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). לב-כט, י" (לכה ִאתנו"ועניינו הצעת משה לחובב , סיפור קצרצר ומסתורי למדיי מצוי בפרשת בהעלֹתך
 : מתעוררות עוד שאלות1,שבה לא נדון כאן, נוסף על השאלה הסבוכה הכרוכה בזיהויו של חובב

וקים לתוספת של זק' האם בני ישראל המונהגים בידי ה?   מדוע מעוניין משה בהצטרפותו של חובב))))אאאא
 ?ודם-דרך בשר-מורה

האם יש הבדל בין בקשתו השנייה ; חוזר משה ומבקש ממנו להצטרף, )ל' בפס(  אחר סירובו של חובב ))))בבבב
 ?)כט' בפס(לבין בקשתו הראשונה ) לב-לא' בפס(

האם נעתר לבסוף לבקשה או ,  מה הייתה-  תשובתו של חובב לבקשה השנייה אינה מובאת בכתוב ))))גגגג
 ?   בסירובוהתמיד

' ולפני הדיווח על הנסיעה מהר ה) כח-יא, י(לאחר תיאור סדר המסע ,   איך משתלב סיפור זה בהקשרו))))דדדד
 ? )לד-לג, י(

" ידעת חנֹתנו במדבר והיית לנו לעינים: "תכלית הליכתו של חובב מבוארת לכאורה בבקשת משה אליו
ב ביקש משה הנהגה אנושית לצדה של הנהגה לפי פשוטו של כתו: "וכך קובע יעקב ליכט בפירושו, )לא(

 אך מה 2".לפיכך לא מסרו התרגומים העתיקים פסוק זה כפשוטו. ודבר זה היה קשה לקדמונים, יתקאלו
 תהיה לנו לעינים ,כי מדעתך המדבר: "ן לומר גלויות"ִהרשה לעצמו מפרש דגול כרמב, העלימו הללוש

, אולם עדיין נשאלת השאלה). ב"והשוו ביאורו של נצי" (בִכבוש הארצות ותורנו הדרך אשר נעלה בה
אם חובב לא נעתר לבסוף לבקשה , עוד יש לשאול'? מדוע רצה משה לצרף הנהגה אנושית להנהגת ה

 .  החלופה שננקטהימה, )כנזכר בשאלה ג(
זו הנותנת דעתה ללשונות חוזרות , את המפתח להבנת הסיפור אנו חושבים למצוא בקריאה צמודה שלו

 . ולגיוונים בחזרה ולמשמעותם מאידך גיסא, ונשנות מחד גיסא
ב "יט/ ב "השורשים טו: ונוכל לראות בהם מילים מנחות, שני שורשים ניכרים בחזרתם בסיפור המפגש

 מבטאים את עניינו שורשים אלה). תלך, אלך, לא אלך, לכה(ך "והל) והטבנו, ייטיב, הטוב, טוב, והטבנו(
אשר מופיע בפי , ך"השורש הל, יתר על כן. אם ילך עם בני ישראל, המובטחת לחובב הטובה -של הסיפור 
תנו  ִאלכהלכהלכהלכה",  על בקשת משה3:מלווה את העלילה לכל אורכה וממחיש את חילוקי הדעות, שני הדוברים
 הצהרת נאמנות של אדם זוהי ."אלךאלךאלךאלךכי אם אל ארצי ואל מולדתי , אלךאלךאלךאלךלא : "מגיב חובב, "והטבנו לך
 והוא שב ומבטיח 5,"אל נא תעזב אֹתנו: " אך בפי משה מוגדרת הליכה זו כנטישה4, הטבעיתלמסגרתו
כרוך השורש , ך המתייחס רק לפעולת חובב"בניגוד לשורש הל. 'וגו"  עמנותלךתלךתלךתלךוהיה כי : "לחובב

ויחד עם , )כמושא בלבד( וחובב ,)כמושא וכנושא( ישראל ;)בחינת נושא(' ב במעשיהם של ה"יט/ב"טו
בפנייה : ראוי לשים לב להבדל הדק בהופעתו. ת בכל חמש הופעותיו הוא משמש רק בפי משהזא

