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1380 מספר, "פתש, עקב פרשת
 

 ויראת ה' פחד המלחמה
ברק עמיצור

מוטיבים אחדים המאפיינים את חומשנו 
מופיעים בשכיחות גבוהה דווקא בפרשתנו, 
 כגון: ייחודה וסגולותיה של ארץ ישראל,

שבועת  תשכח/זכור/וזכרת",-תשכח/אל-"פן
. נתמקד היראה והפחדו ה' לאבות ולעם
 1במוטיב האחרון.

הפחד ממלחמה מלווה את עם ישראל 
ַפְרֹעה ְּבַׁשַּלח "ַוְיִהי  :החל מהיציאה ממצרים

ֹלִהים ֶדֶרְך ֶאֶרץ -ֶאת ָהָעם ְוֹלא ָנָחם א  
ֹלִהים ֶפן ִיָנֵחם ָהָעם -ִכי ָאַמר א   ...ְפִלְׁשִּתים
. )שמ' יג:יז( ְושבּו ִמְצָרְיָמה" ִמְלָחָמהִּבְרֹאָתם 

-רפיון האמונה בתשועת ה', למרות מכות
מצרים, מאפיין את העם עד כדי כך שהתכנון 

לוהי מתבסס עליו כעובדה נתונה. והנה, -הא
ודומה  ,חלפו ארבעים שנה עתירות ניסיון
 שהעובדה הנתונה הזו לא השתנתה.

בתחילת פרשתנו משלב משה בנאומו 
א מעמי כנען לא לירו :לעם אזהרה כפולה
ִכי ֹתאַמר ִּבְלָבְבָך ַרִּבים " :ולא לערוץ מפניהם
ֵמֶהם, ָזֹכר  ֹלא ִתיָרא ...ַהּגֹוִים ָהֵאֶּלה ִמֶמִני

ֵכן  ֹלֶהיָך ְלַפְרֹעה...-ה' א   ֲאֶׁשר ָעָׂשהִּתְזֹכר ֵאת 
ֹלֶהיָך ְלָכל ָהַעִמים ֲאשר ַאָּתה ָיֵרא -ה' א  ַיֲעֶׂשה 

 כא(.-" )דב' ז:יזִמְפֵניֶהם ֹלא ַתֲעֹרץ ...ִמְפֵניֶהם
העם  ,האזהרה מיותרת לכאורה: ראשית

 ניצח בחודשים האחרונים בכל ארבע
המלחמות הרצופות, כשכל ניצחון מרשים 

במלחמה נגד הכנעני בערד החרים  ;מקודמו
ישראל את עריהם ותושביהן, במלחמה נגד 

מלך בעל מוניטין של מנצח  –סיחון האמורי 
שכבש לפני כן את חשבון בירת מואב ואת 

הפך הניצחון לכיבוש נחלת  –ערבות מואב 
שבטי ראובן וגד, במלחמה נגד עוג מלך 
הבשן נכרכו הניצחון והכיבוש במימוש 
האפשרות לנצח את הענקים שמהם פחדו 
המרגלים ודור יוצאי מצרים, ובמלחמה 

                                                      
, הלהנדסאמריטוס פרופ'  הוא עמיצור ברק *

 אוניברסיטת אריאל.

האחרונה נגד מדיין הושג ניצחון ללא 
 אבדות.

מדובר בדור המדבר,  יןיתרה מזו, הפעם א
אנשי חטא המרגלים. אלה מתו, כמודגש 

. האם גם דור "דברים"ו "פינחס"בפרשות 
החדש, הצעיר, המנצח, עלול  הלוחמים

 לפחד?
ועוד, משה ציין בעבר כי המלחמה        

הבאה תהיה בהנהגת יהושע. והרי יהושע, 
 ,העולה לראשונה על במת ההיסטוריה

הוא האיש שאותו משה  .מופיע כמצביא
מכל העם להנהיג את הלוחמים בוחר 
 :והניצחון נזקף בעיקר לזכותו ,בעמלק

