
י כולל עיו� הד�"הוכ� ע  

  91430ירושלי� , הר נו�, 43087. ד. ת  

 daf@dafyomi.co.il•   6515004פקס /טל

  

 

  .ז �ד נדרי�

  ?מה הדי�, האומר לחברו לשונות דלהל�

  

  אליבא דרבנ�  עקיבא' אליבא דר  

 אסור להנות ממנו ולוקה  אסור להנות ממנו ולוקה  "נדינא מינ� שאני אוכל ל�"

  אינו נאסר  אינו נאסר  )לחודיה" (נדינא מינ�"

אבל לא לוקה, אסור להנות ממנו "מנודה אני ל� שאני אוכל ל�"
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  אסראינו נ 

 אינו נאסר:לרב פפא "משמתנא מינ� שאני אוכל ל�"
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 אסור להנות ממנו:לרב חסדא
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  אינו נאסר

  

  ].ה ירושלמי"� ד"ר[הא� נכסיו אסורי� , מנודה

  

  ד הגדול"חר� של בב  ד"מנודה מב  מנודה מהדיוט  

  נאסרי�  נאסרי�  אינ� נאסרי�  ברו� בר שמואל' לר

  רי�נאס  אינ� נאסרי�  אינ� נאסרי�  �"לר
  

  :נדרי� ד� ז

  ].ה ושמע"� ד"ר[? דוי להפרהיהא� צרי� להמתי� שלשי� יו� בי� נ

  

 ד ולא משל�"פ ב"חייב ממו� ע במוציא ש� שמי� לבטלה ח"תבמבזה   

מתירי� מיד צרי� להמתי�  'לתוס
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  מתירי� מיד  

מתירי� מיד �" ולרמב�"לרי
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  מתירי� מיד  מתירי� מיד 

  

  ].ח"ה ת"� ד"ר [?או צרי� הפרת אחרי�, נידה הוא את עצמו כשהא� תלמיד חכ� מפר לעצמו

  

היכא שלא חייב נידוי מ� הדי�  
6

  היכא שחייב נידוי מ� הדי�  

  אינו מפר לעצמו  מפר לעצמו  א"לרשב

  מפר לעצמו  מפר לעצמו  �"לרמב
  

                                                           

1
" מחמיר"ולא נקט " חוכ"ומדייק אביי מהלשו� , "עקיבא היה חוכ בזה להחמיר' ר"לשו� המשנה  

  .ולכ� לא לוקה על זה, ע"מ שרק מחמת הספק החמיר ר"בסתמא ש
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דהרי בלשו� , "שאני אוכל ל"שסיי� ' אפי, ע לא חל בלשו� זו נדר של איסור הנאה"ל לרב פפא דלכו"דס 
דלשו� קללה הוא כמו : ל" וז,)ה משמתנא"ד(' וביארו התוס. נידוי ושמתא ואי� זה לשו� לחול בו נדר

  .מ איסור הנאה לא משמע בלשו� זו"מ, אמותיו' ל שמנדה עצמו מלעמוד בד"את' ואפי, מקוללני ממ
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אכ� הוא איסור , ע חוכ בזה להחמיר"ז ר"ולפ, "במשמתנא"ע וחכמי� "ל לרב חסדא דפליגי ר"ס 
  .ע לא החמיר לגמרי"דהרי ר, בעלמא אבל אינו לוקה

4
, יו�' עונש כביזוי תלמיד חכ� צרי להמתי� ל באופ� שבא על �דבסת� נידוי על עבירה ' ל לתוס"ס 

 אלא בשביל לאיי� ולהתרות בו שלא יעשה עוד ,כ במוציא ש� שמי� לבטלה שלא בא הנידוי לעונש"משא
 .בזה הדי� שאי� בי� נידוי להפרה ולא כלו�, פע�

5
  .א כלו�ל שאי� בי� נידוי להפרה ול"ק שאמרה שצרי להמתי� מפני סוגיי� דס"ונדחתה הסוגיא במו 
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  .אי� מפר לעצמו, אבל א� חייב נידוי מ� הדי�, ח שהיה חייב נידוי"כסוגיי� שנידה עצמו מחמת כבוד הת 


