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מאת המרכז ללימודי יסוד ביהדות
ע"ש הלנה ופאול שולמן

התמודדות האדם עם נדרו


יאיר ברקאי

"אִ יׁש כִ י ִידֹּר נ ֶֶדר לה' א ֹּוְׁׁ ...שבֻעָ ה לֶאְׁ סֹּר אִ סָ ר על נפְׁ ׁש ֹּוֹ ,לא יחֵ ל ְׁדבָ ר ֹּו כְׁ כָל היֹּצֵ א ִמפִ יו יעֲשֶ ה" (ל:ג).
לעתים אדם נודר נדר בגלל התרגשות גדולה שהוא מצוי בה ,היכולה לנבוע מפחד בגלל סכנה
שהוא נקלע אליה או בגלל מצוקה שהוא מבקש להיחלץ ממנה .לעתים הנדר הוא בשל משאלת לב
חשובה של הנודר ,שעל מנת לתת תוקף של שבועה למאוויי נפשו הוא נודר נדר .אך לא פעם ,בבוא
העת לקיים את הנדר ,האדם מתקשה בקיומו .להלן נעיין בשני סיפורי מקרא העוסקים בנדרים.
א .נדר יעקב
בדרכו של יעקב לחרן התגלה אליו ה' בבית-אל בחלום הסולם .עם יקיצתו התפעם יעקב מחוויית
ההתגלות ונדר נדר (בר' כח:כ-כב):
ּוׁשמָ רנִי ב ֶד ֶרְך הזֶה אֲׁשֶ ר ָאנֹּ כִ י ה ֹּולְֵך וְׁ נָתן לִ י לֶחֶ ם
ויִ דר יעֲקֹּ ב נ ֶֶדר לֵאמֹּר אִ ם יִהְׁ יֶה אֱֹלהִ ים עִ מָ ִדי ְׁ
ֶל ֱאכֹּל ּובֶ גֶד לִ לְׁ בֹּׁש .וְׁ ׁשבְׁ תִ י בְׁ ׁשָ לוֹּם אֶ ל בֵ ית ָאבִ י וְׁ הָ יָה ה' לִ י לֵאֹלהִ ים .וְׁ הָ אֶ בֶ ן הזֹּאת אֲׁשֶ ר ש ְׁמתִ י
מצֵ בָ ה יִהְׁ יֶה בֵ ית אֱֹלהִ ים וְׁ כֹּ ל אֲׁשֶ ר תִ תֶ ן לִ י עשֵ ר אֲע ְׁש ֶרּנּו לְָך.
רישומם של המעמד והנדר נחרטו היטב בזיכרונו של יעקב וליוּוהו לאורך כל הדרך עד בואו לחרן
ואף בעשרים השנים שעשה בבית לבן .בעת שניסה לשכנע את נשיו לברוח מבית אביהן ולשוב עִ מו
לארץ כנען ,ציטט יעקב את דברי ה' כךָ" :אנֹּ כִ י הָ אֵ -ל בֵ ית אֵ ל אֲׁשֶ ר מָ ׁשחְׁ תָ שָ ם מצֵ בָ ה אֲׁשֶ ר נָד ְׁרתָ לִ י
ָארץ הזֹּאת וְׁ ׁשּוב אֶ ל אֶ ֶרץ מוֹּל ְׁדתֶ ָך" (שם יג) ,אף שבפועל לא הזכיר ה' את
ׁשָ ם נ ֶֶדר עתָ ה קּום צֵ א ִמן הָ ֶ
נדרו .מדברי יעקב עולה שקיום הנדר נראה לו חשוב מאוד והקנה משנה-תוקף לצו האלוקי לשובו
ארצה .יעקב אף הדגיש את דחיפות הביצוע באמצעות המילה "עתה" ,שלא נאמרה בצו המקורי.
לקראת מפגשו המאיים עם עשָ ו ,עם שובו לארץ כנען ,התפלל יעקב לה' וחזר והזכיר את
הבטחת ה' אליו בהתגלות בבית-אל (לב:י-יג) .לאחר המפגש המרגש עם עשָ ו ,שנגמר בכי טוב,
המשיך יעקב בדרכו לארץ כנען ,כשפניו מועדות ,כנראה ,לבית-אל לקיום הנדר (כח:כב) .אך בדרך
בחר י עקב לשבת בסוכות ,ולפי המתואר בתורה לא היה מדובר בישיבה ארעית" :וְׁ יעֲקֹּ ב נָסע ֻסכֹּתָ ה
ויִ בֶ ן ל ֹּו בָ יִת ּולְׁ מִ ְׁקנֵהּו עָ שָ ה ֻס ֹּכת על כֵן קָ ָרא ׁשֵ ם המָ קוֹּם סֻכוֹּת" (לג:יז).
