
ל כֹּוֲהנִים ה ׁשֶ ָ ַּף כ': אִיסּוּר ְקדוּּשׁ ד

ּ לְכוֹהֲנִים בִּלְבָד. נֶּאְֶמרו נָן בַּּתוָֹרה ִמצְווֹת אֲחָדוֹת ׁשֶ יֶׁשְ

ַאי. ַרק לְכוֹהֲנִים מוּּתָר  לְָמׁשָל, ַרק לְכוֹהֵן אָסוּר לְהִיּטֵָמא לְֵמִתים, אַךְ ִמי ׁשֶאֵינוֹ כּוֹהֵן - ַרּשׁ
לֶאֱכוֹל ּתְרוָּמה, אַךְ ִמי ׁשֶאֵינוֹ כּוֹהֵן - אָסוּר.

ּ ׁשֶלְּכוּלָּם מוּּתָר לְהְִתחַּתֵן אִיּתָן. לְָמׁשָל,  ים ׁשֶאָסוּר לְכוֹהֲנִים לְהְִתחַּתֵן אִיּתָן, אֲפִילּו יֵּׁש נָׁשִ
ַאי לְהְִתחַּתֵן גַּם עִם אַלְָמנָה. ָה גְרוּׁשָה, כּוֹהֵן גָּדוֹל אֵינוֹ ַרּשׁ ַאי לְהְִתחַּתֵן עִם אִיּשׁ כּוֹהֵן אֵינוֹ ַרּשׁ

כְּׁשֶהַּתוָֹרה כּוֶֹתבֶת אֶת  ָה", ִמפְּנֵי ׁשֶ הָאִיסּוִּרים ׁשֶל הַכּוֹהֲנִים ְמכוּנִּים "אִיסּוֵּרי ְקדוּּשׁ
ּ לֵאלוֵֹקיהֶם". ים יִהְיו הָאִיסּוִּרים ׁשֶל הַכּוֹהֲנִים הִיא אוֶֹמֶרת: "ְקדֹוׁשִ

ל ִמידֹּות ן ׁשֶ ה עֹונְׁשָ ַּף כ"א: ָקׁשֶ ד

הָאִיסּוּר לְַרּמֹות בְִּמְסָחר נִלְַמד ִמן 
פָּט  ׁשְ ּ עָוֶל בַּּמִ הַפָּסוּק: "לֹא ַתעֲׂשו

ׂשוָּרה". ָקל וּבַּמְ ׁשְ ָּה בַּּמִ יד בַּּמִ

פָּט" - כְּׁשֶאַּתָה  ׁשְ ּ עָוֶל בַּּמִ "לֹא ַתעֲׂשו
ֶקר  מוֹכֵר דְּבַר ָמה, אַל ּתַעֲׂשֶה עַוְלָה וׁשֶ
ּמַגִּיעַ לוֹ. ֶ נִי פָּחוֹת ִמּמַה ּשׁ ֵ כְֵּדי לֵָתת לַּשׁ

אַּתָה  כְּׁשֶ  - ָּה"  יד "בַּּמִ צוָּרה?  בְּאֵיזֹו 
מוֹכֵר דָּבָר ׁשֶּמוְֹדִדים אוֹתוֹ, לְָמׁשָל, חֶבֶל 
ּמוֹכְִרים לְפִי ֶמטְִרים, ּתְִמדֹּוד בְּאוֹפֶן  ׁשֶ

ּיָּק. "וּבַּמְשׂוָּרה"  ָקל" - כְּׁשֶאַּתָה מוֹכֵר דָּבָר לְפִי ִמׁשְָקל, ּתִבְדּוֹק ׁשֶהַּמִׁשְָקל ְמדו ׁשְ ּיָּק. "בַּּמִ ְמדו
נְִּקָרא "ְמׂשוָּרה", ּתְַדיֵּק ׁשֶּתְִמדּוֹד הֵיטֵב. הַּמְׂשוָּרה  - כְּׁשֶאַּתָה מוֵֹדד אֶת הַכַּּמוּת בִּכְלִי ׁשֶ
ּיֶֶּמת  ּמֵכִיל כַּּמוּת ְמסו ּ ְמכִינִים כְּלִי ׁשֶ ּ ִמׁשְּתַּמְׁשִים בּוֹ ַרבּוֹת. לְָמׁשָל, הָיו הִיא כְּלִי ׁשֶפַּעַם הָיו

ּ לוֹ בַּכְּלִי הַזֶּה. עַד ׂשְפָתוֹ לְַמעְלָה, וּכְׁשֶבָּא אָָדם לַחֲנוּת וּבִיקֵּׁש לְִקנוֹת סְחוָֹרה, ָמְדדו

ַּף כ"ב: "ְקרֹובִים פְּסוּלִים לְעֵדוּת" ד

נֵי אַחִים  ְ ּשׁ "ְקרוֹבִים פְּסוּלִים לְעֵדוּת", כָּךְ ׁשֶ נוֹ כְּלָל בְּסִיסִי בְִּדינֵי עֵדוּת ׁשֶאוֵֹמר ׁשֶ יֶׁשְ
ּוֹ נְִקֵראת "ְקרוֹבִים פְּסוּלִים לְעֵדוּת". הַָרעֲיוֹן  לְָמׁשָל אֵינָם יְכוֹלִים לְהָעִיד יָחַד. הַהֲלָכָה הַז
נִי  ֵ פַּחְּתִית וְהִָרגְׁשִית ׁשֶל הָאֶחָד לַּשׁ ְרבָה הַּמִׁשְ קְּרוֹבֵי ִמׁשְפָּחָה עֲלוּלִים בִּגְלַל הַקִּ הוּא ׁשֶ
ּיֶֶּקת, לָכֵן  לְָתאֵם בֵּינֵיהֶם אֶת הָעֵדוּת, וְאוּלַי לִפְעִָמים אַף לֹא לְהָעִיד עֵדוּת אֱֶמת ְמדו
ין, כְֵּדי לְהָעִיד עַל ִמיׁשֶהוּא ׁשֶהוּא  ִּ ּ וְאַהֲרֹן הַכֹּהֵן לְבֵית הַד ּ בָּאִים מֹׁשֶה ַרבֵּנו ּ אִם הָיו אֲפִילּו
ַּאי ׁשֶהֵם אוְֹמִרים אֱֶמת, אַף עַל פִּי כֵּן עֵדוָּתם לֹא הָיְָתה ִמְתַקבֶּלֶת בִּגְלַל  וַד חַיָּב כֶּסֶף, ׁשֶ

ׁשֶהֵם אַחִים, וְאַחִים אֵינָם יְכוֹלִים לְהָעִיד יָחַד.

מדינת ישראל
משרד החינוך
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מן התלמוד
סדר נשים,

מסכת יבמות, דף כ׳

הסבר: אביי אמר שכל מי שמקיים את דברי חכמים 
נקרא קדוש. אמר לו רבא שאין זה כך, משום שלקיים 
את דברי חכמים זו מצווה בסיסית, שמי שעובר 
עליה נקרא רשע; אלא קדוש הוא מי שלא רק פורש 
מאיסורים, אלא גם מקדש את עצמו במה שמותר 

לו, ובכך נזהר ומתרחק מהאיסור.

איקרי - נקרא   |   נמי – גם

אמר אביי: כל המקיים דברי חכמים נקרא קדוש. 
אמר ליה רבא: וכל שאינו מקיים דברי חכמים, 

קדוש הוא דלא מיקרי, רשע נמי לא מיקרי?! אלא 
אמר רבא: קדש עצמך במותר לך. 

בס"ד

סדר נשים | ַמסֶּכֶת יְבָמֹות כ'- כ"ו
פרשת תזריע | כ"ד באדר ב'- א' בניסן )27 למרץ- 2 לאפריל( 

talmudisraeli.co.il

בקרו אותנו באתר

התלמוד הישראלי

 | על המפה 
הקהילה היהודית באירלנד

באירלנד הייתה קיימת קהילה יהודית כבר 
בימי הביניים, אך היא הייתה קטנה וכללה 
כמה אלפי יהודים בלבד. בית כנסת בדבלין 
נפתח כבר במאה ה-17. בשנות השמונים של 
המאה ה-19 החלה הגירה משמעותית לאירלנד 
של אלפי יהודים שנמלטו מהפוגרומים בליטא, 
ורובם התיישבו בדבלין ובעיר הבירה בלפסט. 
הם לא נתקלו באנטישמיות משמעותית, אבל 
גם לא זכו ליחס אוהד במיוחד. הרב יצחק 
אייזיק הלוי הרצוג, לימים הרב הראשי הראשון 
של מדינת ישראל, כיהן 
שנה  כעשרים  במשך 
כרב הראשי של אירלנד, 
ואחריו התמנה לתפקיד 
שכטר.  יעקב  הרב 
כיום הקהילה היהודית 
באירלנד כוללת פחות 

מ-2,000 יהודים.

"תלמוד ישראלי" הינו פרויקט חינוכי, קהילתי 
וחברתי ששם לו למטרה להנגיש את התלמוד תוך 
חיזוק והעצמת הקשר לתרבות ומורשת ישראל.
הפרויקט כולל: שבעה כרכים על פי סדר הדף 
היומי, עלונים שבועיים, עלונים ייחודיים לחגים, 
דף פייסבוק פעיל, ערוץ youtube פעיל הכולל 
סרטונים, תוכניות קיץ,  ועוד. מוקדי לימוד בקהילות 

ובתי ספר בכל הארץ ואף בעולם. 
תלמוד ישראלי -  מפגישים דורות,  

מחברים עולמות. 

הרב יצחק הרצוג בעלייה לרגל בחג הסוכות 
)Wikipedia( 1945 ,בירושלים

ין ַּף כ"ג: ִקידּוּׁשִ ד

וּלְחָן עָרוּךְ" כָּתוּב,  ׁשֶת.  בַּ"ּשׁ ֶּ בַּחֲתוּנָּה הֶחָָתן מוֹסֵר טַבַּעַת לַכַּלָּה וְכָךְ הִיא נִהְיֵית ְמקוּד
ַּוְָקא עַל יְֵדי טַבַּעַת. גַּם  ין ד ֵּׁש בְּטַבַּעַת, אַךְ אֵין חַיָּבִים לַעֲׂשוֹת ִקידּוּׁשִ יֵּׁש ִמנְהָג לְַקד ׁשֶ

ׁשֶת לוֹ. ֶּ וֶה כֶּסֶף, הִיא ְמקוּד ָ ּשׁ אִם הֶחָָתן יִּתֵן לַכַּלָּה בְַּקבּוּק יַיִן, אוֹ כָּל דָּבָר ׁשֶ

ׁשֶת לוֹ, וּכְׁשֶהִיא  ֶּ ָה ׁשֶהִיא ְמקוּד ֵּׁש גַּם בְּאְֶמצָעוּת ׁשְטָר, ׁשֶבּוֹ הָאִיׁש כּוֵֹתב לָאִּשׁ אֶפְׁשָר לְַקד
ׁשֶת. ֶּ ְטָר, הִיא ִמְתַקד ּ אֶת הַּשׁ נּו ְמַקבֶּלֶת ִמּמֶ

ין".  ָראֵל עַל יְֵדי חוּפָּה וְִקידּוּׁשִ ֵּׁש עַּמֹו יִׂשְ כָּךְ ְמבְָרכִים בְּעֵת הַחֲתוּנָּה: "בָּרוּךְ אַּתָה ה', ְמַקד
ין.  ידּוּׁשִ ֵּׁש אֶת עַם יִׂשְָראֵל, עַל יְֵדי הַחוּפָּה וְהַקִּ הַקָּדוֹׁש בָּרוּךְ הוּא ְמַקד



מצד שני:
דני ידע שמצבם של הוריו 

קשה - הם חולים, ללא פרנסה 

והמצב הכלכלי קשה מאוד. 

המכתב הזה יצער אותם מאוד 

ועלול להחמיר את מצבם 

הרפואי, ולכן אולי לא כדאי 

להראות להם אותו, אלא רק 

להשתדל להשתפר בתקופה 

הקרובה, מבלי לשתף את 

הוריו במצבו.

מתפלפלים
לפניכם אירוע שעורר דיון סוער:

המצב הכללי בביתו של דני בן ה-13 לא טוב. הוריו חולים, ללא עבודה, 
והמצב הפיזי והכלכלי בבית  קשה. הדבר השפיע על הלימודים והציונים 
של דני, ופעם אחת המורה כתב מכתב קשה על מצבו הלימודי והציונים 

הלא טובים של דני, וביקש ממנו להראות את זה להוריו.

דני התלבט מה עליו לעשות.

ו...מה 
דעתכם?

אם גם אתם נתקלתם בדילמה ו'התפלפלתם' עליה אתם מוזמנים לשתף אותנו ואולי 
 talmudisraeli@medison.co.il היא תתפרסם אצלנו בעלון. ניתן לשלוח למייל

תחת הנושא ״דילמה״  עם שם משפחה ועיר מגורים

7 דקות

הרבנות הראשית לישראל
הרבנות הראשית לישראל היא המוסד הרבני 
העליון בישראל. היא הוקמה בשנת תרפ"א בחסות 
השלטון הבריטי. הראשונים שעמדו בראשה היו 
הרב אברהם יצחק הכהן קוק והרב יצחק מאיר. 
בסמכותה תחום הנישואין והגירושין, בתי הדין 

הרבניים, הכשרות ועוד.

מינהל החינוך הדתי
הפיקוח  על הוראת תלמוד ותושבע"פ

של מושג 

 -3760
בריאת
העולם

 -1812
אברהם אבינו

/ שרה

01948

בספירה
מבריאת העולם

לועזי
 )למיניינם(

2238

-1521
בנ״י 

במצרים

2448

מתן תורה

2448

-1311
יציאת 
מצרים

2883

 דוד
המלך

2934

חנוכת
 ביהמ“ק

ה-1

אפרים 
ומנשה

 שלמה
המלך

3340

-422
 חורבן ביהמ“ק
ה-1 וגלות בבל

4260

495
חתימת 
התלמוד

3828

חורבן
ביהמ“ק ה-2

3930

רבי יהודה 
הנשיא

3880

רבי 
עקיבא

הלל הזקן

3728 3408

-352
הקמת

ביהמ“ק ה-2

-560
אסתר
המלכה

דבורה 
הנביאה

הצטרפו למאות אלפי לומדי 
הדף היומי, פתחו שיעור שבועי 

אצלכם בקהילה
כל קהילה שתצטרף, תקבל את העלון השבועי 

עפ"י הכמות הנצרכת בקהילתה בחינם עד פתח 
הבית! לרישום סרקו את הקוד.

לומדי התלמוד הישראלי- בית ספר 'מעלה שמעוני', ראשון לציון

בס"ד

חברותא

השגריר הרצוג באו"ם על ציונות 
וגזענות

ב-10 בנובמבר 1975 קיבלה העצרת הכללית של 
האו"ם את החלטה 3379, שקבעה כי "הציונות 
היא צורה של גזענות ואפליה גזעית". את ההצעה 
הובילו ברית המועצות ומדינות הליגה הערבית, 
והיא השוותה בין הציונות לבין משטר האפרטהייד 
בדרום אפריקה, שהפלה בין שחורים ולבנים. 
החלטה זו הייתה חלק מסדרת פעולות דיפלומטיות 
נגד ישראל שיזמו אותן מדינות. חיים הרצוג, נציג 
ישראל באו"ם, קרע את הדף עם נוסח ההחלטה 
על דוכן הנואמים, והכריז "עבורנו, העם היהודי, אין 
זו אלא פיסת נייר, ואנו נתייחס אליה ככזו". בשנת 

1991 הודיע האו"ם כי הוא חוזר בו מהחלטה זו.

