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 לגבי מתפיס בבכור מחלוקת תנאים 

הגמרא ו,  ורבי יהודה מתיר   מחלוקת תנאים באומר "הרי עלי כבכור" דרבי יעקב אוסר   מביאה  )יב:(   הגמרא

,  שמתיר   מה טעמו של רבי יהודה  אומרת שאי אפשר להגיד שנחלקו לפני זריקת דמים של הבכור כי אם כן

אי אפשר  ו ,כיון שהם בכלל דבר הנדור  בהם  שר להתפיסשאפ והרי לכאורה בכור אינו שונה משאר הקרבנות 

 להעמיד שמדובר לאחר זריקת דמים כי אם כן מה טעמו של רבי יעקב שאוסר, הלא אחר זריקת דמים הבכור 

בכור קמיה ומחית   2"מחית בשר אלא על כרחך נחלקו במקרה ש  1תפסתומותר באכילה ואין על מה שתחול ה

  ,או שמא בהיתרא קא מתפיסס  ונחלקו התנאים האם בעיקרו קא מתפי,  כזה"גביה ואמר זה  תירא  דהבשר  

 הראשון אוסר והאחרון מתיר ויוצא שהספק שהסתפק רמי בר חמא לעילונחלקו בזה רבי יעקב ורבי יהודה ש 

הגמרא דוחה ההעמדה זו ואומרת שנחלקו לאחר   . הוא בעצם מחלוקת תנאים בין רבי יעקב לרבי יהודה  ( :)יא

מים "ומאי טעמא דמאן דשרי אמר קרא כי ידור עד שידור בדבר הנדור לאפוקי בכור דדבר האסור זריקת ד

יהודה שמתיר הוי משום   הוא" דהיינו הגמרא אומרת שבאמת הם נחלקו לפני זריקת דמים וטעמו של רבי 

התפסה  דמתפיס בדבר האסור ואמר קרא כי ידור ודרשינן עד שידור בדבר הנדור הלכך הוי מותר משום ד

וממשיכה הגמרא ואומרת דטעמו של    . 3וכדי להתפיס צריך להתפיס בדבר הנדור   בדבר האסור לא מועילה

לשון הגמרא כאן דגם רבי  מ  ואפשר לדייק ר  ה' לרבות דבר האסולקרא    רבי יעקב דאוסר הוי משום דאמר 

דורש    הואשכי עובדה  סובר שהבכור לא הוי ממש דבר הנדור    יעקב דאוסר וסובר שהתפסה מועילה בבכור 

 שיכה וממ  הוי דבר הנדור ממש.   דהיינו בגור ואם כן משמע דגם לשיטתו בכור לאה' לרבות דבר האסור  את הל

שמועילה התפסה  אשם  לרבות חטאת ו  'לה  הוא דורש מהפסוק  היינו רבי יהודה(ד)הגמרא ואומרת דמאן דשרי  

עונה הגמרא דמרבה   ,ולהוציא את הבכור ושואלת הגמרא מה ראית לרבות חטאת ושאשם    . בחטאת ושאשם

)דהיינו    ומי שאוסר בכור   . ומוציא אני את הבכור שהוא קדוש ממעי אמו,  שהוא מתפיס בנדר ואשם  אני חטאת  

 
ד"ה בעיקרו( שהקשה שגם לאחר זריקת דמים יש עדיין איסור אכילה לזרים ואם כן אמורה לחול    :)יא  אך עיין ר"ן לעיל   1

איסור זה איסור אינו מחמת נדרו אלא מחמת איסור  ההתפסה על איסור זה. ותירץ, שכיון שאינו אסור לכולם, על כרחך 
ד"ה    ג:בר האסור. ועיין עוד ר"ן לקמן י שצריך להתפיס בדבר הנדור ולא בד  תורה הוא והתפסה בו לא מועילה משום

 . וכתרומתו שכתב דברים דומים כחלת אהרון
   .טו(, )נדרים א והראב"ד ,המפרש ,מדובר דמחית בשר בכור לאחר זריקת דמים כך פירשו הרא"ש 2
(  ד"ה חולין   :בריטב״א )יג  ועיין עוד  .ד"ה לאסור איסר(  .)יד  טעם לכך שאי אפשר להתפיס בדבר האסור עיין ר"ן לקמן  3

 . שכתב שם טעם אחר מהר״ן



בנדר דתניא משום  תפסה בבכור מועילה(הש נחשב מתפיסו  כן  לנולד בכור    גם  מנין  ביתו  רבי אמרו  בתוך 

שגם בלי שהאדם יקדיש את הבכור מכל מקום אומר    מתיר שמצווה להקדישו שנאמר הזכר תקדיש ומי ש

  . מויקדוש ממעי א דהבכור משום הבכור תמיד יהיה קדוש 

, לדבר הנדור טאת ואשם נחשבים  מיוחד כדי לרבות שחצריך פסוק    שהרי למה  ,לכאורה דברי הגמרא תמוהיםו

ועוד שמקדיש אותם  דכל קדושתם הוא על ידי האדם    הרי ברור שחטאת ואשם נחשבים לדבר הנדור משום

של  ההו"א  דמה הייתה    "ת ואשם ולהוציא את הבכור מה ראית לרבות חטא"דשאלת הגמרא  קשה על  יותר  

האדם שמשום דמתפיסו בנדר דהיינו  את החטאת  הדבר פשוט וברור שאני מרבה  הרי  הגמרא לשאול שאלה זו  

אלא   ואין קדושתו על ידי האדםומוציא אני את הבכור שקדושתו מרחם  שמקדיש את החטאת ואשם  הוא זה  

ואם כן תירוץ הגמרא הוא פשוט וברור ומה   . שהם מהותיים שונים אחד מהשניזה שני דברים  ובידי שמיים,  

, האם המצווה להבין את דברי הגמרא שיש "מצווה להקדישו"  צריך גם כן ו  זו. של הגמרא בשאלה    ו"א הההייתה  

י זה שאני מקדיש  על ידעל הבכור  מסוימת    ממש דהיינו שאני מחיל קדושהשל  מעשה הקדש  להקדיש נחשב ל

כלומר   ,אמירה בעלמאדין של  "המצווה להקדישו" הוי כעין  או שמא  למרות שכבר חלה עליו קדושה  אותו  

ולא נתוסף באמירה זו   על הבכור   איני מוסיף כאן שום חלות חדשהאבל  ,  שיש מצווה לומר "הרי זה הקדש"

 . של הקדשומעשה חלות   בלי אלא זו אמירהשום קדושת פה 

 

   חטאת ואשםבין החילוק בין בכור ל

בסוגייתנו"הר  הסביר  מבעי(   : )יב   ן  הנדור    ד"ה  לדבר  יותר  נחשבים  ואשם  בכור  דחטאת  דנכון מאשר  משום 

אבל בחטאת ואשם האדם הוא זה שבורר ומחליט  דבחטאת ואשם יש חובה על האדם להביא חטאת ואשם  

האדם שאין כן לגבי בכור שהוא קדוש ממעי אמו ו  מה ,  ואינו מחויב להביא בהמה מסוימת  בהמה להביא איזה  

 תה חייב להביא אותהקדושה ואם כן א  כבר וא  ה  שהבכור משום    ף את הבכור בבמה אחרתיכול להחלילא  

 : בלשונו של הר"ן אובדווקא 

זו שהוא מביא  " נדרו הוא בורר בהמה  כן בבכור שהוא קדוש ממעי אלפי שמחמת  ואימה שאין  יכול  מו  ין 

 ". שהוא מתפיסן בנדרך  והיינו דקאמר בסמו להחליפו באחר

בחטאת ואשם אני זה שבורר מה להביא  ן החילוק בין בכור לחטאת ואשם זה יכולת הברירה  "היינו לפי הר 

וזו היא כוונת הגמרא באומרה "שהוא מתפיסן  ,  שאין לי את האפשרות לברור איזה בהמה להביאבבכור  משא"כ  

 בנדר" 

שתו בידי אדם אלא  הוא שבכור אין קדו  ואשםת כי בפשטות החילוק בין בכור לחטאצריכים עיון, דברי הר"ן 

מה שאין כן  דבכור אינו נעשה קדוש בגלל הקדש פיו של האדם אלא הוא קדוש מרחם  דהיינו    בידי שמיים

ואם כן לכאורה   . לא חלה הקדושה כללטאת ואשם שהוא קדוש בגלל הקדש פיו של האדם ובלי האדם  בח

ואם כן למה   ברנו למעלהוכמו שהס  הוא פשוט וברור   למה נחשב חטאת ואשם יותר דבר הנדור מבכור   החילוק

ולא הסביר ביותר ,  ן בבכור מה שאין כ ,  בורר איזה בהמה  שבחטאת ואשם האדם,  אחר   לוקחילמצוא    נדחק הר"ן  

 הרבה יותר פשוט וברור )לכאורה(.  חילוק שזה ,שהסברנו  פשטות כמו

 לדבר הנדור מאשר בכור, באופן שונה ומחודש מהר"ן. תר  שחטאת ואשם נחשבים יו  הרמב"ם ביאר עניין זה,

 : י( א, )נדרים כתב  הרמב"ם



"החטאת והאשם אף על פי שאינן באין בנדר ונדבה כמו שיתבאר במקומו אפשר לנודר להביא אותם מחמת  

נדרו, שהנודר בנזיר מביא חטאת ואם נטמא מביא אשם כמו שיתבאר, לפיכך האומר פרות אלו עלי כחטאת 

 שם או שאמר הרי הן חטאת או הרי הן אשם הרי אלו אסורין". או כא

ויש דברים שאף על פי    ,מבואר קודם כל בדברי הרמב"ם שיש שתי דרגות בנדרים יש דברים שבאים בנדר 

עמוד  ד:  )נזיר  : חטאת ואשם )ונבאר זאת בהמשך(. בחידושי הגרי"ז  הם באין מחמת נדר כגון  ,שאינן באים בנדר 

החפץ   שגוףי הרמב"ם הללו, שלשיטתו של הרמב"ם כדי שדבר יחשב לדבר הנדור, לא צריך  הוכיח מדבר   קמה( 

מספיק בכך שהקדושה או האיסור שאתה רוצה להתפיס  הנדור כשלעצמו, אלא    דבר   בו יהא  שאתה מתפיס 

שבאותו לדבר הנדור, למרות    וזה מספיק כדי להיחשב ה  בה הוא ממין קדושה או איסור ששייך על ידי נדר ונדב

והוא ואינו דבר הנדור, מכל מקום   של האדםיו  הספציפי שאני מתפיס בו עכשיו לא חל ההקדש על ידי פ   חפץ 

וזה מה שמפרש הרמב"ם בזה שהוא   . לדבר הנדור   אם המין של קדושה זו באה בנדר ונדבה אזי נחשב החפץ 

ר שלמרות שהחפץ שאתה אומר שחטאת ואשם נחשב לדבר הנדור בגלל שחטאת נזיר מתפיסו בנדר, כלומ

מתפיס לא נחשב לדבר הנדור, כי הרי קרבן חטאת נחשב לקרבן חובה ולא לדבר הנדור כי האדם מחויב להביא  

בקרבן  :  אותו, מכל מקום מכיוון שקדושה זו מצאנו לה במקרה מסוים שיכולה להיעשות על ידי נדר ונדבה כגון

לנדר שהאדם הוא זה שמקבל על עצמו נזירות ומתחייב   שאדם שמקבל על עצמו נזירות) נזירות נחשב נזירות 

ולכן כל  נזירותו,  ימי  הנזירות להביא קרבן חטאת בסוף  כן מחמת  גם  נדרו( מקבל על עצמו  בנזירות מכוח 

הלכך למרות   )חטאת נזיר(,  מגיעה מחמת נדר החטאות נחשבות לדבר הנדור בגלל שמצאנו מקרה שבו החטאת  

הנדור בגלל שהחטאת הוי קרבן חובה, מכל מקום מכיוון שיש מקרה שבו   כללי לא נחשב לדבר בשחטאת  

שבכל מקום  וזה מה שמרבים מהפסוק לה'.  מגיעה מחמת נדר לכן נחשבות כל החטאות לדבר הנדור   החטאת

חטאת נחשבת לדבר הנדור. יוצא שלשיטת הרמב"ם מכיוון שחטאת נזיר באה מחמת נדר, מעכשיו כל חטאת 

 של הרמב"ם.  וזה חידוש עצום ,ר דבר הנדול חשבתנ

היא אמרה   הגמרא תירצה את ההבדל שיש בין חטאת ואשם לבכור ר  שכא כי,  אך דברי הרמב"ם צריכים עיון

לא  הגמרא ש נראה שחטאת ואשם עדיפים מבכור כי "מתפיסן בנדר", ומה שאין כן בכור שקדוש ממעי אימו, ו

, בגלל שמצאנו שהם יכולים לבוא לדבר הנדור   יםנחשב   ואשם  שחטאת  ,בזה את סברת הרמב"ם כללהזכירה  

. 4כי הגמרא לכאורה מתרצת משהו אחר לגמרי  ,קשים מדברי הגמרא  ולכן דברי הרמב"ם  מחמת נדר בנזירות,

אותה   על ועוד  לשאול  אפשר  הר״ן  על  ששאלנו  הרמב״ם  הרמב״ם  שאלה  ואשם ,שלמה  שחטאת  תירץ  לא 

בגלל  לנחשבים   הנדור  אדםשקדו״ דבר  בידי  בידי  שתם  )דהיינו  אמו  ממעי  שקדושתו  בכור  כן  שאין  ומה   "

 . שמיים(

 

 דברי הרמב"ם לגבי מעשר בהמה 

הואיל וקדושתו בידי אדם". הנה    : "האומר הרי הן עלי כמעשר בהמה הרי אלו אסורין ג( א, י)נדרים    כתב הרמב"ם

. בגלל שקדושתו בידי אדם  ,מבואר בדברי הרמב"ם הללו, שמתפיס במעשר בהמה נחשב למתפיס בדבר הנדור 

ולכאורה צריך עיון בדברי הרמב"ם, כי מה ההבדל בין מעשר בהמה, שכתב הרמב"ם שזה נחשב לדבר הנדור 

ב"ם שהם נחשבים לדבר הנדור בגלל שמצאנו בנזירות בגלל שקדושתו ביד אדם, לבין חטאת ואשם שכתב הרמ

 
"שמתפיסו בנדר" דהיינו שיבוא מחמת   על הרמב"ם שאמר שכוונת הגמרא ד"ה מרבה( שהקשה  .גי) עיין בתוספות רי"ד  4

בנדר" לא משמע כן, כי הרי בבכור לא מצינו כלל שיבוא   נדר, שהרי מלשון הגמרא שאומרת "מאן דאסר בכור נמי מתפיסו
 ( שתירץ שאלה זו. עמוד קמהד: נזיר ) אך עיין בגרי"ז מחמת נדר כמו חטאת נזיר.



ולכן קדושתם גם כן בידי אדם   שהם באין מחמת נדר, והרי גם חטאת ואשם האדם הוא זה שמחיל את הקדושה

מחמת חטאו אבל מעשר גם כן האדם חייב להפריש(    כמו במעשר בהמה )זה נכון שהאדם מחויב להביא חטאת 

שפירש  טאת ואשם שייחשבו לדבר הנדור בגלל שקדושתם בידי אדם כמו  ולמה הרמב"ם לא פירש גם כן בח

 .5מעשר בהמה לגבי 

שחטאת ואשם חלוקים ממעשר בהמה, כי חטאת ואשם האדם לא יכול ליצור לעצמו את  לומר    אולי  אך אפשר 

מעשר  החיוב של הבאת הקרבן, כי רק אדם שעשה עבירה או יולדת יכולים להביא קרבן, מה שאין כן לגבי  

, ולכן מעשר בהמה דווקא  על ידי שיהיה לו דיר של עשר בהמות  בהמה שהאדם יכול ליצור את החיוב לעצמו,

הוא יצר לעצמו את החיוב,  לא הוא יצר לעצמו את החיוב אבל חטאת ואשם משום ד חשיב קדושתו בידי אדם 

 .לכן אין זה נחשב "שקדושתו בידי אדם"

 הרמב"ם:שם ש בתחילת פרק שני, שכתב " הרמב"ם בפיהמ  בלשונו שלאך תירוץ זה אינו נראה 

שהוא עצמו אינו בא בנדר ונדבה, הרי אפשר שיבוא על ידי נדר לפי שנודרין בנזיר, קרבן וחטאת אף על פי  "

וכבר ידעת שהנזיר כששלמו לו ימי נזירותו מביא קרבן חטאת בכלל קרבנותיו, ולפיכך עשינו קרבן חטאת  

 . 6" הנדרים  כדבר הנדר לה' לעניין

"אף על פי שאינו בא בנדר הרי קדושתו בידי אדם עמו שיתבאר   :)משנה ד( ולגבי מעשר בהמה כתב הרמב"ם  

במקומו ובידו של אדם לעשות בהמה זו מעשר ותהיה קרבן". והנה רואים די מפורש בדברי הרמב"ם שנחשב  

"לקדושתו ב זה שמחיל את  יהמעשר בהמה  שהאדם הוא  וכמו די אדם" בגלל  קדושת המעשר על הבהמה, 

זו מעשר" ואין טעמו של הרמב"ם בגלל שבמעשר בהמה יכול ליצור   שכתב "ובידו של אדם לעשות בהמה 

נחשב    ולכןלומר,  ינו  החיוב על עצמו כמו שניס  בידי אדם בגלל מוכח מהרמב"ם שמעשר בהמה  לקדושתו 

יכולתו של האד ם ליצור על עצמו את החיוב של מעשר יכולתו של האדם להחיל את הקדושה, ולא בגלל 

 בהמה.

למקומה,   שאלתנו  חוזרת  כן  בגלל למה  ואם  הנדור  לדבר  שנחשבים  כתב  לא  ואשם  חטאת  לגבי  הרמב"ם 

שקדושתם בידי אדם כמו שכתב לגבי מעשר בהמה ו"מאי שנא" חטאת ואשם ממעשר בהמה, הרי לכאורה 

 שניהם קדושתם בידי אדם. 

יש בא על ידי נדר   . 1 : "ש שיש שתי סיבות להיחשב דבר הנדור מב הרמב"ם בפיהגם את מה שכתהבין וצריך ל

ויש קדושתו בידי    . 2  ולכן הם נחשבים לדבר הנדור.   )דהיינו שההוא מתפיסו בנדר(  שזה שייך בחטאת ואשם 

 אדם שזה שייך לגבי מעשר בהמה ולכן נחשב לדבר הנדור. בהמשך נבאר את הקשר שיש בין שני סיבות אלו.

