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 ומצווה במלחמת רשות, רשות במלחמת מצווה
 

,  משוח מלחמההנקרא, הןוכלמנות  : מצוות עשה בעת מלחמהשתיבסוף פרשת שופטים נצטווינו ב
 ישנה בהמשך). יח-י(לקרוא לשלום ו, )ט-א: כ( המשוחררים שישא דברים בפני הלוחמים וישלח את

 ).כ-יט(ממושך על עיר בעת מצור עצי מאכל ות לא תעשה שלא להשחית ומצ
ם "ת הרמבונעמוד על תשוב? ןיהתאו בש, במלחמת מצווה,  במלחמת רשותאלו חלות מצוות      האם

 .לשאלות אלו
 וקריאה לשלום , מינוי כהן משוח מלחמה

 : כותב)ת עשה קצאומצו(ם בספר המצוות "הרמב
  

ה כהן שיוכיח לעם תוכחת המלחמה ויחזיר מי שאינו ראוי להלחם אם לחולשתו או בעבור שצונו שנמנ
, )שם(והם השלשה דברים שביאר הכתוב , שתהיה מחשבתו בעניין יחייב לו מיעוט הגבורה למלחמה

ויאמר בתוכחתו הלשון הנזכר בתורה ויוסיף . וזה הכהן ייקרא משוח מלחמה. ואחר כן יכנסו למלחמה
ל ולשמרה ולהנקם מן -אמרים יעוררו העם למלחמה ויביאם להסתכן בנפשם לעזור דת האעל זה מ

 כלומר תוכחת משוח מלחמה וההכרזה בעורכי ,וזה כולו ...הסכלים בה המפסידים יושר המדינות
ואמנם מלחמת מצוה אין בה שום דבר .  הוא חובה במלחמת הרשות ובה הוא דין זה,המלחמה

 .זהמזה לא תוכחת ולא הכר
 

במלחמת . מתבצע אך ורק במלחמת רשות הן משוח המלחמה ודבריו ללוחמיםומינוי הכהליך זה של 
 ". לא תוכחה ולא אזהרה, אין בה שום דבר מזה: "מצווה

 : כותב אחרת) א,הלכות מלכים ז( היד החזקה ום בספר"אך הרמב     
  

ומושחין  ,שעת המלחמהאחד מלחמת מצוה ואחד מלחמת הרשות ממנין כהן לדבר אל העם ב
 . וזהו הנקרא משוח מלחמה, אותו בשמן המשחה

 

שרק במלחמת רשות היו , )שם הלכה ד(ם "אמנם באשר לשחרור הפטורים לבתיהם כותב הרמב
 הסתירה 1".במלחמת מצוה הכל יוצאין ואפילו חתן מחדרו וכלה מחופתה"אך , משחררים אותם

ם שרק במלחמת רשות "בספר המצוות כותב הרמב.  העםהן לדבר אלוהעיקרית היא ביחס למינוי הכ
הן היה מדבר בפני הלוחמים ווביד החזקה הוא כותב שהכ, היה הכהן המשוח מדבר בפני הלוחמים

  2. כאחדבמלחמת רשות ובמלחמת מצווה
 :)צ"מצות עשה ק(בספר המצוות כותב ם "הרמב. סתירה דומה מצינו גם בשאלת הקריאה לשלום     

  

                                                           
יהודה המכבי ככהן משוח  ":ראה, הועל אף היותן מלחמות מצו,   על שחרור הלוחמים במלחמותיו של יהודה המכבי1

 .  324 ;318 – 314' מע, ב"מרכז שפירא תשס, מלכות יהודה וישראלי בספִר,  "מלחמה
 -משנת יעבץ , ולטי'הרב יעקב בצלאל ז;  בפירושו לספר המצוות שם, עמדו גם הרב חיים הלר, ם"  על סתירה זו ברמב2

 .  קסב–קסא ' עמ, ז"ירושלים תשמ, הלכות שמיטה ויובל
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וזה כי אנחנו נצטוינו . שנתן לנו במלחמת שאר האומות והיא הנקראת מלחמת הרשותהמשפט 
כשנלחם עמם שנבטיחם על נפשם לבד אם ישלימו עמנו ויתנו לנו הארצות ונחייבם לתת לנו מס 

 .וזה כולו הוא דין מלחמת הרשות …)יא: כ' דב(' יהיו לך למס ועבדוך': והוא אמרו יתברך. ועבדות
 

 הלכות מלכים (אך בספר היד החזקה, ת הקריאה לשלום היא רק במלחמת מצווהומצווות לפי ספר המצ
 : ם" כותב הרמב)א:ו

 ,אחד מלחמת הרשות ואחד מלחמת מצוה, אין עושין מלחמה עם אדם בעולם עד שקוראין לו שלום
 .' אליה לשלוםכי תקרב אל עיר להלחם עליה וקראת': שנאמר

 

במלחמת מצוות חובה . בין במלחמת מצווה ובין במלחמת רשות חלההקריאה לשלום חובת כאן 
 : )שם הלכה ד( ם"מדברי הרמבעולה כך .  אף לעמלקלקרוא לשלום

 

, עושין עמהם מלחמה והורגין כל הזכרים הגדולים, ואם לא השלימו או שהשלימו ולא קבלו שבע מצות
במה דברים , ים והטף זה טף של זכריםואין הורגין אשה ולא קטן שנאמר והנש, ובוזזין כל ממונם וטפם

אין , השלימו שבעה עממין ועמלק שלאאבל . במלחמת הרשות שהוא עם שאר האומות? אמורים
 :כ' דב('  לא תחיה כל נשמה... האלהרק מערי העמים' כן תעשה לכל וגו': מניחין מהם נשמה שנאמר

