
  
  

  

 'ו שנה                          
 

  
ָא֣ע ִיְצָח֙קַּוִיְזַר֤"  ָנּ֥וא ַוִיְמָצֶ֛רץ ַהִה֔ ּבָ ׁשָ ָעִר֑וא ֵמָא֣ה ַהִהּ֖א ּבַ ְיָבְרכ֖ה ׁשְ   )יב' בראשית כו" (' ּהו הֵים ַוֽ

 

  פרשת השבועלהגיגים 
   )ג' במדבר ל("  יחל דברולא נפשוהשבע שבעה לאסר אסר על  או'  נדר להידר איש כי"

. דברורשאי לחלל את , דהיינו בית הדי�, אבל אחרי�שאי לחלל את דברו שאמנ� הנודר אינו ר" כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"מבאר ה
ואהאב לבטל את הנדר נלמדת מהזכות של ,  בית די�י� שנקרא,הדיוטותלשלושה יחיד מומחה או והזכות הזו שיש ל

אשה שכל את נדרי הבת או האשה נובעת מכ� הבעל להפר  ואהאב זכות זו של . להפר את נדרי הבת או האשההבעל 
בתנאי  ותדרונשה� הסכמת� וכאלו א לללעשות גדולה או קטנה לה זכות ברשות בעלה או ברשות אביה ואי� היא 

המצב אצל  כ� . מסכימי� אז למפרע בטל הנדר מעיקרו�אינמתברר לבסו� שה� וכש, יסכימו על כ�שהבעל או האב 
הוא נודר לכ� כאשר הוא  ו,י�דית היורו לו במחויב לעשות ככל אשר הוא  וי�דית ה בברשותהוא שכל איש מישראל 

 נעקר הנדר � מסכימי�אינבית הדי� וכש, י�דית הבעליו  שיסכימו ל מנתעשהנדר יחול תנה בשעת הנדר מכאלו 
עולמנ ונדראת ה להתיר ובידש" בית די�"מוגדרי� כל שלשה הדיוטות או  מומחה יחידכל ולצור� העניי�  .מעיקרו

  .) כג'דברי� כג("  חטאב� תחדל לנדור לא יהיה וכי: " נודר נקרא חוטא שנאמרמחטא כי כלאת הנודר 
  

   )ג' במדבר לא(" העם לאמר החלצו מאתכם אנשים לצבא  משה אלוידבר"
דוע לא מהקדוש " אור החיי�אור החיי�אור החיי�אור החיי�"שואל ה, דהיינו בואו והתנדבו מעצמכ�, "מאתכ�החלצו "משה רבינו מבקש מהע� 

כי מי מבטיח שיהיו די ?  עמלקבמלחמת ) ט'שמות יז( "בחר לנו אנשי�"יהושע ת משה את פנחס כפי שצוה אה מצו
" אור החיי�אור החיי�אור החיי�אור החיי�"שאלה נוספת שואל ה, "לא עלי המצוה לעשות"אנשי� בע� שיבואו להתנדב הרי כל אחד יכול לומר 

סמ� לשלוח אנשי� ה הוא על מ, "אל� למטה"מלחמה אלא שלח רק כל הע� למשה את  לא שלח דועמ, הקדוש
שאלה שיצאו , ומתר$? אל�ושני� שלשי� שרק הט� שנשאר מה� היה ,  מאודע� רב למו ,אל� שני� עשר ,מועטי�

, " צדיקי�'אנשי�'כל "ל "ודרשו חז" אנשי� לצבא"שנאמר , למלחמה זו היו אנשי� צדיקי� שהיו נקיי� מכל חטא
יכול  כי מי ,לבחור אנשי� על ידי הזולתק בשולא משה תחכ� לכ� ה, וביחוד צריכי� ה� להיות נקיי� מעוו� העריות

" החלצו מאתכ�"ואמר לה� יע$ לכ� ו, "לא חשבו מחשבות או� ולא טעו במכשול אומה זו"לדעת איזה מהאנשי� 
ו ג� הסיבה ז.  שהוא בר לבב ונקי כפי� ימסר לחשבו� האל� למטהעצמובכל מי שיודע , �שיחלצו ה� מעצמדהיינו 

  .  ממדי�הנקמה מנעשתיש חשיש , א� לא כול� צדיקי� וטהורי�כי ,  לצבאישראלשלא שלח משה את כל 
  

   )ז' במדבר לא(" את משה' ויצבאו על מדין כאשר צוה ה"
 כמצות בספר המצוותמונה פסוק זה � "הרמבבעוד ש, ����""""הרמבהרמבהרמבהרמב לבי� ����""""הרמבהרמבהרמבהרמבמעיר שיש מחלוקת בי� " חכמהחכמהחכמהחכמה מש�מש�מש�מש�"ה

ארבע מ מדי� קיפו אתישלא דהיינו שמשה ציוה אות� , "ת משהא' כאשר צוה ה": וזאת על פי המדרש שאומר ,עשה
המחלוקת הוא טע� ש" חכמהחכמהחכמהחכמה מש�מש�מש�מש�"מסביר הו. � אינו מונה פסוק זה במני� המצוות"ואילו הרמב. רוחותיה

 האויבי�  מצוה לחוס על נפששי� כ,  בטר� תחילת המלחמהשלו�עשות מצוה לבקש לשיש כמו ש� סובר "הרמבש
שלא יקיפו אות� מארבע הרוחות צד אחד פנוי ו לה� ניחזה על ידי שיו, נפש�את להציל ט דר� מילוולהניח לה� 
הוא  אחד פנוי דשהקפת האויב משלוש רוחות והנחת צ� סובר "הרמבואילו .  ממנו לברוחצד אחדלה� כדי שיהיה 

יאוש� של חיילי הרי ב,  מכל צד האויבשא� יקיפו אתוההגיו� שעומד מאחרי זה הוא , המלחמהאחת מטקטיקות 
מגודל וכבר שמענו על קרבות ש, את פני המערכהות נויוכלו לששקיעו את כל כוח� יה� , מלחמהיפלו בהאויב שמא 

  .א� א� יש לאויב דר� לברוח ה� לא משקיעי� את כל כוח� אלא נסי� על נפש�,  גדולו�נצחהביאו להיאוש 
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  ) ו' במדבר לא( "וישלח אתם משה אלף למטה"

ת ע� אנשי מדי� אלא אמר לה� שה� יוצאי� עשולמה הדרי� את הצבא במפורש לא רבינו משה  ש����""""רמברמברמברמבההההמבאר 
ש� שיש לעשות שריד ופליט כשו� בה�  שאירהלה� יבינו שאי� חשב שלתומו  ו)ג' במדבר לא( "במדי�' לתת נקמת ה"

הט� את הנשי� ואת כאשר ראה שהשאירו לכ� ו. עמי�השבעה ה בנקמבמלחמת העמלק או במלחמת הנקמה ב
אות�  והרגיפקודי החיל שראוי היה , "היודעות משכב זכר"הנשי� משה על אנשי הצבא היות ואת קצ� , והבהמה

ואת הבהמה : "כמו שנאמר בבהמה שנעשתה בה עבירהדי� תורה מ� במדי� וגנקמה מדי� ג� , תחלת כל דבר
וכיו� שראה . ל שהבהמה נהרגת כדי שלא יאמרו עליה זו הבהמה שנכשל בה פלוני" והסבירו חז) טו'ויקרא כ( "תהרוגו
  . על הט� בנשי� ועל השלללה� מחל  לכ� שללמאוד להנות מהשהע� חפ$ משה 

  

  )כז' במדבר לא("  בין תופשי המלחמה היצאים לצבא ובין כל העדה את המלקוחוחצית"
 שהטע� לחלוקת הספורנוהספורנוהספורנוהספורנומבאר , לל שנלקח ממלחמת מדי� לכל העדהה מצוה את משה לחלק מחצית מהש"הקב

על מה שעשו המדיני� מלחמת נקמה הוגדרה כשהמלחמה השלל ג� לאנשי� שלא השתתפו במלחמה נובע מכ� 
שיתקיי� ה "הקברצה ישראל ולא רק נגד אלו שהשתתפו במלחמה ולכ� �  ענגד כללע� ישראל ומעשה זה היה 

הנה לכ� : "אמרשנעמלק שהביא מדוד בשלל מו כ� נהג כ )יד' דברי� כ(" אויבי� את שלל ואכלת: "הכתובבכול� 
  )כו' שמואל א ל(" ' האויביברכה משלל 

  

  )א' במדבר לב(" אל תעבירנו את הירדן... עצום מאדומקנה רב היה לבני ראובן ולבני גד "
 משבט מנשה בעבר הירד� היתה מיוזמת� מבאר שאמנ� התנחלות בני גד ובני ראוב� וחצי" לפילפילפילפי דבשדבשדבשדבש"  באאאא""""החידהחידהחידהחיד

חצי שבט כי , הרי שמשורש נשמת� לא היו ראויי� ה� להכנס לאר$גורי האר%י ובקשת� א� לפי מה שכתבו 
ג�  ,נתספג� שבא מאהמעבר לירד� מאחר שהיה לו  נחלתוהיתה  ,אשתו של יוס�, נתסאשל פטר רח� שהיה , מנשהה
זכו שבט  לכ� לא,  בחשאייעקבתנה ליזלפה שפחת לאה נ וג�, בבלי דעתשניתנה לאה ליעקב היה הפג� ראוב� ל

" סביב חוצה כי מגרעות נת� לבית: "פסוקבז וזה רמדבר ו, הקדושה אר$התנחל בראוב� וגד וחצי שבט מנשה ל
נשארו גר� לכ� ש שהיה בה� ,דהיינו הפג�, עוותהכלומר  ת"עו, ר"ת מגאשי תיבואוב� ר'ד ר'נשה ג'מ, )ו' מלכי� א ו(

 ה"קבנת� ה, בני ראוב� גד וחצי מנשהשלא יתביישו � העונש וכדי עניאת וכדי שלא לפרס� . $ לאר$ המובטחתחומ
  . אחוזת� בעבר הירד�מעצמ� יבואו ויבקשו את בלב� שה� 

  

  )ב' במדבר לג(" ואלה מסעיהם למוצאיהם' ויכתוב משה את מוצאיהם למסעיהם על פי ה"
לומר לנו " מסעיה� למוצאיה� ":סופו כתובוב" מוצאיה� למסעיה�" הפסוק כתוב בתחילתש בעל הטורי�בעל הטורי�בעל הטורי�בעל הטורי�מבאר 
  . בי� מסע בי� מוצא' היה על פי השהכל 

  

  )ב' במדבר לג(" ' על פי הויכתב משה את מוצאיהם למסעיהם"
שמשה , רבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיילש� מה מנה משה את כל המסעות של בני ישראל במדבר משיב : לשאלה הפרשני� המפורסמת

כלומר , ה"של ישראל בהקבואמונת� מחשבת� י� בתלויהמסעות היו שכל למדנו המסעות בשמות� לנה את כל מ
רחמי� המחשבה טובה היתה מדת היתה  המסעות �באותמחשבת� ו', רצו� האת  ועושי�זכאי� ישראל כשהיו 

מחשבה רעה בי� ונוסעי� כשהיו חוטאא� , " במתקהויחנו" "ויחנו בהר שפר: "� נאמרולכ, מרחמת ומגינה עליה�
 ובירושלמי". ויחנו במרה" "ויחנו בדפקה" "ויחנו בחרדה: "� נאמרולכ, היתה מדת הדי� מתוחה כנגד� להעניש�

כלומר כאשר בני , "מפחד בלילות"מתלונני� במסעות היו השומרי� סובבי� במחנה בני ישראל כשהיו מבואר ש
 ה� ,פועלות בה�משתנות ו המדות ההולכות עמה� יומ� ולילה  ומשני� אותה היומחשבת�את מסיעי� ישראל היו 

  .חדי� ממדת הדי�וכלומר פ, )'גהשירי� שיר (" מפחד בלילות: "אמרנזהו ש,  הכל כפי מחשבת�,לטוב ה� לרע
  

  )  יד'הלבמדבר (" ערי מקלט תהיינה.. ו מעבר לירדןנאת שלש הערים תת" 
 משו� דבגלעד נפישי  משו� דבגלעד נפישי  משו� דבגלעד נפישי  משו� דבגלעד נפישי שלה�שלה�שלה�שלה�� אלא שני� וחצי השוה מני� ערי מקלט � אלא שני� וחצי השוה מני� ערי מקלט � אלא שני� וחצי השוה מני� ערי מקלט � אלא שני� וחצי השוה מני� ערי מקלט  וכא� אינ וכא� אינ וכא� אינ וכא� אינשבטי�שבטי�שבטי�שבטי�    תשעהתשעהתשעהתשעה שבאר$ כנע�  שבאר$ כנע�  שבאר$ כנע�  שבאר$ כנע� ייייפפפפל ל ל ל א� עא� עא� עא� ע""""

            ))))יייי""""רשרשרשרש" (" (" (" ())))הושע והושע והושע והושע ו((((' ' ' '  פועלי או� עקובה מד� פועלי או� עקובה מד� פועלי או� עקובה מד� פועלי או� עקובה מד�קריתקריתקריתקריתגלעד גלעד גלעד גלעד ''''    ::::רוצחי� דכתיברוצחי� דכתיברוצחי� דכתיברוצחי� דכתיב
 )מכות ("תוספותתוספותתוספותתוספות"הא� . משו� שבגלעד היו רוצחי� רבי�,  בעבר הירד�טנצרכו שלש ערי מקל, י"לפי רש, כלומר
בגלעד רוצחי� הריבוי שיי� כ� מה  א�, מזידבולא , בורח לערי מקלטה שגגמי שרוצח ברק לוא ההקשו , ����""""והרמבוהרמבוהרמבוהרמב
גואלי הד� ג� ממילא , שופכי דמי� בגלעדהיו הרבה כיו� ש שי�י�י�י�'''' מוולוז מוולוז מוולוז מוולוזלהלהלהלה איצ איצ איצ איציייירברברברבומתר$ ? מקלטהריבוי ערי לעניי� 

 את הדר� קצרכדי ל, משו� כ� הוצרכו ליותר ערי מקלט. צחורברדיפה אחר הי� נומיאחר שהיו מ, היו מסוכני� יותר
  .  בשאר מקומותאשר יותר מ, הצלתואת מהר של הרוצח ול
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