
י כולל עיו� הד�"הוכ� ע  

  91430ירושלי� , הר נו�, 43087. ד. ת  

 daf@dafyomi.co.il•   6515004פקס /טל

  

 

  .פה �ד נדרי�

  ?יהודה גבי הגונב טבלו של חברו' יוסי בר' למסקנא באיזה סברות נחלקו רבי ור

  

 לצד דטובת הנאה אינה ממו�  לצד דטובת הנאה ממו�  

  קנסוהו רבנ� לגנב   דהפסידו דמי תרומה   משל� כל דמי הטבל�לרבי 

  ידו כלו�דאינו מפס ב שהשהה טבלו"קנסו לבעה  משל� רק דמי חולי��י "י בר"לר

   

  ?הא� צרי� להפר, "קונ� מה שאני עושה לפי�"אשה שאמרה לבעלה 

  

משו� העדפה  משו� עיקר מעשה ידי�  
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לתנא קמא
2

  אי� צרי� להפר  אי� צרי� להפר  

צרי� להפר  אי� צרי� להפר  עקיבא' לר
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יוחנ� ב� נורי' לר
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  צרי� להפר  צרי� להפר  

  

  :נדרי� ד� פה

  ?ה הדי�מ, המקדיש מעשה ידי אשתו

  

הקדיש את מה שחייבת לו  
5

  הקדיש את המותר  

  לאחר מיתה�הוי הקדש   מאיר' לר
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  יוחנ� הסנדלר' לר

   �עושה מלאכה 
ומתפרנסת ממנה
6

לא הוי הקדש  
8

  

  

                                                           

1
 � בגליל היו סלעי� קטני� (, דהיינו מה שעושה יותר ממשקל חמש סלעי� שתי שה� עשר סלעי� בגליל 

  ).חצי משל יהודה
2

אינה יכולה לידור ולעשות אות� לכ�  ו,בי� מעשה ידי� ובי� העדפה שהיא עושה שייכי� לבעלל ד"ס 
  .מה�בעלה קונ� להפקיע 

3
 .י הדחק"מוקי� לה דוקא בהעדפה שע.) ד� סו(ולמסקנא בכתובות . ל שהעדפה שייכת לאשה"ס 

4
משו� עיקר מעשה ידי� ' אלא שצרי� להפר אפי, עדפה שייכת לבעלהק ש"ל כת"עדפה דסהולא מטע�  

. ושוב לא יוכל להחזירה מחמת הנדר הזה, דשמא יגרשנה ומזמ� הגירושי� אינה משועבדת לו ויחול הנדר
 או ,ק"ות. דהא אי אפשר לאד� להזהר שלא תטחו� ולא תאפה וכל שאר מלאכות שאשה עושה לבעלה

חל עכשיו מחמת שהיא ל שא� הנדר לא "או דס, ל שלא מועילה ההפרה בשביל אחר הגירושי�"דס
 .ג� לאחר הגירושי�הנדר לא חל , משועבדת לו

5
 .סלעי� בגליל' או י, דהיינו משקל חמש סלעי� שתי ביהודה 

6
כולה כרב הונא די, ורשות בידה לבטל הקדשו, במעלה לה מזונות' � דיש שמעמדי� זאת אפי"פירש הר 

, ל רב הונא וסובר שאשה לא יכולה לומר כ�ומי שחולק ע, "איני ניזונת ואיני עושה"אשה לומר לבעלה 
 .מעמיד את המשנה באופ� שאינו מעלה לה מזונות

7
, קנו חכמי� תחת מותריומעמיד שמואל שמיירי שמעלה לה מזונות אבל לא מעלה לה מעה כס� שת 

 .  דהרי לא מעלה לה מעה כס� ואינו זכאי בזה�מ דהוי הקדש לא מחיי� "ומה שאמר ר

8
 משו� שאי� �יוחנ� הסנדלר דלא הוי הקדש ' ל לר"ולכ� ס, י מחלוקת� רק לאחר מיתהל מייר"כפי הנ 

 .אד� מקדיש דבר שלא בא לעול�


