
 

 

 

 

 

 

 שנשאלין על הנדר עצמו,האם ניתן להישאל על הקמת נדר כדרך  –נסתפק רבא  .1

 ואם תמצי לומר שניתן להשאל, יש להסתפק האם ניתן להישאל על הפרה של נדר. מה נפשט?

 . ההפר על נשאלין ואין, ההקם על נשאלין :יוחנן פסק ר'

 שייך להחזירו.[]הקיום הוא כעין הנדר כיון שבא לחזקו ולכן אפשר לבטלו, אבל הפרה היא ביטול הנדר, ואחרי שהנדר בוטל שוב לא 

 

ראשונה. האם נחשב הנדר מקוים מחמת  הקמה על וקיים שני פעמים, ונשאל, ליכי קיים ליכי אם אמר האב או הבעל לאשה: קיים: רבה נסתפק .2

 ההקמה השניה?

 . עליו חלה שניה - הראשונה על נשאל אם]לגבי האומר שבועה שלא אוכל שבועה שלא אוכל[ : רבא פסק

 . גם כאן הנדר נחשב מקוים ולפ"ז

 

  '?הפרה חלה כ"אא הקמה תיחול ולא ליכי ומופר ליכי קיים'שאמר האב או הבעל לאשה:  רבה באופן מה נסתפק .3

  :והספק האם חלה ההפרה .ה ממה נפשך..ההקמה לא חל

 אינה ההפרה אף זה צד ולפי ההקמה גם תחול אא"כ תחול לא שההפרה גם להתנות כוונתו תהיהי ,הפרה ללשון הקמה לשון הקדיםש כיון האם

  .ההקמה חלה לא שהרי לחול יכולה

 תחול שלא תהיהי נתווכו ועיקר כאחת שניהם לומר ביכולתו אין שהרי הפרה ללשון הקמה לשון שהקדים בכך מיוחדת כוונה לו יתהיה שלא או

 .ההקמה בלא אף שתחול לו כפתא לא ההפרה אבל ,ההפרה ללא ההקמה

שהיו לפניו שתי בהמות שהוקדשו לקרבן  –לגבי אדם שאמר שני דיבורים סותרים בזה אחר זה  - יוסי ורבי מאיר ממחלוקת רביופשטו את הספק: 

 אם. לר' יוסי: עולה תמורת זו הרילר"מ:  – 'שלמים תמורת עולה תמורת זו הריאחת עולה והשניה שלמים והעמיד לידם בהמה של חולין ואמר: '

ותהא חציה תמורת עולה  קיימין דבריו - כאחד שמות שני לקרות אפשר ואי הואיל, כשאמר 'עולה' נתכוון לסיים ולומר גם 'שלמים' המלכתחיל

 וחציה תמורת שלמים. 

 ודאי שנפשט שכוונתו שיחולו שניהם ולפיכך ההפרה חלה. -ולשיטת ר' יוסי 

 לא אמרכאן ש אבל, זו חלה כן אם אלא זו תיחול לאהרי מה שהולכים אחר הלשון הראשון, זה דווקא כשלא הוסיף לומר  מאיר רבי ואפילו לשיטת

 . חלה פרהגילה דעתו שמקפיד שתחול דווקא ההפרה, ולכן הה, הפרה חלה כן אם אלא הקמה תיחול

 

 הדין? כיצד, אחת בבת ליכי' שהמשמעות היא שיחולו ומופר אמר 'קיים: רבה נסתפק .4

 . אינו אחת בבת לואפי - זה אחר בזה שאינו דבר כל: רבההוכיחו מדברי 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 בס"ד
 שע"הת ואתחנן לשבת קדש פרשת

 ט"ס – נדרים

 .  ניתן לקבל כל יום לתיבת מייל או לפקס        5709307-03פקס:    okmail.co.iln101@מייל:    
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