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    ַיִין"ַיִין"ַיִין"ַיִין"    "קֹוָנם"קֹוָנם"קֹוָנם"קֹוָנם    ––––ח' ח' ח' ח' פרק פרק פרק פרק     נדריםנדריםנדריםנדריםמסכת מסכת מסכת מסכת 

            בבבב- - - - ס, אס, אס, אס, א .1
ָנה             ִמׁשְ

ֲאִני ַיִין קֹוָנם    :טֹוֵעם ׁשֶ

א ָאסּור ֵאינוֹ  - " ַהּיֹום" ךְ  ַעד ֶאּלָ ְחׁשַ תֶּ   , ׁשֶ
ת" ּבָ ָכל ָאסּור - " זוֹ  ׁשַ ת ּבְ ּבָ ַ ת, ַהׁשּ ּבָ ָעְבָרה ְוׁשַ   . ׁשֶ
ָכל ָאסּור -" הזֶ  חֶֹדׁש " א חֶֹדׁש  אׁש ְורֹ, ַהחֶֹדׁש  ּבְ   . ְלַהּבָ
ָנה" ָכל ָאסּור - " זוֹ  ׁשָ ָנה ּבְ ָ ָנה אׁש ְורֹ, ַהׁשּ ָ    .אָלבֹ ֶלָעִתיד ַהׁשּ
בּוַע " ָכל ָאסּור - " ֶזה ׁשָ בּוַע  ּבְ ָ ִביִעית, וּ ַהׁשּ ָעְבָרה ׁשְ    .ׁשֶ

   ,"ֶאָחד יֹום" :ָאַמר ְוִאם
ת"     ּבָ    ,"ַאַחת ׁשַ
   ,"דֶאָח  חֶֹדׁש "    
ָנה"        ,"ַאַחת ׁשָ
בּוַע "        –" ֶאָחד ׁשָ

  . ְליֹום ִמּיֹום ָאסּור
  

ַסח ַעד" יַע  ַעד ָאסּור - " ַהּפֶ ּגִ ּיַ    .ׁשֶ
ֵהא ַעד" ּיְ ֵצא ַעד ָאסּור -" ׁשֶ ּיֵ   . ׁשֶ
ַסח ִלְפֵני ַעד"   ", ַהּפֶ

י   : אֹוֵמר ֵמִאיר ַרּבִ
יַע  ַעד ָאסּור ּגִ ּיַ   , ׁשֶ

י   : אֹוֵמר יֹוֵסי ַרּבִ
ֵצא ַעד ָאסּור ּיֵ   .ׁשֶ

  

ָמָרא             ּגְ

ֲאִני ַיִין קֹוָנם" א ָאסּור ֵאינוֹ  - " ַהּיֹום[ טֹוֵעם ׁשֶ ְך" ַעד ֶאּלָ ְחׁשַ תֶּ   . ]ׁשֶ
  

י ָאַמר   : ִיְרְמָיה ַרּבִ
ךְ  ְחׁשַ ּתֶ ֵאָלה ָצִריךְ , ִלְכׁשֶ   . ְלָחָכם ׁשְ

  
   ?ַטְעָמא ַמאי

  
  : יֹוֵסף ַרב ָאַמר

ֵזיָרה ּום "ַהּיֹום" ּגְ    ."ֶאָחד יֹום" ִמׁשּ
 

  : ֵליּה  ָאַמר   ס,ב
ּום "ֶאָחד יֹום"ּבְ  ִליְגזֹור ,ָהִכי ִאי   ! "ַהּיֹום" ִמׁשּ
  

  : ֵליּה  ָאַמר
  , ִמיֲחַלף -  "ֶאָחד יֹום"ּבְ  "ַהּיֹום"
  . ִמיֲחַלף לֹא -  "ַהּיֹום"ּבְ  "ֶאָחד יֹום"
  

   :ָרִביָנא ָאַמר
  : ָמֵריָמר ִלי ָאַמר
ֵמיּה  ֲאבּוךְ  ָאַמר ָהִכי ְ   : יֹוֵסף ַרבּדְ  ִמׁשּ

ַמאן ַמֲעֵתיּה  ָאְזָלא ּכְ ר ִיְרְמָיה ַרבּדְ  ׁשְ א ּבַ יכְּ  ?ַאּבָ   . ָנָתן ַרּבִ
ַתְנָיא    :ּדְ

י"   : אֹוֵמר ָנָתן ַרּבִ
ל ִאיּלוּ  - ַהּנֹוֵדר ּכָ ָנה ּכְ ָמה ּבָ   , ּבָ

ימוֹ  ִאיּלוּ  -  ְוַהְמַקּיְ   . "ָעֶליָה  ַמְקִטיר ּכְ

  
  

 רש"י

  מתני' 
. דמשמע כל זמן קונם יין שאני טועם היום

   שהוא יום ותו לא:
. והיה עומד בשבת אסור בכל השבת שבת זו

   י השבוע:בששת ימ
. כלומר בשבת . שהוא עומד בה והשבת שעברה

ולהכי קרי ליה שעברה לפי שהשבת זה אינו 
מתחשב אחר ימים הבאים אלא אחר ששת 

   ימים שעברו:
. אמר קונם יין שאיני שותה בזה החדש חדש זה

   והיה עומד באותו יום של ר''ח:
   . בכל שלשים יום הבאים:אסור בכל החדש

כלומר ר''ח זה שהוא עומד . וראש חדש להבא
לתוכו הוא נמנה עם ימים הבאים שהוא ראשון 

   שלהם:
בראש השנה ואמר קונם יין  וכן אם היה עומד

. אסור בכל השנה ואותו שאיני טועם שנה זו
היום של ראש השנה שהוא עומד בו ולהכי קרי 
לעתיד לבא לפי שהוא נמנה לימים ולחדשים 

אמר לעתיד הנכנסים שהוא אחר זמן ולהכי ק
   ולא קאמר להבא:

. יין השמיטה ואמר קונם היה עומר בשנת םוא
. עם בשבוע זו אסור בכל השבוע הבאשאיני טו

ואותה שנה שביעית שהוא עומד בה נמנית 
   לשבוע שעברה להכי קרי ליה שעברה:

. שאיני טועם יום אחד מעת לעת שאם ואם אמר
היה עומד בשעת הנדר בחצי היום אסור למחר 

חצי היום וכן אם אמר שבת אחד באיזה יום  עד
שעומד בשבוע אסור עד יום שמיני לאותו יום 
שנדר וכן בשנה אחת וכן בשבוע אחת אסור שנה 

   שלימה ושבוע שלם מיום ליום:
  

  גמ' 
   . אע''פ שעבר היום:לכשתחשך

. להתיר לו נדרו משום צריך שאלה לחכם
   היכרא:

. דאי אמרת גזירה היום אטו יום אחד
חשך אע''פ שעבר היום הוי מותר אתו לכשת

למימר נמי כי נדר יום אחד ועומד בחצי היום 
מותר לכשתחשך ואיהו לא הוי מותר עד מעת 
לעת הילכך צריך שאלה לחכם וכיון דבעי שאלה 
לחכם חכם חוקר כיצד נדר ולא יבא לידי חילול 

   נדר:
. דליהוי אסור עד אי הכי ליגזור יום אחד

ום דאי אמרת עד מעת שתחשך למחר משום הי
לעת אסור ותו לא אתו למישרי נמי כי עמד 
בשחרית ואמר היום אתי למישתי בחצי היום 

   והוא אסור עד שתחשך:
. דאי אמר ליה רב יוסף היום ביום אחד מיחלף

שרית היום לכשתחשך בלא שאלה מיחלף ואתי 
למישרי יום אחד משתחשך דסבר יצא אותו 

ינו מותר אלא מעת היום שנדר בו כמו כן והוא א
   לעת:

. דלא אשור לשתות יום אחד בהיום לא מיחלף
למחר עד הלילה דלא אתי למישרי בהיום מחצי 
יום ואילך דליכא למיחש להכי דהכא לא גמר 
היום עדיין ומידע ידיע דאסור כל היום משום 
האי טעמא נמי לא מצרכינן שאלה לסוף מעת 

לך לעת דלא אתו למישרי מהיום מחצי יום ואי
דליכא למיחש בהכי כדאמרינן הכא לא גמר 

   עדיין היום ומידע ידיע דאסור בכל היום:
. הא שמעתתא דאמר רב ירמיה כמאן אזלא

דצריך שאלה לחכם שאין ניתר ע''פ עצמו כלל 
   דמחמרינן עליה כמאן דלא עבד שפיר:

. הילכך צריך שאלה לחכם הואיל כרבי נתן וכו'
ין מראין לו ועבד איסורא דמחמרינן עליה וא

