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    """"ֱאִליֶעֶזרֱאִליֶעֶזרֱאִליֶעֶזרֱאִליֶעֶזר    ַרִּביַרִּביַרִּביַרִּבי""""    ––––' ' ' ' ייייפרק פרק פרק פרק     נדריםנדריםנדריםנדריםמסכת מסכת מסכת מסכת 
        1111סז, אסז, אסז, אסז, א    ––––    ו, בו, בו, בו, בסססס .1

ָנה          ִמׁשְ

  .  ְנָדֶריָה  ְמִפיִרין ּוַבְעָלּה  ָאִביָה  - ַהְמאֹוָרָסה ַנֲעָרה
ַעל ֵהַפר ְולֹא ָהָאב ֵהַפר   סז,א   , ַהּבַ

ַעל ֵהַפר    – ָהָאב ֵהַפר ְולֹא ַהּבַ
  . מּוָפר ֵאינוֹ 
ים לֹוַמר ָצִריךְ  ְוֵאין   . ֵמֶהן ֶאָחד ִקּיֵ

  

ָמָרא             ּגְ

א נוּ ַהְיי    !"ְנָדֶריָה  ְמִפיִרין ּוַבְעָלּה  ָאִביָה " ,ֵריׁשָ
  

ֵתיָמא ַמהוּ  ְעָלּה  אוֹ  ָאִביָה  אוֹ  :ּדְ   , ָקָתֵני ּבַ
ַמע ָקא    .ָלן ַמׁשְ

  
  
  
ים לֹוַמר ָצִריךְ  ְוֵאין" ִקּיֵ    ."ֵמֶהן ֶאָחד ׁשֶ
  

ה   ? ְלִמיְתָנא ִלי ָלּמָ
א ּתָ לֹא ֶזה ֵהַפר לֹוַמר ֵיׁש  ָהׁשְ    ,לּוםכְ  ְולֹא ֶזה ּבְ

ים" ה -  "ֵמֶהן ֶאָחד ִקּיֵ    ?ְלִמיְתֵני ְצִריָכא ?ִלי ָלּמָ
  

י גֹון :ֵליּה  ִאיְצְטִריךְ  ּכִ ים ֵמֶהן ֶאָחד ֵהַפרּדְ  ּכְ ים ְוָחַזר, ֶאָחד ְוִקּיֵ ַאל ַהְמַקּיֵ   . ֲהָקָמתוֹ  ַעל ְוִנׁשְ
ֵתיָמא ַמהוּ  אֹוֵקי ַמאי :ּדְ    ,ָעְקֵריּה  ָהא ּדְ
ַמע ָקא ֵניֶהם ִפיִריןֵמ ּדִ  :ָלן ַמׁשְ ַבת ׁשְ   .ַאַחת ּבְ

  

                                                             
1
  יז -במדבר ל, ב   

ה ה  בבבב ר ִצּוָ ָבר ֲאׁשֶ ָרֵאל ֵלאמֹר ֶזה ַהּדָ ּטֹות ִלְבֵני ִיׂשְ י ַהּמַ ה ֶאל ָראׁשֵ ר מֹׁשֶ    '.ַוְיַדּבֵ
י ִיּדֹר ֶנֶדר ַלה גגגג בֻ  'ִאיׁש ּכִ ַבע ׁשְ ָ האֹו ִהׁשּ יו ַיֲעׂשֶ ָכל ַהּיֵֹצא ִמּפִ ָברֹו ּכְ ר ַעל ַנְפׁשֹו לֹא ַיֵחל ּדְ   . ָעה ֶלְאסֹר ִאסָּ
י ִתּדֹר ֶנֶדר ַלה  דדדד ה ּכִ ָ ְנֻעֶריהָ  'ְוִאׁשּ ֵבית ָאִביָה ּבִ ר ּבְ    .ְוָאְסָרה ִאּסָ
ל ְנָדֶריָה ְוָכל ִא   הההה ּה ְוֶהֱחִריׁש ָלּה ָאִביָה ְוָקמּו ּכָ ר ָאְסָרה ַעל ַנְפׁשָ ַמע ָאִביָה ֶאת ִנְדָרּה ֶוֱאָסָרּה ֲאׁשֶ ר ָאְסָרה ַעל ְוׁשָ ר ֲאׁשֶ ּסָ

ּה ָיקּום   . ַנְפׁשָ
ְמעֹו כָּ   וווו יֹום ׁשָ ּה לֹא ָיקּום ַוהְוִאם ֵהִניא ָאִביָה אָֹתּה ּבְ ר ָאְסָרה ַעל ַנְפׁשָ י ֵהִניא ָאִביָה  'ל ְנָדֶריָה ֶוֱאָסֶריָה ֲאׁשֶ ִיְסַלח ָלּה ּכִ

  . אָֹתהּ 
הּ   זזזז ר ָאְסָרה ַעל ַנְפׁשָ ָפֶתיָה ֲאׁשֶ   . ְוִאם ָהיֹו ִתְהֶיה ְלִאיׁש ּוְנָדֶריָה ָעֶליָה אֹו ִמְבָטא ׂשְ

ְמעֹו ְוהֶ   חחחח יֹום ׁשָ ּה ּבְ ַמע ִאיׁשָ ּה ָיֻקמוּ ְוׁשָ ר ָאְסָרה ַעל ַנְפׁשָ   . ֱחִריׁש ָלּה ְוָקמּו ְנָדֶריָה ֶוֱאָסֶרָה ֲאׁשֶ
ר ָאְסָרה ַעל  טטטט ָפֶתיָה ֲאׁשֶ ר ָעֶליָה ְוֵאת ִמְבָטא ׂשְ ּה ָיִניא אֹוָתּה ְוֵהֵפר ֶאת ִנְדָרּה ֲאׁשֶ מַֹע ִאיׁשָ יֹום ׁשְ ּה ַוה ְוִאם ּבְ  'ַנְפׁשָ

  . ִיְסַלח ָלהּ 
ּה ָיקּום ָעֶליהָ ְוֵנֶדר ַאְלָמנָ   יייי ר ָאְסָרה ַעל ַנְפׁשָ ה ּכֹל ֲאׁשֶ   . ה ּוְגרּוׁשָ

ֻבָעה  יאיאיאיא ׁשְ ּה ּבִ ר ַעל ַנְפׁשָ ּה ָנָדָרה אֹו ָאְסָרה ִאּסָ ית ִאיׁשָ   . ְוִאם ּבֵ
ר ָאְסָרה ַעל נַ   יביביביב ר ֲאׁשֶ ל ְנָדֶריָה ְוָכל ִאסָּ ּה ְוֶהֱחִרׁש ָלּה לֹא ֵהִניא אָֹתּה ְוָקמּו ּכָ ַמע ִאיׁשָ ּה ָיקּוםְוׁשָ   . ְפׁשָ
הּ   יגיגיגיג ּה לֹא ָיקּום ִאיׁשָ ר ַנְפׁשָ ָפֶתיָה ִלְנָדֶריָה ּוְלִאּסַ ל מֹוָצא ׂשְ ְמעֹו ּכָ יֹום ׁשָ ּה ּבְ ִיְסַלח  'ֲהֵפָרם ַוה ְוִאם ָהֵפר ָיֵפר אָֹתם ִאיׁשָ

  . ָלהּ 
ּה ְיִקיֶמּנּו ְוִאיׁשָ  ידידידיד ר ְלַעּנֹת ָנֶפׁש ִאיׁשָ ֻבַעת ִאּסָ ל ֵנֶדר ְוָכל ׁשְ   . ּה ְיֵפֶרּנוּ ּכָ
ר ָעֶליָה ֵהִק  טוטוטוטו ל ֱאָסֶריָה ֲאׁשֶ ל ְנָדֶריָה אֹו ֶאת ּכָ ּה ִמּיֹום ֶאל יֹום ְוֵהִקים ֶאת ּכָ י ְוִאם ַהֲחֵרׁש ַיֲחִריׁש ָלּה ִאיׁשָ ים אָֹתם ּכִ

ְמעוֹ  יֹום ׁשָ   . ֶהֱחִרׁש ָלּה ּבְ
א ֶאת ֲעֹוָנהּ   טזטזטזטז ְמעֹו ְוָנׂשָ   . ְוִאם ָהֵפר ָיֵפר אָֹתם ַאֲחֵרי ׁשָ
ה ה יזיזיזיז ר ִצּוָ ים ֲאׁשֶ ה ַהֻחּקִ ית ָאִביהָ  'ֵאּלֶ ְנֻעֶריָה ּבֵ ין ָאב ְלִבּתֹו ּבִ ּתֹו ּבֵ ין ִאיׁש ְלִאׁשְ ה ּבֵ   .ֶאת מֹׁשֶ
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        סח, אסח, אסח, אסח, א    ––––    סז, אסז, אסז, אסז, א .2
  ?ְמָנַלן – "ְנָדֶריָה  ְמִפיִרין ּוַבְעָלּה  ָאִביָה  ַהְמאֹוָרָסה ַנֲעָרהוְ "
  

ה ָאַמר   :ַרּבָ
  . ט)-ז, ל במדבר( "...ָעֶליהָ  ּוְנָדֶריהָ  ְלִאיׁש  ִתְהֶיה ָהיוֹ  ְוִאם" :ְקָרא ָאַמר

אן ֲעָרה ִמּכָ    .ְנָדֶריָה  ְמִפיִרין ּוַבְעָלּה  ָאִביָה ׁשֶ  ַהְמאֹוָרָסה ַלּנַ
  

ִתיב ְנׂשּוָאהּבִ  ְקָרא ַהאי ֵאיָמא    !ּכְ
  

ּום ִאי ִתיב ַאֲחִריָנא ְקָרא, ְנׂשּוָאה ִמׁשּ ית ְוִאם" :ּכְ הּ  ּבֵ   .)יא, ל במדבר( "ָנָדָרה ִאיׁשָ
  

ְרַוְייהוּ  ֵאיָמא ְנׂשּוָאה ּתַ   ?! ּבִ
יָמא ְוִכי ֵרי :ּתֵ ה הְנׂשּוָא  ְקָרֵאי ּתְ    ?ִלי ָלּמָ

  
ֵאין ְלֵמיַמר ַעל ׁשֶ קֹוְדִמין ֵמיֵפר ַהּבַ   .  ּבְ

  
יָלא ְוָלאו  סז,ב ְמַעּתְ  ִמּמֵ ּה  ׁשָ    ?!ִמיּנָ

  
ֵעית    :ֵאיָמא ִאיּבָ

ין - 1ֲהָוָיהּדַ  ַמע ִקּדּוׁשִ   . ַמׁשְ
  

   !ֵמיֵפר ְלחּוֵדיּה  ָאב ֵאיָמא
  

ן ִאם ר ְוָאְסָרה" ,ּכֵ ית ִאּסָ ה - )ט-ד, ל במדבר( "אֹוָתהּ  ָיִניא ... ָאִביהָ  ּבֵ   ? ִלי ָלּמָ
א ּתָ ְמקֹום לֹוַמר ֵיׁש  ָהׁשְ ּלא ,ְלחּוֵדיּה  ָאב ֵמיֵפר ָארּוס ּבִ ְמקֹום ׁשֶ ֲעָיא, ָארּוס ּבִ   ? ִמיּבָ

  
ֵעי ָאב ֵאיָמא    !ֵמיֵפר ְלחּוֵדיּה  ְוָארּוס, ָארּוס ִליּבָ

יָמא ְוִכי ָכַתב ָאב :ּתֵ ה  ַרֲחָמָנא ּדְ    ?ִלי ָלּמָ
ִאי ֵליּה  ֵעיִמיּבָ    ! ֵהִקים - ֵהִקים ּדְ

  
ן ִאם ית" ּכֵ ּה  ּבֵ ַתב ְלַמאי )יא, ל במדבר( "ָנָדָרה ִאיׁשָ   ? ּכָ
ְמקֹום ּוַמה: ָוחֹוֶמר ַקל ּלא ,ְלחּוֵדיּה  ֵמיֵפר ָארּוס, ָאב ּבִ ְמקֹום ׁשֶ ֲעָיא ָאב ּבִ   ?! ִמיּבָ

  
ית ִאם" :ֵאיָמא הּ  ּבֵ ֵאין לֹוַמר - "ָנָדָרה ִאיׁשָ קֹוְדִמין ֵמיֵפר ַעלַהּבַ  ׁשֶ    !ּבְ

  
יּה  קֹוְדִמין ֵמיֵפר ָארּוס :ּוִמיּנֵ    ?!ּבְ

א ּום ָלאו ֶאלָּ פּוֵתיּה  ִמׁשּ   . ָאבּדְ  ׁשּוּתָ
 

ֵבי  סח,א י ּדְ ָמֵעאל ַרּבִ ָנא ִיׁשְ    :ּתָ
ין"" ּתוֹ  ִאיׁש  ּבֵ ין ְלִאׁשְ    – )יז, ל במדבר( "ְלִבּתוֹ  ָאב ּבֵ

אן ֲעָרה ִמּכָ   . "ְנָדֶריָה  ְמִפיִרין ּוַבְעָלּה  ָאִביָה ׁשֶ  ַהְמאֹוָרָסה ַלּנַ
  

א ּנָ ֵבי ּוְלּתַ י ּדְ ָמֵעאל ַרּבִ    ?ֵליּה  ָעֵביד ַמאי - )ז, ל במדבר( "ְלִאיׁש  ִתְהֶיה ָהיוֹ  ִאם" -  ִיׁשְ
  

  . 2ָרָבאּדְ  ְלִאיָדךְ  מֹוִקים
  

ָתֵני ַהאי, ְוָרָבא ֵבי ּדְ י ּדְ ָמֵעאל ַרּבִ    ?ֵליּה  ָעֵביד ַמאי ִיׁשְ
  

ֵע  ַעל לֹוַמר :ֵליּה  יִמיּבָ ַהּבַ ינוֹ  ְנָדִרים ֵמיֵפר ׁשֶ ּבֵ   . ְלֵביָנּה  ׁשֶ
  

