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-הכהן "משוח דבריהיציאה למלחמת רשות;  ט:-א

מעורכי איתור ארבעת החוזרים ;  ד(-)פס' ב מלחמה"

ר ָבָנה ַבִית: "המלחמה ָהִאיׁש " ",ָחָדׁש ְולֹא ֲחָנכֹו-ָהִאיׁש ֲאׁשֶׁ

ר ם ֲאׁשֶׁ רֶׁ ר", "ְולֹא ִחְללֹו ָנַטע כֶׁ ֵאַרׂש ִאָשה, ְולֹא  ָהִאיׁש ֲאׁשֶׁ

 "ָהִאיׁש ַהָיֵרא ְוַרְך ַהֵלָבב", "ְלָקָחּה

דיני קריאה לשלום לערים הרחוקות בניגוד לעמי  :יח -י

 כנען בהם אנו מצווים "לא תחיה כל נשמה" ; 

ר", פריעצי איסור השחתת : דיני מצור: כ-יט -ַרק ֵעץ ֲאׁשֶׁ

 "ּוָבִניָת ָמצֹור ְוָכָרתָ  ֹאתֹו ַתְׁשִחית ֵעץ ַמֲאָכל הּוא לֹא ֵתַדע, ִכי

 פס' ד: "כי ה' אלקיכם

ההבדל  – "ההלך עמכם

בין מלחמות ישראל 

לגויים, עזרת ה' 

  במלחמות ישראל

   פס' ח: "הירא ורך הלבב"

שני פירושים )כפשוטו, 

 הירא העבירות שבידו(

י: "כי תקרב אל  פס'

אבחנה בין מלחמת  עיר"

רשות )רחוקות( 

למלחמת חובה )קרובות( 

והדין השונה )קריאה 

 (שלום/"לא תחיה

המכבים היו כהנים. בספר חשמונאים מופיע תיאור של כינוס  קרבות המכבים

כן העמיד -ואחרי"תפילה שערך יהודה המכבי לפני הקרב באמאוס שבסיומו 

בתים -יהודה שרי אלפים ושרי מאות, שרי חמישים ושרי עשרות, ויאמר לבוני

 התורה" פי על לשוב כל אחד לביתו הלבב  כרמים ולרכי נשים ולנוטעי ולמארסי

 

. רמב"ן מבאר לעצי הפריכ מופיע היחס המיוחד -בפסוקים יט בל תשחית

הקרב, או במשך ימי בסערת ששהאיסור נאמר במיוחד ללוחמים משום 

המצור הארוכים, הם עלולים להשחית את הסביבה מתוך כעס נקמנות או 

. אמנם, המצווה שלא לעקור עצי פרי )אלא בתנאים מסוימים( חל חוסר מעש

 בכל מקום וזמן. 

שלא לצורך, ובספר  לכל השחתהבפסוקנו  חז"ל הרחיבו את הגדרת האיסור

תחת זה הלאו שלא לעשות שום הפסד, כגון כמו כן נכנס החינוך על מצווה זו: "

לשרוף או לקרוע בגד או לשבר כלי לבטלה, ובכל עניינים אלו ובכל כיוצא בם 

שהוא כדי ללמד נפשנו לאהוב הטוב והתועלת ולהדבק בו, "..שיהיה בהם השחתה

וזהו דרך החסידים ואנשי מעשה אוהבים שלום ושמחים בטוב הבריות ומקרבים 



ולא כן הרשעים אחיהם של  ,יאבדו אפילו גרגר של חרדל בעולם ולא ,אותן לתורה

 "מזיקין שמחים בהשחתת עולם והמה משחיתים

 


