
י כולל עיו� הד�"הוכ� ע  

  91430ירושלי� , הר נו�, 43087. ד. ת  

 daf@dafyomi.co.il•   6515004פקס /טל

  

 

  .ח �ד נדרי�

  ?הנשבע שבועות דלהל� מה דינו

  

  לעני� קרב� שבועה  "בל יחל"לעני� איסור   

לא חל עליו  חל עליו  נשבע לקיי� המצוה
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חל עליו  חל עליו  'אשכי� ואשנה פרק זה וכו
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  :נדרי� ד� ח

  ?הא� אד� יכול להיות שליח כדי להפר את הנדר של אשתו או של חברו

  

  לנדר חברו  לנדר אשתו  

�"לרמב
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  אינו יכול  

'לתוס
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   יכול להפר:היכא דנאספו כבר
  יכול להפר   אינו יכול:היכא שצרי� לאוספ�

  

                                                           

1
תהלי� (חידש שנשבעי� לקיי� את המצוה שנאמר ) קמייתא(רב גידל , וזה המשא ומת� בסוגיי� 

ר והלא מושבע ועומד מה ",'והקשתה הגמ". נשבעתי ואקיימה לשמור משפטי צדק�) "קו:קיט
שעובר " בל יחל"י� איסור נדא� הכוונה לע, נ"היא ממ' � ששאלת הגמ"ופירש הר, "סיני הוא

אי� חילוק בי� " בל יחל"דהרי לעני� , זה לא לומדי� מהפסוק הזה, בשבועה זו א� לא מקיימה
דדרשינ� , וא� בא לומר שא� לא קיי� שבועה זו אינו חייב קרב�. שבועה זו לשאר שבועות

לעשות שייכת בקרב� שבועה לא שדוקא שבועה שיש לי אפשרות לעשות או " היטיבמלהרע או ל"
כ למה "א, אבל א� נשבע על דבר מצוה שאי� לו את הברירה לעשות או לא לעשות פטור מקרב�

 שרב ,'ועל זה מתרצת הגמ. הא זה לא נלמד מש�" נשבעתי ואקיימה"הביא רב גידל את הפסוק ד
 והיינו שדבר הגו� הוא להשבע לקיי� את המצוה �גידל בא לומר דשרי ליה לזרוזי נפשיה בהכי 

 .כשרי� שנמנעי� מלהשבע נשבעי� ה� בכ�' ואפי
2

 דהרי הרי ששבועה גמורה חלה עליו, כיו� דאי בעי פטר נפשיה בקריאת שמה שחרית וערבית 
כ לא הוסי� "וא (ת"תלמוד תורה כל היו� מההג� שחייב בש ,�"וביאר הר. [הוסי� יותר מחיובו

ת חל עליה "לתא דאתיא מדרשא הג� שהוא מהימ כיו� שהוא מ"מ, )בשבועתו יותר מחיובו
 ].שבועה

3
. אבל לא בשביל אד� אחר, ל דכיו� שאשתו כגופו הקלו שיוכל הבעל לשאול התרה בשבילה"ס 

כיו� ,  הקילו לאסו� לכתחילהאבל לא, וג� קולא זו היא דוקא היכא שכבר נאספו הדייני�
 .שלכתחילה עדי� שיבוא הנודר בעצמו לבקש על נדרו

4
דמתו� , ל להיפ� שדוקא הבעל לא יכול לבקש חרטה בשביל אשתו רק מתי שכבר נתכנסו"ס 

שנדרי אשתו קשי� עליו וג� הוא טורח לכנס שלשה יש לחוש שירבה בחרטה יותר ממה שבאמת 
 לא חיישינ� שירבה בחרטה יותר ממה זאכינוסו לא בי� סו מכונולכ� א� כבר הי, היא נתחרטה

 .אבל גבי אד� אחר בכל עני� יכול להיות שליח. שנתחרטה


