נדרים סז

במדבר פרק ל
אָס ָרה ִאסָּ ר בְּ בֵ ית אָבִ יהָ בִּ ְנע ֶֻריהָ :
)ד( וְ ִא ָשּׁה כִּ י ִתדֹּר נ ֶֶדר ַלה’ וְ ְ
אָס ָרה עַ ל נַפְ ָשׁהּ וְ הֶ חֱ ִרישׁ לָהּ אָבִ יהָ וְ ָקמוּ כָּ ל נ ְָד ֶריהָ וְ ָכל ִאסָּ ר אֲ ֶשׁר
)ה( וְ ָשׁמַ ע אָבִ יהָ אֶ ת נ ְִד ָרהּ וֶ אֱ סָ ָרהּ אֲ ֶשׁר ְ
אָס ָרה עַ ל נַפְ שָׁ הּ יָקוּם:
ְ
אָס ָרה עַ ל נַפְ ָשׁהּ א יָקוּם וַ ה’ יִ ְסלַח לָהּ כִּ י
)ו( וְ ִאם הֵ נִיא אָבִ יהָ אֹתָ הּ בְּ יוֹם ָשׁ ְמע ֹו כָּ ל נ ְָד ֶריהָ וֶ אֱ סָ ֶריהָ אֲ ֶשׁר ְ
הֵ נִיא אָבִ יהָ אֹתָ הּ:
במדבר פרק ל
אָס ָרה עַ ל נַפְ ָשׁהּ:
)ז( וְ ִאם הָ י ֹו ִת ְהיֶה לְ ִאישׁ וּנ ְָד ֶריהָ עָ לֶיהָ א ֹו ִמבְ טָ א ְשׂפָ תֶ יהָ אֲ ֶשׁר ְ
אָס ָרה עַ ל נַפְ ָשׁהּ יָקֻ מוּ:
ישׁהּ בְּ יוֹם ָשׁ ְמע ֹו וְ הֶ חֱ ִרישׁ לָהּ וְ ָקמוּ נ ְָד ֶריהָ וֶ אֱ סָ ֶרהָ אֲ ֶשׁר ְ
)ח( וְ ָשׁמַ ע ִא ָ
אָס ָרה עַ ל
ישׁהּ ָינִיא אוֹתָ הּ וְ הֵ פֵ ר אֶ ת נ ְִד ָרהּ אֲ ֶשׁר עָ לֶיהָ וְ אֵ ת ִמבְ טָ א ְשׂפָ תֶ יהָ אֲ ֶשׁר ְ
)ט( וְ ִאם בְּ יוֹם ְשׁמֹעַ ִא ָ
נַפְ ָשׁהּ וַ ה’ יִ ְסלַח לָהּ:
במדבר פרק ל
אָס ָרה ִאסָּ ר עַ ל נַפְ שָׁ הּ בִּ ְשׁבֻעָ ה:
ישׁהּ נ ָָד ָרה א ֹו ְ
)יא( וְ ִאם בֵּ ית ִא ָ
אָס ָרה עַ ל נַפְ ָשׁהּ יָקוּם:
ישׁהּ וְ הֶ חֱ ִרשׁ לָהּ א הֵ נִיא אֹתָ הּ וְ ָקמוּ ָכּל נ ְָד ֶריהָ וְ ָכל ִאסָּ ר אֲ ֶשׁר ְ
)יב( וְ ָשׁמַ ע ִא ָ
ישׁהּ הֲ פֵ ָרם
ישׁהּ בְּ יוֹם ָשׁ ְמע ֹו ָכּל מוֹצָ א ְשׂפָ תֶ יהָ לִ נ ְָד ֶריהָ וּלְ ִאסַּ ר נַפְ ָשׁהּ א יָקוּם ִא ָ
)יג( וְ ִאם הָ פֵ ר יָפֵ ר אֹתָ ם ִא ָ
וַ ה’ יִ ְסלַח לָהּ:
שאלה :ונערה המאורסה ,אביה ובעלה מפירין נדריה .מנלן?
תשובה  :1אמר רבה ,אמר קרא :ואם היו תהיה לאיש ונדריה עליה ,מכאן לנערה המאורסה ,שאביה
ובעלה מפירין נדריה.
קושי  :1אימא :האי קרא בנשואה כתיב!
תירוץ  :1אי משום נשואה ,קרא אחרינא כתיב :ואם בית אישה נדרה.
דחיית התירוץ :אימא :תרוייהו בנשואה! וכי תימא ,תרי קראי בנשואה למה
לי למימר? שאין הבעל מיפר בקודמין!
דחיית הדחייה :ולאו ממילא שמעת מינה?
תירוץ  2לקושי :דהויה  -קדושין משמע.
קושי  2על הוכחת רבה :אימא :אב לחודיה מיפר!
תירוץ :א"כ ,ואסרה איסר בית אביה ...יניא אותה למה לי? השתא י"ל במקום ארוס
מיפר אב לחודיה ,שלא במקום ארוס מיבעיא?
קושי  3על הוכחת רבה :אימא :אב ליבעי ארוס ,וארוס לחודיה מיפר! וכי תימא ,אב דכתב
רחמנא למה לי? מיבעי ליה דאי הקים  -הקים!
תירוץ :א"כ ,בית אישה נדרה למאי כתב? ק"ו :ומה במקום אב  -ארוס מיפר לחודיה,
שלא במקום אב מיבעיא?
דחיית התירוץ :אימא :אם בית אישה נדרה ,לומר שאין הבעל מיפר בקודמין,
דחיית הדחייה ובכך מתרץ דברי רבה :ומיניה ,ארוס מיפר בקודמין?
אלא לאו משום שותפותיה דאב.
לפי רבה
לפי הקושי
הראשון על רבה
לפי הקושי השני
על רבה
לפי הקושי
השלישי על רבה
מסקנה

פסוקים ז-ט – ואם היו תהיה לאיש

פסוקים י"א-יג – ואם בית אישה נדרה

ארוסה
נשואה

נשואה
נשואה – ובא להוסיף שאין הבעל מיפר
בקודמין
נשואה – רק בעלה יכול להפר

ארוסה – רק אביה יכול להפר ובעלה
יכול רק לקיים כדי למנוע מאביה להפר
ארוסה – ארוס יכול להפר לבד ואביה
רק בשיתוף ארוס
ארוסה – רק בשיתוף שניהם כי אם נגיד
שארוס בלבד יכול להפר ,איך אפשר
להפר בקודמים כשרק ארוסים )כתוב
ונדריה עליה( ,ולא להפר בקודמים
כשנשואים – איך כח הבעל חלש יותר
כשנשואים?

נשואה – רק בעלה יכול להפר
נשואה – ואין הבעל מיפר בקודמים
)ואם בית אישה נדרה – רק בבית
אישה(

