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 פתיחה

, בכל אופן  1אף שדינם שווה בפרשה זו, ו את דיני נדרים ושבועות יחד  התורה  כורכת)במדבר ל(  בפרשת מטות  

 בין הגדרת נדר לשבועה. הבדל יש 

 :מבדילה בין נדר לשבועה בצורת החלות( כה: )שבועותגמ' ה

  דבר   על  חלים  שהנדרים  -  בנדרים  חומר ;  מבנדרים  בשבועות  חומר ,  מבשבועות  בנדרים  חומר :  ר ""ת

  בו  שאין   דבר   על   חלות  שהשבועות  -  בשבועות  חומר   . בשבועות  כן  שאין  מה ,  הרשות  כדבר   מצוה

 . 2בנדרים"  כן  שאין  מה, ממש בו שיש כדבר  ממש

 נעמוד על שורש ההבדל.  נבאר מה הטעם להבדלים אלו, ודרך כך

לחול על המצווה,   הנדר   הראשונים מבארים שהטעם להבדלים אלו הוא משום שבנדר נאסר החפץ, ולכן יכול

לחול על מצווה משום שאין    האינה יכול  ולכן  ,בשבועה נאסר האדם  לעומת זאת  . בו ממשעל דבר שאין    ולא

 .3יכולה לחול על דבר שאין בו ממש סור את עצמו מלקיים מצווה, אך  האדם יכול לא

 .4המקור שנדר חל על החפץ ולא על האדם תלוי במחלוקת ראשונים ונבאר 

 

 הנדר עיקר 

 הגמ' מסבירה מדוע המשנה הסמיכה חרמים לנדרים, ולא שבועות לנדרים: )ב:(  בריש מסכת נדרים 

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

 .חפצא" מן נפשיה

 
לעומת פרשיות אחרות בתורה בהם התורה מבדילה בין נדר לשבועה. לדוג': דין שבועת ביטוי, ושבועה בשם ה', לעומת   1

 נדר ששיך בקורבנות, אך על כך לא נעמוד במאמר זה.
 מבשבועות".   בנדרים וחומר מבנדרים, בשבועות חומר כך גם נאמר במשניות במסכת נדרים בפרק שני "...זה 2
, שכתב שלפירושם הראשון שבועה חלה אף על דבר שאין מה( ה ”ד .כה , )שבועות  ם עיין במהרש"א על דברי התוס'אמנ 3

, והדברים צריכים ביאור, מה הסיבה  )כמבואר בנדרים )יח.(: "שבועה חמורה משום לא ינקה"(  בו ממש משום חומרתה
 לחומרא זו.

בפירושם הראשון שאף בשבועה שייך שיאסור על    מה(   ה” ד)שבועות כה.  לגבי שבועה נחלקו הראשונים, דעת התוס'    4
 ראיתי  לא  אם  בשבועה   עלי   שבעולם  פירות  כל   יאסרו  עצמו את החפץ )והוכיחו זאת מלשון הגמ' בנדרים )יג, כד( באומר

וקת הוא אם לשון שבועה שייכת אף באוסר את החפץ עליו  באויר(. ואילו ר' אלחנן בשם ר"י חולק. טעם המחל פורח גמל
 עצמו".   על  אלא שייך לא  שבועה נן בתוס': "דלשוןח וז"ל ר' אל

שכתב שהטעם ששבועה חלה אף על חפץ משום שפי' הוא שכמו שה' יתברך קיים  כה.(    )שבועותועיין בר"ן על הרי"ף  
 )שזהו עניינה של השבועה( כך הדבר אסור עליו.



 בביאור דברי הגמ' נחלקו הראשונים כדלהלן:

 

 שיטת הרא"ש 

הו, והביא מקור לדברי הגמ', והסביר שאיסור נדר הוא שמתפיסו בדבר הנדור ונאסר כמ נדרים(    "ה )דבפי' הרא"ש  

 וכן חרמים בניגוד לשבועה. 

 כל כנויי(:   ה”ד) הרא"ש לשיטתו שכתב בתחילת המסכת 

  שנשבע   או  הקדש  או  קרבן  כגון  פה  איסור  י" ע  הנאסר  בדבר  החפץ  שמתפיס  הוא  בתורה  האמור  נדר  "עיקר

 הנדור". בדבר שידור עד נדר ידור כי מקרא ליה  דריש )כ:( דשבועות ג" ובפ 5עליו 

 

 שיטת המאירי 

זו לעומת הרא"ש כתב שאין עיקר הנדר בהתפסה, אלא עיקרו הוא שאוסר על עצמו את החפץ, ו  )ב:(   המאירי

 הגמ' שנדרים הוא אוסר על עצמו את החפץ בניגוד לשבועה.  כוונת

 המאירי לשיטתו שכתב בתחילת המסכת:

  מינים   ארבעה  שיש  ונמצא  הקדש  עלי  זה  ככר   או  בנדר  עלי  זה  ככר  או  זה  ככר  עלי  יאסר  שאמר  הוא  הגמור  "נדר

 ."נדר התפסת והשני ,שביארנוהו  זה והוא הנדר עיקר הראשון ...בנדרים

שאף שדורשים ממנו לדין התפסה כמבואר   )במדבר ל, ג(   6מהפס' "כי ידור נדר" נראה שמקורו של המאירי הוא  

 .7שאוסר חפץ על עצמו  אעפ"כ פשוטו מלמד)כ:(, בגמ' בשבועות 

 

 שיטת הר"ן 

נאסר האדם הוא האם    בניגוד לפי' הרא"ש והמאירי, שהסבירו שחילוק הגמ' בין נדר לשבועה   איידי(   ה”ד)   הר"ן

בלשו הוא  שהחילוק  הסביר  החפץ,  שלאו  ואילו    נו  עלי'  זה  כיכר  'אכילת  אומר:  שבנדר  הנשבע,  או  הנודר 

 'שבועה שלא אוכל כיכר זה'. :בשבועה אומר 

עיקר ההבדל בין נדר לשבועה שבנדר החפץ נאסר עליו, ואילו בשבועה האדם הבדל לשוני זה משפיע על  

 נאסר על החפץ. 

 
 כלומר שנשבע על חפץ, ובו מתפיס בנדר. 5
אך עיין במחנ"א סוף סי' י"א שלמד שהמקור הוא מהפס' "לאסור איסר" )במדבר, ל, ג(, למ"ד שעיקר הנדר הוא שאוסר   6

  על   שיאסור  הוא  הראשון   החלק,  מחלוקות  לשתי  נחלק  על עצמו, וכך משמע מלשון הרמב"ם שכתב )נדרים א, א(: "הנדר
,  נפשו  על  אסר  לאסור  בתורה  נאמר  זה  ועל  עלי...  אסורין  פלונית   מדינה  פירות  שיאמר  כגון  לו  תריםהמו  דברים   עצמו

 המותרים". אך לאביי בשבועות )כ.( שלומד מפס' זה להתפסה, צ"ע לשיטתו. דברים  עצמו על שיאסור
שאני אוכל( רצו לומר כך, אלא שחזרו בהם, משום שא"כ 'מודר אני ממך' צריך להיות עיקר הנדר, ולא כמו   ה”דאף תוס' )  7

שמפורש במשנה שהוא אסור מדין ידות )ד:(, אך המאירי הסביר שאם אמר 'מודר אני ממך' אסור מדין ידות כיוון שלא  
זה, משום שכתבו בתחילת הדיבור שאף שלא הזכיר   הזכיר לשון נדר על הכיכר. )אמנם התוס' לשיטתם לא קיבלו תירוץ

 לשון נדר על הכיכר רואים כאילו אמר על הכיכר, ואף לא מדין ידות(.
  שזהו   בנדר  עלי  ממך  לולאכ  רוצה  שהייתי  מה  כאומר  זה  אין  מקום  מכל  נדר  לשון  שמזכיר  פי  על  ועוד מסביר המאירי: "ואף

  לו   שהיה  הדבור  התחלת  והוא  הנדר  יד  אלא  גמור  נדר  זה  ואין  ככרך  באכילת  הדרתני  כאלו  הריני  כאומר  אלא  גמור  נדר
 בו".  הדרתני כאלו עלי ככרך יהא ולומר דבורו  להשלים



