
 

 

 

 

 

 הפרת ושאלת נדרים בשבת

לנדרים שהן לצורך  )לחכם בשבת(בשבת. ונשאלין  )אב לבתו, ובעל לאשתו, אפילו(מפירין נדרים  משנה:)קנ"ז א'( 
 . )כגון שנדר שלא יאכל באותה שבת(השבת 

עת שעות מ 42), אלמא הפרת נדרים מעת לעת )מפירים(איבעיא להו: לצורך אתרוייהו קתני, ושלא לצורך לא 

; או דילמא כי קתני לצורך, אשאלה הוא דקתני, אבל הפרת נדרים, אפילו שלא לצורך, אלמא הפרת שמיעה(
 . )מששמע עד שתחשך בלבד. ולכן אפילו שלא לצורך, שאם לא יפר עד שתחשך, שוב לא יוכל להפר(נדרים כל היום 

רבי  (4). . ומפירים אפילו שלא לצורך השבת()עד שתחשך בלבדהפרת נדרים כל היום  (1) דתניא:תנאי היא,  (ומסיק)
 . )ואין מפירים אלא לצורך השבת(יוסי בר יהודה ורבי אלעזר ברבי שמעון אמרו: מעת לעת 

 , או דלמא אפילו היה לו פנאי? )להישאל מערב שבת(כשלא היה לו פנאי  )האם ההיתר להישאל בשבת(איבעיא להו: 

 , ואף על גב דהוה ליה פנאי. )בשבת(א בריה דרב זירא, ושרו ליה נדריה דאזדקיקו ליה רבנן לרב זוטר ,תא שמע

 שיטות הראשונים

כתנא קמא הסובר הפרת נדרים כל היום בלבד, ולא מעת  רי"ף, רמב"ם, ורא"ש: פסקו משך זמן הפרת נדרים
 . 1השו"עלעת, ולכן מיפר אפילו שלא לצורך שבת. וכן פסק 

 שולחן ערוך

 ימן שמא()או"ח, הלכות שבת, ס

ּתֹות, ַאף ַעל א.  ְ ש  ּלֹא לִּ ֶ ּלֹא ֶלֱאכֹל אֹו ש  ֶ ַדר ש  ּנָ ֶ גֹון ש  ת, ּכְ ּבָ ַ ּ ם ֵהם ְלצֶֹרְך ַהש  ת אִּ ּבָ ַ ש  ים ּבְ ים ְנָדרִּ ירִּ ַנאי  ַמּתִּ ָהָיה לֹו ּפְ ֶ י ש  ּפִּ
ֵא  ֶ ּלּו ש  ּתֹו ֲאפִּ ְ ש  ְדֵרי אִּ ַעל ָיכֹול ְלָהֵפר נִּ ת; ֲאָבל ַהּבַ ּבָ ַ ּ יָרם קֶֹדם ַהש  ם לֹא ָיֵפר ָלּה ַהּיֹום ְלַהּתִּ אִּ ֶ ֵני ש  ּפְ ת, מִּ ּבָ ַ ּ יָנם ְלצֶֹרְך ַהש 

יָרם.  לֹא יּוַכל עֹוד ַלֲהפִּ

 )יו"ד, הלכות נדרים, סימן רכח(

רּוי ְלָך, אֹו ָמחּול ְלָך,  ג.  ָ ר ְלָך, אֹו ש  ים: ֻמּתָ ָעמִּ ָרה, יֹאַמר לֹו ג' ּפְ יא ַהַהּתָ יַצד הִּ ּיֹאַמר)ּכֵ ֶ ֹון ש  ָכל ָלש  ''ם()בֵּ  (ּבְ ם ָהַרְמּבַ ֵ ש  , ית יֹוֵסף ּבְ
ֵאל ָעָליו, וּ  ָ ּ ש  ר לֹו ֵמֶאְתמֹול לִּ ָ ם ָהָיה ֶאְפש  ּלּו אִּ ת, ֲאפִּ ּבָ ַ ְיָלה, ּוְבש  ים, ּוַבּלַ ְקרֹובִּ ד, ּובִּ ּלּו ְמֻעּמָ ת, ַוֲאפִּ ּבָ ַ ּ ְהֶיה ְלצֶֹרְך ַהש  ּיִּ ֶ ְלַבד ש  בִּ

ֵטל ֵמעֶֹנג ּבָ ּלֹא ֶלֱאכֹל אֹו לִּ ֶ ַדר ש  ּנָ ֶ גֹון ש  ת. ּכְ ּבָ ַ ּ ֵאיָנם ְלצֶֹרְך ַהש  ֶ י ש  יר ַאף ַעל ּפִּ ּבּור, ָנֲהגּו ְלַהּתִּ ת. ְוֶחְרֵמי צִּ ּבָ ַ ּ  ַהש 

                                                

אלא מפר  ,דכשמפר בשבת לא יאמר לה מופר ליכי כמו שאומר בחול )רלד,כד(איתא ביו"ד וכתב המשנ"ב )ס"ק ג(,  או"ח שמא,א. . 1
יותר  ,ין מנדרי אשתו והוא שלא לצורך שבת. ופשוט דאם הבעל אינו יודע עדי'טלי ושתי ,טלי ואכלי' :ואומר לה ,ומבטל הנדר בלבו

והזמן כלה  ,אם נדרה לזמן . והוא הדיןכדי שלא יצטרך להפר בשבת ביום השמיעה ,טוב שלא להודיע לו בשבת עד אחר השבת
ודמיא לשאלת נדרים  ,כיון דלמחר שריא למה יעשה דבר שלא לצורך היום ,אין רשאי להפר היכא שהדבר אינו לצורך שבת ,בשבת

 (. רא"ש )סי' ד; נדרים י,ז(. ורמב"ם )הל' שבת כד, -ת. מקורות שאסור להתיר היכא שהדבר אינו לצורך שב

 ת”בעזהשי

 פ”תש אב 'כ
 נ"זק| דף:  כד| פרק:  שבתמסכת: 



 

 

 

 

 בשבת  וקשירה מדידה

. המתירים תוספת אוהל( )סותמים החלון בלוח עץ וכיו"ב. כחכמים לעיל, קכ"ה ב',ופוקקין את המאור  משנה: )קנ"ז א'(
)בשבת לדעת , ומודדין את המקוה "כ בטהרות, לדעת אם יש בה שיעור טומאה()שנגעה בשרץ, ואחומודדין את המטלית 

 . אם יש בו שיעור מקווה כשר. שמדידות של מצווה הן(

)שסתמו ומעשה בימי אביו של רבי צדוק ובימי אבא שאול בן בטנית, שפקקו את המאור בטפיח  (משנה: )המשך

)שהיה לידע אם יש בגיגית פותח טפח אם לאו  )קנה גומא( בגמי )לוח קטן(, וקשרו את המקידה את החלון בכוס(

כדי למדוד אח"כ את הלוח אם היה בפירצה  ,חלון בין שני בתים, ובאחד מהם מת. והחלון נשבר, וקשרו לוח לסתום הפירצה

 . ומדבריהם למדנו שפוקקין ומודדין וקושרין בשבת. (2גודל טפח על טפח, שאז מביא טומאה

, וקא )גיגית מליאה מים(עולא איקלע לבי ריש גלותא. חזייה לרבה בר רב הונא דיתיב באוונא דמיא  )קנ"ז ב'(
 מדידה דמצוה! דלאו מצוה מי אמור?!  )שמותר למדוד(. אמר ליה: אימר דאמרי רבנן )מודד אותה(משח ליה 

 . )איני מודד לצורך כלשהו(אמר ליה: מתעסק בעלמא אנא 

 שיטות הראשונים

עּור " הרמב"ם: כתב צורך מצוהקשירה ל ִּ ְמּדֹד ש  ֹר לִּ ְקש  ּיִּ ֶ גֹון ש  ְצָוה, ּכְ ְדַבר מִּ ָמה לִּ ַקּיָ ּלְ ֶ ֵאינֹו ש  ֶ ר ש  ֶ ֹר ֶקש  ְקש  ר לִּ ֻמּתָ
עּוֵרי ַהּתֹוָרה. ִּ ּ ש   .4השו"עוכן פסק  3"מִּ

 שולחן ערוך

 )או"ח, הלכות שבת, סימן שו(

ְצוָ  ז.  ל מִּ ֶ יָדה ש  ת ְמדִּ ּבָ ַ ש  ְמדֹד ּבְ ר לִּ ְלחֹש  ָעָליו ֻמּתָ הּוא חֹוֶלה ְולִּ ֶ י ש  ְמּדֹד ֵאזֹור מִּ ְקֶוה מ' ְסָאה, ְולִּ ּמִּ ם ֵיש  ּבַ ְמּדֹד אִּ גֹון: לִּ ה, ּכְ
ְצָוה ל מִּ ֶ יָדה ש  ָהֵוי ְמדִּ ר ּדְ ים, ֻמּתָ ִּ ש  ּנֹוֲהגֹות ַהּנָ ֶ מֹו ש   .ּכְ

 )או"ח, הלכות שבת, סימן שיז(

ָמא, ְוהּוא ַמֲעש ֵ  א.  ל ַקּיָ ֶ ר ש  ֶ ר ֶקש  ֵ בַהּקֹוש  ן, ַחּיָ ה... ה ֻאּמָ ּלָ חִּ רֹו ְלַכּתְ ְ ר ְלָקש  ן, ֻמּתָ ה ֻאּמָ ָמא ְוֵאינֹו ַמֲעש ֵ ל ַקּיָ ֶ ֵאינֹו ש  ֶ ְוָכל ... ש 
ְמּדֹד ר לִּ ֵ ּקֹוש  ֶ גֹון ש  ְצָוה, ּכְ ן ֲהֵרי ֶזה ָאסּור; ּוְלצֶֹרְך מִּ ר ֻאּמָ ֶ רֹו ֶקש  ָ ם ְקש  ָמא, אִּ ל ַקּיָ ֶ ֵאינֹו ש  ֶ ר ש  ֶ עּוֵר  ֶקש  ִּ ּ ש  י ַהּתֹוָרה, ֶאָחד מִּ

ָמא ל ַקּיָ ֶ ֵאינֹו ש  ֶ ר ש  ֶ ֹר ֶקש  ְקש  ר לִּ  ...ֻמּתָ

 

 הדרן עלך מי שהחשיך

                                                

 פיה"מ לרמב"ם.  . 2

וצ"ב מדוע הותר לדבר מצוה, ושאר שבותים לא הותרו, כגון שופר של ר"ה שאין מחללים עליו יום טוב אפילו בדבר שהוא משום  . 3
 ועוד צ"ב מדוע לא הותר כמו"כ קשר של קיימא, שהוא מעשה הדיוט, שאיסורו ג"כ רק מדרבנן! שבות )כדאיתא בר"ה ל"ב ב'(!

בענין  י אפשרומיירי כשא .אפילו בלא מצוה שרי י לאו הכי,דא; היינו אפילו הוא מעשה אומןאו"ח שיז,א. וכתב המשנ"ב )ס"ק יב(,  . 4
אבל לרש"י  ;הוא רק דעת הרמב"ם והטור ,שו"ע דמותר במקום מצוהשמה שהעתיק ה ,בית מאיר. עוד כתב )ס"ק יג( בשם ספר אחר

 רמב"ם )הל' שבת י,ו(.  –. מקורות אסור אפילו במקום מצוה ,מצדד דקשר האסור, והתוספות וברטנורה

 ת”בעזהשי

 פ”תש אב' כ
 נ"זק| דף:  כד| פרק:  בתשמסכת: 


