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 'התרת נדרים'
 

מנהג הקדמונים ותקנת ראשונים לעשות התרת נדרים בערב ראש השנה ולומר 
קודם כניסת היום הקדוש יום הכיפורים 'כל נדרי' שגם זה משום 'התרת נדרים'. 
 מנהג ותקנה זו מלמדים אותנו על גודל וחומר האיסור במי שנודר ואינו מקיים
שעליו אמרו בגמרא: 'כל הנודר כאילו בנה במה והמקיימו ואינו מתירו כאילו 

 הקריב עליה'. רצו חז"ל 'שתהיה התשובה' על עוון נדרים 'קודמת ליום הכיפורים'. 
 
הינה  ים שהאדם מוציא מפיו,דברשימת לב לשמירת הפה,  'מוצא שפתיך תשמור'

כל עמל האדם לפיהו' אתה עמל 'אולי המשימה הקשה ביותר הניצבת לפני האדם. 
בעבודת השם, בעמל התורה, כל הזכויות שצברת נזקפות למלא מה שהפסדת בפיך, 

 בדיבורים אסורים. 
 

. ויש שסמך זאת בפסוק: 'לא יחל דברו חז"ל הרבו בשבחו של מי שעומד בדבורו
ל שאינו מחלל את כוח הדיבור שנתן לו הקב"ה 'לא יח ככל היוצא מפיו יעשה' כי מי

 מתקיימת. ברכתו שהקב"ה יתחשב בדבריו ו 'ככל היוצא מפיו יעשהדברו' יזכה ש'
 

. משום הזלזול בכוחה של המילה הנאמרת, אחד מתחלואי התקופה הינו לדאבון לב
כשאנחנו באים  . יחס שאנו נותנים לדיבור שלנובחשיבות ומה אנחנו ממעטים ב

כמה פעמים אנחנו בדיבורו.  בטענות אל מי שפגע בחברו או הבטיח ואינו עומד
הרי לא עשיתי לו  בסך הכול דיברתי, ,רק אמרתי ?שומעים את הביטוי: מה קרה

 כלום, לא נגעתי בו ולא לקחתי ממנו כלום. 
 

ויפח 'כי השקפת תורתנו הקדושה אינה כך. על הכתוב: ולזכור תמיד עלינו לדעת 
ללמדנו כי .  'לרוח ממללא'אומר התרגום  'באפיו נשמת חיים ויהי האדם לנפש חיה

.  בדיבור פה יכול אדם לפעול חלויות, ו של האדםחיי שמתנהוא ח הדיבור וכ
לומד תורה, האדם ח הדיבור ולהקדיש, להפקיר, להקנות ולהטיל איסורים.  עם כ

 זה כוחו ועוצמתו של הדיבור.  . מתפלל ועושה רצון הבורא
 

לקנות או למכור חפץ והקניין במשנה שגם אם החלטת ל  לעומת זאת אמרו חז"
משך הימנו הראוי עדיין לא הושלם לא כדאי לך לחזור בך ולא למלא התחייבותך.  '

לחזור בו, נתן לו מעות ולא משך הימנו פירות  פירות ולא נתן לו מעות אינו יכול
יכול לחזור בו, אבל אמרו מי שפרע מאנשי דור המבול ומדור הפלגה הוא עתיד 

 '. ינו עומד בדבורופרע ממי שאילה
  

היום כבר כולם יודעים שיש גלי קול, גלי רדיו ואפשר לקלוט ולהקליט כל דיבור כל 
מילה שנאמרת. שום דבר שנאמר אינו הולך לאיבוד. מרן החפץ חיים הסביר כי 
כוחות אלו שבבריאה נתגלו דווקא בדורות האחרונים כדי לקרב לאמונתנו את 

את הכול מתועד ו 'שומעת וכל דבריך בספר נכתבים עין רואה אוזן'דברי המשנה 
 ישאפילו שיחה קלה שבין א' .בשידור חילך ולהשמיע ניתן להראות יהיה ל והכ

 . 'לאשתו
 

אתה רוצה להרגיש את זה בחוש, עמוד בין שני הרים ותן צעקה מייד תשמע את הד 
ק בנביא זה פרוש בפסוצעקתך חוזר אליך. בהכרח שיש גלי קול הנישאים ברוח. 

. ההרים והרוח מודיעים 'יוצר הרים ובורא רוח ומגיד לאדם מה שיחועמוס: '
מלמדים אותו  'מה שיחו'את אלא בעיקר  .את מה שאמר 'את שיחו'לאדם לא רק 

ח הדיבור שלו. רבי בבא בן בוטא נזהר שלא לקלל את הורדוס אף שלא ומה הוא כ
תקלל כי עוף השמים יוליך את  גם במדעך מלך אל'אמר שלמה המלך כמו ש .בפניו
 .    'הקול

    
מה אומנותו של אדם בעולם הזה ישים עצמו 'רבנו הגר"א ביאר את דברי הגמ' 

כך שמירת הפה  ,שכשם שאומנותו של אדם מחיה את האדם ומפרנסתו 'כאלם
מדיבור שאינו של מצוה מחיה את האדם ומאריכה ימיו. כי שנותיו של אדם 

 קצוב לו וכאשר מדבר יותר מהקצוב לו מגרעין לו משנותיו.  קצובות לו ודיבורו
 
כל אלה רק  'החיים והמוות ביד הלשון' 'שומר פיו ולשונו שומר מצרות נפשו'

ח הדיבור הבונה עולמות וח"ו יכול להחריבם. צא וממחישים לנו את עוצמתו של כ
של האדם ובא וראה גודל האיסורים של לשון הרע ורכילות התלויים כולם בדיבורו 

 .מקדש פיו ודבורומי ששל  'דברת בם יומם ולילה'וראה שכרו של תלמוד תורה של ו
של השומע חרפתו  ואינו משיב, של  ,צא ולמד מה גדול שכרו של הבולם פיו

 המתגבר על יצר הדיבור ושותק.
 

מה עושים? איך עומדים בשמירת הלשון, העצה היא 'ישים עצמו כאלם'. דבר כמה 
המשנה באבות אומרת: 'מלה בסלע, משתוקא בתרי'.  שתיקה שווה פי  שפחות.

שניים, כפול, מדיבור. 'סייג לחכמה שתיקה' אדם רוצה להיות חכם שישתוק. וכבר 
שאלו: אם השתיקה היא סייג לחכמה אז מה הא החכמה עצמה? וענו: החכמה 

 עצמה היא לא לרצות לדבר.  
 

חובת שמירת המרחק ים. צא ולמד מצריך להיזהר ולהישמר מדיבורים אסור
אינו יכול להתמודד עם אריה או יודע שכלל יסוד בחייו של האדם. אדם לנחשבת ה

דע שכניסה לעימות עם חיה ויער. הוא ילהיכנס לנמנע מלכתחילה הוא לכן ף דב טור
והוא יכול להימנע ממנה אם רק לא יכנס  גדולה טורפת היא למעלה מכוחותיו

 היא בחירה שלו היא בכוחו ובידו.או לא יער לאם להיכנס ו הזההחלטה ליער. 
 

'שמור מרחק מהרכב שלפניך' נחשב כחובה אלמנטארית של כל תמרור האזהרה: 
אוחז הגה. הוא נחשב גם כעילה הגיונית לחייב נהג שפגע ברכב שלפניו, גם אם זה 

ל עצירת עצר עצירת פתאום ולא הותיר יכולת תגובה לנהג שמאחור. כי אפשרות ש
פתע היא דבר שאתה צריך ואמור לצפות אותו מראש. בדיוק כמו האפשרות שדוב 

 
 הרה"ג ירחמיאל קראם

 לעילוי נשמת  
 בן ר' אליהו ואסתר זר רבי יצחק 

 

 
 

ביאור נפלא בענין לשון חכמים 
 ]היתר חכם[ מרפא

  
איתא בעירובין סד:, דמעשה שהיה ברבן גמליאל 
שהתיר נדרים בישיבה דוקא ולא בעמידה, ומסיק 
דתנאי היא, דאיכא למ"ד פותחין בחרטה, ואיכא 

על רבן למ"ד אין פותחין בחרטה, דאמר רב יוחנן 
גמליאל שפתח לההוא גברא את נדרו, דיש בוטה 
כמדקרות חרב ולשון חכמים מרפא, כל הבוטה ראוי 
לדוקרו בחרב, אלא שלשון חכמים מרפא, ע"כ 

 הסוגיא.
ולא נתפרש להדיא בסוגיא הביאור במה שתולה 
הש"ס הפלוגתא אם אפשר להתיר נדרים בישיבה, 

בר זה בהך פלוגתא אם פותחין בחרטה, ונתפרש ד
בדברי הראשונים בכמה פנים, דהמפרש ]ד"ה אין[ 
כתב דלמ"ד דפותחין בחרטה היינו שצריך החכם 
למצוא פתח לשואל שיהא לו פתחון פה לומר לדעת 
כן לא נדרתי, ולפיכך הוצרך ישוב הדעת לחשב איזה 

 פתח ימצא לו, ולכן צריך לישב לצורך ישוב הדעת.
יא דברי הר"מ והב"י ביו"ד סי' רכ"ח מחודש ז' הב

בפ"ו שבועות ה"ה, וכתב דלדעת הר"מ כך תתפרש 
הסוגיא, וז"ל הב"י, דמ"ד אין פותחין בחרטה, היינו 
לומר שאין חכם רשאי לפתוח ולומר נדרת אדעתא 
דהכי, אלא הנודר הוא יתחרט תחלה ויאמר לו לא 
לדעת כן נדרתי, והוא פותח תחלה בחרטה וכו', 

פתח לעצמו, אבל  שהנשבע או הנודר בעצמו יפתח
החכם אינו פותח לו פתח בתחלה, דקיי"ל כמ"ד אין 

 פותחין בחרטה.
אשר לפי דברי הר"מ נראה דתתפרש הסוגיא היטב 
באופן אחר לגמרי מדעת רש"י, והוא דהנה יש לחקור 
ביסוד דין היתר חכם, האם הוא חלות מעשה חכם 
ומעשה בי"ד, וא"כ הרי"ז דומה לדין, או דבאמת אין 

מעשה בי"ד כלל, כי אם דהנודר בעצמו הוא בא כאן 
לפני בי"ד ומגיד דברי חרטתו, והחכם הוא שמורה 
על אמיתות החרטה והיתר הנדר, ולפי"ז הרי שאינו 

 דומה לדין, כיון שאין כאן מעשה בי"ד כלל.
ובתורי"ד נדרים כא: כתב וז"ל, עיקר התרת הנדר זו 

יקרו היא שמתחרט בזה שנדר, ונמצא הנדר עקור מע
והיה ראוי שיהא מותר בלי שום התרת חכם, כדאמר 
בפ"ק כשהן תוהין נוזרין וכשהן מטמאין ורבין עליהן 
ימי נזירות מתחרטין בהן וכו', אלא שאמרה תורה לא 
יחל דברו, ולמדו חכמים לומר הוא לא יחל אבל 
אחרים מוחלין לו שאין אדם רשאי להתיר נדרי עצמו 

 לך.הלכך צריך החכם לומר שרי 
למדנו מדברי התורי"ד, דעיקר חלות היתר חכם אינו 
מעשה החכם, כי אם דע"י שהנודר אומר שהוא 
מתחרט הרי זה עיקר ההתרה, ואך שצריך הוראת 
חכם לקבוע דבאמת יש כאן חרטה, ויבואר בזה לקמן 

 עוד.
ויסוד זה דהיתר חכם אינו אלא הוראה על חרטתו של 

י., דמקור הדין הנודר, מבואר גם בסוגיא דחגיגה 
שנדר ישנו בשאלה הוא מדכתיב ב' פעמים כי יפליא, 
חדא להפלאת האיסור בשעת מעשה הנדר, והשני 
הפלאת היתר בשעת היתר חכם, ופרש"י ]ד"ה אחת[ 
שמפרש לפני החכם לדעת כן נדרתי ולדעת כן לא 
נדרתי, ועי"ז בא לכלל היתר, הרי דיסוד ההיתר אינו 

פירוש החרטה בפני  מחמת היתר החכם אלא ע"י
 חכם.

ונפ"מ בזה למה שנסתפק במל"מ פ"ב נזירות הי"ג, 
אם מופלא הסמוך לאיש יכול להתיר את נדרו, 
דאפשר דלא נתרבה אלא להפלאת איסור ולא להתיר 
את הנדר, ]ובאמרי בינה נדרים סי' כ"ח הביא שכן 

 .ולהפתיע אותך ביערלך ב ואראו אריה יכולים ל
 

הזהירות ושמירת המרחק היא מהדברים עליהם 
לחשוב  . היה לו'א ליה לאסוקי אדעתיהוהונאמר: 

אמנם שעצם הפגיעה ברכב יתכן על כך מראש. 
תחשב לו כפשיעה לא תאומיות שלפניו שבלם בפ

מפני שלא הייתה לו האפשרות לבלום ואינה 
ביכולתו ובשליטתו. אך הוא ייענש על מה שלא 
נקט באמצעי זהירות להימנע מתאונה כזו שיכולה 
לקרות והיה עליו לצפות מראש ולהעלות בדעתו 

עליך למנוע  אפשרות כזו ולהישמר ממנה.
הנסיעה ו. היווצרות תנאים שיאפשרו פגיעה כז

בתנאים שאינם הולמים נחשבת כפשע. לפעמים 
כפשע מחריד, הגורם לאיבוד נפשות, רחמנא לצלן.  

 כי היה עליו לשמור מרחק.
 

כך גם בשמירת פינו ולשוננו. נציב לעצמנו גדרים, 
לא ניכנס למקום סכנה. אם אתה חושש 
שהימצאותך בחברת אנשים מסוימים תכשיל 

אל תקרב אליהם  אותך בשמירת פיך ולשונך
תתרחק מהם כמו מאש. אל תכניס עצמך למצבים 

 מסוכנים. שמור מרחק. 
 

נכיר בערכה ובחשיבותה של המילה, נעמוד 
בדיבורינו, נשמור פינו ולשוננו ונשמור מצרות 

 נפשנו.   
 
 
 

 
 

 זבולון שוב שליט"א הגאון רבי
 ראש ישיבת דברי אמת

 

 בדין ד' דיינים בהתרת נדרים
 

כתב הגרע"א בתשו' סי' עג, עצה קלה והוא שיקח ארבעה מתירים, ג' שנתמלאו זקנם       
"כ. ובנחל יצחק חו"מ סי' ג' ס"ד והרביעי יהיה זה העלם איש סודו, ולפניו יפרט הנדר, ע

תמה על דבריו, דהלא ד' מתירין הוי בי"ד שקול, ועיקר הטעם דבעינן שלשה בהתרת 
נדרים, כתבו הרא"ש בנדרים עה. והתוס' בב"ב קנ: דהוא משום אין בי"ד שקול, ומוכח 

עי להשלושה בהתרת דגם בנדרים איכא אענין זה שאין בי"ד שקול, וע"כ אין לצרף רבי
 דרים משום דיהיה בי"ד שקול, עכ"ל.נ

ויסוד דבריו הוא עפ"מ שהוכיח בשער משפט סי' י"ח סק"א, דדינא דאין בי"ד שקול       
מעכב בדיעבד, ואפי' באופן שלא חסר במנין של הדיינים כגון שישבו ד' או ו' דיינים מ"מ 

בי"ד נוטה, דכתב הבי"ד פסול. וכן משמע להגיא בפרש"י סנהדרין ג: גבי ורב יאשיה ל"ל 
רש"י דלדידיה ד' או ו' כשרין, הרי להדיא דלמ"ד בעינן בי"ד נוטה, אף ד' וו' פסולין אפי' 
בדיעבד. וזהו שהק' הנחל יצחק, דגם בנדרין כשישבו ד' אף שיש מספר שלם של דיינים 

 מ"מ הדיין הנוסף שנוסף עליהם צריך לפסול את הבי"ד.
דין התרת נדרים בשלשה, אם ההיתר חל מדין בי"ד  ונראה, דהנה יש לדון בעיקר      

דצריך כח בי"ד להתיר נדרים, או דעצם ההיתר הוי כהוראת איסור והיתר ולא נאמר 
 בזה דין בי"ד, ומה דצריך ג' הוא הל' דההיתר חל בדוקא ע"י שלשה מתירין.

י' והנה בנדרים עז. מבואר דהפרת נדרים בשלשה אפי' מעומד אפי' בלילה אפ      
בקרובים כשר. וביבמות מו: איתא, וש"מ אין מטבילין גר בלילה. וכתבו התוס' שם, 
דמשפט כתיב ביה, ואע"ג שכבר מל חשיב כתחילת דין, עכ"ל. מבואר בדברי התוס' דהא 
דגר צריך שלשה, עדיין אינו מכריח דאין מטבילין גר בלילה, ואף דבעי בי"ד מ"מ כשר 

בלילה, אלא עיקר הדין דאין משפט בלילה, וכדילפי'  בלילה, דליכא דינא דאין בי"ד
בסנהדרין לד: דאין דנין בלילה דכתיב והיה ביום הנחילו את בניו, ולכן צריך ילפותא 

 מיוחדת בגירות דאינה בלילה מפני דכתיב ביה משפט.
אמנם בר"מ בפי"ג מאסורי ביאה ה"ו כתב, וצריך לטבול בפני שלשה והואיל והדבר       

בי"ד אין מטבילין אותו בשבת ולא ביו"ט ולא בלילה כו', ע"ש. מבואר בדבריו דהא צריך 
 דצריך בי"ד הוא גופא השיבה דאין מטבילין בלילה, ואף בלא הטעם דמשפט כתיב ביה.

ולפ"ז נחזי בהפרת נדרים, דהנה לפי התוס' שפיר מובן הא דמפירין נדרים בלילה,       
ו משפט אין בו דין יום. אולם לפי הר"מ דכל מידי דבעי ואף דבעי בי"ד, מ"מ אחרי דאינ

בי"ד בעי יום צ"ב מ"ש הפרת נדרים שמפירין בלילה מגיורת דאין מטבילין בלילה מפני 
ולכאו' מוכח מזה, דדין הפרת נדרים בג' אינו דין בי"ד אלא דין שלשה  דבעי בי"ד.

ה"ו שכתב הקרובים כשרים  מתירין, ולכך לית ביה פסול לילה. ועי' בר"מ פ"ו משבועות
להתיר נדרים ושבועות, ומתירין בלילה ומעומד, שאין ההיתר הזה דין, ע"כ. ונראה 
כוונתו דאין ההיתר מעשה בי"ד אלא הוראה בעלמא, אבל אין כוונתו מפני דלא הוי 

 משפט ודו"ק.   
ה"ל, אבל ק"ק לפ"ז הא דכ' הר"מ בפ"ו משבועות ה"ה לגבי סדר התרת נדרים בז      

והחכם או גדול השלשה אומר לו וכבר נחמת, והוא אומר לו הן חוזר ואומר לו שרוי לך 
או מותר לך כו', ע"כ. מבואר דלא צריך דכל הג' יאמרו מותר לך אלא מספיק שיאמר 
הגדול שבהן. ולכאו' משמע מזה דגדר ההיתר הוא דהבי"ד מתירין והגדול אומר לו את 

הגדר דבעי ג' מתירין, היה מסתבר יותר דבעי ששלשתן הפסק של הבי"ד, דאילו היה 
 יאמרו לו מותר לך אבל אי"ז מוכרח.

והנה אם נימא דאין התרת הנדרים מדין בי"ד, בודאי לא שייך בזה ענין של "אין       
בי"ד שקול", וכן מבואר בר"ן נדרים עח. ד"ה ביחיד שכתב וכ"ת תלתא מנ"ל, כיון 

"כעין" בי"ד, עכ"ל. מבואר דהא דבעי תלתא אינו מפני  מי אתלתאדאפיקתא מחדא אוק
דלהתרת נדרים בעי' בי"ד, אלא הוא רק ילפותא דבעי ג' "כעין" בי"ד. וכן נראה ממש"כ 
רש"י שם בנדרים, דבעי ג' בהתרת נדרים דאהרן ובניו חד וכל ישראל חד הרי תלתא, ולא 

דברינו שהביא מהתוס' כתב מטעם דאין בי"ד שקול. אמנם מד' הנחל יצחק שבראש 
והרא"ש דאיכא דין אין בי"ד שקול בהתרת נדרים, ומהא דדן הגרע"א בשו"ע סי' ריד 
שם, דדוקא קרובים כשרים להיתר נדרים ולא נשים וקטנים, משמע דההיתר נדרים הוא 

 מדין בי"ד ולא כח לג'.
ושבים בי"ד ונראה דיל"ד בזה עוד, דהנה בעיקר דינו של השער המשפט הנ"ל דכשי      

של ד' הוי בי"ד פסול מחמת דאינו בי"ד נוטה, יתכן דלא נאמר בכל גוונא. והוא ע"פ הגמ' 
בסנהדרין ה: שנים שדנו דיניהם דין, איתיביה רבא לר"נ אפי' שנים מזכין או שנים 
מחייבין ואחד אומר איני יודע יוסיפו הדיינים, ואי איתא להוי כב' שדנו, שאני התם 

 י' דתלתא יתיבי, ע"כ.דמעיקרא אדעת
ועי' ביד רמה שם ב' ביאורים, א. דאדעתי' דתלתא ישבו הדיינים, כלומר שהדיינים       

לא קבלו עליהם לדון אלא בג', וכי אמר חד מינייהו איני יודע, הוי כמאן דליתא מעיקרא 
והוי להו כמאן דנחית אדעתי' דבי תלתא ואישתכח דלא הוי אלא תרי דאיעקר להו 

ותייהו. ב. ואיכא לפירושי דטעמא דמילתא משום בע"ד כו', דמצי חד מבע"ד קביע
 למימר אנא אדעתי' דבי תלתא יתבי כו' עי"ש.

ולפ"ז נראה לדון דהא דנפסל הב"ד כשהוא במנין ד' או ו', הוא דוקא כשכח הפסיקה       
פסיקה  שלהם הוא רק בכל המנין מחמת דאדעתי' דד' או ו' יתיבי, אבל באופן שיש כח

גם לג' מתוך הד', אף דנתיישב איתם רביעי אינו פוסלם, דמ"מ יש כאן בי"ד שלם שהוא 
 נוטה.

ולפ"ז י"ל לפי פשט הב' של הרמ"ה דאדעתיה דתלתא יתיבי שייך רק במקום שכח       
הפסיקה הוא מחמת הבע"ד דקבלום עליהו, אבל בהפרת נדרים יתכן דאף דאין מפירים 

ם היינו דוקא כשאינו מתחרט מן הנדר אבל כשמתחרט ורוצה את הנדר בע"כ של אד
להתיר יתכן דכל שלשה יכולין להתיר ולפסוק שהנדר מותר ]וצ"ע בזה[, ממילא לא 
שייכא בנדרים דין ש אדעתי' דארבעה יתיבי ושפיר חל התרת הנדר גם כשהבי"ד יותר 

 מג' והוא שקול וכמש"כ.
' של הרמ"ה, לא מעכב הא דאדעתי' דתלתא ואולי יש להוסיף דגם לפי פשט הא      

יתיבי רק במשפט, דעצם הפסיקה הוא מעשה בי"ד דפוסקים פסק המחייב, בכה"ג שייך 
לומר דכשישבו ג' כח הפסק הוא רק לג' וכן כשישבו ד', אבל בהתרת נדרים דהפסק אינו 

' ממילא מעשה בי"ד רק הוראה, אלא דצריך בי"ד בשביל הוראה זו, יתכן דאחרי דישבו ג
 )שערי זבולון יו"ד סי' לח, עיי"ש(         הוי הוראת בי"ד, ודו"ק.

 

 

לא ניאות להתיר הנדר 
 אך ביקשו להקל מעליו

 
ב "כשהגיע מרן הגאון מטשעבין הגרד

ל ארצה, לא יצא עדיין שמו "ד זצויידענפעל
בכל העולם התורני, וטיבעו לא התפרסם 
כאחד מגאוני הגאונים. אבל עינו הבדולח 
של תלמיד חכם אחד בירושלים צדה את 
דמותו של הגאון המופלא, ולאחר שהכיר 

 בגדולתו ועמד על טיבו, החליט לשמשו.
באחד הימים אירע פעם, שהרב מטשעבין 

כפתורים בבגדו היה יצא מביתו כשאחד ה
פרום ומט ליפול. כשראה המשמש 
שהכפתור עומד ליפול, אמר להגאון שימתין 

עד אשר יביא חוט ומחט ויתפור לו  -מעט 
את הכפתור, שהרי לא נאה לתלמיד חכם 

 כמותו שייצא בצורה שכזו החוצה.
הגאון מטשעבין המתין והתלמיד חכם תפר 
את הכפתור בדש חליפתו. במהלך התפירה 
נכנסה המחט מבלי משים לגופו של הגאון 

ח ששימש את "ודקרה אותו בגופו, והת
הגאון נחרד מכך מאד. כשסיים את 
המלאכה אמר להגאון שהוא חושש מאוד 

 מגיהנם...
הרב מטשעבין הרגיע את היהודי ואמר לו: 

אל תחשוש, יקירי; גם אם יכניסו אותך "
 ..."לגיהנם, אני אוציא אותך משם

מאוחר יותר, לפני פטירתו של  עשרות שנים
ל לאותו "הגאון מטשעבין, קרא הגאון זצ

הזוכר הינך שלפני כך "יהודי, ואמר לו: 
וכך שנים הבטחתי לך שאוציא אותך 

? אותו מקורב עמד ניפעם. הרב "מהגיהנום
מטשעבין היה כבר אחד מן הגדולים 
שבדור, והנה הוא קורא לו ומשוחח עימו 

שמש, כמעט ושכח על דבר שהוא עצמו, המ
 ממנו לגמרי...

אכן, ציווי הוא "ל ואמר: "המשיך הגאון זצ
מן התורה בל יחל דברו, ולכן את מה 
שהבטחתי אקיים. אבל, עשה עימדי חסד 

 ..."ואמת ואל תקשה עלי את המלאכה
יצא אותו מקורב מבית מרן הגאון 

ל, וכולו נפעם, לא רק בשל "מטשעבין זצ
שהוציא מפיו זכרונו של הרב לכל מילה 

אותה נתחייב לקיימה, אלא בשל ידיעת 
הגאון שבכוחו לקיים הבטחתו, ומה רב 
הוא כוחה של תורה שבשל הבטחת הצדיק 

 משמיא יסייעו לו בכך לקיימה. 
 
 

 שנה טובה ומתוקה
נהגו ישראל עם קדושים לברך איש את רעהו בליל 

שנה טובה", והמהדרין נהגו ראש השנה בברכת "ל
לחתום בכל איגרת שלפני ר"ה בברכת "כתיבה 
וחתימה טובה". דבר בעתו מה טוב להביא מפי 
ספרים וסופרים גודל מעלת המברך את חבירו 

 והתועלת בזה.
חז"ל אומרים )מגילה טו.( "לעולם אל תהי ברכת 
הדיוט קלה בעיניך". ומביאה הגמרא ראי' לדבר: 

י הדור ברכום שני הדיוטות "שהרי שני גדול
ונתקיימה בהן, ואלו הן דוד ודניאל, דוד שבירכו 
ארונה דכתיב )ש"ב כד, כג( "ויאמר ארונה אל המלך 
ה' אלקיך ירצך", דניאל שבירכו דריווש דכתיב 
)דניאל ו, יז( "אלקך די אנתה פלח ליה בתדירה הוא 

 ישיזבינך" עד כאן.
ל הרה"ק בענין זה מסופר, באב מבוהל שהגיע א

זי"ע, ילדו חלה אנושות וזקוק  המהר"א מבעלזא
לישועה. להפתעתו החל הרבי לחקרו: "מתי נולד 
הילד?" השיב האב, בעיצומה של מלחמת תש"ח, 

תל אביב, היתה -הערבים ירו מיפו על תושבי דרום
תקופת בהלה וחרדה. האם ערכו את סעודת ה'שלום 

לא, זכר' בליל שבת לאחר שנולד? והאב השיב: 
 הכדורים שרקו ברחובות. אנשים הסתגרו בבתים!

"מבין אתה" אמר הרבי. "מנהג ישראל תורה. אנשים 
עולים, מברכים את האב בלב שמח שיזכה לגדל את 
בנו בנקל לתורה לחופה ולמעשים טובים. והברכות 
מועילות, מגוננות על הילד בשלבי גידולו. הן חסרות 

ת, תבקש לבנך ברכות אלו... לך לבית הכנס
מהמתפללים שיברכו את בנך"... )שלום רב עמ' 

 תרפח(.
זי"ע מה שאנו  החוזה מלובליןובזה פירש הרה"ק 

אומרים )תפילת ימים הנוראים בפיוט וכל מאמינים( 
"וכל מאמינים שהוא עונה לחש" היינו מה שמלחשים 
בני ישראל זה לזה, ומברכים אחד את חבירו, הקב"ה 

 ,רי ברכתם. )ד"ת מונקאטש'עונה' ומושיע כפי דב
 ח"א אות קו(.

רבי שמעון ולבל יחסר המזג יש להוסיף דברי הרה"ק 
זצ"ל במה שאנו מברכים בברכות  מיערוסלאב

החודש )בשבת מברכים את החודש( "יחדשהו 
הקב"ה", שאחר כל הברכות אזי אומרים "ונאמר 
אמן". אמר הרה"ק, שגם זו הוא ברכה בפני עצמו, 

ודש מבורך כזה, שיהיה בין ישראל רק היינו שיהיה ח
שמחות וכל טוב וסעודות מצוה, וכל אחד יברך את 
חבירו שיזכה עוד לשמחות, והוא יענה אמן, וכמו כן 
חבירו יברך אותו על שמחתו, וגם הוא יענה אמן, 

 וזהו "ונאמר אמן" )דבש השדה אות ה(.
שליט"א: "הגאון  רבי אליעזר דוד פרידמןשח הגה"צ 

ובעמח"ס  אב"ד סעלישזצ"ל  ואל שמעלקארבי שמ
צרור החיים, היה דרכו לברך בימים קדושים אלו "א 

 ,מפרשים( -)עם כל הכתיבה וחתימה טובה מיט אלע 
 'פני יהושע'...". ( -)גם עם האויך מיט דעם 

" )בספרו בית פנחס לקוטים אות הדיין מקאסוב"
 ה'שר שלום'כא( פירש דבריו עפ"י דברי הרה"ק 

זא זי"ע על מאמרם ז"ל )ברכות ז.( "אל תהא מבעל
ברכת הדיוט קלה בעיניך" שאף שהעיקר הוא לברך 
את ישראל שיוושעו בהשפעות קדושות ברוחניות 
בתורה ובמצוות שזהו עיקר תכליתו של האדם, עם 
כל זה 'אל תהי ברכת הדיוט קלה בעיניך' כלומר גם 

"ק, ברכה על גשמיות לא יהיה קל בעיניך לברך עכתוד
והנה ידוע שהאדם הזוכה לקדש רמ"ח איבריו 
ושס"ה גידיו לעבודת השי"ת אזי ממילא נעשה 
בריכה עליונה להשפיע לאחרים השפעות לרוב, והוא 
בבחינת דוכרא, ואז זוכה לשפע טוב גם בגשמיות 
ובעניני העולם הזה שהיא בחינת נוקבא, והנה ידוע 

 שהלבנה מקבלת אורה מהשמש.
יבה וחתימה טובה עם כל וזהו שבירך "כת

המפרשים" וכמו שכתבו הספה"ק שמה שאנו 
מתפללים ליכתב בספר חיים ברכה ושלום ופרנסה 
טובה וכו' היינו ברוחניות, שניוושע בכוח"ט בענינים 
רוחניים, ועל זה הוסיף אפילו עם ה'פני יהושע' על פי 
מאמרם )ב"ב עה.(  "פני יהושע כפני הלבנה" כלומר 

רכה והצלחה גם בגשמיות ואז יהיה שנקבל שפע ב
הכתיבה והחתימה עם כל המפרשים בגוף ובנפש על 

 כל ישראל אמן.
רבי הוסיף הגרא"ד: עוד י"ל עפ"י דברי הרה"ק 

זי"ע שאמר, שלימוד בספר 'פני  ישכר דוב מבעלזא
יהושע' מסוגל לשמחה. ולכן בירך שיהיה שנה טובה 

הא שנת בכל העניינים אפילו עם ה'פני יהושע' שי
 ששון שמחה אכי"ר.     

 

 

  עורך הרב הלל מן

 הרב  יעקב שלמה שיינברגר

נסתפק המחנה לוי בנדה מו: בשם המל"מ, ולא 
ינו ספק זה במל"מ שם, מצאו במל"מ, ובאמת לפנ

( והר צבי או"ח 262ויעוין בכל"ח פרשת תרומה )ע' 
ח"ב ס"א סק"ד, ויעוין בפ"ת יו"ד סי' של"א בדין 
השליח שתרם עבור משלחו, מי יכול לישאל[, 
ולמש"נ דהיתר נדרים הוא דין הפלאה מחודש הוא, 

 הרי שיש להסתפק אם אף הקטן נכלל בהפלאה זו.
ברורה ונפלאה לזה, דהנה תנן ולעניותי נראה ראיה 

בחגיגה י. דהיתר נדרים פורחין באויר ואין להם על 
מה שיסמוכו, ואמר ר"א שם דהמקור להיתר נדרים 
נלמד מדכתיב בפרשת נשא ]בענין נזירות[ איש וגו' 
כי יפליא, וכתיב בפרשת בחוקתי ]בענין ערכין[ איש 
כי יפליא, אחד הפלאת איסור ואחד הפלאת היתר, 

"ל, והנה המקור להא דמופלא סמוך לאיש בר וכנ
הפלאה הוא, יליף בתמורה ב: מדכתיב איש כי יפליא 
בפרשת ערכין, ובנדה מו. יליף לה מדכתיב איש כי 
יפליא לגבי נזירות, הרי דהקטן איתיה בכלל הנך ב' 
הפלאות, ]אך למ"ד דהיתר נדרים נלמד מדכתיב לא 

 יחל דברו אין הכרח למש"נ[.
הלא לפי"ז יתפרשו דברי הש"ס, דכל הנך מילי תליין 
בנידון זה, דהנה למ"ד דאין פותחין בחרטה, היינו 
משום שהיתר נדרים הוא מעשה הנודר, וא"כ צריך 
הוא לפתוח בחרטה, ולהך מ"ד נמצא גם שאין כאן 
דין, כי כל שאת עיקר ההיתר עושה הנודר אין כאן 