 

 גדר נדרי הקדש ודבר הנדור 

הבאנו מקודם את דברי הרמב"ם שכתב שחטאת ואשם נחשבים לדבר הנדור בגלל שמצאנו שהם באים בנדר 

שחטאת ואשם נחשבים לדבר הנדור בגלל שהאדם ,  ר הרמב"ם כפשוטונו שלמה לא ביאיונדבה בנזירות, והקש 

 ובלעדיו לא תחול שום קדושה.  הוא זה שמקדיש את קדושת החטאת,

 
כמו שהוא פירש  כי הרי ברור שעדיף לרמב"ם לפרש שחטאת ואשם נחשבים לדבר הנדור בגלל שקדושתם בידי אדם, 5

כל   בים לדברמאשר לפרש שהם נחש  לגבי מעשר בהמה, נדר, הלכך  בנזירות שהם באין מחמת  הנדור בגלל שמצאנו 
הרמב"ם לא פירש   שאלתנו היא למה  ואם כן  החטאות והאשמים נחשבים לדבר הנדור שזה כמו שביארנו חידוש גדול, 

 .(גם כן התקשה בזה שד"ה מרבה אני  .גי )ועיין גם ברש״ש  בחטאת ואשם כמו שפירש לגבי מעשר בהמה
  .הרמב"ם ב"יד החזקה" שחטאת ואשם נחשבים לדבר הנדור בגלל שהם באים על ידי נדר בנזירות ו שכתבוזה כמ 6



: "דנדר הוא באחד כתב  ד"ה כל(   .)בהר"ן    הנה, מצאנו מחלוקת לגבי ההגדרה של נדרי הקדש בין הר"ן והרמב"ם. 

או למזבח". והנה מבואר בדבריו של הר"ן שנדרי הקדש  משני העניינים, אם נדרי הקדש שהוא מקדיש לבדק  

)בהמשך נרחיב    דהיינו כל מה שהאדם מקדיש נחשב לנדרי הקדש   הוא מה שהאדם מקדיש את הדבר עצמו

 בדבריו(.

 : ( ב-א, א)נדרים  רמב"ם כתב האך 

והחלק השני הוא   "הנדר נחלק לשני מחלוקות, החלק הראשון הוא שיאסור על עצמו דברים המותרים לו וכו'

זו עולה או   שיחייב עצמו בקרבן שאינו חייב בו, כגון שיאמר הרי עלי להביא שלמים או מנחה, הרי בהמה 

 . '"שלמים, ןהאומר הרי עלי עולה הוא הנקרא נדר והאומר הרי זו הוא הנקרא נדבה וכו

עצמו בקרבן שאינו  הנה מבואר בדברי הרמב"ם הללו שההגדרה של נדרי הקדש הוא מה שהאדם מחייב את  

ולא הזכיר הרמב"ם כלל   של "הרי עלי" ודין נדר של "הרי זו". חייב בו. וכלל הרמב"ם בדין נדרי הקדש דין נדר  

עניין הנדר בהקדש אינו מה  וזאת משום שלפי הרמב"ם  בנדרי הקדש את המקרה שמקדיש חטאת ואשם, 

ובחטאת   . מה שהאדם מחייב את עצמו בקרבןשהאדם מחיל דין הקדש על הבהמה, אלא גדר נדרי הקדש הוי 

לה האדם  את  זה שמחייב  הוא  החטא  עצמו להביא קרבן אלא  את  מחייב  האדם  אין  ולכן  ואשם  ביא קרבן, 

באמירת "הרי    . 1שני אפשרויות להתחייב בקרבן:   . וישהרמב"ם לא מנה את החטאת ואשם בכלל נדיר הקדש

 שמתחייב בבהמה זו.   י "הרי זו" וזה נחשב לחיוב פרט באמירת . 2עלי, שהוא חיוב כללי להביא קרבן.  

ולפי זה מובן מה שסובר הרמב"ם שחטאת ואשם לא נחשבים לדבר הנדור מחמת מה שהאדם מקדיש את  

כי  ,  קדושת החטאת, משום שמאחר שאין האדם מחייב את עצמו בקרבן זה של חטאת לא נחשב לנדרי הקדש 

ייב את עצמו בדבר שאינו חייב בו במקרה כזה זה נחשב נדר. אבל  לפי הרמב"ם נדרי הקדש הוי מה שהאדם מח

משום  ,  כשאדם אומר "הרי זו חטאת" לא נחשב לנדר   בחטאת שהחטא מחייב את האדם להפריש את הבהמה

לכן אמירה זו לא    שלא האדם הוא זה שחייב את עצמו אלא החטא הוא זה שמחייבו להפריש ולא הוא עצמו,

 נחשבת לנדר. 

שכתב שהאומר "הרי זו עולה", שאפילו במקרה זה נחשב שהאדם מחייב את עצמו  ב"ם יש חידוש,  בדברי הרמ

אלא   מחייב את עצמו בקרבן שאינו חייב בו,אין האדם  ,  באמירה של "הרי זו"בדבר שאינו חייב בו. שלכאורה  

רי זו" אין זה  , אבל הרמב"ם מחדש דגם באמירה של "ההוא רק מקדיש את הבהמה לעולה בלי שום התחייבות

הקדש גרידא שהאדם הקדיש את הקרבן, אלא שמונח באמירה זו גם נדר, דהיינו התחייבות של האדם. ויש  

, יש נדר שהאדם מתחייב להביא בהמה "בהרי עלי", ויש נדר של "הרי זו" שהאדם מתחייב להביא  שני סוגי נדר 

זו. והיסוד בדברים אלו של הרמב"ם הוא שאין האדם יכול   להקדיש בהמה לקרבן בלא שיהיה חייב  בהמה 

יכול הוא   , ורק בכוח הנדר שהאדם קיבל על עצמו )דהיינו שיחייב את עצמו בכך(  להביא אותה מחמת נדרו

 להקדיש את העולה על ידי הנדר. 

באופן של התחייבות, ואין זה רק מעשה הקדש  אמירת "הרי זו" פועלת  שלשיטת הרמב"ם  שויש עוד ראיה  

 :יב( יד, )מעשה הקרבנות גרידא. שכתב הרמב"ם 

"בנדרים ונדבות אינו צריך להוציא בשפתיו כלום אלא אם גמר בלבו ולא הוציא בשפתיו כלום חייב, כיצד  

יביאה בנדיבות   לב  נדיב  כל  זה חייב להביא שנאמר  הרי  או שיביא עולה  עולה  שזה  יתחייב  גמר בלבו  לב 

 להביא, וכן כל כיוצא בזה מנדרי קדשים ונדבותן". 

