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  ]יח[

לא, ב) ְנֹקם ִנְקַמת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵמֵאת ַהִּמְדָיִנים ַאַחר ֵּתָאֵסף ֶאל (

:   ַעֶּמי

  מדוע תלה ה' מלחמת מדין במיתת משה

, 1יתכןהמדינים אחר תאסף אל עמיך.  'כוב) נקום נקמת לא, (

דאם היה מלחמת מדין אחר מות משה, היו אומרים שכל ימי 

ה משה לא היה נלחם במדין, לפי שמשה החניף להם, לפי שהי

לכן מוכרח  ,כב)–(שמות ב, טו חתן יתרו וישב במדין שנים רבות

, ). הכב, ד(במדבר רבה  היה לנקום קודם מיתתו. ועיין במדרש

  .2ופשוט

                                                 
ים ַאַחר ְנֹקם ִנְקַמת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵמֵאת ַהִּמְדָינִ "במדבר לא, ב) ([יח] על הפסוק  1

תלה ה' מלחמת משה במדין במיתת  מדוע ,קיש לדקד ",ֵּתָאֵסף ֶאל ַעֶּמי

בת והתחתן עם דכיון שמשה רבינו גדל במדין  ,ומבאר המשך חכמה .משה

לאחר מות אלא לכן אם לא היתה מלחמת מדין  ,כב)-יתרו (שמות ב, טו

 ,שהחניף להםכיון  ,ים שמשה לא רצה להלחם במדיןרהיו אומ ,משה רבינו

ה בהכרח שמלחמת מדין תהיה לכן הי ,שהיה חתן יתרו וגדל שם ימים רבים

  .בחיי משה

וישלח אותם משה, אמר " ) איתא וז"לד ,מטות כבוהנה במדרש רבה (

 .והוא משלח את אחרים ,אתה בעצמך ,נקם נקמת ,הקדוש ברוך הוא למשה

אינו בדין שאני מצר למי שעשה בי  ,אמר ,אלא מפני שנתגדל בארץ מדין

 ומרים,אש וי .רוק בו אבןבור ששתית ממנו אל תז ,טובה, המשל אומר

 ,והיא חרבה עד עכשיו ,שזו בצד מואב ,שאינה זו מדין שנתגדל בה משה

הוא השיב את חמתו  ,אמר מי שהתחיל במצוה הוא גומר ,למה שלח פנחס

   .ע"כ "הוא יגמור מצותו ,והכה את המדינית

ודברי המשך חכמה  ,דנחלקו התנאים אם היתה אותה מדין ,הנה מבואר

ובאמת רואים שמשה לא רצה מטעם זה  .ר דהיא אותה מדיןלמאן דאמ

שלא יאמרו שלא  ,לכן ציוה ה' שבחייו תהיה מלחמת מדין ,להלחם בעצמו

  .רצה להלחם מפני שהחניף להם

במדבר דאיתא  ,דנתאוה משה לראות נקמת מדיןרבה ובאמת איתא במדרש 

וב (איוב זה שאמר הכת .נקום נקמת" ) וז"לסימן ה ,רבה (מטות פרשה כב

 ,מהו לא יגרע מצדיק עיניו ,) לא יגרע מצדיק עיניו ואת מלכים לכסא, זלו

  

  ]יט[

ִנְקַמת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵמֵאת ַהִּמְדָיִנים ַאַחר ֵּתָאֵסף ֶאל  ) ְנֹקםג-לא, ב(

: ַוְיַדֵּבר ֹמֶׁשה ֶאל ָהָעם ֵלאֹמר ֵהָחְלצּו ֵמִאְּתֶכם ֲאָנִׁשים ַלָּצָבא  ַעֶּמי

  ְוִיְהיּו ַעל ִמְדָין ָלֵתת ִנְקַמת ה' ְּבִמְדָין:

  מדוע ה' אמר לנקום נקמת ישראל, ומשה אמר לנקום נקמת ה'

ם חילול שמו בגוים. והש 3ג) לתת נקמת ה' במדין. היינולא, (

על דמן של  , כי הוא חשֹ (לא, ב) אמר נקמת בני ישראל ברךית

ללמדך שמשה  ,אין הקדוש ברוך הוא מונע מן הצדיק מה שרוצה בעינו

והיה מבקש מן הקדוש ברוך הוא  ,מתאוה לראות בנקמת מדין קודם שימות

 " ע"כ.שיראה בעיניו
היו  ,ר מיתת משהאם היתה מלחמת מדין לאחתמצית דבריו:  2

בגלל שגדל  ,כיון שהחניף להם ,אומרים שלא רצה להלחם במדין

  והיה חתן יתרו. ,שם שנים רבות

   

  ]יט[

ַוְיַדֵּבר ֹמֶׁשה ֶאל ָהָעם ֵלאֹמר ֵהָחְלצּו ֵמִאְּתֶכם ֲאָנִׁשים "לא, ג) (על הפסוק  [יט] 3

 ,יש לדקדק על שינוי הלשון ",ָלֵתת ִנְקַמת ה' ְּבִמְדָיןָין ַלָּצָבא ְוִיְהיּו ַעל ִמְד 

ים ַאַחר ְנֹקם ִנְקַמת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵמֵאת ַהִּמְדָינִ "ב) (פסוק שה' אמר למשה לעיל 

נקמו נקמת יומשה אמר ש ,היינו שינקום את נקמת ישראל ",ֵּתָאֵסף ֶאל ַעֶּמי

אבל  ,על דמן של ישראל דה' חס ,ומבאר המשך חכמה .וצריך טעם בזה ,ה'

לכן ה' אמר  ,ולא על כבודן ,ישראל ובמיוחד הצדיקים חסין על כבוד ה'

אבל משה חס על כבוד ה'  ,לנקום מה שנשפך דם ישראל על ידי בנות מואב

  .בגויים ד ה'ושחטאו ישראל בבנות מואב וחיללו כב

על  (ד, א) דה זרהובעב דרשודהנה  ,על דרך זה יש גם לבאר דברי חז"לו

" וזה ֹוֹעָתם ְוֵאַלי ְיַחְּׁשבּו ָרעַוֲאִני ִיַּסְרִּתי ִחַּזְקִּתי ְזר" )הושע ז, טו( הפסוק

רתי חזקתי אמר רב פפי משמיה דרבא, מאי דכתיב: ואני יסלשונם: "
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ישראל. כן הקדוש ברוך הוא מבקש להיות צדיקים רע להם 

שיפה שכרם שלם לעתיד בעולם הבא,  אבעולם הזה, כדי שיה

קבלו ז), ויעולם הזה (אבות ד, ישעה אחת בעולם הבא מכל חיי 

על חילול  ןאבל הצדיקים חסי ,על העבירות העונש בעולם הזה

י, ולא י, עולם הרוחנאהבלם , נוח להם שיתיסרו בעוברךיתם הש

. וזה כוונת ברךיתם , שיש בו חילול כבוד השההזלם יתיסרו בעו

אני  ,ַוֲאִני ִיַּסְרִּתי ִחַּזְקִּתי ְזרוֹֹעָתם אבעבודה זרה דף ד,  'הגמ

לם , כדי שיחזקו זרועותם לעוההזלם איסרם ביסורין בעואמרתי 

רוש, שהם יחשבו שרע לכבוד שמו פי ,ְוֵאַלי ְיַחְּׁשבּו ָרע, אהב

                                                 

אמר הקדוש ברוך הוא: אני אמרתי איסרם ביסורין  ,זרועותם ואלי יחשבו רע

ובפשוטו  .ע"כ ""ב, ואלי יחשבו רעכדי שיחזקו זרועותם לעוה ,בעולם הזה

בעולם הזה כדי שיקבלו עולם  את הצדיקים ייסררוצה לדה' אומר ש ,משמע

שיפה שעה אחת בעולם הבא מכל חיי עולם הזה (אבות ד, יז), ויקבלו  ,הבא

 ,ויחשבו עלי שאני רע ,וישראל טועים ,על העבירות העונש בעולם הזה

   .להם ולא השכילו שטובה היא ,ורוצה רעתם

חלילה לומר על הצדיקים שה' מייסר אותם ויחשבו ש ,אבל הוא תמוה מאוד

  .על ה' שרוצה רעתם

צדיק מתייסר כשדהנה  ,כך גם ביאור הפסוק ,אבל על הדרך שנתבאר לעיל

אהני ליה צדקותו והוא  , מאידאומרים הבריות ,חילול ה'יש בזה בעולם הזה 

הוא עולם רוחני שאין  ,ולם הבאבעלכן הצדיק מעדיף לסבול  ,מלא יסורין

וזה ביאור חז"ל  .יתחלל שמו יתברךמלסבול בעולם הזה ו ,בו חילול ה'

