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  .ט"שסתשנת  –והייתם נקיים מה' ומישראל  – ותטמפרשת 

  

פותחת  ות.מט תשרפבע"ה בשבת זו,  פרשת השבוע שנקרא
הפרשה בענייני נדרים. לאחר מכן במלחמת מדין והשלל 

ומיד לאחר מכן,  ,מאותה מלחמהאיתם בני ישראל שהביאו 
   בני גד ובני ראובן;בענין 

 ְראּוֵבן ִלְבֵני ָהָיה ַרב ּוִמְקֶנה{במדבר לב, א}  :אומרת התורה
 ְוִהֵּנה ִּגְלָעד ֶאֶרץ ְוֶאת ַיְעֵזר ֶאֶרץ ֶאת ַוִּיְראּו ְמֹאד ָעצּום ָגד ְוִלְבֵני

  . ִמְקֶנה ְמקֹום ַהָּמקֹום

במקום לכתוב   –בו"ו החיבור  -  ִמְקֶנהּוהתורה פותחת במילה 
ואומרים  רבותינו שמים לב לפתיחה הזאת,", וַרב ִמְקֶנה"

 –שהו"ו באה לחבר אותנו לענין הקודם שבו עסקה התורה 
{לא, לו} מלחמת מדין והשלל הגדול שהביאו משם, שנאמר 

ׁש ַהּצֹאן ִמְסַּפר ַּבָּצָבא ַהֹּיְצִאים ֵחֶלק ַהֶּמֱחָצה ַוְּתִהי  ֵמאֹות ְׁש
ִׁשים ֶאֶלף כמויות  – ֵמאֹות ַוֲחֵמׁש ֲאָלִפים ְוִׁשְבַעת ֶאֶלף ּוְׁש

  אדירות של בעלי חיים, שנלקחו באותה המלחמה. 

  ִמְקֶנהּו – [בשם האלשיך הקדוש]  מנחת יהודההספר  כותב
בוא"ו, מה מוסיף הוא"ו על ענין ראשון?  אלא הכי פירושו, 
שלא תקשה הלא תיכף מאז שכבשו סיחון ועוג ראו ארצם 

יא ולא בקשו דבר, אלא עתה אחר הכאת מדין, שארץ מקנה ה

בוא"ו הנוסף על חלק  ִמְקֶנהּוולמה שתקו עד השתא? לזה אמר 

רב היה מתחלה לבני גד  ִמְקֶנהּושלל מקנה מדין הנזכר, גם 
נה מדין, נעשה עצום מאד... ולבני ראובן. ועתה על ידי שלל מק

 ְוִלְבֵנילא עצום מאד, , אך ְראּוֵבן ִלְבֵני ָהָיה ַרב ִּמְקֶנהאו יאמר 
  תחילה בני גד ואחרי זה בני ראובן.  ויבאו, לכן ְמֹאד ָעצּום ָגד

לבין בני  גדשם לב, שהתורה מחלקת בין בני  יקרהכלי 
 ",ְראּוֵבן ִלְבֵני ָהָיה ַרב ּוִמְקֶנה"אצל בני ראובן כתוב ראובן; 

  ". ְמֹאד ָעצּום ָגד ְוִלְבֵני"ואצל בני גד כתוב 

יחד, למה התורה לא מערבת את שניהם  – אלהנשאלת הש
  ?"ד היה לבני ראובן ולבני גדומקנה רב ועצום מאוכותבת: "

 שתפסו בני גד , משום שהיה הבדל בין השללהכלי יקראומר 
  בני ראובן.לבין השלל שתפסו 

כי לבני ראובן היה מקנה רב במספר, ולבני  – כלי יקרה כותב
אמר (איוב א.י) ומקנהו פרץ גד היה מקנה עצום בכח, כדרך שנ

בארץ. שעזים שלו היו הורגין זאבים וכדמסיק בתענית (כה.) 
  לייתי עיזי דובא בקרנייהו.

ולא באיכות,  פירוש הדבר, בני ראובן תפסו יותר שלל בכמות
, אבל יותר איכותי משל בני ראובן. ובני  גד תפסו פחות שלל

מבחינת  – "ְראּוֵבן ֵניִלבְ  ָהָיה ַרב ּוִמְקֶנה" כותבת התורה:לכן 
  מבחינת האיכות.   –" ְמֹאד ָעצּום ָגד ְוִלְבֵני" הכמות,

ן, תופס מקום נרחב בדברי נושא המקנה של בני גד ובני ראוב
אבל לפני שניגש לדבר על זה, נקרא כמה פסוקים  רבותינו.
תופס קצת יותר  , כי הנושא של בני גד ובני ראובןבפרשה

מי שקורא את הפסוקים הללו, רואה מארבעים פסוקים, וכל 
  ם מיותרים.  שלכאורה נראי על דבריםשהתורה כופלת וחוזרת 

 ָגד ְוִלְבֵני ְראּוֵבן ִלְבֵני ָהָיה ַרב ּוִמְקֶנה{לב, א}  :אומרת התורה
 ַהָּמקֹום ְוִהֵּנה ִּגְלָעד ֶאֶרץ ְוֶאת ַיְעֵזר ֶאֶרץ ֶאת ַוִּיְראּו ְמֹאד ָעצּום
 ְוֶאל ֹמֶׁשה ֶאל ַוּיֹאְמרּו ְראּוֵבן ּוְבֵני ָגד ְבֵני ַוָּיֹבאּו} ב{: ִמְקֶנה ְמקֹום

 ְוַיְעֵזר ְוִדיֹבן ֲעָטרֹות} ג{: ֵלאֹמר ָהֵעָדה ְנִׂשיֵאי ְוֶאל ַהֹּכֵהן ֶאְלָעָזר
 ִהָּכה ֲאֶׁשר ָהָאֶרץ} ד{: ּוְבֹען ּוְנבֹו ּוְׂשָבם ְוֶאְלָעֵלה ְוֶחְׁשּבֹון ְוִנְמָרה

} ה{: ִמְקֶנה ְוַלֲעָבֶדי ִהוא ִמְקֶנה ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ֲעַדת ִלְפֵני ה'
 ַלֲעָבֶדי ַהּזֹאת ָהָאֶרץ ֶאת יַֻּתן ְּבֵעיֶני ֵחן ָמָצאנּו ִאם ַוּיֹאְמרּו
 ְוִלְבֵני ָגד ִלְבֵני ֹמֶׁשה ַוּיֹאֶמר} ו{: ַהַּיְרֵּדן ֶאת ַּתֲעִבֵרנּו ַאל ַלֲאֻחָּזה
נראה  זה" – ֹפה ֵּתְׁשבּו ְוַאֶּתם ִּמְלָחָמהלַ  ָיֹבאּו ַהַאֵחיֶכם ְראּוֵבן

ואתם יושבים בעבר ?!  אחיכם יוצאים למלחמה לכם הגיוני
 ֵמֲעֹבר ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ֵלב ֶאת ְתִניאּון ְוָלָּמה } ז{ –" ?!הירדן בשקט

מה שאתם עושים, זה בדיוק " – ה' ָלֶהם ָנַתן ֲאֶׁשר ָהָאֶרץ ֶאל
שנה, כאשר המרגלים הוציאו  38חזרה על מה שעשיתם לפני 

לרצות להיכנס לארץ לא שישראל  וגרמו לעםדיבה על הארץ 
 ִיְראּו ִאם} יא{ישראל!", ומשה רבינו חוזר על הדברים;

 ָהֲאָדָמה ֵאת ָוַמְעָלה ָׁשָנה ֶעְׂשִרים ִמֶּבן ִמִּמְצַרִים ָהֹעִלים ָהֲאָנִׁשים
: ַאֲחָרי ִמְלאּו לֹא ִּכי ְלַיֲעֹקבּו ְלִיְצָחק ְלַאְבָרָהם ִנְׁשַּבְעִּתי ֲאֶׁשר

 ה' ַאֲחֵרי ִמְלאּו ִּכי נּון ִּבן ִויהֹוֻׁשעַ  ַהְּקִנִּזי ְיֻפֶּנה ֶּבן ָּכֵלב ִּבְלִּתי} יב{
 ַחָּטִאים ֲאָנִׁשים ַּתְרּבּות ֲאֹבֵתיֶכם ַּתַחת ַקְמֶּתם ְוִהֵּנה} יד{... 

 ְתׁשּוֻבן ִּכי} טו{: ֵאלִיְׂשָר  ֶאל ְיהָֹוה ַאף ֲחרֹון ַעל עֹוד ִלְסּפֹות
  ...ַהֶּזה ָהָעם ְלָכל ְוִׁשַחֶּתם ַּבִּמְדָּבר ְלַהִּניחֹו עֹוד ְוָיַסף ֵמַאֲחָריו

בפרשת ואתחנן, מביאים חז"ל שמשה רבינו התפלל לפני 
, לנסות ולזכות בכל זאת להיכנס לארץ תפילות 515הקב"ה 
  ישראל;

משה  ְלָפָניו ָאַמר - {תנחומא, פרשת ואתחנן, אות ו}אומר המדרש 
 ָׁשִנים ַרֲחִמים ְּבִמַּדת ִמְתַנֵהג ַאָּתה ַהְּבִרּיֹות ָּכל ִעם רבינו:

ָׁשה ש ַּפֲעַמִים, ֵאל ִיְפַעל ֵאֶּלה ָּכל ֵהן: ֶׁשֶּנֱאַמר, ְּפָעִמים ּוְׁש  ָׁש
"בכל חיי  ִלי מֹוֵחל ַאָּתה ֵאין ֶאָחד ָעֹון, ַוֲאִני). כט, לג שם( ָּגֶבר ִעם

אתה  –במקום לדבר אל הסלע, הכיתי בו  –י בסכ"ה עבירה א' עברת
 ֲהֵרי, ֹמֶׁשה, הּוא ָּברּו ַהָּקדֹוׁש ֵליּה ָאַמר. לא מוכן למחול לי???"

אל תגיד לי  ֵמֶהם ֶאָחד ְל ִּגִליִתי ְולֹא ֲעֹונֹות ִׁשָּׁשה ָעִׂשיָת  ַאָּתה
 ָנא ְׁשַלח, ַמְרָּת ָא  ִּבְתִחָּלה עוון א', אלא זה העוון השישי שלך כבר!

כשאמרתי לך ללכת ולגאול את ישראל, אמרת לי  – ִּתְׁשַלח ְּבַיד
"תשלח מישהו אחר במקומי"; אני אומר לך ללכת ואתה אומר לי 

הלכת   ִהַּצְלָּת  לֹא ְוַהֵּצל, ְׁשִנָּיה). יג, ד שמות( לשלוח מישהו אחר?!
כבדת לדבר עם פרעה, וכשיצאת ממנו באת אלי בטרוניה על ה

 ּוָמָצא ָלֶהם ִיָּׁשֵחט ּוָבָקר ַהּצֹאן, ְׁשִליִׁשית). כג, ה שם(השעבוד 
 שם( [עדת קרח] ְׁשָלַחִני' ה לֹא, ְרִביִעית). כב, יא במדבר( ָלֶהם

 ְוִהֵּנה, ִׁשִּׁשית). י, כ שם( ַהּמֹוִרים ָנא ִׁשְמעּו, ֲחִמיִׁשית). כט, טז
 ).יד, לב שם( ֲחָטִאים ֲאָנִׁשים ַּתְרּבּות ֲאבֹוֵתיֶכם ַּתַחת ַקְמֶּתם

 ָהיּו ֲחָטִאים ְוַיֲעֹקב ִיְצָחק ַאְבָרָהם ְוִכי :אמר הקב"ה למשה
, ָלַמְדִּתי ִמְּמ, ָהעֹוָלִמים ִרּבֹון, ְלָפָניו ָאַמר. ָּכ ִלְבֵניֶהם ֶׁשָאַמְרָּת 
 ֵליּה ָאַמר .)ג, יז שם( ָהֵאֶּלה ַהֲחָטִאים ַמְחּתֹות ֶאת, ֶׁשָאַמְרָּת 
 ַּבֲאבֹוָתם ְולֹא), שם( ְּבַנְפׁשֹוָתם, ָאַמְרִּתי ֲאִני, הּוא ָּברּו ַהָּקדֹוׁש

  ... אני לא אמרתי שהעוון הזה נובע מהאבות הקדושים

על מה שאמר לעם כעס על משה רבינו, הקב"ה מכאן, ש רואים
  ". ֲחָטִאים ֲאָנִׁשים ַּתְרּבּות ֲאבֹוֵתיֶכם ַּתַחת ַקְמֶּתם"

  ד בני גד ובני ראובן באים להתנצל;נוזף בהם, ומי משה רבינו

 ִנְבֶנה צֹאן ִּגְדֹרת ַוּיֹאְמרּו ֵאָליו ַוִּיְּגׁשּו} טזלב, { :אומרת התורה
 ְּבֵני ִלְפֵני ֻחִׁשים ֵנָחֵלץ ַוֲאַנְחנּו} יז{: ְלַטֵּפנּו ְוָעִרים ֹּפה ְלִמְקֵננּו
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 ְּבָעֵרי ַטֵּפנּו ְוָיַׁשב ָמםְמקֹו ֶאל ֲהִביֹאנֻם ִאם ֲאֶׁשר ַעד 1ִיְׂשָרֵאל
  .ָהָאֶרץ ֹיְׁשֵבי ִמְּפֵני ַהִּמְבָצר

בראשי גיסות, מתוך שגבורים  לפני בני ישראל. – אומר רש"י
  ...  היו, שכן נאמר בגד (דברים לג, כ) וטרף זרוע אף קדקד

 – ַנֲחָלתֹו ִאיׁש ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ִהְתַנֵחל ַעד ָּבֵּתינּו ֶאל ָנׁשּוב לֹא} יח{
"לא רק שנהיה ראשונים לקרב, אלא אנחנו גם מבטיחים לך 
שלא נחזור בחזרה לעבר הירדן, עד לאחר שעם ישראל יקבל 

זה אפילו משה רבינו לא ביקש מהם,  את; נחלה בארץ ישראל"
 "שלא יגידו  –הם שאחזה ב ית היתה רוח התנדבות אלא זו

; וכך היה –שלאחר המלחמה השארנו אותם פה והלכנו!" 
רו בני גד ובני ראובן שנה , עב , שבחלוף י"דיהושעכתוב בספר 

  לעבר הירדן. 

אם הם יכולים לקבל היתה שאלה לכאורה, הנושא ניגמר; 
  אפשר לעבור לנושא הבא. אבל לא! –נחלה 

 ֶאת ַּתֲעׂשּון ִאם ֹמֶׁשה ֲאֵליֶהם ַוּיֹאֶמר {לב, כ} :אומרת התורה
 ָּכל ָלֶכם ְוָעַבר} כא{: ַלִּמְלָחָמה ה' ְפֵנילִ  ֵּתָחְלצּו ִאם ַהֶּזה ַהָּדָבר
} כב{: ִמָּפָניו ֹאְיָביו ֶאת הֹוִריׁשֹו ַעד ה' ִלְפֵני ַהַּיְרֵּדן ֶאת ָחלּוץ

 ה'מ ְנִקִּים ִוְהִייֶתם ָּתֻׁשבּו ְוַאַחר ה' ִלְפֵני ָהָאֶרץ ְוִנְכְּבָׁשה
 ְוִאם} כג{: ה' ִלְפֵני הַלֲאֻחּזָ  ָלֶכם ַהּזֹאת ָהָאֶרץ ְוָהְיָתה ּוִמִּיְׂשָרֵאל

 ִּתְמָצא ֲאֶׁשר ַחַּטאְתֶכם ּוְדעּו ַלה' ֲחָטאֶתם ִהֵּנה ֵּכן ַתֲעׂשּון לֹא
 ְוַהֹּיֵצא ְלֹצַנֲאֶכם ּוְגֵדֹרת ְלַטְּפֶכם ָעִרים ָלֶכם ְּבנּו} כד{: ֶאְתֶכם

  ... ַּתֲעׂשּו ִמִּפיֶכם

 בשביל מה משה חוזר על דברי בני גד ובני – נשאלת השאלה
  ראובן ?!

חוזרים  בןועכשיו בני גד ובני ראוא"כ משה חוזר על דבריהם, 
 ֹמֶׁשה ֶאל ְראּוֵבן ּוְבֵני ָגד ְּבֵני ַוּיֹאֶמר} כה{ – משה ו שלעל דברי

 ִמְקֵננּו ָנֵׁשינּו ַטֵּפנּו} כו{: ְמַצֶּוה ֲאֹדִני ַּכֲאֶׁשר ַיֲעׂשּו ֲעָבֶדי ֵלאֹמר
 ָּכל ַיַעְברּו ַוֲעָבֶדי} כז{: ַהִּגְלָעד ְּבָעֵרי םׁשָ  ִיְהיּו ְּבֶהְמֵּתנּו ְוָכל

בשביל מה  – ֹּדֵבר ֲאֹדִני ַּכֲאֶׁשר ַלִּמְלָחָמה ה' ִלְפֵני ָצָבא ֲחלּוץ
  ?! , הרי כבר אמרתם את זהאתם חוזרים על דבריו

 ְוֶאת נּון ִּבן ְיהֹוֻׁשעַ  ְוֵאת ַהֹּכֵהן ֶאְלָעָזר ֵאת ֹמֶׁשה ָלֶהם ַוְיַצו} כח{
 ... "בקשה, עכשיו תגידו פעם ִיְׂשָרֵאל ִלְבֵני ַהַּמּטֹות ֲאבֹות אֵׁשיָר 

פעם  עכשיו חוזרים –בפניהם"  –מה שאמרתם לי  את נוספת
   נוספת. אבל לא סתם, אלא בתנאי כפול!

 כל :אומר מאיר' ר – }א{מסכת קידושין סא, אומרת הגמרא 
  ...תנאי אינו ראובן ובני גד בני כתנאי שאינו תנאי

  בשביל מה כל כך הרבה חזרות ??? – נשאלת השאלה

ס"ד, נצטרך לכמה וכמה מדרשי להבין מה מונח כאן ב כדי
להבנת הענין של בני גד ובני ראובן, כי  חז"ל שיפתחו לנו פתח

  :קשה מאוד, על בני גד ובני ראובן בדברי חז"ל ישנה ביקורת

 ָׁשלׁש - פרשה כב, אות ו}{במדבר רבה, אומרים חז"ל במדרש 
, ָהעֹוָלם ָּכל ֶחְמַדת ָנַטל ֵמֶהן ְּבַאַחת ָזָכה, ָּבעֹוָלם ִנְבְראּו ַמָּתנֹות

 ָזָכה ְּבעֶׁשר ָזָכה, ַּבֹּכל ָזָכה ִּבְגבּוָרה ָזָכה, ַּבֹּכל ָזָכה ְּבָחְכָמה ָזָכה
 ֲאָבל ,ַהּתֹוָרה ְּבֹכחַ  ּוָבאֹות ָׁשַמִים ַמְּתנֹות ֶׁשֵהן ִּבְּזַמן ?ֵאיָמַתי, ַּבֹּכל

ֹמה ֶׁשֵּכן, ְּכלּום ֵאינֹו ָוָדם ָּבָׂשר ֶׁשל ְוָעְׁשרֹו ְּגבּוָרתֹו  אֹוֵמר ְׁש
 ַהֵּמרֹוץ ַלַּקִּלים לֹא ִּכי ַהֶּׁשֶמׁש ַּתַחת ְוָרֹאה ַׁשְבִּתי): יא, ט קהלת(

 ַלְּנֹבִנים לֹא ְוַגם ֶלֶחם ַלֲחָכִמים לֹא ְוַגם ַהִּמְלָחָמה ַלִּגּבֹוִרים ְולֹא

                                                           
: אמרו בני גד ובני ראובן: "לא רק שנצא להילחם, ברוך שאמר 1

 אלא נהיה ראשונים לקרב!"

