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    """"ַהּמּוָּדרַהּמּוָּדרַהּמּוָּדרַהּמּוָּדר    ֵּביןֵּביןֵּביןֵּבין    ֵאיןֵאיןֵאיןֵאין""""    ––––' ' ' ' דדדדפרק פרק פרק פרק     נדריםנדריםנדריםנדריםמסכת מסכת מסכת מסכת 
        לב, בלב, בלב, בלב, ב .1

ָנה    ִמׁשְ

ין ֵאין ר ּבֵ ר, ֵמֲחֵבירוֹ  ֲהָנָאה ַהּמּוּדָ   , ַמֲאָכל ֵהיֶמּנוּ  ְלמּוּדָ
א ִריַסת ֶאּלָ   , ָהֶרֶגל ּדְ

ֵאין ְוֵכִלים ֶהם יןעֹוׂשִ  ׁשֶ   . ֶנֶפׁש  אֹוֶכל ּבָ
  

ר    ,ֵמֲחֵבירוֹ  ַמֲאָכל ַהּמּוּדָ
ִאיֶלּנוּ  לֹא   , ְוַתּנּור ְוֵריַחִים ּוְכָבָרה ָנָפה: ַיׁשְ

ִאיל ֲאָבל ַעת ָחלּוק :לוֹ  ַמׁשְ ית ְוַטּבַ   . ּוְנָזִמים ְוַטּלִ
        

ָמָרא             ּגְ

א ַמאן ּנָ   ? ּתַ
  

א ַרב ָאַמר ר ַאּדָ   : ַאֲהָבה ּבַ
י   .ִהיא רֱאִליֶעזֶ  ַרּבִ

   
ַתְנָיא    :ּדְ

י"   : אֹוֵמר ֱאִליֶעֶזר ַרּבִ
ר ָאסּור ִויּתּור ֲאִפיּלוּ  מּוּדָ   . "ֲהָנָאה ּבְ

  
  

  רש"י
  מתני'

. אין בין המודר הנאה מחבירו
מנו שחבירו הדירו שלא יהנה מ

   בשום ענין:
. שלא הדירו למודר ממנו מאכל
   אלא הנאת מאכל:

. לעבור אלא דריסת הרגל
   בחצרו ולקצר דרכו:

. ולהשתמש בכלים של וכלים
מדיר שאין עושין בהם מאכל 
דמודר הנאה אסור בדריסת 
הרגל דהיינו הנאה שמקצר 
דרכו ולהשתמש בכליו אבל 
מודר ממנו מאכל מותר בשתיהן 

הדיר ממנו אלא לפי שזה לא 
  מאכל:

  
  גמ'

. דמודר הנאה אסור מאן תנא
בדריסת הרגל ובכלים וכו' אע''ג 

   דלא מיחזי הנאה:
רבי אליעזר היא דאמר אפילו 

. ויתור זהו כגון שלקח ויתור כו'
מדה של תפוחים בפרוטה 
ולאחר שמדד לו המדה מוסיף 
לו שתים או שלשה וזהו דרך של 
חנוונין להוסיף על המדות 

ן הואיל ובלא תנאי נותן משלה
לו לא מיחזי כמקח אלא כמתנה 
ואליבא דרבי אליעזר ' אסור 
המודר באותו הויתור של 
מדידת פירות הכא נמי אף על 
גב דדריסת הרגל לא הויא 

 הנאה גמורה אסור:
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        לג, אלג, אלג, אלג, א    ––––    לב, בלב, בלב, בלב, ב .2
ר" ִאיֶלּנוּ  לֹא ֵמֲחֵבירוֹ  ַמֲאָכל ַהּמּוּדָ   , ְוַתּנּור ְוֵריַחִים ּוְכָבָרה ָנָפה[ :ַיׁשְ

ִאיל ֲאָבל ַעת ָחלּוק לֹו: ַמׁשְ ית ְוַטּבַ   ].ּוְנָזִמים ְוַטּלִ
  

  ! ָנַדר ַמֲאָכל ִמן ְוָהא  לג,א
  

י ָאַמר ְמעֹון ַרּבִ ן ׁשִ   : ָלִקיׁש  ּבֶ
אֹוֵמר   ". ָעַלי ַמֲאָכְלךָ  ֲהָנַאת" :ּבְ

  
ּלא :ֵאיָמא ין ִיְלעֹוס ׁשֶ ן ִחיּטִ תוֹ  ַעל ְוִיּתֵ   ! ַמּכָ

  
  : ָרָבא ָאַמר

אֹוֵמר   ."ָעַלי ַמֲאָכְלךָ  ִליֵדי ַהְמִביָאה ֲהָנָאה" :ּבְ
  

א ַרב ָאַמר ּפָ   : ּפַ
ק ירֹות ְלָהִביא ׂשַ   , ּפֵ

ירֹות ָעָליו ְלָהִביא ֲחמֹור   , ּפֵ
א ַוֲאִפיּלוּ  ָעְלָמא ַצּנָ    -  ּבְ

   .הּוא ַמֲאָכל ִליֵדי ַהְמִביָאה ֲהָנָאה
  

ֵעי א ַרב ּבָ ּפָ   : ּפַ
ַעת ָעָליו ִלְרּכֹוב סּוס ּה  ֵליָראֹות ְוַטּבַ   ? ַמהוּ  -  ּבָ

  
  ? ַמאי -  ַאְרֵעיּה ּבְ  ּוֵמיַזל ִמיְפַסק

  
א ַמע ּתָ    :ׁשְ

ִאיל ֲאָבל" ית ָחלּוק לוֹ  ַמׁשְ עֹות ְנָזִמים ְוַטּלִ   . "ְוַטּבָ
ֵמי ֵהיִכי    ?ּדָ

ּלא :ִאיֵליָמא ֶהן ֵליָראֹות ׁשֶ    ?!ְלֵמיַמר ְצִריָכא - ּבָ
א ֶהן ֵליָראֹות ֲאִפיּלוּ  ,ָלאו ֶאלָּ ִאילוֹ ' ְוָקָתֵני ,ּבָ   ! 'ַמׁשְ

  
לּ  ְלעֹוָלם, לֹא   , ֵליָראֹות אׁשֶ

ָקָתֵני ְוַאְייֵדי א ּדְ ִאיֶלּנוּ  לֹא" :ֵריׁשָ   , "ַיׁשְ
ָנא ִאילוֹ " :ֵסיָפא ּתָ   . "ַמׁשְ

  
  

  רש"י
. ואמאי והא מן מאכל עצמו נדר

אסור להשאילו נפה והני לאו 
   מאכל נינהו:

 א אסור:. יההנאת מאכלך עלי
. מאי הנאת מאכלך שלא ואימא

ילעוס חיטין שלו ויתן על גבי 
מכתו והיינו נמי הנאת מאכלך 
ואכתי אמאי לא ישאילנו נפה 

   וכברה:
. ונפה המביאה לידי מאכלך עלי

וכברה מביא מאכלו למאכל 
   ולהכי לא ישאילנו לו:

אפי' שק וכו' ואפי' צנא 
. של מדיר אסור למודר בעלמא

ות דהנאה המביאה ליתן בה פיר
   לידי מאכל הוא ואסור:

. לילך לבית סוס לרכוב עליו
   המשתה:

. בבית או טבעת ליראות בה
המשתה כדי שינהגו בו כבוד 

   והיינו הנאה:
. שהולך מיפסק ומיזל בארעיה

דרך קרקעו לבית המשתה 
   ומקצר דרכו:

. מי הוי הנאה המביאה מהו
 לידי מאכל בכל הני או לא:

דשרי הא ליכא  .צריכא למימר
   הנאה כלל:

   . וש''מ דשרי:וקתני משאילו
. אפי' שלא ליראות לא לעולם

בה ובדין הוא דלא היה צריך 
   למיתני משאילו:
. ומהא ליכא אלא איידי וכו'

  למשמע מינה:
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        לג, אלג, אלג, אלג, א .3
ָנה             ִמׁשְ

ָבר ְוָכל ֵאין ּדָ ין ׁשֶ   , ֶנֶפׁש  אֹוֶכל ּבוֹ  עֹוׂשִ
יִרין ָמקֹום ּכִ ׂשְ ּמַ ּיֹוֵצא ׁשֶ ֶהן ּכַ   .ָאסּור – ּבָ

  

ָמָרא             ּגְ

ַלל א ִמּכְ ֵריׁשָ י ַעל ַאף : ּדְ ֵאין ּפִ יִרין ׁשֶ ּכִ   . ַמׂשְ
א ַמאן ּנָ   ? ּתַ

  
א ַרב ָאַמר ר ַאּדָ   : ַאֲהָבה ּבַ

י   .ִהיא ֱאִליֶעֶזר ַרּבִ
  
  

  רש"י
  מתני'

. שנוהגין מקום שמשכירין
להשאיל כל אלו הדברים על ידי 
שכירות אסור למדיר להשאילו 

והגים להשכיר מיחזי דכיון שנ
כהנאה המביאה לידי מאכל 

  ואסור:

  
  גמ'

. דקתני לא מכלל דרישא
ישאילנו נפה וכברה הוי אע''פ 
שאין משכירין כלומר שאין 
נוהגין להשאיל בשכירות אע''ג 
דלא הוי הנאה גמורה דכיון 
שאין משכירין מאי קא מהני 
ליה אם זה לא ישאילנו שכנו 
 אחר משאילו בחנם שהרי מקום

   שאין משכירין הוא:
   . דאפילו הכי אסור:מאן תנא

. אבל סיפא ר' אליעזר היא
דקתני מקום שמשכירין אסור 
דברי הכל היא דהנאה גמורה 

  היא:
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        בבבב- - - - לג, אלג, אלג, אלג, א .4
ָנה             ִמׁשְ

ר   :ֵמֲחֵבירוֹ  ֲהָנָאה ַהּמּוּדָ
ְקלוֹ  ֶאת לוֹ  ׁשֹוֵקל   , ׁשִ
  , חֹובוֹ  ֶאת ּופֹוֵרַע 

  . ֲאֵביָדתוֹ  ֶאת לוֹ  ּוַמֲחִזיר
נּ  ָמקֹום ָכר ָעֶליָה  ֹוְטִליןׁשֶ ּפֹול ׂשָ ׁש  ֲהָנָאה תִּ   . ַלֶהְקּדֵ

  

ָמָרא             ּגְ

ָעְלָמא ֲאִרי ַאְברּוֵחי :ַאְלָמא ֵרי, הּוא ּבְ   . ְוׁשָ
  

א ַמאן ּנָ   ? ּתַ
  

ֲעָיא ַרב ָאַמר   : הֹוׁשַ
ְבֵרי^ זוֹ    לג,ב   . ִהיא ָחָנן ּדִ

  
  : ָאַמר ָרָבא

יָמא ֲאִפיּלוּ     ,לַהּכֹ  ִדְבֵרי :ּתֵ
י ּבֵ רמוּ  ּגַ ָיֵהיב ֲהָנָאה ּדָ ּלא ְמָנת ַעל ּדְ   . ִלְפרֹוַע  ׁשֶ

  
   ?ָחָנן ַמאי

  
ְתַנן    :ּדִ

ָהַלךְ  ִמי" ם ִלְמִדיַנת ׁשֶ ּתוֹ  ֶאת ּוִפיְרֵנס ֶאָחד ְוָעַמד ַהּיָ   . ִאׁשְ
  : ָאַמר ָחָנן

ד   . ְמעֹוָתיו ֶאת ִאיּבֵ
ֵני ָעָליו ֶנְחְלקוּ  דֹוִלים ֲהִניםּכֹ ּבְ   : ְוָאְמרוּ , ּגְ

ַב  ָ ה עִיׁשּ ּמָ   . ְוִיּטֹול, הֹוִציא ּכַ
י ָאַמר ן ּדֹוָסא ַרּבִ יָנס ּבֶ ִדְבֵריֶהם :ָהְרּכִ   . ּכְ
י ָאַמר ן יֹוָחָנן ַרּבִ אי ּבֶ   : ַזּכַ
יַח  ,ָחָנן ָאַמר ָיֶפה ִבי ֶקֶרן ַעל ְמעֹוָתיו ִהּנִ   . (כתובות קז:) "ַהּצְ

  
ַרב ָאַמר לֹא ָרָבא ֲעָיא ּכְ ָקא -  הֹוׁשַ ִדְבֵרי ַמְתִניִתיןלְ  ָלּה  מֹוִקים ּדְ   .לַהּכֹ  ּכְ

ֲעָיא ַרב ָרָבא ָאַמר לֹא הֹוׁשַ ֵזיָרה -  ּכְ ּלא ּגְ ַרע ׁשֶ ּום ִליּפָ ַרע ִמׁשּ   . ִליּפָ
  
  

 רש"י
  מתני'

. המדיר יכול שוקל לו את שקלו
ליתן בשבילו מחצית השקל 
שנותנין לתרומת הלשכה ויכול 
לפרוע חובו ואין מהנה לו כלום 

ע חובו אלמא לא מדקתני פור
מהני ליה מנכסיו דהא לא יהיב 

  ליה בידים ממש:

  
  גמ'

. אלמא אברוחי ארי בעלמא הוא
   שמבריח חובו מעליו ושרי:

  . דאברוחי שרי:מאן תנא
. דאמר איבד דברי חנן היא

מעותיו שאין למלוה על בעלה 
של זו כלום הואיל ולא נתן בידו 
אלא הבריח ארי מעליו שפירנס 

א חייב לזונה את אשתו' שהו
ה''נ כי פרע חובו אברוחי ארי 
הוא שאין לו לפרוע על החוב 
כלום ולהכי שרי דאי כהנים 
גדולים דפליגי עליה דחנן היא 
כיון דאמרי ישבע כמה הוציא 
ויטול מן הבעל הכא נמי סבירא 
להו כי פרע חובו יכול הפורע 
לגבות מן הלוה ולהכי הוי הנאה 
גמורה אם אין הפורע חוזר 

ובה ממנו ואסור: דיהיב ליה וג
ע''מ שלא לפרוע מזה דהשתא 
כי פורעו זה לא הוי הנאה 
הואיל ואי בעי לא מצי למיגבא 
מיניה כלום ושוקל לו את שקלו 
נמי מוקמינן ליה לדברי הכל 
כה''ג שאינו מהנה לו כלום כגון 
שהוא עצמו שקל את שקלו 
ושגרו לירושלים ונגנב או אבד 

האי לאחר שנתרמה הלשכה ו
לא נתחייב באחריותו ולא היה 
לו לפורעו דהכי קיי''ל (ב''מ נז:) 
בני העיר ששיגרו את שקליהן 
ונגנבו או שאבדו אם נתרמה 
התרומה נשבעין השלוחין 
לגזברים שאבדו ובעלים 
פטורים דתורמין על האבוד 
ואם קודם שנתרמה הלשכה 
נשבעין לבני העיר לפיכך כי חזר 

לא הנודר ופרע שקלו מותר ד
   מהנה ליה כלל:

. דהתם אי הוה משום לפרוע
  פרע תובו הוה מהני ליה:

  

  

  

  

 



    """"ין ַהּמּוָּדרין ַהּמּוָּדרין ַהּמּוָּדרין ַהּמּוָּדר"ֵאין ֵּב "ֵאין ֵּב "ֵאין ֵּב "ֵאין ֵּב     ––––מסכת נדרים פרק ד' מסכת נדרים פרק ד' מסכת נדרים פרק ד' מסכת נדרים פרק ד' 
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        לד, אלד, אלד, אלד, א    ––––    לג, בלג, בלג, בלג, ב .5
  . "ֲאֵביָדתוֹ  ֶאת לוֹ  ַמֲחִזיר"
  

ִליֵגי ּה  ּפְ י ּבָ יוְ  ַאִמי ַרּבִ   , ַאִסי ַרּבִ
נוּ  לֹא: ָאַמר ַחד א ׁשָ ְכֵס  ֶאּלָ ּנִ ׁשֶ ַעל ַעל ֲאסּוִרין ַמֲחִזיר יּבְ   , ֲאֵביָדה ּבַ
ִכי ַעם ֵליּה  ַמֲהַדר ּדְ יּה  ִמיּדַ ַנְפׁשֵ   . ֵליּה  ַמֲהַדר ָקא ּדְ

   ,ֵליּה  ַמֲהַדר ָקא ָלא ,ַמֲחִזיר ַעל ֲאסּוִרין ֲאֵביָדה ַבַעל ִנְכֵסי ֲאָבל
ָקא י ּדְ רּוָטה ֵליּה  ְמַהּנֵ   .יֹוֵסף ַרבּדְ  ּפְ
   ,ַמֲחִזיר ַעל ֲאסּוִרין ֲאֵביָדה ַבַעל ְכֵסינִ  ֲאִפיּלוּ : ָאַמר ְוַחד

ּום, ֵליּה  ַמֲהַדר רּוָטה ּוִמׁשּ ִכיַח  לֹא יֹוֵסף ַרבּדְ  ּפְ    .ׁשְ
  

ַנן  לד,א   : ּתְ
ּנֹוְטִלין ָמקֹום" ָכר ָעֶליָה  ׁשֶ ּפֹול ׂשָ ׁש  ֲהָנָאה תִּ   . "ַלֶהְקּדֵ

ָלָמא ׁשְ ָאַמר ְלַמאן ּבִ ְכֵסי ֲאִפיּלוּ  :ּדְ ּנִ ׁשֶ    – ַמֲהַדר ַנִמי ַמֲחִזיר ַעל ֲאסּוִרים ֲאֵביָדה ַבַעל ּבְ
ָקָתֵני ַהְיינוּ  ּנֹוְטִלין ָמקֹום" :ּדְ ָכר ָעֶליָה  ׁשֶ   , "ׂשָ

ּפֹול ׁש  ֲהָנָאה ּתִ   . ַלֶהְקּדֵ
א ָאַמר ְלַמאן ֶאלָּ ְכֵסי :ּדְ ּנִ ׁשֶ    ,ַמֲחִזיר ַעל ֲאסּוִרים ֲאֵביָדה ַבַעל ּכְ

אי -  ַמֲהַדר לֹא ּפֹול ַאּמַ ׁש  הֲהָנָא  ּתִ   ? ַלֶהְקּדֵ
  

   .ָקָתֵני ַאֲחָדא
  
  

א ַמְתֵני ִאיּכָ ַהאי ָלּה  ּדְ ָנא ּבְ ָ   : ִליׁשּ
  

ִליֵגי ּה  ּפְ   , ּבָ
י יוְ  ַאִמי ַרּבִ   ; ַאִסי ַרּבִ
נוּ  לֹא: ָאַמר ַחד א ׁשָ ְכֵסי ֶאּלָ ּנִ ׁשֶ   , הַמֲחִזיר ַעל ֲאסּוִרין ֲאֵביָדה ַבַעל ּבְ

ּום רּוָטה ּוִמׁשּ ִכיַח  לֹא יֹוֵסף ַרבּדְ  ּפְ   . ׁשְ
ַעל ַעל ֲאסּוִרים -  ַמֲחִזיר ִנְכֵסי ֲאָבל ּום ֵליּה  ַמֲהַדר לֹא ,ֲאֵבָדה ּבַ ָקא ִמׁשּ י ּדְ   . ֵליּה  ְמַהּנֵ
ַעל ַעל ֲאסּוִרים ַמֲחִזיר ִנְכֵסי ֲאִפיּלוּ : ָאַמר ְוַחד ר ֲאֵביָדה ּבַ   . מּותָּ
ִכי י ֵליּה  ַמֲהַדר ּדְ יּה  ִמיּדֵ ַנְפׁשֵ    .ֵליּה  ָקַמֲהַדר ּדְ

  
ַנן    :ּתְ

ּנֹוְטִלין ָמקֹום" ָכר ָעֶליָה  ׁשֶ ּפֹול ׂשָ ׁש  ֲהָנָאה תִּ   . "ַלֶהְקּדֵ
ָלָמא ׁשְ ָאַמר ְלַמאן ּבִ ְכֵסי ֲאִפיּלוּ  :ּדְ ּנִ ׁשֶ ַעל ַעל ֲאסּוִרים ַמֲחִזיר ּבְ    - ַמֲהַדר ֲאֵביָדה ּבַ

ְמָתֵרץ ַהְיינוּ     ,"ָמקֹום" ּדִ
א ָאַמר ְלַמאן ֶאלָּ ְכֵסי :ּדְ ּנִ ׁשֶ   ? "ָמקֹום" ְמָתֵרץ ֵהיִכי ַמֲהַדר ְוָלא, ֲאסּוִרין ֲחִזירַמ  ּבְ

  
ָיא    !ַקׁשְ

  

 רש"י
   . מפ' בגמרא:תפול הנאה להקדיש

. דמחזיר לו אבידתו אלא כשנכסי לא שנו
מחזיר אסורין על בעל אבידה שהמחזיר 

   הדירו מנכסיו:
. דכי מהדר ליה מידעם דנפשיה קמהדר ליה

  ו כלום:וליכא הנאה שאינו מהנהו מנכסי
. אבל נכסי בעל אבידה אסורין על מחזיר

דמחזיר מודר מבעל אבידה לא מצי מהדר 
ליה אבידתו משום דאי מהדר ליה הוה מתהני 

   מבעל אבידה:
. דאמר רב יוסף העוסק פרוטה דרב יוסף

במצוה פטור מן המצוה ולא בעי למיתב ליה 
פרוטה לעניא בשביל אותה מצוה שמקיים 

   אבידתו: הלכך אין מחזיר לו
. דלא שכיח כה''ג פרוטה דרב יוסף לא שכיח

דלהוי שביק ולא יהיב פרוטה לעניא בשביל 
אותה מצוה ולא מתהני מיניה כלל לפיכך 

  מחזיר לו אבידתו:
. חזרת אבידה מקום שנוטלין עליה שכר

. דכיון דמודר ממנו תפול הנאה להקדש שכר:
הנאה לא מצי האי למיתב ליה שכר: בשלמא 

אפי' בשנכסי בעל אבידה אסורין על למ''ד 
מחזיר נמי מהדר ליה אבידתו היינו דקתני 
מקום שנוטלין עליה שכר תפול הנאה 
[להקדש] כיון דמחזיר לא מצי למישקל מיניה 
השכר לפי שזה בעל אבידה הדירו מנכסיו 
אינו יכול להשתייר השכר בידו דמקום 
שנוטלים עליה שכר הוא לא מצי בעל אבידה 

הואיל ואינו יכול ליטול השכר יהא למימר 
שלי לפיכך תפול הנאה להקדש ואי נכסי 
מחזיר אסורי' על בעל אבידה והאי מחזיר 
אדם עשיר הוא ואינו רוצה לקבל שכרו 
דזילותא הוא לקבל השכר מכל מקום האי 
בעל אבידה לא מצי תפיס לשכרו משום 
דמודר הוא מנכסי מחזיר ושכרו איתיה גביה 

ין עליה שכר הוא לפיכך תפול דמקום שנוטל
   הנאה להקדש:

. כשנכסי מחזיר אסורין על בעל אלא למ''ד
אבידה מהדר והתם איכא למימר תפול הנאה 
להקדש אבל נכסי בעל אבידה אסורים על 
מחזיר לא מהדר הואיל ולא מהדר ליה לא 
יהיב ליה אגרא אם כן מאי תפול הנאה 
להקדש איכא למימר הכא הואיל ולאו בר 

. אחד לחוד תריץ אחדא קתני גרא הוא:א
מיירי תפול הנאה להקדש בשנכסי נחזיר 
אסורין על בעל אבידה דבעל אבידה לא מצי 
תפיס אגריה דמחזיר דלא מצי למיתהני 
מיניה ומחזיר נמי לא בעי ליטול שכר דעשיר 

   הוא להכי תפול הנאה להקדש:
   . וליכא הנאה כלל:לא שכיחא

ע''ג דמידעם . דאמשום דקא מהני ליה
דנפשיה מהדר ליה אפ''ה מהני ליה דדמי 

   כמאן דמהני ליה מנכסיו:
. משום דמידעם דנפשיה מהדר ליה להדר ליה

ולא מהני ליה כלום: בשלמא למ''ד אף 
   בשנכסי מחזיר אסורין על בעל אבידה מהדר:

. כלומר דמשכחת ליה הינו דמתרץ מקום
מקום שנוטלים עליה שכר תפול הנאה 

דכיון דנכסי מחזיר אסורין על בעל להקדש 
אבידה לא מצי בעל אבידה לשייר השכר 
לעצמו דהא נכסי מחזיר הן ואסורין עליו 
וצריך לו ליתן השכר והמחזיר אי אדם עשיר 
ואינו רוצה לקבל השכר להכי תפול הנאה 

   להקדש:
. על אלא למאן דאמר בשנכסי מחזיר אסורין 

ם. בעל אבדיה לא מהדר היכי מתרץ מקו
שנוטלין עליה שכר הא ליכא שכרו כלל דלא 
מהדר והכא ליכא לתרוצי אחדא קתני דהתם 
דכיון דקאמר בשנכסי מחזיר אסורין על בעל 
אבידה קא מוקי ביה תפול הנאה להקדש 
דכופין לבעל אבידה שיתן השכר להקדש ואין 
יכול להחזיק בו דנכסי מחזיר אסורין הן עליו 

קתני אנכסי  אבל הכא ליכא לתרוצי אחדא
בעל אבידה אסורין עליה דכיון דנכסי מחזיר 
אין אסורין על בעל אבידה מצי האי בעל 
אבידה למיתפס השכר לנפשיה ולא נפיל 

 להקדש והיכי מתרץ מקום קשיא:



                                                                                         ְסדּוָרה ְּגָמָרא
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        לד, בלד, בלד, בלד, ב .6
  : ָרָבא ָאַמר   לד,ב

ר ְלָפָניו ָהְיָתה ּכָ ל ּכִ   , ֶהְפֵקר ׁשֶ
ר: "ְוָאַמר ּכָ ׁש  זוֹ  ּכִ   ", ֶהְקּדֵ
ּה  ְלִפי ָמַעל - ְלאֹוְכָלּה  ְנָטָלּה     ּכּוּלָ

ּה  ּה  ֲהָנָאה טֹוַבת יְלִפ  ָמַעל -  ְלָבָניו ְלהֹוִריׁשָ ּבָ   . ׁשֶ
  
  
  
  

 רש"י
. וכ''ש אי ככר של הפקר

דנפשיה אלא רבותא קמ''ל 
דמצי זכי בהפקר לחליה קדושה 

   עילויה:
דכיון  .נטלה על מנת לאוכלה

שהחזיק בו קנאה ואם אכלה 
מעל לפי כולה ומשלם להקדש 
לפי כולה וחומש שהרי הוציאה 

   לחולין:
אבל נטלה על מנת להורישה 

. ואחר כך הקדישה לבניו
עסקינן דקודם לכן לא יכול 

   להקדישה:
לא מעל אלא לפי טובת הנאה 

. שאינו משלם להקדש שבה
אלא כפי חזקת טובה שנותן 

הבנים בשביל  לאביו אחד מן
שמורישה לו והיינו טובת 
הנאה: ככרי יהא אסור עליך 

  וחזר ונתנו למודר במתנה מהו:
 



    """""ֵאין ֵּבין ַהּמּוָּדר"ֵאין ֵּבין ַהּמּוָּדר"ֵאין ֵּבין ַהּמּוָּדר"ֵאין ֵּבין ַהּמּוָּדר    ––––מסכת נדרים פרק ד' מסכת נדרים פרק ד' מסכת נדרים פרק ד' מסכת נדרים פרק ד' 
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        לה, אלה, אלה, אלה, א    ––––לד, ב לד, ב לד, ב לד, ב  .7
ָעא יּה  ּבְ יא ַרב ִמיּנֵ ר ִחּיָ   : ָרָבאֵמ  ָאִבין ּבַ

