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  "ָשלֹום ְוֵעת ִמְלָחָמה ֵעת"
 עמיצור ברק

 
ולפני עלותו אל פסגת בהן הוא נפרד משבטי ישראל ש, משה איש האלוקיםמילותיו האחרונות של 

 ָלְך ֹאְיֶביָך ְוִיָכֲחשּו ָוֶתָךַגאֲ  ֶחֶרב ַוֲאֶשר ֶעְזֶרָך ָמֵגן ה'בַ  נֹוַשע ַעם ָכמֹוָך ִמי ִיְשָרֵאל ַאְשֶריָך" הר נבו הן:
אין זה  צחון.יונ , תשועהמגן וחרב, אויבים, דריכה הן. יש ב(כט:לג 'דב) "ִתְדֹרְך ָבמֹוֵתימוֹ  ַעל ְוַאָתה
של  וא ,ו(-ה:כו 'ויק) "ָבָאֶרץ ָשלֹום ְוָנַתִתי ,ְבַאְרְצֶכם ָלֶבַטח ִויַשְבֶתם" של המיוחלשלום המסר 

 חשוב. ללמדנו שחלק אלא מסר של מלחמה, (כו:ו 'במ) ָשלֹום ְלָך ְוָיֵשם ֵאֶליָך ָפָניו 'ה ִיָשא"
זאת . אויבים ושונאיםבה יש לעם ש ,מציאות מלחמתית כוללבהיסטוריה הצפויה של ישראל 

שומע  הואדברים הראשונים שב קולט אותה ,"אבי האומה" ,םהאבר :העםראשית מציאות כבר מה
ג(. יהיו מקללים, שונאים ואויבים. :יב 'בר) "ָאֹאר ּוְמַקֶלְלָך ְמָבְרֶכיָך ַוֲאָבֲרָכה" :הבטחהה , ובהםמה'

מלחמת כדרלעומר )ארבעת  –והוא שותף פעיל בה  בתורה הראשונהם נקלע למלחמה הואכן, אבר
 מובא (דהלו בסיום ניסיון העקֵ  ונאמר)שאברהם מה' שמע משפטים האחרונים שגם בהמלכים(. 

 לזרעך. אויביםיהיו  ;יז(:כב 'בר) "ֹאְיָביו ַשַער ֵאת ַזְרֲעָך ְוִיַרש" :דומהסר מ
שאחרי הרישיון שניתן לעם  ותצפקום למהיה . אולי בהדגשה בפרשתנו מתממש עניין זה       

עד  עם עמים אחריםאלימים ים תומיעלנוח מלנוע בשלום ו ואה , יוכללחירות קשהלצאת מעבדות 
פייה זו נכזבת. פרשתנו, המתארת את קורות העם מיד אחר היציאה י, אבל צלפחות ץהכניסה לאר
בפסוק הראשון של הפרשה  הןמוטיב המלחמה. המושג "מלחמה" מופיע ב תאפיינתמממצרים, 

 ִיָנֵחם ֶפן ...ְפִלְשִתים ֶאֶרץ ֶדֶרְך ֹלִהים-א   ָנָחם ְוֹלא ָהָעם ֶאת ַפְרֹעה ְבַשַלח ַוְיִהי" בפסוק האחרון: הן
 ִמֹדר ַבֲעָמֵלק ה'לַ  ִמְלָחָמה ָיּה ֵכס ַעל ָיד ִכי ַוֹיאֶמר"; (יז:יג) "ִמְצָרְיָמה ְוָשבּו ִמְלָחָמה ִבְרֹאָתם ָהָעם
  .(טז:יז) "ֹדר

למלחמות הקרובות שתהיינה  רומזהפסוק השני בה  גם. רבות אחרות מלחמותנזכרות בפרשה        
" ִמְצָרִים ֵמֶאֶרץ ִיְשָרֵאל ְבֵני ָעלּו ַוֲחֻמִשים סּוף ַים ַהִמְדָבר ֶדֶרְך ָהָעם ֶאת ֹלִהים-א   ַיֵסבוַ " :בדרך לארץ

 לשבר אם כי נכתב לא זה ומקרא ...מזוינים אלא חמושים אין – ַוֲחֻמִשים" רש"י על אתר:ו. (יח)
  ."זיין כלי להם היו מהיכן, ןומדי ועוג סיחון ובמלחמות עמלק במלחמת תתמה שלא, האוזן את