, כי אני כלומר אני אמרתי ליסרם שיהיה להם עולם הבא ,"ואלי חשבו רע"

יחשבו על כבודי שלא יהיה לי רע  חסין על כבודי, ולכן אבל הם חס עליהם,

הם מתיסירם בעולם הזה שיהיה בזה חושבים שזה רע שלכן ו ,ויתחלל שמי

לסבול בעולם הרוחני ולא בעולם הזה שלא  להם לכן מעדיפים ,חילול ה'

  .יתחלל שמי

תמצית דבריו: ה' חס על דם ישראל שנשפך על ידי בנות מואב,  4

דה' חס על דמן של ישראל, אבל ישראל ובמיוחד הצדיקים חסין 

קום מה שנשפך דם על כבוד ה', ולא על כבודן, לכן ה' אמר לנ

ישראל על ידי בנות מואב, אבל משה חס על כבוד ה' שחטאו 

  ישראל בבנות מואב וחיללו כבוד ה' בגויים.

   

  ]כ[

ֹמֶׁשה  ַוִּיְצְּבאּו ַעל ִמְדָין ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ה' ֶאת"במדבר לא, ז) [כ] על הפסוק ( 5

, יש כאן חילול ההזלם יתברך, שאם הצדיקים מתיסרים בעו

  .4ודו"ק .ברךיתם הש

  

  ]כ[

  ַּיַהְרגּו ָּכל ָזָכר:לא, ז) ַוִּיְצְּבאּו ַעל ִמְדָין ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ה' ֶאת ֹמֶׁשה וַ (

  מדוע כתוב באמצע הענין "כאשר צוה ה'"

בספר  5ן"ז) ויצבאו על מדין כאשר צוה ה' את משה. הרמבלא, (

 ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ה' ֶאתמדוע כתוב באמצע הענין " ,לבאריש " ַוַּיַהְרגּו ָּכל ָזָכר

