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  :עב �ד נדרי�

  ].ש וכ	 הבעל"ה ת"	 ד"ר['?  לפי דחיית הגמ�הא� אפשר להפר על העתיד בלשונות דלהל	 

  

  לגירסא השניה  לגירסא הראשונה  

 כשאשמע אחזור ואני יפר אות��" לכי שמע"  גבי האב קוד� שתנשא בתו
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ה תחול ההפר� "לכי שמענא"   יחזור ויפר�" לכי שמע"  גבי ארוס קוד� שתנשא לו
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   תחול ההפרה�" לכי שמענא"  גבי בעל ההול� למקו� פלוני

  

  ? אפוטרופוס�י שליח "הא� הבעל יכול להפר נדרי אשתו ע

  

  יונת	' אליבא דר  יאשיה' אליבא דר  

אינו מיפר  בלי שישמע הבעל
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   מיפר:'א בגמ"להו  
   אינו מיפר:' הגמתלדחיי

" תפר לה�לכי שמענא "כשאומר 
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  מיפר  אינו מיפר  

  

                                                           

1
לפי " (הרי ה� מופרי� �כל נדרי� שנדרת בתו� ביתי : "ומה שמועילה אמירתו עתה שאומר 

דמתו� כ� , הוא לעני� לחזר אחר בתו להזכירה שמא נדרה, )הדחיה שאי� אד� מיפר בלא שמיעה
 . נזכרת ואומרת את נדריה והוא יפר אות�
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. וכשישמע תחול ההפרה, נדרלא תחול עד שישמע את האכ� ההפרה  ,דעושה הפרה עכשיו', פי 

 דגבי ארוס כיו� שהיא ,והטע�. באדבר זה מועיל דוקא גבי ארוס ולא גבי ה, אכ� ג� לפי גירסא זו
כ "לכ� יכול להפר מעכשיו ושיחול לכי ישמע שאז היא ג,  דנעשה בעלה�ממשיכה להיות ברשותו 

וכבר לא יוכל להפר , דהרי היא יוצאת מרשותו, לא יכול לעשות כ� ש�אב י בגכ "משא, ברשותו
ל דכל הטע� "י, הג� שאי� הבעל יכול להפר בקודמי�ו.  א� לא תהיה ברשותו אז�שמע יבשעה ש

וכיו� שכא� האב כבר , הוא משו� שצרי� את שותפותו של אב על נדרי� שהיו בשעת האירוסי�
 .א� תחול רק אחר נישואי�'  להצטר� אפיכ מועילה הפרה זו של הארוס"היפר לה א
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 שרק הבעל יכול להפר �" אישה יקימנו ואישה יפרנו) "יד:במדבר ל (מדכתיב, כ הוא"ל דגזה"ס 

 .י שלוחו"ולא ע
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מ "מ, דא� שצרי� את השמיעה שלו לבסו�, בכל אופ� מועילה לו מה שאומר עכשיו כ� לארוס 
אבל כשאומר כ� , רי� יהיה טרוד וישכח להפרשמא כשישמע את הנד, א� לא יאמר עכשיו כ�

מעכשיו שמתי שישמע יפר לה האפוטרופוס לא איכפת ליה מה שישכח ויהיה טרוד כשישמע את 
 .הנדר


