
תקלז הדין בית שע"י הוראהבית

 ירושלים דיןבית
 יוחסין ולבירור  ממונותלדיש

 סמים לעשן שלא נדר בהתרתפס"ד
 מס'  הדין בית שעא הוואט ביתתיק

 ז~
 -הש"ס

 הדירן3ושזפ

 היא כעת סמים. עוד לעשן שלא נדר נדרה מרחואנה, מסוג לסמים מכורה שהיתה א' הגב'א.
 שעוונו הנדר על ותעבור היצר בפני תעמוד שלא חשש מתוך הנדר את לה להתירמבקשת
 ואומרת הנדר על מתחרטת היא הנדר. על פעמיים עברה שנדרה שאחרי מודה היאחמור.
 נודרת. היתה לא יודעת היתה ואילו הנדר, חומרת את ידעה לא שנדרהשבזמן

 חזר טרם והבחור בתשובה שחזרה לאחר חילונית. שהיתה בזמן בחור הכירה ב' הגב'ב.
 להנשא רוצים והם בתשובה חזר הבחור נם כעת בחור. לאותו תינשא ועלא נדרהבתשובה,

 שלא נדרה ולא נדרה על שמתחרטת ואומרת הנדר, את לה להתיר מבקשת ב' והגב'זל"ז,
 לא בתשובה יחזור שהבחור ידעה אילו אבל בתשובה, חזר שטרם מפני אלא לולהנשא
 נודרת.היתה

 לדיוןהשאלות
 הדיין יכול והאם הרוב, אחר בו הולכין האם הדעות בו נחלקו אם נדרים, להתרת דין ביתא.

 ולהתיר. אחרים שנים עם להצטרף הרוב דעת נגדשהתיר
 הנדר. חל האם לפלוני", להנשא "וולא או סמים", לעשן "שלא נדרב.
 את לו מתירים האם הנדר, על שיעבור חשש וקיים דרבנן, איסור על לעבור שלא נדרג.

 .הנדר
 הנדר. את להתיר פתח נחשב האם נודר, היה לא הנדר חומרת את ידע אילוד.
 הנדר. את להתיר פתח לענין ל"נולד" נחשב האם בדורנו, בתשובה חזרהה.

תשובה
 5חת כדעס כולס לסיות חייכיס מגדר 6ת סמתיריס סדייניס סלוחת ס6ס כ6חרוניס דיון יםא.

 סחופן וסימיד דיינים, רוב פי על ם סמתיריס 16 מתיריס, 6ין 5וסר ולחד מתירים מניס ו6סלמתיר,



 ירושלים - דיןפסקיתקלח

 6 כה יבמות מגמ' י6יה טהכי6 רכם סי' יו"ד הטור על כהגהות 5כי הר עי' סרוכ, לדעת להכנעמייכ
 נימר הנדר ם6ין 6מר ולחד התירו ממניס כסופן חסדך מטכח"ל ס5ל"כ רוכ, פי על גססמתיריס
 הר6יס. טרחה 6 עם נדריס למטסט עינים ועי' סגי. דכרוכ ודקי bSh יחיד, קותוכגלל

 טלוסה עפ"י דוקק 16 קוטר, כס6מד גס הרוב עפ"י מתיריס נדריס כמתרת 06 הם6לה יסודוהנה
 דין ם6ינס 16 רוס, דין בו טג6מר בי"ד סל דין לפסק דומה נדריס התרת ה6ס סי6 להתיר,טפסקו
 סכת לענין מילוק מנינו וכן לה, כמריס קרוכיס מגס עת ודף עז דף נדריס כגמ' ם6מרו וכמוממם,
 דין מירוס טהו6 רוכ לענין וה"ה זה, לענין לדין דומה מג'ינס 16 כטבת דניס ם6ין ~ין דומה06

 ם5ריכיס מלוטה ה6ס למקור, ים 6חר וכצופן רוכ. דין כה נתמדם % ממם דין ם6ינה וזוכבי"ד,
 טהתרה סיעוריס מהלחות מהוך 16 מלוטה, עפ"י מדניה דין תורת לזה מים ממוס הו6 סנורלסחיר
 טדניס י"ל כי"ר מתורם זה ס6ס חד. ויטרלל חד כניו חד לסרן חון ממחוטי מלומדיס וכמוכמלומה
 כל עפ"י טיתקייס קריך 6ל6 דעות כרוב די 6ין סיעוריס מהלכות זה 06 6בל דטות, רוכעפ"י

הטלומה.

