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 .1דברים פרק כא ,י-טו
שׁת יְפַת־
שּׁ ְב ָ֔יה ֵ ֖א ֶ
ית ַבּ ִ
שׁ ְבי ֽוֹ) :יא( ו ְָראִ ָ ֙
שׁ ִב֥יתָ ִ
)י( כִּ ֽי־תֵ צֵ ֥א ַל ִמּ ְלח ָ ָ֖מה עַל־אֹי ֶ ְ֑ביָך וּנְתָ ֞נוֹ ֧ה' ֱאֹלהֶ ֛יָך ְבּי ֶ ָ֖דָך ְו ָ
שׂ ָ ֖תה ֶאת־
שׁהּ ְו ָע ְ
ֵיתָך ְוגִ ְלּחָה֙ ֶאת־ר ֹא ֔ ָ
ל־תּוְֹך בּ ֶ ֑
ֵאתהּ ֶא ֣
֑תּ ֹאַר ְוחָשַׁ ק ָ ְ֣תּ ָ֔בהּ ְו ָל ַקח ָ ְ֥תּ לְָך֖ ְל ִא ָשּֽׁה) :יב( ַו ֲהב ָ ֖
ת־אָב֥י ָה ְו ֶאת־ ִא ָ ֖מּהּ ֶי ַ֣רח י ִ ָ֑מים
ִ
שׁבָה֙ ְבּבֵיתֶ֔ ָך וּבָ ֽכ ָ ְ֛תה ֶא
שׁ ְב ָ֜יהּ ֵמ ָע ֶ֗לי ָה ְו ָי ֽ ְ
שׂ ְמ ַ֨לת ִ
֩ירה֩ ֶאת־ ִ
ִצפּ ְָרנֶ ֽי ָה) :יג( ְו ֵה ִס ָ
שׁהּ וּ ָמ ֥כ ֹר
שׁ ַלּחְתָּ הּ֙ ְלנַ ְפ ֔ ָ
ם־ֹלא ח ַ ָ֣פצְתָּ ָ֗בּהּ ְו ִ
ְו ַ֨אחַר ֵ֜כּן תָּ ב֤ וֹא ֵא ֶל֙י ֙ ָה וּ ְב ַעלְתָּ֔ הּ ְו ָהי ָ ְ֥תה לְָך֖ לְאִ ָשּֽׁה) :יד( ְו ָה ֞י ָה ִא ֧
ִיתֽהּ :ס :
ֹלא־תִ ְמכּ ֶ ְ֖רנָּה בּ ָ ַ֑כּסֶף ֹלא־תִ תְ ע ֵ ַ֣מּר ָ֔בּהּ ַ ֖תּחַת ֲא ֶ ֥שׁר ִענּ ָ
 .2רש"י דברים פרק כא פסוק י
)י( כי תצא למלחמה  -במלחמת הרשות הכתוב מדבר ,שבמלחמת ארץ ישראל אין לומר ושבית
שביו ,שהרי כבר נאמר )לעיל כ טז( לא תחיה כל נשמה:
ושבית שביו  -לרבות כנענים שבתוכה ואף על פי שהם משבעה אומות:
 .3ר' חיים פלטיאל דברים פרשת כי תצא פרק כא פסוק י
)י( סמך פרשה זו לכי תעשה הישר מפני שלא היו מוציאין למלחמה רק הכשרים דהא הותרה להם
יפת תואר ולכך באו כשרים שלא היו מתאוים דלא דברה תורה אלא כנגד יצר הרע.
 .4דברים פרק כ ,א-ט
)א( כִּ ֽי־תֵ ֵ֨צא ַל ִמּ ְל ָח ָ֜מה עַל־אֹי ְ ֶ֗בָך וְ ָֽר ִ֜איתָ ֤סוּס ו ֶ ָ֙ר ֶכ ֙ב ֚ ַעם ַ ֣רב ִמ ְמּ ָ֔ך ֹל֥ א תִ ָ ֖ירא ֵמ ֶ ֑הם כִּ ֽי־ה֤ ' ֱאֹל ֙ ֶהי ָ֙ך ִע ָ֔מְּך הַמַּ ֽ ַעלְָך֖
שׁ ַ ֣מע
ְאָמר ֲא ֵלהֶם֙ ְ
ֵמאֶ ֶ֥רץ ִמצ ָ ְֽרי ִם) :ב( ְו ָה ָ֕יה כּ ָ ְֽק ָרב ֶ ְ֖כם ֶאל־ ַה ִמּ ְלח ָ ָ֑מה ְונִגַּ ֥שׁ הַכּ ֵ ֹ֖הן וְדִ בֶּ ֥ר ֶאל־ה ָָעֽם) :ג( ו ַ ֤
ְאַל־תּע ְַר ֖צוּ
ַֽ
ֽיר ֧אוּ וְאַ ֽל־תַּ ְח ְפּז֛וּ ו
ֵיכם אַל־י ַ ֵ֣רְך ְל ַב ְב ֶ֗כם אַל־תִּ ְ
יִ ְ
שׂ ָר ֵ֔אל ַאתֶּ֨ ם ְק ֵר ִב֥ים ַהיּ֛וֹם ַל ִמּ ְלח ָ ָ֖מה עַל־אֹיְב ֶ ֑
ים
ַשּׁ ֹט ְִר ֘
ְהוֹשׁי ַע ֶאתְ כֶ ֽם) :ה( וְדִ בּ ְ֣רוּ ה ֽ
ֵיכם ל ִ ֥
ִמ ְפּנֵיהֶ ֽם) :ד( ֚ ִכּי ה֣ ' ֱא ֹֽלהֵי ֶ֔כם הַה ֵֹלְ֖ך ִע ָמּ ֶ ֑כם ְל ִהלּ ֵ ָ֥חם לָכֶ ֛ם עִם־אֹיְב ֶ ֖
ֵיתוֹ פֶּן־י ָמוּ ֙ת ַבּ ִמּ ְל ָח ָ֔מה ו ְִא֥ישׁ
שׁר בּ ָָנ֤ה ַ ֽביִת־חָדָ ֙
ֶאל־ה ָ ָ֣עם לֵאמ ֹ֒ר מִ ֽי־ ָה ִ֞אישׁ ֲא ֨ ֶ
שׁ וְֹל֣ א ֲחנ ָ֔כוֹ י ֵֵלְ֖ך ְוי ָ֣שׁ ֹב ְלב ֑
אַחר
ֵיתוֹ פֶּן־י ָמוּ ֙ת ַבּ ִמּ ְל ָח ָ֔מה ו ְִא֥ישׁ ֵ ֖
אַחר י ַ ְחנְכֶ ֽנּוּ) :ו( וּמִ ֽי־ ָה ִ֞אישׁ אֲ שֶׁ ר־נ ַ ָ֥טע ֶכּ ֶ֙רם֙ וְֹל֣ א ִחלּ ְ֔לוֹ י ֵֵלְ֖ך ְוי ָ֣שׁ ֹב ְלב ֑
ֵ֖
אַחר
ֵיתוֹ פֶּן־י ָמוּ ֙ת ַבּ ִמּ ְל ָח ָ֔מה ו ְִא֥ישׁ ֵ ֖
י ְ ַח ְלּלֶ ֽנּוּ) :ז( וּמִ ֽי־ ָה ִ֞אישׁ אֲ שֶׁ ר־אֵ ַ ֤רשׂ אִ שָּׁ ה֙ וְֹל֣ א ְל ָק ָ֔חהּ י ֵֵלְ֖ך ְוי ָ֣שׁ ֹב ְלב ֑
ֵיתוֹ וְֹל֥ א
י ִ ָקּ ֶחֽנָּה) :ח( ְויָסְפ֣ וּ הַשֹּׁט ְִר ֘
ים לְדַ ֵ ֣בּר ֶאל־ ָהע ָ֒ם וְאָ ְמ ֗רוּ מִי־ה ִ ָ֤אישׁ ַהיּ ֵָר ֙א ו ַ ְ֣רְך ַה ֵלּ ָ֔בב י ֵֵלְ֖ך ְוי ָ֣שׁ ֹב ְלב ֑
שׂ ֵ ֥רי ְצב ָ֖אוֹת בּ ְ֥ר ֹאשׁ ה ָָעֽם:
י ִמַּ ֛ס ֶאת־לְבַ ֥ב ֶא ָ ֖חיו ִכּ ְל ָבבֽוֹ) :ט( ְו ָה ָי ֛ה ְכּכַֹּל֥ ת הַשֹּׁט ִ ְ֖רים לְדַ ֵ ֣בּר ֶאל־ה ָ ָ֑עם וּ ָפ ְק ֛דוּ ָ
 .5רש"י דברים פרשת שופטים פרק כ פסוק ח
הירא ורך הלבב  -רבי עקיבא אומר כמשמעו ,שאינו יכול לעמוד בקשרי המלחמה ולראות חרב
שלופה .רבי יוסי הגלילי אומר הירא מעבירות שבידו ,ולכך תלתה לו תורה לחזור על בית וכרם
ואשה לכסות על החוזרים בשביל עבירות שבידם ,שלא יבינו שהם בעלי עבירה ,והרואהו חוזר אומר
שמא בנה בית או נטע כרם או ארש אשה:
 .6תלמוד בבלי מסכת סוטה דף מד עמוד א
מתני'ְ .ויָסְפוּ הַשֹּׁט ְִרים לְדַ בֵּר ֶאל ָהעָם וְאָ ְמרוּ מִי ָהאִישׁ ַהיּ ֵָרא ו ְַרְך ַה ֵלּבָב יֵלְֵך ְוי ָשׁ ֹב ְלבֵיתוַֹ .רבִּי ֲעקִיבָא
שׁלוּפָהַ .רבִּי יוֹסֵי
שׁ ֵרי ַה ִמּ ְל ָח ָמה ְו ִל ְראוֹת ח ֶֶרב ְ
שׁאֵינוֹ י ָכוֹל ַלעֲמוֹד ְבּ ִק ְ
שׁ ְמעוֶֹ ,
אוֹ ֵמרַ ,היּ ֵָרא ו ְַרְך ַה ֵלּבָבְ ,כּ ִמ ְ
ַתּוֹרה ֶאת כָּל ֵאלּוּ,
שׁ ְבּי ָדוְֹ ,לפִיכְָך תָּ לָתָ ה לוֹ ה ָ
ַה ְגּלִילִיאוֹ ֵמרַ ,היּ ֵָרא ו ְַרְך ַה ֵלּבָב זֶהוּ ַה ִמּתְ י ֵָרא ִמן ָה ֲעבֵרוֹת ֶ
שׁה ַוחֲלוּצָה לְכֹהֵן הֶדְ יוֹטַ ,מ ְמז ֶֶרת וּנְתִ ינָה
שׁיַּחֲזוֹר ִבּגְ ָללָןַ .רבִּי יוֹסֵי אוֹ ֵמר ,אַ ְל ָמנָה לְכֹהֵן גָּדוֹל ,גְּרוּ ָ
ֶ
שׂ ָר ֵאל ְל ַמ ְמזֵר וּ ְלנָתִ ין ,ה ֲֵרי הוּא ַהיּ ֵָרא ו ְַרְך ַה ֵלּבָב:
שׂ ָר ֵאל ,בַּת י ִ ְ
ְלי ִ ְ
 .7תלמוד בבלי מסכת סוטה דף מד עמוד ב
מוּריםְ ,בּ ִמ ְל ֶח ֶמת ה ְָרשׁוּתֲ .אבָל ְבּ ִמ ְל ֶח ֶמת ִמ ְצוָה ,הַכּ ֹל יוֹ ְצאִיןֲ ,אפִלּוּ חָתָ ן ֵמחֶדְ רוֹ
משנה ַ -בּ ֶמּה דְ ב ִָרים ֲא ִ
מוּריםְ ,בּ ִמ ְל ֶח ֶמת ִמ ְצוָהֲ .אבָל ְבּ ִמ ְל ֶח ֶמת חוֹבָה ,הַכּ ֹל
ְו ַכלָּה ֵמ ֻחפָּתָ הּ .אָ ַמר ַרבִּי י ְהוּדָ הַ ,בּ ֶמּה דְ ב ִָרים ֲא ִ
יוֹ ְצאִיןֲ ,אפִלּוּ חָתָ ן ֵמחֶדְ רוֹ ְו ַכלָּה ֵמ ֻחפָּתָ הּ :גמ' מאי איכא בין רבי יוסי לר"י הגלילי? איכא בינייהו
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עבירה דרבנן .כמאן אזלא הא דתניא :שח בין תפילה לתפילה  -עבירה היא בידו וחוזר עליה מעורכי
המלחמה ,כמאן? כר"י הגלילי.
 .8רש"י מסכת סוטה דף מד עמוד ב
סח בין תפילה לתפילה  -בין הנחת תפילין של יד לתפילין של ראש  .סח  -סיפר .עבירה היא בידו
 אם לא חזר ובירך דהכי אמרי' במנחות )דף לו( סח מברך שתים לא סח מברך אחת.ספר עקידת יצחק  -פרשת וארא
וזהו מה שאמרו חז"ל )סוטה מד ע"ב( שח בין תפילה לתפילה עבירה היא בידו וחוזר עליה מעורכי
המלחמה ,ויש להבין למה נקט דוקא שח בין תפילה לתפילה ,ולפמ"ש י"ל דתפילין של יד שהיא נגד
הלב מרמז להמדה הראשונה של תשובה דהיינו שבירות הלב ,ותפילין של ראש שהיא נגד המוח
מרמז לאמונה ובטחון ,כמאמרם ז"ל )ברכות ו (.על הכתוב )דברים כח ,י( וראו כל עמי הארץ כי
שם ה' נקרא עליך אלו תפילין שבראש ,היינו שם הוי"ה ,בחי' חסד ,כד"א )תהלים לב ,י( והבוטח
בה' חסד יסובבנו ,וזהו ענין שח בין תפילה לתפילה ,היינו שהגיע רק למדה ראשונה ,שהפסיק במדה
ראשונה ולמדה השניה עוד לא הגיע ועל ידי זה עוד לא עשה תשובה בשלימות ,נמצא ש'עבירה
בידו' ,כי עדיין לא תיקן את העבירה ,ועל כן חוזר עליה מעורכי המלחמה .וזהו פירוש הכתוב )קהלת
ז ,ח( טוב אחרית דבר מראשיתו ,רמז למדה השניה שבתשובה שזו היא התשובה העיקרית ועבודה
תמה:
 .9משנה מסכת אבות פרק ג
שׁנָתוֹ וְאוֹ ֵמרַ ,מה נָּ ֶאה אִילָן זֶה וּ ַמה נָּ ֶאה נִיר זֶה,
שׁ ְמעוֹן אוֹ ֵמרַ ,ה ְמ ַהלְֵּך בַדֶּ ֶרְך וְשׁוֹנֶה וּ ַמ ְפסִיק ִמ ִמּ ְ
ַרבִּי ִ
ַמ ֲעלֶה ָעלָיו ַהכָּתוּב ְכּ ִאלּוּ ִמתְ ַחיּ ֵב ְבּנַפְשׁוֹ:
 .10דברים פרק כ ,י-יח
שׁל֣ וֹם ַ ֽתּ ַענ ְָ֔ך וּפָתְ ָ ֖חה ָלְ֑ך ְו ָה ֞י ָה
שׁלֽוֹם) :יא( ְו ָהי ָה֙ ִאם־ ָ
)י( כִּ ֽי־תִ ְק ַ ֣רב ֶאל־ ִ֔עיר ְל ִהלּ ֵ ָ֖חם ע ֶָל֑י ָה ְו ָק ָ ֥ראתָ ֵא ֶל֖י ָה ְל ָ
שׂ ָ ֥תה ִע ְמָּך֖ ִמ ְלח ָ ָ֑מה ְוצ ְַר ָ ֖תּ
שׁלִים֙ ִע ָ֔מְּך ְו ָע ְ
כָּל־ה ָ ָ֣עם ַהנִּ ְמצָא־ ָ֗בהּ י ִ ְהי֥וּ לְָך֛ ל ַ ָ֖מס ַו ֲעבָדֽ וָּך) :יב( ְו ִאם־ֹל֤ א תַ ְ
ִי־ח ֶֽרב) :יד( ַ ֣רק ֠ ַהנָּשִׁים ְו ַה ַ֨טּף ְו ַה ְבּ ֵה ָ֜מה וְכֹל֩
ְכוּרהּ ְלפ ָ
ִית ֶאת־כָּל־ז ָ ֖
ֹלהיָך ְבּי ֶ ָ֑דָך ְו ִהכּ ָ ֥
עָלֶ ֽי ָה) :יג( וּנְתָ נָ ֛הּ ה֥ ' ֱא ֶ ֖
שׂה֙
ֹלהיָך לָ ְֽך) :טו( ֵכּ֤ן תַּ ֲע ֶ
שׁל ָָל֖הּ תָּ ֣ב ֹז ָלְ֑ך וְאָ ֽ ַכל ְָ֙תּ ֶאת־ ְ
שׁר י ִ ְה ֶי ֥ה ב ִָע֛יר כָּל־ ְ
ֲא ֨ ֶ
שׁ ַל֣ל אֹי ְ ֶ֔ביָך ֲא ֶ ֥שׁר נ ַ ָ֛תן ה֥ ' ֱא ֶ ֖
שׁ ֙ר
ָל־הע ִָ֔רים ה ְָרח ֹ֥ק ֹת ִמ ְמָּך֖ ְמ ֑א ֹד ֲא ֶ ֛שׁר ֹלא־ ֵמע ֵ ָ֥רי ַהגּֽוֹי ִם־ה ֵ ָ֖אלֶּה הֵ ֽנָּה) :טז( ַ֗רק ֵמע ֵ ָ֤רי הָ ֽ ַעמִּים֙ ָה ֵ֔אלֶּה ֲא ֶ
ְלכ ֶ ֣
שׁמָ ֽה) :יז( כִּ ֽי־ ַהח ֵ ֲ֣רם תַּ ח ֲִרי ֵ֗מם ַהח ִ ִ֤תּי ְו ָה ֱאמ ִֹר ֙י ַה ְכּנַ ֲע ִנ֣י ְו ַהפּ ְִר ִ֔זּי
ה֣ ' ֱאֹל ֶ֔היָך נ ֵ ֹ֥תן לְָך֖ נַח ֲָל֑ה ֹל֥ א תְ ַח ֶיּ֖ה כָּל־נְ ָ
שׁר ֹלֽא־י ְ ַל ְמּ ֤דוּ ֶאתְ כֶם֙ ַלע ֲ֔שׂוֹת כְּכֹל֙ תּֽ וֹעֲב ֹתָ֔ ם ֲא ֶ ֥שׁר
ְבוּסי ַכּ ֲא ֶ ֥שׁר ִצוְָּך֖ ה֥ ' ֱאֹלהֶ ֽיָך) :יח( ְל ַ֗מעַן ֲא ֨ ֶ
ַה ִח ִוּ֖י ְו ַהי ִ ֑
ָאתם לַה֥ ' ֱאֹלהֵיכֶ ֽם :ס
ֵיהם ַו ֲחט ֶ ֖
ע ָ֖שׂוּ לֵ ֽאֹלה ֶ ֑
 .11רש"י דברים פרשת שופטים פרק כ פסוק י
)י( כי תקרב אל עיר  -במלחמת הרשות הכתוב מדבר ,כמו שמפורש בענין )פסוק טו( כן תעשה לכל
הערים הרחוקות וגו':
 .12רמב"ן דברים פרשת שופטים פרק כ פסוק י
)י( כי תקרב אל עיר להלחם עליה וגו'  -במלחמת הרשות הכתוב מדבר ,כמו שמפורש בענין )פסוק
טו( ,כן תעשה לכל הערים הרחוקות ממך מאד ,לשון רש"י .כתב הרב זה מספרי )שופטים קצט(
ששנו שם כלשון הזה ,במלחמת הרשות הכתוב מדבר .והכונה לרבותינו בכתוב הזה ,אינה אלא לומר
שהפרשה בסופה תחלק בין שתי המלחמות ,אבל קריאת השלום אפילו במלחמת מצוה היא ,שחייבים
לקרא לשלום אפילו לשבעה עממים ,שהרי משה קרא לשלום לסיחון מלך האמורי ,ולא היה עובר
על עשה ועל לא תעשה שבפרשה ,כי החרם תחרימם )פסוק יז( ולא תחיה כל נשמה )פסוק טז( .אבל
הפרש שביניהם כאשר לא תשלים ועשתה מלחמה ,שצוה הכתוב ברחוקות להכות את כל זכורה
ולהחיות להם הנשים והטף בזכרים ,ובערי העמים האלה צוה להחרים גם הנשים והטף…:
 .13רמב"ם הלכות מלכים פרק ו
הלכה א -אין עושין מלחמה עם אדם בעולם עד שקוראין לו שלום אחד מלחמת הרשות ואחד מלחמת
מצוה ,שנאמר כי תקרב אל עיר להלחם עליה וקראת אליה לשלום ,אם השלימו וקבלו שבע מצות
2

שנצטוו בני נח עליהן אין הורגין מהן נשמה והרי הן למס ,שנאמר יהיו לך למס ועבדוך ,קבלו עליהן
המס ולא קבלו העבדות או שקבלו העבדות ולא קבלו המס ,אין שומעין להם עד שיקבלו שניהם,
והעבדות שיקבלו הוא שיהיו נבזים ושפלים למטה ולא ירימו ראש בישראל אלא יהיו כבושים תחת
ידם ,ולא יתמנו על ישראל לשום דבר שבעולם… ,
הלכה ג -ואסור לשקר בבריתם ולכזב להם אחר שהשלימו וקבלו שבע מצות.
הלכה ד -ואם לא השלימו או שהשלימו ולא קבלו שבע מצות ,עושין עמהם מלחמה והורגין כל
הזכרים הגדולים ,ובוזזין כל ממונם וטפם ,ואין הורגין אשה ולא קטן שנאמר והנשים והטף זה טף
של זכרים ,במה דברים אמורים במלחמת הרשות שהוא עם שאר האומות ,אבל שבעה עממין ועמלק
שלא השלימו אין מניחין מהם נשמה שנאמר כן תעשה לכל וגו' רק מערי העמים לא תחיה כל נשמה,
וכן הוא אומר בעמלק תמחה את זכר עמלק ,ומנין שאינו מדבר אלא באלו שלא השלימו שנאמר
לא היתה עיר אשר השלימה אל בני ישראל בלתי החוי יושבי גבעון את הכל לקחו במלחמה כי מאת
ה' היתה לחזק את לבם לקראת המלחמה את ישראל למען החרימם ,מכלל ששלחו להם לשלום ולא
קבלו/+ .השגת הראב"ד /אבל שבעה עממין ועמלק וכו' .א"א זה שבוש אלא שיכול לומר השלימו
לקבל המצות+.
 .14ספר השל"ה הקדוש  -מסכת יומא  -פרק דרך חיים תוכחת מוסר )נז(
קנה לך חבר .אם הוא רע שאין תוכו כברו ,אז 'חבר' ' -חרב' איש ברעהו בר מינן' ,ברח' ממנו.
ואם הוא טוב ,בו בחר ה'' ,חבר' אותו אליך' ,רחב' דבורך עמו ,לדבר תמיד ביראת שמים
ובהתעוררות תשובה.
 .15דברים פרק כה ,יז-יט
שׁר ָ ֽק ְר ָ֜ך בַּדֶּ֗ ֶרְך ַויְז ֵַנּ֤ב ְבּ ָ֙ך כָּל־
ָשׂה לְָך֖ ֲע ָמ ֵל֑ק בּ ֶ ַ֖דּ ֶרְך ְבּצֵאתְ כֶ ֥ם ִמ ִמּצ ָ ְֽרי ִם) :יח( ֲא ֨ ֶ
)יז( ז ָ֕כוֹר אֵ ֛ת ֲא ֶ
שׁר־ע ָ ֥
ָל־א ֹי ְ ֶ֜ביָך ִמ ָסּ ִ֗ביב
ֹלהיָך׀ ֠ ְלָך ִמכּ ֨
ַהנֶּחֱשָׁ ִל֣ים אַ ֽח ֲֶ֔ריָך ְו ַא ָ ֖תּה ָע ֵי֣ף ְוי ֵ ָ֑ג ַע וְֹל֥ א י ֵ ָ֖רא ֱאֹלהִ ֽים) :יט( ְו ָה ָ֡יה ְבּ ָה ִנ֣י ַח ה֣ ' ֱא ֶ ֣
שּׁ ָ ֑מי ִם ֹ֖לא תִּ שְׁ כָּ ֽח :פ
ת־זכֶר ֲע ָמ ֵ֔לק ִמ ַ ֖תּחַת ַה ָ
ָבּ ָ֙א ֶר ֙ץ ֲא ֶ ֣שׁר ֽה'־ ֠ ֱאֹלהֶיָך נ ֹתֵ֨ ן לְָך֤ נַ ֲחלָה֙ ל ְִר ְ
שׁתָּ֔ הּ תִּ ְמחֶה֙ אֶ ֵ ֣
 .16רש"י דברים פרק כה פסוק יח
ויזנב בך  -מכת זנב ,חותך מילות וזורק כלפי מעלה…:ולא ירא  -עמלק ,אלהים ,מלהרע לך:
 .17תלמוד בבלי מסכת בבא בתרא דף טז עמוד א
אמר ר"ל :הוא שטן הוא יצר הרע הוא מלאך המות.
 .18רד"ק בראשית פרק ד
לפתח חטאת רובץ  -לפתחך יהיה חטאת רובץ שתכשל בו תמיד בצאתך ובבאך ,כלומר ,העון אשר
עמך תכשל בו תמיד כאלו אבן נגף קבוע בפתחך שתכשל בו תמיד בצאתך ובבאך .ובאמרו חטאת
לשון זכר שאמר רובץ ר"ל זה הדבר הגורם החטאת והוא יצר הרע ,והוא הנחש ,והוא השטן.
 .19ברית שלום בראשית פרשת וישלח)R. Pinchas son of R. Pilta 5380 (1520) - 5423 (1563
ובטור יורה דעה )סימן רסה( כתב נוהגין להשליך הערלה מהתינוק שנימול בעפר )ראה זוה"ק ח"ג
מד ,א( ,על שם ונחש עפר לחמו וכו' )ישעיהו סה ,כה( ,הכונה בזה ,דלפי מה שנתבאר לעיל דהנחש
יש לו אחיזה בגיד הנשה ובגויה ,רצה לומר ,הערלה) ,וזהו שרמז הכתוב )דברים כה ,יח( ויזנב בך
כל הנחשלים ,אותיות נחש מילה ,כי עמלק הוא עשו כח סמאל והנחש וק"ל( ,לכך נותנין לו חלקו,
דהיינו גיד הנשה והערלה שמחוברין לחוט השדרה חלקו של נחש באופן שזכרנו לעיל.
 .20בראשית פרק ג ,א-ז
ֽי־אָמר ֱאֹל ִ֔הים ֹל֣ א
שּׁה ֚ ַאף כִּ
ל־ה ִא ֔ ָ
שׁ ָה ָי֣ה ע ָ֔רוּם ִמכֹּל֙ ַח ַיּ֣ת ַה ָ
)א( ְו ַהנָּ ָח ֙
ַ֣
ֹלהים וַיֹּ֙א ֶמ ֙ר ֶא ָ ֣
שּׂדֶ֔ ה ֲא ֶ ֥שׁר ע ָ ָ֖שׂה ה֣ ' ֱא ִ ֑
ֽת ֹאכ ְ֔לוּ ִמ ֖כּ ֹל ֵע֥ץ הַגָּ ֽן) :ב( ו ַ֥תּ ֹא ֶמר הָ ֽ ִא ָ ֖שּׁה ֶאל־ ַהנּ ָ ָ֑חשׁ ִמפּ ִ ְ֥רי ֵע֥ץ־ה ַָגּ֖ן נ ֹאכֵ ֽל) :ג( וּ ִמפּ ִ ְ֣רי ָהע ֵ֘ץ ֲא ֶ ֣שׁר בְּתוְֹך־
ֽא־מוֹת
ַהגָּן֒ ַ ֣
אָמר ֱאֹל ִ֗הים ֹל֤ א ֽת ֹאכְל ֙וּ ִמ ֶ֔מּנּוּ וְֹל֥ א תִ גּ ְ֖עוּ ֑בּוֹ פֶּן־תְּ ֻמתֽ וּן) :ד( וַיֹּ֥א ֶמר ַהנּ ָ ָ֖חשׁ ֶאל־הָ ֽ ִא ָ ֑שּׁה ֹל ֖
ֵיכם ִו ְהיִיתֶ ם֙ כֵּ ֽאֹל ִ֔הים י ֹדְ ֵ ֖עי ֥טוֹב ו ָ ָֽרע:
תְּ ֻמתֽ וּן) :ה( ֚ ִכּי י ֵ ֹ֣ד ַע ֱאֹל ִ֔הים ִ֗כּי בְּיוֹם֙ ֲא ָכל ְֶכ֣ם ִמ ֶ֔מּנּוּ ְונִ ְפ ְק ֖חוּ ֵעֽינ ֶ ֑
ֹאכל
ָה־הוּא ָלעֵי ַ֗ני ִם ְונֶח ָ ְ֤מד ָה ֵע ֙ץ ְל ַה ְ
)ו( ו ֵ ַ֣תּ ֶרא הָ ֽ ִא ֡ ָ
שׂ ִ֔כּיל וַתִּ ַ ֥קּח ִמפּ ְִרי֖ וֹ וַתּ ַ ֑
שּׁה ִכּ֣י טוֹ ֩ב ָה ֵ֨עץ ְל ַמ ֲא ָ֜כל ו ְִכ֧י ַתֽאֲ ו ֣
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ֽיר ִ ֖מּם ֵ ֑הם וַ ֽיּ ִתְ פְּר ֙וּ ע ֲֵל֣ה תְ ֵא ָ֔נה ַויַּע ֲ֥שׂוּ
שׁנֵי ֶ֔הם ַו ֵיּ֣דְ ֔עוּ ִכּ֥י ֵע ֻ
ֵינ֣י ְ
ִישׁהּ ע ָ ִ֖מּהּ וַיּ ֹאכַ ֽל) :ז( וַתִּ ָפּ ַ֙ק ְחנָה֙ ע ֵ
וַתִּ ֵ ֧תּן גַּם־ ְלא ָ ֛
ל ֶ ָ֖הם חֲג ֹֽר ֹת:
 .21בראשית פרק ג ,יג-טז
יאנִי וָא ֹכֵ ֽל) :יד( וַיּ ֹא ֶמ ֩ר ֨ה'
ה־זּ ֹאת ע ִ ָ֑שׂית וַתֹּ֙א ֶמ ֙ר הָ ֽ ִא ֔ ָ
)יג( ו ַ֨יּ ֹא ֶמר ֧ה' ֱא ִ
שּׁה ַהנּ ָ ָ֥חשׁ הִשִּׁ ַ ֖
ֹלה֛ים ָל ִא ָ ֖שּׁה ַמ ֣
ֹאכל
אָרוּר ַאתָּ ה֙ ִמכָּל־ ַה ְבּ ֵה ָ֔מה וּ ִמ ֖כּ ֹל ַח ַיּ֣ת ַה ָ
ֹלה֥ים׀ אֶ ֽל־ ַהנָּח ָ֘שׁ ִכּ֣י ע ִ ָ֣שׂיתָ זּ ֒
ֱא ִ
שּׂ ֶ ֑דה עַל־ גְּחֹנְָך֣ תֵ ֵ֔לְך ְועָפָ ֥ר תּ ַ ֖
ֹאת ֤
וּבין ז ְַר ָ ֑עהּ ֚הוּא י ְשׁוּפְָך֣ ֔ר ֹאשׁ ְו ַא ָ ֖תּה
וּבין הָ ֽ ִא ֔ ָ
ֵיבה׀ ָא ֗ ִ
שּׁה וּבֵ ֥ין ז ְַרעֲָך֖ ֵ ֣
שׁית בֵּ ֽינְ ָ֙ך ֵ ֣
כָּל־י ְמֵ ֥י ַח ֶיּ ֽיָך) :טו( ְוא ָ ֣
שׁ ְ֙ך
תּל ִ ְ֣די ָב ִנ֑ים ְו ֶאל־אִי ֵ
ְבוֹנְ֣ך וְהֵ ֽר ֵֹ֔נְך בּ ֶ ְ֖עצֶב ֵ ֽ
אַרבֶּה֙ ִעצּ ֵ
תְּ שׁוּפֶ ֥נּוּ ע ֵ ָֽקב :ס )טז( אֶ ֽל־ ָה ִא ָ ֣שּׁה אָ ַ֗מר ה ְַר ָ ֤בּה ְ
שׁל־בָּ ְֽך :ס
תְּ שׁוּקָתֵ֔ ְך וְהוּ֖ א י ִ ְמ ָ
 .22שמואל א פרק ב,
שׁ ֖אוֹל ַו ָיּֽעַל:
מוֹריד ְ
)א( וַתִּ תְ פּ ֵַלּ֤ל ַחנָּה֙ וַתּ ֹא ַ֔מר … )ו( ֖ה' ֵמ ִ ֣מית וּ ְמח ֶַיּ֑ה ִ ֥
 .23רש"י בראשית פרק ג
)א( והנחש היה ערום  -מה ענין זה לכאן היה לו לסמוך )פסוק כא( ויעש לאדם ולאשתו כתנות עור
וילבישם .אלא למדך מאיזו עילה קפץ הנחש עליהם ,ראה אותם ערומים ועוסקים בתשמיש לעין כל
ונתאוה לה:
 .24בראשית פרק לו ,יב
שׁת ע ֵָשֽׂו:
ִיפז אֶ ת־ ֲע ָמ ֵל֑ק ֵ֕אלֶּה בְּנֵ ֥י ע ָ ָ֖דה אֵ ֥ ֶ
)יב( וְתִ מ ְַנ֣ע׀ ָהי ָ ְ֣תה פִי ֶ֗לגֶשׁ לֶ ֽ ֱאלִי ַפ ֙ז בֶּן־ ֵע ֔ ָ
שׂו ו ֵ ַ֥תּלֶד ֶל ֱאל ַ ֖
 .25תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף צט עמוד ב
)בראשית לו(
" ַאלּוּף לוֹטָן ַאלּוּף
מִי ָהתַ " ,ו ֲאחוֹת לוֹטָן תִּ ְמנָע" ַמאי הִיא? תִּ ְמנַע  -בַּת ְמ ָלכִים ֲה ָואִי ,דִּ כְתִ יב,
ְיוּרי .בָּאתָ ה ֵאצֶל אַב ְָרהָם ,י ִ ְצחָק ְויַעֲק ֹב וְֹלא
תִּ ְמנָע"ְ ,וכָל ַ ,אלּוּף' ַ -מלְכוּתָ א ְבּלָא תָּ אגָא הִיאָ ,בּ ְעי ָא ְלאִיג ִ
ִירה
שׁ ְפחָה ְל ֻא ָמּה זוֹ ,וְֹלא תְּ הֵא ְגּב ָ
ִקבְּלוּ ָהָ ,ה ְלכָה ְו ָהי ְתָ ה ִפּ ֶלגֶשׁ ֶל ֱאלִיפַז בֶּן ֵעשָׂו .אָ ְמ ָרה ,מוּטָב ,תְּ הֵא ִ
שׂ ָר ֵאלַ .מאי ַט ְע ָמא? דְּ לָא אִי ָבּעֵי לְהוּ ל ְַר ֲח ָקהּ.
ְל ֻא ָמּה אַח ֶֶרת .נָפַק מִינָהּ ֲע ָמלֵק  -דְּ ַצע ֲִרינְהוּ ְלי ִ ְ
 .26אור החיים דברים פרק כא פסוק יא
ולישב הכתוב צריך להעיר בענין למה יצו ה' כדברים האלה לטמא אדם עצמו בבת אל נכר ,ובפרט
בעת מעשה הנס במקום שצריך להוסיף טהרה ודביקות בה' יתיר לעשות מעשה כיעור השנאוי אצלו
יתברך ,וזה יפעיל הרחקת דביקותנו בו יתברך ,בשלמא התרת אכילת איסור מצינו לרמב"ם ז"ל
)פ"ח הל' מלכים( שנתן טעם אם ירעב והוא טעם נכון ,אבל מעשה זה יתעבנו עושנו ,ורבותינו ז"ל
אמרו )קידושין כ"א ב( לא דברה תורה אלא כנגד יצר הרע ,ומן הראוי הוא להכניעו ולאבדו מלב
עם קדוש בזמן ההוא אשר מלכם בראשם להלחם להם:
אכן יסוד הדבר וסודו הוא על פי דבריהם ז"ל )ז"ח בלק נ"ג( שאמרו שבחטא אדם הראשון נשבו
כמה נשמות יקרות ביד סטרא אחרא והם נשמות הגרים ,וצא ולמד כמה וכמה גדולי עולם באים
מהאומות ורות המואביה תוכיח וכמה גדולי עולם שמעיה ואבטליון ואונקלוס הגר וכאלה רבות…:
 .27רמב"ם הלכות מלכים פרק ז הלכה טו
מי האיש הירא ורך הלבב ב כמשמעו ,שאין בלבו כח לעמוד בקשרי המלחמה ,ומאחר שיכנס בקשרי
המלחמה ישען על מקוה ישראל ומושיעו בעת צרה וידע שעל יחוד השם הוא עושה מלחמה וישים
נפשו בכפו ולא יירא ולא יפחד ולא יחשוב לא באשתו ולא בבניו אלא ימחה זכרונם מלבו ויפנה מכל
דבר למלחמה ,וכל המתחיל לחשוב ולהרהר במלחמה ומבהיל עצמו עובר בלא תעשה ,שנאמר אל
ירך לבבכם אל תיראו ואל תחפזו ואל תערצו מפניהם ,ולא עוד אלא שכל דמי ישראל תלויין בצוארו,
ואם לא נצח ולא עשה מלחמה בכל לבו ובכל נפשו ,הרי זה כמי ששפך דמי הכל ,שנאמר ולא ימס
את לבב אחיו כלבבו ,והרי מפורש בקבלה ארור עושה מלאכת ה' רמיה וארור מונע חרבו מדם ,וכל
הנלחם בכל לבו בלא פחד ותהיה כוונתו לקדש את השם בלבד ,מובטח לו שלא ימצא נזק ולא תגיעהו
רעה ,ויבנה לו בית נכון בישראל ויזכה לו ולבניו עד עולם ויזכה לחיי העולם הבא ,שנאמר כי עשה
יעשה ה' לאדוני בית נאמן כי מלחמות ה' אדוני נלחם ורעה לא תמצא בך וגו' והיתה נפש אדוני
צרורה בצרור החיים את ה' אלהיך.
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