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  ?אשתו יתו ולבעל להפר את נדרמדוע הותר לאב להפר את נדרי ִּב 
  

- ד:רק בבמדבר ל 1.שמותר לאישה לנדור נדר תמשמעי-אך אין הם מציינים חד, הנוגעים לנדריםבתורה חוקים יש 
; בכל זמן ובכל מקוםנדר לנדור  האישכל למותר ) א: (ךשר לסכמם כפוא ,ברורים לנדרי נשיםטז מובאים כללים 

אין היא נדרשת לקבל , של גבר למרותו כפופהאפילו כאשר האישה ) ג(; נדרה של אישה תקף כנדרו של גבר) ב(
ובעל רשאי להפר את בנסיבות מסוימות אב רשאי להפר את נדרה של בתו ) ד(; רצונהאת רשותו או להודיעו על 

   .נדרה של אשתו
רשות  גיסא- מאידךו, לנדור נדרים ככל העולה על רוחה רשאיתשה יא גיסא- חוקים אלה קובעים אפוא שמחד      
כאשר היא , בנסיבות מסוימות המוגדרות בבירורמוגבלת על ידי סמכותם של האב או הבעל להפר את נדרה  זו

  .ברשותם
מדוע . 'השנוצר בין בעל הנדר ובין , חגיגי- בעל הצביון הרציני, אינטימי- יהפרת נדר מתערבת בקשר הדת

פרשנים וחוקרים ? ב להפר את נדרי בתו הרווקה ולבעל להפר את נדריה של אשתואסמכות למקנה החוק המקראי 
-ידתניתנת משבמתן זכות להפר את נדרי האישה אנו מבקשים להציע . הציעו הצעות שונות ולא נוכל לפרטן כאן

כנראה  ,הבעל או האב –ן המפר יים של הנשים הסמוכות על שולחחייהן הדתעל שלוט פקח ולסמכות למה של 
  .כל שכן בפומבי, בין כתלי הביתאפשר להם למנוע התנהגות בלתי נאותה מצד האישה תמעל ידי זה ש משום

ועל הפעילות הדתית של  ,ננואנסה לבסס הצעה זו על מאפייניו העיקריים של הנדר במקרא בכל הנוגע לעניי
  .האישה בישראל

חרף חשיבותו ו .או במקום תפילה אחר דווקא אין חובה לנדור אותו בבית המקדש, 'אף שהנדר הוא תמיד לה
אין צורך בנוכחותו של כוהן או של מישהו אחר המשמש בקודש לשם הדרכת הנודר , ומשמעותו הדתית של הנדר

יוצר שלמרות האמונה שבאמצעות נדרו  פירוש הדבר. את חובת הנדר יול עלאו לפיקוח על הדרך שבה הוא מקב
מידה רבה של  –גבר או אישה  –לכל נודר  תמאפשרתורה ה ,לקדושהיו ואפילו מתקרב קהאדם קשר ישיר עם אלו

  .חירות אישית
יון להיחלץ הנדר הוא ניס. לעזרת שמים ותבדרך כלל במצב דרמטי שבו הוא זקוק נואש שרוימי שנודר נדר 

הוא קובע הרי , אופן נדירת נדריםשל מקום ושל המקרא אינו מטיל מגבלות  ואף כי .ממצוקה או ממצבים מסוכנים
בעיקר ונהוג היה לעשות זאת  ,נדר הכרוך בהעלאת קרבן יש לשלמו בבית המקדש 2.דרישות חמורות לקיומם

בני ישראל הוזהרו להקפיד על מוצא ו, בישראל חהייתה מנהג רֹוונדירת נדר  ככל הנראה .שלושת הרגליםאחד מב
   ).ו- א:ה 'קה; כד- כב:כג' ראו דב( שכן הפרת נדרים עלולה לגרום פורענות ,פיהם ועל תשלום נדריהם

 הגבלה על עצם הנדר אשר יש בה משום התערבות בפעילות הדתית של היחיד ,למרות האזהרות החמורות
על מנת להסביר זאת אציג כמה מסקנות הנוגעות לפעילות הדתית  ?הוכל כך למ. וטלה על הנשים בלבדה היוזם

  3:של נשים בתקופת המקרא
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אלא תחמו אותה למסגרת , כלומר עם גברים, בדרך כלל נשים לא עסקו בפעילות דתית אינטנסיבית בקהילה .א
  .יתלהמרחב שנועד להן בחברה הפטריארכ ;הבית
  .ין בנפרד בין עם נשים אחרותב, תאישיבמסגרת התנהלה  הדתיתפעילותן . ב
הנשים היו כפופות והאב  ביתשעמדו בראש גברים האפילו לא מצד , לא הוטל עליהן כל פיקוח דתי פורמלי. ג

  .טיתשפמ המבחינלסמכותם 
כגון טקסי לידה או מנהגי  ,הפעילות התמקדה בתחומים הקרובים לאישה מבחינה רגשית או תאמו את צרכיה. ד

 נוגעבכל ה דויחיב –או אפילו יצאו נגדה  –ו בעניינים שלא נחשבו חלק מהדת הפורמלית א, קבורה ואבלות
   .פי הדת הרשמית-למאגיה או למגע מיני אסור על

סמכות שהעל סמך מכלול המאפיינים של הפעילות הדתית במגזר הנשי ושל הנדר המקראי אפשר להציע 
 .בפזיזות אףלעתים  ,להרבות בנדירת נדריםטייתן של נשים לאזן את נ הנועד ,להפר נדרים או לבעללאב שהוקנתה 
ובכל מקום שהוא ללא פיקוח  נהצוחפתמרחב פעולה לנדור נדר כל אימת ש נשיםל אפשרווקי הנדרים ח ,כאמור

סמכות האב או הבעל להפר את נדרי האישה שימשה אמצעי מרסן המציב גבולות  .ר את צעדיהןרשמי שיצֵ 
  . נומיה זוולאוט

בלבה אישה שגמלה . דור נדרנלינו להביא בחשבון את מצבו הרגשי של מי שניעור בו הצורך לעעוד 
תת ביטוי מש בנדר על מנת לתשהאו שרצונה ל, ההחלטה לנדור נדר היא בדרך כלל במצב נפשי או פיזי קשה

ים קת לאלוהואיל והנדר הוא אקט של התקרבו. יםקהנדר מאפשר לה לבקש את קרבתו של אלושכן  ,לחסידותה
אפשר שהנדר יעורר הרי , רשויות יזמה אישית במקום ובזמן שבוחר היחיד לעשותו ללא תלות בפיקוח מצדב

כגון תפילה או השתהות , בעיניה עסוקה בעניינים החשוביםלהיות האישה בעקבות הנדר עשויה , למשל. קשיים
וכך להזניח , כלפי בעלה וכלפי משק הבית ,להתרשל במילוי חובותיה כלפי עצמההיא עלולה ואז , במקום תפילה
יש  –ו מז יתרה. לדחות את עבודתה בבית ובשדהלהימנע מיחסי מין או , האישית שלההכללית ואת ההיגיינה 
תשלום הנדר עלול להיות כרוך בהוצאה כספית  – לבסוףו 4פרניכו לנדור יהיה בעל צביון ביקשהחשש שהנדר ש

  .גדולה
נדרה את אישה משעה ש ךא, זה ילו את חופש הפולחן של הבת או הרעיה בתחוםחוקי הנדרים הגב, כאמור

ההגבלה . לו הולקיים את הנדר שהתחייב לעמוד בדיבורהחובה קדושה עליה מוטלת , וניתן לו תוקף מחייבהנדר 
ן הם עושים כזמן שכל , )יז-ד:ל(אב או לבעל לבטל את הנדר האמורה מוצאת ביטויה במרחב הפעולה שניתן ל

מתקבל על . את החלטתם להפר את הנדר נמקהאב או הבעל פטורים אפילו מל. מיד כשהגיע לאוזניהם דבר הנדר
נכפפת פעילותה הדתית של האישה למידה  זהאך ב, לאפשר להם להפר נדר שנראה בעייתיביקשה התורה הדעת ש

לכך שמאחר נותנים את הדעת  יקוח על פעילותה הדתית של האישה מתחוור כאשרפהצורך ב .מסוימת של פיקוח
הרעיה אינן זקוקות לרשות מהאב או מהבעל לנדור את נדרן ואף אינן נדרשות להודיע להם על דבר הנדר  ואהבת ו

 יהשנודרת להימנע מלעשות דברים מסוימים או מקבלת על מיד ויחיב .יכולה לחפות על נדרה בעלת הנדר ,שנדרו
זה ייתכן שדבר הנדר כבמקרה . כות בהוצאות כספיות מצד האב או הבעללמלא חובות דתיות מסוימות שאינן כרו

בין מפי אחרים בין בדרך של הסקת מסקנות  ,לאחר מעשה זמן רב בעללאב או וודע לייישמר בסוד או י
שמלכתחילה דורשת  הנדר ואינ נדורלממהאישה  תמונע האינ תורההמהעובדה ש. מהתנהגותה של בעלת הנדר

ים בכל קלאפשר לאישה לעמוד לפני אלוהתורה מבקשת שניתן להסיק , או להודיע על כוונתהעליה לקבל רשות 
שהסמכות שהוקנתה  אפואנראה . גם ללא עדים לנדור את נדרה ללא מתווכיםו, כמו הגבר, אאשר יה איה, מקום

ם בנסיבות מסוילפיקוח אלא , עצם הזכות מהאישה לנדור נדרים תעילמנ לא להפר נדרים נועדה אב ולבעלל
   .המצדיקות זאת

  יוסף פליישמן' פרופ
 ך"המחלקה לתנ
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