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 1פתיחה

 פרשת התרת נדרים. המקור העיקרי שמביאה הגמ':   תאפשרויות מאיפה נלמדמביאה כמה    )י.( בחגיגה    גמראה

אדם נמצינו למדים, ש.  חל, אבל אחרים מוחלין לו"והוא אינו מ  –לא יחל דברו  "אמר רב יהודה אמר שמואל...  

 .2צריך חכם שיתיר את הנדר  , אלאלא יכול להתיר לעצמו את הנדר 

לא מתיר את הנדר ללא סיבה, אלא צריך למצוא 'פתח' לנדר, ונחלקו    חכםישנם תנאים נוספים להתרת נדרים,  

 האם "פותחין בחרטה". )כא:(  בנדרים האמוראים בגמ'

 מסביר את עדיפותו של פתח מחרטה:  הר"ן

והיינו טעמא דעדיף פתח מחרטה לפי שכל נדר שהוא ניתר בפתח הרי הנודר אומר שאפילו בתחלה כשנדר "

לבו אותו פתח לא היה נודר ונמצא נדרו בטעות אבל נדר שהוא ניתר בחרטה אינו מוצא עם אילו היה נותן אל 

עצמו שום ענין שאילו היה נותנו אל לבו מתחלה שלא היה נודר אלא שהוא אומר עכשיו מתוך הכעס או מפני  

 ."מהירות נדרתי ועכשיו אני מתחרט על שנדרתי מעולם 

בהחלטה  התחשב בו  נוסף שלא היה ידוע לנודר בשעת הנדר ולכן לא    כלומר, פתח זו התפתחות במציאות, נתון

האם לנדור או לא, נמצא שהנודר היה מוטעה בהחלטתו, היה נתון שנעלם ממנו, וממילא יש כאן נדר טעות. 

אין שום התפתחות במציאות, שום נתון שהשתנה, שאפשר להגיד שאילו היה יודע עליו    – בחרטה זה לא כך  

היה משפיע על החלטתו ומונע ממנו לנדור; אלא האדם הוא זה שהשתנה, בשעת הנדר הוא   בשעת הנדר הוא 

לא היה מיושב, וממילא לא עשה את שיקול הדעת הנכון. הוא חשב שהנדר הזה טוב בשבילו, הוא חשב שהוא 

טה  עצם הוא היה מוטעה; המצב הנפשי שלו גרם לו לטעות בשיקול הדעת ולבצע החל ב יוכל לעמוד בו, אך  

  לא נכונה. 

 
והוספותיו   1 הערותיו  על  קלה  לנתנאל  רבה  תודה  כמו"כ  הדברים.  רוב  נלמדו  עמו  פוזן  יהודה  לחברותא  רבה  תודה 

 החשובות.  
הגמ' )עח.( לומדת שהיתר נדרים ב'יחיד מומחה', מדכתיב בפרשת נדרים: "וידבר משה אל ראשי המטות", ודורשת   2

גז"ש להכשיר כג.(  הר"ן   גם שלושה הדיוטות להתיר את הנדר.  הגמ'  מביא שיש מחלוקת בביאור הגמרא: דעת   )שם; 
תב ש"חכם מובהק מתיר את כהרמב"ן שאכן היחיד שמתיר את הנדר צריך להיות מומחה, אך הרמב"ם )שבועות ו, ה(  

הנדר", משמע דלא בעי סמוך, אלא חכם שגמיר וסביר מתיר לבדו את הנדר. ולעניין שלושה הדיוטות, מחלוקת ר"י ורבנן  
יהיו ברמה ש'מסברי   רות לו:, ולהלכה קיי"ל כרבנן, שלא צריך שאחד מהשלושה יהיה חכם, אלא מספיק ששלושתםבבכו

, אבל לא פחות מכך, "דהדיוטות דגריעי כולי האי... פשיטא דלא חזו להתיר נדרים, דכיוון דלא סברי כלל  להו וסברי'
 אפילו כשהן מתירין אינן יודעין מה מתירין" )ר"ן עח.(.



מובן אם כן, שלפתוח בחרטה זהו חידוש מסוים. בפתח שהופך את הנדר לנדר טעות זה מאוד מובן, יש פה פגם 

חלות שחלה מכוח דעתו ורצונו של האדם, אם האדם ב  מדובר   . כאשר אמיתי בחלות, מעין דיני 'מקח טעות'

לא התכוון להחיל אותה, היא לא תחול. במקח טעות ובנדר טעות, האדם היה מוטעה, הוא התכוון לתוצאה  

מסוימת ולמעשה מתברר שיוצא מכך משהו שלא התכוון אליו, ממילא אין מה שיחיל את החלות. בחרטה זה 

 , אין פגם אמיתי בחלות הנדר.לחלות המסוימת הזאת ולכל תוצאותיההאדם התכוון בצורה שלמה  –לא כך 

נדרים,   התרת  פועלת  כיצד  לברר  של  צריך  מקומם  והחכםומה  החרטה  ההתרה  הפתח,  מדברי  בפעולת   .

 שלוש שיטות מרכזיות בהסבר עניינם ומקומם של כל אחד מחלקי התרת הנדר. הראשונים בסוגיין עולות 

 

 חרטה מוגדרת כפתח  – שיטת הריטב"א

 כותב הריטב"א:  

"בחרטה לא נתחדש דבר בנדרו לגמרי משעת נדרו עד שעת שאלתו, אלא שנדר מחמת כעסו ושלא הרגיש  

בצער של עכשיו ועבר כעסו ונתחרט על שנדר מפני הצער המגיע לו. וזה הצער הראוי היה לבוא ומש"ה  

ו היה לו לב של עכשיו לידע בצערו לא היה נודר,  חשיב פתח קל, ומ"מ פתח הוא שע"י פתח זה שאומר שאיל

ולביה דההוא דעתא אטעייה, שרינן ליה... פתח דעלמא יש בנדרו דבר שנתחדש לגמרי אחר נדרו... והוו כעין  

נדרי טעות... ]בחרטה[ לא אסיק אדעתיה מחמת כעסיה דמטי ליה כולי האי צערא דמטי ליה השתא ומ"מ  

 ליה צערא, והצער הגדול ראוי לבא, לא חשיב דבר המתחדש לגמרי".  כיוון דהוא ידע מעיקרא שהיה

בפתח נמצא נתון שהתחדש לאחר הנדר שמשנה את התמונה ומתברר שהנדר   . 3הריטב"א מגדיר חרטה כפתח 

צורת ההסתכלות ושיקול הדעת.   –טעות מעיקרו. בחרטה אמנם לא נמצא נתון כזה, אך כן התחדש משהו  

על כל מה שעתיד לצאת מהנדר שלו, ונדר על דעת כך. אך הוא לא אמד זאת בצורה   כלומר, האדם ידע וחשב

נכונה, הוא ידע שיהיה לו צער, אבל הוא חשב שהוא יוכל לעמוד בו. נמצא שכן התחדש פה משהו מבחינה  

התחדשה ההבנה מה המשמעות האמיתית של הדברים שעל דעתם הוא נדר, האדם מגלה עכשיו    – מסוימת  

שב שיוכל לעמוד בצער שיבוא. הכעס וחוסר יישוב הדעת גרם לכל הנתונים להשתבש, ולהיראות שטעה כשח

: לאדם הנודר אפשר להגדיר זאת באופן מעט שונהאחרת ממה שהם באמת, ממילא יש טעות בעיקר הנדר.  

חסר  בשעת ההכרעה היה  נדר. בפתח,  והוא    את הכף  והכריעהשיקולים כן לנדור  ישנם שיקולים שונים, ובסוף  

היה נתון נוסף בשעת הנדר   לעומת זאת,  נתון מסוים שהיה אמור להכריע את כף המאזניים לצד השני. בחרטה

שבאמת לא היה אמור להיות שם: לדוגמא הכעס. הכעס גרם לו להכריע את הכף לכיוון הלא נכון. לא נעלם 

 יזה שהוא כוח הטעה אותו ודחף אותו לנדור.ממנו שום פרט, מהבחינה הזאת הוא לא היה מוטעה, אלא א 

זהו כן חידוש מסוים, שפותחים גם בחרטה; יש מ"ד שאין פותחין בחרטה, כי בכ"ז הטעות בפתח היא מהותית  

בצורת  היא  הטעות  טעות,  שום  כאן  אין  היבשים  הנתונים  שמצד  בחרטה,  הטעות  לעומת  הנדר,  בעצם 

וודאי שטעות כזאת לא מועילה בקניינים, אדם שקנה    ם. ההסתכלות שהתבררה כמוטעית שלא מרצון האד

משהו מחברו או קידש אישה, לא יעזור לו להגיד שבשעת המקח לא היה מיושב ולכן לא בין את הדברים  

 בצורתם הנכונה. זהו חידוש בנדרים. 

 
3  " האדם )ויקרא ה, ד(  ועוד שכל יסוד היתר נדרים הוא טענת שגגה או אונס שהתורה אמרה  כ"מ בחינוך )מצוה תו(: 

בשבועה, פרט לאנוס, וכמו כן בעינן פיו ולבו שוין, ואם כן משום חרטה דמעכשיו אי אפשר לתלות שגגה או אונס בעת 
ואונס, שהרי מודה עכשיו שלא היה עושה הנדר מעיקרא אם היה השבועה כלל, אבל בחרטה דמעיקרא יש טענת שגגה  

 ". יודע זה



 

 פעולת הפתח 

אז אמנם מובן יותר כך.    לגמרי  כאמור, שיטת הריטב"א, שפתח הופך את הנדר לנדר טעות, ובחרטה זה לא

מסברא שיועיל פתח כדי להתיר את הנדר, מאשר שתועיל חרטה, כי בפתח יש פגם אמיתי בנדר, משא"כ 

בחרטה. אך למעשה פתח פחות מובן: אם פתח הופך את הנדר לנדר טעות, מדוע צריך חכם שיתיר את הנדר? 