לדייק שחלה הרמב"ם  מ  ואפשר  הרמב"ם  כתב  לא  אבל  עולה  להביא  חייב  עולה"  ש"זו  במחשבתו  דבגמר 

)וזה פשוט כי קדושה    להקדיש את הקרבן אפשר רק על ידי דיבור שהקדושה של העולה, ואם כן מוכח מדבריו  



ואם  הוא רק לעניין ההתחייבות שיש בנדר  "בהרי זו"    , ומה שמועיל הגמירות בלב חלה על ידי פיו של האדם(

, כי עובדה שבמקרה שגמר בלבו "הרי זו עולה" כן אנו רואים שאפילו בנדר של "הרי זו" יש עניין של התחייבות

אלא    לה,מתחייב להביא עו  הוא מתחייב להביא עולה, ואם לא שייך לשון של התחייבות "בהרי זו" למה הוא

 .ע"כ מכאן אתה למד שגם לשון של "הרי זו" פועלת באופן של התחייבות

חייב את  ואם כן לפי מה שביארנו עכשיו בדעת הרמב"ם, שאין בכוחו של האדם להחיל קדושת קרבן אם לא  

עצמו בכך על ידי נדר, מובן למה חטאת ואשם לא נחשבים בכלל נדרי הקדש ולא נחשבים דבר הנדור מחמת 

מה שהאדם הקדישם לחטאת, כי מכיוון שאין האדם יכול להתחייב בחטאת ואשם על ידי נדר ויכול להביאם  

האדם יכול להחיל את הקדושה מכוח   אין  בחטאת ואשםש" כיון  7רק כשחטא, אם כן אינן נחשבים "באין בנדר 

הקדושה על ידי על ידי   , ומה שאין כן בעולה ושלמים שהאדם מחיל את נדרו, אלא מכוח חיוב החטאת שחייב

מעשה ההקדש בפועל שמקדיש את  ל  הנדר שחייב את עצמו, ולכן זו הסיבה שהם נחשבים לדבר הנדור. אב

ז  הבהמה זו עולה לא נחשב הדבר לנדר אלא  ה רק מעשה הקדש של "אמירתו בין בחטאת ואשם בין בהרי 

 דש" הוי מה שהאדם מקדיש מכוח נדרו לגבוה כמסירתו להדיוט" וזה לא נחשב "לנדרי הקדש, אלא "נדרי הק

כי  . ולכן התקשה הרמב"ם שהרי חטאת ואשם לא נחשבים לדבר הנדור  )דהיינו מה שהאדם חייב את עצמו(

כי מה שהוא מקדיש לא הוי מכוחו של האדם אלא הוי   8" קדושתם בידי אדם"אינן באין בנדר וגם אין נחשבים  

לרבות דבר האסור  ׳ואשם אמר לנו הפסוק בגזרת הכתוב דלהאלא שלגבי חטאת מכוח חיוב החטאת שחייב, 

ורבי יהודה העמיד את זה בלרבות חטאת ואשם שחייב אם התפיס בהן. ולשיטתו של הרמב"ם נתחדש בדין  

זה שאע"ג שחטאת ואשם אינן באין בנדר מכל מקום כיון שמצאנו מקרה שחטאת ואשם באים מחמת נדרו של  

לכן זה מספיק כדי להחשיב את החטאת ואשם לדבר הנדור, שלמרות שאין   יר,האדם דהיינו בחטאת ואשם נז 

להביא חטאת  התחייב מרצונו החופשי  ) מכיוון שאדם לא יכול להאדםל  כוח נדרו שמ  קדושת קרבן חטאת חלה

, מכל מקום ( או יולדת אבל סתם ככה אי אפשר להביא חטאת  שהאדם עשה כי חטאת באה רק בעקבות חטא

שמספיק בכך שמצינו שחטאת ואשם נזיר באין מחמת דיני הנזירות   ,׳שהפסוק בא לחדש לנו מקרא דלהה מה  ז

כי הם באין מחמת נדר וזה מספיק כדי להיחשב    לכן נחשב חטאת ואשם לדבר הנדור,  שקיבל האדם על עצמו,

גוף החידוש שנתחדש בקרא דלה וזה  יהודה'  לדבר הנדור,  רבי  גם מובן למלפי  זה  ה הגמרא קוראת  . ולפי 

אשם( כי הם אינן  ולרבות דבר האסור שהוא חטאת    'לחטאת ואשם דבר האסור )דאמרינן בגמרא דקרא דלה

 בגלל שהם לא באים בנדר אלא באין רק מחמת נדר.  דבר הנדור ממש,

 

 ביאור דברי הרמב"ם במעשר בהמה

"ש שאף על פי שמעשר בהמה אינו בא בנדר )דהיינו שאין  מנחזור לדברי הרמב"ם במעשר בהמה, שכתב בפיה

מחיל  מעשר בהמה( מכל מקום קדושתו בידי אדם. וביארנו שמכיון שהאדם הוא זה שיכול לנדור להביא  האדם  

נו שלכאורה בחטאת  ישאת הקדושה אז זה נחשב שקדושתו בידי אדם, ולכן מעשר בהמה הוי דבר הנדור. והק

 
שכמו שהסברנו שלשיטת הרמב"ם יש שתי מדרגות בנדרים "יש באין בנדר" שזה שייך בעולה ויש "באין מחמת נדר"   7

 . בנזירותחטאת ואשם שאף על פי שאינן באין בנדר הם באין מחמת נדר במדרגה פחותה והיא שייכת שזה 
בפ  8 )בחטאת ואשם(  . 1שיש שני סיבות להחשיב דבר לדבר הנדור:    ש"המיוכמו שמבואר רמב"ם  נדר  ידי   .2  .בא על 

יג( שבכור אינו נחשב לדבר הנדור בגלל  ,  )במעשר בהמה(. וכן מבואר ברמב"ם לגבי בכור )נדרים א  קדושתו בידי אדם
ם". ואם כן רואים שיש שתי שאינו יכול להתפיסו בנדר )דהיינו שאינו בא אפילו מחמת נדר( ועוד "שאין קדושתו ביד אד

 סיבות להחשיב דבר לדבר הנדור.



בגלל   9גם כן האדם הוא זה שמחיל את הקדושה, ולמה אם כן חטאת ואשם לא נחשבים לדבר הנדור ואשם  

 . כמו במעשר בהמה סיבה זו

 כתב: עמוד קמה(  : )נזיר דבחידושי הגרי"ז 

מחטאת, אף דגם מעשר  ק  ובמעשר בהמה כתב הרמב"ם הטעם דקדושתו ע"י אדם, והיינו דמעשר בהמה חלו"

אבל עצם הקרבן  הוי חובה אבל אין גוף הקרבן חובה ורק דלא יתכן ההיכי תימצי של מעשר בהמה בלא חובה  

אינו קרבן חובה כמו קרבן חטאת, ואם כן מיקרי שחל מעשה ההקדש ע"י מעשה האדם והוי קדושתו ע"י אדם  

 . וע"כ הוי דבר הנדור"

ה יש חיוב להפריש מעשר בהמה, אבל סיבת הקדושה בבהמה אינה  שאמנם במעשר בהמ  לנו   מחדשהגרי"ז  

פריש )להביא( מעשר בהמה, אלא הסיבה היא שהתורה נתנה לאדם כוח להחיל מעשר  הבגלל שהאדם חייב ל

