
  

  
  

  

  נדרים מתוך "דרך ישרה" מסכת
  תשע"הנשא  פרשת ,ו -ב  דפים

  דרך ישרה תמצית הדף

   כל כנויי -פרק קמא

á óã- ã  

  *הכינויים והקושיות. *מנין לידות. *בל תאחר. 
. הכא 1ה בחרמים שבועות ונזירות. והקושיות ''המשנה מביאה שכנויי נדרים כנדרים וכן ידות, וה  .א

נקט לכולהו ובנזיר תני רק כנויי נזירות, ותירץ משום דנדר ושבועה כתובים יחד ואגב כך נקט 
. פתח בכנויין ופירש ידות, 2לכולהו, וסידר את חרמים ליד נדרים דבתרוייהו אוסר את החפץ עליו. 

ולמסקנא לאו דווקא  ,או כשיש פרטים רבים דמפרש מאי דסליק מיניה תמיד להו"א ומתרצינן
 ומפרש ידות הואיל ואתא מדרשא או דיש להפוך את הסדר.

ילפינן ידות שנאמר ככל היוצא מפיו יעשה או מקרא נזיר להזיר או לנדור נדר והוקשו נדרים   .ב
 לנזירות לידות ולהפרת האב והבעל לבל יחל ובל תאחר. ומפרשינן כיצד שייכא בל תאחר בנזירות

. לא אפטר מהעולם עד שאהא נזיר, 2. אמר לכשארצה אהיה נזיר, ודחי דליכא בזה בל תאחר. 1
ודחי שעליו להיות נזיר מיד שמא ימות, וכדאשכחן במגרש שעה קודם מיתתו דאסורה מיד לאכול 

ד שהנזירות חלה לכשיצא, וכן איהו פליג רק ''. נזר בבית הקברות, וקשיא דאתי רק כמ3בתרומה. 
ד תגלחת ''. בל תאחר תגלחתו, ואתי אפילו למ4מ איחר נזירות טהרה. ''ן מלקות ואמרינן דמלעני

. בלא תאחר קרבנותיו, ואף דחטאות ואשמות נתרבו שנאמר כי דרש ידרשנו מיהו 5אינה מעכבת. 
א שיכול להיות נזיר מחרצן או שאם גילח על אחת משלשתן יצא ''בנזיר איכא חידוש, להו

שלא מתפיסו בנדר, ושונה מחטאת ֵחלב שבאה לכפרה וחטאת יולדת שבאה ולמסקנא כיון 
 להתירה בקדשים.

 óãä- å  

  *מופרשני ממך. *ידים שאינם מוכיחות. 
ודחי  . עד שיאמר שאני אוכל או טועם לך,1לחבירו מודרני ומופרשני ממך  דברי שמואל באומר  .א

. אם לא פירש שאני אוכל לך אף חבירו אסור 2י אמירת שאני אוכל לך בלבד נאסר. ''דאמרינן שע

. אם לא אמר שאני אוכל 3עליו, ומקשינן דבסתמא אין חבירו נאסר ולא צריך לפרש ואת עלי לא. 
. למסקנא שמואל קאמר שאם אמר מודרני ולא פירש 4לך נאסר אף בהנאה, ודחי דלא קאמר הכי. 



  

ו נאסר כלל דמשמע שלא ידבר עמו, דקסבר שמשנתנו כרבי יהודה דידים שאני אוכל לך אינ
 שאינם מוכיחות אינם ידים, ולא מוקי כרבנן מדלא קאמר שאני אוכל לחודיה והוסיף לך.

א במח' ''. להו1ידים שאינם מוכיחות לאביי הויין ידים ולרבא לא משום דבעי הפלאה, והשמועות   .ב
אדם ולרבי יהודה יש להוסיף ודין דיהוי ליכי מינאי, ואמרינן  אם גופו של גט הרי את מותרת לכל

כ בעלמא, ורבא אתי ''י דדווקא בגט מצריך ידים מוכיחות דבעינן כריתות משא''דאביי אתי אף כר
. הרי הוא עלי 2צ ידים מוכיחות שהרי אין אדם מגרש את אשת חבירו. ''אף כרבנן דדווקא בגט א

. הרי זו 3למימר הרי הוא דדלמא זהו הפקר או צדקה או הקדש.  הוי יד לקרבן, ולאביי לא סגי
 חטאת לא אמר כלום עד שיאמר חטאתי, ולאביי אתי רק כרבנן והברייתא כר"י.