מתבטלים מעצמם, וזה מאוד   וכדו'בחלויות וקניינים שהאדם מבצע, אם נמצאת טעות, המקח / הקידושין  

לא הייתה כוונה להחיל את החלות הזאת, יש פגם בעצם הקניין והחלות, וא"כ מעיקרא אין כאן  שהרי  מובן  

כגון האומר: 'קונם  )כה:(,  , ומ"ש מ'נדרי שגגות'  בנדר צריך חכם שיתיר ע"י הפתח  יש להבין מדוע  א"כ   . שום דבר 

 ? כיסי', שאם מתברר שלא גנבה את כיסו, מתבטל הנדר מאליואשתי נהנית לי שגנבה את 

דכל שאלת נדרים הוא כך דמשוי ליה לנדר טעות, כמבואר בנזיר פרק  אכן כותב: ")נה, א(  נתיבות המשפט  א.  

שמאי   חכם)לא:(,  בית  היתר  צריך  ש  . "ואפ"ה  התורה נראה  וגזרה  לבד,  מותר  להיות  היה אמור  הנדר  באמת 

וצריך להבין לפי הנתיבות מהו החילוק בין נדרי שגגות לפתח, מדוע בפתח התורה כן    .  4שצריך היתר חכם

הצריכה חכם למרות שהיה אמור להיות מותר מאליו ובנדרי שגגות לא? נראה שהנתיבות יחלק מעין אחד 

טעות שאינה אומדנא דמוכח, טעות שהתחדשה לאחר הנדר או טעות  שפתח הוא  )   החילוקים שיובאו לקמן

שיגרום לכך שמסברא הנדר יתבטל בלא  להבדל   ים אלו אינם מביאים אך סובר שחילוק, (ינה מעיקר הנדר שא

 הצריכה התורה חכם.מובן שהטעות בפתח פחות טובה, עכ"פ ש כיוון חכם. אך 

להיות מקשה גם הוא מדוע צריך חכם שיתיר ע"י פתח, הרי הנדר נמצא טעות מעיקרו ואמור  (,  ג, קטז) המבי"ט  .  ב

  . כאשר לא צריך היתר חכם כשהנדר ניתר ע"י פתחבאמת  חדש מכח קושיה זו שמדאורייתא  מותר מאליו, ומ

במקרים שהטעות  אמנם,    . מדרבנןזה רק  צריך התרה  ומה שכתוב שבטל מאליו,    הוא  הנדר נמצא נדר טעות

ומקשה    . 5שלא צריך התרת חכםהעמידו על דין תורה  ,  כגון נדרי שגגות  'אומדנא דמוכח',  –  ה לכלר מוכחת וברו 

תינח למ"ד פותחין בחרטה, נעמיד את הדין 'הוא אינו מיחל אבל אחרים מוחלין    ,)א, יט; ב, כו, יובא להלן(   המהרי"ט

מדאורייתא אין התרה הרי  איזה מקרה נעמיד את הדרשה הזו,  בלו' בחרטה, אך למ"ד אין פותחין בחרטה  

לכו"ע אם הנודר אומר מעצמו שנתחרט ש,  )יובא להלן(   שמצריכה חכם? ומתרץ ע"פ שיטת המפרש והתורי"ד

האם החכם יכול לפתוח ע"י  יא במקרה שלא אמר מעצמו והחכם צריך לפתוח לו,  ת הקהמחלום לו, ומתירי

א"כ לכו"ע    . שצריך להביא את הנודר להגיד מעצמו שנתחרט, וזאת ע"י פתח  או  שאלה ישירה על עצם החרטה,

אלא שהמבי"ט  )  . בחרטה  –מתירים נדר ע"י חרטה, ונעמיד הדרשה 'הוא אינו מוחל אבל אחרים מוחלין לו'  

טעות,   נדר  הוא  הפתח  שיסוד  שפירשו  והרא"ש,  הר"ן  בדעת  דבריו  את  נראהכותב  דבריהם    ומפשט 

 
יש לשאול לפי הנתיבות, המשנה בחגיגה )י.( אומרת: "היתר נדרים פורחין באויר", ואם פתח הופך את הנדר לטעות   4

ססת על הגדרים מבוהאפשרות להיתר נדרים ע"י פתח    –   מעיקרו, היתר נדרים הוא מאוד מבוסס, הוא לא 'פורח באויר'
רק צמצמה   –, התורה לא חידשה את האפשרות של התרת נדרים, אלא להפך  הרגילים והמוכרים של טעות בכל התורה

 ולי י"ל שפרטי הדינים של התרת נדרים הם 'פורחין באויר'. או אותה והצריכה חכם.
מצד אחד ע"י פתח   – ת נדרים  עוד יש לשאול לפי דרכו של הנתיבות, למ"ד פותחין בחרטה מה חידוש התורה בהתר

והתורה מצמצמת את האפשרות הזאת. חרטה, לכאורה, לא אמורה להתיר את  אנחנו יודעים מסברא שיכול להועיל, 
מצריכה חידוש של התורה, ונמצא שפרשת   חרטההנדר בגדרים הרגילים והמוכרים, וא"כ עצם האפשרות להתיר ע"י  

 אפשרות קיימת, ובחרטה חידשה את עצם האפשרות. וצ"ב. התרת נדרים נשנתה 'לצדדים': בפתח צימצה
שיש לדקדק כן מדברי הרמב"ן )הביאו הר"ן כז.( שרק בנדר שניתר ע"י פתח אמרינן 'נדר שהותר מקצתו   וכתב המהרי"ט  5

מתחרט בו,  הותר כולו', כיוון שיש טעות בנדר בטל כולו, אבל בנדר שניתר ע"י חרטה, אין כל הנדר ניתר אלא מה שהוא 
 ואם יסוד התרת נדרים גם בפתח הוא ע"י חכם, מ"ש פתח מחרטה, בשניהם החכם עוקר עכשיו את הנדר מעיקרו. 



שהמחלוקת האם פותחין בחרטה היא לא רק אם החכם יכול לפתוח בזה, אלא בכלל האם אפשר להתיר נדר 

 .(ע"י חרטה, גם אם הנודר מעצמו אומר 'נתחרטתי'

מספרת על רב סחורה שבא לפני רב נחמן כדי שיתיר לו את  )כב:( ומצינו כעין שיטת המבי"ט בראשונים. הגמ' 

לא שיתיר רב ", ומבאר הר"ן: "נפק רב סחורה ופתח פיתחא לנפשיהנדרו, רב נחמן לא מצא לו פתח, ולבסוף "

שהיה   שמצא פתח  אלא  מיחל  אינו  הוא  יחל דברו  לא  קי"ל  דהא  לעצמו  בוסחורה  ניתר  להיות  וכך יכול   ,"

ויש  מפרשים רוב הראשונים. אך הרשב"א והמאירי מביאים פירוש שאכן רב סחורה התיר לעצמו את הנדר: "

אינו מיחל אף בתלמיד חכם אלא דוקא   מפרשים שתלמיד חכם מתיר לעצמו במקום פתח ולא אמרו הוא 

, לא צריך 'מעמד התרת נדרים', נדר ע"י פתחלפי שיטה זו תלמיד חכם יכול להתיר לעצמו את ה  ". בחרטה לבד

 ; לגבי ת"ח בנדר שניתר ע"י פתח לא נאמר הכלל 'הוא אינו מיחל'.אלא הנדר מותר מאליו ברגע שמוצא פתח

מביא את תשובת אביו המבי"ט, וכותב שלדעתו יש לסייג את הדברים: פתח שמבוסס על  (  הנ"ל) המהרי"ט  .  ג

נתון שהיה קיים בשעת הנדר ונעלם מהנודר, יתיר את הנדר מאליו, ללא צורך בחכם; אך בפתח שמבוסס על  

ו.(, )סיש צורך מדאורייתא בחכם. לדוגמא, "פותחין בימים טובים ובשבתות"    –התפתחויות שקרו לאחר הנדר  

שכשנודר לא לאכול בשר ויין  מדאורייתא לא צריך חכם, כיוון שכבר בשעת הנדר היה יכול לשים אל ליבו  

וא"כ לפי המהרי"ט זהו החילוק בין נדרי שגגות   שנה שלמה, האיסור כולל בתוכו גם שבתות וימים טובים. 

מבוססת על התפתחויות שקרו שטעות  ), לנדר שניתר ע"י פתח  (טעות שמבוססת על נתונים שהיו בזמן הנדר )

 .(לאחר הנדר 

מביאה שני מקרים של נדרי שגגות: ראה אנשים אוכלים מפירותיו ואסר עליהם את הפירות )כה:(  המשנה  ד.  

