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מטות-מסעי תשע"ח
בני גד ובני ראובן
יהושע פרק כב

יִק ָרא יְ הֹושֻׁ עַ לָראּובֵ נִי וְ ַלג ִָדי וְ לַ חֲ צִ י מַ טֵ ה ְמנַשֶּׁ ה( :ב) וַי ֹּאמֶּׁ ר אֲ לֵיהֶּׁ ם ַא ֶּׁתם ְש ַמ ְר ֶּׁתם ֵאת כָל אֲ ֶּׁשר ִצּוָ ה ֶּׁא ְתכֶּׁם מ ֶֹּּׁשה עֶּׁ בֶּׁ ד
(א) ָאז ְ
ּוש ַמ ְר ֶּׁתם ֶּׁאת ִמ ְשמֶּׁ ֶּׁרת
יתי ֶּׁא ְת ֶּׁכם( :ג) ל ֹּא ֲע ַז ְב ֶּׁתם ֶּׁאת אֲ חֵ יכֶּׁם זֶּׁ ה י ִָמים ַר ִבים עַ ד ַהיֹום ַהזֶּׁה ְ
וַת ְש ְמעּו בְ קֹולִ י ְלכֹּל אֲ ֶּׁשר צִ ּוִ ִ
יְקֹוָק ִ
ֹלהיכֶּׁם לַאֲ ֵחיכֶּׁם כַאֲ שֶּׁ ר ִדבֶּׁ ר ל ֶָּׁהם וְ עַ ָתה פְ נּו ּולְכּו ָלכֶּׁם ל ְָאהֳ לֵיכֶּׁם ֶּׁאל ֶּׁא ֶּׁרץ
ֹלהי ֶּׁכם( :ד) וְ עַ ָתה הֵ נִ יחַ יְקֹוָק אֱ ֵ
ִמצְ וַת יְ קֹוָק אֱ ֵ
תֹורה אֲ ֶּׁשר ִצּוָ ה ֶּׁא ְתכֶּׁם
זַתכֶּׁם אֲ שֶּׁ ר נ ַָתן ָלכֶּׁם מֹּשֶּׁ ה עֶּׁ בֶּׁ ד ְיקֹוָק בְ עֵ בֶּׁ ר הַ י ְַרדֵ ן( :ה) ַרק ִש ְמרּו ְמאֹּד לַ עֲׂשֹות ֶּׁאת ַה ִמ ְצוָה וְ ֶּׁאת ַה ָ
אֲ חֻׁ ְ
ּובכָ ל נַפְ ְשכֶּׁ ם:
ֹותיו ּול ְָד ְב ָקה בֹו ּולְ עָ ְבדֹו ְבכָ ל לְבַ ְבכֶּׁם ְ
ֹלהיכֶּׁם וְ ָל ֶּׁלכֶּׁת בְ כָ ל ְד ָרכָיו וְ ל ְִשמֹּר ִמצְ ָ
מֹּשֶּׁ ה עֶּׁ בֶּׁ ד יְ קֹוָק ְל ַאהֲ בָ ה ֶּׁאת יְ קֹוָק אֱ ֵ
יהם מעבר
(ו) וַיְבָ ְרכֵ ם יְהֹושֻׁ עַ וַ יְשַ ְלחֵ ם ַו ֵילְכּו ֶּׁאל ָאהֳ לֵ יהֶּׁ ם :ס (ז) וְ לַ חֲ ִצי שֵ בֶּׁ ט הַ ְמנַשֶּׁ ה נ ַָתן מ ֶֹּּׁשה בַ בָ ָשן ּולְ ֶּׁח ְציֹו נ ַָתן ְיהֹושֻׁ עַ עִ ם אֲ ֵח ֶּׁ
ֵיהם לֵאמֹּר ִב ְנכ ִָסים ַר ִבים שּובּו ֶּׁאל ָאהֳ לֵ יכֶּׁם
בְ עֵ בֶּׁ ר הַ י ְַר ֵדן י ָָמה וְ גַם כִ י ִשלְ ָחם יְהֹושֻׁ עַ ֶּׁאל ָאהֳ לֵיהֶּׁ ם ַויְבָ רֲ כֵ ם( :ח) וַי ֹּאמֶּׁ ר אֲ ל ֶּׁ
איְבֵ יכֶּׁ ם עִ ם אֲ ֵחי ֶּׁכם :פ (ט) וַ יָשֻׁ בּו וַ יֵלְכּו בְ נֵי
ּובְ ִמ ְקנֶּׁה ַרב ְמאֹּד בְ כֶּׁסֶּׁ ף ּובְ ָז ָהב ּובִ ְנחֹּשֶּׁ ת ּובְ בַ ְרזֶּׁל ּובִ ְׂש ָלמֹות הַ ְרבֵ ה ְמאֹּד ִחלְקּו ְשלַל ֹּ
זָתם אֲ ֶּׁשר נ ֹּאחֲ זּו
ְראּובֵ ן ּובְ נֵי גָד וַ חֲ צִ י שֵ בֶּׁ ט ַה ְמ ַנ שֶּׁ ה מֵ ֵאת בְ נֵי י ְִׂש ָר ֵאל ִמ ִשֹלה אֲ שֶּׁ ר בְ ֶּׁא ֶּׁרץ כְ נָעַ ן לָ ֶּׁלכֶּׁת ֶּׁאל ֶּׁא ֶּׁרץ ַהגִ לְ עָ ד ֶּׁאל ֶּׁא ֶּׁרץ אֲ חֻׁ ָ
ּובנֵי גָד וַחֲ ִצי ֵשבֶּׁ ט ַה ְמנ ֶַּׁשה ָשם ִמזְ בֵ חַ
בָ ּה עַ ל פִ י יְ קֹוָק ְביַד מֹּשֶּׁ ה( :י) ַו ָיבֹּאּו ֶּׁאל גְ לִילֹות ַהי ְַר ֵדן אֲ ֶּׁשר ְב ֶּׁא ֶּׁרץ כְ נָעַ ן וַ י ְִבנּו ְבנֵי ְראּובֵ ן ְ
ּובנֵי גָד וַחֲ ִצי ֵשבֶּׁ ט ַה ְמנ ֶַּׁשה ֶּׁאת הַ ִמזְ בֵ ַח ֶּׁאל
עַ ל הַ י ְַרדֵ ן ִמזְ בֵ ַח גָדֹול לְמַ ְר ֶּׁאה( :יא) ַו ִי ְש ְמעּו בְ נֵי ִי ְׂש ָר ֵאל לֵ אמֹּר ִהנֵה בָ נּו ְבנֵי ְראּובֵ ן ְ
מּול ֶּׁא ֶּׁרץ כְ נַעַ ן ֶּׁאל גְ ִלילֹות הַ י ְַרדֵ ן ֶּׁאל עֵ בֶּׁ ר בְ נֵי י ְִׂש ָר ֵאל( :יב) ַו ִי ְש ְמעּו בְ נֵי ִי ְׂש ָר ֵאל ַו ִי ָקהֲ לּו כָ ל ע ֲַדת ְבנֵי יִ ְׂש ָר ֵאל ִשֹלה לַ עֲלֹות ֲע ֵליהֶּׁ ם
לַ צָ בָ א :פ (יג) וַ ִי ְש ְלחּו בְ נֵי ִי ְׂש ָר ֵאל ֶּׁאל בְ נֵי ְראּובֵ ן וְ ֶּׁאל ְבנֵי גָד וְ ֶּׁאל חֲ ִצי שֵ בֶּׁ ט ְמנ ֶַּׁשה ֶּׁאל ֶּׁא ֶּׁרץ ַהגִ לְעָ ד ֶּׁאת פִ ינ ְָחס בֶּׁ ן ֶּׁאלְ עָ זָר ַהכֹּהֵ ן:
לְאלְ פֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל:
בֹותם ֵה ָמה ַ
(יד) וַ עֲׂשָ ָרה נ ְִׂש ִאים עִ מֹו נ ִָׂשיא ֶּׁאחָ ד נ ִָׂשיא ֶּׁאחָ ד לְבֵ ית ָאב ְלכֹּל מַ טֹות י ְִׂש ָר ֵאל וְ ִאיש ר ֹּאש בֵ ית אֲ ָ
(טו) וַ ָיבֹּאּו ֶּׁאל בְ נֵי ְראּובֵ ן וְ ֶּׁאל בְ נֵי גָד וְ ֶּׁאל חֲ צִ י שֵ בֶּׁ ט ְמנַשֶּׁ ה ֶּׁאל ֶּׁא ֶּׁרץ ַהגִ לְעָ ד ַוי ְַד ְברּו ִא ָתם לֵאמֹּר( :טז) כֹּה ָא ְמרּו כֹּל ע ֲַדת יְקֹוָק מָ ה
נֹותכֶּׁם ָלכֶּׁם ִמזְ בֵ ַח ל ְִמ ָר ְדכֶּׁם ַהיֹום בַ יקֹוָ ק( :יז) ַה ְמעַ ט לָ נּו
הַ מַ עַ ל הַ זֶּׁ ה אֲ שֶּׁ ר ְמעַ ל ְֶּׁתם בֵ אֹלהֵ י י ְִׂש ָר ֵאל לָשּוב הַ יֹום מֵ ַאחֲ ֵרי יְקֹוָ ק בִ בְ ְ
