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 פתיחה

 : 1והגמ' שם )יח:( במשנה  הי"ת עלי ניגש לבאר סוגיה חמורה זו בעזרת ה'. בחסד 

)שלמים(  " בשל  אם  נסך,  כיין  מליח,  כבשר  עלי  הרי  אמר,  כיצד?  להקל.  ופירושם  להחמיר,  נדרים  סתם 

אסור; הרי עלי כחרם, אם כחרם של    -מותר, ואם סתם    -אסור, אם בשל עבודת כוכבים נדר    -]שמים[ נדר  

 -ר בהמה נדר  אסור; הרי עלי כמעשר, אם כמעש  -מותר, ואם סתם    -אסור, ואם כחרם של כהנים    -שמים  

אסור, ואם של    -אסור; הרי עלי כתרומה, אם כתרומת הלשכה נדר    -מותר, ואם סתם    -אסור, ואם של גורן  

מותר',   -אסור, דברי ר' מאיר. ר' יהודה אומר: סתם תרומה ביהודה אסורה, בגליל    -מותר, ואם סתם    -גורן  

אסורין, שאין אנשי גליל    -ה מותרין, בגליל  שאין אנשי גליל מכירין את תרומת הלשכה; סתם חרמים ביהוד 

 מכירין את חרמי הכהנים. 

דתניא: המקדיש חייתו   רבנן;  הא  ר' אליעזר,  קשיא: הא  זירא, לא  ר'  נזירות להקל! אמר  והתנן: ספק  גמ'. 

הקדיש את הכוי, ר' אליעזר אומר: לא הקדיש את הכוי; מאן דאמר ממונו מעייל לספיקא, גופיה    -ובהמתו  

כל שכן דלא מעייל לספיקא. אמר ליה אביי: במאי  מעייל ומאן דאמר ממונו לא מעייל לספיקא, גופיה  נמי  

בכורי   ואחד  אדם  בכורי  אחד  בכורות,  ספק  סיפא:  אימא  אליעזר,  כרבי  להקל?  נזירות  לספק  אוקימתא 

ודה! אמר ליה:  המוציא מחבירו עליו הראיה, ותני עלה: ואסורים בגיזה ועב  -בהמה, בין טמאה בין טהורה  

אמאי קא מדמית קדושה הבאה מאליה לקדושה הבאה בידי אדם? אלא אי קשיא הא קשיא: ספק משקין  

טהור, דברי ר' מאיר, וכן היה ר' אלעזר אומר כדבריו; ומי ס"ל לר"א ליטמא   -טמא, לטמא אחרים    -ליטמא  

יוסי בן יועזר איש צרידה על איל    טמא? והתניא, ר"א אומר: אין טומאה למשקין כל עיקר, תדע, שהרי העיד

קמצא דכן ועל משקין בית מטבחיא דכן; הניחא לשמואל דאמר דכן מלטמא אחרים אבל טומאת עצמן יש  

שפיר, אלא לרב דאמר דכן ממש מאי איכא למימר? אלא, הא רבי יהודה, והא ר"ש; דתניא: הריני נזיר   -בהן 

ורמי דרבי    רבי יהודה מתיר, ורבי שמעון אוסר  -ו שאבד  אם יש בכרי הזה מאה כור, והלך ומצאו שנגנב א

סתם   אומר:  יהודה  רבי  ורמינהי,  לספיקא?  נפשיה  איניש  מעייל  לא  יהודה  א"ר  מי  יהודה,  אדרבי  יהודה 

,  מותרת, שאין אנשי הגליל מכירין את תרומת הלשכה; טעמא דאין מכירין  -תרומה ביהודה אסורה, ובגליל  

ר רבא, גבי כרי קסבר: כל שספיקו חמור מודאי לא מעייל נפשיה לספיקא, דאילו  אסורין! אמ  -הא מכירין  

 "...גבי נזיר ודאי, מגלח ומביא קרבן ונאכל, על ספיקו לא מצי מגלח.

 
 מקוצר הזמן לא הארכנו כאן בהצגת פשט הסוגיה, ותן לחכם ויחכם עוד.  1



במשנה מבואר שסתם נדרים להחמיר ופירושן להקל. ונחלקו הראשונים מה הכוונה "פירושן להקל", האם  

למ או  הנדר  בשעת  שמפרש  למה  האם  הכוונה  בכוונתו,  ספק  ישנו  שכאשר  מבואר  עכ"פ  ה שמפרש אח"כ. 