שהמורה מבקש.ועליו לעשות את מה בנם בבית הספר, שיידעו מה קורה עם למסור אותו להם כדי להוריו, וביקש ממנו המורה כתב מכתב מצד אחד:

 | מן ההסטוריה

השגריר מר חיים הרצוג, משלחת ישראל במועצת הביטחון- ניו יורק
 )אוסף התצלומים הלאומי(



3 דקות

  | מי אני?

7 דקות

1  .

נשיא המדינה חיים הרצוג ז"ל.
2 .

הנשיא השישי של מדינת ישראל - 1983-1993.
3 .

אולם עצרת האו"ם.
	 .

השגריר הרצוג אוחז את הצהרת האו"ם שמשווה את 

הציונות לגזענות, וקורע אותה בפני הנוכחים.
5 .

הדמות העליונה היא הרב יצחק אייזיק הלוי הרצוג 

זצ"ל, אביו של חיים הרצוג ז"ל, שהיה הרב הראשי 

לישראל. וסבו של הדמות התחתונה - הנשיא הנוכחי 

של מדינת ישראל יצחק הרצוג, הקרוי על שמו.

סרקו את הבר-קוד, היכנסו לערוץ היו-טיוב של 
התלמוד הישראלי ותוכלו לצפות בעולם שלם של 

סרטים בנושאים שונים ומגוונים, מרתקים ומעניינים

5727
ה'תשכ"ז

1967 
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495
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426046504900 48005258

רבי סעדיה 
גאון

הרמב"ם 1492רש״י
גירוש ספרד

510
ימי הביניים

תקופת הראשונים

התשכ"ט

1969
 הרב

אריה לוין

בס"ד

התבוננו היטב בציור וענו על השאלות הבאות: 
מי היא הדמות במרכז הציור?

מה היה תפקידה האחרון ובאילו שנים?
מהו המקום המצויר כאן?

מה אוחזת בידה הדמות וכיצד זה קשור למקום?
מיהן שתי הדמויות בתמונות על הקיר? מה תפקידן וכיצד הן קשורות לדמות המרכזית בציור?

הרב הראשי האשכנזי הראשון של מדינת ישראל. . 1
התמנה לתפקיד לאחר פטירתו של הרב קוק.. 2
כיהן כ-20 שנה כרב באירלנד, והיה בעל תואר ד"ר לספרות.. 3
במהלך השואה פעל רבות להצלת יהודים מאירופה, ולאחריה . 	

פעל לשיקום הניצולים. 
כתב ספרים רבים, ועסק רבות בניסוח חוקים למדינה יהודית . 5

על פי התורה וההלכה. 
בנו ונכדו הקרוי על שמו היו נשיאי מדינת ישראל.. 	

2

4
5

1

3

אייזיק 
הרב יצחק 

צוג זצ"ל
הלוי הר



בס"ד

1. מדוע משה ואהרן לא יכולים להעיד 
יחד בבית דין?

2. האם ניתן לקדש אישה בשעון יד 
במקום בטבעת?

3. מה היה שמו האמיתי של רב?

סדר מועד | ַמֶּסֶכת ְיָבמֹות, דף כ״ד - כ״ו

???שאלות השבוע

בחסות חברת 
Talmudisraeli@Medison.co.il

טל: 03-9250225 פקס: 03-9265608

מייסד ועורך: מאיר יעקבסון
מנהל חינוכי ועורך: אבי רט

תלמוד ישראלייו״ר חבר הנאמנים: רו״ח חיים פרייליכמן

בין הפותרים נכונה תיערך הגרלה שבועית* והזוכה בה יזכה בפרס 
איכותי. את התשובות יש לשלוח עד יום רביעי שלאחר השבת של 

 talmudhagrala@medison.co.il אותו עלון עד השעה 14:00,  למייל
יש לציין את מס' העלון עליו אתם עונים. *בפיקוח רואה חשבון

חידה!

דבר תורה
עונש הצרעת מגיע ופוגע בשלושה לבושים המלבישים 
את האדם: בביתו, בבגדיו ואחרי כן בגופו. ההדרגה 
וההחמרה בענישה קוראת לאדם להפסיק ממעשיו 

הרעים ולשוב בתשובה קודם שהמחלה תתפשט. 