יעקב בנה בית ולא הסתפק בנטיית אוהל ,ואף למקנהו לא הסתפק בהקמת גדרות אלא הקים
סוכות .לפנינו סממנים של ישיבה ממושכת ,והתורה מוצאת לנכון לפרטם ,שאם לא כן מדוע לא
הסתפקה בציון מקום החניה בלבד? ואכן ,רש"י המתבסס על המדרש (בראשית רבה עח ,יז עמ'
 )639כותב על אתר" :ויבן לו בית – שהה שם שמונה עשר חֹּ דש ,קיץ וחורף וקיץ' .סֻכות' קיץ,
'בית' חורף' ,סֻכות' קיץ" .אך לא זו בלבד ,אלא שגם כאשר עזב יעקב את סוכות ,לא שם פעמיו
לבית-אל ,אלא (לג :יח-כ):



ד"ר יאיר ברקאי הוא ראש המכללה האקדמית הדתית למורים ליפשיץ בירושלים.
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ו ָיבֹּא יעֲקֹּ ב ׁשָ לֵם עִ יר ְׁׁשכֶם אֲׁשֶ ר בְׁ אֶ ֶרץ כְׁ נען בְׁ בֹּא ֹּו ִמפדן א ֲָרם ויִ חן אֶ ת פְׁ נֵי הָ עִ יר .ויִ קֶ ן אֶ ת חֶ לְׁ קת
השָ ֶדה אֲׁשֶ ר נָטָ ה ׁשָ ם ָאהֳל ֹּו ִמיד בְׁ נֵי חֲמוֹּר אֲבִ י ְׁׁשכֶם בְׁ מֵ ָאה ְׁק ִשיטָ ה .ויצֶ ב ׁשָ ם ִמזְׁ בֵ ח ויִ ְׁק ָרא ל ֹּו
אֵ ל ֱאֹ-להֵ י י ְִׁש ָראֵ ל.
1
התורה מדגישה שיעקב הגיע שלם ,כפי שהבטיחו ה' בהתגלות בבית-אל ,על מנת לרמוז לנו שוב
שיעקב לא נהג כמצופה ,דהיינו לא הזדרז לשוב לבית-אל לקיים את נדרו 2.ההדגשה באה גם
בשימוש שעושה הכתוב במילה "ׁשָ ם" .היא נכפלת כאן ונכפלת פעמיים בסיום האירוע ,בהתגלותו
הבאה של ה' ליעקב (לה:א-ז):
ויֹּאמֶ ר ֱאֹ-להִ ים אֶ ל יעֲקֹּ ב קּום ֲעלֵה בֵ ית אֵ ל וְׁ ׁשֶ ב ׁשָ ם ועֲשֵ ה ׁשָ ם ִמזְׁ בֵ ח לָאֵ -ל ה ִּנ ְׁראֶ ה אֵ לֶיָך
ָאחיָך .ויֹּאמֶ ר יעֲקֹּ ב אֶ ל בֵ ית ֹּו וְׁ אֶ ל כָל אֲׁשֶ ר עִ מ ֹּו הָ סִ רּו אֶ ת אֱֹלהֵ י ה ֵּנכָר אֲׁשֶ ר
בְׁ בָ ְׁרחֲָך ִמפְׁ נֵי עֵ שָ ו ִ
בְׁ תֹּ כְׁ כֶם וְׁ הִ טהֲרּו וְׁ החֲלִ יפּו ִש ְׁמֹלתֵ יכֶם .וְׁ נָקּומָ ה וְׁ נ ֲעלֶה בֵ ית אֵ ל וְׁ אֶ עֱשֶ ה שָ ם ִמזְׁ בֵ ח ָלאֵ -ל הָ עֹּ נֶה
אֹּ תִ י בְׁ יוֹּם צָ ָרתִ י ויְׁהִ י עִ מָ ִדי ב ֶד ֶרְך אֲׁשֶ ר הָ לָכְׁ תִ י ...ו ָיבֹּא יעֲקֹּ ב לּוזָה אֲׁשֶ ר בְׁ אֶ ֶרץ כְׁ נען הִ וא בֵ ית אֵ ל
הּוא וְׁ כָל הָ עָ ם אֲׁשֶ ר עִ מ ֹּו .ויִ בֶ ן ׁשָ ם ִמזְׁ בֵ ח ויִ ְׁק ָרא למָ קוֹּם אֵ ל בֵ ית אֵ ל כִ י ׁשָ ם נִגְׁ לּו אֵ לָיו הָ ֱאֹ-להִ ים
ָאחיו.
