
 

 

  

  

  

  בין המודר הנאה מחבירו למודר ממנו מאכל ההבדל

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

  .ר מאכל מותר בהם)(שהמוד, וכלים שאין עושין בהן אוכל נפש לביתו)

  זה וזה שוין.  ,לענין כלים שעושין בהן אוכל נפשהא 

  דריסת הרגל, הא לא קפדי אינשי! (ומקשה) 

  אסור במודר הנאה.  (דבר שהיה מוותר לכל אדם, ואינו מקפיד עליו) רבי אליעזר, דאמר: ויתור ?אמר רבא: הא מני

  שיטות הראשונים

  2.השו"עוכן פסק  1.די אינשיאף בבקעה בימות החמה דלא קפדמיירי פירש,  רבינו תם: דריסת רגל

 סקפ ו חננאלרבינאבל  3.ק כרבי אליעזר, דאמר ויתור אסורפס הרמב"ןש הר"ןכתב : אסור במודר הנאההאם ויתור 

  4.שו"עה. וכן פסק דהלכה כרבי אליעזר ורמב"ם רא"שודעת . רבינו תםעת כן דששאין הלכה כמותו ו

  שולחן ערוך

"ד( ו   )רכא, סימן נדרים, הלכות י

ֵדה ָהַא   א.  ֱאָסר ָאסּור ַלֲעבֹר ַעל ׂשְ ְמעֹון, ַהּנֶ ְכֵסי ׁשִ ָאַסר ַעְצמֹו ִמּנִ ְמעֹון, אֹו ׁשֶ ָאַסר ְנָכָסיו ַעל ׁשִ ִבְקָעה ְראּוֵבן ׁשֶ ֵחר ֲאִפּלּו ּבְ

ֵאין בְּ  ה ׁשֶ ימֹות ַהַחּמָ עֹוָלם. ְוִאם לֹא ָנַדר ּבִ ּבָ ִלים ׁשֶ ל ּכֵ ּנּו ּכָ אֹל ִמּמֶ ּה; ְוָאסּור ִלׁשְ ּבָ ִריַסת ֶרֶגל ׁשֶ יִדים ַעל ּדְ ֵני ָאָדם ַמְקּפִ

ּלֹו. ֶ א ֶלֱאכֹל ִמׁשּ א ַמֲאָכל, ֵאינֹו ָאסּור ֶאּלָ ּנּו ֶאּלָ   .. ִמּמֶ

  בין נדרים לנדבות ההבדל

  . , אלא שהנדרים חייב באחריותן, ונדבות אינו חייב באחריותןלנדבותאין בין נדרים     :משנה (ח' א')

  זה וזה שוין.  ,הא לענין בל תאחר

האומר הרי זו עולה. ומה בין נדרים  ?מר הרי עלי עולה. איזו היא נדבההאו ?: אי זהו נדר(קינין א,א) התם תנן

  . יב באחריותןאינו חי ,בו או אבדונדבות, מתו או נגנ .חייב באחריותן ,? נדרים, מתו או נגנבו או אבדולנדבות

                                                

) משמע דאף רבי אליעזר בן "ו ב'ובפרק השותפין שנדרו (מ ,והכריח לפרש כן מדמשמע הכא דלרבנן לא קפדי אינשי אדריסת הרגל. 1

הילכך  .אסור לכולי עלמא ,אבל לחצר של אחר; ומטעם ברירה דכל אחד נכנס בשלו ,לא שרי ליכנס לחצר המודר אלא בשותף יעקב

  כרחין לומר דהכא איירי בבקעה בימות החמה דלא קפדי אינשי. על 

  .ד"ה דריסת) ' א',מגילה ח תוספות ;י' פגס חלק החידושים, ,הישרפר (סיו"ד רכא,א. מקורות: רבינו תם . 2

  .) כוותיה אזלאמ"ח ב' נדריםדפ' השותפין שנדרו ( סוגייןועוד ד .כוותיה (נדרים ל"ב ב')כיון דסתם לן תנא . 3

  . ); הו"ד בר"ן"ז ב'נ, פרק חזקת הבתים. רבינו חננאל ()הל' נדרים ו,גרמב"ם (. כה פסק)ד"ה ולענין הל "ג א',ר"ן (ליו"ד רכא,א. מקורות: . 4

  ת”בעזהשי
  |  מגילהמסכת: 

 'ח| דף:  אפרק: 



 

 

  

  

  שיטות הראשונים

במסכת (כמבואר לשנות הבדל, שנדבה באה מן המעשר דהוא הדין היה יכול  תוספותכתבו : ר שנימעשנדר ונדבה ממעות 

ַדר ֶנֶדר " .רמב"םה כתבוכן  .ונדר אינו בא אלא מן החולין ,פ"ב א')מנחות,  ּנָ ֲהֵרי  -ִמי ׁשֶ ִני, ׁשֶ ר ׁשֵ עֹות ַמֲעׂשֵ לֹא ְיִביֶאּנּו ִמּמְ

ין. א ִמן ַהֻחּלִ נֹו ֶאּלָ ן לֹא ָיִביא ָקְרּבָ ָקְרּבָ ב ּבְ ֻחּיָ ן ֶזה, ְוָכל ַהּמְ ָקְרּבָ ב ּבְ    5"ִנְתַחּיֵ

  בין זב הרואה שתי ראיות לרואה שלוש ראיות ההבדל

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

  , אלא קרבן. ימים רצופים)

  זה וזה שוין.  ,א לענין משכב ומושב וספירת שבעהה

ר ָעָלי": תניא מקצת זבין מביאין קרבן ומקצת זבין אין (מזובו משמע מקצת זובו)  6",ו ַהּכֵֹהן ִלְפֵני ה' ִמּזֹובוֹ ְוִכּפֶ

  אינו מביא.  ים,שתי. מביא וש,רבן. הא כיצד? ראה שלקמביאין 

ב ִמּזֹובוֹ "והשתא דאמרת מזובו לדרשא,    מאי דרשת ביה? 7,"ְוִכי ִיְטַהר ַהּזָ

  : לכדתניאההוא מיבעי ליה 

ב"    8.לכשיפסוק ,"ְוִכי ִיְטַהר ַהּזָ

   9ולא מזובו ונגעו. מזובו, "ִמּזֹובוֹ "

   10לימד על זב בעל שתי ראיות שטעון ספירת שבעה.", ִמּזֹובֹו ְוָסַפר"

  ניםשיטות הראשו

זֹוב " הרמב"םכתב : ושלוש , שתי ראיות,של זוב הרואה ראיה אחת ּלְ ה ַאַחת ׁשֶ ַבַעל -ָהרֹוֶאה ְרִאּיָ ֶקִרי. ָרָאה  ֲהֵרי הּוא ּכְ

ִים  תַּ לׁש ְרִאּיֹות  -ׁשְ ן. ָרָאה ׁשָ ְרּבָ ּקָ ב ּבַ ים, ְוֵאינֹו ַחּיָ ְבָעה ּוִביַאת ַמִים ַחּיִ ב  -ֲהֵרי ֶזה ָזב, ְוָצִריְך ְסִפיַרת ׁשִ מּור, ְוַחּיָ ֲהֵרי ֶזה ָזב ּגָ

לׁש ֶא  י ְרִאּיֹות ָלרֹוֶאה ׁשָ תֵּ ָרָאה ׁשְ ין ָזב ׁשֶ ן. ְוֵאין ּבֵ ְרּבָ ּקָ נּו ּבַ ה ַרּבֵ י מֹׁשֶ ָלה ִמּפִ ְבֵרי ַקּבָ ן ּדִ ּלָ ְלַבד. ּוְדָבִרים ֵאּלּו ּכֻ ן ּבִ א ָקְרּבָ ּלָ

יַני.   11"ִמּסִ

                                                

  הל' מעשה הקרבנות טז,טו). תוספות (ד"ה אין בין נדר). רמב"ם (מקורות:  .5

  ויקרא, פר' מצורע, טו,טו.  .6

  . ויקרא, פר' מצורע, טו,יג .7

  . רש"י.ול קודם ספירה, אלא משיפסוק ימנהאין צריך ליטב .8

ה אין אומרים לו אין ספירה זו נקיות עד שיטהר אף מנגעו, אלא מונ ר;וספ ,סק מזובו ולא נתרפא עדיין מנגעושאם היה זב ומצורע, ופ .9

ולכשיתרפא מצרעתו יטבול מיד טבילה ראשונה של מצורע, והיא עולה לו לטבילת נגעו וזובו,  .והולך מיד ועולה לו לספירת זוב

וטבילה  לענין אכילת קדשים שצריך לספירת שבעה לצרעתו. ואע"פ ולטמא כלי חרס בהיסט כדין זב ,ושבונטהר מלטמא משכב ומ

  . רש"י.מלטמא משכב ומושב וכלי חרס בהיסטלה קמייתא לטהרו אהני טבי, שניה

  . רש"י.ון ספירהשאף בשביל מקצת זב טע .10

  ,ו).(הל' מחוסרי כפרה ב מקורות: רמב"ם .11

  ת”בעזהשי
  |  מגילהמסכת: 

 'ח| דף:  אפרק: 



 

 

  

  

  בין מצורע מוסגר למוחלטההבדל 

, אלא (לאחר שכלו ימי ההסגר ונראו בו סימני טומאה האמורים בו)אין בין מצורע מוסגר למצורע מוחלט     :משנה (ח' ב')

  . (בגדיו יהיו פרומים, וראשו יהיה פרוע)פריעה ופרימה 

  אין בין טהור מתוך הסגר לטהור מתוך החלט, אלא תגלחת וציפורים. :) משנה(המשך 

  זה וזה שוין.  ה,הא לענין שילוח וטומא

ַחת "רב שמואל בר יצחק קמיה דרב הונא:  דתנימנהני מילי?  ָגָדיו ְוָטֵהרְוִטֲהרֹו ַהּכֵֹהן ִמְסּפַ ס ּבְ טהור  12",ִהוא ְוִכּבֶ

  מפריעה ופרימה דמעיקרא. 

ָגָדיו" 13אמר ליה רבא: אלא מעתה, גבי זב דכתיב ס ּבְ טהור  ,אלא !התם מאי וטהר מעיקרא איכא?", ְוָטֵהר... ְוִכּבֶ

השתא מלטמא טהור  ,הכא נמי 14.למפרעלא מטמא  ,אף על גב דהדר חזי ;השתא מלטמא כלי חרס בהיסט

  ! בביאה למפרע

ַגעוְ " 15אלא אמר רבא: מהכא ר ּבֹו ַהּנֶ רּוַע ֲאׁשֶ מי שצרעתו תלויה בגופו, יצא זה שאין צרעתו תלויה בגופו ", ַהּצָ

  אלא בימים. 

  שיטות הראשונים

ֶהן" הרמב"ם: כתב שטבל וחזר וראה, אינו מטמא למפרע בהיסטזב  ּלָ ִביִעי ׁשֶ יֹום ׁשְ ְבלּו ּבְ ּטָ דֹוָלה ׁשֶ מֹו ׁשֶ ָזב ְוָזָבה ּגְ ַאְרנוּ , ּכְ  ּבֵ

ִפיָרה, ְוִנמְ  - ְבַעת ְיֵמי ַהּסְ רּו ׁשִ א ִיְראּו ֻטְמָאה ְוִיְסתְּ ּמָ ָהרֹות ַעד ָלֶעֶרב, ׁשֶ טְּ קּו ּבַ ָהרֹות ְטֵמאֹות ְלַמְפֵרַע. לֹא ִיְתַעּסְ ְצאּו אֹוָתן ַהטְּ

ב ְלַמְפֵרַע  ב ּוֶמְרּכָ ּכָ ין ִמׁשְ ֵהן עֹוׂשִ י ׁשֶ ָחְזרּו ְוָראּו ֻטְמָאה  -ְוַאף ַעל ּפִ י ׁשֶ ְבלּו, ַאף ַעל ּפִ ּטָ ט ֵמַאַחר ׁשֶ ֶהסֵּ ֵלי ֶחֶרס ּבְ ִאין ּכְ ֵאין ְמַטּמְ

ֵהִס  ִלי ֶחֶרס ׁשֶ ּלֹא ָראּו ְוָסְתרּו ַהּכֹל; ְוָכל ּכְ    16"ָטהֹור. -יטּו ַעד ׁשֶ

לא  אם, שרש"ייאה, אדם וכלים הנכנסין עמו לבית. ופירש מצורע מטמא בב: רתו, וחזר הנגע ופשהמצורע שטבל לטה

, אהני ליה טבילה לטהר אדם וכלים שהיו עמו בבית בין טהרה לפשיון. טבל, אפילו חזר אח"כ ופשהו פשה הנגע,

  17השמיט הדין. והרמב"ם

                                                

  ויקרא, תזריע, יג,ו.  .12

ָגָדיו ְוָרַחץ בְּ ויקרא, מצורע טו,יג:  .13 ס ּבְ ְבַעת ָיִמים ְלָטֳהָרתֹו ְוִכּבֶ ב ִמּזֹובֹו ְוָסַפר לֹו ׁשִ ים ְוָטֵהרְוִכי ִיְטַהר ַהּזָ ַמִים ַחּיִ רֹו ּבְ   . ׂשָ

שטבילתו ביום, ואם ראה אחר טבילה בו ביום סתר את הכל ומטמא למפרע  ע"גוא .מכאן ולהבא מלטמא כלי חרס בהיסט טהור יהיה .14

א כלי חרס שהסיט בין וכל שכן אדם, ואפילו הכי מהניא ליה טבילה מלטמ ,)'א "אכדאמרינן בכיצד צולין (פסחים פ משכב ומושב,

  . רש"י.טבילה לראיה

  . ויקרא, תזריע יג,מה .15

  . רמב"ם (הל' מטמאי משכב ומושב ה,ט)מקורות:  .16

לעיין . והפנה אה כלל למפרע, אף לא טומאה קלהדליכא טומ מב"ם מיירירופשטות דברי זה, וכתב, ובגליון הש"ס לרעק"א העיר מ .17

ַגעבספר 'ראשון לציון', שכתב, שאדרבה, מלשון הרמב"ם (הל' טומאת צרעת א,י) " ה ַהּנֶ ׂשָ ָטרֹו ְוָטַהר ּפָ ּפְ ָער ְוִאם ְלַאַחר ׁשֶ , אֹו נֹוַלד ּבֹו ׂשֵ

ְמָאה - ָלָבן אֹו ִמְחָיה  . לטמא מכאן ולהבא, אבל למפרע לאלטומאה " משמע דאפילו פטרו וטהר בטבילה, מוחלט .ֲהֵרי ֶזה ֻמְחָלט ַלּטֻ

  ). שהוזכר בפיסקה קודמת ,כ במשפטי הזב (הל' משכב ומושבמב"ם כמש"רמדלא כתב ה

  ת”בעזהשי
  |  מגילהמסכת: 

 'ח| דף:  אפרק: 



 

 

  

  

  

  

  

צָֹרע " הרמב"ם: כתב המצורעמטמא  איזה דברים ֲאִויר,  -ַהּמְ ע ּוְכֵלי ֶחֶרס ּבַ ַמּגָ א ָאָדם ְוֵכִלים ּבְ ְמאֹות, ְמַטּמֵ ָאב ֵמֲאבֹות ַהטֻּ

ֱאַמר: "ְוִכבֶּ  ּנֶ ָבה, ׁשֶ ב ְוַכּזָ ּזָ ַחת ָהֶאֶבן, ּכַ ב ֲאִפּלּו תַּ ב ּומֹוׁשָ ּכָ א ִמׁשְ א, ּוְמַטּמֵ ָ ַמׂשּ א ָאָדם ּבְ ָגָדיו ְוָטֵהר" ּוְמַטּמֵ מּוָעה  -ס ּבְ ְ י ַהׁשּ ִמּפִ

ב. ב ּומֹוׁשָ ּכָ א ִמׁשְ ַטּמֵ ַהר ִמּלְ ּטָ ָכל ֵאּלּו. 18ָלְמדּו ׁשֶ ר ּבְ ְסּגָ ְחָלט ְוֶאָחד ַהּמֻ   19"ְוֶאָחד ַהּמֻ

  

                                                

  . ומכאן, שלפני שנטהר, מטמא משכב ומושב .18

  יא). רמב"ם (הל' טומאת צרעת י,מקורות:  .19

  ת”בעזהשי
  |  מגילהמסכת: 

 'ח| דף:  אפרק: 


