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 1הצגת הסוגייה

". כנזירות  –כשבועות, ונזירות    - כחרמים, ושבועות    -נדרים כנדרים, וחרמים  ... כלבמשנה הפותחת את מסכתינו שנינו: "

 , מבארת את הטעם לסדר הנ"ל:  ב:( )נדרים הגמ' 

 ."איידי דתנא נדרים דמיתסר חפצא עליה, תנא נמי חרמים דמיתסר חפצא עליה, לאפוקי שבועה דקאסר נפשיה מן חפצא"

את   אוסר  הוא  האם  הוא  שההבדל  במקום,  הראשונים  את  מעשיית    נפשוומבארים  שאוסר  או  עצמו.    החפץ הדבר,  על 

זה   כיכר  "אכילת  היא  נדר  שלשון  בלבד,  לשוני  הוא  שההבדל  לומר  היה  ניתן  בפשטות  דהרי  ביאור,  צריכים  והדברים 

. אך  , כלומר שהנושא הינו האדםואילו לשון שבועה היא "שלא אוכל כיכר זה"  כאשר הכיכר מהווה נושא המשפט,עליי"

ים. ועוד מבואר בראשונים שם, ולאורך כל המסכת, שיש נפק"מ גדולות המושג  2אם זה הכל ההבדל, מדוע לתורה לחלק בין  

לכן נראה שהחילוק הוא יותר  .  2מאוד בין השבועה לנדר, בגלל עצם החילוק ששבועה היא על הגברא ונדר היא על החפצא 

. 3אותו בשבועה   מהותי ונוגע למהות של דבר שהאדם אסר אותו בנדר, דהיינו איסור שנובע מחמת נדר, ודבר שהאדם אסר 

 עלינו לבאר את גדר ההבדל הנ"ל. על כן, 

דאיסור נדר הוא  הרא"ש )ב: ד"ה נדרים(: "  תבכ  זה?ה חילוק  את הלומדים    בכלל  אולם קודם שנבארו, עלינו להבין מניין אנו

ר הקיים על  ", דהיינו נדר באופן עקרוני הוא התפסה, כלומר שאדם "מושך" את האיסוכמוהושמתפיסו בדבר הנדור ונאסר  

, . לעומת זאת4חפץ מסויים, ומחיל אותו על חפץ אחר, שהופך להיות אסור כמוהו, ולכן מוכח שהאיסור הוא בחפץ עצמו

  . 5בשבועה כתובים פסוקים שמשמעותם הוא שהאדם אוסר את עצמו מהחפץ 

  )ב. ד"ה כל( אך לכאורה כל זה מהני דווקא לדברי הראשונים הסוברים שעיקר נדר הוי דווקא בהתפסה, אך לשיטת הר"ן  

, שעיקר הנדר הוי בין בהתפסה בין בלא התפסה, לא מובן הדבר, כי כל דבריהם של הרא"ש  א(  )ע"פ המל"מ נדרים א, והרמב"ם 

 
הזכות ללמוד בה, ובעיקר לרב יהודה וינגוט שליט"א על הזכות ללמוד אצלו בשיעורי העיון  ברצוני להודות לישיבה הקדושה על    1

תורה   להרביץ  להמשיך  אותו  יזכה  ה'  בשיעוריו.  הרב  אצל  שלמדנו  מדברים  מקורו  הנ"ל  במאמר  מהמובא  הרבה  האחרונה.  בשנה 
 ואהבתה לאורך ימים ושנים, בבריאות איתנה בגוף ובנפש. 

כ: רי"ף ור"ן שם, רש"י שם כ: ד"ה ותריץ, תוס' שם ד"ה  - האם ניתן להתפיס בדבר שנשבע/נדר עליו )עי' שבועות כ.ונמנה כמה מהם:  2
אלא, רש"י שם ד"ה ותריץ, רמב"ן וריטב"א נדרים יד.(, האם ניתן להשבע/לנדור על דבר שאין בו ממש )תוספתא נדרים א', י', מובא  

בלשון שבועה או להיפך )עי' ר"ן ב: ד"ה איידי ובשבועות כ. ד"ה ת"ר בדעת רש"י, תוס' ב: ד"ה  יג:, טו.(, האם ניתן לנדור נדר  -בגמ' ב
א, רמב"ן וריטב"א ונ"י טז:, רי"ץ בשיטמ"ק ב:, מפרש טז: ד"ה אמר, מאירי ב:  א,  נדרים, טז: ד"ה הא, שבועות כה. ד"ה משא"כ, רא"ש  

ב"ם. וישנם הבדלים בין נדר בלשון שבועה לעומת שבועה בלשון נדר, שיש  ד"ה כבר, וע"ע ב"י יו"ד סי' רו ד"ה והרמב"ם בדעת הרמ
סוברים שאחד חל אך השני לא, ולהיפך ואכמ"ל(, האם ניתן להשבע/לנדור על ביטול מצווה )עי' גמ' טז:(, דין מכלל לאו אתה שומע הן  

י' ריטב"א יג:( ועוד. ובודאי שיש מה לדון בכל אחד מהם  בנדר ובשבועה )עי' ר"ן יא. ד"ה דתנן, וטז. ד"ה מתני'(, התפסה בדבר האסור )ע
הנ"ל   לחילוק  שיש  רואים  ומ"מ  ואכמ"ל,  בעניין(,  מהמקורות  חלק  ציינו  )ולעיל  בעניין  והחילוקים  הראשונים  במחלוקות  בהרחבה, 

 השלכה לדינים הללו.
הר"ן שיש חילוק מהותי ביניהם, כפי שראינו בכל  ואף שלפי הר"ן משמע שהסוגייה כאן עוסקת מצד הלשון בלבד, אולם ודאי שיודה  3

הנפק"מ המצויינות לעיל בהערה הקודמת. ובדעת הרמב"ם למדנו מפי הרב יהודה שליט"א, ששיטתו של כל התוקף של נדרים הוא  
בור"(, ולכאורה בדי  שחייבנו על עצמנומשום התחייבות של הגברא )ע"פ דבריו בסה"מ מ"לע קנז', ולשונו שם:"שהזהירנו מעבור על מה  

על פי זה כל החילוק כאן בגמ' הוא כן ע"פ הלשון. אך עדיין מוכרחים לומר בדעתו, שאף ששניהם הינם התחייבויות, הם התחייבויות  
בעלי מהות שונה, דבר המתבטא בלשון, ועל כן יש נפק"מ ביניהם. )אולם אכתי נראה שלפי הרמב"ם דברינו כאן פחות מתאימים, אך  

שנראה   שאר כפי  שיטות  ע"פ  בעיקר  הינם  הדברים  ולכן  נעסוק,  בהם  המרכזיים  לנושאים  ישירות  מתייחס  אינו  הרמב"ם  בהמשך, 
 הראשונים(. 

דזה נלמד מהפס' "כי ידור נדר")במדבר ל, ג(, ובפשטות כוונתו שמשם רואים שנדר הוי התפסה בדבר   כתבוראה תוס' )ד"ה נדרים(, ש  4
 ן יד.(, דהיינו שמתפיס מחפץ לחפץ. ל הנדור, כמבואר בשבועות כ: )וראה בגמ' די

)במדבר יט, יב(, שמשמע    ד(, והתוס' הביאו את הפס': "ולא תשבעו"  הרא"ש )ד"ה לאפוקי( הביא את הפס' "נפש כי תשבע" )ויקרא ה,  5
שהאדם הוא שמוזהר אך לא שהאיסור נתפס בגופו, כמו בנדר, כי אז זה הוי איסור חפצא, כמה דמצינו ביג:, לעניין "קונם ידי עושה  

שמביא דעת התוס', שלפי    אך עי' ר"ן טז: ד"ה אלא.  עמך", שהגמ' מסבירה שהכוונה ייאסר ידי למעשיהם, דהיינו שהגוף הוא החפץ
תם היה מספיק לומר קונם ידי וכו', כיוון שהזכיר החפץ, וכוונת הגמ' היא שנעשה כאומר ייאסר ידי וכו', אך מ"מ אין הם חולקים על  דע

 עצם ההגדרה שיש כאן התפסה בגוף האדם, שהוא נעשה לחפץ הנדור, אלא רק פליגי לעניין הלשון המועילה לשם כך. וכ"כ מבואר
 . )ושם עסק בהשלכות של היסוד הנ"ל לנזירות ואכמ"ל( ( הובא בשלמי נדרים ב:ונד סי' נג  בשו"ת מהרי"ט )ח"א יסוד זה



)קו"א בעניין גברא וחפצא, אות  ווקא. מתרץ ה"ברכת אברהם" לרב ארלנגר  והתוס' בנויים על העובדה שנדר פירושו התפסה ד

, ושם ציינו למקור הלימוד בש"ס(, שבנדרים  4, שלשיטתם הראיה הינה מהדין הנלמד מהפס' שהביאו התוס' )הובא בהע' ו( 

שאסור מצד עצמו  בדבר    בהם יש התפסה, מדובר דווקא על התפסה בדבר שאסור מחמת נדר )"דבר הנדור"( ולא בהתפסה

. כיוון שכאשר בא לאסור את החפץ עליו, יש משמעות לחפץ ממנו הוא מעוניין להתפיס  מחמת איסור תורה )"דבר האסור"(

 .6ו"למשוך" את האיסור, וכיוון שמצינו בזה חילוק דיני בין סוגי איסורים מוכח דהוי איסור חפצא אף לשיטתם

גם לכלל איסורי   שבועה לאיסורי נדר, אלא  בין איסורי  שייך להבדל  רק  אינו  זה  נחזור לעצם החילוק. לכאורה חילוק 

התורה. דהנה מצינו לכאורה מחלוקת ראשונים בגדר איסורי התורה, האם הוי איסורי חפצא או גברא. המקור העיקרי  

ין התפסה בנדר ובשבועה, וכותבת בה"א לעניין יום צום כצום  . הגמ' שם דנה לעני )כ:( למחלוקת זו, נמצא בגמ' בשבועות  

אך למסקנה היא אומרת   גדליה שגם נדר לא לאכול בו, שלא שייך להתפיס בו ליום אחר, כיוון שגם לולא הנדר היה אסור,

ע"פ הגירסאות השונות( ובמסקנה  נדון בה"א  )בהערה לקמן  רש"י  7שניתן להתפיס  ד"ה  .  גירסא, שאומרת   ( ה"ג)שם  מביא 

.  )הגי' הזו אינה מובאת בגמ' דילן(  שהסיבה שהנדר חל למרות שכבר היה אסור לפני כן, היא כיוון שהאיסור הוא רק מדרבנן 

 שלא אוכל ביוה"כרש"י דוחה גירסא זו, מפני שלשיטתו גם על איסור דאורייתא הנדר היה חל. כלומר, אדם שאמר "קונם 

מכך שנכתב שנדר    )כה.( , וגם על בל יחל. המקור שלו הוא מהגמ' בשבועות  9ה ביוהכ"פעל איסור אכילעובר גם  -ואכל  8עליי" 

 חל על דבר המצווה כשם שהנדר חל על דבר הרשות, וכך יהיה גם כאן. 

ע"פ הטעם הראשון,  .  טעמים חולקים  שנימ והתוס' מסבירים זאת    , כותבים שיש לגרוס זאת,והר"ח  )ד"ה דכי( אולם תוס'  

, אך אין ה"א להתפיס בדבר  , כדברי רש"י, הסיבה היא שאומנם גם באיסור דאורייתא הנדר יחול10המובא בשם רבי יצחק 

זה, כיוון שממילא היה נמנע לאכול גם מן התורה אזי כשמתפיס ההתפסה היא דווקא באיסור, ולא מקרי מתפיס בדבר  

דר, אזי ההתפסה היא בדבר הנדור, דהיינו איסור האכילה  הנדור כלל. אך בדבר שמדאורייתא כל איסורו הוא מחמת הנ

 שחל עליו מחמת נדר )אך בה"א אכן חשבנו שאעפ"כ ההתפסה היא בחלק שאסור בו ממילא(.  

ע"פ הטעם השני, עצם הדין של רש"י, שנדרים חלים על דבר האסור מדאורייתא, אינו נכון. שכל מה שהגמ' אומרת שנדרים  

ר הרשות, היינו דווקא לבטל מצווה אך לא לקיימה )וזה מוכח מדברי הגמ' נדרים טז:, שמביאה  חלים על דבר מצווה כדב

  נדרו כלל לא חל, וממילא אין מקום כלל לדברי רש"י.   ביוהכ"פ,דווקא דוגמאות של ביטול מצוות(. לכן הנודר לא לאכול  

 11. הטעם שכותבים התוס' לכך שהנדר לא חל הוא כי אין איסור חל על איסור 

 
אך באיסורי גברא כשבועות, אין משמעות לאיזה איסור אוסר על עצמו, כיוון שבין באיסור הבא מחמת דיבורו ובין כשאסור מצד    6

זה רק מצד חיסרון בלשון, אך אה"נ דבלשון שלימה של שבועה,    עצמו, הוא עצמו אסור באותו האופן. וגם למ"ד שאין התפסה בשבועה,
 שהיא עצמה מחדשת עליו את האיסור, ניתן גם לאסור בהתפסה של דבר האסור. 

וז"ל הגמ' שם:"כיום שנהרג בו גדליה בן אחיקם איצטריך ליה, סלקא דעתך אמינא: כיון דכי לא נדר נמי אסור, כי נדר נמי לא הויא    7
 האי לאו מיתפיס בנדר הוא, קמ"ל". עליה איסור, ו

 מפשטות הראשונים בסוגייה, משמע שזה כוונת הנדר על איסור מדאורייתא, אך זה לא כתוב מפורש ברש"י.  8
 כט(, וע"ע סה"מ לרמב"ם מ"ע קסד, ובחינוך מצווה שיג. )ויקרא כג,  נלמד מהפס':"כל הנפש אשר לא תעונה בעצם היום הזה" 9

,  ד"ה ה"ג בסו"ד ) (, ובחידושי הרמב"ן  'ונראה לקיים'מתחיל במילים  ,  ד"ה כיוון  )שם  , וכן הובא בתוס' רא"ש( ג  ,ג)   וכן מובא ברא"ש  10
בריטב"א, שיובא להלן. אולם הטעם של הרא"ש לעומת הטעם של שאר הראשונים שונה. דהרא"ש  "כ  (, וכ' אבל קיום'מתחיל במילים  

כתב הטעם, שכיוון שבאיסור דאורייתא הוי איסורא דמעיקרא, כלומר גם קודם שנדר, ולכן כשמתפיס נחשב כמתפיס בעיקרא וזה  
קשה עליו. לעומת זאת, הרמב"ן והתוס' רא"ש כתב כמו מה שה (  הל' נדרים סי' י)התפסה בדבר האסור ולא מהני. ועי' מחנה אפרים  

ההסבר שנביא להלן, וכן הסיק המח"א שם )ואם כוונת הרא"ש בפסקים כדבריו בתוספות, סרה קושיית המח"א. ודו"ק(. והריטב"א כתב 
)כרת ואסור לכל(, ולכן   רטעם קצת שונה, שהסיבה שאינו נחשב כמתפיס בדבר הנדור, הוא כיוון שאיסור יוהכ"פ הוא איסור חמור יות

מסתבר שמתפיס דווקא בו. הנפק"מ לכאורה בין טעמי הרא"ש והריטב"א לטעם הרמב"ן ודעימיה, יהיה לעניין מקרה בו יאמר שדעתו  
ור אי מהני או לא. דלרא"ש ולריטב"א מהני )וכן משמע במח"א בדעת הרא"ש, אך כאמור כל זה דווקא אם  נדהיה לנדור על החלק ה

 היא לא כתוס' רא"ש(, ואילו לרמב"ן לא מהני, כי אין זה נחשב דבר הנדור כלל.   בפסקים א"שהבנת הר
לפי הגי' כאן בגמ':"סד"א כיוון דכי לא נדר נמי אסור, כי נדר נמי לא הויא עליה איסור, והאי לאו מתפיס    -ביאור הגירסאות בגמ'  11

כלל,  -בנדר הוא יחול הנדר  אתי שפיר קמ"ל", מבואר שהה"א הייתה שלא  ואז  כן חל,  ואזי לא שייך להתפיס, והמסקנה היא שהוא 
להתפיס בכה"ג. לפי זה, אם נגרוס במסקנה כגירסת הר"ח:"כיוון דמדרבנן הוא דאסור,כי נדר חיילה עליה איסור בל יחל", אזי משמע  

בסו"ד, שמשמע מכאן    ובא בהע' הקודמת()ה שדווקא באיסורי דרבנן הנדר חל, אולם באיסורי דאורייתא לא. ולכאורה זו כוונת המח"א
דווקא כדברי הרשב"א והתוס'. אולם יש ליישב, שאין הכוונה בלשון "לא הויא עליה איסור" שאין איסור כלל, אלא שאין האיסור בל  

דבריו  יחל מועיל כדי להתפיס בו ולכן המתפיס בזה נחשב כמתפיס בדבר האסור, אולם למסקנה הבנו שכן. והנה הרמב"ן בתחילת  
הקשה על רש"י, על בסיס הבנה זו במהלך הסוגייה, שלשיטתו מה התחדש כאן יותר ממה שנתחדש כבר שנדר חל על מצווה כדבר  
הרשות )שבועות כה. הובא ברש"י(, וכ"כ היה צריך לשנות כאן על נודר שלא לאכול ביום כיפור, ולא על צום גדליה, כי חידוש גדול  

ור דאורייתא )שכך אנו מבינים, נכון לעכשיו, את חידוש הגמ'(. אולם מוכח שגי' רש"י הייתה אחרת, יותר הוא לומר שנדר חל איס
קמ"ל". ולפי זה מוכח להדיא דחידוש הגמ' לא הוי לעניין חלות  -"סד"א דכיון דכי לא נדר אסור, כי נדר נמי לא מתפיס בנדר הוא  שגרס:

. )ויש לעיין בגי' הגמ' דידן, שזו הגי' הראשונה שהבאנו, אך ללא תוספתו של  הנדר על האיסור, אלא על חלות הנדר בהתפסה בכה"ג
 הר"ח. ובפשטות ניתן להבין כפי הבנת רש"י, וע"פ התירוץ שאמרנו לקושיית המח"א. ואכמ"ל( 



( קיים את דברי רש"י, שנדרים חלים לקיים  גדליה)ד"ה    במחלוקת זו מצינו שנחלקו גם הריטב"א והרשב"א שם. שהריטב"א

. ובחידושים בנדרים  13, ואילו הרשב"א נקט כתוס' בטעם השני, שאינם חלים 12מצוות ל"ת )ולטעם שמביא נתייחס בהמשך( 

 . 14אן )ולקמן נרחיב בזה(כתב כן, והוסיף שזה מהטעם שהתוס' הביאו כ יז. 

 שמסביר מדוע נדר חל על שבועה:  )נדרים יח. ד"ה הלכך( ונראה שמחלוקתם מתבארת ע"פ דברי הר"ן 

 טעמא  שתים...ומההוא חייב  ואכלו  בקונם עליו  ואסרו וחזר זו ככר יאכל  שלא  לקיימה, שהנשבע  חל הוא כך כ..."ג "ואפשר

 חפצא".  איסור ביה מיתוסף קונם אמר כי גברא איסור אלא ליתנהו  דשבועות דכיון דכתיבנא גופיה

מדברי הר"ן הללו משמע, שכל דבר שמהווה איסור גברא, ניתן להחיל עליו איסור חפצא, ולא שייך הכלל של אין איסור  

שון הרמב"ם  על איסור בכה"ג, דכיוון שכעת נוסף איסור על החפצא, הוי איסור מוסיף שיכול לחול על איסור קיים, כל

 האחד  האיסור   שהיה   או  כ... "א  אלא   איסור   על  חל  איסור   שאין  שבתורה  איסורים   בכל  הוא  גדול  "כלל  :)איסורי ביאה יז, ח( 

ניתן להחיל נדר לקיים שבועה. ולפי זה, אם נאמר שאיסורי התורה הם    . האיסור..."   אותו  על   אחרים   דברים  מוסיף לכן 

איסורי גברא, ממילא נדר יכול לחול עליהם, משום שנוסף איסור חפצא, אך אם הם גם איסור חפצא, כמו נדרים, אזי אין  

 הריטב"א:תב וכן במפורש ככאן איסור מוסיף, ואזי לא יחול נדר עליהם. 

  מדרבנן   הוי   גדליה   דיום  דמשום  לומר   דבעינן   לישנא  מהאי   דמשמע  משום  ל" ז  דבריו   וטעם ,  לה  גרסינן   דלא  מחקה   ל" ז  י ""ורש

  חייל   לא  דאורייתא  הכפורים  ביום  אבל,  דרבנן  תענית  אאיסור  וחייל  דאורייתא  יחל  בל  דאתי,  נדר  איסור  עליה  דחל  הוא

 לא   כ" מיוה   ובא  נדור  שהיה  פי  על  אף  הכפורים  כיום   עלי  פלוני   יום  הרי  אמר  אילו  ה " ומשו,  ממנו  נדור  בשהיה  קונם   איסור

 בלא תורה איסורי ואפילו האיסורים על חלים  דנדרים לן קיימא דהא אינו וזה, הוא נדור דבר לאו הכפורים דיום כלום אמר

, מצוה  דבר  על  חלים  שהנדרים'(  א  ה"כ  לקמן)   ששנינו  מה  ללבכ   וזה(,  א"ה  א"פ  נדרים)  בירושלמי  מפורשת  היא  וכן,  תעשה

  איסור   ונדרים  גברא  חיוב  תורה  דאיסורי  משום  וטעמא,  תעשה  לא  מצות  דבר  על  בין  דעשה  מצוה  דבר  על   בין  הנכון  שפירושו

 .15..."גברא איסור על וחייל חפצא איסור ואתי חפצא

)וספציפית בדעת הרשב"א והתוס', דהרי בריטב"א הדברים   דרך אחרת בביאור מחלוקת זו )סי' יב( אבנ"מ בתשובה לאומנם 

, אך  16דמשמע מדבריו שם )ד"ה ואחר העיון(, שאומנם לכו"ע איסורי התורה הינם איסורי גברא   . (מפורשים כפי שהבאנו

חפצא  יש כאן מחלוקת בדיני אין איסור חל על איסור. דהריטב"א ורש"י הבינו, כדברי הר"ן שהבאנו לעיל, שחלות איסור  

ולכן חל נמי בל יחל, בנוסף לאיסור הדאורייתא שכבר קיים. אולם הרשב"א והתוס', סברו    על איסור גברא הוי איסור מוסיף

שאומנם עיקר הנדר חל, אך במקרה כזה לא שייך לומר שחל איסור מדין איסור מוסיף, כי כל מה שאנו אומרים שאיסור  

ת ע"י האיסור. אך כאן אין זה כך, דהרי הגברא ממילא איסור ואף לעניין  מוסיף חל הוי רק בעניין שיש משמעות שנוספ

לכך    )נדרים יז.(   , והרשב"א)בשבועות שם( כדבריו, שהטעם שהביאו התוס'  קצת  ולכאורה משמע    . 17העונש לא נוסף כאן דבר 

 
 . (וטז. ד"ה אבל, יג: ד"ה וטעמא דלא)עוד בנדרים   כתבוכן  12
 ו ד"ה ולעניין(.    ,וסי' קט )תשובה זו הובאה בב"י יו"ד רטו ח"א סי' תרטו, וח"ד סי' סו-הרשב"א בתשובה בשלוש מקומות כתבוכן  13
שאפילו   כתביב: בדפי הרי"ף, סוד"ה אבל, ושם  מ"א )עהובמחלוקתם מצינו שנחלקו עוד רבים מן הראשונים. כדעת הרשב"א סברו ב  14

)מכות כב. ד"ה והשבועה, שבועות כ: ד"ה כבר ביארנו שאין, כז. ד"ה כבר   5-בביטול מצוות ל"ת לא חל(, המאירי ב  מקומות בש"ס 
, וכן הוא להדיא בפסקי התוס' )שבועות סי' יח, ונראה דהכריע ביארנו שלא, נדרים טז: ד"ה זה שביארנו ויז. ד"ה אמר המאיר יש נדר(

ג, כאן במלחמות יג. בדפי הרי"ף ד"ה  ,כדעת הריטב"א סוברים הרמב"ן )עה"ת במדבר ל .  ן תירוצי התוס' שהבאנו לעיל(תירוץ השני ביכ
וכן, ובחידושיו כאן אומנם משמע בהתחלה שחולק על הריטב"א ורש"י, אך לבסוף נוקט כמותם בעיקר הדין(, הטור )יו"ד סי' רטו סעיף  

והא(, וכן בשו"ת הריב"ש )ח"א סי' צח,  דרים טז. ד"ה ודעת הרז"ה(, הרנב"י )שיטמ"ק נדרים יז. ד"ה וכן הסיק הב"ח שם סק"ד(, הנ"י )נ ,ו
 בסעיף ה' כדעת הרשב"א ובסעיף ו' כדעת הריטב"א.  כתב(. המחבר )סי' רטו ביו"ד( 33הובא להלן בהע' 

  נבילהאיסורים  ( לא כתוב להדיא שחל גם על  זו, שגם סובר כדעה  10אולם יש להעיר, שבדעת הרמב"ן )וכן ברא"ש שהבאנו לעיל הע'  
בדעת    32, וייתכן שמבחינים בין איסור אכילה ביוה"כ דהוי גברא לעומת נבילה, וראה חילוק זה להלן בהע'  )מלבד בדברי הרמב"ן עה"ת(

הביא דעת המהר"ם    יד(,  מא )חדנדר לא חל על נבילה, וכן ביו  שם,   תירוץ השניב  (נדרים ח. ד"ה והלא)ובאמת מצינו בדברי הרא"ש  .  רש"י
שעדיף לשחוט מאשר להאכיל נבילה לחולה הנצרך לכך בשבת, ומשמע לכאורה שלפי זה נבילה זה חפצא    )בתירוץ השני(  מרוטנברג

לכאורה , ואזי  (, ראה דחייה לניסיון הוכחה זו בדעת הרא"ש במנח"א לגר"א וייס )עה"ת המדבר סו"ס סג(משם  )אומנם אין זה מוכרח
ד(, באר הגולה )שם ציון ט( והגר"א )שם ס"ק יד( כתבו שפסק המחבר )שם סעיף  אך מה נעשה דהב"ח )יו"ד רטו, .חילוק זה הוא מוכרח

ו( שנדר חל על נבילה הוי כדעת הרא"ש )וכן בקיצור פסקי הרא"ש בשבועות לא חילקו, ואף מהלשון שם "דבר האסור" משמע שכולל  
 צ"ל שסברו שהרא"ש סבר להלכה כתירוצו הראשון בשני המקומות, או שחזר בו. . ולכאורהגם נבילה(

"ולפום האי תירוצא,אית לן למימר דסבירא ליה אין נדרים חלים על    אומנם הריטב"א )בחידושיו למכות כב. ד"ה אלא( כתב, וז"ל:  15
לא להאי תנא דסבר דלית ליה איסור כולל, דה"ה  איסורין", ומשמע דנקט לא כדבריו כאן. ויש ליישב, ששם דבריו הם לא לדינא, א

לעניין איסור מוסיף דלא הוי אלא באיסור חמור על הקל, אך בקל על החמור, כה"ג דנדרים )דהם קלים כיון דאיתא בשאלה( לא חל.  
את הגמ' שם, לא חש  )ואולי כיוון שהסביר אחרת    , שנקט למסקנה בדעת הריטב"א כדבריו שם(מהדו"ת סי' קיז)  "יוצ"ע על דברי הנוב 

 .לדקדק כולי האי בהגדרת שיטת הריטב"א(
ש  16 לנו,  ויצא  בד"ה  על    כתבועיי"ש  חלין  אין  דנדרי'  דס"ל  והרשב"א  תוס'  וזל"ש:"..דלדעת  והרשב"א,  התוס'  בדעת  במפורש  כך 

 .ל.."ולא חיילא שבועה שני' כל נינהו   איסור גבראדתרווייהו האיסורין מ"מ לא דמי... 
וז"ל שם: "אחר העיון נראה דגם הרשב"א מודה דעיקר הנדר חייל על חפץ של איסור אלא דס"ל דאם אכלו אינו עובר בבל יחל דלאו   17

ה"נ בנדרים אף על גב דנדר חייל עלי' דחפצא מ"מ אין עונשין על בל יחל כיון    דבל יחל אינו אלא איסור גברא ואינו חל על הנבילה...



איסור מוסיף וממילא    , הוא משום שאין איסור חל על איסור, ולדבריו מבואר שכוונתם שאין בכה"גשאין הנדרים חלים

 במקרה כזה אאחע"א )וכדברי הרמב"ם שהבאנו לעיל(. 

ח"א  שו"ת  )   אך נראה לדחות דבריו אלו, דבלשון הרשב"א משמע בפירוש שמחשיב את איסורי התורה כנבילה כאיסור חפצא

של כיכר עליה כנבילה". ואומנם ניתן לפרש לשון זו שהיחס של האדם לכיכר    גופודהא משעה ראשונה הוה ליה  "  :( סי' תרטו

הוא כמו יחסו לנבילה, דהיינו יחס של איסור, אך לפי זה היה צריך לכתוב:"הוי עליה איסור", ומה לו לרשב"א להזכיר את  

  . 18גוף הכיכר

רה. חילוק זה הינו יסודי וחשוב מאוד, ורבים  הנה ראינו שהחילוק בין איסור גברא לאיסור חפצא, שייך בכל איסורי התו

מן הראשונים ועד אחרוני האחרונים דנו בו בהרחבה. אנו ננסה לעמוד כאן על גדרי החילוק, לבאר שיטות הראשונים בזה,  

 ולדון בנפק"מ שונות הנובעות מחילוק זה. 

לעניין חלות   התורה. דאומנם הבאנו נפק"מ מה הנפק"מ בחילוק זה לעניין איסורי אך קודם שניגש לעיקר הדיון, יש להבין 

דהרי בכל מקרה זה אסור עליו ומה השתנה למעשה עם נוסף עלו איסור    נדר על איסור, אך מ"מ לא ברורה מה הנפק"מ בזה

. ועוד נפק"מ  20שהנ"מ היא אם יתרו בו רק משום נדר, האם ילקה משום בל יחל או לא   19. אלא שמבארים האחרוניםהנדר 

 , ודוג' לדבר, שמצוות מצה לא דוחה איסור טבל. 22דין עשה דוחה ל"ת לא שייך באיסורי חפצא ש  21הגרש"ש   כתב בזהטובא  

נק' נוספת שיש לבאר, טרם נבאר את גדרי החילוק, היא שלרוב הראשונים, בכל מקום שיש איסור חפצא ישנו גם איסור  

 דבנדריםוז"ל:" )נדרים יח. ד"ה הלכך(  הר"ן   כתבוכן    יסור גברא,חל בו גם א   א גברא, לכן לפי זה, בנדר אף דהוי איסור חפצ

 לאו  והאי  דברו  יחל  בלא  עליה  קאי  עליו  שנאסר   מכיון  שהרי  בהו,  אית  נמי  גברא  חפצא, איסור   איסור   בהו  דאית  היכי  כי

  עצמו דאוסר -לשונות שתי   משמע דנדר  :" )ב:(  ", וכן ראה לשון הרי"ץ בשיטמ"קשבתורה  תעשה לא ככל הוא גברא איסור 

ר מסברה, דהרי באופן  ואלעומת זאת בשבועה יש רק איסור גברא. דבר זה לכאורה מב  . 23" עליו  החפץ   נמי   ואוסר   החפץ   על

 
ה, אלא דהר"ן סובר דנדרים חלין על האיסורין ועונשין על בל יחל דידהו משום דס"ל דנדר הוי איסור מוסיף דקדים לי' איסור נביל

כמ"ש שם פ"ב דנדרים מגו דאתוסף איסור חפצא מש"ה חייל נמי בל יחל, אבל הרשב"א ס"ל דזה לא הוי איסור מוסיף דלא אתוסף שום 
תא לאדם בעולם אבל זה שנתוסף איסור חפצא ולא אתוסף אגברא מידי לא הוי  איסור אגברא... א"כ ה"ה מוסיף צריך שיהיה נפקו

איסור מוסיף, וכיון שכן ס"ל להרשב"א דאע"ג דהקונם חייל על הנבילות כיון דהוא איסור חפצא מ"מ אם אכלו אינו לוקה משום בל  
". ודברים כמעט זהים מצינו לגרש"ש בשערי יושר יחל דלא חייל לאו דבל יחל על איסור נבילה דקדים כיון דליכא לא מוסיף ולא כולל

דבפועל אין כאן טעמם כיון    : "והראשונים דלא סברי הכי וסברי דגם בקונמות אינם חלים על איסורים...(כה ד"ה ונלענ"ד דבאמת,  ג)
 כתב נם". וכעין זה  , דעכ"פ אסור לאדם לאכול הנבילה מחמת איסור נבילה לא מיתוסף על האדם שום אזהרה ע"י הקוהוספת איסור

(, אך דבריו שם  כתבברשימות שיעורים על מסכתות שבועות ונדרים למרן הגרי"ד סולובייצ'יק זצ"ל, על הסוגייה בשבועות שם )עמ'  
 .בסוגייה  הינם רק במחלוקת רש"י ותוס'

עי' לדוג' קה"י )נדרים סי' יח( ע"פ    ובנוסף, רוב ככל האחרונים למדנו כדברינו,נביא בהערות בעז"ה עוד ראיות כנגד דבריו,  ולהלן    18
דברי הגרעק"א )בהגהות לשו"ע יו"ד סי' רטו סעיף ו(. אומנם בתוס' דבריו מסתדרים, דהרי התוס' לא חילקו בין נדר על איסור אכילה  

המובא בהע' הקודמת.    ביו"כ לנדר על נבילה, ובאיסור אכילה ביו"כ לא שייך לומר דהוי איסור חפצא )כפי שנבאר להלן(. וכן הוא בגרי"ד
ולפי זה יש לומר שכוונת הרשב"א שהטעם שלא חל הוא מטעם דאין איסור חל על איסור )רשב"א נדרים יז.(, שונה מהתוס'. דלתוס'  
הוי דין מיוחד בגדר אאחע"א, שאין נחשב להוספה ללא נפקותא למעשה על הגברא, ואילו לפי הרשב"א הכוונה הינה בפשטות, שכיוון  

 ן הוספה, כיוון שגם נדר וגם האיסור הם חפצא, וממילא אין כאן איסור מוסיף, ושב הכלל של אאחע"א למקומו.שאין כא
והנה מצינו בדברי הקה"י הנ"ל, עוד דרך בביאור המחלוקת. דכתב שם שלריטב"א באמת לא חל איסור בל יחל, וכל דבריו סובבים לגבי  

וי איסור בחפץ, וזה ע"פ היסוד שנבאר להלן שבכל איסור חפצא יש גם איסור גברא(,  חלות הנדר לעניין התפסה בדבר זה )ומה שחל ה
אך לעניין שיעבור גם על איסור לא יחל, מודה לרשב"א שלא חל, והוכיח דבריו. והטעם שאינם סוברים כמו הר"ן, דכיוון שיש איסור  

האבנ"מ בדעת הרשב"א, שכיוון שאין הוספת עונש לא מקרי איסור על החפץ הוי איסור מוסיף, וחייל נמי לעניין בל יחל, הוא כעין דברי  
  , אולם נראה לענ"ד, שנעלמו ממנו דברי הריטב"א במסכתין וקמוסיף )והר"ן סבר שגם איסורא בעלמא נקרא מוסיף(. ובמחילה מכ"ת

יה קונם לקיים לא תעשה שבו, ואם אכלו  במפורש שהנדר חל גם לעניין בל יחל, וז"ל:"..שאסר נבילה עליו, חייל על  כתב)יג: ד"ה וכן(, ש
 ...". ואולי כתב דבריו שם על דרך האפשר, ורק ע"פ פשט דברי הריטב"א בשבועות. ואכתי דבריו צלע"ג.משום בל יחל דקונםלוקה נמי  

 . (שם סעיף לא)  בערוך השולחן "כ, וכ(רטו, יביו"ד ) פרישה 19
הבאר יעקב )הובא ביד אברהם, המובא באו"מ על השו"ע שם, מהדורת פריעדמאן( דנפק"מ לכך שאם הנדר חל, נחשב    כתבועוד    20

 עי' בגמ' נט.(, ולכן לא בטל. -דבר שיש לו מתירין )ונדר נחשב לכך, כיוון שמצווה להשאל עליו
 (. 71, וכן בשערי יושר )מובא בהע' (ואילך סי' א ד"ה שוב  ) בחידושיו על נדרים  21
וז"ל בשערי יושר )המובא בהע' הקודמת(:"..לא אמרה תורה עשה דוחה ל"ת הוא רק היכא דכונת התורה להרחיק את האדם מן   22

העבירה, אבל היכא דכונת התורה שהחפץ לא יתחלל לא מהני מצוה דגברא לענין עבירת חילול החפץ", וזה ע"פ ביאורו את גדר איסור  
שהטעם    כתבובכך רצה לבאר את דברי הריטב"א )טז. ד"ה מתני'(, וכן הוא בנ"י שם ד"ה וחומר, ש  חפצא, ונדון בכך בהרחבה להלן.

שהנודר לבטל מצוות סוכה חל, ולא אמרינן שיבוא עשה דסוכה ויבטל ל"ת דנדנרים,שכיוון שנדר הוא איסור חפצא לא שייך לעשה  
שהטעם שלא    כתבטעמא לא פירש כמותם הרשב"א )שם ד"ה הא(, ש  שיבוא לדחות ל"ת דנדרים. ובקה"י )נדרים סי' טו'(, מבאר שמהאי

אומרים יבוא עשה וכו', הוא כי בנדר יש גם עשה, וקיי"ל דעשה לא דוחה עשה ול"ת. וביאר שם, שהיות שלפי הרשב"א איסורי התורה 
 ם שכל איסורי התורה הם גברא.הינם חפצא, אזי ודאי ששייך עשה דוחה ל"ת גם על איסורים כאלו, משא"כ לריטב"א ולנ"י שסוברי

הביא דעת מורו שנדר היינו איסור חפצא בלבד, ולכן שבועה חלה על   ( ד"ה ומיהו), אומנם שם  (טז: ד"ה אבל) וכן הוא דעת הריטב"א 23
ים, אזי  נדר )ראה הנפק"מ המובאת להלן(, אך אין זה מדין איסור מוסיף, דמוסיף איסור על הגברא, אלא כיוון שהם שני איסורים חלוק

"קיי"ל שהשבועה חלה על הנדר ונדר    הריטב"א בשבועות כב: וז"ל שם:  כתבהם איסורים שונים לגמרי ולכן לא שייך בהם אאחע"א. וכן  
על שבועה לקיים, דהאי איסור חפצא והאי איסור גברא, וכן הוא בירושלמי...". ונראה שדברי הריטב"א שם בשבועות הם לשיטת מורו. 

דרים  בהפלאות נדרים שקשה להבין הטעם דבנ  כתבאולם אכתי קשיא על שיטה זה, דהרי זה מפורש לא כירושלמי המובא להלן. ועוד  



)ומ"מ ייתכן שיהיה בהם גם איסור  24תו פשוט כל לשון הלאוים שבתורה הוא על הגברא, שדבר זה וזה אסור לאדם לעשו

חלות נדר על שבועה ושבועה על נדר, שנדר יכול לחול על שבועה כיוון שמוסיף עליו איסור  . הנפק"מ תהיה לעניין  חפצא(

 גברא, אולם שבועה לא יכולה לחול על נדר, כי אינה מוסיפה דבר, ולכן שייך הכלל של אין איסור חל איסור.

 , ששם כתוב: ( ( ובה שםבתש) ג' בר"ן )שם(, רשב"א והובא הרבה בראשונים, לד  ; א, )א הדברים מפורשים בירושלמי 

  על   חלות  שבועות  ואין  האיסרין  על  שבועות  כמחייל  ואילך  מיכן  כנבילה  עשאו  שבועה   עליו  שהזכיר  מכיון'  א  "בככר

  על  חלין   נדרין   נדר  הזכיר  כ "ואח  שבועה  הזכיר  אם  אבל.  שבועה  הזכיר  כך  ואחר  נדר  שהזכיר  והוא  יודן'  ר  ..אמר.האסרין

 .26האיסרין"  על חלות שבועות ואין 25האיסרין 

 

 גדרי איסור חפצא ואיסור גברא 

הביאור בפשטות הוא  ל.  כעת נעבור לעצם גדרי האיסור. הנה מצינו באחרונים כמה וכמה ביאורים לגדרי האיסורים הנ"

עצמו  , שגוף הדבר מהווה "חתיכה דאיסורא", לבין דבר שהאדם אסור בו, אך בדבר  שיש לחלק בין דבר שאסור בעצמותו

 . 27אין איסור 
. דהנה ישנם לאוים שנראה בבירור שלכו"ע יהיו איסורי גברא. איסורים שאינם  28ו האחרוניםותינ, ע"פ דברי רבונבאר יותר 

קשורים לחפץ אלא הם רק איסור על עשיית מעשה בעלמא, כגון איסור מלאכה בשבת ויו"ט, איסורים שבין אדם לחבירו  

. כל הדיון מתחיל באיסורים  29( וכו', הם בודאי איסור גברא ז(   )דברים טו,   איסורי מניעה )לדוג' "לא תאמץ")כדוגמת ריבית(,  

לעיל כתבנו לחלק בין דבר  .  30הקשורים ותלויים בחפץ כגון איסור חזיר ונבילה, או בגוף דבר מסויים כגון איסורי ביאה 

 
שגם נשאר בצ"ע בשיטה זו, וע"ע בריטב"א על נדרים בהוצאת מוסד הרב    ,איכא רק איסור חפצא )ועי' ברכ"א קו"א בעניין חו"ג אות ה

מש"כ ליישב, ואכתי צל"ע(. כ"כ מצינו בירושלמי שיטת הפני משה )ירושלמי נדרים ב. ד"ה נדרים(, שהיא כמעט    354הע'    בפ"   קוק,
ן שיטת הרידב"ז )תוס' רי"ד בירושלמי, פ"ב ה"ג, ו. ד"ה ר' יוסי( שכשם שנדר הוי גברא וחפצא כך גם שבועה,  העתק מדברי הר"ן, וכ

 את הירושלמי שנביא להלן(.עפ"ז לבאר   ונדחק אלא שבנדר איסור הגברא נובע מהחפצא ובשבועה הוא להיפך. ועיי"ש שהאריך
 ר"ן )שם(, ולהלן נדון בהרחבה רבה במשפט זה של הר"ן. לשון ה-"והאי לאו איסור גברא הוא ככל ל"ת שבתורה" 24
ולכאורה המחלוקת לעיל בדבר חלות נדר על איסור תלויה בהבנת המילה הזו. האם הכוונה איסורין באופן כללי, או דווקא איסרין,   25

 דהיינו דברים שנאסרו עליו באיסר, דהיינו שבועה, אך שאר איסורין לא. 
)וכן הוא במאירי )יז. ד"ה    שנדרים אינם חלים על קיום ל"ת, אעפ"כ הוא מודה הכא, דנדר חל על שבועה  והנה אע"פ שהרשב"א סובר  26

סד"ה    ח"א סי' תרטו,), וכן מפורש בתשובה סבר כדעת הרשב"א בעיקר הדין הנ"ל(  14אמר המאירי יש נדר(, שכמו שראינו לעיל בהע'  
  אסר הככר עליה והשתא אסרו עליה והילכך חייל", וכן נקט בדעתו הגרעק"א "אבל נדר חל דהא מוסיף בנדרו דעד השתא לא    :(ואלו

(. אולם הב"י הביא תשובה אחרת )ח"ד סי' קט(, ששם כתב שאפילו נדר על שבועה לא חל, ופסק אותה להלכה  18)הובא לעיל הע'  
ם דברי הרשב"א זה את זה. וכבר עמד על  בשו"ע )יו"ד סי' רטו סעיף ה. ואומנם הדעה החולקת הובאה שם בסעיף ו(, ולכאורה סותרי

כך הרב מקוטנא בהגהות על התשובה בח"ד ועי' שם מה שכתב בזה. ולכאורה הטעם דחלק הגרעק"א על מרן הב"י, הוי משום הירושלמי.  
מחלקות   אזי יש בכך דחייה לדברי האבנ"מ בהבנתשאכן הנדרים חלים בכה"ג,   ומ"מ אם נכריע בפשטות שכך היא אכן שיטת הרשב"א,

הרשב"א והריטב"א. כי מכאן מוכח להדיא, שכאשר האיסור הוי איסור גברא, מודה הרשב"א שהדנר חל עליו, ועל כן מוכח דכל הסיבה  
שאינו סובר כן בשאר איסורים, הוא משום שסובר שהם איסורי חפצא )וממילא גם גברא(, ולכן אין בזה איסור מוסיף.)אך באמת אפשר 

כב"י, אולם אז עליו לבאר איך הרשב"א יסתדר עם הירושלמי. לכן על אף שאין מכאן ראיה גמורה, מ"מ רואים  לומר שהאבנ"מ למד  
. ומה עוד שבמאירי הסובר כרשב"א מוכח כדברינו, דבדבריו  שנוח יותר להעמיד את הרשב"א כפי שאנחנו הסברנו אותו ודלא כאבנ"מ

 (.מו שיש ברשב"א אין מקום אחר שבו ניתן לתלות את שיטתו, כלכאורה 
"ענין איסור גברא במה שהאדם אסור לאכול את המאכל או להנות ממנו, וענין   וז"ל ר' יוסף ענגיל זצ"ל בבית האוצר )ח"א כלל קכז(: 27

 איסור חפצא במה שהמאכל בעצמותו הוא חתיכה דאיסורא...".
 ראה בברוך טעם )שער הכולל דין ב(, וכעין זה בחידושי הגרש"ש )יבמות סי' יג(, וכן משמע מהאתוון דאורייתא )כלל י(. 28
)נדרים סי' יח ד"ה ואכן(, וכן בבית האוצר )ח"א כלל קכז'(. אולם עיין בסוף דבריו שרצה להוכיח מתוס'    כן העלה בפשטות בקה"י  29

עצמו נחשב איסור גברא, ויש לבאר זאת על פי מה שהגדרנו שהמעשה בעצמותו הינו אסור. אולם   )שבועות כ. ד"ה שלא( שגם המעשה
ונראה ברור לענ"ד דגם הרשב"א    ואכמ"ל.ויש לדון בדבריו  מסברה לא נראה כך, וגם הוא עצמו שם כתב זאת רק על דרך ה"אפשר".  

ה כיצד במחלוקת הראשונים בשבועות שהבאנו לעיל, נקט כדעת  (, וא"כ יש לתמו 18  'יודה לכך )וכן מפורש ברעק"א שהובא לעיל הע
התוס', דנדרים אינם חלים על איסורי יוה"כ. וממילא נראה דמוכח כדברי האבנ"מ שהבאנ לעיל בביאור שיטתו. אולם המדקדק בדברי  

ש כפי  ביוה"כ",  אוכל  "שלא  בלשון  שנודר  חל  אינו  שנדר  נקט  לא  שהרשב"א  לדעת  יווכח  שם,  רא"ש    תבכהרשב"א  והתוס'  התוס' 
(, וכן לא נקט לשון "קונם אכילה עליי  53)ולכאורה גם אינו יכול, כיוון שזה נדר בלשון שבועה, ועי' דעת הרשב"א בזה הובא בהע'  

באכילה עליי". ולענ"ד נראה מכך שטרח    זו. אלא נקט לשון "קונם כיכר  תו )ע"פ דברי הרעק"א(ט ביוה"כ", שבלשון זו באמת יחול לשי 
מדברי האבנ"מ, כי לשיטתו מה היה גורע אם היה כותב כך,דהרי אף   להיפךלכתוב כך, ולא בלשון הפשוטה שהביא הרעק"א, מוכח  

שזהו איסור גברא אין הנדר חל בכה"ג מחמת כללי אאחע"א. אלא נראה לדעתי להוכיח מזה, שבאמת איסור אכילה ביו"כ לרשב"א הוא  
מדבריו ביבמות קיד. ד"ה ר"י, שביו"כ אין איסור בעצם האכילה אלא "יומא קגרים ליה"(, אלא על  בודאי איסור גברא )כפי שגם משמע  

כל מאכל ומאכל יש איסור חפצא מיוחד. הדברים אומנם מחודשים מאוד )אך לענ"ד מדוקדקים היטב מלשון הרשב"א ויש עוד לדון  
 )ח"א כלל קכה(, שם גם הפנה לרשב"א ביבמות שהבאנו(. ואכמ"ל.  בזה רבות )במציאות איסור חפצא זמני וכו', ראה בזה בבית האוצר

(, וכן הוא בריטב"א )יג: ד"ה וטעמא(, וכן בר"ן )יח. ד"ה  33כמבואר בשו"ת הריב"ש )מצוטט להלן בהע' , כ"כ אף מצוות העשה הם גברא
הלכך(, דכתב:"שמצוות ושבועות שתיהן איסור גברא", ולכאורה היה צריך לחול עליהם קונם, אלא שפשוט שלא, כיוון שלא שייך נדר  

 (.סק"א 'טאות )ח"א סי' לו' בלשון לקיים מצוות עשה, כי אינו אוסר את עצמו מן חפץ אלא מתחייב לעשות דבר. וראה אפיקי ים 
באיסורים התלויים בחפץ או בגוף, אך רק לזמן מסויים, כגון חמץ, יש לדון בהרחבה ואין זה מעניינו כרגע. אומנם עי' בזה בבית    30

 האוצר )ח"א כלל קכה(, וראה בהערה בנספח שם נדון "בטיפה מן הים" בעניין זה.



אסור בו. וביאורן של הדברים הוא שישנם דברים שהאיסור   ם רק דהאדםגשפגום בעצמותו לבין דבר שאין בדבר עצמו פ

נובע מפגם כלשהו בחפץ, גשמי או רוחני, דהיינו משהו בעצמותו ומציאותו של החפץ, שהופך אותו לשונה משאר החפצים,  

אות  ואילו ישנם איסורים שהינם איסור של פעולות או הנאות מסויימות שהאדם אסור לעשות, שלא נובעות משינוי במצי

   האיסור נובע מכך שיש פגם בהתעסקות האדם בחפץ, אך לא בחפץ עצמו.  כלל. 

ניתן להמחיש את הדברים ע"י השאלה מתי חל האיסור. דבר שפגום בעצמותו, אזי בודאי שהאיסור חל מרגע שקיים החפץ,  

דם בחפץ, אזי דווקא  אולם כאשר סיבת האיסור היא רק פגם שנובע מהתעסקות הא  ואין נפק"מ אם האדם קיים או לא. 

  כשהאדם קיים חל האיסור, אך קודם לכן אין לו סיבה לחול. 

יש להעיר, על פי היסוד שייסדנו לעיל, שאחר שבאמת התורה אסרה על האדם את החפץ מפאת פגם בחפצא בעצמו,  

 ם.יש איסור מחמת התעסקות האדם בחפץ, שלאחר שאסרה זאת התורה, ההתעסקות בעצמה מהווה פג  31ממילא

. ולפי דברינו מבואר שכוונתו 32לדעת הרשב"א שהבאנו לעיל, שכל האיסורים הינם חפצא   ם דווקאמתאיזה  אומנם כל  

שלכן   לאיסורים הקשורים בחפץ,דווקא   ונבילה, נאמר שיש פגם בעצמות החפץ,  אסרה התורה את   ובכה"ג, כגון חזיר 

ים חלים על האיסורים )וראה מש"כ  וסובר דנדר שחולק  ,  אומנם לדעת הריטב"א  אכילתן. ואזי הם מהווים איסור חפצא. 

. דע"פ מש"כ לכאורה פשוט דאיסורי נבילה וחזיר הוי איסור חפצא, דלא  קשה  33(, מטעם דאיסורי התורה הם גברא 51הע'  ב

 .34סיבת האיסור מסתבר לומר שהפגם בעצם החפץ איננו  

, דגם אם נאמר דכל האיסורים הוי איסורי גברא, מאי שנא איסור הבא מחמת נדרו, דהוי נדרים סי' א( ) עוד הקשה הגרש"ש  

איסור חפצא. דהרי אם הטעם הוא מחמת איזה שינוי שעושה נדרו בחפץ, שנתפסת בו קדושה כלשהי, אכתי גם בשאר  

 דר כא"ח, כ"ש שאר האיסורים. גהחפצים המותרים, ואם זה הטעם שנדר מוהאיסורים יש שינוי בחפץ ביחס לשאר 

שהטעם לחילוק בין נדרים לשאר האיסורים הוא מפני שלכל איסורי התורה יש פגם בחפץ,    מבאר   ( ד"ה וע"כ  )שםהגרש"ש  

האיסור    שהוא מהווה סיבה מוקדמת לאיסור, כלומר שבגלל שיש פגם רצון התורה היה שהאיש הישראלי לא יאכל את

, אולם בנדר אין סיבה מוקדמת, אלא האיסור עצמו הוא יוצר את השינוי והפגם. לכן כאשר האיסור יוצר את הפגם,  הנ"ל

זה מוגדר כאיסור חפצא, וממילא יש גם איסור גברא כפי שביארנו. אולם כשהאיסור אינו יוצר את הפגם אזי יש רק איסור  
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פ הטעם שביארנו, עצם העובדה שיש פגם בעצמות החפץ, אפילו אם זה מקודם האיסור,  אומנם קשה על דבריו, דהרי ע" 

ד"ה    ג, כה, וכן בשערי יושר  )שם ד"ה ושוב מגדיר את האיסור כאיסור חפצא, ומאי נפק"מ ממתי נוצר הפגם. ובאמת, הגרש"ש  

 ות הנ"ל. ואולי הגרש"ש חזר בו מטעם הקושי, כתבו תירוץ אחר, , ושם באות ד( 34)צוין בהע'  , והאבני נזר ( ונלענ"ד באמת

 וז"ל בעל ה"אבני נזר":

. כמו שקצים ורמשים כמ"ש ולא תשקצו את נפשותיכם. ואנשי קודש  פוגם מעלת האדםנאמר על מעשה אשר    בראגור  איס"

קדש או זר שאכל וגו'. ובשר בשדה וגו'. כי לפי מעלת ישראל אין נבלות ושקצים ראוין להם. זה איסור גברא. אבל נהנה מה

 
 עליו קאי עליה בלא...".  רמכיוון שנאס:"  ובלשון הר"ן )נדרים יח.( 31
לעיל, שדעת התוס' )שבועות כ: ד"ה דכי( אינה בהכרח כרשב"א, ולכן לא הזכרנו אותם. כשיטת הרשב"א מבואר להדיא    81ועי' בהע'    32

בדברי רש"י )כריתות יד: ד"ה איסור הנייה(, וצ"ע דהרי לעיל כתבנו ששיטתו כשיטת הריטב"א. ויש ליישב דדברי רש"י נאמרו רק 
בנדר על איסור אכילה ביום כיפור, דהוי איסור מעשה, ולכן הוא איסור גברא, אולם בשאר איסורים התלויים בחפץ יודה רש"י לדעת  

 כתבהרשב"א ודעימיה )ואחרי כן מצאתי כעין זה בחידושי ר' שמואל סי' יט אות ב(. אולם עי' שו"ת רעק"א )מהדו"ק סי' סה ד"ה מ"מ(, ש
ין על האיסורים, ושם עסקינן בנידון דנדר על אכילת נבילה, ומוכח דלא כדברינו. ובנספח נדון בדברים אי"ה. דלדעת רש"י נדרים חל

וכן נראה בפשטות שר"ת סבר כשיטה זו )עי' תוס' גיטין ז. ד"ה השתא, וכתובות ס: ד"ה אפילו(, וכן בשו"ת שואל ומשיב )מהדו"ק ח"ב  
 לח( דכל האיסורים הוי חפצא. -ג סי' לזסי' ז ד"ה והנה(, הביא משו"ת התשב"ץ )ח"

"...לחזיר טמא שהוא איסור גברא...", יג: ד"ה חולין, ובקידושין נד. ד"ה ואמרינן( וכן בנ"י    הריטב"א )י: ד"ה מתני', דכתב:  כתבוכן    33
שמה שהנדרים חלים ע"ד מצוה ולא ":  וכן להדיא בשו"ת הריב"ש )ח"א סי' צח(וכן ברנב"י שבשיטמ"ק )יז. ד"ה והא(  )טז: ד"ה ודעת(,  

בין שהם מ"ע כגון מצה סוכה ולולב בין שהם מצות ל"ת   שהמצות הם חובת גבראהשבועות מתבאר בפ"ב דנדרים, שהטעם הוא מפני  
כגון אסור נבלות וטרפות. שאין לשון הכתוב נבלה וטרפה אסורה עליך שתהיה אסור חפצא אלא לא תאכל נבלה וטרפה שהוא אסור  

על חפצא. ולזה הנדר שהוא אסור חפצא חל על המצות אם במ"ע שאין מאכילין לאדם דבר האסור לו אם במצות ל"ת אם אסר   גברא
 ם בל יחל". נבלה עליו בנדר שעובר עליה אף משו 

 ".וכן הקשה האבני נזר )שו"ת או"ח סי' לז אות ג(: "ולכאורה ייפלא לומר על נבילה ושקצים ורמשים שאינם איסורי חפצא 34
בהמשך דבריו שם רצה לבאר, שאיסור הנאה מהקדשות הוי איסורי גברא, שמציאות הקדושה שבהם הוא מחמת ייחודם לגבוה, וזה    35

סיבה מוקדמת לאיסור הנאה שבהם )דהרי אף ללא איסור זה, היה להם מציאות של קדושה, מחמת ייחודם להקדש(. אולם דבריו צע"ג  
להדיא ד"קורבן איסור חפצא", וכן מפורש   כתבבעוד מקומות במסכת דילן(    כתב: ד"ה ומטעם, וכן  לענ"ד, דהרי הריטב"א בעצמו )יג

(. והלא הריטב"א הוא מרא דשמעתא דאיסורי התורה הוו איסורי  יובאו להלן בגוף דברינו,  בדברי הריטב"א בקידושין )נד. ד"ה ואמרינן
בואר דכל הצורך בדבר הנדור להתפסה הוא משום שצריך להתפיס בחפץ  מ  של הריטב"א  גברא, שאת דבריו בא הגרש"ש לבאר. )וטעמו 

, וזו גופא הסיבה שמתפיסים בקורבן כיוון שהוא  אסור, דהיינו באיסור חפצא, דהרי התפסה באיסור גברא הוי כעין התפסה בבשר חולין
 וע"ע דברי הריטב"א בזה )נדרים יג: ד"ה חולין, ובקידושין שם((. איסור חפצא )



. כי איך יקרב זר אל תרומה והדיוט אל קדשי שמים. זה שמתקרב אל דבר שהוא למעלה ממדריגתותרומה הוא להיפוך  

. ועל כן קונם דמתפיס בקרבן ויש מעילה בקונמות ]נדרים לה ע"א[ קרי לי' איסור חפצא. אבל  שפוגם בחפצאאיסור חפצא.  

שמחלל דיבורו ושבועתו ופוגם נפשו הוה לי' איסור גברא ]נדרים ב ע"ב[. ואתי שבועה אין שום קדושה נתפס בחפץ. רק  

 . 36..."שפיר דברי ריטב"א. ובודאי לפי זה גם יום הכיפורים איסור גברא

מבואר מדבריהם, שבהגדרת איסור גברא לעומת חפצא, אנו דנים במה התורה באה להרחיק, האם את האדם מן החפץ או 

לכן בקונמות והקדשים, החפץ מקודש ומורחק מן האדם ע"מ לשמור את קדושת החפצא, ואילו בשאר    האדם. את החפץ מן  

 איסורים האדם מורחק מהם, על מנת לשמור על קדושתו ועל מעלת הישראל שלו. 

ים חלים  לקושיית האבנ"מ על שיטת הריטב"א ודעימיה, שנדר  ( טאות סי'   )ח"א נוכל להמחיש זאת בעזרת תשובת האפיקי ים 

שאיסור הקדש חל על    )כריתות יד.( , דמובא בגמ'  ( ד"ה ובענין נדרים  אותה הזכרנו לעיל  סי' יב  ה)תשובעל האיסורים. דהקשה האבנ"מ  

ולפי הריטב"א לכאורה לא צריך להאי טעמא,   דחלב הוי איסור גברא, והקדש  איסור חלב, משום שנוסף איסור הנאה. 

חפצא, וע"פ מה שאמרנו, בכה"ג חל האיסור חפצא )שיש בו גם איסור גברא(, כיוון "דמתוספא איסור חפצא". ומוכח מכך  

ת איסור הנאה, שלולא תוספת זו לא היה חל האיסור אף שנוסף איסור חפצא,  שהגמ' נקטה דווקא את הטעם של הוספ

גברא  על  חלים  חפצא  שאיסורי  הריטב"א  כדברי  דלא  הקשה,    . 37ומוכח  כג.( שבגמ'  ועוד  מדרשה )שם  שלמדנו  מובא   ,

 .39אחע"א, ואמאי צריך לכך, הרי יחול מדין איסור מוסיף, דמוסיף איסור חפצא  38שבאימורים

קונם להקדש. דבקונם, עצם דיבורו מחיל קדושה על החפץ ואוסר אותו, ולולא האיסור  פיקי ים, דיש לחלק בין אהותירץ  

מזה   מבואר  אך  החפצא.  איסור  דהיינו  החפץ,  קדושת  לבין  הגברא  איסור  בין  תלותי  קשר  יש  כלומר  קדושה.  היה  לא 

. משא"כ בהקדש, דאף אם נימא דאין איסור הנאה  דהקדושה בכה"ג אין קדושה עצמית, אלא היא רק קדושה לעניין איסור 

על הגברא, מ"מ תהיה קדושה בחפץ. כלומר הקדושה היא עצמית ולא תלויה באיסור הגברא. לכן בקונם, כיוון שאיסור  

החפצא והקדושה תליא באיסור הגברא, ממילא כשחל הקונם מוסיף הוא איסור חפצא על גבי הגברא, מתוקף הגדרת היחס  

רים. אך בהקדש, כיוון שאינם תלויים זה בזה, אזי לא שייך לומר שמוסיף איסור, כיוון שקיומם של האיסורים  בין האיסו

 . 40אינו תלוי אחד בשני 

מ"מ מתבאר מכאן יסוד, דיש הבדל בין רמות הקדושה שהאדם מחיל באמצעות פיו. דהתורה נתנה לאדם להחיל קדושה,  

איסור כהרחקת החפץ מן האדם מפאת קדושתו של החפץ(, אך יש רמות של  דהיינו איסור חפצא )ע"פ הגדרתינו את ה

 הרחקה של החפץ מן האדם. 

,  )עי' נדרים לה.( , דנדר הוי קדושה, דהרי מצינו שנחלקו האם יש בקונמות דין מעילה  41בדברי האחרוניםגם  יסוד כזה מצינו  

הדרך הזו, חקרו האם ניתן להתפיס בדבר קדושה שאין בו  ומ"מ גם לרבנן הסוברים שאין מעילה מ"מ קדושה איכא. וע"פ  

ומבואר גם כן כדברינו, שישנם רמות של הרחקת החפץ,  .  42איסורים, כיוון שהתפסה הינה המשכת הקדושה מהדבר הנדור 

 
עבור    שמטרת האיסור ענין כל תשמיש איסור מתחלק לשני אופנים. כל מאכלות אסורים,    ועי' דברי הגרש"ש )בחידושים שם(:"  36

האדם שלא יתגאל בדברים המטמטמים את הגוף והנפש, ויש תשמיש איסור שהוא למטרה אחרת כמו בדברים המקודשים שאסרה  
ה רחקה תורה את החפץ מן האדם, ובאופן הא' רחקה תורה את האדם מן החפץ.  תורה לזרים ונכרים שלא יתחלל הקדש, שבאופן כז

 .שכל איסורים חשובים איסור גברא, שהאדם מרוחק מן החפץ, ובקונמות החפץ אסור ומרוחק מן האדםובזה יבואר לנו 
איסור חפצא מהווה איסור   וכוונת האבנ"מ שם לשיטתו בביאור מחלוקת הרשב"א והריטב"א, דבא להוכיח כדברי הרשב"א שהוספת  37

מוסיף שמבטל את הדין של אאחע"א. אולם לדידן, שביארנו מחלוקתם בגדר איסורי התורה, נאמר שהקושייה על הריטב"א היא שמוכח 
שאיסורי התורה הינם גם חפצא, ומהאי טעמא אין אאחע"א כיוון שאין כאן כלל הוספה )ולא כהסבר ע"פ האבנ"מ שאומנם נוסף, אך  

מוגדר כאיסור מוסיף. ועיל ביארנו הדברים בהרחבה(. ולפי זה, יסוד אפשרי לתירוץ יהיה שאומנם איסורי התורה הם גברא, אך    אין זה
 יש הבדל בין סוגי איסור החפצא, דהיינו הקדש וקונמות. ועל זה הדרך תירץ האפיקי ים, כמו שיתבאר.

א( לא סבר כן, וממילא סרה  43סי' לה סק"ו, הובא במילואי חותם הע'  האבנ"מ למד שהם דבר הנדור, אולם עי' באפיקי ים )ח"א    38
 הקושייה. 

 ד(, קושייה זו, והביא מהקרן אורה שהקשה כעין זה. " וכן הביא השלמי נדרים )יח. ד"ה בר"נ בסוה 39
יחל, ולכן אין בזה הכלל  , ביאר שאיסור הגברא בנדרים הינו דווקא בל  ( סי' לג אות ג)בקובץ הערות    -עי' עוד מש"כ בזה האחרונים  40

בהקדש,   משא"כ  דיבור(,  חילול  איסור  אלא  אכילה  איסור  אין  שבנדר  )כלומר  מעבר לאכילה  גברא  איסור  שנוסף  כיוון  דאאחע"א, 
ועיי"ש. וכן הוא בחידושי הגרנ"ט )נדרים סי' נד ד"ה ולפי"ז(. ולא זכיתי לירד לסוף דעתם, דלכאורה אין כך דברי הר"ן, אלא כל הטעם  

ובחידושי הגרש"ש    , האיסור מוסיף הוא מחמת איסור החפצא, ולא דמוסיף בגברא מידי. וע"ע בקה"י )נדרים סי' יח( שהאריך בזהד
 שהקשינו עליו, וממילא קשה גם תירוצו זה )וכן מצאתי שהקשה בברכ"א )קו"א בעניין חו"ג אות ו((.   35)נדרים סי' א'(, ועי' הע' 

 )אות פ(, וכך הצעתי פעם בשיעור לרב יהודה וינגוט שליט"א, וראה בהע' הבאה מה שאמר בזה.  עי' לדוג' שיעורי ר' שמואל 41
ואומנם שמענו בשם הרב יהודה שליט"א בשם מו"ר רה"י הגר"א שפירא זצוק"ל, שלא סבר כך, ולמד שהתפסה הינה המשכת האיסור   42

קיבל על ע לעניין מעילה בקונמות הוא האם  הדיון  וכל  ר' שמואל החילוק  ולא הקדושה,  או לא. אולם מ"מ, מבואר מדברי  כך  צמו 
שאמרנו, שאיסורי החפצא הם הרחקת החפצים מן האדם, באמצעות כח פיו, אך ישנם דרגות של הרחקה בהתאם לרמת החלת הקדושה  

 שהדיבור החיל בחפץ.



וכל )  , ונדרים הם רמה אחת ואילו הקדשות רמה אחרתבהתאם לדרגת חלות הקדושה שיכול האדם להחיל באמצעות פיו

 לאחר שנתחדש בנדרים והקדשות שיש לו יכולת כזו(.זאת 

אות ג ד"ה  סי' ב    רב קוקה  )מילואים לריטב"א על נדרים בהוצאת מוסדכעין תירוצם של הגרש"ש והאבנ"ז, מצאתי להגר"א יפהן זצ"ל  

סור חפצא יש  . אומנם יש הבדל דק ביניהם, שיש לו משמעות להמשך. הרב יפהן הסביר שבין באיסור גברא ובין באיוהנ"ל( 

חלות שם איסור על החפץ, אך ההבדל ביניהם הוא שבאיסורי גברא חלות שם האיסור היא שהגברא אסור לאוכלו, ואילו 

באיסורי חפצא חלות שם האיסור היא שהחפץ אסור להיאכל. ההבדל בין תירוצו לתירוצם, הוא שהרב יפהן מדגיש שתמיד  

 יש חלות שם איסור על החפצא. 

וייס שליט"א  והנה הקשו הא זה, מכמה סיבות. מרן הגר"א  , שלא  הקשה  )מנחת אשר עה"ת, במדבר סי' סג( חרונים על תירוץ 

מסתבר לומר שהחילוק בין איסור גברא לחפצא הוא בסיבת האיסור, דהיינו מדוע התורה אסרה, האם להרחיק החפץ או 

, אך בין כך ובין  , ע"פ הסיבה שלוקובע את האיסור ה, שכל הביאור הנ"ל מסביר מה  קצת אחר   כיווןמ  . בנוסף הקשו 43הגברא

מבואר שהתפסה בנבילה או בשאר איסורי    ( , ובקידושין נד: ד"ה ואמרינן)יג: ד"ה חוליןכך האיסור רובץ על החפץ, ואילו בריטב"א  

 . 44גברא הויא כהתפסה בבשר היתר גמור, ומשמע שאין איסור על החפץ כלל 

דכל החידוש בביאורם אינו    ך נראה לענ"ד, שבתירוץ הגרש"ש והאבנ"ז יש עומק נוסף, שלא עמדו עליו הגאונים הנ"ל. א

, או אולי מה המשמעות, של האיסור הזה. דהיינו, מטרהבגינה קבעה התורה איסור זה, אלא מה ה  סיבהשאנו מסתכלים על ה

איסור זה, האם מגמתה להרחיק החפץ מן האדם מחמת הקדושה   החילוק בין גברא וחפצא הוא במגמה של התורה באוסרה

שבחפץ )ואזי הוי איסור חפצא(, או שמא המגמה הינה להרחיק את האדם מן החפץ מחמת קדושת האדם שרצון התורה 

 הוא שלא ייפגם ע"י החפץ.  

,  "ש, דנו במה יש בחפץ ונבאר יותר. עד כה, גם בהסבר שהבאנו בדעת הרשב"א ודעימיה, וגם בהסבר הראשון של הגרש

האם יש בו פגם או לא וכיו"ב, וע"פ זה לקבוע את האיסור. וממילא, לכאורה לא שייך כלל להעלות צד שאין איסור חפצא  

שאומנם לא דיבר על מה שקיים בחפץ, אך  גם בביאורו של הרב יפהן,    הוא  וכך בנבילה, דודאי בחפץ עצמו יש משהו פגום. 

ובאמת על הסברו קשה מהקושייה השנייה שהעלינו, דאם כל  ם, יש חלות שם איסור על החפץ.  שבשני סוגי האיסוריביאר  

הקביעה היא ע"פ הקיים בחפץ, מה לי הסיבה לקביעת האיסור, ומה לי לחלק בין סוגי חלויות, הלא מ"מ החלות היא בחפץ.  

אין לנו עניין במה קיים בחפץ, אלא כל  אולם בהסבר הגרש"ש )השני( והאבנ"ז, מתבאר שאיננו עוסקים כלל בנידון זה.  

עיסוקנו הוא מה התורה באה לאסור באיסור זה. באיסורי החפצא, האדם החיל קדושה בחפץ, אך לא מצד זה החפץ נקרא 

אסור באיסור חפצא, אלא מצד הפועל היוצא ממציאות קדושה זו, מהמטרה אותה רוצה התורה להשיג באיסור הנ"ל, שהוא  

אי שלאחר שהחפץ מורחק, הגברא עצמו גם מצווה להתרחק )ואזי כמבואר לעיל, בכל איסור חפצא  הרחקת החפץ. ווד

  יהיה גם איסור גברא(. 

אך באיסורי החפצא, אומנם כבר מראש יש פגם במציאות הנבילה, וכך הוגדר בתחילת הבריאה. אולם כשאנו דנים על  

שאנו דנים הוא על מטרת האיסור, ובנידון דידן, המטרה היא    ו מה קיים בחפץ או לא, אלא מה נאיסורים, אין זה מעניינ

ה קשר  יששהקדושה  בהם  שאין  התורה,  איסורי  בכל  הוא  וכך  זה.  מסוג  בחפצים  ולהתגעל  מלהטמא  תתרחק  ראלית 

א"כ מבואר גם, דההוספה שיש באיסורי החפצא כנדרים על איסורי הגברא כניבלה, המאפשרת להם לחול, היא   . 45לקדושה

 עצם העניין של הרחקת החפץ, דבר שלא היה שייך באיסור הגברא קודם לכן. 

 
ובהקשר דומה כתב בברכ"א שהבאנו לעיל )שם אות ד(: "ולא איכפ"ל בשום דבר מה הם טעמי האיסור, והלא לא נתגלה לנו מעולם   43

 סודות איסורי התורה ואין לנו אלא הציווי". 
פא יותר מהיתר  נבילה אין איסור בגווז"ל הריטב"א: "וא"כ קונם דהוי איסור חפצא, היכי שייך לומר שיהא איסורו כנבילה, שהרי    44

 . שלא אמר כלום"-, והוי כאומר ככר זה אסור כבשר חולין דעלמא
 כתב שטבל הוי איסור חפץ )וגם הגרש"ש )סו"ס א    כתבע"פ זה נוכל הסביר את דברי הריטב"א במקום אחר )עירובין ל: ד"ה אי(, ש  45

כלל ב( בגדר איסור טבל, האם הוי ממת התרומה שבה,   כך(. נקדים ונאמר, שישנה חקירה ידועה באחרונים )עי' לדוג' אתוון דאורייתא 
או שתרומה הוי איסור חדש. ומפורש בדברי הריטב"א )יח: הרי עלי תרומה( כצד שהטבל אסור מחמת התרומה, דכתב שם וז"ל:"תרומה  

דו"ק. וע"פ ההסבר  ", ומבואר לכאורה להדיא כמש"כ ו מחמתהגדולה אינה דבר הנדור, דבלא קריאת שם מתסרה דהוי כל הכרי טבל  
הרא"ש )נדרים יב. ד"ה    כתבשל האבנ"ז והגרש"ש, ברור שתרומה הינה הרחקת החפץ מן האדם, דתרומה הוי חפצא של קודש )וכן  

בדעת הריטב"א בגרש"ש )שם בסוף הסי'(, ואומנם יש לדון מצד זה שהתרומה    כתבהתרומה...", וכן    קדושתכחלת(, וז"ל: "וא"ת והלא  
ל, והיאך אפשר להגדיר איסור חפצא בדבר שאינו אסור לכל )ואף שגם בקונמות זה כך, יש לחלק ששם האדם הוא  אינה אסורה לכ

המרחיק מחמת דיבורו ולא שהתורה הרחיקה זאת בהגדרה(, ויש ליישב ואכמ"ל(, ואזי ע"פ הסברנו מובן שיש כאן הרחקה של החפץ  
רחקה זמנית של האדם עד שיברר בדיבורו את התרומה ויתיר את שאר מפאת קדושתו, וממילא מתבאר דכל האיסור בטבל הוי ה

הטבל, שבעת הבירור יפקע האיסור שיש בו שהיה אך ורק מחמת התרומה שעוד לא שנתבררה. וע"ע מש"כ בזה במילואים לריטב"א  
 ק, סי' ג אות י(. רב קוה )מוסד



ץ, ואף ומתחדש לנו כאן, שיש הבדל בין המושג פגם בחפץ לאיסור בחפץ. שהאיסור איננו מוגדר ע"י הימצאות פגם בחפ

 , אלא האיסור הוא מגמת ורצון התורה לאחר הימצאות הפגם.איננו מגדיר פגם זה )כהסבר הגרש"ש הראשון(

במקרה שאדם מכר . שם בסימן דן מרן המחבר  ( , ג)חו"מ רלד ע"פ זה, נוכל ליישב את שיטת הריטב"א עם דברי הנתיבות  

ובה על המוכר להחזיר להם את סכום קנייתם, גם אם  לחבירו בהמה שחוטה, שהתגלתה לבסוף כדבר איסור, האם יש ח

שאם הדבר התגלה    כתב אכלו מהבשר )ומה שלא אכלו, יחזירו למוכר, והמוכר יחזיר להם דמים בשווי חלק זה(. בסעיף ב', 

 כתב כאסור מדאורייתא, אזי המוכר צריך לשלם, וסעיף ג' כתב שאם האיסור הוא מדרבנן, המוכר אינו חייב להחזיר כלום. ו

סורין, אך באיסורי דרבנן  י הנתיבות )שם(, שהחילוק הוא שבאיסורי דאורייתא, אף בשוגג יש צורך להתכפר ע"מ להגין מן הי

שהחילוק לשיטתו הוא, שאיסורי דאורייתא    )יבי"א ח"א יו"ד סי' ד אות ד( אין צורך בכך. וביארו האחרונים ובראשם הגרע"י זצ"ל  

ן הם איסורי גברא בלבד. אומנם אפשר לומר שהנתיבות נקט דווקא כדברי הרשב"א, ולא  הם איסורי חפצא, ואיסורי דרבנ

, ולא מצד האיסור ממש. דבאיסורי  כריטב"א. אך ע"פ דברינו, ניתן לומר שכוונתו להתייחס מצד עצם מציאות הפגם בחפץ 

. אך  46ם בנפשו, וע"כ צריך כפרההתורה כנבילה וכדומה יש פגם בחפץ, והאוכל מהם אף ע"פ שאכל בשוגג, מ"מ הפגם פוג

 . 47לדרבנן אין כח לפגום בכה"ג בחפץ, ואזי בשוגג אין צורך בכפרה

  ת הרשב"א ודעימיה לדע  בהגדרת המושגים  שהבאנו  ולכאורה, לאחר הדברים הללו, נתקשה להבין את הסבר האחרונים

בו, שהרי ישנם המון פגמים במציאות, ומדוע  האיסורים הם חפצא. שבאמת, כיצד אפשר להגדיר איסור ע"פ פגם שיש  ש

שפגם כלשהו יהיה שונה. ואם נאמר שההבדל הוא שזה פגם שחששה לא התורה, הרי ממילא יצאנו מדיון בפגם, ועברנו  

לדיון במטרת האיסור, ואזי נתקשה להבין אמאי האיסור הוי איסור חפצא. ועוד קשה, שלפי ביאורם, הפגם הוא סיבת  

 . )כקושיית הגר"א וייס לעיל( נו עסק בנסתרות, כסיבות שה' אסר עלינו את מצוות הל"ת שבתורההאיסור, ומה ל

על כן נראה לענ"ד, שהביאור בדעת הרשב"א ודעימיה, הסוברים שכלל איסורי התורה הוי איסורי חפצא הוא שונה. דלפי  

יו באנו לדון באיסור שיש בהקשר לחפץ.  ההסבר בדעת הריטב"א, יצאנו מנקודת מוצא, שבחפץ יש פגם מציאותי, ועל גב

יוצא שיש הבדל בין הפגמים, אפילו שהם רוחניים, לאיסורים. אך נראה שלפי הרשב"א, אילולא איסור   וכמו שאמרנו, 

לא היה פגם בחפץ כלל. שעצם מה שמבדיל בין דבר פגום ללא פגום, מצד התוה"ק, הוא האם חל עליו איסור או  -התורה

, אך בעיני התורה רק דבר אסור  דאיסור, אזי החפץ הוא פגום. כל שאר הפגמים הם רק לעיני בשו"  לא. וממילא אם חל

א והריטב"א, האם אנו מדברים על פגם שחל מראש שכתוצאה ממנו רצון התורה "יוצא לפי זה, שנחלקו הרשב  . 48נקרא פגום

יטב"א(, או שמא האיסור הוא גופא הפגם,  ומגמתה הוא לאסור את החפץ, ועל כן יש הבדל בין הפגם לאיסור )דעת הר 

ובמקרה    איסורים,  חלויותהאם אנו דנים על    -. ובאופן כללי יותר נאמר 49ואילולא האיסור, לא שייך להחשיב דבר כפגום

אזי חל פגם בחפץ.  כיוון שיש איסור  אנו דנים  או  שלנו  שבעיסוק  50ומטרות האיסורים   משמעות על    שמא  ודאי  . אולם 

 . 51רים אין לנו שייכות כלל בסיבות האיסו

 
הכוונה מן הפגם בקדושה הישראלית המתרחש באכילת דבר האסור ולפי זה אולי כוונת לשונו של הנתיבות "להגין מן הייסורין",    46

 מדאורייתא, וממילא נשמת הישראל שבו מתייסרת.
עיי"ש בדברי הגרע"י שבגודל בקיאותו וכהרגלו בקודש, הביא עוד כמה מקורות שכתבו כהסבר הנ"ל בדברי הנתיבות, ובאופן כללי    47

)כלל י(, שדן בכך בהרחבה )ולכאורה חולק על הסבר   בביאור חילוק איסורי הדרבנן מאיסורי הדאורייתא. אולם עי' באתוון דאורייתא
 ממש במציאות בחפץ(. שבכח דרבנן לפגום זה, וסבר

אמוני )על גבול הקבלי( שבדבר, וברור שכשעוסקים בדברים כגון כלל איסורי התורה -ויש המון מה להאריך בזה מן הצד הרוחני  48
 שזה יהיה המצב, אולם מקובלנו שאין מערבבים הלכה ואגדה, ועל כן לא נרחיב הדיבור בזה יותר ממש"כ.

)בהקשרים   ה(, שהזכרתיו כמה פעמים לעיל -בברכ"א )נדרים קו"א בעניין חפצא וגברא אותיות ד ואחרי עיון, מצאתי כדברים הנ"ל  49
 מפורש כדברים הנ"ל, וב"ה שזיכני לכוון לדברי קודשו.  כתב, שועניינים שהתחדשו לי אחרי שראיתי דבריו(

ם מופלאים. שהחילוק בין גברא לחפצא, ואומנם, הגר"א וייס )שם( ביאר דעת הרשב"א באופן אחר, שכמה שהדברים פשוטים כך ה 50
אינו קשור בפגמי החפץ, אלא קשור במה נאסר. באיסורי הגברא, נאסר המעשה, אך באיסורי החפצא, מדובר כשהחפץ נאסר בהנאה 

סר,  (, אלא במה בדיוק נא28כלשהי או בהשתמשות. ולפי זה ודאי שאין אנו דנים בחפץ עצמו, כפי דעת האחרונים )הובאו לעיל הע'  
האם רק המעשה או שעצם השתמשות. ואף שדבריו מובנים לדעתי הקטנה היטב, מ"מ העדפתי לכתוב את ההסבר השני, כיוון שיוכל  

 להיות לנו לעזר בביאור הדברים בהמשך בעז"ה.
חיל את האיסור",  עוד נק' מעניינת, היא שאלו הם שני ההסברים העקרוניים לטעם דאאחע"א. ניתן לומר שזה כיוון ש"אין מקום לה 51

וניתן לומר שהטעם הוא כי אין  לחולדהיינו אין לו מקום   להחיל איסור כאשר כבר קיים איסור אחר. וכטעם השני נקט    משמעות. 
מסתדרים היטב עם קו המחשבה הכללי של ר' שמעון,  הללו  והדברים  הגרש"ש )שהוא המסביר את שיטת הריטב"א, כמו שהבאנו לעיל(.  

 הדברים לאומרם )ע"ע בחידושיו על נדרים סי' יב, בהסברו את גדר הכלל שמצוות לאו להינות ניתנו(. ומה נאים 



בי  ההבדל  הרשב"א,  ע"פ  לפי    ן לסיכום,  ואילו  לא.  או  החפץ  על  איסורו  בדיבורו  מחיל  האדם  האם  הינו  לשבועה  נדר 

הריטב"א, בנדר האדם מרחיק את החפץ ואילו בשבועה הוא מרחיק את עצמו. ולפי שני ההסברים הנ"ל, זהו גופא הסיבה  

 .52להבדל הלשוני בו משתמשים בפועל

 

 ת " דעת הר"ן בחלות קונמות בקיום ל

ת שנתעוררה לנו בכיתה, נוכחתי לראות שנחלקו גדולי האחרונים בדעת הר"ן בגדר איסורי התורה,  והנה, לאחר מחלוק

האם סובר כמו הריטב"א או כמו הרשב"א. וכמו שכבר הסברנו בהרחבה, הנפק"מ המרכזית )לפחות במאמר זה(, היא לחלות  

, והוא:  (22)עי' הע'    ן, שכבר הזכרנו לעיל. ונראה, שמחלוקתם נסובה סביב משפט אחד בר"53קונמות על מצוות לא תעשה 

"והאי לאו איסור גברא הוא ככל לא תעשה שבתורה". והשאלה היא, האם כוונתו לומר שרק הוי איסור גברא, ורק בנדרים  

התחדש איסור החפצא, או כמו שביאר שם בנדרים דהוי איסור חפצא, ומתוך כך קיים גם איסור גברא, וזו כוונתו גם לשאר  

 .54, וכוונתו "ככל ל"ת שבתורה" היא שגם בהן מצאנו את היסוד של איסור גברא וממילא איסור חפצא וריםהאיס

, ועוד שלשונו היא "ככל", וכמו  55ולכאורה, פשטות לשון הר"ן היא שכל האיסורים הינם דווקא איסורי גברא ולא חפצא 

גברא, ואזי קשה לומר שכוונתו שהאיסורים הם חפצא, אפילו אם  שראינו לעיל, ישנם איסורים שודאי מהווים רק איסורי  

וא"כ, יוקשה לנו  .  56)אולם אפשר ליישב, שכוונתו שבכל האיסורים יש לפחות איסור גברא(.  זה רק באיסורים מסויימים

 דעת האחרונים שלמדו בר"ן שאיסורי התורה הם חפצא. 

וע"פ העיקרון שקבענו בחילוק בין גברא וחפצא ע"פ הראשונים,  ע"פ דעת הר"ן בכמה סוגיות במסכת, ננסה להסביר כעת 

 . 57שדעת הר"ן כרשב"א   גדולי האחרונים הללו מדוע סברו

 
ואולי אפשר לומר שבזה נחלקו הריטב"א והרשב"א לעניין נדר בלשון שבועה והפוך. דהנה הרשב"א )ב: ד"ה איידי והובא בר"ן שם(   52

כדעת   כתבבועה חלים כלל, ואילו הריטב"א )ב: ד"ה וידות, וטז: ד"ה כתב(  להדיא דהנודר בלשון שבועה ולהיפך אין הנדר או הש  כתב
הרמב"ן )מבוארת שם בהרחבה בדבריו בהלכות(, שחלים מדין יד )אולם עי' נ"י טז: ד"ה וצריך שהביא בדעת הריטב"א, וכן הוא בריטב"א 

והבאנו רק דבריו הפשו  צ"ע,  ובאמת  כט. ד"ה רבא.  כדי לדון בעיקר  ים כאן במסכתין כדטבשבועות  ולא  י להוסיף ביאור בדברינו, 
הדברים(. ונראה לומר ע"פ הסברנו, דהרשב"א סובר שאינם חלים כיוון שבנדרים ושבועות אנו עוסקים בחלויות, ולכן לא מועיל להחיל  

רה"י שליט"א, וכן בשיעורי  בלשון לא תקינה )ואומנם עי' לרשב"א )קידושין נ: ד"ה ואסיקנא, הובאו דבריו פעמים רבות בשיעורי מו"ר  
הרב יהודה שליט"א( דמשמע מדבריו שבידות המחשבה מצטרפת לדיבור, ומדוע שכאן לא יועיל, דהרי מחשבתו ודאי היא לנדור?  