ֶּׁאת עֲֹון פְ עֹור אֲ שֶּׁ ר ל ֹּא ִהטַ הַ ְרנּו ִממֶּׁ נּו עַ ד ַהיֹום הַ זֶּׁה ַו ְי ִהי ַה ֶּׁנגֶּׁף בַ עֲדַ ת ְיק ָֹוק( :יח) וְ ַא ֶּׁתם ָתשֻׁ בּו ַהיֹום ֵמ ַאחֲ ֵרי יְ קֹוָק וְ ָהיָה ַא ֶּׁתם
ִת ְמ ְרדּו ַהיֹום בַ יקֹוָק ּומָ חָ ר ֶּׁאל כָל עֲדַ ת י ְִׂש ָר ֵאל י ְִקצֹּף( :יט) וְ ַאְך ִאם ְטמֵ ָאה ֶּׁא ֶּׁרץ אֲ חֻׁ ז ְַתכֶּׁ ם עִ ְברּו ָלכֶּׁם ֶּׁאל ֶּׁא ֶּׁרץ אֲ חֻׁ זַת יְ קֹוָק אֲ שֶּׁ ר
שָ כַן שָ ם ִמ ְשכַן ְיקֹוָק וְ הֵ ָאחֲ זּו בְ תֹוכֵנּו ּובַ יקֹוָק ַאל ִת ְמרֹּדּו וְ א ָֹּתנּו ַאל ִת ְמרֹּדּו ִב ְבנ ְֹּתכֶּׁם ָלכֶּׁם ִמזְ בֵ ַח ִמבַ ְלע ֲֵדי ִמזְ בַ ח יְקֹוָ ק אֱ ֹלהֵ ינּו:
דברים פרק ג פסוק טז

העמק דבר

(טז) ולראובני ולגדי וגו' .אין סדר הספור מכוון .במקרא י"ב
וְ לָראּובֵ נִי וְ ַלג ִָדי נ ַָת ִתי ִמן הַ גִ לְ עָ ד וְ עַ ד נַחַ ל ַא ְרנֹּן תֹוְך הַ נ ַַחל
הכחל בנחלת ראובני וגדי והפסיק הענין והחל בנחלת שבט
ּוגְ בֻׁל וְ עַ ד ַיבֹּק הַ נַחַ ל גְ בּול ְבנֵי עַ מֹון:
מנשה ואח"כ סיים בנחלת ראובני וגדי ולאו דבר ריק הוא.
אלא נראה עפ"י שיש להתבונן עוד שהרבה משה רבינו חלקת חצי שבט מנשה הרבה לפי ערך שני שבטים אלו וגם לא התנה
עמם מתנאי ב"ג וב"ר :הן אמת שהלכו בני מכיר מנשה גלעדה וילכדוה מכ"מ אין זה טעם ליתן להם משביל זה .כמו שלא
נתן לשלוחי ישראל לרגל את יעזר ולכדו בנותיה ומכ"מ לא ניתן להם בנות שיעזר דבשליחות ישראל נעשה ואמאי ניתן
הגלעד למכיר וחבל ארגוב ששים עיר ליאיר .וע"כ היה בזה כונה פנימית שנוגע לכלל ישראל שישבו בעה"י .ונראה דבשביל
שראה משה רבינו דבעה"י כח התורה מעט כמש"כ לעיל בשם אדר"נ .ע"כ השתדל להשתיל בקרבם גדולי תורה שיאירו
מחשכי הארץ באור כח שלהם .וכתיב מני מכיר ירדו מחוקיים .היינו גדולי תורה ראשי ישיבות כמו שמפורש בסנהדרין ד"ה
על הא דכתיב לא יסור שבט מיהודה ומחוקק מבין רגליו .אלו בני בניו של הלל שמלמדים תורה ברבים .וכן היה בכל דור.
