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 1בעיקרו קמתפיס או בדהשתא 

ראשון   פרק  )  )יא:( בשלהי  זריקה  לאחר  שלמים  בבשר  במתפיס  רמב"ח  המקרה  נסתפק  לרוב  כך 

דלפני    )היינו באיסור שהיה לפני והוי דבר הנדור בעיקרו קמתפיס  האם    ,הראשונים( ואומר זה כזה

  . (ומותר לאוכלו  )ולא הוי נדר  או בדהשתא כמתפיס  ,(זריקה אסור לאכול

 

 בדברי הרמב"ם  שאלות

, ולכן  בעיקרו קמתפיס המתפיס בבשר שלמים לאחר זריקה תלינן ששטו(    )נדרים א,רמב"ם  ופסק ה

 . הוי נדר ואסור לאוכלו

בשר בכור  לגבי  הרמב"ם  , אך בהמשך ההלכה כתב  בשר שלמים נה כל זה לגבי  ה, דיש לתמוההנה  ו

לאחר זריקת  אך המתפיס  לפני זריקת דמים חשיב התפסה והוי נדר,  רק  מתפיס בבכור  לגבי הש

לא נימא דבעיקרו קמתפיס! ועוד  בבכור  למה  ו  מאי שנא שלמים מבכור,  דמים ל"ח התפסה, וצ"ב

שנא   מאי  ביאור  וצריך  קונם,  הוי  לא  כבכור  עלי  הרי  דהאומר  פסק  יג  בהלכה  דהרמב"ם  קשה 

 ממתפיס בבשר בכור קודם זריקה. 

 

 תמיהות ביאור הלחם משנה ו 

נדרש לשאלות אלו, וביאר דברי הרמב"ם באופן מופלא לאחר שביאר ביאור חדש  לחם משנה  ה

 בסוגיא שם מבואר:דהנה  ,לגמרי בגמ'

אי נימא לפני זריקת   ,היכי דמי  ,הרי עלי כבכור רבי יעקב אוסר ורבי יהודה מתיר  ,לימא כתנאי"

דמחית    אלא לאו  ,ואי לאחר זריקת דמים מאי טעמא דמאן דאסר   ,דמים מאי טעמא דמאן דשרי

  ,דכולי עלמא לפני זריקת דמים  ,לא !בשר בכור ומחית בשר דהאיך גביה ואמר זה כזה ותנאי היא

סור הוא ומאן  אמר קרא כי ידור עד שידור בדבר הנדור לאפוקי בכור דדבר הא  ,ומ''ט דמאן דשרי

האסור דבר  לרבות  לה'  קרא  אמר  ליה  .דאסר  עביד  מאי  לה'  דשרי  למתפיס    ,ומאן  ליה  מיבעי 

 
 לע"נ סבי ר' צבי יהודה בן ר' אברהם ישראל ז"ל שנסתלק השנה. 1



 
 

מרבה אני חטאת ואשם שהוא   ,ומה ראית לרבות חטאת ואשם ולהוציא את הבכור  .בחטאת ואשם

ומאן דאסר בכור נמי מתפיסו בנדר   .מתפיס בנדר ומוציא אני את הבכור שהוא קדוש ממעי אמו

  .הוא דתניא משום רבי אמרו מנין לנולד בכור בתוך ביתו שמצוה להקדישו שנאמר הזכר תקדיש

 ". ומאן דשרי כי לא מקדיש ליה מי לא מיקדיש

למח'   שלמים   מ' מדמה את ספקו של רמי בר חמא במתפיס בבשר והנה הר"ן והמפרש ביארו שהג

לאחר שנזרק הדם, ובזה ביארה  היינו    ששני המקרים הם באותו האופן,  רבכוהתנאים במתפיס בבשר  

 הגמ' מח' ר' יעקב ור' יהודה האם בעיקרו מתפיס או בדהשתא. 

בשר בכור"  אך   "דמחית  מפרש דמ"ש  דהרמב"ם  כורחינו  דעל  הלח"מ  לא באוכתב  אחר,  כפי'    פן 

אלא כוונת הגמ' דמח' ר' יהודה דעכשיו הוא בהיתר,    זריקה  לאחרהמפרש והר"ן דאיירי בבשר בכור  

יעקב דוקא בבשר בכור   ו'מעיקרא קמתפיס' היינו לפני הקדשת הבכור, דאע"פ  לפני  ור'  זריקה, 

הנדור,   כדבר  חשיב  וע"כ  להקדישו  מצוה  דיש  בסוגיא  שם  מבואר  מ"מ  מרחם  קדוש  שבכור 

וא"כ מח' התנאים  ו'מעיקרא קמתפיס' היינו לפני ההקדשה הזו ולא הוי דבר הנדור כ"א דבר האסור.  

למצבו העכשווי והוי נדר או כוונתו למצב לפני    האם המתפיס כיכר בבכור לאחר הקדשה כוונתו

 ההקדשה ולא הוי נדר. 

דבעיקרו קמתפיס, מ"מ    שלמיםאע"פ שפסק הרמב"ם לגבי  דברי הרמב"ם, דהלח"מ  ועפ"ז ביאר  

דוקא הצד שב'עיקרו' קמתפיס הוא צד להיתר, כיון דקדושתו מרחם ורק לאחר הקדשתו   בכורלגבי  

  ,וי נדר. ובזה ג"כ מיושבת השאלה השניה ששאלנו מהלכה י"גחשיב כדבר הנדור, וע"כ שם לא ה 

ולהבנה הפשוטה ד'מעיקרא' היינו הזמן בו היה  שם פסק הרמב"ם שסתם מתפיס בבכור לא הוי נדר,  

ששאלנו,   כמו  משלמים  בכור  שנא  מאי  יקשה  הנדור  כדבר  כיון  הבכור  היטב,  מיושב  הנ"ל  וע"פ 

 מו שנתבאר. שתחילתו של בכור הוא לא כדבר הנדור וכ

הרי בריש הסוגיא הגמ' כלל לא עמדה על עניין זה שצריך    אכן לכאורה יש להתקשות בדברי הלח"מ,

 .  , וכיצד ניתן לומר שכל דברי הגמ' סובבים על עניין זהלהקדיש את הבכור 

דהנה בפשט הסוגיא צריך להתבונן מה הסברא שאדם המתפיס  וביותר יש להקשות ע"ד הלח"מ,  

לא מתכוון למצבו העכשווי אלא למצבו המקורי, מהיכי תיתי לומר כן, ובאמת נדרש  בקרבן נאמר ש

משו"ה יש    ביאר דהסברא דבעיקרו קמתפיס הוא מכיון דדעת הנודר לאסור לכך הרא"ש בפירושו, ו

כדברי הלח"מ וא"כ כיצד ניתן לומר    צד דאמרינן דדעתו על המעיקרא אע"פ שעכשיו הקרבן מותר. 

ומעיקרא היה מותר, הרי באופן שכזה   אסור הקרבן    שעכשיו ' יעקב היא באופן  שמח' ר' יהודה ור 

 2פשיטא וברירא דניזיל בתר השתא ולמה לילך כלל בתר מעיקרא! 

 

 יסוד ההתפסה בשיטת הרמב"ם

נראה   שנתבונן בדברי    בס"דולולא דברי הלח"מ  וזאת לפי מה  לבאר דברי הרמב"ם באופן אחר, 

   הרמב"ם ביסוד דין נדר וההתפסה. 

