
 

 

 

 

 

                                
 

 מהיכן רצו להוכיח שרבי עקיבא סובר שאדם מקנה דבר שלא בא לעולם? .1

 . 'לא בא לעולם'דבר שמוכח שמקנה וחל הנדר.  יותר עליו תעדיף שמאיפר.  :ע"לר, להפר צריךהבעל  אין -אסרה בנדר מעשה ידיה על בעלה  -משנה 

 ם הרי נמצאות בעולם. יין מעשי ידיה, והידייהעמידו את המשנה באופן שאסרה על בעלה את ידיה כהקדש לענ -ונדחה 

 

 ?'לעולם בא שלא דבר מקנה אדם' יםברוסשרבי עקיבא עד  רב מפי רבאצל שהתקבל  סדר הדבריםכיצד  .2

 ואע"פ שהקנה לו קודם שבא לעולם.  ,בו לחזור יכול אין לעולם משבאו, בו לחזור יכול לעולם באו שלא עד: לחברו דקל פירות המוכר - הונא רב .א

  [.אין מוציאין מידו ,שאינו מקנה דשלבל"ע  ומודה שאם הקדים הלוקח ואכל קודם שחזר בו המוכר. בו לחזור יכול לעולם משבאו אף: נ"ר]ל

 . קנה ,מעכשיו לך קנויה לכשאקחנה, לוקח שאני זו שדה לחברו האומר - רב .ב

כל ער"ש, פעם אחת אחר לבא, הפריש ר' ינאי מפירות ביתו על הפירות שעתיד פירות מביא לו  היהש אריס היה ינאי רביל - חייא רביו ינאי רבי .ג

 לעונג שבת. מותר להפריש על דשלבל"ע' מלמד שהימים כל יךקאל' ה את ליראה תלמד מען'ל -אמר לו טוב עשית  חייא רביהאריס להביא. ו

 . מעכשיו לך קנוי עצמך הרי לכשאקחך ול כתבכש שאסור להשתעבד בו, לשחררו מנת על עבד בלוקח מדובר - 'אדוניו אל עבד תסגיר לא' - רבי .ד

 . מקודשת: אומר אירמ' ר, מקודשת אינה - וכו', שאתגייר לאחר לי מקודשת את הרי: לאשה האומר - מאיר' ר .ה

, ויתלשו שליש לכשיביאוויהיו תרומה  ,מחוברים ערוגה פירות על תרומה וייה תלושיםה זו ערוגה פירות אמר אם' אפי - יעקב בן אליעזר' ר .ו

 . קיימין דבריו - ונתלשו שליש הביאוכש

 ת נדרים כדלעיל.פרה – עקיבא' ר .ז

 

  ?מה צדדי הספק .שמת בעלה, האם מותרת להתייבם על פיו ביבמהשמעיד  אחד עד נסתפקו .3

 אף כאן לא משקר. ו, משקר לא לאיגלויי דעבידא מילתאש משוםנאמן להתיר אשה  אחד עדש האם הטעם

 שהיא חוקרת היטב, וכאן כיון שיתכן שמחבבת את היבם לא תחקור היטב.  משום או שהטעם

 

  :לספק הנ"ל ]המקרה השני[ מהמשנה ששת רבהוכיח כיצד  .4

 .'ממזר והולד, תצא - הדברים חילוף לה אמרו כך ואחר, ונתייבמה ךבעל מת כ"ואח בנך מת לה אמרו'

 .הוא ממזר ספקאלא , ממזר אינו ב.וך על האחרונים, סמוך על הראשונים. סמל יתרא שא"כ מה א., ותרי תרישמדובר ב ואין לומר

 שהעדות בתחילה היתה של עד אחד ועדותו נדחית מפני השנים שהגיעו אח"כ. אבל אם אין הכחשה, נאמן. בהכרח אלא

 

 בעד אחד, שהרי שנינו שאפילו האשה עצמה נאמנת לומר מת בעלי ולהתייבם. מהו א"כ הספק?  אין להסתפקש יש אומרים .5

 או שמת הבעל בחיי בנו. ,שמת היבםלומר כגון  ,עד אחד נאמן להתיר יבמה לשוקהאם 

 , משקר לאאף כאן , משקר לא לאיגלויי דעבידא דמילתא וםנאמן להתיר אשה מש אחד עדהאם הטעם ש צדדי הספק:

 שהיא מדייקת, וכאן יתכן שלא תדייק כיון ששונאת את היבם. משום שהטעם או
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