פרק נערה המאורסה שיעור א'
מסכת נדרים דף ס"ז .ואין צריך לומר שקיים אחד מהן :למה לי למיתנא השתא יש לומר
הפר זה בלא זה ולא כלום קיים אחד מהן למה לי צריכא למיתני כי איצטריך ליה כגון
דהפר אחד מהן וקיים אחד וחזר המקיים ונשאל על הקמתו מהו דתימא מאי דאוקי הא
עקריה קמ''ל דמפירין שניהם בבת אחת :ונערה המאורסה אביה ובעלה מפירין נדריה:
רש"י שם :ואין צריך לומר שקיים אחד מהם ל''ל למיתני כללי .ממילא ידענא דלאו כלום
הוא דהשתא הפר זה בלא זה כו' :כי איצטריכא ליה .למיתנא ואין צריך לומר שקיים אחד
מהן :כגון שהפר האחד מהן .הנדר ובא האחר וקיימו וחזר המקיים ונתחרט ממה שקיימו
ונשאל לחכם על הקמתו בו ביום ששמע וקיים דאי הויא הקמה דלא מצי מתיר ליה חכם
אינו יכול להפר תו ואי לא הויא הקמה דמתיר ליה חכם מצי להפר ולהכי איצטריך למיתני
שקיים אחד מהן :דמהו דתימא מאי דאוקים לאו קיום הוא .דהא עקריה בחרטתו והואיל
דלאו קיום הוא הא דאיתשיל עליה כי הפר לה דמי ואינו צריך להפר יותר קמ''ל דלא הויא
הפרה עד שיפרו שניהם בבת אחת שזה נמי יפר .ע''א מאי דאוקי הא עקריה ולאו קיום
הוא דהא עקריה בחרטתו ומצי מיפר קמ''ל דלא הויא הפרה עד דמפירין שניהם בבת
אחת ולא שיצטרכו להפר זה עם זה ממש בבת אחת אלא הכי בעי למימר כל שאילו רוצין
יכולין להפר בבת אחת אף בזה אחר זה מפירין לאפוקי היכא דהפר א' וקיים אחד שאין
המקיים יכול להפר בשעה שהפר זה עד שישאל על הקמתו דהא ליכא למימר דבבת אחת
ממש בעינן דהא כתיב ביום שמעו דכל היום מותר להפר כדמפקינן לקמן:
פירוש הר"ן שם :וחזר המקיים ונשאל על הקמתו  -כדאמרינן לקמן דנשאלין על ההיקם
מהו דתימא מאי דאוקי הא עקריה ובהפרה דמקיים לחודיה סגי דאידך כבר הפר קמ״ל
דעד דמפירין שניהם בבת אחת כלומר שלא יפסיק בין אחד לחבירו דבר שהוא מעכב
הפרה כגון הקמה דהאי דכיון דההיא שעתא לאו בר הפרה הוא אפי' הך הפרה קמייתא
דאידך בטלה לה וצריך שיהו מפירין עכשיו שניהם בבת אחת ומיהו בכהאי סגי שלא
תאמר אין הפרה אחר הפרה וכיון דהפרה קמא איבטילא תו לא מצי מיפר דליתא וכן דעת
הרמב״ן ז״ל אבל מדברי הר״ם במז״ל נראה דכל שחלה הקמה בין הפרה דחד להפרה
דאידך שוב אינן יכולין להפר ומיהו בבת אחת לאו דוקא דאפי' מיפר זה שחרית וחבירו
ערבית סגי כל שלא הפסיק בינתיים דבר שהוא מעכב הפרה וכ״ת כיון דהאי דינא אתא
תנא לאשמועי' מאי אין צריך לומר דקתני דמרישא משמע הכי אדרבה צריכא דיש לי
לומר דתנא הכי קתני כיון דהפרה דחד בלא חבריה לאו כלום הוא א״צ לומר דבשקיים
אחר הפרה קמייתא לאו מידי הוא וסמיך תנא דלשתמע ממלתיה דתו לא חזיא לצרופי
דאי חזיא למה ליה למיתני א״צ לומר היינו כפרכא דגמרא והקשה הרשב״א ז״ל אמאי
