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 הגמראמהלך 

 אומרת:   )ב.(  המשנה

האומר לחברו מודרני ממך מופרשני ממך מרוחקני ממך שאני אוכל לך שאני טועם לך אסור מנודה  "

  ". אני לך ר''ע היה חוכך בזה להחמיר 

להחמיר"   חוכך  "היה  ר"ע  לך".  אני  "מנודה  שאמר  במקרה  הדין  מה  וחכמים  ר"ע  מחלוקת  מובאת  במשנה 

 וחכמים מקילים. 

את המחלוקת    מצמצםמובאת מחלוקת רב פפא ורב חסדא כיצד להסביר את מחלוקת התנאים: רב פפא    בדף ז. 

'נדינא מינך' לכו"ע אסור. ש  וסובר  שרי, וכשאומר  'משמתנא מינך' לכו"ע  רק   כשאומר  נחלקו    ר"ע וחכמים 

 עלמא )חכמים(.כשאומר 'מנודה אני לך' האם הלשון היא לשון שמשמעותה גם נדר )ר"ע( או לשון של נדוי ב 

 שתי נקודות יוצאות משיטת רב פפא:  

 'נידוי', וצריך להבין את החילוק.  ל )'משמתנא'( 'שמתא' לשון  א. לפי ר' עקיבא יש חילוק בין 

  שלכו"ע אם אמר לשון שוודאי שמשמעותה היא נידוי והיא מחילה נדוי )משמתינא( אליבא דרב פפא  ב. יוצא  

 לדון האם נדוי יחול כאן(. לא הוי נדר כלל. )אמנם צריך  -

 . מינך' א ינשמת 'מר' עקיבא חולק גם בפי שיטתו ל -אמנם רב חסדא בעמוד ב' חולק על רב פפא

סובר שיש קשר מהותי בין נדר לנידוי  יש לשאול, האם רב חסדא ו"משמתינא מינך" היא לשון המחילה נידוי. 

וא קשר לשוני,  ה  בין לשון זו לנדר   הקשר   'שמתא' ולכן הוא אומר שאפילו בשמתא חל נדר, או שסובר שגם ב

 אנשים מתכוונים לנדור.  והספק של ר"ע הוא האם גם בלשון זו

 

 שיטת הר"ן 

נפשיה בהדיה כמשומת לאסור הנאה בא שכן פורשין מן    הר"ן: "דסבירא ליה דטעמיה דר"ע כיון דשוי     כותב

 .שאמרנו  המשומת והמנודה".  לכאורה לשון הר"ן סובלת את שני הפירושים

שאלה זו לא הייתה קשה לנו בשיטת רב פפא, שכן לפי שיטתו ברור שהקשר בין נידוי לנדר הוא לשוני בלבד,  

דל בשיטת רבי עקיבא בין 'משמתנא מינך' ל'מנודה שהרי אם הקשר היה קשר מהותי, לא היה אמור להיות הב



סובר שלפי רבי עקיבא  מכך שרב פפא חילק ביניהם, על כרחך שהוא  .  בשניהם היה אמור הנדר לחול  -אני לך'

 'משמתנא' משמע לאינשי נידוי, ו'מנודה אני לך' משמע לאינשי גם לשון נדר. מדוע? 

לאסור היא שמנודה משמעו מרוחק, וכן גם בנדר חל    נראה שהסברה של ר"ע   בשיטת רב פפא  מהסבר הר"ן

בנדר על חפצא יש ריחוק מהחפץ, ובנדר על גברא יש ריחוק ממנו ומנכסיו. א"כ לשון נידוי מועילה   -  ריחוק

הוא   : "ר"ע סבר לישנא דנדויאבהמשך דבריו  ג"כ לנדר: "...ובנדינא נמי דכוותיהו שהוא לשון הרחקה". וכן

כלומר שאף הוא לשון ריחוק והבדל כמופרשני מרוחקני וכדמתרגמינן והדוה בנידתה וסואבתה בריחוקה...".  

