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הרה"ג ר' פנחס פרידמאן שליט"א
פרשת מטות תשע"ז

אף  זרוע  וטרף  לג-כ(  )שם  שנאמר  כמו  ראובן,  מבני 

בארץ  לבדם  לשבת  יראים  היו  לא  ולפיכך  קדקוד, 

הזאת מפני יושבי הארץ".

זה הזכיר משה רק  כי מטעם  יש לומר  זה  לפי 

את שבט גד: "וירא ראשית לו", שהשתוקקו לקבל 

נחלה בעבר הירדן, "כי שם חלקת מחוקק ספון", כדי 

להיות במקום קבורת משה, כי הם פתחו בעצה זו 

תחילה, אלא שאחר כך הצטרפו אליהם בני ראובן 

שפירש  דרך  על  זה  והרי  אחד,  בדגל  עמהם  שהיו 

רש"י )במדבר ג-לח(: "טוב לצדיק טוב לשכנו".

 הת וקקו  בני גד ובני "אובן
להי צא ק"וב לקב"  תה "בם

להפליא  מתאים  זה  ענין  כי  וראה  בא  ועתה 

)פרשתנו שנת תר"מ(  עם מה שהביא ה"שפת אמת" 

בשם  זי"ע  הרי"ם  חידושי  בעל  זקינו  שאמר  מה 

הפסוק:  לפרש  זי"ע  מפשיסחא  בונם  שמחה  רבי 

ולבני גד עצום מאד".  "ומקנה רב היה לבני ראובן 

 - רב"  "מקנה  היה להם  ובני ראובן  גד  בני  פירוש, 

קנין עצום עם הרב הוא משה רבינו, וידעו שנגזר 

עליו שלא להיכנס בארץ ישראל אלא יקבר בעבר 

שלא  כדי  נחלה  שם  לקבל  ביקשו  לכן  הירדן, 

להיפרד ממנו.

והנה לפי המבואר הרי ענין זה מפורש בברכת 

משה רבינו לשבט גד: "וירא ראשית לו כי שם חלקת 

"ראה ליטול לו  מחוקק ספון", כמו שפירש רש"י: 

חלק בארץ סיחון ועוג שהיא ראשית כיבוש הארץ. 

כי שם חלקת, כי ידע אשר שם בנחלתו חלקת שדה 

בונם  ר'  אלא שהרבי  והוא משה",  קבורת מחוקק 

מוסיף על כך, כי גם בני ראובן נתכוונו לקחת נחלה 

בארץ סיחון ועוג בעבר הירדן, כדי שיהיו קרובים 

אל משה רבינו שנקבר בעבר הירדן.

פירוש זה מובא גם בשם הרבי מלובלין זי"ע כפי 

שהביא ב"שם משמואל" )פרשתנו שנת תרע"ח(: "וכמו 

שהגיד הרבי הקדוש מלובלין ז"ל בפסוק ומקנה רב, 

היינו שהיה להם קנין בהרב ולא יכלו להיפרד ממנו". 

וכן הביא בשמו בספר "משמחי לב" )דף ו:(:

מעדותו  ז"ל  חכמינו  למדו  זה  נפלא  יסוד 

את  בירך  כאשר  עצמו,  רבינו  משה  של  הנאמנה 

שבט גד בתוך כל שאר שבטי ישראל לפני פטירתו 

)דברים לג-כ(:

וטרף  שכן  כלביא  גד  מרחיב  ברוך  אמר  "ולגד 

חלקת  שם  כי  לו  ראשית  וירא  קדקוד,  אף  זרוע 

עשה  ה'  צדקת  עם  ראשי  ויתא  ספון,  מחוקק 

ומשפטיו עם ישראל". ופירש רש"י: "וירא ראשית 

שהיא  ועוג  סיחון  בארץ  חלק  לו  ליטול  ראה  לו, 

ידע אשר  כי  כי שם חלקת,  כיבוש הארץ.  ראשית 

והוא  מחוקק  קבורת  שדה  חלקת  בנחלתו  שם 

משה. ספון, אותה חלקה ספונה וטמונה מכל בריה, 

שנאמר ולא ידע איש את קבורתו".

גד  בני  כי  ברורים,  דברים  מזה  למדים  נמצינו 

ראשית  שהוא  הירדן  בעבר  נחלה  לקחת  ביקשו 

כיבוש הארץ: "כי שם חלקת מחוקק ספון", משום 

משה  של  קבורתו  במקום  להיות  שהשתוקקו 

רבינו. אמנם לפי זה צריך ביאור מה שהזכיר משה 

רק את בני גד, ולא הזכיר גם את בני ראובן שבאו 

יחד עם בני גד לבקש נחלה בעבר הירדן.

