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 ."מלחמות כבר לא קורות בחורף "   שרה יימןסי ה .וץ מלחמהה הסבירות לפרמידי שנה בשנה בקיץ עול

יאל פרשת " מידי שנה בשנה עם עליית המתיחות בגבולות אנו מגיעים ְלָחָמה, ַעל-כִּ . "  ֹאְיֶביָך-ֵתֵצא ַלמִּ

        . על המוסר ודרך הישר שיש לנהוג גם בעת מלחמהווקא ד למדת אותנו הפרשהמלמרות כותרתה 

מות  להרצון לנקמה עו השנאהעליית מפלס למרות וב להט הקרלמרות להישאר אנושיים יש דרישה 

יות חזק זו לא חוכמה להבוא והראה שאתה יכול  -היי אתה! גיבור גדול " כפי שממשיך השיר  .קדושים

איפוק על אלא הכנות למלחמה תחילת דיני המלחמה אינם ב"  בוא והראה לה קצת חיבהרק במלחמה 

 ,מקרב האויבשבויה מתלהב מאשה החייל קיצון של מקרה ניתן  ,לדוגמא .ושמירה על רמות מוסר גבוהות

 . סבלני ומאופקהוגן  ( ודורשת יחס...של החייל ו השבויההתורה , של התורה שומרת על כבודה ) של 

 ות .צבאהצבא ככל איננו . , רק שמירה על טוהר המוסר היהודי, הלכות, הכנותמלחמהאין מילה על 

את פרשת כי תצא לחודש אלול ומחברים נגד יצר הרע יציאה למלחמה כברמז ל שמדוברקבעו חז"ל 

מאמין יש מלחמה יהודי כל ל .יצר הרעבמלחמה הכרזת חודש של  ,חודש ההתעוררות , חשבון נפש

נפגוש גורמים מפתים והתרופה היא הפרשה מזכירה שבמלחמה  .יומיומית עם היצר הרע מקטן ועד גדול

 .אז נוכל להתגבר עליואת הפיתיון ואלא לחכות , לדחות  לא הם האשמים ...( ) לא להתנפל עליהם

י  העיסוקמתחילה ביציאה למלחמה מכילה מצוות רבות יותר מכל הפרשות בתורה ואולי כנגד ה ֵתֵצא-כִּ

ם נעסוק אאולי ,  התורה כביכול אומרת לנו לעסוק במצוות ולא במלחמה .מלחמה ושפיכות הדמיםב

                                                        ...לא נזדקק למלחמותגבוה הבדרך הישר ובמוסר  , במצוות

יָך הּוא-לֹא" בלתי מובןויווי חריג צבפרשה מופיע  י ָאחִּ י, כִּ י-לֹא ְתַתֵעב ֲאֹדמִּ י, כִּ ְצרִּ יָת -ְתַתֵעב מִּ   ֵגר ָהיִּ

הרב זקס מופתע ושואל האם אין סיבה טובה לשנוא את המצרים ? הם היו ראשוני שונאי  "  ְבַאְרצֹו

 הפכו עם שלם לעבדים, באמצעים לא אנושיים  הראשונים לנסות לחסל את עמנושנאת חינם , ,ישראל

, עונה הרב שצריך לזכור את תחילת הדרך .ל מכות מצריםלפגוע בישראל למרות כ בעקשנותםועמדו 

, הצילו אותם  המצרים כיבדו את יוסף ומינו אותו למשרה הרמה ביותר , הם קלטו את יעקב ומשפחתו

        אותם להתרבות ולהתפתח לעם ישראל. ונתנו להם מרחב מחיה וחופש פעולה שעודדמרעב בע"ה 

ה היא שהצילה את משה וגידלה עצמבאפילו בתו . פרעה החדשהמלך  -השליט רוב רעת מצרים באה מצד 

משמר את האויב ואינו מוציא אותו התורה מלמדת שאין טעם בשנאה , ככל שאדם שונא הוא . אותו

 ישארוי .אם לא בגופם אז בנפשם , עבדים ויישארמצרים הרי שהם  תשנא את ושמריככל ש .מראשו

י-לֹא" לא פחות הדרישה  המפתיעבריא . חדש ו עבדים לעבר ולא יוכלו לבנות עתיד " ידוע כי  ְתַתֵעב ֲאֹדמִּ

יםְשֵני שנאה תהומית עוד מבטן רבקה " היא לישראל  עשיו –שנאת אדום  ְך  ֹגיִּ ֵמַעיִּ ים, מִּ ְטֵנְך, ּוְשֵני ְלֻאמִּ ְבבִּ

יר ְלֹאם ֶיֱאָמץ, ְוַרב ַיֲעֹבד ָצעִּ ָפֵרדּו; ּוְלֹאם מִּ "הלכה בידוע שעשיו ין העמים " סכסוך נצחי בין התאומים וב יִּ

אין טעם להשיב  . ת עשיוה אומר שיעקב צריך לשנוא אעשיו שונא ליעקב אך אין זאלא ש שונא ליעקב "

 ו של אבי, יהודה פרלשנאה בשנאה אפילו על עמלק אין התייחסות של שנאה . הרב זקס מספר על 

הוא  , "נלחם " לפיוס בין יהודים למוסלמיםו סלמיםדניאל פרל שנחטף ונרצח בידי קנאים מו עיתונאיה

       - ין לותר קינג טמרשל  אמירתוידועה  .הוא נחוש להילחם בהאת בנו  משום שהשנאה הרגהשהסביר 

        " . א תגרש שנאה רק אהבה תעשה זאתשנאה ל, " חושך לא יגרש חושך רק אור יעשה זאת 

מלבת יצרים גלי שנאה על ורוכבים רכבו שהתקדמו ע"י  ועד היום משחר ההיסטוריההיגים מנלצערנו 

                                                         .                                  דתות, בן  מיםבתוך עמים , בן עהרס חורבן ומוות  תרייצתוך לבד בושמירת שלטונם לקידום עצמם 

בו , לנסות  יעבר אבל לא להישאר שבו, לא לשכוח את המשה מלמד לשנוא את החטא ולא את החוטא

צריך ניתן וחובה לצאת למלחמה אולם בדרך שכ .תמיד את דרכי השלום אולם לא לפחד לצאת למלחמה

ְלָחָמה,תֵ -יכִּ  "  לא להתפתות ללכת בדרכי האויבהמוסר היהודי      "יָך, ְבָיֶדָךקֱאֹלה'  ּוְנָתנֹו ֹאְיֶביָך-ַעל ֵצא ַלמִּ


