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 קרא את הסיפור 

 נדרים התרת

יְ  ִהְתַרֵחש   ֶזה ְמֹאָרע ִעיר" ִאיש   ֲחזֹון"הַ  ֵמיֻבִ ֵני ֻבָ ָרק ֻבְ ֻוב ְיהֻוִדי. ֻבְ ם ָחש  ֵ ש   ִיְצָחק ֻבְ

ש  " ִאיש   ֲחזֹון"הַ  ְלָמָרן ִנְכַנס יר ֻוִבֻקֵ ֻתִ ֻיַ ֶ ַרת םְלש ֵ  עַ וֻ דיָ כַֻ . )ִנְדרוֹ  ֶאת לוֻ  ש   ְנָדִרים ַהֻתָ

ה ָצִריךְ  לֹוש ָ ים ש ְ ְמָחה( ֲאָנש ִ ש ִ ה ֻבְ יב, ַרֻבָ ַלח ַרק" ִאיש   ֲחזֹון"הַ  לוֹ  ֵהש ִ  ֶאת ֶאש ְ

ְלִמיִדי ִביא ֻתַ ֻיָ ֶ ה ְלָכאן ש  לֹוש ָ ים ש ְ  .ֲאָנש ִ

ל ֻכֵ י ִהְסֻתַ ֲחַדר ְוָרָאה ְסִביבוֹ  ִיְצָחק ַרֻבִ ָנה ֻבַ י ֶאת ַהַהְמֻתָ ְלִמיד ְיהֻוָדה ַרֻבִ  ָחָכם ֻתַ

ַאל. ֺמְפָלג ָ ים) ֻתֹוִאיל: אֹותוֹ  ש  ְסֻכִ ֵנס אֻוַלי( ֻתַ יר ָהַרב ַלֶחֶדר ְלִהֻכָ  ֶאת ִלי ְלַהֻתִ

ֶדר ְמָחה? ַהֻנֶ ש ִ יב, ֻבְ י ֵהש ִ ֵעת. ְיהֻוָדה ַרֻבִ  .ֶאָחד עֹוד ָחֵסר ֻכָ

ְלִמיד ָיָצא ְרחֹוב ְיהֻוִדי ֻוָמָצא ַהֻתַ ד. לוֹ  ְוָקָרא, ֻבָ ר ִמֻיָ ֶ ֲאש   ָהיוֻ , ָהַרב ַלֶחֶדר ִנְכַנס ֻכַ

ֻלָם ֶהֶלם ֻכֺ ְכַנס ָהִאיש  . ֻבַ ֻנִ ֶ ש   ִנְרֶאה ָהָיה ש  מֻור ִטֻפֵ ָגָדיו, ָהָאֶרץ ְוַעם ֻבֻור, ֻגָ  ֻבְ

ִפים ְמֺלְכָלִכים לֻוִיים, ֻוְמֺטֻנָ  . ֻוְקרֻוִעים ֻבְ

ָעָתם ה ְלַהְפֻתָ יב - ָהַרֻבָ ָכבֹוד" ִאיש   ֲחזֹון"הַ  אֹותוֹ  הֹוש ִ ְלָחן ְלַיד ַרב ֻבְ ֺ יר, ַהש ֻ  ְוִהְסֻבִ

ַסְבָלנֻות לוֹ  ה ֻבְ ַרת" ֶזה ָמה ַרֻבָ ש   ָהִאיש  ". ְנָדִרים ַהֻתָ ֻפֵ " ִאיש   ְוֶהָחזֹון. ֵהִבין לֹא ַהֻטִ

ַסְבָלנֻות ה ֻבְ יר ְמֺרֻבָ ֻוב לוֹ  ִהְסֻבִ ֻוב ש  ה. ָוש  " ִאיש    ֲחזֹון"לְ  ָלַקח ְזַמן ְמאֹוד ַהְרֻבֵ

יר ן ָלִאיש   ְלַהְסֻבִ ְסֻכֵ ֻסֹוף ַעד. ְרצֹונוֹ  ָמה ַהֻמִ ֻבַ ֶ ן ִהְצִליחַ  ש  ְסֻכֵ ַרת"לְ  ְלִהְצָטֵרף ַהֻמִ  ַהֻתָ

ָפה" ְנָדִרים ש ָ י ִעֻלֶֶגת ֻבְ ֵ ֻבֻוש  ָפה ְוש ִ ָצא ְלַאַחר. ש ָ ֻיָ ֶ י ָרָצה, ש  , ָלֶלֶכת ִיְצָחק ַרֻבִ

ןסִ " ִאיש   ֲחזֹון"הַ  ין לוֹ  ֻמֵ ֵעת: לוֹ  ָאַמר ְוָאז, ְלַהְמֻתִ ה ְקָרא ֻכָ לֹוש ָ ְלִמידֵ  ִלש ְ  ֲחָכִמים יֻתַ

ֵדי ַרת"ש ֶ  ֻכְ ָדִרים ַהֻתָ חֻול" ַהֻנְ ֲהָלָכה ֻתָ  .ְיהֻוִדי ְלַבֻיֵש   ָרִציִתי לֹא. ֻכַ
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 חשוב יהודי. ברק בני בעיר" איש חזון"ה בימי התרחש זה מאורע

. נדרו את לו שיתיר וביקש" איש חזון"ה למרן נכנס יצחק בשם

, רבה בשמחה( אנשים שלושה צריך נדרים התרת לשם כיודע)

 שלושה לכאן שיביא תלמידי את אשלח רק" איש חזון"ה לו השיב

 .אנשים

 יהודה רבי את ההמתנה בחדר וראה סביבו יצחק רבי הסתכל

 להכנס אולי( תסכים) תואיל: אותו שאל. מופלג חכם תלמיד

 כעת. יהודה רבי השיב, בשמחה? הנדר את לי להתיר הרב לחדר

 .אחד עוד חסר

 לחדר נכנס כאשר מיד. לו וקרא, ברחוב יהודי ומצא התלמיד יצא

 בור, גמור טיפש נראה היה שנכנס האיש. בהלם כולם היו, הרב

 . וקרועים בלויים, ומטונפים מלוכלכים בגדיו, הארץ ועם

 ליד רב בכבוד" איש חזון"ה אותו הושיב – הרבה להפתעתם

 האיש". נדרים התרת" זה מה רבה בסבלנות לו והסביר, השולחן

 שוב לו הסביר מרובה בסבלנות" איש חזון"וה. הבין לא הטיפש

 המסכן לאיש להסביר" איש  חזון"ל לקח ןמז מאוד הרבה. ושוב

" נדרים התרת"ל להצטרף המסכן הצליח שבסוף עד. רצונו מה

, ללכת יצחק רבי רצה, שיצא לאחר. שפה ושיבושי עילגת פהשב

 לשלושה קרא כעת: לו אמר ואז, להמתין לו סימן" איש חזון"ה

 רציתי לא. כהלכה תחול" הנדרים התרת"ש כדי חכמים תלמידי

 .יהודי לבייש
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 סמן נכון או לא נכון 

❏  

בשמחה רבה השיב ה"חזון איש" רק אשלח את תלמידי שיביא לכאן  
 חמישים אנשים 

❏  

 חדר ההמתנה היה ריק לגמרי. אף אחד לא היה שם.

❏  

התלמיד מצא ברחוב מישהו. ומיד כשנכנס ראו כולם שהוא טיפש 
 גמור ועם הארץ. 

❏  

 ה"חזון איש" הסביר בסבלנות לאיש מה זה התרת נדרים

❏   

לאחר שהלך האיש, אמר ה"חזון איש" לרבי יצחק אתה יכול ללכת. 

 אין צורך לעשות שוב פעם התרת נדרים. 

 

 

 

 

 

 

 



 בס"ד

  לשימוש אישי בלבד. – הזכויות שמורותכל  © -"דרכי הקריאה"  מכון 

 נדרים התרת –סיפור כפשוטו 

 

 4מתוך  4עמוד 
 

♦

   הסתכל רבי יצחק סביבו וראה בחדר ההמתנה את רבי יחזקאל תלמיד חכם מופלג 

 

 

 ומבריקיםהאיש שנכנס היה נראה טיפש גמור בור ועם הארץ בגדיו מפוארים 

 

 

    הושיב אותו ה"חזון איש" והסביר לו בסבלנות מה זה קידוש לבנה 

 

 

  ה"חזון איש" סימן לו לרקוד ואז אמר לו כעת קרא לשלושה תלמידי חכמים 

 

♦ 

מכובד. התפלל. מפתח. ֶחֶבל. פשוט. נכנס. מפורסם. משאית. אוטובוס. הגון. מיוחס. דהר. רימון. יין. סידור. 

 שופר. דפק. שאל. ניגש. שתקן. מקצועי. צעיר. צנום. כוס. תה. השתולל. חיפש.  

 תואר  פועל עצם 

      

      

      

      

 

 