שקיים נדרו מעצמו אלא כשיתירו לו את נדרו 
ולא משום גזירה דרבינא לא סבירא ליה דרב 
יוסף וכל היכא דאיכא לאוקומי ביה שאלה 
מצריכינן ליה שאלה כגון הכא דאמר היום 
דאיכא למימר מעת לעת קאמר הילכך 
לכשתחשך צריך שאלה לחכם אבל כי אמר כבת 

וקומי בהו שאלה וכולה מתניתין דליכא לא
 דודאי לא משמע טפי אין צריך שאלה:
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        ס, ב ס, ב ס, ב ס, ב  .2
ת"" ּבָ ָכל ָאסּור", זוֹ  ׁשַ ת ּבְ ּבָ ַ ּה  ַהׁשּ    ."ּכּוּלָ
  

יָטא ׁשִ    !ּפְ
  

ֵתיָמא ַמהוּ  ָתא יֹוֵמי :ּדְ ּבְ ׁשַ    ,ָקָאַמר ּדְ
ַמע ָקא    .ָלן ַמׁשְ

  
  
  

ָכל ָאסּור - " ֶזה חֶֹדׁש "" א חֶֹדׁש  אׁש ְורֹ ,ַהחֶֹדׁש  ּבְ    ."ְלַהּבָ
  

יָטא ׁשִ   ! ּפְ
  

י   , ָחֵסר ְלחֶֹדׁש  ִאיְצְטִריָכא ּכִ
ֵתיָמא ַמהוּ  ָעַבר חֶֹדׁש  אׁש רֹ  :ּדְ ר ְולֹא, ָהֵוי ְלׁשֶ ּסַ   , ִליּתַ
ַמע ָקא י ָקרוּ  :ָלן ַמׁשְ    .ַיְרָחא ֵריׁש  ֱאיָנׁשֵ

  
  

 רש"י

. ימים יומי דשבתא קאמר
   דשבוע ולא דשבת עצמו:

. דיום ראש חדש נמי פשיטא
אסור שהרי יום ראש חדש נמנה 

   לחדש זה הנכנס:
. למיתני במתניתין כי איצטריך

לחדש חסר בחדש שהוא שני 
ימים ראש חדש ויום ראשון של 

חדש מלא ראש חדש משלים ל
זה שעבר וזה הנכנס חסר הוא 

   והוא נדר ביום ראשון של ר''ח:
. ולא ליתסר לחדש שעבר הוי

   ביה:
לו הכי כיון דקרו י. אפקמ''ל

 ליה ריש ירחא אסור ביה נמי:



    """""קֹוָנם ַיִין"קֹוָנם ַיִין"קֹוָנם ַיִין"קֹוָנם ַיִין    ––––מסכת נדרים פרק ח' מסכת נדרים פרק ח' מסכת נדרים פרק ח' מסכת נדרים פרק ח' 
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        סא, אסא, אסא, אסא, א    ––––ס, ב ס, ב ס, ב ס, ב  .3
ָנה"" ָכל ָאסּור - " זוֹ  ׁשָ ָנה ּבְ ָ ּה  ַהׁשּ    ."ּכּוּלָ
  

ֲעָיא    :ְלהוּ  ִאיּבַ
ֲאִני ַיִין קֹוָנם" :ָאַמר יֵניּה  ַמאי - " יֹום טֹוֵעם ׁשֶ   ? ּדִ

  
  ", ַהּיֹום"כְּ 

   ?"ֶאָחד יֹום"כְּ  :אוֹ 
  

א ַמע ּתָ ְתִניִתין ׁשְ    :ִמּמַ

ֲאִני ַיִין קֹוָנם"" א ָאסּור ֵאין - " ַהּיֹום טֹוֵעם ׁשֶ ךְ  ַעד ֶאּלָ ְחׁשַ תֶּ   . "ׁשֶ
ֵמי" ֶאָחד יֹום"כְּ  -" יֹום" ָהא   . ּדָ

  
   :ֵסיָפא ֵאיָמא

  . "ְליֹום ִמּיֹום ָאסּור - " ֶאָחד יֹום" ָאַמר""
ֵמי" ֹוםַהיּ "כְּ " יֹום" ָהא    !ּדָ

  
א א ֵמָהא ֶאלָּ ַמע ֵליּכָ ּה  ְלִמׁשְ   . ִמיּנָ

  
י ַרב ָאַמר   : ַאׁשִ

א ַמע ּתָ    :ׁשְ

ֲאִני ַיִין קֹוָנם"" ָנה טֹוֵעם ׁשֶ ָ   ", ַהׁשּ

ָרה ָנה ִנְתַעּבְ ָ ּה  ָאסּור - ַהׁשּ   . "ּוְבִעיּבּוָרּה  ּבָ
ֵמי ֵהיִכי   ?  ּדָ

ְדָקָתֵני ִאיֵליָמא  סא,א ה -  ּכִ   ? יְמָראְלֵמ  ִלי ָלּמָ
א ָנה" ָאַמרּדְ  ָלאו ֶאלָּ ָנה" ַאְלָמא - "ׁשָ ָנה"כְּ  "ׁשָ ָ ֵמי "ַהׁשּ יֵניּה  "ַהּיֹום"כְּ  ַנִמי "יֹום"וְ , ּדָ   . ּדִ

  
ָנה" ָאַמרּדְ  ְלעֹוָלם, לֹא ָ   ", ַהׁשּ

ֵתיָמא ְוַמהוּ  ךְ  :ּדְ ִנים רֹוב ַאַחר ַהּלֵ ָ הוּ  ִאית ְוָלא, ַהׁשּ   , ִעיּבּור ּבְ
ַמע ָקא    .ָלן ַמׁשְ

  

 רש"י

. כאילו אמר היום דיניה כהיום
   לחוד ומותר לכשתחשך:

  . ואסור מעת לעת:או כיום אחד
. דאמר השנה אילימא כדקתני

מה לי למימר פשיטא כיון ל
דאמר השנה משמע השנה זו 

   קאמר ועיבורה נמי בכלל הוי:
. ולא ליתסר ולא אית בהו עיבור

 בעיבורה קא משמע לן:
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        סא, אסא, אסא, אסא, א .4
ֲעָיא    :ְלהוּ  ִאיּבַ

ֲאִני ַיִין" :ָאַמר    ?ַמאי" יֹוֵבל טֹוֵעם ׁשֶ
ַנת ים ׁשְ ִ ִלְפֵני ֲחִמׁשּ ים ּכְ ִ ְלַאַחר אוֹ  ֲחִמׁשּ ים ּכִ ִ   ? ֲחִמׁשּ

  
א ַמע ּתָ    :ׁשְ

ַתְנָיא א ּדְ לּוְגּתָ יּדְ  ּפְ ַנן ְיהּוָדה ַרּבִ   : ְוַרּבָ

ם"" ּתֶ ׁשְ ַנת ֵאת ְוִקּדַ ים ׁשְ ִ   , )י, כה ויקרא( "ָנהׁשָ  ַהֲחִמׁשּ

ַנת ים ׁשְ ִ ה ַהֲחִמׁשּ ה ְוִאי, מֹוֶנה ַאתָּ ַנת מֹוֶנה ַאתָּ ים ׁשְ ִ   . ְוַאַחת ֲחִמׁשּ
אן בּוַע  ְלִמְנַין עֹוֶלה ֵאינוֹ  יֹוֵבל: ָאְמרוּ  ִמּכָ   . ׁשָ

י   : אֹוֵמר ְיהּוָדה ַרּבִ
בּוע ְלִמְנַין עֹוֶלה יֹוֵבל   . ׁשָ

יְל  לוֹ  ָאְמרוּ    : ְיהּוָדה ַרּבִ
ׁש " :אֹוֵמר הּוא ֲהֵרי ִנים ׁשֵ ְזַרע ׁשָ ֶדךָ  ּתִ אן ֵאיןוְ  )ג, כה ויקרא( "ׂשָ א ּכָ   ! ָחֵמׁש  ֶאּלָ

ת" :אֹוֵמר הּוא ֲהֵרי, ְלִדְבֵריֶכם: ָלֶהם ָאַמר בּוָאה ֶאת ְוָעׂשָ לֹׁש  ַהתְּ ִנים ִלׁשְ ָ   , )כא, כה ויקרא( "ַהׁשּ

אן ֲהֵרי ע ּכָ   ."!ַאְרּבַ
א א ֶאלָּ ָאר ְלאֹוְקָמּה  ִאיּכָ ׁשְ ֵני ּבִ בּוַע  ׁשְ   , ׁשָ
יִלי א ַנִמי ּדִ ָאר ְלאֹוְקָמּה  ִאיּכָ ׁשְ ֵני ּבִ בּוַע  ׁשְ   . ׁשָ

