
 

 

 

 

 

 

 

האם לאחר שגירשה חלו , ךשאגרש לאחר לי התקדשי ובאחת היום לי התקדשי באחת לה ואמר, לאשה פרוטות שתי הנותן: הושעיא רב נסתפק .1

 הקידושין השניים?

וכשם שחוזרת  .שלבר פדא הסובר לגבי האומר שהנטיעות יקדשו עד שיקצצו, אם פדאן חוזרות וקדושות - רבין ור' יצחק ברבי רצו להוכיח

 קידושין.וחלה הקדושה אע"פ שאינו חוזר ומקדישן אף כאן חלים ה

 - אחרים פדאוםאבל , וקדושות חוזרות -בעצמו  פדאןמשום שר' יוחנן אמר שלבר פדא, דווקא אם  -תוך כדי דבריהם התעורר ר' ירמיה ודחה 

  , שכשמתגרשת יוצאת מיד לרשות עצמה.אחרים כפדאוהנחשבת  ואשהשאין בידו להקדיש נטיעות שביד אחרים, , וקדושות חוזרות אין

 

הם יורדי הים  יהיבשה. מ יושבי בכלל הים שיורדי, הים מיורדי אסור - היבשה מיושבי, היבשה ביושבי מותר - הים מיורדי הנודר: משנה .2

 המדוברים?

 . לפרש שדרכו במי אלא, ליפו מעכו שהולכין כאלו לאשנינו 'יורדי הים' 

  - איקא דרב בריה אחא ורב פפא רב -ונחלקו בגמרא על מה כוונת המשנה 

 שהנודר מיורדי ים אסור רק באלו שדרכן לפרש, אבל בהולכין מעכו ליפו מותר.  חד אמר לקולא

שהנודר מיורדי יבשה ים שנאסר אף ביורדי ים, לא רק בהולכין מעכו ליפו אלא אף במי שדרכו לפרש הואיל וסופו לעלות  חד אמר לחומרא

 ליבשה.

 

 מה ההוכחה שכך התכוון?. אותן רואה שהחמה למי אלא זה נתכוון שלא, בסומין אף אסור - 'החמה רואי'מ הנודר -משנה  .3

 מכך שלא אמר מן הרואין ובהכרח כוונתו לאפוקי דגים ועוברים שאין החמה רואה אותן.

 

 הטעם?מה  .אנשים אלא הראש שחורי נקראין שאין, ובקטנים בנשים ומותר, שיער לבן ובעלי בקרחין אסור ,'הראש שחורי'מ הנודר -משנה  .4

 מכך שלא אמר מבעלי שיער, משמע שכוונתו אף לקרחין. 

כיון שאנשים פעמים ראשם מגולה ופעמים ראשם מכוסה וניכרין בשחורת שיער ראשם, אבל  - אנשים משמע דווקא הראש' והטעם ש'שחורי

 נשים ראשם מכוסה תמיד, וקטנים ראשם גלוי תמיד.

 

 הנולדים? מה הדין אם נדר מן, בנולדים ]העתידים להיוולד[ מותר -]שכבר נולדו[  הילודים מן הנודר -משנה  .5

 ]ובא למעט דגים ועופות שמטילין ביצים ואינם נוצרים במעי אמן[. וולדילה שדרכו במי אלא זה נתכוון לאש ילודיםאף ב אסור -לחכמים 

 . בנולדים מותר הילודים מן נודרכשם שה, בילודים רותמ - מאיר' לר

 יאשיהו דוד לבית נולד בן הנה' :מדובר על אלו שכבר נולדו. ואילו בפסוק, 'מצרים בארץ לך הנולדים בניך שני' שבפסוק מאיר וביארו שיטת ר'

, שנולדים אדם בני לשון אחר הלך בנדרים, הכי ומשמע הכי משמעוכיון ש ,בא לא עדיין יאשיהו של זקנו מנשה לואפימדובר בזמן ש ,'שמו

 העתידים להיוולד.
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