ִרי" ּכָ ָנה לוֹ  ּוְנָתָנּה  - "ָעֶליךָ  ּכִ ַמּתָ   ? ַמהוּ , ּבְ
  
ִרי" ּכָ    – לוֹ  ָאַמר" ּכִ

י ְרׁשּוֵתיּה  ִאיֵתיּה  ּכִ   , ָאסּורּדְ  הּוא ּבִ
ְלָמא אוֹ     :ּדִ

ֵויּה , ֵליּה  ַמרָא " ָעֶליךָ " ִויֵתיּה  ִעיּלָ ׁש  ׁשְ   ? ֶהְקּדֵ
  

   :ֵליּה  ָאַמר
יָטא ׁשִ ַאף ּפְ ב ַעל ּדְ ָיֲהָבּה  ּגַ ָנה ֵליּה  ּדְ ַמּתָ   . ָאסּור ּבְ

  
א ִרי" ֶאלָּ ּכָ   ? ַמאי ְלַאּפּוֵקי" ָעֶליךָ  ּכִ
ִאי ְלַאּפּוֵקי ָלאו ְנָבה ּדְ יּה  ּגָ    !?ִמיְגַנב ִמיּנֵ

  
  : ֵליּה  ָאַמר

ִאי ּוֵקיְלַאּפ , לֹא   .  ֲעָלּה  ַאְזְמֵניּה  ּדְ
  

   :ֵאיִתיֵביּה  לה,א
ִאיֵלִני: "לוֹ  ָאַמר" ָרְתךָ  ַהׁשְ   ", ּפָ

ָרה קֹוָנם: "לוֹ  ָאַמר ֲאִני ּפָ   ", ְלךָ  ָקנּוי ׁשֶ
ָרה ִלי ֵיׁש  ִאם ָעֶליךָ  ְנָכַסי" א ּפָ    ."זוֹ  ֶאּלָ
ִאיֵלִני" ךָ  ַהׁשְ   ", ַקְרּדּוּמְ

ׁש  ַקְרּדֹום קֹוָנם" :לוֹ  ָאַמר ּיֵ ֲאִני ִלי ׁשֶ   ", ָקנּוי ׁשֶ
א ַקְרּדֹום ִלי ֵיׁש  ִאם ָעַלי ְנָכַסי"    ."ֶזה ֶאּלָ

ׁש  ְוִנְמָצא ּיֵ    – לוֹ  ׁשֶ
יו ַחּיָ   , ָאסּור - ּבְ

ָנה אוֹ  ,ֵמת תְּ ּנִ ָנה לוֹ  ׁשֶ ַמתָּ ר ֶזה ֲהֵרי -  ּבְ   !"מּותָּ
  

ֵריּה  ַאָחא ַרב ָאַמר   : ִאיָקא ַרבּדְ  ּבְ
ָנה יּתְ ּנִ   . ַאֵחר ְיֵדי ַעל לוֹ  ׁשֶ

  
י ַרב ָאַמר   : ַאׁשִ

ְיָקא ָקָתֵני ַנִמי ּדַ ָנה" :ּדְ יתְּ ּנִ ָתָנּה ' :ָקָתֵני ְולֹא, "לוֹ  ׁשֶ ּנְ   . 'לוֹ  ׁשֶ
  
  
  

  רש"י
. כלומר כל זמן כי איתיה ברשותיה

שהוא של מדיר הוא דאסור דהכי 
   משמע ככרי כל זמן שהוא שלי:

. ועלויה או דלמא עליך א''ל
שויתיה לאותו ככר הקדש ואע''פ 

  ר:שנתנו לו במתנה אסו
. הא קמבעיא ליה האי דאמר אלא 

ככרי עליך אי אמרי' דכל זמן שהוא 
ברשותיה . דאי אתי לידיה מיניה 

  דיליה קאמר ליה:
. לאותו ולאפוקי דאי גנבה מיגנב

ככר ונתנה לו הגנב במתנה שאינו 
אסור בה הואיל והוא עצמו לא 
נתנה לו או דלמא אע''ג דאי גנבה 

   ליה מיגנב אסירה ליה:
. וקי דאי אזמניה עליהלא לאפ

למיכל מההוא ככר מעיקרא והדר 
א''ל ככרי עליך דהתם כיון 
דאזמניה עליה קנה חלקו כמה 
שהוא יכול לאכול הימנה ואינו 
יכול לאוסרה עליו דלאו כוליה 

  דנותן הוא אלא גם דמזומן:
. ה''ג קונם פרה שאגי הנאה לך

והכי משמע קונם יהו עליך שאר 
נה לך כלומר פרות שיש לי שאני מה

שאין לי פרה אחרת וזו שיש לי 
איני משאילך שזו לא רצה 
להשאילו והאחרות אסורות עליו 
בנדר או שאמר לו נכסי אסורין 
עליך אם יש לי פרה אחרת אלא זו 
ונמצא שיש לו פרה אחרת אסור 

   לישאל ליהנות:
. קונם קורדום שיש לי שאיני קנוי

כלומר שלא קניתי קורדום אחר 
י משאילך שאני צריך לו או וזה אינ

שאמר לו קונם נכסי יהו אסורים 
עלי אם יש לי קורדום אחר אלא זה 

   ונמצא שיש לו קורדום אחר:
. בעל הקורדום אסור בחייו אסור

ליהנות מנכסיו כל ימי חייו אי נמי 
בחייו דמדיר אסורין נכסיו על 

   המודר:
. המשאיל: או שנתנה לו במתנה מת

ה האי דקתני למודר אמר לן המור
מת לא קאי אסיפא כלל דהיכי מצי 
קתני אסיפא [דהא] קתני נכסי עלי 
מת או שנתנה לו במתנה הרי זה 
מותר מי מותר הרי אנפשיה קאמר 
אלא ארישא קתני אהשאילני פרתך 
שאם מת המדיר מותר בפרה או 
בנכסים של מדיר דהא אמר נכסי 
ומאחר שמת לאו נכסיה דידיה 

ניתנו לו במתנה  אינון והכא נמי אם
ואמר לן המורה דכס''ג שאני הנאה 
שאינו קנוי כינוי לשון בני אדם 
(שרי) דהכי היו נודרים בירושלים 
ובנדרים הלך אחר לשון בני אדם 
קתני שניתנו לו במתנה הרי זה 
מותר וקשיא לרבא דאמר אע''ג 

   דיהיב ליה במתנה אסור:
אמר לך רבא הכא במאי עסקינן 

. שבעל על ידי אחר כגון שניתנה לו
הפרה נתנו לאחר ואותו אחר נתנו 
לשואל ולהכי מותר שכבר הוציאה 
משאיל מרשותו כשנתנה לאחר 
אבל היכא דאמר ליה ככרי עליך 
ולא נתנה לו על ידי אחר הואיל ולא 
יצאת מרשותו קודם לכן אסור ולא 
דמי להיכא דאיגנבה מיניה משום 
דהיכא דאיגנבה מיניה הואיל ושלא 

תו דבעל הככר יצא מרשותו מדע
כעודה בידו דמי ואסור אבל היכא 
שנתנה לו במתנה על ידי אחר יצאת 

   מרשותו מדעתו:
. דמשמע שהוא ולא קתני שנתנה לו

  עצמו נתנו לו:
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ָעא יּה  ּבְ   : ַנְחָמן ַרבֵמ  ָרָבא ִמיּנֵ

קֹוָנמֹות ְמִעיָלה ֵיׁש    ? לֹא אוֹ , ּבְ
  

  : ֵליּה  ָאַמר
ֵניתּוָה    : ּתְ

ּנֹוְטִלי ָמקֹום" ָכר ָעֶליָה  ןׁשֶ יּפֹול -  ׂשָ ׁש  ֲהָנָאה תִּ   . "ַלֶהְקּדֵ
י :ְלֵמיְמָרא ׁש  ּכִ ׁש  ַמה, ֶהְקּדֵ ֶהן ֵיׁש  קֹוָנמֹות ַאף ְמִעיָלה ּבוֹ  ֵיׁש  ֶהְקּדֵ   . ְמִעיָלה ּבָ

  
ֵאי ַתּנָ    :ּכְ

ר קֹוָנם"" ּכָ ׁש  זוֹ  ּכִ ין -  ַוֲאָכָלּה ", ֶהְקּדֵ   , ָמַעל ֲחֵבירוֹ  ּוֵבין הּוא ּבֵ

ְדיֹון ָלּה  ֵיׁש  ְלִפיָכךְ     .ּפִ
ר" ּכָ ׁש  ָעַלי זוֹ  ּכִ    ,ָמַעל לֹא ֲחֵבירוֹ , ָמַעל הּוא -  ַוֲאָכָלּה  ,"ַלֶהְקּדֵ

ְדיֹון ָלּה  ֵאין ְלִפיָכךְ     ,ּפִ
ְבֵרי י ּדִ   . ֵמִאיר ַרּבִ

  : אֹוְמִרים ֲחָכִמיםוַ 

ין ךְ  ּבֵ ךְ  ּוֵבין ּכָ ֵאין ְלִפי, ָמַעל לֹא ּכָ קֹוָנמֹות ְמִעיָלה ׁשֶ   . "ּבְ
  
  
  
  
  

  רש"י
. היכא יש מעילה בקונמות

דאמר קונם ככר זה ואכלו מי 
הוי כהקדש מעליא דיש בו 

[תניתוה  מעילה ומעל או לא:
. נוטלין עליה שכרמקום] ש

ומודר היינו דאמר קונם ומדמי 
   ליה להקדש:

. שאמר קונם ככר זה הקדש
בלשון הקדש ובלשון קונם והוא 
הדין נמי לא אמרה אלא בלשון 

   קונם:
. שהרי בין הוא בין חבירו מעל

 הקדישה סתם אכולי עלמא:
. הואיל ויש בה מעילה יש לפיכך

בה פדיון ויצאה לחולין דהוי 
   דש:כשאר הק

. כיון דאמר אמר זו עלי הקדיש
עלי עליה דידיה שוויה הקדש 
והוא מעל אם אכל חייב 

   לשלומי:
. דלא אסרה אלא חבירו לא מעל

 על עצמו וגבי חבירו הוי כחולין:
. שהוא לפיכך אין לה פדיון

עצמו אין יכול לפדותה לעולם 
שהרי אמר עלי ולא על אחר 

   ואחר אין יכול למעול בה:
. בין אמר סתם בין כךבין כך ו

בין אמר עלי לא מעל בין הוא 
ובין חבירו אף על פי שאמר 
הקדש כיון דאמר נמי קונם 

  שאין מעילה בקונמות:
 



    """""ֵאין ֵּבין ַהּמּוָּדר"ֵאין ֵּבין ַהּמּוָּדר"ֵאין ֵּבין ַהּמּוָּדר"ֵאין ֵּבין ַהּמּוָּדר    ––––מסכת נדרים פרק ד' מסכת נדרים פרק ד' מסכת נדרים פרק ד' מסכת נדרים פרק ד' 

      
105

        לה, אלה, אלה, אלה, א .9
ֵריּה  ַאָחא ַרב ֵליּה  ָאַמר י ַרבלְ  ָאְוָיא ַרבּדְ  ּבְ   : ַאׁשִ

ִרי" ּכָ ָנה לוֹ  ְוְנָתָנּה " ָעֶליךָ  ּכִ ַמּתָ   ? ָמַעל ִמי, ּבְ
  

   !ֲעֵליּה  ֲאִסיָרא ָלא ָהא - נֹוֵתן ִלְמעֹול
ל ִלְמעֹול ָאַמר ָיכֹול - ְמַקּבֵ יָרא :ּדְ ֵעיִתי ֶהיּתֵ   . ֵעיִתיּבָ  לֹא ִאיּסּוָרא, ּבָ

  
ל: ֵליּה  ָאַמר ּיֹוִציא ָמַעל ְמַקּבֵ   . ִלְכׁשֶ

  
ל ּכָ ׁש  ְמעֹות ַהּמֹוִציא ׁשֶ ין ֶהְקּדֵ ָסבּור, ַלחּוּלִ ל ּכְ ין ׁשֶ   . מֹוֵעל - הּוא חּוּלִ

  .  מֹוֵעל - ֶזה ַאף
  
  
  

  רש"י
. אליבא דמאן דאמר יש מי מעל

   מעילה בקונמות קבעי:
 . דנותן:הא לא אסירא עליה

התירא ניחא לי דתיתיב לי 
. כלומר איסורא לא בעיתי

בלתיה ממך דבתורת היתר ק
   ולא בתורת איסור:

. וכסבור של חולין הן מעל
אעפ''כ הכי נמי אף זה המקבל 
אע''פ שסבור זה המקבל שהיתר 

  הוא כי אכלה מעל:
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ָנה   לה,ב             ִמׁשְ

רּוָמתוֹ  ֶאת ְוּתֹוֵרם רֹוָתיו תְּ    ,ְלַדְעּתוֹ  ּוַמַעׂשְ
י ָעָליו יבּוַמְקִר  י, ָזִבין ִקיּנֵ י, ָזבֹות ִקיּנֵ אֹות יֹוְלדֹות ִקיּנֵ מֹות ַחטָּ   . ַוֲאׁשָ

דוֹ וּ  דֹות ֲהָלכֹות ִמְדָרׁש  ְמַלּמְ ֶדּנוּ  לֹא ֲאָבל, ְוַאּגָ   . ִמְקָרא ְיַלּמְ
ד ֲאָבל ָניו ֶאת הּוא ְמַלּמֵ נֹוָתיו ְוֶאת ּבָ   . ִמְקָרא ּבְ

  

ָמָרא             ּגְ

ֲעָיא   : ְלהוּ  ִאיּבַ
ֲהֵני יָהנֵ  לּוֵחי, ּכָ יָדן ׁשְ    ?ָהווּ  ּדִ
לּוֵחי אוֹ  א ׁשְ ַמּיָ ׁשְ    ?ּדִ
  

ּה  ָנְפָקא ְלַמאי    ?ִמיּנָ
  

ר   . ֲהָנָאה ְלמּוּדָ
  

לּוֵחי :ָאְמַרּתְ  ִאי ׁשְ יָדן ּדִ י ָהא - ָהווּ  ּדִ   . ְוָאסּור ֵליּה  ְמַהּנֵ
לּוֵחי :ָאְמַרּתְ  ְוִאי א ׁשְ ַמּיָ ׁשְ ֵרי - ּדִ   . ׁשָ

  
  ? ַמאי

  
א    :ַמעׁשְ  ּתָ

ְתַנן    :ּדִ
י ָעָליו ַמְקִריב"   '. כו "ָזִבין ִקיּנֵ

לּוֵחי" :ָאְמַרּתְ  ִאי יָדן ׁשְ י ָקא -  "ּדִ    !ֵליּה  ְמַהּנֵ
  

נֹות ָעָליו ַמְקִריב: ִליְתֵני, ְוִליַטֲעִמיךְ    ! ָקְרּבָ
א ֵרי, ֶאלָּ ָרה ְמחּוּסְ אֵני ַכּפָ   . ׁשָ

י ָאַמרּדְ    : יֹוָחָנן ַרּבִ
ַעת ְצִריִכין לַהּכֹ  ֵרי חּוץ, ּדַ חּוּסְ ָרה ִמּמְ ּפָ   . ּכַ

   
  

ֲהֵרי ן ֵמִביא ָאָדם ׁשֶ ָניו ַעל ָקְרּבָ נֹוָתיו ְוַעל ּבָ ים ּבְ ַטּנִ   , ַהּקְ
ֱאַמר ּנֶ ב ּתֹוַרת אתזֹ ": ׁשֶ   , )לב, טו ויקרא( "ַהּזָ

ין דֹול ּבֵ ין ּגָ   . ָקָטן ּבֵ
  

א ה ֶאלָּ ילְ  ֵמַעּתָ    – )ז, יב ויקרא( 'וגו "תֶלֶד ַהּיֹ  ּתֹוַרת אתזֹ " ,יֹוָחָנן ַרּבִ
ין ה ּבֵ דֹוָלה ּוֵבין ְקַטּנָ    !?ּגְ

ה ת ְקַטּנָ   ?! ִהיא ֵליָדה ּבַ
ֵני ְוָהא יָבי ַרב ּתָ יּה  ּבֵ   : ַנְחָמן ַרבּדְ  ַקּמֵ

לֹׁש " ים ׁשָ ׁשֹות ָנׁשִ ּמְ מֹוךְ  ְמׁשַ   : ּבְ
ה    ,ְקַטּנָ

ֶרת    ,ּוְמעּוּבֶ
  . ּוֵמִניָקה

ה" א - " ְקַטּנָ ּמָ ר ׁשֶ ְתַעּבֵ   ! "ְוָתמּות תִּ
  

ין -  "ַהּיֹוֶלֶדת ּתֹוַרת אתזֹ " ַהִהיא ַחת ּבֵ ּקַ ין ּפִ   , ׁשֹוָטה ּבֵ
ן ּכֵ ן ֵמִביא ָאָדם ׁשֶ ּתוֹ  ַעל ָקְרּבָ   , ׁשֹוָטה ִאׁשְ

ִדְבֵרי י ּכְ   . ְיהּוָדה ַרּבִ
  

ַתְנָיא    :ּדְ
י"   : אֹוֵמר ְיהּוָדה ַרּבִ

ן ֵמִביא ָאָדם יר ָקְרּבַ ּתוֹ  ַעל ָעׁשִ   . ִאׁשְ
ל נֹות ְוּכָ יֶבת ָקְרּבָ ַחּיֶ   , ׁשֶ

ךְ  ּכָ   : ָלּה  ּכֹוֵתב ׁשֶ

  רש"י
  מתני'

. מפרש ותורם את תרומתו וכו'
   בגמרא:

. אם היה כהן [ומקריב עליו]
אותו שנדר שלא יהנה ממנו 
יכול להקריב עליו קיני זבין 

  ות וכו':וקיני זב

  
  גמ'

 . שמקריבין קרבנות:הני כהני
   . דבעלי קרבן:שלוחי דידן

. שליח לכפר הא קא מהני ליה
כפרתו ואיהו הדירו שלא יהנה 

   ממנו:
. מדקתני מקריב עליו קיני אלא

זבין וכו' ש''מ דשלוחי דשמיא 
נינהו: [וליטעמיך] אם כן 
דשלוחי דשמיא נינהו ליתני 
 סתם מקריב עליו קרבנות אלא
מדלא קתני אלא קיני זבין וכו' 
ש''מ דשלוחי דידן נינהו 
ודקשיא לן הא קמהני ליה תריץ 
לא קמהני ליה דבמחוסרי כפרה 

   שאני כי הני דמתני':
. דא''ר יוחנן הכל צריכין דעת

כל הקרבנות צריכין שיהו 
מקריבים בעלים חוץ ממחוסרי 

   וכו':
. על בניו ועל בנותיו הקטנים

דכתיב  כשהן מחוסרי כפרה
זאת תורת הזב וגו' ונשים 
שמביא קרבן עליהן אע''פ שאין 
להם דעת הם הכי נמי גדולים 
אין צריכין להביא כפרתן לדעתן 
הלכך הואיל ומקריב עליו שלא 
לדעתו לא מהני ליה דהא לא 

   ידע ומותר:
. דמפיק אלא מעתה לר' יוחנן

מזאת תורת הזב בין גדול בין 
י קטן הכא נמי מצי למימר מהא

   קרא נמי:
. ודאי שמא תתעבר ותמות

   אלמא לאו בת לידה היא:
. ההוא זאת אמר לך רבי יוחנן

תורת היולדת לא מרבי לה 
לקטנה אלא בגדולה מיירי וקא 

   מרבה אפילו יולדת שוטה:
שכן אדם מביא קרבן עשיר 

. אדם אפילו על אשתו שוטה
מביא קרבן עשיר על אשתו בין 
 פקחת בין שוטה ולא אמרינן
דאע''פ שנשאת לעשיר עניה היא 
דמה שקנתה אשה קנה בעלה 
אלא כל הקרבנות שחייבת 

   מביא עליה:
. שבך כתב לה ואחריות כו'

דהכי משמע אחריותא עלי וכי 
היכי דהאי מביא קרבן על 
אשתו יולדת אפילו שוטה כך כל 
מחוסרי כפרה אין צריכין דעת 

 ולעולם שלוחי דידן נינהו:
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ִאית, ְוַאֲחָריּות ָנא ַקְדַמת ִמן ָעַלי ֵליךְ  ּדְ   .  "ּדְ
  

יִמי ַרב ְמִתיב   לו,א ר ׁשִ א ּבַ   : ַאּבָ
ם ָעָליו ִיְזרֹוק -  ֵהןּכֹ ָהָיה ִאם" אתוֹ  ּדַ מוֹ  ְוַדם ַחטָּ   ! "ֲאׁשָ
  

אתוֹ  ַדם ל ַחּטָ מוֹ ֲא  ְוַדם ְמצֹוָרע ׁשֶ ל ׁשָ   . ְמצֹוָרע ׁשֶ
ְכִתיב ְהֶיה אתזֹ " :ּדִ צָרע ּתֹוַרת ּתִ ין - )ב, יד ויקרא( "ַהּמְ דֹול ּבֵ   .ָקָטן ּוֵבין ּגָ

  
ַנן    :ּתְ

לוּ  ֲהִניםַהּכֹ" יּגְ ּפִ ׁש  ׁשֶ ְקּדָ ּמִ   , ּבַ
יִבין – ְמִזיִדין   . (גיטין נד:) "ַחּיָ

טּוִרין -  ׁשֹוְגִגין ָהא   , ּפְ
א יּגּוָלן ֶאלָּ ּפִ   . יּגּולּפִ  ׁשֶ

ָלָמא ָאְמַרּתְ  ִאי ׁשְ לּוֵחי :ּבִ א ׁשְ ַמּיָ ׁשְ יּגּוָלן ַהְיינוּ  ָהווּ  ּדִ ּפִ יּגּול ׁשֶ   . ּפִ
א לּוֵחי :ָאְמַרּתְ  ִאי ֶאלָּ יָדן ׁשְ אי -  ָהווּ  ּדִ יּגּוָלן ַאּמַ יּגּול ּפִ   ? ּפִ

ִליָחא: ֵליּה  ֵליָמא יִתיךְ  ׁשְ ּוֵ   ! ְלַעּוּוֵתי ְולֹא ְלַתּקּוֵני ׁשַ
  

אֵני: ִריָאְמ  י ׁשָ ּבֵ יּגּול ּגַ   , ּפִ
ב לֹא" :ְקָרא ָאַמרּדְ  ל - )יח, ז ויקרא( "לוֹ  ֵיָחׁשֵ   . ָמקֹום ִמּכָ
  
  
  

  רש"י
   . המדיר:אם היה כהן

יזרוק עליו דם חטאתו ודם 
. קתני סתם דמשמע כל אשמו

חטאות ואשמות ואע''ג דלא 
מחוסרי כפרה נינהו: לא לעולם 
שלוחי דידן נינהו ומאי דם 
חטאתו ודם אשמו דקתני 
חטאתו של מצורע כו'. דהיינו 
 מחוסרי כפרה וכו' וה''ה לגדול:

. לשלם קרבן מזידין חייבין
   לבעלים:

. שליח ולא יתיךלתקוני שו
   לעוותי:

. לעולם שלוחי דידן נינהו אמרי
   ולהכי פיגולו פיגול:

. פיגול יהיה מכל לא יחשב לו
 מקום:
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        לו, אלו, אלו, אלו, א .11
   :ּגּוָפא
י ָאַמר   : יֹוָחָנן ַרּבִ

ַעת ְצִריִכין לַהּכֹ  ר חּוץ ּדַ חּוּסַ ָרה ִמּמְ ּפָ   , ּכַ
ֲהֵרי ן ֵמִביא ָאָדם ׁשֶ ָניו ַעל ָקְרּבָ נֹוָת  ְוַעל ּבָ ים יוּבְ ַטּנִ   . ַהּקְ

  
א ה ֶאלָּ את ָאָדם ָיִביא ,ֵמַעּתָ   , ֲחֵבירוֹ  ַעל ֵחֶלב ַחּטַ
ן ּכֵ ּתוֹ  ַעל ֵמִביא ָאָדם ׁשֶ יכְּ  ׁשֹוָטה ִאׁשְ   . ְיהּוָדה ַרּבִ

ה ּמָ י ָאַמר ַאלָּ   : ֶאְלָעָזר ַרּבִ
  !כלום עשה לא - חבירו על חלב חטאת הפריש

  
  "?!שוטה אשתו"

   ?דמי היכי
   !היא קרבן בת לאו -  שוטה אכשהי דאכלה אי

   – ונשתטית פקחת כשהיא דאכלה ואי
   :יוחנן רבי אמר אבהו ביר אמר ירמיה רבימר א הא

   ,פסול – ונשתפה וחזר ונשתטה קרבן והפריש חלב אכל
   !ידחה ונדחה הואיל

  
   ,חבירו על פסח אדם יביא ,מעתה אלא
   .הקטנים בנותיו ועל בניו על מביא אדם שכן

   :אלעזר ביר אמר אלמה
   !כלום עשה לא -  חבירו על פסח הפריש

  
   :זירא רבי אמר

   .דאורייתא לאו "אבות לבית שה" )ג-יב שמות(
  

   ?וממאי
  

   :מדתנן
   ",לירושלים ראשון מכם שיעלה מי על הפסח את שוחט הריני" :לבניו האומר"

   .חים פט.)(פס "עמו אחיו את ומזכה ,בחלקו זכה - ורובו ראשו ראשון שהכניס כיון
   ?!להו ומזכי ,קאי בישרא על -  דאורייתא "לבית שה" :אמרת ואי

   ?אבוהון להון דאמר להו למה :אלא
   .במצות לזרזן כדי

  
   :הכי נמי תניא

   ,לבנים בנות וקדמו היה מעשה"
   ."שפלים ובנים זריזות בנות ונמצאו

  

  רש"י
. יביא אדם אפי' אלא מעתה

חטאת חלב על חבירו שכן מביא 
קרבן על אשתו שוטה דמשמע 
כל קרבנות שהוא חייבת אפי' 
אם אכלה חלב: ומתרץ רבי 

י דמי יוחנן אשתו שוטה היכ
שתהא מחויבת קרבן אי דאכלה 

   כו':
. הקרבן דהואיל ונדחה פסול

כשנשתטית דלאו בת קרבן היא 
ידחה התם נמי גבי אשה הואיל 
ונדחית בשעת אכילה נדחית 
מהכל ואין אדם מביא קרבן 
חלב על אשתו שוטה וליכא 
למירמא מהכא וכי קאמינא 
דלר' יהודה הא דמביא קרבן על 

או יולדת  אשתו שוטה כגון זבה
   או מצורעת:

. וקפריך תו יביא אדם כו'
אלמה אמר ר' אלעזר הפריש 

   פסח על חבירו שלא מדעתו כו':
. אמר רבי זירא שה לבית אבות

דמשמע אדם מביא פסח ושוחט 
   על בניו ועל בנותיו הקטנים:

. להכי לאו דאורייתא הוא
הפריש פסח על חבירו לא עשה 

   ולא כלום:
יתא הוא . דלאו דאוריוממאי

   מדתנן וכו':
. ואי אמרת שה לבית אבות

דאדם שוחט על בניו הקטנים 
   דאורייתא:

. על בישרא קאי ומזכי להו
כלומר היאך יכול זה לזכות את 
אחיו מאחר שנשחט והא תנן 
(פסחים פט.) נמנין ומושכין 
ידיהן עד שישחט אלא אזמוני 
להו לאחר שחיטה לאו 
דאורייתא והך משנה משמע 