  
  

 רש"י

היה עומד בשנה של יובל והיה 
אומר קונם יין שאיני טועם יובל 

   מהו:
. שנת חמשים כלפני חמשים

ומותר נמי בשנת חמשים דאיהו 
לא לאחר לא קאסר עילויה א

חמשים או בשנת חמשים נמי 
אסור דבשנת חמשים מתחיל 

   יובל הבא:
ואי אתה מונה שנת חמשים 

. שלא תתחיל למנות ז' ואחת
שנים של שמיטה הבאה בשנת 
היובל עצמה שלא תהא מונה 
אחת לשנת נ' ולשנה הבאה 
אחריה שנת נ''א שניה אלא 
לשנת חמשים ואחת תהא מונה 

ליובל אחת ושנת נ' עצמה נמנית 
שעבר שאין עולה למנין שבוע 

   הבא כדאמרינן:
. דשנת יובל עולה למנין שבוע

   חמשים עולה לכאן ולכאן:
. אם כן ששנת יובל אמרו לו וכו'

עולה למנין שבוע אינו אלא 
חמשה בשבוע ראשון של יובל 
שהשנה שהיא ראשונה שהיא 
יובל אסור לזרוע בה והשביעית 
נמי אסורה שהיא שמיטה ואינה 

   א חמשה לזריעה:אל
אמר להם לדבריכם הרי הוא 
אומר ועשת את התבואה לשלש 

. שנה ששית ושנה השנים
שביעית ושמינית עד קצירתה 
ואי [נמי] אמרת אין יובל עולה 
למנין שבוע הרי כאן ארבעה 
שנים שצריכה לעשות לארבע 
שנים כיצד שנת מ''ח היא ששית 
ותבואה שלה צריכה לששית 

ותשע  עצמה ולשנת ארבעים
שהיא שמיטה ולשנת חמשים 
שהוא יובל ולשנת חמשים 
ואחת עד הקציר הרי ארבע 
שנים והאי פירכא לדברי הכל 
היא דלרבי יהודה נמי איכא 
למיפרך דאע''ג דאמר יובל עולה 
למנין מכל מקום אסור הוא 
 בזריעה והוו נמי ארבע שנים:

. לדברי הכל ליכא לאוקמי אלא
להאי קרא אלא בשאר שני 

וע בשש השמיטות ולא שב
בשמיטה שביעית של יובל ולא 
קשיא כלל לא לדידי ולא לרבנן 
לדידי נמי דפרכת לי שש שנים 
מוקמינן ליה לקרא בשאר שני 
שבוע בשאר שמיטין ולא 
בשמיטה ראשונה הסמוכה 

 ליובל:
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        בבבב- - - - סא, אסא, אסא, אסא, א .5
ַסח ַעד" יַע. ַעד[ ָאסּור - " ַהּפֶ ּגִ ּיַ    ׁשֶ
ֵהא ַעד" ּיְ ֵצא ַעד ָאסּור -" ׁשֶ ּיֵ   . ׁשֶ
ַסח ִלְפֵני ַעד"   ", ַהּפֶ

י י ַעד ָאסּור: אֹוֵמר ֵמִאיר ַרּבִ ּגִ ּיַ   , ַע ׁשֶ
י ֵצא ַעד ָאסּור: אֹוֵמר יֹוֵסי ַרּבִ ּיֵ   ].ׁשֶ

  
   :ְלֵמיְמָרא

יּדְ   סא,ב יל ָלא :ָסַבר ֵמִאיר ַרּבִ יּה  ִאיִניׁש  ְמַעּיֵ   . ִלְסֵפיָקא^ ַנְפׁשֵ
יוְ  יל: ָסַבר יֹוֵסי ַרּבִ יּה  ִאיִניׁש  ְמַעּיֵ   . ִלְסֵפיָקא ַנְפׁשֵ

   :ּוְרִמיְנִהי
ׁש  ִמי" ּיֵ י לוֹ  ׁשֶ תֵּ י ׁשְ נֹות ִכיתֵּ י ּבָ תֵּ ְ ים ִמׁשּ   , ָנׁשִ

י: ְוָאַמר תִּ ׁשְ י ֶאת ִקּדַ תִּ דֹוָלה ּבִ    :יֹוֵדַע  ְוֵאיִני, ַהּגְ
דֹוָלה ִאם דֹולֹות ּגְ ּגְ ּבַ   , ׁשֶ
דֹוָלה ִאם ַטּנֹות ּגְ ּקְ ּבַ   , ׁשֶ

ה ְוִאם ַטּנָ דֹולֹות ּקְ ּגְ ּבַ ִהיא ׁשֶ דֹוָלה ׁשֶ דֹוָלה ִמן ּגְ ַטּנֹות ַהּגְ ּקְ ּבַ    – ׁשֶ
ן   , ֲאסּורֹות ּכּוּלָ

ְבֵרי י ּדִ   . ֵמִאיר ַרּבִ
י   : אֹוֵמר יֹוֵסי ַרּבִ

ן רֹות ּכּוּלָ דֹוָלה ִמן חּוץ, מּותָּ דֹולֹות ַהּגְ ּגְ ּבַ   ! "ׁשֶ
  

י ָאַמר ר ֲחִניָנא ַרּבִ יִמי ּבַ   : ַרב ָאַמר ַאְבּדִ
יָטה מּוְחֶלֶפת ִ   .ַהׁשּ

  
   :ְוָהַתְנָיא

ָלל ֶזה"   : ַהּכְ
ל ַמּנוֹ  ּכָ ּזְ    ,"ִלְפֵני ַעד" ָאַמרוְ  ָקבּוַע  ׁשֶ

י ֵצא ַעד: אֹוֵמר ֵמִאיר ַרּבִ ּיֵ   , ׁשֶ
יוְ  יַע  ַעד: אֹוֵמר יֹוֵסי ַרּבִ ּגִ ּיַ   . "ׁשֶ
  
  

 רש"י

  מתני' 
אמר קונם יין שאיני טועם עד 

. לדברי הפסח אסור עד שיגיע
   הכל:

. ר עד שיצאעד שיהא אסו
דמשמע דאמר עד שיצא כל 

   הפסח:
. משמע עד שיגיע עד פני פסח

   ומשמע עד שיצא:
. דקסבר לא מעייל עד שיגיע

לספיקא. דכיון  איניש נפשיה
דאיכא לספוקי אי משמע עד 
שיצא או עד שיגיע ודאי בדליכא 
ספיקא הרהר בדעתו בשעת 
הנדר דהיינו עד שיגיע. ורבי 
 יוסי אומר עד שיצא. דסבר
מעייל איניש נפשיה לספיקא 
דאיכא לספוקי שמא עד שיצא 

   קאמר:
  

  גמ' 
. למימרא דרבי מאיר וכו'

   כדפרישית:
. משתי נשים שתי כיתי בנות

שנשא זו אחר זו וכל אחת ילדה 
   שתי בנות:

כולן אסורות חוץ וכו' דברי רבי 
. דקסבר רבי מאיר מעייל מאיר

איניש לספיקא דלא איזדהר 
דלא  הארוס בשעת קידושין

ליתי לידי קלקול והואיל דלא 
ידעינן הי מינייהו קידש כולן 

   אסורות:
. חוץ מן הקטנה שבקטנות
   דלדברי הכל לית לה שם גדולה:

רבי יוסי אומר כולן מותרות 
. דקסבר לא מעייל איניש וכו'

   נפשיה לספיקא:
. כלומר אפיך מוחלפת השיטה

מתניתין דנדרים ואימא לרבי 
   :מאיר מעייל איניש כו'

   . בניחותא דמוחלפת:והתניא
. כגון זה הכלל כל שזמנו קבוע

   רגלים:
. דקסבר מעייל איניש עדי שיצא

 נפשיה לספיקא:



                                                                                         ְסדּוָרה ְּגָמָרא
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        סא, בסא, בסא, בסא, ב .6
ָנה             ִמׁשְ

ִציר ַעד"   , "ַהּקָ
ִציר ַעד"    ,"ַהּבָ
יק ַעד" סִּ    –" ַהּמַ

א ָאסּור ֵאינוֹ  יַע  ַעד ֶאּלָ ּגִ ּיַ   . ׁשֶ
  

ָלל ֶזה ל: ַהּכְ ַמּנוֹ  ּכָ ּזְ    ,בּוַע ָק  ׁשֶ
יַע  ַעד" :ְוָאַמר ּגִ ּיַ יַע  ַעד ָאסּור - " ׁשֶ ּגִ ּיַ   . ׁשֶ
ֵהא ַעד" :ָאַמר ּיְ ֵצא ַעד ָאסּור - " ׁשֶ ּיֵ   . ׁשֶ

