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42a  ('משנה א)   43a (שמע מינה) 

 

  ב, כ דברים :ָהָעם ֶאל ְוִדֶּבר ַהֹּכֵהן ְוִנַּגׁש ַהִּמְלָחָמה ֶאל ְּכָקָרְבֶכם ְוָהָיה .1

  ג, כ דברים :ִמְּפֵניֶהם ַּתַעְרצּו ְוַאל ַּתְחְּפזּו ְוַאל ִּתיְראּו ַאל ְלַבְבֶכם ֵיַר� ַאל ֹאְיֵביֶכם ַעל ַלִּמְלָחָמה ַהּיֹום ְקֵרִבים ַאֶּתם ִיְׂשָרֵאל ְׁשַמע ֲאֵלֶהם ְוָאַמר .2

 ְלָכל ַּבֲחֹמִרים ַוְיַנֲהלּום ַוְיֻסכּום ַוַּיְׁשקּום ַוַּיֲאִכלּום ַוַּיְנִעלּום ַוַּיְלִּבׁשּום ַהָּׁשָלל ִמן ִהְלִּביׁשּו ַמֲעֻרֵּמיֶהם ְוָכל ַבִּׁשְבָיה ַוַּיֲחִזיקּו ְבֵׁשמֹות ִנְּקבּו ֲאֶׁשר ָהֲאָנִׁשים ַוָּיֻקמּו .3
  טו, כח ב"דהי: ֹׁשְמרֹון ַוָּיׁשּובּו ֲאֵחיֶהם ֵאֶצל ַהְּתָמִרים ִעיר ְיֵרחוֹ  ַוְיִביאּום ּכֹוֵׁשל

  ד, כ דברים :ֶאְתֶכם ְלהֹוִׁשיעַ  ֹאְיֵביֶכם ִעם ָלֶכם ְלִהָּלֵחם ִעָּמֶכם ַהֹהֵל� ֱא�ֵהיֶכם ה' ִּכי .4

  יט, יט שמות :ְבקֹול ַיֲעֶנּנּו ְוָהֱא�ִהים ְיַדֵּבר ֹמֶׁשה ְמֹאד ְוָחֵזק הֹוֵל� ַהּׁשֹוָפר קֹול ַוְיִהי .5

  ה, כ דברים :ַיְחְנֶכּנּו ַאֵחר ְוִאיׁש ַּבִּמְלָחָמה ָימּות ֶּפן ְלֵביתוֹ  ְוָיֹׁשב ֵיֵל� ֲחָנכוֹ  ְו�א ָחָדׁש ַבִית ָּבָנה ֲאֶׁשר ָהִאיׁש ִמי ֵלאֹמר ָהָעם ֶאל ַהֹּׁשְטִרים ְוִדְּברּו .6

  ח, יז א"שמו :ֵאָלי ְוֵיֵרד ִאיׁש ָלֶכם ְּברּו ְלָׁשאּול ֲעָבִדים ְוַאֶּתם יַהְּפִלְׁשִּת  ָאֹנִכי ֲהלֹוא ִמְלָחָמה ַלֲעֹר� ֵתְצאּו ָלָּמה ָלֶהם ַוֹּיאֶמר ִיְׂשָרֵאל ַמַעְרֹכת ֶאל ַוִּיְקָרא ַוַּיֲעֹמד .7

  ג, טו שמות :ְׁשמוֹ  ה' ִמְלָחָמה ִאיׁש ה' .8

  יב, יז א"שמו :ַבֲאָנִׁשים ָּבא ָזֵקן ָׁשאּול ִּביֵמי ְוָהִאיׁש ָבִנים ְׁשֹמָנה ְולוֹ  ִיַׁשי ּוְׁשמוֹ  ְיהּוָדה ֶלֶחם ִמֵּבית ַהֶּזה ֶאְפָרִתי ִאיׁש ֶּבן ְוָדִוד .9

  מג, יז א"שמו :ֵּבא�ָהיו ָּדִוד ֶאת ַהְּפִלְׁשִּתי ַוְיַקֵּלל ַּבַּמְקלֹות ֵאַלי ָבא ַאָּתה ִּכי ָאֹנִכי ֲהֶכֶלב ָּדִוד ֶאל ַהְּפִלְׁשִּתי ַוֹּיאֶמר .10

  מה, יז א"שמו :ֵחַרְפּתָ  ֲאֶׁשר ִיְׂשָרֵאל ַמַעְרכֹות ֱא�ֵהי ְצָבאֹות ה' ְּבֵׁשם ֵאֶלי� ָבא ְוָאֹנִכי ּוְבִכידֹון ּוַבֲחִנית ְּבֶחֶרב ֵאַלי ָּבא ַאָּתה ַהְּפִלְׁשִּתי ֶאל ָּדִוד ַוֹּיאֶמר .11

  טז, יז א"שמו: יֹום ַאְרָּבִעים ַוִּיְתַיֵּצב ְוַהֲעֵרב ַהְׁשֵּכם ַהְּפִלְׁשִּתי ַוִּיַּגׁש .12

  ד, יז א"שמו :ָוָזֶרת ַאּמֹות ֵׁשׁש ָּגְבהוֹ  ִמַּגת ְׁשמוֹ  ָּגְלָית ְּפִלְׁשִּתים ִמַּמֲחנֹות ַהֵּבַנִים ִאיׁש ַוֵּיֵצא .13

  טז, כא ב"שמו :ָּדִוד ֶאת ְלַהּכֹות ַוֹּיאֶמר ֲחָדָׁשה ָחגּור ְוהּוא ְנֹחֶׁשת ִמְׁשַקל ֵמאֹות ְׁש�ׁש ֵקינוֹ  ּוִמְׁשַקל ָהָרָפה ִּביִליֵדי ֲאֶׁשר ְבֹנב ְוִיְׁשִּבי .14

  ד, א רות :ָׁשִנים ְּכֶעֶׂשר ָׁשם ַוֵּיְׁשבּו רּות ַהֵּׁשִנית ְוֵׁשם ָעְרָּפה ָהַאַחת ֵׁשם ֹמֲאִבּיֹות ָנִׁשים ָלֶהם ַוִּיְׂשאּו .15

  יט, יז ב"שמו :ָּדָבר נֹוַדע ְו�א ָהִרפֹות ָעָליו ַוִּתְׁשַטח ַהְּבֵאר ְּפֵני ַעל ַהָּמָס� ֶאת ַוִּתְפֹרׂש ָהִאָּׁשה ַוִּתַּקח .16

  כב, כז משלי :ִאַּוְלּתוֹ  ֵמָעָליו ָתסּור �א ַּבֱעִלי ָהִריפֹות ְּבתֹו� ַּבַּמְכֵּתׁש ָהֱאִויל ֶאת ִּתְכּתֹוׁש ִאם .17

  כב, כא ב"שמו: ֲעָבָדיו ּוְבַיד ָּדִוד ְבַיד ַוִּיְּפלּו ְּבַגת ְלָהָרָפה יְֻּלדּו ֵאֶּלה ַאְרַּבַעת ֶאת .18

  יד, א רות :ָּבּה ָּדְבָקה ְורּות ַלֲחמֹוָתּה ָעְרָּפה ַוִּתַּׁשק עֹוד ַוִּתְבֶּכיָנה קֹוָלן ַוִּתֶּׂשָנה .19

  ז, יז א"שמו :ְלָפָניו ֹהֵל� ַהִּצָּנה ְוֹנֵׂשא ַּבְרֶזל ְׁשָקִלים ֵמאֹות ֵׁשׁש ֲחִניתוֹ  ֶבתְוַלהֶ  ֹאְרִגים ִּכְמנֹור ֲחִניתוֹ  ְוֵעץ  .20

