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 סוטהמסכת 

 משוח מלחמה   שמיניפרק 

 

 ב"דף מ

יָרא  ['ט-'א' דברים כ]  ְמָך לֹא תִּ יָת סּוס ָוֶרֶכב ַעם ַרב מִּ ְלָחָמה ַעל ֹאְיֶביָך ְוָראִּ י ֵתֵצא ַלמִּ כִּ

י  םקֶ ֱאֹל 'הֵמֶהם כִּ ְצָריִּ ָמְך ַהַמַעְלָך ֵמֶאֶרץ מִּ ַגׁש .יָך עִּ ְלָחָמה ְונִּ ַהֹכֵהן  ְוָהָיה ְכָקָרְבֶכם ֶאל ַהמִּ

ֶבר ֶאל ָהָעם ְלָחָמה ַעל ֹאְיֵביֶכם ַאל  .ְודִּ ים ַהּיֹום ַלמִּ ְשָרֵאל ַאֶתם ְקֵרבִּ ְוָאַמר ֲאֵלֶהם ְׁשַמע יִּ

ְפֵניֶהם יְראּו ְוַאל ַתְחְפזּו ְוַאל ַתַעְרצּו מִּ י . ֵיַרְך ְלַבְבֶכם ַאל תִּ ָמֶכם קֵ ֱאֹל 'הכִּ יֶכם ַהֹהֵלְך עִּ

ָלֵחם ָלֶכם עִּ  יַע ֶאְתֶכםְלהִּ יׁש ֲאֶׁשר  .ם ֹאְיֵביֶכם ְלהֹוׁשִּ י ָהאִּ ים ֶאל ָהָעם ֵלאֹמר מִּ ְברּו ַהֹשְטרִּ ְודִּ

יׁש ַאֵחר ַיְחְנֶכּנּו ְלָחָמה ְואִּ ת ָחָדׁש ְולֹא ֲחָנכֹו ֵיֵלְך ְוָיֹׁשב ְלֵביתֹו ֶפן ָימּות ַבמִּ יׁש  .ָבָנה ַביִּ י ָהאִּ ּומִּ

ְללֹו  יׁש ַאֵחר ְיַחְלֶלּנּוֲאֶׁשר ָנַטע ֶכֶרם ְולֹא חִּ ְלָחָמה ְואִּ י  .ֵיֵלְך ְוָיֹׁשב ְלֵביתֹו ֶפן ָימּות ַבמִּ ּומִּ

ָקֶחָּנה יׁש ַאֵחר יִּ ְלָחָמה ְואִּ ָשה ְולֹא ְלָקָחּה ֵיֵלְך ְוָיֹׁשב ְלֵביתֹו ֶפן ָימּות ַבמִּ יׁש ֲאֶׁשר ֵאַרש אִּ  .ָהאִּ

ים ְלַדֵבר ֶאל ָהָעם ְוָאְמ  יׁש ַהָּיֵרא ְוַרְך ַהֵלָבב ֵיֵלְך ְוָיֹׁשב ְלֵביתֹו ְולֹא ְוָיְספּו ַהֹשְטרִּ י ָהאִּ רּו מִּ

ְלָבבֹו ַמס ֶאת ְלַבב ֶאָחיו כִּ ים ְלַדֵבר ֶאל ָהָעם ּוָפְקדּו ָשֵרי ְצָבאֹות ְברֹאׁש  .יִּ ְוָהָיה ְכַכֹּלת ַהֹשְטרִּ

 .ָהָעם

 

 דברים שכהן משוח מלחמה מדבר לעם

דברים שהם  היה הכהן נגש ומדבר אל העם, קודם שהיו יוצאים למלחמה

ֶבר ֶאל ָהָעם"כמו שנאמר , צורך המלחמה ַגׁש ַהֹכֵהן ְודִּ  ".ְונִּ

, כלומר כשיצאו מארצם, פעם אחת בספר, ושתי פעמים היה מדבר אל העם

והם מי , ולא לצאת עימהם, מערכי המלחמהאז אומר להם על מי לחזור ו

, ומי שנטע כרם ולא חיללו, ה ולא לקחהומי שארש אש, שבנה בית ולא חנכו

, הכהן אומר, ודברים אלו, י בחלקו השני של הפרק"כפי שיתבאר בעזה

השוטרים , שמלבד זאת, י"ג יתבאר בעזה"ובדף מ. והשוטרים משמיעים לעם

 . שיחזור גם מי שהוא ירא ורך לבב, לבדם אומרים

ַרְך ְלַבְבֶכם ַאל ַאל י  ", עצמהלפני המלחמה הכהן מדבר אליהם ופעם שניה 

יֶהם ְפנ  יְראּו ְוַאל ַתְחְפזּו ְוַאל ַתַעְרצּו מִּ ארבעה דברים כנגד ארבעה דברים , "תִּ

וכן אומר להם , שהעובדי כוכבים היו עושים כדי לאיים על הנלחמים בהם

ודברים אלו הכהן אומר ומשמיע , י בסמוך"דברים נוספים כפי שיתבאר בעזה

 .בעצמו לעם

היה בלשון הקדש , שהדברים הללו שהכהן מדבר אל העם, אבמשנתנוומבואר 

ֶבר ֶאל ָהָעם", שנאמר בענין לשון דיבור, אומרם ַגׁש ַהֹכֵהן ְודִּ וכן נאמר במתן , "ְונִּ

כשם שמתן תורה בלשון , ומעתה, "ים ַיֲעֶנּנּו ְבקֹולקִּ ֹמֶׁשה ְיַדֵבר ְוָהֱאֹל", תורה

                                                                                                               
והלא שנה משוח מלחמה בבבא אחרונה  ,תימה למה הקדים פרק זה קודם פרק עגלה ערופה א

נקט בתריה  ,משום דאיירי בפרשת המלך ,ויש לומר דהתם הקדים פרשת עגלה ערופה .אחרי כולן

משום דזוטרי מיליה ופסיק  ,מקדים משוח מלחמה ,אבל הכא שבא לפרשה ,פרשת עגלה ערופה

יש לומר  .כדתני פרשת עגלה ערופה ,וליתני לעיל פרשת משוח מלחמה ,ואם תאמר][  .ושדי להו

 .אלא משום התראה ,שהרי לא נתנה משום מצות קריאה ,ח מלחמהדלא שייך למימר פרשת משו

 [.'תוס]

 .בם בלשון הקדשכך דברים שכהן מדבר אל הע, הקדש

ן"ואף שנאמר בענין  אלא רק כהן שנתמנה , לא כל כהן ראוי לכך, סתם" ַהכֹּה 

 . והוא הנקרא משוח מלחמה, לכך ביחוד

ים"שנאמר בענין , ולמדו זאת מהיקש ְברּו ַהֹשְטרִּ שכשם , ויש ללמוד, "ְודִּ

  .אף הכהן האמור בענין הוא ממונה, שהשוטרים האמורים בענין הם ממונים

יש , שכשם שהשוטרים האמורים בענין, כי יש ללמוד, ואין הכוונה לכהן גדול

, יש ממונה עליו בעבודתו, כך הכהן האמור בענין, גממונה עליהם בעבודתם

 . וכהן גדול אין ממונה עליו בעבודתו

אמר רבי חנינא סגן וכמ, כי הסגן אינו ממונה לכלום, ואין לומר שהכוונה לסגן

שאם אירע בו , לאיזה דבר הוא ממונה ומוכן, כלומר ן ממונהלמה סג, הכהנים

 ,אבל בעוד שלא אירע פסול לכהן גדול ,נכנס ומשמש תחתיו ,פסול בכהן גדול

 .דאין לסגן גדולה של כלום

 

 פירוט הדברים שאומר קודם היציאה למלחמה

, ככתוב, שפעם שניה הכהן מדבר אל העם קודם היציאה למלחמה, נתבאר

ֶבר ֶאל ָהָעםְוָהָיה " ַגׁש ַהֹכֵהן ְודִּ ְלָחָמה ְונִּ י "ולהלן יתבאר בעזה, "ְכָקָרְבֶכם ֶאל ַהמִּ

 .מה אומר להם

ל. "א ְשָרא  ְשָרֵאל"פותח במילים , כשפותח דבריו". ְשַמע יִּ ואמר רבי , "ְׁשַמע יִּ

הקדוש  םאמר להכי כך , שהסיבה לכך היא, יוחנן משום רבי שמעון בן יוחי

אי , אפילו לא קיימתם אלא קריאת שמע שחרית וערבית, לישראל ברוך הוא

 .בידם םאתם נמסרי

יֶכם. "ב ְיב  ְלָחָמה ַעל אֹּ ים ַהּיֹום ַלמִּ בִּ לא יהודה על . ולא על אחיכם "ַאֶתם ְקר 

 שנאמר וכמ], שאם תפלו בידם ירחמו עליכם, ולא שמעון על בנימין, שמעון

ששבו בני ישראל רבים , עם אחז מלך יהודה בענין מלחמת פקח בן רמליה מלך ישראל

 ... 'הַבֲחַמת ", ואמר להם ,והוכיחם לבני ישראל ,עודד שמו ,ושם היה נביא, מבני יהודה

ְכֹבׁש , והכיתם בהם לאין מרפא ,ַעל ְיהּוָדה ְנָתָנם ְבֶיְדֶכם ים לִּ אותם ְוַעָתה ַאֶתם ֹאְמרִּ

ְׁשָפחֹות  ים ְולִּ ְבָיהְׁשָמעּונִּ ... ַלֲעָבדִּ יבּו ַהשִּ ְקבּו ְבֵׁשמֹות ", "י ְוָהׁשִּ ים ֲאֶׁשר נִּ ַוָּיֻקמּו ָהֲאָנׁשִּ

לּום ַוַּיְׁש  לּום ַוַּיֲאכִּ ׁשּום ַוַּיְנעִּ ן ַהָשָלל ַוַּיְלבִּ יׁשּו מִּ ְלבִּ ְבָיה ְוָכל ַמֲעֻרֵמיֶהם הִּ יקּו ַבשִּ קּום ַוַּיֲחזִּ

ים ְלָכל כֹוׁשֵ  ים  [שאינו יכול להלך ברגליו] לַוְיֻסכּום ַוְיַנֲהלּום ַבֲחֹמרִּ יר ַהְתָמרִּ יאּום ְיֵרחֹו עִּ ַוְיבִּ

                                                                                                               
והיא נאמרת בכל  ,"ודברת בם"בה  בדכתיריאת שמע הרי ק ,ודבר בבגין דכתי ?למה ,ירושלמי ב

והיא נאמרת  ,הרי פרשת ודוי מעשר הרי כתיב בה אמירה ?"אמירה"אלא בגין דכתיב בה  .לשון

מה  ,"ונגשו הכהנים בני לוי" "הגשה"ונאמר להלן  "הגשה"כאן נאמר  ,אמר רבי חגי .בכל לשון

