
כ"זאלולתשע"חשישייום



 דיני התרת נדרים ואמירת כל נדרי





נאמרבמשנהמסכתחגיגה,פרקא'משנהח':

-פורחין באוויר, ואין להן על מה שיסמוכו; הלכות שבת חגיגות ומעילות--היתר נדרים
והעבודות, הטהרות  כהררים תלויים בשערה, מקרא מועט והלכות מרובות; הדינין-

 יש להן על מה שיסמוכו.  והן הן גופי תורה.--והטומאות, והעריות



ובאררבינובפירושהמשנה:

אמרוהןהן,אינוכפילותלהדגשה,אלאחסרוזוהעטף,וענינוהןוהןגופיתורה,כלומר
בהןמקראותמועטיןהכלגופי בהןמקראותהרבהואשרנאמרו שהמצותאשרנאמרו

תורה.

כלומרכלמצווהדאורייתאהןתורהשבכתבוהןתורהשבלפההןגופיתורה.



מבוקר שיהיהשקול, בדיברו, להזהר עליו לכן ביכולתהדיבור, הבריאה משאר האדםהתייחד
ומועיל.

כלומרמחשבתפה שווים, ולבו למדיםשנדרתקףרקאםפיו מהמילים"אישאשריפליא"אנו
ויםבאופןשאםרקחשבבלבואובטאבשפתיומבלימחשבה,איןזהנדר.ומחשבתלבושו



נאמרבמשנהמסכתנדריםפרקג'משנהא':

נדרי זירוזין, נדרי הבאי, נדרי שגגות, נדרי אונסין.  --א  ארבעה נדרים התירו חכמים
קונם  נדרי זירוזין:  היה מוכר לו חפץ ואמר, קונם שאיני פוחת לך מן הסלע, והלה אומר

שאיני מוסיף לך על השקל, ושניהם רוצים בשלושה דינרין.  רבי אליעזר בן יעקוב 
אומר, אף הרוצה להדיר את חברו שיאכל אצלו ואמר לו, כל נדר שאני עתיד לידור הרי 

 ובלבד שיהא זכור, בשעת הנדר.--הוא בטיל



וכתברבינובפירושהמשנה:

כלומרשנתכוון החיזוקוההחלטה, הבאיזירוזין ונדרי בלבד. בנדרלחזקאתהחלטתו
ועניןדבריר' ושקלחציסלע. וכברידעתכמהפעמיםשהסלעארבעהדינרין. ההגזמה.
אליעזרבןיעקבכך,ר'אליעזרבןיעקבאומרהרוצהשיאכלחברואצלוומסרבבוומדיר

יעמודבראשהשנהבוהריאלונדריזירוזין.והרוצהשלאיתקיימונדריוכלהשנהכולה
ויאמרכלנדרשאניעתידלידורכלהשנהכולההריהואבטלובלבדשיהאזכורבשעת
הנדרוענינושבשעהשהואנודראםנזכרשכברהקדיםתנאיזהוקייםהתנאיבלבוהרי
בטלהנדר.אבלאםנזכראתהתנאיאחרשנדרכעבורזמןכדישאילתשלוםאושנזכר

בטלאתהתנאישהתנהמתחלתהשנהוקייםאתהנדרהזההריהנדרמידוהחליטאזל
קיים.וכןיכולהואלומרכלנדרשאניעתידלידורעדעשרשניםאואיזהזמןשירצה.

וכןהדיןבשבועה.והלכהכר'אליעזרבןיעקב

במהלך שיידור הנדרים שכל השנה בראש מודעה מסר אדם שאם למדים אנו המשנה מפירוש
יהיובטלים,אזיאםבשעתהנדרהואזוכראתהמודעה,הריהנדרבטל.השנה





כתברבינובהלכותנדריםפרקד'הלכהה':

וניחםעלנדרו שנדר, היתר--מי כדין נדרים, היתר ודין  ומתירו. זהנשאללחכם, הרי
שאיןמתיראלאחכםמובהק,אושלושההדיוטותבמקוםשאיןחכם,ובלשון--שבועות

בנדרים כולן בשבועות, שפירשנו העניינות שאר וכן הנדר; מתירין השבועה, שמתירין
כדרךשהןבשבועות.



וכתבמאריבהערהי"א:

 

 

 

 

 

 







כלומר,חכםיכוללהתירגםנדריצדקה.



