
 

 

  עירוב באוכל שאסר על עצמו בשבועה. א"ל ע

 עצמו את אכילת הכיכרעל הוא אוסר  � " זולא אוכל כיכר "שבועת אדם על כיכר לחם בלדעת רב הונא 

משנה כו . מפני שאנשים אחרים במבוי יכולים לשתותו, כפי שנזיר יכול לערב ביין האסור לו( אך יכול לערב בכיכר זו, בלבד

ליהנות לכן אינו יכול , מהכיכר הזו כל הנאהעת עצמו מהוא אוסר  �  "עלי )אסורה( כיכר זו"ובשבועתו , )ב"ע

  .הכיכר אותה על סמך בחצרלטלטל ו

 .)מערב בה" זו"הנודר ( סוברת כרב הונא רישאשה להמשכהה ומוכיחה מהקשר ברייתארישא של הגמרא מביאה 

של הברייתא מחוייבים להעמיד את  ")זו"שהסיפא עוסקת ב( הרישא והסיפא מעימות של :לאחר מכן מקשה הגמרא

 .א כשיטת רב הונא לא אפשריתהעמדת הבריית ולפיכך ,")עלי"ו, "זו"שהרישא עוסקת בנודר ( פן אחרבאו דבריה

שהעמדה זו קשה בהוכחה , את ההעמדה החדשה בברייתא לדחות ניתן :רב הונאהגמרא מתרצת לשיטת 

חסורי "באופן של ( זו הגמרא מתרצת קושייה. ")זו"בוודאי הכוונה ל" שבועה שלא אטעמנה"( של הברייתא מהמשך הרישא

 בברייתא מקום ההעמדה החדשהמכל  :לבסוף מקשה הגמרא. העמדה החדשהונשארת עם , )בברייתא" מחסרא

א "יעזר ואסמך דעתו על רבי אלו" נתלה באילן גבוה"תרצת הגמרא שרב הונא ולכן מ ?קשה לרב הונא

   .להקשות עליו מברייתא

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

 

רב הונא 

  בשם רב
  .אין מערבין לו בה � " ככר זו עלי". מערבין לו בה � " שבועה שלא אוכל ככר זו"

 - הנודר מן הככר 
  .מערבין לו בה

האם אין הכוונה 
, "עלי"בנודר האומר 

וקשה לרב הונא כיצד 
  ?בהמערבים 

רישא של כוונת ה
 "זו"אומר ברייתא בה
כדעת , ולכן מערבים בה(

וכן מוכח , )רב הונא
  .מהמשך הרישא

 הנודר מן הככר
מערבין  - ")זו"באומר (

בזמן ? אימתי. לו בה
שבועה שלא "שאמר 

  )ראת הכיכ(" אטעמנה

מוכח שהכוונה לנודר 
שאסר על עצמו , "זו"

את אכילת הכיכר 
  )ולא כל הנאותיה(לבד ב

ז לשיטת "עפ
הברייתא האומר 

אסור לערב  -" עלי"
ולא , )כדעת רב הונא(

  ?מוכח כך מהברייתא

או  "זו"באומר ( הנודר מן הככר

. מערבין לו בה -  )"עלי"
שבועה "שאמר בזמן ? אימתי

  ."שלא אטעמנה

אין מערבין  - " ככר זו הקדש"
לפי שאין מערבין , לו בה

איסור הינו  "הקדש(" בהקדשות

ואסור לכל אדם  .כל ההנאות

  .)י"רש. בעירוב ממילא גםבאכילה 

אך , "זו"יש התנא בסיפא הדג
משמע , לא אמר זאת ברישא

הכוונה  "הנודר מן הככר"ש
. ומערבים בכיכר,"עלי"ו" זו"ל

  ?וקשה לשיטת רב הונא

קושייה זו לרב הונא לא 
מכיוון שהברייתא , קשה
, "חסורי מחסרא"הינה 
באופן ה לומר שהנודר תוכוונ

 דינו - "עלי" וא" זו" שאמר
  ?ערביןשמ, "זו"כאומר 

 - ")זו"באומר ( הנודר מן הככר
ואפילו אמר . מערבין לו בה

שבועה " נעשה כאומר" עלי"
" זו"כאומר (" שלא אטעמנה

  ).כנראה בדין הראשון ,ומערבים

אין מערבין  - " ככר זו הקדש"
לפי שאין מערבין , לו בה

  .בהקדשות

האומר ש נמצינו למדים
" זו"דינו כאומר " עלי"

וקשה לרב , ומערבים בכיכר
  ?הונא

רב הונא סמך את דעתו על 
ומכיוון , דעת רבי אליעזר

תנא "שרבי אליעזר הוא 
א להקשות לרב "א" ופליג

  .הונא מהברייתא

 הברייתארישא . 1

  )לאור הקושיה(
 הברייתארישא . 2

  )לאור התירוץ( והמשכה
הברייתא בשלמותה  .3

  )לאור הקושיה(
 לאחר תיקונההברייתא  .4

  )לאור הקושיה(

" שבועה שלא אוכל ככר זו: "אומר רבי אליעזר
  .אין מערבין לו בה" ככר זו עלי", מערבין לו בה

  ברייתא

תלה הנדר במעשה ( באוכל עצמו אוסר אדם :הכלל זה

מהלחם  שאין זו הנאה( בה לו מערבין )ילההאכ, שעושה

וכן לא הוא עושה את . אלא מהטלטול שמתאפשר לו, עצמו

תלה הנדר בכיכר ( לאדם לו הנאסר אוכל .)י"רש. בהעירו

 ככר" :אומר אליעזר רבי .בה לו מערבין אין )עצמה
 אין "הקדש זו ככר" ,בה לו מערבין -" עלי זו

  בהקדשות לו מערבין שאין לפי ,בה לו מערבין

  ברייתא

בנודר , א"א על ר"קשה מדברי רמשתי הברייתות 
אלו שתי דיעות של  ?האם מערבים" עלי" באמירת

ורב הונא סבר כמו ( תנאים בדעתו של רבי אליעזר

  .)א"בדעתו של ר, של הברייתא הראשונההתנא 

: יכול רב הונא לומר
ייתא באופן שהעמדת הבר

 "זו"שהרישא עוסקת ב
קשה מפני שבכך  -" עלי"ו

אין קשר להמשך הברייתא 
שבועה שלא שאמר "

שממנה משמע , "עמנהאט
אם כך . בלבד" זו"שהכוונה ל
  !איננה נכונהההעמדה 