וכבר פירשו ביבמות דס"ב ב' דמיני מכיר ג"כ היה משבט יהודה היינו זרע יאיר בן מנשה היו מבני יהודה כמבואר בדה"א ב'
שהיה בן שגוב בן חצרון בן פרץ .ועי' להלן ל"ג כ"ג והשתדל משה שיתרצו המה לשבת בעה"י .ומשום זה הרבה להם נחלה עד
שנתרצו .והכי אי' בירושל' ביורים פ"א שאין מביאין ביכורים מעה"י משום דכתיב ארץ זבת חו"ד ולא עה"י .תני אשר נתת
לי ה' ולא שנטלתי לי לעצמי מאי ביניהון א' ר' אבין חצי שבט מנשה ביניהון מ"ד אשר נתת לי ולא שנטלתי לי מעצמי חצי
שבט מנשה לא נטלו מעצמן כו' .פי' שלא נטלו כ"א ע"י בקשת משה ומסתמא עשה ע"פ ה' .וזהו סדר הפ' שהוכיח שמה
לישראל שהחל לחלוק נחלת ב"ג וב"ר ולא יכול לגמור עד שדבר עם חצי שבט מנשה וגמר עמם ונתרצו בחלקם .אז ידע משה
לגמור חילוק נחלת ב"ג וב"ר .ודבר זה היה ידוע לכל ישראל באותה שעה .ואח"כ סיפר להם הענין כמה השתדל להשתיל
בקרבם גדולי תורה .ומזה ילמדו לדורות להשתדל לדור במקום תורה דוקא כי בזה תלוי חיי ישראל וכדאי' בכתובות דקי"א
א' כשם שאסור לצאת מא"י לבבל כך אסור לתא מבבל לחו"ל ופרש"י לפי שיש שם ישיבות המרביצות תורה תמיד .ואפי'
לענין קבורה אמרו חז"ל שם שטוב להקבר במקום תורה כמו במעלת א"י .כ"ז הראה משה רבינו לדורות מה שעשה בזמנו:
תוך הנחל וגבול .פרש"י וגבול מעבר לשפתו כו' והנה בגיטין ד"ח א' פליגי ר"י ורבנן בהא דכתיב גבולי א"י וגבול ים והיה
לכם הים הגדול וגבול .דר"י ס"ל דכל שנגד הים הגדול ה"ה כא"י ורבנן סברי לרבות נסין שבים .וכאן פרש"י כמו פי' ר"י.
ואע"ג דבס' במדבר שם פי' כדעת רבנן מכ"מ כאן א"א לפרש הכי שהרי בפירוש כתיב תוך הנחל .וא"כ ע"כ לכ"ע הפי' וגבול
כאן היינו מעבר לשפתו .זהו דעת רש"י .אבל נראה דוחק דאיזה גבול הוא מעבר לשפת הנחל ועד היכן הוא נמשך .וגם הרי
מקרא מלא כתיב כי ארגון גבול מואב .ע"כ נראה דכאן משמעות וגובל .כאן הגבול ולא יותר .והא דפליגי בגיטין במקרא
דשם .משום דשם כתיב פירוש וגבול ים והיה לכם הים הגדול .וע"כ וגבול לדרשה .אבל כאן מתפרש כמשמעו:
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במדרש ג' מתנות כו' בזמן שהן מתנת שמים כו' .כבר כתבנו מזה כי בודאי מוכן הי' חלק זה לבני גד ולבני
ראובן .אבל הרצון שגם אותו החלק המוכן לאדם יחפוץ לקבלו ע"י התורה .וזהו עיקר עבודת האדם כי
הבורא ית' ברא העולם בטבע ומוכן לכל אחד לפי מזלו .אבל בנ"י צריכין להעלות הכל אליו ית' למעלה מן
המזל וצריך שיהי' הרצון לקבל מתנת שמים ובכח התורה .ואז הוא דבר של קיימא .לכן איתא שצריכין
להתפלל בכל יום על מזונות אף מי שאינו מחוסר פרנסה כי עיקר עבודה שבלב זו תפלה הוא על שאין חסר
לאדם .כי מה שחסר לו לגרמו הוא מבקש .רק חכמים קבעו י"ח ברכות על כל הצורך לאדם שיברר שהכל
ממנו ית' ויבקש שמאתו ית' יבוא לו אלה הדברים שלא יהי' צרכיו נפרדין ח"ו מן שורש החיים .ואז כשהם
מתנת שמים ובאים בכח התורה ע"ז נאמר טוב אחרית דבר מראשיתו כשדבוק בראשית שורשו והוא
התורה שנקרת ראשית ע"י שכל הדברים שרשם וראשיתם בתורה .וכמו כן בחלק בני גד וב"ר אעפ"י שהי'
מוכן להם הואיל ולא הוטב בעיני מרע"ה שהוא שורש התורה מוכח שלא הי' הרצון שלהם דבוק בשלימות
בכח התורה ולכן לא נתקיים בידן:

