
 

באומרו לא יחל דברו ככל  כפילות הלשון בפסוק
 היוצא מפיו יעשה

איש כי ידור נדר לה' כו' לא יחל את דבריו כל היוצא מפיו 
יש להקשות מדוע נקטה התורה כפל לשון לא יחל  יעשה )ל ג(

 .דברו וכל היוצא מפיו יעשה
איש אינו תלוי בדעת אחרים אלא בדעת ונראה לפרש שהנה הרי 

, תלויה בדעת אחרים דהיינו דעת בעלהמשא"כ אשה , עצמו
וזהו פירוש  ,לה לקיימוור אינה יכיפת נדר ובעלה משאם נודר

הפסוק איש כו' לא יחל דברו ונותן הפסוק טעם לכך שלא יחל 
דהיינו שתלוי רק בעצמו  ,דברו משום שכל היוצא מפיו יעשה

 .משא"כ אשה שאינה ברשות עצמה
"פ דברי הגמ' נדרים )טו.( אמר ר' בדרך נוספת אפשר לבאר ע

 ,שן הוא לאלתרשלא אישן ג' ימים מלקין אותו וי יוחנן שבועה
שן לאלתר אם ן שמלקין אותו משום שבועת שוא ויופירש הר"

ואפש"ל שזה מרומז  ,ירצה שאין השבועה חלה לאוסרו כלל
מפרשת התורה אימתי אמרינן חל דברו לא ישאחר שנכתב בקרא 

כל היוצא מפיו יעשה דהיינו מתי רק היכן שכזה  ,שלא יחל דברו
אבל אם אינו יכול  ,ושביכולתו לעשות את אשר קיבל על עצמ

לעשות ככל היוצא מפיו וכגון בגוונא דר' יוחנן בזה מותר לחלל 
 .את דבריו

 חשב סופר

 מיקומה של פרשת נדר אלמנה

התורה כתבה דין זה של נדר  ונדר אלמנה וגרושה וגו' )ל י(
 ,אלמנה בין פרשת נדרים בארוסה לפרשת נדרים של נשואה

זאת אחר פרשת  לכאו' שאי"ז מקומו וצריך לכתוב פרשהותמוה 
 .נשואה

ונראה ע"פ דברי הגמ' במס' כתובות )מט.( שהגמ' דורשת קרא 
דנדר אלמנה וגו' להיכא שמסר האב את ביתו המאורסה לשלוחי 

ומתה או נתגרשה  ,או שמסרו שלוחי האב לשלוחי הבעל ,הבעל
וא"כ שפיר היטב  ,בדרך קודם שהגיעה לידי הבעל עיי"ש

שבא ללמדינו שנתאלמנה  ,שמקומו בין פר' ארוסה לפר' נשואה
 .או נתגרשה בין אירוסין לנשואין

 טעמא דקרא

 מהיכן שחצוצרות היינו שופרות

וישלח אותם משה כו' ואת פנחס בן אלעזר כו' וחצוצרות 
בגמ' סוטה )מג.( איתא וחצוצרות התרועה  התרועה בידו )לא ו(

והקשה המהרש"א מנא להו למ"ד זה שהם  ,בידו אלו השופרות
 .ועיי"ש במהרש"א איך שביאר ,שופרות דילמא חצוצרות ממש

שהרי מקרא זה  ,ונראה לפרש דע"כ חצוצרות הכא היינו שופרות
 איתא דבמלחמת מדין נהרג בלעם הרשע, ונאמר במלחמת מדין

 ואיתא בגמ'  ,ואת בלעם בן בעור הרגו בחרב )לא ח(כתיב דכ

 ופרש"י שהיה מעלה ,סנהדרין )קה.( בלעם קוסם באמתו היה
ואיתא בגמ' סנהדרין )סה:( שהמעלה בזכורו אינו  ,האוב בזכורו
ונמצא לפי"ז שהמלחמה עם מדין היתה בשבת שזה  ,עולה בשבת

 .היום היחיד שלא יכל בלעם לקסם ולכך יכלו להורגו
איתא בשו"ע )או"ח סי' ש"ח( שמותר לטלטל שופר בשבת ו

ולפי"ז מבואר שפיר  ,לצורך גופו אבל חצוצרות אסור לטלטל כלל
שהרי חצוצרות ממש אסור  ,מהיכן שהחצוצרות היינו שופרות

לטלטל בשבת אע"כ שהחצוצרות היינו שופרות )עיי"ש עוד 
 .לפי"ז(

 מעשה רוקח

 אותןהטעם שהוצרך רש"י לנקוט שהכירו 

מגיד  ,ופרש"י הן הנה היו לבני ישראל בדבר בלעם )לא טז(
 .שהיו מכירין אותן זו היא שנכשל בה פלוני

ונראה לבאר ע"פ דברי הרשב"א למס' קידושין )כא:( שמחדש 
שדין יפת תואר שהתורה התירה היינו דוקא היכא שלא הכירה 

 .אבל הכירה קודם למלחמה לא התירה תורה ,קודם למלחמה
ה הכא אפשר להקשות שהרי יצאו ישראל למלחמה ומדוע והנ

רין אותן, לזה אתי רש"י ומפרש שהיו מכי ,לא לקחו יפות תואר
שמכיון שהכירום אין בהם דין יפת  ומה"ט לא יכלו לקחת אותן

 .תואר
 הר צבי

 יורת קטנה מותרת לכהונה תלויה בדיןההוכחה שג
 שעכו"ם אינו מטמא באהל

איתא בגמ'  וכל הטף בנשים וכו' החיו לכם וגו' )לא יח(
יבמות )ס:( תניא רשב"י אומר גיורת פחותה מבת ג' שנים ויום 

שנאמר וכל הטף בנשים אשר לא ידעו  ,אחד כשרה לכהונה
מקשה הגמ'  ,משכב זכור החיו לכם דהיינו שיכלו לשאת אותה

ותה מג' ת פחוראלא מוכח שגי ,והרי פנחס עמהם והרי היה כהן
ומיד סמיך ליה בגמ' וכן היה  ,שנים ויום אחד כשרה לכהונה

ויש להבין  ,רשב"י אומר קברי כותים אינם מטמאין באהל כו'
 .וכי מה קשר יש ביניהם ,מדוע נסמכו המימרות זל"ז

ונראה לפרש שהנה שיטת היראים שאליבא דרשב"י שקברי 
 ,יםעכו"ם אינם מטמאין באהל הרי שאף במגע אינם מטמא

ונראה להוכיח כדבריו ע"פ מה שמבואר בגמ' סנהדרין )פרק חלק( 
, וקשה כיצד הרגו בחרב שמי שהרג את בלעם בחרב הוא פנחס

אלא ע"כ שאף מגע  ,פנחס כהן היה וכיצד יכל להטמאות לו והרי
 .עכו"ם אינו מטמא כהיראים

שיטה בגמ' )זבחים קא:( שלא אלא שדבר זה יש לדחותו לפי ה
ולפי"ז  ,פנחס עד ששם שלום בין השבטים בימי יהושע נתכהן

א"כ ו ,ל להרוג את בלעםשבמדבר לא היה כהן כלל ושפיר יכ הרי
מטמאים רק  שבאמתואפשר אין הוכחה שעכו"ם אינם מטמאים 

 .שפנחס לא היה כהן
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ת מרו שהרי רשב"י מוכיח מפנחס שגיוראלא שזה א"א לאו

שהרי פנחס היה  פחותה מג' שנים ויום אחד מותרת לכהן
ואי נימא שעדיין לא נתכהן פנחס מה ראיה  ,עמהם והיה כהן

 ,עדיין לא נתכהןהרי איכא והלא אע"פ שפנחס היה עמהם 
ולכן  ,אע"כ שרשב"י סובר שמיד בהריגת זמרי נתכהן פנחס

ת פחותה מג' שנים ויום אחד מותרת ורמוכיח מפנחס שגי
 .לכהונה

רשב"י שאכן תלויים הם ומעתה מיושב היטב סמיכות מאמרי 
שתחילה אומר רשב"י שגיורת פחות מג' ויום אחד  ,זב"ז

אלא שיש להקשות מה  ,מותרת לכהן מכך שפנחס היה עמהם
ההוכחה מכך הרי ע"כ עדיין לא נתכהן פנחס והראיה שהרי 

ת קטנה ורוכיצד מוכיח רשב"י לגי ,הרג את בלעם בחרב
כו"ם אינו ולכך מיד מסמיך רשב"י שע ,שמותרת לכהונה

