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ְזַר  "  ְצָחק  ַוי ִּ ָא   ע יִּ ְמָצ  ֶרץ ַההִּ  ב ָ ָנ  וא ַוי ִּ ָ ש   ָערִּ  וא ֵמָא  ה ַההִּ  א ב ַ ְיָבְרֵכ  ה ש ְ  (יב' בראשית כו" )' הו  הים ַוַֽ

 

 
 (יז' במדבר לא" )אשה יודעת איש למשכב זכר הרגו וכל"

אם כן מדוע  "הרגו כל זכר בטף"הוא מיותר הרי נאמר בתחילת הפסוק " הרוגו"מה שנאמר בסוף הפסוק , לכאורה
גם הראשון וגם שניהם ך לכתוב את הוצרשלהבנה נכונה של הפסוק  רבינו בחיימסביר ". הרגו"לומר הוסיף הכתוב 

ועתה הרגו ", רק בהתחלה יכולנו להבין שהוא מתייחס רק לחלק הראשון של הפסוק" הרגו"נאמר היה אם כי , השני
הוצרך  ןלכ, עם הטף בנשים אשר לא ידעו אישיחד יודעת איש שמצוה להחיות אשה כלומר שיש , "כל זכר בטף

ייתי מבין שיש לא ה, בלבדהשני " הרוגו" נאמרהיה ואם , "הרגו"ה במלן הפסוק שלפנינו לפסוק הבא להפסיק בי
שנים אבל מבן תשע , אשה יודעת איש למשכב זכרכמו  ,הראוי לביאה שניםמבן תשע רק אלא להרוג כל זכר בטף 

היא להורות שהמצוה  "בטףהרגו כל זכר "הכתוב לומר ולכך הוצרך , אין מצוה להרגו ,שאינו ראוי לביאה ,ומטה
 . המוטל בעריסהתינוק ואפילו , קטניםהזכרים הכל את להרוג 

 

 (לא' במדבר לא)" ויעש משה ואלעזר הכהן"
 ואילו בשעת  (כו' לאבמדבר )" העדה אבות וראשי הכהן ואלעזר אתה"בשעת הציווי נאמר , בתחילת המאמר
 ראשי אבות העדה כמו שהזכיר אותם  הנשיאיםאת ולא הזכיר " ויעש משה ואלעזר הכהן"הביצוע נאמר 

  .(מד 'א במדבר)" אלה הפקודים אשר פקד משה ואהרן ונשיאי ישראל"אמר וין הפקודים יבענהכתוב 
 . ואין צריך לציין זאת שהוא השליט עליהםכיון מצות משה את עשו הנשיאים ידוע ששברור ו ן"הרמבמסביר 

 לא שו בממוןהוא בדבר שהוא כיון שמדובר וה שיהיו שם אבות העדה יצה "הוא משום שמה שהקבהטעם ו
 אמרו חלילה לנו ראשי האבות סמכו על אלעזר ולא חשדו בו וו, מצווה לומה שיקח יותר מיאלעזר שביחשדו 

 . שם שנהיההוא ואין צורך ' מלאך האלעזר כי 
 

 (כב' במדבר לב" )הארץ ונכבשה"
גם מה , "פניואת אויביו מעד הורישו "הוא מיותר הרי נאמר בפסוק הקודם " ונכבשה הארץ"לכאורה מה שנאמר 

שישובו  ,"את אויביו מפניועד הורישו ", מאליו הוא שאחר שיורישו את האויב מובןמיותר ש" ואחר תשובו"שנאמר 
הקדוש הפסוק שלפנינו אינו הנחיות של משה לבני גד ובני ראובן אלא כאן משה " אור החיים"לפי פירוש ה. אחר כך

 . מבטיח להם ומבשר להם את אשר יקרה אם הם יקיימו את הבטחתם ויעשו את אשר מתואר בפסוק הקודם
ח בטימשה מ, "ואחר תשובו. "ב. 'רץ לפני הכלומר יש כאן הבטחה שהם יצליחו לכבוש את הא, "הארץ ונכבשה. "א

אמנם אמרו , ישובו לביתם שלימיםהם ו, במלחמות הגדולותובארץ  שיהיוזמן הבכל מהם איש  שלא יפקדלהם 
 ומאותם שדיבר ולא הי המנשהשבט חצי אבל בשלב הזה , שיאיר בן מנשה נהרג במלחמת העי:( ב קכא"ב)בגמרא 

עברו למלחמה יון שכ, "'מהנקיים ", "ומישראל' נקיים מה"יהיו הם זה מעשה הבה ששמם לה ודיעמ עוד. משהעם 
שישראל , "ומישראל", לקבלת הנחלהתנאי את הם יקילהנאתם בשביל שם ל ולאלקדש שם שמים היא כוונתם כאשר 

, "הזאת לכם לאחוזהוהיתה הארץ "ומה שאמר משה . המרגליםעליהם בגלל טינא בלבם בהם שיש להם יחשדו  אל
ניתן להבין מכך , תתקיים בידם לאחוזה ולא תגזל מהםשיעשו מובטח להם שהארץ זה משה שבמעשה ההבטיחם 

 .הבטחות הטובותהכל הם ישללו מ, יעשו כדבר משה לאשאם 
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 :העלון מוקדש לעילוי נשמת כל מתי ישראל ובכללם" נשמת אדם' נר ה"
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  (ו' במדבר ל)" ואם הניא אביה אותה ביום שמעו כל נדריה"
ת תרהבעניין  .(נדרים יח)ל "אחזלפי מה שאמרו " פנים יפות"מתרץ ה? "כל נדריה ואסריה"מדוע מדגיש הכתוב 

לו את אין החכם יכול להתיר , אותו הכיכר עלשוב ככר וחזר ונשבע ל כאשלא ינשבע האדם אם ש ,חכם נדרים של
, חולתשלפני  שבועההאת ם יכול להתיר ואין חכ, "על שבועה האין שבועה חל"מפני ש, בפעם אחת שבועותהי תש
שבועה ה תלהתיר אהחכם וצריך , על הכיכר שניההשבועה ה הראשונה חלהשבועה את המתיר החכם שלאחר ו
מובא כ, וחל אשעדיין לנדרים ם יכולים להפר גם שה, בעלשל האב או הפרת נדרים של הב ןכין שאה מ, שניהה

ה מה וז, "מפיר כל הנדרים בפעם אחת אפילו נדרה על דבר אחד שני פעמים" (ח"סכל "ר' ד סי"יו)בשולחן ערוך 
 . אסרים בפעם אחתהכל הנדרים ואת ר מפאביה  "כי תדור נדר ואסרה אסר"שאמר הכתוב 

 

 (ו' לבמדבר ) "יסלח לה' וה"
, "הניא אביה אותה כי", שאין בידה לקייםדבר על נדרה נדרשת סליחה משום שהיא אשה זו לש" ספורנו"מבאר ה

 .על דעת לקיים היהנדרה ו, והיא לא ידעה את דעת אביהה כיון שכאשר היא נדר
 

 (טו' לאבמדבר " )כל נקבה החייתם"
 ל "ו הוא עצם ידיעתם את מה שאמרו חזטעות זמלמד על יוצאי המלחמה זכות ואומר שהמקור ל" כלי יקר"ה

 כלומר האיסור הוא על העמוניים ולא ( יבמות סט) "עמוני ולא עמונית", "לא יבא עמוני ומואבי"על הפסוק 
 הכתוב  קיחרשהטעם הידוע שעיקר אך  .ובמיםשים לקדם בלחם לפי שאין דרך הנוההסבר הוא , על העמוניות

 ם אות ה שלא קדמוזהדבר בהכתוב את תלה מה שו ,החטיאו את ישראל בזנותמשום שהם הוא את המואבים 
 טורח צמאים מוכדי שיהיו רעבים  ?ובמיםם בלחם אות לא קדמומדוע , ההוא משום שזה תלוי בזמים בבלחם ו

 מובא וה כוכדי להרגילם לערזאת עשו ונם ייהיהם ולשתות מולאכול מזבחי אלם הדרך ויהיו מוכרחי
 משום הנשים את  קירחבכל אופן הכתוב לא הין הזנות היו הנשים עיקר ישבענף על פי וא( קוסנהדרין )ל "בחז

 זאת עשו והנשים זנות לם אות שהם הפקירו את בנותיהם והכריחו ,זו עשו האנשיםהפעולה העיקר שאת 
 בקהל א ועמון ומואב מלב ותנשרחקו הולומר שכשם שלא טעות הלהם  הומכאן יצא. בצווי בעליהם או אביהם

