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 פתיחה

 : )כג.( במשנה  תנן

"ר"א בן יעקב אומר אף הרוצה להדיר את חברו שיאכל אצלו יאמר לו כל נדר שאני עתיד לידור הוא בטל  

 . ובלבד שיהא זכור בשעת הנדר"

הוא,   זירוזין  נדרי  ומדירו  בו  ומסרב  חברו  אצלו  שיאכל  "הרוצה  קתני  והכי  מיחסרא  דחסורי  מבואר  ובגמ' 

והרוצה שלא יתקיימו נדריו כל השנה יעמוד בראש השנה ויאמר כל נדר שאני עתיד לידור יהא בטל ובלבד 

הנדר" בשעת  זכור  מתייחס  כלומר,    . שיהא  השני  והדין  זל"ז,  קשורים  שאינם  שונים  דינים  ב'  במשנה  יש 

וביארה הגמ'   . וכדלקמן()כך לדעת חלק מהראשונים ויש שס"ל שדין זה לא נלמד מכאן,    " 1לאמירת "כל נדרי 

כדי שלא ינהגו קלות ראש בנדרים", ולכן  "  , כלומר הסתיר את הדין הזהמסתים לה סתומי   לאחמ"כ שהתנא

 כך אמר רבא לרב הונא בר חיננא שרצה למידרשיה בפירקא.  -אין לדרוש היתר זה בציבור 

ינהגו קלות ראש בנדרים, וכן יש  בפרהסיא ולא חיישינן ש נ  "ככיצד אנו אומרם האידנא    בע"ה   יש להבין   עפ"ז

.  בערב רה"ש על רה"שנ  "כבשעה שהגמ' כתבה את זמן אמירת    ,יוכ"פבין מדוע אומרים זאת דווקא בערב  לה

התרה   הואנ  " כנראה ש  מהנוסחאות  בחלקש  ,יש להבין את חילוקי הנוסחאות שמצינו בנוסח כל נדרי  כמו"כ

מהעבר,   אחרות  נדרים  נוסחאות  שלעומתם  וכפי    יתנא   אהונ  "כמעידות  בעתיד  הנדרים  את  לבטל  שבא 

 הנ"ל.  בגמ' מובאש

ולתעולת המעיין בהבנת הדברים להלן, נציין כבר עכשיו שישנם ג' שיטות מרכזיות בעניין כל נדרי, האחת:  

נדרי  את  המבטל  תנאי  בתור  כ"נ  לומר  שיש  התוס'  שיטת  השנייה:  כלל.  כ"נ  לומר  שאין  הגאונים  שיטת 

 . והשלישית שיטת הרא"ש לפיה יש לומר כ"נ בתור היתר המבטל את נדרי העבר. העתיד

 

 לאמירת כל נדרי הגאונים התנגדות :דרך א

בצורה שהוא נאמר כיום )בקהל רב( מחשש "שמא    בפשט דברי הגמ' אנו רואים התנגדות לאמירת כל נדרי 

ה לאמירת כל נדרי בכל צור אכן רבים מרבוותא קמאי ובראשם הגאונים התנגדו  ו,  ינהגו קלות ראש בנדרים" 

 המביעה התירה כלשהו. 
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משני טעמים, האחד בגלל שאין בזה מנהג ומסורת ואף מרובתיהם נ  "כמתנגדים לאמירת   2רוב ככל הגאונים 

 : נהג כךלא 

ביום   ולא  השנה  בראש  לא  להפר  נוהגים  ולא  נדרים  מפירין  אנו  ואין  זו  כמשנה  עושים  אנו  אין  "לפיכך 

עיקר,הכיפורים   כל  זה  נוהגין  שהיו  מרבותינו  שמענו  כמו  ולא  החמירו  אתם  ממנהג  אף  תשנו  ואל  תינו 

 הישיבות...". 

הוא מטעם דהוי הערמה, ולדבריהם נדרים ושבועות הם נ  "כהטעם השני שבגללו התנגדו הגאונים לאמירת  

 : דבר חמור ולא כדאי להערים בהם

"וכי דבר קל הוא בעיניכם לחטוא אדם בענין נדרים ושבועות ויעשה זה בר"ה קודם או ביוה"כ ויכפר לו, ח"ו  

אלו היו יודעים בני אדם ענין נדר וענין שבועה לא היו מערימים  כי לא אל חפץ רשע הוא ולא יגור עימו רע.  

 ...".כלל וכל המערים כאילו

את  אמנם   לומר  שניתן  הגאונים  רוב  ז"ל  הסכימו  גאון  האי  רב  "ניבעי  בצורת  נ  "כת  אשאמר  נוסחת  תפילה 

 ם מרי שמיא דלישרי לן דלישבק לן". רחמי מן קד

לו של  האם  ברר יש  לאמירת    התנגדותם  הגאונים  להבא נ  "כ  על  רק   באהנ  "כרוב  על  הם    בנוסחתו  או שמא 

 על העבר.  תוגם בנוסחנ "כהתנגדו לאמירת 

בכך וסבירא להו שכל נדרים וחרמים    טועים "ולא עוד אלא שרוב ע"ה   ( 22עמ'  ) תחילה כתבו הגאונים  בוהנה  

ו  שעליהם ובחרמות",  בנדרים  ראש  ונוהגים קלות  קלות בטלים  נוהגין  שע"ה  הבעייה  שמלבד  מכאן  משמע 

נובעת   זו  ראש  שקלות  הרי  בנדרים,  של    מטעותראש  עניינו  להבין  נ"כבהבנת  יש  והנה  אופנים.  את    בשני 

העבר ונוהגין  קאי על להבא, אך ע"ה טועין וחושבין שהוא מתיר להם את נדרי  נ  "כ  -אופן א'   טעותם של ע"ה: 

שפיר דמי מה שנהגו שעל העבר הרי   היתר   היהנ  "כ  באמת  אםד  ומשמע עפ"ז  קלות ראש בנדרי העבר שלהם,

בנדרי מהעבר היתר  ב'  . הם  כמה נ  "כ  -אופן  בו  שחסרים  מכיוון  הנדרים  את  מתיר  אינו  אך  העבר,  על  קאי 

ד האומרים  שיטת  על  )דלקמן(  התוס'  שהקשו  וכפי  מהותיים,  ועפ"ז נ  "כתנאים  העבר,  נדרי  על  היתר  הוי 

נאמר על העבר הוא יוצר נ  "כמכיוון שגם כאשר  בפרהסיא בכל אופן שהוא,  נ  "כהגאונים מתנגדים לאמירת  

מצב מדומה שהנדר מותר ובעקבות כך ע"ה מזלזלים בנדריהם מהעבר, וכשנאמר על העתיד, ע"ה מזלזלים 

 באופן כללי בנדרים, וכפי שכתוב בגמ' בכג:.

ך דבריהם כתבו: "לפיכך אין אנו עושין כמשנה זו ואין אנו מפירין נדרים ולא נוהגים להפר לא ברה"ש  ובהמש

ומש"כ בתחילת המשפט שאין עושין כמשנה זו   . ולא ביוכ"פ ולא שמענו מרבותינו שהיו נוהגים זה כל עיקר"

אומרין   שאין  כוונתם  העתידנ  "כוודאי  דיברה המשנה  -דקאי על  כך  על  לאחמ"כ . בכג  שהרי  מש"כ  אולם   ,

"ואין אנו מפירין נדרים", יש להסתפק אם זה המשך של דבריהם מההתחלה שלא מפירים נדרים ע"י תנאי  

 להבא, או שמא כוונתם כאן להפרת נדרים דקאי על העבר שגם לכך התנגדו. 

הביאו את    ובתור ניגוד לשיטתםלאמירת כל נדרי,    תהמתנגד  ם בתחילת דבריהם הביאו הגאונים את שיטתו

על   דיבר  עמרם  ורב  נדרי,  כל  דאומרים  שס"ל  הגאונים  מן  וקצת  גאון  עמרם  רב  העבר נ  " כדברי  על   דקאי 

הגאונים   מן  וקצת  עמרם  רב  אמר  "והכי   : כתוב  אלא  ניגוד,  של  לשון  שם  מופיע  שלא  לציין  יש  )אמנם 

כל מילתא  בהא  עלייהו  למסמך  דלא  אמרינן  דעתין  לעניות  ואנן  אותו,  במפורש  שאומרים  ומשמע  ל"(, 

הנאמר על העבר אין אומרים אותו )ובוודאי דס"ל דהתרת נדרים בעלמא מועילה, אך  נ  "כשהגאונים ס"ל דגם  

על  נ  "כשביאר דגם למ"ד שמחמיר ב  כח אות י(   ח, )יומא  עיי' קרבן נתנאל    -באופן ספציפי הוא בעייתינ  "ככאן  
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ואין  ועוד אפשר לדקדק מכך שנקטו פעמיים את אותו הדבר "   . וכנ"ל(  העבר וודאי שבסתמא מועילה התרה

 . נ"כ", שלדעתם בכ"מ אין לומר אנו מפירין נדרים ולא נוהגים להפר 

 שכתב:    )כ:(  המאירי שיטת הגאונים ע"פניתן לפשוט את הספק ב 

לחוש  ודברים משובשים הם וכבר הרחיקום הגאונים שלא לאומרו, שמאחר שהנדרים אינם בטלים בכך יש  "

שמא יהו ע"ה טועים בכך לומר שנדריהם בטלים ויבוא הדבר לידי זלזול חרמות ונדרים מצד שהם שומעים  

 ביטל נדריהם לגמרי, כלומר אם נדר נדרנו אין כאן נדר וכו' וכל אחד מיקל בו בנדריו".

 ת שהובאו התוס' סיבוהנאמר על העבר איננו מועיל כלל, והיינו מהנ  "כשהגאונים ס"ל ד  מדבריו ניתן להבין 

 עבר. הרבה מהתכונות של היתר נדרים על האיננו יכול להתיר את נדרי העבר כיוון שחסרות בו נ "כש

מפני שיקלו ראשם בנדרים   ( 22)בעמ' עפ"ד המאירי יובנו דברי הגאונים בצורה ברורה, דחששם של הגאונים  

  המאירי,  ו התוס'בטלים היינו כמו שכתבומש"כ הגאונים שע"ה טועים ומבינים שנדריהם   דהעבר,נ  "כקאי על  

לגמרי,   נדריהם  "ביטל  שישמעו  ע"ה  שאותם  לחשוש  יש  ממילא  מועיל  איננו  העבר  על  זה  שהיתר  שכיוון 

 . כלומר אם נדר נדרנו אין כאן נדר וכו'" יבואו להקל ראשם בנדרים

נדפס בשו"ת הרשב"א המיוחסות לרמב"ן סי'  ) כמו"כ אפשר להבין את דברי הגאונים עפמש"כ הרמב"ן במשפט החרם  

 :( רפח

הגאונים אסרו עליהם מפני שהתרם סתם. ומשמעות הדבר לנדרי' הקיימים. לפיכך חששו שמא יבא הדבר ו" 

 ."לידי טעות להתיר בהתר זה שאר נדרים וחרמים

משמע להתיר את הנדרים הקיימים, אלו שכבר נדרו בעבר, וכמו שהבאנו לעיל מאוה"ג:  נ  "ככלומר שמלשון  

נדרי שכל  להו  וסבירא  בכך  וחרמים  "...טועים  נדרים    שעליהםם  להתר  הגאונים  דחששו  כלומר  בטלים", 

 מהעבר, בשעה שנוסח זה איננו יכול לפעול זאת בשל חסרונות רבים בו. 

"ש הרי"ץ,  הנאמר על העבר וכמנ "כמוציאים ס"ת ואת זה מצינו רק בנ "ככך שבדיברו על  בנוסף לכך, הגאונים

בזה   )והטעם  כאן  והמאירי  ביומא  אהרא"ש  לשתף  כדי  זאת  שעושים  בראשונים  בהיתר  מבואר  הקב"ה  ת 

מובן    נדרינו וגם  בנדרים(  'טכני'  תנאי  רק  זה  והלא  הקב"ה  את  בזה  לשתף  שייך  מה  העתיד,  דקאי על  וא"ת 

וכך   דקאי על העבר נ  "כשהוא הרי דיבר על    -מדוע הביאו הגאונים את רב עמרם גאון בתור ניגוד לשיטתם

הגאוני מהסכמת  מובן  לאמירת  גם  לא    רקנ  "כם  אך  תפילה,  שזוהי  באופן  והייינו  ז"ל  גאון  האי  רב  כנוסחת 

לעתיד או  העבר  היתר  הגאונים  בתור  שהביאו  "ההערמה"  בעיית  ואילו  על    ( 24)עמ'  .  על  נ  "כקאי  הנאמר 

ש  ,העתיד בהם  שאע"פ  מקרים  מהסיבותייתכנו  בנדרים  ראש  קלות  של  חשש  וסיעתם    אין  התוס'  שהביאו 

 הערמה. ל סו"ס ישנה בעייה ש  )לקמן(,

נראה   אמירת  שולכן  את  לאסור  ס"ל  אסור נ  "כהגאונים  העתיד  דלשון  עתיד,  בלשון  ובין  עבר  בלשון  בין 

בנדרים,   ראש  קלות  ינהגו  שע"ה  לגרום  שעלול  משום  וגם  הערמה  דהוי  משום  גם  סיבות,  משתי  לשיטתם 

 ראש. שיטתם בגלל החשש שינהגו קלות ולשון העבר בעייתי ל 

קאי על העבר, שזו לא התרת נדרים רגילה,  נ "כשהסביר את שיטת האומרים ש ( סימן שצד) אמנם עפ"ד הריב"ש 

אלא מחיקה של הנדר רק על העבר, ומכאן ואילך אסור לו לעבור על נדרו אפ"ל שהגאונים )הן הנ"ל מאוה"ג 

ביומא(22עמ'   ברא"ש  המובאים  אלו  והן  ול ,  הריב"ש,  כמו  ברא"ש  בזה, הבינו  טועים  ע"ה  שרוב  הקשו  כן 

כלומר שהם חושבים שההיתר הוא גם על להבא, שהנדר נעקר לגמרי מן העולם, וגם על להבא מותר לעבור 

יענש על כך שעבר עליו, ואילו    -עליו, ולא היא, אלא היתר הנדר מוחק את חלות הנדר עד היום כדי שלא 

 בעתיד אסור לו לעבור על נדרו. 



הייתה בין בנוסחתו על העתיד ובין בנוסחתו נ  "כמובן דהתנגדות הגאונים לאמירת    כח(   ,)ח  רא"ש ביומאגם ב

רב נטרונאי    ביניהםו,  שאין לומר את כל נדרי כלל  במפורש  שסובריםגאונים רבים  מביא    על העבר, שהרא"ש

נוהגין לעשות כך בכל מקום בל אנן לא  "שמענו שבשאר ארצות אומרים כל נדרי, א  וז"ל:  גאון שכתב שאין 

ראינו ולא שמענו מרבותינו ז"ל" כלומר דאין להם לא מנהג ולא מסורת לאמירת כל נדרי. ולאחמ"כ הביא רב 

 דתנא מיסתם לה סתומי, וכתב ע"ז:   )כג:( נטרונאי גאון את דברי הגמ' בנדרים 

כבר שעברו  ושבועות  נדרים  כ"ש  לאוריי,  רבא  ליה  סבר  לא  מעיקרא  דמתנה  למאן  אפילו  שאין    "אלמא 

מתירין ואין מורין להתיר, ומה מועיל התרה למה שמתנה אחר נדרו שיהא בטל, הלכך אין אנו סוברין ולא  

 . נוהגין לעשות כן"

לדבריו אם הגמ' בנדרים  בין דקאי על העבר ובין דקאי על העתיד,  נ  "ככלומר רב נטרונאי התנגד לאמירת  

רב  נ  " כ"מיסתם לה סתומי", כ"ש    כתבה דתנא שעסקה בתנאי הנעשה על להבא,   נדרים להבנת  דהוא היתר 

גאון   בדבריונטרונאי  שמופיע  נוהגין    וכפי  "אין  לכן  ביוהכ"פ"  להתירקודם  ולא  ברה"ש  לא  שאין    ,נדרים 

 (. אומרים אותו בפרהסיא )ולקמן אי"ה נעסוק בקושייתו השנייה

אמרינן דתנא מיסתם לה סתומי    את הק"ו שמביא רב נטרונאי גאון: אם על תנאי הנעשה על להבאויש להבין  

ית על העבר דלא דרשנו לה  ולא דרש לה בפירקא כי היכי דלא ינהגו קלות ראש בנדרים, כ"ש שהתרה הנעש 

שה על להבא )כגון זה המופיע  דווקא גבי היתר נדרים הנע מסברא י"ל דד  דק"ו זה איננו מובן דיו,  בפרהסיא. 

בנדרים, דמאחר  ראשם  להקל  יבואו  בפירקא  ידרשנו  שאם  לחשוש  יש  תנאי(  דהיינו  כג:    שיודעים   בנדרים 

משא"כ גבי היתר נדרים הנעשה על העבר  ,  במהלך השנה  לא יחששו לנדור   ,שכל נדריהם מבוטלים ע"י תנאי

ראש    שלא קלות  שיודעיםינהגו  שש  כיוון  חלהנד  ודר ינבשעה  זה  יוכ"פב  ורק  ר  לנדר  היתר  ובוודאי  יהיה   ,

ואף אם תימצא לומר דחיישינן ג"כ בכה"ג דהיתר נדרים על העבר שמא ינהגו קלות ראש  שיחשוש לנדור,  

מתיר להם את  נ  "כוכפי שביארנו לעיל בשיטת הגאונים ע"פ מש"כ המאירי שע"ה טועים וחושבים ש  בנדרים

, סו"ס וודאי היכא דהיתר נדרים הוא על העתיד איכא למיחש טפי, וצריך להבין מאי האי  נדריהם, ואינו כן 

 ק"ו שכתב רב נטרונאי גאון ז"ל. 

 :תבוכ ל רב נטרונאי גאון ז"לואכן הרא"ש בסוף דבריו שם התייחס לק"ו שהעלה לעי

כשישמעו   בנדרים  לזלזולי  ואתי  הדרשה,  לשמוע  הבאים  הארץ  לעמי  לדורשן  היינו  רבא  דקפיד  "דהא 

 . שמתנין לבטל הנדרים, אבל אנו שמתירין הנדרים שעברו ליכא למיחש לזלזולי"

עוד   כשמתירים את נדרי העבר. להבא ולא    החשש שיבואו לזלזל בנדרים הוא רק כאשר מתנים על שכלומר  

גאון נטרונאי  רב  בטל",    הקשה  שיהא  נדרו  אחר  שמתנה  למה  התרה  מועיל  שם  ו"ומה  נתנאל  י(בקרבן    )אות 

וכו' כנזכר    וכן בעינן שיפרט את נדרו  דבעינן ג' מומחים  של ר"ת, הוב"ד לקמן, ביאר שקושייתו היא כקושייתו

  היא   הוי על העבר נ  "כהקושיות של ר"ת והראשונים על מאן דס"ל דולבסוף ביאר הק"נ שכוונת    בדברי ר"ת

ואינו אלא    הנצרכים להתרת נדרים רגילה,, כלומר שחסרים בו תנאים מהותיים  עניין התרהנ  "כמאחר דאין ל

יש    על העבר   להיתר נדרים  ,כלומר   . כעין תנאי, היאך אפשר להתנות על נדרים דעבר עליהם שיהיו בטלים"

לא סגי בעשיית תנאי כדי  לא מספק זאת, אלא הוא בנוי בצורה של תנאי, ונ  "כמומחים וכדו' וצורך בחרטה,  

העבר,   נדרי  שלבטל  כך  נ  "כוכיוון  על  שכבר  הרי  העתיד,  נדרי  על  תנאי  דיש  אמרה  הוי  אמורה  דידן  הגמ' 

 כלל וכלל. נ "כלהימנע מלאומרו. לאחמ"כ הביא הרא"ש שכ"כ רב האי בר מר רב נחשון ז"ל, דאין אומרים 



)כג: ד"ה    הר"ן, אמנם  וכדלקמן  באופן גורףנ  "כרוב הראשונים לא קיבלו את שיטת הגאונים שנמנעו מאמירת  

ביה"כ  וכ  אמר רבא(  "ונראה שמה שאומרים קצת קהילות  מנ  "כתב  זה הם  נדרים  ואסרי לדבר  תכוונים לבטל 

 העתיד. הוי תנאי המתיר את נדרי נ "כשידרו לאחמ"כ", כלומר ד

ואסרי די אסרנא ודי חרמנא" נראה שהם  נ  "כבלשונות שהם אומרים "  א.הר"ן ב' הערות על מנהגם:    והעיר 

" ו"חרמנא" בשווא,  מתכוונים להתיר נדרים מן העבר, "וזה אין לו עניין", ולכאו' כוונתו היא שאומרים "אסרנא

שא" משום  הוא  עניין  לכך  שאין  והטעם  העבר  דקאי על  נראה  חרטה,  ולכן  או  פתח  ע"י  נדר אלא  להתיר  א 

וחרטה היינו "שהוא אומר עכשיו מתוך הכעס או מפני מהירות נדרתי ועכשיו אני מתחרט שנדרתי מעולם" 

שנדרנו מפני הכעס או המהירות ולכן ליכא למימר דקאי על  אין אמירה כזו  נ  "כ)לשון הר"ן כא:(, וכאן בנוסח  

שהיה   והיינו  )לשון הר"ן כאן(  ז"ל היה מתקן הלשון כדי שיהא משמעותו להבא"  יעקב  "אלא שרבנו  העבר, 

עוד מעיר הר"ן: "ואין ראוי לומר   ב.מתקן לקרא "אסרנא" ו "חרמנא" כולו בקמץ שכך מובן דקאי על להבא.  

הוי תנאי על  נ  " ככלומר דגם ע"פ התיקון לפיו    אשם בנדרים דהא תנא מיסתם לה סתומי",כן כדי שלא יקלו ר 

 ר זאת כיון דתנא מסתים לה סתומי. העתיד, הרי שאין ראוי לומ

משום שיקלו ראשם בנדרים    הואנ  "כואמנם יש לסייג מש"כ שהר"ן ס"ל כגאונים, כיוון דהוא כתב שהחשש ב

לפי שהוי הערמה, וא"כ יכולה להיות    -ים שהוסיפו טעם נוסף להתנגדותוכדברי הגמ' אצלנו, משא"כ הגאונ

)וכדלקמן    נפק"מ בין הר"ן לגאונים היכא דליכא למיחש לקלות ראש בנדרים, כמו מקום שאין בו ע"ה וכדו'

 לעומת הגאונים שיאסרו זאת בגלל שזו הערמה.  נ,"כיודה שניתן לומר שאולי הר"ן  בשיטת התוס' וסיעתם(

לנוסח הנאמר בלשון    )כ:( גם המאירי   והוא כותב בתחילת דבריו ביחס  הסכים לשיטת הר"ן שס"ל כגאונים, 

עבר שהוא וודאי נאמר בטעות, והרבותא הכא היא לגבי הנוסח שנאמר על להבא, שג"ז איננו נוסח טוב כיוון  

סתומי.  לה  מיסתם  שצד( הריב"ש    דתנא  שאי   )סימן  הגאונים  כשיטת  למסקנה  כמכריע  לומר  אמנם  "ן  כלל,  נ 

נ קאי על העבר או על העתיד, הוא מכריע כתוס' דקאי על העתיד,  "ביחס למחלוקת בין הרא"ש לתוס' האם כ

 נ קאי על העתיד, ומ"מ אין לאומרו. "והיינו כשיטת הר"ן שכ

 

 אמירת כל נדרי בתור תנאי דרך ב: מנהג 

"מיום הכיפורים שעבר עד  נ  "כר"ת שמחק מה שאומרים במביאים את דבריו של    ואת דרשת(  ד"ה כג: )   התוספות

כלומר   לטובה",  עלינו  הבא  הכיפורים  דיום  האומר  הנוסח  היתר נ  "כאת  מכמה   הוא  זאת  ונימק  העבר,  על 

 סיבות:  

עוד   ב.  בכל התרת נדרים צריך חרטה דמעיקרא וכאן אין שום לשון חרטה אלא סתם לשון התרה בעלמא.   א.

ג' הדיוטות, והכא ליכא.  כתבו התוס' דכדי להת יחד מומחה או   ( גיטין לה:) קיי"ל כרב פפא    ג.יר נדרים צריך 

ועוד כתבו התוס' שנודר עצמו    ד.  שצריך לפרט את הנדר לפני החכם שמתיר לו אותו, והכא לא עבדינן הכי. 

 . א"א לו להתיר, וכאן הרי מתיר לעצמו כשאומר את הנוסח

 בתור היתר על העבר יענו על קושיות התוספות כך: נ "כאפשר לומר שהסוברים לומר את 

והרי שיש כאן הבעת חרטה.   -אפ"ל כנ"ל בר"ן שאומרים "כולהון אתחרטנא בהון"לגבי הקושייה הראשונה  

בגלל המהירות/כעס, אך אולי י"ל דסו"ס כיוון שאומר שמתחרט כוונתו היא שנדר זה  ומר שנדר  אואמנם לא  

הוא על  נ  "כננדר בגלל סיבה של כעס וכדו'. וניתן לחזק עניין זה ע"פ המבואר בהמשך דברינו בס"ד שהיתר  

 צם כך שנדר נדר[. נדרים שאיננו זוכרם, ולכן איננו יכול לומר שנדר מפני הכעס/מהירות, אלא מתחרט על ע 



כותב דלשיטת התוס' אע"ג שאומר "כולהון איתחרטנא בהון", מ"מ מה מועיל, מי    )סימן ה אות מ( הקרבן נתנאל  

מגיד לנו שכאו"א מתחרט על עיקר הנדר, אבל אי הוי תנאי על להבא אם יהיה מי שפשע ולא רוצה לבטל את  

נכשלי להיות  רוצים  שאינם  לאחרים  מגרע  זה  אין  על  נדריו  דקאי  מ"ד  על  התוס'  וקושיית  נדרים,  בעוון  ם 

העבר היא שגם אם כתוב בנוסח שמתחרט, סו"ס מאן לימא לן דבליבו של כאו"א מהאומרים ישנה חרטה על  

ש איננו מגרע לאחרים  נ  "כנדרו, אבל א"ת  זה  יהיה מישהו שלא מעוניין בתנאי  גם אם  זהו תנאי על להבא, 

המשך דבריו עונה לקושי זה וכותב "ומה שהקשה דבעינן חרטה אנן סהדי  שמעוניינים בתנאי זה. והרא"ש ב

 שכל מי שעבר על נדרו הוא מתחרט מעיקרו כדי להינצל מעונש". 

ויש כאן אחד שלא  נ  "כאמנם לא כ"כ מובן מה שמשמע בדברי הק"נ שאם עניינו של   הוא חרטה על העבר 

לא   נדריהם  שגם  השאר  בכל  פוגם  הוא  נדרו,  על  על  מתחרט  מתחרטים  הקהל  שאר  כל  סו"ס  הרי  יותרו, 

 הוי על העבר. נ "כנדריהם ושפיר דמי, ולא מובן מה מקשה הק"נ אליבא דהתוס' על מ"ד ד

הוי על העבר נ  "כשהראב"ן מצד אחד סובר ש  )עירובין מ:( מש"כ הראב"ן  "י  אמנם קושיית הק"נ תובן יותר עפ

אך מצד שני בניגוד אליהם שכתבו דכל הציבור אומר   כמו הרא"ש ועוד כמה ראשונים שיובאו להלן בע"ה,

 והוא שלוחם של הקהל: נ "כאת הנוסח )בלחש או בקול, עיי' רי"ץ(, הראב"ן ס"ל שרק הש"ץ אומר את 

"והתקינו לש"ץ לומר והרי הוא כאילו לכל אחד ואחד מתחרט לפני חכם, שהרי כולם יושבין שם ואין מוחין,  

 . רטנא בהון הוא שליח המתחרטים"והוא שלוחם, עד כולהון איתח

וב מתחרט  הש"ץ  אלא  בפ"ע  כאו"א  מתחרט  הציבור  אין  הראב"ן  שהם כלדברי  נחשב  מוחים  הם  שאין  ך 

נ  "כמתחרטים, ואולי עפ"ז תובן יותר קושיית התוס' בהסבר הק"נ, דאה"נ אם כל הציבור אומרים את נוסח ה 

לא הותר, אך עפ"ד הראב"ן שתועלת החרטה לציבור ויש מי מהם שאינו מתחרט על נדרו, כולם הותרו והוא  

היא מדין שליחות, והשליחות חלה מכיון שאין הציבור מוחה, אם יש אחד שאינו באמת מתחרט, הרי שזה  

מראה שאין הסכמה שלמה בציבור לחרטה שמביע הש"ץ, וא"כ א"א עוד לסמוך על כך שאין הציבור מוחה 

ישהו שלא באמת מתחרט, ולכן אדם יצא מן הכלל ללמד על הכלל ולכן הש"ץ הוי שלוחם, שהרי יש כאן מ

כולו, שא"א לסמוך על כך שאינם מוחים ולכן וודאי מסכימים לחרטת הש"ץ, שהרי ישנו מי שאינו מוחה ואינו  

 מסכים בליבו להתחרט, ולכן הקשה הק"נ דאדם זה פוגע בחרטת הכלל הנעשית ע"י שליחותו של החזן שהוא

הציבור' שא"א להגדירו בתור שליח על סמך אי מחאה, בשעה שיש מישהו מהציבור שלא מתחרט, כך    'שליח

אך אין זה מחייב, שאפשר עוד לדון ולהתפלפל בדברי הראב"ן, ומ"מ כך    . להסביר את קושיית הק"נאפשר  

דנראה לענ"ד, בפרט ע"פ מש"כ בס"ד להלן לדקדק   מ"ד  על  וסיעתו  התוס'  העבר הנ  "כ שרוב קושיות  על  וי 

 מתאימות יותר על שיטת הראב"ן מאשר שיטת הרא"ש והרי"ץ המובא לקמן. 

אפ"ל דכיוון שאומרים אותו כל הקהל ביחד הוי שפיר יותר מג' הדיוטות ומתירים זה לזה   לגבי הקושייה הב'

 באמירתם, ועוד אפ"ל שהש"ץ ומחזיקי הס"ת הוו כג' הדיוטות, ומ"מ אין האדם מתיר זאת לעצמו. 

