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נדרים – ע"ב
.1

נסתפקו :גירושין ,כשתיקה דמיא או כהקמה דמיא שמראה שמרוצה כיון שיודע שלא יוכל להפר אחר הגירושין ,למאי נפק"מ ומנין רצו להוכיח?
ארוסה שנדרה ושמע בעלה וגרשה והחזירה בו ביום .אם כשתיקה כיון שלא עבר יום שומעו מפר עם האב ,אם כהקמה לא יוכל להפר.
א.

שנינו בברייתא את האופנים שבהם כשמת הבעל נתרוקנה רשות לאב :שלא שמע הבעל ,או שמע והפר ,או שמע ושתק ומת בו ביום ,ומכך
שלא שנינו גם שמע וגירש משמע שגירושין כהקמה.
ונדחה :שבסיפא שנינו את האופנים שבם לא נתרוקנה :אם שמע וקיים ,או שמע ושתק ומת ביום שלאחריו שכבר נתקיים הנדר ,וגם שם לא
מנו את 'שמע וגירש'  -א"כ אי אפשר להוכיח מברייתא זו.

ב.

במשנה' :נדרה והיא ארוסה ונתגרשה ונתארסה בו ביום אפילו למאה  -אביה ובעלה האחרון מפירין נדריה' משמע שגירושין כשתיקה ,שאם
היו כהקמה ,כיצד יכול ארוס אחרון להפר נדרים שהקים ארוס ראשון.

ג.

ונדחה :מדובר שלא שמע ארוס ראשון את הנדר ,והטעם שנקטו 'בו ביום' כיון שמדובר ששמע האב ורק בו ביום הוא יכול להפר.

ד.

שנינו להלן :נדרה בו ביום ,גירשה והחזירה בו ביום  -אין יכול להפר .מוכח שגירושין כהקמה.
ונדחה :מדובר בנשואה והטעם שאינו מפר כיון שאין הבעל מיפר בקודמין.

.2

משנה  -כיצד דרך תלמידי חכמים?
קודם שבתו יוצאה מאצלו[ ,שתינשא] אומר לה כל נדרים שנדרת בתוך ביתי הרי הן מופרין.
וכן הארוס  -קודם שתכנס לרשותו ,אומר לה 'כל נדרים שנדרת עד שלא תכנסי לרשותי הרי הן מופרין' ,שמשתכנס לרשותו אינו יכול להפר .מפני
שהבעל אינו מפר בקודמין.

.3

נסתפק רמי בר חמא :האם בעל יכול להפר בלא שמיעה? דהיינו האם הפסוק 'ושמע אישה' דווקא הוא ,או לאו דווקא הוא .מנין רצו להוכיח?
א.

ממשנתנו :שהאב מפר כל נדרים שנדרה והרי לא שמע אותם.
ונדחה :כוונת המשנה שחוזר ומפר לאחר שישמע ,ומה שאומר לה 'כל נדרים וכו' זה הדרך של צורבא מרבנן לחזר עליה כדי להכניסה
בדברים ,שמתוך כך היא נותנת אל לבה ואומרת נדר פלוני נדרתי ,והוא מפר.

ב.

מהסיפא לגבי ארוס שאומר לה 'כל נדרים' רצו להוכיח כנ"ל ודחו כנ"ל.

ג.

שנינו :האומר לאשתו כל נדרים שתדורי עד שאבא ממקום פלוני הרי הן קיימין  -לא אמר כלום ,הרי הן מופרין  -לר"א :מופר ,והרי לא שמע.
ונדחה :מדובר שאומר לה 'לכי שמענא' [תחול ההפרה] .ואומר זאת כבר עתה שמא יטרד אח"כ ולא יזכור.

ד.

ברייתא :האומר לאפוטרופוס כל נדרים שנודרת אשתי מכאן ועד שאבא ממקום פלוני הפר ,והפר לה ,לר' יאשיה :אינם מופרין ' -אישה
יקימנו ואישה יפרנו' .אמר לו רבי יונתן :מצינו בכל התורה כולה שלוחו של אדם כמותו  .ומשמע שאף לר' יאשיה אילולי גזירת הכתוב היה
מועיל .והרי לא שמע.
ונדחה :מדובר שאומר לאפוטרופוס שיפר לה ויחול לאחר שישמע ,ולא ממתין עד שיחזור שמא יטרד אח"כ ולא יזכור.

"אינו דומה השונה פרקו מאה פעמים לשונה פרקו מאה ואחת"

(חגיגה ט)

