בס"ד

פרשת עקב ,תש"פ ,מספר 1380

פחד המלחמה ויראת ה'
עמיצור ברק
מוטיבים אחדים המאפיינים את חומשנו
מופיעים בשכיחות גבוהה דווקא בפרשתנו,
כגון :ייחודה וסגולותיה של ארץ ישראל,
"פן-תשכח/אל-תשכח/זכור/וזכרת" ,שבועת
ה' לאבות ולעם והיראה והפחד .נתמקד
1
במוטיב האחרון.
הפחד ממלחמה מלווה את עם ישראל
החל מהיציאה ממצרים" :וַ י ְִהי בְּ ַשׁלַּח פַ ְרעֹה
ֹלהים דֶ ֶרְך אֶ ֶרץ
אֶ ת הָ עָ ם וְ ֹלא נָחָ ם אִ -
ֹלהים פֶ ן ִינָחֵ ם הָ עָ ם
פְ לִ ְשׁ ִתּים ...כִ י ָאמַ ר אִ -
בִּ ְרא ָֹתם ִמלְ חָ מָ ה וְ שבּו ִמ ְצ ָריְמָ ה" (שמ' יג:יז).
רפיון האמונה בתשועת ה' ,למרות מכות-
מצרים ,מאפיין את העם עד כדי כך שהתכנון
הא-לוהי מתבסס עליו כעובדה נתונה .והנה,
חלפו ארבעים שנה עתירות ניסיון ,ודומה
שהעובדה הנתונה הזו לא השתנתה.
בתחילת פרשתנו משלב משה בנאומו
לעם אזהרה כפולה :לא לירוא מעמי כנען
ולא לערוץ מפניהם" :כִ י תֹאמַ ר בִּ לְ בָ בְ ָך ַרבִּ ים
הַ ּג ֹויִם הָ אֵ לֶּה ִממֶ נִ יֹ ...לא ִת ָירא מֵ הֶ םָ ,זכֹר
ִתּזְ כֹר אֵ ת אֲ ֶשׁר עָ ָשׂה ה' אֹ-להֶ יָך לְ פַ ְרעֹה ...כֵן
יַעֲ ֶשׂה ה' אֹ-להֶ יָך לְ כָל הָ עַ ִמים אֲ שר אַ ָתּה י ֵָרא
ִמפְ נֵיהֶ םֹ ...לא ַתעֲ רֹץ ִמפְ נֵיהֶ ם" (דב' ז:יז-כא).
האזהרה מיותרת לכאורה :ראשית ,העם
ניצח בחודשים האחרונים בכל ארבע
המלחמות הרצופות ,כשכל ניצחון מרשים
מקודמו; במלחמה נגד הכנעני בערד החרים
ישראל את עריהם ותושביהן ,במלחמה נגד
סיחון האמורי – מלך בעל מוניטין של מנצח
שכבש לפני כן את חשבון בירת מואב ואת
ערבות מואב – הפך הניצחון לכיבוש נחלת
שבטי ראובן וגד ,במלחמה נגד עוג מלך
הבשן נכרכו הניצחון והכיבוש במימוש
האפשרות לנצח את הענקים שמהם פחדו
המרגלים ודור יוצאי מצרים ,ובמלחמה

* עמיצור ברק הוא פרופ' אמריטוס להנדסה,
אוניברסיטת אריאל.