                                                           
 .J. Milgrom, Numbers (JPS Torah Commentary), Philadelphia 1990, p: לדיון בסוגיה זו ראו לדוגמה  1

78; T. R.  Ashley, The Book of Numbers (NICOT), Grand Rapids 1993, pp. 195-197 
   .162' עמ, ה"ירושלים תשמ, ]י-א: [א, פירוש על ספר במדברפירוש על ספר במדברפירוש על ספר במדברפירוש על ספר במדבר, ליכט' י    2
א "ומל'  כ–ו "ב ט"שמו(ב "ניגודי הערכות של דמויות  וגילומם באמצעות המלה המנחה שו", פריש' ע: לתופעה זו השוו   3

 .257-245' עמ, )ד"תשנ( לט ,,,,בית מקראבית מקראבית מקראבית מקרא, )"ב"י
; )א, יב' בר" (לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך: "ם להתנתק ממשפחתו וממקומווהיפוכם של דברים בצו לאברה   4

 ).   יא, רות ב(' וגו" ותעזבי אביך ואמך וארץ מולדתך ותלכי אל עם: "והשוו תיאור מעשיה של רות בפי בועז
על כינויי הדמות ) 89' עמ, ]ן"תש[לה , בית מקראבית מקראבית מקראבית מקרא, " סגנון במקרא-עיון בתאריו של יתרו ("שביב ' ויפה הצביע הרב י   5

 הזיקה -ומאידך גיסא ,  מחד גיסא בן רעואל ומדייני-" לחבב בן רעואל המדיני חֹתן משה: "כביטוי ללבטי ההשתייכות
   .המשפחתית כלפי משה מכוח הנישואין
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בפנייתו ).  כט,י" ( על ישראלטובטובטובטובִדבר ' כי ה,  לךוהטבנווהטבנווהטבנווהטבנולכה אתנו : "משהחובב אומר ל אהראשונה 
 ). לב,י" ( לךהטבנוהטבנוהטבנוהטבנווווועמנו '  הייטיבייטיבייטיבייטיב ההוא אשר הטובהטובהטובהטובוהיה , והיה כי תלך עמנו: " הוא אומרהשנייה

בפנייה הראשונה היא ניצבת בפתיחת : אבל בהקשר שונה, מופיעה בשתי הפִניות" והטבנו לך"ההבטחה 
ואנו ניטיב , הבטיח לנו'  ה-" ִדבר טוב על ישראל' כי ה: "ואחריה באה הנמקה, אין בה פירוט, הדברים

אותה : ר על שוויוןמדוב, שם מופיעה לשון זו בסוף הדברים, ואילו בפנייה השנייה; ִעמך הטבה מסוימת
מפעיל משה , שבעקבות סירובו הראשון של חובב, זה-נמצא לפי.  אותה נעניק לך-לנו ' טובה שייטיב ה

ואפשר שיש . היענותו של יתרו כנטישה-הן בהבטחה מקיפה יותר והן בהגדרת אי, אמצעי שכנוע כלפיו
שזו , שבפנייה השנייה" מנוכי תלך ע"שבפנייה הראשונה לבין " לכה אתנו"מקום להבחין גם בין 

' בדומה להסברם של כמה מפרשים לשינוי שחל בדברי ה, האחרונה מוסיפה את השוויון בתכלית הפעולה
 6).שם כ" (ִאתםִאתםִאתםִאתםקום לך "ל) יב, כב' במד" (עמהםעמהםעמהםעמהםלא תלך "מ, לבלעם

 חובב שגם הצגת תכלית הליכתו של, נרצה לומר, כיוון שמצאנו הבדלים אלה בין שתי פניותיו של משה
נוכל לאמץ . כלולה במאמצי השכנוע של משה, המופיעה רק בפנייה השנייה, "והיית לנו לעינים "-עמם 

, שאינה מושמעת בשלב הראשון, אבל הנמקה זו; שביטוי זה מכוון להדרכה אנושית, את הסברו של ליכט
מקה היטיב את ההבדל בהנ. אינה אלא חלק ממאמצי השכנוע של משה המתפתחים בפנייתו השנייה

 : ר הירש"להבהיר רש
והרי ,  משום כך חוזר משה על הבקשה…בפסוקים הקודמים נומקה הבקשה לטובתו של חובב

כי לא מתוך … שהייתך בתוכנו היא לטובתנו-נא תעזב אתנו -אל: הוא מבאר אותה ביתר פירוט
מות חנייתנו כי אתה בקי בטיב הקרקע של מקו…אלא משום כך פניתי אליך, שיקולי התועלת שלך

 .  'וכו
ופנייתו , כי מלכתחילה לא נתכוון משה  להסתייע  בשירותי ההדרכה של חובב, בעקבות הסבר זה נֹאמר

מעלה משה נימוק חדש , רק משנדחתה הפנייה הראשונה. משפחתי-אליו להצטרפות הייתה על רקע אישי
סיף כדבר משני את השותפות ליו הוא מועו(המתמקד בתועלת שתצמח לעם מנוכחותו של חובב בקרבם 

אלא כהיגד רטורי שנועד לשכנע , כל עניין ההדרכה יתפרש אפוא לא כצורך אמיתי). האמיתית עם חובב
יש , נימוק של הטבה לכלל,  עצם ההתמקדות בהדרכת העם7.את חובב במקום שהנימוק התועלתני לא צלח

 .   בה כדי ללמד על הערכת דמותו של חובב
מיד מסופר על , אדרבה. ואין מסופר על כך שהצטרף אל העם, בב אינה מובאת בכתובתשובת חו, כאמור

וניתן לכאורה להסיק מכך שחובב לא הצטרף , נסיעת העם כשבראשם ארון הברית כמדריך ומוביל
לאור תפיסתנו את הצעת ההדרכה כהיגד . אין גם קביעה מפורשת שהוא חזר אל ארצו, עם זאת. לנוסעים
.  התוכנית שמלכתחילההיאלא זו, עובדה שהארון הוא המדריך אינה מציגה חלופה לחובבהרי ה, רטורי

ואילו לדעת אברבנאל , ן נתרצה הלה"לדעת רמב, למשל, כך: המפרשים נחלקו בשחזור תגובתו של חובב
וכך אנו שומעים מחוץ לספר במדבר על ,  לישראלאך בניו הצטרפו, הוא לא נעתר לבקשה, וספורנו
יתכן שבשלב מאוחר יותר הצטרף חובב עצמו  8).יא, ד; טז, א' שו(  צאצאי חותן משה בקרב העםהימצאות

  .לבני ישראל
ה חוזרים ונשנים הרבה "ע וחנ" השורשים נס9.את עמו' בתיאור מסע העם במדבר מוטעמת הנהגת ה

, )יח, ט" (יחנו' פי ה- בני ישראל ועליסעויסעויסעויסעו' פי ה-על: "לדוגמה. בתיאורים הקודמים לסיפור שבו אנו דנים
 ונסעוונסעוונסעוונסעו"""", )כב, שם" (יסעויסעויסעויסעו בני ישראל ולא יחנויחנויחנויחנו …בהאריך הענן", )כג, כ" (יסעויסעויסעויסעו' פי ה- ועליחנויחנויחנויחנו' פי ה-על"

וכי תבאו : "בפרשת החצוצרות מצויה התייחסות גם לחיים בארץ ישראל). ה, י" (קדמההחֹנים החֹנים החֹנים החֹנים המחנות 
ומגורים בארץ רמוזים גם בהצעת , )ט, י" ( ונושעתם מאיביכם…מלחמה בארצכם על הצר הצֹרר אתכם

דרך '  מהר הויסעוויסעוויסעוויסעו: "שיח שבין משה לחובב מסופר על נסיעה-גם סמוך לדו). לב-לא; כט, י(משה לחובב 
ודיווח זה מסתיים , )לג" ( לפניהם דרך שלשת ימים לתור להם מנוחהנֹסענֹסענֹסענֹסע' שלשת ימים וארון ברית ה

התיאור מסתיים בשירה . פיעים שני השורשים בצוותאוכך שוב מו, )לד" (המחנההמחנההמחנההמחנה מן בנסעםבנסעםבנסעםבנסעם"במילים 
 הארון ויאמר משה קומה בנסעבנסעבנסעבנסעויהי : "והיא מתארת שני מצבים שלו, החגיגית המלווה את מסע הארון

 ). לו-לה, י" (רבבות אלפי ישראל' שובה ה:  יאמרובֻנחֹהובֻנחֹהובֻנחֹהובֻנחֹה …'ה
. ילוב חובב בקרב הנוסעיםשל ש) המעורפל קמעה(בתוך מסגרת נרחבת זו של מסע וחניה מופיע הניסיון 

באים כתובים שלאחר ההצעה ומדגישים כי , ואם לרגע יכול היה להיווצר הרושם שיש צורך בהנהגתו
ואפשר שלשון מנוחה אף מרמזת לעליונותה של , היא המנווטת את העם בכל דרכו במדבר' השגחת ה

   10.שהיא ְמספקת לעם לא רק חניה אלא אף מנוחה, ההדרכה השמיימית
                                                           

 .  309-306' עמ,  ו"ירושלים תשנ,  בעקבות פרשנינו הראשונים והאחרונים- עיונים בספר במדברעיונים בספר במדברעיונים בספר במדברעיונים בספר במדבר, נחמה ליבוביץ: וראו   6
כי לא ,  והנה אמר משה זה על צד הענוה…הראה משה מדבריו כאילו ישראל צריכין ליתרו: "ג" כיוצא בזה כבר פירש רלב  7

' עמ, ח"ירושלים תשנ, במדבר: כרך ד, לוי' הרב י' מהד, ]ג"רלב [פירושי התורה לרבינו לוי בן גרשוםפירושי התורה לרבינו לוי בן גרשוםפירושי התורה לרבינו לוי בן גרשוםפירושי התורה לרבינו לוי בן גרשום" (נצטרך ליתרו בזה
כדי לחזק לב קטני "משה הזמינו : אך הסברו שונה במקצת, "?מה צורך היה להם ביתרו:  "אשר תמהרבנו בחיי בן ). לז

 ). ואילו אנו מציעים מגמה רטורית( צורך פסיכולוגי של מקצת העם -" אמנה שהיו ביניהם
" תם ממצריםואתה עשיתה חסד עם כל בני ישראל בעלו", ויש מוצאים בדברי שאול אל הקיני בעת מלחמתו בעמלק   8 

 .  להדרכת חובב את העם במדבר) גם(רמז , )ו, א טו"שמ(
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 ר עמוס פריש"ד
 ך"   המחלקה לתנ

_____________________   
הרואה בהקשר יחידה אחת , )קג' עמ, ח"ירושלים תשמ, ]דעת מקרא [ספר במדברספר במדברספר במדברספר במדבר(צ מושקוביץ "מאלף התיחום שמציע י  9

יות המבחין כאן שלוש יחידות ספרות, )2הערה , לעיל(גם ליכט ). לו-טו , ט" (מסעי ישראל"שאותה הוא מכנה , מקיפה
) 1' עמ, שם(גם הוא עומד במקום אחר ) לו-יא(והנסיעה מסיני ) י-א, י(חוק החצוצרות , )כג-טו, ט(תיאור הענן : נפרדות

    .על חשיבותם של טקסטים אלה לנושא המקיף של המסע והכנותיו
ו מדובר בחניה ולא שב, על החשיבות שיש ללשון מנוחה ניתן אולי להסיק מתוך ההשוואה לניסוח הדומה בדברי משה 10

  ).לג, א' דב" (בדרך לתור לכם מקום לחנֹתכם ההֹלך לפניכם: "במנוחה
 
 
 


