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 תמוז, ה'תשע"ז , שלהיבס"ד

 

  ה'תשע"ז מסעי-מטותת יולפרשהמרכזי בירושלים שיעור ה

 וכל מעשיך יהיו לשם שמים

 שליט"א הרב מרדכי אלון

 אינו מוגה -נכתב ע"י תלמידים 

 

 בה נעסוק היום, מחולקת לשלושה חלקים מרכזיים:אשר  ,פרשת מטות

 ,עוסק בדיני נדרים. -פרק ל'  החלק הראשון 

 1יןעוסק במלחמת מד -פרק ל"א  השני, החלק. 

 ,)סיפור בני גד ובני ראובן עם משה רבנו. -פרק ל"ב  החלק השלישי )והאחרון 

 -מהחלק השלישי, בני גד ובני ראובן נתחיל דווקא 

ה ב ָהָי   ּוִמְקנ ֶ֣ ַ֗ ן ְוִלְבֵניר  י ְראּוֵבֵ֛ ד ה ִלְבֵנֵ֧ ת ָגָ֖ ּו א  ְרא  ּיִ ד ו  ּום ְמא ֹ֑ ְעֵז֙ר  ָעצֶ֣ ץ י  ר  ֶ֤ תא  ה: ְוא  ֶֽ ם ִמְקנ  ו  ם ְמקֵּ֥ ו  קָ֖ ּמָ ֵּ֥ה ה  ד ְוִהּנֵ ְלָעָ֔ ץ ּגִ ר  ֶ֣ ד  א  י־ָגָ֖ אּו ְבֵנֶֽ ב ֵּ֥ ּיָ ו 

לּובְ  ּו א  ּי אְמרֶ֤ י ְראּוֵבֹ֑ן ו  ל ֵנֶ֣ ֙ה ְוא  ל מ ש   ן ְוא  ּכ ֵהָ֔ ר ה  ְלָעָזֶ֣ ְלעָ  א  ן ְוא  ו  ּבָ֖ ש ְ ה ְוח  ר ְוִנְמָרָ֔ ְעֵזֶ֣ ֙ן ְוי  ת ְוִדיב  ו  ר: ֲעָטרֶ֤ ה ֵלאמ ֶֽ יֵאֵּ֥י ָהֵעָדָ֖ ו  ְנש ִ ָבֵּ֥ם ּוְנבָ֖ ה ּוש ְ ֵלֹ֑

ן: ה  ּוְבע ֶֽ ֶ֤ ר ִהּכָ ץ ֲאש  ֶׁ֨ ר  ה ִהֹ֑  ה'ָהָאַ֗ ָ֖ ץ ִמְקנ  ֵּ֥ר  ל א  ָרֵאָ֔ ת ִיש ְ ה: ִלְפֵנ֙י ֲעד ֶ֣ ֶֽ יָך ִמְקנ  ָ֖ ֲעָבד  ֶֽ ּו ִאם    ס   וא ְול  ּי אְמרַ֗ אנוּ  ו  ת ָמָצֶ֤ ן א  יָך ֻיּת   ֵעינ ָ֔  ֵח֙ן ּבְ

ה ֹ֑ ֲאֻחזָּ יָך ל  ָ֖ ֲעָבד  את ל  זּ ֵ֛ ץ ה  ר  ל ָהָאֵ֧ ֲעבִ  א  תּת  נּו א  ן: ֵרָ֖ ֶֽ ְרּדֵ ּי   2ה 

 בהכרח "אל תעבירנו את הירדן הזה" היאבמילים האם כוונתם של בני גד ובני ראובן  -עולה השאלה בפסוקים  כשמתבוננים

לפי האחת, הם דווקא כן התכוונו להשתתף בלחימה ורק אחר כך  - ? יש שתי אפשרויות להבין את דבריהם'פרזיטים'להיות 

הם אכן לא רצו לחצות את  -לשוב אל עבר הירדן המזרחי, אך מסיבה לא ברורה משה לא הבין אותם, ולפי האפשרות השניה 

 ?השניההבנה באז למה משה בוחר דווקא  .הירדן כלל

 :הפסוקים בהמשך נראה את תשובתו של משה לבני גד ובני ראובן

ה ִלְבֵני ר מ ש  ָ֔ אמ  ּי ֶ֣ ה  ו  ּמָ ה: ְוָלֶ֣ בּו פ ֶֽ ֵּ֥ש ְ ָ֖ם ּתֵ ּת  ה ְוא  ְלָחָמָ֔ ּמִ אּו֙ ל  ם ָיב ֙ ֵחיכ ַ֗ ֶֽ א  י ְראּוֵבֹ֑ן ה  ד ְוִלְבֵנֶ֣ ת ְתִני֔אּוןָגָ֖ ב בְּ  א  לֵלָ֖ ֲעב ֙ר א  ָרֵאֹ֑ל ֵמֶֽ י ִיש ְ ץ  ֵנֶ֣ ר  ָהָאָ֔

ר ָ֖ם  ֲאש   ֵּ֥ן ָלה  ֹ֑ם ה'ָנת  ֵתיכ  ּו ֲאב  ה ָעש ָ֖ י א תֵָ֛ם ִמקָּ : ּכ ֵּ֥ ְלִחֵּ֥ ָ ש  תּבְ ת א  ו  ע  ִלְראֵּ֥ ְרֵנָ֖ ש  ּב  ץ: ֵדֵּ֥ ר  ד 3ָהָאֶֽ ּו ע  ֲעל  ּי  ֶֽ ֶ֣  ו  תנ  ְראּו֙ א  ּיִ ל ו  ו  ּכַ֗ ש ְ ל א  ץ  ח  ר  ָהָאָ֔

יאוּּ ִנִ֕ ת 4ַוּיָּ ב  א  יֵלָ֖ ָרֵאֹ֑ל ְלִבְלּתִ י ִיש ְ ֵנֶ֣ לב   ּבְ ר ֙א א  ץ ֲאש   ר  ָ֖ם  ָהָאָ֔ ֵּ֥ן ָלה  ר: ה'ָנת  ח  ֶֽ ּיִ ֵּ֥ף  ו  הֹ֑  ה'א  ם ה  ו  ּיֶ֣ ר: ּב  ָ֖ע ֵלאמ ֶֽ ב  ָ ש ּ ּיִ ים  ִאםּוא ו  ִיְראּו֙ ָהֲאָנש ִִׁ֜

ְבָרָהֵּ֥ם ְליִ  י ְלא  ְעּתִ ֵ֛ ּב  ֵּ֥ר ִנש ְ ה ֲאש   ת ָהֲאָדָמָ֔ ְעָלה ֵאֵ֚ ָנ֙ה ָומ ָ֔ ָ ים ש  ִרֶ֤ ש ְ ן ע  ִים ִמּב ֶׁ֨ ַ֗ ְצר  ים ִמּמִ ֵּ֥י ל אָהע ִלֶ֣ ב ּכִ ֲעק ֹ֑ ְלי  ק ּוֶֽ י כָּ  ִמְל֖אוּּ ְצָחָ֖ ְלּתִ  י: ּבִ ֲחָרֶֽ ןא  ב ּב   ֵלֶ֤

