
 

   טרילוגיה בשלוש מערכות -המקרה של  שניים  וחצי  השבטים -מסעיפרשת מטות 

 זאב ) ווה ( פרידמן                                                                               

בדרך חיבור, מאמר( היא סדרה של שלוש יצירות אמנות,  -שלוש, לוגוס  -)מיוונית: טרי טרילוגיה 
סדרת ספרים או סדרת סרטים. היצירות  הן  עצמאיות ועומדות בזכות עצמן, אך הן   -כלל

בין הטרילוגיות המפורסמות  קשורות זו לזו, למרות שלעתים הן מתרחשות בהפרשי זמן גדולים.
אליגיירי, "שר הטבעות" של ג. ר. ר.  בספרות ניתן למצוא את "הקומדיה האלוהית" של דנטה 

"בחזרה וניתן למנות את הטרילוגיות של "מלחמת הכוכבים", "הסנדק",  ,בקולנוע טולקין.
 של ויויאן אמסלם.הגירושין משפט  -לעתיד" בקולנוע הישראלי ניתן למנות את הטרילוגיה "גט " 

"אקדח שמופיע ( סופר ומחזאי רוסי, מיוחסת  האמרה :  1860-1904)  לאנטון פאבלוביץ' צ'כוב
,למעשה, הציטוט המדויק הוא: "אם  חייב לירות במערכה השלישית" במערכה הראשונה

במערכה הראשונה תלית אקדח על הקיר, עליך להשתמש בו במערכה הבאה, אחרת אל תתלה 
 אותו שם".

 במרכזה של פרשתנו עומד המקרה של שניים וחצי השבטים , ראובן גד וחצי המנשה.

מתרחשת בפרשתנו, בדיאלוג ובמשא  הראשונההמערכה המקרה הוא טרילוגיה בשלוש מערכות. 
מתרחשת בספר יהושע פרק  המערכה השנייהומתן שמתנהל בין משה לבין ראשי שבטים אלו. 

מתרחשת בספר דברי הימים א פרק ה', בהגליית  המערכה השלישיתכב', לאחר כיבוש הארץ. 
 שבטים אלו על ידי פול ותגלת פלנסר מלכי אשור.

 בת שלוש המערכות של שניים וחצי השבטים. הבה נעמיק בטרילוגיה

 המערכה הראשונה :

ָמקֹום ּוִמְקֶנה ַרב ָהָיה ִלְבֵני ְראּוֵבן ְוִלְבֵני ָגד ָעצּום ְמֹאד ַוִיְראּו ֶאת ֶאֶרץ ַיְעֵזר ְוֶאת ֶאֶרץ ִגְלָעד ְוִהֵנה הַ " 
ד ּוְבֵני ְראּוֵבן ַויֹאְמרּו ְמקֹום ִמְקֶנה. ה ֵלאֹמר.  ַויָֹּבאּו ְבֵני גָּ ֵעדָּ יֵאי הָּ ר ַהֹכֵהן ְוֶאל ְנשִׂ זָּ ֶאל ֹמֶשה ְוֶאל ֶאְלעָּ

ְפֵני ה לִׂ ה ְיהוָּ כָּ ֶרץ ֲאֶשר הִׂ אָּ ם ּוְנבֹו ּוְבֹען. הָּ ֵלה ּוְשבָּ ה ְוֶחְשּבֹון ְוֶאְלעָּ ְמרָּ יֹבן ְוַיְעֵזר ְונִׂ רֹות ְודִׂ ֵאל  ֲעטָּ ְשרָּ ֲעַדת יִׂ
ְקֶנה.  ֶדיָך מִׂ וא ְוַלֲעבָּ ְקֶנה הִׂ יֹאְמרּו ִאם ָמָצאנּו ֵחן ְבֵעיֶניָך יַֻתן ֶאת ָהָאֶרץ ַהזֹאת ַלֲעָבֶדיָך ַלֲאֻחָזה וַ ֶאֶרץ מִׂ

 ו (.-) לב, א"ַאל ַתֲעִביֵרנּו ֶאת ַהַיְרֵדן

הראשונה  הירידהאו אם תרצו תופעת   ההגירהבמערכה זו אנו עדים ללידתה של תופעת 
מתוך  ישראלית תפוצה יהודיתשל ם ליצירתה רילוקיישון. אנו עדי –או בשפת ימינו בהיסטוריה 

