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"עֵ ת ִמלְ חָ מָ ה וְ עֵ ת שָ לוֹם"


עמיצור ברק

מילותיו האחרונות של משה איש האלוקים ,שבהן הוא נפרד משבטי ישראל ולפני עלותו אל פסגת
הר נבו הן" :אַ ְש ֶריָך י ְִש ָראֵ ל ִמי כָמוָֹך עַ ם נוֹשַ ע בַ ה' מָ גֵן עֶ זְ ֶרָך וַ אֲשֶ ר חֶ ֶרב ַג ֲאוָתֶ ָך וְ ִי ָכחֲשּו אֹ יְבֶ יָך לְָך
וְ אַ תָ ה עַ ל בָ מוֹתֵ ימ ֹו תִ ְדרְֹך" (דב' לג:כט) .יש בהן מגן וחרב ,אויבים ,דריכה ,תשועה וניצחון .אין זה
ָארץ" (ויק' כו:ה-ו) ,או של
ַארצְ כֶם ,וְ נָתַ תִ י שָ לוֹם בָ ֶ
מסר השלום המיוחל של "וִ ישַ בְ תֶ ם לָבֶ טַ ח בְ ְ
"יִשָ א ה' פָ נָיו אֵ לֶיָך וְ יָשֵ ם לְ ָך שָ לוֹם (במ' ו:כו) ,אלא מסר של מלחמה .ללמדנו שחלק חשוב
בהיסטוריה הצפויה של ישראל כולל מציאות מלחמתית ,שבה יש לעם אויבים ושונאים .זאת
המציאות כבר מראשית העם :אברהם" ,אבי האומה" ,קולט אותה בדברים הראשונים שהוא שומע
מה' ,ובהם ההבטחה" :וַ אֲבָ רֲ כָה ְמבָ ְרכֶיָך ּומְ קַ לֶלְ ָך ָאאֹר" (בר' יב:ג) .יהיו מקללים ,שונאים ואויבים.
ואכן ,אברהם נקלע למלחמה הראשונה בתורה והוא שותף פעיל בה – מלחמת כדרלעומר (ארבעת
המלכים) .גם במשפטים האחרונים ששמע אברהם מה' (שנאמרו לו בסיום ניסיון העקֵ דה) מובא
מסר דומה" :וְ י ִַרש ז ְַרעֲָך אֵ ת שַ עַ ר ֹאיְבָ יו" (בר' כב:יז); יהיו אויבים לזרעך.
בפרשתנו מתממש עניין זה בהדגשה .אולי היה מקום לצפות שאחרי הרישיון שניתן לעם
לצאת מעבדות קשה לחירות ,יוכל הוא לנוע בשלום ולנוח מעימותים אלימים עם עמים אחרים עד
הכניסה לארץ לפחות ,אבל ציפייה זו נכזבת .פרשתנו ,המתארת את קורות העם מיד אחר היציאה
ממצרים ,מתאפיינת במוטיב המלחמה .המושג "מלחמה" מופיע הן בפסוק הראשון של הפרשה
הן בפסוק האחרון" :וַ יְהִ י בְ שַ לַח פַ ְרעֹ ה אֶ ת הָ עָ ם וְ ֹלא נָחָ ם אֹ-להִ ים ֶד ֶרְך אֶ ֶרץ פְ לִ שְ תִ ים ...פֶ ן ִינָחֵ ם
הָ עָ ם בִ ְראֹ תָ ם מִ לְ חָ מָ ה וְ שָ בּו ִמצְ ָריְמָ ה" (יג:יז); "וַ יֹאמֶ ר כִ י יָד עַ ל כֵס יָּה מִ לְ חָ מָ ה ַלה' בַ עֲמָ לֵק מִ דֹר
דֹר" (יז:טז).
בפרשה נזכרות מלחמות רבות אחרות .גם הפסוק השני בה רומז למלחמות הקרובות שתהיינה
בדרך לארץ" :וַ יַסֵ ב אֹ-להִ ים אֶ ת הָ עָ ם ֶד ֶרְך הַ ִמ ְדבָ ר יַם סּוף וַ ֲחמֻשִ ים עָ לּו בְ נֵי י ְִש ָראֵ ל מֵ אֶ ֶרץ ִמצְ ָריִם"
(יח) .ורש"י על אתר" :וַ חֲמֻ ִשים – אין חמושים אלא מזוינים ...ומקרא זה לא נכתב כי אם לשבר
את האוזן ,שלא תתמה במלחמת עמלק ובמלחמות סיחון ועוג ומדין ,מהיכן היו להם כלי זיין".
לאחר מכן מתואר המרדף הכושל של המצרים אחר ישראל כמלחמה ישירה אבל חד-סטרית
של ה' במצרים" :ה' ִילָחֵ ם ָלכֶם וְ אַ תֶ ם תַ ח ֲִרישּון ...וַ יֹאמֶ ר ִמצְ ַריִם ָאנּוסָ ה ִמפְ נֵי י ְִש ָראֵ ל כִ י ה' נִלְ חָ ם
לָהֶ ם בְ מִ צְ ָריִם (יד:יד ,כה) .זאת מלחמה מוזרה :מצרים היא האויב של ה' ,ואילו היא רואה
בישראל את האויב ,אלא שמלחמת ה' במצרים מונעת מאויב-ה' ליצור מגע עם אויב-מצרים.



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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הדים לכך נשמעים בשירת הים" :ה' אִ יש מִ לְ חָ מָ ה ה' שְ מ ֹו... .י ְִמינְָך ה' תִ ְרעַ ץ א ֹויֵבָ .אמַ ר א ֹויֵב אֶ ְרדֹף
ָאריק חַ ְרבִ י (טו:ג ,ו ,ט).
אַ ִשיג אֲחַ לֵק שָ לָלִ ...
האזכור הרביעי בפרשתנו למלחמות מצוי בסופה ,בתיאור המלחמה הראשונה של ישראל
כעם – המלחמה הכפויה בעמלק (יז:ח-טז):
וַ ָיבֹא עֲמָ לֵק וַיִ לָחֶ ם עִ ם י ְִש ָראֵ ל בִ ְרפִ ִידם .וַ יֹאמֶ ר מֹ שֶ ה אֶ ל ְיהוֹשֻ עַ בְ חַ ר לָנּו ֲאנ ִָשים וְ צֵ א הִ לָחֵ ם
בַ עֲמָ לֵק מָ חָ ר ָאנֹ כִ י נִצָ ב עַ ל רֹאש הַ גִ בְ עָ ה ּומַ טֵ ה הָ אֹ-להִ ים בְ י ִָדי .וַ יַעַ ש יְהוֹשֻ עַ ַכאֲשֶ ר ָאמַ ר ל ֹו
מֹ שֶ ה לְ הִ לָחֵ ם בַ עֲמָ לֵק ...וְ הָ יָה ַכאֲשֶ ר י ִָרים מֹ שֶ ה יָד ֹו וְ גָבַ ר י ְִש ָראֵ ל וְ ַכאֲשֶ ר ָינִיחַ יָד ֹו וְ גָבַ ר
עֲמָ לֵק ...וַ ַיחֲֹלש יְהוֹשֻ עַ אֶ ת עֲמָ לֵק וְ אֶ ת עַ מ ֹו לְ פִ י חָ ֶרב ...וַיִ בֶ ן מֹ שֶ ה ִמזְ בֵ חַ  ...וַ יֹאמֶ ר כִ י יָד עַ ל כֵס
יָּה מִ לְ חָ מָ ה ַלה' בַ עֲמָ לֵק ִמדֹר דֹר.
הפסוק האחרון מתייג את עמלק ַכאויב המוחלט של ה' ושל עם ה' ,וכך הוא נעשה אובייקט נצחי
למלחמה ולזיכרון ושֵ ם של אויב-שונא קלאסי.
מעניין שכל שלוש הפרשיות האחיות 1,היינו פרשיות עם שמות דומים – במקרה שלנו
"וישלח"; "שלח-לך" ופרשתנו "בשלח" – פותחות במלחמה שחששו מפניה ושלא התרחשה ,אך
בהמשך כל פרשה מתרחשת מלחמה אחרת:
 בפתיחת פרשתנו הפסוק הראשון מדבר על מלחמה שלא פרצה – מלחמה בפלשתים ,שהקב"ה
מונע אותה על-ידי הנחיית העם בדרך הארוכה .כאמור ,לאחר מכן הייתה המלחמה בעמלק –
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שני אויבים היסטוריים-מיתולוגיים של ישראל דורות רבים לאחר מכן.
