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נדר  אם אדם תקפו של נדר היוצא מפי האדם:ג: -א

הריהו אסור בדבר זה, ואם  – לאסור על עצמו דבר מה

ִידֹּר ֶנֶדר  ִאיׁש ִכי"עבר עליו עובר בלא תעש, שנאמר: 

ָברֹו ה'..ל   ָכל לֹא ַיֵחל דְּ ֵצא ִמִפיו כְּ יֹּ ה  ה    ."ַיֲעשֶׂ

נערה שנדרה נדר בבית : ו: הפרת נדר על ידי אב-ד

אביה, הנדר יחול )"יקום"( רק אם אביה לא הפר 

)"הניא"( אלא שמע ו"החריש", אולם אם האב הפר את 

 הנדר מופר )"לא יקום"(. –הנדר 

דבר הפרת נדרי אשה ארוסה נוספים בטז: דינים -ז

 ונשואה 

ֻחִקים.." –יז: פסוק סיום   "ֵאֶלה ה 

פירוש  "לא יחל דברו" ג

משמעותית להבנת מילה 

 הפסוק

בחז"ל ובהלכה ישנו יחס מחמיר מאד בענין הנדרים, וחכמים הורו  :הרחבה –הנדרים 

להתרחק מהם על מנת שלא יכניס אדם עצמו למצב שבו יחלל את דבריו, ומכאן אפשר 

 ללמוד על הערך הגדול של המילים היוצאות מן הפה. 

וכי בחומרה על ענייני נדרים: ".. גם בספר דברים )פרק כג פס' כג( הזהירה התורה

..", ובספר קהלת )פרק ה לא יהיה בה חטא: מוצא שפתיך תשמר ועשית תחדל לנדר

, תדור-אשר לא טובשלם!  –ד(  הזהיר שלמה המלך ע"ה: "את אשר תידור -פס' ג

. ובשולחן "טוב מזה ומזה שלא תידור כל עיקר", ורבי מאיר אומר: "ולא תשלם משתדור

צריך ליזהר שלא ידור ה דעה, סימן רג( נפסק: "אל תהי רגיל בנדרים" וכן: "ערוך )יור

לא ידור  -ואם לאו  ,יתן מיד -אם ישנו בידו  :אלא ,צדקה אין טוב לידור ילושום דבר ואפ

וצריך לפסוק  )מנהג המקום להתנדב לעתיד( , ואם פוסקים צדקה ,עד שיהיה לו

 ".נדר יבל" "יאמר ,עמהם

בפרקנו מפורשת האפשרות להפר נדר, על ידי האב  ו"התרת נדרים""הפרת נדרים" 

או הבעל, אולם חז"ל הוסיפו את האפשרות להתיר נדר על ידי חכם, וכך דרשו: "לא 

 )תלמוד בבלי, חגיגה י.(  "הוא אינו מוחל, אבל אחרים מוחלים לו" - )פס' ג(יחל דברו" 

דר מופר על ידי "פתח" שמוצא הנ .נדר כלומר: בית הדין, או חכם, יכולים להתיר

לא היה  –מודע להם בשעת הנדר שאילו היה הנדר היינו פרטים או נסיבות, החכם, 

, ישנם סיפורים רבים ושונים על ענין התרת נדרנדר, וממילא הנדר יסודו בטעות. 

ומהמפורסמים שבהם נדרו של כלבא שבוע, שהדיר את רחל מנכסיו, ואחר כך בא 

 .)בבלי, נדרים נ. ; כתובות סג:( ושאל על נדרו

התרת הנדרים המפורסמת ביותר היא תפילת "כל נדרי" הנאמרת בכניסת יום כיפור, 

 ובה מתירים את הנדרים של הציבור שנאמרו במשך השנה.
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נקמת 

 מדין

(2) 

 

 

 

 

 

 

 

 לא

הקב"ה מצוה את משה לנקום את   - מלחמהה: בי-א

; בחירת  למורה()ר' הצעות  מת בני ישראל מאת מדיןקנ

ֶטה - לוחמיםצבא ה מ  ", כאשר בראש המחנה ֶאֶלף ל 

הריגת  – תוצאות המלחמה; יוצא פנחס עם ארון הברית

 –המלכים והלוחמים הגברים, הנשים הטף והרכוש 

 נלקחו בשבי.

 – שביה השבי והשלל באים לפני משה ואלעזר: כ:-יב

משה קוצף על החייאת הנשים הבוגרות, שהיו אלו 

שהוציאו לפועל את עצת בלעם להחטיא את ישראל 

   .)פס' טז(ולהאבידם 

מכיון שחפצי השלל באו מעובדי  –השלל טהרת  כד:-כא

עבודה זרה, הם נדרשו לטהרה לפני שאפשר יהיה 

ּתֹוָרהלהשתמש בהם. אלעזר הכהן מלמד את " ת ה  " ֻחק 

 -ָכל ָדָבר ֲאֶׁשר ָיבֹּא ָבֵאׁש : "המתכות דיני טהרת כלי –

ֲעִבירּו ָבֵאׁש )כגון סירים או שיפודים: כל כלי לפי צורת " ּת 

ֹּא"רש"י, פס' כג(  -שימושו אם בחמין ואם בליבון  ל ֲאֶׁשר ל כֹּ  וְּ

ָמִים - ָיבֹּא ָבֵאׁש ֲעִבירּו ב   כגון צלחות וכוסות(.בטבילה, )" ּת 

 על פי ציווי ה':בין הקהל ללוחמים  חלוקת השלל מו:-הכ

ָחִציָת ֶאת" ָצָבא  וְּ ִאים ל  צְּ יֹּ ָחָמה ה  ִמלְּ ֵשי ה  פְּ קֹוח  ֵבין ּתֹּ לְּ מ  ה 

אחד  ("ָאֻחז"חלק )העם מפריש מחלקו  ."ָהֵעָדה ּוֵבין ָכל

יוצאי הצבא מפרישים ;  מחמישים. חלק זה ניתן ללויים

 תן לאלעזר הכהן.חלק אחד מחמש מאות, וחלק זה ני

לאחר שנתנו את החלק  :ת מפקדי הצבאנדבנד: -מח

שהיה חובה עליהם, התנדבו ובאו השרים הממונים 

שאלת  "מאת המדינים" ב

 רש"י ושתי תשובותיו

מעלתו  "וידבר משה" ג

 של משה

 -לשון נפעל  וימסרו"" ה

על כרחן, ללמד כמה 

חביבים רועי ישראל על 

 צאנם

פסוק ווה רקע לפרק כולו. הלהוראת הפרק את המידע מפסוק טז. המ כדאי להטרים

ג( היתה מזימה מתוכננת -זה מגלה כי החטא הקשה בבעל פעור )פרק כה פסוקים א

של המדיינים בעצת בלעם הרשע, כדי להחטיא את עם ישראל בכדי שיכלו וימותו. 

 היו הראשונות להכשיל ולהחטיא.   -הנשים 

ו מאריכה התורה בתיאור בחירת הלוחמים, ולא בכדי. -בפסוקים גהלוחמים? מי היו 

שמדובר במלחמה על רקע מכיון ישנו קשר בין מטרת המלחמה לבחירת הלוחמים. 

להציב כח פיסי שקול לצבא מדין. למערכה נבחרו כדי  רק רוחני, ארגון הצבא לא נעשה

על ידי פנחס הכהן, ובליווי ארון צדיקים )רש"י( אשר הונהגו  אנשי מעלה, –ם" נשי"א

ֶטהרש"י(. ורמב"ן כתב: " –הברית )"כלי הקדש"  מ  ֶׁשה ֶאֶלף ל  ָתם מֹּ ח אֹּ ל  לא שלח  - ו ִיׁשְּ

עם רב והערים בצורות גדולות מאד. והטעם כי  שם כל עם הצבא, ואע"פ שהיו המדינים

הנכשלים בבנות מואב היו רבים ואינם ראויים לנקמת ה', על כן בחרו אנשים צדיקים 

. בסיום הפרק נראה שוב את מעלת אנשי המלחמה אשר הביאו .."וידועים לשבטיהם

 למשכן, משלל המלחמה, מתוך הכרת תודה לה'.מיוחדת  תרומה

ֵלי ַהֹקדֶׂ  ָידֹו""ּוכְּ רּוָעה בְּ רֹות ַהתְּ )פס' ו( פסוק זה מחזיר אותנו לשני פרטים  ׁש ַוֲחֹצצְּ