   קטנים מיירי: דבבניו
. הואיל ולאו דאורייתא אלא

הוא למה ליה לאבוהון למימר 
הריני שוחט את הפסח על מי 
שיעלה מכם לירושלים כדי 

   לזרזן במצות:
. כדי לזרזן קאמר תניא גמי הכי

מדקאמר בנים שפ לים ולא 
קאמר ובנים לא יצאו ידי חובתן 
מכלל דלא מחייבי מדאורייתא 

 אלא לזרזן קאמר:
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        בבבב    לו,לו,לו,לו, .12
רּומֹוָתיו ֶאת ְוּתֹוֵרם רֹוָתיו[ תְּ   ].ְעּתֹו"ְלַד  ּוַמַעׂשְ

  
ֲעָיא   לו,ב    :ְלהוּ  ִאיּבַ

ּלוֹ ִמ  ַהּתֹוֵרם ל ַעל ׁשֶ ְעּתוֹ  ָצִריךְ , ֲחֵבירוֹ  ׁשֶ   , ּדַ
  ? לֹא אוֹ 
  

יָון :ָאְמִריַנן ִמי ַעת ָצִריךְ  לֹא -  לוֹ  הּוא ְזכּותּדִ  ּכֵ   , ּדַ
ְלָמא אוֹ     :ּדִ

יֵליּה  ִמְצָוה    ?ְלִמיַעְבֵדיּה  ֵליּה  ְוִניָחא, ִהיא ּדִ
  

א ַמ  ּתָ    :עׁשְ
רּומֹוָתיו ֶאת ּתֹוֵרם" רֹוָתיו ְוֶאת תְּ   . "ְלַדְעּתוֹ  – ַמַעׂשְ

ַמאי   ?ָעְסִקיַנן ּבְ
ַעל ִמן :ִאיֵליָמא ִרי ּבַ ל ַעל ַהּכְ ַעל ׁשֶ ִרי ּבַ   , ַהּכְ
ַמאן ּוְלַדְעּתוֹ     ?ּדְ
יֵליּה  ְלַדְעּתוֹ  :ִאיֵליָמא ְווֵיּה  ַמאן - ּדִ ִליַח  ׁשַ   ? ׁשָ

א ַב  ְלַדְעּתוֹ  :ֶאלָּ ִרי לַע ּדְ י ָהא, ַהּכְ ָקָעֵביד ֵליּה  ָקְמַהּנֵ ִליחּוֵתיּה  ּדְ   ! ׁשְ
  

א ּלוֹ  ֶאלָּ ֶ ל ַעל ִמׁשּ ַעל ׁשֶ ּבַ
ִרי 1   . ַהּכְ

ַמאן ּוְלַדְעּתוֹ     ?ּדְ
ַב  ְלַדְעּתוֹ  ִאיֵליָמא ִרי ַעלּדְ י ָהא -  ַהּכְ    !ֵליּה  ָקְמַהּנֵ

א יּה  ,ָלאו :ֶאלָּ יּה  ְלַדְעּתֵ ַנְפׁשֵ ּלוֹ  ,ּדְ ֶ ל ַעל םּתֹוֵר  ּוִמׁשּ   . ֲחֵבירוֹ  ׁשֶ
ַעת ָצִריךְ  :ָאְמַרּתְ  ְוִאי י ָהא -  ּדַ   ! ֵליּה  ָקְמַהּנֵ

א ַעת ָצִריךְ  ֵאין ,ָלאו :ֶאלָּ   . ּדַ
  

ל ,ְלעֹוָלם ֶ ַעל ִמׁשּ ִרי ּבַ ַעל ַעל ַהּכְ ִרי ּבַ   , ַהּכְ
ְדָאַמר אֹוֵמר: ָרָבא ּכִ ל" :ּבְ   ", ְוִיְתרֹום אָיבֹ  ִלְתרֹום ָהרֹוֶצה ּכָ

אֹוֵמר ,יַנִמ  ָהָכא   .  ּבְ
  

                                                             
1
  הגהות הב"ח 

  ירש"
כיון דזכות הוא לו שמרויח 
שתורם עליו משלו ולא צריך 

. ליתן לו כלום: לא צריך דעת
   שזכין לאדם שלא בפניו:

. כיון דמצוה דיליה או דלמא
היא דבעל הכרי ניחא ליה 
למיעבדיה שיקיים הוא את 

   המצוה לפיכן. צריך שיודיעו:
. משל בעל הכרי על בעל אילימא

   הכרי:
. לדעתו אילימא לדעתיה דיליה

של תורם שלא הודיעו לבעל 
   הכרי שהוא תורם עליו:

. הא קיימא לן מאן שוייה שליח
מה אתם לדעתכם אף שלוחכם 

   לדעתכם:
הא קא מהני ליה דעבד 

   . ואיהו הדירו:שליחותיה
. האי שתורם הא קא מהני ליה

   עליו:
. אלא לאו לדעתיה דנפשיה

שלא הודיע לבעל הכרי שהוא 
   רוצה לתרום עליו:

וא''א צריך דעת הא קמהני 
. כיון שתורם עליו בידיעתו ליה

   הא קמהני ליה:
. ולהכי אלא לאו אין צריך דעת

תורם עליו דכיון שתורם עליו 
   שלא מדעתו לא מהני ליה כלל:

. מיירי לעולם משל בעל הכרי
ולדעתו דבעל הכרי ודקאמרת 
הא קמהני ליה דעביד 

   שליחותיה ותרים:
תרום יבא ל הבאומר כל הרוצ

. דכיון דלא שויה שליח ויתרום
ממש טפי מאחריני ואחריני נמי 
יכולין לתרום כמותו לא מהני 
ליה כלל דאי לא תרים ליה האי 
תרים ליה איניש אחרינא 
ומהכא ליכא למשמע מינה 

  כלל:
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        לו, בלו, בלו, בלו, ב .13
ָעא יּה  ּבְ י ִמיּנֵ יֵמ  ִיְרְמָיה ַרּבִ   : ֵזיָרא ַרּבִ

ּלוֹ  ַהּתֹוֵרם ל ַעל ִמׁשֶ ל ֲהָנָאה טֹוַבת, ֲחֵבירוֹ  ׁשֶ   ? ִמי ׁשֶ
  

יֵרי ָלאו ִאי :ָאְמִריַנן ִמי ָהֵאיךְ  ּפֵ ָנא ִמי, ּדְ ּקְ ְרָיא ִמּתַ    ?!ַההּוא ּכַ
ְלָמא אוֹ     :ּדִ
ְרָיא ָלאו ִאי יֵרי ָהְוָיין לֹא, ַההּואּדְ  ּכַ ָהֵדין ּפֵ רּוָמה ּדְ   ?ּתְ
  

   :ֵליּה  ָאַמר
ל ֵאת" :ְקָרא ָאַמר בּוַאת ּכָ ה... ַזְרֶעךָ  ּתְ   .כה) – כב, יד דברים( 1"ְוָנַתּתָ

  
  : ֵאיִתיֵביּה 

רּומֹוָתיו ֶאת ּתֹוֵרם" רֹוָתיו ְוֶאת תְּ   . "ְלַדְעּתוֹ  ַמַעׂשְ
ַב  ֲהָנָאה טֹוַבת :ָאְמַרּתְ  ְוִאי ִרי ַעלּדְ י ָקא ָהא, ַהּכְ   ! ֵליּה  ְמַהּנֵ

א ַמע ֶאלָּ ּה  ׁשְ יֵליּה  ֲהָנָאה טֹוַבת :ִמיּנָ   . ּדִ
  

   ,לֹא :ָאְמִרי
ל ֶ ַעל ִמׁשּ ִרי ּבַ ל ַעל ַהּכְ ַעל ׁשֶ ִרי ּבַ   , ַהּכְ

ִרי ַעלּדַב  ּוְלַדְעּתוֹ    , ַהּכְ
אֹוֵמר ל" :ּבְ   ". ְוִיְתרֹום אָיבֹ  ִלְתרֹום ָהרֹוֶצה ּכָ

  
א    :ַמעׁשְ  ּתָ

י ָאַמרּדְ  הוּ  ַרּבִ י ָאַמר ַאּבָ   : יֹוָחָנן ַרּבִ
יׁש  ְקּדִ   , חֹוֶמׁש  מֹוִסיף - ַהּמַ
ר ּפֵ ה -  ּוִמְתּכַ מּוָרה עֹוׂשֶ   . ּתְ
ּלוֹ  ְוַהּתֹוֵרם ֶ ֵאינוֹ  ַעל ִמׁשּ ּלוֹ  ׁשֶ ּלוֹ  ֲהָנָאה טֹוַבת -  ׁשֶ   .ׁשֶ

  
  
  

                                                             
1
ר )כב(   ֵ ר ַעׂשּ ֵ ַעׂשּ ל ֵאת ּתְ בּוַאת ּכָ ֶדה ַהּיֵֹצא ַזְרֶעךָ  ּתְ ָ ָנה ַהׂשּ ָנה ׁשָ קֹום ֱאלֶֹהיךָ  ְיהָוה ִלְפֵני ְוָאַכְלּתָ  )כג(: ׁשָ ּמָ ר ּבַ ן ִיְבַחר ֲאׁשֶ ּכֵ מוֹ  ְלׁשַ ם ׁשְ ר ׁשָ ָגְנךָ  ַמְעׂשַ ךָ  ּדְ ירֹׁשְ  ּתִ

ָקְרךָ  ּוְבכֹרֹת ְוִיְצָהֶרךָ  ְלַמד ְלַמַען ְוצֹאֶנךָ  ּבְ ל ֱאלֶֹהיךָ  ְיהָוה ֶאת ְלִיְרָאה ּתִ ִמים ּכָ ה ְוִכי )כד(: ַהּיָ ךָ  ִיְרּבֶ ֶרךְ  ִמּמְ י ַהּדֶ ֵאתוֹ  תּוַכל לֹא ּכִ י ׂשְ ךָ  ִיְרַחק ּכִ קֹום ִמּמְ ר ַהּמָ  ִיְבַחר ֲאׁשֶ
מוֹ  ָלׂשּום ֱאלֶֹהיךָ  ְיהָוה ם ׁשְ י ׁשָ ה )כה(: ֱאלֶֹהיךָ  ְיהָוה ְיָבֶרְכךָ  כִּ ֶסף ְוָנַתּתָ ּכָ ֶסף ְוַצְרּתָ  ּבַ ָיְדךָ  ַהּכֶ קֹום ֶאל ְוָהַלְכּתָ  ּבְ ר ַהּמָ   ּבוֹ  לֶֹהיךָ ֱא  ְיהָוה ִיְבַחר ֲאׁשֶ

  רש"י
. אותה טובת הנאה משל מי

פרוטה שיכול לקבל מישראל 
אחר כדי ליתנה לבן בתו כהן 

   היא:משל מי 
. דתורם לא אי לאו פירי דהאי

מתקן כריא דההוא ותיהוי 
   אותה פרוטה דתורם:

. וכו'. ודבעל הכרי או דלמא לא 
   הוי טובת הנאה:

. את כל תבואת זרעך ונתת ונו'
שמע מינה דבעל הכרי היא 
טובת הנאה מדכתיב זרעך 

   ונתת:
תורם את תרומותיו ומעשרותיו 

. של תורם וקס''ד דמשלו לדעתו
על של בעל הכרי הא קא מהני 

   ליה דשקיל טובת הנאה:
. מדתורם לו שמע מינה אלא

 דטובת הנאה של תורם היא:
. לעולם מהא ליכא אמרי

למשמע מיניה טובת הנאה של 
מי דהכא לא מיירי אלא בשל 
בעל הכרי ולדעתו דבעל הכרי 
ולהכי טובת הנאה שלו ואפילו 
הכי לא קא מהני ליה: באומר 

ו': כדאוקימנא כל הרוצה ב
   לעיל:

. שפודה את הקדשו המקדיש
מוסיף חומש ולא אדם אחר 
כדכתיב ואם המקדיש יגאל את 

   ביתו (ויקרא כז):
. המפריש ומתבפר עושה תמורה

קרבן לפטור חובתו של חבירו 
המתכפר עושה תמורה באותו 
קרבן דהשתא הוי דידיה ולא 
המפרישו דמאחר שהפריש 

   לצורכו קנאו המתכפר:
. תורם וכו' טובת הנאה שלווה

  של תורם:
 



    """""ֵאין ֵּבין ַהּמּוָּדר"ֵאין ֵּבין ַהּמּוָּדר"ֵאין ֵּבין ַהּמּוָּדר"ֵאין ֵּבין ַהּמּוָּדר    ––––מסכת נדרים פרק ד' מסכת נדרים פרק ד' מסכת נדרים פרק ד' מסכת נדרים פרק ד' 
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        לז, בלז, בלז, בלז, ב    ––––    לו, בלו, בלו, בלו, ב .14
ר[ דוֹ ְמ ] ֵמֲחֵבירֹו: ... ֲהָנָאה "ַהּמּוּדָ דֹות ֲהָלכֹות ִמְדָרׁש  ַלּמְ ֶדּנוּ  לֹא ֲאָבל ְוַאּגָ   . "ִמְקָרא ְיַלּמְ
  
ֶדּנוּ  לֹא" ַטֲעָמא ַמאי "ִמְקָרא"    ?"ְיַלּמְ
  

ּום י ִמׁשּ ָקְמַהּנֵ   .ֵליּה  ּדְ
  
י ַנִמי "ִמְדָרׁש "   ! ֵליּה  ָקְמַהּנֵ
  

מּוֵאל ָאַמר   : ׁשְ
ָמקֹום ּנֹוְטִלין ּבְ ָכר ׁשֶ ְקָרא ַעל ׂשָ ָכר נֹוְטִלין ֵאיןוְ  ,ַהּמִ ְדָרׁש  ַעל ׂשָ   .ַהּמִ

  
ְסָקא ַמאי   ?  ּפָ

  
ַמע ָקא ָהא   לז,א    :ָלן ַמׁשְ

ָמקֹום ֲאִפיּלוּ ּדַ  ּנֹוְטִלין ּבְ ָכר ׁשֶ ְקָרא ַעל, ׂשָ ֵרי ַהּמִ ַקל ׁשָ   , ְלִמׁשְ
ְדָרׁש  ַעל ֵרי ָלא - ַהּמִ ַקל ׁשָ   . ְלִמׁשְ

  
ָנא ַמאי    ?לֹאּדְ  ִמְדָרׁש  ׁשְ

ְכִתיב ה ִתיְואֹ " :ּדִ ֵעת' ה ִצּוָ ד ַהִהיא ּבָ   ,)יד, ד דברים( "ֶאְתֶכם ְלַלּמֵ
י ְרֵאה" :ּוְכִתיב ְדּתִ ים ֶאְתֶכם ִלּמַ ִטים ֻחּקִ ּפָ ר ּוִמׁשְ ֲאׁשֶ ִני ּכַ   , )ה, ד דברים( "'ה ִצּוַ

ם ֲאִני ָמה ִחּנָ ם ַאף ּבְ ם ַנִמי ַאּתֶ ִחּנָ   . ּבְ
ם ַנִמי ִמְקָרא ִחּנָ   ! ּבְ

  
  : ָאַמר ַרב

ַכר   .יּמּורׁשִ  ׂשְ
  
יוְ    : ָאַמר יֹוָחָנן ַרּבִ

ַכר יּסּוק ׂשְ   . ְטָעִמים ּפִ
  

ַנן    :ּתְ
ֶדּנוּ  לֹא"   . "ִמְקָרא ְיַלּמְ

ָלָמא ׁשְ ָאַמר ְלַמאן ּבִ ַכר" :ּדְ יּסּוק ׂשְ ֶדּנוּ  לֹא" ַהְיינוּ  - "ְטָעִמים ּפִ   , "ְיַלּמְ
א ָאַמר ְלַמאן ֶאלָּ ַכר" :ּדְ יּמּור ׂשְ דֹול -  "ׁשִ ר ּגָ    ?!הּוא יּמּורׁשִ  ּבַ

  
ָקָטן   . ָקָתֵני ּבְ

  
ָקָטן ִאי   , ּבְ

ד ֲאָבל": ֵסיָפא ֵאיָמא ָניו ֶאת ְמַלּמֵ ר ָקָטן, "ִמְקָרא ּבָ ִנים ּבַ   ?! הּוא ּבָ
  

ָרא ַחּסּוֵרי    :ָקָתֵני ְוָהִכי ִמַחּסְ
ֶדּנוּ  לֹא" ָקָטן ִמְקָרא ְיַלּמְ   , ּבְ

דֹול ָהָיה ִאם דוֹ  ּגָ   . "ָראִמְק  ָבָניוּולְ  לוֹ  ְמַלּמְ
  

  : ֵמיִתיֵבי
ינֹוקֹות" ה קֹוִרין לֹא תִּ ִחיּלָ תְּ ת ּבַ ּבָ ׁשַ   , ּבְ

א ִראׁשֹון ׁשֹוִנין ֶאּלָ   . "ּבְ
ָלָמא ׁשְ ָאַמר ְלַמאן ּבִ ַכר" :ּדְ יּסּוק ׂשְ ה קֹוִרין ֵאין"ּדְ  ַהְיינוּ  "ְטָעִמים ּפִ ִחיּלָ תְּ ת ּבַ ּבָ ׁשַ   ,ּבְ

א ָאַמר ְלַמאן ֶאלָּ ַכר" :ּדְ יּמּור ׂשְ אי - " ׁשִ ה קֹוִרין ֵאין" ַאּמַ ִחיּלָ תְּ ת ּבַ ּבָ ׁשַ    ?"ּבְ
אי ִראׁשֹון ׁשֹוִנין" ְוַאּמַ א ָהא? "ּבְ ַכר ִאיּכָ יּמּור ׂשְ ת ׁשִ ּבָ   ! ׁשַ

  
ַכר ,ְוִליַטֲעִמיךְ  יּסּוק ׂשְ ת ּפִ ּבָ ׁשַ ָרא ְוַהְבָלָעה, ִהיא ַהְבָלָעה? ָאסּור ִמי ּבְ ֵרי ִמיׁשְ     ,ׁשָ

ַתְנָיא    :ּדְ
ֹוֵכר"    :ַהּפֹוֵעל תֶא  ַהׂשּ

מֹור ינֹוק ֶאת ִלׁשְ   , ַהתִּ
מֹור ָרה ֶאת ִלׁשְ   , ַהּפָ

  רש"י
שנוטלין שכר על לימוד המקרא 

. ולהכי לא ילמדנו מקרא וכו'
בחנם לזה דקמהני ליה השכר 
שהיה לו ליתן אבל מלמדו 
הלכות בחנם דלא קא מהני ליה 

   כלל:
. דבמנהגא תליא מאי פסקא

מילתא ולאו איסורא איכא אפי' 
למשקל שכר של המקרא תריץ 

אי לאו שפיר עבד דשקל לא וד
  כלל:

. מתני' דאפי' והא קא משמע לן
במקום שנוטלין שכר וכו'. ולהכי 
לא ילמדנו מקרא דהואיל ושרי 
למשקל שכר אם מלמדו בחנם 
מהני ליה מן השכר שהיה לו 

   ליתן:
. מאי טעמא התירו רב אמר

למשקל שכר מן המקרא מפני 
שאין נוטלין שכר אלא על שכר 

תינוקות שימור שמשמרין ה
שאין מניחין אותן לצאת ולעסוק 
בדברים בטלים ולא שכר לימוד 
המקרא וקטנים דצריכין שימור 
למדין מקרא ולא גדולים ולהכי 
לא ילמדנו מקרא לקטנים בחנם 
דהואיל ושרי למשקל עלייהו 
שכר קמהני השכר שהיה לו ליתן 
אבל מלמדו מדרש דקטנים אין 
לומדים מדרש אלא לגדולים 

לית להו שכר שימור  וגדולים
   ולא קמהני להו כלל ולהכי שרי:

ורבי יוחנן אומר שכר פיסוק 
. שקיל מנייהו שמלמדם טעמים

ניקוד וטעמים וההוא שכר מצי 
למשקל ופיסוק טעמים אינו 
אלא במקרא ולהכי לא ילמדנו 

   מקרא:
. (משום דקא מהני ליה בקטן

שמניח לו את השכר) תריץ מתני' 
קרא בקטן דקתני לא ילמדנו מ

משום דקא מהני ליה שמניח לו 
   את השכר שהיה לו ליתן:

והכי קתני לא ילמדנו מקרא 
. בחנם משום דקא מהני לקטן

ליה שכר השימור אבל אם היה 
גדול מלמדו לו ולבניו מקרא 
גדול משום דאיהו לא צריך 
שימור ולא קמהני ליה ולבניו 
נמי הואיל ואביהן עמהם הוא 

   מור:משמרם וליכא שכר שי
. אין לא קורין בתחילה בשבת

מתחילין ללמדם בתחילה בשבת 
בדבר שלא למדו מעולם אבל 
שונין בראשון כלומר בדבר 
שלמדוהו כבר פעם ראשונה 
לומדים אותן פעם שניה בשבת 
ולהכי קתני בראשון דרבותא 
קמ''ל אע''פ שלא למדוהו 
   התינוקות אלא פעם אחת שונין:

בשלמא למאן דיאמר שכר 
   . שרי למשקל:וק טעמיםפיס

הייינו דאין קורן בתחילה 
. דהואיל ומעולם לא למדו בשבת

דבר זה אלא עכשיו אינו מלמדו 
אלא בשכר ואתי למשקל שכר 
בשבת אבל שונין דעביד ליה בלא 

   שכר:
. אפילו אמאי שונין בראשון

שונין לא דהא איכא שכר שימור 
   דשבת ואתי למשקל שכר בשבת:

ני ומישרי . כדקתהבלעה היא
   שרי:

. שנותן דתניא השוכר את הפועל
  לי שכרו של כל יום:

 



                                                                                         ְסדּוָרה ְּגָמָרא
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מֹור ָרִעים ֶאת ִלׁשְ    – ַהּזְ
ַכר לוֹ  נֹוְתִנין ֵאין ת ׂשְ ּבָ   , ׁשַ

יב ֵאינוֹ  - ָאְבדוּ  ִאם^ ,ְלִפיָכךְ    לז,ב ַאֲחָריּוָתן ַחּיָ   . ּבְ
ִכיר ָהָיה ְוִאם ת ׂשְ ּבָ ִכיר, ׁשַ ִכיר, חֶֹדׁש  ׂשְ נָ  ׂשְ ִכיר, הׁשָ בּוַע  ׂשְ ַכר לוֹ  נֹוֵתן ׁשָ ת ׂשָ ּבָ ׁשַ   , ּבְ

יב - ָאְבדוּ  ִאם ,ּוְלִפיָכךְ  ַאֲחָריּוָתן ַחּיָ    !"ּבְ
  

א י ,ֶאלָּ ת ַגּבֵ ּבָ   ,ׁשַ
ה קֹוְרִאין ֵאין" ְדּ  ַטְעָמא ַהְיינוּ   ִחיּלָ תְּ ּום ,"ּבַ ִיְפנוּ  ִמׁשּ ָינּוֵקי ַאָבַהְתהֹון ּדְ ָתא ְלִמְצָוָתא ּדְ ּבְ ׁשַ   . ּדְ

  
ֵעית    :ֵאיָמא ְוִאיּבָ

ּום ָתא ִמׁשּ ּבְ ְבׁשַ ִתין ָאְכִלין ּדִ יר ְוׁשָ   . ָעְלָמא ֲעֵליהֹון ְוַיּקִ
  

ְדָאַמר מּוֵאל ּכִ   : ׁשְ
יּנּוי ת - ֶוֶסת ׁשִ ִחיּלַ   . ֵמַעִיים חֹוִלי ּתְ

  
  

ָאַמר ּוְלַמאן ַכר" :ּדְ יּסּוק ׂשְ ַכר" ָאַמר לֹא ַטְעָמא ַמאי - " ְטָעִמים ּפִ יּמוּ  ׂשְ   ? "רׁשִ
  

נֹות :ָקָסַבר ְעָיין ָקא ִמי ּבָ יּמּור ּבָ   ? ׁשִ
  
  

ָאַמר ּוְלַמאן ַכר" :ּדְ יּמּור ׂשְ ַכר" :ָאַמר לֹא ַטְעָמא ַמאי - "ׁשִ יּסּוק ׂשְ   ? "ְטָעִמים ּפִ
  

יּסּוק1 :ָקָסַבר אֹוַרְייָתא ְטָעִמים ּפִ   . הּוא ּדְ
  
י ָאַמרּדְ  ר ִאיָקא ַרּבִ   : ַרב ָאַמר ֲחַנְנֵאל ַרב ָאַמר ָאִבין ּבַ

ְכִתיב ַמאי ְקְראוּ " :ּדִ ֶפר ַוּיִ תֹוַרת ַבּסֵ ֶכל ְוׂשֹום ָרׁש ְמפֹ  ָהֱאלִֹהים ּבְ ִבינוּ  ׂשֶ ְקָרא ַוּיָ ּמִ    ?)ח, ח נחמיה( "ּבַ
ְקְראוּ " ֶפר ַוּיִ תֹוַרת ַבּסֵ   , ִמְקָרא ֶזה - "ָהֱאלִֹהים ּבְ
ְרּגּום ֶזה - "ָרׁש ְמפֹ "   , ּתַ
ֶכל ְוׂשֹום" סּוִקיםַה  ֵאּלוּ  -  "ׂשֶ   . ּפְ
ִבינוּ " ְקָרא ַוּיָ ּמִ יּסּוק ֶזה - "ּבַ   . ְטָעִמים ּפִ
   .המסורות אלו - לה ואמרי     

  
  
  
  

                                                             
1
ַכר(((( מהדורת הדפוס:   ַכרׂשְ ַכרׂשְ ַכרׂשְ   ))))ׂשְ

  רש"י
 . מטומאה:לשמור את התינוק

. לצורך לשמור את הזרעים
  העומר:

   . בשבת:אם אבדו
. הואיל אינו חייב באחריותן
   ואינו שכיר ביום שבת:
. שנותנים אם היה שכיר שבת

לו ז' פשיטים שכרו לשבוע 
בת פשוט אע''פ שמגיע ליום ש

אחד כיון דכל יום שבת נבלע עם 
שכירות שאר השבוע זו היא 
הבלעה ששכר שבת מבליע בתוך 
ימי השבוע נותנין שכר שבת 

   דהבלעה שרי:
. בשבת חייב אם אבדו

באחריותן דהא נותנין לו שכר 
   השבת:

. דקתני לא קורין אלא גבי שבת
בתחילה אבל שונין לאו משום 
שכר פיסוק ולא משום שכר 

ימור קאמר דהא שרי ש
   בהבלעה:

דיפנו אבהתהון דינוקא 
. שאם היו למצוותא דילהון

עסוקין להקרותן בתחילה בדבר 
חדש היו טרודין בהן ולא היו 
פנויין למצות שבת להתענג בו 
אבל שונין הואיל וכבר למדוהו 

   לא מיטרדי בהו:
   . כדי שיהו פנויין:דיפנו

. שכבד עליהם ויקיר להו עלמא
פני המאכל ולהכי אין ללמוד מ

קורין בתחילה בשבת דמצער 
   להו:
. שמלמדין אותן תורה מי בנות

בעיין שימור אינהו לאו 
אורחייהו למיפק אבראי דכתיב 
כל כבודה בת מלך פנימה 
(תהלים מה) וליכא לאוקמא בה 

   שכר שימור:
שכר פיסוק טעמים דאורייתא 

. ולא מצי. למשקל עלייהו הוא
   אגרא:

. עד היכן מסיים םאלו הפסוקי
כל פסוק ופסוק ולהכי קרי להו 
שום שכל שיכול להשכיל בפסוק 

 בין כל פיסוק ופיסוק:



    """""ֵאין ֵּבין ַהּמּוָּדר"ֵאין ֵּבין ַהּמּוָּדר"ֵאין ֵּבין ַהּמּוָּדר"ֵאין ֵּבין ַהּמּוָּדר    ––––מסכת נדרים פרק ד' מסכת נדרים פרק ד' מסכת נדרים פרק ד' מסכת נדרים פרק ד' 
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        לח, אלח, אלח, אלח, א    ––––לז, ב לז, ב לז, ב לז, ב  .15
   :יצחק רבי אמר

   ,סופרים מקרא
   ,סופרים ועיטור
   ,כתיבן ולא וקריין

   – קריין ולא וכתיבן
   .מסיני למשה הלכה

  
   – "סופרים מקרא"

   ארץ
   שמים

   מצרים
  
   – "סופרים טורעי"

  ) ה-יח בראשית( תעבורו אחר
  )נה-כד בראשית( תלך אחר

   )יד-יב במדבר( תאסף אחר
   )כו-סח תהילים( נוגנים אחר שרים קדמו

  .)ז-לו תהילים(  אל כהררי צדקתך

  
    -" כתיבן ולא קריין"

   )ג-ח ב שמואל( דבלכתו פרת
   .)כג-טז ב שמואל("האלהים בדבר איש ישאל כאשר"ד "איש"
   .)לז-לא ירמיה( "נבנתה"ד "באים"
   .)כט-נ ירמיה(" פליטה"ד "לה"
   .)יא,ב רות( "הוגד הגד"ד "את"
   .)ו-ה,ג רות( "הגורן"ד "אלי"
   – )ג,יז רות( "השעורים"ד "אלי"

   .כתבן ולא קריין הלין
  
   –" קריין ולא וכתבן"
  .)יח-ה ב מלכים(  "יסלח"ד "נא"

ְצָוה"ּדְ  "אתזֹ "  לח,א    .)א, ו בריםד( "ַהּמִ
  .)ג, נא ירמיה( "ֵרךְ ַהּדֹ "ּדְ  "ךְ ִיְדרֹ "
   .)טז, מח יחזקאל( "ֶנֶגב ְפַאת"ּדִ  "ֲחֵמׁש "
י"ּדְ  "ִאם"   - )יב, ג רות( "ּגֵאל ּכִ

ַתָבן ָהֵלין    ַקְרָיין ְוָלא ּכְ
  
  
  

ר ַאָחא ַרב ָאַמר א ּבַ   : ַאּדָ
ַמֲעָרָבא ְסִקין ּבְ סּוָקא ְלָהֵדין ּפָ סוּ  ִלְתָלָתא ּפְ   : ִקיןּפְ

ה ֶאל' ה ַוּיאֶמר" ה מׁשֶ א ָאנִכי ִהּנֵ ַעב ֵאֶליךָ  ּבָ    ,ֶהָעָנן ּבְ
ֲעבּור[ ַמע ּבַ ִרי ָהָעם ִיׁשְ ַדּבְ ךְ  ּבְ ךָ  ְוַגם ִעּמָ    ְלעֹוָלם, ַיֲאִמינוּ  ּבְ

ד ּגֵ ה ַוּיַ ְבֵרי ֶאת מֹׁשֶ   . )ט, יט שמות( "]'ה ֶאל ָהָעם ּדִ
  
  
  
  
  

  רש"י
. כלומר מקרא סופרים ארץ ארץ

מה שקורין ארץ ארץ דלא כתבינן 
ההברה דלא כתבינן יו''ד בין אל''ף 
לרי''ש ובין רי''ש לצד''י וכן נמי 
ארץ דלא כתבינן. ב' אלפי''ן או 

סמוך לאל''ף ויו''ד בין רי''ש ה''א 
לצד''י וכן שמים דלא כתבינן 
שאמים אל''ף בין שי''ן למ''ם ובין 

   מ''ם ליו''ד וכן מצרים:
. דנקראין הלכה למשה מסיני

   הכי:
. ולא עיטור סופרים אחר תעבורו

כתיב תעבורו אחד והיינו עיטור 
שמעטרין הדיבור דהכי משמע 

   יפה:
לא כתיב . וקדמו שרים אחר נוגנים

   אחר נוגנים קדמו שרים:
. ולא כתיב צדקתך כהררי אל

כהררי אל צדקתך דהכי מסתבר 
   טפי ובדווקא משתעי:

איש דכאשר ישאל איש בדבר 
   . באחיתופל כתיב:האלהים

 . [קרי ולא] כתיב:באים דונבנתה
. שניהן כתובין לה דפליטה

   בירמיהו:
. דכולהו הני את דהגד הוגד אלי

   בן:קריין ולא כתי
. וכתיבן ולא קריין נא דיסלח

 דנעמן:
   . כתיב בירמיה:זאת המצוה

. כתיב וקראי לא ידרוך דהדורך
 גרס להו ידרוך דכתבן ולא קריין:

   . ברות:דכי גואל אתה
. וטעמייהו לא חמש דפאת נגב

 מפרש ליה:
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        לח, אלח, אלח, אלח, א .16
י ָאַמר יּבְ  ָחָמא ַרּבִ   : ֲחִניָנא ַרּבִ

יר לֹא ה ֶהֱעׁשִ א מׁשֶ ן ֶאלָּ סֹוְלּתָ ל ִמּפְ   , לּוחֹות ׁשֶ
ֱאַמר ּנֶ ָסל": ׁשֶ ֵני ְלךָ  ּפְ ִראׁשִנים ֲאָבִנים ֻלחֹת ׁשְ   . )א, לד שמות( "ּכָ
ן סֹוְלּתָ ךָ  - ּפְ ּלְ   . ְיֵהא ׁשֶ

  
י ָאַמר יּבְ  יֹוֵסי ַרּבִ   : ֲחִניָנא ַרּבִ

ָנה לֹא א ּתֹוָרה ִניּתְ   , ּוְלַזְרעוֹ  הׁשֶ ְלמֹ  ֶאּלָ
ֱאַמר ּנֶ ָתב": ׁשֶ    .)כז, לד שמות( "ְלךָ  ּכְ

ָסל" ן ַמה -  )א, יט שמות( "ְלךָ  ּפְ סֹוְלתָּ ךָ  ּפְ ּלְ ָתָבן ַאף ׁשֶ ךָ  ּכְ ּלְ   . ׁשֶ
המֹ  ּה  ָנַהג ׁשֶ ָרֵאל ּוְנָתָנּה  ַעִין טֹוַבת ּבָ   , ְלִיׂשְ

תּוב ְוָעָליו י נָ  ָרךְ ְיבֹ  הּוא ַעִין טֹוב": אֹוֵמר ַהּכָ לּכִ ְחמֹו ַלּדָ   . )ט, כב משלי( "ַתן ִמּלַ
  

א ַרב ְמִתיב   : ִחְסּדָ
ה ִתיְואֹ " ֵעת' ה ִצּוָ ד ַהִהיא ּבָ ִטים[ ֶאְתֶכם ְלַלּמֵ ּפָ ים ּוִמׁשְ    !)יד, ד דברים( ]"ֻחּקִ
  

ה - ְואֹוִתי   , ִצּוָ
  . ָלֶכם - ַוֲאִני

  
י ְרֵאה" ְדּתִ ים ֶאְתֶכם ִלּמַ ִטים ֻחּקִ ּפָ ר ּוִמׁשְ ֲאׁשֶ   ! )ה, ד דברים( "ָהי- ֱאלֹ ' ה ִניִצוַּ  ּכַ
  

ה - אֹוִתי   , ִצּוָ
  . ָלֶכם -  ַוֲאִני

  
ה" ְתבוּ  ְוַעּתָ יָרה ֶאת ָלֶכם ּכִ ִ ִפיֶהם[ ַהּזאת ַהׁשּ יָמּה ּבְ ָרֵאל ׂשִ ֵני ִיׂשְ ָדּה ֶאת ּבְ    !)יט, לא דברים( ]"ְוַלּמְ
  

יָרה ִ   . ְלחּוָדה ַהׁשּ
  
ְהֶיה ְלַמַען" י ּתִ יָרה ּלִ ִ ְבֵני ְלֵעד תַהּזא ַהׁשּ ָרֵאל ּבִ   ! )יט, לא דברים( "ִיׂשְ
  

א ָעְלָמא ִפיְלּפּוָלא ֶאלָּ   . ּבְ
  
  
  
  
  

  רש"י
. אלמא הקב''ה ללמד אתכם

   צוה ליתנה לישראל:
. אלמא שניתנה נמי כתבו לכם

   ן לישראל:לה
. שילמדו כל למען תחיה לי לעד

התורה וילמדו אותה אלמא 
   לישראל נמי ניתנה:

. להבין דבר פלפולא בעלמא
מתוך דבר הוא דניתן למשה 
ונוהג בה טובת עין ונתנה 

 לישראל:



    """"ין ֵּבין ַהּמּוָּדרין ֵּבין ַהּמּוָּדרין ֵּבין ַהּמּוָּדרין ֵּבין ַהּמּוָּדר"ֵא "ֵא "ֵא "ֵא     ––––מסכת נדרים פרק ד' מסכת נדרים פרק ד' מסכת נדרים פרק ד' מסכת נדרים פרק ד' 
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        לח, אלח, אלח, אלח, א .17
י ָאַמר   : יֹוָחָנן ַרּבִ

דֹוׁש  ֵאין רּוךְ  ַהּקָ ֶרה הּוא ּבָ ִכיָנתוֹ  ַמׁשְ א ׁשְ    :ַעל ֶאּלָ
ּבֹור    ,ּגִ

יר    ,ְוָעׁשִ
   ,ְוָחָכם
  , ְוָעָניו
ן ה ְוכּוּלָ   . ִמּמׁשֶ

  
ּבֹור"    – "ּגִ

ְכִתיב ְפרֹ " :ּדִ ן ַעל ֶהלָהאֹ  ֶאת שׂ ַוּיִ ּכָ ׁשְ   , )יט, מ שמות( "ַהּמִ
   :ָמר ְוָאַמר
ה ינוּ  מׁשֶ ָרסוֹ  ַרּבֵ   , ּפְ

ר": ּוְכִתיב ֶרׁש  ֶרךְ אֹ  ַאּמֹות ֶעׂשֶ    .)טז, כו שמות( 'וגו "ַהּקָ
  

ֲאִריךְ  ֵאיָמא   ! ְוָקֵטין ּדַ
  

א   , ְקָרא ָהֵדין ִמן ֶאלָּ
ְכִתיב ֵני שׂ ָוֶאְתּפֹ ": ּדִ ׁשְ חֹת ּבִ ִליֵכם ַהּלֻ י ֵמַעל ָוַאׁשְ ּתֵ ֵרם ָיָדי ׁשְ ּבְ   , )יז, ט דברים( "ָוֲאׁשַ
   :ְוַתְנָיא

ן - "ַהּלּוחֹות"" ה ָאְרּכָ ָ ׁשּ ן ׁשִ ה ְוָרְחּבָ ָ ׁשּ ה ְוָעְבָיין ׁשִ לֹׁשָ   . "ׁשְ
  
יר"     - " ָעׁשִ
ָסל" ן - )א, לד שמות( "ְלךָ  ּפְ סֹוְלּתָ ךָ  ּפְ לְּ   . ְיֵהא ׁשֶ
  
   – "ָכםָח "

מּוֵאלוּ  ַרב ָאְמִרי, ׁשְ ְרַוְייהוּ  ּדְ    :ּתַ
ים ִ ֲעֵרי ֲחִמׁשּ עֹוָלם ִנְבְראוּ  ִביָנה ׁשַ ם, ּבָ נוּ  ְוכּולָּ ה ִנּתְ   , ַאַחת ָחֵסר ְלמׁשֶ
ֱאַמר ּנֶ ֵרהוּ ": ׁשֶ ַחּסְ ַעט ַוּתְ   . )ו, ח תהלים( "ֵמֱאלִֹהים ּמְ

  
   – "ָעָניו"

ְכִתיב המֹ  ְוָהִאיׁש " :ּדִ   . )ג, יב במדבר( "דאֹ ְמ  ָעָנו ׁשֶ
   

  
  

  רש"י
. מכלל דגבור הוא וגוף פירסו
   גדול:

. שלא ואימא דאריך היה וקטין
   היה גופני ולא היה בעל כח:

   . ואפי' הכי שיברן:עוביין שלשו
. וזו היא אחת ותחסרהו מעט

שאותה אחת היה הקב''ה 
 יתירה עליו:
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        לח, אלח, אלח, אלח, א .18
י ָאַמר   : יֹוָחָנן ַרּבִ

ל ִביִאים ּכָ יִרים ַהּנְ   , ָהיוּ  ֲעׁשִ
   ?ְמָנַלן

ה מּוֵאל ,ִמּמׁשֶ ְ   . ּוִמּיֹוָנה ֵמָעמֹוס ,ּוִמׁשּ
  
ה"     - " מׁשֶ

ְכִתיב אִתי ֵמֶהם ֶאָחד ֲחמֹור לֹא" :ּדִ   , )טו, טז במדבר( "ָנׂשָ
לֹא ִאי ַקל ַמאן ּוֵקיְלַאּפ  - ַאְגָרא ּבְ ׁשְ לֹא ּדִ    !?ַאְגָרא ּבְ

א ַאְגָרא ֲאִפיּלוּ ּדַ  ֶאלָּ    .ּבְ
  

יְלָמא ּום ּדִ   !ֲהָוה ָעִניּדְ  ִמׁשּ
  

א ָסל" ִמן ,ֶאלָּ ן -  )א, לד שמות( "ְלךָ  ּפְ סֹוְלּתָ ךָ  ְיֵהא ּפְ ּלְ   . ׁשֶ
  
  
מּוֵאל"     - " ׁשְ

ְכִתיב יחוֹ  ְוֶנֶגד' ה ֶנֶגד ִבי ֲענוּ  ִהְנִני" :ּדִ י ִמי ׁשֹור תֶא  ְמׁשִ י ִמי ַוֲחמֹור ָלַקְחּתִ   . )ג, יב א שמואל( "ָלַקְחּתִ
  

ם ִאי ִחּנָ ַקל ַמאן ְלַאּפּוֵקי -  ּבְ ׁשְ ם ּדִ ִחּנָ   ?! ּבְ
א ָכר ֲאִפיּלוּ ּדַ , ֶאלָּ ׂשָ   . ּבְ

  
ְלָמא    !ֲהָוה ָעִניּדְ  ,ּדִ

  
א ָבתוֹ ": ֵמָהָכא ,ֶאלָּ י ָהָרָמָתה ּוְתׁשֻ ם ּכִ יתוֹ  ׁשָ   , )יז, ז א שמואל( "ּבֵ

  : ָרָבא ְוָאַמר
ל ָהַלךְ  ָמקֹום ּכָ יתוֹ  ׁשֶ   . ִעּמוֹ  ּבֵ

  
  : ָרָבא ָאַמר
דֹול ֱאַמר ַמה ּגָ ּנֶ ֶ מּוֵאל ׁשּ ׁשְ ֶאַמר יֹוֵתר ּבִ ּנֶ ֶ ה ִמׁשּ מׁשֶ   , ּבְ

ה ִאיּלוּ ּדְ  מׁשֶ ינוּ  ּבְ ִתיב ַרּבֵ אִתי ֵמֶהם ֶאָחד ֲחמֹור לֹא" :ּכְ ָכר ֲאִפיּלוּ ּדַ  "ָנׂשָ ׂשָ   , ּבְ
י ְוִאיּלוּ  ּבֵ מּוֵאל ּגַ ָרצֹון ֲאִפיּלוּ  ׁשְ ָכרוֹ  לֹא, ּבְ   , ׂשְ

ְכִתיב נוּ  לֹא ַוּיאְמרוּ " :ּדִ ְקּתָ ד ִאיׁש ְמאּוָמה[ ַרּצֹוָתנוּ  ְולֹא ֲעׁשַ    .)ד, יב א שמואל( ]"ְולֹא ָלַקְחּתָ ִמּיַ
  
  
   – "ָעמֹוס"

ְכִתיב ַען" :ּדִ    :ֲאַמְצָיה ֶאל אֶמרַוּיֹ  ָעמֹוס ַוּיַ
י ִכיָאנֹ  ָנִביא ֶבן ְולֹא ִכיָאנֹ  ָנִביא לֹא ְקִמים ּובֹוֵלס ִכיָאנֹ בֹוֵקר ּכִ    .)יד, ז עמוס( "ׁשִ

ם ִדְמַתְרּגֵ   : יֹוֵסף ַרב ּכְ
י ָמִרי ֲאֵרי ְקִמין ,ֲאָנא ִגיּתֵ ֵפָלָתא ִלי ְוׁשִ ׁשְ   '. וגו ּבִ

  
  
   – "יֹוָנה"

ְכִתיב ן" :ּדִ ּתֵ ָכָרהּ  ַוּיִ ֶרד ׂשְ הּ  ַוּיֵ    )ג, א יונה( "ּבָ
י ַמרָא וְ    : יֹוָחָנן ַרּבִ

ַתן ּנָ ָכָרּה  ׁשֶ ל ׂשְ ּה  ְסִפיָנה ׁשֶ   . ּכּוּלָ
  

י ָאַמר   : רֹוָמנּוס ַרּבִ
ָכָרּה  ל ׂשְ ע ָהְוָיא ְסִפיָנה ׁשֶ יָנֵרי ֲאָלִפים ַאְרּבַ ֲהָבא ּדִ   . ּדַ

  
  

י ְוָאַמר   : יֹוָחָנן ַרּבִ
ה ִחּלָ ּתְ ה ָהָיה ּבַ ָחּה  ּתֹוָרה ָלֵמד מׁשֶ ּכְ   , ּוְמׁשַ

ָנהׁשֶ  ַעד יּתְ ָנה לוֹ  ּנִ ַמּתָ   , ּבְ
ֱאַמר ּנֶ ן": ׁשֶ ּתֵ ה ֶאל ַוּיִ ַכּלתוֹ  מׁשֶ ר ּכְ . )יח, לא שמות( "ִאּתוֹ  ְלַדּבֵ

  רש"י
 . מאי רבותיה:אי בלא אגרא

לאפוקי ממאן דשקל בלא 
. כל מי שהוא רוצה חמורו אגרא

של חבירו בלא שכר ומאי 
מעליותא היא דלא הוה גזלן 

   כ''ע נמי לא גוזלין נינהו:
שקיל אפי' . האי דלא דלמא

באגרא לאו משום עושר דלמא 
משום דעני הוה ולא הוו ליה 

   משואות ולהכי לא הוה צריך:
. שמעינן דעשיר היה אלא מהכא
   מפסל לך:
. כלי תשמישו וזה היה ביתו עמו

 מרוב עושר:
. לא חמור אחד מהם נשאתי

בעל כרחו אפי' בשכר הא ברצון 
בעלים היה שוכר ואילו גבי 

שקתנו ולא שמואל וכו' לא ע
רצותנו שלא היה שוכר לא 
באונס ולא ברצון: מתני' וזן את 

   אשתו ואת בניו של מודר:
. שהמודר חייב במזונותן אע''פ

כיון דלאו לפטומי עבידן ודי להן 
במאי שהוא מפרנסן לאו הנאה 

 מרובה עביד ליה:
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        בבבב- - - - לח, אלח, אלח, אלח, א .19
ָנה             ִמׁשְ

ּתוֹ  ֶאת ְוָזן ָניו ְוֶאת ִאׁשְ י ַעל ַאף, ּבָ הּוא ּפִ יב, ׁשֶ ְמזֹונֹוָתן ַחּיָ   . ּבִ
ֶהְמּתוֹ  ֶאת ָיזּון ְולֹא ין ,ּבְ   . ְטהֹוָרה יןּבֵ  ְטֵמָאה ּבֵ
י   : אֹוֵמר ֱאִליֶעֶזר ַרּבִ

ֵמָאה ֶאת - ָזן    ,ַהטְּ
הֹוָרה ֶאת - ָזן ְוֵאינוֹ    . ַהטְּ
ין ַמה: לוֹ  ָאְמרוּ    ? ִלְטהֹוָרה ְטֵמָאה ּבֵ
הֹוָרה: ְלהוּ  ָאַמר ַהטְּ ּה  - ׁשֶ ַמִים ַנְפׁשָ ָ ּלוֹ  ְוּגּוָפּה , ַלׁשּ   . ׁשֶ

ּה ^ - ְוְטֵמָאה   לח,ב ַמִיםַל  ְוגּוָפּה  ַנְפׁשָ ָ   , ׁשּ
ֵמָאה ַאף: לוֹ  ָאְמרוּ  ּה  ַהטְּ ַמִים ַנְפׁשָ ָ ּלוֹ  ְוגּוָפּה  ַלׁשּ   , ׁשֶ
ִאם   . ִלְכָלִבים ַמֲאִכיָלּה  אוֹ  ְלגֹוִים מֹוְכָרּה  הּוא ֲהֵרי ִיְרֶצה ׁשֶ

  

ָמָרא             ּגְ

ר ִיְצָחק ַרב ָאַמר   : הּוָנא ַרב ָאַמר ֲחַנְנָיה ּבַ
ר יא רמּוּתָ  - ֵמֲחֵבירוֹ  ֲהָנָאה ַהּמּוּדָ ִ ּתוֹ  לוֹ  ְלַהׂשּ   . ּבִ

  
ּה  ָהֵוי י ּבָ   : ֵזיָרא ַרּבִ

ַמאי   ? ָעְסִקיַנן ּבְ
ְכֵסי ִאיֵליָמא ּנִ ׁשֶ ה ֲאִבי ּבְ ּלָ ְפָחה לוֹ  מֹוֵסר ֲהֵרי -  ֶהָחָתן ַעל ֲאסּוִרין ּכַ ׁשוֹ  ׁשִ ּמְ   ! ְלׁשַ

א ִנְכֵסי ,ֶאלָּ ה ֲאִבי ַעל ֲאסּוִרין ָחָתן ּבְ ּלָ דֹוָלה -  ּכַ   : ְמרוּ ָא  ִמּזוֹ  ּגְ
ּתוֹ  ֶאת ָזן" ָניו ְוֶאת ִאׁשְ י ַעל ְוַאף ּבָ הּוא ּפִ יב ׁשֶ ְמזֹונֹוָתן ַחּיָ   , "ּבִ

ר" :ָאְמַרּתְ  ְוַאּתְ  יא מּוּתָ ִ ּתוֹ  לוֹ  ְלַהׂשּ   ?! "ּבִ
  

ְכֵסי ְלעֹוָלם ּנִ ׁשֶ ה ֲאִבי ּבְ לָּ ּה וּ  ,ּבֹוֶגֶרת ִבּתוֹ ְב וּ , ֶהָחָתן ַעל ֲאסּוִרין ּכַ ְעּתָ   . ִמּדַ
  

ְנָיא    :ָהִכי ַנִמי ּתַ
ר"    – ֵמֲחֵבירוֹ  ֲהָנָאה ַהּמּוּדָ

יא - ָאסּור ִ ּתוֹ  לוֹ  ְלַהׂשּ   , ּבִ
יאוֹ  -  ֲאָבל ִ ּתוֹ  ַמׂשּ ּה  ּבֹוֶגֶרת ּבִ ְעתָּ   . "ּוִמּדַ

   
  

  רש"י
. הואיל ולא יזון את בהמתו בו'

ולפטומי עבידן עביד ליה הנאה 
   ה:מרוב

. נפשה לשמים וגופה שלו
לאכילה משום הכי לא יזון 
אותה לפטומי שמהנהו הנאה 

 מרובה:
. שאינה נפשה וגופה לשמים

ראויה לאכילה לפיכך זן אותה 
   דאינו מהנהו הנאה מרובה:

לעובדי כוכבים. וניחא  מוכרה
  ליה בפיטומא:

  
  גמ'

   שהחתן הוי מודר: על החתן.
מוסר לו שפחה לשמשו.  הרי

   י מותר:ואמא
בשנכסי חתן אסורין אצל  אלא

אבי הכלה. ואע''פ שהחתן 
מהנהו שזן את בתו אפי' הכי 
משיא לו את בתו ומשיב הש''ס 
משום הא לא צריך למימר 

 דגדולה דמותר להשיא את בתו:
מזו אמרו. בשנכסיו אסורים על 

   הנודר אמרנו וזן את אשתו:
וכו' ואת אמרת וכו':  אע"פ

א מהני פשיטא דמותר דהא ל
   כלל:

בשנכסי אבי כלה אסורין  לעולם
על החתן. ודקאמרת הרי מוסר 
לו שפחה לשמשו תריץ בבתו 
בוגרת עסקינן שיכול להשיאו 
ומדעת עצמה דהואיל ואינו 
משיא אלא מדעת עצמה לאו 
הנאה דקא מהני ליה איהו אלא 

   הנאה מועטת:
נמי הכי. דהנאה מועטת  תניא

  מותרת:
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        לח, בלח, בלח, בלח, ב .20
י ָאַמר   : בַיֲעקֹ  ַרּבִ

יר ּדִ נוֹ  ַהּמַ ר -  ּתֹוָרה ַתְלמּודלְ  ּבְ אֹות מּוּתָ ל ָחִבית לוֹ  ְלַמּלְ ר ֶאת לוֹ  ַהְדִליקּולְ , ַמִים ׁשֶ   . ַהּנֵ
  

י   : ָאַמר ִיְצָחק ַרּבִ
ג לוֹ  ִלְצלֹות   . ָקָטן ּדָ

  
  

י ָאַמר י ָאַמר ִיְרְמָיה ַרּבִ   : יֹוָחָנן ַרּבִ
ר ר - ֵמֲחֵבירוֹ  ֲהָנָאה ַהּמּוּדָ קֹותוֹ  מּוּתָ ל ּכֹוס ְלַהׁשְ לֹום ׁשֶ   . ׁשָ

  
  ? ִניהוּ  ַמאי

  
ימוּ  ָהָכא ְרּגִ    :ּתַ
ל ּכֹוס ית ׁשֶ   . ָאֵבלָה  ּבֵ

  
ַמֲעָרָבא    :ָאְמִרי ּבְ

ל ּכֹוס ית ׁשֶ ְרָחץ ּבֵ   . ַהּמֶ
  
  
  
  
  
  
  

  רש"י
. מנכסיו אם לא את בנו המדיר

   ילמוד תורה:
האב למלאות כו' שהנאה  מותר.

