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 ירושלמי נדרי�
 א כל כנויי"פ

 .) ג�. א(הלכה א 
 ; נזיר להזיר, חר� אשר יחר�, השבע שבועה, ידר נדר[כינויי נדרי� 
 ]ש נדר נדר לחרמי� ונזירות" וג�ככל היוצא מפיו  

 ]כל היוצא מפיוכ[נדר שבטל מקצתו בטל כולו 

 ]נזיר להזיר[נזירות ' נזיר שאמר הריני נזיר מונה ב

 רכי� תמורה הקדש ותרומהאי� כנויי� לע

 , א
 עיקר נדר ג
 בלי התפסה' מח[אלעזר אי� לוקי� ' לר, יוחנ� לוקי�'  לר�י איסור "מודר ע

 ]אי לוקי� על קונמות' מח[ איפו� מ"פ' לגי, ]או בהתפסה ומדי� ידות אינו לוקה

 , ]דרכי שלו�[התירו למודר הנאה ביקור חולי� בעמידה 
 מותר' ב' לפי, ספק' א'  לפי�מ "לפ, ורע אס"ק' לגיובנשבע מביתו 

מ הריני "לפ(" ככר זה כיו� פלוני"יוסי ' לר, ונדר באותו יו�" 'ככר זה עלי כיו� שמת וכו: "נדר שבתורה

 ")כאתו היו

 , יוסי הוי לשו� נדר' לר' א' לפי, תנאי�' אלעזר תלוי במח'  לר�הוי לשו� שבועה " מבטא ככר זו/איסר"
 בלשו� איסור גברא הוי שבועה, איסור חפצא הוי נדרירמיה בלשו� ' לר

 ]כנשבע על המצות[ חייב אחת �איסר ככר זו עלי ' אמר פעמיי� על ככר א
 אמר פעמיי� שבועה שלא אכלתי חייב שתי�

 ולא להיפ�, ]לאסור אסר[נדר חל על שבועה 

 ,)אסר עצמו על החפ�(נדר חל בלשו� שבועה 
אי� הנדר יד לשבועה דאי� שבועה חל [יוד� חולק ' ור, )שבועה הרי עלי(יוסי שבועה חל בלשו�  נדר ' לר

 ]על נדר

  אסורי� זה בזה�הרי את עלי , הרי אני עלי�,  מודר אני ממ��יוסי ב� חנינה ' ר

 ]לשו� הבדלה[נטול אני ממ� מהני /פרוש/כלוי

אי� דר� [ו יד לשבועה אינ" לא אוכל ל�"אבל , הוי יד לקרב�" טוע� ל�/שאיני אוכל  "�הושעיה ' ר
 ]לומר לא אוכל ל� שבועה

 ]ד אלי�"נידוי ב[וחכמי� חולקי� , ]יחר� כל רכושו[ע חוכ� לאסור נכסיו " ר�מנודה אני ל� 

  תלוי א� יש בפניו נזיר או קרב� או ככר�כנדרי רשעי� 

 יב שלשת� האומר כנדרי רשעי� חי�אמר עלי שבועה ' א, אמר עלי קרב�' א, הזיר עליו' אשכול שא

אלא )] מ חולק"ור(י דטוב שלא תדור מנודר ומשל� "כר[וכשרי� אינ� נודרי� , רשעי� אינ� מתנדבי�
 )]]מניעת יי� חטא[ש חולק "ור(י דמתאוי� להביא חטאת "כר[מתנדבי� א� בנזיר 

 ; כשאיחר נדרו/פינקסו נפתחת כשנודר{
 }] נדר ולא נתחרטמתו� ישוב[שמעו� הצדיק רק אכל מאש� נזיר של רועה מדרו� 

 :) ג�. ג(' הלכה ב
  ולאסור נכסיו על חבירו�ז " רידב, ולאסור נכסי חבירו עליו�מ "פ, לשו� קונ� מהני להקדיש לשמי�

 ספק א� יכול לאסור בלשו� שיש לפרש לש� חולי� וג� לש� קרב�

 )ע לא מהני"ק' לגי(במקו� שאינ� רגילי� לדבר כ� ' כינוי מהני אפי

 בשבועה דנדר משה ליתרו= במומי /ינדר דנדר במוה

 ]ויר� ימינו ושמאלו וישבע[ז שבועה " ה�שמאל /ימי�



 .) ה�. ד('  ד�' הלכה ג
 , )למזבח(טהור , )לא מותר לי אלא למזבח(טמא , כשר/לא דכי, )לא חולי�(ַלחולי� : אוסר בלשו�

 לא כשר מלטהר אלא � מ"פ, א להוסי� טהרה ואסור לטמא" כקדשי
 שא�ע "ק(כשר ודכי מטהור וטמא 

מ "לפ, ע א
 כשעה דהוי דבר האסור ולא נדור"לק[אבל כנותר של שלמי� ספק (נותר , פיגול, )טמא

 , )כאילו של אברה�; ]י נדר בא"ע[וולד חטאת ; דתמיד(כאימרא , )]א
 כשעה שהיה מותר
 , )ג מזבח"ע(כאישי� , )גזירי�' ב(כעצי� , )של עצי� או קרבנות(כדירי� 
 , )י כחומת ירושלי� ומותר"לר) (קרבנותיה�(ק כירושלי� "לת/כהיכל/כמזבח

 )כקרבנות(ככתוב בתורה , ) ולא חליל�מ "לפ(של מזבח ' נדר בכ� וכו

 ]כקדושת התורה והכתוב;  מיגו דלא חל על קדושת התורה�ש "כר[אמר כתורה וככתוב בה מותר 

 ]בחייה[י מותר "ולר]  כקרב��לחומרא [ק אסור "קרב� לת, ]בחיי הקרב�[ָהקרב� מותר 

 ] מכלל לאו אתה שומע שמה שאוכל חולי�[ לקרב� לא אוכל ל� לחכמי� מותר ע"ק' לגי
 ]לקרב� יהא לפיכ� לא אוכל[מ אסור "ולר    

 ]מכלל לאו אתה שומע שמה שאוכל קרב�[מ אסור " לא קרב� לא אוכל לחכמי� מותר ולרמ"פ' לגי

 'ומהני קונ� פי מדבר עמ� וכו] ר מערכי�נדר נד[נדר רק חל על יש בו ממש 

  ספק א� נאסר כדי שכרו או כדי הנאת מלאכתו�ידי עושה עמ� ועשו ביחד 
 



 ב אלו נדרי�"פ

 .) ו. ה('  ב' הלכה א
 ]' בנדור לה� 'להכי ידור נדר [נדר רק אי מתפיס בדבר הנדור 

 ]בדבר המותר ונוהגי� בו איסור'  אפי�לא יחל דברו [ותני דבי רב חולק 

 ]לאסור אסר על נפשו[א� א� נכסיו על אחרי� ' ומח, בלשו� איסר אינו אוסר נכסי אחרי� עליו

 ]דיבורו רק להתיר איסור טבל[רומתו אינו דבר הנדור כחלת אהר� ות

ושלא ירגיל לאסור , פג� אמו[ה צרי� פתח ממקו� אחר " ע�את עלי כאימא או ביאת� עלי כביאת אימא 

 ]אשתו
 ביאת� כבשר אימא לא אמר כלו�

עי ע לשמואל ב"לק, מ לרב בעי שאילה דחל על דבר האסור"לפ(רב ושמואל ' ככר עלי כביאת אימא מח
 )שאילה משו� פג� אמו לבד

 ]אי� בו ממש[ בל יחל מדרבנ� �מהל� /מדבר/לקונ� שאיני יש�

 )ז בל יחל מדרבנ�"מ ורידב"לפ(לשמואל מותר ,  לרב עובר בבל יחל�קונ� שאיני משמש� 

  מלקי� משיאכל �ימי� ' שלא אוכל ג,  מלקי� מיד�ימי� ' שבועה שלא איש� ג

 ]ע בחיי הקרב�כנשב[שבועה בלשו� קרב� מותר 

 ]דומה לשבועה ולא שבועה; ל נדר"הו[הרי הוא כשבועה מותר 

 ] ולא מפי שמי��היוצא מפיו ;  רשות�להרע או להטיב [אי� נשבעי� על מצוה 
 ]אסר החפ�, ) ועל איסורי��ז "רידב(הקדש חל על סוכה [אבל נודרי� 

 :) ו. ו(' הלכה ג
  חייב אחת�פעמיי� שבועה שלא אוכל ,  כל אחת חייב על�אמר פעמיי� הריני נזיר א� אוכל 

  חייב על כל אחת�שבועה שבועה שבועה שלא אוכל 

 ]אי� שבועה על איסור[ חייב אחת �ואכל הראשו� , אלו' ג, אלו' ב, שבועה שלא אוכל ככר זו
  �ואכל כול� , אחד זה, אלו' ב, אלו' שבועה ג
 ]הוסי� איסור בכל שבועה[לחיפה על כל אחת , יוסי חייב אחת' לאבימי ור  

 :) ז: ו('  ה' הלכה ד
 אלעזר תנא דסיפא חולק' ולר,  סת� להחמיר�הנדר שמתפרש להיתר ולאיסור 

 מלוח לשעה נקרא מלוח

 תרומת לחמי תודה ומעשר בהמה ה� דבר הנדור

 מ בגליל סת� תרומה מותר וסת� חר� אסור "לחכמי� דר
 ]הני�אינ� מכירי� תרומת הלשכה וחרמי כ[   

 , ד סת� חרמי� לכהני�"ירמיה כמ' לר, ד סת� להקל"אלעזר כמ' לר[סת� חר�  ביהודה מותר 
 ])לשמי�(יוסי שאינ� רגילי� בחר� עכ� ' לר

, לחכמי� פותחי� ממקו� אחר, מ אי� מתירי�" לר�ה ששואל "וע, צ שאילה"פירש שכוונתו להקל א
 וילמדנו לא להקל ראשו בנדרי�

 
 



 ג ארבעה נדרי�"פ

 :) ח�: ז(' הלכה א
 מסרב לאכול עמו,  על מחיר למוכר ולוקח
התירו נדרי זרוזי� 

;  פעמי� שאינו מקיי�
נשבעתי ואקיימה ;  אבל אחר מיחל
לא יחל דברו ; ראשי המטות[התרת חכ� 
 ] ואני חוזר
נשבעתי באפי 

 אלא שפתח� בציד�נדרי� צריכי� התרה ' ל ד"שלפנינו רב ושמואל ס' לאיסי ולגי


 ) או הלוקח כיוו� לזרז המוכר�מ "לפ(כיוו� המוכר לנדר ללוקח אחד ולזרז לוקח שני   
 מתו� שבטל לזה בטל נמי לזה

בעינ� הפלאה [שניה� מעמידי� דבריה� לנדור ' ט ואפי"יוחנ� משנתנו דנדרי זרוזי� מותרי� כר' אמי ור' לר

 ]כוונת� רק לזרז[ידי� ע מותר באי� מעמ"בא לכו' לר, ]בשעת הנדר

לא '  ַמתנה לבטל מה שעתיד לידור מהני כשזוכר תנאו כשנודר או כשהתנה לבטל אפי
א ב� יעקב "ר
 אזכור התנאי

 ]אשר ישנו פה דומיא דאיננו פה דאי�  בלב� תנאי[חנניה חולק ' ור, לא מהני תנאי לבטל שבועה

 .) י�: ח(' הלכה ב
 ])האד� בשבועה [)שכח הנדר ואכל(טעה כשנדר או כשחל הנדר (ושגגות ) גוזמא(התירו נדרי הבאי 

 ; יש מרובע באוכלי� ואי� מרובע בבריות{
 , שני כבשי�/מחלליה מות יומת, שמור/זכור, עד שוא/עד שקר: נאמרו בדיבור אחד
לא תלבש /גדילי� תעשה, וכל בת יורשת/ולא תסוב נחלה, יבמה יבא/   ערות אשת אחי�

 }שעטנז

 בסו� העול�' וא' לב' אלעזר אפי' לר', יוחנ� ידוע לג'  לר
 לאמת או לשנות דבר הידוע שבועת שוא

נשבע על אב� שהוא כס� בפני שני� וזרק לי�   

 ]יש אחר בעול� שיודע[אלעזר שבועת שוא ' לר, יוחנ� שבועת שקר' לר

 , ולוקה משו� שבועת שוא) כ מעמיד דבריו"אא(שבועות הבאי וזרוזי� מותרות 
  אסורות)ע א� הבאי"ג לק"וי(בועות שגגות ש

  ואינו שבועת שוא�ע " ק)נת� פלוני לפלוני(אינה לשעבר ) שית� פלוני לפלוני(א להבא "שבועה שא

בטל מקצתו [ה כול� מותרי� "לב, ש רק אביו מותר" לב
 אסר עליה� ונמצא אביו ש� 
נדרי שגגות 
 ]דע לא היה נודראילו י; בטל כולו) ע א� בהתיר חכ� מקצתו"ולר(

 .) יא�. י('  ד�' הלכה ג
 מ "י כאלו התקבלתי לחכמי� דר"וא� יכול להפטר ע,  הדירו שיאכל אצלו ונאנס)א: נדרי אונסי�

 ע  כשאומר שהתכוו� לכבוד המודר"ולכו      

 )ע סכנה שיתבע הרבה"בק' א' לפי(נודר על שקר ללסטי� או מוכס בלי קצבה בחשש סכנה ) ב  

ה "ולא בשבועה וב, )מ מותר"שלנו בדיעבד מ' לגי(תר רק במה ששאל ממנו שידור לו ש מו"לב
 ]שקרללא תשבעו [מתירי� 

 ]דרכו ליפול מגדולתו[אי� תולי� פירות אלו ה� של ישראל בעל זרוע 

 :) יא�. יא(' הלכה ה
  דמיה� קדוש לקרב� 
 אינה נשרפת א�דליקה באה ואמר טלית זו קרב� 

 ת אמירה או משניצלתוספק א� מעל משע

  לחזקיה א� פדא� הוא חוזרות לקדושת� עד שפדא� אחר
 שיקצצו עדנטיעות אלו קרב� 
 י פדיו�"יוחנ� פקעה קדושת� כשנקצצו או ע'   לר     