איך  , שנצטווה משה מפי ה'דקבלו חז"ל בקבלה ,ומבאר הספרי ."ֹמֶׁשה

שיש  תהתנא קמא סובר דהקבלה היד ,לצור על עיר כשבאים להלחם עליה

דאף על פי שיש  ,ולא לתת להם לברוח ,להקיף את העיר מארבע רוחות

אם לא  ,מכל מקום ,ום (ספר המצוות עשה קצ)א לעיר לשלורמצוה לק

עליהם ואז יש לצור  ,מותר להורגם ,יסכימו לעשות שלום ולהשתעבד

ולהניח רוח  ,ורבי נתן סובר שיש להקיף רק משלוש רוחות ,מארבע רוחות

  .רוצהאחת לברוח למי ש

 הקיפוה מארבעה .ויצבאו על מדין" )פיסקא קנזוזה לשון הספרי (מטות, 

והרמב"ם  ע"כ. ."נתן להם רוח רביעית כדי שיברחו ,נתן אומר ביר ,רוחותיה

כשצרין על עיר ) "ז, מלכים ווזה לשונו ( ,על פי הספריפסק כרבי נתן 

לתפשה, אין מקיפין אותה מארבע רוחותיה אלא משלש רוחותיה, ומניחין 

מקום לבורח ולכל מי שירצה להמלט על נפשו, שנאמר ויצבאו על מדין 

  ."מפי השמועה למדו שבכך צוהו ,ה' את משה כאשר צוה

שהשמיט בספר המצוות מצות  ,ועל פי זה תמה הרמב"ן מאוד על הרמב"ם

לצור איך  ,במלחמת הרשות ,אלא לדורות ,דהרי אין זו מצוה לשעה ,עשה זו

ואיך השמיט  ,והרי הרמב"ם גופיה פסק להלכה את דברי הספרי ,על עיר

השגות הרמב"ן לספר המצוות רמב"ן (ז"ל הו .מצוה זו מספר המצוות

שנצטוינו כשנצור על עיר להניח  ,מצוה חמישית) "שכחת העשין ,לרמב"ם

כי  ,שאם ירצו לברוח יהיה להם דרך לנוס משם ,אחת מן הרוחות בלי מצור

 ,ובו עוד תקון ,בזה נלמוד להתנהג בחמלה אפילו עם אויבינו בעת המלחמה

לא)  (מטות אמרשנ ,קו לקראתינוולא יתחז ,שנפתח להם פתח שיברחו

הקיפוה משלש  ,ודרשו בספרי ,את משה ה'ויצבאו על מדין כאשר צוה 

ר' נתן אומר תן להם רוח רביעית שיברחו. ואין זו מצות שעה  ,רוחותיה

אבל היא מצוה לדורות בכל מלחמת הרשות. וכן כתב הרב בחבורו  ,במדין

והיא  ,עכ"ל הרמב"ן "לכות מלכים ומלחמותיהם (פ"ו ה"ז)הגדול בה

  .דדבריו סותרים זה לזה זה ,פליאה עצומה על הרמב"ם
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דהרמב"ם סובר שאין זו מצוה ממצוות ה' להניח רוח  ,ומבאר המשך חכמה

שכיון שקראנו להם לשלום ולא  ,לברוחכדי לחוס עליהם שיוכלו אחת 

הוא עצה טובה מה' אבל  ,מותר להקיפם מכל הרוחות ולהורגם ,הסכימו

ימסרו נפשם  ,דאם לא ניתן להם רוח לברוח ,אוי להלחם על עיראיך ר

וכאשר אנשים נלחמים  ,כיון שיודעים שאין להם לאן לברוח ,במלחמה

 ,זמניםכמו שידוע בהרבה  ,יותר קשה ת נפש המלחמה הרבהבמסירו

לכן נתן ה' עצה  ,דוקא מחמת גודל היאוש נצחו ,הפסדו כבר על סף ישכשה

אבל אין  ,ואז לא ימסרו נפשם כל כך לנצח ,ת לברוחטובה שיניחו רוח אח

ומחלוקת תנא  ,כדי לנצח במלחמה לעשות אלא שכך ראוי ,מצוה ממש וז

ובכך ביתר  ,האם אמר ה' שעדיף לצור מארבע רוחות ,קמא ורבי נתן היא

רו סמלא יואז  ,יף להניח רוח אחת כדי לתת להם לברוחדאו דע ,קלות ינצחו

  .נפשם לנצח

איך לנצח  דכיון שהוא מצוה ,שיטת הרמב"םבלא קשה מידי לפי זה 

שפסק במשנה למה ואין זו סתירה  .לכן אינה ממניין המצוות ,במלחמה

דהוא רק עצה טובה לעשות כן ולא מצוה ממצוות  ,תורה להניח רוח רביעית

 , שגם עצה טובהאלא שהוא בכלל לשון "כאשר צוה ה'" כתרי"ג מצוות, ה'

