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aiig" :בשו "ע ]יו"ד סי' ר"מ ס"ז[ פסק
lk ,epa cinlz a`d m`e .eia` iptn cenrl
 כלומר שפסק."ipyd iptn cner mdn cg`
.כרא "ש משום ספיקא דאורייתא
legnl dvex oad m`e" :והרמ "א הוסיף
`dc ,ecia zeyxd ,eia` ynyl ,eceak lr
`wece .legn eceak eceak lr lgny axd
lkdy exira yce `iqdxta elit` e` ,`rpva
lecb oad m` la` ,eia` `edy mircei
yginl `ki` ,exira yc eia` oi`e dxeza
yie ,a`d iptl oad dfazi m` dxezd oeifal
cg` mey lwi `ly dfn df wigxdl mdl
 )הכל סברת הרב,exiag iptl eceaka
 ואף."eia` mr m"xden dyr oke ;([]=השו"ע
הוספותיו של הרמ "א הן עפ"י דעת הרא"ש
.שמספק חייבים שניהם האחד כלפי השני
עם זאת משלב את דעת הרמב "ם שהבן
חייב כלפי האב יותר מהאב כלפי הבן
 ימחול הבן, לפי הרא "ש, וע"כ.שהוא רבו
.על כבודו

 וצריך לעיין במעשהו של מהר "ם.ח
מרוטנברג ממה חשש שהוא לא בא אצל
.אביו ולא רצה שאביו יבוא אליו
כתב על כך המהרש"ל ]יש"ש קידושין פ"א
lirl epwqty xg`n ipdinze" :[סי' ע"ב
.legn mceak Ð mceak elgny axde a`dy
mewle eceak lr legnl m"xdnl l"d k"`
lirl opiwqnc meyn ipira d`xpe .eia` iptn
xecid n"n mceak lr elgny ikid elit`
`nyc xingdl jkeg did k"`e carinl ira
m` s`e ,oad iptn cenrl jixv a`dy dkld
,xecid dil carinl ira ded n"n oad legni
."xecid el dyri eia`y dvx `l `ede
i`ceec ipira d`xpe" :ומסיק היש "ש
mixc eid `ly m"xdnk dil xyt`c o`nl
jixv oi` d"n ,xyt` `lc o`nl la` .cgi
wyg eia`y ikid hxtae ,eia` zxicn xewrl
cenri `ed k"` .zenk eilr dyw ezcixte ea
`l eia`e eceak lr oad legnie eia` iptn
."cegl xecid `l` el dyri
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."diytp ifexfl yipi`l dil ixyc l"nw
xcp lecb xcp dpy`e mew` xne`d" :ובהמשך
: ונחלקו הראשונים בלשון."l`xyi iwl`l
" רובם כתבו שהכוונה לשבועהlecb xcp"
lecb xcp zxn`wc b"r`"e [ מאירי,]ר"ן רא"ש
 אולם בתוס' כתבו,[" ]ר"ןzxn`w dreay
.בחד לישנא דהוי נדר כמו נדר צדקה
xcpe `hytk dzlinc oekpde" :ובריטב "א
ycwd ixcp `l` xeqi` ixcp `le `ed ynn
."dipice zeyrl devn eilr lawny
 לסוברים,ונראה שלמסקנה לא פליגי
משום שבועה אומרים שיש יד לשבועה

גבאי שכולל בתוך "מי שברך " בביה"כ את
 האם מחייב," "ויתן מתנה לביה"כ:המלים
 ומה משמעות,בכך את העולה לתורה
."xcp ila" :להוספה
?‰ÚÂ·˘ Â‡ ¯„ .‡

הרמב "ם מחלק בתחילת הל' נדרים בין
 לבין נדרי הקדש את דיניהם,נדרי איסור
הוא כותב בהל' מעשה הקרבנות פ' י "ד
 ואפשר לדון על נדרים אלו מכיוון.ואילך
[ בנדרים ]ח' ע"א.אחר והוא שבועות מצוה
`d `l` ...devnd z` miiwl oiraypy oipn"
ekw
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,ירוחם בלשון התחייבות בעלמא ה "ז נדר
 ולמ "ד דבעי שבועה.ולפי הסמ "ג אינו כן
כל' לשון שבועה חולק הרמ "א וטוען
 ויעויין לעיל שהן לסוברים משום.שאי "צ
נדר והן לסוברים משום שבועה סוברים
.שבלשון קבלה בעלמא די
?ÔÓ‡ ˙ÈÈÚ ·ÈÈÁ .‚
e` envr itn xcepd cg`" :בסי' ר "ט
epiipry xac e` ,on` xn`e exag exicdy
 וכן,"xeq` mixac zlaw `edy on` ziprk
el oi` mbe" :בסי' רל "ו ס "ב לגבי שבועות
epi`y xac mey dyriy exiag lr rayil
exag oi`e mipt lk lr epyriy ezeyxa
epiidc ezreay lawi k"`` ezeyrl aiegn
oebk on` oiprk epiipry xac e` on` xn`iy
 וכן בסי' רל"ז..."ip` aiegn e` od xn`y
caer eriayd elit`e" :ס "ב ומוסיף שם
."ohw e` miakek
?" ¯„ ÈÏ·" ˙¯ÈÓ‡ ÔÈÚ ‰Ó .„
xeciln xdfdl jixv" :[בשו "ע ]סי' רנ"ז ס"ד
xn`i mdnr weqtl jixve dwcv miwqet m`e
.[ ]וכן בסי' ר"ג ס"ד באותה לשון."xcp ila
weqtl jixve" :['ובפרישה ]סי' ר"ג ס"ק י
yexita xn`iy l"x ,xcp `la xn`i mdnr
`le mzq weqtiy eyexit oi` la` xcp `la
wqet m` s`c xcp meyn dyer `edy xn`i
 היינו שבנדרי מצוה."xenb xcp ied mzq
מחוייב אף בלא אמירת לשון נדר או
.שבועה וע "כ צריך להדגיש בלא נדר

fkw

dlawac `cg l"nw izxze" :וכסיכום הר"ן
opixn`c i`nc `ipdn devn xacl `nlra
d"t`e dreay `le xcp `l xikfd `l `kd
opixn`c i`nc `inec ibq `nlra `xeaca
jita aizkck dwcvl `ipdn cegla dlawc
..."devn xac lkl d"de dwcv ef
`wec e`l 'n`c lecb xcpe" :'ובריטב "א כ
`l` zepyl ilr ixd xn` `l `dc xenb xcp
,zeevnle zeycwdle oaxwl ci yiy xcp ci
eda `ki`c iypi`l edl rnyn `lc meyne
xingdl `nfeb jxc xn`w ikdl xcp meyn
 ועי' נ "י בהסבר."lecb xcp `edy oiprd
.המחלוקת
‰ÓÈ‡˙Ó‰ ÔÂ˘Ï‰ ‰Ó .·
rayp ip` xne`d" :[ביו "ד ]סי' רל"ז ס"א
df ixd epyr` `ly e` ipelt xac dyr`y
."iepik `le my `l xikfd `ly t"r` dreay
ועי' ר "ן ]נדרים ב' ע"א[ שמסיק ששבועה הוי
 אבל לדעת הראב "ד בלא שם אינו,בלא שם
.[ ועי' גר "א ]סי' רל"ז ס"א.לוקה
aizp e"`za" ['כתב הרמ "א בד "מ ]ר"ג א
xn`c `nlra xeaica elit`c b"g c"i
.dwcv iab enk xcp f"d df wxt dpy`
d`xp `le dreay irac n"ie ,ok epi` b"nqae
 "האומר אשנה פ' זה: )לשון רבנו ירוחם."l"kr
 י "מ דאפילו בדבור בעלמא דאמר...או מסכתא זו
אשנה דהוי עליה חיוב נדר כדאמרי' גבי צדקה
דאמר סלע זה לצדקה וי "מ דמיירי דאמר שבועה

(."  וראשון נראה עיקר...שאשנה והוי שבועה גדולה
' לר.למדנו שבנדרי מצוה נחלקו הראשונים

