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האחיכם יבֹאו למלחמה ואתם תשבו פה"
" ֵ
פרשתנו מספרת על בני ראובן ובני גד שפנו למשה לפני כניסת בני ישראל לארץ ישראל וביקשו לקבל את
יך ִמ ְקנֶה" )לב:ד( .הסיפור מעלה כמה שאלות:
ֲב ֶד ָ
חלקם מעבר לירדן כיוון ש" ֶארֶץ ִמ ְקנֶה ִהוא ְו ַלע ָ
כאשר בני ראובן ובני גד מתחילים להציג את בקשתם לפני משה ,הוא קוטע אותם מיד ונוזף בהם
אַתּם ֵתּ ְשׁבוּ
יכם ָיבֹאוּ ַל ִמּ ְל ָח ָמה וְ ֶ
אַח ֶ
קשות על אי-השתתפותם במערך הצבאי בכיבוש הארץ )לב:ו(ַ " :ה ֵ
פֹה"?!
מדוע רגז משה על אי-השתתפותם של שני שבטים אלו במלחמה? האם לא היו די חיילים בלעדיהם?
הלוא במלחמת מדיין שמתוארת קודם לכן בפרשתנו ,משה שולח למלחמה רק  1000חיילים מכל שבט
ָאל ִתּ ְשׁ ְלחוּ ַל ָצּ ָבא" ]לא:ד[( ,וסה"כ  12אלף חיילים בלבד ,וכל
)" ֶא ֶלף ַל ַמּ ֶטּה ֶא ֶלף ַל ַמּ ֶטּה ְלכֹל ַמטּוֹת י ְִשׂר ֵ
שאר בני ישראל נשארו בבית ,אף שכל שבט מנה רבבות לוחמים! לפיכך ,מדוע רגז משה על שני שבטים
אלו שמבקשים גם הם להישאר מאחור ולעשות לביתם? יתר על כן ,בזמן יציאת מצרים משה עצמו קבע
ֲרשׁוּן" )שמ' יד:יד( .במילים אלה הדגיש משה שהכול תלוי
אַתּם ַתּח ִ
שאין צורך בחיילים" :ה' י ִָלּ ֵחם ָל ֶכם ְו ֶ
בחסדי הקב"ה ולא במספר החיילים .לכן חוזרת השאלה במלוא חומרתה :למה דווקא כאן ,במלחמה
העתידה על כיבוש הארץ ,חשוב בעיני משה שלכל שבט ושבט יהיו נציגים בחיל הכיבוש?
חשוב לציין שאי-אפשר לטעון שכעסו של משה נבע מבקשתם של שני השבטים לגור ב"חוץ לארץ".
נקודה זו מתבארת אחרי שבני גד ובני ראובן הסבירו למשה שבדעתם להשתתף בלחימה ,אלא שלאחר
סיום כיבוש הארץ הם רוצים לחזור לגור בעבר הירדן המזרחי ,מסיבות כלכליות .כאשר משה שמע את
הסברם זה ,הוא הסיר לחלוטין את התנגדותו באָמרו )לב:כ-כב(:
ִאםַ -תּעֲשׂוּן ֶאתַ -ה ָדּ ָבר ַהזֶּה ִאםֵ -תּ ָח ְלצוּ ִל ְפנֵי ה' ַל ִמּ ְל ָח ָמה ,ו ְָע ַבר ָל ֶכם ָכּלָ -חלוּץ ֶאתַ -היּ ְַר ֵדּן ִל ְפנֵי ה' ַעד
ָאל.
וּמיּ ְִשׂר ֵ
ִיתם נ ְִקיִּם ֵמה' ִ
אַחר ָתּ ֻשׁבוּ ִו ְהי ֶ
הוֹ ִרישׁוֹ ֶאת-אֹי ְָביו ִמ ָפּנָיוְ ,ונ ְִכ ְבּ ָשׁה ָהאָרֶץ ִל ְפנֵי ה' ְו ַ
בזה הדגיש משה שאם שני השבטים ישתתפו במלחמה ,אין לו שום התנגדות )"והייתם נקיים"( שהם
יתנחלו בעבר הירדן המזרחי.
ֵע...
יכם ְבּ ָשׁ ְל ִחי א ָֹתם ִמ ָקּ ֵדשׁ ַבּ ְרנ ַ
קשה מזה המשך ההאשמה של משה נגד שני השבטים":כֹּה ָעשׂוּ ֲאב ֵֹת ֶ
ָשׁים ַח ָטּ ִאים" )לב:ח-יד( .מה פשר ההשוואה בין בקשת שני השבטים
יכם ַתּ ְרבּוּת ֲאנ ִ
ְו ִהנֵּה ַק ְמ ֶתּם ַתּ ַחת ֲאב ֵֹת ֶ
עברה חמורה מאין כמוה כשמרד בציווי הקב"ה לעלות לארץ
למעשה המרגלים? הלוא דור המרגלים עבר ֵ
ְט ֵפּנוּ י ְִהיוּ ָל ַבז הֲלוֹא טוֹב ָלנוּ שׁוּב
ָשׁינוּ ו ַ
ישראל )" ְו ָל ָמה ה' ֵמ ִביא א ָֹתנוּ ֶאלָ -האָרֶץ ַהזֹּאת ִל ְנפֹּל ַבּ ֶחרֶב נ ֵ
ְמה"] ,יד:ג-ד[( .בניגוד מוחלט לדור המרגלים,
ָשׁוּבה ִמ ְצ ָרי ָ
אָחיו ִנ ְתּנָה רֹאשׁ ְונ ָ
ֹאמרוּ ִאישׁ ֶאלִ -
ְמהַ :ויּ ְ
ִמ ְצ ָרי ָ
בני ראובן ובני גד לא חטאו כלל .הם רק ביקשו לגור בעבר הירדן המזרחי מסיבות כלכליות הגיוניות!
ועוד שאלה :כאשר בני ראובן ובני גד הדגישו באוזני משה שאין כוונתם להתחמק מהשתתפות
ָאל" )לב:יז( .למה הם התחייבו להילחם אפילו
ֵח ֵלץ ֻח ִשׁים ִל ְפנֵי ְבּנֵי י ְִשׂר ֵ
ַחנוּ נ ָ
במלחמה ,הם אמרוַ " :ו ֲאנ ְ
לפני יתר השבטים ,להיות מעין קומנדו קדמי במלחמה העתידה? למה לא היה די שיבטיחו למלא את
חובותיהם במלחמה לא פחות משאר השבטים? מדוע הם ראו צורך להתנדב להיות בקו הקדמי המסוכן?
התשובה לשאלות הללו כרוכה בהבדל העקרוני בין חיי בני ישראל במדבר ובין חייהם לאחר כניסתם
לארץ ישראל .במדבר היה הכול בגדר נס .האוכל סופק לבני-ישראל יום יום על-ידי נס ,המים סופקו גם
יך ְור ְַג ְל ָך לֹא ָב ֵצ ָקה זֶה
הם על-ידי נס ,ואפילו לבגדיהם ולנעליהם התרחש נס )" ִשׂ ְמ ָל ְת ָך לֹא ָב ְל ָתה ֵמ ָע ֶל ָ
יוֹמם ְבּ ַעמּוּד ָענָן
ֵיהם ָ
אַר ָבּ ִעים ָשׁנָה"] ,דב' ח:ד[( .השגחת הקב"ה הייתה גלויה בכל רגע )"וַה' ה ֵֹל ְך ִל ְפנ ֶ
ְ

יוֹמם ו ְַעמּוּד ָה ֵאשׁ
ָמישׁ ַעמּוּד ֶה ָענָן ָ
ָלי ְָלה .לֹא-י ִ
יוֹמם ו ָ
ֶך ְו ַלי ְָלה ְבּ ַעמּוּד ֵאשׁ ְל ָה ִאיר ָל ֶהם ָל ֶל ֶכת ָ
ַל ְנח ָֹתם ַה ֶדּר ְ
ָלי ְָלה ִל ְפנֵי ָה ָעם" ]שמ' יג:כא-כב[(.
גם מלחמות בני ישראל במדבר התנהלו בדרך ניסית .הקב"ה בעצמו השמיד את כל צבא מצרים
ֲרשׁוּן" .גם הניצחון במלחמה נגד עמלק היה בגדר נס ,ככתוב:
אַתּם ַתּח ִ
בקריעת ים-סוף" :ה' י ִָלּ ֵחם ָל ֶכם ְו ֶ
ָאל" )יז:יא( .על פסוק זה כתוב במכילתא )בשלח פרשה א(" :וכי ידיו של
ָבר י ְִשׂר ֵ
ֲשׁר י ִָרים מ ֶֹשׁה יָדוֹ ְוג ַ
" ַכּא ֶ
משה מגברות את ישראל או ידיו שוברות את עמלק? אלא כל זמן שהיה משה מגביה את ידיו כלפי מעלה,
היו ישראל מסתכלין בו ומאמינין במי שפיקד את משה לעשות כן והקב"ה עושה להם ניסים וגבורות".
ואולם כל ה ִנסים הללו הסתיימו בכניסת בני-ישראל לארץ-ישראל .המן פסק ,וכן חדלו ישראל לשתות
מבארה של מרים; עמוד הענן חדל להנחותם ביום ,וכן עמוד האש בלילה .גם הניצחון במלחמה על יושבי
הארץ אמור היה לבוא לא על-ידי ִנסים אלא במאמץ מלחמתי רגיל ,כמובן בסיוע אלוקי .לפיכך מצווה
הקב"ה על בני ישראל לשלוח מרגלים לפני כיבוש הארץ ,על מנת לבדוק מבחינה צבאית את הדרך הטובה
ַען" ]במ' יג:ב[( .לכן בכיבוש
ָתרוּ ֶאתֶ -ארֶץ ְכּנ ַ
ָשׁים ְוי ֻ
מכולן להתקיף את האויב )" ַוי ְַד ֵבּר ה' ְ ...שׁ ַלחְ -ל ָך ֲאנ ִ
הארץ חשוב היה שכל שבט ושבט ישתתף בקרבות ,יעזור בלחימה ובהגנה על חיילי השבטים האחרים.
סירוב שני השבטים ראובן וגד להשתתף במלחמה עלול היה לסכן את כל שאר החיילים ולפגוע מוראלית
ברוח הלחימה ,ועל זה רגז משה.
ועוד עניין חשוב יש כאן :איש מבני ישראל לא שכח את הדיווח המפורט של המרגלים בדור הקודם
בדבר ָעצמתו של האויב שניצב מולם במלחמה )" ִכּיַ -עז ָה ָעם ַהיּ ֵֹשׁב ָבּאָרֶץ ְו ֶה ָע ִרים ְבּצֻרוֹת ְגּדֹלֹת ְמאֹד ְוגַם-
יוֹשׁב ַעלַ -היָּם
יוֹשׁב ָבּ ָהר ְו ַה ְכּ ַנ ֲענִי ֵ
ְה ֱאמ ִֹרי ֵ
ְבוּסי ו ָ
יוֹשׁב ְבּ ֶארֶץ ַה ֶנּ ֶגב ְו ַה ִח ִתּי ְו ַהי ִ
ֲמ ֵלק ֵ
ָאינוּ ָשׁם .ע ָ
י ְִל ֵדי ָה ֲענָק ר ִ
ו ְַעל יַד ַהיּ ְַר ֵדּן" ]במ' יג:כח-כט[( ,ואיש לא שכח שאימות הדיווח המאיים הזה לא איחר לבוא .כאשר דור
ֲמ ֵל ִקי ְו ַה ְכּ ַנ ֲענִי ַהיּ ֵֹשׁב ָבּ ָהר ַההוּא
המרגלים ניסה להילחם בניגוד לצו ה' ,התוצאות היו נוראותַ " :וֵיּרֶד ָהע ָ
ַויַּכּוּם ַויּ ְַכּתוּם ַעדַ -ה ָח ְר ָמה" )יד:מה( .והנה שוב נדרשו בני ישראל להתחיל במלחמה נגד אותו אויב מסוכן.
יש להניח ש ָעצמתו האדירה של האויב עוררה חרדה וחשש בלבו של כל חייל בישראל ממותם של רבים
בקרבות.
לכן אילו ראו בני ישראל ששני שבטים אינם משתתפים במלחמה ,הם היו עלולים לחשוב שרצוי שגם
הם לא ישתתפו במלחמה ולא יסכנו את חייהם .נראה שהיה חשש כבד שאי-השתתפותם של שני השבטים
במלחמה עלול לגרום מרד של העם כולו נגד המשך המסע לארץ ישראל ,בדיוק כפי שכבר קרה בדור
המרגלים .לכן השווה משה את בקשתם של שני השבטים למעשה המרגלים ,ואמר להםְ " :ו ָל ָמּה ] ְת ִנואוּן[
ֵע
יכם ְבּ ָשׁ ְל ִחי א ָֹתם ִמ ָקּ ֵדשׁ ַבּ ְרנ ַ
ָתן ָל ֶהם ה' .כֹּה ָעשׂוּ ֲאב ֵֹת ֶ
ֲשׁר-נ ַ
ָאל ֵמ ֲעבֹר ֶאלָ -האָרֶץ א ֶ
ְתנִיאוּן ֶאתֵ -לב ְבּנֵי י ְִשׂר ֵ
ִל ְראוֹת ֶאתָ -האָ ֶרץ" )לב:ז-ח(.
עדיין נותרה השאלה האחרונה :מדוע התחייבו שני השבטים לפני משה שהם יילחמו חלוצים לפני כל
העם? התשובה היא שעצם כוונתם לחזור לגור בעבר הירדן המזרחי יצרה הבדל ניכר ביניהם ובין שאר
העם :שאר השבטים אמורים היו להילחם על ביתם ,ואם לא ינצחו במלחמה ,לא יהיה להם מקום לגור בו,
ואילו בני גד ובני ראובן זכו כבר בבית ,ובמלחמה על ביתם מעבר לירדן השתתף כל העם .אולי הם הניחו
שמאחר שהם מתנדבים הבאים לעזור לשאר השבטים בכיבוש הארץ ,העם ומשה רבנו מנהיגם עלולים
לחשוש שמסירותם במהלך הלחימה לא תהיה שלמה ,ואולי כשייתקלו באויב מסוכן תיווצר אצלם נטייה
טבעית לסגת ,היות שהניצחון בקרב אינו חיוני עבורם.
על-מנת למנוע את החשש הזה אצל משה ואצל עם ישראל הדגישו שני השבטים שהם יהיו תמיד בקו
ָאל"( .כך לא יהיה ספק לאיש שהשתתפותם במלחמה לא תהיה בגדר
ֵח ֵלץ ֻח ִשׁים ִל ְפנֵי ְבּנֵי י ְִשׂר ֵ
הקדמי )"נ ָ
של מתנדבים בלבד ,אלא הם יהיו שותפים מלאים בכל הסיכונים במהלך הקרבות.
פרופ' נתן אביעזר
המחלקה לפיסיקה

