בס"ד
שיעור כללי
בענין – המימרות של רב גידל אמר רב ז-:ח.
וביאור נוסף בסוגיית היתר נדרים פורחים באוויר

היום נעסוק בעז"ה בסוגיה של מימרות רב גידל בשם רב .נדון בפירושן של המימרות ובקשרים ביניהן .כהמשך לסדרת השיעורים הכלליים האחרונים
גם היום נבאר שיטת תנאים נוספת [דבריו של חנניא אחי רבי יהושע] בענין המקור לדין התרת נדרים.
סוגייתנו
•
•
•

•
•

יש לראות את המימרות של רב גידל אמר רב המתחילות בדף ז' :אמר רב גיד ל אמר רב תלמיד חכם מנדה לעצמו' עד ח' .אמר רב יוסף נדוהו
בחלום' ודברי הר"ן בסוגיה.
במימרא הראשונה לענין מנדה לעצמו ומיפר לעצמו .ראה רמב"ם הלכות תלמוד תורה פ"ז הלכה יא' ודברי הראב"ד שם והכסף משנה שם.
במימרא השניה של רב גידל אמר רב – 'שנשבעין לקיים את המצוה' יש לראות מלבד דברי הר"ן את דברי הרא"ש בחידושיו.
 oוראה עוד תוס' רי"ד מה שכתב.
 oויש לדון מה הדין בנשבע שלא לעבור עבירה .וראה מה שכתב הרשב"א בחידושיו לשבועות כז.
▪ וראה עוד גמ' מכות כא -:כב .בענין 'יש חורש תלם אחד' ודברי הריטב"א שם.
עוד במימרא השניה של רב גידל .עיין תוס' בד"ה 'מושבע ועומד מהר סיני'.
 oוראה עוד מה שכתב המהרש"א חידושי אגדות ד"ה מנין .וראה מה שכתב בענין הר"ש קלוגר בספרו נדרי זריזין.
במימרא השלישית של רב גידל אמר רב – 'האומר אשכים ואשנה' – השווה דברי הר"ן והרא"ש.

סוגיה דחגיגה י.
•
•

ראה גמ' חגיגה י .הלימוד של רבי חנינא אחי רבי יהושע ודברי הגמ' שם.
וראה טורי אבן שם.

מקורות נוספים :הובאו לצורך השיעור ונדון בהם במהלך השיעור בעז"ה
רמב"ם הלכות תלמוד תורה פרק ז הלכה יא
נידוי על תנאי אפילו על פי עצמו צריך הפרה ,תלמיד חכם שנידה עצמו ואפילו נידה עצמו על דעת פלוני ואפילו על דבר שחייב עליו נידוי הרי זה מיפר לעצמו.
השגת הראב"ד תלמיד חכם שנידה עצ מו וכו' .א"א זה אינו מחוור אם כן יהודה למה לא התיר לעצמו ועל כל זה קשה לי יעקב למה לא התירו+.
כסף משנה הלכות תלמוד תורה פרק ז הלכה יא