למ"ד דפותחין מעשה בי"ד, ולכן אי"צ עמידה, אכן 
בחרטה, הוא לפי שעיקר חלות ההיתר חייל ע"י לשון 
חכמים, וא"כ אין הנודר צריך להתחרט בתחילה, 

 ולדידיה שפיר הוי דין וצריך ישיבה.
ומעתה יש להוסיף דבר מחודד, דלדעת ר"ג דס"ל 
דהתרת נדרים צריך ישיבה, היינו משום דס"ל דחלות 

בי"ד  ההיתר חייל ע"י החכמים, וחשיב מעשה
שצריך ישיבה ככל דין שצריך ישיבת דיינים, וזהו 
שהביא ר"ג הך קרא דיש בוטה במדקרות חרב אבל 
לשון חכמים מרפא, והיינו דלשון חכמים הוא 
שעושה ההיתר והריפוי, והיינו דההיתר חייל במעשה 

 בי"ד וכמש"נ.
שו"ר כעי"ז בשאילתות סי' כ"ג וז"ל, מהו לאפורי 

נמי קרוב אי נמי מעומד אי נמי נדרא יחיד מומחה אי 
בלילה, כיון דצריך חכם הוה ליה כדינא, ודינא 
מיושב הוא וכו', או דילמא כיון דהוא מיתשל עילוי 
נדרא ומיחרט עילווי שבועתיה חכם מתיר ליה, דא"ר 
יוחנן אין חכם מתיר כלום אלא בחרטה, וכיון דהוא 
מיחרט למה ליה איצטרוכי לחכם, משום דלשון 

מרפא, הלכך לא דמי לדינא וכולהון שפיר  חכמים
  דמו.

 

 

 מרדכי קרליבך הרה"ג

 נתן פלדמן –צוף הוצאה לאור 
 

 הופיע

הידורי לולב 
   מנהגים לבני אשכנז ולבני ספרד
 אמונה שלימה 

 בראשיתעל 

 להשיג בחנויות המובחרות
 



 

 

  

כ' . מקור מנהג התרת נדרים בערה ר"הא.[ 

יש מס' יומא והובא להלכה במט"א סי' רשל"ה ה

תקפ"א סמ"ט ושע"ח שם סוסק"ז וקצשו"ע סי' קכ"ח 

הרוצה שלא כ"ג נדרים מס' דשנינו ב סט"ז

ה ויאמר "יתקיימו נדריו כל השנה יעמוד בר

וזה מקור  ,כל נדר שאני עתיד לידור יהא בטל

כמבואר מנהגנו לומר כל נדרי בערב יוהכ"פ 

אבל זריזין מקדימין למצוה י"ט רבשו"ע סי' ת

ואנחנו מקדימין לערב ר"ה לעשות שני 

ענינים אחד לתקן מה שכבר קלקל ולהתיר 

ועוד שאנחנו מוסרים  הנדרים על העבר

 ,מודעה להבא לבטל הנדרים ושבועות וכו'

א שהמח"ב כתב סי' תקפ"א סוסק"א הביהשע"ת 

דיש רמז בתורה לאלו ך פ' מטות "בשם הש

שנוהגים לעשות התרת נדרים באלול מדכתיב 

וסופי תיבות הם אלול  ,לא יחל דברו ככל

שו"ת מנחת ב. וערב ר"ה הוא סוף חודש אלול

יצחק ח"ט סי' ס"א ד"ה והנה בהנהוג הק' על השל"ה 

 דמה שייך זריזין מקדימין למצוות בהתרת נדרים דהרי

בטלנו כל הנדרים ושבועות  בכל נדרי ביוהכ"פ שעבר

מיוהכ"פ זה עד יוהכ"פ הבא עלינו לטובה וערב ר"ה 

הוא עדיין בתוך הזמן הזה ואין צורך לחזור ולהתיר 

ולכן הסביר סיבת התרת נדרים בער"ה  ,הנדרים

בתוספת טעם על השל"ה ע"פ המבואר בהל' נדרים 

ל נדר מהני רק דמסירת מודעה ע ,יו"ד סי' רי"א ס"א

אם אמר כן בשפתיו אבל אם חשב כן בלבו הוי דברים 

אם אומרו בלחש ג"כ הוי דברים דשבלב וכו' וי"א 

שבלב והסבירו שם הב"ח והט"ז סק"ב דהגדר של 

י"ט רוהנה במט"א סי' ת ,לחש הוא שאינו נשמע לאזנו

כל אחד יאמר כל נדרי בלחש עם הש"ץ דסי"א כ' 

ולפ"ז יש  ,זן והציבורובלבד שלא יבלבל דעת הח

לחוש שלא ישמע לאזנו ולשיטת הי"א בשו"ע הוי 

לכן נהגו למסור מודעה לפני כל נדרי  ,דברים שבלב

ובנוסף לכך משום זריזין מקדימין עושים התרת נדרים 

 . ]וראה טעם נוסף להלן אות ב'[כבר בערב ר"ה

 

יי כ' הח. מוד ולהבין נוסח התרת נדריםב.[ לל

נוהגים לעשות התרת נדרים ח סוף כלל קל" דםא

ראוי נם בער"ה כדי להנצל מעונש נדרים ואמ

שילמוד הל' נדרים כי יש הרבה  לכל אדם

גם  ,נדרים שא"א להתיר אותם ונכשלין בהם

צריך כל אדם שיהיה נזהר שיבין מה שהוא 

שהוא ארצות המי אומר ולא כמו שחושבין הע

איזה תחינה וראיתי מהיראים שאינם מבינים 

ון הקודש שאומרים הנוסח של התרת בלש

 וע'  .נדרים בלשון לע"ז

בס' תולדות אדם בשבחי הגאון מהר"ז מווילנא זצ"ל 

שהי' נוהג ללמוד עם המתירים כל דיני פתחים להתרת 

 .נדרים לפני שהתירו הנדרים

 

כ' בסידור דרך . פירוט נדרים בהתרת נדריםג.[ 

דמה שנוהגים דיני התרת נדרים בער"ה החיים 

אף שמצד הדין המבקש 'בהתרת נדרים לומר 

 

 

  מ. שולביץהרב 
 

 

 מוסד 
 הרב קוק

 

 

 חדש

כרכים נוספים מסדרת 

 שיטה מקובצת 
 על הש"ס
 מסכת נדרים

 סכת נזיר, סוטהמ

 

 

 ביטול נדרים בערב ראש השנה

יש לדון בענין ביטול נדרים שעושים בערב ראש השנה אי בעינן 
שיבטל בפני שנים או דסגי בביטול בינו לבין עצמו. ובנדרים )כ"ג ב'( 

השנה יעמוד בראש השנה איתא הרוצה שלא יתקיימו נדריו כל 
ויאמר כל נדר שאני עתיד לידור יהא בטל, ומוקי לה אביי בשאינו 
זוכר תנאו בשעת הנדר ע"ש, וכתב ע"ז הריטב"א )שם( בזה"ל, וביניה 
לנפשיה מצי מתני בדיבור זה, אלא דאי עביד בפני שנים עדיף טפי 
משום חשד הרואים, שלא יחשדוהו כשיעבור על נדריו בתוך השנה 
דלא ידעי בתנאי, עכ"ל. ומבואר דס"ל דמעיקר הדין מצי שפיר לבטל 

 אף בינו לבין עצמו. 

אכן לכאורה מצינו ברא"ש שחולק עליו, דבמתני' שם איתא ראב"י 
אומר אף הרוצה להדיר את חבירו שיאכל אצלו יאמר כל נדר שאני 
עתיד לידור הוא בטל, ופרש"י שאומר לו קונם שאין אתה נהנה לי 

א תאכל עמי וכו' יאמר כל נדר שאני עתיד לידור יהא בטל, אם ל
ע"כ. ומקשינן שם בגמ' דהא כשישמע המודר שאומר כן שוב לא 
יהיה אכפת ליה בהאי נדר כיון דמבטל ליה ולא אתי למיכל בהדיה 
יעו"ש. והקשה הרא"ש מאי קשיא ליה נימא שביטל בלחש כדי שלא 

אליעזר ממי"ץ דאם ביטל  ישמע חבירו, ותירץ בזה"ל "ואומר הר"ר
בחשאי אין ביטולו ביטול כיון דנדר בסתם אע"פ שחשב בלבו שנדר 
על דעת תנאו הוו דברים שבלב ולא מוכיחין ולא הוו דברים, אבל 
אם ביטל בפרהסיא הוו דברים שבלב דמוכיחין ומועלת מחשבתו 
לבטל הנדר", עכ"ל. ולכאורה מבואר בדבריו דלא סגי בביטול בינו 

 עצמו ודלא כהריטב"א.  לבין

אמנם נראה דלא פליגי, דהריטב"א איירי בשאינו זוכר לתנאו בשעת 
הנדר, דבשעת הנדר באמת היתה דעתו לנדור, וכל הטעם שלא יחול 
הוא משום דהוי נדר בטעות, דכיון דהתנה שכל נדריו יהו בטלין אנן 

ים סהדי שאם הי' זוכר התנאי לא היה נודר, ובזה ליכא חסרון דדבר
שבלב דהא הוי בלבו ובלב כל אדם, ושפיר מהני התנאי אף בינו לבין 
עצמו. אמנם הרא"ש איירי כשזוכר התנאי בשעת הנדר ואעפ"כ נודר 
על דעת שיבטל הנדר, ובכה"ג אין התנאי מועיל אלא משום כח 
ביטול בהנדר, ולזה בעינן שיהא הביטול אלים טפי ולא סגי בביטול 

א"ש דצריך ביטול בפרהסיא, אבל היכא בחשאי, ומשו"ה כתב הר
דאינו זוכר תנאו בשעת הנדר דלא בא לפעול חלות ביטול, ואך מדין 
נדר בטעות קאתינן עלה, בזה סגי בביטול בינו לבין עצמו וכמ"ש 

 הריטב"א. 

ולפ"ז יש לבאר דברי הריטב"א בקידושין ר"פ האומר )נ"ט א'( בדין 
כול לחזור בו דאתי דיבור מקדש לאחר ל' דקיי"ל דבתוך ל' יום י

ומבטל דיבור, וכתב שם הריטב"א דלא מהניא חזרה אלא בפני שנים 
אבל בינה לבין עצמה לאו חזרה היא, ואפילו שמענוה מאחורי הגדר 
שחוזרת בה לאו חזרה היא ומחשבתא גרידתא חשיבא. וצ"ב דהא 
הריטב"א גופיה כתב בנדרים דמהני ביטול הנדר אף בינו לבין עצמו 

 מ"ש חזרה בקידושין דלא מהני כה"ג. ו

אמנם לפמש"נ ניחא דבקידושין הא בא לפעול חלות ביטול וחזרה 
ממעשה הקידושין, ולזה בעינן שיהא הביטול אלים וכמש"נ, ומשו"ה 
ל"מ בינו לבין עצמו, אבל בנדרים מיירי הריטב"א בשאינו זכור 

דר, אלא התנאי בשעת הנדר, וא"כ אינו בא לפעול חלות ביטול בהנ
 דעיקר הנדר בטעות הוא, ולזה סגי גם בביטול בינו לבין עצמו. 

 )מתוך "אסיפת שמועות" בענייני חודש תשרי(

 

 

  מכון ירושלים
 

 

 הופיע

 דוד יד
 מסכתות על

 וסוטה נזיר נדרים

 ל"זצ צהייםזינ דוד רבי להגאון

 עם המחבר י"מכת לראשונה ל"יו

 וציונים מקורות

 

 

התרה צריך לפרט הנדר אך דעו נא רבותי לי 

א"א לפורטם כי רבים הם וכו' זה אינו מועיל 

אלא לנדרים ששכח אבל לנדרים שלא שכח 

וזוכר אותם וצריך להתירם צריך לפרט הנדר 

ודי כשמפרט הנדר  . לו ואם לאו אין מתירין

ק בשו"ע יו"ד סי' וכן נפסלפני אחד מהמתירין 

רכ"ח סי"ד קודם שיתירו לו צריך שיפרט להם הנדר 

והסיבה שבשבילה נדר ואם לא פרט אין התרתן התרה 

 .ומיהו כשיפרוט לאחד מהמתירין סגי

 

התרת . בי"ד המתיריםמהד.[ מי יכול להיות 

יו"ד סי' רכ"ח כ' בשו"ע , נדרים בפני ג' הדיוטות

חרטה מי שנדר ונתחרט יש תקנה ע"י ס"א 

וילך אצל חכם מומחה דגמיר וסביר ואם אין 

יחיד מומחה ילך אצל שלשה הדיוטות והוא 

פי' הש"ך סק"ב כלומר  ,דגמירי להו וסבירי

שלומדים עמהם הלכות ומבינים וגם יודעים לפתוח לו 

פתח ויתירו לו וע"ש בגליון מהרש"א ופת"ש שכ' 

ראוי שאחד משלשה המתירים  דלכתחילה

הגרשז"א זצ"ל הליכות שלמה ח"ב וכ' יהי' חכם 

קונטרס שלמי נדר סק"א דכיון שאנחנו נוהגים להתיר 

רק ע"י שלשה ואין אנו סומכין על יחיד מומחה א"כ 

אדרבה יש בזה בזיון להחכם אם נזקיקנו לצרף עמו 

אבל הק'  ולכן לדידן שרי בג' הדיוטות  ,עוד שנים

ער"ה כיון שאין שבע"ז מהגמ' בנדרים ח וסיים 

כ' .  פרטים הנדר אולי אין בזה משום כבוד רבומ

דגם קרובים יכולים להיות שם ס"ג בשו"ע 

דיינים להתיר נדרים וכן מצטרף האב עם עוד 

אבל שו"ע סי' רל"ד סנ"ז שנים להתיר נדרי בתו 

הבעל אינו מצטרף עם עוד שנים להתיר נדרי 

פסק  מו"כאשתו כיון שאשתו כגופו שם כ

ע"ג ובהשמטות שם וכן ח"א סי' בשו"ת רע"א 

אין לצרף בן י"ג שבהגהות ביו"ד סי' רכ"ח מ"ג 

להיות דיין להתרת נדרים אא"כ יודעים 

ון כישהביא ב' שערות או שנתמלא זקנו 

דהתרת נדרים הוא דאורייתא אין לסמוך על 

וע"ע א לומר שהביא ב"ש משגדל בדרחזקה 

מנם רע"א שאבשו"ת שבט הלוי ח"ד ס נ"ר סק"ד 

רת נדרים כשידוע שנדר אבל גם התרת דיבר בהת

נדרים בער"ה הנהוג היום היא התרה מן הדין 

ויש מקום וצריכים ידיעה ברורה על גידול שער 

ובא בזה ט מקן ונ"זלהחמיר להצריך ממולאי 

לגבי בחורי ישיבה בישיבות קטנות שעדיין 

ממולאי זקן שיקפידו להתיר נדריהם אינם 

 בחורים שיש להם זקן.  לפני

 

סי' תקפ"א כ' במט"א התרת נדרים בעשרה . ה

דנוהגים אנשי מעשה לעשות חבורה סמ"ט 

של עשרה עשרה שיושבים לעשות הסדר של 

ס"ק ק"א התרת נדרים והביא שם באלף המגן 

ובמהרש"ם בדע"ת סי' תרי"ט בשם ס' 

התרת נדרים על מנהגים 
 שאדם נוהג

בנוסח של התרת נדרים של ערב ראש השנה 
מבואר דכל דבר טוב שנהגו כן ג' פעמים וכן כל 
מנהג מצוה שנהג עצמו בזה יש בזה ענין של 

רי"ד ס"א כתב נדרים. והנה בשו"ע יור"ד סימן 
המחבר דכל דבר שאדם נוהג לסייג ולפרישות 

אסור לשנות ממנהגו דהוא וחשב לנהוג כן לעולם 
כמו נדר, והמקור לזה הוא מדברי הגמ' נדרים 
י"ד ע"א דכל מנהג שנוהגין חייב לקיים מנהגו 
משום בל יחל דברו ואם הוא רוצה לחרוג 
ממנהגו חייב בהתרת נדרים ככל נדר כמובא 

ע יור"ד סימן רי"ד ס"א, אולם לא מבואר בשו"
ולא חשב לנהוג כן בשו"ע אם אדם נוהג מנהג 

האם גם בכה"ג הוא כעין נדר, וכשנעיין לעולם 
בנוסח של התרת נדרים שחיבר השלה"ק משמע 
שאפילו לא קבל על עצמו לנהוג כן לעולם צריך 
התרת נדרים, ועוררו על כך כבר בשו"ת בית 

ור"ד סימן כ' ובשו"ת שלמה )סק"א ל"א( חי
אמרי יושר ח"ב סימן קט"ו, בשו"ת בית שלמה 
הנ"ל כתב שדברי השלה"ק הם חומרא בעלמא 
דאפילו בלא קבלה יש תורת מנהג ע"ז והוי כמו 
נדר. אולם מדברי השו"ע הנ"ל משמע שצריך 
לקבל עליו לנהוג כן לעולם היות וכל המושג של 

י קבלה מנהג הוא מדרבנן וספק דרבנן לקולא ובל
 אין מנהג.

החיד"א בספרו ברכי יוסף יור"ד סימן רי"ד כתב 
שלמנהג יש תורת נדר מדרבנן וכ"כ הגר"ח 
פלאג'י בשו"ת נשמת כל חי ח"א סימן מ"ו 
ובשו"ת מהרשד"ם יור"ד סימן מ' ובשדי חמד 
מערכת ד' סימן מ"ג ודלא כמש"כ בשו"ת זרע 

 אמת ח"ב סימן י"ט.
ק"ז כתב לגבי  בשו"ת חתם סופר חיור"ד סימן

חלב שחלבו גוי ואין ישראל רואהו נוהגים 
סור אפילו שאינו מצוי שם חלב במדינתו לא

טמא, ומכיון שיש דעה להחומיר וקבלו עליהם 
אבותינו כאותה דעה אסור לבני אשכנז להקל 
מדינא ואין לו התרה וקרוב בעיני דהוא נדר 
מדאוריתא, ואעפ"י שמ"מ קל ככל איסורים 
דרבנן אבל לעבור ע"ז הוא עובר על נדר 

כי דאורייתא. וכתב להעיר בשו"ת לבושי מרד
תליתאי חיור"ד סימן קס"ז על החת"ס מדברי 
הגמ' בנדרים הנ"ל דמשמע שקיום מנהג אינו 
אלא איסור בל יחל מדרבנן וכך כתב במפורש 
בשו"ת רב פעלים ח"ב חיור"ד סימן פ"ג. ומשו"כ 
נפסק בשו"ע )שם( באדם שרגיל להתענות בערב 
ראש השנה ולימים נחלש ואינו מסוגל להמשיך 

ה לבטל את מנהגו הוא אינו יכול ולהתענות ורוצ
להפסיק תעניתו אלא א"כ יתיר נדרו בפני שלשה. 
וכתב בשו"ת מהרשד"ם חלק יור"ד סימן מ' 
לחדש דאפילו לדברי האומרים שמי שנהג איסור 
בדבר המותר והיה יודע שהוא מותר שישאל 
ויתירו לו נדרו כעין נדר הניתר ע"י פתח וחרטה, 

ה מותר לכו"ע כפי היינו דווקא שמן הדין הי
ההלכה הפסוקה בתלמוד או בפוסקים, אבל 
בדבר שנחלקו בו חכמי ישראל הללו אוסרים 
והללו מתירים ונהגו במקום אחד כדברי 
האוסרים וקבלו עליהם איסור שוב אין לדבר 
הזה היתר בעולם בשום צד, וכך כתב בשו"ת 
הרדב"ז חלק א' סימן כ"ו שאם בעלי המנהג ידעו 

קת ואעפי"כ קבלו עליהם להחמיר שהדין מחלו
ונתפשט המנהג אין מבטלים אותו ואם ביטלוהו 
אינו מבוטל שהרי כבר קבלו עליהם לעשות 
כדברי המחמיר ושנה דבריו בסימן תקכ"ז, וכן 
דעת המג"א סימן תקנ"א סק"ז ושו"ת הלכות 

 קטנות ח"א סימן ק"ג.
אולם בשו"ת יבי"א יור"ד ח"ג סימן י"א אות ג' 

בים חלקו על המהרשד"ם ולדעתם גם מביא שר
במקום שנהגו כפוסק במחלוקתו לא נהגו כן 
אלא מחשש חומרא ולא משום שאסור מדינא 
ולכן נותן להם להקל ע"י התרה. וכתב המהרש"ל 
בתשובה סימן ו' הובא בש"ך יור"ד רי"ד סק"ד 
דמנהג שנהגו כל ישראל בודאי אין להתיר, וכך 

סימן רט"ו )עי' פסק בשו"ת מהר"ם שיק יור"ד 
בשו"ת מהר"ם שיק או"ח סימן רמ"ט(, וכתב 
בשו"ת חתן סופר סימן ג' לחדש דמש"כ בשו"ת 
מהרשד"ם הנ"ל דכשיש מחלוקת הפוסקים ונהג 
כדעת האוסרים אין לו התרה היינו דווקא 
דהמחמיר החמיר על עצמו מטעם שישרו בעיניו 
דברי המחמירין אעפ"י שמעיקר הדין יכול 

וב המתירים מ"מ חושש לדעת לסמוך על ר
המיעוט א"כ מנהגו נעשה כאיסור תורה ואין לו 
היתר, אבל מי שאינו יודע בטיב משא ומתן של 

  הרה"ג אליקום דבורקס

 

פוסקים אלא שראה או שמע שיש מקצת שמחמירים והוא נהג 
כחומרא זו מחמת שמנהגו להחמיר בכל דבר שיש בו חשש לא נקרא 

ום סיג וגדר אלא שחושש לדברי המחמיר וגם אין זה בכלל מנהג מש
שמחמיר מחמת תוספת יראת שמים נוהג לחומרא ברור שיש לו 

 התרה.
הדגול מרבבה ביור"ד רי"ד כתב לחדש דאף שכתוב בשו"ע שמי 
שמפסיק ממנהגו צריך התרת נדרים הוא רק אם חושב להפסיק 
לגמרי ממנהגו, אולם אם אינו חפץ להפסיק לגמרי מנהגו אלא 

ל את המנהג הקבוע מטעם חולי מחמה שבאופן חד פעמי רוצה לבט
אין צריך התרה, משום שמשעה שהחל במנהגו וחל עליו כנדר קיבל 
על עצמו ע"מ שבמקוים חריגים שלא יוכל לקיים את המנהג הוא 
יכול לבטלו באותו זמן, ומשו"כ כתב בשו"ת מהר"ש ענגיל ח"ז סימן 

ה קרה נ' באדם שנוהג כל יום לטבול במקוה וביום אחד המקוה הית
וחושש שיצטנן יכול להמנע מלטבול במקרה חריג זה ואינו צריך 
לעשות התרת נדרים )עי' במשנ"ב סימן תקפ"א ובשעה"צ ס"ק ל"ג 

 משכב"ז(.
והנשים פטורות  -כתב בס' בן איש חי שנה א' פרשת נצבים אות י"ז 

מן הדין בתקיעת שופר, אך רוב הנשים קבעו מצוה זו עליהם בתורת 
לביהכנ"ס לשמוע קול שופר ולכן האשה שנהגה בכך  חיוב ובאים

כמה שנים נעשה עליה חיוב, ואשה שנזדמן פעם אחת שלא תוכל 
לבוא לביהכנ"ס וגם לא תוכל להביא תוקע תעשה התרה בער"ה על 
קבלת המנהג. וכתב להעיר בס' הליכות ביתה סימן כ' הערה ד' 

ר בו מפני שעפ"י דברי הדגול מרבבה דאם נהג מנהג ורוצה לחזו
שאינו בריא דאם מבטל רק פעם אחת ולעתיד ישמור מנהגו לא 
צריך התרה, א"כ ה"ה בתקיעת שופר צריך להיות דהיות והיא 
אנוסה שאינה יכולה לבוא לביהכנ"ס לשמוע קול שופר אבל אין 
בדעתה לעקור מנהגה א"צ התרה. אולם בס' שערי זבולון הלכות 

ג מנהג בעלמא אמרינן שלא נדרים כתב שיש לחלק דדווקא כשנה
נהג במקום חולי, אבל אם נהג לקיים מ"ע שהז"ג הרי רצה להתנהג 

 הגאון הגדול  מרן
  רבי גרשון אידלשטיין שליט"א

 
 סיגריות 

אנשים רבים שנהיו מכורים לקטנות של עישון סיגריות או השטופים 
באכילה מרובה או בני אדם אשר נוהגים הנהגות שיש להם קושי 

תב על זה בשו"ע יו"ד סי' ר"ג "מי שנדר נדרים כדי להיפטר מהן, כ
לחונן דעותיו ולתקן מעשיו הרי זה זריז ומשובח כיצד מי שהיה זולל 
ואסר עליו הבשר שנה או שנתיים" ובסוף הסעיף כתב "לא ירבה 
אדם בנדרי איסור". והנה, לדור נדר בעניינים אלו כתב בספר שלמי 

שכחה כי בגבור תאוותו עליו נדרים שאין זה ראוי, גם משום חשש 
ישכח את אשר נדר. כמו כן יש חשש כי נדרי מצווה כמוהם כשבועה 
דאורייתא וידוע כמה נמנעו רבותינו משבועה. זאת ועוד, מי שיצרו 
גובר עליו לפעמים יכול לעבור על השבועה כמעט במזיד. ויש לברר 

 איזו דרך מוציאתו מידי תאווה. 

 תנאי

נדר על תנאי, וידוע מה שכתב מרן הגרי"ז  ידוע כי אפשר לעשות
הלוי זצ"ל כי תנאי בנדר לא צריך דיני התנאים משום שבנדר בעינן פיו 
וליבו שווים וכאשר התנה תנאי והתנאי לא התקיים אין פיו וליבו 

 שווים משום כך תנאי והנדר בטל אף שלא היה תנאי כפול. 

