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הרה"ג ירחמיאל קראם

רבי ראוב גרוזובסקי ראש ישיבת תורה ודעת
]תרמ"ז תשי"ח[

בגדרי שבועת שווא

הנה הרמב" ]פ"א דשבועות[ מנה תרי בבי דשבועת שוא ,דבר
שא"א כגו לא איש ג' ימי וביטול מצוה ,וה דלא אוכל ז' ימי
מני בדבר שא"א ,ולא מני לי' בלבטל את המצוה ,היינו משו
דלבטל את המצוה בשב ואל תעשה אי"ז דבר שא"א אלא לאחר
דגלי קרא דלא חלה השבועה לבטל ,דאז הו"ל ג א"א משו חיוב
המצוה דהא במקו דחלה השבועה כגו בכולל או בנדרי ,איברא
דהוא מבטל המצוה ,משא"כ בא"א מצד עצמו ,וכ בלא אוכל ז'
ימי הרי אפילו היתה חלה השבועה לבטל המצוה ,מ"מ הו"ל א"א
שמצות פקו"נ דוחה כל ל"ת שבתורה ,אלא דלפי"ז אכתי ק' ברש"י
]כו ,א[ גבי מאי מיעט מצוה שפירש"י משו דדבר שא"א הוא ,והרי
הת מיירי בלא מיעוטא ובא לית טע אמאי מוקמינ לקרא על
מצוה ,ומה טע הוא זה דבלא מיעוטא הו"ל אפשר.
והנה בנדרי ]טז ,א[ הקשו האחרוני ל"ל קרא למעט נשבע לבטל
מקרב שבועה כשכבר אימעוט מלאו ,וא די"ל דקרב שבועה ל"ש
ללאו ,אבל מהתוס' ]כא ,א[ ד"ה משמע שתלוי בלאו.
ונ' לפרש דאיברא דלגמרי אימעוט ,ובודאי אינו חייב קרב על
שאינו מבטל המצוה כיו דלא חל ובודאי עובר בשעת שבועה על
לא תשא ש ד' לשוא ,אלא דהוה סד"א שעל שבועת שוא גופא
חייב קרב ולא הוה מי שבועה בפ"ע ולא אימעוט מפרשת אשר
יבטא וכו' ,וכמו אכלתי ולא אכלתי לרב דימי ,וע"ז אתי קרא דלהרע
וגו' למעוטי דשוא נפיק משבועת ביטוי .וזהו שפירש"י מיעט מצוה
משבועת ביטוי ,וטעמא משו דדבר שא"א הוא ,וה"ה למשנה את
הידוע שה הגורמי שתהא שבועת שוא ותיפוק מכלל שבועת
ביטוי .והיינו לאחר שכבר מיעטי' קרא מלאו מדברו אינו מיחל ,וכ
משמע מפירש"י ]כא ,ב[ דא דידעינ דהוה שוא ,איצטרי קרא
דבשבועת שוא אי בו קרב .שוב מצאתי כתירו הזה באחיעזר
]ח"ב סי' נ אות ז[ סוד"ה ומה.
ובנ"י ]כז ,א[ חילק בי לקיי שבועה ראשונה ובי לבטל דאפילו
נשאל על הראשונה ,כיו דהוה שוא ולא חלה כלל ,וכ חילק בש"
יו"ד ]סי' רלח ס"ק כב[ ,ודלא כת' הרשב"א ש וחו"מ סי' עג ס"ה.
וצ"ל הטע משו דלבטל הו"ל אי אפשר לקיי קבלתו ופקעה
ממנו די שבועת ביטוי עי"ז ,ותו לא תועיל שאלה .וא על פי
שהנ"י ס"ל ש לעיל דג בלקיי אי לאו דאי משכחת רווחא חיילא,
הו"ל שוא הת אינה שוא ,אלא משו דהוה לבטלה שהרי מקיימת
הראשונה ,אלא שאינה צריכה ,וע"ז מועיל אי משכחת רווחא דלא
מיקרי לבטלה ,משא"כ בלבטל דהשתא הו"ל אי אפשר לקיימה
נפקא משבועת ביטוי.
עוד כתב הרמב" ]שבועות ה ,י[ דהאומר שיזרוק פלוני צרור לי
שאינו חייב משו שבועת ביטוי דהוי התראת ספק] ,ובביהגר"א
דהוי לשאב"מ[ ,ובכ"מ בש הריב"ש ]סי' שפז[ כ' דכונתו לשבועת
שקר ולא לש"ש .ונראה פירושו דכל האומר על אחר שאינו בידו
אי"ז התחייבות אלא בתורת סיפור והודעה שהוא יודע ומבי
שפלוני יזרוק .ואח"כ הוא דאיגלאי מילתא א נשבע לשקר או אמת.
ואי להקשות מהא דאמר שמואל ]כה ,א[ דשבועה שזרק פלוני צרור
לי פטור משו דליתא בלהבא ,ופירש"י משו דיזרוק פלוני צרור
לי אי"ז שבועת ביטוי אלא שבועת שוא ,שהרי אי פלוני ברשותו,
ולפי הנ"ל תיקשי דאע"ג שאי פלוני ברשותו לחייבו שיזרוק ,מ"מ
תיהוי שבועת ביטוי דתיהוי כספור דברי שיזרוק פלוני ,דאי זה
קושיא דהנה ה דלהרע או להיטיב שמפורש בקרא לא מיירי ,אלא
במחייב עצמו להרע או להיטיב ,ולר' ישמעאל דלא מחייב אלא על
להבא דמפורש בקרא ,נ' ודאי דלא יחייב בספור דברי אפי' להבא
דהא לית לי' רבויא דכל אשר יבטא ,וזה דמיא לשבועה דלשעבר
שאי בה חלות חיוב שבועה ובל יחל דברו ,וא"כ ג לר"ע אליבא
דשמואל דבעינ דאיתי' בלהבא ,והיינו דאיתי' בלהרע או להיטיב
שמפורש בקרא ,בעינ דאיתי' בחלות חיוב שבועה ופלוני אינו
ברשותו לחייבו.
ונ"ל דבעני זה כשישבע שלא יניח פלוני תפילי לא מיקרי זה א"א
דודאי יש אפשרות לאד לחטוא ויש שחוטאי ,וכמו באומר שלא
הניח תפילי ,ובכה"ג הוי כמו בתנאי לרבא בגיטי ]פד ,א[ דאפשר
דאכלה ולקיא ,וג סברת מיחל הוא לחפצי שמי ולהרע או להיטיב
ל"ש בזה ,כיו שאי בזה התחייבות על חברו .ובאומר על עצמו לא
נעיד או לא אניח תפילי ,הו"ל התחייבות ע"ע ,וע"כ הו"ל לבטל
את המצוה ,ודבר שא"א לקיי קבלתו כיו שמחויב לבטל קבלתו.
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השבועה המבזה את שם ה'...
החיד"א היה מקשה תמיד בדרשותיו ,מהו שאמר המקרא
'לא תשא את שם ה' אלוקיך לשווא' ,מדוע נקרא הדבר
שנושא שם ה' אלוקיו ,הרי הוא נשבע לשווא ,ואיש אינו
יודע בשבועתו לשם מה אומר הוא זאת.
וביאר זאת על פי מעשה שהיה באיש רע אחד שישב כל
היום בבית המדרש מוכתר בטלית ובתפילין ,בכדי שיוחזק
לאיש קדוש וכשר.
אדם אחד הפקיד בידו ממון רב ,וכאשר בא לתבוע את ממונו
כפר בו אותו אדם ,ובהיותו מוחזק לאיש קדוש נתקבלה
טענתו ,מפאת צדקותו שלבטח מוכיחה על ישרות טענותיו,
ונמצא איש זה נושא עליו את שם ה' אלקיו לשוא ובמרמה...
צריך להיזהר ח"ו לא להיות בכלל מאחז עיני הבריות כאילו
דבוק ועסוק הוא בשם ה' ,כאשר כוונותיו האמיתיות הו לשם
כבוד או ממון ח"ו ,וזוהי חומרתה של שבועת שוא ,שנושא
הוא בשבועה את שם ה' ,למרות שהוא עושה מעשיו רמיה,
וזה חילול שמו שיתברך.
ועד כדי שאמרו חז"ל שבעה דחיות ,והחמורה שבהם היא
שבועת שווא  -חילול ה' אחד דוחה מאה תפילות ,מחלוקת
אחת דוחה מאה פרנסות ,לשון הרע אחד דוחה מאה תשובות,
ניבול פה אחד דוחה מאה הבטחות ,ביזוי תורה אחד דוחה
מאה שמחות ,שבועת שווא אחת דוחה מאה זוגיות...

