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תקפו של נדר היוצא מפי האדם: אם אדם נדר ג: -א

הריהו אסור בדבר זה, ואם  –לאסור על עצמו דבר מה 

ִאיׁש ִכי ִידֹּר ֶנֶדר ַלה'.. "עבר עליו עובר בלא תעש, שנאמר: 

ָברֹו ֵצא ִמִפיו  לֹא ַיֵחל דְּ ָכל ַהיֹּ ה" כְּ   .ַיֲעשֶׂ

נערה שנדרה נדר בבית ו: הפרת נדר על ידי אב: -ד

אביה, הנדר יחול )"יקום"( רק אם אביה לא הפר )"הניא"( 

 –אלא שמע ו"החריש", אולם אם האב הפר את הנדר 

 הנדר מופר )"לא יקום"(.

טז: דינים נוספים בדבר הפרת נדרי אשה ארוסה -ז

 ונשואה 

 "ֵאֶלה ַהֻחִקים.." –יז: פסוק סיום 

פירוש  "לא יחל דברו" ג

מילה משמעותית להבנת 

 הפסוק

בחז"ל ובהלכה ישנו יחס מחמיר מאד בענין הנדרים, הרחבה:  –הנדרים 

וחכמים הורו להתרחק מהם על מנת שלא יכניס אדם עצמו למצב שבו יחלל 

 את דבריו, ומכאן אפשר ללמוד על הערך הגדול של המילים היוצאות מן הפה. 

גם בספר דברים )פרק כג פס' כג( הזהירה התורה בחומרה על ענייני נדרים: 

לא יהיה בה חטא: מוצא שפתיך תשמר ועשית..", ובספר  "..וכי תחדל לנדר

שלם!  –ד(  הזהיר שלמה המלך ע"ה: "את אשר תידור -קהלת )פרק ה פס' ג

ומזה תדור, משתדור ולא תשלם", ורבי מאיר אומר: "טוב מזה -טוב אשר לא

שלא תידור כל עיקר". ובשולחן ערוך )יורה דעה, סימן רג( נפסק: "אל תהי רגיל 

בנדרים" וכן: "צריך ליזהר שלא ידור שום דבר ואפילו צדקה אין טוב לידור, 

לא ידור עד שיהיה לו, ואם פוסקים  -יתן מיד, ואם לאו  -אלא: אם ישנו בידו 

"בלי לפסוק עמהם, יאמר" צדקה )מנהג המקום להתנדב לעתיד( , וצריך 

 נדר".

בפרקנו מפורשת האפשרות להפר נדר, על  "הפרת נדרים" ו"התרת נדרים"

ידי האב או הבעל, אולם חז"ל הוסיפו את האפשרות להתיר נדר על ידי חכם, 

"הוא אינו מוחל, אבל אחרים מוחלים לו"  - )פס' ג(וכך דרשו: "לא יחל דברו" 

מר: בית הדין, או חכם, יכולים להתיר נדר. הנדר )תלמוד בבלי, חגיגה י.(  כלו

מופר על ידי "פתח" שמוצא החכם, היינו פרטים או נסיבות, שאילו היה הנדר 

לא היה נדר, וממילא הנדר יסודו בטעות. ישנם  –מודע להם בשעת הנדר 



סיפורים רבים ושונים על ענין התרת נדר, ומהמפורסמים שבהם נדרו של כלבא 

את רחל מנכסיו, ואחר כך בא ושאל על נדרו )בבלי, נדרים נ. ; שבוע, שהדיר 

 כתובות סג:(.

התרת הנדרים המפורסמת ביותר היא תפילת "כל נדרי" הנאמרת בכניסת יום 

 כיפור, ובה מתירים את הנדרים של הציבור שנאמרו במשך השנה.

 