בקונם, ואח"כ התברר שאביו ואחיו היו בתוך האנשים האלו. מקרה נוסף, "קונם אשתי נהנית לי שהכתה את  

מדוע במקרה הראשון לא    ,)ב, כז( הנדר מותר מאליו. ושואל המהרי"ט  בני ונמצא שלא הכתה", במקרים אלו  

צריך   שם, ובמקרה שמדיר את אשתו  נמצאים  ואחיו לא  שנודר על תנאי שאביו  שיפרש בשעת נדרו  צריך 

שמע שאם לא היה אומר כך הנדר לא היה מותר מאליו? מתרץ מ שיאמר שעושה זאת בגלל שהכתה את בנו, ו

במקרה כזה הוא לא צריך להגיד את התנאי  ש חלק בין מקרה שהטעות היא 'אומדנא דמוכח'המהרי"ט, שיש ל

ברורה ומוכחת, שלולא טענתו לא היינו יודעים שלא נדר אדעתא    אינהבשעת הנדר, לבין מקרה שהטעות  

אחרת הוי דברים שבלב,  והנודר צריך לפרט את התנאי בשעת הנדר,    שהטעות אינה ברורהבמקרה  .  דהכי

 ברים שבלב אינם דברים. וד

נז(  הגרנ"ט  ומבאר   יהיה חילוק  ש )סי'  זה  שגגות הטעות   :שגגות לפתחבין נדרי  עפ"י דברי המהרי"ט,  בנדרי 

  שאינה טעות  אך  ברורה ומוכחת, לעומת פתח שהטעות אינה ברורה. טעות ברורה יכולה להתיר נדר מאליו,  

טעות כזאת היא    ; 'אומדנא דמוכח', אלא מטענתו של הנודר עולה שהיה מוטעה, לא מועילה בגדרים רגילים

 'דברים שבלב', ודברים שבלב אינם דברים. 

וגם ברמה של 'אומדנא דמוכח', נמצא שלשיטת המהרי"ט, רק טעות שמבוססת על נתון שהיה בשעת הנדר,  

מבוססת על נתון שהתחדש לאחר שעת  שטעות  ב יה מותר מאליו, אך  תגדיר את הנדר כ'נדרי שגגות' והנדר יה 

 . 6יש צורך בהתרת חכם ע"י פתח אינה ברורה ומוכחת, שטעות  בהנדר או 

   :( ; הביאו הב"י רכח, יב)סי' רעג  הרמב"ן בתשובותיוכותב 

 
מעתה צריך להבין לפי המבי"ט והנתיבות, שהרי לכאורה דברי המהרי"ט מסתברים מאוד, אם נשווה לגדרי מקח טעות   6

את הופכת  אינה  דמוכח  אומדנא  שאינה  טעות  שם  שגם  ולא   נראה  המקח  בשעת  טעות  בעינן  וכמו"כ  לטעות,  המקח 
 שהתחדשה לאחר מכן, וראה להלן מה שנתבאר בהשוואה בין גדרי טעות בנדר לגדרי טעות בשאר התורה. 



ויש    ,ונדר שאין לו היתר לעולם  ,נדרים שאין צריך שאלה לחכם  ומעתה דון מינה ששלשה מיני נדרים יש."

או  שגגות  נדרי  הבאי  נדרי  זרוזים  נדרי  נדרים  כארבעה  שאלה לחכם  צריך  שאין  חכם.  ע"י  היתר  לו  שיש 

כאומר שאין אשתי נהנית לי שהכתה את בני או שגנבה כיסי,    שיש בעיקר הנדר שגגה גמורהאונסים. דכל דבר  

ר שהפסיקו נהר או חלה בנו הרי זה מותר גמור שהרי זה מן  ונמצא שלא הכתה שלא גנבה. א"נ שיש אונס גמו

הסתם כמתנה בנדרו. וכל שאין בעיקרו שום שגגה ושום אונס אלא שנדר משופי הלב ואין לו שום פתח הרי  

זה אסור לעולם. אבל יש לו פתח של אונס או של שגגה הרי נדר זה תולה שאין כאן שגגה גמורה ולא אונס  

שהוא מתחרט מחמת אונס קצת שהיה    ויש לו עכשיו טענת אונסיתר בשאלה לחכם הואיל  גמור. ומ"מ יש לו ה

 ".לו ועכשיו עבר

החילוק הוא בין "שגגה גמורה", טעות ש הרמב"ן גם הוא מחלק עקרונית בין נדרי שגגות לפתח, וייתכן שלמד  

ת שמתחדשת ע"י טענתו של  ברורה מאליה, אלא טעוברורה ומוכחת לעין כל; לבין "טענת אונס", זו לא טעות  

אך ייתכן שלמד   ברור שבאמת ניתן להגדיר זאת אובייקטיבית כאונס, ממילא הוי 'דברים שבלב'. לא  הנודר,  

מהרי"ט, שחילק בין טעות בשעת הנדר לבין טעות שהתפתחה לאחר מכן, וזהו חילוק הראשון שהובא בשם הכ

 טענת אונס".   עכשיוהחילוק בין "עיקר הנדר", לבין "יש לו 

 מגדיר באופן אחר את ההבדל בין נדרי שגגות לנדר שניתר ע"י פתח:   )כה:( בחידושי ר' חיים הלוי . ה

ונראה דעיקר החילוק הוא, דבנדר שוגג הטעות היתה בעצם ועיקר הנדר, והיינו דבעצם הנדר לא היו פיו  "

אביו, שלא היה בדעתו כלל עליהם לאסור אותם ולבו שוים, כגון דאמר הרי כולכם אסורים והיו שם אחיו או 

פתח   אבל  בשבועה,  האדם  מדין  מותר  וכה"ג  הטעות  נמצא  הנדר  בעצם  א"כ  נכרים,  שכולם  היתה  שדעתו 

הטעות היא מסיבה אחרת חוץ מהנדר, דהיינו שאם היה יודע כך וכך לא היה נודר, אבל עצם הנדר נדר כמו 

 ". י פתח דצריך שאלהשדעתו היתה, וזה לא נקרא שוגג, רק דהו

והסברא לחלק בין טעות   . )פתח(  צדדית,  לבין טעות חיצונית  )נדרי שגגות(  הגר"ח מחלק בין טעות בעצם הנדר 

בעיקר הנדר לבין טעות חיצונית, צריך לומר שבטעות צדדית יש רצון בסיסי לחלות, אך משהו חיצוני וצדדי  

  מונע ממני לבצע אותה, משא"כ בטעות בעיקר הנדר, אין שום רצון להחיל את החלות. 

)המהרי"ט והגר"ח; דלא   ות הרגילים הטע שפתח לא הופך את הנדר לטעות בגדרי  נתו של ר' חייםיש להעיר, שהב

מסייג את הכלל 'נדר שהותר מקצתו )הובא בר"ן כז.(    מדוקדקת בלשונות הראשונים. הרמב"ן  כנתיבות והמבי"ט(,

וכיון שיש טעות בנדר בטל כולו אבל    שדומה קצת לנדרי טעות דוקא בנדר שהותר ע"י פתח  הותר כולו': "

". וכן בלשון הריטב"א: "פתח דעלמא יש  מה שהוא מתחרט בו בלבדהתירוהו בחרטה אין כל הנדר ניתר אלא  

 בנדרו דבר שנתחדש לגמרי אחר נדרו... והוו כעין נדרי טעות". 

ש  ר' חיים כותב] נדריםשאין לומר  שאינה אומדנא דמוכח  דין התרת  כפי שהתבאר בשיטת    ,נצרך לטעות 

לומדת: 'האדם בשבועה' )כו:(    . הגמ' בשבועותהמהרי"ט, כיוון שפשוט שטעות כזאת מבטלת את הנדר מאליו

פרט לאנוס, שהנודר והנשבע בשוגג פטור, וצ"ב מדוע נצרך לימוד מיוחד לכך, הרי זהו הדין בשאר קניינים   –

, וריבתה יםנדר בהתורה הרחיבה את גדרי הטעות  ''האדם בשבועה. אלא ע"כ ב, שאינם חלים בטעותוחלויות

  . 7שגם טעות שאינה אומדנא דמוכח מבטלת את הנדר 

ר' חיים  בעניין שטעות כזאת לא    טעות שאינה בשעת הנדר בשיטת  יש לעיין. לכאורה בדיני מקח מוסכם 

ר הנדר לטעות ר' חיים לחילוק בין טעות בעיק  הוכרחמבטלת את המקח, אך אם כך הדין גם בנדר, מדוע  

. ניתן לומר שהגר"ח מודה לחילוק 1ניתן להציע מספר דרכים. ?  ולא חילק כמו המהרי"ט שאינה בעיקר הנדר 
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לא מותר מאליו כנדרי  הנדר  זה, אך נזקק לחילוק נוסף כי בא ליישב מקרה שהטעות הייתה בזמן הנדר, ובכ"ז

בנדר אין    –שיש לחלק בין מקח לנדר    סבר . ניתן גם לומר שר' חיים  2.  8שגגות, אלא צריך לפתוח ע"י חכם 

הבדל בין טעות בשעת הנדר לבין טעות שהתחדשה לאחר מכן. מקח תלוי בדעתם של שני צדדים, ומובן שא"א  

להתחשב בכל התפתחות שתקרה אחר המקח, כי יכול להתפתח לרעת צד אחד, וגם יכול להתפתח לרעת הצד  

אז כל אחד 'תיקון    השני,  שיקרו לאחר המקח, מעין  בדעתו מעכב על הצד השני מלהתחשב בהתפתחויות 

עולם', שאל"כ אין מקח שיתקיים. בנדר לעומת זאת, זה תלוי רק בדעתו של הנודר, אין צד שני ש'מפסיד' מזה,  

. 3.  9וומובן יותר שנוכל להתחשב בהתפתחויות שיקרו לאחר הנדר, וגם טעויות כאלה יתירו את הנדר מאלי

כזאת   טעות  שגם  התחדש  בשבועה'  ב'האדם  מ"מ  מועילה,  לא  כזאת  טעות  במקח  שאע"פ  עוד  לומר  ניתן 

מבטלת את הנדר. אך א"כ ק"ק מדוע לא נאמר ש'האדם בשבועה' חידש שטעות לאחר הנדר מבטלת את הנדר, 

 ופתח נצרך בטעות שאינה אומדנא דמוכח[.

