
    

 

 

  

  

  

 12 גליון          פרשת מטות             

ְראּו ֶאת ֶאֶרץ ַיְעֵזר ְוֶאת " קֹום ְמקֹום ִמְקֶנהּוִמְקֶנה ַרב ָהָיה ִלְבֵני ְראּוֵבן ְוִלְבֵני ָגד ָעצּום ְמֹאד ַוּיִ ה ַהּמָ ְלָעד ְוִהּנֵ  ב)-(במדבר פרק לב, א "ֶאֶרץ ּגִ

 ג.יחון ועוו כאן, ולא מיד אחרי מלחמת סשה זמדוע נכתבה פר: השאל 

ם ורב, ואותו מקנה רכשו בני שבט גד ושבט ראובן בפסוקים שלקחו ישראל ממדין שלל של מקנה עצולאחר מלחמת מדין נאמר תשובה: 

ולכן סיפר  .ועוג, שהיתה ארץ מקנה וראויה להם מצד זהון משאר השבטים, ומתוך כך היה להם מקנה רב, והתעוררו לבקש את ארץ סיח

לחם במדינים, ולאחר מלחמה זו ושלל המקנה בנות מדין, שמתוך כך ציוה ה' להילה את ענין בלק ובלעם, והחטאת ישראל על ידי תח

  ).ה א(שאל. מקנההקשו את ארץ סיחון עבור שב ל השבטיםם שהרב, סיפר את ענינ

 

יֵאי ָהֵעָדה ֵלאמֹר" ה ְוֶאל ֶאְלָעָזר ַהּכֵֹהן ְוֶאל ְנׂשִ בֹאּו ְבֵני ָגד ּוְבֵני ְראּוֵבן ַוּיֹאְמרּו ֶאל מֹׁשֶ ּבֹון ְוֶאְלָעלֵ  .ַוּיָ ה ֲעָטרֹות ְוִדיֹבן ְוַיְעֵזר ְוִנְמָרה ְוֶחׁשְ

ָבם ּוְנבֹו ּוְבעֹן ָרֵאל ֶאֶרץ ִמְקֶנה ִהוא ְוַלֲעָבֶדיָך ִמְקֶנה .ּוׂשְ ה ה' ִלְפֵני ֲעַדת ִיׂשְ ר ִהּכָ ן ֶאת ס  .ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ ֵעיֶניָך ֻיּתַ ַוּיֹאְמרּו ִאם ָמָצאנּו ֵחן ּבְ

ן ְרּדֵ ֲעִבֵרנּו ֶאת ַהּיַ ה ַאל ּתַ  )ה-במדבר פרק לב, ב( "ָהָאֶרץ ַהזֹּאת ַלֲעָבֶדיָך ַלֲאֻחזָּ

את ארץ סיחון ועוג, מדוע נחלקו דבריהם לשני חלקים, ויש רשת ל בני גד ובני ראובן היו בענין אחד, לכיון שכל דבריהם שא. : ותשאל

ארץ ב. מדוע אמרו 'ה רו', ומה היו שתי האמירות שאמרו.אחרי דבריהם הראשונים נאמר שוב 'ויאמהפסק של פרשה סתומה ביניהם, ו

 פניהם.ה אותם לבר ידוע שה' הכאשר הכה ה' לפני עדת ישראל', והרי הד

ביקשו זאת בדרך רמז, כאומרים, כיון שה' הכה בן לבקש בפירוש להשאר בעבר הירדן, ולכן ני ראוהתביישו בני גד ובבתחילה : התשוב

שם את נחלתם, וכיון שלנו יש מקנה רב, הרי מתאים הדבר קבלו שה זאת כדי שחלק מהשבטים יאת הארצות הללו לפני ישראל, בודאי ע

רכו לחזור ולבקש כן בפירוש, לקבל את צ, ולכן הוונתם מיד, שתק והמתיןואף שמשה רבינו הבין את כו .שתהיה ארץ זו ירושה עבורינו

  ).ג-ות ב(שאל את בקשתם בפירוש, הוכיחם על כך.הארץ ולא לעבור את הירדן, וכששמע משה 

 

ְרֵנַע ִלְראֹות ֶאת ָהָאֶרץ"  ֵדׁש ּבַ ְלִחי ֹאָתם ִמּקָ ׁשָ  (במדבר פרק לב, ח) "ּכֹה ָעׂשּו ֲאֹבֵתיֶכם ּבְ

הוציאו את דיבת הארץ רעה, ואילו בני גד ובני ראובן רק ביקשו נחלתם  םשוה את דבריהם לחטא המרגלים, והרי המרגלימדוע ה: שאלה 

 בעבר הירדן.

, אמר להם שדבר רדן, והבין משה רבינו שאין רצונם להכנס כלל לארץ ישראלהשאר בעבר היני גד ובני ראובן ביקשו לבכך שבתשובה: 

הם ז ועצום ומכלה את יושביה, או שהעם היושב בהם הוא עען היא בעיניהם ארץ רעה ה, או כיון שארץ כנתזה יכול להיות משתי סיבו

 .)ד(שאלה  שברים את לב העם ומניאים אותם מלעלות לארץ ישראל.פוחדים להלחם בו, ובכל אחת משתי האפשרויות הללו הם מ

  



 

נוּ " ְדרֹת צֹאן ִנְבֶנה ְלִמְקֵננּו ּפֹה ְוָעִרים ְלַטּפֵ ׁשּו ֵאָליו ַוּיֹאְמרּו ּגִ ּגְ ן נּון ַוְיַצו ָלֶהם " (במדבר פרק לב, טז) "ַוּיִ ַע ּבִ ה ֵאת ֶאְלָעָזר ַהּכֵֹהן ְוֵאת ְיהֹוׁשֻ מֹׁשֶ

ָרֵאל ּטֹות ִלְבֵני ִיׂשְ י ֲאבֹות ַהּמַ ְלָחָמה ִלְפֵני ה. ְוֶאת ָראׁשֵ ל ָחלּוץ ַלּמִ ן ּכָ ְרּדֵ ֶכם ֶאת ַהּיַ ה ֲאֵלֶהם ִאם ַיַעְברּו ְבֵני ָגד ּוְבֵני ְראּוֵבן ִאּתְ ' ַוּיֹאֶמר מֹׁשֶ

ה הָ  ׁשָ ְלָעד ַלֲאֻחזָּהְוִנְכּבְ ם ָלֶהם ֶאת ֶאֶרץ ַהּגִ ה" "ָאֶרץ ִלְפֵניֶכם ּוְנַתּתֶ ן ַנֲעׂשֶ ר ה' ֶאל ֲעָבֶדיָך ּכֵ ּבֶ ר ּדִ ֲענּו ְבֵני ָגד ּוְבֵני ְראּוֵבן ֵלאמֹר ֵאת ֲאׁשֶ  "ַוּיַ

 ), לאכט-(במדבר פרק לב, כח

כאשר  ב. מדוע והרי היו סמוכים אליו ומדברים עימו כבר. ר איתו,שם מה הוצרכו בני גד ובני ראובן 'לגשת' אל משה ולדבלא. : ותשאל

בן לחזור פעם נוספת על כל דבריהם ן ויהושע בן נון את כל הדברים הללו, הוצרכו בני גד ובני ראולעזר הכהאציוה משה רבינו את 

 והתחייבותם.

, שלא הבין את דבריהם כראוי, לא רצו לומר זאת בקול רם, שנראה הדבר כזלזול בכבודו משהלומר לבני גד ובני ראובן כיון שבאו תשובה: 

שסיימו לדבר בלחש את כל הדברים, חשש משה ולאחר ולכן נגשו ולחשו באזניו שלא לזה היתה כוונתם, ופירשו את דבריהם כראוי. 

רים בקול ון וחזר בפניהם על הדביהושע בן נכהן ולמשה לאלעזר השלאחר זמן יכחישו את הדברים ולא יקיימו את התחייבותם, ולכן קרא 

 )ו,ילות (שא .רם, ועל ידי זה לא יכלו לחזור בהם או לשנות את דבריהםדבריהם בקול חזרו על אובן ם, וכן בני גד ובני רר

  

ָבר ַהזֶּה ִאם" ֲעׂשּון ֶאת ַהּדָ ה ִאם ּתַ ְלָחָמה ַוּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם מֹׁשֶ ָחְלצּו ִלְפֵני ה' ַלּמִ ן ִלְפֵני ה' ַעד הֹוִריׁשֹו ֶאת  .ּתֵ ְרּדֵ ל ָחלּוץ ֶאת ַהּיַ ְוָעַבר ָלֶכם ּכָ

ָניו ָרֵאל ְוָהְיָתה ָהָאֶרץ ַהזֹּאת .ֹאְיָביו ִמּפָ ׂשְ ם ֵמה' ּוִמּיִ בּו ִוְהִייֶתם ְנִקּיִ ׁשֻ ה ָהָאֶרץ ִלְפֵני ה' ְוַאַחר ּתָ ׁשָ ה ִלְפֵני ה' ְוִנְכּבְ (במדבר פרק לב,  "ָלֶכם ַלֲאֻחזָּ

 כב)-כ

מה', חלצו לפני ה' למלחבתוך דברי משה רבינו נראה שחוזר התנאי על עצמו ארבע פעמים, 'אם תעשון את הדבר הזה', 'אם ת: השאל 

 ת מהפעמים הללו.ל אח', ומה הלימוד מכ'ועבר לכם כל חלוץ', 'ונכבשה הארץ לפני ה'

ן אמר להם באופן כללי 'אם תעשוינו עצמו לא ידע האם כוונתם אמיתית, או שהם אומרים כן דרך רמאות, ולכן תחילה משה רבתשובה: 

חלצו , ולימדם שלא י"ַוֲאַנְחנּו ֵנָחֵלץ ֻחִׁשים ִלְפֵני ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל"כך ראה להוכיחם על כך שאמרו  את הדבר הזה', ותקיימו את דבריכם. אחר

�א ָנׁשּוב ֶאל שנות ממה שהם אמרו "ל חר כך הוסיףאני ה' למלחמה'. י ישראל, אלא לפני ה', ולכן אמר להם 'אם תחלצו לפאחיהם בנ לפני

ריכים להשאר אמר להם שאינם צץ, ועל כך ", כלומר שישארו גם בשנים שבהם יחלקו את הארָּבֵּתינּו ַעד ִהְתַנֵחל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִאיׁש ַנֲחָלתוֹ 

שו את הארץ, אלא ם יכבוהוסיף ללמדם שלא בכוח. בשנות החלוקהולא והיינו בשנות הכיבוש בלבד, אויביו מפניו', ד הורישו את 'ע אלא

 .)זלה שא('ונכבשה הארץ לפני ה''. 

  

ה ֲחטָ " ן ִהּנֵ ְמָצא ֶאְתֶכםְוִאם לֹא ַתֲעׂשּון ּכֵ ר ּתִ אְתֶכם ֲאׁשֶ   (במדבר פרק לב, כג) "אֶתם ַלה' ּוְדעּו ַחּטַ

מה גם לא התבאר ו, ת' אינה 'עונש'תמצא אתכם', ואם כוונתו שייענשו, הרי 'חטאמרו 'ודעו חטאתכם אשר מה כוונת משה באו: השאל 

 .יהא עונשם

טאתכם' על ר ימצא אותם העונש הגדול, אז ידעו כמה גדולה היתה חטאתם, וכאילו נאמר 'ודעו חכוונת משה רבינו לומר שכאשתשובה: 

 .)שאלה ח( העונש 'אשר תמצא אתכם'.ידי 