 ִיְרְמָיה ְוֵכן. ֻּכָּלם ֶאת ִיְקֶרה ָוֶפַגע ֵעת ִּכי ֵחן ַלֹּיְדִעים לֹא ְוַגם עֶׁשר
 ְּבָחְכָמתֹו ָחָכם ִיְתַהֵּלל ַאל' ה ָאַמר ֹּכה): כג כב, ט ירמיה( אֹוֵמר

 ִאם ִּכי, ְּבָעְׁשרֹו ָעִׁשיר ִיְתַהֵּלל ַאל ִּבְגבּוָרתֹו ַהִּגּבֹור ִיְתַהֵּלל ְוַאל
 ַהָּקדֹוׁש ִמן ָּבִאין ֶׁשֵאיָנן ִּבְּזַמן ֵאּלּו ּוַמָּתנֹות', וגו לִיְתַהּלֵ  ְּבזֹאת

 וכאן מביא המדרש ראיה לדברים; .ִמֶּמּנּו ְלִהָּפֵסק סֹוָפן הּוא ָּברּו
 ְוֶאָחד ִמִּיְׂשָרֵאל ֶאָחד, ָּבעֹוָלם ָעְמדּו ֲחָכִמים ְׁשֵני, ַרּבֹוֵתינּו ָׁשנּו

, 2ָהעֹוָלם ֵמֻאּמֹות ּוִבְלָעם ִמִּיְׂשָרֵאל ֹתֶפלֲאִחי, ּכֹוָכִבים ֵמעֹוְבֵדי
 ֶאָחד, ָּבעֹוָלם ָעְמדּו ִּגּבֹוִרים ְׁשֵני ְוֵכן. ָהעֹוָלם ִמן ֶנֶאְבדּו ּוְׁשֵניֶהם

 ֵמֻאּמֹות ְוָגְלַית ִמִּיְׂשָרֵאל ִׁשְמׁשֹון, ָהעֹוָלם ֵמֻאּמֹות ְוֶאָחד ִמִּיְׂשָרֵאל
 ָעְמדּו ֲעִׁשיִרים ְׁשֵני ְוֵכן. ָהעֹוָלם ִמן ֶנֶאְבדּו ּוְׁשֵניֶהם, ָהעֹוָלם
 ִמִּיְׂשָרֵאל ֹקַרח, ָהעֹוָלם ֵמֻאּמֹות ְוֶאָחד ִמִּיְׂשָרֵאל ֶאָחד, ָּבעֹוָלם

 ֶׁשלֹא, ָלָּמה, ָהעֹוָלם ִמן ֶנֶאְבדּו ּוְׁשֵניֶהם, ָהעֹוָלם ֵמֻאּמֹות ְוָהָמן
 ְוֵכן. ָלֶהם אֹוָתּה חֹוְטִפין ֶאָּלא הּוא ָּברּו ַהָּקדֹוׁש ִמן ַמְּתָנָתן ָהָיה
 ִמְקֶנה ָלֶהם ְוָהָיה ֲעִׁשיִרים ֶׁשָהיּו ְראּוֵבן ּוְבֵני ָגד ִּבְבֵני מֹוֵצא ַאָּתה
 ְלִפיָכ, ִיְׂשָרֵאל ֵמֶאֶרץ חּוץ ָלֶהם ְוָיְׁשבּו ָממֹוָנם ֶאת ְוִחְּבבּו, ָּגדֹול

): כו, ה א הימים רידב( ֶׁשֶּנֱאַמר, ַהְּׁשָבִטים ִמָּכל ְּתִחָּלה ָּגלּו
 ַעל ָלֶהם ָּגַרם ּוִמי, ְמַנֶּׁשה ֵׁשֶבט ְוַלֲחִצי ְוַלָּגִדי ָלראּוֵבִני ַוַּיְגֵלם

 ֶּׁשָּכתּוב ִמַּמה, ִמַּנִין, ִקְנָיָנם ִּבְׁשִביל ֲאֵחיֶהם ִמן ַעְצָמם ֶׁשִהְפִריׁשּו
  '.וגו ְראּוֵבן ִלְבֵני ָהָיה ַרב ּוִמְקֶנה: ַּבּתֹוָרה

מתחילתו ועד סופו; 'לחטוף  –כלל לא מובן המדרש הזה 

איך אפשר  –גבוה  I.Qעם  –אדם נולד עם חכמה  –חכמה' 
 – חזקאדם נולד  –לחטוף את זה?! אותו הדבר לגבי גבורה 

נולד  אדם –ואותו הדבר לגבי עושר   איך אפשר לחטוף גבורה?!
למשפחה עשירה בן פורת יוסף, או שנגזר עליו להיות בנאדם 

  ?!לא מדובר על מעשה גניבה]ו[ איך שייך לחטוף עושר –עשיר 

 :פפא בר חנינא' ר דדריש– {מסכת נידה טז, ב}הגמרא  אומרת
של  טפהאת ה ונוטל ,שמו לילה ההריון על הממונה מלאך אותו

 ואומר ה''הקב לפני ומעמידה שכבת זרע שממנה נוצר הולד,
צר ממנה האם הולד הנו ?עליה תהא מה זו טפה ,ע''רבש :לפניו
 רשע ואילו ?עני או עשיר ?טיפש או חכם ?חלש או גבור יהיה

 ר''דא ,חנינא 'רבריו של כד אין המלאך מזכיר קאמר לא צדיק או
-י דברים{ שנאמר ,שמים מיראת חוץ שמים בידי הכל :חנינא

 ליראה אם כי מעמך שואל אלהיך' ה מה ישראל ועתה} יב
  . 'וגו

 –היות עשיר, הוא יהיה עשיר , שאם נגזר על האדם לא"כ יוצא
יתגלה  –, לאחר שכל חייו הוא היה עני מרוד! 90אפילו בגיל 

 ;אליו מלאך בחלום, ויתן לו את השש מספרים של הלוטו 
זו שאלה טובה  ?!כבר יעשה בגיל תשעים עם כל הכסף מה הוא

   יקנה חלקה עם נוף אולי  –

  המדרש?!אם ככה, על מה בדיוק מדבר כאן  – נשאלת השאלה

  שאלה נוספת שצריכה ביאור;

 ְּכֶׁשִּבֵּקׁש ְל ֵּתַדע - {תנחומא, פרשת מטות, אות ו}אומר המדרש 
, ִיְׂשָרֵאל ִלְפֵני ַהִּמְדָיִנים ֶאת ִהִּפיל, ְראּוֵבן ּוְבֵני ָּגד ְּבֵני ֶׁשִּיְתַעְּׁשרּו

 ְּבֵני ַוִּיְׁשּבּו, ְלַמְעָלה ִתיבּכְ  ַמהּו. ְראּוֵבן ּוְבֵני ָגד ְּבֵני ֶׁשִּיְתַעְּׁשרּו ְּכֵדי
 ָּכל ְוֶאת ְּבֶהְמָּתם ָּכל ְוֶאת ַטָּפם ְוֶאת ִמְדָין ְנֵׁשי ֶאת ִיְׂשָרֵאל

 ֲהֵרי, ַרב ּוִמְקֶנה: ְּכִתיב ָּכ ְוַאַחר, ָּבָזזּו ֵחיָלם ָּכל ְוֶאת ִמְקֵניֶהם
 ַמה ְלַקֵּים, ָּגד ִלְבֵניוְ  ְראּוֵבן ִלְבֵני ְורֹוֵמם ַהִּמְדָיִנים ֶאת ֶׁשִהְׁשִּפיל

ִהים ִּכי', ְוגֹו ּוִמַּמֲעָרב ִמּמֹוָצא לֹא ִּכי: ֶּׁשֶּנֱאַמר  ֶזה, ׁשֹוֵפט ֱא
  .ָיִרים ְוֶזה ַיְׁשִּפיל

                                                           
: ולמה הוא לא מביא את שלמה? כי שלמה נעשה חכם ברוך שאמר 2

  הקב"ה. לאחר שביקש חכמה מ –רק בשלב מאוחר יותר בחייו 
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ל את המדינים לפני בני גד ובני ראובן, שהקב"ה הפי רואים אם
שהם  אפשר להגיד עליהםאז איך כדי שיקחו מהם את הצאן, 

  הרי הקב"ה סידר להם את זה! ?!מוןאת המחטפו 

  :רבותינודברי , לאור השאלה מתעצמת עוד יותר

 ֶזה. ַרב ּוִמְקֶנה – {תנחומא, פרשת מטות, אות ז}אומר המדרש 
 ָחָכם ֵלב). ב, י קהלת' (ְוגֹו ִליִמינֹו ָחָכם ֵלב: ַהָּכתּוב ֶׁשָאַמר
, ָגד ּוְבֵני ְראּוֵבן ֵניּבְ  ֵאּלּו, ִלְׂשמֹאלֹו ְּכִסיל ְוֵלב. ֹמֶׁשה ֶזה, ִליִמינֹו
 ִנְכֵסיֶהם ֶׁשִחְּבבּו, ָלָּמה. ִעָּקר ְוַהָּטֵפל, ָטֵפל ָהִעָּקר ֶאת ֶׁשָעׂשּו

 ֹּפה, ֹּפה ְלִמְקֵנינּו ִנְבֶנה צֹאן ִּגְדרֹות, ְלֹמֶׁשה ִמּגּוָפן ֶׁשָאְמרּו יֹוֵתר
. ָּכ ַּתֲעׂשּו לֹא, הֹמׁשֶ  ָלֶהם ָאַמר. ְלַטֵּפנּו ְוָעִרים, ָּכ ְוַאַחר, ְּתִחָּלה

 ְּגֵדרֹות ָּכ ְוַאַחר ְלַטְּפֶכם ָעִרים ְּבנּו. ְּתִחָּלה ָהִעָּקר ֶאת ֲעׂשּו
שהוא דואג לאשתו ולילדים?!  מי דואג לצאן שלו, לפני .ְלצֹאְנֶכם

 ְּבֵני ֵאּלּו, ִלְׂשמֹאלֹו ְּכִסיל ְוֵלב. ֹמֶׁשה ֶזה, ִליִמינֹו ָחָכם ֵלב, ֱהֵוי
 ִחַּבְבֶּתם ַאֶּתם, הּוא ָּברּו ַהָּקדֹוׁש ָלֶהם ָאַמר. ָּגד ּוְבֵני ְראּוֵבן

: ֶׁשֶּנֱאַמר, ְּבָרָכה ּבֹו ֵאין, ַחֵּייֶכם. ִמַּנְפׁשֹוֵתיֶכם יֹוֵתר ָממֹוְנֶכם
  ).כא, כ משלי( ְּתֹבַר לֹא ְוַאֲחִריָתּה ָּבִראׁשֹוָנה ְמֹבֶהֶלת ַנֲחָלה

 למה פותחת התורה –ה , ושואל שאלה יפנתן דעתהספר  בא
 ָגד ְוִלְבֵני ְראּוֵבן ִלְבֵני ָהָיה ַרב ּוִמְקֶנה{במדבר לב, א} את הפס' 

; למה לא נאמר במה שהיה לבני גד ולבני ראובן  ְמֹאד ָעצּום
תציין את השם קודם "; ולבני גד ולבני ראובן היה מקנה"

 ְוַאְבָרם" – 3, כמו שנאמר באברהםלהם ישואח"כ תציין מה 
  "?ּוַבָּזָהב ַּבֶּכֶסף ַּבִּמְקֶנה ְמֹאד ֵבדּכָ 

  חזר על דבריו:למה משה רבינו  ומסביר ,הכתב סופרבא 

בנו לכם ערים לטפכם והיוצא מפיכם  – הכתב סופר כותב
. הנה מי שהוא להוט אחר ממון וחביב עליו יותר מגופו, תעשו

אין להאמין לדבריו כי יצר הממון יתקף עליו עד שלא יקיים 
יו, ולכן בני גד ובני ראובן שהקדימו בהמות לבניהם שחבבו דבר

הממון כ"כ אין לבטוח על דבריהם, לכן אמר משה רבינו ע"ה 
תחילה "בנו ערים לטפכם" ולא יהיה בכם מדה מגונה הלז ואם 
תהיו מורגלים בזה שוב יש בטחון בדבריכם והיוצא מפיכם  

  תעשו. 

אצלו בראש שהממון אדם , כתב סופרהאומר לנו פירוש הדבר, 
  ! אי אפשר להאמין לו –מעייניו 

, ונלמד מדברי בני גד ובני ראובן בואו נקרא עוד כמה פסוקים
  : אותם

לנחלה  ,בני גד ובני ראובן דרישתם של משה רבינו שומע את
  הוא מוכיח אותם ואז הם באים להתנצל; –בעבר הירדן 

ֹ  ֵאָליו ַוִּיְּגׁשּו{לב, טז}  :אומרת התורה  ִנְבֶנה צֹאן ִּגְדֹרת אְמרּוַוּי
 ְּבֵני ִלְפֵני ֻחִׁשים ֵנָחֵלץ ַוֲאַנְחנּו} יז{ :ְלַטֵּפנּו ְוָעִרים ֹּפה ְלִמְקֵננּו
 ְּבָעֵרי ַטֵּפנּו ְוָיַׁשב ְמקֹוָמם ֶאל ֲהִביֹאנֻם ִאם ֲאֶׁשר ַעד ִיְׂשָרֵאל
 ִהְתַנֵחל ַעד ֵּתינּוּבָ  ֶאל ָנׁשּוב לֹא} יח{: ָהָאֶרץ ֹיְׁשֵבי ִמְּפֵני ַהִּמְבָצר

  וגו'.  ַנֲחָלתֹו ִאיׁש ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני

הם גם ילחמו ראשונים, גם יחלצו ראשונים,  –יוצא מן הכלל! 
  לחלוקתה!וגם יישארו בארץ עד 

שים לב מה כתוב, ותבין עד כמה משה  – אומרים המפרשים
  כעס עליהם;רבינו 

                                                           
 .בראשית יג, ב 3

את הצאן  םשהקדמתחוץ מזה  לבני ראובן:מר משה לבני גד וא
, אפילו פעם א' לא הזכרתם בדבריכם את לפני הילדים

  הקב"ה!"; 

 ְוָעִרים" –מי בונה???  –" ִנְבֶנה צֹאן ִּגְדֹרת ַוּיֹאְמרּו ֵאָליו ַוִּיְּגׁשּו"
 – ???מי נילחם – ֻחִׁשים ֵנָחֵלץ ַוֲאַנְחנּו – ???מי בונה –" ְלַטֵּפנּו

 ַהִּמְבָצר ְּבָעֵרי ַטֵּפנּו ְוָיַׁשב םְמקֹומָ  ֶאל ֲהִביֹאנֻם ִאם ֲאֶׁשר ַעד"
 ְּבֵני ִהְתַנֵחל ַעד ָּבֵּתינּו ֶאל ָנׁשּוב לֹא} יח{: ָהָאֶרץ ֹיְׁשֵבי ִמְּפֵני

 ָוָהְלָאה ַלַּיְרֵּדן ֵמֵעֶבר ִאָּתם ִנְנַחל לֹא ִּכי} יט{ :ַנֲחָלתֹו ִאיׁש ִיְׂשָרֵאל
  . ִמְזָרָחה ןַהַּיְרּדֵ  ֵמֵעֶבר ֵאֵלינּו ַנֲחָלֵתנּו ָבָאה ִּכי

נביא אותם אנחנו נבנה ואנחנו " אמרו בני גד ובני ראובן:
  "!אל תדאג, הכל אנחנו נעשה –מם למקו

כ"כ איך אתם מסוגלים לדבר  "אני לא מבין :משהלהם מר א
  שמים!!!"שם  להזכירפעם אחת לא אפילו והרבה, 

אם  – היסוד ומלמדים אותנו אתאם ככה, באים חז"ל 
מבלי להזכיר שם  מדברים שלושה פסוקיםהאנשים האלה 

שלהם הלהיטות  –שמים, יכולה להיות רק סיבה אחת לכך 
  !שמים בעזר גרמה להם לחשוב שאין להם צורךאחר הממון, 

 ִאם ַהֶּזה ַהָּדָבר ֶאת ַּתֲעׂשּון ִאם ֹמֶׁשה ֲאֵליֶהם ַוּיֹאֶמרכ} שם {
 ַהַּיְרֵּדן ֶאת ָחלּוץ ָּכל ָלֶכם ְוָעַבר} כא{ :ַלִּמְלָחָמה ה' ִלְפֵני ֵּתָחְלצּו

אבל ללא הקב"ה, אתה לא  נכון גד, אתה חזק מאד. – ...ה'  ִלְפֵני
} כג{ :ָּתֻׁשבּו ְוַאַחר ה' ִלְפֵני ָהָאֶרץ ְוִנְכְּבָׁשה} כב{ –! שווה כלום

 ָעִרים ָלֶכם ְּבנּו} כד{ ... ַלה' ֲחָטאֶתם ִהֵּנה ֵּכן ַתֲעׂשּון לֹא ְוִאם
  .ַּתֲעׂשּו ִמִּפיֶכם ְוַהֹּיֵצא ְלֹצַנֲאֶכם ּוְגֵדֹרת ְלַטְּפֶכם

הצאן  את על שהקדימו הא' –בני גד מקבלים כאן שתי נזיפות 
לפני הנשים והילדים, והשנייה  על שלא הזכירו שם שמים; הם 

  ;משה מקבלים את הנזיפות ובאים להתנצל בפני

 ַיֲעׂשּו ֲעָבֶדי ֵלאֹמר הֹמׁשֶ  ֶאל ְראּוֵבן ּוְבֵני ָגד ְּבֵני ַוּיֹאֶמר} כה{
 ִיְהיּו ְּבֶהְמֵּתנּו ְוָכל ִמְקֵננּו ָנֵׁשינּו ַטֵּפנּו} כו{: ְמַצֶּוה ֲאֹדִני ַּכֲאֶׁשר

 ה' ִלְפֵני ָצָבא ֲחלּוץ ָּכל ַיַעְברּו ַוֲעָבֶדי} כז{: ַהִּגְלָעד ְּבָעֵרי ָׁשם
  .ֹּדֵבר ֲאֹדִני ַּכֲאֶׁשר ַלִּמְלָחָמה

הבחין בשני דברים : מי שמקדים את הצאן יוצא, שמשה רבינו 
אז הכסף שלו יותר חשוב לו מהנפש. ומי  ,בשר ודםשלו לפני 

שם שמים,  אפילו פעם אחת מבלי להזכיר הרבה שמדבר כ"כ
כבר לא  ול, שהוא כביכזה אדם שבוטח בעושרו עד כדי כך

  זקוק לעזר שמים. 