"שאין זה לשון נדר אלא לשון שמתא", ובזה הוא מודה   -אמנם במשמתנא משמעותו אינה ריחוק אלא שמתא

תוס' בסוגייא כתב הסבר שונה  .  לך'. כך יובן החילוק הלשוני בין 'משמתנא' ל'מנודה אני  לחכמים שהנדר לא חל

מעט: 'מנודה' הוא לשון נדר כיון שהלשון מתפרשת "נע ונד ומרוחק מהנאתו". אך לשון שמתא הוא קללה, ואין  

כל קשר בינה לבין נדר, אלא היא לשון מובהקת של נידוי. זו הסיבה שאליבא דרב פפא ב'משמתנא' לכו"ע  

 שרי. 

בסימן של"ד ביורה דעה, הדבר הראשון שצד את העיניים    שולחן ערוךב  מנודה  ואכן כשמתבוננים בהלכות

שם לגבי המנוד ה היא שצריך להתרחק מד' אמותיו. כנראה זאת הוא הריחוק: ההלכה הראשונה שמובאת 

מאמרנו לבין מנודה שצריך להתרחק ממנו.    ,הבדלהוהסיבה שיש קשר בין לשון נדר שמשמעותו הוא ריחוק  

 שנו בין נידוי לנדר.יעסוק בע"ה בקשר שי 

בנדרים הלך אחר לשון  קיי"ל ש"נידוי גרידא:  אלא משמעותו 'מרוחק'שמנודה אין משמעותו  חכמים אומרים

מבחינה סובייקטיבית אנשים לא מדברים כך כשהם רוצים לנדור, אלא כשהם  .  ( :ל  במסכתנו )גמרא  "  בני אדם

כמו נדר, ובזה הם מודים לר"ע שהנדר חל. ונחלקו    רוצים לנדות. אמנם ב'נדינא מינך' וודאי שמשמעותו ריחוק

 שבכה"ג וודאי שאנשים מתכוונים לנידוי ולא לנדר.   )או גם במשמתנא( עליו רק ב'מנודה אני לך'

 

 ורבינו ברוך הירושלמי  ת ושיט

בר"ן מובאת שיטת הירושלמי כאן, שנראה ממנו אחרת מהבבלי. הר"ן הבין בבבלי שלנו שהקשר בין נדוי לנדר 

הר"ן מוכיח שכך היא שיטת הבבלי מכך שלפי סוגייתנו שניהם מבטאים הרחקה.    -  הוא קשר לשוני גרידא 

ואם הנידוי הוא עצמו מימד של   שעצם  נדר, כיצד שרי.  ב'משמתינא' לכו"ע שרי,  נראה  אך לפי הירושלמי 

הגדרת מנודה קשורה לנדר: "ר' עקיבא היה חוכך בזה להחמיר ליסר כל נכסיו כמה דאת אמר יחרם כל רכושו 

  וצריך לברר מה פשרו של הקשר הזה.  והוא ייבדל, מאי עבדין ליה רבנן חומר הוא בנידוי בי"ד". 

שיש לנהוג עצמה  אפשר ללמוד מן הסוגייא שלנו  רבינו ברוך, שאומר ש"ן את שיטת  מביא הר בהמשך דבריו  

שכן התיר רב חסדא את  ומחלק רבינו ברוך בין נידוי בי"ד לנידוי פרטי של הדיוט,  איסור בנכסיו של המנודה. 

בסוגי  המנודה  של  בה  הנכסים  הדיוטיתנו,  בנידוי  הנכסים  מדובר  דין  בית  של  שבנידוי  לדייק  יש  ומכאן   ,

ש  ( )טו:  מהגמרא במו"ק  הר"ן מוכיח שלא כדבריו  . םאסורי ונשכרים  " שאומרת  נשכר  לו  ושונין  שונה  מנודה 

לא    ול יש לנהוג איסור גם בנכסים, אךבנידוי של בי"ד הגד ש  ", אלמא אין נכסיו אסורים. אמנם מודה הר"ןעימו

   בנידוי של בי"ד בעלמא. 

ר  היו אסורים אז היה קשר משמעותי ולא רק קש  הנכסים   שהר"ן היה מודה שתיאורטית אם  ,נראה  לכאורה

מהגמרא הר"ן הוכיח  נדר, אלא שאכן סוג של    , אז מנודה הואאסורים  אם הנכסים לשוני בין נדר לנידוי. היינו

, נראה שרבינו ברוך שלדעתו על פי דברינו  וא"כ נכסיו מותרים בהנאה. שמנודה נשכר ונשכרים עימו,    במו"ק

 המנודה אסורים בהנאה, סובר שיש קשר מהותי בין מודר למנודה.הנכסים של 



מנודה רק כדי להוכיח ש  יש להעיר הערה. הגמרא מביאה ראייה מהברייתא הזושהר"ן הביא  לגבי הגמרא הזו  

נראה שהר"ן צודק ואפשר להוכיח מכאן גם לגבי איסור הנאה    . מותר בעשיית מלאכה, 'נשכר ונשכרין עימו'

שאיסור כזה לא קיים, אך הגמרא לא עשתה זאת. כמו כן, הרא"ש הביא ברייתא זו כמו הנוסח   -מנו ומנכסיומ

הברייתא    -  : א'ם מרכזיים לעומת הגרסא אצלנואך בלשון הרי"ף שהביא ברייתא זו מצאנו שני שינויי  שלפנינו,

 הברייתא אומרת   -  ב'.  "שונה ושונים לו"  -הזו מובאת בדבריו כראייה לכך שהמנודה מותר בדברי תורה בלבד

ביניהם.  שיש חלוק  וייתכן  עימו, ולא מתייחסת למנודה,  נשכרים  ולא  נשכר  יש להוסיף שגם   שמוחרם לא 

 הרמב"ם והשו"ע לא מצאנו שמביאים את הברייתא הזו של 'נשכר ונשכרין עימו' להלכה. 

 

 דברי הר"ן לגבי היחס בין נידוי לנדר

לגבי דין התרת דן    ( )ח:  הר"ן בסוף הסוגייא  גם מדברי הר"ן עצמו.   אלא, שקשר מהותי בין נדר לנידוי נראה

בשלושה    התרת נדרים וסגיל  שסובר שהתרת נידוי שווה  )ז,ז( נידוי, ומביא את שיטת הרמב"ם בהלכות ת"ת  

שדחה   . לאור דברי הר"ן בדף ז  . 1: "דנידוי נמי נדר הוא"במילים הבאות  מנמק את שיטת הרמב"ם  הדיוטות. הר"ן

 . , דברים אלו מפתיעים מאודהקשר בין נידוי לנדר הוא קשר מהותי  את דברי הירושלמי הסובר 

 בסוגייתנו  רב חסדא כמו שראינו לעיל, . בסוגייתנו ייתכן ללמוד את הר"ן בצורה כזאת: הר"ן פסק כרב חסדא

בהסבר שמשמעו וודאי נידוי ר"ע היה חוכך להחמיר.  גם במשמתנא  י בין נדר לנידוי, ולכן  אומר שיש קשר ממש 

"דסבירא ליה דטעמיה דר"ע כיון דשוי נפשיה בהדיה כמשומת לאסור הנאה בא שכן  רב חסדא כתב הר"ן:  

נראה שמונח כאן שבמשמעות הנידוי יש גם נדר, ואין כאן רק משמעות לשונית    פורשין מן המשומת והמנודה". 