שהיא מצוה  ,אבל הרמב"ן סובר .א מצוה ממניין המצוותאבל ל ,הוא מצוה

ולהניח להם איזה צד  ,כדי לחוס על נפשם ,ממצוות ה' להניח רוח רביעית

  .במנין המצוות זו לכן מנה הרמב"ן מצוה ,ולא עצה טובהלהציל נפשם 

תראה דגם הרמב"ן סובר את  ,כשתדקדק בלשון הרמב"ן ,[ומכל מקום

, יקיף מכל הרוחות ימסרו האויבים נפשם לנצחשעל ידי ש ,סברת הרמב"ם

שנפתח להם פתח  ,ובו עוד תקון"וז"ל שכתב  וגם זה טעם המצווה,

ביאור בוהוא ממש כדברי המשך חכמה  ,"ולא יתחזקו לקראתינו ,שיברחו

אלא שמכל מקום סובר הרמב"ן דהוא מצוה ממש מתרי"ג  ,שיטת הרמב"ם

  .ולא רק עצה טובה] ,מצוות

 ,דהרמב"ם מפרש את דברי הספרי שאינו אלא מצוה ,קצת פלאובאמת הוא 

אף על פי שקרא כתיב "כאשר צוה ה' את משה". אבל באמת יש ראיה גדולה 

יש להקשות במה נחלקו תנא ורבי דהנה  ,לפירוש זה מדברי הספרי גופיה

נתן, דדוחק לומר שנחלקו מה היתה מצות ה', דהרי הוא קבלה בעל פה, 

  ו מה היתה הקבלה.וקצת דוחק דנחלק

 איתא בספרי (שם) לעיל מיניה וז"לאבל לשיטת הרמב"ם אתי שפיר, דהנה 

, מגיד הכתוב שהיו בני אדם (לא, ה) וימסרו מאלפי ישראל אלף למטה"

איש  ,נתן אומר אחרים מסרום ביומסרו נפשם על הדבר. ר ,כשרים וצדיקים

ביאור דברי . ע"כ ."איש פלוני צדיק יצא למלחמה ,פלוני כשר יצא למלחמה

 אלא ,שאינו מתאים כאן ,מדוע כתוב לשון מסירה דקשה לחז"ל, ,הספרי

 ,סרו על ידי אחרנמ, אבל לשון מסירה משמע שויהיו או ויבואו היה לכתוב

תנא קמא  ,ונחלקו תנא קמא ורבי נתן בביאור לשון זה .ואין זה שייך כאן

כי היו צדיקים  ,הלחםפירושו שבאו במסירות נפש ל ,סובר דלשון וימסרו

ולא חסו על חייהם לקיים מצות ובאו להלחם מתוך מסירות נפש  ,וכשרים

לא רצו לצאת  ,להפך ,אבל רבי נתן אומר שלא באו למסור נפשם ,ה'