התרה זו איננה מועילה לנדרים שהוא זוכר אותם, דאותם באמת צריך  ש  ועל הקושייה השלישית ניתן לומר 

מועילה לכ"מ נדרים  נ  "כלפרט כדי שיתירום לו, והכא במאי עסקינן, בנדרים שאין זוכרם כ"כ כלומר שהתרת  

נדרי זו כדי לטהר את האדם מכל  ולכן באה התרה  זוכרם כלל,  ואינו  נדר,  ו, ואה"נ דאם הוא רוצה שהאדם 

)גיטין לה: ד"ה יצטרך לפרטו בפני החכם, וכך גם ניתן להבין מהסברא המובאת בתוס'    -התרה על נדר ספציפי

לו,   קסבר(  ויתירו  יפרט  לא  שאם  חשש  שישנו  משום  היא  הנדר  את  לפרוט  דצריך  פפא  רב  שסברת  דביארו 

שה שהיה שהגיע לר' בון אדם שרצה היתר לנדרו ההיתר יעזור לו לעשות מעשים שאינם הגונים וכדוגמת מע 

 ושאלו:  ,שנדר שלא ירויחוענה לו   במה נדר  ושאלו



רוך שבחר בדברי חכמים שאמרו צריך לפרוט את  ב"א"ל וכי עבדין כדין?! א"ל לצחק בקוביא קאמינא, א"ל  

 . הנדר דאי לא דפרשת לנדר התרתיהו לך"

ממוכר למשחק זה והיו לו הפסדים ורצה למנוע    שהיה   )אולי בגלל כלומר שאדם זה נדר שלא ישחק בקוביא  

מעצמו מלשחק בזה ולכן נדר, וכעין מש"כ המאירי בדף כ. שהנדרים סייג לפרישות עיי"ש( ולאחר זמן חזר בו 

יכול עי"ז לשחק בקוביא שזהו  ובא לר' בון שיתיר לו את הנדר, ולולי שפירט את הנדר היה מתיר לו והיה 

שאינ הגון  מעשה  כד:( ו  ב  )סנהדרין  דדווקא  ללמוד  ניתן  יש  כומכך  מפרט  ולא  ספציפי  נדר  להתיר  שבא  ה"ג 

לעשות מעשה שאינו הגון ולכן צריך לפרט דווקא אך כשבא    ן לחשוש שמא מסתתר מאחרי כוונת ההיתר רצו

ן רוצה  להתיר נדרים שאיננו זכור בהם כלל אלא שחושש שמא במעשים שעושה בכל עון עובר על נדרים לכ

להתיר   שבא  כיוון  נדרו  את  לפרט  צריך  לא  ולכן  עבירה,  נדנוד  חשש  ללא  וטהור  נקי  יהא  למען  שיתירוהו 

 נדרים עלומים שאינו זוכרם כרגע אלא שחושש שיכשל בעוון נדרים.  

יותר מג' ובמענה לקושייה הרביעית אולי   י"ל מש"כ בס"ד באות ב' דאיכא הכא ציבור שלם שחשוב הרבה 

 ולא שכ"א מתיר לעצמו.  וכולם מתירים לכולםהדיוטות 

הוא לא להתיר נדרי העבר אלא להתנות ולהתיר את  נ  "כדעניינו של    התוס'  בגלל קושיות אלו מבאריםמ"מ  

ואין להקשות שהגמ' אמרה לעשות זאת בערב רה"ש ואנו עושים זאת בערב נדרי העתיד וכדברי הגמ' כאן,  

ש מכיון  נקרא  יו"כ,  יו"כ  שכתוב    רה"ש גם  א( וכפי  מ,  " )יחזקאל  בר :  לגלותנו  שנה  וחמש  ה אבעשרים  נה  שש 

ביטול מלאכה וכינופיא    בזמן זה  יש ש   בערב יוכ"פ משוםעושים זאת דווקא  ש   " וביארו התוס' בעשור לחדש

 .רבה

  הלשון שאומרים "נדרנא וחרמנא" ניתן לפרשה דקאי על העבר וקאי על העתיד וכמו "אמרי פי"וכתבו עוד ש

אמרים  ש דקאי על  להבין  ניתן  וכן  בעבר,  שאמר  אמרים  דקאי על  להבין  "נדרנא  ניתן  וה"נ  בעתיד,  שיאמר 

 . וחרמנא" הם דו משמעיים וכאן כוונתו על העתיד

"כולהון אתחרטנא בהון", התוס' מפרשו שאומרים  שינדור   יםלגבי מה  שמתנה לבטל מה  דקאי על העתיד, 

ב דאומרים  "ודאחרטנא  עליו  פירונ  " כבעתיד  כשנתחרט  אלא  בר"ה  ביטול  מועיל  דאין  כשנתחרט,  הוי  שו 

שנדר",   מכאן  מדבריהםלאחר  הבעל"ט   ומובן  השנה  במהלך  שינדור  הנדרים  כל  את  ומבטל  מתנה    שכעת 

את הנדר, וזה מה וביטול זה מועיל רק עם חרטה ולכן צריך שיתחרט לאחר שינדור ואז מועיל התנאי לעקור  

 שאומרים "אתחרטנא", כלומר שאנו מודיעים שכשנתחרט יחול התנאי ויתבטל הנדר. 

אמנם הרא"ש פירש אליבא דר"ת באופן שונה ממה שראינו בתוס' את פירוש המשפט "כולהון איתחרטנא",  

עליהם   מתחרט  אני  מעתה  ואדור  אשכח  אי  "כלומר  היא  זה  במשפט  הכוונה  בטלין",  ולדבריו  שיהו  ומתנה 

דהיינו שאדם זה מביע חרטה מעכשיו אם ידור נדר, ובכך הוא מתנה שנדריו יהיו בטלין כיוון שהוא מתחרט 

עליהם כבר מעכשיו. ונראה שלדברי הרא"ש אין הכוונה לחרטה ממש שבה עוסקים בד"כ בנדרים, שא"כ היא  

ת צריך  לא  א"כ  וגם  כן,  לפני  ולא  שנדר  לאחר  להגיע  דעת  צריכה  לגילוי  הכוונה  מתחרט, אלא  כבר  כי  נאי 

   שאיננו חפץ לנדור ונדריו בטלים. 

שציין להבדל זה שבין מש"כ הרא"ש בשם ר"ת לבין מה שכתבו התוס' בשם ר"ת, ותלה  ( אות ע נדרים ) ועיי' בק"נ  

או "אי "איחרטנא"  אי גרסינן  ולכן לפ  -זה  "איחרטנא",  זאת בתור מילה אחת  ירושו חרטנא", שהרא"ש גרס 

בשתי   שגרסו  התוס'  לעומת  אלו,  בנדרים  חפץ  שאינו  דעתו  ומגלה  מתחרט  כבר  שמעכשיו  היא  ר"ת  כוונת 

חרטנא", שפירושו אם נתחרט ולכן לשיטתם התנאי לא חל עד שיתחרט על הנדר בפועל, ולא   -מילים "אי



רסו כך בגלל איזושהי  מספיק שיתנה בלחוד )וצריך להבין האם התוס' פירשו כך בגלל הגירסא או להפך, שג

 סיבה שהייתה להם, דהיינו האם הגירסא היא סימן או סיבה(. 

 כתב הק"נ :  כח אות ו(  ,)חוביומא 

"אבל קשה מאחר שמדין התנאי הוא שמבטל הנדרים שידור מכאן ולהבא א"כ מה צורך כלל לומר איחרטנא  

ניחא,   ולפי' התוס'  כיוון שלא מדין חרטה הותרו הנדרים,  נכון לומר  בהון  ומזה נראה דלדידן דמתני להבא 

 . חרטנא..." -אי

ת שכיוון שעצם התנאי כבר מבטל את הנדרים מה הצורך "הק"נ מקשה על הסבר הרא"ש אליבא דר   ,כלומר 

ליה ניחא  התוס'  מש"כ  ואילו  ר"ת   . בחרטה,  בשם  הרא"ש  דמש"כ  מסתברא,  דאיפכא  קשים,  דבריו  ולענ"ד 

)או אחד המש  פטים( שבו מתנה על נדרי העתיד, שאם ישכח וידור "מעתה אני מתחרט ניחא דזהו המשפט 

רק   דתועיל  מסתברא  דזו  נדרים,  בהלכות  הכתובה  ממש  לחרטה  הכוונה  ואין  בטלין",  שיהו  ומתנה  עליהם 

אני   "מעתה  הרא"ש  בלשון  שמוכח  וכמו  נדריו  לבטל  שמתנה  התנאי,  לעצם  כאן  הכוונה  אלא  שנדר,  לאחר 

שיהו בטלין" כולהו בחדא מחתא, ואין לזה עניין לחרטה ממשית, משא"כ מש"כ התוס'  ומתנהעליהם    מתחרט

 בשם ר"ת דההיא קשיא טובא, דמה עניין החרטה כיוון שכבר הועיל התנאי, וכפי שנכתוב בסמוך. 

 ויש להבין:  

שנדר   א. מכאן  לאחר  עליו  כשהתחרט  אלא  בר"ה  ביטול  מועיל  "דאין  לתוס'  אצלנו  מניין  הגמ'  הרי  עסקה  , 

שנדר.   לאחר  בחרטה  הצורך  את  הזכירה  ולא  להבא  על  הנעשית  תנאי  ע"י  נדרים  התרת  של    ב. במציאות 

אם מתחרט על    ג.מסברא זהו כל החידוש של התנאי שעוקר את הנדר מעיקרו ולא נצרכים לחרטה לאחמ"כ.  

 .  חרטה, ואם החרטה מועילה ל"ל תנאיהנדר הרי שהוא כבר מותר, ומה הצורך בתנאי? אם התנאי מועיל ל"ל 

עוד קשה, שהגמ' אמרה דאין לדרוש היתר תנאי זה ברבים "כדי שלא ינהגו קלות ראש בנדרים", ולדברי    ד.

קלו שינהגו  חשש  שאין  הרי  חרטה  ללא  מועיל  לא  זה  שתנאי  להתחרט התוס'  צריך  שהרי  בנדרים,  ראש  ת 

ינדור סתם כי צריך לאחמ"כ חרטה אמיתית, וכשנידור סתם לא   עליהם, וכיוון שצריך חרטה אדם אדם לא 

 תועיל לו חרטה.  

מוסב על העבר נ  "כאם נסביר ש  -"ונסלח לכל עדת ישראל כי לכל העם בשגגה"נ  "כמה שאומרים בסוף    ה.

ואומר  נדריו  את  מתיר  שכעת  אותםמובן  של  העוון  שנסלח  להיות  נ  ים  ויכול  בהם  זכור  שאינו  עבר  שדרים 

קאי על להבא מפרשים ד"ונסלח" קאי  נ  "כ. אמנם התוס' שפירשו דוכעת שמתירים לו אותם  עליהם בשגגה

עליו   )דעובר  נדרו  על  ויעבור  התנאי  את  יזכור  ולא  ידור  שאדם  מקרה  מצד  מעל  אך  בחטא,  עצמו  בחינת 

ותו( וצריך עליו כפרה כמו אשה שנדרה והפר לה בעלה ולא ידעה שבהפר לה ועברה האמת התנאי ביטל א

 על נדרה, דצריכה כפרה על כך. 

תנאי זה איננו מועיל ללא חרטה, וכאן הרי אדם זה שנדר ולא זכר שאמרו  דבריהם שסו"ס הם    ויש להבין את

הועיל לא  שהתנאי  וודאי  התוס'  לדברי  וממילא  עליו  התחרט  לא  תנאו  ומה   את  וכפרה,  סליחה  וצריך  לו 

ההשוואה כלל לאשה שהפר לה בעלה ששם הנדר הותר לגמרי, משא"כ כאן שהוא לא הותר כלל.. ואם הוא 

 התחרט הרי ברור שחרטה מועילה להתיר בפ"ע וכדא' בכל מסכת נדרים, ומדוע יצטרך סליחה וכפרה. 

אם נסביר  ואומרים "ושבועתנא לא שבועות", והרי קיי"ל דאין תנאי מועיל בשבועות,  נ  "כתוס' מקשים שב  ו.

מובןנ  "כש העבר  על  ב  -קאי  שיש  הר"ן  נ  "כשהחרטה  שכתב  וכמו  לשבועות,  גם  :  )כב: ד"ה אמר רבא( מועילה 

ועיל  בשבועה", אך התוס' שהסבירו שזהו תנאי על להבא מסבירים שתנאי זה מ"פותחין בחרטה בין בנדר בין  



מוכח  ומ"מ  בתוס',  עיי"ש  שונה  מסוג  לתנאי  הכוונה  בשבועות  מועיל  תנאי  דאין  דקיי"ל  ומאי  בשבועות  גם 

 .3)תנאי(  עבר )חרטה( ולא על העתידקאי על ה נ "כמזה דעדיף לומר ד

והמ  ז. האחרון  ביותר  זכר הקושי  לה דבר בי  מסתם  דתנא  זה  תנאי  על  אמרה  הגמ'  שהרי  הוא  הללו  התוס'  י 

יוה"כ בציבור  וא"כ כיצד לדברי התוס' עושים תנאי כזה בערב  ראש בנדרים,  ינהגו קלות  סתומי כדי שלא 

 התוס' מתייחסים לשאלה זו ועונים: . גדול )דאיכא ביטול מלאכה וכינופיא רבה וכנ"ל(

זלזולי  "וי"ל דהכא היינו דווקא משום עמי הארץ דאתו לפירקא, ועוד כשהיו דורשין ללעוזות בלעז ואתי ל

שהוא כתרגומו אין כל העם מבינים וגם אין  נ  " כליה בפירקא בפירוש, אבל  בנדרים ולכך קאמר דלא דרשינן  

 . לומר להם מותרים אתם"

שנאמר נ  "ככל חשש הגמ' שיבואו לזלזל בנדרים הוא דווקא כשע"ה מבינים את התנאי הזה, אך בלדבריהם,  

תנאי כלל האם אותם ע"ה אינם מבינים את  שהרי    להקשות,ויש    . בארמית אין כל העם מבינים וליכא חששא

בוודאי שהוא לא יועיל להם והתוס' עצמם כתבו כעי"ז בפירוש לעיל, שאם ידור אדם לאחר עשיית תנאי זה 

ולא יזכור לתנאי של הביטול צריך סליחה וכפרה וא"כ כ"ש היכא דמעיקרא אינו מבינו דהתנאי לא חל כלל 

ואף א"ת דהתנאי חל, סו"ס יצטרך סליחה וכפרה דלא גרע משוכח התנאי וא"ע מה ויצטרך סליחה וכפרה )

אומרים לתנאי זה בפרהסיא ובציבור גדול   שהרי שאינו ע"ה   עבור מי  מיועדשהתנאי הזה    וק"ק לומר   ו(,הועלנ

וא"ת שהתנאי הזה איננו מיועד באמת עבור כולם, שיעשו תנאי זה היכא דליכא כינופיא רבה, אמנם אפ"ל  

גדול  בציבור  אותו  אומרים  ולכן  זה  לתנאי  נצרכים  ע"ה  שאינם  מהעם  חלק  הקושיות   . 4שסו"ס  שאר  אמנם 

 עדיין קשות. 