 סטרית-חדאבל  כמלחמה ישירהישראל  חרא מצריםההמרדף הכושל של לאחר מכן מתואר        
 ִנְלָחם ה' ִכי ִיְשָרֵאל ִמְפֵני ָאנּוָסה ִמְצַרִים ַוֹיאֶמר... ַתֲחִרישּון ְוַאֶתם ָלֶכם ִיָלֵחם ה'" :במצרים ה' של
רואה  יאואילו השל ה',  האויבא ימצרים המלחמה מוזרה:  אתז .(כה, יד:יד) ְבִמְצָרִים ָלֶהם

 מצרים.-ה' ליצור מגע עם אויב-את האויב, אלא שמלחמת ה' במצרים מונעת מאויב בישראל

                                           


עמיצור ברק הוא פרופסור בפקולטה להנדסה במרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון. מלבד מחקריו    
  המקצועיים )בעיקר בהתפלת מים( הוא כותב מאמרים בנושאים תורניים ומדיניים בבמות שונות.

 הפסוק שבכותרת לקוח מקהלת ג:ח. 
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 ֶאְרֹדף אֹוֵיב ָאַמר .אֹוֵיב ִתְרַעץ ה' ְיִמיְנָך... .ְשמוֹ  ה' ִמְלָחָמה ִאיש ה': "הדים לכך נשמעים בשירת הים
  .(ט ,ו ,ג:טו) ַחְרִבי ָאִריק ...ָשָלל ֲאַחֵלק ִשיגאַ 

של ישראל  המלחמה הראשונהבתיאור  ,הפבסומצוי  ותלמלחמבפרשתנו הרביעי  אזכורה       
  :(טז-ח:יז) בעמלק כפויההמלחמה ה –כעם 

 ִהָלֵחם ְוֵצא ֲאָנִשים ָלנּו ְבַחר הֹוֻשעַ יְ  ֶאל ֹמֶשה ַוֹיאֶמר .ִבְרִפיִדם ִיְשָרֵאל ִעם ַוִיָלֶחם ֲעָמֵלק ַוָיֹבא
 לוֹ  ָאַמר ַכֲאֶשר ְיהֹוֻשעַ  ַוַיַעש .ְבָיִדי ֹלִהים-ָהא   ּוַמֵטה ַהִגְבָעה ֹראש ַעל ִנָצב ָאֹנִכי ָמָחר ַבֲעָמֵלק
 ְוָגַבר ָידוֹ  ָיִניחַ  ְוַכֲאֶשר ֵאלִיְשָר  ְוָגַבר ָידוֹ  ֹמֶשה ָיִרים ַכֲאֶשר ְוָהָיה ...ַבֲעָמֵלק ְלִהָלֵחם ֹמֶשה
 ֵכס ַעל ָיד ִכי ַוֹיאֶמר ...ִמְזֵבחַ  ֹמֶשה ַוִיֶבן ...ָחֶרב ְלִפי ַעמוֹ  ְוֶאת ֲעָמֵלק ֶאת ְיהֹוֻשעַ  ַוַיֲחֹלש... ֲעָמֵלק

  .ֹדר ִמֹדר ַבֲעָמֵלק ה'לַ  ִמְלָחָמה ָיּה
אובייקט נצחי נעשה של ה' ושל עם ה', וכך הוא  המוחלטאויב הפסוק האחרון מתייג את עמלק כַ 

 קלאסי.  שונא-ם של אויבלמלחמה ולזיכרון ושֵ 
 במקרה שלנו – פרשיות עם שמות דומים היינו 1,האחיותות יש הפרשושלכל שמעניין        

אך  ,ההתרחש שלאו שחששו מפניה ות במלחמהפותח – "בשלח" ופרשתנולך" -"שלח ;"וישלח"
 :אחרתמלחמה  מתרחשתפרשה בהמשך כל 

  שהקב"ה בפלשתיםמלחמה  –על מלחמה שלא פרצה מדבר הפסוק הראשון  פרשתנובפתיחת ,
 – בעמלקהמלחמה  כאמור, לאחר מכן הייתההנחיית העם בדרך הארוכה.  דיי-לע אותהמונע 

  2לאחר מכן. רבים מיתולוגיים של ישראל דורות-שני אויבים היסטוריים
  ין עצמו תקאיש כדי להכותו ומ 044ו בא עם שעשָ חושש עקב י "וישלח" פרשתבפתיחת

 'טה" )ברעל הפסוק "והיה המחנה הנשאר לפלֵ כמאמר הידוע  "ולמלחמהלדורון  ,להי"לתפ
הפרשה בהמשך  אך לא התרחשהזו  מלחמהכידוע,  .(יח ,רבה ט רש"י בשם קהלתט. :לב