  טז, י ב"שמו :ִלְפֵניֶהם ֲהַדְדֶעֶזר ְצָבא ַׂשר ְוׁשֹוַב� ֵחיָלם ַוָּיֹבאּו ַהָּנָהר ֵמֵעֶבר ֲאֶׁשר ֲאָרם ֶאת ַוֹּיֵצא ֲהַדְדֶעֶזר ַוִּיְׁשַלח .21

  טז, יט א"דהי :ִלְפֵניֶהם ֲהַדְדֶעֶזר ְצָבא ַׂשר ְוׁשֹוַפ� ַהָּנָהר ֵמֵעֶבר ֲאֶׁשר ֲאָרם ֶאת ַוּיֹוִציאּו ַמְלָאִכים ַוִּיְׁשְלחּו ִיְׂשָרֵאל ִלְפֵני ִנְּגפּו ִּכי ֲאָרם ַוַּיְרא .22

  טז, ה ירמיהו :ִּגּבֹוִרים ֻּכָּלם ָּפתּוחַ  ְּכֶקֶבר ַאְׁשָּפתוֹ  .23

  כה, יב משלי :ְיַׂשְּמֶחָּנה טֹוב ְוָדָבר ַיְׁשֶחָּנה ִאיׁש ְבֶלב ְּדָאָגה .24

  ו, לא במדבר :ְּבָידוֹ  ַהְּתרּוָעה ַוֲחֹצְצרֹות ַהֹּקֶדׁש ּוְכֵלי ַלָּצָבא ַהֹּכֵהן ֶאְלָעָזר ֶּבן ִּפיְנָחס ְוֶאת ֹאָתם ַלָּצָבא ַלַּמֶּטה ֶאֶלף ֹמֶׁשה ֹאָתם ַוִּיְׁשַלח .25

  לו, לז בראשית: ַהַּטָּבִחים ַׂשר ַּפְרֹעה ְסִריס ְלפֹוִטיַפר ִמְצָרִים ֶאל ֹאתוֹ  ָמְכרּו ְוַהְּמָדִנים .26

  כה, ו שמות :ְלִמְׁשְּפֹחָתם ַהְלִוִּים ֲאבֹות ָראֵׁשי ֵאֶּלה ִּפיְנָחס ֶאת לוֹ  ַוֵּתֶלד ְלִאָּׁשה לוֹ  ּפּוִטיֵאל ִמְּבנֹות לוֹ  ָלַקח ַאֲהֹרן ֶּבן ְוֶאְלָעָזר .27

 

I 'משנה א: stage 1 – words of encouragement 

a spoken by משוח מלחמה – can’t be any כהן, as he is parallel to שוטרים (v. 6) (appointed); can’t be כה"ג as he must have 

supervisors as do שוטרים – can’t be סגן as he isn’t hierarchically 2nd, rather an understudy 

b must be in לה"ק as per vv. 1, 5 

c encouragement – v. 2  that these enemies are not like בנ"י who will have compassion (v. 3)  

i note: comment on use of  שמע ישראל - even if you only have the זכות of saying שמע twice a day… 

ii note: before getting to the front, the “words of returning” (e.g. “who has built a house” etc. – ahead ד-משניות ב ) are 

stated, encouragement stated at the front 

d 2nd half of v. 3 interpreted as a response to the enemy’s fear tactics 

e “they come with swords etc.”  

i examples 

  דוד .vs גלית  1

(a) tangential אגדות: vv. 7-20 on that battle 

 his chief of staff שובך/שופך and (עמון war against) הדדעזר .vs דוד 2

(a) Tangential אגדות: vv. 21-24 

f However, “we come with 'ה as our victor” (v. 4) 

i Need for emphasis – because the ארון goes out to war – as per מלחמת מדין (v. 25) 

1 Note: פנחס’s participation in war against מדינים is vengeance for his ancestor’s (יוסף) kidnapping (v. 26) 

(a) Challenge: פנחס was descended from יתרו as per interpretation of v. 27 

(b) Answer: he was descended from both – פוטיאל מבנות   