 בפתיחת פרשת "וישלח" יעקב חושש שעשָ ו בא עם  044איש כדי להכותו ומתקין עצמו
"לתפילה ,לדורון ולמלחמה" כמאמר הידוע על הפסוק "והיה המחנה הנשאר לפ ֵלטה" (בר'
לב:ט .רש"י בשם קהלת רבה ט ,יח) .כידוע ,מלחמה זו לא התרחשה אך בהמשך הפרשה
נוטלים שמעון ולוי "איש חרבו" ויוצאים לפשיטה קטלנית על העיר שכם ,וכדרך המנצחים
במלחמות גם חוזרים כשבידיהם שלל רב.
 בפתיחת פרשת "שלח-לך" מתוארת מניעת המלחמה המתוכננת לכיבוש המתקרב של הארץ.
מלחמה זו ,הנחוצה הן להעברת הריבונות על הארץ הן להכחדת תושביה הרשעים ,נמנעה או
נדחתה בעקבות דברי ההפחדה של המרגלים שחדרו ללב העם .אבל מיד לאחר מכן ,בתגובת
נגד מאוחרת מדי ,הפך העם או חלק ממנו ("המעפילים") את עמדתו ויצא להילחם בתושבי
דרום הארץ – העמלקי והכנעני ,אך הובס .יתרה מזו :בשלוש הפרשיות האחיות האלו מצויות
כל המלחמות הראשונות של בני יעקב כמשפחה ובני ישראל כעם.
עוד צד שווה בפרשיות אלו קשור למושג המלחמה באמצעות הפסוק האחרון בפרשתנו .שלוש
הפרשיות הנדונות הן שלוש הפעמים הראשונות שבהן האיש עמלק ועַ ם עמלק מופיעים בתורה:
 oעמלק בן אליפז בכור עשו נולד בפרשת "וישלח" – הופעתו הראשונה על במת ההיסטוריה.
 oהופעתו השנייה היא בפרשתנו :צאצאיו-עמו מתנפלים על ישראל ומסתבכים עִ מָ נּו ומסבכים
אותנו במלחמת מצווה" :מִ לְ חָ מָ ה ַלה' בַ עֲמָ לֵק ִמדֹר דֹר" .חשוב מאוד להבין כי מלבד
ההתנפלות שלהם על ישראל היה המפגש הזה טראומטי לישראל .ביום הקרב שהתרחש
למחרת ההתנפלות היו גם שעות שפל! לא רק " ַכאֲשֶ ר י ִָרים מֹ שֶ ה יָד ֹו וְ גָבַ ר י ְִש ָראֵ ל" אלא גם
"וְ ַכאֲשֶ ר ָינִיחַ יָד ֹו וְ גָבַ ר עֲמָ לֵק" ,עד הסיום שבו גבר ישראל .אגב ,ייתכן שהתורה באה ללמדנו
לקח כולל :בכל מלחמה עלולים גם "האנשים הטובים" להיתקל במפלות זמניות או מקומיות.
 oהופעה שלישית – בפרשת "שלח-לך" :המרגלים ניצלו את הטראומה שנותרה מן המלחמה
בפרשתנו ופתחו את פירוט רשימת העמים ה"מפחידים" בדו"ח המגמתי שלהם במילים " ֲעמָ ֵלק
י ֹושֵ ב בְ אֶ ֶרץ הַ ֶנ ֶגב" (במ' יג:כט) ,ובהמשך פרשה זו נזכר עמלק עוד שלוש פעמים.
ועוד צד שווה בעניין מלחמתי :אולי אין זה צירוף מקרים שהשורש המשותף לשמות שלוש
הפרשיות הוא ש-ל-ח .כאשר "שֶ ַלח" הוא שם נרדף לחרב ,וכי המילה "חרב" מופיעה בשלוש
הפרשיות – פעמיים בכל פרשה :בפרשת "וישלח"" :וַיִ ְקחּוִ ...ש ְמעוֹן וְ לֵוִ י אֲחֵ י ִדינָה אִ יש חַ ְרב ֹו
וַ ָיבֹאּו עַ ל הָ עִ יר .וְ אֶ ת חֲמוֹר וְ אֶ ת ְשכֶם בְ נ ֹו הָ ְרגּו לְ פִ י חָ ֶרב (בר' לד:כה-כו) .בפרשתנו" :תִ ְמלָאֵ מ ֹו
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ראו מאמרי "וכִ פר בעדו ובעד ביתו" ,דף שבועי לפרשת צו תשע"ב (מס' .)064
ואולי עד ימינו .אויבנו הקרוב נטל לעצמו את שם פלשת ,ואנו מכנים את כלל אויבינו עמלק ,כדברי הרב י"ד
סולובייצ'יק זצ"ל" :עמלק עדיין קיים בעולם" והסביר בציטוט מדברי אביו" :כל אומה המתנכלת לכלות את
כנסת ישראל הופכת ,על-פי ההלכה ,עמלק" (איש האמונה ,ירושלים תשל"א ,עמוד .)241
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ָאריק חַ ְרבִ י" (טו:ט); "וַ ַיחֲֹלש יְהוֹשֻ עַ אֶ ת עֲמָ לֵק וְ אֶ ת עַ מ ֹו לְ פִ י חָ ֶרב" (יז:יג) .ובפרשת "שלח-
נַפְ ִשי ִ
ָארץ הַ זֹאת לִ נְפֹ ל בַ חֶ ֶרב ...כִ י הָ ֲעמָ ל ִֵקי וְ הַ כְ ַנ ֲענִי שָ ם לִ פְ נֵיכֶם ּונְפַ לְ תֶ ם
לך"" :וְ לָמָ ה ה' מֵ בִ יא אֹ תָ נּו אֶ ל הָ ֶ
בֶ חָ ֶרב" (במ' יד:ג ,מג).