הוא תנאי הנאמר על העתיד, אמנם בשונה מהתוס'  נ "כשיטת התוס' שסוברים שהמאירי מביא שיטה הדומה ל

שהקלו בכך מטעם שע"ה אינם מבינים את לשון הארמית שבכל נדרי, הקל המאירי משני טעמים אחרים והם: 

 
 נ מוכיח שעניינו הוא התרה על העבר."קושיות אלו באות להראות שלשון כ 3
הבה"ח משה שרגא נ"י הציע לתרץ שמש"כ התוס' שאין תנאי זה מועיל אא"כ התחרט, אין הכוונה שצריך גם היתר של   4

וילך לחכם שיתיר לו את נדרו, אלא כוונת התוס' היא שאד נ אומר שהוא מתנה שכל  "ם זה בכחרטה כלומר שיתחרט 
הנדרים שידור במהלך השנה ולא יחפוץ בהם כלומר שיתחרט עליהם )ללא הליכה לחכם וכדו' אלא חרטה בעצמו(, הרי 
הם בטלים מעכשיו וא"צ התרה ע"י חכם. וזהו מה שאמרו התוס': "דאין מועיל ביטול בר"ה אלא כשנתחרט לאחר מכאן 

נ לא יבטלנו, וממילא  "לנדרים שאדם לא רוצה, אך אם האדם ידור נדר וירצה לקיימו הרי שכשנדר", שהביטול מועיל  
נ עניינו הוא לבטל את הנדרים שלא חפץ בהם במהלך השנה, אך נדרים שחפץ בהם לא יתבטלו ע"י  " שיטת התוס' היא דכ

יו אינו צריך ללכת לחכם אלא נ ידור נדר במהלך השנה וחש חרטה על"כל נדרי, ועפ"ז יוצא שכאשר אדם זה שאמר כ
 התנאי מועיל כדי להתיר נדר זה. עכ"ד הבחור הנ"ל. 

ולכאורה יש לדחות תירוץ זה מכיון שהגמ' אומרת ד"הרוצה שלא יתקיימו נדריו כל השנה יעמוד ברה"ש ויאמר..." וא"כ 
שיש לו חרטה על נדריו, אך נ יועיל רק במי  "יוצא שעוסקים פה באדם שאינו חפץ בנדריו, וממילא לא שייך לומר דכ

לא, שהרי אדם זה "לא רוצה שיתקיימו נדריו", ולכן הוא אמר את כל נדרי, ולכן קשה לומר דכוונת התוס'   -במי שלא
שהצריכו חרטה היא שאדם זה יתחרט ממש )כלומר חרטה בעניין הרגשי שלה ללא צורך ללכת לחכם( על נדרו, שהרי 

הרוצים שלא יתקיימו נדריהם, וא"כ מה צורך להתחרט שוב על נדרו?! כיון שאמר    נ מוכח שהוא מאותם" כיוון שאמר כ
 נ מביע בזה את חרטתו ואי רצונו בנדר. "כ

ינהגו קלות ראש בנדרים, ובשלמא  כדי שלא  סתומי  לה  הרי אמרה דתנא מיסתם  שהגמ'  ועוד קשה על ההסבר הנ"ל, 
בנדרים, אך להבנת הנ"ל דמועיל רק במי שאינו רוצה בנדרו    נ מועיל בכ"ג מובן החשש שינהגו קלות ראש"להבנתנו שכ

נ יועיל לו רק אם יתחרט, ואם "ומתחרט עליו, מדוע יש חשש שינהגו קלות ראש בנדרים? הרי אדם זה שנדר יודע שכ
 לא, ולכן לא ינהג קלות ראש וידור סתם. -לא

ולכן הסברנו,  ע"פ  גם  התוס',  ע"ד  בכ"מ  קשה  האחרונה  הקושייה  לחלק    אמנם  לפחות  יתאים  כן  הנ"ל  התירץ  אולי 
 מהקושיות וצ"ע. 

ויש לומר בשיטת התוס' ב' ישובים: א. כל חשש הגמ' שינהגו קלות ראש בנדרים הוא דווקא בע"ה ולכן האידנא שאינם  
כ ואכן  בפרהסיא,  לה  למימר  שרי  זאת  אם "מבינים  רק  מועיל  להבא  שהתנאי  התוס'  שכתבו  מה  ב.  לע"ה.  יועיל  לא  נ 

חרט, הכוונה היא שאדם זה לא רוצה את הנדר, דאם רוצה את הנדר לא משנה אם זוכר את התנאי או לא סו"ס הנדר  נת
נ נתקן על נדרים שאינו חפץ בהם. אמנם אכתי קשה לשיטתייהו מדוע התנא חשש שינהגו קלות  "נ לא יבטלנו, דכ"חל וכ

(, שרוב 22פ דברי הגאונים )אוצר הגאונים נדרים עמ'  ראש בנדרים אם בכ"מ הוא מועיל רק כשנתחרט, ואפ"ל בס"ד ע"
 כלומר דהם לא שמים ליבם לסייג שזה מועיל רק אם נתחרט. -בכך, שהם מבינים שכל הנדרים בטלים טועיםע"ה 



א. האידנא קילי נדרי. ב. מה שאמרו שתהיה קלות דעת זה מחמת ע"ה, "ועכשיו אין ע"ה מצויין כ"כ". ולגבי  

עם הראשון דהאידנא קילי נדרי אפ"ל שכוונתו היא שאנשים נודרים הרבה וצריך סו"ס להתיר להם, ועוד הט

אין   ראש  נוהגים קלות  וכיוון שהאידנא בכ"מ  בנדרים,  ראש  שכל חשש הגמ' הוא מפני שינהגו קלות  אפ"ל 

 עניין לא לומר כל נדרי. 

 ב:כות )סימן שצד( גם הריב"ש מסכים עם שיטת ר"ת, שהריב"ש 

ותקנת הלשון להבא, יפה תקנת. והלכת בזה בעקבות הגאונים ז"ל שאסרו לאמרו בלשון העבר, אלא לשון  "

 ." תנאי להבא, כמו שכתוב בתשובותיהם 

לאמירת   התנגדו  הגאונים  שרוב  ראינו  שהרי עד עכשיו  הבנה,  טעונים  ובין  נ  "כודבריו  העבר  דקאי על  בין 

דקאי על להבא, וכיצד כותב הריב"ש שהגאונים ס"ל לאומרו על להבא, וכל התנגדותם הייתה רק לאמירתו 

ב לפי המבואר שם, לא מצינו  כתב: "ודברי הריב"ש כאן צ"  ( הערה פא  )מהדורת מכון ירושליםעל העבר, והמהדיר  

עבר  בלשון  שאומרו  יש  אלא  תנאי  בלשון  לומר  שתקנו  כלל" 5לגאונים  אומרו  שלא  הביא    . ויש  לאחמ"כ 

 .הריב"ש את שיטת ר"ת ואת דברי הרמב"ן ב'משפט החרם' דס"ל כמו התוס' ור"ת

מכיוונם של התוס'. והריב"ש    לעילשראינו  על העבר מהסיבות  נ  "כהריב"ש דוחה את שיטת הרא"ש דס"ל ד

ובענין זה אין  מוסיף וכותב דלרא"ש א"צ לפרט את הנדר מכיוון שאינו מתיר מכאן ולהבא אלא רק העבר: "

לפרוט את נדרו,   צריךקאי על  נ  "כמשמע ממנו שאם    . "צריך לפרוט את הנדר, כיון שאינו מתירן מכאן ולהבא

, ודבר זה לא מובן שהרי כל הראשונים שחלקו על הרא"ש  עבר א"צ לפרוט נדרועל ה אמנם עכשיו שהוא רק  

דס"ל שצריך שצריך לפרט את הנדר ודברי רב פפא מוסבים רק על    )גיטין לה:( וסיעתו הקשו מדברי רב פפא  

נדר שמתירים אותו )העבר( ולא על תנאי הנעשה על להבא, וא"כ צריך להבין מש"כ הריב"ש דלרא"ש א"צ  

אך הדברים יובנו   , ולעיל תירצנו בס"ד את דברי הרא"ש בצורה שונה. על העבר   לפרט את הנדר כיוון שקאי 

וסה"כ הותר העבר, כך   היא שנדר זה ישאר קיים לעולם,  פירש שכוונת הרא"שש  ע"פ המשך דברי הריב"ש

יותר, לקמן הארכנו בחידוש זה  , ושלא יענש על זה עבר עליו, אך מכאן ואילך הנדר נשאר עליו ויש לקיימו

ומ"מ מובן מדוע א"כ לא צריך לפרוט את הנדר כיון שזו רק מחיקה על העבר ולא התרה על העתיד, ואין זו  

 כלל התרת נדרים רגילה. 

איננו יכול להתיר את נדרי העבר לפי  נ  " כמציג בהרחבה את שיטתו לפיה    )ספר הישר סי' ק במהדורת שלזינגר( ר"ת  

ג' הדיוטות, וצריך שיפרט את נדרו, ולכן  שא"א להתיר לעצמו, וצריך שיתחרט, ו נ  "כצריך יחיד מומחה או 

 : , וסמך אליו מהגמ' דידן6קאי על להבא 

"ואע"ג דפרכיה רבא למאן דבעי למדרשיה בפירקא, אנן דרשינן ליה בפירקא משום דהאידנא קולי נדרי טפי  

 . משני דרב דאמרי' בהשולח גט בשני דרב קולי נדר"

 
נ קאי ""קצת גאונים", המופיעים במאירי שס"ל דכ  מש"כ שיש מן הגאונים שאמרוהו בלשון עבר אולי הכוונה לאותם 5

אמנם הם ס"ל דזה מועיל להתיר רק נדרי הציבור והסכמותיהם, ואפ"ל שכוונתו לשיטת רב עמרם גאון כפי על העבר,  
 כפי שהביאה הנימוק"י(. ולא) שהיא מובאת באוה"ג

יש לציין שבדברי ר"ת בספר הישר ישנם קצת שינויים ממה שמופיע בשמו בתוס' ובשאר הראשונים )כמו "הגיה אבא  6
ועוד שאומר לגרוס "כולהון    -רבנו מאיר  -ת ההגהה מלשון עבר על לשון עתיד עשה אביו של ר"ת , כלומר שא"מרי ז"ל

בד'   דאמרי'  "וסמך לדבר  שכתב  ועוד  נתנאל,  ובקרבן  הנ"ל  ברא"ש  בשמו  ממש"כ  בתכלית  שונה  וזה  בהון"  דאיחרטנא 
המקור לאמרי זה  שאין  ומשמע  כולה...",  השנה  של  נדריו  יתקיימו  שלא  הרוצה  כנדרים  בעלמא, "ת  סמך  סה"כ  אלא  נ 

ועוד השינוי מהתירוץ על השאלה מדוע אנן דרשינן ליה בציבור, דהתוס' כתבו משום שעשו זאת בצורה שלא יבינו ע"ה  
מה שהם אומרים, ואילו בספר הישר תירץ באופ"א משום דהאידנא קילי נדרי, ועוד כמה שינויים(, ואמנם שינויים אלו  

 לפיהם הגירסא דהעבר היא טעות וצריך לאומרו על להבא.אינם משנים את תו"ד ר"ת 



הללו ר"ת  אומרים    ובדברי  אנו  מדוע  יש להסתפקנ  " כשמתרצים  האידנא  האםגם  היא  ,  שכתב   כוונתו  כפי 

בשוגג  יכשלו  שלא  כדי  בפירקא  ליה  דרשינן  נידרי  קילי  שהאידנא  בגלל  דדווקא  לקמן(  )הוב"ד  הריטב"א 

נדרי קילי  שבכ"מ  שבגלל  במאירי  שנראה  כפי  היא  ר"ת  כוונת  שמא  או  נדריהם,  על  בעייה    -בעבירה  אין 

 לפרסם היתר זה של כל נדרי. 

את   נוסח  את  להגיה  שיש  ר"ת  שלשיטת  לציין  שנמצא  נ  " כיש  כפי  העבר  על  ולא  העתיד  על  ולאומרו 

  שהוא נתקן על  ודרך אמירתו שמראים בפשטותנ "כהסברים אחרים בעניין בנוסחאות הקדמוניות, ישנם כמה 

מוציאים ס"ת ואוחזים בו ואת  נ  " כהס"ת, שבלדוג' אחיזת    אך ר"ת מבאר אותם ע"פ שיטתו.   הנדרים מהעבר,

בר וכמ"ש הרי"ץ, הרא"ש ביומא והמאירי כאן, והטעם בזה מבואר בראשונים  הנאמר על הענ  "כזה מצינו רק ב

וא"ת דקאי על העתיד מה שייך לשתף בזה את הקב"ה    ,שעושים זאת כדי לשתף את הקב"ה בהיתר נדרינו

 , ובזאת לא מצינו הסבר מספק לשיטת ר"ת.והלא זה רק תנאי 'טכני' בנדרים

על העבר מובן דכל היתר חכמים צריך ג"פ, אמנם אם הוא תנאי על    ג' פעמים דאם הואנ  "כלגבי אמירת  וכן  

 : הבא כר"ת, מדוע צריך ג"פ, ובתחילה הסביר ר"תל

קופה זו קופה זו קופה זו    משולשין מגל זו מגל זו מגל זו  רוב דברי חכמיםשכן    נהגו לאומרו ג' פעמים"ומה ש

 .מותר לך"במנחות וכן חלוץ הנעל ג' פעמים וכן רוב דברים וכן מותר לך מותר לך 

ובפשטות איננו מובן מה שהביא ראיה מקצירת העומר שהיו שואלים שם על כל דבר ג' פעמים, שהרי מפורש  

 מיד לאחר שמוזכר כל העניין שהיו שואלים ג"פ:  )מנחות סה.( במשנה 

שהיו אומרים אין  ש פעמים על כל דבר ודבר והם אומרים לו הין הין הין, וכל כך למה מפני הביתוסים  "שלו

 . קצירת העומר במוצאי יום טוב"

כלומר שהיה שואל והיו עונים כ"כ הרבה פעמים כדי להוציא מלב הבייתוסים. וא"כ לא כ"כ ברור כיצד ר"ת  

מוכיח ממשנה זו שכל דברי חכמים ג' פעמים, ששאני התם שיש טעם מיוחד. ולגבי הראיה שהביא ממצוות 

 : ( :)יבמות קוחליצה, כוונתו למש"כ בגמ' בסוף פרק מצות חליצה 

יהוד א"ר  חלוץ  "תניא  כולכם  ענו  לנו  ואמר  לחלוץ  יבמה  ובאתה  טרפון  ר'  לפני  יושבים  היינו  אחת  פעם  ה 

 .הנעל חלוץ הנעל חלוץ הנעל"

ל הסבר  בתור  זו  ברייתא  מופיעה  קא:  בדף  ביבמות  שבגמ'  להעיר  יש  ע"ז  "ונקרא שמו  וגם  כתוב:  בו  פסוק 

ר' טרפון שאמר לתלמידיו "ענו כולכם בישראל בית חלוץ הנעל, וביארה הגמ' שמש"כ "בישראל" היינו דברי  

