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חק לישראל – פרשת האזינו יום ג'
תורה -
)יא(

דברים פרק לב'

הו ַעל אֶ בְ ָרתוֹ :
ְּכנ ׁ ֶ
הו יִ ּ ָ ׂשאֵ ּ
ֶשר י ִָעיר ִק ּנוֹ ַעל ּגוֹ זָלָ יו יְ ַרחֶ ף יִ ְפרֹשׂ ְּכנָפָ יו יִ ּקָ חֵ ּ

יתי כָ ל
הו ַעל אֶ ְב ָרתוֹ ) :יא( ְּב ֵמ ֵ
הו יִ ּ ָ ׂ
)יא( ְּכנ ׁ ֶ
שאֵ ּ
ֶשר י ִָעיר ִק ּנוֹ ַעל ּגוֹ זָלָ יו יְ ַרחֶ ף יִ ְפרֹשׂ ְּכנָפָ יו יִ ּקָ חֵ ּ
קֳדם יְ ָי אֱלָ הָ ְך ְּבאַ ְת ָרא ִ ּדי יִ ִּת ְר ֵעי ִּת ְק ֵרי יָת אוֹ ַריְ ָתא הָ ָדא קֳ ָדם ָּכל יִ שְׂ ָראֵ ל וְ ַת ְׁש ְמ ִע ּנוּן:
יִ שְׂ ָראֵ ל ְל ִא ְת ֲחזָאָ ה ָ

נו וְ אֵ ין ִע ּמוֹ אֵ ל נֵכָ ר:
נו וְ אֵ ין ִע ּמוֹ אֵ ל נֵכָ ר) :יב( יְ הֹוָ ה ָּב ָדד יַ נְ חֶ ּ ּ
)יב( יְ הֹוָ ה ָּב ָדד יַנְ חֶ ּ ּ
ְּכנוֹ ׁש יָת ַע ּ ָמא ּג ְֻב ַר ּיָא וּנְ ׁ ַש ּיָא וְ ַט ְפלָ א וְ גִ ּיוֹ ָר ְך ִ ּדי ְב ִק ְרוָ ְ
יך ְּב ִדיל ְ ּדיִ ְׁש ְמעוּן ו ְּב ִדיל ְ ּדיִ ְּלפוּן )נ"אְ ,די ְֵלפוּן( וְ יִ ְדחֲלוּן
גָמי אוֹ ַריְ ָתא הָ ָדא:
קֳדם יְ ָי אֱלָ הֲ כוֹ ן וְ יִ ְּטרוּן ְל ֶמ ְע ַּבד יָת ָּכל ּ ִפ ְת ּ ֵ
ִמ ּ ָ

)יב(

הו ַעל
)יג( י ְַר ִּכבֵ ּ
צור:
וְ ׁ ֶש ֶמן ֵמחַ ְל ִמ ׁ
יש ּ

ותי
ָּבמֳ ֵ

הו ְדבַ ׁש ִמ ּ ֶסלַ ע
נובֹת ָ ׂ
ש ָדי וַ יֵּנִ קֵ ּ
} ָּבמֳ ֵתי{ אָ ֶרץ וַ יֹּאכַ ל ְּת ּ

הו
נו ֹבת ָ ׂ
הו ַעל ָּבמֳ ֵ
ש ָדי וַ יֵּנִ קֵ ּ
ותי } ָּבמֳ ֵתי{ אָ ֶרץ וַ יֹּאכַ ל ְּת ּ
)יג( י ְַר ִּכבֵ ּ
יש צּור) :יג( ו ְּבנֵיהוֹ ן ִ ּדי לָ א י ְָדעוּן יִ ְׁש ְמעוּן וְ יִ ְ ּלפוּן )נ"א ,וְ י ְֵלפוּן( ְל ִמ ְדחַ ל יָת יְ ָי
ְדבַ ׁש ִמ ּסֶ לַ ע וְ ׁ ֶש ֶמן ֵמחַ ְל ִמ ׁ
אֱלָ הֲ כוֹ ן ָּכל יוֹ ַמ ּיָא ִ ּדי אַ ּתוּן קַ ּי ִָמין ַעל אַ ְר ָעא ִ ּדי אַ ּתוּן ָע ְב ִרין יָת י ְַר ְ ּדנָא ּ ַת ּ ָמן ְל ֵמ ְיר ַת ּה:

תודים ִעם חֵ לֶ ב
ילים ְּבנֵי בָ ׁ ָשן וְ ַע ּ ּ ִ
)יד( חֶ ְמאַ ת ָּבקָ ר וַ חֲלֵ ב צֹאן ִעם חֵ לֶ ב ָּכ ִרים וְ אֵ ִ
ילים
מר) :יד( חֶ ְמאַ ת ָּבקָ ר וַ ֲחלֵ ב צֹאן ִעם חֵ לֶ ב ָּכ ִרים וְ אֵ ִ
ִּכ ְליוֹ ת ִח ּ ָטה וְ ַדם ֵענָב ִּת ְׁש ּ ֶתה חָ ֶ
ֹשה הָ א ְק ִריב ּו
אֲמר יְ ָי ְלמ ׁ ֶ
מר) :יד( וַ ַ
תודים ִעם חֵ לֶ ב ִּכ ְליוֹ ת ִח ּ ָטה וְ ַדם ֵענָב ִּת ְׁש ּ ֶתה חָ ֶ
ְּבנֵי בָ ׁ ָשן וְ ַע ּ ּ ִ
יוֹ ָמ ְ
ֹשה וִ יהוֹ ׁ ֻשע וְ ִא ְת ַע ּ ָתד ּו ְּב ַמ ְׁש ַּכן זִ ְמנָא:
יך ִל ְמ ַמת ְק ָרא יָת יְ הוֹ ׁ ֻש ַע וְ ִא ְת ַע ּ ָתד ּו ְּב ַמ ְׁש ַּכן זִ ְמנָא ֶואֱפַ ְ ּק ִד ּנ ֵּה וַ אֲ זַל מ ׁ ֶ

