
  
 
 
 

 בס"ד

 בס"ד 
1483מספר , בפ"תש, עקב תרשפ

 

 כיצד?   –  השוב י וי  הארץ כיבוש 
איתמר ורהפטיג 

פרש בתורהכמה  ההכנות  בתהליך    עוסקות  ות 
 . הבוישוי כיבושההכניסה אליה, כניסה לארץ, ל

הלמ  דאח מ הנושאים    בפרשתנו תואר  לו 
 :שאלותשתי מעורר  ו עיון בו  (,וכ-ז:יזפרק ב)

ֹלא  "  :ינו לא לפחד מעמי כנעןוטונצ   פעמיים  א.
"  ֵניֶהםּפ  ֹלא ַתֲעֹרץ מִ ";  ,(יחז:דב'  )  " ִתיָרא ֵמֶהם

 מדוע?  .(שם:כא)

ב  ב. לכאורה  לארץ  תיאוריש סתירה  ; הפלישה 
 כיצד היא תיערך?

 י דרכים ת ש 

יז תהל-בפסוקים  מתואר  ניכ  כיבוש    סייך  של 
כא  ,הארץ פסוקים  תהליך    כב-ואילו  מתארים 

 .שלה וממושךטי י וב א שוייה טבעי של כיבוש

נאמר יח  בפסוק  דברינו.  ִתיָרא  "  :נפרט  ֹלא 
וה זו? עליך לזכור  ום מצו לקי העצה ימהו ,"ֵמֶהם

נ מבטיח:יאת  והקב"ה  מצרים,  יציאת    ן ּכֵ "  סי 
ָכל-א    ה'  הׂשֶ ַיעֲ  ל  ָיֵרא    הּתָ אַ   רׁשֶ אֲ   יםּמִ ָהעַ   ֹלֶהיָך 
נ ".  ֵניֶהם ּפ  מִ  מוסיף  אף  ֶאת ":  סהכתוב  ַגם    ו 
ָעהּצִ הַ  יודעים    איננו ש  אףו  , (:כםש )  "..ח ה'ליש  ר 

מי   ו בדיוק  פעולתה  י מההיא  ספק  דרך  אין   ,
מהיר   להיות  אמור  זה  תהליך  בנס.  שמדובר 

הַ   ָאִריםִּנׁש  ֲאֹבד הַ   ַעד"  :וטוטלי  1" ֶניָךּפָ מִ   ִריםּתָ ס  ּנִ ו 
 .(שם)

זאת מתקבלת    פסוקיםמה ,לעומת  הבאים 
נָ " :תמונה אחרת   ֵאל הָ   ִיםּגֹוהַ   ֹלֶהיָך ֶאת-א    ה'  לׁשַ ו 

ָעט  ֶניָךּפָ מִ  מ  ַעט  ת   ,מ    ן ּפֶ ַמֵהר    ָתםַּכּלֹ   ַכלּו ֹלא 
חַ   הּבֶ ר  ּתִ  משמע (שם:כב)  "ֶדהּׂשָ הַ   תּיַ ָעֶליָך   .

במלחמה,  בהם ולכלותם   אמור להילחםשאתה  
את  והזאבל   תרבה במכוון  טייהליך  שלא  כדי   ,

 השממה. 

 
למשפטים,  מ* הספר  בית  ורהפטיג,  איתמר  ד"ר  הרב 

בר  אלון  )גימלאאילן  -אוניברסיטת  צומת,  מכון  י(; 
ארץ",   "משפטי  מכון  "תחומין"(;  )מעורכי  שבות 

 עפרה.
 .(ט"מל"ב י )למפלת סנחריב בלילה אחד    והשו 1

במ משלב  הבא  ש יהפסוק  את  מה  י  תדת 
ָתָנם ּו"  :הדרכים ָפֶניָך-א    ה'  נ  ל    –  (כג:שם)  "ֹלֶהיָך 

בדרך   ומשמע  מלחמה  ָהָמם  " ;כיבוששל  ו 
ה הִ   ָמהּומ  ַעד  ֹדָלה  ָדםּׁשָ ג  )מ  יכול  ה, (שם" 

הוא   ,נסשל  בדרך    להתפרש את  שכן  מזכיר 
 . (שמ' יד:כד) ומה של חיל מצרים בים סוףההמ

ֵכיֶהם  "  :ושוב ַמל  ָנַתן  ַהֲאַבד    ָיֶדָךּב  ו    ֶאת   ּתָ ו 
משמע    .(:כדשם)  ..."ָמִיםּׁשָ הַ   ַחת ּתַ מִ   ָמםׁש  

 . מלחמהבאמצעות  

, הקב"ה  ת. האחי דרכיםת ש  : לפנינולסיכום
נסיפ ביציאת מצרים.    ,נה את הארץ בדרך  כמו 

חז"ל,   היציאה  לפי  עד  דם  ממכת  שם,  התהליך 
להיות    ךכשנה.  כארך    ,ממצרים   עתה גם  יכול 

 רץ. בכניסה לא

מתואר תהליך אחר, של    התיאור הזה צד  ב
, ויש ת ה'רבעז  שאורכת זמן רב, כמובן  מלחמה

מטרה  המלחמהמשך  ל ת  :גם  הארץ  ישלא  עזב 
גדול מספי   ,במצבו עתה   , העם  2.לשממה ק  אינו 

בתחילת   רכדי ליישב את מרחבי הארץ, אבל כב
  הפרשה הקב"ה מבטיח כי בזכות שמירת התורה 

העם  ָך  " :יתרבה  ָךּוַוֲאֵהב  ִהר    ֵבַרכ   ִריּפ    ֵבַרְךּו  ָךּבֶ ו 
ָך נ  ִריּו  ִבט  ָמֶתָך  פ    וכל יוממילא    ,(:יגםש)  ..."ַאד 

 את הארץ.  ליישב 

ניתן   האמור  הצורגם    ב ליישלאור    ך את 
הא ובכפיל לפחדש  זהרהת  הו  ,לא    שוני את 

נאמר  ב בתחילה  האזהרה.   :כלליבאופן  סגנון 
את יושבי    , כי הקב"ה יסלק(שם:יח)  "ֹלא ִתיָרא"

שמע יכש  ,אבל עדיין  .סיתיהארץ מפניך בדרך נ
השניהעם   הדרך  שיעל  ייעשה לא    שהכיבוה, 

גלוי,  המלחמה.    יראי  בנס  התורה  מפחד  לפיכך 
אונקלוס  ו   ,"ֵניֶהםּפ  ֹלא ַתֲעֹרץ מִ "  :ומזהירהחוזרת  

 
שכחת    ,השגות הרמב"ן לספר המצוות לרמב"ם  ורא    2

ד מצוה  האר  נצטוינו"   : העשין  נתן  לרשת  אשר  ץ 
ליצחק   לאברהם  לאבותינו  ויתעלה  יתברך  האל 

ב נעזבה  ולא  האומות  יד  וליעקב  מן  או  זולתינו 
 . " לשממה 



  

2 

תתבר" מתרגם: תכלומר,    ",לא  שבר.  ילא 
חוזרת    ,חייךאת  סכן  י ו  לפניךיהיה  אויב  הכש

 .לחם וה' יהא בעזרךהי ;'שבריאל ת' האזהרה

 האם יש סתירה בין הדרכים השונות? 

הדרכים  ירהתס  ישאכן   שתי  אבבין  אפשר   ל, 
בינ יןהיליישב  הדרכים השונות תלויות  ן שתכי. 

אחרת    פעםבנס ויתרחש  פעם   ות שונות;בתקופ
הכיבוש י  ייעשה  הטבע.  גם  יבדרך  הדרך  שתכן 

הרוחנ  התלויתהיה   העםבמצבו  של  אבל    ,י 
גם  יי שתיהן  שילוב  שייעשה  תכן  באותו  בין 

 רוע עצמו.  יא

הא כשנתבונן   כי    נמצא,  עיםו ריבשרשרת 
דרך הנס    בתולדות העם.  וגנה   םי הדרכיתשאכן  

בשלבי הכיבוש:  ם ראשוניה  םניכרת  יריחו    של 
עּב    ׁשמֶ ׁשֶ "ל, יהושע זכה  בדרך נס  הפלנ   ם ּדֹו   ןֹוִגב 

ָיֵרַח   )ן ֹולּיָ אַ   ֵעֶמק ּב  ו  י:יב"  נ  .(יה'  מן    פלואבנים 
ג  םיהשמי ועוד.במלחמת  י(  )יה'   אבל   בעון 

אומרים כי שבע    ל"חז  .לא היו רבים  הסים אלינ
היא שבע שנים  במשך  ו  ,הארץ  ארך כיבוש  שנים

גם אחרי כן היו כיסי התנגדות    .לשבטיםנחלקה  
כנענ בספר  ישל  שמסופר  כפי  למיניהם,  ם 
 שופטים. 

 שילוב ופשרו 

ללמדנו על    האבהתורה  ש, כנראה  יןילפשר הענ
הארץ,  כרדי  תש בכיבוש  אפשריות   שרכאים 

א וחי  ןמה  תחלכל  הנ  .סרוןי תרון    סית יבדרך 
וההתיישבותה יתקדמו  מהירות  ב  כיבוש 

נפגעיםווביעילות,   ה'    .ללא  ניכרת,  תהא  יד 
שיו ברבים.  מתקדש  השנהואילו  ו   , יהידרך 

שבדרך    ,כרוכה במלחמה ארוכהתהיה    , הטבעית
ק מפילה  נזכה.  רבים  נותרב והטבע  ֵעֶקב  "  ,אם 

עִּתׁש   אם לא  וללא נפגעים,  וסים  יעזר בנ י, נ"ןּומ 
צפ מלונזכה,  לנו  קשהיה  ה  כרוכה  חמה 

 סורים. יבי

גם   הנבאבל  חידרך  יש  רק  יסית  לא  סרון. 
ותהיה  ריקים  שטחים  האפשרות שייווצרו  בגלל  

מסיבות של   עד שנפרה ונרבה, אלא גםשממה  
שננהל  ;  אמונה חפץ  אינו  בדרך  את  ה'  חיינו 

ואכמ"ל.סיתינ הרמב"ן   ,  דברי  את  רק  נזכיר 
ת או  ה אושיע  "כי הקב"ה לא  בסוף פרשת בא:

 מופת בכל דור לעיני כל רשע או כופר". 

אמורים לחיות חיים טבעיים,  והעם  האדם  
ת אורו בתוך  לגלות אובסיוע נסתר של הקב"ה,  

 3. המציאות הגשמית

 
נּו    : מספרת  (בע"  נג)הגמ' במסכת שבת     3 ַרּבֹוֵתינּו:  שָׁ

ִליֹנק," ֵּבן  ה  ִהִניחָׁ וְּ ּתֹו  ִאשְּ ה  ֵמתָׁ שֶׂ ד  חָׁ אֶׂ ּבְּ ה  ֹלא   ַמֲעשֶׂ וְּ
ֵמי  ַכר  שְּ לֹו  יָׁה  ההָׁ שתניק  )  ִלֵּתן   ִניקָׁ לאישה  תשלום 

הכרח    ן,אכ אין  זו  בדרך  בה  שיהיו  גם 
 ":ונפגעים. במלחמת מדין נאמר בתורה  סורים יי
ֹלא" מִ   ו  ַקד  רש"י  ו  ,(מט:לא  'במ)   "ׁשִאי  ּנּוּמֶ ִנפ 

נחסר "  :מפרש מלחמה  יהי  ,כלומר   ."לא  זו  תה 
מצ  נפגעים  חיילים  יללא  נבחרו  מראש  דנו. 

לַ "  ,כמו כן, על הפסוק  4. צדיקים ֶאֶלף    ה ַּמּטֶ ֶאֶלף 
כי כנגד   ,במדרש רבה כאן  כתוב  (שם:ד)" הַּמּטֶ לַ 

 של מתפללים.    ספר זההמ הלוחמים עמד

על  י הדרכים  תנמצא כי בידינו לשלב את ש
 .ןללא חסרונותיהו ןהתייתרונו

 בימינו 

ששבתולדותינו  מתבונן  ה הדרכים  תרואה  י 
שלנו  התקיימו  ותהאמור ההיסטוריה  ,  במהלך 

עדיייובמ מה  לאחר  בימינו,    ותמתקימ  ןדת 
 ישראל לארצו.  םע שיבת

הנ בדרך  שדגלו  שכןסית י יש  הקב"ה    , 
"חהבטי אֶ   יֵמיּכִ :  ַאר  ָרִים  ִמצ  ֵמֶאֶרץ  ָך    ּנּו ֵצאת 
ָלא להתעלינ  .(טו:ז  כהמי)" תֹוִנפ  בתורה  ו  חזק 

לכןולומצוות,   המשיח.  לביאת  בין  המתין   ,
לתנוע  היתר, הציונית.  התנגדו  יש  תם  לעומה 

הטבעית,  ש בדרך  אקטבפדגלו  יבית  עולה 
ומלחמה  לדנו  ימצ יישובה,  הארץ,  גאולת 

 . הלהקמת

שדרך זו לוותה, אצל חלק מהוגיה    דא עקא
גדוליופועליה, בח "  סרון  ֶצם  עֹ ו    ִחי ּכֹ של הרגשת 

עָ  ֶאת  ה ׂשָ ָיִדי  הַ   ִלי  ח:יז)  "ה ּזֶ ַהַחִיל  לא  הם   . (דב' 
"כי פקד ה' את    ;ראו את הקב"ה המכוון ומסייע

 5". עמו לתת להם מדינה

 

 הנשיא  קרן מופץ בסיוע ועיהדף השב
 ידע שלמהאתר בם ג עומופי, דעמולה רלתו

 :תוב בכת ןאיל-אוניברסיטת בר
rasha2/pahttp://www1.biu.ac.il 

  iu.ac.ildafshv@mail.b:ל של הדף"אדוובת כת
בוע  שי דמ את הדף בלקולו  זבת ות לכתולפנ ניתן

 וא"ל.  דב
 ןבר איל תסיטאוניבר -הדף השבועי   

 ת העלון שמור על קדולשיש 
 
 

 ן  "ר צבי שמעו עורך: ד 
 ף כהן שי רחל ה : לשון ורכת  ע 

 
ַנֲעשָׁ   ,(את הילד חּו לֹו ַדדִ וְּ ּתְּ ִנפְּ ֵני ַדֵדי  ה לֹו ֵנס וְּ ין ִכשְּ

נֹו. ת ּבְּ ֵהיִניק אֶׂ ה וְּ ה ָאַמר ַרב יֹוֵסף ִאשָׁ ֵאה ַכמָׁ : ּבֹוא ּורְּ
זֶׂה. כָׁ ֵנס  לֹו  ה  ַנֲעשָׁ שֶׂ זֶׂה,  ם  ָאדָׁ דֹול  ַאַּבֵיי:   גָׁ לֹו  ָאַמר 

כַ  ה,  ַרּבָׁ גָׁרַאדְּ ה  ֵרי  מָׁ ִסדְּ לֹו  ַּתנּו  ִנשְּ שֶׂ זֶׂה,  ם  ָאדָׁ ּוַע 
ֵראִשית   . "ּבְּ

 נשים, צדיקים.א  (ג: לא  שם)  רש"י   ורא  4
ששמעתי   5 ז  פעם,  מליצה  הרב   כרוני,י למיטב  מפי 

 הם שפירא זצ"ל, ראש ישיבת מרכז הרב. ראב
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