טעם לפסוק שהעיקר  החלוץ הנעל" ושם בגמ' לא מופיע ג' פעמים צמד המילים "חלוץ הנעל" ומובן מנתינת  

וא"כ לא כ"כ ברורה ההוכחה מהגמ' ביבמות שיש לומר ג"פ 'חלוץ  שיאמרו זאת כולם, ויתקיים "בישראל",  

מימרא זו. וכמו"כ לא ברור מה שהוכיח ר"ת מאמירת "מותר לך"  הנעל", הן בטעם הדבר, והן בעצם הגירסא ב

איננו היתר נדרים אלא תנאי בנדרים, וכיצד הוא נ  "כג' פעמים, שהרי זה נאמר בהיתר נדרים, ולדברי ר"ת  

בג' פעמים, עדיין יש להקשות   שעכ"פ דברי חכמים הם  נסביר שכוונתו היא להראות  ואם  לזה,  מוכיח מזה 

 . רת נדרים שיש לומר ג' פעמים כדי לחזק את ההיתר ולהאלים אותוולומר דשאני הת

כתב: "ואני שמעתי שיש מקום שאין אומרים אלא פעם  ו  עכ"פ לאחמ"כ ר"ת כבר דחה את הראייה הזו מעצמו

 . "ג' פעמים כעין היתר נדריםהרגילו את עצמם  אחת, וכן נראה, אך לפי טעותם

בא להתיר את נדרי נ  "כ, אם  יש לשאול  נ"כבסוף    "ונסלח לכל בני ישראל כי לכל העם בשגגה"  אמירתלגבי  

קאי על העבר( מובן מדוע נ  "כהעבר כדי שלא יענשו עליהם )וכמו שהרחבנו לקמן בס"ד בשיטת האומרים ד

בזו השנה  שידור נדרים  ולומר שזה על מקרה    צריך סליחה וכפרה, אמנם לשיטת התוס' ור"ת צריך להידחק 



ואף על פי שכבר בטלו צריך הוא   רו ועובר עליו קודם שיזכור הבטולוישכח הבטול, ופעמים שאינו נזהר בנד

", שאדם זה אכתי צריך  זה שהיה סבור לאכול בשר חזיר ועלה בידו בשר טלה"  )פא:( קידושין  ב  איתא כפרה, כד

 . צריך כפרה   הבטולאת ידור נדרים וישכח אם  סליחה וכפרה, וכן בנד"ד 

שונה( קצת  ובצורה  )בהרחבה  מביא  דמ"מ   הריטב"א  ומפרש  כוותיה,  ומכריע  הישר  מספר  ר"ת  דברי  את 

ה שום  הרי"ף לא כתב להלכה זו משום דתנא סתם לה סתומי, "ומיהו מתניתא הלכתא היא... וליכא בגמ' על

 דיחויא וכל הראשונים קבעוה הלכה...".

מיועד לאדם שלא רוצה שיתקיימו נדריו נ  "כגם בדברי הריטב"א ישנן כמה הערות: א. בשיטת התוס' ראינו ש

ראש   קלות  ינהגו  שלא  כדי  סתומי  לה  מיסתם  דתנא  הגמ'  דברי  דע"פ  בסו"ד  התוס'  וציינו  השנה,  במהלך 

ולכן   מע"ה,  זאת  מסתירים  ולדבריו  נ  " כבנדרים,  הגמור,  להפך  כותב  הריטב"א  ואילו  בתרגומו,  נ  "כנאמר 

 מיועד עבור ע"ה: 

ודאי כדאמרן דעל נדרים הבאים לאחר מכן הוא דתקון הכי הדורות הראשונים משום עמי הארצות  "אלא 

 .שרגילין בנדרים ועוברים עליהם בשוגג... ובהכי ליכא בנדרא דידהו מששא..."

הפך ממש"כ התוס' בשם ר"ת. והריטב"א מתייחס לקושייה שיכולה להתעורר עליו, שהרי תנא מיסתם לה  זהו

סתומי וכותב דחשש הגמ' שינהגו קלות ראש בנדרים: "היינו בדידהו דהוו חמירי להו נדרי לעמי הארצות",  

לתקן להם תקנה שתצילם    כלומר הנדרים היו חמורים לע"ה ולא היו נודרין כ"כ בחופשיות ולכן לא היה צורך

לן   עדיף  הכי  נדרי  להו  דקיל  השתא  "אבל  בנדרים,  לזלזל  להם  תגרום  ואדרבה  הנדרים  מאיסור עבירה על 

יותר בחופשיות וממילא מתעורר החשש שיעברו  טפי" כלומר כיוון שכעת הנדרים קלים בעיניהם ונודרים 

 הנדרים בשוגג. בשוגג על נדריהם, יש צורך בתקנה שתצילם מאיסור עבירה על 

צורך  היה  לא  ולכן  לע"ה  היו חמורים  הנדרים  דבימיהם  כותב  דהוא  ביותר,  התימה  מתחזקת  אלה  ובדבריו 

בתקנה שתצילם מאיסור עבירה על הנדר, וא"כ לא מובן מדוע הגמ' חששה שיקלו ראשם בנדרים ולכן אמרו 

, ןעפ"ד הריטב"א לא מובן כלל לרבא שרצה לדרוש זאת בפירקא שלא יעשה כן מחשש שיקלו ראשם בנדרים

ראש   קלות  שינהגו  החשש  ומהו  עלמא,  לשאר  וכ"ש  נדרי"  להו  חמירי  "הוו  לע"ה  אפילו  הרי  החשש  מהו 

בנדרים )וא"א לחלק ולומר דמצד האדם שרוצה לנדור חמיר ליה הנדר ולא נודר בכדי, אך לאחר שכבר נדר 

 חמיר ליה(. -יהאם ידרשו ליה בפירקא יבוא להקל ראשו דכיוון דחמיר ל 

 ויש לציין שגם במאירי מופיעה כעין סברא זו: 

"ויש מקילים בכך, ר"ל לאומרו בלשון עתיד ואע"פ שאמרו שאין מפרסמין אותם וא"כ היאך אומרים אותם  

 ".בבית הכנסת, האידנא קילי נדרי...

נ  "כנו דווקא לדרוש  אפשר להבין בדברי המאירי כמו שכתב הריטב"א דכיוון דהאידנא קילי נדרי נצרכין א

בפירקא, אך נראה יותר להבין בכוונת המאירי שחשש הגמ' היה שינהגו קלות ראש בנדרים וכיון דהאידנא  

 בכ"מ קילי להו נדרי כבר אין מה לחשוש מכך שיתפרסם העניין בפרהסיא. 

ה ולא עשו  כמו"כ לא ברור עפ"ד הריטב"א החילוק בין תקופתם לתקופתינו, שאז היו הנדרים חמורים לע"

בדברי   מפיעה  זו  תקנה  אחד  שמצד  אותה?  שינה  מהחכמים  ומי  זו?  תקנה  שינו  ומתי  רה"ש?  בערב  תנאי 

 התנאים, אך משמע מהריטב"א דבדורות האחרונים שונתה תקנה זו. 

ונראה ששיטת הריטב"א היא סוג של 'כלאיים' בין התוספות לבין הרא"ש והרי"ץ, שהרא"ש הוא זה שכתב 

בור ע"ה שלא רוצים שיעברו על נדריהם בשוגג )ולא כתב זאת בפירוש אך כך משמע ממנו, וכן מיועד ע נ  "כד

 . משמע מהרי"ץ(, ומ"מ שיטת הריטב"א טעונה הבנה מיוחדת



 

 דרך ג: מנהג אמירת כל נדרי בתור היתר נדרים על העבר
"מיהו נראה כמנהג הקדמונים    מכריע:   רא"ש ה  למרות דבריו   , אך מביא בתחילה את דברי ר"ת  מן ה( )סיהרא"ש  

נתקן  נ  "כסו"ס הנוסח מוכיח ש  ,כלומר   .מוכיח שנתקן על הנדרים שעברו עליהם בשנה שעברה..."נ  "כדלשון  

חלקים   הרבה  ולהסביר  התוס'  שיטת  כמו  להידחק  צריך  איננו  הרא"ש  ובכך  העבר,  נדרי  על  היתר  בתור 

באמירת   ומהמהגים  נת נ  "כמהנוסח  שהוא  שהבין  שמכיחם  ר"ת  לשיטת  ודווקא  העבר,  על  היתר  בתור  קן 

 . טעויות רבותנ "כב נפלושמכוון למה שכתוב בגמ' דידן יש לומר  נ "כשמנהג הקדמונים באמירת 

לאמירת   המקור  איננה  דידן  הגמ'  הרא"ש  שלשיטת  להבא    נ,"כנראה  על  הנאמר  בתנאי  עסקה  הגמ'  שהרי 

בהתייחסו לקושיות  וכפי שמפורש בדברי הרי"ץ להלן.    הוא התרה על נדרי העבר,נ  "כואילו הרא"ש סובר ש

הרא"ש: תירץ  להינצל    התוס'  כדי  מעיקרו  מתחרט  הוא  נדרו  על  שעבר  מי  שכל  סהדי  "אנן  החרטה  לגבי 

כתב: "הרי כל הקהל אומרים אותו איש איש לבדו בלחש וגם מעונש", ולגבי מה דבעינן להיתר ג' הדיוטות  

ר זה חידוש הוא, שהרי אין כאן ג' הדיוטות שעומדים ומתירים לכולם, אלא  בוד  החזן נמי הקהל מתירין לו",

זא שאומר  ג'   תהקהל  דווקא  שא"צ  זאת  להסביר  אפשר  ואולי  זל"ז,  המתירים  כהדיוטות  כולו  נחשב  יחד 

 ו לכולם, אלא העיקר הוא עצם המעמד שמתירים זל"ז, וכאן סו"ס מתירים זל"ז. הדיוטות שיעמדו ויתיר 

ודר בא לפני החכם להתיר  כתב הרא"ש דהנ"מ היכן שהנפפא שצריך לפרוט את הנדר    רבכ  שקיי"ל  לגבי מה

: "אבל  )אות צ( הקרבן נתנאל  וביאר  , שאולי נדר על דבר מצווה ולכן לא יתיר לו החכם עד שיפרט,  לו נדריו

מצווה",   דבר  על  נדר  להתיר  הקהל  דעת  אין  הכיפורים  יום  הרא"ש  בליל  דברי  ע"פ המשך  יבואר  זה  ודבר 

עליהם,נ  "כלפיהם   שעבר  יודע  שהאדם  נדרים  עבור  זה    מיועד  נדר  מתיר  יוכ"פ  בליל  מן  ולכן  להנצל  כדי 

ע"פ   בצורה שונהנ  " כל בדרך ב' תירצנו את שיטת הרא"ש שולעי  העונש, אך אין לו מטרה להתיר נדרי מצווה. 

, לפיהם המטרה של פירוט הנדר היא כדי שלא יווצר מצב בו החכם מתיר  הקשר דברי רב פפא בגמ' בגיטין

  ולכן  להתיר נדרים ששכח,  היאנ  "כמטרת  נדר שהוא דבר הגובל באיסור )כמו משחק בקובייה לדוג'( אך כאן  

ד כיוון  באיסור,  הגובל  ספציפי  נדר  להתיר  יבוא  הניתר  שהאדם  חשש  ששכח נ  "כאין  הנדרים  מיועד עבור 

מתיר רק את  נ  "כהגובל באיסור, א"צ לפרט את הנדר, אמנם עפ"ז צ"ל ש  ן שאין חשש להתרת נדר מהם, וכיו

 הנדרים ששכח מהם, ולא את כל הנדרים מהשנה שעברה. 

, מובן מה שאומרים "כולהון איתחרטנא", היינו שמתחרט על הנדרים שנדר העבר קאי על  נ  "כלשיטת מ"ד ד

להענש על הנדרים שעבר עליהם ולכן מתחרט עליהם(, אולם רוצה  בעבר )וכמש"כ הרא"ש דאנן סהדי שאינו  

ב' פירושים  , מה הפירוש "כולהון איתחרטנא", והבאנו לעיל  הוי תנאי על העתידנ  "כלתוס' וסיעתם דס"ל ד

בזה, האחד של הרא"ש אליבא דר"ת, והשני של התוס', אמנם כפי שראינו לעיל שני הפירושים אינם מחוורים 

 כ"כ.

שיבוש הוא וצריך לתקן זאת על    העבר על  נ  "כץ מביא את ר"ת שאמר שע"פ גמ' זו מה שכתוב בסידורים  הרי"

מש"כ בגמ' בכג: איננו המקור   ,כלומר   .להבא, וכתב ע"ז: "ואני אומר שלא נתקן לומר אותו מטעם הלכה זו"

הון" דמשמע דיש כאן חרטה,  לשון "בכולהו איתחרטנא בנ  "כלאמירת כל נדרי, ונימק זאת כיוון שאומרים ב

"ונסלח לכל עדת בני ישראל", " שאומרים  ועוד  ולא על תנאי להבא,  שהותר  רק לנדר  שייכת  ואיך    וחרטה 

 ", וסיים וכתב: שייך מחילה בדבר זה שרוצה לבטל אתה כל הנדרים שידור בשנה זו

וא" כלל  בזה  זה  ]תלוי[  ולא  זו  הלכה  מן  יוצא  אינו  מנהגינו  שורש  ודאי  לנו  אלא  תקנו  הגדולה  כנסת  נשי 

על   ועוברין  להתיר  ואין באים לפני חכם  בני אדם יש שנודרים ושוכחים הנדר  כי כמה  להסיר מן המכשול 



שלא   כדי  מנדריהם  ויתחרטו  יתוודו  תפילותיהם  בפתיחת  הכיפורים  יום  שבתחלת  ותיקנו  בשוגג.  נדרן 

 ."ישכחו הדבר

נדרים שבנ"א נדרו ושכחו וכיוון ששכחו אינם באים לפני חכם להתירם  זו הבעת חרטה על  נ  "כלדברי הרי"ץ  

שהוא מתיר להם את הנדרים הללו, ועי"כ אינם נכשלים בעוון  נ  "כולכן תיקנו את    ועוברין על נדרם בשוגג,

והטעם כדי שיהא שכינה מסכמת עמהם "נ  " כוהביא שנהגו בספרד להוציא ס"ת בעת אמירת    נדרים בשוגג. 