'שבועת שוא'
רש"י לומד מהתרגו ,ששני דברי נאמרו כא בפסוק ,בדיברה השנייה של עשרת
הדברות' .לא תשא את ש ד' אלוקי לשוא וכו'  .דבר אחד נאמר שלא להישבע לחינ,
לשוא .ללא צור .לומר על ע שהוא ע .ודבר שני נאמר שלא להישבע ח"ו לשקר ,לומר
על עמוד של אב שהוא זהב.
שבועה ,כל שבועה היא דבר חמור .הגמרא בשבועות לומדת את חומרת האיסור מלשו
הפסוק עצמו' .כל עבירות שבתורה נאמר בה 'ונקה' וכא נאמר 'לא ינקה' .וכל עבירות
שבתורה נפרעי ממנו' א חוטא ועובר מענישי ונפרעי רק ממנו לבדוו' .וכא' בשבועת
שוא 'מי שנשבע לשוא או לשקר נפרעי 'ממנו וממשפחתו' 'ממנו ומכל העול כולו' הוא
גור רע לא רק לעצמו אלא למשפחתו ולעול כולו .בכל העברות הקב"ה נושא עוו
ופשע ,לא ממהרי להיפרע' .וכא נפרעי ממנו לאלתר' מייד.
שבועה זה דבר חמור .האב עזרא מארי לבאר בפסוק הזה את העוו החמור של אלה
שרגילי ,כדי לאמת את דבריה ,להישבע על כל דבר ,אפילו על דבר אמת .מפני
שסופ להישבע לשקר ח"ו .האב עזרא כותב' :ורבי חושבי כי הנושא ש לשוא לא
עשה עבירה דולה .ואני אראה לה כי קשה מכל הלאוי הבאי אחריו' ומוסי וכותב:
'ואילו לא היה בישראל רק זאת העבירה לבדה ,תספיק להארי הגלות ולהוסי מכה על
מכותינו'.
רבנו ה'חת סופר' נשאל על דברי חז"ל שאל עיירות היו לינאי המל וכול נחרבו בעוו
שבועת אמת .שלכאורה משמע מה שאסור להישבע אפילו על דבר אמת .והחת"ס
מביא לזה מקור מהפסוק בקהלת' :מקרה אחד לצדיק ולרשע ,לטוב ולטהור ולטמא
ולזובח ולאשר איננו זובח כטוב .כחוטא הנשבע כאשר שבועה ירא' .שהפסוק מדמה את
המקרה האחד שיש לצדיק ולרשע כמו המקרה האחד שיש 'לחוטא הנשבע' למי
'ששבועה ירא'.
אומר ה'חת סופר' אילו 'חוטא הנשבע' היה מי שנשבע לשקר ,לא יתכ היה להשוותו
למי 'ששבועה ירא' .והפסוק היה צרי לכתוב' :הנשבע ואשר אינו נשבע' .אלא ודאי
הכוונה 'חוטא נשבע' היא על מי שנשבע על דבר אמת .שהוא היפוכו של מי ששבועה
ירא .למדנו מכא שאסור להישבע ג על דבר אמת.
בוידוי 'על חטא שחטאנו לפני בשבועת שוא' מבאר הגר"א דסלר זצ"ל שהנשבע לשוא,
מי שמזכיר ש שמי לחינ ,גדול חטאו .מפני שבעשותו זאת מוכיח שיש לו 'חסרו
הכרת כבודו יתבר' .מי שמחשיב ,מערי ונזהר בכבוד הש לא ישבע בשמו לשוא
ובוודאי ובוודאי שלא ישבע בש הש לשקר.
הלכות נדרי ושבועות תופסות מקו נכבד בתורה .בנוס למה שהוזהרנו בעשרת
הדברות 'לא תשא' חוזרת התורה ושונה את האיסור בפסוקי נוספי' .ולא תשבעו
בשמי לשקר וחללת את ש אלוקי'' .מוצא שפתי תשמור ועשית'' .איש כי ידור ...לא
יחל דברו ככל היוצא מפיו יעשה'.
רש"י אומר על הפסוק' :לא יחל דברו' 'שלא יחלל דברו ,שלא יעשה דבריו חולי'.
מדייק ה'שפת אמת' שדיבורו של יהודי קדוש הוא ואסור לנהוג בו מנהג חולי.
קדושה זו של הדיבור היא רק בישראל .האיסור של 'לא יחל דברו' נאמר רק בישראל
ולא באומות העול .א על פי שג עכו" נודרי ונודבי נדבות כישראל ,שה יכולי
להחיל חלויות בדיבור .מכל מקו א ה יעברו על נדר ה לא יעברו על 'בל יחל'.
מפני שלדיבור אי שו קדושה ,הוא חולי מעיקרו.
ע כוח הדיבור לומד האד תורה ,מתפלל ועושה רצו הבורא .כח הדיבור נצר לאד
לתכלית חייו .ומכא הקדושה של הדיבור שאסור לחללה .חז"ל הרבו בשבחו של מי
שעומד בדבורו .א "לא יחל דברו" אז "ככל היוצא מפיו יעשה" ברכתו תתקיי.
ומאיד הודיעו עונשו של מי שאינו עומד בדיבורו .בדיבור פה יכול אד לפעול חלויות,
להקדיש ,להפקיר ,להקנות ולהטיל איסורי .זה כוחו ועוצמתו של הדיבור.
היו כבר כול יודעי שיש גלי קול ,גלי רדיו ,ואפשר לקלוט ולהקליט כל דיבור כל
מילה שנאמרת .שו דבר שנאמר אינו הול לאיבוד .מר החפ חיי הסביר כי כוחות
אלו שבבריאה נתגלו דווקא בדורות האחרוני כדי לקרב לאמונתנו את דברי המשנה
"עי רואה אוז שומעת וכל דברי בספר נכתבי" את הכל נית להראות ולהשמיע ל
בשידור חי אפילו שיחה קלה שבי אד לאשתו.
"יוצר הרי ובורא רוח ומגיד לאד מה שיחו" .אתה רוצה להרגיש את זה בחוש ,עמוד
בי שני הרי ות צעקה מייד תשמע את הד צעקת חוזר אלי .בהכרח שיש גלי קול
הנישאי ברוח .ההרי והרוח מודיעי לאד לא רק "את שיחו" את מה שאמר .אלא
בעיקר את "מה שיחו" מלמדי אותו מה הוא כח הדיבור שלו .לכ רבי בבא ב בוטא
נזהר שלא לקלל את הורדוס א שלא בפניו שהרי כבר אמר שלמה המל "ג במדע
מל אל תקלל כי עו השמי יולי את הקול".
"שומר פיו ולשונו שומר מצרות נפשו" "החיי והמוות ביד הלשו" "כל עמל האד
לפיהו" כל אלה רק ממחישי לנו את עוצמתו של כח הדיבור הבונה עולמות וח"ו יכול
להחריב .צא וראה גודל האיסורי של לשו הרע ורכילות התלויי כול בדיבורו של
האד ובא וראה שכרו של תלמוד תורה של ו"דברת ב יומ ולילה" של המקדש פיו
ודבורו צא ולמד מה גדול שכרו של הבול פיו ,של השומע חרפתו ואינו משיב ,של
המתגבר על יצר הדיבור ושותק .נכיר בערכה ובחשיבותה של המילה ,נעמוד בדיבורינו,
נשמור פינו ולשוננו ונשמור מצרות נפשנו.
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שבועת  -אל תהי צדיק...
כשנשמת האד יורדת לעול משביעי אותו" :תהי צדיק
ואל תהי רשע" )נדה ל ,(:ואומרת הגמ' שלמידי זאת
מהפסוק בתהלי )כד ,ד( "מי יעלה בהר ה' ...אשר לא נשא
לשוא נפשי )שלא נשא את ש ה' לשוא( ,ולא נשבע למרמה"
– לשקר.
ומסביר רש"י על אתר ,שאי לפרש שכוונת הפסוק היא למי
שאינו מחלל את השבועות הפרטיות שנשבע במש שנות
חייו ,כי זהו דבר שמצפי מכל אד ואי זה מצדיק לכלול
את האד בי העולי להר ה' ועל כרח כוונת הפסוק היא
למי שמכבד שבועה גדולה וחשובה יותר ,היינו שמקיי את
השבועה שנשבע בעודו במעי אמו לשמור את כל התורה
ולגדול ולהיות צדיק במש שנות חייו עכ"ד.
ובעני זה סיפר כ"ק מר אדמו"ר מויזני שליט"א :על הג"ר
שמואל הלפרי זצ"ל ]כיה כרב הראשו של שכונת 'זכרו
מאיר' שהקי אחיו הרה"ח רבי יעקב ז"ל[ ,שהיה חסיד
טשורטקוב ,ובא בברית הנשואי ע בתו של חסיד ויזני,
ושהה אצל חותנו בימי הנוראי .בליל ר"ה התפלל אצל
זקיה"ק ב' אהבת ישראל מויזני זצ"ל ,וכשאמר האהב"י
את המזמור "לדוד מזמור לה' האר" וגו' הדגיש את הפסוק
"נקי כפי" וגו' אשר לא נשא לשווא נפשי" בהטעמה מיוחדת
מעוררת לבבות .הרהר ר' שמואל בלבו :איזו רבותא היא
לאד שלא נשבע למרמה ,וכי איזה אד יהי לישבע בשקר,
ומה צור יש לעורר עלכ באופ מיוחד?
בסיו התפלה – ממשי לספר האדמו"ר מויזני – כשניגש ר'
שמואל בי אלפי המתפללי להתבר מפי זקיה"ק בברכת
'שנה טובה' ,פנה אליו האהב"י ואמר לו :פאר שטייסטו
יונגערמא ]=הנ מבי  ,אבר![ ,כשהנשמה יורדת לעול
הזה ,משביעי אותה" :תהי צדיק ואל תהי רשע"! אמר ולא
יס.
הלה ,שלא היה חסיד ויזני ולא ידע את גדולתו של האהב"י,
נשאר משתומ כשעה חדא על המראה הגדול הזה ,שבי
קהל כה גדול הרגיש האהב"י בהרהורי לבו בעת התפלה
)שיחות ומאמרי הקודש(.
ועד"ז פירש הרה"ק הצמח צדיק מויזני זצ"ל הפסוק )פר'
משפטי כב ,ט( "כי ית איש אל רעהו" וגו' 'איש' רומז
להשי"ת] ,ה' איש מלחמה )שמות טו ,ג([ 'רעהו' רומז לכנסת
ישראל ]למע אחי ורעי )תהלי קכב ,ח([ ,מסר ביד 'חמור
או שור או שה' רומז לג' מדות חסד ,גבורה ותפארת ,חמו"ר
מספר אברה" – מדת החסד ,שו"ר משמאל  מדת הגבורה,
ש"ה בחינת יעקב ]שה פזורה ישראל )ירמיה נ ,יז([ – תפארת,
למע 'וכל בהמה' לשמור ולרס את תאוותו הבהמית שלא
תשלוט עליו' ,ומת או נשבר או נשבה' ר"ל תאוותו התגברה
עליו ונשבה בידי יצר התאוה ,יע "אי רואה" חשב כי אי עי
רואה ומשגיח על מעשיו ח"ו ,וקובל עליו הכתוב "שבועת ה'"
מה יענה על אותה שבועה שהשביעוהו בטר נולד כדאיתא
בגמ' )ש( שמשביעי אותו תהי צדיק ואל תהי רשע,
וחמורה היא השבועה שיצתה למרמה )צמח צדיק –
משפטי( יעו"ש באריכות.
וציי על זה כ"ק מר אדמו"ר מויזני שליט"א ששמע מחסיד
ישיש אחד )ה"ה הרה"ח ר' וואל אפטער ז"ל( ששמע מפה
קדשו של הצמח צדיק ד"ת זו ,וכשהגיע הצמח ל"שבועת ה'"
– מה תהא ע השבועה כנ"ל – נזדעק בקול רעש גדול עד
אשר כתלי ביהמ"ד רעדו מקולו עכ"ד .והיא בחינה הנזכרת
שצרי האד לשמור על השבועה שהשביעוהו קוד ירידתו
לעול.
ובבחינה אחרת בעני שבועת שקר איתא מהגה"ק הש
משמואל מסאכטשוב זצ"ל עפ"י דברי הרמב" מש"כ בספרו
האמונה והבטחו שא באה לאד הארה אלקית )רגש
התלהבות( ואינו עושה בה תורה ומצוות ,עובר היא על הלאו
של "לא תשא את ש ה' אלקי לשוא" היינו שנושא ומקבל
ש ה' שהיא הארה האלקית לבלתי שו תועלת.
ועפ"י דבריו מבאר ומוסי  הש משמואל  שא ח"ו לוקח
האד ההארה זאת להנאת גופו ,ועושה היפו מה שנצטוינו
לעבדו בכל לבבכ בשני יצרי ביצר הטוב וביצר הרע ,היינו
שיקח היצה"ר ג"כ לעבודת השי"ת וכדאיתא בזוה"ק )ח"א
קלח (.דהיצה"ר נצר לחדוותא דשמעתא ,ועל כ זה שעושה
בהיפו שמשעבד את נשמתו לגופו כלומר יצר הטוב ליצה"ר,
עובר הוא על שבועת שקר היינו שנושא ש ה' לשקר.
ומסיי בהתבטאות נפלאה" :וזה צרי כל איש ואיש
להשגיח על עצמו אי להתנהג בשבת ובימי המקודשי
ויתבונ בעצמו לבל יהיה ח"ו נושא ש ה' לשוא או לשקר"
עכ"ד )ש משמואל – ויקרא שנת תרע"א.
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בענין שבועת שוא ומוציא ש"ש לבטלה
בגמ' בנדרי י' ע"א אמרינ  ,דהטע שתיקנו חכמי כינויי בשבועה,
כדי שלא יבא לידי הזכרת ש"ש לבטלה ,א יאמר שבועה לה' ולא יפרש
שבועתו .ובר" ריש נדרי הביא דברי הגמ' והוכיח מזה דשבועה לא
בעיא ש ,דאל"ה אכתי יש חשש ש שמי לבטלה .ובחת"ס ש תמה על
דברי הר"  ,דמה ההוכחה דשבועה לא בעיא ש ,ודילמא שפיר בעי ש,
אלא דסגי בש בכינוי כגו רחו וחנו )כדתנ ספ"ד דשבועות( ,ואילו
מזכיר ש"ש לבטלה לא הוי בכינוי ,וכמש"כ האחרוני תקנה דבכל ספק
ברכה ,יאמר ברי רחמנא מרא דעלמא) .ומה שתיקנו חז"ל כינויי ,הוא
בכדי שיזכור לומר ש בכינוי ,דבכה"ג לא הוי הזכרה לבטלה(.
והחת"ס הוכיח מזה ,דמוציא ש"ש לבטלה הוא אפי' בכינוי .אלא
דבאחיעזר ח"ג סי' ל"ב העיר ע"ז ,ממה שהוכיח הרעק"א בתשו' סי' כ"ה
מדברי הרמב" ,דנשבע בכינוי לשוא או מבר ברכה שאינה צריכה
שאזהרתיה מלא תשא ,עובר ג בכינוי ,משא"כ מוציא ש"ש לבטלה
שאזהרתיה מאת ה' אלקי תירא )כמבו' בריש תמורה( ,אינו עובר רק בש
המיוחד ,וכ כתב המנ"ח מצ' ע' בפשיטות .וא"כ הדרא קו' לדוכתא
בדברי הר"  ,מה ההוכחה דשבועה לא בעיא ש.
והנראה בזה ,דהנה הרמב" בפכ"ו מהל' סנהדרי ה"ג כתב דהמקלל
בש לוקה ,והיינו בי בש ובי בכינוי ,ובראב"ד ש השיג דרק המקלל
בש לוקה .והנה עי' בראב"ד בהשגות על הרי" )שבועות ספ"ד( שביאר
שיטתו ,דהיינו כיו דהמלקות במקלל בש ילפינ מדכתיב והפלא וכו',
א לא תשמור לעשות ליראה את ה' הנכבד וגו' ,ומשמע דרק בש
המיוחד בלבד לוקה] .ובחי' הגרי"ז הארי בביאור דברי הרמב"
והראב"ד ,ואכ"מ[ .וצ"ב דעת הרמב" מ"ט באמת לא חש לקרא דכתיב
את הש הנכבד.
והנה בגמ' בתמורה ג' ע"ב מייתינ דהמקלל בש לוקה ,וא שהוא
לאו שאי בו מעשה ,מ"מ ילפי' שלוקה מדכתיב והפלא ה' את מכות
וכו' ,וסמי ליה א לא תשמור ליראה וכו' .ומקשינ בגמ' ,ואימא קרא
אתי למוציא ש"ש לבטלה .ובגמ' ש דחינ דמאי נפ"מ הא ג מקלל בש
לא גרע ממוציא ש"ש לבטלה ,עיי"ש .ובמנ"ח מצ' ס"ט הקשה על דברי
הרמב" מסוגיא זו ,דנראה שהמלקות במקלל בש הוא מחמת מוציא
ש"ש לבטלה ,ואילו לשיטת הרמב" הא מוציא ש"ש לבטלה אינו בכינוי
ומקלל הוא ג בכינוי.
ונראה דהרמב" מפרש סוגית הגמ' בתמורה באופ"א .ונקדי לזה,
דהנה לכאו' עצ מש"כ הרעק"א בתשובה בדעת הרמב" ,שמזכיר ש"ש
לבטלה הוא רק בש המיוחד ,ואילו מבר ברכה שאינה צריכה הוא ג
בכינוי ,ולכאו' צ"ב היא ברכה שאינה צריכה חמיר מש"ש לבטלה.
ונראה ,דהנה בקרא כתיב ,א לא תשמור ליראה את הש הנכבד והנורא
הזה ,את ה' אלקי .הרי דמפורשי בקרא ב' עניני פג ,חדא שפוג ביראת
הש הנכבד ,ואיד שהוא פוג ביראת הש.
ונראה הביאור בזה ,דהנשבע לשוא או המקלל בש ,הרי זה פוג
בכבודו של מקו ,שמשתמש בכבודו לדבר של גנאי ,וכ במבר ברכה
שאינה צריכה ,שאומר מטבע של ברכה שלא לפי נימוסי וחוקי כבודו,
הר"ז פוג בכבודו של מקו ,אבל לא שיי לומר שפג ביראת הש
הנכבד .משא"כ המוציא ש"ש לבטלה ,דהיינו שהזכיר את התיבה המיוחד
להיות שמו של הקב"ה בלא שו משמעות ,ואי מבי מה נתכוי בהזכרה
זו ,אזי א"א לומר שפג בכבוד הקב"ה ,דמני שנתכוי לדבר אודותיו ית',
אלא הוי פג רק בכבוד הש הנכבד ודו"ק .ומעתה מוב מ"ט רק במוציא
ש"ש לבטלה בעינ שמות המיוחדי  ,דרק בזה הוא פוג בכבוד הש,
אבל הנשבע לשוא או מקלל או מבר ברכה שא"צ שפג בכבודו ית' ,בזה
אי נפ"מ באיזה ש קרא לו ,וסו"ס דיבר אודותיו בדיבור גנאי .ומיושב
קו' הראב"ד על הרמב" ,דהא בקרא כתיב את הש הנכבד .דהא האי
קרא איירי במוציא ש"ש לבטלה ,ורק סיפא דקרא דליראה את ה' איירי
במקלל בש ,והת הא הפג ביראת ה' ולא בכבוד שמו.
ומעתה ברור דרישא דקרא דליראה את הש הנכבד מיירי במוציא
ש"ש לבטלה ,וסיפא דקרא דליראה את ה' מיירי במקלל .ונידו הגמ'
בתמורה הוא על מה מיירי והפלא ה' את מכות ,ובזה אמרינ דוהפלא
מיירי על סיפא דקרא שהוא מקלל בש .ומקשינ דדלמא מיירי על רישא
דקרא ,היינו על מוציא ש"ש לבטלה ,ומשני מאי חזית ,היינו דמיירי על
שני חלקי הפסוק .ומיושב לפ"ז קו' המנ"ח דהא דאמרינ ש מי גרע
מקלל שב ממוציא ש"ש לבטלה ,אי הכוונה שהוא אותו האיסור ,אלא
הכוונה דקרא דוהפלה אזיל על תרוויהו ,דהא תרוויהו מבוארי בקרא.
ומעתה י"ל ג בקו' החת"ס ,דהנה החשש בשבועה הוא ג א יאמר
שבועה לה' ולא יגמור דבריו ,ובכה"ג הא יהא זה פג בליראה את ה'
אלקי כמו שבועת שוא ,ולא בליראה את ה' הנכבד כמו במוציא ש"ש
לבטלה ,שהרי שפיר יש במשמעות דבריו שרוצה לישבע לה' איזה
שבועה ,ורק דכיו שלא סיי דבריו הוי פג בליראה את ה' אלקי ,ופג
זה יש ג בכינוי ,ובע"כ שא"צ לומר ש בשבועה.
)בית ישי סי' ס"ט(

הרה"ג מרדכי קרליבך
בגדרי חיוב שבועה בישראל ובב"נ ובדין
נשבעין לקיים את המצוה
בנדרי ]ד ח [.אמר ר"ג אמר רב מניי שנשבעי לקיי את
המצוה שנאמר נשבעתי ואקיימה לשמור משפטי צדק ,והלא
מושבע ועומד מהר סיני הוא ,אלא הא קמ"ל ,דשרי ליה לאיניש
לזרוזי נפשיה .והקשו הראשוני דהלא בשבועות כז .איתא
דקרא דשבועה מיירי בדבר הרשות ,ולא בדבר מצוה ,וכתב הר"
דהיינו לעני קרב שבועה ,א לעני בל יחל שפיר חל ג על דבר
מצוה ,אכ דעת הרמב" בשבועות יג :ובפרשת למטות דאינו חל
כלל לעני בל יחל.
ובקצוה"ח ]סי' ע"ג סק"ה[ העיר דכיו שאינו נאסר מחמת
השבועה ,א"כ איזה זירוז לקיו המצוה ניתוס בשבועתו ,וכתב
לבאר דודאי איכא איסור תורה לעבור על השבועה ,ורק דחיוב
מלקות ליכא ,ומחמת איסור תורה זה הו"ל זירוז ,אול בקה"י
נדרי ]סי' י'[ כתב דלשו הרמב" מורה דלא חלה השבועה כלל
לעני איסורא ,ורק דנתחדש בה דינא דנשבעי לקיי את
המצוות דאינה שבועת שוא ,ושוב איזה זירוז יש ,וצ"ע.
והנראה ,דהנה איתא בירושלמי נזיר ]פ"ט ה"א[ 'ישראל' בבל
יחל ,ואי הגוי בבל יחל ,ואמר רבי יוסי ישראל צריכי היתר
חכ ,והגוי אי צריכי היתר חכ ,ואיתא ש ,דאתיא שיטת
רבי יוסי דנכרי אי צרי היתר חכ כדעת רבי אבהו ,דחדא גויה
אתת לגבי רבי אבהו להתיר נדרה ,אמר לאבימי בר טובי פוק
ופתח לה בנולד ]ור' יונה פליג וס"ל דנכרי אי לו היתר חכ,
דישראל כתיב בפרשה ,ורק לה יש היתר חכ[.
ובמשנה למל ]פ"י מלכי ה"ז[ הקשה ממה שמצינו בתורה כמה
מקראות של שבועה בנכרי ,שאברה ויצחק השביעו את
אבימל ,ואברה השביע את אליעזר ,וכ מצינו שיעקב השביע
את עשו על מכירת הבכורה ,ומשמע דבאמת חלה עליה חובת
השבועה ,וצידד ליישב דא דחיוב לב"נ ליכא ,מ"מ ידע אברה
באליעזר שהוא מקיי את התורה ,והקשה דהרי יעקב ידע שעשו
אינו מקיי את התורה ,והניח בצ"ע.
ויש להוסי להקשות דהנה הראשוני הקשו על מה שעשו מכר
הבכורה ]לעבודת המקדש[ ליעקב ,והרי אי אד מקנה
דבשלב"ל ,וכתב הטור בש הרא"ש ]והובא בקצוה"ח )סי' רע"ח
סקי"ג([ ,דאד מקנה דבשלב"ל ע"י שבועה ,והיינו משו שכל
מה שאי אד מקנה דבשלב"ל הוא משו דלא סמכא דעתיה,
ובשבועה סמכא דעתיה ,משמע שבאמת עשו נתחייב לקיי
שבועתו ,ומה"ט חלה מכירת הבכורה ,וצ"ע.
ותיר המל"מ וז"ל ,ואפשר דבכלל ברכת הש הוא שלא להשבע
בשמו לשוא או לשקר ,דומיא דכוש רשעתיי שעבר על שבועתו,
אבל בנדרי אפשר דלכ"ע ליכא חיובא לקיי מה שנדר ,ויש
פני לזה דבשבועה מיהא חייבי העכו" לקיי שבועת ,ממה
שראינו לאבותינו הקדושי אברה ויצחק שהשביעו לאבימל,
ע"כ ,ובקר אורה נזיר ]ד סא [:תמה על המל"מ ,אכ בתלמידי
ר"פ נדרי ]ד כה [.מבואר כהמל"מ ,ואכ"מ.
ובאבני נזר ]יו"ד סי' ש"ו[ ביאר ,דודאי שהנכרי אינו מוזהר על
בל יחל ,א מ"מ הנשבע לחבירו ]וכ"ש הנשבע קרב לשמי[ דבר
מושכל הוא שחייב לקיימו ,וכללא הוא דכל מצוה מושכלת א
ב"נ מחויב בה.
ויסוד הדברי מבואר כ בפירוש רב ניסי גאו ]הקדמה לש"ס,
בביאור הא דחולי )ד צב (.דב"נ קיבלו עליה ל' מצוות[ ,וכיו
שקיו שבועתו לחבירו הוי מצוה מושכלת ב"נ מוזהר בה ,ויעוי
בחזקוני פרשת נח ]פ"ז פכ"א[ ובקונטרס דברי סופרי ]סי' א'[,
ועי' מורה נבוכי שבלע נתבע על צער בעלי חיי שהכה האתו ,
ובמקו"א הארכתי.
ונראה לחדש ,דא שאמרו בשבועות ש דבנשבע לקיי את
המצוה אי חלה עליו השבועה ,משו דלהרע או להטיב כתיב
במידי דרשות ,פרט לשבועה לקיי מצוה שאי שבועה חלה עליו,
ודעת הרמב" בזה ,דאי חלה עליו השבועה לא לעני חובת קרב
ולא לעני חובת מלקות ,היינו רק לעני חלות שבועה ,א מ"מ
בתורת מושכלות ודאי איכא ,דכל שנשבע ה"ז דבר מושכל דחייב
לקיימו כדברי האבנ"ז.
הלא מעתה ניחא היטב דברי הרמב"  ,שהנשבע לקיי את
המצוה ולא קיימו אינו חייב קרב ולא מלקות ,ועכ"ז אי זו
שבועת שוא כיו שניתוס לו זירוז בכ ,ונתקשה בקצוה"ח וכי
איזה זירוז יש לו א לא ניתוס עליו שו איסור ,אכ למש"נ
ניחא שכ ניתוספה עליו חובה זו מדינא דמושכלות ,וכמש"נ דא
ב"נ מוזהר על כ ,וא"כ בודאי שכל אחד מישראל מחויב במושכל
זה ,ושפיר אית ליה זירוז בכ.
]אמנ לעניותי דברי הרמב" חידוש ,דוכי משו שיש לו זירוז מ
השבועה לא תהא זו שבועת שוא ,הרי בפשוטו נראה דשבועת
שוא אינה שבועה 'שלא לצור' ,אלא כל שבועה )דלעתיד( 'שאינה
חלה על הגברא להיות מושבע על עני מסוי' ,ומאחר דשבועה זו
שנשבע אינה חלה על הגברא להיות מושבע ומקויי על עני זה,
ורק משו מושכלות הוא דניתוס עליו חיוב לקיי דברי
שבועתו ,למה יצאה מכלל שבועת שוא[.

לקראת 'קבלת התורה' בפרשתינו:

"ברצוני לומר דבר שאני סבור שהוא
נצר .אי זה חדש שבלימוד תורה יש
שתי מצוות ,יש פסוק האומר 'ולמדת'
ויש פסוק האומר 'ושננת'.
מי שיכול ללמוד גמרא ע תוספות
ולומד גמרא בלי תוספות ,הוא מבטל
מצוות עשה של "ושננת" .מי שיכול
לעמול בסוגיא ע דברי הרשב"א
והרמב" ,ויש ביכולתו לישב את דברי
הראשוני ולומר בה פשט אמיתי ,ואינו
עושה זאת ,הוא מבטל מצוות עשה של
"ושננת".
למוד תורה אינו כמו "לספור מספרי",
אי זה דומה למחשב שעור חישוב ,ולפיו
מספר כזה של ספרי אומרי כ ,ומספר
כזה של ספרי אומר כ ,צרי ללמוד
ולהעמיק בדברי .יש חובה להבי מה
שלומדי ,בכל סוגית גמרא שלומדי ויש
בה קושיות כקושיות הראשוני ,הרי א
אפשר להבי את השאלה ולא משתדלי
ומעמיקי להבינה ,מבטלי את מצוות
"ושננת" ,שהיא מצוה המפורשת
בתורה .כל מחברי ספרי ההלכות ,כיצד
הגיעו לפסק הלכה ? רק ע"י שקיימו את
מצוות "ושננת" ועמלו בהבנת התורה,
ועל ידי זה הגיעו לפסק ההלכה.
אי את עמי ארצות והנכ מביני שמי
שיכול לגדול בתורה ,מי שבכוחו ללמוד
ולעמול בתורה ואינו עושה כ ,הוא מבטל
את מצוות "ושננת" – שיהיו דברי תורה
מחודדי בפי ,שא ישאל אד דבר
אל תגמג ותאמר לו .יקירי ,עלינו לדעת
שכלל ישראל נמצא במצב ירוד .מי יודע
מה יהיה ע הדור בעוד עשר או עשרי
שנה הזיו משתלט על הדור הצעיר
ומהווה לו דוגמא .ולכ – זה כנגד זה –
צריכי אנו להתחזק במיוחד בעמל
התורה .אנו ,המעט שנמצאי פה,
צריכי לדעת שבנו תלוי העול ,עלינו
עומד כלל ישראל וחובתינו להתחזק.
"איש לרעהו יאמר חזק" .כל אחד חייב
לדעת את גודל האחריות המוטלת עליו.
א הוא מבטל לעצמו יו אחד ,יתכ
שהוא מבטל עוד עשרה אחרי ,את
הצעירי אולי לא מביני זאת ,אבל ככל
שמתבגרי מביני זאת יותר.
צרי ללמוד ולגדול בתורה ולא סת
לגדול ,אלא גדלות שתביא לקיו כלל
ישראל ואר ישראל ,כי רק למוד התורה
מבטיח את קיומו של ע ישראל".
)רבינו האבי עזרי זיע"א(

לעילוי נשמת
מרת שפרה בת ר'
ישראל אפרים פישל ע"ה
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הרב נחום זאב רוזנשטיין
הרה"ג אליקום דבורקס

בגדר חשוד בשבועה
שאינו יכול להשבע
א

מובא בגמ' ב"מ ה' ע"ב – ונימא מגו דחשיד אממונא
חשיד נמי אשבועתא דמתו שאנו אומרי שהוא חשוד
על גזילת ממו שהרי חושדי אותו שגזל דבר שאינו
שלו והוא משקר בתביעתו מדוע נאמי לו שהוא נשבע
וחשוד אינו יכול לישבע? מתרצת הגמ' – לא אמרינ
מיגו דחשוד אממונא חשיד אשבועתא ,וכתב רש"י –
דחמיר הוא לאינשי איסור שבועה מאיסור גזילה.
ובתוס' כתבו כמו רש"י – נראה דהיינו טעמא משו
דשבועה חמורה כדאיתא ביומא פ"ו ע"א ובשבועות
ל"ט ע"א שהעול מזדעזע על לא תשא.
הרשב"א בתשובות ח"א תשובה ת"ל )הובא בב"י יור"ד
סימ קי"ט( כתב להעיר "וחשוד אממונא למ"ד חשוד
אשבועתא אע"ג דמשומד לדבר אחד אינו משומד לכל
התורה כולה? שאני הת דהוה כחשוד על אותו דבר
דכיו דעובר משו ממו א הוא ישבע לשקר מחמדת
ממו ומשומד לד"א משומד לכל אותו הדבר.

ב

בשו"ת מנחת שלמה חלק א' סימ ז' סק"ד כתב וז"ל
"הגע עצמ באחד שחייב לחבירו כס והלוה הוא רשע
ומאיי על המלוה שא יתבענו יחר ויגד ,הלוא ברור
הדבר שא א המלוה מכירו ויודעו שיעמוד במרדו
ורשעו אפ"ה אינו צרי כלל להמנע מלתובעו ,כמו שכל
תובע מחייב את הנתבע שבועה אפילו בחנוני על פנקסו
שאחד מה ודאי נשבע על שקר ואפ"ה אי בעה"ב
עובר על לאו לפני עור וע"כ דבכה"ג ˘ÔÈ„Î ‰˘ÂÚ ‡Â‰
ÏÈ˘ÎÓ˘ ‰Ê· ·˘Á˙‰Ï ÍÈ¯ˆ ÔÈ‡ ÂÏ ÚÈ‚Ó˘ ‰Ó ÚÂ·˙Ï
) ¯˜˘ ˙ÚÂ·˘· Â¯È·Á ˙‡ Ì¯Â‚Âעי' שו"ת מהרי"ל
דיסקי ק"א סימ קמ"ה ובשמירת שבת כהלכתה פרק
מ' ס"ק כ"ז(.
אול כבר כתבו להעיר על דבריו מדברי הריטב"א ,דעל
דברי הגמ' "ונימא מיגו דחשוד אממונא חשוד
אשבועתא" כתב הריטב"א – ולא נרמי עליה שבועה
דהא איכא משו ולפני עור ,ופרקינ דלא אמרינ האי
מיגו דאפשר דבעי למגזל ולא בעי למגזל ולאשתבועי
אשיקרא ומשו שבועה מודה" .ומשמע מדבריו דאסור
להשביע חבירו א יודע שחבירו נשבע לשקר ודוקא מי
שחשוד על ממו לא חשוד על השבועה ויש לו חזקת
כשרות ואי לחשוש שישבע לשקר ולכ אי לפני עור.
וכעי זה כתב בשו"ת דברי חיי )מצאנז( ח"ב חו"מ
סימ ח' שראה בתשובה אחת שהקשה אי מותר
להשביע את חבירו ולא חוששי משו לפני עור?
ותיר דקוד שנשבע מוקמינ אחזקה דמסתמא לא
ישבע ולאחר שכבר עבר ונשבע מה יעשה המשביע ,עי'
בשו"ת נשמת כל חי חו"מ סימ ט' ובנחל יצחק סימ
צ"ב אות ג' ענ ה' ובשדי חמד בדברי חכמי סימ ל"ט
שהאריכו בזה ,ומשמע עכ"פ דא דהתובע עושה כדי
לפטור מה שמגיע לו מ"מ שיי בזה משו לפני עור.
בשו"ת בית יצחק יור"ד ח"ב סימ ס"ה כתב להעיר על
הדברי חיי שהרי רואה שחבירו נשבע ואסור להניחו
לישבע ,ולכאורה לפי הריטב"א לק"מ שהרי יש לו
חזקת כשרות .אול במנחת שלמה ח"א סימ ז' סק"ד
כתב דג א יודע בחבירו שהוא גזל וחשוד ג על
שבועת שקר ג"כ מותר להשביע אותו כל זמ שבי"ד לא
גבו עדות על כ ופסלו אותו לשבועה ,וג כתבו התוס'
בב"ק ד פ"ח ע"א דהא דאי משביעי לחשוד הוא רק
מדרבנ אבל מדאורייתא משביעו ג למי שכבר נשבע
על שקר ודלא כהריטב"א .בס' שדי חמד כללי מערכת
ה' א מ"ה מביא שבס' פי שני יור"ד סימ ק"ס שאי
האד צרי למחול על תביעתו כדי שלא ישבע הנתבע
לשקר דישבע וה' ינקו נקמתו בעד השבועה והגזל
שעשה.

ג

והנה בשו"ת מוצל מאש סימ מ"ה כתב דהסכימו כל
הפוסקי דזה שאמרו עד שליש במצוה דוקא במ"ע
אבל מצות ל"ת ית איש כל הו ביתו כדי שלא יעבור
על מצוה קלה ,ומעיר דכיו דמצינו שהתורה חייבה
שבועה למודה במקצת משמע שמותר לזה להשביעו
שלא יאבד ממונו אע"ג דיודע דודאי שישבע על שקר
ועבר על לאו דלפני עור? ומתר כיו דסו סו זה הוא
רשע גזל שגוזל ממו חבירו אינו עובר המשביעו אלא
אמרינ דהלעיטהו לרשע וימות דהרי קיי"ל כרשב"ג
בפ"ה ממעשר שני ודלא כדברי הריטב"א דאי חשוד
אממונא לא חשוד אשבועתא לא צרי לחשוש שישבע
לשקר אלא אדרבה יפרוש ע"י שבועה.
וכתב בס' שערי שלו שער שני עשר סעי ח' לדו
באד שחבירו מחויב לו שבועה והוא יודע שחבירו
חשוד וישבע לשקר הא צרי למחול לו על שבועתו
ולהפסיד ממונו כדי להצילו ולמונעו מאיסור שבועת
שקר או דמותר להשביעו ואי עליו עוו .ומסיק דלדעת
המוצל מאש ונשמת כל חי וס' פי שני הנ"ל דהמשביע
חבירו א שיודע שחבירו חשוד לישבע לשקר אינו

הרה"ג אלחנן פרץ

נשבע שלא יאכל ז' ימים
åà íéîé äùìù ïùéé àìù òáùð (ë"ä úåòåáù 'ìäî ä"ô) í"áîøä áúë
ïéà ,àåù úòåáù àéäù ,äæá àöåéëå íéîé úòáù íåìë ìëàé àìù
åà ìëàé êë øçàå ìåáñì çë åá äéäé àìå øòèöéù ãò äæ øåòé íéøîåà
úò ìëá ìëàéå ïùééå àåù úòåáù íåùî ãéî åúåà ïé÷ìî àìà ,ïùéé
.äöøéù
íéîé 'æ ìëàé àìù òáùðáã âéìô (ó"éøä éôãî à"ò 'é) ï"øäå
,ð"å÷éô ãöî ìåëàì áééåçî ÷ø àìà ìåëàì àìù ìåëé úåàéöîä ãöî éøä
.ù"ééò äåöîä úà ìèáì òáùðë äåä î"îã ï"øä úð÷ñîå
åúòåáù éôì óà éøäù øéòäì ùé 'åàëì í"áîøä éøáã ìòå
øáë àåä äæ ìòù (á"ò á"ë) 'éðúîá ïðúãëå ,úåôøèå úåìáð ìåëàì ìåëé
ãöî úåôøèå úåìáð ìåëàì åì åøîàé úîàáù àîéð ë"àå ,ãîåòå òáùåî
.ð"å÷éô
ïéðòì áúë (æ"é÷ 'éñ ç"åà àðéðú) äãåäéá òãåðá äðäå
ïéøåñéà øàùî ìé÷ áùçð äòåáù øåñéàã ,ì÷ä ì÷ä åúåà ïéìéëàî
íâ úåôøèå úåìáð åì øéúð àì íìåòìù ù"à æ"ôìå .äìàùá åðùéù íåùî
.ìëàéå åúòåáù øôé àìà ,äðëñ íå÷îá
òáùðáã (á"ò è"é) ò"øã ïðáøë ì"éé÷ àäã øéòäì ùé ãåò
ìåëàì ìåëé àéä ïëå .úéæëî úåçô ìò øåèô äæ éøä ,ìëàé àìù íúñ
.(á"ò á"ë) 'éðúîá ïðúãëå ,äìéëàì ïééåàø ïéàù íéøáãá åùôð íéé÷ìå
,íéîé úòáù 'íåìë' ìëàé àìù òáùðù í"áîøä ïåùì äðäå
ò"åùá íðîà .ì"ðëå åìà íéðôåà ìò íâ òáùðù øîåì åúðååë äøåàëìå
)ìàùå à"÷òø äæá ãîòå ,'íåìë' úáéú èéîùä ('ã 'éòñ å"ìø 'éñ ã"åé
,íéîééåñî íéðîæá íåöì òáùðäù ñ"úçä åáéùäå ,ñ"úçì åæ äìàù
ñ"è äæù ñ"úçä äìòä óåñáìå ,øåòéùëî úåçô ìò íâ åúðååë éàãå
.ò"åùá
íåùîå ,'íåìë' úáéú à÷åãá èéîùä øáçîäã äàøð íðîà
åàá àìà ,òáùð êàéä åúòåáù éèøôì ììë åñðëð àì í"áîøäå øáçîäù
íééçá øàùäì åì à"àù ïôåàá ìëåà àìù äòåáùù ïéãä ãåñé øîåì
äöò íåù åì ïéàù ïôåàá òáùðù éøééàù èåùôå ,àåù úòåáù éåä åúåéç
äáøãàå .äòåáùä çåñéð éèøôì åñðëð àìå ,éç øàùäìå åúòåáù íéé÷ì
éøäù ,èìçåî ïåøúô äæá ïéà ïééãò éøä ,'íåìë' øîàù à÷åãá ãéîòð íà
íééåàø íðéàù íøáãå ,úåôøèå úåìáð ìåëàìå íéé÷úäì ìåëé ïééãò
çåñéð éèøôì ììë ñðëäì àì øáçîä óéãòä êëìå ,ú"ðùîëå äìéëàì
.èåùôå ,äöò íåù åì ïéàù àðååâá éøééàù øåøá øáãä ìáà ,ïåùìä
)(à"ò ä"ë úåòåáù ñ"îò úåøòä
עובר משו לפני עור לא תת מכשול .ובשו"ת הרדב"ז ח"א סו"ס שנ"ד הוסי שאינו
מחוייב להמנע מלהשביעו משו חילול ה' ,ועכ"ז ראוי לכל ירא שמי להביאו לידי
שבועה ולהודיע לו ענשו אולי יפרוש ויודה ,וא רואה שרוצה להשבע לא ישביעו אלא
יטילו חר סת על כל מי שלא מודה .אול לפי דברי הריטב"א הנ"ל משמע דא ברור
שהנתבע משקר לא משביעי אותו )עי' חידושי אילת השחר ב"מ ד"ה ע"ב(.

ד

בס' קונטרסי שיעורי על ב"מ שיעור ד' כתב דבשאלת חשוד אממונא א חשוד
אשבועתא יש בזה שתי הלכות דהרי קיי"ל כל הפסול לעדות פסול לשבועה ,וכ כתבו
התוס' בב"מ ה' ע"ב ד"ה בלא דמי ,וא"כ י"ל כמו דלעני עדות מצינו שתי הלכות
לפוסלו האחד מי שחשוד לשקר אינו בגדר עדות כלל ,והשנית מצינו עד שאינו חשוד
לשקר אפ"ה התורה פסלתו משו פסול הגו כמובא בב"ב קנ"ט לגבי משה ואהר ,וא"כ
י"ל בחשוד אממונא א .דהיות וחשוד לישבע לשקר לא שיי להאמינו בשבועה ב .י"ל
שמי שחשוד על הממו נפסל באד לשבועה והוא פסול הגו דאינו בר שבועה דלא
נאמרה פרשת שבועה בחשוד אממונא ואפילו נשבע באמת אי שבועתו שבועה דא
שהוא חשוד על הממו אינו בר שבועה ,ועי' סמ"ע חו"מ סימ צ"ב ס"ק א' דפיסולו של
חשוד אשבועה לומדי זאת מדכתיב "אל תשת יד ע רשע" .ולפי"ז אפ"ל דחשוד
אממונא לא חשיד אשבועתא היות והעול נזדעזע על לא תשא כמש"כ התוס' הנ"ל ולכ
אי חושדי אותו שישבע לשקר ,אול היה צד לומר דנכו שאינו חשוד לישבע לשקר
אולי ישנו פסול הגו לשבועה דחשוד על הממו וזהו לומדי מק"ו דאי בו שו פיסול
הגו .אול בחשוד על השבועה יש לו פסול הגו.
ולפי"ז מוסבר דברי הירושלמי ב"מ פרק א' – רבה בר ממל ורב עמר סליקו ה דרב,
אמר ליה אי מוסרי שבועה לחשוד ,א"ל ‡ .ÔÈ¯ÒÂÓ ÔÈ‡ ‰ÚÂ·˘ ÔÂ˘Ï ÂÏÈÙדהיינו דרב
אמר אי מוסרי שבועה לחשוד וא דחשוד לישבע לשקר ולכ אי להאמינו והשיב לו
ר' חייא דלא רק מטע זה אלא שחשוד אינו שיי בלשו שבועה הנאמר בתורה משו
דאד שחשוד על הממו ישנו בו  ÛÂ‚‰ ÏÂÒÙלשבועה ואי לו שייכות אפילו ללשו
שבועה.
אח"כ מצאתי שבחידושי ר' אריה לייב מאלי זצ"ל ח"א סימ פ"ג שכתב לדו במה
שחשוד פסול לשבועה א שבועת חשוד אינה שבועה כלל או רק שאי מוסרי לו
שבועה ,ומדייק מדברי הרמב" בריש הלכות טוע ונטע כתב – כל חשוד על השבועה
אי משביעי אותו ואפילו רצה התובע אי שומעי לו משמע שהעיקר הדי בזה הוא
שאי מוסרי לו שבועה ,אכ בהלכה ט' כתב שאפילו אחר שנשבע אי שבועתו שבועה
משמע שאי על שבועתו די שבועה כלל משו דשבועת חשוד אינה שבועה ,אול
במרדכי בפרק שבועת הדיני הביא שיטות שחולקי בזה וז"ל "פסק הראב" וכ
המיימוני דא אמר התובע לחשוד אישתבעו לי לא משבעינ ליה מפני חילול הש וכ
נראה לרבינו אב העזר ולרבינו ברו ,אבל רשב" פליג וראיה מחנוני על סופא דהלכתא
כת"ק דב ננס ואע"ג דאיכא ודאי שבועת שוא.
ומבואר מזה דדי זה שאי מוסרי שבועה לחשוד אי אלא עני שאי מוסרי לו שבועה
ועיקר פסול חשוד שיש מהתורה ששבועתו אינה שבועה משו דחסר הבירור דשבועה
ולכ אי שבועה פוטרת אותו ולכ א התובע רוצה לקבל השבועה של החשוד אז שיי
עליו די שבועה שצרי הוא להשבע .עיי"ש.
אול בשו"ע חו"מ סימ צ"ב סעי א' נפסק דאפילו א אמר התובע אקבל שבועתו
אעפ"י שהוא חשוד ,אי שומעי לו מפני חילול ד' שחוששי שמא ישבע לשקר) ,עי'
בחידושי רבי שמואל רוזובסקי זצ"ל על מסכת ב"מ סימ ז' אות ג' שהארי בזה בית
הלוי ח"ג סימ ל"ז ושו"ת פרי יצחק ח"א סימ מ"ח(.
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שכחה

נאמר בעשרת הדיברות בפרשת יתרו שמות כ ז לא תשא את ש ה' אלקי
לשוא וכ נאמר ג בעשרת הדברות שבפרשת ואתחנ )דברי ה י( ונצטוווינו בזה שלא
להשבע שבועה לבטלה כלומר שלא להשבע לחנ .כלומר ,שבועה ללא
תועלת ראה תרגו אונקלוס )שמות כ ז( שתרג "לשוא"" :למגנא" – לחנ .ראה רמב" עה"ת
דברי ה טז'" :שוא' – דבר בטל" ,כגו על דבר שלא יתכ ,או על דבר פשוט הידוע
לכל .איסור לא תעשה זה הובא במשנה שבועות כט ע"ב איסור זה נמנה
במני מצוות הלא תעשה רמב" לא תעשה סב חינו מצוה ל סמ"ג ל"ת רלח סמ"ק קכט,
והובא ברמב" שבועות פ"א ה"ז ובטור ושולח ערו יו"ד סי' רלו סעי ב מצוה זו נוהגת
באנשי ובנשי משנה שבועות כט ע”ב.וראה משנה קידושי כט ע”א ,וגמ' ש לה ע”א,
שהשווה הכתוב אשה לאיש לעני מצוות "לא תעשה" בני חיוב במצוות קט בגיל הסמו להיות

איש ,כלומר ,זכר מגיל שתי עשרה שנה ויו אחד ,ונקבה מגיל אחת עשרה שנה ויו אחד ,שבועת
שבועה ]רמב" נדרי פי"א ה"א .וראה מצוות רכז ,תקעה[ .וא על פי כ ,א נשבעו שבועת שוא,
פטורי ה מעונש ,כש שפטורי ה מכל המצוות )מנחת חינו אות י .על כ שקט פטור מכל
המצוות ,ראה :ברייתא בחגיגה ג א; רמב" חגיגה פ"ב ה"ד( .בכל מקו ובכל זמ חינו ש.
מאמר זה נער ע"פ ספר תרי"ג מצוות השל חלק ב.

א שבציווי זה בא בעיקר כדי לאסור מלהשבע שבועה לחנ ,יש שכתבו
שהוא משמש הוא א כאזהרה כללית על איסור שבועת שקר ]מצוה רכז[.
ולכ כשמאיימי על הנשבע שלא יעז להשבע לשקר ,ומודיעי לו על
חומרתה של השבועה ,אומרי לו" :הוי יודע ,שכל העול כולו נזדעזע
בשעה שאמר הקב"ה בסיני 'לא תשא את ש ה' אלקי לשוא'" ברייתא בשבועות
לט א ,כלומר ,הכתוב "לא תשא" משמש כאיו על הנשבע לשקר ,משו
שמשמש הוא כאזהרה א על שבועת שקר שו"ת רדב"ז ח"ד סי' קנד .וראה ירושלמי
שבועות פ"ג ה"ח' :שוא ושקר ,שניה בדיבור אחד נאמר ,מה שאי אוז יכולה לשמוע ולא פה לדבר'.

"שבועת שוא" ,היא אחת מארבעה סוגי שבועות שבתורה ,שה שבועת
ביטוי ,שבועת הפקדו ושבועת העדות .כאמור השבועה הרביעית היא
שבועת שוא ראה רמב" שבועות פ"א ה"א .אמנ א שהעובר על שאר שלושת השבועות
הראשונות חייב בקרב ,העובר ונשבע שבועת שוא ,פטור מלהביא קרב )משנה שבועות כז ב; רמב"
שבועות פ"א ה"ז .וראה :מכילתא שמות כ ז; שבועות כו א :מאי מיעט מיעט מצוה ,ורש"י ש(.

