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 ARWORE MO N – הלא ילמדו עוד מלחמ

 

 א.

לא יצא האיש לא בסייף ולא בקשת ולא בתריס ולא באלה ולא ברומח ואם יצא חייב חטאת רבי 

וכתתו  )ישעיהו ב, ד( אינן אלא לגנאי שנאמר ומריםאמים אליעזר אומר תכשיטין הן לו וחכ

 החרבותם לאתים וחניתותיהם למזמרות ולא ישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמ

 שבת ס"ג עמ' א'     

 

 ב.

הגבורה, כשהיא לעצמה היא תכשיט. עז החיים בכל אופן הוא טוב ונאה, והיא בטבעה מחוברת 

הסימנים החיצוניים המראים על  ןכל עם גבורת הנפש, שהיא באה דוקא עם טהרתה ויושרה. ע

 .תכשיטין ןכם הגבורה, הנם ג

 

עד כה  בו נשמתשוארת ותכשיט לאדם, אבל האופן אשר אע"פ שעצם מדת הגבורה היא תפ

, הוא ברובו רק להרע הובאשר כלי הזיין, שהשימוש בו הי בגבורתם הוא מכוער הרבה. דםאי בנ

 ןכל ת ממה שמורה על תפארת הגבורה הצפונה בקרבו, עומורה יותר על ההשחתה האנוש

 .יאינם אלא לגנא

 

ת הדרו. הניגוד הנמצא בין גוי לגוי, כל זמן שהוא נצרך, הרי הוא מתיקוני העולם והוא משכלל א

וכיון שיש ניגוד, מוכרחת היא יראת המלחמה להמצא, וצריך חרב מוכנת בכף כדי להשוות את 

כחה  ל ידיזאת היא הודה והדרה של החרב, שעהמשקל של הכח, כדי שלא תתפרץ מלחמה. ו

הערך, ותעודתה  היא שומרת את השלום לפי קוםמכל ניגודים, ומים צביון החיים המלא מתקי

יהיה בכח, כדי לתמם את כל  לתכשיט, שכח הניגוד י אםכלי שימוש כל ההיא באמת שלא תהי

ימות המשיח, לעת לא יצא אל הפועל לשפך דם. אמנם ב קוםמכל צביונו המיוחד, ומ יפל גוי ע

וי הראוי להמצא בין העמים ת לגמרי, אז יסור כח הניגוד משרשו, ושינואשר תתבשל האנוש

יברים הפרטיים של גוף שלם. ואז לא מערכה משטרית, כאותה המערכה של הא יפל יעמד ע

שרות להתפרץ לכלל מלחמה, ולא יהיה החרב נדרש כלל, כי אין כאן אפילו כח גנוז שיש לו אפ

כשיט שלום מוחלט, ורגשי ידידות וכבוד בין כל העמים, ותבטל גם מעלת הת םאי נמצא כ היהי

 .ןשל הזיין, מפני שאינן צריכי
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