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נדרי ד נד.

נדר מ הירק בלשונות דלהל מה דינו?
סת ירקות
אסור
אסור
אסור

נדר מ הירק
אמר "ירק קדרה עלי"
אמר "ירק המתבשל
בקדרה עלי"
נדרי ד נד:

לר' עקיבא
לרשב"ג

שומי ובצלי
1
מותר
אסור
אסור

דלועי
מותר
2
מותר
3
לרבנ  :מותר
לר' עקיבא :אסור

הנודר מ הבשר ,הא נאסר בדברי דלהל ?
כל מיני בשר
אסור
אסור

4

בשר ראש רגלי קנה כבד לב 5בשר עו
6
אסור
מותר

בשר דגי וחגבי
מותר )ע' לקמ(
מותר

לדעת ת"ק )ר' עקיבא( דמידי דממלי עליה שליח בכלל בשר הוא ,מה די בעו ובדגי?
בשר עו
בשר דגי

בסת אד
אסור
אסור

במי שהקיז ד
אסור  דעו שלוק לא מזיק
7
מותר בנדר ליו ההקזה

מי שכואבות לו עיניו
אסור
8
מותר בתחילת החולי

 1מבואר בר" שני פירושי :א( דכיו שאמר "ירק" אי כוונתו לפרי אדמה ,ובצלי ושומי הויי פרי
האדמה ,ורק כשאומר "ירק קדרה עלי" מפרשי כוונתו למה שיורד בקדרה ובא להוסי אפי' פרי אדמה.
ב( סת ירק נאכל כמות שהוא חי ,ולכ שומי ובצלי שאינ נאכלי רק חיי אלא ג מוריד אות
להתבשל בקדרה  אינ בכלל.
 2ג כא יש ב' פירושי :א( כיו שאמר "ירק קדרה עלי" יש לרבות עוד מפירות האדמה  שומי ובצלי
הבאי להכשיר את המאכל ,אבל דלועי שה ג פרי אדמה וג אינ באי להכשיר את המאכל 
אינ בכלל .ב( יש לנו לרבות רק שומי ובצלי שעכ"פ פעמי שה נאכלי חיי ,אבל דלועי אינ
נאכלי חיי כלל רק בבישול.
 3ס"ל דכל מילתא דצרי השליח לשאול חזרה לבעל הבית כשלא מוצא ממנו בשוק ,לאו בכלל מינו הוא.
וכיו שא אמר בעה"ב לשלוחו להביא לו ירק מ השוק ,ולא מצא ירק ,הוא צרי לשאול אותו הא
להביא דלועי  ,ש"מ שאי דלועי בכלל ירק .ואילו ר"ע ס"ל דאדרבה מזה שהשליח שואל הא להביא
דלועי  ,ולא שואל הא להביא קטניות ,ש"מ שדלועי כ בכלל ירק .אכ אמר אביי דג ר"ע מודה
שדלועי אינ נשמעי מפשטות הלשו להדיא אלא רק מכח הספק ,ולכ א עבר על נדרו אינו לוקה.
 4פי' ,בי בשר בהמה דקה כצא  ,ובי בשר בהמה גסה כבקר ,ובי בשר חיה כצבי ואיל.
 5יש גירסאות שמוסיפי כא תיבת "ובקרביי" דהיינו בני מעיי ,ונמצא לפ"ז שג זה בכלל המחלוקת
של ת"ק )ר"ע( ורשב"ג .אכ יש בדבר זה אריכות רבה בראשוני ,ובעיקר יש כא ג' שיטות :שיטה אחת
כנ"ל ,שג זה במחלוקת .שיטה ב' ,שג רשב"ג מודה גבי קרבי שהוי בשר גמור לעני נדרי ,ורק נחלק
לעני זביני .ושיטה שלישית ,שאפי' ת"ק מודה שקרבי לעני נדרי לא הוי נכלל בבשר.
 6דכל אלו ה מידי דמימל עלייהו שליח ,שא לא מוצא בשר שואל א לקנות אות ,ולכ ה בכלל.
 7דבשר דגי מזיק למי שהקיז ד ,וא"כ ודאי לא נדר ממנו ביו ההקזה .אול א נדר לכמה ימי ,כ
נתכוו לכלול בשר דגי.
 8דמזיק לו בשר דגי ,ואפי' נדר לל' יו או יותר .אבל בסו החולי אדרבה דגי מועילי לו.

