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  .פז �ד נדרי�

  ?הא� צרי� לחזור ולקרוע, הקורע על מתו ובסו� אמרו לו שמת לו מת אחר

  

דלא יצא' ההוכחה מנדרי� וברייתא ב  דיצא ידי חובה' ברייתא א  
1

  

   �בשמע שמת לו מת סת�  'בגמ' לתירו� א
והיה סבור דהוא פלוני
2

  

בתו� כדי דיבור תיקנו הודעת�  ב אשילר
3

  

  

  �שמע שמת לו פלוני וקרע עליו 
   ושוב נודע שמת לו מת אחר

  

  ? למשנתנווקיי� או היפר מה הדי�, נדרה באופני� דלהל�

  

  הפר לאחד מה�  הקי� לאחד מה�  

  קונ� תאני� וענבי� 
  אלו שאני טועמת

 הכל קיי� ולא יכול 
  שניאת הלהפר 

  והשני אינו מופר, מה שהפר הפר :'א' פי
ת השני אינו מופר כלל עד שיפר ג� א:'ב' פי

4
 

 קונ� תאנה שאני טועמת
קונ� ענבה שאני טועמת
5

 
   �רק הוא קיי� 

ויכול להפר לשני
6

  
   �רק הוא מופר 

  ויכול לקיי� או להפר את השני

  

  :נדרי� ד� פז

  ?מה הדי� לתנאי� דלהל�, קונ� תאני� וענבי� אלו שאני טועמת

  

  היפר לאחד מה�  הקי� לאחד מה�  

  )הפירושי�' בב(ל "כנ  '� ולא יכול להפר את הבהכל קיי משנתנו,  ישמעאל' לר

 'הכל מופר ולא יכול לקיי� את הב  'הכל קיי� ולא יכול להפר את הב  עקיבא' לר

 לחכמי� והשני אינו מופר, מה שהפר הפר והשני אינו מקוי�, מה שקיי� קיי� לגירסתנו

  א� מה שהפר אינו מופר  א� מה שקיי� אינו מקוי� �"הר' לגי

  

                                                           

1
דהיינו , דוקא" יניא אותה"ד', וכו" נדרה אשתו וסבור שנדרה בתו"הוכיחה ממשנתנו שאמרה '  הגמ',פי 

די� מ שג� גבי "ש.  ושלא יחשוב להיפ� בשעת ההפרה� שצרי� לדעת בפירוש שהוא מיפר לאשתו או לבתו
מע שמת לו וא� ש, קריעות על כל אחד ואחד' מתי� יש לו חיוב לקרוע ב' שא� יש לו ב, קריעה על המת

 .מת פלוני וקרע עליו ושוב נתברר שהיה מת אחר לא יצא ידי חובה

2
לא יצא ידי חובה כדמוכח , וקרע עליו ושוב שמע שמת לו בנו, נ א� שמע בפירוש שמת לו אביו"דאה', פי 

ג שלא שמע בפירוש שזה "אול� מה שאמרה הברייתא שיצא ידי חובה מיירי בכה, מהמשנה בנדרי� כא�
כ נתברר "ולכ� כשאח, וכיו� שכ� לא חשיב קריעה גמורה לש� אביו, לא הוא סבר מעצמו שכ�א, אביו

 .יצא ידי חובה, שהוא בנו

3
 שהקורע בסתמא מהניא לי הקריעה למי שהיה צרי� �� דרב אשי לא בא לחלוק על הדי� "ביאר הר 

אלא שבא , )זה לאשתו או לבתו מהניה לגבי נדרי� א� מיפר או מקי� בסת� ולא מפרש א� "וה(לקרוע 
שמיירי שלא הודיעו לו " אמרו לו מת אביו"לפרש שלא נדחוק את לשו� הברייתא הראשונה שאמרה 

כ מהני "ג שפירשו לו תחילה שזה אביו ג"בכה' ולכ� פירש שאפי,  אלא רק הוא סבר כ��בפירוש שזה אביו 
 .ג שתו� כדי דיבור הודיעו לו שהוא בנו"בכה

4
  . דוקאצרי� להפר את כל הנדרמשו� ש, לא הופר ממנו כלו�חשיב כאילו  � שהופר מקצתו דנדר 
5

  .ודינו כמו המקרה הקוד�, אבל אליבא דרבנ� חשוב הכל כנדר אחד, ש"מוקי לה דוקא כר' בגמ 
6

� דלא אתא למימר שלא מועיל להקי� לשניה� ביחד או "וביאר הר, "הרי אלו שני נדרי�"לשו� המשנה  
 .רק בא לומר שאינ� תלוי� אחד בשני, דודאי מועילה הפרה או הקמה אחת לכול�,  לשניה� ביחדלהפר
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  : ד� פזנדרי�

  ?מה הדי�, המתעכב מלהפר נדר אשתו מהסבות דלהל�

  

לא ידע שזה מהנדרי� שבעל מפר
2

לא ידע שהבעל יכול להפר    
1

 

  �"לפירוש שני בר  �"לפירוש ראשו� בר

יפר כשידע לחכמי�
3

  יפר כשידע רק ביו� ששמע הנדר מפר  

אינו מפר  יפר כשידע מאיר' לר
4

 רק ביו� ששמע הנדר מפר  

  

                                                           

1
 .ומתו� כ� א� ששמע את הנדר לא הפר לה ביו� שמעו 
2

אול� חשב שנדר זה שנדרה אשתו אינ� מכלל הנדרי� ,  ידע שבעל יכול להפר את הנדרי�,כלומר 
 .ביו� שמעוולכ� לא הפר אות� , שיכול הבעל להפר לאשתו

3
כי עד עכשיו לא . יו� שמעו הוא היו� שבו נודע לו ההלכה שבעל יכול להפר נדרי אשתו, כלומר 

 .דאי� שמיעתו מעלה או מורידה כיו� שאינו יודע שהבעל מפר נדרי�, נחשב יו� שמעו
4

מ סובר שאינו יכול להפר לא "פירוש ראשו� דר, �"ובביאור מחלוקת� נאמרו שני פירושי� בר 
דכיו� שכשמע , והטע�. ולא ביו� שנודע לו שזה נדר שאפשר להפר אותו, יו� ששמע את הנדרב

הרי שאי� ידיעתו ושמיעתו בנדר אשתו ידיעה , את הנדר לא ידע הא� זה מהנדרי� שבעל מפר
וג� אחר זמ� שנודע לו מהנדר ג� אי� , ואי� לו כח להפר את הנדר ביו� שומעו, ושמיעה גמורה

וחכמי� חולקי� . כיו� שכבר שמע את הנדר קוד� והוא ידע שבעל מפר נדרי� לאשתו �יכול להפר 
ל שלחכמי� מפר " והפירוש השני ס.אכ� דוקא ביו� שומעו יכול להפר, וסוברי� שיכול להפר

ולא נחשב שעבר יו� שומעו כל זמ� שלא ידע את הדי� שזה מ� הנדרי� שהבעל , כשידע את הדי�
הג� , וא� לא הפר באותו יו�,  שיכול להפר רק ביו� ששמע את הנדרל"מאיר ס' ואילו ר. מפר

 .דהיה לו מתחילה לשאול לחכ� הדי�, כ כשידע"לא יכול להפר אח, שטעה וחשב שאינו יכול להפר