מנצחים ההעיר שכם, וכדרך  לפשיטה קטלנית עלויוצאים נוטלים שמעון ולוי "איש חרבו" 
 שלל רב. כשבידיהםבמלחמות גם חוזרים 

  של הארץ.  מתקרבהמתוכננת לכיבוש ההמלחמה  מתוארת מניעת "לך-שלח" פרשתבפתיחת
או  נמנעההרשעים,  יהתושבדת כחהן להעברת הריבונות על הארץ הן לההנחוצה זו, מלחמה 
בתגובת אבל מיד לאחר מכן,  העם. בעקבות דברי ההפחדה של המרגלים שחדרו ללב נדחתה
ויצא להילחם בתושבי  את עמדתו המעפילים"(") או חלק ממנוהעם  פךמדי, ה תמאוחרנגד 

בשלוש הפרשיות האחיות האלו מצויות  :יתרה מזו .הובסאך  ,העמלקי והכנעני – דרום הארץ
 . כעם ובני ישראלכמשפחה של בני יעקב  כל המלחמות הראשונות

שלוש  .הפסוק האחרון בפרשתנו באמצעותהמלחמה  קשור למושגפרשיות אלו ב עוד צד שווה
  :מופיעים בתורהעמלק ם ועַ עמלק בהן האיש ש הראשונותשלוש הפעמים הן הפרשיות הנדונות 

o  הופעתו הראשונה על במת ההיסטוריה – "וישלח"עמלק בן אליפז בכור עשו נולד בפרשת. 
o ומסבכים  נּומָ עִ עמו מתנפלים על ישראל ומסתבכים -צאצאיובפרשתנו:  היאשנייה ה תוהופע

 מלבדכי  הביןד לו". חשוב מאֹדר ִמֹדר ַבֲעָמֵלק ה'לַ  ִמְלָחָמה" :במלחמת מצווה אותנו
. ביום הקרב שהתרחש לישראל טראומטי הזה התנפלות שלהם על ישראל היה המפגשה

 " אלא גםִיְשָרֵאל ְוָגַבר ָידוֹ  ֹמֶשה יםָיִר  ַכֲאֶשר"לא רק  !היו גם שעות שפל למחרת ההתנפלות
 שהתורה באה ללמדנויתכן יאגב,  ישראל. גברשבו סיום העד ", ֲעָמֵלק ְוָגַבר ָידוֹ  ָיִניחַ  ְוַכֲאֶשר"

 .בכל מלחמה עלולים גם "האנשים הטובים" להיתקל במפלות זמניות או מקומיות :לקח כולל
o  שנותרה מן המלחמה טראומה הם ניצלו את המרגלי: "לך-שלח"בפרשת  –הופעה שלישית

ק לֵ מָ עֲ לים "יבדו"ח המגמתי שלהם במ "מפחידים"פתחו את פירוט רשימת העמים הו בפרשתנו
 ש פעמים.ועוד שלעמלק נזכר  ה זובהמשך פרשו ,כט(:יג '" )במבגֶ נֶ ץ הַ ֶר אֶ ב בְ שֵ יוֹ 

ש ומשותף לשמות שלשהשורש ה יםמקרצירוף ולי אין זה א :מלחמתיבעניין צד שווה עוד ו
לה "חרב" מופיעה בשלוש יהמכי ח" הוא שם נרדף לחרב, ולַ "שֶ כאשר  ח.-ל-הפרשיות הוא ש

 ַחְרבוֹ  ִאיש ִדיָנה ֲאֵחי ְוֵלִוי ִשְמעֹון ...ַוִיְקחּו" :"וישלח" שתבפר :בכל פרשה פעמיים – הפרשיות
 ִתְמָלֵאמוֹ "בפרשתנו:  .(כו-כה:לד 'בר) ָחֶרב ְלִפי ְרגּוהָ  ְבנוֹ  ְשֶכם ְוֶאת ֲחמֹור ְוֶאת .ָהִעיר ַעל ַוָיֹבאּו

                                           
1

 (.064מס' ) פרשת צו תשע"בל דף שבועי ,ובעד ביתו"פר בעדו מאמרי "וכִ  אור  
ד "ואולי עד ימינו. אויבנו הקרוב נטל לעצמו את שם פלשת, ואנו מכנים את כלל אויבינו עמלק, כדברי הרב י  2

