





354






בס"ד ,י אב התש"ע.

מסכת שבועות דף כד – דף ל


דףכדע"א

ג( בא"ד,שם.והרמב"ןכתב,אבלאסרהעלכלהעולםחיילדכשאראיסורין

א( גמ' ,באיסור הבא מעצמו לא אמרינן .ביאר הגרע"א בדרוש וחידוש

הוו].דהיינודאףבקונםכללישאוסרבעצמועלכלהעולם,חלבכולל,ולאו

)במערכהאותיב(,עלפיהתוס'לקמן )עמודב'(ד"המיגו,דהאדחלאיסור

דוקאבמוקדשיןשהתורהאוסרת[.

עלאיסורבכולל,הואדוקאבאיסורחמורעלקל,אבלאיסורקלעלחמור

ד( בא"ד ,וקחשיב מוקדשין וכו' .הרמב"ן תירץ עוד ,דדוקא על ידי איסור

אינו חל ,ושבועה שבאה על ידי האדם עצמו ולא אסרתו התורה ,חשיב

כולל איןהאיסור חל בבא על ידי עצמו ,אבל באיסור מוסיףחל,ומוקדשין

איסור קל ולא חל בכולל .ובשו"ת אבני מילואים )סימן יב( ביאר ,דביבמות

על חלב הוי איסור מוסיף] ,שמוסיף איסור הנאה כדאיתא בכריתות )יד,(.

)לב (.מוכח ,דהא דאין איסור חל על איסור ,היינו דווקא לענין עונש ,אבל

ודלאכרש"ילקמן )בעמודב'( בד"הטמאשאכלחלב,ותוס')שם( ד"היש,

איסורא מיהא רכיב עליה ומתלי תלי וקאי ,וכי פקע האיסור הראשון קאי

שמפרשים ,דהיינו איסור כולל[] .ולכאורה יש לבאר בדבריו ,דטעמא דלא

באיסורהשנידהדרחיילאףלקרבןולמלקות,וכדחזינןבאשתאחואחרכך

חל איסור כולל בבא מעצמו ,משום דהוי איסור קל על חמור ]כדכתב

נעשהאחותאשה,והכינמילעניןאיסורהבאמאליו,אףדאיןאיסורחלעל

הגרע"א וכמו דהובא באות א[ ,ובאיסור מוסיף ,כתבו התוס' ביבמות )לג(:

איסור ,תרי איסורין רביעי עליה אלא שאין עונשין על האיסור השני ,וכיון

ד"ה אמר ,דחל אף בקל על חמור .ומה שלא פירשו התוס' כוותיה ,משום

דאיתיה גםלאיסור השני אמרינן דעל ידי כולל ,עונשין אותו גםעל השני,

דהם מפרשים בתוס' לקמן )בעמוד ב( בד"ה יש אוכל ,דמוקדשין על חלב

משום דכולל מועיל רק להוסיף באיסור שכבר היה חל ,כגון להוסיף עונש,

הוויאיסורכולל).א.י.נ.[(.

אבללאלחדשאתהאיסור.ולכךגבישבועהדרמיאיהועלנפשיה,אפשר

ה( גמ' ,כל שהוא למכות לא אמרו כזית אלא לענין קרבן .ביאר הריטב"א

שלאיחולכללאפילולעניןאיסור,דכיוןדבלאכולללאחלכלל,לאמועיל

במכות )יז (.בשם הרמ"ה ,דלמלקות כיון שאכל במזיד אחשביה ,אבל קרבן

בכולל להוסיף עונש .ובקובץ הערות )סימן לד אות ב'( ביאר על פי דברי

שהואאכילתשוגגבעינן כזיתלהחשיבהאכילה.

רש"י לקמן )עמוד ב( בד"ה מידי דהוה ,בטעם איסור מוסיף] ,כלומר

ו( גמ' ,ר' שמעון אומר האוכל נבילה ביום הכיפורים פטור .כתב הריטב"א

שהאיסור השני שחל מוסיף עוד אנשים באותו איסור או שמוסיף איסור

בקידושין )עז ,(:דלא פליגי רבנן עליה דרבי שמעון אלא לענין איסור יום

הנאה שלא נאסר מחמת האיסור הראשון[ ,כגון באיסור נותר ,שחל על

הכיפוריםשיחולעלנבילה,אבלאיסורנבילהלכוליעלמאלאחלעליום

מוקדשיןומוסיףאיסורלגבימזבח,וכתברש"י,מתוךשחלעליהשםנותר

הכיפורים ,משום דהווי איסור קל על חמור ,ואיתא התם ,דלא אמרי רבנן

לאוסרהעלהמזבחוכו'חלעליהשםנותראצלכלאדםוכו',הרישמפרש

איסורחלעלאיסורבקלעלחמור.עודכתב,דאפילובמוסיףלאחלבקלעל

הטעםדאיסורחלעלאיסורבאיסורמוסיף,משוםדחלשם האיסורהשני,

חמור.ועייןלעילאותדדבריהתוס'ביבמות)לג(:ד"האמרדפליגי.

אףעלהדבריםהאסוריםמקודם,והיינודוקאלעניןאיסורתורהשאיןשייך

ז( גמ',רבישמעוןאומר האוכלנבילהביום הכיפוריםפטור.איתא בקידושין

לחלקבוכגוןנותר,שאיןלחלקבוביןהאיסורלגבימזבחוביןהאיסורלגבי

)עז ,(:דלרבי שמעון ,לא חל איסור חמור על איסור קל ,דיום הכיפורים הוי

האדם ,כיון דהתורה אוסרתו ולא חילקה ,אבל באיסור הבא על ידי עצמו

איסור חמור דבכרת ,ונבילה איסור קל דליכא אלא לאו ,ואחותו בכרת

כגוןשבועה,כיוןשאפשרלחלקאתדיבורופלגינן,ולאחלאלאעלדברים

ואלמנה בלאו ,ובכהן גדול שיש לו אחות שנתאלמנה ,דהוי איסור קל על

המותרים.

איסור חמור לא חל אף לרבנן .והקשה הריטב"א )שם( ,אמאי לא קאמר

ב( תוס' ד"ה באיסור ,אבל מוקדשין שאסורים על כל העולם אמרינן .פירש

דרבנןלאמחייביםאלאמשוםאיסורכולל,דיוםהכיפוריםאוסרכלאוכלי

הגרע"א ,דהטעם ,משום דדוקא שבועה דכתיב בה "לא יחל דברו" דהיינו

היתרעליו,וכדדייקמינהבסוגיין,דלרבישמעוןליכאאיסורכוללולחכמים

דהאיסורבאעלידידיבורו,חשיבאיסורהבאעלידיעצמו.אבלהקדש,אף

איכא .ותירץ ,דהתם נמי איכא איסור מוסיף ,דאלמנה נאסרה אף לכהנים

דבאעלידידיבורו,מכלמקום,חלותהאיסורעלידיהתורההוא,ולאחשיב

גדולים ,ואיכא למימר דאפילו במוסיף לא חל באיסור קל על חמור .ועיין

איסורהבאעלידואלאאיסורהבאמאיליו.ובקובץהערות)סימןלדאותב(

באותהקודמת.

ביארעלפידרכו]לעילבאותהקודמת[,דבשבועהאפשרלחלקאתהאיסור

ח( תוס' ד"ה האוכל ,וחלו איסור נבילה ואיסור יום הכיפורים בבת אחת.

ומשום הכי לא חל בכולל ,אבל במוקדשין שאין שייך לחלק את האיסור,

והריטב"אבקידושין)עז(:חשבלתרץ,דלאחלונבילהויוםכיפורבבתאחת,

שפירחלבכוללכמואיסורהבאמאיליו.

אלא איסור נבילה קדים ,דנבילה שיעורה בכזית ויום הכיפורים שיעורו

א
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בככותבת ,כדתנן ביומא )עג ,(:וכשאוכל כזית נבילה כבר עבר על איסור

כהתוס'" ,משכחת לה כדרבא" ,ומפרשים ,דמשכחת לה בהן בסתם ,כגון

נבילה קודם שיבוא איסור יום כיפור .ודחה ,דהרי לא דיינינן על האדם

דאמר שבועה שאוכל ,דהא אם אכל עפר פטור ,דאף דלענין שבועה שלא

האוכל],דנימאדיוםהכיפוריםלאחלעליהבכזיתאלאכשאוכלככותבת[,

אוכל ,אין נבילות בכלל ,לענין שבועה שאוכל ,כולל נמי נבלות ,וכיון

אלא על חתיכות האיסור ,ואינם ענין לשיעורים דחיובא אלא חלו שניהם

דמשכחתלהבהןסתם,סגילהחשיבואיתיהבלאווהן,אףדבשבועתלאו

בבת אחת .ובשם הראב"ד תירץ ,דאין דנים בחתיכה זו עצמה אלא על

אינו אלא במפרש ,ואם תאמר מה החילוק בין לאו להן ,עלה קמייתי

הגברא,והגבראחלעליואיסורנבילהקודםיוםהכיפוריםבנבילותאחרות.

מילתיהדרבאדשבועהשלאאוכלואכלעפרפטור,ובשבועהשאוכלואכל

ודחאו ,דלעולם אזלינן בתר האי חתיכה ולא בתר חתיכות אחרות ,וכיון

עפר,קייםשבועתו,וטעמא,דבשבועהשלאאוכל,לאנתכווןאלאלדברים

שחתיכה זו לא נאסרה קודם יום הכיפורים ,לא חשיב כקדם איסור נבילה

הראויים,דבדבריםשאינםראוייםלאהיהצריךלאסורעצמו,אבלבשבועה

קודם יום הכיפורים .ולמסקנא כתב ,דבגוונא דנתנבלה ביום הכיפורים לא

שאוכל מסיק אדעתיה דיקיים שבועתו אף בדברים שאינם ראויים ,משום

חל איסור נבילה על יום הכיפורים ,וחייב משום יום הכיפורים ולא משום

הכייצאידישבועתואפילובנבילות.

נבילה,משוםדיוםהכיפוריםחלקודםהנבילה],ואיירילמאןדאמרבהמה

טו( תוס'ד"האלאכדרבא,דאידוקאנקטתאניםוענביםהיכיחיילאשבועה

בחייה לאו לאיברים עומדת ,וממילא חל איסור יום הכיפורים בכניסתו,

הא ליתא בהן .והרמב"ן והר"ן הוסיפו להקשות ,מהא דאמר רבא לקמן

דליכא איסור אבר מן החי שיעכב[ .והוסיף ,דבהא אף רבנן מודו ,משום

)עמוד ב'( ,שבועה שלא אוכל תמרים וחלב ,מיגו דחייל אתמרים חייל נמי

דהוהקלעלחמור,ואפילובאיסורכולללאחל.

אחלב,ואמאי,האליתאבהן.ותירצו,דמשכחתלהבחלבשבתוךהכסלים

ט( בא"ד ,דאפילו במעי האם קיימא באיסור זה .האמרי משה )סימן ד אות

ושבתוך הכליות ,דשרי ,כדאיתא בחולין )צג .(.והריטב"א תירץ ,דמשכחת

יא( תירץ ,דאפילו הכי אין האיסור אלא מצד האם ,אבל כשנולד קיימא

להבשומןגמור,דאיהונמימקריחלבבלשוןהתורהובלשוןחכמים.

באיסוראינוזבוחמצדעצמה,ושפירחלבבתאחתעםהטריפה.עודכתב,

טז( בא"ד ,שם .הרמב"ן תירץ ,דכיון דמתחילה לא נאסרו עליו אלא משום

דהא דהוכיחו התוס' בחולין )צ (.בד"ה אלמא ,מהגמ' שהביאו כאן ,כגון

שבועה,שפיר משכחת לה בהן ,אם ישאל על שבועתו ,דתחול השבועה

שנטרפה עם יציאת רובה ,דליכא איסור אבר מן החי במעי אימו ,דאם כן

לאכולתאנים.

היכיחלעליהטריפה,היינואברמןהחימצדעצמו,אבלמצדהאםאיכא

יז( בא"ד ,וליכא למימר דלמלקות איירי דלא בעינן לאו והן .אמנם תוס'

נמיבמעיהאם,ואפילולמאןדאמרעוברלאוירךאמו)בסנהדריןפ,(:לענין

במכות )כב(.ד"האמרליה כתבו,דאףלמלקותבעינןלאווהן].ועייןלקמן

זהחשיבלכוליעלמאכאחדמאבריה.

דףכה:אותטו[.

י( תוס' ד"ה אלו ,דתני בירושלמי שבועה שלא אוכל מצה וכו' ,הקשה



המהרש"א)בתוס'ד"האלאכדרבא(בשםמהר"יבןלב,דקשהמהךברייתא

דףכדע"ב

דירושלמי,ארישלקישדאמרדלאאמרינןאיסורכוללבאיסורהבאמעצמו.

יח( גמ' ,מיגו דחייל אענבים חייל נמי אתאנים פשיטא וכו' .הקשה הקובץ

ותירץ ,דריש לקיש סבר ,דברייתא איירי במפרש חצי שיעור כדמוקי

הערות )סימןלדא(,היאךפריךפשיטא,הריבנדרים )יז(.מבואר,דרבהונא

למתניתין.והמהרש"אתירץ,לפיתרוץהריצב"א,דהתםאייריבשאיןמזכיר

פליגעלה,וביארהר"ן)שם(ד"התנן,דכיוןדאתאניםלאחלההשבועה,אין

העבירה להדיא ,דאם מזכירה להדיא או את האיסור לא חלה השבועה,

להמקוםלחולכלל,דהרינשבעעלשניהםיחד,ואםכן,טובאקאמשמעלן

וריש לקיש איירי בשאין מזכיר את האיסור] .אמנם לשון הירושלמי ,על

רבא.ותירץ,דבאיסורכוללאיכאלמישמעמיניהתרתי,א.מיגודחלאהיתר

דעתיהדרבייוחנן,אמרשבועהשלאאוכלמצהוכו',ואםכן,לכאורהלא

ׁשם האיסור השני על ההיתר ,נאסר הכל ,דאין
חל אאיסור ,ב .כיון שחל ֵ

קשיאכלללרישלקיש).א.י.נ([.