ומכאן למבט כולל בעניין המלחמות בתורה .ההנחה העקרונית היא שעם ישראל ומנהיגיו
שואפים לשלום ,וכי במצב שבו ישראל עובד את ה' כראוי יתקיימו הבטחות ה' בתורה ונזכה
ּושכַבְ תֶ ם וְ אֵ ין
ָארץ ְ
ַארצְ כֶם וְ נָתַ תִ י שָ לוֹם בָ ֶ
לשלום ,ככתוב" :אִ ם בְ חֻקֹ תַ י תֵ לֵכּו ...וִ ישַ בְ תֶ ם לָבֶ טַ ח בְ ְ
ַארצְ כֶם" (ויק' כו:ג-ו) .אלא שהתורה מרבה לדבר על מציאות אחרת
מַ ח ֲִריד ...וְ חֶ ֶרב ֹלא תַ ֲעבֹר בְ ְ
אפילו בתנאים האידיליים הללו ,שכן מיד בפסוק הבא מזכיר הכתוב מלחמהְּ " :ור ַדפְ תֶ ם אֶ ת
ֹאיְבֵ יכֶם וְ נָפְ לּו לִ פְ נֵיכֶם לֶחָ ֶרב וְ ָר ְדפּו ִמכֶם ח ֲִמשָ ה מֵ ָאה ּומֵ ָאה ִמכֶם ְרבָ בָ ה י ְִרדֹפּו וְ נָפְ לּו ֹאיְבֵ יכֶם
לִ פְ נֵיכֶם לֶחָ ֶרב" (שם ז-ח) .גם בברית בערבות מואב הגמול הטוב המובטח הוא ניצחון ולא שלום:
ָארץ ...יִתֵ ן ה' אֶ ת
"וְ הָ יָה אִ ם שָ מוֹעַ תִ ְשמַ ע בְ קוֹל ה' אֹ-להֶ יךּ ...ונְתָ נְָך ה' אֹ-להֶ יָך עֶ לְ יוֹן עַ ל כָל ג ֹויֵי הָ ֶ
ֹאיְבֶ יָךִ ...נגָפִ ים לְ פָ נֶיָך ,בְ ֶד ֶרְך אֶ חָ ד יֵצְ אּו אֵ ֶליָך ּובְ ִשבְ עָ ה ְד ָרכִ ים יָנּוסּו לְ פָ נֶיָך (דב' כח:א ,ז).
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'
וללכת בדרכיו .ואף אם עוד נכונו לנו מלחמות ,בין אם בגזרה מלפניו ובין אם כגמול לחטאינו,
עלינו לשאוף לשלום ,כמאמר חז"ל במסכת דרך-ארץ (פרק "השלום" הלכה יט)" :אמר ר' יהושע
דסכנין בשם ר' לוי גדול השלום ,שכל הברכות והתפילות חותמין בשלום" :תפלת העמידה ,ברכת
המזון ,ברכת כוהנים ,ברכת "השכיבנו" החותמת את 'קריאת שמע' של ערבית ,תפילת "אין
כאלוקינו" ,מסכת ברכות ומסכת עוקצין החותמת את ששה סדרי משנה – כולן מסתיימות בשלום.
ונאמר" :ה' עֹ ז לְ עַ מ ֹו יִתֵ ן ה' יְבָ ֵרְך אֶ ת-עַ מ ֹו בַ שָ לוֹם" (תה' כט:יא).