כתב הראב"ד ת"ח שנידה עצמו א"א זה אינו מחוור וכו' יעקב למה לא התירו עכ"ל .נראה שטעמו מפני שהוא סובר כדעת הרשב"א דבסמוך דלא אמרו
ת"ח מיפר לעצמו אלא כי שמית נפשיה כי ההיא דמר זוטרא דוקא ומשום הכי מקשה לרבינו .ומה שהקשה יהודה למה לא התיר לעצמו י"ל דע"כ לא אמר
רבינו אלא כשנידה עצמו סתם לא כשנידה עצמו לעשות דבר פלוני לפלוני כההיא דיהודה דההיא אין מתירין לו אלא מדעת אותו פלוני וצריך התרת חכם
כמו בשאר כל אדם :ומ"ש ועל כל זה ק"ל למה לא התירו יעקב ,י"ל שמאחר שקיים מה שנדר שהעלה עמו את בנימין והציגו לפני יעקב כמ"ש רבינו בחיי
היה סבור שלא היה צריך התרה:
תוספות רי"ד מסכת נדרים דף ח עמוד א
טו) מנין שנשבעין לקיים את המצות פי' אף על פי שאין שבועה חלה על שבועה לא הוי כמוצא שם שמים לבטלה אלא כיון דלזרוזי נפשיה קא מכוין
שפיר דמי שיודע שאין זו שבועה להתחייב לאו עליה אם יעבור על שבועתו אלא הוא מתכוין לזרז עצמו במצוה שאם לא יקיים שבועתו נמצא שהוציא
שם שמים לבטלה והוא ענוש בכך וחייב נידוי:
חידושי הרשב"א מסכת שבועות דף כז עמוד א
עוד כתב הרב בעל המאור ז"ל דנשבע לקיים מצות עשה השבועה והנדר חלין עליו למלקות אבל לא לקרבן לפי שאינה בלא והן ,דלא מיעטה הכתוב
אלא מקרבן דכתיב ביה להרע או להטיב ,ושפיר דמי לכתחלה למעבד הכי בין בנדר בין בשבועה ולקיומי מאי דאמר כדאמרי' התם (נדרים ח' א') מנין
שנשבעין לקים את המצוה שנאמר נשבעתי ואקימה כדאיתא התם ע"כ ,ובירושלמי דפרקין זה נראה דאף במצות לא תעשה שפיר למעבד הכי לזרז
את עצמו להתרחק מן האיסור דגרסי' התם שבועה שלא אוכל ככר זו היום שבועה שלא אוכלנה היום ואכלה על דעתי' דר"ל אינו חייב אלא אחת אוף
ר"ל מודה שאינו אלא כמזרז עצמו מן האיסורין ע"כ.

בס"ד

תלמוד בבלי מסכת מכות דף כא עמוד ב
מתני' :יש חורש תלם א' וחייב עליו משום שמונה לאוין :החורש בשור וחמור ,והן מוקדשין ,וכלאים בכרם ,ובשביעית ,ויום טוב ,וכהן ונזיר בבית
הטומאה.
גמ'[ :כב ].א"ל רבי זעירא לרבי מני :וליחשוב נמי כגון דאמר שבועה שלא אחרוש ביום טוב! התם לא קא חלה שבועה ,מושבע ועומד מהר סיני הוא.
א"ל :כגון דאמר שבועה שלא אחרוש בין בחול בין ביום טוב ,דמגו דחלה עליה שבועה בחול ,חלה עליה נמי ביום טוב! מידי דאיתיה בשאילה לא קתני.
ולא? והרי הקדש! בבכור .והרי נזיר! בנזיר שמשון .נזיר שמשון בר איטמויי למתים הוא? אלא ,האי תנא איסור כולל לית ליה.

רש"י מסכת מכות דף כב עמוד א
מי קא חיילא עליה  -הא הוה ליה נשבע שלא יבטל המצוה ונפקא לן מלהרע או להיטיב בשבועות (דף כה) דאין זו שבועה.
מיגו דחיילא עליה שבועה כו'  -היינו איסור כולל ואיסור מוסיף כגון שבחתיכה עצמה נוסף איסור כגון אילו נוסף על היו"ט איסור ע"י שבועה זו
וה"ל מוסיף.
חידושי הריטב"א מסכת מכות דף כב עמוד א
וליחשוב נמי שבועה שלא אחרוש ביום טוב .ופרישנא בשנשבע בכולל וכדמפרש ואזיל דמי גו דחייל אהיתירא חייל נמי אאיסורא ,דאילו בפרט לא חיילא
עליה שבועת ביטוי ,ואף על גב דאיכא משום שבועת שוא מכל מקום בשעת חרישה אינו עובר בלאו דשבועה ואנן לאוין דאתו ליה בשעת חרישה מנינן,
וזה ברור
מהרש"א חידושי אגדות מסכת נדרים דף ח עמוד א

מנין שנשבעין לקיים את המצוה שנאמר נשבעתי גו' והלא מושבע ועומד כו'.
ואגופי' דקרא דכתיב נשבעתי ואקיימה גו' לא הוה קשיא ליה והלא מושבע
ועומד כו' משום דאיכא לפרושי אה"נ אהך שבועה דהר סיני קאמר כבר
נשבעתי בהר סיני ועתה אקיימה אלא ארב דמפרש לה אשבועה דהשתא פריך
והא מושבע כו' ומשני דלא שבועה ממש קאמר אלא דשרי איניש לזרוזי נפשיה
ובהכי יתיישב ההיא דבפ' המפלת תשבע כל לשון גו' זה יום הלידה שמשביעין
אותו תהי צדיק ולא רשע כו' דשבועה זו למה והלא מושבע ועומד כו' אלא דהך
שבועה נמי אינו אלא לזרוזי נפשיה ובמסכת נדה עי' תירוץ אחר בזה:

נדרי זריזין

תלמוד בבלי מסכת חגיגה דף י עמוד א
משנה .היתר נדרים פורחין באויר ואין להם על מה שיסמכו.
גמרא .תניא ,רבי אליעזר אומר :יש להם על מה שיסמכו ,שנאמר כי יפלא כי יפלא שתי
פעמים ,אחת הפלאה לאיסור ואחת הפלאה להיתר .רבי יהושע אומר :יש להם על מה
שיסמכו ,שנאמר אשר נשבעתי באפי  -באפי נשבעתי ,וחזרתי בי .רבי יצחק אומר :יש
להם על מה שיסמכו ,שנאמר כל נדיב לבו .חנניה בן אחי רבי יהושע אומר :יש להם על
מה שיסמכו שנאמר נשבעתי ואקימה לשמר משפטי צדקך .אמר רב יהודה אמר
שמואל :אי הואי התם אמרי להו :דידי עדיפא מדידכו ,שנאמר לא יחל דברו הוא אינו
מוחל ,אבל אחרים מוחלין לו .אמר רבא :לכולהו אית להו פירכא ,לבר מדשמואל דלית
ליה פירכא ...אי מדחנניה בן אחי רבי יהושע  -דלמא כרב גידל אמר רב .דאמר רב גידל אמר רב :מנין שנשבעין לקיים את המצוה  -שנאמר נשבעתי
ואקימה לשמור משפטי צדקך

טורי אבן מסכת חגיגה דף י עמוד א
ואי מדחנניה דילמא כדר"ג .ק"ל הא דר"ג מנשבעתי אתא דש"מ דנשבעין לקיים את המצוה ומ"מ היתר נדרי' נ"ל מדאמר ואקיימה מכלל דאי בעי שלא לקיים ולשאול
עליו ש"ד .וי"ל דהא דאמר ואקיימה לאו למימר דאי בעי שואל עליו אלא ה"ק נשבעתי ואקיימה לשמור משפטי צדקיך כלומר דעיקר כוונתו בשבועתו היתה כדי לזרוזי
נפשיה לקיים את המצוה וכדמסיק בפ"ק דנדרים (דף ח') הא קמ"ל דשרי איניש לזרוזי נפשיה:

תהלים פרק קיט ,קה-קיב
ֵיתי עַ ד ְמאֹד ה' חַ ֵי ִני כִ ְדבָ ֶרָך( :קח) ִנ ְדבֹות ִפי ְרצֵה נָא ה'
ִשבַּ עְׁ ִתי ָו ֲא ַּקיֵּמָ ה לִ ְׁשמֹר ִמ ְׁש ְׁפטֵּ י צִ ְׁד ֶקָך( :קז) ַנ ֲענ ִ
(קה) נֵר לְ ַרגְ לִ י ְדבָ ֶרָך וְאֹור לִ נ ְִתיבָ ִתי( :קו) נ ְׁ
יתי( :קיא) נָחַ לְ ִתי עֵ ְדֹותֶ יָך לְ עֹולָם כִ י ְששֹון לִ בִ י
ּומ ִפּקּודֶ יָך ל ֹא תָ עִ ִ
ְתֹור ְתָך ל ֹא ָשכ ְָח ִתי( :קי) נ ְָתנּו ְר ָשעִ ים פַ ח לִ י ִ
ּומ ְשפָ טֶ יָך ל ְַמדֵ ִני( :קט) נ ְַפ ִשי בְ כ ִַפי תָ ִמיד ו ָ
ִ
יתי לִ בִ י ַלעֲשֹות חֻ ּקֶ יָך לְ עֹולָם עֵ קֶ ב:
הֵ מָ ה( :קיב) נ ִָט ִ

בס"ד
שמואל א פרק כד ,א-כב
ֹלשת ֲאל ִָפים ִאיש בָ חּור ִמכָל י ְִש ָראֵ ל וַ ֵילְֶך לְ בַ ּקֵ ש
ֲשר ָשב ָשאּול מֵ אַ חֲ ֵרי ְפלִ ְש ִתים וַיַגִ דּו לֹו לֵאמֹר ִהנֵה דָ וִד בְ ִמ ְדבַ ר עֵ ין ג ִֶדי :ס (ב) וַיִ ּקַ ח ָשאּול ְש ֶ
(א) וַי ְִהי ַכא ֶ
ֹשבִ ים( :ד)
ָשיו בְ י ְַרכְ תֵ י הַ ְמעָ ָרה י ְ
ְשם ְמעָ ָרה וַ ָיב ֹא ָשאּול לְ הָ סֵ ְך אֶ ת ַרגְ לָיו וְדָ וִד וַ ֲאנ ָ
צּורי הַ יְ עֵ לִ ים( :ג) וַ ָיב ֹא אֶ ל גִ ְדרֹות הַ צ ֹאן עַ ל הַ דֶ ֶרְך ו ָ
ָשיו עַ ל ְפנֵי ֵ
אֶ ת דָ וִד וַ ֲאנ ָ
ֲשר יִטַ ב בְ עֵ ינֶיָך וַיָקָ ם דָ וִד וַיִ כְ רֹת אֶ ת כְ נַף הַ ְמעִ יל
ְעָשיתָ ּלֹו ַכא ֶ
ֲשר אָ מַ ר ה' אֵ לֶיָך ִהנֵה אָ נֹכִ י נֹתֵ ן אֶ ת איביך ֹאיִבְ ָך בְ יָדֶ ָך ו ִ
ְשי דָ וִד אֵ לָיו ִהנֵה הַ יֹום א ֶ
ֹאמרּו אַ נ ֵ
וַי ְ
ְשפַ ט בֵ י ִני ּובֵ ינֶָך ְוי ֵֶרא ְוי ֵָרב אֶ ת ִריבִ י ְוי ְִש ְפטֵ ִני ִמיָדֶ ָך :פ (טז) וַי ְִהי כְ כַּלֹות דָ וִד לְ דַ בֵ ר אֶ ת הַ ְדבָ ִרים הָ אֵ ּלֶה אֶ ל ָשאּול וַי ֹאמֶ ר
ֲשר לְ ָשאּול בַ ּלָט ... :וְהָ יָה ה' לְ דַ יָן ו ָ
א ֶ
ָשאּול ֲהקֹלְ ָך זֶה בְ ִני דָ וִד וַיִ ָשא ָשאּול קֹלֹו וַיֵבְ ךְ( :יז) וַי ֹאמֶ ר אֶ ל דָ וִד ַצ ִדיק אַ תָ ה ִמ מֶ ִני כִ י אַ תָ ה גְ מַ לְ תַ ִני הַ ּטֹובָ ה וַ ֲא ִני גְ מַ לְ ִתיָך הָ ָרעָ ה( :יח) ואת וְאַ תָ ה ִהג ְַדתָ
ְשּל ְֶמָך טֹובָה תַ חַ ת הַ יֹום הַ זֶה
ֲשר ִסגְ ַר ִני ה' בְ י ְָדָך ְול ֹא ה ֲַרגְ תָ ִני( :יט) וְכִ י י ְִמ ָצא ִאיש אֶ ת ֹא ְיבֹו ו ְִשּלְ חֹו בְ דֶ ֶרְך טֹובָ ה וַה' י ַ
ֲשר עָ ִשיתָ ה ִא ִתי טֹובָ ה אֵ ת א ֶ
הַ יֹום אֵ ת א ֶ
ֲשר עָ ִשיתָ ה לִ י( :כ) וְעַ תָ ה ִהנֵה יָדַ עְ ִתי כִ י מָ ֹלְך ִת ְמלֹוְך וְקָ מָ ה בְ י ְָדָך מַ ְמ ֶלכֶת י ְִש ָראֵ ל( :כא) וְעַ תָ ה ִה ָשבְ עָה ּלִ י בַ ה' ִאם תַ כְ ִרית אֶ ת ז ְַרעִ י אַ חֲ ָרי ו ְִאם תַ ְש ִמיד אֶ ת
א ֶ
ָשיו עָ לּו עַ ל הַ ְמצּודָ ה :פ
ְש ִמי ִמבֵ ית אָ בִ י( :כב) וַיִ ָשבַ ע דָ וִד לְ ָשאּול וַ ֵילְֶך ָשאּול אֶ ל בֵ יתֹו וְדָ וִד וַ ֲאנ ָ
שמואל א פרק כה ,ב-לח
ֲש ָרה נְעָ ִרים וַי ֹאמֶ ר
ֹלשת ֲאל ִָפים וְאֶ לֶף עִ זִ ים וַי ְִהי בִ גְ זֹז אֶ ת צ ֹאנֹו בַ ַכ ְרמֶ ל( .. :ה) וַיִ ְשלַח דָ וִד ע ָ
ֲשהּו בַ ַכ ְרמֶ ל וְהָ ִאיש גָדֹול ְמאֹד וְלֹו צ ֹאן ְש ֶ
(ב) ו ְִאיש בְ מָ עֹון ּומַ ע ֵ
ֲשר לְ ָך ָשלֹום( :ז) וְעַ תָ ה ָשמַ עְ ִתי
יתָך ָשלֹום ְוכֹל א ֶ
ּושאֶ לְ תֶ ם לֹו בִ ְש ִמי לְ ָשלֹום( :ו) וַאֲמַ ְרתֶ ם כֹה לֶחָ י וְאַ תָ ה ָשלֹום ּובֵ ְ
דָ וִד ַלנְעָ ִרים עֲלּו ַכ ְרמֶ לָה ּובָ אתֶ ם אֶ ל נָבָ ל ְ
ֲשר לְ ָך הָ יּו עִ מָ נּו ל ֹא הֶ כְ ל ְַמנּום ְול ֹא ִנ ְפקַ ד לָהֶ ם ְמאּומָ ה כָל יְמֵ י ֱהיֹותָ ם בַ ַכ ְרמֶ ל( :ח) ְשאַ ל אֶ ת נְעָ ֶריָך ְויַגִ ידּו לְָך ְוי ְִמצְ אּו הַ נְעָ ִרים חֵ ן
כִ י גֹזְ זִ ים לְָך עַ תָ ה הָ רֹעִ ים א ֶ
ֲשר ִת ְמצָא י ְָדָך ַלעֲבָ דֶ יָך ּולְבִ נְָך לְ דָ וִד( :ט) וַ ָיבֹאּו ַנ ע ֲֵרי דָ וִד וַיְדַ בְ רּו אֶ ל נָבָ ל כְ כָל הַ ְדבָ ִרים הָ אֵ ּלֶה בְ ֵשם דָ וִד וַיָנּוחּו:
בְ עֵ ינֶיָך כִ י עַ ל יֹום טֹוב בנו בָ אנּו ְתנָה נָא אֵ ת א ֶ
ָשיו ִחגְ רּו ִאיש אֶ ת חַ ְרבֹו וַי ְַחגְ רּו
ִשי הַ יֹום ַרבּו עֲבָ ִדים הַ ִמ ְתפָ ְרצִ ים ִאיש ִמ ְפנֵי ֲא ֹדנָיו( ... :יג) וַי ֹאמֶ ר דָ וִד ַל ֲאנ ָ
ּומי בֶ ן י ָ
(י) וַיַעַ ן נָבָ ל אֶ ת עַ בְ דֵ י דָ וִד וַ י ֹאמֶ ר ִמי דָ וִד ִ
ֲשר ָלזֶה
ַשקֶ ר ָשמַ ְר ִתי אֶ ת כָל א ֶ
ִאיש אֶ ת חַ ְרבֹו וַי ְַחגֹר גַם דָ וִד אֶ ת חַ ְרבֹו וַ ַיעֲלּו אַ חֲ ֵרי דָ וִד כְ אַ ְרבַע מֵ אֹות ִאיש ּומָ אתַ יִם י ְָשבּו עַ ל הַ כֵלִ ים(... :כא) וְדָ וִד אָ מַ ר אַ ְך ל ֶ
ֲשר לֹו עַ ד הַ בֹקֶ ר מַ ְש ִתין
ֱֹלהים לְ ֹאיְבֵ י דָ וִד ְוכֹה י ִֹסיף ִאם אַ ְש ִאיר ִמכָל א ֶ
ֲשה א ִ
ָשב לִ י ָרעָה תַ חַ ת טֹובָ ה( :כב) כֹה יַע ֶ
ֲשר לֹו ְמאּומָ ה וַי ֶ
בַ ִמ ְדבָ ר ְול ֹא ִנ ְפקַ ד ִמכָל א ֶ
ּותדַ בֶ ר
בְ ִקיר( :כג) וַתֵ ֶרא אֲבִ י ַגיִל אֶ ת דָ וִד ו ְַתמַ הֵ ר וַתֵ ֶרד מֵ עַ ל הַ חֲ מֹור ו ִַתפֹל לְ אַ פֵ י דָ וִד עַ ל פָ נֶיהָ ו ִַת ְש תַ חּו אָ ֶרץ( :כד) ו ִַתפֹל עַ ל ַרגְ לָיו וַת ֹאמֶ ר בִ י ֲא ִני ֲא ֹד ִני הֶ עָ ֹון ְ
ּושמַ ע אֵ ת ִדבְ ֵרי אֲמָ תֶ ָך( :כה) אַ ל נָא י ִָשים ֲא ֹד ִני אֶ ת לִבֹו אֶ ל ִאיש הַ בְ לִ יַעַ ל הַ זֶה עַ ל ָנ בָ ל כִ י כִ ְשמֹו ֶכן הּוא נָבָ ל ְשמֹו ּונְבָ לָה עִ מֹו וַ ֲא ִני אֲמָ ְתָך
נָא אֲמָ ְת ָך בְ אָ זְ נֶיָך ְ
ְהֹושעַ י ְָדָך לְָך וְעַ תָ ה י ְִהיּו כְ נָבָ ל ֹאיְבֶיָך וְהַ ְמבַ ְק ִשים אֶ ל
ֲשר ְמ ָנעֲָך ה' ִמבֹוא בְ דָ ִמים ו ֵ
ֲשר ָשל ְָחתָ ( :כו) וְעַ תָ ה ֲא ֹד ִני חַ י ה' וְחֵ י נ ְַפ ְשָך א ֶ
יתי אֶ ת ַנע ֲֵרי ֲא ֹד ִני א ֶ
ל ֹא ָר ִא ִ
ֲשר הֵ בִ יא ִש ְפחָ ְתָך לַא ֹד ִני ְו ִנ ְת ָנ ה ַלנְעָ ִרים הַ ִמ ְתהַ ּלְ כִ ים בְ ַרגְ לֵי ֲא ֹד ִני( :כח) ָשא נָא לְ פֶ ַשע אֲמָ תֶ ָך כִ י עָ שֹה יַע ֲֶשה ה'
ֲא ֹד ִני ָרעָה( :כז) וְעַ תָ ה הַ בְ ָרכָה הַ ז ֹאת א ֶ
רּורה בִ צְ רֹור הַ חַ יִ ים
לַא ֹד ִני בַ יִת ֶנאֱמָ ן כִ י ִמלְ חֲ מֹות ה' ֲא ֹד ִני נִלְ חָ ם ו ְָרעָ ה ל ֹא ִתמָ צֵא בְ ָך ִמיָמֶ יָך( :כט) וַיָקָ ם אָ דָ ם לִ ְרדָ ְפָך ּולְ בַ ּקֵ ש אֶ ת נ ְַפ ֶשָך וְהָ יְתָ ה נֶפֶ ש ֲא ֹד ִני צְ ָ
ֲשר ִדבֶ ר אֶ ת הַ ּטֹובָ ה עָ לֶיָך וְצִ ּוְ ָך לְ נָגִ יד עַ ל י ְִש ָראֵ ל( :לא) ְול ֹא
אֵ ת ה' אֱֹלהֶ יָך וְאֵ ת נֶפֶ ש ֹאיְבֶיָך יְקַ ּלְ עֶ נָה בְ תֹוְך כַף הַ ּקָ לַע( :ל) וְהָ יָה כִ י יַע ֲֶשה ה' לַא ֹד ִני כְ כֹל א ֶ
יטב ה' לַא ֹדנִי ְו ָז ַכ ְרתָ אֶ ת אֲמָ תֶ ָך :ס (לב) וַי ֹאמֶ ר דָ וִד ַלאֲבִ יגַל בָ רּוְך ה' אֱֹלהֵ י
הֹושיעַ ֲא ֹדנִי לֹו וְהֵ ִ
ִת ְהיֶה ז ֹאת לְ ָך לְ פּוקָ ה ּולְ ִמכְ שֹול לֵב לַא ֹד ִני וְלִ ְשפָ ְך דָ ם ִחנָם ּולְ ִ
ֹשעַ י ִָדי לִ י( :לד) וְאּולָם חַ י ה' אֱֹלהֵ י י ְִש ָראֵ ל
ֲשר כְ לִ ִת ִני הַ יֹום הַ זֶה ִמבֹוא בְ דָ ִמים ְוה ֵ
אתי( :לג) ּובָ רּוְך טַ עְ מֵ ְך ּובְ רּוכָה אָ ְת א ֶ
ֲשר ְשלָחֵ ְך הַ יֹום הַ זֶה לִ ְק ָר ִ
י ְִש ָראֵ ל א ֶ
ֲשר הֵ בִ יאָ ה לֹו
אתי כִ י ִאם נֹותַ ר לְ נָבָ ל עַ ד אֹור הַ בֹקֶ ר מַ ְש ִתין בְ ִקיר( :לה) וַיִ ּקַ ח דָ וִד ִמיָדָ ּה אֵ ת א ֶ
ֲשר ְמנָעַ ִני מֵ הָ ַרע אֹתָ ְך כִ י לּולֵי ִמהַ ְר ְת ותבאתי וַתָ ב ֹאת לִ ְק ָר ִ
א ֶ
ְולָּה אָ מַ ר עֲלִ י לְ ָשלֹום לְ בֵ יתֵ ְך ְר ִאי ָשמַ עְ ִתי בְ קֹולְֵך וָאֶ ָשא פָ ָניְִך:
מצודת דוד שמואל א פרק כה פסוק כב
כה יעשה  -הוא ענין שבועה וגזם ולא אמר כאלו אמר כהרעה הזאת יעשה לי המקום אם א שאיר וכו' ולפי שבסוף חזר בו לזה כינה הכתוב ואמר לאויבי
דוד:
מצודת דוד שמואל א פרק כה פסוק לד
(לד) חי ה'  -הריני נשבע חי ה' וכו' שמנע אותי מהרע לך ר"ל לביתך ולכל אשר לך :כי אם נותר וכו'  -אז יחול עלי עונש שבועה:
תלמוד בבלי מסכת מגילה דף יד ע"א-ע"ב
אביגיל  -דכתיב והיה היא רכבת על החמור וירדת בסתר ההר .בסתר ההר? מן ההר מיבעי ליה! אמר רבה בר שמואל :על עסקי דם הבא מן הסתרים.
נטלה דם והראתה לו .אמר לה :וכי מראין דם בלילה?  -אמרה לו :וכי דנין דיני נפשות בלילה?  -אמר לה :מורד במלכות הוא ,ולא צריך למידייניה- .
אמרה לו :עדיין שאול קיים ,ולא יצא טבעך בעולם - .אמר לה :וברוך טעמך וברוכה את אשר כלתני [היום הזה] מבוא בדמים .דמים תרתי משמע! אלא
מלמד שגילתה את שוקה ,והלך לאורה שלש פרסאות .אמר לה :השמיעי לי!  -אמרה לו :לא תהיה זאת לך לפוקה ,זאת  -מכלל דאיכא אחריתי ,ומאי
ניהו  -מעשה דבת שבע ,ומסקנא הכי הואי .והיתה נפש אדני צרורה בצרור החיים .כי הוות מיפטרא מיניה אמרה ליה והטיב ה' לאדני וזכרת את אמתך,
אמר רב נחמן :היינו דאמרי אינשי :איתתא בהדי שותא פילכא.
גבורת ארי מסכת יומא דף כב עמוד ב
ואפשר שממשיחת דוד ואילך לא היה לשאול דין מלך כדאמרינן בפרק ג' דמגילה דאמר דוד על נבל מורד במלכות הוא ולא צריך למידייניה ואפילו אביגיל
שהשיבה לדוד עדיין שאול קיים ולא יצא טבעך בעולם לאו למימרא דלא היה לדוד דין מלך בעוד שאול קיים אלא מלתא בעלמא קאמר ליה דכיון דלא יצא
טבעך בעולם ועדיין אין הכל יודעין שאתה נמשח כבר למלך שהרי משחו בהסתר כדכתיב ויאמר ה' עגלת בקר תקח בידך לאמר לזבוח לה' באתי שלא
למשוח מלך מפני אימת שאול ואם תהרוג את נבל יאמרו עליך שאתה רוצח
תהלים פרק קלב ,א-ה
יתי ִאם אֶ ֱעלֶה עַ ל עֶ ֶרש יְצּועָ י( :ד) ִאם אֶ תֵ ן ְשנַת
ִשבַ ע ַלה' נָדַ ר ַלאֲבִ יר יַ ֲעקֹב( :ג) ִאם אָ ב ֹא בְ אֹהֶ ל בֵ ִ
ֲשר נ ְ
(א) ִשיר הַ מַ עֲלֹות זְ כֹור ה' לְ דָ וִד אֵ ת כָל עֻנֹותֹו( :ב) א ֶ
לְ עֵ ינָי לְ עַ ְפעַ פַ י ְתנּומָ ה( :ה) עַ ד אֶ ְמ ָצא מָ קֹום ַלה' ִמ ְשכָנֹות ַלאֲבִ יר יַ ֲעקֹב:

