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  .עא �ד נדרי�

  ?מה הדי�, כ מת אחד מה�"ואח, שמע האב או הבעל והפר

  

  ומת הבעל בלי, שמע אביה והפר  
  ובו ביו� התארסה לאחר,  לשמוע

  ומת הבעל ולא שמע, שמע הבעל והפר
  ובו ביו� התארסה לאחר, האב

אביה מפר את הנדר לבד  רי� להיאביה והבעל האחרו� מפ לבית שמאי
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אביה והבעל האחרו� מפרי�: 'א' לפי  לבית הלל
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אי� יכולי� להפר נדר זה :'ב' לפי
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רי� להיאביה והבעל האחרו� מפ

4
  

  

                                                           

1
י הפרתו מסתלק "ע,  דכיו� שארוס מיגז גייז לנדר.ואינו צרי� את השותפות של ארוס אחרו� 

 הסתלק כח הארוס מ� כבר, וג� אחרי שימות הארוס והתבטלה הפרתו, הארוס לגמרי מ� הנדר
 דהיינו במיתת הארוס תמיד .אלא רק האב מיפר את כל הנדר לבדו,  ולא נופל לארוס השני�דר הנ

 . ולא לארוס השני�מתרוקנת הרשות דוקא לאב 
2

ה שנדר שהפר "ל לב"והג� דס ,ה ברישא של הברייתא"ש וב"� לא נחלקו ב"לפירוש הראשו� שבר 
דכיו� , שלא מתרוק� הנדר מהארוס לאבהיינו דוקא , הוקלש ואי אפשר להורישו, אותו אחד מה�

 � אול� כא� שעומד הארוס השני במקו� הארוס הראשו� . שהוא חלש כל כ� אי� מה להוריש
ה מודי� דמהני "ובזה ג� ב, ולא חשיב שנתרוקנה הרשות, אמרינ� שהשני הוא כרעא דראשו�

  .שיפר הארוס שני ע� האב
3

וברישא נחלקו , ה נחלקו בי� ברישא ובי� בסיפא"ש וב"ל דב"דס, '� בש� התוס"זה הביא הר', פי 
ובסיפא נחלקו , ]ש שיפרו האב והארוס האחרו�"ולא כב[ה לומר שאי אפשר להפר נדר זה כלל "ב

 וטע� בית הלל ברישא ].ש שהאב יכול להפר לבד"ולא כב[שהצריכו שהאב והארוס האחרו� יפרו 
ולא יכול , ת הבעל וצרי� הארוס השני להפרוכיו� שמ, י הפרת האב מקלש קליש"דהנדר ע, הוא

לכ� הדי� הוא שאי� , )וכיו� שלא מת האב לא בטלה הפרתו(לזכות בו מחמת שהנדר הוקלש טובא 
  .מפירי� נדר זה כלל

4
ולא נגמר מעשהו עד שיצטר� עמו , נדר כולו בהפרתוהאת " מקלש קליש"ה שהארוס "ל לב"ס 

עדיי� צרי� הפרת ו, וכשמת בטלה הפרתו. ו מ� הנדרולכ� ג� אחרי שהפר לא פקח כח, כח האב
הג� , ' ולפי פירוש התוס.ולכ� האב והארוס השני ה� אלו שמפרי� את הנדר, ארוס לנדר זה

וחזר הנדר , מ כיו� שמת הארוס הראשו� ובטלה הפרתו"מ, י הפרת הארוס"שהנדר הזה הוקלש ע
  .מקו� הראשו�לכ� יכול הארוס השני להפר ב �להיות חזק כמו בתחילה 


