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  .נה �ד נדרי�

  ?הנודר בלשונות דלהל� ממה נאסר

  

 חמשת   
 מיני דג�

  �קטניות פול מצרי יבש 
 כל דבר שעושה ממנו גור�

ירקות פירות האיל�, פול המצרי לח
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אורז חילקא טרגיס וטיסני
2

  

   אסור:מאיר' לר  אסור  הנודר מ� הדג�
   מותר:לחכמי�

  מותר

הנודר מ� התבואה
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  מותר  מותר  אסור 

  

  :� ד� נהנדרי

  ?ממה נאסר, הנודר בלשונות דלהל�
  

פירות האיל� והאדמה   
  שגדלו השנה

 כמהי� 

  ופטריות

 גדיי� טלאי� 

  חלב ביצי� גוזלות

אסור  אסור  "פירות השנה עלי"
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  מותר  

אסור  אסור  אסור  "גידולי שנה עלי"
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  מותר  מותר  אסור  "פירות האר� עלי"

  מותר  אסור  אסור  "גידולי קרקע עלי"

  

  ?הא� אסור בלבישה ובטעינה, ודר מ� הצמר ופשתי� באופני� דלהל�הנ
  

 טע� והזיע ונדר לבש נצטער ונדר "פשת� עלי/קונ� צמר"נדר בסת�   

  אסור  אסור  אסור הא� נאסר בלבישה

   מותר:יהודה דמשנתנו' ק ור"לת הא� נאסר בטעינה
 אסור:יהודה דברייתא' לר
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  מותר  מותר

  

                                                           

1
 . דהיינו גור��ושי� מה� ערימה כל אלו דברי� שאי� ע 

2
וחטי� ה� מי� , חילקא טרגיס וטיסני ה� מיני חיטי� שנחלקו לשני� לשלש או לארבעהא  קשה 

,  שכיו� שחילקו אות� אינ� בכלל דג�,ש"הראתיר� . היה אסור בה�  וכבר� ע "שעושי� מה� גור� לכו
מיירי , דהא דמותר בהו, פ� אחרעוד תיר� באו. לא אסר את עצמו אלא במה שנקרא בש� חטה והוא

 .ויצאו כבר מכלל דג� בשעת נדרו, באופ� שנחלקו קוד� נדרו

3
מ מודי� "וג� רבנ� וג� ר �מ אי� חולק בדבר "מ, מ"יוחנ� שהג� שמשנתנו אמרה די� זה בש� ר' מפרש ר 

  .בזה שאסור בחמשת המיני� בלבד
4

ריות דאמרינ� טאז לא נאסר בכמהי� ופ"  עליפירות האר�"ש� הסוגיא שדוקא כשאמר מכ� משמע מה 
אינו מתכוו� לכלול " פירות האר�"וכשאומר , מ יניקת� היא מהאויר"מ, שא� שה� מתרבי� על האר�

� ימלבד בעלי חיי� והיוצא מה� שאינ� נקרא, כוונתו לכל דבר" פירות השנה עלי"אול� כשאומר . אות�
   .בסת� בש� פרי

5
  .וג� בעלי חיי� גדלי� במש� השנה, כוונתו לכל דבר שגדל במש� השנה" עליגידולי שנה "דכיו� שאמר  
6

 כגו� שלבש �ל שג� כדי להתירו בטעינה כשנדר בסת� בעינ� הוכחה "תנא דברייתא סה� ש"פירש הר 
יהודה ' אול� ר.  אסור בי� לבישה ובי� בטעינה,בסת�דנדר  ,ומשמע שא� אי� הוכחה, והצר לו ואז נדר

משמע שרק לגבי לבישה צרי� , ת� רק דוגמא אחת להתיר לבישה היכא שטע� והזיע ונדרדמתניתי� שנ
,  דהיינו שנדר בסת� באמת נאסר� אבל בלי הוכחה ,)כגו� שנדר מחמת טעינה(הוכחה שאינה בכלל הנדר 

 ולכ� ג� בנדר בסת� מותר בטעינה ולאו, כ מותר" ג� לגבי טעינה ג� בלא הוכחה שלא נתכוו� עליה אול�
 . שהנודר בסת� אוסר דוקא לבישה ולא טעינהק"וכדעת ת. דוקא בנדר מתו� לבישה