  למה התכוון המדרש: נוכל להבין כעתככה,  אם

לא בחכמה ולא  –יודע שאין לו במה להתהלל אם אדם 
 ִיְתַהֵּלל ְּבזֹאת ִאם ִּכי" :4, כמ"ש חז"לולא בכוח בעשירות
ולא  –"; אם אתה יודע שאתה עשיר אֹוִתי ְוָיֹדעַ  ַהְׂשֵּכל ַהִּמְתַהֵּלל

זה שקנית דירה במקום הזה ולא ו בזכותך אלא בזכות הקב"ה,
כם גדול, אלא לא בגלל שאתה ח, זה במקום אחר והצלחת

 ִּכי" 5כמ"ש –"ה נתן לך דעת לבחור את המקום הקבש משום
הוא ולא אחר! ממילא תשרה  –" ָחִיל ַלֲעׂשֹות ֹּכחַ  ְל ַהֹּנֵתן הּוא

  עליך ברכת ה' ותצליח. 

זו התוכחה שבאים חז"ל ללמד אותנו על בני גד ובני ראובן, 
ול כהולדעת ש סדר העדיפויות,לא לשים את הממון בראש ש

  !בא מאתו יתברך
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, ו'פיג עזריה' רומביא רעיון נפלא בשם  הכתב והקבלהבא בעל 
  :6בינה לעיתיםבספרו 

 ְּבֵני ִלְפֵני ֻחִׁשים ֵנָחֵלץ ַוֲאַנְחנּו: "7אמרו בני גד ובני ראובן
 ְּבָעֵרי ַטֵּפנּו ְוָיַׁשב ְמקֹוָמם ֶאל ֲהִביֹאנֻם ִאם ֲאֶׁשר ַעד ִיְׂשָרֵאל
 ְּבֵני ִהְתַנֵחל ַעד ָּבֵּתינּו ֶאל ָנׁשּוב לֹא: ָהָאֶרץ ֹיְׁשֵבי ֵניִמּפְ  ַהִּמְבָצר
"; אמר להם משה: "יצאתם להילחם כי לא ַנֲחָלתֹו ִאיׁש ִיְׂשָרֵאל

לא כך היה נעים לכם שכולם יצאו ואתם תישארו בבית. אבל 
. דבר ראשון אתם שלכם ההסתכלות צריכה להיות צורת

מבשר  רק אח"כ מה נעים ומה לאצריכים לקיים את רצון ה', ו
שתישארו בעבר הירדן, אז כך תעשו.  אם הקב"ה רוצה; ודם

לא "אל תגידו  .אז תיכנסו לארץ, ואם הוא רוצה שתיכנסו
 ִוְהִייֶתם'וזמ"ש  –" !, אלא תעשו מה שהקב"ה מצוה"נעים

  .'ּוִמִּיְׂשָרֵאל מה' ְנִקִיים

א של רוצה לעמוד על הנוש הייתילאחר ההקדמה הזאת, 
  : 'ּוִמִּיְׂשָרֵאל מה' ְנִקִיים ִוְהִייֶתם'

, מתפרסת על כל 'ּוִמִּיְׂשָרֵאל ה'מ ְנִקִיים ִוְהִייֶתם'המצוה של 
. הנושא מופיע בפעם הראשונה במדרש לחן ערוךשוחלקי ה

עוסקת  בפרשת פקודי, למעלה ממאה פסוקיםבפרשת פקודי; 
זו חזרה  ם התרומות שתרמו בני ישראל למשכן.התורה בסיכו

מבלי שום תוספת. וחז"ל כבר שנאמר קודם לכן,  על מה
  ?אם ככה, בשביל מה נאמרה הפרשה הזאת –שואלים 

 ֲאֶׁשר ָהֵעֻדת ִמְׁשַּכן – {שמות רבה, פרשה נא, אות ו}אומר המדרש 
, מֶׁשה ִּפי ַעל עֹוִׂשין, עֹוִׂשין ֶּׁשָהיּו ַמה ָּכל, מֶׁשה ִּפי ַעל ֻּפַּקד

 ַעל עֹוֶׂשה מֶׁשה ֶּׁשָהָיה ַמה ְוָכל. מֶׁשה ִּפי ַעל ֻּפַּקד ֲאֶׁשר :ֶׁשֶּנֱאַמר
, ַהֹּכֵהן ַאֲהֹרן ֶּבן ִאיָתָמר ְּבַיד ַהְלִוִים ֲעֹבַדת: ֶׁשֶּנֱאַמר, ֲאֵחִרים ְיֵדי
 ַוֲאִני ּבֹואּו ָלֶהם ָאַמר, ַהִּמְׁשָּכן ְמֶלאֶכת ִמֶּׁשִּנְגְמָרה ֶאָּלא ָעָׂשה לֹא

, ַהִּמְׁשָּכן ְפקּוֵדי ֵאֶּלה: מֶׁשה ָלֶהם ָאַמר. ֶחְׁשּבֹון יֶכםִלְפנֵ  עֹוֶׂשה
 ְּבֶאֶלף ָׁשַכח ּוְמַחֵּׁשב יֹוֵׁשב ֶׁשהּוא ַעד, ַהִּמְׁשָּכן ַעל ָיָצא ְוָכ ָּכ

, ָלַעּמּוִדים ָוִוים ֶּׁשָעָׂשה ַמה ֶׁשֶקל ְוִׁשְבִעים ַוֲחִמָּׁשה ֵמאֹות ּוְׁשַבע
 ֵלאֹמר ְיֵדיֶהם מֹוְצִאין ִיְׂשָרֵאל ַעְכָׁשו ָאַמר, ִמיּהַ ּוַמְת  יֹוֵׁשב ִהְתִחיל

 ְוָרָאה ֵעיָניו הּוא ָּברּו ַהָּקדֹוׁש ֵהִאיר ָעָׂשה ֶמה. ְנָטָלן מֶׁשה
 ַעל ִיְׂשָרֵאל ָּכל ִנְתַּפְּיסּו ָׁשָעה אֹוָתּה, ָלַעּמּוִדים ָוִוים ֲעׂשּוִים אֹוָתם

 ֵאֶּלה: ֱהֵוי, ּוִפְּיָסן ֶׁשָּיַׁשב ְיֵדי ַעל ֹול ָגַרם ִמי, ַהִּמְׁשָּכן ְמֶלאֶכת
 הּוא ָּברּו ַהָּקדֹוׁש, ֶחְׁשּבֹון ִעָּמֶהם ָעָׂשה ְוָלָמה. ַהִּמְׁשָּכן ְפקּוֵדי
 מֶׁשה ַעְבִּדי ֵכן לֹא): ז, יב במדבר( ֶׁשֶּנֱאַמר, ַמֲאִמינֹו ְׁשמֹו ִיְתָּבַר

 ַּבִּמְׁשָּכן ְוַנֲעֹסק ּבֹואּו מֶׁשה ָלֶהם רָאמַ  ְוָלָּמה, הּוא ֶנֱאָמן ֵּביִתי ְּבָכל
 ְמַדְּבִרים ִיְׂשָרֵאל ֵליָצֵני מֶׁשה ֶׁשָּׁשַמע ֶאָּלא, ִלְפֵניֶכם ּוְנַחֵּׁשב

 ֵיֵרד ָהֹאֱהָלה מֶׁשה ְּכבֹא ְוָהָיה): ט, לג שמות( ֶׁשֶּנֱאַמר, ֵמַאֲחָריו
): ח, לג שמות, (המׁשֶ  ִעם ְוִדֶּבר ָהֹאֶהל ֶּפַתח ְוָעַמד ֶהָעָנן ַעּמּוד

 ַאְׁשֵרי ָאַמר יֹוָחָנן ַרִּבי, אֹוְמִרים ָהיּו ּוַמה, מֶׁשה ַאֲחֵרי ְוִהִּביטּו
 הּוא ָּברּו ַהָּקדֹוׁש ָיָמיו ָּכל, בֹו רֹוָאה ִהיא ּוַמה, ֶזה ֶׁשל יֹוַלְדּתֹו
: ּוֶזה, הּוא ָּברּו ְלַהָּקדֹוׁש ֻמְׁשָלם הּוא ָיָמיו ָּכל, ִעּמֹו ְמַדֵּבר

 ָחֵמי הליצנים: אֹוְמִרים ָהיּו :ָאַמר ָחָמא ַרִּבי. מֶׁשה ַאֲחֵרי ְוִהִּביטּו
איזה יופי עלה משה  "תראה, בן פורת יוסף, ְּדַעְמָרם ִּדְבֵריּה ְקַדל

 ַהִּמְׁשָּכן ְמֶלאֶכת ַעל ֶׁשָּׁשַלט ָאָדם לֹו אֹוֵמר ַוֲחֵברֹו רבינו במשקל"
"חס וחלילה, אני לא רוצה לדבר על  ָעִׁשיר אֶׁשְיהֵ  ְמַבֵּקׁש ַאָּתה ֵאין

גדולי ישראל ... אבל אתה יודע ... התרומות למשכן ... לא נתנו 
 :מֶׁשה ָלֶהם ָאַמר ָּכ מֶׁשה ְּכֶׁשָּׁשַמע ;קבלות ... אין פלא שהוא ..."

 ֲעֶׂשהְונַ  ּבֹואּו ָלֶהם ָאַמר. ֶחְׁשּבֹון ָלֶכם ֶאֵּתן ַהִּמְׁשָּכן ִנְגַמר, ַחֵּייֶכם
  ַהִּמְׁשָּכן . ְפקּוֵדי ְוֵאֶּלה: ֱהֵוי, ֶחְׁשּבֹון
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 –'בזכות' אותם ליצנים!  יוצא, שזכינו לפרשה נוספת בתורה
  . 'ּוִמִּיְׂשָרֵאל מה' ְנִקִיים ִוְהִייֶתם' 8לקיים מש"נ

  למלי מקרא שכתוב, אי אפשר לאומרו:א

עם  אדם בא לתרום, אסור לו להיכנס בחליפה עם כיסים, ולא
  ?ולמה –נעליים, ואפילו לא עם גרביים  עם ולאתפילין 

 ִנְכָנס ַהּתֹוֵרם ֵאין - ב}מ"ג, פ"{מסכת שקלים המשנה  אומרת
מין מלבוש ארוך ששפתו כפולה  ָחפּות ְּבַפְרּגֹוד לֹא ללשכת השקלים,

או ששוליו מקופלים למעלה; ויש מפרשים: בבגד שיש לו ביטנה; כדי 
השקלים בתוך שפת בגדו או בשוליו שלא יחשדוהו שהטמין מן 

 ְולֹא, ְּבַסְנָּדל ְולֹא, ְּבִמְנָעל ְולֹא, המקופלים או בתוך הביטנה
הוציא הפרשיות ודחף דולרים  –שאולי אלו תפילין מזויפות  ִּבְתִפִּלין

 ,שלא יחשדוהו הבריות, שגנב שקלים מן הלשכה  ְּבָקִמיעַ  ְולֹא
 ַהִּלְׁשָּכה ֵמֲעֹון הבריות: ְויֹאְמרּו, םהתור ַיֲעִני ֶׁשָּמא והחביאם שם

 :ְויֹאְמרּו, ַיֲעִׁשיר ֶׁשָּמא אֹו מפני שמעל בכסף הלשכה. ֶהֱעִני
מן השקלים שגנב מהלשכה כשנכנס  ֶהֱעִׁשיר ַהִּלְׁשָּכה ִמְּתרּוַמת

 ֶׁשָּצִרי ְּכֶדֶר ַהְּבִרּיֹות ְיֵדי ָלֵצאת ָצִרי ֶׁשָאָדם ְלִפי לתרום אותה,
שצריך אדם להיזהר שלא יהא חשוד בעיני  ַהָּמקֹום ְיֵדי ֵצאתלָ 

 ְׁשֶּנֱאַמר, הבריות, כשם שהוא צריך להיזהר במעשיו כלפי שמים
 ּוְמָצא) ג משלי( ְואֹוֵמר, ּוִמִּיְׂשָרֵאל ֵמְייָ  ְנִקִיים ִוְהִייֶתם) לב במדבר(

ִהים ְּבֵעיֵני טֹוב ְוֵׂשֶכל ֵחן   .  ְוָאָדם ֱא

תניא בתוספתא בפ"ב: הנכנס לתרום את  – "ןריבבכותב ה
הלשכה מפשפשין בו בכניסה וביציאה ומדברין עמו משעה 
שנכנס ועד שעה שיוצא ופריך בירושלמי וימצא פומיה מוי, 
פירוש שלא יוכל להניח כסף בפיו... תניא הנזכרין היו מפספסין 

  בקלקין, פירוש היו בודקין בשער ראשו שמא הצניע שם כסף. 

' ז כל משה שימש במה - {מסכת תענית יא, ב}הגמרא  תאומר
 לו שאין לבן בחלוק :מתני כהנא רב .לבן בחלוק ?המלואים ימי

  ... אימרא

. שפה מתרגמינן בחלוק לבן שאין בו אימרא – אומר רש"י
אימרא (שם כח) כלומר תחוב היה מחוט אחד כל החלוק ולא 

בתפירה כדי כבגדים שלנו שבתי הידים מדובקין בבגד הגוף 
שלא יחשדוהו שמא באותה שפה הוציא מעות הקודש משום 

  . שנאמר (במדבר לב) והייתם נקיים מה' ומישראל

הולך משה רבינו, בשבעת ימי המילואים, בחלוק לבן ללא 
ולמה??? שלא יחשדוהו שמא אולי בין התפרים, הוא  –ים תפר

  משה רבינו!!! –הכניס כסף!!! 

ם ותמשפחות שדרשו א שנה בארבעמסיימת המ, 9במסכת יומא
   ;לגנאי

שהזכירום   ואלו  – }א"ימג, מסכת יומא פ"{ המשנהאומרת 
לאחרים  ללמד רצו לא גרמו בית שלבני המשפחה  :לגנאיחכמים 

 רצו לא אבטינס בית שלבני המשפחה  .הפנים לחם מעשה על
 היה לוי לשבט בן הוגרס .הקטורת מעשה עללאחרים  ללמד
 בן .אותו ללמד רצה ולאשיטה מיוחדת של שירה,  רבשי פרק יודע

  המיוחד שידע. הכתב מעשה עללאחרים  ללמד רצה לא קמצר

 היו גרמו ביתמשפחת  – {מסכת יומא לח, א}הגמרא  אומרת
את שיטותיהם  ללמד רצו ולא הפנים לחם במעשה בקיאין

 של מאלכסנדריא אומנין והביאו חכמים שלחו לאחרים. לכן,
 ת את לחם הפנים, והעבירו את בית גרמו ממשרתם.לאפו מצרים
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את לחם  לאפותאומני אלכסנדריא  יודעין היושאמנם  התבררו
 אלא שלא ולא , כמו אומני בית גרמו,כמותןהפנים בצורה הדרושה 

להוציא מן התנור את ככרות הלחם  כמותן לרדות יודעין היו
יתה שונה כשהם שלמים ולא ישתברו. ומתוך כך, גם דרך אפייתם ה

 מסיקיןמאלכסנדריא היו   הללואומנים ש :מזו של אומני בית גרמו
מחמת חששם לאפותו , מבחוץ את הלחם ואופין מבחוץאת התנור 

בתוך התנור, היות ולא ידעו איך להוציאו משם מבלי לשבור את 
של בית גרמו, שידעו איך לרדות את  הללואילו אומנים ו הככרות;

את  ואופין מבפנים את התנור מסיקין יוהככרות כשהם שלמים, ה
 פיתןמאלכסנדריא,  הללו כתוצאה מכך, האומנים .מבפנים הלחם

האומנים של בית  והללו הלחם שלהם היה מתקלקל, מתעפשת
לא היה הלחם שלהם מתקלקל.  מתעפשת פיתן אין גרמו

 לכבודו ה''הקב שברא מה כל :אמרו בדבר חכמים כששמעו
 ולכבודי בשמי הנקרא כל} ז-גמ ישעיה{ שנאמר ,בראו

ואף כשרונותיהם של אומני בית גרמו נבראו לכבוד ה', ויש . בראתיו
 גרמו בית חזרו לכןולהשתמש בהם לצורך אפיית לחם הפנים. 

, באו ולא שיחזרו למשרתם חכמים להם שלחו למשרתם. למקומן
 אמרו חזרו למשרתם... ובאו שכרן חכמים את להם כפלועד ש
לאחרים את סוד מעשה  ללמד שלא ראיתם מה :חכמים להם

בני  היו יודעין בית גרמו לחכמים: להם אמרו לחם הפנים?
 ,ליחרב עתיד [בית המקדש] זה שבית ,אבא בית של משפחתו

והחליטו שלא יגלו בני המשפחה את שיטות האפייה שלהם לאחרים, 
 ויעבוד וילך ,מהוגן שאינו אדם אותן ילמוד שמא שחששו
עם ו וישמש לעבודה זרה באפייה מהודרת כזו. בכך כביםכו עבודת
 לא מעולם :לשבח אותןחכמים  מזכירין ,זה דבר על ,כל זה

 ממעשה הבריות: יאמרו שלא כדי בניהם ביד נקיה פת נמצאת
שאפו את לחמם מקמח שהוקדש  ניזוניןהם  זהה הפנים לחם

 מה לקיים לצורך לחם הפנים. והקפידו על כך בני בית גרמו,
   .ומישראל' מה נקיים והייתם} כב-לב במדבר{ שנאמר

 במעשה בקיאין היו אבטינס ביתמשפחת  – ממשיכה הגמרא
 שלחו את שיטותיהם לאחרים. לכן, ללמד רצו ולא הקטורת

להכין את  מצרים של מאלכסנדריא אומנין והביאו חכמים
 היו שאמנם התבררו הקטורת, והעבירו את בית אבטינס ממשרתם.

לכתוש את סממני הקטורת  לפטם אומני אלכסנדריא ןיודעי
 עשן את להעלות יודעין היו אלא שלא ולא ,כמותםולערבם יפה 

אומני בית  הללו של כתוצאה מכך, בעוד שעשנם .כמותן הקטורת
, הללו של עשנם, כמקל ישר למעלה ועולה מתמר אבטינס, היה

 שמעווכש .ולכאן לכאן מתפזר מפציע אומני אלכסנדריא, היה
 ,בראו לכבודו ה''הקב שברא מה כל :אמרו בדבר חכמים
 בית חזרו לכןו. למענהו' ה פעל כל} ד-טז משלי{ שנאמר

עד , באו ולא חכמים להם שלחו למשרתם. למקומן אבטינס
 מה :חכמים להם אמרוחזרו למשרתם...  ובאו שכרן להם כפלוש

 מרואלאחרים איך להעלות את עשן הקטורת?   ללמד שלא ראיתם
 בית שלבני משפחתו  היו יודעיןלהם בני בית אבטינס לחכמים: 

והחליטו שלא לגלות את הסממן  ליחרב עתיד זה שבית ,אבא
 מהוגן שאינו אדם ילמוד שמא :אמרוהמיוחד שידעו עליו, לפי ש

וישמש לעבודה זרה בקטורת  בכך כוכבים עבודת ויעבוד וילך
 יצאת לא מעולם :לשבח אותן מזכירין זה דבר ועל מהודרת כזו.

 היו, אחר ממקום אשה נושאין היושוכ, מבתיהן מבושמת כלה
 ממעשה הבריות: יאמרו שלא כדי תתבסם שלא עמה מתנין

 מה לקיים והקפידו על כך בני בית אבטינס .מתבסמין הקטורת
  . "ומישראל' מה נקיים והייתם" מרשנא

 –צמו ת עחובתו של אדם לנקודע לך,  – באים חז"ל ואומרים
שחושדים בו  שאדם ,זו חובה בסיסיתגם מה'  וגם מישראל; 

ולנקות את חייב ללכת את אותו דבר,  ואין בובדבר מסוים 
  שמו!

  מחנה! ?את זהמאיפה לומדים 

 וחנה} יג-א א שמואל{– }ב-{מסכת ברכות לא, אאומרת הגמרא 
 רק .לבו שיכוין צריך למתפלל מכאן .לבה על מדברת היא

 לא וקולה .בשפתיו שיחתוך למתפלל מכאן ,נעות שפתיה
 עלי ויחשבה .בתפלתו קולו להגביה שאסור מכאן ,ישמע

 עד :עלי אליה ויאמר .להתפלל אסור ששכור מכאן ,לשכורה
 דבר בחברו לרואה מכאן :אלעזר ר''א .'וגו תשתכרין מתי

אין  "אדני לא" :ותאמר חנה ותען .להוכיחו צריך הגון שאינו
 ברבי יוסי רבי ואיתימא עולא אמר חושב.הדבר כפי שאתה 

 רוח ולא ,זה בדבר אתה אדון לאחנה:  ליה אמרה :חנינא
ואילו היתה  זה בדבר חושדני אתה הריש עליך שורה הקודש

יש  דאמרי איכא רוח הקודש שורה עליך היית יודע שאינני שיכורה.
 לאו ?אתה אדון לא כך אמרה לו חנה: ליה אמרה הכיאומרים ש

האם אין שכינה ורוח הקדש  גבך הקודש ורוח שכינה איכא
 לא מי זכות לכף דנתני ולא חובה לכף שדנתני נמצאים אצלך,

 אמר ".שתיתי לא ושכר ויין" ?אנכי רוח קשת דאשה ידעת
 להודיעו שצריך בו שאין בדבר לנחשד מכאן :אלעזר רבי

  לחושד אותו שאין בו אותו דבר מגונה, ולנקות את עצמו מהחשד.

אים חז"ל בירושלמי, ומלמדים אותנו עד כמה צריך האדם ב
  להסיר מעצמו את החשד:

בעל בשר   יוחנן רבי – }הה" ב{מסכת שקלים פ" הירושלמימספר 
היה וגם גבות עיניו ארוכות היו ולא יכול היה לראות את הדרך 

' ר על סומךכשהיה הולך, היה  ואזל מסמיך הוהשלפניו, ולכן 
 ליה ומטמר ליה חמיבן פדת  אליעזר רבי והיה. אבא בר חייא

וכשרבי אליעזר היה רואה את ר' יוחנן, היה מסתתר מפניו  מקמיה
 בלאהבָ  הדין מלייהו ןתרתי הלין :ר' יוחנן ואמר שלא יראנו

שהסתתר  עשה איתי הבבלי הזהשני דברים שאינם כהוגן,  ביה עביד
מני דבר א', שבזה שמתעלם מ בשלומיה שאיל דלא חדא ממני:

ודבר שני גדול  מיטמר וחדא נראה שאין זה מכבודו לשאול בשלומי
 רבי ל''א מהראשון, שנחבא ממני, כאילו אין אני ראוי לדבר עמו.

שבא לפייס את ר' יוחנן ואמר לו: ח"ו שרצה לפגוע  אידי בר יעקב
 לא דזעירא  כך נוהגים אצלם בבבל: בהוןגָ  נהיגין כך בך, אלא

 דאינון הקטן לא שואל בשלומו של הגדולש דרבה בשלומיה שאיל
-כט איוב{ שהם נהגו לקיים את מה שנאמר בפס' ומקיימין נהגון

: כשאני [אמר איוב דומָ עָ  קמו וישישים ונחבאו נערים ראוני} ח
ירים, מיראת הצע בשיא כוחי, המבוגרים קמו בפני. אבלהייתי 

 יעברלמ מהו שאל אותו ר' יעקב: להו אמר .הכבוד, ברחו ממני]
 האם מותר לעבור ליד הצלם ששמו אדורא? ?מילְ צַ  אאדוָר ְד  קמי

האם אתה חולק  קריָ  ליה ליגפָ  את מה :ר' יוחנןענה לו  :יהלמר א
 קמוהי עבור לצלם כבוד שאינך עובר לפניו בלי תשורה? אדרבה

עבור לפניו והתעלם ממנ, וזהו הביזוי שאתה תבזה  עינוי וסמי
 עבר דלא עביד אליעזר' ר יאות ' יעקב:השיב לו ר יהלמר א! אותו
אם כן, טוב עשה רבי אליעזר שלא עבר בפניך, שהרי הם   קמך

נוהגים שהקטן אינו דורש בשלום הגדול, ואם היה עובר לפניך בלי 
וכדי שלא יווצר מצב שיחשוד בו  –לדרוש בשלומך, אין זה מכובד! 

 ְנִקִיים ִייֶתםִוְה לקיים מה שנאמר " –בדבר שווא, לכן התחבא מפניו 
  ."ּוִמִּיְׂשָרֵאל' מה

יש כאן ישנה גמרא מוכרת מאוד. אבל בהקשר לענין שלנו, 
  מאוד:חידוש גדול 

 ליה תקיפו הונא רב – {מסכת ברכות ה, ב}הגמרא  מספרת
 על מאות חביות יין .-ארבע דחמרא דני מאה ארבעהחמיצו לו 

חיו של רב א חסידא סלא דרב אחוה יהודה רב נכנס אליו לגביה
ויש אומרים שנכנסו  לה ואמרי ובני הישיבה ורבנן סלא החסיד,

 במיליה מר לעיין ליה ואמרו ,ורבנן אהבה בר אדא רב אצלו
מה אתם  בעינייכו חשידנא ומי להו אמר תפשפש במעשיך.
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 מי :ליה אמרוחושבים שלא פשפשתי ?! פשפשתי ולא מצאתי ! 
חשוד הקב"ה בעיניך וכי  דינא בלא דינא דעביד ה''קב חשיד

   שעשה בך דין בלא חטא ?!
  

רב הונא הבין מיד, שיש לחכמים 'תיק מסודר' עליו; הם לא 
אם הם באים  –באים לעודד אותו ולומר לו שיבדוק את עצמו 

  אליו, זאת אומרת שיש להם כבר מידע אמין. 
  

"תגיד לי,  –לא חשבתי שיבואו החכמים, וישאלו את רב הונא 
מוסקט או קומבניון ? שמת  –ענבים השתמשת  באיזה סוג של

קילו סוכר על כל שלוש קילו ענבים, או שמת שלוש קילו סוכר 
  על כל קילו ענבים?" 

  
 –שום שאלה לא שואלים אותו! אם החמיצו החביות יין 

  ."במיליה מר לעיין" –מוכרח שיש לך עבירות 
  

 דשמיע מאן איכא אי רב הונא: להו אמר – ממשיכה הגמרא
 הכי :ליה אמרו למה, שמעתם משהו עליי ?! לימא מלתא עלי

שאינך נותן לאריסיה  שבישא מר יהיב דלא כך שמענו, לן שמיע
 קא מי :להו אמר לאריס שלך מן זמורות הגפן, כפי המגיע לו.

 קא האוכי מותיר הוא לי משהו מהם ?!  מיניה מידי לי שביק
וטל לעצמו הרבה מר, נהרי הוא גונב את הכל, כלו כוליה ליה גניב

זהו הפתגם  אינשי דאמרי היינו :ליה אמרו יותר מן הראוי לו
הגונב מן  טעים וטעמא גנוב גנבא בתר שרגילים האנשים לומר:

הגנב, טועם אף הוא טעם גניבה. כלומר, שלמרות שהוא גונב ממך, 
מכל מקום בכך שאתה נמנע מלתת לו את חלקו גם אתה נכשל 

מקבל עליי  ליה עלי דיהיבנא קבילנא הונא:רב  להו אמרבחטא. 
חלקו. ומאותה שעה נתבטל הפסד הממון שהיה לו ממה  לתת לו

 דאמרי איכאשהחמיץ היין, ונחלקו האמוראים כיצד אירע הדבר: 
 ואיכא החומץ נתקן ונהיה ליין חמרא והוה חלא הדר :יש אומרים

 מחירדחמרא  בדמי ואיזדבן חלא אייקרויש אומרים:  דאמרי
מה שנאמר בימינו "האירו גבר על  – החומץ הפך להיות כמחיר היין

   הדולר" 
  

  עד כאן דברי הגמרא .

האם מותר לספר  – 10ושואל שאלה מאוד יפה חיים חפץהבא 
  ?או עשק אותו שהוא גנב ,על אדם מסוים

 –"תשמע, אתה רואה את הקבלן הזה? הוא נוכל בינלאומי!" 
  מותר או אסור?

איך היה מותר  – את הגמרא הזאת, ושואל םחיי חפץהמביא 
כדי לא באו  ים שהאריס גנב; הם, לומר לשני החכמלרב הונא

כדאי לקבל אותו לעבודה או לא, אם  עליו פרטים שייתן להם
  ! הרי לשון הרע?, זה אז איך הוא אמר על האריס 'גנב'

  , ועונה שתי תשובות בענין.חפץ חייםכך שואל ה

  : אתי מרגלית נפלאהמצ, 11פרפרת משהבספר 

 הוא? הונא, שלא לתת לאריס את הזמורות למה החליט רב
אז למה לתת ₪  100,000"הוא גונב ממני  –עשה חשבון פשוט 

מה  – "את הסכום הזה ממה שמגיע לו?! אני אקזז לו לו
"תשמע,  :פתאום באו חכמים, ואמרו לו; שנקרא 'ניקוי מס' 

                                                           
 .הלכות שמירת הלשון כלל י, סעיף יא 10
 פרשת בהעלותך.  11

ואז מחליט רב הונא  –" זה לא בסדר, אתה טועם טעם גניבה
  לשלם לו. 

כשעיקלת הרי  ?!פתאוםקרה  מה – פרפרת משהשואל הספר 
אז מה השתנה  –לו את הכסף, גם ידעת שזה לא בסדר 

  פתאום?

בתשובה השניה שלו , וכך גם מבאר  חיים-החפץאומר 
'; רב הונא לשון הרע'רב הונא רצה לחסוך  – פרפרת משהה

: "אם אני הולך מר רב הונאידע שהאריס גונב אותו, אבל א
בה, מה יהיה ? ישבו עכשיו לבית דין, ותובע את האריס על הגני

ל העדים אני מביא את כ שלושה דיינים, ואני והאריס ממולם;
יהיה ביזיון  ומה יצא מזה??? –והעדויות לגניבות שלו 

שני החכמים ואומרים לו:  פתאום באים אליו, "לאריס!
תן זמורות לאריס", אומר להם רב יך שאתה לא נו"שמענו על

ון כסף, רק כדי לא : "מה ?! אני הייתי מוכן להפסיד המהונא
 ִוְהִייֶתם?! מבחינת לבזות אותו! הוא הולך ואומר שאני גנב

אני יוציא החוצה את כל מה שהיה  , עכשיוּוִמִּיְׂשָרֵאל ה'מ ְנִקִּים
  ; !"כאן

הייתי מוכן ליי, ע 'לכלך'אמר רב הונא : "עד עכשיו, שהוא לא 
 ע. אבל באותו רגעכדי לא להוציא לשון הר לספוג הפסדים

שאני לא נותן לו כסף שמגיע לו שהוא מספר בחוץ שאני הגנב ו
ומספר את כל הולך לבית דין  אני אם הוא כזה חוצפן, עכשיו –

  "מה שהיה!

לכן בהתחלה הוא לא עשה כלום,  – פרפרת משהאומר הספר 
ים וסיפרו לו, הוא סיפר את כל מה שבאו החכמ לאחרורק 

שהיה, משום שחייב אדם לנקות את עצמו מכל חשד, שנאמר 
  ."ּוִמִּיְׂשָרֵאל ה'מ ְנִקִּים ִוְהִייֶתם"

 דברים שלשה מפני ר''ת - {מסכת ברכות ג, א}אומרת הגמרא 
 ומפני המפולת מפני חשד מפני :לחורבה נכנסין אין

  ... המזיקין

"מה יש לו לחפש שם,  :אלו האנשיםיכנס האדם לחורבה, יש
המפותח של האנשים מיד הדמיון  -  ?!"קברי צדיקים
כל אחד יתחיל לתת חוות דעת, מה אותו בחור  מתחיל לעבוד;

  שם.מחפש 

 שיעבור לאדם לו אסור –} {מסכת ברכות ח, בגמרא נוספת 
  . מתפללין שהצבור בשעה הכנסת בית אחורי

  ולמה?

 מפתח עצמו כמבריח שנראה. 'וכו רלעבו אסור – אומר רש"י
  .שבמזרח הכנסת בית

"תראה איך הוא פירוש הדבר, יראו אותו הבריות ויגידו: 
  " .!מזלזל בתפילה

אדם גר בבית שיש לו  –שאומרת {מסכת שבת כג}  נוספת גמרא
, הדליק נר חנוכה בכל אחת מהכניסותהוא חייב ל שתי כניסות,

  12מפני החשד! ?ולמה

  :ולחן ערוך, שלמדנו בפרשת וישבהלכה נוספת בש

                                                           
 הכלבולהלכה, שלא מברכים על הנר השני. אבל  הרמ"אפוסק  12

שני, שמברכים על תקנה של רבנן, של אומר, שמברכים גם על הנר ה
  . ּוִמִּיְׂשָרֵאל מה' ְנִקִּים ִוְהִייֶתם
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לוקחים עגל בלי לשחוט אותו, ואוכלים  האחיםיוסף רואה את 
  ;""איבר מן החי, מה זה?! –ממנו איברים 

שמה שהם אכלו היה 'בן פקועה'; הם שחטו פרה  יוסף לא ידע
  והוציאו ממנה את העגל.  שהיתה מעוברת

 – שבן פקועה נטהר בשחיטת אמו] :[חולין פה הגמר אומרת
ר לקחת את העובר מבלי לשחוט ששחטו את האם, אפש ברגע

אם לא עמד על גבי קרקע. הוא בתנאי שכל עוד אבל זה אותו. 
א"א לומר: 'נטהר בשחיטת הוא ירד על הקרקע והתחיל ללכת, 

אנשים לא  גלל שהוא לא נטהר, אלא מפני החשד;ולא ב –אמו' 
, לא יודעים שהוא בן פקועה –יודעים שהוא יצא מרחם אמו 

  .13ולכן ציוו לשחטו

 להם שאין צדקה גבאי – {מסכת פסחים יג, א} גמרא נוספת
 לאחרים פורטין להם כספי הצדקה שברשותם לחלק עניים

צריכים הגבאים להחליף את פרוטות הנחושת שבידם בסלעים של 
ליקח הפרוטות לעצמן   לעצמן פורטין ואין כסף שביד אחרים,

כסף משלהם, מפני חשש חשד ולייחד במקומן לצדקה סלעים של 
שהחליפו ולקחו לעצמם יותר מדאי פרוטות וייחדו במקומן מעט מדי 

להם  לחלק עניים להם שאין תמחוי גבאיסלעים של כסף. 
 מוכרין ואין לאחרים המאכלים מוכרין ,המאכלים שברשותם

' מה נקיים והייתם} כב-לב במדבר{ שנאמר משום לעצמן
    .ומישראל

ודע בני, כל ימי הייתי מצטער על המקרא  – החתם סופרכותב 
וב' חובות : נקיות מה' , ּוִמִּיְׂשָרֵאל ה'מ ְנִקִּים ִוְהִייֶתםהזה, של 

יתברך ונקיות מישראל עמו, הם שני רוכבים צמודים על גבינו , 
ויותר אפשרי לצאת ידי החוב הראשון של ידי שמים, מלצאת 

וכד' ועונשו קשה  ידי הבריות, כי הם חושבים מחשבות זרות
ואני  מאוד עד לאין מספר, ממי שאינו יוצא ידי שמים ...

הרהרתי כמה פעמים, אם אפשר שיקיים האדם בעולם מקרא 
  זה על מתכונתו.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
בתשובתו, שהשחיטה הזאת לא צריכה להיות רשב"א פוסק ה 13

מברך 'על ובנוסף כהלכתה, כיון שכל השחיטה היא למראית העין. 
  ולמה? מפני מראית העין!  –מצות שחיטה' שהיא מדרבנן 

 

המחובר שבכולם, ויש גורסים ו איזה – הירושלמי אומר
  .ּוִמִּיְׂשָרֵאל ה'מ ְנִקִּים ִוְהִייֶתםהחמור שבכולם ? 

, ניגש אליו פעם ואמר לו: חיים ץחפהשל מתלמידיו  אחד
ת הערים, תן לי עצה, כבוד הרב, אני הולך להיות רב של אח"

  "!תן לי הדרכה

דע לך, עליך לקיים את המצוה של " :חייםחפץ האמר לו 
, שלא תתבלבל ותעשה קודם כל  ּוִמִּיְׂשָרֵאל ה'מ ְנִקִּים ִוְהִייֶתם
י אם תנסה למצוא חן בעיני כ  ,ומה' ִמִּיְׂשָרֵאל ְנִקִּים ִוְהִייֶתם

ודם כל מה', ורק קלא יהיה לך, לא זה ולא זה!   –האנשים 
  "!לאחר מכן מישראל

בוחן לב הו, שהנקי מה' נמה ליש ונד – אזנים לתורההכותב 
ני , בודאי שהוא נקי מישראל. אבל אין הדבר כן, כי בוכליות

האדם חשדנים המה, ויש שהקנאה והשנאה לזולת מקלקלת 
 אפילו , דופיהמה בנסיבות שונות יליםטמ השורה, וממילאאת 

נקיים בעיני שהם באלה  ,'י מרוםמלאכ'ב דוקא) –(ולפעמים 
הודגשה ע"י משה, באמרו  . והתופעה המצערת הזאתה'
  . "ּוִמִּיְׂשָרֵאל –בהוספה  – ה'מ ְנִקִּים ִוְהִייֶתם"

 ה צריכיםנמצאים באבלות על החורבן, כמ אלה, שאנובימים 
לאפשר לאנשים שיקיימו את  –להיזהר שלא לחשוד בזולת 

דהו  כל חשד שמאן ";ּוִמִּיְׂשָרֵאל ה'מ ְנִקִּים ִוְהִייֶתם"המצוה של 
שלא לקיים את המצוה של  מעלה על מישהו, הוא גורם לו

  ."ּוִמִּיְׂשָרֵאל ה'מ ְנִקִּים ִוְהִייֶתם"

גואל צדק  ולא חסרונם, ונזכה בע"ה, בקרוב ממש לביאתיזכנו הקב"ה, שנראה כל אחד ואחד, מעלת חברנו 
 !!!במהרה בימינו אמן ואמן
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  שנת תשע"ג. –נחלת בני גד  – מטות תשרפ
נעסוק  ת מטות.שרפפרשת השבוע שנקרא בע"ה בשבת זו, 

לנחלה בעבר הירדן, אבל בקשת בני גד ובני ראובן  בענין היום
  . נקדים כמה הקדמות קצרות קודם לכן

  לג' נושאים; מחולקת  מטות פרשת

פסוקים  קדישה התורה י"זפרשת נדרים; מ – הנושא הראשון
 מיד לאחר מכן, עוסקת התורה במלחמת מדין נדרים.ה לנושא
, בקשת בני גד הוא והנושא השלישיפסוקים.  54ישנם  ששם

  פסוקים.  40 ובני ראובן. שם מקדיש התורה לענין הזה

צריך למצוא את הקשר נושאים,  פרשת מטות כוללת ג' אם
ים, ודורשים את הפס' חז"ל במדרש שיר השירבאים  ביניהם;

 ֶׁשֻּכָּלם ָהַרְחָצה ִמן ֶׁשָעלּו ַהְּקצּובֹות ְּכֵעֶדר ִׁשַּנִי {שיה"ש ד, ב}
  ;על מלחמת מדין – ָּבֶהם ֵאין ְוַׁשֻּכָלה ַמְתִאימֹות

 ַּבר ֲחַנְנָיה ַרִּבי ָאַמר  – רבה פרק ד, ג} שיה"ש{אומר המדרש 
, ָהַרְחָצה ִמן ֶׁשָעלּו. ִמְדָין ְלִמְלֶחֶמת ָהְלכּו ֶאֶלף ָעָׂשר ִּבְׁשֵנים ִיְצָחק

 ִלְתִפִּלין רֹאׁש ֶׁשל ְּתִפִּלין ֵמֶהן ֶאָחד ִהְקִּדים ֶׁשלֹא ָאַמר הּוָנא ַרִּבי
 ַיד ֶׁשל ִלְתִפִּלין רֹאׁש ֶׁשל ְּתִפִּלין ֵמֶהן ֶאָחד ִהְקִּדים ֶׁשִאּלּו, ַיד ֶׁשל
 אֹוֵמר ֱהֵוי, ְּבָׁשלֹום ִמָּׁשם ִליןעֹו ָהיּו ְולֹא ְמַׁשְּבָחן מֶׁשה ָהָיה לֹא

  .ְּביֹוֵתר ַצִּדיִקים ֶׁשָהיּו

דמת בין מלחמת מדין, לאי הק מה הקשר – נשאלת השאלה
מה הגדולה של בני האדם,  – תפילין של ראש לתפילין של יד

  ?14מים תפילין של ראש לתפילין של ידשלא מקדי

 נתיבות שלוםששואל את השאלה הזו, הוא בעל ה מי
שלא מה מצא המדרש בבני גד ובני ראובן  –מסלונים, ששואל 

  הקדימו תפילין של ראש לתפילין של יד;

לכל יהודי יש בגוף שני  מסלונים,נתיבות שלום ה אומר
מבצרים ששולטים על כולו: מבצר אחד זה הראש ששם נמצא 

"לשם יחוד"  – ולכן אומרים בְ  , והמבצר השני זה הלב.המוח
ְוִצָּונּו ְלָהִניַח ַעל ַהָּיד ְלִזְכרֹון "...  את הנוסח:לין לפני הנחת התפי

ְזרֹוַע ַהְּנטּוָיה. ְוֶׁשִהיא ֶנֶגד ַהֵּלב ְלַׁשְעֵּבד ָּבֶזה ַּתֲאַות ּוַמְחְׁשבֹות 
ִלֵּבנּו ַלֲעבֹוָדתֹו ִיְתָּבַר ְׁשמֹו. ְוַעל ָהרֹאׁש ֶנֶגד ַהֹּמַח. ֶׁשַהְּנָׁשָמה 

חּוַׁשי ְוֹכחֹוַתי ֻּכָּלם ִיְהיּו ְמֻׁשְעָּבִדים ַלֲעבֹוָדתֹו  ֶׁשְּבֹמִחי ִעם ְׁשָאר
  ..."ִיְתָּבַר ְׁשמֹו

המח  –כי אצל יהודי יש שני מבצרים  – נתיבות שלוםכותב ה
והלב, והוא נדרש להכניעם לקב"ה על מנת שהקב"ה ישליט 

כולל את כל התשוקות והתאוות אשר  –עצמו על אבריו. הלב 
אשר משכנה  –ומוסרם לה'. וכן הנשמה היהודי משעבדם 

במוח עם שאר חושיו וכוחותיו. וסדר הפעולה היא, שקודם 
נדרש  לשעבד תשוקותיו, ורק לאחר מכן יוכל לשעבד את 

הרי גם המוח נהיה  –הנשמה שבמוחו. כי ברגע שפגם בתאוות 
מטומטם, לשון אטימות. ובכך אינו יכול שתהיה לו בהירות 

  ובהשקפותיו. בדעותיו הרוחניות 

בלעם רצה לפגום בתאווה, ולכן יעץ בזנות של בנות מואב. ורק 
לאחר מכן היה הפגם  של המוחין, והעם שהיה כלוא בתאוות, 

                                                           
: ידוע שאם אדם מכניס את ידו לתוך כיס התפילין ברוך שאמר 14

ומוציא בטעות תפילין של ראש, הוא לא מניח תפילין של ראש אלא 
שם אותם בצד, ומניח קודם תפילין של יד, כיון שאין מעבירין על 

 .ְלאֹות ַעל ָיְד ּוְלִזָּכרֹון ֵּבין ֵעיֶניְוָהָיה ְל המצוות, שנאמר "

גם נצמד לבעל פעור, שהוא בחינת האמונה בדעות ובהשקפות. 
ולכן האנשים שלחמו מולו היו צריכים להקדים את עבודת 

תחילה, ובכך יכלו להכריע התפילין של יד, ולשעבד תאוותיהם 
קליפה זו. ולכן יש מקומות שאומרים לאחר הנחת התפילין 

  ". ה'ְוֵאַרְׂשִּתי ִלי ֶּבֱאמּוָנה ְוָיַדַעְּת ֶאת "{הושע ב, כב} את הפסוק 

, פוגעת בלבהזנות , הנתיבות שלום, אומר הדבר פירוש
 "ֵעיֵניֶכם ֵריְוַאחֲ  ְלַבְבֶכם ַאֲחֵרי ָתתּורּו ְולֹא"במצות ציצית  כמ"ש

אם מסתכלים עם העיניים, העיניים משוטטות ורואות  –
ומזה מגיעה הפגיעה גורם לרצון לחטוא רח"ל , מה שדברים, 

הנק' השניה היא עבודה זרה שמעלה בלב האדם שאלות בלב. 
גם במוח וגם בלב. הציע לפגוע בעם ישראל בלעם של אמונה. 

שניה היתה עבודה היתה זנות, והפגיעה ה הפגיעה הראשונה
 ואח"כ בלב תחילה אם הפגיעה היתהזרה של 'פעור'. לכן 

 – במוח תחילה בלב ורק אח"כיקון צריך להיות הת לכןבמוח, 
תחילה תפילין של יד לשעבד את הלב, ורק אח"כ תפילין של 
ראש לשעבד את המוח. וזה היווה תיקון לעוון השיטים שכלל 

  זרה.  גם חטא של זנות וגם חטא של עבודה

לאחר הרעיון הנפלא הזה, נוכל להתחבר לרעיון נוסף שמופיע 
  :בפרשת 'וזאת הברכה'

 {דברים לג, כ}, אומר משה רבינו לשבט גד בפרשת וזאת הברכה
  . ָקְדֹקד ַאף ְזרֹועַ  ְוָטַרף ָׁשֵכן ְּכָלִביא ָּגד ַמְרִחיב ָּברּו ָאַמר ּוְלָגד

 גד של תחומו השהי, מלמד. גד מרחיב ברוך – אומר רש"י
 לספר, סמוך שהיה לפי. שכן כלביאמזרח:  כלפי מרחיב והולך

 להיות צריכים לספר הסמוכים שכל, כאריות נמשל לפיכך
  .גבורים

  ומאיפה יודעים ששבט גד היו גיבורים? – נשאלת השאלה

. כשהיו מכים בני גד וטרף זרוע אף קדקוד – בכור שוראומר ה
דרך החזה אל תחת אצילו היו מכים בצואר ומעמיק המכה 

הימנית, וחותך הראש והזרוע כאחד. ולי נראה לפי העברי 
דהכי קאמר: כשהיה מכה וזה מרים יד שמאלו כנגד המכה, 
הוא חותך הזרוע ומכה בראש וממיתו במכה אחת, מדקאמר: 

  "אף קדקוד", משמע שהוא מכה בזרוע תחילה. 

  גבורה כזאת;ומבאר, למה זכו בני שבט גד בגאון מוילנא הבא 

בפסוק ולגד  – , פרשת וזאת הברכה}קול אליהו{גר"א כותב ה
פירש"י הרוגיהם היו ניכרין  .אמר וגו' טרף זרוע אף קדקוד

שהיו חותכים הראש עם הזרוע במכת אחת. והנה לכאורה 
לאיזה ענין מספר זאת ומה רבותא משמיענו שהיו יכולים 

{מנחות חז"ל  לעשות כזאת? ויש לבאר עפ"י רמז שהנה אמרו
דהיסח הדעת והפסק בין תפילין של יד לתפילין של לו, ע"א}: 

ראש עבירה היא בידו וחוזר עליה מערכי המלחמה, לכן מספר 
כאן לרמז שבידיהם לא היה אף העון הזה, לכן היה אצלם מדה 
כנגד מדה, לטרוף הזרוע אף קדקוד בבת אחת בלי הפסק, 

ן תפילין של יד לתפילין להתבונן כי הוא מחמת שלא הפסיק בי
 ְוהּוא ְיגּוֶדּנּו ְּגדּוד ָּגד {בראשית מט, יט}של ראש, ולכן נאמר עליו 

  , דישובו מהמלחמה עם כל גדודיו אגודים ביחד.ָעֵקב ָיגֻד

מת מדין מלחנסמכה  למה –הדברים האלה, נוכל להבין  ע"פ
  ?לבקשת בני גד ובני ראובן
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תפילין של ראש דימו לא הק פשוט מאד. כמו שבמלחמת מדין
, ם לשבט גד היתה את המיוחדות הזאתגכך של יד, לתפילין 

 –ולכן זכו ְל תפילין של ראש לשל יד שמעולם לא הקדימו 
  ".ָקְדֹקד ַאף ְזרֹועַ  ְוָטַרף"

התורה, ומקדישה חמישה פסוקים לבקשת נחלה בעבר  באה
  הירדן עבור בני גד ובני ראובן;

 ָגד ְוִלְבֵני ְראּוֵבן ִלְבֵני ָהָיה ַרב ְקֶנהּוִמ  {לב, א} :אומרת התורה
 ַהָּמקֹום ְוִהֵּנה ִּגְלָעד ֶאֶרץ ְוֶאת ַיְעֵזר ֶאֶרץ ֶאת ַוִּיְראּו ְמֹאד ָעצּום
 ְוֶאל ֹמֶׁשה ֶאל ַוּיֹאְמרּו ְראּוֵבן ּוְבֵני ָגד ְבֵני ַוָּיֹבאּו {ב} :ִמְקֶנה ְמקֹום

 ְוַיְעֵזר ְוִדיֹבן ֲעָטרֹות {ג} :ֵלאֹמר ָדהָהעֵ  ְנִׂשיֵאי ְוֶאל ַהֹּכֵהן ֶאְלָעָזר
 ִהָּכה ֲאֶׁשר ָהָאֶרץ {ד} :ּוְבֹען ּוְנבֹו ּוְׂשָבם ְוֶאְלָעֵלה ְוֶחְׁשּבֹון ְוִנְמָרה

פתאום   – ִמְקֶנה ְוַלֲעָבֶדי ִהוא ִמְקֶנה ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ֲעַדת ִלְפֵני ה'
 ֶאת יַֻּתן ְּבֵעיֶני ֵחן ָמָצאנּו ִאם ַוּיֹאְמרּו {ה} – יש כאן הפסקה

  ... ַהַּיְרֵּדן ֶאת ַּתֲעִבֵרנּו ַאל ַלֲאֻחָּזה ַלֲעָבֶדי ַהּזֹאת ָהָאֶרץ

אם היה תכלית דבריהם לומר יותן את  – אברבנאלשואל ה
הארץ הזאת לעבדיך לאחוזה, למה הפסיק בין הפסוקים ועשה 
 פרשה ביניהם בין הארץ אשר הכה ה' ובין 'ויאמרו אם מצאנו'.
ולמה אמר 'ויאמרו' פעם שנית כי הנה תכלית המאמר ראוי 

  שיסמוך עם מה שקודם התכלית ההוא?

 ְראּוֵבן ִלְבֵני ָהָיה ַרב ּוִמְקֶנהמה פירוש הדבר " – נשאלת השאלה
?! ולזבולון לא היה –וכי רק להם היה מקנה רב  –" ָגד ְוִלְבֵני
  שכר?! ולשמעון?! וליש

  ר את הדברים ע"פ פשוטם; ומסביהחיים הקדוש אור הבא 

, זו הודעה טעם. 'וגו רב ומקנה – אור החיים הקדושכותב ה
 כי ועוג סיחון ארץ לשאלת בפיהם הנמצא טעם הכתוב להצדיק

 שהיו להיות השבטים מכל יותר להם שהיה וטעם, הוא אמת
  השבטים. מכל מרובה חלק הצבא אנשי בזזו כח גבורי

אלפים של בשבי מאות  ושנלקח כאן על מלחמת מדין, מדובר
היו חזקים יותר,  ובני ראובן  היות ובני גדבעלי חיים. ולכן 

בקשתם נסמכה פרשת מדין ל ! ולכןהם לקחו יותר שללממילא 
מה הזאת נלחמו בני גד לומר לך, שהיות ובמלח  –של בני גד 
, לכן עיקר הבקשה היתה שהיו אנשים חזקים מאוד ובני ראובן

היות והם לקחו יותר שלל, והיות וכך , ולא של ראובןשל גד 
  היה להם ויתר מקנה וממילא היו צריכים יותר מקום עבורו. 

  ולמה הקדים בפס' ראובן לפני גד? – נשאלת השאלה

. הקדים הכתוב בני ויבאו בני גד ובני ראובן – רמב"ןאומר ה
ראובן בפסוק הראשון ומקנה רב היה לבני ראובן ולבני גד 

בכור ובן הגבירה וכן כשיספר הכתוב המעשה כמשפט כי הוא ה
הזה יאמר (דברים ג טז) ולראובני ולגדי נתתי אבל בכל הפרשה 
הזו יקדים בני גד כי הם נתנו העצה הזאת והם היו המדברים 
תחלה למשה בנחלה הזאת והם היו גבורים יותר מבני ראובן 
כמו שנאמר (שם לג כ) וטרף זרוע אף קדקד ולפיכך לא היו 

  ...  ים לשבת לבדם בארץ הזאת מפני יושבי הארץירא

המדרש בפרשת השבוע, ומביא [לכאורה] ראיה לדברי  בא
  ;אור החיים הקדושה

 ֶׁשָאַמר ֶזה – }{במדבר רבה, פרשה כב, אות זהמדרש אומר 
 ִמִּמְדַּבר ְולֹא ּוִמַּמֲעָרב ִמּמֹוָצא לֹא ִּכי): ח ז, עה תהלים( ַהָּכתּוב
 ְּכֶׁשִּבֵּקׁש ְל ֵּתַדע .ָיִרים ְוֶזה ַיְׁשִּפיל ֶזה ֹׁשֵפט ִהיםאֱ  ִּכי ,ָהִרים

 ִיְׂשָרֵאל ִלְפֵני ַהִּמְדָיִנים ֶאת ִהִּפיל ָגד ּוְבֵני ְראּוֵבן ְּבֵני ֶׁשַּיֲעִׁשירּו
  ... ְראּוֵבן ּוְבֵני ָגד ְּבֵני ֶׁשַּיֲעִׁשירּו ְּכֵדי

, שבני ושאור החיים הקדכאן, כדברי המשמע מדברי המדרש 
  מנחלת המדינים! גד ובני ראובן התעשרו

ושואל, ממה בדיוק העשירו בני גד ובני  שפתי כהןה בא
  ראובן?

ומקנה רב היה לבני ראובן ולבני גד  – תפארת יהונתןכותב ה
וגו', ויש לתת טעם למה דוקא לשני  שבטים הללו  עצום מאוד

פעור היה מקנה רב דאיתא דמשה הוצרך להיקבר נגד ע"ז של 
על דפשעו שם ופערו צואה והוצרכו לאכול תחילה דברים 
אחרים חוץ מהמן והמן היה מתנגד לזה דהיה נבלע באיברים 
והמן היה בזכות משה ולכך היה משה מכניע עוון פעור ושני 
השבטים הללו חיבבו את המן ולכך מקנה רב היה להם מאשר 

א הביאו ממצרים, משא"כ שאר השבטים דשחטו הבהמות ול
חיבבו את המן לאכלו בכל פעם או נראה דאיתא בזוהר והמן 
כזרע גד הוא דיחוסו היה על שחיבבו שבט גד את המן, ולכך 
'ומקנה רב', ובראובן דאיתא בגמרא על מה דכתיב בפרשת 

מנן היה לו  –וישלח "ויהי לי שור וחמור צאן ועבד ושפחה" 
ם לקח עבדים ושפחות רק דמכר לצאנו בדמים יקרים ובממונ

עבדים ושפחות ורבים מתמיהים על זה דמנ"ל דמכרן בדמים 
יקרים דלמ' ברוב צאנו שהיה לו היה קונה בהם עבדים 
ושפחות ונ"ל דאיתא בגמרא דצאנו של יעקב היו פרים ורבים 
שלא כדרך הטבע ועי"ז הכל קופצים עליהם לקנותם בדמים 

גש יקרים כי השבח היה יותר על ההוצאה, וכתיב בפרשת וי
"ויקחו את כל מקניהם ויבאו למצרים" וראובן נטל חלק 
בכורה בבהמות  שלו וז"ש "ומקנה רב היה" דצאנו היה פרים 

  ורבים למאוד.

  ומביא דעה אחרת לגמרי;שפתי כהן ה בא

 ִּביֵמי ְראּוֵבן ַוֵּיֶל {בראשית ל, יד}אומרת התורה בפרשת ויצא: 
  ;וגו' ָּׂשֶדהּבַ  דּוָדִאים ַוִּיְמָצא ִחִּטים ְקִציר

רים, שאשה שמתקשה צא דודאים, וחז"ל אומוראובן מ
. מצד וכלת את הדודאים האלה מיד מתעברתאם א –להתעבר 

  ;שני, מי שעוקר את הדודאים האלה, מת במקום

יששכר חמר גרם.  – , פרשת ויחי}מדרש אגדה{המדרש  מספר
 ,םשהלך ראובן בשדה ומצא דודאי ,םאלא ָגָר   אל תיקרי ָגֶרם

ר בדודאים והלך לו. מה ולא היה יודע מה הם, והלך ואסר חמו
ונעקרו הדודאים וצעקו צעקה , רצה לברוח ?עשה החמור

[שממיתים את מי  כי כן דרך הדודאים, גדולה ומת החמור
הבין שהיו  ,וכשבא ראובן אצל חמורו וראהו מת .שעוקר אותם]

תו החמור ואו, ולקחם ונתנם לאמו לאה ונולד יששכר ,דודאים
יששכר  .שהוציא הדודאים גרם ליששכר שנולד ועל כן אמר

  .לא גרם שיבא כי אם החמור

. שמעתי ומקנה רב היה לבני ראובן וגו' – שפתי כהןכותב ה
שמה שהיה לראובן ריבוי המקנה יותר משאר אחיו, לפי שהוא 
מצא הדודאים והיה מראה להם למקנה והיו פרים ורבים, ובני 

תו תימנה, ושבט שמעון היו גם כן שרויים גד חנו בחניי
בחנייתם, ולפי שהיה בידם עוון זמרי לא היו רוצים להשאילם 
הדודאים, ולזה בחרו להם ארץ סיחון, כי כוונתם להתרחק 
מהם, ופחדו שמא כשיבואו לארץ ישראל שמא יבוא גם כן 
הגורל של שמעון בשכונתם, ואוי לרשע אוי לשכנו, ונתיסר 

  ו מצד שכונתו של קרח.ממה שאירע ל

  ועושה חלוקה בין מקנה גד למקנה ראובן; כלי יקרה בא



  ס"דב

  
11  

 

ומקנה רב היה לבני ראובן ולבני גד עצום  – כלי יקרכותב ה
מדלא ערבינהו לומר ומקנה רב ועצום היה וגו' ש"מ שכל  מאד.

אחד מילתא באפי נפשיה כי לבני ראובן היה מקנה רב במספר, 
בכח, כדרך שנאמר (איוב א.י) ולבני גד היה מקנה עצום 

ומקנהו פרץ בארץ. שעזים שלו היו הורגין זאבים וכדמסיק 
בתענית (כה.) לייתי עיזי דובא בקרנייהו. כך היה לגבי גד מקנה 
עצום מאד בחיל וכח וע"כ בחרו לישב על הספר ולא היה פחד 
האויבים לנגד עיניהם ופן יקחו הזאבים מקניהם כי בטחו על 

  ... כחם

אלה הדברים, הייתי רוצה לעמוד על נק' נוספת שממנה אם 
  :נוכל להתקדם

בבקשת בני גד ובני ראובן.  –"חלוקים קוטבית"  – רבותינו
  למה הכוונה? –לכאורה, אותה מחלוקת היתה סביב נח 

, "ְּבֹדֹרָתיו ָהָיה ָּתִמים ַצִּדיק ִאיׁש ֹנחַ " –על נח  תכשהתורה כותב
ויש מרבותינו שדורשים לשבח, יש מרבותינו שדורשים אותו 

משמע, שבדורותיו  – "ְּבֹדֹרָתיו ָהָיהאותו לגנאי; יש שדורשים "
אבל אם היה בדורות אחרים, הוא לא היה נחשב  היה צדיק.

, אם היית שם אאדרב – "ְּבֹדֹרָתיו ָהָיה"ויש שאומרים  לכלום.
  הוא היה נחשב לצדיק גדול!, אבינו אותו בדורו של אברהם

'מודל', היה גם אצל בני גד ובני ראובן. מצד א' מצאנו ה אותו
שחז"ל מדברים בהערכה עצומה על בני גד ובני ראובן. ומצד 

שגד וראובן היו  בחז"ל את הצד הקוטבי שני, אנחנו מוצאים
ולכאורה,  –הסבר בצורה שלא ניתנת ל הממוןלהוטים אחר 

ר בואו נעשה סד –הדברים האלה לא מסתדרים אחד עם השני 
  בדברים, וננסה לשלב אותם א' עם השני:

ם עָ  – כל אחד שואל את עצמו שאלה ובראשונה בראש
המרגלים ולמה? כי  – ישראל נמצא במדבר ארבעים שנה

קבע, שאלו שהוציאו דיבת הוציאו דיבת הארץ רעה, והקב"ה 
אים כאן בני גד ובני . בלא יכנסו לארץ ישראל הארץ רעה

"יש לנו מקנה רב"  –! ?למה – הירדןראובן ורוצים נחלה בעבר 
הייתם וכי  –מקום מי אמר לכם שבארץ ישראל אין נפלא!  ו –

כמה חודשים כנסו לארץ ישראל, תשבו שם  – !?ובדקתםשם 
אם בדקתם ואין מקום ותראו אם יש לכם מקום או לא; 

נו אנחו "יהושע, בדקנו –למקנה, תבואו ליהושע ותגידו לו 
כאן בארץ אין מספיק  –ן שיש לנו דונם לצא 750צריכים 

הם  –מקום. לכן בבקשה ממך, תן לנו נחלה בעבר הירדן" 
אפילו לא מנסים לבדוק אם יש מקום, אלא מבקשים ישר 

  א"כ איך אפשר להבין דבר כזה?! – 15נחלה בעבר הירדן

מצד אחד, אנחנו משבחים . פלאהדבר הזה הוא  לכאורה
בין תפילין  ולא ׂשח בני גד בני ראובן שמעולםמאוד את בני גד ו

חז"ל אומרים, שהם היו בני בנוסף,  של יד לתפילין של ראש.
 ְיהֹוֻׁשעַ  ַוְיָבְרֵכם {יהושע כב, ו} , שנאמרהפמליה של יהושע

ושבע  לאחר שבע שנות מלחמה – ָאֳהֵליֶהם ֶאל ַוֵּיְלכּו ַוְיַׁשְּלֵחם
 .16הושולח אותם הבית נות חילוק הארץ , יהושע נפרד מהםש

                                                           
מבלי להיכנס שהם ביקשו את הנחלה בעבר : וזה ברוך שאמר 15

הירדן, כתנאי לכניסה לארץ; הם באים למשה רבינו ואומרים: "אם 
 –אתה לא תיתן לנו את עבר הירדן, אנחנו לא יוצאים להילחם!" 

הירדן, עד אחרי  ומשה רבינו היה בדעה שאסור לתת להם את עבר
המלחמה. אבל בכל זאת, לבסוף הוא נכנע להם ונתן להם עוד קודם 

 שיצאו למלחמה. 
משה רבינו לא ביקש מהם להישאר בארץ : יש לדעת, שברוך שאמר 16

{במדבר ישראל עד אחרי החלוקה, אלא הם הציעו מיוזמתם, שנאמר 
 –ַנֲחָלתֹו  ִאיׁש ִיְׂשָרֵאל יְּבנֵ  ִהְתַנֵחל ַעד ָּבֵּתינּו ֶאל ָנׁשּוב לֹא לב, יח}

 ְיהֹוֻׁשעַ  ִׁשְּלָחם ִּכי ְוַגם ...{שם ז} לאחר מכן, אומר הנביא:פסוק 
  . ַוְיָבֲרֵכם ָאֳהֵליֶהם ֶאל

  ?הנביא על הפס' פעמיים בשביל מה חוזר – נשאלת השאלה

{יהושע  כתיב – {ילקוט שמעוני, יהושע רמז ל"א}אומרים חז"ל 
מה תלמוד , ָאֳהֵליֶהם ֶאל ְלכּוַוּיֵ  ַוְיַׁשְּלֵחם ְיהֹוֻׁשעַ  ַוְיָבְרֵכם כב, ו}
אלא , ַוְיָבֲרֵכם ָאֳהֵליֶהם ֶאל ְיהֹוֻׁשעַ  ִׁשְּלָחם ִּכי ְוַגם {שם ז}... לומר

בשעה שהיו ישראל מכבשין ומחלקין את הארץ היה שבט 
ראובן וגד עמהם ועשו שם י"ד שנה מכבשין ומחלקין את 

לאחר י"ד שנה נטלו רשות מיהושע ללכת לאהליהם . הארץ
ושהו שם עוד ימים אחדים וחזרו ונטלו ממנו רשות עוד פעם 

אובן שבט ר :שניה, לכך נאמר גם כי שלחם יהושע. א"ר יודן
ולוה עמהם עד הירדן וכיון  וגד היו בני פמליא של יהושע

  . בני פמליא שלו חזרו ולוו אותו עד ביתו שראו שנתמעטה

ז'  –נים פירוש הדבר, בני גד ובני ראובן נשארו בארץ י"ד ש
שנים של מלחמה וז' שנים של חילוק הארץ. וכשבא יהושע 

 –להיפרד מהם חזרה לאהלו, התברר שאין מי שילווה אותו 
 –אמרו בני גד ובני ראובן  –"גדול הדור חוזר לבדו לאהלו?!" 

הלכו וליוו אותו עד אהלו. כשסיימו  –"בשום פנים ואופן!" 
  אתכם בשנית!"ללוותו, אמר להם יהושע: "בואו ואברך 

משמע מדברי חז"ל כאן, שבני גד ובני ראובן היו דבוקים 
  ביהושע גדול הדור! 

ואומרים על בני גד ובני ראובן שהפכו  חז"ל  באיםשני,  מצד
  איך יכול להיות? –את הטפל לעיקר ואת העיקר טפל 

  שני מדרשים; נקרא

, ינֹוִליִמ  ָחָכם ֵלב – {במדבר רבה פרשה כב, אות ט} אומרים חז"ל
 ֶאת ֶׁשָעׂשּו, ָגד ּוְבֵני ְראּוֵבן ְּבֵני ֵאּלּו, ִלְׂשמֹאלֹו ְּכִסיל ְוֵלב. מֶׁשה ֶזה

 ִמן יֹוֵתר ָממֹוָנם ֶאת ֶׁשִחְּבבּו, ִעָּקר ַהָּטֵפל ְוֶאת ָטֵפל ָהִעָּקר
 צֹאן ִּגְדֹרת): טז, לב במדבר( ְלמֶׁשה אֹוְמִרים ֶׁשֵהן, ַהְּנָפׁשֹות

, ְּכלּום ֵאיָנּה, מֶׁשה ָלֶהם ָאַמר. ְלַטֵּפנּו ְוָעִרים ֹּפה ְלִמְקֵננּו ִנְבֶנה
 ָלֶכם ְּבנּו): כד, לב במדבר( ְּתִחָּלה, ִעָּקר ָהִעָּקר ֶאת ֲעׂשּו ֶאָּלא

  ֱהֵוי, ְלֹצַנֲאֶכם ּוְגֵדֹרת): כד, לב במדבר( ָּכ ְוַאַחר, ְלַטְּפֶכם ָעִרים
 ְראּוֵבן ְּבֵני ֵאּלּו ִלְׂשמֹאלֹו ִסילּכְ  ְוֵלב, מֶׁשה ֶזה ִליִמינֹו ָחָכם ֵלב

 ִמְקֵניֶכם ֶאת ִחַּבְבֶּתם ַאֶּתם הּוא ָּברּו ַהָּקדֹוׁש ָלֶהם ָגד ָאַמר ּוְבֵני
, כ משלי( ֶנֱאַמר ֲעֵליֶהם, ְּבָרָכה ּבֹו ֵאין ַחֵּייֶכם, ַהְּנָפׁשֹות ִמן יֹוֵתר

 הּוא ְוֵכן. ְתֹבָר לֹא ְוַאֲחִריָתּה ָּבִראׁשֹוָנה ְמֹבֶהֶלת ַנֲחָלה): כא
 ְוֵאיֶזה. ֲחָדל ִמִּביָנְת ְלַהֲעִׁשיר ִּתיַגע ַאל): ד, כג משלי( אֹוֵמר

ֵמחַ  ָעִׁשיר הּוא  ַּכֶּפי ְיִגיעַ ): ב, קכח תהלים( ֶׁשֶּנֱאַמר, ְּבֶחְלקֹו ַהֹּׂשָ
  .ָל ְוטֹוב ַאְׁשֶרי תֹאֵכל ִּכי

, אות ת מטות, כברבה, פרש {במדבראומרים חז"ל , נוסף מדרש

 ִיְרְמָיה ְוֵכן ... ָגד ְוִלְבֵני ְראּוֵבן ִלְבֵני ָהָיה ַרב ּוִמְקֶנה על הפס' – }ו
 ְּבָחְכָמתֹו ָחָכם ִיְתַהֵּלל ַאל' ה ָאַמר ֹּכה): כג כב, ט ירמיה( אֹוֵמר

 ִאם ִּכי, ְּבָעְׁשרֹו ָעִׁשיר ִיְתַהֵּלל ַאל ִּבְגבּוָרתֹו ַהִּגּבֹור ִיְתַהֵּלל ְוַאל
 ַהָּקדֹוׁש ִמן ָּבִאין ֶׁשֵאיָנן ִּבְּזַמן ֵאּלּו ּוַמָּתנֹות', וגו ִיְתַהֵּלל ְּבזֹאת

 ָעְמדּו ֲחָכִמים ְׁשֵני, ַרּבֹוֵתינּו ָׁשנּו. ִמֶּמּנּו ְלִהָּפֵסק סֹוָפן הּוא ָּברּו
 ְׂשָרֵאלִמּיִ  ֲאִחיֹתֶפל, ּכֹוָכִבים ֵמעֹוְבֵדי ְוֶאָחד ִמִּיְׂשָרֵאל ֶאָחד, ָּבעֹוָלם
 ְׁשֵני ְוֵכן. ָהעֹוָלם ִמן ֶנֶאְבדּו ּוְׁשֵניֶהם, ָהעֹוָלם ֵמֻאּמֹות ּוִבְלָעם

, ָהעֹוָלם ֵמֻאּמֹות ְוֶאָחד ִמִּיְׂשָרֵאל ֶאָחד, ָּבעֹוָלם ָעְמדּו ִּגּבֹוִרים
 ִמן ֶנֶאְבדּו ּוְׁשֵניֶהם, ָהעֹוָלם ֵמֻאּמֹות ְוָגְלַית ִמִּיְׂשָרֵאל ִׁשְמׁשֹון
 ְוֶאָחד ִמִּיְׂשָרֵאל ֶאָחד, ָּבעֹוָלם ָעְמדּו ֲעִׁשיִרים ְׁשֵני ְוֵכן. ָהעֹוָלם

                                                                                                  
"אנחנו מבטיחים לך! לא נחזור אל הנחלה, עד שכל א' מבני ישראל 

 לא ישוב אל מקומו בשלום".
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 ּוְׁשֵניֶהם, ָהעֹוָלם ֵמֻאּמֹות ְוָהָמן ִמִּיְׂשָרֵאל ֹקַרח, ָהעֹוָלם ֵמֻאּמֹות
 הּוא ָּברּו ַהָּקדֹוׁש ִמן ַמְּתָנָתן ָהָיה ֶׁשלֹא, ָלָּמה, ָהעֹוָלם ִמן ֶנֶאְבדּו

 ְראּוֵבן ּוְבֵני ָגד ִּבְבֵני מֹוֵצא ַאָּתה ְוֵכן. ָלֶהם אֹוָתּה ְטִפיןחֹו ֶאָּלא
 ְוָיְׁשבּו ָממֹוָנם ֶאת ְוִחְּבבּו, ָּגדֹול ִמְקֶנה ָלֶהם ְוָהָיה ֲעִׁשיִרים ֶׁשָהיּו
, ַהְּׁשָבִטים ִמָּכל ְּתִחָּלה ָּגלּו ְלִפיָכ, ִיְׂשָרֵאל ֵמֶאֶרץ חּוץ ָלֶהם

 ְוַלֲחִצי ְוַלָּגִדי ָלראּוֵבִני ַוַּיְגֵלם): כו, ה א ימיםה דברי( ֶׁשֶּנֱאַמר
 ֲאֵחיֶהם ִמן ַעְצָמם ֶׁשִהְפִריׁשּו ַעל ָלֶהם ָּגַרם ּוִמי, ְמַנֶּׁשה ֵׁשֶבט

 ִלְבֵני ָהָיה ַרב ּוִמְקֶנה: ַּבּתֹוָרה ֶּׁשָּכתּוב ִמַּמה, ִמַּנִין, ִקְנָיָנם ִּבְׁשִביל
  '.וגו ְראּוֵבן

ד ובני טענה על בני ג שהיתה, הללושים י המדרנמש משמע
 ֹּפה ְלִמְקֵננּו ִנְבֶנה צֹאן ִּגְדֹרתראובן שרדפו אחר הממון, שאמרו "

מבקשים על הצאן ואחרי זה קודם כל אתם  – "ְלַטֵּפנּו ְוָעִרים
  ". !"הפכתם את הטפל לעיקר –על הילדים 

  , באים חז"ל ומשבחים מאד את ראובן;מנגד

} ל-טו במדבר{ ר''ת - סנהדרין צט, ב} {מסכתהגמרא  אומרת
 מנשה הוא זהדוגמא ל {בפרהסיא} רמה ביד תעשה אשר והנפש

 ודורש יושב שהיה ב, כא)-מלך יהודה (ראה מלכים חזקיה בן
כלומר שהיה מגלה פנים בתורה, , (גנאי) דופי של בהגדות בפרהסיא

 ראמ ומלגלג על פסוקים ואומר שמשה רבינו כתבם שלא לצורך, וכך
} כב-לו בראשית{ אלא בתורה לכתוב למשה לו היה לא וכי מנשה

 ותמנע ועוד אמר באותו ענין (שם פס' יב): תמנע לוטן ואחות
מה הוצרכה תורה לכתוב דברים אלו, הלא ו לאליפז פלגש היתה

 ראובן וילך} יד-ל בראשית{ הם חסרי משמעות ? וכן מה שנאמר
א דבר שאינו צריך הל בשדה דודאים וימצא חטים קציר בימי
  הוא !

מה זה משנה אם זה היה בקציר חיטים, או  – נשאלת השאלה
מה זה משנה לנו מתי זה  –בקציר שעורים או בקטיף בננות 

  היה? 

 דאתן – מסבירה הגמרא את הפסוקים שלגלג עליהם מנשה
ומשכבר באנו לכך, אנו שואלים: (בראשית לו, כב)  מיהת עלה

מבארת  מה הוא בא ללמדנו ? – היא מאי תמנע לוטן אחות
 מלכים בת בתו של ׂשעיר החורי, אחותו של לוטן תמנעהגמרא: 

 תמנע אלוף לוטן אלוף} כט-לו בראשית{ דכתיב היתה הואי
שר גדול , כמותו   היא תאגא בלא מלכותא הנזכר בתורה אלוף וכל

כמלך, אלא שאינו מעוטר בכתר מלכות. והנה לוטן זה, ירש את 
וף" משעיר אביו, אבי כל משפחת החורי, ונמצא שאחותו שררת ה"אל

 .רצתה תמנע  להתגייר לאיגיורי בעיא .תמנע היתה בתו של מלך
 ולא ובקשה מהם שיגיירוה ויעקב יצחק אברהם אצל באתה
 מוטב אמרה כי, עשו בן לאליפז פילגש והיתה הלכה קבלוה

ו של לבניהם של האבות, דהיינו לאליפז בנ זו לאומה שפחה תהא
לחורים בני  אחרת לאומה מלכה גבירה תהא ולא עשו בן יצחק

וזהו מה שבא הכתוב "ואחות לוטן תמנע"  ללמדנו, כמה   שעיר !
היתה גדולתו של אברהם אבינו, וכמה היו משתוקקים להידבק 

 נפק. בזרעו, עד שבת מלכים כתמנע העדיפה להיות פילגש בביתם
שגרם הרבה צער  לישראל דצערינהו עמלק נולד ממנה מינהיצא 

עונה  נענשו האבות בכך ? טעמא מאי לישראל. שואלת הגמרא:
משום שלא היה להם  לרחקה להו איבעי דלאהגמרא: משום 

לרחק את תמנע ולמונעה מן הגירות, ועל כן הענישם הקב"ה ומסר 
כעת מבארת הגמרא את הפסוק  את ישראל צאצאיהם בידי צאצאיה.

 רבא אמר .חטים קציר בימי ראובן וילך :השני שלגלג עליו מנשה
 בגזל ידיהן פושטין שאין לצדיקים מכאן :רב אמר יצחק' בר

שהם מדקדקים ביותר בגזל, שהרי אנו מוצאים שראובן הקפיד 
לצאת לשדה אחרי הקציר דוקא, כי אז אין בעלי השדות מקפידים 

  !יילו בשדותיהם, וכך נמנע מן הגזלולא אכפת להם שבני אדם יט

וילך  {ל, יא} – {ילקוט שמעוני,ויצא, רמז קכ"ט}אומרים חז"ל 
חנוך לנער על פי דרכו גם כי הה"ד . ראובן בימי קציר חטים

   {משלי כב, ו}.יזקין לא יסור ממנה 

אומרים לנו כאן חז"ל, תחנך את הילדים שלך כמו שצריך, כדי 
 –והראיה, מבניו של ראובן  –שיחקק בהם גם בימי זקנותם! 

