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  "יכם יבֹאו למלחמה ואתם תשבו פההאחֵ "
  

קשו לקבל את יפרשתנו מספרת על בני ראובן ובני גד שפנו למשה לפני כניסת בני ישראל לארץ ישראל וב
  : שאלות המכהסיפור מעלה  ).ד:לב" (ֲעָבֶדיָך ִמְקֶנהֶאֶרץ ִמְקֶנה ִהוא ְולַ "ש כיווןחלקם מעבר לירדן 

נוזף בהם מיד והוא קוטע אותם , פני משהלכאשר בני ראובן ובני גד מתחילים להציג את בקשתם 
 ָיבֹאּו ַלִּמְלָחָמה ְוַאֶּתם ֵּתְׁשבּו ַהַאֵחיֶכם: ")ו:לב( השתתפותם במערך הצבאי בכיבוש הארץ-על איקשות 
  !?"פֹה

? חיילים בלעדיהם דיהאם לא היו  ?במלחמההשתתפותם של שני שבטים אלו -על אימשה רגז מדוע 
חיילים מכל שבט  1000לח למלחמה רק ומשה ש ,בפרשתנו קודם לכןין שמתוארת יבמלחמת מדהלוא 

וכל , אלף חיילים בלבד 12 כ"וסה, ])ד:לא" [ַלַּמֶּטה ֶאֶלף ַלַּמֶּטה ְלכֹל ַמּטֹות ִיְׂשָרֵאל ִּתְׁשְלחּו ַלָּצָבא ֶאֶלף("
משה על שני שבטים רגז מדוע  ,לפיכך! אף שכל שבט מנה רבבות לוחמים, ר בני ישראל נשארו בביתשא

בזמן יציאת מצרים משה עצמו קבע , יתר על כן ?םביתמאחור ולעשות לשאר יאלו שמבקשים גם הם לה
ל תלוי ודגיש משה שהכהבמילים אלה  ).יד:יד 'שמ( "ִיָּלֵחם ָלֶכם ְוַאֶּתם ַּתֲחִרׁשּון' ה": שאין צורך בחיילים

במלחמה , כאןלמה דווקא : לכן חוזרת השאלה במלוא חומרתה .ה ולא במספר החיילים"בחסדי הקב
   ?הכיבוש חילב היו נציגיםכל שבט ושבט ילמשה שחשוב בעיני , על כיבוש הארץ ההעתיד

 ."חוץ לארץ"ל שני השבטים לגור בכעסו של משה נבע מבקשתם ששאפשר לטעון - חשוב לציין שאי
אלא שלאחר  ,להשתתף בלחימה שבדעתםלמשה  וסבירהנקודה זו מתבארת אחרי שבני גד ובני ראובן 
כאשר משה שמע את  .מסיבות כלכליות ,עבר הירדן המזרחיסיום כיבוש הארץ הם רוצים לחזור לגור ב

  : )כב-כ:לב( מרוסיר לחלוטין את התנגדותו בָאההוא , הסברם זה
ַעד ' ַהַּיְרֵּדן ִלְפֵני ה-ָחלּוץ ֶאת-ְוָעַבר ָלֶכם ָּכל ,ַלִּמְלָחָמה' ֵּתָחְלצּו ִלְפֵני ה- ַהָּדָבר ַהֶּזה ִאם-ַּתֲעׂשּון ֶאת- ִאם
  .ָרֵאלּוִמִּיְׂש ' ם ְנִקִּים ֵמהְוַאַחר ָּתֻׁשבּו ִוְהִייתֶ ' ְוִנְכְּבָׁשה ָהָאֶרץ ִלְפֵני ה ,אְֹיָביו ִמָּפָניו-ִריׁשֹו ֶאתהֹו

שהם ") והייתם נקיים("אין לו שום התנגדות , ישתתפו במלחמהשני השבטים  אםדגיש משה שהבזה 
   .בעבר הירדן המזרחי יתנחלו

... ַּבְרֵנעַ  ָעׂשּו ֲאבֵֹתיֶכם ְּבָׁשְלִחי אָֹתם ִמָּקֵדׁש ּכֹה:"המשך ההאשמה של משה נגד שני השבטים מזהקשה       
שני השבטים בקשת מה פשר ההשוואה בין  ).יד-ח:לב" (ֲאבֵֹתיֶכם ַּתְרּבּות ֲאָנִׁשים ַחָּטִאים ַקְמֶּתם ַּתַחת ְוִהֵּנה
ה לעלות לארץ "ציווי הקבבמרד שכ מאין כמוהרה חמורה עבֵ  עברדור המרגלים הלוא  ?המרגלים מעשהל

נּו ְוַטֵּפנּו ִיְהיּו ָלַבז ֲהלֹוא טֹוב ָלנּו ׁשּוב ָהָאֶרץ ַהּזֹאת ִלְנּפֹל ַּבֶחֶרב ָנֵׁשי-ֵמִביא אָֹתנּו ֶאל' ה ְוָלָמה("ישראל 
 ,בניגוד מוחלט לדור המרגלים). ]ד-ג:יד[ ,"ָאִחיו ִנְּתָנה רֹאׁש ְוָנׁשּוָבה ִמְצָרְיָמה- ַוּיֹאְמרּו ִאיׁש ֶאל: הִמְצָרְימָ 

  ! גיוניותמסיבות כלכליות הבעבר הירדן המזרחי קשו לגור יהם רק ב .כלל ובני ראובן ובני גד לא חטא
מהשתתפות  תחמקמשה שאין כוונתם לה באוזני ודגישהכאשר בני ראובן ובני גד : ועוד שאלה      

לחם אפילו ילה ותחייבהלמה הם ). יז:לב( "ַוֲאַנְחנּו ֵנָחֵלץ ֻחִׁשים ִלְפֵני ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל" :והם אמר, במלחמה
מלא את ל שיבטיחו דילמה לא היה ? הידלהיות מעין קומנדו קדמי במלחמה העת, יתר השבטים לפני

  ?קו הקדמי המסוכןבצורך להתנדב להיות  אומדוע הם ר ?השבטים שארחובותיהם במלחמה לא פחות מ
ן חייהם לאחר כניסתם ביוהתשובה לשאלות הללו כרוכה בהבדל העקרוני בין חיי בני ישראל במדבר 

המים סופקו גם , ידי נס-ישראל יום יום על-יהאוכל סופק לבנ. נס גדרל בוהכהיה במדבר  .לארץ ישראל
ֶזה  ִׂשְמָלְתָך לֹא ָבְלָתה ֵמָעֶליָך ְוַרְגְלָך לֹא ָבֵצָקה("התרחש נס נעליהם לואפילו לבגדיהם ו, ידי נס-הם על

ד ָעָנן הֵֹלְך ִלְפֵניֶהם יֹוָמם ְּבַעּמּו' ַוה(" ה הייתה גלויה בכל רגע"ת הקבהשגח .)]ד:ח 'דב[, "ַאְרָּבִעים ָׁשָנה



 

 ָיִמיׁש ַעּמּוד ֶהָעָנן יֹוָמם ְוַעּמּוד ָהֵאׁש-לֹא .ַלְנחָֹתם ַהֶּדֶרְך ְוַלְיָלה ְּבַעּמּוד ֵאׁש ְלָהִאיר ָלֶהם ָלֶלֶכת יֹוָמם ָוָלְיָלה
  ).]כב-כא:יג 'שמ" [ָלְיָלה ִלְפֵני ָהָעם

את כל צבא מצרים  ה בעצמו השמיד"הקב .יתסינ דרךגם מלחמות בני ישראל במדבר התנהלו ב      
: ככתוב, נס גדרצחון במלחמה נגד עמלק היה ביגם הנ ."ִיָּלֵחם ָלֶכם ְוַאֶּתם ַּתֲחִרׁשּון' ה" :סוף-ריעת יםקב
וכי ידיו של : ")בשלח פרשה א( זה כתוב במכילתא על פסוק ).יא:יז" (ַּכֲאֶׁשר ָיִרים מֶֹׁשה ָידֹו ְוָגַבר ִיְׂשָרֵאל"

, כל זמן שהיה משה מגביה את ידיו כלפי מעלהאלא ? עמלקאת ידיו שוברות  ישראל אואת משה מגברות 
  ".ניסים וגבורות הםה עושה ל"הקבהיו ישראל מסתכלין בו ומאמינין במי שפיקד את משה לעשות כן ו

חדלו ישראל לשתות  כןו, פסקמן ה .ישראל-ישראל לארץ-הסתיימו בכניסת בניהללו סים אולם כל הנִ ו
על יושבי צחון במלחמה יהנ גם .עמוד האש בלילהכן ו ,חדל להנחותם ביוםענן העמוד  ;םשל מרי הבארמ

כך מצווה פיל. כמובן בסיוע אלוקי, מאמץ מלחמתי רגילבסים אלא ידי נִ - עללא בוא הארץ אמור היה ל
על מנת לבדוק מבחינה צבאית את הדרך הטובה  ,ארץהה על בני ישראל לשלוח מרגלים לפני כיבוש "הקב
לכן בכיבוש  ).]ב:יג' במ" [ֶאֶרץ ְּכַנַען- ְלָך ֲאָנִׁשים ְוָיֻתרּו ֶאת-ְׁשַלח... ' ה ַוְיַדֵּבר("להתקיף את האויב  מכולן