                                                             
1
  ְלִאיׁש  ִתְהֶיה ָהיוֹ  ְוִאם  

2
  הר"ן ועוד גורסים: רבה  
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        סט, אסט, אסט, אסט, א    ––––    סח, אסח, אסח, אסח, א .3
ֲעָיא   : ְלהוּ  ִאיּבַ

ַעל ֵייז ֵמיַגז ּבַ    ?ָקֵליׁש  ִמְקִליׁש  אוֹ , ּגָ
  

ֲעָיא ָקא ֵהיָכא   ? ָלן ִמיּבָ
גֹון ֵרין ָנְדָרהּדְ  ּכְ ַמע ֵזיִתין ִמּתְ נּוןַוֲאַכלְ , ָלּה  ְוֵהיֵפר ָארּוס ְוׁשָ   . ּתַ

ֵייז ֵמיַגז ָאְמִריַנן ִאי   . ָלְקָייא - ּגָ
ָעְלָמא ִאיּסּוָרא - ָקֵליׁש  ִמְקִליׁש  ָאְמִריַנן ִאי   . הּוא ּבְ

   ?ַמאי
  

א ַמע ּתָ    :ׁשְ
ַעל ֵמת ָאְמרוּ  ֵאיָמַתי"   ?ָלָאב ְרׁשּות ִנְתרֹוְקָנה ַהּבַ

ְזַמן ּלא ּבִ ַמע ׁשֶ ַעל ׁשָ מּות קֹוֶדם ַהּבַ ּיָ   , ׁשֶ
ַמעׁשֶ  אוֹ  ָ ַתק ׁשּ   , ְוׁשָ
ַמע אוֹ  ָ ׁשּ ּיֹום ּבוֹ  ּוֵמת ְוֵהַפר ׁשֶ   . ּבַ
ִנינוּ  ִהיא, זוֹ  ָ ׁשּ   : ׁשֶ

ַעל ֵמת    . ָלָאב ְרׁשּות ִנְתרֹוְקָנה - ַהּבַ
ַמע ִאם ֲאָבל  סח,ב ים ׁשָ   , ְוִקּיֵ

ַמע אוֹ  ָ ׁשּ ַתק ׁשֶ ּיֹום ּוֵמת ְוׁשָ ַאֲחָריו ּבַ ּלְ    – ׁשֶ
  . ְלָהֵפר ָיכֹול ֵאין

  
ַמ  יק ְולֹא, ָלּה  ְוֵהַפר ָאִביָה  עׁשָ ַעל ִהְסּפִ מֹוַע  ּבַ ת ַעד ִלׁשְ ּמֵ    ,ָהָאב ׁשֶ

ִנינוּ  ִהיא זוֹ  ָ ׁשּ   : ׁשֶ
ַעל ְרׁשּות ִנְתרֹוְקָנה לֹא -  ָהָאב ֵמת   . ַלּבַ

  
ַמע ְעָלּה  ׁשָ יק ְולֹא, ָלּה  ְוֵהַפר ּבַ מֹוַע  ָהָאב ִהְסּפִ ת ַעד ִלׁשְ ּמֵ ַעל ׁשֶ    ,ַהּבַ

נִ  ִהיא זוֹ  ָ ׁשּ   : ינוּ ׁשֶ
ַעל ֵמת   . ָלָאב ְרׁשּות ִנְתרֹוְקָנה ַהּבַ

  
ַמע ְעָלּה  ׁשָ יק ְולֹא, ָלּה  ְוֵהַפר ּבַ מֹוַע  ָהָאב ִהְסּפִ ת ַעד ִלׁשְ ּמֵ ַעל ֵאין -  ׁשֶ   , ְלָהֵפר ָיכֹול ַהּבַ
ֵאין ַעל ׁשֶ א ֵמיֵפר ַהּבַ פּות ֶאּלָ ׁשּותָּ   .  ּבְ

  
ַמע  סט,א ַעל יקִהְסּפִ  ְולֹא, ָלּה  ְוֵהַפר ָאִביָה  ׁשָ מֹוַע  ַהּבַ ת ַעד ִלׁשְ ּמֵ    ,ׁשֶ

ל ֶחְלקוֹ  ּוֵמֵפר ָהָאב חֹוֵזר ַעל ׁשֶ   . ּבַ
י ָאַמר   : ָנָתן ַרּבִ

ְבֵרי ֵהן ֵהן ית ּדִ אי ּבֵ ּמַ   . ׁשַ
ית ל ּבֵ   : אֹוְמִרים ִהּלֵ
  . "ְלָהֵפר ָיכֹול ֵאין

  
ַמע ּה  ׁשְ    :ִמיּנָ

אי יתֵב לְ  ּמַ ֵייז ֵמיַגז -  ׁשַ    .ּגָ
ל יתֵב לְ     .ָקֵליׁש  ְקָלׁש ִמ  -  ִהּלֵ
  

ַמע ּה  ׁשְ    .ִמיּנָ
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        בבבב- - - - סט, אסט, אסט, אסט, א .4
ֵעי   : ָרָבא ּבָ
ֵאָלה ֵיׁש  ָהֵקם ׁשְ ֵאָלה ֵאין אוֹ , ּבְ ָהֵקם ׁשְ   ? ּבְ

  
ְמָצא ִאם ֵאָלה ֵיׁש  :לֹוַמר תִּ ָהֵקם ׁשְ   , ּבְ
ֵאָלה ֵיׁש  ָהֵפר ׁשְ ֵאָלה ֵאין אוֹ , ּבְ ָהֵפר ׁשְ    ?ּבְ

  
א ַמע ּתָ    :ׁשְ

י ָאַמרּדְ    : יֹוָחָנן ַרּבִ
ָאִלין ָאִלין ְוֵאין, ֶהָהֵקם ַעל ִנׁשְ   . ֶהָהֵפר ַעל ִנׁשְ

  
  
  

ֵעי ה ּבָ    :ַרּבָ
ים" ים, ֵליִכי ַקּיָ   , "ֵליִכי ַקּיָ

ַאל   ? ַמהוּ , ִראׁשֹוָנה ֲהָקָמה ַעל ְוִנׁשְ
  

א ַמע ּתָ    :ׁשְ
   :ָרָבא ָאַמרּדְ 

ַאל ִאם ה - ָהִראׁשֹוָנה ַעל ִנׁשְ ִנּיָ    .ָעָליו ָחָלה ׁשְ
  
  
  

ֵעי הַר  ּבָ    :ּבָ
ים" יחּול ְולֹא ֵליִכי ּומּוָפר, ֵליִכי ַקּיָ א ֲהָקָמה ּתֵ ן ִאם ֶאּלָ   ?  ַמהוּ  -  "ֲהָפָרה ָחָלה ּכֵ
  

א  סט,ב ַמע ּתָ א ׁשְ לּוְגּתָ יּדְ  ִמּפְ יוְ  ֵמִאיר ַרּבִ   . יֹוֵסי ַרּבִ
ְתַנן    :ּדִ

מּוַרת זוֹ  ֲהֵרי" מּוַרת עֹוָלה תְּ ָלִמים תְּ   " ׁשְ
מּוַרת זוֹ  ֲהֵרי   ,ָלהעוֹ  תְּ

ְבֵרי י ּדִ    .ֵמִאיר ַרּבִ
יוְ    : אֹוֵמר יֹוֵסי ַרּבִ

ין ְלָכךְ  ִאם ּוֵ ה ִנְתּכַ ִחּלָ    ,ִמתְּ
ר ְוִאי הֹוִאיל ֵני ִלְקרֹות ֶאְפׁשָ מֹות ׁשְ ֶאָחד ׁשֵ ָבָריו -  ּכְ יִמין ּדְ   . (תמורה כה:) "ַקּיָ
י ַוֲאִפיּלוּ  יחּול לֹא" :ָאַמר לֹאּדְ  ָקָאַמר לֹא ֵמִאיר ַרּבִ א זוֹ  תֵּ ן ִאם ֶאּלָ   ", זוֹ  ָחָלה ּכֵ

יחּול לֹא" :ָאַמרּדְ  ָהָכא ֲאָבל א ֲהָקָמה תֵּ ן ִאם ֶאּלָ י -" ֲהָפָרה ָחָלה ּכֵ   .ָחָלה ֲהָפָרהּדַ  מֹוֶדה ַנִמי ֵמִאיר ַרּבִ
  
  
  

ֵעי ה ּבָ   : ַרּבָ
ים" ַבת "ֵליִכי ּומּוָפר ַקּיָ   ? ַמהוּ  - ַאַחת ּבְ
  

א ַמע ּתָ    :ׁשְ
ה ָאַמרּדְ     :ַרּבָ
ָבר לכָּ  ֵאינוֹ  ּדָ ֶזה ׁשֶ   , ֶזה ַאַחר ּבְ

ַבת ֲאִפיּלוּ    . ֵאינוֹ  ַאַחת ּבְ
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        ע, אע, אע, אע, א    ––––סט, ב סט, ב סט, ב סט, ב  .5
ֵעי ה ּבָ   : ַרּבָ

ים"   ? ַמהוּ  -  "ַהּיֹום ֵליִכי ַקּיָ
  

ַמאן: ָאְמִריַנן ִמי   ", ְלָמָחר ֵליִכי מּוָפר" :ָלּה  ָאַמרּדְ  ּכְ
ְלָמא אוֹ     :ּדִ

  ?  ָלּה  ָאַמר לֹא ָהא
  

   .ָלּה  ָאַמר לֹא ָהא :לֹוַמר אִתְמָצ  ִאם   ע,א
  

  ? ַמהוּ  -" ְלָמָחר ֵליִכי מּוָפר" :ָלּה  ָאַמר
  

   ,ֵמיֵפר ָמִצי לֹא ְלָמָחר :ָאְמִריַנן ִמי
ָהא יֵמיּה  ּדְ   , ַהּיֹום ְלִנְדֵריּה  ַקּיְ

ְלָמא אוֹ     :ּדִ
יָון ים" :ָלּה  ָאַמר לֹאּדְ  ּכֵ י", ַהּיֹום ֵליִכי ַקּיָ   . ָקָאַמר ֵמַהּיֹום" ְלָמָחר ֵליִכי רמּוָפ " :ָלּה  ָקָאַמר ּכִ

  
ְמָצא ְוִאם יָון ,ָהִכי ֲאִפיּלוּ  :לֹוַמר ּתִ ימוֹ ּדְ  ּכֵ ַמאן ְלָמָחר, ַהּיֹום ִקּיְ ִאיֵתיּה  ּכְ ֵמי ּדְ    ,ּדָ

ים" :ָלּה  ָאַמר ָעה ֵליִכי ַקּיָ   ? ַמהוּ  - " ׁשָ
  

ַמאן :ָאְמִריַנן ִמי ָעה ְלַאַחר ֵליִכי מּוָפר" :ָלּה  ָאַמרּדְ  ּכְ ֵמי" ׁשָ   , ּדָ
ְלָמא אוֹ    ? ָלּה  ָאַמר לֹא ָהא :ּדִ
  

ְמָצא ִאם   , ָלּה  ָאַמר לֹא ָהא :לֹוַמר תִּ
  ? ַמאי - ָלּה  ָאַמר ִמיהוּ 

  
יָון :ָאְמִריַנן ִמי ימוֹ ּדְ  ּכֵ ימוֹ  -  ִקּיְ   , ִקּיְ
ְלָמא אוֹ  יָון :ּדִ יּה  ּכֵ כּוּלֵ ר יֹוָמא ּדְ י, ֲהָפָרה ּוַבר ֲהָקָמה ּבַ ָעה ְלַאַחר ֵליִכי מּוָפר" :ָאַמר ּכִ י" ׁשָ   ? ְמַהּנֵ
  

א ַמע ּתָ    :ׁשְ
ַמע", ְנִזיָרה ֲהֵריִני"" ְעָלּה  ְוׁשָ   ", ַוֲאִני" :ְוָאַמר ּבַ

  . (נזיר כ:) "ְלָהֵפר ָיכֹול ֵאין
אי   ? ְוַאּמַ

יּה  ַעל הּוא ָאַמרּדְ " ַוֲאִני": ֵניָמא ָהֵוי ַנְפׁשֵ ָעהּדְ  יָלּה ּדִ " ְנִזיָרה ֲהֵריִני" ֲאָבל, ָנִזיר ּדְ    ,ַקְייָמא ַאַחת ׁשָ
ָעה ְלַאַחר ֵעי ִאי - ׁשָ אי !ֵליֵפר ּבָ   ? ְלָהֵפר ָיכֹול ֵאין ַאּמַ

ּום ָלאו ימוֹ ּדְ  יָוןכֵ ּדְ  ִמׁשּ ּיְ ימוֹ  – ּקִ    ?ִקּיְ
  

ל: ָקָסַבר, לֹא ַמאן" ַוֲאִני" ּכָ ָאַמר ּכְ ים" :ּדְ ֵמי" ְלעֹוָלם ֵליִכי ַקּיָ    .ּדָ
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        ע, אע, אע, אע, א .6
ָנה             ִמׁשְ

ַעל ְרׁשּות ִנְתרֹוְקָנה לֹא -  ָהָאב ֵמת    .ַלּבַ
ַעל ֵמת   . ָלָאב ְרׁשּות ִנְתרֹוְקָנה - ַהּבַ
ה ּזֶ ַעל ַח ִמּכֹ ָהָאב ַח ּכֹ ָיֶפה - ּבַ   . ַהּבַ

ָדָבר ַעל ַח ּכֹ ָיֶפה - ַאֵחר ּבְ   : ָהָאב ַח ִמּכֹ ַהּבַ
ַעל ַהּבַ ֶבֶגר ֵמֵפר ׁשֶ ֶבֶגר ֵמֵפר ֵאינוֹ  ְוָהָאב, ּבְ   . ּבְ

  

מָ              ָראּגְ

   ?ַטְעָמא ַמאי
  
ְנֻעֶריהָ " :ְקָרא ָאַמרּדְ  ית ּבִ    .)יז, ל במדבר( "ָאִביהָ  ּבֵ
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        בבבב- - - - ע, אע, אע, אע, א .7
ַעל ֵמת"    ?ְמָנַלן – "ָלָאב ְרׁשּות ִנְתרֹוְקָנה ַהּבַ
  

ה ָאַמר   : ַרּבָ
  
    .)ז, ל במדבר( "ָעֶליהָ  ּוְנָדֶריהָ  ְלִאיׁש  ִתְהֶיה ָהיוֹ  ְוִאם" :ְקָרא ָאַמרּדְ 
  

ה ֲהָוָיה קֹוְדֵמי יׁש ַמּקִ    ע,ב ִנּיָ    ,ִראׁשֹוָנה ֲהָוָיה קֹוְדֵמילְ  ,ׁשְ
ה ֲהָוָיה קֹוְדֵמי ַאף ,ְלחּוֵדיּה  ֵמיֵפר ָאב ִראׁשֹוָנה ֲהָוָיה ּקֹוְדֵמי ַמה ִנּיָ    .ְלחּוֵדיּה  ֵמיֵפר ָאב, ׁשְ

  
י ָהֵני :ֵאיָמא ְנָדִרים ִמיּלֵ ּלא ּבִ   . ָלָארּוס ִנְראוּ  ׁשֶ

ְנָדִרים ֲאָבל ְראוּ  ּבִ ּנִ   ! ָאב ֵמיֵפר ָמֵצי לֹא -  ָלָארּוס ׁשֶ
  

ְנָדִרים ִאי ּלא ּבִ ְנֻעֶריהָ "ִמ  - ָלָארּוס ִנְראוּ  ׁשֶ ית ּבִ   . ָנְפָקא )יז, ל במדבר( "ָאִביהָ  ּבֵ
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        בבבבע, ע, ע, ע,  .8
ה" ּזֶ ַעל ַח ִמּכֹ ָהָאב ַח ּכֹ ָיֶפה - ּבַ    .ַהּבַ

ָדָבר ַעל ּכַֹח  ָיֶפה - ַאֵחר ּבְ   : ָהָאב ִמּכַֹח  ַהּבַ
ַעל ַהּבַ ֶבֶגר ֵמֵפר - ׁשֶ ֶבֶגר ֵמֵפר ֵאינוֹ  - ְוָהָאב, ּבְ   ".ּבְ

  
ֵמי ֵהיִכי   ? ּדָ

ּה  ִאיֵליָמא ׁשָ יּדְ ּקִ ִהיא ׁשֶ ׁשֶ   . ּוָבְגָרה, ַנֲעָרה ּכְ
ִדי   : ָאב ֵמְרׁשּות מֹוִציָאה ְגרּותַב וּ , מֹוִציָאה ִמיָתה ִמּכְ

ַעל ְרׁשּות ִנְתרֹוְקָנה לֹא ִמיָתה ַמה ַעל ְרׁשּות ִנְתרֹוְקָנה לֹא ְגרּותַב  ַאף,  ,ַלּבַ   ! ַלּבַ
  

א ּה  ֶאלָּ ׁשָ יּדְ ּקִ ִהיא ׁשֶ ׁשֶ    ,ּבֹוֶגֶרת ּכְ
  

ֵניָנא ָהא    :ִזיְמָנא ֲחָדא ּתָ
ֲהָתה ַהּבֹוֶגֶרת" ָ ׁשּ ֵנים ׁשֶ ר ׁשְ    !(נדרים עג:) "חֶֹדׁש  ָעׂשָ
  

ָיא ּגּוָפא ָהא    :ַקׁשְ
ֲהָתה ַהּבֹוֶגֶרת" :ָאְמַרּתְ  ָ ׁשּ ֵנים ׁשֶ רָע  ׁשְ    ,"חֶֹדׁש  ׂשָ

בֹוֶגֶרת ה ּבְ ֵנים ִלי ָלּמָ ר ׁשְ   ? חֶֹדׁש  ָעׂשָ
ים ּבֹוֶגֶרת" לֹׁשִ ׁשְ י יֹום ּבִ   ! ָלּה  ַסּגִ
  

ֵני    ,ּבֹוֶגֶרת :ּתְ
ֲהָתה ָ ׁשּ ֵנים ׁשֶ ר ׁשְ   . חֶֹדׁש  ָעׂשָ

  
ל ָיא ָמקֹום ִמּכָ   ! ַקׁשְ

  
ֵעית    :ֵאיָמא ִאיּבָ

ְוָקא - ָהָכא ּוםִמ  ָהָתם ָקָתֵני ּובֹוֶגֶרת ,ּדַ ָבֵעי ׁשּ י ִאיְפלּוֵגי ּדְ ַנן ֱאִליֶעֶזר ַרּבִ    .ְוַרּבָ
  

ֵעית    :ֵאיָמא ִאיּבָ
ְוָקא ּבֹוֶגֶרת ְנִסיב ַאְייֵדיוְ  .ּדַ א ּדִ ה" ֵריׁשָ ּזֶ ה" :ַנִמי ֵסיָפא ְנֵסיב ,"ּבַ ּזֶ   .  "ּבַ
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        בבבב- - - - עא, אעא, אעא, אעא, א .9
ָנה  עא,א             ִמׁשְ

  , ֲארּוָסה ְוִהיא ָנְדָרה
ה ְרׁשָ ּיוֹ  ּבוֹ  ְוִנְתּגָ ּיֹום ּבוֹ  ִנְתָאְרָסה, םּבַ   . ְנָדֶריָה  ְמִפיִרין ָהַאֲחרֹון ּוַבְעָלּה  ָאִביָה  -  ְלֵמָאה ֲאִפיּלוּ , ּבַ

ָלל ֶזה   : ַהּכְ
ל ּלא ּכָ ָעה ַעְצָמּה  ִלְרׁשּות ָיְצָאה ׁשֶ    .ְנָדֶריָה  ְמִפיִרין ָהַאֲחרֹון ּוַבְעָלּה  ָאִביָה  -  ַאַחת ׁשָ

  

ָמָרא             ּגְ

ְראוּ  ְנָדִרים ֵמיֵפר רֹוןַאֲח  ָארּוסּדְ  ְמָנַלן ּנִ   ? ִראׁשֹון ָלָארּוס ׁשֶ
  

מּוֵאל ָאַמר    :ׁשְ
ָהיוּ  ְנָדִרים - )ט, ל במדבר. ז, ל במדבר( "ָעֶליהָ  ּוְנָדֶריהָ  ְלִאיׁש  ִתְהֶיה ָהיוֹ  ְוִאם" :ְקָרא ָאַמר ָבר ָעֶליָה  ׁשֶ   . ּכְ

  
ְלָמא י ָהֵני ּדִ ּלא ִמיּלֵ   , ִראׁשֹון ָלָארּוס ִנְראוּ  ׁשֶ

ְראוּ  ְנָדִרים ֲאָבל ּנִ    !ַאֲחרֹון ָארּוס ֵמיֵפר ָמֵצי ָלא ִראׁשֹון ָלָארּוס ׁשֶ
  
  . הּוא ְיֵתיָרא ְקָרא -  "ָעֶליהָ "
  

ְנָיא ָווֵתיּה  ּתַ מּוֵאלּדִ  ּכְ    :ׁשְ
   .ְנָדֶריָה  ְמִפיִרין ּוַבְעָלּה  ָאִביָה  ַהְמאֹוָרָסה ַנֲעָרה"

יַצד   ? ּכֵ
ַמע יק לֹאוְ , ָלּה  ְוֵהֵפר ָאִביָה  ׁשָ ַעל ִהְסּפִ מֹוַע  ַהּבַ ת ַעד ִלׁשְ ּמֵ   , ׁשֶ

ּיֹום ּבוֹ  ְוִנְתָאְרָסה ָעִמים ֵמָאה ַוֲאִפיּלוּ , ּבַ    – ּפְ
  . ְנָדֶריָה  ְמִפיִרין ָהַאֲחרֹון ּוַבְעָלּה  ָאִביָה 

  

ַמע ְעָלּה  ׁשָ יק ְולֹא, ָלּה  ְוֵהֵפר ּבַ מֹוַע  ָהָאב ִהְסּפִ ת ַעד ִלׁשְ ּמֵ ַעל ׁשֶ    – ַהּבַ
ל ֶחְלקוֹ  ּוֵמֵפר ָהָאב חֹוֵזר ַעל ׁשֶ   . ּבַ

  

י ָאַמר   : ָנָתן ַרּבִ
ְבֵרי ֵהן ֵהן ית ּדִ אי ּבֵ ּמַ   . ׁשַ

ית ֲאָבל ל ּבֵ   : אֹוְמִרים ִהּלֵ
  . "ְלָהֵפר ָיכֹול ֵאין

  
ַמאי ִליֵגי ּבְ   ?ּפְ

  
ית  עא,ב אי ּבֵ ּמַ ָראּוי ַנִמי ְנָדִרים :ָסְבִרי ׁשַ ֵייז ּוֵמיַגז, בָלָא  ְרׁשּות ִנְתרֹוְקָנה ,ָלָארּוס ׁשֶ   . ּגָ

ית ל ּבֵ ֵייז ֵמיַגז ְולֹא, ְנָדֶריָה  ְמִפיִרין ַאֲחרֹון ּוַבְעָלּה  ָאִביָה  :ָסְבִרי ִהּלֵ   . ּגָ
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        עב, אעב, אעב, אעב, א    ––––עא, ב עא, ב עא, ב עא, ב  .10
ֲעָיא    :ְלהוּ  ִאיּבַ
ין ירּוׁשִ ִתיָקה ּגֵ ׁשְ ְמָיא ּכִ   , ּדָ

ֲהָקָמה אוֹ  ְמָיא ּכַ    ?ּדָ
  

ּה  ָנְפָקא ְלַמאי    ?ִמיּנָ
  

גֹון ְדָרהׁשֶ  ּכְ ַמע ּנָ ְעָלּה  ְוׁשָ ּה  ּבַ יֹוֵמיּה  ְוַאַהְדָרּה , ְוֵגְרׁשָ    .ּבְ
ִתיָקה' ָמר ָאַמר ִאי ׁשְ ֵמי ּכִ   . ָלּה  ֵמיֵפר ָמֵצי -  'ּדָ

ֲהָקָמה' ָמר ָאַמר ְוִאי ֵמי ּכַ   . ָלּה  ֵמיֵפר ָמֵצי ָלא -  'ּדָ
  

א   עב,א ַמע ּתָ    :ׁשְ
ַעל ֵמת" :ָאְמרוּ  ֵאיָמַתי"    ?"ָלָאב ְרׁשּות ִנְתרֹוְקָנה ַהּבַ

ְזַמן ּלא ּבִ ַמע ׁשֶ ַעל ׁשָ   , ַהּבַ
ַמע אוֹ    , ְוֵהֵפר ׁשָ

ַמע אוֹ  ַתק ׁשָ ּיֹום ּבוֹ  ּוֵמת ְוׁשָ   . "ּבַ
ין :ָאְמַרּתְ  ְוִאי ירּוׁשִ ִתיָקה ּגֵ ׁשְ מוּ  ּכִ ַמע אוֹ ' :ַנִמי ִליְתֵני, ּדָ   ! 'ְוֵגיֵרׁש  ׁשָ

ָלא ֵני ִמּדְ    ,ָהִכי ּתָ
ַמע ּה  ׁשְ ירּוׁשִ  :ִמיּנָ ֲהָקָמה יןּגֵ מוּ  ּכַ   . ּדָ

  
ַמע ִאם ֲאָבל" :ֵסיָפא ֵאיָמא ים ׁשָ ַמע אוֹ , ְוִקּיֵ ַתק ׁשָ ּיֹום ּוֵמת ְוׁשָ ל ּבַ   . "ְלָהֵפר ָיכֹול ֵאין ַאֲחָריו ׁשֶ

ין :ָאְמַרּתְ  ְוִאי ירּוׁשִ ֲהָקָמה ּגֵ מוּ  ּכַ ַמע ְוִאם' :ִליְתֵני ,ּדָ   ! 'ְוֵגיֵרׁש  ׁשָ
א ָלא, ֶאלָּ    ,יָהכִ  ָקָתֵני ִמּדְ

ַמע ּה  ׁשְ ין :ִמיּנָ ירּוׁשִ ִתיָקה ּגֵ ׁשְ מוּ  ּכִ    !ּדָ
  

א א ֵמָהא ֶאלָּ ַמע ֵליּכָ יּה  ְלִמׁשְ   . ִמיּנֵ
א ִאי ְוָקא ֵריׁשָ ּום ֵסיָפא ָנֵסיב - ּדַ א ִמׁשּ    .ֵריׁשָ
ְוָקא ֵסיָפא ִאי א ָנֵסיב -  ּדַ ּום ֵריׁשָ   . ֵסיָפא ִמׁשּ
  

א ַמע ּתָ    :ׁשְ
  , ֲארּוָסה ְוִהיא ָנְדָרה"
הוְ  ְרׁשָ ּיֹום ּבוֹ  ְוִנְתָאְרָסה ִנְתּגָ   . "ְנָדֶריָה  ְמִפיִרין ָהַאֲחרֹון ּוַבְעָלּה  ָאִביָה  - ְלֵמָאה ֲאִפיּלוּ , ּבַ

ַמע ּה  ׁשְ ין :ִמיּנָ ירּוׁשִ ִתיָקה ּגֵ ׁשְ מוּ  ּכִ    .ּדָ
ִאי ֲהָקָמה ּדְ מוּ  ּכַ אֹוִקים ִניְדֵרי ַאֲחרֹון ָארּוס ֵמיֵפר ָמֵצי ִמי ,ּדָ    !?אׁשֹוןִר  ָארּוס ּדְ

  
ַמאי ָהָכא    :ָעְסִקיַנן ּבְ

ּלא ׁשֶ ַמע ּבְ    .ִראׁשֹון ָארּוס ׁשָ
  

ּיֹום ּבוֹ " ִאיְרָיא ַמאי ,ָהִכי ִאי    !ַנִמי ָיִמים ֵמָאה ְלַאַחר ֲאִפיּלוּ ? "ּבַ
  