 שוי נפשיה בהדי כמשומת' מונח הנדר. אלא במהות החלות של נידוי '

י המנודה ומהם ננסה בע"ה מדברי הראשונים הללו, נראה שקיים קשר מהותי בין נידוי לנדר. נעיין מעט בדינ 

 זה.  לברר את מהות קשר 

 

 מהות הנידוי

 רקע 

זה סוג  שמבזה את החכמים, וב  נידוי לאדם  הוא  'אפקרותא'.  2'אפקרותא' ו'ממונא'  -ישנם שני סוגים של נידוי

אינו מנודה לרב( והנידוי מחייב. קיים סוג שני של נידוי,    -כל תלמיד של רב יכול לנדות )אמנם מנודה לתלמיד

בי"ד.   'ממונא' כשאדם לא מציית לפסקי  בי"ד מנדים אותושהוא  שבי"ד  )ו  במקרה כזה  עוד כ"ד דברים  יש 

 . 3(מנדים עליהם

נידוי שאדם רגיל מנדה ויש נידוי שבי"ד מנדים. בנידוי פרטי יש חילוקים על מי הוא חל, א"כ מצאנו שיש  

 ונידוי בי"ד מחייב את כולם. 

 

 קביעת יחס איסורי  -הבנה א

 
יש גרסאות בכתבי יד בר"ן שהביאו את שיטת הראב"ד שם: "ואחרים אומרים דנידוי אינו עניין לזה אלא שיהא יפה כוח   1

המתירין מכוח המנדין, וכן דעת הראב"ד שם בהשגות". הראב"ד שם בהשגות אכן כותב שצריך שההיתר יהיה שווה ערך  
 אותה כמות של האוסרים. לאיסור, וצריך את

 .(ד"ה ושמע מינה  :ז) עיין ר"ן  2
 לקמן נביא מחלוקת ראשונים האם נידוי הוא דאורייתא או דרבנן. 3



הנידויולכאורה   במהות  לחקור  חלות   -יש  החלת  בו  שיש  או  כאסור  למנודה  יחס  קביעת  הוא  עניינו  האם 

 ?4איסורית ממשית במנודה 

יכולת להחיל חהיה אפשר אולי לומר ש נידוי על חברואין  יכול רק להחליט שהוא   . האדםלות של איסור 

עניין    י האדם הזה יחס של איסור. בצורה שונה, ובדומה לנדרים, לקבל על עצמו כלפמתנהג כלפי המנודה  

שהאדם יכול להחליט מי יהיה חבר שלו ומי לא, על מי הוא כועס ומתרחק ממנו, ואת   ההחלטה הזו הוא שכמו

אליו  להתקרב  ורוצה  אוהב  הוא  שסרחמי  להתרחק מחברו  להחליט  יכול  הוא  כך  לפשוט    . ,  שאפשר  ייתכן 

ונידוי פרטי הוא קביעת    ,שנידוי כללי הוא החלת חלות  -יחקירה זו ולומר שהיא תלויה בנידוי כללי או פרט 

ניתן להפליג ולומר שגם בנידוי בי"ד אין החלת חלות על    אך  . )כמו שנראה הבנה כזו לקמן(  יחס כאסור ותו לא

מחייבת את כל האנשים. זו הסיבה   כלפי המנודה, והתנהגות זו  האדם אלא בי"ד קובעים התנהגות מסויימת

התלמיד מחוייב להתנהגות הזו שהרב קבע. בדומה לכך   ,מדין כבוד לרבש שנידוי הרב מחייב את התלמיד,  

התנהגות של האדם   ישראל מחוייב ליחס הזה שהם קבעו. אמנם   ל ישראל ולכן כ  "ד הם הנציגים של כל בי

 . אינו מנודה לרב' -, ולכן 'מנודה לתלמידהפרטי שמנדה את חברו אין סיבה שתחייב את הכלל

ה יש דינים שחלים על  מהמנוד הציבורית מלבד דיני ההרחקהשכן  אלא שלכאורה היה נראה לדחות הבנה זו,

עצמו, ומצורע.    המנודה  לאבל  במו"ק  בדומה  לדוג'  ( )טו:הגמרא  המנודה,  בעניין  רבות  בשאלות    -מסתפקת 

כפיית המיטה, עשיית מלאכה ועוד, ולא הכריעה. ישנם ראשונים שכתבו שיש להחמיר בספקות אלו )רמב"ן,  

לחומרא'. ריטב"א(. ייתכן שהבינו שדין מנודה הוא מדאורייתא, ולכן יש להשתמש כאן בכלל 'ספק דאורייתא  

מכך שישנם דינים שחלים על המנודה עצמו, נראה לכאורה שהטילו על המנודה עצמו חלות איסורית, והנידוי  

אינו רק קביעת היחס הציבורי אליו. אמנם ייתכן שיש להתווכח עם סברה זו, ולטעון שגם ההגבלות הללו שיש  

ה ביחס אליו, ולא יותר מכך, ועדיין נאמר להטיל על המנודה עצמו, הם רק ביטוי להתנהגות הציבורית שנקבע

 שמהות המנודה היא 'קביעת יחס כאסור', אלא שזה דחוק.  

'קביעת יחס איסורי' כלפי   נידוי לנדר הוא שכמו שנדר הוא  יצא לנו שהקשר בין  זו,  אם נבחר לקבל הבנה 

 יעת יחס איסורי' כלפי האדם.  החפץ, כך נידוי הוא 'קב 

ר זו היא רק פתח להבין את הקשר הקיים בין פעולת הנידוי ודיניו לפעולת הנדיש לשים לב, שסברה  אמנם  

לנידוי שנידה? כאן    מכוח מה האדם מחוייבמהו היסוד המחייב בנידוי,    - דיון נוסף  נוודיניו, אך לכאורה יש

 . 5ממש, שדומה במהותה לנדר החלטה מחייבתת  לומר שבבסיס הנידוי עומדניתן 

 

  חלותהחלת  -הבנה ב

לאור האמור לעיל נראה שיש לומר הבנה נוספת, ולפיה יש במנודה חלות ממשית של איסור. אלא שהבנה זו 

 קשה היא, שכן מהיכן הגיע הכוח של בית דין/אדם פרטי להחיל חלות איסורית באדם אחר? 

בקונטרס   החרם"הרמב"ן  הוא    כותב  "משפטי  נדר.  של  סוג  הוא  מאותשמנודה  שהם  של    משפחה  האומר 

יכולת להטיל חלות על המנודה, הרי  . אם שאלנו מאיפה הגיעה ה"הפלאהאיסורים, ונידוי הוא חלק מ"דיני ה 

מ זאת  לומד  בפסוק      פסוקהשהרמב"ן  לומד  הרמב"ן  יומת".  מות  יפדה  לא  האדם  מן  יחרם  אשר  חרם  "כל 

 
אך לא עסקנו    ואינו החלת איסור כלל  )'שמתא'(  על ידי בית הדין  ייתכן לומר הבנה שלישית, שנידוי הוא 'הטלת קללה'  4

 בה במאמרנו זה. 
 ייתכן שע"פ זה אם המנדה יפר את הנידוי הוא יעבור על בל יחל.  5



שאפשר להחרים אדם לה', החרמה ציבורית של נידוי והיא מועילה. זה התשתית המקראית של נידוי, והרמב"ן  

 מ"מ אין מקרא יוצא מידי פשוטו.   -אומר שאע"פ שחכמים דרשו מהמקרא הזה כל מיני דרשות אחרות

מ הרמב"ן  חרםאמנם  על  כעומ  ,דבר  והמנודה  המוחרם  את  רואה  הוא  דבריו  אבל  בכל  רצף,  אותו  על  דים 

 הוא מחליף בין המושגים של 'מוחרם' ו'מנודה' וכן 'מודר'. בקונטרס 'משפט החרם'

החלת   אבל בנידוי פרטי אין  ,של בי"ד   היא שנראה שהוא מדבר על נידוי כללי   הערה נוספת בדברי הרמב"ן

עדיין אפשר להגיד שיש כאן רק קביעת התנהגות איסורית ותו לא,  לגבי נידוי פרטי  כן ש. אם כן, ייתחלות

 .ובנידוי פרטי קיים קשר בין נידוי לנדר 

 . 6ייתכן גם לומר שנדר הוא החלת חלות ממשית בחפץ, ולא רק קבלת יחס, וממילא זה הקשר בין הנידוי לנדר 

 

 מודר הנאה כנובע מדיני מנודה  דין בנתה

מודר הבחלק זה של המאמר ננסה לפשוט את דיוננו העוסק בקשר בין נדר לנידוי ע"פ התבוננות במהותו של '

ודה אסור בהנאה מנכסיו, לכאורה דימיון רב מצאנו בין מודר הנאה לבין המנודה. אם נאמר שמנהנאה מחברו'.  

