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 פתיחה א. 

, מחויב לשמור ולקיים את מוצא שפתיו ולא לחלל את  נואו להימנע מממעשה מסוים  לעשות  נשבע  אדם ה

זו נקראת 'שבועת ביטוי' ועליה נאמר בתורה   ג( דיבורו. שבועה  "לא יחל דברו, ככל היוצא מפיו    )במדבר לג, 

מעשים שמחויב בהם מדין תורה  מבררת האם לאדם יש אפשרות להישבע גם על )ח.(  יעשה". הגמרא בנדרים

 שבועה לקיים מצווה, והאם שבועה כזו מחייבת את הנשבע מדין 'בל יחל': –

א גידל  רב  רב: "ואמר  ואקיימה    מר  "נשבעתי  קו(  קיט,  )תהילים  שנאמר  המצוה,  את  לקיים  שנשבעין  מניין 

 . אלא הא קמ"ל, דשרי ליה לאיניש לזרוזי נפשיה"  !. והלא מושבע ועומד מהר סיני הוא לשמור משפטי צדקך"

מפשט דברי הגמ' נראה, שלאדם אין יכולת לאסור עצמו באיסור שבועה בדברים שהוא מושבע עליהם מהר 

אם רוצה לזרז את עצמו לקיים אלא ש  מחויב בהם ממילא,כבר  משום שהוא    סיני, כמו מצוות עשה ולא תעשה,

, דרך שיטות הראשונים השונים  במאמר זה ננסה לברר זאת בלשון שבועה.    מצווה, ניתנה לו האפשרות לעשות

  ,לא תעשה למצוות עשה  בדין זה בין האם יש הבדל יכולה לחול על דבר מצווה,לא שבועה אכן  האם  בסוגיה,

 מהו הטעם והמקור לדין זה. כן ו ובין שבועה לקיים את המצווה לשבועה לבטלה,

 

 דברי חובהשבועה על ב. 

משום שהאדם כבר 'מושבע    -א מסבראימהסוגיה משמע שהסיבה ששבועה על דברי מצווה לא יכולה לחול ה

במשנה במסכת שבועות  ולא יכול להתחייב על דבר שכבר מחויב בו. אולם נראה שיש בדין זה מחלוקת  ועומד'  

  :)כז.( 
"נשבע לבטל את המצוה ולא ביטל פטור, לקיים ולא קיים פטור... א''ר יהודה בן בתירא: מה אם הרשות שאינו  

מושבע עליו מהר סיני הרי הוא חייב עליו, מצוה שהוא מושבע עליה מהר סיני אינו דין שיהא חייב עליה?  

אם נשבע לעשות ובין אם    )כלומר שביןאם אמרת בשבועת הרשות שכן עשה בה לאו כהן    -אמרו לו, לא  

שאם נשבע לבטל  - תאמר בשבועת מצוה שלא עשה בה לאו כהן  נשבע להימנע יהיה חייב על הפרת השבועה(,

 .ולא ביטל פטור"



נחלקו רבנן ור' יהודה בן בתירא האם לאדם יש אפשרות להישבע על דברי מצווה, והאם שבועה כזו טובה או 

מביאה את המקור לדעת רבנן הסוברים ששבועה על מצווה   מרא שםגגרועה יותר משבועה על דברי רשות. ה

 :לא חלה

מה הטבה    -'להרע או להיטיב'    )ויקרא ה, ד("ת''ר יכול נשבע לבטל את המצוה ולא ביטל יהא חייב? ת''ל  

רשות אף הרעה רשות, אוציא נשבע לבטל את המצוה ולא ביטל שהוא פטור. יכול נשבע לקיים את המצוה  

אוציא נשבע לקיים את  להיטיב' מה הרעה רשות אף הטבה רשות,  או  'להרע  ת''ל  שיהא חייב?  ולא קיים 

 . המצוה ולא קיים שהוא פטור"

רשות ולא על דברי חובה מכוח דין שבועה נאמר רק על דברי  אליבא דרבנן  ש  יוצא לכאורה,  והז  ברייתא המ

ונראה   אינה יכולה לחול. ,  ובין לבטלה  מצוה, בין לקיימה   דבר   ולכן כל שבועה על   ההיקש 'להרע או להיטיב',

אולם ן חלות מאותו מקור.  שיש קשר בין שבועה לקיים מצווה ובין שבועה לבטל מצווה, ושתי השבועות אינ 

יחל, דברו לא   – "לא יחל דברו  -הנשבע לעבור על מצווה  דין ל נוסףמביא רב גידל מקור  )טז:( בגמ' בפרק שני 

 )יז.( הגמ'    ה. וסותרת מצו  כיוון שהיא מחוללת ולא חלה    כזאתה  ששבועדהיינו   אבל מיחל הוא לחפצי שמיים",

שהפסוק 'להרע או להיטיב' בא לפטור את הנשבע מקרבן אם עבר על   שיש צורך במקור נוסף משום מסבירה

לגמרי, גם מלאו וממלקות. ויוצא מדברי הגמ'   מלמדת שהוא פטור שבועתו, ואילו הדרשה מ'לא יחל דברו'  

עה תחול, לכאורה לא שייכת הדרשה ש'מיחל לחפצי שמיים', השבו  שםשבמקרה שאדם נשבע לקיים מצווה,  

הדרשה   מובאת )כה:( גמ' בשבועות  בגם   משום 'בל יחל', ויהיה פטור רק מקרבן.  תחייב י אם יעבור על שבועתו ו

שבועה לקיים מצווה משמע ש כך  , וגם מולא ממלקות  בלבד   של 'להרע או להיטיב' על מנת ללמד פטור מקרבן 

 חלה, אלא שלא מתחייבים על שבועה כזו קרבן. 

  עולה בקנה אחד עם דבריו   משמעות דבריו של רב גידל לגבי שבועה לקיים מצווהכיצד    ,צריך להביןא"כ  ו

? האם שבועה  ש לזרוזי נפשיה'י ששבועה לקיים מצווה לא חלה, ורק 'שרי ליה לאינ מהם משמע  ,  שלנו  בסוגיה

דרך הבנות זאת  ננסה לברר    ?על גבי מצווה יכולה לחול ורק הומעטה מקרבן, או שאינה בכלל 'בל יחל' כלל

 רה של שבועה על מצווה. בסוגיה והבנת גדהשונים  הראשונים 

 

 שיטת הר"ן ג. 

, ומתחייב עליה משום חלה  שבועתו   -  נשבע לקיים מצווההאדם  ש)ח. ד"ה והלא מושבע ועומד( כתב הר"ן בסוגיין  

מהגמרות   נראה ש  כמו  מתחייבים קרבן,אלא שמההיקש 'להרע או להיטיב' נלמד שעל שבועה כזו לא  'בל יחל',  

שבאמת דין שבועה על מצווה לא אימעיט    ,לאו ומלקות יש גם בשבועה כזאת. והוסיףחיוב  שהבאנו לעיל, אבל  

חידוש של רב ה, ו)וזוהי כוונת הגמ' בשאלה 'הלא מושבע ועומד'(  שבועה רגילהדין  מעולם מדין 'בל יחל' ומ

מחזקת מצווה 'שרי  כזאת ש  שנמנעים משבועות בדרך כלל, בשבועה  ,הוא שגם אנשים כשריםבסוגיה  גידל  

 כדאי ורצוי להישבע על המצווה, כמו שעשה דוד המלך שאמר 'נשבעתי ואקיימה'.  – ליה לאיניש' 

מדברי הר"ן עולה שדין 'בל יחל' כולל גם שבועה על דברי מצווה, וישנו רק מיעוט אחד לפטור את הנשבע  

מדוע רב גידל מדבר ו  ,בריו האם דין בל יחל חל גם על שבועה לבטל את המצווהמקרבן, אולם לא ברור מד

 : )שבועות יב: מדפי הרי"ף( כדברי הר"ן כתב גם בעל המאור דווקא על שבועה לקיים מצווה. 

אין שבועה חלה לעולם בנשבע לבטל את המצווה, בין במצוות עשה בין במצוות לא תעשה... וכן בנשבע  "

אין עליו שום עונש שבועה בין שקיימה בין שבטלה... והיינו דאמרינן בסוף מכות   מצוות לא תעשה לקיים  

התם מי קא חיילא שבועה עליה? מושבע ועומד מהר סיני    –)כב.( 'ונחשוב נמי שבועה שלא אחרוש ביו"ט  
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בנשבע לקיים מצוות כלומר, ואין איסור השבועה חל על איסור המצווה לפי שאין איסור חל על איסור. ו  'הוא

והן  –עשה   לא לקרבן. לפי שאינה בלאו  והנדר חלין עליו למלקות אבל  לא מיעטה הכתוב אלא    השבועה 

מקרבן דכתיב ביה 'להרע או להיטיב'... כדאמרינן התם מניין שנשבעין לקיים את המצווה שנאמר 'נשבעתי  

 . ואקיימה'"

צוות לא תעשה, לבין נשבע לקיים מצות עשה. ונראה  בעל המאור מבדיל בין נשבע לבטל מצווה או לקיים מ

. נשבע לקיים  'חפצי שמיםלמיחל  'נשבע לבטל דברי תורה, שהשבועה לא חלה בגלל ש  בדבריו שיש ג' דרגות:

. ונשבע לקיים מצות עשה, שאז השבועה חלה 'אין איסור חל איסור 'לא תעשה, שהשבועה לא תופסת מדין  

לא כולל שבועה לבטל מצווה בגלל הדרשה,   ויוצא שבאופן עקרוני דין 'בל יחל' קרבן. חיוב אלא שהומעטה מ

עוד סיבות אחרות שבגללן שבועה לקיים   ן ישנרק ש  כולל שבועה לקיים מצוות עשה ולא תעשה, אבל הוא כן 

היא  מצוות לא תעשה לא חלה )אין איסור חל על איסור(, כך שלמעשה השבועה היחידה שחלה על דברי חובה  

 שבועה על מצווה, ולכן רב גידל מדבר דווקא על שבועה זאת. 

מר שאדם שאומר 'שבועה שלא אוכל' וחזר ואמר 'שבועה שלא אוכל', מתחייב רק על השבועה  אנ )יז.( משנה ב

אדם לא יכול להישבע ולחייב עצמו על דבר שהוא כבר   ,כלומר   . ש'אין שבועה בתוך שבועה'כיוון הראשונה,  

וע לא שייך כאן  מדחלה,    ההמצוו  לקייםהר"ן ובעה"מ, שכתבו ששבועה  שיטת  לפי זה קשה על    מושבע עליו. 

 ?ין 'אין שבועה חלה על שבועה'ד

, אלא כחיוב, ולכן השבועה  ממש  אפשר לומר שהר"ן ובעה"מ לא מגדירים חיוב שנובע מציווי התורה כשבועה

שום מחדש  כלומר, הבעיה בשבועה על גבי שבועה היא שהאדם לא    . הנוספת היא לא 'שבועה על שבועה'

לכן  ואלא מנסה לאסור את עצמו באיסור שכבר קיים,  וסיף חומרה ע"ג האיסור המקורי,  מלא  איסור על עצמו,  

ח ושהאדם מחוייב בהם מכהשבועה השניה לא חלה. אך מצוות עשה ול"ת הם חיובים ואיסורים שמימיים,  

אוסר את עצמו שבו האדם    איסור שבועה,  -חומרה אחרתלהוסיף עליהם    יש אפשרותלכן  והציווי האלוקי,  

ואין בה ומתחייב גם שלא לחלל דיבורו יכולה לחול  שאלו חיובים מסוגים שונים השבועה השנייה  וכיוון   ,

איסור כתב בעה"מ ששבועה לקיים ל"ת אינה חלה רק מצד דין 'אין  אולי לכן חיסרון של 'שבועה על שבועה'. 

 . , שהרי החיסרון שקיים בשבועה כפולה לא שייך במצוותחל על איסור' ולא מדין 'אין שבועה חלה על שבועה'

איסור החיוב בין    סוגהבדל ב   יוצא שקיים   ר"ן, שהרי לפי החילוק הזהדעת הקשה להסביר הסבר זה ב  ולםא

 )יח.( כתב  עצמו  הר"ן  אך    כל דיניו,ואיסור מצווה לא יחשב כאיסור שבועה ל  מצווה,איסור  שבועה להנובע מ

שנדר חל על    שם ל המצוות, וכעהוא נחשב כנודר ודר לקיים את שבועתו שכאשר אדם נלגבי נדר ע"ג שבועה  

כך  נראה שהר"ן משווה בין דרגת החיוב של מצוה לזו של שבועה,    ךדבר מצוה, כך יחול גם על שבועה. מכ

זו מזו אע"פ ששבועה ומצווה שונים  ו  . אם ניתן להחיל נדר על מצווה ודאי שיהיה ניתן להחילו גם על שבועהש

ובמקורו, והיה ניתן לומר שמה שחל על דבר מצווה לא בהכרח יחול על שבועה, הר"ן עדיין    בצורת האיסור 

 . ן האיסורים, ונראה שהחילוק בין מצווה לשבועה לא נכון לשיטתומשווה בי

ניתן להסביר בכיוון אחר, שאמנם תוקפן של המצוות הוא כשבועות, אבל הן אוסרות דברים שונים. במצווה 

מעשה מסוים, והאיסור חל על עצם המעשה, אך בשבועה האדם נאסר על חילול דיבורו, ב  אסור או חייבהאדם  

שלא להפר את מוצא שפתיו, אבל האיסור אינו חל על המעשה עצמו. ולכן כאשר אדם אסר על עצמו לחלל 

וזה את דיבורו פעם אחת, הוא לא יכול להוסיף על עצמו איסור נוסף של 'בל יחל', שהרי הוא כבר אסור בזה,  

גם  מוסיף    גבי זה  ועל,  'אין שבועה חלה על שבועה'. אבל כאשר אדם אסור רק על המעשהשדין  משמעות ה



ולא שייך בזה דין 'אין שבועה חלה על שבועה' ונפרדים  איסור שלא לחלל דיבורו, אלו שני איסורים שונים  

 . )וכעין זה חילק בקובה"ע סי' לג, ב( 

 

 אין איסור חל על איסור ד. 

לכאורה יש לברר בשיטת הר"ן, גם אם נאמר שדין 'אין שבועה חלה על שבועה' לא שייך בנשבע על מצווה, 

, ששני חיובים, חיוב כזו יכולה לחול ולא אומרים את הדין הידוע ש'אין איסור חל על איסור'  מדוע שבועה

הגמ' דברי  על  הקשה    )תנינא או"ח סי' לו( נודע ביהודה  בשו"ת  ?  מצווה וחיוב שבועה לא יכולים לחול במקביל

מדוע לא שייך בזה   -  חלה מדין 'מושבע ועומד'  אינה לקיים מצוות לא תעשה    שבועהש שאמרה    )שבועות כג:( 

האדם  את  ולחייב  ביחד  לחול  יכולים  לא  איסורים  ששני  באיסורין  שקי"ל  איסור',  על  חל  איסור  'אין  דין 

 )או"ח פתיחה להל' פסח פ"א, טז(מהפרי מגדים  בצ"ע. ואמנם  נשאר  ? ויחולו יחדבועות לא  גם שתי שא"כ  פעמיים, ו

' וזה מדין 'אין איסור חל על איסור   מצוות לא תעשה הואשבועה לא יכולה לחול על  באמת הטעם שמשמע ש

אולי כך מבין  ו  כוונת הגמ' במילים 'מושבע ועומד', שהאיסור החדש לא יכול לחול על גבי האיסור הקיים. 

הר"ן, שבמקום שיש כבר איסור, כמו איסור לא תעשה, איסור שבועה לא יוכל לחול על גביו מדין 'אין איסור 

הסובר בעה"מ  מדברי  גם  כך נראה    , איסור שבועה יכול לחול. חל על איסור', ורק במקום שאין איסור אלא חיוב

)וכך כתב גם רעק"א '  אין איסור חל על איסור 'דין  ל"ת השבועה לא תחול משבנשבע על מצוות  שכתב    כמו הר"ן

 . בגליון השו"ע יו"ד רלח, כא( בדעת הר"ן 

'אין איסור חל על איסור', זו, ששבועה לקיים מצוות לא תעשה אינה חלה מדין  צריך להבין מה   לפי הבנה 

לדין 'אין איסור חל על איסור', ומדוע צריך דין מיוחד לחדש    ,ההבדל בין דין 'אין שבועה חלה על שבועה'

 ששבועה לא חלה על שבועה, כאשר יש דין כללי באיסורים שאיסור לא חל על איסור? 

סור חל על איסור'  י ין 'אין א כתב שדין 'אין שבועה חלה על שבועה' מבוסס על ד  סי' יב( ) אבני מילואים  שו"ת  ב

שכמו ששני איסורים של תורה לא יכולים לחול במקביל, גם שני איסורי שבועה לא יכולים לחול   -  ונובע ממנו

דין  יש חידוש וחומרה מיוחדת שאין ב דין שבועה על שבועה  ב  ואמנם,  במקביל והשבועה הנוספת אינה חלה. 

יכול בדין איסור על איסור, האיסור השני לא  ההבדל הוא, ש  . , ולכן הוא נחשב כדין נפרדאיסור על איסור 

ואוסר את    עדיין רובץ   איסור השניאבל האת האדם, כי לא ניתן לחייב אדם פעמיים על אותו מעשה,    לחייב

עוד האיסור הראשון חל  לו  אין ש  רק  האדם, יפקע    . מחייבו  מקום לחול כל  ולכן במקרה שאחד האיסורים 

, האיסור השני יחול ויחייב את האדם, כיוון שהוא לא בטל, רק שלא היה לו מקום (שיעבור זמן איסורו וכדומה)

לחול ולחייב. אבל איסור שבועה הוא איסור שהאדם מחיל על עצמו, וכאשר האדם מושבע ועומד לא נתנה  

שבועה השנייה לא תפסה כלל! ולכן הנשבע ע"ג שבועה או על גב  , והלו התורה יכולת לאסור את עצמו שוב

לא תחייב גם כאשר יפקע האיסור היא    אינה יכולה לחול והיא בטלה מעיקרה, ולכןמצוות לא תעשה, השבועה  

 .1הראשון 

, אלא שבניגוד 'אין איסור חל על איסור 'שדין 'אין שבועה חלה על שבועה' תלוי בדין    ,הסבר האבנ"מ יוצאלפי  

. ופוקעת  ר הוא לא חל על האדם, השבועה אינה מצליחה לחול ולכן היא מתבטלתגם כאש  ם שקיי  רגיל   לאיסור 

 
, אבל זהו דווקא כאשר חכם ואמנם מצינו בגמ' )יח.( שאמר רבא שאם נשאל על השבועה הראשונה שנייה עלתה לו  1

עוקר את הנדר הראשון מעיקרו, שאז מתברר שהשבועה השנייה היא בעצם הראשונה והייתה יכולה לחול, ולכן חלה  
למפרע לגמרי. אבל במקום שהשבועה השנייה לא חלה כלל בשעת השבועה, ורק אח"כ נהיה לה מקום לחול, שוב אינה 

 חלה, דבטלה לגמרי בשעת השבועה.



א רק בגלל לדין 'שבועה על שבועה' לא שייך בנשבע לקיים מצוות עשה,  ש  ,שיטת הר"ןניתן להסביר ב לפי זה  

 ,ששבועה ומצווה אוסרים דברים שונים, אלא משום שדין 'שבועה על שבועה' מקורו בדין 'איסור על איסור'

, לא יהיה שייך דין 'אין שבועה חלה על שבועה'. ויוצא שניתן  , כמו מצוות עשהאלא חיוב  ובמקום שאין איסור 

, ודין זה הוא בעצם  'שבועה חלה על שבועה  להסביר את דברי הגמ' כפשוטם, ש'מושבע ועומד' פירושו 'אין

 ומיושבת קושיית הנו"ב.  דין 'אין איסור חל על איסור' המיוחד לשבועות,

 

 ה. שיטת הרמב"ן 

 וז"ל: ( מדפי הרי"ף שבועות יג:  מלחמת ה') כתב הרמב"ן 

"...כל זה שפירשנו, חומר הוא בנדרים, ואילו בשבועות אינו כן, שאפילו לקיים מצוות עשה אינן חלות לא  

וחפצי שמיים אינם בכלל, למעוטינהו מלאו דשבועה, שלא כדברי  כתיב  לקרבן ולא למלקות, ד'לא יחל דברו'  

 .מוציא שם שמיים לבטלה"'נשבעין לקיים את המצווה' אלא לומר דלא מקרי בעל המאור ז"ל. ולא אמרו 

שבועה לקיים    –מפשט דבריו של הרמב"ן נראה שהוא חולק על הר"ן ומסביר את מסקנת הסוגייה אחרת  

שמיים',  לחפצי  ש'מיחל  הדרשה  בגלל  לחול  יכולה  לא  שמיים  חפצי  על  ששבועה  משום  חלה,  לא  מצווה 

)וכך   על הוצאת שם שמיים לבטלהוהחידוש של רב גידל בסוגייה הוא שאדם הנשבע שבועה כזו לא לוקה  

 (.ועוד אחרונים  הבין בדבריו האפיקי ים ח"א סי' לו

רה תמוהים, שהרי הדרשה ש'מיחל לחפצי שמיים' עוסקת בשבועה לבטל את המצווה,  דבריו של הרמב"ן לכאו

הגמ' בשבועות מביאה את  לשיטתו  וכיצד נלמד ממנה ששבועה לקיים המצווה לא חלה? יתרה מכך, מדוע  

הוא סובר שכל   הדרשה של 'להרע או להיטיב' כמקור לכך שלא נשבעים לקיים או לבטל את המצווה, הרי

 אינם בכלל 'בל יחל'?ים חפצי שמי

 שונה:  צורההסביר את דברי הרמב"ן ב  ה( , )עגהקצוה"ח 

"ועוד נראה, דאפילו להרמב"ן דסבירא ליה דגם ממלקות אימעט משום דאינו בלאו והן, מודה דאיסורא מיהא 

ואקיימה'?  ד 'נשבעתי  איכא בעובר על השבועה, דאי ליכא שום איסור שבועה לקיים המצווה, איך אמר דו

 ....על כרחך צ"ל דאיסור שבועה מיהא איכא... דגם בנשבע לקיים המצווה עבירה איכא כשמשקר"

וגם אם  הקצוה"ח מסביר בדעת הרמב"ן שגם לשיטתו שבועה לקיים מצווה חלה, ועובר עליה משום 'בל יחל', 

וקרבן, אינו חייב בפועל מלקות  'להרע או להיטיב'  של  עצ  בגלל הדרשה  נאמר השבועה  שהרי  כן חלה  מה 

 'נשבעתי ואקיימה'.

ודבריו קשים מאוד בשיטת הרמב"ן, שהרי הרמב"ן כתב ששבועה לקיים מצווה אינה חלה מהדרשה של הפסוק  

'ליתיה בלאו והן' כמו 'לא יחל דברו', הממעט חפצי שמיים מדין שבועה, ולא מהדרשה של 'להרע או להיטיב' ו

'נשבעתי  הקצוה"ח  שכתב   הפסוק  מכח  ברמב"ן  הסברו  את  הקצוה"ח  מכריח  כיצד  קשה,  ועוד  בדבריו? 

שם   אינו מתחייב על הוצאת  ואקיימה', הרי הרמב"ן כתב להדיא שההפסוק הזה נלמד שהנשבע על מצווה 

 שמיים לבטלה, אבל אין בפסוק כדי ללמד שהשבועה חלה בכהוא זה? 

שהבאנו לעיל כתב    )סי' יב( בשו"ת אבני מילואים    קצוה"ח עצמו, שהריהעוד, לכאורה ישנה סתירה בדברי  זאת ו

בעל הקצוה"ח ששבועה ע"ג מצווה אינה חלה כלל, שלא חידשה תורה דין שבועה במקום שהאדם כבר מושבע  

, ואם מפר אותה עובר ועומד, ולכן שבועה כזו בטלה מעיקרה, ואילו כאן מסביר ששבועה ע"ג מצווה כן חלה

כיוון שזו שבועה על דבר חובה ולא    על איסור 'בל יחל' אפילו לדעת הרמב"ן, ורק עונש מעשי אינו מתחייב

 (. הקשו רבים מהאחרונים )כך ?על דבר רשות ו'להרע או להיטיב' כתיב



שבועה חלה על שבועה' דברי הקצוה"ח ע"פ מה שהסברנו לעיל, שדין 'אין  הסתירה ב לכאורה אפשר לתרץ את  

נובע מדין 'אין איסור חל על איסור', ובעצם הבעיה היא ששני איסורים יחולו על האדם במקביל, ולכן איסור 

. אבל זה דווקא בשבועה שחלה שבועה לא יכול לחול כאשר כבר חל על האדם איסור אחר, שבועה או מצווה

ר ל"ת מונע מאיסור השבועה לחול, אבל בשבועה על  על איסור, כמו נשבע לקיים מצוות לא תעשה, שאז איסו

דברי חיוב, כמו מצוות עשה, הדין ש'אין איסור חל על איסור' לא שייך, וממילא אין בעיה להוסיף שבועה על  

באבנ"מ    -השבועה שכתב  מה  וא"כ  יחל'.  'בל  מדין  האדם  את  ואוסרת  חלה  כזאת  שבועה  ולכן  המצווה, 

ה על מצוות לא תעשה, וכמו שמוכח מדבריו שם שתולה שבועה זאת בדין  שהשבועה אינה חלה היינו בשבוע 

דיני  אאחע"א כל  שייכים  לא  שם  עשה,  במצוות  זהו  חלה  שהשבועה  הרמב"ן  בדעת  כאן  שכתב  מה  ואילו   ,

'שבועה על שבועה' ולכן ברור שהשבועה חלה. לפי הסבר זה גם מובן מדוע הרמב"ן מביא דווקא את הדרשה  

שמיים' המיוחדת לשבועה על מצוות, ולא אומר שהשבועה לא חלה מהדין ש'אין שבועה של 'מיחל לחפצי  

חלה על שבועה', כיוון שלשיטתו אין קשר בין דין זה לדין הנשבע לקיים מצוות עשה, וצריך דרשה מיוחדת 

 שתמעט שבועה כזו מדין 'בל יחל'. 

 : )במדבר ל, ג( כתב הרמב"ן בפרשת נדרים 

אבל השבועות אינן כלל אלא לאסור את המותר, אינן נוהגות בדבר מצווה כלל, לא בביטול לא תעשה ולא  "

אינו מתחייב בה  , שאילו נשבע לקיים את המצווה ולא קיים  אינן חלותבקיומו... ואפילו בקיום מצוות עשה  

י ואקיימה לשמור משפטי  אלא דשרי ליה לזרוזי נפשיה, דכתיב 'נשבעת  ,משום שבועה ולא מלקות ולא קרבן

 . צדקך', ומפני כן בשבועות בלבד הוא נדרש לאסור איסר על נפשו"

ובמיוחד נוכח   ,נראה שקשה להכניס את הסבר הקצוה"ח בדברי הרמב"ן, גם מכוח הקושיות שהקשינו לעיל 

 בהם.  דבריו בפרשת מטות, מהם משמע ששבועה על דברי מצווה אינה חלה כלל, ודין 'בל יחל' אינו נוהג

הסבירו את דברי הרמב"ן כפשוטם, ששבועה לקיים    )אפיקי ים ח"א סי' לו, ברכת שמואל סי' יא ועוד( רבים מהאחרונים  

מצוות עשה אינה חלה כלל, כמו שבועה לקיים לא תעשה או שבועה לבטל מצווה, ודין 'בל יחל' לא נאמר כלל 

כיצד שבועה על מצווה כלולה בדרשה של 'מיחל לחפצי שמיים', לגבי חפצי שמיים. ולשיטתם צריך להבין,  

ע"מ להבין זאת נתבונן    מיוחד ואין זה כלול בדין 'אין שבועה חלה על שבועה'?זאת מפסוק    ומדוע צריך למעט

 בשיטות הראשונים הנוספות וננסה להבין מהו היחס בין שבועה על שבועה לשבועה על מצווה. 

 

 והראשונים  ו. שיטת הרא"ש 

, הבינו בסוגיה ששבועה לקיים מצווה אינה חלה,  ריטב"א, הר"ר אליעזר בתוס' ועוד( ) הרא"ש, כמו גם רוב הראשונים  

הדין הפשוט ש'אין שבועה חלה על שבועה', ומכיוון שאדם מושבע על המצוות מהר סיני, הוא לא    –והטעם  

ש'אין שבועה חלה על  הסיבה לכך  יכול להוסיף שבועה על השבועה הקיימת והשבועה השנייה אינה חלה.  

מ'להרע או להיטיב', דבהטבת רשות איירי    )כז.( רשינן לה בשבועות  "דשיא משום  הלשיטת הרא"ש  שבועה'  

על  חלה  לדין 'אין שבועה  ,ולא בקיום מצווה", ונראה שהרא"ש מחבר בין הדרשה הממעטת שבועה על מצווה

בין הדרשה לגבי   וצריך להבין, מה הקשר  ע"ג  שבועה'.  שבועה חלה  ,מצוותשבועה  על    לדין הכללי ש'אין 

מדוע  לעיל,  על פי מה שהסברנו  עוד צריך להבין,  שבועה', הנוגע גם לחיוב שבועה רגיל ולא רק למצוות?  

 ? בדין 'שבועה על שבועה'דין 'אין איסור חל על איסור' לשיטת הרא"ש לא שייך 

דרים חלים גם כאשר נודר לבטל דבר נדרים לשבועות, שנבין    )טז.( המשנה    מחלקתבדין איסור ע"ג מצווה,  

 )ח.( אך הגמ'  מצווה, כמו הנודר שלא יניח תפילין וכדומה, לעומת שבועות שאינן חלות אם הן מבטלות מצווה.  



אינו חל כיוון שהנודר כבר 'מושבע ועומד', ואינו יכול להוסיף איסור על דבר   ת עשהאומרת שנדר לקיים מצוו

ועומד( והקשה הרא"ש  שמחוייב בו כבר מהר סיני.   , מדוע אי אפשר לנדור ע"ג מצווה, הלא  )ד"ה והלא מושבע 

אז דווקא על נדר לבטל מצווה, ש במשנה רואים שהנדרים חלים גם על דברי מצווה? ותירץ, שהמשנה דיברה 

הנדר חל למרות החיוב הקודם, אבל בנדר לקיים מצווה, כמו הנודר שלא לאכול נבלה, הנדר לא חל כי 'אין  

)שיעורי ר'  איסור חל על איסור', וה"ה גם בנדר לקיים מצוות עשה, שהנדר לא חל מדין זה. והקשו האחרונים  

באיסור שחל על גבי מצוות   יסור חל על איסור'על תירוץ זה, מה שייך דין 'אין א   שמואל, חידושי ר' ראובן סי' יא( 

 עשה, הלא המצווה איננה איסור אלא חיוב, ומדוע לא ניתן להוסיף עליה איסור נדר או שבועה? 

נדר לקיים מצווה לא התרבה מהפסוק של 'בל יחל', שהרי הפסוק הזה יש שתירצו, שכונת הרא"ש לומר ש

, ונדר לקיים מצווה אינו מוגדר נדרי איסור, מלבד נדר האוסר  )'לאסור איסר על נפשו'(  עוסק בנדרי איסור 

ר', מדין 'אין איסור חל על איסו נדר לקיים מצוות לא תעשה, אך נדר כזה אינו יכול לחול    –דבר האסור ממילא  

נדר לקיים מצווה וכללה אותו בדין 'בל יחל', ולכן נדרים כאלה   מקרה שלולכן אי אפשר לומר שהתורה ריבתה  

כלומר, דין 'אין איסור חל על איסור' איננו הסיבה לכך שנדר ושבועה לקיים מצוות עשה אינם   ם חלים. אינ

)הסבר זה מובא חלים, אלא הוא רק מסביר מדוע הם אינם כלולים בדין נדרי איסור, ולא התרבו מדין 'בל יחל'  

דת למעט שבועה לקיים מצווה . אך לפי הסבר זה לא כ"כ ברור מדוע צריך דרשות מיוחבחידושי ר' ראובן(

נכללה לא    שבועה כזאת מעולםהרי  כמו 'להרע או להיטיב' וההסבר של 'לאו והן',  מדין 'בל יחל' או מקרבן,  

 בדין 'בל יחל' משום שאינם נחשבת שבועת איסור, ולא צריך דרשה מיוחדת למעט אותה? 

ה לקיים מצווה לא מחייבת קרבן או כל הדרשות שמהם נלמד ששבועלשיטת הרא"ש  ויש שהסבירו לפי זה, ש

)שהשבועה השנייה אינה חלה רק על המצווה אלא גם על   מקרה שהשבועה חלה, כמו בדין כוללבמלקות, הם  

דברים נוספים(, שאז גם לשיטת הרא"ש והראשונים השבועה חלה, ולמקרה כזה באה הדרשה של 'להרע או  

שבועה לקיים מצווה אינו כלול בדין 'בל יחל' ולא חידשה    , אבל באופן עקרוני דין להיטיב' למעט חיוב קרבן

. ועדיין הסבר זה קשה בדעת הרא"ש, שהרי  י' יב( ס)הסבר זה מובא בשיעורי ר' שמעון שקאפ  בו התורה דיני שבועה  

לפי הסבר זה שבועה  ובסוגיין, ששבועה לקיים מצווה לא חלה משום ש'ליתיה בלאו והן',  להדיא  הוא כתב  

 כזאת לא נכללה מעולם בדין 'בל יחל'?

ע"מ להבין את הקשר בין דין שבועה לקיים מצווה לדין 'אין איסור חל על איסור' לשיטת הרא"ש, וכיצד הוא 

היא לא  מדוע  מה מהותה של שבועה על חפצי שמיים,    ברר נסה להבין את דין 'אין שבועה חלה על שבועה', נ 

 , ובמה היא שונה משבועות אחרות.חלה

 

 ז. שבועה על חפצי שמיים 

 : )שבועות כג: ד"ה דמוקי לה( כתב התוס' 

אילימא מתנה לעני, מושבע ועומד מהר    –"...דאין איסור לאו חייל על איסור עשה, דהא לקמן )כה.( פריך  

מניין לכהן טמא שאכל תרומה   -ואמר נמי בפרק אלו הן הנשרפין )סנהדרין פג.(  דכתיב 'נתן תתן לו'?    סיני הוא

'ומתו בו כי יחללוהו', פרט לזו שמחוללת   ומפרש בפרק כל הבשר ועומדת,  טמאה שאינו במיתה? שנאמר 

 )חולין קיג:( דטעמא משום דאין איסור חל על איסור" 

שהסיבה שאיסור לאו לא חל על איסור עשה ושבועה לא חלה על מצווה היא מדין 'אין    ,מדברי התוס' משמע

עשה  איסור חל על איסור', ולא רק בשבועה על מצוות לא תעשה שייך טעם זה, אלא אפילו שבועה על מצוות  

נותן  מושבע ועומד מהר סיני, והוא  מביא דוגמא מנשבע לקיים מצוות צדקה, ששהרי  אינה חלה מדין אאחע"א,  



במצוות עשה? והנה במשנה    אאחע"אמה שייך דין    ,דין 'אין איסור חל על איסור'. וצריך להביןמ  טעם לכך

כז.(  יהודה בן בתירא האם שבועה לקיים    )שבועות  ור'  רבנן  ק"ו  נחלקו  ניתן ללמוד  והאם  לא,  או  מצווה חלה 

, שרבנן סברו ששבועה כזו לא חלה וריב"ב סבר שהיא נלמדת בק"ו משבועה על דברי  משבועה על דברי רשות

האם שבועה לקיים מצווה טובה או   –בפשטות נראה שמחלוקת התנאים היא בסברא    רשות ולכן היא חלה. 

משמע    )שבועות כ: ד"ה דכי( א האם ניתן ללמוד ק"ו. אולם מהתוס'  גרועה יותר משבועה לעשות דבר רשות, וממיל

שמחלוקתם היא בדין 'אין איסור חל על איסור', שכתב שלפי רבנן הסוברים ששבועה לקיים מצווה לא חלה,  

לקיים   נדר ש גם נדר לקיים מצווה לא יחול כי אאחע"א, אבל לריב"ב שאפילו שבועה לקיים מצווה חלה, כ"ש 

 מצווה יחול. ונראה שהתוס' סובר שדין אאחע"א שייך גם באיסור על גבי מצווה. 

את מחלוקת התנאים אחרת, הוא כותב שבאדם הנשבע    ןשהבי משמע   )שם כז. ד"ה לקיים( מהתוס' על המשנה  אך  

מקרה כזה לקיים מצוות לא תעשה, כמו לא לאכול נבילה וכדומה, גם ריב"ב הסובר ששבועה על מצווה חלה, ב

יודה שהשבועה לא חלה משום ש'אין איסור חל על איסור', וכל המחלוקת שלו עם רבנן היא במקרה שאדם 

)נדרים  ', ורב גידל בגמ'  שנאמר 'נשבעתי ואקיימה  כיוון נשבע לקיים מצוות עשה, שאז לשיטתו השבועה חלה  

)גליון הקשה רעק"א  את יכולה לחול. ודורש מכך ש'נשבעין לקיים את המצווה', ולכן ברור לו ששבועה כז   ח.( 

מחלוקת רבנן וריב"ב  ש כ: וכג:(  שבועות ) יש סתירה בדברי התוס', שמצד אחד משמע בדבריו , דלכאורה הש"ס כ:( 

היא בדין 'אין איסור חל על איסור', האם איסור שבועה יכול לחול על איסור מצווה, ומאידך הוא כותב בפירוש  

יתרה   שריב"ב מודה לרבנן בשבועה לקיים לא תעשה, שהרי גם לשיטתו 'אין איסור חל על איסור'?  )שם כז.( 

עולה רק אליבא דריב"ב    'נשבעין לקיים את המצווה'ש  מזאת, מהתוס' משמע שסוגיית רב גידל בגמ' שחידש

 ולא אליבא דרבנן? 

אפשר לומר, שהתוס' מבין את דין 'שבועה על שבועה' והקשר בינו לדין אאחע"א, אחרת ממה שהבנו עד כה. 

שמשמע מהנו"ב שהבאנו לעיל( שדומה   כמו)דין 'אין שבועה חלה על שבועה' הוא דין עצמי ונפרד    ,לשיטתו

בסברתו לדין 'אין איסור חל על איסור', שלא ניתן להחיל איסור נוסף על האיסור הקיים, ושני הדינים הללו 

'מגדר אחד'   ר' ראובןבאים  'שבועה על ש  . יב(   סי'  )כך מגדיר זאת בחי'  דין  דין מיוחד בשבועות, אולם  בועה' הוא 

המלמד ששני חיובי שבועה אינן יכולים לחול ולפעול במקביל, וממילא דין זה שייך בין בשבועה על מצוות 

וכוונת התוס' לומר שמחלוקת ריב"ב ורבנן היא בדין 'שבועה על    לא תעשה ובין בשבועה על מצוות עשה. 

בנן השבועה אינה חלה מדין אאחע"א, כוונתו מאותו גדר שבועה', האם היא חלה או לא, ומה שכתב שלפי ר 

וסברא, שלא ניתן להחיל שתי חלויות יחד, אבל המחלוקת היא בכלל בשבועה לקיים מצוות עשה, שם לא  

שייך דין אאחע"א עצמו אלא רק דין 'אין שבועה חלה על שבועה', ורק בדין זה סובר ריב"ב שהשבועה יכולה 

'נשבעתי   ואקיימה', אך בשבועה לקיים מצוות לא תעשה, יודה ריב"ב שהשבועה לא חלה לחול מכח הפס' 

אך לפי זה צריך להבין, מה המקור   . רעק"א בגליון הש"ס שם( מ)וכך משמע  מהדין הכללי שבכל הש"ס שאאחע"א  

 והטעם לדין 'אין שבועה חלה על שבועה', ומדוע לרבנן שבועה על שבועה אינה יכולה לחול?

: בפסוק נאמר שאדם שנשבע אסור לו להסביר זאת, יש להבין את שורש מחלוקת רבנן וריב"ב במשנהע"מ  

לחלל דיבורו וחל עליו חיוב שבועה, מלקות וקרבן. ונחלקו התנאים, האם גם שבועה על חפצי שמיים כלולה 

מפורשת למעט  בדין זה ונחשבת כשבועה או שבמקרה כזה לא חידשה התורה דין שבועה. והנה ישנה דרשה  

יחל דברו    )נדרים טז:( דין שבועה  חפצי שמיים מ יחל, אבל מיחל הוא לחפצי שמיים', ונראה   –'לא  דברו לא 

בדין שבועה. דרשה זו ממעטת כל שבועה על חפצי שמיים, ונחלקו   כלל  ששבועה על חפצי שמיים אינה כלולה

'בל יחל'לרבות שבועה לקיים מצווה ולכלול  מיוחד  התנאים האם יש מקור   ריב"ב סבר שניתן    . אותה בדין 



מצוה ...  הרי הוא חייב  מה"ס מה אם הרשות שאינו מושבע עליו  "  - ללמוד דין זה בק"ו משבועות על דברי רשות

ולכן שבועה לקיים מצווה כן כלולה בדין 'בל יחל' מכח   ,"דין שיהא חייב עליה?... אינו  שהוא מושבע עליה

שאי אפשר  הק"ו רבנן סברו  וכמו , אך  והן',  ב'לאו  אינה  ששבועה לקיים מצווה  כיוון  ללמוד את הק"ו הזה, 

שמבואר בברייתא בגמ' שיש מיעוט מהפסוק 'להרע או להיטיב' למעט שבועה כזו מקרבן, ונראה ששבועה על  

מצווה גרועה משבועה על דברי רשות, וא"כ יש פירכא לק"ו של ריב"ב ולא ניתן ללמוד אותו, ולכן שבועה  

  כלומר, מחלוקת התנאים היא לא  מצווה אינה כלולה בדין 'בל יחל' כמו כל שבועה על חפצי שמיים.   לקיים

האם שבועה לקיים מצווה ממועטת מדין 'בל יחל', אלא האם יש מקור לרבות דין שבועה לקיים מצווה, אחר 

'בל יחל'. לפי הסבר זה, הביטוי 'מושבע ועומד' ש  בכל הש"ס, פירושו  שהתמעט כמו כל חפצי שמיים מדין 

, ואינו יכול לחדש ולהוסיף על גביה שבועה חדשה, כיוון שדין  מהר סיני   שהאדם כבר מחויב בחיוב שבועה

במקרה כזה. וא"כ ניתן לומר, שהסיבה ש'שבועה על שבועה' לא חלה, זה משום שהיא בעצם  שבועה לא נאמר  

תורה   מדין  מחויב  כבר  שהאדם  ומכיוון  מצווה,  על  אפשרות שבועה  לו  אין  הראשונה,  שבועתו  את  לקיים 

יטת להוסיף עליה עוד שבועה, שהרי הוא מוסיף שבועה על חפצי שמיים שהתמעטו מדין 'בל יחל'! ולכן לש

התוס' מחלוקת רבנן וריב"ב היא רק לגבי שבועה על מצוות עשה, האם התרבתה בדין 'בל יחל' וניתן ללמוד 

שבועה לא חלה על שבועה, אבל בשבועה על מצוות לא תעשה כולם מודים  ק"ו מדברי רשות, או שאין ריבוי ו

 . שהשבועה לא חלה, מהכלל המוסכם שאאחע"א

 

 ח. הסבר שיטות הראשונים ומחלוקתם 

את שיטת הרא"ש, שכתב ששבועה על מצווה לא חלה משום   הסביר בדעת התוס', ניתן ל  ביארנולפי מה ש

אינה  בכלל  בדבריו ששבועה כזו    היינו צריכים להסביר הן, אך  שאינה בלאו וששבועה לא חלה על שבועה,  

ושבועה לקיים מצוות עשה אינה נחשבת נדרי   ,משום שהפסוק מדבר רק על נדרי איסור   ,'בל יחל'  כלולה בדין

לפי  אך  למעט שבועה כזו מקרבן וממלקות?   לפי זה לא ברור לשם מה נצרכו כל הדרשות המיוחדותו  . איסור 

, והסיבה לכך מצווה אינו בכלל דין 'בל יחל'  לקייםשגם לשיטתו דין שבועה    ,מה שהסברנו לעיל אפשר לומר 

וגרע מדברי רשות, שאפילו שלא התרבה ונלמד בק"ו משבועה על דברי רשות, הוא בגלל ש'ליתיה בלאו והן' 

מצווה לא חלה, ומכוח זה גם שבועה על שבועה רגילה לא תחול, ונלמד   קרבן אינו מתחייב, ולכן שבועה על 

לגבי דין 'שבועה על  שכתב    ,ש'אין שבועה חלה על שבועה'. הסבר זה לכאורה מדוייק מדברי הרא"ש עצמו

,  ש"אין שבועה חלה על שבועה, דאין נשבעין לקיים המצווה, דליתיה בלאו והן" דהיינו  יז. ד"ה אינו חייב( ) שבועה'  

לכך ששבועה לא חלה על שבועה זה משום שלא ניתן להישבע לקיים מצווה, שהרי אינה בלאו והן,    הסיבה 

 ולא ניתן לרבות ולכלול אותה בדין 'בל יחל', ולכן היא ככל חפצי שמיים שלא חידשה בהם התורה דין שבועה. 

זה   הסבר  הקצוה"ח(  ן  הרמב"דברי  גם    מובנים ע"פ  הסבר  ע"פ  שלא  האחרונים,  לכך   שאמר )לפי  שהסיבה 

ששבועה לקיים מצווה לא חלה הוא משום ש"בל יחל כתיב, וחפצי שמיים אינם בכלל", ולא מדין 'אין שבועה  

חלה על שבועה', שהרי הסיבה לכך ששבועה לא חלה על שבועה היא בגלל שחפצי שמיים אינם בכלל דין 'בל  

 שחל נחשב כחפצי שמיים, ולא ניתן להחיל עליו חיוב שבועה נוסף. יוב שבועה  יחל', וממילא כל ח 

"'לא יחל    )טז:( כיצד לפרש את דרשתו של רב גידל  היא    העולה ממה שאמרנו, ששורש מחלוקת הראשונים 

וממילא כיצד לפרש את דרשתו השנייה    –דברו'   יחל אבל מיחל הוא לחפצי שמיים",  "מניין    )ח.( דברו לא 

 ן לקיים את המצווה...": שנשבעי



ש'מיחל הוא לחפצי שמיים' פירושו ובעה"מ הבינו  שאז    חפצי שמיים,  סותרתדווקא כאשר השבועה    הר"ן 

כי "לאו כל הימנו להפקיע עצמו ממצווה... שהוא מצווה בה"    חפצי שמיים  מפניהאדם צריך לחלל שבועתו  

, וממילא שבועה לקיים את המצווה מעולם לא התמעטה מדין 'בל יחל', ואין סיבה  )לשון הר"ן טז: ד"ה הא דאמר( 

ועה כזאת מחייבת גם בקרבן, או  האם שב  ,רבנן וריב"ב במשנה   אלא שנחלקו  ככל שבועה רגילה,  שלא תחול

והן'. שהתמעטה מחי ב'לאו  אינה  כי  ש'אין שבועה חלה על שבועה'ש   אע"פו  וב קרבן  דין בשבועות  ואי    יש 

קיים שייך  אפשר להחיל שבועה על איסור  ולכן הוא לא  'אין איסור חל על איסור'  דין  זה מבוסס על  דין   ,

והחידוש של    . "ן( )וכך לכאורה גם דעת הקצוה"ח בהסבר הרמב  במקומות שאין איסור, כמו שבועה לקיים מצוות עשה

לזרז את הנשבע   ורצוי להישבע על המצוות, ע"מ  שטוב  'נשבעין לקיים את המצווה' הוא  גידל בסוגית  רב 

 לקיימן.  

מדין   שמיים  חפצי  כל  למעט  באה  שמיים'  לחפצי  ש'מיחל  שהדרשה  והראשונים,  הרא"ש  הבינו  לעומתם, 

שאינם לחלל, אבל שבועה על חפצי שמיים    של האדם, אסור לו  'דברו' שבועה, כיוון שרק שבועה החלה על  

ממילא כל שבועה על דבר מצווה, בין לקיימה ובין לבטלה,  , אין בעיה לחלל כי הם לא בכלל דין שבועה. ו'דברו' 

אינה חלה. ונחלקו התנאים במשנה, האם יש מקור לרבות ממנו דין שבועה לקיים מצווה, שגם היא תיחשב  

ריבו כשבועה אין  רבנן  ולשיטת  וכיוון ,  שמיים.  חפצי  על  שבועה  כל  כמו  חלה  לא  כזו  שבועה  ולכן  וק"ו  י 

'מושבע   שהרי האדם כבר  יכולה לחול,  אינה  ע"ג שבועה  ששבועה על חפצי שמיים אינה חלה, כל שבועה 

לא לחלל דיבורו. ולשיטתם, את דברי רב גידל   - ועומד', ואינו יכול להוסיף חיוב על החיוב שכבר רובץ עליו  

ה ניתן לפרש בב' אופנים ע"פ מחלוקת התנאים; אליבא דרבנן החידוש הוא שאדם הנשבע לקיים מצווה בסוגיי

,  כלל  , אבל השבועה עצמה אינה חלה)ויש להבין מדוע, ואכמ"ל(  לבטלה אינו מתחייב על הוצאת שם שמיים  

שבועה לקיים מצווה רב גידל מחדש שלמרות דרשתו ששבועה על חפצי שמיים אינה חלה,  ואליבא דריב"ב  

 .2יכולה לחול כי היא נלמדת בק"ו משבועה על דברי רשות 

 

 ט. סיכום 

'אין שבועה על  ו  'אין שבועה חלה על שבועה'היחס בין הדינים    בהבנת מצינו שתי גישות עיקריות בראשונים  

 :לקיים את המצווה' הנשבע ' ממילא בהסבר דין ו ,חפצי שמיים'
שבועה על שבועה ושבועה על מצווה הם שני דינים נפרדים. שבועה אינה יכולה לחול   - הבנת הר"ן ובעה"מ

דין זה אינו שייך  אך    ולכן לא ניתן להישבע לקיים מצוות לא תעשה,  איסור חל על איסור',  ע"ג שבועה מדין 'אין

ת האדם לקיימה,  בשבועה לקיים מצוות עשה. ולכן ניתן ואפילו רצוי להישבע לקיים מצוות עשה, כדי לזרז א

)ולפי הקצוה"ח בשיטת הרמב"ן   יחל' על כל פרטיו, מלבד חיוב קרבן  'בל  זו דין  גם חיוב   – ושייך בשבועה 

שבועות,  יש  מלקות(.  בדיני  נוסף  דין  כ"כ נו  חזקה  אינה  ששבועה  משום  מצווה  לבטל  להישבע  ניתן  שלא 

 להפקיע חיוב מצווה. 

דין 'אין שבועה חלה על שבועה' נובע מכך שלא ניתן להישבע על חפצי   -הבנת הרא"ש, התוס' ופשט הרמב"ן 

שהם התמעטו מדין 'בל יחל', ולכן שבועה על  משום    -מדין תורה    שכבר חלים על האדם  םחיובי  -  שמיים

, רק שהתחדש בדברי רב גידל שלא חייבים עליה משום הוצאת  מצווה, בין לקיימה ובין לבטלה, אינה חלה כלל

 
 פי זה הפס' 'נשבעתי ואקיימה' בא כאסמכתא לכך שיש ק"ו. ול 2



בדיני איסורים ש'אין איסור חל על איסור', אולם הוא נוגע רק למקרה של  כללי  ישנו דין ואמנם   ה. ש"ש לבטל

 דין 'אין שבועה חלה על שבועה'.   שייךשבועה לקיים מצוות לא תעשה, ולא לשאר סוגי השבועות בהם  

 


