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ֹלא יַ ֵחל ְּד ָברֹו
היתר נדרימ
הּפ?קה הפותחת את פרשת מטות עו?קת בכללי נדרימ ושבועות ,וההוראה
ִ
הבולטת היא זו:

.”Đĥĉ þ Ğú ĕÿ đĕĠü ă Ěü ČĢāý ĕă Đÿ ĘėĀ ėă ø , āđĤčĀ ďøă Ęēý ĕÿ ČāĘ...Ã

)במדבר ל ,ג(

ב?פר דברימ ,חוזר משה רבנו על ההוראה הממוקדת הזאת:

.Ã...ĖĕĀ Đāþ ĘąČù ÅĐĘÿ ĦăĀ Ĥø ďÿ ĜĀ Ĥĥþ Ĉ Čú ėă ÿ ,ĦĕĀ ĥ
”ĉ ü ĞĀ đø ĤāĚĥø Ĉ Ħăü ĖĕĀ Ħþ ĠĀ ĥĉ ø ČĢĀ āđĚ

)דברימ כג ,כד(

כאשר עורכימ ה?כמ בינ שני בני אדמ או כאשר יש התחייבות חד צדדית ,החתימה
מחייבת .לא כנ בה?כמ בינ בני אדמ לבינ ה’ או בהתחייבות חד צדדית של האדמ
לה’ .כאנ ,הדיבור הוא המחייב .ביטוי שפתיימ הוא שווה ערכ לחתימה על מ?מכ
התחייבות כתוב.
האמ יש דרכ משפטית לבטל התחייבות כתובה וחתומה כדינ?
קיימת דרכ משפטית אחת ,והיא תלויה בהוכחה שיציג החותמ שהוא עשה זאת
בכפייה נגד רצונו .אמ יש עדימ שהוא הצהיר בפניהמ לפני החתימה שהוא מתנגד
לה?כמ הכפוי עליו ,הה?כמ הזה בטל ומבוטל.
האמ קיימת אפשרות לבטל התחייבות לה’ ,המתבטאת בנֶ ֶדר?
גמ כאנ התשובה היא זהה .אמ יוכח שהוא התחייב מתוכ כפייה ולא מתוכ רצונ,
הרי הנדר מבוטל .הכפייה שעליה אנו מדברימ ,אינה חייבת להיות חיצונית .גמ
פרצ רגשות והתפעלות המוצאימ את ביטוימ בנדר  -הוא ביטוי כפייתי ,וקל וחומר
לנדר הנגרמ מתחושות עלבונ ,כע? ות?כול ,שייחשב ביטוי לכפייה יצרית.
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יחיד מומחה שהוא חכמ ,יכול לבטל את הנדר על 5מכ חרטה של הנודר ,או על
5מכ התפתחות בלתי רצויה שהנודר לא התכוונ אליה .הווי אומר ,שהנדר היה
שטחי ולא עמוק ורציני.
היכנ הוא המקור בתורה להיתר הנדרימ?
תשובה על ככ משיבה המשנה במ5כת חגיגה:

.ÃđėđĚĝĕĥ ĐĚ ĘĞ ęĐĘ ěĕČđ ,ĤĕđđČč ęĕēĤđĠ ęĕĤďĜ ĤĦĕĐÃ

)חגיגה פרק א ,משנה ח(

כלומר ,אינ פ5וק מפורש בתורה המתווה דרכ להיתר נדרימ ושבועות .אדרבה,
המקראות המפורשימ בתורה המ לאי5ור.
למרות דברי המשנה האלו ,מציגה הגמרא כמה א5מכתאות וביניהמ דברי האמורא
שמואל:

.ÃđĘ ęĕĘēĚ ęĕĤēČ ĘčČ ,ĘēĕĚý đĜĕČ ČđĐ - Å āđĤčĀ ďøă Ęēý ĕÿ ČāĘÅÃ

)חגיגה י(.