ה֙  ן ְיֻפּנ  ָ֖ע  ּבִ ֻ ש  י ִויהו  ָ֔ ִנזִּ ּקְ ֵּ֥י ה  ּון ּכִ י  ִמְל֖אוּּ נֹ֑ ֲחֵרֵּ֥ ר: ה'א  ח  ֶֽ ּיִ ף  ו  ֶ֤ ל ה'א  ָרֵאָ֔ ִיש ְ דְ  5ַּוְיִנֵעםּ  ּבְ ּמִ דּב  ה ע  ָנֹ֑ ָ ים ש  ִעָ֖ ְרּבָ ר א  ל ּבָָ֔ ע  ּת ֙ם ּכָ ָ֖ ֵּ֥ה ָהר  ר ָהע ש   ו  ּדָ֔ ה 

י  ֵעיֵנֵּ֥ ּות ה'ּבְ ְרּבָ֖ ם ּת  ֵתיכ ָ֔ ת ֲאב ֶ֣ ֵ֚ח  ם ּת  ְמּת ַ֗ ה ק  ֶ֣ ִאֹ֑ים לִ : ְוִהּנֵ ּטָ ֶ֣ים ח  ףֲאָנש ִ ן א  ו  ל ֲחרֵּ֥ ֵ֛ ד ע  ו  ת עַ֗ ו  לה'  ְסּפֶ֣ ף  א  ֶ֣ יו ְוָיס  ֲחָרָ֔ א  ּוֻב֙ן ֵמֶֽ י ְתש  ֶ֤ ל: ּכִ ָרֵאֶֽ ִיש ְ

ָ֖ם ְלָכל ּת  ֶֽח  ֹ֑ר ְוש ִ ְדּבָ ּמִ ו  ּב  יחָ֖ ּנִ ד ְלה  ו  ה: ס עָ֔ ֶֽ זּ  ם ה   6 ָהָעֵּ֥

אולי בני גד ובני ראובן מתכננים להיות  הענין?מדוע הוא איננו מנסה כלל לברר את ? בתגובה שלו האם משה לא מגזים קצת

 שהולכת לפני המחנה ורק אח"כ להתיישב בארצם? 'סיירת מטכ"ל'כמין 

 - שמים לב אליו שלא תמיד אנחנובפרשת חקת יש פסוק 

יִּ  תו  ל א  ֶ֣ ּגֵ ֙ה ְלר  ח מ ש   ֶ֤ ל  ְעֵזָ֔  ש ְ ֹ֑יהָ י  נ ת  ּו ּבְ דָ֖ ְלּכְ ּיִ ֶֽ ר   ר ו  ו  ּיָ֖ תו  י  ש  א  רָהֱאמ ִרֵּ֥ ֶֽם ֲאש   ָ  7.ש 

 -רש"י  שם מבארו

  .בכח תפלתו של משה להלחםהמרגלים לכדוה. אמרו לא נעשה כראשונים, בטוחים אנו 

בטוחים בכוחו של משה ונלחמים.  מרגלים חדשים שנשלחים בשנה הארבעים, - תיקון לחטא המרגלים מצאנוכבר הנה בכך 

 !?שהוא מזכיר להם את החטא שכבר תוקן, כאמור, עד מבני גד ובני ראובןעכשיו למה משה כל כך דואג 

 -למשה  בני גד ובני ראובן תגובתם של

                                                           
 יחידה אחת.הינו המלקוח וכו', אבל הכל  הגיוס, המלחמה, -סיפורים -מחולק לכמה תתיסיפור מלחמת מדין  1
 ה'.-במדבר ל"ב, א' 2
 ואומר לבני גד ובני ראובן שדבריהם מזכירים את חטא המרגלים שלא רצו להיכנס לארץ. משה מחזיר אותנו ארבעים שנה אחורה לחטא המרגלים 3
 הנאת ליבותיהם של ישראל מכניסה לארץ ישראל. -הגדרה לחטא המרגלים  4
 במדבר. )מידה כנגד מידה, חילוף אותיות( הניעם את בני ישראל וכתגובה הקב"ה הניאוהמרגלים  5
 ט"ו.-במדבר שם, ו' 6
 במדבר כא, לב 7
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וּּ ׁ֤ ש  ּגְ ּו  8ַוּיִ ּי אְמרָ֔ ֶ֣ נוֵּּאָלי֙ו ו  ֵּֽ יםְּלַטּפֵ ִר֖ הְּועָּ נּוּּפ ֹּ֑ ֹ֥הְּלִמְקֵנ֖ אןִּנְבנ  תּצ ֹ֛ ְדר ֹ֥ ֵנֶ֣  :ּגִ ים ִלְפֵנ֙י ּבְ ץ ֻחש ִַ֗ ְחנּו ֵנָחֵלֶ֣ ֲאנ ִׁ֜ ֵּ֥ר אִ ו  ד ֲאש   ֵ֛ ל ע  ָרֵאָ֔ ל םי ִיש ְ ם א  יא ֻנָ֖  ֲהִבֶֽ

ָמֹ֑ם ץ:  9ְמקו  ר  ֵבֵּ֥י ָהָאֶֽ י י ש ְ ֵנָ֖ ר ִמּפְ ְבָצָ֔ ּמִ י ה  ָעֵרֶ֣ נּו֙ ּבְ ֙ ּפֵ ֶ֤ב ט  לְוָיש   ּוב א  ָ֖ א ָנש  : ל ֵּ֥ ו  ֲחָלתֶֽ ל ִאָ֖יש  נ  ָרֵאָ֔ י ִיש ְ ֵנֶ֣ ֵחל֙ ּבְ ד ִהְתנ  ַ֗ ֹ֑ינּו ע  ּתֵ ם  ּבָ ל֙ ִאּתָָ֔ א ִנְנח  י ל ֶ֤ ֶ֣ ּכִ

י  ֶ֣ ן ָוָהְֹ֑לָאה ּכִ ָ֖ ְרּדֵ ּי  ר ל  ב  ָחהֵמֵעֵּ֥ ן ִמְזָרֶֽ ָ֖ ְרּדֵ ּי  ר ה  ב  ינּו ֵמֵעֵּ֥ ֲחָלֵת֙נּו֙ ֵאֵלָ֔ ָאה נ   10.ָבֶ֤

 ומה עונה להם משה?

םו   ה ִאֶֽ ֙ם מ ש  ָ֔ ר ֲאֵליה  אמ  ת ּי ֶ֤ ּון א  ֲעש ָ֖ ה ִאם ּת  ֹ֑ זּ  ר ה  ָבֶ֣ ּדָ י  ה  ּו ִלְפֵנֵּ֥ ְלצֵ֛ ָחֵּ֥ ה: ה' ּתֵ ְלָחָמֶֽ ּמִ לל  ם ּכָ ֵ֧ ר ָלכ  ת ְוָעב ֶׁ֨ ּוץ א  י  ָחלֵ֛ ן ִלְפֵנֶ֣ ָ֖ ְרּדֵ ּי  ֵ֧  ה'ה  ו  ע  ִריש ֵ֛ ד הו 

ת י  א  ץ ִלְפֵנֶ֤ ר  ה ָהָאִׁ֜ ֶָׁ֨ ש  יו: ְוִנְכּבְ ָנֶֽ ם מֵ  ה'א ְיָבָ֖יו ִמּפָ ֵ֛ בּו ִוְהִיית ֵ֧ם ְנִקּיִ ָֻ֔ ש  ר ּתָ ֶ֣ ח  י  ה'-ְוא  ה ִלְפֵנֵּ֥ ָ֖ ֲאֻחזָּ ם ל  ֵ֛ את ָלכ  זּ ֵּ֥ ץ ה  ר  ָהְיָתה ָהָאֶׁ֨ ָרֵאֹ֑ל ְוְ֠ ש ְ  :ה'ּוִמּיִ

ָ֖ם ל   ְוִאם ֵּ֥ה ֲחָטאת  ן ִהּנֵ ּו֙ן ּכֵָ֔ ֲעש  א ת  ם:  ה'-ל ֶ֤ ֶֽ ְתכ  א א  ְמָצָ֖ ֵּ֥ר ּתִ ם ֲאש   אְתכ ָ֔ ּט  וּ ּוְדעּו֙ ח  נֶֽ ם  ּבְ ֶ֤ ֹּ֑םָלכ  תְּלצ ַנֲאכ  םּּוְגֵדר ֖ כ ֔ ִרים ְּלַטּפְ ָ֖ם  עָּ יכ  א ִמּפִ ּי ֵצֵּ֥ ְוה 

ּו: ֲעש ֶֽ  11ּת 

 םאד תנאי בני גד ובני ראובן, תנאי כפול. אם -מכאן  12וכך נפסק להלכה חז"ללומדים  'תנאים'דינית של -הלכתיתאת ההגדרה ה

 התנאי בטל. תנאי כזה עושים כשלא סומכים על מישהו. - לא כופל את תנאו

 - רש"ימהשוני בין דבריהם לדברי משה למד 

חסים היו על ממונם יותר מבניהם ובנותיהם, שהקדימו מקניהם לטפם. אמר להם משה לא כן עשו, העיקר  .נבנה למקננו פה

 13.עיקר והטפל טפל, בנו לכם תחלה ערים לטפכם ואחר כך גדרות לצאנכם

 כעת בני גד ובני ראובן עונים:

ר בְּ  אמ  ּי ֶ֤ ל ֵניו  ן א  י ְראּוֵבָ֔ יָך  ָג֙ד ּוְבֵנֶ֣ ֶ֣ ר ֲעָבד  ָ֖ה ֵלאמ ֹ֑ ה: מ ש   ֶֽ ּו  י ְמצ  ֵּ֥ר ֲאד ִנָ֖ ֲאש   ּו ּכ  ֲעש ָ֔ לי  נּוְּוכָּ ינּוִּמְקֵנ֖ ֵ֔ ש  נּוּנָּ ֵּ֣ ֹּ֑נוַּּּטּפֵ ְמּתֵ ה  ְהיוּ  14ּבְ ֶֽ י  יִ ָעֵרֵּ֥ ָ֖ם ּבְ ָ ש 

ד:  ְלָעֶֽ ּגִ לה  ּו ּכָ ְברִׁ֜ ע  ֶֽ יָך י  ֶׁ֨ ֲעָבד  י  ו  א ִלְפֵנֵּ֥ ּוץ ָצָבֵ֛ ר: ה'ֲחלֵּ֥ י ּד ֵבֶֽ ֵּ֥ר ֲאד ִנָ֖ ֲאש   ְלָחָמֹ֑ה ּכ  ּמִ  15ל 

 וראשי המטות: התנאי לאלעזר, יהושער ומצווה את ומשה חוז

ר ה   ְלָעָזֶ֣ ת א  ה ֵאֵ֚ ֙ם מ ש  ָ֔ ו ָלה  ֶ֤ ְיצ  ןו  ֶ֣ע  ּבִ ֻ ש  ן ְוֵאָ֖ת ְיהו  ת ּכ ֵהָ֔ ּון ְוא  ל:  נֹ֑ ָרֵאֶֽ י ִיש ְ ת ִלְבֵנֵּ֥ ו  ּטָ֖ ּמ  ת ה  ו  ֵ֛י ֲאבֵּ֥ ֵ ם ִאםָראש  ה ֲאֵלה ַ֗ ר מ ש  ִׁ֜ אמ  ּי ֶׁ֨ ּו ְבֵני ו  ְברֶ֣ ע   י 

ד ּוְבֵני ת ָגֶ֣ ֶֽ ם א  כ  ּתְ ן ִאְ֠ ל ְראּוֵבֶ֣ ן ּכָ ְרּדֵ  ּי  י ה  ְלָחָמ֙ה ִלְפֵנֶ֣ ּמִ ּוץ ל  ץ ִלפְ  ה' ָחלֶ֤ ֵּ֥ה ָהָאָ֖ר  ָ ש  תְוִנְכּבְ ם א  ֵּ֥ם ָלה ֵ֛ ּת  ֹ֑ם ּוְנת  ה:  ֵניכ  ֶֽ ֲאֻחזָּ ד ל  ְלָעָ֖ ּגִ ץ ה  ֵּ֥ר   ְוִאםא 

ן: ע  ָנֶֽ ץ ּכְ ֵּ֥ר  א  ָ֖ם ּבְ ּו ְבת ְככ  אֲחזֵּ֥ ֹ֑ם ְונ ֶֽ כ  ים ִאּתְ ּו ֲחלּוִצָ֖ ְברֵ֛ ע  ֶֽ א י   16ל ֵ֧

 -ואז 

ּו  ֲענֵ֧ ֶֽ ּי  ר  ְבֵניו  ֵ֧ ּב  ר ּדִ ר ֵא֩ת ֲאש  ֶׁ֨ י ְראּוֵבָ֖ן ֵלאמ ֹ֑ ד ּוְבֵנֵּ֥ ל ה'ָגֵ֛ י  א  ים ִלְפֵנֵּ֥ ר ֲחלּוִצֵ֛ ֲעב ֵ֧ ְחנּו נ  ֶ֣ ֶֽה: נ  ֲעש   ֵּ֥ן נ  יָך ּכֵ ָ֖ ת  ה'ֲעָבד  ֙נּו֙ ֲאֻחזּ ֶ֣ ן ְוִאּתָ ע  ָנֹ֑ ץ ּכְ ר  ֶ֣ א 

