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פרשת דברים
מלחמה ושלום בפרשת השבוע
מאת אמיתי פורת ,כפר עציון
ַארצ ֹו הָ חֵ ל
ַארנֹ ן ְּראֵ ה נ ַָת ִתי בְּ י ְָּדָך אֶ ת ִסיחֹן מֶ לְֶך חֶ ְּשּבוֹן הָ אֱ מ ִֹרי וְּ אֶ ת ְּ
בפרשתנו מצווה משה ע"י ה' " :קּומּו ְּסעּו וְּ עִ בְּ רּו אֶ ת נַחַ ל ְּ
ָאתָך עַ ל פְּ נֵי הָ עַ ִמים ַתחַ ת כָל הַ ָשמָ ִים אֲ ֶשר י ְִּש ְּמעּון ִש ְּמ ֲעָך וְּ ָרגְּזּו וְּ חָ לּו
ָרש וְּ ִה ְּתגָר ּב ֹו ִמלְּ חָ מָ ה :הַ ּיוֹם הַ זֶה ָאחֵ ל תֵ ת פַ ְּח ְּדָך וְּ י ְִּר ְּ
ִמפָ נֶיָך (ב ,כד-כה) .אך משה לא בדיוק מבצע את מה שצווה :וָ אֶ ְּשלַח מַ ְּלָאכִ ים ִמ ִמ ְּדּבַ ר ְּקדֵ מוֹת אֶ ל ִסיחוֹן מֶ לְֶך חֶ ְּשּבוֹן ִדבְּ ֵרי
יתי
ּושמֹאולֹ :אכֶל ּבַ כֶסֶ ף ַת ְּשּבִ ֵר ִני וְּ ָא ַכ ְּל ִתי ּומַ יִם ּבַ כֶסֶ ף ִת ֶתן לִ י וְּ ָש ִת ִ
ַארצֶ ָך ּבַ דֶ ֶרְך ּבַ דֶ ֶרְך אֵ לְֵך ֹלא ָאסּור י ִָמין ְּ
ָשלוֹם לֵאמֹר :אֶ עְּ ּבְּ ָרה בְּ ְּ
ַרק אֶ עְּ ּבְּ ָרה בְּ ַר ְּגלָי (ב ,כו -כח).
לכאורה הדברים תמוהים :כיצד מעיז משה לשנות מציוויו של ה' שאומר לו להתגרות בסיחון ולפתוח במלחמה ,ותחת זאת
הוא שולח דברי שלום .עד כדי כך היו הדברים קשים לחלק ממפרשנו שרמב"ן המקפיד כלל האפשר לפרש את הדברים לפי
סדר הכתובים ,חורג כאן ממנהגו וקובע שכאן אין מוקדם ומאוחר ,ודברי השלום של משה קדמו לציווי של ה' (שאכן חוזר
ומופיע שוב בהמשך בפס' לא)" :ראה נתתי בידך את סיחן  -הדבור הזה הוא האמור למטה (פסוק לא) ראה החלותי תת
לפניך ,וקודם לכן שלח לו מלאכים ממדבר קדמות .כי אחרי שיצונו השם החל רש והתגר בו מלחמה לא ישלח לו דברי שלום
אעברה בארצך"..
אולם ,חז"ל עמדו על כך במספר מדרשים ,שהכתובים דווקא כסדרם ויש כאן מסר עקרוני.
כך למשל" :ראה החילותי תת לפניך" (ב ,לא) מה כתיב שם "והתגר בו מלחמה" .והם לא עשו כך ,אלא "ואשלח מלאכים".
אמר הקב"ה :אני אמרתי "והתגר בו מלחמה" ואתה אומר לשלום?! "אין שלום אמר ה' לרשעים" (ישע' מח,כב) .ראה גדולים
דברי שלום שבטלו ישראל מה שאמר להם "והתגר בו מלחמה" ולא כעס עליהם .מהו "ממדבר קדמות"? אמר לו משה :ממך
למדתי שקדמת לעולם ,יכול היית לשלוח ברק אחד לשרוף את המצרים ולא עשית אלא שלחתני לפרעה שנאמר "שלח את
עמי" (שמות ה,א) הוי קדמות( ..תנחומא מהדורת בובר הוספה לדברים י' עמ'  .)6-7ובמקום אחר למדו מכאן ש"כל מה שגזר
משה הסכים הקב"ה עמו" ומכאן "חידש" הקב"ה הלכה משמו של משה ש"כל מלחמה שיהו הולכים לא יהו פותחים אלא
בשלום ,שנאמר' :כי תקרב אל עיר וגו' " וכך אכן עשה יהושע בפועל (דברים רבה שופטים [ה],יג -יד ,מהדורת ליברמן עמ'
.)101
נמצאנו למדים מצווה וחובה לקרוא לשלום בטרם מלחמה ,ואף אם נדמה שמשה עשה כן נגד דברי ה' ,הרי הסכים ה' עמו,
ועיקרון זה קדום ויסודי ביותר (="ממך למדתי שקדמת לעולם") ,ומאידך יש להחילו גם קדימה לעתיד "בכל מלחמה שיהו
הולכין".
וכותב הרלב"ג כי מטרת התורה ללמד תועלת זו (התועלת הט"ו) :להודיע שראוי לאדם לרדוף אחר השלום ולהרחיק
המחלוקת והמלחמה ואע"פ שיתברר לו שהוא ינצח  ...כדי שיתישב בלבנו שראוי בכל המקומות לרדוף אחר השלום לפי מה
שאפשר ,כי אין השם יתעלה חפץ במיתתן של רשעים.
דרשנים נעצרים לעיתים כאן .אך פשוטם של הכתובים בפרשתנו ,ובכלל בפרשיות המלחמה בספר דברים (פרקים כ'–כ"א),
מחייב באופן פשוט וישר לראות גם את הצד השני המשלים את מאמצי רדיפת השלום .כלל הכתובים בפרקים הראשונים
של ספר ד ברים מבקשים לחזק את רוחם של בני ישראל לקראת המלחמה הצפויה להם ,דווקא מתוך ההבנה שהשלום

הרצוי ,זה שאותו צריך לרדוף ולקוות -אינו האפשרות הסבירה שבה יבחר הצד השני (סיחון או העמים היושבים בארץ).
לפיכך ,ירושת הארץ והדרך אליה יהיו כרוכים במלחמה .והמלחמה יכולה להיות קשה ומפחידה :יש שם ענקים ,ועם חזק
ָארץ ּבֹאּו ְּּורשּו אֶ ת
ועז ,אנשי מידות ומלחמה .לקראת כל אלו מחזק משה את ליבם של ישראלְּ " :ראֵ ה נ ַָת ִתי לִפְּ נֵיכֶם אֶ ת הָ ֶ
ָארץ אֲ ֶשר נ ְִּשּבַ ע ה' לַאֲ ב ֵֹתיכֶם לְּ ַאבְּ ָרהָ ם לְּ יִצְּ חָ ק ּולְּ יַעֲ ֹקב ל ֵָתת לָהֶ ם ּולְּ ז ְַּרעָ ם ַאחֲ ֵריהֶ ם" (דברים א' ח) ובהמשך ְּ"ראֵ ה נ ַָתן ה'
הָ ֶ
ָארץ עֲ לֵה ֵרש כַאֲ ֶשר ִדּבֶ ר ה' אֱ ֹלהֵ י אֲ ב ֶֹתיָך לְָך ַאל ִת ָירא וְּ ַאל ֵתחָ ת" (שם כ"א) .לפיכך מקפיד משה לספר
אֱ ֹלהֶ יָך לְּ פָ נֶיָך אֶ ת הָ ֶ
לבני ישראל את תולדות ארצות אדום ,עמ ון ומואב  ,כיצד פעם לפנים ישבו שם עמים מפחידים של ענקים אך ברצות ה'
הורישם מפני קרובי ישראל .לפיכך מקפיד משה להוכיח להם גם מההיסטוריה הקרובה ,שהם – דור כובשי הארץ רשמו
אותה בעצמם ,שניתן לנצח עמים גדולים וחזקים כסיחון ועוג (הענק!) ומתוך כל אלה מסכם משה את האמור בסוף הפרשה:
"כֵן יַעֲ ֶשה ה' לְּ כָל הַ מַ ְּמלָכוֹת אֲ שֶ ר אַ ָתה עֹבֵ ר ָשמָ ה ֹלא ִת ָיראּום כִ י ה' אֱ ֹלהֵ יכֶם הּוא הַ נִלְּחָ ם ָלכֶם" (ג' כא -כב).
האוחז בתורה בשלמות ,חייב לראות את שני הצדדים ,את רדיפת השלום המתחייבת כעיקרון יסוד ,ואת עוז הלב הנדרש
למלחמה ההכרחית המכונה מלחמת מצווה ,וכזו היא מלחמה "לעזרת ישראל מיד צר שבא עליהם" (רמב"ם הל' מלכים ,ה'
א) .לאחר שהושבו ריקם "דברי שלום" ,נדרש לרומם את רוח הלוחמים לשים ביטחונם באביהם שבשמיים ,אך גם לאחד את
הלוחמים לצאת לקרב כאיש אחד בלב אחד.
ועל זאת כתב שאול טשרניחובסקי:
וְּ זֹאת ּבְּ י ְִּש ָראֵ ל כִ י ִתפְּ רוֹץ ִמלְּ חָ מָ ה!
וְּ עָ לָה הַ כֹהֵ ן ּבְּ מַ עֲ לוֹת הַ ּבָ מָ ה,
ּומ ְּשמָ ר,
י ְִּתפַ לֵל עַ ל הָ עָ ם ּבַ ָשדֶ ה ִ
וִ יפָ ֵרש אֶ ת-כַפָ יו הַ ָשמַ יְּמָ ה וְּ ָאמָ ר:
ֹלהים ,אֱ ֹלהֵ י ְּצבָ אוֹת!
"אֵ ל אֱ ִ
אַ ָתה הַ ּיוֹדֵ עַ עָ בָ ר ּובָ אוֹת,
אֵ י חֶ ֶרב ִת ְּצמָ א וַ חֲ נִ ית אֵ י ִת ְּרעָ ב,
תו ְֹּצאוֹת ִמלְּ חָ מָ ה ,עֲ ִתידוֹת פְּ נֵי הַ ְּק ָרב;...

ֹלהים ,אֱ ֹלהֵ י הַ ְּתקּומָ ה!
אֵ ל אֱ ִ
אַ ָתה הַ ּיוֹדֵ עַ נִ גְּעֵ י הָ אֻ מָ ה,
מ ֹונֶה פְּ צָ עֶ יהָ ֹלאְּ -גלּודֵ י דוֹרוֹת
אֶ ת כָל הַ ִנגְּלוֹת וְּ הַ נִ ְּס ָתרוֹת,
ְּּור ַקבּ-בְּ ַשר לִ ּבֵ נּו א ֹוכֵל ִמּבִ פְּ נִים,
אשי-עָ ם וְּ חַ טַ את-כֹהֲ נִ ים,
פִ ְּשעֵ י ָר ֵ
הָ סֵ ר ִמ ִק ְּרּבֵ נּו לֵב ַדל וְּ ָקטָ ן,
אֱ מָ ר וְּ ֹלא י ְִּרקוֹד ּבְּ ת ֹוכֵנּו ָשטָ ן.
אֲ ֶשר ֹלא ַיכֵנּו מַ חֲ נוֹת מַ חֲ נוֹת
(ש ְּמחָ ה לְּ א ֹויְּבֵ נּו וְּ עֵ ינָיו נֵהָ נוֹת).
ִ

לְּ מַ עַ ן ַאחַ י וְּ ֵרעָ י אֲ דַ ּבְּ ָרה נָא ָשלוֹם ּבָ ְך לְּ מַ עַ ן ּבֵ ית ה' אֱ ֹלהֵ ינּו אֲ בַ ְּק ָשה טוֹב לְָך" (תהלים קכב)
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