ֶאת  ויחלוש ישראל( )ולא:ְיהֹוֻׁשַע ַוַּיֲחֹלׁש "
. יהושע )שמ' יז:יג(ֲעָמֵלק ְוֶאת ַעמֹו ְלִפי ָחֶרב" 
ראה מקרוב  . הואהיה גם אחד מהמרגלים

והתנגד לעשרת המרגלים  ,את עמי כנען
שפחדו והפחידו. יש לצפות שמנהיג 
מציאותי ואמיץ כמוהו ינחיל את עוז רוחו 

 ללוחמיו.
הקב"ה הבטיח  :והסיבה החשובה מכול

פעמים רבות לא רק את עזרתו אלא גם את 
"ְוַגם ֶאת  :גם בפרשתנו ,סיתימעורבותו הנ

ֹלֶהיָך ָּבם ַעד ֲאֹבד -ה' א  ְיַׁשַּלח ַהִצְרָעה 
-ּוְנָתָנם ה' א   ..ְוַהִנְסָּתִרים ִמָפֶניָך.ַהִנְׁשָאִרים 

 "ִהָּׁשְמָדםֹלֶהיָך ְלָפֶניָך ְוָהָמם ְמהּוָמה ְגֹדָלה ַעד 
היכן האמונה בהבטחתו? . כג(-)דב' ז:כ

תשועת ה' כבר הוכחה שוב ושוב בעבר, 
 ?בקרב העם ועדיין שורר פחד

בין  .למרבה התמיהה התשובה חיובית
משה  ,שתי האזהרות הסמוכות שצוינו לעיל

ָזֹכר  ,"ֹלא ִתיָרא ֵמֶהם :קובע כעובדה קיימת
ֵכן  ֹלֶהיָך ְלַפְרֹעה...-ה' א  ֲאֶׁשר ָעָׂשה ִּתְזֹכר ֵאת 

)דב' ז:יח(,  ֹלֶהיָך ְלָכל ָהַעִמים"-ה' א  ֶׂשה ַיעֲ 
ַאָּתה ֲאֶׁשר "  :המפתיעה הקביעהוכאן באה 

". מכפילות האזהרה ומהקביעה ָיֵרא ִמְפֵניֶהם
אם ברוח  –משה יודע שניתן להבין  זוה

הקודש ואם בבחינת "יודע מנהיג נפש 
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את הלכי הרוח בעם. הם אכן  –נתיניו" 
 .מפחדים

 שביניהן והקביעהשתי האזהרות הללו 
מנהל משה משתלבות במאבק הנמרץ ש

בפחדנות של העם לאורך כל ספר דברים. 
מתברר שהיא לא חלפה למרות הניצחונות 

הישועה הנסית של ה', למרות האחרונים, 
אישיותו היותם דור חדש, ל, -הבטחות הא
והעונש שהשית הקב"ה על  של יהושע

 .מיעוט האמונה
 בחומשנוגדולים מנאומי משה חלקים 

מיועדים למאבק זה. כבר בתחילת הנאום 
, במינוי שרי האלפים "דברים"בפרשת 

והמאות כשופטים וכמפקדים, אמר להם 
, )דב' א:יז( "ִאיׁשִמְפֵני  ֹלא ָתגּורּו" :משה

"ְרֵאה ָנַתן ה'  :סיני הוא קרא-וביציאה מהר
ַאל ִּתיָרא  ...ׁשרֵ ֹלֶהיָך ְלָפֶניָך ֶאת ָהָאֶרץ ֲעֵלה -א  

. אבל כששבו )דב' א:כא( "ְוַאל ֵּתָחת
"ָאָנה ֲאַנְחנּו תגובת העם: המרגלים הייתה 

ֹעִלים ַאֵחינּו ֵהַמּסּו ֶאת ְלָבֵבנּו ֵלאֹמר ַעם ָּגדֹול 
. )דב' א:כח( ְוַגם ְּבֵני ֲעָנִקים ָרִאינּו שם" ...ָוָרם

ְוֹלא  "ָוֹאַמר ֲאֵלֶכם ֹלא ַתַעְרצּון ענה:ומשה 
, אך קריאתו זו )דב' א:כט( ִתיְראּון ֵמֶהם"

 הרת ה' נדחתיבגז י;מאוחר מדי הנשמע
לה דור המדבר. כאן כְ הכניסה לארץ עד שיִ 

רה זו חלה יגז ;נכנס הגורם האישי של משה
גם עליו. כניסתו המיוחלת לארץ מתבטלת 
ומכה קשה מנשוא זו מניעה אותו לפעול 

. אך כאב במרץ למניעת כישלונות דומים
אישי זה הוא הגורם הפחות חשוב בשלילת 
 ;הפחדנות; מעליו עומד הגורם העקרוני

פחדנות היא שלילית מבחינתו של כל לוחם 
 הן אישיתהברמה הן וכל מקבל החלטות 

היסטורית. מעל הגורם הלאומית וברמה ה
הפחדנות  ;העקרוני עומד העניין האמוני

ה בנסיבות האמורות מעידה על חוסר אמונ
 ובהבטחות הקב"ה וביכולתו לקיימן. זה

הגורם החמור מכול. לכן נאבק משה בכל 
 כוחו בפחד העם ממלחמה.

משה נאבק בכמה ערוצים. ראשית, 
בבחינת "סור מרע", בקריאה 'ֹלא ִתיָרא', 'ֹלא 

ֵּתָחת'. קריאה זו לעם ולמנהיגיו  ַתֲעֹרץ' ו'ַאל
מושמעת בספר דברים כתריסר פעמים. 
שלוש מהן בדיני המלחמה בפרשת 

  :ח(-)דב' כ:א "שופטים"
ְוָרִאיָת סּוס ָוֶרֶכב  ...ִכי ֵתֵצא ַלִמְלָחָמה         

-ַעם ַרב ִמְמָך ֹלא ִתיָרא ֵמֶהם ִכי ה' א  

ם ֶאל ְוָהָיה ְכָקָרְבכֶ  ...ֹלֶהיָך ִעָמְך
ְוָאַמר ֲאֵלֶהם  ...ַהֹכֵהןְוִנַּגׁש ַהִמְלָחָמה 

ַאֶּתם ְקֵרִבים ַהּיֹום  ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל
ַאל ֵיַרְך ְלַבְבֶכם ַאל ִּתיְראּו  ...ַלִמְלָחָמה

ְוַאל ַּתְחְפזּו ְוַאל ַּתַעְרצּו ִמְפֵניֶהם. ִכי ה' 
ֹלֵהיֶכם ַהֹהֵלְך ִעָמֶכם ְלִהָּלֵחם ָלֶכם -א  

ְוָיְספּו  ...ֶאְתֶכםְלהֹוִׁשיַע ְיֵביֶכם ִעם אֹ 
ְלַדֵּבר ֶאל ָהָעם ְוָאְמרּו ִמי ַהֹּׁשְטִרים 

ְלֵביתֹו ְוָיֹׁשב ַהָּיֵרא ְוַרְך ַהֵּלָבב ֵיֵלְך ָהִאיׁש 
 ְוֹלא ִיַמס ֶאת ְלַבב ֶאָחיו.

שנית, בבחינת "עשה טוב": משה קורא לעם 
ולמנהיגיו להיות חזקים ואמיצים ומצטט 

ָׁשָמה הּוא ָיֹבא  ...נּון-ִּבןְיהֹוֻׁשַע " :את ציווי ה'
 :וכן)דב' א:לח(, ֹאתֹו ַחֵזק ִכי הּוא ַיְנִחֶלָנה" 

ִכי הּוא  ְוַחְזֵקהּו ְוַאְמֵצהּוְיהֹוֻׁשַע "ְוַצו ֶאת 
ַיֲעֹבר ִלְפֵני ָהָעם ַהֶזה ְוהּוא ַיְנִחיל אֹוָתם ֶאת 

. אין אלו מלים לתפארת )דב' ג:כח( ָהָאֶרץ"
משה אכן מחדיר אומץ וחוזק בעם  ;המליצה

-)דב' לא:ו וביהושע כמתואר בפרשת "וילך"
  ח(:

 ִחְזקּו ְוִאְמצּו ַאל ִּתיְראּו ְוַאל ַּתַעְרצּו         
ֹלֶהיָך הּוא ַהֹהֵלְך ִעָמְך -ִמְפֵניֶהם ִכי ה' א  

ֹמֶׁשה ַוִּיְקָרא  .ֹלא ַיְרְפָך ְוֹלא ַיַעְזֶבךָ 
ַוֹּיאֶמר ֵאָליו ְלֵעיֵני ָכל ִישָרֵאל ִליהֹוֻׁשַע 

ָמץ ִכי ַאָּתה ָּתבֹוא ֶאת ָהָעם  ֲחַזק ֶוא 
ְוַאָּתה ַּתְנִחיֶלָנה  ...ַהֶזה ֶאל ָהָאֶרץ

הּוא ִיְהֶיה ַוה' הּוא ַהֹהֵלְך ְלָפֶניָך  .אֹוָתם
ֹלא ִתיָרא ְוֹלא ֹלא ַיְרְפָך ְוֹלא ַיַעְזֶבָך  ִעָמְך
 . ֵתָחת

ואמץ" מופיע בתנ"ך שמונה הביטוי "חזק 
הוא מופנה  (הראשונות)פעמים. בשש מהן 

ליהושע. הדבר מעיד על הצורך של העם 
לקבל החלטות  כדיומנהיגו באומץ ובחוזק 

 ולבצען.
לתימוכין בשני הערוצים, כמעט לכל 

ואמץ" -תירא" ו"חזק-"לא –אחת מהקריאות 
מפרט את עזרת ה' רבת הפעמים משה  –

"ֹלא  :יו לעתיד. בפרשתנובעבר ואת הבטחות
-ה' א  ֲאֶׁשר ָעָׂשה ִתיָרא ֵמֶהם ָזֹכר ִּתְזֹכר ֵאת 

-ֹלא ַתֲעֹרץ ִמְפֵניֶהם ִכי ה' א   ...ֹלֶהיָך ְלַפְרֹעה
ֹלֶהיָך ֶאת ַהּגֹוִים -ה' א  ְוָנַׁשל  ...ֹלֶהיָך ְּבִקְרֶּבָך
ְוָהָמם ְמהּוָמה ְגֹדָלה ַעד  ...ָהֵאל ִמָפֶניָך

 ":וילך". ובפרשת כג(-)דב' ז:יח "ִהָּׁשְמָדם
ָמץ ִכי -ִּבןְיהֹוֻׁשַע "ַוְיַצו ֶאת  נּון ַוֹּיאֶמר ֲחַזק ֶוא 

ֶאל ָהָאֶרץ ֲאשר ִיְׂשָרֵאל ַאָּתה ָּתִביא ֶאת ְּבֵני 
)דב' לא:כג;  ָלֶהם ְוָאֹנִכי ֶאְהֶיה ִעָמְך"ִנְׁשַּבְעִּתי 

 .חזרה על פסוק ז(
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מביא משה תימוכין מסוג אחר 
הקרובה של עמים אחרים מההיסטוריה 

הוא מפרט  "דברים"במזרח הקרוב. בפרשת 
את הניצחונות והכיבושים שהנחיל ה' 

על "הֵאִמים, עם גדול ורב ורם  –למואב 
על הרפאים, גם הם "עם  –לעמון  ;כענקים"

וישמידם ה'  ,גדול ורב ורם כענקים
בני עשו השמידו את החורים,  ;מפניהם"

הלקח: אם ואת העווים בעזה.  –והכפתורים 
ה' עזר לעמים אחרים בכיבוש שטחים בארץ 

שהפחידו את  ,סביבותיה מיד בני הענקבו
את שיקיים הוא ודאי  ,עדת המרגלים

 הבטחתו לישראל.
ערוץ שונה במאבק משה בפחדנות הוא 
הדגשת העובדה של יראת העמים את 

זכרה כבר בשירת הים, בפרשת ישראל, שנ
"ַאֶּתם  ובנאומי משה האחרונים, כגון: "בלק"