לחלקאתׁשםהאיסור,וכמבוארברש"י )הכא(ד"המידידהוה,ורבאדסבר
ֵ

יא( בא"ד ,אלמא דבאיסור כולל חיילה שבועה לבטל את המצווה .הבעל

דאיסורכוללחלאףבאיסורהבאמעצמו,ודאיסוברדחלמשוםמיגו,דאי

המאורלקמן )יב:מדפיהרי"ף(כתב,דגמ'דילןפליגאירושלמי].ועייןלקמן

ׁשם האיסור ,באיסור הבא מעצמו ,אפשר שיחול האיסור השני
משום דחל ֵ

)כה (:באות יג[.והר"ן )הכא והתם( והרמב"ן )במלחמות ד' שם ובחידושים

רק על ההיתר ולא עלהאיסור,דהא אינו  ֵ
שם שלאיסור ,וכיון דחל משום

הכא(,הסכימולתירוץהר"יכאןבתוס',וכןהרשב"אוהריטב"אבסוגיין.

מיגו ,לא שייך לסברת הר"ן בדברי רב הונא" ,דהוא על שניהם נשבע",

יב( בא"ד,שם.והריטב"אכתבבשםישמתרצים,דההואדירושלמילאיסורא

לפישאינומשוםדחלׁשםהאיסורואין
ֵ
דאפשרשיחולההיתרולאהאיסור,

ולמלקות אבל לא לקרבן .וכתב שדבריהם אינם מחוורים] .וכוונתו ,דאף

לחלקו,אלאמשוםמיגו,ומשוםהכיפריךפשיטא.

דלעניןשבועהדליתאבלאווהןפטור,כדתנןלקמן)כז,(.כתבוהתוס')להלן(

יט( תוס'ד"השלא,בסוה"ד,דאילאוהכימאיקאמשמעלןטפימרבייוחנן

בד"ה אלא כדרבא ,דהיינו דוקא מקרבן ,אבל מלקות מיחייב ,הני מילי גבי

ומיהוישלומרדאיצטריךלאשמועינןאףעלפיששניהןבאיןמחמתעצמן.

שבועה דליתא בלאו והן ,אבל שבועה על איסורים ,דמושבע ועומד מהר

וביאר הריטב"א ,משום דסלקא דעתך דלא אתא דיבור בתרא דידיה ויחול

סיניהוא,לאחלהשבועהכללופטוראפילוממלקות[.

על איסור קמא דידיה ,דדיבוריה קמא לא שביק רווחא לאיסורא בתרא

יג( בא"ד ,ור"י מפרש וכו' .והרמב"ן הוסיף לבאר ,דמוטב שיעבור עלמצוה

לחול .עוד כתב ,דלפי זה מובן נמי מאי דאקשי בגמ' מ"יש אוכל אכילה

ממילא ,ולא יעבור על שבועה בידיים .והריטב"א כתב ,דמוטב שלא תחול

אחת",דהיינושבועהדמעצמועלאיסורמוקדשיןדהוהנמימעצמו.

השבועהויבטלהבשבואלתעשה.

כ( תוס' ד"ה מיגו דחיילא ,אע"ג וכו' מודה דעל חמור לא חייל וכו'.

יד( גמ',אלאכדרבא.עייןמהשפירשו רש"יד"הה"גאלאכדרבא,ובתוס'

והריטב"אהוסיףלתרץ,דהשתאסברדחלבכוללאפילובקלעלחמור.

ד"ה אלא כדרבא .והר"י מיגש והרשב"א והר"ן )ט :מדפי הרי"ף( ,גרסי

כא( בא"ד ,שם .הגרע"א בדרוש וחידוש )במערכה אות יד( ביאר איפכא,

ב

מסכת שבועות דף כד – דף כה
י אב – יא אב התש"ע

דרבא קא משמע לן אף לריש לקיש דאמר אין שבועה חלה בכולל ,משום

יז(שלמדו)במכותיז(.מפיהשמועה,שהיאאזהרהלאוכלמבשרעולהוהוא

דהוה איסור הבא מעצמו ,הני מילי בשבועה על איסורים ,משום דהוה

הדיןלשארקודש) .וכןכתב החינוךמצוהקכז(והראב"ד כתב,ופשוטהמזו

איסור קל על איסור חמור ,אבל בשבועה על שבועה דתרווייהו איסור הוו

"היא בתרומת הקדשים לא תאכל" .וביאר הכסף משנה ,דכוונתו ,דילפינן

איסורקלעלקל,שפירחיילבכולל],וכדלעיל)בעמודא'(אותד-ו[.

"חטא חטא" מתרומה ,וכדעת רש"י ,דהאי קרא בתרומה מיירי ,כדאיתא

כב( רש"י ד"ה אכילה אחת ,זית אחד .הקשה בשו"ת הגרע"א )תנינא סימן

ביבמות )סח] .(.וכן לכאורה יש לבאר דעת היש מפרשים שהביא רש"י,

קמה( ,הא גבי יום הכיפורים בעינן כותבת ,ומהאי טעמא איתא בכריתות

דילפינן מ"וכל זר לא יאכל קודש" ,דסברי כרש"י ,והביאו לקרא דתרומה.

)יד,(.דמיירידאכלכוליאבחלבה,כלומרשאכלגםכוליאוגםכזיתמהחלב.

)א.י.נ.[(.

ותירץ,דרש"יבכריתות )שם(בד"הכגוןשאכלכוליאכתב,וזיתשלכוליא



משלים לכותבת ,דהיינו ,דעל ידי הכזית כוליא ,משלים הכזית חלב שיעור

דףכהע"א

כותבת ,ומשום הכי כתב רש"י כזית ,דבכך מתקבצים כל האיסורים ,חלב

א( תוס' ד"ה אלא ,ויש לומר דעדיפא מיניה משני התם .תמה בשו"ת

ויוםהכיפורים.

הגרע"א )קמאסימןסה(,האבקושייתםנקטו,דדחיקלמימרדהאיתנאלית

כג( רש"י ד"ה טמא שאכל ,אקדשה מיגו דחל וכו' .הקשה הקובץ הערות

ליה איסור כולל .וביאר ,דעל קושיית הגמ' דפריך "וליחשוב שבועה שלא

)סימןלגאותז(,למהלילאיסורכולל,הריאיסורהנאהדהקדשיחולאחלב

אחרושביוםטוב",עדיףטפילשנויידלאחשיבמידידליתביהמששא,אלא

)דהא חלב מותר בהנאה( ,וממילא יאסר אף באכילה משום הקדש ,מחמת

דאכתי יקשה ,דליחשוב קונם שלא אחרוש ביום טוב ,דהא קונם אינו חל

איסור ההנאה שבו .ותירץ ,דאיסור אכילת חלב נמי מפני ההנאה שבו,

אלא על דבר שיש בו ממש ,ועלה תירצו ,דעדיפא מיניה משני ,דהיינו,

דאהנאת גרונו ומעיו חייביה רחמנא) ,והחילוק בין איסור הנאה לאכילה.

דלהאי תירוצא מתורצת להאי קושיא ,דהרי קונם נמי אינו חל אאיסורים,

שאם נאסר בהנאה נאסר גם בשאר הנאות( .ולא חל איסור הנאה דהקדש

כדכתבו התוס' לעיל )כ (:ד"ה דכי ולא מיתוקמא אלא בכולל ,והאי תנא

עלאיסורהנאהדאכילתחלב.והקשהדנימאמיגודחיילאיסור הקדשעל

וכו'.

שארהנאות,שאינןאסורותמשוםחלב,חלנמיאהנאתאכילה,ואףשרצה

ב( גמ' ,שהנדרים חלים על דבר מצוה כדבר הרשות .כתב רש"י לעיל )כ(:

ליישב על פי דברי הריב"ש בשו"ת )סימן קנט( ,וכן התשב"ץ )חלק א' סימן

בד"ההכיגרסינן,דחליםנמילקייםלאתעשה,כגוןשאוסרעלעצמונבילה.

ק'( ,דהנשבע שלא יאכל מצה ושלא יעלה לגג ,לא הוי כולל ,משום דהן

והתוס')שם( בד"הדכי כתבו,דדוקאבביטולמצוהאייריולאבקיום].ועיין

פעולות חלוקות ,הכי נמי ,לא מהני איסורי הנאה דהקדש ,להיות כולל

שםמהשכתבנובאותיז-יח[.

לאיסור אכילה .חזר בו משום דמהרשב"א בשו"ת המיוחסות )סי' רמ"ד(

ג( גמ',שהשבועותחלותעלדבר שאיןבוממשמהשאיןכןבנדרים .ביאר

נראה שחולק על דבריהן .וכן מוכח במה שאמרה הגמ' יבמות )לגץ( ,זר

הרא"ש )סימןי(,משוםדבשבועותאוסראתעצמו מלעשותהדבר,וגופויש

מעיקרא שרי במלאכה ואסור בעבודה ,אתיא לה שבת ,מיגו דקא  מיתסר

בוממש,אבלבנדריםשאוסראתהחפץעליו,אםאיןבדברממשאיןנתפס

במלאכהמיתסרנמיבעבודהוכו'.ועייןבדבריושהאריך.

עליו האיסור .וכן ביאר הר"ן הכא )י .מדפי הרי"ף( ,ובנדרים )יג (.בד"ה

כד( גמ',אםהיתהשבתוהוציאובפיוחייב.הקשההקצותהחושן )סימןכח

שהשבועות .והיינו מאותו טעם דשבועות אין חלות על דבר מצוה ונדרים

ס"ק א( ,מה הוסיף רבי מאיר בכך ,דהא מחסר אחד ,והוא אשם מעילות,

חלים,כמושביארוהתוס'ד"המהשאיןכן.

דהתוס'בפסחים )כט(.ד"הרבינחוניהכתבו,דכשאיןקרןוחומשאיןאשם

ד( גמ',שם.כתבהר"ן )י.מדפיהרי"ף(,דאףדדברשאיןבוממשדמתניתין

מעילות,והכאהאליכאקרןוחומש,דכיווןדהיתהשבתמיפטרמתשלומין,

כוללאףדברשאיןבו הנאהכגוןשאזרוקצרורלים,כמושביאר רש"יד"ה

דקיםליהבדרבהמיניה.ותירץ,דכיוןדחייבבקרןוחומשלצאתידישמים,

שאין בהם ממש .הכא ודאי לא קאי אלא אאישן ולא אישן ,דהא נדרים

כמושכתברש"יבבבאמציעא)צא(.בד"הרבאאמר,מיחייבנמיבאשם.

חלים אפילו על זריקת צרור לים ,כמו שהוכיחו בעלי התוס' שהביא הר"ן

כה( גמ',בבכורשקדושתומרחם.כתבהריטב"א,דאפילולרבידאמרבערכין

בנדרים)טז(:בד"האלאאמררבאמהגמ')שם(.

)כט(.מצוהלהקדישושנאמר"הזכרתקדיש",מכלמקוםאםלאהקדישונמי

ה( תוס'ד"החומרבנדרים,אבלבנזירשאוסרעצמועלהיין.בשו"תמהרי"ט

קדושמאיליו,כדאיתאהתם.

)חלק א סימן נג ,נד( הביא דעת מהר"י בן לב )חלק א סימן מב( ,דנזירות

כו( תוס'ד"ההריהקדש,הוהמצילמימרהאאוקימנאבבכור.כתבהתורת

הוויא איסור חפצא .ואיהו גופיה כתב ,דמתוס' דידן מוכח דנזירות איסור

חיים ,דצריך לגרוס בתחילת דבריהם" ,והרי הקדש" ותו לא ,דאי כדלפנינו

גברא הוא ,ובתשובה נד הביא דעת מהר"י באסן ,דנזירות איסור חפצא

הא בעינן שוה פרוטה ,ומה כתבו דהא אוקימנא בבכור ,הרי בודאי אף

הוויא ,אלא דהוי כאומר יאסר פיו לשתיית יין ,ושערו לתגלחת ,ואת דברי

בבכוראיןמועליןבפחותמשוהפרוטה,אלאדבריהםאזליעלהמשךהגמ',

התוס'ביאר,דכיוןדאוסרפיולשתותיין,הריפיומושבעועומדלייןמצוה.

דמשני ד"מידי דחייל אעצים ואבנים לא קתני" ,ופריך" ,והרי הקדש דחייל

ו( גמ' ,אילימא צדקה לעני מושבע ועומד מהר סיני הוא .כתב הרשב"א,

נמי אעצים ואבנים" ,ועלה כתבו ,דהוה מצי למימר הא אוקימנא בבכור.

דהיינודוקאכשהענימבקשממנוצדקה,דהשתאמושבעליתןלו,אבלעני

ועוד ,דאם כן דבריהם מהופכים דבתוס' שלאחריו בד"ה והרי אשם איירי

שאינומבקש,שבועהחלהעליו,דאינוחייבלפרנסענייםשבמדי.עודכתב,

ב"והריאשם"דאזילאגמ'שקדמהלשינויאדפחותמשוהפרוטה.

דדוקאבמתנהמועטתאיןהשבועהחלה,אבלאםמבקשיותרחלה,דאינו

כז( רש"י ד"ה דזדונו לאו ,אבל באזהרה קאי מגזירה שוה דחטא חטא .וכן

חייב אלא פרנסת לינה ,כדאיתא בבבא בתרא )ט ,(.והווי בכלל מה שאמרו

כתב ברש"י במכות )יג (.ד"ה הקדש שלא נפדה .אמנם הרמב"ם )פ"א

"אלאמתנהלעשיר".וכןכתבהרא"ש )סימןי(.והקשההמרומישדה ,מהא

ממעילהה"ג(כתב,דאזהרתמעילהמ"לאתוכללאכולבשעריך")דבריםיב

דאיתאבנדרים )ח,(.האומראקוםואשנהפרקזהנדרגדולנדרוכו',ופריך,

ג

מסכת שבועות דף כה
יא אב התש"ע

והלא מושבע ועומד מהר סיני הוא ,ומשני ,כיון דאי בעי פטר נפשיה

שבועה,הויאיסורחפצא,קשיא,דהריגביבשבועותנמימהשאסורבדבר

בקריאת שמע שחרית וערבית וכו' .ומאי פריך ,וכי מושבע ללמוד פרק זה,

שאין בו ממש ,הווי מדרבנן ,דהא הוי איסור חפצא ,אבל לתירוץ בתרא

ומוכח ,דאף במצוה קיומית שייך אין שבועה חלה על שבועה ,ובכל מתנה

ניחא ,דאף באומר ישיבת סוכה עלי הוי איסור גברא ושפיר הוי חומר

שנותן לעני מצוה קא עביד ,והוה ליה מושבע ועומד] .ולכאורה יש ליישב

בשבועות מבנדרים ,שבשבועות הווי מדאורייתא .והתפארת שמואל )על

קושייתו ,דמה ששאלה הגמ' בנדרים "והלא מושבע מהר סיני" משום

המהרש"א( ביאר ,דבשלמא לתירוץ בתרא ,דאפילו במיתסר חפצא עליה,

שלמדה שמדין "והגית בו יומם ולילה" חייב ללמוד בכל עת ,ומה שנדר

בשבועה הוי איסור גברא ,ניחא הא דבנדרים אסור מדרבנן ,דגזרינן אטו

אקוםואשנהפרקזה,לאודוקאלהאיפירקא,אלאשיקוםוישנה,ותירצה

שבועות,כיוןדאומרםבאותולשון,דהריעלי.אבללתירוץקמא,דבמיתסר

דמהאיחיובאיכוללהפטרבקריאתשמע,וממילא חלההשבועה,ולכאורה

חפצא עליה הוי איסור חפצא ,ואינו חל אלא מדרבנן משום חומר

ישלהוכיחכן,ממהשאמרההגמ'אמרר'גידלוכו'האומרלחברווכו'עליו

דבשבועות,אמאיגזרינןבנדרים.

