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תובנות לחיים
פרשת שופטים

מי יותר חשוב, החייל או 
המלחמה?
בחוקי המלחמה התנ"כיים, ישנם אזרחים 
שמשוחררים מהצורך להילחם. האם ייתכן 
שהפטור שהם מקבלים הוא לא כי אינם 
מועילים למלחמה אלא כתוצאה מצורך 
חברתי כלשהו? 
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מקור 1  חומש דברים, פרק כ' פסוקים א-ט
ִתיָרא  לֹא  ָך  ִממְּ ַרב  ַעם  ָוֶרֶכב  סּוס  ְוָרִאיָת  ַעל־אְֹיֶבָך  ְלָחָמה  ַלמִּ י־ֵתֵצא  כִּ

ַעְלָך ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים׃ ְך ַהמַּ י ה' ֱאלֶֹקיָך ִעמָּ ֵמֶהם כִּ

ר ֶאל־ָהָעם׃ ֵהן ְוִדבֶּ ׁש ַהכֹּ ְלָחָמה ְוִנגַּ ָקרְבֶכם ֶאל־ַהמִּ ְוָהָיה כְּ

ְלָחָמה ַעל־אְֹיֵביֶכם ַאל־ ם ְקֵרִבים ַהּיוֹם ַלמִּ ַמע ִישְָׂרֵאל ַאתֶּ ְוָאַמר ֲאֵלֶהם שְׁ
ֵניֶהם׃ ַעְרצּו ִמפְּ זּו ְוַאל־תַּ ְחפְּ יְראּו ְוַאל־תַּ ֵיַרְך ְלַבְבֶכם ַאל־תִּ

יַע ֶאְתֶכם׃ ֵחם ָלֶכם ִעם־אְֹיֵביֶכם ְלהוֹשִׁ ֶכם ְלִהלָּ י ה' ֱאלֵֹקיֶכם ַההֵֹלְך ִעמָּ כִּ

ְולֹא  ַבִית־ָחָדׁש  ָנה  בָּ ר  ֲאשֶׁ ִמי־ָהִאיׁש  ֵלאמֹר  ֶאל־ָהָעם  ְטִרים  ַהשֹּׁ רּו  ְוִדבְּ
ְלָחָמה ְוִאיׁש ַאֵחר ַיְחְנֶכּנּו׃ מִּ ן־ָימּות בַּ ב ְלֵביתוֹ פֶּ ֲחָנכוֹ ֵיֵלְך ְוָישֹׁ

ְלָחָמה  מִּ ן־ָימּות בַּ ב ְלֵביתוֹ פֶּ לוֹ ֵיֵלְך ְוָישֹׁ ֶרם ְולֹא ִחלְּ ר־ָנַטע כֶּ ּוִמי־ָהִאיׁש ֲאשֶׁ
ֶלּנּו׃ ְוִאיׁש ַאֵחר ְיַחלְּ

ן־ָימּות  פֶּ ְלֵביתוֹ  ב  ְוָישֹׁ ֵיֵלְך  ְלָקָחּה  ְולֹא  ה  ִאשָּׁ ר־ֵאַרשׂ  ֲאשֶׁ ּוִמי־ָהִאיׁש 
ה׃ ֶחנָּ ְלָחָמה ְוִאיׁש ַאֵחר ִיקָּ מִּ בַּ

ֵיֵלְך  ָבב  ְוַרְך ַהלֵּ ֵרא  ַהיָּ ְוָאְמרּו ִמי־ָהִאיׁש  ר ֶאל־ָהָעם  ְטִרים ְלַדבֵּ ְוָיְספּו ַהשֹּׁ
ְלָבבוֹ׃ ס ֶאת־ְלַבב ֶאָחיו כִּ ב ְלֵביתוֹ ְולֹא ִימַּ ְוָישֹׁ

רֹאׁש ָהָעם׃  ר ֶאל־ָהָעם ּוָפְקדּו שֵָׂרי ְצָבאוֹת בְּ ְטִרים ְלַדבֵּ ת ַהשֹּׁ ַכלֹּ ְוָהָיה כְּ

מקור 2  תלמוד בבלי, מסכת סוטה, דף מ"ד עמוד א'
ֵרי  ִקשְׁ ַלֲעמֹד בְּ ָיכוֹל  ֵאינוֹ  ְמעוֹ, שֶׁ ַמשְׁ – כְּ ָבב  ַהלֵּ ְוַרְך  ַהיֵָּרא  ֲעִקיָבא אוֵֹמר:  י  ַרבִּ

