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  .כו �ד נדרי�

  , )כולכ� אסורי��( "הרי ה� עליכ� קרב�"ואמר , ראה אות� אוכלי� מהתאני� שלו
  ?לרבאמה הדי� ,  ואמר את הלשונות דלהל�ונמצאו אביו ואחיו עמה�

  

  , אילו הייתי יודע שאבא ביניכ�"  
 "הייתי אומר כולכ� אסורי� חו� מאבא

 הייתי  ,אילו הייתי יודע שאבא ביניכ�"
 "ותרמוני ופלוני אסורי� ואבא אומר פל

מאיר'  כר� השאר אסורי� לבית שמאי
1

כול� מותרי�  
2

  

יוסי'  כר�כול� מותרי�   לבית הלל
3

  כול� מותרי�  

  

  ?אליבא דרבהבמשנה עקיבא ' רברי דאת כיצד ביאר רב פפא 

  

  הדי�  אמר,כשנודע שאביו ש�  אמר בתחילה  

רישא
4

 לזה ולזהשאיני נהנה  שאיני נהנה לכולכ� 
5

 כול� מותרי��הותר אחד   
6

א 
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י
ר

 
 

  שאיני נהנה לכולכ� שאיני נהנה לזה ולזה מציעתא
חו� מאבא
7

  
   �הותר הראשו� 
כול� מותרי�
8

  

  שאיני נהנה לכולכ�[ ]שאיני נהנה לכולכ�[
]חו� מאבא

10
  

  
סיפא
9

  

]זה ולזהשאיני נהנה ל[ ]שאיני נהנה לזה ולזה[
11
 

   �הותר האחרו� 
  האחרו� מותר 
  וכול� אסורי�

                                                           

1
לת דבריו אמר יובתח, מאיר דתפוס לשו� ראשו�' ל כר"ש ס"וב, לשונו הראשו�את לרבא מחלוקת� היא במעמיד  
אנחנו הולכי� אחר תחילת דבריו בזה , ורק מוסי� פירוש" כולכ� אסורי�"וג� עכשיו אומר " כולכ� אסורי�"

 .ע"אליבא דר' ש אפי"ומתקיימי� דברי ב, הותר מקצתו כללנדר שולכ� אי� כא� , שה� העיקר

2
, )בד� הקוד�מבואר כ(טעות בלשו� לגבי האחרי� ) ב, טעות גמור לגבי אביו) א: דכיו� דאיכא תרתי לטיבותא 

  ."נדר שהותר מקצתו הותר כולו"ש מודי� ד"בזה ג� ב
3

' דמשמע אפי" כולכ� אסורי�"שבתחילה אמר , וסיו� דברו סותר לדבריו הראשוני�, דאזלינ� בתר סיו� דברו 
  ."נדר שהותר מקצתו הותר כולו"ולכ� יש כא� , "באאחו� מ"ועתה אומר בסיו� דבריו , אבא

4
 שאיני נהנה לא ,)מציעתא(רישא .  הותר אחד מה� הותרו כול�� קונ� שאיני נהנה לכולכ�, ישאר :לשו� המשנה 

  . הותר האחרו� האחרו� מותר וכול� אסורי�,)חסר המקרה(סיפא .  הותרו כול�� הותר הראשו� �  לזה ולזה
5

הייתי יודע הייתי משנה אמר אילו , ושוב נודע לו שאביו ביניה�" קונ� שאיני נהנה לכולכ�" בתחילה אמר ,'פי 
כדי שלא ישמע שג� ,  דהיינו שהיה משנה מכלל לפרט לכבוד אביו�" שאיני נהנה לזה ולזה"מכלל לפרט ואומר 

 .הוא בכלל

6
  .הותרו כול�, כיו� שבירר שלא היה בכלל הנדר, והיינו כגו� שהותר אביו 
7

ועשה כ� משו� כבוד אביו שנודע לו , ללולסו� אמר כ" לזה ולזה"שתחילה אמר פרט , דג� כא� מיירי במשנה 
 ולא ,כשאביו ביניה�" כולכ�שאיני נהנה ל"דוקא  לומר  דיש אנשי� שמקפידי�,�"ומבאר הר. שהוא אחד מה�

 שמי ששומע שהוא , מאחר הרבה לבאר שלא יפרוט את אביו"לזה ולזה" לפי שמי שאומר ,"לזה ולזה"לומר 
 ולפיכ� הוא בוחר לכבוד אביו שידיר ,כ" אפשר שיהא סבור שלבסו� יזכיר את אביו ג"לזה ולזה"מתחיל ואומר 

  .האחרי� בלשו� כולכ� כדי שיבאר לאלתר שאי� אביו נכלל
8

מקשה מה החילוק בי� לשו� הראשו� לאחרו� שהוזכר ' ולקמ� הגמ, ג� כא� מיירי באותו אופ� שהותר אביו 
 .ובמציעתא הדי� שהותרו כול� ובסיפא רק האבא מותר, "ר אחד מה�הות"בשניה� היה צרי� לומר ד, במשנה זו

9
  ." האחרו� מותר וכול� אסורי�� הותר האחרו� "אלא רק כתוב את הדי� , במשנה' המקרה דהסיפא לא כתוב בפי 
10

, ע מודה"ובדי� זה אליבא דרבה ג� ר, "חו� מאביו"ומיירי במעמיד את דיבורו הראשו� אלא שמוסי� לפרש  
דאי� כא� נדר , "האחרו� מותר וכול� אסורי�" – דהיינו אביו �  "הותר האחרו�"שסיימה הברייתא ואמרה וזהו 

 הרי אבל לגבי האחרי�, לא רק שהוצר� לבאר לגבי אביוא, יותוכיו� שאי� כא� שני טע, שהותר מקצתו הותר כולו
ע בכל עני� "א סובר שאליבא דרדהא הו,  להעמיד כ�אכ� אליבא דרבא אי אפשר. [המשי� לידור באותו לשו�

  ].אמרינ� נדר שהותר מקצתו הותר כולו
11

או שהעמיד את דבריו ואמר " כולכ�"או שהעמיד את דבריו ואמר , � שהסיפא תתכ� בשני מקרי�"כ� ביאר הר 
 .בשניה� הוא אותו די�, "חו� מאבא"והוסי� באחרונה " לזה ולזה"
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  :נדרי� ד� כו

  ?אעקיבא אליבא דרב'  דרשצריכה להיות המשנהכיצד ביאר רב פפא 

  

  הדי�  אמר, כשנודע שאביו ש�  אמר בתחילה  

 כול� מותרי��הותר אחד  שאיני נהנה לכולכ� חו� מאבא שאיני נהנה לכולכ� רישא
1

  

סיפא
2

שאיני נהנה לזה ולזה שאיני נהנה לכולכ� 
3

  כול� מותרי��הותר הראשו�   

  

  ?עקיבא אליבא דרבה ורבא' למסקנא את המשנה דר' כיצד מעמידה הגמ

  

  הדי� אמר, כשנודע שאביו ש�  אמר בתחילה  

  שאיני נהנה לכולכ� שאיני נהנה לכולכ�  לרבה
   חו� מאבא
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  שאיני נהנה לכולכ� שאיני נהנה לכולכ�  לרבא

   �הותר אחד 
כול� מותרי�
4

  

 ותלא� זה בזה�ני נהנה לזה ולזה שאי מציעתא
5

א  כול� מותרי��הותר הראשו�   
פ

י
ס

 
 

   �הותר האחרו�    ותלא� זה בזה�שאיני נהנה לזה ולזה   סיפא
 האחרו� מותר וכול� אסורי�

  

, "קונ� בצל שאני טע� שהבצל רע ללב"ג שאמר "מ שהתיר נדר לגמרי בכה"ל לר"כשיטת מי ס
  ? כדלהל�ואמר" והלא כופרי יפה ללב"ואמרו לו 

  

  בדחיה,"אסור וכופרי מותרבצל פלוני "  בשאלה,"כל הבצלי� אסורי� וכופרי מותר"  

 כרבנ��כבית שמאי  לרבא
6

ע ובי� כרבנ�"בי� כר  
7

  

כא� אחד לרבה
8

עקיבא' כר  
9

  
  

                                                           

1
  .ע נדר שהותר מקצתו הותר כולו"רל לרבא דא� במעמיד דבריו אמר "ומטע� דס 
2

ואת הסיפא דסיפא לא מזכיר רב . [בש� סיפא) דהיינו המציעתא(קוראת למה שקראה לעיל רישא ' עתה הגמ 
 ].אכ� ג� ממנה אפשר להקשות כמבואר בהערה הבאה, פפא בקושיתו

3
 דא� מיירי במקרה ועל זה מקשה רב פפא. כ מה באה הסיפא לחדש"דאל, על כרח� מיירי במקרה הזה', פי 

ל שכיו� דאיכא תרתי שג� מוציא את אביו וג� יש טעות בעיקר לשו� הנדר ג� רבנ� "הרי אליבא דרבא ס, דמשנה
 � ' וכו" ע"כיצד אמר ר"ואי� אפשר למשנה לומר על בבא זו . מודי� בזה שאמרינ� נדר שהותר מקצתו הותר כולו

להקשות  ה שיכל רב פפא"� דה"והוסי� הר. ל"� מודי� בזה וכנהרי ג� רבנ, ע"דהיינו שדי� זה הוא רק אליבא דר
, מעמיד שרי'  הא אמרת דאפי,ע" והיכי משכחת לה לר,"האחרו� מותר וכול� אסורי�"דקתני ] דסיפא[מסיפא 

  .עד סיפאלהקשות  קשיא ליה לא נטר ליה א אלא דכיו� דמציעת.כ אי� שו� מקרה שלא יהיו כול� מותרי�"וא
4

ולכ� הרישא מיירי דוקא , )דבמעמיד הוא מודה לרבנ�(ע דוקא במשנה "לרבה חידוש ר, שיטתוכל אחד כפי  
דא� מיירי במשנה לא שיי� לומר , ולרבא להיפ� הרישא מיירי דוקא במעמיד רק מוסי� לפרש חו� מאבא. במשנה

  .דהא ג� רבנ� מודי� בזה" ע"כיצד אמר ר"
5

" פלוני כפלוני"אלא מיירי שתלה את הנדר אחד בשני ואמר " ר כולונדר שהותר מקצתו הות"ודי� זה אינו שיי� ל 
  .רק הוא מותרוא� הותר האחרו� ,  דכול� תלוי� בו� דא� הותר הראשו� הותרו כול� , ולכ� יש חילוק מי הותר

6
מ "כ מסתמא ג� ר"א, ש"ל לב"והעמדנו לעיל לדעת רבא שכ� ס, מ סובר תפוס לשו� ראשו�"דכיו� שמצינו שר 

  .כ קשה למה כא� התיר לגמרי"וא,  כמות� דלא אמרינ� נדר שהותר מקצתו הותר כולוסובר
7

  .ע ובי� לרבנ� הדי� הוא שנדר שהותר מקצתו הותר כולו"בי� לר, דכיו� שמיירי במשנה 
8

ע לא אמרינ� נדר "ל שלכו" ס� כמו המקרה כא� גבי הבצלי� �אבל במעמיד , רבה העמיד את המחלוקת במשנה 
  .מ"כ קשה אי� התיר כא� ר"וא, צתו הותר כולושהותר מק

9
  .מ"ל לר"וכ� ס, ע נדר שהותר מקצתו הותר כולו"ל דבמשנה אמרינ� אליבא דר"ס 