מועיל מכיוון שעיקר    הזם  אלא הש"ץ אומרו בעבור כולם, וג  יין שיש מקומות שאין אומרים אותו", וצבהתרה

אסיפתן כדי להתפלל ולהתוודות מעוונותיהם ולכן וודאי שכולם מתחרטים ואין כאן בעייה שאין אדם נעשה  

" ולדעתו  שרוצה לשליח עבור חברו בחרטה,  שאדם  דין אחר הוא לאשמעינן  נדרו מה שאמרו בגמרא  בטל 

כדאיתא   וכו'  לידור  עתיד  שאני  נדר  כל  ולומר  להתנות  יכול  שירצה  שנים  מכמה  או  משנתים  או  משנה 

 ".בגמרא

דא  ר מסב שיטתא  בחד  קיימי  והרי"ץ  שהרא"ש  נדרינ  "כנראה  את  להתיר  וישנם  נתקן  שחלפה,  מהשנה  ם 

נדרים שהאדם עובר עליהם בשוגג מחמת ששכחם, וכיון ששכח את נדרו איננו בא לחכם להתירו וביינתים  

ולשניהם    להתיר את נדריו ולא יענש עליהם. כדי  נ  "כעובר עליו בשוגג וצפוי לקבל ע"ז עונש, ולכן תיקנו את  

 ם.מהחשש שיש בידם נדרים ששכחו מהנ "ככולם יאמרו את 

לציין יש  בנדריש  אכן  הן  דבריו  באמצע  הרא"ש  ק"קלשון  ביומא  והן  נדריו   ,ם  על  שעבר  מי  שרק  שמשמע 

נ  "כ"ולשון  ו  ,על נדריו הוא מתחרט מעיקרו כדי להנצל מן העונש"  שעברמתירין לו אותם "אנן סהדי שכל מי  

שעברו", כפרה אותם  צריכים  כי  שעברו עליהם...  הנדרים  על  שנתקן  הרא"ש  ואי  מוכיח  דבריו  בתחילת  לו 

נתקן על חשש שאולי  נ  "ככותב: "ואומר כל נדרי... ומתכוונין להתיר הנדרים... אולי עברו עליהם", ומשמע ד

מתיר את כל נדרי האדם מהשנה שעברה, אמנם  נ  "כואולי אפ"ל דבאמת    . ן ודאיפ ולא באו  ם עברו על הנדרי

של   יעודו  זה  שלא  נ  "כאין  וכדי  זוכרם,  שאינו  מחמת  עליהם  שעברו  הנדרים  בשביל  נתקן  שהוא  מעיקרא, 

מתיר את כל הנדרים של האדם משנה  נ  "כיענש עליהם, ובגלל שלא זוכרם, ממילא איננו יכול להתירם, ולכן  

בשביל  היא  התקנה  דעיקר  כלומר  "   שעברה  עליהם  שעבר  הנדרים  נ  "כולשון  הנדרים  על  שנתקן  מוכיח 

עליהם" לכן  שעברו  נדריו,  את  זוכר  שאינו  מחמת  כולם  את  להתיר  אלא  ברירה  שאין  כיון  אך  כל ,  "ואומר 

עליהם",   עברו  אולי  הנדרים...  להתיר  ומתכוונין  האחרונה,  נדרי...  מהשנה  הנדרים  כל  את  דמתיר  כלומר 

נד בהם  יש  שמא  ששכחם  רים מחשש  מחמת  בשוגג  עליהם  בב"ח    . שעבר  מפורש  ע"פ    )סימן תריט( וכן  שכ"נ 

 הרא"ש מתיר את כל הנדרים מהשנה האחרונה:

 ת"ר שכתב טעמים וארבעה מן העונש להנצל כדי הנדרים כל לבטל כולל נדרי דכל מפרש ש "הרא "דאילו

 .יומא" בדבריו סוף כמבואר ש"הרא דחאם הנדרים  כל לבטל נדרי כל מועיל שאין

 ומובן מדבריו דכ"נ מבטל את כל נדרי השנה האחרונה, כדי שלא יענש עליהם, היינו על הנדרים ששכח מהם.

דן בשיטת ר"ת והרא"ש ומכריע כר"ת, ובדברי הרא"ש המובאים  ש  )סימן שצד( לעיל הבאנו את תשובת הריב"ש  

ברא"ש  שם במפורש  כתוב  שלא  חידוש  זהשלפנינו  מתחדש  וחידוש  בס  ,  לענ"ד  קשה  שהריב"ש  ג"כ  ברא, 

הרא"ש( )בשיטת  " כותב  כבר :  עליהם  עבר  שאם  רק  עתה,  עליהם  לעבור  שיוכל  לגמרי  נדרים  התר  שאינו 

העונש.  מן  להנצל  כדי  אותן  ולהבא  .. מתירין  מכאן  מתירן  חלנ  "ככלומר,    . "שאינו  את  ומתיר  של  פועל  ותו 

הנדר במשך השנה האחרונה עד עכשיו, שהנדר מותר בזמן זה, וממילא אם עבר עליו לא נחשב שעבר עליו  

קיים   נשאר  הנדר  ולהבא  מכאן  אך  למפרע,  הנדר  של  חלותו  שנעקרה  "שאינו  כיוון  עליו  לעבור  לו  ואסור 



ם עכשיו אסור לו לעבור על  מתירן מכאן ולהבא", "שאינו היתר נדרים לגמרי שיוכל לעבור עליהם עתה", וג

 נדריו.

אלא רק 'מחיקה' של  איננו אפילו התרת נדרים  נ "כשהרא"ש והרי"ץ פליגי, שלרא"ש    יוצא  ע"פ הבנת הריב"ש 

נדרים,   בהיתר  כזאת  מצינו  לא  שהרי  זו  מחיקה  של  ההלכתי  התוקף  להבין מהו  )ויש  העבר  על  הנדר  חלות 

ולרי"ץ   להבא(,  על  הנדר  את  מבטל  הוא  נדרים  היתר  שעוקר  נ  "כשכל  נדרים  היתר  לגמרי  זהו  הנדר  את 

 .מהעולם

וכנ"ל, ויש להוסיף שאם אכן זוהי שיטת    "ש(ושיטת הרי"ץ מובנת לענ"ד יותר משיטת הרא"ש )בהבנת הריב

 : ( 22עמוד ) הרא"ש, מובן מדוע התנגדו אליה כ"כ, ומובן מש"כ באוה"ג 

כלל ליה  למימר  דלא  בדוכתייהו  ליה  מבטלי  דקא  מרוותא  בכך  "טובא  טועים  ע"ה  שרוב  אלא  עוד  ולא   ...

 .ובחרמים" וסבירא להו שכל נדרים וחרמים שעליהם בטלים ונוהגים קלות ראש בנדרים

יובנו בס"ד דברי הגאונים הללו ש כעת  יותר כיוון  ,  גדולה  ע"ה היא  של  עפ"ד הריב"ש בשם הרא"ש טעותם 

הוא למחוק )ולא לעקור( את הנדרים שעבר עליהם  נ  "כששום נדר לא בטל מכאן ולהבא, אלא כל ההיתר ב

 בשנה האחרונה. 

ביאור, החידוש שניתן למחוק נדר מזמן מסוים טעון הבנה. כפי שציינו לעיל, הבנת הריב"ש ברא"ש טעונה  

ל שהתייחסו  מראות  שקושיותיהם  כיוון  ברא"ש,  הריב"ש  כמו  הבינו  לא  וסיעתו  שר"ת  של  נ  "כוע"כ  בצורה 

תתכן   כיצד  להקשות  עליהם  היה  הריב"ש,  כמו  הרא"ש  את  מבינים  היו  הם  דאם  ועוד  רגיל,  נדרים  היתר 

 רא"ש והרי"ץ אזלי בחד שיטתא. "התרה" כזו, ולכאו' לדידם ה

עוד יש להעיר שעפ"ד הריב"ש הרא"ש איננו עוסק בנדרים ששכח מהם, שהרי לדברי הריב"ש, ההיתר נדרים  

פה בנדרים ששכח מהם, כיצד יזהר   הוא רק על העבר, ומכאן ואילך אסור לו לעבור על נדרו, וא"ת שעוסקים

הו הרי  נדרו,  על  לעבור  שלא  ואילך  מכאן  זה  הריב"ש  אדם  שלדברי  ע"כ  אלא  זה,  מנדר  שכח  מיועד  נ  "כא 

 להתיר נדרים שהוא זכור מהם.

 ': יהון שביתין ושביקין' שהרי אומרים  שהוא קאי על להבא,נ  "כהריב"ש מוכיח לאחמ"כ מלשון 

וביטול,  "ולשון שביתין הוא לשון ביטול... והוא לשון הפרת הבעל... וכיוון שלשון שביתין הוא לשון הפרה  

 כם שאמר בלשון בעל לא אמר כלום".אין זה מועיל בהתר נדרים מדרבי יוחנן דאמר )עז:( ח

לשון   ג"כ  אומרים  'שביתין'  לשון  עם  יחד  א.  כך:  הריב"ש  לדברי  יענו  וסיעתו  שהרא"ש  לומר  אפשר  ואולי 

שביקין    "שביקין"  מלשון  וא"כ  "מונחין",  "עזובין"  היא  שביקין  לשון  שמשמעות  דונראה  על  נ  "כמוכח  קאי 

ומונחין, שא"ת שהעבר  עזובין  יהיו  שנדרנו  והרי"ץ, שכל הנדרים  הוי תנאי על העתיד  נ  "כ, כשיטת הרא"ש 

לבוא, מה שייך לומר שביקין, שעוד לא נדר, וכיצד יאמר עליו שהוא עזוב ומונח, ולכן נראה שמלשון שביקין  

 . העבר קאי על נ "כמוכח ש

לשון ביטול והפרה, וממילא הוא לשון של בעל המועילה רק בו ולא בחכם, ע"ז    ב. לגבי מש"כ ש"שביתין" הוי

אלא משהו שונה   איננו התרת חכם רגילה )וכמו שהתבארה שיטתם לעיל בס"ד(נ  "כיאמרו הרא"ש וסיעתו ש

ומיוחד שבא להתיר נדרים שעבר עליהם )לרא"ש כדאית ליה ולרי"ץ כדאית ליה(, וכמו שא"צ בכה"ג פירוט 

 עח.( -)עז:של הנדר, כך גם לשון ההתרה איננה מחוייבת להיות ככל לשונות הרגילים של התרת נדרים. ג. הר"ן 

הירושלמי   שע"פ  נדר  מציין  כאן  "אין  לומר:  יכול  ג"כ  נדרי,  חכם  בכל  נאמרת  זו  ולשון  שבועה",  כאן  אין 

וממילא לא מסתמכים רק על "שביתין" אלא גם על "אין כאן נדר...", והריב"ש עצמו מציין זאת, אך מקשה  

 דסו"ס מדוע אומר לשון שביתין ושביקין. 



"ת,  וחיזק את שיטת ר הוי התרה על העבר,  נ  "כולמסקנת הריב"ש, על אף שהוא דחה את שיטת האומרים ד

 מ"מ הכריע: 

ומ"מ אף אם יהיה הלשון להבא, ויהיה תנאי, טוב שלא לאמרו כלל כדי שלא יקלו ראשם בנדרים. דהא תנא  "

 . "מסתם לה סתומי, כדאיתא התם. ובכל קטלוניא אין אומרין אותו

 וכתב להרב השואל:

לבטלו  " תוכל  מעתה  אצלם  מורגל  שהיה  הלשון  לתקן  מקומך  אנשי  ממך  קבלו  אשר  אעפ"י  אחרי  לגמרי 

 ".ואי יישר חילך ותבטליני' לגמרי יודוך כל חכמי הארץ ...שבתחלה אולי לא היו שומעין

 כלל.נ "כנמצא שלמסקנה הריב"ש קאי כשיטת הגאונים והר"ן דאין לומר 

, והוא מביא בתחילה את שיטת  העבר קאי על  נ  "כהולך בכיוון של הרא"ש והרי"ץ ד  )עירובין סימן שצו( הראב"ן  

ביום   תיקנו  והם  להבא  להפר  וגם  ברה"ש  לומר  לתקוני  להו  הוה  כן  "דאם  סיבות:  משתי  אותה  ודוחה  ר"ת 

בערב  נ  "כא. אם אכן עוסקים בתקנה עליה דיברה הגמ' הו"ל לתקוני אמירת  :, כלומר "העבר הכיפורים ולהפר 

)ויש לציין שהתוס' התייחסו לקושי זה ותיר  אם אכן עוסקים בתקנה עליה דיברה צו אותו וכנ"ל(. ב.  רה"ש 

)אמנם גם זה לא כ"כ קשה לתוס' שהם יענו דזה   העבר הגמ' הו"ל לתקוני בצורה של תנאי על להבא ולא על  

נ  "כ. ומשמע מדבריו שהוא הבין שמקורו של  (העבר על  נ  "כגופא הטעות בגירסא אותם אנשים שאומרים את  

זאת בתור קושייה ע"ד ר"ת, דאם הוא ס"ל שמקור   ההוא תקנת אנשי כנה"ג, וכדברי הרי"ץ הנ"ל, ולכן רוא

 ודאי ר"ת צודק בהגהתו. תקנה זו הוא בגמ' דילן הרי שבו

ד ס"ל  וברי"ץ, שהוא כותב  העבר על  קאי  נ  "כוהראב"ן  שונה ממה שראינו עד עכשיו ברא"ש  שיטתו  , ומיהו 

עבירות   שהיא  דבשאר  בקיאין  הכל  "אין  הנדר  עבירת  אבל  שבידו,  עבירות  שיודע  כיוון  מרשעו  שב  אדם 

בעייה ישנה  כלומר  לו",  להתיר  חכם  אצל  שילך  שב  ואין  היא    עבירה,  הנדר  שעבירת  יודעים  לא  שאנשים 

ודבר זה שונה ממה שמשמע מהרא"ש  עבירה, ולכן צריך כאן היתר מיוחד שע"י יכנסו ליוכ"פ נקיים מעוון זה. 

שכ ועובר עליו"והרי"ץ  שוכח מנדרו  על    נ מיועד בגלל מקרים שנודר  ואילו לראב"ן הסיבה שעובר  בשוגג, 

 הנדר.  שאינו מבין בחומרת םששכח אותו, אלא משו בגללנדרו איננה  

 וביאר הראב"ן כיצד עובדת התקנה:

ואין מוחים   יושבים  כולם  ואחד מתחרט לפני חכם, שהרי  והרי הוא כאילו לכל אחד  "והתקינו לש"ץ לומר 

 והוא שלוחם" 

והוא מתיר גם לציבור את נדריהם מדין שליחות, ומובן בדברי  נ  "ככלומר לשיטת הראב"ן רק הש"ץ אומר את  

"שליח המתחרטים" א.  שליחויות:  ב'  לו  "שליח    -הראב"ן דיש  ב.  שיכול שמתחרט עבור כל הקהל.  החכם" 

 להתיר את הנדר כמו אחד החכמים, וכשאומר "כולהון שרן" מתיר לכולם". 

