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 שיעור כללי 

 ח. -ז:של רב גידל אמר רב המימרות  –בענין 

 ר נדרים פורחים באוויר וביאור נוסף בסוגיית הית 

 

כהמשך לסדרת השיעורים הכלליים האחרונים    .ןביניה ים  קשרהמימרות וב  ן של. נדון בפירוש ל בשם רברב גיד  ה של מימרותהיום נעסוק בעז"ה בסוגי

 רים. לדין התרת נדהמקור  [ בענין  ו של חנניא אחי רבי יהושענוספת ]דברית תנאים  גם היום נבאר שיט

   סוגייתנו

ל אמר רב תלמיד חכם מנדה לעצמו' עד ח. 'אמר רב יוסף נדוהו  'אמר רב גיד  דף ז:יש לראות את המימרות של רב גידל אמר רב המתחילות ב •

 בחלום' ודברי הר"ן בסוגיה. 

 לעצמו. ראה רמב"ם הלכות תלמוד תורה פ"ז הלכה יא' ודברי הראב"ד שם והכסף משנה שם. ה לעצמו ומיפר  במימרא הראשונה לענין מנד •

 מלבד דברי הר"ן את דברי הרא"ש בחידושיו.    שנשבעין לקיים את המצוה' יש לראות'  –אמר רב  שניה של רב גידל  במימרא ה •

o ד מה שכתב. וראה עוד תוס' רי" 

o  הרשב"א בחידושיו לשבועות כז.. וראה מה שכתב  עבירה בע שלא לעבור  ן מה הדין בנש ויש לדו   

 כב. בענין 'יש חורש תלם אחד' ודברי הריטב"א שם. -כא:וראה עוד גמ' מכות   ▪

 'מושבע ועומד מהר סיני'.  . עיין תוס' בד"ה  עוד במימרא השניה של רב גידל •

o וראה מה שכתב בענין הר"ש קלוגר בספרו נדרי זריזין.   ה שכתב המהרש"א חידושי אגדות ד"ה מנין.וראה עוד מ 

 דברי הר"ן והרא"ש. השווה    –אומר אשכים ואשנה'  ה'  –מימרא השלישית של רב גידל אמר רב  ב •

 י. חגיגה  ד  סוגיה

 א אחי רבי יהושע ודברי הגמ' שם. חנינרבי    ראה גמ' חגיגה י. הלימוד של   •

 וראה טורי אבן שם.  •

 היעור בעז" הובאו לצורך השיעור ונדון בהם במהלך הש:  מקורות נוספים

 רמב"ם הלכות תלמוד תורה פרק ז הלכה יא 

רי זה מיפר לעצמו.  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 ה 

 מו וכו'. א"א זה אינו מחוור אם כן יהודה למה לא התיר לעצמו ועל כל זה קשה לי יעקב למה לא התירו.+ תלמיד חכם שנידה עצ השגת הראב"ד 

 כסף משנה הלכות תלמוד תורה פרק ז הלכה יא 

אמרו  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 
אמר  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  

התרת חכם    רבינו אלא כשנידה עצמו סתם לא כשנידה עצמו לעשות דבר פלוני לפלוני כההיא דיהודה דההיא אין מתירין לו אלא מדעת אותו פלוני וצריך
ו בחיי 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 רבינ

 היה סבור שלא היה צריך התרה: 

 תוספות רי"ד מסכת נדרים דף ח עמוד א 

ין  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 מכו

יא  שפיר דמי שיודע שאין זו שבועה להתחייב לאו עליה אם יעבור על שבועתו אלא הוא מתכוין לזרז עצמו במצוה שאם לא יקיים שבועתו נמצא שהוצ

 שם שמים לבטלה והוא ענוש בכך וחייב נידוי: 

 חידושי הרשב"א מסכת שבועות דף כז עמוד א 

בלא והן, דלא מיעטה הכתוב  עוד כתב הרב בעל המאור ז"ל דנשבע לקיים מצות עשה השבועה והנדר חלין עליו למלקות אבל לא לקרבן לפי שאינה  

מנין  אלא מקרבן דכתיב ביה להרע או להטיב, ושפיר דמי לכתחלה למעבד הכי בין בנדר בין בשבועה ולקיומי מאי דאמר כדאמרי' התם )נדרים ח' א'(  

שפיר למעבד הכי לזרז  שנשבעין לקים את המצוה שנאמר נשבעתי ואקימה כדאיתא התם ע"כ, ובירושלמי דפרקין זה נראה דאף במצות לא תעשה  

ף  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 או

 ר"ל מודה שאינו אלא כמזרז עצמו מן האיסורין ע"כ. 
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 תלמוד בבלי מסכת מכות דף כא עמוד ב 

שום שמונה לאוין: החורש בשור וחמור, והן מוקדשין, וכלאים בכרם, ובשביעית, ויום טוב, וכהן ונזיר בבית  יש חורש תלם א' וחייב עליו מ מתני':  

 הטומאה. 

א.  א"ל רבי זעירא לרבי מני: וליחשוב נמי כגון דאמר שבועה שלא אחרוש ביום טוב! התם לא קא חלה שבועה, מושבע ועומד מהר סיני הו  []כב. :  גמ'

קתני.    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

 ולא? והרי הקדש! בבכור. והרי נזיר! בנזיר שמשון. נזיר שמשון בר איטמויי למתים הוא? אלא, האי תנא איסור כולל לית ליה. 

 ת מכות דף כב עמוד א רש"י מסכ

 הא הוה ליה נשבע שלא יבטל המצוה ונפקא לן מלהרע או להיטיב בשבועות )דף כה( דאין זו שבועה. - מי קא חיילא עליה 

היינו איסור כולל ואיסור מוסיף כגון שבחתיכה עצמה נוסף איסור כגון אילו נוסף על היו"ט איסור ע"י שבועה זו   -מיגו דחיילא עליה שבועה כו'  

 .וה"ל מוסיף

 חידושי הריטב"א מסכת מכות דף כב עמוד א 

גו דחייל אהיתירא חייל נמי אאיסורא, דאילו בפרט לא חיילא  וליחשוב נמי שבועה שלא אחרוש ביום טוב. ופרישנא בשנשבע בכולל וכדמפרש ואזיל דמי

נן, עליה שבועת ביטוי, ואף על גב דאיכא משום שבועת שוא מכל מקום בשעת חרישה אינו עובר בלאו דשבועה ואנן לאוין דאתו ליה בשעת חרישה מני

 וזה ברור 

 מהרש"א חידושי אגדות מסכת נדרים דף ח עמוד א   

את המצוה שנאמר נשבעתי גו' והלא מושבע ועומד כו'. מנין שנשבעין לקיים 
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  

דלא שבועה ממש קאמר אלא דשרי איניש לזרוזי נפשיה    והא מושבע כו' ומשני
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: 

 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  

מה   פעמים, אחת הפלאה לאיסור ואחת הפלאה להיתר. רבי יהושע אומר: יש להם על

באפי נשבעתי, וחזרתי בי. רבי יצחק אומר: יש   - שיסמכו, שנאמר אשר נשבעתי באפי 

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  

א מדידכו, שנאמר לא יחל דברו הוא אינו  שמואל: אי הואי התם אמרי להו: דידי עדיפ

מוחל, אבל אחרים מוחלין לו. אמר רבא: לכולהו אית להו פירכא, לבר מדשמואל דלית  

שנאמר נשבעתי    -ידל אמר רב: מנין שנשבעין לקיים את המצוה  דלמא כרב גידל אמר רב. דאמר רב ג  - אי מדחנניה בן אחי רבי יהושע  ... ליה פירכא 

 ואקימה לשמור משפטי צדקך 

 טורי אבן מסכת חגיגה דף י עמוד א 

לא לקיים ולשאול  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 ש
ונתו בשבועתו היתה כדי לזרוזי  עליו ש"ד. וי"ל דהא דאמר ואקיימה לאו למימר דאי בעי שואל עליו אלא ה"ק נשבעתי ואקיימה לשמור משפטי צדקיך כלומר דעיקר כו 

 נפשיה לקיים את המצוה וכדמסיק בפ"ק דנדרים )דף ח'( הא קמ"ל דשרי איניש לזרוזי נפשיה: 

 

 קיב - תהלים פרק קיט, קה

ֹמר  )קה( ֵנר ְלַרְגִלי ְדָבֶרָך ְואֹור ִלְנִתיָבִתי: )קו(   ָמה ִלשְׁ יֵּ ִתי ָוֲאקַּ עְׁ בַּ ֶקָךִנשְׁ י ִצדְׁ טֵּ פְׁ   'הַחֵיִני ִכְדָבֶרָך: )קח( ִנְדבֹות ִפי ְרֵצה ָנא    'ה: )קז( ַנֲעֵניִתי ַעד ְמֹאד  ִמשְׁ

ִעיִתי: )קיא( ָנַחְלִתי ֵעְדֹוֶתיָך ְלעֹוָלם ִכי ְששֹון ִלִבי  ּקּוֶדיָך לֹא תָ ּוִמְשָפֶטיָך ַלְמֵדִני: )קט( ַנְפִשי ְבַכִפי ָתִמיד ְותֹוָרְתָך לֹא ָשָכְחִתי: )קי( ָנְתנּו ְרָשִעים ַפח ִלי ּוִמפִ 

 ֵהָמה: )קיב( ָנִטיִתי ִלִבי ַלֲעשֹות ֻחֶּקיָך ְלעֹוָלם ֵעֶקב: 

 

 נדרי זריזין
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 כב -שמואל א פרק כד, א 

ר ֵעין ֶגִדי: ס )ב( וִַיַּקח ָשאּול ְשֹלֶשת ֲאָלִפים ִאיש ָבחּור ִמָכל ִיְשָרֵאל וֵַיֶלְך ְלַבֵּקש  )א( וְַיִהי ַכֲאֶשר ָשב ָשאּול ֵמַאֲחֵרי ְפִלְשִתים וַַיִגדּו לֹו ֵלאֹמר ִהֵנה ָדִוד ְבִמְדבַ 

ֶאת ַרְגָליו ְוָדִוד וֲַאָנָשיו ְביְַרְכֵתי ַהְמָעָרה ֹיְשִבים: )ד(  א ָשאּול ְלָהֵסְך  ֶאת ָדִוד וֲַאָנָשיו ַעל ְפֵני צּוֵרי ַהְיֵעִלים: )ג( וַָיבֹא ֶאל ִגְדרֹות ַהצֹאן ַעל ַהֶדֶרְך ְוָשם ְמָעָרה וַָיבֹ 

ִוד וִַיְכֹרת ֶאת ְכַנף ַהְמִעיל  ֵאֶליָך ִהֵנה ָאֹנִכי ֹנֵתן ֶאת איביך ֹאִיְבָך ְביֶָדָך ְוָעִשיָת ּלֹו ַכֲאֶשר ִיַטב ְבֵעיֶניָך וַָיָקם דָ   'הוַיֹאְמרּו ַאְנֵשי ָדִוד ֵאָליו ִהֵנה ַהיֹום ֲאֶשר ָאַמר  

ָשאּול וַיֹאֶמר  ְויֵֶרא ְויֵָרב ֶאת ִריִבי ְוִיְשְפֵטִני ִמָיֶדָך: פ )טז( וְַיִהי ְכַכּלֹות ָדִוד ְלַדֵבר ֶאת ַהְדָבִרים ָהֵאֶּלה ֶאל  ְלַדָין ְוָשַפט ֵביִני ּוֵביֶנָך    'הְוָהיָה    ...ֲאֶשר ְלָשאּול ַבָּלט:  

ֶמִני ִכי ַאָתה ְגַמְלַתִני ַהּטֹוָבה וֲַאִני ְגַמְלִתיָך ָהָרָעה: )יח( ואת ְוַאָתה ִהַגְדָת  ָשאּול ֲהֹקְלָך ֶזה ְבִני ָדִוד וִַיָשא ָשאּול ֹקלֹו וֵַיְבְך: )יז( וַיֹאֶמר ֶאל ָדִוד ַצִדיק ַאָתה ִמ 

ְיַשֶּלְמָך טֹוָבה ַתַחת ַהיֹום ַהֶזה    'הְבֶדֶרְך טֹוָבה וַ  ְביְָדָך ְולֹא ֲהַרְגָתִני: )יט( ְוִכי ִיְמָצא ִאיש ֶאת ֹאְיבֹו ְוִשְּלחֹו  'הַהיֹום ֵאת ֲאֶשר ָעִשיָתה ִאִתי טֹוָבה ֵאת ֲאֶשר ִסְגַרִני  

ָרי ְוִאם ַתְשִמיד ֶאת  ִאם ַתְכִרית ֶאת ַזְרִעי ַאחֲ   'הָתה ִהָשְבָעה ִּלי בַ ֲאֶשר ָעִשיָתה ִלי: )כ( ְוַעָתה ִהֵנה יַָדְעִתי ִכי ָמֹלְך ִתְמלֹוְך ְוָקָמה ְביְָדָך ַמְמֶלֶכת ִיְשָרֵאל: )כא( ְועַ 

 ָדה: פ ְשִמי ִמֵבית ָאִבי: )כב( וִַיָשַבע ָדִוד ְלָשאּול וֵַיֶלְך ָשאּול ֶאל ֵביתֹו ְוָדִוד וֲַאָנָשיו ָעלּו ַעל ַהְמצּו

 לח -שמואל א פרק כה, ב

)ה( וִַיְשַלח ָדִוד ֲעָשָרה ְנָעִרים וַיֹאֶמר    ..צֹאן ְשֹלֶשת ֲאָלִפים ְוֶאֶלף ִעִזים וְַיִהי ִבְגֹזז ֶאת צֹאנֹו ַבַכְרֶמל:  )ב( ְוִאיש ְבָמעֹון ּוַמֲעֵשהּו ַבַכְרֶמל ְוָהִאיש ָגדֹול ְמֹאד ְולֹו  

ְלָך ָשלֹום: )ז( ְוַעָתה ָשַמְעִתי    ה ָשלֹום ּוֵביְתָך ָשלֹום ְוֹכל ֲאֶשרָדִוד ַלְנָעִרים ֲעלּו ַכְרֶמָלה ּוָבאֶתם ֶאל ָנָבל ּוְשֶאְלֶתם לֹו ִבְשִמי ְלָשלֹום: )ו( וֲַאַמְרֶתם ֹכה ֶלָחי ְוַאתָ 

ם ַבַכְרֶמל: )ח( ְשַאל ֶאת ְנָעֶריָך ְויִַגידּו ָלְך ְוִיְמְצאּו ַהְנָעִרים ֵחן  ִכי ֹגְזִזים ָלְך ַעָתה ָהֹרִעים ֲאֶשר ְלָך ָהיּו ִעָמנּו לֹא ֶהְכַלְמנּום ְולֹא ִנְפַקד ָלֶהם ְמאּוָמה ָכל ְיֵמי ֱהיֹותָ 

ֲעֵרי ָדִוד וְַיַדְברּו ֶאל ָנָבל ְכָכל ַהְדָבִרים ָהֵאֶּלה ְבֵשם ָדִוד וַָינּוחּו:  יֶניָך ִכי ַעל יֹום טֹוב בנו ָבאנּו ְתָנה ָנא ֵאת ֲאֶשר ִתְמָצא יְָדָך ַלֲעָבֶדיָך ּוְלִבְנָך ְלָדִוד: )ט( וַָיֹבאּו נַ ְבעֵ 

)יג( וַיֹאֶמר ָדִוד ַלֲאָנָשיו ִחְגרּו ִאיש ֶאת ַחְרבֹו וַַיְחְגרּו    ...יֹאֶמר ִמי ָדִוד ּוִמי ֶבן ִיָשי ַהיֹום ַרבּו ֲעָבִדים ַהִמְתָפְרִצים ִאיש ִמְפֵני ֲאֹדָניו:  )י( וַַיַען ָנָבל ֶאת ַעְבֵדי ָדִוד וַ 

)כא( ְוָדִוד ָאַמר ַאְך ַלֶשֶקר ָשַמְרִתי ֶאת ָכל ֲאֶשר ָלֶזה  ... ָדִוד ְכַאְרַבע ֵמאֹות ִאיש ּוָמאַתִים יְָשבּו ַעל ַהֵכִלים:    ִאיש ֶאת ַחְרבֹו וַַיְחֹגר ַגם ָדִוד ֶאת ַחְרבֹו וַַיֲעלּו ַאֲחֵרי

ר לֹו ַעד ַהֹבֶקר ַמְשִתין  י ָדִוד ְוֹכה ֹיִסיף ִאם ַאְשִאיר ִמָכל ֲאשֶ ַבִמְדָבר ְולֹא ִנְפַקד ִמָכל ֲאֶשר לֹו ְמאּוָמה וַָיֶשב ִלי ָרָעה ַתַחת טֹוָבה: )כב( ֹכה יֲַעֶשה ֱאֹלִהים ְלֹאְיבֵ 

ַתחּו ָאֶרץ: )כד( וִַתֹפל ַעל ַרְגָליו וַתֹאֶמר ִבי ֲאִני ֲאֹדִני ֶהָעֹון ּוְתַדֶבר  ְבִקיר: )כג( וֵַתֶרא ֲאִביַגִיל ֶאת ָדִוד וְַתַמֵהר וֵַתֶרד ֵמַעל ַהֲחמֹור וִַתֹפל ְלַאֵפי ָדִוד ַעל ָפֶניָה וִַתְש 

ָבל ִכי ִכְשמֹו ֶכן הּוא ָנָבל ְשמֹו ּוְנָבָלה ִעמֹו וֲַאִני ֲאָמְתָך  ָך ְבָאְזֶניָך ּוְשַמע ֵאת ִדְבֵרי ֲאָמֶתָך: )כה( ַאל ָנא יִָשים ֲאֹדִני ֶאת ִלבֹו ֶאל ִאיש ַהְבִלַיַעל ַהֶזה ַעל נָ ָנא ֲאָמְת 

ִמבֹוא ְבָדִמים ְוהֹוֵשַע יְָדָך ָלְך ְוַעָתה ִיְהיּו ְכָנָבל ֹאְיֶביָך ְוַהְמַבְקִשים ֶאל    'הְוֵחי ַנְפְשָך ֲאֶשר ְמָנֲעָך    'הְוַעָתה ֲאֹדִני ַחי    לֹא ָרִאיִתי ֶאת ַנֲעֵרי ֲאֹדִני ֲאֶשר ָשָלְחָת: )כו(

  'הה ַלְנָעִרים ַהִמְתַהְּלִכים ְבַרְגֵלי ֲאֹדִני: )כח( ָשא ָנא ְלֶפַשע ֲאָמֶתָך ִכי ָעשֹה יֲַעֶשה  ֲאֹדִני ָרָעה: )כז( ְוַעָתה ַהְבָרָכה ַהזֹאת ֲאֶשר ֵהִביא ִשְפָחְתָך ַלאֹדִני ְוִנְתנָ 

 ֶאת ַנְפֶשָך ְוָהְיָתה ֶנֶפש ֲאֹדִני ְצרּוָרה ִבְצרֹור ַהַחִיים  ֲאֹדִני ִנְלָחם ְוָרָעה לֹא ִתָמֵצא ְבָך ִמָיֶמיָך: )כט( וַָיָקם ָאָדם ִלְרָדְפָך ּוְלַבֵּקש  'הַלאֹדִני ַבִית ֶנֱאָמן ִכי ִמְלֲחמֹות  

יד ַעל ִיְשָרֵאל: )לא( ְולֹא  ַלאֹדִני ְכֹכל ֲאֶשר ִדֶבר ֶאת ַהּטֹוָבה ָעֶליָך ְוִצְּוָך ְלָנגִ   'הֱאֹלֶהיָך ְוֵאת ֶנֶפש ֹאְיֶביָך ְיַקְּלֶעָנה ְבתֹוְך ַכף ַהָּקַלע: )ל( ְוָהיָה ִכי יֲַעֶשה    'הֵאת  

ֱאֹלֵהי    'הַלאֹדִני ְוָזַכְרָת ֶאת ֲאָמֶתָך: ס )לב( וַיֹאֶמר ָדִוד ַלֲאִביַגל ָברּוְך    'הִתְהיֶה זֹאת ְלָך ְלפּוָקה ּוְלִמְכשֹול ֵלב ַלאֹדִני ְוִלְשָפְך ָדם ִחָנם ּוְלהֹוִשיַע ֲאֹדִני לֹו ְוֵהיִטב  

ֱאֹלֵהי ִיְשָרֵאל    'הא ְבָדִמים ְוֹהֵשַע יִָדי ִלי: )לד( ְואּוָלם ַחי  ל ֲאֶשר ְשָלֵחְך ַהיֹום ַהֶזה ִלְקָראִתי: )לג( ּוָברּוְך ַטְעֵמְך ּוְברּוָכה ָאְת ֲאֶשר ְכִלִתִני ַהיֹום ַהֶזה ִמבֹו ִיְשָראֵ 

ת ֲאֶשר ֵהִביָאה לֹו  ותבאתי וַָתבֹאת ִלְקָראִתי ִכי ִאם  נֹוַתר ְלָנָבל ַעד אֹור ַהֹבֶקר ַמְשִתין ְבִקיר: )לה( וִַיַּקח ָדִוד ִמָיָדּה אֵ   ֲאֶשר ְמָנַעִני ֵמָהַרע ֹאָתְך ִכי לּוֵלי ִמַהְרְת 

 ְוָלּה ָאַמר ֲעִלי ְלָשלֹום ְלֵביֵתְך ְרִאי ָשַמְעִתי ְבקֹוֵלְך וֶָאָשא ָפָנִיְך:  

 מצודת דוד שמואל א פרק כה פסוק כב 

שאיר וכו' ולפי שבסוף חזר בו לזה כינה הכתוב ואמר לאויבי  הוא ענין שבועה וגזם ולא אמר כאלו אמר כהרעה הזאת יעשה לי המקום אם א  -כה יעשה  

 דוד: 

 מצודת דוד שמואל א פרק כה פסוק לד 

 אז יחול עלי עונש שבועה:   -כי אם נותר וכו'     הריני נשבע חי ה' וכו' שמנע אותי מהרע לך ר"ל לביתך ולכל אשר לך:  -)לד( חי ה'  

 ע"ב -ע"אתלמוד בבלי מסכת מגילה דף יד  

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.    -גיל  אבי

  -כות הוא, ולא צריך למידייניה.  מורד במלאמר לה:    -אמרה לו: וכי דנין דיני נפשות בלילה?    -נטלה דם והראתה לו. אמר לה: וכי מראין דם בלילה?  

אמר לה: וברוך טעמך וברוכה את אשר כלתני ]היום הזה[ מבוא בדמים. דמים תרתי משמע! אלא    -אמרה לו: עדיין שאול קיים, ולא יצא טבעך בעולם.  

מכלל דאיכא אחריתי, ומאי    -זאת    אמרה לו: לא תהיה זאת לך לפוקה,   -מלמד שגילתה את שוקה, והלך לאורה שלש פרסאות. אמר לה: השמיעי לי!  

מעשה דבת שבע, ומסקנא הכי הואי. והיתה נפש אדני צרורה בצרור החיים. כי הוות מיפטרא מיניה אמרה ליה והטיב ה' לאדני וזכרת את אמתך,    -ניהו  

 אמר רב נחמן: היינו דאמרי אינשי: איתתא בהדי שותא פילכא. 

 גבורת ארי מסכת יומא דף כב עמוד ב 

ו אביגיל  ואפשר שממשיחת דוד ואילך לא היה לשאול דין מלך כדאמרינן בפרק ג' דמגילה דאמר דוד על נבל מורד במלכות הוא ולא צריך למידייניה ואפיל

ן דלא יצא  שהשיבה לדוד עדיין שאול קיים ולא יצא טבעך בעולם לאו למימרא דלא היה לדוד דין מלך בעוד שאול קיים אלא מלתא בעלמא קאמר ליה דכיו

  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 

 ה -תהלים פרק קלב, א

ֶלה ַעל ֶעֶרש ְיצּוָעי: )ד( ִאם ֶאֵתן ְשַנת ָנַדר ַלֲאִביר יֲַעֹקב: )ג( ִאם ָאבֹא ְבֹאֶהל ֵביִתי ִאם ֶאעֱ   'הְלָדִוד ֵאת ָכל ֻענֹותֹו: )ב( ֲאֶשר ִנְשַבע לַ   'ה)א( ִשיר ַהַמֲעלֹות ְזכֹור  

 ִמְשָכנֹות ַלֲאִביר יֲַעֹקב:  'הְלֵעיָני ְלַעְפַעַפי ְתנּוָמה: )ה( ַעד ֶאְמָצא ָמקֹום לַ 