 דומה ממש למודר הנאה.  הוא

מח הנאה  ב'מודר  החפצא  מהו  לשאול,  יש  מתאמצות והנה  והגמרות  שהמשניות  רואים  המסכת  בכל  ברו'? 

 בנדרים שונים. מהו החפצא במודר הנאה?  'חפצא'למצוא את ה

נראה כך.    של הנדור,  הנכסים   אפשר היה לומר, שה'חפצא' במודר הנאה הוא  יגר בתוספותיו  ר"ע א אך לא 

במקרה של הדרת ההנאה  .  "על זה  שניים שאסרו נכסיהם זה"ל  "שניים שנדרו הנאה זה מזה" למשניות מחלק בין  

יסור הוא ההנאה הנובעת מן החפצים, אם כן  האיסור הוא ההנאה הבין אישית ובמקרה של איסור החפצים הא

   ישנו מודר הנאה בו לא רק החפצים נאסרו. 

כותב  יש משמעות בכמה גמרות במסכתנו, וכן    וכך  שהחפצא הוא האדם,  היה אפשר לומר בפשטותאם כן,  

זו חידוש מסויים, שכן מצאנו במסכתנו הגדרת חפצא על    אלא   . במפורש  החזו"א שיש בהבנה  שיש להעיר 

מוחשי אלא הוא  הוא לא איבר ' אדםאך 'איסור פה לדיבור ורגלים להילוך וכו', אברים של האדם, כמו למשל 

דבר מסויים שעליו ניתן להצביע כחפצא, ולכן קשה קצת להגדיר   אין בהגדרתו כחפצא  מושג מופשט יותר,

 . אותו כחפצא

זאת באמרו שיש בנדר שני עניינים: א. איסור חילול הדיבור. הבנה  דוחה    ו( )שיעור טגרי"ז גוסטמאן בשיעוריו  ה

קדושה,   היא.  'קונם' ב.  הקדושה  שיש  מציאות  )הגרי"ז  הסיבה  בקונמות  מעילה  'מע   דין  דין  את  ילה  הבין 

שהרי    בקונמות' כפשוטו(. בנדר של הנאה מהאדם יש לכאורה את המימד הראשון אבל המימד השני לא קיים,

   אי אפשר להקדיש אדם. 

נדר  כיון  שלכאורה לא כ"כ קשור לפרשיית נדרים הרגילה,  חדש,    אמנם זה קשה, יוצא ש'מודר הנאה' הוא 

 להבין את משמעותו של נדר זה.  ת רואים שנדר חייב לחול על חפצא, וצריך שבכל המשניו

עד עכשיו הבנו שהתורה אסרה את ההנאה של האדם מחברו, או מנכסי חברו. אך ניתן להבין בצורה שונה,  

התורה לא אסרה דווקא את ההנאה של האדם מהחבר כשלעצמה, אלא במודר הנאה האדם מקבל על עצמו  

ביניהם,   הקשר  אסרה את  התורה  מהחבר,  כללית  הרחקה  קבלת חובת  של  תוצאה  רק  הוא  ההנאה  ואיסור 

 הריחוק הזה.

 
 אמנם נראה לקמן שקשה לקבל הבנה זו כיון שע"פ הבנה זו צריך לומר שהחפצא במודר הנאה הוא האדם.  6



אלא    והפלאה,  של מודר הנאה הוא לא בפרשייה של קונם   ולומר שהיסוד אפשר להפליג  אם הגדרה זו נכונה,

 . 8 7, שגם בה מצאנו שיש חובת 'ריחוק חברתי' מהמנודהבפרשייה של נידוי

מודר הנאה הוא הבדלה בין האנשים. . המהות של נדר ב "נמי נדר מקרי  דנדוי"זו הסיבה שהר"ן אומר  ייתכן ש

מודר הנאה הוא בעצם מנדה את   ייתכן שזו גם הסיבה שהרמב"ן כותב ב'משפט החרם' שנידוי הוי ממש כנדר. 