עד כדון כרבי עקיבא דאמר לשונות ריבויין  .אף כאן בלשון קודש ,להלן בלשון קודש מרנגישה שנא

 ,נאמר כאן נגישה ,חייא בר אבא ביאמר ר ,כרבי ישמעאל דאמר לשונות כפולין הן ברם מאי ,הן

 ,אף כאן לשון הקודש ,מה לשם לשון הקודש ,"ל הערפלונגש משה א" ,ונאמר להלן נגישה

בתר דמתקן  "ונגש הכהן ודבר אל העם"ואחרי כן  "ופקדו שרי צבאות בראש העם"מסתברא דלא 

 [.'תוס] .להון הוא משמע לון

 [.י"רש. ]ששוטר עשוי לנגוש את מי שיצוה השופט לכוף ,השופט ממונה על השוטר ג

כל העם עוברין זה אחר  ,כשהוא מנחם אחרים ,רין פרק כהן גדולהא אמרינן בסנהד ,ואם תאמר ד

סגן ומשוח מלחמה עומד  ,כשהוא עומד בשורה לנחם את האחרים ,ותניא .והממונה ממצעו ,זה

 ,יש לומר .היינו סגן היינו ממונה ,מהא מתניתין תלת שמע מינהמע מינה ואמר רב פפא ש .בימינו

אבל מן התורה אין  ,אמר להם הממונה ,כדתנן ,יו הכהניםודאי ממונה היה לדברים שמינוהו אח

ואינו אלא כעין מינוי אמרכל וגיזבר שגידלוהו אחיו  ,לו שום מנוי ושררה יותר על אחיו הכהנים

 [.'תוס. ]הכהנים
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אין  ,שאם תפלו בידם ,על אויביכם אתם הולכים ,"[ֵאֶצל ֲאֵחיֶהם ַוָּיׁשּובּו ֹׁשְמרֹון

  .עליכם םמרחמי

יְראּו .ַאל ֵיַרְך ְלַבְבֶכם. "ג ְפֵניֶהם .ְוַאל ַתְחְפזּו .ַאל תִּ בע אר". ְוַאל ַתַעְרצּו מִּ

ַאל ( "א. )אזהרות כנגד ארבעה דברים שהם עושים לאיים את הבאים עליהם

ַרְך ְלַבְבֶכם , "ומפני צחצוח חרבות"במשנה נוסף כאן גם ] אמפני צהלת סוסים" י 

( ב) [.ולא דבר שעושים רק לאיים, שדבר זה הוא עיקר המלחמה, י פירש"אולם רש

יְראּו" שהיו מכים התריסים זה על זה  ,[מגינים]= מפני הגפת תריסין" ַאל תִּ

ומפני שפעת ", במשנה נוסף כאן גם]. שיהא הקול נשמע כקול המון הבא להילחם

, שגם דבר זה הוא עיקר המלחמה, י פירש"אולם רש, כלומר ריבוי החיילות, "קלגסים

שמריעים ותוקעים  מקול קרנות" ְוַאל ַתְחְפזּו( "ג) [.ולא דבר שעושים רק לאיים

 .שצווחיםמפני קול צווחות " ְוַאל ַתַעְרצּו( "ד. )בהם

י . "ד יַע ֶאְתֶכםק  ֱאֹל 'הכִּ יֶכם ְלהֹושִּ ְיב  ם אֹּ ם ָלֶכם עִּ ָלח  ָמֶכם ְלהִּ ְך עִּ הם ". יֶכם ַההֹּל 

פלשתים באו , ואתם באים בנצחונו של מקום, באין בנצחונו של בשר ודם

בני עמון באו , ו עמוונפל ,לסוף נפל בחרב ,מה היה סופו, בנצחונו של גלית

, ונפלו עמו ,לסוף נפל בחרב ,מה היה סופו, בנצחונו של שובך שר צבא הדרעזר

י ", ואתם אי אתם כן ם ֹאְיֵביֶכם קֵ ֱאֹל 'הכִּ ָלֵחם ָלֶכם עִּ ָמֶכם ְלהִּ יֶכם ַהֹהֵלְך עִּ

יַע ֶאְתֶכם ָמֶכם", "ְלהֹוׁשִּ י ", ולכן נאמר בו, זה מחנה הארון, "ַהֹהֵלְך עִּ  'הכִּ

ָמֶכםקֵ ֱאֹל שהשם וכל כינויו עומדים בארון היוצא עימהם , "יֶכם ַהֹהֵלְך עִּ

  .בבמלחמה

 

 שעמד בגילוי פנים" ָגְלָית"

 עמד בגילוי פניםכי , בשם זה" ָגְלָית"הסיבה לכך שנקרא , אמר רבי יוחנן

ְקָרא " ,אמרנש, ה"לפני הקב [בחוצפה]= ְשָרֵא ַוַּיֲעֹמד ַוּיִּ ל ַוּיֹאֶמר ָלֶהם ָלָמה ֶאל ַמַעְרֹכת יִּ

ים ְלָׁשאּול  י ְוַאֶתם ֲעָבדִּ ְׁשתִּ י ַהְפלִּ ְלָחָמה ֲהלֹוא ָאֹנכִּ ד  [בחרו]=ְברּו ֵתְצאּו ַלֲעֹרְך מִּ יש ְוי ר  ָלֶכם אִּ

ָלי  ,ככתוב, ה"אלא הקב "איש"אין ש, ה"כוונתו היתה לקבו, ('ח ז"י' שמואל א)" א 

ְלָחָמה  'ה" יׁש מִּ  (.'ג ו"ט שמות" )ְׁשמֹו 'האִּ

י " ,מרשנא, "בן איש"הריני מפילו על יד  ,ה"אמר הקב יׁש ֶאְפָרתִּ ד ֶבן אִּ ְוָדוִּ

יםַהֶזה  יֵמי ָׁשאּול ָזֵקן ָבא ַבֲאָנׁשִּ יׁש בִּ ים ְוָהאִּ ַׁשי ְולֹו ְׁשֹמָנה ָבנִּ ֵבית ֶלֶחם ְיהּוָדה ּוְׁשמֹו יִּ ' שמואל א" )מִּ

 (.ב"י ז"י

 

 ערשלגלית ה בשלשה מקומות לכדו פיו

כלומר  לאותו רשע בשלשה מקומות לכדו פיו, יוחנן משום רבי מאיר אמר רבי

  .אמר פיו את כשלונו

יׁש ", שהיה לו לומר. א ד "ואמר , "וילחם אתיְברּו ָלֶכם אִּ יש ְוי ר  ְברּו ָלֶכם אִּ

ָלי  . עלישהוא יגבר כלומר , "וירד עלי"כמו , "א 

                                                                                                               
 [.י"רש. ]צנף סוסים קרוי צהלה בלשון המקרא א

 "'וישלח אותם משה וגו"מר שנא ,זה השם הנתון בארון "אלהיכם ההולך עמכם' כי ה. "תוספתא ב

 מרשנא ,ויש אומרים אלו בגדי כהונה .זה הארון "וכלי הקודש"מלמד שהיה פנחס משוח מלחמה 

זה שיוצא עמהן  ,ארונות היו עמהם' אומר ב ,רבי יהודה בן לקיש ".ובגדי הקודש אשר לאהרן"

 ,ורהתפר יה בו סזה שהיה עמהן ה ,'וגו' שנאמר ויסעו מהר ה ,היו בו שברי לוחות ,למלחמה

 [.'תוס] .ארון אחד היה' ובירושלמי אמרי .'שנאמר ויעפילו לעלות וגו

י " ,שאמר. ב תִּ ם אִּ ָלח  ם יּוַכל ְלהִּ יאִּ ָכנִּ כלומר הוא יכה , ('ט ז"י' שמואל א)" ְוהִּ

 .גאותי

י " ,לדודשאמר . ג י ַאָתה ָבא ֵאַלי ַבַמְקלֹותֲהֶכֶלב ָאנֹּכִּ   (.ג"מ ז"י' שמואל א)" כִּ

י "ומה שאמר לו דוד  ְׁשתִּ ד ֶאל ַהְפלִּ ידֹוןַוּיֹאֶמר ָדוִּ ית ּוְבכִּ " ַאָתה ָבא ֵאַלי ְבֶחֶרב ּוַבֲחנִּ

י ָבא ֵאֶליָך ְבֵׁשם " ,לרעה שסיים דבריו ואמר אין זו פתיחה ְצָבאֹות  'הְוָאֹנכִּ

ְשָרֵאל ֲאֶׁשר ֵחַרְפָת קֵ ֱאֹל אתה בא למשול  ,כלומר ,(ה"מ ז"י' שמואל א)" י ַמַעְרכֹות יִּ

 .ואני בא למשול בך בשם שהנצחנות שלו ,בי על ידי דבר שאין בו ממש

 

ם וְ " י ַהְשכ  ְשתִּ ַגש ַהְפלִּ ים יֹוםַוּיִּ ב ַאְרָבעִּ ְתַיצ  ב ַוּיִּ  "ַהֲער 

, ובקשתו שיבחרו להם איש להילחם עמו, בענין ביאת גלית להילחם עם ישראל

ים יֹום", נאמר ְתַיֵצב ַאְרָבעִּ י ַהְׁשֵכם ְוַהֲעֵרב ַוּיִּ ְׁשתִּ ַגׁש ַהְפלִּ , (ז"ט ז"י' שמואל א) "ַוּיִּ

 :וביאר רבי יוחנן דברים אלו

ַגש ַהפְ " בַוּיִּ ם ְוַהֲער  י ַהְשכ  ְשתִּ   .שחרית וערביתריאת שמע מק םלבטלכדי , "לִּ

ים יֹום" ב ַאְרָבעִּ ְתַיצ  כלומר כנגד  ,כנגד ארבעים יום שנתנה בהן תורה, "ַוּיִּ

 .הניתן לו כח להתייצב דארבעים יום שאיחרה תורה להתקבל

 

ם"גלית נקרא  ַניִּ יש ַהב   "אִּ

ים ָגְלָית ְׁשמֹו ", גלית נקרא איש הבינים ככתוב ְׁשתִּ ַמֲחנֹות ְפלִּ ם מִּ יׁש ַהֵבַניִּ ַוֵּיֵצא אִּ

ַגת ָגְבהֹו ֵׁשׁש ַאמֹות ָוָזֶרת  .ונאמרו מספר טעמים למה נקרא כן, ('ד ז"י' שמואל א" )מִּ

ם"נקרא גלית , לדברי רב יׁש ַהֵבַניִּ מתוקן כלומר מבונה שהיה משום , "אִּ

 .של כיעורמכל מום ומנוקה 

ם"נקרא גלית , י שמואללדברו יׁש ַהֵבַניִּ שהיו ], שהיה בינוני שבאחיומשום , "אִּ

 [.י בסמוך"ארבעה כפי שיתבאר בעזה

ם"נקרא גלית , ולדברי תלמידי בית מדרשו של רבי שילא יׁש ַהֵבַניִּ משום , "אִּ

 .שהיה עשוי כבנין

ם"נקרא גלית , ולדברי רבי יוחנן יׁש ַהֵבַניִּ , שים הרבהשיצא מבין אנמשום , "אִּ

שבאו הרבה אנשים על אמו  ,[אב בלשון פרסי]=שהיה בן מאה פפי ואחד נאנאי 

 . ומנאפים םנמצא האחד אביו וכול ,ונתעברה מן אחד ,בלילה אחת

                                                                                                               
 [.י"רש. ]מכל מקום פתיחת פיו לרעתו ,"ואם אני אוכל לו והכיתיו" ,דהדר אמר ואף על גב ג

 .לא ידעתי מתי נתאחרה תורה ארבעים יום ד

בשכר ארבעים פסיעות שהלכה  ,חקר יצ"אמר רבי ברכיה ב ,"ויתיצב ארבעים יום... "ובאגדה  ה

 [.'תוס] .נתלה לבנה ארבעים יום ,ערפה עם חמותה

ופליגי על רבנן  .שאין האשה מתעברת משני בני אדם כאחתמע מינה ש ...בירושלמי בפרק החולץ  ו

 ,ממאה ערלות פלשתים "ויצא איש הבינים ממערכות פלשתים"רבנן דאגדתא אומרים ד ,דאגדתא

עד שלא נסרחה הזרע האשה  ,ולא פליגין ,אמר רבי מתניא ,ות פלשתיםשהערו בה מאה ערל

זה  ,משנסרח הזרע אין האשה מתעברת משני בני אדם כאחת ,מתעברת משני בני אדם כאחת

וחד  ,שפירש ,י"רש רושולא כפי ,שהרי מכולן נתעברה אמו ,משמע שכולן מאה היו אבותיו

וכן  ,שבאו עליה מאה אנשים וכלב אחד ,י כלבהערוך נאנא רשופי . ][שאחד מהן אביו ,נאנאי

 ,אותה הלילה שפירשה ערפה מחמותה ,יצחק ביאמר ר ,ובאגדה דשמואל ,מפורש בויקרא רבה

ממערכות ' והוא מדבר עמם והנה איש הבינים וגו"הדא דכתיב  ,נתערבו בה גייס של מאה בני אדם



ך לעולם ישנה אדם לתלמידו דר

כל הלומד תורה  (פסחים ג) קצרה
ואינו חוזר עליה דומה לאדם 

(צטסנהדרין ) קוצרשזורע ואינו   בקיצורבקיצור 
כלל גדול בלימוד שידע התלמיד 
אחר ששנה מה שעלה בידו מכל 

מה ששנה ויסמוך על הכללים 
 (מאירי סוף הוריות) שיצאו לו משם 

    

 :ל בחינם"לקבלת העלון בדוא
bekitsur1@gmail.com 
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 אמו של גלית

ַגת", נאמר בכתוב שלא בא הכתוב ללמד על , ושנה רב יוסף, "ָגְלָית ְׁשמֹו מִּ

הכל היו ש, אלא ללמד על אמו, מקומו של גלית שבא מהמקום הנקרא גת

 .דשים אותה כגת

ים"ועוד נאמר בגלית  ְׁשתִּ ַמַעְרכֹות ְפלִּ , "ממערות פלשתים"והכתיב הוא , "מִּ

 .שהכל הערו באמושבא הכתוב ללמד , ושנה רב יוסף

ובמגילת רות , "ָהָרָפה"בספר שמואל נכתב , מצינו שני כתובים, ובענין שמה

 ,שמה "הרפה"אומר מהם אחד . ושמואל בדבר זה ונחלקו רב". ָעְרָפה"נכתב 

הפקירה עצמה ש ,אותה מאחריה םשהכל עורפי ,"ערפה"ולמה נקרא שמה 

ולמה נקרא שמה  ,שמה "ערפה"מר ואמהם חד או. כבהמה פנים כנגד עורף

ַקח " ,וכן הוא אומר[. ותכתוש חטים]= אותה כהריפות םשהכל דשי "הרפה" ַותִּ

ְפֹרש ָשה ַותִּ פֹות  ָהאִּ ְׁשַטח ָעָליו ָהרִּ שמואל " )ְולֹא נֹוַדע ָדָברֶאת ַהָמָסְך ַעל ְפֵני ַהְבֵאר ַותִּ

י "וכן הוא אומר (. ט"י ז"י' ב יפֹות ַבֱעלִּ יל ַבַמְכֵתׁש ְבתֹוְך ָהרִּ ְכתֹוׁש ֶאת ָהֱאוִּ ם תִּ לֹא אִּ

ַּוְלתֹו   (.ב"כ ז"משלי כ" )ָתסּור ֵמָעָליו אִּ

 

מֹו  [ב"כ-ו"א ט"כ' שמואל ב] ד ַוֲעָבָדיו עִּ ְשָרֵאל ַוֵּיֶרד ָדוִּ ים ֶאת יִּ ְׁשתִּ ְלָחָמה ַלְפלִּ י עֹוד מִּ ַוְתהִּ

ד ים ַוָּיַעף ָדוִּ ְׁשתִּ ָלֲחמּו ֶאת ְפלִּ י .ַוּיִּ ְׁשבִּ ְׁשַקל ֵקינֹו ְׁשֹלׁש ֵמאֹות  ְבֹנב אְויִּ יֵדי ָהָרָפה ּומִּ ילִּ ֲאֶׁשר בִּ

ְׁשַקל ְנֹחֶׁשת ְוהּוא ָחגּור חֲ  דמִּ יַׁשי ֶבן ְצרּוָיה ַוַּיְך ֶאת  .ָדָׁשה ַוּיֹאֶמר ְלַהכֹות ֶאת ָדוִּ ַוַּיֲעָזר לֹו ֲאבִּ

ְלָחָמה ְולֹא ְתַכֶבה  ָתנּו ַלמִּ ד לֹו ֵלאֹמר לֹא ֵתֵצא עֹוד אִּ ְׁשְבעּו ַאְנֵׁשי ָדוִּ יֵתהּו ָאז נִּ י ַוְימִּ ְׁשתִּ ַהְפלִּ

ְשָרֵאל י ַאֲחֵרי ֵכן ַוְת  .ֶאת ֵנר יִּ ְבַכי ַוְיהִּ ָכה סִּ ים ָאז הִּ ְׁשתִּ ם ְפלִּ ְלָחָמה ְבגֹוב עִּ י עֹוד ַהמִּ הִּ

י ֶאת  ֵדי ָהָרָפה ַסףַהֻחָׁשתִּ ילִּ ים ַוַּיְך ֶאְלָחָנן ֶבן  .ֲאֶׁשר בִּ ְׁשתִּ ם ְפלִּ ְלָחָמה ְבגֹוב עִּ י עֹוד ַהמִּ ַוְתהִּ

י ֵאת  ים ֵבית ַהַלְחמִּ י ְוֵעץ חֲ  ָגְלָיתַיְעֵרי ֹאְרגִּ תִּ יםַהגִּ ְמנֹור ֹאְרגִּ יתֹו כִּ ְלָחָמה ְבַגת  .נִּ י עֹוד מִּ ַוְתהִּ

יׁש  י אִּ ְסָפר ְוַגם הּוא יַֻלד  בָמדֹוןַוְיהִּ ים ְוַאְרַבע מִּ ְוֶאְצְבֹעת ָיָדיו ְוֶאְצְבֹעת ַרְגָליו ֵׁשׁש ָוֵׁשׁש ֶעְשרִּ

ְמָעה .ְלָהָרָפה ְשָרֵאל ַוַּיֵכהּו ְיהֹוָנָתן ֶבן ׁשִּ ד גַוְיָחֵרף ֶאת יִּ י ָדוִּ ֶאת ַאְרַבַעת ֵאֶלה יְֻלדּו  .ֲאחִּ

ד ּוְבַיד ֲעָבָדיו ְפלּו ְבַיד ָדוִּ  .ְלָהָרָפה ְבַגת ַוּיִּ

 .כתיב" שמעי( "ג. )כתיב" מדין( "ב. )כתיב" וישבו( "א)

 

 בני ערפה נפלו בידי בני רות

וסיום , בסוף ספר שמואל מסופר על ארבעה גיבורים שנפלו בידי דוד ועבדיו

ֶלה יְֻלדּו ְלָהָרָפה ְבַגת ֶאת ", הואין הענ ד ּוְבַיד ֲעָבָדיוַאְרַבַעת א  ְפלּו ְבַיד ָדוִּ ' שמואל ב" )ַוּיִּ

 .סף( א: )והם, כולם היו בני ערפה, שארבעה הגיבורים הללו, כלומר, (ב"כ א"כ

 .הנזכרים שם ,וישבי בנוב( ד) .גלית( ג) .ומדון( ב)

שתי בכיות ] ,שהורידה ערפה על חמותה ארבע דמעותשבשכר , ודרש רבא

ְבֶכיָנה עֹוד" ,שנאמרכמו , [משתי עינים ֶשָנה קֹוָלן ַותִּ , כלומר בכו שתי פעמים, "ַותִּ

, בשכר זה, סך הכל ארבע דמעות, דמעה אחת מכל עין, ובכל בכי שתי דמעות

  . ויצאו ממנה ארבעה גבורים ,זכתה

, בניה של ערפה בידי דוד שיצא מרותשהטעם לכך שנפלו כל , ואמר רבי יצחק

ְבֶכיָנה עֹוד ", ככתוב, ערפה נפרדה ורות דבקהכי  ֶשָנה קֹוָלן ַותִּ ַשק ָעְרָפה ַותִּ ַותִּ

, יבואו בני הנשוקה, ה"אמר הקבולפיכך , (ד"י' רות א)" ַלֲחמֹוָתּה ְורּות ָדְבָקה ָבּה

                                                                                                               
ויאמר "שנאמר  ,מר אף כלב אחדרבי תנחומא א ,ממאה ערלות פלשתים ,ממערות כתיב "פלשתים

 [.'תוס". ]'הפלשתי אל דוד הכלב אנכי וגו

  .ביד בני הדבוקה ויפלו ,[להפרד מעמה שלא נתגיירה ,שנשקה לחמותה]

 

 תיאור גבורת גלית

יתֹו ֵׁשׁש ֵמאֹות  אְוֵעץ"בענין חניתו של גלית נאמר  ים ְוַלֶהֶבת ֲחנִּ ְמנֹור ֹאְרגִּ יתֹו כִּ ֲחנִּ

ָּנה ֹהֵלְך ְלָפָניו ים ַבְרֶזל ְוֹנֵשא ַהצִּ והכתיב " עץ"הקרי הוא , ('ז ז"י' שמואל א)" ְׁשָקלִּ

