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ביתדיןירושלים
לדיש ממונותולבירוריוחסין

פס"ד בהתרתנדרשלאלעשןסמים
תיקבית הוואט שעאביתהדין מס' -הש"ס
ז~

3ושזפהדירן

א.הגב'א' שהיתה מכורהלסמיםמסוגמרחואנה ,נדרה נדר שלאלעשןעודסמים .כעתהיא
מבקשת להתיר לה את הנדר מתוך חשש שלא תעמודבפני היצר ותעבורעל הנדרשעוונו
חמור .היא מודה שאחרי שנדרה עברהפעמייםעל הנדר .היא מתחרטת על הנדר ואומרת
שבזמן שנדרה לאידעה את חומרתהנדר,ואילוהיתהיודעת לאהיתהנודרת.
ב .הגב'ב' הכירה בחור בזמן שהיתהחילונית .לאחר שחזרה בתשובה והבחור טרם חזר
בתשובה ,נדרה ועלא תינשא לאותו בחור .כעת נם הבחור חזר בתשובהוהםרוצים להנשא
זל"ז ,והגב' ב' מבקשת להתיר לה את הנדר ,ואומרת שמתחרטתעל נדרה ולא נדרה שלא
להנשא לו אלא מפני שטרם חזר בתשובה ,אבל אילו ידעה שהבחור יחזור בתשובה לא
היתהנודרת.

השאלותלדיון

א .ביתדין להתרתנדרים ,אםנחלקובו הדעות האםהולכין בו אחר הרוב ,והאםיכולהדיין
שהתירנגד דעת הרוב להצטרףעםשנים אחריםולהתיר.
ב .נדר "שלאלעשןסמים" ,או"וולא להנשאלפלוני" ,האם חלהנדר.
ג .נדר שלא לעבור על איסור דרבנן ,וקיים חשש שיעבור על הנדר ,האם מתירים לו את
הנדר.
ד.אילוידע את חומרת הנדר לאהיהנודר ,האם נחשב פתח להתיר את הנדר.
ה .חזרה בתשובה בדורנו ,האם נחשב ל"נולד"לענין פתח להתיר את הנדר.

תשובה
םדיון כ6חרוניס ס6ס סלוחתסדייניססמתיריס 6ת מגדרחייכיסלסיות כולס כדעס 5חת
א.י
למתיר,ו6סמניסמתיריםולחד5וסר6יןמתיריס16,סמתיריס םעלפירובדיינים,וסימידסחופן

תקלח

פסקידין-ירושלים

המגמ'יבמותכה6
מייכלהכנעלדעתסרוכ,עי'הר5כיכהגהותעלהטוריו"דסי'רכםטהכי6י6י
סמתיריסגסעלפירוכ ,ס5ל"כמטכח"לחסדךכסופןממניסהתירוולחד6מרם6ין הנדרנימר
כגללקותויחידbSh,ודקידכרוכסגי.ועי'עיניםלמטסטנדריסעם6טרחההר6יס.
והנהיסודהם6לה  06כמתרתנדריסמתיריסעפ"יהרובגסכס6מדקוטר16 ,דוקקעפ"יטלוסה
טפסקולהתיר,סי 6ה6ס התרתנדריסדומהלפסקדיןסלבי"דטג6מרבודיןרוס16,ם6ינסדין
ממם,וכמום6מרוכגמ'נדריסדףעזודף עתמגסקרוכיסכמריסלה,וכןמנינומילוקלעניןסכת
06דומה~יןם6יןדניסכטבת 16מג'ינסדומהלדיןלעניןזה,וה"הלעניןרוכטהו6מירוסדין
כבי"ד,וזום6ינהדין ממם %נתמדםכהדיןרוכ.וכצופן 6חריםלמקור ,ה6סמלוטהם5ריכיס
לסחירסנורהו6ממוסמיםלזהתורתדיןמדניהעפ"ימלוטה16,מהוךמהלחותסיעוריסטהתרה
כמלומהוכמומלומדיסממחוטיחוןלסרןחדכניוחדויטרללחד.ס6סזהמתורםכי"רי"לטדניס
עפ"ירוכ דטות6 ,בל 06זה מהלכותסיעוריס6יןדי כרוב דעות 6ל6קריךטיתקייסעפ"י כל
הטלומה.

והנהככי"דטדניסעפ"ירוכככרכיצר הגר"מ עלדכריהמום'ריסהמניתטככי"דנתתדטו"גי

דינים ,ס6מדטפוסקיסעפ"ירוכדעות,וסטניססמיעוטכמים6ינו,ועי'חי'הגר"מעמ'קכוכיצור
הדכריסוועודעי'בע"ימ"גפ"גממ"כככי6ורהתום'טססכרוכדייניסיסנןמתיהלכות .6:כח
ךמהמיעוטכמצןדליתך,ול6
כי"רסמרורלרוםול6למיעוט.כ .הקמתהי6כהרוכ,וע"זל6טיי
הוכרעהצמתכמי,וע"עקונטרסדברי0ופריסכקוכ"םח"כסי'ה).וככרנחלקו6חרוניסה6סדין
'קונטרםממפיקותכלל1
זהטהמיעוטכמצןדליתךנצמרדוקקבבי"דמל16h"Dגסככלכי"ר.עי
6ותגטכ6מררקכבי"דהגדולסל6,h"Dכלבם6רכתידיניןמ6ןלימךלןםל6יוכלממיעוטלהורות
כפיסברתו6.ךכסו"תכיחיצחק "16מסי'ב6ות 1כתכמגסבכי"דמלג'חייבהמיעוטלהורות
ןמיעוטכמים6ינונקמרגסכבי"דסלמלומה,והתרתנדריסכמלומהזהמדין
כסרוב.ו6סנצמרסיי
םלתקורה6סדומהלבי"דכמניהמידוטיס,היינוספוסקיסעפ"ירוכדעות
בי"דכמוכדין,עוייןי
וממיעוטכמימקינו16 ,מדומה רקלחירוםהר6סוןמפוסקיםעפ"יר1כ6 ,כלעדייןי"לטהמיעוט
צינוכטל,ונפ"מלעניןדיין ט6מרצינייודע,מלעניןבי"ד נפסקכטו"עסי'יחסעי' 6טמוסיפין
עליהןעוד6חד,וכיצרהם"ךס"קדלפיט5ריכיסכלהם5טהלם6תולתתכדברוכל6תדקומרטעם
לדכריו,ו6ז 06מניסהסכימו לדעה 6חת כטלה דעתממליטיכרום6 ,כל 6 obמר ס6חדקינייודע
כ6י5ל6ימכ עמהסוציןדעתוכטלהכרוע,ט6נו6ומריס טמ06 6יסב עמהסמליחיטהיה
נחס
ידעתוסיוססניסמסכימיםעמו,וזססייך רקכדיןטלביטול דעתסמיעוט6 ,כל 06נצמר
קומר
טכהתרתנדפיסל6נצמרחידודדיןטלכיטולדעתהמיעוט,י"לם6ינוכמודיןממסם5ריכיסליסף
ייודע.
וליחן,ופוסקיםעפ"ירוכגסכצופןמהאחו6מראינ
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עכ"פגס כהד5כיהכ"ל-סכ6מורחידוסוטכנויעלהרמיהמהגמ'יבמות,קינומוסכם-ל 6כתב
טהיחידמייכלהכנעלדעתסרובb~h,מההיתרמלעלפיהרוב.גסbSכתובמס60ס6חדמהדיינים
קומרקינייודעמוםיפיסעליסס עוד 6חד .וכפרטכנידוןדירן סספסק לדחות 5תההיתר ככמה
תדטיסניתןע"יכלסםלוססדיינים מממעו 6ת סכקסה,והעליסיל6 6מרקינייודע,ומחרהעיון
הסכימהדעתוט6יןלסתירסנדר(והחיסורטנ6מרכד"נטליןלדייןלפסוקמסוסמנטה5חרדברי
תכירו,וכמו מפסק סרמכ"סמנסדריןריספ"י ,נרצה פטוטלחינואייך כהתרתנדריםטדי לה
כמלוטההדיותות).ע"כנר6סמציןלהתיר6מהנדרהצמור.
כמ"קהסלקודוקק
ועי'כילהה6כלדברהכמניןצריךמנין6חרלהתירו.וכמבכמו"כנדריסמי'י
כתקנותוגזירות bShה"ה כמפסקודין06 ,נמנווגמרוצריךמנין 5חרלהתירו.וכתככשו"ת טפת
סיס דק"ג S"Sוסוכך כספר ממפתח לרמכ"ס פרנקלממרים פ"כ ה" ,)5ט6ע"פ טפסק הרמכ"ס
מבי"דטפסקדיןרט6יכי"ר6חרלבטלו ,מ"ממיטנידוןכבי"דסר6מון6סורלוללכת~י"רהמני

טמתרהוין.
לפיכךבנידוןדידן מסמכקטת כקמההיתר לנדרה מם5מה ,ונמנו וגמרום6יןלהתירה ,מסתכר
ם6ינסרעליתלפנותלםלוסה5חריסמימ165סיתרלנדרה.

ב.כטו"עיו"דסי'ריגסעי':6נדריס6יןחליסעלדכרט5יןבוממם.כילד 5מרקונסס6נימדכר
עמךם6ניעומסלךוכו'קינונדר.ומיסומדרבנן5ריךסקלה.
ו6ףכנידוןדידן06 ,סנדרהיהכלטון"טל6שעטןממיס""16טל6 5נם5לפלוני"ת"ז נדרעלדכר
טליןכוממםוקינו טללהb~hמברכנן.
ג.כטו"תהרטכ"6המיוחסותלרמכ"ןסי'רנכהוכשככ"ייו"רסי' רכםנם6לכדבר מטחקכקוכי6
נדרטל6ל"חקס6סנזקקיםלולהתירנדרו.והסיבממתכרךס6יןנזקקיןלודסתוקכקוכי6עכירס
הי6וקיןמביריןנדרלעכירס.ו6סמפניטל6יכטילנויקרולעכירהיטביעליקרווקין6ומריסלקלו
טיזדקקולעמירםקטנסכדי ט%יעסהעכירהגדולה.שמנסכהגהתממ"גלשויןרמככתכסנוהגיס
להתירכ6נמיסקליספןיכפלולעכורעלטכועתסכיי5רמלקוכי6גדול מ6דלרגיליםכווכו'כי
הטוגיסכופינסיכוליסלהתלמןילמטולכרוחם.
ופסקכטו"עיו"דסי'רכתמעי'טו6:יןמתיריןנדרסלדכרקימוראפי'קינו6ל6קימורדרבנןכגון
םמכטולכנדרזה
למחוק.ו6סמתירונדרסל6לטחוקיםמתיריםוים6וסריס.וכרמ"אטס :ו6סי
םלחוםשיעכורכל 6התרה,מתיריסלולכתחילה.וכתכהם"ךמ"קכח נר6ס מסרכלשיטתו
כגון"י
5'fhוכו'5,כלכתס'1ר"6מזרחימסכתככמילתאד6יסור6אפי'אינורקמדרכנןכגוןטחוקכקוכי6
וכסיג6יןמתיריןלו,ו5ע"גד5יהולווחוקומרל5יכילג6למיקס6סכועתיל6מהגחינןכיס

יריך

ta~D
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וכ"כ"3ילקמןתטויהרפכ"6ורמאדןסי' רנ3דחולקיס על.Ofוכ"ה3מוף ספרסכלנו 3טסתטו'
סרם.6"3וכתובכדריטסוכמ"תסו"םזהכססמסר"סמ"ןרכלזס דוק 6כממחק3קוכי6ט6ין %
*ומנוסלחרת6ל6סו6וסוףפסוללעדותמחמתכן6,כל6דסטלין6ומנמו3כךולפעמיססו6מוחק
יכוליסלסחיר.ע"כ.
טבומכנסלבריקותמטףוהגפה,
וכנידוןדירןכעיטוןסמרחו6נסמלוקותמדעותכיןסמומחיס 06י
ם3דכרוליסורטלמזיקעקמו3ידיס",סו6ליסורתורס16,טחינומכנסממם,ים6ומריס
וממילךי
ככסוי"לככס.ומקובלתיותר דעתסמחמיריס ,הנה לדעתסנוטיס %מרסטיןמעיגון מרחו6נה
סיכוןסגוף ,מסתכרם6יןכוhSbליסורדרבנןמלסרגללדכרעכירס וקלתי6ם,ו6סנדר"ל6
לעטן 06מתירים %סנדר16ל6סדכרתלויכמחקקתסר6טוגיסלעניןמסמקכקו3י,6מלדעתמגסת
סמ"גכפס סמטמק3קוכי5מתיריס %פןיכטללעכור עלנדרו,כיוןטי5רסלקו3י6גדול מ6ד
לרגיליס3ווהפוגיס3ו6ינסיכוליםלסת6מןולמטולכרוחס6 ,ףכעינוןסמרחו6נסכןסו6סדכר.
וקילו %עתסרטכ"6ממטחק3קוני55יןמקקים %טליןממיריןנדרלע3ירס6,ףכעידוןמרחו5גס
6יןנזקקים6 .%מנס לדעתסמומתיסהנוטיס %מרמיםכעיטוןסמרחו6נסליסורסלתורסמטוס
סיכוןסגוףוסנפם,כודאי6יןלמתירו,ו6ףהרמ"אל6כתכטיםלסתירסנדרכמקוםמיםמכיול
דרכנן.
כדבר5ל6
י
ו
ס
י
כ
ב
ד.כמו"עיו"דסי'רכתסעי'י6:יןפותחיןככבודסמקוס %מר6י%סייחיודעססנודררעכעיני
סמקוס,ם6ין6דסמלוףלומרמל6היםנמנענטבילכךוסוף*ומרטסיהנמנעאפי' 06אינו 6מת,
ונמ 1~ha65סנדר נעקרמעיקרו .ומקור סהלכס במטנסנדרים מד  .6וכתוסם"ך ס"קיחמס"ס
ם5יןפותחין % %מר6י%סייחיורעט6תסעוטהעכירסבנדרךל6הייתנותר.
וכתתהט"וס"קידם6סכ6ואמרכעקמו6נימפקםטתתירונדרימפניטנתכררליעכםיוטיםעכירס
כנודרנדר16כפאיןמתירסנורדסוהככונסכמס,הוהפתתטופומועיל,דס66יןהייךטסותקינו
חלוף %מרטל6סיסנמנע,ומגוד6יכעיטתיקלגמרי.ולטוןמתלמודוהפומקיססכידייקךטומרו
6יןפותחיןבככודסמקוסדמהמע6נןל6פתתינן6כלסו6כעממויכוללפתות.
וסיתםיודעת6תמומרתס6יסורפלסנדר
ולפי"זככיווןדידןמהמפקסתפתחםכעלמםוקמרהטוייל
ל6סיתםנודרת,ס"זפתתטוכומועיל.
ה .מממנםנדריססד6 :6מרר'ולליעזרפותחיםכנו%וחכמים6וסריס.כעד 6מרקונסם6נינסנס
לקיםפקניונעמסמופר16פסיסמטיק 6תכנו וקמרקילופייתייודעסס61נעמסטופר 16טסים
מסיק6תכנוכקרוכל6סייתינודרוכו',ר"6מתירוחכמיס6ומרין.ופסקכסו"עסי'רכחטעי'יכ
ןפותחיןכמילה6דל6הכיחטוכ6כטן 06
5יןפותחין5ל6כדברססווסורגילדסכימ 6h31Dכל5י
5מרקונסט6נינסנסלפקניונעמסקותופלונית"חמסכל~ריכין5,%יןפותמיןלולומרקילוידעת
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יטע"יפתחנעקרסנדרמעיקרוופתחכזסקינועוקרומ6ף 06
היעמספקנית"חל6סייחנורר,לפ

