
 

 

 

 

 

 
 

 . כיצד דינו?מת השליח, וסתם אשה לי וקדש צאהאומר לשלוחו:  .1

   בעולם יש ספק שמא היא קרובת ארוסתו. דש, על כל אשהימי ק שירפ לאש וכיון שליחותו עושה שליח חזקה ,שבעולם הנשים בכל אסור ר' יוחנן:

 

 יעשה?כיצד זוג. מ אחד שמת או ,המתות חטאותעופות  לבין שפרחה או ולא חזר, העולם לאויר מהן אחד גוזל ופרח קןהפריש  .2

  לעולה. וחטאת ל, ויקריבם לו זוגאלא יקח  הבן זוג שנותר. א נדחהשנינו של -סתומה ]שהפריש אבל לא פירש מי מהזוג לחטאת ומי לעולה[קן  .א

 ם הנותר בדיני חטאת או עולה.עכיון שלא ידוע האם לנהוג  ,תקנה לו איןשמהמשנה משמע  - מפורשת ןק .ב

 הגיע מזוג אחר ויפסל כדין המקריב בקרבן חבירו.שרח ובההוא  שלא חוששים כעת לגבי כל הקינים שבעולם שמא אחד מהזוג -משמע 

 

 אשה בעולם היא ארוסתו, מדוע לא חששו לגבי כל עופות העולם שמא הוא הבורח ויפסל?לר' יוחנן שחושש שמא כל  .3

וכיון שהיתה קבועה במקומה כשקידש אותה השליח נחשב כל קבוע כמחצה על מחצה, וא"כ נאסרו עליו שבע קרובות  ניידאאשה לא  ענה ר' יוחנן:

 של מחצית הנשים בעולם, ולפ"ז רוב נשות העולם אסורות לו.

 אין לו מקום קביעות והוא פורח ממקום למקום ולכן הולכים אחר רוב עופות העולם שהם כשרים. 'דנייד יסוראאבל גוזל זה 'א

 אח"כ חזרה למקום קביעותה וכעת אוסרת, אבל גוזל אינו חוזר לקבוע.שכיון  שגם אשה אינה קבועה באופן שקידשה בשוק, -ואין לומר 

 

 מודה ר' יוחנן שמותר לו להתחתן? עם איזו אשה .4

 ולכן אין לחוש שהיא קרובת ארוסתו. ,אחות ולא ,אם אם ולא ,אם ולא ,בן בת ולא ,בת בת ולא ,בת לא לה שאין שהעם א רבא:

 

אחות לאחר המדוע לא חוששים שהשליח קידש  .'נתגרשה מ"כלאחונשואה השליחות היתה  תבשעש ,אחות לה ישאפילו אם 'רבא הוסיף  .5

  שנתגרשה?

 כיון שאדם ממנה שליח רק לדבר הקיים כעת לפניו.  -להו"א  .א

 ועל דעת כן נדר, ב בגילוחיהאחרון קיבל לגלח בשעה שהראשון כבר היה מחו בשלמא' וזה את זה מגלחין פקחין היו אםש' והקשו ממשנתנו

 אבל לראשון הרי האחרון עוד לא היה לפניו.

 כיון שאדם ממנה שליח רק לדבר שהמשלח יכול לעשותו כעת. -אלא  .ב

 

 האם מועיל?. לה והפר במקומי, לה הפרמעכשיו עד שאבא ממקום פלוני,  אשתי שתדור נדרים כל שלו לאפוטרופוס האומר .6

  .כמותו אדם של ששלוחו מקום בכל מצינו - יונתן לר''. יפירנו ואישה יקימנו אישהאינם מופרין שנאמר ' -לר' יאשיה 

 משמע מדברי ר' יאשיה שלולי הלימוד האפוטרופוס היה מיפר, 

 א"ר - מופרין הן הרי .כלום אמר לא - קיימין יהו - פלוני ממקום שאבא ועד מכאן שתדורי נדרים כל לאשתו האומר ואילו לגבי הבעל עצמו שנינו

 .ופר, ולחכמים אינו ממופר אומר

 הקשו על רבא שמשמע שאע"פ שבעצמו אינו יכול מ"מ ממנה שליח ]לולי הלימוד[.    שר' יאשיה כחכמים ולפ"ז להו"א חשבו

 יתכן שסבר כר"א שיכול בעצמו להפר, והטעם שלא מיפר בעצמו בשעת יציאתו, כיון שמעדיף למנות קודם שמא ישכח, יכעס, יטרד. –ונדחה 

 

  כמה צריך לגלח? ]ע"פ פירוש רבא למשנתנו[? '.נזיר חצי לגלח עלי ואני' ואמר חבירו ושמע נזיר חצי לגלח עלי ריה -משנה  .7

 , כיון שתלה החצי בקרבן. קרבן חצי לכו"ע מביא -' עלי נזיר קרבנות חציבאופן שאמר ' .א

 .והרי אין מושג של חצי נזירלכו"ע מביא קרבן שלם. כיון שלשון קורבנות משמע דבר שלם  -' עלי נזיר חצי תבאופן שאמר 'קורבנו .ב

, שכיון שאמר הרי עלי התחייב בקרבן שלם, וכשאומר חצי לםכל אחד מגלח נזיר ש –לר' מאיר  -השנוי במשנתנו ]המובא בשאלה[ ובאופן  .ג

 כיון שזה נדר ופתחו עמו, דהיינו שמפרש שמתכוון לחצי גילוח. נזיר. חצי מגלח כל אחד – לחכמים נזירות אין בכוחו לבטל דבריו הראשונים.
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