  
á óã ïø  

 . אוסר על עצמו כהקדש. 2. מקדיש להקדיש. 1מהו נדר:   .א

 . ידות, כשלא מסיים. 3. כינוי. 2. עיקר הנדר. 1סוגי נדרי איסור:   .ב

ד לוקה רק ''. לראב3צ. ''ן א''. לר2ת צריך במושבע מפי אחרים. ''. לר1 השם בשבועההזכרת   .ג

 בהזכרה. 

  ן שייך, ומדין ידות.''. לרמב2ן לא חל. ''. לר1שבועה בלשון נדר ונדר בלשון שבועה   .ד
å óã  ïø  

 חדא.  ל דצריך ונקט''. ס2צ, וכדרבא. ''ל דבגיטין א''. ס1שמואל דלא אמר דיש להניח מקום ודין   .א

ן אינו ידים מוכיחות אלא ''. לר2א נחשב בזה ידים מוכיחות. ''. לרשב1ידים מוכיחות בגט לרבא,   .ב
 רק הענין.

 ע בעינן.''. ודין לכו2ן צריך דהלכה כרבא. ''צ וכרבנן דהלכה כרבים, ולר''. מינאי, א1ההלכה   .ג

ן סובר ''ל, והר''אי הוי אתן ''. צדקה, ב' דיעות בר2ל יש בקדושין. ''. פאה את1אם תמצי לומר:   .ד

 ל יש זימון.''ס את''. בהיכ4ל דיש יד לצדקה. ''. הפקר את3דלא. 

א ספק איסורא ולחומרא, ''. פאה וצדקה, לרשב2. קידושין חיישינן, דדאורייתא. 1 בידות להלכה  .ה

  ס דרבנן ולקולא.''. הפקר וביהכ3ן ספק ממונא ולקולא. ''ולר

  
  שאלות לחזרה ושינון

   כל כינויי - פרק קמא

  ד - דף ב

 )2דיני הכינויים והקושיות (  .א

מנלן לידות וכיצד שייכא בל תאחר   .ב
 )5בנזירות (

  ו - דף ה

 )4(דברי שמואל באומר מודרני ממך   .א

המח' בידים שאינם מוכיחות והשמועות   .ב
)3( 

 

   



  

  

 הקוראיםקהל ניתן להצטרף ל, 
  ולקבל את העלון במייל 

 :תגובות והערות פרטיםל
yesodot100@gmail.com  
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   הושלמה סדרת "דרך ישרה" על כל הש"ס!
  :יצאו לאור בס"ד מסכתות

  

 מחודדין בפיך. עם תרכוב  

 מהדורה חדשה שבת.  

 יןבעירו  

 פסחים  

 שקלים ר"ה  

 יומא  

 סוכה  

 ביצה תענית  

עם מדרש פורים-מגילה, 
  תוספתא, ותמצית מחיר יין לרמ"א

 מו"ק חגיגה  

 יבמות  

כתובות   
נדרים   
נזיר סוטה   
גיטין   
 עם תורתך שעשועי, - קידושין

 סימני הדף, ותוספתא

  קמאבבא  
 בבא מציעא 
 ב-בבא בתרא א 
 יש סדר  עם ב-סנהדרין א"

 לגמרא" ותמצית כל המסכתא.

 מכות שבועות  
 עם עבודה זרה הוריות 

  מחודדין בפיך
 זבחים 
 מנחות 
 חולין 

 ם הקדמות ומושגיםע בכורות  
 תמורה-ערכין 
 מעילה-כריתות 
 נדה 

  .₪ 5מחיר:  yesodot100@gmail.com בני ברק, 5053, ת.ד. 054-8479220בטל'  :ניתן להשיג
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

úéáî íéôñåð íéøåáéç "äøùé êøã":   
שיחות  -באהבתה תשגה תמיד

תורה ודרכי זכירתה מהגאון באהבת 
  .רבי בונים שרייבר שליט"א

כיצד ללמוד  -איזוהי דרך ישרה
  ., עם הכנה למסכת מכותלשנן ולזכור

סדר קדשים,  - הקדמות ומושגים
  ובקרוב בס"ד על סדרי זרעים וטהרות.

  סוגיות מסכת ב"ק. -שירת ישראל
  מנוקד ומסודר. קיצור חרדים

  קיצור אלשיך רות
  אסתרקיצור אלשיך 

   קיצור אלשיך איכה
  בקרוב בס"ד על שה"ש וקהלת.

מצוות לפי כל  1270 קיךונשיח בח
  מוני תרי"ג המצוות.השיטות של 

על תרי"ג מצוות,  - בחקותיך אשתעשע
  לשיטת בה"ג ואזהרות ר"ש אבן גבירול.

לוחות ללימוד יומי לכל  - עתים לתורה
   יהודי, עם הרב מרדכי גנוט שליט"א.

  
  

 


