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 הקדמה א. 

נרחב בכל מיני סוגיות למדניות הקורונה הביאה אלינו  מחלת   הן. אחת השאלות המתעוררות ילמינ  עיסוק 

זו סבוכה  בתקופה  במציאות  נדרים  התרת  במציאות  היא  את  ר .  להתיר  צריך  יכול/  נדר  שנודר  אדם  גילה 

דינו אם מעוניין להתיר  . א"כ מה יהיה  . אך בתקופת סגר לא ניתן להיראות לפני ג'הנדר לפני שלושה אנשים

  ?נדר 

זו.   בתקופה  נדרים  קיומי  של  שאלה  ישנה  להתפלל  בנוסף  חייו  כל  שרגיל  או אדם  הכנסת  בבית  במניין 

ד יהיה  מה  יום.  כל  במקווה  לטבול  שאילחילופין  זו  מורכבת  בתקופה  האם  ינו  הרגלו?  את  לקיים  יכול  נו 

האם ניתן להתיר לו ?  כל נדריאם ניתן לסמוך על התרת הנדרים שבה מסויימת נחשבת לנדר? אם כן, ההנהג

 את נדרו הרי איננו מתחרט? האם המחלה יכולה לשמש כפתח?

ם לפני  סוק בחילוק שבין פתח לחרטה ובחובה להתיר את הנדרידרך אגב נע  במאמר זה נעסוק במקרים אלו. 

 החכם.

 

 הדיוטות  שלושהמומחה או בפני בפני  התרת נדר ב.

   :פותחת את פרשיית נדרים בכך שאסור לאדם שלא לקיים את נדרו )במדבר ל, ג(  התורה

 . \  "צא מפיו יעשה ואיש כי ידר נדר ליהוה או השבע שבעה לאסר אסר על נפשו לא יחל דברו ככל הי"

 : את הפס' דורשים )חגיגה י.(  חז"ל

אבל  " מיחל,  אינו  הוא  דברו,  יחל  לא  דכתיב  התורה,  מן  נדרים  להתרת  רמז  שמואל,  אמר  יהודה  רב  אמר 

 . "אחרים מחלין לו

שאי   אומרים  היינו  התורה  חידוש  לולא  נדר כלומר  שום  להתיר  בידי  ו,  אפשר  כוח  שניתן  התורה  חידשה 

בחילוק שבין פתח )את הנדר ניתן להתיר בשני אופנים או ע"י פתח או ע"י חרטה  חכמים להתיר את הנדר. 

   . (ז לחרטה נעסוק בסעיף

 : מבררת מה מעמדם של החכמים המתירים )נדרים עח.(  הגמ'

חוץ  נ" בשחוטי  מה  חוץ,  בשחוטי  הדבר  זה  להלן  ונאמר  הדבר  זה  כאן  אף   -אמר  ישראל,  וכל  ובניו  אהרן 

יו וכל ישראל, ומה כאן ראשי המטות, אף להלן ראשי המטות. בפרשת נדרים למאי  אהרן ובנ -פרשת נדרים 



של להכשיר  יעקב:  בר  אחא  רב  אמר  כתיבהלכתא?  המטות  ראשי  והא  הדיוטות.  חסדא  .שה  רב  , אמר 

 ".ואיתימא ר' יוחנן: ביחיד מומחה 

ע"י ג' הדיוטות אך הגמ' מקשה על הבנה זו שהרי  נדרים  בתחילה מבינה הגמ' שהתורה חידשה שניתן להתיר  

 כתוב ראשי המטות. לכן הגמ' נוקטת שיש להתיר לפני יחיד מומחה.

 או שניתן לסמוך גם   על מנת להתיר נדרים  ד מומחהייחב   יש לשאול, האם למסקנת הגמ' יש צורך דווקאא"כ  

 ות? שלושה הדיוט

 : אומרים )שם, ר"ן ד"ה ביחיד ורשב"א ד"ה אמר(  הר"ן והרשב"א

המטות כיוון  " ראשי  תרוייהו  לקיומי  להו  אית  כרחך  על  להו  ממעט  המטות  וראשי  הדיוטות  מרבי  דגז"ש 

 ."ביחיד והדיוטות בשלשה וכי תימא תלתא מנא לך כיון דמפקת ליה מחד אוקמיה אתלתא כעין ב"ד 

התרת נדרים יכולה להתרחש בין לפני מומחה בין לפני שלושה הדיוטות. הטעם    הרשב"א הר"ן ולפי  כלומר  

   לכך ששלושה הדיוטות מועילים להתרת נדרים משום שהם כעין ב"ד. 

 

 :ג' הדיוטות הוא רק כאשר אין חכםשהשימוש ב  פוסק )נדרים ד,ה(  הרמב"ם

היתר נדרים כדין היתר שבועות שאין מתיר אלא  מי שנדר וניחם על נדרו הרי זה נשאל לחכם ומתירו, ודין  "

 . "חכם מובהק או שלשה הדיוטות במקום שאין חכם

 בנוסף נראה מדברי הרמב"ם שמי שמתיר זה חכם מובהק. 

 : מומחה סמוךשצריך  יםעל דבריו ואומר   יםחולקר( ח:, ר"ן ד"ה ביחיד וכן רשב"א ד"ה אמ)ע והרשב"אהר"ן 

   ."דשרי נדרים דוקא סמוך כמומחה של מועדי ה' דהיינו משה ואהרןומשמע מהכא דיחיד מומחה  "

 ?הר"ן והרמב"ם במה נחלקו

  )פיהמ"ש בכורות ד,ג(   על מנת להבין את מחלוקת הראשונים ננסה להבין את ההבדל בין מומחה לסמוך. הרמב"ם

 : מסביר את ההבדל

נבחן ונוסה ונמצא בחכמה גדול ומובהק, אם  ודע כי עניין מומחה, מוסמך, כלומר שיהא אותו אדם שכבר  "

היה אותו שבחנו ונסהו בית דין הרי הוא נקרא מומחה בית דין, ואם היה שנתפרסמה חכמתו אצל רבים מבני  

 .אדם בלי שיסמכוהו בית דין הרי זה נקרא מומחה לרבים"

צל הציבור אך אינו יכול סמוך הוא אדם שמתאים לדון בב"ד ואילו מומחה או חכם הוא אדם שגדול א   דהיינו,

 לדון.

סמוך   מומחה  האם זה הוראת דין ואז צריך  -בהתרת נדרים  נחלקו מה הגדר הראשונים  ניתן לומר שלפי זה  

 להתיר נדרים ואז לא צריך סמיכה.  כוח שניתן בידי חכמים ,של התורהכמו בבית דין או שיש גדר חדש  

לא דין    שלושה הדיוטות שלשיטתו התרת נדרים היאתן להתיר ע"י  הרמב"ם אומר שרק כאשר אין חכם ני

כאשר אין חכם   ל כוח לפעול בדיבור של האדם ולהתיר את נדרואחכמי ישר אלא חידוש מיוחד שניתן ביד  

חכם של  תחליף  שהם  אנשים  לשלושה  אך  נותנים  להת   יםבר סו   והר"ן   הרשב"א.  אפשר  ע"י  שלכתחילה  יר 

לשיטתם שהרי  הדיוטות  ז  התרת  שלושה  הדינים. הנדר  כשאר  דין  הר"ן  ה  מלשון  מדוייק  תימא    -וכן  וכי 

 .  תלתא מנא לך כיון דמפקת ליה מחד אוקמיה אתלתא כעין ב"ד

חכם ניתן להשתמש בג' בעצמו אומר שרק כאשר אין    )כג. ד"ה והיתר(   אך יש להקשות על הסבר זה שהרי הר"ן

 :הדיוטות

 . "מומחהביחיד מומחה או בשלשה הדיוטות במקום שאין "



פעול התרת נדרים הוא חידוש של התורה לתת כוח ביד חכמי ישראל ל  אלא יש לומר שלפי כולם עיקר גדר 

שניתן כוח   ומרים שלאחר שהתורה חידשה את הגדר אך הרשב"א והר"ן אבדיבורו של האדם ולהתיר נדר.  

ביד חכמי ישראל להתיר נדרים היא הכניסה את זה למערכת של הדינים ולכן יש להתנהג כמה שיותר קרוב 

 לכן אומרים הרשב"א והר"ן שצריך מומחה סמוך וכן שכל התוקף של הג' הדיוטות זה כמו ב"ד.לדין רגיל.  

התיר דינים והוא לא זוקף את זה שניתן כוח ביד חכמי ישראל להרמב"ם נשאר בכך שיש חידוש של התורה  

 כלל למערכת הדינים. 

 

 מי הם ההדיוטות שראויים להתיר נדרים?

כלומר האם הם צריכים להיות    רי או שמא לא. טות צריכים להיות גמרי וסבהאם הג' הדיונחלקו הראשונים  

 בקיאים בהלכות נדרים או שמא אין צורך בכך. 