יוצאים ממצרים, יורדים לעבר הירדן  –שנה לאחר מכן  300
  ומתכוננים להיכנס לארץ;  

 ְראּוֵבן ִלְבֵני ָהָיה ַרב ּוִמְקֶנה {במדבר לב, א}אומרת התורה: 
  וכו'; ְמֹאד ָעצּום ָגד ְוִלְבֵני

תדע לך, שכן הראשונים  – {פר' מטות}אומר המדרש הגדול 
ת ישיגו עדר גזלו וירעו" ע"י שהיו שטופין בגזל, דכתיב "גבולו

נעקרו מן העולם. אבל שבט ראובן ושבט גד, ע"י {איוב כד, ב}, 
שהיו בורחין מן הגזל, ניתנה להן נחלה במקום שאינו גוזל, 

ָגד. אמרו: אם  ְוִלְבֵני ְראּוֵבן ִלְבֵני ָהָיה ַרב הדא היא ּוִמְקֶנה
נוחלין אנו בארץ כנען עכשיו, בהמתינו משחתת את הזרעים 
ואת האילנות שלאחרים, ואנו מתחייבין ונקראין גזלנין, לכך 

 ַּתֲעִבֵרנּו ַאל ַלֲאֻחָּזה ַלֲעָבֶדי ַהּזֹאת ָהָאֶרץ ֶאת יַֻּתןאמרו למשה: 
  .17ַהַּיְרֵּדן ֶאת

יוצא א"כ, שבני ראובן חששו כ"כ מהגזל, ולכן ביקשו נחלה 
ץ דוקא בעבר הירדן. הם היו מוכנים לוותר על מצות ישוב אר

  ישראל כדי שח"ו לא יכשלו בגזל! 

ומצד שני תאווי ממון,  אומרים לנו חז"ל שהם היואחד  מצד
איך זה מסתדר  –הם אומרים לנו שהיו זהירים מן הגזל 

  בדיוק?!

חז"ל ומגלים לנו סיבה נוספת למה הם רצו נחלה בעבר  באים
לא בגלל הכבשים ולא בגלל העזים; אומרת התורה  –הירדן 

 ָׁשם ִּכי לֹו ֵראִׁשית ַוַּיְרא {דברים לג, כא}ת הברכה: בפרשת וזא
את המקום  –את הראשית  הם רצולמה ; וָספּון ְמֹחֵקק ֶחְלַקת

  ;"ָספּון ְמֹחֵקק ֶחְלַקת ָׁשם ִּכי" –בתחילה?! שנכבש 

ראה לטול לו חלק בארץ סיחון  וירא ראשית לו. – אומר רש"י
כי ידע  קת מחקק.כי שם חלועוג, שהיא ראשית כבוש הארץ: 

  .אשר שם בנחלתו חלקת שדה קבורת מחוקק והוא משה

ליד משה  , וראוי הדבר שיגורו בני גדחתם סופרה אומר
  , כי לא יתכן שמשה רבינו יהיה קבור בנחלתם של גויים!רבינו

שמובא יסוד  לעמוד עללאחר ההקדמה הזאת, הייתי רוצה 
אלות על , ולכן אנחנו לא יכולים לשאול שבתורת הקבלה

  : הדברים, אלא להביא אותם ככתבם וכלשונם

 ,שבני גד ובני ראובן יבקשו נחלה בעבר הירדן הקב"ה סובב
(שבכלל לא ביקש נחלה בעבר ואיתם ביחד גם חצי שבט המנשה 

  ולמה?  –ל יגורו בארץ ישרא שהםלא רצה  היות והוא, הירדן)

התורה בפרשת ויצא, שכאשר יעקב אבינו נשא את  אומרת
ואיך הוא  –לאה, הוא בעצם חשב שתחת החופה עומדת רחל 

  לא שם לב לזה?

                                                           
: אמרו בני ראובן: "יש לנו מקנה רב, אם ניכנס לארץ ברוך שאמר 17

ת זרים ואז נבוא ישראל ישנה סכנה שהבקר והצאן שלנו ירעו בשדו
  !"ח"ו להיכשל בגזל
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 –מובא בחז"ל, שכאשר הגיע יעקב לחתונה, הכל היה חשוך 
ולמה? הרבה תירוצים בחז"ל, א' התירוצים הוא שהיום שבו 

  התחתן יעקב היה יום השבת;

בערב שבת בהכנת כלה  – {פרשת ויצא} ילקוט ראובניכותב ה
לנשואי לאה שנזדווג עמה יעקב בליל שבת,  היה משתה לבן

  . וסי' לדבר משת"ה גימט' שב"ת גדו"ל

 ָלָבן ַוֶּיֱאֹסף – }ח{בראשית רבה, פרשה ע, אות י מספר  המדרש
 ָּכל ִּכֵּנס), כב, כט בראשית( ִמְׁשֶּתה ַוַּיַעׂש ַהָּמקֹום ַאְנֵׁשי ָּכל ֶאת

 ְלַמִים ְדחּוִקים ֶׁשָהִיינּו םַאֶּת  יֹוְדִעים ָלֶהם ָאַמר, ְמקֹומֹו ַאְנֵׁשי
כם רבותי, כול* ַהַּמִים ִנְתָּבְרכּו ְלָכאן ַהֶּזה ַהַּצִּדיק ֶׁשָּבא ְוֵכיָון

. אבל תדעו לכם יש ברכה במקום יודעים, שמרגע שיעקב הגיע לפה
שזה עומד להסתיים. בעוד עשרה ימים, יעקב עוזב את המקום, הוא 

אפשר לעשות, אי  מה ָל ַאֲהֵני ּוָמה ֵליּה ֲאַמִרין, מתחתן עם רחל
 ֵביּה ְמַרֵּמי ֲאָנא ַאּתּון ָּבֲעִיין ִאין ְלהֹון ֲאַמר,  ?!אפשר למנוע בעדו

יש אפשרות לעכב אותו בעוד שבע שנים, אבל בשביל זה אני צריך 
 ָרֵחל ַלֲהָדא ְרִחים ְּדהּוא ֵלָאה ֵליּה ְוָיֵהב, שיתוף פעולה מצדכם 

נעשה את החתונה  אֹוֳחִרין ְׁשִנין ִׁשְבָעה ַּגְּבכֹון ָהָכא ֵבדעָ  ְוהּוא, ַסִּגי
הוא יצטרך לעבוד אז ו בחושך מוחלט, ואז אחליף לו את לאה ברחל

 ָל ַּדֲהֵני ַמה ֲעֵביד ֵליּה ֲאַמִרין. עוד שבע שנים נוספת בשביל רחל 
י תנו ל ַמְׁשּכֹון ִלי ָהבּו ְלהֹון ֲאַמר. תקבל – מה שתבקש מאיתנו

על שאף אחד מכם לא יספר  ְמַפְרֵסם ִמְּנכֹון ַחד ְּדֵלית ערבויות
. אני לא סומך עליכם. לא תספרו, אחרי החתונה תקבלו הזה התרגיל

ד אח נתנו לו ערבויות; ַמְׁשּכֹוִנין ֵליּה ְוַיֲהבּון,  בחזרה את הערבויות
 ַאְיֵתיוְ  ַוֲאַזל,  נתן שעון, השני אמרל ריזלינג, השלישי בקבוק ויסקי

הלך לבן והמיר את כל הערבויות לכסף,  ְוקֹוָפר ְמַׁשח ֲחַמר ֲעֵליהֹון
 ָלָבן ְׁשמֹו ִנְקָרא ָלָּמה ֱהֵוי, ובכסף הזה קנה את כל הדברים לחתונה

תושבי חרן, ללא יוצא מן כל ְוָהיּו . ְמקֹומֹו ְּבַאְנֵׁשי ֶׁשִרָּמה ָהֲאַרִּמי
ָהא ַלָיא ָהא ַלָיא, ִהיא  ְוָאְמִרין יולפנשרים  ְמַקְּלִסין קֹוְדמֹוי הכלל

הגיעו  ֲאתֹון ַמֲעָלָתא כשהגיע זמן החופה ְּבַרְמָׁשא. ֵלָאה ִהיא ֵלָאה
 . ָאַמר ָלֶהןוכיבו את כל הנרות באולם ַוֲחפֹון ּבֹוִציַנָיא השושבינים

ָמה ַאְּת ָסבּור  :, ָאְמֵרי ֵליּהמה זה החושך הזה?! ַמהּו ְּכֵדין יעקב:
וכי אתה חושב שאנחנו פרוצים כמוכם?!  ן ִּדְכִרין ִּדְכַוְתכֹוןַּדֲאנַ 

זמ"ש 'חתונה כזאת לא רואים כל יום'  –אצלנו החתונות רק בחושך! 

ְוָכל ַההּוא ֵליְלָיא ֲהָוה ָצַוח ָלּה ָרֵחל, ְוִהיא ָעְנָיא ֵליּה. ְּבַצְפָרא . 
  ...ְוִהֵּנה ִהיא ֵלָאה –בבוקר הוא קם 

 ויהי} כה-כט בראשית{ – סכת מגילה יג, ב}הגמרא {מ אומרת
וכי עד  היא לאה לאו השתא דעד מכלל .לאה היא והנה בבקר

 רחל שמסרה סימנין מתוך אלא?! עכשיו הוא לא ידע שזו לאה
היות והוא בא בלילה ושאל אותה  השתא עד ידע הוה לא ללאה

  ממילא הוא היה בטוח שזו רחל ...והיא ענתה, אז  את הסימנים

 ַרָּמְיָתא ַּבת ָמה יעקב: ָלּה ָאַמר – {שם}יך המדרש ואומר ממש
 ֲעֵנית ְוַאְּת  ָרֵחל ָקֵריָנא ֲהָוה ְּבֵליְלָיא ָלאו רמאית בת רמאי! ַרָּמָאה

את עושה מה שאני אומר לך בשם , ו'רחלכל הלילה 'אני קורא לך  ִלי
 ֵליּה יתְּדלֵ  ַסָּפר ִאית  :לאה ליעקב ֵליּה ָאְמָרה ?!לאהכשאת  –רחל 

 ָל צֹוֵוחַ  ָהָיה ָכ לֹא ?!ראית פעם ספר שאין לו תלמידים ַּתְלִמיִדים
, ששאל אותך האם אתה עשו –לא כך עשית עם אביך  ֵעָׂשו ֲאבּו
  וכי אתה עשו?! –" ָאֹנִכי ֵעָׂשו ְּבֹכֶר" ואתה אמרת לו ֵליּה ָעֵני ְוַאְּת 

 –פשוטם ואומר, שלא תחשוב שהדברים כ יפה תוארה בא
אלא מה? אמרה לו לאה: "כמו שאתה הלכת במצות אמך 

כך גם  –ושיקרת לאבא שלך שאתה עשו כדי לקבל את הברכות 
אני, הלכתי במצות אבא ונכנסתי לחופה; לא ידעתי אם מותר 
לעשות את זה/ האם אני חייבת לעשות את זה/ האם אני 

פה  בחרן אין רבנים, הרב היחיד שיש –צריכה לשמוע בקולו 
  אין לי את מי לשאול, אז למדתי ממך; -  זה רק 'רב בריח' 

. אין זה דרך קנטוריא אלא כי אית ספר כו' – יפה תוארכותב ה
היכי דאת שקרת כדי לקיים מצות אמך ולהקריב אליך 
השלמות דמותר לשנות מפני השלום, גם אני למדתי ממך 

ת לעשות כן לקיים מצות אבי ולהקריב השלמות לי להבנו
  ממך. 

א"כ, שבאותו הלילה נפקדה לאה בראובן, שהרי נאמר  יוצא
  וגו'. אֹוִני ְוֵראִׁשית ֹּכִחי ַאָּתה ְּבֹכִרי ְראּוֵבן {בראשית מט, ג}

, כשהתייחד איתה אר"י הקדושבשם ה שפתי כהןה אומר
הוא היה בטוח שזו רחל, היות וכך, הילד שבו  –יעקב אבינו 

ובן] נחשב בבחינה מסוימת התעברה לאה באותו הלילה [רא
; כשרחל אמנו ראתה שהיא איננה מתעברת, 18כ'בן תמורה'

 ְוֵתֵלד ֵאֶליהָ  ּבֹא" –היא לקחה את שפחתה בלהה ואמרה ליעקב 
כתוצאה מכך, נולדו לרחל  – 19"ִמֶּמָּנה ָאֹנִכי ַגם ְוִאָּבֶנה ִּבְרַּכי ַעל

 –דן ונפתלי; ראתה לאה שהיא איננה מתעברת  –שני ילדים 
היא לוקחת את שפחתה זילפה ונותנת אותה ליעקב; אומר 

, בשום מקום בתורה לא נאמר שהיא אמרה ליעקב שפתי כהןה
היות  –" ְוִאָּבֶנה ַגם ָאֹנִכי ִמֶּמָּנה "אני מביאה לך את שפחתי

וכך, דעתו היתה נתונה בלאה והרי זה לוקח אישה בלי 
  שידוכין, ומהביאה הזאת נולד גד.

וגורי האר"י ז"ל  – }, מערכת פ'דבש לפי{ ואומר אחיד"ה מוסיף
באה נחלתו מעבר  20כתבו דחצי שבט מנשה פטר רחם דאסנת

לירדן מאחר שהיה לו פגם שבא מאסנת וגם ראובן שניתנה 
לאה ליעקב בבלי דעת וגם זלפה שפחת לאה נתנתה לאה 
בחשאי לכך לא זכו שבט ראובן וגד וחצי שבט מנשה לארץ 

 ִּכי ִמְגָרעֹות ָנַתן ַלַּבִית ָסִביב{מ"א ו, ו} הפסוק  הקדושה וזה רמז
ר"ת מג"ר עו"ת, כלומר עוות שהיה  –מנשה גד ראובן  – חּוָצה

בהם נשארו חוצה וכן כתב הרמ"ע ז"ל במאמר חקור הדין ח"ג 
  פרק י"ח עש"ב.

וראה מפלאות תמים דעים שהוא רוצה בכבוד בריותיו  ובא
אה דמשום עונש כי החטא ומסתיר מומי בני אדם. הלא תר

נשה שלא לבא בארץ ישראל הנבחרת מאובן רד גלשבט  גר"ם
ונשארו בעבר הירדן. וכדי שלא לפרסם ענינם שלא יתביישו נתן 
ה' בלבם שהם ישאלו אחוזתם בעבר הירדן ונתחננו למשה 
רבינו ע"ה ע"ז ועשו תנאים והלכו עם אחיהם למלחמה כדי 

שהוא עונש להם הם עצמם  לזכות לאחוזה בעבר הירדן, דבר
  בקשוהו בתחינה ובטורח וה' עשה שלא יתביישו. 

, ואומר דברים תפארת יהונתןבספרו  ר' יהונתן אייבשיץ בא
נפלאים שבטוחני שנאמרו בנבואה; בתחילת דבריו, הוא פותח 

  בכמה שאלות;

{לב, א} ראשונה שהוא שואל, אומרת התורה:  שאלה

 ולמה רק להם, למה – "ָגד ְוִלְבֵני ְראּוֵבן ִלְבֵני ָהָיה ַרב ּוִמְקֶנה"
   !?וכו'לזבולון לשבט יששכר או  לא
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 בראשית ל, ג.  19
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שבאה מדינה ומשכם בן חמור; אסנת  –ואפרים היתה אסנת 
. פירוש ]פרקי דרבי אליעזרשמביא ה כפיהתחתנה עם יוסף הצדיק [

'כשר' והחצי השני , חצי מדינה היה חצי שפתי כהןהדבר, כותב ה
אז  –משכם בן חמור, היה חלק טמא; הבכור של אסנת היה מנשה 

חצי ממנו שהיה שייך לשכם בן חמור, היה צריך להישאר מחוץ לארץ 

  ע"י העיזים  –ישראל 



  ס"דב

  
14  

 

  שניה שהוא שואל; שאלה

ַוִּיְקֹּבר ֹאתֹו {דברים לד, ו} נאמר בתורה על קבורת משה רבינו: 
  ולמה דוקא שם? –וגו'  ַבַּגי ְּבֶאֶרץ מֹוָאב מּול ֵּבית ְּפעֹור

 משה נקבר מה מפני – }יד, א{מסכת סוטה אומרת  הגמרא 
  .פעור מעשה על לכפר כדי ?פעור בית אצל

למה  – ן הכהןת אהרשם א לא קברולמה ו – נשאלת השאלה
  הוא המכפר על מעשה פעור? דוקא משה רבינו

  שלישית שהוא שואל; שאלה

 ֶחְלַקת ָׁשם ִּכי לֹו ֵראִׁשית ַוַּיְרא {דברים לג, כא}אומרת התורה: 
מרנו שגד רצו את הנחלה היות ומשה רבינו וגו'; א ָספּון ְמֹחֵקק

היה קבור שם. לכאורה, מי שהיה צריך להיקבר על יד משה 
עמוד התורה. וא"כ למה דוקא גד רצה  –רבינו היה יששכר 

  נחלה על יד משה רבינו מכל שאר השבטים?

  :לאחר מקבץ השאלות, נוכל לגשת לביאור הדברים

חטא בעוון  בסוף פרשת בלק, מספרת התורה שעם ישראל
, שכלל עוון של זנות ועבודה זרה, ואמרנו בשם חז"ל השיטים
כדי לכפר על מעשה  שמשה רבינו נקבר מול בית פעורבגמרא, 

  . פעור

 :א''ר יהודה – }יד, א – {מסכת סוטה יג, באומרת הגמרא 
שאלמלא היה הדבר הבא  אילמלא מקרא כתוב אי אפשר לאומרו

היכן  ים לאומרו, כי הנה יש לשאול:אמור בכתובים, לא היינו יכול
בעבר הירדן, בחלקו של ראובן  הרי ידוע לנו שמת ?משה מת

 ",ויעל משה מערבות מואב אל הר נבו" א}-{דברים לדדכתיב 
-{במדבר לבדכתיב  (עומדת היא), ונבו בחלקו של ראובן קיימא

(נבו ששם מתו ג' נביאים  "נו וגו' ואת נבו וגו'ובני ראובן בָ "לז} 
בחלקו  הרי קבור הוא ?והיכן משה קבור .משה ואהרן ומרים)

וירא כא} -{דברים לג בברכתו של משה לשבט גד דכתיב ,של גד
וה'מחוקק' הוא משה  ,וגו' כי שם חלקת מחקק ספון ראשית לו

רבינו שלימד את חוקי התורה לישראל, שחלקת קברו צפונה וטמונה 
גד, ואף על פי שמותו היה בנחלתו של גד, הרי שנקבר משה בחלקו של 

 בחלקו של ראובן, הוליכוהו מחלקו של ראובן להיקבר בחלקו של גד.
(הוא) המרחק? ומחלקו של ראובן עד חלקו של גד כמה הוי 

מי הוליך את  ?21אותן ארבעה מילין מי הוליכו .ארבעה מילין
מלמד  גופו של מש מהלך ארבעה מילין להיקבר בחלקו של גד?

