
 נדרים ב'

 מהו כינויי נדרים ומה הדין אם מישהו נדר בכינוי? משנה, ר"ן (1
 והאם דין זה דכינוי שייך גם בשבועות חרמים ונזירות? (2
 מהי ההגדרה של ידות נדרים ולמה "מודרני/מופרשני/מרוחקני ממך" חשיב ידות נדרים? ר"ן (3
 מה הוי "עיקר נדר"? ר"ן, פיר' הרא"ש (4

 כינויי נדרים בדו חכמים מלבם דמ"מ חל הנדר מדאור'?למה סובר הר"ן דאף למ"ד  (5
 מהו החידוש של כינויי נדרים יותר מסתם לומר "בכל לשון"? ר"ן (6
 האם שבועה צריכה שם שמים כדי לחול? ר"ן, רא"ש )א'( (7
 גמ', פיר' הרא"ש למה מנה כאן כל הרשימה של נדרים חרמים וכו', ולמה הזכיר חרמים קודם שבועות? (8
 אמר בשר זה עלי שבועה או אמר נדר שלא אוכל בשר זה, ולמה? ר"ןמה הדין אם  (9

לפי ההו"א של הגמ' דצריך להיות טעם מסויים אמאי יתחיל התנא בפירוש מאי דפתח ביה או מאי דסליק  (10

 מיניה, מה טעם אמרו לזה?
 נדרים ג'

 למה? ר"ן. –ברישא זימנין ההוא דסליק מפרש ברישא"  ההוא דפתח ביה מסקנת הגמ' היא "זימנין מפרש (1
 על הצד דפתח לפרש ידות משום דאתיא מדרשא, למה בכל זאת שנה כינויין ברישא? (2
 למ"ד כינויין לשון שבדו חכמים, למה מוכרחין לומר שהחיסורי מיחסרא הוא ברישא דאה"נ שנה ידות ברישא? (3
 נוי חל מדאורייתא או מדרבנן? רש"י )מאי(, ר"ן )מאי(.למ"ד כינויים לשון שבדו חכמים, האם נדר בכי (4

 מה לומדין מדכתיב "נזיר להזיר"? גמ', ר"ן. (5
מנזירות  1דינים מנדרים לנזירות, ודין  2מה לומדים מדכתיב "לנדר נדר נזיר להזיר" והקיש נדרים לנזירות?  (6

 לנדרים.

מ"לנדר נדר" וידות נזירות בהיקש ממנו, מה  למאן דלית ליה "דברה תורה כלשון בני אדם", ודורש ידות נדרים (7

 דורש מ"נזיר להזיר"?

, בהיקש ממנו דות נדרים" וי", ודורש ידות נזירות מ"נזיר להזיר"דברה תורה כלשון בני אדםלמאן דאית ליה  (8

 מאיפה לומד דין נזירות חל על נזירות )אם ס"ל האי דין(?

 יעשה"? ר"ן. כמאן ס"ל תנא שדורש ידות נדרים מ"כל היוצא מפיו (9
 היכי דמי בל יחל בנדרים? (10

 היכי דמי בל יחל בנזירות הרי אם אכל או שתה דברים האסורים לו כבר עובר משום בל תאכל ותשתה? (11

 האם יש בל תאחר באומר הריני נזיר לכשארצה? (12
 למה לא לומדים בל יאכל מנזירות לנדרים? ר"ן )אמר מר(. (13
נזיר" ל"אומר לאשתו הרי זו גיטיך שעה אחת קודם מיתתי", ומה האיך דומה "לא איפטר מן העולם עד שאהא  (14

 ההשלכה של השוואה זו לענין בל תאחר? גמ', ר"ן, פיר' הרא"ש.

 מה הדין אם אומר "הריני נזיר ל' יום קודם מיתתי"? פיר' הרא"ש. (15

 למה חל מיד הנזירות עליו כשאומר "הרי עלי להיות נזיר"? ר"ן )בל( (16

 נדרים ד'

למ"ד נזירות חלה עליו אפילו אם נדרה כשהוא בבית הקברות, א"נ למ"ד כ"ע מודו דחלה עליו ולא נחלקו אלא  (1

 לענין אם לוקה, מה בל תאחר איכא במאן דנדר נזירות בבה"ק?

 ומה צריך לעשות בכה"ג כדי להציל את עצמו מלעבור על ב"ת? ר"ן )שנזר(, פיר' הרא"ש )כגון(. (2

 עצמו האם עובר על ב"ת, וא"כ מתי? גמ', ר"ן )ג: "בל"(, פיר' הרא"ש )נזיר(.נזיר שטימא  (3

נזיר שסיים נזירותו והביא קרבנותיו אבל לא קיים תגלחת בעצמו, האם איכא בזה משום בל תאחר למ"ד  (4

 תגלחתו אינו מעכבתו?

חר בנזירות, היינו לפי מר זוטרא בריה דרב מרי ההיקש של "לנדר נדר נזיר להזיר" שממנו לומדים בל תא (5

לענין קרבנותיו של נזיר, ובלי היקש זה לא היינו יכולים ללמוד ב"ת בקרבנותיו של נזיר מ"דרוש ידרשנו" משום 

 דנזירות חידוש היא.  למה א"א לומר דהחידוש הוא שאפילו אמר רק "הריני נזיר מחרצן" הוי נזיר לכל?

 מתי עובר על ב"ת ממה ששהה קרבנותיו? ר"ן )בל(. (6
נזיר שסיים נזירותו וגילח על רק א' מקרבנותיו, מה הדין, ומהי ההשלכה של דין זה כלפי הצורך להיקש "לנדר  (7

 נדר נזיר להזיר" כדי ללמוד ב"ת בנזירות?



למה זה שא"א להתפיס חטאת נזיר בנדר נחשב חידוש )שבגלל כן צריכים היקש "לנדר נדר נזיר להזיר" כדי  (8

ם חטאת חלב דעלמא א"א להתפיס בנדר ולומדים שיש בה משום ב"ת מ"דרוש ללמוד ב"ת בנזירות(, הרי ג

 ידרשנו", וכן נמי חטאת יולדת לא באה לכפרה ויש בה משום ב"ת מכח האי "דרוש ידרשנו"?

  למה א"א ללמוד דין ב"ת בחטאת נזיר ממה הצד דחטאת חלב ושלמים? ר"ן )חטאת(. (9
י ללמוד דאב מפר נזירות בתו ובעל מפר נזירות אשתו וא"א למה צריכים היקש "לנדר נדר נזיר להזיר" כד (10

 ללמוד במה מצינו מנדרים?

 למה לא הקשו קושיא זו לגבי ידות? ר"ן )תיתי(. (11
 למה לא לומדים שסתם נדרים ל' יום מהיקש ד"לנדר נדר נזיר להזיר"? ר"ן )משום(. (12

 .)בכולן( אינו נדר? ר"ן מה היה ההו"א לומר דשמואל אמר ד"מודרני ממך" בלי "שאני אוכל לך" (13
 מה הדין אם אמר רק "שאני אוכל לך"? ר"ן )אלא ה"ק(, רא"ש )סי' ב'(. (14
 ומה הדין אם אמר "שאיני אוכל לך" או "אני נודר שלא אוכל לך"? שם. (15

 נדרים ה'

 מה ההבדל בין "מודר אני לך" לבין "מודר אני ממך"? גמ', ר"ן.   (1

ממך" אוסר באכילה או הנאה רק אם הוסיף ופירש "שאני אוכל לך" או "שאני נהנה לך".  לפי שמואל "מודרני  (2

 מה טעם הדין?

 ולמה ראה שמואל לנכון לפרש מתני' אליבא דמ"ד ידים שאינן מוכיחות לא הויין ידים? (3

 למה נחשב ידים שאינן מוכיחות? ר"ן. –"מודרני ממך שאוכל לך"  (4
 "ש )ב(, ק"נ שם.יף "שאני אוכל לך"? ראוהאם גם ב"מודרני לך" צריך להוס (5

 לפי שמואל, כשאמר רק "מודרני ממך" לבד, מה הדין? ר"ן. (6
 אמר "הריני עליך חרם ואני עליך לא", מה הדין?פיר' הרא"ש )אבל(. (7

האיך ביאר אביי דייתכן שבכל זאת מודה  –ר'יהודה סובר דצריך לכתוב "ודין דיהוי ליכי מינאי ספר תירוכין..."  (8

 ודה בעלמא דלא בעינן ידים מוכיחות?ר'יה
האיך ביאר רבא דייתכן שבכל זאת מודים  –חכמים אומרים דדי לכתוב בגט "הרי את מותרת לכל אדם"  (9

 חכמים דבעלמא בעינן ידים מוכיחות?

 מהו מקורו של מ"ד בעינן ידים מוכיחות? (10

 דרים ו'נ

 ידים מוכיחות בגט?למה, לפי רבא החכמים לא מצריכים  (1
 להל', האם בעינן "ודין" ו"מינאי" בגט, למה? (2
לפי אביי דס"ל ידים שאינן מוכיחות הויין ידים, למה הברייתא אמרה ש"הרי הוא/זה עלי" אסור, הרי לפי דבריו  (3

אף בלי עלי היה צריך להיות אסור?  והאם החפץ באמת נאסר )לפי אביי(, וא"כ האם זה מוגבל לסוג מסויים 

 של חפצים? ר"ן, פיר' הרא"ש.

 לפי אביי, למה אמרה הברייתא ש"הרי זו חטאת" לאו כלום היא אפילו אם הוא חייב חטאת? (4

 אמר לאשה "הרי את מקודשת לי" ואמר לשנייה "ואת נמי", מה הדין? (5
 ומה אם אמר לשנייה "ואת"? באר הצדדים. (6

"ואת" דיותר משמע "ואת נמי מאשר "ואת למה אומר הרא"ש )בפירושו( דמוכרחין לומר דאפ' כשאמר רק  (7

 חזאי"?

 והאיך הוא מסביר זה שצריך להיות צד לפרשו "ואת חזאי"? (8
ן, האיך לומדים את זה מנדרים, ועל הצד שאין ידים בקיד' למה לא לומדים על הצד שנאמר יש ידים בקידושי (9

    מנדרים? ר"ן, פיר' הרא"ש.

ני הפרוטות בידה של השנייה בידה של השנייה אלא שם ש ולמה מוכרחים לומר דמיירי שלא נתן פרוטה (10

 הראשונה? ר"ן

 למה לכ"ע יש ידים בגיטין? ר"ן. (11
 אמר "הדין אוגיא ליהוי פאה" ואמר "והדין נמי", מה הדין? (12

והאם יש חילוק בזה בין אם זה חלקו האחרון שנשאר לו בשדה ובין יש לו עוד?   ומה אם אמר רק "והדין"? (13

 פיר' הרא"ש.

 אפשר לאדם לעשות את כל שדהו פאה? גמ', פיר' הרא"ש. האם (14

 על הצד שיש ידים בפאה מאיפה לומדים את זה? (15



 ועל הצד שאין ידים בפאה למה לא לומדים? (16
 נדרים ז'

 האם איבעיא דיד לצדקה בדרך את"ל נאמר? באר, ר"ן. (1
 אמר "הדין זוזא לצדקה והדין נמי", מה דין זוז השני? (2
 וכשאמר "והדין", האיך אפשר לפרש דבריו דלא התכוון לצדקה? (3

 ומה הצד לומר דאע"ג דאיתקש צדקה לקרבן, מ"מ אין יד לצדקה? (4
 על הצד דיש יד לצדקה, למה עדיין יש לדון לגבי הפקר? (5
 האם יש זימון לבה"כ? (6
 על הצד דיש זימון לבה"כ, מה הדין אם אמר "הדין ביתא ליהוי בה"כ והדין נמי"? (7
 ם אמר רק "והדין", האיך אפשר לפרש דלא לבה"כ התכוון?וא (8

 ר"ן.האיך קיי"ל לדינא?  –מאחר וכל הני איבעי דאם יש יד בקיד', פאה, צדקה, הפקר, ובה"כ  (9
 האיך ידעינן דלא לענין מלקות קאמר? –ר"ע דחכך להחמיר ב"מנודה אני לך"  (10
 וכל לך"? ר"ן, פיר' הרא"ש.למה כ"ע מודו ד"נדינא מינך" אסור, והאם צריך להוסיף "שא (11

 מה טעם המחלוקת בין ר"ע וחכמים אי "מנודה אני לך" אסור? גמ', ר"ן. (12
 מה טעם המחלוקת ב"משמתנא לך" אם ר"ע אוסר אף בזה? ר"ן. (13
 גמ', ר"ן. האיך קיי"ל לדינא ב"מנודה אני לך", "נדינא מינך", "משמתנא לך"? (14

 ר"ן.האם אסור ליהנות מנכסי מנודה שנידוהו ב"ד?  (15
 למה אם נידוהו בפניו מתירין לו בפניו, ומה הדין אם התירוהו שלא בפניו? ר"ן, פיר' הרא"ש. (16

 מה צריך לעשות אם שמע מישהו מזכיר ש"ש לבטלה? (17
 ואם השומע לא נידהו?  ולמה אמרו הכי רק בזה? ר"ן. (18
 מאיפה רואים שעוני כמיתה? (19

 ם שיתירנו? גמ', ר"ן.האם צריך להשאיר את המנודה בנידויו לזמן מסויים קוד (20
 מה החידוש שיכול ת"ח לנדות עצמו ולהתיר עצמו? והאם בכל אופן יכול להתיר עצמו? באר, ר"ן. (21

 נדרים ח'

 מה לומדים מדכתיב "נשבעתי ואקיימה לשמור משפטי צדקך", ומה המטרה של שבועה כזאת? (1
 מה הדין לישבע בשם לקיים מצוה? פיר' הרא"ש. (2

 והאם יש בל יחל על מי שנדר לקיים מצוה? ר"ן, גליון הש"ס. (3
 מה דינו? גמ', ר"ן, פיר' הרא"ש. –"אשכים ואשנה פרק זה"  (4

 מה עליו לעשות, וממי לומדים את זה? –אמר לחבירו "נשכים ונשנה פרק זה"  (5
 נו?מה יעשה אם נידוהו בחלום? ואם מכיר האדם שנידהו בחלומו, למה לא די ללכת אליו שיתיר (6

 מה ההבדל בין "מתני" ל"תנו"? ר"ן. (7
 לא מצא אלא י' הדיוטות, מה יעשה? (8
 ' עד שיעברו עליו י' דגמרי הלכתא? ר"ן.ולמה יש לו לומר שלום לכל בי י (9

 למה לא התיר רבינא את נדר אשתו בעצמו? גמ', ר"ן. (10
 למה הסתפק רבינא אם בעל יכול ליעשות שליח לחרטת אשתו? ר"ן, רא"ש )ז(. (11

 האיך פסק רב אשי את האי דין? ומה הסברא בזה? ר"ן, רא"ש )ז(. ולמעשה (12
 האם יכול איש בעלמא ליעשות שליח לחרטת חבירו, למה? ר"ן. (13
 האם יכול אדם לשלוח חרטתו בכתב לב"ד או חכם? ר"ן. (14

 האם יכול אדם להתיר שמתא במקום רבו? (15
 האם יחיד מומחה יכול להתיר שמתא? (16
 מדבר? על מי –"וזרחה לכם יראי שמי"  (17

 שיטות. 2על מה מדבר?  –"שמש צדקה ומרפא"  (18

 

 


