ישראל הצעיר ד'סנצ'ורי סיטי

מסכת נדרים

דפי עזר ללימוד דף היומי

15.10.9
77b ( )תניא האומר 79a ()סיום הפרק

 ִאישׁ כִּ י ִידֹּר נ ֶֶדר ַלה' א ֹו ִה ָשּׁבַ ע:'אשׁי הַ מַּ טּוֹת לִ ְבנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל לֵאמֹ ר זֶה הַ ָדּבָ ר אֲ ֶשׁר ִצוָּ ה ה
ֵ ( וַ י ְַדבֵּ ר מֹ ֶשׁה אֶ ל ָר...")פרשת המועדות בסדר "פנחס
ֶ ְֲשׁבֻעָ ה ל ְֶאסֹר ִא ָסּר עַ ל נ ְַפשׁ ֹו א יַחֵ ל ְדּבָ ר ֹו כְּ כָל הַ יֹּצֵ א ִמ ִפּיו יַע
ג- במדבר פרק ל פסוק ב:שׂה
 ִאישׁ ִאישׁ ִמבֵּ ית י ְִשׂ ָראֵ ל אֲ ֶשׁר י ְִשׁ ַחט שׁוֹר א ֹו כ ֶֶשׂב א ֹו:אָמ ְר ָתּ אֲ לֵיהֶ ם זֶה הַ ָדּבָ ר אֲ ֶשׁר ִצוָּה ה' לֵאמֹ ר
ַ ְַדּבֵּ ר אֶ ל אַהֲ רֹן וְ אֶ ל בָּ נָיו וְ אֶ ל כָּל בְּ נֵי י ְִשׂ ָראֵ ל ו
ג- ויקרא פרק יז פסוק ב:ַמּחֲ נֶה
ַ עֵ ז בַּ ַמּחֲ נֶה א ֹו אֲ ֶשׁר י ְִשׁ ַחט ִמחוּץ ל
יעי ַשׁבַּ ת
ִ  ֵשׁ ֶשׁת י ִָמים ֵתּעָ ֶשׂה ְמלָאכָה וּבַ יּוֹם הַ ְשּׁ ִב:אֹתם ִמ ְק ָראֵ י קֹ ֶדשׁ אֵ לֶּה הֵ ם מוֹעֲ ָדי
ָ אָמ ְר ָתּ אֲ לֵהֶ ם מוֹעֲ דֵ י ה' אֲ ֶשׁר ִתּ ְק ְראוּ
ַ ְַדּבֵּ ר אֶ ל ְבּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל ו
ג- ויקרא פרק כג פסוק ב:ֹשׁבֹ ֵתיכֶם
ְ ַשׁבָּ תוֹן ִמ ְק ָרא קֹ ֶדשׁ כָּל ְמלָאכָה א ַתעֲ שׂוּ ַשׁבָּ ת ִהוא ַלה' ְבּכֹל מו
ְ וַ י ְַדבֵּ ר מֹ ֶשׁה אֶ ת מֹ עֲ דֵ י ה' אֶ ל ְבּנֵי י
 ויקרא פרק כג פסוק מד:ִשׂ ָראֵ ל
 טו, במדבר ל:שׁר עָ לֶיהָ הֵ ִקים אֹ ָתם כִּ י הֶ חֱ ִרשׁ לָהּ ְבּיוֹם ָשׁ ְמע ֹו
ֶ ֲישׁהּ ִמיּוֹם אֶ ל יוֹם וְ הֵ ִקים אֶ ת כָּל נְ ָד ֶריהָ א ֹו אֶ ת כָּל אֱסָ ֶריהָ א
ָ וְ ִאם הַ חֲ ֵרשׁ יַחֲ ִרישׁ לָהּ ִא

.1
.2
.3
.4
.5

יודע אני שיש נדרים אבל איני יודע שיש מפירין יפר
יודע אני שיש מפירין אבל איני יודע שזה נדר
רבי מאיר אומר לא יפר וחכמים אומרים יפר
משנה מסכת נדרים פרק יא משנה ז

Forms of  קיוםand הפרה
a If a husband states “all vows that you take I can’t stand” or “this isn’t a vow” – this is not הפרה
b However, if he states “well done”, “there are none like you” or “had you not taken the  נדרI would have
administered it myself” – this is קיום
c
 הפרת נדריםon  – שבתshouldn’t use usual formula, but just tell her to eat or take the otherwise banned food
i
ר' יוחנן: he must also “declare” proper  הפרהin his mind
ii related ברייתא:
1 ב"ש: even if he states “eat this” etc., he must still declare proper  הפרהduring the week
2 ב"ה: even on a weekday, he may think that formula without stating it
d ר' יוחנן: husband and  חכםhave distinct formulae; each of which may not be used for the other
i
support:  ברייתותwhich utilize ( זה הדברv. 1) against potential  ק"וreasoning which would expand means
II Analysis:  גז"שbetween  זה הדברin v. 1 and v. 2
a What we know about v1: ראשי המטות
b What we know about v2: אהרן ובניו וכל ישראל
c
Crossapplication: 3  הדיוטותmay be used for  הקדש ;התרת נדריםis retractable via שאלה
i
Note:  ב"שdoesn’t allow for  – שאלה בהקדשthey don’t accept the גז"ש
1 Question: if so, how do they infer the allowance for  ג' הדיוטותfor ?התרת נדרים
2 Answer: ’ר' אסי בר נתןs adjustment of the  ברייתאin re: v. 4:
(a) ' מועדי הdoesn’t include  שבתnor התרת נדרים
(i) challenge: (v. 3) –  שבתis included on the list; (v. 1)  נדריםare juxtaposed to כט( מועדות-)במדבר כח
(ii) answer: exclusion – that only  מועדותrequire  נדרים– בי"דmay be released by הדיוטות
1. note:  ראשי המטותimplies that if done by an individual, must be מומחה
III Interpreting silence
a If he remains silent to harass her (but internally rejected the vow), he may reject even after the day
i
Challenge: ( תוספתאstudied at beginning of ch.) – if husband is silent and dies the next day, domain
doesn’t transfer to father – doesn’t this even include silence with tacit rejection?
1 Answer: refers to unspecified silence (if it was silence with intent of קיום, that’s already mentioned)
ii Challenge:  שתיקהhas the power of קיום
1 Answer: referent is unspecified silence (as per above)
(a) Note:  ברייתאreferenced the above as a strength of  הקםover ’הפר ;הפרs advantage is that it can’t
be retracted, whereas  הקמהmay be retracted
iii Successful Challenge #1: v. 5 implies, by virtue of its redundancy, even silence with intent to harass –
1 Note: cannot be explained as referring to unspecified silence, due to extra phrase
iv Successful challenge #2: our  משנהstipulates that if he hears just before dark, he can no longer reject it
1 Proof: we don’t allow for silence to be interpreted as  על מנת למיקטand extend the time
v Successful challenge #3: ז:( משנה יאabove)
1 Proof: we don’t allow his silence to be interpreted as to allow for  הפרהafterwards
I
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