שם במקרה כזה אין משמעות למחשבה, ועל כן הנדר לא יחול. ומבואר דיד הוי ה"כלי"    כתבאלא י"ל שלשון כה"ג הוי גורע, וכפי ש
חל שעוסקים  להחלת  סבר  הריטב"א  אולם  קיצרתי(.  כי  היטב  ודו"ק  גורעת.  לשון  תהיה  שלא  ובלבד  במחשבה,  להחיל  שרוצה  ות 

במשמעות, ואזי כן יועיל לשון לא תקינה לגמרי, דמ"מ מטרתו היא להרחיק החפץ )או בשבועה את עצמו(, ואזי פחות משנה הלשון  
אידיאלי לנדר או שבועה(. ויש עוד לדון בהרחבה בזה ואכמ"ל, דאין זה ישירות מענייננו  )אומנם יועיל רק מדין יד, כי ודאי אין זה אופן  

 )אלא הובאו רק לתוספת ביאור, כמש"כ לעיל(. 
ו(, והביאו בשלמי נדרים )יח. ד"ה בר"נ(  ,  הגרעק"א )הגהות על השו"ע יו"ד רטו  -ונמנה את חלקם. הסוברים שדעת הר"ן כרשב"א  53

י ש לציין שרעק"א לא הזכיר שמקורו בר"ן שיובא להלן במפורש, דלא כש"נ(, ברוך טעם )שער הכולל דין ב'(,  ונקט כוותיה )אומנם 
הגר"ח )חידושים על הש"ס עמ' קצו(, דנקט בדעת הר"ן דאיסורי התורה הוי חפצא,  כתבהגר"א וייס )מנח"א עה"ת, במדבר סי' סג(, וכן 

 יהודה שליט"א.  ולפי מה שביארנו כן סבר הרשב"א. וכן דעת הרב
אבני מילואים )שו"ת סי' יב, והבאנו דבריו לעיל והסברנו שאף בדעת הרשב"א סבר שהאיסורים הוי    -הסוברים שדעת הר"ן כריטב"א

פחות שייכים להקשר זה(, הגרש"ש )נדרים סי' א(, הגרנ"ט )נדרים סי' נד(, נחלת משה  אולי  גברא, לא כמו שהסברנו אנחנו, ולכן דבריו
, מו"ר הרב (, יב ושם ידאות נ(, נודע ביהודה )שו"ת מהדו"ת או"ח סי' קיז(, ש"ך )יו"ד רטו  ה בא"ד אבל אם(, שיעורי ר' שמואל )ח.)ח. ד"

 בבירור הלכה )שבועות כ: בעניין חלות קונמות על איסורים(. כתבו. וכן ישראלי )שערי שאול נדרים, שיעור טו אות ג(
 . 92כמו שהבאנו לעיל הע'  ר גברא, הכוונה למצוות העשה,ומש"כ שם שכל המצוות הוי איסו 54
(, העלה בתירוץ הקושייה השנייה שהבאנו, שכוונת הר"ן "ככל", היא  35בקה"י )סי' יח( שהביא את הרעק"א )שהבאנו לעיל בהע'    55

כ אנחנו כאן. וראינו בהע'  בשאר איסורי התורה, אך כפי שדחה שם בעצמו שלשון זו לכאורה היא על כל האיסורים כולל כולם, כמש"
 דלעיל, דכך באמת סברו רוב האחרונים בדעת הר"ן. 

:"קונמות חלין על האיסרין". ואם פירש כפי שפירש הריטב"א  כתבא( שציטטנו לעיל, ושם  ,  מנגד, הר"ן מביא את הירושלמי )נדרים א  56
תרטו( שהכוונה דווקא לשבועות, אזי למה נקט    ( שהכוונה לכל האיסורים ולא כפי שפירש הרשב"א )שו"ת א,גדליה)שבועות כ: ד"ה  

א טרח להזכיר שאר האיסורים,  כאן דווקא חלות נדרים על שבועות. אולם א"ל שהעיסוק כאן הוא חלות נדר על שבועה ולהיפך ולכן ל
 בנדרים הוא מחמת שעיקרון זה נמצא גם באיסורים אחרים כנבילה, חזיר ועוד.  כתבאך העיקרון ש

קודם כל, ההוכחה הפשוטה ביותר היא לעניין הגמ' )נדרים יז.( בעניין יש נדר בתוך נדר. הר"ן )שם ד"ה וחייב( והרשב"א )שם ד"ה    57
שם בתוס' וברא"ש ד"ה יש( סברו שכוונת הגמ' דווקא לעניין נזירות, ודווקא לעניין זה שנזירות חלה על  יש וכן דעת רוב הראשונים )

נזירות כיוון שיכול למנות אותה פעמיים. אך את הדעה שהכוונה שנדר חל על נדר היא כפשוטו, שהנודר פעמיים על כיכר שלא יאכל  
ואילו הריטב"א )יז. ד"ה והא ליתיה( בדעת עצמו, כותב שיש גזיה"כ שבנדרים   אותה יתחייב מלקות פעמיים משום בל יחל, הם דוחים.

חל נדר על נדר לחייבו פעמיים )אך דווקא בנדרי איסור, כפי שמבאר שם בהמשך דבריו(. והרי משם גופא רצה הרשב"א )שם( להביא  
לכאורה יסבור כמוהו גם בעיקר דינו. דלכאורה   הוכחה לכך משיטתו שנדרים אינם חלים על איסור, ומכיוון שסבר הר"ן כמוהו בזה,

כוונתו בראייה זו היא ע"פ מה שביארנו, שהטעם דאין חלים כיוון שאין בזה איסור מוסיף כיוון שגם נדרים וגם איסורים הם איסורי 
כך גם בנדר על נדר שאין  חפצא )ובדבריו הביא דוג' של איסור נבילה, שהוא חפצא לפי שיטתו כמו שאמרנו( ולכן שייך בזה אאחע"א, ו

 שם הרשב"א להדיא שאין חל הנדר הוא משום אאחע"א, והוא מבואר לפי דברינו.   כתבלא יחול. וכן - בזה הוספה



)שם ד"ה  בעניין יש נדר בתוך נדר. הר"ן    )נדרים יז.( קודם כל, ההוכחה הפשוטה ביותר היא מדברי הראשונים בהסבר הגמ'  

גמ' דווקא לעניין נזירות, ודווקא לעניין זה שנזירות חלה על נזירות כיוון שיכול  סברו שכוונת ה  58( )שם ד"ה ישוהרשב"א    וחייב( 

למנות אותה פעמיים. אך את הדעה שהכוונה שנדר חל על נדר היא כפשוטו, שהנודר פעמיים על כיכר שלא יאכל אותה  

)יז. ד"ה  . ואילו הריטב"א  59י", וברשב"א שם( )ר"ן יח. ד"ה הכא, מתחיל במילים "וראיתיתחייב מלקות פעמיים משום בל יחל, הם דוחים  

בדעת עצמו, כותב שיש גזיה"כ שבנדרים חל נדר על נדר לחייבו פעמיים )אך דווקא בנדרי איסור, כפי שמבאר    והא ליתיה( 

שם בהמשך דבריו(. והרי משם גופא רצה הרשב"א )שם( להביא הוכחה לכך משיטתו שנדרים אינם חלים על איסור, ומכיוון  

בר הר"ן כמוהו בזה, לכאורה יסבור כמוהו גם בעיקר דינו. דלכאורה כוונתו בראייה זו היא ע"פ מה שביארנו, שהטעם  שס

דאין חלים כיוון שאין בזה איסור מוסיף כיוון שגם נדרים וגם איסורים הם איסורי חפצא )ובדבריו הביא דוג' של איסור  

לא יחול. וכן -שייך בזה אאחע"א, וכך גם בנדר על נדר שאין בזה הוספהנבילה, שהוא חפצא לפי שיטתו כמו שאמרנו( ולכן  

 שם הרשב"א להדיא שאין חל הנדר הוא משום אאחע"א, והוא מבואר לפי דברינו.  כתב

 ( אמרינן)קידושין נד. ד"ה ו  הוכחה נוספת, ניתן לראות מביאור הר"ן והריטב"א לטעם שאין מתפיסים בדבר האסור. שהריטב"א

 :  תבכ

  אבל,  חפצא  איסור  דאינהו  הקדשות  וכשאר  כקרבן   הקדוש  בדבר  איסורן  כשתולה  אלא  קיימין  איסור  נדרי  שאין  לן  "דקיימא

  אמר   לא  בהם   וכיוצא  כרמשים  כשקצים  כחזיר  כנבלה  איסור  עלי  זה  ככר  שאמר  כגון  מעצמו  האסור  בדבר  אותו  כשתולה

  ולא ,  גברא  איסור  האסורים  ודברים  חפצא  איסור  דנדרים  משום   דמילתא  וטעמא,  ליכא  נדרים  ידות  משום  ואפילו,  כלום

 גברא". באיסור חפצא איסור למיתלי  שייך

 . 60ולכאורה, אם הר"ן היה סבור כמוהו, מדוע לא נקט כטעם הזה

)נדרים  דמצינו בגמ'  ,  הוכחה אחרונה נביא ממחלוקת הר"ן והרשב"א לעומת הריטב"א, לעניין חלות שבועה על קיום מצווה

 :ח.( -ז:

מנין שנשבעין לקיים את המצוה שנאמר נשבעתי ואקיימה לשמור משפטי צדקך והלא מושבע  "ואמר רב גידל אמר רב  

 ". ועומד מהר סיני הוא אלא הא קא משמע לן דשרי ליה לאיניש לזרוזי נפשיה

)עיי"ש בהרחבה בדבריו  )שם ד"ה והלא הראשון( הר"ן   שהשבועה חלה לעניין מלקות  יש    כתב, ששהכוונה  שם שלקורבנות 

אף  הבין שהשבועה לא חלה כלל, אלא רק ש  שם ד"ה אלא( )   . אולם הריטב"אד"ה קמ"ל( שם  ) וכן הסיק הרשב"א    מיעוט מיוחד(

 . 61שבועת שווא שאין חלות שבועה, מ"מ לא עובר על 

הלימוד בהבנת  נחלקו  דברו"  ולכאורה  יחל  "לא  על    -"ת"ל  נלמד  שבגמ'  שמיים",  לחפצי  הוא  מיחל  אבל  יחל  לא  דברו 

נדרים טז:(. שלכאורה הר"ן הבין שהכוונה דווקא לעניין ביטול חפצי שמיים, אבל  בהרחבה  עי'  נדרים,  ולא על  )  שבועות

: "אם יש בשבועתו  לגבי הלימוד הנ"ל, שם כתב  )שם ד"ה אבל מיחל( אה"נ ששבועה יכולה לקיים מצווה. והדבר מדוייק מלשונו  

ל, אך בקיום כלל לא עסקינן שם.  מיחל שבועתו". ומשמע שכל הדיון שם בגמ' הינו דווקא על ביטו-ביטול חפצי שמיים

 :דפי הרי"ף ד"ה וכל( מ מלחמות שבועות יג. ב) כתב  ,אולם הרמב"ן, הסובר כריטב"א 

 
ובלח"מ שם, שלרמב"ם שיטה מחודשת בזה, וכ"כ    (ב  נדרים ג, )וכן דעת רוב הראשונים )שם בתוס' וברא"ש ד"ה יש(. וע"ע ברמב"ם    58

שיש ריבוי   כתבעי' ברנב"י שבשיטמ"ק )יז. ד"ה יש(, שגם לו שיטה מחודשת בזה, שאף שסבר כר"ן ורשב"א שאין נדר חל על נדר, אולם  
ת הריבוי המיוחד  דקרא שבנזירות חל על נזירות להתחייב פעמיים על נזירות אחת )ואף שלשיטתו הוי א"ג על א"ג, אלא שחל מחמ

 שיש בנזירות( ועיי"ש במש"כ.
במפורש כדברינו כאן )ושם   כתבלכאורה שלא כדבריו שם, אך בדברי הר"ן על הרי"ף    כתבאומנם בחי' הר"ן )שבועות כ: ד"ה גירסת(    59

 הדברים נוספו מעבר לדבריו בחידושים, ואולי זה השמטת גירסה(.
, שכתבנו להדיא 54-ו 53אומנם בדברי הריטב"א עצמו צריך לעיין, דטעם זה אינו שייך בהתפסה בבכור או בתרומה, ועי' לעיל הע'   60

שדברים אלו מהווים איסור חפצא. וי"ל שודאי שהריטב"א יצטרך בדברים הללו לטעמי שאר הראשונים )לדוג' לעניין תרומה, עי'  
)יב. ד"ה כחלת((, אולם בדברים  מש"כ הריטב"א ביח: ד"ה ואם, ב  טעם דא"א להתפיס בתרומה דהוי כטעם שהביאו הרא"ש והתוס' 

שאינם איסורי חפצא, אין ה"א כלל שאפשר להתפיס בהם כיוון שאין בעצמותם איסור כלל ולעניין התפסה הם שווים לבשר היתר. לכן  
שאלת ההתפסה כלל לא עולה. ולכן אם נאמר שהר"ן סבר בדברים כאלו, העדיף הריטב"א להביא את הטעם הפשוט יותר, שלפיו  

ה )ואין הכרח גמור, דלא מצינו בדברי הר"ן טעם אחר לבעיה בהתפסה מבשר חזיר וכדומה,  כריטב"א, מדוע לא נקט גם הוא טעם ז
 .ואולי באמת סבר כריטב"א(

גם בעה"מ והרמב"ן. הרמב"ן    חלוקת זו נחלקו לכאורהובמ   )ד"ה אלא(.  וברא"ש  )ד"ה ומשני קמ"ל(  כך גם נראה בתוס'  ריטב"אוכדעת ה  61
  המקור בו מובאת המחלוקת(, ובהע"מ כר"ן.  . והבדל זה קיים גם בין התוס' והרא"ש לריטב"א63 סבר כריטב"א )בהבדל מסויים, עי' הע'

בהע'   לעיל  שהבאנו  המקור  אותו  מתאימים  14הוא  והדברים  בהערה,  שם  שהבאנו  במחלוקת  שבהע"מ לשיטתם  כרשב"א,   ,  סובר 
 והרמב"ן כריטב"א. והנ"י כאן )ד"ה ודעת( הכריע כרמב"ן, וגם זה לשיטתו שם. ודו"ק.