עונש הצרעת קורא לאדם לפתוח את עיניו וללמוד 
מן המציאות הסובבת אותו. האדם נדרש להבחין 
במסרים שה' שולח לו דרך ההתרחשויות והמאורעות 

הפוקדים את הסובב אותו - מן החוץ פנימה.

אם לא ישכיל האדם לזהות את קריאתו של ה' - 
הקריאה תתחזק ותעבור מן הבית אל הבגדים, ואם 
גם זה לא יספיק - הדבר יגיע גם לגופו, שם כבר לא 

יישאר מקום לשאלות ופספוסים.

ל הָאָמֹוָרא ַרב ַּף כ"ו: ּתֹולְדֹות ַחיָּיו ׁשֶ ד

ָּוִד  ל ד פַּחְּתֹו ׁשֶ ל הָאָמֹוָרא ַרב הָיָה "אַבָּא" וְהוּא הָיָה ְמיוּחָס עַד ִמׁשְ מֹו ׁשֶ ׁשְ
ּ כָּאֵלֶּה  לֶךְ. בַּגְָּמָרא ְמסוּפָּר, ׁשֶַרב הָיָה הָאָָדם הַגָּבוֹהַּ בְּיוֵֹתר בְּדוֹרוֹ וְלָכֵן הָיו הַּמֶ

ְ, הַגָּבוֹהַּ.  ּ "אַבָּא אֲִריכָא" - אַבָּא הָאָרוֹך ׁשֶכִּינּוּהו

ָּיא, וְהוּא עֹוד זָכָה לִלְמֹוד  כְּׁשֶַרב הָיָה נַעַר, הוּא עָלָה לְאֶֶרץ יִׂשְָראֵל עִם דֹּודוֹ ַרבִּי חִי
נָה וְהָיָה ֵמחֲׁשוּבֵי ַתלְִמיָדיו. ֵּר הַּמִׁשְ יא ְמסַד יבָתוֹ ׁשֶל ַרבִּי יְהוָּדה הַנָּׂשִ ּתוָֹרה בִּיׁשִ

יא יָׁשַב לִפְנֵי הַּתַלְִמיִדים, וְַרב  עַל אוָֹתם יִָמים סִיפֵּר ַרבִּי יוֹחָנָן: "ַרבִּי יְהוָּדה הַנָּׂשִ
וָּרה הִָראׁשוֹנָה ׁשֶל הַּתַלְִמיִדים וְהָיָה ְמדַבֵּר עִם ַרבִּי יְהוָּדה הַנָּׂשִיא בְּדִבְֵרי  יָׁשַב בַּּשׁ

ים ׁשֶלֹּא הִצְלַחְּתִי לְהָבִין". תוָֹרה עֲמוּקִּ

ּ אֶלֶף  ּוֹ הָיו יבָה הַז יבַת סוָּרא. בַּיְׁשִ נִים חָזַר ַרב לְבָבֶל וְהִֵקים בָּהּ אֶת יְׁשִ אַחֲֵרי ׁשָ
ּ ִמצְטְָרפִים אֵלֶיהָ ּתַלְִמיִדים ַרבִּים נוֹסָפִים,  נָה הָיו ָ וָּמאַתיִם ּתַלְִמיִדים. פַּעֲַמיִם בַּּשׁ

בְּחֹוֶדׁש אֲָדר וּבְחֹוֶדׁש אֱלוּל.

נִים, עַד סֹוף ּתְקוּפַת הַגְּאֹונִים. יבַת סוָּרא הְִתַקיְָּמה כִּׁשְמֹונֶה ֵמאֹות ׁשָ יְׁשִ

)תשובה: לא תעשו עול במשפט במדה 
במשקל ובמשורה(

החליפו כל אות באות שבאה אחריה באלף בית, 
כדי לגלות את הפסוק שמופיע במפגש:

כת שסרה סהכ אלרעח אלגד 
אלרצכ האלרהקד

ַּף כ"ה: הַּתַָרת נְָדִרים  ד

הַּתוָֹרה נְָתנָה אֶפְׁשָרוּת לָאָָדם לֶאֱסוֹר 
עַל עַצְמוֹ דְּבִָרים ׁשוֹנִים עַל יְֵדי ִדיבּוּר. 
לְָמׁשָל, אִם ְראוּבֵן אַָמר: "אֲנִי אוֹסֵר עָלַי 
ֵּׁש" )כְּמֹו  יִּהְיֶה כְּמוֹ הְֶקד אֶת הַלֶּחֶם הַזֶּה, ׁשֶ
ָּׁש( - אָסוּר לֹו  יָּךְ לְבֵית הַּמְִקד ַ ּשׁ חֵפֶץ ׁשֶ

לֶאֱכוֹל אֶת הַלֶּחֶם הַזֶּה.

נַע ִמנְָּדִרים,  ּ ׁשֶעִָדיף לְהִיּמָ ֲחכִָמים אְָמרו
כִּי עָלוּל אָָדם לְִטעוֹת חָלִילָה וְלַעֲבֹר 
עַל הַנֶֶּדר, וְכָךְ הוּא עוֹבֵר עַל אִיסּוּר. לָכֵן 
ים ַרבִּים נוֹהֲגִים לוַֹמר "בְּלִי נֶֶדר",  אֲנָׁשִ
ּוֹם נַעֲׂשֶה כָּךְ  כִּי גַם כְּׁשֶהֵם אוְֹמִרים: "הַי

זֶּה יִהְיֶה נֶֶדר. וְכָךְ", הֵם לֹא רוֹצִים ׁשֶ

ּיִָּמים אֶפְׁשָר לְהַּתִיר אֶת  בְִּמְקִרים ְמסו
הַנֶֶּדר. 

ַּף כ"ד: אֵין ִמְקָרא יֹוצֵא ִמיֵדי פְּׁשוּטֹו ד

ּ אוֹת  ְָּרׁשוֹת ִמן הַפְּסוִּקים. לִפְעִָמים יֵׁש אֲפִילּו ּ הֲלָכוֹת וְִדינִים ַרבִּים ִמד חֲזַ"ל לְָמדו
ּ הֲלָכוֹת וְִדינִים. אַחַת ְמיוּּתֶֶרת בַּפָּסוּק, וִּמּמֶנָהּ חֲזַ"ל לְָמדו

ְָּרׁשָה  ּ הַד לִפְעִָמים, ִמי ׁשֶקּוֵֹרא אֶת הַפָּסוּק רוֹאֶה ׁשֶהוּא עוֹסֵק בְּנוֹׂשֵא אֶחָד, וְאִילּו
לוֶֹמֶדת ֵמהַפָּסוּק הֲלָכָה בְּנוֹׂשֵא אַחֵר לְגְַמֵרי. עַל כָּךְ אוֵֹמר הַכְּלָל: "אֵין ִמְקָרא 
יֹוצֵא ִמיֵדי פְּׁשוּטֹו". כְּלוַֹמר, אֶֶמת הִיא ׁשֶדּוְֹרׁשִים ֵמהַפָּסוּק הֲלָכָה בְּנוֹׂשֵא אַחֵר, 

ּמְבִינִים ֵמהַפָּסוּק. ּ גַּם אֶת הַהֲלָכָה הַפְּׁשוּטָה ׁשֶ נּו אֲבָל לוְֹמִדים ִמּמֶ

לִּים. "אֵין ִמְקָרא יֹוצֵא ִמיֵדי פְּׁשוּטֹו" - הַפָּסוּק ׁשֶבֹּו כְּתוּבָה  יו נָבִין אֶת הַּמִ עַכְׁשָ
בִינִים אֹותֹו בְּאֹופֶן פָּׁשוּט, וְאֵין  ּמְ הוּא, כְּפִי ׁשֶ אָר גַּם כְּמֹות ׁשֶ ה, נִׁשְ ְָּרׁשָ הַד

ְָּרׁשָה. ים אֹותֹו ַרק כְּפִי הַד ְמפְָרׁשִ