להפריש  מחויב  שהוא  ורק  המניין,  ידי  על  לקדושה  ,  בהמה  הסיבה  איננה  להפריש  חיובו  הסיבה אבל  אלא 

שנתנה   היכולת  היא  חטאת  לקדושה  לגבי  כן  שאין  מה  המניין,  ידי  על  בהמה  מעשר  להחיל  לאדם  התורה 

לאדם כוח להקדיש חטאות אלא כל כוחו של האדם להקדיש את החטאת הוי בגלל החיוב   שהתורה לא נתנה

כך  עצמו,  על  שקיבל  הנדר  מכוח  הוא  הקדושה  את  להחיל  האדם  של  הכוח  שבעולה  וכמו  חטאת.  שחייב 

)בגלל החטא שעשה(. ולכן לא   ם להחיל את הקדושה הוא בעקבות החיוב שנתחייב בחטאת כל הכוח של האד

שהחיוב הוא זה שמחיל את הקדושה ולא האדם, ומה שאין    מכיוון  ",קדושתו בידי אדם" נחשב חטאת ואשם  

כן במעשר בהמה שניתן לאדם כוח להפריש את המעשר בהמה ולהקדישו, אמנם הוא מחויב להקדיש אבל אין  

הסיב חלה זו  שהקדושה  הסיבה   ה  היא   אלא  חלה  את    שהקדושה  להקדיש  כוח  לאדם  נתנה  שהתורה  בגלל 

 הבהמה על ידי המניין.  

בדברי הרמב"ם שכאשר ניתן לאדם את הכוח להחיל את הקדושה  לומר  ולפי דברים אלו של הגרי"ז, אפשר  

דין "נדרי הקדש" לשיטת הרמב"ם(,    )כמו כלחייב את עצמו בכך  על ידי שהאדם יאף על פי "שאין זה בא בנדר"  

 כדי להחשיב את זה לדבר הנדור. ה מועיל  מכל מקום עצם העובדה שבכוחו של האדם להחיל את הקדושה ז

בגלל שהוא מחיל את העולה על ידי  היא  "הרי זו עולה" הסיבה שזה נחשב לדבר הנדור    ובעולה כגון שאומר 

בגלל שניתן לאדם כוח להקדיש את המעשר  היא  נדור  ובמעשר בהמה הסיבה שזה נחשב לדבר ה  כוח הנדר. 

או שיהיה האדם הסיבה לנדר )כמו   . 1כדי להיחשב לדבר הנדור:    על ידי המניין. וצריך את אחד משני התנאים

אין    או שיהיה האדם הסיבה לקדושה )כמו שמצינו במעשר בהמה(. אבל בחטאת ואשם.  2  . שמצינו בעולה(

אלא כל יכולתו של האדם   )לכן אין זה נחשב שקדושתו בידי אדם(ת הקדושה  בכוחו של האדם לפעול את החל

ולכן לולא טעמו של הרמב"ם, שחטאת ואשם    רק מכוח חיוב החטאת שנתחייב,  לפעול את חלות הקדושה הוי

 .נחשבים לדבר הנדור בגלל שהן באין מחמת נדר, חטאת ואשם לא היו בכלל דבר הנדור 

 

 ם ההבדל בין בכור לחטאת ואש

"שהאומר הרי הן עלי כבכור הרי אלו מותרין שאין קדושתו בידי אדם   :ג( א, י )נדרים  הרמב"ם כתב לגבי בכור  

 . ואינו יכול להתפיסו בנדר שנאמר איש לא יקדיש אותו"

 
שכמו שביארנו לשיטת הרמב"ם, שחטאת ואשם נחשבים לדבר הנדור בגלל שהם באים מחמת נדר ולא בגלל שקדושתם   9

 בידי אדם כמו במעשר בהמה.



הנדור  דבר  להיחשב  כדי  שיש  הסיבות  שתי  את  מהבכור  להפקיע  בא  שהרמב"ם  רואים  אנו  שאין    ,והנה 

"אינו מתפיסו  , וגם  כמו במעשר בהמה"קדושתו בידי אדם" דהיינו דלא ניתן לאדם כוח לפעול את הקדושה  

וא בא  )שה  חטאת נזיר ו  10בנדר(  באוא  )שהנדר כמו בעולה  כוח  בנדר" דהיינו שהוא לא מחיל את הבכור על ידי  

 .מחמת נדר(

בעניין  חילת המאמר שהצגנו את צדדי הספק  ת)עיין ב  להקדישו"וצריך לבאר את העניין שיש "בבכור מצווה  

 (.זה

 ,לדבר הנדור ולכן זה נחשב  את הבכור    מר שיש מצווה להקדישושבין לרבי יעקב שא,  לומר בפשטות צריך  

קדוש גם בלי שהאדם בכור  מכל מקום מכיוון שהיהודה שמסכים לכך שיש מצווה להקדישו אבל  ן לרבי  ביו

אמירה בעלמא  של    אין זה נחשב דבר הנדור, שניהם מסכימים לכך שהמצווה להקדישו אינו דיןותו  יקדיש א

יעקב סובר שבכור נחשב דבר הנדור בגלל שמצווה להקדישו,  בי . אלא שר 11אלא הוי מעשה הקדש של ממש 

שיש   , אלא מספיק בכך12יעקב כדי להיחשב דבר הנדור לא צריך שהקדושה תחול על ידי האדם   בי כי לפי ר 

וזה בעצמו מוכיח ששייך הקדש בבכור ולכן זה נחשב לדבר הנדור. אבל רבי יהודה  ,לאדם את הכוח להקדיש

הוא הנדור,  דבר  הוי  לא  שבכור  וסובר  יעקב  רבי  על  האדם   שחולק  על  שיש  שהמצווה  יעקב  לרבי  מודה 

שאף על פי שיש    להקדיש את הבכור הוי מעשה הקדש של ממש ולא דין אמירה בעלמא, אלא שהוא סובר 

)דהיינו הבכור    מצווה להקדיש את הבכור, מכל מקום מכיוון שיכול להקדיש רק מה שהקדישה התורה כבר 

ולכן בכור   . "שקדושתו מרחם וחלה עליו קדושה משמיים ללא קשר לאדם( אין זה נחשב "שקדושתו בידי אדם

דבר ו  . הקדישה התורה  להקדיש רק מה שכבר בזה שיכול להקדישו כיון שהוא יכול    לא נחשב לדבר הנדור 

)כגון במעשר    הסיבה לקדושהשהאדם הוא  )כגון בעולה( או    לנדר   הוא הסיבההאדם  ש  במקרהזה רק  הנדור  

