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 פרשת השבוע : מטות מסעי
 

 חומרת איסור נדרים

 

בתחילת פרשת "מטות" מזהיר משה את  .מסעי"" ו"השבת נקרא בע"ה שתי פרשיות: "מטות

 –לא יחל דברו "  .יקיים – בכל מקרה מי שנדרמבהיר כי ו ין נדרים ושבועותיראשי המטות בענ

ונאנס ולא יכול לקיים את נדרו, יעשה התרה, אדם נדר  ל זאתככל היוצא מפיו יעשה". ואם בכ

 מה שכולנו מכירים כ"התרת נדרים".

הדרך הטובה ביותר היא שהאדם לא ינדור או ישבע כלל, ורק בתנאים מסויימים ומגבילים, 

, אותו תעבוד ובו תדבק", ורק אז כמו שנאמר: " את ה' אלוקיך תירא .ניתנה לו הרשות לכך

 ו"בשמו תשבע".

: היו שני שכנים עניים, משל י"ם ושבועות מסביר המגיד מדובנא עפאת חומרת איסור נדרי

 האחד חוטב עצים והשני פשוט עסק בגניבה. לשניהם היו בנות שהגיעו לפרקן.

ג, ולעומת זה בביתו כפי המקובל והנהו ח להשיא את בנותיו בכבוד ונתן להןחוטב העצים הצלי

 של הגנב לא הצליחו הבנות להינשא.

שיסביר לו כיצד עני ואביון כמוהו מצליח להשיא את בנותיו  ,הפציר הגנב בשכנו חוטב העצים

 ולתת להן כל מחסורן בכבוד.

השיב לו השכן העני: אני נוהג כך שמיום שנולד לי ילד, אני עושה תיבה קטנה וסוגר אותה 

כל יום אני מכניס לתוכה ו .שאי אפשר לפתוח אותה רק אם תשבור אותהבמנעול ובריח, 

אם  ויש לי ממון די לצרכי הנישואין. וכשהילד מגיע לפרקו, אני מפצח את התיבה מטבע אחד

 וגם לך יהיה ארגז סגור ונעול, תוכל לקבץ ממון ולהשיא את בנותיך בכבוד. גם אתה תנהג כך

פרץ בצחוק ואמר לו: עצה זו טובה היא בשבילך, כי כאשר  כאשר שמע הגנב את דברי שכנו,

אתה מכניס את המטבעות לארגז, הן יהיו מונחות שם עד שהילד יגדל ויגיע לפרקו, וגם אם 

, ההתמחות שלי היא אולם לגביכסף, לא תפתח את הארגז בשום אופן. תהיה זקוק ודחוק ל

ואם אזדקק לכסף, מיד אפתח את  לגבי, מנעול אינו נחשב למחסום כלל פתיחת מנעולים.

 הארגז ואוציא את הכסף.

 

ושלמים, שוודאי וברור  : חז"ל האריכו להסביר את חומרת הנדרים, ואמרו שרק יראיםמשלוהנ

 להם שהנדר שנדרו יהיה  שמור אצלם, וככל היוצא מפיהם יעשו, להם ראוי לנדור.

פיהם, עליהם להימנע מלנדור. וכמו לעומת זאת, כל האחרים, שלא ידעו לשמור על מוצא 

המשל הנ"ל: הצדיק, השומר בשלימות תורה ומצוות וכל המנעולים של האיסורים שבתורה 

והוא לא יפרוץ את המנעול  שמורים לפניו, יכול להרשות לעצמו עוד מנעול נוסף, לנדור נדר

ותיו, אם ינדור או הזה, אלא יקיים כל מוצא פיו. לעומת זאת מי שאינו יכול לעצור בעד תאו

 ישבע , בקלות יעבור על הנדר ויפרוץ את המנעול שהוא נעל בעצמו.

 

 בברכת שבת שלום
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