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  ח"תמוז התשס                                         ד"בס

  

  פרשת בני גד ובני ראובן
  לפרשת מטות

  
  ב"במדבר ל. 1
ַרב ָהָיה ִלְבֵני ְראּוֵבן ְוִלְבֵני ָגד ָעצּום ְמאֹד ַוִּיְראּו ֶאת ּוִמְקֶנה ) א(

בֹאּו ַוּיָ ) ב:(ִמְקֶנהֶאֶרץ ַיְעֵזר ְוֶאת ֶאֶרץ ִּגְלָעד ְוִהֵּנה ַהָּמקֹום ְמקֹום 
 ֶאל מֶׁשה ְוֶאל ֶאְלָעָזר ַהּכֵֹהן ְוֶאל ּיֹאְמרּוְבֵני ָגד ּוְבֵני ְראּוֵבן וַ 
ֲעָטרֹות ְוִדיבֹן ְוַיְעֵזר ְוִנְמָרה ְוֶחְׁשּבֹון ) ג:(ְנִׂשיֵאי ָהֵעָדה ֵלאמֹר

 ִלְפֵני ֲעַדת ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ִהָּכה ְיהָֹוה) ד:(ְוֶאְלָעֵלה ּוְׂשָבם ּוְנבֹו ּוְבעֹן
  :ִמְקֶנה ִהוא ְוַלֲעָבֶדיָך ִמְקֶנהָרֵאל ֶאֶרץ ִיְׂש 

 ִאם ָמָצאנּו ֵחן ְּבֵעיֶניָך ֻיַּתן ֶאת ָהָאֶרץ ַהּזֹאת ַלֲעָבֶדיָך ַוּיֹאְמרּו) ה(
  :ַאל ַּתֲעִבֵרנּו ֶאת ַהַּיְרֵּדןַלֲאֻחָּזה 

ָחָמה ַוּיֹאֶמר מֶׁשה ִלְבֵני ָגד ְוִלְבֵני ְראּוֵבן ַהַאֵחיֶכם ָיבֹאּו ַלִּמלְ ) ו(
ֶאת ֵלב ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל } \ְתִניאּון{\ְוָלָּמה ְתִנואּון ) ז:(ְוַאֶּתם ֵּתְׁשבּו פֹה

  :ְיהָֹוהֵמֲעבֹר ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ָנַתן ָלֶהם 
ּכֹה ָעׂשּו ֲאבֵֹתיֶכם ְּבָׁשְלִחי אָֹתם ִמָּקֵדׁש ַּבְרֵנַע ִלְראֹות ֶאת ) ח(

ַוָּיִניאּו ֶאת ֵלב ּכֹול ַוִּיְראּו ֶאת ָהָאֶרץ ַוַּיֲעלּו ַעד ַנַחל ֶאְׁש ) ט:(ָהָאֶרץ
ַוִּיַחר ) י:(ְיהָֹוה ְלִבְלִּתי בֹא ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ָנַתן ָלֶהם ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל

ִאם ִיְראּו ָהֲאָנִׁשים ) יא:(ַּבּיֹום ַההּוא ַוִּיָּׁשַבע ֵלאמֹרְיהָֹוה ַאף 
 ָוַמְעָלה ֵאת ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ָהעִֹלים ִמִּמְצַרִים ִמֶּבן ֶעְׂשִרים ָׁשָנה

ִּבְלִּתי ) יב:(ִנְׁשַּבְעִּתי ְלַאְבָרָהם ְלִיְצָחק ּוְלַיֲעקֹב ִּכי לֹא ִמְלאּו ַאֲחָרי
ַוִּיַחר ) יג:(ְיהָֹוהָּכֵלב ֶּבן ְיֻפֶּנה ַהְּקִנִּזי ִויהֹוֻׁשַע ִּבן נּון ִּכי ִמְלאּו ַאֲחֵרי 

 ַאְרָּבִעים ָׁשָנה ַעד ּתֹם ָּכל ַהּדֹור ִּמְדָּברַוְיִנֵעם ּבַ  ְּבִיְׂשָרֵאל ְיהָֹוהַאף 
  :ְיהָֹוהָהעֶֹׂשה ָהָרע ְּבֵעיֵני 

ְוִהֵּנה ַקְמֶּתם ַּתַחת ֲאבֵֹתיֶכם ַּתְרּבּות ֲאָנִׁשים ַחָּטִאים ִלְסּפֹות ) יד(
ִּכי ְתׁשּוֻבן ֵמַאֲחָריו ְוָיַסף ) טו:( ֶאל ִיְׂשָרֵאלְיהָֹוהעֹוד ַעל ֲחרֹון ַאף 

  : ְוִׁשַחֶּתם ְלָכל ָהָעם ַהֶּזהְלַהִּניחֹו ַּבִּמְדָּברעֹוד 
 ּפֹה ְוָעִרים ִמְקֵננּו ִּגְדרֹת צֹאן ִנְבֶנה לְ ַוִּיְּגׁשּו ֵאָליו ַוּיֹאְמרּו) טז(

ַוֲאַנְחנּו ֵנָחֵלץ ֻחִׁשים ִלְפֵני ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַעד ֲאֶׁשר ִאם ) יז:(ְלַטֵּפנּו
 :ב ַטֵּפנּו ְּבָעֵרי ַהִּמְבָצר ִמְּפֵני יְׁשֵבי ָהָאֶרץֲהִביאֹֻנם ֶאל ְמקֹוָמם ְוָיַׁש 

) יט:(לֹא ָנׁשּוב ֶאל ָּבֵּתינּו ַעד ִהְתַנֵחל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִאיׁש ַנֲחָלתֹו) יח(
ִּכי לֹא ִנְנַחל ִאָּתם ֵמֵעֶבר ַלַּיְרֵּדן ָוָהְלָאה ִּכי ָבָאה ַּנֲחָלֵתנּו ֵאֵלינּו 

 :ָחהֵמֵעֶבר ַהַּיְרֵּדן ִמְזרָ 
ַוּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם מֶׁשה ִאם ַּתֲעׂשּון ֶאת ַהָּדָבר ַהֶּזה ִאם ֵּתָחְלצּו ) כ(

ְוָעַבר ָלֶכם ָּכל ָחלּוץ ֶאת ַהַּיְרֵּדן ִלְפֵני ) כא:(ִלְפֵני ְיהָֹוה ַלִּמְלָחָמה
ְוִנְכְּבָׁשה ָהָאֶרץ ִלְפֵני ) כב:(ְיהָֹוה ַעד הֹוִריׁשֹו ֶאת אְֹיָביו ִמָּפָניו

ה ְוַאַחר ָּתֻׁשבּו ִוְהִייֶתם ְנִקִּים ֵמיהָֹוה ּוִמִּיְׂשָרֵאל ְוָהְיָתה ָהָאֶרץ ְיהֹוָ 
ְוִאם לֹא ַתֲעׂשּון ֵּכן ִהֵּנה ) כג:(ַהּזֹאת ָלֶכם ַלֲאֻחָּזה ִלְפֵני ְיהָֹוה

ְּבנּו ) כד:(ֲחָטאֶתם ַליהָֹוה ּוְדעּו ַחַּטאְתֶכם ֲאֶׁשר ִּתְמָצא ֶאְתֶכם
) כה:(ם ּוְגֵדרֹת ְלצַֹנֲאֶכם ְוַהּיֵֹצא ִמִּפיֶכם ַּתֲעׂשּוָלֶכם ָעִרים ְלַטְּפכֶ 

ַוּיֹאֶמר ְּבֵני ָגד ּוְבֵני ְראּוֵבן ֶאל מֶׁשה ֵלאמֹר ֲעָבֶדיָך ַּיֲעׂשּו ַּכֲאֶׁשר 
 ְוָכל ְּבֶהְמֵּתנּו ִיְהיּו ָׁשם ְּבָעֵרי ִמְקֵננּוַטֵּפנּו ָנֵׁשינּו ) כו:(ֲאדִֹני ְמַצֶּוה

ֲעָבֶדיָך ַּיַעְברּו ָּכל ֲחלּוץ ָצָבא ִלְפֵני ְיהָֹוה ַלִּמְלָחָמה וַ ) כז:(ַהִּגְלָעד
  :ַּכֲאֶׁשר ֲאדִֹני ּדֵֹבר

 ֶאת ַוִּיְלְּכֻדָה ַוּיֹוֶרׁשַוֵּיְלכּו ְּבֵני ָמִכיר ֶּבן ְמַנֶּׁשה ִּגְלָעָדה ) לט(...
ְמַנֶּׁשה ַוִּיֵּתן מֶׁשה ֶאת ַהִּגְלָעד ְלָמִכיר ֶּבן ) מ:(ָהֱאמִֹרי ֲאֶׁשר ָּבּה

 ַוִּיְקָרא ָהַלְך ַוִּיְלּכֹד ֶאת ַחּוֵֹתיֶהםְוָיִאיר ֶּבן ְמַנֶּׁשה ) מא:(ַוֵּיֶׁשב ָּבּה

ְונַֹבח ָהַלְך ַוִּיְלּכֹד ֶאת ְקָנת ְוֶאת ְּבנֶֹתיָה ) מב:(ֶאְתֶהן ַחּוֹת ָיִאיר
  :ַוִּיְקָרא ָלה נַֹבח ִּבְׁשמֹו

  
  ה ויבאו" ד',ה, ב"לעל ן "רמב. 2

,  אותם כי יאמרו כן מפחד אנשי ארץ כנעןשדחוהנה משה 
לא נוכל לעלות אל העם כי ') לא, ג"י(שאמרו בהם המרגלים 

שאינם )  משה לבני השבטים-(ולכן אמר להם ', חזק הוא ממנו
ויסף עוד להענישם כהם להניחם , כאבותם', בוטחים בה

אבל נעבור , חלילה שנירא מהם :ולכך ענו אותו. במדבר
ה ונהיה מהירים וראשונים לפני העם להילחם חלוצים למלחמ

  .כי לחמנו הם', באויבי ה
  
  י אברבנאל"ר. 3

  בני גד ובני ראובן פחד קראם ורעדה מדברי משה רבנו  והנה
במחילת '[= ורצו לומר לו שחוץ ממעלת תורתו , עליו השלום

' אל תעברנו את הירדן'כי הם באמרם . לא הבין כוונתם] 'כבודו
 לעניין הירושהאלא , שלא ילכו שמה עם אחיהם לא כיוונו

ומפני כבודו ניגשו  .שמה להתנחל בארץ שלא יעבירם, אמרו כן
 ואנחנו נחלץ …אליו ויאמרוויגשו " :פסוק טז(אליו 
 …לא הבנת דברינו וכוונתנו, אדוננו: באוזניולומר ") …ֻחשים

 … ניחלץ חושים…אבל, אין אנחנו רוצים לשבת פה מעתה
  .מה עם אחינוונלך למלח

  
  "בעל העקדה"יצחק עראמה ' ר. 4

   :והוא, יש לעורר ספק עצום על דבריו של משה רבנו עמהם
 אם היה רצונם לעבור כי היה מהראוי שישאל להם בתחילה

ואם יאמרו לו מה שאמרוהו  .עמהם למלחמה אם לאו
למה יחרפם על פניהם באמור להם כל אותן קנטורין , באחרונה
 נתקררה דעתו עד ששלח יד לשונו באבותיהם ולא, וחירופין

' גדרת צאן נבנה' :שבהשיבן דבר לאמר,  וכדומה…)פסוק יד(
שהתנחם מאוד על מה שהתריס ' וגו' ואנחנו נחלץ חשים' 'וגו

כי , ומוטב שלא יעשה כן, לא פשעם ולא חטאתם] על[כנגדם 
  .לא אדם הוא להינחם

יו השלום בעוצם אמנם הנראה בזה הוא כי הנה משה אדוננו על
וירה , ולבו לב חכם אשר לימינו, עמד על אימות כוונתםחכמתו 

 ומהנראה …חצים שנונים אל כל אשר יהיה בלבם ולא יחטיא
   .כן היה בלבם, שכאשר חשב להם

וזה מה  .לא היה בדעתם לעבור עמהם למלחמהכי מתחילה 
   .'אל תעברנו את הירדן'שאמרו 

ויאמרו אליו בני גד ובני ראובן  ')בפסוק טז(כי לא נאמר  :ועוד
   .'וגו' ויגשו אליו ויאמרו'אלא '  וגו'גדרת צאן
ואחר כך , ונתייעצו עליהם] משה של[ששמעו דבריו דמשמע 

  . עם התשובה ההיאחזרו אליו
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  ההתיחסות לצאן של בני גד וראובן לעומת משה. 5

 דברי משה בפסוק כד דבריהם בפסוק טז
 למקננוגדרת צאן נבנה 

 .ה וערים לטפנופ
בנו לכם ערים לטפכם 

 .לצנאכםוגדרת 
  
  ז"י על פסוק ט"רש. 6

שהקדימו , יותר מבניהם ובנותיהםממונם חסים היו על 
עשו העיקר עיקר , לא כן :אמר להם משה .לטפםמקניהם 

בנו לכם תחילה ערים לטפכם ואחר כך גדרת , והטפל טפל
  .לצנאכם

  
  ז, ב"במדבר רבה כ. 7

י גד ובני ראובן שהיו עשירים והיה להם מקנה אתה מוצא בבנ
לפיכך , וחיבבו את ממונם וישבו להם חוץ מארץ ישראל, גדול

על שהפרישו עצמם  ? ומי גרם להם…גלו תחילה מכל השבטים
ומקנה 'ממה שכתוב בתורה  ?מנין .קניינםמן אחיהם בשביל 
  .'…רב היה לבני ראובן

  
  נחמה ליבוביץ. 8

   ."לא נרמז) משה ( אך הוא-הם רמזו   "
  
  "בעל העקדה. "9

ונדע את אשר בלבבם ונבוא עד תכונתו אם נתבונן בדבריהם 
 נבנהגדרת צאן ') טז(הלא תראה כי הם אמרו  .אשר בינם לבינו

 נחלץ חשים לפני בני ישראל עד אשר הם ואנחנו') יז(', וגו
לא נשוב ') יח(', אל מקומם וישב טפנו בערי המבצרהביאֹֻנם 

והנה בכל אלו . '…ינו עד התנחל בני ישראל איש נחלתואל בת
, ולא שמו אליו לב' לא זכרו את ה, מראש ועד סוף, הדיבורים

 וכל …כמו שהיה ראוי ומחויב בכל המעשים אשר יעשה האדם
אם מפני שהסכנה גלויה בהם , שכן בדברים גדולים כאלה

ראוי אשר אין , ואם לגודל ערכם)  בזולת עזרתו-(זולתו יתעלה 
 אבל ייחסו הכול אל …לייחס כי אם אל העליון שבפועלים

חוזק ערי  והיו נשענים בעזיבת טפם על ,כוחם ועוצם ידם
הביאֹֻנם עד אשר אם ' :וגם בעניין הנחלה אמרו . שיבנוהמבצר

כי באה נחלתנו ' 'וגו' עד התנחל בני ישראל' 'וגו' אל מקומם
  .ולא נזכר שם שמים בפיהם -' וגו' אלינו

ולא נזכר שם שמים בפיהם זולתי במה שאמרו בתחילת 
 .' לפני בני ישראל ארץ מקנה ִהוא'הארץ אשר הכה ה'דבריהם 

שכיוונו , מוכיחים על תחילתן) יט-בפסוקים טז(וכל דבריהם 

 בני -(שמסרו עליו בהזכרה זו לומר שאינם מבקשים דבר 
לא בחרבם ולא , לפניהם' רק מה שהכה ה, נפשם) ישראל

  .תםבקש
  

זיקה בין משמעות בקשתם של שני השבטים לבין ה. 10
  מעשה המרגלים

 )ט- ח(מעשה המרגלים  )ז(התוכחה 
) תניאון קרי(תנואון ולמה 

 את לב בני ישראל
ויניאו  …כה עשו אבֹתיכם
 את לב בני ישראל

אל הארץ אשר נתן מעבֹר 
 .'להם ה

אל הארץ אשר לבלתי בֹא 
 .'נתן להם ה

  
  
ולים בני גד ובני ראובן להביא על בני דורם העונש שעל. 11

  שלהם אם תתמלא בקשתם
תוצאת בקשתם של שני  עונש דור יוצאי מצרים

 השבטים
'  על חרון אף הלספות עוד) יד( בישראל' ויחר אף ה)  יג(

 אל ישראל
  להניחו במדברויסף עוד) טו( ויִנעם במדבר ארבעים שנה

 .זהוִשחתם לכל העם ה …עד תֹם כל הדור
  
  
  רואה כל אחד מהצדדים" ארץ"איזה . 21

ארץ יעזר ויראו את  )א( 1
 ואת ארץ גלעד

 מעבֹר אל …ולמה תניאון )ז(
 'הארץ אשר נתן להם ה

'  אשר הכה ההארץ )ד( 2
 לפני עדת ישראל

בָשלחי אֹתם מקדש … )ח(
 הארץברנע לראות את 

 הארץויראו את … )ט(  מקנה ִהואארץ )-( 3
לבלתי בֹא אל ... ויניאו )-( הארץ הזאתאת ֻיתן  )ה( 4

 'הארץ אשר נתן להם ה
  
  ב"ברכות לא ע. 31

ולא עוד , שצריך לפייסו, מכאן לחושד את חברו בדבר שאין בו
   .אלא שצריך לברכו

  
  א"רי. 41
אין אני יודע אם באמת ובתמים אתם אומרים ונודרים אשר "

  ." או אם הוא רמאות שווא ודבר כזב, אמרתם
 


