
 

  ז נדרים כ
  הבנות שונות של המחלקות 

  רבא  רבה  
  מאבא  חוץ אסורין כולכם

  אותו לשון) (
  דכולהוןכולם מסכימים 

(מפרש   מותר  ואביו אסורין
  דבריו) 

תפוס לשון ראשון   – מחלוקת
  או בגמר דבריו אדם נתפס? 

  ואבא אסורין ופלוני פלוני
  (לשון אחר)  מותר

האם נדר שהותר   – מחלוקת
  מקצתו הותר כולו? 

כולם מסכימים שכולם  
נדר שהותר מקצתו   – מותרים

  הותר כולו 
  

יש נדר שמקצתו מותר ומקצתו אסור, כיצד?  איתיביה רבינא לרבא, רבי נתן אומר: : על רבא  3קושי 
  - והיו בה בנות שוח, ואמר: אילו הייתי יודע שבנות שוח בתוכה לא הייתי נודר    נדר מן הכלכלה

    הכלכלה אסורה, בנות שוח מותרות, עד שבא ר' עקיבא ולימד: נדר שהותר מקצתו הותר כולו;
מאי לאו דאמר: אילו הייתי יודע שבנות שוח בתוכה, הייתי אומר תאנים שחורות ולבנות אסורות  

  (לשון אחר)ר' עקיבא היא, ופליגי רבנן! בנות שוח מותרות, ו
לא, באומר: אילו הייתי יודע שבנות שוח בתוכה, הייתי אומר כל הכלכלה אסורה  :תירוץ

  ובנות שוח מותרות.  
  

    – נדר מחמשה בני אדם כאחד  מאן תנא להא דתנו רבנן:  שאלה:
  רבא  רבה  

הותר לאחד מהם   - רישא 
  הותרו כולן 

  נה לשונו כששי –  דברי הכל  לשונו כששינה  – רבי עקיבא

  -  " חוץ מאחד מהן " –סיפא 
  הוא מותר והן אסורין 

 - לא שינה לשונו  –  דברי הכל
  דבריו מפרש 

תפוס  – שינה לשונו לא  – רבנן
  לשון ראשון 

  
הרי אלו    - נדרי אונסין: הדירו חבירו שיאכל אצלו, וחלה הוא או שחלה בנו, או שעכבו נהר   משנה.

 נדרי אונסין.  
  

ההוא גברא דאתפיס זכוותא בבי דינא, ואמר: אי לא אתינא עד תלתין   :וסיקת רב הונא מעשה
  , אמר רב הונא: בטיל זכוותיה.  יומין ליבטלון הני זכוותאי, איתניס ולא אתא

ולנערה לא  אמר ליה רבא: אנוס הוא, ואנוס רחמנא פטריה, דכתיב:  :הונא קושי על רב

נדרי אונסין: הדירו חבירו שיאכל אצלו, וחלה הוא  ! וכי תימא קטלא שאני, והתנן, תעשה דבר
  .  הרי אלו נדרי אונסין  - או שחלה בנו, או שעיכבו נהר 

    :קושי על רבא
על רב   קושיית רבא  

  הונא
  עוד סוגיה בגיטיו  משנה בגיטין 

  - הקושי
השוואה 

בין 
  מקורות

  אנוס רחמנא פטריה 
שנאנסה  נערה  –

  ונדרי אונסים 

מעכשיו אם  ה"ז גיטיך  
לא באתי מכאן עד י"ב  

חדש, ומת בתוך י"ב  
  הרי זה גט   - חדש  

אי לא אתינא מכאן עד תלתין  
יומין ליהוי גיטא, אתא  

ופסקיה מעברא, אמר להו: חזו  
דאתאי, חזו דאתאי, ואמר  

  שמואל: לא שמיה מתייא 
צים תירו

במה   -
שונים 

  המקרים

לא רצה בקיום  
  התנאי באונס 

דאי הוה ידע דמית,  
מן לאלתר הוה גמר  

  ויהיב גיטא 
נאי  רצה בקיום הת-

  גם באונס 

דלמא אונסא דמיגליא שאני, 
היה  – לי אונסיה ומעברא מיג

  לו להזכיר את זה בתנאו 

  
  ולרב הונא, מכדי אסמכתא היא, ואסמכתא לא קניא!   :עוד קושי על רב הונא

  שאני הכא, דמיתפסן זכותן.   :תירוץ
מי שפרע מקצת חובו,  והיכא דמיתפסין לאו אסמכתא היא? והתנן:  :קושי על התירוץ

והשליש את שטרו ואמר אם אין אני נותן לו מכאן עד ל' יום תן לו שטרו, הגיע זמן ולא  
רב נחמן אמר רבה בר אבוה  ואמר  : לא יתן;נתן, רבי יוסי אומר: יתן, ור' יהודה אומר 

  אמר רב: אין הלכה כר' יוסי, דאמר אסמכתא קניא!  
  קניא תפס ואומרים שאסתמכתא לא הוא 

  שאני הכא, דאמר לבטלן זכותיה.   :תירוץ
  

והלכתא: אסמכתא קניא; והוא דלא אניס, והוא דקנו מיניה   מתכתא:פסיקת הלכה בעניין אס
 בב"ד חשוב.  


