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ָּפ ָר ַשת ְד ָב ִרימ

ַעל ִּפי ה'
מול האומות
בכל מאה ועשרימ שנותיו של משה רבנו שהיו רצופות אומצ לב מנהיגותי מאינ
כמוהו ,לא ידע יראה ופחד מכל בנ אנוש ,מלבד שעה אחת קודמ המלחמה מול
עוג מלכ הבשנ:

."... āđĦāČ ĕĦăü Ħÿ ĜĀ ĖĀ ďø ĕĀ čø ĕėă ü , āđĦāČ ČĤĕĀ Ħăü ĘČÿ ĕĘÿ Čý 'Đ ĤĚČā
þ ĕă đ"ÿ

)דברימ ג ,ב(

זה מפתיע שמשה רבנו היה צריכ חיזוק מיוחד ,על אפ ההוראה הברורה שיצאה
מפיו לעמ ישראל בציווי ה':

Čđă Đ ęėĕþ Ĝý Ġø Ęü Ėø Ęāý ĐĐÿ ęėĕþ Đāý ĘąČù 'Đ .ęĐþ Ěý ěđă ČĤĕø Ħü ČāĘđø ěđă ĢĤø Ğÿ Ħÿ ČāĘ ,ęėþ Ęý Čú ĤĚāÿ Čđ"Ā
)דברימ א כט-ל(
."...ęėþ ĘĀ ęēý ĘăĀ ĕü
כדי להבינ מה קרה במלחמת עוג ,עלינו לפרוש יריעה רחבה הנוגעת לכל Kיפור
מלחמות ישראל בכניKתמ לארצ.
עמ ישראל עומד בשערי הכניKה לארצ ישראל ,ומתייצב מול עמי האזור אשר
בעבר הירדנ המזרחי של ארצ ישראל .העמימ האלה כוללימ את אדומ ,מואב ובני
עמונ ומעליהמ שני מלכי האמורי 5 -יחונ ועוג.
משה רבנו מקבל הנחיות מפורטות מאת ה' כיצד להתנהג מול כל אחת מאומות
אלה ,ומבצע אותנ בדיוק נמרצ .רק צירופנ של שתי פרשות בתורה 'חוקת' בKפר
במדבר ופרשת 'דברימ' הפותחת את Kפרנו ,יתנו לנו תמונה מלאה על מה
שהתרחש.
נפתח ֶּב ֶאדֹומ.
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 ה' מכריז. שלא להתגרות בבני ֵע ָשו ולא להילחמ בהמ,כאנ הייתה אזהרה חמורה
ואל להמ לישראל לצפות כי תינתנ להמ
ַ לע ָשו
ֵ מפורשות שהר שעיר ניתנ בירושה
:ת רגלBבו דרי

ĘČÿ ...ĤĕĞü ĥ
ĉ ý čă ø ęĕčü ĥāø Ĉ ĕă Đÿ đĥ
ĉ Ā Ğý ĕĜý čă ø ęėĕþ ēý Čú Ęđă čĎø čă ü ęĕĤü čāø Ğ ęĦăþ Čÿ ...ĕĘÿ Čý 'Đ ĤĚČā
þ ĕă đ"ÿ
ĦČþ ĕĦăü Ħÿ ĜĀ đĥ
ĉ Ā Ğý Ęø ĐĥĀ Ĉă ĤĂ ĕø ĕėă ü ,ĘĎþ ĤĀ ğėă ÿ Ėø Ĥÿ ďø Ěü ďĞÿ ęĢĀ Ĥø Čÿ Ěý ęėþ ĘĀ ěĦăý Čþ ČāĘ ĕėă ü ęčĀ đă ĤĎă Ā Ħø Ħăü
(ה- ב; ד,)דברימ ב
."ĤĕĞü ĥ
ĉ ý ĤĐÿ
:דירה את ההתנהלות הכלכליתB המ,פתBלהנחיה זו צורפה הנחיה נו

."ęĦĕþ Ħü ĥø Ĉ đă ğĝþ ėă þ čă ÿ ęĦăĀ Čü Ěý đă Ĥėø Ħăü ęĕü Ěÿ ęĎÿ đø ,ęĦăþ Ęø ėÿ Čú đÿ ğĝþ ėă þ čă ÿ ęĦăĀ Čü Ěý đă Ĥčă ø ĥø Ĉ Ħăü Ęėāþ Č"
(וק וB פ,)שמ