הרמב"ן  מדברי  כך  על  ישוב  ללמוד  ונראה 

בפרשתנו )לב-ב(, שדקדק על מה שהקדים הכתוב 

בפסוק הראשון את בני ראובן לפני בני גד: "ומקנה 

רב היה לבני ראובן ולבני גד עצום מאד", ואילו מיד 

בני  אחר כך כשבאו אל משה הקדים הכתוב את 

גד לבני ראובן: "ויבואו בני גד ובני ראובן ויאמרו אל 

משה", וכן בכל הפרשה מקדים את בני גד לפני בני 

ראובן. ומתרץ הרמב"ן בלשון קדשו:

בני  הכתוב  הקדים  ראובן.  ובני  גד  בני  "ויבואו 

ומקנה רב היה לבני ראובן  ראובן בפסוק הראשון, 

ולבני גד כמשפט, כי הוא הבכור ובן הגבירה ]לאה, 

וכן  לאה[,  שפחת  זלפה  בן  שהיה  גד  לעומת 

ג-טז(  )דברים  יאמר  הזה  המעשה  הכתוב  כשיספר 

ולראובני ולגדי נתתי. אבל בכל הפרשה הזו יקדים 

בני גד, כי הם נתנו העצה הזאת, והם היו המדברים 

תחילה למשה בנחלה הזאת, והם היו גיבורים יותר 

טוב,  מה  בעתו  דבר  מטות  פרשת  בפרשתנו 

ובני  גד  בני  של  המיוחדת  בקשתם  על  להתבונן 

נחלתם  חלק  את  להם  שיתן  רבינו,  ממשה  ראובן 

האמורי  מלכי  משני  שכבשו  בארץ  הירדן  בעבר 

סיחון ועוג )במדבר לב-א(:

"ומקנה רב היה לבני ראובן ולבני גד עצום מאד, 

והנה המקום  גלעד  ואת ארץ  יעזר  ויראו את ארץ 

אל  ויאמרו  ראובן  ובני  גד  בני  ויבואו  מקנה.  מקום 

משה ואל אלעזר הכהן ואל נשיאי העדה לאמר... 

אם מצאנו חן בעיניך יותן את הארץ הזאת לעבדיך 

לאחוזה אל תעבירנו את הירדן".

הכתובים,  מפשטות  ראשונה  בהשקפה  והנה 

אנו מקבלים לכאורה תמונה לא כל כך טובה על 

חלקם  על  לוותר  שהסכימו  ראובן,  ובני  גד  בני 

ולקבל  קדושות,  בעשר  המקודשת  ישראל  בארץ 

במקום זה נחלה בעבר הירדן משום שחיבבו את 

"מקנה  להם  שהיה  בכתוב  שמפורש  כפי  ממונם, 

מקנה".  "מקום  היה  הירדן  בעבר  והמקום  רב", 

וכן מצינו במדרש שדרשו בגנותם של בני גד ובני 

ראובן )במדב"ר כב-ו(:

"אתה מוצא בבני גד ובני ראובן שהיו עשירים, 

והיה להם מקנה גדול, וחבבו את ממונם, וישבו להם 

חוץ מארץ ישראל, לפיכך גלו תחילה מכל השבטים, 

ולגדי  לראובני  ויגלם  ה-כו(:  א  הימים  )דברי  שנאמר 

שהפרישו  על  להם,  גרם  ומי  המנשה.  שבט  ולחצי 

עצמם מן אחיהם בשביל קנינם, מנין ממה שכתוב 

בתורה ומקנה רב היה לבני ראובן וגו'".

 בני גד הת וקקו לקבל נחלה
ב קום קבו" ו תל  תה

במאמר זה ברצוננו להשתעשע בדעת חכמינו 

שנביא  הברכה  וזאת  בפרשת  רש"י  שהביא  ז"ל 

להלן, החולקים על מהלך זה שבני גד ובני ראובן 

חיבוב  משום  הירדן  בעבר  נחלתם  לקבל  ביקשו 

לטובה  כוונתם  היתה  שיטתם  לפי  אלא  ממונם, 

שביקשו לקבל נחלתם בעבר הירדן, כי השתוקקו 

להיות במקום קבורתו של משה רבינו.

 הקת" הנזלא בין החות ה תולת גד "אובן ו נתה
תפכו לקבל נחל ם בשב" הי"דן  קום קבו" ו תל  תה
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מו"ה  המפורסם  החסיד  הרב  משם  "שמעתי 

הצדיק  הרב  בשם  שאמר  מלעשניב,  ז"ל  שבתי 

הקדוש המפורסם מלובלין הטעם, למה בחרו אלו 

מקום  בארץ  חלק  רצו  ולא  זה,  מצד  רק  השבטים 

אך הרמז כי אלו השבטים בני גד  זבת חלב ודבש. 

ובני ראובן היה להם גודל האמונה ברבם משה רבינו 

רק  הקדושה  בארץ  נקבר  לא  שמשה  וכיון  ע"ה, 

בחוץ לארץ... לכן גם המה לא רצו הארץ לאחוזה 

רב,  ומקנה  הפירוש:  וזה  כרבו.  להיות  לעבד  דדיו 

שהיה להם קנין בהרב - משה רבינו ע"ה, לזה אמרו 

שחשקם לשכון בעבר הירדן הזה".

מלשון  שמשמע  מה  כי  לומר  צריך  זה  לפי 

הירדן  בעבר  נחלה  לקבל  שביקשו  הכתובים, 

מקום  היה  והמקום  רב  מקנה  להם  שהיה  משום 

לפני  כוונתם  לגלות  רצו  היינו משום שלא  מקנה, 

משה שהם חפצים לקחת נחלתם במקום קבורתו, 

כדי שלא לצערו להזכיר את מיתתו, לכן הלבישו 

הדברים שכוונתם לשם חיבוב ממונם. אלא שאחר 

כך כשראה משה שקיבלו על עצמם ללכת בראש 

לנחלתם  לשוב  ושלא  הארץ,  את  לכבוש  ישראל 

רק אחרי שיכבשו את כל הארץ, השיג ברוח קדשו 

שכוונתם היתה לטובה כדי להיות סמוך לקבורתו, 

והזכיר זאת בברכתו לשבט גד.

  תה נזת" בנחל  "אובן
והקברה נתאו לקב"ו בנחל  גד

הרה"ק  של  הקדושים  דבריהם  לפי  אמנם 

מפשיסחא והרבי מלובלין זי"ע, כי בני ראובן ובני 

גד השתוקקו לקבל נחלה בעבר הירדן, כי לא רצו 

צריך  הירדן,  בעבר  שנקבר  רבינו  ממשה  להיפרד 

זכו דוקא בני גד שמשה רבינו נקבר  ביאור מדוע 

חלקת  שם  כי  לו  ראשית  "וירא  ככתוב:  בחלקם 

מחוקק ספון", ולא מצינו אצל בני ראובן שקיבלו 

שכרם בענין זה.

מה  פי  על  ומאירים,  ברורים  שהדברים  ונראה 

ששנינו בגמרא )סוטה יג:( שמשה רבינו נפטר בחלקו 

הוביל  ובעצמו  בכבודו  שהקב"ה  אלא  ראובן,  של 

את משה ארבעה מילין וקברו בחלקו של גד:

"אמר רב יהודה, אילמלא מקרא כתוב אי אפשר 

לאומרו, היכן משה מת, בחלקו של ראובן, דכתיב 

ויעל משה מערבות מואב אל הר נבו,  )דברים לד-א( 

ונבו בחלקו של ראובן קיימא, דכתיב )במדבר לב-לז( 

וגו'. והיכן משה קבור,  וגו' ואת נבו  ובני ראובן בנו 

בחלקו של גד, דכתיב וירא ראשית לו וגו' ]כי שם 

חלקת מחוקק ספון[. ומחלקו של ראובן עד חלקו 

של גד כמה הוי, ארבעה מילין. אותן ארבעה מילין 

מי הוליכו, מלמד שהיה משה מוטל בכנפי שכינה, 

ומשפטיו  עשה  ה'  צדקת  אומרים  השרת  ומלאכי 

עם ישראל".

ולכאורה יפלא, מה ראה הקב"ה על ככה לצוות 

"עלה אל הר העברים  )דברים לב-מט(:  רבינו  למשה 

שמה".  עולה  אתה  אשר  בהר  ומות  נבו...  הר  הזה 

ואחר כך הובילו בכבודו ובעצמו ארבעה מילין כדי 

לקברו בחלקו של גד, הלא היה יכול למות בחלקו 

של גד ולהיקבר שם. אך לפי האמור יש לומר, כי 

היות שגם בני ראובן ביקשו נחלה בעבר הירדן כדי 

להיות סמוכים למקום קבורתו, לכן מילא הקב"ה 

רצון שניהם בכך שמשה רבינו נסתלק על הר נבו 

בחלקו של ראובן, ואחר כך הובילו הקב"ה ארבעה 

מילין כדי לקברו בחלקו של גד.

 בפכו  בני גד נקב"  תה
בשב" הי"דן  ול בי  זשו"

העז  רצונם  לבאר  נפלאה  נקודה  להוסיף  ויש 

של בני גד לקחת חלק ונחלה בעבר הירדן במקום 

קבורתו של משה, על פי מה שמצינו חידוש גדול 

וזאת  פרשת  התוספות  לבעלי  זקנים"  ב"דעת 

נחלתם  יקחו  לא  שאם  ידעו  גד  בני  כי  הברכה, 

שם,  להיקבר  רבינו  משה  יוכל  לא  הירדן,  בעבר 

והנה לשון קדשו:

"וירא ראשית לו, ראה גד ובחר לו ראשיתה של 

בעבר  אשר  ועוג  סיחון  ארץ  דהיינו  ישראל,  ארץ 

הירדן. כי שם חלקת מחוקק ספון, כתרגום, לפיכך 

מערערין  ומואב  שעמון  פי  על  אף  לחלקו  נטלה 

עליה, כי נודע היה שעתיד הקב"ה לקבור שם משה 

רבינו, ואילו היתה עתידה לחזור ליד עמון, לא היה 

הקב"ה קוברו שם בחוצה לארץ".

ונראה לפרש כוונת רבותינו בעלי התוספות, 

שיקבר  גד  לבני  חשוב  כך  כל  היה  באמת  למה 

בסיום  שכתוב  מה  פי  על  הירדן,  בעבר  משה 

פרשת וזאת הברכה )דברים לד-ה(: "וימת שם משה 

בגיא  ויקבור אותו  ה',  פי  ה' בארץ מואב על  עבד 

בארץ מואב מול בית פעור". ופירש רש"י: "ויקבור 

אותו, הקב"ה בכבודו".

שנינו על כך בגמרא )סוטה יד.(: "מפני מה נקבר 

משה אצל בית פעור, כדי לכפר על מעשה פעור". 

וכתבו בתוספות )שם ד"ה מפני(: "ומדרש אגדה, בכל 

שנה ושנה בעת שחטאו ישראל בבנות מואב, באותו 

פרק בית פעור עולה למעלה כדי לקטרג ולהזכיר עון, 

וכשהוא רואה קברו של משה חוזר ושוקע, שמשה 

שעולה  שעה  וכל  חוטמו,  עד  בקרקע  שקעו  רבינו 

חוזר ונשקע למקום ששקעו משה רבינו".

גד  שבני  הטעם  להבין  הרווחנו  כן  כי  הנה 

השתוקקו כל כך לקבל נחלתם בעבר הירדן, כי זכו 

להשיג שלטובת ישראל ראוי שיקבר משה בעבר 

הירדן מול בית פעור, כדי שיוכל להכניע בכל שנה 

על  לקטרג  העולה  פעור  בעל  קליפת  את  ושנה 

ישראל, וידעו שאם לא תישאר נחלת עבר הירדן 

שם,  הקב"ה  אותו  יקבור  לא  ישראל  שבטי  בידי 

ועל ידי זה לא יהיה מי שיקום ויבטל קליפת בעל 

פעור, לכן ביקשו את נחלתם שם כדי שיקבר משה 

שם ויכניע בקדושתו את קליפת בעל פעור.

 בני גד  חלו של כבודם
תלא להיו  "את הדגל

גד  בני  שזכו  מה  לבאר  טוב  דבר  לבי  רחש 

ובני ראובן, שמשה רבינו נפטר בחלקו של ראובן 

הגה"ק  שהביא  מה  פי  על  גד,  של  בחלקו  ונקבר 

ב-י  )במדבר  במדבר  פרשת  אנך"  ב"חומת  החיד"א 

ד"ה ודגל מחנה ראובן( דבר נפלא בשם "אמרי נועם" 

בשם  שהביא  דליקאטש,  יעקב  לרבי  ויצא(  )פרשת 

משה  שנקבר  גד  שבט  שזכה  הטעם  הראשונים 

דברי  הנה  הענין  חביבות  ומפאת  בחלקו,  רבינו 

ה"אמרי נועם" על הפסוק )בראשית ל-יא(:

"ותאמר לאה בגד. רמזה לו שבחלקו יהא קבור 

אותו שנולד בג"ד באדר ]בז' באדר[, ואיזהו זה, זה 

משה רבינו ע"ה שנקבר בחלקו של גד. ואם תאמר 

כלומר  דן.  על  ערער  שלא  לפי  גד,  זכה  מה  מפני 

בשעה שאמר משה דן יהא ראש דגל, והיה גד יכול 

אני  לבלהה, למה  בכור  ודן  לזלפה  בכור  אני  לומר, 

אמר  משה.  כנגד  דיבר  ולא  כמוהו,  דגל  ראש  איני 

  תה "בינו השיד של בני גד: רוי"א "אתי  לו
כי תם חלק   חוקק סזוןר, תביקתו נחל ם ב קום קבו" ו

 ג "א:  תה "בינו נזת" בה" נבו בחלקו תל "אובן
והקברה נתאו א"בשה  ילין לקב"ו בחלקו תל גד

 דש  פקנים: בני גד הבינו תאם לא יקחו נחל ם
בשב" הי"דן לא יקבו" הקברה א   תה בא"ץ בני ש ון

  ד"ת אגדה: בכל תנה שולה בשל זשו" לקת"ג של ית"אל
וכת"ואה א  קב"ו תל  תה הוא חופ" ותוקש
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תהי  ואל  לאריות  זנב  הוי  מ"כ(  פ"ד  )אבות  משה  לו 

ראש לשועלים, לכך כתיב במקום אחד )במדבר א-יד( 

)שם ב-יד(  אליסף בן דעואל, ותמורתו במקום אחר 

אליסף בן רעואל, רצונו לומר עלה וזכה לריע אל, 

וזהו משה שנקבר בחלקו".