. 2י(  -. השימוש בחצוצרות במסע העם ובמלחמות )שם, פס' א1חשובים בפרק י: 

ֶאיָך ִמָפֶניָךה' קּוָמה הקריאה לפני מסע הארון " נְּ ש  ָינֻסּו מְּ ֶביָך וְּ יְּ ָיֻפצּו אֹּ לו( -" )שם, פס' להוְּ

ס יצא בראש הצבא עם ארון הברית, כאשר הכהנים תוקעים בחצוצרות לקראת . פנח

ֵני המערכה, כנאמר בפרק י: " ֶּתם ִלפְּ רְּ כ  ִנזְּ ֵביֶכם-א  ה' וְּ יְּ ֶּתם ֵמאֹּ עְּ נֹוׁש   ".  ֹלֵהיֶכם וְּ

הראשון מסביר  הד"ה –אפשר ללמוד את ד"ה ברש"י לפסוק ח  למעוניינים להרחיב

, וכן  "בלעם הלך שם ליטול שכר" –את מקומו של "בלעם בן בעור" בקרב מלכי מדין 

א בא והחליף אומנתו באומנותם שאין נושעים אלא בפיהם "הו –"בחרב" )פס' ח(  ד"ה

ע"י תפלה ובקשה, ובא הוא ותפש אומנותם לקללם בפיו אף הם באו עליו והחליפו 

  "שבאין בחרבאומנותם באומנות האומות 

? והלא היו מלחמות לשבט לויאנשי הצבא "להרים מכס"  מדוע רק כעת נדרשו

הרמב"ן מסביר כי לא היה מקום להוסיף מעשר מיוחד משלל  נוספות בעבר הירדן? 

המלחמות על ארץ ישראל, כולל הגלעד והבשן שהם נחלת שנים וחצי השבטים, אולם 

נדרשו ישראל להרים תרומה מיוחדת מלחמת מדין היתה מלחמה נבדלת ועל כן 
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ָצָבא)" ֵפי ה  לְּ א  ֻקִדים ֲאֶׁשר לְּ פְּ להתנדב כלי זהב  ("ה 

-לֹּאלתרומת המשכן. נדבה זו היא נדבת תודה על כי "ְּ

ד ִמֶמּנּו ִאיׁש ק   במלחמה.איש מהלוחמים לא מת  -" ִנפְּ

ֵניכלים אלו הובאו אל אהל מועד  ָרֵאל -להיות "ִזָכרֹון ִלבְּ ִישְּ

ֵני ה'"  . רמב"ן( - לציבור שעשו מהם כלי שרת) ִלפְּ

 

 

גם המכס הזה מפני שהיה השלל הזה מנקמת ה' בארץ לא להם, ")"מכס"( ללויים: 

 .."אבל בארץ סיחון ועוג לא נתנו לכהנים וללוים מהם כלום

על פי ה' בין כל אנשי העם מלמדת כי השלל איננו רכוש פרטי של חלוקת השלל 

ך ישלל המלחמה שיהנצחון מאת ה', ו ".(ב)שמ"א,  המנצח, וכי "לא בכח יגבר איש

 .לעם ישראל

טהרת כלי ע"ז במלחמת מדין היא המקור למה שאנו מכירים בהכשרת  הגעלת כלים

הוא הכלל ו)רש"י, פס' כג(,  "הגעלתו –כדרך תשמישו "זהה:  –הכלים בפסח, והעקרון

טעם האיסור הצורה שבאותה כלומר: כבולעו כך פולטו". ": המוכר בלשון התלמוד

: אם בישלו בו במים רותחים, צריך להגעילו במים כך הוא יפלט - נבלע בתוך הכלי

אם ילדים יכולים לספר  צריך ליבון על ידי האש וכו'. –רותחים, אם בצליה על האש 

  ראו פעולות אלו.

בספק שמ"א מסופר על דיון שעורכים אנשי  על ידי דוד במלחמת צקלגשלל החלוקת 

. כה(-פס' כב ל)פרק צקלג  -ד לאחר שפשטו על גדוד העמלקי שהיכה את עירם דו

ן ָכל" ע  ל ִאיׁש ו י  ע  ִלי  כּו ִעם ָרע ּובְּ ֹּא ָדִוד ֵמָהֲאָנִׁשים ֲאֶׁשר ָהלְּ ן ֲאֶׁשר ל רּו י ע  ֹּאמְּ כּו ִעִמי ו י  ָהלְּ

ֹּא ָשָלל ל ֹּאֶמר ָדִוד ..ִנֵּתן ָלֶהם ֵמה  ֹּא ו י ֲעשּו ֵכן  ל ָחָמה...ֶאָחית  ִמלְּ ֵרד ב  יֹּ ֵחֶלק ה  ֵחֶלק  ִכי כְּ ּוכְּ

ל ֵׁשב ע  יֹּ ֵכִלים ה  ָדו י ֲחֹלקּו ה  אמנם, בפרקנו עם ישראל איננו "ישב על הכלים" ועדיין  ".י חְּ

ככה היה ראוי שהעדה ששלחו אותם במקומם ושזכותם עמד להם בעת חולק בשלל "..

" )אברבנאל(. שני השבי והמלקוחשיזכו בחצי האחר מ ,צרתם והתפללו בעדם

, וכדאי להסב את תשומת לב , בתורה ובנביא, נלמדים בסמיכות זמניםהפרקים

  .ביניהםהתלמידים לקשר 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 לב

מצוקת המרעה של  – קעהרטו: הבקשה הראשונה -א

ב: "בני גד ובני ראובן ֶנה ר  ד, ...ּוִמקְּ אֹּ  -ומנגד ָעצּום מְּ

ֶנה"; : "תכונתה של ארץ הגלעד קֹום ִמקְּ ָמקֹום מְּ ִהֵּנה ה  וְּ

איתור שני חלקי  ,הצגת הרקע לבקשה :הבקשה

ן ֶאת". 1)פס' ה(: הבקשה  ֲעָבֶדיָך יֻּת  ֹּאת ל  ז  ָהָאֶרץ ה 

ֲאֻחָזה ל. "2"  ל  ֲעִבֵרנּו א  ֵדן ֶאת ּת  רְּ י  שתי : התגובה; "ה 

ֵחיֶכם,  -א. התמיהה –הטענות  א  ֶּתם "ה  א  ָחָמה וְּ ִמלְּ אּו ל  ָיבֹּ

ביאור  "ולמה תניאון" ז

 מילה והעניןה

טו, ובעיקר בפסוקים -ביטויים המראים את חומרת התגובה של משה בפס' ה איתור

ֲחָריו-יד ׁשּוֻבן ֵמא  ף ה", "ִכי תְּ ל ֲחרֹון א  פֹות עֹוד ע  ָטִאים" , " ִלסְּ בּות ֲאָנִׁשים ח  רְּ , "טו "ּת 

ֶּתם ִׁשח  ָכל "וְּ ֶזה".-לְּ  ָהָעם ה 

באיתור הביטויים הללו, ומתוך כך נשאל: מה יש  להתחילת הלימוד ואפשר להפוך א

בבקשתם של בני ראובן וגד שיכול לעצור את כל תהליך הכיבוש? ואז נאתר את שתי 

 –. "ולמה תניאון 2. "האחיכם יצאו למלחמה ואתם תשבו פה"?  1הטענות של משה )

 שיהיו העם סבורים שהם יראים מלעבור וייכנס מורך בליבם(
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בקשת 

בני גד 

 וראובן

(3) 

ה בּו פֹּ ָלָמה האשמת בני גד ובני ראובן ""?!  ב. ֵּתׁשְּ

ָרֵאל" ֵני ִישְּ ִניאּון ֶאת ֵלב בְּ "ֶאת כשם שהמרגלים הניאו , תְּ

ָרֵאל" ֵני ִישְּ את לב" וגרמו להם לגזירת הנדודים.  ֵלב בְּ

ִניאּון"  תסירו לבם מעבור שיהיו סבורים שאתם יראים  -)"תְּ

 ; רש"י( - "לעבור מפני המלחמה וחוזק הערים והעם

השינוי בבקשה  איתור: כז: הבקשה החוזרת-טז

נּו ֵנָחֵלץ ֻחִׁשיםהחדשה: " ֹּא ָנׁשּוב "" , )במהירות( ו ֲאנ חְּ ל

ָרֵאל ִאיׁש נ ֲחָלתֹו" ָבֵּתינּו ֶאל ֵני ִישְּ נ ֵחל בְּ ד ִהתְּ ; הבקשה  ע 

, אולם וגדרות צאן לנשים ולטף עריםכעת היא לבנות 

הכיבוש וההתנחלות של כל  להתנחל בפועל רק לאחר 

 ִאם –עם ישראל בעה"י המערבי ; משה מסכים לבקשה 

ֲעשּון ֶאת ֹּאת ָלֶכם  ּת  ז ָתה ָהָאֶרץ ה  ָהיְּ ֶזה.. וְּ ָדָבר ה  ה 

ֲאֻחָזה   "ל 

ֵהן" -בפני מנהיגי העם  לב: ההתחייבות -כח כֹּ ָעָזר ה  , ֶאלְּ

הֹוֻׁשע  בִ  טֹותו" נּון-ןיְּ מ  ; משה מנסח את  "ָראֵׁשי ֲאבֹות ה 

ֵני ִאםהדברים בתנאי ברור ומפורש: " רּו בְּ בְּ ֵני י ע   ָגד ּובְּ

אּוֵבן ָחָמה ָחלּוץ-ָכל..רְּ ִמלְּ ֶּתם ָלֶהם ֶאת - ל  ת  ָעד  ּונְּ ִגלְּ ֶאֶרץ ה 

ֲאֻחָזה ֹּא ..ל  ִאם ל רּו ֲחלּוִצים וְּ בְּ ֶכם  - י ע  כְּ תֹּ ֹּאֲחזּו בְּ נ ֶאֶרץ וְּ בְּ

ן ָנע   "; בני גד וראובן מקבלים את התנאי.כְּ

משה נותן  המזרחי בעבר הירדןת יישבוהתהמב:  -לג

לבני גד ולבני ראובן, וכן לחצי את עבר הירדן המזרחי 

שבט המנשה ; השבטים בונים ערים בנחלותיהם ; 

כנגד שבטי משפחות מבני מנשה נתקלים במלחמות 

 האמורי ויורשים את ארצם

פסוק ג הוא פסוק מיוחד משום שיש בו רק שמות מקומות כך "עטרות ודיבון" 

שה"תרגום" זהה למקור. אף על פי כן אומרת הגמרא )מסכת ברכות, דף ח ע"ב(: 

לעולם ישלים אדם פרשיותיו עם הציבור שנים מקרא ואחד תרגום, ואפילו עטרות "

את התרגום בקביעות. זו היא ". הדבר מלמד כמובן על העקרון של חשיבות קריודיבון

"תרגום  –דמותו של אונקלוס ואת מפעלו הגדול הזדמנות להציג בפני התלמידים את 

 אונקלוס" המודפס בחומשים רבים. 

הנוסח המפורט והמבורר שהציג משה רבינו בפני השבטים "תנאי בני גד ובני ראובן" 

"אם...ואם  –אופן מפורט ". כלומר: מפרטים את שני צדדי התנאי בתנאי כפולנקרא: "

"כל  –לא...". חז"ל למדו זאת להלכה כדגם להצגה נכונה של תנאי, במקומות שונים 

 אינו תנאי".    –תנאי שאינו כתנאי בני גד ובני ראובן 

נחלות שנים  – גיאוגרפיהוא מושג שיש להכירו גם בייצוג ה נחלת שנים וחצי השבטים

  המזרחיעל מפת עבר הירדן וחצי השבטים 

 
 


