
 תשע"חאלול                     ס"ד ב

                              שופטים נגיעות מפרשת השבוע 

ְפִטיםפרשת השבוע  מינוי מלך  , איסורי שוחד , עבודה זרה , וןטעוסקת בהקמת מערכת משפט ושל שֹׁ

, מלכי המלכים ךתוך הדגשה שחלים עליו איסורים למען ידע שעל אף תפקידו הרם הוא כפוף למל

דיני  עדים זוממים , ערי מקלט , נביא שקר , ןלמיניה"רואות בקפה ומגלות עתידות " -וניחוש איסורי 

 מלחמה עגלה ערופה ועוד .

בשבוע הבא נמשיך ונקרא על )לציין את דיני הצבא והמלחמה אקטואלי  ,פרשהבבין הנושאים הרבים 

           ושפיכות דמים. מלחמההמטורף של  בזמןגם שנועדו לקבוע נורמות מוסריות וערכיות כך ( 

הוראות בזמן העתיק  .אולם התורה קובעת כללי מוסר ,גוהרבא לחובה להקדים ולהרוג את הקיימת 

כובדו על  שלאדרך  יחוקים והוראות פורצ .כאילו יצאו מבית מדרשם של "שלום עכשיו "נחשבו ו אל

לנסח את אמנות לשבת והחלו  1864ת החל משנ , אלפיי שנים לאחר מתן תורהרק . מי העולםעידי 

 " הנאוריםגדולי " כולל בכל זאת רוב עמי העולם ו למניינם 1949 שנתל גם זה לקח עדוז'נבה 

 כללי המוסר שנקבעו .בניגוד לאותם ושפיכות דמים התעללויות מלחמה עורכים זוועות בזמן , שבהם

התורה  ,חירוםהעת . למרות שאמונה בה' וחיזוק רוחני לחייליםמתחילים בחשיבות הדיני המלחמה 

 נות ילה ולא הספיקשארש אשה  / נטע כרם /שחרור למי שבנה בית  -לזכאים  מעניקה פטורים

הכוח את  כיםהלוחמים שצריאת דעת  ולא יסיחו ויש גם פטור לפחדנים שלא ידביק .מפירות המעשה

                                                                                            ודומיהם .                    מסגרת אותם פטורים אין פטור לאלו ש"תורתם אומנותם " ב. הנפשי והריכוז להילחם

 מהלך הראשון בדיני מלחמה יהודייםה,  השבוע שיתכן שיוכרזהפסקת האש  /לקראת מהלך ההסדרה 

ֶליהָּ -ב ֶאלִתְקר  -ִכי" דרכי שלום  החובה לנסות אוה ֵחם עָּ לֹום ִעיר, ְלִהלָּ , ְלשָּ אתָּ ֵאֶליהָּ רָּ קרה במרק   " ְוקָּ

יש איסור וכשאין ברירה ויוצאים להילחם הרי ש הצעות השלום הרי יש לצור על העירב לוסרשל 

אפילו  .זה לא כובד אצל רוב עמי העולם (עובדה היא שאבל  ,)לנו זה ברורחיות ולפגוע בנשים טף 

ְשִחית ֶאת-לֹׁא"  סור להשחיתא עצי מאכל ְרֶזן-ת  יו ג  לָּ ח  עָּ ּה ִלְנדֹׁ ת ֵעצָּ ֹׁא ִתְכרֹׁ תֹו ל            ." ִכי ִמֶמּנּו תֹׁאֵכל, ְואֹׁ

ד"ר יואל רפל מביא מחלוקת בין הרמב"ם לרמב"ן בדבר השאלה האם לעם ישראל יש מוסר לחימה 

 מביא אתהוא זאת בהקשר ליחס לשמעון ולוי שהרגו את אנשי שכם.  משלו השונה מעמי העולם ?

כפי שכתב הרמב"ם אך לא  למעשיהם "צדק הלכתי"לוי היה ושלשמעון  הרב שלמה גורן שכתבדברי 

       .. טוהר הנשק הוא מיסודות "הקוד האתי " של צה"ל היה להם צדק מוסרי כפי שכתב הרמב"ן

והרב בוטאה עמדת היהדות ע"י הרב הרצוג ,  20-של המאה ה  30, בשנות ה לפני קום המדינהעוד 

כרוז בידי פורסם  ,היהודי שובביפרעות הערבים תקופת בלישראל  יםהראשי ניםרביעקב מאיר ה

אם ..."  גם להיום  םאקטואלייודבריהם  הקורא להבלגה למרות אכזריות הפורעיםהרבנים הראשיים 

להיזהר ולהימנע מכל  מצווה לכל ישראל וליישוב חס וחלילה היו יורים בי והייתי נוטה למות, הייתי

מה השגנו במשך השנתיים?  .חלילה וחלילה. חלילה לנו ללמוד על דרך רשעי הגויים .מעשה נקם

השגנו הישג גדול, קידוש השם לעיני כל הגויים, ופה בארץ ישראל הראה היישוב במשך שנתיים רוח 

 תלמי שהוא אפילו לעלו החליל . ...ו, זהו הישג גדולטהורה, נתן ביטוי למוסד היהדות שהתקיים ביד

מחשבת שפיכת דמי נקיים , יהיו  ,מחשבת רצח עתו מחשבת פיגול ,מחשבת נקמה ללא משפט,דעל 

בות אכזריות כאלה עלשמור את ידינו מתו  מאיזו אומה ומאיזו דת שיהיו ,זוהי גדולתנו ,זוהי תפארתנו

 קשות ומרות " אפילו בשעות היותר

 םוביניהמכל הקשת היהודית מנהיגים נאמרו על ידי ברוח היהדות  ראוי לציין שאמירות דומות לאלו

   .ברל כצנלסון , הוועד הלאומי של הישוב היהודי דוד בן גוריון ועוד

ֶכםקֱאֹלה'  ִכי"  האמור נול יקויםבע"ה  ֵלְך ִעמָּ הֹׁ ֶכם ִעם יֶכם, ה  ֵחם לָּ ְיֵביֶכם, ְלהֹוִשיע  ֶאְתֶכם-ְלִהלָּ   "אֹׁ

 שבת שלום וחודש טוב

 שלר איתן 

 לעילוי נשמת אבי, מורי ורבי אברהם חנן בן אטל ונתן ז"ל


