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מלחמה הראשונה במסע בעבר הירדן ה -מלחמת ערד ג: -א

המזרחי נערכת ב"דרך האתרים", מקום בו מתקיף מלך ערד את 

ישראל לקב"ה בצר  מחנה ישראל ושובה מהם "שבי"; תפילת

ן ֶאת ִאםלהם  ונדרם להקדיש את שלל המלחמה לה': "  ָנֹתן ִתתֵּ

ָיִדי ִתי ֶאת ָהָעם ַהֶזה, בְּ ַהֲחַרמְּ יֶהם-וְּ אקדיש שללם  –)רש"י  ָערֵּ

העם מנציח את המעשה בשם  –צחון וההודאה י; הנלגבוה(

  "חרמה". –המקום 

טורח על ם, בסיבוב ארץ אדותלונת העם   - נחש הנחושתט: -ד

ָרִפיםהדרך ; עונש העם בנשיכת ה" ָחִשים ַהשְּ נחש  מעשה"; נְּ

, "גבוה לאות ולראיה"שהוא )הנחושת על פי ציווי ה' "על נס" 

לפי ; ההסתכלות כלפי מעלה מרפאה את מי שהוכש, ( רש"י

בזמן שישראל מסתכלין כלפי מעלה ומשעבדין את ליבם "ש

)משנה, לאו, היו נימוקים" ואם  לאביהן שבשמים היו מתרפאים

 ח( ,גראש השנה 

, עד גבולה בעבר הירדן, ממזרח לארץ מואבמסע ההמשך  : יט-י

ָרהנסע העם "משם . הצפוני בנחל ארנון אֵּ ניסית מקום באר  , "בְּ

   .שם נאמרה "שירת הבאר"

מכאן למי  ויתפלל משה" ו

שמבקשים ממנו מחילה 

שלא יהא אכזרי 

אע"פ שהעם   "!מלמחול

הטיח דברים קשים כנגד  

עה שהכירו משה, מש

בחטאם "חטאנו כי דברנו 

בה' ובך"  נענה להם משה 

  .והתפלל עליהם

 

)מהמילים:   "הנשוך כל" ח

אין בנחש  (ואמרו רבותינו.."

כוחות ריפוי, אלא הוא סימן 

להסתכלות כלפי מעלה. אין 

הנחש על הארץ מכיש 

וממית, ולא הנחש הדומם 

"על נס" מחיה, אלא: הכל 

מאת ה' והאדם מבקש על 

  ידי כוונת ליבו לשמים. 

שני נחלים הנשפכים  - נחל זרד ונחל ארנוןלהראות במפה את  המסע ממזרח למואב

   ממזרח לים המלח, ותוחמים את ארץ מואב מדרום ומצפון.

. תלמידים יפתחו ויקראו מי עוד נדר נדרים בבקשה להצלה: )והתמצאות( חידת בקיאות

 (ועוד )יעקב, יפתח

על פי  .בדרך נסמל להנהגת ה' את ישראל במדבר, וסיפוק צרכיהם ס םה והשירה הבאר

על פי  .מרים ש"מתחילת ארבעים שנה היתה עמהם", וכעת הסתלקה היא בארזו רש"י 

"זאת הבאר גם היא היתה פלא, ואיננה הבאר הנקרא באר היא באר אחרת "ע ראב

יא האופן שבה מאופיינת סגנונית במקצב מיוחד, אך עיקר ייחודה השירה  .מרים"

נאמרת: על ידי כל הציבור בקול שיר. השירה פורצת ברגעים של התרגשות והודאה על 

 ישועה גדולה מתוך מצוקה ומשבר. 

ל ָיִשיר ָאז"מומלץ ללמוד את שני פסוקי השירה על פה:  ָראֵּ ר ֲעִלי  ַהֹזאת ֶאת ַהִשיָרה ִישְּ אֵּ  בְּ

ר :ָלּה-ֱענּו אֵּ י רּוהָ כָ  ָשִרים ֲחָפרּוהָ  בְּ ִדיבֵּ ק ָהָעם נְּ ֹחקֵּ ֲעֹנָתם ִבמְּ ִמשְּ ָבר בְּ  "ַמָתָנה ּוִמִמדְּ

 הם שני מלכי האמורי, עם גדול וחזק, שהיה בטוח מאד בכוחו ובעצמתו. סיחון ועוג

מהמהירות בה יצא למלחמה נוכל ללמוד על בטחונו בניצחונו. שירת המושלים מלמדת על 

של עם ישראל צחון ינהאת עצמו של עוג.  עצמתו של סיחון ומדרשים רבים מתארים

השגחה הפלאית המלווה את עם ישראל על הסיעתא דשמיא ועליהם מלמד על ה

במלחמותיו. דבר זה בא לידי ביטוי גם בתגובות של הסביבה הנכרית לאירוע זה, כפי 

א ָבָלק ֶבןשניתן לראות בפחד שנפל על בלק: " ת ָכל ִצּפֹור-ַוַירְּ לָעשָ  ֲאֶשר אֵּ ָראֵּ  ה ִישְּ

נֵּי ָהָעם .ָלֱאֹמִרי ֹאד ַוָיָגר מֹוָאב ִמּפְּ כל בלק הזדעזע מתוצאות מלחמה זו אלא ..". לא רק מְּ



כיבוש הגלעד: משה מבקש מסיחון מלחמת סיחון ו :כה-כא

שבמהלכה כובש עם  ,למלחמה סיחון מסרב ויוצאלעבור בארצו; 

 ישראל את כל ארץ הגלעד מידיו. 

המתארת את עוצמתו )מושלי המשלים( שירת המושלים  לא:-כו

הרחיב את על מלך מואב ובעבר של סיחון מלך חשבון אשר גבר 

 גבולו על חשבון שטח מואב. 

גם עוג מלך הבשן יוצא  מלחמת עוג וכיבוש הבשן: לה:-לב

, אשר באו בגבול ארצו; הקב"ה מחזק את למלחמה על עם ישראל

משה אל מול צבאו הגדול והחזק של עוג; עם ישראל מכה את עוג 

ִאיר ַעדמכה אדירה ורבת רושם " ִתי ִהשְּ  ".לֹו ָשִריד ִבלְּ

י : ")פרק ב( בספר יהושע  יושבי האיזור כפי שמצינו בדברי רחב כֵּ י ַמלְּ נֵּ ַוֲאֶשר ֲעִשיֶתם ִלשְּ

עֹוג ִסיֹחן ּולְּ ן, לְּ דֵּ ֶבר ַהַירְּ עֵּ ֶתם, אֹוָתם ָהֱאֹמִרי ֲאֶשר בְּ נּו יא  .ֲאֶשר ֶהֱחַרמְּ ָבבֵּ ַמע ַוִיַמס לְּ ..". ַוִנשְּ

 ! "לישראללהם נלחם "מלחמה זו היא שלב מפתח בהכרת עמי הארץ כי  הקב"ה 

ם שני חבלי ארץ שנפלו בידי בני ישראל במלחמת סיחון ועוג. ה הגלעד והבשןמקומות: 

ם המלח, וה"בשן" הוא איזור הגולן הוא בעבר הירדן המזרחי, ממזרח לירדן וליהגלעד 

 לתת לתלמדים לאתר את המקומות במפה. של ימינו. 

בערבות מואב מעבר לירדן הוא מול יריחו "לאחר מלחמת סיחון מקום חניית המחנה 

 זו ועד מעבר הירדן בספר יהושע אין תנועה גיאוגרפית. אין צורך להאריך הירחו". מנקוד

 להראות זאת במפה.פשוט , אלא םבטים הגיאוגרפיייולתאר את הה

 

 


