
 

 

 

 

 

 
 

 הרי בכמה מקומות ]הובא בסוף הדף הקודם[ מצינו שמפרש תחילה את הנזכר תחילה? ,מה הטעם שהתנא מפרש תחילה ידות שאיתם סיים .1

 כר תחילה יבואו לטעות. זבמקומות הנ"ל שדיניהן מרובין אם לא יפרש קודם את הנ .א

 ן מרובין.יהם הנזכר ראשון אע"פ שאין דינ' פתח עבמה בהמה יוצאה ובמה אינה יוצאה'הרי במשנה של  ונדחה:

 .לפעמים התנא מפרש קודם את הראשון ולפעמים את האחרון ואין בזה כלל קבוע .ב

  .כיוון שנלמדו מדרשא חביבים לו אך כשמפרש הקדים ידותודרכו להזכיר קודם הפשוטים, בפתח המשנה הזכיר כינויים כיון שהם מדאורייתא,  .ג

]שמא יוציא ש"ש לבטלה[, אע"פ שהם מדאורייתא,  חכמים להן שבדו לשון שהם ד"למאבל , הן נכרים לשון כינויין "דלמזה מובן רק  והקשו:

 'כל ידות... כל וכינויי...'  -שאכן יש לתקן במשנה גם את הפתיחה  ותירצו:. אינם פשוטים יותר מידות

 

 מהיכן דרשו את דין ידות נדרים? .2

  .כנזירות נזירות ידותלעשות  - 'להזיר נזיר': ותניא', לה להזיר נזיר נדר לנדור יפליא כי... איש .א

 :זה לזה נדריםו נזירות קישלה למדנו ',להזיר נזיר נדר לנדור' מה שכתוב:מו

 [ .תורה כלשון בני אדם שדברהכיון  'לנדור נדר']ואין ללמוד מהכפילות של  ,נדריםב ות אףדדין י ללמד .א

  גם בנזירות., תאחר ובל יחל בלעל  עוברש וללמד .ב

 . אשתו נזירות ובעל בתו נזירות מיפר האב - נזירות אף, לבינה שבינו ודבריםשל אשתו  נפש ענוי נדריכשם שבנדרים הבעל מיפר  וללמד .ג

 שהנזירותמלמד  - 'להזיר נזיר'וובנזיר מההיקש לנדרים,  ,'לנדור נדר'ידות בנדרים מלומדים שאינו סובר דברה תורה כלשון בני אדם אכן  "דלמ .ב

 יום. 60צריך למנות ריני נזיר היום, הריני נזיר היום, שאם אמר ה – הנזירות על חל

 .'להזיר' אלא 'ליזורמקורו מכך שלא נאמר ' נזירות על חל נזירותידות מ'נזיר להזיר' אם יסבור ש שלמד ד"מוה

דברה תורה כלשון "ד מהיינו ], יש תנא שלמד מ'ככל היוצא מפיו יעשה'ו ,]כנ"ל אות ב'[ 'נדר לנדורמ' ידותבארץ ישראל אמרו: יש תנא שלומד  .ג

  [.חל על נזירות, ולא משמע לו שני דרשותשנזירות נצרך ללמד ד ,אין ללמוד מלנדור נדר, וגם לא מנזיר להזירהלכך ו ,בני אדם

 

 ?' בנדרים ובנזירותבאיזה מקרה שייך 'בל יחל .3

  .אכלה ולא 'אוכל זו ככר' אמרש כגון - נדרים

 . בשנים עליו לעבור: רבא' ביאר ישתה בבלעבר ' שתה, 'יאכל בבלעבר ' אכלואם , נזיר ' נהיהנזיר הריני' אמרש יוןאע"פ שכ – נזירות

 

 ?]הרי אם חל נזירות מיד, עובר כבר בבל יאכל או בל ישתה[ דנזירות תאחר בלבאיזה אופן שייך  .4

 , שהרי עדיין לא רצה.תאחר בל אין כשארצהאם אמר  ודחו: , אם התאחר עובר,נזיר אהא לכשארצה באומר להו"א: .א

 נזירות שמא עומד למות, ואם התאחר עובר על בל תאחר.ה מחויב לנהוג שע שמאותה, נזיר יהשאה עד העולם מן אפטר לא אמרש כגון :רבא .ב

  שמא עומד למות הוא., מיד בתרומה לאכול אסורה - מיתתי קודם אחת שעה גיטיך זו הרי לאשתו האומר -וכמו שמצינו 

 

  הבא שיטות נוספות בדף

 

 

 

 

 

 

 

 בס"ד
 שע"הת בסיון 'ט רביעייום 

 ג – נדרים

 .  ניתן לקבל כל יום לתיבת מייל או לפקס        5709307-03פקס:    okmail.co.iln101@מייל:    

 

 בלבדלהפיץ לזיכוי הרבים תחת השם 'נר שמואל'  ניתן      
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