 "גי נתתדטו טככי"ד המנית ריס המום' דכרי על הגר"מ כיצר ככר רוכ עפ"י טדניס ככי"דוהנה
 כיצור קכו עמ' הגר"מ חי' ועי' ם6ינו, כמי ססמיעוט וסטני דעות, רוכ עפ"י טפוסקיס ס6מדדינים,
 כח 6. הלכות: מתי יסנן דייניס סכרוכ טס התום' ככי6ור ממ"כ פ"ג מ"ג בע"י עי' וועודהדכריס
 ול6 דליתך, כמצן מהמיעוט טייך ל6 וע"ז כהרוכ, הי6 הקמת כ. למיעוט. ול6 לרום סמרורכי"ר
 דין ה6ס 6חרוניס נחלקו וככר ה(. סי' ח"כ כקוכ"ם 0ופריס דברי קונטרס וע"ע כמי, הצמתהוכרע
 1 כלל ממפיקות קונטרם עי' כי"ר. ככל גס h"D 16 מל בבי"ד דוקק נצמר דליתך כמצן טהמיעוטזה

 להורות ממיעוט יוכל םל6 לן לימך מ6ן דינין כתי בם6ר 6כל h"D, סל הגדול כבי"ד רק טכ6מר ג6ות

 להורות המיעוט חייב ג' מל בכי"ד מגס כתכ 1 6ות ב סי' 16"מ יצחק כיח כסו"ת 6ך סברתו.כפי
 מדין זה כמלומה נדריס והתרת מלומה, סל כבי"ד גס נקמר ם6ינו כמי מיעוט סיין נצמר ו6סכסרוב.
 דעות רוכ עפ"י ספוסקיס היינו המידוטיס, כמני לבי"ד דומה ה6ס לתקור ים עויין כדין, כמובי"ד

 טהמיעוט י"ל עדיין 6כל ר1כ, עפ"י מפוסקים הר6סון לחירום רק מדומה 16 מקינו, כמיוממיעוט
 טמוסיפין 6 סעי' יח סי' כטו"ע נפסק בי"ד מלענין יודע, ציני ט6מר דיין לענין ונפ"מ כטל,צינו
 טעם קומר 6תד וכל כדבר ולתת לם6ת הם5טה כל ט5ריכיס לפי ד ס"ק הם"ך וכיצר 6חד, עודעליהן
 יודע קיני ס6חד 6מר ob 6כל כרום, ממליטי דעת כטלה 6חת לדעה הסכימו מניס 06 ו6זלדכריו,

 טהיה מליחי עמהס יסב 06 טמ6 6ומריס ט6נו כרוע, כטלה דעתו וצין עמהס ימכ ל6 כ6י5נחסי
 נצמר 06 6כל סמיעוט, דעת ביטול טל כדין רק סייך וזס עמו, מסכימים ססניס סיו דעתוקומר

 ליסף ם5ריכיס ממס דין כמו ם6ינו י"ל , המיעוט דעת כיטול טל דין חידוד נצמר ל6 נדפיסטכהתרת
 יודע. איני 6מר מהאחו כצופן גס רוכ עפ"י ופוסקיםוליחן,
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 כתב ל6 - מוסכם קינו יבמות, מהגמ' הרמיה על טכנוי חידוסו סכ6מור - הכ"ל 5כי כהד גסעכ"פ
 מהדיינים 6חד 60ס מס כתוב bS גס הרוב. פי על מל מההיתר b~h סרוב, לדעת להכנע מייכטהיחיד
 ככמה ההיתר 5ת לדחות סספסק דירן כנידון וכפרט 6חד. עוד עליסס מוםיפיס יודע קיניקומר
 העיון ומחר יודע, קיני 6מר ל6 והעליסי סכקסה, 6ת מממעו דיינים סםלוסס כל ע"י ניתןתדטיס
 דברי 5חר מנטה מסוס לפסוק לדיין טלין כד"נ טנ6מר )והחיסור סנדר לסתיר ט6ין דעתוהסכימה
 לה טדי נדרים כהתרת אייך לחינו פטוט נרצה פ"י, ריס מנסדרין סרמכ"ס מפסק וכמותכירו,
 הצמור. הנדר 6מ להתיר מצין נר6ס ע"כ הדיותות(.כמלוטה
 דוקק סלקו ה מ"ק יכ מי' נדריס כמו"כ וכמב להתירו. 6חר מנין צריך הכמנין דבר כל 6 ה כילהועי'