"וכל זה שפירשנו...ואילו בשבועות אינו כן, שאפילו לקיים מ"ע אינן חלות לא לקורבן ולא למלקות דלא יחל דברו כתיב 

למועטינהו מלאו דשבועה...ולא אמרו נשבעין לקיים את המצווה אלא לומר דלא מיקרי מוציא   וחפצי שמיים אינן בכלל

 . 62ש"ש לבטלה אלא זריז ונשכר הוי דקא אחיל ש"ש עליה דמילתה לזרוזי בה נפשה דלא ליהוי לאו" 

בחפצי שמיים  , וטעמו הוא שהפס' מלמד ששבועה כלל לא שייכת  63הנה מבואר להדיא בדעת הרמב"ן, שסובר כריטב"א 

 ללא חילוק בין ביטול וקיום, דלא כדברי הר"ן שהבאנו. 

נים לגבי איסורים  שדומה הסברה בזה? לאור מה שביארנו במחלוקת לגבי איסורי התורה, ראינו שנחלקו הראשונים האם כ 

יר כאן, שהריטב"א  דנים בענייני חלויות, או בעניין מגמת התורה באיסור, ומשמעות האיסורין למעשה. לפי זה נוכל להסב

של   הוספת  בכה"ג  ואין  מחוייב  ממילא  כבר  הוא  הרי  שוב,  עשה  בקיום  אדם  לחייב  משמעות  שאין  סוברים  והרמב"ן 

ובביטול הדבר עוד יותר ברור, דאין משמעות לדבר  . 65, ולכן בהכרח לשיטתם לא יהיה איסור כלל במקרה כזה64משמעות 

ול. אולם בנדרים שונה הדבר, ששם חל הדיבור קודם על החפץ, ורק ממילא  האדם כנגד רצון הבורא ולכן שבועתו לא תח

 , מטעם ד"אין מאכילין לאדם דבר האסור לו")נדרים טו:(. 66מתבטלת המצווה

, אזי אין שום בעיה להחיל על האדם כמה וכמה דברים )הרי ממילא כבר חלים עליו מס' ציווים  אולם אם בחלויות עסקינן 

לעומת    אך בביטול ודאי שלא שייך להחיל דיבור הסותר ומתנגד לכוונת התורה.   . זמנית...( ולכן אפשרי שהשבועה תחולבו  

שבחפץ "אין מקום  כיוון  בנדרים המניעה הייתה מצד זה שניסינו להחיל על החפצא דבר נוסף, ובחפץ א"א לעשות זאת    זאת

חלים לקיום במצווה זו )ומ"מ חלים לביטול מאותו הטעם שהבאנו    ולכן הנדרים לא  ", דכבר קיים בו איסור חפצאלהחיל

  . 67לעיל( 

 
וע"ע בדברי הריטב"א )טז: ד"ה שנאמר( שלא הזכיר כלל ביטול באופן ספציפי, ומשמע כדברי הרמב"ן שהבאנו. והדברים מפורשים    62

ק:"דדברו משמע כשהדיבור היה על חפצי עצמו, אבל אם יש בשבועתו ביטול  יותר בנ"י )שם ד"ה אבל(, שגם הוא סובר כשיטה זו, וזל" 
חפצי שמיים מיחל שבועתו". ומשמע להדיא בדבריו שהלימוד מהפס' הוא שניתן לנדור דווקא על "חפצי עצמו", דהיינו דברי הרשות,  

דווקא ביטול שבועה, הטעם הוא כיוון שזהו העיסוק בגמ', אך אה"נ שכך יהיה גם   כתבבאופן כללי ללא חילוק בין ביטול לקיום )ומה ש
 בשבועה לקיום חפצי שמיים(. 

רק שאין זה שבועת שווא. ואולי   כתבאומנם בשינוי קטן, שהרמב"ן סבר שהטעם הוא שלא מוציא ש"ש לבטלה, ואילו בריטב"א    63
כדי להתחיי במלקות וקורבן, דמצינו לריטב"א שסבר שאין צורך )ב. סוד"ה  ההבדל תלוי בשיטתם לעניין שבועה בשם, האם בעי שם  

שבועות, ושם גם הביא את סברת הראב"ד, שכן אך לא נראה שהוא עצמו סבר כך(, ואילו הרמב"ן סבר שכן )הביא דעתו ברא"ש )שבועות  
 קא לעניין האיסור(. ואכמ"ל.כד(, ועי' שם בתפ"ש )אות ב שדעת הרמב"ן כראב"ד, שכל מה שלא צריך שם זה דוו , ד

, אבל הוספת  וזו הוספה משמעותית ולכן הנדר כן יחול  אומנם בנדרים כן מצינו זאת, אבל שם הסיבה היא כי נוסף איסור חפצא  64
  גם מובן לפי זה ששבועה לא חלה   .ולכן הוא אינו חל  איסור גברא כשבועה על חיוב גברא כמצוות, אינו מהווה חידוש והוספת משמעות

 על נדר כי אינו מוסיף דבר 
ה( כתב שאף לרמב"ן יש איסור, אף שאין קורבן ומלקות. והוכיח דבריו מכך שמ"מ יש לזרוזי בשבועה זו, והיכן איכא   ,בקצוה"ח )עג 65

עמד על כך    . וסותר לדבריו באבנ"מ )שו"ת סי' יב ד"ה ואמנם(. וכבר)וכן הוא ברש"ש נדרים ח. על הר"ן ד"ה והלא(  זירוז אם אין איסור
הבה"ח יוסף דידי, שיש לחלק שבאבנ"מ  ,  באמרי בינה )או"ח הל' נדרים סי' כט, וכן בחו"מ הל' בג"ח סי' ג(. ושמעתי מהחברותא שלי

מצוות ל"ת שבהם אין שום תוספת בשבועה, ובקצוה"ח מדבר על מצוות עשה, ששם מוסיף לאו דבל יחל )וכעין זה מצאתי מדבר על  
)לדוג' שיעורי ר' שמואל נדרים אות לח(, וכן באמרי בינה עצמו הזכיר חילוק כעין זה, אך זה לא היה בהתייחסות  בעוד כמה אחרונים  

במלחמות ברמב"ן  להדיא  דמבואר  עשה.  במצוות  גם  כדבריו,  נראה  לא  לענ"ד  מ"מ,  אולם  הנ"ל(.  לסתירה  וברא"ש    ישירה  )ובתוס' 
וציא ש"ש לבטלה ואינו עובר על לאו, ואם חל גם איסור ודאי שאינו נחשב למוציא (, דכל טעם הזירוז הוא שאינו מ61שהזכרנו בהע'  

הטעם שחל לעניין שאין בזה שבועת שווא, ואם חל גם לעניין איסור ודאי שאין בזה    כתבש"ש לבטלה. ועוד מוכח מדברי הריטב"א, ש
ניתן לומר ע"פ דברי    .א:  ין הזירוז ניתן ליישב בכמה אופניםאות א סק"ד(. ואת קושייתו לעני  שבועת שווא. וכ"כ באפיקי ים )ח"א סי' לו

שהזירוז הוא בעצם הזכרת השם, ואף שהשבועה אינה חלה כלל יזדרז    דקא אחיל ש"ש עליה וכו'"( הרמב"ן שהבאנו )"זריז ונשכר הוי  
או כעין זה שעצם אמירת המילה שבועה מזרזת את האדם גם ללא שהשבועה חלה )וכן בשיעורי    לקיים דבריו מפאת הכבוד לשם ה'.

ם לא יעשה יעבור על איסור )הוצאת ש"ש , שיזדרז לא מכיוון שיש עליו עוד ציווי, אלא שאלומרעוד  ניתן  .  ב  ר' שמואל נדרים אות כא(. 
. בנוסף, אפשר  גד"ה וכן(.    )ד"ה בשלישי( הביאו באפיקי ים )שם(, ובקה"י )נדרים סי' י  מאירי-תוס' רי"ד )ד"ה מנין(, שבעות שוא-לבטלה

ועדיין    ה ובילדותי(.לומר שהאדם עצמו חושב שהשבועה חלה )לכן הוא נשבע(, ואז מבחינתו זה נחשב לזירוז )כעין זה בקה"י שם ד"
צ"ב דהרי כתבנו בהע' הקודמת, דלפי הריטב"א השבועה לא חלה כיוון שאין משמעות, ולכאורה קשה מדוע אין משמעות להוספת  
איסור גברא על גבי חיוב קיום העשה הקיים. ולפי זה דברי הקצוה"ח מסתדרים יותר, דבאמת כן נוסף איסור בכה"ג. ואומנם כן הוא 

נ"ד דבריו אינם כוונת הריטב"א, ולכן לא כתבתים. ובאמת י"ל גם לשיטה שאין איסור כלל, שהוספת האיסור אינה משנה  הדבר, אך לע
את המצב של האדם שבכ"מ נמצא במצב שחייב לעשות את המעשה, ולא נחשב הוספה כאשר מחייב עצמו מכיוון אחר. אך בהוספת  

 הוספה נפרדת. לאנוסף, ויש הוספה בגוף האיסור ואיסור חפצא על א"ג, עצם האיסור שלו מקבל גוון 
 שיעבודא". פקע וממילא חייל-רווחא משכח דנדרא "וכיון כמבואר בר"ן )טו:( לעניין נדר על הנאת תשמיש, וז"ל: 66
דווקא בשבועה על קיום מצוות עשה, אך בקיום מצוות לא תעשה אין זה כך, כיוון שגם אין    דברי הר"ן הםאמנם יש להעיר שכל    67

איסור מוסיף )אפילו לדעת הריטב"א, כיוון שלשיטתו זה א"ג על א"ג(. ועוד יותר לפי הסברנו שדעת הר"ן היא כרשב"א, ואז נמצא 
וודאי שכה"ג אין הוספה כלל, ואין כלל משמעות לאסור רק שמדובר בהחלת איסור גברא על איסור חפצא שיש בו גם איסור גברא,  

באיסור גברא )משא"כ בשבועה על מצוות עשה, ששם זה רק גברא על גברא, ולפיהר"ן כן תהיה לכך משמעות כלשהי, כמבואר(. וכן 
, ולכן לפי הר"ן  הר סינימ  מקומות )שו"ת מהדורה תניינא סי' קיט, )ושם ביאר שבמ"ע יש רק דין של מושבע ועומד  3-רעק"א ב  כתב

ימועט רק מקורבן אך מ"מ איסור בל יחל כן יהיה(, הגהות על השו"ע סי' רלח על דברי הש"ך ס"ק כו, וכן משמע מדבריו כחילוק זה  
בגיליון הש"ס שבועות כ: על דבר התוס' שם ד"ה דכי(, וכן ברש"ש )ח. על הר"ן ד"ה והלא(. והוכיחו דבריהם מהגמ' )מכות כב.( שם  

הטעם משום "מושבע ועומד", אולם רעק"א )בתשובה    כתב ששבועה לא חלה במקרה שנשבע לא לחרוש ביו"ט. ואומנם שם    מבואר
שיש גם טעם של אאחע"א, דאל"כ יהיה הדין )לפי הר"ן לפחות( שיהיה חייב ממלקות,    , שפטור בכה"ג גם ממלקות  ךשמוכח מכ  כתבשם(  

 והפטור היה צריך להיות רק מקורבן.



עיקר הנדר.   )ורוב הראשונים(, בעניין  והריטב"א  גם העומק במחלוקת הר"ן  זה  נעיין,  סבר  ובאמת אם  כל( דהר"ן    )ב. ד"ה 

החפץ, ולכן הדיבור עצמו  הוי בין בהתפסה ובין דלא בהתפסה, כלומר שנדר הוא חלות הדיבור של האדם על  העיקר  ד

שדווקא כאשר מתפיס בקדושה  שהעיקר הוא התפסה, כלומר    תבכ  )שם ד"ה כל( אולם הריטב"א  .  מספיק גם ללא התפסה

. ואזי לפי מה שהסברנו, הריטב"א שסובר שכל האיסורים הם גברא, סובר  68הקיימת על חפצא, אזי הקדושה יכולה לחול 

של התורה שקיים איסור חפצא, דהיינו שהחפץ הוא המורחק ולא האדם, יש לפרט  שבאיסור הבא ע"י נדר, שהוא חידוש  

אין בכח האדם "להמציא" קדושה זו יש מאין, אלא רק להעביר  -בדיוק איך הקדושה תחול על החפץ וכיוון שזה חידוש

בנדר לא חידשנו    אותה מקדושה קיימת. אומנם באיסורי הקדש נתחדש עוד יותר, שהאדם כן ממציא את הקדושה הזו, אך

( היא בעצם  42עד כדי כך, אלא רק את יכולת האדם להעביר את הקדושה העברת הקדושה )או לפחות האיסור, עי' הע'  

 הרחקת החפץ הנדור, וממילא כיוון שאין זה הקדושה המקורית, ההרחקה היא בדרגה פחותה יותר מהקדש. 

חלויות, וממילא החידוש בנדר הוא הכח ליצור חלות באמצעות   אולם לפי הר"ן, כל העיסוקים באיסורים הוא במישור של

לפי  מה מטרת האיסור, ווהדיבור, אך אין זה משנה אם יש קדושה קיימת או לא, כי זה רלוונטי רק לשאלה מה אנו מרחיקים  

 .69הר"ן אנו לא עוסקים בכך בדיון זה 

 
ד"ה ר"ן(, אך ידועים דברי החת"ס )נדרים יב: ד"ה    כריטב"א )ועמד על זה ברש"ש ב.  כתבאולם באמת הר"ן )שבועות ח: דפי הרי"ף(    68

בדעת הרי"ף, אך הוא עצמו לא סבר כן )ולשונו שם: "פלוגתת הרי"ף והר"ן הוא דלהרי"ף עיקר נדר בתפיסה    כתבאיזהו( ששם הר"ן  
 ולר"ן עיקר בלא התפסה"(. 

גם )ב. ד"ה כל( שעיקר הנדר    תבאולם באמת אין הדברים מוכרחים לחלוטין, דהנה הרשב"א שרצינו לטעון שהר"ן סובר כמותו, כ  69
יבאר את השיטה שהר"ן סובר   כדי ליצור מהלך שאולי  אינם הוכחות מוחלטות, אלא נכתבו  וכן שאר ההוכחות שהבאנו  בהתפסה. 

 ח. ד"ה הלכך(. כרשב"א, דלא כפשט לשון הר"ן שהבאנו )י