והוליכו הקב"ה לקבורה בחלקו  בכנפי שכינהשהיה משה מוטל 
 אצל גסטרא רומי, שליחים הרשעה מלכות שלחה וכבר ...של גד

המושל ". קבור משה היכן הראנו" :פעור בית של (המושל)
 נדמה ,למעלה עמדו הראה להם את מקום הקבורה, אולם כאשר

 נדמה למטה וכאשר ירדו ,למטה כאילו רואים הם את הקבר להם
(קבוצות) שאחת  כיתות לשתי נחלקו .למעלה לו הואכאי להם

 להן נדמה למעלה שעומדים אותן עמדה למעלה ואחת למטה, ואז
 כאילו הוא להן נדמה למטה והעומדים ,למטה שהקבר הוא

 את איש ידע ולא ו}-לד {דברים שנאמר מה לקיים .למעלה
  .קבורתו

 לע לכפר כדי פעור בית מול נקבר מה מפני – תוספות כותב
 ישראל שחטאו בעת ושנה שנה בכל אגדה ומדרש. פעור מעשה
 לקטרג כדי למעלה עולה פעור בית פרק באותו מואב בבנות

 שמשה ושוקע חוזר משה של קברו רואה וכשהוא עון ולהזכיר

                                                           
  : והרי חברת קדישא לא היה אז ברוך שאמר 21

 ונשקע חוזר שעולה שעה וכל חוטמו עד בקרקע שקעו רבינו
  . רבינו משה ששקעו למקום

  ת בשם 'פעור'?נקראת העבודה זרה הזא ולמה

ובכל זמן שהיו  – {פרקי דרבי אליעזר פמ"ו}אומרים חז"ל 
ישראל חוטאין, הוא עולה ופוער את פיו לנשוך ברוחו 

  . ולהשחית את ישראל, לפיכך נקרא שמו פעור

תפארת מביא ה –דוקא משה נקבר שם ולא אהרן?  ולמה
דברי גמרא במסכת סנהדרין, ששואלת מה היא בדיוק  יהונתן

  של פעור; הע"ז

 אמראמר רב יהודה  – {מסכת סנהדרין סד, א}הגמרא אומרת 
אם  :אמרה .ביותר חולה שהיתה אחת בנכרית מעשה :רב

 תלך מחוליה )כך אמרה על עצמה, כלומר אני( אשה ההיא תעמוד
 ועבדה האשה מחוליה, עמדה .שבעולםדה זרה ובע לכל ותעבוד

 לכומרים שאלה לפעור שהגיע כיון .שבעולם בודה זרהע לכל
עלי (  תרדין  אוכלין :הכומרים לה אמרו ?לזו עובדין במה :שלו

חדש שאף הוא משלשל  כרש ושותיןמשלשלים את המעיים ה )סלק
 אמרה. )בפני אותה עבודה זרה(  בפניה ומתריזין את המעיים,

בודה ע תעבוד ולא ,לחוליה אשה איהה שתחזור מוטב :הנכרית
 בית אתם :רבי יהודהם יימס אופן מגונה שכזה.ב – בכך זרה

נאמר בבני ישראל שעבדו לבעל , שכן )כאותה נכרית( כן אינן ישראל
מדים' 'הנצהלשון מ :פעור לבעל הנצמדים ה}-כה במדבר{ :פעור

כלי  ככיסוי – פתיל כצמיד משמע שהיו צמודים ואדוקים בו
זאת, התורה אומרת לגבי עם ישראל עומת ל המחובר לכלי היטב.
 .אלהיכם' בה הדבקים ואתם ד}- ד דברים{ שנשארו נאמנים לה'

 מרותְת  כשתי משמע שהיו מדובקים לה' רק 'הדבקים'מהלשון 
מביאה ברייתא מרא גה .שדבוקות ואינן דבוקות בזו זו הדבוקות

בברייתא  תנא במתניתא :המפרשת את הפסוק הנזכר בדרך הפוכה
 פעור לבעל הנצמדים }במדבר כה, ה{כאשר אמר הכתוב  :שנינו

 כצמיד אל שלא נצמדו אליו בדבוק חזק אלאכוונתו לספר בשבח ישר
דברים ד, {אמר הכתוב ר כאשו שהוא נמשך וזז אנה ואנה. אשה י''ע
 המלה 'הדבקים' משמעה ,אלהיכם' בה הדבקים ואתם }ד

מביאה הגמרא ברייתא נוספת העוסקת בעבודה זרה  .ממש דבוקים
 בן סבטא ישראל אחד ששמוב מעשה :בברייתא ר''ת :של פעור

והוא  לרכב עליו אחת לנכרית חמורו שהשכיר )שם עיר( אלס
 לו אמרה ,לפעור למקום שעובדים שם שהגיעה כיון ינהיגה.
 לאחר .ואצא שות צרכי בפניועל שאכנס עד המתן :האשה

לעשות  שאכנס עד המתיני את אף :היהודי לה אמר ,שיצאה
 ומאי :לה אמר ?אתה יהודי לא כיו :לו אמרה .ואצא צרכי בפניו

של  בחוטמו וקינח ,בפניו עשה צרכיו פער ,נכנס ?ליך איכפת
 :ואומרים אותו משבחים לו מקלסין ז''ע משרתי והיו .פעור

 הפוער :במשנהנינו ש .בכך לזו שעבדו אדם היה אל מעולם
 דמיכוין ג''אע :הגמראמפרשת . עבודתו זה הרי פעור לבעל עצמו

 –שמתכוון לבזות את העבודה זרה, כיון שזו היא עבודתה  לביזוי
    חייב.

לשתות דברים ו לאכל ךירצעור פלשכדי לעבוד , יוצא
  תן לעבוד אותו.ינ אל על קיבה ריקה ,ממילא. משלשלים

עם ישראל עבדו  ךיא, תפארת יהונתןואל השקשה, אורה ולכ
  ?והרי כל מזונם היה 'הָמן' לפעור

 שמלאכי לחם ?מה זה מן – }, במסכת יומא עה{הגמרא אומרת 
, שהמן ' ישמעאל סבררו... עקיבא 'ר דברי אותו אוכלין השרת

  . אברים ושמונה וארבעים במאתים שנבלע לחם :הוא
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, שהרי אמרו בני שמי שאוכל ָמן אין לו יציאות ,משמע
 ַּבֶּלֶחם ָקָצה ְוַנְפֵׁשנּו כא, ה} במדבר{ישראל בפרשת חוקת 

ֵקל לפי שהמן נבלע באיברים  בלחם הקלקל., ופירש"י: ַהְּק
יד המן הזה שיתפח במעינו, כלום יש קראוהו קלקל. אמרו עת

חנו אוכלים ואוכלים אנ" – ילוד אשה שמכניס ואינו מוציא
   !"נתפוצץוולא יוצא כלום, עוד יבוא יום 

דיוק הם עם ישראל אכלו מן ולא היו להם יציאות, איך ב אם
  ???ו לפעורעבד

, כדי לענות על השאלה הזאת, נצטרך תפארת יהונתןה אומר
  ;ס' בפרשת בלקפלקרוא 

 ַוָּיֶחל ַּבִּׁשִּטים ִיְׂשָרֵאל ַוֵּיֶׁשב {במדבר כה, א} :התורהאומרת 
ֵהיֶהן ְלִזְבֵחי ָלָעם ַוִּתְקֶראןָ  {ב} :מֹוָאב ְּבנֹות ֶאל ִלְזנֹות ָהָעם  ֱא

ֵהיֶהן ַוִּיְׁשַּתֲחּוּו ָהָעם ַוּיֹאַכל   ;ֵלא

ַוִּתְקֶראָנה ָלָעם ְלִזְבֵחי  – }חיתנחומא, בלק אות {המדרש מספר 
ֵהיֶהן. ֶׁשָהְלכּו ַּבֲעַצת ִּבְלָעם, ֶׁשֶּנֱאַמר: ֵהן ֵהָּנה ָהיּו ִלְבֵני  ֱא
ִיְׂשָרֵאל ִּבְדַבר ִּבְלָעם ְוגֹו' (במדבר לא, טז). ָעׂשּו ָלֶהם ְקָלִעים 

ָּבֶהן זֹונֹות ּוִביֵדיֶהם ָּכל ְּכֵלי ֶחְמָדה, ְוָהְיָתה ְזֵקָנה ְוהֹוִׁשיבּו 
ְמַסְרֶסֶרת ְלַיְלָּדה ֶׁשָהְיָתה ִּבְפִנים ִמן ַהֲחנּות. ְּבָׁשָעה ֶׁשִּיְׂשָרֵאל 
עֹוְבִרים ְלַטֵּיל ַּבּׁשּוק, ְזֵקָנה אֹוֶמֶרת לֹו, ָּבחּור, ִאי ַאָּתה ְמַבֵּקׁש 

ּו ִמֵּבית ְׁשָאן, ְוָהְיָתה ַמְרָאה לֹו. ְזֵקָנה אֹוֶמֶרת לֹו ְּכֵלי ִּפְׁשָּתן ֶׁשָּבא
ְּביֹוֵתר, ְוַיְלָּדה ְּבָפחֹות. ִמָּכאן ָוֵאיָל אֹוֶמֶרת לֹו ַיְלָּדה, ַאָּתה ְּכֶבן 
. ְוַצְרצּור ַיִין ַעּמֹוִני ֻמָּנח ֶאְצָלּה, ַוֲעַדִין לֹא  ַּבִית ֵׁשב ְּברֹור ְלַעְצְמ

ל ּגֹוִים. ְוַיְלָּדה ֹיְצָאה ְמֻקֶּׁשֶטת ּוְמֻבֶּסֶמת ּוְמַפָּתה ֶנֱאַסר ַיִין ׁשֶ 
אֹותֹו ְואֹוֶמֶרת לֹו, ָלָּמה ָאנּו אֹוֲהִבין ֶאְתֶכם, ְוַאֶּתם ׂשֹוְנִאים 
אֹוָתנּו. טֹול ְל ְּכִלי ֶזה ִחָּנם, ֲהלֹא ֻּכָּלנּו ְּבֵני ִאיׁש ֶאָחד, ְּבֵני ֶּתַרח 

ֶּתם רֹוִצים ֶלֱאֹכל ִמִּזְבחֹוֵתינּו ּוִמִּבּׁשּוֵלינּו, ֲהֵרי ֲאִבי ַאְבָרָהם, ֵאין ַא 
ְל ֲעָגִלים ְוַתְרְנגֹוִלים ַׁשֲחטּו ְּכִמְצַוְתֶכם ְוִאְכלּו. ִמָּיד ַמְׁשָקהּו ַיִין 
ּובֹוֵער ּבֹו ַהָּׂשָטן, ְוָהָיה ִמְׁשַטֶּתה ַאֲחֶריָה. ְוֵיׁש אֹוְמִרים: ִּבְלָעם 

 ֹ א ְלַהְׁשקֹוָתם ַיִין, ֶׁשּלֹא ִיּדֹונּו ִּכְׁשתּוֵיי ַיִין, ֶאָּלא ִצָּוה אֹוָתן ֶׁשּל
ִּכְמִזיִדין. ֵּכיָון ֶׁשָהָיה ּתֹוְבָעּה, ָאְמָרה, ְׁשֹחט ֶאת ַהַּתְרְנגֹול ַהֶּזה 
, ּוִבְרׁשּוְת ֲאִני. ְּכֶׁשָּבא ִלְׁשֹחט, אֹוֶמֶרת לֹו,  ּוְנַבֵּׁשל ְונֹאַכל ִעָּמ

ַעד ֶׁשִּתְׁשֲחֶטּנּו ִלְפעֹור. ְוהּוא ִנְׁשָּטה ַאֲחֶריָה ְוׁשֹוֲחטֹו ֵאיִני ׁשֹוַמַעת 
  ָּמּה ְוִנְצַמד זֹו ְלזֹו.ִלְפעֹור, ְואֹוֵכל עִ 

יכלו לעבוד  וככה בד המןלמאכלו בשר  ןכ הםכ, ש"איוצא 
  !לפעור

קורה לעם ישראל במדבר, כאשר הם רוצים לאכול סטייק מה 
אם הם רוצים  ?הם יכולים לאכולהאם  – צ"ביום רביעי אחה

אם הם בל ארק טעם של סטייק, הם יכלו לקבל את זה בָמן. 
מדברת  22במסכת חולין הגמרא ?אמיתי רוצים לאכול סטייק

כדי  סר עליהם במדבר ולכןאנעל זה ואומרת, שבשר תאוה 
היה שומה  ,קרבן שלמים הם היו יכולים להביא ,שרב לאכול 

  נשאר לבעלים הם יכלו לקבל ולאכול. 

ומקנה רב היה לבני ראובן ולבני גד  – תפארת יהונתןכותב ה
וגו', ויש לתת טעם למה דוקא לשני  שבטים הללו  עצום מאוד

דאיתא דמשה הוצרך להיקבר נגד ע"ז של פעור  ?היה מקנה רב
על דפשעו שם ופערו צואה והוצרכו לאכול תחילה דברים 

באיברים  ה מתנגד לזה דהיה נבלעוהמן הי ,אחרים חוץ מהמן
ולכך היה משה מכניע עוון פעור ושני  ,והמן היה בזכות משה

השבטים הללו חיבבו את המן ולכך מקנה רב היה להם מאשר 
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הביאו ממצרים, משא"כ שאר השבטים דשחטו הבהמות ולא 
   ...חיבבו את המן לאכלו בכל פעם

 ןותהשבטים היחידים שלא אכלו בשר כל אשכ, "א יוצא
היה ולכן  – אובן ושבט גדרארבעים שנה במדבר, היו שבט 

  !לא שחטו את הבקר שלהם והם להם מקנה רב היות

ן הם היו דבוקים במשה רבינו כלוהם חיבבו את המן,  והיות
  ;י המן הגיע לבני ישראל בזכותוכ ?ולמה –

 יהודה' בר יוסי' ר  – {מסכת תענית ט, א}אומרת הגמרא 
 משה :הן אלוו לישראל עמדו טובים פרנסים שלשה :אומר

 באר :הן ואלו ידם על ניתנו טובות מתנות' וג ,ומרים ואהרן
 בזכות מן ,אהרן בזכות ענן עמוד ,מרים בזכות באר ;ומן וענן

  .משה

ובן ארבני גד ובני  ןינעב – }מ"שנת תר{ שפת אמתהכותב 
פירוש 'מקנה  ל"מפרשיסחא זכתבתי במקום אחר בשם הרב 

   .ה"רב' שהיה להם קנין דביקות במשה רבינו ע

רבינו נקבר מול בית פעור ולא למה דוקא משה  ,שאלנו
  ?אהרן

פשוטה מאד, כי אהרן לא היה יכול לכפר על מעשה התשובה 
 קרבנות, היו מביאיםולכהנים  – היות והוא היה כהן פעור

לכן  – "כהנים אוכלים ובעלים מתכפרין" :23ל"ואומרים חז
משה רבינו  ,עומתול .מתוקף תפקידו הוא נאלץ לאכול בשר

אוכל  , שכדי לעבוד לפעור צריך לאכולואמרנו – היה דבוק בָמן
אהרן לא יכל לכפר על מעשה פעור, אלא רק  ילאממגשמי, 

ולכן הוא לא יכל  כותו ירד המן לישראלשבז משה רבינו
בני גד ובני ראובן חיבבו את המן ולא אם  ,בנוסף .להיקבר שם

כ לכפר על מעשה פעור ולכן "גאכלו בשר, ממילא הם יכלו 
  !משה רבינו יד לעקיבלו נחלה 

  ;את הדברים נסכם

"משה, אנחנו  –למשה רבינו  מרולבני גד ובני ראובן, לא יכלו 
לדבר ככה לא מכובד זה  – "!ךרוצים  להיות קבורים ליד

תן לנו " :אליו וביקשואו ב !?מה הם עשואז  –למנהיג הדור 
 :להם משהאמר  – "נחלה בעבר הירדן היות ויש לנו מקנה רב

תחילה תיכנסו לארץ להילחם ורק  !בשום פנים ואופן לא"
, ם משהלבסוף הסכים עמאבל  – !"כ תקבלו את הנחלה"אח

. כדי שלא להכנס ויתן להם משה" – ספורנוכפי שכותב ה
  . "במחלוקת הסכים משה לדבריהם

  !נחלהתיכנסו להילחם ואחרי זה תקבלו  !?המה הבעי ,אורהכל

 משה רבינו שחס וחלילה הם לא רצו ,חתם סופרה אומר
אם הם לא היו ו ,בנחלה של גויים רגע אחדיהיה קבור אפילו 

ה רבינו היה קבור בנחלה של מקבלים את הנחלה קודם, מש
  ישראל.  תזה היה עובר לנחל כך ורק אחר ,גויים

והם לא יכלו לומר למשה את הדברים האלה מפאת ת ויה
 משה רבינו – הצאן עבורהם באו בבקשה לנחלה  כבודו, לכן

מקבלים את התוכחה  םה –שומע את הדברים וכועס עליהם 
רדן אותה וחוזרים לעבר הימחלקים  –לארץ נכנסים  –באהבה 

  !"ָספּון ְמֹחֵקק ֶחְלַקת ָׁשם ִּכי" ???ולמה –
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  :דבר נפלאביים סל, נוכל אם אלה הדברים

שר ביש אליהו הואפינחס . בשבת הקודמת קראנו פרשת פינחס
 ֵאת ָלֶכם ֹׁשֵלחַ  ֹנִכיָא  ִהֵּנה }מלאכי ג, כג{ ש", כמהגאולה אתלנו 

   .ְוַהּנֹוָרא ַהָּגדֹול ה' יֹום ּבֹוא ִלְפֵני ַהָּנִביא ֵאִלָּיה

קבור בנחלת  ותראה, גואל ראשון בוא ,מגלה עמוקותה מרוא
 מיו .עם ישראל ממצרים משה רבינו, שהוציא את הוא –גד בני 
לפני שהוא יגיע  דועבן דוד. אבל משיח  !?הגואל האחרון הוא

ביא, ולאחריו ילה יגיע אליהו הנחת :'שני תהליכים'ישנם  ב,"ב
  ?ומאיפה עתיד להגיע אליהו הנביא ;ח בן יוסףיגיע משי

 {בראשית ל, יא} :ומרת התורה בפרשת ויצאא ,גד נולדברגע ש
ד ְׁשמֹו ֶאת ַוִּתְקָרא ָגד ָּבא ֵלָאה ַוּתֹאֶמר  ָּבא" מה פירוש –וגו'  ָּגֽ

  ? "ָגד

  . .. טוב מזל בא .גד בא – אומר רש"י

עתיד לצאת  דמשבט ג. בגד – מדרש אגדהאומר נוסף, פירוש 
וכמה דהוא  ,נביא, המגיד בשורות טובות לישראלאליהו ה

  .}בראשית מט, יט{ "גד גדוד יגודנו" :אמר

 אליהו הנביאשמופיע  הראשון המקום ,מגלה עמוקותה אומר
ַוּיֹאֶמר ֵאִלָּיהּו ַהִּתְׁשִּבי א} , זי{ הוא בספר מלכים א' בתנ"ך

  !של גדבנחלתו  ?זה גלעדואיפה  – וגו' ִגְלָעדִמֹּתָׁשֵבי 

  

, יהי רצון שישלח לנו הקב"ה את אליהו אשל תלתא דפורענות ראשונההאליהו הנביא. בשבת  –משה רבינו , והאחרון  – גואל ראשון
  אמן ואמן !!! ב"בהנביא, 

  


