
 בענין מושבע ועומד מהר סיני

 אברהם גארדימער

ם )הל' שבועות ה:ז(: שבועה שלא אוכל כל שהוא מנבלות וטרפות ואכל פחות מכזית חייב "כתב הרמב
 ל."בשבועה שהרי אינו מושבע על חצי שיעור מהר סיני. עכ

שלא כדברי  -ש כלל "ם, שפשטותו משמעת שאינו מושבע מהר סיני על ח"איכא לאקשויי אלש' הרמב
ן )שם יא. בדפי "ה בעי רב אשי( והר"א )שם ד"ה אהתירא קמשתבע(, הריטב"התוס' )שבועות כב: ד

לענין חלות  ש מהר סיני"ה אביא נשבע להרע לאחרים(, שפירשו שאינו חשוב מושבע על ח"ף ד"הרי
ם כריש לקיש "בל להרמ"ס סתם או כלל. וליכא למימר דס"ש מה"ולא כתבו שאינו מושבע על ח, שבועות

ם )הל' מאכלות אסורות ג:ו( כר' יוחנן )יומא "ש אינו אסור אלא מדרבנן )יומא עג:(, שהרי פסק הרמב"דח
 ב."ם צ"ת. דברי הרמב"ש אסור מה"שם( דח

ם )הל' שבועות הל' ט(: וכן הנשבע שלא לאכול חרצן ואכל ממנו פחות מכזית הרי זה "עי' להלן ברמב
וא אסור בחרצן בכזית ואכל פחות מכזית אינו חייב בשבועת ביטוי שאין דעתו ספק. היה הנשבע נזיר שה

ואין שבועה חלה עליו. לפיכך אם פירש ואמר שבועה שלא  שהוא מושבע עליו בשבועתו אלא על כזית
ג דגבי שאר אינשי "ם בין נזיר לשאר אינשי, דאע"ל. הרי חילק הרמב"אוכל חרצן אחד ואכלו חייב. עכ

אין דעתו בשבועתו " ויי אי שבועה שלא אוכל חרצן חלה על פחות מכזית, גבי נזיר כתבאיכא לאסתפק
שלא כשי' שאר ראשונים, שהשוו נזיר לשאר אינשי. )עי' התוס' שם  -" אלא על כזית שהוא מושבע עליו

 .(ה נזיר, ועוד"ן שם ד"ה נזיר, חי' הר"ן שם ד"ה תפשוט דבעי רבא, רמב"א שם ד"ה נזיר, ריטב"כב: ד

ס הוי מליצה לדין אין "ל דמושבע מה"ל דפליגי הראשונים בענין מושבע מהר סיני. רוב ראשונים ס"ונ
א לחול עתה עוד "איסור חל על איסור או אין איסור חל על מצוה, דהיינו דכיון שכבר חל האיסור בסיני, א

ה והא מושבע מהר "ף ד"הרין )ט. שם בדפי "ש פוטר( ובר"ה ור"י שבועה; וכן מפורש ברש'' )שם כא: ד"ע
דהגברא בפועל מושבע ומכוון , גבראס הוא דין ב"ם שענין מושבע מה"סיני הוא(. אולם נ' שהבין הרמב

למצוות שנצטווה לקיימן, ומפני שכן היא עמדת דעתו, אמרינן דדעתי' בשיעורי איסורי אכילה שנשבע 
ס הוי דין פעילי בגברא, שלפי "מושבע מהעליהן עתה מכוון לשיעורי המצוות שנצטווה בהן כבר. ענין 

עמדת דעתו לגבי המצוות, שהוא מושבע ומכוון בפועל להן, אפשר לקבוע את מסגרת האיסור בשבועתו 
ם )הל' שבועות שם הל' ט(: שאין דעתו בשבועתו אלא על כזית שהוא "של עתה. זהו שכתב הרמב

 גברא.ס( הוא דין בדעת ה"ענין מושבע )מה -מושבע עליו וכו' 

ם לעיל בהל' ז: שבועה שלא אוכל כל שהוא מנבלות וטרפות ואכל פחות מכזית "ז מובנים דברי הרמב"עפ
ת על חצי שיעור, "וכו'. הרי ודאי יש איסור מה שהרי אינו מושבע על חצי שיעור מהר סיני חייב בשבועה

ם היא שכן חלה שבועתו "ם )הל' מאכלות אסורות ג:ו(, כנזכר לעיל. אולם כוונת הרמב"שכן פסק הרמב
ש כללי שגזרה תורה כבר על "ולא בתורת איסור ח -ש נבילה בתורת איסור פרטי ועצמי של נבילה "על ח

משום דאזלינן בתר דעתי' שהוא לשבועה על  -כל מאכלות אסורות מפאת הרחקה, כיון דחזו לאיצטרופי 
ס, ולהכי ליתא משום אין "שהוא מה ש כללי"ש חדש פרטי ועצמי של נבילה ולא על איסור ח"איסור ח

ס הוא דין בכיוון דעת הגברא, שממנו מתבררת ונקבעת מסגרת "איסור חל על איסור. כל ענין מושבע מה
 שבועתו.

ם שם בהל' ז את "ם להלן. הרי כתב הרמב"פ הבנה זו, שפיר מתרצתא קושיא אלימתא על דברי הרמב"ע
דין שבועה על חרצן, כדנתב'. מיהו, רק אחר כל זה, בהל' י ש נבילה, ובהל' ט כתב את "דין שבועה על ח
ם את דיני שבועה על נבילה סתם )שבועה שלא אוכל נבילה(, ששיעורה כזית. ותמיהה, "ויא כתב הרמב
ש "כ לכתוב את דין שבועה על ח"ם להתחיל בדין שבועה על נבילה סתם, ואח"ל להרמב"דהא לכאורה ה

בעא הגמ' למילף שיעורא דשבועה שלא אוכל חרצן משיעור שבועה שלא נבילה ועל חרצן, בפרט משום ד



ם את דין שבועה שלא אוכל נבילה דווקא אחר דין שבועה "נבילה )שבועות כב:(. למה כתב הרמב אוכל
 ש נבילה?"שלא אוכל חרצן, והפריד דין שבועה שלא אוכל נבילה מדין שבועה על ח

שלא אוכל נבילה חלה על שיעור כזית מפני שנבילה היא  הנה עי' בסוגיא שם, שלפי הפשטות שבועה
אכילתה היינו משום דאריא הוא דרביע עילווה(, ושבועה שלא לאכול מאכל רגיל -מאכל רגיל )וכל ענין אי

ל שקבעה הגמ' ששיעור "ם וס"שיעורה כזית; הכי מתפרשא הסוגיא לפי רוב ראשונים. מיהו, פליג הרמב
ה הוא כזית לפי שהגברא כבר מושבע בדעתו על שיעור זה בנוגע לאיסור חלות שבועה שלא אוכל נביל

שאין דעתו בשבועתו אלא "ם בענין נזיר שנשבע שלא לאכול חרצן )"נבילה של הר סיני, שכן כתב הרמב
ודימתה הגמ' שם את דין שבועת נזיר שלא אוכל חרצן לדין שבועה שלא "(, על כזית שהוא מושבע עליו

ס, דמשום דהוי דין בדעת הגברא שפיר "ם הכא בשיטתי' גבי מושבע מה"ל דאזיל הרמב"אוכל נבילה. וי
ילפינן מיני' שיעור כזית לשבועה דהשתא, כיון דהכי דעתי' מחמת שכבר מושבע הוא בדבר. זהו הטעם 

ם את דין שבועה שלא אוכל נבילה, ששיעורה כזית, עד לאחר ובסמיכות לדין שבועת "שלא כתב הרמב
ל דשיעורא דכזית של שבועה שלא אוכל נבילה לא נקבע מפאת חשיבות "א אוכל חרצן, משום דסנזיר של

ס, "ל דנקבע שיעור כזית של שבועה שלא אוכל נבילה מפאת דין מושבע מה"נבילה כמאכל רגיל, אלא ס
 משום דדין מושבע הוי דין בדעת הגברא על שיעור ומסגרת שבועתו, ממש כמו שיעור שבועת נזיר שלא

 אוכל חרצן, שהוא נקבע כפי דעת הגברא מפאת דין מושבע.

ז(: כיצד חלות הנדרים על דברי מצוה כדברי הרשות. האומר הרי המצה -ם בהל' נדרים )ג:ו"ועי' ברמב
בלילי הפסח אסורה עליו. הרי ישיבת הסוכה אסורה בחג עליו והרי התפילין אסורות בנטילה עליו הרי 

או ישב או נטל לוקה. וכן כל כיוצא בזה... ומפני מה נדרים חלות על דברי מצוה אלו אסורין עליו ואם אכל 
והשבועות אינן חלות על דברי מצוה. שהנשבע אוסר עצמו על דבר שנשבע עליו והנודר אוסר הדבר 

הנדור על עצמו. נמצא הנשבע לבטל מצוה אוסר עצמו וכבר עצמו מושבע מהר סיני ואין שבועה חלה על 
 ל."אוסר דבר זה בנדר זה הדבר הוא שנאסר ואותו הדבר אינו מושבע מהר סיני. עכשבועה. וה

ם שיש כאן ענין של אין שבועה חלה על שבועה, ותמיהה, דהא בסוגיא בנדרים "ב, שהרי כתב הרמב"וצ
ב( ענין של אין שבועה חלה על שבועה הוא -ם לעיל )הל' שבועות ד:י, הל' נדרים ג:א")יז.( ובדברי הרמב

נשבע ב' פעמים או יותר שלא לאכול ככר זה וכדומה, שכיון שכבר חלה שבועה ראשונה על זה הדבר ש
ם בנשבע לבטל את המצוה, "כ הכא דמיירי הרמב"משא -א שתחול עוד פעם אותה שבועה עליו "א

 ששבועתו מכחישה את חיובו במצוה ושבועתי' דהשתא הויא היפוכא דשבועתי' דמעיקרא.

וכבר עצמו מושבע מהר  נמצא הנשבע לבטל מצוה אוסר עצמו" ם הכא"כתב הרמב ל דלהכי"אמנם י
שענין אין שבועה חלה על שבועה כאן הוא ששבועתו לבטל את ", ואין שבועה חלה על שבועה סיני

שונה לגמרי מענין רגיל של אין שבועה  -המצוה נדחית )ונעשית שבועת שוא( מפני הכחשת חיובו במצוה 
ם הכא את לישנא דמושבע "ס. להכי נקט הרמב"דלא בעינן התם סברת מושבע מה חלה על שבועה,

 ס, שאין כאן ענין רגיל של אין שבועה חלה על שבועה."מה

ם דאין חיובו במצוה דוחה את שבועתו לבטל אותה מצוה, שהרי בעצם היה "ל להרמב"ב יתר דס"ונל
ז בביטול המצוה ובלאו דשבועת שוא(, "אפשר לשבועתו לחול ולאסרו מלקיים את המצוה )והי' חייב עי

שאין כאן באמת ענין של אין שבועה חלה על שבועה, כדנב', ומהיכא תיתי דלא תחול שבועתו להכחיש 
ם היא דכיון דהגברא בפועל "ש. אולם נ' שכוונת הרמב"את חיובו במצוה ולחייבו בביטולה ומשום ש

שהוא , אגברבס הוי דין "שבועתו לבטלן; מושבע מהא לחול עליו "מושבע ומכוון למצוות שנצטווה בהן, א
ס, וממילא נדחית שבועתו לבטל את המצוה. זהו פי' "פ דין לקיום המצוות מה"קבוע ומכוון דרך פעילית ע

שהוא דין בקביעות דעת ", מושבע מהר סיני ואין שבועה חלה על שבועה ועצמ וכבר" ם כאן,"דברי הרמב
 .לעיל בשיטתי'הגברא, ואתא שפיר טפי להנתב' 

 