נתכוון להתפיס בדבר האסור או בדבר הנדור אזלינן לחומרא ומכריעים שהנדר מועיל כאילו התפיס בדבר 

 נחלק ר"א בר' צדוק וסובר שסתם נדרים להקל.  ,בסיפא, לפי המבואר בגמ' הנדור. 

נדר או ספק נדר, דהיינו ההכרעה היא בתורת ודאי או מדין  וצריך להבין מהו טעם הדין? האם נחשב ודאי  

כמו"כ יש להבין מה היה צריך להיות הדין לולי הכלל שסתם נדרים להחמיר )אם    ספק דאורייתא לחומרא?

 הוא טעם חיובי(, האם היינו צריכים מספק להחמיר כסתם ספק דאורייתא או להקל מכח חזקת היתר? 

 

 א. טעם הדין 

הקשתה בגמ'   הגמ'  שהרי  לספיקא",  נפשיה  איניש  ש"מעייל  משום  הוא  הדין  שטעם  בפשטות  מבואר 

ותירצה להקל",  נזירות  ש"ספק  ראשון  מהברייתא  מעייל    בתירוץ  האם  ורבנן  ר"א  במחלוקת  תלוי  שהדבר 

ר' יהודה ור"ש האם מעייל איניש נפשיה   איניש נפשיה לספיקא, ולמסקנה תירצה שהדבר תלוי במחלוקת 

 פיקא. עכ"פ מבואר בכל הסוגיה שבזה הדבר תלוי, וכ"כ הרשב"א. לס

לכא כתב  הרא"ש  ולכאואולם  שתק",  מדלא  לאסור  דעתו  הנודר  "דסתם  שונה  טעם  מקדיש  ו'  דגבי  תמוה   '

חייתו ובהמתו שנחלקו אם הקדיש את הכוי, שאליו השוותה הגמ' דין זה לא שייך לומר דדעתו לאסור מדלא  

יש את כל חייתו ובהמתו מלבד הכוי ולא היה לו לשתוק. כמו"כ האומר "הריני נזיר שתק, שהרי ביקש להקד

אם יש בכרי הזה מאה כור" לא שייך לומר שישנה ראיה מדלא שתק, וא"כ כיצד הגמ' מדמה דינים אלו לסתם 

 . 2נדרים?

 

 מתורת ודאי -. סתם נדרים להחמיר ב

בסברה   הכוונה  לספיקא"מה  נפשיה  איניש  ה"מעייל  לכא?  הפשוטה  את  והבנה  אומר  שהאדם  לומר  היא   '

עליו   נחמיר  שאח"כ  באופן  אף  ר"מ  מספקדבריו  בדעת  שמצינו  וכמו  סא.(  ,  גדולה )להלן  בתו  המקדש  גבי 

שדעתו על כל אחת שאפשר לקוראה גדולה אע"פ שנולד מזה ספק איזו מהן מקודשת, וכמו לגבי נזיר שתלה 

שאמר  מעייל נפשיה לספיקא הרי הוא נזיר מספק כיוון הסובר שנזירותו בכרי, שמבואר בסוגיה שלר' שמעון 

 מדבריו ספק.   שיווצר  אופן   את דבריו גם על דעת

שלכא גם כאן  מכיוון ש' קשה,  ואלא  צריך  נפשיה לספיקא",  "מעייל איניש  גם כאן בסברת  זהו הביאור  אם 

)יט. ד"ה אך התוס'    . כיוון שאין להלקות מספק, אבל לא ילקה,  הדין להיות דהוי ספק נדר ומספק יש להחמיר 

אסור"   -מים נדר  אן הנדר הוא נדר ודאי ולוקה עליו, שהרי לשון המשנה הוא "אם בשל שכהוכיחו שור"ש(  

הקודם גם   ה"אסור"משמע שכמו    "ואם סתם אסור"המשך הלשון  ביחס ל  וממילא סור זה הוא בודאי,  י וודאי א

 כאן אסור ולוקה. 

י:(  עוד יש להביא ראיה שדין סתם נדרים להחמיר הוא מודאי ולא מספק מדברי הר"ן   שכתב שהטעם  )לעיל 

משום שסתם נדרים להחמיר, וכ"כ שם    -ש"לא כשר" ו"לא דכי" חשיב נדר, ולא אמרינן שהוי דבר האסור  

דחוו  ,הרא"ש ששם  לומר  רק  נדר  הק  זאת.  חל  לפרש  ולראשונים  לגמ'  שהיה  כיוון  זאת,  מספק,  מלבד 

 
' משמע בפירושו כפירוש שדחה בפסקיו ש"פירושם להקל" היינו מה שפירש בשעת הנדר ולא מה ולכאיש להעיר ש    2

 שיפרש אח"כ.



הריטב"א שם כתב שגם עצם מה שאנו מפרשים את הלשון "לחולין" ו"לכשר" בפתח הלמ"ד כשני מילים "לא  

יהיה כשר וכד' היינו מטעם ספק נדרים להחמיר  , וגם חולין", ולא אומרים שכוונתו למילה אחת שדבר זה 

וא"כ אם נאמר שסתם נדרים     פירש כמו הר"ן שמה שתולים בדבר הנדור הוא מטעם "ספק נדרים להחמיר",

, ואם נתכוון שמא נתכוון להיתר   -פק ספיקא  סשהרי זהו  להחמיר היינו מספק, א"כ היה צריך להיות מותר,  

ע"כ   וטריפות. אלא  נתכוון לדבר האסור כנבילות  סובר  לאיסור שמא  נדרים להחמיר" שהריטב"א  ש"סתם 

 הוא מדין ודאי. 

 

 דאיהכרעת הספק לו - ביאור דברי הרא"ש

  "מעייל נפשיה לספיקאמשום שעיקר הסברה ש"שזה מה שבא הרא"ש ליישב בסברתו "מדלא שתק",  ונראה  

, אבל מדוע מבואר במשנה שהנדר נחשב נדר כולל בדבריו גם דברים מסופקיםמשמעותה היא רק לומר ש

ספק?  רק  ולא  ולומר    גמור  בספק  להכריע  ראיה  יש  שתק  שלא  שמכך  הרא"ש  אומר  נדר ע"ז  הוא  שהנדר 

 .  בודאי דעתו להחמיר מדלא שתקגמור, משום ש

הסברה ש"מעייל נפשיה לספיקא" די בה רק כדי ליצור ספק, והראיה מדלא שתק גורמת לנו להכריע   ,כלומר 

לא  שבודאי היתה כוונתו לדבר הנדור. אך אם לא היה מתעורר כלל ספק ד"לא מעייל נפשיה לספיקא", א"כ  

שדעתו להחמיר, כי אין סברה זו חזקה מספיק כדי שנחשיב את דבריו למפורשים שלא  היינו אומרים כלל  

 . "לא מעייל נפשיה לספיקא "יהיו בכלל "ספק" שאין האדם חפץ להכנס בו אם 

 

 סברה חיובית -. מעייל נפשיה לספיקא ג

   :הואבשיטמ"ק פירש גבי מקדיש את הכוי שהביאור במעייל איניש נפשיה לספיקא  הזת לעומ

נמי את הכוי   "מאן דאמר מעייל איניש נפשיה לספיקא דהיכא דאקדיש בהמה ודאית וחיה ודאית הקדיש 

. הכי נמי ס"ל דגופו נמי מעייל איניש לספיקא  וגומר בעל הבית שיקדש משום אותו ספק דכיון דספק הוא  

יל בו את הנדר אם יש  גומר הנודר בדעתו שיועי לה להיתרא ולאיסורא  לדכי נדר סתם היכא דאיכא למית

 אי הוי נדר בכי האי גוונא דלא פירש או לא". לתלות בו לאיסור ואע"פ שהוא ספק בידו

בפשטות מבואר מדבריו שהכוונה ב"מעייל איניש נפשיה לספיקא", הוא שגומר בדעתו שבכל אופן שיש בו 

 צד איסור גומר בדעתו שיהיה נדר ודאי. 

