
 

  נדרים סז 
    ל פרק במדבר

 חלק ראשון 
 :ִּבְנֻעֶריהָ  ָאִביהָ  ְּבֵבית ִאָּסר ְוָאְסָרה’  ַלה  ֶנֶדר ִתֹּדר  ִּכי ְוִאָּׁשה) ד(
  ִאָּסר ְוָכל ְנָדֶריהָ   ָּכל ְוָקמּו ָאִביהָ  ָלּה  ְוֶהֱחִריׁש  ַנְפָׁשּה  ַעל  ָאְסָרה ֲאֶׁשר ֶוֱאָסָרּה  ִנְדָרּה  ֶאת ָאִביהָ  ְוָׁשַמע) ה(

 :ָיקּום ַנְפָׁשּה  ַעל  ָאְסָרה ֲאֶׁשר
  ָלּה  ִיְסַלח’  ַוה  ָיקּום לֹא  ַנְפָׁשּה  ַעל ָאְסָרה ֲאֶׁשר ֶוֱאָסֶריהָ  ְנָדֶריהָ   ָּכל ָׁשְמעֹו ְּביֹום ֹאָתּה ָאִביהָ  ֵהִניא ְוִאם) ו(

  :ֹאָתּה ָאִביהָ  ֵהִניא ִּכי
  

 שני חלק 
 : ַנְפָׁשּה  ַעל ָאְסָרה ֲאֶׁשר ְׂשָפֶתיהָ  ִמְבָטא אֹו ָעֶליהָ  ּוְנָדֶריהָ  ְלִאיׁש ִתְהֶיה ָהיֹו ְוִאם) ז(
 :ָיֻקמּו  ַנְפָׁשּה ַעל  ָאְסָרה ֲאֶׁשר ֶוֱאָסֶרהָ   ְנָדֶריהָ  ְוָקמּו ָלּה ְוֶהֱחִריׁש ָׁשְמעֹו ְּביֹום ִאיָׁשּה ְוָׁשַמע) ח(
  ַעל  ָאְסָרה ֲאֶׁשר ְׂשָפֶתיהָ  ִמְבָטא ְוֵאת ָעֶליהָ  ֲאֶׁשר  ִנְדָרּה תאֶ  ְוֵהֵפר   אֹוָתּה ָיִניא ִאיָׁשּה ְׁשֹמעַ  ְּביֹום ְוִאם) ט(

  : ָלּה  ִיְסַלח’  ַוה ַנְפָׁשּה
  

 שלישי חלק 
 :ִּבְׁשֻבָעה ַנְפָׁשּה ַעל ִאָּסר ָאְסָרה אֹו   ָנָדָרה ִאיָׁשּה  ֵּבית ְוִאם) יא(
 : ָיקּום ַנְפָׁשּה  ַעל ָאְסָרה  ֲאֶׁשר ִאָּסר ְוָכל ְנָדֶריהָ   ָּכל ְוָקמּו ֹאָתּה  ֵהִניא לֹא  ָלּה ְוֶהֱחִרׁש  ִאיָׁשּה ְוָׁשַמע) יב(
  ִאיָׁשּה ָיקּום לֹא  ַנְפָׁשּה  ּוְלִאַּסר  ִלְנָדֶריהָ  ְׂשָפֶתיהָ  מֹוָצא ָּכל  ָׁשְמעֹו ְּביֹום ִאיָׁשּה ֹאָתם ָיֵפר ָהֵפר ְוִאם) יג(

    :ָלּה ִיְסַלח’ ַוה  ֲהֵפָרם
  

  ?  מנלן.  נדריה  מפירין ובעלה יהאב, המאורסה : ונערהשאלה
  לנערה מכאן, עליה ונדריה לאיש תהיה היו ואם : קרא אמר, רבה : אמר1תשובה 

  .  נדריה מפירין ובעלה  שאביה, המאורסה
  !  כתיב  בנשואה קרא האי: אימא :1קושי       
  .  נדרה אישה בית  ואם : כתיב אחרינא קרא, נשואה משום אי :1תירוץ          
    למה בנשואה קראי  תרי, תימא וכי! בנשואה  תרוייהו: אימא :התירוץדחיית            
  ! בקודמין  מיפר הבעל שאין? למימר לי          
  ?  מינה שמעת ממילא   ולאודחיית הדחייה:              
  .  משמע קדושין -   דהויה לקושי: 2תירוץ          
      
  !  מיפר לחודיה אב: אימא: על הוכחת רבה  2קושי       

  במקום ל"י  השתא?  לי למה אותה יניא... אביה בית איסר ואסרה, כ"א תירוץ: 
  ?  מיבעיא ארוס  במקום שלא , לחודיה אב מיפר ארוס

  
  אב, תימא וכי! מיפר  לחודיה וארוס,  ארוס ליבעי אב: ימא: אעל הוכחת רבה  3קושי 
  !  הקים -  הקים דאי ליה מיבעי ? לי  למה  רחמנא דכתב

  מיפר ארוס -  אב במקום ומה: ו"ק ? כתב למאי נדרה אישה בית, כ"א  :תירוץ
  ?  מיבעיא אב במקום שלא, לחודיה

  בקודמין  מיפר  הבעל  שאין לומר, נדרה אישה בית  אם : אימא: דחיית התירוץ
  לאו  אלא? בקודמין מיפר ארוס, ומיניה: דחיית הדחייה ובכך מתרץ דברי רבה

  . דאב שותפותיה  משום
  

ואם בית אישה   –יג -אפסוקים י  ואם היו תהיה לאיש  –ט -פסוקים ז  

  נדרה
  נשואה   ארוסה   לפי רבה 

לפי הקושי  
  הראשון על רבה 

ובא להוסיף שאין הבעל    –נשואה   נשואה 
  מיפר בקודמין 

לפי הקושי השני  
  על רבה 

רק אביה יכול להפר ובעלה   –ארוסה 
  יכול רק לקיים כדי למנוע מאביה להפר 

  רק בעלה יכול להפר –נשואה 

לפי הקושי  
  השלישי על רבה 

ארוס יכול להפר לבד ואביה רק   –ארוסה 
  בשיתוף ארוס 

  רק בעלה יכול להפר –נשואה 

רק בשיתוף שניהם כי אם נגיד   –ארוסה   מסקנה
ר  שארוס בלבד יכול להפר, איך אפש

(כתוב   להפר בקודמים כשרק ארוסים
, ולא להפר בקודמים  )ונדריה עליה

איך כח הבעל חלש יותר   –כשנשואים 
  כשנשואים? 

ואין הבעל מיפר    –נשואה 
 ואם בית אישה נדרהבקודמים (

  רק בבית אישה)  –

 


