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 הראשונים בכינוייםדברי הסבר 

ואין זה משנה באיזו שפה, העיקר    ,כנדר   בעולם  מתשמוסכ  לומר אמירה  יאהדרך לנדור נדר ההר"ן מסביר ש

לדעת ש  מסביר הר"ן   ,במחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש  ,גם בכינויים.  מתכוון לנדר הוא  שהוא והסובבים יבינו ש

מכיוון שיש  ש , כוונתו היאלשון נכרים שכינויים הם שאומר לדעת רבי יוחנן   -שניהם אנחנו מחפשים הסכמה

נדר   ,כאן הסכמה של האומות שמדובר על נדר  נחשב  זה  גם    . לכן  נכון  שאומר אותו דבר  ריש לקיש   לדעת 

  לא גרעה הסכמת חכמים מהסכמת האומות, והלשונות המובאים במשנה   ,לשון שבדו להם חכמים  שכינויים הם

  לומר שאפילו לשונות משובשים   המשנה הביאה אותם כדיו,  אלו לשונות גרועים  נס""קונם קונח קו  )י.( לקמן  

לעניין זה ובין מלשונות אחרים נחשבים כינויים מכיוון שמובן למה האדם מתכוון,  ובין מלשון הקודש    כאלו,

שכל עניין הנדר הוא לומר דבר שמוסכם   הר"ן   אין הבדל כלל בין לשון הקודש לשאר הלשונות. משמע מדברי

  ,בהןשפחות משתמשים    ות לשונות משובשכשאדם נודר בשאפילו  הוא  והחידוש בכינויים    ,שפירושו הוא נדר 

 מכיוון שמובן שמתכוון לנדר זה נחשב נדר. 

לשונות    ,שואל  התוספות הביאה  המשנה  קונס"  מסוימות,למה  קונח  מיוחד    - "קונם  שאר בהן  מה  פני  על 

אינו צריך להבין מה הוא שאומרן  אדם    ,שבאו מלשון הקודש  מכיוון  ,לשונות הללוהשעונה    יר"  ?שונותהל

 מחויב להבין מה הוא אומר.שמשתמש בהן האדם אומר, לעומת שאר הלשונות ש

התוספות על  חולק  לחילוק  ,הרשב"א  מקום  אין  שבנדרים  הלשונות,  ואומר  השאלה אלא    בין  איך  היא    כל 

שמתכוון    אם מגדירים שצריך ממש להבין את פירוש המילים". םפיו וליבו שווי" את המושג בנדרים מגדירים 

פיו וליבו "מגדירים    , לעומת זאת,אם  .גם בלשונות הללו  אזי האדם שנודר צריך להבין מה הוא אומר   ,בליבו

לא יצטרך להבין מה הוא הוא  רים  אזי גם בלשונות אח  ,גם כשהוא לא מבין ממש את פירוש המילים"  שווים

 . ללא הבדלים וחילוקים  ,נכון בכל סוגי הנדרים  "פיו וליבו שווים"כי העיקרון של    ,ולכן אין מקום לחילוק  ,אומר 

שאין עיקרון מיוחד דווקא  עונה הרשב"א ,  למה שנו במשנה דווקא לשונות מסוימים   ,עניין שאלת התוספותב

ואין בעיה לתת במשנה דוגמאות ללשונות   ,הביאו לשונות שהיו רגילים בהם בתקופתםבלשונות אלו אלא  

כדי לומר לנו שהכינויים ללשונות אלו ייחשבו   ,סיבה נוספת למה שנו לשונות אלו. הרשב"א מציע  טובים בנדר 

הרי   ,למה קראו ללשונות אלו כינויים  ,ושואלממשיך  שב"א  . הר בהם הנדר כבר לא יחול  ,כבר ככינויי כינויים 

 . עונה "שמא מפני שעיקר הלשון הוא לשון התורה ושאר הלשונות כינויים לו" הוא  ו ?הם עיקר לשונות גויים

 רואים בדברי הראשונים כאן שתי מחלוקות:



נדר, הוא    ה לכך שפירוששיש הסכמה    אמירההר"ן סובר שעניין הנדר הוא לומר    . מחלוקת הר"ן והרשב"א  א.

גם ו  ,סובר שעיקר הנדר הוא בלשון הקודשלעומתו הרשב"א  . לשום לשון על פני לשון אחרת מעלהואין שום 

  משמע מדבריו שיש הבדלים בין הלשונות.  -כל שאר הלשונות נחשב כינוייםעיקר לשונן של 

לפי  ת.  או לשון משובשעיקר הלשון  הן  במשנה  הכתובות  לשונות  ההאם    ,בתוך דבריהם מובלעת עוד מחלוקת

הרשב"א  . לעומתו  שאפילו לשונות משובשים אלו נחשבים נדר   -וזהו החידושמשובשות,  הר"ן לשונות אלו  

   ועל בסיס זה מוכיח שיש עניין מהותי בלשון הקודש.  של הגויים, סובר שלשונות אלו הם עיקר לשונם

בין  דומים לו להוברים שיש חילוק למעשה בין לשון הקודש והתוספות ס.  מחלוקת התוספות והרשב"אב.  

שאדם צריך    ,לעומת שאר הלשונות  ,מה הוא אומר   בלי להבין   גם  בלשון הקודש הדיבור תופס   -שאר הלשונות

יש עיקרון , הרשב"א סובר שאין אפשרות לחלק בין סוגי הלשונות. כדי שהנדר יחולבהן להבין מה הוא אומר 

 כון לכל הלשונות כאחד ללא הבדל. נ  זה עיקרון ,"פיו וליבו שווים"אחד שחורז את כולם והוא 

 

 במחלוקת הר"ן והרשב"א  ב"הנציהסבר 

כינוייםאומר    הנצי"ב  של  סוגים  שני  אחד  . שיש  לשמו    ,סוג  כינוי  נחשב  וזה  אחרת  בשפה  לאדם  שקוראים 

נכון לומר עליו את הביטוי    ,קוראים לו לייבואנשי מקומו  כגון אחד שקוראים לו אריה    ,המקורי בשפה שלו

כדברי הגמרא   הינו  סוג נוסף של כינוי .  כינויכאן  הקריאה לאדם בשפה שונה נחשבת  ".  אריה המכונה לייב "

