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  .פג �ד נדרי�

  ?מה הדי� והטע� בדלהל�, האשה שנדרה בנזיר והפר לה בעלה

  

  הטע�  הדי�  

  דאי� נזירות לחצאי� מותרת א� שלא מתענה בזה  לעני� אכילת חרצ� וזג

  דאי� מביאי� על חצי נזירות  אינה מביאה  קרבנות' לעני� הבאת ג

 בספק' דקרב� קל הוא שבא אפי  מביאה   לעני� הבאת חטאת העו�

דחשיב צער  מותרת  לעני� להטמא למתי�
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  :נדרי� ד� פג

  ?מה הדי�, "מה שאני נהנית לבריות עלי בקונ�"האשה שאמרה 

  

  מה הסיפא באה ללמד  הא� הבעל יכול להפר  הא� בעל בכלל בריות  

   �אינו בכלל  לעולא
  הנות ממנויומותרת ל

   �אינו יכול 
  דניזונת ממנו ואי� עינוי נפש

 פר יי אינו משהוא ענ' אפי
  ' דיש לה לקט וכו�

  �בכלל בריות  לרבא
  הנות ממנויואסורה ל

  �דאי� זה עינוי נפש , אינו יכול
  ה ופאהחמשו� שיכולה לזו� מלקט שכ

  לרב 
  נחמ�

   �אינו בכלל 
  הנות ממנויומותרת ל

   �אינו יכול 
  דניזונת ממנו ואי� עינוי נפש

   �אחר שנתגרשה 
יש לה לקט שכחה ופאה
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1
ולא תירצה כדלעיל , לתר� ולהוכיח שלהטמא למתי� חשיב צער' � הא דהוצרכה הגמ"וביאר הר 

,  דאשכח� נזירות בלא טומאה,דטומאה אינה תלויה בנזירותהוא משו� , שאי� נזירות לחצאי�
וכיו� דלא תליא טומאה בנזירות אפשר נמי דאיתא  ,שהרי נזיר שמשו� אסור ביי� ומטמא למתי�
דאי� א "דרצה לתר� האמת ולדחות את ההו אי נמי .לאיסור טומאה בלא איסור שאר דיני נזירות
שא� נדרה שלא תל� , ג� לעני� אחרמ "יש בזה נפ ו.בטומאת מת צער דליתא אלא צערא אית לה

 .לבית האבל בעלה מפר לה משו� עינוי נפש
2

ונמצא דא� שבשעת הנדר . הנות מבעלהידכל זמ� שהיא נשואה הרי יכולה ל,  אי� להאבל קוד� 
מ אחר שנתגרשה נכלל הוא בכלל "מ, הנות ממנויוהיתה מותרת ל, לא היה הבעל בכלל בריות
 דאזיל בתר שעת �ישמעאל ' הא� זה דוקא לר, � לדו�"והארי� הר. בריות ונאסרת להנות ממנו

,  דאזיל בתר שעת הנדר�ע " חלות נתגרשה ג� הבעל בכלל בריות אבל לרוכיו� שבשעת, חלות הנדר
. כ לא ישתנה דינו אחרי שנתגרשה"וא, הרי באותה שעה היתה נשואה ולא היה הבעל בכלל בריות

 .ובלשו� בני אד� כול� בכלל ג� הבעל, ע תלוי בלשו� בני אד�"אלא דלר, והסיק דלא כירושלמי