 

 פרט לאנוס –'האדם בשבועה' 

כגון רב  ומביאה בתור דוגמא: "  פרט לאנוס,  - 'האדם בשבועה'    : מלמדת פטור בשבועה)כו.(  עות  הגמ' בשבו

כהנא ורב אסי, הדין אמר: שבועתא דהכי אמר רב, והדין אמר: שבועתא דהכי אמר רב, דכל חד וחד אדעתא  

שנדרי שגגות מותרין,  כשם אומרת הגמ': ")כה:(  ". על המשנה אצלנו של נדרי שגגותדנפשיה שפיר קמישתבע

", ומביאה לשבועות שגגות את הדוגמא שהגמ' בשבועות מיעטה מהפסוק "האדם כך שבועות שגגות מותרות

, צריך לימוד ה מובן שלאדם שנשבע כדי לאמת דבר שקרה, והיה 'אנוס' בשעת השבוע  פרט לאנוס".   –בשבועה  

"  וזהו חידוששיהיה פטור משבועת שקר,   )רש"י "  שיהא לבו עליו  ,דם בשעת שבועהשיהא אהתורה שבעינן 

קונם אשתי נהנית לי שגנבה את כיסי ושהכתה את בני,  אך מדוע לנדרי שגגות, שאחד מהם הוא "  . בשבועות( 

קניינים  בהרי זהו הדין  ", צריך לימוד מיוחד שהשבועה והנדר לא חלים,  ונודע שלא הכתו, ונודע שלא גנבה 

? זו שאלה שעומדת בבסיס הסוגייה, שמבחינת סדר הדברים היה ראוי לברר אותה עוד בכל התורה  וחלויות

האחרונים הנ"ל כלל לא התייחסו לשאלה זו, ולכן הדברים  כמעט כל  לפני החילוק בין שגגות לפתח, אולם  

 אינם מבוררים דיים, וננסה להציע כיוונים ליישב זאת. 

 
זיר, וטוען שלא ידע בשעת הנדר שנזיר אסור שנדר להיות נעיי"ש שאתי שפיר במקרה שמביא ר' חיים שמדבר על אדם    8

ביין, וצריך פתח. ומסביר הגר"ח ע"פ היסוד הנ"ל, שא"א להתיר את איסור הטומאה והגילוח ללא פתח, כי לגביהם הטעות  
היא לא בעצם הנדר; ישנה ידיעה מסוימת שנעלמה ממנו ואם היה יודע אותה לא היה נודר, אך אין טעות בעצם הנדר 

ה וגילוח, ולכן צריך פתח. ייתכן שהגר"ח מודה לגדר המהרי"ט, שרק נתון שהיה בשעת הנדר ונעלם מהנודר לגבי טומא
גם בנתון שהיה קיים בשעת הנדר צריך שהטעות תהיה בעצם הנדר ולא במשהו ש הוי נדרי שגגות, אך מוסיף הגר"ח  

 חיצוני.
הרי זה משלם קרן וחומש לכהנים ואשם   - ונשבע לו ומת    הגוזל את הגרומצינו סברא כזאת, איתא במשנה בב"ק )קי.(: "   9

". החומש וקרבן האשם באים לכפר על הגוזל. אין היורשין יכולין להוציא מידם  -נתן הכסף לאנשי משמר ומת  ... למזבח
י מ"ט? אדעתא דהכומדברי המשנה אלו לומד אביי )קי:( ש"כסף מכפר מחצה", דאל"כ הכסף היה צריך לחזור ליורשים, "

אלא מעתה, יבמה שנפלה לפני מוכה שחין תיפוק בלא חליצה, דאדעתא דהכי לא קדשה  ". ומקשה הגמ', "לא יהב ליה 
וא"ת אדם שקנה מחבירו שום דבר ונתקלקל יבטל  ", עיי"ש מה שתירצה הגמ'. ומקשים תוס' )שם ד"ה דאדעתא(: "עצמה

תלוי רק באישה )עיי"ש בתוס' הרא"ש שהעמיד בארוסה שלא  ?", ומתרצים, שבקידושין זה  המקח דאדעתא דהכי לא קנה 
". לאו בלוקח לחודיה תליא מילתא אלא כמו כן בדעת מוכר ומוכר אקנה ליה אדעתא דהכיאכפת לו(, משא"כ במקח " 

כלומר, התחשבות בהתפתחויות שקורות לאחר מעשה, אינה אפשרית במקח, שם יש גם צד שני שבו תלוי הדבר, ואותו 
היא טובה לו, ומעניינות אותו התפתחויות אחרות, ולכן מתחשבים רק בנתונים    –ינת ההתפתחות הזאת, להפך  לא מעני

 של שעת המעשה. לפי"ז בעניינים שתלויים בדעתו של אדם אחד, נוכל להתחשב גם בהתפתחויות שלאחר מעשה. 



טעות בשאר העניינים, והלימוד המיוחד נצרך לעצם ההשוואה    אפשר לומר, שגדרי טעות בנדר זהים לגדרי  א.

מסברא לא היינו נותנים לנדר את דיני הטעות הרגילים הקיימים, לדוגמא, במקח .  בין נדר לשאר העניינים

טעות. במקח אני מסתכל רק על הקניין: האדם רוצה לבצע חלות וקניין מסוימים, ואם מסתבר שהיה מוטעה,  

ף כל אמנם מתברר שהאדם היה מוטעה בהחלת החלות, אך סו  –ך בנדר יש משהו נוסף  החלות מתבטלת. א

א"כ יש מקום לומר   . "לא יחל דברו"  ,הוא דיבר, וחל עליו חיוב לקיים את דבריו, איסור לחלל את דיבורו  וףס

מחויב    ואה  ף כל סוף  אבל סו  ,החלות  ע"פ שהאדם לא רצה בהחלתטעות הרגילים, כי אהדיני    את   שלא יהיו כאן 

גם בשבועות ונדרים שייך    – 'האדם בשבועה'    –   חידושה של התורה  משום כך נצרך  . שלא לחלל את דיבורו

.  מושג של טעות. וניתן להבין חידוש זה, כי לאדם אמנם אסור לחלל את דיבורו, אך כל זאת בדיבור משמעותי

דיבור שאין בו ממש, דיבור 'חלול', שהתכוונתי להוציא אותו מהפה אך מתברר שלא התכוונתי למשמעות 

 ר בלי משמעות הוא לא דיבור. אין איסור לחלל, אין מה לחלל פה, דיבו , אותושלו

אך ייתכן שהלימוד לא נצרך להשוות את הגדרים, אלא בא להרחיב את גדרי טעות בנדרים על פני שאר   ב.

דיני מקח טעות. טעות שהופכת מקח למקח טעות, צריכה להיות  את  להבין זאת יש להקדים  כדי  התורה, ו

ך אחד מהצדדים לא היה מודע אליו, ואילו היה  טעות בשעת המקח; נתון מסוים, שהיה קיים בשעת המקח א

הקונה או המוכר מודעים לנתון הזה, לא היו מבצעים את המקח, ונחשב כאילו התנו שהמקח נעשה על מנת  

כן. לעומת זאת, נתונים שלא היו בשעת המקח, אלא התפתחויות שלאחר המקח, אינם מביאים לביטול המקח;  

ות היה גבוה יותר, אך הוא חשב שהמחיר זול יותר ולכן מכר במחיר  אם בשעת הנדר מחיר הפיר   –לדוגמא  

מוטעה בעיקר המקח. אך אם הפירות התייקרו יומיים אחרי המקח, וודאי שלא יוכל להגיד:    שהוא זול, נמצא 

 אילו הייתי יודע בשעת המקח שעוד יומיים הפירות יתייקרו, לא הייתי מוכר אותם. 

אך  ש אומדנא דמוכח שאם היה מודע לנתון הזה לא היה מבצע את המקח;  עוד תנאי לביטול המקח הוא, שי 

 )נדרים כח.; קידושין מט:(. אם אין טעות ברורה ומוכחת, הוי דברים שבלב שאינם דברים 

פוסק, שבמקרה שאדם מכר שטר חוב לחברו, והתברר שאינו שלו, חוזר הלוקח  )חו"מ סו, לד(  עניין נוסף, השו"ע  

אם הוציא הלוה שובר ששטר אחריות, אבל המקח אינו מוגדר כ'מקח טעות'. לעומת זאת, "  וגובה מהמוכר מדין

והא דבנמצא שאינו  ")ס"ק לח(:  ה"ח  ו". ומסביר קצזה פרוע או שמחל לו המלוה קודם לכן, הרי זה מקח טעות

שאינו שלו, שלו לא הוי מקח טעות ובזה הוי מקח טעות, משום דנמצא שאינו שלו ליכא מום בגוף המקח אלא  

משא"כ בנמצא פרוע או מחול קודם ליכא שטר חוב כלל רק נייר בעלמא וזה לא קנה נייר רק שטר חוב, וזה 

". כלומר, ישנו חילוק בין טעות בעצם המקח, לבין טעות חיצונית. במקרה שהשטר לא של המוכר, יש  פשוט

ר. לעומת זאת אם השטר לא שווה ללוקח רצון בסיסי למקח, וישנה בעייה 'צדדית', שהשטר לא של המוכ

מקח הגיוני, אנשים    ה כלום, לקונה אין שום רצון למקח כזה. אפשר להגדיר זאת כך: במקרה שהשטר אמיתי, ז

קונים באופן כזה. לעומת זאת, שטר שאינו שווה כלום, כי הוא פרוע או מחול וכדו', זה לא משהו שאנשים  

 קונים, זה לא מקח, לאף אחד אין רצון למקח כזה.

כותב שאין חילוק במקח טעות בין טעות בעיקר המקח לבין טעות )ב, כז( אמנם עניין זה אינו מוסכם, המהרי"ט  

 צדדית, ומוכיח זאת מכמה מקומות בש"ס, עיי"ש. 

אם אלו התנאים שנצרכים כדי לבטל מקח, מובן מאוד שבנדרי שגגות ובמיוחד בפתח, נצרך חידוש של התורה. 

. דרך זו להסביר את  מרחיב את דיני טעות בנדרים על פני מקחש  זהו לימוד  פרט לאנוס'  –'האדם בשבועה  

לעיל. כאמור, הגר"ח נזקק לשאלה מהו החילוק    ולמדנו מדברי הגר"ח שהובא  הצורך בלימוד 'האדם בשבועה',

בין נדרי שגגות לנדר שניתר ע"י פתח, ומחלק בין טעות בעיקר הנדר לבין טעות צדדית, חיצונית. בתחילת 



הטעות ברורה ומוכחת, ברמה של 'אומדנא דמוכח', דבריו מעלה ר' חיים חילוק אפשרי נוסף: בנדרי שגגות  

'אומדנא דמוכח'  וב אינה  ע"י פתח הטעות  שניתר  הגרנ"ט) נדר  עפ"י  מהמהרי"ט  לעיל  הגר"ח דוחה (.  חילוק שהובא 

ואומר שברור שגם טעות שאינה אומדנא דמוכח בכוחה להתיר את הנדר מאליו, והיא נכללת ב'נדרי  חילוק זה,  

בשאר   גם  הדין  זהו  הרי  בשבועה',  ד'האדם  קרא  ל"ל  דאל"כ  שב'האדם קניינים שגגות',  לומר  ומוכרחים   ,

 בשבועה' התורה ריבתה גם אומדנא לא גמורה.

א"כ לשיטת הגר"ח סידור הדברים הוא כך: ב'האדם בשבועה' התורה מרחיבה את גדרי טעות בנדר גם לטעות 

מחדשת אפשרות להתיר גם בטעות שאינה מעיקר  פרשת התרת נדרים ע"י חכם  ו  ,שאינה אומדנא דמוכח

 . 10ות חיצונית הנדר, טע

אם כך הם פני הדברים, נוכל להסביר באופן דומה גם בשיטת המבי"ט. המבי"ט למד שהלימוד מהפסוק הסיר  

לחידושו  הגיע  ולכן  הנדר,  את  להתיר  יכולה  טעות  כל  קניינים,  בשאר  טעות  בגדרי  ההגבלות  כל  את 

הנתיבות, שכתב שהנדר היה  גם  למדייתכן שבאופן דומה  . צריך חכםשמדאורייתא בנדר שניתר ע"י פתח לא 

לשיטתו בכוחו של 'האדם בשבועה'   אמור להיות מותר מאליו אלא שבכל זאת הצריכה התורה התרת חכם. 

לרבות את כל סוגי הטעויות שאינן מועילות במקח טעות, אלא שהתורה צמצמה חידוש זה, והצריכה   היה  

אמנם בשיטת המהרי"ט לא ניתן ללכת בכיוון כזה, מדבריו עולה שהתורה   פתח ע"י חכם במקרים מסויימים. 

המהרי"ט   סובר  הדבר  מעיקר  שאינה  בטעות  התורה.  שאר  פני  על  בנדר  טעות  גדרי  את  כלל  הרחיבה  לא 

סובר  אומדנא דמוכח   שאינה  טעות  או  הנדר  לאחר  שהתחדשה  טעות  ולגבי  קניינים,  בשאר  גם  שמועילה 

 מועילות לבטל מקח, כך גם אינן מתירות את הנדר מאליו וצריך התרת חכם.המהרי"ט שכמו שאינן 

 "; אדםאם אכלתי ואם שתיתי, ונזכר שאכל ושתה. "1מפרטת שלושה סוגים של נדרי שגגות:  )כה:(  המשנה    ג.

שהתנאי   לו  התברר  מכן  ולאחר  כך,  עשה  שלא  וחשב  בנדר,  רצה  לא  הוא  מסוים,  דבר  שעשה  בתנאי  נדר 

אדם נדר בתנאי שיאכל וישתה, ולאחר מכן אכל   ;"שאני אוכל ושאני שותה, ושכח ואכל ושתה. " 2התקיים.  

כיסי ושהכתה   מר קונם אשתי נהנית לי שגנבה את. "א3ושתה אך באותה שעה שכח שבאכילה זו חל הנדר.  

 . "את בני, ונודע שלא הכתו, ונודע שלא גנבה

לא היה בדעתו לנדור כלל ולא היה פיו  על המקרה הראשון כותב הרא"ש: "   . נביא את פירוש הרא"ש למשנה

משבועות דבעינן שיהיה האדם ]ס"י בשבועה[  נןוילפי". על המקרה השני כותב: "ולבו שוין הלכך לא הוי נדר 

השבועה את  זכור  יהא  עליו  חלה  שהשבועה  "בשעה  כותב:  השלישי  על המקרה  דכיון  ".  שגגות  נדרי  היינו 

הלימוד של הגמ' בשבועות 'האדם בשבועה', ". מדבריו עולה, ששנודע לו שלא גנבה כיסו נמצא שלא היה נודר 

ובשעה שעבר על תנאו שכח שתלה שבכך יחול הנדר, אך בשני המקרים    נצרך רק למקרה השני, שנדר על תנאי 

לכך לא צריך פסוק, כי "לא היה פיו    –  האחרים, שהיה מוטעה בשעת הנדר ממש, בשעה שיצאה האמירה מפיו

 ובגדרי טעות הרגילים הנדר מותר.ולבו שוין", 

 

 פתח מביא לחרטה -שיטת תוס' רי"ד

 
המקח    10 צ"ב, אם אכן הגר"ח סובר כקצות שבמקח טעות בעינן טעות בעצם  מניין לאכתי  כ"כ   וולא טעות חיצונית, 

הוא בטעות שאינה  'האדם בשבועה' התרבה אומדנא דלא מוכח והחידוש של פרשת התרת נדרים ע"י חכם  בבבירור ש
וייתכן שהגר"ח סובר כמהרי"ט שגם טעות צדדית הופכת את המקח למקח    מעיקר הנדר, לכאורה היה אפש"ל להפך.

בדומה למה התיר את הנדר מאליו, אלא שהתורה גזרה שצריך חכם בטעות כזאת,  גם טעות כזאת הייתה אמורה ל וטעות,  
 שנתבאר לעיל בשיטת הנתיבות. 



"קסבר אין פותחין בחרטה ולפיכך הוצרך למצוא לו פתח שיתחרט". שיטת התורי"ד )כב.(:  כותב התוס' רי"ד  

 . 11שהתרת נדר נעשית ע"י חרטה אמיתית של הנודר, וזו גם מטרת הפתח

והרא"ש    התורי"ד הר"ן  לפירוש  בניגוד  בחרטה.  פותחין  האם  המחלוקת  לגבי  באריכות  שיטתו  את  מבאר 

לוקת האם 'פותחין בחרטה' היא האם צריך למצוא פתח אמיתי שעל דעת כן הוא לא נדר, או בסוגייה, שהמח

אדם שבא מעצמו ואומר ש  שכולם מודיםהתורי"ד    סובר שמספיק שיתחרט מעיקרא ויתהה על הראשונות,  

ר שעיקר התרת הנדר זו היא שמתחרט בזה שנדר ונמצא הנדר עקו: " שהוא התחרט, זה וודאי מועיל, ובלשונו

ראוי שיהא מותר בלי שום התרת חכם כדאמר בפ"ק כשהן תוהין נוזרין וכשהן מטמאין ורבין    המעיקרו והי

עליהן ימי נזירות מתחרטין בהן ונמצא מביאין חולין לעזרה אלא שאמרה תורה לא יחל דברו ולמדו חכמים  

ך צריך החכם לומר שרי לך לומר הוא לא יחל אבל אחרים מוחלין לו שאין אדם רשאי להתיר נדרי עצמו הלכ

מחול לך אבל עיקר ההתרה הנודר עשאה לעצמו כשמתחרט הלכך כיון שבא הנודר לפני החכם ואומר לו כי  

ה פתח אלא אומר מיד שרי לך מחול לך וזו התרת הנדר זנתחרטתי במה שנדרתי אין צריך החכם לפתוח לו ש

 .12ה מעיקרא או מכאן ולהבא ". ומוסיף התורי"ד, שראוי לחכם לברר האם זו חרטגמורה

היא במקרה שהנודר לא אומר מעצמו שנתחרט, אלא בא לחכם ומבקש שיתיר לו את    לפי התורי"ד,  המחלוקת

ש שסברו  אמוראים  יש  הוא נדרו.  אם  הנודר  את  לשאול  החרטה,  בעצם  ישירה  בצורה  לפתוח  יכול  החכם 

דשמא אינו מתחרט שסברו שאין פותחין בחרטה, "מתחרט, ואם הנודר אומר שכן, יתיר לו את הנדר. אך יש  

אומר הוא בעצמו לחכם   המתחרט בכל לב הי  הבכל לב אלא כמו ששומע מן החכם כך הוא משיב שאלו הי

אלא מה עושה לו החכם מרבה לו פיוסים ועושה לפניו  ". מה א"כ הפתרון למ"ד זה? "נתחרטתי במה שנדרתי

אלו הענינים לפניך בעת שנדרת היית נודר אם הוא אומר לאו זו הוא ענינים ואומר לו אילו היו נעשים לך כ

חרטה יפה שע"י תחבולה הוא מתחרט לפניך למפרע ואומר אלו ידעתי שכל כך עתידים לעשות לי לא הייתי  

". כלומר, אנו צריכים חרטה אמיתית ומבוררת כדי להתיר את הנדר, ולכן סובר מ"ד אין פותחין בחרטה,  נודר 

חרטה לא יעיד לנו בצורה ברורה מספיק על חרטה אמיתית, ייתכן והוא סתם עונה 'כן' כי כך שאלו שלפתוח ב

אם    ,שלא אמר מעצמו שנתחרט. ולכן צריך ללכת 'מסביב', לשאול אותו שאלות שיגרמו לו  –אותו, והראיה  

ת הנדר לנדר טעות,  . עניינו של הפתח הוא לא להפוך אלהגיד את זה מעצמו, כמסיח לפי תומו  –  באמת התחרט

מכך   יותר  אפילו  ואולי  הנודר,  של  חרטתו  את  ולהוכיח  לברר  וכלשון    – אלא  יתחרט,  שהנודר  לכך  לגרום 

שיפתח להם ...  מחריטין אותו באמרם לו אילו ידעת שכך עתידין לפייסך אדעתא דהכי מי נדרתהתורי"ד: "

 ". פתח ע"י תחבולה וסיבה שיעשו לפניהם ויחריטו אותם להם

 

 החכם מתיר ללא פתח או חרטה  – שיטת תוספות ישנים

 
מי שנשבע שבועת ביטוי וניחם על שבועתו וראה שהוא מצטער אם יקיים שבועה זו )שבועות ו, א(: "כ"מ ברמב"ם    11

כיצד ". ושם בהלכה ה: "וניחם בגללוונהפכה דעתו לדעת אחרת, או שנולד לו דבר שלא היה בדעתו בשעת השבועה  
וכך ונחמתי, מתירין יבוא הנשבע לחכם המובהק או לשלשה הדיוטות אם אין שם מומחה, ואומר אני נשבעתי על כך  

ואילו הייתי יודע שאני מצטער בדבר זה עד כה או שאירע לי כך וכך לא הייתי נשבע ואילו היתה דעתי בעת השבועה  
, והוא אומר לו הן, חוזר ואומר לו שרוי לך או והחכם או גדול השלשה אומר לו וכבר נחמתכמו עתה לא הייתי נשבע,  

 ". מותר לך או מחול לך
אך מצינו בנדרים מסוימים אפשרות להתיר גם בחרטה מוסכם בראשונים שחרטה מכאן ולהבא לא מתירה את הנדר.  12

כל דבר שאוסר על  ...  מי שאסר על עצמו בשר ויין אם יעבור עבירה: "מביא מתשובות הרשב"אהמבי"ט הנ"ל    דהשתא.
משאר נדרים לפי שאין כונתו בנדר מחמת   עצמו שלא מחמת עצמו של דבר הנדור אלא קנס בעלמא כי האי קיל טפי

 ". עצמו ואפילו בחרטה דהשתא סגי



לא   חרטה  דההיא  בחרטה...  פותחין  אין  "קסבר  לנדר טעות:  הנדר  את  הופך  שפתח  מפרש  ישנים  תוספות 

משויא ליה נדר טעות". בהמשך לגבי המקרה שהגמ' מביאה, שפתח לו 'אילו באו עשרה בני אדם שפייסוך',  

מועיל   היאך  תימה,  דבר  "זה  אדם מקשה:  בני  עשרה  באו  לא  והרי  כזו,  אנו   . 13חרטה  דלפיכך  הר"מ  ואומר 

סומכים על חרטות כאלו, דמן התורה אין צריך חרטה, אלא החכם מתיר בלי שום חרטה, דכתיב לא יחל דברו, 

הוא אינו מיחל אבל אחרים מוחלין לו, ורבנן הוא דתקינו לפתוח בחרטה, כדי להכחיש כח הנדר ויהא קל  

 להתירו".

ש כאן חידוש גדול, מן התורה לא צריך פתח או חרטה, החכם יכול לפי רצונו ושיקול דעתו להתיר את הנדר, י

אלא שחכמים הצריכו חרטה 'כדי להכחיש כח הנדר'. ולכאורה צריך להבין, מדוע התורה מאפשרת התרת 

עצמו את הנדר בלי שום ? בעצם לולא הדרישה של 'הוא אינו מיחל' האדם היה יכול להתיר להנדר כ"כ בקלות

סיבה, והתורה הפכה את זה למשהו קצת יותר רציני, צריך שמישהו אחר יתיר את הנדר. אך גם אחרי הדרישה  

 הזאת זה קשה, מדוע נתיר התחייבות וחלות שהאדם בחר לעשות כ"כ בקלות?

 : נראה לבאר ע"פ דברי הכלי יקר בפרשת מטות

בשלושה הדיוטות שנקראו בית דין, אנו למידין מן הפרת האב והבעל  טעם להיתר נדרים ביחיד מומחה או  "

כי כשם שהאב והבעל לכך יש בידם להפר מטעם שכל אשה ברשות בעלה או ברשות אביה ואין כח בידה  

כך   ... לעשות גדולה או קטנה בלתי הסכמתם, ודומה כאילו התנו בשעת הנדר על מנת שיסכימו הבעל או האב

ברשות בית דין ומחויב לעשות ככל אשר יורו לו הבית דין וכל נודר דומה כאילו התנה   כל איש מישראל הוא

על כן  ,  . וכל יחיד מומחה נקרא בית דין וכל שלושה הדיוטות..בשעת הנדר על מנת שיסכימו הבית דין עמו

   ".בך חטא וכי תחדל לנדור לא יהיה בידם להתיר נדרו למנעו מן החטא כי כל נודר נקרא חוטא ממה שנאמר 

האדם נודר על דעת חכמים, ולכן החכם יכול להחליט שאינו רוצה בנדר ולבטלו. וניתן להסביר זאת יותר, 

אולי אין הכוונה שבאמת מלכתחילה האדם נודר על דעת חכמים ולכן יש בכוחם להתיר את הנדר, אלא זה 

ר, אך מראש צמצמה את הכוח הזה, התורה נתנה לאדם כוח לאסור על עצמו את המותר לו בנד  –מתחיל הפוך  

ממילא האדם נודר על דעת חכמים, כי יודע שיש להם ונתנה אפשרות לבי"ד 'להתערב' ולהתיר את הנדר.  

 אפשרות להתיר לו את הנדר, וזהו גדר ההתרה.

 

 יסוד התרת נדרים 

הנדר עקור מעיקרו שעיקר התרת הנדר זו היא שמתחרט בזה שנדר ונמצא  הבאנו לעיל את דברי התורי"ד: " 

ראוי שיהא מותר בלי שום התרת חכם כדאמר בפ"ק כשהן תוהין נוזרין וכשהן מטמאין ורבין עליהן ימי    הוהי

נזירות מתחרטין בהן ונמצא מביאין חולין לעזרה אלא שאמרה תורה לא ייחל דברו ולמדו חכמים לומר הוא 

י עצמו הלכך צריך החכם לומר שרי לך מחול לך לא ייחל אבל אחרים מוחלין לו שאין אדם רשאי להתיר נדר 

 ". אבל עיקר ההתרה הנודר עשאה לעצמו כשמתחרט

, "היה ראוי שיהא מותר ם ולכאורה דברי התורי"ד תמוהים, משמע שמסברא היינו יודעים את דין התרת נדרי

ע"י פתח אין זה מניין זאת, במיוחד לאור שיטת התורי"ד עצמו, שאפילו נדר שניתר  בלי שום התרת חכם", ו

מדין נדרי טעות, אלא בא 'להחריט' את הנודר, ומדוע שיועיל מסברא, וכי מצינו כזאת בשאר חלויות וקניינים,  

הקידושין   את  לעקור  יוכל  זמן,  באותו  מיושב  היה  שלא  וטוען  מתחרט  חודש  ולאחר  אישה  שקידש  אדם 

 
 ., והריטב"א כתב שאכן באו עשרה בני אדםחרטה מבוררת –"ן ביאר שזו דרגת ביניים בין פתח לחרטה הר 13



רי טעות', הרי בגדרים הרגילים זה לא עובד ובאמת צריך להבין גם לפי הריטב"א, שיש כאן 'כעין נדלמפרע? 

 ומדוע חידשה התורה אפשרות להתיר את הנדר? 

כאילו   והמקיימו  במה,  בנה  כאילו  ש'הנודר  למדנו  ומובן.  הגיוני  אכן  נדרים הוא  התרת  שיסוד  לבאר  נראה 

אסור לאדם   . )ירושלמי נדרים ט, א(   הר"ן מסביר זאת מצד 'לא דייך מה שאסרה תורה')כב.(.    14הקריב עליה קרבן' 

לצער את עצמו סתם, ציוויי התורה מכוונים ומדויקים להביא לדעות ישרות והם בלבד המעשים הרצויים, כל  

אדם שצריך את הנדר כדי לכוון את עצמו לדרך התורה, לעשות . אך בהקצנה ופרישות נוספת אינה רצויה

"הרואה סוטה    :)ברכות סג.; נזיר ב.(   כמו שמצינוכך צריך לנהוג,  לעצמו סייגים בדברים שקשה לו בהם, וודאי ש

מי שנדר נדרים כדי לכונן דעותיו ולתקן מעשיו  "  :)נדרים יג, כג( וכלשון הרמב"ם  בקלקולה יזיר עצמו מן היין",  

ג בכך ם נוהכתב שהנודר לפרישות יתירה הרי זה קדוש ומשובח: "וא)תענית יא.(  ". ובמאירי  הרי זה זריז ומשובח

שלא לצורך רפואת הנפש אלא דרך יראת שמים וכונת נטיה אל קצה אחרון כל שהוא מעמיד חיותו בכך נקרא  

ובמשנה באבות פ"ג:   . "נגדו תמיד ולבלתי הפנות מחשבתו ממנו יתברךה' קדוש וחסיד שהרי כל כונתו לשות 

, הרווח מרובה ש'מצוה גדולה מעברה')ב"ק צא:(  ומה שבכ"ז נקרא חוטא, כתבו התוס'    "נדרים סייג לפרישות". 

 מההפסד. 

א"כ, בנדר שנעשה לשם שמים יש מצוה ועברה, יש גם בחינות לא טובות. ממילא מובן שהתורה תתן אפשרות 

 כזהלהתיר את הנדר במקרה שלא נדר אדעתא דהכי, או במקרה שמתחרט ותוהה על הראשונות; במקרה  

האדם יודע בעצמו שהנדר כבר לא טוב בשבילו, הוא לא יביא לו את התועלת הרצויה שבגללה נדר. נדר כזה, 

מתוך כוונה שלמה 'לשות ה' נגדו תמיד', איבד את  שלא יעזור לו 'לכונן דעותיו ולתקן מעשיו', נדר שלא נעשה  

התורה נתנה לאדם רה תורה'.  סיך מה שא מהותו, ומעתה אדם זה הוא חוטא, 'הנודר כאילו בנה במה', 'לא די

מובן שהתורה ואת האפשרות לנדור, להיכנס למצב מיוחד כזה בו הוא מקיים מצווה אך עם זאת נקרא חוטא, 

, במקרה שהתפתח משהו שגורם לנדר להיות לא תועלתי, או כשהאדם תוהה תן אפשרות להתיר את הנדר ית

ו הנדר איבד את משמעותו וחייבים להתירו, שלא יישאר  על הראשונות וכבר לא רוצה בנדר, במקרים אל

 .15חוטא

על כן בידם להתיר נדרו למנעו מן החטא כי כל נודר נקרא חוטא  נראה שלכך רמז הכלי יקר שהבאנו לעיל: "

התוס' שזהו היסוד להתרת נדרים גם לפי  ", וא"כ ניתן לבאר  ממה שנאמר וכי תחדל לנדור לא יהיה בך חטא

מדאורייתא לא צריך פתח אלא ביד החכם לעקור את הנדר בלי סיבה, שהנודר נדר על דעת בית דין.    –   ישנים

 אך מדוע דעת בי"ד היא שלא כדאי שיתמיד בנדר? כי הנודר נקרא חוטא. 

 
מסתמא בכלי יקר פרשת מטות ביאר, שהתורה ירדה לסוף דעתו של הנודר וקבעה שבד"כ עושה זאת מתוך גאוה, "  14

ובגמרא )סוטה ד:(:   ... כדי שיהיה מוחזק בחסיד ופרוש".רום לבבו השיאו שמכל העדה יבדל והוציא את עצמו מן הכלל
". וכן במה לשון גבוה. וכתב שזאת דווקא אם נודר מתוך יישוב הדעת, אך אם כל מי שיש בו גסות הרוח כאילו בנה במה"

וה, והסימן לכך הוא 'המקיימו כאילו הקריב עליה קרבן', שאם נדר נודר מתוך כעס לא מסתבר שעושה זאת מתוך גא
מתוך גאוה גם יקיים את הנדר, אך אם מתוך כעס נדר, כשיתיישב בדעתו יישאל על הנדר ולא יקיימו. ומדייק במימרא  

ב הנודר, שמואל שהנודר נקרא רשע, ויליף גז"ש "כי תחדל לנדור", "שם רשעים חדלו רוגז", נלמד משם גם את מצשל  
נדר לה' למעט שלא ידור לשם 'חדלו רוגז', שלא נדר מתוך כעס אלא ביישוב הדעת ומסתמא מתוך גאוה. ומסיים: "ואומר  

 ר". יוהרא לבנות במה לעצמו אלא לשם ה' ידו
לבאר   15 ניתן  התורה.  זאת  חידשה  לולא  מסברא  זאת  יודעים  שהיינו  להגיד  וקשה  חידוש,  בזה  יש  עדיין  לפי"ז  וגם 

זאת מסברא, אלא לאחר שהתורה חידשה התרת נדרים ע"י חרטה וחכם, ברור  שהת ורי"ד לא מתכוון שהיינו יודעים 
שעיקר מה שפועל זו החרטה. נכון שבגדרים רגילים החלות לא אמורה להיעקר, אך בתור חידוש של התורה אפשר להבין  

משמעות ושייכות להתרת הנדר. אך לא משמע  שאדם שמתחרט יוכל לעקור את הנדר, אך לחכם לכאורה אין כל  –זאת 
", משמע  לא יחל דברו ולמדו  אלא שאמרה תורהחכם...  ראוי שיהא מותר בלי שום התרת    הוהי כן בתורי"ד, שכתב: "

 ש'היה ראוי' זה לפני התורה. וצ"ב.



כך  את   להסביר  ניתן  והריטב"א  הר"ן  לפי  בחרטה  פותחים  האם  נדרים    –המחלוקת  התרת  חידשה  התורה 

לא מתירים  במקרה שהנדר הופך להיות לא תועלתי ונשאר בו רק החטא, וסובר מ"ד אין פותחין בחרטה, ש

ו יביא את התועלת הרצויה,  כ"כ בקלות,  וגמורה לכך שהנדר אכן כבר לא  נעשה  צריכים הוכחה טובה  וזה 

על הנדר, לעומת ע  י פשר להניח שהוא משמשהו באמת השתנה במציאות ואפ   -  ר ע"י פתחתבצורה טובה יו

ניתן לבאר שזהו זאת בחרטה לא מספיק מבורר שהנדר אכן לא תועלתי, הכל מתחיל ונגמר בטענת הנודר.  

התורה חידשה התרת נדרים לצורך, במקרה שהנדר לא לתועלת, אך צריך לברר זאת היטב,    –הצורך בחכם  

כיוונה   ויחליט האם אכן לנדר כזה  שיבחן את הדברים  זאת ע"י אדם אחר, אובייקטיבי,  ולכן צריך לעשות 

 . 16התורה בחידוש של התרת נדרים

אך בגמ' שם משמע  )חגיגה י.(,  רחין באויר"  ובזה יתיישב גם מניין שצריך פתח וחרטה, אמנם "היתר נדרים פו

הוא אינו מיחל אבל אחרים מוחלין לו",   –מקור העיקרי שם הוא "לא יחל דברו ה, ולהם על מה שיסמוכו שיש

לאור האמור מובן מאוד, יסוד התרת נדרים הוא בנדר שכבר ? וא"כ שמענו שצריך חכם אך מניין פתח וחרטה

 . 17חרטה  ואע"י פתח   רק לדעתניתן לא מביא לתועלת הרצויה, וזאת 

 

 סיכום 

האם פותחין בחרטה. מצינו בראשונים  )כא:(  חכם יכול להתיר את הנדר ע"י פתח, ונחלקו האמוראים בגמרא  

 החכם, הפתח והחרטה.  –שלוש שיטות מרכזיות בהסבר עניינם ומקומם של כל אחד מחלקי התרת הנדר 

פתח הוא "כעין נדרי טעות", מדובר בנתון שהתחדש לאחר שעת הנדר שהנודר טוען שאילו    -שיטת הריטב"א

את החרטה מגדיר הריטב"א כ'פתח )ר"ן כא:(.  דרו בטעות"  היה מודע אליו בשעת הנדר לא היה נודר, "ונמצא נ

התחדשה ההבנה   -קל', כי לא התחדש דבר לאחר הנדר, כל הנתונים היו ידועים לנודר, אך משהו כן התחדש 

מה המשמעות האמיתית של הדברים שעל דעתם הוא נדר, האדם מגלה עכשיו שטעה כשחשב שיוכל לעמוד 

 בצער שיבוא. 