 הסוג הראשון של הכינויים  שקורא לו בשם משפחתו או בקיצור וכדומה. בעניין  -"מכנה שם לחברו"בעניין  

חייבים מדין לא  שמה ששאומר    ,מביא הנצי"ב את דברי רבי עקיבא איגר   ,בשפה שונה  על ידי קריאה לאדם

בלשונות אותם  כשמבטאים    מבטאים אותם בלשון הקודש, אבלכאשר  רק  זה    ,באמירת שמות ה' לבטלה  תישא 

 . ולכן לא חייבים על כך מדין לא תישא אין זה נחשב עיקר הלשון ותאחר 

 סובר   הוא ולכן    ,הר"ן לא מדמה את עניין הנדרים לשמות ה'ש  ,ן לרשב"א "המחלוקת בין הר הוא מסביר את  

סובר שנדר בלשונות אחרים נחשב כינוי. הוא  ולכן    ,אין הבדל בין הלשונות, לעומת הרשב"א שמשווה ביניהםש

אחריםהנפקא   לשונות  של  בכינויים  תהיה  ביניהם  ייחשב  -מינה  אחרים  ללשונות  כינויים  הרשב"א   ו לפי 

ככינויי כינויים וזה לא נחשב נדר, לעומתו יסבור הר"ן שכינויים בלשונות אחרים נחשב כינויים בדיוק כמו 

 כינויים בלשונות הקודש כי אין הבדל בין הלשונות. 

פי דברי הנצי"ב חשבתי   יש    ,לבאר את מחלוקת התוספות והרשב"א על   מעלהששניהם סוברים שבשורש 

רק שהרשב"א יסבור שלאחר שלמדנו לשונות נכרים לעניין    ,שאר הלשונותפני    לעללשון הקודש    תמיוחד

לעומתו יסברו התוספות שתמיד   ". פיו וליבו שווים"אנחנו מחפשים ובכולן  ,אין חילוק בין הלשונותכבר   ,נדר 

 תישאר מעלה מיוחדת ללשון הקודש שלא קיימת בשאר הלשונות. 

מה המעלה של לשון הקודש    ,מה השורש של מחלוקת הראשונים כאןהיא  השאלה שאני רוצה להתמקד בה  

 ומדוע להלכה הם חולקים ביחס ללשון הקודש?  ,לעניין נדרים לפי הרשב"א והתוספות

 פי דרכו של הנצי"ב את שתי מחלוקות הראשונים: חשבתי לבאר על 

משמע    ,בלשון הקודש בדומה לשמות ה'  היאהרשב"א סובר שעיקר לשון נדרים    -מחלוקת הר"ן והרשב"א

 . ועצם הדיבור הוא פועל ,שלנדרים יש קשר חזק לעניין ההקדש

  ,זה בהקדש  ,תחייבותהסבר וה  ,לא רק כהכנה,  שלדיבור יש חלות בעצם הדיבור שבו ראינו  המקום היחיד  

  יוצרים מכיוון שנדרים  ,לכן עיקר הנדר הוא בלשון הקודש ". אמירתו לגבוה כמסירתו להדיוט"ששם אומרים 



  ,בנדריםחידוש  . יש  שאדם יכול ליצור חלות של איסור בעצם הדיבור שלו  ,המשכה של מושג ההקדש גם לכאן 

 אבל המקור הוא לשון הקודש וכל מהות הנדר קשורה אליו.  ,שיש אפשרות לומר גם בלשונות אחרים

וכל מה שאנחנו   ,משמע בדבריו שאין מעלה כלל ללשון הקודש  ,שסובר שכל עניין הנדר זה הסכמה  ,הר"ן

ינו שמדובר על  וסביבתו יב  נודר העיקר שה  ,(גם אם הוא לא באמת לשון נדר )מחפשים זה ביטוי שיובן כנדר  

שאין  וכולו חידוש    ,חולין  יצירת איסור הוא  וכל עניין הנדר    ,הקדש משמע מדבריו שאין לנדרים קשר ל.  נדר 

 שאפשר ליצור איסור על חפץ בלי לקשר אותו להקדש.  -לו אח ורע בתורה

אבל לאחר שלמדנו שיש    ,שעיקר הנדר נובע מלשון הקודשמסכים  הרשב"א    - מחלוקת הרשב"א והתוספות

והוא   ,אלא יש עיקרון שנכון בכל הנדרים  -אין ללשון הקודש עדיפות מיוחדת להלכה  ,נדר גם בלשונות נכרים

אפשר ליצור את חלות ההקדש של  ו  ,זה נכון בין בלשון הקודש בין בשאר הלשונותעיקרון  .  "פיו וליבו שווים"

 . ליצור חלות של הקדש גם בביטוי שלא קשור להקדש שאפשר  ,זהו החידוש בנדרים. הנדר בכל הלשונות

שחידשנו בנדרים אפשרות להחיל חלויות של איסור גם לא בצורה של  אמנם  שנכון    סובר   , מנגד,התוספות

אפשרי    זה  -, כמו בהקדשתיצור חלות  עצם האמירה לבדהאבל לומר אמירה שהאדם לא מבין ו  ,יצירת הקדש 

צריך להבין    האדם  -בלשונות משובשותנכרים ושל  אם אומר בלשונות  אבל    ,רק אם אומר בצורה של הקדש 

אין סברא לומר שאמירה שלא קשורה להקדש תחיל עליו  הסיבה לכך היא ש . מה הוא אומר כדי שיחול הנדר 

אמירה לגבוה צריכה להיאמר בצורה שבה   -יתה כאן אמירה לגבוהי כאילו ה  ונתייחס לאמירתו  ,הקדשכחלות  

 .לגבוהאומרים 

שאם    יסבור אלא התוספות    ,מכיוון שאין חילוק בין הנדרים  ,גם כשאומר בלשונות נכרים  שהנדר יחולנראה  

  (,בלי להבין ורק מכוח האמירה)בצורה של הקדש    הנדר לא אמר בשפה שבה מקדישים הוא לא יוכל להחיל את  