ּלא ׁשֶ ַמע ּכְ ַמע ָארּוס ׁשָ   , ָהָאב ְוׁשָ
ּיֹום ּבוֹ  ָמֵצי הּוא ּבַ   , ֵמיֵפר ּדְ

אן ֲאָבל    .ֵמיֵפר ָמֵצי לֹא - ךְ ְוֵאילָ  ִמּכָ
  

א ַמע ּתָ    :ׁשְ
ּיֹום ּבוֹ  ָנְדָרה" ּה , ּבַ יְרׁשָ ּיֹום ּבוֹ  ְוֶהֱחִזיָרּה  ּגֵ   . "ְלָהֵפר ָיכֹול ֵאין -  ּבַ

ַמע ּה  ׁשְ ין :ִמיּנָ ירּוׁשִ ֲהָקָמה ּגֵ מוּ  ּכַ   . ּדָ
  

  : ָאְמִרי
  , ָעְסִקיַנן ְנׂשּוָאהּבִ  ָהָכא

ּום, ָהֵפרלְ  ָיכֹול ֵאיןּדְ  ַטְעָמא ְוַהְיינוּ  ַעל ֵאיןּדְ  ִמׁשּ קֹוְדִמין ֵמיֵפר ַהּבַ   . ּבְ
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            עג, אעג, אעג, אעג, א    ––––    עב, בעב, בעב, בעב, ב .11
ָנה  עב,ב             ִמׁשְ

ֶרךְ  ְלִמיֵדי ּדֶ    :ֲחָכִמים תַּ
ּלא ַעד ּתוֹ  ָהְיָתה ׁשֶ    ,ֵמֶאְצלוֹ  יֹוְצָאה ּבִ

ל: ָלּה  אֹוֵמר ַדְרתְּ  ְנָדִרים ּכָ ּנָ תֹוךְ  ׁשֶ יִתי ּבְ   . מּוָפִרין ֵהן ֲהֵרי ּבֵ
  

ַעלַה  ְוֵכן ּלא ַעד, ּבַ ֵנס ׁשֶ ּכָ   , ִלְרׁשּותוֹ  תִּ
ל: ָלּה  אֹוֵמר ַדְרתְּ  ְנָדִרים ּכָ ּנָ ּלא ַעד ׁשֶ ְנִסי ׁשֶ ּכָ   . מּוָפִרין ֵהן ֲהֵרי ִלְרׁשּוִתי תִּ

ֵנס ּכָ תִּ ֶ ׁשּ ּמִ   . ְלָהֵפר ָיכֹול ֵאינוֹ  ִלְרׁשּותוֹ  ׁשֶ
  

ָמָרא             ּגְ

ֵעי ר ָרִמי ּבָ   : ָחָמא ּבַ
ַעל ֵפ  ַמהוּ , ּבַ ּיָ לֹא רׁשֶ ִמיָעה ּבְ   ? ׁשְ

  
ַמע" הּ  ְוׁשָ ְוָקא )ח, ל במדבר( 1"ִאיׁשָ   , הּוא ּדַ

ְוָקא ָלאו אוֹ    ? הּוא ּדַ
  

  : ָרָבא ָאַמר
א ַמע ּתָ    :ׁשְ

ֶרךְ " ְלִמיֵדי ּדֶ    :ֲחָכִמים תַּ
ּלא ַעד ּתוֹ  ָיָצאת ׁשֶ ל: ָלּה  אֹוֵמר ,ֵמֶאְצלוֹ  ּבִ ַדְרתְּ  ְנָדִרים ּכָ ּנָ תֹוךְ  ׁשֶ יִתי ּבְ    ."מּוָפִרין ֵהן ֵריֲה  ּבֵ

ַמע לֹא ְוָהא    !ׁשָ
  

ַמע ְלִכי   .ֵמיֵפרּדְ  הּוא ׁשָ
  

ן ִאם י ,ּכֵ ַמע לֹא ּכִ ה, ׁשָ    ?ְלֵמיַמר ֵליּה  ָלּמָ
  

ַמע ָהא    :ָלן ָקַמׁשְ
צּוְרָבא אֹוְרֵחיּה  ַנן ּדְ   . ַלֲהדּוֵרי ֵמַרּבָ

  
א ַמע ּתָ    :ִמֵסיָפא ׁשְ

ַעל ְוֵכן" ּלא ַעד, ַהּבַ ֵנס ׁשֶ ּכָ   ! ..." ָלּה  אֹוֵמר ,ׁשּותוֹ ִלְר  תִּ
  

ָאַמר ,ַנִמי ָהָכא ַמֲעָנא ְלִכי: ָלּה  ּדְ   .  ׁשָ
  

א ַמע ּתָ    :ׁשְ
ּתוֹ  ָהאֹוֵמר"    :ְלִאׁשְ
ל" ּדֹוִרי ְנָדִרים ּכָ תִּ ָאבֹ  ַעד ׁשֶ קֹום אׁשֶ לֹוִני ִמּמָ יִמין ֵהן ֲהֵרי :ּפְ לּום ָאַמר לֹא - " ַקּיָ   .ּכְ

    - מּוָפִרין ֵהן ֲהֵרי     
  . (נדרים עה.) "מּוָפר: אֹוֵמר ֱאִליֶעֶזר יַרּבִ 

ַמע לֹא ְוָהא   ! ׁשָ
  

ָאַמר ,ַנִמי ָהָכא ַמֲעָנא ְלִכי: "ּדְ   . "ׁשָ
  

ה א ִמן ִלי ָלּמָ ּתָ ַמע ְלִכי? ָהׁשְ   ! ָלּה  ֵליֵפר ׁשָ
  

ְלָמא: ָקָסַבר א ַהִהיא ִמְטִריְדָנא ּדִ ְעּתָ   . ׁשָ
  

א ַמע ּתָ    :ׁשְ
  : ָלַאּפֹוְטרֹוּפֹוס ָהאֹוֵמר"

ל ּנֹוֶדֶרת ְנָדִרים ּכָ י ׁשֶ תִּ אן ִאׁשְ ָאבֹ  ְוַעד ִמּכָ קֹום אׁשֶ לֹוִני ִמּמָ   , ָלּה  ְוֵהֵפר, ָהֵפר ּפְ
   ?מּוָפִרין ְיהוּ  ָיכֹול

ְלמּוד ּה " :לֹוַמר תַּ הּ  ְיִקיֶמּנוּ  ִאיׁשָ    ,)יד, ל במדבר( "ְיֵפֶרּנוּ  ְוִאיׁשָ

                                                             
1
ְמעֹו ְוֶהֱחִריׁש ָלּה ְוָקמּו ְנָדֶריָה ֶוֱא   יֹום ׁשָ ּה ּבְ ַמע ִאיׁשָ ּה ָיֻקמוּ ְוׁשָ ר ָאְסָרה ַעל ַנְפׁשָ   ָסֶרָה ֲאׁשֶ
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ְבֵרי י ּדִ ה ַרּבִ ּיָ   . יאׁשִ
י לוֹ  ָאַמר   : ָנָתןיוֹ  ַרּבִ

ָכל ָמִצינוּ  ּה  ַהּתֹוָרה ּבְ לּוחוֹ  ּכּוּלָ ל ׁשְ מֹותוֹ  ָאָדם ׁשֶ    ."ּכְ
י ַוֲאִפיּלוּ  היֹ ַרּבִ ּיָ א ָקָאַמר ָלא אׁשִ ּום ֶאּלָ ֵזיַרת ִמׁשּ תּוב ּגְ הּ " :הּוא ַהּכָ הּ  ְיִקיֶמּנוּ  ִאיׁשָ   , "ְיֵפֶרּנוּ  ְוִאיׁשָ

י ֲאָבל כּוּלֵ לּוחוֹ  :ָעְלָמא ּדְ ל ׁשְ מֹותוֹ  ָאָדם ׁשֶ   . ּכְ
ִמיַע  לֹא ְוָהא   ! ֵליּה  ׁשְ

  
ָאַמר ַנִמי ָהָכא   עג,א ַמֲעָנא ְלִכי: ֵליּה  ּדְ   . ָלּה  ֵמיֵפר ׁשָ

  
ַמע ְלִכי    !הּוא ָלּה  ֵליֵפר ׁשָ

  
ְלָמא :ָסַבר   . ִמְטִריְדָנא ּדִ
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        עג, א עג, א עג, א עג, א  .12
ֵעי ר ָרִמי ּבָ   : ָחָמא ּבַ

ֵפר ַמהוּ , ֵחֵרׁש  ּיָ ּתוֹ  ׁשֶ    ?ְלִאׁשְ
  

ְמָצ  ִאם ַעל :לֹוַמר אתִּ לֹא ֵמיֵפר ּבַ ִמיָעה ּבְ ּום, ׁשְ ַבר ִמׁשּ ַמע ּדְ    ,הּוא ִמיׁשְ
ָלאו ֵחֵרׁש  ֲאָבל ר ּדְ ַמע ּבַ יּדְ  ַהְיינוּ  הּוא ִמיׁשְ    .ֵזיָרא ַרּבִ

י ָאַמרּדְ     :ֵזיָרא ַרּבִ
ל ה ָהָראּוי ּכָ ה ֵאין -  ְלִביּלָ יּלָ ֶבת ּבִ   . ּבוֹ  ְמַעּכֶ

ֵאין ְוָכל ה - הְלִבילָּ  ָראּוי ׁשֶ יּלָ ֶבת ּבִ    .ּבוֹ  ְמַעּכֶ
ְלָמא אוֹ     :ּדִ
ַמע" הּ  ְוׁשָ ב לֹא - )ח, ל במדבר( "ִאיׁשָ   .ְמַעּכֵ
  

  : ָרָבא ָאַמר
א ַמע ּתָ    :ׁשְ

ַמע"" הּ  ְוׁשָ ָרט -  "ִאיׁשָ ת ּפְ   . "ֵחֵרׁש  ְלֵאׁשֶ
  

ַמע ּה  ׁשְ   .ִמיּנָ
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        עג, אעג, אעג, אעג, א .13
ֲעָיא    :ְלהוּ  ִאיּבַ

ַעל ֵפר ַמהוּ , ּבַ ּיָ י ׁשֶ ּתֵ יונָ  ִלׁשְ ַבת ׁשָ   ? ַאַחת ּבְ
  
1"אֹוָתהּ "

ְוָקא - )ט, ל במדבר(    , ּדַ
ְוָקא ָלאו אוֹ    ? ּדַ
  

  : ָרִביָנא ָאַמר
א ַמע ּתָ    :ׁשְ

ִקין ֵאין" י ַמׁשְ תֵּ ַאַחת סֹוטֹות ׁשְ ֵני, ּכְ ּה  ִמּפְ ּבָ ּלִ ס ׁשֶ ּה  ּגַ ֲחֶביְרתָּ   . ּבַ
י   : אֹוֵמר ְיהּוָדה ַרּבִ
ם ִמן לֹא ֵ   , ֶזה הּוא ַהׁשּ

א ּום ֶאּלָ ֱאַמר ִמׁשּ ּנֶ ָקהּ " :ׁשֶ 2"ְוִהׁשְ
  . )כז, ה במדבר( 

ּה , אֹוָתּה   . "ְלַבּדָ
  
  
  

                                                             
1
ר ָאְסָרה ַעל   ָפֶתיָה ֲאׁשֶ ר ָעֶליָה ְוֵאת ִמְבָטא ׂשְ ּה ָיִניא אֹוָתּה ְוֵהֵפר ֶאת ִנְדָרּה ֲאׁשֶ מַֹע ִאיׁשָ יֹום ׁשְ ּה ַוה ְוִאם ּבְ   ִיְסַלח ָלּה  'ַנְפׁשָ

2
ִים ְוָהְיָתה ִאם ִנְטְמָאה ַותִּ    ָקּה ֶאת ַהּמַ הְוִהׁשְ ָ ִים ַהְמָאֲרִרים ְלָמִרים ְוָצְבָתה ִבְטָנּה ְוָנְפָלה ְיֵרָכּה ְוָהְיָתה ָהִאׁשּ ּה ּוָבאּו ָבּה ַהּמַ ִאיׁשָ ֶקֶרב  ְמעֹל ַמַעל ּבְ ְלָאָלה ּבְ

ּה    ַעּמָ
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        בבבבעג, עג, עג, עג,  .14
ָנה      עג,ב             ִמׁשְ

ֲהָתה ּבֹוֶגֶרת ָ ׁשּ ֵנים ׁשֶ ר ׁשְ   , חֶֹדׁש  ָעׂשָ
ים ְוַאְלָמָנה לֹׁשִ   , יֹום ׁשְ

י   : אֹוֵמר ֱאִליֶעֶזר ַרּבִ
יב ּוַבְעָלּה  הֹוִאיל ְמזֹונֹוֶתיָה  ַחּיָ    .ָיֵפר, ּבִ

  : אֹוְמִרים ַוֲחָכִמים
ַעל ֵאין ֵנס ַעד ֵמיֵפר ַהּבַ ּכָ תִּ    .ִלְרׁשּותוֹ  ׁשֶ

  

ָמָרא             ּגְ

ה ָאַמר   : ַרּבָ
י ָנה'וּ  ֱאִליֶעֶזר ַרּבִ ָבר ָאְמרוּ  'ִראׁשֹוָנה ִמׁשְ   . ֶאָחד ּדָ

  
ְתַנן    :ּדִ

ֵנים ִלְבתּוָלה נֹוְתִנין" ר ׁשְ   . ַעְצָמּה  ְלַפְרֵנס חֶֹדׁש  ָעׂשָ
יַע  ר ֵניםׁשְ  ִהּגִ ּלוֹ  אֹוֶכֶלת -  חֶֹדׁש  ָעׂשָ ֶ   , ִמׁשּ