בחירה, הראשונה בעולם מחוץ לגבולותיה של ארץ ישראל. אנו מכירים כיום קהילות של תפוצות  
מיליון יהודים  6יהודיות ברחבי העולם. הגדולה שבהן היא הקהילה היהודית בארה"ב המונה כ 

רחבי העולם. קהילות אלו הקימו ,קהילות בקנדה ,באירופה, באוסטרליה ובמקומות אחרים ב
תשתיות של ארגון חיי קהילה ,בדמותן של פדרציות וקונגרסים יהודיים, המקיימים מערכות 

יחסי גומלין והשפעה עם השלטונות והממשלות בארצם. נודעת גם לאורך ההיסטוריה מערכת 
השנים התפתחו  . במרוצתזו בזו הגומלין והתלות ההדדית של הקהילות היהודיות ומדינת ישראל

שהגדולה שבהן היא בצפון  ,תת קהילות של ישראלים יורדים בתפוצות יהודיות שונות גם להן
עליות מערכת היחסים בין הגולה או התפוצה היהודית בחו"ל לבין מדינת ישראל, ידעה אמריקה. 

של  האם דגם מנעד היחסים  הוא ומורדות. כך למשל, הדיון האחרון בסוגיות הכותל והגיור.
אקטביסטית בסוגיות  הבעת דעה והשפעה -תמיכה ותרומה בלבד, או של התערבות -מעורבות

 עקרוניות במדינת ישראל.

יהודית  תפוצהמחוללים לראשונה מתוך בחירה , הקמתה של  בני ראובן גד וחצי המנשה
בפרשנותה לפרשתנו משרטטת  נחמה ליבוביץ פרופ'ישראלית מחוץ לגבולותיה של ארץ ישראל. 

שהיו הראשונה הזאת ומעמיקה במאפייניה : " התפוצה היהודית / הישראליתאת הפרופיל של 
 קריירה לשליחות. שאלת הבחירה בין עשירים וחיבבו את ממונם וישבו להם חוץ מארץ ישראל

נדונה המופנית לאזרחי המדינה מיום הקמתה ועד לימינו, אלה הנקראים לשאת באחריותה, 



בפרשתנו. מתנהל משא ומתן בין שניים וחצי השבטים לבין משה, בין מי שעל הלחם לבדו יחיה, 
מי שלא לדבר ד' ולמוצא פיו ייחל, בין מי שבא לארץ המקנה ודואג למקנה ובין מי שרואה עצמו 

י כרונות העבר, כיהם נכשלים לא בכוח הפיתוי של זכמובא לארץ המובטחת ומוטל עליו יעוד....
 . אם בכוח הפיתוי של מציאות סובבת אשר בהווה"

שאלות היסוד בין התפוצות היהודיות ברחבי העולם ומדינת ישראל, בשאלות של ערבות הדדית , 
משתקפות בדיאלוג ובמשא ומתן שמתנהל , בהתערבות או רק במעורבותאחריות ונשיאה בנטל, 

 בין משה לבין שניים וחצי השבטים : 

ְבֵני ְראּוֵבן ַויֹאֶמר מֹ "  ד ְולִׂ ְבֵני גָּ יאּון[ ַהַאֵחיֶכם ָיֹבאּו ַלִמְלָחָמה ְוַאֶתם ֵתְשבּו ֹפהֶשה לִׂ ה תנואון ]ְתנִׂ מָּ . ְולָּ
יו ַויֹאְמרּו  ְגשּו ֵאלָּ ה.... ַויִׂ ֶהם ְיהוָּ ַתן לָּ ֶרץ ֲאֶשר נָּ אָּ ֵאל ֵמֲעֹבר ֶאל הָּ ְשרָּ ִגְדֹרת צֹאן ִנְבֶנה ֶאת ֵלב ְּבֵני יִׂ

ֵננּו ֹפה ְוָעִרים ְלַטֵפנּו. ַוֲאַנְחנּו ֵנָחֵלץ ֻחִשים ִלְפֵני ְבֵני ִיְשָרֵאל ַעד ֲאֶשר ִאם ֲהִביֹאנֻם ֶאל ְמקֹוָמם ְלִמְק 
. ֲחָלתֹויש נַ ְוָיַשב ַטֵפנּו ְבָעֵרי ַהִמְבָצר ִמְפֵני ֹיְשֵבי ָהָאֶרץ. לֹא ָנשּוב ֶאל ָבֵתינּו ַעד ִהְתַנֵחל ְבֵני ִיְשָרֵאל ִא 
ה. ַויֹאמֶ  חָּ ְזרָּ ֵתנּו ֵאֵלינּו ֵמֵעֶבר ַהַיְרֵדן מִׂ ה ַנֲחלָּ אָּ י בָּ ה כִׂ ְלאָּ הָּ ם ֵמֵעֶבר ַלַיְרֵדן וָּ תָּ ְנַחל אִׂ י לֹא נִׂ ר ֲאֵליֶהם כִׂ

ץ ֶאת ַהַיְרֵדן ִאם ַתֲעשּון ֶאת ַהָדָבר ַהֶזה ִאם ֵתָחְלצּו ִלְפֵני ְיהָוה ַלִמְלָחָמה. ְוָעַבר ָלֶכם ָכל ָחלּוֹמֶשה 
יֶכם ְבנּו ָלֶכם ָעִרים ְלַטְפֶכם ּוְגֵדֹרת ְלֹצַנֲאֶכם . ... ִלְפֵני ְיהָוה ַעד הֹוִרישֹו ֶאת ֹאְיָביו ִמָפָניו פִׂ ְוַהֹיֵצא מִׂ

ֶדיָך ֵכן ַנעֲ  ה ֶאל ֲעבָּ ֶּבר ְיהוָּ ד ּוְבֵני ְראּוֵבן ֵלאֹמר ֵאת ֲאֶשר דִׂ ַנְחנּו ַנֲעֹבר ֲחלּוִצים ֶשה. ַתֲעשּו... ַוַיֲענּו ְבֵני גָּ
 לג'(.-)לב', ו'ן"ִלְפֵני ְיהָוה ֶאֶרץ ְכָנַען ְוִאָתנּו ֲאֻחַזת ַנֲחָלֵתנּו ֵמֵעֶבר ַלַיְרדֵ 

בין משה לבין שניים וחצי בדיאלוג המתקיים בפרשנותו מבחין בפערי תפיסת העולם רש"י 
אמר להם  ם, שהקדימו מקניהם לטפם." חסים היו על ממונם יותר מבניהם ובנותיה השבטים :

טפל. בנו לכם תחילה ערים לטפכם ואחר כך גדרות -עיקר והטפל–משה: לא כן ! עשו העיקר 
 לצאנכם".

התוצאה של הסכסוך שפרץ בין שנים וחצי השבטים לבין משה כמייצג את שאר השבטים, 
,שהביא להסכם ברור שהגדיר את  גישור, הוא מודל קלאסי של במערכה הראשונה בפרשתנו

נשיאת האלונקה במלחמה הצפויה עם  לשאת בנטללאחיהם, המחויבות של שנים וחצי השבטים 
אך גם הגדיר את המחויבות של משה כלפיהם, לאשר להם בתום  הכניסה לארץ ישראל וכיבושה,

 להקים את קהילתם מחוץ לגבולות הארץ בעבר הירדן המזרחי.המלחמה 

 ?בחו"ל סתיימה המחויבות של משה כלפי התפוצה הקמה לההאם בכך ה

הסוגיות של שמירת הזהות היהודית, החינוך היהודי והמלחמה מסתבר שלא, דומה ש
בהתבוללות ובנישואי התערובת המעסיקות את סדר היום של התפוצות היהודיות והישראליות 

הגדיל לעשות מעבר כבר העסיקו את משה במקרה של שנים וחצי השבטים. משה  בעולם,
-1816)נפתלי צבי יהודה ברלין הנצי"ב מוולוז'ין  בדברילמחויבותו בהסכם. עדות לכך 

"העמק דבר", דברים , ג', טז': " דבשביל שראה משה רבינו שבעבר (בפרשנותו בספרו 1893
הירדן כוח התורה מעט...על כן השתדל להשתיל בקרבם גדולי תורה שיאירו מחשכי 