אמרינן דהפרה קמייתא בטלה לה דהא לבתר דאתשיל על הקמתו כיון דחכם עוקר את
הנדר מעיקרו הרי הוא כאילו לא הקים כלל וכדתנן בפרק האיש מקדש (קידושין דף נ)
המקדש את האשה ע״מ שאין עליה נדרים ונמצאו עליה נדרים אינה מקודשת הלכה לפני
חכם והתירה הרי זו מקודשת דחשבינן לה כאילו לא היה עליה נדרים כלל בשעת קדושין
ה״נ לבתר דאתשיל נחזייה להאי גברא כאילו לא הקים מעולם ולדידי לאו קושיא היא כלל
דקידושין מתוך שהוא מעשה גמור אע״ג דכל זמן שלא התירה לא חיילי כי התירה אמרינן
דאיגלי מילתא דמעיקרא חיילי אבל הפרה דחד מהני קלשה לה טפי דבאפי נפשה לאו
מידי היא אלא בצרופא דאידך ואפי' בצרופא דאידך לא מהני כל זמן שאינן ראוים
להצטרף ביחד וכדתניא דהפר א' מהן ומת בטלה לה הפרתו הלכך כיון דהפרה דחד אפי'
כי לא הקים חבריה קלישא טובא כל היכא דהקים כיון דההיא שעתא לא חזיא לאצטרופי
בטלה לה לגמרי וכיון דלא חזיא ההיא שעתא לא חזיא נמי בתר זימנא:
יה ְלבַ ּדֹו אֹו
רמב"ם פרק י"ג הלכות נדרים הלכה כ"א :נַעֲ ָרה ְמאֹ ָרסָ ה ֶׁשנ ְָד ָרה ו ְִקיֵּם לָ ּה אָ ִב ָ
ּומפֵּ ר
בַ ְעלָ ּה ְלבַ ּדֹו וְהֵּ פֵּ ר לָ ּה הָ אַ חֵּ ר אַ ף עַ ל ִפי ֶׁשנִ ְשאַ ל ְלחָ כָם ו ְִה ִתיר לֹו הֲ ָק ָמתֹו אֵּ ינֹו חֹוזֵּר ֵּ
ֵּיהם כְ אֶׁ ָחד:
לָ ּה ִעם הָ אַ חֵּ ר ֶׁשכְ בָ ר הֵּ פֵּ ר לָ ּהֶׁ .שאֵּ ין לָ הֶׁ ם ְלהָ פֵּ ר אֶׁ לָ א ְשנ ֶׁ

חידושי הרשב"א שם :וקשיא לי אשמעתין כיון שנשאל על הקמתו אמאי לא אמרינן מאי

דאוקי הא עקריה ,ותהוי הקמתו כאילו לא היתה ,והפרת הראשון תהוי הפרה מעלייתא,
דהא חכם עוקר את הנדר מעיקרו והרי זה כאילו לא הקים כלל ,וכדאמרינן (לקמן) לגבי
קדושין [כתובות עד ,ב] המקדש את האשה על מנת שאין עליה נדרים ונמצאו עליה נדרים
אינה מקודשת ,הלכה אצל חכם והתירה הרי זו מקודשת ,דחשבינן כאילו לא היו עליה
נדרים כלל בשעת הקדושין .ויש לומר [דקיים] אחד דקאמר היינו דוקא אב ,ומאי אחד
מיוחד שבהם והיינו אב ,וכיוצא בו בתלמוד הרבה ואחד מהם בפרק הספינה ,אם היתה
מדה של אחד מהם ראשון ראשון קנה ,ואינה אלא כשהיתה מדה של לוקח ,הכא נמי
דוקא בשקיים האב ,וטעמא לפי שהורע כח הבעל ואין הפרתו כלום אלא כשהיה האב
ראוי להפר ,שאין הבעל מיפר אלא בשותפות [ובשעה הראויה לשניהם ,וכדתניא לקמן
שמע הבע ל והפר ולא הספיק האב לשמוע עד שמת האב אין הבעל יכול להפר ,שאין
הבעל מפר לעולם אלא בשותפות] שמע האב והפר ולא הספיק הבעל לשמוע עד שמת
הבעל חוזר האב ומפר חלקו של בעל ואף על גב דאמר ר' נתן הן הן דברי בית שמאי,
ובית הלל אומרים אינו יכול להפר ,התם טעמא אחרינא הוא דכיון דהפר אב בעוד שהיה
בעל קיים מיקלש קליש חלקו של בעל ,ואינו חשוב להורישו לאב .כן נראה לי.
