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 קותי תמאסו"קותי תלכו... ואם בח  "אם בח  
 נתן אביעזר

 

כּו-ִאם" :פרשתנו פותחת בברכות לֵּ ַתי תֵּ קֹּ ח  ִאםלות "" )כו:ג( וממשיכה בקלבְּ ָאסּו-וְּ ַתי ִתמְּ קֹּ ח  " בְּ
 שאלות. שני החלקים מעלים(. טו)כו:

ם ָבָאֶרץ" היאהברכות  אחת ָנַתִתי ָשלוֹּ מי לא חולם על שלום  ללא ספק ברכה חשובה. –" )כו:ו( וְּ
ר' אברהם אולם ? שנים ממאה כבר יותרמשכות נבינינו ובין שכנינו שסוף סוף ישים קץ למלחמות ש

, ברכה זו ראב"עלפי  מילה אחת בלבד: "ביניכם".וב לחלוטין אחרתמפרש ברכה זו בדרך עזרא -אבן
 שלום בין הפלגים בקרב עם ישראל:באלא  ,ישראל ובין אויביו מסביבעם שלום בין ב אמורהאינה 

 ותיקים וכו'.לוחילוניים, שלום בין עולים חדשים לאשכנזים, שלום בין דתיים לשלום בין ספרדים 
ספק השלום בין ישראל לאויביו  בליאולם , הזאת  זהשוב מאוד שפלגי העם יכבדו ויאהבו אמנם ח
לנטוש את הפירוש המקובל של המילה "שלום"  ראב"עמה הביא את אם כן,  .מזהחשוב  מסביב

  ולהציע פירוש יוצא דופן משלו?
ֶתםבהמשך הברכה: "נמצא  הזהההסבר לפירוש  ַדפְּ נָ -ֶאת ּורְּ יֶכם וְּ בֵּ יְּ נֵּיֶכם ֶלָחֶרבאֹּ לּו ִלפְּ פּו  .פְּ ָרדְּ וְּ

בֵּ  יְּ לּו אֹּ ָנפְּ פּו וְּ דֹּ ָבָבה ִירְּ ָאה ִמֶכם רְּ ָאה ּומֵּ נֵּיֶכם ֶלָחֶרב יֶכםִמֶכם ֲחִמָשה מֵּ   ח(.-" )כו:זִלפְּ
אולם אם קיימים יחסי שלום בין עם ישראל , צחון סוחף במלחמהיהמשך הברכה מבטיח נ

ע שהמשך הברכה מבוסס על "אברברור ל .ןך בהצלחה בהצורמלחמות וממילא אין אין  הרילשכניו, 
דברי בעל ההגדה: "בכל דור ודור עומדים עלינו כההנחה שתמיד יהיו אויבים לעם ישראל, 

צחון במלחמה, יהובטח לעם ישראל נשהיות ו לכן נדרשת ברכה להצלחה במלחמות., ולכלותינו"
 .רשישפ פי"ביניכם", כה יהישלום : הברכה הראשונהל ייחס משמעות אחרתחייבים ל

כאשר קוראים את  אך ברכות מעשיות וסבירות. ןשלום בין פלגי העם והצלחה במלחמות ה
 הקוראו ,גוזמאות בעלמאחלקן אולי הרשימה הארוכה של הקללות בפרשתנו, מתקבל הרושם ש

-אחת הקללות שנראית בלתילמשל,  תתממשנה. הןחלק מעלול להתרשם שאין צורך לחשוש ש
אִתי" :היא בעלילותית מציא בֵּ הֵּ נ ַסת וְּ ָנסּו מְּ ל ָעֶלה ִנָדף וְּ ָתם קוֹּ ָרַדף אֹּ יֶהם וְּ בֵּ יְּ ת אֹּ צֹּ ַארְּ ָבָבם בְּ ֶרְך ִבלְּ -מֹּ

ף דֵּ ין רֹּ אֵּ לּו וְּ ָנפְּ לּו ִאיש .ֶחֶרב וְּ ָכשְּ ָאִחיו -וְּ נֵּיבְּ ִמפְּ ף ָאִין-כְּ דֵּ רֹּ לז(. איך ייתכן שחיילים -" )כו:לוֶחֶרב וְּ
 !ה?זאת  זההורגים אף  ובבריחתם הםה כאשר אין אויב שרודף אחריהם, מנוסים בורחים בפאניק

ולא היה מדובר בצבא של מדינה מהעולם , בדיוק למרבה ההפתעה, היינו עדים למקרה כזה
 השלישי אלא בצבא ארצות הברית.

ארצות הברית בטהרן של שגרירות האנשי צוות  35חטפה ממשלת איראן את כל  9191בנובמבר 
ם כבבני ערובה. נשיא ארצות הברית באותה עת, ג'ימי קרטר, הורה לצאת למבצע צבאי ונהגה בה

(Operation Eagle Clawלשחר )במתכונת המבצע הצבאי המוצלח של צה"ל  ,ר בני הערובהו

                                                 


 "אמונה בעידן המדע".-זר הוא פרופסור לפיזיקה באוניברסיטה ומחבר הספרים: "בראשית ברא" וענתן אבי  
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כוח  אמור היה לפי התכנית .9191המבצע יצא לפועל באפריל  ר בני הערובה באנטבה.ושחרל
שחרר את לתקוף את השגרירות ולחדור לאיראן, ל(, Delta Force) הקומנדו המפורסם, כוח דלתא

  .ת אסוןוהר והי ותוהתוצא ,ל הסתבךואולם הכ החטופים.
משך בשם  ורישאלהלמדבר באיראן ו קומנדוהכוח היו אמורים להטיס את  מטוסי הרקולס

 ,ירות בטהרןמהמדבר לשגר ,לקדם את הכוח בלילהאמורים היו  שמונה מסוקים ,לאחר מכן הלילה.
, ולכן הוחלט כלל פעולהשלושה מסוקים מ יצאו לרוע המזל לקראת המתקפה לשחרור בני הערובה.

, ולכן ידי האיראנים-להיגלות לאור יום על. המפקדים של כוח הקומנדו חששו לבטל את המבצע
קולס מסוק אחד במטוס הר התנגש בגלל הפחד והחיפזוןמיהרו לעזוב את המקום קודם עלות השחר. 

 ושמונה חיילים נהרגו. ,עם המסוקיחד ההרקולס התפוצץ  ק המסוקים.ותדלצורך שנשא מכלי דלק ל
ר שאוברחו בפאניקה בהשאירם אחריהם את כל  אחריםהחיילים שנותרו עלו למטוסי ההרקולס ה

  המסוקים ואת גופות החיילים שנפלו.
ף ָאִין" –יראני באזור , החיילים היו בארץ אויביהם, אך לא היה כל חייל אכאמור דֵּ רֹּ ". וכפי וְּ
אִתישכתוב: " בֵּ הֵּ יֶהם וְּ בֵּ יְּ ת אֹּ צֹּ ַארְּ ָבָבם בְּ ֶרְך ִבלְּ ", היו החיילים מלאי פחד באיראן, ארץ אויביהם; מֹּ

נ ַסת" ָנסּו מְּ ל ָעֶלה ִנָדף וְּ ָתם קוֹּ ָרַדף אֹּ לּוהם ברחו בפאניקה. " –" ֶחֶרב-וְּ ָנפְּ שמונה חיילים נהרגו  –" וְּ
לּו ִאישיחה, "במהלך הבר ָכשְּ נֵּי-וְּ ִמפְּ ָאִחיו כְּ  תאונת המסוק והמטוס.  –" ֶחֶרב-בְּ

ֶתם" מציאותית:-נראית אף היא לא מופיעה בפרשתנוהקללה אחרת  נֵּיֶכם ַוֲאַכלְּ ַשר בְּ ַשר  בְּ ּובְּ
לּו אכֵּ יֶכם תֹּ תֵּ נֹּ   " )כו:כט(.בְּ

לה זו התרחשה לא אצל שבט אולם גם קל אדם.-קשה לדמיין מצב שבו איש היה אוכל בשר בני
 אלא בעולם הנאור.  ,במרכז אפריקה יפרימיטיב

בהתרסקות  , בטיסה מאורוגוואי לצ'ילה, התרסק מטוס נוסעים בהרי האנדים.9191באוקטובר 
לא הייתה ו כל מכשירי הקשר נהרסו נוסעים ואנשי צוות. 55נוסעים ונשארו בחיים  91המטוס נהרגו 

, מתחת לאפס מעלות 51-הטמפרטורה לבלילה ירדה  המטוס ההרוס.אפשרות לדווח על מיקום 
 האנשים למות זה אחר זה. מזון החלועדר יבגלל הקור הנורא ובה אזל האוכל.ספורים תוך ימים בו

החליטו האנשים שעדיין היו בחיים לאכול את בשר  , כשהמצב הלך והחמיר,אחרי כמה ימים
  האנשים שנשארו בחיים. 91ימים ניצלו  91אחרי  .ייםוכך עשו במשך חודש המתים,גופותיהם של 

ֶתם" ת לחלוטין, כגון:ואפשרי-גם בברכות מופיעות הבטחות שנראות בלתי ַדפְּ יֶכם -ֶאת ּורְּ בֵּ יְּ אֹּ
נֵּיֶכם ֶלָחֶרב לּו ִלפְּ ָנפְּ ָאה .וְּ פּו ִמֶכם ֲחִמָשה מֵּ ָרדְּ פּו ,וְּ דֹּ ָבָבה ִירְּ ָאה ִמֶכם רְּ בֵּ  ,ּומֵּ יְּ לּו אֹּ ָנפְּ נֵּיֶכם ֶלָחֶרב יֶכםוְּ  ".ִלפְּ

יביכם לחרב", דהיינו וכתוב "ונפלו אֹּ  איך ייתכן שרק חמישה חיילים יתגברו על מאה חיילי האויב?
  תגברו על המאה.יהיו רק חרבות, ובכל זאת, לפי הברכה, הם יכלי הנשק בידי חמשת החיילים 

ף מלחמת העולם לקראת סו גם זה קרה, והמאה שנפלו היו בין החיילים הטובים שבעולם!
ההתקפה עקב  נבלמה םזור מסויבא ית מאסיבית נגד קווי הגרמנים.נהראשונה החלה התקפה אמריק

טוראי -ים היה רבנבין החיילים האמריק ידי גדוד מקלענים.-עמדה גרמנית שהייתה מוגנת היטב על
התקדמותם יורק החליט להתקיף בעצמו את עמדת הגרמנים שבלמה את  אלווין יורק, צלף מדהים.

, בידי יורק היו רובה ואקדח בלבד הוא התקדם לקראת קווי הגרמנים והחל לירות. ים.נשל האמריק
, 19-כאשר מספר ההרוגים הגיע ל חייל גרמני.ב אכן פגעכדור שירה  וכל ף מוצלחאולם הוא היה צל

  1ו ליורק.החיילים שעדיין היו בחיים נכנע 951וכל  ,הגרמני פקודה כללית להיכנעמפקד ה נתן
עולה אפילו על ההישג  התגבר על יותר ממאה חיילי האויב; טוראי יורק,-חייל אחד, רבאם כן, 

"כוח עליון שמר עלי, כיוון  אדם דתי הסביר יורק את מעשיו במילים אלו: בהיותו הברכה בפרשתנו.
 לחם". יאותי ואמר לי איך לה

הנורא בחזית ו, בלילה הראשון םיכיפורהבמלחמת יום  .צבאנוהתרחש גם ב דומהאירוע 
לחם ייצאו להוהם ברשת "כוח צביקה",  וסרן צביקה גרינגולד שלושה טנקים שנקראארגן הסורית, 

 תוהו ובוהועקב ה וב"כוח צביקה" נשאר טנק אחד בלבד. ,זמן קצר נפגעו שני טנקיםב נגד הסורים.
 ו לו פקודות לחימה בהתאם.טנקים, ונתנ כולל מספרש"כוח צביקה" שם חשבו  ,ששרר במפקדה
רק בבוקר, כשחזר  כלים סוריים אחרים. מלבד"כוח צביקה" טנק אחר טנק,  השמיד במהלך הלילה

גרינגולד למפקדה לדווח, התברר למפקדים, להפתעתם המוחלטת, ש"כוח צביקה" לא היה אלא טנק 
  בורה.עבור הפעולה המדהימה הזאת הוענק לצביקה גרינגולד עיטור הג אחד בלבד.

                                                 
1

עבור הפעולה המדהימה הזאת קודם יורק לדרגת סמל והוענק לו עיטור הגבורה הגבוה בצבא ארצות הברית, הלוא   
 .Congressional Medal of Honorא הו
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 אלה שנראות גםלעם ישראל, כמובן  ותהמיועד ,שהקללות והברכות מעידיםאירועים אלו 
יה יהמישראל ל אדם לכן חשוב שכ להתרחש.ועלולות קיצוניות ביותר, אינן דמיוניות אלא עשויות 

כּו-ִאםבמחנה של " לֵּ ַתי תֵּ קֹּ ח   ברכהלנזכה  זהידי -ננהג ביחסי שלום בתוך עמנו, ועלכולנו " ושבְּ
ֶתם" ֶכם ִויַשבְּ צְּ ַארְּ   ".ָלֶבַטח בְּ

 


