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)שמע מינה( )  43aמשנה א'( 42a

 .1וְ הָ יָה כְּ ָק ָרבְ כֶם אֶ ל הַ ִמּלְ חָ ָמה וְ נִ גַּשׁ הַ כֹּהֵ ן וְ ִדבֶּ ר אֶ ל הָ עָ ם :דברים כ ,ב
 .2וְ אָמַ ר אֲ לֵהֶ ם ְשׁמַ ע י ְִשׂ ָראֵ ל אַ ֶתּם ְק ֵרבִ ים הַ יּוֹם ל ִַמּלְ חָ ָמה עַ ל ֹאיְבֵ יכֶם אַל י ֵַר לְ בַ בְ כֶם אַל ִתּ ְיראוּ וְ אַל ַתּ ְחפְּ זוּ וְ אַל ַתּעַ ְרצוּ
ַ .3ויָּקֻ מוּ הָ אֲ נ ִָשׁים אֲ ֶשׁר נִ ְקּבוּ ְב ֵשׁמוֹת וַ יַּחֲ זִ יקוּ בַ ִשּׁבְ יָה וְ כָל מַ עֲ רֻ מֵּ יהֶ ם ִהלְ בִּ ישׁוּ ִמן הַ ָשּׁלָל ַויַּלְ בִּ שׁוּם ַו ַיּנְעִ לוּם ַויַּאֲ כִ לוּם ַויּ ְַשׁקוּם ַויְסֻ כוּם וַ ְינַהֲ לוּם בַּ חֲ מֹ ִרים לְ כָל
כּוֹשֵׁ ל וַ יְבִ יאוּם י ְֵרח ֹו ִעיר הַ ְתּמָ ִרים אֵ צֶ ל אֲ חֵ יהֶ ם וַ יָּשׁוּבוּ שׁ ְֹמרוֹן :דהי"ב כח ,טו
 .4כִּ י ה' אֱ הֵ יכֶם הַ הֹ ֵל ִעמָּ כֶם לְ ִה ָלּחֵ ם ָלכֶם ִעם אֹ יְבֵ יכֶם לְ הו ִ
ֹשׁיעַ אֶ ְתכֶם :דברים כ ,ד
ַ .5וי ְִהי קוֹל הַ שּׁוֹפָ ר ה ֹו ֵל וְ חָ זֵק ְמאֹ ד מֹ ֶ
שׁה יְדַ בֵּ ר וְ הָ אֱ ִהים יַעֲ נֶנּוּ בְ קוֹל :שמות יט ,יט
 .6וְ ִדבְּ רוּ הַ שּׁ ְֹט ִרים אֶ ל הָ עָ ם לֵאמֹ ר ִמי הָ ִאישׁ אֲ ֶ
שׁר בָּ נָה בַ יִת ָח ָדשׁ וְ א חֲ נָכ ֹו ֵי ֵל וְ ָישֹׁב לְ בֵ ית ֹו פֶּ ן יָמוּת בַּ ִמּלְ חָ ָמה וְ ִאישׁ אַחֵ ר י ְַחנְ כֶנּוּ :דברים כ ,ה
ַ .7ויַּעֲ מֹ ד וַ יּ ְִק ָרא אֶ ל ַמעַ ְרכֹת י ְִשׂ ָראֵ ל וַ יֹּאמֶ ר לָהֶ ם לָמָּ ה ֵת ְצאוּ לַעֲ ֹר ִמלְ חָ מָ ה הֲ לוֹא אָנֹ כִ י הַ פְּ לִ ְשׁ ִתּי וְ אַ ֶתּם עֲ בָ ִדים לְ ָ
שׁאוּל בְּ רוּ ָלכֶם ִאישׁ וְ י ֵֵרד אֵ לָי :שמו"א יז ,ח
 .8ה' ִאישׁ ִמלְ חָ מָ ה ה' ְשׁמ ֹו :שמות טו ,ג
וּשׁמ ֹו יִ ַשׁי וְ ל ֹו ְשׁמֹ נָה בָ נִים וְ הָ ִאישׁ בִּ ימֵ י ָשׁאוּל ז ֵָקן בָּ א בַ אֲ נ ִ
 .9וְ דָ וִ ד בֶּ ן ִאישׁ אֶ פְ ָר ִתי הַ זֶּה ִמבֵּ ית לֶחֶ ם ְיהוּדָ ה ְ
ָשׁים :שמו"א יז ,יב
ַ .10ויֹּאמֶ ר הַ פְּ לִ ְשׁ ִתּי אֶ ל דָּ וִ ד הֲ ֶכלֶב אָנֹ כִ י כִּ י אַ ָתּה בָ א אֵ לַי בַּ מַּ ְקלוֹת וַ י ְַקלֵּל הַ פְּ לִ ְשׁ ִתּי אֶ ת ָדּוִ ד בֵּ א הָ יו :שמו"א יז ,מג
ַ .11ויֹּאמֶ ר דָּ וִ ד אֶ ל הַ פְּ לִ ְשׁ ִתּי אַ ָתּה בָּ א אֵ לַי ְבּחֶ ֶרב וּבַ חֲ נִית וּבְ כִ ידוֹן וְ אָנֹ כִ י בָ א אֵ לֶי בְּ ֵשׁם ה' ְצבָ אוֹת אֱ הֵ י מַ עַ ְרכוֹת ִי ְשׂ ָראֵ ל אֲ ֶ
שׁר חֵ ַרפְ ָתּ :שמו"א יז ,מה
ַ .12ו ִיּגַּשׁ הַ פְּ לִ ְשׁ ִתּי הַ ְשׁכֵּם וְ הַ ע ֲֵרב וַ יּ ְִתיַצֵּ ב ְ
אַרבָּ עִ ים יוֹם :שמו"א יז ,טז
ַ .13ויֵּצֵ א ִאישׁ הַ בֵּ ַניִם ִמ ַמּחֲ נוֹת פְּ לִ ְשׁ ִתּים גָּלְ יָת ְשׁמ ֹו ִמגַּת גָּבְ ה ֹו ֵשׁשׁ אַ מּוֹת וָ ז ֶָרת :שמו"א יז ,ד
וּמ ְשׁ ַקל ֵקינ ֹו ְשׁ שׁ מֵ אוֹת ִמ ְשׁ ַקל נְ חֹ ֶ
 .14וְ י ְִשׁבִּ י בְ נֹ ב אֲ ֶשׁר בִּ ילִ ידֵ י הָ ָרפָ ה ִ
שׁת וְ הוּא ָחגוּר חֲ דָ ָשׁה וַ יֹּאמֶ ר לְ הַ כּוֹת אֶ ת ָדּוִ ד :שמו"ב כא ,טז
ַ .15ויּ ְִשׂאוּ לָהֶ ם נ ִָשׁים מֹ אֲ בִ יּוֹת ֵשׁם הָ אַחַ ת עָ ְרפָּ ה וְ ֵשׁם הַ ֵשּׁ ִנית רוּת ַויּ ְֵשׁבוּ ָשׁם כְּ עֶ ֶ
שׂר ָשׁנִים :רות א ,ד
 .16ו ִַתּ ַקּח הָ ִא ָשּׁה וַ ִתּפְ רֹשׂ אֶ ת הַ מָּ סָ עַ ל פְּ נֵי הַ בְּ אֵ ר וַ ִתּ ְשׁ ַטח עָ לָיו הָ ִרפוֹת וְ א נו ַֹדע ָדּבָ ר :שמו"ב יז ,יט
ִ .17אם ִתּכְ תּוֹשׁ אֶ ת הָ אֱ וִ יל בַּ ַמּכְ ֵתּשׁ ְבּת ֹו הָ ִריפוֹת בַּ עֱלִ י א ָתסוּר מֵ עָ לָיו ִאוַּ לְ תּ ֹו :משלי כז ,כב
 .18אֶ ת ְ
אַרבַּ עַ ת אֵ לֶּה יֻלְּ דוּ לְ הָ ָרפָ ה בְּ גַת וַ יִּפְּ לוּ בְ יַד ָדּוִ ד וּבְ יַד עֲ בָ דָ יו :שמו"ב כא ,כב
 .19ו ִַתּ ֶשּׂנָה ק ֹולָן ו ִַתּבְ כֶּינָה עוֹד וַ ִתּ ַשּׁק עָ ְרפָּ ה לַחֲ מו ָ
ֹתהּ וְ רוּת דָּ בְ ָקה בָּ הּ :רות א ,יד
וְ עֵ ץ חֲ נִ ית ֹו כִּ ְמנוֹר אֹ ְרגִים וְ לַהֶ בֶ ת חֲ ִנית ֹו ֵ
שׁשׁ מֵ אוֹת ְשׁ ָקלִ ים בַּ ְרזֶל וְ נֹ ֵשׂא הַ ִצּנָּה הֹ ֵל לְ פָ נָיו :שמו"א יז ,ז
.20
ַ .21ויּ ְִשׁלַח הֲ ַד ְדעֶ זֶר וַ יֹּצֵ א אֶ ת אֲ ָרם אֲ ֶ
שׁר מֵ עֵ בֶ ר הַ נָּהָ ר וַ יָּבֹ אוּ חֵ ילָם וְ שׁוֹבַ ַשׂר צְ בָ א הֲ ַד ְדעֶ זֶר לִ פְ נֵיהֶ ם :שמו"ב י ,טז
ַ .22ויּ ְַרא אֲ ָרם כִּ י נִ גְּ פוּ לִ פְ נֵי י ְִשׂ ָראֵ ל וַ יּ ְִשׁלְ חוּ מַ לְ אָכִ ים וַ יּו ִֹציאוּ אֶ ת אֲ ָרם אֲ ֶ
שׁר מֵ עֵ בֶ ר הַ נָּהָ ר וְ שׁוֹפַ ַשׂר צְ בָ א הֲ ַד ְדעֶ זֶר לִ פְ נֵיהֶ ם :דהי"א יט ,טז
 .23אַ ְשׁפָּ ת ֹו כְּ ֶקבֶ ר פָּ תוּחַ ֻכּלָּם גִּ בּו ִֹרים :ירמיהו ה ,טז
ְ .24דּאָגָה בְ לֶב ִאישׁ י ְַשׁחֶ נָּה וְ דָ בָ ר טוֹב י ַ
ְשׂ ְמּחֶ נָּה :משלי יב ,כה
ַ .25ויּ ְִשׁלַח אֹ ָתם מֹ ֶשׁה אֶ לֶף לַמַּ טֶּ ה לַצָּ בָ א אֹ ָתם וְ אֶ ת פִּ ינְ חָ ס בֶּ ן אֶ לְ עָ זָר הַ כֹּהֵ ן לַצָּ בָ א וּכְ לֵי הַ ֹ
קּ ֶדשׁ וַחֲ צֹצְ רוֹת הַ ְתּרוּעָ ה בְּ יָד ֹו :במדבר לא ,ו
 .26וְ הַ ְמּדָ ִנים מָ כְ רוּ אֹת ֹו אֶ ל ִמצְ ָריִם לְ פו ִֹטיפַ ר ְס ִריס פַּ ְרעֹה ַשׂר הַ טַּ בָּ ִחים :בראשית לז ,לו
אשׁי אֲ בוֹת הַ לְ וִ יִּם לְ ִמ ְשׁפְּ ֹ
פּוּטיאֵ ל ל ֹו לְ ִא ָשּׁה וַ ֵתּלֶד ל ֹו אֶ ת פִּ ינְחָ ס אֵ לֶּה ָר ֵ
 .27וְ אֶ לְ עָ זָר בֶּ ן אַהֲ רֹן ל ַָקח ל ֹו ִמבְּ נוֹת ִ
ח ָתם :שמות ו ,כה
ִמפְּ נֵיהֶ ם :דברים כ ,ג