ת ורוא"כ שפיר י"ל שפנחס כהן היה ומוכח היטב לגי ,מטמא
שי' רשב"י עפי"ד ה יכל להרוג את בלעם שהיה עכו"ם שואפ"

והוא דבר נאה  ,היראים שעכו"ם אינו מטמא כלל אפי' במגע
 .ומתקבל

 בנין אריאל

 הטעם שהוזהרו ישראל רק כאן על הטומאה

הרי שהזהירם על  ואתם חנו מחוץ למחנה וגו' )לא יט(
וקשה מדוע הזהירם רק  ,הגיעול ועל הטומאה וכמפורש ברש"י

וי"ל שבמלחמת סיחון ועוג הרי  ,עתה ולא במלחמת סיחון ועוג
ומאחר שהיו כל ישראל באותו  ,יצאו כל ישראל להילחם

הותר להם אף קטלי חזיר כדאיתא בפ"ק דחולין כיבוש 
לא דחויה כדמצינו אי נמי לא הותרה א ,דטומאה הותרה בציבור

"כ הכא שיצאו רק י"ב אלף למלחמה בזה לא משא ,בפסח שני
 .מה"ט הזהרו על הטומאהוטומאה הותרה בציבור אמרי' 

 פני דוד להחיד"א

במה חלקו אנשי הצבא עם ישראל ובמה זכו 
 לעצמם

שא את ראש מלקוח השבי באדם ובבהמה כו' וחצית את 
המקרא נאמר "ויהי הנה בהמשך  כז(-המלקוח וגו' )לא כו

ומפורש  ,המלקוח יתר הבז אשר בזזו עם הצבא וגו'" )לא לב(
ברש"י שכל מה שלקחו אנשי הצבא היה לעצמם כדכתיב אנשי 

וא"כ צ"ב מדוע  ,הצבא בזזו איש לו ולא בא לכלל חלוקה
 .בבהמות כן עשו חלוקה ולא זכה כל איש באשר לו

במה שבא לידו  ופי' הענין נראה שגבי המטלטלין כל אדם זכה
ברם גבי בהמה קיי"ל בגמ' ב"ב )עו:( שבין  ,מדין זכיה וקנין

לסימטא אלא במשיכה בהמה גסה ובין בהמה דקה אינן נקנות 
אך ברה"ר או בחצר שאינה שלו משיכה לא  ,או לחצר השותפין

ומאחר שגוף המדינה של מדין לא נצטוו ישראל לקנות  ,קונה
ואף כשהגיעו לערבות מואב  ,הרי שהיה ענינה כחצר של אחר

נמצא שאת הבהמות לא יכלו לקנות  ,לא קנו שהיה כרה"ר
ולכן בהם צוה  ,כשאר מטלטלין וממילא נשארו הבהמות הפקר

משא"כ בשאר מטלטלין שקנו בשאר קנינים  ,הקב"ה לחלוק
 .נעשו איש לו ולא באו לכלל חלוקה

לל ובזה יש לפרש עוד שהנה במלחמת סיחון ועוג שגם לקחו ש
מאי  ויש להבין ,הבהמותאת לא מצינו שצוה הקב"ה שיחלקו 

נאמר הולפי  ,הבהמותאת שנא ממלחמת מדין שצוה שיחלקו 
אף שיקנו  מת סיחון ועוג ציווי הבורא היהמיושב היטב שבמלח

 ,ונמצא שהיה לארץ דין של חצר השותפין ,את הארץ עצמה
קר ולכך וממילא קנו אף את הבהמות בקנין משיכה ולא היו הפ

 .שם לא נאמר דין חלוקה כלל
 ובזה ניחא אף מה שלבני ראובן ובני גד היה מקנה רב יותר

שהם היו גבורים וחלוצי הצבא כמבואר  ,משאר השבטים
זכו במקנה רב ולא ממילא ו ,בקרא אף במלחמת סיחון ועוג

היו צריכים לחלקו עם ישראל שהרי במלחמת סיחון ועוג קנו 
 .במשיכההבהמות את אף 

תמיהת האבן עזרא שבקרא אף את ליישב ובזה נראה 
מא( לא -שמפורטת החלוקה שחלקו את הבהמות )פסוקים לב

והקשה הראב"ע וכי  ,חלוקה גבי סוסים וגמלים ההתפרש
ולפי המתבאר נראה ליישב  ,בארץ מדין לא היו סוסים וגמלים

שבודאי היו סוסים וגמלים אלא שבהם נמי לא נאמר דין 
 ,קה אלא זכו בהם אנשי הצבא לעצמם כשאר מטלטליןהחלו

ואיתא  ,שהרי סוסים וגמלים אין דרכם במשיכה אלא ברכיבה
ומאחר שכך הרי  ,בגמ' ב"מ )י:( שרכיבה קונה ברה"ר

שהסוסים והגמלים לא היו הפקר כשאר הבהמות אלא זכו 
ולכך לא הוזכרו בפר'  ,בהם אנשי הצבא כשאר המטלטלין

 .החלוקה
 ותפנים יפ

מדוע הביאו שרי האלפים והמאות סך ששה עשר 
 אלף ושבע מאות חמישים דוקא

ויהי כל זהב התרומה אשר הרימו לה' ששה עשר אלף 
שבע מאות וחמישים שקל מאת שרי האלפים ושרי 

שרי האלפים ושרי המאות הביאו הנה  המאות )לב נב(
ויש  ,תרומה סך ששה עשר אלף ושבע מאות וחמישים שקל

 .לדקדק מדוע דוקא סך שכזה
ונראה לפרש שהנה קהל היוצאים למלחמת מדין היה שנים 

על כל אלף איש יש שר ו ,עשר אלף כמבואר לעיל )פסוק ה'(
הרי שהיו על הי"ב  ,ועל כל מאה איש יש שר מאות ,אלפים

ומלבדם היו  ,אלף י"ב שרי אלפים ומאה עשרים שרי מאות
 ,נחס הכהן שהיה משוח מלחמההאחד הוא פ ,אף שני כהנים

והשני הוא הכהן שמכריז ומשמיע לעם את הפרשה "שמע 
וכמפורש בר"מ )פ"ז מהל' מלכים  ,ישראל אתם קרבים וגו'"

הרי שיצאו  ,ה"ג( שאין הכהן המשוח עושה זאת אלא כהן אחר
י"ב שרי  ,ק"כ שרי מאות :עמהם למלחמה עוד קל"ד איש

 .וב' כהנים ,אלפים
נ"ל מפורש ששרי האלפים ושרי המאות הביאו מקרא הבוהנה 

ואיתא בילקוט )פר' תשא( א"ר  ,לפדיון נפשם הסכום הנאמר
יהודה בר אליעי אמר משה מצינו שפדיון נפשו של אדם ככר 

ן נפשו של אדם הוא ככר כסף, וא"כ הרי שפדיו ,כסף כו'
 .הקל"ד שרים וכהנים היו צריכים להביא קל"ד ככרות כסף

נמצא  ,ובכל מנה יש כ"ה סלעים ,ששים מנה ככר כסף הואו
שעשרים וחמש  ,שבככר כסף יש אלף וחמש מאות סלעים

עתה צא וחשב אלף , כפול שישים עולה אלף וחמש מאות
 ,וחמש מאות סלעים כפול קל"ד אנשים שכל אחד הביא כך

הרי שסך הסלעים שהביאו , עולה מאתים ואחד אלף סלעים
 .היו מאתים ואחד אלףשרי האלפים והמאות והכהנים 

"ת בתוס' )בכורות דף נ( שזהב ערכו פי י"ב והנה ידועה שיטת ר
ובקרא הרי נאמר שהשרים הביאו תרומתם בזהב סך  ,כסףמ

כאשר נכפיל סכום זה , וששה עשר אלף שבע מאות וחמישים
בשנים עשר שכך שוה הזהב ביחס לכסף הרי שיצא בדיוק סך 

ושבע מאות חמישים  שששה עשר אלף ,מאתיים ואחד אלף
 תים ואחד אלף.כפול י"ב עולה מא

הרי לפי"ז מדוקדק היטב החשבון שהשרי אלפים ושרי מאות 
להביא ככר כסף,  , וכל אחד הוצרךוב' הכהנים היו קל"ד אנשים

ככר כסף שוה אלף וחמש מאות סלעים שכפול קל"ד עולה ו
וששה עשר אלף שבע מאות וחמישים  ,מאתיים ואחד אלף

 .זהב שוה מאתיים ואחד אלף דינרי כסף דינרי
 מאיר עיני חכמים תנינא

 עה"ת
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