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  ְוֵנֶדר ַאְלָמָנה ּוְגרּוָׁשה ֹּכל ֲאֶׁשר ָאְסָרה ַעל ַנְפָׁשּה ָיקּום ָעֶליָה:) ל, י(

                                                 
ְוֵנֶדר ַאְלָמָנה ּוְגרּוָׁשה [י] תוכן דבריו, דהנה יש לדקדק בקרא, דכתיב (ל, י) " 1

". א. מאי קא משמע לן קרא דנדר ְסָרה ַעל ַנְפָׁשּה ָיקּום ָעֶליהָ ֹּכל ֲאֶׁשר ָא

אלמנה וגרושה יקום, פשיטא הוא, דבכל הפרשה אין יכול להפר אלא בעל 

או אב, וכיון שאין לה בעל, וכן יצאה מבית אביה, מי יפר לה נדרה, והא 

 כתיב לעיל מיניה (פסוק ד) דאין האב מיפר אלא כשהיא בנעוריה ובבית

אביה, אבל אלמנה או גרושה שיצאה מבית אביה, מפורש לעיל שאין האב 

מיפר. ב. בכל הפרשה לא כתוב "יקום עליה", אלא יקום לחוד, ומדוע כאן 

  כתוב "יקום עליה".

  ומבאר המשך חכמה בשני דרכים:

דרך אחת: דעיקר החידוש של הפסוק ללמד, שאם אלמנה או גרושה נדרה 

ם, יקום נדר זה עליה שלא תוכל להנשא לאדם, הנאת תשמיש מכל היהודי

[ואל תאמר שלא התכונה אלא לאסור ביאת זנות עליה, ולא לאסור להנשא 

לאדם. וזה חידוש גדול, דבודאי היה סברא גדולה לומר שלא נתכונה לאסור 

להנשא לאיש, אלא אסרה ביאת זנות בלבד, קא משמע לן קרא דאסורה 

ם נדרה אלמנה או גרושה נדר שהוא לאסור להנשא]. וזה פירוש הכתוב, שא

הנדר שלא להנשא, לפיכך דקדק הכתוב לכתוב  עליהתשמיש, יקום  עליה

  "עליה", ללמד שחל הנדר עליה ממש שלא להנשא, ומיושב שני הדקדוקים.

אלא שיש עוד לבאר, דאם זה בא הכתוב ללמד, משמע שאם היא נשואה, 

זה. ואמאי לא יקום, אפילו שהיא  או שהיא בבית אביה, לא יקום עליה נדר

נשואה, דאף על פי שהבעל מיפר נדרים שבינו לבינה (נדרים פא, ב), מכל 

מקום, מה שנדרה על עצמה איסור תשמיש מכל היהודים איך יפר, וכן האב 

איך יכול להפר, והרי האב אינו מפר אלא נדרים שיש בהם עינוי נפש (יורה 

, דבעל באמת אין יכול להפר נדרה דעה רלד, נח). ומבאר המשך חכמה

, דהיינו שיש בינו לבינה, מיפר לה ויכולה עליהלגמרי, אבל מה שהוא 

לשמש עמו ואסורה לכל היהודים, דדדוקא עליה חל הנדר כשהיא אלמנה 

או גרושה, אבל בבית בעלה לא יחול עליה, אלא להיות מותרת עם בעלה, 

  אבל אסורה מכל היהודים.

ריה בבית אביה, יפר לה אביה נדר זה, דכיון שאסורה וכן אם היא בנעו

להנשא מחמת הנדר, הרי הוא כנדר שבינה ובין אביה, שהרי האב זכאי 

בכסף קידושיה (כתובות מו, ב), ואפילו אם אינו מקדשה בכסף אלא בביאה, 

יש לאב הנאת ממון, כגון שהמקדש אמר לאביה לכשתקנה לי את בתי 

  אלמנה או גרושה שאסרה עצמה על העולם, או על היבם

, דאלמנה וגרושה 1ירושיקום עליה. פ ונדר אלמנה וגרושה(ל, י) 

ן לך, וכך אמרו בירושלמי (כתובות ו, א) על הא בביאה יהיה הכסף הזה נתו

דתנן דהאב זכאי בקידושיה בכסף בשטר ובביאה, דהקשו בשלמא בכסף 

ושטר ניחא לשון זכאי, שהוא זוכה בכסף ובשטר, אבל מה שייך לשון זוכה 

בביאה, ותרצו, דדהיינו אם המקדש התנה שכסף הקידושין יזכה בו האב 

  לאחר הביאה, זה דרך אחת.

או דוקא שאסרה הנאת תשמיש מכל היהודים, גם אם אסרה שלא תכחול ול

ותתכשט גם כן יקום עליה, שאם תנשא  אסורה  לכחול ולהתכשט אפילו 

כשהיא עם בעלה, [ולא נימא דדוקא כשהיא אלמנה אסרה על עצמה, אבל 

לכשתנשא בודאי לא אסרה, אלא יחול עליה מכל מקום]. ודוקא כשהיא 

אבל כשהיא נשואה לא יחול עליה, שהבעל מיפר לה  אלמנה או גרושה,

נדרה שבינו ובינה, ומותרת לכחול ולהתכשט, וכן האב יכול להפר נדר זה, 

דנערה שלא כוחלת ופוקסת אין נותנים בעדה הרבה ממון, אבל כשהיא 

כוחלת ופוקסת, נותנים הרבה כסף בעדה, כמו שאמרו בשבת (פ, ב), שנתנו 

  בור בתו שטפלה שעורתיה אבר אבר.לרב ביבי ארבע מאות ע

והרמב"ם (נדרים יב, א) חולק על הראשונים, וסובר שהאב מיפר נדרי בתו 

אפילו אינן עינוי נפש ואינן בינו לבינה (יורה דעה רלד, נח), והקשו לו חכמי 

), שהוקש מטות ט' י"ד סי' קנ"הלוניל (שו"ת הרמב"ם סימן שכו) מהספרי (

אין האב מיפר אלא מה שהבעל מיפר, והשיב הפרת האב להפרת הבעל, ו

הרמב"ם, שמדברי הגמרא שאמרו שהבעל מיפר לבתו שנדרה שלא תכחול 

ותתקשט, מוכח שהגמרא דידן חולקת על הספרי, דמה יש לאב בזה שאין 

הבת כוחלת ומתקשטת, ועל זה כתב המשך חכמה, דבאמת כיחול וקישוט 

ביארנו שעל ידי זה נותנת בעדה של הבת הוא דברים שבינו לבין האב, כפי ש

  הרבה ממון, זה דרך האחת. 

דרך שניה: כדי להבין את הדרך השניה, יש להקדים. דהנה, יבמה אסורה 

להנשא לשוק עד שתחלוץ, ואין חליצה בעל כרחו של החולץ. ואם אסרה 

היבמה עצמה בהנאה על היבם, יכול היבם לומר לה אינני חולץ לך, כי 

כך, אי אפשר לכפותו לחלוץ לה, אבל מבקשין ממנו רציתי ליבמך, לפי

שיחלוץ לה. אבל אם אסרה על עצמה את היבם בחיי בעלה, דאז עוד לא 

עלתה בדעתה שתפול לפניו ליבום, כיון שלא נדרה בכונה כדי שלא ייבמה, 

הנודרת הנאה ) "ב ,קיאכופין אותו לחלוץ לה. וזה ביאור המשנה ביבמות (

מבקשין  -לאחר מיתת בעלה  .כופין אותו שיחלוץ לה -מיבמה, בחיי בעלה 
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שאסרה הנאת תשמיש מכל היהודים עליה, יקום עליה זה הנדר, 

שלא תוכל להינשא לאדם. ובעל אם יש לה, מפיר משום דברים 

. וכן האב גם כן מפר, אם נדרה ברשותו (נדרים צ, ב) שבינו לבינה

נטולה אני מן היהודים, דהוי גם כן דברים שבינו לבינה, וכמו 

למי כתובות פרק נערה (רביעי, הלכה ו) האב זכאי דמפרש בירוש

יאה, תיפתר כשיאמר לו לכשתקנה לי בתך בביאה יהא לך כו' בב

וכן אם נדרה שלא תכחול או תתקשט, הוי אצל האב  .כסף זה

ולת, ולא יתן דברים שבינו לבינה, שלא ירצה אדם באשה מנו

 'ביבי דוכמו דאשכחן שבת פ, ב דיהבו לרב  ,לאביה ממון עבור זה

ורבינו בתשובה לחכמי  ,מאה עבור ברתיה דטפל לה אבר אבר

 ,רכוס מאי איכפת לאבדעל כחול ופ ,כתב(סימן שכו) לוניל 

ולדעתי הוי דברים שבינו ולבינה, ופשוט. ונראה דאם נודרת 

 ,(קיא, ב) מיבמה אחר מיתת בעלה, אמרו ביבמות סוף בית שמאי

ן, דאם נדרה יועינולזה אשמ ,מהיבם שיחלוץ ןדאז מבקשי

                                                 

מבקשין הימנו  -הימנו שיחלוץ לה; ואם נתכוונה לכך, אפי' בחיי בעלה 

  וכן פסק המחבר באבן העזר (קסה, ב).  ."שיחלוץ לה

ועל פי זה יש לומר, דקא משמע לן קרא, שאם יבמה נדרה הנאה מיבמתה, 

, ואסורה ליבמה ויחלוץ לה. לא ידחה מצות עשה דיבום את לאו דנדרים

ִּכי ) "דברים כה, הוכל זה מרומז בלשון הכתוב, דהנה במצות יבום כתיב (

א ִתְהֶיה ֵאֶׁשת ַהֵּמת ַהחּוָצה  ֵיְׁשבּו ַאִחים ַיְחָּדו ּוֵמת ַאַחד ֵמֶהם ּוֵבן ֵאין לֹו 

ְוֵנֶדר ", והכא כתיב "ּוְלָקָחּה לֹו ְלִאָּׁשה ְוִיְּבָמּה ָעֶליהָ ְלִאיׁש ָזר ְיָבָמּה ָיֹבא 

", עליה עליה לגזרה ָעֶליהָ ַאְלָמָנה ּוְגרּוָׁשה ֹּכל ֲאֶׁשר ָאְסָרה ַעל ַנְפָׁשּה ָיקּום 

שווה, ללמד, שאם נדרה לדחות מצות יבום, אף על פי כן כל אשר אסרה על 

  נפשה יקום, ולא ידחה מצות עשה דיבום את איסור נדרים.

שלא תפול ליבום לאחי בעלה שמת, אבל ואם תאמר, בשלמא אלמנה נודרת 

גרושה בלאו הכי אסורה לאחי בעלה שגירשה, ועל מה כתיב בפסוק נדר 

גרושה. ומפרש המשך חכמה, דהפסוק איירי באשה שגירשה בעלה, ואז 

נדרה מיבמה הנאה, [ולא כדי שלא תתיבם, אלא סתם נדרה ממנו הנאה], 

ושה שהחזירה בעלה ומת ולאחר מכן החזירה בעלה ומת, דקיימא לן דגר

 ,קחבעלה נופלת ליבום אפילו שהיתה לפני כן גרושת אחיו, כדתנן ביבמות (

", וכן פסק המחבר (אבן מותרת ליבם -המגרש את האשה והחזירה ) "ב

  העזר קעג, טז), ועל זה קאי קרא דנדר גרושה יקום.

דל ואם תאמר, מדוע כתוב גם אלמנה וגם גרושה,  יש לומר, כיון שיש הב

ביניהם, דנדר אלמנה יודעת שתפול ליבום, ולכן אין כופין על היבם לחלוץ, 

אלא מבקשים בלבד, אבל גרושה אינה יודעת שבעלה יחזירנה וימות ותפול 

ליבום, [כמו אלמנה שיש לה בנים שנדרה, ולא עלתה בדעתה שימותו 

ואם היא גרושה  ,יא אלמנה, מבקשין מן היבם שיחלוץכשה

ת היבם על נפשה, והחזירה בעלה ומת הבעל, ימבעלה, ונדרה הני

ונפלה לפניו ליבום, דאז כופין אותו [וכמו ביש לה בנים ונדרה, 

ך כל אשר אסרה ]. וזה שאמר דבין כך ובין כ(קיב, ב) יעויין שם

מה דלא כתוב בשום מקום,  ליהלזה דייק ע ,העל נפשה יקום עלי

גם כן  ,(דברים כה, ה) דבמקום דכתוב יבמה יבוא עליה ,להורות

וכמו  ,על נפשה, וחולצת, ואסורה להתיבם אשר אסרה יקום

דדרשו בריש יבמות (ג, ב) על קרא (ויקרא יח, יח) ואשה אל 

 לן (דברים כה, ה) יבמהאחותה לא תקח לצרור עליה, ונאמר לה

 ,ן במקום מצוה, ואמר רחמנא לא תקחאף כא ,'כויבא עליה 

ן דיבם אינו מפיר, ולא דחי מצוה דיבום ללא תעשה יואשמועינ

דנדר. וזה נכון מאוד בסייעתא דשמיא. ועל כיוצא בזה אמרו 

, דאדם דן גזירה שוה (פסחים ו, א) בירושלמי ריש אלו דברים

  .2מעצמו לקיים תלמודו

קרא, בניה], לפיכך כופין על היבם לחלוץ, כמבואר לעיל, וזה קא משמע לן 

דבין כך בין כך, נדרה יהיה עליה ויקום עליה, ולא ידחה מצות עשה דיבום 

  את איסור נדר שנדרה.

ואם תאמר איך נדרוש גזרה שוה, והא גזירה שוה צריכה קבלה, אלא שאמרו 

ואין אדם דן  ,אדם דן גזירה שוה לקיים תלמודו) "א ,ו(פסחים בירושלמי 

יש בידנו קבלה להלכה זו שאין מצות ", הכא נמי, לבטל תלמודו ירה שוהגז

יבום דוחה איסור נדר, כדתנן ביבמות (קיא, ב), ואנו דורשים גזרה שוה 

לקיים ההלכה שבידינו, דהכתוב איירי בביטול מצות יבום דעליה, שאפילו 

באופן זה יקום נדרה עליה, ומיושב שני הדקדוקים היטב בדרך אחרת, [וכך 

אנפין, ולא לפרש שהם כמה אנפין,  דרכו של המשך חכמה לבאר בכמה

  אבל זה מוכח מתוכו שזו כונתו בס"ד].
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את זנות. וכן יב, ולא אמרינן דלא נתכונה אלא לאסורה להנשא

אין מצות יבום דוחה לאו  ,אלמנה שאסרה הנאת היבם עליה

ואם נדרה מיבמה כשהיא  .שיחלוץמהיבם אלא מבקשין  ,דנדר

כיון שכשנדרה לא עלתה  ,ונפלה ליבום ,והחזירה בעלה ,גרושה

  כופין עליו שיחלוץ לה. ,בדעתה שתפול ליבום
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  ]יא[

  ְוִאם ֵּבית ִאיָׁשּה ָנָדָרה אוֹ ָאְסָרה ִאָּסר ַעל ַנְפָׁשּה ִּבְׁשֻבָעה:) ל, יא(

  מתי מותר להתיר שבועה

שבועה דהזכיר  3בשבועה. הא 'יא) ואם בית אישה נדרה כול, (

גבי נשואה, לא גבי נערה בבית אביה, לא גבי מאורסה, יתכן על 

אלא  ראלדנדרים אין נזקקין לאלקי יש 'פי מה דאמרו פרק ג

מדה לנו התורה שלא כן ל ,(כב, ב) משום שלום בין איש לאשתו

שבועה, רק משום שלום בין איש לאשתו בעל ובעל יפר אב וארוס 

                                                 

 ]יא[

[יא] תוכן דבריו ליישב, מדוע לא כתוב בתורה שבועה בהפרת נדרי בתו  3

ִתֹּדר ְוִאָּׁשה ִּכי יב (פסוק ד) "ולא נדרי ארוסה אלא בנדרי אשתו, דבבתו כת

ְוִאם ", ובארוסה כתיב (פסוק ז) "ַלה' ְוָאְסָרה ִאָּסר ְּבֵבית ָאִביָה ִּבְנֻעֶריהָ ֶנֶדר 

". ֲאֶׁשר ָאְסָרה ַעל ַנְפָׁשּה ּוְנָדֶריָה ָעֶליָה אוֹ ִמְבָטא ְׂשָפֶתיהָ ָהיֹו ִתְהֶיה ְלִאיׁש 

ִאיָׁשּה ָנָדָרה אֹו ָאְסָרה ִאָּסר ַעל ַנְפָׁשּה  ְוִאם ֵּביתאבל באשתו כתיב (פסוק יא) "

  ".ִּבְׁשֻבָעה

ומיישב על פי מה שאמרו בנדרים (נדרים כב, ב) שאין נזקקין להתיר  

שבועה, אלא אם התרת השבועה תביא שלום בין איש לאשתו, [וכן פסק 

הרמב"ם (שבועות ו, י)] לפיכך אין האב מתיר שבועת בתו ולא ארוס נדרי 

תו עם אביה, כי אינה נשואה ואין שייך שלום בית, אבל באשתו ארוס

נשואה, אם השבועה היא כדי להשכין שלום בין איש לאשתו מותר להתיר 

השבועה, לכן רק באשתו נשואה כתוב שבועה, שרק בזה לפעמים יש היתר 

 להתיר שבועה. 
 ,תמצית דבריו: אין להתיר שבועה אלא מפני שלום בין לאשתו 4

אם הוא כדי  - אין האב והארוס מתירים שבועה אלא הבעללפיכך 

  להשכין שלום בינו לאשתו.

    

 ]יב[

ואם הפר יפר אותם ): "יסקא קנו[יב] תוכן דבריו, דזה לשון הספרי (פ 5

 ,או אחרי שמעו ,אחרי שמעו, אחרי קיום הנדר. אתה אומר אחרי קיום הנדר

ומה  ,הרי שומעו אמור ,מר כי החריש לה ביום שומעוכשהוא או ,כמשמעו

  " ע"כ.אחרי קיום הנדר ,ואם הפר יפר אותם אישה אחרי שמעו למוד לומרת

  .4ודו"ק מיפר לאשתו שבועה.

  

  ]יב[

  ְוִאם ָהֵפר ָיֵפר ֹאָתם ַאֲחֵרי ָׁשְמעוֹ ְוָנָׂשא ֶאת ֲעוָֹנּה:) ל, טז(

  מה הפירוש אחרי שמעו

בספרי (פיסקא קנו)  5ירשאחרי שמעו. פ כו' הפר יפרטז) ואם ל, (

(נדרים עט,  דאם קיים בלבבו הוי מוקם ו,ופירוש .אחר שקיים

(עירובין  דסבירא לי ו,השמיעה בלבד, ופירוש לכך מתיחס אל ,א)

 ,יפר אחרי יום שמעולו כתוב הפר הוי כא ,6ופשט המקרא .קב, ב)

ְוִאם ַהֲחֵרׁש ַיֲחִריׁש ָלּה ִאיָׁשּה ִמּיֹום ֶאל ) "טופירוש, לעיל מיניה כתיב (פסוק 

ר ָעֶליָה ֵהִקים ֹאָתם ִּכי ֶהֱחִרׁש יֹום ְוֵהִקים ֶאת ָּכל ְנָדֶריָה אֹו ֶאת ָּכל ֱאָסֶריָה ֲאׁשֶ 

", הנה מפורש בכתוב שאם יחריש לה ביום שמעו יקומו ָלּה ְּביֹום ָׁשְמעוֹ 

נדריה עליה, וממילא מפורש, שאם יפר לה לאחר שהחריש ביום שמעו, 

הפרתו אינה הפרה והוא ישא את עונה, כי הטעה אותה שהפר נדרה, אם כן 

ְוִאם ָהֵפר ָיֵפר ֹאָתם ַאֲחֵרי ָׁשְמעֹו ְוָנָׂשא ֶאת טז) " מהו דכתיב לאחר מכן (פסוק

" צריכים ביאור, דהרי כבר מפורש לפני כן ַאֲחֵרי ָׁשְמעוֹ ", המילים "ֲעֹוָנּה

  שהחריש אחרי שמעו.

ומפרש הספרי, דפסוק טז בא לומר, שאם קיים לה ביום שמעו, אפילו לא 

הפר לה לאחר שקיים ישא  עבר יום שמעו, כבר אין יכול להפר נדרה, ואם

עוונה, וזה פירוש הכתוב בפסוק טז, דאם אחרי שהחריש, היינו אחרי 

בפירוש רש"י שקיים, יפר, ונשא עוונה. ובזה דברי הספרי מבוארים היטב. ו

אחרי ששמע וקיים, שאמר  -אחרי שמעו חומש הביא דברי הספרי, וז"ל: "

  " ע"כ.אפשי בו, וחזר והפר לה אפילו בו ביום

אבל יש לדקדק, דאיך אפשר לפרש כך את המקרא, הרי אין רמז לקיום אלא 

". ומתרץ ְוִאם ָהֵפר ָיֵפר ֹאָתם ַאֲחֵרי ָׁשְמעוֹ לשמיעה של הפרה בלבד, דכתיב "

המשך חכמה, דלשון שמיעה הוא גם הסכמה בלב, כמו שאמרו בש"ס 

פירוש  ". וכךלא שמיע לי. כלומר: לא סבירא ליקב, ב. ועוד) "עירובין (

הכתוב, ואם יפר אחרי שמעו, כלומר אחרי שיסכים לנדר, והיינו סבירא לי, 

והוא אחר קיום הנדר. ואם תאמר, הא לנדר צריך ביטוי שפתים, ואיך יועיל 

הסכמה בלב לקיום הנדר, על זה הביא המשך חכמה, דקיימא לן (נדרים עט, 

כתוב על פי א) דקיום בלב הוי קיום. עד כאן מבאר המשך חכמה פשט ה

 הספרי, ולהלן מפרש בדרך הפשט.
פירוש, הספרי מיישב לשון המקרא על פי הדרש. והמשך חכמה מפרש  6

את הפסוק על פי הפשט, ומיישב, דהא דכתיב לכאורה מיותר המילים 

"אחרי שמעו", דבא הכתוב לפרש, מדוע הוא ישא את עונה, כי היא אינה 



  משך חכמה
 עם ביאור בינת החכמה

 ד

אחרי  7ה. וכתובומפני שאינה יודעת מתי שמע, לכן ישא עונ

דאם  ,סמוך אחרי (מובא להלן) למאן דאמר במדרש רבה ,שמעו

לא מעת לעת, משכחת דשמע  8)ולילה(יום הוי זמן הפרה רק 

אם כן, כי מיפר  ,יעת החמה, ואינו מיפר רק עד הערבקודם שק

ונשא עונה. ולמאן דאמר  סמוך לשמיעה בערב, גם כן אינו מופר

דפליגי תנאי במדרש  ,מופלג אחריהפרת נדרים מעת לעת, יפרש 

ונשא עונה רק  9יעויין שם. וכתוב הרבה (בראשית) פרשה מד, 

פר סה, משום דאם אינה יודעת, והוא מבבעל, לא באב ובארו

וגורם לה תקלה נוטל עונה, וכאילו הוא חטא, זה רק כשהגיעה 

בידי שמים הויא, אבל ברשות האב  ןלעשרים שנה, דבת עונשי

 רק בימי נערותה, שאז אינה בת עונשין בידי שמים והארוס אינה

  .10ודו"ק ., לא כתוב ונשא עונה(ירושלמי ביכורים ב, א)

  

  

  

  

  

                                                 

אינה יודעת שכבר עבר יום שמעו, יודעת מתי שמע את הנדר, לפיכך האשה 

לפיכך חזר הכתוב ופירש "אחרי שמעו", ללמד, שכיון שמיפר אחרי 

השמיעה והיא אינה יודעת מתי שמע, לכן ישא את עונה, אבל אם ידעה 

 שכבר עבר יום שמעו לא ישא את עונה, זה פירוש הכתוב בדרך הפשט.
ם שמעו ולא הקים, על פי דרכו, שפירש פשט הכתוב שהפר לאחר שעבר יו 7

בראשית רבה (לך בא המשך חכמה ליישב לשון הכתוב "אחרי". דהנה ב

רבי יודן ורבי הונא תרויהון בשם רבי יוסי בן , ה) איתא "פרשה מד ,לך

ור' הונא  .אחר מופלג ,זימרא, רבי יודן אמר בכל מקום שנאמר אחרי סמוך

ה נחלקו האם " ע"כ. הנאחרי מופלג ,בכל מקום שנאמר אחר סמוך ,אמר

אחרי הוא מופלג או סמוך, וכן נחלקו בנדרים (עו, ב) עד מתי זמן הפרה, 

לחד מאן דאמר הוא ביום שמעו, דהיינו עד שקיעת החמה בלבד, דהיינו 

מעת ששמע עד סוף אותו היום, שאם ישמע בלילה יפר כל הלילה עד סוף 

לעת, דהיינו  היום, ואם ישמע ביום עד סוף היום, ולחד מאן דאמר הוא מעת

מעת ששומע עשרים וארבע שעות. והשתא, למאן דאמר אחרי סמוך, יסבור 

שהפרת נדרים עד סוף היום, ויפרש ששמע לפני שקיעת החמה, ומיד סמוך 

לאחר שקיעת החמה הפר, ומאן דאמר הפרת נדרים מעת לעת, על כורחך 

  יפרש דאחרי הוא מופלג.

ר, שהפרת נדרים היא ביום לחד בנדפס: רק יום ולילה. והוא טעות סופ 8

  

 גליונות בינת המשפט וגליונות איש חסד היה
מלבד גליון משך חכמה, אנו מפרסמים בכל שבוע גליון בינת 

גליון עם סיפורים  המשפט על עיניני ממונות אקטואליים, וכן

 מדהימים של איש החסד.

   y.b.daskal@gmail.com לקבלת הגליונות חינם:

  

 מ"ד, או מעת לעת. וצריך למחוק המילה ולילה.
עכשיו מיישב המשך חכמה ענין אחר, מדוע דוקא באשתו כתוב ישא עונה  9

ולא בבתו ולא בארוסה. ומפרש על פי הירושלמי (ביכורים ב, א) שאין 

ה עונשין בפחות מבן עשרים שנה, לפיכך בנערה שהיא בבית אביה וארוס

שאביה עם בעלה מפר נדריה, אינה בת עשרים שנה, לפיכך אינה בת עונשין, 

ואינו נושא את עונה, אבל באשתו שהיא יכולה להיות בת עשרים, כתיב בה 

 ישא את עונה.
 ,תמצית דבריו: הא דכתיב "ואם הפר יפר אותם אחרי שמעו" 10

דהיינו שהסכים  ,הספרי מפרש ששמעו הוא מלשון הסכמה בלב

 .כבר אינו יכול להפר ,ואפילו לא עבר יום שמעו ,ם את הנדרלקיי

והיא אינה יודעת  ,שעבר יום שמעו ,ובדרך הפשט יש לפרש

ורק כאן כתוב ישא עונה שהיא יכולה  ,לכן ישא עונה ,שעבר

נערה כן מה שאין  ,שיןנשהיא בת עו ,להיות בת עשרים שנה

  ה המאורסה שאינה בת עונשין., או נערבבית אביה

   

 ]יג[