ְתרּוָמה ְואֹוֶכֶלת   . ּבִ
ָבם ֲאָבל ְתרּוָמה ַמֲאִכיל ֵאינוֹ  - ַהּיָ   . ּבִ

ָתה ה ָעׂשְ ָ ׁשּ ים ׁשִ ְפֵני ֳחָדׁשִ ַעל ּבִ ה, ַהּבַ ָ ׁשּ ים ְוׁשִ ְפֵני ֳחָדׁשִ ָבם ּבִ   , ַהּיָ
ן ַוֲאִפיּלוּ  ְפֵני ּכּוּלָ ַעל ּבִ   , ָחדֶא  יֹום ָחֵסר ַהּבַ

ן אוֹ  ְפֵני ּכּוּלָ ָבם ּבִ     - ֶאָחד יֹום ָחֵסר ַהּיָ
ְתרּוָמה אֹוֶכֶלת ֵאיָנּה    . ּבִ

ָנה זוֹ    . ִראׁשֹוָנה ִמׁשְ
ית ין ּבֵ ל ּדִ   : ָאְמרוּ  ַאֲחֵריֶהם ׁשֶ
ה ֵאין ָ ְתרּוָמה אֹוֶכֶלת ָהִאׁשּ ֵנס ַעד ּבִ ּכָ תִּ ה ׁשֶ   . (כתובות נז.) "ַלחּוּפָ

  
ֵיי ֵליּה  ָאַמר   : ַאּבַ

ְלָמא    ,ִהיא לֹא ּדִ
אן ַעד ַמִעיַנן ָקא לֹא ּכָ ָנה ַאׁשְ א ִראׁשֹוָנה ִמׁשְ ְתרּוָמה ְלֵמיַכל ֶאּלָ ַנן ּבִ ַרּבָ   . ּדְ

אֹוַרְייָתא ְנָדִרים ֲאָבל    .לֹא ֵאיָמא -  ּדְ
אן ַעדוְ  ַמְעּתָ  לֹא ּכָ ילְ  ֵליּה  ׁשָ א ֱאִליֶעֶזר ַרּבִ י ֶאּלָ ּבֵ   , ְנָדִרים ּגַ

ְד  ְנָחס ַרבּכִ ֵמיּה  ּפִ ְ    :ָאַמרּדְ , ָרָבאּדְ  ִמׁשּ
ל ַעת ַעל ַהּנֹוֶדֶרת ּכָ ְעָלּה  ּדַ   . נֹוֶדֶרת ִהיא ּבַ

רּוָמה ֲאָבל ַנן ֲאִפיּלוּ  ּתְ ַרּבָ    .ָאְכָלה ָלא ַנִמי ִמּדְ
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        בבבב- - - - עד, אעד, אעד, אעד, א .15
ָנה  עד,א             ִמׁשְ

ין, ָיָבם ׁשֹוֶמֶרת ין, ֶאָחד ְלָיָבם ּבֵ ֵני ּבֵ   . ְיָבִמין ִלׁשְ
י   : ֹוֵמרא ֱאִליֶעֶזר ַרּבִ
  . ָיֵפר
י ַע  ַרּבִ   : אֹוֵמר ְיהֹוׁשֻ

  , ְלֶאָחד
ַנִים לֹא ֲאָבל    .ִלׁשְ
י   : אֹוֵמר ֲעִקיָבא ַרּבִ
ַנִים ְולֹא ְלֶאָחד לֹא   . ִלׁשְ

י ָאַמר   : ֱאִליֶעֶזר ַרּבִ
ה ִאם ָמה ָ ָנה ִאׁשּ ּקָ   , ְנָדֶריָה  ֵמיֵפר הּוא ֲהֵרי ְלַעְצמוֹ  הּוא ׁשֶ

ה ָ ִהְקנוּ  ִאׁשּ ַמִים ִמן לוֹ  ׁשֶ ָ ין ֵאינוֹ  -  ַהׁשּ ֵפר ּדִ ּיָ    !?ְנָדֶריָה  ׁשֶ
י לוֹ  ָאַמר   : ֲעִקיָבא ַרּבִ

ה ָאַמְרתָּ  ִאם, לֹא ָ ִאׁשּ ָנה ּבְ ּקָ ֵאין ְלַעְצמוֹ  הּוא ׁשֶ ּה  ַלֲאֵחִרים ׁשֶ   , ְרׁשּות ּבָ
ה אַמרּתֹ ָ ִאׁשּ ִהְקנוּ  ּבְ ַמִים ִמן לוֹ  ׁשֶ ָ ׁש , ַהׁשּ ּיֵ ּה  ַלֲאֵחִרים ׁשֶ   ?! ְרׁשּות ּבָ

י לוֹ  ָאַמר ַע  ַרּבִ   : ְיהֹוׁשֻ
ָבֶריךָ , ֲעִקיָבא ֵני ּדְ ׁשְ ה ָמה, ְיָבִמין ּבִ יב ַאתָּ   ? ֶאָחד ָיָבם ַעל ֵמׁשִ

  : לוֹ  ָאַמר
ָבָמה ֵאין מּוָרה ַהּיְ ָבם ּגְ ם ַלּיָ ׁשֵ ָהֲארּוָסה ּכְ מּוָרה ׁשֶ ּה  ּגְ   . ְלִאיׁשָ

  

ָמָרא             ּגְ

ָלָמא ׁשְ י  :ּבִ   . הִזיּקָ  ֵאין ָסַבר ֲעִקיָבא ַרּבִ
יוְ  ַע  ַרּבִ ה ֵיׁש  ָסַבר ְיהֹוׁשֻ   , ִזיּקָ

א י ֶאלָּ   ? ַטְעֵמיּה  ַמאי, ֱאִליֶעֶזר ַרּבִ
ה ֵיׁש  ִאי ֵריָרה ֵאין - ִזיּקָ   !ּבְ
  

י ָאַמר   : ַאִמי ַרּבִ
גֹון ה ּכְ ָעׂשָ ּה  ׁשֶ   . ַמֲאָמר ּבָ

יוְ  ית ָלּה  ָסַבר ֱאִליֶעֶזר ַרּבִ ּבֵ אי ּכְ ּמַ ָאְמִרי, ׁשַ מּור ִקְנָין קֹוֶנה ַמֲאָמר: ּדְ   . ּגָ
יוְ  ַע  ַרּבִ י ָהֵני: ָלךְ  אֹוֵמר ְיהֹוׁשֻ ַחד ִמיּלֵ ֵני ֲאָבל, ָיָבם ּבְ ׁשְ   . לֹא ְיָבִמין ּבִ

א ִמי י ִאיּכָ ִכי ִמיּדֵ ִביָאה ֲעֵליּה  ָאַסר ֲאחּוִהי ָאֵתי ּדְ א אוֹ , ּבְ ִגיּטָ    !?ֵמֵפרוּ  ּבְ
יוְ  ה ֵאין: ָסַבר ֲעִקיָבא ַרּבִ   . ִזיּקָ
  

יּולְ  אי ְלֵבית ַמֲאָמר :ָאַמרּדְ , ֶאְלָעָזר ַרּבִ ּמַ א, קֹוֶנה ֵאין ׁשַ ָצָרה ִלְדחֹות ֶאּלָ א ַמאי - ּבְ    ?ְלֵמיַמר ִאיּכָ
  

ַמאי ָהָכא    :ָעְסִקיַנן ּבְ
גֹון ָעַמד ּכְ ין ׁשֶ ּדִ יב, ּבַ ְדַרב ,ְמזֹונֹות ָלּה  ְוִאיְתַחּיֵ ְנָחס ּכִ ֵמיּה  ּפִ ְ   , ָרָבאּדְ  ִמׁשּ

ל :ָאַמרּדְ  ַעת ַעל ֶדֶרתַהּנוֹ  ּכָ ְעָלּה  ּדַ   .  נֹוֶדֶרת ִהיא, ּבַ
  

ַנן   עד,ב    :ּתְ
י ָאַמר"   : ֱאִליֶעֶזר ַרּבִ

ה ִאם ּוָמה ָ ָנה ִאׁשּ ּקָ   , ְנָדֶריָה  את ֵמיֵפר הּוא ֲהֵרי ְלַעְצמוֹ  ׁשֶ
ה ָ ִהְקנוּ  ִאׁשּ ַמִים ִמן לוֹ  ׁשֶ ָ ין ֵאינוֹ  ַהׁשּ יֵפר ּדִ ּמֵ   . !"?ְנָדֶריָה  ׁשֶ

ה ְוִאי ָעׂשָ ׁשֶ ּה  ּבְ    !הּוא ְלַעְצמוֹ  ָקָנה ,ַמֲאָמר ּבָ
  

ָנה ּקָ ַמִים ְיֵדי ַעל ְלַעְצמוֹ  ׁשֶ    .ׁשָ
  

ְפׁשֹוט ָבֵעי ּתִ ה ּדְ   : ַרּבָ
ית ַמֲאָמר אי ְלּבֵ ּמַ ה ֵאירּוִסין ׁשַ ּוִאין אוֹ  עֹוׂשֶ ה ִנׂשּ   ? עֹוׂשֶ

ְפׁשֹוט ּוִאיןּדְ  ּתִ ה ִנׂשּ   . עֹוׂשֶ
ִאי ה ֵאירּוִסין ּדְ ַנן ָהא -  עֹוׂשֶ   . "ְנָדֶריָה  ְמִפיִרין ּוַבְעָלּה  ָאִביָה  ַהְמאֹוָרָסה ַנֲעָרה" :ּתְ

  
ר ַנְחָמן ַרב ָאַמר   : ִיְצָחק ּבַ
פּות ָיֵפר ?"ָיֵפר" ַמאי ׁשּוּתָ    .ּבְ
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ְנָיא יכְּ  ָהִכי ַנִמי ּתַ   : ַאִמי ַרּבִ

ין, ָיָבם ׁשֹוֶמֶרת" ין ֶאָחד ְלָיָבם ּבֵ ֵני ּבֵ   , ְיָבִמין ִלׁשְ
י   : אֹוֵמר רֱאִליֶעזֶ  ַרּבִ
   .ָיֵפר

יוְ  ַע  ַרּבִ   : אֹוֵמר ְיהֹוׁשֻ
ַנִים ְולֹא ְלֶאָחד   . ִלׁשְ

י   : אֹוֵמר ֲעִקיָבא ַרּבִ
ַנִים ְולֹא ְלֶאָחד לֹא   . ִלׁשְ

י ָאַמר   : ֱאִליֶעֶזר ַרּבִ
ה ִאם ּוָמה ָ ֵאין ִאׁשּ ּה  ֵחֶלק לוֹ  ׁשֶ ּלא ַעד ּבָ בֹ ׁשֶ את, ִלְרׁשּותוֹ  אתָּ ּבָ ֶ   . לוֹ  ְגְמָרהנִ  ִלְרׁשּותוֹ  ִמׁשּ

ה ָ ׁש , ִאׁשּ ּיֵ ּלא ַעד ֵחֶלק לוֹ  ׁשֶ בֹ  ׁשֶ את, ִלְרׁשּותוֹ  אתָּ ּבָ ֶ ין ֵאינוֹ  ִלְרׁשּותוֹ  ִמׁשּ ְגמֹור ּדִ תִּ   ? לוֹ  ׁשֶ
י לוֹ  ָאַמר   : ֲעִקיָבא ַרּבִ

ה ָאַמְרתָּ  ִאם, לֹא ָ ִאׁשּ ָנה ּבְ ּקָ ם, ְלַעְצמוֹ  הּוא ׁשֶ ׁשֵ ּכְ ֵאין ׁשֶ ּה  ֵחֶלק לוֹ  ׁשֶ ךְ  ,ּבָ ּה  ֵחֶלק ַלֲאֵחִרים יןֵא  ּכָ   . ּבָ
ה אַמרּתֹ ָ ִאׁשּ ִהְקנוּ  ּבְ ַמִים ִמן לוֹ  ׁשֶ ָ ם, ַהׁשּ ׁשֵ ּכְ ׁש  ׁשֶ ּיֵ ּה  לוֹ  ׁשֶ ךְ  ֵחֶלק ִעּמָ ּה  ֵחֶלק, ַלֲאֵחִרים ֵיׁש  ּכָ   ! ּבָ

י לוֹ  ָאַמר ַע  ַרּבִ   : ְיהֹוׁשֻ
ָבֶריךָ , ֲעִקיָבא ֵני ּדְ ׁשְ ה ָמה, ְיָבִמין ּבִ יב ַאתָּ   ? ָחדֶא  ָיָבם ַעל ֵמׁשִ

לּום: לוֹ  ָאַמר ְקנוּ  ּכְ ֵני ְוַעל ֶאָחד ָיָבם ַעל ִחּלַ   , ְיָבִמין ׁשְ
ין ה ּבֵ ָעׂשָ ּה  ׁשֶ ין ַמֲאָמר ּבָ ּלא ּבֵ ה ׁשֶ ּה  ָעׂשָ   ? ַמֲאָמר ּבָ

ָאר ָבִרים ְוִכׁשְ ן ּדְ   . ְנָדִרים ּכֵ
ׁשֹון ּלָ ה ּבַ ן ָאַמר ַהּזֶ אי ּבֶ    :ַעּזַ

ן ָעֶליךָ  ֲחָבל אי ּבֶ ּלא ַעּזַ תָּ ׁשִ  ׁשֶ ׁשְ י ֶאת יּמַ   . "ֲעִקיָבא ַרּבִ
  

ְנָיא^ ַמאי  עה,א ָווֵתיּה  ּתַ יּדְ  ּכְ   ? ַאִמי ַרּבִ
  

ָקָתֵני ין": ּדְ ה ּבֵ ָעׂשָ ּה  ׁשֶ ּלא ּוֵבין ַמֲאָמר ּבָ ה ׁשֶ ּה  ָעׂשָ   . "ַמֲאָמר ּבָ
  

א ,ַנִמי ִאי ָקָתֵני ֵמֵריׁשָ ְכְנָסה" :ּדְ ּנִ ֶ   . "לוֹ  ִנְגְמָרה ִלְרׁשּותוֹ  ִמׁשּ
  ? "לוֹ  ִנְגְמָרה" ַמאי ָקֵדיׁש  אלֹ  ְוִאי