 תענית

שהמקבל תענית בנדר כבר ידוע מנהג קדום שהיה אצל הספרדים 
בתפילת המנחה וחושש שמא למחר לא יוכל לעמוד בנדרו, מתנה 
ואומר "אם אומר מזמור לדוד ה' רועי, יבטל הנדר". וידוע כי יש 
מחלוקת בזה, ודעת הגרי"ש שליט"א שאין זו נחשבת קבלת תענית כי 

 קבלה שאפשר להורידה לא נחשבת קבלה.

 נדר בלשון שבועה
ותינו לעניין מי שאסר חפצא עליו ואמר לשון ידוע כי נחלקו רב

שבועה, האם נדר כזה חל אם לאו. וכגון שאומר בשר זה אסור עליי 
בשבועה שהזכיר חפצא והזכיר גברא. ונראה כי ביסוד הדין נדר בלשון 
שבועה אינו נדר, ברם יש חשש כי שבועה הוא. אכן האומר נדר בלשון 

ועה אין כאן וגם נדר אין כאן. שבועה ומפרש שאין רצונו לשבועה, שב
 וראה שו"ע יו"ד סי' ר"ו ה'. 

 העצה

ומעתה שמא אפשר לייעץ כך, שהמעשן יכתוב לעצמו כדברים 
הבאים. א( שאוסר הסיגריות נדר בלשון שבועה. ב( שאין כוונתו 
לשבועה כלל. ג( שאם יאמר מזמור יושב בסתר עשרה פעמים, יבטל 

 שכל הספקות לקולא.  הנדר. ד( שאם ישכח אין נדר. ה(
ומעתה אין כאן חשש כי שבועה אין כאן שהרי פירש כן, ונדר ספק 
אם יש כאן, ואם ישכח הרי אין נדר, ואם יקשה עליו הנדר יוכל לומר 
יושב בסתר עשרה פעמים ולעשן, ומ"מ ראוי לייעץ לדור בצורה 
הזאת לזמנים קצובים וקצרים לבחון עצמו ויכולתו, ולאט לאט יצליח 

 להנזר ולהשמר וראוי לשאול חכמי ישראל בזאת.

 מודעה

אכן תקלה יש בכל זה שהרי מסר מודעה שכל נדריו יהיו בטלים, 
ומבואר בסי' רי"א כי מי שנודר ויודע מהמודעה ביטל את מודעתו, 
והמודעה נודעה לנדרים בלב או למי שמפרש שהמודעה תבטל את 

ומשום כך ראוי שמיד  נדרו. הרי שהנודר נדר זה ביטל את המודעה,
 אחרי הנדר ימסור מודעה נוספת והכל יבוא על מקומו.

 

 
 

 חקירות הלכתיות
 הרה"ג אלחנן פרץ שליט"א

בקיום המצוה ואם המצוה מחייבת גם במקום חולי אין לנו 
 ראי' דבכה"ג לא נהגו.

מובא בשו"ע יור"ד סימן רי"ד ס"א דאם בשעה שהתחיל לנהוג 
ך היה דעתו לנהוג כן לעולם ונהג כן אפילו פעם אחת צרי

התרה. וכתב החת"ס בתשובותיו יור"ד סימן רל"א דמה 
שצריך לנהוג ג' פעמים רק כשלא היה בדעתו לנהוג בו לעולם 
אולם אם התכוון לנהוג המנהג לעולם אפילו בפעם אחת צריך 
התרה. והנה בנוסח התרת נדרים מובא "או שנדרתי וגמרתי 

ים בלבי לעשות שום מצוה או איזה דבר טוב שנהגתי ג' פעמ
ולא התניתי שיהא בלי נדר". וכתב להעיר בגליון הרי"ב 
בסידור אוצר התפילות דף תקי"ד מדוע מוזכר שנהגתי ג' 
פעמים הלא אפילו שנהג רק פעם אחת צריך התרה? וכתב 
בשו"ת בצל החכמה ח"ד סימן קס"א להסביר דבתחילה אמר 
בין שום מנהג של מצוה או שגמרתי בלבי לעשות שום מצוה 

ת ומדובר אפילו נהג פעם אחת על דעת לנהוג כן לעולם, מהמצו
ושוב הוסיף לומר או איזה מנהג טוב שנהגתי ג' פעמים היינו 
שלא היה בדעתו כן לנהוג לעולם דבזה לא הוי כנדר רק בג' 
פעמים, וכ"כ בקיצור שו"ע סימן י"ז סעיף ז' דבלא היה דעתו 

בהיה דעתו לנהוג כן לעולם ונהג ג' פעמים צריך התרה כמו 
לנהוג לעולם ונהג פעם אחת בלבד )עי' שו"ת משיב דבר חלק ד' 

 סימן ע"ג ושו"ת אמרי יושר ח"ב סימן קל"ו(.

 

 אב"ד ירושלים -רבי בצלאל זולטי 
 תשמ"ג[   מכתב ידו   -]תר"פ 

 

 אי נדרים התרת בגדר
 דין הוי

 
דהא דיחיד  ,נראה לומר בדעת הרמב"םהנה 

זה לא משום דה"ל  ,מומחה מתיר את הנדר
דבאמת לא בעינן תורת בי"ד להתרת  ,כבי"ד
הקרובים  [וו, שבועות ]דכתב הרמב"ם  ,נדרים

ומתירין  ,כשרים להתיר נדרים ושבועות
וכיון  ,שאין ההיתר הזה דין ,בלילה ומעומד

ה"ה שלא צריך  ,שהיתר גדרים לא הוי דין
והא דיחיד מומחה מתיר  ,בי"ד להיתר נדרים

יתר מיוחד בה ןהיינו שהוא די ,את הנדר
 ,דכתיב בפרשת נדרים ראשי המטות ,נדרים

ואשר ע"כ  ,והיחיד מומחה הוא ראשי המטות
אלא חכם  ,סובר הרמב"ם דלא בעינן סמוך

משום דהדין סמוך  ,המובהק מתיר את הנדר
 ןדמי שאינו סמוך אי ,נאמר רק בהלכות בי"ד

אבל בהתרת נדרים לא בעינן  ,עליו שם דיין
וגם מי שאינו  ,תורת בי"ד אלא ראשי המטות

כיון שהוא החכם המובהק הרי הוא  ,סמוך
  .ראשי המטות

מעתה נראה דהא דשלשה הדיוטות מתירין ו
על דזהו ג"כ לא מתורת בי"ד  ,את הנדר

ועיי' נתיבות  ,הדיוטות אין תורת בי"ד מה"ת
סי' א' סק"א אלא שהוא דין מיוחד בהיתר 

אם אין שם מומחה שהוא ראשי ד ,נדרים
שלשה הדיוטות דיתבי בהדי הדדי כל  ,המטות

  .הם כראשי המטות לגבי התרת נדרים
ו, שבועות ]וזה מבואר בדברי הרמב"ם דכתב 

הנ"ל כיצד מתירין יבוא הנשבע לחכם  [ה
המובהק או לשלשה הדיוטות אם אין שם 

 ומשמע דרק אם אין שם מומחה ,מומחה
אבל כשיש  ,שלשה הדיוטות מתירין את הנדר

לשה הדיוטות מתירין את שם מומחה אין ש
, ואפילו בדיעבד לא אשתרי ליה נדרא ,הנדר

 והיינו כמש"נ. 
 

 הרב הלל מןעורך  

יהושע דטוב לעשות בעשרה כיון 

שאומרים בין בהקיץ ובין בחלום 

ה וכן ובחלום הדין שצריך עשר

זצ"ל ע' במנהגי  סנהג החת"

. אמנם בתשובות והנהגות חת"ס

העיר שיקח י"א כדי שלא יהיה 

 חסרון דבי"ד שקול.

 

"ד כבר ביהתרת נדרים אחרי שהו. 

דש ובמקראי ק . התירו נדרי עצמם

ימים נוראים להגרצ"פ פרנק זצ"ל 

כ' דיש מהקהל שמזדרזים סי' ג' 

המותרים אבל  ןלהיות הראשונים מ

 ,הם זריזים ולא נשכרים באמת

והתורת חסד הי' מהדר שיתירו לו 

דווקא מי שכבר הותרו נדריו ע"פ 

כך היא מדת  דהגמ' בשבועות י"

הדין נוהגת מוטב יבא זכאי ויכפר 

 על החייב ואל יבא חייב ויכפר על

 החייב. 

 

ראוי שתמנה את בעלה  ז. אשה.

להעשות בשבילה )ע"י שליחות( 

לזרז  התרת נדרים, ומ"מ ראוי

אנשים שיאמרו את המסירת 

מודעה מכאן ולהבא, שזהו העיקר 

 הגר"צ שרלין שליט"אבערב ר"ה. 
 

 
עליה לרגל,  -סוכות

 .ענינא דיומא
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