סיסמטלסקותועל%וbSסיסנמנעכמכילומלידורכיוןדל6הכימךטוכם.
וכתבסרמ"6מססטי'יגbo:סטיןפותחיןכנולדמיינולעטותמןמנולדפתהכדימיתתרטוודאי
קינו מתחרט רקמן מנו%ואילך6נל ohמתמרטמעיקרואע"פמעומסמכח סנו%מיקרי חרטס
ומתירין.%וכתכסם"ךO"Dכדדס6יכוללמתירכחרטםמעיקראכל6פתם.ומס"טנסגינןעכסיו
לפתוחאפי'כנולד.ולפי"ז"5ל6י%ידעת התתחרטוכו',ע"כ.
וכנידוןדירןמסמכקמתאומרתטפילוידעםמסכחוריחזורכתמוכסל6סיתסנודרתמל6לסנס6לו,
י
םלהסתפק ס6ססמזרסכתמוכסכפיטסיךכדורנונחסכתלדכרהנולדוכרכרפקינוככיחטוכם,
16סי"פסנממכלדכרספכיחטוכם,וכפימעינינורואות,ופותחיןבו 6תסנדר.וגס 06נאמרכאינו
מכיחטוכם ,מ"מכיוןססמכקסתמכיעסחרטסעלנדרסואומרתמאילוידעסמימזורכתטוכסל6
סיתםנודרת,סרי פסקסם"ךטנוסגיסלסתירסנדרכאופןכזסגס כפתמסלנולד,כיוןטמ5טרפת
לוגססמרטס.

אברהםדוב~ין.

ב

ע"גלון מסרטתןליו"דטס(רכתס"קטווממכיףסד"מכסס מגסתמרדכיסנדרסל6לדחוקסוס
םלדוןממימנדכא ל"ע
כעין נדר טעותדכזמן סוסט"6י לסת6פקולמטולכרוחם.ושן כנד"די
לעימוןממיסססו6דברקמםלספרדמוסולספםוקוקוליסוסכנדרכטעות.
5כלנרפסמיםלחלקדמ6מרססי6נדרסלטוכתס%פסיקעידוןססמיסטוד6ימזיקור5תהלמגמל
6יןלנולסזדקקלסתירלסנדרסמאחרועמססנדרסו6לטוכתס,ומאחרויםסיוסטיפוליסלסיגמל
םלנולסדריך 6ותס לקחתטיפוליסכדילסיגמלומסנדרישר עלכנוכדילחזק
מעיטוןהממיסי
5ותטלסיגמללגמרי ושפרדמסעיסון.ועלכןמאחרויםעלותלסיגמלמסעיסוןאינו דומםלנידון
סד"ממנ"ל.

נחוםאייזנשטיין.

מסקנות
א.איןמתירים נדר שלא לעבורעלאיסור תורה.
ב .הפותח בעצמו את נדרו גם אם זה בכבוד התורה ,מתיריםלו.
ג .המתחרטעלנדרו ומצרףגם פתח שלנולד ,מתיריםלו.