מוסיף על כך החיד"א ב"חומת אנך", כי מטעם 

זה בתחילת פרשת במדבר כשפקדו את השבטים, 

בחנוכת  קרבנם  את  הנשיאים  כשהקריבו  וכן 

בן דעואל",  "אליסף  נזכר שמו בכתובים:  המזבח, 

שמו:  נזכר  הדגלים  בסדר  שמו  כשנזכר  ודוקא 

"בן  שמו  לקריאת  הסיבה  כי  רעואל",  בן  "אליסף 

רעואל" היא משום שלא ערער על ראש הדגל. 

נמצינו למדים מזה גודל ענוותנותם של גד, שעל 

אף היותו הבן הבכור של זלפה מחל על כבודו שלא 

להיות ראש הדגל, כל זה מחמת היותו דבוק במשה 

במדת  להתדבק  לו  שייעץ  אדם,  מכל  העניו  רבינו 

"הוי זנב לאריות ואל תהי ראש לשועלים",  הענוה: 

ובזכות דבקותו במשה רבו העניו מכל האדם, זכה 

גם הוא למדת הענוה למחול על כבודו.

גד,  בני  שזכו  מה  להבין  הרווחנו  כן  כי  הנה 

בחלקם,  רבינו  משה  את  לקבור  הקב"ה  שבחר 

עדות  עליו  העידה  הקדושה  שהתורה  מאחר  כי 

"והאיש משה עניו מאד מכל  יב-ג(:  )במדבר  נאמנה 

האדם אשר על פני האדמה". לכן מן הראוי שיקבר 

בחלקו של גד, שדבק במדת ענוותנותו של משה 

בעצתו  ששמע  ידי  על  כבודו,  על  למחול  רבינו 

להיות זנב לאריות ולא ראש לשועלים.

 "אובן  חל ליוסף של
 כבוד הבכו"ה תלקח   נו

בני  שנצטרפו  מה  בזה  להבין  טוב  מה  הנה 

ראובן לבני גד, לקחת גם הם נחלתם בעבר הירדן 

במקום קבורתו של משה רבינו, כי כאשר נתבונן 

נראה שכמו גד מחל גם ראובן על כבודו, כשלקח 

ועם  ליוסף,  ונתנה  יעקב אבינו ממנו את הבכורה 

כל זה לא רק שלא החזיק שנאה כלפי יוסף אלא 

גם פעל להצילו, כשאמר לאחיו להשליכו אל הבור 

שכתוב  כמו  מידם,  להצילו  כדי  תחילה  בכוונה 

)בראשית לז-כא(: "וישמע ראובן ויצילהו מידם".

ומדת  לבו  טוב  על  מורה  ראובן  שמו  ובאמת 

ענוותנותו למחול על כבודו, כמו שכתוב )בראשית 

ראובן".  ותקרא שמו  בן  ותלד  "ותהר לאה  כט-לב(: 

ופירש רש"י: "רבותינו פירשו )ברכות ז:(, אמרה ראו 

מה בין בני ]ראובן[ לבן חמי ]עשו[, שמכר הבכורה 

לא  ]ראובן[  וזה  להרגו[,  ביקש  כך  ]ואחר  ליעקב 

מכרה ליוסף ולא ערער עליו, ולא עוד שלא ערער 

אלא שביקש להוציאו מן הבור".

ובני  ראובן  בני  בין  נפלא  יתבאר הקשר  זה  לפי 

גד, שגם הם באו לבקש ממשה רבינו שיתן להם את 

נחלתם בעבר הירדן, מצד היותם קשורים בלב ונפש 

"ומקנה רב היה לבני ראובן  עם משה רבם בבחינת: 

ולבני גד עצום מאד", שהיה להם קנין נפשי עם הרב 

אחרי  גם  ממנו  להיפרד  רצו  ולא  רבינו,  משה  הוא 

בני  היותם  מפאת  לכך  זכו  המבואר  ולפי  פטירתו. 

ראובן שמחל על כבוד הבכורה בגודל ענוותנותו. לכן 

לגנזי מרומים בחלקם  בחר הקב"ה שיסתלק משה 

על הר נבו, כי בהיותם הולכים בדרכו להתנהג במדת 

יאה  ולהם  נאה  להם  כבודם,  על  ולמחול  הענוה 

שיסתלק משה העניו מכל אדם בחלקם. 

איך  זה,  לפי  לבאר  לנו  נשאר  שעדיין  אלא 

שבט  חצי  השלישי  הצלע  הזה  למהלך  מתקשר 

נחלתם  רבינו לקחת  מנשה, שצירף אליהם משה 

בעבר הירדן, וצריך ביאור מה ראה משה על ככה 

לצרף אליהם חצי שבט מנשה בלי שביקשו ממנו. 

זאת ועוד, במה זכו שבט מנשה להצטרף לבני גד 

בזכות  בחלקם  ונקבר  משה  שנפטר  ראובן,  ולבני 

מדת ענוותנותם. 

  נתה  חל של כבודו
ל שן אחיו הצשי" אז"ים

]למקובל  המור"  ב"צרור  שביאר  מה  נקדים 

ספרד[  ממגורשי  זי"ע  סבע  אברהם  רבי  האלקי 

חצי  רבינו  משה  אליהם  שצירף  הטעם  בפרשתנו 

צדיק  שהיה  יוסף  מבני  בהיותם  כי  מנשה,  שבט 

דבר  מכל  לשמירה  מסוגלים  הם  הרי  עולם,  יסוד 

רע, לכן כדי לשמור על כל ישראל צירף חצי מהם 

לבני גד ובני ראובן בעבר הירדן, וחצי מהם לשאר 

בלשון  הדברים  והנה  ישראל.  בארץ  השבטים 

קדשו על הפסוק )במדבר לב-לג(:

ולחצי  ראובן  ולבני  גד  לבני  משה  להם  "ויתן 

שבט מנשה בן יוסף. ואם תאמר מי הכניס כאן חצי 

שבט מנשה, כי הם לא שאלו דבר... והנכון בזה, כי 

הם לא שאלו זה אחר שלא נזכר, אבל משה צוה זה 

במאמר השם, שישארו חצי שבט מנשה עם אלו 

השני שבטים להגין עליהם ולהצילם מצרתם, לפי 

יוסף  יקראוהו  אשר  שמו  וזה  עולם,  יסוד  שצדיק 

הצדיק, לפי שהוא מעמיד העולם.

)בראשית  דכתיב  הארץ,  אדוני  יוסף  נקרא  ולכן 

ולכן  קשות,  אתנו  הארץ  אדוני  האיש  דיבר  מב-ל( 

רצה השם שישאר חוצה לארץ חצי שבט מנשה בן 

יוסף, בענין שזכות יוסף יסייעם, וחצי שבט הנשאר 

בענין  כנען...  לארץ  עמהם  יעלו  אפרים  ושבט 

שזכות יוסף הצדיק יסוד עולם יהיה עם כולם, ולכן 

בסיבת  כי  לרמוז  יוסף,  בן  מנשה  ]הכתוב[  הזכיר 

יוסף הצדיק היה זה".

אמנם עדיין צריך ביאור מה ראה משה רבינו 

חילק  ולא  יוסף,  בן  מנשה  שבט  את  דוקא  לחלק 

יוסף, שהרי אנו  את שבט אפרים שהיה גם כן בן 

לפני  אפרים  את  הקדים  אבינו  שיעקב  רואים 

ביום  "ויברכם  מח-כ(:  )בראשית  שכתוב  כמו  מנשה, 

ההוא לאמר בך יברך ישראל לאמר ישימך אלקים 

מנשה".  לפני  אפרים  את  וישם  וכמנשה  כאפרים 

לפני  בברכתו  אפרים  את  "וישם  רש"י:  ופירש 

מנשה, להקדימו בדגלים ובחנוכת הנשיאים". אם 

לחלקם  אפרים  בשבט  משה  בחר  לא  מדוע  כן 

לשנים, חצי מהם עם בני גד ובני ראובן, וחצי מהם 

עם שאר השבטים שנכנסו לארץ.

ובני  גד  אך לפי מה שביארנו כי מה שזכו בני 

ראובן לקחת נחלתם בעבר הירדן במקום קבורתו 

של משה רבינו, הוא מצד שהלכו בדרכו של משה 

להיות ענווים ולמחול על כבודם, בני גד שמחל על 

כבודו שלא להיות ראש הדגל, ובני ראובן שמחל 

זה  מטעם  הנה  ליוסף,  שנמסר  בכורתו  כבוד  על 

בחר משה רבינו גם בבני מנשה, כי גם הוא מחל על 

יעקב  כבודו למען אחיו הצעיר אפרים שהקדימו 

אבינו בברכתו ולא נתקנא בו.

ומה מתוקים הם דברי ה"אגרא דכלה" )פרשת 

אפרים  את  יעקב  שבירך  הטעם  שמפרש  ויחי( 

אלקים  ישימך  לאמר  ישראל  יברך  "בך  ומנשה: 

 צ ח ה' לצבי: קליז  בשל זשו" היא שנוה זסולה
לה"או  חרו תאי אזת" ללכלך א  הקברה בשבי"ו 

 רויקבו" או ו בגיא  ול בי  זשו"ר.  תה "בינו תהיה
שניו  כל אדם  בתל שנוה זסולה תל בשל זשו"

 א "י נושם: גד בכו" פלזה פכה תנקב"  תה בחלקו
 תום ת חל של "את הדגל בתביל דן בכו" בלהה

 תבת "אובן ת חל של כבוד בכו" ו ליוסף ותבת  נתה
ת חל לאז"ים הצשי" פכו לנחלה ס וך לקבו"   תה
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יתברכו  למה  ביאור  וצריך  וכמנשה".  כאפרים 

השבטים.  בשאר  ולא  ומנשה  באפרים  דוקא 

כי  אבינו  יעקב  כשראה  כי  קדשו,  בדברי  וביאר 

אף שהקדים לברך את אפרים הצעיר לפני מנשה 

ומנשה  מנשה  על  אפרים  נתגאה  לא  הבכור, 

בירכם:  לכן  ממנו,  הצעיר  באפרים  התקנא  לא 

שלא  כאפרים",  אלקים  ישימך  ישראל  יברך  "בך 

כבודו  על  שמחל  "וכמנשה",  אחיו,  על  נתגאה 

למען אחיו הצעיר.

הנה כי כן זכינו להבין השילוב הנפלא של בני 

גד ובני ראובן עם חצי שבט מנשה, כי הצד השוה 

שבהם הוא שכל אחד מהם מחל על כבודו מצד 

גודל מדת ענוותנותו, לכן זכו לקחת נחלתם בעבר 

רבינו  משה  של  וקבורתו  פטירתו  במקום  הירדן 

העניו מכל אדם, ונתקיים בהם מקרא שכתוב )קהלת 

ד-יב(: "והחוט המשולש לא במהרה ינתק".

  תה "בינו שנוה  צד הקדותה
 בתל זשו" שנוה  צד הקליזה 

דרכי  נפלאות  לבאר  נעלה  במסילה  זו  בדרך 

בני  בנחלת  הירדן  ה', שסיבב שיקבר משה בעבר 

בדרכי  שהלכו  מנשה,  שבט  וחצי  ראובן  ובני  גד 

בהקדם  כבודם,  על  ולמחול  ענווים  להיות  משה 

לבאר מה שהביאו התוספות בשם מדרש אגדה, 

שהקב"ה קבר את משה רבינו בגיא מול בית פעור, 

כי בכל שנה עולה בית פעור כדי לקטרג על החטא 

וכשהוא רואה קברו של משה הוא  בבנות מואב, 

של  זו  זרה  מעבודה  שענף  משמע  ושוקע.  חוזר 

בכתוב  מפורש  וכן  בעולם,  קיים  עדיין  פעור  בעל 

לא  אשר  פעור  עון  את  לנו  "המעט  כב-יז(:  )יהושע 

מהי  ביאור  וצריך  הזה".  היום  עד  ממנו  היטהרנו 

משמעות העבודה זרה של בעל פעור בימינו.

נקדים מה ששנינו במשנה )סנהדרין ס:(: "הפוער 

עצמו לבעל פעור זו היא עבודתה". פירוש העושה 

זה  הרי  פעור,  בעל  מול  עצמו  לפנות  צרכיו  את 

ובהשקפה  עבודתה,  היא  זו  כי  זרה  עבודה  עובד 

הראשונה אינו מובן כלל איזו עבודה יש בכך, ומהו 

הניסיון שהיה לישראל לעבוד עבודה זרה זו.

נפלא ב"צמח  ביאור  כך  והנה מה שמצינו על 

הפסוק:  שמפרש  הברכה(,  וזאת  )פרשת  לצבי"  ה' 

פעור".  בית  מול  מואב  בארץ  בגיא  אותו  "ויקבור 

היא  פעור  בעל  של  זרה  העבודה  משמעות  כי 

יכולים  לו  ענוה פסולה, שהעובדים  בכך  להראות 

כלל  מקפיד  אינו  והוא  צרכיהם  את  עליו  לעשות 

על זה. לכן קבר הקב"ה את משה רבינו שהיה עניו 

מכל אדם מצד הקדושה, כדי להכניע את קליפת 

בעל פעור ענוה פסולה מצד הקליפה.

בגיא",  אותו  "ויקבור  הפסוק:  פירוש  וזהו 

היינו שקבר הקב"ה את משה רבינו בגיא, שהוא 

והתכלית  הקדושה,  מצד  ענוה  על  הרומז  עמק 

את  שיכניע  כדי  פעור",  בית  "מול  היא,  בזה 

ענוה פסולה  פעור, שהיא  בית  זרה של  העבודה 

מצד הקליפה העולה למעלה בכל שנה, וכשרואה 

את קברו של משה ענוה דקדושה הרי הוא חוזר 

ושוקע עכדה"ק.

 הסכנה תל בשל זשו"
בכל דו" ודו"

בדבריו  להרחיב  נראה  מאריה  קמיה  כעבדא 

שייכת  איך  השכל  אל  הדבר  לקרב  הקדושים, 

ודור, עד כדי  עבודה זרה של בעל פעור בכל דור 

כך שצריכה הכנעה תמידית על ידי קברו של משה 

רבינו, על פי מה שכתוב )איוב לה-ז(: "אם חטאת מה 

צדקת  אם  לו.  תעשה  מה  פשעיך  ורבו  בו,  תפעל 

שהוא  הקב"ה  כי  יקח".  מידך  מה  או  לו  תתן  מה 

ייסד הפייטן  וכן  בו.  לפגוע  אלוק עליון אי אפשר 

טינופת  כל  "אף  שלישי(:  )ליום  היחוד  בשיר  האלקי 

לא תטנפך".

