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 הנחושת ומלחמת סיחוןנחש  – פרק כ"א

 המלחמה במלך ערד

ים  א ל ֶדֶרְך ָהֲאָתרִּ ָראֵׁ ב ַהנֶֶגב כִּי ָבא יִּשְׁ ַמע ַהכְׁנֲַענִּי ֶמֶלְך ֲעָרד יֹשֵׁ  וַיִּשְׁ

י    ֶמנּו ֶשבִּ בְׁ מִּ ל וַיִּשְׁ ָראֵׁ יִּשְׁ  :וַיִָּלֶחם בְׁ

ל נֶֶדר ַלה' וַיֹאַמר  ב ָראֵׁ  וַיִַּדר יִּשְׁ

ן    תֵׁ ם נָתֹן תִּ יֶהם אִּ י ֶאת ָערֵׁ תִּ י וְַׁהֲחַרמְׁ יָדִּ  :ֶאת ָהָעם ַהֶזה בְׁ

ן ֶאת ַהכְׁנֲַענִּי  ג ל וַיִּתֵׁ ָראֵׁ קֹול יִּשְׁ ַמע ה' בְׁ  וַיִּשְׁ

יֶהם    ֶהם וְֶׁאת ָערֵׁ ם ֶאתְׁ  וַיֲַחרֵׁ

ָמה    ם ַהָמקֹום ָחרְׁ ָרא שֵׁ  :וַיִּקְׁ

  .'שמע שמת אהרן ונסתלקו ענני כבוד וכו -)א( וישמע הכנעני  מסביר את סמיכות הפרשיות כאן : רש"י

  .את פירוש רש"י נרחיב באמצעות המדרש במסכת תענית

  לבחור ללמדו כאן אנו מציעים למורים לבחור האם ללמד את המדרש בפרק כ' בעקבות מות מרים או 

 תענית ט ע"א תלמוד בבלי

ברבי יהודה אומר: שלשה פרנסים טובים עמדו לישראל, אלו הן: משה, ואהרן, ומרים. ושלש מתנות טובות רבי יוסי 

 -בזכות משה. מתה מרים  -בזכות אהרן, מן  -בזכות מרים, עמוד ענן  -ניתנו על ידם, ואלו הן: באר, וענן, ומן. באר 

  ...'ה ]אחריו[ 'ולא היה מים לעדהנסתלק הבאר. שנאמר 'ותמת שם מרים' )במדבר כ, א(, וכתיב בתרי

שמע שמת  -שנאמר 'וישמע הכנעני מלך ערד' )במדבר כא, א(, מה שמועה שמע  ,נסתלקו ענני כבוד -מת אהרן 

אהרן ונסתלקו ענני כבוד, וכסבור ניתנה לו רשות להילחם בישראל. והיינו דכתיב 'ויראו כל העדה כי גוע אהרן ' )שם 

 .(כ, כט

מובא משום ששם מופיע במפורש תפקידו של הענן בעת מלחמה, למורה המועניין בכך( . ) :פרק טסדר עולם רבה  

כיון שמת אהרן, נסתלקו ענני כבוד, ובאו הכנעניים להלחם עם ישראל, וישמע הכנעני מלך ערד וגו' )במדבר לג מ(, 

שהיה נלחם להם , ובא ונלחם ומה שמועה שמע, שמע שמת אהרן, והלך התייר הגדול שבהן, ונסתלק עמוד הענן, 

 .עמהם

 מאפייני הדור הנכנס לארץ בסיפור המלחמה

בפרק כא נוכל לעמוד על מאפייניו של הדור החדש וסגולותיו, אשר מכשירות אותו להיכנס לארץ. נראה להלן מה ניתן 

 :ללמוד מסיפור המלחמה אודות הדור הזה

ַמע) ַנֲעִני א( וַיִּשְׁ ב ֶמֶלְך ֲעָרד ַהכְּ י יֹשֵׁ ֶמנּו ֶשבִּ בְׁ מִּ ל וַיִּשְׁ ָראֵׁ יִּשְׁ ים וַיִָּלֶחם בְׁ ל ֶדֶרְך ָהֲאָתרִּ ָראֵׁ   :ַהנֶֶגב כִּי ָבא יִּשְׁ

 

ל ֶנֶדר ַלה (ב) ָראֵׁ יֶהם וַיֹאַמר 'וִַיַדר יִשְּ י ֶאת ָערֵׁ תִּ י וְַׁהֲחַרמְׁ יָדִּ ן ֶאת ָהָעם ַהֶזה בְׁ תֵׁ ם נָתֹן תִּ   :אִּ
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ם ַהָמקֹום) ָרא שֵׁ יֶהם וַיִּקְׁ ֶהם וְֶׁאת ָערֵׁ ם ֶאתְׁ ן ֶאת ַהכְׁנֲַענִּי וַיֲַחרֵׁ ל וַיִּתֵׁ ָראֵׁ קֹול יִּשְׁ ַמע ה' בְׁ ָמה ג( וַיִּשְׁ  פ :ָחרְּ

 :ב-העמק דבר, פסוקים א

 והצלחה ע"י תפילה ונדר ללמדם מלחמה דרך הליכות עולם א ...והייתה בזה כוונה מן הקב"ה

מקום[ רק את עוג בעצמו, -ב ... וכן במלחמות סיחון ועוג כתיב 'ויכהו ישראל לפי חרב' היינו במלחמות תנופה. ]מכל

שלא היה בכוח אנושי לפגוע בו, נעשה נס על ידי משה. כמו שהיה נס בכמה דורות לצורך השעה. מכל שכן אז בחיי 

   .[ע ובכוח התפילה ]ולא מלחמה שנזקקו לניסיםמשה, אבל כאן ]במלחמה במלך ערד[ היה בהשגחה פרטית בטב

ית, המעבר מהנהגה ניסית להנהגה טבע –קשורים לרעיון מרכזי שהוא מצא בחומש במדבר  דברי הנצי"ב      .א

 המתבקש עם כניסתם הצפויה של ישראל ארצה

בני ישראל למדו במלחמה עם מלך ערד ובמלחמות עם סיחון ועוג, שיתוארו בהמשך הפרק, איך נלחמים בדרך   ב.

 הטבע, כהכנה )'כאימון'( לקראת המלחמות הצפויות להם בעתיד עם הכניסה ארצה

 משמעות הנדר הנזכר בפסוק ב

 :נדר בו הם מבטיחים להחרים את כל הערים לה' מבלי לקחת לעצמם את השללבני ישראל נודרים 

יֶהם  ב י ֶאת ָערֵׁ תִּ י וְַׁהֲחַרמְׁ יָדִּ ן ֶאת ָהָעם ַהֶזה בְׁ תֵׁ ם נָתֹן תִּ ל נֶֶדר ַלה' וַיֹאַמר אִּ ָראֵׁ  .וַיִַּדר יִּשְׁ

 :רש"י

 .אקדיש שללם לגבוה -והחרמתי 

להקדיש את השלל לה' היא מעשה יוצא דופן, שאיננה מאפיינת את היוצאים יש להדגיש שהיוזמה של בני ישראל 

 . .לקרב, ומעידה על הדרגה הרוחנית הגבוהה שלהם

 ?להעמקה -מיהם הנלחמים בישראל: 

 :מפרש כי מדובר בעמלקים רש"י

( "עמלק יושב בארץ הנגב". ושנה את לשונו לדבר בלשון כנען, כדי זה עמלק, שנאמר )במדבר יג, כט -יושב הנגב " 

שיהיו ישראל מתפללים להקב"ה לתת כנענים בידם והם אינם כנענים, ראו ישראל לבושיהם כלבושי עמלקים ולשונם 

 "לשון כנען, אמרו נתפלל סתם, שנאמר אם נתון תתן את העם הזה בידי

o  ים בישראל כעמלק המחבל תחבולות נגד עם ישראלפירוש רש"י מזהה פעם נוספת את הלוחמ: 

o  ברגע של חולשה, ריפיון ידיים, )ויזנב בך כל  -נלחמו עמלק בישראל ברפידים  -בפעם הראשונה

 (הנחשלים אחריך

o  ברגע של חולשה וענישה -נלחמו עמלק בישראל לאחר חטא המרגלים  -בפעם השניה. 

לישראל והעמלקים מנסים לנצל אותו להצלחתם, אלא שהפעם עם גם הפעם, מותו של אהרון הוא רגע של חולשה 

ישראל עצמאי ובעל יכולת מלחמה. אינו נזקק לניסים )כמו ברפידים( וראוי לנצחון, ועל כן מנצח את עמלק בכוח 

   .אמונתו ויכולתו

http://lilmod.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=4414ab55-a378-4662-91f9-ed6f7fb4527e&lang=HEB
http://lilmod.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=4414ab55-a378-4662-91f9-ed6f7fb4527e&lang=HEB
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 סיפור התלונה בעקבות התארכות הדרך

הֹר ָהָהר ֶדֶרְך יַם סּוף   ד עּו מֵׁ ַצר נֶֶפש ָהָעם ַבָדֶרְךוַיִּסְׁ קְׁ בֹב ֶאת ֶאֶרץ ֱאדֹום וַתִּ סְׁ  :לִּ

ין ַמיִּם  ה ין ֶלֶחם וְׁאֵׁ ָבר כִּי אֵׁ דְׁ ַריִּם ָלמּות ַבמִּ צְׁ מִּ יֻתנּו מִּ ים ּובְׁמֶֹשה ָלָמה ֶהֱעלִּ אֹלהִּ ר ָהָעם בֵׁ ְַׁדבֵׁ נּו ָקָצה  וַי שֵׁ וְׁנַפְׁ
ל ֹלקֵׁ  :ַבֶלֶחם ַהקְׁ

ת הַ   ו לוַיְַׁשַלח ה' ָבָעם אֵׁ ָראֵׁ יִּשְׁ כּו ֶאת ָהָעם וַיָָמת ַעם ָרב מִּ ְׁנַשְׁ ים וַי ָרפִּ ים ַהשְׁ  :נְָׁחשִּ

ינּו ֶאת  ז ָעלֵׁ ר מֵׁ ל ֶאל ה' וְׁיָסֵׁ ַפלֵׁ תְׁ נּו ַבה' וָָבְך הִּ ַברְׁ רּו ָחָטאנּו כִּי דִּ ל מֶֹשה  וַיָבֹא ָהָעם ֶאל מֶֹשה וַיֹאמְׁ ַפלֵׁ ַהנָָחש וַיִּתְׁ
ַעד ָהָעם  :בְׁ

ים אֹתֹו ַעל נֵׁס וְָׁהיָה ָכל ַהנָשּוְך וְָׁרָאה אֹתֹו וָָחיוַיֹאמֶ   ח ָך ָשָרף וְׁשִּ ה לְׁ  :ר ה' ֶאל מֶֹשה ֲעשֵׁ

יט ֶאל נְַׁחש  ט בִּ יש וְׁהִּ ם נַָשְך ַהנָָחש ֶאת אִּ הּו ַעל ַהנֵׁס וְָׁהיָה אִּ מֵׁ  :ַהנְׁחֶֹשת וָָחי וַיַַעש מֶֹשה נְַׁחש נְׁחֶֹשת וַיְׁשִּ

 לתלונההנסיבות 

 :[רש"י ]ד

 :שלא נתנם לעבור בארצו - לסבב את ארץ אדום

בטורח הדרך שהוקשה להם. אמרו עכשיו היינו קרובים להיכנס לארץ ואנו  - ותקצר נפש העם בדרך
 .חוזרים לאחורינו! כך חזרו אבותינו ונשתהו שלשים ושמונה שנה עד היום, לפיכך קצרה נפשם בעינוי הדרך

האדומים לתת רשות לעבור בארצם והם נאלצו להאריך את הדרך. האכזבה מכך שהם כה סירובם של 
קרובים לא"י ונאלצים לשוב אחורנית שברה את רוחם והם חששו, שגורלם נחרץ להישאר במדבר לעוד 

 .עשרות שנים כמו דור יוצאי מצרים

 .פסוק ה: החטא

אֹלִהים ּובְּמֶֹשה ר ָהָעם בֵׁ ְַּדבֵׁ ָברָלָמה   וַי דְׁ ַריִּם ָלמּות ַבמִּ צְׁ מִּ יֻתנּו מִּ נּו ָקָצה  ֶהֱעלִּ שֵׁ ין ַמיִם וְַּנפְּ ין ֶלֶחם וְּאֵׁ ִכי אֵׁ
ל ֹלקֵׁ  ַבֶלֶחם ַהקְּ

 משמעותה: א. יש כאן לשון הרע על ה' ומשה

 .ב. כפיות טובה על המן שניתן להם                 

 בבלי ע"ז ה ע"א

 'שנאמר 'ונפשנו קצה בלחם הקלקל ,הנכם כפויי טובה ,לישראלתניא, אמר להם משה  -ונפשנו קצה 

 העונש : נשיכת הנחשים –פסוק ו 

ל  ָראֵׁ יִּשְׁ כּו ֶאת ָהָעם וַיָָמת ַעם ָרב מִּ ְׁנַשְׁ ים וַי ָרפִּ ים ַהשְׁ ת ַהנְָׁחשִּ  :וַיְַׁשַלח ה' ָבָעם אֵׁ

 המשמעות: מידה כנגד מידה

 :[רש"י ]ו

 .יבוא נחש שלקה על הוצאת דבה ויפרע ממוציאי דבה - וינשכו את העם
שדבר אחד משתנה להם לכמה טעמים  ,ויפרע מכפויי טובה יבוא נחש שכל המינין נטעמים לו טעם אחד

 :[]למן היו טעמים רבים

 תשובת העם על חטאם ותפילת משה בעד העם :התיקון –פסוק ז 

רּו נּו ַבה' וָָבְך וַיָבֹא ָהָעם ֶאל מֶֹשה וַיֹאמְׁ ל מֶֹשה  ָחָטאנּו ִכי ִדַברְּ ַפלֵׁ ינּו ֶאת ַהנָָחש וַיִּתְׁ ָעלֵׁ ר מֵׁ ל ֶאל ה' וְׁיָסֵׁ ַפלֵׁ תְׁ הִּ
ַעד ָהָעם  :בְׁ

 :דגשים בפשט

 .הדגש בפסוק הוא על הדיבור הרע שדיברו בני ישראל על ה' ומשה .1

המעפילים )יד, מ( שאמרו חטאנו ועלו להר בני ישראל מכירים ומבינים את חטאם שלא כמו בפרשת  .2
 ."בניגוד לדברי משה, כאן הם מבארים את חטאם "כי דיברנו בה' ובך

בני ישראל מבקשים ממשה להתפלל עליהם ובכך הם מגלים ומחדשים קשר של תפילה ותלות במשה  .3
 .'ובה

 :[רש"י ]ז

 :למחולמכאן למי שמבקשים ממנו מחילה שלא יהא אכזרי מ - ויתפלל משה
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 הריפוי: נחש הנחושת שעושה משה –פסוק ח 

  

ים אֹתֹו ַעל נֵׁס וְָׁהיָה ָכל ַהנָשּוְך וְָׁרָאה אֹתֹו וָָחי: וַיַַעש מֹשֶ  ָך ָשָרף וְׁשִּ ה לְׁ  ה נְַׁחש נְׁחֶֹשתוַיֹאֶמר ה' ֶאל מֶֹשה ֲעשֵׁ
יט ֶאל נְַׁחש ַהנְׁחֶֹשת וָָחי בִּ יש וְׁהִּ ם נַָשְך ַהנָָחש ֶאת אִּ הּו ַעל ַהנֵׁס וְָׁהיָה אִּ מֵׁ  :וַיְׁשִּ

  

 :הבנת משמעות נחש הנחושת

 :משנת ראש השנה ג, ח 

וכי ידיו של משה עושות מלחמה או שוברות  (והיה כאשר ירים משה ידו וגבר ישראל' וגומר )שמות יז, יא' 
כל זמן שהיו ישראל מסתכלים כלפי מעלה ומשעבדין את לבם לאביהם אלא לומר לך ?מלחמה

 .שבשמים היו מתגברים ואם לאו היו נופלין

וכי  (כיוצא בדבר אתה אומר 'עשה לך שרף ושים אותו על נס והיה כל הנשוך וראה אותו וחי' )במדבר כא, ח
כלפי מעלה ומשעבדין את לבם לאביהן  אלא בזמן שישראל מסתכלין ?נחש ממית או נחש מחיה

 .שבשמים היו מתרפאים

 .לתלמידים חלשים אפשר לוותר על החלק הראשון של המשנה העוסק במלחמת עמלק: למורה הערה  

 

אֹבֹת) ל וַיֲַחנּו בְׁ ָראֵׁ נֵׁי יִּשְׁ עּו בְׁ  :י( וַיִּסְׁ

אֹבֹת) עּו מֵׁ זְַׁרח ַהָשֶמש יא( וַיִּסְׁ מִּ נֵׁי מֹוָאב מִּ ָבר ֲאֶשר ַעל פְׁ דְׁ ים ַבמִּ יֵׁי ָהֲעָברִּ עִּ  :וַיֲַחנּו בְׁ

נַַחל ָזֶרד) ָשם נָָסעּו וַיֲַחנּו בְׁ  :יב( מִּ

נֹון גְׁ ) י כִּי ַארְׁ גְֻׁבל ָהֱאמֹרִּ ָבר ַהיֹצֵׁא מִּ דְׁ נֹון ֲאֶשר ַבמִּ ֶבר ַארְׁ עֵׁ ָשם נָָסעּו וַיֲַחנּו מֵׁ ייג( מִּ ין ָהֱאמֹרִּ ין מֹוָאב ּובֵׁ  :בּול מֹוָאב בֵׁ

ֲחמֹת ה (יד) ֶפר ִמלְּ סֵׁ ן יֵָׁאַמר בְּ נֹון 'ַעל כֵׁ ים ַארְׁ סּוָפה וְֶׁאת ַהנְָׁחלִּ ב בְׁ  :ֶאת וָהֵׁ

גְׁבּול מֹוָאב) ַען לִּ ֶשֶבת ָער וְׁנִּשְׁ ים ֲאֶשר נָָטה לְׁ  :טו( וְֶׁאֶשד ַהנְָׁחלִּ

 סיפורו המופלא של הנס בנחל ארנון - העמקה 

על מה מדובר כאן? על מה יש לספר בספר מלחמות ה'? על כך  פסוק זה אומר דרשני,  -על כן יאמר בספר מלחמות ה' 

  :(מרחיב רש"י בפירושו )בעקבות המדרש

 :'על חניה זו ונסים שנעשו בה יאמר בספר מלחמות ה', כשמספרים נסים שנעשו לאבותינו יספרו את והב וגו -יד( על כן )

כשם שמספרים בנסי ים סוף, כך יש לספר בנסי נחלי ארנון, שאף כאן נעשו נסים גדולים. ומה הם  -ם ארנון ואת הנחלי

 :הנסים

תרגום של שפך אשד. שפך הנחלים שנשפך שם דם אמוריים שהיו נחבאים שם, לפי שהיו ההרים  -טו( ואשד הנחלים )

על ההר מזה ומדבר עם חבירו בהר מזה, והדרך עובר גבוהים והנחל עמוק וקצר וההרים סמוכים זה לזה, אדם עומד 

תוך הנחל. אמרו אמוריים כשיכנסו ישראל לתוך הנחל לעבור, נצא מן המערות בהרים שלמעלה מהם ונהרגם בחצים 

ואבני בליסטראות. והיו אותן הנקעים בהר של צד מואב ובהר של צד אמוריים היו כנגד אותן נקעים כמין קרנות ושדים 

לחוץ, כיון שבאו ישראל לעבור נזעדזע ההר של ארץ ישראל, כשפחה היוצאת להקביל פני גבירתה, ונתקרב לצד בולטין 

הר של מואב ונכנסו אותן השדים לתוך אותן נקעים והרגום. וזהו אשר נטה לשבת ער, שההר נטה ממקומו ונתקרב לצד 

 :גבול מואב ונדבק בו, וזהו ונשען לגבול מואב

משם בא האשד אל הבאר. כיצד, אמר הקדוש ברוך הוא מי מודיע לבני הנסים הללו. המשל אומר  -טז( ומשם בארה )

נתת פת לתינוק הודיע לאמו. לאחר שעברו חזרו ההרים למקומם והבאר ירדה לתוך הנחל והעלתה משם דם ההרוגים 

 :וזרועות ואיברים ומוליכתן סביב המחנה וישראל, ראו ואמרו שירה

 

  .אילו שאלות בפסוקים עונה המדרשנסו לחשוב על 
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 (כ-השירה על הבאר )יז

 :שירת הבאר נמצאת לאחר רצף פסוקים המתארים את מסעותיהם של ישראל לאחר סיפור התלונה

ר ֱענּו ָלּה  יז אֵׁ י בְׁ יָרה ַהזֹאת ֲעלִּ ל ֶאת ַהשִּ ָראֵׁ יר יִּשְׁ  :ָאז יָשִּ

ָבר ַמָתנָה  יח דְׁ מִּ ֲענָֹתם ּומִּ שְׁ מִּ ק בְׁ חֹקֵׁ מְׁ י ָהָעם בִּ יבֵׁ ים ָכרּוָה נְׁדִּ ר ֲחָפרּוָה ָשרִּ אֵׁ  :בְׁ

ל ָבמֹות  יט יאֵׁ נֲַחלִּ ל ּומִּ יאֵׁ ַמָתנָה נֲַחלִּ  :ּומִּ

ימֹן  כ נֵׁי ַהיְׁשִּ ָקָפה ַעל פְׁ ָגה וְׁנִּשְׁ סְׁ ה מֹוָאב רֹאש ַהפִּ דֵׁ שְׁ ָבמֹות ַהַגיְׁא ֲאֶשר בִּ  :ּומִּ

 :הכלי יקר עונה על שתי תמיהות שעולות משירה זו

 ?מדוע לא כתוב שמשה רבינו שר את השירה [1]

 ?שנה יש להם באר 44מדוע דווקא עכשיו שרו בני ישראל, והלא כבר  [2]

 :[כלי יקר ]יז

הזאת שלא שרו השירה  אז ישיר ישראל את השירה הזאת. מאחר שלא נאמר 'אז ישיר משה ובני ישראל', ועוד

שמע מינה, שבני ישראל אמרו שירה זו על משה שחזרה הבאר בזכותו, אחר שפסקה במיתת מרים,  ,בתחילת ארבעים

ומטעם זה לא נזכרה מרים בשירה זו ונזכר משה שנאמר 'באר חפרוה שרים כרוה נדיבי עם במחוקק', ואין מחוקק אלא 

 .(משה שנאמר 'כי שם חלקת מחוקק ספון' )דברים לג, כא

 :מדברי הכלי יקר עולה

 .משה לא שר כי השירה הזו היא שיר הלל למשה על שהחזיר את הבאר ולא נכון שהוא ישיר לעצמו [1]

עילת השירה היא לא על נתינת המים מלכתחילה )שאז אכן מתבקש היה שישירו כבר קודם לכן( אלא על החזרת  [2]

 .המים, ולכן שרו רק כאן

 :פירוש מלבי"ם -העמקה 

  

גם מלבי"ם, כמו הכלי יקר, חושב שמדובר בבאר. אלא שלדבריו משה רבנו לא היה שותף להעלאת המים. דבריו עולים 

 :בקנה אחד עם לשון הכתובים בהם יש פנייה ישירה לבאר

  

 (מלבי"ם )פסוק יז

  

 .ידו ועי"ז התעוררו ואמרו שירה, ומשה לא אמר שירה עמהם כי לא באו המים על ,אז ישיר ישראל [1]

שהם חשבו שמוצא המים הוא עמוק עמוק בתהום רבה והתחילו לחפור את הבאר וענו ואמרו אל  ,עלי באר ענו לה [2]

  :המים שבתהום שיעלו ממעמקי תהום רבה לבל יצטרכו לחפור בעומק
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 כיבוש סיחון מלך האמורי

י   כא יחֹן ֶמֶלְך ָהֱאמֹרִּ ָאכִּים ֶאל סִּ ל ַמלְׁ ָראֵׁ ַלח יִּשְׁ אמֹרוַיִּשְׁ  :לֵׁ

ֶצָך  כב ָרה בְַׁארְׁ בְׁ  ֶאעְׁ

ר       אֵׁ י בְׁ ֶתה מֵׁ ֶכֶרם ֹלא נִּשְׁ ָשֶדה ּובְׁ  ֹלא נִֶּטה בְׁ

ְך ַעד ֲאֶשר נֲַעבֹר גְֻׁבֶלָך       ֶדֶרְך ַהֶמֶלְך נֵׁלֵׁ  :בְׁ

גְֻׁבלֹו  כג ל ֲעבֹר בִּ ָראֵׁ יחֹן ֶאת יִּשְׁ  וְֹׁלא נַָתן סִּ

יחֹן ֶאת ָכל ַעמֹו וַיֵׁ        ָבָרהוַיֱֶאסֹף סִּ דְׁ ל ַהמִּ ָראֵׁ ַראת יִּשְׁ קְׁ  צֵׁא לִּ

ל       ָראֵׁ יִּשְׁ ָצה וַיִָּלֶחם בְׁ  :וַיָבֹא יָהְׁ

י ָחֶרב  כד פִּ ל לְׁ ָראֵׁ  וַיַכֵׁהּו יִּשְׁ

נֵׁי ַעמֹון       נֵׁי ַעמֹון כִּי ַעז גְׁבּול בְׁ נֹן ַעד יַבֹק ַעד בְׁ ַארְׁ צֹו מֵׁ  :וַיִּיַרש ֶאת ַארְׁ

ֶלה וַיִַּקח  כה ים ָהאֵׁ ת ָכל ֶהָערִּ ל אֵׁ ָראֵׁ  יִּשְׁ

נֶֹתיהָ        ָכל בְׁ בֹון ּובְׁ ֶחשְׁ י בְׁ י ָהֱאמֹרִּ ָכל ָערֵׁ ל בְׁ ָראֵׁ  :וַיֵֶׁשב יִּשְׁ

כמו בפרק הקודם, בו שולח משה רבנו מלאכים לאדום בבקשה לעבור בארצם ללא מלחמה )במדבר כ, יד(, בפרקנו 

 .מורישולחים ישראל בקשה דומה לסיחון מלך הא

ההבדל הוא, שבניגוד לכך שבפרק הקודם הם נלחמו באדום, כיון שהדבר נאסר עליהם, כאן הם יוצאים למלחמה 

וכובשים את כל מלכות סיחון מנחל ארנון שבדרום ועד נחל יבוק שבצפון, המסמן את הגבול בין מלכות סיחון למלכות 

 .עמון

 .ורי באתר דעתלמפת כיבוש האמ להלן קישור

 :רש"י -להעמקה 

)דברים ב, כו( 'ואשלח   ובמקום אחר ]בחומש דברים[ תולה השליחות במשה, שנאמר - וישלח ישראל מלאכים  כא

ך אדום'. וביפתח הוא אומר )שופטים יא, מלאכים ממדבר קדמות', וכן )במדבר כ, יד( 'וישלח משה מלאכים מקדש אל מל

יז( 'וישלח ישראל מלאכים אל מלך אדום' וגו', הכתובים הללו צריכים זה לזה, זה נועל וזה פותח, שמשה הוא ישראל 

 :וישראל הם משה, לומר לך שנשיא הדור הוא ככל הדור, כי הנשיא הוא הכל

  רש"י מסביר שהפסוקים בחומש דברים מוכיחים שבפועל משה רבנו הוא ששלח את השליחים לסיחון מלך

 .האמורי

כדאי לציין שהעובדה ששליחת המלאכים מיוחסת בפשוטו של מקרא לבני ישראל מצרפת את סיפור שליחת המלאכים 

ישראל על הבאר, ומלמדת על גדולתו של ליוזמות נוספות הנזכרות בפרק: הנדר שנדרו בשעת המלחמה והשירה של 

 .אותו דור

 ההיתר להילחם בסיחון

http://www.daat.ac.il/daat/history/divrey/maamar12s.htm
http://www.daat.ac.il/daat/history/divrey/maamar12s.htm
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 :לפני שירת המושלים קובעת התורה כך

וא  כו י הִּ יחֹן ֶמֶלְך ָהֱאמֹרִּ יר סִּ בֹון עִּ  כִּי ֶחשְׁ

נֹן      יָדֹו ַעד ַארְׁ צֹו מִּ אשֹון וַיִַּקח ֶאת ָכל ַארְׁ ֶמֶלְך מֹוָאב ָהרִּ ַחם בְׁ  :וְׁהּוא נִּלְׁ

 .בפסוק זה מנמקת התורה מדוע מותר היה להילחם בסיחון

איסור  ,אדום השאלה עולה לאור הכתוב בחומש דברים פרק ב, בו מתפרשים שלושה איסורים: איסור להילחם עם

 :כדלקמן ,במואב ואיסור להילחם בעמון להילחם

 דברים פרק ב

גְׁבּול ֲאחֵׁ   ד ים בִּ רִּ אמֹר ַאֶתם עֹבְׁ ָשו יֶכםוְֶׁאת ָהָעם ַצו לֵׁ נֵׁי עֵׁ ֶכם בְּ אּו מִּ יר וְׁיִּירְׁ עִּ שֵׁ ים בְׁ בִּ  ַהיֹשְׁ

אֹד    ֶתם מְׁ ַמרְׁ  :וְׁנִּשְׁ

ַרְך ַכף ָרֶגל  ה דְׁ ָצם ַעד מִּ ַארְׁ ן ָלֶכם מֵׁ ָגרּו ָבם כִּי ֹלא ֶאתֵׁ תְׁ  ַאל תִּ

יר     עִּ י ֶאת ַהר שֵׁ ָשו נַָתתִּ עֵׁ  :כִּי יְֻׁרָשה לְׁ

יֹן ָגֶבר  ח ֶעצְׁ יַלת ּומֵׁ אֵׁ ֶדֶרְך ָהֲעָרָבה מֵׁ יר מִּ עִּ שֵׁ ים בְׁ בִּ ָשו ַהיֹשְׁ נֵׁי עֵׁ ינּו בְׁ ת ַאחֵׁ אֵׁ  וַנֲַעבֹר מֵׁ

ַבר מֹוָאב     דְׁ  :וַנֵֶׁפן וַנֲַעבֹר ֶדֶרְך מִּ

ַלי ַאל ָתַצר ֶאת  ט ָחָמה מֹוָאב וַיֹאֶמר ה' אֵׁ לְׁ ָגר ָבם מִּ תְׁ  וְַׁאל תִּ

ן לְׁ      י ֶאת ָער יְֻׁרָשהכִּי ֹלא ֶאתֵׁ נֵׁי לֹוט נַָתתִּ בְׁ צֹו יְֻׁרָשה כִּי לִּ ַארְׁ  ...:ָך מֵׁ

ָת מּול יט נֵׁי ַעּמֹון וְָׁקַרבְׁ ָגר ָבם בְּ תְׁ ם וְַׁאל תִּ ֻצרֵׁ  ַאל תְׁ

יָה יְֻׁרָשה     נֵׁי לֹוט נְַׁתתִּ בְׁ ָך יְֻׁרָשה כִּי לִּ נֵׁי ַעמֹון לְׁ ֶאֶרץ בְׁ ן מֵׁ  :כִּי ֹלא ֶאתֵׁ

ֶמֶלְך מֹוָאב   הכתוב בפרקנו –הללו נאסר לבני ישראל להילחם כאמור במואבים  בעקבות האיסורים ַחם בְׁ "וְׁהּוא נִּלְׁ

נֹן" )פסוק כו( מסביר, שאמנם בני ישראל כבשו חלקים ממלכות מואב, אולם  יָדֹו ַעד ַארְׁ צֹו מִּ אשֹון וַיִַּקח ֶאת ָכל ַארְׁ ָהרִּ

הם נכבשו במהלך הזמן בידי האמוריים. ברגע שסיחון כבש מהמואבים מדובר בחלקים שהיו בעבר שייכים למלך מואב, ו

