יהא בטל.    כל נדר שאני עתיד לידור  בראש השנה ויאמר
 ולאו דווקא ר"ה אלא בכל עת שירצה ולכל זמן שיקבע. 

זוכר את המודעה בשעת   לאביי אינו מועיל אלא אם אינו
  אם אבל  שעל זה התנה שאם ישכח וידור יהא הנדר בטל,    הנדר, 

בשעת הנדר הוא זוכר את התנאי, הרי הוא עוקר בזה את  
דאל"כ למה הוא נודר, )שהרי התנאי והנדר אינם באותו זמן.  התנאי,  

ועוד  התנאי.  דעת  על  הוא  הנדר  אצלו  שיאכל  חבירו  המדיר  אבל 
דהתם נתכוון לזרז חבירו. ודלא כדעת הרשב"א שסובר שרק בעם 

   רה לתנאי(. הארץ אומרים שאם הוא זוכר יש כאן עקי

ולרבא איירי מתני' בהתנה לבטל נדר מסוים ואינו יודע 
ונזכר ,  מהו, ובשעת הנדר זכר התנאי ונדר על דעת התנאי

מר  אינו נדר, אבל אם לא א  , דזהאחר כך שעל דבר זה נדר
דאם היה דעתו לקיים את שנודר על דעת התנאי הנדר קיים, 

זוכר על מה התנה, אפי'  ואם  התנאי היה לו להזכיר זאת בשעת הנדר.  
ורבא   , דאל"כ למה הוא נודר.אומר שנודר על דעת הראשונה הוי נדר

 אינו חולק לדינא על אביי, אלא רק בפירוש המשנה. וקיימא לן כרבא. 

בדרשתו,    של אביי  רב הונא בר חיננא רצה ללמד דין זה
ינהגו קלות   ואמר לו רבא שאין לפרסם זאת כדי שלא 

אומרים בקצת קהילות ביוה"כ כל נדרי וכו'  ומה ש  ראש בנדרים.

הכונה בזה לבטל נדרים שידרו מכאן ולהבא, ורבינו יעקב היה מתקן 
נראה  שיהיה  כדי  קמוץ,  כולו  חרמנא"  ודי  אסרנא  "די  שיאמרו 
שכוונתם להבא, אמנם אין ראוי לומר דבר זה, כדי שלא יקלו ראש 

דם יכול לבטל את בנדרים. ולענין שבועה נחלקו הגאונים אם תנאי קו 
השבועה. אמנם מי שהשביעו או הדירו חבירו אין מועיל בזה תנאי, 

ואת דינו של רבא אפשר לפרסם, ואין כיון שהוא נודר על דעת חבירו.  
אומר   שהרי  ועוד  שכיח,  שאינו  כיון  בנדרים,  ראש  שיקילו  חשש 

    להדיא שעל דעת כן הוא נודר, ולא יבוא לזלזל בנדרים אחרים.

 זרוזין לראב"י נדרי 
בתחילת הפרק נתבאר שמוכר שאמר קונם שאיני פוחת לך מן 
הסלע, והלוקח אמר קונם שאיני מוסיף על השקל, לא חל הנדר 
כמו שאמרו מפני שכוונתם לג' דינרים, ולהלן יבואר אופן נוסף  

 של נדרי זירוזין, והגמרא דנה אם דין זה הוא לכו"ע. 

ואוסר עליו  הרוצה שחבירו יאכל אצלו ומסרב בו ומדירו  

לרבי אליעזר בן יעקב לא חל    את כל נכסיו אם לא יאכל עימו,
 הנדר, דנדרי זרוזין הוי. 

די"ל דלא הוי מסתפקת אם רבנן חולקים על ראב"י,    הגמ' 

נדרי זירוזין אלא במוכר ולוקח, שאף מתחילה נתכוונו לג' דינרים, ואין  
וליבם שוה, אבל מדיר חבירו איכא למימר שבדווקא מדירו.    פיהם 

שרבנן חולקים וסוברים דלא הוי  )כ"ד:(  ומסקנת הסוגיא  
   נדרי זירוזין.

והיינו מה שאני   האומר לחבירו קונם שאיני נהנה לך   כ"ד. 

משלך וב'   נהנה  חיטים  כור  לבנך  נוטל  אתה  אי  אם 
יין נדרו  חביות  להתיר  יכול  חכם שלא  ,  פי  דאע"פ ,  על 



שבכל פתח וחרטה אף שעוקר הנדר מעיקרו צריך שאלה לחכם, הכא 

וזהו    ,מפני שלא נדר אלא לכבודו   ,א"צ כיון דהפתח מוכח טפי
 דהוא שונא מתנות.   לא יקבל  הוא רוצה לתת והואשיותר    כבודו

מבארת זרוזין   הגמ'  נדרי  הוי  לא  הכא  לראב"י  שגם 
)להתיר גם בלי הטעם שלא נדר אלא לכבודו(, דהכא לא  
נתכוון לזרז, אלא לומר שאינו ככלב שנהנה ואינו מהנה,  

וכיון שיש טעם לנדר ואינו מוכן להנות בלי שהוא יקבל ממנו ג"כ,  
, )אבל במתני' המזמין אוסר על המוזמן את תולים שהתכוון לידור

מרובה נכסי שבמתנה  הוא  שהחילוק  וי"א  המוזמן.  נכסי  את  ולא  ו 
בודאי עשה לו לפני כן טובה, ולכן בדווקא נדר, אבל במתנה מועטת  

והיכא שאומר המדיר שנתכוון לכבוד עצמו חל הנדר   נזרי זירוזין הוי(.
לכו"ע, והיכא ששניהם אומרים שנתכוונו לכבוד המודר לא חל הנדר 

 א חל הנדר, ולר"מ חל הנדר. לכו"ע, ובסתמא לרבנן ל

נותן  האומר לחבירו קונם שאתה נהנה ממני   אם אינך 
יין ושתי חביות של  כור של חיטים  לר"מ חל  ,  לבני 

להתיר יכול  ולחכמים  כאילו   הנדר,  הריני  ולומר  הנדר 
דלהרווחה דידיה איכוון והוא לא איצטריך, אמנם אם התקבלתי,  

ידהו איכוון, ורק הם יכולים  אין הבנים סמוכים על שלחנו להרווחה ד 

שגם לראב"י הכא    הגמ' מבארת  לומר הרינו כאילו התקבלנו.
לא הוי נדרי זרוזין )להתיר גם בלי הטעם שאומר הריני 
לומר  אלא  לזרז  נתכוון  לא  דהכא  התקבלתי(,  כאילו 

 שאינו כמלך שמהנה ואינו נהנה.

אצלו,    המדיר שיאכל  או  חבירו  בנו  או  הוא  וחלה 
, הרי זה נדרי אונסים ומותר. הגמ' מבארת  נהר  שעיכבו

כ זה  דין  להעמיד  זאת ראב"ישאפשר  ובכל  נדרי    ,  הוי 
דא זרוזין,  נדרי  ולא  כשבונסים  המוזמן  איירי  יקש 

ולא היה צריך לזרז אותו, שהרי הוא מהמזמין שידור נדר זה,  

 ביקש ממנו שיזמינו, ואם לא היה אונס היה חל הנדר. 

נה לך אם אי אתה מתארח  שאני נההאומר לחבירו קונם  
אצלי ותאכל עימי פת חמה ותשתה עימי כוס חמין, ולא  

נדרי זרוזין, ולא הודו לו   הוי  זה  בא, לראב"י אפי' באופן

ראב"י. חכמים,   על  חולקים  שרבנן  מזה    ומבואר 
והחידוש המיוחד באופן זה הוא דלא אמרינן לאו כלבא אנא וכנ"ל, 

מסב בה  חוזרת  הגמ'  זה  הפירוש  ולפי  ולפי  אנא.  כלבא  לאו  רת 
שמחלק בין מתנה מרובה למועטת, א"כ הכא הוי מתנה מועטת, דלא 
שייך למימר לאו כלבא אנא, והגמ' לא חוזרת בה מסברת לאו כלבא 
ואמר פת חמה מ"מ   הוא שאף שייחד  המיוחד כאן  והחידוש  אנא, 

ת  כוונתו לזרוזי בעלמא. ולגירסת הר"ן הגמ' דוחה את הראיה וסובר
  שרבנן חולקים רק במקרה זה, ולא במקרים הקודמים.  

בכל המקרים, והגמ' חזרה בה מטעמא דלאו והלכתא כראב"י  

כלבא אנא, אמנם מסברת לאו מלכא אנא הגמ' לא חוזרת, וראב"י  
, ולפירוש שמחלק בין מתנה מרובה למועטת גם מסברת מודה בזה

 לאו כלבא אנא הגמ' לא חוזרת.

 י נדרי ושבועות הבא
התירו חכמים, ואחד מהם זה נדרי הבאי, והיינו המחיל    ד' נדרים

איסור אם לא אירע דבר מסוים, וידוע לכל שאותו דבר לא יתכן 
 במציאות, וכדלהלן.

   -נדרי הבאי כ"ד:

שזה   כעולי מצרים האומר קונם אם לא ראיתי בדרך הזה  

   דקושטא קאמר, דאדם עשוי להגזים.  הנדר מותר  גוזמא,

שזה   נחש כקורת בית הבד האומר קונם אם לא ראיתי  

הנדר מותר   שקר, או שאמר קונם אם לא ראיתי גמל פורח באויר,
דאמדינן דעתיה שלא בא לאסור עצמו, דאם היה בא לאסור לא היה 

ואיתא בגמ' )כ"ה.(  תולה נדרו בתנאי, אלא בא לומר דברי הבאי.  
צינו בימי שבור מלכא נחש שבלע י"ג אורוות שבאמת מ

כקורת עשוי בקעים בקעים  כוונת המשנה שגבו טרוף ותבן,  
  שהוא דבר שאינו קיים, דאינו טרוף אלא צווארו בלבד, בית הבד,  

והא דלא נקט במתני' טרוף, מילתא אגב אורחא קמ"ל  
שקורת בית הבד גבו טרוף, ונ"מ שהמוכר קורת בית הבד  

ובירושלמי פירש שטרוף היינו    שיהיה גבה טרוף.לחבירו צריך  

 מרובע. 
נדרי הבאי מותרים משום שהוא יודע שלא היה כ"כ שוכתב הרא"ש  

כמו שאמר ולא היה דעתו לידור, כי דרך בני אדם לדבר כך, ובנדרים  
   הולכים אחר לשון בני אדם.

 

 

 -שבועות הבאי 
אסורים   הבאי  ראשונים( שבועות  ועוד  הרא"ש  גירסת  )לפי 

לאסור רבנן  החמירו  מנדר  חמורה  דשבועה  איירי    .משום  ולא 
דאין באומר שבועה אם לא ראיתי וכו', דלאו כלום קאמר  

כלל, שבועה  הזה  שבועה    בלשון  באומר  לאביי  איירי  אלא 
פשיטא   שראיתי  שבועה  האומר  ולרבא  וכו'.  שראיתי 

כיוצאי מצרים, אסור להשבע   דאף שדרך לקרוא לעם רבדאסורים,  

ולכן מפרש רבא    על זה, ושאני מנדר שהנודר לא התכוון לידור.
דאיירי באומר יאסרו פירות העולם עלי בשבועה אם לא  

וכו',   משום  ראיתי  מצרים,  כיוצאי  רב  לעם  לקרוא  שדרך  דאף 

  חומרא דשבועה אסרו עליו.
פירות אם גירסת הר"ן ששבועות הבאי מותרות, שאם אסר על עצמו  

לא ראה כעולי מצרים או נחש כקורת בית הבד לא נאסרו הפירות  
בו  בדבר ששייך  מלקות,  ולענין  חל,  לא  עליו, מאותו טעם שהנדר 
גוזמא )כיוצאי מצרים( אינו לוקה, דעל צד הגוזמא קושטא קאמר,  
אמנם בדבר שאינו גוזמא )נחש כקורת בית הבד, גמל פורח( ותלה 

קה משום שבועת שוא, כיון שודאי אין כוונתו  איסור פירות בזה, לו
וכוונת אביי שבדבר ששייך בו גוזמא שבועות   לאסור את הפירות, 
הבאי מותרות, וקמ"ל שאף ששבועה חמורה מ"מ אומרים שכוונתו  
וכו',  ראה  לא  אם  עליו  העולם  פירות  באוסר  איירי  ולרבא  להגזים. 

אסר בפירות, ולא וקמ"ל שאף בשבועה אם לא ראיתי נחש וכו' אינו נ
 אמרינן דשאני שבועה דנתכוון לאסור דאל"כ לוקה. 

 אדעתא דידן משתבע 
יכול  ואין הנשבע  שבועה חלה על משמעות הלשון המובנת, 

 לומר שכוונתו היתה לדבר אחר, וכדלהלן.

אין אומרים שכוונתו    כעולי מצריםהא דבאומר ...  כ"ה.

שראה נמלים מקובצות, וקרא שמם עולי מצרים, ולכך  
ולא על כוונתו. הטעם הוא משום דאדעתא דידן משתבע,  

על  נשבע  הוא  מפורש,  לו  אומרים  שאין  ואע"פ  בליבו,  שיש  מה 
ר"ן.   משא"כ דעתנו.  כזה,  משונה  בדבר  נאמן  שאינו  כתב  והרא"ש 

 נאמן, דאינו משונה כ"כ. בנדר בחרמו של ים ובקרבנות מלכים  

כשהדיינים משביעים מודה    -בשבועת מודה במקצת
במקצת, אומרים לו הוי יודע שלא על תנאי שבלבך אנו  
שלא  מבארת  הגמ'  דעתנו.  על  אלא  אותך,  משביעים 
שהרי  מעות,  במקום  עץ  לחתיכות  שדעתו  חוששים 
יעשה כמו אצל   כדי שלא  דידן משתבע, אלא  אדעתא 

דבר  רבא   עשה  נתכווןששם  שלזה  לומר  רחוק  שנתן שאינו   ,
שנתן  בס"ת  ונשבע  מעות  ובתוכו  חלול  קנה  לתובע 

פרעון.מעות,   בתורת  ממנו  קיבלם  שלא  כיון  שפרע,  נשבע   ולא 
אמת(.   שנשבע  ונמצא  הקנה  את  ושבר  התובע  )וכעס 
א"צ  הכל  כופר  של  היסת  דבשבועת  במקצת,  במודה  איירי  והתם 

 נקיטת חפץ. 

ואמר להם    ל בערבות מואבמשה השביע את ישרא
דעת   ועל  דעתו  על  אלא  דעתם,  על  אינה  שהשבועה 

ואין הכונה כאן על המקום, שנא' "ולא איתכם לבדכם וכו' ",  

עימנו" פה  איננו  אשר  "ואת  להלן  דכתיב  הבאים,  הגמ'  הדורות   .
מבארת שאין הטעם שמא יקראו הם לע"ז אלוה, ויאמרו  

, שהרי אדעתא  לשוןאע"פ שאינו במשמעות השעל זה נשבעו  
דידן משתבע. אלא משום שמצינו שהתורה קוראת לע"ז 
היה משביעם  ואם  אלוהי מצרים".  "ובכל  דכתיב  אלוה 

כדכתיב "מדוע שיקיימו מצוות, יכלו לכוון למצוות המלך,  

ואם היה משביעם שיקיימו את    .אתה עובר את מצות המלך"
לה  כל המצוות, יכלו לכוון על מצות ציצית, שהיא שקו

דכתיב "וראיתם אותו וזכרתם את כל מצוות ד', כנגד כל המצוות,  

וה' קשרים עולה תרי"ג. וח' חוטים  היה משביעם   וציצית  ואם 
או תורה שבכתב שיקיימו תורה, יכלו לכוון על תורה אחת  

ואם היה משביעם שיקיימו תורות, יכלו   או תורה שבע"פ.
ביעם לכוון על תורת מנחה חטאת ואשם. ואם היה מש

כוכבים,   עבודת  על  לכוון  יכלו  כולה,  תורה  שיקיימו 
דכתיב בקרבן עבודת שהכופר בה כאילו מודה בתורה כולה,  

. ואמנם היה יכול כוכבים "וכי תשגו ולא תעשו את כל המצוות"
להשביעם על עכו"ם ותורה כולה, או על תרי"ג מצוות,  

טריחא.   דלא  מילתא  משה  שנקט  על אלא  גם  והשביעם 

 וגם על דעת המקום, כדי שלא תהיה הפרה לשבועה. דעתו  

 

 נדרי שגגות 
שגגות  כ"ה: בנדרי  אופנים  שגגות    -כמה  נדרי 

מותרים. וכגון: א' חשב שלא אכל היום, ונדר קונם אם  
דאין פיו וליבו שוים  דבזמן הנדר הוא שוגג.  אכלתי ונזכר שאכל,  

קונם ככר זה עלי ב' נדר    כיון שהיה סבור בודאי שלא אכל ושתה. 

דבזמן חלות הנדר הוא שוגג. אם אוכל, ושכח את נדרו ואכל  

השבועה,  את  יזכור  השבועה  שחלה  שבשעה  משבועות  וילפינן 

בשבועה". "האדם  כיסו,    דכתיב  את  גנבה  שאשתו  חשב  ג' 
ואמר קונם אשתי נהנית לי שגנבה את כיסי, ונודע שלא  

הנגנבה,   בנדר שגנבה חל  הזכיר  דכיון שנתכוון  אמנם אם לא  דר, 

הנדר. בעיקר  טעות  כאן  אין  אשתו  את  אנשים   להדיר  ראה  ד' 
אוכלים תאנים והדירם מאותם התאנים ונודע לו שאביו  

ומותר אף בלא שאלה, דאם היה יודע שאביו ואחיו  ואחיו עמהם,  

עמהם היה מוציאם מן הכלל, וממילא הוי מוטעה בעיקר הנדר, ואין  
 פיו וליבו שוים. 

זירוזין.מותרים    שגגות שבועות   שבועות  רב    וה"ה  וכגון 
נשבע   אחד  וכל  רב,  אמר  מה  שנחלקו  אסי  ורב  כהנא 
שאמר כדבריו, וזה מותר מפני שכל אחד לדעתו נשבע  

וכן באופנים שנתבארו לגבי נדרי שגגות שמותרים, גם על האמת, 

השבועות מותרות, וקמ"ל דאפי' במקרה של רב כהנא ורב אסי הוי 
 גות.שבועות שג 

 נדר שהותר מקצתו
ור"ע  וב"ש   לב"ה  הנדר,  שאר  גם  הותר  מקצתו,  שהותר  נדר 

  חולקים. ולהלן יבואר באיזה אופן נחלקו.

שבתות   בכבוד  לו  ופתחו  בשר,  יאכל  שלא  הנודר 
ובהא לא הוי נדרי שגגות שהם בטלים מאליהם, דכאן הוא   ,ויו"ט

ידע שיהיו שבתות ויו"ט, אלא שפותחים לו שאילו היה יודע שאסור  
נודר, או בחרטה,   והרא"ש כתב שבשבתות  להתענות בהם לא היה 

ויו"ט היה לו להעלות בדעתו בזמן הנדר שא"א לשנה בלא שבתות  

א על  גמור  שוגג  הוא  במתני'  אבל  היו    ביו.ויו"ט,  בראשונה 
דס"ל שלא נחלקו ב"ש אומרים שמותר רק בשבתות ויו"ט,  

עד שבא ר"ע ולימד שנדר שהותר  וב"ה בנדר שבטל מקצתו,
 מקצתו הותר כולו.

ביאור מחלוקת ב"ש וב"ה בנדר על כמה אנשים, 
 - ונמצאו שם אביו ואחיו

ראה אנשים אוכלים תאנים ואמר הרי אלו עליכם קרבן,  

ועוד אנשים, אביו ואחיו מותרים   ואחיו  והיו שם אביו
ולב"ה   אסורים  לב"ש  האחרים  אבל  שגגות,  נדרי  כדין 

 מותרים. 

שהמחלוקת היא היכא שהנודר אומר שאם    שיטת רבה
היה יודע שאביו ואחיו ביניהם היה אומר "פלוני ופלוני 

דב"ש ס"ל כרבנן שנדר שהותר מקצתו אסורים ואבא מותר",  

כר"ע, דכיון שטעה ב' טעויות, א' במה שאסר לא הותר כולו, וב"ה  
את אביו, ב' במה שאמר את הנדר בנוסח אחר ממה שהיה אומר אם 
שיחשבו   אחד  רגע  אפי'  יהיה  שלא  כדי  ביניהם,  שאביו  יודע  היה 

הנדר,   בטל  לכן  אביו,  את  גם  פרט  שאוסר  בלשון  אמר  אם  וה"ה 

אם היה  אבל   ולבסוף אמר כולכם, וב"ש סוברים שאין חילוק בזה, 
שהם   ב"ה  מודים  מאבא"  חוץ  אסורים  "כולכם  אומר 

כיון שהוא נשאר בנוסח הנדר הראשון, ולא חשיב שהנדר אסורים, 

וה"ה אם הותר מקצתו כיון שאביו לא היה מעולם במשמעות הנדר.  
אמר זה וזה אסורים, ואומר שאם היה יודע שאביו ביניהם היה אומר  

כיון שלא היה משנה את נוסח הנדר פלוני ופלוני אסורים ואביו מותר,  
 לא בטל הנדר. 

 

 

      

 

 

 

 

 

 


