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מבוא לדיני המלחמה בחומש דברים
(מינויההנהגהדינילאחרמידכא,-כבפרקיםמופיעדבריםבספרהמלחמהדיניקובץ

דיניקובץשלהימצאותויט).-טזבפרקיםהנביאודיניהכהןדינימלך,מינוישופטים,
יוכלהואמנהיגיואתימנהשהעםלאחרומתבקשת.ברורהההנהגהייסודלאחרהמלחמה

להתארגן לקראת לחימה באויביו.
אותםוהוביללארצוישראלעםאתהכניסיהושעכיעולהראשוניםנביאיםבספרימעיון

מדורגמעברשלתהליךמתארותיהושעבספרהכיבושמלחמותהארץ.כיבושעלבמלחמה
גלוייםניסיםוללאנסתרתאלוקיתעזרהתוךלחימהאליריחו)(כיבושגלויהניסיתמהנהגה
חזק,צבאיכוחבנייתהמלחמה":"דיניאתללמודנדרשישראלעםהצפון).מלכי(מלחמת

הגנהכיבוש,שללמשימותהנחלץצבאהטבע.בדרךלחימהעלהאמוןומלוכד,מאוחד
והצלה. לצד זאת נדרשת גם למידה של "מוסר המלחמה".

הואהקב"הכיצדלראותאותנומלמדבפרטבמלחמההקשורותומצוותבכללדבריםספר
הכניסהלקראתוהמעשיתהרוחניתמההכנהחלקהןאלהמצוותחיל,לעשותכחלנוהנותן
לארץ.

רצף המצוות

דיני המלחמה בפרקים כ -כא מסודרים על פי רצף מהלך המלחמה:

היערכות הצבא למלחמה  (כ, א - ט)●

הקריאה לשלום במלחמה (פרק כ, י-יח)●

השחתת עצים בעת מצור (כ, יט-כ)●

אשת יפת תואר (כא, י-יד)●
המלחמהבדיניקשורהשאינהערופהעגלהפרשתמצויהזהברצףכילבנשים:הערה

המילהלעיר.בסמוךאדםגופתאומרהווהחללבהימצאותעוסקתהפרשהא-ט.כא,
חלל בהקשר זה אינה קשורה למי שמת במלחמה.

לדיניא-ט)כא,(פרקערופהעגלהפרשתשלסמיכותהעללקרואלמורהמומלץ
(פרק ח במאמר).בקישור הבאהמלחמה -

דיניכולל-כויבבפרקיםהמצוותנאוםהמלחמה,בדיניהעוסקהמרכזיהדיניםלרצףבנוסף
מלחמה נוספים:

שמירת המחנה (כג, י-טו)●

נקי יהיה לביתו (כד, ה)●

מלחמת עמלק (כה, יז -יט )●

חשיבות ההשתתפות במלחמה

http://www.daat.ac.il/daat/tanach/samet/d6-2.htm
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לאכדיהירדןאתלעבורשלאביקשווראובןגדששבטיחשדרבנומשהלב:פרקבמדבר
ליטול חלק בכיבוש הארץ:

ֻחִׁשיםֵנָחֵלץ"וֲַאַנְחנּולושהבטיחולאחרורקו).(שםפֹה?"ֵּתְׁשבּווְַאֶּתםַלִּמְלָחָמהיָבֹאּו"ַהַאֵחיֶכם
ִלְפֵני ְּבֵני יְִׂשָרֵאל" (יז),

הוא הסכים לדבריהם ואמר להם:

וְָהיְָתהּוִמִּיְׂשָרֵאלמה'ְנִקִּיםוְִהיִיֶתםַלִּמְלָחָמה…ה'ִלְפֵניֵּתָחְלצּוִאםַהֶּזה,ֶאת-ַהָּדָברַּתֲעׂשּון"ִאם
ִּתְמָצאֲאֶׁשרַחַּטאְתֶכםּוְדעּולה'ֲחָטאֶתםִהֵּנהֵּכןַתֲעׂשּון�אוְִאםה'.ִלְפֵניַלֲאֻחָּזהָלֶכםַהּזֹאתָהָאֶרץ

ֶאְתֶכם." (כ-כג).

צרה.בעתמנגדהעמידהרבנו:משהפותחשבוהמוסריהמרכיבאתלחדדראוילמורה:
ההדדית.ההשתתפות במלחמה היא חלק מביטוי הסולידריות והערבות

(אתר ישיבת הר ברכההרב אליעזר מלמד  (
"�אטז):יט,(ויקראשנאמרלעזרתו,שנחלץבסכנהעמנומבניאחדנראהשאם"נצטווינו

כאשרוחומרקלמסוים.לסיכוןלהיכנסמוכןלהיותאדםצריךכךולשםֵרֶע�",ַּדםַעלַתֲעמֹד
במשנהחכמיםאמרווכברישראל.להצלתלהיחלץשחובהבסכנה,נמצאישראלכלל

מלא",עולםקייםכאילוהכתובעליומעלהמישראלאחתנפשהמקיים"כלה):ד,(סנהדרין
ממש מקיים עולם מלא".ואם כן השותף בקיומו של העם כולו על אחת כמה וכמה שהוא

"כי התורה תצווה בדרך ארץ"

ההצלה.התורה מצווה על עם ישראל לצאת למלחמה ולא לסמוך על נס●

רמב"ן [פרק כ פסוק ט]:

יראיועםהנסיםותעשההארץ,בדרךתצוההתורהכי-העםבראשצבאותשריופקדו
אואחרת;בהצלהדרךשםאיןכאשרזולתיעולם,שלטבעולשנותלפניוהחפץואיןבהסתר.

בו.להודיע שמו לצריו לעתים, כאשר היה בקריעת ים סוף וכיוצא

צורך להילחם.רמב"ן הולך כאן לשיטתו ש"אין סומכין על הנס" ולכן יש●

שהיה בקריעת ים סוף.הוא מציין שרק במקרים חריגים הקב"ה עושה נס גלוי, כמו●

"ונשמרת מכל דבר רע"

הרמב"ן על פרק כ"ג פסוק י, ד"ה 'ונשמרת מכל דבר רע':

...הידוע במנהגי המחנות היוצאות למלחמה

בניאוף ובכל נבלה.כי יאכלו כל תועבה, יגזלו יחמסו ולא יתבוששו, אפילו

על אויב,הישר בבני האדם בטבעו - יתלבש אכזריות וחמה כצאת מחנה

https://www.sefaria.org.il/Peninei_Halakhah%2C_The_Nation_and_the_Land.4.1?lang=he
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ועל כן הזהיר בו הכתוב 'ונשמרת מכל דבר רע'.

שלבסכנהנמצאאדם",בבני"הישרהוארגילשבאופןאדםגםמלחמה,שבעתאומררמב"ן
מסוימתובמידההטבעיהמצבמןיציאהבושישהמלחמה,מצבוחימה".אכזריות"יתלבש

אתולהביאעלולבשגרה,ביטוילידיבאיםשאינםוביכולותבכוחותושימושגבולותפריצתגם
סכנה של השחתה מוסרית.

להכירהתלמידיםעלהמחנה,שמירתממצוותכחלקבעיוןילמדזהרמב"ןפירוש:למורה
אותו כאן כעקרון מנחה למלחמות הרשות והמצווה.

דיני המלחמה בפרקים כ-כא

החוקיםהחוקים.מאחוריהעומדהרצףעקרוןאתלזהותמהתלמידיםנבקשלמורה:
לשלוםקריאההמלחמה,לקראתהיערכותהמלחמה:התפתחותשלהעיקרוןעלמבוססים

בשבי(הנופלתלשבויהוהתייחסותהלחימה)(במהלךמצורמלחמה),למנוע(שמטרתה
מזהזההדיניםאתהפרידוהמסורהשחכמילכךהלבתשומתאתנפנההמלחמה).במהלך

בפרשה סגורה.

סּוס וֶָרֶכב ַעם ַרב ִמְּמ� �א ִתיָרא ֵמֶהם ...כ  א ִּכי ֵתֵצא ַלִּמְלָחָמה ַעל אֹיְֶבי� וְָרִאיָת

ֵאֶליָה ְלָׁשלֹום:...כ י ִּכי ִתְקַרב ֶאל ִעיר ְלִהָּלֵחם ָעֶליָה וְָקָראָת

ָעֶליָה ְלָתְפָׂשּה...כ יט ִּכי ָתצּור ֶאל ִעיר יִָמים ַרִּבים ְלִהָּלֵחם

ה' ֱא�ֶהי� ְּביֶָד� וְָׁשִביָת ִׁשְביֹו:כא י  ִּכי ֵתֵצא ַלִּמְלָחָמה ַעל אֹיְֶבי� ּוְנָתנֹו

יא וְָרִאיָת ַּבִּׁשְביָה ֵאֶׁשת יְַפת ּתַֹאר...

בספר דברים סדרם ומגמתםדיני המלחמה: מומלץ לקרוא את מאמרו של הרב סמטלמורה

http://www.daat.ac.il/daat/tanach/samet/d6-2.htm
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ההיערכות למלחמה (כ, א-ט)
וֶָרֶכב ַעם ַרב ִמְּמ�א ִּכי ֵתֵצא ַלִּמְלָחָמה ַעל אֹיְֶב� וְָרִאיָת סּוס

ֵמֶאֶרץ ִמְצָריִם:�א ִתיָרא ֵמֶהם ִּכי ה' ֱא�ֶהי� ִעָּמ� ַהַּמַעְל�

ַהּכֵֹהן וְִדֶּבר ֶאל-ָהָעם:ב וְָהיָה ְּכָקָרְבֶכם ֶאל ַהִּמְלָחָמה וְִנַּגׁש

וְַאלִּתיְראּוַאלְלַבְבֶכםיֵַר�ַאלאֹיְֵביֶכםַעלַלִּמְלָחָמהַהּיֹוםְקֵרִביםַאֶּתםיְִׂשָרֵאלְׁשַמעֲאֵלֶהםוְָאַמרג
ַּתְחְּפזּו וְַאל ַּתַעְרצּו ִמְּפֵניֶהם:

ָלֶכם ִעם אֹיְֵביֶכם ְלהֹוִׁשיַע ֶאְתֶכם:ד ִּכי ה' ֱא�ֵהיֶכם ַההֵֹל� ִעָּמֶכם ְלִהָּלֵחם

יָמּותֶּפןְלֵביתֹווְיָׁשֹביֵֵל�ֲחָנכֹווְ�אָחָדׁשַביִתָּבָנהֲאֶׁשרָהִאיׁשִמיֵלאמֹרָהָעםֶאלַהּׁשְֹטִריםוְִדְּברּוה
ַּבִּמְלָחָמה וְִאיׁש ַאֵחר יְַחְנֶכּנּו:

וְִאיׁש ַאֵחר יְַחְּלֶלּנּו:יֵֵל� וְיָׁשֹב ְלֵביתֹו ֶּפן יָמּות ַּבִּמְלָחָמהו ּוִמי ָהִאיׁש ֲאֶׁשר ָנַטע ֶּכֶרם וְ�א ִחְּללֹו

וְִאיׁש ַאֵחר יִָּקֶחָּנה:יֵֵל� וְיָׁשֹב ְלֵביתֹו ֶּפן יָמּות ַּבִּמְלָחָמהז ּוִמי ָהִאיׁש ֲאֶׁשר ֵאַרׂש ִאָּׁשה וְ�א ְלָקָחּה

ֶאתיִַּמסוְ�אְלֵביתֹווְיָׁשֹביֵֵל�ַהֵּלָבבוְַר�ַהָּיֵראָהִאיׁשִמיוְָאְמרּוֶאל-ָהָעםְלַדֵּברַהּׁשְֹטִריםוְיְָספּוח
ְלַבב ֶאָחיו ִּכְלָבבֹו:

ּוָפְקדּו ָׂשֵרי ְצָבאֹות ְּברֹאׁש ָהָעם:ט וְָהיָה ְּכַכ�ת ַהּׁשְֹטִרים ְלַדֵּבר ֶאל ָהָעם

ראשית נקרא היטב את הפסוקים ונשאל עליהם שאלות:

מהו  האירוע המזמן לנו מצווה זו?●

המוזכרכהןשלתפקידומהוזה?באירועמתרחשמהבאירוע?הנוכחיםהםמי●
בפסוקים? מהו  תפקידם של השוטרים?

שמההתורהכינראהצבאית.למערכהלהיערךישכיצדהתלמידיםאתלשאולניתן:למורה
עםדווקא(ולאולקרבהיציאהבטרםאמונייםוחיזוקעידודדברי-הרוחניהפןעלרבדגש

הלוחמים בו נעסוק בהמשך.איסוף כלי מלחמה, אימון צבאי וכדו' החשובים גם הם) ומיון

הפסוקים העוסקים בהיערכות למלחמה מחולקים לשניים:
: דברי עידוד ליוצאים להילחםא- ד

: שחרור חלק מן הלוחמים מחובת הלחימה.ה - ט
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כ, א-ד: דברי העידוד ליוצאים למלחמה

ואחרא)(פסוקהכתובראשית-לקרבהיציאהטרםהלוחמיםאתמחזקיםכפרקבפתיחת
כך הכהן (פסוקים ב-ד).

(מסומןלפחדלאציוויואתבירוק),(מסומןה'בישועתהביטחוןאתמשלביםאלהחיזוקדברי
בצהוב).

וֶָרֶכב ַעם ַרב ִמְּמ�א ִּכי-ֵתֵצא ַלִּמְלָחָמה ַעל-אֹיְֶב� וְָרִאיָת סּוס

�א ִתיָרא ֵמֶהם

ִּכי-ה' ֱא-�ֶהי� ִעָּמ� ַהַּמַעְל� ֵמֶאֶרץ ִמְצָריִם.

ַהּכֵֹהן וְִדֶּבר ֶאל-ָהָעם.ב וְָהיָה ְּכָקָרְבֶכם ֶאל-ַהִּמְלָחָמה וְִנַּגׁש

ַהּיֹום ַלִּמְלָחָמה ַעל-אֹיְֵביֶכםג וְָאַמר ֲאֵלֶהם ְׁשַמע יְִׂשָרֵאל ַאֶּתם ְקֵרִבים

וְַאל-ַּתַעְרצּו ִמְּפֵניֶהם.ַאל-יֵַר� ְלַבְבֶכם ַאל-ִּתיְראּו וְַאל-ַּתְחְּפזּו

ָלֶכם ִעם-אֹיְֵביֶכם ְלהֹוִׁשיַע ֶאְתֶכם.ִּכי ה' ֱא-�ֵהיֶכם ַההֵֹל� ִעָּמֶכם ְלִהָּלֵחםד

ודבריהיסטוריתהסתכלותהמציגיםאבפסוקהחיזוקדברישביןבהבדללדייקניתןלמורה:
מתייחסג-דלפסוקיםרש"יפירושהמלחמה.שלועכשיו'ל'כאןהנוגעיםדבפסוקהחיזוק

בהמשך.לשני המרכיבים - הביטחון והציווי לא לפחד, ונלמד אותו
נפתח בבירור הכתוב בפסוק ב:

מלחמה?מיהו הכהן עליו כותבת התורה בפסוק ב ומה תפקידו בשעת●

מדוע דווקא הוא אומר את דברי החיזוק בעת היציאה לקרב?●

רש"י [ב]:

- המשוח לכך. והוא הנקרא משוח מלחמה:ונגש הכהן

ספר החינוך, מצווה תק"ב

לעזורבנפשםלסכןוישיאוםלמלחמהאדםבנייעוררואחריםדבריםמשלועודויוסף][...
דת

הא-ל ולשמרה ולהינקם מהסכלים המפסידים סדרי המדינות...

נשמעשהאדםומפניחיזוקהמלחמהאנשיצריכיםמלחמהבשעתכיידוע,זומצווהשורש
שהםהכוהנים,מן-הטוביםבדבריםלחזקהממונהלהיותהתורהצוותה-נכבדכשהואיותר

מבחר העם…

להעמקה:
מנחת חינוך, מצווה תק"ב

צריכיםרקשבתורה,הפסוקיםעללהוסיףאסוריםוהשוטריםשהכהןפשוטנראהגם[...]
הרבעלעיוןוצריךברכה...להוסיףשאסורכוהניםברכתכמוהתורה.שציוותהמהלומר
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(מהשנהדמאילהוסיף,אסוריםשוודאילו?מנין-משלו"דברםעוד"ויוסףשכתבהמחבר
שונה) מכל המצוות, וברכת כוהנים.

שלמהבנתושונההיאובמההחינוך,ספרלפימלחמהמשוחכהןשלהתפקידתפיסתמהי
מנחת חינוך?

מבצע עופרת יצוקה סימנה שינוי בתפיסת מקומו של הרב הצבאי:
, חנן גרינברגלמה נסעתי בשבתהרב רונצקי מסביר:
עפרה לקסרבנות בקו הראשון,

(סרטון)הרב רונצקי בעופרת יצוקה,
הוא שאב הבנה זו?באיזו דרך הבין הרב רונצקי ז"ל את תפקיד הרבצ"ר, ומניין

רש"י [ג]:

כדאי אתם שיושיע אתכם:- אפילו אין בכם זכות אלא קריאת שמע בלבד,שמע ישראל

אל ירך לבבכם אל תיראו ואל תחפזו ואל תערצו -

ארבע אזהרות כנגד ארבעה דברים שמלכי האומות עושים:

שיחפזו אלו שכנגדם וינוסו.- מגיפים בתריסיהם כדי להקישן זה לזה כדי להשמיע קול

סוסיהם,- ורומסים בסוסיהם ומצהילין אותם להשמיע קול שעטת פרסות

- וצווחין בקולם,

- ותוקעין בשופרות ומיני משמיעי קול.

תמונתאת")תהיליםבספרשיחות("אייזנברגיהודהמצייראלו,רש"ידבריםבעקבות
המחנה המבוהל:

אתשומעיםאתםהצבאי.ללחץבמקבילהבאה,פסיכולוגיתלוחמהשלתיאורכאן"יש
קולאתשומעיםאתםהקלגסים,שפעתאתרואיםאתםהמלחמה;כלישלקולותיהם
אלה.מכלתשברואלתערצו:אל-האויבצבאאתהמזעיקים-הקרנותקול-השופרות
אתלדכאמהומה,ליצורהאויבמנסהקרבטרםעודפסיכולוגית:שבירההיאכאןהשבירה
אתםההכנות,אתשומעיםאתםלקראתכם,נערךהאויבאתרואיםאתםלהפחיד.המוראל,
אלוהיכםה'"כיוהנימוק:מפניהם.תערצוואלתחפזוואלתיראואל-הצבאבתנועתמבחינים

ההולך עמכם להילחם לכם עם אויביכם, להושיע אתכם".
פרקומלחמותמלכים(הלכותרמב"ם-למלחמהיציאהבעתהלוחמיםשלהתודעה

ז):
ויידעצרה,בעתומושיעוישראלמקוהעליישעןהמלחמה,בקשריאדםשייכנס[יז]....ומאחר

לאיחשבולאיפחד,ולאייראולאבכפונפשווישיםמלחמה,עושההואהשםייחודשעל
למלחמה.באשתו ולא בבניו, אלא ימחה זכרם מליבו וייפנה מכל דבר

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3545773,00.html
https://www.inn.co.il/Besheva/Article.aspx/8023
https://www.youtube.com/watch?v=Ab-qfXIEi-I
http://www.daat.ac.il/he-il/tanach/iyunim/ktuvim/tehilim/prakim/%D7%A4%D7%93%D7%94-%D7%91%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%9D-%D7%A0%D7%A4%D7%A9%D7%99-%D7%9E%D7%A7%D7%A8%D7%91-%D7%9C%D7%99.htm
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אל"שנאמרתעשה,בלאעצמו--עוברומבהילבמלחמה,ולהרהרלחשבהמתחילוכל[יח]
(דברים כ, ג)."יירך לבבכם, אל תיראו ואל תחפזו ואל תערצו--מפניהם

ליבובכלמלחמהעשהולאניצחלאואםבצווארו;תלוייןישראלדמישכלאלאעוד,ולא[יט]
(דבריםכלבבו"אחיו,לבבאתיימס"ולאשנאמרהכול,דמיששפךכמיזהנפשו--הריובכל

(ירמיהומדם"חרבומונעוארור,רמייה;ה'מלאכתעושה"ארור,בקבלהמפורשוהריח).כ,
מח,י).

docלמורים.העשרהבמלחמה,היראהאיסור

אחיכםאלואין-אויבכם""עליח"ל:5תלמידי

רש"י [ג]:

עליכם,- אין אלו אחיכם, שאם תפלו בידם אינם מרחמיםעל איביכם

אין זו כמלחמת יהודה עם ישראל, שנאמר (דה"ב כח, טו):

וילבישוםהשללמןהלבישומערומיהםוכלבשביה,ויחזיקובשמותנקבואשרהאנשים'ויקומו
אצלהתמריםעירירחוויביאוםכושל,לכלבחמוריםוינהלוםויסוכוםוישקוםויאכילוםוינעילום

אחיהם, וישובו שומרון'

אלא על אויביכם אתם הולכים, לפיכך התחזקו למלחמה:

העמקה
המתוארתהאחיםמלחמתלסיפורבקצרהלהתייחסרצוימובניםיהיורש"ישדברימנתעל

בדברי הימים ב פרק כח:
ֶאת-ה'ְּבָעְזָבםְּבנֵי-ָחיִלַהּכֹלֶאָחדְּביֹוםֶאֶלףוְֶעְׂשִריםֵמָאהִּביהּוָדהֶּבן-ְרַמְליָהּוֶּפַקחוַּיֲַהרֹג-ו

ַהָּביִתנְִגידוְֶאת-ַעְזִריָקםֶּבן-ַהֶּמֶל�ֶאת-ַמֲעֵׂשיָהּוֶאְפַריִםִּגּבֹורִזְכִריוַּיֲַהרֹגזֲאבֹוָתם:ֱא-�ֵהי
ּוָבנֹותָּבנִיםנִָׁשיםֶאֶלףָמאַתיִםֵמֲאֵחיֶהםְבנֵי-יְִׂשָרֵאלוַּיְִׁשּבּו-חַהֶּמֶל�:ִמְׁשנֵהוְֶאת-ֶאְלָקנָה

ִלְפנֵיוַּיֵֵצאְׁשמֹועֵֹדדלה'נִָביאָהיָהוְָׁשםטְלׁשְֹמרֹון:ֶאת-ַהָּׁשָללוַּיִָביאּוֵמֶהםָּבְזזּוָרבוְַגם-ָׁשָלל
ְּביְֶדֶכםנְָתנָםַעל-יְהּוָדהא-�ֵהי-ֲאבֹוֵתיֶכםה'ַּבֲחַמתִהּנֵהָלֶהםוַּיֹאֶמרְלׁשְֹמרֹוןַהָּבאַהָּצָבא

ַלֲעָבִדיםִלְכּבֹׁשאְֹמִריםַאֶּתםוִירּוָׁשַלםְבנֵי-יְהּוָדהוְַעָּתהיִהִּגיַע:ַלָּׁשַמיִםַעדְּבַזַעףוַַּתַהְרגּו-ָבם
ַהִּׁשְביָהוְָהִׁשיבּוְׁשָמעּונִיוְַעָּתהיאֱא-�ֵהיֶכם:לה'ֲאָׁשמֹותִעָּמֶכםַרק-ַאֶּתםֲה�אָלֶכםוְִלְׁשָפחֹות

ֲעַזְריָהּוְבנֵי-ֶאְפַריִםֵמָראֵׁשיֲאנִָׁשיםוַּיָֻקמּויבֲעֵליֶכם:ַאף-ה'ֲחרֹוןִּכיֵמֲאֵחיֶכםְׁשִביֶתםֲאֶׁשר
יגִמן-ַהָּצָבא:ַעל-ַהָּבִאיםֶּבן-ַחְדָליוֲַעָמָׂשאֶּבן-ַׁשֻּלםוִיִחְזִקּיָהּוֶבן-ְמִׁשֵּלמֹותֶּבֶרְכיָהּוֶבן-יְהֹוָחנָן

ְלהִֹסיףאְֹמִריםַאֶּתםָעֵלינּוה'ְלַאְׁשַמתִּכי-ֵהּנָהֶאת-ַהִּׁשְביָה�א-ָתִביאּוָלֶהםוַּיֹאְמרּו
ֶהָחלּוץוַּיֲַעזֹבידַעל-יְִׂשָרֵאל:ָאףוֲַחרֹוןָלנּוַאְׁשָמהִּכי-ַרָּבהוְַעל-ַאְׁשָמֵתינּוַעל-ַחּטֹאֵתינּו
וַּיֲַחִזיקּוְבֵׁשמֹותֲאֶׁשר-נְִּקבּוָהֲאנִָׁשים-וַּיָֻקמּוטווְָכל-ַהָּקָהל:ַהָּׂשִריםִלְפנֵיוְֶאת-ַהִּבָּזהֶאת-ַהִּׁשְביָה

וַיְנֲַהלּוםוַיְֻסכּוםוַּיְַׁשקּוםוַּיֲַאִכלּוםוַּיַנְִעלּוםוַּיְַלִּבׁשּוםִמן-ַהָּׁשָללִהְלִּביׁשּווְָכל-ַמֲעֻרֵּמיֶהםַבִּׁשְביָה
ֵאֶצל ֲאֵחיֶהם וַּיָׁשּובּו ׁשְֹמרֹון:ַּבֲחמִֹרים ְלָכל-ּכֹוֵׁשל וַיְִביאּום יְֵרחֹו ִעיר-ַהְּתָמִרים

https://drive.google.com/file/d/1NWA1A5dbYfUAB1XiU7DCJLcKg9O9SNK9/view?usp=sharing
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לעבדיםרביםוילדיםנשיםיהודהמבניושבתהמיהודהרביםהרגהישראלממלכת
לאשנצחוכךעלאותםמוכיחמהמלחמה,שובםעםלהםממתיןהנביאעודדולשפחות.

אנשיםמביאיםדבריובאחיהם.אחווהלנהוגמהםותובעיהודה,בחטאיאםכיצדקתםבכוח
לשובלהםומסייעיםבהםתומכיםהשבויים,אתמשחרריםוהםלפעול,אפריםמראשי

למקומם (ע"פ פירוש דעת מקרא).

תביעהומציגאחווה,ובגילויבחרטהמסתייםמדם,עקובהאחיםבמלחמתשנפתחהפרק,
ברש"י)המצוטטתחאבסוטההמשנה(ע"פהכהןישראל.בעםורחמיםאחריותשללקיומם

באחיכםנהגוכבאויבים,באויבכםנהגוכפול:למסרבכךומכווןהאחים,למלחמתרומז
ברחמים.

רש"י [ד]:

באים בניצחונו של מקום.וגו' - הם באים בניצחונו של בשר ודם ואתםכי ה' אלוהיכם

עמו:פלשתים באו בניצחונו של גלית. מה היה סופו? נפל ונפלו

הרקע לדברי רש"י אלו הוא [ד]:

ָבאוְָאנִֹכיּוְבִכידֹוןּוַבֲחִניתְּבֶחֶרבֵאַליָּבאַאָּתהַהְּפִלְׁשִּתיֶאלָּדוִדוַּיֹאֶמר(מה)יז:פרקאשמואל
וְִהִּכיִת�ְּביִָדייְַסֶּגְר�ַהֶּזהַהּיֹום(מו)ֵחַרְפָּת:ֲאֶׁשריְִׂשָרֵאלַמַעְרכֹותֱא�ֵהיְצָבאֹותה'ְּבֵׁשםֵאֶלי�

וְיְֵדעּוָהָאֶרץּוְלַחַּיתַהָּׁשַמיִםְלעֹוףַהֶּזהַהּיֹוםְפִלְׁשִּתיםַמֲחֵנהֶּפֶגרוְָנַתִּתיֵמָעֶלי�רֹאְׁש�ֶאתוֲַהִסרִֹתי
ָּכל ָהָאֶרץ ִּכי יֵׁש ֱא�ִהים ְליְִׂשָרֵאל.
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החוזרים מן המערכה (כ, ה-ט)
יָמּותֶּפןְלֵביתֹווְיָׁשֹביֵֵל�ֲחָנכֹווְ�אָחָדׁשַביִתָּבָנהֲאֶׁשרָהִאיׁשִמיֵלאמֹרָהָעםֶאלַהּׁשְֹטִריםוְִדְּברּוה

ַּבִּמְלָחָמה וְִאיׁש ַאֵחר יְַחְנֶכּנּו:

וְִאיׁש ַאֵחר יְַחְּלֶלּנּו:יֵֵל� וְיָׁשֹב ְלֵביתֹו ֶּפן יָמּות ַּבִּמְלָחָמהו ּוִמי ָהִאיׁש ֲאֶׁשר ָנַטע ֶּכֶרם וְ�א ִחְּללֹו

וְִאיׁש ַאֵחר יִָּקֶחָּנה:יֵֵל� וְיָׁשֹב ְלֵביתֹו ֶּפן יָמּות ַּבִּמְלָחָמהז ּוִמי ָהִאיׁש ֲאֶׁשר ֵאַרׂש ִאָּׁשה וְ�א ְלָקָחּה

ֶאתיִַּמסוְ�אְלֵביתֹווְיָׁשֹביֵֵל�ַהֵּלָבבוְַר�ַהָּיֵראָהִאיׁשִמיוְָאְמרּוֶאל-ָהָעםְלַדֵּברַהּׁשְֹטִריםוְיְָספּוח
ְלַבב ֶאָחיו ִּכְלָבבֹו:

ּוָפְקדּו ָׂשֵרי ְצָבאֹות ְּברֹאׁש ָהָעם:ט וְָהיָה ְּכַכ�ת ַהּׁשְֹטִרים ְלַדֵּבר ֶאל ָהָעם

נשאל את השאלות הבאות:

נסתפקהאםמהם?לשלושהמשותףמהחוזרים,ארבעהישנםהמלחמהמן●
אתחיללביתו;אתבנהשכברמילגביומהלהפסיד"?מהישש"לכולםבאמירה

כרמו; נשא אישה - האם לו אין מה להפסיד?

באיזה אופן מחלקת התורה בין השלישי לבין הרביעי?●

דברילביןלירואלאהעםאתהמעודדהכהןדברישביןהסתירהאתנפתורכיצד●
השוטרים המדברים על האפשרות של מוות במלחמה?

מה מוסיף לנו פסוק ט?●
הבנת המצווה.ננסה לדייק בפסוקים ולהעלות רעיונות שיקרבו אותנו אל

מדוע שוחררו שלושת החוזרים מן המלחמה?

רש"י [ה]:

- לא דר בו. חנוך לשון התחלה:ולא חנכו
- ודבר של עגמת נפש הוא זה:ואיש אחר יחנכנו

רש"י [ו]:

בדמיםלחללןאובירושליםלאכלןטעוניןשהפירותהרביעית,בשנהפדאולא-חללוולא
ולאכול הדמים בירושלים:

רמב"ן  [ה]:

אשתו, וינוס.וציוה על השלשה האלה לשוב, כי ליבו על ביתו וכרמו ועל
עמ' קיט:, דבריםבנתיבות שלוםבדברי רמב"ן ניתן להסתייעלהעמקה

אירשאוכרםנטעאוביתשבנהזהואישלמלחמההמסירותהואבמלחמההראשוןהעיקר
באישה.אובכרםאוהחדשבביתשקועיםמעייניווכלכוחותיו,כלאתבדברהשקיעאישה,
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שאינולביתו,וישובילךכןועללמלחמההראויההנפשמסירותכברלוחסרהזהאיש
ימותפןשכתובמהוזהידיהם,ולהרפותהלוחמיםרוחאתלשבורעודועלוללהילחםמסוגל

ימות"...פןבלבבוכךמתייראעצמוהואאלאבמלחמהימותפןחוששיםשאנולאבמלחמה,
ולכן 'ילך וישוב לביתו'."

של לוחמים אלו דווקא.פירושיהם של רש"י ורמב"ן חלוקים בהבנת הטעם לשיחרור
ובעיקר ממשפחתו.- טעם השחרור הוא מניעת מצב של עוגמת נפש מהחייללפי רש"י

שהחייל ינוס מהמערכה.- טעם השחרור דאגה להצלחת העם במלחמה כיוןלפי רמב"ן
(דברים כ, ה):הרש"ר הירש

,השלוםשלהחייםתפקידישלהמכרעתהחשיבותאתהמלחמהבשעתמבליטההתורה
יהיהלאהשדהמיושב,יהיהלאשהביתאומרתהיאאיןהחזרה,נימוקיאתמפרטתוכשהיא
יקחנה.-יחללנו-יחנכנואחרואישבמלחמהימות-פןאלא:אלמנה,תהיהוהאשהמעובד,

מיולפיכךהשלום,שלהאלההתפקידיםאתימלאאדםשכלמקפידהשהתורהומכאן
היה פטור מחובת המלחמה.שעמד למלא את התפקידים האלה ביחס מסויים שהוא חדש לו,

במה שונה פירוש הרב הירש מן הפירושים הקודמים?
שישאחריםערכיםעלקיומםעלמלמדהחוזריםשלושתשלשחרורםהירש,הרש"רפיעל

הארץ ויישובה.לזכור אותם גם בתוך המלחמה  - ערכי בניית המשפחה, בניית
נוסףבערךעוסקהירששהרבבעודובתוצאותיה,במלחמהעוסקיםורמב"ןרש"יפירושי

הנלמד מדינים אלו ערך בניין העם והארץ.

השיבהמשמעותעלדיוןלקייםישכלשונו.הירשהרש"רדבריאתללמודחובהאין:למורה
שללערכיםמקוםישמלחמהבעתגםמציע:שהואההסבראתולהציגהחוזרים,שלושתשל

בנין ויצירה.
העמקה

במסגרתדומהרשימהמופיעהל)(כח,דבריםבחומשהתוכחהבפרשתגםכילבנשים
הקללות:

ִאָּׁשה ְתָאֵרׂש וְִאיׁש ַאֵחר (יְִׁשָּגֶלּנָה) [יְִׁשָּכֶבּנָה]
ַּביִת ִּתְבנֶה וְ�א ֵתֵׁשב ּבֹו
ֶּכֶרם ִּתַּטע וְ�א ְתַחְּלֶלּנּו:

איושגשוגו,העםשלקיוםהמשךמבטאתאלובפסוקיםהמוזכריםהמעשיםשהשלמתכשם
השלמתם חלילה מהווה קללה ומסמלת את חורבן העם והארץ.

ֶאתיִַּמסוְ�אְלֵביתֹווְיָׁשֹביֵֵל�ַהֵּלָבבוְַר�ַהָּיֵראָהִאיׁשִמיוְָאְמרּוֶאל-ָהָעםְלַדֵּברַהּׁשְֹטִריםוְיְָספּוח
ְלַבב ֶאָחיו ִּכְלָבבֹו:

ויספובמיליםלו,שקודמיםלשלושההלבב,ורךהירא-הרביעיהחוזרביןמפרידההתורה
השוטרים. מדוע נדרשת ההפרדה הזאת?

רבי יוסף בכור שור
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תקלה,בושישלפיהלבב,רךעלמכריזיןשפעםנראה:הפשטלפי–השוטריםויספו
שמביא מורך [פחד] בלב האחרים.

:הופמןרד"צבפירוש ר"י בכור שור ניתן להיעזר בדברילהעמקה
שהשוטריםפירושורבותינולדבריכירש"י],דברי[ראולמעלההבאנוכבר–השוטריםויספו

כןשאיןמהלבדו,השוטרידיעלאלאנאמריםאינםהבאיםהדבריםכיהכהן,לדברימוסיפים
מלולי,באופןשיפרשמיאףאבלושוטר].[כהןשניהםידיעלשנאמריםהראשונים,הדברים

לאחרונים.הראשוניםהדבריםביןהבדלשישלאמרצריךכרחךעלממשיכים,שהשוטרים
המקובל,הפירושקובעכןועלהמלחמה,לתועלתנאמריםח׳)(פסוקהאחרוניםהדברים

הפסוקיםהראשונים,הדבריםכןשאיןמהאותם.אומריםהצבא,ממונישהםהשוטרים,שרק
ההלכהנקבעהכןעלמלחמה,בשעתאףעליולשמורחשהשהתורההפרט,לטובתהםה-ז,

שמתחילה צריך הכהן לומר אותם.

הקודמים.החייליםשלושתשלממעמדםשונההיראהחיילשלמעמדוהפרשניםשניפיעל
הארבעהכלרמב"ןלשיטתכי(נצייןבעצמםנפגעיםשהראשוניםבעודבלחימהפוגעהאחרון

עלולים לפגוע ברוח הלוחמים, אבל לא כן לשיטת רש"י)

העמקה לסיכום הדיון:
" הרב חנן פורת זצ"למי האיש הירא ורך הלבב?"

לבין יריב בן אהרון?...)(בהמשך המאמר - מהו "שורש המחלוקת" שבין הרב חנן פורת

בשחרורעוסקתזומצווהה.כ"ד,פרקאתגםילמדהמלחמהמצוותלימודבמסגרת:למורה
כאןזומצווהללמדאםלשקולכדאיהצבאי.השירותמןהראשונהנישואיובשנתהחייל

(בהתאם לרצף הנושאים) או בהמשך (בהתאם לסדר המצוות בספר).

הנהגה טבעית מול הנהגה נסית

שימותומחששהלוחמיםמןחלקהשוטריםמשחרריםהכהןשלהעידודדברילאחר
להלחםעמכםההולךאלוקיכםה'"כילירואשלאההבטחהביןליישבניתןכיצדבמלחמה.

הרמב"ן:בדברילכם… להושיע אתכם" לבין החשש מן המוות במלחמה? נעיין

אויביהםאתשינצחויתכןכיאישמהםיפקדולאבמלחמהינצלושהםאתכםלהושיעואמר
וששהכשלשיםבעימהםבנפוליהושעצעקכןועלהמלחמותכדרךרביםמהםגםוימותו

לה'כיארצהראשםמשערתשיפולראויהיהלאשלומצוהבמלחמת(כיז-טז)יהושעאיש
המלחמה.

https://www.inn.co.il/Articles/Article.aspx/875
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בנוהגידברוהשוטריםאבלויבטיחם,ביראתויזהירםהשםאתהעובדשהואהכהןוהנה
הנוצחיםמכתגםאנשיםימותוהמלחמותבכלהארץבדרךכיבמלחמהימותפןשבעולם

וינוס.וצוה על השלשה האלה לשוב כי לבו על ביתו וכרמו ועל אשתו

להציגהמעודדיםשלודרכםהלוחמים,אתולחזקלעודדהכהןשלתפקידוהרמב"ןלדברי
להתייחסהשוטריםשלתפקידםזאתלעומתבשלום,יחזרושכולםאופטימיתתמונה

לכך,אותםלהכיןהשוטריםתפקיד-אבידותסופגהמנצחהצדגםפיהעלהכואבתלמציאות
ימותו.ולשחרר את אלו שעשויים לפגוע בניצחון בגלל החשש שהם
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מלחמת מצווה
אתדוחהנפשפיקוחאיןהאםשאלהמעוררהדברלביתם.לוחמיםמשחררתשהתורהראינו

לנצח בקרב?כל שאר המצוות? האם השחרור לא יפגע ביכולתו של הצבא
קייםהמלחמהמןשחרורכילהלכהקבעוחז"למלחמות.שלשוניםסוגיםביןהבחינוחז"ל

רק במלחמת רשות בעוד שבמלחמת חובה הכל חייבים להילחם.
כך כותב הספורנו בפירוש:

ספורנו [א]:

ֶאָּלאַהִּמְלָחָמה,ֵמעוְרֵכיָׁשִביםָהיּולאִמְצוָהֶׁשְּבִמְלֶחֶמתָלָאֶרץ,ְלחּוָצה-ַלִּמְלָחָמהֵתֵצאִּכי
ב, טז, סוטה ח, ז)ֲאִפּלּו "ָחָתן ֵמַחְדרו וְַכָּלה ֵמֻחָּפָתּה" (יואל

לפי הספורנו, המצווה מתייחסת למלחמת רשות.

נעיין בהגדרות ההלכתיות של מלחמת מצווה ומלחמת רשות

מלחמת מצווה - מהי?

ומהימצווהמלחמתמהימגדירא)הלכההפרקומלחמות,מלכים(הלכותהרמב"ם
מלחמת רשות:

אין המלך נלחם תחילה, אלא על מלחמת מצוה.

ואיזו היא מלחמת מצוה--

עממים,שבעהמלחמתזו)1(

עמלק,ומלחמת)2(

עליהם.שבאמצרישראלועזרת)3(

ואחר כך נלחם במלחמת הרשות—

ולהרבות בגדולתו ושמעו.והיא המלחמה שנלחם עם שאר העמים, כדי להרחיב גבול ישראל

מתוךבהןלהילחםחובהשישמלחמות-המצווהלמלחמותהרמב"םשלמקורותיואתנלמד
חומש דברים:

עממים"שבעת"מלחמת.1

ָבא ָׁשָּמה ְלִרְׁשָּתּה"ִּכי יְִביֲא� ה' ֱא�ֶהי� ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ַאָּתה

ַרִּביםגֹויִםִׁשְבָעהוְַהיְבּוִסיוְַהִחִּויוְַהְּפִרִּזיוְַהְּכַנֲעִניוְָהֱאמִֹריוְַהִּגְרָּגִׁשיַהִחִּתיִמָּפֶני�ַרִּביםּגֹויִםוָנַׁשל
וֲַעצּוִמים ִמֶּמָּך.

ּוְנָתָנם ה' ֱא�ֶהי� ְלָפֶני� וְִהִּכיָתם
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ַהֲחֵרם ַּתֲחִרים אָֹתם �א ִתְכרֹת ָלֶהם ְּבִרית וְ�א ְתָחֵּנם". (דברים ז א-ב)

:וכן

ה' ֱא�ֶהי�" (דברים כ יז)וְַהְּפִרִּזי ַהִחִּוי וְַהיְבּוִסי ַּכֲאֶׁשר ִצְּו�ִּכי-ַהֲחֵרם ַּתֲחִריֵמם ַהִחִּתי וְָהֱאמִֹרי ַהְּכַנֲעִני

עמלק""ומלחמת.2

ִמִּמְצָריִם.ָזכֹור ֵאת ֲאֶׁשר-ָעָׂשה ְל� ֲעָמֵלק ַּבֶּדֶר� ְּבֵצאְתֶכם

ַאֲחֶרי� וְַאָּתה ָעיֵף וְיֵָגַע וְ�א יֵָרא ֱא�ִהים.ֲאֶׁשר ָקְר� ַּבֶּדֶר� וַיְַזֵּנב ְּב� ָּכל ַהֶּנֱחָׁשִלים

ַנֲחָלה ְלִרְׁשָּתּהִמָּסִביב ָּבָאֶרץ ֲאֶׁשר ה' ֱאל-ֶֹהי� נֵֹתן ְל�וְָהיָה ְּבָהִניַח ה' א�ֶהי� ְל� ִמָּכל אֹיְֶבי�

ִּתְׁשָּכח. (דברים כה יז-יט)ִּתְמֶחה ֶאת-ֵזֶכר ֲעָמֵלק ִמַּתַחת ַהָּׁשָמיִם �א

עליהם"שבאצרמידישראל"ועזרת.3

מפרשיישראל.עםעלשקםאויבמפניהצלהמלחמתהיאצר"מידישראל"עזרתמלחמת
כמלחמתצרמידישראלעזרתלהגדרתהמקורמהובשאלהחולקיםוהפוסקיםהרמב"ם

(ויקראֵרֶע�"ַעל-ַּדםַתֲעמֹד"�אלפסוקהדבריםאתהקושרתמרכזיתדעהנביאכאןמצווה.
יט טז).

ומלחמה"צבאגורןשלמההרבשלבמאמרולעייןכדאימצווה,מלחמתבהגדרתלהרחבה
לאור ההלכה".

להלן קטע קצר מן המאמר, מומלץ לקרוא את כולו:
נכללהואבתורהמפורשזהמלחמהסוגאיןכיאםעליהם.שבאצרמצדישראל"עזרת

נפשבמסירותהצלהחובתלהטילשבאט"זי"טויקרארעך"דםעלתעמוד"לאשלבלאו
ראיתאם"ומניןד'פרקקדשיםסדרכהניםבתורהשדרשוכמומישראלאישכלעלעצמית,

תלמודבנפשו,להצילואתהחייבעליובאהרעהחיהאועליובאיםליסטיםאובנהרטובע
נגדישראלמלחמתבימילמלחמההיציאהחובתהיתהזאתרעך".דםעלתעמודלאלומר

אמרמרוז"אורוכ"ג:ה'שופטיםככתובהשמיםמןמרוזנתקללולכןדבורהבתקופתסיסרא
נגדשאולבימיוכןבגיבורים".ה'לעזרתה'לעזרתבאולאכייושביהארוראורוה'מלאך
בידישראלגבולבכל"וישלחז':י"אא'בשמואלכתובגלעדיבשעלשצרהעמונינחש

עלה'פחדויפללבקרויעשהכהשמואלואחרשאולאחרייוצאאיננואשרלאמרהמלאכים
אויבמידיגםאלאזראויבמידרקמיוחדאינוצרמידישראלועזרתאחד"כאישויצאוהעם
פלגשבימיבנימיןבניעללמלחמההעםיצאמצווה,מלחמתשלזהבסיסשעלפנימי

כ"אבשופטיםככתובמוותעונשממנההשתמטותעלוענשוזוחובהגיוסעלשגזרובגבעה,
לאמר מות יומת".ה': "כי השבועה הגדולה היתה לאשר לא עלה אל ה' המצפה

http://www.daat.ac.il/he-il/tsava-imilhama/diney-tsava/goren-milhama-halaha.htm
http://www.daat.ac.il/he-il/tsava-imilhama/diney-tsava/goren-milhama-halaha.htm
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הקריאה לשלום במלחמה (פרק כ, י-יח)
ֵאֶליָה ְלָׁשלֹום:י ִּכי ִתְקַרב ֶאל-ִעיר ְלִהָּלֵחם ָעֶליָה וְָקָראָת

ָּכל ָהָעם ַהִּנְמָצא ָבּה יְִהיּו ְל� ָלַמס וֲַעָבדּו�:יא וְָהיָה ִאם-ָׁשלֹום ַּתַעְנ� ּוָפְתָחה ָל� וְָהיָה

ִמְלָחָמה וְַצְרָּת ָעֶליָה:יב וְִאם-�א ַתְׁשִלים ִעָּמ� וְָעְׂשָתה ִעְּמ�

ָּכל ְזכּוָרּה ְלִפי ָחֶרב:יג ּוְנָתָנּה ה' ֱא�ֶהי� ְּביֶָד� וְִהִּכיָת ֶאת

ֲאֶׁשראֹיְֶבי�ְׁשַללֶאתוְָאַכְלָּתָל�ָּתבֹזְׁשָלָלּהָּכלָבִעיריְִהיֶהֲאֶׁשרוְכֹלוְַהְּבֵהָמהוְַהַּטףַהָּנִׁשיםַרקיד
ָנַתן ה' ֱא�ֶהי� ָל�:

ְמאֹד ֲאֶׁשר �א ֵמָעֵרי ַהּגֹויִם-ָהֵאֶּלה ֵהָּנה:טו ֵּכן ַּתֲעֶׂשה ְלָכל-ֶהָעִרים ָהְרחֹקֹת ִמְּמ�

נֵֹתן ְל� ַנֲחָלה �א ְתַחֶּיה ָּכל ְנָׁשָמה:טז ַרק ֵמָעֵרי ָהַעִּמים ָהֵאֶּלה ֲאֶׁשר ה' ֱא�ֶהי�

ה' ֱא�ֶהי�:וְַהְּפִרִּזי ַהִחִּוי וְַהיְבּוִסי ַּכֲאֶׁשר ִצְּו�יז ִּכי-ַהֲחֵרם ַּתֲחִריֵמם ַהִחִּתי וְָהֱאמִֹרי ַהְּכַנֲעִני

ַלה' ֱא�ֵהיֶכם:ְּככֹל ּתֹוֲעבָֹתם ֲאֶׁשר ָעׂשּו ֵלא�ֵהיֶהם וֲַחָטאֶתםיח ְלַמַען ֲאֶׁשר �א יְַלְּמדּו ֶאְתֶכם ַלֲעׂשֹות

נשאל שאלות המבררות את טיבה ותנאיה של המצווה, למשל:

מהי המצווה?●

מתי היא חלה?●

מהם תנאי השלום בערים קרובות ובערים רחוקות?●

מהו ההיגיון העומד בבסיס תנאים אלו?●

מדוע התורה מבחינה בין ערים קרובות לרחוקות?●

עלרש"י,שלקריאתוהאפשריות:ההבנותשתיאלאותנותוביללשאלותבצמודהקריאה
חלהלשלוםהקריאהחובתולכןטז-יח),(י-טו,חלקיםלשניהפסוקיםיחידתאתנחלקפיה
כותרתמהווהיפסוקפיהעלהרמב"ן,שלוקריאתורשות),(מלחמתהרחוקותבעריםרק

ורחוקות כאחד.ליחידה כולה, וכתוצאה מכך יש לקרוא לשלום בערים קרובות
נראה את שתי הקריאות בפסוקים:

קריאת הפסוקים על פי דעת רש"י

החובה לקרוא לעיר רחוקה (מלחמת רשות) לשלום

ֵאֶליָה ְלָׁשלֹום:י ִּכי ִתְקַרב ֶאל-ִעיר ְלִהָּלֵחם ָעֶליָה וְָקָראָת

הדין בעיר רחוקה הנענית לקריאה

ָּכל ָהָעם ַהִּנְמָצא ָבּה יְִהיּו ְל� ָלַמס וֲַעָבדּו�:יא וְָהיָה ִאם-ָׁשלֹום ַּתַעְנ� ּוָפְתָחה ָל� וְָהיָה

הדין בעיר רחוקה שאינה נענית לקריאה
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יב וְִאם-�א ַתְׁשִלים ִעָּמ� וְָעְׂשָתה ִעְּמ� ִמְלָחָמה וְַצְרָּת ָעֶליָה:

ָּכל ְזכּוָרּה ְלִפי ָחֶרב:יג ּוְנָתָנּה ה' ֱא�ֶהי� ְּביֶָד� וְִהִּכיָת ֶאת

ֲאֶׁשראֹיְֶבי�ְׁשַללֶאתוְָאַכְלָּתָל�ָּתבֹזְׁשָלָלּהָּכלָבִעיריְִהיֶהֲאֶׁשרוְכֹלוְַהְּבֵהָמהוְַהַּטףַהָּנִׁשיםַרקיד
ָנַתן ה' ֱא�ֶהי� ָל�:

(מלחמת רשות)סיכום המדגיש שהדינים הקודמים עוסקים רק בעיר רחוקה

ְמאֹד ֲאֶׁשר �א ֵמָעֵרי ַהּגֹויִם-ָהֵאֶּלה ֵהָּנה:טו ֵּכן ַּתֲעֶׂשה ְלָכל-ֶהָעִרים ָהְרחֹקֹת ִמְּמ�

דינן של ערים קרובות

נֵֹתן ְל� ַנֲחָלה �א ְתַחֶּיה ָּכל ְנָׁשָמה:טז ַרק ֵמָעֵרי ָהַעִּמים ָהֵאֶּלה ֲאֶׁשר ה' ֱא�ֶהי�

ה' ֱא�ֶהי�:וְַהְּפִרִּזי ַהִחִּוי וְַהיְבּוִסי ַּכֲאֶׁשר ִצְּו�יז ִּכי-ַהֲחֵרם ַּתֲחִריֵמם ַהִחִּתי וְָהֱאמִֹרי ַהְּכַנֲעִני

ַלה' ֱא�ֵהיֶכם:ְּככֹל ּתֹוֲעבָֹתם ֲאֶׁשר ָעׂשּו ֵלא�ֵהיֶהם וֲַחָטאֶתםיח ְלַמַען ֲאֶׁשר �א יְַלְּמדּו ֶאְתֶכם ַלֲעׂשֹות

קריאת הפסוקים על פי דעת רמב"ן

החובה לקרוא לשלום לכל עיר והדיון בתנאי השלום

ֵאֶליָה ְלָׁשלֹום:י ִּכי ִתְקַרב ֶאל-ִעיר ְלִהָּלֵחם ָעֶליָה וְָקָראָת

ָּכל ָהָעם ַהִּנְמָצא ָבּה יְִהיּו ְל� ָלַמס וֲַעָבדּו�:יא וְָהיָה ִאם-ָׁשלֹום ַּתַעְנ� ּוָפְתָחה ָל� וְָהיָה

מעבר לדיון בערים שלא נענו לשלום

ִמְלָחָמה וְַצְרָּת ָעֶליָה:יב וְִאם-�א ַתְׁשִלים ִעָּמ� וְָעְׂשָתה ִעְּמ�

ָּכל ְזכּוָרּה ְלִפי ָחֶרב:יג ּוְנָתָנּה ה' ֱא�ֶהי� ְּביֶָד� וְִהִּכיָת ֶאת

ֲאֶׁשראֹיְֶבי�ְׁשַללֶאתוְָאַכְלָּתָל�ָּתבֹזְׁשָלָלּהָּכלָבִעיריְִהיֶהֲאֶׁשרוְכֹלוְַהְּבֵהָמהוְַהַּטףַהָּנִׁשיםַרקיד
ָנַתן ה' ֱא�ֶהי� ָל�:

סיכום הדיון המלמד כי עד כה דנו הפסוקים בעיר רחוקה

ְמאֹד ֲאֶׁשר �א ֵמָעֵרי ַהּגֹויִם-ָהֵאֶּלה ֵהָּנה:טו ֵּכן ַּתֲעֶׂשה ְלָכל-ֶהָעִרים ָהְרחֹקֹת ִמְּמ�

דינן של ערים קרובות שלא נענו לקריאה לשלום.

נֵֹתן ְל� ַנֲחָלה �א ְתַחֶּיה ָּכל ְנָׁשָמה:טז ַרק ֵמָעֵרי ָהַעִּמים ָהֵאֶּלה ֲאֶׁשר ה' ֱא�ֶהי�

ה' ֱא�ֶהי�:וְַהְּפִרִּזי ַהִחִּוי וְַהיְבּוִסי ַּכֲאֶׁשר ִצְּו�יז ִּכי-ַהֲחֵרם ַּתֲחִריֵמם ַהִחִּתי וְָהֱאמִֹרי ַהְּכַנֲעִני

ַלה' ֱא�ֵהיֶכם:ְּככֹל ּתֹוֲעבָֹתם ֲאֶׁשר ָעׂשּו ֵלא�ֵהיֶהם וֲַחָטאֶתםיח ְלַמַען ֲאֶׁשר �א יְַלְּמדּו ֶאְתֶכם ַלֲעׂשֹות

ביןונבחיןי),(רמב"ןהפרשנותאלנפנההפסוקים,מןהאפשרויותשתיאתשהעלנולאחר
שתי הדעות:
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רמב"ן [י]:

שמפורשכמומדבר,הכתובהרשותבמלחמת-'וגועליה"להלחםעיראלתקרב"כי
לשון רש"י.בעניין (פסוק טו) "כן תעשה לכל הערים הרחוקות ממך מאד",

הכתובהרשות'במלחמתהזה,כלשוןשםששנוקצט):(שופטיםמספריזה[רש"י]הרבכתב
שתיביןתחלקבסופהשהפרשהלומראלאאינההזה,בכתובלרבותינווהכוונהמדבר'.

אפילולשלוםלקרואשחייביםהיא,מצווהבמלחמתאפילוהשלוםקריאתאבלהמלחמות,
לאועלעשהעלעוברהיהולאהאמורי,מלךלסיחוןלשלוםקראמשהשהריעממים,לשבעה

כל נשמה" (פסוק טז).תעשה שבפרשה, "כי החרם תחרימם" (פסוק יז): "ולא תחיה

אבל הפרש [ההבדל] שביניהם כאשר לא תשלים ועשתה מלחמה,

ובעריבזכרים,והטףהנשיםלהםולהחיותזכורהכלאתלהכותברחוקותהכתובשציוה
רבההדבריםאלהבמדרשרבותינואמרווכךוהטף:הנשיםגםלהחריםציוההאלההעמים

ברבישמואלרביאמר-ה"א)פ"ו(שביעיתירושלמיובגמראבתנחומאעודוהואיג),(ה
[איגרת]פרוסדיטגמאשולחהיהיהושע?עשהמההזו,הפרשהקייםנוןבןיהושענחמני:

ומיוישלים,יבואלהשליםשמבקשמי-בהכותבוהיהלכבושהולךשהיהמקוםבכל
הגבעוניםפנה,הגרגשימלחמה.יעשהמלחמהלעשותשמבקשומילו,ילךלולילךשמבקש

וכו',הקב"ההפילםלהלחםשבאומלכיםואחדשלשיםשלום,יהושעלהםעשהשהשלימו
בלתיישראלבניאלהשלימהאשרעירהייתה"לאיט-כ):יא,(יהושעבכולםהכתובאמרוכך

לקראתלבםאתלחזקהייתהה'מאתכיבמלחמה,לקחוהכלאתגבעוןיושביהחוי
היו משלימים עמם:המלחמה את ישראל למען החרימם", מכלל שאם רצו להשלים

ושיהיולשלוםלהםנשאלהרחוקותשבעריםהשלום,בשאלתעוד[הבדל]הפרששישונראה
שיקבלומנתעלועבדותומסיםלשלוםלהםנשאלהאלההעמיםבעריאבלויעבדונו,למסלנו

ע"זבעובדילנונאסרשכברהזאת,בפרשהזההכתובהזכירולאע"ז.לעבודשלאעליהם
תעבוד את אלוהיהם".(שמות כג, לג): "לא ישבו בארצך פן יחטיאו אותך לי כי

התוספות שיש לשים לב אליהן בפירוש הרמב"ן:

רקמתייחסתהספרי(דעתרש"יבפירושהמובאיםהספרילדברירמב"ןביאור●
למקרה בו העיר אינה נענית לקריאה לשלום)

ישראלבארץעיר(סיחוןלסיחוןמשהשללשלוםהקריאהמןרמב"ןשמביאהראיה●
בצד המזרחי של הירדן ומשה קורא לה לשלום)

עמי הארץ)הראיה שמביא רמב"ן מן הירושלמי (יהושע קרא לשלום לכל●

השלום(תנאירמב"ןלדעתרחוקותלעריםקרובותעריםביןלשלוםבקריאהההבדל●
של עיר קרובה כוללים איסור ע"ז)

3תלמידיההלכתי.בדיוןויעמיקוכלשונוהרמב"ןפירושאתיכירויח"ל5תלמידי:למורה
יסתפקו בהבנת שתי הקריאות האפשריות בפסוקים.יח"ל
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אחדערךאו"ערך-על"הואהאםהשונות?הקריאותפיעלהשלוםשלמקומומהנשאל:
מתוך שורה של ערכים חשובים?

–נראה במקורות שונים ביטוי להבנות השונות של הפסוקים

דברים פרק ב (משה קורא לשלום)●

ויהושע פרק ט (יהושע משלים עם הגבעונים)●
אלו.ונחשוב באילו משתי הדעות הפרשניות תומך כל אחד מסיפורים

העמקה
נברר מהו השלום שאליו מתייחסת היחידה.

איזו-אחרתבמילהשלנוהפסוקיםביחידת"שלום"המילהאתלהחליףננסהכךלצורך
מילה עשויה להתאים?

שלוםשלום"העברית,בשפהוגלגוליהןמיליםהעברית,ללשוןהאקדמיההבא:באתרנעיין
".לרחוק ולקרוב

בדברים כ?לפי הסברה של האקדמיה ללשון, כיצד מתפרשת המילה "שלום"●

אותו?כיצד נוכל לאשש את ההסבר מתוך הפסוקים, והאם נוכל לשלול●

שלהבחירהמןללמודנוכלמהבמאמר,המובאתהפרשנותאתלקבלנבחראם●
התורה להשתמש דווקא במילה "שלום"?

https://hebrew-academy.org.il/wp-content/uploads/igeret9.pdf
https://hebrew-academy.org.il/wp-content/uploads/igeret9.pdf
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השחתת עצים בעת מצור (כ, יט-כ)
ָעֶליָה ְלָתְפָׂשּהיט ִּכי-ָתצּור ֶאל-ִעיר יִָמים ַרִּבים ְלִהָּלֵחם

ִּכי ִמֶּמּנּו תֹאֵכל וְאֹתֹו �א ִתְכרֹת�א-ַתְׁשִחית ֶאת-ֵעָצּה ִלְנּדַֹח ָעָליו ַּגְרֶזן

ִּכי ָהָאָדם ֵעץ ַהָּׂשֶדה ָלבֹא ִמָּפֶני� ַּבָּמצֹור:

אֹתֹו ַתְׁשִחית וְָכָרָּתכ ַרק ֵעץ ֲאֶׁשר-ֵּתַדע ִּכי �א-ֵעץ ַמֲאָכל הּוא

ִמְלָחָמה ַעד ִרְדָּתּה:ּוָבִניָת ָמצֹור ַעל-ָהִעיר ֲאֶׁשר-ִהוא עָֹׂשה ִעְּמ�

נשאל:

מהו תפקידם של עצים בעת מצור?●

מהי המצווה? מתי היא חלה ועל אלו עצים?●

כיצד היא מנומקת בפסוקים? (שימו לב לנימוק הכפול)●

מהההנמקה?מןחלקהןאלומיליםהאםַּבָּמצֹור"-ִמָּפנֶי�ָלבֹאַהָּׂשֶדהֵעץָהָאָדם"ִּכי●
משמעותן?

מה פשר ההשוואה בין האדם לעץ?●

מהי הדילמה כאן, אילו ערכים מתנגשים?●
נדייק בקריאה ונשאב מן הפסוקים פרטים ורעיונות.

עיון בפרשנות

מהו האיסור בפסוק - בפשט ועל פי חז"ל

רמב"ן [יט-כ]:

תורהאמרהולאמצור,לבנותמאכלעץלכרותמותרב):צא(ב"קרבותינודעתעלאבל
קודםסרקשאילןולומרלהקדיםאלא–וגו'הואמאכלעץלאכיתדעאשרעץרק[אלא]

לאילן מאכל...

רדתה,עדלהשחיתווגםהמצורלבנותאותולכרותאתהמותרכי-וכרתתשחיתאותווטעם
ממנו,עציםומלקטיןיוצאיםהעיראנשישיהוכגוןהכבוש,צורךההשחתהתהיהלפעמיםכי

מאבן נגף.או נחבאים שם ביער להלחם בכם, או שהם לעיר למחסה ולמסתור

להבנת המילים "כי האדם עץ השדה":

רש"י [יט]:

כי האדם עץ השדה - הרי כי משמש בלשון דלמא [שמא, האם].
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שמא האדם עץ השדה להיכנס בתוך המצור מפניך להתייסר בייסורי רעב וצמא כאנשי העיר?

למה תשחיתנו?

השדה?עץהואהאדםוכי-תמיההכשאלתנקראותהשדה"עץהאדם"כיהמיליםרש"ילפי
למה-הלאשהתשובהומכיווןבך?להילחםשיכולאדםהואהשדהעץהאםשונה:ובסדר

תפגע בו?

ולעומתו סובר ראב"ע:

ראב"ע:

השדה.וזה פירושו כי ממנו תאכל ואותו לא תכרות, כי האדם עץ
הוא חובל" כי חיי נפש הוא חובל.והטעם: כי חיי בן אדם הוא עץ השדה, וכמוהו: "כי נפש

בעץתלוייםהאדםשחייהיאדבריומשמעותלפסוק.חייהמילהאתהוסיףשראב"עלבנשים
השדה.
כיון-סיבהכמילתהבאות:למטרותלשמשעשויכיבתנ"ך.שונותמשמעויותישכילמילה

שמאהיאבפסוקינוכיהמילהשלהמשמעותרש"ילפישמא.-כיאלא;-כיכאשר;-כיש;
ולפי ראב"ע המשמעות היא סיבה.

ראב"עשלטעמובעודהבריאה,השחתתאיסורשלהמוסריבהיבטמתמקדרש"ישלטעמו
מתמקד בהיבט התועלתי  - המשך הקיום האנושי.

להעמקה - טעם המצוה:
ספר החינוך, מצווה תקכ"ט

כךומתוךבו;ולהידבקוהתועלתהטובלאהובנפשנוללמדכדישהואידוע,המצווה"שורש
ואנשיהחסידיםדרךוזהוהשחתה;דברובכולרעדברמכלונרחיקהטובה,בנותדבק

גרגיראפילויאבדוולאלתורה,אותןומקרביןהבריות,בטובושמחיםשלוםאוהביםמעשה,
דברכליצילו–להציליוכלוואםשיראו;והשחתהאבדוןבכלעליהםוייצרבעולם,חרדלשל

מהשחית בכול כוחם".

שו"ת משיב מלחמה / הגר"ש גורן, סימן קנ"ז
השחתת עצי מאכל – בנסיגה

שאלה
התעוררההאזורמןהנסיגהבזמןסיני,האיבחצימסוימתביחידהדתייםחייליםשלקבוצה
שלנו:לצרכיםבנסיגתנומאכלעצילקצץמותרהתורהחוקילפיהאםהלכתית:בעיהאצלנו
הלכותמוצאיםאנושאיןמאחרזה,בנושאההלכותפרטיכללנולהורותאבקשכםכןוכמו

זו מצויה כלל בשולחן ערוך.אלו בקצור שולחן ערוך שאיתנו, וכמדומים אנו שאין הלכה
תשובה

תמהוכברערוך,ובשולחןבטורכללמצויותזהבנושאהלכותשאיןבזהאתםצודקיםאמנם
ללבןאפשרזאתבכלאבלו',קטןסעיףקט"זסימןדעהביורהזהב""הטוריבעלכךעל

ולברר הלכות אלו מפי רבותינו הגאונים והראשונים ז"ל.
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מאדמעורפלתשהינההזאתהסוגיהבכליסודיברורלערוךישזו,שאלתכםעללענותבכדי
לא(י"ט-כ')כ'בדבריםמיוחדתפרשהזולבעיההתורההקדישהכיואםההלכה,מבחינת

ולקבועאותןלגבשצורךוישהשונות,והדעותהשיטותבהרבוכיברורה,להלכהזכינו
מיניבכלכןואחריהשחרור,במלחמתכברהתעוררההבעיהעצםולמעשה.להלכהיסודות

פעולות תגמול, ובאחרונה במלחמת סיני, אם כי בצורה שונה".

להבנת המילים "עד רדתה" נעיין ברש"י:

רש"י [כ]:

עד רדתה - לשון רידוי, שתהא כפופה לך.
להעמקה:

עלצרין"איןמלחמה:לצורךשבתלחלללהיתרההלכתיהמקורהןרדתה""עדהמילים
אומר:שמאיהיהוכןמפסיקין.איןהתחילוואםהשבתקודםימיםמג'פחותנכריםשלעיירות

'עד רדתה' - אפילו בשבת" (שבת יט ע"א).

נסכם:

מהי הסכנה עמה מתמודדת התורה?●

מדוע דווקא בעת מלחמה מתעוררת סכנה כזו?●
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אשת יפת תואר (כא, י-יד)
ה' ֱא�ֶהי� ְּביֶָד� וְָׁשִביָת ִׁשְביֹו:י ִּכי-ֵתֵצא ַלִּמְלָחָמה ַעל אֹיְֶבי� ּוְנָתנֹו

ָבּה וְָלַקְחָּת ְל� ְלִאָּׁשה:יא וְָרִאיָת ַּבִּׁשְביָה ֵאֶׁשת יְַפת ּתַֹאר וְָחַׁשְקָּת

וְָעְׂשָתה ֶאת ִצָּפְרֶניָה:יב וֲַהֵבאָתּה ֶאל ּתֹו� ֵּביֶת� וְִגְּלָחה ֶאת-רֹאָׁשּה

יִָמיםְּבֵביֶת� ּוָבְכָתה ֶאת ָאִביָה וְֶאת ִאָּמּה יֶַרחיג וְֵהִסיָרה ֶאת ִׂשְמַלת ִׁשְביָּה ֵמָעֶליָה וְיְָׁשָבה

ְל� ְלִאָּׁשה:וְַאַחר ֵּכן ָּתבֹוא ֵאֶליָה ּוְבַעְלָּתּה וְָהיְָתה

ְלַנְפָׁשּה ּוָמכֹר �א ִתְמְּכֶרָּנה ַּבָּכֶסףיד וְָהיָה ִאם �א ָחַפְצָּת ָּבּה וְִׁשַּלְחָּתּה

�א ִתְתַעֵּמר ָּבּה ַּתַחת ֲאֶׁשר ִעִּניָתּה:

נקרא היטב את הפסוקים ונשאל שאלות העולות מהם, למשל:

מה הפרשה באה להתיר ומה היא באה לאסור?●

להגבלותההנמקהלהיותיכולהמהבאישה?שחפץמיעלהמוטלותההגבלותמהן●
אלו?

על מי/על מה מגינה התורה במצווה זו?●

(כפוי)קשר-בה"ל"וחשקתמקוםלתתהתורהשלנכונותהאתלהסבירנוכלאיך●
עם אישה נוכרית?

עיון בפרשת אשת יפת תואר
נוספים.במקומותהכתוביםמןהעולההמלחמהמציאותרקעעלללמדישהפרשהאת

י"ד, ב:למשל, בתיאור המלחמה של הגויים על ירושלים בספר זכריה

וְַהָּנִׁשים ִּתָּׁשַכְבָנהַלִּמְלָחָמה וְִנְלְּכָדה ָהִעיר וְָנַׁשּסּו ַהָּבִּתים(ב) וְָאַסְפִּתי ֶאת ָּכל ַהּגֹויִם ֶאל יְרּוָׁשַלִם

וילדיםובנשיםבכללאזרחיתבאוכלוסייהפגיעהשלתופעהרווחתימינוועדהתנ"ךמימי
מאמצעמלחמה.בשעתבאכזריותנאנסואונרצחונשיםזהובכללמלחמה.בשעתבפרט
פשענחשבתהאזרחיתבאוכלוסייההפגיעההמערבמדינותבמרביתואילך,העשריםהמאה

מלחמה.
פגיעהשלהתופעהמולאלשעומדתהמרכזיותהפרשיותאחתהיאתואריפתאשתפרשיית

בנשיםהפגיעהאתולצמצםהלוחמיםאתלעדןמנסהוהיאמלחמה,בשעתבאזרחים
ובכבודן.

עלמצווההתורהבהם.לסחורהיהוניתןמלחמהלשללהשבוייםנחשבוקדםבימיכינציין
לכלאישאשתשלמעמדלהולהעניקלאישהאותהלשאתהשבויותמןבאחתהחפץהחייל
דבר.

מצוות אשת יפת תואר בחומש דברים מחולקת לשני חלקים:
אתומתארתואריפתבשבויההחיילחפץבובמקרהעוסקיגא-פסוקיםהראשוןחלקה

המעשים שעליו לעשות במקרה זה.
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מגיעהחיילהקודמיםבפסוקיםשנעשהמהכללאחרבובמקרהעוסקידפסוקהשניחלק
לחופשי.למסקנה שהוא אינו חפץ בשבויה כאשתו ומצווה עליו לשחררה

השיער,גילוחלעשות:השבויהעלשמוטללמעשיםהטעםבהבנתעוסקהרמב"ןפירוש
הסרת בגדי השבי ועשיית הצפורניים.

רמב"ן [יב]:

ִאָּמּה יֶַרח יִָמים"):...וטעם האבלות והבכי ("ּוָבְכָתה ֶאת ָאִביָה וְֶאת

חשקו ממנה.על דעת רבותינו (ומובא ברש"י): כדי שתתנוול, אולי יעבור

אביהלכבודמתעלהבוכיםכמשפטזמןהתורהלהנתנהכיאמר:עזרא)(בןאברהםור'
ואמה שמתו במלחמה.

מנוחלעצביםישכילנפשה,מנוחשתמצאעליהלחמלהמא):(ג,הנבוכיםבמורהאמרוהרב
ולא יבעלנה.והשקט בבכייתם ואבלם, ובזמן ההוא לא יכריחנה להניח דתה

מאביהוהפירודהנדודגחלתעודולכבותומלבה,מפיהע"זשםשיעקררק...דעתיועל
ומאמה ומעמה. שאין הגון לשכב עם אשה אנוסה ומתאבלת...

עלתתנחמי-להנאמרותתייהד,ומולדתהעמהאתלעזובשנכריחנהיודיעוהכאשרוהנה
לאדוניךאשהתהיאבלעולם,עדעודלראותםתוסיפילאכימולדתךארץועלאמךועלאביך
להשקיטהמתאבלים,כמשפטותתאבלשתבכהזמןלהניתןאזוהנהויהודית.משהכדת

עצהלקחההזהבזמןוהנהכן.אחריוניחוםמותריהיהעצבבכלכיותשוקתה,צערהממנה
ודבקהעליהם,נחמהכיומולדתהועמהשלהע"זמלבהקצתונעקרהגירות,עלבנפשה

באיש הזה שידעה כי תהיה אליו והורגלה עמו.

שהשבויההמעשיםשללטעמםהסבריםשלושהשוניםפרשניםשלבשמםמציעהרמב"ן
אתמוסיףהואגביהןועלהרמב"ן,ושלהראב"השלרש"י,שלהסברםלעשות:נדרשת
דעתו.
עליולהשפיעמיועדיםשהמעשיםוסבורהבמרכז.השובההחיילאתמעמידהרש"ידעת

להתרחק מן השבויה.
ומציעותבמרכז,השבויהאתמעמידותברמב"ןהנוספותהדעותשלושתרש"י,לעומת

שהמעשים שהיא עושה נובעים מהתחשבות בה.
דעותשתיללמודנדרשיםיח"ל5תלמידיבלבד,אחתדעהלהכירנדרשיםיח"ל3תלמידי
.דעות3בסה"כולהכירנוספות

לשאת אותה בנוכריותה.דעת הפרשנים השבויה נדרשת להתגייר והשובה אינו רשאיל

רמב"ם (משנה תורה, הלכות מלכים פרק כא):

גרותלשםמטבילה-[להתגייר]השכינהכנפיתחתלהיכנסעליהקבלה...אםה:הלכה
מיד...
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מצוותשבעמקבלת-רצתהלאחדש.עשרשניםעימהמגלגליןלהתגייר,רצתהלאז:הלכה
לישאשאסורנושאהואינוהתושבים,הגריםככלהיאוהרילנפשה,ומשלחהנח,בנישנצטוו

אשה שלא נתגיירה.

החייליאלץלהתגיירהשבויהתסרבאםלהתגייר.השבויהעללכפותניתןלאהרמב"םלדעת
השובה לשחררה.

ְלַנְפָׁשּה ּוָמכֹר �א ִתְמְּכֶרָּנה ַּבָּכֶסףיד וְָהיָה ִאם �א ָחַפְצָּת ָּבּה וְִׁשַּלְחָּתּה

�א ִתְתַעֵּמר ָּבּה ַּתַחת ֲאֶׁשר ִעִּניָתּה:

היארמאות).לשון(ראב"ע:התעמרותזהמעשהומכנהשפחההאתלמכוראוסרתהתורה
מצווה על השובה שאינו חפץ באישה לשחררה לחופשי.

משמעותה של פרשת אשת יפת תואר בימינו

בדבריםמלמדאליעזרהרבעמדלימינותואריפתאשתפרשתשלההלכתיתהמשמעותעל
הבאים:
ואףאנשים,ורוצחיםנשיםאונסיםשחייליםמקובלעדייןודומיהןערבבארצות"אמנם

הנשלט.אוהנכבשהעםנשותאתואונסיםהחוקעלעובריםרביםחייליםהמערבבצבאות
התנהגותאתלהסדירכדיהרע,יצרכנגדהואתואריפתאשתהיתרשכלמכיווןמקום,מכל

–שכיוםהרייותר,חמוריםמאיסוריםבכךולהצילוורעיםאכזרייםתרבותייםבתנאיםהחייל
המערבעמיבקרבהמלחמהדיניהתורהמוסרשלהמיטיבהובהשפעתושזכינולאחר

בידכרכושנתונהאינהשנפשםהמנוצחתהאוכלוסייהבנימעמדמצדהןלטובה,השתנו
יפתאשתהיתרבטל-יעילותביתרהחייליםעלנאכפיםהצבאשחוקימצדוהןהכובשים,

נישואיןבמסגרתשלאאישותיחסילקייםואישהלאיששאסורלקדמותו,הדיןחזרתואר.
כהלכה".

במלואם.הרב אליעזר מלמדלהרחבה מומלץ לקרוא את דברי

לדיוןלהעלותחשובלימינו,מעשיתוקףלפרשהאיןהלכתיתשמבחינהכיוןלמורה:הערה
יעלוהתלמידיםהפרשה?מןעבורנורלוונטילהיותיכולמה-השאלהאתהתלמידיםעם

מוסריעקרוןהפרשהמןלגזורניתןלמשל,אפשרויות.תשובותמספרומעולמםמעצמם
שאפשרבמקוםלצמצםבקרבהלוחםמןמבקשתהתורה–מלחמהבשעתלהתנהגותהנוגע

מלפגועלהימנעובפרטבמלחמה,ישירותמעורבתשאינהאזרחיתבאוכלוסייההפגיעהאת
בחייהם ובכבודם של חסרי ישע כמו נשים וילדים.

https://www.inn.co.il/news/334759
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שמירת המחנה (כג, י-טו)
ִמּכֹל ָּדָבר ָרע:י ִּכי-ֵתֵצא ַמֲחֶנה ַעל אֹיְֶבי� וְִנְׁשַמְרָּת

ּתֹו�ֶאליָבֹא�אַלַּמֲחֶנהִמחּוץֶאלוְיָָצאָליְָלהִמְּקֵרהָטהֹוריְִהיֶה�אֲאֶׁשרִאיׁשְב�יְִהיֶהִּכייא
ַהַּמֲחֶנה:

ַהֶּׁשֶמׁש יָבֹא ֶאל ּתֹו� ַהַּמֲחֶנה:יב וְָהיָה ִלְפנֹות ֶעֶרב יְִרַחץ ַּבָּמיִם ּוְכבֹא

ָׁשָּמה חּוץ:יג וְיָד ִּתְהיֶה ְל� ִמחּוץ ַלַּמֲחֶנה וְיָָצאָת

ֵצָאֶת�:חּוץ וְָחַפְרָּתה ָבּה וְַׁשְבָּת וְִכִּסיָת ֶאתיד וְיֵָתד ִּתְהיֶה ְל� ַעל ֲאֵזֶנ� וְָהיָה ְּבִׁשְבְּת�

ְב�וְ�א-יְִרֶאהָקדֹוׁשַמֲחֶני�וְָהיָהְלָפֶני�אֹיְֶבי�וְָלֵתתְלַהִּציְל�ַמֲחֶנ�ְּבֶקֶרבִמְתַהֵּל�ֱא�ֶהי�ה'ִּכיטו
ֶעְרוַת ָּדָבר וְָׁשב ֵמַאֲחֶרי�:

המצווה עוסקת בצורך בשמירה במחנה הצבא.
נשאל שאלות, למשל:

מהי המצווה? מתי היא מתרחשת? מה נכלל בה?●

המובאיםהמקריםהאםָרע"?ָּדָברִמּכֹלב"וְנְִׁשַמְרָּתכלולמהבפסוקים:נדייק●
בפסוקים הם דיני המצווה או דוגמאות להקפדה רחבה יותר?

האם מובאת בפסוקים הנמקה למצווה?●

מחנהיושבימדועקדושה?חוסרשללמצבלהביאעלולצבאמחנהשלבמציאותמה●
לשמירה?צבא דווקא (לכאורה לא מדובר פה על מצב מלחמה) זקוקים

עיון בפרשנים

מהי המצווה?

רש"י [יא]:

ויצא אל מחוץ למחנה - זו מצות עשה:

רש"י [יג]:

לךיהיה(=מקוםלמשריתאמבראלךיהימתוקןואתר[אונקלוס:כתרגומו...–לךתהיהויד
מחוץ למחנה)]

רש"י [יד]:

על אזנך - לבד (בנוסף) משאר כלי תשמישך:

אזנך - כמו כלי זיינך:
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אתולכסותלחפורלושתסייעיתדגםהמלחמהלכליבנוסףלשאתצריךהחיילרש"ילדברי
הפרשותיו.

טעם המצווה:

עםלהתמודדישראללעםלסייענועדכציווירע",דברמכל"ונשמרתהציוויאתרואהרמב"ן
סכנות שונות שעלולות לצוץ בעת מלחמה:

רמב"ן [י]:

"ונשמרת מכל דבר רע"אזהרה

סכנה מוסרית

אשרבעתיזהירהכתובכיהזאת,המצוהבעניןבעיניוהנכון
החטא מצוי בו.

תועבה,כליאכלוכילמלחמה,היוצאותהמחנותבמנהגיוהידוע
בבניהישרנבלה,וכלבניאוףאפילויתבוששוולאויחמסויגזלו

.יתלבש אכזריות וחמה כצאת מחנה על אויבאדם בטבעו

ועל כן הזהיר בו הכתוב, "ונשמרת מכל דבר רע".

סכנה רוחנית

השכינהתסתלקשלא...בושנשמרבמחנהלאויוסיף...
בקרבמתהלךאלהיךה'"כיאמרכאשרשם,אשרמישראל

שכתובכאותםבמחנה,הגדולותהעבירותהעושהוהנה-מחנך"
עליושמינקראאשרבביתשקוציהם"שמול)ז(ירמיהבהם

לטמאו".

תוצאת ההידרדרות
הגורמיםכמעשיםנעשהאםהאויביםעלינויגברושלאועוד,

להם שיגלו מפנינו, וזהו "ולתת אויביך לפניך".

סכנה חברתית
כדי-הרע)לשון-רע""דברדרשו(חז"להרעלשוןבווהוסיפו

מןיותרמאדרבהמכהביניהםויכומחלוקת,ביניהםירבושלא
האויבים.

:הרמב"ןבהמשך הדברים בפירושו לפסוק יא כותב

והמחנהלהושיענועמנומתהלךשהשםהנזכר,הטעםמפניהמחנהמכללצאת...הזהיר
וכןבשר.בזרוענסמוךולאלישועתו,[ונייחל]ונוחיללהקב״ה,מתכויןליבנוושיהיהקדוש,

.כי המחנה כולו כמקדש ה'הטעם בכיסוי הצואה,

הערה למורה:
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בקרובלהתגייסשעומדיםי"בבכיתהלתלמידיםביותרמשמעותירמב"ןמדברישיוצאהמסר
לכך למחנה צבא בימינו.לצה"ל. רצוי לקיים דיון בכיתה על ההשלכות שאמורות להיות

העמקה
מספר הרב חנן פורת ז"ל:

הרס"פאךישוב.ממקוםהרחקמנשה,יערותבאזורשהתקיימוה'סדרות'באחתזה"היה
אינו"המחנהבקולו:עלינווהרעיםאותנואסףוהגיינה,סניטציהכלליעלמאודשהקפידשלנו

פינהנקבעהכךלשםהמאהל.בתחוםצרכיואתעושהכשהואשייתפסלמיואויהפקר,
מכםאחדמכלדורשאנימסודר,שרותיםמבנהשםשאיןומכיווןלמחנה,מחוץמיוחדת

רוצהלאאניקטן:דברלעודלבו…שימוהצואה.כיסוילצורךחפירה,לאתצמודלהיות
מכסים.כךואחרהצרכיםאתעושיםגומה,חופריםקודםבשטח…'גבשושיות'לישתשאירו

האם זה ברור?"
לא יכולתי להתאפק וקראתי לעבר הרס"פ:

אתאותנוולימדתתצא''כיבפרשתשיעורכעתלנונתתחכם!תלמידפשוטאתה"המפקד!
מצוות כיסוי הצואה על כל פרטיה ודקדוקיה".

הארץ,ועםבורשהיההלה,אךלו,שחלקתילמחמאהישמחשהרס"פסבורהייתיתומילפי
מוטבשלכם?התורהעוסקתכאלהבשטויותבאמת?מה"בלגלוג:ושאלעיניואתבינתן

היה שתשאיר את הטיפול בזבל – לנו הרס"פים!"
שציפתההפלוגהכלאתלעצבןלי,חסרהיהזה(…רקלועניתישלאכמובןשעהבאותה
רבודעתעלהחיילעומד(בהםשנהארבעיםאחריעכשיואבלמנוחה…),לרגערוחבקוצר

לו: ..."הרס"פ…) אני חש צורך להתמודד עם דברי הלעג שלו ולומר
", כי-תצא תשס"ד. שם גם המשך הסיפור...)מעט מן האור(מתוך "

המלגלג?...תנו לתלמידים לחשוב: מה השיב החייל הצעיר חנן פורת לרס"פ

http://www.tora.co.il/parasha/meat/ki_teze_64.doc


29

נקי יהיה לביתו (כד, ה)
ה ִּכי יִַּקח ִאיׁש ִאָּׁשה ֲחָדָׁשה

�א יֵֵצא ַּבָּצָבא וְ�א יֲַעבֹר ָעָליו ְלָכל-ָּדָבר

ִאְׁשּתֹו ֲאֶׁשר ָלָקח:ָנִקי יְִהיֶה ְלֵביתֹו ָׁשָנה ֶאָחת וְִׂשַּמח ֶאת

קודמות שלמדנו:ננסה לברר את פרטי המצווה ואת היחס בינה לבין מצוות

מהי המצווה? מתי היא חלה? (מלחמת מצווה/רשות)●

אבלמשל,ולא,טריחתןלשחררהתורהבחרהמדועבכתובים?מנומקתהיאכיצד●
לילדים צעירים?

ממלחמתמלחמהמעורכיהחוזריםשללשחרורםהסיבהלגביהדיוןאלנשוב●
מהיהמלחמה?מןמשוחרראישהשנשאשמילכךהסיבהמהיא-ט):,(פרקהרשות

התפיסה העקרוני העולה מדין

עיון בפרשנים

רס"ג [ה]:

"נקי- פנוי".

רש"י [ה]:

לתקןולאומזוןמיםלספקלאהצבא,צורךשהוא-דברלכלהצבא:דבר-עליויעבורולא
ולאאשהארסאוחנכוולאביתבנהכגוןכהן,פיעלהמלחמהמעורכיהחוזריםאבלדרכים,

לקחה, מספיקין מים ומזון ומתקנין את הדרכים:

בשבילמביתוזזאינווחללו,כרםנטעואםוחנכוביתבנהאםביתו,בשבילאף-לביתויהיה
צורכי המלחמה:
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מלחמת עמלק (דברים כה, יז-יט)
ָּכל-ַהֶּנֱחָׁשִליםְּב�וַיְַזֵּנבַּבֶּדֶר�ָקְר�ֲאֶׁשרִמִּמְצָריִם:ְּבֵצאְתֶכםַּבֶּדֶר�ֲעָמֵלקְל�ֲאֶׁשר-ָעָׂשהֵאתָזכֹור

ֲאֶׁשרָּבָאֶרץִמָּסִביבִמָּכל-אֹיְֶבי�ְל�ֱאל-ֶֹהי�ה'ְּבָהִניַחוְָהיָהֱא�ִהים:יֵָראוְ�אוְיֵָגַעָעיֵףוְַאָּתהַאֲחֶרי�
ֶאת-ֵזֶכר ֲעָמֵלק ִמַּתַחת ַהָּשָמיִם �א ִּתְׁשָּכח.ה'-א�ֶהי� נֵֹתן ְל� ַנֲחָלה ְלִרְׁשָּתּה ִּתְמֶחה

ישעחסרישהיובאלוהעמלקיםפגעוזובמלחמהמצווה.כמלחמתמוגדרתעמלקמלחמת
פגיעההתורהבעינינחשבתזופגיעה".וְיֵָגַעָעיֵףוְַאָּתהַאֲחֶרי�ָּכל-ַהֶּנֱחָׁשִליםְּב�וַיְַזֵּנב"

מוסרית בלתי נסלחת.
ישראל,בעםשנלחםעמלקבעמלק".לה'"מלחמהה':שלכמלחמתומתוארתהמלחמה

להםולהתנכללחזורועלולבמדברבלכתםישראלבעםפגעבעולם,הקב"השלכנציגו
לשםמלחמהאלאישראל,ארץשטחישחרורמלחמתאינהזומלחמהבארץ.שונותבצורות

מיגור עמלק מן העולם.

מיהו עמלק?

עמלק כקרוב משפחה לעם ישראל:

(בראשיתֵעָׂשו"ֵאֶׁשתָעָדהְּבֵניֵאֶּלהֲעָמֵלקֶאתֶלֱאִליַפזוֵַּתֶלדֵעָׂשוֶּבןֶלֱאִליַפזִפיֶלֶגׁשָהיְָתה"וְִתְמַנע
לו, יב)

תיאור המלחמה עם עמלק - המלחמה ברפידים

ִהָּלֵחםוְֵצאֲאָנִׁשיםְּבַחר-ָלנּוֶאל-יְהֹוֻׁשַעמֶֹׁשהוַּיֹאֶמרִּבְרִפיִדם:ִעם-יְִׂשָרֵאלוִַּיָּלֶחםֲעָמֵלק"וַָּיבֹא
מֶֹׁשהָאַמר-לֹוַּכֲאֶׁשריְהֹוֻׁשַעוַַּיַעׂשְּביִָדי:ָהֱא�ִהיםּוַמֵּטהַהִּגְבָעהַעל-רֹאׁשִנָּצבָאנִֹכיָמָחרַּבֲעָמֵלק
יְִׂשָרֵאלוְָגַבריָדֹומֶֹׁשהיִָריםַּכֲאֶׁשרוְָהיָהַהִּגְבָעה:רֹאׁשָעלּווְחּורַאֲהרֹןּומֶֹׁשהַּבֲעָמֵלקְלִהָּלֵחם
וְחּורוְַאֲהרֹןָעֶליָהוֵַּיֶׁשבַתְחָּתיווַָּיִׂשימּווִַּיְקחּו-ֶאֶבןְּכֵבִדיםמֶֹׁשהוִיֵדיֲעָמֵלק:וְָגַבריָדֹויִָניַחוְַכֲאֶׁשר

יָָדיו ֱאמּוָנה ַעד-ּבֹא ַהָּשֶמׁש" (שמות יז, ח-טז)ָּתְמכּו ְביָָדיו ִמֶּזה ֶאָחד ּוִמֶּזה ֶאָחד וַיְִהי

דמותו של עמלק בחז"ל ובפרשנות
פסיקתא דרב כהנא פיסקא ג – זכור

וירדוקפץאחדבליעלבןובאבתוכהלירדיכולהברייההיהשלארותחתלאמבטיחוניאא"ר
בתוכה

אף על פי שניכווה, אלא הקירה לפני אחרים.
וגו'אדוםאלופינבהלואזהעולם,אומותכלעלאימתןנפלהממצריםישראלשיצאומןכך

תפל עליהם אימתה ופחד (שמות טו, טו-טז),
אומותלפניהקירןאלאידיהם,מתחתשלואתשנטלפיעלאףלהםוניזדווגעמלקשבאוכיון

העולם.
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ישראלבעםלהילחםשניתןהאומותשלבתודעההשינויזההמדרשמןהעולההחמורהדבר
פחדוכולםעמלקשנלחמועד–מצריםביציאתעשהשה'הגדוליםהניסיםלמרותבוולפגוע

מישראל ומכאן ואילך העמים קיבלו אומץ לפגוע בנו.
מלבי"ם מסביר מה עומד מאחורי האומץ של עמלק לפגוע בישראל:

רש"י:

"...ולא ירא - עמלק א-להים - מלהרע לך".

:מלבי"םכדי להבין לעומק את דברי רש"י, כותב

הכפירההיתהזולמלחמההעצמיתהסיבהורקאלהים",ירא"ולא[עמלק]הואאבל
ְּפָלֶׁשת]"יְֹׁשֵביָאַחז(פחד)[ִחיליְִרָּגזּוןַעִּמים"ָׁשְמעּוסוף]יםקריעת[לאחראזבאשרבאלהים,

הואו[לעומתם]ובמצרים.ביםעשהאשרבנפלאותיוהאמינוהעמיםוכליד).טו,(שמות
ה'ביכולתשאיןתבל,יושבילכללהראותורצההוא,לאויאמרה'מיראתלבוהקשיח[עמלק]

נגדמלחמתועקרהיהזהולפימשה...וחכמתלהטמעשההםהנסיםושכלמידו,להושיעם
ה'...

בהקב"ה.לפי מלבי"ם המלחמה של עמלק הייתה מלחמה דתית שנבעה מכפירה

חזקוני:

ועודהדרך,מטורחויגעעייףהייתשהריכך,בךעשהאםתתמהאלויגע"עייף"ואתה
ישראל,אלואלוקים,יראולאאומרים"אחריםבמכילתא:כדאיתאאלוקים,יראלאשהיית

לא היה יכול לך".שהיו בהם מצוות ולא קיימום, אבל אם הייתם יראי אלוקים

או,(חזקוני)ישראלעםעלמדוברהאםאלוקים":ירא"ולאבמיליםהתקשוהפרשנים
בעמלק עצמו (רש"י).

משמעותו המעשית של הציווי לימינו:

רמב"ן [כה, יז]:

"זכור את אשר עשה לך עמלק –

כבר הזכרתי (לעיל כד ט) המדרש שדרשו בו בספרא:

זכור?מקייםאנימההאאמורה,הלבשכחתהריתשכח','לאאומרכשהואבלבך?'יכול
שתהא שונה בפיך'.

'לא תשכח', בלב.וכן בספרי (תצא קס"ו), 'זכור את אשר עשה לך עמלק', בפה.

ולא ידעתי מה היא הזכירה הזו בפה,

אם לאמר שנקרא פרשת עמלק בציבור,



32

פרה,זכורשקלים,השבתות:ארבעתמביןהשנייה[=בשבתבשניההתורהמןלמדיןונמצינו
החודש] 'זכור' (מגילה כט א)]...

מתחתשמואתשנמחהעדעמלקלנושעשהמהתשכחשלאלומרשהואבעיניוהנכון
השמים,

ולכך נצטוינו למחות את שמו.ונספר זה לבנינו ולדורותינו לומר להם כך עשה לנו הרשע,

נשים לב למבנה מדרש ההלכה המצוטט בדברי רמב"ן:
(האם ייתכן שהזכירה היא בלב בלבד?)יכול בלבך?שאלה:

תשכח - מופנה ללב)(לאכשהוא אומר 'לא תשכח', הרי שכחת הלב אמורה,תשובה:
- בפה)(אם כן זכורהא מה אני מקיים זכור? שתהא שונה בפיך'.


