
 

 

 

 

 

 
 

 רבי עקיבא טען שהרי בעלת מאמר אינה כארוסה לגבי 'שאר הדברים', מה הם שאר הדברים? .1

 על נערה המאורסה.  אוודאי שזר הבא על בעלת מאמר אינו חייב סקילה כב רבא: שפיר

 . ן חיוב סקילהיור לעניין גמי' ובארוסה הקנלאישה גמורה שארוסה כשם לאישה גמורה יבמה ין'א אמר שמוכח כך אף מדברי ר"ע במשנתנו: אשי רב

 

 '?מופרין הן ריאמר 'האם . כיצד הדין כלום אמר לא - 'קיימין הן הרי' פלוני ממקום שאבא עד מכאן שתדורי הנדרים כל לאשתו האומר משנה: .2

 . מופר אינו :לחכמים .מופר אליעזר:' רל

 ? איסור לכלל באו שלא נדרים יפר לא, איסור לכלל שבאו נדרים הפר אם: א"ר אמר

  ' הסמיכות מלמדת שרק נדר שאפשר לקיימו אפשר להפרו.יפרנו ואישה יקימנו אישה' :לו אמרו

 

  ?מינה נפקא מאילל אינם חלים. לכאו ש מחמת ההפרה בטליםמיד חלים ו הנדריםנסתפקו: האם לשיטת ר"א  .3

 אדם אחר את נדרו בנדר זה של האשה. תפיסשה כגוןנפק"מ 

 

 ?ספק זה מנין רצו לפשוט .4

 . חלין לא מינה שמע. איסור לכלל באו שלא נדרים יפר לא, איסור לכלל שבאו נדרים הפר אם: אליעזר רבי אמר משנתנו: .א

 . באו לא עדייןשנינו והכוונה  באו שלא? 'באין שאינןוכי שנינו ' ונדחה:

 נדרי שמפר מקום, ידור שלא עד עצמו נדרי מיפר -]ע"י שמבטלם מכאן ולהבא[  משנדר עצמו נדרי מיפר שאין במקום ומה טען ר"א: ברייתא: .ב

 שלגבי נדרי עצמו הביטול המוקדם גורם שלא יחולו כך נדרי אשתו. כשם. ולכאורה תדור שלא עד אשתו נדרי שיפר דין אינו - משתדור אשתו

 כל אחד כדינו., לא ונדחה:

, מליטמא הטהורים על מציל אין - מטומאתן הטמאין את שמעלה מקוה ומהאף נאמר ']בברייתא לעיל[ לפי סברתך : א"לר לו אמרו ברייתא: .ג

]כגון אדם שבלע טבעת טהורה ונכנס לאהל המת לא  מליטמא הטהורין על יציל שלא הוא דין אינו - מטומאתן הטמאין את מעלה שאין אדם

 .]כשם שלא יטמאו[ שלא חלים כלל מינה שמע .ימנע ממנה להיטמא?[

 חלים. ,מינה שמע? ליטהר לכשיטמא כלי יטבילו, ליטהר טמא כלי מטבילין אם :א"לר לו עוד אמרו]שייך לדף הבא[  :המשך הברייתא .ד

 ולכן טענו שתי טענות בממה נפשך. ,או חלים ומתבטלים ,: לחכמים לא היה ברור טעמו של ר"א האם לא חליםהראיות וונדח

 זרעים זרועין, נעשים טהורין - בקרקע שזרען כיון טמאים זרעים הרי בוודאי אתם מסכימים לקל וחומר דלהלן: 'ומה: א"ר להם אמר ברייתא: .ה

 שמע מינה לא חלים.טומאה', וא"כ מדוע לא תודו לק"ו שלי.  שלא יקבלושכן  כל לא ועומדים

 

 

 

 

 

 

 

 

 בס"ד
 שע"הת באב ב"כ שישייום 

 ה"ע – נדרים

 .  ניתן לקבל כל יום לתיבת מייל או לפקס        5709307-03פקס:    okmail.co.iln101@מייל:    

 

 בלבדלהפיץ לזיכוי הרבים תחת השם 'נר שמואל'  ניתן      

 

 )חגיגה ט("אינו דומה השונה פרקו מאה פעמים לשונה פרקו מאה ואחת"  

mailto:n101@okmail.co.il