 טפת כשו"ת וכתכ להתירו. 5חר מנין צריך וגמרו נמנו 06 דין, כמפסקו ה"ה bSh וגזירותכתקנות
 הרמכ"ס טפסק ט6ע"פ ה"5(, פ"כ ממרים פרנקל לרמכ"ס ממפתח כספר וסוכך S"S דק"גסיס
 המני ~י"ר ללכת לו 6סור סר6מון כבי"ד טנידון מי מ"מ לבטלו, 6חר כי"ר רט6י דין טפסקמבי"ד
 הוין.טמתר
 מסתכר להתירה, ם6ין וגמרו ונמנו מם5מה, לנדרה היתר כקמה מסמכקטת דידן בנידוןלפיכך
 לנדרה. סיתר מימ165 5חריס לםלוסה לפנות רעליתם6ינס

 מדכר ס6ני קונס 5מר כילד ממם. בו ט5ין דכר על חליס 6ין נדריס 6: סעי' ריג סי' יו"ד כטו"עב.
 סקלה. 5ריך מדרבנן ומיסו נדר. קינו וכו' לך עומס ם6ניעמך

 דכר על נדר ת"ז לפלוני" 6נם5 "טל5 16 ממיס" שעטן "טל6 כלטון היה סנדר 06 דידן, כנידוןו6ף
 מברכנן. b~h טללה יריך וקינו ממם כוטלין
 כקוכי6 מטחק כדבר נם6ל רכם סי' יו"ר ככ"י הוכש רנכ סי' לרמכ"ן המיוחסות הרטכ"6 כטו"תג.
 עכירס כקוכי6 דסתוק לו נזקקין ס6ין ממתכרך והסיב נדרו. להתיר לו נזקקים ס6ס ל"חק טל6נדר
 לקלו 6ומריס וקין ליקרו יטביע לעכירה יקרו יכטילנו טל6 מפני ו6ס לעכירס. נדר מבירין וקיןהי6

 סנוהגיס כתכ רמכ לשוין ממ"ג כהגהת שמנס גדולה. עכירה יעסה ט% כדי קטנס לעמירםטיזדקקו
 כי וכו' כו לרגילים מ6ד גדול קוכי6 מל י5ר כי טכועתס על לעכור יכפלו פן קליס כ6נמיסלהתיר
 כרוחם. ילמטול להתלמן יכוליס פינס כוהטוגיס
 כגון דרבנן קימור 6ל6 קינו אפי' קימור דכר סל נדר מתירין 6ין טו: מעי' רכת סי' יו"ד כטו"עופסק
 זה כנדר מכטול ים ו6ס טס: וכרמ"א 6וסריס. וים מתירים ים לטחוק סל6 נדר מתירו ו6סלמחוק.
 לשיטתו מסרכ נר6ס כח מ"ק הם"ך וכתכ לכתחילה. לו מתיריס התרה, כל6 שיעכור לחום "יםכגון
5'fh,'כקוכי6 טחוק כגון מדרכנן רק אינו אפי' ד6יסור6 כמילתא כתכ מס מזרחי ר"6 כתס1' 5כל וכו 
t כיס מהגחינן ל6 6סכועתי למיקס יכילג6 ל5 וקומר לווח ד5יהו ו5ע"ג לו, מתירין 6יןוכסיג a ~ D  



