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ל    ִמןִמןִמןִמן    ַהּנֹוֵדרַהּנֹוֵדרַהּנֹוֵדרַהּנֹוֵדר""""    ––––' ' ' ' וווופרק פרק פרק פרק     נדריםנדריםנדריםנדריםמסכת מסכת מסכת מסכת  לַהְמבּוׁשָּ לַהְמבּוׁשָּ לַהְמבּוׁשָּ     """"ַהְמבּוׁשָּ
  מט, אמט, אמט, אמט, א .1

ָנה    ִמׁשְ

ל ִמן ַהּנֹוֵדר ָ ר - ַהְמבּוׁשּ ָצִלי מּותָּ לּוק ּבְ   . ּוְבׁשָ
  
יל קֹוָנם" :ַמרָא  ְבׁשִ ֵאיִני תַּ ה ָאסּור - " טֹוֵעם ׁשֶ ַמֲעׂשֵ ר ,ַרךְ  ְקֵדָרה ּבְ ָעֶבה ּומּותָּ   .ּבְ
רוּ  ֵביָצה מּותָּ    .ָהְרמּוָצה ּוִבְדַלַעת טּוְרמּוָטא ּבְ
  

ה ַהּנֹוֵדר ֲעׂשֵ א ָאסּור ֵאין -  ְקֵדָרה ִמּמַ ה ֶאּלָ ֲעׂשֵ ּה  ִמּמַ    .ְרַתְחתָּ
  

ֵדָרה דַהּיֹוֵר  קֹוָנם" :ָאַמר ֵאיִני ַלּקְ ָכל ָאסּור - " טֹוֵעם ׁשֶ ִלין ּבְ ְ ׁשּ ְתּבַ ֵדָרה ַהמִּ ּקְ   . ּבַ
  

ָמָרא             ּגְ

ְנָיא    :ּתַ
י" היֹ  ַרּבִ ּיָ   , אֹוֵסר :אׁשִ

י ַעל ְוַאף ֵאין ּפִ ָבר ְרָאָיה ׁשֶ ָבר ֵזֶכר ,ַלּדָ   , ַלּדָ
ֱאַמר ּנֶ לוּ ": ׁשֶ ְ ַסח ַוְיַבׁשּ ֵאׁש  ַהּפֶ ט ּבָ ּפָ ׁשְ ּמִ   . ")יג, לה ב הימים דברי( "ּכַ

  
ָהא ֵליָמא    ,יְלגֵ ָקִמיּפְ  ּבְ

י ה ַרּבִ ּיָ ךְ : ָסַבר יאׁשִ   , ּתֹוָרה ְלׁשֹון ַאַחר ַהּלֵ
א יָלן ְוַתּנָ ְנָדִרים: ָסַבר ּדִ ךְ  ּבִ ֵני ְלׁשֹון ַאַחר ַהּלֵ   ? ָאָדם ּבְ

  
י, לֹא כּוּלֵ ְנָדִרים ָעְלָמא ּדְ ךְ  ּבִ ֵני ְלׁשֹון ַאַחר ַהּלֵ   , ָאָדם ּבְ
י -  ָמר    ,ַאְתֵריּה  ּכִ

י - ּוָמר    .ַאְתֵריּה  ּכִ
ַאְתָרא א ּבְ ַתּנָ יָלן ּדְ ל, ָצִלי ֵליּה  ָקרוּ  ְלָצִלי ּדִ ָ ל ֵליּה  ָקרוּ  ְוִלְמבּוׁשּ ָ   . ְמבּוׁשּ
ַאְתָרא יּדְ  ּבְ ה ַרּבִ ּיָ ל ָקרוּ  לָצִלי ֲאִפיּלוּ  יאׁשִ ָ   . ְמבּוׁשּ

  
  ! ָלּה  ָנֵסיב ְקָרא ְוָהא

  
א ָעלְ  ַאְסַמְכּתָ   . ָמאּבְ

  
  
  

  רש"י
  מתני' 

הנודר מן המבושל מותר בצלי 
. מבושל כראוי: ובשלוק מבושל

   שלוק מבושל יותר מדאי:
. כל . קונם תבשיל שאיני טועם

   תבשיל במשמע:
. שיש בה מעשה קדרה רך

   רוטב:
   . כגון דייסא:אבל לא בעבה
. מפרש הרמוצהטורמוטא 

   בגמ':
. דבר הרותח כגון רוטב רתחתא

   וכל דדמי ליה:
. דמשמע בין צונן היורד לקדרה

בין רותח: אסור ככל 
   המתבשלין בין רך בין עבה:

  
  גמ' 

. בצלי ובשלוק ר' יאשיה אוסר
   דמתקרי נמי מבושל:

. דאין הלך אחר לשון בני אדם
  דרכם לקרות לצלי מבושל:
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        מט, אמט, אמט, אמט, א .2
יל קֹוָנם" ְבׁשִ ֵאיִני[ תַּ ה ָאסּור - " טֹוֵעם ׁשֶ ַמֲעׂשֵ ר ְקֵדָרה ַרְך, ּבְ ָעֶבה" ּומּותָּ   ].ּבְ
  

יל ְוָהא ְבׁשִ   ! ָנַדר ִמּתַ
  

ֵיי ָאַמר   : ַאּבַ
א ַהאי ּנָ ל ּתַ י ּכָ ל ִמיּדֵ ִמְתַאּכֵ יּה  ּדְ א ּבֵ יל ִריְפּתָ ְבׁשִ    .ֵליּה  ָקרוּ  ּתַ

  
  : ְוָהַתְנָיא

יל ִמן ַהּנֹוֵדר" ְבׁשִ ָכל ָאסּור -  ַהתַּ יל ִמיֵני ּבְ ְבׁשִ   , תַּ
ָצִלי ְוָאסּור לּוק ּבְ ל ּוְבׁשָ ָ   , ּוִבְמבּוׁשּ
ִהיְטִרּיֹות ְוָאסּור ַהחֹוִלין ַרּכֹות ּבְ ֶהן אֹוְכִלין ׁשֶ ן ּבָ יתָּ   . "ּפִ

  
  ?! ִאיִני
י ְוָהא יּה  ָעל, ֲחַלׁש  ִיְרְמָיה ַרּבִ   , ְלַאְסיּוהַּ  ָאְסָיא ַההּוא ְלַגּבֵ
ָמַחת ָקָרא ֲחָזא ֵביֵתיּה  ּדְ   , ּבְ

ַבֵקיּה  ֵביֵתיּה  ְלֵדין ֵליּה  ִאית מֹוָתא ַמְלַאךְ : ָאַמר. ּוְנַפק ׁשְ   ?! ָיֵתיּה  ְלַאָסָאּה  ֵאיעֹול ַוֲאָנא ּבְ
  

ָיא ָלא    :ַקׁשְ
יֵכי -  ָהא ַרּכִ   , ּבְ
ּוֵני -  ָהא ַאׁשּ   . ּבְ

  
ר ָרָבא א ּבַ   : ָאַמר עּוּלָ
  , ּגּוֵפיּה  ָקָראּבְ  -  ָהא

ויּה  - ְוָהא ַגּוֵ ָקָרא ּבְ   . ּדְ
  
  : ְיהּוָדה ַרב ָאַמרּדְ 

ָקָרא לּוִליָבא ִסיְלָקא ּדְ   , ּבְ
ִכיָתָנא לּוִליָבא כּוְתָחא ּדְ   . ּבְ

ְפֵני ְלאֹוְמרוֹ  ָאסּור ֶזה ְוָדָבר   . ָהָאֶרץ ַעם ּבִ
  

  : ָאַמר ָרָבא
ַנן ?חֹוִלין ַמאן   .ַרּבָ

  
   ,ְלַטֲעֵמיּה  ָרָבא

  :  ָרָבא ָאַמרּדְ 
ַמאן  מט,ב יַנן ּכְ    ?ְמֵריֵעי ְוַעל ְקִציֵרי ַעל ְמַצּלֵ

ַמאן יכְּ  ?ּכְ   . יֹוֵסי ַרּבִ
ֲאַמר    – "ּוְמֵריֵעי ְקִציֵרי" ִמּדַ

ַמע ּה  ׁשְ ׁש  ְקִציֵרי - ְקִציֵרי :ִמיּנָ   , ַמּמָ
ַנן -  ְמֵריֵעי        . ַרּבָ

  
  
  

  רש"י
. דמשמע בין דרנוהא מתבשיל 

   רך בין עבה:
. דמתניתין דלא קרי האי תנא

   לעבה תבשיל:
בכל מידי דמתאכלא ביה 

. דמלפתין בו את הפת ריפתא
   קרי תבשיל:

   . בניחותא:והא תניא
. בדילועין רכות בהיטריות רכות

   ן פיתן:שהחולין אוכלין בה
   . מי אוכלין החולין מהן:איני

. דלעת חזא קרא דמחיתא
   מונחת שם שהיה אוכל ממנה:

. תוכו של לוליבא דקרא בסלקא
   דלעת יפה לאכול עם התרדין:

. תוכן של זרעוני לוליבא דכיתנא
   פשתן יפים לאכלן בכותח:

ודיבר זה אסור לאומרו בפני עם 
. משום דדבר מעולה הוא הארץ

לומר להם שום לרפואה ואסור 
דבר שיהנו ממנו ואית דאמרי 
דלא ליכלו טובא וליפסדו 

   כיתנא:
. שעוסקין בתורה חולין רבנן

ואינם נהנים מן העולם ובאים 
   לידי חולי:

. רופא חולי עמו מצלינן אקצירי
   ישראל:

  . על פליטת סופריהן:מריעי
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        בבבבמט, מט, מט, מט,  .3
רוּ " ָעֶבה מּותָּ         . "ּבְ
  

ָלא ִתיןַמְתִני ַבְבָלֵאי ּדְ    .ּכְ
  
י ָאַמרּדְ    : ֵזיָרא ַרּבִ

ְבָלֵאי ֵאי ּבַ ׁשָ ָאְכִלי, ִטּפְ ַלְחָמא ַלְחָמא ּדְ   . ּבְ
  
  

א ַרב ָאַמר   : ִחְסּדָ
ִאיל ַמׁשְ ֵני ְלָהֵלין ְלהֹון ּדְ   : הֹוֵצלּדְ  ַנְקּדָ

ְייָסא ָהֵדין   ? ְלֵמיְכָלּה  ַמֲעֵלי ֵהיִכין, ּדַ
י ִחיּטֵ ַלְחָמא ּדְ יּדְ  ּבְ ֲעֵרי, ִחיּטֵ ַלְחָמא ּוְדׂשַ ֲעֵרי ּבְ   , ְדׂשַ

ְלָמא אוֹ     :ּדִ
י ִחיּטֵ ֲעֵרי ּדְ ְדׁשַ ֲעֵרי ,ּבִ י ּוְדׂשַ ְדִחיּטֵ    ?ּבִ

  
יֵסיּבַ  ָאְכֵליּה  ָרָבא    .ַחּסִ

  

  רש"י
. דקתני דעבה לא מתניתין

   מיתאכלא בריפתא:
לפתי פיתן . דמדלא כבבלאי

   בדייסא דהויא עבה:
   . דייקנים במאכל:נקדני

. באיזה דבר [היכין מעלי]
   מעולה אכילת הדייסא:

. יכול לאכלה בלחם של דחיטי
חטים ודייסא דשערי יכול 

   לאכלה בלחם של שעורים:
. דייסא של חטים יפה או דילמא

לאכול בשל שעורים ושל 
שעורים בשל חטים ואית דגרסי 

קרן עור פניו נקרני מלשון כי 
(שמות לד) מלאים חכמה 
ומאירה פניהם שנא' חכמת 

   אדם תאיר פניו:
. היה מלפת פיתו לה בחסיסיכא

בחסיסי ומפרש לה במסכת 
פסחים (דף לט:) קימחא 
דאבישונא קמח של קליות 
שעורים שלא הביאו שליש 
ומיבשין אותן בתנור וקלופין 

  הן:
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        בבבבמט, מט, מט, מט,  .4
ה ר ַרּבָ ֵחיּה  הּוָנא ַרב ּבַ ּכָ ָקָאֵכיל הּוָנא ַרבלְ  ַאׁשְ ְייָסא ּדְ ָעֵתיּה  ּדַ ֶאְצּבְ         . ּבְ
אי: יּה לֵ  ָאַמר יֵדיּה  ָמר ָקָאֵכיל ַאּמַ   ? ּבִ
ְייָסא: ַרב ָאַמר ָהִכי: ֵליּה  ָאַמר ָעָתא ּדַ ֶאְצּבְ ִסים ּבְ כֵ  ְוָכל, ּבְ ין ןּדְ ַתְרּתֵ כֵ  ְוָכל ,ּבְ ְתָלת ןּדְ   . ּבִ

  
יאלְ  ַרב ֵליּה  ָאַמר ֵריּה  ִחּיָ   , ּבְ

הלְ  הּוָנא ַרב ֵליּה  ָאַמר ְוֵכן ֵריּה  ַרּבָ   : ּבְ
ִנים ְייָסא ְלֵמיַכל :ךְ לָ  ִמַזּמְ ְרָסה ַעד ֵלך -  ּדַ   . ּפַ

ָרא ְלֵמיַכל      יׂשְ תֹוָרא ּבִ ָלָתא ַעד - ּדְ ְרִסין ּתְ   . ּפַ
יאלְ  ַרב ֵליּה  ָאַמר ֵריּה  ִחּיָ   , ּבְ

הלְ  הּוָנא ַרב ֵליּה  ָאַמר ְוֵכן ֵריּה  ַרּבָ   : ּבְ
ל ַעם ּכָ ְפלֹוט לֹא ִמיּדַ יּה  ּתִ ךָ  ַקּמֵ ֵהן ַדְייָסאוְ  ָקָרא ִמן ְלַבר, ַרּבְ א ּדֹוִמין ׁשֶ ל ִלְפִתיְלּתָ   , ֲאָבר ׁשֶ

י ַוֲאִפיּלוּ  בֹור ַקּמֵ א ׁשָ לֹוט ַמְלּכָ   . ּפְ
  

י יוְ  יֹוֵסי ַרּבִ   ,ְיהּוָדה ַרּבִ
ְייָסא ָאֵכיל ַחד ָעֵתיּה  ּדַ ֶאְצּבְ    ,ּבְ

הּוָצא ָאֵכיל ְוַחד   . ּבְ
ָאֵכיל ֵליּה  ָאַמר הּוָצא ּדְ ָעֵת  ִלְדָאֵכיל ּבְ ֶאְצּבְ ה ָמַתי ַעד: יּה ּבְ   ! ?צֹוָאְתךָ  ַמֲאִכיֵלִני ַאּתָ
ָאֵכיל  ֵליּה  ָאַמר ָעֵתיּה  ּדְ ֶאְצּבְ הּוָצא ִלְדָאֵכיל ּבְ ה ָמַתי ַעד: ּבְ   ! ?רּוְקךָ  ַמֲאִכיֵלִני ַאּתָ

   
  

י יוְ  ְיהּוָדה ַרּבִ ְמעֹון ַרּבִ ְייהוּ  ַאְייתוּ  ׁשִ ִיין ְלַקּמַ לֹוְסּפַ   . ּבְ
י   , ֲאַכל ְיהּוָדה ַרּבִ

יַר  ְמעֹון ּבִ   . ֲאַכל לֹא ׁשִ
י ֵליּה  ָאַמר   ? ָמר ָאֵכיל ָלא ַטְעָמא ַמאי: ְיהּוָדה ַרּבִ
י ֵליּה  ָאַמר ְמעֹון ַרּבִ ֵני יֹוְצִאין ֵאין ֵאּלוּ : ׁשִ ל ֵמַעִים ִמּבְ ר ּכָ    .ִעיּקָ

  
י ֵליּה  ָאַמר   : ְיהּוָדה ַרּבִ

ל ן ּכָ ּכֵ ְסמֹוךְ  ׁשֶ ּנִ   .ְלָמָחר ֲעֵליֶהן ׁשֶ
  

  רש"י
מזמני לך לאכל דייסא עד 

ע שאותו מאכל איכו . דפרסה
סועד לבך אלא עד הילוך פרסה. 

   ובשר השור עד שלש פרסאות:
ע''א אי מזמני לך לאכול דייסא 

. לך אחר דייסא עד פרסה
לאכול וטפי לא ולאכול בשר 

   שור לך עד שלש פרסאות:
. כל מידעם לא תפלוט קמי רבך

לא תרוק רוק בפני רבך כדאמר 
במס' עירובין (דף צט.) הרק 

ו חייב מיתה שנאמר וכל לפני רב
משנאי אהבו מות אבל אם 
אכלת דלעת ודייסא ונזדמן לך 
הרוק בפיך פלוט בפני רבך 
וזרוק אותו לחוץ שיש בו סכנת 
נפשות שהן קשין לגופו של אדם 

   כפתילה של אבר:
. ואפילו לפני שבור מלכא פלוט

ואל תתבייש. עד מתי אתה 
מאכילני רוקך. שהיה נותן 

יק בו הרוק ההוצא בפיו ומדב
   שבפיו ומחזירו בקערה:

   . עפרורית שבצפרניו:צאתך
. תאנים שנתבשלו בלוספיין

יותר מדאי: כיון שאין יוצאין 
   מבני מעים:

. דמעלו שנסמוך עליהן כ''ש
שאין אנו צריכים לאכול מאכל 

  אחר למחר:
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י יּה  ָיֵתיב ֲהָוה ְיהּוָדה ַרּבִ יּדְ  ַקּמֵ   . ַטְרפֹון ַרּבִ

י ֵליּה  ָאַמר ֶניךָ  ַהּיֹום: ַטְרפֹון ַרּבִ ין ּפָ   . ְצהּוּבִ
ֶדה, ֲעָבֶדיךָ  ָיְצאוּ  ֶאֶמׁש : ֵליּה  ָאַמר ָ ָרִדין ָלנוּ  ְוֵהִביאוּ , ַלׂשּ לֹא ַוֲאַכְלנּום, ּתְ   , ֶמַלח ּבְ
ֶמַלח ָאַכְלנּום ְוִאם ל ּבְ ן ּכָ ּכֵ ָהיוּ  ׁשֶ ֵנינוּ  ׁשֶ ין ּפָ   . ְצהּוּבִ

  
ילְ  ַמְטרֹוִניָתא ַהִהיא ָאְמָרה   ? ְוָרֵוי מֹוֶרה: ְיהּוָדה ַרּבִ

  
יָדא ֵהיָמנּוָתא: ָלּה  ָאַמר ַהִהיא ּבִ ָתא ּדְ    ,ִאיּתְ

א ָטֵעיְמָנא ִאי א ֶאּלָ א ִקיּדּוׁשָ ְלּתָ ָעה ְוַאְבּדַ ֵסי ְוַאְרּבָ ִפְסָחא ּכָ יְוחֹוגְ  ,ּדְ ַסח ִמן ִציְדַעי ַרּנִ   . ָהֲעֶצֶרת ַעד ַהּפֶ
א ִאיר ָאָדם ָחְכַמת": ֶאלָּ ָניו ּתָ   . )א, ח קהלת( "ּפָ

  
ילְ  ִמיָנא ַההּוא ֵליּה  ָאַמר    :ְיהּוָדה ַרּבִ
ֶניךָ  ַמְלֵוי ִאי ּדֹוִמין ּפָ ית ּכְ ֵלי ִאי ,ִרּבִ ְמַגּדְ   . ֲחִזיִרין ּכִ

  
  : ֵליּה  ָאַמר

יהּוָדֵאי ְרַוְיי ּבִ   . ֲאִסיָרן הוּ ּתַ
א ִרים ֶאלָּ ָעה ֶעׂשְ ית ְוַאְרּבָ א ּבֵ ּסֵ יָתא ִמן ִלי ִאית ַהּכִ י ַעד ּבֵ א ּבֵ    ,ִמְדָרׁשָ
ָעה ְוָכל ָעה ׁשָ   . ְוֶאָחד ֶאָחד ְלָכל ִנְכָנס ֲאִני ְוׁשָ

  
י ד ְיהּוָדה ַרּבִ א ְלֵבי ָאֵזיל ּכַ ֵקיל ִמְדָרׁשָ ְתֵפיּה  ַעל ּגּוְלָפא ׁשָ   , ּכַ

דוֹ : ָאַמר ֶדת ְמָלאָכה ָלהּגְ ַכּבֶ ּמְ ָעֶליָה  ֶאת ׁשֶ   . ּבְ
  

י ְמעֹון ַרּבִ ֵקיל ׁשִ א ׁשָ ְתֵפיּה  ַעל ַצּנָ   , ּכַ
דֹוָלה: ָאַמר ֶדת ְמָלאָכה ּגְ ַכּבֶ ּמְ ָעֶליָה  ֶאת ׁשֶ   . ּבְ

  
ֵביְתהוּ  יּדְ  ּדְ ִליָמא ָעְבָדה, ַעְמָרא ָנְקַטּתְ , ָנְפַקּתְ  ְיהּוָדה ַרּבִ הּוְטֵבי ּגְ   . ּדְ

ד ְסָיא ְלׁשּוָקא ַקּתְ ָנְפ  ּכַ יּה  ִמיּכַ   , ּבֵ
י ָנֵפיק ְוַכד י ֲהָוה ְלַצּלּוֵיי ְיהּוָדה ַרּבִ י ְמַכּסֵ   . ּוְמַצּלֵ
ֵסי ְוַכד יּה  ִמיּכַ רּוךְ " :ְמָבֵרךְ  ֲהָוה ּבֵ ֲעָטִני ּבָ   ". ְמִעיל ׁשֶ

  
ַזר ֲחָדא ִזיְמָנא ן ּגָ ְמעֹון ַרּבָ ן ׁשִ ְמִליֵאל ּבֶ ֲעִניָתא ּגַ   , ּתַ

י ֲעִניָתא ְלֵבי ֲאָתא לֹא הּוָדהיְ  ַרּבִ   . ּתַ
ּסּוָיא ֵליּה  ִאית ָלא :ֵליּה  ָאְמִרין   . ּכִ

ַדר ִליָמא ֵליּה  ׁשְ יל ְולֹא, ּגְ   .  ַקּבֵ
ִלי   נ,א לּוָחא ֵליּה  ְוָאַמר ִציְפָתא ּדְ א ַמאי ֲחִזי: ִלׁשְ    ?ִאיּכָ

י ִלי ִניָחא לֹא, ִמיהוּ  ִאיְתַהּנֵ ָהֵדין ּדְ   . ָעְלָמא ּבְ
  
  

  רש"י
. אתה תלמיד בעל מורה ורוי

הוראה ואתה שיכור מפני שהיו 
   שעה: פניו צהובין כל

. הימנותא בידא דההיא איתתא
אמונתי בידך שאיני שותה כל 
השנה יין אלא קידושא 

   ואבדלתא:
. וקושר אני וחוגר אני צדעי

צדעי פדחתי משום מיחוש 
ראשי מפני ד' כוסות ששתיתי 
שאני חושש מהן מפסח עד 

   עצרת:
. שהן אי כמלוי ברבית כו'

מרויחין ביותר ופניהן צהובין 
   ויפין:

לגדל חזירין ולהלוות  .תרוייהו
ברבית אסירי ליהודאי ודאי 

   לאו מינייהו פני צהובין:
. היה נושא הקנקן שקיל גולפא

   לבית המדרש לישב עליה:
. דעכשיו מלאכה שמכבדת כו'

   ישב עליה בבית המדרש:
. יצאת לשוק נפקת נקטת עמרא

   וקנתה לצמר ועבדה גלימא:
. ועשתה ממנו סרבל דהוטבי

   טוב:
הי לשוקא הות . איוכד נפקת

ניכסי ביה: ורבי יהודה כד הוה 
   מצלי הוה נמי מכסי ביה:

. שתיה להן חביב שעטני מעיל
   כל כך שלא היה להן אחר:

. הגביה המחצלת דלי ציפתא
   שהיה יושב עליה:

. דאזל ואמר ליה לשלוחא
   לביתיה:

. ראה כמה עושר חזי מאי איכא
יש לי שנעשה לו נס ונתמלא כל 

  אותו מקום זהובים:
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י ּתְ  ֲעִקיָבא ַרּבִ ׁשַ ָרֵתיּה  ֵליּה  ִאיְתַקּדְ א ּבְ ַכְלּבָ בּוַע  ּדְ   . ׂשָ

ַמע א ׁשָ ְלּבָ בּוַע  ּכַ ל ֲהָנָאה ַאְדָרּה , ׂשָ   . ִנְכֵסיּה  ִמּכָ
  . ֵליּה  ְוִאיְתְנִסיָבה ָאְזָלא

ִסיְתָוא נוּ  ֲהָוה - ּבְ י ּגָ יְבָנא ּבֵ יְבָנא ֵליּה  ַמְנֵקיט ָקא ֲהָוה, ּתִ   . ְזָייּה ַמ  ִמן ּתִ
ַלִים ֵליךְ  ָרֵמיָנא, ִלי ֲהַואי ִאי: ָלּה  ָאַמר ַדֲהָבא ְירּוׁשָ   . ּדְ
הוּ  ֲאָתא י ֵאִלּיָ ּמֵ א ְלהֹון ִאיּדַ ֱאָנׁשָ ָבא ָקֵרי ְוָקא ּכֶ   . ַאּבָ
א ִלי ֲהבוּ : ְלהוּ  ָאַמר ִתיְבָנא ּפּוְרּתָ יָלַדּתְ  ּדְ ִתי ּדִ ַעם ִלי ְוֵלית, ִאּתְ   . ְלַאּגּוָנּה  ִמיּדַ

