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איסור היראה במלחמה 

 
בפרשתנו מצוי קובץ של חוקי מלחמה (דב' כ). אלה הם החוקים הקדומים ביותר הידועים לנו 
בעניין התנהגות לוחמים ומצביאים בשעת מלחמה. חוקי המזרח הקדמון לא כללו חוקי מלחמה, 
ולא קבעו נורמות משפטיות להתנהגות צבא לקראת מלחמה, במהלכה ואף לא לאחריה. בדיקת 
קובצי החוקים של המזרח הקדמון - חוקי לפית-אישתר, חוקי אשנונה, חוקי חמורבי, חוקי 
אשור, חוקי החתים וחוקי בבל החדשה - מראה, כי לא  נמצא ולּו  חוק אחד בתחום 
האתי-מוסרי, המטיל מגבלות כל שהן על התנהגות צבא, כארגון או כפרטים. חוקים שיש להם 
זיקה כל שהיא לחיילים, נוגעים אך ורק בזכויות כלכליות ומשקיות של החיילים ובני 

משפחותיהם. 
בחוק הפותח את פרק חוקי המלחמה בפרשתנו נאמר: "כי תצא למלחמה על ֹאְיֶבָך, וראית סוס 
ורכב עם רב ממך, לא תירא מהם, כי ה' אלקיך עָמְך, המעלך מארץ מצרים" (כ א). הכתוב מונה 
שלוש סיבות אפשריות לפחד: אויבך - שאם תיפול בידיו לא ירחם עליך. וכך נאמר במשנה 

(סוטה ח, א):  
 

"על אויביכם" (דב' כ ג) - ולא על אחיכם: לא יהודה על שמעון, ולא שמעון על 
בנימין, שאם תפלו בידם ירחמו עליכם, כמה שנאמר: 'ויֻקמו האנשים, אשר נקבו 
בשמות, ויחזיקו בשביה, וכל מעֻרמיהם הלבישו מן השלל, וילִּבשום וינִעלום ויאִכלום 
וישקום ויֻסכום, וינהלום בחֹמרים לכל כושל, ויביאום יֵרחו, עיר התמרים, אצל 
אחיהם, וישובו ׂש מרון וגו'' (דבהי"ב כח טו). על אויביכם אתם הולכים, שאם תפלו 

בידם, אין מרחמין עליכם. 
 

כלומר: התנהגות אנושית ומתחשבת במהלך המלחמה נהגה רק בין הלוחמים של הממלכות 
האחיות, ישראל ויהודה, אך לא במלחמות אחרות. בספרי (דברים קצב) הובאה דוגמא נוספת, 
גם היא ממלחמה פנים-ישראלית, בין שבטית: "כענין שנאמר 'ויאמרו למה, ה' אלקי ישראל, 

היתה זאת בישראל' (שופ'  כא ג), וחזרו וישיבו את השבט במקומו".  
שני הגורמים הנוספים לפחד הם: סוס ורכב - יתרון בחימוש, ועם רב ממך - יתרון מספרי. אף 

על פי כן, התורה דורשת מן הלוחמים שלא לפחד, הואיל וה' עמם.  
המלחמה בפחד הוצבה בראש הפרק, משום שלפחד תוצאות שליליות בקרב: הפחד משתק את 
הלוחם ופוגם בלחימתו; הפחד מדביק גם את הזולת, ועל כך נאמר: "ולא ימס את לבב ֶאָחיו, 
כלבבו" (דב' כ ח), ולבסוף, הפחד עומד בניגוד לחובת הביטחון בה', כלשון הפסוק: "כי ה' 

אלקיך עָּמְך, המעלך מארץ מצרים" (שם כ א). 
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נשאלת השאלה, האם "לא תירא" הוא ציווי, ומי שפוחד עובר על איסור בתורה, או אלה הם 
דברי עידוד שמטרתם לחזק את רוחם של הלוחמים, אך אין הם קשורים לתחום האסור והמותר? 
חכמי ישראל נחלקו בשאלה זו: הרמב"ם כתב בספר המצוות, מצוות לא תעשה נח, שלא נירא 
מהאויבים בעת מלחמה ולא נברח מפניהם, וכל המתחיל לחשוב ולהרהר, עבר בלא תעשה; וכל 
מי שייסוג אחור ויברח, עבר על לא תעשה. והוא ָא ְמרֹו : "לא תעֹרץ מפניהם" (דב' ז כא).  
הרמב"ן (השגות לספר המצוות מצווה נח) והראב"ד (שם שם) סוברים לעומתו, שאלה הם דברי 

מוסר וייעוד, ולא צו. 
במחלוקת זו, הדעת נוטה לקבל את דבריהם של המשיגים על הרמב"ם. זאת משום שפחד 
במלחמה הוא רגש טבעי ואנושי מאוד, ואין בכוחו של האדם להימנע מפחד זה, וודאי לא כל 
אדם, ולכן לא ניתן לאסור פחד זה בצו, ולומר כי מי שפחד עבר על איסור תורה. גם דברי 

השכנוע על גדולת ה', הנזכרים בפסוק, תומכים בראייה פרשנית זו.  
כנגד גישה זו, ניתן לבסס את דברי הרמב"ם על ניסוח ההוראה בכתוב בלשון של ציווי ובמבנה 
של ציווי, דוגמת: "לא תרצח, לא תנאף" (שמ' כ יב), ושם וודאי שאין זו המלצה אלא ציווי. אך 
כיצד יסביר הרמב"ם את הציווי בתחום הרגש? למעשה כלולים בתורה ציוויים נוספים האמורים 
לחּו ל על הרגש, כגון: "לא תחֹמד" (שמ' כ יד); "ואהבת לרעך כמוך" (ויק' יט יח); "ואהבת את 

ה' אלקיך" (דב' ו ה), וכן "ושמחת בחגך" (דב' טז יד).  
אכן, בניגוד לדעה המקובלת, אדם יכול לשלוט ברגשותיו. כך נראה אם נבחן למשל את 
משמעות המצווה "לא תחֹמד". ברוב רובה של החברה האנושית נשמר הטאבו של גילוי עריות, 
ולא רק שאין עוברים עליו, אלא אפילו אין עוברים על איסור "לא תחֹמד" במקרים של דרגת 
קרבה גבוהה. מהי הסיבה לתופעה זו? ודאי שאין להסביר זאת בחוסר משיכה, שהרי היו חברות 
שבהן נהגו נישואיי קרובים בדרגות שונות של קרבת שארות. גם קשה להסביר זאת בחינוך, 

שהרי אנו מחנכים לערכים רבים, ושם איננו זוכים להצלחה כה גבוהה בתוצאות החינוך.  
ההסבר טמון כנראה בשילוב של גורמים אחדים. רק אם בנוסף לאיסור שבתורה, משדרים בבית 
ובמשפחה לילדים, הן בצורה גלויה והן בצורה סמויה, שחל טאבו מוחלט על קרבה שכזו, 
ואיסור זה מוטעם גם במערכת החינוך בכל דרגותיה, והוא מקובל גם ברחוב ובחברה על כל 
מסגרותיה - אזי ההצלחה מדהימה. האדם עוקר לחלוטין ממחשבתו כל מחשבה ותשוקה כלפי 
הקרובות לו קרבה משפחתית. כך גם לגבי יתר הציוויים הקשורים לרגש; בחברה שבה 
מתקיימים תנאים כאלה, ניתן להגיע להישגים חינוכיים מרשימים גם בתחום הרגש. אך מתוך 
הכרת המציאות, שתנאים כאלה אינם מצויים על פי רוב, פירשו חז"ל את הציוויים הללו פירוש 
מינימליסטי. כך למשל ביחס לציווי "ואהבת לרעך כמוך", שמשמעותו לכאורה היא, שכל אדם 
יאהב כל אחד ואחד כגופו, וזו תביעה קשה ביותר למימוש. לכן פירשו חז"ל: מאי דסני עלך 
לחברך לא תעבד (מה ששנוא עליך, אל תעשה לחברך). כלומר, מצוות שבתחום הרגש פורשו 

במונחים של עשייה.  
באופן דומה מסביר הרמב"ם את איסור "לא תירא", שבו אנו דנים, כאיסור החל בתחום 
העשייה; שלא לברוח מן המלחמה או שלא לחשוב ולהרהר על נסיגה. דהיינו, לא לשקוע 

במחשבות מעין אלו, ואלה הם דברים שאדם יכול לשלוט בהם, לפחות במידה ניכרת. 
 

כאן יש לשאול, הרי נאמר "לא תירא" ולא נאמר "אל תברח"? לצורך המענה על שאלה זו ניעזר 
באחת מדרכי המבע שבמקרא, זו המכונה מטונימיה. בכינוי זה אנו מתכוונים למקרים בהם 
מדובר על פעולה, אך מתכוונים לתוצאה שלה או להפך. כך למשל, כשאמר קין: "גדול עוני 
ִמְנׂש וא" (בר' ד יג), ייתכן שכוונת דבריו היא, שהחטא גדול מלסלוח, ואם כן הוא מודה בחטאו. 
אך אולי כוונתו לומר ששששהעונשהעונשהעונשהעונש גדול מנשוא, והוא מתלונן על כובד העונש. כך גם בכתוב "הנה 
שכרו ִאתו ופֻעלתו לפניו" (יש' מ י). 'פעולתו' אין פירושו העשייה שלו, אלא שכרשכרשכרשכר העשייה של 
עובדי ה'. וכך גם במקרה שלנו: "לא תירא" מוסב לתוצאת הפחד, שהיא הבריחה, או לאיסור 

לדבר על הפחד, הואיל ובכך הוא משפיע לרעה על המוראל של הסובבים אותו.  
 

ד"ר דוד אלגביש  
המחלקה לתנ"ך 
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הדף מופץ בסיוע קרן הנשיא לתורה ולמדע. הוא מופיע באינטרנט באתר המידע של אוניברסיטת בר-אילן 
בכתובת:  http://www.biu.ac.il/JH/Parasha. כדי להצטרף לרשימת המנויים בדואר האלקטרוני על דף פרשת 
השבוע, יש לפנות לכתובת: listserv@listserv.biu.ac.il....  אין לכתוב נושא למכתב. יש לכתוב שורה אחת בלבד, 
בגוף המכתב: sub parasha-l firstname lastname  כאשר  first-name  ו- last-name  הינם השם הפרטי ושם 

המשפחה של השולח.  
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