לּוָפה.  ְלָחָמה ְוִלְראוֹת ֶחֶרב שְׁ ַהמִּ

ָידוֹ.  בְּ ְתָיֵרא ִמן ָהֲעֵברוֹת שֶׁ ָבב – ֶזהּו ַהמִּ ִליִלי אוֵֹמר: ַהיֵָּרא ְוַרְך ַהלֵּ י יוֵֹסי ַהגְּ ַרבִּ
ְגָלָלן. יֲַּחזֹר בִּ ל ֵאּלּו שֶׁ ְלָתה לוֹ ַהּתוָֹרה ֶאת כָּ ְלִפיָכְך תָּ

א. הירא ורך הלבב
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<< הרבי 
היראה מעבירות היא כבר חצי תשובה

רבי עקיבא "רגיל לזכות את ישראל"… מובן שבראותו אצל יהודי כיוון של חזרה 
בתשובה – הדומה למסירות נפש – הוא זיכה אותו מיד, אף כאשר התשובה עדיין 
לא גרמה לשיפור התנהגותו בפועל, ש"בל ישוב עוד לכסלה… ולא יעבור עוד מצות 

המלך חס ושלום, הן במצות עשה והן במצות לא תעשה". 

מן  לשוב  צריך  שבידו"  מעבירות  ש"הירא  להסביר,  יכול  עקיבא  רבי  אין  ולכן, 
המלחמה, כי כאשר היהודי ירא מהעבירות שבידו, הרי הוא חש שלא נהג כשורה… 

ואז הכרחי שהוא יגיע לידי חרטה על הגורם, על העבירה – "הרהר תשובה". 

ואף אם לפעמים עדיין אין בכוחו "לפרוש מחטאיו לגמרי להיות מודה ועוזב", ]אך 
הנשמה  עצם  שהתעוררות  משום  הגלויים,  הכוחות  לגבי  רק  הוא  שהחסרון  כיון 
את  לשנות  החלטה  כדי  עד  אליו  חדרה  לא  עדיין  התשובה(  להרהור  )שהביאה 
מזכה  עקיבא,  רבי  סובר  כך  ומשום  תשובה,  הרהר  הוא  אבל  בפועל[,  התנהגותו 

ישראל, שעל ידי הרהור תשובה זה לבד הוא הופך מרשע גמור לצדיק גמור.

וכיון שכך, יוצא, שעצם היותו "ירא מעבירות שבידו" מוחק את עבירותיו, ואין הוא 
צריך לחשוש מיציאה למלחמה.

לקוטי שיחות )מתורגם( חלק ט', עמוד 128

ישר כח לחיילים 

"לאחרונה ארע מאורע מזעזע, שזיעזע את העולם כולו... שהצילו עשרות יהודים 
עיני  אשר  ארץ  ורחבה,  טובה  ארץ  נושבת,  לארץ  והביאום  לחיים,  החיים  מהיפך 
ה' אלוקיך בה מראשית השנה ועד אחרית השנה, הגם שעל פי טבע לא ידעו איך 

יצליחו בזה. 

וכאמור לעיל, בפעולת הצלה זו ראו בעיני בשר איך שהאיכות ניצחה את הכמות, 
משום שבאותו מקום היו הרבה יותר חיילים מאשר הכוח המחלץ.

...נתינת תודה ו"ישר כח", לחיילים שמסרו את נפשם בכדי להציל יהודים אחרים, 
והעמידו עצמם בסכנה, תבא עליהם ברכת הטוב, וכמה פעמים ככה..."

משיחת י"ג בתמוז ה׳תשל"ו
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החיילים בעלי זכות שאין כדוגמתה

"הנני חוזר על דבריי הברורים מבלי הבט על כל המלעיגים – 

שאנשי הצבא שטסו לאוגנדה וסיכנו את חייהם, להציל את החטופים, וה' הצליחם 
במשימתם... חלקם בעולם הבא בלי שום ספק, משום שסיכנו חייהם להצלת יהודים, 
כמובן ממאמרי חז"ל )תענית יח, ב – בנוגע לולינוס ופפוס. ועוד כמה וכמה מקומות. 

ואכ"מ(.