וגם   ,)דהיינו שאינו יכול לנדור להביא בכור(  ובבכור אין האדם סיבה לנדר כי בכור אינו מתפיסו בנדר .  בהמה(

בהמה יכול להקדיש רק מה שכבר הקדישה התורה, ולא הוי כמו מעשר  אין האדם הסיבה לקדושה כי הוא  

שהתורה נתנה לאדם כוח להחיל את הקדושה כי בבכור הסיבה לכך שהוא יכול להקדיש היא בגלל שהתורה 

. ולכן מקשה הגמרא  היא הקדושה שהקדישה התורה ולא האדם  זו  ולכן הסיבה לקדושה,  כבר הקדישה אותו

)שבשלמא לרבי יעקב מרבים בזה את    לרבות דבר האסור   'א יעשה אם הפסוק שלהעל רבי יהודה שמה הו

הבכור בגלל שבבכור שייך מעשה הקדש אבל לרבי יהודה מה אתה מרבה מפסוק זה( ומתרצת הגמרא שרבי  

ולהוציא את הבכור  ראית לרבות חטאת ואשם  בזה חטאת ואשם ושואלת הגמרא מה  שהרי  ,  יהודה מרבה 

ועל זה מתרצת הגמרא שמרבה אני חטאת ואשם שהוא מתפיסו    בכור כמו    " אינן באין בנדר "  חטאת ואשם גם כן 

 
שזה גוף חידושו של הרמב"ם שאף על פי שחטאת אינו בא בנדר מכל מקום הוא בא מחמת נדר וזה מועיל כדי להתפיסו   10

אבל בכור אינו בא אפילו    , והוא כעין עולה רק ברמה פחותה יותר, שעולה בא בנדר וחטאת ואשם בא רק מחמת נדר,רבנד
 לדבר הנדור.   בא מחמת נדר, וגם אין קדושתו בידי אדם לכן אינו נחשב

עמוד קמה( שרבי יעקב ורבי יהודה נחלקו בזה, שרבי יעקב סובר שהמצווה  :)נזיר דשכתב  מהגרי"ז ולא כמו שמשמע 11
להקדישו הוי מעשה הקדש של ממש ולכן זה נחשב לדבר הנדור, ורבי יהודה סובר דהדין של מצווה להקדישו הוי רק 

(.  שהעמיד כמו הגרי"ז אחיעזר ח"ג סימן סז וכן עיין) ה נחשב דבר הנדורין זבלי שום מעשה הקדש ולכן א  אמירה בעלמא
מסתבר לומר שהמצווה שיש על האדם להקדיש אינו פועל כלום והוי רק דין של אמירה בעלמא בלי שום מעשה  אבל לא  

קב ובין רבי יהודה  שבין רבי יע שסובר גם כן  )עיין מחנה אפרים נדרים סימן י  כי אם כן מה העניין של מצווה זו    ,הקדש
להקדישו שהמצווה  מהוי    סוברים  של  הקדש  ואמר מעשה  לכת  הרחיק  ט(  )סימן  שמעון  ר  בחידושי  והגרש"ש  מש(. 

שכשהאדם מקדיש את הבכור, אזי הוא פוקע את הקדושה שחלה מאליה )דהיינו קדושתו מרחם( ומחיל עליה במקומה 
 את הקדושה של האדם וזה חידוש גדול ועיי"ש.

וכל כוחו   בבכור הקדושה לא חלה על ידי האדם, שהרי בכור קדושתו מרחם וקדוש גם בלי שהאדם יקדיש אותוכי    12
 .של האדם להקדיש הוי בגלל שהתורה כבר הקדישה אותו



בנדר ומוציא אני את הבכור שקדושתו מרחם ולפי הרמב"ם התירוץ של הגמרא הוא שחטאת ואשם אף על פי  

ולכן  וזה מועיל כדי להיחשב מתפיסו בנדר  )בחטאת נזיר(,    שאינן באים בנדר מכל מקום הם באין מחמת נדר 

שנייה )ולא לסיבה ה  13דבר הנדור שהוא מתפיסו בנדר ל  שראשונה זה נחשב לדבר הנדור והוא שייך לסיבה ה

)בחטאת    ואף על גב שחטאת ואשם הם בדרגה פחותה יותר שבאין רק מחמת נדר .  ("שקדושתו בידי אדם"

ומה ,  הסיבה של מתפיס בנדר כדי להיחשב לדבר הנדור לים בכלל  , מכל מקום הם נכלולא "באין בנדר"  נזיר(

הוי מכוח   שאין כן לגבי בכור שאפילו לא בא מחמת נדר מכיוון שקדושתו ממעי אימו ורק מעשה ההקדש

 לא נחשב לדבר הנדור. ולכן בכור  ,האדם

 ,א יקדיש איש אותו()שנאמר ל הרמב״ם הביא פסוק לכך שבכור אינו נחשב לדבר הנדור ש  זו גם הסיבהואולי 

 שיש מצווה על האדם להקדיש אותו,  דין של הבכור שב  לחשובהו"א    אולי  משום שלפי מה שהסברנו הייתה

שנחשב לדבר הנדור בגלל )   כמו במעשר בהמה  על ידי נדר   לאדם כח להחיל את הקדושה שניתן    בזה   נתחדש

שיש  ם שמכיוון  משו  זאת   והיינו חושבים   כמו שהסברנו באריכות למעלה( שניתן לאדם כח להחיל את הקדושה  

בין לרבי  )בעלמא    ירהלדין של אמ  וההקדש הזה נחשב למעשה הקדש של ממש ולאעל האדם מצווה להקדישו  

כוח לאדם נתנה    בדין של הבכור   התורהשהיינו אומרים  בגלל זה  אז אולי  (  וכמו שהסרנו יעקב ובין לרבי יהודה  

שבבכור לא  ,  שלא יקדיש איש אותו  ועל זה מביא הרמב״ם את הפסוק   כמו במעשר בהמה,  להחיל את הקדושה 

הקדושהנתנה   את  להחיל  לאדם  כוח  יד  התורה  בהמה(  יעל  במעשר  )כמו  מצווה  נדר  שיש  האדם   ומה  על 

של  להקדיש   מעשה  רק  ואשםהוי  בחטאת  כמו  הוא.  הקדש  בגלל   ובכור  ואשם  מחטאת  יותר  גרוע  אפילו 

כמו במעשר בהמה מכל מקום הם באין מחמת נדר וזה   ״קדושתו בידי אדם״ שחטאת ואשם אף על פי שאין  

אלא הוא אפילו לא בא מחמת  ״ קדושתו בידי אדם״מספיק כדי להיחשב לדבר הנדור, אבל בכור לא רק שאין 

להחיל את הקדושה )דהיינו שאין קדושתו בידי    וחנחשב לדבר הנדור בגלל שלא ניתן לאדם כ  אינו  ןולכ  נדר 

וזו אולי הסיבה לכך שהרמב״ם נצרך להביא את    דהיינו ״אינו מתפיסו בנדר״(מחמת נדר)    אדם( והוא גם לא בא

 נצרך להביא פסוק לכך(.  שהסביר בצורה אחרת למה הרמב״ם ועיין בגרי״זהפסוק )

 

 שיטת הר"ן בחילוק בין בכור לחטאת ואשם 

נראה לבאר בדברי הר"ן שהבאנו בתחילת המאמר שכתב "שחטאת ואשם מתפיס בנדר" הוא משום שבחטאת  

ואשם האדם הוא זה שבורר איזו בהמה הוא מביא לקרבן אבל בבכור שהוא קדוש ממעי אימו אין האדם יכול 

 ולת הברירה שיש בחטאת ואשם להחליף את הבכור באחר ולכן אין בבכור את יכ

שבחטאת ואשם האדם הוא זה שמתפיס את הקדושה   הר"ן לא ביאר ביותר פשטות,  מדועוהקשנו על הר"ן ש

שחטאת ואשם לא נחשבים לדבר ,  ומה שאין כן בבכור שקדוש מעי אימו. אבל לפי מה שהסברנו ברמב"ם

דור בגלל שהם באין מחמת נדר( כיוון )אלא לפי הרמב"ם הם נחשבים לדבר הנלחוד  ר בגלל ההקדש  הנדו

,  שחיוב החטאת הוא הכוח שמחיל את קדושת החטאת ולא האדם לכן אין זה נחשב ש"קדושתו בידי אדם"

והר"ן מסכים בזה עם הרמב"ם ולכן הוקשה לר"ן בחטאת ואשם שלמה הם נחשבים לדבר הנדור יותר מאשר  

  ובכור קדושתו מידי שמיים, משום  תם בידי אדםבכור )ואי אפשר לתרץ שההבדל הוא שחטאת ואשם קדוש

די אדם משום שחיוב החטאת הוא הכוח שמחיל  יו חטאת ואשם גם כן אינן נחשבים קדושתם ב נשכמו שהסבר 

 
וכמו שהסברנו לעיל שהרמב"ם חידש שאף על גב שחטאת ואשם אינן באין בנדר, מכל מקום הם באין מחמת נדר וזה   13

 שבו לדבר הנדור. מספיק כדי שייח 



ועל זה תירץ הר"ן שנכון שעצם החטאת והאשם    את הקדושה ולא האדם ואם כן מאי שנא חטאת ואשם מבכור(

לא בא על ידי האדם אלא על ידי החיוב שנתחייב חטאת, מכל מקום האדם בסופו של דבר הוא זה שקובע  

באיזה בהמה תחול קדושת החטאת וזה גם כן נחשב "בא בנדר" ולכן חטאת ואשם נחשבים לדבר הנדור. כי  

ולכן לפי הר"ן קביעת   14ש" הם מה שהאדם מחיל את ההקדש מכוחו שכתב ש"נדרי הקד  ( .)בהר"ן הולך לשיטתו  

מחליט  הקדושה  חלות שהאדם  מסוימת  שפיר  ,  בבהמה  בנדר "נחשב  שמחליט  בא  זה  הוא  שהאדם  משום   "

הוא    וזה מספיק כדי להיחשב "בא בנדר", כי לפי הר"ן נדרי הקדש  קדושת החטאתמכוחו על איזה בהמה תחול  

מקדיש  שהאדם  א  מה  עצמו מכוחו  הדבר  ה  ,15ת  נתנה  ש  כוחולכן  תחול התורה  בהמה  באיזה  לקבוע  לאדם 

. אבל בבכור 16ה זה נחשב ל"בא בנדר" משום שהאדם הוא זה שמחליט מכוחו איפה תחול הקדושקדושת חטאת  

לא שייך להגיד כן כי בכור הוא קדוש ממעי אימו ואין יכול להחליפו באחר. ולכן בבכור האדם אינו הסיבה 

והאדם גם לא יכול לקבוע באיזה בהמה תחול הקדושה כי לא    ,כיוון שהקדושה בבכור חלה מאיליהלהקדש  

. וזה הסיבה ולכן זו הסיבה שאין בכור נחשב לפי הר"ן לדבר הנדור   17יכול להחליף את הבכור בבהמה אחרת 

 לכך שרבי יהודה מרבה את החטאת ואשם ומוציא את הבכור.

 
אלא לפי הר"ן נדרי הקדש זה מה שהאדם   שהאדם מתחייב להביא  נדרי הקדש הוא מהשולא כמו דעתו של הרמב"ם    14

 . דהיינו הדין של "אמירתו לגבוה כמסירתו להדיוט" ,מחיל את ההקדש מכוחו 
נדרי הקדש שהאדם   .2נדרי איסור שהאדם אוסר על עצמו או על חברו דבר מסוים.    .1  :כי לפי הר"ן יש שני סוגי נדרים  15

 . , שהאדם מקבל על עצמו לעשות דבר מסויםינו נדר של התחייבותהר״ן לא מצמקדיש את הדבר עצמו. אבל לפי 
החטאת  אבל לולי טעם זה לא היה נחשב "בא בנדר" בגלל מה שהאדם מקדיש את החטאת כי מה שהאדם מקדיש את 16

אבל קביעת חלות הקדושה בבהמה ,  )וכמו שהסברנו למעלה באריכות(  אין זה מכוחו אלא מכוח החיוב חטאת שנתחייב
חטאת ולכן בגלל סיבה זו נחשב  מכוחו באיזה בהמה תחול הקדושה הוא זה שמחליט  האדם  כי  נחשב "בא בנדר"  מסוימת  

 . "בא בנדר"ואשם לפי הר"ן 
מחייב את עצמו וודאי שהרמב"ם לא היה יכול לתרץ כמו הר"ן כי לשיטתו של הרמב"ם "נדרי הקדש" הוי מה שהאדם  17

שאינו מחויב בו ואם כן זה לא משנה שהאדם הוא זה שקובע איפה תחול קדושת החטאת כי מכיוון שסוף סוף האדם    בדבר
נדר" כי לפי הרמב"ם "נדרי הקדש" הוי מה שהאדם מחייב  הוא לא זה שחייב את עצמו בקרבן זה לכן אין זה נחשב "בא ב

 את עצמו.