לחשכיםולאאמרהעליולשנותפרקזה[.

יב( תוס'ד"הרב,וי"לדאיתליהשוםמיעוטדממעטעבדים.התוס'לעיל)ד(:

ז( גמ' ,אלא מתנה לעשיר .הקשההר"ן )י .מדפי הרי"ף(,אמאי חייב משום

ד"הרביעקיבא,ביארו,עלפיהמבוארבבבאקמא)סג,(.דהיכאדאיכאב'

ביטוי ,הלא אינו בידו ,דשמא לא ירצה לקבל ,והוה כאומר שבועה שיזרוק

מיעוטיםאפשרלמעטב'דברים,והכאממעטשטרותוקרקעות.

פלוני צרור לים ,דאינה חלה ,כדאמרינן להלן בגמ' .ותירץ ,דהכא איירי



במפרש שאתן אם ירצה לקבל .עוד תירץ ,וכן תירץ הרשב"א ,דסתם נמי

דףכהע"ב

כמפרשדמי,דלאנשבעאלאמהשבידולעשות,ואםחבירולאירצהלקבל

יג( גמ' ,מי איתיה בלא אניח .הקשו הרמב"ן )לעיל כד (.והריטב"א )הכא(

נפטר משבועתו ,והוכיחו מהא דאיתא בגיטין )ל ,(.ההוא דאמר אי לא

והבעלהמאור )יב:מדפיהרי"ף(,והאאיתיהבלאאניחשוםדברעלראשי,

מפייסנא עד שלושים יום הוי גיטא אזל פייסה ולא איפייסא ,ומסקינן

דחל בכולל ,לפי הירושלמי שהביאו התוס' לעיל )כד (.בד"ה אלא ,דמהני

ללישנא בתרא ,הא פייסא ולא איפסייא .ועוד הוכיח הר"ן ,מהא דתנן

כולל לבטל את המצוה] .ובין לתירוץ הריצב"א ,דתלי בשאינו מזכיר

בנדרים)סג(.קונםשאיאתהנהנהליאםאיאתהבאונוטללבנךכורחטים

האיסור ,ובין לתירוץ ר"י ,דתלי בשב ואל תעשה ,הכא קשיא[ .והבעל

ושתיחביותשליין,הריזהיכוללהתיראתנדרושלאעלפיחכם,ואומרלו

המאור הוכיח מכאן ,דלא קיימא לן כהירושלמי .והרמב"ן תירץ ,דאף

כלוםאמרתאלאמפניכבודי,זהוכבודי.

להירושלמי דהשבועה חלה ,אינו אלא לענין לאו ,אבל לא לענין קרבן,

ח( רש"י ד"ה הנדרים ,קונם סוכה שאני עושה לולב שאני נוטל .עייןמה

והיכא דבעינן דאיתיה בלאו והן ולהבא ולשעבר ,היינו לענין קרבן .עוד

שנתבארלעילבאותב.

כתבו,דלדעתרש"י לעיל )כד(.בד"ההכיגרסינןאלאכדרבא,והתוס' )שם(

ט( גמ',מלקיןאותווישןלאלתר.נסתפקהר"ן )י.מדפיהרי"ף(,בנשבעשלא

ד"האלאכדרבא,דלאמיקריאיתיבלאווהן,אלאאםהשבועהדלאודומה

יאכל כלום חדש ימים ,אי דמי לשבועה שלא אישן ג' ימים ,ונימא מלקין

לשבועהדהן,איבסתםאובמפורש],מדלאפירשושם,דאיתאבהןבאוכל

אותוויאכללאלתר,דבהאיגונאנמיאינויכוללעמודבשבועתו.אודלמא

סתמא[לאקשיא,דהכאנשבעלשעבר,שלאהנחתיתפילין,ולהבאנשבע

שיעמודבשבועתועדשיסתכןואזיאכל,מדיןפיקוחנפש.והסיק,דלאדמי,

בסתמאעלכלדבר.

דהתםהווי דבר שאינו במציאות ,דבעל כרחו יישן בתוך ג' ימים ,ולכך לא

יד( גמ',שם.כתב הפרי מגדים)אורחחייםסימןלזבאשלאברהםס"קב(,

חלה שבועה ,אבל בשלא אוכל ,יכול לעמוד בשבועתו ,אלא שיסתכן,

דעיקרן של דברים ,דאם לא הניח יום א' כלל לתפילין ,ביטל מצות עשה,

וכשיסתכןיאכלמשוםפקוחנפש.אמנםהרמב"ם)פ"אמשבועותה"ז(השוה

ובהניח אפילו רגע קיים המצוה,אבל מצוה מן המובחר מןהתורה להיותן

אכילהשבעהימיםלשינה,ובתרוייהולוקהמדיןשבועתשוא.וכתבהר"ן,

עליוכלהיום.וכןהביא הביאורהלכה )שם(בשםהישועותיעקב.ובפירוש

דאף שאין להשוותם כדלעיל ,מכל מקום הדין אמת ,ומשום דהוה נשבע

"תפלה של ראש" על מסכת תפילין )הלכה כג( ,הוכיח מלישנא דמתניתין,

לעבורעלדבריתורה,דהרינשבעלהמיתאתעצמו.

דקתני"לאהנחתיתפיליןהיום",דמשמע,דמצותןכלהיום.

י( גמ' ,התם דקאמר שלשה הכא דלא קאמר שלשה .הקשה הרשב"א,

טו( גמ' ,לא הנחתי למלקות .הקשה המשנה למלך )בפ"ד משבועות ה"א(

דאדרבה כל שלא נתן קצבה משמע לעולם ,וכדמוכח מהא דאיתא בנדרים

מהכא ,על התוס' במכות )כב (.ד"ה אמר,שכתבו ,דלענין מלקותנמי בעינן

)כח ,(.כגון דאמר יאסרו כל הפירות שבעולם עלי ,דאיתסרו עליה לעולם.

איתיהבלאווהן,ואםכן,הואהדיןלשעברולהבא,דהאתרוייהומחדקרא

ותירץ,דכלשאומרסתם,חזינן,אםהואדברשאפשרלעמודבולעולם,כגון

נפקי.ותירץ בשו"תאבנימילואים )סימןיד(,עלפידבריהרמב"ן )המובאים

אכילתפירותממיןמסויים,דאפשרלולעמודבלאאכילתאותוהמין,אסור

לעילאותיג(,דהאדמהניכולללבטלאתהמצוה,היינודוקאלעניןמלקות

בהןלעולם,דהיינוכוונתו,ובהכיאייריההיאדנדרים,ובלאאישןנמי,צריך

אבללאלעניןקרבן,ודבריהגמ'"לאהנחתילמלקות",היינו,משוםדלענין

שלאיישןיוםאויומיים,דמסתמאנשבעעלמהשיכוללעמודבו.

מלקותאיתיהבלהבא,באומרשלאאניחכלוםעלראשי,ולעולםאףמוסיף

יא( תוס' ד"ה מה שאין כן בשבועות ,ובפרק ב' דנדרים מסיק רבינא וכו'.

הוי ,דנשבע לעולם ,ולמלקות בעינן איתיה בלהבא ,והכא איכא בלהבא

ביארהמהרש"א,דברש"יבמתניתיןד"השאיןבהםממש ,פירש,דתריגווני

מלקות.

איןבהםממש,א .כגוןשינה,ב .שאיןבהםהנאה,כגוןשאזרוקצרורלים,

טז( תוס' ד"ה מי איתיה ,וליכא לאוקמה בשבת ויו"ט דלמאי קתני וכו'.

וכי תני בברייתא,חומר בשבועות דחלים על דברשאין בו ממש ,כולל הני

הקשה השער המלך )פי"ז מאיסורי ביאה ה"ח( ,דאכתי קשה ,אפילו בחול,

תרי גווני .וקשיא לתוס' ,מאי חומר בשבועות מבנדרים ,הרי בנדרים נמי

איתיה "בלא אניח בין בחול בין בשבת" דחל בכולל .והוכיח מכאן ,כדברי

אסורמדרבנןבדברשאיןבוממש,ולתירוץ קמא,דבאומרישיבתסוכהעלי

הרמב"ם)פ"דמשבועותה"י(,דהאומרשבועהשלאאוכלהיום,וחזרונשבע

ד
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עלהככרשלאיאכלנה,לאחלההשבועההשניה,והקשההראב"ד,דהלא

ואיךיתמעטעםמיעוטאדדברמצוה.

השבועה השניה הוי מוסיף דנשבע לעולם ,וביאר הרדב"ז ,דלא הוי איסור

ד( גמ' ,פרט לאנוס .כתב רש"י בד"ה פרט לאנוס ,כגון בשבועה לשעבר.

מוסיףאלאהיכאשהאיסור נוסףעלהחתיכהבעצמה,בזמןשעדייןאיסורה

אמנם הרמב"ם )פ"ג משבועות ה"ו( כתב ,אף בשבועה להבא ,כגון שנשבע

הראשון עליה ,כגון חמותו ונעשית אשת איש ,דמגו דאיתוסף עליה איסור

שלאיאכל,ושכחואכל.

אשת איש ,איתוסף נמי משום חמותו ,אבל הכא ,בזמן המגו דהיינו שאר

ה( גמ' ,שם .כתב הרמב"ם )פ"א משבועות ה"י( ,דהוא הדין אם לא ידע

הימים מותר היה לאכול ,הילכך לא אמרינן ביה מגו לאכלה ביום עצמו,

שאסורלישבעלשקרדהיינואומרמותר,פטור.וכןכתבוהתוס'לקמן )לא(:

]והכאנמילאהויכולל,כיוןשבזמןשנשבעבימיהחולאיןראויההשבועה

בסוף ד"ה ואין ,ורש"י בשבת )סט (:ד"ה אבל איני יודע .ופירש הרשב"א

לחול[.וכתב,דהראב"ד,סוברכתירוץהר"ןבשםהרמב"ן)המובאבאותיג(,

לקמן )לא (:דעת רש"י ,דהוא משום האדם בשבועה ,והוכיח ,מהא דלקמן

דהקשה,דהאאיתיהבלאאניחשוםדברעלראשי,ותירץ,דאיןמועילכולל

)עמוד ב'( דמוקי שגגת שבועת ביטוי לשעבר ,באומר ,יודע אני ששבועה זו

לעניןקרבן,ובסוגיין,לעניןקרבןאיירי.והקשהעליה בהגהותהגרע"א )אות

אסורהאבלאינייודעשחייביםעליהקרבן,ולאאוקמהבאוקימתארויחא,

נג( ,אמאי תלי דוקא בתירוצו של הרמב"ן הא גם לתירוץ ראשון דהר"ן

באומר מותר .וכן הוכיח הרש"ש לקמן )בעמוד ב'( .אבל הרמב"ן לקמן

)שם( ,דצריך שיהיה איתיה בלהבא בלשון זה נמי ניחא ,דהכא נמי צריך

)בעמוד ב'( ,וכן בשבת )שם( ,וכן הרשב"א בשבת )שם( כתבו בשם הר"ר

שיהיה בלהבא שלא אניח תפילין בסתמא .והאור שמח )פ"ה משבועות

שמואלרומרוגי,דלאמיפטרמשוםהאדםבשבועהאלאבאכלושכח,אבל

הט"ז( תירץ ,דשבועה שלא אניח בחול ובשבת ,הוי כולל על ביטול מצוה

לאבאומרמותר.ועייןלקמן)בעמודב(באותיא.

וקיום מצוה ,דבשבתאסור להניח תפילין ,כמו שכתב הבית יוסף )סימן כט

ו( תוס' ד"ה את ,וחד לפטור ממלקות .העיר המהרש"ל ,דבגמ' )שם( לא

ד"הוראיתי(.

קאמרפטורממלקות,אלאלפטורמלאודשבועה,וביארוהתוס')שם( בד"ה

יז( גמ' ,ומודה רב וכו' .כתב הריטב"א ,דתרתי אשמועינן ,חדא ,דליתיה

חד למפטריה ,דפטור מלא יחל ,אבל לוקה עליו משום שוא כדתנן לקמן

בשבועתביטוילעולם,דהיינו,אפילוחוץלביתדין,ובאינםראוייםלעדות.

)כט.(.

ועוד אשמועינן ,כיון דליתיה בשבועת ביטוי ,אף דאיתיה בקרבן שבועת

ז( ]בא"ד ,אבל הכא שפטר שוגג פטרו לגמרי מקרבן ומעונש .ובתחילת

העדות,לאחשיבאיתיהבלאווהן.

הדיבור מבואר דליכא איסורא כלל ,מדקתני עלה שבועות שגגות מותרות.

יח( רש"י ד"ה ידעתי ולא ידעתי ,דנשבע לבטל את המצוה הוא .הקשה

ולכאורהנראיםדבריהםדלאכדבריהגרע"א)בשו"תקמאסימןח(שחידש

המהרש"א,דלהבאהיינו"אדע"ו"לאאדע",והאליתאכללבלהבא.ותירץ,

דהאדילפינןלעיל )יט(.מ"בה"פרטלמתעסק,איןהילפותאדבמתעסקלא

דודאיבנשבעשלאיהיהיודעלועדותליתיהבלהבאדאיןהדברבידו,אבל

נעשתה העבירה כלל,אלא דמקרי עבירה בשוגג ,אלא דבשוגג כהאי גוונא

"לאאדע"אפשרלפרשדדברשאנייודעלךעכשיו,לאאדעלךולאאגיד

ממעטינן מ"אשר חטא בה" דפטור מקרבן ,אבל מכל מקום מקרי שגגת

לך,והיינולבטלאתהמצוה.

איסור.ומדבריהתוס'מבוארדכיוןשפטרהתורהשוגגמקרבןמוכחדליכא

יט( תוס' ד"ה ידעתי ,לאו היינו שבועת העדות .תירץ הרש"ש ,דלא ידעתי,

איסור כלל) .א.ג (.ואולי יש לומר דאין כוונתו לכל היכא דפטרה התורה

היינו,לאידעתימעולם,ואישתכחדהוהידעליהמעיקרא,ושכחעתהאת

שוגג ,אלא דוקא לענין מתעסק ,אבל כאן דעצם המעשה הווי באונס לא

פרטיהעדות.

עשהאיסורכלל[.

כ( רש"יד"הסבר,ונפקאמינהוכו'כגוןבפסוליןלעדותאושלאבביתדין.

ח( גמ' ,אמר רבי אלעזר דא ודא אחת היא .פירש רש"י ד"ה אחת היא ,אי

אמנם הרמב"ן )להלן( כתב ,דבפסולין לעדות ,אף לרבא חייב משום ביטוי,

אתהמוצאוכו'וזוהיאאינהמשנה.אבלהרמב"ןוהריטב"א כתבו,דמדלא

כיון דאינם ראויים לעדות ,לא יצאו מכלל ביטוי ,וכן בכופר בפני בית דין

פירשוהכיבגמ',צריךלומר,דאייריבשנעלםממנושבועהוחפץ,וכדמוכח

וחזרונשבעחייבמשוםביטוי,ולאפליגרבא,אלאבמחוץלביתדין.

מהירושלמי)פירקיןה"ה(,דקתני,אואינואלאונעלםחפץנמי.וכתבו,דלפי

כא( תוס' ד"ה אחת ,תימה בתורת כהנים .הקשה הרש"ש ,אמאי לא מייתי

זה ,הא דבעי להלן ,העלם זה וזה בידו מהו ,אליבא דרב יוסף קבעי ,ולא

להמגמ'לקמן)לב(.דדרישנמיכהאיגוונא.

אליבאדרביאלעזר,דלדידיהודאיפטור.ועייןבאותהבאה.



ט( גמ' ,אלא לא שנא .כתב רש"י ד"ה לא שנא ,ופטור .הרמב"ם )פ"ג

דףכוע"א

משבועות ה"י( פסק דפטור .וכתב הלחם משנה ,דבעיא היא ולאאיפשיטא,

א( גמ' ,מי שהשבועה קודמת לביטוי ולא שהביטוי קודמת לשבועה .ביאר

ופסקהרמב"םלפטור,דמספקאיןמביאקרבן.אמנםברש"ימשמעדהבעיה

הריטב"א,ולאשקדםמעשההביטוילשבועה.והרש"שכתב,דאינוחייב,עד

נפשטהדפטור].ולכאורהישלומר,דהרמב"םמפרשאתהגמ'לעיל,דאודא

שיאמר שבועה ברישא ואחר כך יאמר הדבר שנשבע עליו ,דהיינו שבועה

אחת היא ,כהרמב"ן והריטב"א לעיל באות הקודמת ,ואם כן ,בהא ודאי

שאוכלושלאאוכל,אבלבאומרשאוכלושלאאוכלבשבועה,לא,וכלשכן

פטור[.


אכלתיולאאכלתי,דלא,דאפילוהמעשהקדםלשבועה.
ב( תוס'ד"המיעטדברמצוה,הוהמצילמימרמיעטדברדליתיהבלאווהן.

דףכוע"ב

כתבהרש"ש,דלכאורהישלומרדהיינוהאדקאמרדמיעטדברמצוההיינו

י( גמ' ,איזו היא שגגת שבועת ביטוי לשעבר וכו' .פירש רש"י בד"ה מזיד

לקיים,דטעמאדפטור,משוםדליתיהבלאו,דהיינולבטל.

הוא ,בשלמא להבא משכחת לה וכו' ולאחר זמן נתעלמה ממנו שבועה.

ג( בא"ד ,וצריךלומר דשקולים הן.הקשה בהגהות הגרא"מ הורוויץ ,דהלא

לעיל באות ה ,הובאה דעת הרמב"ם )פ"ג משבועות ה"ו( ,דאף בשבועה

דין ליתיה בלאו והן ולהבא ולשעבר ,נפקא מהיקשא דלהרע או להיטיב,

דלהבאשייךפטורד"האדםבשבועה",כגוןבשבועהשלאאוכלושכחואכל,

ה
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ודלאכרש"י)בעמודא(בד"הפרטלאנוס,והכא.

)יא .מדפי הרי"ף( דחה הראיה ,דהתם חרמו של ים וחרם גבוהשני דברים

יא( גמ' ,שם .מכאן הוכיח הרשב"א בשבת )סט (:כשיטת רש"י )שם( בד"ה

חלוקים הם ,ואין שניהם יחד במשמעות חרםסתם,אלא ,אוהאי או האי,

אבל איני יודע ,דאומר מותר פטור בשבועת ביטוי] .ועיין לעיל )בעמוד א'(

משוםהכיבתלמידחכםיכוללפרשדבריובחרמושלים.אבלהכאבאומר

באות ה[ .וכן הוכיח הרש"ש )הכא( .והרמב"ן דחה הראיה ,דרבא בעי

יאסרו פירות שבעולם עלי ,כיון דמשמעות לשונו לעולם ,אף תלמיד חכם

לאשכוחי אי מחייב בשוגג בקרבנה ,ואמר ליה רב נחמן ,דאפילו בהכי,

אינויכוללפרשדבריואלאבאונס.וכןגביפת,סתמאדפתמשמעכלפת

משכחתלה.

שבעולם.

יב( תוס'ד"האפילותימארבנן,בתוה"ד,ורש"יאינוגורסגירסאזוכיקשה

יח( בא"ד ,ותימה וכו' וי"ל וכו' .ובחידושי הר"ן תירץ בשם הרמב"ן ,דהתם

לווכו'.כתבהרשב"אבשבת )סט,(:דרש"ילשיטתודסובר ברש"י)שם(ד"ה

גמרבלבולומרבפיו"יאסרופירות"סתם,דמשמעלעולם,ורקבלבואומר

אבל איני יודע ,דאומר מותר נמי מימעיט מ"האדם בשבועה" ,ואם כן אין

היום,אבלהכאגמרבלבולהוציאפתחטיןדוקא,הלכךכיאמרפתסתם,

כאןחידוש,אלאדאתאלמימרהיכימשכחתלה.אבללפימהשכתבאיהו

לישנאהואדאתקילליה,משוםהכילאנאסראלאבפתחטין.ועייןבאות

גופיה,דאומרמותרשוגגמיקרי,שפיראפשרלאוקמיהבשגגתביטוילשעבר

הבאה.

באומרמותר,ואםכןהאדקתניבברייתא,יודעאניוכו'ואינייודעשחייבים

יט( בא"ד ,דבפרק ד' נדרים .עיין באות הקודמת .ומה שבמקום אונס מהני

עליהקרבן,למונבזפשיטא.

דברים שבלב לפרש אפילו לשון יאסרו פירות סתם ,דמשמע לעולם ,ביאר

יג( גמ' ,מצטער ואכלה בשגגת שבועה .פירש רש"י בד"ה מצטער מצטער

הר"ן בנדרים )כח (.ד"ה היכי נדר ,דהיכא דאיכא אונסא ,הךאונסא מפרש

ברעב ,והתוס' ד"ה מצטער פירשו ,דמצטער על מה שאינו שוכח .אמנם

ליהלדיבוריהדהיוםקאמר,כיוןשלאפירשבהיפך.

הריטב"אלאחרשהקשהדהאנמילישריליה,דלאגרעמנדריאונסיןשחלה

כ( גמ',גמרבלבומניןוכו'תרומהוקדשיםוכו' .כתבהריטב"א ,דגביצדקה

הואאובנואושעיכבונהרשהואמותרכדתנןבנדרים)כז,(.משוםדאדעתא

לא מחייב ב"בל תאחר" עד שיוציא בפיו ,דכתיב "מוצא שפתיך תשמור

דהכי לא נדר .כתב דיש שתירצו ,דמצטער דהכא לא צער חולי ,אלא צער

ועשית")דבריםכגכד(.והתוס'בעבודהזרה)לד(.ד"המתענין,כתבובשם

תיאבוןבלבד.והקשה,דאםכן,הוהליהלפרושיבהדיא,דאימצטערבצער

רבינו תם ,דגמר בלבו מהניאףלגבי נדר תענית ,והוי בכלל "כל נדיב לב",

חולי,נמילישריליהמר,ואמאילאאמרהכיאלאבמסתכן.ועוד,דמסתמא

דאמרינן בסוגיין דסגי בגמר בלבו .וביאר הרא"ש בתענית )פרק א סימן יג(,

רבא בלשון "מסתכן" שאלה ,אלא דהגמ' פירשה ,דלאו מסתכן גמור אלא

דאףגביצדקהמועילגמרבלבו,ואףדכתיב"מוצאשפתיך".ובשולחןערוך

מצטערבצערחולי,ואילולצער תיאבוןבעלמאלאהוהקרימסתכן.ולכך

)חושןמשפטסימןריבסעיףח(הובאההאיפלוגתא,וכןברמ"א)יורהדעה

כתב,דהכאאייריאפילובמצטערבחולי,ולאהותרמשוםנדריאונסיןאלא

רנחיג(,ופסקלהחמיר.

בתלה הנדר במעשה ,ונאנס במעשה ,כגון ההיא דהתם שהדירו חבירו

כא( גמ' ,כל נדיב לב .כתב הקצות החושן )יב א( ,דבהקדש )קדושת דמים(

שיאכלאצלו,שאיןגמרחלותשבועתועדשעתמעשה,אבלבנשבעלהבא

בעינןדיבורממש,וסוגייןאייראבקדושתמזבח].ולכאורהישלהעירמדברי

שלאיעשה,לאהותרמשוםנדריאונסיןבשעתהעבירהעלהשבועה,כיון

רש"י ד"ה תרומה וקדשים ,דאיירי בתרומת המשכן ,והיינו לבדק הבית,

שבשעתחלותהשבועה,לאהיהעלידימעשה.

והריטב"אנמימפרשדקראד"כלנדיבלבעולות",מייריביןבקדשימזבחבין

יד( תוס' ד"ה מצטער ,ופשיטא דלאו היינו שב מידיעתו כיון שברצונו היה

בקדשיבדקהבית).א.י.נ.[(.

שוכח כדי שיאכל .כתב המשנה למלך )פ"ג משגגות ה"ז( ,דהעובר עבירה

כב( רש"י ד"ה תרומה וקדשים ,תרומת מלאכת המשכן .הקשה הריטב"א,

ולא שב מידיעתו באותה שעה ואחר זמן עשה תשובה ,יכול להביא קרבן.

דבשוםדוכתאלאקרורבנןלתרומתהמשכןתרומהסתם.ולכךפירשכתוס'

ולפי דבריו הגדיר הקהילות יעקב בהוריות )סימן ד( ד"שב מידיעתו" ,היינו

ד"המשום,דהיינותרומתדגןדכתיבבה"ונחשבלכםתרומתכם"].ואמנם

דלבתר שיתוודע לו שחטא ,עושה תשובה ומצטער על מה שבא מעשה

רש"י בבכורות )נט (.בד"ה במחשבה ,פירש בפירוש קמא דבעינן דיבור ,ורק

בשגגה לידו ,והאי גברא אדרבה שמח בשגגתו ,ומשום הכי לא הוי "שב

מעשהלאצריך.והתוס')שם(בד"הבמחשבה,פליגי[.

מידיעתו".



טו( גמ',בשפתים ולאשגמרבלבולהוציאבשפתיו.מכאןהוכיחוהטוריאבן

דףכזע"א

בחגיגה)י,(.והקרןאורהבנדרים )ב ,(.דאףדתרומהחלהבמחשבה,כדלהלן

א( מתני',נשבעלבטלאתהמצוהולאביטלפטור.הקשההרש"ש,מהולשון

בתוס' ד"ה משום ,מכל מקום אם חשב בליבו להוציא תרומה בפיו ולא

פטור ,אדרבה מותר ומחוייב לעשות המצווה ,וכדאיתא במתניתין בנדרים

הוציא,לאאמרכלום.דהאהכא,אףלמאידסלקאדעתיןדמהניאשבועה

)טז ,(.ובשבועות מותר .ודוחק לומר ,דמשום סיפא דקתני חייב נקט רישא

בלבו ,גמר בליבו להוציא בשפתיו ולא הוציא פטור .ובכך ביארו הא דתנן

פטור .ותירץ ,דאתא לאשמועינן ,דאפילו היכא דחיילה השבועה לבטל את

בתרומות )פ"ג מ"ח( ,המתכוון לומר תרומה ואמר מעשר לא אמר כלום,

המצוה,כגוןבכוללבאופןהמועיל,אםלאביטלפטורמקרבן,וכדיליףהכא

דתרומהלאחלהאףמדיןמחשבה,משוםדגמרבלבולהוציאבפיו.

בגמ' ,דקרא ד"להיטיב" לא מיירי בביטול מצווה .וכתב שכן הוא ברמב"ן

טז( גמ',גמרבלבולהוציאפתחטיןוהוציאפתסתםמנין.פירשובתוס'ד"ה

שהובאבר"ן)יב:מדפיהרי"ף(.

גמר ,דלא מיתסר אלא בפת חטין .והראב"ד )בהשגותיו על הרי"ף י :מדפי

ב( מתני' ,נשבע לקיים ולא קיים פטור .כתב הר"ן בנדרים )ח (.בד"ה והלא,

הרי"ף( כתב ,דאסור בכל פת שבעולם .והוכיח דבריו על פי מה שהקשו

דודאי חלה שבועה לענין מלקות משום בל יחל ,ואינו פטור אלא מקרבן.

התוס',ותימהוכו'משמעדלאשריאלאבמקוםאונס.

וביאר ,משום דלהלן במתניתיןמפרש טעמא ,משוםדליתא בלאווהן ,והא

יז( תוס'ד"הגמר,בתוה"ד,והכינמיאשכחןוכו'גבינדרבחרםוכו'.והר"ן

אימעוטמקרבן,דכתיבבענינאדקרבן"להרעאולהיטיב")ויקראה,ד(,אבל

ו

מסכת שבועות דף כז
יג אב התש"ע

ממלקות לא אימעוט .והגרע"א )שם( ,ציין לדברי הרמב"ן ,דאפילו נשבע

שיעור,והקשה,דהטור)רלח,י(פוסק,דהאומרשבועהשלאאוכלנהאסור

לקיים את המצוה ולא קיים ,אינו מתחייב משום שבועה ,לא קרבן ולא

בכלשהואמדיןחצישיעור,ואמאיאמרינןהכאדחלהשבועהשלאאוכל,

מלקות.וכןהואברמב"ןבמלחמותה')הכאיג.מדפיהרי"ף(,ומפרשטעמא,

והלא מושבע ועומד באיסור חצי שיעור גם על כזית מהככר .וכן הקשה

משוםדכתיב"לאיחלדברו"אבלמיחלהואלחפצישמים,כדאיתאבנדרים

הש"ך )יו"ד רלח יב( .ותירץ בשו"ת אבני מילואים )סימן יב( ,דכונת הגמ',

)טז,(:דהיינו,דלאחל,ואףלמלקות.

דמשכחת לה דמיחייב תרתי בשלא אוכלנה על שלא אוכל ,אם בראשונה

ג( מתני',כדברירבייהודהבןבתירא.כתבוהתוס'לעיל)כ(:ד"הדכי,דהכי

אמר היום ,ובשניה אמר סתם ,דהויא לה שבועה שניה כולל היום וליומא

נמי חל לר' יהודה גם בקונם על נבילה ,וקל וחומר הוא ,דנדרים שחלים

אוחרא,ובשבועהשלאאוכלנאסרבכלכזיתוכזית.

לבטל שיחולו לקיים .והר"ן )ח :מדפי הרי"ף( כתב ,דדוקא בשבועות ,מפני

יג( גמ' ,שבועה שלא אוכל ככר זו כיון שאכל ממנה כזית חייב .לענין

שחידשוחיובקרבן,והוהמחמתכןאיסורמוסיף,אבלבנדריםלאחל.

"שבועה שאוכל ככר זו" ,כתבו התוס' לקמן )כט (:בד"ה שבועה )בסוה"ד(,

ד( תוס' ד"ה לקיים ,דמודה רבי יהודה בנשבע שלא לאכול נבילה דפטור.

דשמאישלחלקביןאוכללשלאאוכל .והריטב"א)כאן(הביאישאומרים,

אבל תוס' לעיל )כ (:בד"ה דכי ,כתבו ,דלר' יהודה בן בתירא דחל שבועה

דפטר נפשיה בכזית דומיא דשלא אוכל ,ובשם רבו הרא"ה כתב ,דלא פטר

לקיים ,כל שכן דיחול קונם לקיים .ודקדק שם הגרע"א ,דבשבועה חל אף

נפשיאעדדאכלאתכולה,דדוקא"שלאאוכל"דאתילמיסרנפשיא,שדינן

ב"לאאוכלנבילה".וצייןעודלרש"ילעיל )ד(.בד"האינוחייבאלאאחת,

מיעוטא בתר מיעוטא ,למימר ,דאסר נפשיה אפילו בכזית ,אבל ב"אוכל"

דלר' יהודה פטור אף בנשבע שלא אוכל נבילות ,מדכתב על "נשבע שלא

דאתילחיוביהנפשיה,שדיריבויא,דבעילחיובינפשיהבאכילתכלהככר.

אוכל ככר זו שבועה שלא אוכלנה" ,דהוי נשבע לקיים את המצוה ותנן

ועוד,דאפילובשבועהשלאאוכלחלההשבועהעלכלהככר,דנאסרבכל

נשבעוכו'פטור,משמעדלר'יהודהחייב.

כזיתשבהכדאיתאלקמן)כח(.

ה( גמ',נשבעלהרעלעצמו .כתבו בתוס'ד"האביא,דאיצטריךלאשמועינן,

יד( רש"י ד"ה הא קא משמע לן ,ונאסר בככר משום שבועה שניה .כתב

דאדם רשאי לחבול בעצמו.אמנם הר"ן )יא .מדפי הרי"ף( כתב,דאף למאן

הריטב"א,ודייקיתוס',דדוקאכשנשאלעלהראשונהבעודשהככרבעולם,

דאמר)בבאקמא צא(:דאיןאדםרשאילחבולבעצמו,מכלמקוםלאאתיא

הוא דחלה השניה ,אבל אם נשאל לאחר אכילת הככר ,לא חלה שניה

אלאמדרשא,וכלדליתאמןהתורהמפורש,לאמקרימושבעועומדלענין

למפרע על מה שאכל ,דמאי דאכל ,בהיתר שבועה שניה היה .ועיין באות

שלאתחולשבועהעליו,כמושפירשלעיל )כג.(:והקשהעליוהפורתיוסף,

הבאה.אבלהםפירשו,דשבועההשניהחלהאףלמפרע,אפילואםאכלה.

דבבבא קמא )שם( ,מפורש דמהאי מתניתא שמעינן דאדם רשאי לחבול

טו( בא"ד ,לפי שהחכם עוקר הנדר מעיקרו .דקדק הש"ך )יו"ד רלח כו(,

בעצמו,וכתוס'.

דבהפרת בעל דמיגז גייז ואינו עוקר הנדר מעיקרו ,כמו שכתב הרמב"ם

ו( גמ' ,הטבת אחרים .מפרשינן לעיל )כה (.במתנה לעשיר ,דלעני ,מושבע

בפירוש המשניות נדרים )פ"י מ"ח( ,אף שהפר הראשונה אין השניה חלה.

ועומד.ועייןשםבאותז.

והגרע"א )שם( דחה דברעו ,על פי דברי הר"ן בנדרים )ח (.ד"ה והלא,

ז( תוס' ד"ה דלמא בדבר מצוה )הראשון( ,פירוש אף בדבר מצוה וכו'.

דהנשבע לקיים את המצוה ,חל לענין בל יחל ולא לקרבן ,וטעמא ,משום

והריטב"אהביאגרסאותדגרסילהדיא,ודלמאאףבדברמצוה.

דבקרבן בעינן איתיה בלאו והן ,ובנשבע לקיים את המצוה אינו בלאו והן,

ח( גמ',דבעינןהטבהדומיאדהרעהוהרעהדומיאדהטבה.פירשהריטב"א,

אבל למלקות לא בעינן איתא בלאו והן ,וטעמא דלא חל ,משם אין איסור

דאו או קאמר ,דתרוייהו ליכא למימר ,דשני הפכים הם ,ולהכי לא קפיד

חלעלאיסור,ומילתאדרבאאיתמרביןלעניןמלקות,ביןלעניןקרבן,לענין

בלישניה.

מלקות סגי במאי דפקעהשתא,דעל ידי זה תחול השבועה השניה דמשום

ט( גמ' ,דאי סלקא דעתך בדבר מצוה השתא הרעת אחרים איתרבי הטבת

אין איסור חל על איסור מועיל לחול האיסור השני בשעה שפוקע האיסור

אחריםמיבעיא.פירשרש"יבד"ההשתאהרעתאחרים ,דהרעתאחריםהוי

הראשון,כדאיתאביבמות )לב,(:אבלמשוםאיתאבלאווהן,בעינןשבשעת

ביטולמצוה,והטבתאחריםדקיוםמצוהמבעיא.והריטב"אפירש,דבביטול

שבועה כבר לא תהיה השבועה הראשונה קיימת ,ולכך פירש רש"י דחכם

מצוהמריעלעצמווגםלאחרים,דכלישראלערביםזהלזה,כדאיתאלקמן

עוקראתהנדרמעיקרו,ובאמתבהפרתבעל,לעניןקרבןלאחל,אבללענין

)לט,(.דברמצוה,מטיבלעצמוולאחרים,מיבעיא.

מלקותחל.ועוד כתב,דרש"יאתאלמימר,דאפילואםנשאלעלהראשונה

י( רש"יד"ההכיגרסינןאיהכיוכו'.כתבהריטב"א,דהיאהגירסאהנכונה,

אחר שאכל את הככר ,חייב משום שבועה שניה ,ודוקא אם נעקרה

וישגורסיםגירסאאחרתארוכה,ואינהמחוורת.עייןשם.

הראשונהלמפרע,דאימשוםשנעקרהמהשתא,איןהשניהחלהאלאלענין



שלאיאכלנה,דבהאנמיאיןמשוםאיסורחלעלאיסור,כדמשמעביבמות

דףכזע"ב

)שם(,אבללעניןמהשכבראכל לאתחולהשניהרקאםנעקרההראשונה

יא( תוס' ד"ה אלא ,וא"ת וכו' וי"ל וכו' .והריטב"א תירץ ,דההוא מגופיה

למפרע.

נפקאבלאמיעוט,כיוןדלאהוובכלללהרעאולהיטיב.אמנםהתוס'לעיל

טז( תוס' ד"ה הכי השתא ,בסוה"ד ,הקשה ריב"ם וכו' הותר מקצתו הותר

)כו(.ד"המיעטכתבו,דהוהמצילמעוטימריבויומיעוטדרביעקיבא,מילתא

כולווכו'ונראהוכו'.האורשמח )פ"גמנזירותה"י(הביא,דבירושלמי)נזיר

דליתאבלאווהן.ועייןשםמהשכתבנובאותג.

פ"גה"ב(מבואר,דאמרינןבזהנדרשהותרמקצתוהותרכולו,והבבליפליג

יב( גמ' ,אבל אמר שלא אוכלנה והדר אמר שלא אוכל מיחייב תרתי וכו'

עלהירושלמי.וביאר,עלפימאידאיתאבתוספתאנזיר )פ"דה"י(,מישנזר

כזית וכו' את כולה .המשנה למלך )פ"ד משבועות ה"א( ,הקשה מכאן על

ב' נזירויות וכו' ,נטמא עד שלא גלח ,ר' אליעזר אומר ,צריך להביא קרבן

הב"ח )יורהדעהרלח(,שכתבבדעתהטור )שם(דאיןשבועהחלהעלחצי

טומאה,ור'יוסיאומר,איןצריך,מפנישיצאמכללראשונהולכללשניהלא

ז

מסכת שבועות דף כז – דף כח
יג אב – יד אב התש"ע

בא ,דהיינו דלרבי אלעזר כשיצא מנזירות ראשונה מיד חלה עליו נזירות

)סימןיז(,דאפילולאהתרובולמלקותמיהועונשמלקותאיכאבידישמים,

שניה ,אבל רבי יוסי סבר ,דיצאמראשונה ולכללשניה לא בא .והירושלמי

ולכך יכול לישאל .והראב"ד )בתמים דעים סימן רלז( כתב ,דאין יכול

סבר כרבי אלעזר דב' הנזירויות כרוכין זה בזה ,ומשום הכי יש כאן נדר

לישאל ,לפי שאינו מחוסר לא למלקות ולא קרבן ,הלכך אית עליה עונש

שהותרמקצתוהותרכולו,והבבליסברכרבייוסידאינןכרוכיןזהבזה,ולא

שבועהוליתליהתקנתאבשאלה.

אמרינןנדרשהותרוכו'.

ו( גמ',אבלכפתוהועלהעמודלאכדשמואלוכו'ולאהיאהתםרץהכאלא

יז( תוס' ד"ה אם נשתייר ,נראה דכי לא שייר אלא פחות מכזית חייב וכו'.

רץ.הקשההריטב"א,ואמימרהיכימדמהלהאדכפתוהודלארץנמיכרץ

כתב המהרש"א ,דהיינו לשינויא דתירץ" ,אי שייר כזית חשיב לאיתשולי

הוא.ותירץ,דאיהוסביראליהדשמואלאורץ קאמר,והגמ'דחתהדדוקא

עליה וכו'" ,אבל לדעת המקשן דקאמר "מאי איריא כזית אפילו כל שהוא

קאמר .עוד תירץ ,דסבר אמימר דפטורא דהתם משום דנקלה בכפיתה

נמי",ודאידאינוחייבבשיירפחותמכזית.וכןכתבהתוס'הרא"ש.וכןכתב

ובמרוצה ,דהכפיתה נמי מעיקר הקלון ,ונהי דלא מיפטר ממלקות בכפיתה

הריטב"א.ועייןלקמןדףכח.באותג,מהשנכתובבזה.

לחודה ,מכל מקום כיון דנקלה בכפיתה ,מסתברא דלא מצי להישאל על



הככר,משוםדקרינןביה"ונקלהאחיך"בקצת.

דףכחע"א

ז( גמ' ,שבועה שלא אוכל זו אם אוכל זו .כתב הבעל המאור )יא :מדפי

א( גמ' ,איבעית אימא שלא אוכל מיגו דמהניא ליה שאלה אכזית בתרא.

הרי"ף(,דהראשונהמותרבהלכתחילהביןשהיאהאיסורביןשהיאהתנאי.

הקשהבשו"תהגרע"א )סימןקנד(,לדעתהרמב"ם )פ"המשבועותה"י(דיש

והרמב"ן במלחמות ה' )שם( כתב ,דודאי אסור בראשונה ,כדמוכח בנדרים

איסור חצי שיעור בשבועה ,ובשבועה שלא אוכל כזית ואכל פחות מזה,

)יד,(:וכוונתהבעלהמאור,שמןהדין מותרבהלכתחילה,דלאאסוראלא

אסור משום חצי שיעור,אם כן,אף בנשאר ממנה פחות מכזית ,נימא מיגו

משוםחששאדשמאיאכלהאחרת.

דמהניא ליה שאלה אמשהו לענין איסורא ,תיהני ליה שאלה אכל מאי

ח( רש"י ד"ה אכל את הראשונה וכו' )הא'( ,ודוקא דהך שניה דאיסור וכו'

דאכל.ותירץ,דהאדחצישיעוראסור,היינובעודשהאיסורבעיןבכזית,דאז

שגגהבאיסורבעינן.והתוס'ד"האמר כתבודר"ת פירשכרש"י,אלאדבהך

שייך חצי לאיצטרופי לשיעור שלם ,אבל בלא נשאר כזית דלא שייך חצי

פליג עליה ,דאף אם אכל תחילה את האיסור במזיד ,והדר אכל לתנאי

לאיצטרופי,מותרלאכלו.וכןכתבהצל"חבפסחים)מד(.

בשוגג,חייבקרבן,דלאבעינןשגגהבאכילתהאיסור,אלאבשעהשעוברעל

ב( גמ',מגודמהניאליהשאלהאכזיתבתראמהניאליהשאלהאכזיתקמא.

השבועה .והבעל המאור )יא :מדפי הריף( ביאר ,כיון שעוון השבועה נגמר

ביאר הקהילות יעקב )סימן כב( ,דהכלל הוא ,דבכל מקום שעושה מעשה

באחרונה עלתה לו שגגתו זו ,מפני שאין עוונה של ראשונה נגמר אלא

המועיללמפרע,אינואלאבאופןשישנפקאמינההשתאבחלותדלמפרע.

באחרונה,עלתהלושגגהשבאחרונהלהתחייבקרבןעלהראשונה.והקשה

ג( גמ' ,ואיבעית אימא שלא אוכלנה אי שייר כזית חשיב לאיתשולי עליה.

עליו הרמב"ן במלחמות ה' )שם( ,מדאמר לקמן )עמוד ב'( ,שתיהן במזיד,

פירש הר"י מיגאש ,דאף דשייר פחות מכזית ,אם היה אפשר להשאל לא

ואכליה לאיסוריה והדר אכליה לתנאיה ,הוה התראת ספק ,ואמאי לא

היה עובר על השבועה ,דהא לא מיחייב עד דאכיל לה כולה ,אלא דאם

אמרינןנמיהתם,כיוןדאיןעווןהראשונהנגמרעדאכילתהשניה,תעלהלו

נשארכזיתחשיבלהשאל,ואילא,לאחשיב,ולאאפשרלאיתשוליכיהיכי

זדונהלהתחייבמלקותעלהראשונה,והויאשפירהתראתודאי.ובחידושיו

דנפקע איסורא מכולה .אבל התוס' לעיל )כז (:בד"ה אם כתבו ,דאם נשאר

ביאר,דבשעהשאכלאתהראשונה,ידעדנאסרבכךבשניהמשוםהתנאי,

פחותמכזיתעברעלשבועתו],והיינולהבנתהתרצןכמושביארהמהרש"א

ושוגג הוא ,משום שאין בכונתו לאכול את ככר התנאי ,דסבור שהשניה

שם[.וכןכתבהרשב"אבשםהרמב"ן,והביאראיהמהירושלמי )פ"גה"א(,

המונחתלפניואינההתנאי,וחשיבאומרמותרגביהככרהראשונה,דאינו

דאמר ,דלרבי עקיבא דסבירא ליה לעיל )יט (:דכל שהוא לשבועה ,אמר

יודעשנאסרתעליועלידיאכילתהשניה.

שבועהשלאאוכלככרזוואכלהחסרכלשהואפטור,דכלשהואנמיחשוב

ט( בא"ד,ההיאדתנאיקריראשונהשכןהיתהסדרשבועתואםאוכלזולא

לשבועה ,אבל לרבנן חייב ,דהא אמרי כל שהוא לא שמיה אכילה ,הילכך

אוכל זו .וכן כתבו התוס' ד"ה אמר בשם ר"ח .והריטב"א כתב ,דשל תנאי

לאשייךמידידאכילה.וכןכתבהריטב"א.

קרי ראשונה ,מפני שהוא סיבה ראשונה לאסור זה ובאכילתה תלוי איסור

ד( גמ' ,מי גרם לשניה שלא תחול ראשונה ואינה .הקשה הריטב"א ,מאי

השניה.וכןכתבהתוס'הרא"ש.

משניבהא,האמכלמקוםעברכלמניןנזירותווהותרבכלאיסוריו,והיאך

י( גמ',ראשונהבמזידושניהבשוגגחייב.והרמב"ם)פ"דמשבועותהי"ז(גרס

נשאלעליו.ופירש,דב'הנזירויותפתיכיאהדדי,דאפילובאומר"היוםהיום"

פטור ,וטעמא ,משום "האדם בשבועה" פרט לאנוס ,כדאיתא לעיל )כו,(.

מהני לחול ב' נזירויות ,והמנין הראשון אף הוא לנזירות בתרייתא כמו

ומפרש)בפ"גמשבועותה"ו(אףלעניןלהבא,וכמושהובאשםבאותד.

לנזירות קמייתא ,וכאילו הנזירות הראשונה קיימת והיה מנינו לשניה.



והקשההקהילותיעקב)סימןכב(,היכידיינינןהכי,בזמןשבאמתעלההמנין

דףכחע"ב

לראשונהולאלשניה.ועייןבתוס'הרא"שדפירש)בפירושראשון(כריטב"א,

יא( גמ',זובזדוןעצמהושגגתחבירתהוזווכו'פטור .עייןמהשכתבוהתוס'

אלאשהוסיף,דבשבועה,כשיתירהראשונה,לאתקוםעודאחרתבמקומה,

לעיל )בעמוד א'( בד"ה אמר ,לבאר דברי הגמ' כאן לפירוש רבינו תם.

אבל נזירות מיד יחול אחר במקומו .ועוד פירש בשם יש מפרשים ,מי גרם

והרמב"ן )בעמוד א'( תירץ ,דאוכל את השניה בזדון גמור שיודע שהוא

לשניה שלא תחול ,כח הראשונה ,נמצא דעדיין כח הנזירות קיימת למנוע

איסור,ושהראשונהשאכלהיאתנאילזו,וכשאוכלה,מתכויןלעבירהוהוי

הנזירותהשניה,הלכךיכוללהישאלעליה.

אינו שב מידיעתו ,ואף דבאכילה ראשונה היה שוגג ולא הוי "האדם

ה( גמ'אמימראמראפילואכלהכולהנשאלעליהוכו'מלקות.כתבהרא"ש

בשבועה",אייריכגוןשסבורשאכלהבמזידוחלהעליוהשבועה.

ח

מסכת שבועות דף כח – דף כט
יד אב – טו אב התש"ע

יב( גמ' ,זו בשגגת עצמה וזדון חבירתה חייב .עיין מה שכתבו התוס' לעיל

לשבועת ביטוי לשעבר ולאשמועינן דאין בה קרבן ,אבל שבועת אמת לא

)בעמודא'(בד"האמר,לפירוש רש"י)שם(בד"האכלאתהראשונה .וכתב

דמילביטוי.

הריטב"א )הכא( ,דמה שסתם רבא דבריו ,משום דפשיטא הכי ,דהא כתיב

ב( מתני' ,נשבע לבטל את המצוה שלא לעשות סוכה וכו' .כתב הריטב"א,

)ויקראדב("ועשהאחתמכלמצוותה'אשרלאתעשינה",שבשעתעשיית

דבנשבע לבטל עשה של דבריהם ,נראין דברי האומרים שיקיים שבועתו,

החיובהויאבלאתעשינה,ומילתאדפשיטאלאצריךלפרושה.

דמוטב שיבטל מצוה דרבנן בשב ואל תעשה ,משיעקור שבועה דאורייתא

יג( גמ'אףאנןנמיתנינא.כתבהריטב"א ,דאףדלאמייתיראיהאלאלענין

בידיים .עוד כתב ,דבנשבע לעבור על איסור דרבנן ,נראין הדברים שאסרו

האדראשונהבשוגגלא חל,מכלמקוםקאמרבסתמא,אףאנןנמיתנינא,

לאכול ולשתות ,דמוטב שיבטל שבועתו בשב ואל תעשה ,משיעקור איסור

משוםדהיאעיקרהחידושבכוליהמימריה.

דרבנן בידיים ,דבית דין מתנין לעקור דבר שלתורה בשב ואל תעשה .עיין

יד( גמ',שבועהשלאאכלתיוכו'אינואינוחייבאלאאחת.כתבהריטב"א,

שם מהשהקשה מדברי הירושלמי )פ"ג ה"ט( .וכתב ,דמיהו כלשאפשרלו

דעיפא שמע בבית המדרש דשתי שבועות שוות פטור על האחרונה ,והם

להתירשבועתומתיריןכדילקייםאתשתיהן.

אמרוהבשבועהדלהבא,והואסבורדאףבלשעבר.

ג( מתני',שבועהשאוכלככרזושבועהשלאאוכלנהוכו'.כתבהרי"ף )יג(.

טו( גמ' ,שם .כתב הריטב"א ,דאיירי בשגגת קרבן ,וכדאוקימנא לעיל )כו,(:

בשם הירושלמי ,כיצד עושין ,אומרין לו שיאכלנה ,מוטב לו שיעבור על

דאיבשכחשאכל,מיפטר,מדרבכהנאורבאסי.

שבועתשואולאעלשבועתשואושבועתביטוי.

טז( גמ' ,שבועה שלא אוכל עשר ותשע וכו' .הקשה בחידושי רבי מאיר

ד( תוס' ד"ה אם לא ראיתי ,תימהדהכא קתני וכו' .הר"ן )יב .מדפי הרי"ף(

שמחה )לעיל כג,(:דלמאידדייקבשו"תהגרע"א )סימןעווסימןקנד(מלשון

תירץ ,דהכא ,בראיתי כעולי מצרים אינו לוקה ,דדלמא אינשי טובא חזא

הרמב"ם )פ"ה משבועות ה"ז( ,דהאומר שבועה שלא אוכל חצי שיעור

וגזים,והתםדאיירישבאלאסורעלעצמופירותהעולם,תריגוונינקט,א.

מנבילותוטריפות,ואכלכשיעור,אינוחייבמשוםשבועתו,משוםדמושבע

דשייךביהגוזמא,כגון"כעולימצרים",ב.דלאשייךביהגוזמאדהיינו"נחש

ועומד,אםכןהכאנמיאמאיחייבשתיםבאכלעשר.ותירץ,דהתםדבעינן

כקורתביתהבד",וצריכיתרוייהו.והאדלאתנאהתם"גמלהפורחבאויר",

שיאכל הכזית בכדי אכילת פרס ,אינו מתחייב באכילת הכזית אלא משום

משוםדלאאיצטריך,דאימטעםגוזמא,האתנא"כעולימצרים,,ואימשום

האיסור נבילה ,ואין השבועה חלה עליו ,אבל הכא ,דאין צריך שיאכל כל

דברשאיאפשר,האתנא"נחשכקורתביתהבד".

העשר בתוך כדי אכילת פרס ,כשאכל התשע נתחייב משום שבועה שניה,

ה( תוס' ד"ה באומר ,בסוה"ד ,וגבי שבועה החמירו .ובתוס' הרא"ש כתב,

וכשאכל עשר נתחייב משום שבועה ראשונה) ,ואפילו אכלם בכדי אכילת

משוםדבנדריםהלךאחרלשוןבניאדם,וקוריםלעםרב"כיוצאימצרים",

פרס ,ומשום דלא בעינן שיאכלם כך( ,ושפיר הוי אכילת הט' ואכילת

ולנחש גדול "כקורת בית הבד" ,אבל בשבועות אין הולכין אחר לשון בני

העשירי ב' מעשים נפרדים ואין בהם משום אין איסור חל על איסור

אדם.

בשבועתהעשר.

ו( גמ',קיימותורהחדאתורה.הקשההמחנהאפרים)הלכותשבועותסימן

יז( גמ' ,שבועה שלא אוכל תאנים וענבים וכו' .כתב הריטב"א ,דהיינו

ו'(בשםמהר"יבןלב ,כיוןדלשון"תורה"הוילשוןכולל,היכימצילפלוגי

בשפירש שאסר עצמו בשניהם ממש ולא באחד מהם ,אליבא דרבי יונתן

ולומרדתורהאחתמשמע,ומאישנאמנשבעעלפתסתםואומרשבלבופת

דסביראליהלעיל)כז,(.דמשמענמיאחדבפניעצמו.אולרבייאשיה,אפילו

חיטים ,דלא שמעינן ליה ,משום דפת הוי לשון כללי .ותירץ ,דחלוק דבר

בנשבעסתם,דלאמשמעליהשניהםדוקא.

שהואבקוםועשה,מדברשהואבשבואלתעשה,ו"שלאאוכלפת"משמע

יח( גמ',שם .הקשההר"ן )יא:מדפיהרי"ף(,האדאיתאלעיל)כז,(:שבועה

כל פת שבעולם ולא מפלגינן ,אבל ב"שבועה לקיים תורה" אפשר לקיים

שלא אוכל ככר זו ,נאסר בכל כזית שבה ,ואם כן איפכא הוה ליה למימר,

השבועהבדבראחד,ומשוםהכיקאמרחדאתורה.

דבשלאאוכלתשעועשרחייבב',לפישמכחשבועהראשונהלאנאסרככר

ז( תוס' ד"ה כשהשביע ,קצת קשה וכו' .תירץ המהרש"א )חידושי אגדות(,

עשיריכלל,והשתאהואדנאסר.דהאשלאאוכלהויעלכלאכילהואכילה,

דבשבועהעצמההויקבלתהתורה,דבדיבוראבעלמאבלאהשבועה,ליכא

אוכלעשרהריאסורגםבתשעהוגםבעשירי,וכןבאומרעשרותשעהוהלן

קבלה.

למימר אינו חייב אלא אחת ,שהרי בשבועה ראשונה נאסר בכל אחת

ח( תוס' ד"ה דעבודת כוכבים אקרי אלוה ,אפילו יזכירו שם המיוחד וכו'.

מהעשר.ותירץ,דאינשבעלאסורככרותידועות,הכינמידנאסרבכלאחת

והריטב"א תירץ בשם הרמב"ן ,דאי אידכר ליה בכינוייו ,הא לשון אדנות

מהן ,אבל הכא איירי בככרות דעלמא ,ומשום הכי כשאומר "עשר" היינו

הוא,ואינושםהמיוחד,ואיבפירוש",לעלם"כתיב,ודרשינןמיניהבקידושין

דוקאעשר,ו"תשע",היינודוקאתשע.

)עא,(.דאסורלהזכירו.





דףכטע"א

דףכטע"ב

א( מתני' ,נשבע לשנות את הידוע לאדם .כתב הריטב"א בשם הירושלמי

ט( גמ' ,כי היכי דלא תהוי הפרה לשבועתיהו .מסקינן בנדרים )כה ,(.אלא

)פירקין ה"ח( ,דהוא הדין בנשבע באמת על האמת הידוע .והביא דיש

משה רבינו מילתא דלא טריחא נקט .וכתב היעב"ץ )הכא( ,דהכא נמי

אומרים,דאיןאיסורואלאמדרבנןולוקהמכתמרדות,ומשוםהכילאתנא

דכשאומר כי היכי דלא תיהוי הפרה ,היינו לאפושי חומרא שהם יהיו

ליהבמתניתין,משוםדלאאייריבדרבנן.וכתב,דבדעתהרי"ף משמעדהוא

סבוריםכך.

מדאורייתא ,וכן ברמב"ם )פ"א משבועות ה"ה( .ופירש ,דלשיטתם לא תנן

י( תוס' ד"ה כי היכי ,דדלמא דעת הקב"ה שאני .הרשב"א פליג ,משום

להאישבועהבמתניתין,משוםדלאתנאהכאאלאשבועתשואדדמיקצת

דבנדרים)כה,(.מסיק,אלאמשוםדטריחהמילתאנקט,ואםכןאיןזהעיקר,

ט

מסכת שבועות דף כט – דף ל
טו אב – טז אב התש"ע

דדעתהקדושברוךהואשאני.

דאםכן,תיפוקליהדנשבעיםבאמתדהריאיןהםיודעיםלועדות.וכתבו,

יא( בסוה"ד ,ולא דמי וכו' שהקב"ה ציווה להשביע .והרשב"א פליג ,וביאר,

כגון דאמרי שבועה שלא ידענו או לא ראינו שום עדות ,וקושטא דמילתא

דהא דמתירים החרמות ,מפני שנהגו להחרים ולהתיר לעצמם ,מה שאין

שיקרא הוא ,דהלוא ידעו אלא דעתה שכחו .והקשה עלה הר"ן )יג .מדפי

מתירין בעלמא דאין אדם מוחל לעצמו ,והם כמתנים להיות הדבר כאסור

הרי"ף(,דבגמ')שם(אמרינן,לימאתנינאלדרב כהנאורבאסי,ומפלגינןבין

להםעדשיסכימו להתירו,וכנדריהנשים,דאמררבפנחסבנדרים )עג(:כל

שבועת העדות לביטוי ,ואי איתא ,הא נמי שבועת ביטוי היא ,דלעיל )כה(:

הנודרתעלדעתבעלהנודרת.

גביפלוגתאדרבושמואלגבישבועהשזרקפלוניצרורלים,אמרינן,ידעתי

יב( גמ',והאההואדהוהבשנישבורמלכאוכו'.בירושלמי )פ"גה"ח(תירץ,

ולאידעתימחלוקת,דהיינו,דאיתיהבלאווהןוליתיהבלהבא,אלמאדלא

דהכיקאמרמרובעכקורתביתהבד,ואיןמרובעבבריות.

ידעתי עדות ,הוי שבועת ביטוי .אמנם בפירוש בתרא פירשו התוס' ,דהיינו

יג( תוס' ד"ה שבועה שאוכל ככר זו ,ושמא יש לחלק בין שבועה שאוכל

אומרמותר.ועייןמהשכתבנולעיל)כו(.אותה.

לשלא אוכל .ביאר בחידושי הגרע"א ,על פי דברי הר"ן )יא :מדפי הרי"ף(

ג( רש"יד"הומפיאחרים,ואמרולואיןאנויודעיםלךעדות.וברש"ילקמן

והרא"ש)סימןטז(,דבשבועהשאוכלככרזו,חייבלאכולאתכולה,וטעמא,

)לא (:ד"ה או שאמרו כתב ,דאם שתקו אחר השבועה ,אין כאן קבלת

דאכלאכילהשבהנשבע.ועייןלעיל)כז,(:מהשכתבנובאותיג.

שבועה.וכןכתבברש"ילקמן)לו(.ד"הואמרה.והרמב"ןלקמן)לא(:הקשה,

יד( גמ' ,כל העונה אמן אחר וכו' שנאמר ואמרה האשה אמן אמן .פירש

דאם מקבלים את השבועה הוי מושבע מפי עצמו ,כדאיתא לעיל )כט,(:

רש"י לקמן )לו (.בד"ה ואמרה האשה ,דאי לאו כמוציא מפיו דמי ,אפילו

העונה אמן כמוציא מפיו ,וכתבהרמב"ם )פ"ב משבועות ה"א( ,שהוא הדין

מושבעמפיאחריםאיןכאן,שהרילאענתהכלוםאחרהשבועה.

בכללשוןדקבלה.ותירץ,דאיןאנויודעיםלךעדות,אינוכמקבלואינוכאינו

טו( גמ' ,שם .כתב הרמב"ם )פ"ב משבועות ה"א( ,ואפילו השביעו גוי וקטן,

מקבל],ומשוםהכיחייביםמשוםשבועתהעדותופטוריםמשוםביטוי[אבל

ואחדהעונהאמן,אוהאומרדברשענינוכעניןאמן,כגוןהין,אומחוייבאני

שותקכאומראינימקבלדמי.

בשבועהזו,אוקיבלתיעלישבועהזו,בכלזההריזהכנשבעלכלדבר.

ד( גמ',ועמדושניהאנשיםבעדיםהכתובמדברוכו'.הרמב"ם )פ"טמעדות

תוס'ד"השבועתהעדות,ברישפרקוכו'דהאתנןפרקבאסימןוכו'וכןיש

ה"ב(כתב,נשיםפסולותלעדותמןהתורהשנאמר"עלפישניםעדים"לשון

בירושלמי וכו' עד סוף הדיבור.התוס' כאן נקטושאשה פסולהלדון על פי

זכרולאלשוןנקבה.והקשההכסףמשנה,מדועהניחדרשאדגמ',דדרשינן

המשנהבנדהשםאמנםהתוס' בנדה )נ (.ד"הכלהכשרדנובתחילה לבאר

מדכתיב אנשים ולא נשים .ועוד ,היאך מוכח ממה שנאמר בלשון זכר הרי

המשנה בנדה דכל איש הכשר לדון כשר להעיד] ,אבל אשה אף שאינה

כלהתורהבלשוןזכרנאמרה.

כשרה להעיד כשרה לדון[ .אך לאחר מיכן כתבו ,כמו שכתבו כאן לפסול,

ה( גמ' ,מצוה בבעלי דינים שיעמדו אמר רבי יהודה וכו' מושיבין .הרמב"ם

על פי מאי דאיתא בירושלמי )יומא פ"ה ה"ז( אית דילפי דאשה פסולה

)פכ"אמסנהדריןה"ג(פסקכרבייהודה.וביארהכסףמשנה בשםהר"ן )יד.

לעדותמגזירהשוהדשנידעמדושניהאנשיםלשנידעלפישניםעדים,וכיון

מדפי הרי"ף( ,דאף דרבים פליגי עליה ,משום דאידך ברייתא דמייתי להלן,

שאינהמעידהאינהדנה].ולכאורהמשמעותהדבריםשדיןביתדיןועדים

בצדקתשפוטעמיתךוכו',אתיאבסתמאכוותיה.וגםעובדאדדביתהודרב

אחד הוא מסברא ,וכן משמעות הירושלמי שבועות )פ"ד ה"א( ובסנהדרין

הונא דלקמן )בעמוד ב( ,נמי מוכח הכי ,דפריך ארב נחמן היכי עביד הכי,

)פ"גה"ט(דילפילפסולדייניםהקרוביןזהלזהמעדים,דאמרהתורההרוג

והאמר מר בגמר דין דיינים בישיבה ובעלי דינים בעמידה ,ומשמע ,דלא

על פי עדים הרוג על פי דיינים[ ואית דילפי ,נאמר כאן שני על פי שנים

קשיאלןאלאאשעתגמרדין,ומשני,דיתיבכמאןדשרימסאניה,ולאאתיא

עדים ,ונאמר להלן שני וישארו שני אנשים במחנה ,מה שני שנאמר להלן

כרבנן דבכולי דינא בעינן בעלי בעמידה ,דכיון דבעלי דינים בעמידה ,בעינן

לעניןסנהדריןאנשיםולאנשים,כךשנישנאמרגביעדיםהיינואנשיםולא

דייניםבישיבה,דהכירהטאכוליסוגיא,ובכולידינאאיאפשרדיתיבכמאן

נשים] .ולדעה זו גבי בית דין כתיב בהדיא דנשים פסולות ,ועדים ילפינן

דשרימסאניה,ומוכחדכרבייהודהאתיא.ועוד,עולאדאמרלקמן )בעמוד

מגזירהשוה[.

ב'(,מחלוקתבבעלידיניםאבלבעדיםדבריהכלבעמידה,ורבהונאדאמר



)שם( ,מחלוקת בשעת משא ומתן וכו' ,היינו אליבא דרבי  יהודה שייכי.
פרקשבועתהעדות

אמנם עיין ברמב"ם )פכ"א מסנהדרין ה"ה( שכתב ,כבר נהגו כל בתי דיני



ישראלמאחרהתלמודבכלהישיבותשמושיביןבעלידיניםומושיביןהעדים

דףלע"א

כדילסלקהמחלוקת.

א( מתני' ,ולא בנשים .הקשה בחידושי הגרע"א ,דאיתא לקמן )לב (.הכל

ו( תוס'ד"הכלכבודה בתמלךפנימה,דגביעדיםעלכרחךצריכיםלבוא.

מודים בעד מיתה ובעד סוטה דחייבין שבועת העדות ,ואם כן משכחת לה

הקשה בחידושי הגרע"א ,לשיטת רבינו תם בבבא בתרא )מ (.בתוס' ד"ה

שבועת העדות אף בנשים ,דאף הן ראויות לעדות מיתה ,כדאיתא ביבמות

)הנמשךמלט(:מחאה,דעדיםיכוליםלשלוחעדותןבכתבלביתדין,הדרא

)קיד ,(:ולעדות סוטה ,כדאיתא בסוטה )ב .(.ותירץ ,דחיוב שבועת העדות

קושיתהתוס'.ותירץ,עלפידבריהתומים )בסימןכחס"קט"ו(,דהאדמתיר

דוקאבעדכשר,דשייךביה"והואעד" )ויקראהא(,אבלנשיםופסוליםאין

ר"תלשלוחכתבםלביתדין,אינואלאבעדיםרדופיםלילךלמדינתהים,או

שם"עד"עליהם,ומהשנאמניםבסוטהמשוםצירוףדרגלייםלדבר,ובעדות

בבעל דין חולה ,דבכהאי גוונא מקבלים עדים שלא בפניו כדאיתא בבבא

מיתה,משוםדייקאומינסבאכדאיתאביבמות)פח.(.

קמא)קטו,(:אבלבלאוהכילא.

ב( מתני',ואיןחייביןעלשגגתה.פירשרש"יד"הואיןחייבין,אםשוגגיןהם

ז( תוס' ד"ה שאם ,ולא בשעת קבלת עדות שהוא תחילת דין .והתוס'

לגמריכסבוריםשאיןיודעיםלו עדות,והתוס'לקמן )לא(:ד"הואין הקשו,

בסנהדרין )יט (:בד"ה )בעמוד א'( ינאי כתבו ,דקבלת עדות כשעת גמר דין.

י

מסכת שבועות דף ל
טז אב התש"ע

ובירושלמי )הכא פ"ד ה"א( איתא ,אף הנידונין עומדים בשעה שמקבלים

לאהוהעבדינןלכתחילהבתלמידחכם,והרשב"אהוכיחעוד,מהאדאיתא

עדותן.וכתבהיפהעיניםלקמן)בעמודב(,דמוכח,דשעתקבלתעדותכגמר

בגיטין )עא ,(.דמי שאחזו קורדייקוס ,בודקין אותו לעדויות ,דהיינו שמעיד,

דין.ועייןלקמן)בעמודב'(באותיד.

כדמוכחהתם,והביאכןבשםהירושלמי)שםפ"זה"א(.

ח( תוס' ד"ה למשרי ,אי נמי עשה דכבוד תורה עדיף .הריטב"א הביא דעת

יב( גמ',אבלבשעתגמרדיןדבריהכלוכו'ובעלידיניםבעמידה.כתבהר"ן

הרמ"ה ,דאפילו התחילו דין עם הארץ ,פוסק ועוסק בדין התלמיד חכם,

)יד .מדפי הרי"ף( דלשיטתו ]עייין באות הקודמת[ דעדות בישיבה כשרה

והוכיח מדאיתא בכתובות )קו,(.דסילק רב נחמן לדינא דיתמי דהוה קמיה,

בדיעבד,בעלידיניםהיושביםבגמרדין,נמיכשרבדיעבדדהאעדיםכגמר

משוםדינאדקריביהדרבענן.ובשםרבותיוכתב,דאיעסיקבדינאדאחריני

דיןדמו.

אינו פוסק ,משום דעוסק במצוה פטור מן המצוה ,והכא נמי לא מיירי

יג( גמ',דייניםבישיבה.עייןלעילבאותאובאותהקודמת.וכתבוהרשב"א

שהתחילו בדין .וכך הווה בעובדא דכתובות .אמנם בחידושי הריטב"א

והר"ן )יד .מדפי הרי"ף( והתוס' בזבחים )טז (.ד"ה מה ליושב ,דהוא הדין

כתובות )קו (.גבי קריביה דרב ענן ,כתב דלדעת רבותיו בהכי איירי עובדא

דייניםשקבלועדותןכשהםעומדים,מהשעשועשוי,דהכיאיתאבירושלמי

דהתם .ולענין תלמיד חכם עצמו ,אפילו פתחו בדינא אחרינא מפסיקין

סנהדרין )פ"ז ה"ח( ,אהא דתנן גבי מגדף ,והדיינין עומדים על רגליהם

לדינא דתלמיד חכם ,כדי שלא יתבטל מתלמודו .וכן פסק הרמ"א )חושן

וקורעיןולאמאחין,מכאןלדייניםשקיבלועדותןעומדים,דינןדין.

משפט סימן יז סעיף א( .והתומים )שם ס"ק ג( הוכיח כשיטתו ,מהא דאמר

יד( גמ',דהאעדיםכגמרדיןדמו.כתבהיפהעינים,משמע,דבשעתקבלת

ליה רב יוסף ,עולא חבירנו עמית בתורה וכו' ,והא אביו נמי תלמיד חכם

עדותגםבעלידיניםצריכיםלעמוד,והביאשכןהואבירושלמי)פ"דה"א(.

היה,כדאמר",עולאבררבעילאי"ואםכן,הוהקרובודתלמידחכם,ומוכח,

טו( גמ',דיתיבכמאןדשרימסאניה.כתבהרמ"א )חושןמשפטסימןיזסעיף

דמשום דפתחוכברבדינאדאחרינישלחליהדאפילוהכיליקדמוה,דאילו

א( ,דעמידה על ידי סמיכה מיקרי עמידה לענין עדות .והקשה הסמ"ע )שם

משוםקריבידתלמידחכם,לאשרינןליהברישא.

ס"ק ו( ,דהכא משמע דסמיכה חשיבא כישיבה .וכתב דצריךלומר ,דאזלינן
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דףלע"ב

בפעם אחת ,אסור למיעבד הכי ,דממה נפשך חד מהם לא עביד כדינא.

ט( תוס'ד"האינמילשודא,לפר"תדמפרשוכו'צריךלומרדהכאהיהבעל

והש"ך )ס"ק ה( הביא ,דהב"ח פליג והוכיח מסוגיין ,דסמיכה חשיבא באדם

דין שכנגדו תלמיד חכם וכו' עד סוף דבריהם .ביאר המהרש"ל ,דבשלמא

אחד עמידה וישיבה ,דלגבי דינא שיעמוד הדיין מקמי תלמיד חכם חשובה

לדעת רש"י בכתובות )פה (:בד"ה שודא דדייני ,הא דיהבינן לתלמיד חכם

עמידה,ולגבידייןגופיהשצריךשיהיהדןבישיבהחשובהישיבה,ויוצאבה

ולא לעם הארץ היינו "שודא" ,אבל לפירוש רבינו תם ד"שודא" על הדיין

ידישניהם.והמגןאברהם)סימןקמאס"קב(הוכיח,דסמיכהאינהכעמידה,

דוקא ,על כרחך הכא איירי דשניהם תלמידי חכמים ושייך בהו "שודא",

ופליגעלהרמ"אלעניןעדות,והקשהמסוגיין,וכתב,דגביתלמידחכםסגי

ויעשה הדיין "שודא" למי שירצה ,דאי לאו הכי ליכא שודא כלל ,ויהבינן

בקימה בעלמא .וכתב המחצית השקל )שם( ,דלפי דבריו תתישב קושיית

בעלכורחולתלמידחכם.אבלהמהרש"א הוכיחמכתובות)שם(,דבתלמיד

הב"ח והש"ך על הסמ"ע ,דהא דחשיבא עמידה ,היינו דוקא לענין קימה

חכם ועם הארץ ,נותנים לתלמיד חכם אף בלא דין "שודא דדייני" ,ודוקא

בתלמידחכם.

בששניהםתלמידיחכמים,עבדינןשודא.וביארדבריהתוס',דלרש"י,ודאי

טז( תוס' ד"ה והאמר ,אע"ג דהיה יכול להושיבה וכו' .והרא"ש )בסימן ה(

דאייריששניהםהיותלמידיחכמים,ומהששלחרביוסףלרבנחמן",עולא

תירץ ,דאשת חבר אינה כחבר מדאורייתא .והרמב"ן הקשה עלה ,מהא

חבירנועמיתבתורהובמצוות",היינודמשוםהכייכריעלטובתו,אבללר"ת

דאיתא בכתובות )קו ,(.דאפילו בקרוב של תלמיד חכם איכא כבוד תורה.

דלמישירצהיתן,צריךלומרוכו'.

אמנם הריטב"א )הכא( ובכתובות )שם( כתב ,דכבוד לקרובי תלמיד חכם

י( בא"ד ,דהכא היה בעל דין שכנדו תלמיד חכם .הקשה הנתיבות המשפט

ואשתו אינו אלא מדרבנן ,וכהרא"ש .והרמב"ן תירץ ,דאם אשתו של חבר

)סימן טו ס"ק א( בשם התומים )שם סק"ג( ,אם כן ,אמאי שלח ליה דעולא

עומדתבשעתגמרדיןאיןלחברבזיון.

חבירנו עמית וכו' ואמרינן לעיל )בעמוד א( דנפקא מינה לאקדומיה ,והא

יז( בא"ד ,איכא למימר שלא רצה להושיבה שלא לסתום וכו' .הקשה

בלאוהכיצריךלהקדימו,משוםהבעלדיןשהיהתלמידחכם.אלאדמכאן

המהרש"א ,דאכתיקשה,האאיכאלמימרדעשהדכבודתורהעדיף,ולהכי

מוכח ,דבנתבע תלמיד חכם אין דין קדימה .והנתיבות המשפט דחה

היהעומדמפניהשהיתהאשתחבר.ותירץ,דלאנימאדעשהדכבודתורה

ההוכחה משום דיש לומר ,דאיירי דהשכנגדו טען על ידי מורשה ,דבכהאי

עדיףבגוונאדלקמן,גביתלמידחכםהבאלהעיד,דב'העשיןבגופיה,דטוב

גוונאליכאדיןקדימהאםפתחולאידךברישאכמושכתבהאורים)שםס"ק

לולעבורבעשהדהעמדה,כדילקייםעשהדכבודהתורהולישב,אבלעשה

ו( ,ועוד ,דבמורשה לא שייך טעמא דזילותא דבי דינא ,וביטול תורה של

דדייניןבישיבהלאנידחיתמפניעשהדכבודהתורהשלאחר.

התלמידחכם.

יח( בא"ד ,שם .הקשה המהרש"א ,אכתי אמאי לא הושיבה ואותיב נמי

יא( גמ' ,אבל בעדים דברי הכל בעמידה .כתבו הר"ן )יד .מדפי הרי"ף(

לבעל דינה ,כדאמרינן בהני עובדי דלקמן דמותבינן לתלמיד חכם ,ולעם

והרשב"א והריטב"א ,דאיכא מאן דאמר דפסול בדיעבד ,מדאמרינן בזבחים

הארץ נמי אמרינן תיב .ותירץ ,דהני עובדי דלקמן מצינן לאוקמא בתחלת

)טז (.מה ליושב שכן פסול לעדות .ודחו בשם הרמב"ן ,דפסול לכתחילה

דין ,ולא בגמר דין .ולכך הביאו בקושייתם מההיא דאמרינן בסמוך דעשה

קאמר ,אבל בדיעבד עדותן עדות ,וכן כתבו התוס' בזבחים )שם( ד"ה מה

דכבוד תורה עדיף דאיירי בעדים דומיא דגמר דין ,אבל הנהו עובדי דלקמן

ליושב .והר"ן והרשב"א הוכיחו מהא דאמרינן להלן ,דתלמיד חכם שבא

דהושיבו תלמיד חכם ,מצינן לאוקמינהו שפיר דוקא בתחלת דין .וכתב

להעיד,מושיביןאותו,משוםדעשהדכבודהתורהעדיף,ואיפסולבדיעבד,

הגרע"א )בהגהותלשולחןערוךחושןמשפטסימןיזסעיףח(,דמכלמקום,

יא

מסכת שבועות דף ל
טז אב התש"ע
אםשניהבעלידיניםתלמידיחכמים,מותרלהושיבשניהםאףבשעתגמר

בעינן דבעידנא דנדחה הקל מיקיים להחמור .ועיין שם דבהא דחי להא

דין.

דהביא בשם ספר מנחת אהרן )סנהדרין יט (.דסייע מהכא לדברי הסמ"ע

יט( בא"ד ,או שמא אין באשת חבר לאחר מיתה עשה דכבוד תורה .כתב

)חושן משפט סימן יז סק"ה( ,דהא דגמרינן דצריכים העדים לעמוד מקרא

הר"ן )יד .מדפי הרי"ף( בשם הרמב"ן ,דמוכח כן ,מהא דבחבר גופיה לא

ד"ועמדושניהאנשים"אינואלאאסמכתאבעלמא,ולאעשהממש,דאיהוי

צריךלבראוזאאלאקאיםמקמיתרוייהו,ואםהבעלדיןהדיוטדאיןצריך

עשה ממש לא היה עשה דכבוד התורה דחי ,כיון דמצי למחול על כבודו.

לקום מפניו ,קאי מפני חבר ,וליכא משום מסתם טענתיה ,דמסתמא כולי

והטוריאבןכתב,דמהכאראיהדתלמידחכםאינויכוללמחולבזיונו,דאם

עלמאידעידקאיםמשום"והדרתפניזקן".

יכול לא היה דוחה עשה דעמידת עדים .ודחה המצפה איתן על פי דברי

כ( גמ' ,האי צורבא מרבנן וכו' לא ליקדום וכו' דמחזי כמאן דסדר ליה

התוס' ישנים בכתובות ,וכן כתב נמי בתוס' הרא"ש )בבא מציעא לב,(.

לדיניה.כתב הרמב"ם)פכ"אמסנהדריןה"ד(,תלמידחכםשישלודיןלפני

דהטעם דאמרינן בכתובות ,אינומשום דמצי למחול על כבודו,אלא משום

רבו .ודקדק הבית יוסף )סימן יז אות ח( ,דדוקא לפני רבו הוא דלא יקדים,

דגבידידהליכאעשה,אבלמאידמצילמחולאינוגורםשלאידחההעשה.

משום דכיון שיש לו קירוב דעת עמו אתו למחשדיה במסדר טענותיו ,אבל

ועיין עוד בשער המשפט )סימן יז סק"א( ,ובשו"ת הריב"ש )סימן ר"כ( בשם

בדייןשאינורבומותר.והדרישה)שם(הוכיחמרש"יד"הקבעעידניה,דלא

הראב"ד ,ובשו"ת שאגת אריה החדשות )סימן יב ,דט"ז ע"ד( ,ובשו"ת פרי

איירידוקאברבו,והביאדברי"ף)יד.מדפיהרי"ף(גרס"קמיהרביה".וכתב,

יצחק)ח"אסימןנב(.

דאף להאי גירסא ,ולדברי הרמב"ם ,אין הכרח דבדיין שאינו רבו מותר,

כג( תוס'ד"העשהדכבודתורהעדיף ,וישלומרדשאנידינינפשותדחמירי.

דאיכאלמימרדלרבותאנקטיה,דאפילותלמידאסורכשאיןלועתקבוע.

העיר בהגליון מהרש"א ,דהר"ן )יד .מדפי הרי"ף( שמדקדק מסוגיא דהתם,

כא( תוס'ד"האבלאיסורא,בתוה"ד,ועודישלומרדכשעושיןאיסורעלידו

דבעלי דינים בעמידה בשעת קבלת עדות ,לא סבר כהאי שינויא דתוס',

לא מקרי שב ואל תעשה .ביאר הקובץ שיעורים )בחלק ב' בקונטרס דברי

דדלמאשאניהתםדהוידינינפשותוחמירי.

סופרים סימן ג אות כח( ,דהא דכבוד הבריות אינו נדחה בקום ועשה ,לאו

כד( גמ' ,מנין לעד היודע בחבירו שהוא גזלן שלא יצטרף עמו .פירש רש"י

משום דשב ואל תעשה עדיף ,אלא משום חומרא דקום ועשה ,ומשום הכי

בד"ה שלא יצטרף עמו ,ואף על פי שהעדות אמת .וכן כתב הרמב"ם )פ"י

אסוראףבעושיםאחריםאיסורעלידו.

מעדות ה"א( .והקשה המהרש"א )חידושי אגדות( ,מאחר שיודע שהדבר

כב( גמ',עשהדכבודהתורהעדיף.הקשוהטוריאבןבמגילה)כח,(.והמצפה

אמת ,אמאי לא יעיד .ותירץ ,דפעמים שיחייבו על ידי צירופו בדבר שלא

איתן )הכא( ,אמאי עשה דכבוד התורה דחי לעשה דעמידת עדים ,הא

היה חייב בו באמת ,כגון שטענתו במאתים ,והעדים מעידים עלמנה ,דעל

אמרינן בכתובות )מ (.דאי מצי לקיים לתרי העשין ,אין אחד דוחה חבירו,

ידי העדות מיחייב שבועה מדרבי חייא קמייתא ,כדאיתא בבא מציעא )ג.(.

והכאנמימציהתלמידחכםלמחולעלכבודוכדאיתא בקידושין )לב(.ועל

והש"ך)חושןמשפטסימןלדס"קג(תירץ,דאייריבעדיםלקיומי,כגוןבעדי

ידיכןיתקיימותרווייהו.וכןהקשה המהר"ץחיות,והוסיףלהקשות,דכתבו

קידושין,דהמקדשבפניעדאחדאיןחוששיןלקידושיןואפילושניהםמודים,

התוס' ישנים בכתובות )שם( שכופין אותו שימחל על כבודו כדי שיתקיימו

כדאיתא בקידושין )סה .(:ועוד תירץ ,דכי היכי דקיימא לן ,דשלשה עדים

שני המצוות .ותירץ הרש"ש ,דהתוס' בפסחים )נט (.בד"ה אתי עשה ,כתבו,

שהעידוונמצאאחדמהםקרובאופסולבטלהכלהעדות,כדאיתאבמכות

דבעשה הקל שנדחה מפני עשה החמור ,לא בעינן דלהווי בעידנא דנדחה

)ה,(:ואףשנשארוב'עדיםכשרים,אלמאכךהואגזירתהכתובדכשישעד

הקלמיקייםהעשההחמור,כדבעינןבעשהולאתעשה,והואהדיןהכאכיון

אחדפסול,בטלהכלהעדות,והכינמי,אףשהעניןאמת,כיוןשישעדפסול,

דעשה דכבוד התורה חמור ,דחי לעשה דעמידת עדים דקיל מיניה ,ולא

בטלההעדותואסורלהעידעמו.
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