י ָלּה  ַמרָא  ֵתיּה  ֲעִקיָבא ַרּבִ ְבָרא ֲחִזי: ְלִאְנּתְ יְבָנא ֲאִפיּלוּ ּדַ  ּגַ   . ֵליּה  ִאית ָלא ּתִ
י ֱהֵוי ִזיל: ֵליּה  ָאְמָרה   . ַרב ּבֵ

י ֲאַזל ְרּתֵ ִנין ְסֵרי תַּ י ׁשְ יּדְ  ַקּמֵ יוְ  ֱאִליֶעֶזר ַרּבִ ַע  ַרּבִ   . ְיהֹוׁשֻ
ָלם י ְלִמיׁשְ ְרּתֵ ִנין ְסֵרי ּתַ   , ְלֵביֵתיּה  אֲאָת  ָקא ׁשְ

ַמע יֵתיּה  ֲאחֹוֵרי ִמן ׁשָ ָקָאַמר ,ּבֵ ע ַחד ָלּה  ּדְ יר :ִלְדֵביְתהוּ  ָרׁשָ ּפִ    ,ֲאבּוךְ  ֵליךְ  ָעֵביד ׁשַ
ָלא ֲחָדא ֵמי ּדְ   . ֵליךְ  ּדָ
ַבָקךְ , ְועֹוד הֹון ַחּיֹות ַאְרְמלּות ׁשְ ִנין ּכּוּלְ   . ׁשְ

ְר  ֶליֱהֵוי ְלִדיִלי ָצֵאית ִאי: ֵליּה  ָאְמָרה יּתַ ִנין ְסֵרי ּתֵ   . ַאֲחַרְנָייָתא ׁשְ
  . ַלֲאחֹוַרי ִאיֲהַדר, ְרׁשּוָתא ִלי ִויַהַבּתְ  הֹוִאיל: ָאַמר
י ֲהָוה ,ֲאַזל ֲהַדר ְרּתֵ ֵני ְסֵרי תַּ    .ַאֲחַרְנָייָתא ׁשְ

ִרין ֲאָתא ֶעׂשְ ָעה ּבְ ְלִמיֵדי זּוֵגי ַאְלִפין ְוַאְרּבָ   . ּתַ
י ְנפּוק יּה  ָעְלָמא ּכּוּלֵ ק ָקַמת ִהיא ְוַאף, ְלַאּפֵ יּה  ְלֵמיּפַ   . ְלַאּפֵ
יָעא ַההּוא ָלּה  ָאַמר   ? ְלֵהיָכא ְוַאּתְ : ְרׁשִ

יק יֹוֵדַע ": ֵליּה  ָאְמָרה ֶהְמּתוֹ  ֶנֶפׁש  ַצּדִ   . )י, יב משלי( "ּבְ
ַנן ָלּה  ַמְדָחן ָקא, ֵליּה  ְלִאיְתַחּזּוֵיי ָאַתת   . ַרּבָ
יחוּ : ְלהֹון ָאַמר י, ָלּה  ַהּנִ ּלִ ֶכםְוׁשֶ  ׁשֶ ּה  ּלָ ּלָ   . הּוא ׁשֶ

  
ַמע א ׁשָ ְלּבָ בּוַע  ּכַ   , ׂשָ
יל ֲאָתא ַריי ִניְדֵריּה  ַעל ְוִאיְתׁשִ ּתְ ִרי, ְוִאׁשְ ּתְ   . ְוִאׁשְ

  
ית ִמן ר ִמיֵלי ׁשִ י ִאיַעּתַ   : ֲעִקיָבא ַרּבִ
א ִמן ְלּבָ בּוַע  ּכַ   , ׂשָ
א ֵאיָלא ִמן ְסִפיְנּתָ   . ּדִ

ָכל א ּדְ   . ֵעיָנא ִמין ֵליּה  ָעְבִדין ְסִפיְנּתָ
ּיּוּה  ֲחָדא ִזיְמָנא יף ַעל ַאְנׁשִ א ּכֵ ֵחיּה  הּוא ֲאָתא ,ַיּמָ ּכַ    .ַאׁשְ

ְווָזא ִמןוּ     .ּגַ
ִזיְמָנא ָעה ָיֵהיב ֲחָדא ּדְ   :ְלהוּ  ָאַמר ְלִסּפּוָנֵאי זּוֵזי ַאְרּבָ

ַעם ִלי ַאְייֵתי  חוּ  ְולֹא ִמּדַ ּכָ א ַאׁשְ ְווָזא ֶאּלָ יף ַעל ּגַ א ּכֵ   . ֵליּה  ַאְתיּוּה . ַיּמָ
ח, ֲעֵליּה  ָמָרָנא ֲעִביד: ֵליּה  ָאְמרוּ  ּכַ ּתַ ֲהָוה ִאיׁשְ יָנֵרי ְמִלי ּדַ    .ּדִ

ִזיְמָנא א ָטְבַעת ֲחָדא ּדְ י ְסִפיְנּתָ ַההּוא ָמֵחית ֲהָוה ִעיְסָקא ְוכּולֵּ ְווָזא ּבְ    ,ּגַ
ח ּכַ ּתַ ַההּוא ְוִאיׁשְ   .ִזיְמָנא ּבְ

ִמן ְסרּוִקיָתא ּדְ   , ּדִ
  .  יָתאַמְטרֹונִ  ּוִמן

ּתוֹ  ּוִמן   נ,ב ל ִאׁשְ    .טּוָרנּוְסרֹופּוס ׁשֶ
ר ְקִטיָעא ּוִמן לֹום ּבַ   . ׁשָ

  
  

א ַרב ְמּדָ ָעה ָיֵהיב ּגַ הֹון ְלַאּתּוֵיי ְלִסּפּוָנֵאי זּוֵזי ַאְרּבָ ַעם ּבְ   , ִמיּדַ
חוּ  לֹא ּכָ הֹון ֵליּה  ַאְתיּוּה , ַאׁשְ   . קֹוָפא ּבְ

יט ּמֵ ּתַ א ָעל ִאיׁשְ   , ְלַחְרּתָ
ְתֵריּה  רוּ ָחְפ  חּוּה , ּבַ ּכַ ְרִביַע  ַאׁשְ ְלָייָתא ַעל ּדִ הֹון ֵליּה  ַאְייִתינּון, ַמְרּגַ   . ּכּוּלְ

  

  רש"י
   . בימות החורף:ואיתנסיבת ליה בסיתוא

. היו ישנים בין התבן שלא הוה גנו בי תיבנא
   היו להם כרים וכסתות:

. היה מלקט קא מנקיט ליה תיבנא מן מזייה
   התבן משערו:

. אם אי הוי לי רמינא לך ירושלים דדהבא
יהיה לי סיפוק שאתעשר אעשה לך ירושלים 

כל ענייני של זהב בתי נפש שמצויירת ב
ירושלים והיינו דאמרינן במסכת שבת (דף נט.) 
עיר ירושלים של זהב כדעבד ליה רבי עקיבא 

   לדביתהו:
. עבד הכי משום אתא אליהו קרא אבבא וכו'

קורת רוח להן דלדידיה לא היה לו אפילו תבן 
   כמו להם:

   . דאדריך מנכסיה:שפיר עביד ליך אבוך
ד . שהוא גרוע ממך ועוחדא דלא דמי לך

שמניחך באלמנות חיות שהרי הניחך כמה 
   שנים:

. אית דאמרי דאיהי יודע צדיק נפש בהמתו
הות ידעה דר' עקיבא הוה ואמרה ליה דלא 
מיתגניא בעיניה ואית דאמרי דלא הות ידעה 

   אלא הכי קא אמרה דצדיק לא מבזה לאינשי:
. על ידה הוא כל מה שלי ושלכם שלה היא

   שלמדתי:
רבי עקיבא מן כלבא מן שית מילי איעתר 

   :. דפליג ליה בנכסיהשבוע
ומן אילא דספינתא דכל ספינתא עבדין ליה 

. עושין להן מן אותו ענין של איל ואית מן עינא
דגרסי מין עיינא היו עושין כמין צאן של עץ 

   והיו נותנים בו כספם:
. ששכחו לאותו איל על אנשיוה על כיף ימא

   שפת הים ומצאו רבי עקיבא:
  .  . תיבה:וזאומן גו

   . ליורדי הים לריוח:ארבעה זוזי לספונאי
   . הביאו לי שום דבר:אייתו לי מדעם

. ימתין אדונינו עליו עד שנביא לך מרנא עליה
   יתר:

. וכל ממונא דהוה דזימנא חדא טבעה ספינתא
   בספינתא הוה מונח בההוא גווזא:

. שפעם אחת הוצרכו חכמים ומן מטרוניתא
ושיגרו את ר' עקיבא  ממון הרבה לבית המדרש

אצל מטרוניתא אחת ולוה ממנה ממון גדול 
וכשנתנה לו אמרה לו מי יהיה לי ערב שתפרע 
לי לזמן קבוע אמר לה מי שתרצה אמרה לו 
הקב''ה והים שהיה ביתה על שפת הים אמר 
לה ר''ע כן יהיה כשהגיע הזמן חלה ר''ע ולא 
היה יכול להביא הממון יצאת אותה 

פת הים ואמרה רבש''ע גלוי מטרוניתא על ש
וידוע לפניך כי לך ולים הזה האמנתי מעותי 
הכניס הקב''ה רוח שטות בלבו של קיסר 
ונכנס' לבית גנזיו ונטלה קרטלית וזרקה לים 
והשליכה הים לפתח ביתה של אותה 
מטרוניתא ונטלתה ולאחר זמן הביא לה ר' 
עקיבא הממון ואמר לה אל יחר ליך שלא 

ן בזמן שקבענו שחליתי הבאתי לך הממו
אמרה לו יהא הכל שלך שממוני בא לידי בזמנו 
וספרה לו כל המעשה ונתנה לו מתנות גדולות 

   ופטרתו לשלום:
. אדון אחד ששמו ומן אשתו של טורנוסרופוס

רופוס והיה מפטפט בדברי תורה כנגד ר''ע 
והיה ר''ע מנצחו בכל פעם והיה אותו אדון 

מרה לו אני מתבייש ובא וסיפר לאשתו א
אפתהו ואכשילהו לפי שהיתה יפת תואר 
ביותר באתה אצלו וגילתה שוקה כנגדו ורק 
ר''ע ושחק ובכה אמרה לו מדוע עשית כן אמר 
לה השנים אומר לך מה שרקקתי בשביל 
שמטיפה סרוחה באת ובכיתי בשביל שיופיך 
עתיד לבלות בארץ ומה ששחק לא רצה לומר 

ר לה שעתידה לה אעפ''כ הפצירה בו עד שאמ
להתגייר ותנשא לו אמרה לו וכי יש תשובה 
אמר לה הן ונתגיירה לאחר שמת בעלה ונשאת 

   לו והביאה לו ממון גדול:
. מפורש במסכת ע''ז מן קטיעא בר שלום

   בפ''ק (דף י:):
   . קוף:קופא

   . נכנס הקוף בחור אחד בקרקע:על לחרתא
  . רובץ:רביע
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ת ֵליּה  ָאְמָרה ילְ  ֵקיָסר ּבַ ַע  ַרּבִ ן ְיהֹוׁשֻ   : ֲחַנְנָיה ּבֶ
ְכִלי, ְמפֹוָאָרה ּתֹוָרה   , ְמכֹוָער ּבִ
ית ִלְמִדי: ָלּה  ָאַמר ה, ָאבּוךְ  ִמּבֵ ּמֶ   ? ַיִין יִחיןַמנִּ  ּבַ

ָמאֵני: ֵליּה  ָאְמָרה ַפְחָרא ּבְ   . ּדְ
י: ָלּה  ָאַמר ַפְחָרא ָעְלָמא ּכּוּלֵ ָמאֵני ְוַאּתּון ּבְ ַפְחָרא ּבְ ָמאֵני ַאִחיּתּון ַאּתּון?!ּדְ א ּבְ ַכְסּפָ   ! ְוַדֲהָבא ּדְ

ָמאֵני ַחְמָרא ּוְרַמּתְ  ָאְזַלּתְ  א ּבְ ַכְסּפָ   . ּוְסִרי, ְוַדֲהָבא ּדְ
ן אֹוַרְייָתא ַאף: ּה לָ  ָאַמר   . ּכֵ

א יִרין ְוָהִאיּכָ ּפִ   ! ּוְגִמיִרין ׁשַ
ִמיִרין ָהווּ , ְסנוּ  ָהווּ  ִאי: ָלּה  ָאַמר   . ְטֵפי ּגְ

  
ָאְתָיא ַהִהיא ָעא ְיהּוָדה ַרב ְלַקֵמיּה  ּדְ יַבּתְ  ְלִדיָנא מְנַהְרּדְ יָנא ִמן ְוִאיְתַחּיְ   . ּדִ

מּוֵאל: ֵליּה  ָאְמָרה ךָ  ׁשְ ַנן ָהִכי ַרּבְ   ?! ּדָ
  ? ֵליּה  ָיְדַעּתְ : ָלּה  ָאַמר

ה ּגּוָצא, ִאין: ֵליּה  ָאְמָרה ֵריֵסיּה  ְוַרּבָ ם ּכְ ה אּוּכָ יּה  ְוַרּבָ יּנֵ   . ׁשִ
יֱהֵוי? ָקָאֵתית ְלַבּזּוֵייּה : ָלּה  ָאַמר ָתא ַהִהיא ּתֶ א ִאּתְ ְמתָּ ׁשַ    ּבְ

ְקָעה   . ּוֵמָתה ּפָ
  
  

  רש"י
. כמו שדנתני אתה הכי דנן
   בתמיה:

   . מכרת אותו:ידעת ליה
  . בטן גדול יש לו:ורבה כריסיה
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יל קֹוָנם" "ָאַמר:[ ְבׁשִ ה ָאסּור -" טֹוֵעם ֵאיִניׁשֶ  תַּ ַמֲעׂשֵ ר ְקֵדָרה ַרְך, ּבְ ָעֶבה. ּומּותָּ   ] ּבְ
רוּ  ֵביָצה מּותָּ   ."טּוְרִמיָטא ּבְ
  

יָצה" ַמאי   ? "טּוְרִמיָטא ּבֵ
  

מּוֵאל ָאַמר   : ׁשְ
א ָעֵביד ַעְבּדָ ֵוי ָלּה  ּדְ יָנֵרי ַאְלָפא ׁשָ   . ּדִ
יל א ִזיְמֵני ַאְלָפא ָלּה  ְמַעּיֵ ַמּיָ א ִזיְמֵני ְוַאְלָפא ,ֲחִמיֵמי ּבְ ַמּיָ    ,ְקִריֵרי ּבְ

ִמְתזּוְטָרא ַעד י ּדְ ְבָלִעיָתּה  ֵהיִכי ּכִ   , ּדִ
יָבא ִאית ְוִאם א ַמאי ָאְסָיא ָיַדע ְוָאְתָיא ָנְפָקא ְוַכד ,ֲעָלּה  ְסִריךְ  -  ּכִ ֵעי ַסּמָ י ּוְבַמאי ֵליּה  ִמְתּבָ ּסֵ   . ִמּתַ

  
מּוֵאל ֵדיק ֲהָוה ׁשְ יּה  ּבָ ק ַנְפׁשֵ ִרין ַעד ּוְלָחאּבְ ְמַסּתְ י ּדִ יֵתיּה  ֱאיָנׁשֵ ֲעֵריהֹון ֲעֵליּה  ּבֵ   . ׂשַ

  
  

  רש"י
. טורמיטא עבדה דעביד ליה

לההיא ביצה טורמיטא שווי 
   אלפא זוזי:

. שמתמעטת כדי עד דמתזוטרא
   שיכול לבולעה שלימה:

. במעיו סריך ואי אית ביה כיבא
   עליה על ההיא ביצה וניכר בה:

. שלימה ידע וכדנפקא ממעיו
   כו': אסיא

. הוה בדיק נפשיה בקולחא
היינו דומיא דביצה טורמיטא 
והיה מפשפש כל מעיו אם יש 
בהן כאב והיה מתחלש ומתעלף 
כל כך עד שאשתו בוכה עליו 

  ותולשת שערה מחמת דאגה:
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ַנן   : ָהָתם ּתְ

ה ָהָיה" ִסין עֹוׂשֶ ְכלֹוּפָ ְבנֹות אַכליֹ  לֹא ּבִ ַבע ּבִ   . ׁשֶ
ְבנֹות ַבע ּבִ ִסין יאַכל לֹא ׁשֶ ְכלֹוּפָ   . (מעשרות ב, ח) "ּבִ

  
ִסין" ַמאי לֹוּפָ    ?"ּכְ

  
ְתֵאינֵ  ִמיָנא ַעְבִדין יּדִ הֹון ּדְ י ִמּנְ   . ִלְפּדֵ

  
ְבָרא ַההּוא יַהב ּגַ א ּדִ י ִמיֵני ַאְלָפא ְלַאְגמּוֵריּה  ְלַחְבֵריּה  ַעְבּדָ   , ִלְפּדֵ

ָמֵני ַאְגְמֵריּה    . ֵמָאה ּתְ
יּדְ  ְלַקֵמיּה  ְלִדיָנא ַאְזְמֵניּה    . ַרּבִ

י ָאַמר ינוּ " ָאְמרוּ  ֲאבֹוֵתינוּ : ַרּבִ   , )יז ,ג איכה( "טֹוָבה ָנׁשִ
ֵעיֵנינוּ  ֲאִפיּלוּ  ָאנוּ    . ָרִאינוּ  לֹא ּבְ

  
י ילְ  ִהּלּוָלא ֵליּה  ֲעַבד ַרּבִ ְמעֹון ַרּבִ ֵריּה  ׁשִ ּבְ

1 ,  
ַתב ית ַעל ּכָ ָנָנא ּבֵ ִרין: ּגְ ָעה ֶעׂשְ יָנִרין ִריּבֹוִאין ַאְלִפין ְוַאְרּבָ ית ַעל ְנַפקוּ  ּדִ ָנָנא ּבֵ ין ּגְ   , ּדֵ
  . ָראַקָּפ  רַב לְ  ַאְזְמֵניּה  ְולֹא

ךְ  ְרצֹונוֹ  ְלעֹוְבֵרי ִאם: ֵליּה  ָאַמר י, ּכָ ה ַאַחת ַעל ְרצֹונוֹ  ְלעֹוׂשֵ ּמָ ה ּכַ   . ְוַכּמָ
  , ַאְזְמֵניּה 

י ִאם: ָאַמר עֹוָלם ְרצֹונוֹ  ְלעֹוׂשֵ ה ּבָ ךְ  ַהּזֶ א ָלעֹוָלם ּכָ ה ַאַחת ַעל ַהּבָ ּמָ ה ּכַ   . ְוַכּמָ
  

יךְ  יֹוָמא ְמַחּיֵ יּה  ּדִ י ּבֵ   . ְלָעְלָמא ּפּוְרֲענּוָתא אָאְתיָ  -  ַרּבִ
  

  : ַקָּפָרא ַברלְ  ֵליּה  ָאַמר
יָחן ָלא ַבּדִ ִעין ָלךְ  ְוָיֵהיְבָנא ּתְ ִריֵוי ַאְרּבְ י ּגְ   . ִחיּטֵ

  
  : ֵליּה  ָאַמר

כָ ^ ָמר ֵליֲחִזי   נא,א ִריָוא לּדְ ָבֵעיָנא ּגְ ֵקיְלָנא ּדְ   . ׁשָ
ַקל יּקּוָלא ׁשְ ה ּדִ יּה  ַעל ֵפיּה ּוְסָח  ּכּוְפָרא ַחְפֵייּה , ַרּבָ   , ֵריׁשֵ
ִעין ָמר ִלי ֵליִכיל: ֵליּה  ְוָאַמר ַוֲאַזל ִריֵוי ַאְרּבְ י ּגְ יָנא ִחיּטֵ ָרׁשֵ ךְ  ּדְ   . ּבָ

י ֲאחּוךְ    . ַרּבִ
ךְ  ָלאו: ֵליּה  ָאַמר ָחן לֹאּדְ  ַאְזַהְרּתָ ַבּדְ   ? ּתְ
  : ֵליּה  ָאַמר
י יָנא ִחיּטֵ ָרׁשֵ   . ָנֵסיְבָנא ָקא ּדְ
ר ָלּה  ָאַמר יּה  ָראַקָּפ  ּבַ יּדְ  ִלְבַרּתֵ   : ַרּבִ

ֵתיָנא ְלָמָחר ִריּקּוָדא ַחְמָרא ׁשָ ֲאבּוךְ  ּבְ ךְ  ּוְבִקיְרָקֵני ּדַ ִאּמָ   . ּדְ
  

ן ה ּבֶ יּדְ  ֲחָתֵניּה  ֶאְלָעׂשָ יר, ֲהָוה ַרּבִ דֹול ְוָעׁשִ   . ֲהָוה ּגָ
יּדְ  ִהיּלּוָלא ְלֵבי ַאְזְמֵניּה  ְמעֹון ַרּבִ י ׁשִ ַרּבִ   . ּבְ

ר ֵליּה  ָאַמר ילְ  ַקָּפָרא ּבַ   : ַרּבִ
   ?)כב, יח ויקרא( 2"ּתֹוֵעָבה" ַמאי

ל י ֵליּה  ָאַמרּדְ  ּכָ ָהֵכין ַרּבִ ָרָכּה  - "ּתֹוֵעָבה" הּוא ּדְ ר ּפְ   . ַקָּפָרא ּבַ
  

  : ֵליּה  ָאַמר
יּה  ְרׁשֵ  ]. אתה אותה פרש[ .ַאּתְ  ּפַ

 
  : ֵליּה  ָאַמר
יֵתי ֵביְתִכי ּתֵ יְרִמי ּדְ   . ַנְטָלא ִלי ּתִ
  . ֵליּה  ָיאַרְמ  ָאַתת

  
ילְ  ֵליּה  ָאַמר   : ַרּבִ
ֵאיַמר, ִלי ְרקֹוד קּום    .ְלךָ  ּדְ

                                                             
1
  הגהת מסורת הש"ס  

2
ה ּתֹוֵעָבה ִהוא   ָ ֵבי ִאׁשּ ּכְ ב ִמׁשְ ּכַ ה ּתֹוֵעָבה ִהואְוֶאת ָזָכר לֹא ִתׁשְ ָ ֵבי ִאׁשּ ּכְ ב ִמׁשְ ּכַ ה ּתֹוֵעָבה ִהואְוֶאת ָזָכר לֹא ִתׁשְ ָ ֵבי ִאׁשּ ּכְ ב ִמׁשְ ּכַ ה ּתֹוֵעָבה ִהואְוֶאת ָזָכר לֹא ִתׁשְ ָ ֵבי ִאׁשּ ּכְ ב ִמׁשְ ּכַ   ְוֶאת ָזָכר לֹא ִתׁשְ

  רש"י
. הפועל שמלקט לו היה עושה
   בכלופסין:

. שלא לא יאכל בבנות שבע
הרשתו התורה לאכול אלא 

הוא מלקט מאותו המין ש
דכתיב כי תבא בכרם רעך 

   ואכלת ענבים וגו' (דברים כג):
   . מיני מאכל:לפדי

. לאגמורי אלפא מיני לפדי
שילמדו לעשות אלף מיני 

   מאכל:
. על מאתים מין אזמניה לדינא

   שלא לימדו:
. אבותינו אמרו נשינו טובה

דכתיב נשיתי טובה (איכה ג) 
שראוה כבר אלא שעכשיו 

ראינו טובה שכחוה אבל אנו לא 
מעולם שאין אנו יודעים כמה 
מיני טעם יש בפירות כלומר 
   דבר מופלא הוא שכל כך לימדו:

. לפי לא אזמגי' לבר קפרא
שהיה איש בדחן ומתיירא שמא 

   יעשה שום דבר שישחוק:
. בר קפרא לרבי אם לעוברי אמר

רצונו משפיע לו טובה כ''כ 
לעושי רצונו כו' שהיה מגנהו על 

עושי רצונו משפיע שלא זימנו: ל
לו בעוה''ז טובה כ''כ שהתחיל 

   לספר בשבחו בשביל שזימנו:
. באיזה דבכל גריוא דבעינא

   מדה שארצה אקח:
. זיפתו מבחוץ כדי חפייה כופרא

   שיחזיק החטים:
   . ימוד לי:ליכיל לי

. כלומר שאתה חייב דרשינא בך
   לי:

. שתינא חמרא ברקורא דאבוך
   שאביך ירקד:

מזיגתה . בובקירקני דאמך
   שאמך תמזוג לי הכוס:

   . עשו שניהם:מאי תועבה
. תמזוג לי הכוס תרמי לי נטלא

  כמו אנטל:
  
  
  
 



ל    ––––מסכת נדרים פרק ו' מסכת נדרים פרק ו' מסכת נדרים פרק ו' מסכת נדרים פרק ו'  ל"ַהּנֹוֵדר ִמן ַהְמבּוׁשָּ ל"ַהּנֹוֵדר ִמן ַהְמבּוׁשָּ ל"ַהּנֹוֵדר ִמן ַהְמבּוׁשָּ     """""ַהּנֹוֵדר ִמן ַהְמבּוׁשָּ
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ה ּתֹוֶעה - "ּתֹוֵעָבה" :ַרֲחָמָנא ָאַמר ָהִכי ּה  ַאּתָ   .ּבָ

  
   ,ַאֲחִריָנא ְלָכָסא

ֶבל" ַמאי: ֵליּה  ָאַמר   ? )כג, יח ויקרא( 3"ּתֶ
  

   :ֵליּה  ָאַמר
י   . ַקְדָמָאה ִעְנָייָנא ּכִ
  

  . ְלךָ  אֹוַמרּדְ  ִלי ִעיִביד: ֵליּה  ָאַמר
  . ֲעַבד

  
ֶבל": ֵליּה  ָאַמר ְבִלין - )כג, יח ויקרא( "הּוא ּתֶ ּה  ֵיׁש  ּתַ    ?!ּבָ

ְנָיא ִמי יָאה ָהָדא ׁשָ הֹון ִמן ּבִ יאֹות ּכּולְּ   ? ּבִ
  

  : ֵליּה  ָאַמר
ה" ּוַמאי 4"ִזיּמָ

  ? )יט, כט; יז, יח ויקרא( 
  

  : ֵליּה  ָאַמר
י ִעיִביד   . ַקְדָמָאה ִעְנָייָנא ּכִ

   ,ֲעַבד
  .ִהיא ָמה זוֹ  :ֵליּה  ְוָאַמר

  
ן ָיֵכיל לֹא ה ּבֶ ל ֶאְלָעׂשָ ֵתיּה  הּוא ּוְנַפק ָקם, ְלִמיְסּבַ ן ְוִאיְנּתְ ּמָ   . ִמּתַ

  
ן ַמאי ה ּבֶ   ? ֶאְלָעׂשָ

  
ַתְנָיא    :ּדְ

ם לֹא" ר ְלִחּנָ יּזֵ ן ּפִ ה ּבֶ א ְמעֹוָתיו ֶאת ֶאְלָעׂשָ ֶהן ְלַהְראֹות ֶאּלָ ְס  ּבָ ל ּפֹוֶרתתִּ דֹול ֵהןּכֹ ׁשֶ   . ּגָ
ְכִתיב סֹום" :ּדִ יֶהם ֶאת ִיְכְסמוּ  ּכָ   . ")כ, מד יחזקאל( "ָראׁשֵ

  
ָנא   :ּתָ

ֵעין"   . "לּוְלָיִנית ּכְ
  

  ? "לּוְלָיִנית" ַמאי
  

  : ְיהּוָדה ַרב ָאַמר
א ְרּתָ ְסּפָ    .ְיִחיָדָתא ּתִ

  
ֵמי ֵהיִכי    ?ּדָ

  
  : ָרָבא ָאַמר

ל אׁשוֹ רֹ  ַצד ֶזה ׁשֶ רוֹ  ּבְ ל ִעיּקָ   . ֶזה ׁשֶ
ְסּפֹוֶרת ְוַהְיינוּ  ל ּתִ דֹול ֵהןּכֹ  ׁשֶ   . ּגָ

  
  

                                                             
3
ֵהָמה    ּוְבָכלּוְבָכלּוְבָכלּוְבָכל   ֵהָמהּבְ ֵהָמהּבְ ֵהָמהּבְ ךָ     ןןןןִתּתֵ ִתּתֵ ִתּתֵ ִתּתֵ     לֹאלֹאלֹאלֹא    ּבְ ָכְבּתְ ךָ ׁשְ ָכְבּתְ ךָ ׁשְ ָכְבּתְ ךָ ׁשְ ָכְבּתְ ה    ָבּה ָבּה ָבּה ָבּה     ְלָטְמָאהְלָטְמָאהְלָטְמָאהְלָטְמָאה    ׁשְ ָ הְוִאׁשּ ָ הְוִאׁשּ ָ הְוִאׁשּ ָ ֶבל    ְלִרְבָעּה ְלִרְבָעּה ְלִרְבָעּה ְלִרְבָעּה     ְבֵהָמהְבֵהָמהְבֵהָמהְבֵהָמה    ִלְפֵניִלְפֵניִלְפֵניִלְפֵני    ַתֲעמֹדַתֲעמֹדַתֲעמֹדַתֲעמֹד    לֹאלֹאלֹאלֹא    ְוִאׁשּ ֶבלּתֶ ֶבלּתֶ ֶבלּתֶ   הּואהּואהּואהּוא    ּתֶ

4
ה זִ    ֲאָרה ֵהּנָ ח ְלַגּלֹות ֶעְרָוָתּה ׁשַ ּה לֹא ִתּקַ ּתָ ת ּבִ ָנּה ְוֶאת ּבַ ת ּבְ ה ֶאת ּבַ ּה לֹא ְתַגּלֵ ה ּוִבּתָ ָ ה זִ ֶעְרַות ִאׁשּ ֲאָרה ֵהּנָ ח ְלַגּלֹות ֶעְרָוָתּה ׁשַ ּה לֹא ִתּקַ ּתָ ת ּבִ ָנּה ְוֶאת ּבַ ת ּבְ ה ֶאת ּבַ ּה לֹא ְתַגּלֵ ה ּוִבּתָ ָ ה זִ ֶעְרַות ִאׁשּ ֲאָרה ֵהּנָ ח ְלַגּלֹות ֶעְרָוָתּה ׁשַ ּה לֹא ִתּקַ ּתָ ת ּבִ ָנּה ְוֶאת ּבַ ת ּבְ ה ֶאת ּבַ ּה לֹא ְתַגּלֵ ה ּוִבּתָ ָ ה זִ ֶעְרַות ִאׁשּ ֲאָרה ֵהּנָ ח ְלַגּלֹות ֶעְרָוָתּה ׁשַ ּה לֹא ִתּקַ ּתָ ת ּבִ ָנּה ְוֶאת ּבַ ת ּבְ ה ֶאת ּבַ ּה לֹא ְתַגּלֵ ה ּוִבּתָ ָ ה ִהואֶעְרַות ִאׁשּ ה ִהואּמָ ה ִהואּמָ ה ִהואּמָ   .ּמָ

ל    ַאלַאלַאלַאל                     ַחּלֵ לּתְ ַחּלֵ לּתְ ַחּלֵ לּתְ ַחּלֵ ךָ     ֶאתֶאתֶאתֶאת    ּתְ ּתְ ךָ ּבִ ּתְ ךָ ּבִ ּתְ ךָ ּבִ ּתְ ה    ָהָאֶרץָהָאֶרץָהָאֶרץָהָאֶרץ    ּוָמְלָאהּוָמְלָאהּוָמְלָאהּוָמְלָאה    ָהָאֶרץָהָאֶרץָהָאֶרץָהָאֶרץ    ִתְזֶנהִתְזֶנהִתְזֶנהִתְזֶנה    ְולֹאְולֹאְולֹאְולֹא    ְלַהְזנֹוָתּה ְלַהְזנֹוָתּה ְלַהְזנֹוָתּה ְלַהְזנֹוָתּה     ּבִ הִזּמָ הִזּמָ הִזּמָ   ....ִזּמָ

  רש"י
. כלומר שמניח תועה אתה בה

את אשתו של היתר ותפס זו של 
   זנות:

. תיתי דביתכי כי עניינא קמא
תירמי לי ולדידיה א''ל קום 

   רקוד לי:
. דכתיב] ואשה לא [מאי תבל

ה לרבעה תבל תעמוד לפני בהמ
   הוא (ויקרא יח):

. כלומר יש וכי תבלין יש בה
בביאה זו טעם מבאחרות 

   שמנחת בעלה ונרבעת לבהמה:
. ומפרש ביבמות (דף זו מאי היא

לז:) בא ש הבא על נשים הרבה 
וכן אשה שנבעלה לאנשים 
הרבה ואינה יודעת מאיזה מהם 
נתעברה והולידה בת נמצא אב 
נושא את בתו ואח נושא את 

חותו על זה נאמר ומלאה א
הארץ זימה כלומר זו מה היא 
שאין אדם יודע אותה אשה 
שהוא נושא אם מותרת לו אם 

   לאו:
. לא יכיל בן אלעשה למיסבל

אותו זילותא של רבי לפי שהיה 
עשיר גדול ולא היה יכול לראות 

   דבר של זילותא מחמיו:
. כלומר מנין מאי בן אלעשה

   דהוה עשיר:
אין . שתספורת יחידתא

   כמותה:
. שהיה נותן ממון פיזר מעותיו 

גדול לספר שהיה מספר לו 
  כתגלחת של כ''ג:

  
  
  
 



                                                                                         ְסדּוָרה ְּגָמָרא
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        נא, אנא, אנא, אנא, א .10
יל קֹוָנם" ָאַמר:"[ ְבׁשִ ֵאיִני תַּ ה ָאסּור - " טֹוֵעם ׁשֶ ַמֲעׂשֵ ר ְקֵדָרה ַרְך, ּבְ ָעֶבה. ּומּותָּ   ּבְ

ר ֵביָצה ּומּותָּ ְדַלַעת] טּוְרמּוָטא ּבְ   . "ָהְרמּוָצה ּבִ
  

ַלַעת" ַמאי   ? "מּוָצהָהְר  ּדְ
  

מּוֵאל ָאַמר   : ׁשְ
  . ַקְרקּוַזאי ָקָרא

  
י ַרב   : ָאַמר ַאׁשִ

ַלַעת מּוָנה ּדְ ֶרֶמץ ַהּטְ   . ּבְ
  

י ַרבלְ  ָרִביָנא ֵאיִתיֵביּה    : ַאׁשִ
י"   : אֹוֵמר ְנֶחְמָיה ַרּבִ

ַלַעת ַלַעת ִהיא ֲאָרִמית ּדְ ְצִרית ּדְ   , ַהּמִ
ְלַאִים ָוִנית ִעם ּכִ   , ַהּיְ
ְלַאִים    !"ְרמּוָצהָה  ִעם ּכִ

  
א יּוְבּתָ   . ּתְ

  
  

  רש"י
. דלועין הרמוצה קרא קרקוזאי

של אותו מקום שאינן מתבשלין 
  לעולם יפה: 

עפר של גחלים  .הטמונה ברמץ
   דלאו תבשיל הוא:

. כלאים עם דלעת הרמוצה
אלמא דהרמוצה לאו טמונה 

ם הוא ומין ברמץ אלא שם מקו
  זרעים הוא:
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        נא, אנא, אנא, אנא, א .11
ָנה    1ִמׁשְ

ה ַהּנֹוֵדר ֲעׂשֵ א ָאסּור ֵאין -  ְקֵדָרה ִמּמַ ה ֶאּלָ ֲעׂשֵ א ִמּמַ    .ְרַתְחתָּ
ֵדָרה ַהּיֹוֵרד קֹוָנם" :ָאַמר ֲאִני ַלּקְ ָכל ָאסּור - " טֹוֵעם ׁשֶ ה ּבְ ֲעׂשֶ ֵדָרה ַהּנַ ּקְ   . ּבַ

  

ָמָרא             ּגְ

ְנָיא    :ּתַ

ֵדָרה ַהּיֹוֵרד ןִמ  ַהּנֹוֵדר" ּיֹוֵרד ָאסּור -  ַלּקְ ס ּבַ   . ָלִאְלּפָ

ָבר ּכְ ֵדָרה ָיַרד ׁשֶ ּיֹוֵרד קֹוֶדם ַלּקְ ס ׁשֶ   .ָלִאְלּפָ
ס ַהּיֹוֵרד ִמן ר - ָלִאְלּפָ ּיֹוֵרד מּותָּ ֵדָרה ּבַ   . ַלּקְ
ה ִמן ֲעׂשֶ ֵדָרה ַהּנַ ּקְ ר - ּבַ ה מּותָּ ֲעׂשֶ ּנַ ס ּבַ ִאְלּפָ   . ּבָ
ה ִמן ֲעׂשֶ סּבָ  ַהּנַ ר - ִאְלּפָ ה מּותָּ ֲעׂשֶ ּנַ ֵדָרה ּבַ ּקְ   . ּבַ

ּנּור ַהּיֹוֵרד ִמן ַהּנֹוֵדר א ָאסּור ֵאין -  ַלתַּ ַפת ֶאּלָ   . ּבְ

ל" :ָאַמר ְוִאם ה ּכָ ּנּור ַמֲעׂשֵ ָכל ָאסּור -" ָעַלי תַּ ים ּבְ ֲעׂשִ ַתּנּור ַהּנַ   .  "ּבְ
  

                                                             
1
משנה זו נמצאת גם בסיפא של המשנה הקודמת, ויכול להיות שאין זה משנה חדשה אלא ציטוט מהמשנה הקודמת. עיין בכתב"י   

  ובראשונים.

  רש"י
  מתני' 

. היינו דבר ממעשה רתחתא
שנגמר בישולו בקדרה ואינו 
אלא מחמשת המינין לאפוקי 
דבר שאין גמר בישולו בקדירה 

   עד שמבשלין אותו באילפס:
. אפילו בכל הנעשה בקדירה
   מבושל באילפס אסור:

  
  גמ' 

. ביורד באילפס שכבר כו'
 הואיל וקודם שמניחו באילפס
מבשלו בקדרה והדר מניחו 
באילפס כן היה מנהגן והוי יורד 

   לקדרה ולפיכך אסור:
מן היורד באיליפס מותר 

. קודם שירד ביורדי לקדרה
   לאילפס:

. לגמרי כל מן הנעשה בקדירה
בישולו שאינו יורד לאילפס 

   כלל:
. אע''פ מותר בנעשה באילפס

   שהיה קודם לכן בקדרה:
. בנגמר מותר בנעשה בקדרה

  רה:בקד
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        בבבב    נא,נא,נא,נא, .12
ָנה             ִמׁשְ

בּוׁש  ִמן" א ָאסּור ֵאין - " ַהּכָ בּוׁש  ִמן ֶאּלָ ל ַהּכָ   . ָיָרק ׁשֶ
בּוׁש " ֲאִני ּכָ ָכל ָאסּור - " טֹוֵעם ׁשֶ ים ּבְ בּוׁשִ   . ַהּכְ
לּוק ִמן" ָ א ָאסּור ֵאינוֹ  - " ַהׁשּ לּוק ִמן ֶאּלָ ָ ל ַהׁשּ ר ׁשֶ ׂשָ    .ּבָ
לּוק" ֲאִני ׁשָ ָכל ָאסּור - " טֹוֵעם ׁשֶ לּוִקים ּבְ ְ   . ַהׁשּ
  

ָמָרא             ּגְ

ֵריּה  ַאָחא ַרב ֵליּה  ָאַמר י ַרבלְ  ָאְוָיא ַרבּדְ  ּבְ   : ַאׁשִ
ְכִביׁש ": ָאַמר   ? ַמאי -" ּדִ

ִליק"           ׁשְ   ? ַמאי -" ּדִ
ְצִלי"             ? ַמאי - " ּדִ
ְמִליַח "             ?ַמאי –" ּדִ
ַמע ֵהיִכין    ?ַמׁשְ

  
ֵעי יּבָ   .ּתִ

  
  

  רש"י
  מתני' 

. אינו אסור אלא בכבוש של ירק
דסתם כבוש ירק הוא אבל אמר 
כבוש שאני טועם הואיל ואמר 
כי האי לישנא אסור בכל 
הכבושין וה''ה בכל הנך אם 
אמר בשלוק סתם אינו אסור 
כו' דסתם שלוק שלהן אינו אלא 
בשר ודעתיה לא הוי אלא בשר 

   דדרכו להתבשל ולהשלק:
  

  גמ' 
אמר קונם דכביש עלי או 

. מי אמרינן דשליק עלי מאי
דמי כמ''ד הכבוש או  דכביש

דילמא דמי כמאן דאמר כבוש 
שאני טועם ואסור בכל 

   הכבושין:
  . כלומר תיקו:תיבעי
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        בבבב    נא,נא,נא,נא, .13
ָנה             ִמׁשְ

ִלי ִמן" א ָאסּור ֵאין - " ַהּצָ ִלי ִמן ֶאּלָ ר לׁשֶ  ַהּצָ ׂשָ   , ּבָ
ְבֵרי י ּדִ   . ְיהּוָדה ַרּבִ

ֲאִני ָצִלי" ָכל ָאסּור - " טֹוֵעם ׁשֶ לּוִיים ּבְ   . ַהּצְ
  
ִליַח  ִמן" א ָאסּור ֵאין -" ַהּמָ ִליַח  ִמן ֶאּלָ ל ַהּמָ ג ׁשֶ   . ּדָ
ֲאִני ָמִליַח " ָכל ָאסּור -" טֹוֵעם ׁשֶ לּוִחים ּבְ   . ַהּמְ
  
ג" ִגים ּדָ ֲאִני ּדָ    –" טֹוֵעם ׁשֶ

ֶהן ּורָאס ין :ּבָ דֹוִלים ּבֵ ין ּגְ ים ּבֵ   , ְקַטּנִ
ין     ין ְמלּוִחים ּבֵ ֵפִלים ּבֵ   , תְּ
ין     ים ּבֵ ין ַחּיִ ִלים ּבֵ ָ   , ְמבּוׁשּ

ר ָטִרית -  ּומּותָּ   . ּוְבִציר, ְטרּוָפה ּבְ
  

ֲחָנה ִמן ַהּנֹוֵדר    – ַהּצַ
ָטִרית - ָאסּור   ְטרּוָפה ּבְ

ר ִציר – ּומּותָּ   . יסּוְבמֹוַריְ  ,ּבְ
  

ִרית ַהּנֹוֵדר ִציר ָאסּור - ְטרּוָפה ִמטָּ   . ּוְבמֹוַרְייס ּבְ
  

ָמָרא             ּגְ

ְנָיא    :ּתַ

י" ְמעֹון ַרּבִ ן ׁשִ   : אֹוֵמר ֶאְלָעָזר ּבֶ

ג" ֲאִני ּדָ   : "טֹוֵעם ׁשֶ
דֹוִלים - ָאסּור ּגְ   , ּבְ

ר ים -  ּומּותָּ ְקַטּנִ   . ּבִ
  

ָגה" ֲאִני ּדָ    :"טֹוֵעם ׁשֶ
ְקַטנִּ  – ָאסּור    ,יםּבִ

ר ְגדֹוִלים -  ּומּותָּ   . ּבִ
  

ג" ָגה ּדָ ֲאִני ּדָ    :"טֹוֵעם ׁשֶ

ין - ָאסּור ְגדֹוִלים ּבֵ ין ּבִ ים ּבֵ ְקַטּנִ   . "ּבִ
  

א ַרב ֵליּה  ָאַמר ּפָ ֵיילְ  ּפַ   : ַאּבַ
אי ג"ּדְ  ִמּמַ ֲאִני ּדָ דֹול "טֹוֵעם ׁשֶ    ?הּוא ּגָ

ְכִתיב ג' ה ַוְיַמן" :ּדִ דֹול ּדָ   . )א, ב יונה( "היֹונָ  ֶאת ִלְבלַֹע  ּגָ
ל" :ְוָהְכִתיב ּלֵ ְתּפַ ֵעי ֱאלָֹהיו' ה ֶאל יֹוָנה ַוּיִ ָגה ִמּמְ   ! )ב, ב יונה( "ַהּדָ

  
ָיא ָלא ָהא    :ַקׁשְ

ְלָמא ָלֵטיּה  ּדִ ג ּפְ דֹול ּדָ ג ּוְבָלֵעיּה , ּגָ   . ָקָטן ּדָ
  

א ָגה" ֶאלָּ ר ְוַהּדָ ְיאֹ  ֲאׁשֶ    ,)כא, ז שמות( "ֵמָתה רּבַ
ים דֹוִלים, ֵמתוּ  ְקַטּנִ   ?! ֵמתוּ  לֹא ּגְ

  
א ָגה" ,ֶאלָּ ַמע" ּדָ דֹוִלים ַמׁשְ ַמע ּגְ ים ּוַמׁשְ   , ְקַטּנִ

ךְ  ְנָדִריםִב וּ  ֵני ְלׁשֹון ַאַחר ַהּלֵ   . ָאָדם ּבְ
  
  
  

  רש"י
  מתני' 

. דג משמע דג דגים שאני טועם
גדול דגים משמע קטנים וכיון 
דאמר שניהם אסור בהן בין 

   גדולים בין קטנים:
. דג ששמו ומותר בטרית טרופה

טרית ומוכרין אותו בחתיכות 
אלא מדג הנמכר שלא נדר 

   שלם:
. שעושין מקרבי דגים וכל ובציר

שכן במורייס שאין עושין אותו 
   אלא משומן של דגים:

. דהני אסור בציר ובמורייס
   בכלל טרופין נינהו:

  
  גמ' 

. הלך אחר לשון בני אדם
שקורין דג לגדול ודגה לקטנים 
להכי כי אמר דג מותר בקטנים 
וכי אמר דגה אסור בקטנים וכי 

  גה אסור בשניהם:אמר דג ד
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        בבבב    נא,נא,נא,נא, .14
ֲחָנה ִמן ַהּנֹוֵדר"   . "ַהּצַ
  

י ַרבלְ  ָרִביָנא ֵליּה  ָאַמר   : ַאׁשִ
   ?ַמאי –" ִציִחין ָעַלי ֲהֵרי" :ָאַמר

  
יּבָ     .ֵעיּתִ

  
  

  רש"י
. מי אמר אמר הרי עלי ציחין

דמדגים ממש קאמר ולא מדבר 
אחר או דילמא דמי כמאן 

  דאמר מן הצחנה:
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        נב, בנב, בנב, בנב, ב    ––––    בבבב    נא,נא,נא,נא, .15
ָנה             ִמׁשְ

ר -  ֶהָחָלב ִמן ַהּנֹוֵדר ּקּום מּותָּ   , ּבַ
יוְ    . אֹוֵסר יֹוֵסי ַרּבִ

  

ר -  ַהּקּום ִמן ָחָלב מּותָּ   . ּבֶ
א אּול ַאּבָ   : אֹוֵמר ׁשָ

ִביָנה ִמן ַהּנֹוֵדר ּה  ָאסּור ַהּגְ ין, ּבָ    .ּוְטֵפָלה ְמלּוָחה ּבֵ
  

ר ִמן ַהּנֹוֵדר ׂשָ     :ַהּבָ
ר   נב,א רֹוֶטב – מּותָּ    .ּוְבִקיָפה ,ּבְ

יוְ    . אֹוֵסר ְיהּוָדה ַרּבִ
  

י ָאַמר   : ְיהּוָדה ַרּבִ
ה י ָעֵלינוּ  ְוָאַסר ַמֲעׂשֶ ֵביִצים ַטְרפֹון ַרּבִ לוּ  ּבְ ְ ׁשּ ְתּבַ ּנִ   . ִעּמוֹ  ׁשֶ

ן: לוֹ  ָאְמרוּ  ָבר ּכֵ ְזַמן ֵאיָמַתי, ַהּדָ ּיֹ ּבִ ר" :אַמרׁשֶ ׂשָ   ", ָעַלי ֶזה ּבָ
ָבר ִמן ַהּנֹוֵדרׁשֶ  ַאֵחר ְוִנְתָעֵרב ַהּדָ   , ּבְ

נֹוֵתן ּבוֹ  ֵיׁש  ִאם   . ָאסּור -  ַטַעם ּבְ
  

ִין ִמן ַהּנֹוֵדר ר -  ַהּיַ יל מּותָּ ַתְבׁשִ ׁש  ּבְ ּיֵ   . ַיִין ַטַעם ּבוֹ  ׁשֶ
ֲאִני ֶזה ַיִין קֹוָנם" :ָאַמר יל ְוָנַפל" טֹוֵעם ׁשֶ    :ְלַתְבׁשִ

נֹוֵתן ּבוֹ  ֵיׁש  ִאם   .  ָאסּור ֶזה ֲהֵרי -  ַטַעם ּבְ
  

ָמָרא   נב,ב             ּגְ

   :ּוְרִמיְנהוּ 

ים ִמן"" ים ָאסּור -" ָהֲעָדׁשִ יׁשִ ֲאׁשִ   , ּבַ

י יר יֹוֵסי ַרּבִ   ! (נדרים נג:) "ַמתִּ
  

ָיא ָלא    :ַקׁשְ
י -  ָמר    ,ַאְתֵריּה  ּכִ

י - ּוָמר    .ַאְתֵריּה  ּכִ
  

ַאְתָרא ַנן ּבְ ַרּבָ    .קּוָמא קּוָמאּולְ  ,ֲחָלָבא ַלֲחָלָבא ָקרוּ  - ּדְ
ַאְתֵריּה  יּדְ  ּבְ ֲחָלָבא קּוָמא" :ֵליּה  ָקרוּ  ַנִמי ְלקּוָמא - יֹוֵסי ַרּבִ   ". ּדַ

  
  

ְנָיא   : ּתַ

   :ַהּנֹוֵדר"

ר - ֶהָחָלב ִמן קּום מּותָּ   , ּבְ
ר -  ַהּקּום ִמן ָחָלב מּותָּ   . ּבְ
ר - ֶהָחָלב ִמן ְגִביָנה מּותָּ   , ּבִ
ִביָנה ִמן ר -  ַהּגְ ָח  מּותָּ   . ָלבּבְ
ר -  ָהרֹוֶטב ִמן ִקיָפה מּותָּ   , ּבְ
יָפה ִמן ר -  ַהּקִ רֹוֶטב מּותָּ   . ּבְ

ר" :ָאַמר ִאם ׂשָ   . ּוְבִקיפוֹ  ּוְברֹוְטבוֹ  ּבוֹ  ָאסּור - " ָעַלי ֶזה ּבָ
ִין ִמן ַהּנֹוֵדר ר -  ַהּיַ יל מּותָּ ַתְבׁשִ ׁש  ּבְ ּיֵ   , ַיִין ַטַעם ּבוֹ  ׁשֶ

ֵאיִני ֶזה ַיִין קֹוָנם: "ָאַמר יל ְלתֹוךְ  ְוָנַפל" טֹוֵעם ׁשֶ ְבׁשִ   , ַהתַּ

  . "ָאסּור ֶזה ֲהֵרי - ַיִין ַטַעם ּבוֹ  ֵיׁש  ִאם
  

  רש"י
  מתני' 

. משג''א היינו נסיובי מן הקום
   דחלבא דקום אינו בכלל חלב:

. דקא סבר יש בו צחצוח אוסר
   חלב והוי בכלל חלב:
. דברי הכל מן הקום מותר בחלב
   :דחלב אינו בכלל קום

   . מרק:מותר ברוטב
. מקפה עבה מתבלין ובקיפה

   פונדליר''ש בלע'''ז:
. בתוכו בשביל רוטב שנתבשלו

שנכנס בביצה ובשביל טעם בשר 
   שהיה בבצים:

. שאסור כשאמר בשר כן הדבר
זה עלי שיש בקדרה לכשאמר כן 
כל מה שיש בקדרה שיש בו 

   בשר אסור:טעם 
. כגון שאמר שהנודר מן הדבר

בשר זה עלי ונתערב כו' אבל כי 
לא אמר בשר זה עלי אלא קונם 
בשר עלי דמשמע בשר ממש 

  מותר ברוטב ובקיפה: 
  

  גמ' 
. מן העדשים אסור באשישים

בלחם שמעורב בו קמח של 
עדשים דקסבר אשישים בכלל 

   עדשים הם:
. דלא הוי בכלל ורבי יוסי מתיר

עדשים קשיא דרבי יוסי אדר' 
דרבנן אדרבנן דרבנן יוסי קשיא 

אסרי הכא ואמרי אשישים 
בכלל עדשים ובמתניתין שרו 
דקאמרי קומא לאו בכלל חלב 
הוא והכי נמי קשיא לרבי יוסי 
דהכא מתיר משום דסבירא ליה 
דאשישים לאו בכלל עדשים 
ובמתני' קאסר דסבירא ליה 

   קומא בכלל חלב היא קיימא:
. והואיל והוי קומא דחלבא

סור והכי נמי בכלל חלב להכי א
מתריצנא לברייתא באתריה 
דתנא קמא קרו ליה אשישים 
לפת של עדשים ובאתריה דר' 
יוסי לא קרו אשישים הלכך שרי 

   ר' יוסי:
מותר בתבשיל שיש בו טעם 

. שהרי לא נדר מטעמו של יין
  יין:

  
  
  
 



                                                                                         ְסדּוָרה ְּגָמָרא

 

162

        נב, בנב, בנב, בנב, ב .16
ָנה             ִמׁשְ

ר -  ָהֲעָנִבים ִמן ַהּנֹוֵדר ַיִין מּותָּ   . ּבְ
יִתים ִמן ר - ַהּזֵ ֶמן מּותָּ ׁשֶ   . ּבְ

ֵאיִני ֵאּלוּ  ַוֲעָנִבים ֵזיִתים קֹוָנם" :ָאַמר ֶהן רָאסוּ  - " טֹוֵעם ׁשֶ ּיֹוֵצאוּ  ּבָ   . ֵמֶהן ּבַ
  

ָמָרא             ּגְ

ֵעי ר ָרִמי ּבָ   : ָחָמא ּבַ
ְוָקא "ֵאּלוּ "   , ּדַ

ֵאיִני" אוֹ  ְוָקא "טֹוֵעם ׁשֶ   ? ּדַ
  

ךְ  ָסְלָקא ִאי ְעּתָ ְוָקא "ֵאּלוּ " :ּדַ ֵאיִני" - , ּדַ ה "טֹוֵעם ׁשֶ   ?  ִלי ָלּמָ
   

ַמע ָקא ָהא    :ָלן ַמׁשְ
ַאף ב ַעל ּדְ ֵא " :ָאַמרּדְ  ּגַ   ", טֹוֵעם יִניׁשֶ

ַסר -  "ֵאּלוּ " :ָאַמרּדְ  ִאי   , ִמיּתְ
  . לֹא -  לֹא ְוִאי

  
   :ָרָבא ָאַמר

א ַמע ּתָ    :ׁשְ

ירֹות קֹוָנם""   ", ָעַלי ָהֵאּלוּ  ּפֵ

   –" ְלִפי ֵהן קֹוָנם"

ִחיּלּוֵפיֶהן ָאסּור    .(נדרים נז.) "ּוְבִגיּדּוֵליֶהן ּבְ
ּיֹוֵצא ָהא ר - ֵמֶהן ּבַ   ! מּוּתָ

  
יןַה  הּוא ּיֹוֵצא ֲאִפיּלוּ ּדַ  ּדִ   . ָאסּור - ֵמֶהן ּבַ
מּוִעיַנן ֵליּה  ֲעִדיָפא ְוָהא ֵמי "ִגיּדּוֵליֶהן"כְּ  "ִחיּלּוֵפיֶהן"ּדְ  ְלַאׁשְ   . ּדָ

  
א ַמע ּתָ    :ׁשְ

ֵאיִני""   ", אֹוֵכל ׁשֶ

ֵאיִני"    –" טֹוֵעם ׁשֶ

ר ִחיּלּוֵפיֶהן מּותָּ   .(נדרים נז.) "ּוְבִגיּדּוֵליֶהן ּבְ
  !ָאסּור – ֵמֶהן ֹוֵצאַהיּ  ָהא

  
א ָנֵסיב לֹאּדְ  ַאְייֵדי ֵריׁשָ ֵסיָפא ַנִמי ָנֵסיב לֹא" ֵמֶהן יֹוֵצא" ּבְ   ."ֵמֶהן יֹוֵצא" ּבְ

  
א ַמע ּתָ    :ׁשְ

י ָאַמר"   : ְיהּוָדה ַרּבִ
ה י ְוָאַסר ַמֲעׂשֶ יִצים ָעַלי ַטְרפֹון ַרּבִ לוּ  ּבֵ ְ ׁשּ ְתּבַ ּנִ   . ִעּמוֹ  ׁשֶ

ָאַמר ְזַמןּבִ  ֵאיָמַתי: לוֹ  ָאְמרוּ  ר" ׁשֶ ׂשָ   ", ָעַלי ֶזה ּבָ
ַהּנֹוֵדר ָבר ִמן ׁשֶ ַאֵחר ְוִנְתָעֵרב ַהּדָ נֹוֵתן ּבוֹ  ְוֵיׁש , ּבְ    !"ָאסּור ֶזה ֲהֵרי -  ַטַעם ּבְ

  
ֲעָיא ָקא לֹא "ֵאּלוּ "ּבְ  ְוָקאּדְ  ָלן ִמיּבָ   . הּוא ּדַ

י ֲעָיא ּכִ ֵאיִני"ּבְ  ָלן ִמיּבָ ְוָקא "טֹוֵעם ׁשֶ   ? ְוָקאּדַ  ָלאו אוֹ , ּדַ
  

א ַמע ּתָ    :ׁשְ

ג"" ִגים ּדָ ֵאיִני ּדָ ֶהן ָאסּור -" טֹוֵעם ׁשֶ   , ּבָ

ין  דֹוִלים ּבֵ ין ּגְ ים ּבֵ   , ְקַטּנִ
ין  ים ּבֵ ין ַחּיִ ִלים ּבֵ ָ   , ְמבּוׁשּ

ר ָטִרית ּומּותָּ    !(נדרים נא:) "ּוְבִציר ְטרּוָפה ּבְ
  

  : ָרָבא ָאַמר
  . ֵמֶהן ָיָצא ּוְכָבר

  רש"י
  מתני' 

קונם זיתים וענבים אלו שאיני 
. הואיל ואמר טועם אסור טועם
   בהן:

   מן וביין:. בשוביוצא מהן
  

  גמ' 
. דמשום אלו אסור אלו דוקא

בהן וביוצא מהן או דילמא 
שאיני טועם דוקא דמשום 
דאמר שאיני טועם אסור בהן 

   וביוצא מהן:
. ושאיני אי ס''ד אלו דוקא

טועם לאו להכי תנא שאיני 
   :טועם למה לי

הא קא משמע לן דאע''ג דאמר 
שאיני טועם אי אמר אלו 

א . ביוצא מהן אי לא למיתסר
והכי כמי [אי הוי] אמרי' ואי 
אמרת שאיני טועם דוקא ואלו 
לאו דוקא למאי תנא אלו [והוה 
מתרצינן] הא קמשמע לן אע''ג 
דאמר אלו אי אמר שאיני טועם 
מיתסר ביוצא מהן אי לא לא 

   מאי:
. כיון דאמר אלו פירות האלו

אסור בחילופיהן ובגידוליהן 
ודייקינן מיניה הא ביוצא מהן 

משקה מותר ושמע  כגון סחט
מינה דאלו לאו דוקא: תריץ לא 
תימא הא ביוצא מהן מותר 
אלא הוא הדין דאפי' יוצא מהן 
אסור דהא אלו קאמר ואלו 
דוקא והא דלא נקט בהדיא 

   אסור ביוצא מהן:
הא עדיפא לאשמועינן 

. אע''ג דלא הוו דחילופיהן
   גופייהו כגידולין דמו:

. כגון שאיני אוכל ושאיני טועם
אמר אלו טועם משמע דלא 

דמדידהו גופוייהו קאמר לפיכך 
מותר בגידוליהן ובחילופיהן 
ודייקינן הא ביוצא מהן אסור 
דהא טועם מגופייהו קאמר 
אלמא דשאיני טועם דוקא: 
הוא הדין דאפי' ביוצא מהן 
מותר איידי דלא תנא ברישא 
יוצא מהן מותר. דעדיפא ליה 
   נקט לא קתני בסיפא יוצא מהן:

. דהוי מר בשר זה עליבזמן שא
   כמ''ד אלו עלי וש''מ אלו דוקא:

. דהיינו ציר היוצא ומותר בציר
מהן אלמא דשאיני טועם לאו 

   דוקא:
. תריץ הא דקתני אמר רבא

מותר בציר שכבר יצא מהן 
קודם שנדר ולהכי מותר אבל 
אם לאחר שנדר יצא מהן לעולם 
אימא לך דאסור ושאיני טועם 

  דוקא:
  
  
  
 



ל    ––––מסכת נדרים פרק ו' מסכת נדרים פרק ו' מסכת נדרים פרק ו' מסכת נדרים פרק ו'  ל"ַהּנֹוֵדר ִמן ַהְמבּוׁשָּ ל"ַהּנֹוֵדר ִמן ַהְמבּוׁשָּ ל"ַהּנֹוֵדר ִמן ַהְמבּוׁשָּ     """""ַהּנֹוֵדר ִמן ַהְמבּוׁשָּ
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            ָנהִמשְׁ             נג,א

ָמִרים ִמן ַהּנֹוֵדר ר -  ַהתְּ ְדַבׁש  מּותָּ ָמִרים ּבִ   . תְּ
ְתָוִנּיֹות ר -  ִמסִּ חֹוֶמץ מּותָּ   . ִסְתָוִנּיֹות ּבְ

  

י ן ְיהּוָדה ַרּבִ ֵתיָרא ּבֶ   : אֹוֵמר ּבְ
ל ם ּכָ ֵ ׁשּ ּיֹוֵצא ָאסּור -  ֵהיֶמּנוּ  ְונֹוֵדר, ָעָליו ְקרּוָיה ּתֹוְלָדתוֹ  ׁשֶ   . ֵהיֶמּנוּ  ּבַ

  

יִרים ָכִמיםֲח וַ    . ַמתִּ
  

ָמָרא             ּגְ

א ַהְיינוּ  ֲחָכִמים ּנָ א ּתַ    !ַקּמָ
  

א יַנְייהוּ  ִאיּכָ    :ּבֵ
ַתְנָיא ָהָדא   : ּדְ

ָלל" י ָאַמר ֶזה ּכְ ְמעֹון ַרּבִ ן ׁשִ   : ֶאְלָעָזר ּבֶ
ל ְרּכוֹ  ּכָ ּדַ ּנוּ  ַהּיֹוֵצא ְוֶדֶרךְ , ֶלֱאכֹול ׁשֶ   , ֶלֱאכֹול ִמּמֶ

גֹון ָמִרים ּכְ ָמִרים ּוְדַבׁש  תְּ   , תְּ
ּיֹוֵצא ָאסּור - ּבוֹ  ָנַדר ּנוּ  ּבַ   .ִמּמֶ

ּנוּ  ִמּיֹוֵצא נֹוֵדר   . ּבוֹ  ָאסּור - ִמּמֶ
ל ֵאין ּכָ ְרּכוֹ  ׁשֶ ֶרךְ , ֶלֱאכֹול ּדַ ּנוּ  ַהּיֹוֵצא ְוּדֶ   , ֶלֱאכֹול ִמּמֶ

א ָאסּור ֵאין -  ּבוֹ  נֹוֵדר ּיֹוֵצא ֶאּלָ ּנוּ  ּבַ   , ִמּמֶ
ּלא ון ׁשֶ ּוֵ ּנוּ  ַלּיֹוֵצא אֶאּלָ  ֶזה ִנְתּכַ   . "ִמּמֶ

  
  
  

  רש"י
  מתני' 

. היינו ענבים מן הסתוניות
קשים שמניחן בכרם כל ימי 

   הסתיו ועושין מהן חומץ:
. כל ששם תולדתו קרויה עליו

כגון חומץ זה שיצא ממנו קרוי 
נמי על שם אמו חומץ סתוניות 

   ולא חומץ סתם:
. נדר ממנו אסור ביוצא וכו'

והכי נמי כי נדר בסתוניות אסור 
   נמי בחומץ היוצא ממנו:

ך . וקא פריוחכמים מתירין
בגמרא היינו תנא קמא דקתני 

   מותר בחומץ סתוניות:
  

  גמ' 
   . בתמרים:נדר בו

. בדבש אסור ביוצא ממנו
   תמרים:

. כגון כל שאין דרכו לאכול
סתוניות דדרך היוצא ממנו 
לאכול והן עצמן אין דרכן 
לאכול. תנא קמא דמתניתין 
דאמר מותר בחומץ סתוניות 
לית ליה דרבי שמעון בן אלעזר 

דר בו אין אסור אלא קסבר נ
אלא בו אע''ג שאין דרכו לאכול 
וחכמים תנא בתרא אית להו 
דרבי שמעון בן אלעזר ודקתני 
וחכמים מתירים בו בגופו אבל 
ביוצא ממנו לא דאין אסור אלא 
ביוצא ממנו והיינו כר' שמעון בן 
אלעזר דאמר לא נתכוון זה כו' 
ורבי יהודה בן בתירא היה 

  אוסר בו וביוצא הימנו:
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ָנה             ִמׁשְ

ִין ִמן ַהּנֹוֵדר ר -  ַהּיַ ֵיין מּותָּ ּפּוִחים ּבְ   . תַּ
ֶמן ִמן ֶ ר -  ַהׁשּ ֶמן מּותָּ ׁשֶ ִמין ּבְ   . ׁשּוְמׁשְ
ָבׁש  ִמן ר -  ַהּדְ ְדַבׁש  מּותָּ ָמִרים ּבִ   . תְּ
ר -  ַהחֹוֶמץ ִמן חֹוֶמץ מּותָּ   . ִסְתָוִנּיֹות ּבְ
יןַה  ִמן ֵריׁשִ ר - ּכְ ַקְפלּוטֹות מּותָּ   . ּבְ
ָרק ִמן ר - ַהּיָ ַיְרקֹות מּותָּ ֶדה ּבְ ָ   , ַהׂשּ

הּוא ם ׁשֶ   . ְלַוויי ׁשֵ
  

ָמָרא             ּגְ

ְנָיא    :ּתַ
ֶמן ִמן ַהּנֹוֵדר" ֶ   , ַהׁשּ

ֶאֶרץ ָרֵאל ּבְ ר - ִיׂשְ ֶמן מּותָּ ׁשֶ ִמין ּבְ ֶמן ְוָאסּור, ׁשּוְמׁשְ ׁשֶ   . ַזִית ּבְ
ֶמן רָאסוּ  -  ָבֶבלּוְב  ׁשֶ ִמין ּבְ ר, ׁשּוְמׁשְ ֶמן ּומּותָּ ׁשֶ    .ַזִית ּבְ

ִקין ָמקֹום ּפְ ְסתַּ ּמִ ה ׁשֶ ה ִמּזֶ ֶזה ָאסּור -  ּוִמּזֶ   . "ּוָבֶזה ּבְ
  

יָטא ׁשִ    !ּפְ
  

א ְצִריָכא לֹא רּוּבָ ִקין ַחד ִמן ּדְ ּפְ   . ִמְסּתַ
ֵתיָמא ַמהוּ  ַתר ִאיִזיל :ּדְ א ּבָ ַמע ָקא - רּוּבָ    .ְלחּוְמָרא יּסּוָראִא  ְסֵפק :ָלן ַמׁשְ

  
ָרק ִמן ַהּנֹוֵדר" ָאר, ַהּיָ ׁשְ ֵני ּבִ בּוַע  ׁשְ ַיְרקֹות ָאסּור - ׁשָ ה ּבְ יּנָ ר, ַהּגִ ַיְרקֹות ּומּותָּ ֶדה ּבְ ָ   . ַהׂשּ

ִביִעיתּוַב  ַיְרקֹות ָאסּור -  ׁשְ ֶדה ּבְ ָ ר, ַהׂשּ ַיְרקֹות ּומּותָּ ה ּבְ יּנָ   . "ַהּגִ
  

י ָאַמר הוּ  ַרּבִ ּום ַאּבָ י ִמׁשּ ן ֲחִניָנא ַרּבִ ְמִליֵאל ּבֶ   :  ּגַ
נוּ  לֹא   נג,ב א ׁשָ ָמקֹום :ֶאלָּ ֵאין ּבְ   , ָלָאֶרץ ָלָאֶרץ ִמחּוָצה ָיָרק ְמִביִאין ׁשֶ

ָמקֹום ֲאָבל ִביִאין ּבְ ּמְ   . ָאסּור - ָלָאֶרץ ָלָאֶרץ ִמחּוָצה ָיָרק ׁשֶ
  

ֵאי ַתּנָ   : ּכְ
  , ץָלָאֶר  ָלָאֶרץ חּוָצה ִמן ָיָרק ְמִביִאין ֵאין"

י ן ֲחַנְנָיה ַרּבִ ְמִליֵאל ּבֶ   : אֹוֵמר ּגַ
  . "ָלָאֶרץ ָלָאֶרץ ִמחּוָצה ָיָרק ְמִביִאין

  
ַמאן ַטְעֵמיּה  ַמאי ָאַמר ּדְ   ? "ְמִביִאין ֵאין" ּדְ

  
י ָאַמר   : ִיְרְמָיה ַרּבִ

ּום   . ּגּוׁש  ִמׁשּ
  
  
  

  רש"י
  תני' מ

. משמע שמן זית להכי מן השמן
מותר בשמן שומשמין: כרישין 

   קטנית:
. דהיינו מותר בירקות השדה

שם לוויי ירק השדה ולא ירק 
   סתם:

  
  גמ' 

. לפי מותר בשמן שומשמין
שאין מצוי בא''י שמן שומשמין 
   אלא שמן זית ובאותו שמן נדר:

. משמן זית ומשמן מזה ומזה
   שומשמין:

ומשמן  .ספק איסורא לחומרא
שמסתפקין בו נדר בין רב בין 

   מעט:
. הגינה. גרי''ס אסור בירקות 

המור''ה במסכת''א ז''ו ומותר 
בירקות השדה. שעליהן סומכין 
בשביעית שהפקירו הגנות 
לעניים ואין מסתפקין אלא 

  בירקות השדה:
מותר בירקות  . דשביעיתלא שנו

הגינה אלא במקום שאין 
מביאין ירק מח''ל דכיון שאין 
מביאין ודאי לא נדר אלא 
מאותם שמסתפקים שם היינו 
מירקות השדה ולהכי מותר 

   בשל גינה:
. אבל במקום שמביאין כו' אסור

אף בירקות הגינה הואיל 
ורגילין לאכול שם בין ירקות 
השדה בין ירקות הגינה דודאי 

   נדר: אדעתא דהכי
. לדעתא דמ''ד אין כתנאי כו'

מביאין ירקות כו' לדידיה מותר 
בירקות גינה ואסור בירקות 
שדה דכיון דאין מביאין לאו 
עליה נדר ולמ''ד מביאין אסור 

   אף בירקות גינה:
. שמא יש מעפר משום גוש

חוצה לארץ בעיקרייהו וטמא 
  משום ספק מת:

  
  
  
 



ל    ––––מסכת נדרים פרק ו' מסכת נדרים פרק ו' מסכת נדרים פרק ו' מסכת נדרים פרק ו'  ל"ַהּנֹוֵדר ִמן ַהְמבּוׁשָּ ל"ַהּנֹוֵדר ִמן ַהְמבּוׁשָּ ל"ַהּנֹוֵדר ִמן ַהְמבּוׁשָּ     """""ַהּנֹוֵדר ִמן ַהְמבּוׁשָּ
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רּוב ִמן ְרּגּוס ָאסּור -  ַהּכְ ִאיְסּפַ    .ּבְ
ְרּגּוס ןִמ  ר - ָהִאיְסּפַ ְכרּוב מּותָּ   . ּבִ

ִריִסין ִמן ה ָאסּור -  ַהּגְ ִמְקּפָ    .ּבְ
יוְ  יר יֹוֵסי ַרּבִ   . ַמתִּ

ה ִמן ְקּפָ ר - ַהּמִ ְגִריִסין מּותָּ   . ּבִ
ה ִמן ְקּפָ ׁשּום ָאסּור - ַהּמִ    .ּבְ

יוְ  יר יֹוֵסי ַרּבִ   . ַמתִּ
ּום ִמן ר - ַהׁשּ ה מּותָּ ִמְקּפָ   . ּבְ
יםָהֲע  ִמן ים ָאסּור - ָדׁשִ יׁשִ ֲאׁשִ    .ּבַ

י יר יֹוֵסי ַרּבִ   . ַמתִּ
ים ִמן יׁשִ ר -  ָהֲאׁשִ ים מּותָּ ֲעָדׁשִ   . ּבַ

  
ה" ין ִחטָּ ֲאִני ִחטִּ ֶהן ָאסּור - " טֹוֵעם ׁשֶ ין ּבָ ין ֶקַמח ּבֵ ת ּבֵ   . ַהּפַ
ִריס" ִריִסין ּגְ ֲאִני ּגְ ֶהן ָאסּור -" טֹוֵעם ׁשֶ ין ּבָ ין ּבֵ ין ַחּיִ ִליןְמבוּ  ּבֵ ָ   . ׁשּ

י   : אֹוֵמר ְיהּוָדה ַרּבִ
ִריס קֹוָנם" ה אוֹ  ּגְ ֲאִני ִחטָּ ר - " טֹוֵעם ׁשֶ ים ָלכֹוס מּותָּ   . ַחּיִ
  

ָמָרא             ּגְ

ְנָיא    :ּתַ

י"" ְמעֹון ַרּבִ ן ׁשִ ְמִליֵאל ּבֶ   : אֹוֵמר ּגַ

ה" ֲאִני ִחטָּ ר, ֶלֱאפֹות ָאסּור -" טֹוֵעם ׁשֶ   . ָלכֹוס ּומּותָּ
ים" ֲאִני ִחטִּ ר ָלכֹוס ָאסּור -" ֹוֵעםט ׁשֶ   .ֶלֱאפֹות ּומּותָּ
ה" ין ִחטָּ ֲאִני ִחטִּ ין ָאסּור - " טֹוֵעם ׁשֶ ין ָלכֹוס ּבֵ   . ֶלֱאפֹות ּבֵ
ִריס" ֲאִני ּגְ ל ָאסּור -" טֹוֵעם ׁשֶ ֵ ר, ְלַבׁשּ   . ָלכֹוס ּומּותָּ
ִריִסין" ֲאִני ּגְ ר ָלכֹוס ָאסּור -" טֹוֵעם ׁשֶ ל ּומּותָּ ֵ   . ְלַבׁשּ

ִריס" ִריִסין ּגְ ֲאִני ּגְ ין ָאסּור -" טֹוֵעם ׁשֶ ל ּבֵ ֵ ין ְלַבׁשּ   .  "ָלכֹוס ּבֵ
  

        הדרן עלך הנודר מן המבושלהדרן עלך הנודר מן המבושלהדרן עלך הנודר מן המבושלהדרן עלך הנודר מן המבושל
  
  
  

  רש"י
  מתני' 

. דהוי בכלל אסור באיספרגוס
   ין כרוב הוא:כרוב דמ

. דאין כרוב בכלל מותר בכרוב
   איספרגוס:

. שנותנים ממנו אסור בשום
   בקדרה דהיינו בכלל מקפה:

. דאין מקפה מותר במקפה
   בכלל שום:

   . של גריסין:אסור במקפה
. ד''ה דאין גריסין מותר בגריסין
   בכלל מקפה:

   . של גריסין:מן המקפה
. דקסבר אין ר' יוסי מתיר

   :מקפה בכלל גריסין
   . של מקפה:אסור בשום

. בפת שמעורב אסור באשישים
בו קמח עדשים דיש בכלל 

   עדשים אשישים:
. דברי הכל ומן אשישים כו'

   היא:
ר' יהודה אומר קונם גריס או 

. חטה שאגי טועם מותר לכוס
חטה וגריס סתם דלא אמר 

גריסין דקסבר חטה חטין גריס 
[ר''י גריס או חטה] מבושלים 
משמע חיין לא משמע ור' יהודה 

   לא פליג עליה דתנא קמא:
  

  גמ' 
. דאדעתא דהכי אסור לאפות

אמר חטה כדי לאפות דחטה 
גרגיר א' משמע ומגרגיר לא 

   קאמר:
   . משמע חיין:חטין
   . משמע מבושל:גריס

  . משמע נמי חיין:גריסין
  
  
  
 


