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 :נקודות שנידונו בשיעור זה

בגמרא מבואר שדוד המל� שאל את הסנהדרי� א� מותר לו לשרו� קדשי� של ישראל שנתחבאו  •
 הא פיקוח נפש דוחה את כל האיסורי� ,ע" וצ�בה� פלישתי� כדי להציל את חייו ואת חיי אנשיו 

 ?ש איסור גזילה משאר איסורי תורה"ומ, שבתורה

חל נדרו ואסור לו ) כגו� שלא לישב בסוכה(שהנודר לבטל מצוות עשה : מבואר במסכת נדרי� טז •
 )!  דלא יחל דברו(ת "דומה ל) של המצווה(נימא דעשה , ע"וצ. לקימו משו� לא יחל דברו

ובשבועה , מפרשת שההבדל בי� נדר לשבועה הוא דבנדר האיסור על החפצאבריש נדרי� הגמרא  •
' ועי(דבשניה� האיסור על הגברא לאכול חפצא ומה ההבדל ביניה� , ע"וצ, האיסור על הגברא

למה לא הותר להשתמש בממו� חבירו נגד רצונו במקו� מצוות , וכ�). שיעור הכולל בריש נדרי�
 .תגזלעשה דעשה לא ידחה לא תעשה דלא 

� הסובר ספק איסור "לרמב, ע"וצ. לקולא לנתבע ואסור להוציא ממנו ממונו מספק, ספק ממונא •
 ?ייאסר לדוד לקחת ממו� זה מספקאמאי , מ� התורה לקולא

למה לא הותר לו לכו� את חבירו ולהוציא , ו ימות"וא� אי� נותני� לו מנת ד� ח, מי שנצר� לד� •
 ! ח נפש דוחה כל איסורי� שבתורהמפני שפקו, ממנו מנת ד� בעל כוחו

 

 
 יקוק ויעש פלשתי� את וי� ויצילה החלקה בתו� ויתיצב", ל"וז ,טז � יב, ג"כ ב שמואל. 1

 מערת אל דוד אל קציר אל ויבאו ראש מהשלשי� שלשה> שלשי� <וירדו  ס: גדולה תשועה
:  לח� תבי אז פלשתי� ומצב במצודה אז ודוד:  רפאי� בעמק חנה פלשתי� וחית עדל�

 הגברי� שלשת ויבקעו:  בשער אשר לח� בית מבאר מי� ישקני מי ויאמר דוד ויתאוה
 אבה ולא דוד אל ויבאו וישאו בשער אשר לח� בית מבאר מי� וישאבו פלשתי� במחנה

 ."'הל את� ויס� לשתות�
 

 נאספו והפלשתי� דמי� בפס דויד ע� היה הוא", ל"וז, ג"י פסוק א"יפרק  א הימי� דברי
  ."פלשתי� מפני נסו והע� שעורי� מלאה השדה חלקת ותהי למלחמה �ש
 
 שמלא� הכנסת לבית יחיד אד� יכנס אל בעיר דבר ר"ת", ל"וז, :ס קמא בבאגמרא . 2

 כלבי� ר"ת עשרה ביה מצלו ולא דרדקי ביה קרו דלא היכא מ"וה כליו ש� מפקיד המות
 נקבה בהו דלית מ"וה לעיר בא יאהנב אליהו משחקי� כלבי� לעיר בא המות מלא� בוכי�

 מר לימא ל"א ומר שמעתתא מר לימא ל"א מר נפחא יצחק' דר קמיה אסי ורב אמי רב יתיב
 לה� אמר מר שביק ולא שמעתתא למימר פתח מר שביק ולא אגדתא למימר פתח אגדתא
 ילדה זקינה ואחת ילדה אחת נשי� שתי לו שיש לאד� דומה הדבר למה משל לכ� אמשול
 הכי אי לה� אמר ומכא� מכא� קרח נמצא שחורות לו מלקטת זקינה לבנות לו תמלקט
 מעצמה תצא קוצי� ומצאה אש תצא כי+ ב"כ שמות +לתרוייכו דשויא מלתא לכו אימא
 הציתי אני שהבערתי הבערה את לשל� עלי ה"הקב אמר הבערה את המבעיר ישל� של�

 באש לבנותה עתיד ואני יסודותיה ותאכל בציו� אש ויצת+ 'ד איכה +שנאמר בציו� אש
 פתח שמעתתא בתוכה אהיה ולכבוד סביב אש חומת לה אהיה ואני+ 'ב זכריה +שנאמר
 ויתאוה+ ג"כ' ב שמואל +חציו משו� אשו ל� לומר גופו בנזקי וסיי� ממונו בנזקי הכתוב

 במחנה הגבורי� שלשת ויבקעו בשער אשר לח� בית מבור מי� ישקני מי ויאמר דוד
 אמר רבא אמר ליה מיבעיא קא מאי] 'וגו [בשער אשר לח� בית מבור מי� וישאבו י�פלשת

 הונא רב ליה דפשטו מאי ליה ופשטו כרבנ� אי יהודה' כר אי ליה קמיבעיא באש טמו� נ"ר
 להציל מהו ליה מיבעיא וקא בהו פלשתי� מטמרי דהוו הוו דישראל דשעורי� גדישי� אמר
] ומל� [אתה מל� אתה אבל חבירו בממו� עצמו להציל סורא ליה שלחו חבירו בממו� עצמו



 דשעורי� גדישי� אמרו מרי בר רבה ואיתימא ורבנ� בידו מוחי� ואי� דר� לו לעשות פור�
 שעורי� של גדישי� ליטול מהו להו מיבעיא וקא דפלשתי� דעדשי� וגדישי� הוו דישראל
 יחזקאל +ליה שלחו דפלשתי� עדשי� של גדישי� לשל� מנת על בהמתו לפני לית� דישראל

 ומל� אתה מל� אתה אבל הוא רשע משל� שגזילה פ"אע ישל� גזילה רשע ישיב חבול+ ג"ל
 קרא חד דכתיב היינו לאחלופי דאמר למא� בשלמא בידו מוחי� ואי� דר� לו לעשות פור�

' א הימי� דברי +קרא חד וכתיב עדשי� מלאה השדה חלקת ש� ותהי+ ג"כ' ב שמואל+
 להני להו איבעיא מאי למקלי דאמר למא� אלא שעורי� מלאה השדה חלקת תהיו+ א"י

 בשלמא פלשתי� בהו מיטמרו דהוו דישראל דעדשי� גדישי� נמי דהוו ל� אמר קראי תרי
 ד"למ אלא ויצילה החלקה בתו� ויתיצב+ ג"כ' ב שמואל +דכתיב היינו למקלי דאמר למא�

  ."לאחלופי להו שבק דלא ויצילה מאי לאחלופי
 
 חייב אי ליה איבעיא � חבירו בממו� עצמו להציל מהו", ל"וז, :ס ד� קמא בבא תוספות. 3

 ".נפש פקוח מפני עצמו כשהציל לשל�
 
 בהו טמוני� ופלשתי� הוו דישראל גדישי�", ל"וז, ב"י סימ� ו פרק קמא בבא ש"רא. 4

. ישראלי� להצלת נהולמיקלי שרי אי' לי מיבעיא לא הא אבל. למיקלייא מהו ליה ומבעיא
 הכי אלא. עבירות שלש אלא נפש פיקוח בפני שעומד דבר ל� דאי� היא דפשיטא דמילתא
 עצמו להציל אסור ליה ואמרו. מתשלומי� דליפטר אדעתא למיקלינהו מהו ליה איבעיא

 דישראל שעורי� לחלופי מהו. וישל� עצמו יציל אלא דליפטר אדעתא חבירו בממו�
 שנאמר לשל� מנת על לגזול דאסור ליה ושלחו. לבהמתו להאכיל יכד דפלשתי� בעדשי�

 גדישי� ליקח רצו אלא. מזומני� היו לא שעדיי� דמיירי ויראה. ישל� גזילה רשע ישיב חבול
 היו א� אבל. לה� יחזירו דפלשתי� דעדשי� גדישי� לה� ולכשיזדמ� דישראל שעורי� של

 של גדישי� לה� לזכות מותר לפנינו שעורי� י�גדיש בעלי אי� אפילו מזומני� דעדשי� גדישי�
 משמע וכ�. טפי עדיפי דעדשי� לו הוא דזכות שעורי� של גדישי� וליקח אחר ידי על עדשי�
 ."גזלו שכבר אחר דמשל� ישל� גזילה רשע ישיב חבול דקרא לישנא