 בעוד,' אנו למדימ מפי משה רבנו דווקא בפרשת 'דברימ,'על הנחיות אלה מאת ה
:'שהביצוע המדויק פורט בפרשת 'חוקת

ĤāčĞú Ĝÿ ČāĘ ,ĖĀ Ģþ Ĥø Čÿ čø ČĜăĀ ĐĤĀ čă ø Ğø Ĝÿ ...ę āđďČù Ėø Ęþ Ěþ ĘČþ ĥĈ ďý ģăĀ Ěü ęĕėü ČĀ Ęø Ěÿ Đĥāþ Ĉ Ě ēĘÿ ĥø Ĉ ĕă ü đ"ÿ
ĉ Ā čă ø
ďĞÿ ĘđČāĚĥ
ĉ ø đă ěĕĚü ĕĀ ĐĔþ ă Ĝü ČāĘ Ėø Ęý Ĝý Ėø Ęþ Ěþă Đÿ Ėø Ĥþ ďþă ,ĤČý čø ĕĚý ĐĦăþ ĥø Ĉ Ĝü ČāĘđø ęĤþ ėþ čø đă Đďþ ĥ
Ā
( יד; יז,)במדבר כ
."ĖĘþ đă čĎă ø ĤāčĞú Ĝÿ Ĥĥþ Ĉ Čú
:' בהתאמ להנחיות ה,יפ משה ומשלימ את בקשתוB מו,רבBכאשר מלכ ֶאדֹומ מ

ĕĦăü Ħÿ ĜĀ đø ĕĜÿ ģø Ěü đă ĕĜü Čú ĐĦăþ ĥø Ĉ Ĝü ĖĕĀ Ěĕþ Ěý ęČü đø ,ĐĘþ Ğú Ĝÿ ĐĘăĀ ĝü Ěø čă ÿ ĘČý ĤĀ ĥ
ĉ ø ĕü ĕĜý čă ø đĕĘĀ Čý đă ĤĚČā
ø ĕă đ"ÿ
(וק יטB פ,)שמ
."ĐĤāĀ čĞù Čþ ĕĘÿ Ďø Ĥÿ čă ø ĤčĀ ďĀă ěĕČý ģĤÿ ,ęĤĀ ėø Ěü
 עמ ישראל עוקפ את אדומ בדרכו צפונה, בתגובה.ירוב תקיפBשוב נתקלימ ב
 לא לפתוח: גמ כאנ נשמעת מפי ה' אזהרה תקיפה.ונתקל במואב ובבני עמונ
.במהלכי מלחמה ולא להתגרות בהמ
:גמ את הדברימ האלה שומע עמ ישראל מפיו של משה רבנו

ęčă Ā ĤĎă Ā Ħø Ħăü ĘČÿ đø čČĀ āđĚ ĦČþ ĤĢÿ ĦăĀ ĘČÿ ĕĘÿ Čý 'Đ ĤĚČā
þ ĕă đÿ .čČĀ āđĚ Ĥčă ÿ ďø Ěü Ėø Ĥþ ďþă ĤāčĞú Ĝăÿ đÿ ěĠþ Ĝăý đ..."
ÿ
Ā
(ט- ח,)דברימ ב
."...ĐĥĀ Ĉă ĤĂ ĕø āđĢĤø Čÿ Ěý ĖĘø ěĦăý Čþ ČāĘ ĕėă ü ,ĐĚĀ ēĀ Ęø Ěü
: לבני עמונBההוראות האלה חזרו ונשנו גמ ביח

ĕĜý čă ø Ęđă Ě ĦăĀ čø Ĥÿ ģĀ đø .ĤĞĀ ĦČþ čČĀ āđĚ Ęđă čĎă ø ĦČþ ę āđĕă Đÿ Ĥčāý Ğ ĐĦăĀ Čÿ .ĤāĚČĘý ĕĘÿ Čý 'Đ Ĥčă ý ďÿ ĕø đ"ÿ
."...ĐĥĀ Ĉă ĤĂ ĕø ĖĀ Ęø ě āđĚă Ğÿ ĕĜý čă ø ġĤþ Čþ Ěý ěĦăý Čþ ČāĘ ĕėă ü ,ęčă Ā ĤĎă Ā Ħø Ħăü ĘČÿ đø ęĤý ĢĂ Ħăø ĘČÿ ě āđĚă Ğÿ
(יט-וקימ יזB פ,)שמ
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עמ ישראל  -בהנחיית משה  -מבצע את הוראות ה' ככתבנ וכלשוננ.