מרובה נדר הימנו ולא הנאה 
   מועטת וזו הנאה מועטת היא:

של בית המרחץ. הנאה  כוס
  מועטת היא:
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        לח, בלח, בלח, בלח, ב .21
ֶהְמּתוֹ  ֶאת ָיזּון ְולֹא" ין ּבְ ין ְטֵמָאה[ ּבֵ   . ְטהֹוָרה ּבֵ

י ֵמָאה, ֶאת - ָזן: אֹוֵמר ֱאִליֶעֶזר ַרּבִ הֹוָרה" ֶאת - ָזן ְוֵאינוֹ  ַהטְּ   . ]ַהטְּ
  

ְנָיא    :ּתַ
ַע " אעוּ  ִאיׁש  ְיהֹוׁשֻ   : אֹוֵמר ּזָ

ְפחֹוָתיו ֲעָבָדיו ָזן ַנֲעִנים ְוׁשִ   , ַהּכְ
ֶהְמּתוֹ  ֶאת ָיזּון ְולֹא ין ּבְ ין ְטֵמָאה ּבֵ   . "ְטהֹוָרה ּבֵ

  
   ?ַטְעָמא ַמאי

  
ְפחֹוָתיו ֲעָבָדיו ַנֲעִנים ְוׁשִ     ֲעִביָדן ִלְמַנֲחרּוָתא - ַהּכְ
ֵהָמה   . ֲעִביָדא ְלִפּטּוָמא - ּבְ

  
  
  

  רש"י
עבידן. לצורך עבודה  למנחרותא

  עשויין ולא להתפטם:
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        לט, בלט, בלט, בלט, ב    ––––    לח, בלח, בלח, בלח, ב .22
ָנהמִ              ׁשְ

ר רוֹ  ְוִנְכָנס ֵמֲחֵבירוֹ  ֲהָנָאה ַהּמּוּדָ    : ְלַבּקְ
ב לֹא ֲאָבל - עֹוֵמד   . יֹוׁשֵ

אוֹ      .  ָממֹון ְרפּוַאת לֹא ֲאָבל -  ֶנֶפׁש  ְרפּוַאת ּוְמַרּפְ
  

ָמָרא  לט,א             ּגְ

ַמאי   ? ָעְסִקיַנן ּבְ
ְכֵסי ִאי ּנִ ׁשֶ ר ּבְ   ! ַנִמי ביֹוׁשֵ  ֲאִפיּלוּ  -  חֹוֶלה ַעל ֲאסּוִרין ְמַבּקֵ
ְכֵסי ִאי ּנִ ׁשֶ ר ַעל ֲאסּוִרין חֹוֶלה ּבְ   ! לֹא ַנִמי עֹוֵמד ֲאִפיּלוּ  -  ַהְמַבּקֵ
  

מּוֵאל ָאַמר   : ׁשְ
ְכֵסי ְלעֹוָלם ּנִ ׁשֶ ר ּבְ   , ַהחֹוֶלה ַעל ֲאסּוִרין ְמַבּקֵ

ּנֹוְטִלין ּוְבָמקֹום ָכר ׁשֶ יָבה ַעל ׂשָ ׁשִ ָכר נֹוְטִלין ְוֵאין, ַהּיְ   . הָהֲעִמיָד  ַעל ׂשָ
  

ְסָקא ַמאי    ?ּפָ
  

ַמע ָקא ָהא    :ָלן ַמׁשְ
ָמקֹום ַאףּדְ  ּנֹוְטִלין ּבְ ָכר ׁשֶ   , ׂשָ

יָבה ַעל ׁשִ ֵעי -  ַהּיְ ַקל ּבָ   , ְלִמׁשְ
ֵעי לֹא - ָהֲעִמיָדה ַעל ַקל ּבָ   . ְלִמׁשְ

  
ֵעית    :ֵאיָמא ְוִאיּבָ

יְד כִּ  ְמעֹון ַרּבִ ן ׁשִ   , ֶאְלָיִקים ּבֶ
ֵזיָרה א ּגְ ּמָ ֶהא ׁשֶ    ,ֲעִמיָדהּבַ  ִיׁשְ
ֵזיָרה ַנִמי ָהָכא א ּגְ ּמָ ֶהא ׁשֶ יָבה ִיׁשְ יׁשִ   . ּבִ

  
א   : ָאַמר עּוּלָ

ְכֵסי ְלעֹוָלם ּנִ ׁשֶ ר ַעל ֲאסּוִרין חֹוֶלה ּבְ   , ַהְמַבּקֵ
  . ַחּיּוֵתיּה  ִמן ַאְדֵריּה  לֹאּדְ  ּוְכגֹון

  
ב ֲאִפיּלוּ  ,ָהִכי ִאי   ! ַנִמי יֹוׁשֵ
  

ר ָהא ֲעִמיָדה ֶאְפׁשָ   . ּבַ
  

   :יֵביֵמיִת 
רוֹ  ִנְכָנס -  הּוא ָחָלה"   , ְלַבּקְ

נוֹ  ָחָלה ּוק ׁשֹוֲאלוֹ  - ּבְ ׁשּ   . "ּבַ
ָלָמא ׁשְ א ּבִ ְכֵסי :ָאַמרּדְ , ְלעּוּלָ ּנִ ׁשֶ ר ַעל ֲאסּוִרין החֹוֶלה ּבְ   , ַהְמַבּקֵ

יר – ַחּיּוֵתיּה  ִמן ַאְדֵריּה  לֹאּדְ  ּוְכגֹון ּפִ    .ׁשַ
א מּוֵאל ֶאלָּ נִּ  ָאַמרּדְ  ְלׁשְ ׁשֶ ר ְכֵסיּבְ    – ַהחֹוֶלה ַעל ֲאסּוִרין ְמַבּקֵ
ָנא ַמאי ָנא ּוַמאי הּוא ׁשְ נוֹ  ׁשְ    ?ּבְ

  
  : ָלךְ  ָאַמר

ְכֵסי - ַמְתִניִתין ּנִ ׁשֶ ר ּבְ   , ַהחֹוֶלה ַעל ֲאסּוִרין ְמַבּקֵ
ַרְייָתא ְכֵסי - ּבָ ּנִ ׁשֶ ר ַעל ֲאסּוִרין חֹוֶלה ּבְ   . ַהְמַבּקֵ

  
ְסָקא ַמאי    ?ּפָ

  
  : 1ָרָבא ָאַמר

מּוֵאל  ,בלט יֵתיּה  ַמְתִניִתין^ ׁשְ ָתֵני ִאיְרָיא ַמאי :ְקׁשִ ב לֹא ֲאָבל עֹוֵמד" ּדְ   ? "יֹוׁשֵ
ַמע ּה  ׁשְ ר ִנְכֵסיּדְ  :ִמיּנָ   . ַהחֹוֶלה ַעל ֲאסּוִרין ְמַבּקֵ

                                                             
1
  הוגה ע"פ מסורת הש"ס  

  רש"י
  גמ'

   . נכנס לבקרו:במאי עסקינן
שהרי נכסי חולה אין  . יהא מותראפילו יושב נמי

   אסורין על המבקר ומותר ליהנות משלו:
. ולהכי אינו יושב בישיבה שלא יהנה אי בשנכסי כו'

   משלו:
   . דהנאה היא לו שנהנה:אפי' עומד לא

. שכר שהולך לבקר ובמקום שנוטלין שכר על הישיבה
   את החולה ויושב עמו לצוותא ומשכירין אותו:

להכי אינו יושב שאם היה . וואין נוטלין על העמידה
יושב שם המבקר בחנם מוותר היה לו שכרו ומהנהו 
אם לא יטול שכר אבל עומד הואיל ואין נוטלין שכר 

   על העמידה מותר:
   . דעל זה נוטלין שכר ולא על זה:מאי פסקא

. דעראי הוא דכך הוא בכל על העמידה לא בעי למשקל
שכר [על מקום ולהכי עומד אבל לא יושב דכיון דליכא 

   העמידה] לא מהני ליה כלל:
. לעולם בשנכסי מבקר אסורין על ואיבעית אימא

החולה ואפילו במקום שאין נוטלין שכר על הישיבה 
ודקאמרת אפי' יושב נמי כדקאמר רבי שמעון בן 

   אליקים לקמן (דף מב:) לענין שביעי':
גזירה שמא ישהא בעמידה הכא נמי שמא ישהא 

יבה ודאי הנאה היא לחולה . ושהייה דישבישיבה
ולהכי לא ישב עמו ואי קשיא אפילו עומד נמי לא 
גזירה שמא ישהא בעמידה הא לא קשיא דהתם כיון 
דאכל מפירי דשדה איכא למימר דלמא אגב דאכיל 
שהייה תמן אע''ג דקאי והכא דלא אכל משום הכי 

   קאי: (לא מצאתי יותר מזה הלשון וזהו אמר ליה):
דתו והואיל וקי''ל יכול הרב לומר . לעבולמנחרותא

לעבד עשה עמי ואיני זנך אינה הנאה למודר אם זה 
   מפרנס עבדיו:

. דטהורה לשחיטה וטמאה לעובד לפטומא עבידא
   כוכבים:

. המודר הנאה מחבירו נכנס לבקרו עומד אבל לא יושב
   כדמפרש לקמן:
   . להוי דהא מבקר מותר בנכסי חולה:אפילו יושב נמי

   . דהא אסור בדריסת הרגל:ומדאפילו ע
. ומשום הכי לעולם בשנכסי מבקר אסורין על החולה

   עומד אבל לא יושב כדמפרש בגמרא:
. דהיושב לפני במקום שנוטלין שכר על הישיבה

החולה משתכר פורתא משום דקעביד ליה צוותא 
בעלמא והלכך בישיבה אסור משום דקא מהני ליה 

   נא דיתיב קמיה:ההוא אגרא דניתיב לאיניש אחרי
. משום דלא קמהני ליה ולא מידי אבל בעמידה דמותר

דהא לא עביד למיתב אגרא אעמידה: מאי פסקא הא 
קמ''ל אע''ג דאיכא דוכתא שנוטלין שכר על הישיבה 
נוטלין אבל לא על העמידה והיינו טעמא דבעמידה 
מותר אבל לא בישיבה כדאמר ר''ש בן אליקים 

   עית:בשילהי פירקין גבי שבי
. גזירה שמא ישהא (חס''ר כא''ן) שהרי עומד ואוכל

בישיבה מרובה והוי הנאת חולה וא''ת נגזור בעמידה 
כי היכי דגזרינן התם בעמידה הא לא קשה דאילו 
התם גזרי' בעמידה אבל הכא דלא מטיא ליה הנאה 
בעמידה ליכא למיגזר שמא ירבה בעמידה אבל לא 

   שמא ישהא בישיבה: בישיבה שנוח לו לזה לישב גזירה
. וכשאין לעולם בשנכסי חולה אסורין על המבקר

נוטלין שכר על העמידה ולהכי מותר בעמידה דהא לאו 
מן חיותיה נדר כדאמר לקמן כל המבקר את החולה 

   גורם לו שיחיה ואהכי מותר:
. מבקרו בעמידה דמהא לא אדריה הא אפשר בעמידה

   אבל בישיבה אדריה:
   ותר לבקרו:. המדיר מחלה הוא
   . מודר שואלו בשוק על עסקי בנו:חלה בנו

. דאילו בשחלה הוא מותר היינו דשני בין הוא לבנו
ליכנס לשם דהא לא אדריה מן חיותיה אבל כשחלה 

   בנו אינו נכנס לבקרו דהא ליכא חיותא דמדיר:
. דמותר ומ''ש אלא לשמואל דאמר כו' מאי שנא הוא

ה כלל אלא ודאי בנו דאסור הא בעמידה ליכא הנא
בנכסי חולה אסורין על המבקר מיירי וכדעולא וקשיא 

   לשמואל:
. מודינא דהכי הוא אמר לך שמואל כו' וברייתא

כדמוקי לה עולא בשנכסי חולה אסורין על המבקר 
מיהו בהא פליגנא עליה דאיהו מוקי לה בעומד אבל 
לא ביושב דהא אפשר בעמידה ואנא אמינא דברייתא 

פיר דמי דאמר דלא אדריה מן חיותיה אפי' יושב ש
ל''ש עומד ול''ש יושב ודיקא נמי מדקתני סתמא חלה 

   הוא נכנס לבקרו אפי' יושב:
  . דמתני' בשנכסי מבקר אסורין על החולה:מאי פסקא

   . מדוקיא קא משמע ליה:מתניתין קשיתיה
. והרי אין מבקר מאי איריא דתני עומד אבל לא יושב

   אסור בנכסי חולה:
. יא''ת מאי טעמא דשמואל לא שמע מינה וכו'א

דמתרץ לה הכי לוקמא כדעולא הא לא קשיא דשמואל 
 לא מוקי לה כדעולא דקסבר האי שינויא דחיקא היא:



    """""ֵאין ֵּבין ַהּמּוָּדר"ֵאין ֵּבין ַהּמּוָּדר"ֵאין ֵּבין ַהּמּוָּדר"ֵאין ֵּבין ַהּמּוָּדר    ––––מסכת נדרים פרק ד' מסכת נדרים פרק ד' מסכת נדרים פרק ד' מסכת נדרים פרק ד' 
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  : ָלִקיׁש  ֵריׁש  ָאַמר
ִין ַהּתֹוָרה ִמן חֹוִלין ְלִביּקּור ֶרֶמז    ?ִמּנַ

ֱאַמר ּנֶ מוֹ  ִאם": ׁשֶ ל תּכְ ה ְיֻמתּון ָהָאָדם ּכָ    ,ֵאּלֶ
ת ל ּוְפֻקּדַ ֵקד ֲעֵליֶהם לֹא ה[ ָהָאָדם ּכָ ָלָחִני 'ִיּפָ   . )כט, טז במדבר( ]ׁשְ

  
ַמע ַמאי    ?ַמׁשְ

  
  :ָרָבא ָאַמר

מֹות ִאם" ל ּכְ ה ְימּותּון ָהָאָדם ּכָ ֵהן "ֵאּלֶ ִלים חֹוִלים ׁשֶ ֲעִריָסָתן ּומּוּטָ ִרים ָאָדם ּוְבֵני, ּבַ    -   אֹוָתן ְמַבּקְ
ִרּיֹות ַמה י' ה לֹא ?אֹוְמִרים ַהּבְ ָלַחּנִ   . ְלֶזה ׁשְ

  
ַרׁש    : ָרָבא ּדָ

ִריָאה וִאם"   , )ל, טז במדבר( '"ה ִיְבָרא ּבְ
ִריָאה ִאם" ם "ּבְ יִהּנָ ְהֶיה מּוָטב - ּגֵ   , ּתִ

  '. ה ִיְבָרא -  ָלאו ִאם
  

  ? ִאיִני
ְנָיא ְוָהא   : ּתַ

ְבָעה" ָבִרים ׁשִ ְבָרא קֹוֶדם ִנְבְראוּ  ּדְ ּנִ   : ֵהן ֵאּלוּ , ָהעֹוָלם ׁשֶ
  , ּתֹוָרה

  , ּוְתׁשּוָבה
ן   , ֵעֶדן ּגַ

ם   , ְוֵגיִהּנָ
א סֵּ בֹוד ּכִ   , ַהּכָ
ׁש  ּוֵבית ְקּדָ   , ַהּמִ
מוֹ  ל ּוׁשְ יַח  ׁשֶ   . "ָמׁשִ

  
ְכִתיב – "ּתֹוָרה" ית ָקָנִני' ה" :ּדִ ְרּכוֹ  ֵראׁשִ   . )כב, ח משלי( ]"ֶקֶדם ִמְפָעָליו ֵמָאז[ ּדַ
ׁשּוָבה" ְכִתיב – "תְּ ֶטֶרם": ּדִ דוּ  ָהִרים ּבְ חֹוֵלל ֻיּלָ ה ֵאל[ ַוּתְ   ] .ֶאֶרץ ְוֵתֵבל ּוֵמעֹוָלם ַעד עֹוָלם ַאּתָ

ב     ׁשֵ א ַעד ֱאנֹוׁש  ּתָ ּכָ   . )ג-ב, צ תהלים( ]"ַוּתֹאֶמר ׁשּובּו ְבֵני ָאָדם[ "ּדַ
ן" ְכִתיב – "ֵעֶדן ּגַ ע" :ּדִ ּטַ ן ֱאלִֹהים' ה ַוּיִ ֶדם ֵעֶדןבְּ  ּגַ ר ָיָצר[ ִמּקֶ ם ֶאת ָהָאָדם ֲאׁשֶ ם ׁשָ ׂשֶ   .)ח, ב בראשית( ]"ַוּיָ
ם" יִהּנָ ְכִתיב – "ּגֵ י" :ּדִ ה ֵמֶאְתמּול ָערּוךְ  ּכִ ְפּתֶ   . )לג, ל ישעיה( "תָּ
א" סֵּ בֹוד ּכִ ְכִתיב – "ּכָ ְסֲאךָ  ָנכֹון" :ּדִ ה[ ֵמָאז ּכִ   . )ב, צג תהלים( ]"ֵמעֹוָלם ָאּתָ
ית" ְקּדָ  ּבֵ ְכִתיב – "ׁש ַהּמִ א" :ּדִ ּסֵ נוּ [ ֵמִראׁשֹון ָמרֹום ָכבֹוד ּכִ ׁשֵ   .)יב, יז ירמיה( ]"ְמקֹום ִמְקּדָ
מוֹ " ל ׁשְ יַח  ׁשֶ ְכִתיב – "ָמׁשִ מוֹ  ְיִהי" :ּדִ מוֹ [ ְלעֹוָלם ׁשְ ֶמׁש ִיּנֹון ׁשְ    ,ִלְפֵני ׁשֶ

רּוהוּ    ְ ל ּגֹוִים ְיַאׁשּ ְרכּו בֹו ּכָ   . )יז, עב תהלים( ]"ְוִיְתּבָ
  
אֶא    , מּוָטב -  ּפּוָמא ֵליּה  ִאיְבִרי ִאי :ָקָאַמר ָהִכי ,לָּ

  '. ה ִיְבָרא לֹא ְוִאם
  

ל וֵאין": ְוָהְכִתיב ַחת ָחָדׁש  ּכָ ֶמׁש  ּתַ ָ    !)ט, א קהלת( "ַהׁשּ
  

ַרב לֹא ָהָכא ִאי :ָקָאַמר ָהִכי ַרב ְלָהָכא ּפּוָמא ִמּקַ   .  ִליּקַ
  
  
  

  רש"י
. שבני אדם ופקודת כל אדם

   מבקרין אותן:
. לפי שהיו לא ה' שלחני לזה

עדת קרח מלעיגין עליו 
ואומרים שהיה משה אומר 

ציווי של  להם מדעתו בלא
   מקום:

. שאין גיהנם נברא ואם לאו
. מי מספקא ליה איני עדיין:

   למשה:
. איזהו כי ערוך מאתמול תפתה

יום שיש לו אתמול ולא שלשום 
כלומר שהיה לו לפניו ולא לפני 
פניו הוי אומר זה יום שני שבו 

   נברא גיהנם:
. אי הכא אין לו פומא אלאה''ק

ואי לא מקרב הכא יקריבנו 
  ם:המקו
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        לט, בלט, בלט, בלט, ב .24
ַרׁש  י ָאַמר ָלּה  ְוָאְמִרי ָרָבא ּדָ   : ִיְצָחק ַרּבִ
ְכִתיב ַמאי ֶמׁש " :ּדִ ַרק ֲחִניֶתךָ [ ְזֻבָלה ָעַמד ָיֵרַח  ׁשֶ כּו ְלנַֹגּה ּבְ יָך ְיַהּלֵ   , )יא, ג חבקוק( ]"ְלאֹור ִחּצֶ

ֶמׁש  ְעָיין ַמאי -  ְזבּולּבִ  ְוָיֵרַח  ׁשֶ   ? ּבָ
ָרִקיַע  ְוָהא   ! ְקִביִעי ּבָ

  

ד ָעלוּ  ְמַלּמֵ ֶמׁש  ׁשֶ   , ִלְזבּול יַע ֵמָרִק  ְוָיֵרַח  ׁשֶ
ל ִרּבֹונוֹ : ְלָפָניו ְוָאְמרוּ  ה ִאם, עֹוָלם ׁשֶ ה ַאּתָ ין עֹוׂשֶ   , ְמִאיִרים ָאנוּ  -  ַעְמָרם ְלֶבן ּדִ

  . ְמִאיִרין ָאנוּ  ֵאין -  ָלאו ְוִאם
אֹוָתּה  ָעה ּבְ ֶהן ָיָרה ׁשָ ים ּבָ   , ַוֲחִניתֹות ִחיּצִ

ָכל: ָלֶהם ָאַמר ֲחִוים ָויֹום יֹום ּבְ ּתַ ם ֶכםלָ  ִמׁשְ   . ְמִאיִרים ְוַאּתֶ
ְכבֹוִדי   , ְמִחיֶתם לֹא - ּבִ
ְכבֹוד ר ּבִ ׂשָ   !?ְמִחיֶתם ָוָדם ּבָ

ָכל ֶהן יֹוִרין ָויֹום יֹום ּבְ ין ּבָ   , ּוְמִאיִרים, ַוֲחִניתֹות ִחיּצִ
ֱאַמר ּנֶ יךָ  ְלאֹור": ׁשֶ כוּ  ִחּצֶ ַרק ֲחִניֶתךָ [ ְיַהּלֵ   . )יא, ג חבקוק( ]"ְלנַֹגּה ּבְ

  
  

  רש"י
. למטה והא ברקיע קביעי

מזבולכדאמרי' במסכת חגיגה 
   (דף יב:):

. אם אתה עושה דין לבן עמרם
   מקרח ועדתו:

. מאותו יום ובכל יום ויום
ואילך אינן יוצאין מפני 
שמשתחווין להם עובדי כוכבים 
עד שמורים בהן חיצים 

  וחניתות:
 



    """""ֵאין ֵּבין ַהּמּוָּדר"ֵאין ֵּבין ַהּמּוָּדר"ֵאין ֵּבין ַהּמּוָּדר"ֵאין ֵּבין ַהּמּוָּדר    ––––מסכת נדרים פרק ד' מסכת נדרים פרק ד' מסכת נדרים פרק ד' מסכת נדרים פרק ד' 
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        לט, בלט, בלט, בלט, ב .25
ְנָיא    :ּתַ

יּקּור" יעּור ָלּה  ֵאין -  חֹוִלים ּבִ   . "ׁשִ
  

יעּור ָלּה  ֵאין" ַמאי   ? "ׁשִ
  

   :ְלֵמיַמר יֹוֵסף ַרב ָסַבר
יעּור ֵאין ן ׁשִ ָכָרּה  ְלַמּתַ   . ׂשְ

  
ֵיי ֵליּה  ָאַמר   : ַאּבַ

יעּור ֵיׁש  ִמי - ִמְצֹות ְוָכל ן ׁשִ ָכָרן ְלַמּתַ    !?ׂשְ
ַנן ְוָהא    :ּתְ
ה ִמְצָוהּבְ  ָזִהיר ֱהֵוי ַבֲחמּוָרה ַקּלָ   , ּכְ

ֵאין ה ׁשֶ ן יֹוֵדַע  ַאּתָ ָכָרן ַמּתַ ל ׂשְ   ! ִמְצֹות ׁשֶ
  

א ֵיי ָאַמר ֶאלָּ   : ַאּבַ
דֹול ֲאִפיּלוּ    . ָקָטן ֵאֶצל ּגָ

  
  : ָאַמר ָרָבא

ָעִמים ֵמָאה ֲאִפיּלוּ  ּיֹום ּפְ   . ּבַ
  
  

י ָאַמר ר ַאָחא ַרּבִ   : ֲחִניָנא ּבַ
ל ר ּכָ ים ֶאָחד ֹוֵטלנ חֹוֶלה ַהְמַבּקֵ ִ ׁשּ ִ ַצֲערוֹ  ִמׁשּ   . ּבְ

  
  : ֵליּה  ָאְמִרי

ן ִאם ין ִליֲעלּון ּכֵ יּתִ   ! ְולֹוְקמּוהַּ  ׁשִ
  

  : ֵליּה  ָאַמר
ּוַרְייָתא ִעיׂשּ ֵבי ּכְ י ּדְ    .ַרּבִ

  
ילוֹ  ןּוְבֶב     .ּגִ

  
ַתְנָיא   : ּדְ

י"   : אֹוֵמר ַרּבִ
ת יּזֹוֵנית ּבַ ְכֵסי ַהּנִ   . ְנָכִסים ּורִעיׂשּ  נֹוֶטֶלת -  ַאִחין ִמּנִ

יְל  לוֹ  ָאְמרוּ    : ַרּבִ
ׁש  ִמי ִלְדָבֶריךָ  ּיֵ ר לוֹ  ׁשֶ נֹות ֶעׂשֶ ן לוֹ  ֵאין, ּוֵבן ּבָ ְמקֹום ַלּבֵ נֹות ּבִ לּום ּבָ   ! ּכְ

  : ָלֶהן ָאַמר
ּור נֹוֶטֶלת ִראׁשֹוָנה   , ְנָכִסים ִעיׂשּ

ה ִנּיָ ַמה ׁשְ יָרה ּבְ ּיְ ִ ׁשּ ֶ   , ׁשּ
ית ִליׁשִ ַמה ׁשְ יָר  ּבְ ּיְ ִ ׁשּ ֶ ֶוה ְוחֹוְלקֹותְוחֹוְזרֹות  הׁשּ ׁשָ   . "ּבְ

  
ֲהָנא ַרב ַאְכֵריז ְנַפק, ֲחַלׁש  ֶחְלּבוֹ  ַרב   :  ּכָ

ִאיׁש  ֶחְלּבוֹ  ַרב   מ,א   . ּבָ
א לֹא ָקא ִאיּכָ   . ָאֵתי ּדְ

ךְ  לֹא: ְלהוּ  ָאַמר ה ָהָיה ּכָ ַתְלִמיד ַמֲעׂשֶ ְלִמיֵדי ֶאָחד ּבְ י ִמּתַ ָחָלה ֲעִקיָבא ַרּבִ   . ׁשֶ
רוֹ  ֲחָכִמים וּ ִנְכְנס לֹא   , ְלַבּקְ

י ְוִנְכַנס רוֹ  ֲעִקיָבא ַרּבִ ִביל, ְלַבּקְ דוּ  ּוִבׁשְ יּבְ ּכִ צוּ  ׁשֶ   . ָחָיה, ְלָפָניו ְוִריּבְ
י: לוֹ  ָאַמר   . ֶהֱחִייַתִני, ַרּבִ
י ָיָצא   : ְוָדַרׁש  ֲעִקיָבא ַרּבִ

ל ֵאין ִמי ּכָ ר ׁשֶ ִאיּלוּ  -   חֹוִלים ְמַבּקֵ ִמים ׁשֹוֵפךְ  ּכְ   . ּדָ
  
יִמי ַרב ֲאָתא יכִּ  ל: ָאַמר, ּדִ ר ּכָ ְחֶיה לוֹ  ּגֹוֵרם ַהחֹוֶלה ֶאת ַהְמַבּקֵ ּיִ   , ׁשֶ

ֵאינוֹ  ְוָכל ר ׁשֶ מּות לוֹ  ּגֹוֵרם -  ַהחֹוֶלה ֶאת ְמַבּקֵ ּיָ   . ׁשֶ
  

  רש"י
. שלא ואפי' גדול אצל קטן

לא גדול יאמר לא אבקר א
   כמוני:

. דמצוה בקטן כמו אין לו שיעור
   בגדול:

. יכנסו ליעיילו שיחין ולוקמוה
ששים בני אדם כאחת לבקרו 
ויטול כל אחד ואחד מששים 

   בצערו ומיד מתרפא:
. דאמר מי כעישורייתא רבי רבי

שיש לו עשר בנות ובן אחד 
הראשונה נוטלת עישור נכסים 
והשניה במה ששיירה וכן לכולן 

מפרש בהש''ס ירושלמי נמצאו ו
בנות שנוטלות במנה תרי תילתי 
פחות ציבחר והאי תלתא 
ומוסיף ציבחר וגבי חולה נמי 
מבקר הראשון נוטל אחד 
מששים בחליו והשני א' מששים 

   במה ששייר:
. בחור כמותו או זקן ובבן גילו

   לזקן:
. וחוזרות כולן וחולקו' בשוה

מילתא אחריתי דהיכא דיצאו 
אחת כל אחת נוטלת לישא כ

עישורה במה ששיירה חבירת' 
ואז חולקות בשוה אבל כשבאו 

  לינשא זו אחר זו לא:
 . חלה ואית דגרסי באש:באיש

. מפני שבני כאילו שופך דמים
אדם שנכנסין לבקרו עושים לו 

  לחולה כל צרכיו:
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ָרָמא ַמאי   ? ּגְ
ל ִאיֵליָמא ר ּכָ ׁש  -  ַהחֹוֶלה ֶאת ַהְמַבּקֵ ְחֶיה ַרֲחִמים ָעָליו ְמַבּקֵ ּיִ   , ׁשֶ

