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  .סג �ד נדרי�

  ? היורה� זמ� רביעה או האיזה

  

   �הבכירה   
  לשאול ות� טל ומטר

לנדרי� �בינונית 
1

   �אחרונה / אפילה   
להתענות א� לא ירדו
2

  

  ז חשו�"י  חשו�' ז  חשו�' ג  מאיר ' לר

  ג חשו�"כ  ז חשו�"י  חשו�' ז  יהודה' לר

ג"רשבויוסי ' לר
3

  כסליו' א  ג חשו�"כ  ז חשו�"י  

  

  ?ונתעברה השנה מה הדי�, בלשונות דלהל�� יי� שאיני טוע� האומר קונ

  

  "שנה אחת מיו� זה"  "שנה אחת" "שנה זו", "השנה"  

אסור בה ובעיבורה א"לרשב
4

ב חודש"אסור י  
5

ב חודש"אסור י  
6

  

אסור בה ובעיבורה  אסור בה ובעיבורה  �"לר
7

  ג חודש"אסור י: נדר קוד� העיבור 
  דשב חו"אסור י: נדר אחר העיבור

  

  ?ונתעברה השנה מה הדי�, המשכיר בית לחברו בלשונות דלהל�

  

  "שנה אחת מיו� זה"  "שנה אחת" "שנה זו", "השנה"  

נתעברה לשוכר א"לרשב
8

נתעברה למשכיר  
9

  נתעברה למשכיר 

נתעברה לשוכר  נתעברה לשוכר  �"לר
1

נתעבר לשוכר:  קוד� העיבורהשכיר  
2

  
  נתעבר למשכיר:  אחר העיבורהשכיר

                                                           

1
 . יה אסור באותו דבר שנדר על עצמו עד רביעה שנ�" עד הגשמי	"כגו� שאמר  

2
 .פע	 אחת היו היחידי	 מתעני	 שני חמישי ושני' א	 לא ירדו גשמי	 עד אז אפי, כלומר 

3
' ג אומר שא	 ירדו גשמי	 שבעה ימי	 רצופי	 זה אחר זה יהיו פעמי	 שתוכל למנות בה	 לג"רשב 

ז עד "ירדו מיא	 , ובאופ� זה. כסליו' ג וא"ז כ"יוסי שהזמני	 ה	 י' וזה יתכ� רק לפי דעת ר, ל"רביעות הנ
  . ימי	' ח כסליו יש ז"ג עד ר"או א	 ירדו מכ, ימי	' ג הרי יש ז"כ
4

 אמרינ� שאסור עד �ה של שנה זו "והנה עיקר חידוש זה הוא דוקא בנודר בר, ג חודש"כלומר שאסור י 
 אינו אסור אלא עד �אכ� א	 נדר באמצע השנה , ב חודש"שהוא שנה מעוברת ולא רק י' ה הבא אפי"ר
 .הוא עוד מספר מועט של חדשי	'  אפי�  הבא ה"ר

5
דהג	 שהשנה שנדר בה היא שנה מעוברת כיו� שיכול שלא לקיי	 את נדרו בשנה זו המעוברת אלא  

א	 מקיי	 ' ולכ� אפי,  הרי שלא הוקבע נדרו לשנה זו�) הג	 שיעבור בבל תאחר(בשנה אחרת פשוטה 
 . אי� חודש העיבור בכלל�נדרו בשנה זו 

6
 קרא  אתאאמרינ� שאלמלא,  שמוכר מיו	 זה�דהרי גבי בתי ערי חומה , א ראיה לזה"והביא הרשב 

  .ב חודש"לרבות את חודש העיבור היה מונה רק י
7

ולפיכ� , דבסת	 ודאי כוונת הנודר על שנה זו כשאמר שנה אחת, "כשנה זו"� שחוכ� בזה לדו� "כתב הר 
  .אסור בה ובעיבורה

8
הכוונה היא לכל השנה עד " או שנה זו" "השנה" דהרי כשאומר � ה הבא "ש	 רק ברכיו� שיוצא מ', פי 
, ג חודש"אכ� המציאות שיהיה לשוכר בה י. ויח השוכרוהר �ה "ולכ� א	 נתעברה השנה ונתרחק ר. ה"ר

, גחודש שלמי	"כ אי� לו י"אבל א	 שכר אח,  שאז הוא גר ש	 כל השנה�ה "היא רק א	 שכר ביו	 ר
 .ה"ברדהרי יוצא 

9
  .שהיא שנה מעוברת' אפי, ב חודש שלמי	"דאי� השוכר דר בה אלא י', פי 
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  .רי� ד� סגנד

  ? איזה הוא סת� חודש אדר�בשנה מעוברת 

  

  יהודה' אליבא דר  מאיר' אליבא דר  

  , אדר השני  בידוע שנתעברה השנה
   אדר ראשו��ובראשו� כותב 

  ,אדר הראשו�
   אדר שני �ובשני כותב 

אדר הראשו�  בלא ידוע שנתעברה השנה
3

  

  

  :נדרי� ד� סג

  ?ולא כדלהל�הא� מפרשי� את כוונתו לק, הנודר בסת�

  

במלתא דמוכח כגו� שהיו מסרבי� בו  
4

בנודר מ� היי� או מ� השו� 
5

  

  אי� מפרשי� לקולא:�"לרמב  מפרשי� לקולא  לרבנ�
   מפרשי� לקולא:ה"להרא

  מפרשי� לקולא  מפרשי� לקולא יוסי' יהודה ובנו ר' לר

  

                                                                                                                                                                                                   

1
שנה "� שמסתבר לגבי נדרי� לדו� "אבל לכאורה כיו� שכתב הר, � לא כתב די� זה בפירוש"הר 

  .כ ג� לעני� שכירות הוא כ�"א, "שנה זו"כ" אחת
2

  .ג חודש"ודר ש� י 
3

עד סו� "וכ� ,  שהכוונה עד אדר הראשו��"  אדרעד ראש"כ� פירש אביי את משנתנו שאמרה  
מ שאמר לגבי "דהיינו ג� אליבא דר, ע"שהיא אליבא דכו,  הכוונה עד סו� אדר הראשו��" אדר

כא� כשלא יודע עדיי� מעיבור השנה ודאי כוונתו לאדר ,  אדר שני�כותב שטר דסת� אדר 
  . הראשו�

4
מפרשי� שאי� כוונתו אלא לש� אישות , הנאה ונדר ממנה � כגו� שהפצירו בו שישא בת אחותו 

', ואמר קונ� לבית� שאני נכנס וכו, וכ� הפציר בו חברו שיאכל אצלו. ולא שנתכוו� לידור לגמרי
 .כוונתו רק לשו� אכילה ושתיה

5
והנידו� הא� כיו� , והיה לנו לאסור אותו ביי� כל הפסח, דסת� לשו� נדרו משמע עד שיצא הפסח 

כגו� שאומר , או בחידוש יותר גדול. יי� בליל פסח כוונתו היא עד שיגיע הפסחשיש מצוה לשתות 
והנידו� דכיו� שיש , שג� בפשטות הכוונה עד שיצא שבת, קונ� שו� שאני טוע� עד שתהיה שבת

וכא� הוא . הא� אומדי� אותו בכ� שנתכוו� עד שתבוא שבת, תקנת עזרא לאכול שו� בליל שבת
שיש לדו� הא� אומדי� אותו , ולא מצוה גמורה,  שהוא רק תקנה בעלמא'דאפי, חידוש יותר גדול

 .בזה או לא