ִּד ְב ֵרי ָשלֹומ
אינ זה מפתיע שכל צעד וכל מAע במדבר התנהל על פי ה' .שומ מהלכ צבאי או
מדיני לא יצא לפועל ללא הנחיה מפורשת מאת ה':

."Đĥāþ Ĉ Ě ďĕÿ čă ø 'Đ ĕĠü ă ĘĞÿ ,đă ĤĚĀ ĥĀ Ĉ 'Đ ĦĤþ Ěþ ĥø Ĉ Ěü ĦČþ ,đă ĞĝĀă ĕü 'Đ ĕĠü ă ĘĞÿ đø đă Ĝēú ĕÿ 'Đ ĕĠü ă ĘĞ"ÿ
)במדבר ט ,כג(

הפAוק הזה מבטא את ההשגחה האלוקית הצמודה לאורכ כל הדרכ.
דווקא משומ ככ ,מפתיע מאוד המהלכ המדיני בו נקט משה רבנו כלפי Aיחונ מלכ
האמורי .לכאורה ,המהלכ הזה Aותר לחלוטינ את ההוראה האלוקית ,דבר שהוא
מנ הנמנע!
הנה ההוראה האלוקית ככתבה וכלשונה:

ěāēĕĝü ĦČþ ĖĀ ďø ĕĀ čø ĕĦăü Ħÿ ĜĀ ĐČý Ĥø ,ěāĜĤø Čÿ Ęēÿ Ĝÿ ĦČþ đă Ĥčø Ğü đø đă Ğĝøă đă Ěđă ģ... :ĤāĚČĘý ĕĘÿ Čý 'Đ Ĥčă ý ďÿ ĕø đ"ÿ
)דברימ ב ,יז; כד(
."ĐĚĀ ēĀ Ęø Ěü āđ ăč ĤĎă Ā Ħø Đü đø ĥĈ ĤĀ Ęēý ĐĀ , āđĢĤø Čÿ ĦČþ đø ĕĤāü ĚČù ĐĀ ě āđ ăčĥø Ĉ ēþ Ėø Ęþ Ěþ
ההוראה כאנ היא ברורה ואינה משתמעת לשני פנימ .על עמ ישראל לפתוח
במהלכי התגרות שיובילו למלחמה שתוצאותיה ידועות מראש.
תחת התגרות ,פותח משה במהלכ פיו Aמדיני ,כפי שהוא עצמו אומר בAמוכ
לציווי ה':

.ĤāĚČĘý ę āđĘĥĀ Ĉ ĕĤý čø ďüă ,ě āđ ăčĥø Ĉ ēþ Ėø Ęþ Ěþ ě āđēĕĝü ĘČþ Ħ āđĚďý ģø Ĥčă ÿ ďø Ěüă Ěü ęĕėü ČĀ Ęø Ěÿ ēĘÿ ĥø Ĉ Čþ đ"Ā
ĕĜü Ĥý čă ü ĥø Ĉ Ħăÿ ğĝþ ėă þ čă ÿ Ęėāþ Č .ĘđČāĚĥ
ĉ ø đă ěĕĚü ĕĀ Ĥđă ĝČĀ ČāĘ ,Ėø Ęý Čý Ėø Ĥþ ďþă čă ÿ Ėø Ĥþ ďþă čă ÿ ĖĀ Ģþ Ĥø Čÿ čø ĐĤĀ čă ø Ğø Čþ
)שמ ,פAוקימ כו-כח(
."...ĕĦăü Ęø ėÿ ČĀ đø
מה פירוש  ?"ę āđĘĥĀ Ĉ ĕĤý čø ď"üăעושה רושמ שהמהלכ הזה הוא היפוכה הגמור של
ההוראה האלוקית להתגרות מלחמתית בAיחונ!
כיצד זה ייתכנ שאת הנתונ הזה מגיש משה לפני ישראל כחלק מדברי תוכחה
רצופימ על התנהגותמ ,בעוד שהוא עצמו לא שומר כביכול על הוראת ה'?

רש"י כותב) ęđģĚĐ ĕĜđđĕĢ ČĘĥ ĕĠ ĘĞ ğČ" :הקב"ה( ĕĦďĚĘ ,ęđĘĥĘ ěđēĕĝĘ ČđĤģĘ
."...ĕĜĕĝ ĤčďĚĚ
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כלומר ,משה מ6ביר שהוא למד זאת מצורת התנהגותו של ה' בבואו לתת תורה
לישראל .בתחילה ,ה' הציע אותה לבני ֵע ָשו וישמעאל למרות שידע שהמ לא
יקבלו אותה.
גמ הרמב"נ נזקק לה6ביר את הקושי הזה .הרמב"נ מפרש שהמהלכ הזה ננקט לפני
שה' הורה לו מפורשות להתגרות בו מלחמה.
על אפ זאת לא 6ר הקושי הגדול .הרי בכל זאת ,התורה הקדימה את הוראת ה'
לביצועיו של משה!
עוד ראוי להזכיר את דבריו החדימ והברורימ של משה רבנו אל קורח ועדתו:

ăø
."ĕčă ü Ęă ü Ěü ČāĘ ĕėă ü ,ĐĘăþ Čý ĐĀ ęĕĥ
"ĉ ü Ğú Ěÿă Đÿ Ęėă Ā ĦČý Ħ āđĉĥĞú Ęÿ ĕĜü ēÿ ĘĀ ĥø Ĉ 'Đ ĕėă ü ěđă Ğďø Ħăý ĦČāĒč...
)במדבר טז ,כח(

גמ ה' מו6ר עדות מפורשת על משה רבנו ,שהוא נאמנ לו באופנ מוחלט:

"."Čđă Đ ěĚĀ Čù Ĝþ ĕĦĕü čă ý ĘėĀ čă ø ,Đĥāþ Ĉ Ě ĕďüă čø Ğÿ ěėý ČāĘ

)במדבר יב ,ז(

איכ האמירה ă ü
" "ĕčă ü Ęăü Ěü ČāĘ ĕėמתיישבת עמ פתיחת משה ב" "ęđĘĥ ĕĤčďל6יחונ?
על פי ה'
לפני שנתייח 6לשאלה המרכזית הזו ,נציינ עוד עובדה תמוהה.
באיגרת השלומ ששלח משה רבנו ל6יחונ מלכ האמורי ,הוא כולל נתונ שלא היה:

ĕĜü Ĥý čă ü ĥø Ĉ Ħăÿ ğĝþ ėă þ čă ÿ Ęėāþ Č .ĘđČāĚĥ
ĉ ø đă ěĕĚü ĕĀ Ĥđă ĝČĀ ČāĘ ,Ėø Ęý Čý Ėø Ĥþ ďþă čă ÿ Ėø Ĥþ ďþă čă ÿ ĖĀ Ģþ Ĥø Čÿ čø ĐĤĀ čă ø Ğø Č"þ
đĥĉ Ā Ğý ĕĜý čă ø ĕĘü đă ĥĉ ĞĀ Ĥĥþ Ĉ Čú ėă ÿ .ĕĘĀ Ďø Ĥÿ čø ĐĤĀ čă ø Ğø Čþ ģĤÿ ,ĕĦĕü Ħü ĥĀ Ĉ đø ĕĘü ěĦăþ Ħăü ğĝþ ėă þ čă ÿ ęĕü Ěÿ đă ĕĦăü Ęø ėÿ ČĀ đø
)דברימ ב ,כז-כט(
."...ĤĞĀ čă ø ęĕčü ĥāø Ĉ ĕă Đÿ ęĕčü ČĀ āđĚă Đÿ đø ĤĕĞü ĥĉ ý čă ø ęĕčü ĥāø Ĉ ĕă Đÿ
דברי משה תמוהימ מאוד .האמ בני עשו היושבימ בשעיר התירו לישראל לעבור
דרכמ?! נהפוכ הוא! הרי המ 6רבו בתוקפ! -

!ĐģĀ ĒĀ ēú ďĕĀ čø đă ďčý ėă Ā ęĞÿ čă ø āđĦČĤĀ ģø Ęü ę āđďČù ČĢý ĕă ý đÿ !ĤāčĞú Ħÿ ČāĘ :ĤĚČā
þ ĕă đ"ÿ
ĉ ø ĕü ĦČþ ěāĦĜø ę āđďČù ěČý ĚĀ ĕø đÿ
."đĕĘĀ ĞĀ Ěý ĘČý ĤĀ ĥ
ĉ ø ĕü Ĕĕă ý đÿ , āđĘčĂ Ďø čă ü ĤāčĞú ĘČý ĤĀ ĥ
מעניינ שדווקא התמיהה הזאת תפתור לנו את בעייתנו המרכזית.

)במדבר כ ,כ-כא(
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למעשה משה רבנו מתעתע ב=יחונ ומתגרה בו בלעג .אמנמ על פניה נראית
איגרתו של משה כאיגרת פיו= ושלומ ,אכ מה בעצמ היא אומרת? משה פונה
ל=יחונ ואומר בערכ ככ:
הרשה לי לעבור ַרגְ לִ ית בארצכ בדרכ ישרה ללא נטיות ימינ ושמאל ,וגמ אשלמ לכ
עבור שירותי מזונ ומימ כפי שעשו לי בני ֵע ָשו.
כלומר  -כפי שהמ =רבו לעשות.
במילימ אחרות ,בא נראה אותכ מ=רב כפי שהמ =ירבו .האמ אתה מ=וגל?!
אלו אינמ דברי פיו= אלא דברי התגרות הפוגעימ בכבודו של מלכ =יחונ .זהו אמ
כנ ,הביצוע המדויק של הוראת ה' למשה:

!"ĐĚĀ ēĀ Ęø Ěü āđ ăč ĤĎă Ā Ħø Đü đø ĥĈ ĤĀ Ęēý Đ"Ā
ההתגרות הזאת ,היא אשר הקשתה את לבו של =יחונ:

ăü
"."ĐĒă þ Đÿ ę āđĕă ėă ÿ ĖĀ ďø ĕĀ čø āđĦă Ħăü ěĞÿ Ěÿ Ęø āđččĀ Ęø ĦČþ ġĚýă Čü đø āđēđă Ĥ ĦČþ ĖĕĀ Đāþ ĘąČù 'Đ ĐĥĀ Ĉ ģø Đü ĕė...
)דברימ ב ,ל(

כלומר ,ה' הקשה את רוחו באמצעות =דרת ההנחיות למשה ,כשבמרכזמ דברי
ההתגרות.
זה מזכיר לנו את דברי התורה ביציאת מצרימ:

."...ęĐĕþ Ĥý ēú Čÿ ğďÿ ĤĀ đø ĐāĞĤø Ġÿ ă čĘý ĦČþ ĕĦăü ģø Ēă ÿ ēü đ"ø

)שמות יד ,ד(

ה' בעצמו מ=ביר כיצד הוא מחזק את לבו:

...ĦāĤĕēü Đÿ ĕĠü ă ĕĜý Ġø Ęü đă Ĝēú ĕÿ đø đă čĥĂ Ĉ ĕĀ đø ĘČý ĤĀ ĥ
ĉ ø ĕü ĕĜý čă ø ĘČþ Ĥčă ý ďÿă .ĤāĚČĘăý Đĥāþ Ĉ Ě ĘČþ 'Đ Ĥčă ý ďÿ ĕø đ"ÿ
ĉ ø ĕü ĕĜý čø Ęü ĐāĞĤø Ġÿ ă ĤĚÿ ČĀ đø
čĘý ĦČþ ĕĦăü ģø Ēă ÿ ēü đø .Ĥčă Ā ďø Ěüă Đÿ ęĐĕþ Ęý Ğú ĤĎÿ ĝĀ ġĤþ ČĀ čă Ā ęĐý ęĕėü čĂ Ĝø ĘČý ĤĀ ĥ
)שמ ,פ=וקימ א-ד(
."...ĐāĞĤø Ġÿ ă
כלומר ,ההנחיה לבני ישראל לשוב על עקבותיהמ נועדה להטעות את פרעה
לחשוב כי עמ ישראל נבוכ במדבר ללא הנהגה ושזהו הזמנ לצאת ולתקופ .המהלכ
הזה ,הוא בעצמו חיזוק לב פרעה.
גמ כאנ ,הוראת ההתגרות היא מהלכ טקטי שנועד לדחופ את =יחונ לצאת לקרב.
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ַאל ִּת ָירא
מכאנ נבוא אל פתרונ שאלת הפתיח של המאמר:

ĐĚĀ ēĀ Ęø Ěüă Ęÿ āđĚă Ğÿ ĘėĀ đø Čđă Đ đă ĜĦČ
ý ĤĀ ģø Ęü ěĥĀ Ĉ čă Ā Đÿ Ėø Ęþ Ěþ Ď āđĞ ČĢý ĕă ý đÿ ,ěĥĀ Ĉ čă Ā Đÿ Ėø Ĥþ ďþă ĘĞÿ Ĝăÿ đÿ ěĠþ Ĝăý đ"ÿ
.ĕĞü Ĥþ ďø Čþ
Ā
."... āđĢĤø Čÿ ĦČþ đø āđĚă Ğÿ Ęėă Ā ĦČþ đø āđĦāČ ĕĦăü Ħÿ ĜĀ Ėďø ĕĀ čø ĕėă ü āđĦāČ ČĤĕĀ Ħăü ĘČÿ ĕĘÿ Čý 'Đ ĤĚČā
þ ĕă đÿ
)דברימ ג ,א-ב(

הדיווח הזה של משה לישראל מגלה כי אכנ משה רבנו התיירא מפני עוג.
התמיהה היא גדולה .הרי האמירה הזו נאמרה ברצפ דברי התוכחה לישראל ,ובכלל
דברי התוכחה משה רבנו בעצמו מדגיש:

ęēý ĘăĀ ĕü Čđă Đ ęėĕþ Ĝý Ġø Ęü Ėø Ęāý ĐĐÿ ęėĕþ Đāý ĘąČù 'Đ .ęĐþ Ěý ěđă ČĤĕø Ħü ČāĘđø ěđă ĢĤø Ğÿ Ħÿ ČāĘ ,ęėþ Ęý Čú ĤĚāÿ Čđ"Ā
)דברימ א ,כט-ל(
."ęėĕþ Ĝĕý Ğý Ęø ęĕü Ĥÿ Ģø Ěü čă ø ęėþ Ħăø Čü Đĥ
ĉ Ā ĞĀ Ĥĥþ Ĉ Čú Ęāėėă ø ,ęėþ ĘĀ
איכ זה ייתכנ ,שמשה רבנו המוכיח את ישראל שלא להתיירא ממלכי הארצ ,פוחד
בעצמו ממלכ הבשנ? התמיהה גדולה עוד יותר ,מפני שזה מתרחש מיד אחרי
המכה הנִ Eית הניצחת שהנחית משה על Eיחונ מלכ האמורי!
מדוע ה' איננו נוזפ במשה על חולשה זו?
התשובה לתמיהה הזו תלויה בעיונ הכתובימ .אנו רואימ ,כי בניגוד למלחמה מול
Eיחונ מלכ האמורי ,לא קיבל משה רבנו כל הנחיה או הכנה מוקדמת למלחמה מול
עוג מלכ הבשנ.
ראינו לעיל ,כי מול אדומ ,מואב ובני עמונ ,ניתנה הוראה מוקדמת שלא לפגוע בהמ.
ב2יחונ הייתה הנחיה להתגרות בו מלחמה .כאנ ביח Eלעוג לא הייתה הנחיה כלל
מאת ה' .זה אומר אולי ,שמשה צריכ לעקופ אותו ולהתקדמ לעבר ארצ ישראל.
מה שקרה בפועל היה ,שעוג מלכ הבשנ בעצמו יזמ את המלחמה מול עמ ישראל
ולא משה:

ĐĚĀ ēĀ Ęø Ěüă Ęÿ āđĚă Ğÿ ĘėĀ đø Čđă Đ đă ĜĦČ
ý ĤĀ ģø Ęü ěĥĀ Ĉ čă Ā Đÿ Ėø Ęþ Ěþ Ď āđĞ ČĢý ĕă ý đÿ ,ěĥĀ Ĉ čă Ā Đÿ Ėø Ĥþ ďþă ĘĞÿ Ĝăÿ đÿ ěĠþ Ĝăý đ"ÿ
)דברימ ג ,א(
."ĕĞü Ĥþ ďø Čþ
לפתע התגנב פחד ללבו של משה ,שהרי הקב"ה אמר לו מפורשות:

ěđă ĞĚø ĥø Ĉ ĕü Ĥĥþ Ĉ Čú ,ęĕü ĚĀ ĥĀ ă Ĉ Đÿ Ęėă Ā Ħēÿ Ħăÿ ęĕĚüă Ğÿ ĐĀ ĕĜý Ġø ă ĘĞÿ ĖĀ Ħø ČĀ Ĥø ĕü đø ĖĀ ďøă ēø Ġÿ ă ĦĦăý Ęēý ČĀ ĐĒþă Đÿ ę āđĕă Đ"ÿ
)דברימ ב ,כה(
."ĖĕĀ Ĝþ ĠĀ ă Ěü đă ĘēĀ đø đă ĒĎø ĤĀ đø ĖĀ Ğú Ěø ĥü Ĉ
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איכ אחר כל זאת ,מעז עוג מלכ הבשנ לצאת בגלוי למלחמה מול עמ ישראל?
האמ גמ כאנ יד ה' מאמצת את רוחו כפי שאימצה את רוחו של Aיחונ?

ĦČþ ġĚýă Čü đø āđēđă Ĥ ĦČþ ĖĕĀ Đāþ ĘČù 'Đ ĐĥĀ Ĉ ģø Đü ĕėă ü , āđ ăč đă ĜĤý čü Ğú Đÿ ě āđ ăčĥø Ĉ ēþ Ėø Ęþ Ěþ ěāēĕĝü ĐčĀ ČĀ ČāĘđ"ø
)שמ ,פAוק ל(
."ĐĒă þ Đÿ ę āđĕă ėă ÿ ĖĀ ďø ĕĀ čø āđĦă Ħăü ěĞÿ Ěÿ Ęø āđččĀ Ęø
זה לא ייתכנ ,כי בניגוד לAיחונ ,משה לא קיבל הוראה להתגרות בעוג מלכ הבשנ!
מצד שני ,מול התקפה ישירה של עוג חייבימ להתגוננ ולהילחמ .איכ נלחמימ ללא
הכוונה אלוקית? כיצד להילחמ בענק כעוג מלכ הבשנ ,בלי ליווי אלוקי צמוד עמ
הבטחת ניצחונ?
תחושת הAתר הפנימ של ה' היא מקור היראה והפחד של משה.
לאור זאת ,ברור למדי מדוע ראה משה לנכונ לציינ לעמ ישראל את תחושת יראתו
בבואו להלחמ בעוג .בככ הדגיש משה רבנו ,כי הניצחונ הפלאי והמכריע על Aיחונ
מלכ האמורי לא גרמ לו לגבהות לב ולא גרמ לו לחשוב שכוחו ועוצמ ידו עשה לו
את החיל הזה .שרשרת הניצחונות על מלכי כנענ תלויה בAיוע האלוקי ממרומ,
ויש להבטיח שלא לעבור על מצוות ה' כדי שימשיכ להתהלכ בקרב מחנה ישראל.
זהו גמ הטעמ להAתר הפנימ הרגעי שנעשה כדי לחזק את הצורכ בשמירת הקשר
הרצופ בינ עמ ישראל לבינ הקב"ה ובפרט במערכות ישראל.
כאשר הושגה מטרת הAתר הפנימ ,חודש הקשר הנבואי:

."... āđĚă Ğÿ Ęėă Ā ĦČþ đø āđĦāČ ĕĦăü Ħÿ ĜĀ ĖĀ ďø ĕĀ čø ĕėă ü , āđĦāČ ČĤĕĀ Ħăü ĘČÿ ĕĘÿ Čý 'Đ ĤĚČā
þ ĕă đ"ÿ

)במדבר כא ,לד(

ֹלא ָח ַ( ְר ָּת ָּד ָבר
כתבנו לעיל ,שאימוצ לבבו של Aיחונ והקשחת רוחו התבצעו באמצעות דברי
ההתגרות של משה בהתאמ להנחיה האלוקית .כלומר ,הקב"ה מוביל טכAיAי
מלחמה באמצעות שליחיו הנביאימ ובאמצעות עמ ישראל.
כמו כנ ,הקב"ה מצייד את עמ ישראל ואת מנהיגיו בתבונה ובעוז הנדרשימ לקדמ
את היעדימ שהוא קבע .נוAיפ ונב AAאת שיטת החשיבה הזו ,ונתבוננ בפAוקי
ההנחיה האלוקית מול ֶאדֹומ:

".ęĦĕþ Ħü ĥø Ĉ đă ğĝþ ėă þ čă ÿ ęĦăĀ Čü Ěý đă Ĥėø Ħăü ęĕü Ěÿ ęĎÿ đø ,ęĦăþ Ęø ėÿ Čú đÿ ğĝþ ėă þ čă ÿ ęĦăĀ Čü Ěý đă Ĥčă ø ĥø Ĉ Ħăü Ęėāþ Č
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ĉ ý Ğú Ěÿ Ęāėčă ø ĖĀ ėø Ĥÿ čă ý ĖĕĀ Đāþ ĘąČù 'Đ ĕėă ü
ĐĒþ ,ĐĒă þ Đÿ ĘāďĎă Ā Đÿ Ĥčă Ā ďø Ěüă Đÿ ĦČþ ĖĀ Ħăø ėø Ęþ Ğďÿ ĕĀ ,ĖĀ ďþ ĕĀ Đĥ
)דברימ ב ,ו-ז(
."ĤčĀ ďĀă ĦăĀ Ĥø ĝÿ ēĀ ČāĘ Ėø ĚĀă Ğü ĖĕĀ Đāþ ĘąČù 'Đ ĐĜĀ ĥĀ Ĉ ęĕĞü čă Ā Ĥø Čÿ
הביטוי " "ĤčĀ ďĀă ĦăĀ Ĥø ĝÿ ēĀ ČāĘנראה נוגד לחלוטינ את הפתיח .אמ עמ ישראל לא ח3ר
דבר ,לשמ מה הוא זקוק לרכוש מוצרי מזונ ושתיה?
התשובה מונחת בתוכ הפ3וקימ המופלאימ הללו:

ăü
."...ĖĀ ďþ ĕĀ Đĥ
"ĉ ý Ğú Ěÿ Ęāėčă ø ĖĀ ėø Ĥÿ čă ý ĖĕĀ Đāþ ĘąČù 'Đ ĕė
כלומר ,העובדה שיש לכ כ3פ לקנות דברי מאכל ומשקה היא ברכת ה' .אמ יש לכ
אפשרות לרכוש דבר מה ,הרי זה כאילו אינכ ח3ר דבר!
התובנה הזאת משליכה על כל יחיד ויחיד.
חשיבה זו שה' צריכ להביא כל פריט לפתח ביתו של אדמ ,היא תפי3ה מוטעית .ה'
מ3פק חיימ ,חכמה ,כח וכישרונות .בתכונות האלה צריכ כל אחד ואחד להשתמש
כדי להשיג את כל הנדרש .זה נקרא "."ĤčĀ ďĀă ĦăĀ Ĥø ĝÿ ēĀ ČāĘ
כל זה נכונ בתנאי אחד ויחיד:

."...Ęĕü ēĀ Ħ āđĉĥĞú Ęÿ ēāÿ ăė ĖĀ Ęø ěĦāý ăĜĐÿ Čđă Đ ĕėă ü ĖĕĀ Đāþ ĘąČù 'Đ ĦČþ ĦăĀ Ĥø ėÿ ĒĀ đ"ø

)דברימ ח ,יח(

ה' נותנ את הכוח ובאמצעותו האדמ עושה את החיל .אמ ה' יעשה את הכל
בשביל האדמ עד הפרט האחרונ ,לשמ מה הוא ִצייד אותו בכישרונות ובכוח?
מכאנ דיוקמ המופלא של חז"ל:

") 'ĤĝĀ ēø Čþ ČāĘ ĕĞāü Ĥ 'Đ'...תהילימ כג ,א( ,'ĖĀ ėø Ĥÿ čă ý ĖĕĀ Đāþ ĘąČù 'Đ ĕė'ă ü čđĦėĐ ĤĚČĥ đĐĒ -
- ęďČ ĐĥđĞ ęČ .'ĖĀ ďþ ĕĀ Đĥ
ĉ ý Ğú Ěÿ Ęāėč'ă ø ĤĚđĘ ďđĚĘĦ ?ĘĔčđ čĥđĕ ĐĦČ đĘĕĠČ Ęđėĕ
)ילקוט שמעוני ,תהילימ כג(
."ĖĤčĦĚ đĜĕČ - đČĘ ęČđ .ĖĤčĦĚ
כלומר ,לא ח3רת דבר ממה שה' הכינ עבורכ ,כדי שאתה תפעל ותתברכ במעשה
ידיכ.

