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  .כז �ד נדרי�

  ?כדלהל�' וכו" בני אד� כאחד' נדר מה"כיצד מעמידי� את הברייתא ד

  

  חו� מאחד מה� הוא מותר וה� אסורי�: סיפא  הותר לאחד מה� הותרו כול�: רישא  

לרבה
1

 דבריו במשנה�עקיבא ' כר 
2

 דבריו במעמיד�דברי הכל   
3

  

   דבריו במעמיד�כרבנ�    דבריו במשנה�דברי הכל  לרבא

  

  ].�"ר [?יצד הפסק הלכהכ

  

  כשנשאל על אחד המודרי�  כשנודע שאביו היה ש�  

 כרבה�לא הותר כל הנדר   במעמיד
4

   לא הותר כל הנדר:�"� והרמב"לר  
 הותר כל הנדר:ד"לאיכא מ

5
  

   �הותר כל הנדר   במשנה  י חרטה"הותר ע  י פתח"הותר ע
עקיבא ובית הלל' כר

6
דרהותר כל הנ  

7
  כולו לא הותר: �"לרמב  

   הותר כולו:'לתוס

  

  :נדרי� ד� כז

  ?ולא בא מה הדי�, יו� יבטלו זכיותיו' שא� לא יבוא עד לד ואמר "שהתפיס זכיותיו בבמי 

  

  נאנסכשלא   כשנאנס  

הפסיד   דהיה לו להתנות�הפסיד   לרב הונא
8

  

  הפסיד   אונס רחמנא פטריה�לא הפסיד   לרבא
  

                                                           

1
נדר שהותר "ע אמרינ� "לר) כמבואר בהערה הבאה(דבריו ה ל שבמשנ"דרבה ס, כמבואר בסוגיות לעיל 

ע "דבמשנה לשונו לכו, ולרבא הוא להיפ�. ע אסור"לכו, ויובמעמיד דבר, ולרבנ� אסור" מקצתו הותר כולו
  .ע מותר ולרבנ� אסור"ובמעמיד דברו לר, מותר

2
דיש כא� שני , "י מותרופלונ, פלוני ופלוני אסורי�"ושוב אמר " כולכ� אסורי�"שבתחילה אמר ', פי 

 .שהתיר את פלוני) ב, ששינה את לשונו ג� לגבי אלה שהמשי� לאוסר�) א, שינויי�

3
ושוב אמר " כולכ� אסורי�"כגו� שאמר תחילה , ורבה לשיטתו שהיכא שמעמיד את לשונו הראשו� 
בזה רק אותו פלוני הותר ולא , שרק הוסי� לבאר שפלוני אינו בכלל הנדר, "כולכ� אסורי� חו� מפלוני"

 ."נדר שהותר מקצתו הותר כולו"ע לא אמרינ� במעמיד "דלכו, כול�

4
ע מודה שלא אמרינ� נדר "ל שבמעמיד ג� ר"ורבה ס, רבה ורבא לחומרא כרבהדיש לנו ללכת במחלוקת  

 .ולכ� רק אביו מותר וכול� אסורי�, שהותר מקצתו הותר כולו

5
אי� כא� נדר שהותר מקצתו לפי שאביו לא היה , ל שדוקא גבי א� היה אביו ביניה� והוא מעמיד"ס 

 .י שאלה הותרו כול�"כיו� שהותר אחד מה� ע, ה�אבל בשכול� בכלל ונשאל על אחד מ, לעול� בכלל הנדר

6
 ".נדר שהותר מקצתו הותר כולו"ע אמרינ� "דגבי מעמיד ג� רבה מודה שאליבא דר', פי 

7
אבל בהיתר , ודוקא בהתרת חכ� שחכ� עוקר הנדר מעיקרו אמרינ� נדר שהותר מקצתו הותרו כולו 

ל "וכ� בהפרת הבעל דקי,  מותר וכול� אסורי�חד מה� הואאו בחר� ונידוי שהתיר א, שהוא מכא� ולהבא
  .דבעל מיגז גיז

8
� דכיו� דמחילה היא לית בה "והטע� פירש הרמב, יהודה'  אליבא דרולא חשיב אסמכתא דלא קניא 

דכיו� שאומר שא� לא יבוא לאותו זמ� ראיותיו , � מפרשי�"י והר"והרש. אסמכתא דמיד זוכה בה חברו
 .ד חשוב"אכ� בעינ� שיקנו ממנו בב. "ד כמאה עדי�"הודאת בע" מהני מדי� ,שראיות שקרדהיינו , בטלות


