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פרק ז' הכנות לקראת מלחמה
 .1ספרי דברים פיסקא קצ
(כ א) כי תצא למלחמה על אויביך ,במלחמת
הרשות הכתוב מדבר .על אויביך ,כנגד
אויביך אתה נלחם.
 .2ספרי דברים פיסקא קצח
במה דברים אמורים במלחמת הרשות אבל
במלחמת מצוה הכל יוצאים אפילו חתן
מחדרו וכלה מחופתה
 .3פירוש דעת מקרא
כוונת הכתוב לדרך שתיה נדירה ,הנהוגה
אצל מעינות פתוחים הקולחים כדרכם (לא
חתומים או בנויים) וזה מנהגם :השותה
יושב או מתכופף על שפת המים ,מקרב את
פיו למים טובל אצבעו במים ומשיבה
במהירות אל פיו ,לוגם את המים אשר על
האצבע הכפופה קצת ומלקק אותה בלשונו.
בעשותו כך פעמים מספר הוא מרוה את
צמאונו .כאשר ילק הכלב  -הנוהג אף הוא
לטבל לשונו במים ולהשיבה מהר אל פיו,
ואולי שיעור הכתוב :אשר ילק מן המים
כאשר ילק הכלב בלשונו.
 .4תנחומא תולדות יט ד"ה כתיב והיה
ַרב הָ עָ ם אֲ ֶשר ִא ָתְך ...הו ֵֹרד אוֹתָ ם אֶ ל הַ מַ יִם
יְהי ִמ ְספַ ר
וְ אֶ ְצ ְרפֶ ּנּו לְ ָך ָשם וגו' (שופטים /ז ד) ,וַ ִ
הַ מֲ ל ְַק ִקים וגו' (שופטים ז' /ו) ,אותם שכרעו על
ברכיהם לשתות מים רוצה ולא רוצה היו
משתחוים לע"ז ,א"ל הקב"ה בשלש מאות
איש המלקקים אושיע אתכם (שם שם
/שופטים ז' /ז)( ,קל) דמאותן שלא השתחוו
ַאר ִתי
עמדו אלו ,עליהם הוא אומר וְ ִה ְש ְ
יִש ָראֵ ל ִשבְ עַ ת אֲ לָפִ ים כָּ ל הַ בִּ ְרכַ יִּ ם אֲ ֶׁשר ֹלא
בְ ְ
ָּשק לו (מלכים
כָּ ְרעּו לַבַ עַ ל וְ כָּ ל הַ פֶׁ ה אֲ ֶׁשר ֹלא נ ַ
א'= יט יח) ,ועליהם הוא אומר (מיכה ה:ו) וְ הָ יָה
ְשאֵ ִרית ַי ֲעקֹב בְ ֶק ֶרב עַ ִמים ַרבִ ים כְ טַ ל מֵ אֵ ת
יְקּוֶ ה לְ ִאיש
ה' כִ ְרבִ יבִ ים ֲעלֵי עֵ ֶשב אֲ ֶשר ֹלא ַ
ָאדם ,שהטל סימן לתחית
וְ ֹלא ְייַחֵ ל לִ בְ נֵי ָ
המתים...

 .5רש"י שופטים פרק ז פסוק ה
(ה) כל אשר ילוק בלשונו וגו' וכל אשר יכרע
על ברכיו לשתות  -תציג אותו לבד חוץ
מסיעתך כי הם לא ילכו עמך שכך הם
למודים לכרוע לפני עבודת גלולים:
 .6רלב"ג שופטים פרק ז פסוק ה
(ה) והנה לזאת הסבה גם כן לא רצה השם
שישארו עמו זולתי המלקקים בידם אל
פיהם כי זה מורה על חריצות וגבורה ואולם
אשר כרעו על ברכיהם לשתות הם עצלים
ורצה שישובו להם
והנה במאמר הא' הבדיל מהם בעלי
העבירות ורכי הלבב כי האיש הירא הוא ירא
מעבירה שבידו כמו שביארו ז"ל בפרק משוח
מלחמה והחרד הוא רך הלבב ובזה הענין
השני הבדיל העצלים ולא השאיר כי אם
הצדיקים והחרוצים והגבורי' והם היו שלש
מאות איש לבד ובהם לבד החזיק כמו שצוה
לו הש"י ע"י נביאו או בעצמו במראה
הנבואה:
 .7רש"י שופטים פרק ז פסוק יג
לחם שעורים  -הוא זכות העומר הקרב
בפסח:
 .8רד"ק שופטים פרק ז פסוק יג
והיה זה משל על ישראל שהיו חלושים
מתגברים על מדין ומנצחין אותם:
 .9מצודת דוד שופטים פרק ז פסוק יד
(יד) אין זאת  -אין פתרון אחר רק יורה על
נצחון חרב גדעון כאשר דבר קל כצליל היפך
את האוהל החזק ממנו כן גדעון החלש ינצח
עם רב וחזק:

