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  .כח �ד נדרי�

  ?בעני� לידור ללסטי� ולחרמי� ולמוכסי�, ה"ש וב"במה נחלקו ב

  

  אליבא דבית הלל  אליבא דבית שמאי  

 יפתח מעצמו'  ואפינשבעי� ביקש המוכס'  אפיאי� נשבעי�  להשבע

  מותר לידור מעצמו  שיאמינואסור לידור כדי  כשלא ביקש המוכס לפתוח בנדר 

ור אלא במה שמדירולא יד  להוסי� ולידור יותר 
1

  יכול להוסי� ולידור עוד  

  

  ?באיזה אופני� מותר לידור כדי להעביר את המכס ובאיזה אופני� אסור

  

 במוכס של מל� ישראל  �"במוכס של מל� עכו במוכס העומד מאליו  

 דינא דמלכותא דינא�אסור   מותר יש לו קצבה
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מותר 
3

  

  א גזלנות אי� זה די� אל�מותר בכל עני�  אי� לו קצבה
  

  :ד� כחנדרי� 

  ?הנודר על נטיעות אלו או על טלית זו בלשונות דלהל� מה הדי�

  

  נשרפות סת�/ א� אינ� נקצצות  נשרפות היו�/ � נקצצות א� אינ  

קדושות ...הרי נטיעות אלו קרב�
4

  דודאי פע� יקצצו�אינ� קדושות   

 � דיתכ� שלא תשר� לעול�קדושה   קדושה  ...הרי טלית זו קרב�

  

  ?מה די� פדיונ�, קדושותד � או טלית זו קרב� עד שתשר�, האומר נטיעות אלו קרב� עד שיקצצו

  

 ?הא� יש פדיו� אחר קציצה או שריפה  ?הא� יש פדיו� קוד� קציצה או שריפה  

 פד� חוזרות וקדושות�אי� פדיו� וא לבר פדא
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  צרי� לפדות פע� אחת  

  דושות וחוזרות וק�אי� פדיו�  :א"לרשב  לעולא
 אי� חוזרות וקדושות:משה קרטובי' לר

6
 

   �אי� צרי� לפדות 
  פוקעת הקדושה בכדי

  

                                                           

1
קונ
 אשתי " ואמר הוא ,"קונ
 אשתי נהנית לי"כגו� שאמר לו המוכס תידור , וא
 הוסי� ונדר יותר 

  .ש שאשתו מותרת ובניו אסורי
"הדי� לב"  נהני� ליובני
2

 וכ� נמי א
 לא קנה אותו אלא שהוא ממונה לגבות ,קנה אחד מכס זה חייבי
 לית� לו את המכסוכגו� ש 
  .את המכס שאינו רשאי ישראל חברו לישבע שה� תרומה דליכא אונסא כיו� דדינא דמלכותא דינא

3
  דינא דמלכותא דינא מפני שהאר� שלו ויכול לומרינ� אמר
"עכו דדוקא במלכי ,'� בש
 התוס"כתב הר 

   .י כל ישראל שותפי� בה"לפי שא � אבל במלכי ישראל לא ,א
 לא תעשו מצותי אגרש אתכ
 מ� האר�
4

אלא משו
 שהיה בטוח שלא , שיש לומר שלא גמר בדעת שיהיה הקדש, א
 היתה רוח סערה' ואפי 
י ואי� כוונתו לנדר אלא הוי כנדר, )היכא שהיה לידה אש(ינצלו הנטיעות מלהעקר והטלית מלהשר� 

 . שבטוח על איזה דבר ולא נתקיי
�זירוזי� 

5
 עד � מ חוזרות ומתקדשות משו
 התנאי הראשו�"מ, שחל הפדיו�' אפי" עד שיקצצו"דכיו� שהתנה ', פי 

  .לבר פדא פודה אות
 ולעולא לא צרי�,  ואחרי שנקצצו או נשרפו.שיקצצו הנטיעות או תשר� הטלית
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 דקדושה יוצאה � � שאי� צרי� פדיו� אחר שיקצצו נ לאשמועיאתא, ומה שאמרה המשנה אי� לה
 פדיו� 
 .אכ� מספיק פע
 אחת שיפדה, אבל קוד
 שיקצצו צרי� פדיו�, בכדי