ן: ֶֽ ְרּדֵ ּי  ר ל  ב  נּו ֵמֵעָ֖ ֲחָלֵתָ֔  17נ 

 -? לא ולא סיימנו את הפרשההאם עכשיו 

ּתֵֶ֣ ּיִ ֶׁ֡ה ִלְבֵניו  ם מ ש   ן  ן ָלה ֶ֣ י ְראּוֵבִׁ֜ ןְוַלֲחִצֵָּּ֣ג֩ד ְוִלְבֵנֶׁ֨ הּב  טְּמַנש ּ ֵּ֣ ֵּ֣ב  ֵ ףּיּש  ֵסֵ֗ ת יו  ת֙ סִ  א  ֙כ  ְמל  תמ  י ְוא  ֱאמ ִרָ֔ ְך ָהֶֽ ל  ֶ֣ ֹ֑ן  יח ֙ן מ  ָ ש  ּבָ ְך ה  ל  ֶ֣ ג מ  ו  ת עָ֖ כ  ְמל ָ֔ מ 

יב: ץ ָסִבֶֽ י ָהָאָ֖ר  ת ָעֵרֵּ֥ ְגֻבל ָ֔ יָה֙ ּבִ ֙ ץ ְלָער  ר   18ָהָאַ֗

שבט מנשה לא מתנגד ש ואיך זהמי ביקש את זה, מאיפה זה בא?  מה משה רוצה משבט מנשה? - כפולההשאלה כאן היא 

 ?אותו לשניים ומפרידים בין משפחותחוצים ש לכך

ּו ְבֵני ְבנֶ֣ ּיִ ת ו  ד א  ת ָגָ֔ ן ְוא  יב ָ֖ ר:  ּדִ ת ְוֵאָ֖ת ֲער ֵעֶֽ תֲעָטר ֹ֑ ת ְוא  ן ְוא  ָפֵ֛ ו  ת ש  ְטר ֵּ֥ ה:  ע  ָהֶֽ ר ְוָיְגּבֳּ ְעֵזָ֖ ֵּ֥  תְוא  י  תּבֵ ה ְוא  ר  ית ִנְמָרָ֖ י ִמְבָצָ֖ ן ָעֵרֵּ֥ ית ָהָרֹ֑ ֶ֣ ּבֵ

אן:  ת צ ֶֽ תְוִגְדר ֵּ֥ ּו א  נָ֔ י ְראּוֵב֙ן ּבָ ת ּוְבֵנֶ֤ ן ְוא  ו  ּבָ֖ ש ְ א ְוֵאָ֖ת ִקְרָיתִֶָֽים:  ח  ְלָעֵלֹ֑ תא  ת ְוא  ו  ְוא  ל  ְנב  ע  ֵ֧ תּב  ָ֖ם ְוא  ֵ ת ש  ּב ֵּ֥ ּוס  ן מֶֽ ו  ְבָמֹ֑  ְמעֵ֛ ּו ש ִ ְקְראֶ֣ ּיִ ה ו 

ת ת א  מ ָ֔ ֵ וּ  ְבש  נֶֽ ֵּ֥ר ּבָ ים ֲאש   ָעִרָ֖ ת ה  ו  מֵּ֥ ְלכִׁ֜ : ש ְ ּיֵֶׁ֨ ןו  יר ּב  י ָמִכֵ֧ ֵנֶׁ֨ ֶֽ  וּ ּבְ ָדה ו  ְלָעָ֖ ה ּגִ ש ּ ֵ֛ תְמנ  ש  א  ר  ו  ּיָ֖ ָה ו  ֻדֹ֑ ְלּכְ ר ּיִ י ֲאש   ּה:  ָהֱאמ ִרֵּ֥ ֶֽ תּבָ ֙ה א  ּתֵֶ֤ן מ ש   ּיִ ד  ו  ְלָעָ֔ ּגִ ה 

ן ּה:  ְלָמִכָ֖יר ּב  ֶֽ ב ּבָ ש   ָ֖ ּיֵ ה ו  ש ּ ֹ֑ ןְמנ  יר ּב  ה֙ ְמנ   ְוָיִאֶ֤ ת ש ּ  ד א  ְלּכ ָ֖ ּיִ ְך ו  יר: וְ  ָהל ָ֔ ת ָיִאֶֽ ּו ֵּ֥ ָ֖ן ח  ְתה  א א  ְקָרֵּ֥ ּיִ ֹ֑ם ו  ּו ֵתיה  תח  ד א  ְלּכ ֵּ֥ ּיִ ְך ו  ח ָהל ָ֔ ב  ת נ ֶ֣ ת ְוא   ְקָנָ֖

: פ ו  מֶֽ ש ְ ח ּבִ ב  ה נ ָ֖ א ָלָ֦ ְקָרֵ֧ ּיִ ֹ֑יָה ו  נ ת   19ּבְ

 

 למה כל האריכות והכפילות? כאן?הארוך מה כל הסיפור ועלינו להבין הפרשה. סוף סוף כאן מסתיימת 

                                                           
 וכפי שהופיע אצל יוסף, שם נאמר "גשו נא אלי..." )בראשית מה, ד( במפגש הטעון עם האחים. -הביטוי 'לגשת' מופיע במקרא כשמנסים לפייס מישהו  8
 .'מסודר בחלקה שלואנחנו לא חוזרים לביתנו עד שהיהודי האחרון ' -של כיבוש וחלוקה  ארבע עשרה שנהל הכוונה היא לפעמים לא שמים לב אבל 9

 י"ט.-במדבר, ל"ב, ט"ז 10
 .כ"ד-שם, כ' 11
 סימן לח ס"ב אבן העזר שו"עקידושין ס"א. ו 12
 רש"י על במדבר לב, טז. 13
 עכשיו זה כבר לפי הסדר הראוי. 14
 כ"ז.-במדבר, שם, כ"ה 15
 ל'.-שם כ"ח 16
 ל"ב-שם ל"א 17
 שם ל"ג 18
 מ"ב.-דשם ל" 19

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%91%D7%9F_%D7%94%D7%A2%D7%96%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%91%D7%9F_%D7%94%D7%A2%D7%96%D7%A8
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מי  אנו צריכים להפנים אותה לחיים שלנו;ש -עולם  מהפכת - 20בעל ה'עקידת יצחק' ששם לב אליהמדהימה יש כאן נקודה 

לזכות בני גד ובני ראובן יכולים רק בזכותו את בני גד ובני ראובן, ו בו מחייבמשה יש תנאי אחד שש יבחין שמתבונן היטב בפרשה

 -בני גד ובני ראובן פונים אל משה ומבקשים את  - בפסוקים נגיע לזה מתוך דיוק .י שהם רוציםכפ בנחלתם

ה  ֶ֤ ר ִהּכָ ץ ֲאש  ֶׁ֨ ר  ל ה'ָהָאַ֗ ָרֵאָ֔ ת ִיש ְ   21.ִלְפֵנ֙י ֲעד ֶ֣

 - ואז בני גד ובני ראובן מציעים בקצף משה מתפרץ עליהם

ים  ץ ֻחש ִַ֗ ְחנּו ֵנָחֵלֶ֣ ֲאנ ִׁ֜ לו  ֵא֔ רָּ יִּיש ְ ֵנֵּ֣ ּּבְ ֵּ֥ר ִאם ִלְפֵני  ד ֲאש   ֵ֛ ל ע  ם א  יא ֻנָ֖ ָמֹ֑ם ֲהִבֶֽ ץ: ְמקו  ר  ֵבֵּ֥י ָהָאֶֽ י י ש ְ ֵנָ֖ ר ִמּפְ ְבָצָ֔ ּמִ י ה  ָעֵרֶ֣ נּו֙ ּבְ ֙ ּפֵ ֶ֤ב ט  וּ  ְוָיש   ָ֖ א ָנש  ב ל ֵּ֥

ל ל א  ָרֵאָ֔ י ִיש ְ ֵנֶ֣ ֵחל֙ ּבְ ד ִהְתנ  ַ֗ ֹ֑ינּו ע  ּתֵ  22.ּבָ

  - עונה להם משה רבנו

םו   ה ִאֶֽ ֙ם מ ש  ָ֔ ר ֲאֵליה  אמ  ת ּי ֶ֤ ּון א  ֲעש ָ֖ ה ִאם ּת  ֹ֑ זּ  ר ה  ָבֶ֣ ּדָ ּו  ה  ְלצֵ֛ ָחֵּ֥ יּּתֵ ה: ה'ִלְפֵנֹ֥ ְלָחָמֶֽ ּמִ ל ל  ם ּכָ ֵ֧ ר ָלכ  ת ְוָעב ֶׁ֨ ּוץ א  ן  ָחלֵ֛ ָ֖ ְרּדֵ ּי  יּה  ִרי ה'ִלְפֵנֵּ֣ ד הו  ֵ֧ ו  ע  ש ֵ֛

ת יו: א  ָנֶֽ ץ  א ְיָבָ֖יו ִמּפָ ר  ה ָהָאִׁ֜ ֶָׁ֨ ש  יְּוִנְכּבְ ם  ה'ִלְפֵנׁ֤ ֵ֛ בּו ִוְהִיית ֵ֧ם ְנִקּיִ ָֻ֔ ש  ר ּתָ ֶ֣ ח  ה  ה'-מְוא  ָ֖ ֲאֻחזָּ ם ל  ֵ֛ את ָלכ  זּ ֵּ֥ ץ ה  ר  ָהְיָתה ָהָאֶׁ֨ ָרֵאֹ֑ל ְוְ֠ ש ְ יּּוִמּיִ  23:ה'ִלְפֵנֹ֥

, אבל במלחמת כיבוש הארץ עבור עם ישראל שבני גד ובני ראובן מוכנים למסור את נפשם כבר מההתחלה הביןמשה רבנו 

אם תלכו ' - לבני ישראלולא  ה'קדושת צריכים למסור את הנפש על שהם ויבינו שהם ידעו  לו חשוב - בדיוק מזה הוא חשש

אבל לפעמים  לכולנו אכפת קודם מהילדים,נכון ,ו ותמיד תזכרו שטפכם קודם לצאנכם. לעולם לא תתבלבל - חלוצים לפני ה'

 .'(...'בשביל הילדים'הפרנסה )את הצאן, את  אנחנו שמים בעדיפות הראשונה

  - 'טעינו ,אתה צודק' -עונים לו בני גד ובני ראובן 

ֵני ר ּבְ אמ  ּי ֶ֤ ל ו  ן א  י ְראּוֵבָ֔ ֵּ֥ר  ָג֙ד ּוְבֵנֶ֣ ֲאש   ּו ּכ  ֲעש ָ֔ יָך י  ֶ֣ ר ֲעָבד  ָ֖ה ֵלאמ ֹ֑ ימ ש   ה: ֲאד ִנ֖ ֶֽ ּו  ֶ֣  ְמצ  ּפֵ נּו ְוָכלט  ינּו ִמְקֵנָ֖ ֵָ֔ ְהיוּ  נּו ָנש  ֶֽ ֹ֑נּו יִ ְמּתֵ ה  י  ּבְ ָעֵרֵּ֥ ָ֖ם ּבְ ָ ש 

ד: ְלָעֶֽ ּגִ א  ה  ּוץ ָצָבֵ֛ ל־ֲחלֵּ֥ ּו ּכָ ְברִׁ֜ ע  ֶֽ יָך י  ֶׁ֨ ֲעָבד  יּלִּו  ֵּ֥ר  ה'ְפֵנֹ֥ ֲאש   ְלָחָמֹ֑ה ּכ  ּמִ יל  ר: ֲאד ִנ֖  24ּד ֵבֶֽ

. ''לפני ה' וגם 'ני דוברכאשר אד' לא מספיק גם' - שכל מעשיהם יהיו לשם שמיםאומר להם שהוא רוצה ועדיין משה מתעקש ו

ני גד ולראובן אלא אף בפעם נוספת, הפעם לא רק ל ומטעים את זה חוזר הואואז  .'זה כלום' –אם כך, למרות כל מסירות הנפש 

  -באזני מנהיגי העם החדשים, אלעזר, יהושע וראשי אבות המטות 

ר ה   ְלָעָזֶ֣ ת א  ה ֵאֵ֚ ֙ם מ ש  ָ֔ ו ָלה  ֶ֤ ְיצ  ןו  ֶ֣ע  ּבִ ֻ ש  ן ְוֵאָ֖ת ְיהו  ת ּכ ֵהָ֔ ּון ְוא  ל: נֹ֑ ָרֵאֶֽ י ִיש ְ ת ִלְבֵנֵּ֥ ו  ּטָ֖ ּמ  ת ה  ו  ֵ֛י ֲאבֵּ֥ ֵ ם ִאם ָראש  ה ֲאֵלה ַ֗ ר מ ש  ִׁ֜ אמ  ּי ֶׁ֨ ּו ְבֵני ו  ְברֶ֣ ע   י 

ד ּוְבֵני ת ָגֶ֣ ֶֽ ם א  כ  ּתְ ן ִאְ֠ ן כָּ  ְראּוֵבֶ֣ ְרּדֵ  ּי  ְלָחָמ֙ה  לה  ּמִ ּוץ ל  יָּחלֶ֤ ץ ִלפְ  ה'ִלְפֵנֵּ֣ ֵּ֥ה ָהָאָ֖ר  ָ ש  תְוִנְכּבְ ם א  ֵּ֥ם ָלה ֵ֛ ּת  ֹ֑ם ּוְנת  ה: ֵניכ  ֶֽ ֲאֻחזָּ ד ל  ְלָעָ֖ ּגִ ץ ה  ֵּ֥ר   ְוִאם א 

ּו בְ  אֲחזֵּ֥ ֹ֑ם ְונ ֶֽ כ  ים ִאּתְ ּו ֲחלּוִצָ֖ ְברֵ֛ ע  ֶֽ א י  ן:ל ֵ֧ ע  ָנֶֽ ץ ּכְ ֵּ֥ר  א  ָ֖ם ּבְ  25ת ְככ 

  - לו בני גד ובני ראובן אומרים

ּו ְבֵני ֲענֵ֧ ֶֽ ּי  ר  ו  י ְראּוֵבָ֖ן ֵלאמ ֹ֑ ד ּוְבֵנֵּ֥ רָּגֵ֛ ֶּ֧ ּב  רּּדִ לּה'ֵא֩תֲּאש  ֶׁ֨ יךָּּּא  ֖ ד  ֶֽה: ֲעבָּ ֲעש   ֵּ֥ן נ    26ּכֵ

 בדיבור ישיר מאת הקב"ה.זה הכל  לא אומר שום דבר מלבו.רבנו משה ש מבינים ויודעיםהם  -היכן דיבר הקב"ה אל משה? 

  -בהצהרה המתוקנת ממשיכים הם ו

ים  ר ֲחלּוִצֵ֛ ֲעב ֵ֧ ְחנּו נ  ֶ֣ יּנ  ן ה'ִלְפֵנֹ֥ ֶֽ ְרּדֵ ּי  ר ל  ב  נּו ֵמֵעָ֖ ֲחָלֵתָ֔ ת נ  ֙נּו֙ ֲאֻחזּ ֶ֣ ן ְוִאּתָ ע  ָנֹ֑ ץ ּכְ ר  ֶ֣  27:א 

 -לסיפור חצי שבט המנשה משה את רף כאן מצ

ֶׁ֡ה ִלְבֵני ם מ ש   ּתֵֶ֣ן ָלה ֶ֣ ּיִ ן  ו  י ְראּוֵבִׁ֜ ןָג֩ד ְוִלְבֵנֶׁ֨ הּב  טְּמַנש ּ ֵּ֣ ֵּ֣ב  ֵ יּש  ףְּוַלֲחִצֵּ֣ ֵסֵ֗ ת יו  ת֙ סִ  א  ֙כ  ְמל  תמ  י ְוא  ֱאמ ִרָ֔ ְך ָהֶֽ ל  ֶ֣ ֹ֑ן  יח ֙ן מ  ָ ש  ּבָ ְך ה  ל  ֶ֣ ג מ  ו  ת עָ֖ כ  ְמל ָ֔ מ 

יב ץ ָסִבֶֽ י ָהָאָ֖ר  ת ָעֵרֵּ֥ ְגֻבל ָ֔ יָה֙ ּבִ ֙ ץ ְלָער  ר   28:ָהָאַ֗

זה מחבר ומקשר בין  -בין שני עברי הנהר  ישבט שחצו, האחת -יפור לס חצי שבט מנשה יס אתכנכך שמשה משתי סיבות ל

 שבט מנשה הוא השבט של בנות צלפחד שמתקנות את חטא המרגלים.הם בני יוסף. אלו  - שני חלקי הארץ. שנית

                                                           
 מראש ועד סוף לא זכרו את יי' ולא שמו אליו לב כמו שהיה ראוי  יבוריםוהנה בכל אלו הד - עקידת יצחק במדבר שער פה )פרשת מטות(ר' יצחק ערמה. ] 20

 ומחויב בכל המעשים אשר יעשה האדם כמוזכר בהקדמת הספר הזה וכ"ש בדברים גדולים כאלה אם מפני שהסכנה גלוי בהם זולתו יתעלה ואם לגודל     
 להים היא )קהלת ה'( כמו -ערכם אשר אין ראוי ליחס כי אם אל העליון שבפועלים כמו שאמר החכם אצל האושר וגם החכם שלמה אמר זו מתת א    
 שכתבנו שער כ"ב. אבל יחסו הכל אל כחם ועוצם ידם והיו נשענים בעזיבת טפם על חוזק ערי המבצר שיבנו. וגם בענין הנחלה אמרו עד אשר אם     
 הארץ  דבריהם תבתחילהביאנום אל מקומם וגו' עד התנחל בני ישראל וגו' כי באה נחלתינו אלינו וגו'. ולא נזכר שם שמים בפיהם זולתי במה שאמרו     
 מה  אשר הכה יי' לפני בני ישראל ארץ מקנה היא וכל דבריהם מוכיחים על תחלתן שכוונו בהזכרה זו לומר שאינם מבקשים דבר שמסרו עליו נפשם רק    
 וב ההוא עצמו חזרו שהכה י"י לפניהם לא בחרבם ולא בקשתם וכהא דאמרינן )ב"מ ב' ב( חבראי לאו מידי חסר ביה איזיל ואיפלוג בהדיה. אמנם בכת    
 [למנהגם באומרם ולעבדיך מקנה היה להם לומר ולעבדיך נתן מקנה כי על ידי המלחמה ההיא פרץ מקניהם לרוב:    
 במדבר לב, ד. 21
  יח. –שם, יז  22
 כב. –שם, כ  23
 כז. –שם, כה  24
 ל. –שם, כח  25
 שם, לא. 26
 שם, לב. 27
 שם, לג. 28
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כל זה נפלא ובתנאי שזה נעשה ' - של האבות. אומר להם משה גהבמדרראובן רצו להיות רועי צאן, חז"ל אומרים שבני גד ובני 

  '.לפני ה'

 

 - נדלג קצת אחורה לפרק ל"א העוסק במלחמת מדיןכדי להעמיק בענין 

ֵּ֥ר  ּבֵ ְיד  ל ה'ו  ם  א  ר: ְנק ַ֗ ֵּ֥ה ּלֵאמ ֶֽ ּמ ש   לִנְקַמת  ֵא֔ רָּ יִּיש ְ ֵנֵּ֣ ָאֵסֵּ֥  ּבְ ר ּתֵ ָ֖ ח  ים א  ְדָיִנֹ֑ ּמִ לֵמֵאָ֖ת ה  יָך:  ף א  ֶֽ ּמ  לע  ֙ה א  ר מ ש   ֶ֤ ּבֵ ְיד  ּו  ו  ר ֵהָחְלצֵ֧ ם ֵלאמ ָ֔ ָהָעֶ֣

ם ֲאנָ  ֵ֛ כ  לֵמִאּתְ ָבֹ֑א ְוִיְהיּו֙ ע  ּצָ ָ֖ים ל  ֵּ֥ת  ש ִ ן ָלתֵ ן: ה'ִּנְקַמתִמְדָיָ֔ ֶֽ ִמְדיָ  29ּבְ

התגובה של ישראל מהי מהירות  מיד אחרי הסיפור של כזבי בת צור בפרשת פנחס.נאמר  30הציווי "צרור את המדיינים"נזכור ש

המקרא טורח לסטות ולספר ישראל, תוך כדי שהגדול של כל  המפקדמתחיל  הציווימיד לאחר  - ממש לא מהירהלציווי הזה? 

שהאריכה ימים יותר מכל אדם אחר במקרא מאז  -רח בת אשר ס ער ואונן, אגב על הדרך )בני קרח לא מתו, ילנו כל מיני סיפור

 -, פרשת המועדות מינויו של יהושעהעברים,  ת משה אל הריעלינות צלפחד, אח"כ מגיעים לפרשת ב. (ועוד - פרשת בראשית

פרשת מלחמת בשעה טובה ומוצלחת מגיעה  , ורק אחרי כל זהפרשת הנדרים - בפרשתנו אח"כ המוספים.התמידים וקורבנות 

 !למה היא התאחרה עד לכאן? '.מזל טוב!' -מדין 

' היא לאגוד יחד, לצרור'שמשמעות הביטוי  31'צורר היהודיםבן המדתא האגגי המן 'הפסוק כמה פעמים בפורים על הזכרנו 

המדיינים  -המן הוא זה שהפך אותנו את העם המפוזר והמפורד, לעם אחד. וכן כאן בפסוק 'צרור את המדינים'  להפוך לאחד.

 הם צוררים אותנו והופכים אותנו לאחד.

הם את זה  שהם יבינוכדי , ו'י נקמת הד את ישראל שנקמת ישראל במדין זוהלמ  'אתה צריך ל -למשה פה בעצם הקב"ה אומר 

 , יש שם ה'ה בקרבםלו-להבין שבכל השבטים יש אראשית,  -שמפורט בכל הפרשיות הללו  לעבור תהליך למידה גדולצריכים 

מה שמאפשר לנו לראות מעבר  -ומינויו של יהושע  'עלה אל הר העברים הזה' -אח"כ  .32'...יפלואה, יחנוכהמשפחת ' -

 האם שמנו לב כי  - "ה'-"איש כי ידור נדר ל -מילים באת פרשת מטות, מתחילה פותחת הפרשת הנדרים כך גם  .33ולהתבונן

וכל מעשיך יהיו לשם ' -אבות מסכת כדברי ר' יוסי בו, ?'זה לשם ההאם  -ועד סופה חורזת נקודה אחת  הפרשת מטות מתחילת

 .34'שמים

 .'היו לשם שמיםכל מעשיך י'וכותב שכל מה שהוא אומר בפרק הזה טמון במילים  35בשמונה פרקים הרמב"ם בפרק החמישי

יש לו רק תכלית  -' גם וגם'וא לא נושא דגלים, אין לו האדם בכוחות הנפש לתכלית אחת. ה שישתמשמבהיר שם הרמב"ם 

אל תתמהו  שאחד המשפטים המטופשים בעולם הוא 'העיקר הבריאות'. -במילותיו שלו  - הרמב"ם אומר תוך כדי הפרק אחת.

אמצעי חשוב מאוד כדי להגיע לעיקר. הכי חשוב זה הבריאות היא  -כן הבריאות? אם היא מה הבריאות איננה העיקר! אז  -

  - לדעת מה העיקר

וישים פעולותיו כולן,  [ידיעתו - י לומררצונ] יתפארּויתרומםּכפיּיכולתּהאדםּ'השגתּהּתכליתּאחתּוהיאלשים לנגד עיניו 

תנועותיו ומנוחותיו וכל דיבוריו, מביאים אל זאת התכלית, עד שלא יהיה בפעולותיו בשום פנים דבר מפועל ההבל, רצוני 

 לומר: פועל שלא יביא אל זאת התכלית.

זה יהפוך אצלנו לדת. אם העיקר זה  -תכלית אחרת  אנו חושבים שיש! כל עוד אחרת חוץ מזה אין שום תכליתזו התכלית ו

, המעמד האישי, מעמד האישה , בין אם יהיה זה טרנד הבריאות,מהעבד לטרנד החדש ונעשה ממנו דת שלנשת ,הבריאות

וכל הזמן  ,אתה תיצור דת חדשה אז - השגת ה' יתברך -אם העיקר הוא לא רק אחד  .כל דבר אחראו  עקרון החירות, השיוויון

 .העיקר הוא שתדע מה העיקר התכליות יהיו צרות אחת לשניה. הדתות שלך. תהיה קרוע בין

ל' - , הצעתם של בני גד ובני ראובןלפי זה ֵ֣י ִיְשָרא ֵ֔ ֙י ְבנ  ים ִלְפנ  ץ ֻחִשִׁ֗ ֵ֣ ָחל  ינת אם היא מצוהצעה  זו -או לא?  הטוב היא הצעה - 36'נ 

קע באיזה מקום ותשתעבד אליו, תאתה תי - אבל אם אתה שוכח שאתה שואף להשיג את ה' ,תהיה אמצעי להשגת שמו ית'

  לא תוכל להיות בן חורין.

מה יקבע אם זה  - עבר הירדן המזרחיאו ? ל המקנה או שתשעבד את הכל אליו ית'יש לך מקנה רב, מה יקבע אם תשתעבד א

 ....'תבדקו לפני מי אתם חלוציםזה מדאיג מאד!  -ף הטקודם הצאן ואח"כ  זה אם מה שיצא מפיכם' - טוב או לא?

                                                           
 ג'.-שם, ל"א, א' 29
 יז.במדבר, כה,  30
 אסתר, ג', י'. 31
 לפי שהיו האומות מבזין אותם ואומרים מה אלו מתיחסין על שבטיהם, סבורין הם שלא שלטו המצריים  -)ה( משפחת החנכי  רש"י במדבר פרק כו 32

 ד זה, לומר, מעיד אני עליהם וחומר בנשותיהם, לפיכך הטיל הקדוש ברוך הוא שמו עליהם, ה"א מצד זה ויו"ד מצ-קלבאמותיהם, אם בגופם היו מושלים     
 י שהם בני אבותיהם. וזהו הוא שמפורש ע"י דוד )תהלים קכב ד( שבטי יה עדות לישראל. השם הזה מעיד עליהם לשבטיהם, לפיכך בכולם כתיב החנכ    
 ...הפלואי    
 'עלה אל הר העברים'. -עי' טועמיה פנחס תשע"ז, בשיחה  33
 אבות ב, יב. 34
 מי שמצליח לממש את הכתוב הזה הוא חי במדריגת הנביאים. -בחינתו של הרמב"ם הוא עיקר התורה פרק שמפרק חמישי,  35
 , יז.במדבר לב 36
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כמו לחלוץ פקק מבקבוק. להשתחרר ממה שאני תקוע בו. המשמעות  –בעברית יש שתי משמעויות למילה 'חלוץ'. האחת 

למה  - 37'ימינך וענני הידידיך הושיע יחלצוןלמען ' -דוד המלך אומר בתהילים , להיות ראשונים, חלוצים. כשioneerP –השניה 

ימינך  ההושיע - "חלוצים"אנחנו עשה ב. למען שנ  אפשרות . מהתפילה המעיקה הזו א. תן להשתחרר כבראפשרות הכוונה? 

 וענני.

שהצליח לחלוץ את עצמו מי הוא מי שנחלץ מהאגו שלו,  חלוץ - אבל האמת היא שהכונה היא לשתי האפשרויות גם יחד

ון הכל לתכלית חלוץ הוא מי שהצליח לכו הוא עוד לא חלוץ. - 'לפני בני ישראל' רקעדיין חלוץ הוא מהפקקים. הוא חופשי. מי ש

זה אומר שאני  -אם לא אבל  .פלאי פלאותזה  -אם האהבה שלי והבית שלי מביאים אל התכלית הזאת  ות.אחת. אין שתי תכלי

בן נון שיבדקו לנו מדי  יהושעאת אלעזר הכהן את יכים כולנו צראל תעלבו, בני גד ובני ראובן,  צריך לבדוק את עצמי מחדש.

 .'?!כיוון פרונטמדי פעם 'למה שאנחנו לא נצטרך  ,'כיוון פרונט'אם הטוסטוס שלנו צריך  פעם אם אנחנו מכוונים.

ארץ, השבט של בנות צלפחד שחיבבו את ה , השבטחצי שבט המנשה 'אני מצמיד לכם את -משה אומר לבני גד ובני ראובן 

 .'כדי שיתנו לכם כיוון ויוודאו שאתם חלוצים לפני ה' – חטא המרגלים והתעקשו על נחלה בארץאת  שתיקנו

ַחת ' -'אל תעלבו, בני גד ובני ראובן', ממשיך משה, 'אני אומר לכם את הדברים הבאים כי אתם גדולי עולם  ם ַתַּ֚ ֵ֣ה ַקְמת ִׁ֗ ְוִהנ 

ים  ּות ֲאָנִשֵ֣ ם ַתְרבּ֖ יכ ֵ֔ ת  יםֲאב ֵ֣ אבל רק אם זה  -וזה יכול להיות בסדר גמור המילה 'תרבות' היא מלשון רביה, התרבות.  - 38'ַחָטִאִ֑

 אם היא לפני ה'. -לטובה או לא? איך אני יודע אם ההרביה היא  -גם מרגלי יעזר הירבו אתם מרבים, 'לפני ה''. 

מוציא אלא את מה  לאאבל הוא של משה ואז הם מבינים שבעצם כל השיחה הזו איננה נאמרת מאת משה. נכון, זה הפה 

 - שהקב"ה אומר לו

ּו ְבֵני ֲענֵ֧ ֶֽ ּי  ר  ו  י ְראּוֵבָ֖ן ֵלאמ ֹ֑ ד ּוְבֵנֵּ֥ רָּגֵ֛ ֶּ֧ ּב  רּּדִ לּה'ֵא֩תֲּאש  ֶׁ֨ יךָּּּא  ֖ ד  ֶֽה ֲעבָּ ֲעש   ֵּ֥ן נ   .ּכֵ

 

היא עוברת לנקמת בני ישראל  עשרה, איש ואשתו.-שתיםאב ובתו בת ה ,כי ידור נדר לה'"מה שמתחילה ב"איש זוהי פרשה של

פרשת בני גד ובני ראובן היא ממשיכה באחר מכן לו להיות נקמת ה' לאחר כמה הכנות שהיינו צריכים לעבור.ו הפוךשצריכה ל

 נקי עולם כבני גד ובני ראובן.דם פשוט ובין אם בעבא מדוברבין אם  ,משנה את המיקוד שלנוהזו כדי לראות איך הנקודה הזו היא 

רק  -' יהיה למלאכת הרפואה מבוא גדול מאד במעלות, ובידיעת ה'' -גדול  התפקיד של הרופא הוא כל כךש 39אומרהרמב"ם 

ולכן  ,להביא אותך לאיזון בגוף ובנפש ,האמצעי לכך . הבריאות היאהשגת ה' אלא לא הבריאותאם הוא יודע שהעיקר הוא 

  - הבריאות היא מבוא גדול לעבודת ה' יתברך

בה למחלה מסוכנת או כי האדם, אם יגש לאכול מאכל תאוה, ערב לחך, טוב הריח, והוא מזיק ומפסיד, ואפשר שיהיה סי

ריאות גופו והמשך מציאותו על ב -ואמנם הנכון, שישים תכלית כל הנהגותיו ... הנה זה והבהמה שוים  -למיתת פתאום 

ברי הגוף, שלמים, ותתעסק נפשו מבלי מונע במעלות המידות ובמעלות יאשר הם אשארו כלי כוחות הנפש, ימות, כדי שישלה

  השכליות.

אין מה לדבר בהן; ומה שאין בו תועלת  -וכן כל מה שילמדהו מן החכמות והידיעות, אלה מהן שהן דרך לתכלית ההיא 

לתכלית ההיא, כמו שאלות האלגברה, וספר חתכי החרוט, והתחבולות, והריבוי בשאלות ההנדסה, ומשיכת המשקלים, והרבה 

השכלי בדרכי המופת, עד שיושג לאדם קנין ידיעת ההקש המופתי  תהיה הכוונה בו חידוד השכל, והרגל הכח -כיוצא בזה 

 מזולתו, ויהיה לו זה דרך להגיע בה אל ידיעת אמיתת מציאותו יתעלה. 

 הרמב"םו ות נוספות.לו תכלי שמתווספותו תכלית אחת או ם וה' יראה ללבב. האדם בעצמו יקבע אם יש לייהאדם יראה לעינ

 -ממשיך 

וכשתזדמן מציאות , ואחרי הרגל גדול מאד. מזעיר ולא ישיגוה אלא מעט 40.הדיגה עליונה מאוד וחמודרגה היא מודע שזו המדר

לא אומר שהוא למטה מן הנביאים, רצוני לומר: שהוא ינהיג כוחות נפשו כולם, וישים תכליתם ה' יתעלה  -אדם שזה עניינו 

לבד, ולא יעשה מעשה גדול ולא קטן, ולא ידבר מלה, אלא אם זה המעשה או זה הדיבור יביאו אל מעלה, או אל מה שיביא 

 א אל התכלית ההיא או אינו מביא, ואז יעשהו.למעלה, והוא יחשוב ויתבונן בכל מעשה ותנועה, ויראה המביא הו

 גם וגם. -מה מעכב אותי מנבואה, הרי כל ישראל נביאים? מה שמעכב אותנו זה שני הדגלים  עוד צעד אחד והכל פתוח.

 - ומסיים הרמב"ם

ה, אם תבחן וכבר כללו החכמים עליהם השלום זה הענין כולו בקצר שבאמרים, והקיפו הענין הקפה שלמה עד מאד, עד שאת

לוהי תדע שנאמר בכח א -קוצר אותן המילים, איך הביעו זה הענין הגדול והעצום אשר כבר חברו בו חיבורים ולא הכילוהו 

 "וכלּמעשיךּיהיוּלשםּשמים".הם: בלא ספק. והוא אומרם בציווי

                                                           
 תהילים ס, ז. 37
 במדבר לב, יד. 38
 שם. ,שמונה פרקים לרמב"ם 39
  .'עליונה מאוד וקשה' -וגרסה שלישית  ,ה'וחמור' -גרסה אחרת אמנם קיימת גם  חמודים לך החיים. -כשאתה מצליח להיות בתכלית האחת  40


