
 צבי חיים קייהרב 

 יסוד השבועה ואיסורּה –שם בשבועה 

 האם שבועה בעי שם?  –א. אופי השבועה 

 מחלוקת רבי חנינא בר אידי וחכמים

 בפרשת קדושים, שם מובא איסור שבועת שקר, כתוב:

ְלתָ  לַּ ר ְוחִּ ָשקֶׂ י לַּ ְשמִּ ָשְבעּו בִּ ת ֵשם א   ְוֹלא תִּ י ה'-אֶׂ יָך ֲאנִּ  יב(. , ט")ויקרא י ֹלהֶׂ

הוא שיקר מאחר ורק משום שאדם שיקר, אלא אינו האיסור של שבועת שקר ומפורש ש

 בשם ה'.

 א:ובמקביל לכך, נאמר בעשרת הדיברות לגבי איסור שבועת שו

ת ֵשם ה' א   ָשא אֶׂ ה ה' ֵאת ֲאשֶׂ -ֹלא תִּ י ֹלא ְינַּקֶׂ ָשְוא כִּ יָך לַּ ָשְואֹלהֶׂ ת ְשמו  לַּ ָשא אֶׂ  ר יִּ

 (.', ז)שמות כ 

 א השימוש האסור בשם ה'.יגם בפסוק זה הגדרת האיסור ה

מסכת יתא בי, המובאת בבר)לקמן: רחב"א( לאור זאת, מובנת שיטת רבי חנינא בר אידי

שם את המזכירים בו אשר שחייבים על שבועת ביטוי רק כהסובר , :(לה)שבועות 

ן בנלמד המפורש. דין זה  תֵּ ה יִּ שָּ אִּ ן לָּ הֵּ גזירה שווה משבועת הסוטה, לגביה נאמר: "ְוָאַמר ַהכ 

ה..." ְשֻבעָּ ה ְולִּ ְך ְלָאלָּ תָּ השם את ; ומבואר להדיא שהכהן צריך להזכיר )במדבר ה', כא( ה' או 

הגמרא מסבירה שחכמים חולקים על רחב"א, ולדעתם אין  אמנם,המפורש בתוך השבועה. 

 ם המפורש. דעת חכמים מובאת במשנה:שהזכרת הצורך ב

הרי אלו חייבין; בשמים  – משביעני )אני( עליכם, מצוה אני עליכם, אוסרכם אני

הרי אלו פטורין; באלף דלת, ביוד הי, בשדי, בצבאות, בחנון ורחום, בארך  – ובארץ

  ..()לה  הרי אלו חייבין – אפים, ברב חסד, ובכל הכנויין

 ובגמרא שם כתוב:

יי, ה"ק: משביע אני עליכם בשבועה, מצוה אני עליכם בשבועה, אוסרכם אני אמר אב

 בשבועה, כובלכם אני בשבועה.

שם המפורש ודי בכינויים. את העל פי הסיפא, ברור שלדעת חכמים אין צורך להזכיר 

ודי לומר 'אוסרכם אני בשבועה'  ,מהרישא משמע שאין צורך אפילו בכינויים לעומת זאת,

 חכמים? תדע ימה ן,כם שם ה'. אהזכרת  ללא
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רש"י מסביר שלדעת חכמים הכוונה ברישא היא כאשר . נחלקו בשאלה זו הראשונים

)בהבנת הר"ן שנביא  לפי רש"י ,כלומר "מזכיר את השם באחד מכל הלשונות הללו".

שלדעת חכמים אין צורך להזכיר את השם  אלאכל שבועה צריכה שם ה',  בהמשך(

 (.פ"ב ה"בעת הרמב"ם )שבועות ד זוהי אףהמפורש. 

 :דעתםהרשב"א חולק על 

דמתני' תרי גווני שבועות קתני, משביע אני עליכם בשבועה, מצוה אני עליכם 

בשבועה, אפילו בלא הזכרת שם חייבין, וכן אלו לא אמר בשבועה אלא שהשביען 

 בשם או בכינויין חייבין.

 – הזכרת שם ה' ללאדברת בשבועה לדעתו, ישנן שתי דרכים להתחייב בשבועה: הרישא מ

שבועה; ואילו הסיפא עוסקת במי שנשבע בשם ב מדוברהמשביע צריך לומר בפירוש ש בה

 שבועה. יהואז אינו צריך לציין בפירוש שז –

 

יש צורך בהזכרת שם  למאעלי דורשות עיון. כאמור, לפי רש"י, לכושיטות רש"י והרשב"א 

רחב"א האם יש צורך בשם המפורש או די בכינוי. נחלקו חכמים ושה' בכל שבועה, אלא 

האיסור בתורה מדבר על הואיל ו ,שם ה' בכל שבועהאמירת  דרושמסתבר מאד ללכאורה, 

 שיטת רש"י:במסביר הר"ן באופן דומה שקר בשם ה'. נשבע לה

וטעמא דמלתא משום דעיקר שבועה כי כתיבא בשם כתיב כדכתיב לא תשבעו בשמי 

 .להיך אלא דרבנן סברי דה"ה נמי לכנוי-א את שם ה' אלשקר אי נמי לא תש

 .מחלוקת חכמים ורחב"אמקום לבחון בצורה יסודית יותר את לאור דברי הר"ן יש 

 

בבירור מהפסוקים כאמור, עולה  .שיטת הרשב"א טעונה בירור על אחת כמה וכמה

יטת לשתכן שי; אם כן, כיצד ידווקא שהבסיס של איסור שבועה הוא השקר בשם ה'

 שם ה' כלל? הזכרת בלאיש איסור שבועה חכמים 



 89 יסוד השבועה ואיסורּה –שם בשבועה 

 שיטת רש"י והרמב"ם: שם המפורש או כינוי? 

וידוי כהן גדול  1ברכת כהנים, :שם המפורשאת השיש צורך להזכיר  תחומים מצינו מספרב

לפי רו מקלל חבחיוב מלקות ב 3,שבועת סוטה 2, הכרזת "לה' חטאת",ביום הכיפורים

 5.ה במגדףוחיוב מית 4הירושלמי

אפשר להשתמש גם בכינוי כדי לצאת ידי חובת אזכור בהם  נם תחומיםמאידך גיסא, יש

כל ברכה שאין ש , הסוברמביאה את דעת רב :(מ)ברכות מסכת הגמרא בשם ה'. לדוגמה, 

"בריך  ,נוסח הברכה של בנימין רעיא בהמשך הסוגיה מובאאינה ברכה.  –בה הזכרת השם 

הזכרת שם של סק שבאמירת 'רחמנא' התקיים הצורך ופרב ", ורחמנא מריה דהאי פיתא

 דווקא, שם המפורששימוש בשרב לא מצריך  בבירור אם כן, מסוגיה זו עולה בברכה.

 ם.ויוצאים ידי חובה גם בכינויי

 

 :יםיכינוהשאר לשם המפורש המסביר את עיקר ההבדל בין  נבוכים הרמב"ם במורה

ם כולם נגזרים מן הפעולות, וזה מה שאין העלם כל שמותיו יתעלה הנמצאים בספרי

בו אלא שם אחד, והוא יו"ד ה"א וא"ו ה"א שהוא שם המיוחד לו יתעלה, ולזה נקרא 

שם המפורש, ענינו שהוא יורה על עצמו יתעלה הוראה מבוארת אין השתתפות בה, 

נו אמנם שאר שמותיו הנכבדים מורים בשתוף להיותם נגזרים מפעולות ימצא כמותם ל

  (.א פרק סא"ח) כמו שבארנו

ים הם שמות תואר. במילים יכלומר, השם המפורש מתייחס לעצמותו יתברך, ואילו הכינו

ודאי מתייחסים , ואילו הכינויים הם תארים שממש 'שם ה''אחרות, השם המפורש הוא 

 אינם באמת שמותיו. ךאליו, א

שם המפורש. נראה זכור של דברי הרמב"ם ננסה להסביר את המקרים שבהם צריך אלאור 

כי אם בפנייה ישירה אליו, ואף  ,ה' אלו הוא שאין מדובר בהזכרתה בדינים ושהצד השו

שה' ישרה שכינתו בכלל ישראל; בשבועת סוטה  מבקשיםממנו: בברכת כהנים בדרישה 

 
(. במקדש הכהנים אומרים את השם ככתבו, ומחוץ למקדש אומרים שם לח-לז)סוטה  ייןע 1

ס גם לשם הוי"ה וגם לשם אדנות. אמנם, נראה שאין הבדל זה משמעותי לעניינו, ויש להתייח
 אדנות כשם המפורש, כי ביסוד הדברים שווים הם בהיותם שמות ה' ממש ולא כינוייו.

לא משמע הרמב"ם מ פ"ב ה"ו(. ום הכיפוריםעבודת י)רמב"ם ב, ו.(עא)יתא בקידושין יברב ייןע 2
 מעכבת.ו או שהזכרת את השם, להזכיר בלבד והואם יש מצבבירור 

 לה:(.) שבועותכדאיתא ב 3

 פכ"ו ה"ג(.סנהדרין ) ראב"דה ל ידימובא ונפסק ע 4

 .(, וכן בסנהדרין )נו.(.לה)שבועות בהמשנה )פ"ב ה"ז( על פי  עבודה זרההלכות  רמב"םב ייןע 5
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 כביכולשה אם היא באמת זנתה; וכן המקלל את חבירו ידורשים מה' להעניש את הא

קב"ה, ומשליך לעברו את קללתו; כמו כן, המגדף פונה ישירות ל 6ותו.דורש מה' להכ

 ,בהם פונים ישירות לקב"ה ,במקרים אלו 7.לפני ה'נעשה  –במהותו ובהגדרתו  –והוידוי 

 ., ה'שם הפרטי' של מעלהדווקא יש צורך בשם המפורש

ן צורך בשם ר עליו, איוביאל ה' ישירות, אלא רק ד בהם אין פנייהבמקומות  לעומת זאת,

, בברכות לא פונים ישירות אל ה' בצורה כלשהי, אלא רק ה. לדוגמה' המפורש ודי בכינויי

 8.כינויים דייעל ל התייחסות אליו, גם , די בכזאתמשבחים אותו. כדי לעשות 

 

שמצינו הרבה פעמים  כךהוא נשבע? הרמב"ן על התורה מתייחס לר שאמה האדם עושה כ

ההבנה היא . בדרך כלל "השבעה לי אם תעשה כך וכך"ן במקרא נוסח השבועה כעי

שלא תעשה כך וכך. אמנם, כלומר,  ;כשלילת המשך המשפט תמשמש "אםשהמילה "

 הרמב"ן מסביר אחרת, ומכניס תוכן נוסף למשפט:

להים -יאמר השבעה לי לאמר, כה יעשה לי א האלוהענין כי בעבור היות השבועות ב

כיוצא בזה שלא ירצה לפרש התנאי, והכתוב יכנה ויקצר וכה יוסיף אם תשקור לי... ו

 כג(. , א")בראשית כ בהן 

לה' להיות ערב למשפט קריאה א יה באמירת "אם תעשה כך וכך" כלומר, כוונת הנשבע

על  זאתהנשבע קיבל מאחר ושלו; כך שאם הוא לא יעמוד בדבריו, ה' יעניש אותו, ח"ו. 

, למעשהעומד מאחורי דבריו.  בעל השבועהוח שנשבע יכול להיות בט לועצמו, האדם ש

 
 .בגוף שלישינעשית ל ה' פנייה אשהכך נראה, אף על פי   6

 פותחולכן הוידוי  דרישה מה' לכפרה, ייתכן שישנה אףעיין רמב"ם ריש הלכות תשובה.  7
 ."אנא ה'בקשה "ב

אל  קיימת פנייהשכן  השמשמע ממנ ",ברוך אתהבפנייה בגוף שני, "נוסח הברכה מתחיל  אמנם 8
תלוי במחלוקת רב ושמואל  "אתה"נראה שאין זה קשה על דברינו. הצורך להגיד  ךא ,ה'

יך רחמנא מריה מהנוסח בבבלי של "ברלעומת זאת, . )פ"ט ה"א(ברכות  , במסכתבירושלמי
יתכן שגם לדעת שמואל, בנוסף, י. "אתה"דהאי פיתא" משמע שלדעת הבבלי אין צורך להגיד 

להזכיר בתוך הברכה את מעמד מתוך ניסיון ה', אלא נובע מהפנייה אל  "אתה"אין הצורך לומר 
אף אם . (שכך משמע מדבריו ,נב ימןח"ה ס ,ועיין בשו"ת הרשב"א) האדם בעולם ויחסו לה'

ה , מהשידרולא ברת שבח לה', יאממדובר בל ה', ברור שאפונים  אכןשלדעת שמואל אמר נ
 לעיל.כדיש צורך בשם המפורש בהם שבמקומות  ןכין שא

כאשר ו ,אומרים "ברוך אתה" אחד השמות שאינם נמחקיםמזכירים את ר שאנו, כגלפי מנה] 
אף הוא מוביל  הדברנראה ש. "אתה" ללא אמירת ,ים אומרים "בריך רחמנא"ימזכירים כינו

ף ישירות אל ה' )אסימן שפונים  ומזכירים שם המפורש בברכה, זהר שאכ –לחילוק שהעלינו 
 [.חיוב( אמירה זושאין ב ף על פיבכך(, ולכן שייך לומר 'אתה' )אשאין צורך  על פי
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ההרמב"ן משלב שני מושגים:  תוקף השבועה נובע מכך שהיא כוללת כאשר ושבועה;  ָאלָּ

 עולה מדברי הרמב"ן שהזכרת שם ה' במהלך השבועה משמשת כקריאה לערבות. .אלהגם 

  :מדברי ספר החינוך עולה הבנה אחרת של השבועה

עתי, שגומר האדם בלבו ואומר בפיו, להיות מקיים אותו כי פירוש נשבע הוא לפי ד

 ברוך הוא קיים ולא ישתנה לעדי עדדבר שנשבע עליו ולא ישנהו לעולם, כמו שהשם 

 )מצווה ל(. 

והאמת של  ההשבועה היא מעשה הפלאה שמשווה בין האמת שהאדם נשבע עלי לדבריו,

 האבן עזרא: דברים דומים אומר מציאות ה'.

 .)שמות כ', ז(  ם אמת, כן יהיה דברו אמתכאשר הוא הש

ות ה', וממילא אמתזה כאילו הוא מפקפק ח"ו בהרי ממילא, אם אדם לא עומד בדבריו, 

 גורם לחילול ה'.

 

על פי זה יש להסביר את המחלוקת בין חכמים ורחב"א אליבא דרש"י. אם מבינים את 

על דבריו, ממילא יש צורך  ערב בקריאה שיהיהרמב"ן, שאדם פונה אל ה' דעת ההשבועה כ

כך הבין רחב"א את מושג השבועה.  ולכאורה ניתן להציע כישם המפורש. את הלהזכיר 

השם המפורש משבועת את רחב"א דרש את הצורך להזכיר מכך ש חיזוק לדבר עולה

שה אם היא באמת יהאאת שם מטרת השבועה היא לדרוש מה' להעניש ר שכאסוטה, 

 שבועות פונים אל ה'.הבשבועת סוטה פונים אל ה', כך בכל ש שםזנתה. לדעת רחב"א, כ

כלל חכמים מבינים את מושג השבועה כדברי ספר החינוך, שבהמשך לכך, ניתן לומר כי 

ה'. מציאות ים בין האמת של דברי הנשבע והאמת של ומשו כי אםלא פונים אל ה', 

 המתייחס לה'. השם המפורש, ודי בכל תואראת ממילא, אין שום צורך להזכיר 

עד כה הסברנו את המחלוקת אליבא דרש"י, אבל עדיין קשה להבין את דעת חכמים 

לא השם המפורש, ולא כינוי.  ;שלשיטתם אין צורך להזכיר שם ה' כלל –אליבא דרשב"א 

 כיצד תיתכן שבועה בלי שם ה', כאשר מפורש בפסוקים שהאיסור הוא שקר בשם ה'?

 

הרי אם  –עורר שאלה קשה: מה התועלת של השבועה עצם מושג השבועה מלמעשה, 

 השבועה? ל ידיאדם אינו נאמן על חבירו, מדוע שיהיה נאמן ע

השבועה. באמירה סתמית, אדם טמון בניסוח עלינו לעיל, מובן שההבדל הלפי ההבנות ש

 –ות ה' או אף יותר מזה אמתרק אומר משפט, ואילו בשבועה הוא משווה בין המשפט ל

 אמנם,יוצרת נאמנות חמורה.  אלו תוברור ששבועה לפי הבנאם כן, ה' להתערב. פונה אל 
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, אלא שבשבועה אדם בתוכן שאין שום הבדל נראה לפי הרשב"א שלא הבין כך, לכאורה

ושיא קדרא ה לפיכך, .שבועה דייל אמירה ע כי אםאמירה סתמית  אינה ומצהיר שז

 שבועה? ל ידיהיתרון של אמירה ע ומה –וכתא לד

ואומר דברים שאינם בהכרח  ,רי דיבוריוולהסביר שבדרך כלל אין אדם עומד מאח ניתן

שלו.  )יושרה( טיאם הוא אומר דברי שקר אין פגיעה חמורה באינטגרי ,אמת צרופה. לכן

מצהיר שהוא בא לומר דברי אמת, יש לקחת את דבריו ביתר  הדוברברגע ש עם זאת,

ות דבריו. אמתבשלו  טיהוא תולה את האינטגרי שעכשיו כיוון להם,רצינות ולהאמין 

הפסוקים מקשרים את הבעיה בשבועת שקר בחילול  וףסוף ס ןכש ,קשה ודנוהסבר זה ע

 שם ה'.

 פי שהביא השלטי גבורים:נראה שצריך להבין את הרשב"א כ פיכך,ל

אומר שכל שבועה שנשבע בלא הזכרת ד' בין שבועת העדות, בין  9כתב ריא"ז ומז"ה

ת הפקדון בין כל שאר השבועות, הואיל והזכיר לשון שבועה סתם הרי הוא שבוע

 10.(בדפי הרי"ף )טו: כמזכיר ה' בשבועתו

איך לשון שבועה סתמית שקולה למזכיר שם ה'? הרי לעיל ראינו שיש צורך בהזכרת שם 

אינו מתייחס  כאשרות הקב"ה, ואמתות המשפט לאמתאם כהשוואה בין  –ה' בשבועה 

לא שם ה'  וללאיה לקב"ה להיות ערב לדבריו, יהשוואה; ואם כפנ לא קיימת אזילה', 

לכן נראה, שאם מוותרים על שם ה' בשבועה, לא נוכל  11.יה ישירה אל ה'יפנ קיימת

שיש  עולה רי החינוך. לאור זאתלהסביר את יסוד השבועה כפי שהסביר הרמב"ן או כדב

 לרשב"א הבנה שלישית ביסוד השבועה.

כל מושג השבועה הוא מושג דתי. אמירה המוכנסת  :להסביר את הדברים כך נראה שיש

 .בתוך הקשר דתי תאלא שהיא נאמר ,אותה אמירה סתמית נותרתלתבנית של שבועה 

עומד מול ה'. אין האדם  –פעולה דתית למעשה, ההקשר הדתי נותן לאמירה אופי של 

שהוא מדבר מתוך  להצהרהאלא  אל ה' )כמו שהסביר הרמב"ן(, הכוונה לפנייה של האדם

מודע לנוכחות האדם  שכןנאמן,  מתוך כך נעשה הנשבע. עמידתו בפני ה'מודעות חיובית ל

 
 .םשיין עו, :(י)בנדרים הוא דברי תוספות הרי"ד מקור   9

או  ,שבועה :"אפילו בשבועה, באומרנאמר: סימן רע(  ת לרמב"ןבשו"ת הרשב"א )המיוחסו 10
, ששבועה היא שאמר: שבועה שלא אוכל ככר זה; הרי זה אסור, כאלו הזכיר שם". אולי כוונתו

 רי"ד.ה פותכמו שכתב תוסוכאילו הזכיר ה',  תה' נחשבשם בלי 

, שנחשב כאילו (שם)דברי הרמב"ן בשבועות  ל פיהיה אפשר להסביר את שיטת הרשב"א ע 11
הזכיר את השם מדין יד, אבל לא נראה כן מדברי הרשב"א שמשמע דליכא כלל הלכה דבעינן 

 שם. 
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בא האדם א שואמירה סתמית הלבין כלומר, ההבדל בין אמירה בשבועה  ה' אינו משקר.

 ממילא, אם הוא 12לא ישקר. ןא מודע לנוכחות ה' עליו, ולכעכשיו הוכי מצהיר  שבע,ילה

שהוא היה  יפל עף ראשית, משום שא – קר, השקר שלו נתפס כדבר חמור מאדכן משא

ל , עשניתכלפי מעלה.  זו התרסהו ,הוא המשיך לשקר ,בזמן השבועהמודע לנוכחות השם 

זולת, ומתברר שהשימוש הזה היה השתמש בה' כדי להיות נאמן ל כביכול י שבועתו הואיד

שם ה'.  באמצעותבמילים אחרות, הוא הצליח לשקר  מעילה חמורה.הרי זו לצורך שקר, ו

שכל שבועה נחשבת הסוברים מסתבר, שכך יש להסביר את דברי הריא"ז ודברי הרשב"א, 

 כשקר בשם ה'. נחשבת שבועת שקרכל ו ,כאמירה בשם ה'

 שני מסלולים בשבועה, ושיטת ר"ת

א השבועה מקבילה ש הבנות שונות בהסבר המושג 'שבועה'. לדעת רחב"ואם כן, ישנן של

האדם פונה אל ה' להיות ערב לדבריו. בדעת חכמים ישנן שתי הבנות: רש"י הבין  – אלהל

שלצורך כך  ומובן –ות הקב"ה אמתות המשפט ואמתשהשבועה היא אמירה שמשווה בין 

שהשבועה מוסיפה היבט  הרשב"א הבין לעומת זאת,שם ה' בשבועה. להזכיר את  יש

ירה לפני ה', כך שה' נחשבת כאמבהגדרתה שבועה כלומר, האדם. לאמירת  יםומסגרת דתי

 ין צורך להזכיר את שם ה' בפירוש.א וממילא ,נוכח בשבועה

אמת, ואם אני  ורחב"א נוסח השבועה העיקרי הוא "ז: לדעת ניתן להציג זאת באופן אחר

ה' ש פירש"י הנוסח הוא "זה אמת כאליבא דלדעת חכמים לעומתו,  .משקר ה' יתערב"

, אני מצהיר זודע לנוכחות ה', ומתוך מודעות רשב"א הנוסח הוא "אני מוד אליבאאמת", ו

 אמת". ושז

 

שני  נםישוש אף הבנת רש"י בדעת חכמים נכונה,נראה כי הרשב"א עצמו סובר ש ,למעשה

"דמתני' תרי גווני שבועות קתני". אם אדם משתמש בלשון שבועה,  – מסלולים בשבועה

 נום הוא לא אומר לשון שבועה, ישאת דבריו כאמירה בשם ה'; אבל א אזי הוא מגדיר

 ות ה'. אמתדבריו ל שעל ידה משווה הנשבע בין ,שם ה' הזכרת נוסף, מסלול

 
 כךהוא ההבדל בין יראת העונש )פחד מ על התורההבדל בין הסבר זה להסבר הרמב"ן ייתכן שה 12

 (.ן ה'ן שזה נגד רצווכיו לא ישקרשה' יעניש אותו( ליראת הרוממות )

זה ישנו יישום נוסף בהלכה, בקביעה שאפשר להאמין עם הארץ על הפרשת  נראה שליסוד 
תרומות ומעשרות בשבת. עיין בהקשר זה במשנה במסכת דמאי )פ"ד מ"א( ובירושלמי שם, 
שלדעה אחת הסבר הדין הוא ש"אימת שבת עליו". נראה שכוונת הדברים היא, שבשבת אדם 

 היום, ולכן לא ישקר.  יותר מודע לעמידתו לפני ה' מפאת קדושתו של
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שם ה', הסיבה שדברי את מזכירים ר שאמסלולים. כהנראה שיש הבדל מהותי בין שני 

שצד אחד של  מאחר . כלומר,ם כאמת היא בגלל ההשוואה לשם ה'הנשבע מתקבלי

 תמקבל העומדת מן הצד השני הצהרת האדםי, אמתודאי  –ברך ותו יתאמת –המשוואה 

אחרי שנוצר קשר בין שם ה'  . כלומר,תוקף ונאמנות. הנאמנות נובעת מעצם המשפט

 13וטענתו, המשפט מצד עצמו מצהיר שהוא אמת בלי לסמוך על נאמנות הגברא.

וך נובעת ממקור אחר. מאחר שהאדם דיבר בתלעומת זאת, נאמנות הנשבע ללא שם ה' 

לא ישקר. במילים  – מול ה' כעתעומד ההאדם  – מסגרת של שבועה, מאמינים שהוא

מעניק לו  והדבראחרות, כשאדם נשבע, הוא מקבל מעמד בגברא כאדם שעומד מול ה', 

 משפטדבר בשאין  יפל עף משקר. לכן, אאינו אדם שעומד מול ה'  שכןנאמנות בגברא, 

מול ה', יש לו כאדם שעומד  ת הנשבעמגדירים אהואיל וי, אמתלנו שהוא  המורהעצמו 

 14.נאמנות בגברא שלא ישקר

 

 : (ריש נדרים) פותבתוס תמובאה ,שיטת ר"תעל פי דברים אלו את להסביר שניתן נראה 

ואור"ת הא דבעינן שם או כינוי במושבע מפי אחרים אבל מושבע מפי עצמו מצי אסר 

 כינוי. בלא שוםנפשיה 

איך מושבע מפי  ,אם שבועה בלי שם אינה שבועה –על פניו, דבריו קשים ממה נפשך 

 יש צורך בהזכרת מדועכשבועה,  תנחשבא יואם ה ;שםהזכרת שבע בלי יעצמו יכול לה

 ?שם במושבע מפי אחרים

 . כאמור, תוקפה של שבועה בשםבדרכו של הרשב"אלך ו, נראה שר"ת העיללאמר לאור הנ

ה' נובע מהמשפט עצמו. אם כן, די בכך שאדם יסכים לתוכנו של המשפט הנאמר מפי 

 תשם ה' נובע ללאתוקפה של שבועה לעומת זאת, אחרים, כדי לקבלו על עצמו. 

הסכמתו  ל ידימנאמנותו של הגברא. קשה לומר שאדם יוכל לקבל את המעמד הזה ע

, הגברא כנאמן מעמדוצרת את י שבועהה אמירתלהשבעה של אדם אחר. לכאורה, עצם 

לעומת שה' מולו.  עובדההדתי( שהוא מודע ל בשל האופיהצהרה גלומה )ב שכן מדובר

 
לאחר  אמנם, .טשפהמ את ברור שבסופו של דבר, הגברא צריך נאמנות וסמכות כדי ליצור  13

בתוך  מה, הנאמנות גלוהנשבע נוצר קשר בין אמיתות שם ה' וטענתוה, שהשבועה נאמרה
 נשבע.הות ננאמב ללא תלות והמשפט מצד עצמ

 .(,הבבא מציעא )ב הל חשוד בשבועה בסוגיעל פי זה, יש להבין ביתר עומק את הפסול ש 14
מי שחשוד על ממון פסול לשבועה, אפילו אם שכן  ,שמשמע ממנה שיש פסול גברא בשבועה
 מדועמעמד של עומד מול ה', ממילא מובן יש נשבע ללא חוששים שהוא ישקר. אם מבינים ש

 הרמב"ם )שבועותאת דברי  ניתן להביןק. על פי זה "ודו ,שבעיפסול אדם חשוד ורשע מלהנ
 נחשבת מדרכי העבודה. אףת עשה, אלא ושלא רק ששבועת אמת היא מצוהקובע ה"א(  פי"א



 95 יסוד השבועה ואיסורּה –שם בשבועה 

 כי אםהצהרה כזו  אזי לא נעשתהשאדם אחר אמר,  שבועהמסכים לרק  אדםאם ה זאת,

לא מעניקים לו נאמנות בגברא כדי לקבל  ,ממילא .הסכמה בעלמא לתורף דברי חבירו

ואז יסוד  – הזכרת שם ה' ל ידירך היחידה להשביע אדם אחר היא עהד שבועתו. לכן,

הסכמתו  ולפיכך ,הנאמנות איננו מעמד הגברא, אלא תוכן המשפט המושווה לשם ה'

 15כשבועה. תלמשפט נחשב

 שם ה': איסור שבועה ללאב. שבועה 

 שבועה דייל חלות איסור ע

גם אם אין  .התייחסות לה'שבועה בלי  לא קיימתגדרה בה ,ב"אלדעת הרשאם כן, 

 לעומת זאת, 16קב"ה.התייחסות ל תכוללעצמה לשון השבועה  – מזכירים את שמו בפירוש

 שם ה' בפירוש.את לדעת רש"י והרמב"ם, כדי שהשבועה תתייחס לה' צריך להזכיר 

את שם ה'?  המזכירים ב אשר לאדין השבועה כ ו, מהבדעת רש"י והרמב"ם יש לברר

אם מכל מקום השלא עוברים איסור שבועת שקר; אבל הראשונים דנו  ליואמנם ברור מא

שבע לא לאכול דבר מסוים, אדם ייייתכן שהאם יש תוקף לשבועה להחיל איסור. כלומר, 

 בלי להזכיר את שם ה', והאיסור יחול?

 בשבועות:  ההר"י מיגאש כותב על מסקנת הסוגי

לא מיחייב בה  אלהשבועת הילפינן השתא מכלל הא שמעתא בין שבועת ממש בין 

בלי שם או בכנוי לאו האלה אלא הראוי בכינוי השם כרבנן אבל שבועה או שבועת 

 .:()לה שבועה היא כלל 

לא  איסורה, והנשבע כלל' משמע שאין שום משמעות לדברימהביטוי 'לאו שבועה היא 

שם ה'  אתהצורך להזכיר את נראה שהרמב"ם חולק עליו. כשהרמב"ם מביא  מנגד,. חל

שאם יש בשבועה שם או כינוי "הרי זו שבועה ואומר )שבועות פ"ב ה"ב( הוא מסיים 

 
ב(. הראב"ד מחלק בין שבועות "ב ה"אולי יש להבין בדרך זו גם את שיטת הראב"ד )שבועות פ 15

בין שאר שבועות המועילות אפילו בלי שם. יש לומר לשם ה' את צריך  ןפקדון שבהההעדות ו
ן שלא מאמינים שום ושבועות העדות והפקדון, לא די בזה שיש לאדם נאמנות בגברא, כיושב

הוא נוצר משפט שעומד בפני עצמו, ואז אם  ועיל רק. השבועה יכולה להיןדית בעל דין בב
 ק."ודו ;מתקבל בב"ד כעובדה מוגמרת

מקרה  – וארץאדם נשבע בשמים כאשר , כלל שם ה' ללאתכן שבועה תילרשב"א  אףלכאורה,  16
 ארץללשמים ו אאדם פירט שכוונתו היהש כיווןבמקרה זה, נראה ששפטור.  תהמשנה פוסקבו 

 הנשבעו ,שם ה' ללאשבועה  זוהי ,ממילא. , לא ניתן להגדיר את דבריו כמתייחסים לה'דווקא
 פטור.
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שבועה עם  – בועה שהיא שבועה גמורהגמורה". מהביטוי 'שבועה גמורה' משמע שיש ש

המשך הרמב"ם שם ה'. אכן, ב ללאשבועה  – אבל יש גם שבועה שאינה גמורה ,שם ה'

 איסור:  תולח השם יש ב לא הזכרתלפוסק באופן חד משמעי שגם שבועה 

או ארור או שבועה ולא הזכיר שם ולא כינוי הרי זה אסור בדבר שנשבע  אלהאמר 

עליו, אבל אינו לוקה ולא מביא קרבן אם עבר על שבועתו עד שיהיה בה שם מן 

 (."ד)שם ה השמות המיוחדים או כינוי מן הכינויין כמו שבארנו

 :ומשיג עליו הראב"ד

לקרבן וכן נמי לבל יחל אבל למלקות בעינן שם דכתיב לא תשא את שם ה'  ני מיליוה

 )שם ה"ג(.  ר וגו'להיך לשוא ושבועת שקר נמי נאמר לא תשבעו בשמי לשק-א

י הוה' שם דינים, ושניהם מדאורייתא. שבועה בלי  מדובר בשניש עולהמדברי הראב"ד 

דורש שיכלול בשבועתו גם ות מלקמנם, חיוב קרבן. אחייב משום כך שבועה לכל דבר, ו

 שם ה'. הזכרת

 שני דינים

שתי פרשיות של שבועה בתורה. האזהרה  נןשיש כךיסוד שיטת הרמב"ם נובע מנראה, ש

, בפרשת מטות התורה עם זאתמופיעה לראשונה בפרשת קדושים. על שבועת שקר 

 עוסקת שוב בשבועה:

ע ְשֻבעָ  ָשבַּ ה' או  הִּ ר לַּ ר נֶׂדֶׂ ד  י יִּ יש כִּ ֵצאאִּ י  ל נְַּפשו  ֹלא יֵַּחל ְדָברו  ְכָכל הַּ ָסר עַּ ר אִּ ְאס   ה לֶׂ

ה יו יֲַּעשֶׂ פִּ  (.', ג)במדבר ל מִּ

על ידי השבועה אדם יכול לאסור דברים על  –מדובר בשבועה המופנית לעתיד  בפסוק זה

בהן נאמר שבועות, במסכת בפרק ג' בר אף עולה להדיא מהמשניות עצמו מכאן ולהבא. הד

 . באכילהדאי אסור , ודבר מסויםלא לאכול ששבע שמי שנ

חל האין שום איסור חדש  אכןלהבין ש ניתןיסוד האיסור של שבועה להבא.  ויש לדון מה

שבועתו תימצא  אזי יעבור על דבריו הנשבע שהואיל ובמקרה בושבועה, אלא ה דייל ע

יתכן י אמנם,שקרית למפרע, ממילא אסור לו לעשות את זה מפאת איסור שבועת שקר. 

שתי לאור הבנה זו עולה כי  .האדם יכול ליצור איסור חדש –אחר שיסוד האיסור 

בפרשת קדושים מובא האיסור של שבועת  :ועהות מלמדות שני יסודות שונים בשביהפרש

שקר, ואילו בפרשת מטות אנו למדים שאיסורים יכולים לחול על ידי שבועה. נראה 

 ים.שבשאלה זו ישנה מחלוקת ראשונ
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 אביי ורבא בדין התפסה בשבועה: מובאת מחלוקתת ושבועב ראבגמ

אביי אמר: כמוציא שבועה מפיו דמי, ורבא אמר: לאו כמוציא  –מתפיס בשבועה 

  ..(כ)  שבועה מפיו דמי

עצמו וממילא חלה בלדעת אביי, מי שמתפיס בשבועה נחשב כאילו אמר את השבועה 

ובהסבר , אבייכמותו, חולק על  ןלימא רבא, שקי כעולה מפשטות לשונו.השבועה לגמרי, 

 כותב: על הסוגיהנחלקו הראשונים. הר"י מיגאש דבריו 

ודייקינן מדקאמר מתפיס בשבועה לאו כמוציא שבועה מפיו אלמא חיובא הוא דליכא 

 .מפיו דמי אבל איסורא מיהא איכאמשום דלאו כמוציא שבועה 

בר על שבועתו אם מקורה בהתפסה, אבל לדעת הר"י מיגאש, אין חיוב כאשר אדם עו

 ק הרמב"ם:עדיין יש איסור. כך גם פס

וכן אם נשבע שלא אוכל בשר זה, וחזר ואמר והרי הפת זו כבשר הזה הרי הוא פטור 

על הפת, שהרי לא הוציא שבועה מפיו עליה אלא התפיסה, ואע"פ שהוא פטור מן 

  יס בשבועהלאכול אותה הפת שהתפ המלקות או מן הקרבן אסור לו

 .פ"ב ה"ט(שבועות ) 

דעתם. הרמב"ן מביא את הסברו לדברי  חולקים עלוהרי"ף )על פי הבנת הר"ן( ב"ן הרמ

 :רבא, ולאחר מכן מבאר את ניסוח אביי

כתיבא לדידיה התפסה בשום ומ"מ לרבא מתפיס בשבועה לאו כלום הוא דהא לא 

יהו לאו כמוציא אמר א אלא איידי דקאמר אביי כמוציא שבועה מפיו דמי, דוכתא

 שבועה מפיו דמי.

אם סוברים שבשבועה לא חל  17יסוד איסור השבועה.הבנת ב שמחלוקתם נעוצהיתכן י

משקר את שבועתו,  יהוסור לעבור על שבועתו משום שיא שישנושום איסור, אלא 

הרמב"ם ש ראהנ ,מאידך גיסאאיסור בו יהיה אפשר להתפיס. ממילא אין שום חפצא של 

וממילא יש אפשרות להתפיס את  ,שבועה חל איסור עצמאי דייל ש הבינו שעאמיג והר"י

 18האיסור אפילו אם אינו מוציא שבועה מפיו.

בין שתי הפרשיות בתורה בסכינא  לקיש לחכן, נראה להסביר שלדעת הרמב"ם, אם 

חריפא, ושתיהן מלמדות שני דינים נפרדים. מפרשת קדושים לומדים את האיסור של 
 

האם מי שנשבע לא לאכול אסור המבררת  ,גם המחלוקת במשנה בריש פרק ג ויתכן שז 17
 ואכמ"ל. ,פחות מכזית ילה שלבאכ

דבריו בביאור דברי הרמב"ן והרי"ף, שבאמת גם הם מודים שחל מבר"ן, שמשמע  םשיין אבל ע 18
איסור על ידי השבועה, אלא שהוא איסור על הגברא, ובאיסור גברא אין שום 'תואר' חל כדי 

 לאפשר התפסה, ולא כדברינו.
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ל איסור חדש על ידי שבועתו. כשאדם יחהת שקר, ומפרשת מטות לומדים שאפשר לשבוע

אסור לו לחלל את שבועתו בגלל הנאמר בפרשת קדושים, ואף  ,נשבע לא לעשות משהו

חילוק בין  נוישעם זאת, אסור לו לעבור על שבועתו על פי הנאמר בפרשת מטות. 

רור שאין ר הנלמד מפרשת קדושים בנצרך בשבועה. לגבי האיסוה התוכןהפרשיות, לגבי 

הדבר שונה לגבי הנלמד  לעומת זאת,הזכרת שם ה'.  ללאשום איסור שבועת שקר 

מפרשת מטות, שם אין שום אזכור של שם ה'. ממילא הסיק הרמב"ם שמי שנשבע בלי 

שאין איסור של  יפל עף רק שבועה מצד פרשת מטות, ולכן חל עליו איסור א הוישם ה' 

 .שבועת שקר

ינה גמורה. ההבדל לדעת הרמב"ם בין שבועה גמורה ושבועה שא וכאמור, נראה שזה

המופיע איסור הדאי יש מעשה שבועה ממש, ולכן חל עליו בשבועה שאינה גמורה ו

ה נשם ה', השבועה אינה עובשבועתו את  מאחר ולא כלל יחד עם זאת, .פרשת מטותב

שהעובר  באופןשבת כשבועה גמורה לדרישות העולות מפרשת קדושים, ולכן אינה נח

 שבועת שקר.איסור עליה יעבור על 

 גדרת מעשה שבועהה

שתי שיטות עקרוניות: האחת סוברת שאין כלל משמעות לשבועה  נןעד כה, בארנו שיש

 שבועה ללא שם היא בעלתבשבועה, כך שאף  שני דינים נםיה סוברת שישיבלי שם, והשנ

ר"י מיגאש סובר שיש מיגאש טעונה ליבון. מצד אחד, ה , שיטת הר"יפי דברים אלותוקף. ל

כנראה, האיסור בו עוסקת פרשת מטות, ולכן התפסה  –שבועה  ל ידיאיסור שחל ע

חולק על הרמב"ם וסובר שמי שנשבע  הר"י מיגאש ,מאידך גיסאבשבועה מחילה איסור. 

ה איסור, הוא סבור שההתפסה מחילומאחר  – קשההדבר איסור.  בכךבלי שם ה' אין 

השבועה עצמה מחילה איסור כך ש ,לק בין שתי הפרשיות, כמו הרמב"םנראה שהוא מח

הוא חולק על הרמב"ם וסובר שאין  מדועחדש, מלבד האיסור בחילול ההיגד. אם כן, 

האיסור של  שלכל הצורך בשם ה' הוא ב לאשם ה'? ה שאין בהשבועה  ל ידיאיסור חל ע

 ות האיסור של פרשת מטות! שבועת שקר, ואין זה נוגע לחל

, שזה עצמו החידוש של הר"י מיגאש. כלומר, הר"י מיגאש סובר נראהלאור זאת 

בין לגבי מעשה האיסור ובין לגבי החלות;  –שלשבועה בלי שם ה' אין שם שבועה כלל 

, גם לפי פרשת שבועה בהגדרתהונראה שזאת כוונתו בכותבו: "לאו שבועה היא כלל". 

של שבועה היא  הרמב"ם חולק עליו וסובר שההגדרה הבסיסית ת שם ה'.מטות, כוללת א



 99 יסוד השבועה ואיסורּה –שם בשבועה 

ניתן לדעת , על גבי בסיס זהח להחיל איסורים. וויש לה כ ,שם ה' ללארק פעולת הצהרה 

 שקר, עוברים על איסור שבועת שקר.ב לו מדוברלהוסיף שם ה' לשבועה, ואז  הרמב"ם

 יסוד איסור שבועה

וק משמע שבין ה היוצא מפרשת מטות? מפשטות הפסשבועל ידי חל עהמהו האיסור 

הראב"ד בהשגותיו הסכים לשיטת הרמב"ם  אכן,. ו'בל יחלאיסור ' יםיקבנדר ובין בשבועה 

אף על פי  19.'בל יחל'שיש איסור בשבועה בלי שם, ואומר בפירוש שהאיסור הוא משום 

 20(יוב 'ככל היוצא מפיו')או אפילו ח' בל יחל'איסור  נושיש דבריוהרמב"ם לא מזכיר ב כן,

המסביר  :(הבין המאירי )כ כך אף 21בנדרים.רק קאי  'בל יחל'ומשמע שלדעתו  ,בשבועה

לפי זה, הפסוק בפרשת מטות קאי רק  22"שבכל התלמוד מצינו בל יחל לנדר ולא לשבועה".

 רמב"ם?המקור לאיסור אליבא ד ועל נדר. אם כן, עדיין נשארה השאלה: מה

 

 : לכות שבועותפוסק בה הרמב"ם

אם נשבע ראובן שלא יכנס שמעון בביתו ושלא יהנה מנכסיו ועבר שמעון ונכנס לביתו 

של ראובן ונהנה מנכסיו שלא מדעת ראובן, ראובן פטור שהרי הוא אנוס, ושמעון 

  .ד("ה ה")פ חייב שעבר על דבר האסור לו לעשותו

 מקשה עליו הטור:

ר שלו על חבירו אלא בקונם לפי שהוא חל על ואיני מבין דבריו שאין אדם יכול לאסו

החפץ שאוסר אותו על חבירו בקונם אבל לא בלשון שבועה לפי שהיא חלה על האדם 

 .רלו( ימןס ורה דעה)י ואינה חלה עליו ליאסר בשבועה אא"כ יקבל עליו השבועה

ם ים( עהאור שמח מביא מקור לדברי הרמב"ם מהירושלמי, וכך דברי הירושלמי )ריש נדר

 תוספת פירוש של האור שמח:

 
בל ')בניגוד לדעת הראב"ד( יש אפילו מלקות משום שלדעת רש"י  (סימן צ)ועיין בספר המכריע  19

 בשבועה. 'יחל

 דין בנדרים וומשמע שם שזה ",ככל היוצא מפיו"את הפסוק הרמב"ם בהלכות נדרים מביא  20
 )עיין פ"א ה"ד ובפ"ג ה"ח(. בלבד

 , דלא כשיטת הריב"ש שם. ף משנה )פ"א ה"ג(עיין כס 21

שם מובאות שיטות רב דימי ורבין. רבין אומר  ,כא-בדפים כ הבמאירי שמתייחס לסוגי ייןע 22
אבל לא אומר בפירוש שאין.  'בל יחל'בשבועה. רב דימי לא מזכיר  'בל יחל'בפירוש שיש 

שלא פוסקים כרב  ף על פיהמאירי טוען שרבין הוא דעת יחיד ובוודאי רב דימי חולק עליו, וא
 ודאי סוברים כמותו. 'בל יחל'דימי, לגבי 



 הרב צבי חיים קיי 100

ר' יוסי פתר לאסור איסר, 'הרי הוא עלי אסור' ]פירוש שאוסר על עצמו[ אסור, 'הרי 

עליו אסור' ]שאוסר על חבירו[ אסור, 'שבועה הרי עלי' ]שנשבע שלא יאכל ככרו, או 

שלא יתכסה בבגד זה וכיו"ב[ אסור, 'הרי עליו בשבועה' ]שאם משביע את חבירו שלא 

בנכסיו[ אסור ]ר"ל חבירו אסור[. א"ר יודן בנדרים אסור ]כשאוסר על חבירו[  יהנה

ובשבועות מותר ]כשמשביע את חבירו[, אמר ]כצ"ל[ 'הרי עלי איסר', 'הרי עליו 

איסר', אסור ]בין כשאוסר על עצמו בין כשאוסר על חבירו בנדרים אסור[ 'שבועה הרי 

שאין יכול להשביע את חבירו דשבועה הוא עלי' אסור, 'שבועה הרי עליו' מותר ]

 . (הפ" שבועות) איסור גברא, ואיך יכול להתפיס איסור שבועה עליו[

איסור ברו ייודן אם אדם יכול לאסור חבלפי דברי הירושלמי, יש מחלוקת בין ר' יוסי ור' 

הרמב"ם פסק להחמיר כר' יוסי. לדעת ר' יוסי, המקור של שנראה שבועה, ו ל ידיחל עה

סָּ האיס ר אִּ ְאס  ה לֶׁ ַבע ְשֻבעָּ שָּ שבועה אדם  ל ידיר", כלומר שעור בשבועה הוא מהמילים "הִּ

 ליצור איסור. – סראסור אייכול ל

בל ': הלימוד של 'לאסור איסר'והמקור של  'בל יחל'יש הבדל משמעותי בין המקור של 

ר ולאס'ל על האדם לעבור על נדרו, ואילו הלימוד ש תאוסרההוא אזהרה מפורשת  'יחל

ח ושיש כהעובדה שאדם יכול ליצור איסור.  למדכלל, אלא רק מאזהרה  ואינ 'איסור

, שאין שום אזהרה בתורה שמחייבת אותו לכבד את האיסור ף על פילאדם ליצור איסור א

 .היא חידוש גדול

 ל ידיל חבירו עפוסק כר' יוסי שאפשר לאסור נכסיו עה – בשיטת הרמב"םאם כן  נראה

יש ש – אין חבירו עובר על שבועת שקרשדאי ובשבועה,  'בל יחל'שאין  ף על פיאשבועה, 

 23ח ליצור איסורים.ואדם כל

( כותב . ד"ה הלכהובאמת מצינו כעין זה בשיטת הרמב"ם לגבי נדרים. הר"ן )נדרים טו

חולק וסובר  24. הרמב"ם'בל יחל'המודר עובר על חבירו ומהנהו,  מדירשבמקרה בו אחד 

ון שהוא ההנה את חבירו מדעת. כלומר, הרמב"ם והר"ן ו, כי'בל יחל'ר עובר על שרק המדי

, נדרשלא לעבור על האיסור  יאמשמעותו ההר"ן סובר ש'. בל יחל'איסור בהבנת נחלקו 

אלא נודר על דבר ומחיל עליו שם  יסורנו יוצר אהדבר שהוא יצר'. האדם איאת 'לא יחל 

 לעומת זאת,דור אסור, לכן אסור לעבור על הנדר. ן שהתורה גזרה שדבר הנונדר, וכיו
 

את העובדה שהוא יכול להחיל את איסור השבועה גם כלפי אחרים? אפשר  כיצד נסביר 23
להסביר שהאיסור חל על החפצא, אבל קשה לטעון כך שהרי נראה ביסוד השבועה שהיא חלה 

אם כן, יש עוד חידוש שאדם יכול להחיל איסורים על חבירו, מאחר שהדבר נוגע  .על הגברא
 לחפציו.

 .(ב ובריש פ"ה"י הי"פ)ות נדרים ועיין הלכ ,כך מביא הר"ן שם 24
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. האדם לא יצר 'לא יחל הדיבור שלו', התחייבותהאיסור הוא חילול ההרמב"ם מבין ש

שגם לדעת ברור , אמנם. 'בל יחלב'וממילא המודר אינו מוזהר  איסור לעבור על נדרו

אם חל עליו.  'יחלבל 'דאי אין איסור שו ף על פינדרו, אלעבור על  אסור למודרהרמב"ם 

שאין אזהרה ף על פי א הרמב"ם שאדם יכול ליצור איסורים שגם בנדר סובר מוכחכך 

 25בתורה עליהם.

 הממני יפלא כל דבר?

שת בהבנת שורשּה של מכל האמור לעיל, נראה שיש לרמב"ם תפיסה מיוחדת ומחוד

 פרשת ההפלאה.

שם  שאין בה הזכרתועה ראינו את מחלוקת הרמב"ם והר"י מיגאש אם יש משמעות לשב

ה'. הר"י מיגאש סבר שלשבועה בלי שם ה' אין שום משמעות. נראה, שגם הרשב"א יסכים 

לזה, אלא שלדעתו, גם כאשר אדם לא מזכיר את שם ה' בפירוש, עצם לשון השבועה 

הרמב"ם חולק עליהם וטוען שגם שבועה בלי שם ה' נחשבת  כוללת התייחסות להקב"ה.

 יסורים. כשבועה המחילה א

לעצם יכולת אדם ליצור איסורים בהפלאה. לדעת  תמסתבר שזו מחלוקת יסודית הנוגע

. יסורים בלי לינוק את כוחו משם ה'הר"י מיגאש והרשב"א, לא ייתכן שאדם יוכל ליצור א

 לעומת זאת,שם ה' על תופעה יש אפשרות ליצור איסורים.  את רק כשמזכירים כלומר,

מכוחו  ,שבועתו ל ידייצור איסור עאדם יכול ל תייחסות לשם ה'הרמב"ם, גם בלי ה לדעת

הסברנו  כן, הרמב"ם הולך לשיטתו, שדברים אלוהתורה. במידי לו  מסרזה נכוח ; הוא

. ראשונים האזהרת תורעליהם רמב"ם שאדם יכול להחיל איסורים אפילו כשאין אליבא ד

 
ז( שמצינו הרבה פעמים בתנ"ך "על פי זה יש גם לתרץ את קושיית המל"מ )מלכים פ"י ה א. 25

, אברהם ויצחק השביעו את אבימלך. מאידך, הלדוגמ –ו ישגם עכו"ם חייב לשמור שבועות
עכו"ם מחויב . המל"מ מסביר ש'בל יחל'כותבת דעכו"ם אינם מצווים ב :(סב)הגמרא בנזיר 

אם מבינים שיש גם בשבועה  מנם,דהוא בכלל ברכת ה', וע"ש. א 'לא תשבעו בשמי לשקר'מדין 
אזהרת התורה, נראה לומר שגם העכו"ם חייב בו, וממילא מתורץ קושיית  ללאאיסור שחל 

 המל"מ.

 :(מו) דהי. אמנם מבואר בנ.(נזיר סב ייןחיוב מופלא סמוך לאיש )עלהשורש גם  ושזה ייתכן ב. 
ביאו יש שה .של נדרי מופלא סמוך לאיש נפקא מינהקשה מה ה', ובל יחל'שאין קטן מוזהר על 

שאין צורך  כיווןלהסביר שאפשר  לאור הנ"ל, אך בקונם קטן האסור לשאר העולם נפקא מינה
מופלא על כשם שחל איסור על עכו"ם כך גם וממילא באזהרת התורה כדי לאסור איסור נדר, 

שקטן יכול לנדור נזירויות, ואם כן גם הקטן  :(כט)ובאמת מצינו בגמרא בנזיר  יש.הסמוך לא
שגם  :(סב)מוזהר לשמור נדרו. השתא דאתינן להכי, אפשר להסביר הה"א בגמרא בנזיר 

איסור נדר חל על עכו"ם, ולכן : שהוא ממועט מגזירת הכתובהעכו"ם יכול לנזור נזירות אלא 
 אדם מישראל.נזירות רק לסור נזיר, אלא שהתורה מיעטה לקבל עליו איהוא גם יכול 
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תכן שהדבר יהיה יה, לא יהניחו שאם אין אזהרה בתור – ביניהם הראב"דו –אחרים 

גופא החידוש של פרשת הפלאה: יש לאדם כוח ליצור  ואסור. לדעת הרמב"ם, זה

 איסורים.

א רק ו. הראשונים נחלקו אם עיקר הנדר הייתכן, שמחלוקת זו קיימת גם בנדרים

בהתפסה או אפילו בלי התפסה. כלומר, השאלה היא האם הדרך היחידה ליצור איסור נדר 

התפסה בדבר הנדור כמו קרבן, או שניתן ליצור את הנדר ללא התפסה.  היא על ידי

ח לאדם ליצור בעצמו איסורים והניחו שאין כ 26,בים התפסההראשונים שסברו שחיי

חדשים, אלא עליו להמשיך איסור וקדושה מדבר שכבר נקרא שם ה' עליו. החולקים 

סה, משום שלדעתם נמסר עליהם, ובהם הרמב"ם )נדרים פ"א( סוברים שאין צורך בהתפ

 ח לחולל איסורים מעצמו, ללא תלות באיסור קיים או בשם ה'.ולאדם כ

ח שיש וכל הכ .ח האדם נפרד לחלוטין מהקב"הושגם לדעת הרמב"ם אין כ יתכןי, מנםא

 נאמר: בראשית ספר . יתר על כן, ב"יםהל-ם אבצל"שהוא נברא  כךלאדם נובע מ

ת  ְשמַּ ָפיו נִּ ח ְבאַּ פַּ יִּ ָיהוַּ ש חַּ י ָהָאָדם ְלנֶׂפֶׂ ְיהִּ ים וַּ יִּ   )ב', ז(.  חַּ

כביכול אדם בא הח הדיבור של וכ מתרגם: "והות באדם לרוח ממללא". אונקלוס על אתר

ח הדיבור שלו לאדם. ונותן חלק מככביכול הקב"ה . כלומר, של הקב"ה תוישר מנשימ

 ם., אדם יכול ליצור איסורים חדשיכן דייל וע כךיתכן שרק משום י

 
 (.ד"ה לפיכך .חבשבועות )ר"ן הו .(ב)תוספות בנדרים בין השאר   26