ֵאין ְוָכל   , ָקבּוַע  ְזַמּנוֹ  ׁשֶ
ין ֵהא ַעד" ָאַמר ּבֵ ּיְ ין" ׁשֶ יַע  ַעד" ָאַמר ּבֵ ּגִ ּיַ א ָאסּור ֵאינוֹ  - " ׁשֶ יַע  ַעד ֶאּלָ ּגִ ּיַ   . ׁשֶ

  

  ", ִיץַהּקַ  ַעד"
ֵהא ַעד" ּיְ ִיץ ׁשֶ    - "ַהּקַ

ְתִחילוּ  ַעד ּיַ לֹות ְלַהְכִניס ָהָעם ׁשֶ ַכְלּכָ   . ּבְ
ֲעבֹור ַעד" ּיַ ִיץ ׁשֶ ילוּ  ַעד - " ַהּקַ ְקּפִ ּיַ ְקצּועֹות ׁשֶ   .ַהּמַ
  

ָמָרא             ּגְ

ָנא   : ּתָ
ָלה" ְלּכָ ָאְמרוּ " ּכַ ָלה - ׁשֶ ְלּכָ ל ּכַ ֵאִנים ׁשֶ ָלה ְולֹא, תְּ ְלּכָ ל ּכַ   . "ִביםֲענָ  ׁשֶ
  

ְנָיא    :ּתַ
ירֹות ַהּנֹוֵדר" ִיץ ִמּפֵ א ָאסּור ֵאין -  ַהּקַ ְתֵאִנים ֶאּלָ   . ּבִ

ן ְמעֹון ַרּבָ ן ׁשִ ְמִליֵאל ּבֶ   : אֹוֵמר ּגַ
ְכַלל ֲעָנִבים ֵאִנים ּבִ   . "תְּ

  
א ַטְעָמא ַמאי ַתּנָ א ּדְ    ?ַקּמָ

  
ֵאִנים :ָקָסַבר ָצן -  ּתְ ּצְ יָדא ִמיּקַ   , ּבִ
ָצןִמ  ָלא - ֲעָנִבים ּצְ יָדא יּקַ    .ּבִ

  
ן ְמעֹון ַרּבָ ן ׁשִ ְמִליֵאל ּבֶ   : ָסַבר ּגַ

י ַנִמי ֲעָנִבים ָדן ּכִ ָצן ִמיַרּדְ ּצְ יָדא ִמיּקַ   . ּבִ
  
  
  

 רש"י

  מתני' 
אמר קונם שאיני טועם יין עד 

   . של ענבים:הבציר
   . לקיטה של זיתים:עד המסיק

. כגון קציר וכל שאין זמנו קבוע
ובציר דזמנין הוו בחריפי וזמנין 

   :הוו באפלי
. עד שעת לקיטת עד הקיץ

תאנים או שאמר עד שיהא 
הקיץ שניהם משמע דאינו אסור 
אלא עד שיתחיל העם להכניס 
תאנים בכלכלות וזהו בתחילת 

   הקיץ:
אמר עדי שיעבור הקיץ אסור 

. עד עד שיוכפלו המקצועות
שמכפילין הסכינים שקצצו בהן 
התאנים ומצניעין אותן כמו 
מקפלין את הכלים (שבת דף 

יג.) ענין אחר שיקפלו עד ק
שחורץ אותן בקופיץ ועושין 
אותן שירטי''ט כמו ליטרא 
קציעות ולשון יכפילו על שם 
שמניחין זו על זו ותרוייהו 
שיעבור ויקפילו משמע בסוף 
הקיץ: גמ' ולא כלכלה של 
ענבים: משמע אף על פי 
שהבציר הוי סמוך לאלתר לקיץ 
לא אמרינן שזה נתכוון לכלכלה 

ם אלא ודאי אינו אסור של ענבי
   אלא עד תאנים:

. ואסור עד עגבים בכלל תאנים
כלכלה של ענבים: ענבים לא 
מקצצו ביד אלא בסכין ולא דמו 
כלל לתאנים הלכך לא הוו בכלל 

   תאנים:
. ענבים נמי כי מירדדן

כשמתבשלין יפה יפה שנושרין 
ענבים מן האשכול מקצצו נמי 
בידא כתאנים הלכך הוו בכלל 

 תאנים:
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ֲעבֹור ַעד" ּיַ ִיץ ׁשֶ ְפלוּ  ַעד - ַהּקַ ּכָ ּיָ ְקצּועֹות ׁשֶ   . "ַהּמַ
  

ָנא   : ּתָ
ילוּ  ַעד" ְכּפִ ּיַ ְקצּועֹות רֹוב ׁשֶ     ."ַהּמַ
  

ָנא  סב,א    :ּתָ
לוּ " ְקצּועֹות רֹוב הּוְקּפְ רֹות -  ַהּמַ ּום מּותָּ ֶזל ִמׁשּ   , ּגֵ

רֹות ִמן ּוְפטּורֹות   ַעׂשְ   . "ַהּמַ
  

י יוְ  ַרּבִ ר יֹוֵסי ַרּבִ י ּבַ ְזַמן ַאְתָרא ְלַההּוא ִאיְקְלעוּ  ְיהּוָדה ַרּבִ לוּ  ּבִ הּוְקּפְ ְקצּועֹות רֹוב ׁשֶ   , ַהּמַ
י   , ָאֵכיל ָקא ֲהָוא -  ַרּבִ
י ר יֹוֵסי ַרּבִ י ּבַ   . ָאֵכיל לֹא - ְיהּוָדה ַרּבִ

אי: ְלהוּ  ָאַמר, ָמְרהֹון ֲאָתא ַנן ָאְכִלי ָלא ַאּמַ לוּ ? ַרּבָ ְקצּועֹות רֹוב הּוְקּפְ   ! הּוא ַהּמַ
י ַעל ְוַאף י ָאֵכיל לֹא ֵכן ּפִ ר יֹוֵסי ַרּבִ י ּבַ   , ְיהּוָדה ַרּבִ

ּום :ָקָסַבר ָקָאַמר הּוא ָתאִמילְּ  ַסְניּות ִמׁשּ ְבָרא ָהֵדין ּדְ   . ּגַ
  

י ר ָחָמא ַרּבִ י ּבַ ְזַמן ַאְתָרא ְלַההּוא ִאיְקַלע ֲחִניָנא ַרּבִ לוּ  ּבִ הּוְקּפְ ְקצּועֹות רֹוב ׁשֶ   , ַהּמַ
ֵעיּה  ָיֵהיב, ָקָאֵכיל ֲהָוה ּמָ   . ָאֵכיל לֹא - ְלׁשַ

ךְ , ֱאכֹול: ֵליּה  ָאַמר י ִלי ָאַמר ּכָ ָמֵעאל ַרּבִ י רּבַ  ִיׁשְ ּום יֹוֵסי ַרּבִ   : ָאִביו ִמׁשּ
לוּ  ְקצּועֹות רֹוב הּוְקּפְ רֹות ַהּמַ ּום מּוּתָ ֶזל ִמׁשּ ר ִמן ּוְפטּורֹות ּגֵ ֲעׂשֵ   .ַהּמַ

  
י ֵחיּה  ַטְרפֹון ַרּבִ ּכְ ְבָרא ַההּוא ַאׁשְ ְזַמן ּגַ לוּ  ּבִ הּוְקּפְ ְקצּועֹות ׁשֶ ָקָאֵכיל ַהּמַ   . ּדְ

יּה  א ַאְחתֵּ ּקָ ׂשַ ָקֵליּה  ּבְ יּה  ּוׁשְ יּה  ְוַאְמִטּיֵ ּדֵ ַנֲהָרא ְלִמׁשְ   . ּבְ
ה ְלַטְרפֹון לוֹ  אֹוי: לוֹ  ָאַמר ּזֶ   ! הֹוְרגוֹ  ׁשֶ
ַמע ְבָרא ַההּוא ׁשָ ַבֵקיּה  ּגַ   . ַוֲעַרק ׁשְ

  
י ָאַמר הוּ  ַרּבִ ּום ַאּבָ י ִמׁשּ ן ֲחַנְנָיה ַרּבִ ְמִליֵאל ּבֶ   : ּגַ

ל ל ָיָמיו ּכָ יק אֹותוֹ  ׁשֶ ָבר לַע  ִמְצָטֵער ָהָיה ַצּדִ   , ֶזה ּדָ
י ִלי אֹוי: ָאַמר ּתִ ׁשְ ּמַ תַּ ׁשְ ּנִ ִכְתָרּה  ׁשֶ ל ּבְ   . ּתֹוָרה ׁשֶ

  
ה ָאַמר ר ַרּבָ ר ּבַ י ָאַמר ָחָנה ּבַ   : יֹוָחָנן ַרּבִ

ל ׁש  ּכָ ּמֵ ּתַ ׁשְ ִכְתָרּה  ַהּמִ ל ּבְ   . ָהעֹוָלם ִמן ֶנֱעָקר -  ּתֹוָרה ׁשֶ
ר ּוַמה: ָוחֹוֶמר ַקל ּצַ ְלׁשַ ׁש  ּבֵ ּמֵ ּתַ ׁשְ ּנִ ְכֵלי ׁשֶ ַנֲעׂשוּ  קֹוֶדׁש  ּבִ ֵלי ׁשֶ   , חֹול ּכְ

ֱאַמר ּנֶ ִריִצים ָבהּ  ּוָבאוּ ": ׁשֶ לּוהָ  ּפָ   , )כב, ז יחזקאל( "ְוִחּלְ
יָון ָרצּום ּכֵ ּפְ   , חֹול ַנֲעׂשוּ  ׁשֶ

  , ָהעֹוָלם ִמן ֶנֱעַקר
ְכִתיב הּ ": ּדִ ֵליְלָיא ּבֵ ר ְקִטיל ּבְ ּצַ ְלאׁשַ   , )ל, ה דניאל( "ּבֵ

ׁש  ּמֵ ּתַ ׁשְ ִכְתָרּה  ַהּמִ ל ּבְ הּוא ּתֹוָרה ׁשֶ ים ַחי ׁשֶ ה ַאַחת ַעל ְלעֹוָלם ְוַקּיָ ּמָ ה ּכַ   . ְוַכּמָ
  
יוְ  יָון, ַטְרפֹון ַרּבִ ִכי ּכֵ לוּ ּדְ  ָאֵכיל ּדְ ְקצּועֹות רֹוב הּוְקּפְ אי, ֲהָוה ַהּמַ ְבָרא ַההּוא ִצֲעֵריּה  ַאּמַ   ? ּגַ
  

ּום ַההּוא ִמׁשּ ְנִבי ָהווּ  ּדְ ּה  ִעְנֵבי ֵליּה  ּגָ א ּכּוּלָ ּתָ ֵחיּה  ְוֵכיָון, ׁשַ ּכְ ַאׁשְ ילְ  ּדְ ְגָנָבן ַהְיינוּ : ָסַבר ַטְרפֹון ַרּבִ   . ּדִ
  

אי ָהִכי ִאי יּה  ִציֵער ַאּמַ   ? ַנְפׁשֵ
  

ּום יּדְ  ִמׁשּ יר ַטְרפֹון ַרּבִ דֹול ָעׁשִ    ,ֲהָוה ּגָ
יסוֹ  ֵליּה  ֲהָוה ָדִמים ְלַפּיְ   . ּבְ

  

 רש"י

. תנא הוקפלו רוב המקצועות
אותן תאנים שנשתיירו בשדות 

  ובאילנות: 
. שנתיאשו מותרות משום גזל

   מהן הבעלים:
. משום ופטורות מן המעשר

   דהפקירא נינהו:
   . בעלים של תאנים:מרייהו

. דשרו למיכל כל והוכפלו כו'
   אדם:

. כלומר משום סניות מילתא
מרוע לב היה אומר כן ולא 

פה דעדיין לא משום עין י
   הפקירן:
. לרבי טרפון גופיה אשכחיה

דקאכיל מן התאנים דקסבר 
דהפקירא נינהו: אחתיה לר' 
טרפון בשקא ההוא גברא שהיה 

   משמרן:
. שהציל עצמו על דיבר זה

בכבוד תורתו דקאמר אוי לו 
   לטרפון:
. שהוציאו מבית פריצים

   המקדש:
. ואף על פי כן נהרג יגעשו חול

   עליהם בלשצר:
. ההוא גברא לר' י ציערואמא

   טרפון הא מהפקירא קא אכיל:
. להכי וקא סבר היינו דגנבן

   צעריה:
אי הכי אמאי ציער ר' טרפון 

. כיון שתפסו כגנב מאי נפשיה
   הוה ליה למעבד:

  . בממון:יה לו לפייסוה
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        סב, אסב, אסב, אסב, א .8
ְנָיא   : ּתַ

מֹ  ֱאלֶֹהיךָ ' ה ֶאת ְלַאֲהָבה"" קֹ  ַע ִלׁשְ    – )כ, ל דברים( "בוֹ  ּוְלָדְבָקה לוֹ ּבְ

ּלא ְקְראּוִני ֶאְקָרא: ָאָדם אַמריֹ ׁשֶ ּיִ   ", ָחָכם" ׁשֶ
ֶנה ְקְראּוִני - ֶאׁשְ ּיִ י" ׁשֶ   ", ַרּבִ
ן ּנֵ ֶאֱהֶיה -  ֲאׁשַ ב ָזֵקן ׁשֶ יָבה ְוֵאׁשֵ יׁשִ   . ּבִ
א בֹוד ְוסֹוף, ֵמַאֲהָבה ְלַמד ֶאּלָ    ,אָלבֹ ַהּכָ

ֱאַמר ּנֶ ֵרם": ׁשֶ עֹ  ַעל ָקׁשְ ְתֵבם ֶתיךָ ֶאְצּבְ ךָ  לּוַח  ַעל ּכָ   . )ג, ז משלי( "ִלּבֶ
ָרֶכיהָ ": ְואֹוֵמר   . )יז, ג משלי( "ַעםנֹ ַדְרֵכי ּדְ

ים ֵעץ": ְואֹוֵמר ֲחִזיִקים ִהיא ַחּיִ הּ  ַלּמַ ר ְותְֹמֶכיהָ  ּבָ ָ   . ")יח, ג משלי( "ְמֻאׁשּ
  

י ר ֱאִליֶעֶזר ַרּבִ   : אֹוֵמר ָצדֹוק יַרּבִ  ּבַ
ה ָבִרים ֲעׂשֵ ם ּדְ ֳעָלם ְלׁשֵ   , ּפָ
ר ֶהם ְוַדּבֵ ָמם ּבָ   . ִלׁשְ

ם ַאל ֲעׂשֵ ל ֲעָטָרה ּתַ ּדֵ ֶהם ְלִהְתּגַ   , ּבָ
ם ְוַאל ֲעׂשֵ   . ּבוֹ  עֹוֵדר ִלְהיֹות קֹוְרּדֹום תַּ
  : ָוחֹוֶמר ְוַקל
ר ּוַמה ּצַ ְלׁשַ ּלא ּבֵ ׁש  ׁשֶ ּמֵ ּתַ א ִנׁשְ ְכֵלי ֶאּלָ ֲעׂשוּ  קֶדׁש  ּבִ ּנַ ֵלי ׁשֶ   , ָהעֹוָלם ִמן ֶנֱעַקר חֹול ּכְ

ׁש  ּמֵ ּתַ ׁשְ ִכְתָרּה  ַהּמִ ל ּבְ ה ַאַחת ַעל - ּתֹוָרה ׁשֶ ּמָ ה ּכַ   . ְוַכּמָ
  

  : ָרָבא ָאַמר
ֵרי יּה  ְלאֹודּוֵעי ְלִאיִניׁש  ֵליּה  ׁשָ ַאְתָרא ַנְפׁשֵ ָלא ּבְ    ,ֵליּה  ָיְדִעי ּדְ

ְכִתיב ךָ " :ּדִ ֻעָריִמ ' ה ֶאת ָיֵרא ְוַעְבּדְ   . )יב, יח א מלכים( "ּנְ
  

א ָיא ֶאלָּ יּדְ  ַקׁשְ    !ַטְרפֹון ַרּבִ
  

יר דֹול ָעׁשִ יֵסיּה  ֵליּה  ַוֲהָוה, ָהָיה ּגָ ָדִמים ְלַפּיְ   . ּבְ
  

  , ָרֵמי ָרָבא
ִתיב ךָ " :ּכְ ֻעָרי' ה ֶאת ָיֵרא ְוַעְבּדְ   , "ִמּנְ

ְלךָ " :ּוְכִתיב   ! )ב, כז משלי( "ִפיךָ  ְולֹא ָזר ְיַהּלֶ
  

ַאְתָרא -  ָהא ָיְדִעי ּבְ   , ֵליּה  ּדְ
ַאְתָרא -  ָהא ָלא ּבְ    .ֵליּה  ָיְדִעי ּדְ

  
  : ָרָבא ָאַמר
ֵרי ַנן ְלצּוְרָבא ׁשָ ַנן צּוְרָבא: ְלֵמיַמר ֵמַרּבָ רוּ , ֲאָנא ֵמַרּבָ יְגַראי ִלי ׁשְ א ּתִ ֵריׁשָ   .ּבְ

ְכִתיב   , )יח, ח ב שמואל( "ָהיוּ  ֲהִניםּכֹ  ָדִוד ּוְבֵני" :ּדִ
ראׁש  נֹוֵטל ּכֵהן ַמה ְלִמיד ַאף - ּבָ ראׁש  נֹוֵטל ָחָכם ּתַ   . ּבָ

  
  ? ָלן ְמָנא ֵהןְוכֹ 
  

ְכִתיב ּתוֹ " :ּדִ ׁשְ י ְוִקּדַ   , )ח, כא ויקרא( "ַמְקִריב הּוא ֱאלֶֹהיךָ  ֶלֶחם ֶאת ּכִ
ֵבי ְוָתָנא י ּדְ ָמֵעאל ַרּבִ   : ִיׁשְ

ּתוֹ "" ׁשְ ָבר ְלָכל - "ְוִקּדַ ה ּדָ ָ ְקדּוׁשּ ּבִ   , ׁשֶ

  , ִראׁשֹון ּתֹוַח ִלְפ   סב,ב
  , ִראׁשֹון ּוְלָבֵרךְ 

  . "ִראׁשֹון ָיָפה ָמָנה ְוִליּטֹול
  

  : ָרָבא ָאַמר
ֵרי ַנן ְלצּוְרָבא ֵליּה  ׁשָ   : ְלֵמיַמר ֵמַרּבָ

א ָיֵהיְבָנא ָלא ְרּגָ   , ַאּכַ
ְכִתיב ה" :ּדִ יט ָלא ַוֲהָלךְ  ְבלוֹ  ִמְנּדָ ּלִ   . )כד, ז עזרא( "ֲעֵליהֹום ְלִמְרֵמא ׁשַ

  
  : ְיהּוָדה ַרב ַמרְוָא 

 רש"י

   . לשם שמים:לפעלם
. שתהא ודיבר בהן לשם שמים

   כל כוונתך לשמים:
תכר ממנו . להשלהיות עודר כו

   כדי לאכול:
. אם שרי ר' טרפוןאלא קשיא ד

ליה לאיניש לאודועי נפשיה 
שהוא חכם במקום שאין 
מכירין אותו אמאי ציער נפשיה 
בשביל שהודיע לזה שהוא חכם. 
שרו לי תגראי. הקדימו דיני 
לשל אחרים בשביל כבוד 
תורתי: ובני דוד כהנים היו 

  אלא מה וכו':
ר . לקרוא בספלפתוח ראשון

   תורה:
. בברכת המוציא ולברך ראשו

   ובברכת המזון:
. וליטול מנה יפה ראשון

כשחולק עם אחיו הכהנים 
   בלחם הפנים:

. מקרא הוא מנדה בלו והלך וגו'
 בספר עזרא:



    """""קֹוָנם ַיִין"קֹוָנם ַיִין"קֹוָנם ַיִין"קֹוָנם ַיִין    ––––ים פרק ח' ים פרק ח' ים פרק ח' ים פרק ח' מסכת נדרמסכת נדרמסכת נדרמסכת נדר

      
193

ה" ֶלךְ  ְמַנת זוֹ  -  "ִמְנּדָ   , ַהּמֶ
ֶסף זוֹ  -  "ְבלוֹ " א ּכֶ ְלּתָ   , ּגּוְלּגַ
  . ַאְרנֹוָנא זוֹ  -  "ֲהָלךְ "וַ 
  

   :ָרָבא ְוָאַמר
ֵרי ַנן ְלצּוְרָבא ֵליּה  ׁשָ א: "ְלֵמיַמר ֵמַרּבָ נּוָרא ַעְבּדָ א ָיֵהיְבָנא ָלא ֲאָנא ּדְ ְרּגָ   ". ַאּכַ

  
   ?ַטְעָמא ַמאי

  
יּה  ַאְרָיא ְלַאְברּוֵחי   . ָקָאַמר ִמיּנֵ

  
י ַרב א ַההּוא ֵליּה  ֲהָוה ַאׁשִ   , ַאּבָ

ֵניּה    . נּוָרא ְלֵבי ַזּבְ
  

י ַרבלְ  ָרִביָנא ֵליּה  ָאַמר   : ַאׁשִ
א ר וִלְפֵני" :ָהִאיּכָ ן לֹא ִעּוֵ   ! )יד, יט ויקרא( "לִמְכׁשֹ  ִתּתֵ

  
  : ֵליּה  ָאַמר

ָקה, ֵעִצים רֹוב   . נוּ ִניּתְ  ְלַהּסָ
  

 רש"י

. איני רוצה לא יהיבנא אכרגא
   ליתן מס בשביל שאני חכם:

. עבד של עבודת עבדא דנורא
כוכבים פלונית אני ואיני רוצה 

תן מס. נורא שם עבודת לי
   כוכבים:

   . יער:אבא
. דאינהו קא עבדי מינה לפני עור

   צורך עבודת כוכבים:
. וכמוכר להסקה להסקה ניתנו

 דמי ולא לעבודת כוכבים:
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ִציר ַעד" ְתִחיל ַעד -" ַהּקָ ּיַ   , ִלְקצֹור ָהָעם ׁשֶ
ין ְקִציר           עֹוִרין ְקִציר לֹא ֲאָבל ִחטִּ    .ׂשְ

  . ִנְדרוֹ  ְמקֹום ְלִפי לַהּכֹ
ָהר ָהָיה ִאם ָהר - ּבָ   , ּבָ

ְקָעה ָהָיה ְוִאם ּבִ ְקָעה - ּבַ ּבִ   . ּבַ
  
ִמ  ַעד" ׁשָ הוּ  ַעד" ,"יםַהּגְ ּיְ ִמים ׁשֶ ׁשָ ֵרד ַעד -  "ַהּגְ תֵּ ה ְרִביָעה ׁשֶ ִנּיָ   . ׁשְ
  

ן ְמעֹון ַרּבָ ן ׁשִ ְמִליֵאל ּבֶ   : אֹוֵמר ּגַ
יַע  ַעד ּגִ ּיַ ּה  ׁשֶ ל ְזַמּנָ   . ְרִביָעה ׁשֶ

  
ְסקוּ  ַעד" ּפָ ּיִ ִמים ׁשֶ ׁשָ ֵצא ַעד - " ּגְ ּיֵ   , ּכּוּלוֹ  ִניָסן ׁשֶ

ְבֵרי י ּדִ   . ֵמִאיר ַרּבִ
י   : אֹוֵמר ְיהּוָדה ַרּבִ
ֲעבֹור ַעד ּיַ ַסח ׁשֶ   . ַהּפֶ

  

ָמָרא             ּגְ

ְנָיא   : ּתַ
ִיץ ַעד" ַהּנֹוֵדר" ִליל" ַהּקַ ּגָ   , ַלֲעָמִקים ְוָיַרד, ּבַ

י ַעל ַאף יַע  ּפִ ִהּגִ ִיץ ׁשֶ ֲעָמִקים ַהּקַ יַע  ַעד ָאסּור -  ּבַ ּגִ ּיַ ִיץ ׁשֶ ִליל ַהּקַ ּגָ   . "ּבַ
  
  

ִמים ַעד"" ׁשָ יְּ  ַעד" ,"ַהּגְ ִמים הוּ ׁשֶ ׁשָ ֵרד ַעד - " ּגְ תֵּ ה ְרִביָעה ׁשֶ ִנּיָ   , ׁשְ

ן ְמעֹון ַרּבָ ן ׁשִ ְמִליֵאל ּבֶ יַע  ַעד[: אֹוֵמר ּגַ ּגִ ּיַ ּה  ׁשֶ ל ְזַמּנָ   . ]"ְרִביָעה ׁשֶ

  
י ָאַמר   : ֵזיָרא ַרּבִ

ִמים ַעד" :ָאַמרּדְ  ַמֲחלֹוֶקת ׁשָ   ", ַהּגְ
ם ַעד" :ָאַמר ֲאָבל ׁשֶ ִמ  ְזַמן ַעד - " ַהּגֶ ׁשָ   .  ָקָאַמר יםּגְ

  
  : ֵמיִתיֵבי  סג,א

ּה  ֵאיזֹוִהי" ל ְזַמּנָ   ? ְרִביָעה ׁשֶ
יָרה ּכִ ה -  ַהּבַ לֹׁשָ ׁשְ   , ּבִ
ינֹוִנית ְבָעה - ּבֵ ׁשִ   , ּבְ
ִרים -  ֲאִפיָלה ֶעׂשְ ה ּבְ לֹׁשָ   , ּוׁשְ

ְבֵרי י ּדִ   . ֵמִאיר ַרּבִ
י   : אֹוֵמר ְיהּוָדה ַרּבִ

ְבָעה ׁשִ ְבָעה, ּבְ ר ּוְבׁשִ ה ִריםּוְבֶעׂשְ , ָעׂשָ לֹׁשָ   . ּוׁשְ
י   : אֹוֵמר יֹוֵסי ַרּבִ

ְבָעה ׁשִ ר ּבְ ִרים, ָעׂשָ ה ּוְבֶעׂשְ לֹׁשָ ְסֵליו חֹוֶדׁש ְב וּ , ּוׁשְ   . ּכִ
  

י ָהָיה ְוֵכן   : אֹוֵמר יֹוֵסי ַרּבִ
ִחיִדים ֵאין ין ַהּיְ יַע  ַעד ִמְתַעּנִ ּגִ ּיַ ְסֵליו חֶֹדׁש  ראׁש  ׁשֶ   . "ּכִ

ָלָמא :ֲעָלּה  ְוָאְמִריַנן ׁשְ ֵאל - ִראׁשֹוָנה ְרִביָעה ּבִ ָ   ,. ִליׁשּ
ית ִליׁשִ   . ְלִהְתַעּנֹות -  ׁשְ

א ה ֶאלָּ ִנּיָ   ? ְלַמאי ׁשְ
י ְוָאַמר   . ְלנֹוֵדר: ֵזיָרא ַרּבִ

ַמאן :ֲעָלּה  ְוָאְמִריַנן ַתְנָיא ָהא ָאְזָלא ּכְ    :ּדְ
ן" ְמעֹון ַרּבָ ן ׁשִ ְמִליֵאל ּבֶ   : אֹוֵמר ּגַ

ִמים ׁשָ ְרדוּ  ּגְ ּיָ ְבָעה ׁשֶ ה -  ֶזה ַאַחר ֶזה ָיִמים ׁשִ ֶהן מֹוֶנה ַאתָּ ה ִראׁשֹוָנה ְרִביָעה ּבָ ִנּיָ   . "ּוׁשְ
ַמאן   ? ּכְ

יכְּ    !יֹוֵסי ַרּבִ
  

ִמים ַעד :ָאַמרּדְ  ַההּוא ׁשָ   .ַהּגְ

 רש"י

  מתני' 
אמר קונם שאיני טועם עדי 

. עד שיתחילו לקצור הקציר
חטין קאמר ולא קציר שעורים 

   וקציר שעורים הוי מוקדם:
. בשעת הנדר ראם היה בה

אע''פ שירד בבקעה אסור עד 
שיתחילו לקצור בהר: אמר 
קונם שאיני טועם עד הגשמים 
או שאמר שאיני טועם עד שיהו 
גשמים אסור עד שתרד רביעה 

   שניה דגשמים משמע שנים:
   . מפרש בגמרא:רביעה שניה

. עד שיגיע זמנה של רביעה
אע''פ שלא ירדה כיון שהגיע 

  זמנה מותר: 
שאיני טועם עד אמר קונם 

אסור עדי  שיפסקו גשמים
שיצא ניסן כולו דבר ר' מאיר. 
רבי מאיר לטעמיה דאמר 
במסכת תענית בפ''ק עד מתי 
שואלין את הגשמים ר''מ אומר 
עד שיצא ניסן רבי יהודה אומר 

   עד שיעבור הפסח ותו לא:
  

  גמ' 
. מחלוקת דיאמר עד הגשמים

דמר סבר עד זמנה ומר סבר עד 
   שתרד:

. דברי אמר עד הגשםאבל אם 
הכל עד זמן גשמים של רביעה 
ראשונה קאמר למר כדאית ליה 
ולמר כדאית ליה עד שיגיע זמנה 

   כו' דגשם חדא רביעה משמע:
   . במרחשון:הבכירה בג'

. הוי רביעה בראש חדש כסליו
   אחרונה:

   . להתפלל על הגשמים:לשאול
. לגזור תענית אם לא להתענות

   ירדו:
דהנודר בין  .ואמר ר' זירא לנודר

עד הגשם בין עד הגשמים אסור 
עד זמן רביעה שניה ומשמע בין 
שאמר עד הגשם בין דאמר עד 

  הגשמים: 
וכו'  ואמרינן עלה כמאן אזלא

במאן כרבי יוסי דמיום י''ז עד 
יום כ''ג הוו שבעה ימים דאי ר' 
מאיר לא הוו אלא ה' ימים 
אלמא דאפי' רבן גמליאל 
 דמקיל הכא גבי נדרים דאמר
עד שיגיע זמנה של רביעה אע''פ 
שעדיין לא ירדה סבירא ליה 
אתה מונה ראשונה ושניה ולא 
ראשונה בלבד לא שנא דאמר עד 
הגשם לא שנא דאמר עד 

   הגשמים וקשיא לר' זירא:
דיאמר  אמר לך ר' זירא האי

 ו דאמר עדשניה לנודר היינ
. וגשמים תרתי משמע הגשמים

. אבל אמר עד הגשם לעולם 
לך עד זמן גשמים שהיא אימא 

רביעה ראשונה קאמר ולא 
 שניה:



    """""קֹוָנם ַיִין"קֹוָנם ַיִין"קֹוָנם ַיִין"קֹוָנם ַיִין    ––––מסכת נדרים פרק ח' מסכת נדרים פרק ח' מסכת נדרים פרק ח' מסכת נדרים פרק ח' 
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ֵאיִני ַיִין קֹוָנם" ָנה טֹוֵעם ׁשֶ ָ ָרה", ַלׁשּ ָנה ִנְתַעּבְ ָ ּה  ָאסּור -  ַהׁשּ    .ּה ּוְבִעיּבּוָר  ּבָ
  , ָהִראׁשֹון ֲאָדר ראׁש  ַעד - " ֲאָדר ראׁש  ַעד"
  . ָהִראׁשֹון ֲאָדר סֹוף ַעד - " ֲאָדר סֹוף ַעד"
  

ָמָרא             ּגְ

ָקָאַמר" ֲאָדר"ּדַ  ְסָתָמא :ַאְלָמא   . הּוא ִראׁשֹון ּדְ
  

י ַמְתִניִתין ֵליָמא    ?ִהיא ְיהּוָדה ַרּבִ
ַתְנָיא    :ּדְ

  ", ָהִראׁשֹון רֲאָד " :ּכֹוֵתב – ָהִראׁשֹון ֲאָדר"

ִני ֲאָדר   , ְסָתם" ֲאָדר" :ּכֹוֵתב – ׁשֵ
ְבֵרי י ּדִ   . ֵמִאיר ַרּבִ

י   : אֹוֵמר ְיהּוָדה ַרּבִ
  , ְסָתם ּכֹוֵתב - ָהִראׁשֹון ֲאָדר

ִני ֲאָדר יְנָיין" :ּכֹוֵתב – ׁשֵ   . ""תִּ
  

ֵיי ָאַמר   : ַאּבַ
יָמא ֲאִפיּלוּ  י ּתֵ   , ֵמִאיר ַרּבִ

ָיַדע -  ָהא ִמַעּבְ  ּדְ א ָראּדְ ּתָ   , ׁשַ
ָלא -  ָהא    .ָיַדע ּדְ

  
   :ְוָהַתְנָיא   סג,ב

  , ָהִראׁשֹון ֲאָדר חֶֹדׁש  אׁש רֹ  ַעד -" ֲאָדר חֶֹדׁש  אׁש רֹ ַעד""

ָנה ָהְיָתה ִאם ֶרת ׁשָ ִני ֲאָדר חֶֹדׁש  אׁש רֹ ַעד - ְמעּוּבֶ ֵ   . "ַהׁשּ
ָלל א ִמּכְ ֵריׁשָ ֶרתּבִ  ָלאו ּדְ   ! ָעְסִקיַנן ְמעּוּבֶ

  
ַמע    :ּה ִמינָּ  ׁשְ

יָטא -  ָהא ְפׁשִ ָרא ֵליּה  ּדִ ִמַעּבְ א ּדְ ּתָ   , ׁשַ
   .ָיַדע לֹאּדְ  -  ָהא

  
  
  