רמב"ם פרק י"ב הלכות נדרים הלכה א'ָ :כל הַ נְ ָד ִרים וְהַ ְשבּועֹות ָהאָ ב ֵּמפֵּ ר ְביֹום ָש ְמעֹו.
ֶׁשנֶׁאֱ ַמר (במדבר ל-ו) 'כָל נְ ָד ֶׁריהָ וֶׁאֱ סָ ֶׁריהָ ' .אֲ בָ ל הַ בַ עַ ל אֵּ ינֹו יָכֹול ְל ָהפֵּ ר אֶׁ לָ א כָל נְ ָד ִרים
ּושבּועֹות ֶׁשיֵּש בָ הֶׁ ן ִענּוי נֶׁפֶׁ ש אֹו ֶׁשהֵּ ן ִב ְדבָ ִרים ֶׁשבֵּ ינֹו ְלבֵּ ינָּה כְ גֹון ֶׁשנִ ְש ְבעָ ה אֹו נ ְָד ָרה ֶׁשל ֹא
ְ
ִתכְ חל אֹו ֶׁשל ֹא ִת ְת ַק ֵּשט ֶׁשנֶׁאֱ ַמר (במדבר ל-יז) 'בֵּ ין ִאיש ְל ִא ְשתֹו':
טור יורה דעה סימן רל"ד :והרמב"ם כתב שהאב מפר לבתו כל עניני נדרים .ולא נהירא.
וה"ר יחיאל חילק :קודם שנתארסה מפר כל נדריה ,אבל נתארסה [ו]מת הבעל וחזרה
לרשותו אז אינו מפר אלא נדרי עינוי נפש .ואדוני אבי הרא"ש ז"ל לא חילק בזה.
פירוש העמק בדר לנצי"ב מוולוזין במדבר פרק ל' פסוק ו' :כל נדריה .באב כתיב זה הלשון
גם בהפרה .מה שאין כן בבעל לא כתיב כל נדריה אלא בהקמה (פסוק יב) ולא בהפרה
(פסוק יג) .היינו משום דבעל אינו מיפר אלא מה שבינו לבינה או נדרי עינוי נפש דמפורש
להלן פסוק י"ד .אבל האב מיפר כל נדריה וכמו שכתב הרמב"ם ז"ל .וכו' והא דתניא
בספרי היקש אב לבעל מה הבעל אינו אלא בנדרים שבינו לבינה כך אב כו' אינו אלא
בארוסה שצריכים דעת שניהם .והארוס ודאי אינו יכול להפר אלא מה שבינו לבינה או
עינוי נפש ,וסלקא דעתך דמה שאינו כן נשאר הרשות לאב ,משום הכי תני שאין להאב
ג"כ רשות.
פירוש הר"ן מסכת נדרים דף ס"ז :ד"ה ואיבעית אימא הויה קדושין משמע בא"ד :וכיון שכן
נימא דבין בקדושין בין בנשואין אביה ובעלה מפירין נדריה ליתא דפשיטא לן דכיון
שנשאת שוב אין לאביה רשות בה ועוד דהא כתיב ואם בית אישה נדרה דאלמא בעל
מיפר לחודיה:
מסכת כתובות דף מ"ו :האב זכאי בבתו בקידושיה בכסף בשטר ובביאה זכאי במציאתה
ובמעשה ידיה ובהפרת נדריה ומקבל את גיטה וכו' גמ' בכסף מנלן אמר רב יהודה אמר
קרא {שמות כא-יא} ויצאה חנם אין כסף אין כסף לאדון זה ויש כסף לאדון אחר ומנו
אביה ואימא לדידה השתא אביה מקבל קידושיה דכתיב {דברים כב-טז} את בתי נתתי
לאיש הזה איהי שקלא כספא ואימא הני מילי קטנה דלית לה יד אבל נערה דאית לה יד
איהי תקדש נפשה ואיהי תשקול כספא אמר קרא {במדבר ל-יז} בנעוריה בית אביה כל
שבח נעורים לאביה ואלא הא דא''ר הונא אמר רב מנין שמעשה הבת לאביה שנאמר
{שמות כא-ז} וכי ימכור איש את בתו לאמה מה אמה מעשה ידיה לרבה אף בת מעשה
ידיה לאביה למה לי תיפוק ליה מבנעוריה בית אביה אלא ההוא בהפרת נדרים הוא
דכתיב וכ''ת נילף מינה ממונא מאיסורא לא ילפינן

