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ניתן לקבל כל יום לתיבת מייל או לפקס.

נדרים – מ"ה
.1

.2

ברייתא  -המפקיר את כרמו ,ולמחרת בוקר עמד ובצרו וזכה בו  -כיצד דינו?
א.

חייב בפרט ובעוללות ובשכחה ובפאה  -שאע"פ שהפקר פטור מהם ,כיון שהוא בעצמו חזר וזכה בהם ,הוא חייב.

ב.

ופטור מן המעשר  -שבהפקר פטור הוא אף באופן זה.
והקשו :בשלמא לעולא שהעמיד את כל הברייתא דלעיל כשיטת רבנן ,ברייתא זו כשיטת רבנן היא ובאמת תוך ג' ימים יכול לחזור בו וממילא
יהיה חייב במעשר ,והברייתא דין דאורייתא שנתה שהרי מדאורייתא אינו יכול לחזור בו ולכן פטור ממעשר.
אבל לריש לקיש שמעמיד את הברייתא דלעיל אליבא דרבי יוסי מדוע פטור מן המעשר הרי יכול לחזור בו ,אם כן כשעמד ובצרו אין ראיה
שהתכוון לזכות מן ההפקר ויתכן שחזר בו עתה מהפקרו והתברר שלא היה הפקר מעולם וחייב במעשר.
ותירצו בשני אופנים:
א.

אכן ריש לקיש רק את הברייתא לעיל מעמיד כר' יוסי ,אבל ברייתא זו על כרחך כשיטת רבנן היא.

ב.

גם הברייתא השניה כשיטת רבי יוסי היא ,ומה שבברייתא הראשונה המפקיר יכול לחזור בו היינו דווקא כשהפקיר בפני שנים שאין לזה
קול ודעת המפקיר שיזכה רק אחד מהם ונחשב כמתנה ולא כהפקר ,ואילו בברייתא השניה שהמפקיר כרמו וכו' פטור מן המעשר מדובר
שהפקיר בפני שלשה שיש קול לדבר ועל דעת כולם הפקיר ,ואין זה דומה כלל למתנה ולכן מודה רבי יוסי שיוצא מרשות המפקיר
לאלתר.

בפני כמה אנשים צריך להפקיר?
א.

ר' יוחנן משום רבי שמעון בן יהוצדק  -כל המפקיר בפני שלשה הוי הפקר כיון שיש בזה קול ,בפני שנים  -לא הוי הפקר ,כיון שנתכוון רק
לאחד מהם ונחשב כמתנה.

ב.

ר' יהושע בן לוי  -דבר תורה אפילו באחד הוי הפקר ,ומה טעם אמרו בשלשה? כדי שיהא אחד זוכה ושנים מעידין.

"אינו דומה השונה פרקו מאה פעמים לשונה פרקו מאה ואחת"

(חגיגה ט)