בְׁ בָ ְׁרח ֹּו ִמפְׁ נֵי ִ
יש להבחין שבפעמיים הראשונות המילה "שם" מכוונת לשכם ,ואילו בארבע הפעמים האחרונות
מדובר בבית-אל .הסיפור המקראי מקנה למילה המנחה "שם" משנה-תוקף בהעניקו לה דו-
משמעות ,באמצעות העימות בין שני המקומות שהיא מופיעה בהם .יתֵ רה מזאת ,באזכור האחרון
התורה מוסיפה את המילה "כי" (פס' ז) וכך מדגישה ששם (בבית-אל) נגלה אליו ה' בברחו מפני
אחיו ושם נדר את נדרו לבנות בית א-להים ,ולא בשכם!
חז"ל במדרש והמפרשים לימדונו שאונס דינה היה עונש ליעקב על השהיית קיום נדרו .טענה
זו נאמרת במפורש אצל רש"י'" :קום עלה' – לפי שאיחרת נדרך (י"ג :בדרך) נענשת ובא לך זאת
מבתך" ,ורד"ק אף מוסיף ומפרט:
"ושב שם" – רצה לומר שיתעכב שם עד שיבנה בית לשם א-להים כמו שנדר ,ורמז לו בזה
שנגלה לו בשכם ,כי זה שקרה לו בדבר בתו זה שאיחר בדרך ובנה בסכות בית וקנה לו בשכם
חלקת השדה כאלו רצה לשבת שם ,והוא היה לו לבא דרך ישרה לבית-אל לשלם נדרו ומיד
ילך אל אביו ולא יתעכב כל כך בדרך ,לפיכך נענש בדבר הזה.
וכן במדרש (תנחומא וישלח סימן ח):
אמר לו הקב"ה לא הגיעוך הצרות האלו אלא על שאחרת את נדרך ,אם את מבקש שלא
יגיעוך עוד צרה "קום עלה בית אל ועשה שם מזבח" לאותו מקום שנדרת לי שם נדר.
ב .נדר יפתח
הנדר השני הוא נדרו של יפתח (שופ' יא:ל-לא):
ויִ דר יִפְׁ תָ ח נ ֶֶדר לה' ויֹּאמר אִ ם נָתוֹּן תִ תֵ ן אֶ ת בְׁ נֵי עמוֹּן בְׁ י ִָדי .וְׁ הָ יָה היוֹּצֵ א אֲׁשֶ ר יֵצֵ א ִמדלְׁ תֵ י בֵ יתִ י
לִ ְׁק ָראתִ י בְׁ ׁשּובִ י בְׁ ׁשָ לוֹּם ִמבְׁ נֵי עמוֹּן וְׁ הָ יָה לה' וְׁ העֲלִ יתִ הּו ע ֹּולָה ...ו ָיבֹּא יִפְׁ תָ ח ה ִמצְׁ פָ ה אֶ ל בֵ ית ֹּו
וְׁ הִ ּנֵה בִ ת ֹּו יֹּצֵ את לִ ְׁק ָראת ֹּו בְׁ תֻפִ ים ּובִ ְׁמחֹּ לוֹּת וְׁ רק הִ יא י ְִׁח ָידה אֵ ין ל ֹּו ִממֶ ּנּו בֵ ן א ֹּו בת .ויְׁהִ י כִ ְׁראוֹּת ֹּו
אוֹּתָ ּה ו י ְִׁקרע אֶ ת בְׁ ג ָָדיו ויֹּאמֶ ר אֲהָ ּה בִ תִ י הכְׁ ֵרע הִ כְׁ רעְׁ תִ נִי וְׁ אתְׁ הָ יִית בְׁ עֹּ כְׁ ָרי וְׁ ָאנֹּ כִ י פָ צִ יתִ י פִ י אֶ ל ה'
וְׁ ֹלא אּוכל לָׁשּוב.
דברי יפתח עמומים .כיצד יכול להתחייב להקריב את היוצא מביתו לקראתו? ואם כלבו ירוץ
לקראתו בשובו? לכן פרשנים רבים סבורים שיפתח התכוון להקדשת האדם ש ֵיצֵ א לקראתו לעבודת
ה' ולא להקרבה על המזבח .אך המשך הסיפור אינו מאשש דעה זו ,כי אין זה מובן מדוע הקדשת
בתו לעבודת ה' מחייבת תגובה כה קשה? ועוד ,הכיצד הקדשה כזו (=סוג של נזירות) הפכה לאבל
לאומי? "ויְׁהִ י ִמקֵ ץ ְׁׁשניִם ח ֳָד ִׁשים ותָ ׁשָ ב אֶ ל ָאבִ יהָ ויעש לָּה אֶ ת נ ְִׁדר ֹּו אֲׁשֶ ר נ ָָדר וְׁ הִ יא ֹלא י ְָׁדעָ ה אִ יׁש
ַארבעת י ִָמים בשָ נָה"
ותְׁ הִ י חֹּ ק בְׁ י ְִׁש ָראֵ לִ .מי ִָמים יָמִ ימָ ה תֵ לכְׁ נָה בְׁ נוֹּת י ְִׁש ָראֵ ל לְׁ תּנוֹּת לְׁ בת יִפְׁ תָ ח הגִ לְׁ עָ ִדי ְׁ
(שם לט-מ).
חז"ל ביקרו את נדרו של יפתח (מדרש תנחומא [בובר] פרשת בחֻ קותי ,סימן ז):
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המפרשים חלוקים אם "שלם" שם מקום הוא (רשב"ם ,חזקוני) או שם תואר ,ולהבהרת הטיעון המרכזי במאמר
אני מעדיף את ההסבר של שם התואר ,כפירושיהם של רש"י (בעקבות שבת לג :ובראשית רבה עט ה ,עמ' ,)649
ראב"ע ,רד"ק ,רמב"ן ,ספורנו ואחרים.
ועיינו בדברי ספורנו שסבור כי יעקב בנה את המזבח בשכם כהתחלת קיום נדרו .לעניות דעתי ,קשה לקבל את
פירושו ,כפי שיתברר להלן.
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וכן אתה מוצא ביפתח הגלעדי ,מפני שלא היה בן תורה איבד את בתו ,אימתי בשעה שנלחם
עם בני עמון ונדר ,שנאמר ...והיה היוצא וגו' ,באותה שעה כעס עליו הקב"ה ,אמר הקב"ה:
אילו יצא מביתו כלב או חזיר או גמל יקריב לפני?! זימן לו הקב"ה בתו ,שנאמר "וְׁ הִ ּנֵה בִ ת ֹּו
יֹּצֵ את לִ ְׁק ָראת ֹּו ...אמרה לו בתו :אבי שמא כתיב בתורה שיקריבו נפשות בניהם על גבי
ּומן-הצֹּאן" וגו'
המזבח ,והלא כתיב [אדם כי יקריב מכם קרבן לה'] " ִמן-הבְׁ הֵ מָ ה ִמן-הבָ קָ ר ִ
(ויק' א:ב) ,מן הבהמה ולא מן בני אדם?! אמר לה בתי נדרתי והיה היוצא וגו'( ,אמרה לו):
יעקב אבינו שנדר "וְׁ כֹּ ל אֲׁשֶ ר תִ תֶ ן-לִ י עשֵ ר אֲע ְׁש ֶרּנּו לְָך" (בר' כח:כב) ,ונתן לו הקב"ה שנים
עשר שבטים ,שמא הקריב אחד מהם( ,ולא עוד הלא חנה כשהיא נודרת ואומרת "ּונְׁתתִ יו לה'
ָכל-יְׁמֵ י חיָיו" (שמו"א א:יא) ,שמא הקריבה את בנה להקב"ה) ,כל הדברים האלה אמרה לו,
3
ולא שמע אליה.
דומה שסיפור נדר יפתח בא ללמדנו כמה יש להיזהר כשנודרים נדר .גם כאשר אדם מבקש לתת
תוקף של קדושה למחשבותיו ,עליו לחשוש שמא לא יוכל לשמור מוצא פיו ויבולע לו ח"ו.
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יש צורך להסביר את חוסר ההלימה בין הנאמר במדרש לבין תגובת בת יפתח בפרקנו" :ותֹּ אמֶ ר אֵ לָיו ָאבִ י פָ צִ יתָ ה
אֶ ת פִ יָך אֶ ל ה' עֲשֵ ה לִ י כאֲׁשֶ ר יָצָ א ִמפִ יָך ַאחֲרֵ י אֲׁשֶ ר עָ שָ ה לְׁ ָך ה' נְׁקָ מוֹּת מֵ אֹּ יְׁבֶ יָך ִמבְׁ נֵי עמוֹּן" (לו) ,אך אכמ"ל.

