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 בס"ד 

 ענין נדרים מטות 

שנדרו לקיים נדרו  התורה מציינת בענין נדרים ויש להתבונן האם מצות התורה המוטלת על כל איש או אשה

"ככל היוצא מפיו יעשה" )במדבר ל, ג( משמעותה שהדבר רצוי לנדור נדרים או להשבע שבועה והרי יודעים  -שנאמר

אנו כי הנזיר מביא קורבן על עצם מחשבתו לקבל על עצמו נזירות פרישות הבדלות שלא ביקשו ממנו משמים גם 

"אמר רבי אבא מאי קראה )משלי כ, כה( תחילת  -ת הנודר ואמרובגמ' נדרים )כב.( מוצאים אנו דרשו חז"ל בגנו

 הפסוק "מוקש אדם ילע קודש...ואחר נדרים לבקר" )שמשמים בודקים )ביקורת( את מעשיו בגלל נדרים שנודר(.

וכן דברי רבן גמליאל לההוא סבא )משלי יב,יח( "יש בוטה כמדקרות חרב ולשון חכמים מרפא" ודרש ר"ג הפסוק 

משום שמכניס עצמו למצב שמא  -ראוי לדוקרו בחרבנדר. -" מלשון ביטוי שמבטא בשפתיו "כל  הבוטהבא באופן ה

שהולך לחכמים להתיר נדרו -לשון חכמים מרפא -שיש לו תקנה ע"י-אלאלא ישלם את הנדר. ועובר על בל יחל וכו'. 

 מעיקרו.

 מקריב עליו קרבן עכ"ד הגמ' שם.  ועוד רבי נתן אומר שם כי הנודר כאילו בנה במה והמקיימו כאילו

 הרי שהנודר אינו עושה מעשה רצוי "וטוב אשר לא תידור" אמר שלמה המלך ע"ה במשלי. 

והמשנה שם דף ט: מביאה דוגמא של "ידות" נדרים )לשון חלקית בבחינת יד לכלי( באדם הבא לידור נדר של נזירות 

חלה הנזירות. והטעם כתב הר"ן שמי שרגיל לנדור נדרים נקרא - כנדרי רשעים הריני" והיה נזיר עובר על ידו -ואמר

רשע לדבר אחד אע"פ שנוהג בשאר עיניניו כאדם כשר, ולכן משמעות המילים "כנדרי רשעים" היא "כנדרים סתם" 

 ובתנאים מסוימים האומר לשון חל הנדר.ע"כ.

י נזירות בישראל עליך הכתוב אומר )במדבר א"כ היאך מברך שמעון הצדיק את אותו נזיר מן הדרום כמוך ירבו נוזר

 ו,ב("איש כי יפליא לנדור נדר נזיר להזיר לה'".

הביאור הוא כי אכן תורתינו תורת חיים היא ומשמעות הדבר שיש לחיות עם התורה בכל שטחי החיים ויהיה דעתו 

לעולם הזה ובעולם  מעורבת עם הבריות יאכל וישתה ויקדש את חיי החומר כי זאת מטרת הבורא שירד האדם

לא דייך במה שאסרה -המלא ניסיונות ופיתוים ימלא ויקים אחר מצוות הבורא ולכן אמרו חז"ל על החפץ להתנזר 

 תורה אלא שאתה אוסר עליך דברים אחרים". )ראה ר"ן נדרים ט.(.

תר לכל העולם ויתכן כי וא"כ הנודר וכן הנזיר עלול לבא לידי גאוה והתנשאות ע"י נזירותו כי אסר על עצמו מה שמו

רום ללבו השיאו לזה. ואם אין בדבר גאוה יש לחשוש כי לא יקיים נדרו ועבר על בל תחל ובל תאחר ונמצא שטוב לו 

 כי לא נדר כלל.

אולם כנגד כל האמור יתכן והאדם יעשה הגבלה של נזירות וכיוצ"ב מתוך מטרה לשמור על מצבו הרוחני בש מירה 

רוחנית כאשר מטרתו לשם שמים לעבודת ד' בזה זוכה הנזיר והנודר לאותה ברכה שברכם  מפני כשלון או ירידה

אמר רבי שמעון הצדיק  מימי לא  אכלתי  אשם נזיר טמא אלא  -שמעון הצדיק כפי שמתואר שם גוף המעשה וז"ל

סדורות  לו  תלתלים  אחד, פעם אחת בא אדם אחד נזיר מן הדרום וראיתיו שהוא יפה עינים וטוב  רואי  וקווצותיו 

אמרתי  לו  בני  מה ראית להשחית את שערך זה הנאה אמר לי רועה הייתי לאבא בעירי הלכתי למלאות מים מן 

 המעיין ונסתכלתי בבבואה  שלי  ופחז עלי  יצרי ובקש לטורדני מן העולם אמרתי לו רשע למה אתה מתגאה בעולם 
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עה העבודה שאגלחך לשמים מיד עמדתי ונשקתיו על ראשו אמרתי לו שאינו שלך במי שהוא עתיד להיות רמה ותול

 בני כמוך ירבו..."ע"כ.

 ולכן הנודר והנזיר אשר כונתו טהורה להפריש עצמו מעט כתריס מפני המתירנות קדוש יאמר לו. 

ו נדרו מענין להתבונן בהלכה נוספת שיש בנדרים והיא התרת נדרים שפירש התרת קשר הנדר שהולך לחכם ומתיר ל

כי כל איש מישראל מעשיו מכונים ע"פ דעתם ורצונם  -מעיקרו כאילו לא נדר ובטעם הדבר ביאר בכלי יקר בפרשתינו

של חכמי ישראל ועל דעת בית דין נדר ולכן מתחילה הוא מתכוון שלא יהיה תוקף לנדרו כי אם יסכימו לכן חכמים 

א כשם שהבעל יכול להפר נדרי אשתו על סמך הסברה אבל אם לא יסכימו ויאמרו מותר לך יפקע תוקפו מעיקר

שאשה נודרת על דעת בעלה, יתן ד' ונזכה לקדש את כל היוצא מפינו בכח תפילתנו וברכותינו לביאת משיח צדקינו 

    בב"א.    

 

 בברכת שבת שלום

 הרב אליהו אלחרר    

 הרב הראשי למודיעין
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