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 ר"ת והרמב"ן  -שיטת הרא"ש 

מוכיח מהמשנה ששבועה או כינוי בלא הזכרת השם הויא שבועה, שכן    )נדרים סי' א( הרא"ש בפסקיו  

ומקשה ממסכת  ,  שבועה לה'  הוא שלא יאמרולמ"ד כינויים לשון שבדו להם חכמים הטעם לתקנה זו  

את תירוץ   הביא הרא"ש שבועות ששם משמע ששבועה חיבת הזכרת השם מג"ש אלה אלה מסוטה. ו

סוטה כשבועת  דומיא ד   י אחריםבע מפי אחרים, שדוקא מפר"ת שמחלק בין מושבע מפי עצמו למוש

 שם. נן  לא בעי י עצמואבל מפ  ,הזכרת השם נן בעי העדות 

מביא את הרמב"ן שמדקדק ג"כ ששבועת ביטוי חלה בלא שם ובלא    כד(   ,)דהרא"ש בשבועות  לעומתו  

 כזה חלה השבועה מדין ידות.  שבמקרה 1כינוי ומתרץ 

פוסק הרא"ש פעם כר"ת ופעם כרמב"ן שהם לכאורה חולקים? שהרי לר"ת משמע   , כיצדקשה א"כ

אומר שזה    , ואילו הרמב"ןכינוי חלה השבועה מדין עיקר שבועה  בלא שם או  י עצמושבמושבע מפ 

 רק מדין יד! ועוד שהרמב"ן לא חילק בין מושבע מפי עצמו למושבע מפי אחרים! 

 נציע שתי אפשרויות )הובאו בשיעורו של ר' אב"י סילבצקי שליט"א(: 

צריכים לומר שיש כמה ענינים בהזכרת השם. ישנו הצורך הלשוני, כלומר זו הלשון בה נשבעים,  א.  

כינוי או  שם  עוד משמע  ,עם  שבלא  ויש  יובן שר"ת מודה  שהיא נתינת התוקף לשבועה. לפ"ז  ות 

היד מועילה רק להשלים    י אחריםהזכרת השם תחול מדין יד ולא מעיקר הנדר, ולכן במושבע מפ 

א אחר.  על  תחול  שהשבועה  כדי  התוקף  לנתינת  לא  אבל  הלשוני  החיסרון  ע"ע  את  כשאוסר  ך 

גם הרמב"ן שאמר    ,כינוי. אם כנים הדברים  השבועה חזקה מספיק ותחול מדין יד גם בלא שם או 

יודה לחילוק של ר"ת מהטעם הנזכר. והרא"ש השמיע לנו את    ששבועת ביטוי בלא שם חלה מדין יד

 החילוק ואת טעמו במקומות שונים. 

וכולם מודים שהלשון של שבועה צריכה לכלול  הכל ענין לשוני,  הרא"ש הבין שאפשר לומר שב.  

שם או כינוי אלא שגם כאשר נשבע בלשון לא גמורה מועיל דין ידות להחיל את השבועה. כל זה  

נכון רק בנשבע בעצמו, אבל במושבע מפי אחרים אי אפשר לומר ידות, אי אפשר להמשיך את כונת  

יצאו מפיו של המשביע והגיעו לאוזניו!  המשביע על המושבע בעוד שהוא ענה אמן רק על המילים ש

 ואז השבועה חסרה ופגומה.  

 
הטור )יו"ד סי' רלז( מביא את התירוץ בשם הרא"ש עצמו וכך גם הנ"כ מתייחסים לדברים. אמנם ברמב"ן   1

 בפנים מובאים כל הדברים כולל דברי הראב"ד שבסוף.



 

 שיטת הרמב"ם ורש"י

 : ד( -ג , )שבועות ברמב"ם כתב ה

וכן האומר שבועה בה' או במי ששמו חנון שלא אוכל ואכל, שזו אשה והוא איש, שאין לך בידי  "

 .כלום ויש לו, שאיני יודע לך עדות והוא יודע ה"ז חייב

ארור או שבועה ולא הזכיר שם ולא כינוי הרי זה אסור בדבר שנשבע עליו, אבל אינו  אמר אלה או  

לוקה ולא מביא קרבן אם עבר על שבועתו עד שיהיה בה שם מן השמות המיוחדים או כינוי מן  

 . "הכינויין כמו שבארנו

  אבל גם בלא שם יש איסור אלא שאינו   שכל סוגי השבועות צריכות הזכרת השםהרמב"ם פוסק  

אומר שזוהי גם דעת רש"י ומסביר שהטעם    )שבועות טז.( הר"ן על הרי"ף    קה או מביא עליו קרבן. לו

רק לדעת רבי חנינא בר אידי, אבל לרבנן שלא לומדים ג"ש   היא  'אלהאלה 'לכך הוא שהגזירה שוה 

זו אין חילוק בין שבועת העדות לשאר שבועות. אך מ"מ גם בלי הלימוד מסוטה בעינן שם או כינוי  

"לא תשבעו בשמי לשקר" "לא תשא את שם ה' אלקיך    -כיון דעיקר שבועה כי כתיבא בשם כתיב

בור על שבועה בשם? הרי השבועה הכתובה בתורה היא  בהמשך הר"ן תמה מנין האיסור לע  לשוא". 

לומדת משאול   )שבועות לו.( כמו שהגמ'  מדברי קבלה שלמדנוועונה שאפשר  בשם דוקא, א"כ מנלן?

 ש'ארור בו' זו שבועה אע"פ ששם שאול השביע את העם בלי שם או כינוי. 

הנדר.  מעיקר  נאסר  כינוי  או  שם  בלי  שהנשבע  זה  מכל  ע"פ  משמע  צריך    ונראה  לא  יחל  שלבל 

מעיקרא להזכיר שם או כינוי כמו שכתוב "או השבע שבועה לאסור איסר כו' לא יחל דברו" שזה  

סותר את עצמו, כי  לכאורה  אלא שהרמב"ם    השבועה לא כתובה בשם. ובו    לאו אחר מ'לא תשא' 

 הוא כותב:   ( ג ,)שם יב לקמיה 

שאין כוונתו אלא למי שבראם אין זו שבועה,  מי שנשבע בשמים ובארץ ובשמש וכיוצא בהן אע"פ  "

וכן הנשבע בנביא מן הנביאים או בכתב מכתבי הקדש אע"פ שאין כוונתו אלא למי ששלח נביא 

זה או למי שצוה בכתב זה אין זו שבועה, ואע"פ שאין אלו שבועות מאיימין עליהן ומלמדין את 

 .", ופותחין להם פתח ומתירין להם העם שלא ינהגו קלות ראש בכך ומראין בעיניהם שזו שבועה

ויש להבין מדוע?    ,שבועתו לא חלה כלל גם לענין בל יחלכאן הרמב"ם אומר שנשבע בשמים ובארץ  

נוספת דרוש הסבר מה הקלקול    2גם למ"ד יכול לקלקל ע"י מילה  שאחרי שאמר לשון מושלמת 

 בכלל  לכן מקלקלים. אבל אםו ,הגדול ב'שמים וארץ'? והפשט הפשוט הוא שאינם שם ח"ו או כינוי 

שם לענין איסור למה שזה יקלקל? הרי אין בהם חיסרון מצד עצמם אלא שאין  לא צריך להשבע ב

 בהם משמעות מסוימת שכלל לא נזקקת כדי לאסור בשבועה. 

וכאשר רק  יש צורך לשוני בשם או כינוי  ש  סובר הרמב"ם  אלא מוכרחים לומר שגם לענין איסור 

י להרוס מועיל דין ידות להחיל את שבועתו לעבור עליה בבל יחל דברו. אבל  חיסרם משבועתו מבל

אחרת ממה  מה לנו ולצרה להשלים דבריו    ,אם הוסיף 'בשמים ובארץ' או שאר הדוגמאות שמביא

בים רק על שבועה בשם או  י חיבכ"מ  שאמר בפירוש. כל זה לענין האיסור, אך לענין מלקות וקרבן  