אמנם יש בכך סכנה גדולה שיבוא היצר הרע 

ויפתה את האדם, מה לך להימנע ממעשה עבירה 

חטאת  "אם  שהרי  בהקב"ה,  לפגוע  יכול  שאינו 

אולם  לו".  תעשה  מה  פשעיך  ורבו  בו,  תפעל  מה 

שקר ענה בפיו, כי הן אמת שאי אפשר לפגוע ח"ו 

במלך הכבוד עצמו, אולם מאחר שכך עלה ברצונו 

שיקיים האדם כל המצוות, נמצא כי אם אין האדם 

ויש  ה'.  בכבוד  גדול  פגם  זה  הרי  רצונו  מקיים 

"כל  מי"ב(:  פ"ו  )אבות  במשנה  ששנינו  זהו  כי  לומר 

מה שברא הקב"ה בעולמו לא בראו אלא לכבודו". 

בהקב"ה  לפגוע  אפשר  שאי  אמת  הן  כי  ללמדנו 

לעשות  שמים  בכבוד  לפגוע  אסור  אבל  עצמו, 

כנגד מה שעלה ברצונו.

על פי האמור יפתח לנו פתח להבין הקשר בין 

מה שקלקלו ישראל עם בנות מואב ומה שחטאו 

בעבודה זרה של בעל פעור, כמו שכתוב בפרשת 

בלק )במדבר כה-א(: "וישב ישראל בשטים ויחל העם 

לזנות אל בנות מואב, ותקראן לעם לזבחי אלהיהן 

ויאכל העם וישתחוו לאלהיהן, ויצמד ישראל לבעל 

שבנות  רש"י  ופירש  בישראל".  ה'  אף  ויחר  פעור 

זרה של בעל  ישראל בעבודה  מואב החטיאו את 

פעור, וצריך ביאור להבין הקשר ביניהם.

העבודה  ידי  על  כי  האמור,  לפי  בזה  והביאור 

שהוא  מי  כי  להראות,  ביקשו  פעור  בעל  של  זרה 

ידי  ועל  אותו,  שמלכלכים  ממה  מתפעל  אינו  אל 

בטענה  שיחטאו,  ברשתם  ישראל  את  הפילו  זה 

שאפילו על ידי החטא אי אפשר לפגוע בהקב"ה, כי 

מצד ענוותנותו אינו מתפעל כלל מה שמלכלכים 

עליו בחטאים, ה' ישמרנו.

לראות  לבנו  וישמח  עינינו  יאירו  מעתה 

תכלית  כי  העליונה,  ההשגחה  גלגלי  נפלאות 

היא  פעור,  בית  מול  בגיא  משה  של  קבורתו 

פעור,  בעל  של  זרה  העבודה  את  להכניע  כדי 

ישראל  כשחטאו  ושנה  שנה  בכל  שמתעורר 

בבנות מואב, ורוצה להשפיע על ישראל שגם הם 

יעשו ככל העולה על רוחם, כי הקב"ה לא אכפת 

לו ח"ו שמלכלכים אותו בחטאים.

אולם כשהוא רואה את קברו של משה רבינו, 

הקדושה,  מצד  האדם  מכל  מאד  עניו  שהיה 

שבמקום  פה  אל  פה  הקב"ה  עם  לדבר  וזכה 

לנו  ומסר  ענוותנותו,  מוצא  אתה  שם  גדולתו 

עשה  מצוות  רמ"ח  כל  את  לקיים  התורה  את 

שאי  פי  על  אף  כי  תעשה,  לא  משס"ה  ולהיזהר 

אפשר לפגוע בהקב"ה בעצמו, עם כל זאת צריך 

הנה  מהשגתנו,  למעלה  שהוא  רצונו  את  לקיים 

בכך הוא מכניע בגודל קדושתו את הקליפה של 

בעל פעור, ועל ידי זה יש בכוחנו להתדבק בענוה 

דקדושה של משה רבינו מצד הקדושה.

למסור  הקב"ה  סיבב  זה  מטעם  כן  כי  הנה 

רבינו,  משה  של  קבורתו  מקום  הירדן  עבר  את 

בנחלתם של בני גד ובני ראובן וחצי שבט מנשה, 

אשר הצד השוה שבהם שדבקו בדרכיו של משה, 

להתנהג במדת הענוה מצד הקדושה ולמחול על 

משה  שיקבר  יאה  ולהם  נאה  להם  לכן  כבודם, 

רבינו העניו מכל אדם בחלקם בגיא מול בית פעור, 

ענוה  במדת  להכניע  רבינו  למשה  שיסייעו  כדי 

שהיא  פעור  בעל  של  זרה  העבודה  את  דקדושה 

משיח  בביאת  לגמרי  שתתבטל  עד  פסולה,  ענוה 

צדקנו במהרה בימינו אמן.
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