 כותב: ( וכן אומר הרא"ש ג' ג' , עח. ד"ה אמר) הר"ן 

 ."האי הדיוטות דאמרי' לא כולהו הדיוטות כשרין אלא הנהו דכי מסברי להו מיהא סברי"

מ דבריואילו  יו"ד  )   הרמב"ם    סתימת  הב"י  מדייק  וכך  ו  ה,  גמרי    ( רכחסי'  שבועות  להיות  חייבים  לא  שהם  משמע 

 : וסברי

 ."כיצד מתירין יבוא הנשבע לחכם המובהק או לשלשה הדיוטות אם אין שם מומחה"

ניתן לומר שהראשונים נחלקו לשיטתם. הר"ן סובר שלאחר שהתורה חידשה גדר מיוחד שחכם יכול להתיר  

כמו בשאר נדרים היא הכניסה את ההיתר לתוך מערכת הדינים ולכן צריכים שלושה הדיוטות שגמרי וסברי  

 הדינים. ואילו לפי הרמב"ם חידוש התורה הוא שחכם יכול להתיר נדרים ללא קשר לשאר  ,הדינים

 

 ג. חיוב התרת הנדר לפני החכם

לפני החכם או הנודר צריך להיראות  ההתרה    ש לרמב"ם האם בעת"מביא מחלוקת בין הרא  )יו"ד רכח(   הטור 

 : שאפשר ע"י שליח

ואינו עושה שליח לשאל על נדרו וא"א ז"ל כתב ודר לבוא לפני החכם כשיתיר לו  כתב הרמב"ם שצריך הנ "

 . "בפניו כגון שישלח לחכם בכתב את נדרו והוא יודע שמתחרט ומתיר לושיכול להתיר לו שלא 

 במה נחלקו הרמב"ם והרא"ש? 

ת מחלוקתם  ששורש  לא. לנראה  שמא  או  האב  להפרת  חכם  התרת  דין  מדמים  האם  לבתו   וי  האב  בהפרת 

בשעה שמפר. אך נחלקו הראשונים האם התרת החכם דומה   כולם סוברים שאין צורך שהבת תיראה לפניו 

לפי הרא"ש מדמים את הדינים אחד לשני ואילו לפי הרמב"ם הם שני דינים    להפרת האב או שזה דין חדש. 

כך משמע מתוך הר"ן ח:  ו)   חכם  ללא האשה ולא בהתרת  פר שונים לכן רק באב ובבעל נאמר שהם יכולים לה

 (. ד"ה בעל

 : אך ניתן לומר שהרמב"ם והרא"ש לשיטתם

 : שואל  )נדרים י,ח(  הירושלמי

יתא  נישמעינה מן הדא ר' בא בר זוטרא איתעביד תורגמן דרבי יוחנן בחדא א  ? מהו להתיר על ידי התורגמן"

 . "דלא הוות חכמה מישמע סוריבטי

יל אבל אולי  תורגמן לא מועיל בדין רגע"י תורגמן.    בהתרת נדרים  הירושלמי מברר מה יהיה הדין  ,כלומר 

ומביאה מועיל?  נדרים.    הגמ'  בנדרים  להפר  מועיל  שתורגמן  את  ראיה  לומד  שהרמב"ם  לומר  ניתן  זה  לפי 



"ם הולך הרמב  . הנדר רואים שזה לא דין וממילא יועיל גם בהתרת    בהפרה  שתורגמן מועיל  מכך  -הגמ' ככה

נ התרת  במהות  יכולתלשיטתו  זו  נדרים  שהתרת  אומר  הרמב"ם  שניתנה מיוחד  דרים.  ישראל   ת  לחכמי 

בין המתיר    ה אינטראקציהיה  כדי שת  צורך שהנודר יגיע לפני החכם  יר את נדרי הנודר. אך לשם כך יש להת

 .  לנודר 

קיים חשש שהתורגמן יוסיף חרטה על    פרה. בהפרההגמ' מסתפקת דווקא בה  -' ככהלומד את הגמ  הרא"ש

לאשה האיש  בין  שלום  לעשות  נדרים  אבל    ,מנת  שליח  בהתרת  שאפשר ע"י  הרא"שברור  אמנם    .  סובר 

מערכת של הדינים, ובמערכת של בתי הדין  תוך  נכנס ל  זה  שניתן לחכמי ישראל אך  שהתרת נדרים זה יכולת

שו"ת  )   "בית דין פוסקין ואפילו שלא בפני בעל דין"  -כמו שאומר הרשב"א  ,אין צורך לפסוק לפני בעל הדין

 . ( הרשב"א חלק א סימן אלף קיח

   :ומביא ראיה לדברי הרמב"ם דן בעניין זה)סי' שע(   הריב"ש 

ועובדא דבת יפתח יוכיח כדאיתא בבראשית רבה פרשת חיי שרה דאמרינן התם ולא היה שם פנחס שיתיר "

נדרו, אלא   יפתח אמר אני ראש קציני ישראל ואני הולך אצל  לו  פנחס אמר הוא צריך לי ואני אלך אצלו, 

כדי   כן  עשה  לא  למה  הכתב  מפי  או  שליח  ע"י  אפשר  היה  ואם  ההיא עלובתא.  אבדה  לדין  דין  בין  פנחס, 

ו  להציל את בתו, שהרי לא היו מקפידין אלא שלא ילך האחד לחבירו לפי לשון המדרש. אלא בודאי בפני 

 ".י הרמב"ם ממש בעינן כדבר

   : להקל פוסק)יו"ד רכח, טז(   פתחי תשובהה למרות פסיקתו של הרמב"ם והראיה שמביא לו הריב"ש,

  ".לפ"ז בשעת הדחק אפשר קצת להקל "

הקורונה שכולם היו    מחלת  כמו במציאות של   שאין האדם יכול להתייצב לפני הב"ד א"כ ניתן לומר שבמצב  

לכל הפחות בקשת חרטה    מתירים,הוא יכול להעביר ל  ,או אדם שנמצא בבידוד ולא יכול לצאת מביתו  בסגר 

 . ועי"כ יוכלו להתיר לו בכתב

 

 האם נחשב כבונה במה אדם שנאנס .ד

לפי    לפני חכם או לאו.   נדר מבלי להיראות  האם אפשר להתיר   ,כפי שראינו לעיל נחלקו הרמב"ם והרא"ש

 את נדרו? האם הוא עובר על איסור? מה יהיה מעמדו של אדם שלא מצליח להתיר  ,דברי הרמב"ם

 : אקדים בביאור העניין 

 : נודר נדר איננה מציאות חיובית אדם מציאות בהמביאה מספר דרשות שבהם נראה כי ה)כב.(  הגמ' 

 ".כאילו מקריב עליו קרבן  -ו כאילו בנה במה, והמקיימ -ר' נתן אומר: הנודר "

 מדוע ר' נתן אומר שאדם שנודר נחשב לבונה במה? 

 : מסביר את דברי הגמ' )שם ד"ה הנודר(  הר"ן

ונראה בעיני דלהכי מדמינן לה לבונה במה משום דסליק אדעתיה דנודר דמצוה קא עביד דרחמנא אסריה  "

אנפשיה אסר  נמי  ואיהו  דאיסורא  דטעי  .במילי  דמי  ,וקאמר  במה  לבונה  אזהריה    ,דאדרבה  דרחמנא  דנהי 

נהי דרחמנא אסר עליה   ולהקריב בחוץ ה"נ  לאקרובי קרבנות בפנים אזהריה דלא לוסיף עלה לבנות במה 

כענין שאמרו בירושלמי בפרק פותחים לא דייך    .דברים האסורים כי מוסיף איהו אמאי דאסר רחמנא פשע

 ". אוסר עליך דברים אחרים במה שאסרה תורה אלא שאתה

 תורה נחשב לפושע. העל מה שאסרה  לאסור  מוסיףהאדם הר"ן מבאר ש

 לנדור?   בכלל פשרהלפי זה מדוע התורה א

 :כג(  )יג, מתרץ הרמב"ם



מי שנדר נדרים כדי לכונן דעותיו ולתקן מעשיו הרי זה זריז ומשובח, כיצד כגון מי שהיה זולל ואסר עליו  "

שתים, או מי שהיה שוגה ביין ואסר היין על עצמו זמן מרובה, או אסר השכרות לעולם, וכן מי  הבשר שנה או  

מתגאה   שהיה  מי  וכן  זו,  מדינה  אנשי  הניית  או  המתנות  ואסר על עצמו  להון  ונבהל  שלמונים  רודף  שהיה 

בה וכיוצא  אלו  ובנדרים  הם  עבודה לשם  דרך  כולן  אלו,  בנדרים  וכיוצא  בנזיר  ונדר  חכמים   ןביופיו  אמרו 

 ". נדרים סייג לפרישות

 אך בד"כ אין ראוי לנדור.  . נדרו טוב  או מעשיו, לתקן מידותיו ,כלומר רק כאשר אדם נודר לשם עבודת ה'

כיוון שאין האדם לפי כל האמור לעיל יש נ"מ בין הרמב"ם לרא"ש למעמדו של האדם הנודר. לפי הרמב"ם  

כיוון שיכול להתיר את אך לפי הרא"ש    . של בונה במה הוא עובר על איסור יכול להתיר את נדרו לפני חכמים  

 שלא לפני חכמים אינו עובר על איסור של בונה במה. נדרו 

 

 האם נחשב לנדר, הנהגה טובה נוהג איזו אדם ש  ה.

 :אומרת )טו.(  הגמ'

 ". תירן בפניהם, שנאמר: לא יחל דברודברים המותרין ואחרים נהגו בהן איסור, אי אתה רשאי לה"

 :את דברי הגמ' רש"ש ומסביר ה

יח( להרד"ק וש"מ שהוא ענין  מלשון ידבר עמים )תהלים מז( וידבר עמים )שם    .הנהגתו  -נראה דדריש דברו"

 ". הנהגה

עצמו דהיינו,   על  קיבל  לא  אם  אפילו  לנדר  לו  נחשב  זה  טובות  הנהגות  מיני  כל  עצמו  על  שמקבל  אדם 

 בפירוש בלשון נדר. 