אומר  הוא  מה  שמבין  בצורה  נכרים  בלשון  אומר  אם  הנדר    -אבל  כהקדשאוטומטית  להיות  כל .  ייהפך 

   . הדרך להחיל את הנדר על המחלוקת היא רק על הדיבור, 

בנדר יצירת איסור חדש שמנותק  יש  לפי הר"ן    . יש מחלוקת ראשונים מהו עניינו של הנדר   :היוצא מדברינו

להקדש;  מההקדש הקשר  ללא  מסוים  על חפץ  דיבור  ידי  על  איסור  להחיל  חידשה אפשרות  לפי  .  התורה 

והתוספות מושג    ,הרשב"א  של  המשכה  הוא  לנדר ההנדר  הקודשלו  ,הקדש  ללשון  מיוחדת  מעלה  יש  . כן 

נחלקו והתוספות  האחר   הרשב"א  ללשונות  היחס  ה  ,שחידשנו  ותמה  מנדרים    ןהאם  נפרד  בלתי  חלק  נהיו 

ך להבין  יולא צר   ר דואדם נש   ,אבל החידוש שיש בהקדש  ,חלק מהנדרים  ן)רשב"א(, או שמא ה  השייכים להקדש

 )תוספות(.בלשונות האחרות לא יהיה נכון , מה הוא אומר 

שאמירה בכל לשון נחשבת  מודים  כולם    . הנצי"ב  עפ"י   אפשר להגדיר יותר את המחלוקת בין הרשב"א והר"ן

כל המחלוקת    . שיש דברים שנאמרים בכל לשון  )מ:( אמירה גם בענייני קדושה, כמו שרואים במסכת ברכות  

נדרים לגבי  היא  רגילה  ,שלהם  איסור  יצירת  או  הקדש,  של  חלות  יצירת  נחשבים  נדרים  המנותקת    האם 

כעין   ,בלשון הקודש על ידי דיבור ברור שיצירת חלות של הקדש צריכה להיאמר גם כולם יסכימו . מההקדש

צריך    ,מכיוון שרוצה בדיבורו ליצור חלות של הקדש;  מעשה קניין, מכיוון שאמירה לגבוה כמסירה להדיוט

 . ליצור אותה בצורה של הקדש

מכיוון שכל לשון שמדברים בה נחשבת   ,אין הבדל בין הלשונות  ,אבל אם נאמר שמדובר ביצירת איסור רגיל

הרשב"א שסובר שזה נחשב הקדש מתייחס ללשון הקודש   ,לכן בנדרים . י להתחייב וליצור איסוריםכד דיבור 

סובר שאין עניין מיוחד   , שהוא סובר שמדובר על יצירת איסור רגיללעומתו  הר"ן  וכעיקר הלשון לעניין זה,  

 שאני אוסר על עצמי את הדבר שנאסר.   כולים להבין העיקר הוא שאנשים מסביבי י - ללשון הקודש



 

 הראשונים לשיטתם בהתפסה

משמע מדבריו   . התפסהלי  ובין ב  "(כהקדשדבר זה עלי  "שאומר  ) הר"ן סובר שעיקר הנדר הוא בין בהתפסה  

בפשט לשון הר"ן משמע שיש חידוש    . אבל אין בכך יתרון  ,יש אפשרות להתפיס בנדר   - שאין צורך בהתפסה

 . עיקר נדר גם ללא התפסההנדר יהיה  ודאי ש  לאב  ,ור בהתפסה בלי לומר לשון איסור בעצם זה שאפשר לנד

וכשאדם לא מתפיס זה נחשב    ,שעיקר הנדר הוא רק בהתפסה  ,הרשב"א והתוספות  ,ש "לעומתו סוברים הרא

ולכן   רק שבידות אנחנו משלימים את כוונתו ודיבורו של האדםשהתפסה היא חלק עיקרי בנדר   משמע. ידות

   . לא מתפיסים בפועל

בעיקר הנדר אדם   ,להקדש  הרי אם לנדר יש קשר ,  למה בעיקר הנדר אין צורך בהתפסה  ,על הר"ן יש לשאול  

ידיים מוכיחות בסוגיית  קושיא זאת חזקה ביותר מכיוון שהר"ן    ?צריך להיות ברור בדיבורו מהי בדיוק כוונתו

מההקשר זה נחשב ידיים מוכיחות,  הכוונה מובנת  שלפי הרשב"א כל עוד    ,מביא מחלוקת שלו עם הרשב"א  )ו.( 

משמע שלדעת    ,אם כן.  מוכיחותשאינן  זה נחשב ידיים  מעצמו  לעומתו סובר הר"ן שכל עוד הדיבור לא מובן  

זאת הרשב"א    הר"ן הדיבור צריך להיות ברור מאוד, סובר שאין עניין מיוחד בדיבור אלא מספיק  ולעומת 

שהרשב"א סובר שעיקר הנדר חייב להיות   ,ואיך ייתכן שכאן התהפכו היוצרות  הקשר מה הוא רוצה,שיבינו מה

 סובר שאין בכך צורך   הר"ןלעומתו  ו  ,והאדם צריך לומר בפירוש שהוא מקשר בין הנדר להקדש  בהתפסה

 ? ומספיק שיאמר בלשון איסור 

 

 קושיית האחרונים על שיטת הר"ן בהתפסה

מביא את שיטת הרי"ף    הר"ן   שבשבועות   שבועות,ב   משיטתו  כאן   על שיטת הר"ן יש מהאחרונים שמקשים  

סותר את דבריו   אם כך יוצא שהר"ן   ,והוא לא חולק על כך  בהתפסה ודן בכך באריכות  רק   שעיקר הנדר הוא 

לעומת זאת כאן בנדרים אומר   ,כאן בעניין התפסה ששם סובר בפשטות שעיקר הנדר הוא דווקא בהתפסה

 משמע שלהתפסה אין חשיבות בעיקר הנדר? ,שעיקר הנדר הוא בין בהתפסה ובין שלא בהתפסה 

את שיטת עצמו. שיטת הריף ובנדרים הוא אומר  פי  לאת דבריו  הר"ן אומר    שבשבועותמתרץ  החתם סופר  

