
 

 שבועות, פרק ב'|  רמב"ם. ב

 או, המיוחד בשם אחר שהשביעו או, הנשבע אחדב. 

 ובמי, חנון ששמו במי שנשבע כגון הכינוין מן באחד

 בכל בהן וכיוצא, אפים ארך ששמו ובמי, רחום ששמו

 הן הרי וארור אלה וכן, גמורה שבועה זו הרי לשון

 מן כינוי או השמות מן שם שיזכיר והוא, שבועה

 למי או', לה ארור או באלה שאמר כגון כיצד, הכינויין

 פלוני דבר שיאכל מי, רחום ששמו למי או, חנון ששמו

 . שבועות מיני בשאר וכן, לשקר נשבע זה הרי ואכלו

 שלא חנון ששמו במי או' בה שבועה האומר וכןג. 

 כלום בידי לך שאין, איש והוא אשה שזו, ואכל אוכל

 . חייב ז"ה יודע והוא עדות לך יודע שאיני, לו ויש
 נתחוור לא א"א '.וכו' בה שבועה האומר וכן .ד"הראב השגת
 מהכינויים כינוי ולא השמות מן שם מצאתי שלא זה דבר אצלי

 שנאמר לפי ובפקדון בעדות אלא שם מצינו ולא ביטוי בשבועת
 תחטא ופקדון מסוטה אלה אלה וילפינן וקול אלה בעדות
 איסר או מבטא אפילו ביטוי בשבועת אבל מעדות תחטא
 על אף איסר וכן שבועה לך אוכל לא מבטא אמר אם שבועה

 על אף שבועה לשם אמר אם כינוי ולא שם לא אמר שלא פי
 נתכוון אם הן והן לאו לאו וכן היא שבועה שם הזכיר שלא פי

 אם ושמאל ימין וכן היא שבועה הבורא שאמר והן ללאו
 נמי וכן לקרבן מ"וה היא שבועה הבורא ושמאל לימין נתכוון

' ה שם את תשא לא דכתיב שם בעינן למלקות אבל יחל לבל
 לשקר בשמי תשבעו לא נאמר נמי שקר ושבועת לשוא אלהיך

 '.+ וגו

 ולא שם הזכיר ולא שבועה או ארור או אלה אמרד. 

 לוקה אינו אבל, עליו שנשבע בדבר אסור זה הרי כינוי

 שם בה שיהיה עד שבועתו על עבר אם קרבן מביא ולא

 כמו הכינויין מן כינוי או המיוחדים השמות מן

 . שבארנו

 

 'ופרק |  במדבר. ה

ר( א)  אמֹר מֶֹשה ֶאל' ה ַוְיַדבֵּ ר( ב) :לֵּ י ֶאל ַדבֵּ ל ְבנֵּ  ִיְשָראֵּ

ֶהם ְוָאַמְרָת   ָנִזיר ֶנֶדר ִלְנדֹר ַיְפִלא ִכי ִאָשה אֹו ִאיש ֲאלֵּ

 ':ַלה ְלַהִזיר

 'לפרק |  במדבר. ו

ר( ב)  י ֶאל מֶֹשה ַוְיַדבֵּ י ַהַמּטֹות ָראשֵּ ל ִלְבנֵּ אמֹר ִיְשָראֵּ  לֵּ

 אֹו' ַלה ֶנֶדר ִידֹר ִכי ִאיש( ג) ':ה ִצָוה ֲאֶשר ַהָדָבר ֶזה

ל ֹלא ַנְפשֹו ַעל ִאָסר ֶלְאסֹר ְשֻבָעה ִהָשַבע  ְכָכל ְדָברֹו ַיחֵּ

א  ְוָאְסָרה' ַלה ֶנֶדר ִתדֹר ִכי ְוִאָשה( ד) :ַיֲעֶשה ִמִפיו ַהיֹצֵּ

ית ִאָסר  :ִבְנֻעֶריָה  ָאִביָה  ְבבֵּ

 

 שבועות, פרק י"ב|  רמב"ם. ג

 בהן וכיוצא ובשמש ובארץ בשמים שנשבע מיג. 

 זו אין שבראם למי אלא כוונתו שאין פי על אף

 בכתב או הנביאים מן בנביא הנשבע וכן, שבועה

 למי אלא כוונתו שאין פי על אף הקדש מכתבי

 זו אין זה בכתב שצוה למי או זה נביא ששלח

 מאיימין שבועות אלו שאין פי על ואף, שבועה

 ראש קלות ינהגו שלא העם את ומלמדין עליהן

 להם ופותחין, שבועה שזו בעיניהם ומראין בכך

 .להם ומתירין פתח

 פי על אף ובארץ בשמים שנשבע מי ד"הראב השגת
 ליחייב א"א. שבועה זו אין שבראם למי אלא כוונתו שאין
 .ומלקות קרבן עליה

 א"א .בכך ראש קלות ינהגו שלא העם את ומלמדין
 .יחל בל משום ועובר לחכם שאלה צריכין באמת

 'דפרק שבועות, |  רא"ש. ז

 כדאמרינן הן שידות ואפשר. כנוי אפילו בעי לא ביטוי דשבועת אלמא

 על אף שבועה הוי אוכל שלא שבועה דהא( א טז דף) דנדרים שני בפרק

 שבועת שאין כתב ל"ז ד"והראב ידות והיינו מפיו שם הוציא שלא פי

 צריך מלקות לענין לשעבר אבל. יחל ולבל לקרבן וכנוי שם צריכה ביטוי

 ':וגו אלהיך שם את תשא לא וכתיב בשמי תשבעו לא דכתיב כנוי

 שבועות לה.א. 

 נדרים ז.|  "ןר. ח

 ב:נדרים |  תוספות. ט

 ה'פרק |  ויקרא. ד

א ִתָשַבע ִכי ֶנֶפש אֹו( ד)   אֹו ְלָהַרע ִבְשָפַתִים ְלַבּטֵּ

יִטיב א ֲאֶשר ְלכֹל ְלהֵּ  ְוֶנְעַלם ִבְשֻבָעה ָהָאָדם ְיַבּטֵּ

ם ָיַדע ְוהוא ִמֶמּנו ֶלה ְלַאַחת ְוָאשֵּ אֵּ  ִכי ְוָהָיה( ה) :מֵּ

ֶלה ְלַאַחת ֶיְאַשם אֵּ  :ָעֶליָה  ָחָטא ֲאֶשר ְוִהְתַוָדה מֵּ

ִביא( ו)  ָחָטא ֲאֶשר ַחָּטאתֹו ַעל' ַלה ֲאָשמֹו ֶאת ְוהֵּ

ָבה  ְלַחָּטאת ִעִזים ְשִעיַרת אֹו ִכְשָבה ַהצֹאן ִמן ְנקֵּ

ן ָעָליו ְוִכֶפר ַחָּטאתֹו ַהכֹהֵּ  ָידֹו ַתִגיַע  ֹלא ְוִאם( ז) :מֵּ

י ִביא ֶשה דֵּ י ָחָטא ֲאֶשר ֲאָשמֹו ֶאת ְוהֵּ  תִֹרים ְשתֵּ

י אֹו י ְשנֵּ  :ְלעָֹלה ְוֶאָחד ְלַחָּטאת ֶאָחד' ַלה יֹוָנה ְבנֵּ
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