
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 ‰�˘‰ ˘‡¯ ·¯Ú· ÌÈ¯„� ˙¯˙‰ ˙Â˘ÚÏ ˙Â‚‰Â� Ô�È‡ ÌÈ˘� ÚÂ„Ó
ÌÈ¯„� ÏÚ ˙ÂÂˆÓ ÈÓ� Ì‰ È¯‰?  

 Ô˙˘¯Ù·ג' ל'‡Ï  ‰˘ÚÈ ÂÈÙÓ ‡ˆÂÈ‰ ÏÎÎ Â¯·„ ÏÁÈ. 
  

˘· ‡˙È‡'' Íוכן כתב , א''ק כ''א ס''מובא בברכי יוסף סימן תקפ, על התורה בפרשתן

ל יש רמז למה ''מפסוק הנד א''בשערי תשובה הלכות ראש השנה סימן תקפ
דאיתא בקדמונים דצריך לעשות התרת נדרים בערב ראש השנה 

   . סופי תיבות אלולÏככ Âדבר Ïיח ‡ל"והרמז 
  

יש לחקור האם נשים נוהגות לעשות התרת נדרים בערב ראש 
  .השנה או דילמא נשים אינן צריכות לעשות התרת נדרים

  

‰ÓÏ˘ ˙ÂÎÈÏ‰· ‰�‰ כתב לא נהגו 'ק י''ס' מ ז''ע' מועדים ראש השנה פרק א 
וסומכות על , לעשות בערב ראש השנה התרת נדרים לנשים

  .אמירת כל נדרי של יום הכפורים
  

Â˘·Â''˙Â‚‰�‰Â ˙Â·Â˘˙ ˙ ל מעולם אני '' כתב וזח''סימן של' חלק א
בין על , תמה הלא כל אחד ואחד בערב ראש השנה מתיר נדרים

ן ולהבא אינו מתכוין נדרים שעבר ובין לעתיד מודיע שמכא
  .ולכאורה בנשים גם כן היה ראוי לעשות להם תקנה, לנדור

  

ı¯˙ÓÂ:ד ''יורע ''הלא מפורש בש,  ונראה שיש בזה תקנה פשוטה

 שאם יש בית דין מקובצים יכול בעל להיות שליח ו''ד סעיף נ''סימן רל
ואם כן לפני שהולך הבעל להתיר נדרי עצמו בערב , לבקש התרה
תמנה אותו לשליח ותאמר לו שיתיר נדרים גם , ראש השנה

וילך למתירים ויאמר הנוסח הרגיל ויסיים שמינתה , בעבורה
, אותי שליח ומבקשה התרה ויועיל שיאמרו הכל מותרים לכם

וצריך לומר שסומכים על , אבל כותב דלא ראה מי שנזהר בזה
  .כל נדרי שאומרים בכניסת יום הכפורים ההתרה

  

‡˘ ¯·„‰ ÌÚË·ÂÌÈ¯„� ˙¯˙‰ ‰˘ÂÚ ‰�È‡ ‰˘: כיון דאשה אין 
 כשירה להתרת נדרים כמו שמבואר בהגהות רבי עקיבא אייגר

ויש , אנשים' כ חייבות לעשות את זה עם ג'' א'ק ג''ח ס''ד סימן רכ''יור
  . לכן סומכות על כל נדרי, בזה משום חסרון צניעות

  

 ÌÈ�Ë˜ ÚÂ„ÓÈ ÏÈ‚Ï ÂÚÈ‚‰˘'' ‰�˘ ·¯˙‰ ÌÈ˘ÂÚ Ì�È‡ÌÈ¯„� ˙ 
ÌÈ¯„� ÏÚ ÌÈ¯‰ÊÂÓ Ì‰ È¯‰?  

ÓÈ˜''Ï מיםי קטן המופלא הסמוך לאיש נדריו קיג''ד סימן רל''יור ,
  .ב שנה''דהיינו מגיל י

  

˙Â˘˜‰Ï ˘È: לעשות ב לא נהגו''קטנים שהגיעו לגיל י מדוע 
הרי נדריהם , על הנדרים שלהם,  בערב ראש השנההתרת נדרים

  .קיימים
  

ÌÈˆÂ¯˙ ‰ÓÎ ‡ÎÈ‡:  
וכן , ב''ו ע''מאירי נדה מ  מה שכתבו הראשונים והאחרוניםפ'' ע.‡

, ז''ג סימן י''מ ח''ת שו''ובשו', ג סימן ס''ד ח''ת חקרי לב יור''ובשו, א שם''בריטב
ז תמה על מה ''א סימן שס''ת התעררות תשובה ח''ועיין בשו', ובמנחת חנוך מצוה ל

, ב שנה שקבל תענית נדרו קיים''דקטן בן י' ק ג''א ס''ח סימן תקע''א אר''שכתב המג

דלהלכה הא דמופלא משמע מדבריו שמופלא הסמוך לאיש מצווה על נדריו 
מ לגבי אחרים דאם אסר ככר ''ה, הסמוך לאיש נדריו קיימים

אבל הוא אינו מצוה כלל , על אחרים או הקדיש אסור לאכלם
  משאר מצות דאינו מתחייב ואינו נענשאי שנאומ, דקטן הוא

 דכיון דהמופלא הסמוך לאיש תי שפירלפי זה א, טןכיון שק
 התרת ים עושםלכך אינ,  על איסור נדריםאינו מצוה כלל

  .מעדני אשר, נדרים
מובא במנחת , ג''ב מהלכות נזירות הי''פפ מה שנסתפק במשנה למלך '' ע.·

 דאפשר דקטן המופלא ח''ת צפנת פענח סימן צ''וכן בשו, חינוך בפרשתן
רק לענין שהנדר ד, ו יכול לישאל על נדרוהסמוך לאיש אינ

אבל לענין שאלה שאין פסוק , שלו חל יש פסוק מיוחד
שמופלא הסמוך לאיש יכול לישאל על נדרו אינו יכול לישאל 

 דמופלא ח''א סימן ל''חת רב פעלים ''בשוכתב וכן ,  על נדרו
כיון , הסמוך לאיש יש להחמיר שלא להתיר לו נדר בקטנתו