יש    וכמו כן נתנה אפשרות להגביל יחס לאנשים.   ע"י קונמות חברו, התורה נתנה אפשרות להגביל יחס לחפץ 

זה מגיע עד כדי איסור   מודר הנאה אסור בהמון דברים,  -מובן שני המושגים לא שווים כלל בדיניהםלהעיר שכ

 , בניגוד למנודה,לישון במיטה שישן בה המדיר כיון שנהנה מחום גופו. אבל מותר למשל לשבת בד' אמותיו

 . 9שהיסוד שלהם הוא אותו יסוד  ייתכן   אבל מ"מ

הנאה    מודר לכאורה במנודה יש להסתפק אם הוא דין דאורייתא או דין דרבנן, ושכן  , על הבנה זו אלא שקשה

  העלייה לרגל היאו"ק אומרת שהמנודה לא עולה לרגל אע"פ שהגמרא במנרחיב מעט:    . דאורייתא  דין   הוא

התוס' .  , ולכן מצוות עליה לרגל נדחית מפניולומד מכאן שמנודה הוא דאורייתא   יטב"א הר ודאורייתא,    מצווה

 סובר שהוי דרבנן ולגבי עלייה לרגל עשו חכמים חיזוק לדבריהם יותר משל תורה.  

)התשב"ץ   חילוק בסיסי שעשו הראשוניםנראה שגם לשיטת תוס' ניתן לומר את הסברה שאמרנו, וזאת על פי  

עצם    , אךהדינים שהמנדים צריכים להתנהג בהם הם דרבנן  עצם הנידוי. בין דיני המנודה עצמו לבין    ועוד(

 ., ועניינו הרחקת המנודה מן החברהדאורייתא הנידוי הוא

 

 ביאור הספק של ר"ע  -סיכום

 האם מנודה אני לך טומן בחובו משמעות לשונית של נדר.  -ר"ן

: ג' אפשרויות  -לנדר. והסברנו בארוכה את הצד שכןהאם מנודה אני לך הוא בעל קשר משמעותי    -ירושלמי

או שיש חילוק  נידוי הוא החלת חלות. ולפי זה אפשר לומר    -  וגם נדר הוא התנהגות. ב'  נידוי הוא התנהגות  -  א'

כל הנדר הזה שהוא נדר מיוחד )מודר הנאה(  - . ג' הוא החלת חלות ג"כבין נידוי כללי לנידוי פרטי, או שהנדר 

 האיסור בנדר. נובע בעצם מדיני המנודה. במנודה התורה אמרה שאפשר להתרחק וזו גם סיבת 

 
 וכ"כ סברה זו הרב משה ליכטנשטיין בקונטרס 'מאמר הפלאה' במאמר הראשון. 7
ייתכן שתהיה בכך נפק"מ בשאלה מדוע הגמרא אומרת   גדרה זו נפק"מ רבות בפרק 'אין בין המודר', ואכמ"ל.יש לה  8

שהמודר יכול להקריב קרבנות בשביל המדיר אם הוא כהן, על הצד שכהנים שלוחי דרחמנא. הר"ן כתב שהוי גרם הנאה 
 קות, וכאן הוא שמר על ההתרחקות. ומותר, ולפי דברינו ייתכן שמותר כיון שס"ס סיבת האיסור היא התרח

יש להעיר שאמנם חילוק יש בין מודר למנודה שבדר"כ במציאות האווירה האופפת את הנדר היא של קדושה והתעלות,   9
ואילו נידוי עניינו הוקעה וביזוי, אבל אפשר לומר שגם כאן מוצאים את רגשות הקדושה, הציבור מחליט 'להקדיש' את 

 המנודה לשמיים, כאות של נאמנות לה' ולתורתו.


