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, וכנראה על מלחמות ישראל בעבר הירדן המזרחי, לפני כניסתם לארץבפרשתנו קוראים אנו 

גם על ספר היסטוריה ראשוני שליווה את התורה, בו נרשמו קורות מלחמות בני ישראל. בפתח 

ב )במדבר כא, יד(: "ַעל כ  קוראים אנו  המצוטטיםהדברים  ֲחֹמת ה' ֶאת ָוה  ֶפר ִמלְּ ס  ָאַמר בְּ ן י 

סּוָפה  נֹון..."  -  -בְּ ָחִלים ַארְּ ֶאת ַהנְּ סּוָפהלוְּ ב בְּ ב העיר על ", דברי הפסוק "ֶאת ָוה  בסופה או שָוה 

לכבד נצטוו  בני ישראליש חשיבות פוליטית רבה. לאתר, מקומות שקשה לנו היום  -ה על יד

שציווי זה לא חל על תנו למדנו רש. מהפסוקים בפאב ועמוןשלמות הטריטוריאלית של מואת ה

ב. אחרי כיבוש סיחון ו, ממואב השטחים שסיחון מלך האמורי כבש שטחים  חדלובתוכם ָוה 

, כח(-)שופטים יא, יבלידי ביטוי בדברי יפתח עובדה זאת תבוא ממואב.  להיות חלק אלה

 : משא ומתן הדיפלומטי עם מלך עמוןהמנהל 

ִצי?ַמה לִ   - ַארְּ ם בְּ ִהָלח  ַלי לְּ  י ָוָלְך ִכי ָבאָת א 

ַעָתה ָהִשיָבה ֶא   - ן וְּ ד  ַעד ַהַירְּ ַעד ַהַיֹבק וְּ נֹון וְּ ַארְּ ַרִים מ  ִצי ַבֲעלֹותֹו ִמִמצְּ ל ֶאת ַארְּ ָרא  ֶהן ִכי ָלַקח ִישְּ תְּ

ָשלֹום.  .. בְּ

ל - ָרא  ָתח: לֹא ָלַקח ִישְּ בּול ֶאת ֶאֶר  ]ממך[ ֹכה ָאַמר ִיפְּ לֹא ָבאּו ִבגְּ י ַעמֹון... וְּ נ  ֶאת ֶאֶרץ בְּ ץ מֹוָאב וְּ

ן ה ל, ַוִית  ָרא  בּול מֹוָאב... ַוֶיֱאֹסף ִסיחֹון ֶאת ָכל ַעמֹו... ַוִיָלֶחם ִעם ִישְּ נֹון גְּ י -אֱ  'מֹוָאב ִכי ַארְּ ֹלה 

ל... ַויִ  ָרא  ַיד ִישְּ ֶאת ָכל ַעמֹו בְּ ל ֶאת ִסיחֹון וְּ ָרא  ב ָהָאֶרץ ִישְּ ת ָכל ֶאֶרץ ָהֱאֹמִרי יֹוש  ל א  ָרא  יַרש ִישְּ

 ַהִהיא". 

ת "מוסיף יפתח,  ,שלוש מאות שנהכלפני אז,  חדש נוצרסטטוס קוו  ֶתם ָבע  ּוַמדּוַע לֹא ִהַצלְּ

 ?" ַהִהיא

את הפסוק רבי חייא בר אבא  דורש בתלמוד )קידושין ל ע"ב( .עתיקה עד כאן היסטוריה

ֲחֹמת הביטוי היום הזה. עצם אקטואלית עד אר שתישבצורה  ֶפר ִמלְּ ס  לדבריו,  ,ה'", מתייחס"בְּ

 נעשים ,הרב ותלמידו שעוסקין בתורה בשער אחד ,האב ובנו לואפילמלחמה על הספר: "

אולם, . מלחמת הדעותעל ידי המחלוקת, ". הדעת נקנית אויבים זה את זה הלימוד[]בשעת 

ב שנעשים אוהבים זה את זה שנאמר נם זזים משם עד אירבי חייא בר אבא: "מוסיף  ֶאת ָוה 

סּוָפה  סּוָפהאל תקרי בְּ סֹוָפהאלא  בְּ רש"י מפרש : "מלחמה שעל ידי ספר, אהבה יש  ".בְּ

מתייחסים פורשו כ בספר 'תהלים' גם פסוקים המדברים על חיצי מלחמהבסופה". 

עּוִרים": ודעת על תורה למתפלמסים י ַהנְּ נ  ן בְּ ַיד ִגבֹור כ  ִחִצים בְּ א ֶאת ... כְּ י ַהֶגֶבר ֲאֶשר ִמל  ר  ַאשְּ

ִבים ַבָשַער רּו ֶאת אֹויְּ ַדבְּ ֶהם לֹא י ֹבשּו ִכי יְּ ָפתֹו מ  שכנגדם  ה(. מי הם האויבים בשער )קכז, "ַאשְּ

 הקולגים שלך! ם אחרות, במיליתלמידי חכמים כמוך. ? חייב אתה לכוון את חציך השנונים



ניסיון לאחד בין שני אידיאלים סותרים: אמת  מהווהפירושו של רבי חייא בר אבא 

 אמתאחרי הכל חיפוש לוותר על ושילם עם הנכונות מודרניזם בחר בשלום, -הפוסטושלום. 

לכבד אף עלינו , אותם . ערכים הפכו להיות לא יותר מאשר מנהגים תרבותיים שוניםטובהו

כאן הופיע  אם אין מלחמות בעד האמת, שלום ישרור בעולם.. בעליל בלתי אנושיים שר הםכא

, נרטיבאינו אלא אתמול,  התווכחנוהתיאוריה עליה  מודרניזם.-הנרטיב, לעזרתו של הפוסט

ר בעברית, מילה מתועבת  בעצם  תמבטא תאו היסטורי תמדעי קביעהשכל  הקובעתִספ 

ר הציוני על ייבוש הביצות, הסיפ מקבילים,הנרטיבים השני  הדוגמה הקלאסית:. אינטרסים

זוכר אני שיחה רדיופונית שהייתה לי  !לשניהם אותו תוקף .והסיפר הפלשתינאי המכחיש זאת

עבדתי בייבוש הביצות, וכמעט שטבעתי באחת : "אני על כךבה הגיב הוא  עם דב רפל ז"ל

 .הציוניבנרטיב  עד מוות, עט טבעכמהוא  :לתקן את זכרונו שעלינומהן". אין ספק 

, ובו ממשיכים הם להורות מודרניזם-הסופיסטים של יוון העתיקה נולדו מחדש בפוסט

לא רחוק ממוקמים הציניקנים החושבים שהיות ואי כל ערך. לאמת וספקנות ביחס לכל 

מוחאים  לא מועטיםכשסופיסטים  .אפשר להוכיח תוקפו של שום ערך, ניתן לעשות הכל

 הקושיותאת הטוב ואת האמת, למרות  יםמחפשה על כולנו להיות סוקרטיים ים. ואנו?כפי

 . והספקות

מתוך כך למזג בין מלחמה לשלום? ואולי, האם ניתן לדרוש אמת, ולא לאבד את השלום? 

 ]הדורשים את האמת[ למידי חכמיםת)ברכות סד ע"א(: " אותה אמרה קלאסיתהבינונו 

שמלחמת דעות לא תיהפך  הקשר רחב יותר, האם ניתן  להבטיחמרבים שלום בעולם". וב

ֲחֹמת ה', דורש מאיתנו לא? למלחמת דמים ֶפר ִמלְּ , לדבוק לוותר על חיפוש האמת להיכנע, לא ס 

למדנו את  מ'והב בסופה'. רביםנגד בודדים לחם יבאמונתנו אף כשבכך חייבים נהיה לה

 הדרישה והציפייה לאהבה ולסובלנות.


