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  . נב�ד נדרי�

הא� נאסר מה שנתבשל עמו, האוסר על עצמו בשר בלשונות דלהל�
1
  ? כשיש בו נות� טע�� 

  

  " עליזהקונ� בשר "  "קונ� בשר עלי"  

יוסי' לר/יהודה' לר
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אסור  
3

  אסור  

מותר  לחכמי�
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אסור  
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  .דהרי יכול להשאל עליו, "באל� לא בטל' דבר שיש לו מתירי� שאפי" הוי בכלל �נדר 
כ מתי אמרינ� שבטל בששי� כשאי� בו בנות� טע�"א

6
?  

  

  במי� שאינו מינו   במי� במינו  

  בטל  אינו בטל לראשוני� ולפשטות הירושלמי

 בטל:דבר הנדור שאי� לו היתר עכשיו  אינו בטל  � "� לביאור הר"לרי
7

  
  אינו בטל:דבר שיש בו אופ� היתר כבר עכשיו

   

                                                           

1
 .תבשלו ע� הבשראו ביצי� שנ, כגו	 ברוטב ובקיפה 

2
 ."יוסי' ר" "יהודה' ר"	 גורס במשנתנו במקו� "הר 

3
  .ל שאסורי� ה�"דכיו	 שיש בה� טע� בשר ס 
4

 הרי אסר על עצמו דוקא את הבשר ולא את הרוטב ואת הקיפה �" קונ� בשר עלי"דכיו	 שאמר  
בשר לא אסר עליו וטע� ,  דדברי� אלו אינ� בשרומשו�. וכ	 לא ביצי� שנתבשלו עמו, שנתבשלו עמו

 .עצמובשר את האלא 

5
 ועתה, הרי שנחשב בשר זה עליו כבשר איסור שאוסר בנות	 טע�, " עליזהקונ� בשר "דכיו	 שאמר  
כ באסר עליו "משא. שנתבשל בקדרה ע� דברי� אחרי� ונת	 בה� טע� הרי שבלוע מה� דבר האסור לוכ

ודבר שאינו בשר רק , וצה לאכול בשר דוקאאנו מפרשי� כוונתו שאינו ר, בשר בסת� ולא בשר מסוי�
  .שיש בו טע� בשר הרי שאינו בשר ומותר

6
 � שא� יש בו בנות	 טע� אסור" בשר זה עלי"אמרה גבי האומר דאי�  ,הראשוני� מקשי� על משנתנו 

 ולמה ,באל� לא בטיל' שאפי �  הרי נדר הוי דבר שיש לו מתירי	 ,ומשמע שא� אי	 בו בנות	 טע� מותר
  .כשאינו נות	 טע�' כ יהיה בטל אפי"א
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יהודה סובר שאינו ' דר, יהודה הא� מי	 במינו בטל או אינו בטל'  דהנה נחלקו חכמי� ור,	"ומבאר הר 
ואילו חכמי� סוברי� שג� מי	 במינו ,  ורק שני דברי� שוני� יכולי� להתבטל�בטל כיו	 שהוא אותו מי	 

הרי שה� חשובי� שני מיני� שוני� וא� הרוב היתר , הוא דבר איסורכיו	 שאחד הוא דבר היתר והשני 
דלכאורה שניה� ה� מי	 , אינו חשוב כל כ� שני מיני�, והנה דבר שיש לו מתירי�. הוא מבטל את האיסור

ל שא� דבר "בזה י, אכ	 במי	 בשאינו מינו. לכ	 בזה ג� רבנ	 מודי� שהוי מי	 במינו ולא בטל, של היתר
מ "מ, והדי	 של שניה� הוא די	 של היתר,  דהג� שלחכמי� אזלינ	 בתר הדי	�י� כ	 יתבטל שיש לו מתיר

מצטר� ע� מה שהוא עתה עדיי	 אסור מה שה� שני מיני� , כיו	 שלדבר זה אי	 לו שו� היתר עכשיו
, אול� דבר שכבר עכשיו יש לו היתר באופ	 מסוי�, להיות כשני דברי� שוני� שמבטל הרוב את המיעוט

דסו� סו� לעני	 הדי	 ה� , שהוא מי	 במינו' בזה לחכמי� לא מהני אפי, רי שאינו נחשב כמי	 אחר לגמריה
ל דמצינו "לכ� י, דכיו	 שדבר שיש לו מתירי	 שאינו בטל הוא רק חומרא דרבנ	, 	"עוד כתב הר. מי	 אחד

 עכשיו אלא לרק אבל דבר שאי	 לו שו� היתר, שהחמירו דוקא בדבר שיש לו איזה היתר כבר עכשיו
  . בזה לא החמירו�לעתיד כמו בנדרי� 