: "כל אומה המתנכלת לכלות את אביו מדבריט וציטעמלק עדיין קיים בעולם" והסביר ב" :סולובייצ'יק זצ"ל
 (.241 עמוד ירושלים תשל"א,, האמונהאיש פי ההלכה, עמלק" )-ת, עלכנסת ישראל הופכ
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-שלח"בפרשת ו .(יג:יז) "ָחֶרב ְלִפי ַעמוֹ  ְוֶאת ֲעָמֵלק ֶאת ְיהֹוֻשעַ  ַוַיֲחֹלש"; (ט:טו) "ַחְרִבי ָאִריק ַנְפִשי
 ּוְנַפְלֶתם ִלְפֵניֶכם ָשם ְוַהְכַנֲעִני ָמֵלִקיָהעֲ  ִכי ...ַבֶחֶרב ִלְנֹפל ַהֹזאת ָהָאֶרץ ֶאל ֹאָתנּו ֵמִביא ה' ְוָלָמה": "לך

 .(מגג, :יד 'מ)ב "ֶבָחֶרב
שעם ישראל ומנהיגיו היא עקרונית ההנחה העניין המלחמות בתורה. בומכאן למבט כולל        

ונזכה  הבטחות ה' בתורה יתקיימוכראוי ה' את עובד שואפים לשלום, וכי במצב שבו ישראל 
 ְוֵאין ּוְשַכְבֶתם ָבָאֶרץ ָשלֹום ְוָנַתִתי ְבַאְרְצֶכם ָלֶבַטח ִויַשְבֶתם ...ֵתֵלכּו ְבֻחֹקַתי ִאם" :, ככתובלשלום
 אחרת. אלא שהתורה מרבה לדבר על מציאות ו(-ג:כו 'ויק) "ְבַאְרְצֶכם ַתֲעֹבר ֹלא ְוֶחֶרב ...ַמֲחִריד

 ֶאת ּוְרַדְפֶתם"הכתוב מלחמה:  מזכירבפסוק הבא  מידאפילו בתנאים האידיליים הללו, שכן 
 ֹאְיֵביֶכם ְוָנְפלּו ִיְרֹדפּו ְרָבָבה ִמֶכם ּוֵמָאה ֵמָאה ֲחִמָשה ִמֶכם ְוָרְדפּו ֶלָחֶרב ִלְפֵניֶכם ְוָנְפלּו ֹאְיֵביֶכם
 :ניצחון ולא שלוםהוא מובטח ה הגמול הטובגם בברית בערבות מואב  ח(.-ז שם) "ֶלָחֶרב ִלְפֵניֶכם

 ֶאת ה' ִיֵתן... ָהָאֶרץ גֹוֵיי ָכל ַעל ֶעְליֹון ֹלֶהיָך-א   ה' ּוְנָתְנָך ...ֹלֶהיך-א   ה' ְבקֹול ִתְשַמע ָשמֹועַ  ִאם ְוָהָיה"
  .(, זא:כח 'דב) ְלָפֶניָך ָינּוסּו ְדָרִכים ּוְבִשְבָעה יָךלֶ אֵ  ֵיְצאּו ֶאָחד ְבֶדֶרְך ,ְלָפֶניָך ִנָגִפים ...ֹאְיֶביָך

מכל האמור כאן מתחזקת התחושה כי חרף כמיהתנו לשלום צפויה לנו מציאות של מלחמות        
פער רב בין רצוי למצוי. כדי לצמצם את הפער ואת השלכותיו השליליות עלינו להתקרב אל ה'  –

בין אם בגזרה מלפניו ובין אם כגמול לחטאינו, , עוד נכונו לנו מלחמותאם אף ווללכת בדרכיו. 
 יהושע 'ר אמר: "(יט הלכה "שלום"ה פרק) ארץ-דרך מסכתבחז"ל  כמאמר ,לשלום לשאוף עלינו

תפלת העמידה, ברכת  :"בשלום חותמין לותיוהתפ הברכות שכל, השלום גדול לוי' ר בשם דסכנין
תפילת "אין  ,יתערבשל שמע' קריאת 'הנים, ברכת "השכיבנו" החותמת את והמזון, ברכת כ

 כולן מסתיימות בשלום.  –ות ומסכת עוקצין החותמת את ששה סדרי משנה כאלוקינו", מסכת ברכ
 )תה' כט:יא(. "ַעמֹו ַבָשלֹום-' ֹעז ְלַעמֹו ִיֵתן ה' ְיָבֵרְך ֶאתה"נאמר: ו


