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הרב אריה שטרן ,ר"מ בישיבה

איסור הפחד בשעת מלחמה
ראשי פרקים:
א .הדרכת התורה ומשמעותה
ב .מחלוקת הרמב"ם והרמב"ן
ג .ביאורים בשיטת הרמב"ם
ד .שיטת רבנו יונה
ה .תוספת דברים ממרן הרב קוק זצ"ל
ו .סיום

***

א .הדרכת התורה ומשמעותה
בכמה מקומות הזהירה התורה שלא נפחד מהאויב בשעת המלחמה.
בפרשת עקב (דברים ז ,יז-כא) נאמר:
ישםֹ .לא ִּת ָירא
הֹור ָ
ֹאמר ִּבלְ ָב ְבָך ַר ִּבים ַהגֹויִּ ם ָה ֵּאלֶ ה ִּמ ֶמנִּ יֵּ ,איכָ ה אּוכַ ל לְ ִּ
כִּ י ת ַ
ֹלהיָך לְ ַפ ְרעֹה ּולְ כָ ל ִּמ ְצ ָריִּ םֹ ...לא ַת ֲערֹּץ
ֵּמ ֶהם! זָ כֹר ִּתזְ כֹר ֵּאת ֲא ֶשר ָע ָשה ה' ֱא ֶ
נֹורא.
ֹלהיָך ְב ִּק ְר ֶבָך ֵּאל גָ דֹול וְ ָ
ִּמ ְפנֵּ ֶיהם כִּ י ה' ֱא ֶ
ובפרשת שופטים (דברים כ ,א) נאמר:
כִּ י ֵּת ֵּצא לַ ִּמלְ ָח ָמה ַעל אֹ ְי ֶבָך וְ ָר ִּא ָית סּוס וָ ֶרכֶ ב ַעם ַרב ִּמ ְמָךֹ ,לא ִּת ָירא ֵּמ ֶהם! כִּ י
ֹלהיָך ִּע ָמְךַ ,ה ַמ ַעלְ ָך ֵּמ ֶא ֶרץ ִּמצְ ָריִּ ם.
ה' ֱא ֶ
הדרכה זאת היא הנקודה העיקרית שנצטווה הכהן לדבר אל העם בשעת
המלחמה (שם ,ב-ד):
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וְ ָהיָ ה כְ ָק ָר ְבכֶ ם ֶאל ַה ִּמלְ ָח ָמה וְ נִּ גַ ש ַהכ ֵֹּהן וְ ִּד ֶבר ֶאל ָה ָעם ,וְ ָא ַמר ֲאלֵּ ֶהםְ :ש ַמע
יִּ ְש ָר ֵּאלַ ,א ֶתם ְק ֵּר ִּבים ַהּיֹום לַ ִּמלְ ָח ָמה ַעל אֹיְ ֵּביכֶ םַ ,אל יֵ ַרְך לְ ַב ְבכֶ ם! ַאל ִּת ְיראּו
ֹלהיכֶ ם ַההֹלֵּ ְך ִּע ָמכֶ ם לְ ִּהלָ ֵּחם לָ כֶ ם
וְ ַאל ַת ְח ְפזּו וְ ַאל ַת ַע ְרצּו ִּמ ְפנֵּ ֶיהם .כִּ י ה' ֱא ֵּ
הֹוש ַיע ֶא ְתכֶ ם.
ִּעם אֹיְ ֵּביכֶ ם ,לְ ִּ
יתרה מזאת ,בשעה שהשוטרים משחררים מן המלחמה אנשים שונים ,הם
משחררים גם את האיש הירא (שם ,ח):
וְ יָ ְספּו ַהש ְֹט ִּרים לְ ַד ֵּבר ֶאל ָה ָעם ,וְ ָא ְמרּוִּ :מי ָה ִּאיש ַהּיָ ֵּרא וְ ַרְך ַהלֵּ ָבב יֵּ לֵּ ְך וְ יָ שֹב
לְ ֵּביתֹו וְ ֹלא יִּ ַמס ֶאת לְ ַבב ֶא ָחיו כִּ לְ ָבבֹו.
נמצינו למדים ,שהמלחמה והפחד הם תרתי דסתרן .לא ניתן לצאת למלחמה
בשעה שפוחדים ויראים .לצורך הניצחון במלחמה נדרשות אמונה וביטחון,
שמהם תגענה התעוזה וההקרבה.
הרמב"ן מעמיק עוד במשמעות הענין .כאשר יהושע בן נון וכלב בן יפונה
מדברים אל עדת ישראל מול המרגלים ,הם אומרים (במדבר יד ,ט):
ַאְך ַבה' ַאל ִּת ְמרֹדּו וְ ַא ֶתם ַאל ִּת ְיראּו ֶאת ַעם ָה ָא ֶרץ ,כִּ י לַ ְח ֵּמנּו ֵּהם ָסר ִּצלָ ם
ֵּמ ֲעלֵּ ֶיהם וַ ה' ִּא ָתנּוַ ,אל ִּת ָיר ֻאם.
ומפרש שם הרמב"ן:
וטעם "אך בה' אל תמרדו" כי יראתכם לחוזק העם היושב בה הוא מרד
בשם הנכבד ,כי לא בכחכם יצאתם ממצרים ,כי יד ה' עשתה עמכם להפליא
והוא הבטיח אתכם שיורישם מפניכם .אם כן ,האמינו ותצליחו.
עד כדי כך חמורה הרגשת הפחד במלחמה שמוגדרת כאן כמרידה בה' ,שכן היא
סותרת באופן מוחלט את האמונה והביטחון בריבונו של עולם.

ב .מחלוקת הרמב"ם והרמב"ן
הרמב"ם למד שיש כאן מצות לא תעשה מתרי"ג המצוות .וכך כתב בספר
המצוות (ל"ת נח):
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שהזהירנו מלירא מן הכופרים בעת המלחמה ושלא נברח מפניהם ,אבל
חובה עלינו להתגבר ולעמוד ולחזק כנגד העם האחר .וכל מי שיסוג אחור
ויברח כבר עבר על לא תעשה ,והוא אמרו ית' "לא תערץ מפניהם" .ונכפלה
האזהרה ואמר "לא תיראום" ,ונכפל הצווי בזה הענין הרבה ,כלומר שלא
יברחו ושלא ישובו לאחור בעת המלחמה ,כי בענין זה אפשר לקיים אמונת
האמת.
וכך פסק גם בהלכות מלכים ומלחמותיהם (ז ,טו):
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".
אמנם הרמב"ן משיג על הרמב"ם בספר המצוות:
זו הבטחה ולא מצוה .ואם מניעה היא ,לא יוסיפו השוטרים ויאמרו "מי
האיש הירא ורך הלבב" ,שעבר הלאו יפרסם חטאו ויחזור.
כלומר ,אם יש איסור לירא ולפחד במלחמה ,איך יתכן שהשוטרים משחררים
מהמלחמה את הירא ,וכי נותנים לאדם אישור לעבור עבירת לאו?!
ועוד הקשה המנחת חינוך (מצוה תקכה) ,דתנן במסכת סוטה (מד ע"א):
רבי עקיבא אומר :הירא ורך הלבב  -כמשמעו ,שאינו יכול לעמוד בקשרי
המלחמה ולראות חרב שלופה .רבי יוסי הגלילי אומר :הירא ורך הלבב  -זהו
המתיירא מן העבירות שבידו.
ובגמרא שם נאמר:
מאן תנא להא דתנו רבנן :שמע קול קרנות והרתיע ,הגפת תריסין והרתיע,
צחצוח חרבות ומים שותתין לו על ברכיו  -חוזר .כמאן? לימא רבי עקיבא
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היא ולא רבי יוסי הגלילי?! בהא אפילו רבי יוסי הגלילי מודה ,משום דכתיב:
"ולא ימס את לבב אחיו כלבבו".
והשתא לפי הרמב"ם קשה ,דהרי עצם העובדה שהוא ירא היא כבר עבירת לאו,
וממילא צריך לחזור משום הירא מעבירות שבידו.

ג .ביאורים בשיטת הרמב"ם
המשך חכמה (דברים כ ,ג) מתרץ ,דיש לחלק בין הזמנים השונים שבו החייל
מפחד ,דהאיסור הוא דוקא "מאחר שיכנס בקשרי המלחמה" ,דהיינו בתוך
מערכות המלחמה .אבל השוטרים עמדו עוד לפני שיצאו למלחמה ,ובזמן הזה
אין עדיין איסור .לכן ,טרם הכניסה למלחמה יכולים השוטרים לשחרר את הירא,
ואין זה משום העבירה שבידו.
בספר קהילות יעקב (חלק א סי' לד) תירץ ,דיש לחלק בין סוגי הפחד במלחמה .כל
היוצא למלחמה הרי הוא בספק סכנה" ,כָ זֹה וְ כָ זֶ ה תֹאכַ ל ֶה ָח ֶרב" (שמואל ב' יא ,כה),
ולכן דבר טבעי ונורמלי הוא שהאדם מפחד מהסכנה דאינו יודע מה ילד יום -
ומי שירא מצד הסכנה הזאת איננו בכלל האיסור .התורה אסרה יראה אחרת,
דאם הפחד בא מצד שרואה גודל המחנה של האויב וחושב בלִ בו שאי אפשר
לנצח מחנה גדול וחזק שכזה ,זאת אסרה התורה ,שהרי ה' אלוהיך עמך ומתהלך
בקרב מחניך ,ומה לך לפחד מגודל כוחו של האויב שאינו אלא כקליפת השום
מול הקב"ה.
וכך מדוייק מלשון הפסוקים הנ"ל" :רבים הגוים האלה ,לא אוכל להורישם",
וראית סוס ורכב עם רב ממך" ,ופירש רש"י:
סוס ורכב  -בעיני חשובים כולם כסוס אחד .עם רב ממך  -בעיניך הוא רב,
אבל בעיני אינו רב.
ונראה ליישב בדרך אחרת ,דהקה"י חוקר בגדר האיסור לירא ,האם פירושו חיוב
להיות בטוח שלא יארע לו כל רע ,בעזרת ה' ,או שהחיוב הוא שלא יהיה איכפת
לו מהסכנה וימסור נפשו למלחמה לקדש שם שמים .בפשטות ,לא ניתן לבטוח
שלא יארע דבר ,שהרי השוטרים מכריזים במפורש " ֶפן יָ מּות ַב ִמלְ ָח ָמה"

(דברים כ,
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ה-ז) ,אלא הביטחון הנדרש כאן הוא שלא יפחד למרות החשש מהסכנה ,וידע
שעל יחוד השם הוא עושה מלחמה ,וה' יעשה הטוב בעיניו להושיע את ישראל.
לפי זה נראה דאין איסור לפחד בהרגשת הלב ,שהוא פחד טבעי ונורמלי ,אלא
האיס ור הוא שמחמת הפחד יברח וינוס ויסוג לאחור ,כלומר שהפחד יגרום לו
לעשות מעשה של פחדנות .כן ראינו בלשון הרמב"ם בסה"מ" :כל מי שיסוג
אחור ויברח עבר על לא תעשה" ,וכן מדוייק בלשונו של ספר החינוך

(מצוה

תקכה):
שנמנענו שלא לפחד מן האויבים בעת המלחמה ושלא נברח מפניהם ,אבל
החובה עלינו להתגבר כנגדם.