 ,איש פלוני כשר למלחמה ,ואחרים מסרו אותם והודיעו למשה ,למלחמה

  .ש פלוני צדיק ויצא למלחמהיאו א

עדיף להקיף את האויב  ,במסירות נפש להלחםוהנה כאשר באים למלחמה 

באים גם כי  ,כי אין לחשוש שהאוייבים ימסרו נפשם לנצח ,מארבע רוחות

אבל  ,לכן עדיף להקיפם מכל הרוחות שלא יברחו ,עליהם במסירות נפש

עדיף לתת לאויב רוח רביעית  ,כאשר אין אנשי הצבא באים במסירות נפש

ועל פי ביאור זה יאיר לנו  .נפשם לנצחכדי שהאויבים לא ימסרו  ,לברוח

תרוויהו מודים שקבלה היתה שצוה ה' ד ,מחלוקת תנא קמא ורבי נתן

לעשות פעולה נכונה להצליח במלחמה על ידי הקפת הצבא סביב מדין, 

 ,דבאו אנשי הצבא למסור נפשם על מצות ה' ,דתנא קמא לשיטתו אזילאלא 

אבל רבי  צוה ה',שמא זה מה , ומסתעדיף טפי להקיפם מארבע רוחותלכן 

לכן  ,דלא באו אנשי הצבא למסור נפשם לה' במלחמה ,נתן לשיטתו אזיל

אם כן  .ולא ימסרו נפשם לנצח ,עדיף להניח רוח רביעית שיברחו האוייבים

להניח אלא המצוה היא  כדי לחוס עליהם, שאין זו מצוה שלא להקיף ,מוכח

א עדיף כן להקיף מארבע רוח אחת כדי לנצח במלחמה, ולכן לתנא קמ

  .רק עצה טובה מצוה ממשואינה רוחות, 

[ואף על פי שנחלקו מה היה עדיף לעשות אז, מכל מקום מצות ה' לא 

ולפי רבי נתן לעולם  ,חותוולפי תנא קמא לעולם יש להקיף כל הר ,משתנה

לכן פסק הרמב"ם (שם) שיש להניח רוח  ,יש להקיף רק משלושה רוחות

ין זה במצב אנשי הצבא, אלא שלפי מצב שהיה אז, נחלקו אחת, ולא תלה ד

מה היא מצות ה' לעולם. אבל אין לפרש שהמצוה היא שיש לשקול בכל 

איך סתם הרמב"ם ופסק שיניח רוח רביעית,  ,מלחמה מה עדיף טפי, דאם כן

. ובאמת אם הינו מפרשים כונת ולא כתב דהכל תלוי במצב אנשי הצבא

פי מצב אנשי המלחמה, היה פשוט יותר להבין המשך חכמה דהכל תלוי ל

מדוע אינה נמנית ממצוות ה', אבל עכשיו שהיא מצוה לדורות להקיף רק 

 את והרי גם הרמב"ן כתב ,מאי נפקא מינא מה טעם המצוה ,משלוש רוחות

וגם דוחק גדול בזה שנחלקו תנא  ,ומונה זאת בכלל המצוות ,טעם הרמב"ם

. והוא ועל פי זה יהיה ציוי לדורות ,הצבא אזקמא ורבי נתן לפי מצב אנשי 

היה  ף,ידע, שהמצוה היא לשקול בכל פעם מה ואם היינו מפרשים תמוה.

אבל לשון הרמב"ם במשנה תורה מוכיח שהיא מצוה  ,הכל מתיישב

  ].לפיכך צריך לי עיון בזה ,ולא תלויה בשקול הדעת ,תמידית

לחוס  מצוה ממש הביאתו לפרש שהיא ,ובאמת גירסת הרמב"ן בספרי



  משך חכמה
 עם ביאור בינת החכמה

 ד

מצות עשה הך  (שכחת העשין, מצוה חמישית) המצוות מנה

כאשר צוה ה' את משה, שלא הקיפו  (מטות, קנז) דדריש בספרי

דכמו דהיה  ,ן סובר", דהרמבןתתרוחותיה. וטעם פלוג 'אותה מד

א מצוה לחוס ו, כן העשה קצ) ,(ספר המצוות מצוה לבקש לשלום

ד אחד על נפשם ולהניח להם איזה צד להציל נפשם, ולהניח צ

פן ם סובר דהוא או"אבל הרמב ,פנוי להיות להם מקום לברוח

קות המלחמה, שאם יקיפו מאופני המלחמה, היינו למוד בח

הם כי יפלו ביד צר, יעמדו על אותם מכל צד, ומהתיאשם בחיי

נפשם בכל שארית כוחם ויוכלו לעשות חיל, כאשר ידוע בקורות 

לא כן אם  ,עמים בא מגודל היאוש הנצוח הגדולהעתים, שכמה פ

ישליכו את נפשותם  יהיה להם אופן להציל את נפשם, אז לא

ואם כן אין זה שייך למצוה. ולעניות דעתי נראה  ,מרחוק, ויברחו

וימסרו מאלפי ישראל  (שם), ר בספרי, דבזה אתי שפים"כהרמב

מגיד הכתוב שהיו בני אדם צדיקים וכשרים, ומסרו נפשם על 

 כו'. יצא אחרים מסרום איש פלוני כשר ,נתן אומר ביהדבר. ר

רוחותיה [פירוש,  'הקיפוה מד ,ויצבאו על מדין ,איתא ןכרי ואח

רות נפש, לכן דלטעמיה אזיל, דמסרו נפשם על הדבר והלכו במסי

נתן אמר נתן  ביר ,ת]ילא חששו לשום תחבולת מלחמה נימוסי

, דלטעמיה אזיל, דהם לא פירוש ,להם רוח רביעית כדי שיברחו

                                                 

תן להם "[מובא לעיל] מוכח שגרס בדברי רבי נתן  דבלשון הרמב"ן עליהם,

גרס אבל הרמב"ם  ,ולשון זה משמעו ציוי מוחלט ,"רוח רביעית שיברחו

 ,ולשון זה משמעו שאינו מצוה ,"נתן להם רוח רביעיתכגירסתנו בספרי "

  .אלא כך עשה כי הוא הטוב ביותר

 ,ב (טו, טז)-לבאר בדרך אחרת הא דכתיב במלכים  ועל פי ביאור זה אפשר

 ,מארםונלחם בתפסח שהיתה  ,שהיה מתרצה ,במלך ישראל מנחם בן גדי

ָאז ַיֶּכה ְמַנֵחם ֶאת ִּתְפַסח ְוֶאת ָּכל ֲאֶׁשר ָּבּה ְוֶאת ְּגבּוֶליָה ִמִּתְרָצה "מלכים וכתיב 

א ָפַתח ַוַּי אֵ  א ָפַתחוהלשון " ע"כ. "ת ָּכל ֶהָהרֹוֶתיָה ִּבֵּקעַ ִּכי  " צריך ִּכי 

ונחלקו בביאורו מפרשי  .וכן מה הכתוב לומר שהרג הנשים ההרות ,ביאור

כי לא פתח ויך. הדין הוא כשצרים על עיר וז"ל "ם מפרש "והמלבי ,הנביא

אלא מניח צד א' פתוח שיברח מי שירצה,  ,אין מקיפים אותה מארבע רוחות

מה' מלכים:  'ורק הרמב"ם פ כתבשו וטף כמוכן הדין שאין הורגים נשים 

והוא הכה את תפסח. שהיתה מארם: ואת גבוליה. שמצד תרצה: ואת כל 

אשר בה. לא נמלט איש, כי לא פתח את הצד הרביעי כפי הדין: וגם את כל 

הנה  ," עכ"לונגד דת ישראל נגד חוקי המלחמה ןכם ההרותיה בקע. שזה ג

רה להניח רוח אחת מה שכתוב בתווב בא לומר שעבר על דהכתמבואר 

א להרוג נשים לשרוח רביעית ועבר על הכתוב בתורה אלא לא פתח  ,לברוח

נמסרו מאחרים, ואם כן לא רצו למסור  ןרק בעל כרח ,רצו להלך

 ן"ות להרמב. וראיתי בספר המצרוחותיה 'נפשם ולהקיפם מד

לכן דריש זה  ,להם רוח רביעיתתן  ,שהגירסא היה לפניו (שם)

 מחוור יותר, יעויין שם. וראה במלכים ,נתן ,אבל גירסתנו ,למצוה

כי לא וכו' אז יכה מנחם את תפסח ואת כל אשר בה  טזב, טו, 

  .6ק בכל זהו"והבן וד את כל וכו'.פתח ויך 

  

  

  

  

 גליונות בינת המשפט וגליונות איש חסד היה
מלבד גליון משך חכמה, אנו מפרסמים בכל שבוע גליון בינת 

וכן גליון עם סיפורים המשפט על עיניני ממונות אקטואליים, 

 מדהימים של איש החסד.

   y.b.daskal@gmail.com לקבלת הגליונות חינם:

  

  .וטף

 ,על מה שכתוב בתורהבמזיד דלא עבר  ,ואר לעיל יש לומראבל לאור הב

אלא לפי מצב  ,להניח רוח רביעית יתאינה מצוה תמידאלא טעה וסבר ש

הקיף לכן ראה שמותר ל ,להלחם ואנשיו באו במסירות נפש ,אנשי המלחמה

    .[אלא שקשה שהרג נשים] ,מכל הד' רוחות

 
היינו  ,צוה ה' רשדהא דכתיב כא ,בספרי אמרותמצית דבריו:  6

 ם"וכן פסק הרמב ,מדין מארבע רוחותה' שלא להקיף את  שצוהו

ן מנה "והרמב .שיש לתת רוח אחת לברוח בכל מלחמת רשות,

בגדר  ,ושורש מחלוקתם .ם לא"והרמב ,מצוה זאת במנין המצוות

ג "היא ממנין תרילכן ו ,היא כדי לחמול עליהם ,ן"לרמב .מצוה זו

שאם לא יתן רוח  ,לנצח במלחמהאיך עצה היא  ,ם"לרמב .מצוות

ג "לכן אינה ממנין תרי ,ימסרו האויבים נפשם לנצח ,להמלט

  .לנצחטובה איך שהיא עצה  ,מצוות

  