בפרוטה אחת התקדשי לי היו� ואחת לאחר שאגרש�   
  או הוא)דיוצאה לרשותה(יוסי אי כפדא� אחר ' ספק לר



 .) יג� :יא('  ט�' הלכה ו
 ]סופ� לרדת[יורדי הי� בכלל יושבי היבשה 

 לטיול ספק, רק מי שדרכו לפרש לרחוק בכלל יורדי הי�

 ע כשעת אמירה"לר, ישמעאל הולכי� בתר שעת חלות'  לר
' נדר מיורדי הי� לאחר ל

 כל זכרי� גדולי�= שחורי ראש ; ]חמה רואה אותו[סומי� בכלל רואי החמה 

 ] לעתיד
הנה ב� נולד [מ לאפוקי ילודי� כבר "לר,  להוליד לחכמי� שדרכו
נולדי� 

 ואינ� בכלל עולי ירושלי�, כותי� בכלל שובתי שבת ואוכלי שו� ליל שבת

, יקרא ל� זרע) במקצת(יצחק ב[ישמעאל ועשו לאו בכלל זרע אברה� ויצחק ; ישראל לאו בכלל בני נח
 ] דר� כוכב מיעקב
 רע�יהיה ז) ככוכבי�(כה , ב"ז ועוה" שינחול עוה
יצחק 'ב

 }ה גוררו מש�"עתיד עשו הרשע לעטו� טליתו ולישב ע� הצדיקי� בג� עד� והקב{

 ישראל= מולי� , אומות העול�= ערלי� 

 , מילה ושבת שקולי� כנגד כל המצות ומילה גדולה משבת, גדולה מילה, מאוסה הערלה{
, המיתו שנתעסק בלינה קוד� המילהויבקש , )יותר קשה' וחילול ה(קשי� מכול� ' ז וחילול ה"ע


למולות , תינוק/מלא�/ותגע לרגליו של משה, א� משה או התינוק קרוי חת�' מח � א
 }ציצי�/פריעה

 ]ת" ריבוי וכאלו כתובה בצדה של הל
בשר ערלתו [מילה דוחה קציצת בהרת 

 , )ת"ע שנאמרה קוד� מ"ע במ"בק' א' לפי(ת רק בכתובה בצידה "יוסה עשה דוחה ל' לר
 יונה חולק' ור

 
 



 ד אי� בי� המודר"פ

 :) יג�. יג(' הלכה א
 וכלי� שאי� עושי� בה� אוכל ושרק מכניסי� בה� אוכל, המודר הנאת מאכל מותר בדריסת רגל

 ]כנות� מעות לקנות ככר[ואסור להשאיל דבר שדרכ� להשכיר 
 �ערו� ; פהגורמי� שיתנו לו מנה י(תכשיטי� , הלואת מעות, )חסר תיקו� גדול(וספק בכלי� לקצור ולבצור 

 )תכשיטי כלי�

 :) יד�: יג('  ג�' הלכה ב
 ] שיחזיר משכו�' הייתי מפיייסו ואפי[פורע חובו : מודרי� זה מזה

 , ])רק גרמא(לא בא לידו [ח דוחק ולשקול שקלו ולהביא קרבנותיו "וא� לבע
 ] מצות לאו ליהנות; אי� אחר שיחזיר; לא הדיר נכסיו מליהנות ממנו[מחזיר אבידתו 

 ]מ דמועלי� בנדרי� כהקדש"כר[ תפול להקדש �מקו� שנוטלי� שכר ואסר נכסיו עליו וב

יהושע ב� לוי רק ארנונה ומס גולגולת ' לר,  חייב לשל� לו�לרב כל הנתפס מאחד לשל� עבור חבירו 
 יוחנ� קנסו גזל� שמכר שדה ונטלוה עוררי�' לר, ]דינא דמלכותא[

 תפיס פדיונו �מ קונ� ככר על כל העול� כהקדש "לר

  ספק א� מותר לחמ� בו את ידיו�קונ� ככר עלי 

 , )מ שאי� למודר טובת הנאה"ל ע"זעירא ור' לר(מותר למדיר לתרו� משלו על של חבירו לדעתו 
)] כ מקרא ותרגו�"משא( בחנ� � כאשר ציוני ומשפטי� חוקי�לימדתי אתכ� [פ "מלמדו תושבע

 , ולבנו א� מקרא
הנאה כשמוכר לגוי או [וחכמי� חולקי� ] (למלאכה קיימא[א בהמה טמאה "לרז� אשתו ובניו ועבדו ו

 ])לכלב

 ל של בעל הפירות"זעירא ור' לר, אבהו של המתק� משלו'  לר�טובת הנאה של מעשרות 

 ] מדרבנ�ע"לק; שכר בטלה[שכר למלמדי משניות 

 :) טו�: יד('  ז�' הלכה ד
 ]שלא ישהא[לא יושב  ו)ע לזמ� מועט"בק' א' לפי(לבקר חולה עומד 

כשיש ; כשנדר ממונו ממנו[ולא בהמתו ] לא מכל אד� זוכה להתרפאות[ מרפאהו �כשאסר רופא נכסיו 
 ]אפסיד אנפשיה[ לא ירפאהו �כשאסר חולה נכסיו , ]רופא אחר

 ]) נוטל הבל[אבל במרח� קטנה מותר ] (מעלה המי�[לא ירח� עמו באמבטי קטנה 

 י לא יש� עמו בחור�"לר

 )יש בו להותיר', א נוטל חתיכה א"כ(יאכלו מקערה אחת אלא מתמחוי וכוס החוזר לא 

או ללמד עליו זכות , ]אטו קרוב[לעשות עמו אומנות אחת בריחוק ' מ אסור ללמדו אומנות ואפי"לר
 ]חיותיה[וחכמי� חולקי� , בדי�

 , ]א מרשותולכשיצ' יוסי דמדיר אפי' כר[ל אינו אוכל " בשביעית לר�המודר הנאה בששית 
יוסי בהפקר ' מודה ר[אבל אוכל מפירות הנוטי� לחו� ] שמא ישהא[יוחנ� אינו יורד לשדהו '    לר

 ]] הפקר של תורה קד� לנדרו�ז "רידב, אי� בדעתו לאסור,  לאו כל כמיניה לאסרו�ע "ק[של תורה 
 , אבל אוכל] שמא ישהא[ל אינו יורד לשדהו " לר�נדר בשביעית 

 ]לא חל נדרו[א� יורד לשדהו יוחנ� ' לר  

 ]אטו להיפ�[ימכור בפחות למדיר /ילוה/המודר לא ישאיל

 � ,  בדרכו לחרוש בעצמו יכולי� אחרי� לחרוש עבורו�איני חורש בפרת
 ]ל כאומר קונ� שדי נחרשת בה"הו[כשאי� דרכו לחרוש אסור   



 .) יז�: טו('  י�' הלכה ח
 מודר כשאינו יכול להוציא ממנו בדי� משל� שכר ל/המדיר יכול לשל� למי שמזי�

 או באמר מא� דעבד לא מפסיד

 }וניצולו בנס, יונה לא נתנו לגוי� לכבות דליקה בשבת' יוסי ב� סימאי ור{

 כשאי� למודר מה לאכול יכול המדיר לתת לאחרי� במתנה 
 , "])הפקר"אי� דעתו לאסור [' בפני א' אפי(ק להפקירו "ולת
 ) מה�' א והמודר א"ע דוקא במתנה לעשרה בנ"בק' א' לפי(] לי� עד שזוכהשל בע[יוסי חולק '  ור

 'מנא בהפקיר בפני ג'  לרמ"ולפ, ]אי� דעתו לאסרו[יוסי בקד� הפקרו לנדרו ' ומודה ר

 ]) כמתנה�מ "פ; אטו בעלי�[זכה אחר ' אפי;  בזכו בעלי��ע "ק (ל"יוסי הפקר חייב במעשרות לר' לר
 ] והפקר יד� וידו שוי��כי אי� לו חלק ונחלה עמ� [פטור ינאי ' יוחנ� בש� ר' לר

 ] שלא לישתכח תורת הפקר[ימי� ' ולברייתא אינו חוזר לאחר ג, יוסי בעלי� יכולי� לחזור מהפקר' לר
 )ע"ק(] לא שכיח לא גזרו[כ הפקיר לזמ� "אא

 ] מעשר להפקיע ממפני הרמאי�[ימי� ראשוני� אינו הפקר ויכול לחזור ' מ ג"א� לרמ "לפ
 ]גמר והפקיר[כ הפקיר לזמ� "אא

 ' אבל בפני ב' או בפני ג'  ספק אי לגע"לק �אינו חוזר '  המפקיר שדה לג�מ "ר
 ]א"יכול להכחיש הזוכה דיש לו רק ע[חוזר בו וחייב במעשרות 

 
 



 ה השותפי�"פ

 .) יח�. יז('  ב�' הלכה א
  � שאי� בו די� חלוקהשותפי� בחצר 

 דנשתתפו אדעתא דהכי ולא �ז "רידב(יש ברירה [א ב� יעקב המודר יכול לומר שבתו� של� אני נכנס "לר

 , א יכנס לשל חבירו"מ שכ" או ָחלקו ע�ע "ק, כ מכר ֶחלקו"אא] )חשיב וויתור
 כ עשו מחיצה"אא] יה�כל טפח של שנ[לרבנ� אסור 

 ואסור להעמיד ריחי� ותנור ולגדל )י מותר"ע ספק אולי לראב"לק(ע ויתור אסרו למודר הנאה "לכו
 תרנגולי� בחצר

 ולא בחצר השותפי� , העמיד תנור או גידל תרנגולי� ולא מיחה הוי חזקה בחצר שאינה שלו
 אבל בנה קירוי המועיל על גביו הוי חזקה

 ] כבוד בנות ישראל[אי� שותפי� יכולי� לעכב כביסה דנשי� בחצר 
 אמות לפני ביתו ואי� המי� יורד לפני בית השות�'  רק בד)מ לאנשי�"לפ, ע לנשי�"לק(ומותר 

 אבל לא בצבורי� ועומדי�,  קונה�אמר לשותפו צב�ר פירותי� לתו� החצר ואקנה 

 שותפי� חייבי� בנזקי זה מזה בחצר

 י יכול להכנס" לראב�הנאת� עלי , י� המדיר למכור חלקו בחצר כופ�אמר לשות� הנאתי עלי� 
 כ רגיל להדיר"במדיר אחד מ� השוק אי� כופי� למכור אא

 :) יח�. יח(' הלכה ג
 המודר מחבירו לא יכול להכנס למרח� המושכר כשיש לחבירו רווחי� לשליש ולרביע

 � אסור"לר, ש ספק"לרא �בית� זה ,  אסור� זהבית ,  מת או מכר מותר� �קונ� בית
 מותרע "ק' לגי, חזר ובנאו'  אסור אפי� קונ� בית זה מ"לפ

 ]כמו זה[ אסור �בחיי ובמותי ,  אסור�אלו /זה,  כשמת מותר�קונ� שאת נהנה לי מנכסי 

 .) יט�: יח('  ה�' הלכה ד
  �אסר נכסיו על חבירו ועל חכ� שיתיר 

 , ]חלי� זה אחר זה[� ישמעאל דהולכי� בתר חלות צרי� לישאל על שניה' לר
 ]אמירה אחת[ע דהולכי� בתר אמירה נדר שבטל מקצתו בטל כולו "לר
 ]והוי כנדר אחד' חל כשבטל נדר א' נדר ב, אמירות' כב[מ להיפ� "לפ

 ב חודש"י= ב� העיר ,  יו�' ל= יושב העיר 

 לשונות א� חכ� מהעיר מתיר'  ב�המדיר בני העיר 

 אי� היתר לנדר של רבי� או נדר ברבי�

 ]חשד שעובר; )י ב� בתירה בוידוי"כר(שיתבייש [ נשאל בפניו �נודר הנאה מחבירו בפניו 

 א� צרי� לפרוט הנדר לחכ�' מח
, ס"ביהכנ, רחבה שאי� דר� רבי� מפסקת�( אסורי� בדבר של העיר �הריני עלי� ואת עלי חר� 

או להדיוט , )י כתיבה"לר, י זכייה"לחכמי� ע(עד שכתב חלקו בה� לנשיא ] שותפות) [ספרי�
] אבות� כתבו לנשיא�י "ר[ובגליל ) באר בדר�, עזרות(ומותרי� בהפקר , י זכייה"ע  

 ]  בעי שומא�שירי קרב� ,  אי� הנאה�ז "רידב [)בחלקו(ת של רבי� "אי אפשר לקדש אשה בס
 ] בגזולה�ז "רידב,  דאסור למכרה�שירי קרב� [או של יחיד 

 :)יט(' הלכה ו
 אינה מתנה, והמקבל לא יכול להקדיש, מתנת בית חורו� שנת� בהערמה להתיר המודר

 מ שלא יקדישנה "יכול לתת מתנה ע

 '; להנחיל אוהבי יש וכו, יוחנ� ב� זכאי שהוא אב לחכמה ואב לדורות' הלל אמר על ר{
 }אביו הדיר יונת� ב� עוזיאל וכתב נכסיו לשמאי



 ו הנודר מ� המבושל"פ

 :) כ�: יט('  ג�' הלכה א
יאשיה חולק ' ור] ( נדרי� כלשו� בני אד�
יוחנ� ' ר[ למשנתנו מותר בצלי ושלוק 
הנודר ממבושל 

 במי טבריה, מטוג�, וספק במעוש�, ומותר בעבה]) אחר לשו� תורה לחומרא[

 יאשיה הנודר ממזו� אסור בכל חו� ממי� ומלח' לר

 , בשר בחלב, )שהייה; לסמו	 לעש� מערב שבת(בשבת , �"אסור בבישול עכוספק א� מעוש� 
 א� קובע למעשר

 )�" בבשל� עכו�ע "ק; לא בישל'  אפי�מ "פ (וכשר לעירוב תבשילי�, �"תבשיל שנאכל חי אי� בישול עכו

 ,  אסור במעשה קדירה ר� וביצה מגולגלת וכל שדר� לאכול פתו בו
קונ� תבשיל 
 ומותר בדלעת שנמתק ברמ� 

 ]ירד לקדירה קוד�[יורד לאלפס ' אפי= יורד לקדירה , שצריכי� להרתיח הרבה= מעשה קדירה 

 של דג= ַהמליח , פת= האפוי בתנור , י"של בשר לר= ַהצלי /ַהשלק, של ירק= ַהכבש 

 לשעה' אפי= מלוח 

 , )שומ�( וציר ומורייס )נחת	 הרבה(כול� חו� מטרית טרופה = דגי� , גדול ליטרא= דג 
 כלכיד= דגה 

 ]כלשו� הבבלי�[הנודר מתערובת דגי� אסור בטרית טרופה וכ� להיפ� 

 :) כא�: כ('  ז�' הלכה ד
 "]חמרא מבשלא["א� מבושל = יי� , "]קומא דחלבא["א� קו� = יוסי חלב ' לר

 ט"שלא במינו בנ, במינו בכל שהוא) חדש, הקדש, מעשר שני, טבל(יש לו מתירי� 
 ט"שלא במינו בנ', ר/'במינו בק) ערלה, תרומה(אי� לו מתירי� 

 )תנאי�' מ מח"לפ] (אסור עד עתה, עוקר מעיקרו[ספק א� נדרי� כיש לו מתירי� 

 , ]שלא ישהה תרומה טמאה[גידולי תרומה תרומה 
 ל "וספיחי שביעית ותרומת חו, ]רוב חולי�[כ גידולי טבל ומעשר ראשו� ומדומע "משא

 )ופדא� כפי מה שזרע(והקדש ומעשר שני ]  גזרולא שכיחי לא[וביכורי� 
 ) בטבל�מ "לפ,  בכול� חו� ממעשר�ע "לק(גידולי גידוליה� אסורי� ' ובאי� זרעו כלה אפי

 , ]טע� בשר[ ורוטב )שולי הקדירה(י אסור בקיפה " לר
הנודר מבשר 
  בשר1/60או ביש ] )חתיכה דאיסורא(אסר הנאתו [לחכמי� רק באמר בשר זה  

 ט" אוסר תבשיל בנ
יי� זה ,  מותר בתבשיל ע� טע� יי�
הנודר מיי� 

 , "אלו"כ אמר "הנודר מענבי� וזיתי� מותר ביי� ושמ� אא
 אסור ביוצא מה�) אי� דרכו ליאכל(הנודר מזרעוני גינה 

, ])ש� אביו עליו ולא להיפ�[יוסי שאוסר קומא דחלבא ' א� לר(הנודר מתמרי� מותר בדבש תמרי� 
 ]  עומד לעשות דבש�מ "פ,  תמרי� קרויי� דבש�ע "ק(תולדתו קרויה עליו [תירה אסור י ב� ב"לר

 רק אסור בחומ� סיתווניות) ענבי� רעי�(לחכמי� בתראי הנודר מסיתווניות 

 :) כג�. כב(' הלכה ח
  מותר בהנקראי� בֵש� לוויי או ֵש� אחר
סת� ' שמ� וכו, הנודר מיי�

, עולשי שדה חשיבי אוכל, ירקות שדה=  בשביעית סת� ירקות 
ל "לפני שהתיר רבי להביא ירקות חו
 אי� מעברי� שנה שביעית

חזקיה ביקש כפרה על שעיבר השנה בניס� ; אלישע לא עיבר שנה בשני רעבו� כדי שיאכלו מ� החדש{
או מפני הטומאה שמצאו גלגולתו של ארנו� תחת המזבח או שהשיא ישראל לעשות פסח שני שלא 

 }לא הודו' דברי� הודו לו חכמי� ועל ג' על ג; יצא ידי טהרת הקדשלא , כדי�



חשש אונס (מפני הדחק [ה מיד "אלא אחר ר] שלא ישתכח; אולי ישתנה[ה "אי� מעייני� לעבר השנה קוד� ר

 ]'כי מציו� וכו[י "ד בא"ל כשיש ב"ולא בחו, ולכתחלה לא בגליל] )כ"אח

 א"ח ניס� ותשרי לא הזדמ� ביו� ל"לעול� ר

 ] אלה ה� מועדי) בזמנ� (אות�אשר תקראו [ב "ט או ל"אי� מקדשי� החודש ביו� כ

מעברי� כדי שאלו שהגיעו לנהר , )שיעשו קרב� פסח בטהרה(תנאי� א� מעברי� שנה מפני הטומאה ' מח
 ] שיעשו� כל ישראל
אל בני ישראל ' מועדי ה[פרת יכולי� לבא לעשות פסחיה� 

חביבה עלי כת קטנה ; י"פ קביעת א"י ב� בתירה רכב סוס להודיע� ע"ל ור"חנניה עיבר השנה בחו{
רב הושעיא הזהיר עידי החודש על ; )שרי�/חברי�(החרש והמסגר ; ל"י מסנהדרי� גדולה שבחו"בא

 }ד"י עיבור ב" בתולי� חוזרי� עפ
לקל גומר עלי ; הקלקולי� א� ישקרו

 .) כד�: כג(א " י�' הלכה ט
 , הנודר מגריסי� אסור במקפה שרובה גריסי�

 ]סת�" מקפה" נקרא �מ "פ, "מקפה של גריסי�" נקרא �ע "ק[יוסי מתיר ' ור
 יוסי מתיר' ור, ]לטעמא עביד בכל מקפה[הנודר ממקפה מותר בגריסי� ואסור בשו� 

 ]נקרא על ש� הבשמי�[יוסי מותר בקונדיטו� ' הנודר מיי� לר

 יוסי מתיר' ור, )�טיגו� בקמח עדשי(הנודר מעדשי� אסור באשישי� 

  חיי�
גריסי� , מבושלי�= גריס , לכוס= חטי� , ]לשו� בני אד�[פת = חטה 
 י בברייתא להיפ�"שלנו לר' לגי

 
 



 ז הנודר מ� הירק"פ

 :) כד�. כד('  ב�' הלכה א
 )שעליו ארוכי�אלא יוונית ] (אינו נאכל חי; פרי הוא[לרבנ� אי� דלעת מצרית בכלל ירק 

 )ע רק משו� דמימל� שליח עליה"יוחנ� לר' לר(ע בכלל ירק "לר

 ]שליח צרי� לימל�[ג א� ראש רגלי� קנה כבד ועופות "לרשב, דגי� וחגבי� לאו בכלל בשר

 הנודר מ� הטפל מותר בעיקר

 ]יש לו גור�[יבש בכלל ירק חו� מפול המצרי יבש 

 פרי האדמה והע� בכלל פירות

 גדיי� גוזלי� וחלב בכלל גידולי שנה ולא פירות השנה

 יי� בלשו� תורה, א"מיני מתיקה בלשו� בנ= תירוש 

 ; ]ר�דג� הא[מ "כל דמידג� לר, מיני� לחכמי�' ה= דג� ; מיני�' ה= תבואה 
 לחכמי� מכל ע "לק, מיני�' מ מה" לר�ובמקו� שעושי� מכל המיני� , מחטי� ושעורי�= פת 

 .) כה�: כד('  ה�' הלכה ג
 , שרגילי� להתכסות= כסות 

 , ) איזור�מ "לפ,  של עור�ע "ק(כל מיני חו� מפיסקייה ופונדא = מלבוש 
 ,  לשו� ראשו� או אחרו� אי תפוס�מ "פ( ספק �לבוש שאיני מתכסה /כסות שאיני לובש

 ) אולי שניה��ע "   ק      

 ,  כוונת הנודר לַמה שדרכו להתכסות�צמר היוצא מעור 
  אסור רק במה שפירש�וכשהדר� בשניה� 

 י בטע� והזיע כוונתו להפשלה"לר, לבישה= פשת� עולה עלי /צמר

 וחכמי� חולקי�, )אלא בכפרי�(מ אי� עלייה בכלל בית בעיר "לר

וחכמי� , )מסרגי� על גו� הארוכות( בכלל מטה )קושרי� רצועות לרצועות שבחורי הארוכות(� דרגש מ אי"לר
 חולקי�

 שומט הרצועות) 'להל(ש ב� אלעזר "לר, בבית �בל זוק� דרגש על צידה
  שומט הנקליטי� ודיו�מטה ע� נקליטי� 

 :) כה�. כה(א " י�' הלכה ו
 בית= מ� מאג� ולפני� ; א" בנ כעיר א� בלשו�)אמה' בתי� תו� ע(עיבור 

 , וגידוליה�] מדרבנ�[ אסור בחילופיה� �מעשה ידיי� /קונ� פירות אלו
 גידולי�'  מותר חו� מאי� זרעו כלה עד ג�שאיני אוכל    

 ,  מותר  לאחר הפסח�מה שאת עושה איני אוכל עד הפסח 
   אסור לעול��מה שאת עושה עד הפסח איני אוכל 

 ]שמא תיאסר למפרע[ אסורה עד פסח �לכי עד החג אסרה עד הפסח א� ת

 
 



 ח קונ� יי�"פ

 :) כו: כה(' הלכה א
 , ט"עד כ= חודש זה , שביעית/ג� שבת= שבוע זו /שבת, עד שתחש�= היו� 

 ]א כ�"ד נדרי� כלשו� תורה או א� לשו� בנ"אי כמ' מח[מעת לעת = שבוע אחד /יו� 

 עד תשרי א� בשנה מעוברת= השנה 

 ]עד חצות כתענית[שעות ' אסור להתענות בשבת עד ו

 כבר אכל היו�' עות אפימתעני� ש

  לא יאכל עוד�נדר יו� זה ,  איבד תעניתו�נדר להתענות יו� אחד ואכל ובלע כזית 

 לא איבד תעניתו, מותר בדמאי, )בשלא נמאס(אינו גזל , צ ברכה" א�טוע� ופולט 

  אסור לאכול בלילה�נדר כתענית ציבור 

  ,מכת מרדותט אוכל ולוקה " בשבת ויו�נדר להתענות לזמ� 
 א� מתענה ואינו משלי� או אוכל ולוקה' ימי מגילת תענית לפני שבטלה וחנוכה ופורי� מח

 } צומות300/900זעירא ' ר, ג ערב שבת"אבו� ערב סוכות וי' ר, ה"יונת� צ� ערב ר' ר{

 .) כז: כו('  ג' הלכה ב
 כ באי� זמנו קבוע"משא, עד שיצא= עד שיהא , עד שיגיע= עד הפסח 

  �] שיפנה[יוסי ' שיצא לר, ]אינו מעייל לספיקא[מ "יגיע לרש= עד לפני 
 , יוחנ� וברייתא איפו�' לר
 בפרוס הפסח' ומח] "לפני "�מ "פ,  דחייב לשתות יי��ע "ק[ע מותר "אבי� בפסח לכו' לר

 ]יכול לדחותו[ ספק אי כזמנו קבוע או לא �קבע זמ� למשתה בנו 

 .) כח. כז('  ו' הלכה ד
 � , משיקפלו המחצלאות= עד שיעבור , כניסי� הרבה תאני� בסלי�שמ= עד הקי

  לפי מקו� שנדר�עד הקציר 

 }י שעושה משא צימוקי�"אי� מקו� בא{

יוסי רק בדבר התלוי בגשמי� ' לרמ "לפ, ג"ק דרשב"וג� תרד גש� לת, רביעה שנייה= עד הגשמי� 
 מ"שלישית לפ/ע" ראשונה לקרביעה= עד הגש� , צרי� שג� תרד

 י"שיעבור פסח לר, מ"שיצא ניס� לר=  שיפסקו עד

 � מ אחד"לפ', גזירי� או גזיר א'  ספק אי ב�הרי עלי ע

  לשוכר�כ המשכיר לשנה ונתעברה "כ נתעברה מותר בחודש העיבור משא"הנודר לשנה ואח

 ")  'אדר ת "�י "ר(וכותבי� בשני אדר תניי� , אדר ראשו�= סת� אדר 
  למשכיר�כ "עברה אח, בכבר עיברו יחלוקו �'  המשכיר עד אדר במ"לפ

 :) כח. כח('  ט' הלכה ז
 , כ"וכ� בשר עד ערב יו, ]נתכוו� עד שדר� לשתות[ליל פסח =   קונ� יי� עד שיהא פסח �י "ר

 יוסי שו� עד ליל שבת' ולר

] ודרבסת� אומרי� שג� המדיר כיוו� לכבוד המ[ לחכמי� יכול המודר לומר זהו כבודי �נדר על תנאי 
 כ פירש המדיר כ�"מ חולק אא"ור

ג כשאי� העיכוב ממנו "רשב) [רציתי לבדוק מה בלב�(לחכמי� יכול המדיר לומר כאילו התקבלתי 
 מ חולק"ור]  כפתח לנדרו�ע "לכו; כאילו נתקיי�

  כוונתו לאישות�י המדיר אשה שמגרש או שמפצירי� לו לשאת "לר

מ כוונתו "לפ, ]לא הוציא מאכל פיו[ע מותר לאכול "לק(] � לאכילהנתכוו[מסרב שיאכל עמו ונדר מביתו מותר 
 )לאותו סעודה



 ט רבי אליעזר"פ

 :) כט: כח(' הלכה א
 )לחכמי� רק בנדר שבינו לאביו] (לא ישקר[א פותחי
 בכבוד אביו ואמו "לר

 ] א יפתח לעצמו ולא יל� לחכ�"כ[בכבוד המקו� , בכבוד רבו, אבל לא במיתת�
 ]א� צדקת מה תת
 לו[בבי
 אד� למקו� ' ואפי

 }כדוקר בלבו, ז"כבונה במה לע, ר על צוארוהנודר כנות
 קול, ז"השומע ליצרו כאילו עובד ע{

 ]מצוי שיתחרט ואינו נולד[יוחנ
 פתח בחרטה לחוד ' ר

 מ פותחי
 בצער מחכ� להנודר "לר

 }כשלא רצה לדו
 אמר שעיניו כהות, קיי� נדרו שהותר' ירמי' ר; מ מלמדת לי דעה"מקלו של ר{

 ]משועבד לזו
[ לא חל �הנאתי על אבא 

 .) ל: כט('  ג' הלכה ב
 ]ל� שוב מצרי� כי מתו כל האנשי�[א פותחי
 בנולד "לר

ק "אילו ידעת� שניבאו בזמ
 ביהמ(בנשאו ונתנו בדבר , נולד= ק עתיד ליחרב "אילו ידעת� שביהמ
 הילא כנולד' לר, זעירא לאו כנולד'  לר�) שעתיד ליחרב

 שמישקדוש משעת ת= ת "ס/נ"מטפחת הנעשה לש� חולי
 והקדיש לביהכ/תיבה/בית

 , )]צ חכ�"וא(כתנאי ; נדר טעות[ אינו כנולד �שאביה רע וכבר מת ' קונ� וכו
 מ חולקי"ש חכמי� דר"הרא' לגי

 :) לא. ל('  ט' הלכה ד
שבתו� הזמ
 יש שבתות , שעלי� לפרוע כל כתובתה', פותחי
 באילו היית יודע שאתה עובר על וכו

 )י ב
 בתירה רק עצמו"ולר(בכבוד עצמו ובניו , )והותר כולו(ט "ויו

 זה ספר תולדות אד� �ב
 עזאי ,  ואהבת לרע� כמו� כלל גדול בתורה�ע "ר;  כנוק� ידו בידו�נקמה {
 }רב קילל עשיר המתגאה והעני; כלל גדול מזה' וכו

 ]מצויה[שמא יעני לאו נולד 

  א� יש לושישל� כתובתה ממטלטלי
 ואי
 כופי
 ואי
 משביעי
) ולא ליורשיו(ד אמרי� לבעל "ב

  ממנו ולמטה מותרי
�והותר אחד ) ז"ותלא
 זב(הדיר לזה ולזה ולזה 

 א" צרי� פתח לכ� )ולחכמי� לזה קרב ולזה ולזה( לזה קרב
 ולזה קרב
 ש"לר

  בטל מקצתו ולא בטל כולו�אילו היה מעמיד דברו אלא שהיה ַמתנה שאינו נודר מ
 הטובי� 

 ]בידו ליפותה[כעורה ונעשית יפה ' ישמעאל אפי' לר, טעותק הדיר כעורה והיתה יפה הוי נדר "לת

אי
 תכשיט נאה אלא , שאול האכיל נשות הולכי מלחמה; ישמעאל עשה לענייה עי
 וש
 של זהב' ר{

 }סנהדריות האכילו חבירי� ומקלס חכ� שאמר טע� הלכה; על גו� מעוד

 

 



 י נערה מאורסה"פ

 : ) לג: לא('  ד' הלכה א
 בי� איש לאשתו בי� אב �א "לר; א� היו תהיה לאישו[נדרי נערה המאורסה בעי הפרת האב והבעל 

 ]בי� איש לאשתו בי� אב לבתו[ולא נדרי� שבינה לאחרי� ] ונדריה עליה[בקודמי� ' ואפי] לבתו

ז בנערה המאורסה "לרידב(בקודמי� שנדרה משבגרה ' ואפי] וא� היו תהיה[א ארוס מפר נדרי בוגרת "לר

 ]ונדריה עליה [)שנדרה ובגרה

לחכמי� , )וא� קיי� חלק הבעל אינה לוקה(ש האב צרי� להפר חלק הארוס " לב�הפר האב ומת הארוס 
  ]קליש ולא נתרוק�[א לו להפר "ה א"לב, מופר

' ק'  אפי�היו תהיה [בו ביו�  בשמע ונתארסה כשלא שמע הראשו� אוובעל האחרו� יכול להפר 
  ]הויות

 מת האב לא נתרוקנה לבעל,  אינו מופר�קיי� הארוס 

 , ]מיגז גייז[ לוקה �הפר רק הבעל ועברה 
 , ש ספק"לב, ה לוקה" לבע"לק �הפר רק האב 

 ה אינה לוקה"לב, לחכמי� ספק, ש לוקה" לבמ"לפ    

  בי� בנדריה הקודמי� בי� משנתארסה�ל מת האב לא נתרוקנה לבע, מת הבעל נתרוקנה רשות לאב

 ח שלפני נישואי� האב והארוס מפירי� כל נדריה"דר� ת

 , ]נודרת על דעתו) [אב שמזי� נשואה, ארוס המזי�(א הנות� מזונות מפר "לר
 ]תלוי בהכנסה לרשותו[וחכמי� חולקי� 

 :) לד: לג('  ז' הלכה ה
  �יבמה בעלת מאמר 

 ] לגמור זכות הפרתו'מדאו ומאמר קונה �נויה משמי� ק[א אביה ויב� מפירי� "לר
 ]ואי� ברירהיש לאחרי� בה רשות [' ולא ב] זיקה ככנוסה[יהושע ביב� אחד ' לר
 ע"ק' לגיוספק א� האב לחוד מפר ] אי� מאמר קונה, אי� זיקה ככנוסה[ע היב� לא יפר "לר

נת� גט א� מת מחולי זה , בנו קט�ביעוד ל, ונתארסה לשני'  בקידושי� מעכשיו ועד ל�ספק מי מפר 
מ"לפקידשה חרש או שוטה , ע"לקוניסת לשני 

 

 ]קיו� בטעות[ לא קיי� �קיי� כל נדריה להבא 

 ]ו מנדרי עצמו שמבטל להבא"ק, ו דעדיי� לא חלו"ק[א מופר " לר�הפרה להבא 
 ] את הבא לכלל הק��היקש אישה יקימנו ואישה יפרנו [וחכמי� חולקי�   

 :) לה: לד(' הלכה ח
 ]ביו� שמעו[לרבנ� מפר עד שתחש� 

 ]מיו� אל יו�[ש מעת לעת "אלעזר בר' י ור"יוסי בר' לר

 ,  משלימי� לו עד שתחש� יו� שחזר לרבנ��נשתתק וחזר לדיבורו 
)מ חולק"ופ(ד שעות "י עד כ" לריברע"ולק    

 

 ופר לעול� מ�מופר עד המנחה ; הפרה עד מנחה/ איננו קיו��מוק� ל� במנחה /מופר

]אפשר למחר[ונשאלי� רק לצור� שבת , )י רק בנדר בתחלת שבת"לריבר(מפר שלא לצור� שבת 
 

 לא מהני) בטל, הפר(וזק� בלשו� הפרה ) אי� כא� נדר(בעל בלשו� התרה 

 ספק א� נשאלי� על ההק� 

 )חייא איפו�' ולר, י וחכמי�"ר' מח(ספק א� בעל מתיר נדרי אשתו בינה לאחרי� 

 והדייני� )ז עד כדי אמירת אי� כא� נדר"לרידב (והשואל עומד, י מתורגמ�"ע, רי� א� בלילההתרת נד
 א א� בעמידה"ויושבי� וי)  בטלית�וכשצרי� עיו� למצא פתח (עטופי� 

 ]ועמדו שני האנשי�[השואל הלכות ואגדות צרי� לעמוד 



 מו�צ ס"מומחה א, הדיוטת היודעי� לפתוח מתירי� א� במקו� שיש מומחה' ג

 או רק לכול� והראוי לכל) מומי בכורות/כתמי�/נדרי�/לדו�(א� ממני� זק� לדברי� יחידי� ' מח

 ממני� א� לזמ� מסוי�

 

 



 א אלו נדרי�"פי

 :) לז�: לה('  ב�' הלכה א
 ]הוקש לבעל[ וא לאב )להפר לעצמו(הפרה רק בעינוי נפש ובינו לבינה 

 יוחנ� חולק' ור, יוסי אי� הפרה או התרה לשבועה' ל ור"לר

 הילא א קישוט' זעירא רק קונ� פירות העול� ולר'  לר�יוסי ' לר, לרבנ� רחיצה וקישוט: עינוי נפש

 יוחנ� ב� נורי לעול�' יוסי ור' לר, פרת בינו לבינה לזמ� שהיא עמולרבנ� ה

  �מ בקונ� הנאת גופי עלי� א� ארח� לכשאצא מרשות� "נ
 יוסי לכשתצא אינו בינו לבינה ואינו מפיר' לר, לרבנ� הוי עינוי נפש ויפר

 יוסי חד יומא לאו ניוול' מ לר"לפ �אתקשט היו� לא ארח� לעול� /מ בא� ארח�"או נ

 > )] ולא רחיצת�(חיי נפש [יוסי כביסת� ' לר>  שתיית בני העיר �שימוש מעיי� העיר 
 בהמת�> ] כ מגרשיה סביבותיה" ואח�תהיינה הערי� האלה [שתיית אחרי� 

  יביא ממדינה אחרת�קונ� פירות מדינה זו 

 ברשות הרבי� לפניה� �מ "פ, ]כוונתה לנראי�[ באוצר טמו� �ע "ק( מותרת בפירות בסידקי �קונ� פירות העול� 

 )"]אלו"דלא דאמרה [

 ]שמא יביאו[נדרה ממי� שאינו במדינתה הוי עינוי נפש 

 , ]א� לא תסגי[ לחברייא הוי עינוי נפש שלה �נדרה מחתיכה רעה ויש יפה 
 ]היא אוכלת כל היפה [)בינו לבינה(הילא עינוי נפש שלו ' זעירא ור' לר   

 , ]שמא תצטר� לו[ לרבנ� יפר �נדרה מאד� אחד 
  חנווני שמקיפו או שנות� לו סחורה טובה�יוסי אינו מפר אלא בודאי עינוי '  לר  

 :) לח�: לז('  ד�' הלכה ג
  ]עזיבה[ ומתנת עניי� ]לאו בכלל בריות[מותרת משל בעלה [ אינו מפר יוסי' לר �נדרה הנאה מבריות 

 )]]נתינת בעלי�[ולא מעשר עני (

 , ]לו יהיה[ טובת הנאה ממו� יוסי ב� חנינא' לר
 ]י" לא יחללו קדשי בנ�' מדאו; נראה כמסייע בבית הגרנות[אבל אסור לכה� לתת 

 ] נראה כמוכר; יתנ� למי שירצה= לו יהיה [יוחנ� לאו ממו� ' לר
 אלא שמותר לישראל לשל� שית� כולו לנכדו כה� כשבלאו הכי היה נות� לו מחצה

 ח בשאינו רוצה לית� כלל"יוסי ב'  לר�על כרחו המדיר כל כהני� ולוי� יטלו ב

 יוחנ� הסנדלר חולי�' מ הקדש ולר"והמ�תר לר,  עושה ואוכלת�המקדיש מעשה ידי אשתו 

 , ומ�תר תחת מזונות, י תחת מעה"מ מע" לר�במעלה לה מזונות ולא מעה ' ל מח"לר
 )יוחנ� חולק' ור(י הסנדלר המ�תר לעול� שלה "ולר

 בהותירה לאחר מיתתה א� מקדיש דבר שלא בא לעול�' נו מעלה מזונות ומחיוחנ� באי' לר

 , ]משועבדת במעלה מזונות[צ להפר "ק א" לת�הדירה את בעלה 
 ]יוחנ�' לרבאסרה מלעשות מ�תר , ל"י הסנדלר שזה שלה לר"כר �שמא יהנה מהעדפה [ע יפר "      לר
 )]אבל  יכולה ליזהר שלא תעדי] (קניטתו ולא ת�לכשיגרשנה [יוחנ� ב� נורי יפר '       לר

 .) לט�: לח('  ח�' הלכה ה
  לאיזה אשה ולאיזה נדר) או לקיי��מ "פ(צרי� כוונה להפר 

 , ] ממנו�יקימנו [ כולו קיי� �למשנתנו קיו� או שתיקה למקצת נדר 
 תנאי�' ד' ותלוי במח, ] כולו�יפרנו [הפר במקצת אינו מופר 

  � 'לאחר ל ועוד ענב קונ� תאנה שאיני טועמת
 ]בתר שעת חלות[נדרי� ' ישמעאל ב' לר, ]בתר שעה שנודר[' ע הוי נדר א"לר

 ,  יפר ביו� שנודע�אינו יודע שיכול להפר 



 לחכמי� יפר, ]היה לו להפר והוא רוצה עילה לגרש נדרנית[מ לא יפר " לר�אינו יודע שזה נדר 

אלא מה שאת נושאת , ]מ דידה כידו"כר[ות בו מ שאי� לבעל� ול� רש"המודר מחתנו ית� לבתו ע
 ונותנת בפי�

 :) לט�. לט(א " י�' הלכה ט
 ישמעאל בשעת חלות' לר, ]יקו� עליה' אלמנה וגרושה וכו[ע רק בעלה שבשעת נדרה מפר "לר

  אינו מפרכ שמע"ואחנדרה נתגרשה והחזירה 

מ ספק" לפ,ישמעאל דיפר'  מודה רע"לק �ושמע בעלה וגירשה והחזירה ' הריני נזירה לאחר ל
 

  נדריה� קיימי��י א קטנה משנכנסה לחופה "ולר, בוגרת, יתומה בחיי האב, יתומה

 ] דעדיי� לא חל�מ "לפ[נת� לא יפר '  לר�נודרת מאביה א� היא עושה לבעלה 

 הילא עינוי נפש שלה' זעירא ור' לר; )גנאי שנאסרת על ידו( עינוי נפש שלו �חברייא [לחכמי� יפר 
 ])ע בינו ובינה"לק(

 .) מ�: לט(ב "הלכה י
 : מחשש שקר חזרו לומר�משנה אחרונה 

] לאו כל כמינה להפסידו[שאשת כה� אינה נאמנת שנאנסה ומותרת בתרומה א� באת לאסור עצמה ) 1
 , ואסורה בתרומה א� חשבה להתיר עצמה

 , יעשו סעודה להתפייס)אינו משמש(האומרת שמי� ביני לבני� ) 2
 , אומרת נטולה אני מיהודי� יפר חלקו וכשנתגרשה אסורה ליהודי�ה) 3

 וא� לא הפר אי� לה כתובה

אבל בנטולה אני ] (הוא גר�[י א� אי אפשי בנזירה ית� כתובה "מ ור" לר�נדרה בנזיר ושמע ולא הפר 
 , ]) ולמה נדרהאי� מצוה[מיהודי� היא גרמה 

 )ל להפר"לה מיהודי� למשנה ראשונה דהוושאני נטו] (היא גרמה[ש חולקי� "יוסי ור' ור

 

 הדר� על� מסכת נדרי�
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