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  .עג �ד נדרי�

הא� הבעל מיפר או מיק�
1

  ? לשתי נשיו בבת אחת

  

אליבא דתנא קמא  
2

  יהודה' אליבא דר  

�"לפירוש ראשו� בר
3

  אינו מיפר  מיפר  

אינו מיפר  �"לפירוש הרמב
4

  אינו מיפר  

  

  :נדרי� ד� עג

ב חודש"וששהתה י, בוגרת
5

  ?מי מיפר לה נדריה באופני� דלהל�ואלמנה , 

  

  בנכנסה לחופה  בלא נכנסה לחופה  

  הבעל מיפר לבד  הבעל מיפר לבד  אליעזר' לר

  הבעל מיפר לבד האב והבעל מפירי� בשותפות  )יהושע' ר(לחכמי� 

  

  ?ב חודש מה דינה בדלהל�"וששהתה י, בוגרת

  

  לעני� אכילת תרומה  לעני� הפרת נדרי�  

   אוכלת בתרומה:לרבה  הבעל מיפר לבד  אליעזר' לר
לתיתכ� שאינה אוכ: אבייל

6
 

   הבעל מיפר לבד:לרבה  למשנה ראשונה
 יתכ� שהאב והבעל בשותפות:ביילא

7
 

  אוכלת בתרומה

  

                                                           

1
 .� שדי� ההקמה תלוי בדי� ההפרה"כתב הר 

2
ק "ת, סוטות כאחד' מה הוא הטע� שאי� משקי� ב, יהודה גבי השקאת סוטה' ור) ש"ר(ק "נחלקו ת', פי 

תשמע שהראשונה שתתה ,  והשניה שכ� חטאה,אמר שהטע� שמא הראשונה באמת לא חטאה ותשתה
' ולכ� אי� משקי� ב. ונמצא שנמחה הש� שנכתב בקדושה, תגיס לבה ותתחזק ולא תודה, ולא הודתה

 אותה �" והשקה אותה) "כז:במדבר ה(יהודה לומד זאת מגזירת הכתוב דכתיב ' ואילו ר. סוטות כאחד
 .לבדה

3
ה שלא דורשי� כ� בקרא דנדרי� "דה" אותה"ק שלא דורש "לפירוש זה רבינא מביא ראיה מדברי ת 

לא " אותה"יהודה שדורש ' ורק לר. ויכול להפר לשתי נשיו כאחת, "יניא אותה) "ט:במדבר ל(דכתיב 
 .יכול

4
 �דה לב" אותה"ומפרש מה טע� דאמרינ� , ש דדריש טעמיה דקרא"ק הוא ר"דש� בסוטה מבואר שת 

וממילא ג� הוא מודה שגבי , "אותה"אכ� ג� הוא דורש לדרשת , ל"כדי שלא יהיה לבה גס בחברתה וכנ
 .נדרי� לא יפר לשתי נשיו כאחת

5
יו� יש לה� ' שכבר אחר ל, יו�' ה אלמנה ששהו ל"בבוגרת וה, מקרי�' משנתנו מדברת בג', פי 

בוגרת ששהתה "דלא גורסי� . [ב חודש" יה לנערה המאורסה ששהתה"וה, תכשיטי� וראויי� לנשואי�
 ]. דהיינו נערה המאורסה�ב חודש "וששהתה י) "ב" בוגרת) "א: אלא גורסי�" ב חודש"י

6
אבל נדרי� דאורייתא ג� היא מודה שאי� מיפר , דעד כא� לא אמרה משנה ראשונה אלא בתרומה דרבנ� 

 . רק משתכנס לחופה דוקא� לה הבעל לבדו 

7
, פנחס דאמר כל הנודרת על דעת בעלה היא נודרת' כר, א שיכול הבעל להפר"ל לר"� סדדוקא לגבי נדרי 

 .בתרומה דרבנ� לא אוכלת עד שתכנס לחופה' אבל לגבי תרומה אפי


