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מסכת נדרים

ישראל הצעיר ד'סנצ'ורי סיטי
15.10.2
)מקלש קליש ש"מ( )  69aאיבעיא להו 68a

תוספתא מסכת נדרים )ליברמן( פרק ו

ב .אימתי אמרו “מת הבעל נתרוקנה רשות לאב”
 .aבזמן שלא שמע או ששמע והיפר או ששמע ושתק שמע והפר ומת בו ביום
 .bאבל שמע ושתק שמע וקיים ומת ביום שלאחריו אין יכול להפר
 .cשמע בעלה ולא הפר לה ולא הספיק האב לשמוע עד שמת הבעל זהו שאמרו מת הבעל נתרוקנה רשות לאב
.a
.b
.c

שמע אביה ולא הפר לה ולא הספיק הבעל לשמוע עד שמת האב זהו שאמרו מת האב לא נתרוקנה רשות לבעל
שמע בעלה והפר לה ולא הספיק אביה לשמוע עד שמת הרי זו הפרה אסורה שאין הבעל מיפר אלא בשותפות האב
שמע אביה והפר לה ולא הספיק הבעל לשמוע עד שמת )ונתארסה לאחר( יחזור האב ויפר חלקו של בעלה
 .iאמ' ר' נתן הן הן דברי בית שמאי בית הלל או' אינו יכול להפר

:הפרת נדרים Investigation into the partnership between father and fiancé in
מיגז גייז – נדר a Lemma1: each one “cuts” ½ of the
מקלש קליש – נדר b Lemma2: each one “weakens” the
c
 repudiated and then she ate bothמפירין Split the difference: if she banned 2 specific olives and one of the
i
מכות , one of the olives remains fully under the ban and she receivesמיגז גייז If: we argue
מכות , the entire ban is weakened and she receives noמקלש קליש ii If: we argue
מת האב לא נתרוקנה רשות לבעל מת הבעל נתרוקנה רשות לאב :משנה ב  (above), expanding onתוספתא iii Proof: from
):ר' נתן  (followingתוספתא 1 End of
 – the father mayנדר : if the father heard and rejected and the fiancé died before hearing of theב"ש )(a
מיגז גייזreject the fiance’s portion 
מקלש קליש: in that case, the father may not reject the father’s portion ב"ה )(b

I

תוספות מסכת נדרים דף סט עמוד א

אמר רבי נתן הן דברי ב"ש  -אהך סיפא קאי ובה"א אינו יכול להפר האב ש"מ לב"ש מיגז גייז אב שמיפר חלקו
וחלק הבעל כדקאי הלכך הוריש לאב וב"ה סברי מיקלש קליש בהפרה דאב ונדר גרוע הוא הלכך אין יכול הבעל
להורישו לאב דהכי נמי מיגז גייז לא יצאו לבעל וי"מ דב"ה פליגי נמי ארישא דהפר הבעל ומת דאמר דמפר וב"ה
אומרים אינו יכול להפר כיון דהפר בעל מיקלש קליש ]ונתגרע[ הנדר ולא יועיל להתבטל ע"י הפרה דאב גרידא
ולב"ש מיגז גייז ונשאר נדר חשוב ומועיל לבטלו הפרה דאב ויכול להיות דלא פליגי ברישא משום דהפרת הבעל
נתבטל לפי שאינו קיים בשעת הפרת האב אי נמי שבתחלה לא הפר האב מתוך שחלקו קיים יפר לו חלק הבעל.
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