ן כאן לא ברור מה עיקר הנדר, האם התפסה כדעת הרא"ש, או אמירת איסור, נדר, או הקדש  מלשונו של הר"

וגם לא    8ולא סיים, אם אומר כקרבן, או אסור   כדעת המאירי, שהרי כתב שבנדר אומר: 'אכילת כיכר זה עלי'

 . מבואר מה המקור להבדל בין נדר לשבועה

 שיטתו: את  נעיין בדברי הר"ן היטב בתחילת המסכת ונראה 

 :על כנויי(  ה”ד)  כתב הר"ן

  עלי  אסור זה דבר שיאמר הוא הנדר עיקר, וידות, וכנויו, הנדר עיקר, דרכים משלשה באחד הם איסור "ונדרי 

 בתורה".  האמור נדר  זהו התפיסו שלא  בין אחר בדבר שהתפיסו ובין

 זה  דבר   שיאמר   הוא  הנדר   "עיקר כלומר הר"ן חולק על הרא"ש שסובר שעיקר הנדר הוא בהתפסה שהרי כתב:  

עלי" ומאידך גם חולק על המאירי שכתב שיש ארבעה מיני נדרים, ואחד מהם זה התפסה, שהרי כתב:    אסור 

, ומשמע  וידות" ולא הזכיר התפסה כמין נוסף בנדר ,  וכנויו,  הנדר   עיקר ,  דרכים  משלשה   באחד  הם  איסור   "ונדרי

 ר עלי, ובין שהתפיסו. שסובר הר"ן שעיקר הנדר הוא בין שאומר אסו

דעת הר"ן צריכה ביאור כיצד ניתן לומר שבין אם אמר בלשון 'אסור עלי' ובין אם אמר בלשון התפסה, שניהם  

  מעיקר הנדר. הרי אם התפסה היא עיקר הנדר כדעת הרא"ש, לשון אסור מועיל מדין ידות )כמבואר במאירי 

 הנדר, דין התפסה זה מין נוסף לנדר כשיטת המאירי.  ואם לשון אסור עלי הוא עיקר  ,(, ובר"ן בשבועותכאן

 . מתפיס בדבר האסור  בדיןכדי להסביר את שיטת הר"ן נעיין 

 

 מתפיס בדבר האסור 

דורשת מהפס' "איש כי ידור נדר לה'" שיכול להתפיס בדבר הנדור ולא  )יג., יד.(  ובנדרים  )כ:(  הגמ' בשבועות  

 :ונחלקו הראשונים האם אף כאשר אמר לשון איסור והתפיס בדבר האסור, לא חל הנדר בדבר האסור, 

 

 שיטת הר"ן על הרי"ף 

ואם לא    ,הר"ן על הרי"ף בשבועות כתב שעיקר הנדר הוא בהתפסה, "שאיסור קדושה הוא שנמשך ונתפס"

ימים לו 'כקרבן' ומשום כך כאשר התפיס בדבר האסור אמרה תורה שלא חל הנדר, התפיס חל מדין יד, שמשל 

 שהרי לא ניתן להשלים את דבריו כקרבן. 

זו ברור שאם אמר לשון איסור והתפיס בדבר האסור אין הנדר חל, שהרי כאשר אומר לשון איסור   ה לשיט

יבורו, אך כאשר השלים בעצמו את דיבורו, גרע, שהרי דין ידות רק משלים  מועיל מדין יד שמשלימים לו את ד

 . 9את דיבורו ולא משנה

 

 המהרלב"ח שיטת 

 
אמנם כדעת הרא"ש נראה פשוט שלא יסבור, שהרי אם עיקר הנדר הוא בהתפסה, אם אומר נדר בלשון שבועה לא חל    8

במספר מקומות כך משמע בפי' הרא"ש  ידות,  ב:   מדין  והר"ן בנדרים  כה.  )עיין בסוגיות מהם מוכיחים תוס' בשבועות 
)ד:   מהרא"ש  מוכח  וכן  אחרת,  מסביר  לשון    ה”דשהרא"ש  זה  'שאיני'  משום  'שאיני'  ולא  'שאני'  במשנה  שגורס  שאני( 

לחול    שבועה( )משום שכאשר לא מתפיס מועיל נדרו מדין ידות, כמבואר במאירי, אך אם אמר בלשון שבועה, לא יוכל
 מדין ידות, כיוון שלא ניתן לפרש שכוונתו להתפסה, שהרי אסר עצמו על החפץ(, ואילו הר"ן כאן כתב בשם הרמב"ן שחל. 

ואף לדעת הרמב"ן שנדר בלשון שבועה ושבועה בלשון נדר חל מדין יד, זה משום שלא אמר בלשון מדוקדק )כדברי   9
שאינה מועילה כלל, לא יחול, וכך מוכח בשיטת הריטב"א שהרי כתב   בלשון איידי(, אך וודאי שאם אמר    ה”ד הר"ן, ב:,  

לא    "כרמב"ן שנדר בלשון שבועה ולהיפך חל מדין דין, ומאידך סובר )ג: מדפי הרי"ף( שהאומר "ככר זה אסור כבשר חולין 
 אמר כלום. 



ר ולשון איסור והתפיס בדבר האסב  מביא את דעת המהרלב"ח שאם נדר )נדרים א, ז(    המשנה למלך  זאת  לעומת

 התפסה. באיסור, ולא   בלשוןמשום שעיקר הנדר  והסביר שטעמו הוא נדרו חל,

נראה ששיטה זו יכולה להתאים לדעת המאירי הסובר שנדר בלשון איסור, ונדר ע"י התפסה, הם שני מינים  

 מתפיס. בודרשת הגמ' עד שידור בדבר הנדור, למעט דבר האסור, נאמר רק , 10שונים 

 

 11שיטת הר"ן בנדרים 

 נברר מה סובר הר"ן בנדרים בדין זה.

 :כל כנויי(  ה”ד)הר"ן כתב 

בתורה,   האמור  נדר  זהו  התפיסו  שלא  בין  אחר  בדבר  שהתפיסו  ובין  עלי  אסור  זה  דבר  שיאמר  הוא  הנדר  "עיקר

 " האסור בדבר ולא הנדור בדבר שיתפיסנו   בעינן  שהתפיסו דהיכא אלא

משמע שסובר , ולכאורה  12מדויק בלשונו שאף כאשר אומר לשון איסור, אם התפיס בדבר האסור אין נדרו חל

 כדעת הר"ן בשבועות. 

שהטעם שממעטים מהפס' מתפיס בדבר האסור, אינו משום  אמר קרא(    ה”ד) אלא שבסוגיא בדף יד. כתב הר"ן  

אינו נצרך    "ידור נדר"  שבנדר "איסור קדושה הוא שנמשך ונתפס" כמו שכתב בשבועות, אלא משום שהפס' 

וממילא ניתן למעט 'עד שידור בדבר הנדור ולא בדבר   ,, שהרי מתפיס יכול לחול מדין ידללמד דין מתפיס

 .האסור'

הר"ן שעיקר הנדר הוא בין בלשון איסור, ובין במתפיס, כמו שדייקנו בדבריו. הטעם לכך   להציע בדעת  נראה

הוא משום שסובר שכוונת הנודר כשאומר אסור, הוא שיהיה אסור כדבר הנדור, אך מחדש שאין צורך לפרש  

 ל מדין ידות, כיוון שמספיק בזה כוונתו.את דבריו ושיחו

 :)שם(  כך מדוייק בלשונו של הר"ן

  האסור   בדבר  ולא  הנדור  בדבר  שיתפיסנו  בעינן  התפיסו  אם  ה"אפ  התפסה  בלא  חל  שנדר  פ"שאע  כלומר  "...

  כקרבן  עלי  זה  ככר   הרי  ואמר  שהתפיס  היכא  ד, הלכך"בס  13וכתב רש"י(   ה”דשם )שבועות כ:,    שכתבתי  וכמו

 זה". הוא נדר ועיקר נדריה  חייל

בלבד   תפיסמ  ףשא  מדייק הר"ן  שאין נדרו חל,  מהדין שאם אמר בלשון איסור והתפיס בדבר האסור כלומר  

אדם שאמר לשון איסור והתפיס בדבר האסור )כמבואר ממעט    הנדר, משום שלשיטתו "ידור נדר"הוא מעיקר  

 ,14שון איסור חל הנדר משום שכוונתו שיהיה אסור כדבר הנדור שמע שאף כשאומר לבדבריו בדף יד., שם(, ומ 

 
 שלא כך. אמנם עיין שם במשנה למלך שאמר ששיטה זו היא כדעת הר"ן בנדרים, אך לקמן נראה  10
בר"ן בנדרים מבואר אחרת מהר"ן על הרי"ף בשבועות. הטעם לכך הוא שבשבועות כתב לדעת הרי"ף הסובר שאין    11

התפסה בשבועה, וכדי להסביר מדוע לא נלמד שבועות מנדרים, כתב שעיקר הנדר הוא בהתפסה, "ומצותן בכך שאני". 
ה )כאשר מתפיס באדם, אך לא בחפץ( וממילא אין עיקר הנדר  הילכך( היא שיש התפסה אף בשבוע   ה ”דאך דעת הר"ן )יד.,  

 בהתפסה. 
 וכך גם הבין המחנ"א )נדרים, י(.  12
 הר"ן מפנה דווקא לדבריו בשבועות שם כתב שאם אמר בלשון איסור, והתפיס בדבר האסור שהנדר לא חל.  13
לא כשר' פי' אלא אסור, והוי נדר, ושאל  ע"פ דרך זו ניתן להסביר את דבריו במשנה בדף י:. במשנה נאמר שאם אומר '  14

מתני' לחולין( מדוע שיהיה אסור, הרי אולי כוונתו לאסור משום איסור ולא נדר, והוה ליה כמתפיס בדבר   ה” דשם הר"ן )
האסור ולא מיתסר, ולכאורה הרי לדעת הר"ן אם אמר לשון איסור אסור בכל מקרה, וא"כ מדוע מסתפק הר"ן שהוא 

סור וכך הקשו הרש"ש ועוד מפרשים, אך לפי דרכנו שאף כשאומר לשון איסור חל הנדר משום שכוונתו  כמתפיס בדבר הא
 שיהיה כדבר הנדור, דברי הר"ן מתיישבים כפתור ופרח. 



עיקר הנדר, חל מוממילא מתפיס  (15כיוון שאמר לשון איסור צריך לחול )שאל"כ אף אם התפיס בדבר האסור, 

 מהפס' "ידור נדר".  ואשאף מקורו של הר"ן שנדרים חלים על החפץ, ה  נמצאנו למדיםו

 

 סיכום 

על החפץ נלמד מהפס' "ידור נדר" ושנחלקו הראשונים מה הוא עיקר הנדר, האם  מצאנו שהמקור שנדר חל  

ישנה שיטה נוספת שעיקר הנדר אינו דווקא שאוסר את החפץ עליו    באומר אסור, מתפיס או גם וגם, אמנם

 ונבאר. 

 

 נדרי איסור ונדרי הקדש

והוא מכונה בפי  דבר ל, ג( מ )באחד: "לאסור איסר על נפשו"  סוג,  רמב"ם נדרים א, א( )  בתורה נאמרו שני סוגי נדרים

והוא המכונה בפי הראשונים נדרי (  יב, יז  )דבריםתיך"  ונדב  ר תד  אשר   נדריךשני: "   וסוגהראשונים נדרי איסור,  

אף על פי שקשורים הם אחד לשני, שהרי בשניהם ע"י דיבורו נאסר עליו החפץ או הקורבן, קיימים    הקדש. 

 ניהם.  הבדלים בי 

 בעיקר הנדר.  שיטה נוספת  על  נעמודנציין חלק מההבדלים שהעירו עליהם הראשונים, ומתוך כך 

 

 שיטת הרמב"ן 

  רק  והוא שבנדרי איסור   בין נדרי איסור להקדש,  מעיר על אחד ההבדלים)במדבר ל, ג(   הרמב"ן בפי' על התורה

לאסור   עשה  יכול  בקום  עצמו  על  מקבל  עלי'  'הרי  שבאמירת  הקדש  נדרי  לעומת    ,16קורבןלהפריש  חפץ, 

   :אלא  ,שאף בנדרי הקדש אין זה קבלה בקום עשה כפשוטו  מסביר ו

  חפץ   בהן  שיש  מפני,  הקדש   בנדרי  נוהג  חומר  שהוא  או.  להדיוט  כמסירתו  נכסיו  בו  נתחייבו  לגבוה  שבאמירתו"

 . "נכסיו  על הנדר חיוב  חל ראשונה משעה ולפיכך, לכשיפריש  לגבוה ונתפס להדיוט נאסר

 

 שיטת הריטב"א

  ,17הריטב"א לעומת הרמב"ן חילק באופן מוחלט בין נדרי הקדש לנדרי איסור, וכתב: "שני ענייני נדרים הם"

עצמו או  רים המותרים על  לתת לגבוה, לעומת נדרי איסור שאוסר דבשבנדרי הקדש מקבל על עצמו    משום

)ח., ד"ה, אמר רב,    על אחרים, ואף הגדיר נדרי הקדש כאיסורי גברא, בניגוד לנדרי איסור שאסורים איסור חפצא

 . ועוד( 

 

 שיטת רש"י  

)ושאר הראשונים שלמדנו לעיל( שנקטו שבנדרי איסור אוסר עליו חפץ, רש"י על    לעומת הרמב"ן והריטב"א 

 מגדיר נדר כך: )במדבר ל, ג(  התורה

 
ולא שייך כאן דין פלגינן דיבורא כמו שכתב המשנה למלך, משום שלמ"ד שעיקר הנדר הוא לשון איסור, אף אם גם   15

 ין סיבה שעי"ז יבטל את דבריו הראשונים.  מתפיס בדבר האסור א
הרמב"ן לא הקשה שע"י נדרו התחייב להביא את הקורבן לביהמ"ק, שא"כ הרי היה מקשה אף כאשר אומר 'הרי זו'.   16

 הטעם לכך הוא משום שסובר הרמב"ן שחיוב הבאת הקורבן אינו מדיני הנדר, אלא חיוב שחל מעצמו לאחר שהקדיש. 
 רים משום שנדרי איסור תולה בנדרי הקדש כאשר נודר. ובכל אופן הם קשו 17



 . 18פלוני"  דבר אעשה, שלא או אוכל,  שלא קונם עלי הרי האומר "נדר:

 .  דבר מסוים 20, אלא כאשר מקבל על עצמו לא לעשות 19חפץ עליוע שעיקר הנדר אינו כאשר אוסר משמ

הנדר מצד   עיקר  את  כך  להגדיר  בחר  שרש"י  מסתבר  להקדש,  איסור  נדרי  בין  שלמדנו  ההשוואה  בעקבות 

 . 21הדמיון לנדרי הקדש, וחלק על הסברו של הרמב"ן שאף כאשר אומר 'הרי עלי' אין זו כקבלה בקום עשה 

 

 נדרים איסור חפצא ושבועות איסור גברא 

כי נדר זה איסור חפצא ואילו שבועה זה )ב:(  לוק שנאמר בגמ'  החי  ,שעיקר הנדר הוא קבלה על עצמולדרך זו  

איסור גברא, אין פי' שההבדל ביניהם הוא בלשון בה נודר או נשבע, או האם אוסר על עצמו את החפץ, שהרי  

 קבלתו ,אף בנדר אומר בלשון שאוסר על עצמו, ואינו אוסר את החפץ, אלא פי' שכל נדר אף שמקבל על עצמו

 . 22בניגוד לשבועה וים וכמו שמצאנו בנדרי הקדש, מיוחסת לחפץ מס צריכה להיות

 

 י איסור קבלת התחייבות בנדר

למדנו שנחלקו רש"י ושאר הראשונים האם עיקר הנדר הוא קבלה שמקבל על עצמו, או איסור שמחיל על  

עיקר הנדר הוא שמחיל איסור על החפץ, בכל שלראשונים  אמנם אף  .  , ע"י התפסה, או ע"י אמירת איסור החפץ 

 . ותקבלת התחייב מצאנו בשיטת הרמב"ם שיש גםאופן 

 :( צד )עשה המצוות ספר בכתב הרמב"ם 

 והוא   זה  וזולת  וקרבן  וצדקה  ונדר  שבועה  במלת  נפשנו  על  שקבלנו  מה  כל  לקיים  שצונו   היא  ד" הצ  "והמצוה

 .23"תשמור שפתיך מוצא( כג תצא' )יתע אמרו

 משמע שבנדר יש קבלה על עצמו, כלומר קבלת התחייבות, ולא רק החלת איסור על החפץ. 

 : ( יב ,י ם נדרי) בנוסף כתב הרמב"ם 

 
  כגון   מיתפיס  ד"וה   הוא  נדר  לאו  בנדר  מיתפיס  תריץ( שכתב: "אבל  וכך גם משמע מלשונו של רש"י בשבועות )כ: ד"ה  18

  ירושלים  את  שראה  כיום  אביו  בו  שמת  כיום  זה  יום  עלי  הרי  אמר  אלא  יין  אשתה  ושלא  בשר  אוכל  שלא  עלי  הרי  פירש  שלא
 . בחורבנה"

ועיין במפרשים על רש"י בתורה שנדחקו להסביר שמפרשים את דיבורו כאילו אמר בלשון אחר, ושאין זה עיקר הנדר   19
 לדעת רש"י. 

ואף בהגדרה זו יש להסתפק, משום שאולי לשיטת רש"י אף יכול לקבל על עצמו לעשות דבר מסוים בנדר, וכך משמע   20
  ה ” ד)ג:   ומר' אברהם מן ההר שכתב,  אכלה"  ולא  אוכל  זו  ככר  דאמר כגון,  לה  משכחת  דנדרים  ליח   מהגמ' )ג:( שאמרה: "בל

מהסוגיא . ניתן להוכיח שכך סובר גם רש"י  אוכל"  ובלא  זה  ככר  באוכל,  אעשה   ולא באעשה,  דבר בכל  שייך  : "נדרדנדרים(
נדר לאלוקי    גדול  נדר  -  זו  מסכתא  אשנה,  זה  פרק  ואשנה  אשכים  האומר:  רב  אמר  גידל  רב  בנדרים ח. שם נאמר: "ואמר

כנדרי צדקה כמו   , דבריו חלים מדין נדר. )ולא משמעבעשה  שאף שנדרישראל" ומסביר ר' אברהם מן ההר בשם רש"י  
 שפי' הרא"ש, א. כיוון שלא הזכיר זאת ב. כיוון שהשווה דין זה לנדר חל על מצווה, שאינו שייך בנדרי צדקה לכאורה(. 

והסביר שאין כוונת רב גידל לנדר אלא   והלא(  ה”ד אשונים כתבו שאין נדר בעשה, כך כתב הר"ן לדוג' )ח.  אמנם שאר הר
לשבועה, וכן כתב הרשב"א. )ובגמ' בדף ג: שם משמע שיש נדר בעשה, כבר הקשה רע"א על הגיליון ונשאר ב"ה' יאיר 

 ומה נדרים(. ה”דעיני" ומהר"ן שם משמע שגרס אחרת )ג. 
 סתפק אם סובר כריטב"א שאף כשאומר 'הרי זו' עניינו שמקבל על עצמו להביא קורבן למקדש. אך יש לה 21
)ב:(. הרי"ץ מבאר שלשון  דרך נוספת בה ניתן להסביר את חילוק הגמ' לדעת רש"י הוא כדרכו של השיטה בשם הרי"ץ 22

א אוכל ככר זה" לעומת שבועה שאם נדר שייך בין אם אוסר על עצמו "קונם כיכר זה" ובין אם אוסר את עצמו "נדר של
אומר "שבועה ככר זה" ולא אמר עלי, אין שבועתו מבוררת אם נשבע לאסור את עצמו באכילת הכיכר או להיפך שנשבע  

  לאכול את הכיכר, וכך הסביר את חילוק הגמ' בין נדר לשבועה.
נפשותינו" כלומר שאין זו קבלה אלא   שחייבנו  מה  כל  לקיים  אך עיין שם בהשגות הרמב"ן שחלק, וכתב: "שנצטוינו  23

 חיוב, ואולי הנפק"מ היא האם יש בל תאחר בנדרי איסור, ובעניין זה עיין עוד בדברי הר"ן והרשב"א בדף סג..



  ועד   מהיום   אביך  לבית  תלכי  אם  הפסח  ועד  מכאן   לי נהנית את  שאין  לה ואמר  במרחשון  אשתו  את  שהדיר  מי"

  הפסח  לפני אותה מהנה הוא והרי הפסח לפני הלכה ואם, תלך שמא גזירה  מיד לו  ליהנות אסורה זו הרי סכות

 ". לוקה זה הרי

  וגם מדין זה משמע  מבואר שאם המדיר ההנה את המודר המדיר לוקה משום בל יחל דברו, שמחלל את דיבורו,

  . 24שקבל על עצמו שדבר זה יהיה אסור 

 

 שיטת תוס' - הערות נוספות

, נדרים(  ה”ד )ב:  להיפך  ובשבועה אוסר את החפץ עליו  שבלשון נדר שכתבו תוס' בין נדר לשבועה   מלבד החילוק

 ה:תוס' חילוק נוסף והוא שאף אם אוסר על עצמו את החפץ אם אומר 'שאני או 'שאיני' חל מדין נדר )המציינים  

יכת לשבועה  ה הוא משום שסוברים שלשון 'שאני' או 'שאיני' אינה שיזהטעם לחילוק    , ליתני בשם הריצב"א(   ה”ד

 אלא לנדר, כיוון שנדר מתייחס אל החפץ ולא אל האדם. 

חידוש נוסף שמחדשים תוס' הוא שכיוון שאמר לשון 'שאני או 'שאיני' הנדר חל, ואף לא מדין יד, אלא מדין  

 . 25עיקר הנדר 

נודרים ללשון  מבואר לשיטתם שהחילוק בין לשון נדר לשבועה אינו דווקא בין חפצא לגברא, אלא בין לשון בה  

   . 26םבה נשבעי

  בלשון הנודר או הנשבע   תוס' היא משום שהבינו שהחילוק בין נדר לשבועהחלקו על  הסיבה ששאר הראשונים  

'שאני' או 'שאיני'( אם לא  אף אם אומר לשון של נדר )  ידא אלא חילוק מהותי, וכיוון שכךאינו חילוק לשוני גר 

 אסר את החפץ עליו לא חל מעיקר הנדר.

 
הלכה( שחולק וסובר שבל יחל אין פי' 'לא יחלל דברו' כמו שמשמע כאן ברמב"ם וכמו   ה”ד אך עיין בר"ן )נדרים טו.    24

 ל החומש )במדבר ל, ג( אלא פי' 'לא יוחל הדבר'.שכתב רש"י ע 
  ממש,   בו  שיש  דבר  על  אלא  חלין  נדרים  אין   דהא  וקשה  לך,  אוכל  שאיני  ד" ביו  דגורסין  שאני(: "יש  ה”דוז"ל התוס' )ב.    25

  שאיני   אף  דמאכל  דבמידי  משמע'  דבגמ  י"אור   אוכל.  שאני  קונם  כמו  והוי  שאיני,  ואומר  לאכול   בו  דמסרבין  מיירי  ושמא
 ממש  בו  אין  דהתם  ממש,   בו  שאין   דבר  דהוי(  טו.)  לקמן   דאמר  ישן  לשאיני  דמי  ולא  ממש  בו  שאין  דבר  בזה  קרי  לא  ד "ביו
 אוכל".   שאני  זה  ענין  עצמו  המאכל  קונם  והוי כאומר  ממש,  בו  יש  מזכיר  שהוא  במאכל  מ"מ  הכא  אבל  בשינה  ולא  בדבור  לא
נדרים( מה הנפק"מ אם אוסר את החפץ עליו או את עצמו על החפץ, כיוון    ה”דניתן להסביר שדווקא הם שאלו )ב:    עפ"ז  26

שלשיטתם אף אם אמר בלשון שאוסר על עצמו אם בנוסף אמר 'שאני' או 'שאיני' חל מדין נדר, ולפי זה מובנת גם תשובתם 
 יני' אלא אמר 'קונם שלא אוכל כיכר זה'. שענו כי הנפק"מ היא למקרה בו לא הוסיף 'שאני' או 'שא