 
ועוד העירני חכ"א שלכאורה לפ"ד הלח"מ, אזי לפי הסברא שבמעיקרא קמתפיס, לכאורה א"כ תמיד נימא  2

שכוונתו להתפיס בחפץ במצבו עוד קודם שהוקדש, וא"כ לא נמצא עוד התפסה של נדר. אך נראה דאי משום  
, אך ודאי  דבר האסור עכ"פ, אף דהוי  קרבן , כיון דודאי אמרינן דדעתו על הבכור במצבו כע"ד הלח"מ הא ל"ק

 כשמקדיש איזהו קרבן על מצב הבשר לפני הקדשתו. דאין דעתו 



 
 

, האם חשיב ג"כ  שמפריש פאה ואומר 'וזה'אדם    , היינו האם יש יד לפאה  ( ו:)   הסתפקה הגמ'  דהנה

, ולא רק  את הפאה הראשונה בשניה  שמתפיס איירי  ד  )מתנו"ע ב, יג(   הרמב"םוכתב    . כאמירה והוי פאה

  ( סי' ח') ובקה"י    (.  )כמבואר בדף יח.( השני    ג"כ  )ונפק"מ אם נשאלו על הראשון בטלשעושה עוד פאה  

דכאשר אומר 'וזה' היינו   , אלא כוונת הגמ'מוכח דלא איירי בהתפסה  )כב(   דמהר"ן בשבועותכתב  

  ודלא כהרמב"ם. רצונו לעשות עוד פאה, 

קה"י דאזלי לשיטתם, דהר"ן בשבועות אזיל לפי שיטת הרי"ף שם דאין התפסה בשבועה  וביאר ה

, דהתפסה שייכא רק  ב', דאם הכל מצד התפסה א"כ שבועה ראשונה מאין תימצא,  א'מתרי טעמי,  

   כיון דשבועה היא בגברא בשונה מנדר שהוא בחפצא.  ולא בשבועה שעושה חליפין בקדושה  

)דאם בעינן התפסה א"כ פאה ראשונה מאין תימצא, ועוד   תרי טעמי אלו שייכים ג"כ בפאהבעצם ו

אכן הרמב"ם לשיטתו    . 3לא שייך התפסה בפאהלשיטתו נקט דהר"ן  , ומשו"ה  דאין זה דין קדושה(

דיש התפסה בשבועה )וג"כ ל"ק לשיטתו דפאה ראשונה מאין תימצא, כיון דס"ל דיש נדר גם בלא  

 . התפסה(, ולכן יש ג"כ התפסה בפאה

  בסיבת הקדושה , כ"א  בתוצאת הקדושהדלהרמב"ם עיקר ההתפסה היא לא    ,וביאור הדברים נראה

שאין דין קדושה מ"מ שייך להתפיס בסיבה שיצרה    ולכן בשבועה ובפאה אף ,  4במעשה הנדר היינו  ד

   . חלות איסור, והיינו בשבועה או במעשה יצירת הפאה

 : בעוד מקומות שיטת הרמב"םונבאר בס"ד 

 

  מתפיס בחטאת ובאשם 

בגמ'   והוי דבר הנדור. )יג.(  מבואר  ויש להתבונן, הרי חטאת ואשם    דניתן להתפיס בחטאת ואשם 

)נדרים הרמב"ם  וא"כ למה נחשב כדבר הנדור ולא דבר האסור. ובאמת נדרש לשאלה זו    באות בחובה,

 : לבאר וכתב  , א, י( 

אפשר לנודר להביא אותם החטאת והאשם אע''פ שאינן באין בנדר ונדבה כמו שיתבאר במקומו "

. לפיכך האוסר פירות נטמא מביא אשם כמו שיתבארמחמת נדרו. שהנודר בנזיר מביא חטאת ואם  

אלו עלי כחטאת או כאשם או שאמר הרי הן חטאת או הרי הן אשם הרי אלו אסורין. ואין צריך  

 . "לומר באומר הרי הן עולה או שלמים או מנחה או תודה שהן אסורין שכל אלו באין בנדר ונדבה

יכולים לבוא ע"י נדר של  דיש מציאות ש   מ"מ כיון   ,חובהואשם הם    חטאת מייסד הרמב"ם דאף ש

התפסה.   נזיר, בהם  שייך  הראשונים  הנה  ו   לפיכך  כשאר  הרמב"ם  ביאר  דשייך    ( יג.) לא  שביארו 

דמכיון דצריך לומר זו לחטאתי חשיב שבא ע"י נדר )ומ"ש הרדב"ז  התפסה בחטאת דהוי דבר הנדור  

  . לא רמז כלום מנזיר( הר"ן דהר"ן כהרמב"ם צ"ב דהא 

ומשו"ה לא ניח"ל להרמב"ם לומר   סיבת האיסורדלהרמב"ם אזלינן בתר  ,  ונמצא שהרמב"ם לשיטתו

דניתן להתפיס בחטאת מחמת שיכול לומר זו חטאתי, כיון דאין זה נדר שבא מעצמו שהרי חייב  

 
ואולי נפק"מ לדיון המל"מ אי אפשר להוסיף על הפאה, שכ' דא"א להוכיח מהסוגיא כיון דאיירי בהתפסה    3

  א"כ ודאי הוי תוכ"ד ול"ח הוספה כלל, ומלבד שיש להתבונן האם תוכ"ד חשיב כמשפט אחד או דגם סו"ד
 חשיבי, ג"כ יש להעיר לכאו' דלהר"ן הרי לא איירי בהתפסה ומי יימר דאיירי תוכ"ד וצ"ע. 

והעירני חכ"א דזה ביאור דברי הריטב"א שא"א להתפיס בנדר שנודר בידות, והיינו מכיון שהתפסה היא לא    4
 עוד נדר.  בתוצאת הקדושה כ"א במעשה הנדר, וע"כ יש סברא לומר דיד דנדרים לא אלימא בשביל לעשות



 
 

מחמת עצם נדרו   לעשות כן, ולכן הוצרך הרמב"ם לומר דגם סיבת האיסור של חטאת יכולה להיות

 5כמו בחטאת נזיר. 

 

 מתפיס בתרומה 

נתבאר עד כה דנחלקו הראשונים עם הרמב"ם האם עיקר ההתפסה בסיבת האיסור או שמא  וא"כ  

)נדרים  ובזה מבואר ג"כ מחלוקתם בענין תרומה, דכ' הרמב"ם  בקדושה העכשווית ובתוצאת הנדר.  

   :ז"לו ,דא"א להתפיס בתרומה כיון דחובה להפריש תרומהא, יא( 

שאין שם דרך להביא אלו  רומתו הרי אלו מותרין אבל האומר פירות אלו עלי כחלת אהרן או כת"

 .  "דר ונדבהנב

ולא חלק מן    הוי איסור חדש לזרים  תרומה  איסור  ואכן הראשונים ביארו באופן אחר, דהר"ן פי' ד

,  שהתורה מחילה , דהרי המפריש לא אומר שיהא מותר לכהנים וע"כ חשיב כאיסור חדש ההפרשה

והרא"ש פי' דתרומה לא הוי דבר הנדור כיון דתרומה רק מתיר, דהרי טבל אסור לכל ותרומה מתיר  

 לכהנים ולכן ל"ח בכלל כדבר הנדור אלא כמתיר.  

הרמב"ם אזלינן בתר סיבת האיסור, ולכן כיון דחובה להפריש תרומה וביאור מחלוקתם כנ"ל, דל

אך הראשונים    ולכן פשיטא דלא הוי דבר הנדור.   אין כאן מעשה נדר שאפשר להתפיס בו,משו"ה  

 יש כאן חפצא נדור, ומה"ט הוצרכו לטעמים אחרים ופשוט. עכ"פ לא יכלו לומר כן כיון ד

האומר שיהא  שהקשה למה    ( יג.) ' כנראה בא לתרץ הערת הרש"ש  דרךשם  'שאין  ומ"ש הרמב"ם  )

דאלזינן  לבאר  כוונת הרמב"ם  ונראה ש הא אפשר להפריש קודם שנולד,  חשיב דבר הנדור  כבכור לא  

בתר הדרך הרגילה של הקדשת הדבר, ומה"ט בחטאת ואשם יש דרך רגילה של נדר באופן של נזיר  

 .( בשונה מבכור 

 

 בי בכורביאור דברי הרמב"ם לג

)בהלכה  ראב"ד שהשיג ע"ד הרמב"ם  דברי הבקודם שנשוב לדברי הרמב"ם לגבי בכור נעיין קודם  ו

   :יא( 

והחטאת   ,וכחולין לגבי ישראל הן ,אנו רגילין לפרש מפני שהחלה והתרומה לכהן נכסיו הן ,א''א"

   .שאין דוקא נדר ונדבה  ,והאשם כיון שקדושתן ע''י אדם מתפיס בנדר הוא

להקדישו שמצוה  מפני  אסור  בבכור  מתפיס  אומר  יעקב  שרבי  נדר  ,וזהו  שאינו  ע''פ  אבל    ,ואף 

   ,מתפיס בחלת אהרן ותרומתו מותר אע''פ שחייב להקדישן

נכסי כהן ונכסי אשתו ובנותיו שכל    .אבל הבכור אינו אלא לזכרים  ,והטעם כמו שפירשתי שזו 

 "  .6דברים אלו ענינם כאומר הרי הן כקרבן הקרב בירושלים 

 
)אמנם אולי אפשר דסברת הרמב"ם בעניין חטאת לא מצד דיני התפסה כ"א מצד הגדרת חטאת, דהיינו    5

דל"ח דהנדר מחייב כ"א עצם החטא, ולפיכך א"א להתפיס דל"ח כלל דבר הנדור, ולפ"ז היה ניתן לפרש את  
למא דוקא בעולה  השו"ט במנחות עד. כמין חומר, דאי' שם דכהן מקריב קרבנותיו בכל עת שירצה, ושאלו ד

זכתה תורה   דלא  ולכאו' הפשט הפשוט שכשעשה חטא ס"ד  ולמדו מהפס' דאפי' בחטאת,  אך בחטאת לא 
שיקריב, אמנם להנ"ל אפשר לפרש דס"ד דכיון דבחטאת הקרבן לא נחשב כ"כ שלו, כיון שמחוייב להקדישו  

 ודו"ק בזה(.  
 ע' ברמב"ם פרנקל גירסאות שונות במשפט האחרון בראב"ד.  6



 
 

לר'   א"כ  הנדר,  במעשה  היינו  הקדושה,  בסיבת  היא  דההתפסה  דלהרמב"ם  הראב"ד  דהק'  והיינו 

אין    מצד מעשה ההקדשהיעקב דס"ל דאפשר להתפיס בבכור מחמת שמצוה להקדישו, א"כ הרי  

ניתן   דאף  יסבור  יעקב  דר'  מסתבר  היה  ולפ"ז  קדוש,  כבר  הבכור  בלא"ה  דהא  ממש  מעשה  כאן 

להתפיס בתרומה, דאף שחובה להפרישה מ"מ לא גרע מבכור שכבר קדוש, ולא שמענו כזאת, ולכן  

כ' הראב"ד דע"כ צ"ל דההתפסה היא לא בסיבת הקדושה )כלומר לא במעשה הנדר( אלא בעצם  

אף דס"ל לר' יעקב דאפשר להתפיס בבכור מ"מ מודה הוא שא"א להתפיס בתרומה,   הקדושה, ולכן

 כיון דתרומה אינה קודשי ה' אלא קודשי הכהן, ומשו"ה לא תליא הא בהא. 

יתכן לתרץ דעת הרמב"ם דבאמת כאשר אדם מתפיס בעצם הקדושה ואומר זה כזה  לכאורה אמנם 

דמתפיס בעצם הקדושה, ולכן כ' הרמב"ם בהל'  כששני הדברים לפניו שם מודה הרמב"ם להראב"ד  

אך   הקדושה,  מושך  באמת  דהתם  אסור,  ה"ז  זריקת דמים  לפני  שלפניו  בכור  בבשר  דמתפיס  טו 

באומר סתם שיהא כבכור באופן כזה הרי שהוא מתפיס בסיבת האיסור, היינו בנדר, וכיון דבכור לא  

 "ה פסק הרמב"ם בהל' יג דלא נאסר. בא ע"י נדר משו

ט יערב מאד מ"ש הרמב"ם בהט"ו דמתפיס בבכור שלפניו לאחר זריקת דמים ה"ז מותר, ואע"פ  ומה"

שפסק הרמב"ם דבמעיקרא קמתפיס ולא בדהשתא, מ"מ זה דוקא כאשר ניתן לומר שמתפיס בסיבת  

 האיסור, כלומר בנדר שיצר את האיסור, ובבכור זה לא שייך ולכן כ' הרמב"ם דלא נאסר באופן זה. 

יעקב  ולפ"ז לכא ר'  קו' הראב"ד, דהראב"ד למד דלשיטת הרמב"ם צריך לבאר דברי  יש לתרץ  ו' 

שאפי' הקדשת בכור שהיא מצוה ולא עצם החלת הקדושה חשיבא מספיק נדר בשביל להתפיס  

ומשו"ה הק' דלפ"ז היה צריך ג"כ ר' יעקב לומר דניתן להתפיס בתרומה, אכן להנ"ל אפ"ל דמודה 

ו מתפיס בעצם הקדושה כהראב"ד, ומה דאי' בגמ' דף יג. שזה מחמת  הרמב"ם דהתם שהבכור לפני

דיש מצוה להקדיש הכוונה דמזה מוכח דקדושת בכור היא כקדושת שאר הקרבנות, ולכן אין ללמוד  

דמודה ר' יעקב לעניין תרומה, דשם ממ"נ א"א להתפיס בעצם הקדושה כמ"ש הראב"ד כיון דלא  

 שייך כיון דחובה להתפיס ודו"ק.   הוו קדשי ה', וגם בסיבת האיסור לא

וא"כ זכינו בס"ד להבין דברי הרמב"ם, שכן שאלנו בתחילה למה מאי שנא בשר שלמים דאזלינן בתר  

מעיקרא ולכך הוי קדוש לבין בשר בכור דלא אזלינן בתר מעיקרא, אכן להנ"ל א"ש היטב, דבכור  

כים בתר סיבת הנדר, וזה לא א"א לילך בתר 'מעיקרא', כיון דלהרמב"ם הול שקדושתו מרחם  

ועתה ג"כ מיושב פסק הרמב"ם בהלכה יג שהאומר הרי עלי כבכור לא הוי נדר,  שייך כאמור בבכור.  

 כיון דלא שייך להתפיס בסיבת הנדר וכנ"ל.

ועיקר יסוד הדברים דלדעת הרמב"ם עיקר ההתפסה היא בסיבת האיסור מבוארת בחידושי הגר"ח )

א הגרי"ז.  בשם  למה  ולם  )בסנטסיל(  האיסור'  'סיבת  באומרנו  הכוונה  שאין  להדגיש    שעתה צריך 

אביו, בו  שמת  ביום  מתפיס  לעניין  בסוגיא  כדמוכח  אפשר  לא  דזה  אסור,  אם    הדבר  דנה  דהגמ' 

סיבת האיסור  נשארה  שעתה למרות דודאי לא  או במה  אלא הכוונה בסיבה    ,7מתפיס במעיקרא 

 .  (שאסרה את החפץ מתחילה ודו"ק

 

 יסוד מחלוקת הראשונים  

 
 ומחמת קושיא זו שמענו מהרב יורם שלא אבה בדברי הגרי"ז, אכן לכאורה לפי מה שביארנו א"ש. 7



 
 

   :מח' הרמב"ם והראב"ד במהות איסור נדר דאפשר לבאר ונראה 

, או"ד דכל מהות הנדר היא רק בחפצאדהנה יש לחקור בנדרים שחלים על החפצא האם זה מחמת  

)או באופ"א דעיקר הנדר על   דעיקר איסור הנדר הוא הגברא אלא שהנדר כ"כ חזק דג"כ חל בחפצא

  . שם במציאות שחל ג"כ על החפצא לא יכול הנדר לחול(הגברא אך בלא רו

ואפ"ל דהרמב"ם ס"ל דעיקר האיסור נדר הוא מצד הגברא, ולכן ההתפסה היא במעשה הגברא,  

 . 8ולהראב"ד עיקר איסור נדר הוא בחפצא ולכן ההתפסה ג"כ היא מצד החפצא ופשוט 

 

 סיכום  

רבותינו הראשונים במהות ההתפסה, דמדברי הרמב"ם מבואר שההתפסה היא לא  שנחלקו  מצינו  

שהחיל קדושה בחפץ, ובכך מבואר שהרמב"ם חתר   במעשה הנדר במציאות הקדושה שבחפץ, כ"א  

( ואשם  בחטאת  נדר  מעשה  ע"י  למצוא  שאין התפסה  שבא  הרמב"ם  ביאר  מה"ט  וכן  הנזיר(,  נדר 

הראב"ד  וזאת  בתרומה.   לשיטת  הוא  בניגוד  ההתפסה  שעניין  בדבריהם  שמבואר  ראשונים  ועוד 

 . בעצם התוצאה של הקדושה בחפץ 

ומכאן ביארנו שיטת הרמב"ם בעניין התפסה בבכור, שמכיון שאין מעשה הקדשה לפיכך האומר  

סתם שיהא כבכור אזי לא הוי נדר, כיון שעיקר הבכור לא הוי ע"י הקדשה, בשונה ממתפיס בבשר  

, וכן המתפיס בבכור לאחר זריקה לא הוי נדר, אע"פ  העכשוי ומה"ט הוי נדר עצמו שמתפיס במצבו 

שאזלינן בתר מעיקרא, כיון דבבכור סיבת הקדושה שהיתה בתחילה לא באה ע"י  שפסק הרמב"ם  

 .נדר 

להרמב"ם עיקר  י"ל דנו האחרונים במהות הנדרים, דיוביארנו בס"ד יסוד מחלוקתם בחקירת רבות

כן כל ההתפסה היא מצד מעשה הנדר, אך לשאר הראשונים יתכן דעיקר  הנדר הוא מצד הגברא ול

הנדר הוא מצד החפצא, ומה"ט עיקר ההתפסה היא בקדושה ובתוצאת האיסור שבחפץ, ויש כמובן  

 להאריך ותן לחכם ויחכם עוד. 

 
וכן נראה לבאר מח' הראשונים לגבי דבר שאין בו ממש, דהנה בסוף הפרק )יג:( אי' במשנה "האומר לחבירו   8

שא דבר  דהוי  בגמ'  והק'  אסור",  עמך  מהלכת  רגלי  עמך  עושה  ידי  עמך  מדבר  פי  והביא  קונם  ממש.  בו  ין 
הרשב"א די"א דקו' הגמ' רק מ'פי מדבר' ולא מ'ידי עושה עמך' כיון דמעשה ידיים יש בהם ממש )ע' בתוס'(,  

לא חשיב קנין כיון שמעשה הדירה אין בה    והק' הרשב"א מדאי' בב"ב )קמז:( דהאומר שמשכיר שידור בבית
 ממש.

"ז יש ליישב דעת הי"א דאי נימא דעיקר הנדרים על  ולכאו' אולי יש מקום ליישב לפי החקירה הנ"ל, דלפ 
הגברא א"כ כיון שהזכיר 'ידי עושה עימך' אף שלא אמר במפורש שאוסר את המעשה ידיים מ"מ כיון שעיקר  
הנדר עניינו על הגברא הנדר חל, כיון דעכ"פ מוצא הנדר חפצא לחול עליו, בשונה מהא דב"ב דודאי עיקר  

 משו"ה כל עוד שלא בירר את החפץ הנקנה לא חל המכר ודו"ק.  הקניין הוא החפצא של המכר,