 .את החלקים הללו, הם הופקעו מידי המואבים והותר לישראל לכבשם

 :שירת המושלים היא השירה השנייה המובאת בפרקנו -העמקה 

יר   כז כֹונֵׁן עִּ ָבנֶה וְׁתִּ בֹון תִּ ים בֹאּו ֶחשְׁ לִּ רּו ַהמֹשְׁ יחֹוןַעל כֵׁן יֹאמְׁ  :סִּ

נֹן  כח י ָבמֹות ַארְׁ יחֹן ָאכְָׁלה ָער מֹוָאב ַבֲעלֵׁ יַת סִּ רְׁ קִּ בֹון ֶלָהָבה מִּ ֶחשְׁ ש יָצְָׁאה מֵׁ  :כִּי אֵׁ

יחֹון  כט י סִּ ֶמֶלְך ֱאמֹרִּ ית לְׁ בִּ נָֹתיו ַבשְׁ ם ּובְׁ יטִּ לֵׁ ָת ַעם כְׁמֹוש נַָתן ָבנָיו פְׁ ָך מֹוָאב ָאַבדְׁ  :אֹוי לְׁ

ָבאוַנִּיָרם ָאַבד ֶחשְׁ    ל ידְׁ ים ַעד נַֹפח ֲאֶשר ַעד מֵׁ יבֹון וַנַשִּ  :בֹון ַעד דִּ

 :הסבר השירה
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 :להבנת השירה נעיין בפירושו של מלבי"ם

 :(מלבי"ם )פסוקים כז, ל

 :ממשלי משלים יסדו על ענין זה שני משלים ,על כן יאמרו המושלים  כז

וכלו אח"כ בני ישראל לקחתו מידו, ובמשל זה סיפרו על מה שנקרא סיחון מאת ה' לכבוש את מואב למען י משל הראשון

 .[נצחון של סיחון ]על המואבים

יסדו על שאח"כ גרם ]סיחון[ מלך חשבון שיקחו ישראל את כל ארצו מידו ע"י שיצא לקראתם למלחמה  ומשל השני

 .()בפסוק כג

ו לכבוש את חשבון ]שהייתה אז עיר כט[ 'בואו חשבון' קוראים את סיחון וחילו שיבוא-המשל ראשון הוא בפסוקים כז]

מואבית[ ובעת ההיא לא היתה חשבון עיר מבצר, וסיחון עשאה עיר מוקפת חומה בצורה, ועל זה אמר 'תבנה ותכונן' 

 .(]שתיהפך לעיר מבצר[ אחר שהייתה עיר סיחון, כמו 'בונה עיר וכונן קריה' )חבקוק ב, יב

רו המושלים שסוף הדבר היה, שנירם, היינו המלך שלהם, אבד את המשל השני הוא בפסוק ל[ עוד הזכי] ונירם  ל

חשבון, שעל ידי ]סיחון[ מלכם, שיצא להילחם בישראל, אבד ]סיחון[ את חשבון, וישראל לכדוהו מידו עד דיבון, ואח"כ 

 :''ונשים' )מעני'ן שממה( עשינו אותה שממה 'עד נפח' וכו

  

  .ים ורואה בשירה זו שני משליםמלבי"ם מסביר את המילה מושלים מלשון משל

 .כט( השירה עוסקת בכיבוש מואב בידי סיחון-במשל הראשון )פסוקים כז

 במשל השני )פסוק ל( השירה עוסקת בכיבוש מלכות סיחון בידי ישראל

 כיבוש יעזר בעזרת מרגלים

י לא ֶאֶרץ ָהֱאמֹרִּ ל בְׁ ָראֵׁ  :וַיֵֶׁשב יִּשְׁ

י ֲאֶשר ָשם לב נֶֹתיָה ויירש וַיֹוֶרש ֶאת ָהֱאמֹרִּ כְׁדּו בְׁ זֵׁר וַיִּלְׁ ַרגֵׁל ֶאת יַעְׁ ַלח מֶֹשה לְׁ  :וַיִּשְׁ

 

לכיבוש העיר יעזר הנמצאת במלכות האמורי נעזר משה רבנו במרגלים. הדבר מעיד על כך ששליחת מרגלים כשלעצמה 

והמעבר מהנהגה ניסית להנהגה טבעית )על פי תפיסת הנצי"ב איננה עברה, וודאי באותה שעה, ערב הכניסה ארצה, 

 .(את חומש במדבר

 :(רש"י )לב

המרגלים לכדוה. אמרו לא נעשה כראשונים ]כמו המרגלים של פרשת שלח[, בטוחים אנו  - וישלח משה לרגל את יעזר

 :בכוח תפלתו של משה להילחם

 המלחמה בעוג מלך הבשן

 :מלך הבשן לצאת להילחם בישראלמסע הכיבושים עורר את עוג 

י   לג ֶרעִּ ָחָמה ֶאדְׁ לְׁ ָראָתם הּוא וְָׁכל ַעמֹו ַלמִּ קְׁ נּו וַיֲַעלּו ֶדֶרְך ַהָבָשן וַיֵׁצֵׁא עֹוג ֶמֶלְך ַהָבָשן לִּ  :וַיִּפְׁ
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י אֹתֹו וְֶׁאת ָכל ַעמֹו וְׁאֶ    לד ָך נַָתתִּ יָדְׁ יָרא אֹתֹו כִּי בְׁ יָת לֹווַיֹאֶמר ה' ֶאל מֶֹשה ַאל תִּ צֹו וְָׁעשִּ     ת ַארְׁ

בֹון        ֶחשְׁ ב בְׁ י ֲאֶשר יֹושֵׁ יחֹן ֶמֶלְך ָהֱאמֹרִּ סִּ יָת לְׁ  :ַכֲאֶשר ָעשִּ

