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 הפקר 
מסוימים   באופנים  שמותר  במתני'  מבואר 
המאכל   אם  מהמדיר  להנות  הנאה  למודר 

ש אדם  דרך  דה"ה  עובר  חכמים  ודעת  לישי, 
יזכה   והמודר  להפקיר  יכול  שהמדיר 
סובר   ריו"ח  אוסר.  יוסי  ורבי  מההפקר, 
נשאר   שההפקר  משום  יוסי  דרבי  שטעמא 
והוי   אחר,  בו  שזכה  עד  הבעלים  ברשות 
דרבי   שטעמא  סובר  ורבא  מהמדיר.  כמקבל 
יוסי גזירה שמא לא יפקיר הפקר גמור. הגמ'  

וסי אוסר רק  מביאה ברייתא שמבואר שרבי י
על   מזה  ומקשה  להפקר,  קדם  כשהנדר 
לחזור   שאפשר  בברייתא  איתא  עוד  ריו"ח. 
מהפקר בתוך ג' ימים, והטעם הוא מפני שיש 
רמאים שמפקירים רק כדי להפטר ממעשר,  
)ושיטת ר"א ממי"ץ שלרבנן הטעם הוא מפני  
שאוכל   ויאמרו  מפורסם,  אינו  שההפקר 
סוברת   הברייתא  אם  דנה  הגמ'  טבל(. 
שזכה   קודם  המפקיר  מרשות  יוצא  שהפקר 
במעשר   חייב  אם  ונ"מ  לא,  או  אחר  בו 
אם   מחלוקת  הגמ'  מביאה  עוד  מדאורייתא. 
או   שלשה,  בפני  להפקיר  צריך  מדאורייתא 

 שמספיק אחד.

שהפקיר  ממה  הנאה  למודר  הנאה 
   -המדיר

וה להפקיר  למדיר  מותר  יקחלרבנן    מודר 
   מההפקר, ורבי יוסי אוסר.

דס"ל   יוסי,  רבי  דעת  מבאר  יוחנן  רבי 
עד  ש המפקיר  מרשות  יוצא  לא  הפקר 

אחר בו  יכול  ,  שזכה  אחר  בו  שזכה  ועד 

וממילא הוי כאילו המדיר נותן  המפקיר לחזור בו,  

זו מתנה  כמו במתנה    ליד המודר, שהאומר הרי 

לפלוני, יכול לחזור בו עד שתגיע לרשות המקבל,  
יתא בכריתות שהנותן מתנה לחבירו ואמר אי  כדא

 אפשי בה, המתנה חוזרת לנותן.

דאיתא    מ"ג: מהא  שואל  אבא  רבי 

אם הפקיר קודם הנדר מותר בברייתא ש
בו לזכות  של  ,  למודר  הוא  שעדיין  נימא  ואי 

חל  לא  למה  אבא הנדר.    עליו  המפקיר  ורבי 
ש לאסור מתרץ  המדיר  יכול  מה    גם   באמת 

ש אלא  מה  שהפקיר,  על  הנודר  דעת  אין 
 שהפקיר. 

מוכיחה   מה  הגמ'  על  הנודר  שדעת 
שאם  ,  שהפקיר שמצינו  מרע ממה   שכיב 

ואח"כ    ועשה קנין,  כתב מקצת נכסיו לעבדו 
אחר, לעבד  כולם  זכה    כתב  לא  הראשון 

דדילמא שייר חלק ממנו ומה שקנה עבד קנה רבו,  

יו אין  בעצמו ובנכסים כיון שלגב  זכה השני   אלא

אף וזכה  ומבואר    שיור,  בראשון,  להשתעבד 
מה   על  וה"ה  כבר,  שנתן  מה  על  שדעתו 

   שהפקיר. )על פי גירסת ופירוש הר"ן(.

אם  ואף  השני,  ולא  קנה  שהראשון  גורס  הרא"ש 
מר שכיב  דמתנת  קנה,  מחוליו  במקצת  עמד  ע 

צי אא"כ  בריא  כמתנת  מיתה,  דינה  מחמת  וה 
דינה  והשני לא קנה, דכיון שנתן לו א ת כל נכסיו 

כמתנת שכיב מרע שאם עמד חוזר. והגמ' מוכיחה  
מזה שדעתו גם על מה שנתן, שהרי ודאי אנו דנים  
את   לתת  כוונתו  היתה  לא  לראשון  שכשנתן 
שגם   נכסיו  כמחלק  דינו  דאל"כ  לשני,  השאר 
שכשנתן   בהכרח  וא"כ  חוזר,  עמד  אם  בראשון 
אם   לראשון  שנתן  מה  את  גם  לתת  דעתו  לשני 

    יכול, וה"ה בהפקר דעתו גם על מה שהפקיר.היה 

גזירה הוא  טעמא דרבי יוסי  רבא מבאר ש 
חורון בית  מתנת  בפ  משום  ירוש  שיאמר 

שייכת  זו  וגזירה  המודר,  בו  שיזכה  כדי  שמפקיר 
ומדינא יוסי   רק כשהפקיר אחרי הנדר.  מודה רבי 

ר"ן.   הפקר.  ע"י  מרשותו  יוצא  והרא"ש  שהחפץ 
מתנה   לא  שזה  מפני  הוא  שם  שהאיסור  כתב 
הפקיר   שלא  נראה  זה  כאן  גם  וממילא  גמורה, 

 באמת אלא כדי שיזכה בו המודר.

  -חזרה מהפקר מ"ד.

ש בברייתא  שדהו  איתא  יכול  המפקיר 
  , המפקיר לחזור בו עד ג' ימים מההפקר

אם   משום ואף  גזירה  בו,  לחזור  יכול  בה  זכו 
מן   להפטר  כדי  שדותיהם  שמפקירים  הרמאים 
להערמה,  אלא  להפקיר  דעתם  ואין    המעשר, 

הפקר    כלולכן תיקנו ש  ודעתם לחזור ולזכות בהם, 
ויזכה בזה   יחזור  ימים, ואם  ג'  ישאר של המפקיר 

ההפקר,   מן  כזוכה  דינו  יהיה  דעת  ) לא  אמנם 
מ לזכות  בא  אם  שרק  או  הרא"ש  הבעלים 

שהבעלים עצמו חוזר בו מההפקר לא הוי הפקר,  
מההפקר,   לזכות  כוונתו  אם  אבל  במעשר,  וחייב 

המעשר מן  פטורים  הבעלים  בו  זכה  ואין  אפי'   .
בתורת   ויזכה  ויחזור  יפקיר  שהרמאי  חוששים 
מצד   בו  יזכה  שאחר  חושש  שהוא  מפני  זכיה, 

בו מיד לחזור  יכול  כיון שאינו    ועוד תיקנו   (.אחר, 

המפקיר   ויכול  קנה  לא  בזה  זכה  אחר  אם  שאף 
לזכות   יכול  שאחר  הרמאים  יראו  דאם  בו,  לחזור 
בזה יאמרו שזה הפקר וגם אם הם זוכים בזה הם  
ימים   בג'  לחוש  שיש  ועוד  ממעשר,  פטורים 

)ודעת ר"א  הראשונים שאין כוונתם להפקיר כלל,  
שבתוך ג' ימים חייב במעשר    בשיטת רבנן,   ממי"ץ

העולם שהוא  כיון שלא   ויאמרו  נתפרסם ההפקר 
כמו  כי  גזירה,  אין  נדר  גבי  אבל  טבל,  אוכל 

ידוע ידוע גם הנדר לא  , אבל בדעת  שההפקר לא 
וכתב   הרמאים,  מפני  שהטעם  מסכים  יוסי  רבי 
"והשביעית   דכתיב  לחכמים,  מסור  הפקר  שדין 

רמאות בה  שאין  כשביעית  ונטשתה"  (,  תשמטנה 

לחזו  יכול  אינו  ימים  ג'  בו  ואחר  לא ר  אפי' 

דדרך   רמאים,  חשש  בזה  דאין  אחר,  בו  זכה 

ואם הפקיר לזמן    הרמאים לזכות בתוך ג' ימים.
והיינו שאחר הזמן אם לא יזכו בזה תהיה  סוים  מ

כבתחילה, בין    שלו  הוא  בין  בה  זכו  לא  אם 
ב לחזור  יכול  ההפקר   ואחרים  את  ולבטל 

במעשר, חייבים  למיחש    והפירות  ליכא  דבהא 
דא היה  לרמאין,  מיד  בה  לזכות  כוונתו  היה  ם 

לגמרי,   אינמפקירה  יכול לחזור   וואחר הזמן 
 .וב

דהפקר הגמ' שואלת שלכאו' הרישא כרבנן  

ימים   ג'  אחר  ולכן  מיד,  המפקיר  מרשות  יוצא 

והסיפא כרבי  )שאין גזירה( אינו יכול לחזור בו,  
מרשות  יוסי   יוצא  לא  זוכה  לרשות  דאתי  דעד 

לע בהפקר  ואפי'  לחזור המפקיר,  יכול  ולכן  ולם, 
בו, אמנם בהפקר לזמן גם אם הוא עצמו זכה בזה  
בו   שחזר  נחשב  ולא  ההפקר,  מן  כזוכה  נחשב 

ומה   כיון שגם אחר היה יכול לזכות בזה, מההפקר, 
וז אחר.  לי  הוא מה  אליבא  לי  דהברייתא  ה תמוה 

 דתרי תנאי.

השקלא שכל  הסוגיא(  )בסוף  הר"ן  וטריא    וכתב 
נפיק   לא  שהפקר  שסובר  יוסי  דרבי  אליבא 
היינו  זוכה,  לרשות  דאתי  עד  מפקיר  מרשות 
שרבי   שנתבאר  המסקנה  לפי  ולא  דלעיל,  להו"א 

וגוזר משום מתנת    יוסי לא חולק בדין הפקר כלל
 בית חורון.

את  עולא דס"ל    מעמיד  כרבנן  הברייתא 
שהפקר יוצא מרשות המפקיר מיד, ומ"מ  

שכיון שאינו מצוי להפקיר  י  מפקיר לזמן שאנ

אפילו  אין כוונתו שיצא מרשותו  לזמן, אומדים ש 
שהפקיר   בה.  בזמן  שיזכו  הרא"ש  ועד  כתב 

כי הוא מצפה שמא    הוא הפקר גרוע, שהפקר זה  
 לא יזכו בזה וזה יחזור אליו.
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סיכום גפ"ת 
ללומדי      

 דף הכולל



יוסי שאין    ר"ל מעמיד את הברייתא כרבי 
הפקר יוצא מרשות המפקיר עד שיזכה בו  

ומ"מ   ש תי אחר,  חכמים  ימים  קנו  ג'  אחר 
בו לחזור  יכול  אינו  ש  ,ראשונים  לא  כדי 

זכה    לישתכח תורת הפקר,  אם  שגם  דיאמרו 

לעשר   ויבואו  מתנה,  כמקבל  דינו  אחר  בזה 
פירות אחרים    הפטורים ממעשר   מפירות אלו על 

החייבים   מפירות  או  מדינא,  במעשר  החייבים 
  והוי הפקר מדרבנן,   המעשר מדינא על פירות אלו,

תורת  ו שתשתכח  לחוש  יש  שיותר  חכמים  ראו 
ממי"ץ.  ר"א  חורון.  בית  למתנת  מאשר  הפקר, 

ומ"מ בג' ימים ראשונים לא תיקנו שיחול  
שמפקירים  מפ   ,ההפקר הרמאים  ני 

בהם   כללוחוזרים  להפקר  כוונתם  ,  ואין 

בו לחזור  שיכול  יוסי  לר'  תורה  אדין    .ואוקמוה 
שאחרי ג' ימים הפקירו חכמים    הרא"ש כתב שי"ל

מדאורייתא.  אפי'  ממעשר  ופטור  הממון,  את 
והר"ן סובר שאין סברא לומר שרבנן יפטרו אותו  
רבנן   באו  דלא  הפקר,  בי"ד  הפקר  מכח  ממעשר 

 להקל במה שהוא חייב מן התורה. 

כיון דמדאורייתא  לר"ל  הגמ' אומרת ש  מ"ד:

ג'  אפי' אם המפקיר חוזר בו אחרי  אין ההפקר חל  

  פירות אלו  עשרצריך ל אומרים לו שימים,  
וביה,   מיניה  לעשר  כדי  רק  יבוא  שלא 

מפירות אלו על פירות הפטורים מדאורייתא )כגון 
עציץ שאינו נקוב(, מפני שיסבור שזה הפקר ואינו  

מדרבנן,  אלא  במעשר    חייב  שחייב  והאמת 

בו,  חזר  שהרי  מעשר  מדאורייתא  מן   ונמצא 
הפטור,   על  לכהן,החיוב  טבל  או   ומאכיל 

אלו,   פירות  על  פטורים  מפירות  ונמצא  שיעשר 
טבל שלא  אוכל  )או  לרמאים  לחוש  יש  ויותר   .

שיבוא   מאשר  ממי"ץ(,  לר"א  ההפקר.  נתפרסם 
חוששים  אין  אמנם  הפטור.  על  החיוב  מן  לעשר 
שיאכלם בלי מעשר כלל, דלא גרע מלקט שכחה  

 ופאה שעשאם גורן שהוקבעו למעשר מדרבנן.  

בבוקר  ו והשכים  כרמו  המפקיר  דתנן  הא 
ובשכחה   ובעוללות  בפרט  חייב  ובצרו 

"תעזוב"    ובפאה בהו  כתיב  הפקר  דהוי  דאף 

  יתירא לחייב בהם היכא שהוא עצמו זכה בהפקר, 
המעשר מן  כתיב    ופטור  לא  דבמעשר  כיון 

יתירא, מד  לעולא  "תעזוב"    אורייתא,היינו 
  נן, דבאמת אם חזר בו בתוך ג' חייב במעשר מדרב

יוסיו דלרבי  כרבנן,  אתי  תולים    לר"ל  אנו 

שחזר בו מההפקר ולא שכוונתו לזכות מההפקר,  

במעשר.  וממילא מ"ד.   חייב  לעיל  ועיין 

לזכות  כשכוונתו  אם  והר"ן  הרא"ש  מחלוקת 
 מההפקר פטור ממעשר.

יוסי  ואב"א   מ"ה. כר'  דתנןו  הכל    הא 

איירי   וכו' פטור ממעשר  כרמו  שהמפקיר 
ג'  קירבהפ  איירי דבפני  גמור  ,  הפקר  הוי 

כיון שהדבר מפורסם, והפקיר לדעת שכולם יוכלו 
נפיק   ולאלתר  למתנה,  דמי  ולא  בזה,  לזכות 

אבל בהפקיר בפני שניים לא הוי    מרשותיה,
ו יהפקר,  בן  שמעון  רבי    ,הוצדק כשיטת 

ש במתני'  וולכן  בדרך  עמהלכו  אמר  אין  אחר  הם 

בהפקר   ורק  בזה,  לזכות  למודר  שאסור  יוסי  רבי 
שאינו בפני ג' סובר רבי יוסי שיכול לחזור בו, ועד  
המפקיר,   מרשות  נפיק  לא  זוכה  לרשות  דאתי 
אלא   מפקיר  שאינו  למתנה  ודמי  קלא,  ליה  דלית 

והרא"ש לדעת הזוכה או לדעת אחד משניים. ר"ן.  
יהוצדק הפקר בפני ב' אינו    כתב שלדעת ר"ש בן 

 זה טעמו של רבי יוסי במתני'.   לדעתו הפקר כלל, ו

אבל לריב"ל מדאורייתא אף בפני אחד הוי  
ג' כדי    הפקר, ואמרו חכמים שיפקיר בפני

יעידו,   ושניים  יזכה  ממי"ץ  שאחד  ר"א  וכתב 

פטור   לצורך  יפקיר  שלא  כדי  הוא  שהטעם 
לבין    ממעשר. בינו  אפי'  התורה  ומן  הלכה.  וכן 

הפקר,   הוי  כליו עצמו  להפקיר  יכול  בשבת  ולכן 
אם   בהמתו  או  כלים,  שביתת  על  לעבור  כדי 

לבין עצמו.  בינו  ואפי'  לעכו"ם,  ומדרבנן    השאילה 
 אינו הפקר עד שיפקיר בפני שלשה.

 

 השותפין 
 

הנאת מודר הנאה                            
 מדיר שותפות למדבר שיש בו 

הנאה  לה למודר  מותר  האם  יבואר  לן 
ואינו   בו  שותף  שהמדיר  בדבר  להשתמש 
השותפות  בגדר  תלוי  וזה  יחידי,  בעלים 
אחד   שכל  נחשב  זה  האם  והתשמישים, 

 משתמש רק בשלו או גם בשל חבירו. 

מזה  מ"ה: זה  הנאה  שנדרו    שותפים 
לחצר   להכנס  שניהם  אסורים  לרבנן 

דויתור ,  המשותפת דמתני'  תנא  סובר  לר"ן 

הנאה,   במודר  לכו"ע  אסור  כתב שבחצר  והרא"ש 
ה  מקפידים על דריסת הרגל, ומביא מ"ד בב"ב שז

אינם דשותפין  ויתור,  בדין  תלוי  זה    םדייקפמ   כן 

אפי'   זה  יעקב    ,בחצרעל  בן  אליעזר  ולרבי 
הלכה  ומותרים, דכל אחד נכנס לתוך שלו.  

 עזר בן יעקב. י בי אלכר

בב"ק נ"א: מבואר    -ביאור מחלוקת רבנן וראב"י
ברירה,   שאין  סוברים  שרבנן  היא  שהמחלוקת 
שמדיני   שאף  הר"ן  וביאר  ברירה.  יש  ולראב"י 
השותפות אין השותף יכול לכוף את חבירו לחלוק 
עליו   לאסור  או  חלוקה(  דין  בה  )שאין  בחצר 
שלו,   שאינו  דבר  אוסר  אדם  אין  שהרי  להכנס, 

שענין כיון  יש   מ"מ  אחד  שלכל  הוא  שותפות 
בעלות רק על חצי מהגוף )דאין לומר שזה בעלות  
שאגלאי   לומר  ואין  דמר,  לאו  דמר  דאי  בהכל, 
וכן  למפרע שזה החלק שלו, דס"ל שאין ברירה(, 
יוכל  שלא  השני  החצי  על  שעבוד  אחד  לכל  יש 
השני לעכב עליו. וממילא בנדר, קונמות מפקיעים  

)ומכאן מוכח   יכול לאסור  מידי שעבוד.  שמשכיר 
מידי  מפקיעים  דקונמות  השוכר,  על  ביתו  את 
אנו   ממילא  ברירה  שיש  כיון  ולראב"י  שעבוד(. 
אומרים שכל תשמיש הוא בחלק שיש לו בה קנין  
במה   נ"מ  אין  ולכן  משתמש,  הוא  ובשלו  הגוף, 

 שחלק חבירו נאסר עליו.  

בי חילוק  יש  לדין אם  בשותפין  הברירה  ן 
אחרי במקומות  בגמ'    -םברירה  מבואר  הנה 

שהלכה כראב"י, וכיון שנתבאר בב"ק שהמחלוקת  
ברירה.   יש  שלהלכה  נמצא  ברירה  יש  אם  היא 
כרבי   שההלכה  מבואר  ל"ח  דבביצה  וקשה 
ורק   ברירה  אין  שבדאורייתא  הסובר  אושעיא 
א'   תירוצים:  כמה  בזה  ונאמרו  ברירה.  יש  בדרבנן 

שמותר לשותף להכנס  שפסקינן  ר"ת סובר שמה  
שיש ברירה, אלא משום    ראב"י דס"ל  מטעם   אינו

במודר הנאה, ומותר אף בחצר שיש   ויתור מותר ש
בה דין חלוקה. ולדבריו אם אסרו בפירוש דריסת  

ש סובר  יצחק  רבינו  ב'  אסור.  יש  הרגל,  להלכה 
בדאורייתא  אף  הגמ'  ברירה  מקושית  )כדמוכח   ,

לגבי מחיר כלב(. אולם הר"ן מוכיח שבדאורייתא  
ברירה   שחלקו  אין  שהאחים  שנפסק  ממה 

ש מתרץ  הרמב"ם  ג'  הם.  דין  לקוחות  לא  זה  כאן 
הרגיל שותף  ברירה  שאם  מודים  רבנן  גם  שהרי   ,

אסר את חבירו מותר לו להכנס, דשאני הכא שכך  
צורת החלוקה מלכתחילה שכל אחד יכנס לשלו,  
ואינו בירור למפרע. ד' הר"ן סובר שגם כאן צריך 

והיי למפרע,  לברירה  באופן  להגיע  שקנאוה  נו 
היה   זה  משתמש  אחד  שכל  מה  שכל  שיתברר 
לזמנים,   הקנין  את  לחלק  )ושייך  מתחילה,  שלו 
כיון   ומ"מ  לפלוני(,  ואחריך  לך  בנכסי  כדמוכח 
דהכא מתחילה כבר ידוע שכל אחד יזכה בכל גוף  

א"כ   שירצה,  שעה  בכל  אינו  החצר  מיעוט  רק 
שהרוב  מבורר וכיון  יזכה,  זמן  באיזה  והיינו  כבר  , 

על   אף  )ולרבנן  ברירה,  יש  להלכה  בזה  מבורר, 
מיעוט אין ברירה( אבל בעלמא שאינו מבורר כלל,  
לאחד   עירוב  או  מנשותיו,  לאחת  בגט  כגון 
בזה   גמור,  בספק  היא  אפשרות  שכל  הצדדים, 

 פוסקים שאין ברירה.

אחד  שבאופן   רבנן וראב"י   וכן נחלקו  מ"ו.

מחב הנאה  למודר ירונדר  מותר  אם   ,
ו לחצר,  זה  להכנס  הנודר  ובאופן  את  כופים 

שמא יתקנא בחבירו וישתמש  למכור את חלקו 

הוא  גם  כופים,  בה  אין  אסורים  כששניהם  אבל   ,

ומהאי טעמא גם באוסר ),  דכל אחד נזהר באיסורו

, דאין כאן  נכסיו על עצמו אין כופים אותו למכור
מותרת   .(שותף הרגל  שדריסת  לראב"י    ואף 

מנוע   שהוא  משום  למכור  כופים  לשניהם 
לעכב   יכול  ששותף  ואף  ותנור,  ריחיים  מהעמדת 
שגם חבירו לא יעמיד, מ"מ כסיפא מילתא לעכב  
והוא   בזה,  להקפיד  שותפים  דרך  שאין  כיון  בזה, 

  הדיר את עצמו ולא חבירו הדיר אותו. 

ש באופן  נחלקו  מודר וכן  השוק  מן  אחד 
השותפים מן  מאחד  ול  יכאם    הנאה 

 המודר להכנס לחצר.  
לאדם  אף  מתיר  שראב"י  הוא  החידוש  לרא"ש 
שאין לו חלק בחצר, ולר"ן )מ"ז.( החידוש הוא גם  
חבירו,   את  לאסור  יכול  ששותף  דהו"א  לרבנן, 
אחר   אדם  כשאוסר  אבל  שעבוד,  מפקיע  דקונם 
יכול המודר לומר לתוך של חברך אני נכנס, קמ"ל  

רות יכול לאוסרה  שכיון שיש לו בחצר קנין גוף ופי
  על אחר.

כשנכנס   אלא  ראב"י  התיר  שלא  הרשב"א  דעת 
בין   השותף  את  צריך  שהוא  בין  השותף,  לצורך 



אבל   אותו,  צריך  לצורך  שהשותף  שלא  בנכנס 
דעת    השותף על  מתחילה  נשתתפו  דלא  אסור, 

בזה,   גם  מתיר  והרא"ה  השוק,  מן  אדם  שיכנס 
 שאין דבריו נראים.   וכתב הר"ן

לראב"י גם  אסורים  דברים  "ע  לכו  -אלו 
זה(  אסורים את  זה  להעמיד    )כשהדירו 

המשות ולגדל  בחצר  ותנור,  ריחיים  פת 
ואף שאין דרך שותפים להקפיד בזה,  תרנגולים,  

לותר   שדרכם  ואף  לעכב,  יכולים  קפדי  אי  מ"מ 
ואין שייך להתיר מטעם  ויתור אסור במודר הנאה.  

 ן שיכול לעכב ואינו מעכב.ברירה, כיו

זה את  זה  בהדירו  הדין  הגמ'    -מה 
המחלוקת    מסתפקת שנדרו  אם  באופן 

זה   את  זה  בהדירו  אבל  מזה,  זה  הנאה 
לראב"י רבנן  שהם    מודים  כיון  שמותר, 

ולפי זה רבנן מודים שיש ברירה, ואינו  כאנוסים,  

כרבינא שמעמיד את מחלוקתם   ודלא  קנס,  אלא 

והמחלוקת  בזה נחלקו  או שגם    אם יש ברירה,

ברירה. יש  אם  שמסתבר  היא  אומרת   והגמ' 
דאי   בהדירו,  ולא  בנדרו  רק  שנחלקו 
בהדירו למה כופים את המודר למכור את  

ואם נכפה אותו למכור  חלקו, והרי הוא אנוס,  

יד אחד  חלקו. יכל  את  שימכור  כדי  חבירו  את   ר 
ולא מסתבר שיכפו את המדיר למכור, דאינו בדין  
לכוף אדם למכור את חלקו מפני שאסר את נכסיו  
על חבירו. ואמנם דעת הרמב"ם שהכפיה היא על  
וזה תמוה, שאע"פ שכך סובר הירושלמי,   המדיר, 
מ"מ לבבלי כופים את המודר. אמנם אם היה רגיל  
נחשב   פעמים  ובב'  המודר,  את  כופים  כן  להדיר 

גם  רגיל נחלקו  אם  הגמ'  שספק  הר"ן  וכתב   .
הריני   שבאומר  דמצינו  ואף  נפשט,  לא  בהדירו 
ואת עלי מותרים בדבר של עולי בבל,   עליך חרם 
והמרחץ   הרחבה  העיר  אותה  של  בדבר  ואסורים 
ובית הכנסת, שאני התם שכיון שאחד מהם אינו 
    אנוס אוסרים את שניהם, דאל"כ השני לא יציית. 

המחלוק  מ"ו: היא  כל  הנ"ל  דווקא  ת 

חלוקה דין  בחצר  ד'    ,כשאין  שאין  והיינו 

אחד,  לכל  יכול    אמות  אחד  שאין  כיון  דלראב"י 
לחלוק,   לכופו  או  מלהשתמש  חבירו  את  לעכב 
אומרים שמתחילה קנאוה לדעת כן, וכשמשתמש  
הוברר שמתחילה זה חלקו, ולרבנן אפי' באופן זה  

ר"ן.   ברירה.  שא"א אין  שכיון  מפרש  והרא"ש 

ברירה.  ל על  שסומכים  ראב"י  סובר  אבל חלוק 
ראב"י   מודה  חלוקה  דין  בה  שיש  חצר 

דכיון שהיא עומדת לחלוקה א"א לומר  שאסור,  

דשמא   לתשמישו,  אחד  כל  קנאוה  שמתחילה 
חלוקה   לאחר  שאפי'  הרשב"א  דעת  יחלקוה. 
היה   שזה  שהוברר  אמרינן  דלא  האיסור,  נשאר 

בל דעת  חלקו מתחילה, דבדאורייתא אין ברירה. א
דאף   מותרים,  החלוקה  שאחרי  הרמב"ם 
שבדאורייתא אין ברירה, מ"מ נשתתפו ע"מ שלא  

 יאסור עליו אחרי החלוקה. 

הנאה מדבר של המדיר המושכר  
 לאחר

להנות    לאחר למודר  מותר  אם  שנתבאר 
מבארת   למדיר,  שותפות  בו  שיש  מדבר 
הגמרא )מ"ו:( אם מותר למודר להנות מדבר  
להנות   אסור  ומתי  לאחר,  השכירו  שהמדיר 
או   המדיר,  מרשות  שיצא  אחרי  גם  מדבר 
מותר   אופן  ובאיזה  )מ"ז(,  וגידוליו  מחילופיו 
למודר להנות מדבר המשותף לבני העיר, או  

שה והדבר  ממאכל  )מ"ח(.  לאחר  נתנו  מדיר 
תלוי האם הדבר שהוא נהנה ממנו הוא בכלל  

 הנדר, והאם זה נחשב הנאה מהמדיר.  

המדיר   של  מרחץ  או  הבד  בית 
, אם יש למדיר תפיסת  המושכרים לאחר

בהם ותפיסת  יד  המודר.  על  אסורים  הם   ,
היינו   נחמן,יד  לרב  ורביע  שליש    למחצה 

לא, פחות  אף    אבל  מכךפחובולאביי    ת 
בביצים,  אסור.   היא  שהמחלוקת  גורסים  ויש 

שקונים   בביצים  משתכר  המרחץ  כשבעל  והיינו 
המרחץ.   מגוף  הנאה  דאינו  למרחץ,  הבאים  ממנו 

הזכות  ר"ן.   את  לעצמו  ששייר  הכונה  ולרא"ש 
נחמן   לרב  מותר  וזה  המרחץ,  בבית  ביצים  לייבש 

קטנה. מלאכה  שזו  למדיר    כיון  אין  ואם 
ש וכגון  יד  לר"ן   בטסקא  מקבל תפיסת 

שמקבל   קבועיםהכונה  שכירות  ולרא"ש  ,  דמי 
על המרחץ,   גם את המס  הכונה שהשוכר משלם 

 . לכו"ע  מותרדאז נסתלק בעה"ב לגמרי, 

הקשה   -מתי גם דבר מושכר נאסר על המודר
דהכא  מדבר    הר"ן  להנות  למודר  שמותר  מבואר 

מצינו   ומאידך  לאחרים,  המושכר  המדיר  של 
שהמשכיר בית לחבירו והקדישו, שהשוכר מעלה  
במה   מעילה  שיש  שואלת  והגמ'  להקדש,  שכר 
לאסור   המשכיר  שיכול  ה"ה  וא"כ  שם,  דר  שהוא 
יד.   תפיסת  לו  כשאין  אפי'  אחרים  על  הבית  את 

הכא   א'  תירוצים:  כמה  בזה  בסתם  ונאמרו  איירי 
)שאף   שהשכיר  מה  על  דעתו  דאין  הנאה,  מודר 
שדעתו על מה שהפקיר או נתן, שאני התם שזה  

חל    כשאוסר את המרחץ בפירושעדיין שלו(, אבל  
אסור,  בהקדש  שרק  ר"ת  שיטת  ב'  האיסור. 

וכן   שעבוד,  מידי  מפקיע  כללידהקדש  ,  בקונם 
אוסר,   ואינו  אינו מפקיע שעבוד  פרטי  קונם  אבל 

השוכר  )והר" פרטי  בקונם  שגם  סובר  עצמו  ן 
שרק   י"א  ג'  את  נאסר(.  שילם  לא  כשעדיין 

כבר    השכירות אם  אבל  בנדר,  או  בהקדש  אסור 
שילם מותר כיון שהמשכיר הסתלק לגמרי, )והר"ן  
נאסר(.   השוכר  שילם,  כבר  אם  שגם  סובר  עצמו 
יכול להקדישו,  )וי"א שדווקא במשכיר בית סתם 

ל לתת  המשכיר  יכול  אבל  שהרי  אחר,  בית  ו 
במשכיר בית זה אין המשכיר יכול להקדיש, מפני  
שעבוד   מידי  מפקיע  אינו  הבית  בדק  שהקדש 
דינו   קונם  ואמנם  ר"ת.  כדעת  ודלא  רש"י,  כדעת 
למה   מתרץ  זה  חילוק  אין  וא"כ  הגוף,  כקדושת 

ד'   מותר(.  רגילההמודר  נאסר,    בשכירות  השוכר 
להורישו ל איירי שזה של המחזיק אף  בניו,  והכא 

אלא שצריך לתת סכום מסוים בכל שנה לבעלים  
הראשונים, וקונם לא מפקיע בעלות כזו. ה' שיטת  

שרק   עצמו  הר"ן  השוכר  את  אסר  שהמדיר  היכא 

כולם   את  מידי  או  מפקיעים  דקונמות  אסור, 
יכול,  אינו  השוכר  את  אסר  לא  אם  אבל  שעבוד, 

 דהשוכר נהנה מהמשכיר ולא מהמדיר. 

ינו של  אשכבר דבר הנאה מ
 המדיר 

כשיצא   מ"ז. אף  המודר  נאסר  מתי 

המדיר מרשות  לחבירו    -הדבר  האומר 

נכנס,  ביתךקונם   שאני    שאני  שדך  או 
מת   שאם יקנה אותה יהיה אסור בהנאתה,לוקח  

מכרו  נתנו  או  מותר  או  שעכשיו   לאחר  כיון 

   אינו שלו, אבל אם מכרו לו, אסור.

קונם   אמר  אם  זהאבל  נכנס,    שאני  בית 
אסור   לאחר  מכרו  או  מת  עליה  אם  דשויה 

 חתיכא דאיסורא. 

ואם נפל הבית ובנאו, אם אמר ביתך, אסור, אפי'  
משמע,   ביתך  שהוא  דכל  אחר,  במקום  בנאו  אם 
אבל אם אמר בית זה, מותר, אפי' אם בנאו באותו  
האומר   וכן  בית.  אותו  דאינו  גודל,  ובאותו  מקום 

לבני   חתנות  בית  תנו  חייבים  ליורשיו  ונפל, 
אין   ונפל,  זה  ואם אמר תנו בית  היורשים לבנותו, 

לבנותו זה  חייבים  כבית  דינו  זה,  ביתך  ואם אמר   ,
 לחומרא דמכירה ולקולא דנפילה.

שאתה  זה  בית  קונם  לחבירו  אמר  ואם 
לאחר,    נכנס מכרו  או  להכנס  ומת  אסור 

שברשותו  דבר  אוסר  דאדם  לבית, 
שאדם  שמצינו  כמו  מרשותו,   לכשיצא 

הנ בנו  את  ובמותו,  שהדיר  בחייו  אם אה 
ירשנו לא  כלל,  ,  מת  יורש  שאינו  הכונה  ואין 

שהרי איתא בב"ק שיתן לבניו או לאחיו, ואם אין  
ומבואר   ונפרעים,  באים  חובות  ובעלי  לווה,  לו, 
להנות   שאסור  אלא  הנכסים,  בגוף  שזכה 
שיאמר   היינו  לאחיו  או  לבניו  ויתננו  מהנכסים, 

אס אלו  נכסים  מה  להם  יודע  ואיני  אבא  עלי  ר 
אעשה, טלו לעצמכם ועשו בהם מה שתרצו, אבל  
הנאה,   בטובת  שנהנה  מפני  אסור  ממש  לתת 
מגבים   שבי"ד  היינו  ונפרעים  באים  חובות  ובעלי 
ודאי אסור, דלא חשיב מבריח   להם, אבל מדעתו 

מדעתו.   שלא  בפורע  אלא  הרא"ש  ארי  וכתב 
ב  נכנס  שאתה  זה  לבית  קונם  שאמר  חיי  דאיירי 

יש לחלק דהכא לא אמר מפורש   ובמותי, דאל"כ 
מותו.   אחרי  גם  שלמסקנה  שאוסר  כתב  והר"ן 

  דהתם אין חילוק בזה.

איסור מודר הנאה בחילופי  
 הדבר שאסר וגידולי

עצמו  על  מסוימים  פירות  שאסר    אדם 
אסורים,   אסור בחילופיהן הדמים    שאם מכרם 

מסוימים    דכיון,  ובגידוליהן  דברים  שאסר 

הקדש   וגידולי  וחילופי  כהקדש,  עליה  שוינהו 
   אסורים. ואפי' החליפם אחר, אסור.

חבירו על  בגידולי  ובאוסר  חבירו    ן,נאסר 
מג יוצא  שזה  בינו  דכיון  חילוק  אין  האיסור  וף 



נאסר    לחבירו. אם  מסתפק  חמא  בר  ורמי 
, דחילופין כגידולים דמו, או  גם בחילופיהן 
ב  נאסר  עצמו    חילופין,שלא  על  דדווקא 

אוסר חילופין כמו שאוסר של חבירו עליו,  
חבירו על  לאסור    משא"כ  יכול  אדם  דאין 

דיש כאן ב'    על חבירו דבר שלא בא לעולם,

והפירות, חבירו  ברשותו,  שאינם  כמו    דברים 
שאינו יכול לאסור פירות חבירו על חבירו.  
שאסור  דבר  דכל  אסור,  ודאי  להחליף  ואמנם 
החליף   ואם  להחליפו,  או  למוכרו  אסור  בהנאה 
איסורי הנאה פשיטא שהחילופין מותרים בהנאה  
עבודת   אלא  דמיו  את  תופס  לך  דאין  לאחרים, 
על   שאסר  היכא  הוא  והספק  ושביעית,  כוכבים 
חבירו והמודר החליף, אם רבנן אסרו חילופין בכל  

שהחל הנאה  אלא  מודר  האיסור  שאין  או  יף, 
גם   עצמו  לאסור  שכוונתו  עצמו  את  במדיר 

מותר.   אחר  אבל  המדיר  בחילופין,  שמותר  וממה 
אינו   דשם  ראיה,  אין  ולפועלים  לחנוני  לפרוע 
בעלמא.  מתנה  אלא  נותן  ואין  לפרוע,    מחויב 

ולא   עצמו  את  שאסר  היכא  גם  זה  ספק  ובכלל 
או  מדרבנן,  אסור  עצמו  הוא  אם  "אלו",    אמר 

חילופין.   לאסור  כוונתו  שאין  כיון  מותר  שבזה 
עבר   ואפי'  דרבנן,  ספיקא  דהוי  לקולא  ונקטינן 
פסק   והרמב"ם  מותרים.  החליפין  והחליפם 

 לחומרא.

, מותר לה  המדיר את אשתו הנאה  מ"ז:

הבעל,   מן  יפרעו  החוב  ובעלי  דאף ללוות, 

משועבד   הוא  מ"מ  מהבעל,  להנות  אסורה  שהיא 
ם לגבות מהבעל, ואף לחנן שמי  לה, ולכן הם יכולי

שהלוה   היכא  מ"מ  מעותיו,  הפסיד  אשה  שפרנס 
מדין   מהבעל  וגובים  לפרוע,  חייבת  היא  לה 

נתן.   דרבי  לרבנן  שעבודא  שאף  הרא"ש  וכתב 
שאסור למדיר לפרוע חובו של המודר, שאני הכא  
שבשעה שלוותה אמרה שלא יפרעו אלא מבעלה.  

מותר   מ"מ  אסורים,  חילופין  אם  לה ואף 

ללוות, והר"ן פירש שהחידוש שמותר להם לגבות  

לכתחילה    מהבעל, אלא  האיסור  דאין 
שהבעל  אע"פ  כשלוותה  הכא  אבל  להחליף, 
וכשגבו  חילופין,  נחשב  לא  עדיין  זה  מתחייב 

ר"ן.   אכלה.  כבר  מפרש  מהבעל  והרא"ש 
שלכתחילה אסור להחליף ולהנות מן הדמים, אבל  

מותרים,   הדמים  בדיעבד  החליף  מותר  אם  והכא 
לה ללוות לכתחילה, דכיון שהאיסור הוא מדרבנן,  
מעות   לה  שנותן  אלא  שאינו מחליף ממש,  היכא 

 לפני שקיבל תמורתם מהבעל, מותר.

מקודשת,   אינה  ערלה  בפירות  המקדש 
ואף    ואם מכרם וקידש בדמיהם מקודשת. 

ולקדשה  אם חילופין אסורים   אין צריך לחזור 

ר"ן.   יהנה מהחליפין.  כדי שלא  ולהרא"ש  מדרבנן 
לה   יהיב  דלא  כיון  מקודשת  שאינה  היא  ההו"א 

לכתחילה  מידי.   אלא  האיסור  אם  אין  אבל 

 עבר ונהנה מותר בחליפי החליפין.

עליך הריני  לחבירו  והיינו  חרם    האומר 

שההנאה תהיה עליו כחרם של בדק הבית, )והיינו  

הבית(,בגליל   לבדק  חרמים  חבירו   שסתם 

ואתה    נאסר, אבל הנודר מותר אע"פ שלא אמר 

ואם אמר הרי אתה עלי חרם נאסר    עלי לא.
ואתה  חרם  עליך  הריני  אמר  ואם  הנודר, 

 עלי שניהם אסורים.

זה  מ"ח. הנאה  שנאסרו  מזה    שניים 

בבל עולי  של  בדבר  הפקר    מותרים  שהוא 

כגון הר הבית והעזרות והבור   ,ולא שותפות
הדרך לא"י,   שבאמצע  בבל  שבין    באר 

העיר  של  בדברים  בה,   ואסורים  גרים    שהם 
  התיבה ו  גון הרחבה והמרחץ ובית הכנסתכ

ר"ן.   לקרות.  ס"ת  עליה  מפרש שנותנים  והרא"ש 

שקורין בהם.   והספרים  .שנותנים בתוכה ספרים

שקנאום  ר"ן. ספרים  היינו  העיר    ולרא"ש  בני 
דכיון שיכולים למוכרם ז' טובי העיר    ללמוד בהם,

כרבנן   ומתני'  כשותפין,  הוו  העיר,  אנשי  במעמד 
שאוסרים להנות בדבר של שותפין, )וכיון שהלכה  
למה   ותמוה  כמתני',  הלכה  אין  שמתיר,  כראב"י 

פסק  וגם  הרמב"ם  ותקנתם    כמתני'(,  כראב"י 
להדיוט או  לנשיא  חלקם  וקמ"ל ,  שיכתבו 

אף שהכותב ממשיך להשתמש בזה מותר, ולא  ש

וצריכים לזכות בין    אמרינן דאינו אלא הערמה,
לנשיא   בכותב  ולר"י  להדיוט,  בין  לנשיא 

לזכות  מתנה    א"צ  שטר  לו  כשכתב  מיד  אלא 

ר"ן.   הנשיא.  כח  דיפה  משום  כתב זכה,  והרא"ש 
קנין, בלי  הנשיא  שיזכה  כבודו,   שתיקנו    משום 
לזכו  צריך  להדיוט  ר"י  ובכותב  ואמר  ת, 

נודרים  והיו  קנטרנים  היו  גליל  שאנשי 
חלקיהם   כתבו  כן  ועל  מזה,  זה  הנאה 
לנשיא, וממילא בניהם א"צ לכתוב חלקם  

 לנשיא.    

מודר מדבר שהמדיר  הנאת ה 
 נתנו לאחר 

לאכול,   מה  לו  ואין  מחבירו  הנאה  המודר 
והמודר   מתנה,  לאחר  לתת  למדיר  מותר 

 מותר לאכול.  

הוכיח   תחילתוואם  על  היה    סופו  שלא 
גמ מתנה  לתת  להערמה, ורה  כוונתו    אלא 

הנדר    ,אסור בשעת  מפורש  שאמר  היכא  והיינו 

שהענין   אף  אמר,  שלא  היכא  אבל  מטרתו,  שזו 

מותר. נמי בבית חורון שנתן    מוכיח  ומעשה 
אביו  שיוכל  כדי  לאחר  מתנה  שהיה    הבן 

מבנו הנאה  בסעוד  מודר  חתונה לאכול  ,  ת 
נתן לו ע"מ להקדיש  ש  וכיון שהתברר לא 

נאסר האב, דכל מתנה שאין יכול המקבל  
 להקדישה אינה מתנה. 

קמא לל כשאמר   ישנא  אלא  נאסר  לא 
  בשעת נתינה שנותן רק כדי שאביו יאכל, 

גמור, תנאי  שרק    דהוי  אמר  לא  אם  אבל 
בשביל זה נותן, אע"פ שאמר שזו מטרתו  

   דכוונתו שיתן לאביו אם ירצה. מותר,

בתראולל אסור    ישנא  בזה  כיון  אף 
דאין אדם שהסעודה מוכיחה שלכך כוונתו,  

לא   ואם  לאחר.  ונותנה  בנו  לנישואי  סעודה  מכין 
הוי   לרשב"א  אח"כ,  אלא  נתינה  בשעת  אמר 

 מתנה, ולרמב"ם אפי' לאחר שעה לא הוי מתנה. 

 קני ע"מ להקנות 

הנאה  מ"ח: בנו  את  שהיה    המדיר  מפני 

הר"ן  ,גנב הבן    וכתב  זוכה  נדר  בסתם  שבאמת 

וכן   מהבן,  יורש  הבן  ובן  מהנכסים,  להנות  ואסור 
הבן יכול להעמידם לבנו, אלא שרצה לתת את כל  

הכשר, השני  לבן  בנו  ואמר    הנכסים  בן  שאם 
יהיה צורבא מרבנן יקנה הבן כדי שיזכה 

הבן מרבנן  בן  צורבא  יהיה  לפומבדיתא    , אם 
קנה,  קנה  לא  לא  להקנות  ע"מ  קני  ,  דכל 

לשעתו   בה  דזוכה  להחזיר  ע"מ  ממתנה  ושאני 
ומשתמש בה, אבל כאן אין למקבל שום שימוש  

   אלא לתתו לאחר.

נחמן   שהרי    להו"אולרב  סודר  קנה,  קנין 
להקנות, ע"מ  קני  מודה   הוא  נחמן  שרב  ואף 

לקנותה   פרה  המושך  )ולכן  קניינו,  כלתה  לדין 
לאחר ל' לא קנה אלא בעומדת באגם(, מ"מ חשב  

מן דכיון דאמר סתמא כמאן דאמר מעכשיו רב נח
דמי. וכן הלכה שאין הקונה יכול לעכב לעצמו את  
אשי   כרב  הלכה  להקנות  ע"מ  קני  ולענין  הסודר. 

 שלא קנה, והרמב"ם פסק שקנה.

די"ל ש דוחה  יכול  בסודר באמת  ורב אשי 
בסודר מנהג,   לזכות  אלא  אינו  שמחזירים   ומה 

נימאד  ועו אי  להקנות,   אף  ע"מ  קני  זה    שסודר 
מיד   קונה  דסתם  שם  הקונה,  ביד  כשהסודר 

הוא, מעכשיו  זמן  כאןאבל    קנין    קונה לאחר 
דומה   וזה  מרבנן,  צורבא  בנו  בן  כשיהיה 

לבעלים  לסודר הסודר  חזר  ולא    , כשכבר 

בזה שום   לו  כיון שאין  בדעתו שיקנה קודם,  היה 
דעת   קניינו.  כלתה  כבר  לקנות  וכשרוצה  שימוש, 
הרשב"א שבמקנה בשטר לא אמרינן כלתה קניינו  
בגט,   או  בשטר  בקידושין  וכן  קיים,  השטר  אם 
והר"ן סובר שכאן אפי' בשטר לא מהני, דאין שטר  

  לאחר מיתה.

ע"מ   בקני  קנה  לא  חורון  בית  ובמתנת 
.  או משום דסעודתו מוכחת עליו  ,להקנות 

לבנו,   שהכין  סעודה  נותן  אדם  דאין  שמוכח  י"מ 
אלא הערמה. והר"ן הקשה דא"כ במקנה  ולא הוי  

לבן לצורך בן הבן נמי מוכח הכי. ולכן מפרש הר"ן 
ממנו,  יהנה  שאביו  רוצה  הוא  לו    שבסעודה  דאין 

משא"כ בבן הבן אדרבה    ענין שאביו יהנה מאחר,
נחלות.  יירש מהבן, דכך סדר  רוצה שבן הבן   הוא 

ר"א הסובר ויתור אסור  או משום דאתיא כ
הנאה,   מ"מ  ואבמודר  ויתור,  אינו  שהכא  ף 

יותר מדיני ממונות,   בנדרים  רואים שר"א מחמיר 
שבממ אף  בנדר ו ולכן  קנה,  להקנות  ע"מ  קני    נות 

קנה באה .  לא  שלא  י"ל  דמתני'  וסיפא 
לומר שאפי' לרבות את המקרה של בן הבן  

קנה,   לא  ממונות  דשדיא  לדיני  גורסים  )ויש 
ע"מ   קני  ואמר  דבריו  שכפל  והיינו  בכפילא 



אמר  קנות(.  לה אם  שאפי'  לרבות  אלא 
אסור,   ויאכל  אבא  ויבוא  משום שנותן 

 שסעודתו מוכחת עליו. 

 

 הנודר מן המבושל 

 מה נכלל בדבריו  , הנודר ממאכלים
)מ"ט   לשונות    –הגמרא  לבאר  מאריכה  ס"ג( 

מסוג   כשנדר  דבריו,  בכלל  מה  נדר,  של  רבים 
שם   לו  שיש  דבר  דגים,  )מבושל,  מסוים  מאכל 

כשנדר מדברים מסוימים    אולווי, ירק, בשר, וכו'(,  
וכו'(,   עיר,  )עד    או)בית,  מסוים  זמן  עד  כשנודר 

 הפסח, חודש, וכו'(. 

המבושל   מ"ט.  מן  בצלי  הנודר    ,מותר 

)ותבשיל -  ובשלוק צרכו  כל  מבושל  שאינו  מאכל 

המבושל יותר מדאי, לר"ן הוא בכלל מבושל בלשון בני  

מבושלאדם,   בכלל  אינו  יאשיה  (ולרא"ש  ורבי   ,
ולדברי שניהם בנדרים הלך אחר לשון   אוסר. 

דרב  דבאתרא  אלא  אדם,  אפי'  בני  יאשיה  י 
לדבר   ואסמכתא  מבושל,  קרו  צלי  לבשר 

הפ "ויבשלו  כמשפט". מדכתיב  באש  סח 
ב  מותר  המבושל  מן  שהנודר  בירושלמי   מעשהואיתא 

קדירה עבה. עוד איתא בירושלמי ששיטת רבי יאשיה  
שבנדרים הולכים אחר לשון תורה, אמנם זה אינו אלא  
בני  לשון  אחר  הולכים  ולבבלי  לקולא.  ולא  לחומרא 

 אדם בין לקולא בין לחומרא.

ונם  או שאמר ק  שאיני טועםאמר קונם תבשיל  

עלי, רך,  תבשיל  קדרה  במעשה  ומותר    אסור 
במעשה קדרה עבה, דהאי תנא קורא תבשיל  

הפת,    לכל עם  הנאכל  שהיו )דבר  ובבבל 
בעבה אף  אסורים  דייסא  עם  פת  .  אוכלים 

בצלי    מ"ט:(, גם  וובואסור  מבושל, בשלוק 
דקות  ואסור   בהטריות  קטנים(  -)גם  דלועים 

)י"מ  פיתם  את  בהם  אוכלים  החולים   שהרי 
לחולה מועילה  רכה  דלעת  אבל  דדווקא   ,

עולא   בר  ולרבא  לחולה.  מזיקה  קשה  דלעת 
כמו    הדלועים מזיק ותוך הדלועים מועיל,גוף  

יבשלנו  הדלעת  שתוך  יהודה  רב  שאמר 
עם  לאוכלו  טוב  ומה שבתוך הפשתן  בתרדין 

זה אסור לאומרו בפני עם הארץ    כותח, ודבר 
ר"ן כך.  בשביל  הפשתן  את  יעקרו  שלא  ולרא"ש .  כדי 

כדי שלא ילעיגו על דברי חכמים ויאמרו שדבר זה אפי' 

יודעות ל  .נשים  כח רבנן  ולרבא  תשושי  שהם 

מועילה, שהאידנא    הדלעת  רבא,  )וכדאמר 
שאדם נדון  מתפללים בכל יום כשיטת רבי יוסי  

דלרבנן יום,  התפילה    בכל  אין  השנה  בראש  שנדון 

וחלשים    מועילה, החלשים,  ועל  החולים  על 
רבנן(, ומותר    הדלעת  ולחולים   היינו  מזיקה(, 

טורמ אותה, יבביצה  עושים  איך  נ:  )עיין  טא 
כ"כ    ומועילה לכיבא( מבושלת  בביצה שאינה  אבל 

פיתו בה  לאכול  החולה  דרך  שכן  ואסור,  מותר , 
הרמוצה מק  -בדלעת  דלעת  רקוזא, לשמואל 

דלעת   אשי  ברמץולרב  ורבינא  הטמונה   ,
דלעת  היא  ארמית  דלעת  שהרי  הקשה 

ועם  היונית  עם  כלאים  והיא  המצרית, 
 )נ"א. (.  הרמוצה.

 המשך הסוגיא לקמן נ"א.

 אכילת דיסא

לאכול    מ"ט: טוב  אם  הסתפק  חסדא  רב 

לחם חיטים עם דיסא מחיטים, ולחם שעורים  
משעורים, או לחם חיטים עם דיסא   עם דיסא

מחיטים.   דיסא  עם  שעורים  ולחם  משעורים 
 רבא היה אוכל פיתו עם דיסא מקמח קליות.  ו

רב הונא אכל דייסא באצבעותיו, משום שכך  
 היא עריבה יותר. 

ולבישרא  דייסא,  עבור  פרסה  ללכת  כדאי 
 דתורא ג' פרסאות. 

קרא ודיסא    כשאכל  אין לפלוט לפני רבו, אבל
דקשה י משום  מלכא,  שבור  לפני  אפי'  פלוט 

 לגוף.  

חד אכיל דייסא באצבעתיה וחד אכיל בהוצא  
 וכו'. 

 רבי יהודה 
בלופסין   אכל  לא  תאניםר"ש  שאין    מין  מפני 

יוצאים מבני מעיים, ור"י אכל לפי ששביעתם  
 גם למחר.  

היו פניו צהובות לפי שאכל תרדים בלא מלח,  
 וכ"ש אם היה אוכלם במלח.  

רק    היו יין  שותה  שהיה  ואף  מאירות,  פניו 
בקידוש ובד' כוסות )והיה קושר צדעי הראש 

עצרת(,   עד  פניו. מפסח  תאיר  אדם  חכמת 
לבית   ביתו  בין  הכסא  בית  כ"ד  שהיו  ומשום 

 המדרש, והיה בודק עצמו בכל אחד מהם. 

כתפווהיה   על  קנקן  המדרש  נוטל  כדי    לבית 

עליו, מלאכה   לשבת  דגדולה  סל(  לקח  )ור"ש 
 שמכבדת את בעליה.  

יהודה אחת    רב  גלימא  לשניהם  היה  ואשתו 
ורבי   צריך,  כל אחד כשהיה  והיו מתכסים בה 
שעטני   ברוך  כשמתכסה  מברך  היה  יהודה 

כמעיל,מעיל   בעיניו  חשוב  לא    שהיה  אחת  ופעם 
תעניתא, לבי  גלימא    הגיע  רשב"ג  לו  ושלח 

המחצלת  מתחת  לשליח  והראה  קיבל,  ולא 
זהובים  נס,  הרבה  רוצה   בדרך  שאינו  אלא 

 ליהנות בעוה"ז.  

 רבי עקיבא 

שבוע   נ.  עקיבא  כלבא  רבי  חתנו  את    הדיר 

לאשתו   ואמר  גדולה  בעניות  וחיו  נכסיו,  מכל 
עבורה עושה  היה  יכול  היה  תכשיט    שאם 

בו ונדמה    שמצוייר  אליהו  ובא  מזהב,  ירושלים 
היולדת,ל אשתו  עבור  תבן  וביקש  כדי   אדם 

להם  שאין  יותר  גדולים  עניים  שיש  שיראו 
אותו   ושלחה  תבן,  ללמוד  אשתו  אפי'  רחל 

תורה, ולמד י"ב שנה מר"א ורבי יהושע, ואחר 
שאשתו   הדלת  מאחורי  ושמע  חזר  שנה  י"ב 

ש שאומרת  רוצה  שנה, היתה  י"ב  עוד  ילמד 
ר ללמוד עוד י"ב שנה, ובא לביתו עם כ"ד וחז

אלף זוגות תלמידים, וכשבאה לקבל את פניו  
והתיר  שלה",  ושלכם  "שלי  לתלמידיו  אמר 

נדרו את  שבוע  שאין  .  לכלבא  שאף  הר"ן  וכתב 

פותחים בנולד, י"ל שהרי נשאה ר"ע על דעת שיעשה  
   סופר, ושכיח טובא שילמד פרק אחד או הלכה אחת.

ב'    . א' מכלבא שבוע.יםנתעשר מששה דבר
זהב. דינרי  מלא  ספינה  איל  קנה  ג'    מצא 

של  ספינה  ממון של  בה  והיה  תיבה  מספנים 
מהי ד'  מעות  א  יתמטרונשמעאלי.  ממנה  שלווה 

שהקב"ה  ואמ שטות   יםערב והים  ר  רוח  נכנסה  עליו, 

מאשתו של טורנוסרופוס ה'  בלב בת הקיסר וכו'.  
ורק בעבירה,  להכשילו  מט  שבאה  שבאה  יפה  על 

על האי שופרא דבלי בעפרא, ושחק לפי   ובכה  סרוחה,
, וכך  שצפה ברוח הקודש שעתידה להתגייר ולהנשא לו

מקטיעא בר שלום  '  ו  היה, והכניסה לו ממון הרבה.
שאמר לקיסר שלא יהרוג את היהודים והסכים הקיסר, 
ונתן   עצמו,  ומל  עפר,  מלא  בבית  למות  נשלח  אבל 

  נכסיו לר"ע וחביריו.

לו   נ: שיקנו  לספנים  זוזי  ד'  נתן  גמדא  רב 

ונכנס   וברח  קוף,  לו  וקנו  מצאו  ולא  משהו, 
ונתנו   מרגליות,  על  רובץ  שם  ומצאוהו  לחור 

   ממידת חסידות.הכל לרב גמדא  

תורה  א חנניה  בן  יהושע  לרבי  קיסר  בת  מרה 
מבית  למדי  לה  אמר  מכוער,  בכלי  מפוארה 
וכו', ואלו השפירין אם  יין  אביך במה מניחים 

נאים   היו  נלא  יהודה  רב  טפי.  גמירין  דה  יהוו 
שמואל,   של  במראהו  שזילזלה  על  אשה 

 ומתה.

פועל שהיה עושה בכלופסין )תאנים שעושים 
דאין לפועל   ת שבעמהם תבשיל( לא יאכל בבנו

ממש מין  מאותו  אלא  בו  לאכול  בבנות    ,שעושה 
 שבע לא יאכל בכלופסין. 

 רבי 
מכינים   איך  מאות כשראה  תבשילי    ח'  מיני 

ט נשינו  אמרו  אבותינו  אמר  אנו תאנים,  ובה, 
ותמה איך הם בקיאים בכ"כ  אפי' בעינינו לא ראינו  

 הרבה מיני תענוג. 

אלפי   כ"ד  בנו  בחתונת  דיהוציא  נרים, ריבוא 
קפרא   בר  ואמר  קפרא,  בר  את  הזמין  ולא 
שאם לעוברי רצונו כך, לעושי רצונו על אחת  
רצונו   לעושי  אם  ואמר  והזמינו,  וכמה,  כמה 

 בעוה"ז כך, בעוה"ב עאכ"ו.

מחייך   באה  רבי  כשהיה  פורענות  היתה 
 לעולם, ואמר לבר קפרא שלא יבדחו וכו'.

ברבי אמר בר קפרא לרבי    בחתונת ר"ש  נ"א. 

רק    דכתיב גבי משכב זכור  שיפרש לו מאי תועבה
ורקד ופירש לו "תועה אתה   ,אם ירקוד לפניו 

לזכר  בה" ... תבל הואמאשה  לבהמה   ,  נרבעת   גבי 
זימה    – בה,  יש  תבלין  בן   –וכי  היא,  מה  זו 

מה   לסבול  יכל  לא  רבי  של  חתנו  אלעשה 
שיר  , והיה בן אלעשה עעם אשתו  שהיה ויצא



ראשו  כה"ג,  תספורת  ללמוד  מעותיו  ופיזר 
 של זה בצד עיקרו של זה.

 מה נכלל בדבריו הנודר ממאכלים, 
קדרה ממעשה  אלא    הנודר  אסור  אינו 

רתחתא   כגון ממעשה  הרבה,  ומבושל  המורתח 

 חילקא טרגין וטסני סולת ואורז זריד וערסן.

היורד מן  הנעשה   לקדרה  הנודר  בכל  אסור 
אף  ואסור  אחרי    בקדרה,  שיורד  בתבשיל 

לאילפס. היורד  אבל    הקדרה  מן  הנודר 
לקדרה  לאילפס ביורד  ירד    מותר  שהוא  אע"פ 

ירד   לא  כיון שעדיין  מ"מ  לאילפס,  שירד  כדי  לקדירה 
מותר. את    לאילפס  לתת  דרך  שאין  מפרש  והרא"ש 

לאילפס   ירד  שאפי'  וי"מ  באילפס,  לקדירה  היורד 
ירידתו  מותר שתחילת  משמע  לאילפס  היורד  כי   ,

 לאילפס. 

בקדרה הנעשה  מן  עשיה    הנודר  גמר  משמע 

באילפס,   בנעשה  הנעשה  מותר  מן  והנודר 
בקדרה  באילפס  בנעשה  עשייתו    מותר  שגמר 

ר"ן.  לאילפס.  הורידוהו  שאח"כ  אע"פ  בקדירה, 
 והרא"ש כתב אע"פ שירד לאילפס בתחילה. 

ל היורד  מן  בפת   תנורהנודר  אלא  אסור   אינו 
ואם נדר מכל מעשה   דסתם מעשה תנור הוא פת,

 תנור אסור בכל הנעשים בתנור. 

מליח  נ"א: צלי  שלוק  מן   -כבוש  הנודר 

בירק כבוש היינו    הכבוש אסור רק  כבוש  דסתם 

מן השלוק אינו אסור אלא בבשר שלוק,    ירק,
מן   צלוי,  בבשר  אלא  אסור  אינו  הצלי  מן 

אלא   אינו אסור  ואם אמר  המליח  בדג מליח. 
וכן  הכבושים,  בכל  אסור  טועם  שאני  כבוש 

ומליח. צלוי  אמר   בשלוק  אם  הוא  שהחילוק  י"מ 

או   טועם  אם אמר שאני  נ"מ  ואין  לא,  או  הידיעה  בה' 
לא,   או  טועם  שאני  אמר  אם  הוא  שהחילוק  וי"מ  לא. 

הרא"ש.   פירש  בירושלמיוכן  לשעה    ואיתא  דמליח 

מליח. מסתפקת  נחשב  היכא   הדיןמה    הגמ' 
וק דצלי דמליח אם אסור  דאמר דכבוש דשל
 ונקטינן לחומרא.בכל או לא. תיבעי. 

האומר דג שאני טועם אסור בגדולים    -דגים
בקטנים  בפני   ומותר  שנמכר  גדול,  משמע  דדג 

קטן,  נחשב  מליטרא  שפחות  בירושלמי  ואיתא  עצמו, 

מקום. אותו  לפי  הכל  אסור בקטנים    -דגה    ומיהו 
כולל גם דגה  ם )בלישנא דקרא  ומותר בגדולי

מתה"    גדולים, ביאור  אשר  "והדגה  דכתיב 
גם הגדולים   לדם,ומתו  נהפכו  אולם    שהרי המים 

בנדרים הולכים אחר לשון בני אדם(, דג דגים 
דדג משמע    אסור בגדולים וקטנים  -או דג דגה

גדול, ודגים משמע קטנים, וקמ"ל שלא אומרים שחזר  

לים, חיים ומבושלים, מלוחים ותפבו, וכן אסור ב 
טרופה בטרית  דדג    ומותר  דק,  דק  טרוף  גדול  דג 

רא"ש כתב שטרית טרופה  עוד מפרש המשמע שלם,  

עצמה.   בפני  שם  לה  שמותרויש  שומן    בציר  כ"ש 

בו   ומעורבים  מהם  שמותר   קרביהיוצא  וכ"ש  דגים, 
בלבד.   דג  של  שמנו  שהוא  מפרש במוריס  הרא"ש 

שדעה זו חולקת וסוברת שדג או דגים משמע בין גדול  

קטן הצחנהבין  מן  נדר  ואם  קטנים    .  דגים  הרבה 

אסור גם בטרית טרופה,    מלוחים, וחלקם טרופים,
ובמוריס בציר  דג    ומותר  חתיכות  בהם  שאין  לפי 

הדג ממשות  נדרמעיקר  ואם  טרופה   ,  מטרית 
והר"ן גורס שמותר, ולענין   אסור גם בציר ומוריס,

שבה.  בשלימים  ומותר  שבה  בטרופים  אסור    צחנה 
מציחין בנדר  הדין  מה  מסתפקת  אם    הגמ' 

נאסר בציר ומוריס )דדגים כבושים נקראים צחנה מפני  
הציר שריחו נודף, וי"ל שבציחין בא לרבות ציר ומוריס(  

 , תיבעי. או לא

בקום  הנו  -חלב  מותר  החלב  מן  מים  -דר 

החלב  מן  אחד  ,  היוצאים  וכל  אוסר,  יוסי  ורבי 
רת דיבור אנשי מקומו, דבאתריה דיבר לפי צו

וכל  דרבי יוסי היו קורים לקומא קומא דחלבא  

ששם אביו עליו אסור, אבל באתרייהו דרבנן היו קורים 

קומא מלו  הנודר  יוסי  לרבי  כן  )ועל  עדשים , 
דבאתרייהו דרבנן   ולת"ק אסור מותר באשישים,  

. אי נמי לרבנן הפסולת  היו קורים לו אשישים דעדשים

לא יוסי  ולרבי  העיקר  שם  על  מן    .(נקרא  והנודר 
בחלב מותר  בזה,    הקום  מודה  יוסי  שרבי  ומשמע 

ובברייתא משמע דפליג, והטעם מפני שכיון שלקומא  

אחד דבר  וחלב  קום  הוו  דחלבא,  קומא  קורין  . היו 
 איתא שהנודר מחלב מותר בגבינה.  ובברייתא

הגבינה   -גבינה מן  הנודר  אומר  שאול  אבא 
בתפלה בין  במלוחה  בין  שרוב   אסור  אע"פ 

ר"ן.   מלוחות.  רק  הגבינות  שכוונתו  אמרינן  ולא 

שבגבינה רא"ש.למיוחדת  איתא    .  ובברייתא 
 דמותר בחלב. 

ברוטב  -בשר  נ"ב.  מותר  הבשר  מן    ,הנודר 

דק    ובקיפה הקדירה,בשר  יהודה    שבשולי  ורבי 
ביצים  גם  אסר  שר"ט  ר"י  ואמר  אוסר, 
חכמים   לו  ואמרו  הבשר,  עם  שהתבשלו 

עלי זה  בשר  כשאמר  הנודר שהיינו  דכל   ,
מסוים   דאיסורא,  מדבר  חתיכא  אנפשיה  שויא 

אם  אסור  ו אחר,  נתערבגם  בו    בדבר  יש  אם 
  וכגון שאין שישים כנגדו. בנותן טעם

בנות במינו  מין  לו  ביטול  שיש  בדבר  טעם  ן 
   -מתירים

דבר  הוא  שנדר  שאף  שסוברים  ראשונים  מביא  הר"ן 
שיש לו מתירין משום שמצוה להישאל על הנדר, ודבר 
אינו   זה  מ"מ  בטיל,  לא  באלף  אפי'  מתירים  לו  שיש 
אלא בנתערב מין במינו, אבל בנתערב מין בשאינו מינו  
טעם  בנותן  בו  אין  אם  מתירים  לו  שיש  בדבר  אפי' 

שני מו ומעשר  מטבל  לדבריהם  ראיה  והביאו  תר. 
הקדש וחדש שמבואר שבמין בשאינו  מינו בטל בנותן  

 טעם. 

במין   אפי'  מתירין  לו  שיש  שדבר  הרי"ף  שיטת  אמנם 
בשאינו מינו אפי' באלף לא בטל )ולכן פת שאפאה עם  
הצלי בתנור אסור לאוכלה בכותח(, ויתכן שהרי"ף סמך  

מים ומלח אינם בטלים  על מה שהגמ' בביצה אומרת ש
לגבי העיסה )לענין תחום אלפים אמה כשהם של שתי  
דמים  ראיה,  משם  שאין  הראשונים  כתבו  אך  נשים(, 

 ומלח כיון שהם הכרחיים לעיסה נחשבים כמין במינו.  

והר"ן מבאר את דברי הרי"ף בב' אופנים: א' הנה נחלקו  
או שאפי'   בנותן טעם  בטל  במינו  מין  אם  וחכמים  ר"י 

אין  בא במינו  שמין  הוא  דר"י  וטעמא  בטל,  אינו  לף 
הוא   הרי  הרוב  כמו  שהוא  דכיון  ברוב,  בטל  המיעוט 
מעמיד ומחזק את הרוב, ולחכמים כיון שהמיעוט שונה  
בשאינו   כמין  הוי  ממילא  התר  וזה  איסור  שזה  מהרוב 
מינו. אמנם דבר שיש לו מתירין מודים בו חכמים לר"י, 

ינו שונה מההתר להחשיבו דכיון ששייך בו התר, א"כ א
למין בשאינו מינו, אמנם כל זה כשכבר עכשיו שייך בו  
לאוכלה   עכשיו  שיכול  הצלי  עם  שאפאה  )כפת  התר, 
למקום   לקחת  שיכול  ומלח  מים  או  חלבי,  עם  לא 
שרגלי שתיהן מהלכות בו(, אבל דבר שאינו ניתר אלא  
דכיון   טעם,  בנותן  בטל  נדרים(  וכו',  )טבל  זמן  לאחר 

 ו הוא אסור הוי כמין בשאינו מינו. שעכשי

החמירו   מותר  להיות  שעתיד  שדבר  הר"ן  מתרץ  עוד 
שלא יתבטל במינו, ולכן אם כבר עכשיו שייך בו התר 
)ובפת   מינו,  בשאינו  גם  יתבטל  שלא  יותר  החמירו 
שאפאה עם הצלי, יש טעם נוסף, דשם לא שייך ביטול  

ובחתיכ מינו.  בשאינו  החמירו  ולכן  במינו,  של  מין  ה 
אע"פ   חולין,  של  חתיכות  במאה  שנתערבה  חטאת 
שעכשיו הכל מותר לכהן, כיון שלישראל לעולם אסור, 

  אין התירו של כהן סיבה לאסור לישראל(.  

הקיפה  מן  בקיפה,  מותר  הרוטב  מן  הנודר 
 מותר ברוטב. 

ב  נ"ב: מותר  היין  מן  בו  הנודר  שיש  תבשיל 

ין שאני  י  אבל אם אמר  כיון שאינו בעין,טעם יין  
אסור   טעם  בנותן  בו  יש  אם  הוא  טועם  שהרי 

 טועם טעם יין. 

 -היוצא מן הפירות

יין, מן הזיתים מותר  הנודר מן הענבים מותר ב
זיתים וענבים אלו  ואם אסר על עצמו    בשמן.

הגמ' מסתפקת מה הדין אם    אסור ביין ושמן.
שאינ וענבים  זיתים  מותר  אמר  אם  טועם,  י 

משום שלשון שאני אוכל ושאני  ביין ושמן, או לא  

טועם משמע כל אכילה וטעימה הבאה מהם. ולפירוש 
הוא   שהספק  וי"מ  לשבועה.  נדר  בין  חילוק  אין  זה 
גם על מה שיוצא   בלשונו דעתו  דכיון שהאריך  משום 
פירות   קונם  לומר  יכול  היה  אוכל  )ובשאני  מהם, 

זה   ולפי  יכול לומר לשון באכילה עלי,  בשבועה שאינו 
מהם(. ביוצא  נאסר  לא  נדר  לשון  שהוא  ונקטינן    זה 

 לחומרא.

האומר קונם פירות האלו עלי, קונם הם לפי,  
וגידוליהן,   בחילופין  כהקדשאסור  דשוינהו  , כיון 

ואם אמר קונם פירות אלו שאיני אוכל שאיני  
דאין במשמע   ,טועם מותר בחילופיהן וגידוליהן

 וגידוליהן, כיון שלא טועם מהם כלל.  חילופיהן

התמרים   נ"ג.  מן  בדבש   לת"ק  הנודר  מותר 

מן הסתווניותוכן  תמרים,   שאינם    הנודר  ענבים 

החורף, בימי  ועומדים  בחומץ   מתבשלים  מותר 
)ואף דאיתא לעיל שבמקום שהקום נקרא    סתווניות,

לכו"ע,  בקום  אסור  החלב  מן  הנודר  דחלבא,  קומא 
ורתו, ועוד דהתם קורים לו קומא  שאני הכא שנשתנה צ

לו   קורים  וכאן  עליו,  חלב  תורת  שעדיין  מפני  דחלבא 

ולריב"ב אם    דבש תמרים כדי להבדילו מדבש אחר(.
כשמו תולדתו  וחומץ   שם  תמרים  דבש  כגון 

ואפי' אם אין    אסור  סתווניות בין ביוצא ממנו,  בו  בין 

ממנו היוצא  את  אלא  לאכול  ולחכמים דרך   ,
בסתווניות    אולרשב" מותר  מסתווניות  הנודר 

עצמם שאין דרך לאוכלם, ואסור ביוצא מהם, 
את   וגם  אותו  גם  לאכול  שדרך  בדבר  אבל 

ממנו, בין    היוצא  תמרים,  ודבש  תמרים  כגון 
בין   בו  בין  אסור  ממנו,  ביוצא  נדר  בין  בו  נדר 

 .   ביוצא ממנו

 -דבר שיש לו שם לווי



ון שיש לו דכיהנודר מן היין מותר ביין תפוחים  

 אינו נקרא יין סתם.  יי שם לוו

שומשמין,   בשמן  מותר  השמן  מן  הנודר 
דבא איתא  ישראלובברייתא  שאין   רץ 

מותר בשמן שומשמין    משתמשים אלא בשמן זית
ו זית,  בשמן  בשמן בואסור  אסור  בבל 

ובמקום   זית,  בשמן  ומותר  שומשמין 
שמשתמשים בשניהם אסור בשניהם, ואע"פ 

באחד אסור בשניהם, שהרוב משתמשים רק  
 לחומרא. שמא גם לאלו נתכוון דספק

 הנודר מן הדבש מותר בדבש תמרים. 

 הנודר מן החומץ מותר בחומץ סתווניות.

בקפלוטות   מותר  הכרישין  מן  שאינם  הנודר 

 בכלל כרישין.

הירק   מן  והנודר  הגינה  בירקות  מותר אסור 
השדה דירק    דסתם  בירקות  גינה,  ירק  הוא  ירק 

יין  אבל  אחר,  דבר  )והוא  לוואי  שם  לו  יש  השדה 
מבושל אע"פ שיש לו שם לוואי כיון שאינו דבר אחר 

, ובברייתא איתא שבשביעית הוא בכלל האיסור( 
הגינה  בירקות  ומותר  השדה  בירקות    אסור 
דכיון שאין זורעים בשביעית ודאי התכוין לירק השדה  

מאיליו ולרבהעולה  במקום  ,  גמליאל  בן  חנניה  י 
בשניהם אסור  מחו"ל  ירקות  דהוי    שמביאים 

בשניהם   שמשתמשים  שניהםמקום  על  וי"א    ,ודעתו 
הנדבק    שאין מביאים ירקות מחו"ל משום גוש

 מדרבנן.בו, דגוש ארץ העמים טמא 

שהוא    הנודר מן הכרוב אסור באספרגוס  נ"ג:

כרוב  בכרוב  מין  מותר  האספרגוס  מן  דשאר  , 

 אינם קרוים אספרגוס.  כרובים

עבה –  הנודר מן הגריסין אסור במקפה תבשיל 

ורבי  ,  של גריסים, כיון שהוא נקרא מקפה של גריסים
משום שבמקומו היה נקרא מקפה סתם,  יוסי מתיר  

בגריסים   מותר  המקפה  מן  אמרינן  הנודר  ולא 

למקפה. הראוי  לדבר  דמי    שכוונתו  דלא  קמ"ל  ולרבנן 
 לשום. 

כל    המקפה אסור בשוםהנודר מן   כולל  דמקפה 

מתיר, הנודר מן השום   ורבי יוסי  דבר קפוי ועבה,
 מותר במקפה.

באשישים אסור  העדשים  מן  פסולת  -  הנודר 

האשישים   ,עדשים מן  הנודר  מתיר,  יוסי  ורבי 
 מותר בעדשים. 

בין   אסור  טועם  שאני  חיטים  חיטה  האומר 
דהפת נקראת פת חיטה כיון שהיא    בקמח בין בפת

אחד,  גו נאסר  ף  שניהם  שהזכיר  לשונו  מיתור  נמי  אי 

טועם   ,בשניהם שאני  גריסים  גריס  האומר 
גריס  האומר  מבושלים,  בין  חיים  בין  אסור 

חיים לכוס  לר"י  מותר  טועם  כיון    חיטה שאני 

)לא  , ולרשב"ג  שאין כוססים אחת אחת בפני עצמה

קמא(  אתנא  שאני    פליג  גריס  או  חיטה  האומר 
לאפות   אסור  אמר  טועם  ואם  לכוס,  ומותר 

לכוס   אסור  טועם  שאני  גריסים  או  חיטים 
דחיטים משמע כמה חיטים, ופת הוא    ומותר לאפות

אחד גריס   ,דבר  או  חיטים  חיטה  אמר  ואם 

בין   לאפות  בין  אסור  טועם  שאני  גריסים 
 לכוס.

 

 

 הנודר מן הירק 
 

 ר ממאכלים, מה נכלל בדבריו הנוד
ממשיכה  ממאכלים    הגמרא  הנודר  דין  לבאר 

  שונים, מה בכלל הנדר.

ירק    דאינם  מותר בדלועין  הנודר מן הירק  נ"ד. 

ירק   דסתם  וי"מ  פרי,  חי, אלא  שהוא  כמות  נאכל 
שדבר שהשליח נמלך עליו    משא"כ דלועים. )ואף לר"ע

הוא בכלל הנדר, מ"מ דלועים לאו ירק נינהו(. וכן מותר  

, י"ל שבא  ירקי קדירהואם נדר מ  בפרי האדמה.
הנאכל    שבא להטעים אתירק  מיתור הלשון  לרבות  

ובצלים,  בקדירה   שומים  מותר כגון  ולכן 
נדרבדלועים.    ,המתבשל בקדרהירק  מ  ואם 

גב  לרבנן להלן  רשב"ג  בשר(,)והיינו  מותר   י 
שהרי השולח שליח לקנות ירק חוזר    בדלועין

דלועים   אלא  מצא  שלא  קונה  ואומר  ואינו 

להמלך,   בלי  בדלועיןדלועים  אסור  , דס"ל ולר"ע 
בכלל   הוא  עליו  נמלך  שהשליח  דבר  שכל 

קיטנית. על  נמלך  אינו  שהרי  ומודה   הדבר, 
כיון שאינם בכלל  דר"ע שאינו לוקה על הדלועים  

אלא   האיסור,  דבריו  בלשון  שהוסיף  אינם  מחמת 

דכל    ואסור בפול המצרי לחאסורים אלא מספק.  

ירק   בכלל  הוא  לח  ביבש.  ,לכו"עשהוא   ומותר 
 והלכה כר"ע. 

ולכן   חי,  שהוא  כמות  הנאכל  דבר  היינו  שירק  וי"מ 
מה   בכל  ומותר  בדלועים,  מותר  הירק  מן  הנודר 

י  שמתבשל אע"פ שלפעמים נאכל חי. ואף הנודר מירק
חי   הנאכל  לירק  שכוונתו  י"ל  בקדירה  וגם  קדירה 

וחזרת,   חיים  דכשומים  שנאכלים  בדברים  אף  אסור 
מבושל   אלא  נאכל  שאינו  בדבר  אבל  ומבושלים, 
בקדירה   המתבשל  מירק  הנודר  אבל  מותר.  כדלועים 

 אסור אף בדבר שאינו נאכל בלא בישול כדלועים. 

שמעל  שליחותו   -שליח  שעשה  שליח 
ג שאין שליח לדבר עבירה, שאני  דאע"  בעה"ב מעל,

מתרומה, חטא  חטא  דילפינן  לא עשה    מעילה  ואם 
קעביד,   אדאדעתמעל    שליח   שליחותו  דנפשיה 

אמר לו בעה"ב שיתן לאורחים בשר ונתן ואם  
להיפך או  כבד  מעל  להם  לר"ע  חסדא  לרב   ,

אותו    בעה"ב בכלל  הוא  שליח  דמימליך  מידי  דכל 

לוקה שאינו  מודה  שר"ע  )ואף  בדבר  המין,  דווקא  זה   ,
בלא   בשר  בכלל  כבד  כאן  אבל  לשון,  רבוי  שצריך 

, ולאביי כיון  ולרבנן מעל השליח  תוספת בלשון(,
שצר ר"ע  ממילא שמודה  בבעה"ב  להמלך  יך 

מעל   בלי  השליח  כבד  יתן  שלא  בעה"ב  דסמך 

 והסכים רבא עם דברי אביי.  להמלך,

-  אסור בכל מיני בשר  הנודר מן הבשר  נ"ד:

צאן   ובקנה   ,וחיהבקר  וברגלים  בראש  ואסור 
שר דגים, ובכבד ובלב ובעופות, אבל מותר בב

ההבדל בין דגים לעופות הוא באופן וחגבים. ו
דם דבר    שהקיז  לאסור  מתכוין  ואינו  הנדר,  לפני 

לו מזיק  שהוא  מפני  אוכל  אינו  הכי  שאף  שבלאו   ,
זה  עוף  בשר  ואכל  מהכתפיים  דם  שהמקיז 

שר מליח וחלב וגבינה מזיק לו, )וכן מזיק לו ב
העופות ראויים לו ע"י וביצים ושחליים(, מ"מ  

ר"ן.    שליקה זה  )מרובה.  בצלוי  שרק  כתב  והרא"ש 

אינם    .(מזיק דגים  אבל  מהם,  לידור  וכוונתו 
לו   שכואבות  במי  איירי  ולאביי  לו,  ראויים 

ואמנ לעינים  קשים  והדגים  בסוף  העיניים  ם 
ש היינו כשפסק  ולרא")לר"ן היינו סוף החולי,  אוכלא  

לעיניים  (הכאב  הדגים  במקום    מועילים  אמנם 

והרמב"ם   מותר,  אלו,  דברים  על  נמלך  לא  שהשליח 
אסר עופות בכל מקום. ובשר מליח אסור אפי' ביומא  
דהקזה, כיון שהוא בשר ממש ואין השליח נמלך עליו.  

מקום. בכל  מותרים  אסור   וחגבים  אינו  ולרשב"ג 
בר  ומותר  בשר  מיני  בכל  וכו',אלא  דכל   אש 

הנדר בכלל  אינו  עליה  שליח  דמימליך    מידי 
כר"ע שקרביים    ,ודלא  אומר  רשב"ג  היה  וכן 

א שקונה  ומי  בשר  כבשר  אינם  לאכילה  ותם 
   .הוא, אלא הדיוטלאו בר איניש 

והלכה כר"ע ודלא כרשב"ג, ולכן הנודר מן הבשר אסור 
בכל מיני בשר ובעופות, וכן אסור בדגים אם לא הקיז  

ול מותר  דם  אינו  דם  הקיז  ואם  העיניים,  לו  כואבות  א 
בדגים אלא כשאסר על עצמו רק באותו יום, אבל אם  
כיון   בכלל,  דגים  ויותר  ימים  לשמונה  עצמו  אסר 
לו   כואבות  אם  אבל  הימים,  שאר  בשביל  שאסרם 
העיניים, דעת הרשב"א שכיון שאינו יודע מתי יתרפא,  

בכלל,   דגים  אין  יום  לל'  עצמו  באוסר  אין  אף  ולר"ן 
 מותר אלא בנדר לזמן שודאי יהיה לו כאב עיניים.  

הדגן  נ"ה.  מן  אסור   הנודר  אינו  לחכמים 

ו  אלא בחמשת בכל דבר  לר"מ אסור  המינים, 
  יבש ומותר בלח,   פול המצרידמידגן, ואסור ב

דיגון   בו  שעושים  דבר  כל  משמע  ,  כרי–דדגן 

כרי מהם  שעושים  קטניות  במיני  אף  ומותר   ,ואסור 
בפירות אילן וירק, )והא דכתיב "וכפרוץ הדבר 
ותיקן   ומעשרות,  תרומות  להפריש  זריזים  היו  )שלא 
וכשנתחזקה  המקדש,  לבית  אותם  שיביאו  חזקיה 

תירוש    (-התקנה דגן  ראשית  ישראל  בני  הרבו 
לרוב"   שדה  תבואת  וכל  מידי  ויצהר  כל  ואי 

דמידגן בכלל דגן מה מרבה הכתוב ב"תבואת השדה",  

וירק  אילן  פירות  לרבות  הכתוב  שבא  צ"ל 
השדה תבואת  אלא  דגן  בכלל  בברייתא  ו  (.שאינם 

ש איתא  באורז)נ"ה:(  ממנו    מותר  עושים  דאין 

לשתים,–  וחילקא  כרי, הנחלקת  -  וטרגיס  חיטה 
לשלש, הנחלקת  הנחלקת  –  וטיסני  חיטה  חיטה 

ואף שהיה אסור בחיטה לפני שנחלקה, עכשיו    לארבע.
 אינם בכלל דגן.  

אף לר"מ אינו אסור אלא    הנודר מן התבואה
ה אומרים  בחמשת  שלא  וקמ"ל  מינים, 

ואמנם   משמע.  מילי  כל  תבואת  "דתבואה 
הנ"ל,השדה בפסוק  הנזכרת  כל    "  דבר כולל 

בשדה. עללתא  אמנם    הגדל  שזה  לשון  אף 

דעללתא הוא לשון    כולל כל דבר   תרגום של תבואה 

ושבח,  והכנסה  של   וכדמצינו  ביאה  בנו  בירושת 
מעללתא דנהר    לרבא  ה לתתמר שמואל שציו

דבר, מכל  שנותנים  בתים    פניא  שכר  אמנם 
ושכר ספינות יש ספק אם הם בכלל עללתא  
כיון שלפעמים הם נשכרים בזול, ומאידך אין ניכר בהם  

איפשטא  הפחת. דיד  ולא  מהם,  גובה  אינו  וממילא   ,



נקטינן   בנדרים  אבל  התחתונה,  על  השטר  בעל 

רבא    לחומרא. ששאלו  על  יוסף  רב  )והקפיד 
יין, ואמר לו רב   דבר שידע, ובא רבא ומזג לו 
הפסוק   לו  שיפרש  עד  ישב  שלא  יוסף 

וכו', מתנה  שפל   וממדבר  שיהיה  להזהירו  ונתכוין 

ביותר,  עצמ  רוח  שעושה  שע"י  רבא  ו  ופירש 
מופקר שהוא  תורתו  כמדבר  תורה    ,לכל  ללמד 

לגדולה,  ועולה  קל,  ונחלו  במתנה,  לו  ניתנת 
חוזר   ואם  משפילו,  הקב"ה  עצמו  הגביה  ואם 

 בו הקב"ה מגביהו(.

השנה  נ"ה: מפירות  מ  הנודר  כל אסור 

ובחלב ,  השנה  פירות ובטלאים  ומותר בגדיים 
עלי    גידולי שנהובביצים ובגוזלות, ואם אמר  

והיינו בנדר לזמן שהוא יכול לעמוד בו,   לםאסור בכו

מפירות  ואם נדר    .אבל הנודר לעולם אינו נדר כלל
הארץ  הארץ פירות  בכל  ופרי   אסור  העץ  פרי 

נדר   האדמה, ואם  ופטריות,  בכמהין  ומותר 
ואף   ופטריות,  בכמהין  אסור  קרקע  מגידולי 
ולא   וזמית(  מלח  )כמו  שהכל  שברכתם 

קרקע  האדמה גידולי  שאינם  ש,  ומבואר  הם צ"ל 
יונקים   לא  יניקתםמתרבים מהאדמה אך    עיקר 

מהאויר אלא  שהכל.    ממנה  עליהם  מברכים  ולכן 

ארץ אע"פ  והרא"ש כתב שהם גדלים מלחלוחית הר"ן.  
     שאינם נוגעים בקרקע.

, בירושלמי איתא שלמ"ד שבנדרים  הנודר מן התירוש 
מתיקה   מיני  בכל  אסור  אדם,  בני  לשון  אחר  הולכים 
והמדברים   יין.  זה  תירוש  תורה  ובלשון  ביין,  ומותר 
בלשון הקודש, אסור  מן התירוש  נדר  לעז, אם  בלשון 

 ביין ומותר בכל מיני מתיקה. 

אינו אסור אלא בה' מינים, ואם אמר    הנודר מן המזון
 כל הזן עלי אסור בכל דבר חוץ ממים ומלח. 

מה בכלל   הנודר מדברים מסוימים,
 הנדר 

נ"ה( דין המודר    –בארוכה )מ"ט    לאחר שנתבאר
מבארת  דבריו,  בכלל  מה  מסוימים  ממאכלים 
בכלל   מה  נוספים  מדברים  הנודר  דין  הגמרא 

  דבריו.

הכסות מן  וביריעה   הנודר  בשק  מותר 
–  ואסור בפונדא  שאינם נקראים כסות,  ובחמילה

חלול, עור(,  ובסקרוטיא  ,ובפסקיא  אזור    )חלוק 
 ,מכנסיםבו  ,פליניאבו  ,אנפילאב ו  ,ובקטבליא

הגשמים כובע.  בו מפני  בשבת  לצאת  ומותר 
כעין שק,  בשק עבה ובסגוס   ואינו שק ממש אלא 

וה"ה שמותר לצאת בהם    וביריעה ובחמילה,  ,עבה

גשמים, או    בלא  בקופה  או  בתיבה  לא  אבל 
משאוי,  במחצלת דרך  אדם    דהוי  וכל  והרועים 

 יוצאים בשקים. 

  -מתי אסור בלבישה או בכיסוי או בטעינה
להתכסות  מותר  עלי  עולה  צמר  קונם  אמר 

צמר לבישה  בגיזי  רק  אלא  לאסור  במשמע  . דאינו 

ואם    .ן אלא לבגדי צמריוהרא"ש כתב שלא נתכור"ן.  
להתכסות   מותר  עלי  עולה  פשתן  קונם  אמר 

ר פשתן.  יהודהבאניצי  לפי    בי  הכל  אומר 
והזיע פשתן  או  צמר  טען  שאם  והיה   ,הנודר 

מותר   נדר  ואז  קשה  ואסור ריחו  להתכסות 
לובשו   היה  ואם  לאחוריו,  והצר  להפשילו 

בו   ונצטער  צר  היה  ללבוש    ,ונדרשהמלבוש  אסור 
לטעון,   לתנא  ומותר  כלל,  הוכחה  דליכא  והיכא 

ולתנא   טעינה,  ולא  לבישה  מודה שמשמע  ר"י  דמתני' 
דליכא היכא  טעינה  גם  אוסר  ר"י  הוכחה,   דברייתא 

וקיימא לן כתנא דמתני' דבסתמא משמע רק לבישה, 
ואם נדר מתוך שהיה טעון אסור רק בטעינה, והרמב"ם  

 חולק.

הבית  נ"ו.  מן  בעליה    הנודר  מותר  לר"מ 

בעליה אסור  בכלל  ,  ולחכמים  עליה  אם  ונחלקו 

בית. בכלל  עליה  ולהלכה  לא.  או  הנודר  ולכו"ע    בית 
 מן העליה מותר בבית. 

בעליהנגעולענין   ואביי  ים  חסדא  רב    נחלקו 
פסוק   שצריך  מה  שיש אם  לרבות   "בבית" 

בעליה  בצבוע    נגעים  מנגעי  )או  נילף  דלא  וקמ"ל 

יציע,   גורסים  ויש  טמא.  אינו  צבעוני  שבגד  בגדים 
דכתיב   מטמא  אינו  שיציע  איתא  כהנים  ובתורת 

  אף לרבנןשאו    , לר"מדווקא  זה    "בקירות הבית"(,
דכתי דכיון  פסוק,  ארץ צריך  "בבית  ב 

 אחוזתכם" דמשמע בית המחובר לארץ. 

בית בביתי אני ומה שאמר עולא שאם אמר  
לך עליה  מוכר  דיד    מראהו  מבית,  דגריעא  אע"ג 

התחתונה, על  או    לוקח  כר"מ,  דאתיא  דאזיל  או 
ו לרבנן  שמראהווהכאפילו  לה המעו  ונה 

כיון שאמר בית בביתי, על כרחו של מוכר,  שבבתים  

הגמ'   ובמנחות  גרוע.  מראהו  סתם  בית  אמר  אבל 
מראהו   לך  מוכר  אני  בביתי  בית  אמר  שאם  מביאה 
בעל  דיד  מת,  מראהו  לך  מוכר  אני  בעבדי  עבד  נפול, 
לגריעותא הכונה  בעליה  וכן  התחתונה,  על  ,  השטר 

ודווקא בהקדש כשאמר שור בשורי הקדש הקדיש את  
 הגדול.

המיט מן  בדרגש,   ההנודר  מותר  לר"מ 
הדרגש  מן  הנודר  בדרגש.  אסור  ולחכמים 

 מותר במיטה.

  -מהו דרגש
דגדא   ערסא  היינו  דרגש  למזל,  לעולא  מיטה 

היו  ש ולכן  נקי,  בבית  נמצא  העשירות  ששר  מפני 
   .מכינים מיטה שתהיה תמיד מוצעת ונקיה

דתניא   מהא  להקשות  שאין  אומרת  הגמ' 
סובים  בסעודת הבראה של מלך כל העם מש

הארץ,   דרגש על  ואי  הדרגש,  על  מיסב  והוא 
בזמן  שדווקא  יתכן  איך  דגדא,  ערסא  הוא 

ונזיפותהאבילות   הוא    שהוא צריך להתנהג בהכנעה 
בזמן  שדווקא  מצינו  דכבר  עליה.  יושב 

, אע"פ בשר ויין  האבילות צריך לתת לו לאכול
 שבכל השנה אינו חייב לאכול.  

בימי   שאבל  דתניא  מהא  להקשות  ואין 
ה  השבעה כל  את  וא"כ  כופה  בביתו,  מיטות 

משאירו  -למה את הדרגש אינו כופה אלא זוקף  

שהוא. המיוחדת   כמות  שמיטה  מצינו  דכבר 
לכפותה,   א"צ  המיועדות  לכלים  המיטות  את  ורק 

כופים. היו  וישיבה  שנקל  לשכיבה  יטיה )ומיטה 
המיטה  יוצאים   צידי  משני  יוצאים  עצים  ששתי 

ועליהם נותנים עץ ארוך ופורסים עליו סדין לאהל על 

המיטה, ואם הם מחוברים במיטה ומחמת כך אינו יכול  

 (.  על צדה ודיו זוקפה  לכפותה,

אמנם קשה מהא דתניא שלרשב"ג צריך    נ"ו:

והוא נופל    הדרגש  לולאות-להתיר את קרביטי  
אין  וא   מאיליו, הרי  הוא ערסא דגדא  ם דרגש 

 .  כרשב"ג( הלכה)ו לו קרביטין.
דצלא  דרגש  לרבין   ערסא  עורהיינו  של  . מיטה 

שגוף   וכיון  המיטה,  לגוף  הרצועות  את  עונבים  והיו 
את   הופך  היה  אם  מהעור,  גבוה  יותר  היה  לא  המיטה 
את   מתיר  היה  ולכן  מתקלקל,  העור  היה  המיטה 

   הרצועות והעור היה נופל. 

וי"מ שגם מיטה וגם דרגש היו מסרגים אותם  
היו כורכים החבלים על ארוכות  מגופם   ולא  בנקבים, 

שמיהמיטה אלא  ומוציאים  ,  מכניסים  היו  טה 
ו מכניסים  ודרגש  בנקבים,  מוציאים  הרצועות 

 .  בלולאות

ממתי  טומאה  מקבלים  ועריסה  מיטה 
הדג   בעור  ארוכות  שישופם  את  להחליק  כדי 

 המיטה ליפותם. 

העיר מן  לתחומה  הנודר  להכנס  תוך  –  מותר 

אמה, מחוץ   אלפים  שהוא  נחשב  שזה  מפני 
לעיר"דכתיב  לעיר,   מחוץ  ואסור    ."ומדותם 

לעיבורה ושיריים,  להכנס  אמה  שזה    ע'  מפני 
בהיות יהושע  "ויהי  דכתיב  נחשב שהוא בעיר,  

היתה ביריחו שהרי  בתוכה  היה  לא  וודאי   ,"
 ."סוגרת ומסוגרת"

הבית מן  האגף  הנודר  מן  מה ולפנים    אסור 

אבל מן האגף    שנמצא בתוך הבית כשהדלת סגורה,
מותר.   אחד ולחוץ  בבית  להיות  הנשבעים  וכן 

ולחוץ.  האגף  מן  ואסורים  ולפנים  האגף  מן   מותרים 
דכתיב   מצורע  הבית"וגבי  מן  צריך    "ויצא 

כ ולהסגיר  כולו  הבית  מן  לצאת  שהוא  הכהן 
המשקוף, בצד  תחת    עומד  עמד  אם  ומ"מ 

והס מביתו  המשקוף  שהסגיר  או  חבל גיר  ע"י 

גר, דכתיב "והסגיר את הבית"  הסגרו מוס  ארוך
 . מכל מקום

 סוגית חילופים וגידולים בהמשך. 

 המדיר את אשתו בתנאי לזמן מסוים 
איני    נ"ז.  עושה  שאת  מה  לאשתו  האומר 

מתכסה  ,אוכל איני  הפסח,    ,או  מותר עד 
מה  גם  הפסח  אחר  להתכסות  או  לאכול 

  שעשתה לפני פסח.

 איני   ,אבל אם אמר מה שאת עושה עד הפסח
 או איני מתכסה, אסור אף אחר הפסח.   ,אוכל

הפסח עד  תהנה  שלא  אמר  תלך   ,ואם  אם 
פס לפני  הלכה  אם  החג,  עד  אביה  ח  לבית 

אחרי   הלכה  ואם  פסח,  עד  בהנאתו  אסורה 
 .  פסח אסורה "בבל יחל"

אם תלך לבית    עד החג   ואם אסר הנאתו עליה
אסורה  הפסח,  לפני  והלכה  הפסח,  עד  אביה 
אביה  לבית  ללכת  ומותרת  החג,  עד  בהנאתו 

 אחרי הפסח.    



 מתי הנודר נאסר בחילופין וגידולין 

מסוים   מין  עצמו  על  מותר  האוסר  פירות  של 
וגידוליהן עצמו    ,בחילופיהן  הוא  החליפם  אם  אמנם 

מ"ז. לעיל  חמא  בר  רמי  חכמי  נסתפק  אסרו  ם  אם 
 באיסורי הנאה את חילופיהן למחליף עצמו או לא.  

, או  קונם פירות האלו עליאמר  אם פירט ו  אבל
  שאמר קונם הן על פי, או שאמר קונם הן לפי,
עלי, פלוני  איש  או  פלוני  מקום  פירות  שפירט   או 

 בגידוליהן, ו  ואפי' החליפם אחר,  אסור בחלופיהן 
וחילופי   כהקדש,  עליו  שוינהו  שפירט  הקדש  שכיון 

וגידוליו אסורים, ואף בדבר שזרעו כלה אסור בגידולין,  
דלא גרע מחליפין דאסורים אע"פ שאין בהם ממשות  

הראשון,  גידוליהן  מהאיסור  בגידולי  כמו    ומותר 

  שחליפי חליפין מותרים. 

אמר  ו טועםאם  שאני  אוכל  אע"פ    שאני 

באיסור וגידוליהן  שהוסיף  בחילופיהן  כיון    מותר 

שאסר   הפירות  את  טועם  אינו  ובגידולים  שבחילופים 
 על עצמו. ע"כ לפירוש הר"ן.  

הרא"ש או    שאין  שיטת  אלו  ואמר  פירט  אם  חילוק 
אלא   או  לא,  אכילה  לשון  הזכיר  ולא  קונם  שאמר  כל 

  )שבזה אוסר עצמו רק מאכילה וטעימה מהם(  טעימה
ולין, )אלא שאם לא אמר אלו אסר עצמו בחילופין וגיד

   אסור בגידולין מצד עצמם, ולא רק מצד שהם גידולין(. 

כלה זרעו  אין  בצלים  ואם  גידולי    כגון  אפי' 
בהם  ,  גידולים אסורים כיון שמעורב  המקרים,  בכל 

מתירין,   לו  שיש  דבר  זה  ונדרים  עצמו,  האיסור  מן 
 דאפי' באלף לא בטיל. 

לאשתו האומר  עלי,    וכן  ידיך  מעשי  קונם 
קונם הן על פי, קונם הן לפי, אסור בחילופיהן  

הוי    וגידוליהן )ולא  מסוים,  דבר  לאסור  שייחד  כיון 

יד  קונם  באומר  דאיירי  ממש,  בו  שאין  יך  דבר 
למעשיהם, אי נמי אחר שעשתה יש בהם ממש(, ומ"מ  
אינו נאסר אלא כנגד השבח של מעשה ידיה, וכגון אם  
כנגד   אלא  נאסר  אינו  לחם,  ומכרה  ואפתה  טחנה 

וכתב הרא"ש שאם  הטחינה והאפיה ולא כנגד החיטים.  

ואם אין זרעו    האשה נטעה אילן, הגידולים אסורים. 
אסורי גידולים  גידולי  אפי'  אמר  כלה  ואם  ם. 

בחילופיהן  מותר  טועם  שאני  אוכל  שאני 
 וגידוליהן. 

התר מבטלים את  אם גידולי  ה
 האיסור 

בסוגיא דנה  בגידולים,    הגמ'  עיקר  ביטול  בדין  זו 
וכאן  בתערובת,  ביטול  דין  מצינו  שהרי  והיינו 
הנדון הוא כשהתערובת היא ע"י שהדבר הראשון 
גדל ממנו דבר אחר, האם הגידולים מבטלים את  
הראשון   הזרע  שאין  בדבר  ואיירי  לא.  או  העיקר 
כלה, אבל בדבר שזרעו כלה שייך דין ביטול. הגמ'  

לגב  זה  בדין  או  דנה  וחולין  נ"מ: א' תרומה  י כמה 
תרומה וטבל. ב' כלאים. ג' שביעית. ד' ערלה. ה'  
נדרים. ויש בזה כמה חילוקי דברים: א' האם בכל 
המקרים הנ"ל דין הגידולים שוה, או שיש חילוק  
אין   התר  שגידולים  הצד  לפי  ב'  הדינים.  בין 
מבטלים את העיקר שהוא איסור, אם גם לקולא  

אחרי גם  הולכים    הולכים  שלחומרא  או  העיקר, 
רק אחרי הגידולים. ג' האם יש חילוק בין גידולים  
לגבי   רק  הוא  הנדון  האם  ד'  גידולים.  לגידולי 
האם   ה'  עצמם.  הגידולים  לגבי  גם  או  העיקר, 

 הנדון הוא בדאורייתא או בדרבנן.     

מסתפק  נ"ז: ימא  כפר  איש    ישמעאל 
ונטעו   ורבו  בבצל שעקרו בשביעית  בשמינית 

עיקרו על  מבטל    גידוליו  היה  שבתערובת  בשיעור 

האיסור, את    את  מעלים  ההתר  גידולי  אם 
   .האיסור או לא

עצמםמחלוקת   הגידולים  בדין  לפי   -הראשונים 
האיסור   מכח  גדלים  שהם  כיון  האם  הוא  הספק  הר"ן 
שאינו כלה דינם כדין העיקר, או שדינם כהתר שמבטל  

ספק ובכלל  האיסור,  הגידולים    את  דין  מה  גם  זה 
תליא.   בהא  דהא  פשוט  עצמם,  זה  הרא"ש  ולפי 

שהגידולים עצמם מותרים אפי' בלא רוב, והספק הוא 
)אע"פ  ברוב,  האיסור  את  מבטלים  הגידולין  האם 
שהעיקר לא מבטל את הגידולין, משום שהם חשובים, 
כיון   מבטלים  שאינם  או  גדלים(,  תמיד  שהם  מפני 

 יחד.שאינם מתערבים ממש 

  -מחלוקת אמוראים בדין זה 

ינאי    דעת את  שרבי  מבטלים  התר  גידולי 
  בצל של תרומה , ולכן התיר רבי ינאי  האיסור

והיינו שמכח  על עיקרו,    באחד ומאהשרבו גידוליו  

באכילת   ומותר  טבל,  אלא  תרומה  אינו  הבצל  הביטול 

כלה  עראי, זרעו  שאין  ס.    .ואע"פ  להלן  )וע"ע 
 רבי ינאי(. באיזה אופן מתיר 

ר יוחנן דעת  מבטלים    בי  אין  התר  שגידולי 
שיש   אם הרכיב אילן ערלהלכן  , ואת האיסור

ם פירות הערלה אפי' בזקנה, אסורי  בו פירות
מאתים,   היא הוסיפו  פירות  בה  אין  אם  אמנם 

יונתןבטילה.   רבי  סובר  שנטעו  ולכן    וכן  בצל 
 הבצל אסור. וגדל אח"כ, בכרם ונעקר הכרם 

 -ראיות לספק זה נסה להביאהגמ' מ

ליטרא של   -מעשר בזורע בצלים מתוקנים
שתיקנה ומעשרותיה,  בצלים  תרומותיה    והפריש 

בשד להפריש  וזרעה  צריך  יוחנן  לרבי  ה, 
 תרומות ומעשרות גם על העיקר.  

הנ"ל,   לספק  ראיה  מכאן  שאין  אומרת  הגמ' 
העיקר, דדילמא   את  מבטלים  הגידולים  אין  מדינא 

וכתב .  לחומראעל העיקר אלא    א"צ להפרישו

הר"ן שלפי זה צריך להפריש דווקא מיניה וביה, )דס"ל  
פטורים   הגידולים  גם  בטל  לא  העיקר  שאם  לר"ן 

דאפי'  ממעשרות(.   וביה,  מיניה  שיעשר  כתב  והרא"ש 
היניקה   ע"י  בילה  יש  כאן  יבש,  בדבר  בילה  אין  למ"ד 
בסתם   )אבל  גמורה.  תערובת  והוי  הקרקע,  ולחלוחית 

ביטותע בה  שיש  להפרובת  צריך  מדאורייתא,  ריש  ל 
יש   נקוב, או מלקוח מעכו"ם למ"ד  קנין  מעציץ שאינו 

 (. לנכרי בא"י להפקיע מיד מעשר

העיקר,    נ"ח.  את  מבטלים  גידולים  אם 

  דבר שיש לו מתירין -בדבר שיש לו מתירים
עליו    טבלכגון   להפריש  שיכול  בחולין  שנתערב 

אחר, שני  ממקום  התר    הקדשו  ומעשר  להם  יש 

ע"י פדיון )וכתב הר"ן נ"ט. דאיירי בהקדש בדק הבית, 

]ובזמן שהעומר מתירו,  וחדש    שודאי יבואו לפדותו(,

מותר[   המזרחהזה  לביטולם    ,משהאיר  אין שיעור 
אלא אוסרים בכל שהוא במינם, )ואמנם בשלא במינם  

אסירי(. כיון דהשתא  בנותן טעם,  דבר  אבל    אוסרים 
נתנו חכמים שיעור לביטולם    שאין לו מתירין 

במינו,  במין  מעשר  אפי'  תרומת  תרומה   כגון 
שאין    חלהו כיון  מ"מ  עליהם,  להשאל  שיכול  שאף 

  מצוה להשאל לא חשיב יש לו מתירין, ובטלים במאה,
הכרםו  ערלה במאתים.  כלאי  שביעית  בו  בטלים 

לאכילה הביטול  הביעור   שיעור  אחר  נתערב   אם 
אם נתערבו קודם הביעור  טעם, אבל לביעורבנותן 

יכול לאוכלם אין    והו"ל כדבר שיש לו מתירין  שעדיין 
שיעור.   גידולים, לה  תערובת  היינו  לביעור  לרא"ש 

 ולאכילה היינו תערובת רגילה.  

ש  אומרת  גידולים    ראיה  מכאן  איןהגמ'  לדין 
כאן   ומבואר  גידולים,  ע"י  בתערובת  אף  איירי  דהא 

שישי של  הבצל,שבצל  כל  נאסר  בשביעית  שגדל    ת 
העיקר, בתר  אזלינן  שאני,    ולא  לחומרא  דדילמא 

ברוב.  אפי'  העיקר  את  מעלים  אין  התר  גידולי    אבל 
כאן   שאני,  דלחומרא  אמרנו  שכבר  דאע"ג  הר"ן  וכתב 
יש גם חומרא של דבר שיש לו מתירין, וגם חומרא של  

 גידולים, וקמ"ל שגם זה לא בטל.

שיר שישית  של  גשמים  בצלים  עליהם  דו 
  , אם העלים שלהם שחורים בשביעית וצמחו
זה מראה שהם  מפני שאסורים    והיינו נוטים לשחרות

, אבל אם העלים ירוקים  בשביעית  גדלו מהקרקע
ר"ן.  מותרים   מפני שזה מראה שגדלו מהבצל עצמו. 
מעט,   והרא"ש  שגדלו  בידוע  השחירו  שאם  מפרש 

עמדו   ואם  דהוא,  כל  בתוספת  אוסרים  עיקר  וגידולי 

מותרים. השחירו,  ולא  בן    במקומם  חנניא  ולרבי 
שלהם   בעלים  ליתלש  יכולים  אם  אנטיגנוס 

טובה,  אסורים יניקה  להם  שיש  מראה  ואם    שזה 
מותר  בהנ"ל,  שאסור  ובאופן  מותרים.  לאו 

ב  שבעלי  שביעית  של  לשמינית צלים  נכנסו 
העיקר.   על  הגידולים  שרבו  ולא  מפני  רוב  צריך  וכאן 

האיסור.   לענין  כמו  שהוא  כל  מפרש מספיק  והר"ש 
בשביעית,   שהשחירו  שישית  של  בבצלים  דאיירי 
להתירם   דחוזרים  בשמינית,  ושתלם  וחזר  ועקרם 

 הראשון אפי' בתוספת כל שהוא. 

גידולים   לדין  ראיה  מכאן  שאין  אומרת  הגמ' 
בדדיל איירי  דאינם    מדוכניםמא  ושחקם,  שדכם 

ר"ן.   כמוהם.  דינם  יהיה  שהגידולים  בשביל  חשובים 
שבזה   דיכה,  ע"י  יחד  שעירבם  היינו  מדוכנים  ולרא"ש 

 דינם ככל תערובת ואינו שייך לסוגיין. 

גידולי התר מעלים    נ"ח: בשביעית לכו"ע 

האיסור בחסיות  -את  הכותי  עם   המנכש 
ובצלים, שום  לוף  כלה  )כגון  זרעם  ,  (שאין 

עראי אכילת  מהם  לאכול  פועל   מותר  כדין 

מלאכתו   נגמרה  שלא  מדבר  עראי  אכילת  שאוכל 
וממילא    למעשר, טבל  זרע  שהכותי  חוששים  ואין 

עראי, באכילת  אף  אסורים  שהמעשר    הגידולים  דכיון 
כאן הוא מדרבנן, לא חששו שמא לפני הזריעה הוטבלו  

וע גורן אלא בשביל למעשר,  רגילים לעשותם  דאין  וד 

ומעשר מן  ,  שקנאם  או  קבע  אכילת  לאכול  בא  אם 

ודאי  הכותי עישר  מעשרם  לא  שהכותי  לן  . דקים 
מגידולי   שביעית  במוצאי  לאכול  ומותר 

השביעית על  החשוד  שהם    ישראל  מפירות  או 

   האיסור. גידוליהן רבו עלכיון שודאי    ודאי של שביעית,

' אומרת שלרב יוחנן ורבי יונתן הסוברים  הגמ
צ"ל   גידולי ההתר מתירים את האיסור,  שאין 

 שכיון שאיסורה ע"י קרקע דשאני שביעית  
העץ   שגיל  בערלה  )משא"כ  הארץ",  "ושבתה  דכתיב 

גורמת(, התערובת  ובכלאים  ע"י    גורם,  בטלה 



מתחלפת    והרא"ש   .קרקע היא  ששביעית  פירש 

ובזה  בקרקע,  בעודה  לאיסור  ומהתר  להתר  מאיסור 
האיסור,  את  מעלים  התר  וגידולי  מעורבים  נחשבים 
אינם   אדם,  ע"י  היא  שהתערובת  וכלאים  ערלה  אבל 
נחשבים מעורבים, וכיון דדמי למבטל איסור בידים אין  

 הגידולים מעלים את העיקר.  

שאיסורואמנם   חשיב  לא  ע"י מעשר  ו 
אם    . ועל כןלחיוב  דיגון גורםשה  , מפניקרקע

זרע מעשר שלא הפריש ממנו תרומת מעשר, 
בוג חייב  בשביעית,  וצריך    מעשר,תרומת  דל 

ולא    להפריש עליהם ממקום אחר לפי חשבון

  ,מיניה וביה כיון שהגידולים פטורים שהרי הם שביעית
  לענין הביעור.ויש בה דין שביעית 

גידולים  נ"ט.  במתני'    -בנדרים  דין  מבואר 

הפירות,   מן  שהנודר  כלה  )נ"ז.(  זרעו  אין  אם 
רוצה  אסור   הגמ'  גידוליהן.  בגידולי  אפי' 

שאין   מזה  את להוכיח  מפקיעים  גידולים 
העיקר מן  שסובר   ודלא,  האיסור  ינאי  כרבי 

שגידולים מבטלים את העיקר אפי' בדבר שאין איסורו 
וכתב הרא"ש דהכא התערובת היא ממילא,  ע"י קרקע.  

בשעת   אלא  במחובר  איסורו  שאין  למעשר  דמי  ולא 
 הדיגון.  

ד קונמות  דשאני  דוחה  דהגמ'  מצוה כיון 
עליהם, הנודר    לישאל  כל  נתן  רבי  )דאמר 

כ והמקיימו  במה,  בנה  מקטיר  כאילו  אילו 
בטל,   עליה(, שאינו  מתירין  לו  שיש  דבר  הוי 

ממעשר ינאי  רבי  על  קשה  לא  גם  זה  דגם  ומטעם   ,
 מעשר הוא דבר שיש לו מתירין. 

תרומה היא    אבל  אם  אע"פ   טמאה,אפי' 
עליה לישאל  כשאר   שאפשר  חרטה  או  פתח  ע"י 

תהיה  נדרים,   לא  מ"מ  לטיבלה  שתחזור  אף  )ועי"ז 

ביד    במאה,בטלה    ,תרומה( שהיא  היכא  אף 
הכהן.   ביד  ולא  אם  הבעלים  הראשונים  ונחלקו 

יכול להשאל עליה כשהיא ביד כהן, או שרק  הישראל 

עליה. להשאל  יכול  אינו  דאינה חשובה צ"ל    הכהן 
לישאל   אפשרשדבר שיש לו מתירין, שאע"פ  
וא"כ בסתמא אינה  עליה אין מצוה לישאל עליה,  

עליה, שישאלו  הה  עומדת  מעצמוואין  מגיע  , תר 
דלא חזיא לאכילה, ואסור  )ובפחות ממאה תירקב  

 (.  משום דחיישינן לתקלה  טמאה התרומ להסיק ב 

הלך   נ"ט: להיכן  שבו  מבארת   -התר  הגמ' 

גם על    לריו"חאף  ש שמחייב להפריש מעשר 
העיקר שכבר עישר אותו, זה רק היכא שזרע  

בקרקע,   העיקר  היכאדטרחאת  אבל  דלא    , 
גשמים  עליהם  שירדו  בבצלים  כגון  טרח, 
מה   על  אלא  מעשר  להפריש  א"צ  וצמחו, 
הותר   שכבר  דכיון  העיקר,  על  ולא  שגדל 

הלך,   להיכן  שבו  התר  ביטול  העיקר,  שייך  דלא 

חשבון   לפי  שהוא  מעשר  אבל  והתר,  באיסור  אלא 
שכבר  מה  על  להפריש  להצריך  סיבה  אין  הכמות, 

רב חסדא שאמר דבר זה  והרא"ש פירש שהופרש. ר"ן.  
העיקר. את  מבטלים  שגידולים  הדין  עצם  על   חולק 
אין   רשב"ג  בשם  זה  דין  שמביאה  והמשנה 
המשנה  דכל  זה,  דין  על  חולק  שת"ק  הכונה 

שיטת הרא"ש שרשב"ג אינו מדבר על היא רשב"ג.  

שביעית, אלא על אילן שמקצתו בארץ ומקצתו בחו"ל,  

ומ"מ   בר אחד.ומבואר ששייך תערובת חיוב ופטור בד
לגבי מעשר אף היכא שטרח אין העיקר בטל, 
זרעך",  תבואת  כל  את  תעשר  "עשר  דכתיב 

כדרך העולם    דבר מתוקן  כשזרע התרוהיינו ש
הוא בטל, אבל איסורא שאין דרך לזורעו אינו  

וכתב הר"ן דכיון שמדובר כאן בדבר שאין זרעו  בטל.  

ירוש  כלה, דאינו חייב מעשר מדאורייתא ]דאינו דגן ת
ויצהר[, א"כ בהכרח שהפסוק הוא אסמכתא, והסברא 
איסור   אבל  זה,  את  זה  מבטלים  ואיסור  שהתר  היא 

  באיסור אף שאין זה אותו איסור אינו בטל.

בגידולין  ס.  ינאי  רבי  מבארת   -דעת  הגמ' 

ינאי  שמה שהתיר   )נ"ז:( בצל של תרומה רבי 
בגידולי   איירי  לא  עיקרו,  על  גידוליו  שרבו 

ד דינם תרומה,  תרומה  שגידולי  תנן  הא 
ומבואר  דילמא משהי ליה ואתי לידי תקלה,  כתרומה  

כמותו, להיות  העיקר  אחר  נמשכים  אלא    שגידולים 
ב  שאף    גידוליאיירי  ינאי  רבי  וקמ"ל  גידולים, 

מותרים   גידולי  גידולי  כלה  זרעו  שאין  בדבר 
ו העיקר,  על  הגידולים  שרבו  דתנן היכא    הא 

גידולים   גידולי  גם  כלה  זרעו  שאין  שבדבר 
 .ינו בלא רבו הגידולים על העיקראסורים, הי

לאכול מהם  טבל גידוליו מותרים    -גידולי טבל 

שהעיקר   אף  למעשר,  הוקבעו  שלא  זמן  כל  עראי 

למעשר, בדבר    הוקבע  אבל  כלה,  שזרעו  בדבר 
גידולים אסורים,  גידולי  זרעו כלה אפי'  שאין 

שאז מותר אפי' ים על העיקר,  אא"כ רבו הגידול

 גידולים. 

 מסקנות הסוגיא 
דעת רבי ינאי )נ"ז:( שאם העיקר הוא איסור והגידולים  

אמנם בדבר   ים את האיסור.מבטלהם התר, הגידולים  
את   מבטלים  הגידולים  אין  )נדרים(  מתירים  לו  שיש 

)נ"ט.(. לענין    האיסור  דבריו  )נ"ט:( מעמידה את  והגמ' 
   דולים, שאם רבו על העיקר מותרים.תרומה בגידולי גי

דעת ריו"ח לענין ערלה ודעת רבי יהונתן לענין כלאים  
מאיסור   העיקר,  את  מתירים  אין  התר  שגידולי  )נ"ז:( 
שלא   מקרים  כמה  אומרת  והגמ'  כלאים.  או  ערלה 
יהונתן: א' היכא שהנדון הוא לקולא   ורבי  ריו"ח  דיברו 

ר או שיש לו  לגבי העיקר, כגון אם העיקר חייב במעש
הגידולים. אחרי  הולכים  לא  שביעית,  ב' )נ"ח.(.    דין 

  היכא שהעיקר נדוך אין לו דין עיקר והגידולים מותרים.
את    )נ"ח.(. מתירים  הגידולים  לכו"ע  בשביעית  ג' 

שאיסור שביעית בא ע"י קרקע הוא גם    האיסור, דכיון
   בטל ע"י קרקע. )נ"ח:(.  

בצל שעישרו וזרעו, דעת ריו"ח )נ"ז:( שצריך לעשר גם  
על העיקר. הגמ' שואלת היתר שבהן להיכן הלך, והגמ'  
שטרח  מתוקן  דבר  שזרע  דהיכא  )נ"ט:(  מתרצת 
שזרע  והיכא  עליו,  לעשר  וצריך  ההתר  בטל  בביטולו, 

מתוק שאינו  עליו,  דבר  לעשר  א"צ  שטרח  היכא  אף  ן 
והתירא  זרעך"  תבואת  כל  את  תעשר  "עשר  דכתיב 

 זרעי אינשי ולא איסורא.

 

 קונם יין 
 

 הנודר לזמן מסוים  
שנתבאר המודר   לאחר  דין  מ"ט(  )מדף  בארוכה 

מבארת  דבריו,  בכלל  מה  מסוימים  ממאכלים 
)ס.   מסוים,    –הגמרא  לזמן  הנודר  דין  ס"א.( 

ס"ג( יבואר   –לאיזה זמן הוא נאסר. ואח"כ )ס"א  
  זמן מסוים, עד מתי הוא נאסר. עדדין הנודר 

היום  -יום טועם  שאני  יין  קונם  אינו   ,הנודר 
שתחשך עד  אלא  היא    אסור  דבריו  דמשמעות 

היום אותו  שיגמר  עד  ומ"מ  לאסור  לכשתחשך , 
לחכם,  מדרבנן  צריך  רבי    שאלה  של  גזירה  )וזו 

המשנה מדברי  ואינה  בגמ',  הרשב"א  ירמיה  וכתב   .
שטעם הגזירה הוא משום שהותר במקצת היום, והר"ן  

גוזרים השחר  עמוד  שעלה  קודם  בנדר  שאף    . (כתב 
יהיה   גזירהה  וטעם שאם  לחוש  שיש  הוא, 

גם  משתחשך  להתיר  יבוא  משתחשך,  מותר 
בנודר ליום אחד, ששם נאסר מעת לעת, אבל 
לו  נתיר  שאם  לחוש  אין  אחד  יום  בנודר 
לאותו  בנודר  גם  להתיר  יבוא  היום  באמצע 
"יום   היום, ד"היום" מיחלף ב"יום אחד", אבל 

ב"היום"   מיחלף  לא  באיסורו  אחד"  שעמד  כיון 

לעת הוא  ו  .מעת  הגזירה  שטעם  מוסיף  רבינא 
והמקיימו  במה  בנה  כאילו  שהנודר  משום 

עליה,   מקטיר  איחלופי  כאילו  שחשש  אע"פ  ולכן 

משום   שאלה  מצריכים  אין  נדר  בכל  וגם  מצוי,  אינו 
איזה מקום   היכא שיש  במה, מ"מ  בנה  כאילו  שהנודר 
ובתענית   במה.  בנה  כאילו  שהנודר  משום  גזרו  לגזור 

מ אחד,  יחיד  יום  נודר  אטו  גזרו  ולא  משתחשך,  ותר 
הנודר  וכן  נדר.  מדין  שונה  תענית  שדין  ידוע  דהדבר 
שעות,  כ"ד  להתענות  חייב  אינו  אחד,  יום  להתענות 
לתענית   דכוונתו  שתחשך,  עד  השחר  מעלות  אלא 

 שאמרו חכמים. 

הנודר לשבת זו אסור בכל השבת,   -שבת  ס:

הנדר, ולא אמרינן שכוונתו לימי   והשבת בכלל
 בלבד. החול

בכל החודש,    -חודש זה אסור  הנודר לחודש 
השלושים    ור"ח ביום  ואפי'  הנדר,  בכלל  אינו 

ירחא,   ריש  אינשי  לי  דקרו  מותר,  חודש  של 
ובנדרים הולכים אחר לשון בני אדם. ולענין שטרות יש  

הראשון של ר"ח יום ראשון לחודש פלוני,    לכתוב ביום
ג'   ולמחרתו  פלוני,  לחודש  ב'  ר"ח  של  שני  וביום 
יש   בגט  מיהו  ופסול.  מוקדם  הוי   הכי  ובלאו  לחודש, 
לחודש   ר"ח  שהוא  לחודש  ל'  ביום  לכתוב  להחמיר 

 הבא.

השנה, וראש   הנודר לשנה זו אסור בכל  -שנה
 השנה אינו בכלל הנדר.

אסור    שני שמיטה זו,–  הנודר לשבוע זה  -שבוע
 השבוע, והשנה השביעית בכלל הנדר.  בכל

או   בר"ה  או  בר"ח  או  בשבת  בנודר  שמדובר  י"מ 
בשמיטה, שעל זה אמרה המשנה שאסר גם באותו זמן  

בו,   משעה  שנמצא  ויחול  בנדרו  ספק  יהיה  שלא  כדי 
ואסור גם בשבת ושביעית הבאים, אך לא בר"ח שנדר,  

ו חולק  והר"ן  הבאים.  אלא ור"ה  נאסר  שאינו  סובר 
בשבת  ולא  בו,  נמצא  שהוא  ושבוע  שבת  באותה 

 ובשבוע הבאים.  

הנודר ליום אחד, שבת אחת,    -יום אחד וכו'
חודש אחד, שנה אחת, שבוע אחד, בכל אלו  

 (.ור משך הזמן שנדר מיום ליום. )ס.אס

קונם יין    הגמ' מסתפקת מה הדין באמר  -יום
כאומר דינו  אם  יום,  טועם  או   שאני  היום, 

ו אחד.  יום  כאומר  לשדינו  יכא ממתני' 
בנתעברה השנה דאסור  ומהא  ליכא   לדיוקא. 



די"ל שנדר קונם יין שאני טועם השנה,  ראיה,  
הו   וקמ"ל שאינם שלא  שנים  רוב  אחר  לכים 

בי"ג  מעוברות,   אסור  השנה,  בתחילת  נדר  ואפי' 

הש שרוב  אף  בעיא  חודשים,  והאי  חודש.  י"ב  הם  נים 
 לא איפשטא, ונקטינן לחומרא. 

)והיינו שנדר מיובל זה,    הנודר ליובל  -יובל  ס"א. 

לעיל אם    דאילו לשון יובל הוא איבעיא דלא איפשטא

, לרבנן  , וכנ"ל(אמר יום האם דינו כהיום או כיום אחד
לשנות  עצמו  היובל  את  מונים  שאין  דס"ל 

הבאה, "שנת    השמיטה   החמישים",דכתיב 
ולר היובל.  בשנת  גם  הנודר  יהודהאסור    בי 

השמיטה  לשנות  היובל  את  שמונים  הסובר 
אמרו לו חכמים לר"י הרי    הבאה, מותר ביובל.

שדך",   תזרע  שנים  "שש  אומר  דמשמע הוא 

לזרוע,  שמותר  שנים  שש  יש  שמיטה  לפני   שתמיד 
ר"י   להם  אמר  חמש,  אלא  אינם  ולדבריך 

אחרי יובל,    נםאישמדובר על שנות שמיטה ש
דכתיב  הא  לאוקמי  ליכא  לדבריכם  גם  שהרי 
אלא  השנים"  לשלש  התבואה  את  "ועשת 
שהרי  יובל,  לאחריהם  שאין  שמיטה  בשנות 

מ"ח מ"ט נ' נ"א עד   ביובל צריך תבואה לד' שנים

 הקציר של נ"א. 

עד מתי   הנודר עד מאורע מסוים,
 נאסר 

מסוים, הגמרא   זמן  עד  בנודר  הדין  מה  מבארת 
משך הנדשזמן  ה  מהו  בכלל  אינו  רהוא  ומתי   ,

זמן. אותו  שיגיע  עד  אלא  מהו   נאסר  יבואר  וכן 
פירות   איזה  לקציצת  והיינו  בנדר,  קיץ  לשון 

 כוונתו.

  -בדבר שזמנו קבוע ס"א:

קבוע שזמנו  מסוים  דבר  עד  כגון    -הנודר 
שנודר עד הפסח, אסור עד שיגיע אותו הזמן,  

 דבלשון בני אדם הכונה עד ולא עד בכלל.

דמשמע עד  אסור עד שיצא,    -הנודר עד שיהא

דבר  אותו  נמשך  זמן  כמה  שידוע  וכיון  כולו,  שיהא 
 כוונתו לאסור עצמו בזמן זה. 

לר"מ אסור עד שיגיע אותו   -הנודר עד לפני
ואף ה לספיקא,  הזמן, דלא מחית איניש נפשי

שי"ל שכוונתו עד לפני הימים הראשונים, או שכוונתו  
כוונתו   אין  שיצא,  עד  או  האחרונים,  ימים  שיגיע  עד 

ולרבי יוסי   אלא לדבר המבורר, והיינו עד שיגיע פסח.
דמחית  דס"ל  הזמן,  אותו  שיעבור  עד  אסור 

לספיקא נפשיה  אומרת איניש  הגמ'   .
בקיד מצינו  שהרי  מוחלפת,  ושין  שהשיטה 

אומר קידשתי את בתי הגדולה, לרבי יוסי  הש
ולר"מ   אסורה,  שבגדולות  הגדולה  כולם רק 

ומבואר  שבקטנות,  מהקטנה  חוץ  אסורות 
 , לרבי יוסי לא מעייל איניש נפשיה לספיקאש

לספיקא. נפשיה  איניש  מעייל  ולהלכה    ולר"מ 

אבל   הרמב"ם,  פסק  וכן  שיגיע,  עד  אלא  אסור  אינו 
בקידושין   והגמ'  שיצא.  עד  שאסור  פסק  הרמב"ן 
או   לפני,  הכונה  "פני"  אם  היא  שהמחלוקת  אומרת 

 שהכונה לזמן שהפסח מתפנה.

עד   טועם  יין שאיני  קונם  ואמר  בנו  למשתה  זמן  קבע 
כזמנו   הוי  אם  הירושלמי  מסתפק  בני,  משתה  שיה 

]כי או שכיון קבוע  ס"ב:[,  ר"ן  לדחותו.  בדעתו  ון שאין 
   ש]יודע ש[יכול לדחותו לא הוי כזמנו קבוע. 

 -בדבר שאין זמנו קבוע

עד עד    הנודר  כגון  קבוע,  זמנו  שאין  דבר 
בין אמר עד שיהא בין אמר עד שיגיע,    הקיץ,

דכיון שאין ידוע כמה  אינו אסור אלא עד שיגיע,  

כוונתו   אין  דבר,  אותו  נמשך  בדבר זמן  עצמו  לאסור 
דעת ר"א ממיץ שהקציר והמסיק זמן  שאין לו קצבה.  

עד   אסור  שיהא  עד  בהם  והנודר  קבוע,  משיכתם 
משיכתם   זמן  אין  הם  שגם  כתב  והרא"ש  שיעברו, 

 קבוע, דהכל לפי ברכת אותה שנה.

 -מה נחשב קיץ

הקיץ עד  העם  אס  הנודר  שיתחילו  עד  ור 
בכלכלות,   הרלהכניס  אלא  עראי  שיקוצו  בה  לא 

לכלכלות, מכניסים  בכלכלות  שכבר  של   והיינו 
ביד,  תאנים, אותם  שקוצצים  לפי  קיץ  ולא    ונקרא 

ענבים,   של  בסכין בכלכלות  שנחתכים  דלפי 

 נקראים חתיכה ולא קציצה. 

קיץ מפירות  אלא    -הנודר  אסור  אינו  לת"ק 
שבתאנים,   ביד. דס"ל  נקצצים  לא  ענבים 

ם  י שגם ענב  ענבים בכלל תאנים, כיון  ולרשב"ג
 נקצצים ביד. אם יבשו עוקציהם

הקיץ    ס"ב.  שיעבור  עד  עד  הנודר  אסור 

המקצועות,  ישיקפ רוב  הסכינים לו  והיינו 

עיגולים,   מהם  כשעושים  התאנים  לחיתוך  המיוחדים 
לתוך   אותם  ומכניסים  מקפלים  הקיץ  שעבר  ואחרי 

מחצלאות וי"מ  שלהם.  עליהם    הקת  שמייבשים 
התאנים   את  שמכניסים  ולאחר  בשדה,  התאנים 

לשומרם.  המחצלאות  את  שאר    מקפלים  זה  ובזמן 
גזל משום  מותרות  שנתייאשו    התאנים  מפני 

מהם, המעשר  הבעלים  מן  מסתמא ד  ופטורות 

הבעלים  המעשרו  הפקירום  מן  פטור  דכתיב הפקר   ,

עמך" ונחלה  חלק  לו  אין  כי  הלוי  ור"ט   ."ובא  רבי 
לו אחרי שהוקפלו המקצועות, וכן נהג רבי אכ

חמא בר רבי חנינא, ורבי יוסי ברבי יהודה לא  
אכל אפי' אחרי שהבעלים שאל למה הוא לא  

לב,   רוע  משום  כך  שאמר  דס"ל  והיינו  אוכל, 

ר"ן.   לאכול.  לעצמכם  התרתם  שכבר  לומר  שרצה 
לא אמר זאת מנדיבות לב, אלא מפני והרא"ש כתב ש

 ו לומר שלא יאכלו. יה מגונה בעיניהש

 תורה לשמה
לשמה   תורה  הלומד  מעלת  את  מבארת  הגמרא 
לתלמיד   ראוי  והאם  אחרות,  תועליות  לשם  ולא 

 חכם להנות מזה שהוא תלמיד חכם.

תורה של  בכתרה  מן    המשתמש  נעקר 
אלא  השתמש  שלא  בלשצר  דאם  העולם, 

נעקר מן העולם,   שנעשו כלי חול  בכלי קודש
דבר   שזה  תורה  של  בכתרה  למשתמש  ק"ו 

   שחי וקיים לעולם שנעקר מן העולם.

שהוקפלו  בזמן  תאנים  אכל  טרפון  רבי 
בשק  והניחו  הבעלים  ותפסו  המקצועות, 
לזורקו לנהר, )מפני שחשב שהוא גונב לו כל  
השנה(, ואמר ר"ט אוי לו לטרפון שזה הורגו, 

הוא מי  הבעלים  וכל  ניחה  ,וכששמע  וברח,  ו 

של  בכתרה  שהשתמש  על  ר"ט  נצטער  ימיו 
תורתותורה   לכבוד  אלא  הניחו  פייסו   ,שלא  ולא 

ולכן אפי' שחשדו  בדמים, שהרי היה עשיר גדול  

ולא   הכל  לשלם  צריך  היה  השנה  כל  של  הגניבות  על 
להשתמש בכתרה של תורה. אמנם דווקא כאן שעדיין  

לפטו ת"ח  יכול  ודאי  אבל  אסור,  חושדו  עצמו  היה  ר 
בכבוד תורתו במה שאינו חייב, דזכתה התורה לחכמים  

 כמו שזכתה לכהנים וללוים תרומות ומעשרות.

אל יאמר אדם אקרא כדי שיקראוני    -לשמה
וכו', אשנה  וסוף   חכם,  מאהבה  למד  אלא 

אלוקיך  ד'  את  "לאהבה  שנא'  לבוא,  הכבוד 
קשרם "לשמוע בקולו ולדבקה בו", וכן נאמר  

כתב אצבעותיך  לבך"  על  לוח  על  והיינו  ם 

ואומר "דרכיה  שהמטרה תהיה הידיעה ולא ההנאה,  
למחזיקים   היא  חיים  "עץ  ואומר  נועם"  דרכי 

מאושר"   ותומכיה  הכבוד  בה  שסוף  בזה  ומבואר 

 לבוא.

הוא  לשמו של הקב"ה ש  עשה דברים לשם פעלם

עליהם, וצווה  המצוות  את  למענהו,  פעל  הכל    ופעל 
לשמם בהם  ולהבין   ודבר  לדעת  התורה,  לשם 

ולהתגאות, לקנטר  ולא  ופלפול,  לקח  ואל    ולהוסיף 
קרדום  ולא  בהם,  להתגדל  עטרה  תעשם 

 לפרנסה.   להיות עודר בו

להודיע את עצמו במקום שאין  מותר לאדם  
ויענשו,  יודעים יזלזלו בכבוד תורתו  וכמו   כדי שלא 

מנעוריו" ד'  את  ירא  "ועבדך  עובדיה  , שאמר 
אבל במקום שיודעים עליו לא, דכתיב "יהללך  

פיך", ולא  כדי   זר  ת"ח  לומר שהוא  מותר  וכן 
ככהן    ולא יתבטל מלימודו,  שידונו אותו בתחילה

שיהיה  שנוטל בראש דכתיב בכהן "וקדשתו"  
שבקדושהראשון   דבר  ש  לכל  גדול  ידבר  ראה 

התורה,    לפתוח   ,ומקודש ראשון בקריאת   ולדבר 

לברך( היינו  המזון,ולברך    ,)ובתורה  וליטול   ברכת 
יפה   לו מנה  בורר  והכהן  שוים  חלקים  ב'  שעושים 

 . איזה שירצה

ת"ח   ס"ב: ע"י  מס  לת"ח    -תשלום  מותר 

מלומר   מס,  איני  כורש  שלם  שאמר  וכמו 
"מנדה )מנת המלך( בלו )כסף גולגלתא( והלך  

למקום, –)ארנונא   ממקום  כשהולך  המלך  סעודת 

שו בבהמותוי"מ  המלך  למירמא  תפות  לא שליט   )
שלא  עליהון,   כדי  לומר  לו  מותר  פטור  שהוא  וכיון 

ממנו. שהוא מותר  כן  ו  יגזלו  כך  לשם  לומר  לו 
לאש   והוא  עבד  לאש,  כהן  שהוא  לאיש  עבד  והיינו 

לת"ח,  אפי'  מותר  אוכלה",  "אש  שהוא  לקב"ה  כוונתו 
חוששים   שאין  לפי  מותר,  לת"ח  דווקא  )ולרא"ש 

שעושה   דמוכחא מילתאכיון    שיתפקר לזלזל יותר(.
 כך כדי להבריח ארי ממנו.  

ע"ז  בו  שעובדים  לבית  עצים  מכר  אשי  רב 
אף שעכו"ם  ר"  ואין בזה איסור "לפני עוו  לאש,

כוכבים, בעבודת  עצים   אסורים  שרוב  משום 
וכל היכא דאיכא  ,  ם עומדים ולא לע"זהלהסקה  

 למיתלי בהתירא תלינן. 

הקצירהנודר   עד    -עד  אסור  בסתמא 
ואמנשית שעורים,  ולא  חיטים  לקצור  ם חילו 

שאם באותו מקום סתם קציר    הכל לפי מקום נדרו



שעור קציר  עד  אסור  שעורים,  קציר  ואם   .יםהוא 
בשעת הנדר היה בהר או בבקעה, איסורו עד 
שיגיע זמן הקציר באותו מקום שהיה בשעת 

 הנדר.

לעמקים וירד  הקיץ  עד  ונדר  בגליל  ,  היה 
אע"פ שהגיע הקיץ בעמקים אסור עד שיגיע 

 הקיץ בגליל. 

 זמן הגשמים  מתי
הגשמים   זמן  עד  נודר  של  דינו  מבארת  הגמרא 

 הוא נאסר. , עד מתי  )בלשונות שונים(

  -עד הגשמים או עד שיהו הגשמיםהנודר  
שיש ג'  לחכמים אסור עד שתרד רביעה שניה,  

זמנים של גשמים, ונקראים רביעה על שם שהגשמים  
שאינה  שניה  משמע  ובסתמא  הארץ,  על  רובצים 
אחרי   עד  אמרינן  ולא  מאוחרת,  ואינה  מוקדמת 

קבוע. זמנה  שאין  כיון  אסור  ולרש  השלישית  ב"ג 
רביעה שניה  עד שיגי זמנה של  שבדבר ע  דכמו 

שאין להמשכתו זמנן קבוע אינו אסור אלא עד שיגיע, 
כך כל דבר שאין להתחלתו זמן קבוע אינו מכניס עצמו  
לספק וכוונתו עד שיגיע זמן זה, )אמנם קציר אף שאין  
שיש   כמו  לקציר  זמן  אין  מ"מ  קבועה,  התחלה  לו 

   .לרביעה, ולכן בע"כ אסור מזמן הקציר ממש(

אמר   שאם  זירא  רבי  הגשםואמר  אף   עד 
אינו אסור אלא עד זמן רביעה שניה,  לחכמים  

עד   לומר  יכול  כיון שהיה  הגשמים,  עד  באמר  משא"כ 
חילוק   אין  ולרשב"ג  יותר,  עצמו  לאסור  בא  הגשם 
במשמעות הלשונות. וי"מ שבאמר עד הגשם אסור עד  
 רביעה ראשונה, לחכמים עד שתרד ולרשב"ג עד זמנה. 

ורשב"ג שאמר שגשם שירד ז' ימים יש   ס"ג. 

יוסי,   כרבי  היינו  רביעות,  ב'  פחות  בו  יש  דלר"מ 

יותר,   יש  ולר"י  הגשמים,  ימים,  עד  בנודר  והיינו 
בירידת  תלוי  הדבר  אם  קאמר,  דרבנן  ולדבריהם 
בזה   אין  הרביעה  בזמן  שתלוי  לדבריו  אבל  הגשמים, 

 נ"מ. 

רביעות  ג'  זמנה   -זמן  ראשונה  רביעה    לר"מ 
בג' חשון, והשניה בז', והשלישית בכ"ג. ולרבי  
יהודה ראשונה בז', שניה בי"ז, שלישית בכ"ג.  
בכ"ג,  שניה  בי"ז,  ראשונה  יוסי  ולרבי 

כסלו בר"ח  היחידים  והשלישית  אין  )ולכן   ,–

הגשמים,   על  ומתפללים  המתענים  יחידים  ת"ח  שהם 

כסלו(.    במעשיהם, ר"ח  עד  רביעה  מתענים 
לשאול   נ"מ  ומטר  –  גשמיםראשונה  טל  ותן 

השנים   הגולה(.בברכת  מן  עד    )חוץ  לנודר  שניה 
 אם לא ירדו. להתענות  , שלישיתהגשמים

הגשמים שיפסקו  עד   -עד  אסור  לר"מ 
 עד שיעבור הפסח.  בי יהודהשיצא ניסן, ולר 

דין חודש העיבור, ומה נחשב סתם  
 אדר 

יש   מעוברת  שניבשנה  ואדר  ראשון  עד    .אדר 
  לקביעת לוח השנה הקבוע )ע"י הנשיא הלל השני 

האמוראים זמן  את  (בסוף  מעברים  דין  בית  היו   ,
הוא   העיבור  חודש  מתי  מבארת  הגמרא  השנה. 

  בכלל הנדר, ומה נחשב סתם אדר לענין שטרות.

הנודר לשנה אסור   -ובשכירות בית  בנדרים
העיבור,   בחודש  השנה,  אף  בתחילת  הנודר  ואפי' 

בעיבורה. אם אמר הש זו אסור אף  או שאמר שנה  נה 
ואם אמר שנה סתם, דעת הרשב"א שאינו אסור אלא  
י"ב חודש, שהרי אם לא נהג איסור בשנה זו ועבר בבל 
פשוטה,  שהיא  הבאה  בשנה  להשלים  צריך  תאחר, 
ונמצא שהנדר לא נקבע לשנה מעוברת. ואם אמר שנה  
)וכדמצינו   בכלל,  העיבור  חודש  אין  זה  מיום  אחת 

במוכר בית בבתי ערי חומה צריך רבוי מיוחד לחודש  ש
העיבור(. והמשכיר בית ונתעברה השנה אם הוא עומד  
אבל  לשוכר,  נתעברה  השנה  או  זו  שנה  ואמר  בר"ה 
השוכר באמצע השנה, אם אמר השנה או שנה זו אין לו  
י"ב  אלא  לו  אין  אחת  שנה  אמר  ואם  ר"ה,  עד  אלא 

שב  הר"ן  דעת  אבל  ליום.  מיום  בין חודש  בשוכר  ין 
והשכירות  הנדר  קדם  אם  אחת,  שנה  שאמרו  בנודר 
החידוש   חומה  ערי  )ובבתי  חודש,  י"ג  מונים  לעיבור, 
השנים(,   רוב  לפי  הזמן  את  קצבה  לא  שהתורה  הוא 
העיבור,   בחודש  אסור  אחת  שנה  באמר  שאפי'  ויתכן 
שאין   לומר  ויתכן  זו,  לשנה  דבסתמא משמע שכוונתו 

 דהנדר חל מיד.   לו תשלומין לשנה הבאה, 

אדר  ר"ח  עד  נדר  אדר    ואם  ר"ח  עד  אסור 
  , במתני' איתא הראשון, ואם נדר עד סוף אדר 
וי"ג שאם נדר עד שאסור עד סוף אדר הראשון.  

דס"ל השני,  אדר  סוף  עד  אסור  אדר  ששני    סוף 
בתחילת  תחילתו  וממילא  אחד,  חודש  הם  האדרים 
הראשון וסופו בסוף השני. והיינו כר"י דלהלן, ולשיטה  
אדר   מתחילת  הימים  את  למנות  יכול  שני  באדר  זו 

 הראשון. 

 בי יהודה נחלקו ר"מ ור  בשטרות וגיטיןוהנה  
ראשון  באדר  דלר"מ  סתם,  אדר  כותב  מתי 
סתם כותב  שני  ובאדר  ראשון  אדר  , כותב 

שני  ובאדר  סתם  כותב  ראשון  באדר  ולר"י 
 כותב אדר שני. 

שאדר  שמתני'  אביי  ואמר    ס"ג: לר"מ  אף 

סתם,   אדר  הוא  ידע שהשני  ולא  נדר  אם 
הראשון  שה לאדר  כוונתו  מעוברת  שהרי שנה 

שני אדר  שיהיה  ידע  אלא  כוונתו   בל,  ידע  אם 
ולגירסא השניה    שהוא סתם אדר לר"מ. ני  לאדר הש

עד אסור  למה  ידע   צ"ע  לא  שהרי  השני,  אדר  סוף 
 שהיא מעוברת.

והלכה כר"י שסתם אדר הוא אדר הראשון, ובאדר שני 
צריך לכתוב בשטרות ובגיטין אדר שני, ואם כתב אדר 

 סתם הוי שטר מוקדם ופסול. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 כמה אומדנות בדעת הנודר

כמה    הגמרא בנדרים,מביאה  שאע"פ   מקרים 
בצורה  מתפרשת  הפשוטה  הלשון  שמשמעות 

כוונתו בצורה אחרת  מסוימת , מ"מ אנו מפרשים 
 כיון שאנו אומדים דעתו שלכך כוונתו. 

  -מתי האומר עד שיהא לא נאסר עד שיצא
שיהאאמר   עד  טועם  שאני  יין   הפסח   קונם 

  אע"פ שמשמעות לשונו הוא לאסור גם את פסח, מ"מ
ש פסח,  בליל  שמותר  היא  אין  האומדנא 

לשתות שדרך  זמן  עד  אלא  בד'  יין    כוונתו 

עד    .כוסות מבשר  הנודר   , הצוםשיהא  וכן 
דרך בני אדם ש,  ערב יוה"ככוונתו עד ליל הצום  

בשר. אז  עד    לאכול  משום  הנודר  שתהא  וכן 
לאכול   דרך  שאז  שבת  ליל  עד  כוונתו  שבת 

ת הרמב"ן  לדעת הרא"ה הכי הלכתא, אמנם דעשום.  

 שאין הלכה כך, אלא אסור עד שיצא. 

משלו  יקח  לא  חבירו  אם  עצמו  את  האוסר 
להפר  יכול  יין,  חביות  וב'  חיטים  כור  לבניו 

חכם, שהרי   ע"פ  לכבודו  שלא  נדר אלא  לא 
כבודו משלו,  וזהו  בנו  את  שזה    שיפרנס  וכיון 

 אומדנא דמוכח מותר. 

לבנו כור של   וסר את חבירו אם לא יתןוכן הא
, לחכמים יכול לומר לו חיטים ושתי חביות יין

, אבל לר"מ אסור עד  הריני כאילו התקבלתי
 שיתן.

אחותו בת  את  לשאת  בחבירו  מפציר   היה 
ואסרה חבירו בהנאה, או    וזה מצוהשהיא בת גילו  

מותרות  בהנאה,  ואסרה  אשתו  את  שגירש 
ש לו  הנאת  להנות  אלא  לאסור  כוונתו  אין 

 הנאת אישות אסור. ב ות, אישו

על  ואסר  אצלו,  שיאכל  בחבירו  מפציר  היה 
עצמו להכנס לביתו ולשתות טיפת צונן, מותר  

ש אכילה    איןבזה,  אלא  לאסור  כוונתו 
דבעינן  ,  ושתיה כיון  ושתיה  באכילה  אף  נאסר  ולא 

יו, דכתיב "ככל היוצא מפיו יעשה", אבל  שיוציא בשפת
 הנאת אישות היא בכלל הנאה. 

ב  מפציר  המשתה, היה  אצלו  שיאכל  חבירו 
בזמן   אלא  אסור  אינו  לביתו,  יכנס  ונדר שלא 

 המשתה. 

 

 

 

 

 

 

 בשורה משמחת 
החל מחודש שבט יאוחדו ההגרלות לנבחני הדף היומי עם 

 ההגרלות על ה'משנה ברורה' 'חפץ חיים' ו'אהבת חסד'.

₪ מזומן, פרס שני זכות קניה  500בכל שבוע פרס ראשון 
זוכים בזכות קניה ב'יפה נוף' ב   ₪10, ו  400ב'יפה נוף' ב

120  ₪ 

הגרלות מיוחדות בחודש שבט, מלבד ההגרלות  
 הרגילות: 

נפשות,   8פרס ראשון שבת נופש במושב 'יסודות' עד 
-053כולל סעודות שבת מבית אולמי 'עטרת' בני ברק 

3126391 

 נוף'₪ ב'יפה   400זוכים!! בזכות קניה בסך  10פרס שני 

 זוכים!! בסט משנה ברורה 'דרשו'  10פרס שלישי 

זוכים!! ב'קצות החושן' )הגר"י   10פרס רביעי 
 דזמיטרובסקי( 

                 0737-289669מבחני לדעת בטלפון 
 או בנדרים פלוס 

 

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

 בנקודות ההפצה.

במייל   לקבלם  ניתן  כן  כמו 

7692282@gmail.com  

סדר  לפי  סיכומים  במייל  לקבל  ניתן  בנוסף 
הלימוד של:   חבורת ש"ס, קנין ירושלמי, דף  
אהבת   אורייתא,  דף,  תרי  הלכה,  קנין  הכולל, 

סיכו  וכן  הש"ס  שלום,  מסכתות  כל  על  מים 
 ועל כל המשנה ברורה ועל תנ"ך וספרי מוסר. 
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