בשבועות הר"ן  מדברי  מדקדוק  דבריו  את  להוכיח  אפשר  הר"ן  ש   לאחר   . חשבתי  אי  הרי"ף  פי  שעל  מביא 

הוא עצמו כותב שם בסוף דבריו שהוא חוכך   מכיוון שהתפסה שייכת רק באיסור חפצא,  ,להתפיס בשבועה 

שהוא חולק על הרי"ף גם בעניין  נראה ו  ,שהתפסתו תועיל כדי לאסור עליו  להחמיר באדם שהתפיס בשבועה

 .1מכיוון שמבין בצורה שונה את עניין ההתפסה  התפסה בנדר 

 
האחרונים. הבית מאיר אומר שמה שהר"ן אומר בשבועות זהו טעות י תירוצים בדברי  נמאורי רז שליט"א שמעתי עוד ש   1

סופר, עיקר שיטתו זה מה שכתב בנדרים. על פניו דברים אלו נראים קשים שהרי הר"ן מאריך שם מאוד, לומר שכל מה 
 שכתוב שם טעות סופר נראה קשה. 

בין בהתפסה ובין שלא בהתפסה, אבל  תירוץ נוסף הביא בשם החזון יחזקאל שאומר שודאי לעניין הלשון אפשר לומר  
הוא מביא שתי הוכחות לכך: הוכחה ראשונה מתחילת ובמהות הנדר הר"ן וודאי סובר שעיקר הנדר הוא המשכה מהקדש,  

והוא שואל הרי   ."הלכך היכא שהתפיס ואמר הרי ככר זה עלי כקרבן חייל נדריה ועיקר נדר הוא זהדברי הר"ן שחותם " 
מסוף העמוד  הוא מביא  הוכחה שנייה    .הנדר הוא גם לא בהתפסה וכאן מסיים שזה עיקר הנדר  לעיל הר"ן אמר שעיקר

והוו ידות משום דלא מסיק דבוריה למימר כקרבן. אי נמי דלא אמר   ...'לחברו מודרני ממך וכו  האומר":  בעניין מודרני
לקרבן ולכן כל מה שהר"ן דן זה רק  רואים שוב בדברי הר"ן שבלי קשר לאמירה לנדר יש קשר להקדש ."איסורא בהדיא

 על הדיבור שלא צריך להיות בהתפסה אבל זה לא סותר שמהות הנדר הוא ההקדש לפי הר"ן. 
 .לאחר בקשת המחילה, לא ראיתי בדברי הר"ן הוכחה לשיטתו, ומשתי ההוכחות שהביא על פניו נראה בדיוק להיפך

בהוכחה הראשונה הוא מביא כשאומר הרי עלי כקרבן זה עיקר הנדר הר"ן מדבר במפורש על דיבור בנדר, ולאחר שחידש  



ולכן    ,לשיטתו שאין לנדר קשר להקדש ויש כאן יצירת חלות של איסור הולך  לכן חשבתי לבאר שהר"ן כאן  

שרות לאדם הר"ן יוכל להסביר שיש אפ   . אין עניין מיוחד בהתפסה שעניינה לבטא את הקשר של הנדר להקדש

אז כך הוא רוצה להחיל    ,לומר דבר זה עלי כמו קרבן מהבחינה הזאת שקרבן האדם יוצר את חלות האיסור 

 ,אסור   לשון   איסור על ידי קישור להקדש בלי לומר חלות של איסור ויש חידוש שבכלל אפשר ליצור חלות של  

 . צמו כמו שמפריש קרבןמתפיס בדבר הנדור שמבטא בפועל שהוא רוצה לאסור על עהוא מכיוון ש

שרואים   כמו  בפני עצמו  הר"ן  של  גדול  חידוש  זהו  איסור  לשון  לומר  בלי  להתפיס  שאפשר  החידוש  עצם 

ר"ן שלנדר מו הנראה שהוא סובר כ, ו2שרש"י אומר שאין התפסה בנדר בלי לומר לשון איסור   )כ:( בשבועות  

שרוצה לאסור   סובר שמכיוון שמתפיס בדבר הנדור דיבורו מובן  לעומת רש"י  רק שהר"ן  ,אין קשר להקדש

אבל ודאי כשהוא מתפיס הוא צריך לומר בלשון טובה כמו שראינו שהר"ן סובר   ,לכן זה נחשב נדר ו  על עצמו

כי אם מתפיס בדבר   . שעיקר הנדר הוא בדיבור לכן צריך להיות דיבור מתוקן צריך להתפיס בדבר הנדור 

לכן הר"ן למסקנה סובר שגם בשבועה  ו,  מרי בדבריו שרוצה להחיל חלות של איסור מעצמוהאסור לא מובן לג

אלא מכיוון שהאדם מפרש בהתפסה את דבריו או    ,רי"ףמו ההתפסה לא מועילה למרות שהוא לא סובר כ

  ועה שזה גברא והוא מתפיס במתפיס בשאשר הוא  כ  . צריך שדיבורו יהיה מובן דיו,  מחיל חלות בעצם ההתפסה

האם הוא מחיל חלות של   רוצה לאסור על עצמו,לא מובן מה הוא  של האדם  מפשט לשונו על ידי חפץ ממשי,

 . לכן זה לא תופס לא בגלל פגם בקדושה אלא פשוט הדיבור לא טוב, איסור חפצא או חלות של איסור גברא

לכן בעיקר הנדר אדם צריך להיות   ,הרשב"א וסיעתו יסברו שמכיוון שלנדר יש קשר להקדש והוא נובע משם

ברור שכוונתו להקדש. לגבי מה ששאלתי שלדעת הרשב"א אין צורך שהדיבור יהיה מובן העיקר הוא שכוונתו 

)על פי שיטתו בידיים מוכיחות שגם אם דיבורו לא מובן העיקר שיובן ההקשר מהי כוונתו(   תובן מההקשר 

למה לא נסתפק בכך שכוונתו תובן מההקשר? אפשר לתרץ ו  ,למה כאן צריך שיאמר במפורש לשון הקדש

מכיוון שבהקדש    ,צריך דיבור שלםכללי בנדר לא צריך להסביר עד הסוף אבל בעניין ההקדש שבנדר  אופן  שב