ְפׁשֹוט יּה  ּתִ ה ִמיּנֵ ָעׂשָ ׁשֶ ּה  ּכְ   . ַמֲאָמר ּבָ
  

ָאר" ַמאי ָבִרים ְוִכׁשְ ן ּדְ ָקָתֵני "ְנָדִרים ּכֵ    ?ּדְ
  

  : ָרָבא ָאַמר
ה ִאי :ָקָתֵני ָהִכי ֵאין מֹוֶדה ַאּתָ יִבין ׁשֶ    !?ַהְמאֹוָרָסה ַנֲעָרהכְּ  ְסִקיָלה ַחּיָ

  
יַא  ַרב ָאַמר   : ׁשִ

ְיָקא ַנִמי ַמְתִניִתין    ,ּדַ
מּוָרה ְיָבָמה ֵאין" ּה  ּגְ ם ְלִאיׁשָ ׁשֵ ֲארּוָסה ּכְ מּוָרה ׁשֶ ּה  ּגְ   . "ְלִאיׁשָ
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        , א, א, א, אההההעעעע .16
ָנה             ִמׁשְ

ּתוֹ  ָהאֹוֵמר    :ְלִאׁשְ
ל" ָדִרים ּכָ ּדֹוִרי ַהּנְ תִּ אן ׁשֶ ֲאבֹ ַעד ִמּכָ קֹום אׁשֶ לֹוִני ִמּמָ יִמין ֵהן ֲהֵרי ּפְ לּום ָאַמר לֹא –" ַקּיָ   . ּכְ

   –" מּוָפִרין ֵהן ֲהֵרי" 
י   : ָאַמר ֱאִליֶעֶזר ַרּבִ

   .מּוָפר
  : אֹוְמִרים ֲחָכִמיםוַ 

  . מּוָפר ֵאינוֹ 
י ָאַמר   : ֱאִליֶעֶזר ַרּבִ

אוּ  ְנָדִרים ֵהֵפר ִאם ּבָ ּלא ְנָדִרים ָיֵפר לֹא - ִאיּסּור ִלְכַלל ׁשֶ אוּ  ׁשֶ    !?ִאיּסּור ִלְכַלל ּבָ
  : לוֹ  ָאְמרוּ 

הּ " :אֹוֵמר הּוא ֲהֵרי הּ  ְיִקיֶמּנוּ  ִאיׁשָ    – )יד, ל במדבר( "ְיֵפֶרּנוּ  ְוִאיׁשָ
א ֶאת ּבָ א - ָהֵקם ִלְכַלל ׁשֶ   , ָהֵפר ִלְכַלל ּבָ
א לֹא א לֹא -  ָהֵקם ִלְכַלל ּבָ   . ָהֵפר ִלְכַלל ּבָ

  

ָמָרא             ּגְ

ֲעָיא    :ְלהוּ  ִאיּבַ
ילְ     ,ְטִליןַב וּ  ָחִלין ֵמיַחל, ֱאִליֶעֶזר ַרּבִ

ְלָמא אוֹ  ָלל ָחִלין לֹא :ּדִ   ? ּכְ
  

ּה  ָנְפָקא ְלַמאי    ?ִמיּנָ
 

גֹון   עה,ב יס ּכְ ַאְתּפִ ָהֵדין ַאֲחִריָנא ּדְ    ,ִנְדָרא ּבְ
ִפיסּוָתא ָהְוָיא - ָחִלין :ָאְמַרּתְ  ִאי    ,ּתְ
א ָלא - ָחִלין לֹא :ָאְמַרּתְ  ִאי א ִאיּכָ ׁשָ   . ְמׁשָ
  

   ?ַמאי
  

א ַמע ּתָ    :ׁשְ
י רָאַמ "   : ֱאִליֶעֶזר ַרּבִ

אוּ  ְנָדִרים ֵהֵפר ִאם ּבָ ּלא ְנָדִרים ָיֵפר לֹא, ִאיּסּור ִלְכַלל ׁשֶ אוּ  ׁשֶ    .!"?ִאיּסּור ִלְכַלל ּבָ
ַמע ּה  ׁשְ   ! ָחִלין לֹא :ִמיּנָ

  
ֵאיָנן' :ָקָתֵני ִמי ִאין ׁשֶ ּלא" ?'ּבָ אוּ  ׁשֶ אוּ  לֹא ֲעַדִיין, ָקָתֵני "ּבָ   .ּבָ
  

א ַמע ּתָ    :ׁשְ
י ָלֶהן ָאַמר"   : ֱאִליֶעֶזר ַרּבִ

ָמקֹום ּוַמה ֵאין ּבְ ַדר ַעְצמוֹ  ִנְדֵרי ֵמיֵפר ׁשֶ ּנָ ֶ ּלא ַעד ַעְצמוֹ  ִנְדֵרי ֵמיֵפר -  ִמׁשּ   , ִיּדֹור ׁשֶ
ֵפר ָמקֹום ּמֵ ּתוֹ  ִנְדֵרי ׁשֶ ּדֹור ִאׁשְ תִּ ֶ ין ֵאינוֹ , ִמׁשּ ֵפר ּדִ ּיָ ּתוֹ  ִנְדֵרי ׁשֶ ּלא ַעד ִאׁשְ ּדֹור ׁשֶ    ."?תִּ

  
ּתוֹ ּדְ  אולָ  ַמאי יֵליּה  ּדּוְמָיא ִאׁשְ   , ּדִ
ּתוֹ  ַאף, ַחְייִלין לֹאּדְ  הּוא ַמה    .ַחְייִלין לֹאּדְ  ַנִמי ִאׁשְ

   
ְדִאיָתא ָהא, לֹא ְדִאיָתא ְוָהא ּכִ    .ּכִ

  
א ַמע ּתָ    :ׁשְ

יְל  לוֹ  ָאְמרוּ "   : ֱאִליֶעֶזר ַרּבִ
ְקֶוה ּוַמה ֲעֶלה ּמִ ּמַ ֵמִאין ֶאת ׁשֶ יל ֵאין ,ִמּטּוְמָאָתן ַהטְּ הֹוִרים ַעל ַמּצִ ֵמא ַהטְּ יטָּ   , ִמּלִ

ֵאין ָאָדם ֵמִאין ֶאת ַמֲעֶלה ׁשֶ ין ֵאינוֹ , ִמּטּוְמָאָתן ַהטְּ ּלא הּוא ּדִ יל ׁשֶ הֹוִרין ַעל ַיּצִ ֵמא ַהטְּ יטָּ   , ?!"ִמּלִ
ַמע ּה  ׁשְ   .ַחְייִלין לֹא :ִמיּנָ

  
   :ֵסיָפא ֵאיָמא   עו,א

יְל  לוֹ  ָאְמרוּ "   : ֱאִליֶעֶזר ַרּבִ
יִלין ִאם ִלי ַמְטּבִ ֵהר ָטֵמא ּכְ ילוּ  -  ִליטָּ ִלי ַיְטּבִ ֵמא ּכְ טָּ ּיִ ֵהר ִלְכׁשֶ   ."ִליטָּ



                                                                                         ְסדּוָרה ְּגָמָרא

 

226

ַמע ּה  ׁשְ   !ַחְייִלין :ִמיּנָ
  

ַנן: ָאְמִרי ַטֲעֵמיּה  ְלהֹון ַקְייֵמי לֹא ַרּבָ יּדְ  ּבְ   , ֱאִליֶעֶזר ַרּבִ
  ? ָלךְ  ְסִביָרא ַמאי: ֵליּה  ָקָאְמִרי ְוָהִכי

ַחְייִלין ָלךְ  ְסִביָרא ִאי ֱהֵוי -  ּוַבְטִלין ּדְ ִלי" ּתֶ ךְ  "ּכְ יּוְבּתָ    !ּתְ
ַחְייִלין ָלךְ  ְסִביָרא ָלא ִאי ֱהֵוי -  ּדְ ךְ  "ִמְקֶוה" תֶּ יּוְבּתָ     !ּתְ
  

א ַמע ּתָ    :ׁשְ
י ָלֶהם ָאַמר"   : ֱאִליֶעֶזר ַרּבִ

ָרִעים ּוַמה יָון, ְטֵמִאים ּזְ ָרָען ּכֵ ּזְ ְרַקע ׁשֶ ּקַ ל לֹא ְועֹוְמִדים ִעיןְזרוּ , ְטהֹוִרין ּבַ ן ּכָ ּכֵ    ."!?ׁשֶ
ַמע ּה  ׁשְ    .ַחְייִלין ָלא :ִמיּנָ

  
ַנן י ָלא ְוַרּבָ ְרׁשֵ    ?ָוחֹוֶמר ַקל ּדָ

ְנָיא ְוָהא    :ּתַ
ּתוֹ  ֶאת ָאָדם ִיְמּכֹור ָיכֹול" ִהיא ּבִ ׁשֶ   ? ַנֲעָרה ּכְ

ָבר ְמכּוָרה :ָוחֹוֶמר ַקל ָאַמְרּתָ  ין ֵאינוֹ  - ְמכּוָרה ֵאיָנּה , יֹוְצָאה -  ּכְ ּלא ּדִ ֵכר ׁשֶ יּמָ    ?!ּתִ
  

  , ִאין   עו,ב
ָעְלָמא י -  ּבְ ְרׁשֵ   , ָוחֹוֶמר ַקל ּדָ

אֵני הּ " :ְקָרא ָאַמרּדְ  -  ָהָכא ְוׁשָ הּ  ְיִקיֶמּנוּ  ִאיׁשָ   , )יד, ל במדבר( "ְיֵפֶרּנוּ  ְוִאיׁשָ
א ֶאת ּבָ א -  ָהֵקם ִלְכַלל ׁשֶ   , ָהֵפר ִלְכַלל ּבָ
ּלֹ  ֶאת א אׁשֶ א לֹא -  ָהֵקם ִלְכַלל ּבָ   . ָהֵפר ִלְכַלל ּבָ
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        עו, בעו, בעו, בעו, ב .17
ָנה             ִמׁשְ

ל - ְנָדִרים ֲהָפַרת   . ַהּיֹום ּכָ
ָבר ֵיׁש  ּדָ    .ּוְלַהְחִמיר ְלָהֵקל ּבַ

  
יַצד   ? ּכֵ
ֵליֵלי ָנְדָרה ת ּבְ ּבָ ֵליֵלי ָיֵפר - ׁשַ ת ּבְ ּבָ ת ּוְביֹום, ׁשַ ּבָ ַ ךְ  ַעד, ַהׁשּ ְחׁשַ תֶּ   . ׁשֶ
ָכה ִעם ָנְדָרה ּלא ַעד רֵמֵפ  -  ֲחׁשֵ ךְ  ׁשֶ ְחׁשַ ִאם, תֶּ ָכה ׁשֶ   . ְלָהֵפר ָיכֹול ֵאינוֹ  ֵהֵפר ְולֹא ָחׁשְ

  

ָמָרא             ּגְ

ְנָיא   :ּתַ
ל -  ְנָדִרים ֲהָפַרת"   . ַהּיֹום ּכָ

י יּבְ  יֹוֵסי ַרּבִ יוְ  ְיהּוָדה ַרּבִ יּבְ  ֶאְלָעָזר ַרּבִ ְמעֹון ַרּבִ   : ָאְמרוּ  ׁשִ
  . "ְלֵעת ֵמֵעת

  
אּדְ  ַטְעָמא ַמאי ּנָ אַק  ּתַ   ? ּמָ

  
יֹום" :ְקָרא ָאַמר ְמעוֹ  ּבְ   . )יג, ל במדבר( "ׁשָ

  
ַנן    ?ַטְעַמְייהוּ  ַמאי ְוַרּבָ

  
ְכִתיב   . )טו, ל במדבר( "יֹום ֶאל ִמּיֹום" :ּדִ

  
א ּנָ א ּוְלּתַ ִתיב ָהא ַקּמָ   ! "יֹום ֶאל ִמּיֹום" :ּכְ

  
  . ִאיְצְטִריךְ 

ִאי יֹום" ּדְ ְמעוֹ  ּבְ יָמ  :ָאִמיָנא ֲהָוה - "ׁשָ ֵליְלָיא, ִאין ָמאּבִ   , לֹא ּבְ
ִתיב   . "יֹום ֶאל ִמּיֹום" :ּכְ

  
ָאַמר ּוְלַמאן ִתיב ָהא, "יֹום ֶאל ִמּיֹום" ּדְ יֹום" :ּכְ ְמעוֹ  ּבְ   ! "ׁשָ

  
   .ִאיְצְטִריךְ 

ִאי ִתיב ּדְ א ֵמַחד :ָאִמיָנא ֲהָוה - "יֹום ֶאל ִמּיֹום" ּכְ ּבָ ׁשַ א ְלַחד ּבְ ּבָ ׁשַ   , ָלּה  ֵליֵפר ּבְ
ִתיב יֹום" :ּכְ ְמעוֹ  ּבְ    ."ׁשָ

  
י ָאַמר ְמעֹון ַרּבִ ן ׁשִ ִזי ּבֶ י ָאַמר ּפָ ַע  ַרּבִ ן ְיהֹוׁשֻ   : ֵלִוי ּבֶ

אֹותוֹ  ֲהָלָכה ֵאין   . ַהּזּוג ּכְ
  

ָהֵני ְלֶמיֲעַבד ָסַבר ֵלִוי ֵאי ּכְ ּנָ   . ּתַ
  

  : ַרב ֵליּה  ָאַמר
אֹותוֹ  ֲהָלָכה ֵאין: ֲחִביִבי ָאַמר ָהִכי   . ַהּזּוג ּכְ

  
יא ֵדי ַרב רּבַ  ִחּיָ יָרא ׁשָ   . ּוָבֵדיק ּגִ

  
ה ר ַרּבָ   .  ְוָקֵאים ָיֵתיב הּוָנא ַרב ּבַ
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ַנן  עז,א    :ָהָתם ּתְ

