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נדרים – פ"ט
.1

.2

משנה – 'ונדר אלמנה וגרושה יקום עליה' .כיצד ,ואלו עוד דיני הפרה שנינו?
א.

אמרה בעודה אלמנה או גרושה 'הריני נזירה לאחר ל' יום' ,אע"פ שנשאת בתוך ל' יום  -הבעל אינו יכול להפר,
כיון שהולכים אחר שעת אמירת הנדר.

ב.

נדרה כשהיא ברשות הבעל  -כגון שאמרה הריני נזירה לאחר ל' והפר לה ,אע"פ שנתאלמנה או נתגרשה בתוך ל' – ההפרה הועילה.

ג.

נדרה בו ביום ,ונתגרשה בו ביום ,החזירה בו ביום  -אינו יכול להפר.
[אם חזר ונשאה אינו יכול להפר ,כיון שזהו נדר מלפני הנישואין .אם חזר וקידשה אינו יכול כיון שארוס מפר בשיתוף עם אביה וכבר יצאה
מרשות אביה]

ד.

זה הכלל :כל שיצאה לרשות עצמה שעה אחת  -אינו יכול להפר.

מהי המחלוקת תנאים ששנינו בברייתא בענין זה?
א.

אלמנה וגרושה שאמרה הריני נזירה לכשאנשא ונשאת  -ר' ישמעאל אומר :יפר ,ור"ע אומר :לא יפר.

ב.

אשת איש שאמרה הריני נזירה לכשאתגרש ונתגרשה  -ר' ישמעאל אומר :לא יפר ,ורבי עקיבא אומר :יפר[ .ילל"י]
הטעמים:
לר' ישמעאל  -הזמן הקובע להפרה הוא חלות הנדר  -ומקורו :ונדר אלמנה וגרושה וגו' ,עד שיהא נדר בשעת אלמנות וגרושין.
לר' עקיבא  -הזמן הקובע הוא שעת אמירת הנדר  -ומקורו :כל אשר אסרה על נפשה ,עד שיהא איסורי נדר בשעת אלמנות וגרושין.

.3

כדעת מי משנתנו?
רב חסדא העמידה בפשטות כר' עקיבא.
ודחה אביי :משנתנו עוסקת שתלתה את עצמה בימים ,ובזה מודה ר' ישמעאל שהולכים אחר אמירה ,כיון שיתכן שישלמו הימים ולא תתגרש או
תתחתן ותהיה בזמן חלות הנדר באותה רשות שהיתה בשעת אמירת הנדר.
אבל בברייתא שתלתה עצמה בנישואין או בגירושין סובר ר' ישמעאל שהולכים אחר זמן החלות ,כיון שאי אפשר לאמירת הנדר ולחלות הנדר
ברשות אחד.

.4

לעיל [עא ].שנינו 'זה הכלל' ואף במשנתנו 'זה הכלל' מה בא ללמד?

.5

.6

א.

זה הכלל ששנינו לגבי נערה המאורסה  -ללמד :כשהלך האב עם שלוחי הבעל או שהלכו שלוחי האב עם שלוחי הבעל ,בנערה המאורסה,
שאביה ובעלה מפירין נדריה ,כיון שמסירה כזו אינה מוציאה מרשות האב.

ב.

זה הכלל ששנינו גבי ואלו נדרים  -ללמד מסר האב לשלוחי הבעל או שמסרו שלוחי האב לשלוחי הבעל ,מסירה זו כנישואין ולכן אביה לא יכול
כבר להפר ,וכן הבעל אינו יכול מפני שאין הבעל מיפר בקודמין.

משנה  -תשע נערות נדריהן אינם ניתנים להפרה  -יתומה בחיי האב [אלמנה או גרושה והיא נערה] ויתומה ממש ובוגרת .ר' יהודה חילקם ל 9אלו הן?
א.

יתומה בחיי האב  -נדרה בוגרת והיא יתומה ,נדרה נערה ובגרה והיא יתומה ,נערה שלא בגרה והיא יתומה,

ב.

יתומה ממש  -בוגרת ומת אביה ,נערה בוגרת ומת אביה ,נערה שלא בגרה ומת אביה,

ג.

בוגרת  -נערה שמת אביה ומשמת אביה בגרה ,בוגרת ואביה קיים ,נערה בוגרת ואביה קיים - .אבל חכמים חילקו רק לשלשה כדלעיל.
ר' יהודה מוסיף :אף המשיא בתו הקטנה ונתאלמנה או נתגרשה ,וחזרה אצלו עדיין היא נערה.

משנה  -נדר התלוי בתנאי ,כגון :קונם שאיני נהנת לאבא או לאביך אם עושה אני מלאכה עבורך  -כיצד הדין?
הרי זה יפר ,אע"פ שהנדר עדיין לא חל .אמנם בברייתא מצינו בזה שנחלקו  -ר' נתן אומר :לא יפר ,וחכ"א :יפר.
עוד נחלקו  -נטולה אני מן היהודים אם משמשתך ,ולפ"ז בפעם הבאה שתשמש עם בעלה תאיסר לשמש עמו עוד .ר' נתן אומר :לא יפר ,וחכ"א :יפר.

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

(חגיגה ט)

