
 

  יז  ðדרים
    חומר בðדרים מבשבועות כיצד כו'.

רב כהðא מתðי: אמר רב גידל אמר רב, ורב טביומי מתðי: אמר רב גידל אמר שמואל, מðין   :1מקור 
  , דברו לא יחל, אבל מיחל הוא לחפצי שמים.  לא יחל דברושאין ðשבעין לעבור על המצות? ת"ל: 

  ,  איש כי ידור נדר לה'... לא יחל דברומאי שðא ðדר? דכתיב:  :קושי
  ! או השבע שבועה לה'... לא יחל דברוðמי הא כתיב: שבועה  

  אמר אביי: הא דאמר הðאת סוכה עלי, הא דאמר שבועה שלא אהðה מן הסוכה.   :1תירוץ  
  אמר רבא: וכי מצות ליהðות ðיתðו?   :התירוץ על קושי

  אלא אמר רבא: הא דאמר ישיבת סוכה עלי, והא דאמר שבועה שלא אשב בסוכה.   :2תירוץ  
התם ðפקא ליה! דתðיא:  ושאין ðשבעין לעבור על המצות מהכא ðפקא ליה? מ :קושי על המקור

, מה  להרע או להיטיב תלמוד לומר:  יכול ðשבע לבטל את המצוה ולא ביטל, יכול יהא חייב?
  הטבה רשות אף הרעה רשות, יצא ðשבע לבטל את המצוה ולא ביטל, שאין הרשות בידו!  

  או דשבועה.  חד קרא למיפטריה מקרבן שבועה, וחד למיפטריה מן ל  תירוץ:
  

, דברו לא יחל, אבל מיחל הוא  לא יחל דברו
  לחפצי שמים.  

  

מה הטבה רשות אף הרעה  , להרע או להיטיב
רשות, יצא ðשבע לבטל את המצוה ולא ביטל,  

  שאין הרשות בידו! 
  למיפטריה מקרבן שבועה   או דשבועה למיפטריה מן ל

 
כיצד? אמר הריðי ðזיר אם אוכל הריðי ðזיר אם אוכל,  יש ðדר בתוך ðדר, ואין שבועה בתוך שבועה.   משðה.

 איðו חייב אלא אחת.    - שבועה שלא אוכל שבועה שלא אוכל, ואכל  חייב על כל אחת ואחת;    - ואכל  
  

  שמואל   הוðא רב   
    לא חל   היוםהריðי ðזיר היום הריðי ðזיר  

  חל 
  חל    מחר הריðי ðזיר היום הריðי ðזיר ל

דמיגו דקא מיתוסף יומא יתירא  
  חיילא ðזירות על ðזירות 

  
  תירוץ  קושי על רב הוðא 

  ,  אין שבועה בתוך שבועהאדתðא 
ð דר בתוךð י ישðי  ליתðדר, הריð דר בתוךð דר ואין

יש ðדר בתוך ðדר,   - ðזיר היום הריðי ðזיר למחר 
  אין ðדר בתוך ðדר!  הריðי ðזיר היום הריðי ðזיר היום

  קשיא 

  ;  יש ðדר בתוך ðדר, ואין שבועה בתוך שבועה
  היכי דמי?  

 יðזיר היום הריð יðזיר    אילימא דאמר הריð
  "שבועה שלא אוכל תאðים"למחר, דכוות' גבי 

, אמאי  "שבועה שלא אוכל עðבים"וחזר ואמר 
 לא חלה שבועה על שבועה?  

   אלא היכי דמי דלא חלה שבועה על שבועה? כגון
וחזר ואמר    "בועה שלא אוכל תאðיםש"דאמר 

, דכוותה גבי ðזירות  "שבועה שלא אוכל תאðים"
ðי ðזיר  היכי דמי? דאמר הריðי ðזיר היום הרי

  יש ðדר בתוך ðדר היום, וקתðי: 

הריðי ðזיר היום הריðי ðזיר  "מתðי' דאמר 
שלא אוכל  ", דכוותה גבי שבועה דאמר "למחר

תאðים וחזר ואמר שבועה שלא אוכל תאðים  
  , דלא חיילא.  "ועðבים

שבועה שלא אוכל  "והאמר רבה:  :קושי
  שבועה שלא אוכל"וחזר ואמר   "תאðים

    ",תאðים ועðבים
  ואכל תאðים והפריש קרבן,  

  וחזר ואכל עðבים,  
  הויא להו עðבים חצי שיעור,  

ואין מביאים קרבן על חצי שיעור; אלמא  
  "שבועה שלא אוכל תאðים"היכא דאמר  
שבועה שלא אוכל תאðים  "וחזר ואמר 

מיגו דחל שבועה על עðבים חיילא   ",ועðבים
  ðמי על תאðים!  

  ה. רב הוðא לא סבירא ליה כרב :תירוץ
מי שðזר שתי ðזירות, מðה את הראשוðה והפריש קרבן  

  היכי דמי?  ; עלתה לו שðיה בראשוðה  -וðשאל עליה  

   זירð יðזיר היום הריð יðאילימא דאמר הרי
הא  למחר, אמאי עלתה לו שðיה בראשוðה?  

 איכא יומא יתירא!  
   זירð יðזיר היום הריð יðאלא פשיטא דאמר הרי

  היום 

  

 