ת ְנָדִרים ְמִפיִרין" ּבָ ׁשַ ָאִלין, ּבְ ֵהן ִלְנָדִרים ְוִנׁשְ ת ְלצֹוֶרךְ  ׁשֶ ּבָ ַ   . (שבת קנז.) "ַהׁשּ
  

ֲעָיא    :ְלהוּ  ִאיּבַ
ּבָ  ְנָדִרים ְמִפיִרין ׁשַ ת ְלצֹוֶרךְ  תּבְ ּבָ ַ   , ַהׁשּ

ְלָמא אוֹ  ּלא ֲאִפיּלוּ  :ּדִ   ? ְלצֹוֶרךְ  ׁשֶ
  

א ַמע ּתָ    :ׁשְ
ָתֵני ֵבי זּוִטי ַרב ּדְ י ַרב ּדְ ּפִ   : ּפַ

א ְנָדִרים ְמִפיִרין ֵאין" ת ְלצֹוֶרךְ  ֶאּלָ ּבָ ַ   . "ַהׁשּ
  

י ַרב ָאַמר   : ַאׁשִ
ַנן לֹא ָהא   : ָהִכי ּתְ

יָכה ִעם ָנְדָרה" ּלֹ  ַעד ָלּה  ֵמֵפר ֲחׁשֵ ךְ  אׁשֶ ְחׁשַ   . (נדרים עו:) "תֶּ
ת ְלצֹוֶרךְ  :ָאְמַרּתְ  ְוִאי ּבָ ַ ּלא, ִאין ַהׁשּ ת ְלצֹוֶרךְ  ׁשֶ ּבָ ַ   , לֹא ַהׁשּ

ָכה ִאיְרָיא ַמאי תֹוךְ  ֲאִפיּלוּ ? ֲחׁשֵ ּלאּדְ  ְלָהֵפר ָיכֹול ֵאינוֹ  ַהּיֹום ּבְ   ! ְלצֹוֶרךְ  ׁשֶ
  

ֵאי ּנָ   , ִהיא ּתַ
ל ְנָדִרים ֲהָפַרת"   , ּיֹוםַה  ּכָ

י יּבְ  יֹוֵסי ַרּבִ יוְ  ְיהּוָדה ַרּבִ יּבְ  ֶאְלָעָזר ַרּבִ ְמעֹון ַרּבִ   : ָאְמרוּ  ׁשִ
  . "ְלֵעת ֵמֵעת
ָאַמר ְלַמאן ל :ּדְ ּלא ֲאִפיּלוּ  -  לֹא ְטֵפי, ִאין ַהּיֹום ּכָ ת ְלצֹוֶרךְ  ׁשֶ ּבָ ַ   . ֵמֵפר ַהׁשּ
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ָאִלין" ֵהן ִלְנָדִרים ְוִנׁשְ ַ  ְלצֹוֶרךְ  ׁשֶ תַהׁשּ   . "ּבָ
  

ֲעָיא    :ְלהוּ  ִאיּבַ
ּלא ׁשֶ ַנאי ָלֶהם ָהָיה ּכְ   , ּפְ

ְלָמא אוֹ  ָהָיה :ּדִ ׁשֶ ַנאי ָלֶהם ּכְ   ? ּפְ
  

א ַמע ּתָ    :ׁשְ
ִקיקוּ  ִאיְזּדְ ַנן ֵליּה  ּדְ ֵריּה  זּוְטָרא ַרבּדְ  ִלְבֵריּה  ַרּבָ ְנָדִרים ֲאִפיּלוּ  ְזֵעיָרא ַרבּדְ  ּבְ ָהָיה ּבִ ַנאי ָלֶהם ׁשֶ עוֹ  ּפְ   . יֹום דִמּבְ

  
ָאִלין": ְלֵמיַמר יֹוֵסף ַרב ָסַבר ת ְנָדִרים ִנׁשְ ּבָ ׁשַ    – "ּבְ

   ,ִאין -  מּוְמֶחה ָיִחידּבְ 
ה לֹׁשָ ׁשְ   , לֹא -  ֶהְדיֹוטֹות ּבִ

ּום ִמְתֲחִזי ִמׁשּ ִדיָנא ּדְ   . ּכְ
  

ֵיי ֵליּה  ָאַמר   : ַאּבַ
יָון ְסִביָרא ּכֵ    :ָלן ּדִ

ד ֲאִפיּלוּ    , ְמעּוּמָ
   ,ִביםְקרוֹ  ֲאִפיּלוּ 
ְיָלה ֲאִפיּלוּ  ּלַ    – ּבַ

ִדיָנא ִמְתֲחִזי לֹא   . ּכְ
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י ָאַמר א ַרּבִ   : ַרב ָאַמר הּוָנא ַרב ָאַמר ַאּבָ

ְיָלה ְנָדִרים ְמִפיִרין ֲהָלָכה ּלַ   . ּבַ
  

  : ִהיא ַמְתִניִתין ְוָהא
ֵליֵלי ָנְדָרה" ת ּבְ ּבָ   ! ..." ׁשַ
  

א ָאלִ , ֲהָלָכה: ֵאיָמא ֶאלָּ ְיָלה יןִנׁשְ ּלַ   . ּבַ
  

י ֵליּה  ָאַמר א ַרּבִ   : הּוָנא ַרבלְ  ַאּבָ
  ? ָהִכי ַרב ָאַמר

  
יק: ֵליּה  ָאַמר ּתִ    .ִאיׁשְ

  
  : ֵליּה  ָאַמר

יק ּתִ   , ָאְמַרּתְ  ָקא ִאיׁשְ
ֵתי אוֹ    ? ָקָאְמַרּתְ  ׁשָ
  

ר ִאיָקא ַרב ָאַמר   : ָאִבין ּבַ
ִקיק   עז,ב הלְ  ַרב ֵליּה  ִאיְזּדְ ִקיּטֹונָ ^ ַרּבָ ֵבי אּבְ    :ַרב ּדְ

  , עֹוֵמד
   ,ְיִחיִדי

ְיָלהּוַב    . ּלַ
  

ה ָאַמר   : ַנְחָמן ַרב ָאַמר ַרּבָ
ָאִלין :ֲהָלָכה    :ְנָדִרים ִנׁשְ
  , עֹוֵמד
  , ְיִחיִדי

ְיָלה   , ּוַבּלַ
ת ּבָ ַ   , ּוַבׁשּ

  , ּוִבְקרֹוִבים
ַנאי ָלֶהן ָהָיה ַוֲאִפיּלוּ  עֹוד ּפְ   . יֹום ִמּבְ

  
  ? "עֹוֵמד"

   :ְוָהַתְנָיא
ן ָיַרד" ְמִליֵאל ַרּבָ ף ַהֲחמֹור ִמן ּגַ ב ְוִנְתַעטֵּ יר ְוָיׁשַ    !"ִנְדרוֹ  לוֹ  ְוִהתִּ
  

ן ְמִליֵאל ַרּבָ ֲחָרָטה ּפֹוְתִחין1: ָסַבר ּגַ   . ּבַ
ֵעיַנן ִנְדָרא ִמיֲעַקר ֵעי ,ּבָ ב ַאָהִכי, ִעּיּוֵני ּבָ   . ָיׁשַ

ֲחָרָטה ּפֹוְתִחין ֵאין: ָסַבר ַנְחָמן ְוַרב ד יּלוּ ֲאִפ  ,ּבַ   . ְמעּוּמָ
  

  : ַנְחָמן ַרבלְ  ָרָבא ֵליּה  ָאַמר
ַנן ַהאי ָמר ֲחִזי ֲאָתא ֵמַרּבָ ַעְרָבא ּדַ   : ְוָאַמר ִמּמַ

ִקיקוּ  ַנן ֵליּה  ִאיְזּדְ ר הּוָנא ַרבּדְ  ִלְבֵריּה  ַרּבָ   , ָאִבין ּבַ
רוּ  ךְ  ַעל ַרֲחֵמי ּוְבֵעי ִזיל: ֵליּה  ְוָאְמרוּ  ִנְדֵריּה  ֵליּה  ּוׁשְ    .ָחָטאָת ּדֲ  ַנְפׁשָ

  
ָתֵני יִמי ַרב ּדְ   : ָסְפָרא ַרבּדְ  ֲאחּוהַּ  ּדִ

ל" י ַעל ַאף, ַהּנֹוֵדר ּכָ הּוא ּפִ ימוֹ  ׁשֶ   . "חֹוֵטא ִנְקָרא ְמַקּיְ
  

  : ְזִביד ַרב ָאַמר
   ?ְקָרא ַמאי

ל ְוִכי"   , )כג, כג דברים( "ֵחְטא ְבךָ  ִיְהֶיה לֹא רִלְנּדֹ  ֶתְחּדַ
א -  ָחַדְלּתָ  לֹא ָהא . ֵחְטא ִאיּכָ

                                                             
1
  ר"ן ותוספות גורסים "אין פותחין בחרטה" ובהמשך אצל רב נחמן "פותחין בחרטה".  



    """"ִּבי ֱאִליֶעֶזרִּבי ֱאִליֶעֶזרִּבי ֱאִליֶעֶזרִּבי ֱאִליֶעֶזר"ַר "ַר "ַר "ַר     ––––מסכת נדרים פרק י' מסכת נדרים פרק י' מסכת נדרים פרק י' מסכת נדרים פרק י' 

      
231

        עז, בעז, בעז, בעז, ב .21
ְנָיא    :ּתַ

ּתוֹ  ָהאֹוֵמר"    :ְלִאׁשְ
ל" ּדֹוִרי ְנָדִרים ּכָ תִּ י ִאי ׁשֶ ּדֹוִרי ֶאְפׁשִ תִּ   " ׁשֶ
   –" ֶנֶדר ֶזה ֵאין"

לּום ָאַמר לֹא   . ּכְ
ית ָיֶפה"    ,"ָעׂשִ
מֹוֵתךְ  ֵאין"    ,"ּכְ
יֵרךְ  ָנַדְרתְּ  לֹא ִאם"    –" ֲאִני ַמּדִ

ָבָריו יִמין ּדְ   . ַקּיָ
ּתוֹ  ָאָדם ראַמ יֹ לֹא ת ְלִאׁשְ ּבָ ַ ׁשּ    ,"ֵליִכי מּוָפר" :ּבַ

ֵטיל"          ֶדֶרךְ " ֵליִכי ּבָ אֹוֵמר ּכְ חֹול ָלּה  ׁשֶ   , ּבַ
א    ,"ְוִאְכִלי ְטִלי" :ָלּה  אֹוֵמר ֶאּלָ

ִתי ְטִלי"             ֵטל ְוַהֶנֶדר -  "ּוׁשְ   . "ֵמֵאָליו ּבָ
  

י ָאַמר   : יֹוָחָנן ַרּבִ
ַב  ְוָצִריךְ  ּיְ לׁשֶ ִלּבוֹ  ּטֵ   . ּבְ

  
ְנָיא    :ּתַ

ית" אי ּבֵ ּמַ   : אֹוְמִרים ׁשַ
ת ּבָ ַ ׁשּ ל -  ּבַ ִלּבוֹ  ְמַבטֵּ   , ּבְ

חֹול ָפָתיו מֹוִציא - ּבַ ׂשְ   . ּבִ
ל ֵביתוּ    : אֹוְמִרים ִהּלֵ

ל -  ֶזה ְוֶאָחד ֶזה ֶאָחד ִלּבוֹ  ְמַבטֵּ ָפָתיו ְלהֹוִציא ָצִריךְ  ְוֵאין, ּבְ ׂשְ   . "ּבִ
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י ָאַמר   : יֹוָחָנן ַרּבִ
ָאַמר ָחָכם ְלׁשֹון ׁשֶ ַעל ּבִ   , ּבַ
ָאַמר ּוַבַעל ְלׁשֹון ׁשֶ    – ָחָכם ּבִ

לּום ָאַמר לֹא   .ּכְ
  

ַתְנָיא    :ּדְ
ָבר ֶזה"" יר ֶהָחָכם - )ב, ל במדבר( "ַהּדָ ַעל ְוֵאין ַמתִּ יר ּבַ   . ַמתִּ

כֹול ּיָ ֵאין ָחָכם ּוֶמה: ׁשֶ יר ֵמֵפר ׁשֶ ַעל, ַמתִּ ֵפר ּבַ ּמֵ ין וֹ ֵאינ ׁשֶ יר ּדִ תִּ ּמַ   ? ׁשֶ

ְלמּוד  עח,א ָבר ֶזה"^  :לֹוַמר תַּ יר ָחָכם - "ַהּדָ ַעל ְוֵאין, ַמתִּ יר ּבַ   . "ַמתִּ
  

ְנָיא    :ִאיָדךְ  ּתַ
ָבר ֶזה"" ַעל - "ַהּדָ   . ֵמֵפר ָחָכם ְוֵאין ֵמֵפר ּבַ

כֹול ּיָ ַעל ּוַמה: ׁשֶ ֵאין ּבַ יר ׁשֶ יר ָחָכם, ֵמֵפר ַמתִּ תִּ ּמַ ין ֵאינוֹ  ׁשֶ ֵמֵפר ּדִ   ? ׁשֶ

ְלמּוד ָבר ֶזה": לֹוַמר תַּ ַעל - "ַהּדָ   . "ֵמֵפר ָחָכם ְוֵאין ,ֵמֵפר ּבַ
  
אן ֶנֱאַמר" ָבר ֶזה" :ּכָ ן ְוֶנֱאַמר, "ַהּדָ ָבר ֶזה" :ְלַהּלָ 1"ַהּדָ

חּוֵטי )ב, יז ויקרא(  ׁשְ   . חּוץ ּבִ

חּוֵטי ַמה ׁשְ ָרֵאל ְוָכל ּוָבָניו ןַאֲהרֹ -  חּוץ ּבִ    ,ִיׂשְ
ָרׁשַ  ַאף ָרֵאל ְוָכל ּוָבָניו ןַאֲהרֹ -  ְנָדִרים תּפָ   . ִיׂשְ

אן ּוַמה י" -  ּכָ ּטֹות ָראׁשֵ ן ַאף ,"ַהּמַ י - ְלַהּלָ ּטֹות ָראׁשֵ   . "ַהּמַ
  

ת ָפָרׁשַ    ?ִהְלְכָתא ְלַמאי -  ְנָדִרים ּבְ
  

ר ַאָחא ַרב ָאַמר   : בַיֲעקֹ  ּבַ
יר ה ְלַהְכׁשִ לֹׁשָ   , ֶהְדיֹוטֹות ׁשְ

י" ְוָהא ּט  ָראׁשֵ ִתיב "ֹותַהּמַ   ! ּכְ
  

א ַרב ָאַמר יָמא ִחְסּדָ י ְוִאיּתֵ   : יֹוָחָנן ַרּבִ
ָיִחיד   . מּוְמֶחה ּבְ

  
י ּטֹות ָראׁשֵ חּוֵטי ַהּמַ ׁשְ   ? ִהְלְכָתא ְלַמאי חּוץ ּבִ

  
ת ַרב ָאַמר ׁשֶ   : ׁשֵ
ׁש  לֹוַמר ּיֵ ֵאָלה ׁשֶ ׁש  ׁשְ ֶהְקּדֵ   . ּבְ

   
ית אי ְלּבֵ ּמַ ֵאָלה ֵאין ָאַמרּדְ  ׁשַ ֶהְקּדֵ  ׁשְ י", ׁש ּבְ ּטֹות ָראׁשֵ ְכִתיב "ַהּמַ חּוֵטי ּדִ ׁשְ    ?ִהְלְכָתא ְלַמאי חּוץ ּבִ

  
ית אי ּבֵ ּמַ ֵזיָרה ְלהוּ  ֵלית ׁשַ ָוה ּגְ   . ׁשָ

  
ָבר ֶזה" ת "ַהּדָ ָפָרׁשַ ִתיב ְלַמאי - ְנָדִרים ּבְ    ?ּכְ
  

יר ָחָכם: לֹוַמר ַעל ְוֵאין ַמּתִ יר ּבַ   , ַמּתִ
ַעל              . ֵמֵפר םָחכָ  ְוֵאין ֵמֵפר ּבַ

  
ָבר ֶזה" חּוֵטי "ַהּדָ ׁשְ ִתיב ְלַמאי -  חּוץ ּבִ    ?ּכְ
  

ִחיָטה ַעל: לֹוַמר ְ יב ַהׁשּ יב ְוֵאין, ַחּיָ ִליָקה ַעל ַחּיָ   . ַהּמְ
  

א אי ְלֵבית ֶאלָּ ּמַ    ,ׁשַ
יר ה ְלַהְכׁשִ לֹׁשָ    ?ְמָנַלן ֶהְדיֹוטֹות ׁשְ

  
ר ַאִסי ַרבְד ִמ  ְלהוּ  ָנְפָקא   ,ָנָתן ּבַ

  
                                                             

1
ר ֶאל ַאֲהרֹן ְוֶא    ּבֵ ה הּדַ ר ִצּוָ ָבר ֲאׁשֶ ָרֵאל ְוָאַמְרתָּ ֲאֵליֶהם ֶזה ַהּדָ ֵני ִיׂשְ ל ּבְ ָניו ְוֶאל ּכָ   ֵלאמֹר 'ל ּבָ
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ְכִתיב ר" :ּדִ המֹ  ַוְיַדּבֵ ֵני ֶאל' ה ֲעֵדימֹ  ֶאת ׁשֶ ָרֵאל ּבְ    .)מד, כג ויקרא( "ִיׂשְ
   :ְוָהַתְנָיא

י" ִליִלי יֹוֵסי ַרּבִ   : אֹוֵמר ַהּגְ

ת ֶנֶאְמָרה ְולֹא, ֶנֶאְמרוּ  "מֹוֲעֵדי" ּבָ ית ׁשַ ֵראׁשִ ֶהן ּבְ   . ִעּמָ
ן אי ּבֶ   : אֹוֵמר ַעּזַ

ָרׁשַ  ֶנֱאַמר ְולֹא ,ֶנֶאְמרוּ  "מֹוֲעֵדי" ֶהן ְנָדִרים תּפָ   . "ִעּמָ
ר ַאִסי ַרב ָיא ָנָתן ּבַ   . ַמְתִניָתא ָהא ֵליּה  ַקׁשְ

ָעא ֲאָתא יּה  ִלְנַהְרּדְ ת ַרבּדְ  ְלַקּמֵ ׁשֶ ֵחיּה  ְולֹא - ׁשֵ ּכַ    .ַאׁשְ
ְתֵריּה  ֲאָתא ת ֶנֶאְמָרה ְולֹא, ֶנֶאְמרוּ ' ה מֹוֲעֵדי": ֵליּה  ָאַמר. ִלְמחֹוָזא ַאּבַ ּבָ ית ׁשַ ֵראׁשִ    !?"ֶהןִעּמָ  ּבְ
ִתיב ְוָהא ת :ּכְ ּבָ ֶהן ׁשַ   ! )כח פרק במדבר, כג פרק בויקרא( ִעּמָ

  
ת ֶנֶאְמָרה ְולֹא ֶנֶאְמרוּ ' ה מֹוֲעֵדי": ְותוּ  ָרׁשַ ֶהן ְנָדִרים ּפָ   ? "ִעּמָ

יְטָרא ְוָהא ִתיָבא ִמּסִ   ! )כח פרק( ּכְ
  

  : ֵליּה  ָאַמר
  :  ָקָתֵני ָהִכי

ית ּדּוׁש ִקי ְצִריִכין - ' ה מֹוֲעֵדי   עח,ב ין ּבֵ   , ּדִ
ת ּבָ ית ׁשַ ֵראׁשִ ית ִקיּדּוׁש  ְצִריָכה ֵאין - ּבְ ין ּבֵ    .ּדִ

  , מּוְמֶחה ְצִריִכין - ' ה מֹוֲעֵדי
ת ְוֵאין ָרׁשַ ית ֲאִפיּלוּ  ,מּוְמֶחה ְצִריִכין -  ְנָדִרים ּפָ ין ּבֵ   . ֶהְדיֹוטֹות ּדִ

  
ת ְוָהא ָפָרׁשַ י" ְנָדִרים ּבְ ּטֹות ָראׁשֵ ִתיב "ַהּמַ   !)ב, ל במדבר( ּכְ

  
א ַרב ָאַמר יָמא ִחְסּדָ י ְוִאיּתֵ   : יֹוָחָנן ַרּבִ

ָיִחיד   . מּוְמֶחה ּבְ
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        אאאא    עט,עט,עט,עט,    ––––    עח, בעח, בעח, בעח, ב .23
י ָאַמר   : ֲחִניָנא ַרּבִ

ֹוֵתק אן ֲאִפיּלוּ  ֵמֵפר -  ְלֵמיַקט ְמָנת ַעל ַהׁשּ ָרה ְוַעד ִמּכָ   . ָיִמים ֲעׂשָ
  

  : ָרָבא ְמִתיב
ַעל ֵמת ָאְמרוּ  ֵאיָמַתי"    ?ָלָאב ְרׁשּות ָנהִנְתרֹוְק  ַהּבַ

ְזַמן ּלא ּבִ ַמע ׁשֶ ַעל ׁשָ   , ַהּבַ
ַמע אוֹ  ָ ׁשּ ַתק ׁשֶ   , ְוׁשָ
ַמע אוֹ  ָ ׁשּ ּיֹום ּבוֹ  ּוֵמת ְוֵהֵפר ׁשֶ   . ּבַ

ַמע ֲאָבל ים ׁשָ   , ְוִקּיֵ
ַמע אוֹ  ָ ׁשּ ַתק ׁשֶ ּיֹום ּוֵמת ְוׁשָ ל ּבַ    – ַאֲחָריו ׁשֶ

  . "ְלָהֵפר ָיכֹול ֵאין
ׁשֹוֵתק ָלאו ַמאי     .ְלֵמיַקט ָנתְמ  ַעל ּבְ

  
ׁשֹוֵתק, לֹא ים ְמָנת ַעל ּבְ   . ְלַקּיֵ

  
ַמע אוֹ " ַהְיינוּ  ,ָהִכי ִאי ים ׁשָ   ! "ְוִקּיֵ
  

א ׁשֹוֵתק ,ֶאלָּ   . ְסָתם ּבְ
  

א ַרב ְמִתיב    :ִחְסּדָ
ָהֵקם חֹוֶמר" ָהֵפר ּבְ   , ִמּבְ

ָהֵפר ָהֵקם ְוּבְ    .ִמּבְ
ָהֵקם חֹוֶמר  עט,א ִתיָקה^ ּבְ ְ ַהׁשּ יֶמת ׁשֶ ִתיָקה ְוֵאין, ְמַקּיֶ ֶלת ׁשְ   . ְמַבטֶּ

ים ִלּבוֹ  ִקּיֵ ים - ּבְ   , ַקּיָ
ִלּבוֹ  ֵהֵפר   . "מּוָפר ֵאינוֹ  -  ּבְ

  
ים    .ְלָהֵפר ָיכֹול ֵאין - ִקּיֵ
ים ָיכֹול ֵאין -  ֵהֵפר   . ְלַקּיֵ
ִתיָקה": ָקָתֵני ְ ַהׁשּ יֶמת ׁשֶ ׁשֹוֵתק ָלאו ַמאי, "ְמַקּיֶ    .ְלֵמיַקט ְמָנת ַעל ּבְ

  
ׁשוֹ , לֹא ים ְמָנת ַעל ֵתקּבְ   . ְלַקּיֵ

  
ים" ַהְיינוּ  ִלּבוֹ  ִקּיֵ ים ּבְ   ! "ַקּיָ

  
א ׁשֹוֵתק ,ֶאלָּ    .ְסָתם ּבְ

  
ַחן ּכַ ָהֵקם חֹוֶמר ַאׁשְ ָהֵפר ּבְ   , ִמּבְ

ָהֵפר ָהֵקם ּבְ    ?ָלן ְמָנא ִמּבְ
  

י ָאַמר   : יֹוָחָנן ַרּבִ
ָאִלין   ,ֶהָהֵקם ַעל ִנׁשְ

ָאִלין ְוֵאין   . ֶהָהֵפר ַעל ִנׁשְ
  

ֲהָנא ַרב יבְמִת     :ּכָ
הּ  ָלהּ  ַיֲחִריׁש  ַהֲחֵרׁש  ְוִאם"" ל ְנָדֶריהָ  ִאיׁשָ    ,ִמּיֹום ֶאל יֹום ְוֵהִקים ֶאת ּכָ

ְמעוֹ  יֹום ׁשָ י ֶהֱחִרׁש ָלּה ּבְ ר ָעֶליָה ֵהִקים אָֹתם ּכִ ל ֱאָסֶריָה ֲאׁשֶ   , )טו, ל במדבר( "אֹו ֶאת כָּ
ׁשֹוֵתק תּוב ְלֵמיַקט ְמָנת ַעל ּבְ   . רְמַדּבֵ  ַהּכָ

ה ׁשֹוֵתק אֹוֵמר ַאתָּ א ֵאינוֹ  אוֹ , ְלֵמיַקט ְמָנת ַעל ּבְ ׁשֹוֵתק ֶאּלָ ים ְמָנת ַעל ּבְ   ? ְלַקּיֵ
הּוא ׁשֶ י" :אֹוֵמר ּכְ ׁשֹוֵתק ֲהֵרי )טו, ל במדבר( "ָלהּ  ֶהֱחִריׁש  ּכִ ים ְמָנת ַעל ּבְ תּוב ְלַקּיֵ ר ַהּכָ   , ְמַדּבֵ

ים ֲאִני ָמה ָהא הּ  ָלהּ  ִריׁש ַיֲח  ַהֲחֵרׁש  ִאם" :ְמַקּיֵ     ?"...ִאיׁשָ

ׁשֹוֵתק תּוב ְלֵמיַקט ְמָנת ַעל ּבְ ר ַהּכָ   ! "ְמַדּבֵ
  

א יּוְבּתָ     .ּתְ
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  : ְולֹוִקים
ׁשֹוֵתק" – ָהא ים ְמָנת ַעל ּבְ   , "ְלַקּיֵ
ׁשֹוֵתק -  ָהא   ! ְסָתם ּבְ

  
ִתיִבי ְיֵתיֵרי ְקָרֵאי   . ּכְ

  
  : ָרָבא ְמִתיב

ָכה ִעם ָנְדָרה" ּלא ַעד ָלּה  ֵמֵפר -  ֲחׁשֵ ָכה ׁשֶ ִאם, ָחׁשְ ָכה ֵהֵפר לֹא ׁשֶ   . "ְלָהֵפר ָיכֹול ֵאינוֹ  ְוָחׁשְ
אי   ! "ְלֵמיַקט ְמָנת ַעל ׁשֹוֵתק"כְּ  ֶלֱהֵוי ?ַאּמַ

  
א יּוְבּתָ   . ּתְ

  
י ַרב ְמִתיב    :ַאׁשִ

ׁש  ֲאִני יֹוֵדַע "" ּיֵ ׁש  ֵדַע יוֹ  ֵאיִני ֲאָבל ְנָדִרים ׁשֶ ּיֵ   . ָיֵפר -  "ְמִפיִרין ׁשֶ

ׁש  ֲאִני יֹוֵדַע " ּיֵ ה יֹוֵדַע  ֵאיִני ֲאָבל ְמִפיִרין ׁשֶ ּזֶ    - "ֶנֶדר ׁשֶ
י   , ָיֵפר לֹא: ראֹוֵמ  ֵמִאיר ַרּבִ

  . "ָיֵפר: אֹוְמִרים ֲחָכִמיםוַ 
אי   ! "ְלֵמיַקט ְמָנת ַעל ׁשֹוֵתק"כְּ  ֶליֱהֵוי? ְוַאּמַ

  
א יּוְבּתָ   .ּתְ
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