. השבטים האחריםעל חיילי  נההגבעזור בלחימה וי ,שכל שבט ושבט ישתתף בקרבותהיה וב הארץ חש
ולפגוע מוראלית  ר החייליםשאן את כל לסכהיה שבטים ראובן וגד להשתתף במלחמה עלול הסירוב שני 

  . רגז משה זהועל  ,ברוח הלחימה
הדיווח המפורט של המרגלים בדור הקודם איש מבני ישראל לא שכח את : ועוד עניין חשוב יש כאן

- אֹד ְוַגםַעז ָהָעם ַהּיֵֹׁשב ָּבָאֶרץ ְוֶהָעִרים ְּבֻצרֹות ְּגדֹלֹת ְמ - ִּכי("צמתו של האויב שניצב מולם במלחמה עָ  בדבר
ַהָּים - ַעל ְוַהִחִּתי ְוַהְיבּוִסי ְוָהֱאמִֹרי יֹוֵׁשב ָּבָהר ְוַהְּכַנֲעִני יֹוֵׁשב בֲעָמֵלק יֹוֵׁשב ְּבֶאֶרץ ַהֶּנגֶ  .ְיִלֵדי ָהֲעָנק ָרִאינּו ָׁשם

דור  כאשר .איש לא שכח שאימות הדיווח המאיים הזה לא איחר לבואו, ])כט-כח:יג' במ" [ְוַעל ַיד ַהַּיְרֵּדן
הּוא ָהֲעָמֵלִקי ְוַהְּכַנֲעִני ַהּיֵֹׁשב ָּבָהר הַ  ַוֵּיֶרד": נוראותהתוצאות היו ', בניגוד לצו הלחם ילהניסה המרגלים 

 .מלחמה נגד אותו אויב מסוכןב תחילבני ישראל לה הנה שוב נדרשוו ).מה:יד(" ַהָחְרָמה- ַוַּיּכּום ַוַּיְּכתּום ַעד
רבים  ממותם של של כל חייל בישראל ובלבוחשש האויב עוררה חרדה צמתו האדירה של עָ יש להניח ש

   .בקרבות
גם שעלולים לחשוב שרצוי היו הם , בני ישראל ששני שבטים אינם משתתפים במלחמהילו ראו א כןל

השתתפותם של שני השבטים - שאי כבדחשש נראה שהיה  .את חייהם נוסכא יבמלחמה ול פושתתים לא ה
שכבר קרה בדור  פיבדיוק כ, מרד של העם כולו נגד המשך המסע לארץ ישראלבמלחמה עלול לגרום 

 ]ְתִנואּון[ְוָלָּמה ": ואמר להם, המרגלים מעשהשני השבטים לבקשתם של שווה משה את הלכן  .המרגלים
 אָֹתם ִמָּקֵדׁש ַּבְרֵנעַ  ייֶכם ְּבָׁשְלִח ּכֹה ָעׂשּו ֲאבֹתֵ  .'ָנַתן ָלֶהם ה- ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר-ֵלב ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵמֲעבֹר ֶאל-ְתִניאּון ֶאת

   ).ח-ז:לב( "ץרֶ ָאהָ -תת אֶ אֹורְ לִ 
חלוצים לפני כל לחמו ימשה שהם יפני מדוע התחייבו שני השבטים ל :השאלה האחרונה העדיין נותר

ר שאבין ו ניהםבי ניכריצרה הבדל  עבר הירדן המזרחישעצם כוונתם לחזור לגור ב היאהתשובה ? העם
, בו להם מקום לגורלא יהיה , במלחמהלא ינצחו אם ו, םעל בית אמורים היו להילחםר השבטים אש: העם
הם הניחו אולי  .השתתף כל העם מעבר לירדןובמלחמה על ביתם  ,ביתזכו כבר בבני גד ובני ראובן  ואילו

ים לעלוהעם ומשה רבנו מנהיגם  ,ר השבטים בכיבוש הארץשאלעזור להבאים  מתנדביםשמאחר שהם 
יווצר אצלם נטייה ואולי כשייתקלו באויב מסוכן ת, לא תהיה שלמה מסירותם במהלך הלחימהש לחשוש

   .היות שהניצחון בקרב אינו חיוני עבורם ,טבעית לסגת
אצל משה ואצל עם ישראל הדגישו שני השבטים שהם יהיו תמיד בקו הזה מנת למנוע את החשש - על
בגדר שהשתתפותם במלחמה לא תהיה  אישכך לא יהיה ספק ל ").ְּבֵני ִיְׂשָרֵאלֵנָחֵלץ ֻחִׁשים ִלְפֵני ("הקדמי 

  .אלא הם יהיו שותפים מלאים בכל הסיכונים במהלך הקרבות, מתנדבים בלבד של
  נתן אביעזר' פרופ

 המחלקה לפיסיקה