במבט ראשונ נראית הא5מכתא הזאת הפוכה מרוח הכתוב .התורה מדגישה ČāĘÃ
 ,Ã āđĤčĀ ďøă Ęēý ĕÿוחז”ל מדייקימ את ההיפכ .הוא לא ,אבל אחרימ כנ!
כדי שנבינ את עומק כוונת התורה על פי חז”ל ,עלינו לשאול שאלה נו5פת.

זֶ ה ַה ָּד ָבר
משה רבנו ניצב לפני ראשי המטות ומכריז:

ĕėă ü ĥĕĈ Čü .ÅĐ Đđă Ā Ģü Ĥĥþ Ĉ Čú ĤčĀ ďĀă Đÿ ĐĒþ ,ĤāĚČĘý ĘČý ĤĀ ĥ
ĉ ø ĕü ĕĜý čø Ęü Ħ āđĔă Ěÿă Đÿ ĕĥČ
ý Ĉ ĤĀ ĘČþ Đĥāþ Ĉ Ě Ĥčă ý ďÿ ĕø đÃÿ
)במדבר ל ,ב-ג(
.Ã...ÅĐĘÿ Ĥďþ Ĝþ Ĥāďă ĕü
היכנ ציווה ה’? האמ יש מקומ ,שבו מופיע הציווי הזה למשה?

אמנמ כנ .ב5יומה של הפרשה הזאת נאמרÃ...Đĥāþ Ĉ Ě ĦČþ ÅĐ ĐđĀă Ģü Ĥĥþ Ĉ Čú ęĕģăü ēĂ Đÿ ĐĘăþ ČÃý :
)במדבר ל ,יז( .בכל זאת עדיינ נשאל :האמ ה’ העביר הוראות מ5וימות בעבר ,שמהמ
למד משה את הדברימ הללו?
ייתכנ ונוכל למצוא ביטוי או ִּפ5קה נדירימ ,המופיעימ גמ כאנ וגמ במקומ אחר,
ואולי מנ המקומ ההוא נגלה את הי5וד העומד מאחורי התרת נדרימ.
חז”ל הצביעו על פי5קה אחת משותפת ,המופיעה גמ כאנ וגמ ב5פר ויקרא.
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הּפ8קה היא:
ִ

.ÃÅĐ ĐđĀă Ģü Ĥĥþ Ĉ Čú ĤčĀ ďĀă Đÿ ĐĒÃþ

)ויקרא יז ,א(

ההקשר בו מופיע הביטוי הוא פרשת 'שחוטי חוצ’ .דהיינו ,אדמ ששחט והקריב
קרבנ מחוצ לאוהל מועד .חז”ל במ8כת נדרימ )עח (.דנימ בהלכות המשותפות לשתי
הפרשיות האלו .ננ8ה להעמיק ולזהות קשר ענייני בינ שוחט ומקריב קרבנ מחוצ
לאוהל מועד ,ובינ הנודר נדר .דרכ המכנה המשותפ הזה נוכל ללמוד על מהות
הנדר הראוי ועל זה שאינו ראוי.
ראשית נשאל שאלה על הפתיח של הפרשה:

.ÃĤāĚČĘý ĘČý ĤĀ ĥ
ĉ ø ĕü ĕĜý čø Ęü Ħ āđĔă Ěÿă Đÿ ĕĥČ
ý Ĉ ĤĀ ĘČþ Đĥāþ Ĉ Ě Ĥčă ý ďÿ ĕø đÃÿ
מדוע פונה משה דווקא אל ראשי המטות ומציג לפניהמ את הלכות הנדרימ? אמ
הדבר נעשה רק כדי להודיע שחל אי8ור על הנודר להפר את נדרו ועליו לקיימ
אותו ,מדוע שלא יודיע זאת לכל בני ישראל? כלומר ,לכל נודר אפשרי?
במילימ אחרות נשאל ,מהו התפקיד שממלאימ כאנ ראשי העמ וחכמיו?
אלא הרמז הוא ברור .הפנייה לראשי העמ מעניקה להמ תפקיד מפתח .המ
המו8מכימ לקבוע אמ הנדר הזה הוא מ8וג הנדרימ שחובה לקייממ ,או להיפכ,
שיש לעשות כל מאמצ כדי שלא יקוימו .כלומר ,בידי ראשי העמ ניתנ מפתח
לביטול הנדר.

נברר מהו בדיוק הנדר האמתי שבו התורה חפצה ,ושעליו נאמר, āđĤčĀ ďøă Ęēý ĕÿ ČāĘ...Ã :
.ÃĐĥ
ĉ þ Ğú ĕÿ đĕĠü ă Ěü ČĢāý ĕă Đÿ ĘėĀ ėă ø
הנצחה
חז”ל קבעו מפורשות:

.ÃĦđĥĕĤĠĘ Ďĕĕĝ ęĕĤďĜ...Ã

)מ8כת אבות פרק ג משנה יז(

כלומר ,ישנמ רגעי קודש ,רגעי טוהר ,שבהמ האדמ מגיע להתעלות רוחנית של
רצונ להתקרב לאלוקימ .אדמ שזכה לרגע כזה יודע ומכיר את מגבלותיו והוא
חושש שהרגע הזה יחלופ ותאוותיו תגברנה עליו.
למטרה הזו נועד הנדר.

 | 2 7 4ותיש אנ י ר ו ח | במ דב ר

לש ֵּמר ולהנציח את רגעי הקודש ולא לתת לתאוות היומ יומיות למו00
נדר נועד ַ
אותמ .כשהאדמ חש ברגשות הודאה לה’ הגואימ בו ,יכריז מיד על הקדשת קרבנ.
כעת הוא איננו יכול לחזור בו .כשהוא חש שעליו להתנזר מאכילה תאוותנית,
יכריז :כל הבשרימ מ0וג שהוא ,א0ורימ עלי בנדר .מכאנ ואילכ הוא ייא0ר באכילת
בשר.
אלו המ רגעימ שבהמ הלב נפתח ומתגלה הניצוצ האלוקי הטהור שבאדמ .הניצוצ
הזה הוא קודש וא0ור לחלל אותו.
מצד שני ,יש רגעימ אחרימ בחיימ ,כאלו שבהמ גואות באדמ תחושות כע 0ונקמה.

מה קורה כאשר אדמ כוע 0על חברו ,וכביטוי לכע 0הוא מכריזĘė ĕĘĞ ĤĝđČ ĕĜČÃ :
?ÃČĕĐĥ ĖĤď Ęėč ĖĚĚ ĐČĜĐ
לש ֵּמר את רגעי הכע 0האלו לנצח? האמ על האדמ
האמ יש בכוונת התורה ַ
להנציח את נפילותיו הרוחניות?
בדיוק לשמ ככ ,מכנ 0משה את ראשי המטות ומודיע להמ מפורשות ,שבידמ
המפתח לקבוע אלו נדרימ יש לקיימ ואלו יש לבטל.
ביטול נדר מחייב תהליכ מ0ודר .התהליכ מתבצע על ידי הבעת חרטה מצד הנודר
או על ידי בדיקת כוונתו והבאתו לידי הכרזה Ã!ĕĦĜđđėĦĐ ĖėĘ ČĘÃ :על 0מכ זה
מתיר החכמ את הנדר מעיקרו.
משה מודיע לראשי המטות :אמנמ חובה על הנודר לקיימ את נדריו ,אבל עליכמ
מוטלת החובה לעשות הכול שרק נדרימ רצויימ ואמתיימ יקוימו.

שחוטי חוצ
חז”ל דימו עוונ נדרימ לא רצויימ לעוונ הקרבת קרבנ מחוצ לבית המקדש ,שהוא
עוונ חמור ועונשו כרת:

) ĐĚč ĐĜč đĘĕČė - ĤďĜ ĤďđĜĐ ,ĤĚđČ ěĦĜ ĕčĤÃמזבח מחוצ למקדש(- đĚĕĕģĚĐđ ,
)נדרימ כב(.
) ěčĤģ đĕĘĞ čĕĤģĐ đĘĕČėוחייב כרת(”.
אינ 0פק כי כוונת רבי נתנ היא לנדרימ מנ ה0וג הלא רצוי .היות והשכינה שורה
במקדש ,כל הקרבת קרבנ מחוצ לאוהל מועד ולבית המקדש ,נחשבת כניתוק הענפ
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מנ השורשימ .זהו ביטוי להקרבת קרבנ ליֵ שות זרה במקומ להקריבו לה’ .ההקבלה
בינ נודר מתוכ כע Cובינ מקריב מחוצ לבית המקדש ,היא הקבלה מופלאה.
דרכ ההשוואה הזאת מלמד אותנו רבי נתנ ,שכאשר אדמ נודר נדר כביטוי לכעC
או נקמה ,הרי הוא מתנתק מנ הניצוצ האלוקי הפנימי שבו ,שהוא קודש קודשימ
ובו שוכנת נשמתו.
לא לחינמ קבעו חז”ל ,שהכע Cהוא ביטוי לעבודה זרה .כלומר ,במקומ שהנדר
יהיה ביטוי למאוויי הקודש של נשמת הנודר ,הרי הוא ביטוי של שעבוד ליצריו,
שהמ יֵ שות זרה.
פרק שלמ מקדישה התורה לפרשת שחוטי חוצ:

ġđă ēĚü ...Ĕēÿ ĥø Ĉ ĕü Ĥĥþ Ĉ Čú ...ĥĕĈ Čü ...ÅĐ Đđă Ā Ģü Ĥĥþ Ĉ Čú ĤčĀ ďĀă Đÿ ĐĒþ ...ĤāĚČĘăý Đĥāþ Ĉ Ě ĘČþ ÅĐ Ĥčă ý ďÿ ĕø đÃÿ
ĥĕĈ Čü ĘĀ čĥý Ĉ ēĀ ĕý ęďĀă ...ÅĐĘÿ ěčă Ā Ĥø ģĀ čĕĤü ģø Đÿ Ęø āđČĕčü Đù ČāĘ ďĞý āđĚ ĘĐČ
þ ēĦÿ Ġþ ă ĘČþ đø .ĐĜþ ēú Ěÿă Ęÿ
)ויקרא יז ,א-ד; ז(
.”...ęĤĕü Ğü ĥĉ ø ă Ęÿ ęĐĕþ ēý čø Ēü ĦČþ ď āđĞ đă ēčă ø Ēø ĕü ČāĘđø ...Čđă ĐĐÿ
הזביחה לשעירימ  -שהמ שדימ ורוחות  -היא הביטוי לעבודה זרה מאוCה .הביטוי
 ÃÅĐ Đđă Ā Ģü Ĥĥþ Ĉ Čú ĤčĀ ďĀă Đÿ ĐĒÃþהוא מקור הגזֵ רה שווה .כלומר ,משה רבנו שומע את הציווי
המפורש ההוא ,ומCיק ממנו את היח Cלמי שנודר נדר לא ראוי .לכנ אפשר לומר
כאנ .ÃÅĐ ĐđĀă Ģü Ĥĥþ Ĉ Čú ĤčĀ ďĀă Đÿ ĐĒÃþ :כלומר ,הCיבה לכינו Cראשי המטות שהמ יחידימ
מומחימ ,היא כדי להודיע להמ שעליהמ לפרק את מוקש הנדרימ הלא ראויימ,
הדומימ לשחוטי חוצ.
לפי הדינ ,יחיד מומחה או שלושה הדיוטות )אנשימ פשוטימ( רשאימ לבטל נדרימ.
כלומר ,שיקול דעת של שלושה אנשימ שונימ שווה בערכו לשיקול דעתו של יחיד
מומחה.

א)פקלריא מאירה
על פי זה נבינ אבחנה נוCפת של חז”ל:

ęĐĕĘĞ ğĕĝđĚđ ,ęĕČĕčĜĐ đČčĜĦĜ Ėė ÅÅĐ ĤĚÿ ČĀ Đā ăėÅč ĐĥĚ ČčĜĦĜĥ ęĥėĥ ,ďĕĎĚÃ
)Cפרי פרשת מטות(
.ÃÅĤčĀ ďĀă Đÿ ĐĒÅþ
)ַ ČĕĤĘģĠĝČ ĖđĦĚ đČĤ ęĕČĕčĜĐ ĘėÃמ ְר ָאה ,ראי( :ĤĚČĜĥ ĦēĢēđĢĚ ĐĜĕČĥ
) ĦēĢēđĢĚ ČĕĤĘģĠĝČ ĖđĦĚ ĐČĤ ĐĥĚ ĘčČ ,ÅĐĚþă ďÿ Čú ęĕČĕזכוכית
ü čü Ĝăø Đÿ ďĕÿ čø đă Å
)ויקרא רבה א(
שקופה( .ÃÅĦāďĕēü čø ČāĘđø ĐČþ Ĥø Ěÿ đă Å :ĤĚČĜĥ
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הביטוי  ÃĤĚÿ ČĀ Đā ăėÃפירושו :כדבר הזה אמר ה’ .לעומת זאת ÃĤčĀ ďĀă Đÿ ĐĒÃþ ,פירושו :זה
בדיוק .כלומר ,יכולת הדיוק של משה רבנו בהבנת רצונ ה’ היתה כה גדולה ,עד
שהיה מ?וגל לומר .ÃÅĐ ĐđĀă Ģü Ĥĥþ Ĉ Čú ĤčĀ ďĀă Đÿ ĐĒ”þ
על משה רבנו נאמר:

.ÃęĕĜü ĠĀ ă ĘČþ ęĕĜü ĠĀ ă ÅĐ āđĞďĀ ĕø Ĥĥþ Ĉ Čú ,Đĥāþ Ĉ Ěėă ø ĘČý ĤĀ ĥ
ĉ ø ĕü čă ø ď āđĞ Čĕčü ĜĀ ęģĀ ČāĘđÃø

)דברימ לד ,י(

כלומר ,היכולת שלו להבינ דבר מתוכ דבר ולומר בוודאות שזהו דבר ה’ ,מרימה את
משה רבנו מעל כל דרגות הנביאימ שקמו לישראל .ארבעימ ותשעה שערי בינה
נפתחו בפני משה )על פי מ?כת ראש השנה כא .(:כל אלו המ שערי שמיעה .שער החמישימ
 שהוא שער הראייה  -לא ניתנ לו ,כמו שנאמר) - ÃĕĜĀ ĠĀ ă ĦČþ ĦāČĤø Ęü Ęėÿ đă Ħ ČāĘÃ :שמותלג ,כ(.
כאנ במאמר הזה ראינו ,שמשה מקיש מפרשת  Ãġđē ĕĔđēĥÃלפרשת נדרימ ,ומ?וגל
לומר  .ÃĤčĀ ďĀă Đÿ ĐĒÃþהווי אומר :למדתי זאת מפרשת שחוטי חוצ ,ובעיני הוא כאילו
שמעתי זאת מפורשות מפי ה’.
ויש כאנ עוד רמז ,בביטוי .ÃĤčĀ ďĀă Đÿ ĐĒÃþ
נדר טהור וקדוש שחובה לקיימ אותו במלואו ,הוא נדר שהנודר יכול לומר עליו
בפה מלא :זה הדבר בדיוק אשר אנכי מבקש .זה הדבר שנובע מתוככי לבבי ,בדעה
צלולה ומתוכ התעלות רוחנית .אינ זו ּגֶ ָח ָמה רגעית של הבעת כע? ,ת?כול או
נקמה וכד’.

ח#יונ
למרות כל זאת ,עדיינ מרחפת שאלה גדולה על כל הנושא .מדוע התורה מ?תירה
את עניינ היתר הנדרימ בתוכ כל ככ הרבה רמזימ ,ולא אומרת זאת בפירוש?
התשובה היא חינוכ לעמידה בהתחייבות .התורה מחנכת אותנו להיות זהירימ
בדיבורנו ובמיוחד בהתחייבותנו כלפי ה’ .אילו היתה התורה כותבת בפירוש את
כללי היתר הנדרימ ,היה הדבר מביא לזילות וזלזול בהתבטאויות שאיננ מחייבות,
ביודענו כי כל נדר ניתנ להפרה ולביטול.
החי?יונ שהתורה נותנת להיתר נדרימ ,הוא הרקע לדברי המשנה ופירושי הגמרא
הבאימ בעקבותיה:
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:ĤĚČĕ ,đĘĢČ ĘėČĕĥ đĤčē ĦČ ĤĕďĐĘ ĐĢđĤĐ ğČ :ĤĚđČ čģĞĕ ěč ĤĒĞĕĘČ ĕčĤÃ
.ÃĤďĜĐ ĦĞĥč ĤđėĒ ČĐĕĥ ďčĘčđ ,ĘĔč ČđĐ ĤđďĕĘ ďĕĦĞ ĕĜČĥ ĤďĜ Ęė
)נדרימ כג(.

המשנה הזו עוCקת באדמ שרוצה ללחוצ ולזרז את חברו שיתארח ויאכל אצלו.
הוא משתמש לשמ ככ בשוט הנדר .אמ חברו יCרב להזמנתו ,הוא אוCר עליו כל
הנאה ממנו עד עולמ.
כמובנ שאינ הוא מתכוונ שככ יהיה באמת אלא רק ליצור לחצ מדומה .במקרה
כזה מציעה המשנה ,שלפני שהוא נודר ,יקפיד לומר ,שכל נדר שהוא עתיד לידור
הרי הוא בטל.

כל זה טוב ויפה ,אלא שהוא לא מCתדר עמ המשפט האחרונ במשנהďčĘčđÃ :
.ÃĤďĜĐ ĦĞĥč ĤđėĒ ČĐĕĥ
הCיפא הזו ממש לא ברורה .איכ ייתכנ שהוא ישכח את הביטול שאמר זמנ קצר
לפני הנדר?
הגמרא מפענחת את Cודה של המשנה.
למעשה משנתנו מלמדת שתי הלכות ,אחת גלויה ואחת Cמויה .ההלכה הCמויה
היא זו :הרוצה שלא יתקיימו נדריו כל השנה ,יעמוד בראש השנה ויאמר :כל נדר
שאני עתיד לידור יהיה בטל ,ובלבד שיהיה זכור בשעת הנדר.
ממשיכה הגמרא ומCפרת ,שרב הונא בנ חיננא התכוונ לפרCמ את העצה הזאת
לכלל הציבור .העיר לו רבא :לא לחינמ הCתירה משנתנו את העצה הזאת .היא
עשתה זאת כדי שלא ינהגו קלות ראש בנדרימ ,ואתה עומד לפרCמ זאת ברבימ?!
נשוב ונתמקד במשפט אחד ,שהוא הכותרת:
.Ã āđĤčĀ ďøă Ęēý ĕÿ ČāĘÃ
שורש המילה  ÃĘēý ĕÃÿהוא חילול .כלומר ,לא יחלל דברו ,לא יהפוכ קודש לחול.
בשימוש בשורש הזה ,מבקשת התורה להדגיש ,שהנדר הרצוי הוא ביטוי לרצונ
מקודש .כלומר ,נדר שתכליתו להביא להתקדשות האדמ ולעילויו בדרגות רוחניות,
אCור להפר או לבטל אותו כי בככ הופכימ קודש לחול.
לא כנ נדר המביע תCכול ,כע Cונקמנות ,שהוא איננו קודש ואיננו מעלה את האדמ
בקדושה .הוא חולינ מעיקרו ועליו לא נאמר ) Ęēý ĕÿ ČāĘÃיחלל( .Ã āđĤčĀ ďøă
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תפקידמ של החכמימ וראשי העדה הוא להבחינ בינ קודש לחול ,ואת זאת המ
עושימ ב;דרת שאלות לנודר.
אשי ַה ַּמּטֹות לבני ישראל.
המ המ ָר ֵ

