חבל נחלתו
,dliah ixry mixbeqe yinyz mb mixqe`y
cia zegnl yie `ed zehy bdpn izrcle
xfrl` zgpn z"eya mxa ,w"lkr ok mibdepd
d"kzz ze` melye miig ikxca `aene a"g
t"kr dliah lilay ,y"iir dfa citwdy 'k
."zevg cr epizni
העולה מן הדברים שאף אלו שנהגו שלא
ללמוד בליל ניטל הטילו ספק ואף דחו
הוספות מאוחרות של מנהגי מניעת מצוות
בו.
המעיין בספרות הגדולה שנוצרה סביב
לילה זה ,יראה שאותם אדמורי "ם שנהגו בו
ייחדו להם עיסוקים מיוחדים ללילה זה

כגון עשיית חשבונות לכל השנה ,או חיתוך
נייר "` "xvi xyוכו'.
ח .כאמור מנהגי היום לא פשטו בכל עם
ישראל אלא בעיקר בקהילות החסידיות
במזרח אירופה ובהונגריה.
בארץ ישראל מסרו בשם האדמו "ר ר"מ
מסלונים שאין לחוש ליום זה ויש ללמוד
כרגיל) .אמנם חסידי חב"ד ממשיכים בו גם בא"י(.
וכן מו"ר הרצי"ה קוק זצ"ל ביטל זאת מכל
וכל ,ולמד ביום זה ,וגער במבטלים מלימוד
בתורה ביום זה ,שאין ראויה לנו ההליכה
אחר הנוכרים ובמיוחד בארץ ישראל
ובמדינת ישראל שאין עול גויים על צוארנו.

סימן לב

שאלה

נדר או החלטה

אשה קבעה לעצמה שלא תעיין ותקרא
ספרים מסוג מסויים למשך זמן קצוב .את
ההחלטה היא קיבלה בינה לבין עצמה ולא
הוציאה אותה מפיה .זמן מה לאחר
החלטתה היא סיפרה על החלטתה למאן
דהו .עתה היא מעוניינת לעיין בספרים
אלו .האם להחלטתה יש דין נדר וצריכה
התרה או שאין זה נדר?

תשובה

א .איסור פעולה כגון זו אינו בגדר נדר
אלא שבועה .היינו אפילו אם אמרה שהיא
נודרת שלא תעיין בספרים אלו אין זה נדר
כיון שנדר אינו חל על דבר שאין בו ממש,
וכאן היא אסרה עצמה מלעיין ולא קבעה
שספרים אלו יהיו אסורים עליה ,ועל כן
צריך לדון בכך מדין שבועה.

ב .ועדיין לכאורה אין בכך נדר או
שבועה שכן לא הוציאה מפיה אלא אך
החליטה לעצמה .ונפסק בשו "ע )יו "ד סי' רי
ס"א(eiztya `iveiy cr lg xcpd oi`" :
 ..."miey eale eit eidieומה שספרה אח"כ
לאחרים אין זה הופך זאת לנדר או
לשבועה ,ועצם הזכירה אינה נדר .ויעוי'
בתשובת הר צבי )יו"ד סי' ר( שמסיק שאין
נדרי צדקה במחשבה בלבד בלא אמירה.
ג .ועוד שהרי לא הוציאה בדבריה לא
לשון נדר ולא לשון שבועה ואין בכך אפילו
יד לנדר .ואף לאמור בשו"ע )יו"ד סי' רו ס"ה(:
",jnr lke`y :e` ,jnr lke` `ly :xcepd
``ed dreay oeyl df oeylc ,ied `l ci elit
.devn zeyrl xcpy `l m` ,xcp oeyl `le
iypi`c ediineta `lbxn `pci`dc oeik edine
,dxzd jixve lwdl oi` ,`pyil i`da xcpinl
in yie .mixcpa y`x zelw ebdpi `ly ick
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חבל נחלתו
נמנעה מספרים אלו ג' פעמים שיחשב
 כשם. שאולי לא הזדמן לה כלל,כמנהג
,שאדם שהחליט שלא לאכול מזון מסויים
שהרי סו"ס לא היה חייב לאכלו ואין אי
.עשייתו מוכיחה שעשה זאת מחמת מנהגו
ולכן מצד זה קשה לראותה כנדורה או
.כמושבעת
 ואעפ "כ צריך לעיין בשאלה זו מן.ה
mixac" :(האמור בשו "ע )יו"ד סי' ריד ס"א
mda ebdp mixzen mda mirceide mixzend
xeq`e xcpa mdilr elaw eli`k ied ,xeqi`
zeprzdl libxy in jkld ;mdl mxizdl
dpyd y`x oiaye dpyd y`x iptly zeiprz
xya lek`l `ly libxy ine ,mixetik meil
fenza f"in e` a` g"xn oii zezyl `lye
'b jixv ,`ixa epi`y zngn ea xefgl dvexe
did bedpl ligzdy drya m` .el exiziy
mrt elit` ok bdpe ,mlerl ok bedpl ezrc
hxgzny dhxga gztie dxzd jixv ,zg`
zvwa bedpl dvexd jkitl .xcp myl ok bdpy
xn`i ,zeyixte biiql ,mixzend mixac
,xcpa ok eilr lawn epi`y ezbdpd zlgza
mrta `l` ok bedpl ezrca oi`y xn`i mbe
."mlerl `le ,dvxiy minrta e` `edd
וכאן נהגה בעצמה איסור לשם פרישות
 וא"כ אסורה ללא היתר,מספרים אלו
נדרים או שתמתין באיסורה עד שיעבור
.הזמן שקבעה לעצמה
וכך הביא הבית יוסף )יו"ד סי' ריד בראש
`icda `zi` ikde" :הסימן( מדברי הרא "ש
oea xa iqei iax ( )פסחים פ"ד ה"אinlyexia
xzen `edy ea rcei oi`y xac lk xne`
el mixizne l`yp xeqi` ea bdepe dreh `ede
ea bdepe xzen `edy ea rceiy xac lke
`a m` xnelk el mixizn oi`e l`yp xeqi`
ea ebdpy bdpna lflfl leki m` l`yil mkgl

dreaye dreay oeyla exn`y xcpc xne`y
zexifpa edine ;zeci oicn ipdn ,xcp oeyla
."xeq` lkd ixacl ,dreay oeyla e`ivedy
וא"כ כאן שלא הוציאה זאת כלל בפיה ואף
אילו היתה מוציאה זאת בפיה לא אמרה
על האיסור שאסרה על עצמה לא לשון נדר
.ולא לשון שבועה אין זה לא זה ולא זה
' וכתב בשו "ת אגרות משה )יו"ד ח "א סי.ד
oicn xq`p m` xingdl bdp cg` m`ae" :(מז
ezpeek dzid m` `ilz minrt 'b bdpn
rcia y"ke xizdl `ed oicd m` s` xingdl
eilr yi xeqi` bdp n"ne xizdl yiy envra
meyn xingd m` la` ,t"b bdpc xcp xeqi`
xeq`y wx s` e` `picn xeq`y xeaq didy
oica oireh ile`y oiliwnd lr ayge wtqn
oic eilr oi` oixeqi`a oilflfn md ile`y e`
."xzid v"`e ebdpn cvn xcp
:(וכן כתב בשו "ת חתם סופר )יו"ד סי' רלא
xyrn yixtdl minrt 'b bidpdy oeikn"
yixtiy dn lk aey miiprl ezzle ely geixn
."miiprl `linn ded xyrn
(ובשו "ת יהודה יעלה )ח "א יו"ד סי' שטו
dfa mil`eyl minrt ok izixed xake" :כתב
xp wilcdl bdpna oi` ixdy dyrnl dkld
mbe opaxc `le `zixe`c devn `l v"`id
eizea` znyp ceakl wx `zixe`c xcp `l
."minrt 'b ebdpn i"r opaxc xcp `ed
(ועי "ע בשו "ת מלמד להועיל )ח"א סי' יג
(ובשו "ת אגרות משה )או"ח ח"ד סי' כא
.(ובשו"ת מנחת שלמה )ח"א סי' צא אות כ
וא "כ כאן לכאורה יש לכך דין נדר מדין
 אולם נראה שכיון שלא התחייבה.זה
לעשיה אלא לאי עשיה – שלא לעיין
 לא ניתן לומר,ולקרוא בספרים מסוימים
שהוא מנהג שהרי לא נהגה אותו שלש
 וקשה לומר שיחשב שנהגה בו אם.פעמים
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חבל נחלתו
`bdpy mc` inp oke mkgd el xizi `l eizea
`xizi `l zeyixtle biiql xzend xaca xeqi
xcp enk iedc `linn `edd bdpnd mkgd el
) mixcpc 'a wxta `zi`ckטוmkgd la` (.
mixac x`y enk dhxga el xizdl leki
myl ok bdpy hxgzn `edy dhxga gztie
."l"f y"`xd l"kr xcp

נראה על כן שכיון שהחליטה לעצמה
שלא תעשה מעשה זה בידיעה שהדבר
מותר ,ואעפ"כ הפרישה עצמה מעיון
וקריאה בספרים אלו צריכה כדי לשוב
ולעיין בהם התרת נדרים שמתחרטת על
שלא הזכירה שעושה זאת בלא נדר .או
שתמתין עד סוף הזמן שקצבה לה1 .

סימן לג

שאלה

כיבוד אם חורגת

לאדם מישראל שעלה מאנגליה היתה
שם אם חורגת שהמשיכה לחיות שם עם
אביו .האם גידלה אותו כשמונה שנים
)מגיל  13-21והוא זוכר שלא הכל הלך למישרין

עמה( .אביו נפטר לפני כחמש עשרה שנה,
לפני כחודש יצא לבקר את האם החורגת
בגלל מחלתה .עתה נפטרה האם החורגת.
האם ראוי שיסע להלויתה בחו "ל?
יצויין שאין לה קרוב וגואל בעולם.
וקרוב לודאי שלא יהיו בהלויה אף מנין
של יהודים ,כמו"כ לא ישבו עליה 'שבעה'.

תשובה
א .מסופר במסכת כתובות )קג ע"א(:
"ip` ipal :xn` ,iax ly ezxiht zrya :x"z
exdfd :mdl xn` .elv` eipa eqpkp ,jixv
..."mkn` ceaka
ושואלת הגמרא.mkn` ceaka exdfd" :
z`e jia` z` cak :aizkc ,`id `ziixe`c
.1

`inp a` zy` .i`ed a` zy` !jn
z`e jia` z` cak :`ipzc ,`id `ziixe`c
`jn` z`e ,jia` zy` ef Ð jia` z` ,jn
z` zeaxl Ð dxizi e"ie ,jn` lra ef Ð
`xg`l la` ,miign ilin ipd !lecbd jig
 ."`l dzinופרש רש "י על המקום בקצרה:
"iiga eia` zy` ceaka aiigc Ð n"d
` ."eiaומשמע שבחיי אב החיוב הוא מן
התורה ולאחר מותו אין חיוב .ורבי יהודה
הנשיא ציוה את בניו לכבדה אף אחר מותו.
ועולה השאלה האם יש בכ"ז חיוב דרבנן
בכיבוד אף שהאב נפטר.
מסברא יש לומר שיש חיוב כלשהו שכן
אשת אב אסורה עליו באיסור ערוה
עולמית )רמב"ם הל' אסורי ביאה פ"ב ה"א(,
ואע"פ שאין הלכות כיבוד אב ואם שייכים
לאסורי ערוה ולדוגמא אין אב חייב בכבוד
כלתו ואף היא אסורה עליו עולמית ,בכ"ז
אי-התבטלות איסור ערוה מוכיח שאף
שהקשר שבין אביו לאשה זו בטל כיון
שהאב מת ,בכ"ז רושם נשאר ממנו שאוסר

הערת הרה "ג אביגדר נבנצל רב העיר העתיקה ירושלים :לכאורה נ' דיכולה לסמוך על התרת
נדרים שעשתה בעיו"כ או בכל נדרי.
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