 ירושלים - דיןפסקיתקמ

 תטו' 3טס סכלנו ספר 3מוף וכ"ה Of. על דחולקיס רנ3 סי' ורמאדן הרפכ"6 תטוי לקמן 3"יוכ"כ
 % ט6ין 3קוכי6 כממחק דוק6 זס רכל מ"ן מסר"ס כסס זה סו"ם וכמ"ת כדריטס וכתובסרם3"6.
 מוחק סו6 ולפעמיס 3כך 6ומנמו טלין 6דס 6כל כן, מחמת לעדות פסול וסוף סו6 6ל6 לחרת*ומנוס
 ע"כ. לסחיר.יכוליס

 , והגפה מטף לבריקות מכנס בו יט 06 סמומחיס כין מדעות מלוקות סמרחו6נס כעיטון דירןוכנידון
 6ומריס ים ממם, מכנס טחינו 16 תורס, ליסור "סו6 3ידיס, עקמו מזיק טל וליסור 3דכר יםוממילך
 מרחו6נה מעיגון סטין %מר סנוטיס לדעת הנה סמחמיריס, דעת יותר ומקובלת ככס. וי"לככס
 "ל6 נדר ו6ס י6ם, וקלת עכירס לדכר סרגל מל דרבנן ליסור hSb כו ם6ין מסתכר סגוף,סיכון
 מגסת מלדעת כקו3י6, מסמק לענין סר6טוגיס כמחקקת תלוי סדכר ל6 16 סנדר % מתירים 06לעטן
 מ6ד גדול קו3י6 סל טי5ר כיון נדרו, על לעכור יכטל פן % מתיריס 3קוכי5 סמטמק כפססמ"ג
 סדכר. סו6 כן סמרחו6נס כעינון 6ף כרוחס, ולמטול לסת6מן יכולים 6ינס 3ו והפוגיס 3ולרגיליס
 מרחו5גס כעידון 6ף לע3ירס, נדר ממירין טלין % מקקים 5ין 3קוני5 ממטחק סרטכ"6 %עתוקילו
 מטוס תורס סל ליסור סמרחו6נס כעיטון מים %מר הנוטיס סמומתיס לדעת 6מנס %. נזקקים6ין
 מכיול מים כמקום סנדר לסתיר טים כתכ ל6 הרמ"א ו6ף למתירו, 6ין כודאי וסנפם, סגוףסיכון
 דרכנן. בכיסוי 5ל6כדבר
 כעיני רע ססנודר יודע סייח 6י% %מר סמקוס ככבוד פותחין 6ין י: סעי' רכת סי' יו"ד כמו"עד.

 6מת, אינו 06 אפי' נמנע טסיה *ומר וסוף כך נטביל נמנע הים מל6 לומר מלוף 6דס ם6יןסמקוס,
 מס"ס יח ס"ק סם"ך וכתו 6. מד נדרים במטנס סהלכס ומקור מעיקרו. נעקר סנדר ha~1ונמ65
 נותר. היית ל6 בנדרך עכירס עוטה ט6תס יורע סייח 6י% %מר % פותחיןם5ין

 עכירס טים עכםיו לי טנתכרר מפני נדרי טתתירו מפקם 6ני כעקמו ואמר כ6 ם6ס יד ס"ק הט"ווכתת
 קינו טסות הייך 6ין דס6 ומועיל, טופ פתת הוה כמס, ככונס דסוה סנור מתיר כפאין 16 נדרכנודר
 טומרו דייקך סכי והפומקיס מתלמוד ולטון לגמרי. טתיק כעי ד6י ומגו נמנע, סיס טל6 %מרחלוף
 לפתות. יכול כעממו סו6 6כל פתתינן ל6 6נן דמהמע סמקוס בככוד פותחין6ין

 סנדר פל ס6יסור מומרת 6ת יודעת סיתם טויילו וקמרה כעלמם פתחם מהמפקסת דידן ככיווןולפי"ז
 ומועיל. טוכ פתת ס"ז נודרת, סיתםל6
 נסנס ם6ני קונס 6מר כעד 6וסריס. וחכמים כנו% פותחים ולליעזר ר' 6מר 6: סד נדריס מממנםה.
 טסים 16 טופר נעמס סס61 יודע פייתי קילו וקמר כנו 6ת מטיק פסיס 16 מופר ונעמס פקנילקים
 יכ טעי' רכח סי' כסו"ע ופסק 6ומרין. וחכמיס מתיר ר"6 וכו', נודר סייתי ל6 כקרוכ כנו 6תמסיק
 06 כטן טוכ6 הכיח דל6 כמילה6 פותחין 5ין 6כל h31D דסכימ ורגיל ססווס כדבר 5ל6 פותחין5ין

 ידעת קילו לומר לו פותמין 5ין %, ~ריכין מסכל ת"ח פלוני קותו ונעמס לפקני נסנס ט6ני קונס5מר
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 06 מ6ף עוקרו קינו כזס ופתח מעיקרו סנדר נעקר פתח טע"י לפי נורר, סייח ל6 ת"ח פקניהיעמס
 טוכם. הכימך דל6 כיון מלידור כמכילו נמנע סיס bS %ו על קותו מטלססיס
 וודאי מיתתרט כדי פתה מנולד מן לעטות מיינו כנולד פותחין סטין bo יג: סטי' מס סרמ"6וכתב
 חרטס מיקרי סנו% מכח מעומס אע"פ מעיקרו מתמרט oh 6נל ואילך מנו% מן רק מתחרטקינו

 עכסיו נסגינן ומס"ט פתם. כל6 מעיקרא כחרטם למתיר יכול דס6 כד O"D סם"ך וכתכ %.ומתירין
 ע"כ. וכו', התתחרט ידעת 6י% 5"ל ולפי"ז כנולד. אפי'לפתוח
 לו, לסנס6 מל6 נודרת סיתס ל6 כתמוכס יחזור מסכחור ידעם טפילו אומרת מסמכקמת דירןוכנידון
 טוכם, ככיח פקינו וכרכר הנולד לדכר נחסכת כדורנו טסיך כפי כתמוכס סמזרס ס6ס להסתפקים
 כאינו נאמר 06 וגס סנדר. 6ת בו ופותחין רואות, מעינינו וכפי טוכם, ספכיח לדכר סנממכ סי"פ16

 ל6 כתטוכס מימזור ידעס מאילו ואומרת נדרס על חרטס מכיעס ססמכקסת כיון מ"מ טוכם,מכיח
 טמ5טרפת כיון נולד, סל כפתמ גס כזס כאופן סנדר לסתיר טנוסגיס סם"ך פסק סרי נודרת,סיתם
 סמרטס. גסלו

 ~ין. דובאברהם

ב

 סוס לדחוק סל6 סנדר מרדכי מגסת כסס סד"מ ממכיף טוו ס"ק )רכת טס ליו"ד מסרטתן גלוןע"
 ל"ע מנדכא ממי לדון ים כנד"ד ושן כרוחם. ולמטול לסת6פק ט6"י סוס דכזמן טעות נדרכעין
 כטעות. כנדר סוס וקולי ולספםוק מוס לספרד קמם דבר ססו6 ממיסלעימון
 למגמל ור5תה מזיק טוד6י ססמיס עידון %פסיק לטוכתס נדרס ססי6 דמ6מר לחלק מים נרפס5כל
 לסיגמל טיפוליס סיוס וים ומאחר לטוכתס, סו6 סנדר ועמס מאחר נדרס לס לסתיר לסזדקק לנו6ין

 לחזק כדי כנו על ישר ומסנדר לסיגמל כדי טיפוליס לקחת 6ותס לסדריך לנו ים הממיסמעיטון
 לנידון דומם אינו מסעיסון לסיגמל עלות וים מאחר כן ועל מסעיסון. ושפרד לגמרי לסיגמל5ותט
 מנ"ל.סד"מ

 אייזנשטיין.נחום

מסקנות

 תורה. איסור על לעבור שלא נדר מתירים איןא.

 לו. מתירים התורה, בכבוד זה אם גם נדרו את בעצמו הפותחב.

 לו. מתירים נולד, של פתח גם ומצרף נדרו על המתחרטג.