ולא  נ  "כרי"ץ שבהם מובן שכל הקהל אומר את נוסח  ושיטה זו באה בניגוד למה שראינו עד עכשיו ברא"ש וב

ס"ל דהש"ץ הוא שליח להתחרט עבורם, ומכך שכולם יושבים  שהש"ץ הוא השליח להתחרט עבורם, והראב"ן 

"וכולל  עצמו:  ע"י  ניתר  הש"ץ  לראב"ן  וכמו"כ  עבורם.  מביע  שהוא  בחרטה  שמעוניינים  מוכח  מוחין"  ו"אין 

יעתו: "כל הקהל אומרין אותו איש איש לבדו בלחש וגם החזן נמי הקהל ש"ץ א"ע בכלל", ואילו לרא"ש וס

, יש שוני בעצם ההתרה אם  העבר קאי על  נ  "כויוצא שאע"פ שבין לרא"ש והרי"ץ ובין לראב"ן    -מתירים לו"

כיוון שאין לו דין שליחות כפי שיש לו דין  מ  אולינעשית ע"י הציבור או ע"י הש"ץ )שהרא"ש קורא לו "חזן"  

 חות לשיטת הראב"ן(. שלי



הם ראו  שמא העבר קאי על נ "כואולי ע"פ שיטת הראב"ן ניתן להבין מדוע ר"ת והתוס' חלקו בתוקף על מ"ד ד

.  אליבא דשיטה זונ  "כאת הראב"ן בתור מייצג שיטה זו )לאו דווקא שראו את דבריו אלא הבינו שכך פועל  

מעי חרטה  בעי  נדרים  התרת  "בכל  א.  הקשו:  ור"ת  בשום  שהתוס'  פותחין  אנו  אין  והרי  הפחות  לכל  קרא 

חרטה", ובאמת על הראב"ן קושייה זו קשה שהרי לשיטת הראב"ן: "והרי הוא כאילו לכל אחד ואחד מתחרט 

ואין מוחין והוא שלוחם", היינו, שהציבור עצמו לא מתחרט אלא הש"ץ לפני חכם, שהרי כולם יושבים שם  

וע"ז    .כהון( ובכך שאינם מוחין בו זה מראה את הסכמתם לחרטתו מתחרט )שהוא אומר כולהון איתחרטנא ב

צריך חרטה והכא ליכא חרטה, דזה שאדם אינו מוחה בחרטה שמביע הש"ץ לא  אפ"ל שהקשו התוס' דסו"ס  

מספיק כדי להגדיר זאת בתור חרטה עבור השומע. ב. ועוד הקשו התוס' "דבעי יחיד מומחה או ג' הדיוטות",  

ג'  כהיתר  ממש  והוי  התרה,  חשוב  שפיר  יחד  אותו  אומרין  הקהל  שכל  דכיון  ניחא  והרי"ץ  הרא"ש  ולשיטת 

אומרו ביחידות וכל הקהל שותקים באמת קשה דבעינן יחיד מומחה ת, אמנם לשיטת הראב"ן שהש"ץ  הדיוטו

או ג' הדיוטות. ג. "ועוד דנודר עצמו א"א לו להתיר", דלרא"ש והרי"ץ ניחא קושייה זו דכל הקהל מתירין זל"ז 

שבה כלומר  בכלל",  א"ע  ש"ץ  "וכולל  שכתב:  לראב"ן  אמנם  לעצמו,  מתיר  שהנודר  עושה  ולא  שהוא  תרה 

לכולם הוא כולל ג"כ א"ע לא מובן הרי הנודר לא יכול להתיר לעצמו, וכמש"כ המאירי בקושייתו על שיטת  

 "וכל הנדרים אדם מתיר חוץ מנדרי עצמו".  העבר הוי על נ "כהאומרים ד

ד מ"ד  על  וסיעתם  התוס'  שקושיית  אנ  "כוכדברינו,  והרא  העבר קאי  לרי"ץ  ולא  הראב"ן  לשיטת  רק  "ש,  הם 

 , וכתב באחת מקושיותיו: העבר קאי אנ  "כשהביא כמה קושיות על מ"ד ד )כ:( מובן בדברי המאירי 

ששליח ציבור ממונה מן הציבור ושליח שלהם הרי הוא כאילו הם אומרים כך וצריך "ולא עוד, אלא שמאחר  

ב ויתירו עצמם  מכללם  הדיוטות  ג'  או  מומחה  אחד  שיסלק  או  מהם  שאינו  מי  ע"י  ע"י  שיתירו  הציבור  פני 

 .אחרים ואח"כ יתירו הם את האחרים"

, ועפ"ז מקשה המאירי שיש  ומוכח בהדיא מדבריו שהש"ץ מתיר לציבור בתורת שליחות והיינו שיטת הראב"ן

כאן בעייה שהנודר לא יכול להתיר לעצמו )במאירי מוצגת הבעייה בכך שהוא שליחם נחשב שהם אומרים 

קשה   זה  אין  אעפ"כ  אמנם  התוס',  בשיטת  לעיל  ממש"כ  מעט  בשונה  לעצמם,  להתיר  יכולים  הם  ואין  זאת 

לשיטתם כולם אומרים זאת, ולא שהש"ץ  לרא"ש והרי"ץ דס"ל שכל הקהל מתירים אחד לשני כהדדי, שהרי  

בזהאומר זאת בעבור כולם, אולי מדין שומע כעונה, ונמצא שאדם זה התיר לעצמו,   להאריך  זו  ויש  , ואולי 

 כוונת הראב"ן לדין שומע כעונה(. 

בקול נ  "כואומר  : "העבר דנ  "כאמנם יש לציין שהרי"ץ מעלה את שיטת הראב"ן בתור אפשרות להסביר את  

וכל   והיינו מדין  רם  שאין אומרים אותו אלא ש"ץ אומרו בשביל כולם"  ויש מקומות  עימו...  הקהל אומרים 

מדברי אמנם  כהראב"ן,  "ואע"פ    ושליחות  כותב:  שהוא  הראב"ן,  לשיטת  ממש  כוונתו  דאין  נראה  לאחמ"כ 

ילא שפיר  דאמרינן דאין אדם נעשה שליח לחרטת אשתו, וכ"ש אחד בשביל חברו, הא אמרינן דאי מכנפי ממ

...", ואילו לשיטת הראב"ן נראה שהש"ץ מוציאם יד"ח מדין שומע כעונה, ולא רק שליחות בעלמא, שכך  דמי

שבאמירת הש"ץ ישנה בעייה שהציבור אומר בעצמו, משמע שזה מדין שומע   מובן מקושיית המאירי הנ"ל 

כעונה, שומע  ללא  שליחות  דין  שזה  נראה  ברי"ץ  המובאת  בדעה  ואילו  מה   כעונה,  כעונה  שומע  זה  דאם 

את   להציג  ואפשר  זאת,  אמר  ממש  שחברו  נחשב  והלא  חברו,  להתרת  שליח  נעשה  אדם  שאין  הקושייה 

 המאירי והדעה שרי"ץ בתור שתי הבנות אפשריות בראב"ן. 

 

 דרך ד: כל נדרי הוי תפילה על הנדרים



ומלשונו משמע דקאי על העבר, ומובן דהוי  רב עמרם גאון נהג לומר כל נדרי,    בניגוד לרוב הגאונים הנ"ל,

 וז"ל )המובאת באוה"ג(: תפילה על הנדרים שננדרו בעבר,

"כל נדרים... שנדרנו ושאסרנו... מיום צום הכיפורים שעבר עד צום יום הכיפורים הזה הבא עלינו, בכולם  

 .חזרנו ובאנו לפני אבינו שבשמים... אבל יש כאן מחילה סליחה וכפרה..."

כג  ק"יבנימו דף  בלשונו    ( :)על  ממש"כ  שינוי  ישנו  אמנם  תפילה,  הוי  שכ"נ  שסובר  עמרם  רב  את  הביא  ג"כ 

 : באוה"ג, וז"ל הנימוק"י

"והכתוב בסדר רב עמרם ז"ל שאין אומר כן, לא בדרך נדרים הקודמים ולא בדרך תנאי לנדרים העתידים,  

 הנדרים...".אלא שאומרים כן דרך תפילה להב"ה שלא יכשלו ושלא יענשו על 

ומלשון זו "שלא יכשלו" נראה דתפילה זו קאי גם על העתיד, אמנם לעיל באוצר הגאונים לא נזכר זאת כלל, 

, וכן מובן בסדר רב עמרם גאון, שתפילת כ"נ מיועדת רק לנדרי ומשמע שם דכ"נ הוי תפילה רק על העבר 

 העבר, ללא קשר לנדרי העתיד.  
מביא את דברי ר"ת ומקשה עליהם דסו"ס היאך דרשינן לה בפירקא )וכנראה שהנימוק"י לא    ובנימוקי יוסף

 קיבל את התירוץ של התוס', אולי בגלל קושיין הנ"ל( ולכן הכריע: 

עמרם ז"ל שאין אומרים כן לא בדרך נדרין    י המנהג ולשון הנהוג בו, והכתוב בסדר רב"ויותר נראה לומר לפ

שלא יכשלו ושלא יענשו    הקודמין ולא בדרך תנאי לנדרים העתידים אלא שאומרים כן דרך תפילה להב"ה

וזהו  היו,  לא  כאילו  יתברך  לפניו  ושבוקין  שבותין  ושיהיו  שעברה  בשנה  שעשו  השבועות  ועל  הנדרים    על 

 שנהגו לומר בסוף ונסלח לכל עדת בני ישראל וכופלין אותו ג"כ כדרך הוידוי בציבור".

 

 דרך ה: כל נדרי מיועד עבור נדרים ציבוריים בלבד

הנ"ל הגאונים  רוב  לשיטת  ולא   בניגוד  ציבוריים  לנדרים  מיועד  נדרי  דכל  סוברים  הגאונים  שמקצת  מצינו 

 :)כ:( לנדרי הפרטיים, שהמאירי כותב 

וקצת גאונים מתירים לאמרו אלא שאין כוללין בו נדרי יחיד אלא נדרי צבור והסכמותיהם בנדר או בחרם  "

פתח ובלא  וחרטה  שאלה  בלא  לדעתם  נדריהם  להתיר  רשאים  שהצבור  הצבור ...  ומפני  דעת  הוא  שכך 

 ". אבל נדר ושבועה של יחיד אינו ניתר בדברים אלו... שיתירו לכשירצו

נ לא מיועד עבור יחידים אלא לציבור, שאם  "שכ  כ רבנו סעדיה גאון ז"ל )באוה"ג הנ"ל(שיטה זו דומה למש"

כ בא  לזה  ציבור,  ושגגות  אונסין  נדרי  איסר כגון  ע"ע  ואסר  ששגג  ציבור  דהוי  "יש  נראה  ובדבריו  להתיר.  נ 

שהרא"ש    אחרת, היתר על העבר, ואמנם קשה על כך שהרי ברא"ש ביומא משמע מדברי רבנו סעדיה גאון ז"ל

לא הביא שם את שיטת הקדמונים לפיה כ"נ הוי היתר על העבר, וכתב: "ובסגנון זה כתב רבינו סעדיה ז"ל..." ו

ליחידים, ולא  לציבור  רק  שזה  שם  שר   ציין  מהרא"ש  וכשיטת  סומשמע  העבר  על  היתר  הוי  דכ"נ  ס"ל  "ג 

צ"  הקדמונים.  אונס  ע וכן  או  שגגות  נדרי  בשביל  מיוחד  היתר  צריך  שגגות   -ין  מדוע  נדרי  דאין  קיי"ל  הרי 

הסביר את הסתירה הזאת ע"פ מש"כ הרמב"ן במשפט החרם,   )סימן תריט( והב"ח  ואונסין צריכין התרה כלל.  

סברת ן"שהרמב את  השמיט  את הביא ולא בזה אביו ש"הרא שם  הב"ח  ל"ז רס"ג דעת אלא  והסביר   ,

האמת ע"פ מנהג   , ועפ"ז מש"כ רס"ג זוהיהקדמונים במנהגמהרא"ש    יותר  בקי היה שרס"ג שהרמב"ן סבר 

ששגגה ולא    לעדה כ"נ מיועדד שכתב הללו סעדיה רב דברי ש"מהרא נעלם היה אוליהקדמונים, וכתב ש

 ליחיד. 



נ כלל, אך כ"ז הוא ליחיד הנודר, משא"כ  "ואפשר להסביר מש"כ רבנו סעדיה גאון ז"ל שבעיקרון אין לומר כ

ע"ע   נדר  שכבר  אינם  ציבור  ואונס  שגגות  דנדרי  מסכים  ובוודאי הוא  נדרי,  כל  תיקנו  שע"ז  ובאונס  בשגגה 

כ אלא  מאליהם,  מותרים  והם  כלל,  התרה  וכמו "צריכין  עליהם  לכפר  כדי  תפילה  הוא  אומרם  שהציבור  נ 

בנימוק"י   המובא  עמרם  רב  מש"כ  וכעין  ביומא,  ברא"ש  המובאת  בלשונו  שכ( מדפה"ר)ז:  שמוכח  וכנראה  נ  ", 

עדת לד כל  "ואם  גאון  סעדיה  רבנו  שהביא  הפסוק  וכמו  ששגג,  הציבור  לכפר על  שבא  קרבן  כמו  הוא  עתו 

 ישראל ישגו". 

כ שהיתר  משמע  רס"ג  שבדברי  רס"ג,  משיטת  שונים  קצת  שבמאירי  הגאונים  על  "אמנם  קאי  העבר,  על  נ 

ברי רס"ג זצ"ל מדובר נדרים שהציבור אסר ע"ע ולא על תקנות הקהל כפי שמשמע בגאונים שבמאירי, ולד

המאירי   שהביא  גאונים"  "קצת  אותם  ואילו  ושגגות,  אונסים  נדרי  כמו  איסר  ע"ע  ואסרו  ששגגו  בציבור 

)ואולי עושים זאת דווקא    נ הוא התרה על העבר וקאי על תקנות הקהל, שכעת רוצים להתירם"סוברים דכ

בבית הכנסת(, והמאירי מסביר היתר גם  בערב היום הק' כיוון שדווקא אז כל הקהילה שקיבלה ע"ע נמצאת  

למ"ד שהיתר נדרים על העבר בכזו צורה אינו מועיל שכיוון שזו קבלה של הקהל ע"ע, בדעתם היה כשתקנו  

שהציבור   "וכל  לאחמ"כ  המאירי  מש"כ  )אמנם  אמרו"  והן  אמרו  "הם  כמו  לכשירצו,  אותה  שיתירו  זו  תקנה 

ה שמועיל הסכמת הציבור להתיר לעצמם הוא דווקא בנדרי מסכים עליו צורך מצווה הוא", ומשמע דכל מ

 מצווה ולא בנדרי רשות, וקצ"ע להבין זאת(. 

ואפ"ל דהגאונים הללו מסתדרים היטב עם שיטת הגאונים המרכזית הנ"ל שהחמירה מאוד בכל נדרי, דטעם  

הנדר המותר הוא כאשר    -א. שלא יקלו ע"ה ראשם בנדרים. ב. דהוי הערמה. והכא  : הגאונים שהחמירו היה

תקנה שהקהל קיבל ע"ע ליכא למיחש להני תרי חששי דלא יקלו ראשם בנדרים כיוון רואים שמה שמתירים  

כאן הם רק תקנות של הקהל, ולא נדרים פרטיים. ב. אין כאן הערמה, דהערמה שייכא רק בהיתר נדרים על  

ש  גאונים"  "הרבה  סו"ס אותם  זהו היתר על העבר. אמנם  וכאן  נדרי, לא  להבא,  ונמנעו מאמירת כל  החמירו 

ציינו היתר זה כלל, אלא רק את נוסח התפילה של רב האי גאון ז"ל, ובפרט שהם כתבו שכלל לא נהגו לומר 

נ באופן זה אינו שייך אלא רק למקצת הגאונים, ולא לשדרת "כ  זאת ואין להם מסורת על כך, לכן מסתבר דגם

 הגאונים המרכזית.