 : א(  )יו"ד ריד,  השו"ע פוסק  וכן

המ" מותרים  דברים  שהם  בהם  והיודעים  ואסור  ותרים  בנדר  עליהם  קבלו  כאילו  הוי  איסור,  בהם  נהגו 

להתירם להם; הלכך מי שרגיל להתענות  תעניות שלפני ראש השנה ושבין ראש השנה ליום כיפורים, ומי  

יין   א,  לחזור בו מחמת שאינו ברי  מר"ח אב או מי"ז בתמוז ורוצה    שרגיל שלא לאכול בשר ושלא לשתות 

צריך ג' שיתירו לו. אם בשעה שהתחיל לנהוג היה דעתו לנהוג כן לעולם, ונהג כן אפילו פעם אחת, צריך  

לסייג   המותרים,  דברים  בקצת  לנהוג  הרוצה  לפיכך  נדר.  לשם  כן  שנהג  שמתחרט  בחרטה  ויפתח  התרה 

לנה בדעתו  שאין  יאמר  וגם  בנדר,  כן  עליו  מקבל  שאינו  הנהגתו  בתחלת  יאמר  בפעם  ופרישות,  אלא  כן  וג 

 . "ההוא או בפעמים שירצה, ולא לעולם

יהיה הדין באדם שנוה   לפי זה, יום ולא אמר בלי נדר,מה  ובתקופת הקורונה לא יכול לטבול   ג לטבול בכל 

לפני   ללכת  שחייב  הרמב"ם  לשיטת  הסכנה.  נדרומפני  את  לו  שיתירו  מנת  על  אפשרות חכמים  יש  האם   ,

 נוספת להתיר לו? 

 

 התרת נדרים ערב ר"ה . ו 

 :אומרת :()כג הגמ'

 . "כל נדר שאני עתיד לידור יהא בטל הרוצה שלא יתקיימו נדריו כל השנה, יעמוד בראש השנה ויאמר"

 :  )שם ד"ה ולעניין( הר"ן   ואומר 

ונראה שמה שאומרים קצת קהלות ביה"כ כל נדרי ואסרי וכו' לדבר זה הם מתכונים לבטל נדרים שידרו  "

מכן אלא שלשונם משובש שנראה מלשונם שהם מתירין נדרים שעברו וזה אין לו ענין אלא נדרים  לאחר  



הבאים לאחר מכן אלא שרבינו יעקב ז"ל היה מתקן הלשון כדי שיהא משמעותו להבא לומר כל נדרי ואסרי  

 ."י חרמנא כולו קמוץ כדי שיהא נראהדי אסרנא וד

 כל הנדרים שעתידים לידור.   כלומר בכל נדרי שאומרים ביוהכ"פ מבטלים 

 :מביא את החולקים על ר"תג,ה( ) הרא"ש 

שעברה  " בשנה  עליהם  שעברו  הנדרים  על  שנתקן  מוכיח  נדרי  כל  דלשון  הקדמונים  כמנהג  נראה  מיהו 

ומתירין אותן כדי להנצל מן העונש לכך אומר אותה ג"פ וגם אומר ונסלח לכל עדת בני ישראל כי צריכין  

שעברו ומה שהקשה דבעינן חרטה אנן סהדי שכל מי שעבר על נדרו הוא מתחרט מעיקרו כדי  כפרה אותן  

להנצל מעונש ומה שהקשה דבעינן שלשה הדיוטות הרי כל הקהל אומרים אותו איש איש לבדו בלחש וגם  

ו לו  מתירין  הקהל  נמי  הנדרהחזן  לפרט  צריך  פפא  רב  דאמר  החכם    הא  לפני  בא  שהנודר  היכא  מילי  הני 

 ".דר על דבר מצוה ולא יתיר לו החכם התיר לו נדרו אולי נל

 לא התרה על להבא אלא על הנדרים שהיו בעבר.  זה כלומר כל נדרי

אדם שמקבל על עצמו כל מיני הנהגות טובות ולא אמר בלי נדר יכול לסמוך על כל נדרי וע"י    לפי ר"ת   א"כ

 ר הבא הנדר לא בטל. כל עוד לא הגיע יום כיפואך לפי הרא"ש  כך התבטל נדרו. 