בשיטת הריטב"א נשאלת השאלה מדוע צריך חכם שיתיר ע"י פתח, הרי פתח הופך את הנדר לנדר טעות, 

והנדר אמור להיות מותר מאליו, ומ"ש מ'נדרי שגגות', כגון האומר: "קונם אשתי נהנית לי שגנבה את כיסי  

שגגות לנדר שניתר ע"י  שמותרים מאליהם? האחרונים חילקו בכמה אופנים בין נדרי )כה:( ונמצא שלא גנבה" 

א. המבי"ט חידש מכוח שאלה זו שמדאורייתא לא צריך היתר חכם כשהנדר ניתר ע"י פתח, הנדר נמצא    :פתח

נדר טעות ובטל מאליו, ומ"מ צריך התרה מדרבנן, כי הטעות לא ברורה וגלויה, ורק במקרים שהטעות מוכחת 

המהרי"ט  ב.    ידו על דין תורה שלא צריך התרת חכם. , כגון נדרי שגגות, העמ 'אומדנא דמוכח'  –  וברורה לכל

 
מצוה זו סדר זה מה ויש להעיר למה עשה ה' מ  ...היתר נדרים פורחים באוירכעי"ז באור החיים הקדוש פרשת מטות: "  16

אכן הטעם הוא כי לא רצה ה' שיהיה כתוב לעין  .  שלא עשה כן בכל התורה שכל דבר ודבר כתוב יושר וזו פורחת באויר
ולזה נתחכם ה' והעלים הדבר ומסר ההתר לגדולי כל אדם שהנדר והשבועה ישנה בהיתר שבזה יזלזלו בנדרים ובשבועות,  

, אבל בפני כל ההמון יהיו נעולי דלת לקיים כל נדר וכל שבועה  ישראל שהם ידעו ויבחינו חילוקי המשפטים שבהתר
וגו'. וזה הוא שיעור הכתוב וידבר משה אל ראשי המטות שהם גדולי ישראל   כאומרו לא יחל וגומר ככל היוצא מפיו 

המצוה בשלימות, אבל לבני ישראל לאמר זה הדבר פירוש כי לבני ישראל בכללות לא יאמר להם מהדיבור הנאמר לראשי 
 ". המטות אלא זה הדבר ולא הפורח באויר שנאמר בעל פה לראשי המטות

ניתן ללמוד מדברי הרמב"ם )שבועות העיר ר' עומר דוידוביץ ש  ,מקור אפשרי נוסף לכך שצריך סיבה להתיר את הנדר  17
ודבר זה אין לו עיקר כלל בתורה שבכתב, אלא כך למדו ממשה רבינו מפי הקבלה שזה הכתוב לא יחל דברו שלא ו, ב(: "

מתיר לו".   חללת את שם אלהיך, אבל אם ניחם וחזר בו חכםיחלל הוא בעצמו דרך קלות ראש בשאט נפש כענין שנאמר ו
כלומר האיסור לחלל את דיבורו הוא רק בקלות ראש ובשאט נפש, זו משמעות הביטוי 'חילול', ומשמע שאם הוא מתחרט 

 . (ראה לעיל בהערה ששיטת הרמב"ם היא שעיקר התרת נדרים הוא ע"י החרטה)ומתנחם, יכול להתיר את הנדר 



מסייג את דברי אביו המבי"ט, ומחלק בין טעות שהייתה בשעת הנדר )נדרי שגגות(, ובין טעות שמבוססת על  

בין טעות שיש    חילוק נוסף שמבאר הגרנ"ט בשיטת המהרי"ט, הוא  נתונים שהתחדשו לאחר מכן )פתח(. ג. 

נ היה  לא  שאכן  אלא  אומדנא דמוכח  ומוכחת,  ברורה  שאינה  טעות  לבין  שגגות(,  )נדרי  יודע  היה  אילו  ודר 

מתחדשת מטענתו של הנודר, וא"כ הו"ל דברים שבלב, ודברים שבלב אינם דברים, ולכן הנדר לא מותר מאליו,  

ד. הגר"ח מחלק בין טעות בעיקר הנדר )נדרי שגגות(,    וחידשה התורה אפשרות להתירו גם בכה"ג ע"י חכם. 

ין טעות צדדית וחיצונית; במקרה כזה יש רצון בסיסי לחלות, ולכן אין בכוח טעות כזאת להתיר את הנדר לב

 מאליו. 

  –מהגמ' בשבועות כו. ונדרים כה: נראה שיש צורך בלימוד מיוחד, 'האדם בשבועה    -שאלה נוספת שדנו בה

פרט לאנוס', כדי להתיר נדרי ושבועות שגגות, ומדוע צריך לכך לימוד מיוחד, הרי זהו הדין בשאר קניינים  

זאת:    ?וחלויות ליישב  אפשרויות  שלוש  נותנים  א.  הצגנו  ולא  לקניינים  נדרים  בין  מחלקים  היינו  מסברא 

התורה בשאר  הנוהגים  טעות  דיני  את  ר לנדרים  וחוסר  טעות  יש  אם  בקניינים  מובן  .  החלות,  להחלת  צון 

שעליו האדם מוזהר "לא יחל דברו", והיינו חושבים    הדיבור,  – שהמקח יתבטל, אך בנדרים יש משהו נוסף  

בסוף בטעות,  כשנדר  גם   שגם  אמורים  טעות  שדיני  התורה  מחדשת  לחללו.  לו  ואסור  מפיו  דיבור  הוציא 

ומובן שעליו לא נאמר הציווי "לא יחל דברו".   בפרשת נדרים, כי דיבור שיצא בטעות הוא חלול וחסר משמעות,

התורה  ב.  בשאר  האמורים  טעות  דיני  את  להרחיב  בא  בשבועה'  שב'האדם 'האדם  כתב  לדוגמא,  הגר"ח   .

בשבועה' התורה מרבה שגם טעות שאינה אומדנא דמוכח בכוחה להתיר את הנדר, משא"כ במקח טעות, בעינן  

ל אפשר  דומה  ובדרך  ומוכחת,  ברורה  שיטות  הסביר טעות  משאר  חלק  ג. האחרונים  גם  הרא"ש    .  מלשון 

השני במשנה, שנדר על תנאי שיאכל בפירושו למשנה של נדרי שגגות, נראה שאכן הפסוק נצרך רק למקרה  

אכן לא צריך    – ובשעה שאכל שכח שתלה באכילה זו נדר, אבל למקרים האחרים במשנה, שהאדם נדר בטעות  

רוב האחרונים שדנו בחילוק בין פתח לנדרי שגגות כלל לא התייחסו לשאלה זו, ולכן    לימוד מיוחד. כאמור 

 הדברים אינם מבוררים דיים. 

התרת נדרים היא ע"י חרטה, וגם הפתח עניינו להביא את האדם לחרטה מעלייא ולא להפוך   -שיטת תוס' רי"ד

את הנדר לטעות. את המחלוקת האם פותחין בחרטה או לא, מסביר התורי"ד, שהשאלה היא האם חכם יכול 

האם   ישירה  בצורה  הנודר  את  שהתחרט לשאול  ולהגיד  לשקר  ילמד  שהנודר  שחוששים  או  מתחרט,  הוא 

ת שלא יתחרט, ולכן סובר מ"ד אין פותחין בחרטה שהחכם צריך ללכת 'מסביב', למצוא לנודר 'פתח' כדי  למרו

 שהנודר יגיד מעצמו שהוא מתחרט; אך לכו"ע אם הנודר אומר מעצמו שהוא התחרט, מתירים לו. 

סיבה, "ורבנן  לא מדאורייתא כלל לא צריך פתח או חרטה, אלא חכם עוקר את הנדר ל -שיטת תוספות ישנים

והסברא מבוארת בדברי הכלי יקר,   הוא דתקינו לפתוח בחרטה, כדי להכחיש כח הנדר ויהא קל להתירו". 

יכול    הנודרתשכמו שבעל יכול להפר ללא סיבה, כי כל   נודרת, כך חכם  , כי כל להתיר על דעת בעלה היא 

נה אפשרות לבי"ד להתירו, האדם התורה צמצמה את כוח האדם בנדר, ונתהנודר על דעת חכמים הוא נודר;  

 יודע שכוחו מצומצם ויש אפשרות שהחכם יתיר לו, וממילא נודר על דעתו. 

"הנודר כאילו בנה במה, והמקיימו כאילו הקריב עליה קרבן", "לא דייך מה שאסרה תורה".   -יסוד התרת נדרים

ה בלבד המעשים  והם  ישרות  לדעות  להביא  ומדויקים  מכוונים  התורה  ופרישות  ציוויי  הקצנה  כל  רצויים, 

אבל בכל זאת התורה נתנה אפשרות כזאת, "הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן היין",  נוספת אינה רצויה.  

", ו"נדרים  מי שנדר נדרים כדי לכונן דעותיו ולתקן מעשיו הרי זה זריז ומשובח" :)נדרים יג, כג( וכלשון הרמב"ם  



ש'מצוה גדולה מעברה', הרווח מרובה )ב"ק צא:(  ומה שבכ"ז נקרא חוטא, כתבו התוס'  )אבות פ"ג(.  סייג לפרישות"  

 מההפסד. 

שהתחדש נתון מסויים שלא היה בשעת הנדר, הנדר כבר לא תועלתי בשבילו, הוא כא"כ כשהנודר מתחרט, או  

נשארה רק הבעייתיות יו", וממילא  לא יכול לעמוד בו וכדו', הנדר הזה לא יביא אותו "לכונן דעותיו ולתקן מעש 

ממילא מובן יסוד החידוש של התורה בפרשת התרת  שבנדר, "כאילו בנה במה", "לא דייך מה שאסרה תורה". 

ולתקן מעשיו, למרות הבעייתיות שבנדר. ומובן    יו ניתן לאדם כוח לאסור על עצמו כדי לכונן דעות  –נדרים  

 תבוא תועלת מהנדר הזה, ונשאר בו רק החטא.  שניתן אפשרות לצאת מהמצב הזה, במקרה שלא


