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פרק כ"א – פר' יבש גלעד
 .1רמב"ן ויקרא פרק כז

ועל דרך הפשט ,יאמר הכתוב כי כל המחרים
משלו בין אדם בין בהמה ושדה אחוזתו הוא
קודש לשם ,שהן חרמים לכהנים ואין להם
פדיון ,אבל המחרים מן האדם שאינו שלו כגון
הנלחמים על אויביהם ונודרים נדר אם נתון
תתן את העם הזה בידי והחרמתי את עריהם
(במדבר כא ב) ,ימותו כל האדם הנמצא בהם.
והטעם ,שאין דעת הנודר כן לתתו לכהנים ,רק
שיהיה הכל אסור בהנאה ,כי נתכוון להכרית
האויבים ולכלותם:
ומצינו אנשי יבש גלעד שעברו על שבועת הקהל
ולא באו אל המצפה ,וכתיב (שופטים כא י)
וישלחו שם העדה שנים עשר אלף איש מבני
החיל ויצוו אותם לאמר לכו והכיתם את יושבי
יבש גלעד לפי חרב ,ואין הסברא נותנת שעשו
כל העדה רעה כזאת להמית אנשים רבים
מישראל שאינם חייבים מיתה ,ופנחס היה שם
ועל פיו נעשה כל הענין ההוא:
ועוד מצאתי באגדה בילמדנו ,תניא רבי עקיבא
אומר החרם הוא השבועה והשבועה הוא
החרם ,אנשי יבש עברו על החרם ונתחייבו
מיתה .ולכך אני אומר כי מן הכתוב הזה יצא
להם הדין הזה שכל מלך בישראל או סנהדרי
גדולה במעמד כל ישראל שיש להם רשות
במשפטים ,אם יחרימו על עיר להלחם עליה,
וכן אם יחרימו על דבר ,העובר עליו חייב
מיתה ,והוא חיובן של אנשי יבש גלעד ,ושל
יהונתן שאמר לו אביו (ש"א יד מד) כה יעשה
אלהים וכה יוסיף כי מות תמות יונתן ,ומהיכן
נתחייבו אלו מיתה מן הדין חוץ מן המקום
הזה:
וזה היה טעותו של יפתח בבתו ,כי חשב כאשר
חרם נגיד ישראל חל וקים להמית אנשים או
העובר על חרמו חייב מיתה ,כן אם נדר בעת
מלחמה לעשות מאיש או אנשים זבח יחול
הנדר ,ולא ידע כי חרם המלך והסנהדרין חל על
המורדים לכלותם או על העובר גזירתם
ותקנתם ,אבל לחול הנדר לעשות עולה מדבר
שאין ראוי לה' חס וחלילה .ולכך אמר בב"ר (ס

ג) שאפילו הקדש דמים לא היה חייב ונענש
בדמה:
 .2בראשית פרק ד

ָאדם י ַָדע אֶ ת חַ וָּה ִא ְׁשּתו וַ ַּתהַ ר וַ ֵּּתלֶד אֶ ת
(א) וְ הָ ָ
יתי ִאיש אֶ ת יְׁ קוָּ ק:
ַקיִ ן וַ ּתאמֶ ר ָּקנִ ִ
 .3רש"י בראשית פרק ד

(א) והאדם ידע  -כבר קודם הענין של מעלה,
קודם שחטא ונטרד מגן עדן ,וכן ההריון
והלידה ,שאם כתב וידע אדם נשמע שלאחר
שנטרד היו לו בנים:
 .4מל"ב ז:ג-ו

(ה) וַ יָּקומו בַ נ ֶֶשף לָּבוא אֶ ל מַ חֲ נֵּה אֲ ָּרם וַ יָּבאו עַ ד
ְׁקצֵּ ה מַ חֲ נֵּה אֲ ָּרם וְׁ ִהנֵּה אֵּ ין ָּשם ִאיש( :ו) וַ ה'
ִה ְש ִמיעַ אֶ ת מַ חֲ נֵּה אֲ ָּרם קול ֶרכֶב קול סוס קול
ָאחיו ִהנֵּה ָּשכַר עָּ לֵּינו
אמרו ִאיש אֶ ל ִ
חַ יִ ל גָּדול וַ י ְׁ
מֶ לְֶך יִ ְׁש ָּראֵּ ל אֶ ת מַ לְׁ כֵּי הַ ִח ִּתים וְׁ אֶ ת מַ לְׁ כֵּי
ִמ ְׁצ ַריִ ם לָּבוא עָּ לֵּינו:
 .5שמואל א פרק כה

(א) וַיָ מָ ת ְשמּואֵ ל וַ יִ ָּקבְׁ צו כָּל יִ ְׁש ָּראֵּ ל וַ יִ ְׁספְׁ דו לו
וַ יִ ְׁקבְׁ ֻרהו בְׁ בֵּ יתו בָּ ָּרמָּ ה וַ י ָָּּקם ָּדוִ ד וַ י ֵֶּרד אֶ ל ִמ ְׁדבַ ר
ארן :ס
פָּ ָּ
 .6שמואל א פרק כח

ּושמּואֵ ל מֵ ת וַ יִ ְׁספְׁ דו לו כָּל יִ ְׁש ָּראֵּ ל וַ יִ ְׁקבְׁ ֻרהו
( ג) ְ
בָּ ָּרמָּ ה ובְׁ עִ ירו וְׁ ָּשאול הֵּ ִסיר הָּ אבות וְׁ אֶ ת
ָארץ:
הַ יִ ְׁדענִ ים מֵּ הָּ ֶ

