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  .צא �ד נדרי�

  ?הא� נאמנת ומדוע, אמרה לבעלה גרשתני

  

  למשנה אחרונה  למשנה ראשונה  

   �נאמנת  לרב המנונא
  כמו שנאמנת לומר טמאה אני

   �נאמנת 
דיודע א� גירשה ולא היתה מעיזה להכחישו
1

  

   �אינה נאמנת   לרבא
דאינה מבזה עצמה בטענה זו
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   �אינה נאמנת 

   אניכמו שאינה נאמנת לומר טמאה

  

  ? דלהל�הכיצד מיישבי� רב המנונא את המשנ

  

  אליבא דרבא   אליבא דרב המנונא   

 למשנה ראשונה 
   דנאמנת �

 ג� כא� יש לה בושה לברר   ניחא לשיטתו
טענתה שאינו יורה כח�
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 השמי�
   ביני 
 למשנה אחרונה   לבינ�

  דאינה נאמנת �
  א� שיודע שבא עליה 

�אול� לא יודע א� הוא יורה כח
4

  
  ניחא לשיטתו

  

                                                           

1
כיו� שהוא יודע א� , לטעו� שגירש אותה בשקר" חזקה אי� אשה מעיזה פניה בפני בעלה"ל ד"ס 

למשנה אחרונה ' ולכ� אפי. מ שבאמת כ� היה"ש, וא� בכל אופ� אמרה שגירשה, גירשה או לא
ע א� זה ל דדוקא הת� אינה נאמנת כיו� שאי� בעלה יוד"י, "טמאה אני ל�"שאינה נאמנת לומר 

לא היתה , אבל כא� שיודע א� גירשה או לא, לשקר' ולכ� מעיזה אפי, אמת או לא להכחישה
 .מעיזה לשקר בפניו

2
דא� לא היה כ� , משנה ראשונה שנאמנתהבזה סוברת " טמאה אני ל�"דדוקא באומרת ', פי 

יש לחוש , אבל לומר שגירשה שאי� בזה ביזוי, סהלא היתה מבזה את עצמה לומר שנאנ, באמת
מעיזה בו לכ� ו �שמא משקרת כיו� שציער לה בעלה וכועסת עליו הרבה ולא רוצה לחיות עמו 

 .רשהילומר שג
3

אול� לגבי , ולכ� זה דומה לדי� משנה ראשונה דנאנסתי שיש לה כיסופא ולכ� נאמנת', פי 
 . בא שג� למשנה ראשונה אינה נאמנתל לר"ס, שאי� לה כיסופא" אומרת גרשתני"
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,  אינה נאמנת�" השמי� ביני ובינ�"ולכ� למשנה אחרונה כשאומרת , ולפיכ� היא מעיזה פניה בו 
ל לרב המנונא דא� לא "בזה ס, שיודעת שהוא יודע א� גירשה או לא" אומרת גרשתני"אול� ב

 .ודעת שהוא יודע את האמתבדבר שהיא י, לא היתה מעיזה לשקר בפני בעלה �שכ� הוא האמת 