 מיד לאחר שהביא שיטה זו: ואכן המאירי כותב 

ומכל מקום הרבה גאונים חולקים לומר שאף נדרי קהל והסכמותיהם וחרמותיהם לא ניתנה התרתן אלא על  "

 ". ידי שאלה וילכו אצל חכם וכו'

 

 7פסיקת ההלכה 

א  ( סימן תריט) הטור   שיטת הקדמונים דקאי  "שמכוונים להתיר הנדרים והחרמות והשבועות    העבר מביא את 

את הכרעת אביו הרא"ש כמנהג הקדמונים  ואולי עברו עליהם וכדי להנצל מן העונש", והביא את קושיית ר"ת 

ודימה אותו נ  "כ"דלשון   רס"ג  והביא עוד את שיטת  שעבר",  שעברו עליהם בשנה  נדרים  על  שנתקן  מוכיח 

 
אליהם  7 ונציין  להרחיב:  צריך  שבהם  נוספות  ראשונים  בשיטת  נעסוק  ולא  ההלכה  לפסיקת  כעת  נעבור  הזמן  מקוצר 

, רמב"ן משפט החרם בתחילתו נדפס מחדש לאחר חידושי הרמב"ן בשבועות, (תשכו  רמזיומא  )לתועלת המעיין: מרדכי  
, הערות מוה"ק על הריטב"א בסוגיה  (סי' תקכח אות יא), ראבי"ה  (הלכות יוכ"פ עמ' ס')  -מאה שערים לרי"ץ אבן גיאת

 ועוד כמה גאונים וראשונים נדירים שהובאו בפרויקט השו"ת.



הגאונים  שי  לשיטת  את  הביא  הגאוניםולבסוף  לומר    טת  לא  פשט  נ  "כשהנהיגו  "וכבר  הרא"ש:  וסיים  כלל, 

 המנהג בכל המקומות לאומרו", והיינו כשיטת אביו הרא"ש. 

מתיר את כל הנדרים או רק אלו נ  "כנו בדברי אביו הרא"ש, האם  בר ובדבריו יש להבין: א. כמו הספק שהס

 ב. מה שדימה את שיטת רס"ג לשיטת הגאונים.  . שעברו עליהם

,  העבר קאי אנ  "כובב"י הכריע "ומנהגנו כסברא הראשונה", דהיינו כמנהג הקדמונים שכמותו הכריע הרא"ש ד

ואמנם אע"פ שמסקנת מרן ברורה ישנו קטע לא כ"כ מובן במהלך דבריו, והוא מה שהביא את דברי המרדכי 

שם אינם כ"כ ברורים )וכפי שהעיר בזה המהדיר הרב דבילצקי על הראב"ן    , שדברי המרדכיתשכו( רמז  ) ביומא  

נתקן על העתיד "ואית מרבוותא שהנהיגו לומר מיום  נ  "כאת מ"ד ד  שהביא בתחילת דבריו הנ"ל בהערה פו(

והביא ע עלינו לטובה",  יוה"כ הבא  עד  זה  ולא מובן, שהרי הראב"ן כתב   ביגל  הכיפורים  זה מש"כ הראב"ן, 

",  מתירוהוא  ונשאלנו  על נדרינו    ונתחרטנו. ועוד לא כ"כ מובן שכתב: "שבנו  העבר קאי אנ  "כלהפך, ד  להדיא

על   בתנאי  פה  עוסקים  לדבריו  הרי  מובן,  ולא  עיי"ש,  וכו'  נדר  להתיר  יכול  מי  שם בשאלה  לעסוק  והמשיך 

לענ"ד מדוע הביא מרן את דברי  להבא, ומה הקשר לחרטה ולשאלה מי יכול להתיר וכו', ולכן לא כ"כ מובן  

 המרדכי, ומה הבין בו מרן. 

 שנהגו   המנהג  על  תמה  , והרמ"א"ל"מהרי  כ"וכ  ת"כר   נוהגים  כשיטת ר"ת: "ואנוהרמ"א )בד"מ( הכריע    לעומתו

 הוא טעם  מאיזה אצלו, וכתב שלא מובן ועומדים העיר  חשוביב'   נדרי הולכים כל  ץ "הש  שאומר   שבשעה

 להם  מהני   וזה   בלחש  אומרים הקהל ואם מתיר  מי 'הג אותן נדרי כ"א 'ג המתירים שיהיו משום דאי זה מנהג

 אנו הרי א: "ועודובפרט הקשה הרמ" התרת הקהל ויהיה במקומם כולם ישבו  כ "א  והמרדכי  ש " הרא  ש"כמ

ג'    צ " א  ובזה  נדרים הבאים  על מתנין אלא שעברו נדרים מתירים אינן שהרי מתירים' ג צ"א כ"א תר"כ נוהגין

"ונראה  עם להתפלל מתירין אנו הקהל ד"וע המקום ד"ע ואומרים  בתחלה שהולכים ולכן כתב לבסוף: 

 ואחר כך מתחילים כ"נ.  בעי ג' ולזה העבריינים

ג"כ עסק במנהג זה בהרחבה, וכתב דנוהגים אנו כר"ת, והיינו כשיטת הרמ"א שם, אך    )תריט, ב( ובמשנה ברורה  

"ואומרים אותו שלש פעמים..." הרי ע"פ דברי ר"ת שכ"נ הוי תנאי אין עניין   קשה מדוע הרמ"א שם כותב:

ג' פעמים, ו גו כתב ר"ת בספר הישר )הוב"ד לעיל( דא"צ לאומרו אלא פעם אחת, ומה שנה  בפירושלאומרו 

שלש זהו שיבוש הנמשך ממנהג הקדמונים לאומרו בתור היתר על העבר, ולכן יש לתמוה על מנהג בני אשכנז  

 בזה, מדוע אומרים כ"נ ג' פעמים. 

יש לתמו עדות המזרח  בני  מנהג  על  נדרי גם  על  היתר  הוא  כ"נ  לפיו  הקדמונים  פסק כמנהג  הב"י  שהרי  ה, 

שני מצינו  המזרח  עדות  בנוסח  ואילו  בית  העבר,  מקובלי  נוסח  האחד  כפי  -נוסחים,  נוסף,  נוסח  וישנו  אל, 

שמופיע במחזורים, ובשני הנוסחים כתוב שההיתר הוא: "מיום הכיפורים שעבר עד יום הכיפורים הזה שבא  

עלינו לשלום... מיום הכיפורים הזה עד יום הכיפורים שיבוא עלינו לשלום", וקשה, מדוע בני עדות המזרח 

ר גם על העתיד, הרי הב"י פסק כמנהג הקדמונים שכ"נ הוי היתר רק על העבר, ולא כשיטת  אומרים את ההית

ר"ת הסובר שכ"נ הוי היתר על העתיד, ומנהג זה איננו כפי שום שיטה בראשונים שראינו עד כה, אכן הרדב"ז 

סי זו,    לג(   ' )ח"ד  בשאלה  המוסתעדן  שאכן  וכתב  עכשיו,  עד  שראינו  השיטות  ג'  את  שם  )כינוי  ומביא  רבים 

כ"נ כלל, כשיטת   נוהגים שלא לומר  ספרד(  גירוש  עוד לפני  לקהילות ע"מ העתיקות שחיו בארצות המזרח 

הגאונים, וכתב: "וגם הרמב"ם ז"ל לא ראיתי שהזכירו", דהיינו ששיטת הרמב"ם היא כפי הגאונים שאין לומר 

הוא   רגיל  שאני  "ומה  הרדב"ז:  כתב  שלו  מנהגו  על  אמנם  כלל.  ומתכוין  כ"נ  ועתיד  עבר  בלשון  אותו  לומר 

 . עד יוה"כ הבא אלינו לשלום"להתיר מה שעבר ומה שעתיד, ובלשון הזה אני גורס אותו מיוה"כ שעבר 



שיטה,   כזו  אין  דסו"ס  קשה  אך  הספק,  מן  להימלט  כדי  זאת  עשה  שהוא  הרדב"ז  בדברי  שנראה  לציין  יש 

אונים אין לאומרו כלל. ועוד קשה מש"כ הרדב"ז לגרוס ובנוסף א"א להימלט הכא מן הספק כלל שהרי ע"פ הג

"מיוה"כ שעבר עד יוה"כ הבא אלינו לשלום" שלפי מנהגו לומר כ"נ בין על העבר ובין על העתיד, הו"ל למימר 

כפי הגירסא הנאמרת כיום בע"מ: "מיום הכיפורים שעבר עד יום הכיפורים הזה שבא עלינו לשלום... מיום  

)תריט  , וכן מצאתי שהעיר עליו הכנה"ד הוב"ד בכה"ח  ום הכיפורים שיבוא עלינו לשלום"הכיפורים הזה עד י

והרדב"ז מביא הסבר נוסף מדוע אין לחשוש שינהגו קלות ראש בנדרים "וליכא למיחש שמא יבואו .  אות טו"ב( 

ן שהוא להקל בנדרים שאין זו הלכה למעשה שבאין לשאול לחכם וגם אין דורשין אותו ברבים אלא חושבי 

לחברו  אדם  שבין  למה  זה  היתר  שיועיל  דעתם  על  יעלה  ולא  בנדרים  לזלזל  יבואו  ולא  תפילה  סדר  מכלל 

ודבריו ק"ק, שאם אנשים אומרים את כ"נ בתור תפילה ואינם מבינים שזהו היתר על נדריהם, הרי    . כלל..."

 די באמירה בלבד. שלא יועל להם היתר זה, שהרי צריך דעת ולא 

כתב דברור הוא שהנוסח הקדמון נתקן על העבר, וכן ברור שעפ"ד ר"ת    )ח"א סימן קמה( ובשו"ת שאילת יעב"ץ  

 צריך לגרוס על העתיד, וסיים: 

ז"ל   שנתקן על העבר ואין לי בכך ספק בעולם, מ"מ לחוש לדר"ת הואיל ויצא "אבל נראין דברי הקדמונים 

ולכפול הנוסח דנדרנא ודנידר דאשתבענא ודנשתבע דאסרנא מפי אותו צדיק אני נוהג לומר בשתי הלשונות 

 .ודניסר וכו' מיום הכיפורים שעבר וכו' ומיו"כ זה עד וכו' לצאת ידי הכל..."

ויוצא מדבריו שבעיקרון פוסקים כקדמונים שכ"נ קאי על העבר אך חוששים לקושיותיו של ר"ת ואומרים גם  

בחושך הולך" אע"פ שנוהג כשתי חומרות, שהרי אם זכר את    על העתיד )ויש לציין שאין בכך משום "הכסיל

וא"כ אף אדם שעשה תנאי ייתכן    ( תריט, ב) התנאי ונדר, הרי שהתנאי בטל כדאי' בגמ' בנדרים כג: וכ"פ המ"ב  

כתב ע"ד היעב"ץ: "ונראה    תריט ד"ה ונוהגים( סי' ) והשע"ת    ויצטרך התרה על נדרי אותה שנה, כ"כ הרדב"ז הנ"ל(. 

 אבל הש"ץ בציבור אין לו לשנות מנוסח הנדפס ומורגל בפי כל". יכול לומר כן בלחש בפ"ע   שהיחיד 

ועפ"ז יוצא שאין ממש חיוב גמור לבני ע"מ הפוסקים כמרן לומר את כ"נ על העתיד, ואכן במחזור הקדמונים  

של ע"מ )לדוג' 'זכור לאברהם'( מופיע הנוסח רק על העבר: "די נדרנא ודי אשתבענא ודי נדינא ודי חרמנא.." 

"מיום הכיפורים ולא על העתיד כלל, ולאחמ"כ כתוב  רק על העבר  יום הכיפורים שבא    לשונות  עד  שעבר 

אחר שיבוא עלינו לשלום" עלינו לשלום", ובסוגריים עגולות נכתב "ומיום הכיפורים הזה עד יום הכיפורים  

 ומובן בפשטות שלא גורסים את כ"נ על להבא. 

כתב דהמנהג שאומרים כ"נ בין על העבר ובין על העתיד מתוקן ע"פ מש"כ    )הלכות יו"כ ס"י( ובספר נהר מצרים  

הרש"ש הק', והוסיף עוד: "והדברים עתיקים הם מדורות הגאונים וכמ"ש הרדב"ז ז"ל... וא"כ הנוסח לאומרו 

 ועל העתיד הוא הנכון הן לפשט והן ע"פ הסוד ואין לשנות".  על העבר 

הנכון, שאין לנו עסק בנסתרות ולא נשיב על כך מאומה. אך מש"כ ובשלמא מש"כ דע"פ הקבלה זהו הנוסח  

"והדברים   שכתב  ועוד  בראשונים,  כזו  שיטה  שום  אין  שהרי  מובן  אינו  זהו  הפשט  ע"פ  הנכון  הנוסח  שזהו 

מימי   כבר  הוא  העתיד  על  ובין  העבר  על  בין  כ"נ  לומר  זה  שמנהג  ומשמע  הגאונים",  מדורות  הם  עתיקים 

רי בגאונים אין כזו שיטה, וא"ת דרצונו לומר שמנהג אמירת כ"נ באופן כללי כבר קיים  הגאונים, וקשה, שה

אינם   מצרים  הנהר  דברי  וא"כ  הגדולה.  כנסת  אנשי  וימי  הגמ'  מימות  קיים  כבר  הוא  הרי  הגאונים,  מימי 

 מחוורים כ"כ, כיצד כתב כ"כ בפשיטות לומר כ"נ בין על העבר ובין על העתיד. 



ל שיטה זו האומרת כ"נ בין על העבר ובין על העתיד, שלכאו' זוהי חומרא שמחמירים  ובכלל יש להקשות ע

גם כשיטת ר"ת, אמנם נראה שזוהי חומרא דאתי לידי קולא שהרי אם אומרים את כ"נ גם על העתיד, ישנו  

 חשש שינהגו קלות ראש בנדרים, וכפי שכתבה הגמ' בנדרים כג:. 

 ובכה"ח )שם( כתב:

בית   חסידי  הכנה"ג  "ומנהג  כדברי  ז"ל  האר"י  דברי  ע"פ  ההולכים  ירושת"ו  קדשינו  בעיר  אשיר  יכב"ץ  אל 

עלינו   שבא  יוה"כ  עד  שעבר  מיוה"כ  וכו'  אשתבענא  ודי  נדרנא  די  וכו'  נדרי  כל  אומרים  בתחילה  דהיינו 

 לשלום ודי ננדר ודי נשתבע וכו' מיוה"כ הזה עד יוה"כ שיבוא עלינו לשלום...".

 מנהג זה לומר כ"נ בין על העבר ובין על העתיד, הוא עפ"ד המקובלים. ששורש  נראה מדבריו

שליט"א  ו טרגר  אברהם"בהו)הגר"י  "ברית  זכרון  בספר  ש העיר    ("ד  נדרי",  "כל  של  נדרים  התרת    כיוןבדין 

ממילא נכלל ים דלהבא,  אנו כוללים ב"כל נדרי" גם התרת נדרים דלשעבר וגם מסירת מודעא לבטל נדר ש

נדרים דלשעבר מדין חכם שעוקר את הנדר, ומסירת  במה   כוונות, התרת  נדרי" שתי  "נדרנא לא  שאומרים 

 כ"נ. יש לכוין ב' כוונות אלו באמירה וא"כ  , מודעא דלהבא

 