 ו לעשות וכרחה ןהגם הנשים כי את כך במלחמות מדין לא נצטוו להרוג  הזנות ותהיו פועל ןאף על פי שה 'ה
 דין ה ,שזו מצוה לדורות, עמון ומואבאצל  כלומר, "לבני ישראל הן הנה היו"אבל משה אומר להם . את מעשיהן

 בכלל היו שהנשים קל וחומר להרגם היה ציווי מדין מלחמת אבל ב ,תבארהשכפי הנשים את לקנוס  שלאהוא 
 אלא הטעם הוא משום ? חטאה הבהמה שתמותוכי מה  (טו ויקרא כ)" הבהמה תהרוגו ואת" שנאמר מוכהציווי 

 בעצמם היו לבני ישראל לאבן נגף ומכשול והיה הן הרי , הדבר אצל נשות מדיןכך , תקלה לאדםבאה שעל ידה 
 . דין הבהמה אל דין הנשים הללולכם ללמוד מ

 

 (ה' במדבר לב) "תעבירנו את הירדן הארץ הזאת לעבדיך לאחוזה אל יתן את"
ידיו  כאשר שכלידע מראש שמנשה ירצה נחלה מעבר לירדן עוד יעקב אבינו ש "דבש לפי"א ב"רבינו החידאומר 

זה הבכור שים ימינך  כן אבי כי לא"אמר שע ליוסף ורהו, ראש מנשה שמאלו עלאת ימינו על ראש אפרים ואת הניח ו
 ,מארץ ישראל וב לאחורסי ,בכור פטר רחם מאסנתשהוא  ,מנשהדע שעמו של יעקב היה שהוא יאכן טו ,"על ראשו

 כלומר, "יגדל ממנוהוא יהיה לעם ואולם אחיו הקטון  ידעתי בני ידעתי גם"לו רק אמר זאת ליוסף לא גילה הוא אבל 
, אסנתשל רחם  שהוא פטרמשום קצת פגום הוא הבכור שמנשה  "ידעתי בני"בתוך דבריו הסתתרו המילים הבאות 

 גם הוא יהיה לעם"לכן , הירדן שלא יתביישו כמו שעשה בנחלת עברכדי אדם  מומי בניאת ה מכסה "ידעתי שהקבו
  .הטעם העיקריאת ולא אמר  ,"וגם הוא יגדל ואולם אחיו הקטון יגדל ממנו

 

 (טז' במדבר לב" )ויגשו אליו ויאמרו גדרת צאן נבנה למקננו פה וערים לטפנו"
למרות שהיו שם גם אלעזר הכהן ונשיאי העדה הוא " ויגשו אליו"הקדוש שמה שמדגיש הכתוב " אלשיך"אר הבמ

גדרות צאן נבנה למקנינו וערים "שעד מספיק זמן כדי אותם ולא יניחו להם העדה ימהרו  נשיאימשום שהם חששו ש
י פכ. כי רחמן הוא על מקנה וטףהם נגשו למשה משום שידעו את רגישותו אל הצאן ו, "ויגשו אליו"כן ל. "לטפינו

אשר חמל על שמה שנבחר משה להנהיג את ישראל הוא בזכות , "ומשה היה רועה"פסוק העל במדרש שמובא 
הלך אחריו עד שראהו נכנס למקום מבוע מים ושתה . רץ מהעדרשראה טלה , בהיותו רועה צאן, משהכי . הצאן
 שום המקרה הזהמ. ז נשאו בחיקו עד העדרוא. בחיקישאתה צמא הייתי מביא אותך אם ידעתי , משה אז אמר. ושבע
על מרחם הוא ורחמן שמשה ידעו הם כי . "ויגשו אליו ויאמרו גדרת צאן נבנה למקננו וערים לטפינו ואחר נלך"נאמר 

 . עם אחיהםביחד טפם ומקניהם  ם ללכת עםאות ולא יכריח, המקנה וטף
 

 

 "ברית יצחק"ו" חנוכת בית"ספרים ל": בית יצחק"ח "גמ( איטר, אשכנזי, ספרדי)י "מבחר תפילין רש": יד יצחק"ח "גמ
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