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ההבדל בין המודר הנאה מחבירו למודר ממנו מאכל
)ח' א'( משנה :אין בין המודר הנאה מחבירו למודר ממנו מאכל ,אלא דריסת הרגל )שהמודר הנאה אסור להיכנס

לביתו( ,וכלים שאין עושין בהן אוכל נפש )שהמודר מאכל מותר בהם(.
הא לענין כלים שעושין בהן אוכל נפש ,זה וזה שוין.
)ומקשה( דריסת הרגל ,הא לא קפדי אינשי!
אמר רבא :הא מני? רבי אליעזר ,דאמר :ויתור )דבר שהיה מוותר לכל אדם ,ואינו מקפיד עליו( אסור במודר הנאה.
שיטות הראשונים
דריסת רגל :רבינו תם פירש ,דמיירי אף בבקעה בימות החמה דלא קפדי אינשי 1.וכן פסק

השו"ע2.

ויתור האם אסור במודר הנאה :כתב הר"ן שהרמב"ן פסק כרבי אליעזר ,דאמר ויתור אסור 3.אבל רבינו חננאל פסק
שאין הלכה כמותו ושכן דעת רבינו תם .ודעת רא"ש ורמב"ם דהלכה כרבי אליעזר .וכן פסק השו"ע4.
שולחן ערוך
) יו"ד  ,הלכות נדרים  ,סימן רכא (

אְ .ראו ֵּבן ׁ ֶש ָא ַסר נְ כָ ָסיו ַעל ׁ ִש ְמעוֹ ן ,אוֹ ׁ ֶש ָא ַסר ַעצְ מוֹ ִמ ִ ּנכְ ֵסי ׁ ִש ְמעוֹ ןַ ,ה ֶּנ ֱא ָסר ָאסוּר לַ ֲעבֹר ַעל ְ ׂ
ש ֵדה ָה ַא ֵחר ֲא ִפלּ ּו ְ ּבבִ ְק ָעה
יסת ֶרגֶ ל ׁ ֶש ָ ּב ּה; וְ ָאסוּר לִ ׁ ְשאֹל ִמ ּ ֶמ ּנ ּו ָ ּכל ֵ ּכלִ ים ׁ ֶש ָ ּבעוֹ לָ ם .וְ ִאם ל ֹא ַנָדר
ִ ּבימוֹ ת ַה ַח ּ ָמה ׁ ֶש ֵאין ְ ּבנֵ י ָא ָדם ַמ ְק ּ ִפ ִידים ַעל דְּ ִר ַ
ִמ ּ ֶמ ּנ ּו ֶא ָ ּלא ַמ ֲאכָ לֵ ,אינוֹ ָאסוּר ֶא ָ ּלא לֶ ֱאכֹל ִמ ׁ ּ ֶשלּ ֹו...

ההבדל בין נדרים לנדבות
)ח' א'( משנה :אין בין נדרים לנדבות ,אלא שהנדרים חייב באחריותן ,ונדבות אינו חייב באחריותן.
הא לענין בל תאחר ,זה וזה שוין.
תנן התם )קינין א,א( :אי זהו נדר? האומר הרי עלי עולה .איזו היא נדבה? האומר הרי זו עולה .ומה בין נדרים
לנדבות? נדרים ,מתו או נגנבו או אבדו ,חייב באחריותן .נדבות ,מתו או נגנבו או אבדו ,אינו חייב באחריותן.

 .1והכריח לפרש כן מדמשמע הכא דלרבנן לא קפדי אינשי אדריסת הרגל ,ובפרק השותפין שנדרו )מ"ו ב'( משמע דאף רבי אליעזר בן
יעקב לא שרי ליכנס לחצר המודר אלא בשותף ,ומטעם ברירה דכל אחד נכנס בשלו; אבל לחצר של אחר ,אסור לכולי עלמא .הילכך
על כרחין לומר דהכא איירי בבקעה בימות החמה דלא קפדי אינשי.
 .2יו"ד רכא,א .מקורות :רבינו תם )ספר הישר ,חלק החידושים ,סי' פג; תוספות מגילה ח' א' ,ד"ה דריסת(.
 .3כיון דסתם לן תנא )נדרים ל"ב ב'( כוותיה .ועוד דסוגיין דפ' השותפין שנדרו )נדרים מ"ח ב'( כוותיה אזלא.
 .4יו"ד רכא,א .מקורות :ר"ן )ל"ג א' ,ד"ה ולענין הלכה פסק( .רמב"ם )הל' נדרים ו,ג( .רבינו חננאל )פרק חזקת הבתים ,נ"ז ב'; הו"ד בר"ן(.
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שיטות הראשונים
נדר ונדבה ממעות מעשר שני :כתבו תוספות דהוא הדין היה יכול לשנות הבדל ,שנדבה באה מן המעשר )כמבואר במסכת

