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  .פב �ד נדרי�

  ?מה הדי�, אשה שנדרה מתשמיש המטה

  

  פר ג� כלפי אחרי�יהא� מ  הא� יכול להפר חלקו  

איבעיא  פר חלקוימ  אליבא דרבנ�
1

  

  פריאינו מ  כדי� נדרי� שבינו לבינה�פר חלקו ימ  יוסי' אליבא דר

  

  :נדרי� ד� פב

  , אחת פת נקיה שמתענה א� לא תאכל ממנה, נדרה משתי ככרות
  ?והפר לה בעלה מה הדי�, ת קיבר שאינה מתענה א� אינה אוכלתהואחת פ

  

   שאינה מתענה�הפת קיבר    שמתענה�הפת נקיה   

לרב יהודה אמר שמואל
2

  מותרת  מותרת  

יוחנ�' לרב אסי אמר ר
3

  אסורה  מותרת  

  

  

  

                                                           

1
 או הוי רק כנדרי�, פר חלקו וחלק אחרי�יאיבעיא הא� הוי לרבנ� כנדרי עינוי נפש ומ' בגמ 

 � " האומרת נטולה אני מ� היהודי�"ראיה מהא דתנ� ' והביאה הגמ. פר רק חלקוידבינו לבינה ומ
יפר חלקו ומשמשתו ותהא "הדי� הוא ד, דהיינו שאוסרת על עצמה הנאת תשמיש של כל היהודי�

, דהיינו שאחר שתתגרש או תתאלמ� תהיה אסורה על כל היהודי� בתשמיש, "נטולה מ� היהודי�
פר רק יאלא רק דברי� שבינו לבינה ולכ� מ � דלא חשיב האי נדר מתשמיש עינוי נפש נולמדומזה 
. יוסי' דכל הפרק אליבא דר' ודחתה הגמ, א שמשנה זו היא אליבא דרבנ�"בהו' וסברה הגמ. חלקו

� "אול� הביא הר. פר רק חלקויז יש לנו לנקוט לחומרא שמ"ולפ, ולמסקנא לא נפשטה האיבעיא
 .�"ודחה זאת הר, דיש אומרי� שמהמש� הסוגיא מדברי שמואל מוכח שהוי נדרי עינוי נפש

2
פר למתענה יוכיו� שהוא מ, צרי� להפר כל הנדר כולו" יפרנו"דמזה שכתוב , � בטעמו"ביאר הר 

, אבל א� יפר רק למתענה ולא יופר כל הנדר, צרי� להפר ג� לשאינו מתענה כדי שיופר כל הנדר
 .על המתענה'  ההפרה אפילא תחול

3
אבל זו שאינה , מ אי� בכלל אלא נדרי עינוי נפש"מ, דמשמע כל הנדר" יפרנו"ל דא� דכתיב "ס 

הככר ולכ� אינה מעכבת לזו שמתענה ויפר רק לגבי ,  ולאו בר הפרה היא�מתענה לא הוי עינוי נפש 
 .המתענה