לא סיפר הכתוב ש, עזר שהכתיב מלמדנווביאר רבי אל, לשון מחצה" חץ"הוא 

 .שאסור לספר בשבחם של רשעיםומכאן , ולא כולה, אלא חצי גבורתו

שנלחם עם גבור , כדי ללמדנו שבחו של דוד, והסיבה שפתחו בתיאור גבורתו

 .כמוהו

 

ְשָרֵאל ַוֵּיָאְספּו ָיַחד [ח"י-ו"ט' י' שמואל ב]  ְפֵני יִּ ַגף לִּ י נִּ ְׁשַלח ֲהַדְדֶעֶזר ַוֹּיֵצא  .ַוַּיְרא ֲאָרם כִּ ַוּיִּ

ְפֵניֶהם ְוׁשֹוַבְךֶאת ֲאָרם ֲאֶׁשר ֵמֵעֶבר ַהָּנָהר ַוָּיֹבאּו ֵחיָלם  ד  .ַשר ְצָבא ֲהַדְדֶעֶזר לִּ   ַוּיַֻגד ְלָדוִּ

ְקַראת דָ  ְשָרֵאל ַוַּיֲעֹבר ֶאת ַהַּיְרֵדן ַוָּיבֹא ֵחָלאָמה ַוַּיַעְרכּו ֲאָרם לִּ ָלֲחמּו ַוֶּיֱאֹסף ֶאת ָכל יִּ ד ַוּיִּ וִּ

מֹו ים  .עִּ ים ֶאֶלף ָפָרׁשִּ ד ֵמֲאָרם ְׁשַבע ֵמאֹות ֶרֶכב ְוַאְרָבעִּ ְשָרֵאל ַוַּיֲהֹרג ָדוִּ ְפֵני יִּ ַוָּיָנס ֲאָרם מִּ

ָכה ַוָּיָמת ָׁשם ׁשֹוַבְךְוֵאת   .ַשר ְצָבאֹו הִּ

ְשָר  [ח"י-ז"ט ט"י' י א"דה] ְפֵני יִּ ְגפּו לִּ י נִּ יאּו ֶאת ֲאָרם ַוַּיְרא ֲאָרם כִּ ים ַוּיֹוצִּ ְׁשְלחּו ַמְלָאכִּ ֵאל ַוּיִּ

ְפֵניֶהם ְוׁשֹוַפְךֲאֶׁשר ֵמֵעֶבר ַהָּנָהר  ְשָרֵאל  .ַשר ְצָבא ֲהַדְדֶעֶזר לִּ יד ַוֶּיֱאֹסף ֶאת ָכל יִּ ַוּיַֻגד ְלָדוִּ

ְק  יד לִּ מֹוַוַּיֲעֹבר ַהַּיְרֵדן ַוָּיבֹא ֲאֵלֶהם ַוַּיֲעֹרְך ֲאֵלֶהם ַוַּיֲעֹרְך ָדוִּ ָלֲחמּו עִּ ְלָחָמה ַוּיִּ  .ַראת ֲאָרם מִּ

י  יׁש ַרְגלִּ ים ֶאֶלף אִּ ים ֶרֶכב ְוַאְרָבעִּ ְבַעת ֲאָלפִּ יד ֵמֲאָרם ׁשִּ ְשָרֵאל ַוַּיֲהֹרג ָדוִּ ְפֵני יִּ לִּ ַוָּיָנס ֲאָרם מִּ

ית ׁשֹוַפְךְוֵאת   .ַשר ַהָצָבא ֵהמִּ

 

 שם שר צבא הדדעזר

ְוׁשֹוַפְך ", ובדברי הימים כתוב, "ָבא ֲהַדְדֶעֶזרְוׁשֹוַבְך ַשר צְ ", בספר שמואל כתוב

 .ונחלקו רב ושמואל בדבר זה". ַשר ְצָבא ֲהַדְדֶעֶזר

 .שעשוי כשובך "שובך"שמו ולמה נקרא , שמו" שופך"אומר מהם אחד 

שכל הרואה אותו  ,"שופך"שמו ולמה נקרא  ,שמו "שובך" ,מרואמהם חד או

  .נשפך לפניו כקיתון

 

ים ַאְשָפתֹו" בֹורִּ  "ְכֶקֶבר ָפתּוַח ֻכָלם גִּ

ים", נאמר בחיילותיו של נבוכדנצר בֹורִּ ' ירמיהו ה)" ַאְׁשָפתֹו ְכֶקֶבר ָפתּוַח ֻכָלם גִּ

  .בונחלקו רב ושמואל או רבי אמי ורבי אסי בדבר זה(. ז"ט

 םיעוש ,חץ םבשעה שזורקישמלמד  "ַאְשָפתֹו ְכֶקֶבר ָפתּוחַ " ,אמרמהם חד א

אבל לא , ולא תאמר על ידי שהיו אומנים בקרב. אשפתות אשפתות של חללים

ים"לפיכך נאמר גם , היו גיבורים בֹורִּ  ".ֻכָלם גִּ

 ,םצורכיה םבשעה שעושישמלמד  ,"ַאְשָפתֹו ְכֶקֶבר ָפתּוחַ " ,אמרמהם חד או

ולא . הרבה בגבורה םמחמת שאוכלי ,אשפתות אשפתות של זבל םעושי

                                                                                                               
 .כתיב" וחץ" א

 [.י"רש. ]נקט לה ,איידי דנקט פלוגתא דרב ושמואל בדרשות דקראי ב
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ים"ארע להם כן מפני שהיו חולי מעיים שהרי נאמר תאמר ש בֹורִּ , "ֻכָלם גִּ

 .מחמת גבורתם היה הדבר, לומר

 -

, שלא ארע להם כן מחמת חולי מעיים, מתוך כך שהוצרך לומר, אמר רב מריו

, ולפיכך שיש לבקש להם רפואות לכך, שחולי מעיים גלליהם מרובים, למדנו

 .טרם יכבד החולי

 

יש ַיְשֶחָנהבְ  ְדָאָגה"  "ֶלב אִּ

יׁש ַיְׁשֶחָּנה  ְדָאָגה"נאמר בספר משלי  (. ה"כ ב"משלי י" )ְוָדָבר טֹוב ְיַשְמֶחָּנהְבֶלב אִּ

 . ונחלקו רבי אמי ורבי אסי בדבר זה

דעתו  [להסיר]=עליו לעמוד ולהסיח , שמי שיש דאגה בלבו, אחד מהם אומר

  [.יסיחנה מדעתו]=ממנה 

ישיחנה ]=ישיח אותה לאחרים , שיש דאגה בלבו ואחד מהם אומר שמי

 .והם יסייעוהו ,[לאחרים

 

 ג"דף מ

 

 דברים שהיו במלחמת מדין

עימהם מפני ' כהן משיח אומר להם שה, נתבאר שכשהיו יוצאים למלחמה

וכן מצינו במלחמת מדין . שהשם וכל כינויו מונחים בארון היוצא עימהם

ְׁש ", שהיה בה דברים אלו שנאמר ַלח ֹאָתם ֹמֶׁשה ֶאֶלף ַלַמֶטה ַלָצָבא ֹאָתם ְוֶאת ַוּיִּ

יְנָחס ֶבן ֶאְלָעָזר ַהֹכֵהן ַלָצָבא ּוְכֵלי ַהֹקֶדׁש ַוֲחֹצְצרֹות ַהְתרּוָעה ְבָידֹו  א"במדבר ל) "פִּ

 :וכך דרשו את הכתוב הזה ,('ו

 . סנהדריןאלו  ,"ֹאָתם" -

יְנָחס ֶבן ֶאְלָעָזר ַהֹכֵהן" -   .משוח מלחמהזה  ,"ָבאַלצָ  פִּ

  .ארון ולוחות שבוזה  ,"ּוְכֵלי ַהֹקֶדׁש" -

  .השופרותאלו  ,"ַוֲחֹצְצרֹות ַהְתרּוָעה" -

 

 מדוע נמשח דווקא פינחס למלחמת מדין

, אבי אמויוסף ליפרע דין אלא , לא לחנם הלך פינחס למלחמה, שנינו בברייתא

ים ָמְכר" ,נאמר, המדנים מכרוהוש ם ְוַהְמָדנִּ ְצָריִּ יס ַפְרֹעה ַשר ּו ֹאתֹו ֶאל מִּ יַפר ְסרִּ ְלפֹוטִּ

ים   .ובא פינחס שהיה מזרעו ונקם נקמתו, (ו"ל ז"בראשית ל" )ַהַטָבחִּ

 

 אבות אמו של פינחס

ְבנֹות ", ככתוב, אמו של פינחס היתה מבנות פוטיאל ן ָלַקח לֹו מִּ ְוֶאְלָעָזר ֶבן ַאֲהרֹּ

ָשה ַות   ל לֹו ְלאִּ יא  יְנָחס פּוטִּ ְׁשְפֹחָתםֶלד לֹו ֶאת פִּ ם ְלמִּ ּיִּ ' שמות ו" )ֵאֶלה ָראֵׁשי ֲאבֹות ַהְלוִּ

 (.ה"כ

, "פוטיאל"אלא מבנות , "פוטאל"ומתוך כך שלא נאמר בה שהיתה מבנות 

 .באה משנים שנקראו כןמשמע ש

. שמתחילה פיטם עגלים לעבודה זרהעל שם , שנקרא כן, האחד הוא יתרו

, היו השבטים מבזים אותו, שהרג פינחס את זמרישאחר , וכמו ששנינו

, בן שפיטם אבי אמו עגלים לעבודת כוכבים, ראיתם בן פוטי זה, ואומרים

 .יהרוג נשיא מישראל

כלומר זלזל בו וכבש , שפטפט ביצרועל שם , שנקרא כן, והאחד הוא יוסף

 .אותו ולא חשבו

. מזרע יוסף ואם כן אם אמו היתה, שאבי אמו היה יתרו, מתחילה משמע

אם אמו , ואם אבי אמו היה מיתרו, שאין הכרע, אולם במסקנת הסוגיה אמרו

 .אם אמו היתה מיתרו, ואם אבי אמו היה מיוסף, היתה מיוסף

 

 דברים שאומרים לעם בספר קודם היציאה למלחמה

כלומר בגבול , עוד בהיותם בספר, שכשהיו יוצאים למלחמה, כבר נתבאר

 .חזרו אותם שאינם ראוים לצאת עימהם למלחמההיו אומרים שי, ארצם

ים ֶאל ָהָעם ֵלאֹמר ", וזהו שנאמר ְברּו ַהֹשְטרִּ ת ( א)ְודִּ יש ֲאֶשר ָבָנה ַביִּ י ָהאִּ מִּ

יתֹו  ְך ְוָישֹּב ְלב  ל  ֹּא ֲחָנכֹו י  יׁש ַאֵחר ַיְחְנֶכּנּוָחָדש ְול ְלָחָמה ְואִּ י ( ב) .ֶפן ָימּות ַבמִּ ּומִּ

יש ֲאֶשר  יתֹוָהאִּ ְך ְוָישֹּב ְלב  ל  ְללֹו י  ֹּא חִּ יׁש ַאֵחר  ָנַטע ֶכֶרם ְול ְלָחָמה ְואִּ ֶפן ָימּות ַבמִּ

יתֹו ( ג) .ְיַחְלֶלּנּו ְך ְוָישֹּב ְלב  ל  ֹּא ְלָקָחּה י  ָשה ְול ַרש אִּ יש ֲאֶשר א  י ָהאִּ ֶפן ָימּות ּומִּ

ָקֶחָּנה יׁש ַאֵחר יִּ ְלָחָמה ְואִּ והשוטרים משמיעים , ן אומרהכהודברים אלו , "ַבמִּ

 . לעם

, ככתוב ,דבר נוסף, השוטרים אומרים לבדם בלא הכהן, ומלבד הדברים הללו

ים ְלַדֵבר ֶאל ָהָעם ְוָאְמרּו " ְך ְוָישֹּב ְוָיְספּו ַהֹשְטרִּ ל  ָבב י  א ְוַרְך ַהל  יש ַהָּיר  י ָהאִּ מִּ

יתֹו  ְלָבבֹוְלב  ַמס ֶאת ְלַבב ֶאָחיו כִּ  ".ְולֹא יִּ

 .י מי נכלל בכל הדברים הללו"בהמשך יתבאר בעזהו

 

ֹּא ֲחָנכֹו" ת ָחָדש ְול יש ֲאֶשר ָבָנה ַביִּ י ָהאִּ  "מִּ

ת ָחָדׁש "הוא , נתבאר שאחד מהחוזרים מעורכי המלחמה יׁש ֲאֶׁשר ָבָנה ַביִּ ָהאִּ

 .י מי נכלל בזה"ולהלן יתבאר בעזה, "ְולֹא ֲחָנכֹו

 .והאופן שבא הבית לידו וחוזר מחמת. א

ת"אף על פי שהכתוב אומר  , "מי אשר בנה"מתוך שלא נאמר , "ָחָדׁש ָבָנה ַביִּ

יׁש ֲאֶׁשר ָבָנה"אלא  י ָהאִּ ממש בית הבונה ( א)שלא רק , ללמד, הרי זה ריבוי, "מִּ

שניתן זה ( ד)או , היורש( ג)או , הקונה( ב)אלא גם , חדש חוזר מעורכי המלחמה

 . חדששאצל כל אלו הבית הוא , לו במתנה

ְולֹא "שנאמר , אינו חוזר מחמתו מהמלחמה, אבל הגוזל בית חדש ולא חנכו

, שדווקא בית שבא לידו בהיתר, ללמד, זה ולא אחר, מיעוט הוא, לזה" ֲחָנכֹו

, ושילם דמים, ואפילו עשה תשובה, ולא בית שבא לידו בגזלה, חוזר מחמתו

 . אינו חוזר מחמתו, מאחר שמתחילה בא לידו בגזלה
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, דעת רבי יוסי הגלילי שגם בלא הטעם הזה אינו חוזר, ם לא עשה תשובהוא

זה הירא מעבירות , "הירא ורך הלבב", ולדעתו, שהרי יש לו עבירות בידו

 .י בהמשך"כפי שיתבאר בעזה, שבידו

 .הבית שחוזר מחמתו. ב

ת"אף על פי שנאמר  ֲאֶׁשר ָבָנה "אלא , "אשר בית בנה"מתוך שלא נאמר , "ַביִּ

תבַ  בית ( ג)או , בית התבן( ב)אלא גם , בית דירה( א)שלאו דווקא , למדנו, "יִּ

 . של יין שמן ותבואה בית האוצרות( ה)או , בית העצים( ד)או , הבקר

, שראוים להיות בית דירה חוזר מחמתם מהמלחמה, דווקא אלו, ומכל מקום

, ומרפסת (ג)אכסדרה ( ב)בית שער ( א)כגון , אבל בתים שאינם ראוים לדירה

 . אינו חוזר מחמתם מהמלחמה

ת", אומרחולק ואליעזר בן יעקב  בירו כלומר אינו חוזר , כמשמעו" ַביִּ

  .דברים אחריםמחמת ולא , בית דירהמהמלחמה אלא מחמת 

 

 הבונה בית על מכונו

כלומר שהיה לו בית וסתרו ובנאו , מי שבנה בית על מכונו, לדעת רבי יהודה

כי בית שבנה ממש , מחמתו מערכי המלחמהנו חוזר אי, כמו שהיה בתחילה

ת "ואינו בכלל , אינו נחשב אצלו בית חדש, כדוגמת הראשון יׁש ֲאֶׁשר ָבָנה ַביִּ ָהאִּ

 ".ָחָדׁש

בין בגובה ובין [ דימוס]=אמנם אם הוסיף עליו אפילו שורה אחת של אבנים 

, ה בית חדשאלא בונ, אינו נחשב בונה בית על מכונו, יותר מהראשון, בעובי

 .מחמתו מערכי המלחמהחוזר ו

 

 הבונה בית לבנים בשרון

והבונה שם בית , ואין הקרקע יפה שם לבנין לבנים, מקום יש ששמו שרון

 .וצריך לחדשו שתי פעמים בשבע שנים, אינו מתקיים, לבנים

מערכי לא היה חוזר , שהבונה בית לבנים בשרון, אמר רבי אליעזרולפיכך 

 .וזרים אלא על בית של קיימאשאין ח, המלחמה

  

ְללֹו" ֹּא חִּ יש ֲאֶשר ָנַטע ֶכֶרם ְול י ָהאִּ  "ּומִּ

יׁש ֲאֶׁשר ָנַטע ֶכֶרם ְולֹא "הוא , שאחד מהחוזרים מעורכי המלחמה, נתבאר ָהאִּ

ְללֹו , שבשנה זו נוהג בו דין כרם רבעי, שלא הגיע לשנתו הרביעית לנטיעתו, כלומר, "חִּ

ומעלה המעות ואוכלם , כפירות מעשר שני, ן לחללם על המעותונית, שהפירות קדושים

 .י מי נכלל בזה"ולהלן יתבאר בעזה. אבירושלים

 .האופן שבא הכרם לידו וחוזר מחמתו. א

, "מי אשר נטע"מתוך שלא נאמר , "ֲאֶׁשר ָנַטע ֶכֶרם"אף על פי שהכתוב אומר 

יׁש ֲאֶׁשר ָנַטע"אלא  י ָהאִּ ממש הנוטע ( א)שלא רק , דללמ, הרי זה ריבוי, "ּומִּ

שניתן לו זה ( ד)או , היורש( ג)או , הקונה( ב)אלא גם , חוזר מעורכי המלחמה

                                                                                                               
 [.י"רש. ]וגמר קדש קדש ממעשר ,"קדש הלולים"כדכתיב  א

 .ומרכיב( ו), מבריך( ה)שכן דין , שיש אופנים, י"ובהמשך יתבאר בעזה. במתנה

 .הכרם שחוזר מחמתו. ב

ע ֲאֶׁשר ָנטַ "אלא , "אשר כרם נטע"מתוך שלא נאמר , "ֶכֶרם"אף על פי שנאמר 

כל חמישה אילני ( ב)אלא גם , כרם ענבים( א)שלאו דווקא , למדנו, ב"ֶכֶרם

ובלבד שיהיו סדורים ככרם שתים כנגד . ואפילו מחמישה מינים( ג), מאכל

 . אשתים ואחת יוצא זנב

 

( ב)או , ארבע אילנות מאכל( א)אבל נטע , ודווקא על ידי דברים אלו חוזר

אינו חוזר עליהם , [שאינן עץ פרי ,ם ושקמיםכגון ארזי], חמישה אילנות סרק

שפחות שבכרמים יש בו חמשה אילנות , שאינם דומים לכרם, מעורכי מלחמה

 .מאכל

כלומר אינו חוזר , כמשמעו" ֶכֶרם", אומרחולק ואליעזר בן יעקב  בירו

  .דברים אחריםמחמת ולא , כרם ענביםמהמלחמה אלא מחמת 

 

 המבריך ומרכיב

וחוזר ומוציאו בריחוק , שכופף את הזמורה או היחור בארץ הוא זה, המבריך

מקומו , שהרי יונק משני מקומות, ובכך נעשה הגפן כשני גפנים, מה מצד אחר

ונוטל מן הרך , הוא זה שנוקב האילן, והמרכיב. הראשון ומקום ההברכה

 .גוגדל שם ענף, ותוחב לתוך הנקב, שבענפי אילן אחר

מעורכי חוזר חדש על ידי הברכה והרכבה  שהנוטע כרםבמשנתנו מבואר 

ְללֹו"שמתוך שנאמר ובברייתא שנינו . המלחמה , מיעוט הוא, לזה" ְולֹא חִּ

 .ים מעורכי המלחמהחוזר םשאינ, על מבריך ומרכיב, ללמד

ובאלו אופנים , באלו אופנים העמידו את המשנה, י"ולהלן יתבאר בעזה

 .העמידו את הברייתא

 .כאן בהרכבת היתר כאן בהרכבת איסור. א

, כלומר מין במינו, המבריך ומרכיב בהיתר, לדברי רבי זירא אמר רב חסדא

ומה ששנינו , כמבואר במשנתנו, שחוזר מערכי המלחמה, דינו כנוטע כרם

 .דמין באינו מינו, אין זה אלא כשעושה כן באיסור, שאינו חוזר, בברייתא

אין הכוונה למרכיב ענף , שחוזר מחמתה מערכי המלחמה, והרכבת היתר זו -

                                                                                                               
 [.י"רש. ]רם עדייןשהרי לא הזכיר כ ,אינו כרם לוואפי ,מכל מקום "נטע"דרוש ביה נמי  ב
שדווקא בגפן צריך שנים כנגד , כתב" קרן אורה"אבל ב. י"שהבין כך את דברי רש, מ"עיין בלח א

 .אפילו בחמישה מקומות, אבל שאר אילנות, שנים ואחד יוצא זנב
דהוו ממין אחד זה  םוזה פירותיו דקי םשזה פירותיו גסי ,להרכיב משני אילנות יםוישראל מותר ג

 [.י"רש. ]בזה

וליישב עם רבי יוסי הגלילי יש  [.י"רש. ]פרט לגזלן ,גבי בית "ולא חנכו"כדמעיט  ,ומעטיה קרא ד

 .להעמיד כשעשה תשובה
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, שכן אמר רבי אבהו, שכבר עברו שנות ערלתו [ילדה בזקינה]=חדש באילן זקן 

אין בגידולים , כלומר הרכיב ענף חדש באילן זקן, ילדה שסיבכה בזקנה בטלה

ומאחר שיש , אמשום שהכל נחשב כמו האילן הזקן, של הענף החדש דין ערלה

 .אין חוזרים עליו מערכי המלחמה ,ולא אילן חדש, כאן רק אילן זקן

שעדיין לא עברו שנות [ ילדה בילדה]=ואם הרכיב ענף חדש באילן חדש  -

ואין שום נפקא מינה בהרכבה , יש לו לחזור מחמת האילן הגדול, ערלתו

 .להחזירו מערכי המלחמה

, שהאופן שבו חוזר מערכי המלחמה מחמת ההרכבה, ואמר רבי ירמיה<< 

, לשדהולקורות או להיות גדר לפירות אלא נטע לא הגדול  כשאת האילן, הוא

, וכשהרכיב בו ענף לגדל פירות, שבאופנים הללו האילן עצמו פטור מערלה

וחוזר מערכי , ואינו בטל לאילן העשוי לגדר או לקורות, אותו ענף חייב בערלה

והסיבה לכך שבהרכבה זו אין הענף בטל באילן כולו כי גם האילן . המלחמה

להיות , לו ראוי להתחייב בערלה אם ימלך עליו בתוך שלוש שנים לנטיעתוכו

שאי אפשר לאילן עצמו להתחייב , שלא כמרכיב ענף צעיר באילן זקן], בלפירות

 [.בערלה

כשהרכיב , הוא, שהאופן שחוזר מערכי המלחמה על ידי הרכבה, ואין לומר -

א היה חוזר מערכי שמחמת האילן עצמו ל, ענף צעיר באילן צעיר של חבירו

כי באופן וטעם הדבר . ורק מחמת ההרכבה הוא חוזר, כי אינו שלו, המלחמה

, שותפיםנחשבים משום שהם , מערכי המלחמההזה אין אחד מהם חוזר 

 . כרם של שותפים אין חוזרים עליו מערכי המלחמהו

 .כאן מבריך אילן בירק כאן במבריך אילן באילן. ב

האופן שבו המבריך חוזר מערכי המלחמה מחמת  ,לדברי רב נחמן בר יצחק

כי אינו , מחמת הירק לא היה חוזרש, כשהבריך אילן בירק, ההברכה הוא

 .שהברכה זו נחשבת כנטיעה, חוזר, ורק על ידי שהבריך בו אילן, דומה לכרם

משום רבי יהודה בן גמדא איש כפר כדעת רבן שמעון בן גמליאל ודין זה הוא 

הברכה , אבל לדעת חכמים. ואין בכך עבירה, ך אילן בירקשמתיר להברי, עכו

כי אין , ואינו חוזר מחמתה מערכי המלחמה, כדין מין באינו מינו, זו אסורה

יהא חוזר מחמת העבירה , ולדעת רבי יוסי הגלילי]. חוזרים על הברכה של איסור

 .[גם הוא מודה שאינו חוזר, ואם עשה תשובה. ולא משום נטיעת כרם, שבידו

 .כאן חכמים כאן רבי אליעזר בן יעקב. ג

שהמבריך , מה ששנינו בברייתאש, כשבא רב דימי אמר בשם רבי יוחנן

והוא כדעת רבי אליעזר בן , זה אמור גם בהברכת היתר דין ,ומרכיב אינו חוזר

, כמשמעות הכתוב, שאין חוזר מהמלחמה אלא מי שנטע כרם, האומר יעקב

הרכבה דבר אחר כולא גמורה ודווקא נטיעה , ולא דבר אחרדווקא כרם ו

 .והברכה

 

                                                                                                               
ואף  ,שאף אותו ענף חייב בערלה ,זקינה בילדה תנן ,וכי תנן במסכת ערלה דמרכיב חייב בערלה א

 [.י"רש. ]שזו היא נטיעתו ,נעשה עכשיו ילדה ,שקצצו מזקינה על גב

הא  ,דלא אימליך אקמייתא ואף על גב, חייבת בערלה ,הילכך ילדה דקא מרכיב בגוה לאכילה ב

ואף על ומהניא מחשבה דעיקר דידה נמי אי הוה חשיב עלה הוה מהני מחשבה  ,מיהא לאכילה הוא

 [.י"רש. ]דבשעת נטיעה לאו להכי נטעה גב

 ערלה לעולם פחותה מטפחהילדה 

כשיהיו , כשבא רב דימי אמר משמו של רבי יוחנן משום רבי אליעזר בן יעקב

שהם , וכולם קטני קומה, גכגון שתים כנגד שתים ואחת יוצאת זנב, מעט גפנים

כבר עברו עליהם שנות אף על פי ש, ולא יגבהו לעולם עד טפח, פחות מטפח

משום שהם נראים , גזרו עליהם חכמים שיהיו אסורים כערלה, ערלתם

 .כנטיעה בת שנתה

, כי כרם כזה מתפרסם, לא גזרו עליהם, אבל כשיהיה כרם שלם מגפנים כאלו

ויודעים שהגידולים , משונה משאר כרמים, כרם יש לפלוני, שהכל אומרים

 . שבו כבר יותר משלוש שנים

 

 ריאת שמעופס ארבע אמות לקמת ת

מת , אמר משמו של רבי יוחנן משום רבי אליעזר בן יעקב, כשבא רב דימי

בארבע קריאת שמע אסור לקרות , כלומר, ריאת שמעתופס ארבע אמות לק

ָּנֶקהֹלֵעג ָלָרׁש ֵחֵרף ֹעֵשהּו "שנאמר משום  ,של מת אמותיו  ז"משלי י" )ָשֵמַח ְלֵאיד לֹא יִּ

 .וזה אינו יכול לקרות ,שזה קורא, הוא לעג לרשודבר זה , ('ה

 

 חורגת הגדלה בין האחים

חורגת הגדלה בין , אמר רבי יצחק אמר רבי יוחנן משום רבי אליעזר בן יעקב

, כלומר כשהיה לאיש בנים מאשה אחת, אסורה להינשא לאחים, האחים

ונשא האיש את , ועזב כל אחד את זיווגו הראשון, ולאשה בת מאיש אחד

בת האשה אסורה להינשא לאחד מבני , וגדלו בני האיש עם בת האשה, האשה

, נראים הם כאחים, כי מאחר שגדלו יחד, אף על פי שאינם אחים, האיש

 .נושא זה את אחותו, אומר, והרואה את הבת נישאת לאחד האחים

, שאין הבת אחות הבנים, כי הדבר מפורסם, ומסקנת הגמרא שאין הדבר כן

 .נשא לאחד מהםומותרת להי

 

 גורן הענים לקט שכחה ופאה שעשא

שנאמר , פטורים ממעשרות, כלקט שכחה ופאה, שמתנות עניים, כלל בידינו

י", בענין הפרשת המעשרות י ֵאין לֹו ֵחֶלק ְוַנֲחָלה  [לקבל מעשר ראשון] ּוָבא ַהֵלוִּ כִּ

ָמְך  ְׁשָעֶריָךעִּ יָך ְבָכל ַמֲעֵשה ָיְדָך ֶק ֱאֹל 'הְוָאְכלּו ְוָשֵבעּו ְלַמַען ְיָבֶרְכָך  ְוַהֵגר ְוַהָּיתֹום ְוָהַאְלָמָנה ֲאֶׁשר בִּ

שיש לו חלק בהם כמו לשאר , יצאו לקט שכחה ופאה, (ט"ד כ"דברים י" )ֲאֶׁשר ַתֲעֶשה

 .ואינו נוטל מהם מעשרות, עניים

לקט שכחה ופאה  ,אליעזר בן יעקב בייוחנן משום ר ביואמר רבי יצחק אמר ר

הוקבעו  ,[ערמה]= שכינס הרבה כאחד ועשה מהן כריכלומר  ,העני גורןם שאשע

ואינם , סבור שגדלם זה בשדהו, כי הרואה כל כך הרבה יחד ,למעשר מדרבנן

 .מתנות עניים

שאין הכל יודעים שאספם , בשדהשכן הדין כשעשאם העני גורן , ואמר עולא

                                                                                                               
כרם רבעי  ,כמאן דאמר במסכת ברכות דסבר לה ,כנגד שתים ואחת יוצאת זנבלהכי נקט שתים  ג

 [.י"רש. ]שאין ערלה נוהגת בנטיעה אחת אלא בכרם שלם ,תנן
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חייבו אותו ולכן , נראה שגדלו בשדהו, וכשמביא הכל יחד, לשם מעט מעט

, כל שכניו רואים שכינס מעט מעט, בעיראבל כשעשה זאת , חכמים לעשר

 .אינו צריך לעשרו, ויודעים שהם של מתנות עניים

 

 ילדה הפחותה מטפח אין בה כלאים

ְזַרע "שנאמר , נאסרים משום כלאים, שזרעים שגדל בכרם, כלל בידינו לֹא תִּ

ְקדַ  ם ֶפן תִּ ְלָאיִּ ְזָרע  [כלומר תאסר, תוקד אש]= ׁשַכְרְמָך כִּ ַהְמֵלָאה ַהֶזַרע ֲאֶׁשר תִּ

 (.'ב ט"דברים כ)" ּוְתבּוַאת ַהָכֶרם

ילדה הפחותה , אליעזר בן יעקב ביואמר רבי יצחק אמר רבי יוחנן משום ר

אינם נאסרים , שנזרעו עמו זרעים, כלומר גפן נמוך שאינו מגביה טפח, מטפח

 . משום כלאים

הטעם כדעת האומרים רק קנבוס ולוף אסרה תורה ושאר זרעים אין בהם  י"וביאר רש

 .כלאים אלא מדברי חכמים ובגפן כזה לא גזרו

אינם , שתים כנגד שתים ואחת יוצא זנב, כשהיו מעט גפנים כאלוודווקא 

, אבל כשכל הכרם גפנים נמוכים כאלו, אוסרים את הזרעים משום כלאים

 .שום כלאיםואוסרים הזרעים מ, חשובים הם

 

 ד"דף מ

  

 מת תופס ארבע אמות לטומאה

מת תופס ארבע , ואמר רבי יצחק אמר רבי יוחנן משום רבי אליעזר בן יעקב

חכמים גזרו שיהא המת מטמא כל הנכנס בארבע , כלומר, אמות לטומאה

 יוויה, כדי שלא ירגילו אוכלי טהרות ליקרב לו, וטעם הגזרה הזו, אמותיו

 .ישים לב ולא ,ויאהיל, ויש לחוש שמא יפשוט ידו, ושלא האהיל יםסבור

מאחר , אבל אם יש מחיצה, המת מטמא ארבע אמות, ודווקא כשאין מחיצה

לא טמאו את העומד , ואין לחוש שמא יאהיל בלא לשים לב, שיש היכר בדבר

 .אפילו הוא בתוך ארבע אמות המת, מעבר למחיצה

 

 הנכנס לחצר הקבר

, חלל כל מערה שש אמות על שש אמות, ם במערותדרכם היה לקבור את המתי

ותוחבים המת , ארוכים כמידת המת, ועושים כוכים בכותלי המערה סביב

, ועושים גומא רחבה בצד המערה, והמערה מקורה בתקרה וכיסוי, לכוכים

 .ואותה גומה קרויה חצר הקבר, ופתח המערה לצד הגומה

הנכנס ויוצא צריך לטפס ו, כשחצר הקבר היא גומא שפתחה מלמעלהוהנה 

על  אלא כשיש בה ארבע אמות, הכל מודים שהנכנס בה אינו טהור, מלמעלה

שכשנכנס ויוצא הוא , יש לחוש, אבל כשאין בה ארבע אמות, ארבע אמות

 .מאהיל על המערה ונטמא

 

בזה נחלקו , כלומר שיש מדרון לרדת בו לחצר המערה, וכשפתח החצר מהצד

גם זו אין הנכנס בה טהור אלא כשיש , דעת בית שמאיל. בית שמאי ובית הלל

חצר זו הנכנס בה טהור אף , ולדעת בית הלל. על ארבע אמותבה ארבע אמות 

שזהו שיעור מקום חשוב בכל , על ארבעה טפחים כשיש בה ארבעה טפחים

 .מקום

 

ואין לחוש , באופן שיש בחצר הקבר שיעור מספיק, לכל הדעות, ומכל מקום

גם כשעומד סמוך לפתח , הרי זה טהור בכולה, יטמא בכניסתו שהנכנס בה

שלא טמאו את , שהוא בתוך ארבע אמות של מת שבתוך המערה, המערה

אבל בזה שיש , אלא כשאין היכר מחיצה, העומד בתוך ארבע אמות של מת

 . אינו טמא, היכר על ידי המחיצות

 

ֹּא ְלָקחָ " ָשה ְול ַרש אִּ יש ֲאֶשר א  י ָהאִּ  "ּהּומִּ

ָשה ְולֹא "הוא , שאחד מהחוזרים מעורכי המלחמה, נתבאר יׁש ֲאֶׁשר ֵאַרש אִּ ָהאִּ

. והמארס את האלמנה( ב). המארס את הבתולה( א), ואמרו שבכלל זה, "ְלָקָחּה

, שומרת יבםונעשית לו , ומת אחיו, לא אירס הוא עצמו אלא אחיוואפילו ( ג)

חוזרים בשבילה מן , להם כל אחי המת שהיא זקוקה, מיד כשמת בעלה

 .אף על פי שבסוף רק אחד מהם ייבם אותה ,[גם אחרי שכבר יצאו], המלחמה

גרושה או חלוצה ( ב), אלמנה לכהן גדול( א)כגון , אבל המארס אשה האסורה לו

, בת ישראל לממזר או נתין( ד), לישראל אממזרת או נתינה( ג), לכהן הדיוט

זו , מיעוט הוא, לזו" ְולֹא ְלָקָחּה"שנאמר , אינם חוזרים מחמתן מן המלחמה

ולא המארס את , ללמד שדווקא המארס את המותרת לו חוזר, ולא אחרת

 . האסורה לו

, גם לדעת רבי יוסי הגלילי, והמארס את אלו אינו חוזר מערכי המלחמה

שכן המארס את , שמי שיש בידו עבירות חוזר מחמת העבירות שבידו, האומר

לעולם אינו חייב , כמאמר רבה בכל קידושי עבירה, חטא בכלוםעדיין לא , אלו

 .ולא מחמת האירוסין, ואם כן אינו חוזר מחמת עבירות שבידו, בעד שיבעול

                                                                                                               
 [.י"רש. ]והן משבעה אומות "ויתנם יהושע לחוטבי עצים"דכתיב בהו  ,מן הגבעונים א

 ."ולא תתחתן" "לא יבא"אלא  ,"לא יקח"דלא כתיב ביה  ,ממזרת ונתינה אין עבירה בקידושין ב

דלא תימא מקידושין  ,ואיצטריך דרבה ,וקיחה היינו קידושין ,"לא יקח"כתיב בה  ,אבל אלמנה

ָקח"שאפילו אלמנה שנאמר בה , עבד ליה איסור , "ְולֹא ְיַחֵלל"טעם האיסור הוא משום , "לֹא יִּ

 [.י"ורש' גמ. ]שמביא זרעו או האשה לידי חילול
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כי , אינו חוזר מערכי המלחמה בעבורהגם כן , וכמו כן המחזיר את גרושתו

ָשה ֲחָדָׁשה", נאמר בענין אותם שאין יוצאים כלל יׁש אִּ ַקח אִּ י יִּ שלא , ולמדנו, "כִּ

 .וזו אינה חדשה אצלו, הקל לו הכתוב אלא באשה חדשה

 

 כרם של שותפים ושומרת יבם של כמה אחים

אין אחד מהם חוזר מחמתו , שאם היה כרם חדש לכמה שותפים, נתבאר

כולם חוזרים , אבל כשהיתה שומרת יבם לכמה אחים. מערכי המלחמה

 .חילוק בין כרם ליבמהוביארו בגמרא טעם ה. מחמתה מערכי המלחמה

כי אינו של , אין אתה קורא באחד מהם כרמו המיוחד לו, כרם של שני שותפים

 .ולכן אינו חוזר על ידו, אחד מהם לבדו

ואם כן , בסופו של דבר תתייבם רק לאחד מהם, אבל שומרת יבם לכמה אחים

ולכן מספק כולם , אלא שאין אנו יודעים עתה למי תתייבם, אשתו היא

 .יםחוזר

 

 סדר קנין הדברים

ת ָחָדׁש ְולֹא ( א. )ששלושה חוזרים מעורכי מלחמה, נתבאר יׁש ֲאֶׁשר ָבָנה ַביִּ ָהאִּ

ְללֹו( ב) .ֲחָנכֹו יׁש ֲאֶׁשר ָנַטע ֶכֶרם ְולֹא חִּ ָשה ְולֹא ְלָקָחּה( ג) .ָהאִּ יׁש ֲאֶׁשר ֵאַרש אִּ  .ָהאִּ

שיש דרך ארץ מד לל, שלכך כתבה אותם תורה בסדר הזה, ושנינו בברייתא

ואחר כך ( ג) .יטע כרם( ב) .יבנה אדם בית( א), לעשות הדברים הללו בסדר הזה

 . ישא אשה

 ַבָשֶדה [ועמדה]= ָהֵכן ַבחּוץ ְמַלאְכֶתָך ְוַעְתָדּה" ,ואף שלמה אמר בחכמתו

יָת ֵביֶתָך [מלאכתך] ן ַבחּוץ ְמַלא"( א) (.ז"כ ד"משלי כ)" ָלְך ַאַחר ּוָבנִּ זה  ,"ְכֶתָךָהכ 

יֶתָך"( ג) .זה כרם ,"ָלְך ַבָשֶדה ְוַעְתָדּה"( ב) .בית יָת ב    .זו אשה ,"ַאַחר ּוָבנִּ

 

 סדר לימוד התורה

ָלְך ַאַחר  ַבָשֶדה ָהֵכן ַבחּוץ ְמַלאְכֶתָך ְוַעְתָדּה"ל "יש שדורשים את הכתוב הנ

יָת ֵביֶתָך  .בענין סדר לימוד חלקי התורה" ּוָבנִּ

זה  ,"ָלְך ַבָשֶדה ְוַעְתָדּה"( ב) .מקראזה  ,"ָהֵכן ַבחּוץ ְמַלאְכֶתָך"( א)ומרים יש א

יָת ֵביֶתָך"( ג) .משנה והלכה  ,להבין בטעמי המשנה ,לתת סברא, גמראזו  ,"ַאַחר ּוָבנִּ

 .כדברי מי

 ָשֶדהבַ  ְוַעְתָדּה"( ב) .מקרא ומשנהזה  ,"ָהֵכן ַבחּוץ ְמַלאְכֶתָך"( א)ויש אומרים 

יָת ֵביֶתָך"( ג) .גמראזה  ,"ָלְך  . מעשים טובים אלו ,"ַאַחר ּוָבנִּ

מקרא זה  ,"ָהֵכן ַבחּוץ ְמַלאְכֶתָך"( א)הגלילי אומר בי יוסי אליעזר בנו של ר בירו

יָת "( ג) .מעשים טוביםאלו  ,"ָלְך ַבָשֶדה ְוַעְתָדּה"( ב) .ומשנה וגמרא ַאַחר ּוָבנִּ

 . דרוש וקבל שכר זה ,"ֵביֶתָך

 

 דברים שעושים החוזרים מערכי המלחמה

בנה בית ( א. )עד עתה למדנו על החוזרים מערכי מלחמה מחמת שלוש סיבות

 . אירס אשה ולא נשאה( ג. )נטע כרם ולא חיללו( ב. )ולא חנכו

עם יוצאים מכל מקום מתחילה , אף שחוזרים הם מערכי המלחמה, וכל אלו

ועל ידי דברי הכהן בספר הם חוזרים מהמלחמה , עד הספרהעם למלחמה 

 .ומתקנים את הדרכים, מים ומזוןהם מספקים אבל , עצמה

 

 ואלו שאינם זזים ממקומם

, וחוזרים מערכי המלחמה, עד עתה נתבאר דינם של היוצאים לספר, כאמור

 . ולתקן את הדרכים, לספק מים ומזון

ואינם מספקים מים , הספראפילו ללכת עד , שאינם יוצאים כלל, ויש אחרים

ְולֹא ַיֲעֹבר  [כלל] לֹא ֵיֵצא ַבָצָבא"שנאמר בהם . ולא מתקנים את הדרכים, ומזון

לֹא ( "א)ואם יצא עובר בשני לאוין ". [לספק מזון ולתקן הדרכים] ָעָליו ְלָכל ָדָבר

 ".ְולֹא ַיֲעֹבר( "ב" )ֵיֵצא

, נטע כרם וחיללוומי ש( ב). ולא דר בו שנה אחת, בנה בית וחנכומי ש( א): והם

ועודו בשנה הראשונה , נשא אשהומי ש (ג). ולא נשלמה שנתו הרביעית

 .ועודו בשנה הראשונה, כנס את יבמתוומי ש( ד). לנישואין

ָשה ֲחָדָׁשה לֹא ֵיֵצא ַבָצָבא ְולֹא ַיֲעֹבר ָעָליו ", וענין זה למד מהכתוב יׁש אִּ ַקח אִּ י יִּ כִּ

יתֹו ָנקִּ ְלָכל ָדָבר  ְהֶיה ְלב  ְשתֹו ֲאֶשר ָלָקחָׁשָנה ֶאָחת י יִּ ַמח ֶאת אִּ (. 'ד ה"דברים כ)" ְושִּ

יתֹו" ְהֶיה. "זה ביתו" ְלב  ְשתֹו. "כרמוריבוי הוא ללמד על " יִּ ַמח ֶאת אִּ זו " ְושִּ

 .להביא את יבמתו" ֲאֶשר ָלָקח. "אשתו

אמר כאן מיעוט שנ, ודווקא אלו אסורים לצאת ולספק מזון ולתקן הדרכים

ומי , שמי שבנה בית ולא חנכו, ומכאן, ולא על אחר" ָעָליו" "ְולֹא ַיֲעֹבר ָעָליו"

אף שחוזר מערכי , ומי שאירס אשה ולא נשאה, שנטע כרם ולא חיללו

 .מכל מקום יוצא ומספק מזון ומים ומתקן הדרכים, המלחמה

 

 נשא אלמנה או גרושה

ולא , אף לא לספק מים ומזון, נה אחתבצבא שאינו יוצא מבואר שהנושא אשה 

 .לתקן את הדרכים

ָשה ֲחָדָׁשה"ואף שהכתוב אומר  יׁש אִּ ַקח אִּ י יִּ אין כוונת הכתוב לבתולה , "כִּ

ָשה"כי מאחר שנאמר , שמעולם לא נישאה לאיש, דווקא יׁש אִּ ַקח אִּ י יִּ , "כִּ

וב והכת". אשה"שגם הן נקראות , למדנו שגם אלמנה וגרושה בכלל זה

להוציא , לא בא ללמד אלא שדין זה נאמר באשה שהיא חדשה אצלו" ֲחָדָׁשה"

הרי זה פטור , אבל כל שהיא חדשה אצלו, שאינה חדשה אצלו, מחזיר גרושתו

 .גם אם היא אלמנה וגרושה מאחר, בשבילה

 

ָבב" א ְוַרְך ַהל  יש ַהָּיר   "ָהאִּ

, שוטרים משמיעיםהכהן היה אומר וה, שכשהיו מגיעים לספר, כבר נתבאר

ומי שאירס אשה ולא , ומי שנטע כרם ולא חיללו, שמי שבנה בית ולא חנכו

 .ילך וישוב לביתו, נשאה

ים ", ככתוב, היו השוטרים אומרים לבדם דבר נוסף, ולאחר מכן ְוָיְספּו ַהֹשְטרִּ
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יׁש ַהָּיֵרא ְוַרְך ַהֵלָבב ֵיֵלְך ְויָ  י ָהאִּ ַמס ֶאת ְלַדֵבר ֶאל ָהָעם ְוָאְמרּו מִּ ֹׁשב ְלֵביתֹו ְולֹא יִּ

ְלָבבֹו יׁש ַהָּיֵרא ְוַרְך ַהֵלָבב"מי נחשב , ונחלקו חכמים, "ְלַבב ֶאָחיו כִּ  ".ָהאִּ

שאינו יכול לעמוד בקשרי , כמשמעו" ַהָּיֵרא ְוַרְך ַהֵלָבב", עקיבא בירלדעת 

ולראות חרב , [כשמתקשרים לעמוד צפופים שלא יפרידום אויבים] ,המלחמה

 .ופהשל

, זהו המתיירא מן העבירות שבידו ,"ַהָּיֵרא ְוַרְך ַהֵלָבב", רבי יוסי הגלילילדעת 

כגון שדיבר בין הנחת תפילין של יד להנחת תפילין , ואפילו על עבירות מדרבנן

 ,שהירא זה הירא מעבירותמאחר , ולפיכך. אשעבירה היא בידו, של ראש

י שלא יתבייש זה החוזר כד, הקדימה תורה לשלח מחמת בית כרם ואשה

 .חוזר אני מחמת דבר אחר, שיוכל לומר, מחמת עבירות שבידו

כהן , כגון, זה שיש בידו איסורי תורה, "ַהָּיֵרא ְוַרְך ַהֵלָבב", ולדעת רבי יוסי

, ממזרת ונתינהוישראל שנשא , גרושהוכהן הדיוט שנשא , גדול שנשא אלמנה

 .בוממזר ונתין שנשא בת ישראל

 -

כשאמרה תורה , רבי יוסי הגלילי ורבי יוסישלדעת , אף שנתבאר, ואמנם

לרבי מודים גם הם , נתכוונה לירא מעבירות שבידו, "ַהָּיֵרא ְוַרְך ַהֵלָבב"

הרי זה , מפחדשזה ששומע קול קרנות או קול הגפת תריסין ומרתיע , געקיבא

מחמת ו וכן מי ששומע צחצוח חרבות ומי רגליו שותתים לו על ברכי, חוזר

יש "שהם בכלל לא משום אלו חוזרים  אלא שלדעתם, הרי זה חוזר, פחדו ָהאִּ

ָבב א ְוַרְך ַהל  ְלָבבֹו"שנאמר אלא משום " ַהָּיר  ַמס ֶאת ְלַבב ֶאָחיו כִּ ֹּא יִּ ללמד , "ְול

 .שכל אלו שהם יראים מהמלחמה גם כן חוזרים

 

 העמדת הצבא למלחמה

ים לְ " ' דברים כ)" ַדֵבר ֶאל ָהָעם ּוָפְקדּו ָשֵרי ְצָבאֹות ְברֹאׁש ָהָעםְוָהָיה ְכַכֹּלת ַהֹשְטרִּ

 .שלא יוכלו האחרונים לברוח, ובעקיבו של עם ('ט

כלומר לצד המלחמה היו מעמידים בני אדם , לפניהם םזקיפי םמעמידיהיו 

 .שיחזקו בדבריהם את העם הנלחמים, גיבורים

של ברזל  [כעין חיצים]=שילים וכ, ואנשים אחרים היו מעמידים מאחוריהם

הרשות בידו לקפח  ,וכל המבקש לחזור, לשמור על העם שלא ינוסו, בידיהם

שתחילת והיו עושים זאת כדי שלא יבואו לידי ניסה מהאויב משום , את שוקיו

 .יבואו לידי נפילה גמורה, כלומר על ידי שינוסו, ניסהנפילה 

 

 תחילת נפילה ניסה

 . וכן מבואר בכתובים, היא הניסה מפני האויב שתחילת הנפילה, נתבאר

ַוַּיַען ַהְמַבֵשר ַוּיֹאֶמר ", נאמר, כשבאו לבשר לעלי הכהן על מה שארע במלחמה

                                                                                                               
 [.י"רש. ]לא סח מברך אחת ,יםסח מברך שת ,במנחות נןדהכי אמרי ,אם לא חזר ובירך א

 .מבואר שממזר ונתין ראוים לצאת בצבא ב

 ,ולדעתם ,הרי זה חוזר ,כל שהוא מפחד ,שלדעת רבי עקיבא ,העירוני שאין זה כדעת רבי עקיבא ג

 .שמי רגליו שותתיםכגון אין חוזר מחמת יראה אלא זה שפחדו ניכר במעשים 

ָפה ְגדֹוָלה ָהְיָתה ָבָעם  ים ְוַגם ַמג  ְשתִּ י ְפלִּ ְפנ  ל לִּ ְשָרא  י ָנס יִּ ְוַגם ְׁשֵני ָבֶניָך ֵמתּו ָחְפנִּ

יְנָחס ַוֲארֹון ָהֱאֹל ְלָקָחהקִּ ּופִּ  . כלומר תחילה נסו ולבסוף נגפו כולם, (ז"י' ד' שמואל א" )ים נִּ

ְשָרֵאל ", וכן נאמר בענין מלחמת שאול בגלבוע ים ְביִּ ְלָחמִּ ים נִּ ְׁשתִּ י ּוְפלִּ ַוָּינֻסּו ַאְנש 

ים  ְפלּו ֲחָללִּ ים ַוּיִּ ְשתִּ י ְפלִּ ְפנ  ל מִּ ְשָרא  ְלֹבעַ יִּ כלומר תחילה , ('א א"ל' שמואל א" )ְבַהר ַהגִּ

 .נסו ולבסוף נפלו חללים

 

 שלושה סוגי מלחמות

ויש שאינם , ויש החוזרים בספר, שיש היוצאים למלחמה, בפרק זה נתבאר

ששלושה , אמנם דיני פרק זה אינם אמורים בכל סוגי המלחמות. יוצאים כלל

ואלו הם , ודיני הפרק אמורים רק בשנים מהם כפי שיתבאר, סוגי מלחמות יש

 .שת סוגי המלחמותשלו

 

 .מלחמות כיבוש הארץ. א

תנא . מוטלת היא על הכל, כמלחמות שנלחם יהושע, מלחמות כיבוש הארץ

". מלחמת חובה"ורבי יהודה קורא אותה , "מלחמת מצווה"קמא קורא אותה 

העוסק במלחמות , ולדברי שניהם, אך אין נפקא מינה ביניהם בדין מלחמה זו

שהוא פטור ממצווה , כדין העוסק במצווה, חרותפטור מקיום מצוות א, אלו

 . אחרת

וכלה , אפילו חתן מחדרו, להילחם במלחמה זוהכל יוצאים לדברי שניהם ו

 .ודיני פרק זה לא נאמרו במלחמה זו, מחופתה

 

 .למעוטי עובדי כוכבים דלא ליתו עלייהו. ב

, אלמלחמות שנלחמים בנוכרים כדי למעטם שלא יוכלו להתגבר לבוא על ישר

ויש שאינם , יש החוזרים מערכי המלחמהש, בהם נאמרו דיני פרק זה

 . יוצאים

, לדעת תנא קמא. בהגדרת המלחמות הללו, אך נחלקו תנא קמא ורבי יהודה

ולפיכך העוסק , ולא מלחמות מצווה, מלחמות אלו נחשבות מלחמות רשות

לו נחשבות מלחמות א, ולדעת רבי יהודה. בהן אינו נפטר מקיום מצוות אחרות

, פטור מקיום מצוות אחרות, ולפיכך העוסק במלחמות אלו, מלחמות מצווה

 .שהוא פטור ממצווה אחרת, כדין העוסק במצווה

 .מלחמות בית דוד להרווחה. ג

כגון מה שנלחם , אלא להרווחה בלבד, מלחמות שנלחם דוד שלא לצורך קיומי

להעלות לו מנחה ומס ובשאר סביבותיה  ,להוסיפה על ארץ ישראלבארם צובא 

ויש , יש החוזרים מערכי המלחמהש, גם בהם נאמרו דיני פרק זה, עובד

 . שאינם יוצאים

ולפיכך , ולדברי הכל מלחמות אלו קרויות מלחמות רשות ולא מלחמות מצווה

 .העוסק בהן אינו נפטר מקיום מצוות אחרות

משוח מלחמה סליק פרק  
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