לכן כשאדם מקדיש משהו הוא צריך להיות ברור   ,יש חידוש לעומת שאר הדיבורים בעולם שהוא יוצר חלות

כך כשהדיבור נחשב כמעשה    ,ו אלא כמו שבמעשה קניין צריך לעשות מעשה שלםבדיבור לא כדי שיבינו אות

לכן בעיקר הנדר לפי הרשב"א צריך    ,כעין אמירתו לגבוה כמסירתו להדיוט צריך שהוא יהיה ברור ומוחלט 

 . 3להיות ברור מדיבורו שמדובר על הקדש ורק כך חלות ההקדש חלה כאן

 
כשהתפיס בלי איסור   ,כך דבריו מוסברים יפה.  שהתפסה מועילה הוא מסביר שאפילו כשלא אמר לשון איסור זה תופס

גם בהוכחתו   .רש"י בשבועות )כ:( שנדר לא חל בהתפסה לבדחידשנו שזה גם עיקר הנדר, וזהו ודאי חידוש כמו שרואים ב
לא  או שולא אמר קרבן,    'הרי עלי'השנייה הר"ן מביא שתי אופציות של נדר בידות, או שלא הזכיר קרבן והכוונה שאמר  

הר"ן לא מזכיר כאן מילה אחת על מהות הנדר אלא מביא את שתי האפשרויות שאמר לעיל בעיקר   .אמר לשון איסור
הוא כותב במפורש שהוא מדבר על דיבור האדם ולא על מהות מסוימת. לכן נראה  .נדר, והסביר איך בשניהם חל ידותה

להסביר כחתם סופר שהר"ן בשבועות הוא לפי הרי"ף, והר"ן כאן הוא לשיטת עצמו. דבריו מוכחים מסוף דברי הר"ן  
בהתפסה  בשבועה  בדעתו להחמיר  שחוכך  לאו  ,בשבועות  שהוא  )תירוץ    משמע  הרי"ף  מהלך  עם  מסכים לגמרי  ממש 

 לדברי הר"ן שבנדרים דף יד. הוא כותב בפשטות שהתפסה בשבועה לא מועילה עיין לקמן(.
בדעת רש"י יש כמה שיטות האם להבין את רש"י כפשוטו שאין התפסה כלל או שמא רש"י דיבר על התפסה בדיבור   2

כן תהיה התפסה כי שם מצינו שקדושה עוברת בין דברים או שזה יועיל  או שבעניין הקדש    ,אבל באיסור כן תהיה התפסה
אבל מיתפיס בנדר אבל לענ"ד אפשר להסביר ברש"י כפשוטו שאין התפסה בלחוד כמו שמדוקדק בלשונו " .רק מדין יד

ה כיום שמת בשר ושלא אשתה יין אלא אמר הרי עלי יום ז  כגון שלא פירש הרי עלי שלא אוכלד מיתפיס  "הוא וה  לאו נדר
ירושלים בחורבנה כיום שראה את  ואם בו אביו  " ברור בדברי רש"י שהתפסה לבד לא תועיל אלא צריך לשון איסור 

ריטב"א שאת ההתפסה הוא דעת האלא שהוא לא קורא לזה התפסה אלא פירוש, בדומה למתפיסים לאחר מכן זה תופס 
 .וזה נחשב עיקר הנדר ואומר בסוף קרבן מגדיר זאת כפירושמגדיר רק כשאומר זה כזה אבל כשאומר לשון איסור 

נדר בלשון שבועה שסובר שנדר בלשון שבועה לא תופס לעומת הר"ן שמשמע    צתכך מתור  3 שיטת הרשב"א בעניין 
לפי זה לכאורה קשה איך שהסברתי בדעת הר"ן שצריך דיבור ו בדבריו בסוף דף ד: שסובר שזה כן תופס כדעת הרמב"ן, 



 

 הראשונים לשיטתם ביד לקידושין 

שואלת האם יש יד לקידושין כשאומר לאישה הרי את מקודשת לי ואומר לחברתה   )ו:( הגמרא   קידושין:יד ב

היא למה שנלמד דין   השנייה השאלה ? היא האם אומר ואת גם מקודשת או ואת חזאי הראשונה ואת, השאלה

   :אומר הר"ן  ?ידות בקידושין

ליה מי אמרינן נהי דלא אתרבו להו ידות בהדיא גמרינן במה מצינו מנדרים או    מוכיח קמיבעיאאפילו ביד  "

כ בקדושין שהן צריכין איזה "בדבורא בעלמא חיילי משא  'אין יד ואפי' מוכיח דנדרים שאני דחמירי דאפי

 . "מעשה כסף או שטר או ביאה

ש משהו מיוחד חמור בנדרים  בדברי הר"ן משמע שרוצים ללמוד מנדרים עיקרון שיש דיבור של ידות או שי 

שבנדרים הדיבור לבד מחיל חלות לעומת קידושין שצריך בנוסף לדיבור   ,שלא קיים בקידושין כעניין הדיבור 

 על דיבור חלש.  מה שמוכיח שמדובר כאן מעשה 

מפורש  לעומת הר"ן שואל התוספות מניין לגמרא ללמוד מנדרים הרי גם בנדרים עצמם היינו צריכים לימוד  

כהקדש לכך מספקא    למא עולי  ל דקידושין נמי כיון דאסר לה אכ"וימנזירות אז למה שנלמד לקידושין? ועונה "

 כעין התוספות אומר הרא"ש שרוצים ללמוד מהקדש.  . "הקדשלן דשמא יש יד לקידושין כמו 

איך נלמד במה   4ית התוספות איך עלה בדעתנו ללמוד מנדרים, נכונה על שיטת הר"ן לכאורה נראה שקושי

אפשר לומר שלאחר שלמדנו לנדרים נלמד במה  ? מצינו הרי גם על נדרים עצמם היינו צריכים לימוד מפורש

אבל זה קשה מניין לנו שהשתנה משהו ביחס לידות ולמה לא אמר בפשטות כתוספות   . מצינו לעוד מקומות

 והרא"ש שהלימוד הוא מהקדש?  

הר"ן שסובר שאין לנדר קשר להקדש מחפש    . יטתם בכינויים והתפסהלכן נראה שהראשונים כאן הולכים לש

אבל זהו חידוש גדול שלאחר   ,כמובן שזהו לימוד טוב יותר   . ונאלץ להגיע לבמה מצינו  ,מקור ללימוד הגמרא

אבל הר"ן לא מצא אפשרות אחרת מכיוון    ,ללמוד במפורש לנדרים פתאום עכשיו נעשה במה מצינו  שהוצרכו

לעומתו סוברים הרא"ש והתוספות שלנדרים יש קשר להקדש ולכן נלמד   . שלפיו אין קשר בין נדר להקדש

כך גם בקידושין נלמד שדיבור של הקדש בקידושין    ,מנדרים שהדיבור של ההקדש שם מועיל בצורת ידות

 . יחול בידות

הרי    ?מנדרים  למה שלא נלמד   ת הגמראשאל  פשר   "ש והתוספות מה הרא  הסבר   לכאורה אפשר לשאול לפי

  ויותר מכך קשה כמו ששמעתי מהרב מגנס   ?יהם יש עניין של הקדש אז לא אמור להיות כאן שום ספק נ בש

ולכן    ,חלות של הקדש  הבעל מחיל על אשתושבמסכת קידושין הגמרא לא מסתפקת בכך שבקידושין    שליט"א

אם כן למה כאן הגמרא מסתפקת  מדוע    . בכולה  מתפשטיםמקודשת הקידושין  אדם שאומר לאישה שחצייה  

להקדש? קשר  לקידושין  יש  שקיים    האם  ההקדש  בעצם  לא  הוא  הגמרא  של  הספק  שאולי  לתרץ  חשבתי 

אלא כל שאלת הגמרא היא על הדיבור האם לדיבור הקידושין יש    ,בקידושין כי זה ודאי נכון ואין בכך ספק 

 
ומת הרשב"א שמספיק שמההקשר יובן מה הוא עושה וכאן משמע להיפך? אפשר להסביר את המחלוקת שם  טוב לע

שלדעת הר"ן יש כאן דיבור טוב כי מובן שרוצה לאסור על עצמו את החפץ, לעומת הרשב"א הסובר שבעניין ההקדש  
ומר נדר בלשון שבועה בדיבור לא הדיבור צריך להיות ברור מכיוון שמחיל חלות כמו מעשה לכן צריך ברור וכשאדם א

 מובן האם מחיל קדושה בחפץ או שרק מתחייב התחייבות גרידא על עצמו.
דף ד: כשרוצים ללמוד שאב מפר נזירות ביתו גמרא בוודאי שהלימוד של במה מצינו הוא חזק יותר כמו שרואים ב  4

מהגמרא שם מוכח שללמוד במה מצינו קשה  ומקשים למה שלא נלמד מבמה מצינו, משמע שזה לימוד חזק, אבל    , מהיקש
יותר וצריך דמיון אמתי, ולכן כאן יהיה קשה יותר ללמוד במה מצינו מכיוון שהדיבור לא חל לבד ורואים שהפסוק נלמד 

 לכן קל יותר ללמוד מהדמיון להקדש.ו על נזירות ספציפי 



כמו מעשה הקניין שהוא קניין פשוט אלא שהתוצאה היא    ,ש או שהוא דיבור של קנייןאמירת חלות של הקד 

על פי זה    . לכן כאן בעניין הדיבור אנחנו מסתפקים האם אפשר לקשר אותו להקדש או לא . תוצאה של הקדש

הר"ן מכיוון שסובר שבקידושין  מו  כ  "במה מצינו"עפ"י  אפשר לתרץ את הרשב"א כאן שמסביר את הגמרא  

בדומה לכך  . וחלות ההקדש חלה לאחר מכן אבל זה לא קשור לדיבורו של האדם ,דיבור עצמו הוא רק קניין ה

 ,הדיבור הוא חזק בפני עצמו והוא מחיל חלות בעצם הדיבור שהוא מסתפק האם   ןר"דעת האפשר להסביר ב

 או שהוא רק חלק ממעשה הקניין והוא לבד לא כל כך חזק. 

 

 ר"ן והתירוץ שיטת הקושייה על המהלך ב

שליט"א  מהבחורים  הר"ןהקשה    אחד  בשיטת  הבנתי  להקדש  ,על  קשר  אין  שלנדר  אפשר לומר  הרי    ? איך 

מ  "וה שבועה "מפורש בדף יד לעניין  ב  כותב  ר"ן ה  ?לאורך כל המסכת רואים את הקשר בין הקדש לקונמות

ו... מתפיס בנדר  משמע  ו  ,"כלל  קדושה אבל שבועה הוא אוסר עצמו מן החפץ אבל גוף החפץ אין עליו נדר 

  . כך הוכיח לי ממעילה בקונמות שוודאי יש לנדר קשר להקדש אפילו לדעת הר"ן  ?מדבריו שבנדר יש קדושה

אבל    ,ח להיות קשור להקדשהוא רצה לעשות מהלך שכל המחלוקת בין הר"ן לרשב"א האם הדיבור מוכר 

הנדר קשור להקדש ורק בדיבור יש חידוש שאפילו כשלא אומר בלשון הקדש לפי הר"ן זה    ,וודאי שבמהות

 יתפוס. 

לומר בשיטתו שיש נתק בין  קשה ו, 5סובר שעיקר הנדר הוא בדיבור  ר"ןהסבר זה בדעת הר"ן קשה לי שהרי ה

מכיוון שיוצא שהאדם בדיבורו   שאין קשר ביניהם קשה לי  האמירה  . החלות המהותית של הנדר לבין הדיבור 

בעוד שמדברי הר"ן מוכח שאין לנדר זיקה להקדש מכך שלא מצריך להתפיס בעיקר    מחסר את עיקר החלות,

ייחודיות ללשון מסוימת והעיקר שיאמר בלשון התחייבות    ,הנדר  יבינוולפיו אין  אבל אין    ,שהוא וסביבתו 

כך יוצא שאין כאן את העניין של אמירתו לגבוה כמסירתו להדיוט  ,דיבור מיוחד שמחיל חלות גם בלי שמבין

רא"ש  דעת העוד שביד לקידושין בניגוד לו  ,שהדיבור יכול להחיל כמו מעשה אלא רק בתור הסכמיות ביניהם

הקושי למרות  מצינו"  מ"במה  ללמוד  בחר  הוא  מהקדש  שלמדו  כך והתוספות  לעיל,  כך  על  שהבאתי  ות 

נראה שכדי ללמוד שמקשרים בין נדר להקדש צריך לכך ו, שבשיטתו מאוד מובן שלא מקשר בין נדר להקדש 

אבל אם    ,שיש לנדר זיקה להקדש   כמו שראינו בדברי החזון יחזקאל שניסה להוכיח מלשונו  ,מקור בדברי הר"ן 

סביר להניח   ,ך בעניין הדיבור שהוא לא קשור להקדשומוכח להיפ  ,אין הכרח בלשונו לקשר את הנדר להקדש

   שהדיבור והחלות קשורים אחד לשני. 

 
פחות עקרוני מאשר לדעת הרשב"א, הוא הוכיח ר"ן שלשיטתו הדיבור בנדר הוא  דעת הרצה לומר ב  שליט"אהבחור    5

זאת מדעת הר"ן בעניין נדר בלשון שבועה שהוא תופס, ולעומת זאת לדעת הרשב"א זה לא תופס. אבל על פי מה שאמרתי 
ידיים שאינם מוכיחות שלדעת הרשב"א אנחנו מתייחסים להקשר,  והוכחתי ממחלוקת הר"ן והרשב"א בעניין  כה  עד 

ש הר"ן  דעת  ולעומת  הדיבור  פי  על  להקשרהולכים  מתייחסים  אנחנו  הוא אין  בנדר  הדיבור  הר"ן  שלדעת  משמע   ,
שלכאורה משמע שלדעת הרשב"א הדיבור   משמעותי יותר מאשר לדעת הרשב"א, ואת ההוכחה מנדר בלשון שבועה 

לעומת   ,ברורההסברתי שלדעת הרשב"א יש קשר להקדש ולכן את עניין ההקדש צריך לומר בצורה    הוא עיקרי בנדר,
דעת הר"ן שהעיקר שיובן מדבריו שרוצה לאסור על עצמו. על גבי זה אורי אריאל דייק מלשון הר"ן בנדר בלשון שבועה  

" משמע שלא מביא את הרשב"א בחדא מחתא עם כולם  ל" א ז"הרשב   ולזה הסכיםל  "ש ז "ל והרב בן מג "ח ז "וכן דעת ר"
שרק בעניין זה הרשב"א סובר שהדיבור מאוד חשוב מכיוון שיש לדיבור אלא דווקא בזה הסכים הרשב"א ואפשר להסביר  

, אבל בדיבור שלא קשור להקדש אין צורך שהוא יהיה מובן אלא מספיק שיובן מההקשר מהי כוונתו זה קשר להקדש
מה   ,כגון הצורך לומר דבר זה אסור עלי, כשאומרים את מילת ההקדש אין צורך לפי הרשב"א לומר את מילת "אסור"

אפשר לומר שהמחלוקת ביניהם הוא לגבי דיבור בנדר   ,שאין כן לדעת הריטב"א שמצריך לומר דבר זה אסור עלי כהקדש
ר"ן שגם דעת ה, הריטב"א יסבור בדומה לבדבר שלא קשור להקדש ולדעת הרשב"א אין צורך שהוא יהיה דיבור ברור

 . בפן שלא קשור להקדש צריך דיבור ברור



לעצם הקושיות ממעילה בקונמות ומלשון הר"ן בדף יד. שמשמע שבנדר יש קדושה לדעתי אין מהם קושיה  

שייך כאן  בעניין לשון הר"ן בדף יד. כשהוא מדבר על נדר הוא אומר שבנדר מחיל איסור על החפץ ולכן  . כלל

אבל כשמדבר על שבועה אפשר להסביר בדבריו שאומר   ,בנדר   הוא לא מזכיר את עניין הקדושה  ,התפסה

והוא   ,כביכול מחפש בשבועה מאיזה צד אפשר יהיה לעשות התפסהשהר"ן    ,שאין כאן לא נדר ולא קדושה 

ואין כאן    ,התפסה  שם  אומר שאין כאן שום שייכות להתפסה לא מצד נדר ששם אוסרים את החפץ ולכן שייך

ובחפץ   ,על האדם  חל  כי כל האיסור   ,שום קדושה בחפץ כגון הקדש קרבן וכדומה ולכן לא שייך כאן התפסה

 כך נראה שאפשר להסביר בדברי הר"ן.  ,אין לא איסור ולא קדושה

שיש כאן ממש הקדשובעניין מע  אין בכך הוכחה  והקונמות   ,ילה בקונמות  אלא אנחנו מדמים את ההקדש 

ר"ן בסוף הסוגיה שם  דברי הכמו שרואים ב,  אבל אין הכוונה שנדר נחשב ממש במהות כמו הקדש  ,להלכותיהן

ין זה לא  בין הקדש לקונמות גם לעניין שאחרי שאדם מועל הדבר יוצא לחולין או שלעני ששואל שאולי נדמה  

בתוך הסוגיה דנים לגבי פדיון האם יש פדיון כשאוסר רק על עצמו מכיוון שזה לא ממש דומה להקדש,    . נדמה

משמע שאין כאן בהכרח דמיון מוחלט במהות אלא דמיון מכיוון ששניהם זה איסור ו  הקדש אסור לכולם,היות ו

אנחנו מחפשים דמיון    הקדש,כן: דמיון,  הר"ן חוזר שם לא מעט על הלשו  . חפצא ולכן נקיש ביניהם להלכות

 מציאותי כגון שאם אוסר על כולם אז פדיונו תופס וכן הלאה. 

קורבנות  להקדש  קשורים  הלשונות  כל  להקדש  הקשר  עולה  המסכת  כל  שמפשט  שהקשה  נוספת  קושיה 

מכ  להקדש  קונמות  בין  דמיון  שיש  שוודאי  בנקל  לתרץ  אפשר  שהרי  הוכחה  בכך  אין  לדעתי  יוון וכדומה, 

אבל כמובן   ,ששניהם זה איסור על החפצא ולכן מדמים אותם להלכותיהן כי מסתמא החלות היא אותה חלות

שיש דוגמאות רבות שאין להם קשר להקדש אלא כמושגים של דבר הנדור כיום שמת בו אביו שראה ירושלים 

  ,רואים שהדמיון בין כולם שמדובר על דבר שאדם אוסר על עצמו או משהו בסגנון ,וכן הלאה רביםבחורבנה 

 . אבל אין זה אומר שיש בין נדר לבין כל הדוגמאות במסכת קשר מהותי ולכן נראה שאין מכך קושיה

הוכחה נוספת בדברי הר"ן שאפשר להבין שקונמות דומים להקדש רק דמיון מציאותי ולא דמיון מציאותי  

 : אומרת המשנה . )כח:( סוגיית בר פדא מובא ב

הרי נטיעות האלו קרבן אם אינן נקצצות טלית זו קרבן אם אינה נשרפת יש להן פדיון הרי נטיעות האלו  "

 ."אין להם פדיון קרבן עד שיקצצו טלית זו קרבן עד שתשרף 

א. שמדובר על הקדש כפשוטו ולכן מובן שיש כאן פדיון. ב. מדובר על    :י פירושים נ הר"ן מביא למשנה זו ש

הוא נצרך לתרץ איך פירוש זה מסתדר עם העיקרון של קונמות. ו,  קונמות וזה חידוש שבקונמות יש קדושה

המשנה מדברת על הקדש מכיוון שלא  הר"ן לא מכריע לצד מסוים אבל משמע מדבריו שיותר פשוט לומר ש 

ונמות יש קשר להקדש, אם היה סובר כמו הרשב"א והרא"ש והתוספות שאומרים שלנדרים  פשוט לומר שלק

יש קשר להקדש הוא לא היה נצרך לתרץ שיטה זו עכשיו, משמע שעד כה שיטתו לא הייתה כזאת ועכשיו הוא 

 . 6רק בא להסביר איך היא נכנסת בגמרא אבל אין זה אומר שהוא סובר כמוה 

 
הקשה שלא ייתכן שהר"ן יביא שיטה שהוא חולק עליה מהותית ולא יזכיר שהוא חולק עליה? ותירץ שיש איתן ינאי    6

עיקרון אחד שחורז את שתי השיטות שמביא הר"ן והוא יצירת איסור על חפץ ולא התחייבות על האדם )כמו שרואים 
זה נחשב מחלוקת מהותית כי על עצם  בדברי הריטב"א בתחילת המסכת שנדר זה סוג של התחייבות( ולכן מבחינתו אין

הבנת איסור החפצא שניהם מסכימים כל המחלוקת האם זה קשור להקדש או לא. אני חושב שאם ברור מדבריו כמו מי 
שיאמר בפירוש כמו מי הוא סובר לא מוכרח    כמו שרואים שהוא צריך להאריך בהסבר השיטה הזאת  הוא סבר עד עכשיו

 לעשות כך כמו שלא תמיד מביא את פסק ההלכה וכן הלאה.  למרות שעל דרך הרוב נוהג  



הבנתי אבל אני חושב שיש בהם כדי לומר שאין קושיה בהבנה זאת שמעוגנת בדברי  מלשונות אלו אין ראיה ל

ודאי שעל מנת לחדש את קשר ההקדש לנדר צריך אמירה   . בחילוק בין הר"ן לרשב"א ובפשט דבריהםהנצי"ב  

כי ודאי    ,מפורשת בדברי הר"ן לכך וגם אם בדבריהם מוכח רק לעניין הדיבור יש בכך הוכחה למהות הנדר 

הסתכלות על הדיבור בנדר משפיעה על היחס אליו אם נאמר שיש כאן אמירה לגבוה שחלה כמו מעשה  שה

ואם נאמר שהאמירה היא חלשה בנקל נאמר שיש כאן יצירת   ,להדיוט אזי מדובר על חלות הדומה להקדש 

חזק   ומכך שהר"ן לא מתייחס לאמירה כדבר   ,איסור בלי קשר להקדש כי בהקדש האמירה עצמה היא חזקה

 ומהותי שחל מעצם הדיבור משמע שסובר שאין מדובר כאן בהקדש. 

 

 סיכום 

 בכינויים:    יש שתי מחלוקות בראשונים

הנצי"ב מסביר שיש כאן מחלוקת האם לנדר ו  ,האם יש עניין מיוחד בלשון הקודשחולקים  הר"ן והרשב"א    א. 

 .  יש קשר להקדש

האם ללשון הקודש יש עדיפות מיוחדת להלכה או שלאחר שלמדנו שאפשר  חולקים  ב. הרשב"א והתוספות  

 לנדור בלשון נכרים הם נהיים כמו לשון הקודש.  

השאלה האם למעשה העדיפות נשארת   . אפשר להסביר את המחלוקת בין התוספות לרשב"א  על פי הנצי"ב 

כאן בהתפסה וביד לקידושין,    תליתי את מחלוקת הראשונים  . כל הלשונות שוותאו שלאחר שלמדנו כינויים  

התפסה  ברך וקשר להקדש או שאין צ בתור לשיטתם האם צריך התפסה  הולכים התפסה נראה שהראשונים ב

במחלוקת הראשונים ביד לקידושין האם לנדר יש  גם להסביר  ניתןכך . כי אין קשר מהותי בין הקדש לנדרים

 . או שמא אין לנדר קשר להקדש ולכן עושים במה מצינו ,קשר להקדש וכך לקידושין 

והוכחתי שאין לכך   ,הר"ן לאורך המסכת שיש קשר בין הקדש לנדריםשיטת  בסוף הובא דיון האם מוכרח מ

לעומת  ,ולכן אין קושיה להגדרה שאמרתי שלדעת הרשב"א וסיעתו נדר זה המשכה של הקדש  ,ראיה אמתית

הוספתי ראיה לדברי הר"ן מדף כח: שמביא    . של נדר שלא שייך להקדש  הר"ן שיש כאן יצירת איסור חדש

בפשטות  שמביא  השני  הפירוש  לעומת  כך  על  להרחיב  ונצרך  מהקדש  כחלק  קונמות  את  להבין  אפשרות 

 . שמשמע שנוטה להבין שנדר לא קשור להקדש