מכ אתנדרי להתיר יכולת לחכם ואין וממכר במקח מכירות כדין דינם הכנסת, בבית ירות
ההתחייבותלשלם.

שונהמנדרשאדםנדרלביתכנסתשלאבשעתמכירהשדינוכנדרשניתןלהתירו.ב

 כהן. הגיע בבוקר ולמחרתבשבת כהן, דעתשאין על שבת בליל עלייתראשון מאחראםמכרו
ומחויביםלקייםתקנתחכמיםלסדרשלכהן,לוי,ישראל,הרישהמכירהבטלהוהנודרלאצריך

יןכהן.לשלםכיהואנדרעלדעתשא

פעמים,לדעתמרןהריזהעליוכנדרואילולפירבינוזהנשארבגדרשל3אדםשנהגבמעשהטוב
מעשהטובולאנדר.

אדםשתורםבהוראתקבעלמוסדצדקה,אםבצעזאתבמסגרתהתרמההריזהעולהלכדינדר
אולםבצעזאתמעצמואיןזהעולהלגדרנדרויכוללהפסיקכשירצה.



רבינובפרקא'נדריםהלכהטז':וכתב

הולכין--ישמקומותשאנשיהםעילגים,ומפסידיןאתהלשון,ומכניןעלדבר,בדבראחר
--כלכינוייקרבן,כקרבן:האומרהריהןעלייקונם,קונח,קונז--שםאחרהכינוי.כיצד

חרק,חרף,חרך וכן--הריאלוכינוייןלקרבן.  --כלכיוצאבזההריאלוכינוייןלחרם.
הולכיןאחרלשוןכללהעם,באותומקוםובאותוזמן.

  



וכתבמאריבהערהכ"ב:





































וכתברבינובפרקב'הלכהד':

מישהתנהקודםשיידורואמר,כלנדרשאדורמכאןועדעשרשנים,הריניחוזרבהן,או
--אםהיהזוכרהתנאיבשעהשנדר--נדרהריהןבטילין,וכיוצאבדבריםאלו,ואחרכך

אףעל--הרינדרוקיים,שהריביטלהתנאיבנדרזה.ואםלאזכרהתנאיאלאאחרשנדר
עתה הוציא שלא פי על ואף בטיל, הנדר הרי התנאי, וקיים בליבו התנאי שקיבל פי
להחמיר שמורה ויש  מקודם. בפיו והוציאה לנדר החזרה הקדים כבר בפיו, החזרה

ואומר,והואשיזכורהתנאיאחרשנדר,בתוךכדידיבור.

וכתבאריבהערהו':























 :בהמשךדבריומאריכותב











































 מדברי מארי עולה:

שנדרנו .א הנדרים את לבטל מבקשים שאנו ומשמעה מאחר נדרי כל באמירת בעייתיות יש
דברזהאסורשלאיבואולהקלבנדרים,לכןרבינותםתקןאתהנוסחלמסירתשכדבריהר"ן
 מודעהלעתיד.

כלבהתרתנדריםשגם .ב היאכוללתהתרהגורפתשל בנדריםכי בערבראשהשנהישזלזול
 סוגיהנדריםשאדםנדרללאהגדריםשנקבעובהלכה)פתח,פירוטהנדרוחרטה(.

 ראשהשנהתקפהרקלנדריםשהאדםלאזוכראותם.יששאומריםשהתרתנדריםשבערב .ג

לפרסםאתאמירת .ד בגמראלארצו והתרתנדריםכי שללאמירתכלנדרי גאון רבנטרונאי
 דריםבעתיד.נהתנאילביטולה

אמירתכלנדרינהפכהבתקופההאחרונהלעיקריוםכיפורבמקוםהתשובה,תקוןהמעשים, .ה
 טיהורהמחשבותויישורהמידות.

וצאאיפואשלפירבינובאמירתכלנדריוהתרתהנדריםאיןתוקףלביטולנדריעבראךישלוי .ו
הלכתילגבימסירתמודעהעלנדריעתיד,באופןשרבינובארבהלכה,שאםבשעהשנדרתוקף

והנדרתקףואםבשעהשנדרלאזכראת הואזכראתהמודעה,הריהנדרביטלאתהתנאי
 המודעה,הנדרבטל.


