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)או:  ימי החולין של חודש חשון  ובאו  חודש תשרי חלף עבר, 
מרחשון(. לאחר שבט אפרים המיוחד לחודש תשרי, מגיע כעת 
תורו של שבט מנשה אחיו. חשון הוא החודש השמיני )מניסן( 
והנה אותיות מנשה הן בדיוק אותיות המלה שמֹנה! גם בחנוכת 
המשכן במדבר סיני הקריב נשיא אפרים ביום השביעי ואחריו 

נשיא מנשה ביום השמיני.

מי בראש
הפוך:  המקורי  הסדר  אבל  ומנשה"  "אפרים  לביטוי  התרגלנו 
חשב  הצדיק,  יוסף  האבא,  גם  הצעיר.  ואפרים  הבכור  מנשה 
שראוי להקדים את מנשה לאפרים, אבל הסבא – יעקב אבינו – 
הניח יד ימינו על ראש אפרים ושמאלו על ראש מנשה והסביר 
ָרֵאל ֵלאמֹר  ָך ְיָבֵרְך ִיׂשְ ּנוּ" ולכן "ּבְ ל ִמּמֶ טֹן ]אפרים[ ִיְגּדַ "ָאִחיו ַהּקָ
ה".  ֶ ם ֶאת ֶאְפַרִים ִלְפֵני ְמַנּשׁ ה, ַוּיָׂשֶ ֶ ֶאְפַרִים ְוִכְמַנּשׁ ְמָך ֱאלִֹהים ּכְ ְיׂשִ
כִֹרי  ּבְ "ְוֶאְפַרִים  בכור,  כבן  בראש  צועד  אפרים  והלאה,  מאז 
הוּא", ומנשה אחריו. גם במחנה ישראל במדבר, אפרים נמצא 
ֶגל ַמֲחֵנה ֶאְפַרִים" ומנשה תחתיו. ובברכת משה רבינו:  בראש "ּדֶ
– שוב העדפה ברורה  ה"  ֶ ְמַנּשׁ ַאְלֵפי  ְוֵהם  ֶאְפַרִים  ִרְבבֹות  "ְוֵהם 

לאפרים.

מרגיש  איך  אבל 
מנשה?  זה  עם 
ספר  בכלל, 
רצוף  בראשית 
ומריבות  מתחים 
מקין  אחים,  בין 
יוסף  עד  והבל 
בדרך- ואחיו, 
הקטן  הבן  כלל 
"המוצלח"  הוא 

והנבחר לעומת הגדול שנדחה ממעמדו, ולכן לא פלא שנוצרת 
יריבות קשה ומרה. חז"ל אף מותחים בקורת על יעקב שהעדיף 
את יוסף על פני אחיו ובכך גרם בעקיפין למכירתו! ובכל זאת, 
יעקב מתעקש להעדיף שוב את הקטן על פני הגדול, ועוד בגלוי 

ובפרהסיא.

סימן  אין  טענות.  ללא  מתקבל  הסדר  שינוי  שהפעם  אלא 
ליריבות בין אפרים ומנשה, ונראה שהם ממשיכים להיות "צמד 
חמד". מתברר שלמנשה אין טיפת קנאה באפרים, ולא טיפת 
להיות  צריך  שאפרים  מבין  מנשה  יעקב!  סבא  כלפי  טרוניה 
לפניו, זה מקומו וזו המתנה שלו מסבא. ברכת יעקב היא שפע 
המתפשט ממנו, אבל מאחורי הברכה נמצא יעקב עצמו שאתו 
מזדהה מנשה לגמרי, מבלי להביט מה הוא מקבל. למנשה זה 

לא משנה... 

גם אילו התעוררו אצל מנשה רגשות מרירות וקיפוח, הוא ידע 
שזו עצת היצר-הרע, ביטוי של "הנפש הבהמית", הצד הנמוך 
הזה  הרגש  את  על-הסף  דחה  וממילא   – באישיות  והפחות 
כתגובה ילדותית בוסרית שאדם בוגר מגחך עליה. זאת בזכות 
לאדם  שיש  מה  כל  על  הלב  מעומק  הודאה  של  הנפש  תכונת 
)בהכרה שבאמת "לא מגיע לי כלום"( ושמחה בחלקו עד בלי 
ָמה ]נשימה[  ׁשָ די. מנשה מודה לה' על כל נשימה, ככתוב "ּכֹל ַהּנְ

ל יָּה", והרי מנשה אותיות נשמה. ַהּלֵ ּתְ

השליחות שלי
קשר  היה  אבינו  ליעקב  ראשית,  בראש?  אפרים  באמת  מדוע 
מיוחד עם אפרים, בעוד שמנשה הוא משֶנה ליוסף אביו. ברובד 
שאפרים  ומזהה  הנשמות  בשורשי  מביט  יעקב  יותר:  עמוק 
של  תפקיד  מתאים  למנשה  ואילו  אחד"  "מספר  המנהיג  הוא 
ישראל,  כל  את  המנהיג  נון  בן  יהושע  יוצא  מאפרים  "משנה". 

חשון < אלפי מנשה

מנשה מבין שאפרים צריך להיות לפניו

על פי דברי הרב יצחק גינזבורג



את  המושיע  השופט,  גדעון  יוצא  וממנשה  אפרים",  "רבבות  
ישראל בתשועה מקומית וזמנית יחסית, "אלפי מנשה". 

המקובלים מלמדים שבכל דור יש "נשמה כללית" המנהיגה את 
כל אנשי הדור. כזה היה יעקב אבינו ובכל מנהיג בדורו יש ניצוץ 
מנהיג  אבינו(.  יעקב  של  ניצוץ  בראשי-תיבות:  )נשיא  ממנו 
ושליחותו המיוחדת.  יודע לומר לכל אחד מהו תפקידו  אמתי 
למי שקשור באמת למנהיג, לא חשוב בכלל מה תפקידו האישי, 
וודאי שאינו עסוק בהשוואה לאחרים. כולם חלק מהכלל הגדול 
"התופס  )כי  המנהיג-הנשיא  עם  בקשר  שווה  חלק  אחד  ולכל 
בחלק מן העצם, תופס בכולו"(. אכן, לאחר שהאדם מוכן לקבל 
שקבל  שהתפקיד  רואה  הוא  עליו,  שיוטל  תפקיד  כל  בשמחה 
הוא הדבר המתאים לו ביותר, קולע בדיוק ליכולתו וכישוריו – 

ואת ההבנה הזו עצמה הוא מקבל מהיותו קשור למנהיג. 

נחלה כפולה
שלא כשאר השבטים, מנשה מתפצל לשנים: חציו מקבל נחלה 
בעבר הירדן המזרחי, וחציו השני בצד המערבי. גם שבטי ראובן 
מרעה  ארץ  לקבל  כדי  שלהם  ביוזמה  הירדן,  בעבר  נחלו  וגד 
נימה  יש  אך  לבקשתם,  נענה  אמנם  רבינו  משה  הרב.  לצאנם 
התרחקות  במחיר  לרכוש  המופרזת  דאגתם  על  בקורת  של 
יחד  נחלה  בקשו  לא  מנשה  בני  אולם  המקודשת.  הארץ  מלב 
עם ראובן וגד. משה רבינו הוא שנתן להם את הנחלה מיוזמתו! 
נחלה כפולה, בשני עברי הירדן, היא  העובדה שמנשה מקבל 
לזכותו ומעלתו וזאת בתור הכנה לעתיד, כאשר קדושת הארץ 

תתפשט עוד ועוד )מתוך נקודת המרכז(. 

בכלל, בני מנשה מצטיינים באהבת הארץ – לא מתאוות ממון 
בבנות  התגלתה  זו  תכונה   הארץ.  בקדושת  חוש  מתוך  אלא 
במקום  בארץ  נחלה  לקבל  שדרשו  מנשה,  משבט  צלפחד 
אביהם, כדברי חז"ל: "יוסף חיבב את הארץ ובנותיו חבבו את 

ָּה'" – מעין "ציונות" מתוקנת )בדקו  נּו ֲאֻחז ָנה ּלָ הארץ שנאמר 'ּתְ
את הגימטריא(.

משה מנשה
ישנו קשר מיוחד בין מנשה למשה רבינו שהעניק לו חלק בעבר 
הירדן, כפי שהמנהיג-הנשיא נותן לאדם את שליחותו המיוחדת. 
בולט לעין גם הדמיון בין השמות מנשה-משה. ההבדל הוא רק 
באות נו"ן, אבל בשפה העברית נו"ן היא "אות נופלת", שפעמים 
מנשה  של  ה-נ  עם  ה"משחק"  מהמלה.  ונשמטת  נופלת  רבות 
ממש מתבקש, שהרי האות של חשון היא נו"ן! יתירה מזו, משה 
רבינו עצמו מופיע בתנ"ך פעם אחת בשם מנשה, כאשר האות 
ה". ֶ ן ְמַנּשׁ ן ּגְֵרׁשֹם ּבֶ נו"ן "תלויה" מעל השורה, בפסוק "ִויהֹונָָתן ּבֶ

האות נו"ן רומזת ל"חמשים שערי בינה", שמתוכם התגלו למשה 
האפשרית  הנבואית  ההשגה  תכלית  ותשעה,  ארבעים  רבינו 
רבינו  משה  של  ה-נ  לשער  רומז  מנשה  כך,  אם  בחייו.  לאדם 
בחלוקת  הרמז  גם  זהו  מעליו.  ועומד"  "תלוי  שבינתיים  עצמו 
מנשה לשניים: אותיות משה בשמו רומזות לחלק שקיבל ממשה 
נון!  בן  מיהושע  שקיבל  לחלק  רומזת  נ  והאות  הירדן,  בעבר 
במלים אחרות, שער ה-נ שחסר למשה בחייו, גנוז עבורו בארץ 

הקדושה שאליה השתוקק להיכנס )כדי להגיע להשגה זו(. 

רבינו  משה  הרי  בראש,  שאפרים  קבע  אבינו  שיעקב  למרות 
נשכחה  שכאילו  מנשה  של  המיוחדת  מעלתו  את  לגלות  חוזר 
)מנשה לשון שכחה(, את הנשמה הגבוהה שלו. בינתיים, מנשה 
נותר משנה לאפרים אחיו, אולי איננו רואים ושומעים בו משהו 
משהו  כאן  "להריח"  אפשר  השטח  לפני  מתחת  אך  מיוחד, 
הוא  חשון  חודש  של  הנפש  חוש  והנה  להתגלות.  עתיד  שעוד 
חוש הריח, החוש הנוגע בנשמה )"הנשמה נהנית ממנו"(, והוא 

החוש המיוחד למלך המשיח  שיבוא במהרה בימינו, אמן. 

להפצת  ותגובות,  להערות 
שיעורים  להזמנת  הדפים, 

ובכל ענין 

ניתן לפנות לגדי
טל' 052-7908860

למאמר המלא

לזכות מו"ר הרב יצחק גינזבורג ורעייתו הרבנית רומימה שליט"א

בקיצור: מי שלא משתעבד לחוש הטעם הגס, זוכה לחוש הריח הרוחני. 
"הדודאים נתנו ריח" – "אלו בחורי ישראל שלא טעמו טעם חטא"
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