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  .יא �ד נדרי�

  ?הנודר בלשונות דלהל� הא� חל הנדר

  

 יהודה' אליבא דר  מאיר' אליבא דר  

  הנדר חל  2לא חל הנדר  1 שאוכל ל��ַלטהור , ַלדכי, ַלכשר, ַלחולי�

 הנדר חל הנדר חל  3טמא פיגול נותר

 הנדר חל 4להנדר ח  כהיכל, כמזבח, כאשי�, כעצי�, כדירי�, כאימרא

  לא חל הנדר  הנדר חל  היכל, מזבח,  אשי�,עצי�, דירי�, אימרא

  

  ?באופני� דלהל� הא� חל הנדר" ירושלי�"המזכיר בנדרו 

  

  בדבר הקרב בירושלי�  כירושלי�  ירושלי�  

 חל הנדר  חל הנדר  לא אמר כלו� יהודה דמתניתי�' לר

 חל הנדר  לא אמר כלו�  לא אמר כלו�  יהודה דברייתא' לר

  

                                                           

דכל מקו� שהוא , פ"וה. בפתח' שאמר את כל הלשונות ע� אות ל, � במשנתנו"כ� גורס הר 1
' דכ� פירוש ל, "לא ההיתר"שאז משמע , בפתח' צרי� לומר ע� ל, מזכיר ש� שמשמעותו להיתר
  .אלא קרב�" ולי�לא ח"פירושו " ַלחולי�"ע� פתח לאפוקי ממה שאומר 

ַלדכי ואנחנו , ַלכשר, כ לשיטתו כשאומר ַלחולי�"וא, "מכלל לאו אתה שומע ה�"מ לית ליה "ר 2
ולומר " ה�"אי� מדייקי� מכלל זה את ה,  שהוא לשו� לאו�' שומעי� מדיבורו לא חולי� וכו

נדייק מזה דצרי� להוציא בפירוש קרב� ולא ש, שכאילו אמר בפירוש שיהיה קרב� מה שאוכל ממ�
 .שאמר לא חולי� שהכוונה קרב�

�" טמא פגול נותר" : כגו�,כל היכא שמזכיר ש� שהוא מורה איסור ושיי� בקדשי�, �"פירש הר 3 
 איכא ,ד" אמר להו בלמ� דאדרבה א, בתחלת�בפתחד " ובהני לא שייכא למ.הוי נדר ונאסר

� "ג דלא אמר בהו כ"אעסר נא" טמא פגול ונותר"ובלשונות אלו ד. למימר דלהיתרא קמכוי�
כיו� ששמו מורה ד, ")כירושלי�"שהצרי� (יהודה ' אפילו לרו, "כטמא"ולא צרי� לומר , הדמיו�

 .� נמי מתסר לכולי עלמא"אסור בלא כ
', ומשנתינו שהזכירה את כול� באות כ, כ חל"ג' שונות אלו בלי כמ ג� א� אמר כל ל"אכ� לפי ר 4

ל שדוקא פיגול נותר וטמא שהש� שלה� "וס. 'יהודה דמצרי� לומר כ' משו� דהיא אליבא דר
שה� ' וכו" אימרא ודירי�"אבל בלשונות אלו ד', אז מועיל בלי אות כ, הוא מחמת האיסור שלה�

חי אימרא "שלא נפרש , � פירוש אחר"ועוד פירש בר. 'כש� דבר ולא ש� איסור לכ� צרי� דוקא 
  .ש"ע" קאמר
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  :נדרי� ד� יא

  ?דלהל� הא� חל הנדרהנודר בלשונות 

  

 התנא דברייתאכשיטת מי  "שלא אוכל ל�" "שאוכל ל�"  

 חולי� החולי�  1מותר  מותר  מאיר' לר
 אסור מותר  יהודה' לר  כחולי�

  מאיר' כר

  ַלחולי� מותר )2אסור( לתנא דברייתא
  4אסור  מותר  מאיר' לר )'בגמ' א' תי(

  3כדעת עצמו

 

  ְלחולי� מותר )אסור( יתאלתנא דברי
 מותר אסור  מאיר' לר )רב אשי' תי(

  5מאיר' כר

  

                                                           

"  שלא אוכל ל��חולי� "ולכ� א� שמשמע מהלשו� , ל דלא אמרינ� מכלל ה� אתה שומע לאו"דס 1
בכל אופ� לא נאסר דלא אמרינ� מכלל ה� אתה , דמה שכ� יאכל ממנו יהיה לא חולי� אלא קרב�

 .שומע לאו
�דהרי כיו� שאומר ַלחולי� שאוכל ל� , � הקשה על גירסא זו"והר, רייתאכ� הגירסא לפנינו בב 2 

, הרי שאנחנו צריכי� לשמוע מכלל ה� לאו, ואנחנו מפרשי� לא חולי� אלא קרב� מה שאוכל ל�
' וע. וכתב שלכ� יש מי שאומר שלא גורסי� כ� כלל בברייתא. מאיר לא אומרי� כ�' ואליבא דר

� בכל "והארי� הר, והכוונה לחלות תודה) 'בלא ו(דגרסינ� לחלי� , ד"בש� הראבאחר � פירוש "בר
 .ה אימא סיפא"בד' ע בתוס"וע. הסוגיא לפרש את כל השקלא וטריא ג� לפי גירסא זו

ל ברישא דלא הוי " ולכ� ס� דלית ליה מכלל לאו אתה שומע הי�מ במה"התנא סובר כדעת ר', פי 3
לפיכ� לא אוכל  �לקרב� יהא "מ דהוי כאומר "ל לר"שסדהיינו במה " בקרב�" ופליג עליה  .נדר
לא חולי� "לא מפרשי� " ַלחולי� שאוכל ל�"ל שא� אמר "בזה התנא דברייתא חולק ולכ� ס, "ל�

  .אלא לא חל הנדר" ליהוי לפיכ� לא אוכל ל�
  הא לית'הקשת הגמו, "מאיר אוסר'  ר�לקרב� לא אוכל ל� " .)ד� יג(דמצאנו במשנה לקמ� ' פי 4

לפיכ� לא  �נעשה כאומר לקרב� יהא "ד רבי אבא ותיר�". מכלל לאו אתה שומע הי�"מ "לרליה 
הכא נמי הכי , )דהטע� שאני לא אוכל ל� משו� שעשיתי את מאכל� עלי כקרב�', פי" (אוכל ל�

 .לא חולי� ליהוי לפיכ� לא אוכל ל�: קאמר ליה
ואז משמע ְלחולי� , )בפתח' בשוא ולא ל' ו לדהיינ(רב אשי מתר� שהגירסא בברייתא היא ְלחולי�  5

ל דלא אמרינ� מכלל ה� אתה שומע לאו לכ� לא נאסר "מ ס"וכיו� שר, יהיה מה שלא אוכל ממ�
  .ג"בכה