 כתב: כמו"כ המאירי 

כתב שאם  שה  "ואע"פ  כמו  הכוי  את  לו  כתב  לא  לבנו  ובהמתו  מפני  תפחייתו  בזו  ביכורים,  במשנת  רש 

מספק   הקדישו  מקדיש  אבל  בהמה,  מין  ולא  חיה  מין  לא  אינו  ושמא  הראיה  עליו  מחבירו  שכל  שהמוציא 

 ". לעניין איסורים לא מעייל איניש נפשיה לספיקא וכולל הוא את הכל בדבריו

הסברה   שלולי  בלשונו  )משמע  לספיקא"  נפשיה  איניש  מעייל  בלשון  ש"לא  לכאהגמרא  פירושו  ' והפוך 

צ"ע והדבר  הראשונים,  שאר  בספואכמ"ל  מפירוש  להתיר  צריכים  היינו  והכוונה (  ממונות,  בדיני  כמו  ק 

שהכוי נשאר בבעלות הנותן    הטעםבהם  דיני ממונות ששהשווה ל  כמו  משום שהחפץ בחזקת היתר,  בפשטות

שאמר את דבריו בודאי גם על הספק משום שאינו רוצה    בסברה זו  אלא שנתחדש  ון,משום חזקת הממ  הוא

 . 3להיכנס בספק וכולל הכל בדבריו

 
)ב  3 כירושלמי  דלא  זה  בעניין  המאירי  זו  ,  דברי  שמשנה  בו  מפורש  שבהדיא  שסובר ב(,  כר'  דלא  היא  בביכורים 

 שהמקדיש חייתו ובהמתו הקדיש את הכוי, ועיי"ש במפרשי הירושלמי. 



 

 ביאור הר"ן בסתירת ר' אליעזר ע"פ הנ"ל

משקין   "ספק  ר"א  שסובר  מכך  הגמ'  קושיית  את  שפירש  הר"ן  דברי  גם  יתיישבו  בסוגיה  הביאור  זהו  אם 

 שיוכל לסבור "ספק נזירות להקל": ליטמא טמא", על כך 

"נהי דהוי קדושה הבאה בידי אדם היכי עדיפא טומאה דרבנן אע"פ שהיא באה מאליה מנזירות דאורייתא  

 אע"פ שהיא באה בידי אדם". 

שסובר וולכא לכך  הטעם  שהרי  הבנה,  משוללי  הדברים  אליעזר   '  דעת    ר'  משום  היא  להקל  נזירות  שספק 

ואינה קשורה לכאלהכניס עצמו לספק,  רצה  הנודר שלא   ודאית  ' לאופן ההכרעה בספיקות ו והיא הכרעה 

 בדיני טומאה. 

כן אם   ואם  חיובית,  סברה  היא  להחמיר"  נדרים  ש"סתם  הסברה  והמאירי  מהשיטמ"ק  לפי המתבאר  אמנם 

י  זו  סברה  אינו סובר  חולק על האומדן הודאי לכך שמתכוון להחמיר, אבל הטעם    שרק  ומר לש מקום  ר"א 

אחר חזקת היתר כ"ש שבספק משקין  שהולכים באופן זה  להכריע לקולא הוא משום חזקת היתר, ואם ס"ל  

 .4אחר חזקת טהרה בדרבנן נלך 

 

 עצם סברת "לא מעייל" היא הכרעה מסופקת  - ביאור נוסף בר"ן הנ"ל

אמנם נראה שיש מקום ליישב את סברת הר"ן הנ"ל בדרך נוספת. נראה לומר שהסברה ש"לא מעייל איניש  

ויש   בספיקות  עצמם  להכניס  רוצים  אדם  בני  יש  מסברה  ודאי  שהרי  ודאית,  סברה  אינה  לספיקא"  נפשיה 

ומר ש"לא מעייל איניש נפשיה לספיקא" היא הכרעה של קולא  שאינם, ולכן ההכרעה של ר' אליעזר להקל ול

 . אם מחמיר בספק בדרבנן כ"ש שיש להחמיר בהכרעה זוולכן  בספיקות, ולא הכרעה מוחלטת מסברה. 

ראיה לדבר מביאורו של ר' יוחנן במסכת נזיר ח. )למסקנת הגמ' שם לפירוש התוס'( שמחלק בדעת ר' יהודה 

כרי ק' כור, לבין הנודר נזירות מלא הקופה ואיננו יודעים אם נתכוון לחרדל )שאז בין הנודר נזירות אם יש ב

ש יוחנן  ר'  וחילק  אחת(,  נזירות  חייב  )שאז  לבצק  או  ארוכה(  נזירות  ימיו  כל  להנזר  הקופה  לצריך  מלא  גבי 

יהודה שיש להחמיר  ר'  ודאית אפי' אם התכוון לקופה מליאש משום    ,מודה  לנזירות  יורד  זה  ה בצק  בנידון 

עכשיו עומד בחזקת  לאחר ל' יום  ואינו יכול לצאת ממנה בודאי שמא התכוון לקופה מליאה חרדל, וכיוון ש

כן מבואר שגם  נזירות מספק. אם  ולהביא קרבן  יום  לל'  שהתכוון  יכול לתלות  אינו  יום  ל'  נזיר כבר לאחר 

נפשיה לספיקא בדבר שספיקו חמור מוד איניש  יהודה שלא מעייל  ר'  או אינה סברה מוחלטת אלא  סברת 

 סברה של הכרעה בספיקות כמו שביארנו. 

 

 ד. הקושי בדרך זו

שהסברה בסתם נדרים להחמיר היא סברה חיובית לומר שכולל ע"פ השיטמ"ק והמאירי  מש"כ  אך קשה לפי  

ור"ש  בודאי גם את המקרים המסופקים יהודה  ר'  נדרים להחמיר למחלוקת  דין סתם  , כיצד מקשרת הגמ' 

דבריו , הרי שם ודאי שלא יתכן שיהא יותר מספק כיון שתלה  לעניין "הריני נזיר אם יש בכרי הזה מאה כור"

 , וכמבואר בגמ' שספיקו חמור מודאו.אינו ידוע האם היה כן או שלאאם יש מאה כור והבשאלה בפירוש  

 
הי  4 שמסברה  ברה"יאע"פ  מיירי  ע"כ  דשם  ליישב  מקום  י"ל    ה  וא"כ  לחומרא,  אזלינן  בה  דאורייתא  טומאה  שספק 

 דדווקא שם תקון רבנן כעין דאורייתא, וצ"ע.



אינו דומה לדינא דר"ש  ינו  הרי אשסתם נדרים להחמיר הוא מתורת ודאי  כיוון  קושיה זו הקשו התוס',  מעין  

 דהוי ספק, ותירצו: 

"דה"ק ורבי שמעון אוסר אלמא אפילו בספק נדר ניזיל לחומרא כ"ש במתניתין שהנדר הוי ודאי שתופסין  

 חומר משמעות". 

שהשאלה האם "מעייל איניש נפשיה לספיקא" היא האם מתכוון לכלול בדבריו את הוא  וע"כ ביאור דבריהם  

. פק, ולכן בנידון של "הריני נזיר אם יש..." רק כאשר יתברר שיש בו מאה כור יהא נזיר הספק שיהיה בגדר ס

, שהמחלוקת אם מעייל איניש נפשיה לספיקא היא  אם כן מוכרחים להגיד, אם נמשיך בדרך שהלכנו עד כה

מחלוקת קיצונית כיצד היא דעתו של האדם בספיקות, דלמ"ד מעייל איניש נפשיה לספיקא, דעתו שיחול 

על הספק כל מה שאפשר, ואילו למ"ד לא מעייל איניש נפשיה לספיקא בורח מן הספק ואינו רוצה שיחול 

 . (הר"ן נו בביאור הראשון בדעתמר' אליעזר כמו שכתב ולפי"ז לא ניתן להוכיח)אפילו מספק. 

אמנם אם נפרש כמו שביארנו ברא"ש שישנם שתי קומות בסברה של סתם נדרים להחמיר, דאחר שמעייל  

לספיקא   נחשב נפשיה  נדרים  סתם  שגבי    לגבי  דכשם  להוכיח,  שפיר  שייך  ממילא  שתק.  מדלא  כודאי 

ק, משום שמעייל נפשיה לספיקא, גם בספק במשמעות לשונו מחלוקת ר' יהודה ור"ש אזלינן לחומרא מספ

 גם ישנה הכרעה ודאית מדלא שתק.  חמיר דמעייל נפשיה לספיקא, אלא שבאופן זהיש לה

 

 ה. קושי מהסוגיה בנזיר

עוד קשה על עצם יסוד חילוק התוס' שחילקו בין מקום שהספק הוא בלשון הנדר שאזלינן לחומרא בודאי,  

בו אלא מספק,לבין ספק שנולד א לגבי  שגם    אמר חזקיה.  חבנזיר    סוגיהב ש  כיוון   ח"כ שלא שייך להחמיר 

, רואים אותה כאילו היא מליאה חרדל רק לר"ש ולא לר' יהודה משום שר' יהודה " הריני נזיר מלא הקופה"

על   כאן  וא"כ  בדעתו.  סוגייתנו  וכמסקנת  מודאי,  חמור  שספיקו  לדבר  עצמו  מכניס  אדם  שאין  אף סובר 

שהספק הוא בלשונו האם התכוון להרבה נזירויות או למעט, מבואר שאם היינו אומרים שמכניס עצמו לספק  

כמו ) , ואף שר' יוחנן שם חולק עליו  היה נחשב לספק נזירות ולא לודאי נזירות ולכן היה ספיקו חמור מודאו

 ו שנחלקו. המשנה אפי' לר' יהודה, בעניין זה לא מצינ את , ומיישב  (שהזכרנו לעיל

לדברי התוס', שחילקו בין מקום שהספק הוא כיצד  לכאורה  ההשוואה לחזקיה שלא חילק בזה קשה  ואם כן,  

לפרש את לשון הנדר לבין מקום שהספק הוא בנדר אם חל או לא מחמת תנאו, מדוע שם אין לתלות לחזקיה  

וכבר הכרחנו   ו ר' יהודה להחמיר?בודאי שכוונתו לחרדל להחמיר ולא יהא ספיקו חמור מודאו, וא"כ יודה ב

 שהראשונים מודים לדברי התוס' בעניין זה שסתם נדרים להחמיר הוא מתורת ודאי ולא מתורת ספק. 

וגם זה מיושב לפי מה שביארנו בדברי הרא"ש, משום שלגבי נזירות לא שייך לומר מדלא שתק, שהרי רוצה  

 וון, וממילא הוי רק ספק, וספיקו חמור מודאי. לידור בנזירות, אלא שהשאלה היא לכמה נזירויות התכ

 

 ו. ביאור השיטמ"ק והמאירי הנ"ל

לכא'  שמבואר  שהבאנו,  והמאירי  השיטמ"ק  לפי  אך  מאד,  מיושבת  הסוגיה  הרא"ש  דברי  שלפי  נמצא 

בין תפיסת חומר  ודאית, עדיין קשה להגדיר מהו החילוק  סברה  איניש לספיקא" היא  מדבריהם ש"מעייל 

 ספיקות אחרים דמעייל נפשיה לספיקא.  הלשון לבין 

  לספק בעצם הלשון יש מקום להבין   ( כגון שאבד הכרי)  בין ספק שנולד אח"כ  התוס'  חילוקאת עצם    ואמנם

שהרי גם אם מתכוון בהדיא לכלול את הספק בלשונוגם לשיטתם ספק  ,  ידע שיוולד  אי  , כאשר עדיין לא 



, משום  לומר שהתכוון לומר את דבריו גם כשיוולד מהם ספקאפשר לומר שהתכוון לכוללו בודא, אלא רק  

אין הכרח אם כן מדברי    שבזמן נדרו לא ידע שיוולד ספק וודאי שלא התכוון להחיל על הספק תורת ודאי. 

 התוס' אם פירשו את הסוגיה כסברת הרא"ש או השיטמ"ק והמאירי. 

זה   איניש  לפי  ש"מעייל  הסברה  לולי  דבאמת  הראשון,  בביאור  לעיל  בר"ן  שביארנו  כמו  לבאר  גם  אפשר 

מדברי    מו שמשמעספק והולכים אחר חזקת היתר כל  נחשב הדבר נפשיה לספיקא" הולכים להקל משום ש

לספיקא",   נפשיה  "מעייל  למ"ד  אך  להקל,  היתר  חזקת  אחר  בכה"ג  הולך  אליעזר  שר'  מוכח  ולכן  המאירי, 

כיוון שדעתו בודאי היתה לומר את דבריו גם על הספק, אם כן לא שייך ללכת אחר חזקה מכיוון שדבריו  

   ק. בודאי מוציאים מהחזקה ויוצרים ספ

שאמר    אך   בנזיר  מדוע  לדבריהם  קשה  בנזיר עדיין  הקופה"הסוגיה  מלא  נזיר  בעצם    ,"הריני  הוא  שהספק 

 אין הולכים להחמיר מספק.   ,לשונו

אר, שכל מה שאנו אומרים שהתכוון לכלול גם מקרים מסופקים בדבריו שיחול עליהם הנדר היינו  ונראה לב

היא   השאלה  אם  נזירות  האםדוקא  כגון  עליו,  חל  שודאי שהנדר  במקום  אבל  לאו,  או  הנדר  עליהם  ,  יחול 

נזיר, אלא שהתעורר ספק  שאין ספק בכך   נזירויות החיל  כלומר,    -  באיזה אופן החיל את הנדרשהוא  כמה 

בזה אין מקום לומר שהתכוון לכלול גם את הספק בדבריו להחמיר, משום שאף אם מתכוון לכלול גם   -  עליו

חלות  של  באופן  להחמיר  שהתכוון  בודאי  אומר  זה  אין  הנדר  את  עליהם  להחיל  המסופקים  המקרים  את 

 גם מקרים מסופקים.  הנדר, אך עכ"פ הדבר ספק כיוון שמתכוון לכלול בדבריו

 

 . סתירה בפסיקת הר"ן והרמב"ם ז

עוד קשה לי דמסקנת ההלכה בסוגייתנו כרבנן דמתני' דמעייל איניש נפשיה לספיקא במקום שאין ספיקו  

והרמב"ם  הר"ן  פסקו  סא.  להלן  ואילו  והרמב"ם.  הר"ן  פסקו  וכן  להחמיר,  נדרים  סתם  ולכן  מודאו,  חמור 

אס הפסח"  פני  "עד  שנדר  אף שאדם  לספיקא",  נפשיה  איניש  מעייל  ש"לא  משום  הפסח  שיגיע  עד  רק  ור 

   שאין ספיקו חמור מודאו ולשיטתם קשיא הלכתא אהלכתא. 

ולכא' אין מקום לחלק בין סוגייתנו לסוגיה שם שבשתיהן הספק הוא בפירוש משמעות לשון הנדר. אמנם  

ביארנו סור עד הפסח, אך לפי מה ששם לא שייכת סברת הרא"ש דדעתו לאסור מדלא שתק, שהרי רצה לא

לא יועיל כאן דא"כ היה צריך לאסור מספיקא, וכאן גם לא  מהספק ודאי  לעשות    מועילטעמו  ש   דבריו לעיל 

יועיל ללכת אחר חזקה שהרי בשעת הספק כבר אסור בנדר והספק רק האם נמשך האיסור עד שיגיע הפסח  

 או עד שיהא, וצ"ע. 

 

 סיכום 

מדברי   שתי  הוכחנו  וביארנו  נדר.  כספק  ולא  ודאי  כנדר  נידון  להחמיר  נדרים  שסתם  זה  שדין  הראשונים 

 שיטות מרכזיות בטעם הדין: 

: כיון שאדם מכניס עצמו בספק, ישנו ספק שקול האם התכוון לידור בדבר הנדור או בדבר "ש שיטת הרא

זו אינה שייכת נשאר הנדר האסור, וספק זה מוכרע להחמיר בודאי מכך שלא שתק. ולכן, במקום שסברה  

 כספק איסור )למ"ד מעייל איניש נפשיה לספיקא(. 



השיטמ את  והמאירי "ק  שיטת  להחיל  מתכוון  שודאי  היא  לספיקא"  נפשיה  איניש  "מעייל  של  המשמעות   :

יחולו   באיזה אופןיחולו דבריו על מציאות זו ולא    האםדבריו גם על מציאות מסופקת, ובלבד שהספק הוא  

 עליה. 

אלא   גמורה  ודאית  חזקה  אינו  הזה  האומדן  שגם  בנזיר(  הסוגיה  )ע"פ  בשיטתם  ביארנו  מעוד  כללי  הוא 

 ההכרעה בספיקות, וע"פ זה ביארנו את דברי הר"ן בשיטת ר' אליעזר. 

 סיימנו דברינו בסתירת דברי הר"ן והרמב"ם אם מעייל איניש נפשיה לספיקא להלכה, וצ"ע. 