ר ֵאיןׁשֶ  ְוָכל ׁש  -  ַהחֹוֶלה ֶאת ְמַבּקֵ מּות ַרֲחִמים ָעָליו ְמַבּקֵ ּיָ    ,ׁשֶ
מּות ּיָ ךְ  ָסְלָקא ׁשֶ ְעּתָ    ?!ּדַ

  
א ל: ֶאלָּ ֵאין ּכָ ר ׁשֶ ׁש  ֵאין חֹוֶלה ְמַבּקֵ ְחֶיה לֹא, ַרֲחִמים ָעָליו ְמַבּקֵ ּיִ מּות ְולֹא ׁשֶ ּיָ   . ׁשֶ

  
ֲחִליׁש  ַקְדָמָאה יֹוָמא, ָרָבא    ,ּדַ
יְגלוּ  ָלא :ןְלהוֹ  ָאַמר   . ַמְזֵליּה  ִלְתַרע לֹאּדְ  ,ְלִאיִניׁש  ּתִ

אן ׁשּוָקא ְוַאְכִריזוּ  ּפּוקוּ : ְלהֹון ָאַמר, ְוֵאיָלךְ  ִמּכָ   . ּבְ
ָכל ָסֵני ּדְ ְנפל" :ּוְכִתיב, ִלי ֶליֱחִדי ִלי ּדְ ָמח ַאל אֹוִיְבךָ  ּבִ ׂשְ ךָ [ ּתִ לֹו ַאל ָיֵגל ִלּבֶ ׁשְ    .ּוִבּכָ

ן ִיְרֶאה ה יב ֵמָעָליו ַאּפוֹ  ְוַרע 'ּפֶ ֵעיָניו ְוֵהׁשִ   .)יז, כד משלי( ]"ּבְ
ֵעי - ִלי ּוְדָרֵחים   . ַרֲחֵמי ָעַלי ִליּבָ

  
  

  : ַרב ָאַמר
ל ר ּכָ יָנּה  ִניּצֹול -  ַהחֹוֶלה ֶאת ַהְמַבּקֵ ל ִמּדִ ם ׁשֶ יִהּנָ   , ּגֵ

ֱאַמר ּנֶ ֵרי": ׁשֶ יל ַאׁשְ ּכִ ל ֶאל ַמׂשְ יֹום ּדָ ֵטהוּ  ָרָעה ּבְ   , )ב, מא תהלים( '"ה ְיַמּלְ
ל ֵאין א ּדַ   , חֹוֶלה ֶאּלָ

ֱאַמר ּנֶ ה" :ׁשֶ ּלָ ֵעִני ִמּדַ   , )יב, לח ישעיה( "ְיַבּצְ
  

  : ְקָרא ָהֵדין ִמן ַנִמי ִאי
ה ַמּדּוַע " ָכה ַאּתָ ל ּכָ ן ּדַ ֶלךְ  ּבֶ ּבֹ  ַהּמֶ ּבֹ  ֶקרּבַ   . )ד, יג ב שמואל( "ֶקרּבַ
  

א ָרָעה ְוֵאין ם ֶאּלָ יִהּנָ   , ּגֵ
ֱאַמר ּנֶ ַעל ּכל": ׁשֶ ֲעֵנהוּ ' ה ּפָ ע ְוַגם ַלּמַ   . )ד, טז משלי( "ָרָעה ְליֹום ָרׁשָ

  
ר ְוִאם יּקֵ ָכרוֹ  ַמה ּבִ ְ   ? ׂשּ

  
ָכרוֹ  ַמה ְ   ?! ׂשּ

ְדָאַמר יָנּה  ִניּצֹול: ּכִ ל ִמּדִ ם ׁשֶ יִהּנָ    !ּגֵ
  

א ָכרוֹ  ַמה: ֶאלָּ ְ עֹוָלם ׂשּ ה ּבָ   ?ַהזֶּ
  
  
ְמֵרהוּ ' ה" הוּ  ִיׁשְ ר ִויַחּיֵ ַ ָא  ְוֻאׁשּ ֵנהוּ  ְוַאל ֶרץּבָ ּתְ ֶנֶפׁש  ּתִ    .)ג, מא תהלים( "ְיָביואֹ  ּבְ
ְמֵרהוּ ' ה" ֶצר - "ִיׁשְ   , ָהָרע ִמּיֵ
הוּ " ּסּוִרין ִמן - "ִויַחּיֵ   , ַהּיִ
ר" ַ ָאֶרץ ְוֻאׁשּ הוּ  -  "ּבָ ּיְ ִדין לַהּכֹ  ׁשֶ ּבְ   , ּבוֹ  ִמְתּכַ
ֵנהוּ  ְוַאל" ּתְ ֶנֶפׁש  ּתִ נוּ  - "ְיָביואֹ  ּבְ ּמְ ְזּדַ ּיִ ַנֲעָמן ֵריִעים לוֹ  ׁשֶ ִריּפוּ , ּכְ   . ָצַרֲעתוֹ  ֶאת ׁשֶ

נוּ  ְוַאל   ּמְ ְרַחְבָעם ֵריִעים לוֹ  ִיְזּדַ קוּ  ּכִ ִחיּלְ   . ַמְלכּותוֹ  ֶאת ׁשֶ
  

ְנָיא    :ּתַ
י" ְמעֹון ַרּבִ ן ׁשִ   : אֹוֵמר ֶאְלָעָזר ּבֶ

ֵנה" :ְיָלִדים ְלךָ  אְמרוּ יֹ ִאם ַמע -" ְסתֹור" :ּוְזֵקִנים ,"ּבְ ֵקנִ  ׁשְ ַמע ְוַאל יםַלּזְ ׁשְ ָלִדים תִּ   , ַלּיְ
ְנַין ּבִ   , ְסִתיָרה -  ְיָלִדים ׁשֶ

ְנָין - ְזֵקִנים ּוְסִתיַרת   . ּבִ
ָבר ְוִסיָמן ן ְרַחְבָעם: ַלּדָ לֹמה ּבֶ   . "ׁשְ

  
  

  רש"י
. שהרי לא שיחיה ולא שימות

   אינו יודע בעניינו של חולה:
. דדילמא ליהדלא ליתרע מז

מתצלנא לאלתר אי נמי דלא 
   לישתעי מילי עילויה:

. חזי דלא מתרפא מכאן ואילך
   אמר להו פוקו ואכריזו:

. שריפאוהו ריעים כנעמן
מצרעתו כגון אלישע דהוה נביא 

   וזקן והשיאו עצה לנעמן:
. בית אם יאמרו לך נערים בנה

   המקדש:
. ואל וזקנים אומרים סתור

   תבנה:
. דכתיב מרחבעם וסימן לדבר

(מלכים א יב) ויעזוב את עצת 
הזקנים וגו' ונחרב בית המקדש 
על אותה עצה והמורה לא פירש 
בבית המקדש ואיכא ברייתא. 

  דקתני בהדיא בבית המקדש:
 



    """""ֵאין ֵּבין ַהּמּוָּדר"ֵאין ֵּבין ַהּמּוָּדר"ֵאין ֵּבין ַהּמּוָּדר"ֵאין ֵּבין ַהּמּוָּדר    ––––    מסכת נדרים פרק ד'מסכת נדרים פרק ד'מסכת נדרים פרק ד'מסכת נדרים פרק ד'

      
125

        מ, אמ, אמ, אמ, א .26
א ַרב ָאַמר יׁשָ ֵריּה  ׁשֵ   : ִאיִדי ַרבּדְ  ּבְ

ְתָלת לֹא ְקִציָרא ִאיִניׁש  ִליְסעֹוד לֹא ֵעי ּבִ   , ְייָתאַקְדַמ  ׁשָ
ְתָלת ְולֹא ֵעי ּבִ ְתַרְייָתא ׁשָ יֹוָמא ּבַ   , ּדְ

י יּה  ֵליַסח לֹאּדְ  ֵהיִכי ּכִ ְעּתֵ   . ַרֲחֵמי ִמן ּדַ
  
ָלת" ֵעי ּתְ יּה  ַרְווָחא -  "ַקְדַמְייָתא ׁשָ ְעּתֵ   . ּדַ

ְתַרְייָתא יף -  ּבַ ּקִ יּה  ּתַ   . חּוְלׁשֵ
  
  

  : ַרב ָאַמר ָרִבין ָאַמר
ִיין דֹוׁש  ִמּנַ ַהּקָ    ?ַהחֹוֶלה ֶאת ָזן הּוא רּוךְ ּבָ  ׁשֶ

ֱאַמר ּנֶ ָוי ֶעֶרשׂ  ַעל ִיְסָעֶדּנוּ ' ה": ׁשֶ בֹו ָהַפְכּתָ ְבָחְליוֹ [ ּדְ ּכָ ל ִמׁשְ   . )ד, מא תהלים( ]"ּכָ
  

  : ַרב ָאַמר ָרִבין ְוָאַמר
ִיין ִכיָנה ִמּנַ ְ ַהׁשּ רּוָיה ׁשֶ תוֹ  ְלַמְעָלה ׁשְ ּטָ ל ִמּמִ    ?ַהחֹוֶלה ׁשֶ

ֱאַמר ּנֶ ָוי ֶעֶרשׂ  ַעל ְסָעֶדּנוּ יִ ' ה": ׁשֶ   . "ּדְ
  

ְנָיא    :ָהִכי ַנִמי ּתַ
ְכָנס" ר ַהּנִ    :ַהחֹוֶלה ֶאת ְלַבּקֵ

ב לֹא י ַעל לֹא ֵיׁשֵ ּבֵ ה ּגַ    ,ִמטָּ
י ַעל ְולֹא ּבֵ    ,ַסְפָסל ּגַ
י ַעל ְולֹא ּבֵ א ּגַ סֵּ   , ּכִ

א ף ֶאּלָ ב, ִמְתַעטֵּ י ַעל ְויֹוׁשֵ ּבֵ   , ַקְרַקע ּגַ
ֵני ִכי ִמּפְ ְ ַהׁשּ רּוָיה ָנהׁשֶ תוֹ  ְלַמְעָלה ׁשְ טָּ ל ִמּמִ   , חֹוֶלה ׁשֶ

ֱאַמר ּנֶ ָוי ֶעֶרשׂ  ַעל ִיְסָעֶדּנוּ ' ה": ׁשֶ   . ""ּדְ
  
  
  

  רש"י
. כמו (במדבר טז) לא לסעוד

ופקודת כל האדם מתרגמינן 
   וסעודא:

תלת שעי קמייתא רווחא 
 . כדאמר בעלמא (ב''בדעתיה

טז:) אידלי יומא אידלי קצירא 
ודילמא אמר לא אצטריך 
למבעי רחמי עליה דאינו כל כך 

   חולה:
. כמו ולחם לבב אנוש יסעדנו

   יסעד (תהלים קד):
ומגין שהשכינה כו' שנאמר ה' 

. קרי ביה יסערנו אי כמי יסעדנו
יסעדנו ממש שמסעד שכינה על 
ראשו כדאמרן בהדיא ששכינה 

  שרויה למעלה ממיטתו:
 



                                                                                         ְסדּוָרה ְּגָמָרא
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  : ַרב ָאַמר ָרִבין ְוָאַמר

ַמַעְרָבא ִמְטָרא ה ָסֲהָדא - ּבְ ָרת ַרּבָ   . ּפְ
  

מּוֵאלּדִ  ּוְפִליָגא   . ׁשְ
מּוֵאל ָאַמרּדְ    : ׁשְ

י ַנֲהָרא ִריךְ  ֵפיּה ִמּכֵ   . ַמְתּבְ
  

מּוֵאלּדִ  ּוְפִליָגא מּוֵאלַאּדִ  ׁשְ   , ׁשְ
מּוֵאל ָאַמרּדְ    : ׁשְ

ִים ֵאין ֲהִרין ַהּמַ זֹוֲחִלין ִמּטַ     ּבְ
א   מ,ב ָרת ֶאלָּ יֹוֵמי ּפְ ֵרי ּבְ ׁשְ ְלַבד תִּ   . ּבִ

  
מּוֵאלּדִ  ֲאבּוהַּ  יֹוֵמי ִלְבָנֵתיּה  ִמְקָוואֹות ְלהֹון ֲעַבד ׁשְ   . ִניָסן ּבְ

ֵציּוַמ  יֹוֵמי ּפְ ֵרי ּבְ ׁשְ   . ּתִ
  

י ָאַמר   : ַרב ָאַמר ַאִמי ַרּבִ
ְכִתיב ַמאי ה" :ּדִ ה ָאָדם ֶבן ְוַאּתָ ֵלי ְלךָ  ֲעׂשֵ    ?)ג, יב יחזקאל( "גֹוָלה כְּ

ִטיַח ^ ּוְקָעָרה ֵנר זוֹ   מא,א   . ְוׁשָ
  
  
ר לֹא ָעַבְדּתָ ֶאת ה"[ ַחת ֲאׁשֶ ׂשִ - ֱא  'ּתַ    .רֹב ּכֹלְמָחה ּוְבטּוב ֵלָבב ֵמ לֶֹהיָך ּבְ

ֶחּנּו ה לְּ ר ְיׁשַ ָרָעב ּוְבָצָמא ּוְבֵעירֹם 'ְוָעַבְדּתָ ֶאת אְֹיֶביָך ֲאׁשֶ ְך ּבְ    .)מח-מז, כח דברים( "ּכל ְבחֶֹסר] ּבָ
  

י ָאַמר   : ַרב ָאַמר ַאִמי ַרּבִ
לֹא ְלָחן ּוְבלֹא ,ֵנר ּבְ   . ׁשֻ

  
א ַרב   : ָאַמר ִחְסּדָ

לֹא ה ּבְ ָ   . ִאׁשּ
  

ת ַרב ׁשֶ   : ָאַמר ׁשֵ
לֹא ׁש  ּבְ ּמָ   . ׁשַ

  
  : ָאַמר ַנְחָמן ַרב

לֹא ָעה ּבְ   . ּדֵ
  

ָנא   : ּתָ
לֹא"   . "ְרָבב ּוְבלֹא ֶמַלח ּבְ
  

ֵיי ָאַמר   : ַאּבַ
א ָעִני ֵאין ָנְקִטיַנן ֵדָעה ֶאּלָ   . ּבְ

  
ַמַעְרָבא   : ָאְמִרי ּבְ

ָדא יּה  ּדְ א -  ּבֵ יּה  ּכּוּלָ   , ּבֵ
ָלא א ּדְ יּה  ּדָ יּה  ַמה -  ּבֵ   ?!ּבֵ

א    ?ָחֵסר ַמה - ָקֵני ּדָ
א ֵני ַמה - ָקֵני לֹא ּדָ    ?ּקָ

  
  
  

  רש"י
. כשנהר פרת סהדא רבה פרת

גדול הוי עדות לגשמים שיורדין 
לא''י דא''י גבוה מכל הארצות 
ובאין גשמים ונופלין בפרת 
ומתגדל מהן והאי דאמרי' דנהר 
מתגדל ממי הגשמים הוי 

   פלוגתא אדשמואל:
. שנובע נהרא מכיפיה מתבר'

  מגדותיו ולא ממי גשמי':
. אלא פרת ביומי תשרי בלבד

ימות השנה רבין נוטפין על  דכל
הזוחלין מן הגשמים שיורדין 
לתוכו ומן השלגים שמתפשרין 
כל ימות החמה אבל בתשרי 
כבר פסקו השלגים ונתפשרו 
כולן והלכו להן מטהרין 
הזוחלין ואין בנהרות אלא 

   מימיו שנובעין בלבד:
. סבירא ליה אבוה דשמואל
   כאידך דשמואל:

ועביד להו לבנתיה מקוואות 
. לפי שביומי ניסן יומי ניסןב

רבין נוטפין עני הזוחלין מחמת 
הגשמים שהרי כל השלגים 
והקרח שנתפשרו באין המים 
דרך צינורות דהוו להו שאובין 
אבל לא באין דרך צינורות אלא 
מאליהן שוטפין ובאין טובלין 
בהן כדאמר זבה ונדה ויולדת 
טבילתן במי מקוה של מ' סאה 

סים שלא ואפי' מי גשמי' מכונ
מצינו מים חיים אלא לזב בלבד 
שנאמר בו מים חיים והמפרש 
לא פירש הכי ולאו דוקא דכל 

   נשים בזמן הזה זבות נינהו:
. שבתשרי מפצי ביומי תשרי

מתמעטין הנהרות מן כל ימות 
השנה ומעלין טיט . והיה נותן 
המפץ בקרקעית הנהר שלא 
יכנס הטיט ברגליהן ויהא 

  חציצה:
   אכול עליו:. עור לושטיח

. דמלפת בלא מלח ובלא רבב
. שומן: דדא ביה כולא רבב בהו:

ביה מי שיש בו דעת כמי שיש בו 
   הכל שאינו נחסר כלום:

. מי שקנה דעת דא קני מה חסר
 אינו חסר כלום:
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י ָאַמר ִרי ַרּבִ ַסְנּדְ י ָאַמר ֲאֶלּכְ יא ַרּבִ ר ִחּיָ א ּבַ   : ַאּבָ

ּמֹוֲחִלין ַעד ֵמָחְליוֹ  עֹוֵמד ַהחֹוֶלה ֵאין ל ַעל לוֹ  ׁשֶ   , ֲעֹונֹוָתיו ּכָ
ֱאַמר ּנֶ ֲח  ְלָכל ֵפאָהרֹ  ֲעֹוֵנִכי ְלָכל ֵלַח ַהּסֹ ": ׁשֶ   . )ג, קג תהלים( "לּוָאְיִכיּתַ

  
  : ָאַמר ַהְמנּוָנא ַרב

  , ֲעלּוָמיו ִליֵמי חֹוֵזר
ֱאַמר ּנֶ רוֹ  ֻרֲטַפׁש ": ׁשֶ ׂשָ   . )כה, לג איוב( "ֲעלּוָמיו ִליֵמי ָיׁשּוב ַערִמּנֹ ּבְ

  
ל" בוֹ  ּכָ ּכָ    .)ד, מא תהלים( "ְבָחְליוֹ  ָהַפְכּתָ  ִמׁשְ

  : יֹוֵסף ַרב ָאַמר
כֵּ ּדִ  לֹוַמר ְלמּודוֹ  ַח ְמׁשַ   . ּתַ

  
ְלמּוֵדיּה  ֵליּה  ִאיֲעַקר, ֲחַלׁש  יֹוֵסף ַרב   , ּתַ

ֵיי ֲאַהְדֵריּה  יּה  ַאּבַ   . ַקּמֵ
ְבָכל ַהְיינוּ  א ּדִ   , ָאְמִריַנן ּדּוְכּתָ
ִמיַע  לֹא: יֹוֵסף ַרב ָאַמר ַמֲעָתא ָהָדא ִלי ׁשְ   , ׁשְ
ֵיי ֵליּה  ָאַמר   . ִניֲהָלן ָאְמִריָתּה  ְתִניָתאַמ  ּוֵמָהא, ִניֲהָלן ָאְמִריָתּה  ַאּתְ : ַאּבַ

  
י ֵמיר ֲהָוה ּכִ י ּגָ ָלת ַרּבִ ֵרי תְּ י ַעׂשְ   , ִהיְלְכָתא ַאּפֵ

ילְ  ַאְגְמֵריּה  יא ַרּבִ ְבָעה ִחּיָ הֹון ׁשִ   . ִמּנְ
י ֲחַלׁש  ְלסֹוף י ַאֲהַדר, ַרּבִ יא ַרּבִ יּה  ִחּיָ ְבָעה ָהְנהוּ  ַקּמֵ י ׁשִ ַאְגְמֵריּה  ַאּפֵ א ,ּדְ יתָּ    .ָאְזדוּ  ׁשִ

ִמיַע  ֲהָוה, ַקְצָרא ַההּוא ֲהָוה ילְ  ֵליּה  ׁשְ ַדֲהָוה ַרּבִ ֵריס ּכְ   . ְלהוּ  ּגָ
י ֲאַזל יא ַרּבִ י ַיְתהֹון ְוָגַמר ִחּיָ י ַיְתהֹון ְוַאֲהַדר ַוֲאָתא ,ַקְצָרא ַקּמֵ י ַקּמֵ   . ַרּבִ

  
ד י ֵליּה  ָחֵזי ֲהָוה ּכַ     ,ַקְצָרא ְלַההּוא ַרּבִ

י ֵליּה  ָאַמר ה: ַרּבִ יָת  ַאּתָ יא ְוֶאת אֹוִתי ָעׂשִ   . ִחּיָ
  

ָאְמֵרי א ּדְ    :ִאיּכָ
ה: ֵליּה  ָקָאַמר ָהִכי יָת  ַאּתָ יא ֶאת ָעׂשִ יא, ִחּיָ ה ְוִחּיָ   . אֹוִתי ָעׂשָ

  
י ְוָאַמר ִרי ַרּבִ ַסְנּדְ י ָאַמר ֲאֶלּכְ יא ַרּבִ ר ִחּיָ א ּבַ   : ַאּבָ
דֹול ה ֵנס ּגָ ֲעׂשָ ּנַ ס ִמן יֹוֵתר ַלחֹוֶלה ׁשֶ נַּ  ַהּנֵ הׁשֶ ֵאל ַלֲחַנְנָיה ֲעׂשָ   . ַוֲעַזְרָיה ִמיׁשָ
ל ֵאל ֲחַנְנָיה ׁשֶ ל ֵאׁש  -  ַוֲעַזְרָיה ִמיׁשָ   . ְלַכּבֹוָתּה  ְיכֹוִלים לְוַהּכֹ , ֶהְדיֹוט ׁשֶ
ל ְוזוֹ  ל - חֹוֶלה ׁשֶ ַמִים ׁשֶ   ? ְלַכּבֹוָתּה  ָיכֹול ּוִמי, ִהיא ׁשָ
  

  

י ְוָאַמר ִרי ַרּבִ ַסְנּדְ י ָאַמר ֲאֶלּכְ ר יאִחיָּ  ַרּבִ א ּבַ   , ַאּבָ
י ָאַמר :ָלּה  ְוָאְמִרי ַע  ַרּבִ ן ְיהֹוׁשֻ   : ֵלִוי ּבֶ

יָון יַע  ּכֵ ִהּגִ ל ִקיּצוֹ  ׁשֶ ִלים לַהּכֹ  ָאָדם ׁשֶ   , ּבוֹ  מֹוׁשְ
ֱאַמר ּנֶ   . )יד, ד בראשית( "ַיַהְרֵגִני ְצִאימֹ  ָכל ְוָהָיה": ׁשֶ

  
  : ָאַמר ַרב
  : ְקָרא ָהֵדין ִמן
ֶטיךָ " ּפָ י ַהּיֹום ָעְמדוּ  ְלִמׁשְ   . )צא, קיט תהלים( "ֲעָבֶדיךָ  לַהּכֹ  ּכִ
  

ה ר ַרּבָ יָלא ּבַ   : ֵליּה  ָאְמרוּ  ׁשֵ
ֵכיב ְבָרא ׁשְ בֹוהַּ  ּגַ    .ּגָ

יְרדֹוָנא ָרֵכיב ֲהָוּה    , זּוְטָרא ּגִ
יּתֹוָרא ְמָטא יט ,ּתִ ְדֵייּה , ִאיְסַתּוֵ ֵכיב ְוָקא ׁשָ   . ׁשְ

יּה  ַעל ָקֵרי ֶטיךָ ": ַנְפׁשֵ ּפָ   . "ַהּיֹום דוּ ָעְמ  ְלִמׁשְ
  

מּוֵאל א ְקרֹוִקיָתא ְלַההּוא ַחְזֵייּה  ׁשְ    .ַנֲהָרא ְוָעְבָרה ַאְקרֹוְקָתא ַעל ְיִתיָבא ְדַעְקַרּבָ
ְבָרא ַטְרָקא ֶטיךָ " :ֲעֵליּה  ָקֵרי -  ּוָמֵיית ּגַ ּפָ   . "ַהּיֹום ָעְמדוּ  ְלִמׁשְ

  רש"י
. דנעשה חוזר לימי עלומיו

   כתינוק שלא טעם טעם חטא:
. כלומר כשעת שנא' רוטפש

בו רטוב ופש כמו [פרו ור
   מתרגמינן] פושו וסגו:

. מן החולי ישוב כמו מנוער
   שהיה בימי עלומיו:

. כל כל משכבו הפכת בחליו
סדר הצעת למודו המסודר לו 

   נהפך לו בחליו ומשכחו:
. שהיה תליסר אפי הלכתא
   שונה למודו בי''ג פנים:

   . ששכחם:שיתא אזלו ליה
   . כובס:קצרא

. אתה עשית אותי ואת חייא
דכל המלמד את בן דגמר להו 

חברו תורה מעלה עליו הכתוב 
כאילו עשאו שנאמר ואת הנפש 

   אשר עשו בחרן.:
. להמיתו אפי' הכל מושלין בו

   זבוב אפילו יתוש:
למשפטיך עמדו היום כל 

. דכיון שנשפט בישיבה עבדיך
של מעלה הכל נעשו עבדיו של 

   הקב''ה ליפרע הימנו:
גברא גבוה הוי רכיב גירדנא 

   רדה קטנה:. פזוטא
   . גשר:תיתורא

. נתפחדה הפרדה ואסתויט
ושדייה מינה ושכיב ואע''פ 
שהפרדה נמוכה ואיהו היה 
ארוך כל כך דלא נפל אלא מעט 

   מת:
. צפרדע ועקרב אינו אקרוקתא

יכול לשוט בנהר ונשאו צפרדע 
עליו להעבירו בנהר לנשוך את 

 האיש:
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        בבבב- - - - מא, אמא, אמא, אמא, א .29
מּוֵאל ָאַמר   : ׁשְ

ִרין ֵאין אֶא  ַהחֹוֶלה ֶאת ְמַבּקְ ֲחָלָצתוֹ  ְלִמי ּלָ ה ׁשֶ   . ַחּמָ
  

   ?ַמאי ְלַאּפּוֵקי
  

ַתְנָיא ָהא ְלַאּפּוֵקי    :ּדְ
י" ן יֹוֵסי ַרּבִ ּום אֹוֵמר ְּפָרָטא ּבֶ י ִמׁשּ   : ֱאִליֶעֶזר ַרּבִ

ִרין ֵאין    :ְמַבּקְ
   ,ֵמַעִיים חֹוֵלי לֹא

   ,ָהַעִין חֹוֵלי ְולֹא
י ְולֹא   . "אׁש ָהרֹ ֵמחּוׁשֵ

  
ָלָמא ׁשְ ּום - "ֵמַעִיים ֵליחוֹ " ּבִ יּסּוָפא ִמׁשּ   . ּכִ

א י ָהַעִין חֹוֵלי" ֶאלָּ   ? ַטְעָמא ַמאי "אׁש ָהרֹ ּוֵמחּוׁשֵ
  

ּום   , ְיהּוָדה ַרבּדְ  ִמׁשּ
  : ְיהּוָדה ַרב ָאַמרּדְ 

יּבּוָרא ָיא ּדִ א ּוַמֲעֵלי ,ְלֵעיָנא ַקׁשְ ּתָ   . ְלִאיׁשְ
  

  : ָרָבא ָאַמר
א ַהאי  מא,ב ּתָ ַפ  ָלאו ִאי, ִאיׁשְ ַמְלָאָכא ְרַווְנָקאּדְ מֹוָתא ּדְ ִחיְזָרא^ ַמֲעֵלי ּדְ    ,ְלִדיְקֵלי ּכְ