מדובר ביהודים בעלי זכות גדולה שאין כמוה – שלא ביקשו כבוד, לא קיבלו שכר, 
מהם צעירים שלא מכבר נישאו וכן כאלו שטרם נישאו, הם טסו אלפי מיל ובדעת 
עצמם ומרצונם הטוב יצאו להציל עשרות יהודים מהיפך החיים לחיים, והראי' הכי 
טובה שה' יתברך הצליח בידם, ואותם למעלה ממאה חטופים נמצאים עתה במקום 

בטוח... ואין לך נס גדול מזה בתקופה האחרונה!

ורחמנות גדולה על אלה שרצונם להעלים ולהסתיר את האלקות שנתגלה בפרשה 
זו. 

משיחת כ״ף אב ה׳תשל״ו

מקור 3  מסכת פסחים, דף נ׳ עמוד א׳ )בתרגום וביאור אבן ישראל( 
ְוָעַמד  ָחָלה  ֵלִוי  ן  בֶּ ַע  ְיהוֹשֻׁ ר'  ל  שֶׁ נוֹ  בְּ יוֵֹסף  ַרב  שֶׁ ֵאַרע  שֶׁ ֲעשֶׂה  ַהמַּ מוֹ  כְּ
ָהִייָת ָקרוֹב  ְזַמן שֶׁ ר ָחַזר ִלְבִריאּותוֹ ָאַמר לוֹ ָאִביו: ָמה ָרִאיָת בִּ ֲאשֶׁ ִלְגוַֹע, כַּ
ֵהם  ים שֶׁ לוַֹמר - ֲאָנשִׁ ִלְגִסיָסה? ָאַמר לוֹ: עוָֹלם ָהפּוְך ָרִאיִתי, ֶעְליוִֹנים, כְּ
ִני,  ה, ְוַתְחּתוִֹנים ְלַמְעָלה. ָאַמר לוֹ: בְּ ם ֵהם ִנְמָצִאים ְלַמטָּ אן, שָׁ ֲחׁשּוִבים כָּ
ָחִסים  ָרִאיָת הּוא הּוא עוַֹלם ָהֱאֶמת, ּובוֹ ַהיְּ ָהעוָֹלם שֶׁ רּור ָרִאיָת. שֶׁ עוָֹלם בָּ

ָראּוי ָלֶהם... ִרּיוֹת ֵהם כָּ ין ַהבְּ בֵּ

ַלֲעמֹד  ָיכוֹל  ָאָדם  ֵאין  ַמְלכּות  ֲהרּוֵגי  ם:  שָׁ אוְֹמִרים  ָהיּו  שֶׁ י  ַמְעתִּ ְושָׁ
ָתם. ֵני ְקֻדשָּׁ ְמִחיָצָתן ִמפְּ בִּ

ֵני ֲהרּוֵגי לֹד ַפּפּוס ְולּוְלָינּוס.  ה שְׁ ה? .. ֵאלֶּ ּוִמי ֵהם ֲהרּוֵגי ַמְלכּות ֵאלֶּ

רש״י במסכת תענית דף י״ח עמוד ב׳ )על אותו נושא(

ֲהָרגּוָה,  הּוִדים  ַהיְּ ְוָאְמרּו:  ֲהרּוָגה,  ְמֵצאת  נִּ ֶמֶלְך, שֶׁ ל  שֶׁ ּתוֹ  בִּ ַעל  ֶהְרגּו  נֶּ שֶׁ
ִישְָׂרֵאל,  ֶאת  ּוָפדּו  ֵאּלּו  ְוָעְמדּו  ִישְָׂרֵאל.  ל  שֶׁ שׂוְֹנֵאיֶהן  ַעל  ֵזָרה  גְּ ְוָגְזרּו 

ְלַבד: ֶלְך ְלֵאּלּו בִּ ְוָאְמרּו: ָאנּו ֲהַרְגנּוָה. ְוָהַרג ַהמֶּ
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מקור 4 חומש דברים, פרק כ', פסוק ח'
ב  ְוָישֹׁ ֵיֵלְך  ָבב  ַהלֵּ ְוַרְך  ֵרא  ַהיָּ ִמי־ָהִאיׁש  ְוָאְמרּו  ר ֶאל־ָהָעם  ְלַדבֵּ ְטִרים  ְוָיְספּו ַהשֹּׁ

ְלָבבוֹ׃ ס ֶאת־ְלַבב ֶאָחיו כִּ ְלֵביתוֹ ְולֹא ִימַּ

רש"י
ָידוֹ, ּוְלָכְך  בְּ ֵרא ֵמֲעֵברוֹת שֶׁ ִליִלי אוֵֹמר ַהיָּ י יוֵֹסי ַהגְּ ָבב: ַרבִּ ֵרא ְוַרְך ַהלֵּ ַהיָּ
ִביל  שְׁ ה, ְלַכּסוֹת ַעל ַהחוְֹזִרים בִּ ִית ְוֶכֶרם ְוִאשָּׁ ְלָתה לוֹ תוָֹרה ַלֲחזֹר ַעל בַּ תָּ
אוֵֹמר  חוֵֹזר  ְוָהרוֵֹאהּו  ֲעֵבָרה,  ֲעֵלי  בַּ ֵהם  שֶׁ ָיִבינּו  א  לֹּ שֶׁ ָיָדם  בְּ שֶׁ ֲעֵברוֹת 

ה )סוטה מ"ד(: ֶרם אוֹ ֵאַרשׂ ִאשָּׁ ָנה ַבִית אוֹ ָנַטע כֶּ א בָּ מָּ שֶׁ

שפתי חכמים
י יוֵֹסי  ָידוֹ כו'. ָרָצה לוַֹמר: ַרבִּ בְּ ִליִלי אוֵֹמר ַהיֵָּרא ֵמֲעֵבירוֹת שֶׁ י יוֵֹסי ַהגְּ ַרבִּ
ָמה לוֹ  ָידוֹ  ְוָלֵכן ִאם ֵאין ֲעֵבירוֹת בְּ לֹא ֵחְטא,  ִליִלי ָסַבר ֵאין ִמיָתה בְּ ַהגְּ
ה  יו ָקשֶׁ ָידוֹ. ְוַעְכשָׁ בְּ יֵָּרא ֵמֲעֵבירוֹת שֶׁ אי שֶׁ א ַודַּ ְלָחָמה. ֶאלָּ ֵני ַהמִּ ִלירֹא ִמפְּ
ה ָאַמר ְוָגַזר ְקָרא ַלֲחזוֹר  ן, ָלמָּ לֹא ֵחְטא ִאם כֵּ ֵאין ִמיָתה בְּ יָון דְּ "י, כֵּ ְלָרשִׁ
ה  ְוִאשָּׁ ְוֶכֶרם  ִית  בַּ ַעל  גַּם  ֲעֵבירוֹת  ָיָדם  בְּ ֵאין  ִאי  ה,  ְוִאשָּׁ ְוֶכֶרם  ִית  בַּ ַעל 
ָיָדם ֲעֵבירוֹת, ּוָמה  אי ֵאין בְּ ַודַּ ִליִלי. ּוְמָתֵרץ דְּ ֵאיָנן חוְֹזִרין ְלִדְבֵרי ר"י ַהגְּ
ָיָדן  בְּ ִביל ֲעֵבירוֹת שֶׁ שְׁ ֵדי ְלַכּסוֹת ַעל ַהחוְֹזִרין בִּ יְַּחְזרּו כְּ ְזָרה ַרֲחָמָנא שֶׁ גָּ שֶׁ

ְוכּו'.

<< הרבי 
דעתו של רבי יוסי הגלילי 

וכאן רואים דבר נפלא בגודל הענין דאהבת ישראל – עד כמה מתחשבת התורה ומקפידה 
על כבודו של כל יהודי, שכדי שלא יתבייש לחזור על עבירות שבידו, תלתה לו התורה 

שיוכל לחזור בשביל בית כרם ואשה!

ואירס(  ונטע  )בנה  ליתר ביאור: מלשון המשנה "לפיכך תלתה לו התורה את כל אלו 
מן  "המתיירא  אם,  כי  אלו,  כל  חוזרים  היו  לא  הדין  מוכח, שמעיקר  בגללן",  שיחזור 
העבירות שבידו", רק הוא לבדו חייב לחזור, ואף על פי כן, אמרה תורה שיחזרו גם כל 
אלו, בונה בית, נוטע כרם ומארש אשה – "כדי שיתלה בכך החזרה )שחוזר בשביל בית 

וכרם ואשה( ולא יתבייש לומר מעבירות שבידו הוא ירא וחוזר".

ב. התחשבות ברגשות הזולת
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החלשת כוח הצבא!

והגע עצמך: מחד גיסא – הבושה מעבירות שבידו יש בה ענין חיובי, הן בנוגע לגמר 
ושלימות הכפרה, והן בנוגע להנהגה מכאן ולהבא – "וכל העם ישמעו ויראו"1 – שימנעו 
מעשיית עבירה כדי שלא יבואו לידי בושה שיצטרכו לחזור מעורכי המלחמה! ולאידך 
מעורכי  שיחזרו  אשה(  ומארש  כרם  נוטע  בית,  )בונה  סוגים  שלושה  הוספת   – גיסא 
למלחמה  היציאה  הצבא, שכן,  בכחו של  מסויימת(  )במדה  חלישות  פועלת  המלחמה 
צריכה להיות על פי דרכי הטבע, ומובן, שכאשר חסרים שלושה סוגי אנשים )לא רק 
שלושה אנשים, אלא שלושה סוגי אנשים(, נחסר בכחו של הצבא, ובמילא, גדולה יותר 
הסכנה – על פי דרך הטבע – דכל אחד ואחד מעורכי המלחמה )אם כי "שומר מצוה לא 

ידע דבר רע"2(.

ואף על פי כן מצד גודל הענין דאהבת ישראל, מקפידה התורה על כבודו של יהודי, עד 
כדי כך, שכדי לשלול ענין של בושה על עבירה, מחדשת התורה ומוסיפה שלושה סוגים 
שיחזרו מעורכי המלחמה, "כדי שיתלה בכך החזרה )שחוזר בשביל בית וכרם ואשה( 

ולא יתבייש לומר מעבירות שבידו הוא ירא וחוזר"!

 מקור 5  תלמוד בבלי, מסכת סוטה, דף מ"ד עמוד א'

ְלָחָמה.  ָידוֹ ְוחוֵֹזר ָעֶליָה ֵמעוְֹרֵכי ַהמִּ ה ֲעֵביָרה ִהיא בְּ ה ִלְתִפילָּ ִפילָּ ין תְּ ח בֵּ שָׂ

רש"י
ל רֹאׁש. ין שֶׁ ל ָיד ִלְתִפילִּ ין שֶׁ ִפילִּ ין ַהנַָּחת תְּ ה – בֵּ ה ִלְתִפילָּ ִפילָּ ין תְּ ח בֵּ שָׂ

<< הרבי 
חטא גדול וחטא קטן

עוד ענין בזה: "הירא מעבירות שבידו" - כולל כל סוגי העבירות, מעבירות הכי חמורות, 
עד לעבירה קלה, כמו "שח בין תפלה לתפלה"3 )בין הנחת תפילין של יד לתפילין של 
ראש4(, ש"עבירה היא בידו וחוזר עליה מעורכי המלחמה", שכן, עבירה זו לבדה דיה 
להטיל ספק בזכותו לנצח במלחמה, ובמילא, יציאתו למלחמה היא בגדר של פקוח נפש 

)מה שאין כן בונה בית, נוטע כרם ומארש אשה(.

1( שופטים יז, יג. ועד"ז שם יט, כ. תצא כא, כא. 
2( קהלת ח, ה. 

3( שם ע"ב. 
4( פרש"י שם. 
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ומכאן באים להדגשה יתירה בענין דאהבת ישראל – בשני הקצוות: אפילו מי שעבר 
עבירות חמורות – תלתה לו התורה שיוכל לחזור בשביל בית כרם ואשה, ולא יתבייש 
בין  ד"שח  קלה  עבירה  אלא  בידו  שאין  מי  גם  ולאידך,  שבידו,  החמורות  מהעבירות 
תפלה לתפלה", היינו, שבכל שאר הענינים עבודתו היא בשלימות, וגם בנוגע למצות 
תפילין, כולל – שעבוד המוח והלב5, החסרון היחידי אינו אלא שישנו הפסק בין העבודה 
דשעבוד המוח לשעבוד הלב )שזהו התוכן הפנימי ד"שח בין תפלה לתפלה"( – אשר, 
הבושה מ"עבירה כזו" היא קלה וקטנה כו', ואף על פי כן, גם כדי למנוע בושה קלה כזו 
– אמרה תורה שיחזרו מעורכי המלחמה עוד שלושה סוגים, עד כדי כך, מקפידה תורה 

על כבודו של יהודי!

 משיחת יום ב' דחג השבועות ה'תשמ"ו, רשימת השומעים בלתי מוגה.
 תורת מנחם, ה'תשמ"ו חלק ג' ע' 512

5( שו"ע אדה"ז או"ח הל' תפילין סכ"ה סי"א.