האחרונה נגד מדיין הושג ניצחון ללא
אבדות.
יתרה מזו ,הפעם אין מדובר בדור המדבר,
אנשי חטא המרגלים .אלה מתו ,כמודגש
בפרשות "פינחס" ו"דברים" .האם גם דור
הלוחמים החדש ,הצעיר ,המנצח ,עלול
לפחד?
ועוד ,משה ציין בעבר כי המלחמה
הבאה תהיה בהנהגת יהושע .והרי יהושע,
העולה לראשונה על במת ההיסטוריה,
מופיע כמצביא .הוא האיש שאותו משה
בוחר מכל העם להנהיג את הלוחמים
בעמלק ,והניצחון נזקף בעיקר לזכותו:
"וַ יַּחֲ ֹלשׁ יְהוֹשֻׁ עַ (ולא :ויחלוש ישראל) אֶ ת
עֲ מָ לֵק וְ אֶ ת עַ מ ֹו לְ פִ י חָ ֶרב" (שמ' יז:יג) .יהושע
היה גם אחד מהמרגלים .הוא ראה מקרוב
את עמי כנען ,והתנגד לעשרת המרגלים
שפחדו והפחידו .יש לצפות שמנהיג
מציאותי ואמיץ כמוהו ינחיל את עוז רוחו
ללוחמיו.
והסיבה החשובה מכול :הקב"ה הבטיח
פעמים רבות לא רק את עזרתו אלא גם את
מעורבותו הניסית ,גם בפרשתנו" :וְ גַם אֶ ת
הַ ִצ ְרעָ ה י ְַשׁלַּח ה' אֹ-להֶ יָך בָּ ם עַ ד אֲ בֹד
ָארים וְ הַ נִ ְס ָתּ ִרים ִמפָ נֶיָךּ ...ונְ ָתנָם ה' א-
הַ נִ ְשׁ ִ
ֹלהֶ יָך לְ פָ נֶיָך וְ הָ מָ ם ְמהּומָ ה גְ ֹדלָה עַ ד ִה ָשּׁ ְמ ָדם"
(דב' ז:כ-כג) .היכן האמונה בהבטחתו?
תשועת ה' כבר הוכחה שוב ושוב בעבר,
ועדיין שורר פחד בקרב העם?
למרבה התמיהה התשובה חיובית .בין
שתי האזהרות הסמוכות שצוינו לעיל ,משה
קובע כעובדה קיימתֹ" :לא ִת ָירא מֵ הֶ םָ ,זכֹר
ִתּזְ כֹר אֵ ת אֲ ֶשׁר עָ ָשׂה ה' אֹ-להֶ יָך לְ פַ ְרעֹה ...כֵן
יַעֲ ֶשׂה ה' אֹ-להֶ יָך לְ כָל הָ עַ ִמים" (דב' ז:יח),
וכאן באה הקביעה המפתיעה" :אֲ ֶשׁר אַ ָתּה
י ֵָרא ִמפְ נֵיהֶ ם" .מכפילות האזהרה ומהקביעה
הזו ניתן להבין שמשה יודע – אם ברוח
הקודש ואם בבחינת "יודע מנהיג נפש

ֹלהֶ יָך ִעמָ ְך ...וְ הָ יָה כְ ָק ָרבְ ֶכם אֶ ל
הַ ִמלְ חָ מָ ה וְ נִ ּגַשׁ הַ כֹהֵ ן ...וְ ָאמַ ר אֲ לֵהֶ ם
ְשׁמַ ע י ְִשׂ ָראֵ ל אַ ֶתּם ְק ֵרבִ ים הַ יּוֹם
ל ִַמלְ חָ מָ הַ ...אל י ֵַרְך לְ בַ בְ כֶם ַאל ִתּ ְיראּו
וְ ַאל ַתּ ְחפְ זּו וְ ַאל ַתּעַ ְרצּו ִמפְ נֵיהֶ ם .כִ י ה'
אֹ-להֵ יכֶם הַ ֹהלְֵך ִעמָ כֶם לְ ִהלָּחֵ ם ָלכֶם
הוֹשׁיעַ אֶ ְתכֶם ...וְ י ְָספּו
ִעם ֹאיְבֵ יכֶם לְ ִ
ָאמרּו ִמי
הַ שּׁ ְֹט ִרים לְ ַדבֵּ ר אֶ ל הָ עָ ם וְ ְ
הָ ִאישׁ הַ יּ ֵָרא וְ ַרְך הַ לֵּבָ ב ֵילְֵך וְ ָישֹׁב לְ בֵ ית ֹו
וְ ֹלא יִמַ ס אֶ ת לְ בַ ב אֶ חָ יו.
שנית ,בבחינת "עשה טוב" :משה קורא לעם
ולמנהיגיו להיות חזקים ואמיצים ומצטט
את ציווי ה'" :יְהוֹשֻׁ עַ בִּ ן-נּון ...הּוא ָיבֹא ָשׁמָ ה
אֹת ֹו חַ זֵק כִ י הּוא יַנְ ִח ֶלנָה" (דב' א:לח) ,וכן:
"וְ צַ ו אֶ ת יְהוֹשֻׁ עַ וְ חַ זְ ֵקהּו וְ אַ ְמצֵ הּו כִ י הּוא
יַעֲ בֹר לִ פְ נֵי הָ עָ ם הַ זֶה וְ הּוא יַנְ ִחיל או ָֹתם אֶ ת
ָארץ" (דב' ג:כח) .אין אלו מלים לתפארת
הָ ֶ
המליצה; משה אכן מחדיר אומץ וחוזק בעם
וביהושע כמתואר בפרשת "וילך" (דב' לא:ו-
ח):
ִחזְ קּו וְ ִא ְמצּו ַאל ִתּ ְיראּו וְ ַאל ַתּעַ ְרצּו
ִמפְ נֵיהֶ ם כִ י ה' אֹ-להֶ יָך הּוא הַ ֹהלְֵך ִעמָ ְך
ֹלא י ְַרפְ ָך וְ ֹלא יַעַ זְ בֶ ָך .וַ יּ ְִק ָרא מֹ ֶשׁה
ִשראֵ ל
לִ יהוֹשֻׁ עַ וַ יֹּאמֶ ר אֵ לָיו לְ עֵ ינֵי כָל י ָ
חֲ זַק וֶאמָ ץ כִ י אַ ָתּה ָתּבוֹא אֶ ת הָ עָ ם
ָארץ ...וְ אַ ָתּה ַתּנְ ִחי ֶלנָה
הַ זֶה אֶ ל הָ ֶ
או ָֹתם .וַ ה' הּוא הַ ֹהלְֵך לְ פָ נֶיָך הּוא י ְִהיֶה
ִעמָ ְך ֹלא י ְַרפְ ָך וְ ֹלא יַעַ זְ בֶ ָך ֹלא ִת ָירא וְ ֹלא
ֵתחָ ת.
הביטוי "חזק ואמץ" מופיע בתנ"ך שמונה
פעמים .בשש מהן (הראשונות) הוא מופנה
ליהושע .הדבר מעיד על הצורך של העם
ומנהיגו באומץ ובחוזק כדי לקבל החלטות
ולבצען.
לתימוכין בשני הערוצים ,כמעט לכל
אחת מהקריאות – "לא-תירא" ו"חזק-ואמץ"
– משה מפרט את עזרת ה' רבת הפעמים
בעבר ואת הבטחותיו לעתיד .בפרשתנוֹ" :לא
ִת ָירא מֵ הֶ ם ָזכֹר ִתּזְ כֹר אֵ ת אֲ ֶשׁר עָ ָשׂה ה' א-
ֹלהֶ יָך לְ פַ ְרעֹהֹ ...לא ַתעֲ רֹץ ִמפְ נֵיהֶ ם כִ י ה' א-
ֹלהֶ יָך בְּ ִק ְרבֶּ ָך ...וְ נ ַָשׁל ה' אֹ-להֶ יָך אֶ ת הַ ּג ֹויִם
הָ אֵ ל ִמפָ נֶיָך ...וְ הָ מָ ם ְמהּומָ ה גְ ֹדלָה עַ ד
ִה ָשּׁ ְמ ָדם" (דב' ז:יח-כג) .ובפרשת "וילך":
"וַ יְצַ ו אֶ ת יְהוֹשֻׁ עַ בִּ ן-נּון וַ יֹּאמֶ ר חֲ זַק וֶאמָ ץ כִ י
ָארץ אֲ שר
אַ ָתּה ָתּבִ יא אֶ ת בְּ נֵי י ְִשׂ ָראֵ ל אֶ ל הָ ֶ
נִ ְשׁבַּ ְע ִתּי לָהֶ ם וְ ָאנֹ כִ י אֶ ְהיֶה ִעמָ ְך" (דב' לא:כג;
חזרה על פסוק ז).

נתיניו" – את הלכי הרוח בעם .הם אכן
מפחדים.
שתי האזהרות הללו והקביעה שביניהן
משתלבות במאבק הנמרץ שמשה מנהל
בפחדנות של העם לאורך כל ספר דברים.
מתברר שהיא לא חלפה למרות הניצחונות
האחרונים ,למרות הישועה הנסית של ה',
הבטחות הא-ל ,היותם דור חדש ,אישיותו
של יהושע והעונש שהשית הקב"ה על
מיעוט האמונה.
חלקים גדולים מנאומי משה בחומשנו
מיועדים למאבק זה .כבר בתחילת הנאום
בפרשת "דברים" ,במינוי שרי האלפים
והמאות כשופטים וכמפקדים ,אמר להם
משהֹ" :לא ָתגּורּו ִמפְ נֵי ִאישׁ" (דב' א:יז),
וביציאה מהר-סיני הוא קרא"ְ :ראֵ ה נ ַָתן ה'
ָארץ עֲ לֵה ֵרשַׁ ...אל ִתּ ָירא
אֹ-להֶ יָך לְ פָ נֶיָך אֶ ת הָ ֶ
וְ ַאל ֵתּחָ ת" (דב' א:כא) .אבל כששבו
המרגלים הייתה תגובת העםָ" :אנָה אֲ נ ְַחנּו
עֹלִ ים ַאחֵ ינּו הֵ מַ ּסּו אֶ ת לְ בָ בֵ נּו לֵאמֹ ר עַ ם ּגָדוֹל
וָ ָרם ...וְ גַם בְּ נֵי עֲ נ ִָקים ָר ִאינּו שם" (דב' א:כח).
ומשה ענה" :וָ אֹמַ ר אֲ ֵלכֶם ֹלא ַתעַ ְרצּון וְ ֹלא
ִת ְיראּון מֵ הֶ ם" (דב' א:כט) ,אך קריאתו זו
נשמעה מאוחר מדיי; בגזירת ה' נדחתה
הכניסה לארץ עד ש ִיכְ לה דור המדבר .כאן
נכנס הגורם האישי של משה; גזירה זו חלה
גם עליו .כניסתו המיוחלת לארץ מתבטלת
ומכה קשה מנשוא זו מניעה אותו לפעול
במרץ למניעת כישלונות דומים .אך כאב
אישי זה הוא הגורם הפחות חשוב בשלילת
הפחדנות; מעליו עומד הגורם העקרוני;
פחדנות היא שלילית מבחינתו של כל לוחם
וכל מקבל החלטות הן ברמה האישית הן
ברמה הלאומית וההיסטורית .מעל הגורם
העקרוני עומד העניין האמוני; הפחדנות
בנסיבות האמורות מעידה על חוסר אמונה
בהבטחות הקב"ה וביכולתו לקיימן .זהו
הגורם החמור מכול .לכן נאבק משה בכל
כוחו בפחד העם ממלחמה.
משה נאבק בכמה ערוצים .ראשית,
בבחינת "סור מרע" ,בקריאה 'ֹלא ִת ָירא'ֹ' ,לא
ַתעֲ רֹץ' ו'ַאל ֵתּחָ ת' .קריאה זו לעם ולמנהיגיו
מושמעת בספר דברים כתריסר פעמים.
שלוש מהן בדיני המלחמה בפרשת
"שופטים" (דב' כ:א-ח):
ית סּוס וָ ֶרכֶב
כִ י ֵתצֵ א ל ִַמלְ חָ מָ ה ...וְ ָר ִא ָ
עַ ם ַרב ִמ ְמָך ֹלא ִת ָירא מֵ הֶ ם כִ י ה' א-
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יראת הגויים לכיוון חיובי של יראת ה',
שאותה משנן לנו המקרא כערך עליון הרבה
מאוד פעמים" .יראת ה'" היא גם אחת
מתרי"ג המצוות ,וספר החינוך ממקם אותה
בפרשתנו (מצווה תל"ב ,אף שנזכרה בתורה
פעמים אחדות לפני כן).
וכך ,אם ננתב את רגש היראה שבליבנו
ליראת ה' במקום ליראה מהאויבים ,ייראו
אויבינו מפנינו ,כהבטחת משה בסיום
פרשתנו" :וְ עַ ָתּה י ְִשׂ ָראֵ ל מָ ה ה' אֹ-להֶ יָך שֹׁאֵ ל
מֵ ִעמָ ְך כִ י ִאם לְ י ְִרָאה אֶ ת ה' אֹ-להֶ יָך ...כִ י ִאם
ָשׁמֹ ר ִתּ ְשׁ ְמרּון אֶ ת כָל הַ ִמ ְצוָ ה הַ זֹאת ...כָל
הַ מָ קוֹם אֲ ֶשׁר ִתּ ְדרְֹך כַף ַרגְ לְ כֶםָ ...לכֶם י ְִהיֶה ִמן
הַ ִמ ְדבָּ ר וְ הַ לְּ בָ נוֹן ִמן הַ נָהָ ר נְ הַ ר פְ ָרת וְ עַ ד הַ יָּם
הָ ַאחֲ רוֹןֹ ...לא י ְִתיַצֵ ב ִאישׁ בִּ פְ נֵיכֶם פַ ְח ְדכֶם
ָארץ...
ּומו ַֹראֲ כֶם י ִֵתּן ה' אֹ-להֵ יכֶם עַ ל פְ נֵי כָל הָ ֶ
כַאֲ ֶשׁר ִדבֶּ ר ָלכֶם" (דב' י:יב-יא:כה).
ארץ ישראל נקנית במאבקים ,באומץ
ובעוז-רוח שמקורם באמונה בהבטחת ה',
כדבריו האחרונים של משה ,שבהם נפרד
מישראל" :וַ ְיג ֶָרשׁ ִמפָ נֶיָך א ֹויֵב וַ יֹּאמֶ ר הַ ְשׁמֵ ד...
נוֹשׁע בַּ ה' מָ גֵן
ַ
אַ ְשׁ ֶריָך י ְִשׂ ָראֵ ל ִמי כָמוָֹך עַ ם
עֶ זְ ֶרָך וַ אֲ שר חֶ ֶרב ּגַאֲ וָ ֶתָך וְ ִיכָחֲ שּׁו ֹאיְבֶ יָך לְָך
וְ אַ ָתּה עַ ל בָּ מו ֵֹתימ ֹו ִת ְדרְֹך" (דב' לג:כז-כט).

תימוכין מסוג אחר משה מביא
מההיסטוריה הקרובה של עמים אחרים
במזרח הקרוב .בפרשת "דברים" הוא מפרט
את הניצחונות והכיבושים שהנחיל ה'
למואב – על "האֵ ִמים ,עם גדול ורב ורם
כענקים"; לעמון – על הרפאים ,גם הם "עם
גדול ורב ורם כענקים ,וישמידם ה'
מפניהם"; בני עשו השמידו את החורים,
והכפתורים – את העווים בעזה .והלקח :אם
ה' עזר לעמים אחרים בכיבוש שטחים בארץ
ובסביבותיה מיד בני הענק ,שהפחידו את
עדת המרגלים ,ודאי הוא שיקיים את
הבטחתו לישראל.
ערוץ שונה במאבק משה בפחדנות הוא
הדגשת העובדה של יראת העמים את
ישראל ,שנזכרה כבר בשירת הים ,בפרשת
"בלק" ובנאומי משה האחרונים ,כגון" :אַ ֶתּם
ִיראּו
עֹבְ ִרים בִּ גְ בּול אֲ חֵ יכֶם ְבּנֵי עֵ ָשׂו ...וְ י ְ
ִמכֶם( "...דב' ב:ד); "הַ יּוֹם הַ זֶה ָאחֵ ל ֵתּת פַ ְח ְדָך
ָאתָך עַ ל פְ נֵי הָ עַ ִמים ...אֲ ֶשׁר י ְִשׁ ְמעּון ִשׁ ְמעֲ ָך
וְ י ְִר ְ
וְ ָרגְ זּו וְ חָ לּו ִמפָ נֶיָך" (שם:כה); "וְ ָראּו כָל עַ מֵ י
ָארץ כִ י ֵשׁם ה' נִ ְק ָרא עָ לֶיָך וְ י ְָראּו ִממֶ ךָ" (דב'
הָ ֶ
כח:י).
ערוץ אחר למאבק בפחד מתבסס על
ניתוב תחושת היראה מן הכיוון השלילי של

הדף השבועי מופץ בסיוע קרן הנשיא
לתורה ולמדע ,ומופיע גם באתר המידע של אוניברסיטת בר-אילן בכתובת:
http://www1.biu.ac.il/parasha2
כתובת דוא"ל של הדףdafshv@mail.biu.ac.il:
ניתן לפנות לכתובת זו ולקבל את הדף מדי שבוע בדוא"ל.
הדף השבועי  -אוניברסיטת בר אילן
יש לשמור על קדושת העלון

עורך :ד"ר צבי שמעון
עורכת לשון :רחל הכהן שיף
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