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  :כה �ד נדרי�

  ?ופתחו לו בכבוד שבתות וימי� טובי� מה הדי, אסר על עצמו בשר ויי שנה אחת

  

 כ שאר ימות השנה"הא� הותרו ג הא� הותרו שבתות וימי� טובי�  

  לא הותרו  הותרו לבראשונה היו אומרי�

 נדר שהותר קצתו הותר כולו, הותרו  הותרו עקיבא' אחר שלימד ר

  

  , )כולכ� אסורי��( "הרי ה� עליכ� קרב"ואמר , התאני� שלוראה אות� אוכלי� מ
  ? ואמר את הלשונות דלהלונמצאו אביו ואחיו עמה�

  

  , אילו הייתי יודע שאבא ביניכ�"  
"הייתי אומר כולכ� אסורי חו� מאבא
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   ,אילו הייתי יודע שאבא ביניכ�"
"ותרמהייתי אומר פלוני ופלוני אסורי ואבא 
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ורי� ואביו מותרכול� אס לרבה
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   השאר אסורי�: ורבנלבית שמאי  
 מותרי�כול� :עקיבא'  ורלבית הלל
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 לרבא
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   השאר אסורי�:לבית שמאי
   מותרי�כול� :לבית הלל

   מותרי�כול�

  

                                                           

1
  .ואופ� זה נקרא שהוא מעמיד את דבריו הראשוני� אלא שהוא מוסי� לפרש אות� יותר 
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ועכשיו משנה " כולכ� אסורי�"שמתחילה אמר בלשו� , ו�באופ� זה הוא משנה את דיבורו הראש 
פלוני ופלוני אסורי� ואבא "רגע אחד שג� אביו בכלל ואומר ' את לשונו כדי שלא ישמע אפי

  ".מותר
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 שכיו� שבשעת הנדר אמר כולכ� אסורי� ,והטע�, ולא נקרא נדר שהותר מקצתו הותר כולו 
פ " אע– כ מעמיד דבריו הראשוני� לגבי האחרי� באותו הלשו� ממש שאמר בתחילה"ועכשיו ג

 לפי שאביו לא נכנס מעול� במשמעות , אי� זה נדר שהותר מקצתוה"שמוציא אביו מ� הכלל אפ
 .להי שאמר בתחאסורי� כמוהנדר ולגבי האחרי� הרי הוא אומר כולכ� 
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כלומר שבלשו� הראשו� אמר , טעות גמור לגבי אביו) א, � שיש כא� תרתי לטיבותא"וביאר הר 
. ועתה הוא מפרש שיש כא� טעות לגבי אביו, דיש משמעות ג� לכלול את אביו" כולכ� אסורי�"
ועכשיו הוא משנה את הלשו� " כולכ� אסורי�"שבתילה אמר בלשו� , טעות לגבי האחרי�) ב

  .ולכ� בזה הדי� שנדר שהותר מקצתו הותר כולו', וכו" פלוני אסורי�פלוני ו"לומר 
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 .יתבאר בעמוד הבא 