צור
טש אֱלוֹ ַּה ָע ָ ׂ
ית ָּכשִׂ י ָת וַ יִ ּ ּ ׁ
נְת ָע ִב ָ
רון וַ יִ ּ ְב ָעט ׁ ָש ַמ ּ ָ
הו וַ יְ נ ֵַּבל ּ
ש ּ
)טו( וַ יִ ּ ְׁש ַמן יְ ׁ ֻש ּ
יְ ׁ ֻ
צור
טש אֱלוֹ ּהַ ָע ָ ׂ
ית וַ יִ ּ ּ ׁ
ית ָּכשִׂ ָ
רון וַ יִ ּ ְב ָעט ׁ ָש ַמנְ ּ ָת ָע ִב ָ
הו וַ יְ נ ּ ֵַבל ּ
ש ּ
ש ָעתוֹ ) :טו( וַ יִ ּ ְׁש ַמן יְ ׁ ֻש ּ
יְ ׁ ֻש ָעתוֹ :

)טו( וְ ִא ְתגְּ ִלי יְ ָי ְּב ַמ ְׁש ְּכנָא ְּב ַע ּמו ָּדא ַדעֲ ָננָא וְ קָ ם ַע ּמו ָּדא ַדעֲ ָננָא ַעל ְּת ַרע ַמ ְׁש ְּכנָא:

רש"י
)יא( כנשר יעיר קנו  -נהגם ברחמים
ובחמלה כנשר הזה רחמני על בניו ואינו נכנס
לקנו פתאום עד שהוא מקשקש ומטרף על
בניו בכנפיו בין אילן לאילן בין שוכה לחברתה
כדי שיעורו בניו ויהא בהן כח לקבלו :יעיר
קנו  -יעורר בניו :על גוזליו ירחף  -אינו
מכביד עצמו עליהם אלא מחופף נוגע ואינו
נוגע אף הקב"ה שדי לא מצאנוהו שגיא כח
כשבא ליתן תורה לא נגלה עליהם מרוח אחת
אלא מד' רוחות שנאמר ה' מסיני בא וזרח
משעיר למו .הופיע מהר פארן .ואתה
מרבבות קדש .אלוה מתימן יבא זו רוח
רביעית :יפרוש כנפיו יקחהו  -כשבא ליטלן
ממקום למקום אינו נוטלן ברגליו כשאר
עופות לפי ששאר עופות יראים מן הנשר
שהוא מגביה לעוף ופורח עליהם לפיכך
נושאן ברגליו מפני הנשר אבל הנשר אינו ירא
אלא מן החץ לפיכך נושאן על כנפיו אומר
מוטב שיכנס החץ בי ולא יכנס בבני אף
הקב"ה ואשא אתכם על כנפי נשרים כשנסעו

מצרים אחריהם והשיגום על הים היו זורקים
בהם חצים ואבני בליסטראות מיד ויסע
מלאך האלהים וגו' ויבא בין מחנה מצרים
וגו':
)יב( ה' בדד  -ה' בדד ובטח נהגם במדבר:
ואין עמו אל נכר  -לא היה כח באחד מכל
אלהי העובדי כוכבים להראות כחו ולהלחם
עמהם .ורבותינו דרשוהו על העתיד וכן
תרגם אונקלוס ואני אומר דברי תוכחה הם
להעיד השמים והארץ ותהא השירה להם
לעד שסופן לבגוד ולא יזכרו הראשונות
שעשה להם ולא הנולדות שהוא עתיד לעשות
להם לפיכך צריך ליישב הדבר לכאן ולכאן
וכל הענין מוסב על זכור ימות עולם בינו
שנות דור ודור כן עשה להם וכן עתיד לעשות
כל זה היה להם לזכור:
)יג( ירכבהו על במותי ארץ  -כל המקרא
כתרגומו :ירכבהו וגו'  -ע"ש שא"י גבוה
מכל הארצות :ויאכל תנובות שדי  -אלו
פירות א"י שקלים לנוב ולהתבשל מכל פירות
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הארצות :וינקהו דבש מסלע  -מעשה באחד
שאמר לבנו בסיכני הבא לי קציעות מן
החבית הלך ומצא הדבש צף על פיה אמר לו
זו של דבש הוא א"ל השקע ידך לתוכה ואתה
מעלה קציעות מתוכה :ושמן מחלמיש צור -
אלו זיתים של גוש חלב :במותי ארץ  -לשון
גובה :שדי  -לשון שדה :חלמיש צור  -תקפו
וחזקו של סלע .כשאינו דבוק לתיבה שלאחריו
נקוד חלמיש וכשהוא דבוק נקוד חלמיש:
)יד( חמאת בקר וחלב צאן  -זה היה בימי
שלמה שנאמר עשרה בקר בריאים ועשרים
בקר רעי ומאה צאן :עם חלב כרים  -זה
היה בימי עשרת השבטים שנאמר ואוכלים
כרים מצאן :חלב כליות חטה  -זה היה בימי
שלמה שנאמר ויהי לחם שלמה וגו' :ודם ענב
תשתה חמר  -בימי עשרת השבטים השותים
במזרקי יין :חמאת בקר  -הוא שומן הנקלט
מע"ג החלב :וחלב צאן  -חלב של צאן

נביא

וכשהוא דבוק נקוד חלב כמו בחלב אמו:
כרים  -כבשים :ואילים  -כמשמעו :בני בשן
 שמנים היו :כליות חטה  -חטים שמניםכחלב כליות וגסין ככוליא :ודם ענב  -היה
שותה טוב )צ"ל ענב( וטעם יין חשוב :חמר -
יין בלשון ארמי .חמר אין זה שם דבר אלא
לשון משובח בטעם ווינו"ש בלע"ז )וויינוג(
ועוד יש לפרש שני מקראות הללו אחר תרגום
של אונקלוס אשרינון על תוקפי ארעא וכו':
)טו( עבית  -לשון עובי :כשית  -כמו כסית
לשון כי כסה פניו בחלבו כאדם ששמן
מבפנים וכסליו נכפלים מבחוץ וכה"א ויעש
פימה עלי כסל :כשית  -יש לשון קל בלשון
כסוי כמו וכוסה קלון ערום ואם כתב כסית
דגש היה נשמע כסית את אחרים כמו כי
כסה פניו :וינבל צור ישעתו  -גנהו ובזהו
כמו שנאמר אחוריהם אל היכל ה' וגו' אין
נבול גדול מזה:

– שמואל ב' פרק כב' יא'  -טו'

רוחַ :
רוב וַ ָיּעֹף וַ יּ ֵָרא ַעל ַּכנְ פֵ י ּ
וַ יִ ּ ְר ַּכב ַעל ְּכ ּ

)יא(
ודבר בתקיף על כנפי רוחא:

)יא( ואתגלי בגבורתיה על כרובין קלילין

ְ

ֹשך ְס ִביב ָֹתיו סֻ כּ וֹ ת חַ ְׁש ַרת ַמיִ ם ָעבֵ י ְׁ
ָשת ח ׁ ֶ
)יב( וַ יּ ׁ ֶ
שחָ ִקים) :יב( ואשרי שכינתיה בערפילא
וענן יקר סחור סחור ליה מחית מין תקיפין מרכפת עננין קלילין ברום עלמא:
רו ּגַ חֲלֵ י אֵ ׁש:
ִמ ּנֹגַ ּה נֶגְ ּדוֹ ָּבעֲ ּ

)יג(
דלקא מימריה:
)יד(

)יג( מזיו יקריה מבהיקין שמי שמיא מזופיתיה כגומרין דנור

י ְַר ֵעם ִמן ׁ ָש ַמיִ ם יְ הֹוָ ה וְ ֶע ְליוֹ ן יִ ּ ֵתן קוֹ לוֹ :
וַ יִ ּ ְׁשלַ ח ִח ִּצים וַ יְ ִפיצֵ ם ָּב ָרק וַ ָ ּיהֹמם }וַ ָיּהֹם{:

)יד( אכלי מן שמיא יי ועלאה ארים מימריה:

)טו(
ושגשינון:

)טו( ושלח מחתיה כגירין ובדרינון ברקין

רש"י
)יב( וישת חשך סביבותיו  -לסוכה ,כענין
שנאמר )שמות יד כ( :ויהי הענן והחשך,
מפסיק בין מצרים לישראל .חשרת מים עבי
שחקים  -מאין היה החשך ,עבי שחקים היו,
שהן חושרין מים על הארץ .חשרת  -לשון
כברה הוא ,שהוא נופל על הארץ דק דק
)תענית ט ב( .וכן הוא אומר באגדות הרבה:
חושרין אותו בכברה .ויש לפתור 'חשרת' ,לשון

'קשר' ,שמתקשרין השמים בעבים על ידי
המים ,כמו 'וחשוריהם' האמור באופני
המכונה )מלכים א ז לג( ,שהם זרועות העץ
המהדקין וקושרין עיגוליה יחד:
)יג( מנגה נגדו  -שלא תאמר בחשך הוא
שרוי ,אלא הנוגה לפנים מן המחיצה ,ומאותו
נוגה אשר לפניו ,בערו גחלי אש ,שנשתלחו
חצים על מצרים:
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כתובים

– תהילים פרק עז' יא'-טו'

)יא( וָ אֹ ַמר חַ לּ וֹ ִתי ִהיא ְׁשנוֹ ת יְ ִמין ֶע ְליוֹ ן:

)יא( ואמרית מרעותי הוא אשתניו גבורת ימין עלאה

)ואמרית בעותי הוא שנין דקץ מימין(:

}אֶ זְ כּ וֹ ר{ ַמ ַע ְללֵ י י ָּה ִּכי אֶ זְ ְּכ ָרה ִמ ּקֶ ֶדם ּ ִפ ְלאֶ ָך:

)יב( אזכיר
אדכר מן לקדמין פרשותך:

יתי ְבכָ ל ּ ָפעֳ לֶ ָך ּובַ עֲ ִלילוֹ ֶת ָ
יך אָ שִׂ יחָ ה:
וְ הָ גִ ִ

)יג(
אמלל:

)יג( ורננית בכל עובדך טביא ובתסקופי נסך

אֱ ל ִֹהים ַּב ּק ֶֹד ׁש ַ ּד ְר ּ ֶכ ָך ִמי אֵ ל ּגָ דוֹ ל ּ ֵכאל ִֹהים:

)יד(
רבא כאלהא דישראל:

ֹשה פֶ לֶ א הוֹ ַד ְע ּ ָת בָ ַע ּ ִמים עֻ זּ ֶָך:
אַ ּ ָתה הָ אֵ ל ע ֵׂ

)טו(
בעמיא עושנך:

)יב( אדכר עובדי אלהא ארום

)יד( אלהא דקדישין אורחתך מן אלהא
)טו( אנת הוא אלהא עביד פרישן הודעת

רש"י
)יא( ואמר חלותי היא  -מחשבתי אומרת כי
אין זאת אלא להחלותי וליראני לשוב אליו,
חלותי כמו לחלותי לשון חולי וחיל .שנות ימין
עליון  -את אשר נשתנית ימין עליון שהיתה

משנה

נאדרי בכח רועצת אויב ועכשיו השיב אחור
ימינו:
)יג( והגיתי בכל פעלך  -שעשית לנו כבר:
)יד( בקדש דרכך  -דרך מדתך לקדש את
שמך בעולם לעשות דין ברשעי':

 -נדרים פרק ב'

)א (

בובין,
שר חֲזִ יר ַּכעֲ בוֹ ָדה ז ָָרהְּ ,כעוֹ רוֹ ת ְל ּ ִ
וְ אֵ לּ ּו מֻ ּ ָת ִרין ,חֻ ִ ּלין ׁ ֶשאֹ כַ ל לָ ְךִּ ,כ ְב ַ ׂ
רומתוֹ  ,מֻ ּ ָתר הָ אוֹ ֵמר
ַּכנְּ בֵ לוֹ תַּ ,כ ְּט ֵרפוֹ תַּ ,כ ּ ְׁשקָ צִ יםָּ ,כ ְר ָמשִׂ יםְּ ,כחַ ַּלת אַ הֲ רֹן וְ ִכ ְת ּ ָ
ֹאשוֹ
ְל ִא ְׁש ּתוֹ ֲ ,ה ֵרי אַ ְּת ָעלַ י ְּכ ִא ּ ָמאּ ,פוֹ ְת ִחין לוֹ ּ ֶפ ַתח ִמ ּ ָמקוֹ ם אַ חֵ רֶ ׁ ,שלּ ֹא יָקֵ ל ר ׁ
ָשןֶ ׁ ,שאֵ ינִ י ְמ ַד ֵּברֶ ׁ ,שאֵ ינִי ְמהַ ֵּל ְך ,הָ אוֹ ֵמר ) ְל ִא ְׁש ּתוֹ ( ,קוֹ נָם
ְלכָ ְך .קוֹ נָם ׁ ֶשאֵ ינִ י י ׁ ֵ
ָשןֶ ׁ ,שאֵ ינִ י ְמ ַד ֵּבר,
בועה ׁ ֶשאֵ ינִ י י ׁ ֵ
ׁ ֶשאֵ ינִ י ְמ ׁ ַש ּ ְמ ׁ ֵש ְך ,הֲ ֵרי זֶה ְּבלֹא יַחֵ ל ְ ּדבָ רוֹ ְׁ .ש ּ ָ
סור:
ׁ ֶשאֵ ינִ י ְמהַ ֵּל ְך ,אָ ּ

רע"ב ) -א( ואלו מותרין .חולין שאוכל לך
 לסימן בעלמא נקטיה ,כשם שחולין שאוכללך אין צריך שאלה לחכם ,כך כל הני
דאמרינן במתניתין ברישא אין צריכין שאלת
חכם :כעורות לבובין  -היו נוקבים הבהמה
מחיים כנגד הלב ומוציאין הלב ומקריבין
אותו לע"ז ,ותקרובת ע"ז אסור בהנאה:
כחלת אהרן  -שהיה ראשון לכהנים .ולא הוי
דבר הנדור ,שאין חלה ותרומה באין בנדר
ונדבה :הרי זה מותר  -דאמר קרא )במדבר
ל'( איש כי ידור נדר ,עד שידור בדבר הנדור.

וחטאת שאיני אוכל לך דאמרינן בפרק קמא
דאסור ואף על פי שאינו דבר הנדור ,הוי
טעמא ,דאפשר שיביא חטאת על ידי נדר,
כגון שנדר בנזיר ומתחייב להביא חטאת :הרי
את עלי כאמא  -אע"ג דלאו דבר הנדור
הוא ,חמור מכל הני דלעיל ,דצריך התירא
מדרבנן אם הוא עם הארץ ,ופותחין לו פתח
ממקום אחר ,כלומר מבקשים לו פתח וטעם
לחרטתו .ולא סגי בכדו תהית או לבך עלך.
וכל זה שלא יקל ראשו ולא ירגיל לאסור
אשתו עליו :קונם שאיני ישן כו'  -הרי זה
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בבל יחל מדרבנן .אבל מן התורה אין הנדר
חל ,דנדרים אין חלים אלא על דבר שיש בו
ממש :קונם שאיני משמשך  -בגמרא מקשה,
והא משועבד לה והיאך יכול להפקיע
שעבודה בנדרו והא הוי כאוסר פירות חבירו
על חבירו .ומשני ,כגון דאמר הנאת תשמישך
עלי קונם ,שאסר ההנאה עליו ,ואין מאכילין

לו לאדם דבר האסור לו :שבועה שאיני ישן
וכו'  -אסור מן התורה ,דשבועות חלין בין
על דבר שיש בו ממש בין על דבר שאין בו
ממש .ואם נשבע שלא יישן שלשה ימים
רצופין לילה ויום ,לוקה ויישן מיד ,מפני
שנשבע על דבר שאי אפשר לקיימו:

בועה
)ב( קָ ְר ָּבן לֹא אֹ כַ ל לָ ְך ,קָ ְר ָּבן ׁ ֶשאֹ כַ ל לָ ְך ,לֹא קָ ְר ָּבן לֹא אֹ כַ ל לָ ְך ,מֻ ּ ָתרְׁ .ש ּ ָ
סור זֶה ח ֶֹמר
בועה ׁ ֶשאוֹ כַ ל לָ ְך ,לֹא ְׁש ּ ָ
לֹא אֹ כַ ל לָ ְךְׁ ,ש ּ ָ
בועה לֹא אֹ כַ ל לָ ְך ,אָ ּ
בועוֹ תֵ ּ .כיצַ ד ,אָ ַמר ,קוֹ נָם סֻ ָּכה ׁ ֶשאֲנִ י
ֹמר ַּב ּ ָ
נְד ִרים .וְ ח ֶ
בועוֹ ת ִמ ַּב ּ ָ
נְד ִרים ִמ ַּב ּ ְׁש ּ
ַּב ּ ְׁש ּ
בועוֹ ת מֻ ּ ָתר,
סורַּ ,ב ּ ְׁש ּ
לולָ ב ׁ ֶשאֲ נִ י נוֹ טֵ לְּ ,ת ִפ ִ ּלין ׁ ֶשאֲנִ י ַמנִּ יחַ ַּ ,בנְּ ָד ִרים אָ ּ
עוֹ ֶ ׂשהּ ,
ׁ ֶשאֵ ין נִ ְׁש ָּב ִעין לַ עֲ בוֹ ר ַעל הַ ּ ִמצְ וֹ ת:

רע"ב ) -ב( קרבן לא אוכל לך כו'  -מותר,
דהוי כנשבע בקרבן ונעשה כאומר בחיי
הקרבן אם אוכל לך שום דבר :שבועה שלא
אוכל לך  -ולא אמרינן בחיי שבועה קאמר
כדאמרינן בקרבן ,דשבועה לית בה מששא
ולא שייך לומר בה בחיי שבועה :שבועה
שאוכל לך  -זמנין דשבועה שאוכל לך דלא
אכילנא משמע ,כגון שהיה חבירו מסרב בו
לאכול ואמר לא אכילנא לא אכילנא ושוב
אמר שבועה שאוכל לך ,דלא אכילנא משמע,
והכי קאמר בשבועה יהא עלי אי אכילנא לך:
זה חומר בשבועות  -לא מצינן לאוקמה
אשבועה שלא אוכל לך וכו' ,דמדקתני זה
חומר משמע דנדר הוי אלא דאינו חמור
כשבועה ,וגבי קרבן לא אוכל לך תנן מותר
דלא הוי נדר כלל .משום הכי צריך לאוקמה
אדלעיל דתנינא קונם שאיני ישן שאיני מדבר

הרי זה בבל יחל ,ואוקימנא מדרבנן,
דמדאורייתא אין הנדר חל אלא על דבר שיש
בו ממש ,וזה חומר בשבועות מבנדרים,
ששבועה חלה אפילו על דבר שאין בו ממש:
תפילין שאני מניח  -משום דאסר חפצא
עליה ,ואינו נראה כנודר לבטל את המצוה
שהרי לא קיבל על עצמו ,אלא אסר החפץ
עליו ,ואם יקיים המצוה הויא מצוה הבאה
בעבירה ודמי למי שחייב לאכול מצה בלילי
פסח ולא מצא אלא מצה של טבל או של
הקדש ,שאסור לאכלה .אבל כל לשון שבועה
הוא אוסר את עצמו מלעשות הדבר ,וכיון
שהוא מחוייב לעשות המצוה לאו כל כמיניה
להפקיע עצמו מחיוב המצוה .ואם אמר הרי
עלי קרבן אם אניח תפילין ,חל הנדר וחייב
להביא קרבן אם הניח תפילין:

בועהֵ ּ .כיצַ ד ,אָ ַמר הֲ ֵרינִ י נָזִ יר ִאם
בועה ְּבתוֹ ְך ְׁש ּ ָ
)ג( י ֵׁש נ ֶֶדר ְּבתוֹ ְך נ ֶֶדר ,וְ אֵ ין ְׁש ּ ָ
בועה ׁ ֶשלּ ֹא
אֹ כַ ל ,ה ֲֵרינִ י נָזִ יר ִאם אֹ כַ ל ,וְ אָ כַ ל ,חַ ּיָב ַעל ָּכל אַ חַ ת וְ אֶ חָ תְׁ .ש ּ ָ
בועה ׁ ֶשלּ ֹא אֹ כַ ל ,וְ אָ כַ ל ,אֵ ינוֹ חַ ּיָב אֶ ָּלא אֶ חָ ת:
אֹ כַ לְׁ ,ש ּ ָ

רע"ב ) -ג( חייב על כל אחת ואחת -
ויהיה נזיר שלשים יום אם אמר הריני נזיר
סתם ויביא קרבן נזיר ויחזור להיות נזיר
כמספר הפעמים שאמר שיהיה נזיר.
ובשבועה אינו חייב אלא אחת ,שאינו לוקה

אלא מלקות אחת .אבל אם נשאל על
השבועה הראשונה ,חלה השבועה השניה .וכן
אם נשאל על השניה ,חלה השלישית .ואסור
לאכול עד שיותרו כולם ,מדלא תנן הרי זו
שבועה אחת ,אלא אינו חייב אלא אחת:

שר ָמ ִליחַ ,
רושם ְלהָ קֵ לֵ ּ .כיצַ ד ,אָ ַמר הֲ ֵרי ָעלַ י ְּכבָ ּ ָ ׂ
)ד( ְס ָתם נְ ָד ִרים ְלהַ ְח ִמירּ ,ופֵ ּ ׁ ָ
זָרה נ ַָדר ,מֻ ּ ָתר .וְ ִאם
סורִ .אם ׁ ֶשל עֲ בוֹ ָדה ָ
ְּכיֵין נֶסֶ ְךִ ,אם ׁ ֶשל ׁ ָש ַמיִ ם נ ַָדר ,אָ ּ
סור .וְ ִאם ְּכחֵ ֶרם ׁ ֶשל
סורֲ .ה ֵרי ָעלַ י ָּכחֵ ֶרםִ ,אם ְּכחֵ ֶרם ׁ ֶשל ׁ ָש ַמיִ ם ,אָ ּ
ְס ָתם ,אָ ּ
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שר ְּבהֵ ָמה נ ַָדר,
שרִ ,אם ְּכ ַמ ְע ַ ׂ
סור .ה ֲֵרי ָעלַ י ַּכ ּ ַמעֲ ֵ ׂ
כּ ֹהֲ נִ ים ,מֻ ּ ָתר .וְ ִאם ְס ָתם ,אָ ּ
רומת
רומהִ ,אם ִּכ ְת ּ ַ
סור .הֲ ֵרי ָעלַ י ַּכ ְּת ּ ָ
סור .וְ ִאם ׁ ֶשל ּג ֶֹרן ,מֻ ּ ָתר .וְ ִאם ְס ָתם ,אָ ּ
אָ ּ
סורִּ ,ד ְב ֵרי ַר ִּבי ֵמ ִאיר.
סור .וְ ִאם ׁ ֶשל ּג ֶֹרן ,מֻ ּ ָתר .וְ ִאם ְס ָתם ,אָ ּ
הַ ִ ּל ְׁש ָּכה נ ַָדר ,אָ ּ
אֲסורהַּ ,ב ּגָ ִליל מֻ ּ ֶת ֶרתֶ ׁ ,שאֵ ין אַ נְ ׁ ֵשי
ָּ
יהודה
רומה ִּב ּ ָ
הודה אוֹ ֵמרְ ,ס ָתם ְּת ּ ָ
ַר ִּבי יְ ּ ָ
יהודה מֻ ּ ָת ִריןּ ,ובַ ּגָ ִליל
רומת הַ ִ ּל ְׁש ָּכהְ .ס ָתם ח ֲָר ִמים ִּב ּ ָ
ירין אֶ ת ְּת ּ ַ
גָ ִליל ַמ ִּכ ִ
סוריןֶ ׁ ,שאֵ ין אַ נְ ׁ ֵשי גָ ִליל ַמ ִּכ ִירין אֶ ת חֶ ְר ֵמי הַ כּ ֹהֲנִ ים:
אֲ ּ ִ
רע"ב ) -ד( ופירושם להקל  -אע"ג
דכשפירש דבריו אזלינן בתר פירושו ,כי סתם
ולא פירש אזלינן להחמיר ,דסתם נודר דעתו
לאסור :כבשר מליח  -היינו קרבן ,דכתיב
)ויקרא ב'( על כל קרבנך תקריב מלח :כחרם
של כהנים מותר  -אע"ג דחרמי כהנים
מועלים בהם עד שיבואו לידי כהנים והוי
דבר הנדור ,מ"מ סתם חרמי כהנים משמע

שכבר באו ליד כהן :אם כמעשר בהמה אסור
 דהוי דבר הנדור ,שצריך להקדישו ,ואיןמעשר בהמה אוסר הדיר כמו שמעשר דגן
אוסר הגורן :שאין אנשי גליל מכירין תרומת
הלשכה  -לפי שהיו רחוקים מירושלים :שאין
אנשי גליל מכירין חרמי כהנים  -וכל מה
שהיו מחרימין היו מפרישין לבדק הבית.
והלכה כרבי יהודה:

)ה( נ ַָדר ַּבחֵ ֶרם וְ אָ ַמר ,לֹא נ ַָד ְר ִּתי אֶ ָּלא ְבחֶ ְרמוֹ ׁ ֶשל יָםַּ .ב ּקָ ְר ָּבן ,וְ אָ ַמר ,לֹא
נ ַָד ְר ִּתי אֶ ָּלא בְ קָ ְר ָּבנוֹ ת ׁ ֶשל ְמלָ ִכיםֲ .ה ֵרי ַעצְ ִמי ּקָ ְר ָּבן ,וְ אָ ַמר ,לֹא נ ַָד ְר ִּתי אֶ ָּלא
ְב ֶעצֶ ם ׁ ֶש ִה ּנ ְַח ִּתי ִלי ִל ְהיוֹ ת נוֹ ֵדר בּ וֹ  .קוֹ נָם ִא ְׁש ִּתי ֶנהֱנִ ית ִלי ,וְ אָ ַמר לֹא נ ַָד ְר ִּתי
לו,
אֶ ָּלא ְב ִא ְׁש ִּתי הָ ִר ׁ
אשוֹ נָה ׁ ֶש ּג ֵַר ְׁש ִּתיַ ,על ּ ֻכ ָּלן אֵ ין נִ ְׁשאָ ִלין לָ הֶ ן .וְ ִאם נִ ְׁשאָ ּ
ומ ְח ִמ ִירין עֲ לֵ יהֶ ןִּ ,ד ְב ֵרי ַר ִּבי ֵמ ִאיר .וַ חֲכָ ִמים אוֹ ְמ ִריםּ ,פוֹ ְת ִחין
עוֹ נְ ִׁשין אוֹ ָתן ּ ַ
נְד ִרים:
ֹאש ַּב ּ ָ
גו קַ לּ ּות ר ׁ
לָ הֶ ם ּ ֶפ ַתח ִמ ּ ָמקוֹ ם אַ חֵ רְ ּ ,
ומלַ ּ ְמ ִדים אוֹ ָתן ְּכ ֵדי ׁ ֶשלּ ֹא יִ נְ הֲ ּ
רע"ב ) -ה( בחרמו של ים  -לשון מצודה,
כמו אשר היא מצודים וחרמים )קהלת ז'(:
הרי עצמי קרבן  -אסר עצמו כקרבן על
חבירו :אין נשאלים עליהם  -אין צריכין
שאלת חכם ,שאינן חלים :ואם נשאלין  -ואם
עם הארץ הוא זה שנדר כהאי גוונא ובא

גמרא

לישאל על נדרו ,אין פותחין לו פתח לחרטה
ואין מתירין לו .ואם עבר על נדרו זה מנדין
אותו :פותחין לו פתח ממקום אחר  -מראים
לו שהדבר קיים ופותחין לו פתח מטעם אחר
ומתירין לו נדרו .אבל לא עונשין ולא
מחמירין .וכן הלכה:

 -נדרים דף כ' ע"א

וחכמים אומרים פותחין לו פתח כו' :תנא לעולם אל תהי רגיל בנדרים
שסופך למעול בשבועות ואל תהי רגיל אצל עם הארץ שסופך להאכילך
טבלים אל תהי רגיל אצל כהן עם הארץ שסופך להאכילך תרומה ואל
תרבה שיחה עם האשה שסופך לבא לידי ניאוף רבי אחא ברבי יאשיה
אומר כל הצופה בנשים סופו בא לידי עבירה וכל המסתכל בעקבה של
אשה הויין לו בנים שאינן מהוגנין אמר רב יוסף ובאשתו נדה אמר רבי
שמעון בן לקיש עקבה דקתני במקום הטנופת שהוא מכוון כנגד העקב
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תניא בעבור תהיה יראתו על פניכם זו בושה לבלתי תחטאו מלמד
שהבושה מביאה לידי יראת חטא מיכן אמרו סימן יפה באדם שהוא ביישן
אחרים אומרים כל אדם המתבייש לא במהרה הוא חוטא ומי שאין לו
בושת פנים בידוע שלא עמדו אבותיו על הר סיני אמר רבי יוחנן בן דהבאי
ד' דברים סחו לי מלאכי השרת חיגרין מפני מה הויין מפני שהופכים את
שולחנם אילמים מפני מה הויין מפני שמנשקים על אותו מקום חרשים
מפני מה הויין מפני שמספרים בשעת תשמיש סומין מפני מה הויין מפני
שמסתכלים באותו מקום ורמינהו שאלו את אימא שלום מפני מה בניך
יפיפין ביותר אמרה להן אינו מספר עמי לא בתחלת הלילה ולא בסוף
הלילה אלא בחצות הלילה וכשהוא מספר מגלה טפח ומכסה טפח ודומה
עליו כמי שכפאו שד ואמרתי לו מה טעם ואמר לי כדי שלא אתן את עיני
באשה אחרת ונמצאו בניו באין לידי ממזרות לא קשיא הא במילי
דתשמיש הא במילי אחרנייתא.
ולא תתורו אחרי לבבכם מכאן אמר רבי אל ישתה אדם בכוס זה ויתן
עיניו בכוס אחר אמר רבינא לא נצרכא אלא דאפילו ב' נשיו וברותי מכם
המורדים והפושעים בי אמר רבי לוי אלו בני תשע מדות בני אסנ"ת
משגע"ח בני אימה בני אנוסה בני שנואה בני נידוי בני תמורה בני מריבה
בני שכרות בני גרושת הלב בני ערבוביא בני חצופה איני והאמר רבי
שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן כל אדם שאשתו תובעתו הויין לו בנים
שאפילו בדורו של משה רבינו לא היו כמותם שנאמר הבו לכם אנשים
חכמים ונבונים וכתיב ואקח את ראשי שבטיכם ולא כתיב נבונים וכתיב
יששכר חמור גרם וכתיב מבני יששכר יודעי בינה לעתים ההיא דמרציא
ארצויי:
רש"י על הגמרא
אל תהי רגיל בנדרים שסופך למעול
בשבועות  -דחמירי טפי דכתיב בו )שמות כ(
לא ינקה :להאכילך תרומה טמאה  -להזהיר
אפילו כהן שלא יהא רגיל אצל כהן ע"ה:
ובאשתו נדה  -אפילו אשתו נדה שיש לו בה
שעת היתר :מלמד שהבושה מביאה לידי
יראת חטא  -דעל פניכם משמע בושת פנים
וכתיב בתריה לבלתי תחטאו :לא עמדו
אבותיו על הר סיני  -שהרי נתן טעם
למעמד הר סיני לבעבור תהיה יראתו על
פניכם וכתיב )דברים כט( את אשר ישנו פה
היום ואת אשר איננו פה ומי שאין לו בושת
פנים אינו מזרעם :שהופכין את שולחנם -

ולפי ששינה בירך לוקה בירך :חרשין  -שאין
שומעין ואין מדברים :שמספרים בשעת
תשמיש  -ונמצא חוטאין בדיבור ובשמיעה:
בני אימה  -לשון יראה שמטיל אימה על
אשתו להזקק לה שלא כרצונה ומתוך כך אין
בניו הגונים לפי שנוהג שלא כשורה כדדרשינן
בפרק המוצא תפילין ואץ ברגלים חוטא :בני
אנוסה  -גריעי טפי מבני אימה דבני אימה
לא הוי אנוסה ממש ואנוסה מיירי בשאנסה
לגמרי ומתוך ששני אלו קרובין להיות זה כזה
חשיב להו כחד דהא רבי לוי אמר תשע מדות
ובפרטן אתה מוצא עשר :בני שנואה -
ששונאה ומתוך כך נותן דעתו על אשה אחרת:
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בני נדוי  -שבא עליה כשהוא מנודה :בני
תמורה  -שבא על אחת מנשיו וכסבור שהיא
צרתה :בני מריבה  -אע"פ שאינו שונאה
אלא שהיתה מריבה ביניהם לפי שעה :בני
שכרות  -שמתוך שכרותו אינו נותן דעתו על
אשתו :בני גרושת הלב  -שגמר בלבו לגרשה:
בני ערבוביא  -שבאו עליה כמה בני אדם:
בני חצופה  -שמעיזה פניה להיות תובעתו

זוהר

בפה :כל אדם שאשתו תובעתו  -כלאה
שיצאה לפני יעקב ואמרה לו אלי תבא ויצא
ממנה יששכר דכתיב ומבני יששכר יודעי בינה
לעתים :דמרציא ארצויי  -שמפתה אותו
בדברי רצוי ופיוס כלאה שלא אמרה ליעקב
אלא לסור באהלה אבל לא שתהא תובעתו
בפה:

– וילך דף רפה' ע"ב

יה
הוא ִ ּד ְמבָ ֵר ְך ,וְ לָ א ִא ְת ְּכוָ ון ְּבאָ ֵמןָ ,עלֵ ּ
ּ ָתאנָאָּ ,כל ַמאן ְ ּד ׁ ָש ַמע ְּב ָרכָ ה ֵמהַ ּ
ֶנא ֱַמר ּובוֹ זַי יֵקָ לּ ּוְּ .כ ָמה ְדאַ ְּת אָ ֵמר) ,מלאכי א( לָ כֶ ם הַ כּ ֹהֲ נִ ים בּ וֹ זֵי ְׁש ִמיַ .מאי
יה .וְ לֹא עוֹ ד אֶ ָּלא
ילאַּ ,כ ְך לָ א ּ ַפ ְת ִחין לֵ ּ
יהְּ .כ ָמה ְ ּדלָ א ּ ָפ ַתח ִּב ְרכָ אן ְל ֵע ָּ
עוֹ נְ ׁ ֵש ּ
יה ִ ּד ְפלַ נְ יָיא,
רוקו ּגַ לֵ י קַ ּ ֵמ ּ
ַּכד נ ִָפיק ֵמהַ אי ָע ְל ָמאַ ,מכְ ִריזֵי קַ ּ ֵמ ּ
יה ,וְ אַ ְמ ֵריְ ,ט ּ ּ
לון לֵ ּ
יה:
יה ,וַ וי ְלנִ ְׁש ָמ ֵת ּ
יה ,וַ וי לֵ ּ
יעול ,וְ לָ א ְּתקַ ְּב ּ
וְ לָ א ִל ּ
ּ ָתאנָא ,חַ יָּיבֵ י ְ ּד ֵג ִ
יה
יען ,וְ כַ ּ ָמה ּ ִפ ְת ִחין ִאית לֵ ּ
הו סַ ְלקֵ י ִּב ְמדוֹ ִרין יְ ִד ָ
יהּנָםֻ ּ ,כ ְ ּל ּ
ינון חַ ּיָיבַ ּיָא
לַ גֵ ִ
הו ּ ִפ ְת ִחין לָ קֳבֵ ל ּ ִפ ְת ִחין ְ ּדגַ ן ֵע ֶדןּ .ובְ ׁ ַשעֲ ָתא ְ ּדאַ ְפקֵ י ְל ִא ּ ּ
יה ּנָם ,וְ כֻ ְ ּל ּ
הו
ינון ּ ַפ ְתחֵ י ּ ְפ ִת ִ
יחין ,וְ ׁ ַשוְ ּיָין )ס"א ושאבין( לוֹ ן ְלבַ ר .וְ כֻ ְ ּל ּ
יהוִ ,א ּ ּ
ילו עוֹ נְ ׁ ַשיְ ּ
ְ ּדקַ ִּב ּ
ופ ְתחָ אִ ,א ְק ֵרי
קֳבלֵ יהוֹ ן ְ ּד ִפ ְת ִחין ְ ּדגַ ן ֵע ֶדן ,וְ כָ ל ּ ִפ ְתחָ א ּ ִ
רון ,לָ ְ
ּ ִפ ְת ִחין ִּב ְׁש ָמהָ ן ִא ְק ּ
קֳבלֵ יהוֹ ן ּ ִפ ְת ִחין,
יה ּנָם ,וְ ִא ְׁש ְּתמוֹ ְד ָען ּ ִפ ְת ִחין לָ ְ
הוא ּ ִפ ְתחָ א ְ ּדגֵ ִ
ְׁש ָמא ,לָ ְ
קֳבלֵ י הַ ּ
ִא ּ
ינ ּון ּ ִפ ְת ִחין ְד ּגַ ן עֵ ֶדן:
הוא ָמדוֹ ָרא הֲ וֵ י ָמדוֹ ָרא ַעל
ַּבגֵ ִ
הו ,וְ הַ ּ
יה ּנָם ִאית ָמדוֹ ָרא ַּב ְת ָראָ ה ּ ַת ּ ָתאָ ה ְ ּדכֻ ְ ּל ּ
הו ֵעיפָ ָתהְּ .כ ָמה ְדאַ ְּת אָ ֵמר )שמות כח(
ָמדוֹ ָרא ,וְ ִא ְ ּק ֵרי )איוב י( אֶ ֶרץ ֵעיפָ ָתהַ .מ ּ
אוף הָ כָ א ֵעיפָ ָתהְּ ,כלוֹ ַמר
רובע יִ ְהיֶה ִעיףּ ,
ומ ּ ַת ְרגְ ִמינָן ְמ ּ ַּ
פולְ ּ ,
בוע יִ ְהיֶה ָּכ ּ
ָר ּ ַ
הוא
הוא ָמדוֹ ָרא חַ דַ ּ .ת ְח ִּתיתּ ,
הוא ִא ְק ֵרי ְׁשאוֹ ל ּ ַת ְח ִּתיתְׁ ,שאוֹ ל ּ
פולָ ה .וְ הַ ּ
ְּכ ּ
ְ
ובגִ ין ָּכך ִא ְק ֵרי אֶ ֶרץ ֵעיפָ ָתה ּ ַת ְח ִּתית ,וְ ִא ְק ֵרי אֲבַ ּדוֹ ן .וְ ַעל ָ ּדא
ָמדוֹ ָרא ּ ַת ּ ָתאָ הְ ּ .
יפין
הו לָ א ַעיְ ִ
לו ,וְ כֻ ְ ּל ּ
הו ָמדוֹ ִרין לָ א אַ ְכ ּ ָפ ּ
ְּכ ִתיב) ,משלי כז( ְׁשאוֹ ל וַ אֲבַ ּדוֹ ן .וְ כֻ ְ ּל ּ
ַּבר ֵמהַ אי:
וְ ָתאנָאַ ,מאן ְ ּדנ ִָחית לַ אֲבַ ּדוֹ ן )דף רפ"ו ע"א( ְ ּד ִא ְק ֵרי ּ ַת ְח ִּתית ,לָ א סָ ִליק ְל ָע ְל ִמין.
אֲתר
ָ
הוא
הו ָע ְל ִמין .וְ ָתאנָאְ ,להַ ּ
הוא ִא ְק ֵרי ּגֶבֶ ר ְ ּד ִא ְׁש ְּתצֵ י וְ ִא ְתאֲ ִביד ִמ ּכ ְ ֻּל ּ
וְ הַ ּ
ֵיה,
ידו ִמ ּנ ּ
הו ּגַ בְ ֵרי ִ ּד ְמבַ זֵּי ְלאָ ָתבָ א אָ ֵמן ,וְ ַעל אָ ֵמן סַ גִּ ִ
יאין ְ ּד ִא ְתאֲ ִב ּ
נ ְַח ִּתין ְלהַ נְ ּ
הוא ָמדוֹ ָרא ּ ַת ּ ָתאָ ה,
יה ּנָם ,וְ נ ְַח ִּתין לֵ ּ
יה ַּבגֵ ִ
הוּ ַ ,דיְ ינִין לֵ ּ
יה ְּבהַ ּ
ְ ּדלָ א חָ ִׁשיב ְל ּ
תיב) ,איוב ז(
ְּדלֵ ית ָּבהּ ּ ִפ ְתחָ א ,וְ ִא ְתאֲ ִביד וְ לָ א סָ ִליק ִמ ּנֵיהּ ְל ָע ְל ִמין .וְ ַעל ָ ּדא ְּכ ִ
ָּכלָ ה ָענָן וַ יֵּלַ ְך ּ ֵכן יוֹ ֵרד ְׁשאוֹ ל לָ א יַעֲ לֶ ה .וְ לָ א ,וְ הָ א ְּכ ִתיב )יונה ב( ִמ ּ ֶבטֶ ן ְׁשאוֹ ל
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וכ ִתיב )שמואל א ב( מוֹ ִריד ְׁשאוֹ ל וַ יּ ַָעל .אֶ ָּלא הָ כָ א ְׁשאוֹ ל,
ִׁשוַ ּ ְע ִּתי ׁ ָש ַמ ְע ּ ָת וְ גוֹ 'ְ ּ .
יה:
יה ,הָ א ְ ּדלָ א אַ ְה ָ ּדר ּ ֵב ּ
ימנָא הָ א ְ ּדאַ ְה ָ ּדר ֵּב ּ
הָ ָתם ּ ַת ְח ִּתית .וְ אוֹ ִק ְ
הלכה – הרמב"ם הלכות תפילה פרק ו'
)יט( אסור להאכיל מי שלא נטל ידיו ואף על פי שהוא נותן לתוך פיו ואסור לזלזל
בנטילת ידים וצוויים הרבה צוו חכמים והזהירו על הדבר אפילו אין לו מים אלא כדי
שתייה נוטל ידיו במקצתן ואחר כך אוכל ושותה מקצתן:
)כ( צריך אדם לנגב את ידיו ואחר כך יאכל וכל האוכל בלא ניגוב ידים כאוכל לחם
טמא וכל הנוטל ידיו באחרונה מנגב ואח"כ מברך ותכף לנטילת ידים ברכת המזון לא
יפסיק ביניהם בדבר אחר אפילו לשתות מים אחר שנוטל ידיו באחרונה אסור עד
שיברך ברכת המזון:

ð"òì

.ì"æ äøù úá ä÷éãö ,ìçø úá äðåèøåô äìàéðã ,ïæåñ ïá ìàéøáâ ãâ ,äøù ïá íééç áàæ
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