
           
 
 
 
 
 
 

 

                                                                                                       

        """"תתתת""""מדרשית הדף היומי פמדרשית הדף היומי פמדרשית הדף היומי פמדרשית הדף היומי פ""""י י י י """"ל על על על ע""""יויויויוהיומי היומי היומי היומי עלון יומי ללומדי הדף עלון יומי ללומדי הדף עלון יומי ללומדי הדף עלון יומי ללומדי הדף 
 ל" זאשר אנטשילאשר אנטשילאשר אנטשילאשר אנטשילר "ה בת הר" עגיטל מלכהגיטל מלכהגיטל מלכהגיטל מלכהנ "לע

        

                         ''''ההההדף דף דף דף     ����        נדריםנדריםנדריםנדריםמסכת מסכת מסכת מסכת     

        עיונים על הדףעיונים על הדףעיונים על הדףעיונים על הדף
  

            ????""""ידות נדריםידות נדריםידות נדריםידות נדרים""""איך פועל דין איך פועל דין איך פועל דין איך פועל דין 
מ לאסור "כאשר אדם לא הוציא מפיו לשון ברורה כל הצורך ע', בגממבואר 

ן "שביארו הר', כפי שכבר הבאנו בדף ב. נדרים" ידות" דנים אנו בדיני ,דבר
 ואדם) ידית(יש לו בית יד , כמו שלצורך אחיזת הכלי, "ידות"מה הכוונה , ש"והרא

אלא הוא מחזיק בעצמותו של , לא אומרים שהוא מחזיק בידית, שאוחז בידית
ידות "כך אף העניין ב, הכלי והידית היא המסייעת לו לאחוז בגופו של כלי

  . אולם זה מועיל בתורת יד, אמת שלא אמר כצורת הנדר המקורית". נדרים
 ,ידות נזירותידות נדרים מ'  שלמדה הגמ,אמת. כ צריך להבין איך זה מועיל"א

 ,כ יש כלל"הרי בסה, אולם איך מתייחסים לנדרו. 'וכו" נזיר להזיר"בהיקש של 
איך . כדי לידור צריך שיהיה מוכח כוונת ליבו.  צריך לבטא בשפתיו,שכדי לידור

  ".יד"הדברים האלה עולים ביחד עם המושג 
וידות ", ל"זו" ידות נדרים" מבאר את ההגדרה בדין )ה כל כנויי"ד. 'ב(ן בדף "הר

נדרים הוא שמתחיל במקצת דבורו של נדר אלא שאינו גומר אותו ואותו מקצת 
כדי לידור , ן כך"מבואר בר. ל"עכ". הדבור הוי כאלו נודר כל השלמות הדבור

ובלא להיכנס עתה לנידון (, צריך אדם ליצור נדר כפי שאמרה תורה בפרשת נדרים
שיטות ' ן שכתב ג"בשיטת הר. 'וג' זה בדף במהו נדר האמור בתורה שהארכנו כבר בטור 

ככר זה אסורה עלי " צריך לומר , כדי ליצור נדר שלם, לצורך הענין).ש"ייע. בדבר
היינו שמתחיל מקצת , "יד"י "אולם נתנה תורה כח ליצור נדר אף ע". באכילה

ואותו מקצת הדבור הוי "ן "אומר הר? מדוע. זה נדר". ככר עלי"דבורו ואומר 
חלק ממילה יכול להוות מילה אף , ביאור הדבר, "כאילו נודר כל השלמות הדבור

 לא .וכאילו אמר מילים ברורות ומשפט ארוך בדיוק לפי דקדוקי נדרים. שלמה
'  ודוגמ.וזה נחשב כאילו אמר את הכל, מספיק קיצור, צריך שיאמר את הכל

אותו מקצת הדבור הוי "כי ". דוגמה"וברור שהכוונה למילה " 'דוגמ"כתבנו . לדבר
  .ן"כך היא הבנת הר".  הדבורכאילו נודר כל השלמות של

וכך הנך ידות אינו גומר דבריו לפרש ", ל" ז)שם בצד הגליון(, ש"מאידך דעת הרא
הנדר אלא התחלה בעלמא ומתוכן ניכר שדעתו לידור ומחשבינן ליה כאילו גמר 

 ומתוך דבריו אנו היות, מה שמועיל יד לנדרים, ש"נראה בדברי הרא. ל"עכ". דבריו
אז עתה מתייחסים אל הדבר כאילו הוא , וניין לאסור על עצמויודעים שהוא מע

אולם אנו , אלא חייבים את כל הנדר, לא מספיק קיצורי דרך. ואמר את הכל, נדר
  .יודעים שכך היא כוונתו

