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  .פא �ד נדרי�

  ?פריהא� מ, יוסי' נדרה ברחיצה וקישוט אליבא דר

  

  לגבי אחרי�  לגבי עצמו  

  דלא הוי עינוי נפש�פר יאינו מ   דנחשב דברי� שבינו לבינה�פר ימ לרב אדא בר אהבה

 אי� נחשב דברי� שבינו לבינה�פר יאינו מ  לרב הונא
1
  דלא הוי עינוי נפש�פר יאינו מ 

  

  :נדרי� ד� פא

  ?לזהומה הדוגמאות ,  ה� הארבעה סוגי נדרי� שמונה הברייתאמה

  

  הדי�  הדוגמא  המקרה  

קונ� פירות בעלי עלי  יש בו עינוי נפש בינו לבינה .א
2

  פריהבעל מ  

קונ� פירות אחרי� עלי יש בו עינוי נפש בינה לבי� אחרי� .ב
3

  פריהבעל מ  

'וכושלא אכחול 
4

פר רק לעצמוימ  
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 .ג

  אי� בו 
  עינוי נפש 

   והוי בינו לבינה
 שלא אציע מטת� שלא אמזוג כוס�

  ולא ארח� פני� ידי� ורגלי�
 צ להפר" א:ק"לת

 יפר:ג"לר
6

  

'קונ� שאיני עושה לפי אבא וכו אי� בו עינוי נפש בינה לבי� אחרי� .ד
7

אי� יכול להפר  
8

  

  

                                                           

1
כ� אי� , מכיר ש�מחמת שהוא רגיל ו, דכמו שלא מצינו שועל שמת בעפר חפירתו שדר בו תמיד 

 .הבעל חושש שמא תקשר לו נימא מחמת שאי� אשתו רוחצת ותכאיב לו וכדומה
2

 �" קונ� פירות בעלי עלי"ובכל אופ� כשאמרה , יוסי כמבואר בהמש�' הנה ברייתא זו היא כר 
, יוסי סובר שלא הוי נדר עינוי נפש עד שתאסור על עצמה כל פירות' הג� שר, נחשב נדר עינוי נפש

 ובזה �דהרבה פעמי� לא מצוי לה פירות אלא של הבעל ,  ודאי הוי עינוי נפש"פירות בעלי"מ "מ
 .יוסי' מודה ר

3
  .יוסי דחשיב נדר דעינוי נפש' שבאופ� זה מודה ר, וכגו� שאסרה פירות של חנוני שפרנסתו ממנו 
4

וכ� .  דהיינו שלא תת� אוד� על פניה�או שלא תפקוס , הישלא תכחול את עינ, נדרה מקישוט 
מ "מ, דא� שהיא משועבדת לו, "הנאת תשמיש� עלי"ובאופ� שאמרה , נדרה שלא תשמש מטתה

" הנאת תשמישי עלי�"אבל באומרת  (.באופ� זה חל הנדר, נאה שלה ממנו הכיו� שאסרה את ה
 ).שועבדת לוהיא מלא חל הנדר משו� ש �שהוא לא יהנה ממנה דהינו 
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 .יוסי לא חשיב בדברי� אלו עינוי נפש' דלר, כדי� דברי� שבינו לבינה 
6

ורב� גמליאל .  ולא חל הנדר כלל�ל שלא צרי� להפר משו� שהיא משועבדת לו בכל זה "ק ס"ת 
שלא חל הנדר לעני� להתחייב ' למדנו שאפי" לא יחל דברו) "א:במדבר ל(סובר דכיו� דכתיב 

  .ולכ� צרי� להפר,  דסו� סו� את הדיבור שלו חילל�" דברו"� יש כא� חילול מ עדיי"מלקות מ
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לפי אבא לפי אבי� : "ש מגיה וגורס"הרש [,או לפי אח שלי, איני עושה לפי אבא שלי"שאמרה  
  ."שלא את� תב� לפני בהמת� ומי� לפני בקר�, "]לפי אחי לפי אחי�

8
 .בינו לבינהדאי� כא� לא נדר של עינוי נפש וג� לא נדר ש 