ְוִייְראּו  ...ֵעָׂשוֹעְבִרים ִּבְגבּול ֲאֵחיֶכם ְּבֵני 
ד(; "ַהּיֹום ַהֶזה ָאֵחל ֵּתת ַפְחְדָך :בדב' " )...ִמֶכם

ֲאֶׁשר ִיְׁשְמעּון ִׁשְמֲעָך  ...ְוִיְרָאְתָך ַעל ְפֵני ָהַעִמים
כה(; "ְוָראּו ָכל ַעֵמי שם:ְוָחלּו ִמָפֶניָך" )ְוָרְגזּו 

דב' ה' ִנְקָרא ָעֶליָך ְוָיְראּו ִמֶמָך" )ֵׁשם ָהָאֶרץ ִכי 
 י(.כח:

למאבק בפחד מתבסס על אחר ערוץ 
ניתוב תחושת היראה מן הכיוון השלילי של 

 ,יראת הגויים לכיוון חיובי של יראת ה'
בה שאותה משנן לנו המקרא כערך עליון הר

היא גם אחת  "יראת ה'"מאוד פעמים. 
מתרי"ג המצוות, וספר החינוך ממקם אותה 
בפרשתנו )מצווה תל"ב, אף שנזכרה בתורה 

 פעמים אחדות לפני כן(.
בנו יוכך, אם ננתב את רגש היראה שבל

האויבים, ייראו מ הליראת ה' במקום לירא
כהבטחת משה בסיום   ,אויבינו מפנינו

ֹׁשֵאל ֹלֶהיָך -ָמה ה' א  ִיְׂשָרֵאל ְוַעָּתה " פרשתנו:
ִכי ִאם  ...ֹלֶהיָך-ֶאת ה' א   ְלִיְרָאהֵמִעָמְך ִכי ִאם 
ָכל  ...ֶאת ָכל ַהִמְצָוה ַהֹזאת ָׁשֹמר ִּתְׁשְמרּון

ָלֶכם ִיְהֶיה ִמן  ...ִּתְדֹרְך ַכף ַרְגְלֶכםֲאֶׁשר ַהָמקֹום 
ְפָרת ְוַעד ַהָּים ַהִמְדָּבר ְוַהְּלָבנֹון ִמן ַהָנָהר ְנַהר 

ַפְחְדֶכם ִּבְפֵניֶכם ִאיׁש ֹלא ִיְתַיֵצב  ...ָהַאֲחרֹון
 ...ֹלֵהיֶכם ַעל ְפֵני ָכל ָהָאֶרץ-ִיֵּתן ה' א   ּומֹוַרֲאֶכם
 .יא:כה(-)דב' י:יב "ִדֶּבר ָלֶכםַכֲאֶׁשר 

ארץ ישראל נקנית במאבקים, באומץ 
מקורם באמונה בהבטחת ה', רוח ש-ובעוז
בהם נפרד ל משה, שהאחרונים ש וכדברי

 ...ַהְׁשֵמדִמָפֶניָך אֹוֵיב ַוֹּיאֶמר ַוְיָגֶרׁש " :מישראל
ַּבה' ָמֵגן נֹוַׁשע ִמי ָכמֹוָך ַעם  ַאְׁשֶריָך ִיְׂשָרֵאל

ֹאְיֶביָך ָלְך ְוִיָכֲחׁשּו ֶעְזֶרָך ַוֲאשר ֶחֶרב ַּגֲאָוֶתָך 
.כט(-)דב' לג:כז ִתְדֹרְך"ְוַאָּתה ַעל ָּבמֹוֵתימֹו 

  

 
 

 מופץ בסיוע קרן הנשיא הדף השבועי
 :בכתובת אילן-בר אוניברסיטת גם באתר המידע של ומופיעלתורה ולמדע, 

http://www1.biu.ac.il/parasha2 
  dafshv@mail.biu.ac.ilשל הדף: ל"דוא כתובת

  לפנות לכתובת זו ולקבל את הדף מדי שבוע בדוא"ל. ניתן
 אילן בר אוניברסיטת -השבועי  הדף 

 לשמור על קדושת העלון יש
 
 
 

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