ל משה שיתרצו המה לשבת בעבר הירדן ומשום זה הרבה להם נחלה עד הארץ...והשתד
". הנה לנו לראשונה, הקמתו של מוסד השליחות של חינוך יהודי מטעם "ההסתדרות שיתרצו

הציונית והסוכנות היהודית" של פרשתנו, או אם תרצו, שליחי חב"ד בעולם. משה רבנו היטיב 
ית והאידישקייט בגולה והדרך להניע שליחים ובעלי להבין את חשיבות השמירה של הזהות היהוד

( בחו"ל, היא בין השאר בהעמדת תמריצים ופיתויים חומריים  (relocationתפקידים לרילוקיישן 
 לשליחים אלו.

בספר יהושע לאחר מתרחשת של מקרה שנים וחצי השבטים, בטרילוגיה  יהיהמערכה השנ
 :כיבוש הארץ

ֲאֶשר -ָאז ִיְקָרא ְיהוֻשַע ָלראּוֵבִני ְוַלָגִדי ְוַלֲחִצי ַמֵטה ְמַנֶשה, ַויאֶמר ֲאֵליֶהם: ַאֶתם ְשַמְרֶתם ֵאת ָכל"
ֲאֵחיֶכם ֶזה ָיִמים -ֲעַזְבֶתם ֶאת-ִצִּויִתי ֶאְתֶכם. לא-ִצָּוה ֶאְתֶכם מֶשה ֶעֶבד ה', ַוִתְשְמעּו ְבקוִלי ְלכל ֲאֶשר

ִמְשֶמֶרת ִמְצַות ה' ֱאלֵהיֶכם. ְוַעָתה ֵהִניַח ה' ֱאלֵהיֶכם ַלֲאֵחיֶכם -, ַעד ַהיום ַהֶזה. ּוְשַמְרֶתם ֶאתַרִבים
ֶאֶרץ ֲאֻחַזְתֶכם, ֲאֶשר ָנַתן ָלֶכם מֶשה ֶעֶבד ה' -ַכֲאֶשר ִדֶבר ָלֶהם. ְוַעָתה ְפנּו ּוְלכּו ָלֶכם ְלָאֳהֵליֶכם, ֶאל

ה', -ַהתוָרה ֲאֶשר ִצָּוה ֶאְתֶכם מֶשה ֶעֶבד-ַהִמְצָוה ְוֶאת-ֵדן. ַרק ִשְמרּו ְמאד ַלֲעשות ֶאתְבֵעֶבר ַהַיְר 



ְלַבְבֶכם -בו, ּוְלָעְבדו ְבָכל-ְדָרָכיו, ְוִלְשמר ִמְצוָתיו ּוְלָדְבָקה-ה' ֱאלֵהיֶכם ְוָלֶלֶכת ְבָכל-ְלַאֲהָבה ֶאת
בּו ַויֵ  ַנְפְשֶכם.-ּוְבָכל לה ֲאֶשר-ְראּוֵבן ּוְבֵני-ְלכּו ְּבֵני"ַויָּשֻׁ שִׂ ֵאל מִׂ ְשרָּ י ֵשֶבט ַהְמַנֶשה ֵמֵאת ְּבֵני יִׂ ד ַוֲחצִׂ -גָּ

ֶלֶכת ֶאל ַען, לָּ ד ֶאל-ְּבֶאֶרץ ְכנָּ ְלעָּ ם, ֲאֶשר נאֲחזּו-ֶאֶרץ ַהגִׂ תָּ זָּ ּה ַעל-ֶאֶרץ ֲאחֻׁ י ה' ְּבַיד-בָּ -מֶשה. ַויָּבאּו ֶאל-פִׂ
ילות ַהַיְרֵדן אֲ  ַען, ְגלִׂ ַהַיְרֵדן, -ָגד ַוֲחִצי ֵשֶבט ַהְמַנֶשה ָשם, ִמְזֵבַח ַעל-ְראּוֵבן ּוְבֵני-ַוִיְבנּו ְבֵניֶשר ְּבֶאֶרץ ְכנָּ

ל ...ִמְזֵבַח ָגדול ְלַמְרֶאה ֲהלּו כָּ קָּ ֵאל, ַויִׂ ְשרָּ ְשְמעּו ְּבֵני יִׂ בָּ -ֲעַדת ְּבֵני-ַויִׂ לה, ַלֲעלות ֲעֵליֶהם ַלצָּ ֵאל שִׂ ְשרָּ   ...איִׂ

ְשְלחּו ְבֵני ֵאל ֶאל-ַויִׂ ְשרָּ ד ְוֶאל-ְּבֵני-ְראּוֵבן ְוֶאל-ְּבֵני-יִׂ י ֵשֶבט-גָּ ד ֶאת-ְמַנֶשה, ֶאל-ֲחצִׂ ְלעָּ ס ֶּבן-ֶאֶרץ ַהגִׂ יְנחָּ -פִׂ
ֵאל... ַויָּ  ְשרָּ ב ְלכל ַמּטות יִׂ ד ְלֵבית אָּ יא ֶאחָּ שִׂ ד נָּ יא ֶאחָּ שִׂ מו, נָּ ים עִׂ אִׂ ה ְנשִׂ רָּ ר ַהכֵהן, ַוֲעשָּ זָּ -באּו ֶאלֶאְלעָּ

ד ְוֶאל-ְּבֵני-ְראּוֵבן, ְוֶאל-ְּבֵני י ֵשֶבט-גָּ ְמרּו כל -ְמַנֶשה, ֶאל-ֲחצִׂ ם ֵלאמר: כה אָּ תָּ ד, ַוְיַדְּברּו אִׂ ְלעָּ ֶאֶרץ ַהגִׂ
 ְטֵמָאה-ַהַמַעל ַהֶזה ֲאֶשר ְמַעְלֶתם ֵבאלֵהי ִיְשָרֵאל, ָלשּוב ַהיום ֵמַאֲחֵרי ה'.... ְוַאְך ִאם-ָמהֲעַדת ה': 

-ָשם ִמְשַכן ה' ְוֵהָאֲחזּו ְבתוֵכנּו. ּוַבה' ַאל-ֶאֶרץ ֲאֻחַזת ה', ֲאֶשר ָשַכן-ֶאֶרץ ֲאֻחַזְתֶכם, ִעְברּו ָלֶכם ֶאל
ד -ֵניְראּוֵבן ּובְ -ַוַיֲענּו ְּבֵני ִתְמרדּו, ִבְבנְתֶכם ָלֶכם ִמְזֵבַח ִמַבְלֲעֵדי ִמְזַבח ה' ֱאלֵהינּו...-ִתְמרדּו, ְואָתנּו ֶאל גָּ

ם ע, אִׂ ֵאל הּוא ֵידָּ ְשרָּ ים ה' הּוא יֵדַע, ְויִׂ ים ה', ֵאל ֱאלהִׂ י ֵשֶבט ַהְמַנֶשה: ֵאל ֱאלהִׂ ם-ַוֲחצִׂ ְּבַמַעל -ְּבֶמֶרד ְואִׂ
ם-ַּבה', ַאל שּוב ֵמַאֲחֵרי ה' ְואִׂ ְזֵּבַח לָּ נּו מִׂ ְבנות לָּ יֵענּו ַהיום ַהֶזה, לִׂ ה, -תושִׂ ְנחָּ ה ּומִׂ יו עולָּ לָּ ְלַהֲעלות עָּ

ם ים -ְואִׂ מִׂ ְבֵחי ְשלָּ יו זִׂ לָּ זאת ֵלאמר: ָמָחר -לא ִמְדָאָגה ִמָדָבר ָעִשינּו ֶאת-ְוִאםה' הּוא ְיַבֵקש.  -ַלֲעשות עָּ
ְראּוֵבן -ה' ֵבֵנינּו ּוֵבֵניֶכם, ְבֵני-ָלֶכם ְוַלה' ֱאלֵהי ִיְשָרֵאל. ּוְגבּול ָנַתן-יאְמרּו ְבֵניֶכם ְלָבֵנינּו ֵלאמר , ַמה

ַוּנאֶמר  ה'.-ָבֵנינּו ְלִבְלִתי ְירא ֶאת-ָלֶכם ֵחֶלק ַבה'. ְוִהְשִביתּו ְבֵניֶכם ֶאת-ַהַיְרֵדן, ֵאין-ד, ֶאתגָ -ּוְבֵני
ְבנות ֶאת-ַנֲעֶשה נּו לִׂ א לָּ י ֵעד הּוא ֵּביֵנינּו ּוֵביֵניֶכם, ּוֵבין דורוֵתינּו -ּנָּ ַבח, כִׂ ה ְולא ְלזָּ ְזֵּבַח, לא ְלעולָּ ַהמִׂ

ֵמינּו. ו-ֲעבד ֶאתַאֲחֵרינּו, לַ  ְשלָּ ֵחינּו ּובִׂ ְזבָּ יו ְּבעלוֵתינּו ּובִׂ נָּ יאְמרּו ְבֵניֶכם ָמָחר ְלָבֵנינּו, -ְלאֲעבַדת ה' ְלפָּ
 (.לא' -א', ב')יהושע, כ" ָלֶכם ֵחֶלק ַבה' -ֵאין

שבין משה  ההסכם. הוא מקיים את יהושע ממשיך דרכו של משה מתגלה בגדולת מנהיגותו
שדברים שרואים מכאן ואיננו נסחף לרגשות ולשמועות לכאורה, אלא יודע לשניים וחצי השבטים 

שולח ועדה ממלכתית המייצגת את כל השבטים לבדוק בשטח את  . יהושעלא רואים משם
האם הם העובדות לאמיתן. האם אכן שניים וחצי השבטים איבדו את זהותם היהודית או לא. 

אכן קדש את שמו של הקב"ה. המים, או על מזבח  מקריבים על מזבח של עבודה זרה כחוקות הגוי
" ַהיום של וועדת הבדיקה:  פנחס ראש המשלחתמתנהלת הבדיקה ותוצאותיה החיוביות  בדברי 

ְבֵני ִיְשָרֵאל ִמַיד ה'" -ְמַעְלֶתם ַבה' ַהַמַעל ַהֶזה, ָאז ִהַצְלֶתם ֶאת-ְבתוֵכנּו ה', ֲאֶשר לא-ָיַדְענּו ִכי
 ( .', לאב'כיהושע,)

 כולם מרוצים. באפי אנד., המערכה השנייה  הנה מסתיימת הדרמה של 

בטרילוגיה של שנים וחצי השבטים. מערכה זאת מתרחשת  מערכה השלישיתעתה אנו מגיעים ל
ִיְשָרֵאל  ַוָיַער ֱאֹלֵהי " לה בגלות שומרון, בתקופה מאוחרת כפי שמתוארת בספר דברי הימים :

רּוַח ִתְלַגת ִפְלֶנֶסר ֶמֶלְך ַאשּור, ַוַיְגֵלם ָלראּוֵבִני ְוַלָגִדי, ְוַלֲחִצי ֵשֶבט -ַאשּור, ְוֶאת-רּוַח פּול ֶמֶלְך-ֶאת
 ו(.ְמַנֶשה; ַוְיִביֵאם ַלְחַלח ְוָחבֹור ְוָהָרא, ּוְנַהר גֹוָזן, ַעד, ַהיֹום ַהֶזה.  )דברי הימים א פרק ה, כ

 במערכה הראשונה, יורה במערכה השלישית ? ופיעהאם אקדח המ

. חבל ארץחיי תפוצה וקהילה ובאובדן המערכה השלישית מסתיימת בטרגדיה של גלות באובדן 
עליהם הגליה  שהמעצמה האשורית כופהבגלות שומרון, שניים וחצי השבטים הם הראשונים 

התפוצה  ופיזור לכל קצוות העולם. קהילתם ותפוצתם מתפרקים לרסיסים קטנים לכל עבר.
לרסיסי  -גולה ומתפרקת לכל עברוהגדולה השמנה והשבעה של שנים וחצי השבטים, מגורשת 

 תפוצות.

 שלוש מערכות.ת של טרילוגיה בבדמותה  ,הנה לנו מקרה לימוד של היהודי הנודד

 "אקדח שמופיע במערכה הראשונה חייב לירות במערכה השלישית".  -נטון צ'כוב, צדק א אכן

 חזק חזק ונתחזק.

 

 



 

 

 


