
 

 

 

 

 

 

 , משמע שאין הגידולים נמשכים אחר העיקר. מותר - עיקרו על גידוליו ורבו, שנטעו תרומה של בצל: ינאי 'ר .1

 ?'תרומה – תרומה גידולי': כיצד מתיישב עם מה ששנינו

 , שהבצל שנטעו הוא היה הגידולין.גידולין גידוליכוונת ר' ינאי ל

 . כלה זרעו שאין בדבר אפילושהיתר גידולי גידולין הוא  הוצרך ר' ינאי לחדש ,בהמשך של אותה משנה זאת ואע"פ שכבר שנינו

 גידולי - כלה זרעו שאין דבר אבל, כלה שזרעו בדבר מותרין גידוליו - הטבלאבל כשלא רבו שנינו: , דווקא כשרבו הגידולין המותרים על העיקרו

 .אסורין גידולין

 

 אלו לשונות של הגבלת זמן הנדר שנינו? -משנה  .2

 . שתחשך עד אלא אסור אינו - היום טועם שאני יין קונם .א

 עצמו שיבא. שבתאף ביום ו שבועה בכל אסור - זו שבת .ב

  .הבאהקרוב נמנה עם החודש  ח"ור ,החדש בכל אסור - זה חדש .ג

  .לבא לעתידנמנה  השנה וראש ,השנה בכל אסור - זו שנה .ד

 עצמה שתבא. שביעיתאף בשנת הו]שנות השמיטה[  השבוע בכל אסור - זה שבוע .ה

 ]כלומר היקף אחד[. ליום מיום אסור - אחד שבוע, אחת שנה, אחד חדש, אחת שבת, אחד יום אמר ואם .ו

 . שיצא עד אסור - שיהא עד, שיגיע עד אסור - הפסח עד .ז

 . שיצא עד אסור: אומר יוסי רבי, שיגיע עד אסור: אומר מאיר רבי - הפסח לפני עד .ח

 

 ה הטעם?מ. לכשתחשך לחכם שאלה צריךהחמירו חכמים ש 'היום טועם שאני יין קונם': ירמיה רבי .3

   .שאז אסור מעת לעת 'אחד יום' משום היום גזירה :יוסף רב

 . מיחלף לא בהיום אחד יום, מיחלף אחד ביום היוםמא יתיר בו באמצע היום, כיון שש 'היום'שיהיה אסור עד שתחשך משום  'יום אחד'ב אין לגזורו

 

 ?ירמיה רבכדעת מי העמידו את דברי  .4

 שמאחר שהנודר עשה שלא כהוגן החמירו עליו.. עליה מקטיר כאילו - והמקיימו, במה בנה כאילו - הנודר כל: שאמר נתן כרבי

 

 מה החידוש שהשבת הבאה נכללת בכלל ימי האיסור של הנדר?. כולה השבת בכל אסור - זו שבת .5

 נאמר שכוונתו לאסור ע"ע רק ימי השבוע.שלא 

 

 מה החידוש שר"ח הבא אינו שייך לחודש זה? .להבא ח"ור החדש בכל אסור - זה חדש .6

 , והחידוש שיום ל' של חודש זה נחשב להבא, כיון שאנשים קוראים לו ראש חודש.חסר החידוש הוא למקרה שהחודש הבא הוא

 

 ? אחד כיוםדינו  או כהיוםדינו  האם, יום טועם שאני יין קונם מרא -נסתפקו  .7

 ..ממשנתנו אי אפשר לפשוט.

 מה החידוש בזה. ,. ואם נאמר כפי שכתובובעיבורה בה אסור - השנה נתעברה, השנה טועם שאני יין קונם רצה לפשוט מהמשנה לקמן: אשי רב

 אף יום נחשב כהיום. ,שאמר 'שנה' ואם שנה נחשב כהשנה אלא ודאי מדובר

 חודש. 12יתכן שאמר כפי שכתוב ונתחדש שלא אומרים הלך אחר רוב השנים שאין בהם עיבור וכוונתו רק ל ונדחה:

 

 

 

 בס"ד

 שע"הת באב 'ז חמישייום 

 ס' – נדרים

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

 

 בלבדלהפיץ לזיכוי הרבים תחת השם 'נר שמואל'  ניתן      

 

 )חגיגה ט("אינו דומה השונה פרקו מאה פעמים לשונה פרקו מאה ואחת"  
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