ומועיל , ן האם יד הכוונה שבאמת אמר רק קיצר"ש והר"היינו שנחלקו הרא
אמנם או ש. ן"כך שיטת הר ,קיצור דברים ולא צריך את כל האמירה של הנדר

אבל ,  אולם כיון שיודעים אנו שבא לאסור נחשב כביכול שאמר,בפועל לא אמר
ש בהמשך דבריו מביא את דברי "הראאמנם (. מתייחסים שכאילו אמר את הכל

כ מה שמועיל יד כיון שמתייחסים לאמירתו "וא, שמואל שגמר בליבו צריך שיוציא בשפתיו
אלא מחמת שיש הלכה . מועיל קיצורן ש"ולם אין כוונתו כדברי הר א.כאילו הוציא בשפתיו

בזה ' ועי.  על כל דבריוזה מועיל כמו שהיה ביטוי שפתים, בנדרים שצריך ביטוי שפתיים
  ?מ"היכן הנפק )בקרן אורה ועוד

  ????אוסר במשא ומתןאוסר במשא ומתןאוסר במשא ומתןאוסר במשא ומתן, , , , """"ופרשני ממךופרשני ממךופרשני ממךופרשני ממךממממ""""האם האם האם האם 
מפורשני "מחמת דיני ידות בנדרים אם אמר , בדברי שמואל', למסקנת הגמ

האם בא לאסור או שכל כוונתו שיהיה אסור במשא , לא ברור מה כוונתו" ממך
שלא , "מרוחקני ממך. "שלא ידבר עמו, "מודרני ממך"וכן על זה הדרך ב. ומתן

  . אמותיו' יהיה בד
נכון שלדעת שמואל מחמת הלכות ידות נדרים לשונות , אליבא דאמת, מה הדין

מודרני ממך  ",ר איסור צריך לומר את המשפט וכדי ליצו,הללו לא מספיקים
 או ,"ממך מודרני ",את החלק הראשון בלבדאולם אם יאמר ". שאני אוכל לך

כ יש לזה "הרי בסה, פ בענין שאמר"האם נאסור אותו לכה', וכו" פרשני ממךומ"
אמנם כאמור זה לא . ' כלפי הדיבור עמו וכו,משמעות איסור כלפי המשא והמתן

  . אולי נאסור, מבטאאולם למה שזה כן, "איסור הנאה "מספיק ליצור
שהיות וזה ידים שאינם , ן" וכך היא דעת הר,'שיטה א. דעות' ב :)'ה(ן "מביא הר
לגבי איסור . לא מוכיח, כיון שלגבי איסור הנאה. לא ניתן לאסור כלל, מוכיחות
ן " מביא הר.כלומר שהוא מותר. כיון שאולי לא לזה התכוון ,גם לא מוכיח, דיבור
שבאמת אסור למה שמשמע בדבריו ויהיה אסור בדיבור במשא ומתן ', דעה ב

  )ג"א מנדרים הכ"ם פ"כך סבר הרמב( .'וכו
 שסוברת שבאמת ,אולם על הדעה השניה, ן"ש אף הוא סבר כשיטת הר"הרא

כיון שלפי השיטות שיד ,  שלא ניתן לומר כך,ש"הרא  כתב,אסור הוא בדיבור
אסור , בלבד" מודרני ממך" הרי אם יאמר , ואוסר,מוגדר ליד, שאינו מוכיח

כ לא "א.  יותר מעל דיבור, מתפרש על הנאה,"מודרני" ש,כ מוכח"א. בהנאה
שישאר איסור על ,  לא הוי יד,שייך לומר לדעת שמואל שסבר שיד שאינו מוכיח

  . ן לכך שום ראיה מדבריושהרי אי. דיבור
 הוא ו מביא את השיטהן"הר .ש"כדברי הרא, ן לא דחה את ביאור זה"מדוע הר

 . דחהן לא"והר.  דיןש דחה את השיטה הנזכרת מכח"אולם הרא. לא סבר כך
  .דבר שצריך הבנה

ש שכדי שיוגדר יד "אכמבואר שיטת הר, וכך.  בנידון איך פועל דין יד,מ"זה הנפק
רק יד מועיל כיון שאנו יודעים , אלא צריך את כל דבריו. פיק לקצרלא מס, לנדר

 כיון שמשמע לשון איסור הנאה ,אולם כאן אנו לא יודעים מה אמר. מה אמר
ש כלל "לכן לדעת הרא, מהי כוונתו, ואין הוכחה כלל ממה שאמר. יותר מדיבור

  . לא ניתן לקיים את דברי השיטה הנזכרת
כ "א. מ ליצור נדר"ומספיק התחלה ע,  הכוונה קיצוריד לנדר, ן"מאידך לדעת הר

ן לא דחה "לכן הר.  כבר שייך לדון כאן איסור דיבור ואיסור משא ומתן,שהתחיל
אלא לא סבר כמותם היות ולשיטתו עדיין אין כאן שום . את השיטה מחמת הדין

    . יוכיח
        

  ףףףףיכום הדיכום הדיכום הדיכום הדסססס
  

        ....יד שאינו מוכיחיד שאינו מוכיחיד שאינו מוכיחיד שאינו מוכיח. . . . ידות נדריםידות נדריםידות נדריםידות נדרים    ::::ושא היוםושא היוםושא היוםושא היוםננננ
        

 ,דעת שמואלדעת שמואלדעת שמואלדעת שמואלאת ' הביאה הגמ, "ידות נדריםידות נדריםידות נדריםידות נדרים" המשנה של דין בהמשך ביאור
אולם אם המשיך . שניהם אסורים, בלבד" הימךהימךהימךהימךמודרני מודרני מודרני מודרני "אם אמר  ,שנקט
כך     וווווהוכיחוהוכיחוהוכיחוהוכיח.  הרי המדיר אסור ושכנגדו מותר,"מודרני ממך שאני אוכלמודרני ממך שאני אוכלמודרני ממך שאני אוכלמודרני ממך שאני אוכל"ואמר 

  . דנה ביסוד זה' אולם הגמ. ח"מדברי רבי יוסי ב
מודרני מודרני מודרני מודרני " שאמר ,לדעת שמואללדעת שמואללדעת שמואללדעת שמואל) 'להי עמוד בן בש"פ דברי הר"ע( ''''מסקנת הגממסקנת הגממסקנת הגממסקנת הגמ

 שאולי כוונתו רק לא ,מחמת שזה יד שאינו מוכיח, לא נאסרלא נאסרלא נאסרלא נאסר, בלבד" ממךממךממךממך
.  וחבירו מותר, נאסר הוא,"'שאיני אוכל וכו" ואמר אם הוסיףאם הוסיףאם הוסיףאם הוסיף. 'לדבר עמו וכו

 , הוא אסור,"מודרני ממךמודרני ממךמודרני ממךמודרני ממך. "שניהם אסורים, "מודרני לךמודרני לךמודרני לךמודרני לך", חחחח""""לדעת רבי יוסי בלדעת רבי יוסי בלדעת רבי יוסי בלדעת רבי יוסי ב
  . וחבירו מותר

        : : : : סדר הדברים להגיע למסקנא זוסדר הדברים להגיע למסקנא זוסדר הדברים להגיע למסקנא זוסדר הדברים להגיע למסקנא זו
. שהמדיר אינו אסור, נוקטת הברייתא, "הריני עליך חרםהריני עליך חרםהריני עליך חרםהריני עליך חרם"כאשר אמר  ....אאאא

, "את עלי חרםאת עלי חרםאת עלי חרםאת עלי חרם ",וכן כאשר אמר". ואת עלי לא" שאמר להדיא ,,,,''''מבארת הגממבארת הגממבארת הגממבארת הגמ
 , הברייתא נוקטתאולםאולםאולםאולם. "ואנא עלך לא" שאמר מדוברמדוברמדוברמדוברוווו. הנודר בלבד אסור

 אם ,מבואר שבסתםמבואר שבסתםמבואר שבסתםמבואר שבסתם. יהם אסורים שנ,"הריני עליך ואת עלי"שכאשר אמר 
הוא אסור , "מודרני ממך" אם אמר , וכך לנידון שלנו,"הריני עליך חרם"אמר 
   .ח" כדברי רבי יוסי בולאולאולאולא. רו מותריוחב
" מודרני הימךמודרני הימךמודרני הימךמודרני הימך. "שניהם אסורים, "מודר אני לךמודר אני לךמודר אני לךמודר אני לך", ח"את רביב' מעמידה הגמ ....בבבב

  . הוא אסור וחבירו מותר
כיון שאמר שמואל שאת כל המשנה שלנו  ,האולם אף אוקימתא זו תמוה ....גגגג

הוא מותר , ג"בכה ,"מודרני ממך שאני אוכלמודרני ממך שאני אוכלמודרני ממך שאני אוכלמודרני ממך שאני אוכל"צריך להעמיד באופן שאמר 
  . שניהם אסורים, בלבד" מודרני ממךמודרני ממךמודרני ממךמודרני ממך"אולם אם אמר . וחבירו אסור

נאסר , בלבד" מודרני ממךמודרני ממךמודרני ממךמודרני ממך"אם אמר ,  כךדעת שמואלדעת שמואלדעת שמואלדעת שמואל ,'אלא מבארת הגמ ....דדדד
   .נאסר רק באכילה" שאני אוכלשאני אוכלשאני אוכלשאני אוכל"אם הוסיף ואמר . אף בהנאה

 שאם לא אמר שאני אוכל נאסר אף ,ל ברור" ששמואל היה צ,אף זה נדחהאף זה נדחהאף זה נדחהאף זה נדחה ....הההה
   .)ח"כגירסת הב(בהנאה 

. הוא נאסר" אני אוכל לך"רק מחמת שאמר , ל שכך אמר שמואלל שכך אמר שמואלל שכך אמר שמואלל שכך אמר שמואל""""אלא צאלא צאלא צאלא צ ....וווו
אם אם אם אם . שלא מעוניין לדבר איתומשמעו ,  בלבד בלבד בלבד בלבד""""מודרני ממךמודרני ממךמודרני ממךמודרני ממך""""ואם אמר ואם אמר ואם אמר ואם אמר היות 
מרוחקני מרוחקני מרוחקני מרוחקני """"אם אמר אם אמר אם אמר אם אמר . שלא יעשה עמו משא ומתן, משמעו" " " " מופרשני ממךמופרשני ממךמופרשני ממךמופרשני ממך""""אמר אמר אמר אמר 
 ששמואל סבר שידים וכל זה מחמתוכל זה מחמתוכל זה מחמתוכל זה מחמת. אמותיו' שלא יהיה בד,  משמעו""""ממךממךממךממך

  .  לא מהוות יד לנדרים,שאינם מוכיחות
העמיד העמיד העמיד העמיד .  רבי יהודה ורבנן בדין גט האם יד שאינו מוכיח הוי ידואמנם נחלקוואמנם נחלקוואמנם נחלקוואמנם נחלקו

שאני "אמרה  שוראייתו מהמשנהוראייתו מהמשנהוראייתו מהמשנהוראייתו מהמשנה היות , כדעת רבי יהודהשמואל את המשנהשמואל את המשנהשמואל את המשנהשמואל את המשנה
 המשנה למדה שכדי שיחול ,,,,בהכרחבהכרחבהכרחבהכרח ."לך" עבור מה נצרך המילה ,"טועם לך

או " מודרני ממך"דעות אם אמר ' ן ב"מביא הר(. הנדר צריך להיות יד המוכיח
או שאין זה לשון . 'פ במשא ומתן וכו"האם באמת נאסר לכה' וכו" מפורשני ממך"

  .) נדר כללהאוסר כיון שיד שאינו מוכיח לא מוגדר בתורת
אף שכאמור נחלקו .  לא הוי ידים,,,,לרבאלרבאלרבאלרבא. הוי ידים, לאביילאביילאביילאביי ::::ידים שאין מוכיחותידים שאין מוכיחותידים שאין מוכיחותידים שאין מוכיחות

 )א"להו( ,,,,אבייאבייאבייאביי.  הוי יד או לא,שאינו מוכיח ד אם י,בדין הגט רבנן ורבי יהודה
.  כיון שייעודו לכריתות, בגט צריך יד המוכיחשדווקאשדווקאשדווקאשדווקא ,מעמיד אף כרבי יהודה
). ש"רא(חה גמורה לא מועיל לכריתות  אם אין הוכ,והיות וכבר היא אשתו

 כיון שאין אדם ,דוקא בגט לא צריך יד המוכיח,  נוקט אף לדעת רבנן,,,,ורבאורבאורבאורבא
  . יכול לגרש אשת חבירו

: 'ן לקמן ו"בר' ועי.  נחלקו בכך הראשונים,עצם הנידון האם יד בגט דומה ליד בנדרים(
שיש הבדל בין הנושא בידות , במה שנקט. ה יש יד"לאורך ד' ושם בתוס. ה מגו מאי"ד

רבי יהודה ורבנן שהנידון תלוי האם יש ל לבין הנידון .הפבנדרים שקשור לענין הדיבור 
ע "ולכן בגט לכו. יוכיח מהמעשה של הגט ויכול להתפרש אף שלא נזכר בגט במפורש

. ילו האחרונים לבאר בדבריהםוהגד. יש יד אף שבשאר הדברים יש מחלוקת בכך
 ).ל"ואכמ
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