ד הלכות נדרים ''ועיין באמרי בינה יור, ולישאל אינו יכול, םדנדריו נדרי

אין מופלא הסמוך לאיש  מדוע תי שפירלפי זה אח ''סימן כ
·ÔÈ�Ú , ו''ת דברי משה סימן ס''ועיין בשו, מעדני אשר,  התרת נדריםהעוש

Ì‡‰ ‰ÂˆÓ ÌÈÈ˜Ï ‡Ï Ú·˘�˘ ˘È‡Ï ÍÂÓÒ‰ ‡ÏÙÂÓ ˙‡ ÏË·Ï Ú·˘� ‡ÈÂ‰„ ÏÁ Â�È‡ 
ÏÈ„ Â‡ ‰ÂˆÓ‰˙ÂÂˆÓ‰ ˙‡ ÏË·Ï Ú·˘� ‡ÈÂ‰ ‡Ï ‰¯Â˙‰ ÔÓ ˙ÂÂˆÓ· ·ÈÈÁ Â�È‡˘ ÔÂÈÎ ‡Ó ,

Ò˘˙ ˙ÂËÓ ˙˘¯Ù ¯˘‡ È�„ÚÓ ¯ÙÒ· ÔÈÈÚ''ÌÈ˜ÒÂÙ‰ Ì˘· È˙‡·‰˘ ‰Ó Ë.  
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 ‰ÚÂ·˘‰Â ¯„�‰ ˙‡ ÌÈÈ˜È˘ ÛÈ„Ú Ì‡‰ Ú·˘� Â‡ ¯„�˘ ÈÓ  

‰Ê ˙‡ ¯È˙‰Ï ÌÁÏ ÍÏÈ˘ ÛÈ„Ú Â‡?  

Ó‚· ‡˙È‡' נתן אומר הנודר '  ר'מ א''ב ע'' נדרים כא וכן ''ט ע''יבמות ק

וכי תחדל ג ''דברים כבשעת איסור הבמות דחוטא הוא דכתיב י ''וברש, כאילו בנה במה

והמקיימו כאילו מקריב   הא לא תחדל יהיה בך חטא, לא יהא בך חטאלנדור

 שעבר עליו שתי עבירות אלא ילך אצל חכם ויתירנו כדי שלא יהא י''וברש עליו קרבן

Ó Ô�ÈÊÁÓ‚‰ È¯· '�‰'' ÌÎÁÏ ÍÏÈ˘ ÛÈ„Ú ¯„�˘ ÈÓ˘ Ï„ רגיל בכך

¯„�˘ ‰Ó ÌÈÈ˜È ‡ÏÂ Â�¯È˙ÈÂ.  
  

˙Â˘˜‰Ï ˘È :דבשעת פטירתו 'מ ב''ז ע''עכתובות ' מהא דאמרינן בגמ 

של רבי יהושע בן לוי ברח ממלאך המות וקפץ לתוך גן עדן 

ומלאך המות תפס אותו בבגדו ורצה להוציאו משם ונשבע שלא 

, בעולם הזה נשאל פעם על שבועתוה אם ''אמר הקב, יצא משם

גם , ואם לא נשאל בעולם הזה על שבועה, כ יחזירו אותו''א

חזינן דמי שלא נשאל על שבועה , עכשיו אי אפשר להתחרט

וכן , א בשם ספר יפה מראה''ט ע''א יבמות ק''כך מקשה המהרש, ומקיימו עדיף טפי

  .ב''ו ע''ם שיף גיטין מ''וכן במהר, א''ט ע''בערוך לנר יבמות ק
  

ÌÈˆÂ¯˙ ‰ÓÎ ‡ÎÈ‡:  