: stage 1 – words of encouragementמשנה א'
a
 as he must haveכה"ג  (v. 6) (appointed); can’t beשוטרים , as he is parallel toכהן  – can’t be anyמשוח מלחמה spoken by
 as he isn’t hierarchically 2nd, rather an understudyסגן  – can’t beשוטרים supervisors as do
 as per vv. 1, 5לה"ק b must be in
c
) who will have compassion (v. 3בנ"י encouragement – v. 2 that these enemies are not like
i
… twice a dayשמע  of sayingזכות  - even if you only have theשמע ישראל note: comment on use of
) areמשניות ב-ד ii note: before getting to the front, the “words of returning” (e.g. “who has built a house” etc. – ahead
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
1
דוד  vs.גלית
: vv. 7-20 on that battleאגדות (a) tangential
2
 his chief of staffשובך/שופך ) andעמון  (war againstהדדעזר  vs.דוד
: vv. 21-24אגדות (a) Tangential
f
) as our victor” (v. 4ה' However, “we come with
i
) (v. 25מלחמת מדין  goes out to war – as perארון Need for emphasis – because the
1
)) kidnapping (v. 26יוסף(  is vengeance for his ancestor’sמדינים ’s participation in war againstפנחס Note:
 as per interpretation of v. 27יתרו  was descended fromפנחס (a) Challenge:
מבנות פוטיאל – (b) Answer: he was descended from both

© Yitzchak Etshalom 2015

36

I

www.dafyomiyicc.org

