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 המשוחררים מן המלחמה
 

 ריבוי השחרורים. א
 ):ח-ה ,כ (בפרשת השבוע נמנו המשוחררים מן המלחמה כדלהלן

, ילך וישב לביתו? מי האיש אשר בנה בית חדש ולא חנכו:          ודברו השטרים אל העם לאמר
ילך וישב ? ומי האיש אשר נטע כרם ולא חללו. ואיש אחר יחנכנו, פן ימות במלחמה

ילך ? ומי האיש אשר ארש אשה ולא לקחה. ואיש אחר יחללנו, פן ימות במלחמה, ולבית
: ויספו השטרים לדבר אל העם ואמרו. ואיש אחר יקחנה, פן ימות במלחמה, וישב לביתו

 .ולא ימס את לבב אחיו כלבבו, ילך וישב לביתו? מי האיש הירא ורך הלבב
כולל גם ' בנה בית'וקבעו כי , הכתובים הללו פירשו באופן מרחיב את ) ב,חמשנה סוטה (ל "חז

 בכך שהוא חדש לקונה י אלא די,הבית עצמו אינו חייב להיות חדש. מי שקונה או מקבל בית
' כרם'ה; ומידותיו הן ארבע על ארבע אמות לפחות, והוא עשוי להיות גם מחסן ורפת, אותו

אישה המזכה את ארוסה  וה,שיש בו חמישה עצים לפחות, כולל מטע של עצי מאכל כלשהם
 . היא גם גרושה ואלמנה,בשחרור

ולא יעבר עליו , לא יצא בצבא, כי יקח איש אשה חדשה ":משוחרר נוסף נזכר בפרשת כי תצא
מכתוב זה נלמד על ). ה, כד" (וִשמח את אשתו אשר לקח, נקי יהיה לביתו שנה אחת. לכל דבר

, הואיל ונאמר בו שלוש פעמים! בתם גם על הרח-ובו בזמן , צמצום השחרורים שבפרשתנו
הן ,  מקבל שחרור מלאנושא אישה נלמד מכאן שה,שהנושא אישה משוחרר מחובת שירות

לכן משוחררים רק שנזכרו קודם המשוחררים , וכנגדו; משירות קרבי והן משירות עורפי
  מדיןעם זאת. )ד-ב, סוטה ח(אך משרתים בעורף בסיוע למאמץ המלחמתי , משירות קרבי

שאף הם , נטע כרם וחיללו ועל מי שבנה בית וחנכומי ש גם על ניתן ללמודנושא אישה ה
 ).ד, סוטה ח(מה משירות צבאי כלשהו משוחררים למשך שנה שֵל

בנה בית ש  מי אחרי,בסוף שלישיית המשוחרריםרש אישה נמנה י למה מי שא,כאן יש לשאול
כ ישא "שיבנה אדם בית ויטע כרם ואח, לימדה תורה דרך ארץ: "מסבירה הגמרא. ונטע כרם

 הסדר הנכון הוא .ודווקא משום כבודה של האישה נמנתה אחרונה, )א"ע, סוטה מד ("אשה
. ישא אישהיורק אז , אדם יבנה בית תחילה וירכוש מקצוע כדי שיוכל לקיים את משפחתוש

 ולא תשב בית תבנה, אשה תארש ואיש אחר ישכבנה: "כי בפרשת התוכחה נאמר, מאלף הדבר
בזמן הפורענות לא יישמרו כללי החיים , כלומר). ל, כח' דב" (כרם תטע ולא תחללנו, בו

 . )יא,  דעות ה,ם"רמב (ואדם יישא אישה עוד בטרם רכש דירה ומקצוע, התקינים
 ת מותנשאינהנטייה במקורות לראות בהם חובה קיימת  כי ,למגמת ריבוי השחרורים יש להוסיף

 ילך -' לביתו וישב ילך'): "דברים פסקה קצד(בספרי וכך נאמר , לשחרורבדעתו של הזכאי 
 לסוף ,כהן לדברי שומע אינו אם -' במלחמה ימות פן' .ויחזור מלחמה מערכי כהן דברי וישמע
משום , נושא אישה חייב לחזור: טעמים אחדים נאמרו לחיוב השחרור". במלחמה מת הוא

 ימס לבב אחיו "הירא ורך הלבב יחזור משום שלא ". וִשמח את אשתו אשר לקח"שנאמר עליו 
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אז הזכאי לשחרור לא , שאם החזרה רשות, מוסיף עודבפירושו לפסוק ז ל "שד). ח, כ" (כלבבו
וראוי להחזירו פן יספו אחרים : "כותב) מצווה תקב( ובעל ספר החינוך 1;יחזור מחמת בושה

ועל ידי עידוד הכהן יתעורר ברוצים , ות השחרור הוא רש,לדעת אברבנאל, עם זאת". בעוונו
  2.לחזור הרצון להישאר

גדעון שחרר את היראים ורכי הלבב ממחנהו . יש בידינו דוגמאות היסטוריות לשחרורים הללו
ויעבר : "ויהודה המכבי שחרר את המנויים ברשימה הזו, )ג, ז' שופ(קודם למלחמה במדיינים 

או נטע , או ארש אשה ולא לקחה, ת חדש ולא חנכומי האיש אשר בנה בי, קול במחנה לאמר
חשמונאים א " ('ככתוב בספר תורת ה, ילך וישוב לביתו, או איש אשר ירך לבבו, כרם ולא חללו

 ).נה, ג
 

 הירא ורך הלבב. ב
הוא נבדל מיתר ). ח, כ(קטגוריה בפני עצמה ברשימת המשוחררים הוא הירא ורך הלבב 

שפותחת את , "ויספו השוטרים לדבר אל העם" :פרדתהמשוחררים באמצעות הפתיחה הנ
, עסוקים בעשייה חיוביתהואיל והם , הפסוק העוסק בעניינו והוא שונה מהם מבחינה עניינית

בעוד שהירא ורך הלבב ישתחרר בגלל ליקויים , ושחרורם נכפה במידת מה על רשויות הצבא
 .  הצבאמפקדי דעתושחרורו הולם גם את , באישיותו

הרי כל אדם , ועוד, "רך הלבב"בין  ו'הירא'בין ; מהו ההבדל בין שני המונחים, ש לשאולכאן י
.  בודקים את הזכאות לשחרור על פי סעיף זה אם כןואיך, ירא במידה כזו או אחרת במלחמה

ורך לבב , ירא להיפגע: יש מבחינים בין השניים כדלהלן, "הירא ורך הלבב"אשר לכפילות 
 נאמר בספריולאימותו  אשר לדרגת הפחד). ן"ע ורמב"ראה ראב (באדם חי שאינו מסוגל לפגוע

 ):קצב דברים(
 הגפת קול שמע ,עמו שעדיו ,הלבב ורך הירא מן חוץ עדותם להביא צריכים היו וכולם
 ,סייפים שימוט רואה ,ונבהל קרנים ליעוז קול ,ומרתת סוסים צהלת קול ,ונבעת תריסים
 .ברכיו בין יורדים ומים

, ואלה כוללים רק פחדנים גדולים, סוח זה ניתנו קריטריונים ברורים להגדרת הירא ורך הלבבניב
 . ולא את מרבית האוכלוסייה

 חולקים יוסי הגלילי' עקיבא ור' ר. ל על הירא ורך הלבב"גם כאן מעניינת נקודת המבט של חז
. ) ה,סוטה ח(ידו רות שבמתיירא מעֵבעל ה  שמאירא מן המערכה אומדובר על ה האם ביניהם

ומאלף , על העֵברות שעברשייענש במלחמה חושש מי שהמשוחרר הוא , השנייהבהתאם לדעה 
הבטיחו סליחה על עוונות תמורת תשלום ש, הדבר כי עמדה זו מנוגדת למקובל בדתות אחרות

והאיסלאם הבטיח סליחה , )indulgentia(הנוצרים מכרו כתבי סליחה . או תמורת שירות כלשהו
וכך הפכה הדת , )יהאד'ג(ל כל העֵברות שנעשו ושייעשו לכל מי שנלחמו במלחמת קודש ע

 . בעוד שהתורה משחררת מן המלחמה את הירא מעֵברות שבידו, למכשיר להשחתת המידות
 

 טעמים לשחרורים. ג
 האוכלוסייה הלוחמת עשויה  מרבית.א :השחרורים הרבים הללו מעוררים שאלות נוקבות

 מדרך הטבע הם אלהו, הלוחמים הם צעירים בגילם. וריות של המשוחרריםלהיכלל בקטג
גם . ב? מי אם כן נשאר להילחם. נטיעותיהם ובהקמת משפחותיהםב, שעסוקים בבניין בתיהם

, יש לשאול במה נתייחדה קבוצת אוכלוסין זו, אם נשתכנע ששחרור אנשים אלה הוא חשוב
, פטירה של קרוב משפחה, כגון מחלות, לשחרורוהרי ניתן למנות סיבות נוספות מוצדקות 

פן , ילך וישב לביתו, ומי האיש אשר ארש אשה ולא לקחה: "בפסוק נאמר. ג .הולדת ילדים ועוד
והוליד כבר , האם מי שנשא אישה, ויש לשאול, )ז, כ' דב" (ואיש אחר יקחנה, ימות במלחמה

 ?  אחר יקחנהפן ימות במלחמה ואיש, אין לגביו אותו חשש, שני ילדים
 כי השחרורים המרובים הללו עשויים להועיל לפרט ,בתשובות שהוצעו לשאלות הללו הוטעם

כי לבו וכל  ": כותב בפירושו לפסוק הע"ראב :כדלהלן, ולכלל הן בחזית הלחימה והן בעורף
באופן דומה ". על כן ינוס ויניס אחרים, והנה לבו לביתו לא למלחמה, תאוותו לחנוך ביתו

מצווה  (נוךיובעל ספר הח) ה' לפס(ן " רמב3,)ט' לפס (ירו את השחרורים גם רבנו בחייהסב
 שחרור לוחמים , לדבריו. אם כי מהיבט אחר נוקט אברבנאל לגבי השחרור, גישה דומה. )תקב

                                                           
 .537' עמ, ו"תל אביב תשכ, הוצאת דביר, חומשי תורהפירוש על חמישה ,  שמואל דוד לוצאטו  1
 . קצא' עמ, ד" תל אביב תשכ,פירוש על התורה   2
 . שע' עמ, ח"ירושלים תשכ, ד שעוועל"מהדורת הרב ח, ביאור על התורה,  רבינו בחיי  3
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פעולה שהוכיחה את עצמה במלחמת , מעיד על ביטחון המפקד ומעלה את מורל הלוחמים
 )קצב דברים( בספרי ;רים מסבירים את השחרורים לטובת העורףאח 4).ז-ב, ז' שופ(גדעון 
ובתוך כך , שלא יהיו כולם במלחמה: ם"והסביר המלבי". שלא יהיו ערי ישראל נשמות: "נאמר

, על פי המסופר.  דבר כזה קרה בצקלג5.ויחריב את הארץ, יפול אויב אחר אל הארץ באין איש
, פשטו על העיר,  את היעדרותו של דוד מעירוועמלקי ניצלו, יצא דוד למלחמה עם פלשתים

 ).א ל"שמ(ולקחו את כל הנפש והרכוש בשבי , שרפו אותה
, כ' דב" (ואיש אחר יחנכנו, פן ימות במלחמה"פסוק  שהעיר ל,י"חד דעתו של רשמיומאלפת ב

וברוח זו פירש , התורה חסה על הפרט גם בעת מלחמה, כלומר". ודבר של עגמת נפש הוא): "ה
 6. דוד צבי הופמןהרב

נטיעת כרם ולקיחת אישה הם דברים , בניין בית: לשחרורים הללו הוצעו הסברים נוספים
ולכן לא נפסיק אותו , והוא טרוד ראשו ורובו בפעולות כאלה, יסודיים בחייו של כל צעיר

ולכן אין , שלוש הפעולות הללו קשורות ליישוב ארץ ישראל, זאת ועוד. באמצע תהליך כזה
כי , לבסוף נזכיר. כדי לספק את צורכי הגיוס, י להפסיק אדם שעוסק במצווה כה נעלהראו

, בית תבנה ולא תשב בו, אשה תארש ואיש אחר ישכבנה: "בפרשת התוכחה בספר דברים נאמר
. ויש זהות בין השלישייה הזו לשלישיית המשוחררים מן המלחמה; "כרם תטע ולא תחללנו

יתפרש , ואחדים מהם יפלו בחזית, ת האנשים הללו למלחמהשאם נגייס א, לפיכך יש חשש
לפיכך אנו . ודבר זה יגרום לדמורליזציה, מותם כהתגשמות הקללה הנזכרת בספר דברים

 . כדי למנוע פרשנות שעלולה להוביל להלך רוח תבוסתני, משחררים אותם מן המלחמה
כל . לא בנסיבות שחרורםשאינו דן באפיוני המשוחררים א , הסבר שונה מקודמיו,ולבסוף

במלחמה שרירותית שאין לה , דהיינו). ז, סוטה ח (במלחמת רשותהשחרורים הללו הם רק 
אך יחסה השלילי אליה בא לידי , התורה לא אסרה לחלוטין מלחמה כזו. אולי הצדקה עניינית

, םהתורה שחררה במכוון לוחמים מרובי. ביטוי בתקיעת מקלות גדולים בגלגלי המלחמה הזו
 בדרך זו אנו מגלים גישה חינוכית מעניינת 7.החלטה לצאת למלחמת רשותהכדי להקשות על 

התורה , אך הם טבועים בדרכי פעולתה של החברה, במקרים שלכשעצמם הם מכוערים. בתורה
ובתהליך ממושך , אלא קבעה מגבלות עליהם, לא קבעה הנחיה גורפת לעקירת תופעות כאלה

 . גאולת דם ועוד, שנעשה לגבי עבדותכפי , גרמה להיעלמותם
 
 ר דוד  אלגביש"ד

 ך"המחלקה לתנ
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