ד .שיטת רבנו יונה
רבנו יונה הרחיב את איסור הפחד למציאות רחבה הרבה יותר .לשיטתו האיסור
איננו מצטמצם רק לשעת מלחמה בלבד ,אלא הדרכה כוללת יש כאן לכל מיני
עיתות צרה ומצוקה .וזו לשונו בספרו שערי תשובה (שער שלישי ,לא-לב):
כי תאמר בלבבך רבים הגוים האלה ממני איכה אוכל להורישם ,לא תירא
מהם (דברים ז ,יז-יח) .כי תצא למלחמה על אויבך וראית סוס ורכב עם רב
ממך ,לא תירא מהם (שם כ ,א) .הוזהרנו בזה ,שאם יראה האדם כי צרה
קרובה ,תהיה ישועת ה' בלבבו ויבטח עליה ,כענין שנאמר (תהלים פה ,י)" :אך
קרוב ליראיו ישעו" ,וכן כתוב (ישעיה נא ,יב)" :מי את ותיראי מאנוש ימות".
לשיטת רבנו יונה האיסור לפחד בשעת צרה איננו חלק ממערכת המלחמה ,אלא
זה חלק ממערכת האמונה והביטחון של האדם מישראל .מציאות המלחמה
שבפסוק היא רק דוגמא למצב של צרה וקושי שבהם אנחנו נדרשים לאמונה
וביטחון בריבונו של עולם.
נראה להביא אסמכתא לדברי רבנו יונה מדברי הרמב"ם ,שהרי נאמר בפרשת
בהעלותך (במדבר י ,ט):
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וְ כִּ י ָתבֹאּו ִּמלְ ָח ָמה ְב ַא ְר ְצכֶ ם ַעל ַה ַצר ַהצ ֵֹּרר ֶא ְתכֶ ם  -וַ ֲה ֵּרע ֶֹתם ַב ֲחצ ְֹצרֹת,
נֹוש ְע ֶתם ֵּמאֹיְ ֵּביכֶ ם.
ֹלהיכֶ ם וְ ַ
וְ נִּ זְ כַ ְר ֶתם לִּ ְפנֵּ י ה' ֱא ֵּ
והרמב"ם פירש את הפסוק הזה כדוגמא לכל הצרות ,וזה לשונו

(הלכות תעניות א,

א-ב):
מצות עשה מן התורה לזעוק ולהריע בחצוצרות על כל צרה שתבא על
הצבור ,שנאמר" :על הצר הצורר אתכם והרעותם בחצוצרות" ,כלומר כל
דבר שייצר לכם ,כגון בצורת ודבר וארבה וכיוצא בהן  -זעקו עליהן והריעו.
ודבר זה מדרכי התשובה הוא ,שבזמן שתבוא צרה ויזעקו עליה ויריעו,
ידעו הכל שבגלל מעשיהם הרעים הורע להן ,ככתוב" :עונותיכם הטו" וגו'
(ירמיהו ה ,כה) ,וזה הוא שיגרום להם להסיר הצרה מעליהם.
התורה מדברת בפירוש על מלחמה והרמב"ם מרחיב את הדברים על כל צרה
שלא תבוא .אלא שהרמב"ם מדבר על החיוב שיש בשעת צרה לזעוק ולהתפלל,
ויחד עם זה לחזור בתשובה ולדעת שהחטאים והמעשים הרעים גורמים לאותם
צרות .ואילו רבנו יונה מדבר על החיוב לבטוח בה' בשעת צרה ולדעת שישועת
ה' כהרף עין.

ה .תוספת דברים ממרן הרב קוק זצ"ל
בספרו עקבי הצאן כתב הראי"ה קוק זצ"ל מאמר בנושא הפחד .הרב מגדיר שיש
שני סוגים של פחד ויש להבדיל ביניהם .קיים בכל אדם הפחד הנורמלי והטבעי,
תגובה אנושית למצבים מאיימים ,אבל יש פחד נפרז ,פחד העובר את הגבול,
שהוא כבר מפריע לאדם לתפקד ולהתקדם.
ואלו דבריו:
הפחד הנפרז הוא נוטל את זיו החיים של האדם .מקור כל חולשה וכל רפיון
הוא הפחד העובר את גבולו ,שהוא מאיים על האדם שלא יעשה כל דבר
לישועתו ,שלא ינקוף אצבע להצלתו ,שמא ינזק ,שמא יביא עליו רעה ,עד
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שהוא עושהו לחלש ומלא רפיון ,עד שמעצלות ואפס מעשה הוא נופל בכל
רע.
עם ישראל הוא עם שאינו יודע פחד ,עם שכולו אזור בגבורה .אנחנו נושאים
עמנו את המחשבה העליונה של אחדות האלוקים בשמים ממעל ובארץ מתחת,
ועוז אלוקים זה הוא יסוד גבורתינו .אם יש לנו חולשה רוחנית באמונה ודביקות
אלוקית אז נחלשת גם גבורתינו.
תקופת הגלות השפיעה על עם ישראל לרעה בהרבה תחומים ,ובין היתר גם
השאירה עלינו חותם רע של פחד וחוסר גבורה:
הפחד מחמת המציק אשר כונן להשחית ,השפיל את הנפש הכללית של
עם ישראל האזור בגבורה ,עד שנעשה מלא מגור ופחד.
על כן ,חלק מתהליך ההתעוררות לגאולה של עם ישראל היא ההתנערות
מהפחד וההתחזקות בכח הגבורה:
בעקבתא דמשיחא ,ראשית כל ההכשרים היא הסרת הפחד העודף מהנפש
הכללית ,ביחוד מהנפשות של היחידים המצוינים.
ומוסיף הרב ,שכדי להסיר את הפחד נדרשת הנהגה הפכית ,וזו היא ההנהגה של
החוצפה בעקבתא דמשיחא:
הדחיפה לזה היא ע"י הכח ההפכי ,כח החוצפה שהוכרח להתגבר בעת
הזאת ,שבמקום שמתגלה אין שום פחד.
זה הוא הכח הנפלא שהתגלה בין היתר במלחמותיהם של ישראל ,ובמסירות
נפשם של לוחמי ישראל.

ו .סיום
בכמה מקומות בספר תהילים מדבר דוד המלך אודות הביטחון בה' בעת צרה
ומלחמה ,והמסקנה הנולדת מכך שאין לפחד ולירא מבשר ודם.

 | 124מחניך קדוש

וכך נאמר בפרק כז (א-ה):
אֹורי וְ יִּ ְש ִּעי ִּ -מ ִּּמי ִּא ָירא ,ה' ָמעֹוז ַחּיַ י ִּ -מ ִּּמי ֶא ְפ ָחדִּ .ב ְקרֹב ָעלַ י
לְ ָדוִּ ד ,ה' ִּ
ְמ ֵּר ִּעים לֶ ֱאכֹל ֶאת ְב ָש ִּרי ָצ ַרי וְ אֹיְ ַבי לִּ יֵּ ,ה ָמה כָ ְשלּו וְ נָ ָפלּוִּ .אם ַת ֲחנֶ ה ָעלַ י ַמ ֲחנֶ ה
בֹוט ַח ...כִּ י יִּ ְצ ְפנֵּ נִּ י ְב ֻּסכֹה ְביֹום
ֹלא יִּ ָירא לִּ ִּביִּ ,אם ָתקּום ָעלַ י ִּמלְ ָח ָמה ְבזֹאת ֲאנִּ י ֵּ
רֹומ ֵּמנִּ י.
ָר ָעה ,יַ ְס ִּת ֵּרנִּ י ְב ֵּס ֶתר ָא ֳּהלֹוְ ,בצּור יְ ְ
כמו כן נאמר בפרק כ (א-י):
לַ ְמנַ צֵּ ַח ִּמזְ מֹור לְ ָדוִּ ד .יַ ַענְ ָך ה' ְביֹום ָצ ָרה ,יְ ַשגֶ ְבָך ֵּשם ֱאֹל ֵּהי יַ ֲעקֹבַ ...ע ָתה
הֹוש ַיע ה' ְמ ִּשיחֹו ,יַ ֲענֵּ הּו ִּמ ְש ֵּמי ָק ְדשֹו ִּבגְ ֻּברֹות יֵּ ַשע יְ ִּמינֹוֵּ .אלֶ ה
יָ ַד ְע ִּתי כִּ י ִּ
ֹלהינּו נַ זְ כִּ ירֵּ .ה ָמה כָ ְרעּו וְ נָ ָפלּו וַ ֲאנַ ְחנּו
ּסּוסים וַ ֲאנַ ְחנּו ְב ֵּשם ה' ֱא ֵּ
ָב ֶרכֶ ב וְ ֵּאלֶ ה ַב ִּ
הֹוש ָיעה ַה ֶמלֶ ְך יַ ֲענֵּ נּו ְביֹום ָק ְר ֵּאנּו.
ַק ְמנּו וַ נִּ ְתעֹו ָדד .ה' ִּ
גם שאר הנביאים הרבו לדבר על הביטחון בה' .הנה דברי הנביא ישעיהו

(מא ,י-

טז):
ֹלהיָך ִּא ַמ ְצ ִּתיָך ַאף ֲעזַ ְר ִּתיָך ַאף
ַאל ִּת ָירא ,כִּ י ִּע ְמָך ָאנִּ יַ .אל ִּת ְש ָתע ,כִּ י ֲאנִּ י ֱא ֶ
ֹלהיָך ַמ ֲחזִּ יק יְ ִּמי ֶנָךָ ,הא ֵֹּמר לְ ָך ַאל ִּת ָירא,
ְת ַמכְ ִּתיָך ִּבי ִּמין ִּצ ְד ִּקי ...כִּ י ֲאנִּ י ה' ֱא ֶ
ֲאנִּ י ֲעזַ ְר ִּתיָךַ .אל ִּת ְיר ִּאי תֹולַ ַעת יַ ֲעקֹבְ ,מ ֵּתי יִּ ְש ָר ֵּאל ֲאנִּ י ֲעזַ ְר ִּתיְך נְ ֻּאם ה',
מֹורג ָחרּוץ ָח ָדש ַב ַעל ִּפ ִּיפּיֹותָ ,תדּוש
וְ ג ֲֹאלֵּ ְך ְקדֹוש יִּ ְש ָר ֵּאלִּ :הנֵּ ה ַש ְמ ִּתיְך לְ ַ
אֹותם,
רּוח ִּת ָש ֵּאם ְּוס ָע ָרה ָת ִּפיץ ָ
ָה ִּרים וְ ָתדֹקּ ,וגְ ָבעֹות כַ מֹץ ָת ִּשיםִּ .תזְ ֵּרם וְ ַ
וְ ַא ָתה ָתגִּ יל ַבה' ִּב ְקדֹוש יִּ ְש ָר ֵּאל ִּת ְת ַהלָ ל.
וכמו כן דברי הנביא ירמיהו (מו ,כז-כח):
מֹוש ֲעָך ֵּמ ָרחֹוק וְ ֶאת
וְ ַא ָתה ַאל ִּת ָירא ַע ְב ִּדי יַ ֲעקֹב וְ ַאל ֵּת ַחת יִּ ְש ָר ֵּאל ,כִּ י ִּהנְ נִּ י ִּ
זַ ְר ֲעָך ֵּמ ֶא ֶרץ ִּש ְביָ ם ,וְ ָשב יַ ֲעקֹוב וְ ָש ַקט וְ ַש ֲאנַ ן וְ ֵּאין ַמ ֲח ִּרידַ .א ָתה ַאל ִּת ָירא
ַע ְב ִּדי יַ ֲעקֹב ,נְ ֻּאם ה' כִּ י ִּא ְתָך ָאנִּ י ,כִּ י ֶא ֱע ֶשה כָ לָ ה ְבכָ ל ַהגֹויִּ ם ֲא ֶשר ִּה ַד ְח ִּתיָך
ָש ָמה וְ א ְֹתָך ֹלא ֶא ֱע ֶשה כָ לָ ה ,וְ יִּ ַּס ְר ִּתיָך לַ ִּמ ְש ָפט וְ נַ ֵּקה ֹלא ֲאנַ ֶקָך.
אין לנו אלא להתפלל לריבונו של עולם שיענה אותנו בימי צרה ,שנזכה ויבואו
רק ימי טובה וישועה .בה' נעשה חיל והוא יבוס צרינו ,ה' צבאות אשרי אדם
בוטח בך ,ישועת ה' כהרף עין ,והבוטח בה' חסד יסובבנו ,אמן.