מנחות ,פ"ב א'( ,ונדר אינו בא אלא מן החולין .וכן כתב הרמב"םִ " .מי ׁ ֶש ָּנ ַדר נֶ ֶדר  -ל ֹא יְבִ ֶיא ּנ ּו ִמ ּ ְמעוֹ ת ַמ ֲע ֵ ׂ
שר ׁ ֵשנִ יֶ ׁ ,ש ֲה ֵרי
נִ ְת ַח ֵ ּיב ְ ּב ָק ְר ָ ּבן זֶ ה ,וְ כָ ל ַה ּ ְמ ֻח ָ ּיב ְ ּב ָק ְר ָ ּבן ל ֹא ָיבִ יא ָק ְר ָ ּבנוֹ ֶא ָ ּלא ִמן ַה ֻח ִ ּלין5".

ההבדל בין זב הרואה שתי ראיות לרואה שלוש ראיות
)ח' א'( משנה :אין בין זב הרואה שתי ראיות )ביום אחד או בשני ימים רצופים( לרואה שלוש )ביום אחד או בשלושה

ימים רצופים( ,אלא קרבן.
הא לענין משכב ומושב וספירת שבעה ,זה וזה שוין.
תניא" :וְ כִ ּ ֶפר ָעלָ יו ַהכּ ֵֹהן לִ ְפנֵ י ה' ִמזּוֹ בוֹ ") 6,מזובו משמע מקצת זובו( מקצת זבין מביאין קרבן ומקצת זבין אין
מביאין קרבן .הא כיצד? ראה שלוש ,מביא .שתיים ,אינו מביא.
והשתא דאמרת מזובו לדרשא" ,וְ כִ י י ְִט ַהר ַה ָּזב ִמזּוֹבוֹ " 7,מאי דרשת ביה?
ההוא מיבעי ליה לכדתניא:
8

"וְ כִ י י ְִט ַהר ַה ָּזב" ,לכשיפסוק.

" ִמזּוֹ בוֹ " ,מזובו ולא מזובו ונגעו.

9

" ִמזּוֹ בוֹ וְ ָס ַפר" ,לימד על זב בעל שתי ראיות שטעון ספירת שבעה.

10

שיטות הראשו נים
הרואה ראיה אחת של זוב ,שתי ראיות ,ושלוש :כתב הרמב"ם " ָהרו ֶֹאה ְר ִא ָ ּיה ַא ַחת ׁ ֶש ְ ּלזוֹ ב ֲ -ה ֵרי הוּא ְ ּכ ַב ַעל ֶק ִריָ .ר ָאה
ׁ ְש ַּתיִם ֲ -ה ֵרי זֶ ה זָ ב ,וְ צָ ִר ְ
יך ְס ִפ ַירת ׁ ִשבְ ָעה וּבִ ַיאת ַמיִם ַח ּיִים ,וְ ֵאינוֹ ַח ָ ּיב ַ ּב ָ ּק ְר ָ ּבןָ .ר ָאה ׁ ָש ׁ
לש ְר ִא ּיוֹ ת ֲ -ה ֵרי זֶ ה זָ ב ָ ּגמוּר ,וְ ַח ּיָב
רוֹאה ׁ ָש ׁ
לש ֶא ָ ּלא ָק ְר ָ ּבן ִ ּבלְ ַבד .ו ְּדבָ ִרים ֵאלּ ּו ֻ ּכ ָ ּלן דִּ בְ ֵרי ַק ָ ּבלָ ה ִמ ּ ִפי מ ׁ ֶֹשה ַר ֵ ּבנ ּו
ַ ּב ָ ּק ְר ָ ּבן .וְ ֵאין ֵ ּבין זָ ב ׁ ֶש ָר ָאה ׁ ְש ֵּתי ְר ִא ּיוֹ ת לָ ֶ
ִמ ִּסינַ י11".

 .5מקורות :תוספות )ד"ה אין בין נדר( .רמב"ם )הל' מעשה הקרבנות טז,טו(.
 .6ויקרא ,פר' מצורע ,טו,טו.
 .7ויקרא ,פר' מצורע ,טו,יג.
 .8אין צריך ליטבול קודם ספירה ,אלא משיפסוק ימנה .רש"י.
 .9שאם היה זב ומצורע ,ופסק מזובו ולא נתרפא עדיין מנגעו ,וספר; אין אומרים לו אין ספירה זו נקיות עד שיטהר אף מנגעו ,אלא מונה
והולך מיד ועולה לו לספירת זוב .ולכשיתרפא מצרעתו יטבול מיד טבילה ראשונה של מצורע ,והיא עולה לו לטבילת נגעו וזובו,
ונטהר מלטמא משכב ומושב ,ולטמא כלי חרס בהיסט כדין זב .ואע"פ שצריך לספירת שבעה לצרעתו לענין אכילת קדשים וטבילה
שניה ,אהני טבילה קמייתא לטהרו מלטמא משכב ומושב וכלי חרס בהיסט .רש"י.
 .10שאף בשביל מקצת זב טעון ספירה .רש"י.
 .11מקורות :רמב"ם )הל' מחוסרי כפרה ב,ו(.
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ההבדל בין מצורע מוסגר למוחלט
)ח' ב'( משנה :אין בין מצורע מוסגר למצורע מוחלט )לאחר שכלו ימי ההסגר ונראו בו סימני טומאה האמורים בו( ,אלא
פריעה ופרימה )בגדיו יהיו פרומים ,וראשו יהיה פרוע(.
)המשך משנה (:אין בין טהור מתוך הסגר לטהור מתוך החלט ,אלא תגלחת וציפורים.
הא לענין שילוח וטומאה ,זה וזה שוין.
מנהני מילי? דתני רב שמואל בר יצחק קמיה דרב הונא" :וְ ִט ֲהר ֹו ַהכּ ֵֹהן ִמ ְס ּ ַפ ַחת ִהוא וְ כִ ֶ ּבס ְ ּבגָ ָדיו וְ ָט ֵהר" 12,טהור
מפריעה ופרימה דמעיקרא.
אמר ליה רבא :אלא מעתה ,גבי זב דכתיב" 13וְ כִ ֶ ּבס ְ ּבגָ ָדיו ...וְ ָט ֵהר" ,התם מאי וטהר מעיקרא איכא?! אלא ,טהור
השתא מלטמא כלי חרס בהיסט; אף על גב דהדר חזי ,לא מטמא למפרע 14.הכא נמי ,טהור השתא מלטמא
בביאה למפרע!
אלא אמר רבא :מהכא" 15וְ ַה ָּצרו ַּע ֲא ׁ ֶשר בּ וֹ ַה ֶּנגַ ע" ,מי שצרעתו תלויה בגופו ,יצא זה שאין צרעתו תלויה בגופו
אלא בימים.
שיטות הראשונים
זב שטבל וחזר וראה ,אינו מטמא למפרע בהיסט :כתב הרמב"ם "זָ ב וְ זָ בָ ה ְ ּגדוֹ לָ ה ׁ ֶש ָּטבְ ל ּו ְ ּביוֹ ם ׁ ְשבִ ִיעי ׁ ֶש ָ ּל ֶהןּ ְ ,כמוֹ ׁ ֶש ֵ ּב ַא ְרנ ּו
 ל ֹא י ְִת ַע ְּסק ּו ַ ּב ְּט ָהרוֹ ת ַעד לָ ֶע ֶרבֶ ׁ ,ש ּ ָמא י ְִרא ּו ֻט ְמ ָאה וְ י ְִס ְּתר ּו ׁ ִשבְ ַעת י ְֵמי ַה ְּס ִפ ָירה ,וְ נִ ְמצְ א ּו או ָֹתן ַה ְּט ָהרוֹ ת ְט ֵמאוֹת לְ ַמפְ ֵר ַע.וְ ַאף ַעל ּ ִפי ׁ ֶש ֵהן עוֹ ִ ׂ
שין ִמ ׁ ְש ָ ּכב ו ֶּמ ְר ָ ּכב לְ ַמ ְפ ֵר ַע ֵ -אין ְמ ַט ּ ְמ ִאין ְ ּכלֵ י ֶח ֶרס ְ ּב ֶה ֵּסט ֵמ ַא ַחר ׁ ֶש ָּטבְ לוַּ ,אף ַעל ּ ִפי ׁ ֶש ָחזְ ר ּו וְ ָרא ּו ֻט ְמ ָאה
וְ ָס ְתר ּו ַהכּ ֹל; וְ כָ ל ְ ּכלִ י ֶח ֶרס ׁ ֶש ֵה ִסיט ּו ַעד ׁ ֶשלּ ֹא ָרא ּו ָ -טהוֹר16".
מצורע שטבל לטהרתו ,וחזר הנגע ופשה :מצורע מטמא בביאה ,אדם וכלים הנכנסין עמו לבית .ופירש רש"י ,שאם לא
פשה הנגע ,וטבל ,אפילו חזר אח"כ ופשה ,אהני ליה טבילה לטהר אדם וכלים שהיו עמו בבית בין טהרה לפשיון.
והרמב"ם השמיט הדין17.

 .12ויקרא ,תזריע ,יג,ו.
יָמים לְ ָט ֳה ָרתוֹ וְ כִ ֶ ּבס ְ ּבגָ ָדיו וְ ָר ַחץ ְ ּב ָ ׂ
שרוֹ ְ ּב ַמיִם ַח ּיִים וְ ָט ֵהר.
 .13ויקרא ,מצורע טו,יג :וְ כִ י י ְִט ַהר ַה ָּזב ִמזּוֹ בוֹ וְ ָס ַפר לוֹ ׁ ִשבְ ַעת ִ
 .14טהור יהיה מכאן ולהבא מלטמא כלי חרס בהיסט .ואע"ג שטבילתו ביום ,ואם ראה אחר טבילה בו ביום סתר את הכל ומטמא למפרע
משכב ומושב ,כדאמרינן בכיצד צולין )פסחים פ"א א'( ,וכל שכן אדם ,ואפילו הכי מהניא ליה טבילה מלטמא כלי חרס שהסיט בין
טבילה לראיה .רש"י.
 .15ויקרא ,תזריע יג,מה.
 .16מקורות :רמב"ם )הל' מטמאי משכב ומושב ה,ט(.
 .17ובגליון הש"ס לרעק"א העיר מזה ,וכתב ,ופשטות דברי רמב"ם מיירי דליכא טומאה כלל למפרע ,אף לא טומאה קלה .והפנה לעיין
בספר 'ראשון לציון' ,שכתב ,שאדרבה ,מלשון הרמב"ם )הל' טומאת צרעת א,י( "וְ ִאם לְ ַא ַחר ׁ ֶש ְּפ ָטרוֹ וְ ָט ַהר ָּפשָׂ ה ַה ֶּנגַ ע ,אוֹ נוֹלַ ד בּ וֹ ֵ ׂ
ש ָער
לָ ָבן אוֹ ִמ ְחיָ ה ֲ -ה ֵרי זֶ ה ֻמ ְחלָ ט לַ ֻּט ְמ ָאה ".משמע דאפילו פטרו וטהר בטבילה ,מוחלט לטומאה לטמא מכאן ולהבא ,אבל למפרע לא.
מדלא כתב הרמב"ם כמש"כ במשפטי הזב )הל' משכב ומושב ,שהוזכר בפיסקה קודמת(.
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איזה דברים מטמא המצורע :כתב הרמב"ם " ַה ּ ְמצ ָֹרע ָ -אב ֵמ ֲאבוֹ ת ַה ֻּט ְמאוֹתְ ,מ ַט ּ ֵמא ָא ָדם וְ כֵ לִ ים ְ ּב ַמ ָ ּגע וּכְ לֵ י ֶח ֶרס ַ ּב ֲאוִ יר,
ו ְּמ ַט ּ ֵמא ָא ָדם ְ ּב ַמ ּ ָ ׂ
ּמוֹשב ֲא ִפלּ ּו ַּת ַחת ָה ֶאבֶ ןּ ַ ,כ ָּזב וְ כַ ָּז ָבהֶ ׁ ,ש ֶּנ ֱא ַמר" :וְ כִ ֶ ּבס ְ ּבגָ ָדיו וְ ָט ֵהר" ִ -מ ּ ִפי ַה ׁ ּ ְשמו ָּעה
שא ,ו ְּמ ַט ּ ֵמא ִמ ׁ ְש ָ ּכב ו ׁ ָ
ּמוֹשב 18.וְ ֶא ָחד ַה ּ ֻמ ְחלָ ט וְ ֶא ָחד ַה ּ ֻמ ְס ָ ּגר ְ ּבכָ ל ֵאלּ וּ19".
לָ ְמד ּו ׁ ֶש ָּט ַהר ִמ ְ ּל ַט ּ ֵמא ִמ ׁ ְש ָ ּכב ו ׁ ָ

 .18ומכאן ,שלפני שנטהר ,מטמא משכב ומושב.
 .19מקורות :רמב"ם )הל' טומאת צרעת י,יא(.