צֹו   לה שּו ֶאת ַארְׁ יד וַיִּירְׁ יר לֹו ָשרִּ אִּ שְׁ י הִּ תִּ לְׁ  :וַיַכּו אֹתֹו וְֶׁאת ָבנָיו וְֶׁאת ָכל ַעמֹו ַעד בִּ

 ....רבנו: אל תירא אותו כי בידך נתתי אותובפסוק לד מעודד הקב"ה את משה 

 ?מדוע חשש משה רבנו דווקא במלחמה הזו

  :להלן מובאים מספר פירושים, מורה יכול לבחור ללמד אחד מהם :הערה למורה

 :דברים ג, ב מלבי"ם

ה שיצא לקראתם ויאמר ה' אלי 'אל תירא אותו', כי אצל סיחון הקדים ה' לאמר להם שיתגרו בו מלחמה ושינצחוהו, ומ

 .היה ע"י ששלחו מלאכים שנית כנ"ל

לכן אמר לו ה' 'אל תירא אותו',  .פתאום אבל בעוג לא בא תחלה שום דבור שילחמו אתו והוא בא לקראתם למלחמה

שזה נעשה מאתי שאימצתי את לבבו, שעל ידי כן בידך נתתי אותו וכו' 'ועשית לו כאשר עשית לסיחון', שע"י שיצא מעריו 

 :רות תכבוש את הערים בנקל כנ"להבצו

לפי הסבר המלבי"ם בניגוד למלחמה עם סיחון, שהייתה צפויה, וניתן היה להתכונן אליה, המלחמה עם עוג מלך הבשן 

 .היתה פתאומית וולא כל הקדמה

ולכבוש ה' מעודד את משה רבנו שיציאתו של עוג למלחמה היא לטובת ישראל, באופן כזה ניתן היה להילחם בצבאו 

  .את הערים הבצורות שנשארו ללא לוחמים

אל תירא אותו. שלא עמד גבור קשה ממנו שנא' "כי רק עוג מלך הבשן נשאר מיתר  :פירוש הרא"ש על פרקנו

 :הרפאים". וא"ל הקב"ה אל תירא אותו אתה בידך תהרגנו

 :[רמב"ן ]לד

-כאשר פירשתי )לעיל פסוקים כא ארץ סיחון ועוגלא היה בדעתו של משה להוריש עתה לישראל  ,ועל דרך הפשט...

כב(. והנה סיחון יצא לקראת ישראל המדברה וילחם בם על כרחם. אז הודיעו השם 'ראה החלותי תת לפניך את סיחון 

אבל עוג אסף כל חילו אדרעי, והיא עיר  .מכאן התחיל בכיבוש שבעה עממים ואת ארצו החל רש' )דברים ב, לא(, כי

כאשר נטו מעל עשו, ו]לכן[ השם אמר לו אל תירא אותו ולך אצלו והתגר  ,והיו ישראל יכולים לנטות מעליו ,בקצה גבולו

 .בו מלחמה כי בידך נתתי אותו

ובמדבר סיני רבה )יט לב( ראיתי, למה נתירא, אמר שמא מעלו ישראל במלחמת סיחון או נתלכלכו בעבירה, וכולה 

 :(כן ביהושע )ח אאגדה, וכך היא יראת כל הצדיקים, ו

 

 סיכום הפרק

פרק כ"א הינו המשך לפרק כ'. בפרק כ' מתו מרים הנביאה ואהרון הכהן, והוא התרחש בשנה הארבעים לצאת בני 

ישראל ממצרים. דור חדש קם, והוא הדור העתיד להיכנס לארץ יחד עם יהושע. על חילופי הדורות אנו למדים גם בספר 

ים  מֹנֶה ָשנָה ַעד תֹם ָכל ַהדֹור דברים: "וְַׁהיָמִּ ים ּושְׁ ֹלשִּ נּו ֶאת נַַחל ֶזֶרד שְׁ נֵַׁע ַעד ֲאֶשר ָעַברְׁ ש ַברְׁ ָקדֵׁ י ֲאֶשר ָהַלכְׁנּו מִּ ַאנְׁשֵׁ

ַבע ה' ָלֶהם" )דברים ב, יד ֶקֶרב ַהַמֲחנֶה ַכֲאֶשר נִּשְׁ ָחָמה מִּ לְׁ  .(ַהמִּ
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 ?דור האבות? האם עצמתו זו תועיל לו במלחמות בעממי כנעןהאם הדור החדש שקם אכן עולה בכוחו ואמונתו על 

אלה בעזרת מספר אירועים: המלחמה עם מלך ערד, סיפור התלונה על  בפרק כ"א אנו מוצאים תשובות לשאלות

מלכי עבר הירדן. בכל אחד מהאירועים הללו ראינו שמדובר  -התארכות הדרך, שירת הבאר, והמלחמות עם סיחון ועוג 

ה מדור יוצאי מצרים ומוכשר למשימתו ההיסטורית הגדולה להיכנס ולכבוש את ארץ ישראל מידי שבעת בדור שונ

 .העממים

לפי תפיסת הנצי"ב בא לידי ביטוי בפרקנו, כמו בפרק כ', השינוי של הנהגת ה' מהנהגה ניסית להנהגה טבעית לקראת 

 .שיהיו מוכנים לכניסה לארץ הכניסה ארצה, ובמקביל בני ישראל הכינו עצמם בדרכי הטבע בכדי

 