 : פוסק שאין לסמוך על כל נדרי ( שערי תשובה סימן קמג -תשובות הגאונים )  ויותר מזה רב האי גאון 

נדרי ואומר דברי הערמה לשנה הבאה אין ראוי   ם הכיפוריםנוהגים העמים אשר סביבותינו לומר ביו" כל 

לעשות כן ואותם אשר התירו ותקנו דבר זה סמכו על דעתם והחסידים הקדמונים לא נהגו לעשות הערמות 

בנדרים ובשבועות בליל יום כפור וחס וחלילה וכבר ראינו ועיינו בדברים אלו וידענו מקבלת חכמה ידועה  

 . "הוך בדבר אשר ה' לא צוענין הנדר והשבועה ואין לסמו 

 א"כ כיצד ניתן להתיר את ההנהגה הטובה של האדם? 

 

 מציאות של אונס מבטלת את הגט .ז

 שבמציאות של אונס הנדרים בטלים. ניתן לומר 

 : )כז. ד"ה ולמדנו(  וכך אומר הריטב"א

אירעו אונס שלא  ולמדנו ממשנתינו דמאן דנדר או אשתבע אמידי שהוא בקום עשה וכשיהיה לו לעשות  "

 .  "שמעכבו מלעשות הרי הוא פטור שעת נדרו ושבועתודעתו ב היה ב

 לחכם להתיר לות נדרו אין צריך אפילו ללכת  דהיינו הריטב"א אומר שאם אדם נאנס ולא היה יכול לקיים א

 . הנדר, אלא הנדר בטל

 :חולק על זה שפז( סי' )שו"ת  אך הריב"ש

יכול  " ואינו  השבועה  קיום  בשעת  אונס  לו  ונתחדש  וטעות  אונס  שום  בלא  השבועה  עליו  שחלה  מי  אבל 

לקיימה, בזה לא דבר הכתוב כשאמר האדם בשבועה. אלא אם האונס הוא שאינו יכול לקיים כמי שנשבע  

והפסיקו נהר או שחלה או שחבשוהו בבית האסורין ואינו יכול לצאת בשום פנים הוא  ללכת למקום פלוני  

עצמו  ימסור  יקיים  שאם  אלא  ירצה  אם  לקיים  שיכול  הוא  האונס  ואם  דבר.  תעשה  לא  מולנערה  פטור 

 ". למיתה או ספק מיתה הוא מותר לדחות שבועתו מדין פקוח נפש מוחי בהם

 א והריב"ש? "במה נחלקו הריטב 

 :כו.( )  פשוט נחלקו לגבי הגמ' בשבועות באופן

  ".בשבועה פרט לאנוס  ,אמר מר האדם"



ש על  דווקא  הם  הגמ'  דברי  עוסקהאם  שהגמ'  לומר  ניתן  שמא  או  בנדרים. בועה  גם  מקרה    ת  לפי  בכל  גם 

 פטור.  -שלא יכול לקיים כלל את נדרו  ,הריב"ש וגם לפי הריטב"א כאשר קרה אונס

ודאי שהיא דוחה את    במציאות של קורונה היא בגדר של מסירה למיתה,האדם    כיוון שהנהגה הטובה של

 הנדר ופטור.

 

 מחלה עולמית כסיבה לפתח .ח

 נדרו בתקופת הקורונה, כיצד החכם מתיר לו? ו אתכאשר אדם בא לפני החכם שיתיר ל

 :)כא:(  וחרטה. בפתח דבריה אומרת הגמ' הגמ' דנה בהתרת נדרים ע"י פתח 

 .  "אין חכם מתיר אלא כעין ארבעה נדרים הללו"

 : את דברי הגמ' מסביר  (שם, ד"ה אין) ר"ןה

כלומר שאין לו להתיר בחרטה אלא בפתח שהנדר כשהוא ניתר בפתח מוכיח מתוכו שהוא נדר טעות והוי  "

אבל בחרטה לא והיינו טעמא דעדיף פתח מחרטה לפי שכל נדר שהוא ניתר בפתח הרי    ,כעין ארבעה נדרים

הנודר אומר שאפילו בתחלה כשנדר אילו היה נותן אל לבו אותו פתח לא היה נודר ונמצא נדרו בטעות אבל  

לא  נדר שהוא ניתר בחרטה אינו מוצא עם עצמו שום ענין שאילו היה נותנו אל לבו מתחלה שלא היה נודר א

שאפילו    שהוא אומר עכשיו מתוך הכעס או מפני מהירות נדרתי ועכשיו אני מתחרט על שנדרתי מעולם.

 שיאמר  לדוג'  כמו פתח  כלומר שיהיהדוקא חרטה דמעיקרא,    צריךחרטה,  אם אומרים שניתן להתיר ע"י  

 ".פתח חרטה  זהעס בשעת הנדר, ועכשיו מתחרט, ושהיה בכ 

 שעת הנדרדע ב היה יו  שאםאומר  הנודר  טעות,    נדר  כעין  הואפתח    -כך  לפתח הואהחילוק בין חרטה  דהיינו  

אבל חרטה אינו מוצא שום   . כעין טעות  זהש  הנדר מותר לו משום  ,שהנדר יצור בעיות או שלא התכוון לנדור 

אלא    עמוקה שעמדה מאחוריו בשעת נדרו הבלא מחשבאומר שזה היה  צד שלא היה נודר בשעת הנדר. אלא  

ומתחרט על שנדר ויודע שאם היה אז במצב כמו עכשיו לא היה    . הנדר קרה ממצב נפשי רע שהשפיע עליו

   . נודר 

נדרו נכון בשעת  דעת  שיקול  הפעיל  לא  אדם  השכל,  על  פועל  פתח  הנדר   כלומר  להתיר את  מבקש  , ולכן 

 ומתחרט על נדרו. ואילו חרטה פועלת על הרגש, אדם לא היה במצב נפשי תקין 

זה ע"י חרטה  לפי חילוק  נפשי    ,קבלות טובות אי אפשר להתיר  שהרי בד"כ קבלה טובה לא הגיעה ממצב 

שבחרטה כל מה שעשה ע"י הנדר   ( כג. ד"ה נדרת)   ויותר מכך אומר הר"ן  . אלא ממחשבה עמוקה  ירוד של האדם

 : בטל

האי דלא פתח ליה בחרטה אף על פי דרב נחמן גופיה פסיק הלכתא דפותחים בחרטה י"מ שאותו נדר היה  "

ואילו היה מתחרט על עיקר הנדר  כעין דבר מצוה כגון שנדר להתענות זמן ידוע והתענה מקצת אותו זמן  

 ".אשונות לפיכך לא היה מתחרטעל הר יאבד שכר תעניותיו שהתענה אם היה תוהא

 אינו מעוניין שיתבטלו. , הוא והרי ודאי שדברים טובים שאדם קיבל על עצמו

 :ל עצמורואים שניתן להתיר ע"י חרטה דברי פרישות שאדם קיבל ע .( פסחים ד, ג) אך מדברי הרא"ש 

המנהג ההוא ממילא דהוי כמו  וכן נמי אדם שנהג איסור בדבר המותר לסייג ולפרישות לא יתיר לו החכם  " 

דנדרים  נד לפניהם  ר כדאיתא בפ"ב  אי אתה רשאי להתירן  בו איסור  נהגו  ואחרים  תניא דברים המותרים 

דברו יחל  לא  שנאמר  שהם    משום  בחרטה  ויפתח  דברים  שאר  כמו  בחרטה  להם  להתיר  יכול  החכם  אבל 

 .  "מתחרטים שנהגו כן לשם נדר



א"כ נראה מדבריו שאין החרטה    . חרטה הנהגות שאדם קיבל על עצמו  לפי הרא"ש לכתחילה חכם מתיר ע"י

 . שאם לא כן אין החכם היה מתיר ע"י חרטה מבטלת את מעשה הנדר 

 א"כ במה נחלקו הי"מ בר"ן והרא"ש?

בלת התענית גורמת לחלות שלה. לכן אם מבטלים  צם ק דווקא בתעניות. בתענית ע  וניתן לומר שהי"מ דיבר 

טובות   הנהגות  בשאר  כן  שאין  מה  מתבטלת  התענית  ממילא  התענית  הקבלה  שאת  עצם  אין  החלות בהם 

 . ועל כך אין הרא"ש חולק שלהם

התרה ע"י  עוד ניתן לומר שנחלקו הי"מ והרא"ש בגדר חרטה. לפי הר"ן והימ"ש קיים הבדל בין חרטה לפתח. 

  בירור שהנדר נעשה במצב נפשי לא תקין ולכן גם המעשים שעשה כתוצאה מכך לא היו חיוביים   חרטה היא

רק    אין בעיה במעשיו  ולכן   האדם מבין שטעה בכך שנדר לכך התרה ע"י פתח    וממילא הכל מתבטל. בניגוד

 .בנדרו

לא היה ראוי  שאין הבדל בין פתח לחרטה ובשניהם האדם מברר באופן שכלי ש  חולק על כך ואומר   הרא"ש

 וא"כ רק הנדר בטל אבל המעשים שקרו כתוצאה מכך לא בטלים.לידור. 

 : סובר שחרטה פועלת מכאן ולהבא למפרע(  ו, ג) לומר שהרא"ש  עוד ניתן

שהחכם עוקר את הנדר מעיקרו כלומר וכיון שעוקר אותו מעיקרו נמצא שלא נאסר מעולם ולא הוי דבר  "

עוקרו אלא מכאן ולהבא כלומר עיקר העיקור מכאן ולהבא שהרי היה אסור עד  שיש לו מתירין אמרי אין  

 .  "עתה ואף על פי שעוקרו מעיקרו מכל מקום היה אסור עד היום

 דהיינו התרת חלות הנדר פועלת על העבר אך על האיסורים הוא לא עובר רק מכאן ולהבא. 

זה   שלפי  לומר  כך   גםניתן  על  חולקים  והר"ן  הי"מ  ולהבא.  מכאן  רק  מבטל  הוא  שבמצוות  הזכויות  את 

 ., ולכן גם ההנהגות הטובות מתבטלותואומרים שהחרטה פועלת כולה למפרע

 

לשיטת  לפי לעיל  טובות  האמור  קבלות  להתיר  ניתן  חרטה  בין   הרא"ש  פתח  ע"י  ע"י  ניתן  ובין  כיצד  אך   .

 ר"ן? להתיר הנהגה טובה ע"פ שיטת הי"מ ב

הרי זה נחשב לנולד, ונפסק    ?שניתן להתיר בו  נחשבת לפתח  שפתאום נהייתה  ועוד שייך לשאול האם מחלה

 : שלא פותחים בנולד( יב ,שו"ע יו"ד רכח)  להלכה

 . "אין פותחין במלתא דלא שכיח טובא אין פותחין אלא בדבר ההוה ורגיל, דשכיח טובא, אבל"

להתיר לאדם   שהתפרצה ככה לפתע פתאום איננה שכיחא ולכן אי אפשר לפי הגדרה זו של השו"ע מחלה  

 שהרי זו לא מציאות שכיחא.  ?"היה מחלה האם היית נודר "אם היית יודע שת -נדר ולומר לו

 : ניתן להתיר לאדם פתח מיוחדאומר שע"י   )חלק ד' רצא(  אך הרדב"ז

וחולה  " ועתה הוא חלוש מאד  יום  הבא בכל  ונדר להתענות עד ראש השנה  ראובן שהיה בצרה  על  שאלה 

 ושואל מה לעשות כי אינו רוצה לסמוך על עצמו בלי הוראת חכם: 

מתחרט   אינו  ואם  מעיקרו  הנדר  לו  ועוקרין  שלשה  לו  ומתירין  מעיקרא  שיתחרט  הוא  תקנתו  תשובה 

לו אלו היית יודע שדרך העולם שעוברים עליהם צרות כאלו ומיד עוברת פותחין לו פתח ואומרים  מעיקרו  

אבל לא יפתחו בנולד לומר אלו היית יודע שמצד התענית    לא היית נודר והוא אומר כן ומתחרט ומתירין לו

 . "היית חולש או חולה אין זה פתח דקייימא לן אין פותחין בנולד

משום שזה לא נולד אלא    "יהיו צרות כאלו היית נודר?היית יודע ש אם  "  -לפי דברי הרדב"ז ניתן לומר לנודר

 . שקורים צרות  מציאות הווית



לא היית יכול לקיים  "אם היית יודע שההנהגה הטובה תגרום לך לסכנה ו  -אך אי אפשר לפתוח לו ולומר לו

 ולא רגיל.  משום שזה דבר חדש ת נודר?"י, ההינדרך

 

 . סיכום ט

הפתחי תשובה, בשעה שיש צורך ניתן להתיר נדר אפילו שלא לפני המתירים ע"י שליח שלהלכה ע"פ  ראינו  

 או ע"י מכתב. 

 -' אופנים שוניםקבל את זה, ניתן להתיר את הנדר בבשהרמב"ם לא מ אך גם אם נאמר  

 על אמירת כל נדרי שביטלה את הנדר. א. ניתן לסמוך 

לעשותוב.   סכנה  שיש  בנדר  מדובר  במק  -אם  לטבול  לאונס שמבטל את  כגון  נחשב  זה  הקורונה.  בימי  ווה 

 הנדר.

א. מחלוקת הראשונים לגבי מהות הפרת נדרים. ב. ההבדל בין    -מתוך המאמר עסקנו בשתי סוגיות חשובות

 חרטה לפתח.

הנדר  הפרת  מהות  לגבי  הראשונים  סמכות   במחלוקת  לתת  התורה  של  מיוחד  חידוש  שיש  סובר  הרמב"ם 

ישראל ל ולפעול בדיבולחכמי  של האדם  גם הם שהתורה חידשה  ר  שאר הראשונים סוברים  נדרים.  התיר 

 התאימה אותו התורה למערכת הדינית. אלא ש להתיר נדרים מיוחד שניתן כוח לחכם גדר 

בהבדל שבין פתח לחרטה רואים שפתח הוא התרה ע"י מחשבה ולוגיקה כלומר האדם מבין שלא היה נודר 

היא התרה ע"י רגש כלומר האדם מודה שבשעה שנדר מצבו הנפשי לא היה במציאות אחרת. ואילו חרטה  

 תקין ולכן נדר. 