 
 מל"מ )נדרים א, ז( ומחנ"א )הלכות נדרים סי' יא(  יןעי 2



כמו שכתוב   4שבשבועה לשקר   חילול ה'נראה כי לוקים ומביאים קרבן על    3החילוק כינוי. בטעם  

 .5"לא תשבעו בשמי לשקר וחללת את שם וגו'" ורק אם הזכיר בפירוש את השם הוא מחללו

מן הכינויין ואם לא    חדלסיכום הרמב"ם וכן רש"י סוברים שכל שבועה צריכה הזכרת השם או א

א קרבן אבל אסור בדבר שנשבע עליו וזה נלמד מדברי קבלה )הוספנו  הזכיר אינו לוקה ולא מבי

ור לקרבן ומלקות הוא שהאחרונים באים  שזה מדין יד, לפחות לדעת הרמב"ם( וההבדל בין האיס

 )בצירוף כונתו(. ה' בשונה מהאיסור שחל בגלל אמירת פיועל חילול 

 

 שיטת הראב"ד 

)שבועות    חדשני מקורות סותרים לכאורה, במקום אבשיטתו של הראב"ד ז"ל בסוגיה אנו נתקלים ב 

ביטוי   ג(   ,ב בשבועת  מצינו  שלא  אומר  ונאסר   הוא  כינוי  או  שם  על    שצריך  עבר  קרבן אם  ומביא 

 :וגו' בשמישבועתו, אבל ללקות אינו לוקה עד שישבע בשם כי בפסוק כתוב לא תשבעו  

"וכן האומר שבועה בה' וכו'. א"א לא נתחוור אצלי דבר זה שלא מצאתי שם מן השמות ולא כינוי  

אלה   בעדות  שנאמר  לפי  ובפקדון  בעדות  אלא  שם  מצינו  ולא  ביטוי  בשבועת  וקול  מהכינויים 

וילפינן אלה אלה מסוטה ופקדון תחטא תחטא מעדות אבל שבועת ביטוי וכו' אע"פ שלא הזכיר 

שם שבועה היא וכו' וה"מ לקרבן וכן נמי לבל יחל אבל למלקות בעינן שם דכתיב לא תשא את שם  

 . ה' אלהיך לשוא ושבועת שקר נמי נאמר לא תשבעו בשמי לשקר וגו'"

אינה שבועה גם לענין קרבן וגם לענין  אומר שהנשבע בשמים ובארץ    ג(   , )שם יב  שני ואילו במקום  

 מלקות, אבל איסור בל יחל ישנו: 

"מי שנשבע בשמים ובארץ אף על פי שאין כוונתו אלא למי שבראם אין זו שבועה. א"א ליחייב  

לחכם ומלמדין את העם שלא ינהגו קלות ראש בכך. א"א באמת צריכין שאלה    עליה קרבן ומלקות:

 . ועובר משום בל יחל"

 שאלות:   ויש לשאול כמה

מדוע כאשר נשבע בשמים ובארץ אינו חייב קרבן? למה זה שונה מההלכה הראשונה שהנשבע    א. 

 בלא שם או כינוי שבועתו שבועה לענין קרבן? 

 ב. מה ההבדל בין קרבן לבל יחל, שבל יחל נשאר גם כשנשבע בשמים ובארץ וקרבן לא? 

, בשוגג  6ין קרבן למלקות? לכאורה הם אמורים להיות שני צדדים של אותו המטבע ג. מה החילוק ב 

 בדיניהם?  ובמזיד לוקה. א"כ מה גורם להבדלים מביא קרבן 

הרא"ש מביא את החילוק של הראב"ד בין מלקות לקרבן    7שמביא הרמב"ן  ש  בהקדים ננסה לענות  

ובל יחל וגורס שכל החילוק הוא בנשבע לשעבר )שאכלתי, שלא אכלתי(, אבל להבא )שאוכל, שלא  

מביא את דברי    )שבועות טז.(   אוכל( לוקה אע"פ שלא הזכיר שם או כינוי. גם הר"ן הנזכר על הרי"ף 

 
 כך גם ראיתי בשם הרב יהושע מגנס שליט"א בחוברת 'מבית מדרשינו' של הסבב הקודם.  3
 . ב(-עיין רמב"ם )שבועות יב, א 4
מפירושו של הר"ן לכאו' לא משמע שהשבועה חלה רק מדין יד, אחרת למה צריכים ללימוד משאול?   5

לא מועילה להשלים את שם ה' כי זה לא חלק מגוף השבועה אלא ההגדרה שלה, ואם לא  ואולי הו"א שיד  
 הזכיר לא משמע שמתכון להשבע בשם קמ"ל. וצ"ע. 

הרמב"ם חיבר ביניהם. אולי לא חיבים לומר שגם הראב"ד הבין ככה, אולי הוא למד שאלו שני דברים   6
 נפרדים ואם כן אין מקום לשאלה השלישית.

 . 1הערה   עיין לעיל 7



ו הרא לשעבר.  ביטוי  שבועת  על  דוקא  את    יש ב"ד  לפיה  ולישב  ז"ל  הראשונים  גרסת  את  להבין 

 השאלות וכן לענות עליהן לפי הגרסה שלפנינו שבה לא מוזכר חילוק בין לשעבר ולהבא. 

יחל לא צריך להשבע בשם, אבל להתחייב    הראב"ד אמנםאפשר לומר ש למד שכדי לעבור בבל 

לשוני,  אחד הוא  שבועה. ענין  בהזכרת השם ב  קרבן ומלקות צריך שם או כינוי אלא שיש שני ענינים

לענין  שכך נשבעים, ודין ידות מועיל להשלים את השבועה איפה שלא גמר וזה מספיק לקרבן. אבל  

לתת תוקף    -ל שם ה' בשבועהשבועה חזקה יותר, וזו המשמעות השניה שיש צורך במלקות  חיוב  

ואת התוקף הזה   ב"ד()כמו ר"ת וכפי שנראה בהמשך שיש מי שחיבר בין דברי ר"ת והרא  לשבועה

מסביר    וזה גם לא   ,ידות לא יכולות ליצור. אלא שצריך א"כ עדין להבין מה ההבדל בין קרבן למלקות

 לנו מה הענין בלשעבר דוקא לפי גרסת הראשונים ז"ל. 

והחילוק ביניהם הוא שקרבן בא על    אולי אפשר לומר שגם בקרבן וגם במלקות הצורך הוא לשוני,

אי אפשר לעשות ידות לאדם שמתרים בו שאם ישבע בה'    יבים בעדים והתראה. שוגג ומלקות מתחי

מהסיט אפילו שמוכח  לומר  אפשר  אולי  כינוי.  או  שם  בלי  נשבע  והוא  ילקה,  ואציה שלא  לשקר 

 )וזה דומה יותר לתירוץ השני לסתירה בדברי הרא"ש(.  8מתכון להשבע בה' בכלל

ק בנשבע לשעבר, שכל הלאו  הרי ר   . החילוק בין שבועה לשעבר ולהבאיפה  על פי התירוץ הזה יובן  

כאשר נשבע  שנשבע בשם  דין ידות  מלא נוכל לומר  רק אז    ,שבועה עצמהאמירת הב   מתחיל ונגמר 

בלא שם או כינוי. אבל בנשבע להבא, שלא עובר על הלאו בזמן השבועה עצמה, אלא  לשקר במזיד 

. מרווח הזמן בין  ין ידות ולומר שהתכוון להשבע בה'מכן עבר על שבועתו, יתכן לעשות ד  רק לאחר 

,  שבע כרגילכונתו היתה לה  השבועה עצמה לבין ההפרה שלה מאפשר לנו להניח שבעת שנשבע 

 .9בה'

ד השיג עליו דבשבוע' בטוי לא מצינו אלא שבועה  "כותב:"והראב  ג(   ,)תולדות אדם נתיב יד   רבינו ירוחם

ראינו שהרא"ש חיבר בין    . כמו שכתבתי למעלה"  וכן כתב ר"ת עליה וחייב קרבן    לוקהו  שלא אוכל

אחד יסוד  על  מושתתים  שדבריהם  הבין  כי  והרמב"ן  תם  רבינו  יועילו    -שיטת  שידות  במקום 

נוי בפירוש.  ידות יש להזכיר שם או כי  השבועה חלה גם בלי הזכרת השם, וכאשר לא יכולים לעשות

כנראה למד גם את הראב"ד על זה גם את דברי רי"ו שהיה תלמיד הרא"ש ו  ניתן להסביר ע"פ זה

הדרך כפי שביארנו לעיל בס"ד. ומה שכתב פה בשיטת הראב"ד שלוקה עליה )על שבועת ביטוי  

דוקא מתיישב    ן ובל יחל למלקות,בלי שם או כינוי(, לכאורה בניגוד לדברי הראב"ד שמחלק בין קרב 

גרסת   לפי  ובכה"ג  אוכל,  שלא  להבא,  שבועה  על  מדבר  כאן  שהרי  שראינו  מה  עם  חומר  כמין 

 קרבן למלקות.הראשונים ז"ל אין חילוק בין  

"דכתיב 'לא תשא את שם ה' אלוקיך   -אמנם הראב"ד נותן טעם לחילוקו בין מלקות לקרבן ובל יחל

אבל למלקות   -זה דומה לנימוק שהבאנו. אך אפשר לקרוא את הראב"ד כך  לשוא' וכו", ולכאורה אין

 
בדומה לעדים זוממים במס' כתובות )לג.( "אמר רבא תדע ניתרי בהו אימת וכו' בשעת מעשה פרשי ולא   8

שם חוששים שאפילו עדי אמת לא ירצו להעיד לאחר ההתראה, וכ"ש כאן שלא ירצה להשבע בה'   .מסהדי"
 לשקר מיד אחרי שהתרו בו שאם יעשה כן ילקה. 

הראשונים אין הבדל בין להבא ולשעבר אלא שלא פסיקא להו לכתוב  סתדחוק יהיה לומר שגם לגר 9
שלעולם אין מלקות בלא הזכרת השם כאשר בשבועה להבא יש מלקות על בל יחל ולכן שינו וכתבו דוקא  

" ומשמע על  עליהלשעבר. ולרבינו ירוחם המובא בסמוך ממש אי אפשר להסביר כך, כי כותב "ולוקה  
 השבועה גופה.



, אלא שלקרבן אפשר  דכתיב כו'  לשקר   בה'  כי, שלא תטעה, האיסור בתורה הוא להשבע  בעי' שם 

לומר דין ידות. אבל למלקות שאי אפשר לעשות ידות לא יתחיב בלא הזכרת השם כי אכן הלאו  

 הוא להשבע בה' לשקר. 

בין שבועה לשעבר ולהבא בדברי הראב"ד ז"ל. אבל לפי הגרסה כל זה לשיטת הראשונים שמחלקים  

שלפנינו שמתיחסת לכל שבועת ביטוי עוד דרוש הסבר, למה גם כאשר נשבע להבא אינו לוקה על  

שבועתו אם לא הזכיר שם או כינוי? הרי אמרנו שמזיד בלהבא שוה לשוגג לענין האפשרות לעשות  

את ההבדל בין קרבן למלקות. וחילוקי הדברים הם כך,    כן אולי צריך להסביר בדרך אחרתידות. ל

יודע אם התכון להשבע בה' והוא זה שמביא את הקרבן. אבל מלקות הן   קרבן הוא כפרה. ואדם 

עונש, וכדי להעניש מישהו אחר צריכים ראיה יותר ברורה שבאמת עבר על הלאו, ולזה ידות לא  

. ואולי יש לחלק בין ידות שמשלימות את  כותב שידות התרבו גם למלקות   )ג:, ז.( ר"ן  יספיקו. אמנם ה

המשפט של גוף השבועה לבין ידות שמשלימות שם או כינוי, כלומר יותר קל להשתמש בידות לשם  

הבהרת תוכן השבועה מאשר לקבוע בעזרתן את מהות ואיכות השבועה, שכן הן אינן בהכרח ברירת  

 .10שפט ולכן הידים פחות מוכיחות כאן וצ"ע ממשך הההמחדל ל

לענין בל יחל סובר הראב"ד שלא צריך בכלל להשבע בה' )כנראה לומד שזה ענין אחר    ופןאל  בכ

 .בכלל של חילול הדיבור, הפרת ההתחיבות(

 

 שיטת הר"ן 

 : לכך ששבועה לא בעי' שם מביא שתי ראיות )נדרים ב. ד"ה ושבועות( ר"ן ה

מזה שהמשנה מחדשת שכינוי שבועה הוא כשבועה, וודאי מדובר שלא הזכיר שם או כינוי, שאם    א.

שבועה לשון  בכלל  צריך  לא  שם  טעימנא"(   אמר  לא  כולא  חידשה    )"מארי  ומה  שבועה  כינוי  או 

יל גם בלא הזכרת אלא ודאי כינוי שבועה מוע  מועיל כאשר לא זקוקים לו?המשנה שכינוי שבועה  

 השם. 

למ"ד כינויים לשון שבדו להם חכמים, כל הסיבה שתקנו חכמים כינויים היא כדי שלא יאמרו    ב.

לה' השם.    -שבועה  את  מזכיר  לא  שקוקה  שבוקה  בלשון  כשנשבע  בהכרח  אז  וכו'.  שבועה  לה' 

בעיא שם ולומדים    11אמרינן דשבועת העדות   )שבועות לה:(   ומדקדק הר"ן, שהרי בפרק שבועת העדות

הרי  זאת בג"ש אלה אלה מסוטה. ומביא את תירוץ ר"ת ותמה עליו "פה קדוש איך אמר דבר זה"?!  

דמי, כלומר והוי כמושבע מפי  אחר השבועה כמוציא שבועה מפיו  שהעונה אמן    )שם כט:( אמרינן  

מפי  מושבע  גם  אז  מסוטה  זה  את  גם  שלומדים  וכיון  כמו    עצמו.  השם,  את  להזכיר  יצטרך  עצמו 

מובא שהאומר משביעני עליכם בשבועה, אוסרכם אני בשבועה,    )שם לה.( ואדרבה, בהמשך    בסוטה. 

הרי אלו חייבים. רואים שאפילו במשביע אחרים אינו צריך שם ולא כינוי. אלא מתרץ הר"ן שהגמ'  

 
 .5לעיל הערה  ועיין  10
הר"ן לא ירצה לעשות את החילוק המתבקש לכאו' בין שבועת העדות לשבועת ביטוי כפי שחילק   11

הראב"ד, כי במסכת שבועות )טז.( הביא את הראב"ד ותמה עליו שהרי הג"ש אלה אלה מסוטה לשבועת  
ה הבדל בין שבועת  העדות היא רק לר"ח בר אידי, אבל לרבנן שלא לומדים את הג"ש אין סיבה לומר שיהי

 העדות והפקדון לשבועת ביטוי. 



לומד את הגזירה שוה אלה  שאומרת ששבועת העדות בעיא שם היא בשיטת ר' חנינא בר אידי ש 

 אלה מסוטה. אבל לרבנן לא בעינן לא שם ולא כינוי. 

 : ויש לבאר כמה ענינים

את השניה. וצריך להבין למה הרא"ש לא    -מתוך שתי הראיות שמביא הר"ן הרא"ש מביא רק אחת

 מהמשנה, ומצד שני מה סבר הר"ן?  ,קיבל את ההוכחה הראשונה

ואומר שאינה קשה דבר, במקום    קושיה הראשונה של הר"ן   פורך את  ( )פרק א אות אהקרבן נתנאל  

כל זה בעונה אמן על  ו  או בכינוי חייב ואם לא אז לא. שעונה אמן אחר השבועה, אם היתה בשם  

, אבל מושבע מפי עצמו אינו צריך להשבע בשם כדי להתחייב. ועלינו להבין, הרי  שבועה של אחר 

ן לא הרגיש בה. קשה להגיד שכל מה שהפריע לו בדרכו של  זו פירכא טובה מדי ולא יתכן שהר"

 תמיהה כזאת.  ר"ת ובגללה תמה על ,ר"ת היה הקושיה הזאת שהקרבן נתנאל מישב כל כך בקלות

ע"פ השיעור של ר' אב"י סילבצקי בס"ד. נראה שהסיבה לכך שהרא"ש    נשתדל לענות על הדברים

  דברי השלמי נדרים. הוא כותב שע"פ צאת בלכך ששבועה לא בעיא שם נמ  לא ראה במשנה הוכחה

אינו רק יד, ולצד השני ע"פ    דברי מהר"מ מרוטנבורג שאם לא הזכיר בתחילת דבריו לשון שבועה 

כ"כ   הר"ן  של  ראייתו  אין  יד,  מדין  רק  שחלה  אפשר  כינוי  או  שם  בלא  ששבועה  הרא"ש  דברי 

לא הזכיר שם, כי אם הזכיר  ן היתה מכך שודאי מדובר במשנה ש "מוכרחת. שהרי ההוכחה של הר 

שכינוי מועיל, שם לבד מספיק ולא צריכים לכינוי. אבל עכשיו אפשר לומר   שם מה החידוש בכך

יד  רק  ולא  עיקר הנדר  והחידוש הוא שזה מועיל מדין  כינוי  או  שם  שאכן הזכיר  )לולא    שמדובר 

 יד(.  - שכינוי שבועה כשבועה היינו נשארים עם שם בלא לשון שבועה

וכאן מתעוררת השאלה מהצד השני, מה היתה סברתו של הר"ן? למה הוא כן ראה במשנה הוכחה? 

נראה שהפתרון לשאלות מונח בתשובה לשאלה אחרת והיא איך הבין רבינו הר"ן את המשמעות  

ואומר    דפי הרי"ף( מ )י.  במסכת שבועות  של שם ה' בשבועה ושל שבועה בכלל. על כך עונה הר"ן בעצמו  

לשונו הק' "שאיסר ישיבת סוכה מקוים  בהם אמת. ו ו הכונה שכמו שהקב"ה אמת כך דברישבועה ש

עלי בשבועה כלומר כמו שהשם ית' קיים שזהו ענינה של שבועה". ענין זה מוזכר גם בחינוך שכתב  

  בליבו ואומר בפיו להיות מקיים אותו דבר שנשבע עליו  "כי פירוש שבועה לפי דעתי, שגומר האדם

  ואם זוהי משמעותה וענינה של  לעולם כמו שהשם ברוך הוא קיים ולא ישתנה לעדי עד".   ישנהו  ולא

במשנה ראיה לדבריו, לא שייך לומר שכאשר אומר שם בלא  השבועה עצמה מובן למה הר"ן ראה  

 !וכל מה שצריך להאמר נאמר  לשון שבועה זו רק יד, הרי זהו כל ענינה של השבועה 

"ן חלק על ר"ת, אם הזכיר לשון שבועה אין סיבה לחלק בין מושבע  כמו כן, מובן כעת גם למה הר 

מפי עצמו למושבע מפי אחרים שהרי בכל מקרה כבר הכניס את כל המשמעות הנדרשת בשבועתו.  

שהטעם לדברי רבינו תם הוא שהצורך בשם ה' בשבועה הוא לשוני וידות משלימות    העלנו מה גם ש

אחר  בדרך  הלך  שהר"ן  ראינו  וכעת  ולאותו  לגמרי,  כמו  ת  הוא  השם  של  משמעותו  ז"ל  דעתו 

משמעותה של השבועה ולהשבע בלשון שבועה בלבד או בשם או כינוי בלבד אלו שתי דרכים לומר  

 דבר אחד.

 

 סיכום 

 ראינו במאמר ארבע שיטות בראשונים: 



כינוי  שבועה בעיא שם לענין קרבן ומלקות, אבל איסור יש גם בלי שם או    - שיטת הרמב"ם ורש"י

בתנאי שלא יסיים את השבועה באופן שמקלקל )בשמים ובארץ וכדו'(. והטעם הוא שנוסח השבועה  

ידות מועיל להשלים את דיבורו גם כשלא הזכיר את השם ויחשב   כולל שם או כינוי, אלא שדין 

כאילו נשבע בלשון גמורה כשלא קילקל. אך לא נוכל לומר שיש פה חילול ה' שעליו חיבים מלקות  

 וקרבן, כיון שלא נאמר השם בפירוש. 

שבועת ביטוי בלא שם או כינוי חלה מדין יד. אבל כדי שהשבועה    -שיטת הרא"ש, ר"ת והרמב"ן

שתי   ראינו  בטעמם  בשם.  להשבע  חיבים  העדות,  דשבועת  דומיא  אחרים,  מפי  במושבע  תחול 

סח שבו נשבעים,  זה הנו  -יש שתי משמעויות לשם ה' בשבועה, משמעות לשוניתא.    :אפשרויות

ומשמעות של נתינת תוקף לשבועה. את הצד הלשוני דין ידות פותר. אך כשבאים להשביע אחרים  

בשבועה יש צורך  ב.  דרוש תוקף ביותר לשבועה שמגיע רק ע"י הזכרת השם בפירוש ולא ע"י יד.  

לומר ידות.  לשוני בלבד בהזכרת השם ודין ידות מועיל להשלים אותו, אבל רק במקום ששייך ויתכן  

דהיינו, כאשר מושבע מפי אחרים בלי שם או כינוי לא יתכן להחיל את השבועה בשם מדין ידות  

 כיון שהמושבע ענה אמן על מה ששמע ולא על כונת ליבו של המשביע שלא נאמרה. 

שבועת העדות והפקדון בעי' שם, אך שבועת ביטוי שונה: לענין איסור בל יחל אין    - שיטת הראב"ד

ך להשבע בשם. לענין קרבן יש צורך לשוני שידות יכולות להשלים בתנאי שלא יקלקל בפיו.  כל צור 

ולענין מלקות יש את גרסת הראשונים הר"ן בשבועות, הרא"ש והרמב"ן וכנראה גם רבינו ירוחם, 

שבשבועת ביטוי לשעבר אינו לוקה עד שישבע בשם או בכינוי. לגרסה זו, הסברנו את החילוק בין  

למ ח קרבן  הרא"ש.  בדברי  הסתירה  ליישוב  השניה  באפשרות  המוצע  העיקרון  ע"פ  יבים  ילקות 

מלקות כאשר נשבעים לשקר במזיד, ומי שנשבע לשקר בלי שם או כינוי לאחר שהתרו בו שאם  

ישבע לשקר בה' ילקה, לא ניתן לומר עליו שודאי התכון להשבע בה' ולהלקות אותו מדין ידות. 

בה'.   -ושם כשנשבע בתמימות אנו מניחים שנשבע כרגיל כמו שנשבעים  אבל קרבן מגיע על שוגג,

בזמן   ואילו  שבועתו,  על  כשעובר  כבר,  שנשבע  אחרי  רק  מגיע  המזיד  לשקר,  להבא  הנשבע  וכן 

השבועה אינו מזיד ולכן אפשר לומר ידות. ראינו את רבינו ירוחם שאף מחבר ממש את שיטת ר"ת  

לא מזכירה שבועה להבא דוקא יש לחלק בין קרבן שהוא  עם שיטת הראב"ד. לגרסה שלפנינו ש

 כפרה והחוטא מביאו לבין מלקות שהן עונש מצד הבי"ד ששם זקוקים ליותר ודאות כדי להעניש.  

שבועת העדות כמו שבועת ביטוי לא בעיא שם. וגם המזכיר שם אינו צריך להזכיר    -שיטת הר"ן

ג" ש מסוטה ומסביר שלשיטתם אין צורך בכלל  לשון שבועה. הר"ן פוסק כחכמים שלא לומדים 

להשבע בשם או כינוי. הסברנו שביסוד דבריו עומדת ההבנה שמשמעותה של שבועה היא שדבריו  

מקוימים עליו כמו שה' ית' קיים ולא ישתנה לעולמי עד. ואם זו כל המשמעות של המושג שבועה  

   עתו. אין כל צורך להזכיר שם בשבועה כי כל הדרוש כלול כבר בשבו


