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  .ד �ד נדרי�

  ?מה דינו,  ואכל ענב� ושתה ייהנודר והוא בבית הקברות

  

  אליבא דריש לקיש  יוחנ' אליבא דר  

   דצרי� לקבל שוב�לא לוקה    דחלה עליו נזירות מיד�לוקה   'לסתמא דגמ

 א� שאי� צרי� לקבל שוב�לא לוקה    דחלה עליו נזירות מיד�לוקה   למר בר רב אשי
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  :נדרי� ד� ד

  ?)א"לפי ההו(ד מסביר שמואל את המשנה ואת הברייתות כיצ

  

  שאני אוכל ל�  'מודרני ממ� וכו  

מיירי באופ� אחד שאמר את שני הלשונות  "אסור"משנתנו דתני חד 
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שניה� אסורי� "אסור"בבריתות דתני פעמיי� 
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  הוא אסור וחברו מותר  

  

                                                           

1
חו� לבית אול� כשיוצא , ו לאל דמחלוקת� רק לעני� מלקות הא� חלה עליו הנזירות א"ס 

 .ל מודה שחלה עליו הנזירות מיד ואי� צרי� לקבל אותה שוב"ג� ר �הקברות 
2

 � מודרני ממ� " באופ� שאמר ,רק פע� אחת" אסור"שמואל מעמיד את משנתנו שהזכירה ', פי 
 היות שהמשנה מדברת באופ� שהוא אסור להנות מחברו אבל חברו מותר להנות, "שאני אוכל ל�

דהיינו שרק אני לא " שאני אוכל ל�" באופ� �" מודרני ממ�"והוא מפרש את דברי עצמו , ממנו
דעל כרח� המשנה שלנו מדברת באופ� זה שרק הוא . אבל אתה רשאי להנות ממני, נהנה ממ�

 משמע שהיא מדברת על מקרה � "אסור"דהרי המשנה נקטה פע� אחת , נאסר ולא ג� חברו נאסר
מודרני "כ אי� יתכ� שבלשו� "א, כמו הברייתות, דא� נאמר שהיא מדברת על שני מקרי�(אחד 
ותכלול המשנה את שני הדיני� , רק הוא אסור" שאני אוכל ל�"ובלשו� , שניה� אסורי�" ממ�

 .)בדי� אחד ותאמר על שניה� אסור בסתמא בלי לפרש
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מודרני "באומר )  א:י מקרי�באמת מדברות בשנ" אסור"הברייתות שהזכירו פעמיי� ', פי 
היות " מודר אני ונכסי ממ� ומנכסי�"דכ� משמע ,  שאז הדי� הוא ששניה� אסורי��" הימ�

משמעו לכלול אות� ואת  �" הימ�"וכ� לשו� ,  משמעו לכלול את עצמו ואת נכסי�" מודרני"שלשו� 
וג� אני , � ומנכסי�כלומר אני מדיר את עצמי שלא להנות ממ, והרי יש כא� שני נדרי�, נכסי�

הרי , דא� לא בא לעני� זה למה הזכיר את נכסי עצמו, מדיר אות� שלא תהנה ממני ומנכסי
אלא על כרח� הכוונה היתה לאסור את חברו להנות , הנכסי� שלו אינ� יכולי� להנות מחברו

אבל ,  שכוונתו לאסור את עצמו מהנאת חברו ונכסיו�" שאני אוכל ל�"באומר )  ב.מהנכסי� שלו
 .לא אוסר את חברו עליו