  , יֹוִמין ִלְתָלִתין ַחד
יַרְייִקי ְוִכי    .ְלגּוָפא ּתִ

  
ר ַנְחָמן ַרב   : ָאַמר ִיְצָחק ּבַ
יַרְייָקּה  ְולֹא ִהיא לֹא   . ּתִ

  
ה ָאַמר ר ַרּבָ   : ְיִחיֵאל ַרב ָאַמר יֹוָנָתן ּבַ
  . ִלְרפּוָאתוֹ  ֶלהַלחוֹ  ָיֶפה ַעְרָסן

  
   "?ַעְרָסן" ַמאי

  
י ָאַמר   : יֹוָנָתן ַרּבִ

ָלא ֲעֵרי חּוׁשְ ׂשָ א ּדְ יְקּתָ ֵריׁש  ַעּתִ     .ָנְפָיא ּדְ
  

ֵיי ָאַמר   : ַאּבַ
ְעָיין ּוָלא ּבָ יׁשּ ֵעין ּבִ ָרא ּכְ יׂשְ תֹוָרא ּבִ   . ּדְ

  
  : ָאַמר יֹוֵסף ַרב

ֲעֵרי ְסִמיֵדי ׂשָ א ּדְ יְקּתָ ֵריׁש  ַעּתִ    .ָיאָנְפ  ּדְ
  

ֵיי ָאַמר   : ַאּבַ
ְעָיין ּוָלא ּבָ יׁשּ ָרא ּבִ ִבׂשְ תֹוָרא ּכְ   . ּדְ

  
י ָאַמר   : יֹוָחָנן ַרּבִ

ִרים ֵאין -  ּבּוְרַדם יִרין ְוֵאין, ְמַבּקְ מוֹ  ַמְזּכִ   . ׁשְ
  

   ?ַטְעָמא ַמאי
  

י ָאַמר   : ֶאְלָעָזר ַרּבִ
ֵני הּוא ִמּפְ ַמְעָיין ׁשֶ   . ַהּנֹוֵבַע  ּכְ

  
י ְוָאַמר   : ֶאְלָעָזר ַרּבִ
ה מוֹ  ִנְקָרא ָלּמָ הּוא ?"ּבּוְרַדם" ׁשְ ַמְעָיין ׁשֶ    .ַהּנֹוֵבַע  ּכְ

  רש"י
. כמו האטד כי חיזרא לדיקלא

ומגין לפירות  שמקיף הדקל
שאין יכולים למשמש בו כך 

   מגינה על גופו של אדם:
 . תירייק''א בלע''ז:תורייקי

. שעורים ישנים חושלא דשערי
   קלופים:

. שמדובקין בנפה דריש נפה
   ובכברה כשמרקדין בהן:

. בסמ''ך שילשול גדול בורדס
שיוצא כל שעה כמעיין הנובע 
שאין לו שוליים ויצאו ממנו כל 

אית דאמרי בורדם המים ו
במ''ם כמו בור שנובע דם ואית 
דאמרי מכה שקורין בו''ן 

   מלנ''ט שיוצא נמי הימנו דם:
. מפני שהוא במעיין הנובע

שקופץ מזה לזה ויש בו סכנה 
   להזכירו:

. מתני' ומרפאו [היכי קתני]
   רפואת נפש:

. כלומר שאין לו הנאה בחנט
  אלא שמחזיק לו טובה בנפשו:
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ֵאהוּ " ֶפׁש  ְרפּוַאת ּוְמַרּפְ   . ]ָממֹון" ְרפּוַאת לֹא ֲאָבל -[ ַהּנֶ
  

  ? ָקָתֵני ֵהיִכי
ם "ֶנֶפׁש  ְרפּוַאת" :ִאיֵליָמא ִחּנָ   , ּבְ

ָכר "ָממֹון ְרפּוַאת" ׂשָ   , ּבְ
ֵאהוּ : ִכיָה  ִליְתֵני ם ְמַרּפְ ִחּנָ ָכר לֹא ֲאָבל, ּבְ ׂשָ   ! ּבְ

  
א   , ּגּופוֹ  - "ֶנֶפׁש  ְרפּוַאת": ֶאלָּ

ֶהְמּתוֹ  -  "ָממֹון ְרפּוַאת"   . ּבְ
  

י ָאַמר ר זּוְטָרא ַרּבִ ה ּבַ   : ַרב ָאַמר טֹוִבּיָ
לֹוִני ַסם" :לוֹ  אֹוֵמר ֲאָבל לֹוִני ַסם, ָלּה  ָיֶפה - ּפְ    ."ָלּה  ַרע -  ּפְ

  
  
  

  רש"י
. שאם חלה נפש [גופו] רפואת

המדיר מותר למודר לרפאותו 
כדאמרינן לעיל דלא אדריה מן 

   חיותיה:
. שאם רפואת ממון בהמתו

חלתה בהמתו אסור לרפאותה 
   משום דקמהני ליה:

. דאמירה ולא אבל אומר לו כו'
  כלום היא:
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        , ב, ב, ב, במאמאמאמא .31
ָנה             ִמׁשְ

ִטי ִעּמוֹ  ְורֹוֵחץ ַאְמּבָ דֹוָלה ּבְ ה לֹא ֲאָבל, ּגְ ְקַטּנָ   . ּבִ
ן ה ִעּמוֹ  ְוָיׁשֵ ִמטָּ   . ּבְ
י   : אֹוֵמר ְיהּוָדה ַרּבִ

ימֹות ה ּבִ   , ַהַחּמָ
ימֹות לֹא ֲאָבל ִמים ּבִ ׁשָ   , ַהּגְ

ֵני הּוא ִמּפְ הוּ  ׁשֶ   . ְמַהּנֵ
ה ַעל ִעּמוֹ  ּוֵמיֵסב טָּ   . ַהּמִ
ּוְלָחן ַעל ִעּמוֹ  ְואֹוֵכל ְמחּוי ִמן לֹא ֲאָבל, ַהׁשּ    .ַהתַּ

ְמחּוי ִמן ִעּמוֹ  הּוא אֹוֵכל ֲאָבל   . ַהחֹוֵזר ַהתַּ
  

ָמָרא             ּגְ

ְנָיא   : ּתַ
ִטי ִעּמוֹ  ִיְרַחץ לֹא" ַאְמּבָ   , ּבְ

ן ְולֹא ה ִעּמוֹ  ִיׁשַ ִמטָּ ין, ּבְ דֹוָלה ּבֵ ין ּגְ ה ּבֵ   , ְקַטּנָ
ְבֵרי י ּדִ   . ֵמִאיר ַרּבִ

  : אֹוֵמר ְיהּוָדה יַרּבִ 
דֹוָלה ימֹות -  ּגְ ִמים ּבִ ׁשָ   , ַהּגְ
ה ימֹות -  ּוְקַטּנָ ה ּבִ ר ַהַחּמָ   .מּותָּ

ִטי ִעּמוֹ  רֹוֵחץ ַאְמּבָ דֹוָלה ּבְ ה ִעּמוֹ  ּוֵמִזיַע , ּגְ ְקַטּנָ   . ּבִ
1

ה ַעל ִעּמוֹ  ֵמיֵסב ֲאָבל טָּ    ,ַהּמִ
ּוְלָחן ַעל ִעּמוֹ  ְואֹוֵכל   , ַהׁשּ

ְמחּויַה  ִמן לֹא ֲאָבל   . תַּ
ְמחּוי ִמן הּוא אֹוֵכל ֲאָבל   . ַהחֹוֵזר ַהתַּ

  
י ָאַמר ר יֹוֵסי ַרּבִ   : ֲחִניָנא ּבַ

ְמחּוי ִמן ִית ְלַבַעל ַהחֹוֵזר ַהּתַ   . ַהּבַ
  
  

                                                             
1
  קטע זה בהמשך אינו בתוספתא, לכן חלק פרשו שאין פיסקה זו חלק מהברייתא אלא ציטוט מהמשנה.  

  רש"י
  מתני'

 . המודר עם המדיר:ורוחץ עמו
. משום דקא אבל לא בקטנה

מיניה ומפיש נמי מפשי מיא 
   הבלא:

. ביחד מפני אבל לא מן התמחוי
   שמרבה בעל הבית בשבילו:

אבל אוכל הוא מן התמחוי 
. כדמפרש החוזר לבעל הבית

בגמרא שדרכן לאכול מעט 
ומחזירו לבעל הבית שיש להן 
מאכילין הרבה וכיון דאין אוכל 
אלא מעט ומחזיר המותר לא 
מיתהני מיניה כלום אפי' אם 

ירו פחות הימנו לא אוכל חב
מיתהני דהא אינו אוכל אלא 
מעט והמותר מחזיר. ע''א לא 
יאכל עמו מן התמחוי דדרך בני 
הסעודה לאחר שאכלו כפי 
שובען מצניעין המותר ונושאים 
עמם לבתיהן דהתם לא יאכל 
עמו דשמא אחד מהן אוכל 
פחות מחבירו ולכשיביאו מותרן 
לבתיהן חולקין בשוה ונמצא זה 

מה שאכל חבירו פחות משתכר ב
ממנו אבל אם דרך בני הסעודה 
לאחר שאכלו מחזירין מותרן 
לבעל הבית ושוב אין מוסיפין 

  בקערות מותר לאכול עמו:
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ָנה             ִמׁשְ

ִלְפֵני ָהֵאבּוס ִמן ִעּמוֹ  אַכליֹ לֹא   , ַהּפֹוֲעִלים ׁשֶ
ה ְולֹא אֹוָמן ִעּמוֹ  ַיֲעׂשֶ   , ּבְ
ְבֵר  י יּדִ   . ֵמִאיר ַרּבִ

  : אֹוְמִרים ֲחָכִמיםוַ 
ה ָרחֹוק ְוהּוא עֹוׂשֶ ּנוּ  ּבְ   . ִמּמֶ

  

ָמָרא             ּגְ

ָקרֹוב ִליֵגי ָלא -  ּבְ ֲאִסיר ּפְ   . ּדַ
י ִליֵגי ּכִ ָרחֹוק -  ּפְ   , ּבְ

י ְזִריַנן: ָסַבר ֵמִאיר ַרּבִ ּום ָרחֹוק ּגָ ָקא, ָקרֹוב ִמׁשּ י ּדְ יּה  ְלַאְרָעא ָלּה  ְמַרּפֵ   . ַקּמֵ
ַנןוְ  ְזִריַנן ָלא: ָסְבִרי ַרּבָ   .  ּגָ
  
  
  

  רש"י
  מתני'

לא יאכל עמו מן האבוס שלפני 
. כלי גדול שנותן בו הפועלים

בעל הבית ירקות שאוכלין בו 
הפועלים יחד ומשום טעם 

   דתמחוי:
. שלא ו באומןולא יעשה עמ

יעמוד עמו במענה אחת מפרש 
  בגמ':

  
  גמ'

. דקא מרפי לה לארעא קמיה
   ונוח לו לחרוש אחריו:

. בקרוב כ''ע לא פליגי דיאסור
  לעדור דקא מרפיא כו':
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        בבבב- - - - מב, אמב, אמב, אמב, א .33
ָנה  מב,א             ִמׁשְ

ר    :ֵמֲחֵבירוֹ  ֲהָנָאה ַהּמּוּדָ
ִביִעית ִלְפֵני ֵדהוּ  ְלתֹוךְ  יֹוֵרד ֵאינוֹ  -  ׁשְ   , ׂשָ

  . ַהּנֹוטֹות ִמן אֹוֵכל ְוֵאינוֹ             
ִביִעית ְ ֵדהוּ  ְלתֹוךְ  יֹוֵרד ֵאינוֹ  -  ּוַבׁשּ    ,ׂשָ

ִטיעֹות ִמן הּוא ֵכלאוֹ  ֲאָבל   . ַהּנֹוטֹות ַהּנְ
  

   :ַמֲאָכל ֵהיֶמּנוּ  ָנַדר
ִביִעית ִלְפֵני ֵדהוּ  ְלתֹוךְ  יֹוֵרד -  ׁשְ   , ׂשָ

ירֹות ִמן אֹוֵכל ְוֵאינוֹ                . ַהּפֵ
ִביִעית ְ   . ְואֹוֵכל יֹוֵרד -  ּוַבׁשּ

  

ָמָרא             ּגְ

מּוֵאלוּ  ַרב ָאְמִרי ׁשְ ְרַוְייהוּ  ּדְ    :ּתַ
   :"ָעֶליךָ  ֵאּלוּ  יםְנָכִס "

ִביִעית ִלְפֵני ְ ֵדהוּ  ְלתֹוךְ  יֹוֵרד ֵאין - ׁשּ   , ׂשָ
י ַעל ַאף ,ַהּנֹוטֹות ִמן אֹוֵכל ְוֵאינוֹ            יַע  ּפִ ִהּגִ ִביִעית ׁשֶ   . ׁשְ

ִביִעית ְוִאם ְ ׁשּ ֵדהוּ  ְלתֹוךְ  יֹוֵרד ֵאין - ָנַדר ּבַ   , ׂשָ
  . ַהּנֹוטֹות ִמן אֹוֵכל ֲאָבל   

  
יוְ  ָאְמִרי ָלִקיׁש  ֵריׁש וְ  יֹוָחָנן ַרּבִ ְרַוְייהוּ  ּדְ    :ּתַ
    :"ָעֶליךָ  ְנָכַסי"

ִביִעית ִלְפֵני ֵדהוּ  ְלתֹוךְ  יֹוֵרד ֵאין - ׁשְ    ,ׂשָ
  , ַהּנֹוטֹות ִמן אֹוֵכל ְוֵאין          

יַע  ִביִעית ִהּגִ ֵדהוּ  ְלתֹוךְ  יֹוֵרד ֵאינוֹ  - ׁשְ   , ׂשָ
  . ּנֹוטֹותַה  ֶאת הּוא אֹוֵכל ֲאָבל           

  
ָהא ֵליָמא ְלִגי ּבְ   , ָקִמיּפַ

מּוֵאל ַרבּדְ  ָבר אֹוֵסר ָאָדם :ָסְבִרי ּוׁשְ ְרׁשּותוֹ  ּדָ ּבִ ֵצא ֲאִפיּלוּ  ׁשֶ ּיֵ   . ִמְרׁשּותוֹ  ִלְכׁשֶ
יוְ  ָבר אֹוֵסר ָאָדם ֵאין: ָסְבִרי ָלִקיׁש  ְוֵריׁש  יֹוָחָנן ַרּבִ ְרׁשּותוֹ  ּדָ ּבִ ֵצא ׁשֶ ּיֵ   .ֵמְרׁשּותוֹ  ִלְכׁשֶ
  

ָרא    !?ְוִתְסּבְ
א ִמי ָאַמר ְלַמאן ִאיּכָ ָבר אֹוֵסר ָאָדם ֵאין ּדְ ְרׁשּותוֹ  ּדָ ּבִ ֵצא ׁשֶ ּיֵ    !?ֵמְרׁשּותוֹ  ִלְכׁשֶ

ן ִאם ן ְוָכל", ֵאּלוּ  ְנָכִסים"ּבְ  ִניְפְלִגי, ּכֵ ּכֵ   ! "ְנָכַסי"ּבְ  ׁשֶ
  

ַנן ָהא ,ְותוּ  ָבר אֹוֵסר ָאָדם: ּדְ ּתְ ְרׁשּותוֹ  ּדָ ּבִ יֵּ  ׁשֶ   , ֵמְרׁשּותוֹ  ֵצאִלְכׁשֶ
ְתַנן    :ּדִ

ה קֹוָנם" :ִלְבנוֹ  ָהאֹוֵמר" ַאתָּ   ", ִלי ֶנֱהֶנה ׁשֶ
ּנוּ  – ֵמת    .ִייָרׁשֶ

יו מב,ב ַחּיָ ּנוּ  לֹא - ֵמת ִאם^ :ּוְבמֹותוֹ  ּבְ   ! "ִייָרׁשֶ
  

אֵני ָקא ,ָהָכא ׁשָ יו" :ֵליּה  ָאַמר ּדְ ַחּיָ   . "ּוְבמֹותוֹ  ּבְ
  

ל ָיא ָמקֹום ִמּכָ    !ַקׁשְ
  

א י - " ֵאּלוּ  ְנָכִסים"ּבִ , ֶאלָּ ִליֵגי ָלא ָעְלָמא ּכּוּלֵ   . ּפְ
י ִליֵגי ּכִ     -  "ְנָכַסי"ּבִ  ּפְ

מּוֵאל ַרב ָנא לֹא :ָסְבִרי ּוׁשְ ָנא לֹא", ֵאּלוּ  ְנָכִסים" :ׁשְ    .אֹוֵסר ָאָדם", ְנָכַסי" :ׁשְ
יוְ    .אֹוֵסר ָאָדם ֵאין - " ְנָכַסי" ,ראֹוֵס  ָאָדם "1ֵאּלוּ  ְנָכִסים" :ָסְבִרי ָלִקיׁש  ְוֵריׁש  יֹוָחָנן ַרּבִ
  

א ּוִמי ָאַמר ְלַמאן ִאיּכָ ָנא לֹא :ּדְ ָנא ְולֹא" ֵאּלוּ  ְנָכִסים" ׁשְ   "? ְנָכַסי" ׁשְ
ַנן ְוָהא    :ּתְ

                                                             
1
  הוגה בהגהות הב"ח על פי כתב"י  

  רש"י
  מתני' 

. שהדירו המודר הנאה מחבירו לפני שביעית
   חבירו קודם שנכנסה שביעית:

שביעית . לאכול מפירות אין יורד לתוך שדהו
   דאסור בדריסת הרגל:
. מאותן פירות הנוטין ואין אוכל מן הנוטות

חוץ לשדה שיכול ליקח מהן ואינו צריך ליכנס 
בתוך השדה ואע''ג דהן שביעית לא יאכל מהן 
כדאמרינן בגמרא אדם אוסר דבר שברשותו 
אפילו לכשיצא מרשותו והאי נמי כיון דלפני 

יעי' שביעית הדירו חבירו כי אתי נמי שב
   אסור בהן:
. אבל אם הדירו בשביעית לא יורד ובשביעית

   לתוך שדהו:
. הואיל ולא הוי אבל אוכל הוא מן הנוטות

ברשותו השתא כי מדיר ליה ובגמרא מפרש 
אמאי אינו יורד ואמאי אוכל הא ארעא נמי 

   דהפקר היא:
. אבל לא נדר נדר הימנו מאכל לפני שביעית

יורד ואינו אוכל הימנו הנאה לכי מטי שביעית 
דהא לא הדירו אלא מן מאכל אבל אינו אוכל 
כדפרישית לעיל דאדם אוסר דבר שברשותו 

   אפי' לאחר שיצא מרשותו:
. הדירו בשביעי': יורד ואוכל ובשביעי'

דעכשיו יצא מרשותו ואית דנפרש המודר 
הנאה מחבירו לפני שביעית לא ירד לתוך 

ת כיון שדהו לפני שביעית ולא יאכל מן הנוטו
דהדירו ובשביעית כלומר אם הגיעה שביעית 

   לא ירד לתוך שדהו כו' ולישנא קמא עיקר:
. כלומר נמ' דאמרי תרוייהו נכסי אלו עליך

   כל נכסי עליך בכל מקום שהן:
. ואע''פ שהגיע שביעית ואין אוכל מן הנוטות

   ושל הפקר הן:
. דהשתא לאו ברשותו הוא ואם בשביעית נדר

   לה מנייהו אוכל מן הנוטות: ולא מצי מדיר
. הגיע שביעית אין יורד ר' יוחנן ור''ל דאמרי

   אבל אוכל מן הנוטות:
אדם אוסר דבר שברשותו אפילו לכשיצא 

. דכיון דבשעה שאסר הויין ברשותיה מרשותו
אפילו לכי הגיע שביעית נפקן מרשותיה אפילו 

   הכי אסורין עליו:
ומשום הכי . ר' יוחנן ור''ל סבר אין אדם כו'

כי הגיע שביעית דנפקא מרשותיה אוכל הוא 
   מן הנוטות:

   . דבהאי טעמא פליגי:ותסברא
. ור' יוחנן ומי איכא למ''ד אין אדם אוסר כו'

   ור''ל הכי סבירא להו:
. דמשום האי טעמא פליגי ואמרי אם כן

   דאוכל הוא בשביעית:
. אפי' היכא. דאמר ליפלגי בנכסים אלו

ולימרו ר' יוחנן ור''ל דאוכל נכסים אלו עליך 
בשביעית משום הטעם דאמר אין אדם אוס' 
דבר שברשותו לכשיצא מרשותו כ''ש היכא 
דאמ' נכסי דמשמע כל זמן שהן ברשותו אלא 
מדלא פליגי בנכסים אלו אלא בנכסי ש''מ 
דלית להו האי סברא ועוד היכי מצי אמר 
לעולם דאין אדם אוסר דבר שברשותו 

   והתנן דאוסר: לכשיצא מרשותו
. כלומר האומר לבנו קונם שאתה נהנה לי

   שאי אתה נהנה לי מכל נכסי:
. שלא אסר עליו אלא כל זמן מת יירשנו

   אם מת: שהנכסים שלו לפיכך יירשנו
. כיון דמפרש במותו ואם נדר בחייו ובמותו

מת לא יירשנו אלמא דאדם אוסר דבר 
   שברשותו לכשיצא מרשותו לאחר מותו:

. אבל היכא הכא דאמר בחייו ובמותושאני 
דאמר בסתם אימא לעולם אין אדם אוסר 

   וכו':
. כדאמרינן אי בהאי טעמא פליגי מ''מ קשיא

   ליפלגו בנכסים אלו:
. דמשמע אלא בנכסים אלו כ''ע לא פליגי

   נכסים אלו לעולם:
. ר' יוחנן ור''ל סברי כי פליגי דיאמר נכסי

כו' דנכסי היכא דאמר נכסי אין אדם אוסר ו
משמע כל זמן שהן ברשותי ורב ושמואל סברי 
אפ. ילו אמר נכסי (אמר) אדם אוסר דבר 

  וכו':
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יְתךָ  ְלתֹוךְ  קֹוָנם" :ַלֲחֵבירוֹ  ָהאֹוֵמר ֲאִני ּבֵ ְדךָ " ,"ִנְכָנס ׁשֶ ֲאִני ׂשָ    -  "לֹוֵקַח  ׁשֶ
ָכרוֹ  אוֹ  ֵמת ּמְ ר -  ֵחרְלַא  ׁשֶ   , מּותָּ

ֲאִני ֶזה ְלַבִית" ֶדה", "ִנְכָנס ׁשֶ ֲאִני זוֹ  ׂשָ     -  "לֹוֵקַח  ׁשֶ
ָכרוֹ  אוֹ  ֵמת ּמְ   ! "ָאסּור – ְלַאֵחר ׁשֶ

  
א י, ֶאלָּ י ָאְמִרי ּכִ   ", ְנָכַסי"ּבִ  ָלִקיׁש  ְוֵריׁש  יֹוָחָנן ַרּבִ
מּוֵאל ְוַרב ִליֵגי ָלאוְ ", ֵאּלוּ  ְנָכִסים"ּבִ  ּוׁשְ    .ּפְ

  
  
  
  
  

  רש"י
. קונם לתוך ביתך שאני נכנס

כל זמן שהוא ביתך דהוי דומיא 
דנכסי עליך כיון שמת בעה''ב או 
שמכרו לאותו בית לאחר מותר 
ליכנס בו דהשתא אינו שלו אבל 

נכנס דהוי אמר לבית זה שאני 
משמע נכסים אלו דקא אסר 
הבית עליו לעולם אע''פ שמת 
או מכרו לאחר אסו' ליכנס בו 
אלמא דשאני בין נכסי לנכסים 
והיכי קאמרי רב ושמואל ל''ש 
נכסי ול''ש נכסים דאדם אוסר 
  וכו': אלא כי אמרי רב ושמואל:
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        מב, במב, במב, במב, ב .34
ִביִעית" ְ ֵדהוּ  ְלתֹוךְ  יֹוֵרד ֵאין ּוַבׁשּ ִטיעֹות ִמן הּוא אֹוֵכל ֲאָבל[, ׂשָ   . ]ַהּנֹוטֹות" ַהּנְ
  

ָנא ַמאי ֵפיֵרי "ַהּנֹוטֹות ִמן אֹוֵכל"ּדְ  ׁשְ ֶהְפֵקיָרא ּדְ    ,ִאיּנּון ּדְ
  ! ַאְפָקָרּה  ַנִמי ַאְרָעא

  
א ָאַמר   : עּוּלָ

עֹוְמִדין ב ַעל ִאיָלנֹות ּבְ   . ּוִליםַהּגְ
  

י ְמעֹון ַרּבִ ן ׁשִ   : ָאַמר ֶאְלָיִקים ּבֶ
ֵזיָרה א ּגְ ּמָ ֶהא ׁשֶ ֲעִמיָדה ִיׁשְ   . ּבַ

  
  
  

  רש"י
. בעומדים אילנות על הגבולין

ות לחוץ שיכול לתלוש מן הפיר
מבחוץ מש''ה אינו יורד דהא 
דרחמנא אפקריה לארעא גבי 
שביעית לצורך אכילה ועכשיו 

   לא היה נכנס לצורך אכילה:
. הא ר''ש בן אליקים אמר

דקתני אוכל מן הנוטות ודאי 
כדקאמרת כגון דעומדין על 
הגבולין משום שיכול להושיט 
ידו וליקח מבחוץ אבל אין 
עומדין על הגבולין אינו יורד 
לתוך שדהו דאסור לו לירד 

   לשם:
. גזירה שמא ישהא בעמידה

דלאחר שאכל עומד לו לשם 
וקמיתהני מנכסים דמדיר 
ואסור דהאי דאפקריה רחמנא 
כל זמן שהוא אוכל אז יכול 
לעמוד לשם דהפקר הוא אבל 
שלא לצורך אכילה לא 

  אפקריה:
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        מג, אמג, אמג, אמג, א    ––––    מב, במב, במב, במב, ב .35
ָנה             ִמׁשְ

ר    :ֵמֲחֵבירוֹ  ֲהָנָאה ַהּמּוּדָ
ִאיֶלּנוּ  לֹא ַאל ְולֹא ַיׁשְ ּנוּ  ִיׁשְ   , ִמּמֶ
ּנוּ  ִיְלֶוה ְולֹא ַיְלֶוּנוּ  לֹא   , ִמּמֶ

ח ְולֹא לוֹ  ִיְמּכֹור ְולֹא ּנוּ  ִיּקַ   .  ִמּמֶ
  

ָמָרא   מג,א             ּגְ

ָלָמא ׁשְ ָקא "ַיְלֶוּנוּ  לֹא" ּבִ י ּדְ א. ֵליּה  ְמַהּנֵ י ָקא ַמאי -  "ֵהיֶמּנוּ  ִיְלֶוה לֹא" ֶאּלָ    ?ֵליּה  ְמַהּנֵ
  

ָלָמאּוִב  ח ְולֹא ֵהיֶמּנוּ  ִיְלֶוה לֹא" ׁשְ י "ֵהיֶמּנוּ  ִיּקַ ָקִמיְתַהּנֵ יּה  ּדְ   , ִמיּנֵ
א ַאל לֹא" ֶאלָּ י ָקא ַמאי -  "ֵהיֶמּנוּ  ִיׁשְ יּה  ִמיְתַהּנֵ    ?ִמיּנֵ

  
י ָאַמר יּבְ  יֹוֵסי ַרּבִ   : ֲחִניָנא ַרּבִ
גֹון ְדרוּ  ּכְ ּנָ ה ֶזה ֲהָנָאה ׁשֶ   . ִמּזֶ

  
ֵיי   : ָאַמר ַאּבַ

ֵזיָרה אֹול ּגְ ּום ִלׁשְ ִאיל ִמׁשּ   , ְלַהׁשְ
הוּ  ְוֵכן כּוּלְ ֵזיָרה – ּבְ   .ּגְ

  
  
  

  רש"י
  מתני' 

המודר הנאה מחבירו לא 
הלואה  . שאלה בכליםישאיל לו

   במעות:
  

  גמ' 
. מדיר למודר בשלמא לא ילונו

דודאי קמהני ליה הנאה 
   מפורסמת:

. המדיר מן אבל לא ילוה ממנו
   המודר:

. קא מטי ליה למודר מאי הנאה
   ממאי דאוזיף למדיר:

. מצי ובשלמא לא ילוה ממנו
נמי למימר דקא מיתהני בכה''ג 
כגון דאוזפיה מעות הרעות וקא 

יפות ולא יקח משלם ליה היאך 
ממנו משכחת לה דקא מתהני 

   בזבינא דרמי על אפיה:
. מאי הנאה אלא לא ישאל ממנו

מטי למודר כי משאיל לו כליו 
הא קא מפחית ודאי לההיא כלי 
ולא מעלי ליה דסתם שאלה הכי 

   הוא:
. דשניהם כגון שנדרו זה מזה

   אסורים זה בזה:
. דאי שרית גזירה לשאול כו'

  מי להשאיל:ליה לשאול אתי נ
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        מג, אמג, אמג, אמג, א .36
ָנה             ִמׁשְ

ִאיֵלִני: "לוֹ  ָאַמר ָרְתךָ  ַהׁשְ   ". ּפָ
נּוָיה ֵאיָנּה  :לוֹ  ָאַמר   . ּפְ
ִדי קֹוָנם: "ָאַמר ֲאִני ׂשָ ּה  חֹוֵרׁש  ׁשֶ   ". ְלעֹוָלם ּבָ

ְרּכוֹ  ָהָיה ִאם ִרים ָאָדם ְוָכל, ָאסּור הּוא -  ַלֲחרֹוׁש  ּדַ   . מּותָּ
ְרּכוֹ  ֵאין ְוִאם   . ֲאסּוִרין ָאָדם ְוָכל הּוא - ַלֲחרֹוׁש  ּדַ

  
ר   . אַכלּיֹ ַמה לוֹ  ְוֵאין ֵמֲחֵבירוֹ  ֲהָנָאה ַהּמּוּדָ

לֹוִני ִאיׁש : ְואֹוֵמר ַהֶחְנָוִני ֵאֶצל הֹוֵלךְ  י נֹוֵדר ּפְ ּנִ ה ָמה יֹוֵדַע  ְוֵאיִני ֲהָנָאה ִמּמֶ   . ֶאֱעׂשֶ
ה ְונֹוֵטל ּוָבא, לוֹ  נֹוֵתן ְוהּוא   . ִמּזֶ

  
יתוֹ  ָהָיה ֵדרוֹ , ִלְבנֹות ּבֵ ֵדהוּ , ִלְגּדֹור ּגְ   , ִלְקצֹור ׂשָ

לֹוִני ִאיׁש : ְואֹוֵמר ַהּפֹוֲעִלים ֵאֶצל הֹוֵלךְ  ר ּפְ י מּוּדָ ּנִ ה ָמה יֹוֵדַע  ְוֵאיִני ֲהָנָאה ִמּמֶ   . ֶאֱעׂשֶ
ין ְוֵהן ָכר ְונֹוְטִלין ּוָבִאין, ִעּמוֹ  עֹוׂשִ ה ׂשָ   . ִמּזֶ
ִכין ָהיוּ  ֶרךְ  ְמַהּלְ ּדֶ    ,אַכלּיֹ ַמה לוֹ  ְוֵאין ּבַ

ָנה ְלׁשּום ָחדְלֶא  נֹוֵתן ה, ַמתָּ ר ְוַהּלָ ּה  מּותָּ   . ּבָ
ֶהם ֵאין ִאם יַח  -  ַאֵחר ִעּמָ ַלע ַעל ַמּנִ ֵדר ַעל אוֹ  ַהסֶּ    ,ַהּגָ

ְחּפֹוץ ִמי ְלָכל מּוְפָקִרים ֵהן ֲהֵרי: ְואֹוֵמר ּיַ   , ׁשֶ
ה   . ְואֹוֵכל נֹוֵטל ְוַהּלָ

יוְ    . אֹוֵסר :יֹוֵסי ַרּבִ
  

ָמָרא             ּגְ

י ָאַמר   : ןיֹוָחנָ  ַרּבִ
יּדְ  ַטְעָמא ַמאי   ? יֹוֵסי ַרּבִ

ָנה ֶהְפֵקר: ָקָסַבר ַמתָּ   . ּכְ
ָנה ַמה ָאְתָיא ַעד ַמּתָ ל ִלְרׁשּות נֹוֵתן ֵמְרׁשּות ּדְ   , ְמַקּבֵ
ָאְתָיא ַעד ֶהְפֵקר ַאף   . זֹוֶכה ִלְרׁשּות ּדְ

  
י ְמִתיב א ַרּבִ   : ַאּבָ

ה"   ְואֹוֵכל נֹוֵטל ְוַהּלָ
יוְ    . "אֹוֵסר :יֹוֵסי ַרּבִ
י ָאַמר"   : יֹוֵסי ַרּבִ

ְזַמן ?ֵאיָמַתי ְדרוֹ  ּבִ ּנִ  , ְלֶהְפֵקירוֹ  קֹוֵדם ׁשֶ
ר ֶזה ֲהֵרי -  ְלִנְדרוֹ  קֹוֵדם ֶהְפֵקירוֹ  ָהָיה ִאם ֲאָבל   מג,ב   . "מּותָּ

ָאֵתי ַעד :ָאְמַרּתְ  ְוִאי   , זֹוֶכה ִלְרׁשּות ּדְ
י ַמה י ַמה ְלֶהְפֵקירוֹ  קֹוֵדם ִנְדרוֹ  ּלִ   ? ְלִנְדרוֹ  ֹוֵדםק ֶהְפֵקירוֹ  ּלִ

  
י ְוהּוא ,ָלּה  מֹוִתיב הּוא ּנֵ   , ָלּה  ְמׁשַ

ל ְעּתוֹ  ֵאין ַהּנֹוֵדר ּכָ ִהְפִקיר ַמה ַעל ּדַ ֶ   . ׁשּ
  

  : ָרָבא ְמִתיב
ן ָלִראׁשֹון ִמְקָצָתן" ִני ְוכּוּלָ ֵ   ", ַלׁשּ

  . ָקָנה -  ִראׁשֹון
ִני   ! "ָקָנה לֹא -  ׁשֵ

  
א   : ָרָבא ָאַמר ֶאלָּ
יּדְ  ַטְעָמא ַהְיינוּ    : יֹוֵסי ַרּבִ

ֵזיָרה ּום ּגְ ַנת ִמׁשּ ית ַמּתְ   . חֹורֹון ּבֵ
  
  

ְנָיא   : ּתַ
ְפִקיר" ֵדהוּ  ֶאת ַהּמַ   , ׂשָ

ל ה ּכָ לֹׁשָ   , ּבוֹ  ַלֲחזֹור ָיכֹול -  ָיִמים ׁשְ
אן   .  ּבוֹ  ַלֲחזֹור ָיכֹול ֵאין - ְוֵאיָלךְ  ִמּכָ

  רש"י
  מתני' 

   . לאו במודר ומדיר עסקינן:אמר לו השאילני פרתך
. דמלאכתו היה עושה ונתעצב השואל אינה פנויה

   כנגד המשאיל ואומר הואיל וסרבת להשאילה לי:
. שלא אחרוש שדי בפרתך קונם שדה שאני חורש

עולמית ואח''כ השאילה לו רואין אם הוא פרזי ודרכי 
   הוא אסור לחרוש שדהו באותה פרה: לחרוש שדהו

. דודאי כי נדר אדעתיה דנפשיה נדר וכל אדם מותר
ולא אדעתא דעלמא וכל אדם מותרים לחרוש לו 

   שדהו באותה פרה:
. שיש לו אריסין החורשין ואם אין דרכו לחרוש

   בשבילו:
. דודאי כי נדר אדעתא דכולי הוא וכל אדם אסורים

רו ואין לו מה יאכל עלמא נדר: המודר הנאה מחבי
הולך המדיר אצל חנוני וכו' ובא חנוני ונוטל מעותיו 
מן המדיר. אבל בפירוש אסור לומר לו דאם כן הוה 

   ליה החנוני שליח ושלוחו של אדם כמותו:
   . בה במניחו על הסלע או על הגדר:ור' יוסי אוסר

  
  גמ' 

. דלא חשיב ליה הפקר א''ר יוחנן מאי טעמא דר' יוסי
סר ליה ליטלו דכי מתהני מיניה ממש דמי דקא א
   ואסור:

   . לא זכי בה מקבל עד דאתיא לידיה:מה מתנה
. נמי לא נפיק מרשות מפקיר עד דאתי לידי אף הפקר

זוכה הילכך בהדי דשקיל ליה היאך מעל הסלע כמאן 
   דשקיל ליה מידו ממש דמי ואסור:

. ברייתא היא דקתני נמי מניח על הסלע מתיב ר' אבא
   הלה נוטל ואוכל:ו

. אני אוסר בזמן שנדרו קודם א''ר יוסי אימתי
להפקרו דהשתא מסתברא טעמא דאסור משום 
דכשהדירו מכל נכסיו הדירו ואפילו כי הפקירן אסור 

   בהן:
. דמסתמא כי אבל אם היה הפקירו קודם לנדרו מותר

מדי אינש על מה דאית ליה ברשותיה הוא דאדריה 
ואדהכי מותר ואי אמרת  ולא על מה שכבר הפקיר

טעמא דרבי יוסי משום דלא הוי הפקר עד דאתיא 
לרשות זוכה מה לי נדרו קודם כו' הא כי נדר האי 

   אכתי לא זכה ביה שום אדם ואמאי מותר:
היינו טעמא דשרי דכל המדיר' אין דעתו על מה 

   . אלא על מה שעדיין ברשותו ואדהכי מותר:שהפקיר
. שכ''מ שון וכולן לשנימתיב רבא כו' מקצתן לרא

   שכתב מקצת נכסיו לאחד והשאר כולן כתב לשני:
. ואם עמד חוזר בשני ואינו ראשון קנה שני לא קנה

חוזר בראשון לפי שכשכתב לראשון שייר לעצמו מה 
שנתן אחר כך לשני ומן השני חוזר דלא שייר כלום 
ומש''ה לא קנה ואי אמרת לא הוי מתנה עד דמטי ליד 

קנה ראשון טפי משני הא כיון דלא אתי  מקבל אמאי
לידיה לא הוי שלו וכי היכי דשל שני הוי שיור לראשון 
איכא למימר נמי דשל ראשון הוי שיור לשני הואיל 
וברשותו של נותן הן אכתי כל זמן דלא אתי לידיה 
דהאי אלא מדקנה ראשון ש''מ ליתא להא דר' יוחנן 

   דאמר לא. זכי מקבל עד דאתיא לידיה:
. לעולם קסבר רבי יוסי דמן התורה אלא אמר רבא

הויא מתנה לאלתר אע''ג דלא אתי לרשות זוכה 
והואיל ומשעה שהפקירו הוי הפקר ומאי טעמא דר' 

   יוסי דאסר הכא במתניתין:
   . דלא אמר דליהוי הפקר:היינו טעמא דרבי יוסי
. כדתנן בפרקין לקמן (דף מח.) משום מתנת בית חורון

א דלא נתנה לחברו אלא בשביל שיבא דמוכחא מילת
אביו ויאכל והכא נמי אי אמרינן הוי הפקר כיון דאין 
שם אחר מיחזי דבשביל מודר ממש הפקיר והיינו 
דומיא דבית חורון הלכך אוקמינן אדרבנן דלא הוי 
הפקר עד דאתי לרשות זוכה ואית דמפרשי אלא אמר 
רבא לעולם לר' יוסי מדאורייתא לא הוי הפקר עד 
דאתי לרשות זוכה ולא דמי למתנה ומדרבנן הוא דהוי 
הפקר אע''ג דלא אתי לרשות זוכה כדאמרי' לקמן כדי 

   שלא תשתכח תורת הפקר והכא במתני' כו':
המפקיר את שדהו כל ג' ימים הראשונים יכול לחזור 

. בין אמר אין רצוני שיהא הפקר דחזר בו ובין זכה בו
לא חייל ביה ולא  בו איהו בתוך ג' ימים ושם הפקר

פקע ליה מידי מעשר דהפקר פטור מן המעשר 
   כדקאמרינן (שבת דף סח.) ונשמר פרט להפקר:

. ופטור מן המעשר כל מכאן ואילך אינו יכול לחזור בו
  מאן דזכי ביה:
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ֵהא" :ָאַמר  מד,א ֶדה תְּ   , "ֶאָחד ְליֹום מּוְפֶקֶרת זוֹ  ׂשָ
ת ּבָ ָנה, ֶאָחד ְלחֶֹדׁש , ַאַחת ְלׁשַ בּוַע , ַאַחת ְלׁשָ   " ַאַחת ְלׁשָ

ּלא ַעד ּה  ָזָכה ׁשֶ ין, ּבָ ין הּוא ּבֵ   .ּבוֹ  ַלֲחזֹור ָיכֹול - ַאֵחר ּבֵ
ָכה ּזָ ֶ ּה  ִמׁשּ ין, ּבָ ין הּוא ּבֵ   . "ּבוֹ  ַלֲחזֹור ָיכֹול ֵאין -  ַאֵחר ּבֵ

  
א ַנן ֵריׁשָ י ֵסיָפא ,ַרּבָ    !?יֹוֵסי ַרּבִ

  
א ָאַמר   : עּוּלָ

ַנן ַנִמי ֵסיָפא   . ִהיא ַרּבָ
  

אי ,ָהִכי ִאי ּלא ַעד" ַאּמַ ּה  ָזָכה ׁשֶ ין ּבָ ין הּוא ּבֵ   ? "ּבוֹ  ַלֲחזֹור ָיכֹול, ַאֵחר ּבֵ
  

אֵני ָנה" ׁשָ בּוַע "וְ  "ׁשָ ִכיִחי לֹאּדְ  "ׁשָ   . ׁשְ
  

  : ָאַמר ָלִקיׁש  ֵריׁש 
ֵסיָפא י ִמּדְ א ,יֹוֵסי ַרּבִ יַר  ַנִמי ֵריׁשָ   . יֹוֵסי ּבִ

א ח לֹאּדְ  -  ַטְעָמא ַהְיינוּ  ְוֵריׁשָ ּכַ ּתַ   . ֶהְפֵקר ּתֹוַרת ִליׁשְ
  

  ! ֶהְפֵקר ֶליֱהֵוי ַנִמי ָהִראׁשֹון ִמּיֹום ֲאִפיּלוּ  ,ָהִכי ִאי
  

ה ָאַמר   : ַרּבָ
ֵני ִאין ִמּפְ הֹון ְוָהְדִרין ַמְפִקיִריןּדְ , ָהַרּמָ   . ּבְ

  
אֹוַרְייָתא ֲאָבל   !ְפֵקרֶה  ָהֵוי לֹא ּדְ

    
ּוֵרי ָאֵתי ְוִדְלָמא מד,ב טּור ַעל ַהִחּיּוב ִמן ְלַעׂשּ טּור ּוִמן, ַהּפְ   ! ַהִחּיּוב ַעל ַהּפְ

  
ָאְמִריַנן י: ֵליּה  ּדְ ַרּתְ  ּכִ ר ַמַעׂשְ יּה  ֲעׂשֵ   . ּוֵביּה  ִמיּנֵ

  
  : ֵמיִתיֵבי

ְפִקיר" ְרמוֹ  ֶאת ַהּמַ ַחר, ּכַ ַ    – ּוְבָצרוֹ  ָעַמד ְוַלׁשּ
יב ֶפֶר  ַחּיָ ְכָחה ּוְבעֹוְללֹות טּבְ   . ּוְבֵפָאה ּוְבׁשִ

ר ִמן טּורּוָפ  ֲעׂשֵ    ."ַהּמַ
ָלָמא ׁשְ א ּבִ ַנן ְלעּוּלָ ַרּבָ    ָלּה  ָקָתֵני ּוְדאֹוַרְייָתא ,ָלּה  ָקָתֵני ּדְ

א אי, ָלִקיׁש  ְלֵריׁש  ֶאלָּ טּור ַאּמַ ר ִמן ּפָ ֲעׂשֵ   ? ַהּמַ
  

  : ָלךְ  ָאַמר
י ילְ  ֲאָנא ָאַמִרי ּכִ   , יֹוֵסי ַרּבִ

ַנן -  ָהא   .  ִהיא ַרּבָ
  

ֵעית  מה,א    :ֵאיָמא ִאיּבָ
ַאְפְקֵריּה  -  ָהא י ּדְ ַאְנּפֵ ֵרין ּבְ   . ּתְ

ַאְפְקֵריּה  - ְוָהא י ּדְ ַאּפֵ ָלָתא ּבְ   . ּתְ
  
י ָאַמרּדְ  ּום יֹוָחָנן ַרּבִ י ִמׁשּ ְמעֹון ַרּבִ ן ׁשִ   : ְיהֹוָצָדק ּבֶ

ל ְפִקיר ּכָ ְפֵני ַהּמַ ה ּבִ לֹׁשָ   , רֶהְפֵק  ָהֵוי -  ׁשְ
ְפֵני ַנִים ּבִ   . ֶהְפֵקר ָהֵוי לֹא -  ׁשְ

  
יוְ  ַע  ַרּבִ ן ְיהֹוׁשֻ   : ָאַמר ֵלִוי ּבֶ

ַבר ֶאָחד ֲאִפיּלוּ  ּתֹוָרה ּדְ    .ֶהְפֵקר ָהֵוי - ּבְ
ַעם ּוַמה ה ָאְמרוּ  ּטַ לֹׁשָ ׁשְ    ?ּבִ
ֵדי ֵהא ּכְ ּיְ ַנִים זֹוֶכה ֶאָחד ׁשֶ   . ְמִעיִדין ּוׁשְ

  
  הדרן עלך אין בין המודרהדרן עלך אין בין המודרהדרן עלך אין בין המודרהדרן עלך אין בין המודר

  
 

  רש"י
. מופקרת לשבוע א' לשמיטה אחת עד שלא זכה בה אמר תהא שדה

   לו בסוף שבת או בסוף חדש:בין הוא בין אחר יכול לחזור בו. אפי
. אפילו תוך שעה משהפקירו זכה בה משזכה בה בין הוא בין אחר

שום אדם או הוא בעצמו לשום הפקר הוי הפקר דקסבר דלא הוי 
הפקר עד דאתי לרשות זוכה זכיה דידיה או דאחר לא חשיבא מידי 
עד דרפק בה פורתא כדאמר במסכת עירובין בפרק עושין פסין (דף 

ההיא איתתא דעבדא מחיצה בנכסי הגר אתא ההוא גברא כה.) ב
   רפק בה פורתא ואוקמוה רבנן בידיה דההוא גברא:

. רישא דאמר משלשה ימים ואילך רישא רבנן וסיפא רבי יוסי
אפילו לא אתא לרשות זוכה אין יכול לחזור בו דהוי הפקר רבנן 

ים היא ובדין הוא דאפילו מיום ראשון הוי הפקר אלא מפני הרמא
כדאמר רבה . לקמן לדברי הכל וסיפא רבי יוסי דאמר עד שלא זכה 
בה בין הוא בין אחר יכול לחזור בו דאמר דלא הוי הפקר 
מדאורייתא עד דאתי לרשות זוכה ומשום הכי קתני יכול לחזור בו 

   כר''י:
. דודאי מדאורייתא אע''ג דלא אתיא אמר עולא סיפא נמי רבנן היא

לאלתר ואפילו מיום ראשון והאי דאמר כל  לרשות זוכה הוי הפקר
שלשה ימים יכול לחזור דלגביה לא חשיבא הפקר מפני הרמאין 
דלכולי עלמא אית להו דרבה דאמר מפני הרמאין דהדרי ומחזקי 
בהו ואמרינן דלא הוי הפקר עד שלשם ימים וסיפא דאמר עד שלא 

א זכה בה לא הוי הפקר דמשמע עד דאתי לרשות זוכה היינו טעמ
דשאני חדש ושנה ושבוע דלא שכיחן דאין דרכן של בני אדם 
להפקיר לזמן וכיון דזה שינה לכך אמרו חכמים דלא ליהוי הפקר 

   לאפקועי ממעשר כל זמן דלא אתי לרשות זוכה:
. דמשמע דלא ליהוי הפקר עד דאתי לרשות ר''ל אמר מדסיפא ר''י

   זוכה:
ורישא היינו טעם  . בתוך ג' ולאחר ג' רבי יוסי היארישא נמי

דלאחר ג' ימים אין יכול לחזור בו דהוי הפקר אע''ג דלא אתי 
   לרשות זוכה:

. דמדאורייתא ודאי לא הוי הפקר משום דלא לישתכח תורת הפקר
עד דאתי לרשות זוכה ולעולם כל זמן דלא אתא לידי זוכה לא הוי 
הפקר גמור וחייב חיוב דתרומה ומעשר והאי דאוקמוה רבנן 

הפקר לאו משום לאפקועי מתרומה ומעשר דכיון  אתורת
דמדאורייתא חייב דלאו הפקר הוא לא מפקעי ליה רבנן מתרומה 
ומעשר דלאו כל כמיניה אלא כדי שלא תשתכח תורת הפקר ומ''מ 
גבי שנה ושבוע כיון דלא שכיחי אוקמוה רבנן אדאורייתא דלא הוי 

שלא תשתכח  הפקר עד דאתי לידי זוכה דלא גזרו ביה רבנן משום
   תורת הפקר:

   . כדי שלא תשתכח כו':אי הכי אפילו מיום ראשון ליהוי הפקר
. בדין הוא דלהוי הפקר מדרבנן אלא מפני הרמאין דבעי אמר רבה

לאפקועי שדותם מתרומה ומעשר ואפקרי להו ואי אמרינן דלאלתר 
הוי הפקר ופטור מן המעשר הדרי מחזקי בהו ואדהכי כל שלשה 

י הפקר לגבי איהו דסברי מתוך כך אתי ומחזיק ביה ימים לא הו
והוי דיליה ומימנעי ולא מפקרי ולעולם אפילו לאחר שלשה ימים 

   לא הוי הפקר מדאורייתא עד דאתי לרשות זוכה:
  ופריך אבל מדאורייתא לא הוי הפקר

. ודילמא אתי לעשורי מן הפטור על החיוב ומן החיוב על הפטור
מים לא הוי הפקר לא מדאורייתא ולא דכיון דאמרת דכל שלשה י

מדרבנן ואמרינן ליה דליתרום האי דהפקיר סבר המפקיר ודאי 
מדאורייתא הוי הפקר והפקר פטור מלאפרושי מיניה תרומה 
ומעשר אלא מדרבנן הוא דמחייבי לאפרושי מפני הרמאין ואתו 
לעשורי מן החיוב על הפטור דדילמא אית ליה עציץ שאינו נקוב 

שורי מדרבנן ולא מדאורייתא דלא קרינא ביה היוצא דחייב לע
השדה ואמר האי מדרבנן והאי מדרבנן ומפריש מהאי דהפקר 
אהאי עציץ שאינו נקוב והתורה אמרה והרמותם ממנו מן החיוב 
על החיוב ולא מן הפטור על החיוב מפני שנראה כפודה תרומה 

ון כאדם זה שפודה הקדשו במעות ותרומה ומעשר אין להם פדי
לעולם הלכך אפילו מן החיוב לא אמרו לתרום אלא מן המוקף 
ומ''מ אם תרם מזה על זה שלא מן המוקף תרומה הואיל שזה וזה 
חייב הוא. ל''א אם אמרת דמכאן ואילך אין יכול לחזור בו 
דמדרבנן הוי הפקר אבל מדאורייתא לא הוי הפקר השתא נמי אתי 

אורייתא הוי הפקר והאי מיניה חורבא דהאי מפקיר סבר אפילו מד
דמחייב תרומה ומעשר מדרבנן הוא ואתי לאפרושי מן הפטור על 
החיוב. ע''א דילמא אתי לאפרושי מן החיוב על הפטור דאם היו 
מאה כורין נ' של חיוב וחמשים של פטור והפריש מן החיוב על 
הפטור כור דהשתא מפקע ליה לההוא כור מתורת חלה ואתי מיניה 

לא אתי לידי תקלה דאמרי' ליה כי מעשרת מהאי  חורבא לעולם:
   הפקר מיניה וביה:

. וזכה ביה איהו מיתיבי המפקיר את כרמו ולשחר עמד ובצרו
   עצמו:

   . כמו משאר כרם:חייב בפרט ועוללות
. דחשבינן. ליה הפקר ואדהכי מיחייב מהני טפי ופטור מז המעשר

פרק הגוזל (דף ממעשר דכתיב בהו תעזוב יתירא כדאמרינן בב''ק ב
צד.) שאני פרט דכתיב ביה תעזוב יתירה חד בפרשת אמור אל 
הכהנים וחד בקדושים תהיו דמשמע אפילו דהפקר חייב אבל 
במעשר דלא כתיב ביה תעזוב יתירא פטור מדאורייתא אבל מדרבנן 

   חייב:
. דמוקים לברייתא דלעיל דקתני כל ג' ימים יכול בשלמא לעולא

א הוי הפקר אע''ג דלא אתי לרשות זוכה אבל לחזור בו דמדאוריית
רבנן הוא דאמור דלא הוי הפקר עד לאחר שלשה ימים מפני 
הרמאין הא נמי דתני הכא פטור ממעשר והוי הפקר דאורייתא 

   קאמר אבל מדרבנן חייב מפני הרמאין:
. דאוקים לה לברייתא דלעיל אליבא דרבי יוסי אלא לריש לקיש

קר אפילו מדאורייתא דלאחר ג' ימים לא דאמר ג' ימים לא הוי הפ
הוי הפקר אלא מדרבנן דגזרו שלא תשתכח תורת הפקר אמאי אם 
בצרו למחר פטור מן המעשר האמר ר' יוסי דאפילו מדרבנן לא הוי 

   הפקר עד לאחר שלשה ימים:
. אבל הך דקתני ולשחר אמר לך ר''ל כי אמרי אנא לרבי יוסי

   השכים ובצרו פטור מן המעשר:
. דאמרי במתניתין לאלתר הוי הפקר אע''ג דלא אתי בנן היאר

   לרשות זוכה
   . כי פליג ר' יוסי עלייהו דרבנן דאמרי לא הוי הפקר:ואיבעית אימא

. ואדהכי הכי קתני ר' יוסי כגון דילא אפקריה אלא באפי תרי
במתניתין דאסור דלא הוי הפקר כל זמן דלא אתא ליד זוכה אבל 

בי תלתא הוי הפקר ואע''ג דלא אתא ליד  היכא דאפקריה באפי
   זוכה וכי קתני דפטור מן המעשר דאפקריה באפי בי תלתא:

. דאע''ג דלא ור' יהושע בן לוי אמר דבר תורה אפי' בחד הוי הפקר
   הגיע לרשות זוכה הוי הפקר לאלתר:

. דאי ליכא אלא תרי כי זכי חד ומה טעם אמרו כו' ושנים מעידין