 רש"י

  מתני' 
אמר שאיני טועם עדי ראש 

. סתם אין אסור חדיש אדר
אלא עד ראש חדש אדר 
הראשון: גמ' מדקתני מתני' 
אינו אסור אלא עד אדר 
הראשון אלמא דכל היכא 
דקאמר עד אדר סתמא אדר 

   הראשון משמע ולא שני:
שטר . הרוצה לכתוב בדתניא

אדר הראשון כותב בהדיא אדר 
הראשון אבל אם רוצה לכתוב 
אדר השני כותב סתם דברי ר''מ 
דסתם אדר השני משמע ולא 

   הראשון:
. בהדיא אדר אדר השני כותב

השני דבסתם אדר הראשון 
   תוא:

. מתניתין ר''מ אפילו תימא
ומתני' כגון דלא ידע דמיעברא 
שתא הילכך כי אמר סתם אדר 

ולא השני שלא הראשון משמע 
נתכוין אלא לאדר הסמוך לשבט 
וברייתא דקתני אדר השני כותב 
סתם כגון דידע דמיעברא שתא 
וכי אמר אדר סתם משמע אדר 

   השני:
   . סיוע:והתניא

. סתם עד הכותב עד ר''ח אדר
ר''ח אכר הראשון קאמר 
מדקתני אם היתה שנה מעוברת 
וכו' מכלל דרישא דקתני עד 

ת עסקינן ר''ח כו' לאו במעובר
בתמיה הא מדקתני עד אדר 
הראשון מכלל דבמעוברת 
עסקינן ומאי שנא רישא ומאי 

   שנא סיפא:
אלא שמע מינה רישא דלא 

. וכי נדר ידיע דמיעברא שתא
לשם אדר הסמוך לשבט קאמר 
הילכך עד אדר הראשון וסיפא 
מיירי בדידע דשתא מעוברת 
היא דהכי משמע אם היה יודע 

ד ר''ח שהשנה מעוברת אסור ע
  אדר השני:
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י   : אֹוֵמר ְיהּוָדה ַרּבִ
ֵאיִני ַיִין קֹוָנם" ֵהא ַעד טֹוֵעם ׁשֶ ּיְ ַסח ׁשֶ ון לֹא -" ַהּפֶ ּוֵ א ֶזה ִנְתּכַ ַסח ֵליל ַעד ֶאּלָ   , ַהּפֶ

ָעה ַעד ֶרךְ  ׁשָ ּדֶ נֵ  ׁשֶ ּתֹות ָאָדם יּבְ   . ַיִין ִלׁשְ
  

ר קֹוָנם" :ָאַמר ׂשָ ֵאיִני ּבָ ֵהא ַעד טֹוֵעם ׁשֶ ּיְ א ָאסּור ֵאינוֹ  -" ַהּצֹום ׁשֶ   , צֹום ֵליֵלי ַעד ֶאּלָ
ּלא ון ׁשֶ ּוֵ א ֶזה ִנְתּכַ ָעה ַעד ֶאּלָ ֶרךְ  ׁשָ ּדֶ ֵני ׁשֶ ר ֶלֱאכֹול ָאָדם ּבְ ׂשָ   . ּבָ

י נוֹ  יֹוֵסי ַרּבִ   : אֹוֵמר ּבְ
ֲאִני ׁשּום קֹוָנם" ֵהא ַעד טֹוֵעם ׁשֶ תְּ ת ׁשֶ ּבָ א ָאסּור ֵאינוֹ  -" ׁשַ ת ֵליֵלי ַעד ֶאּלָ ּבָ   , ׁשַ

ּלא ון ׁשֶ ּוֵ א ֶזה ִנְתּכַ ָעה ַעד ֶאּלָ ֶרךְ  ׁשָ ּדֶ ֵני ׁשֶ ׁשּום ֶלֱאכֹול ָאָדם ּבְ   . ּבְ
  

ֲאִני קֹוָנם" :ַלֲחֵבירוֹ  ָהאֹוֵמר    ,ְלךָ  ֶנֱהֶנה ׁשֶ
א ַאתְּ  ֵאין ִאם ל ֶאָחד ּכֹור ְלָבֶניךָ  לְונֹוֵט  ּבָ ין ׁשֶ י ִחטִּ תֵּ ל ָחִבּיֹות ּוׁשְ    –" ַיִין ׁשֶ

ּלא ִנְדרוֹ  ֶאת ְלָהֵפר ָיכֹול ֶזה ֲהֵרי י ַעל ׁשֶ   . ָחָכם ּפִ
לּום: לוֹ  ְויאַמר א ָאַמְרתָּ  ּכְ ֵני ֶאּלָ בֹוִדי ִמּפְ בֹוִדי ֶזהוּ  ,ּכְ   . ּכְ

  
   :ַלֲחֵבירוֹ  ָהאֹוֵמר ְוֵכן

ַאתְּ  קֹוָנם" א ַאתְּ  ֵאין ִאם ,ִלי ֱהֵניתנֶ  ׁשֶ ל ּכֹור ִלְבִני ְונֹוֵתן ּבָ ין ׁשֶ י ִחטִּ תֵּ ל ָחִבּיֹות ּוׁשְ   ", ַיִין ׁשֶ
י   : אֹוֵמר ֵמִאיר ַרּבִ

ן ַעד ָאסּור תֵּ ּיִ    .ׁשֶ
  : אֹוְמִרים ֲחָכִמיםוַ 

ּלא ִנְדרוֹ  ֶאת ְלָהֵפר ָיכֹול ֶזה ַאף י ַעל ׁשֶ   , ָחָכם ּפִ
ִאיּלוּ  יֲאנִ  ֲהֵרי: לוֹ  אַמרְויֹ י ּכְ ְלתִּ   . ִנְתַקּבַ
  

את ּבוֹ  ְמָסֵרב ָהָיה ת ָלׂשֵ   , ֲאחֹותוֹ  ּבַ
ִהיא קֹוָנם" :ְוָאַמר   ", ְלעֹוָלם ִלי ֶנֱהֵנית ׁשֶ

ּתוֹ  ֶאת ַהְמָגֵרׁש  ְוֵכן    ,ִאׁשְ
י קֹוָנם" :ְואֹוֵמר תִּ    –" ְלעֹוָלם ִלי ֶנֱהֵנית ִאׁשְ

רֹות ֵאּלוּ  ֲהֵרי   , לוֹ  ֵלָהנֹות מּותָּ
לּ  ון אׁשֶ ּוֵ א ֶזה ִנְתּכַ   . ִאיׁשּות ְלׁשּום ֶאּלָ

  
ֲחֵבירוֹ  ְמָסֵרב ָהָיה ּיֹ ּבַ   , ֶאְצלוֹ  אַכלׁשֶ

ֲאִני ְלֵביְתךָ  קֹוָנם" :ָאַמר ת, ִנְכָנס ׁשֶ ֲאִני צֹוֵנן ִטיּפַ    –" ְלךָ  טֹוֵעם ׁשֶ
ר ֵנס מּותָּ ּתֹות ,ְלֵביתוֹ  ִליּכָ ּנוּ  ְוִלׁשְ   , צֹוֵנן ִמּמֶ
ּלא ון ׁשֶ ּוֵ א ֶזה ִנְתּכַ ה ֲאִכיָלה ְלׁשּום ֶאּלָ ִתּיָ   .  ּוׁשְ

  

        הדרן עלך קונם ייןהדרן עלך קונם ייןהדרן עלך קונם ייןהדרן עלך קונם יין
  

 רש"י

   מתני'
שלא נתכוון זה שלא לשתות 
אלא עד שעה שדרך בני אדם 
לשתות יין. דודאי רוצה הוא 
לשתות ד' כוסות של יין בלילי 

   פסח שכל אדם שותין:
. עד אותה אלא עד לילי צום

לילה שיצום למחר ואותה 
   הלילה מותר לאכול בשר:

שעה שדרך בני אדם לאכול  עד
   ה לאכול עמהן:. ורוצבשר

. ובלילי שבת עד לילי שבת
מותר. שדרך בני אדם לאכול 

   שום. והיינו לילי שבת:
   . שלא אטול ממך:זהו כבודי
. המדיר הריני כאילו ויאמר לו

   נתקבלתי מה שבקשתי ממך:
. הרי אלו מותרות ליהנות ממנו

   שאר הנאה:
. שנדר שלא אלא לשם אישות

   תהנה ממנו דרך אישות:
. המסרב בו אלא השלא נתכוון ז

לאכילה ושתיה המרובה וכי 
אמר זה קונם לביתך כו' לא 
נתכוון לידור הנאה ממנו אלא 

 לאכילה ושתיה מרובה נתכוון:


