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  .עח �ד נדרי�

  ?הנאמר בפרשת נדרי� ובפרשת שחוטי חו�" ראשי המטות"ו" זה הדבר"מה ילפינ
 מ

  

  שחוטי חו�הנאמר בפרשת   הנאמר בפרשת נדרי�  

פר וחכ� מתירילהקפיד שבעל מ ש"לב
1
  זה  על השחיטה חייב ואי� חייב על המליקה 

פר וחכ� מתירילהקפיד שבעל מ ה"לב  הדבר
2
הדיוטות' ר בנדרי� גש להכשי"מופנה לגז 

3
 

  ראשי 
  המטות

ש" לית להו גז:ש"לב   נדרי� ביחיד מומחהמתירי�ש
4

  
 דיש שאלה בהקדש:ה"לב

5
  

  

  ?ה הדיני� הבאי�"ש וב"מהיכ
 ילפינ
 לב

  

  הדיוטות' להכשיר בנדרי� ג על השחיטה חייב ואי
 חייב על המליקה  

י� מומחהדוקא צריכ' מועדי ה  הנאמר בשחוטי חו�" זה הדבר"מ  ש "לב
6
 

  "זה הדבר"ש ד"מגז   דוקא כששחט�" אשר ישחט"מ  ה "לב

  

                                                           

משמעות� " זה הדבר"דתיבות . לא מועיל, שאמר הבעל בלשו
 חכ� והחכ� בלשו
 בעל, וא� הפכו 1
ולכ� כיו
 שגבי בעל נאמר להדיא בתורה לשו
 ,  שרק באופ
 הנאמר להדיא בתורה אפשר לעשות�למעט 
 לכ
 צרי� להגיד דוקא �  " ֶאת ִנְדָר�ְוֵהֵפרְוִא� ְ#י�� ְ�מַֹע ִאיָ�� ָיִניא א�ָת� ) "ט:במדבר ל(וכדכתיב , הפרה

 ולא אמרינ
 �כלומר שהנדר מתבטל רק בשעת הפרתו , ודי
 הפרתו הוא רק מכא
 ולהבא. בלשו
 הפרה
) ג:ש�(נ
 מקרא ועושה אותו חולי
 וכדילפי, ואילו החכ� מתיר את הנדר מעיקרו. שכאילו לא נדר כלל

,  מיחל ועושה אותו חולי
� חכ� �ודרישנ
 הוא אינו מיחל אבל אחרי� " לֹא ַיֵחל ְ&ָבר�' וגוִאי� ִ'י ִי&ֹר "
וכ
 מועיל ,  וג� הוא צרי� לומר דוקא בלשו
 התרה.כי על חולי
 שיי� לומר מתיר, והיינו שמתיר אותו

 .שג� הוא לשו
 התרה מעיקרא, "י
 כא
 נדרא"שיאמר 

נ "אהדל "סד ל"י, ש"גזל" זה הדבר"צריכי� לתיבות והג� שה� , ה מודי� בלימוד הזה"על כרח� דג� ב 2
  .הוא קרא דשחוטי חו/) להיות מופנה(והייתור ,  דבעינ
 ליה לגופיה�דקרא דנדרי� אינו מפונה 

ו שגבי שחוטי חו/ נתרבו אהר
 ובניו וכל ישראל כ� לגבי דכמ, דלא בעינ
 בנדרי� דוקא מומחי
', פי 3
שמסבירי� לה� ה� דוקא מאלו , להפרת נדרי�כשרי� ההדיוטות ה
 ש"אמנ� מפרש הר. נדרי�

 .ולא מתירי
 את הנדר,  אינ� כלו��אול� א� אינ� מביני� מה שיסבירו לה� , ומביני�

נחשב , "זה הדבר"ש "ה דילפי לגז"ו/ אכ
 לבבפרשת שחוטי ח" ראשי המטות"ולשיטת� לא נאמר ', פי 4
 ".ראשי המטות"כאילו נכתב ג� בשחוטי חו/ 

5 
מ לעני
 שחוטי חו/ שא� "ונפ, דהיינו שיכול להשאל על מה שהקדיש לבית המקדש ולהחזירו לחולי
 .מתבטל האיסור למפרע,  והחזירו לחולי
 בשאלתו�נשאל על מה שהקריב בחו/ 

י ליוסי הגלי' תניא רו, "אל בני ישראל' וידבר משה את מועדי ה) "מד:ויקרא כג(דרשינ
 מדכתיב ', פי 6
 ולא נאמרה �נאמרו '  ולא נאמר שבת בראשית עמה
 ב
 עזאי אומר מועדי ה�נאמרו '  אומר מועדי ה

, על הלימוד של ב
 עזאי הרי מיד בסמו� לה� נאמרה פרשת נדרי�' והקשתה הגמ, פרשת נדרי� עמה�
צריכי
 מומחה ואי
 פרשת נדרי� ' מועדי ה: ק"ומתרצת דה.  שלא נאמר פרשת נדרי� עמה�ואי� נאמר

 .שלשה הדיוטות' צריכה מומחה ואפי