 
 מועצ את להציל ואסור הואיל ישרפוה שלא", ל"וז, ויצילהה "ד: ס ד� קמא בבא י"רש. 5

 ".חבירו בממו�
 
 ,ל"וז, ת שאני אבידת גופו"ה וא"ד ד"ב בש� הראב"ז ע"ק קי"שיטה מקובצת ב. 6
וא תאמר שאני אבדת גופו מאבדת ממונו "

דאבדת ממונו היכא דאית ליה פסידא לדידיה לא 
מיחייב כדתנ� היה בטל מסלע לא יאמר לו ת� לי 
סלע א יש בית די� מתנה בפני בית די� וא אי� 
ש בית די� בפני מי יתנה שלו קוד ואלו אבדת 
גופו תניא התועה בי� הכרמי מפסג ועולה עד 
שיצא לדר� או לעיר ומא� לימא ל� בהא שלא 

ובאמת וברור משל שהרי . ישל את פסידתו
אמרו נרד� ששיבר את הכלי לכל אד חייב 
חו� משל רוד� מאי טעמא שאי� לו להציל עצמו 

ל פי שהוא מסוכ� לפי שאי� בממו� חברו וא� ע
וכ� . האונס ההוא בא לו מחמת בעל הכלי

התועה בי� הכרמי הוא הטעה עצמו ולא בא 
וא תאמר מאחר שמשל . האונס מבעל הכר

איכא למימר שלא היה רשאי . תנאי יהושע למה
לעשות שלא בפני הבעלי והתנה הוא שיהא 

ומה שאמרו לו אסור לשרו� . מותר לפסג ולשל
מיהו הא . די להציל שלא בפני הבעלי היהכ

קשיא לי וכי לא היה דוד אחרי יהושע ולא שמע 
התנאי שהתנה על התועה בי� הכרמי ולא היה 

ת כי לא שמע דוד "לו לדוד לשרו� הגדישי וא
התנאי אבל ה למה שלחו לו אסור אלא שהוא 

ל כ� שלחו "וי. מל� והלא מותר הוא ובתשלומי�
� אסור אבל אתה מל� ומותר ל� לו בלא תשלומי

הנה מ� הכללות הללו אד . אפילו בלא תשלומי�
יכול להציל עצמו בממו� חברו בי� בפניו בי� שלא 
בפניו והוא שישל פסידתו אבל להציל ממונו 
מרובה בממו� חברו מועט שלא מדעת חברו אסור 
דתנ� אבל לא יקו� את השוכה על מנת לית� לו 

בפני חברו אבל בפני חברו דמי והני מילי שלא 
א יתנה עמו לשל פסידתו חייב להציל ממו� 
חברו דכיו� דלא מטי ליה פסידא מחייב בהשבת 
 אבדתו כדתניא והתעלמת פעמי שאתה מתעל

או שהיתה שלו מרובה משל חברו כלומר א ' וכו
היתה שלו כשל חברו למה יציל והלא הוא נוטל 

ו על זה פסידתו מתו� של חברו א יתנה עמ
נאמר והתעלמת שא לא יתנה עמו לא יציל 
שמעינ� מיניה שא לא היתה פסידתו כשל חברו 
אינו רשאי להתעל שמתנה ומציל הילכ� הנ� 
תנאי דקתני בברייתא דרבי ישמעאל ב� ברוקא 
שיהא זה שופ� את יינו ומציל דובשנו של חברו 

נהי דשלא ' ומפרק עציו וטוע� פשתנו של חברו וכו
י בעלי אינו חייב דליתא לרבי ישמעאל בתנא

דעשרה תנאי התנה יהושע ותו לא אבל בתנאי 
בעלי חיובי מחייב לשפו� יינו ולהציל דבש 

וכ� לעני� שט� נהר חמורו וחמור חברו א . חברו
וקרוב . יתנה עמו לית� לו דמי שלו חייב להציל

אני לומר א בפניו הוא ויתנה לו שית� לו 



י שלא קבל עליו הלה יכול לפרק פסידתו א� על פ
ולהציל לפי שזה רשע הוא ומחוייב בדבר וזה 

והא דאמרינ� של� . שהוא עושה כדי� עושה
קודמת לכל אד נפקא מינה מאפס כי לא יהיה 

והא דאמר רב יהודה אמר .  אביו� ב� בעצמ�ב�
רב כל המקיי בעצמו סו� בא לידי כ� נראה לי 
דעל אבדת אביו ועל אבדת רבו קאמר אבל בשאר 

ל אפילו "וי. כל אד אי� כא� איסור ושלו קוד
על כל אד כי אי� יחוס על סלע שלו יותר ממאה 
 סלע של חברו והיה לו לבטוח על הבורא לשל

מה כפילות על מצות השבת אבדת גמולו בכ
ועל עני� ויתאו דוד ויאמר מי ישקני מי . חברו

שאמרו רבותינו גדישי דעדשי היו דהוו 
מטמרו בהו פלשתי קשיא לי שכבר כתוב 
למעלה מזה ואחריו שמה ב� אגא הררי ויאספו 
פלשתי לחיה ותהי ש חלקת השדה המלאה 

� עדשי והע נס מפני פלשתי ויתיצב בתו
תשועה ' החלקה ויצילה וי� את פלשתי ויעש ה

 גדולה ואחרי זאת כתב וירדו שלשה מהשלשי
ויבאו אל קציר אל דוד אל מערת עדול וחיל 
פלשתי חונה בעמק רפאי וכל העני� כלו ועל 
זה כתיב ויתאו דוד ויש לומר כי המעשה הראשו� 
היה שהציל החלקה מיד פלשתי שבאו לקצרה 

ואחר כ� באו פע אחרת כאשר ולשלול אותה 
וזה . נקצרה החלקה בתו� הגדישי ונחבאו ש

לא ידעתי מאי� למדו כל זה ואולי מ� העני� 
הסמו� אל קציר כלומר אחרי שנקצרה שלא 
אמר בימי קציר כלומר שנסתפק לה ובאו 

. ושאלו את דוד וג הוא נסתפק לו ושלח ושאל
אלא שקשה לי רב נחמ� דאמר טמו� באש קא 
מיבעיא ליה ואמרינ� בגמרא הת טמו� וחדא 
מהנ� קא מיבעיא ליה ומנא ליה הא דטמו� 

אפשר משו דכתיב וירדו . איבעיא ליה כלל
בתר ההוא מעשה דחלקת ' שלשה מהשלשי וגו

עדשי משמע ליה דלמילתא אחרינא כתביה 
בתריה ושמעתא אחריתי איבעיא ליה בהדי האי� 

וחר מוקד דאלו להנ� אמוראי אחריני המא
והאי וירדו שלשה מהשלשי כבר ירדו קאמר 
כלומר ירדו ושאלו א הוא מותר לשרו� או 
להחלי� וכיו� שראו שלא רצה דוד לא לשרו� ולא 
 להחלי� עמד שמה ב� אגא והציל בגבורתו ונלח

והטע למה הקדי . ע פלשתי ונצח
המאוחר לפי שהיה מספר בגבורת שלושת 

חכמוני הוא עדינו העצני הגבורי הראשוני ת
ואלעזר ב� דודו ושמה ב� אגא הררי והיה מייחד 
גבורת כל אחד ואחד ואחר כ� סיפר גבורת 

ל "וג רבי חננאל ז. ל"ד ז"הראב. שלשת יחד

סובר דא אנסוהו להביא ממו� חברו ונשא ונת� 
ל והביא ראיה "� ז"ביד פטור ופליג על הריא

ה מפקיד מהא דאמרינ� לקמ� ההוא גברא דהו
ליה כסא דכספא סליקו עליה גנבי שקליה 

אמר ליה ' ויהביה להו אתא לקמיה דרבא וכו
. 'אלא אמר רב אשי חזינ� אי אמיד וכו' אביי וכו

וכ� פסק רבי אפרי מ� הראיה הזו וכדעת רבי 
חננאל וכ� כתב ומה משו דלא אמיד אמרינ� 
דעל ההוא כסא אתו ופטרינ� ליה וא� על גב 

 ביד היכא דידיע מילתא בודאי דעל דנשא ונת�
ועוד הביא . ממו� חברו אתו לא כל שכ� דפטור

ל ראיה מ� הירושלמי דסו� החובל "רבי חננאל ז
וההיא דפקיע . � עיקר"ומכל מקו דברי הרי' וכו

� ורבי אפרי "עמיר ראיה גדולה היא לדברי הרי
שדחק ואוקמה בדלא אנסוהו לא מסתבר כלל 

ועוד אי בדלא אנסוהו . תנידהא אמר ליה אנס ק
מאי קא מקשה מיניה רבי אבהו לרב אשי וההוא 

והראיה שהביאו רבי . דפטר רב אשי אנוס היה
חננאל ורבי אפרי מההוא כסא דכספא דרב 
אשי לאו ראיה היא דהת יד דגנבי היתה 
שולטת במקו ההוא ולפיכ� פטור כמו שכתבתי 

א וההיא דירושלמי נמי אפשר דרבות. למעלה
ועוד דברייתא . אי נמי כעי� חמרא דרב מרי. היא

. דפקיע עמיר עדיפא ממאי דאיתמרא בירושלמי
ל בהלכות מברייתא "ועוד שהראיה שהביא הרב ז

דתניא א נשא ונת� ביד חייב במאי עסקינ� אי 
באונס הוא אמר רב פטור ואי מעצמו מאי איריא 

זו ודאי ראיה גדולה עד שהרב ' נשא ונת� ביד וכו
רבי אפרי הוצר� לומר בזו שא אנסוהו מחמת 

וזה ששנינו ישראל . עצמו והראה בשל חברו פטור
שאנסוהו גויי והראה ממו� חברו פטור כלומר 
שאנסוהו להראות בשל עצמו ואפילו הכי פטור 
משו דגרמא בעלמא הוא וגרמא בעלמא לא 
מחייב דלא מכוו� לאזוקי אבל נשא ונת� ביד 

 דהא ודאי הציל עצמו בממו� כהאי גוונא חייב
ודברי תימה ה למה . ל"אלו דברי הרב ז. חברו

פטור כיו� דדיינינ� דינא דגרמי אטו הראה דינר 
לשולחני מי מכוו� להזיק וזה שאנסוהו להראות 
בשלו והוא הרא בשל חברו הא מכוו� להזיק 
בשל חברו להציל את שלו ולפיכ� דברי הרב 

ל דר� "ד ז" להראבויש. ל נראי� יותר"אלפסי ז
ודבריו מטי� בקצת� לדברי הרב רבי ' אחרת וכו
ל ודברי הרב שכתב בהלכות נוחי� "אפרי ז

כתוב בהלכות גרסינ� בגיטי� . ל"א ז"הרשב. יותר
ר " הופירש. 'בפרק קמא שלח ליה מר עוקבא וכו

  ."ל וזה לשונו"יהונת� ז
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 א"ל במדבר' א ה"ב ברכות הלכות", ל"וז, לז סימ� חיי� אורח חלק נזר אבני ת"שו. 8

 . אלכסנדר ק"האבד ה"זצללה י"מהר ק"להרה. תשובה נאשעלסק� פה ק"לפ א"תרמ י"למב
 הכיפורי� יו� חומ� בי� בעני� נחלק פה בהיותו לי אמר אשר דבר. הגיעני מכתבו יקרת. א

 הכיפורי� יו� דכשמגיע משו� היינו. פליגי דרבנ� וא� לרבי הנפש שיבמ דחומ� כיו�. לברכה
 ואנכי. יי� בהיותו עליו חל ברכה חיוב כ"משא. פ"יוהכ איסור עליו חל ולא חומ�' הי כבר



 חמ� ש� עליו' הי וכבר אסור חמ� דבפסח. בלע איסורא מקרי דחמ� �"הרמב ש"כמ דחיתי
' הי איסור. פסח שהוא הזאת לעת מ"מ .פסח' הי לא דאז וא�. טעמו שנחלש קוד�

 �"הרמב לדעת זאת לומר ביקש ר"שכת ויע�. 'הי אסור תחילה פ"ליוהכ נ"ה. מתחילה
 דאיסור פ"יוהכ דשאני עצמו דברי ליישב במכתבו וכתב. �"כרמב �"הרמב שדעת הוכחתי

 סוראי והוא בה נגעו מעילה דמשו� ברכה כ"משא) א"ע ד"י ד� (בכריתות' כדאי הוא גברא
 לומר שיי� לא גברא איסור הכיפורי� דיו� כיו� בודאי וכוונתו. דבריו כא� עד חפצא

 .פקע לא מתחלה עליו' שהי דאיסור
 דיו� נאמר ש� כי. הוכחה שו� מש� ראיתי לא) א"ע ד"י ד� (דכריתות מגמרא ש"מ הנה .ב

. אשה אחות י�לענ ביבמות כ� ג� נאמר וזה. אחרי� באוכלי� ג� דאיתסר כולל רק הכיפורי�
 עני� ובאמת. דאיתסר מיגו גברא על קאמר כ� על איסור עליו ניתוס� לא חפ� דאותו ומשו�
. מוב� אינו לכאורה כי. שירצה מה איסור בכל לומר יכולי� חפצא איסור או גברא איסור

  .עליו וחפ� בחפ� אסור הוא איסור דכל
 איסורי דכל ראיתי שבועות א"יטבובר זה בעני� שנתקשו עול� גדולי שמעתי מכבר והנה .ג

 איסורי שאינ� ורמשי� ושקצי� נבילה על לומר יפלא ולכאורה. המה גברא איסורי תורה
 .חפצא

 שקצי� כמו. האד� מעלת פוג� אשר מעשה על נאמר ג"איס כי. זה בעני� לי והנראה .ד
 מעלת לפי יכ. 'וגו בשדה ובשר. 'וגו קודש ואנשי. נפשותיכ� את תשקצו ולא ש"כמ ורמשי�

 שאכל זר או מהקדש נהנה אבל. גברא איסור זה. לה� ראוי� ושקצי� נבלות אי� ישראל
 תרומה אל זר יקרב אי� כי. ממדריגתו למעלה שהוא דבר אל שמתקרב להיפו� הוא תרומה
 ויש בקרב� דמתפיס קונס כ� ועל. בחפצא שפוג�. חפצא איסור זה. שמי� קדשי אל והדיוט
 רק. בחפ� נתפס קדושה שו� אי� שבועה אבל. חפצא איסור' לי יקר בקונמות מעילה

 ובודאי. א"ריטב דברי שפיר ואתי. גברא איסור' לי הוה נפשו ופוג� ושבועתו דיבורו שמחלל
 דומה. פקע לא שחל דאיסור לומר שיי� מקו� ומכל. גברא איסור הכיפורי� יו� ג� זה לפי

 כדברי גברא איסור והוא. �"עכו גיעולי משו� באור מלבנ� ואסכלה שפוד נכרי� לכלי
 ."א"הריטב
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  מופיע להל� בסו� הרשימה� א:שערי ישר ה. 11
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 הרב של ט"עבה � בכרי ב� כשבע", ל"וז, ו"ט ק"ס ז"קנ סימ� דעה יורה ובהתש פתחי. 13
' א אבר לקצו� לי הנח לישראל השר אמר א� רקנטי �"מהר בש� ש"ומ ל"ז ט"מהרי

 סימ� ג"ח ז"הרדב בתשובת' ע' כו חביר� ישראל את אמית לא ובא� ממנו מת שאינ�
 יש א� אול�. חסידות ממדת זולת יבמחוי שאינו והשיב זה עני� על שנשאל/ ז"תרכ /ה"תרכ
 בספר ועיי� ש"ע דחבריה מודאי עדי� דידיה דספיקא שוטה חסיד זה הרי נפשות סכנת ספק

 אליהו יד בתשובת ועיי� בזה ש"מ הספר ובסו� ח"ל לד� ובהשמטות ג"ע' ג ד� אזוב אגודת
 ."ג"מ סימ�

 
 וביד אחד מה� קיתו� של לכדתניא שני� שהיו מהלכי� בדר�", ל"וז, . סבציעאמבא ב. 14

מי� א� שותי� שניה� מתי� וא� שותה אחד מה� מגיע לישוב דרש ב� פטורא מוטב שישתו 
חי� עקיבא ולימד וחי א' שניה� וימותו ואל יראה אחד מה� במיתתו של חבירו עד שבא ר

."עמ� חיי� קודמי� לחיי חביר�  


