ומנין שאינו מדבר אלא באלו שלא . ) יט:כה' דב(' תמחה את זכר עמלק': וכן הוא אומר בעמלק, )טז
 את הכל לקחו ,שבי גבעוןיֹלא היתה עיר אשר השלימה אל בני ישראל בלתי החוי ': שנאמר? השלימו
, )כ-יט :יא' יהו(' היתה לחזק את לבם לקראת המלחמה את ישראל למען החרימם'  כי מאת ה.במלחמה

 . מכלל ששלחו להם לשלום ולא קבלו
 

ת ועל אף שמצו, היא רק לאחר שקראו להם לשלום,  העממיםתת עמלק ושבעיות מחיום מצ"לפי הרמב
 .  קריאה לשלום היא במלחמת רשות בלבדה

 

 ה ברשותוה ומצוורשות במצו
 מצוות הציוויים הם בגדר: ם ניתן ליישב על פי הנוסחה הבאה"נראה שאת שתי הסתירות הללו ברמב

ם את "רמבבספר המצוות מגדיר . במלחמת מצווהבר כשמדורשות בגדר ו, במלחמת רשותכשמדובר 
 . אלא ביישומן ובנורמה הנהוגה, עוסק בהגדרת מצוות בדווקאן הוא ואילו ביד החזקה אי, מצוותה

ם בספר המצוות כותב רק מה אנו מצווים לעשות בתורת "הרמב, הן המשוחו לדברי הכאשרב     
כלל ובמלחמת מצווה אין , היא רק במלחמת רשותהן משוח מלחמה ו שמצוות מינוי כמוסיףו, מצווה

היא  הכוונה ."לא תוכחה ולא אזהרה, אין בה שום דבר מזה "- הן לדבר אל העםומצווה למנות כ
. הן משוח היא אך ורק במלחמות רשותו למנות כחובה ה;שבמלחמת מצווה אין ציווי זה בגדר חובה

וכשהיו אורים ותומים שאלו ,  עם הסנהדריןאושרה לאחר התייעצותלמרות שהיציאה למלחמת רשות 
על ולדבר אתם לכן חשוב יותר לעודד את הלוחמים ו', יש ברירה'מלחמת  ב בכל זאתמדובר, גם בהם
הן ולמנות כ, ואולי אף רצוי, אפשר, אך מותר. על כללי ההתנהגות בעת המלחמה המלחמה ומטרות

אלא , אך לא כמצווה מחוייבת מהתורה, המלחמת מצוויציאה למשוח מלחמה שידבר בפני העם גם ב
ולמען כלל האומה , בעולם' שהמלחמה היא על ייחוד ה, הן שלא לפחד במלחמהודבריו של הכ. כרשות

  .אמרו בפני הלוחמים לפני צאתם לכל מלחמהיחשוב שי, )טו, מלכים ז' ם הל"רמב(
ם "וכך הגדירה הרמב, שותהמצווה לקרוא לשלום היא במלחמת ר. כך גם באשר לקריאה לשלום     

, ועל אף שאושרה כאמור,  יזומהאלא, הכרחיתוזאת מפני שכאמור היא לא מלחמה . בספר המצוות
והיציאה אליה לא ', אין ברירה'מלחמת מצווה היא מלחמת . קרב ללא מטרותיההשיג את ל לנסות חובה

, ובכך למנוע את המלחמה שלום דרכינקוט אם ניתן ל, אף על פי כן. תלויה ברצון עם ישראלתמיד היא 
ם שאין עושים מלחמה עם אדם בעולם לפני "על כן ביד החזקה כתב הרמב.  לעשות כןמומלץ ורצוי

   3 .עממים ועמלקה ת אף במלחמת שבעוכלל זה חל, שמנסים לפתור את הסכסוך בדרכי שלום
אך יש , מלחמת רשות ,יבות במלחמת יש ברירהימחהנוגעות למלחמה האמורות בפרשה המצוות      

   4.גם במלחמת מצווהפעול לפיהן  ל- לא חובה –רשות 

                                                           
הלחמנו בעיר אחת מצד שנצטוינו ב: "כתבנבפתיחת המצווה .  סתירה דומה מצינו בדברי ספר החינוך מצווה תקכז3

כ "ואח".  שנבטיח אותם שלא נהרגם אם ישלימו עמנומלחמת הרשותוזו היא שנקראת , הרשות שנרצה להלחם בה
כלומר בין במלחמת מצוה , מדיני המצוה מה שאמרו זכרונם לברכה שדין קריאת השלום הוא בכל מקום: "נאמר שם

אך דיני , התשובה היא שהמצווה היא במלחמת רשות. ת אעמד על כך המנחת חינוך שם או ".בין במלחמת רשות
ואיננו , הוא כותב באופן סתמי, )ספר חינוך מצוה תקכו(קריאה לשלום הת ובמצו. המצווה חלים גם במלחמת מצווה

 .  מבחין בין מלחמת רשות למלחמת מצווה
במלחמת : "י כתב"רש. לקריאה לשלוםי באשר : כ' דבפירושיהם לן ב"י ורמב"בדרך זו ניתן להסביר את מחלוקת רש  4

אבל קריאת השלום אפילו במלחמת : "ן השיג וכתב"הרמב). קצט' על בסיס דברי הספרי דב" (הרשות הכתוב מדבר
  .ן ליישומה"והרמב, י התייחס להגדרת המצווה"רש". שחייבים לקרא לשלום אפילו לשבעה עממים, מצווה היא
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 הרב יהודה זולדן
 המדרשה לבנות
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