השבועה מחייבת את האד "להיות מקיי אותו דבר שנשבע עליו ,ולא
ישנהו לעול ,כמו שהש ברו הוא ]שיש סוברי שצרי להזכירו בשבועתו
– ראה מצוה רכז[ קיי ולא ישתנה לעדי עד" החינו; ראה אב עזרא שמות כ ז .וראה תרגו
אונקלוס לבראשית כא כג וויקרא ה ד .וממילא" ,א לא יקיי את דברו ]=שבועתו[,
כאילו מכחיש את הש" אב עזרא ש .ולכ הנשבע לשוא ,הרי הוא מחלל את
ה' תו"כ קדושי פרשה ב אות ז.
אופ השבועה ,עליו יש איסור מ התורה של שבועת שוא הוא דווקא על ידי
הוצאת מילות השבועה בפה ראה שמואל בשבועות כו ב; רמב" שבועות פ"ב ה"י ,אפילו
א ברור הוא הדבר שכוונתו להשבע ,כגו שרמז על כ ,א לא הוציא את
מילות השבועה בשפתיו ,אי זו שבועה ש" חו"מ עג ס"ק כז; שו"ת הר צבי יו"ד סי'
קפו .על המתכווי להשבע ,שאינו מבי את מילות השבועה שהוציא מפיו ,ראה :תוס' נדרי ב ע”א
ד"ה כל ,ונזיר ב ע”א ד"ה נזיר; רשב"א ש; רמ"א יו"ד רז; הגהות רעק"א ש; ביאור הגר"א ש.

א מי השביעוהו אחרי ]כגו ,משביעני עלי [...לשוא ,וענה המושבע
"אמ" עבר על איסור זה ראה משנה שבועות כט ע”ב,ורש"י ש ד"ה מפי עצמו; רמב"

שבועות פ"ב ה"א; ראה טוש"ע יו"ד סי' רלז סעי ב .די זה נלמד מהאופ שבו משביעי את הסוטה,
שהכה משביע את האשה ,והיא עונה "אמ אמ" )שמואל בשבועות ש .וראה מצוה שסה .ולא

דווקא א השביעו ישראל גדול ,אלא "אפילו השביעו גוי או קט וענה
]המושבע[ אמ ,חייב ,שכל העונה אמ אחר שבועה כמוציא שבועה מפיו"
רמב" ש .וא א לא ענה המושבע "אמ" ,אלא אמר "דבר שענינו כעני
אמ ,כגו שאמר 'ה' ,או 'מחוייב אני בשבועה זו'' ,קיבלתי עלי שבועה זו',
וכל כיוצא בזה ,בכל לשו ,הרי זה כנשבע לכל דבר "...רמב" ש .וראה שבות
יעקב ח"א סי' קנו ,שחשוב הוא נשבע ,אפילו על ידי הסכמה שבשתיקה.

הכותב את שבועתו ,נחלקו בו אחרוני א שבועתו שבועה :יש סוברי
שא על פי שלא ביטא את השבועה בשפתיו ,שבועה היא
קצד; שו"ת שבות יעקב ח"א סי' קנו ,לפי שאי כוונת התורה שהנשבע צרי דווקא
לומר את מילות השבועה בפיו ,אלא כוונתה היא ששבועה צריכה להיות על
ידי מעשה ]כגו דיבור[ ,ולא שיהרהר בה בלב .ולכ אפילו א לא נשבע על
ידי מעשה של דיבור ,אלא נשבע על ידי מעשה כתיבה ,שבועתו שבועה שו"ת
שבות יעקב ש .ויש סוברי שאי שבועתו שבועה ,לפי ששבועה צריכה להיות
דווקא בדיבור ,והוא לא ביטא את השבועה בשפתיו שב יעקב יו"ד מט(] .וראה:
תומי סי' צו ס"ק ה; שו"ת רעק"א סי' כט ואיל; מנחת חינו אות יז ומצוה פו אות ד[.

שו"ת חוות יאיר סי'

éãëå øãð øùà úà çëåù íãà íéîòô äáøä äðäå
ììë çëùà àìù éàðúá úåðúäì åéìò úàæ òåðîì
øãðä ìò øáò íà íâù àöîð ,øãð ïéà çëùà íàå
.åéìò øáòù áùçð àì úåòèá

ארבעה מיני שבועות שוא ה :ÔÂ˘‡¯‰ ,הנשבע לסתור את הידוע כגו,
הנשבע על אב שהיא זהב ,עבר על איסור זה משנה שבועות כט א; רמב" שבועות
פ"א ה"ד; טוש"ע רלו ד .ואפילו א האב צבועה בצבע זהב ,ונית לטעות בה
ששל זהב היא ,וא כ היה נית לומר שאי זה דבר הידוע לכל ,בכל זאת
שבועת שוא היא תורת חיי שבועות ש .העושה כ ונשבע לסתור את הידוע,
ששבועתו כאמור היא שבועת שוא ,כתבו אחרוני שעובר הוא א משו
שבועת שקר ]ראה מצוה רכז[ ,שהרי הוא משקר בשבועתו מנחת חינו אות ב .אבל ראה
ירושלמי שבועות פ"ג ה"ח ,שאינו לוקה משו שבועת שקר ,וצ"ב בטע הדבר.

úåçô øåîç àåäù] øãð øåãéì àáäù àöîð
["äòéáùäìî åòðîð" ïéèéâá øàåáîë äòåáùî
ïåùéò ìò àåä øãðäù åîöòì òá÷é êë äùòé
,øãð ïéà çëùé íàå äòåáù àìå øãð àåäå ìùîì
àåäù øîàé æàå ,øãð ïéà øúñá áùåé øîàé íàå
òðîéù øáã äæå ,íééúòù êùîì åæ "äìéáç" øãåð
ùùç ïàë ùéå ììë äòåáù ïàë ïéà ,ïåùéò åðîî
úà øîåì ìëåé åîéé÷ì äù÷å äø÷îáù ïáåîë ,øãð
ïåùàø áìùá àåä éàãëå .òá÷ù íéìéäúä éøåîæî
.äæá åîöò úà ïåçáìå úåàøì øö÷ ïîæì ïë øåãéì

"דבר ידוע" ]שהנשבע לסתרו או לקיימו ,נשבע לשוא[ ,הוא דבר הידוע
לשלשה בני אד עולא בשבועות כט ע”ב,בנשבע לסתור את הידוע .וראה ירושלמי שבועות פ"ג

סדר הדברים

דרושים
אברכים
לפרויקט לימוד גמרא
עם צעירים מתחזקים
באמצעות הטלפון
לזיכוי הרבים

לפרטים – 050-4133270

ה"ח .ואי הדברי אמורי ,אלא א נשבע על דבר שגלוי וידוע לשלשה בני
אד פשוטי ,אבל א נשבע על דבר שאינו ידוע אלא לחכמי ,כגו א
השמש קטנה או גדולה מכדור האר ,אי זו שבועת שוא ,שהרי אי הוא
נשבע אלא על ראיית עיניו ,ונראית היא קטנה בעיניו רמב" שבועות פ"ה הכ"ב.
וראה רדב"ז ש  ,שהוא הדי א היה הנשבע חכ  ,שלגביו הדבר גלוי וידוע ,שהרי לשומעי
את שבועתו אי זה ידוע.
 :È˘‰הנשבע לקיי את הידוע כגו ,הנשבע על אב שהיא אב עבר על
איסור זה פסיקתא רבתי פרשה כב; ירושלמי שבועות פ"ג סו ה"ח; רמב" שבועות פ"א ה"ה.
ויש חולקי ,וסוברי שאד הנשבע לקיי את הידוע ,אי שבועתו שבועת
שוא מ התורה ,אלא שבועת שוא מדרבנ היא ריטב"א שבועות כט ע”א ,בש י"א.
וראה מכילתא דרשב"י שמות כ ז.
 :È˘ÈÏ˘‰נשבע לבטל מצוה כגו ,להשבע שלא ליטול לולב עבר על איסור
זה משנה שבועות כט א; רמב" שבועות פ"א ה"ו ופ"ה הי"דטו; טוש"ע יו"ד רלו ה .בטע
הדבר  מדוע שבועה זו היא שבועת שוא – נאמרו כמה ביאורי :א .יש
שכתבו שהנשבע לבטל מצוה ,הרי הוא כמי שנשבע על דבר שאי הוא יכול
לקיימו רש"י שבועות כו ע”א ד"ה מאי ,וכט ע”א ד"ה שבועה ,ובע"ב ד"ה קתני ,.שכיוו שהוא
מחוייב במצוה ואסור לו לקיי את שבועתו ,נחשב הדבר כאילו אי לו יכולת
לקיי את שבועתו ,מחמת האיסור ראה רמב" עה"ת דברי כא טז ,ע"פ תרגו אונקלוס
ש  .ב .יש שכתבו ששבועה שאינה חלה היא שבועת שוא ,ושבועה לבטל את
המצוה אינה חלה ריטב"א נדרי טו ע”א .על כ ששבועה לבטל את המצוה אינה חלה ,ראה
מצוה רכז .ג .יש שנראה מדבריה ,שהתורה לא נתנה כח לאד להשבע נגד
מצוותיה ,ואמרה שאי ממש בדבריו ,ולכ שבועתו היא שבועת שוא ראה ר"
נדרי טז ע”ב ד"ה הא ,ופי' הרא"ש ש ד"ה אמר אביי.
הנשבע לעבור על איסור :לא רק הנשבע שלא לקיי מצוה עובר על שבועת
שוא ,אלא א הנשבע לעבור על איסור ,כגו אד שנשבע שיאכל נבילות
וטריפות ,או כגו שנשבע להרע לאחרי ]להכות ,לקלל וכדומה[ ,נשבע
לשוא הוא ,ולוקה רמב" ש פ"ה הי"ב והט"ז .וראה ב"ח יו"ד רלו ,שהחידוש הוא בכ שחשוב

הוא נשבע לבטל את המצוה ,א על פי שיתכ שלבסו לא יהיה בכ ביטול מצוה ,כגו שחבירו ימחל

לו ,וירשה לו להכותו .וכ א נשבע לעבור על איסור שבועה ,כגו שנשבע לעשות
דבר מסויי ואחר כ נשבע שלא יעשנו ,כלומר ,נשבע לעבור על שבועתו
הראשונה ,שבועתו השניה היא שבועת שוא ,שהרי הוא מצווה לקיי את
שבועתו הראשונה משנה שבועות כט א; רמב" ש הי"ג.
אד שנשבע לבטל מצוה שמדרבנ ,דנו בו א שבועתו חלה ,ואסור לו לקיי
את המצוה ,או ששבועתו אינה חלה ראה מצוה רכז .לפי הסוברי ששבועתו
אינה חלה ,שבועת שוא היא ראה טור או"ח תקע; ב"י או"ח תיח ,בדעת הרמב"  .וראה שו"ת

מהרלב"ח סי' קד .בעני שבועה אחת ,הכוללת שבועה על דבר מצוה ושבועה על דבר הרשות ,שדנו
בה א שבועת שוא היא ,ראה :רמב" שבועות פ"ה הי"ח ,ומחנה אפרי שבועות סי' ח בדעתו;
בעה"מ שבועות יב ע”ב בדפי הרי"; ריטב"א נדרי טו א; מאירי נדרי ח א; טור או"ח תקע ,וחידושי
הגהות ש  .ובעני שבועה לקיי מצוה ,שדנו בה א שבועת שוא היא ,ראה :רמב" שבועות פ"ה
הי"א והט"ז ,ורדב"ז ש ; ריטב"א נדרי טו ע”א ומכות כב א; מאירי נדרי ח ע”א ,ואפיקי י ח"א סי'
לו.

 :ÈÚÈ·¯‰נשבע על דבר שלא יתכ כגו ,נשבע שראה גמל פורח באוויר ,עבר
איסור זה משנה שבועות כט א; רמב" שבועות פ"ה הכ"א .אפילו אד שאמר שראה עו
גדול פורח באוויר ,וכינה אותו "גמל" מפני גדלו ,שבועתו שבועת שוא,
משו שאי נהוג לקרא בש "גמל" אלא לגמל עצמו רמב" ש  .ואי הוא יכול
לומר שהוא נוהג לכנות עו גדול באופ שונה משאר בני אד ,משו שבדיני
"שבועות" אי אנו הולכי אלא אחר לשו בני אד רדב"ז ש .
אד שנשבע על דבר שלא יתכ ,באופ כזה שנראה שנתכווי להגזי בדבריו
]כדר בני אד[ ,ולא נתכווי שיאמינו לדבריו כפי שה ,כגו ,א נשבע
שראה אנשי רבי כמספר האנשי שעלו ממצרי ,שהדר היא להשתמש
בביטוי זה כדי לומר שראה אנשי רבי מאוד ראה נדרי כד ב ,אי זו שבועת
שוא ראה רמב" שבועות כט ע”א ,בש ר"ת; ראה ריטב"א שבועות ש ; ר" נדרי ש ; ראה רמ"א
יו"ד רלו ה ,וביאור הגר"א ש אות יח ,לפי שדר בני אד להגזי בדבריה ,ואי ה
מתכווני שיאמינו לה שאכ כ בדיוק היה ריטב"א ש .
אד הנשבע על דבר שאי בידו לעשותו ,כגו שנשבע שלא ייש שלשה ימי
רצופי ]שזהו דבר שלא יתכ לעשותו על פי הטבע ,וברור שירד[ ,שבועת
שוא היא ראה ר' יוחנ בשבועות כה ע”א ,ורש"י ש ד"ה מלקי; רמב" שבועות פ"א ה"ז ופ"ה
ה"כ .על הנשבע שלא יאכל שבעה ימי רצופי  .ואפילו א נשבע על דבר שיתכ
שיתקיי ,א אי בידו לדאוג לכ שיתקיי ,כגו הנשבע לחבירו שלא יֵדע
להעיד לו עדות ,שאמנ יתכ שלבסו לא ידע ,א אי זה תלוי בו ,שבועת
שוא היא רמב" שבועות פ"ה הט"ו .בעני הנשבע שאחרי יעשו או לא יעשו דבר מסויי  ,א

שבועת שוא היא ]לפי שאי בידו לקיי שבועתו[ ,או לא ]לפי שיתכ שהאחרי ירצו לקיי את
שבועתו ,ויעשו את אותו דבר[ ,וא שבועת שוא היא ,הא לוקה עליה ,ראה :רש"י שבועות כה ע”א
ד"ה ליתיה ,ושו"ת הריב"ש סי' שפז; רמב" שבועות פ"ה ה"ב ,וריב"ש ש ; טור יו"ד רלו ,וב"ח ש ;
שו"ע ש סעי ב ,וש" ש ס"ק דה.

הנשבע שבועת שוא ,לוקה משנה שבועות כט א; רמב" שבועות פ"א ה"ז] .ראה מצוה
תקצד[ ,א על פי שהוא "לאו שאי בו מעשה" ]שאי לוקי עליו בדר כלל –ראה
רמב" סנהדרי פי"ח ה"ב[ ר' יוחנ בש רשב"י בשבועות כא ע”א .וראה מש חכמה שמות כ ז .ראה
לעיל שכתבנו העובר ונשבע שבועת שוא ,פטור מלהביא קרב כמבואר במשנה שבועות כז ב; רמב"
שבועות פ"א ה"ז .וראה :מכילתא שמות כ ז; שבועות כו א :מאי מיעט מיעט מצוה ,ורש"י ש (
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הרה"ג ישראל וינברג

שבועת שווא
כשהיא בתנאי
נדרי ) כ " ד  (:שבועות הבאי אסורי היכי
דמי שבועות הבאי וכו ' אמר רבא באומר
יאסרו פירות העול עלי בשבועה א  לא
ראיתי בדר הזה כעולי מצרי .
וכת בו ה תוס ' ) שבועות כ " ט  ( .באומר
יאסרו כל פירות שבעול עלי א לא
ראיתי כו '  .והיינו שבועת שו ו א לפי שאי
אפשר לו לעמוד באיסור בכל פירות
שבעול  ,ע " כ  .וצ " ב לפי " ז מה שנקטה
המשנה די שבועת שוא באומר ' א לא
ראיתי כעולי מצרי ' והרי לא מצד זה
הוא ' שווא ' אלא מצד עיקר שבו עתו שאסר
כל פירות שבעול .
והנה ב תוס ' גיטי ) ל " ה  ( .נדר חייל א על
דבר שאינו יכול לקיי ] כלומר שעובר מיד
כשנודר משו איסור בל יחל דנדר [ ,
כדאמר ) נדרי ט " ו  (.גבי קונ עיני בשינה
והא " ר יוחנ שבועה שלא איש ג ' ימי
מכי אותו ויש לאלתר  .וא " ת ב נדרי
) פ " ט  (:דאמר תיתסר הנאות דעלמא עלי
אי נסיבנא איתתא עד דלא תנינא הלכתא
כו '  .והא כי אנסביה מיד עבר כיו שאי
יכול בסו לקיי ? וי " ל דדוקא א בשעה
שנודר אי אפשר לו לקיי עובר לאלתר
אבל הת בשעה שנדר היה יכול לקיי
דאפשר לו שלא ישא אע " ג דכי אנסביה
אי יכול לקיי אינו עובר לאלתר עד
שיהנה  ,ע " כ .
וצ " ב הרי לא היה יכול לקיי נדרו  ,אלא
היה בידו שלא יחול נדרו כלל  ,וכשקיי
התנאי נמצא שעבר על ' נדר שווא '  .ומטו
משמו של הגר " נ פרצובי זצ " ל דס " ל
לתוס ' דתנאי שבנדר אינו ' תנאי מילתא
אחריתא ' שהנדר תלוי בו לחול או לא
לחול  ,אלא הוא מכלל הנדר ע צמו  ,שלא
אסר על עצמו ' כל פירות שבעול ' אלא
אסר על עצמו ' פירות שבעול יחד ע
נישואי ' ] או שאר תנאי [.
ולפי " ז ניחא דברי התוס ' בשבועות הנז ' .
דאע " ג דאסר האד על עצמו כל פירות
שבעול אי זה " שבועת שווא ' כיוו
שתלה האיסור בתנאי ' א לא ראיתי ' .
וזהו דקאמר התנא שא תלה האיסור של
' כל פירות ' בתנאי שאינו יכול להיות כמו
' א לא ראיתי כעולי מצרי ' ,שוב חזרה
השבועה להיות שווא מצד שאסר כל
פירות  ,שהרי תנאו אינו מעלה ולא מוריד
שהרי אינו יכול להתקיי  ,ודוק .
אלא שעיקר דב " ז דהתנאי הוא מעיקר
הגדרת המעשה האסור  ,נסתר מההיא
דנדרי ) ט " ו ( דאי האד נזהר בתנאי
כמו שנזהר בעיקר האיסור  .ואילו לדברי
התוס ' הא תרוויהו יחד ה עיקר האיסור
שלא יעשה ' שניה יחד ' ואי כא איסור
לחוד ותנאי לחוד .
וצרי לפרש דודאי איסור לחוד ותנאי
לחוד  ,וכשאוכל ככר של תנאי אי עובר
שו איסור  ,אלא שכשעובר ככר של
איסור מה שעובר הוא משו שאכל עימו
א ככר של תנאי  ,ולא שעל ידי התנאי
חלה השבועה  ,אלא שהאיסור הוא ' לא
לאכול הככר של איסור כשאכל הככר של
תנאי ' ] וכ בשאר תנאי [.

מכון ירושלים
יומא טבא לרבנן
הופיע

אור זרוע
שלשה כרכים עם פסקי המהר"ח
,ערוך ומסודר ע"פ כת"י ,עם הוספות והשלמות
תיקונים ושינויי נוסחאות ,ציונים ומקורות,
הערות ומקבילות
להשיג בחנויות הספרים

 :Â¯˙Èשבועת שווא  לא תשא )כ' ז'(
)שבועות נא(.

 :ÌÈËÙ˘Óהמוציא מחבירו עליו הראיה –

מי בעל דברי יגש אליה )כד' יד'( )ב"ק מו(

˙¯ :‰ÓÂהפסקה
˙ˆ :‰ÂÂזכירת עמלק – עניינא דיומא
כי ˙˘‡ :הפסקה
 :Ù"˜ÈÂהוצאה מרשות לרשות – ויצו משה
ויעבירו קול במחנה )לו' ו'( )שבת צו(:

