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  .עה �ד נדרי�

  ?מה הדי, הרי ה קיימי� או מופרי�', ר לאשתו כל נדרי� שתדורי מכא וכומהאו

  

  "הרי ה מופרי�"  "הרי ה קיימי�"  

לא אמר כלו�  אליעזר' לר
1

  ו" מק�מופרי�   

  דהוקש להקמה�לא מופרי�   לא אמר כלו�  לחכמי�

  

  ?המתפיס נדר בנדר באופני� דלהל מה הדי

  

  בבשר שלמי� לאחר זריקה  דמצי להפר לעתידאליעזר' לר  

חל  לצד דמיחל חלי ובטלי
2

לא חל  
3

  

  לא חל  לא חל  לצד דלא חלי כלל

  

  :נדרי� ד� עה

  ? או שלא חלי� כלל, הא� חלי� הנדרי� ובטלי� באופני� דלהל

  

אליעזר דמצי להפר לעתיד ' לר  
  נדרי אשתו

באומר כל נדרי� שאני עתיד 
  לידור יהיו בטלי�

חל ובטל  לצד דמיחל חלי ובטלי
4

  לא חל  

  לא חל  לא חל  לצד דלא חלי כלל

  

  

                                                           

1
 דא� יכול להפר נדרי� שכבר באו לכלל איסור הג� � , ו שיועיל"דדוקא לגבי הפרה מצאנו סברא מק 

, אול� לעני� הקמה. ש שיוכל להפר נדרי� שעדיי� לא באו לכלל איסור"כ, שה� חזקי� שכבר חלו
 .מה יחזק �אבל קוד� שנדרה , רי שנדרה יש לו כח לחזק את הנדר ולקיימודוקא אח, אדרבה

2
 .חלה עליו הנזירות" אני"ושמע אחד ואמר , וא� נדרה בנזיר 

3
למה , � דיש מקשי�"והביא הר. עכשיול דהיינו במצב ש, שהוא מתפיס בהיתרא:) ד� יא(דמסקינ� לעיל  

הא כמו שאמרינ� גבי בשר שלמי� שהוא , ס באיסורשהוא מתפי � כא� אמרינ� שא� חל הנדר ומיד בטל 
דא� שמע אד� את פלונית שנודרת , ותיר�. כ� נימא נמי גבי נזירות,  של היתר�מתפיס במצב של עכשיו 

 וא� באמת חלה הנזירות שלה ואינה �ודאי כוונתו להתפיס בנזירות שאמרה , "ואני"בנזירות ואמר 
כ לגבי בשר "משא.  נזירותווחלה �  הרי שהיתה כא� התפסה טובה ,)כמו בצד שלא חיילי(בטלה מעיקרא 

ועכשיו אחר זריקה הבשר ,  בזה אמרינ� שהוא מתפיס בכמו שהוא עכשיו�" זה כזה"שאמר , שלמי�
 .שלמי� של היתר הוא

4
יכול להפר , ומה נדריו שאינו יכול להפר אות� אחר שנדר, ו נדרי אשתו מנדריו"א לומד בק"והג� שר 

אינו די� , נדרי אשתו שיכול להפר אות� אחרי שנדרה, )וכדומה" כל נדרי"באמירת (קוד� שנדר אות� 
דאי� מדמה אות� , "הא כדאיתיה והא כדאיתיה"' מ דחתה הגמ"מ. שיכול להפר אות� קוד� שנדרה

יל� ולמה לא נ, �"והקשה הר. נדריו לא חלי� כללאילו גבי בנדרי אשתו חלי� ובטלי� ואלא ד, א לגמרי"ר
לא חיילי כלל משו� דכיו� דשכח הטע� שדנדרי עצמו  ,�"ותיר� הר. ו שלא חלי� נדרי אשתו כלל"מהאי ק

אלא מכח , ינו מטע� טעותכ בנדרי אשתו דא" משא,ל נדר בטעות ולא חייל כלל"ו ה� תנאו בשעת נדרו
 .� מה שביאר עוד"בר' וע. הפרה


