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  .מה �ד נדרי�

  ?בפני כמה הוי הפקר, המפקיר

  

  מפקיר בפני שלשה  מפקיר בפני אחד או שני�  

לא הוי הפקר אלא כמתנה  יוסי'  וכסברת ר�יוחנ� ' לר
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הוי הפקר  
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  הוי הפקר  הוי הפקר  וכסברת רבנ��ל "יהושע ב' לר

  

  :נדרי� ד� מה

  ].�"ר [?כיצד אנחנו פוסקי� להלכה במחלוקות דלהל�

  

 תפי� שנדרו השו  
  הנאה זה מזה 

 הא� ויתור 

  אסור במודר הנאה
  הא� יש ברירה

   בדאורייתא

לרבינו ת�
3

  ד אי� ברירה"כמ  כרבנ� דויתור מותר במודר הנאה  

ד יש ברירה"כמ  לרבינו יצחק
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 �"� והר"הרמב

  י "כראב
  דמותרי� 

  להכנס
  אליעזר דויתור ' כר

ד אי� ברירה"כמ  אסור במודר הנאה
5

 
  

                                                           

1
וכמו , דעתו לתת אותה מתנה לאחד מה�כ "או,  דהרי באחד או בשני� אי קול� ע"אינו הפקר לכו', יפ 
 .ולא מהני מתורת הפקר, כ� כא,  עד שיגיע לרשות המקבל�מתנה לא יוצא מרשות נות בש

2
א יוסי מודה דהוי הפקר גמור ויוצ' בזה ג� ר, יש קול להפקרו'  דבג�דכיו שהפקירו בשביל כול�  

,  שפטור ממעשר�" המפקיר את כרמו ולשחר עמד ובצרו"ובזה מיירי ג� ה� מתניתא גבי .  מידומרשות
 ).ת פטור מ המעשר"ומה(יוסי מודה דהוי הפקר גמור ' דכיו שהיה ההפקר בפני שלשה בזה ג� ר

3
נאה זה י דמשנתנו הא� השותפי שנדרו ה"העמידו את מחלוקת רבנ וראב:) ד� נא(ק "בב' הנה בגמ 

ל דבדאורייתא "והנה בעלמא קי. מזה מותרי להכנס לחצר או לא במחלוקת א� יש ברירה או אי ברירה
ל שמותרי "י שס"דיד פסקינא כראב' אכ בגמ, כ לפסוק הלכה כרבנ דאסרי"והיה צרי� א, אי ברירה

לא הוא י " כראבפסקינדהא ד, ת"ולכ תיר� ר.  ומשו� שכל אחד נכנס לתו� שלו�השותפי להכנס 
ל דאי ברירה אול� ויתור מותר במודר הנאה וכיו "ואנחנו ס, סובר דיש ברירהבאמת דהוא , מטעמיה

ז יצא שא� אסר בפירוש על "ולפ. (שכא הוא רק דריסת הרגל שדר� אנשי� לוותר על זה לכ מותר
 ).נ דאסורי�"דריסת הרגל אה

4
אבל , היינו רק לעני זה שיש ברירה בדרבנ, אושעיא דאמר שבדרבנ יש ברירה' שפסקנו בעלמא כרומה  

 .ל שיש ברירה ג� בדאורייתא"י דס"לא באנו לאפוקי מה שפסקנו בשמעתי כראב

5
דכא , דלא דמי ה� ברירה דהכא לדעלמא ביאר "דהרמב,  בביאור הדבר" והר"אכ נחלקו הרמב 

חצר שאי בה די חלוקה  אאלא הטע� שכיו שהי,  ברירה שמתברר למפרע שלא נאסרההיתר אינו מכח
מחצרו ואי א� נאמר שחל הנדר נמצא שזה מוציא אותו ,  בהשותפיוה� הוא וכל חד משתמש בכולה 

 דאמרינ בפרק "יש ברירה" ו"אי ברירה"מאי לישנא כ "א, "והקשה הר. חברואד� אוסר נכסי חברו על 
ולכ פירש . שמשעה ראשונה כל החצר קנוי לכל אחד מה�ברירה כיו שיי� לל אי " דלהנ,עמ�בטהפרה 

 אנו ולכ ,  כל אחד מה�ה באי זה יו� ובאיזו שעה ישתמש ב אי אנו יודעי דכא בשעה שקנו אותה"הר
ה אחד מה� בה הוברר הדבר למפרע שמשעה ראשונה קנה אותה כולה לשעשכשמשתמש צריכי לברירה 

 כ ול,שאי ראוי שיחול דבר על הספקהוא משו�  � בעלמא אי ברירהדהא ד, אלא שכא הוא עדי�, זו
לפי שיש ספק משעה ראשונה בעיקר  �האומר לסופר כתוב גט לאשתי ולאיזה מה שארצה אגרש פסול 

 משעה  לפי שא�,מיעוטו לאחר מכרק דבר מתברר משעה ראשונה והקרו יעכא  אבל ,הגט לש� מי חל
 שעתיד כל אחד לזכות  דאנו יודעי�� ראשונה אי אנו מסופקי שלא יזכה כל אחד מה� בכל גו� חצר זה

לתו ומה שהוא יבכל גו� חצר זה ושיזכה בו כל שעה שירצה הלכ� כיו שעקרו של דבר מתברר מתח
 פה של חצרלה אינו אלא מיעוטא דהיינו הזמ שרצה לזכות בגוימתברר לאחר מכ שלא נתבררה מתח

 .וזכה בה כל כהאי גוונא יש ברירה