דנדר  ז''נדרים ט ל''דנדר כיון דקימ, ש לחלק בין שבועה לנדרי .‡

לכן דווקא בנדר אמרו שיש עבירה לקיים , חל על דבר מצוה

כ בשבועה דאין חל על דבר מצוה עדיף טפי ''משא, את הנדר

ט ''קא יבמות ''כך תירץ בספר יפה מראה יבמות מובא במהרש, שישאל על נדרו

  .א''ע

רוב נדרים לאסור על נפשו חיי ד,  יש לחלק בין שבועה לנדר.·

אבל שבועות לא עבידי אלא , לכן עדיף שלא לקיימונפש 

כך תירץ בספר , במשא ומתן או לקיים המצוה טוב שלא להתיר

  .א''ט ע''א יבמות ק''יפה מראה יבמות מובא במהרש

תורה לעשות כן  דשבועה מצינו ב, יש לחלק בין שבועה לנדר.‚

י "כגון שבועת הפקדון ושבועת העדות וקבלת כל התורה ע

שבועה היה והיינו טעמא דשבועה היא לאסור עצמו על 

כ נדרים שהדבר נאסר עליו ולא מצינו בשום "הדבר משא

  .א''ט ע''א יבמות ק''כך תירץ המהרש, מקום בתורה לעשות כן

אסור לישבע  דאף דה טעם אחר היבי יהושע בן לויבהא דר. „

 לקיים את המצוה נשבעין ונודרין ל מקום מכ,ולנדור

 מניין שנשבעין לקיים את המצוה 'אמ ''ע' נדרים ח' גמכדאמרינן ב

וכן לענין נדרים מצוה לנדור ' שנאמר נשבעתי ואקיימה וכו

משום לקיים המצוה כדאמרינן נדרים סייג לפרישות וכמו 

ר ושבועה כזה ודאי אין  ונדג"ג הכ"נדרים פי' הלם "שכתב הרמב

 בי יהושע בן לויוהנה הך שבועה דר, מצוה לשאול עליו

 מציל את עצמו מן המיתה ה כיון שהיהלקיים את המצוה הי

י שבועתו ואיכא מצוה משום ונשמרתם מאוד לנפשותיכם "ע

 ה היל ידי זה שע, אצלו גם סכינו דמלאך המותהכ שהי"וכש

וחי אחיך עמך ולא מציל כל העולם מן המות איכא מצוה 

 ולכן אם מעולם נשאל על שבועה ,תעמוד על דם ריעך

שנשבע לקיים את המצוה דודאי בדרך אחר אין רגילים 

 אבל אחרי שאין , צריך להתירההצדיקים לשבע גם זה הי

ה "נמצא לו שהתיר לעולם על שבועת מצוה בזה נצול מיד מ

  .א''ט ע''כך תירץ בערוך לנר יבמות ק, וחי לעולם

 הא דאסור לקיים הנדר משום דחיישינן שמא בפעם אחר גם .‰

אבל כשאדם , יסמוך על זה ויעבור על השבועה או על הנדר

זה , יצא מהעולם הזה וקיים כל שבועותיו ולא שאל עליהן

כ ברבי ''א, ודאי טוב יותר דחזינן זריזותיה שלא עבר מאומה

כך תירץ  ,יהושע בן לוי שכבר יצא מן העולם בודאי שזה עדיף

  . ב''ו ע''ם שיף גיטין מ''במהר
  

¯˘‡ È�„ÚÓ : הנה יסוד שכתבו אחרונים לחלק בין שבועה לנדר

דבשבועה יש מצוה שלא להישאל על זה ובין נדר שמצוה לישאל 

 ב''הלכות שבועות פרק ים "רמבכבר קדומה בראשונים דהנה ה, על זה

בארנו שאל על השבועה כמו שיפ שמותר לה"אעכתב ב ''הלכה י

, ומי שלבו נוקפו בדבר זה אינו אלא שמץ מינות, ואין בזה דופי

ואין נזקקין להתיר אלא מפני דבר , כ ראוי להזהר בדבר זה"אעפ

 וטובה גדולה היא לאדם שלא ישבע ,מצוה או מפני צורך גדול

 ואם עבר ונשבע שיצטער ויעמוד בשבועתו שנאמר נשבע ,כלל

  .שה אלה לא ימוט לעולם וכתוב אחריו עו,להרע ולא ימיר
  

·‡¯‰ ·˙ÎÂ''·Ó¯‰ È¯·„ ÏÚ „''Ì: דוקא בשבועה ושנשבע להרע ד

 שהרי , אבל נודר בנדר אפילו להרע לעצמו מצוה להתירו,לעצמו

  . והמקיימו כאילו הקריב עליו קרבן,אמרו הנודר כאילו בנה במה
  

·Â ‰�˘Ó ÛÒÎב''ב הלכה י''הלכות שבועות פרק י ·‡¯‰ È¯·„ ÏÚ ·˙Î''„: 

 ,אפשר שגם זה דעת רבינו שהרי לא כתב כן אלא בשבועהש

וכל הסברות שכתבנו לעיל לא , וצריך טעם למה נשתנה נדר משבועה בזה

  .סבר לחלק
  

· ·˙Î ÔÎÂÂ˘"·˘¯‰ ˙"‡ דבר זה כתוב בתורה ד'' סימן תתנ'חלק א 

 נשבע להרע ולא ·˙Â¯‰ , שאסור להישאל על השבועהובתלמוד

 גבי ÂÓÏ˙·Â„, א לשאול על השבועהימיר משמע דמצוה היא של

רבי יהושע בן לוי כשרמה המלאך זיל חזי אי איתשיל אשבועתה 

 הנודר כאלו בנה במה על' ינן בגמהא דאמר ו'ז ב"ז דף ע"כתובות פ

 הני מילי בנדר אבל לא ,כאילו מקריב עליו קרבןוהמקיימו 

  .בשבועה
  

·˘¯‰ ‰˘˜ÓÂ''‡:  ז ''רים טנדואין להקשות לחשיב חומר זה בהדי

 הא ומתרץ, חומר בשבועות מהנדרים שאסור לישאל עליה א''ע

לא קשיא דהא בהא תליא מילתא דאיכא נמי חומר בנדרים 

   .שמצוה לישאל עליהם

  

¯Ù‰Ï ÏÂÎÈ ‰ÏÚ· Ì‡‰ ˙Â˘Ó˘‰ ÔÈ· ‰¯„�˘ ‰˘‡?  

ÓÈ˜''Ï אין האב מפר נדרי בתו א''כד סעיף ''יורה דעה הלכות נדרים סימן רל ,

ולא ,  ודוקא כל היוםםאלא ביום שמע, י אשתוולא הבעל נדר

שאם שמע בתחלת הלילה מפר כל הלילה ויום , מעת לעת

  .אינו מפר אלא עד שתחשך, ואם שמע סמוך לחשיכה, המחרת
  

‰ ‰�‰¯‚È‡ ‡·È˜Ú È·¯ נסתפק ' ז סעיף ד''יורה דעה סימן טע ''בהגהות על הש

בשעת  דאין הבעל יכול להפר דשמא ן השמשותנדרה ביש באשה

 ואף ,הנדר היה יום ובשעת הפרה הוא לילה ואינו ביום שמעו

דמיד אחר הנדר יכול להפר כיון דלא היה אפשר לו להפר מקודם 

   .כ" להפר אחינו יכורמ אם המתין מעט א" מ,הוי כיום שמעו
  

˜ÈÒÓÂ:דשמא בשעה שנדרה ,פק ספיקא דיכול להפר מטעם ס 

 בשעת הפרה יום  יום שמאה דהיואם תמצי לומר, היה לילה

  .הוא
  

¯‚ÈÈ‡ ‡·È˜Ú È·¯‰ ‰˘˜ÓÂ:דהרי , דבר שיש לו מתירין א הוי הרי

, שהחכם מיפר אף אחר יום שמעו, יכול ללכת לחכם שיפר

  .ובדבר שיש לו אין היתר של ספק ספיקא
  

ı¯˙ÓÂ:כיון שהבעל יכול ,  דזה לא מקרי דבר שיש לו מתירין

  . כרחהוחכם אינו יכול להפר בעל, להפר בעל כרחו
  

ÌÈ„‚Ó È¯Ù·Â ב מובא בדעת תורה הלכות נדרים סימן ''ו ע''בספרו ראש יוסף שבת מ

 נסתפק אם מהני הפרה בבין השמשות או דילמא כיון א''ק כ''ד ס''רל

  .דהויא ספק לילה לא מהני הפרה
  

 ÔÈÊÂ¯Ê È¯„�· ÔÎÂנסתפק אם ל''ד להגאון רבי שלמה קלוגר זצ''ד סימן רל''יור  

בין השמשות או דילמא כיון דהויא ספק לילה לא מהני הפרה ב

  .מהני הפרה



 ˙ÓÈÂÒÓ ‡˙ÎÒÓ „ÂÓÏÏ ¯„�˘ ÈÓ  

�‰ ‡˙ÎÒÓ ‡˜ÂÂ„ „ÂÓÏÏ ·ÈÂÁÓ Â�È‡˘ ÔÂÈÎ ¯„�‰ ÏÁ Ì‡‰''Ï?  

Ó‚· ‡˙È‡' ואמר רב גידל אמר רב האומר אשכים א"ע' נדרים ח 

, ואשנה פרק זה אשנה מסכתא זו נדר גדול נדר לאלקי ישראל

הלא מושבע ועומד הוא ואין שבועה חלה על ו' ופריך בגמ

ש שחרית "כיון דאי בעי פטר נפשיה בק' ומתרץ הגמשבועה 

  .וערבית משום הכי חייל שבועה עליה
  

ÍÈÏÚ Í¯„‰ ‡˙ÎÒÓ ÌÂÈÒ· ¯ÓÂÏ ¯˙ÂÓ ÍÈ‡ ÔÈ�Ú· , ÏÚ Ï·˜Ó È¯‰

¯„� ÂÓˆÚעיין בספר ,  דאומר אשכים ואשנה פרק זה הויא נדר

ז ארבעה תרוצים נפלאים בענין ''מעדני אשר פרשת מטות תשס

  .  זה
  

˙Â˘˜‰Ï ˘È:הרי יכול ,  וכי אדם מושבע על איזה מסכת ללמוד

דכיון שאינו ' כ מדוע לא מתרץ הגמ''א, ללמוד איפה שרוצה

וכן בקרן , א''כך מקשה הריטב, מסויימת חל הנדר' מושבע דווקא על גמ

  .אורה
  

ÌÈˆÂ¯˙ ‰ÓÎ ‡ÎÈ‡:  

 ,ריאת שמעאי פטר נפשיה בקד' הגמהכוונה במה שמתרץ  .‡

 אלא כיון שיכול ללמוד בכל מקום ,ריאת שמעדלאו דוקא ק

כך תירץ ,  לכן חל הנדרשירצה ואינו מושבע על זה הפרק דוקא

   .א''ע' א נדרים ח''הריטב

יש לומר דכיון שאומר אשנה פרק זה ומסכתא זו הרי שחפצו  .·

מוד דוקא כ איכא חיובא לל"וא, ורצונו ללמוד דוקא ענין זה

 דאמר רבא לעולם ילמוד אדם תורה א"ט ע"ז י"ע' גמש ב"וכמ, זה

אין אדם ,  ושם מקודם בברייתא הלשון,במקום שלבו חפץ

ונראה מלשון הברייתא , לומד תורה אלא ממקום שלבו חפץ

ת יהיו "דזה יגרום לו שיצליח בלימודו וד, דהוא חיובא

כך  ,א"ע' ין דף לקידושמחודדים ומשוננים בפיו כחיוב דושננתם 

  ת דברי יציב חלק יורה דעה "שותירץ ב

אלא אתי , לא אתי לאשמועינן כלל דשבועה חיילא עליה .‚

 ועל זה פריך ,לשבוחי לנודר זה דיפה עשה ונדר גדול נדר

 ,שפיר הא מושבע ועומד הוא בלאו הכי ומה בצע בנדרו

 דמה לי פרק ,ובשביל פרק זה או מסכת זו אין לשבחו כל כך

וזה ודאי . ' ולהכי משני דאי בעי פטר נפשיה כו,זה או פרק זה

קרן אורה כך תירץ , נדר גדול נדר לעשות המצוה בתוספת מרובה

  .' עמוד א'נדרים ח
  

Â�· È¯„� ˙‡ ‡ÏÂ Â˙· È¯„� ˙‡ ‡˜ÂÂ„ ¯Ù‰Ï ÏÂÎÈ ·‡‰ ÚÂ„Ó?  

 Ô˙˘¯Ù·ו' ל ' ‰È¯Ò‡Â ‰È¯„� ÏÎ ÂÚÓ˘ ÌÂÈ· ‰˙Â‡ ‰È·‡ ‡È�‰ Ì‡Â

 ÏÚ ‰¯Ò‡ ¯˘‡ÌÂ˜È ‡Ï ‰˘Ù�.  
  

˙Â˘˜‰Ï ˘È : מדוע נתנה התורה רשות לאב להפר דווקא את

  .ולא את נדרי בנו, נדרי בתו
  

ı¯˙Ó˘ ˘È:דכיון שנדרה נדרי ,  משום דטעם הפרת הבעל הוא

, עינוי נפש או בינו לבינה כל זה הפסד לבעל שאשתו נחלשת

ולכן התירה התורה שיפר והכי נמי האב שרשאי למכור את בתו 

כ כשנדרה נדרי עינוי נפש ונחלשת היא מפסידה לו ''א, שהולקד

ולכן אמרה התורה , ועוד שהבעל לא ירצה אשה נדרנית, הדמים

ח ''כך תירץ בטעמא דקרא להגר, כ בבן דלא שייך זה''משא, שיכול להפר

    .א''קנייבסקי שליט
  

Ì‰¯·‡ Ï˘‡· ‰�‰ כתב ראובן נשבע לעשות דבר ח''ד סימן רכ''יור 

כ נתרצה בדבר יש '' אביו ונפטר משבועתו ואחומיחה בו

ד ''עיין תשובת פרי הארץ סימן י, להסתפק אם חזרה שבועה למקומה

  .דהעלה לקולא
  

Â˘·Â'' ˘Ù� ·È˘Ó ˙ל ''להגאון רבי אריה לייב צינץ זצ' ק י''ז ס''סימן ט ‰Ó˙

ÂÈÏÚ:ע בגוף התשובה ''ל לא ידעתי מציאות לדברים אלו וצ'' וז

, דאיך יפטר משבועתו על ידי מחאת האב, כהוגןאולי לא העתיק 

רק בבתו בנעוריה בבית , הרי אין האב יכול להפר נדרי בנו ובתו

  .אביה

 ÌÂÈ ÏÎ· ÈÓÂÈ‰ Û„· ÚÂ·˜ ¯ÂÚÈ˘ ÂÏ ˘È˘ ÈÓ  
ÌÂÈ Â˙Â‡· ‡˜ÂÂ„ „ÂÓÏÏ ·ÈÈÁÂ ¯„� ‡ÈÂ‰ Ì‡‰ ?  

ÓÈ˜''Ï אם יש לו חק קבוע ללמוד כך וכך  'ק ב''ח ס''ח סימן רל''אור
  .ישלימנו בלילה מיד,   והיה טרוד ביום ולא השלימו,םליו

  

‰¯Â¯· ‰�˘Ó· ·˙ÎÂ דהטעם דחייב להשלימו 'ק ה"ח ס''סימן רל :
 האומר אשנה פרק א''ע' נדרים ח' בגמ נדר כדאמרינן יאהומשום ד

 א"ד ס"ד בסימן ר"ריוע ''שזה נדר גדול נדר לאלהי ישראל ואיתא ב
תו לנהוג כן לעולם הוי דאם נהג לעשות דבר טוב אם היה דע

ÔÓ„ÊÈ ÔÙ ¯„�· ‰Ê ¯·„ ÂÈÏÚ ‰È‰È ‡Ï˘ ‰ÏÁ˙· ‰�˙È˘ ·ÂËÂ  ,נדר
ÌÈÏ˘‰Ï ÏÎÂÈ ‡Ï˘ ÌÚÙ ‰ÊÈ‡.  

  

ÌÈ„‚Ó È¯Ù· ·˙ÎÂ ואפילו בלילות הקצרים מחויב 'ק א''א ס''א 
ואם לא השלים בלילה , להיות ניעור בלילה כדי להשלים חוקו
  . מחויב בפני עצמומעוות לא יוכל לתקון כי ביום שלאחריו

  

·Â‰·Â˘˙ ÈÁ˙Ù ספר משנת מביא בשם   'ק א"ו ס''יורה דעה סימן רמ
ל שנסתפק במי " שהביא בשם אביו הגאון זד"ת דף מ"הלכות תחכמים 

שיש לו שיעור קבוע ללמוד כל יום איזה דפין ולסיבת איזה 
אונס נתבטל יום או יומים אי מחויב להשלים ליומא אוחרא 

 יום כפי יכלתו בכדי להשלים נדרו או נימא ללמוד יותר בכל
דדמי ממש כאילו נדר ביום זה דוקא וכקרבן הקבוע לו זמן דאם 

 הדר פשיט לנפשיה דדוקא בלילה שאחריו ,עבר יומו בטל קרבנו
ל פקפק "חייב להשלים חובת היום ולא ליומא אוחרא והוא ז

ד בזה ודעתו נוטה דחייב להשלים אף ליומא אוחרא וצריך ללמו
  .דבר זה קודם שאר למודו כדי שלא יתרשל ויבא לעבור על נדרו

  

˘Â„ÈÁ ÌÈ�Â¯Á‡· Â·˙ÎÂ: דמהא דלא חילק המחבר וכתב בסתמא 
משמע דאף , מי שיש לו עת ללמוד ביום חייב להשלימו בלילה

מי שיש לו שיעור חומש כל יום מותר לו להשלימו בלילה אף 
ת בית ישראל לנדא סימן ''בשוכך כתב , דסתם כך אסור ללמוד מקרא בלילה

  .ה''ת לבושי מרדכי מהדורא תנינא סימן ל''וכן בשו

  מדור משיב כהלכה
  א ברוקלין"י ידידינו הרב מרדכי זיסקינד הגר שליט"נערך עמדור זה נודב ו

מה ההבדל בין הרב המכה את תלמידו שפטור . חיוב גלות בהכאת מצוה] א

לבין הרופא שריפא ומת שהוא גולה הא גם , מגלות מכיון שעסק במצוה

 הרב כתבו "רוצח ה' ה מהל"ם פ"ברמב. הרופא הוא עוסק במצוות הצלת נפשות

ד הנמנע מלבא לדין והמיתו בשגגה פטור מן הגלות "ד שהכה את בע"ידו או שליח בהמכה את תלמ

ד שהרי "לחטוב עצים לדבר הרשות יצא האב המכה את בנו והרב הרודה את תלמידו ושליח ב' שנא

ומת ' ע בתוספתא דמכות מבואר דרופא אומן שריפא וכו"ל וצ"שגגו והרגו בשעת עשיית המצוה עכ

  .א"ו ס"של' ד ס"ע יו"ן בשוז גולה ונפסק כ"הר

מה הגדר של איסור תלמוד .  האם יש מצוות תלמוד תורה בתשעה באב] ב

ת והתירו ללמוד "האם הפשט שעקרו מצוות ת, תורה בתשעה באב

או דילמא שעדיין חייב במצוות תלמוד תורה ורק צריך , בדברים הרעים

  .ללמוד בדברים הרעים

ל דאבל אסור "קשה דהא קי .תלמוד תורה בתשעה באב שחל בשבת] ג

' ת' ד סי"וכדאיתא ביובתלמוד תורה בשבת משום דהוי בכלל דברים שבצנעה 

 רק תשמיש המטה שחל בשבת שאנו אוסריםב "כ מאי שנא ט"וא

  . ת מותר"ורחיצה מדינא ובת

ח "ט שהוא ר" מי שביום שישי הבעל.קיבל שבת מוקדם לגבי יעלה ויבוא] ד

ז האם "תפלל מעריב ויאכל סעודה ויברך בהמיקבל שבת מוקדם מפלג וי

  .  יאמר יעלה ויבוא

------ -------- ----------- ---- -------- -------- --------  

  כללי השתתפות
 תזכה את השולח להיכנס להגרלה על סך אפילו לשאלה אחת, כל תשובה נכונה. 1

1000₪ .  
כך שכל מי , הגרלההינה זכות נוספת להשתתף ב, כל תשובה נכונה על כל שאלה. 2

  .שישלח יותר תשובות לכל השאלות מגדיל את סיכוייו בהגרלה
, הזוכה ייבדקו תשובותיו, בראש חודש תערך הגרלה בין כל השולחים, כל חודש. 3

  .יתקבלו אך ורק תשובות מפורטות
  .או עד ראש חודש, ניתן לשלוח כל שבוע את התשובות של אותו שבוע. 4
 0775558617ובות הינה אך ורק לפקס מערכת משיב כהלכה קבלת התש: שימו לב. 5

]  0573154010לברורים ופרטים נוספים בטלפון  [com.gmail@1000s.meirאו במייל 

כ נא לציין בתחילת המכתב "כמו. נא לציין שם וטלפון על התשובות
  .על כמה שאלות ענו

להקפיד על כתב ברור , השולחים בכתב יד, מבקשיםאנו חוזרים ו
כתב לא ברור לא יכנס . וקריא שיהיה ברור לאחר משלוח הפקס

  .להגרלה
 - א בבוקר"ח מנ"השאלות של חודש תמוז ניתן לשלוח עד יום שישי ר

שייכות לחודש הבא ניתן לשלוח עד , התשובות של שבוע זה  מטות מסעי
 .ח אלול"ר
 



  

  
  

íé÷éãö íìåëå úåðååòä úà íìåëì ïéìçåî éøä ÷éãö ÷ãðñå ìäåî ãáëì úéøáá êéøö òåãî  
îé÷ã àä ìò íéðåøçà íùá íúù÷äù äî'' ìîø''øåé à''ñø ïîéñ ã''÷ ïîéñ äìéî úåëìä òåøæ øåàá åøå÷îå ã'' å øãäì êéøöù

ìäåî åà ÷ãðñ úåéäì øùéå íú ùéà ù÷áìå , ìëù øëùùé éðáá àáåî ùøãîá àúéà éøä äù÷å
ïååò éøôåëî íä úéøáá íéãîåòä ,à''à÷ååã ÷éãö øçà øãäì êéøö òåãî ë ,íé÷éãö íìåë éøä ,

íéðôåà äîëá íúöøúå.  
  

èéìù ñàøâ úä÷ éàîù éáø íñøåôîä ïåàâä'' àîåã''úãä é÷éæçî ö  
øðõøúì äà ,ãéæîá äùòù úåøéáò ìò ÷ø ïéìçåîã øáúñéîã , ïéìçåî ïéà ââåùá äùòù äî ìò ìáà

ãéæî ìù íéàèç ìò ÷ø êééù äæã äøéáò ìòáä ìåáñì ìåëé åðéàã åäéìà ìù äðòèä êééù àìã ,àå'' ë
ââåù àèç åøàùð ,éøá ìòá ïéëéøö åðà äæ ìòå ïéââåùá íâ ìùëé àìù íéîùä ïî ïéøîåù ÷éãö ìáà ú

ââåù ìù íéàèç íâ ììë êøãá åì ïéàù ÷éãö.  
  

èéìù ïéöéñéì ãåã éáø ïåàâä'' àú ãåîìúä ìëéä ììåë ùàø''à  

øéòäì äàøð ,åøéáçì íãà ïéáù úåøéáò ìçîð åðéàù íéøåôëä íåéî óéãò äìéî úéøá éëå.  
  

äøä''èéìù ãéååàã íçðî ñçðô éáø â'' àçî íéìùåøé''ñçðô éøáã ñ  
õøúì äàøð ,ò''î ô ééçá åðéáøá áúëù ä äìéî êøò ãåáëì åðá áéø÷î íãàù ïáø÷ ïéðòë äìéî úåöîã

éùä''åúåöî íéé÷ì ú ,øôëî äìéî íã êë øôëî áéø÷î íãàù íùëå ,ç íåéá äìéîä ø÷éò ïëå ' ïåéîãë
ç íåé ãò øùëé àìù ïáø÷ä 'à''ðä éôì ïáø÷ ïéðò àéåä äìéîã ïðéæç ë'' åðéà íùù íùë øéôù éúà ì

÷ø áéø÷îïøäàã àãáåò ãéáòã áåùç ïäë  ,à''ä ë''àëä ä .  
  

äøä''èéìù íéåáðâéô ïåòîù â'' àãåãùà  
äøä''èéìù úåéìâøî ìåàù â'' àúéìéò ïéòéãåî  

õøúì äàøð ,ùøâä áúëù äî éôì''öæ êòáøéåà æ'' ìâ ÷øô ìò äøòä úéøáä øöåà øôñì úåøòäá 'é ïîéñ''â úåà à ' åúðååëã
àðúä éô ìò øëùùé éðáä ìù íéàèåç ìù ïåçøñî õåç ïåçøñ éðéî ìë ìáåñ àåäù åäéìà éøáã 

íéòùåôå ,á÷ä åì áéùä äæ ìòå''á÷ä íäî øéáòé íäîò äéäé åäéìàùë åæ äòùáù ä'' ïåçøñä úà ä
ììë åàèç àì åìéàë ,ðä éôì''íé÷éãö íéùòð àì íäã øéôù éúà ì ,á÷ä àìà''äòù éôì íøéáòî ä.  

  

äøä''ù øâéâ ìãðî íçðî éáø âèéì'' àúáùå äøåú àìôðä øôñäå ïåéìâä øáçî ãåãùà  
äáåùú äùòùë ÷ø úåøéáò ìçîð åðéàù øáúñéîã õøúì äàøð , åðéà äáåùú äùò àì íà ìáà

úåðååòä ìçîð ,ðä éôì''øéôù éúà ì.  
  

äáä''éð øèëåøô ìàåîù ç'' åíéðéò øåàî úáéùé à÷åéøèñéîçàø  
õøúì äàøð ,ò''á àúéàã äî ôéøäî øôñ" ìâäðî äìéî úåëìä íéãøäî"âñ é"÷ãðñ äùòðùë ì , âäåð äéä

úéøáì äøäèá ÷åðéúä ñéðëäì åîöò ìåáèìå õåçøì,ìäåîä úåöîî úéøáä ìòá úåöî ìåãâ øîàå  ,
íéîùì úøè÷ øéè÷î åìéàë çáæîì åîãð åéìâøù éðôî ,à''ïäë åîë ÷éãö êéøöù øáúñéî ë.  

  

íãä ìàåâ úåéäì åì øúåî ïäë íàä  
 íùá íúàáäù äîåù'' ìàøùéì ÷ø àîìéã åà íãä ìàåâ úåéäì ìåëé ïäë íàä ø÷çã çðòô úðôö ú

íãä ìàåâ úåéäì øúåä.  
  

èéìù ïééèùãìåâ äîìù éáø ïåàâä'' àîäéá áø''ïåèñæìè úòãå íòè ã  
øéòäì äàøð ,ãøá àúéàã àäî'' ÷à ìàåîù ìò 'é ÷øô''î ÷åñô æ 'æå áúëù'' éðôç ìù íãä ìàåâ äéäù ïøäà ùåøéô ì

ðôåàúôñåú ìù åîåâøúá áåúëù åîë úéìâ íâøäù íéðäë äéäù ñç.  
  

èéìù àååãàô ìéùòä òùåäé éáø ïåàâä'' àøúñùèðàî  
åéôë úà àùåð íà íãä ìàåâ äéäù ïäë íúðãù äî ,ùá àúéàã àäîã øéòäì äàøð'' øáò åìéôàã ò

åéôë úà àùé àì äáåùú äùòå ââåùá äøéáò ,äøéáòá éåìúã ïðéæç ,à''åäã àëéä ë äøåàëì äåöî àé
åéôë úà àùéì øúåî.  

  

íé÷éãöä øàù àìå ãéúòì úåéùå÷ä ìë õøúé åäéìà à÷ååã òåãî  
îâá àúéàã àä ìò íéðåøçà íùá íúù÷äù äî 'îâì ùéù øçà 'îâä ä÷éñî ÷ôñ 'å÷éú , áúëå

á áåè íåé úåôñåúç ÷øô úåéåãò úëñî'÷éúã " åúåáéú éùàø ú éáùé õøú÷ úåéùååúåéòáà ,äì ùéã úåù÷
úåéòáéàäå úåéùå÷ä úà õøúé àåäù äæì äëæé à÷ååã åäéìà òåãî ,íéðôåà äîëá íúöøúå.  

  

èéìù ïééèùøåîøî éáö éìúôð éáø ïåàâä'' àîåã äéðúð æðàö úéø÷''äéáá ö''íéìùåøé úåðåîî éðéðòì ã 

 øôåñ íúçäã ïééöì äàøðî ïéáåøéò''ò â'' à õøúìå àáì ìåëé åäéìà à÷ååã éë äæá êéøàî àìå úå÷éôñä ìë
íéøçà íéîëç ,éðéñî äùî ìáé÷ äî òãéì êéøö éë , ìåëéå åðéáø äùîî òîùù àåä åäéìà à÷ååãå

òîùù äî ãéòäì ,ðòìå''õøúéå àáé àì åîöòá åðéáø äùî äîì óéñåäì äàøð ã , øåàá àúéà äðä éë
äøåúäî íéðìèáä íò ìåàâìå àáì õôç åðéà åðéáø äùî éë ùåã÷ä íééçä ,ñä ãçàå èåòéîì úåáé

äøåúá åðì ùéù úåøéäáä éàå úå÷éôñä úîçî àåä äøåúä ãåîéì , ìë øùééå åäéìà àáé äìéçú ïëìå
úå÷éôñä ,íìåë åãîìé êëå ,ìàøùé úà ìåàâìå òéâäì åðéáø äùî ìëåéå .  

  

èéìù éìàøùé éëãøî ïåøäà áøä'' àäéðúð æðàö úéø÷  
èéìù âøáãìåâ ìàøùé áøä'' àíéìùåøé  

 ïééöì äàøðéáîä äù÷ä øáë åæ àéùå÷ù'' èñ ÷øô óåñ úåãåñéä øòù íé÷åìà úéá åøôñá ' íéàéáðä øàù éë áúëå
 åéä éë íúåî øçà äø÷ù äîî äæä íìåò éðéðòî åòãé àì íììëî äùî íâå úåøåãä ìë åéäù íéîëçäå

äæä íìåò éðéðòî íéèùôåî ïåéìòä ïãò ïâá ,ìëá íâå íøåäé ãò äùî éîéî äéä øùà åäéìà ìáà 
äøåúä úåãåñ íäì úåìâì íéîëçì çìùð àåä íéðîæä , äùîì àì åìéôà åðúéð àìù åìéàë úåâùäå

åðéáø ,äæä íìåò éðéðò âéùäì ìåëé åðéàå åôåâî åùôð ãøôðã ïåéë ,àùî''åòé åäéìà ë'' úåëéøàá ù
äàìôð  .  

  

èéìù øâðéæìù äãåäé ìàéçé áøä'' àúéìéò øúéá  
á àúéàã àäî øéòäì ùéùø" é úáù÷''ò ç''à î ' îâá àúéàã àä ìò 'øîàéå åäéìà àáé íà éàî, æå'' ì

àéä íéîùá àìã åá éåìú ïéà øåñéàå øúéä ,øúéäå øåñéà èåùôì ìåëé åðéà åäéìàã ïðéæç ,éøäîá ïééò'' úåéç õ

íù .  
      

äøä''èéìù øòììéî ïåéö ïá â'' àíéìùåøé 

á áúëù äî ïééöì ùéåù" øôåñ íúç úå ÷ìç' íéèå÷éì ö ïîéñ''ç æå''ì éøä åäéìà éàéáðå éîëçî íãà ìëë àåä 
òøîî åà éðåìéùä äéçà åáøî êîñåî àåäå ìàøùé" ìàøùé éîëç úà êåîñé àåäå ñçðô àåä íà ä

å÷ õøúé éáùúåúåéùéòáéàå úåäøåî åäåîë éî éë ïåòîùú åéìéàå .  
  

èéìù øòðæééî ìàøùé á÷òé áøä'' àïåãðåì  

äøä''øâéöðã äãåäé ìàéçé âèéìù '' àïéòéãåî  
õøúì äàøð ,àéä íéîùá åàì äøåúä éøäù ,äìéî úéøá ìëá ïåâë åðéðéá àöîð ãåòå úî àì åäéìàå ,

çéùî úàéá ãò íãå øùá êåúá éç äéäù ïîæî äøåàëìå  äøåúá ÷ñåò àåä äæä íìåòá àöîð àåäùë
ùéù úå÷éôñä ìë òãåé àåäå ,à''áì ãéúòì úåéùå÷ä ìë õøúé àåäù àåä éåàø ëà.  

  
àúééøåàã íééç éìòá øòö éøä äîäá ÷åøôìî øåèô åãåáë éôì åðéàå ï÷æ òåãî  

îâá àúéàã àä ìò íéðåùàøä íùá íúù÷äù äî 'á''ì î'''ò â'' àïåòèìå ÷åøôì åëøã ïéàù ï÷æã , øåèô
÷åøôì ,àúééøåàã íééç éìòá øòöã ïåéë úåù÷äì ùéã ,÷øåô åðéà åãåáë éôì äðéàå ï÷æ òåãî , éøä
 ìèáîøéúäì ïìðîå àúééøåàã äåöî ,íéðôåà äùìùá íúöøúå , íùá íúàáä íéöåøúä ïî ãçàáå

ãåáëã äùòã íéðåùàøä äøåú óéãò ,äáä äæ ìò äù÷ä úëøòîì íéáúëî øåãîáå'' ìëéî ç
éð âøòáðòèèàø''úåù÷äì ùéã ïéáòùè úáéùéî å ,à'' éôì äðéàå ï÷æù äãéáàá ÷åñô êéøö òåãî ë

øåèô åãåáë.  
  

ãåã áøäèéìù ÷øåè '' àãåîìúä ìëéä ììåë ÷øá éðá  

 ÷çöé éøôáã ïééöì ùéð ïîéñ'' áðë äù÷ä''îâá àä ÷åñô êéøö äîì ì 'ì úåòåáù 'ò'' á øîà øîéîàã øàåáî
óéãò äøåúä ãåáëã äùòã íéùðà éðù åãîòå ìù äùò äçåã äøåúä ãåáë ìù äùòã ,à'' ïðéæç ë

àøáñî äæ ïðéòãéã ,îâáã õøéúå 'øééà úåòåáùäùò äçåã äøåúä ãåáëã øîà éëä íåùî äùòá ÷ø é ,
äçåãù ïðéòãé àì úîìòúòåã äùòú àì ïë íâ ùéù äãéáà úáùäá ìáà ,ãçåéî ÷åñô êéøö ïëì .  

  

   בערב בלבד 'תגובות אפשר לשלוח עד ליום ג
  א"להרב אשר אנשיל שוורץ שליט

   com.gmail@leviber: או למייל  7961607-057:  המערכתלפקס
˙Î¯ÚÓ‰ È�ÈÈ�Ú ÏÎ· ÌÈ¯Â¯È·Ï ,ÏË· :057-3166560  

  מי שמעוניין להצטרף לאלפי המנויים נא להתקשר למערכת

ò áãåð äæ ïåéìâ''åðéãéãé é  

 áøä ãáëðä ãéâðäïîæééø éáö èéìù'' àñìâðà ñåì '  
çî''éáöë õø ñ  

îà úîùð éåìéòìå äáåùçä äùàä  
 úøîìãðéù  áøä úáéåìä éáöò ''ä  

ä äøèôð 'ú áà íçðî.ð.ö.á.ä.  

ò áãåð äæ ïåéìâ''åðéãéãé é 
 øåáéö éëøöá ÷ñåòä ïðáøã àçåìù  

 áøäøù ïåòîù á÷òé èéìù''à 
ëðî''øàá æðàö úåãñåî ì''é -äéðúð úééøò ùàø ïâñå  

 úçîù ìâøìéçú åúá éñåøéà'  

áò''äáä â'' åðøåî çéåìä íééç éð'' áøä ïá åøéàîèéìù '' à÷øá éðá  
äðôé øùà ìëá çéìöéå åéöìç éàöåé ìëî úçð äåøé úåááø éåëéæ úåëæáù àåòø àäé  

  

ò áãåð äæ ïåéìâ''åðéãéãé é  

äøä'' éáø âøìä éåìä äùî èéìù'' à

íéìùåøé  

æîá åðá úãìåä úçîù ìâøì''è  

åéáàì áåè ìæî úëøáå  

 áøäéåìä íäøáà èéìù'' àðåìïåã  

 áøä åéîçìåãìôðæåø ïúð äùî èéìù''à  

 úçð äåøé úåááø éåëéæ úåëæáù àåòø àäé

äðôé øùà ìëá çéìöéå åéöìç éàöåé ìëî  

  

ò áãåð äæ ïåéìâ"åðéãéãé é  

 áøäãìôëøá ìãðî èéìù" àíéìùåøé  

éçú åúá úãìåä úçîù ìâøì'  

 úçð äåøé úåááø éåëéæ úåëæáù àåòø àäé  

äðôé øùà ìëá çéìöéå åéöìç éàöåé ìëî  

ò áãåð äæ ïåéìâ''åðéãéãé é  
 áøäïîøîä íééç èéìù''à  
ëðî''åãàéðì íéìåçä úéá ì  

åðá éñåøéà úçîù ìâøì äáä'' åðøåî çêåøáéð '' å  

áò''â äøä úá'' âêééø á÷òéèéìù ''à  
÷øá éðá æðàö úáéùé éðçåø ìäðî  

 úçð äåøé úåááø éåëéæ úåëæáù àåòø àäé  
äðôé øùà ìëá çéìöéå åéöìç éàöåé ìëî  

 

 áãåð äæ ïåéìâ  

úîùð éåìéòì  

ë''åîãàä ÷''öæ áåáàáî ø''ì  

äøä'' éáø ÷ïåéö ïá   

äøä ïá'' ÷äîìùéä ''ã  

ä÷òð''ã ù 'ùú áà íçðî''ôì à''÷  

ìàøùé ìë ìòå åðéìò ïâé åúåëæ  

 


