
 תשס"ט מטות פרשת 
 

 7מתוך    1עמ'  

 

 2  - שבטי עבר הירדן המזרחי  

התמקדנו    1בגיליון מס'  המזרחי לשני גיליונות.  בר הירדן  בשל היקפו של הנושא, חלקנו את הדיון בשבטי ע  מים ראשונים:

בקשתם להתנחל בעבר הירדן מזרחה; סירובו של משה מתחילה והסכמתו  :  מסופר עליהם בתורה עד מותו של משהב

ראובן ונמשיך    י נתחיל ממקום שעמדנו שם, בקבורת משה בנחלת בני גד ובנבגיליון זה    מאוחר יותר, וסופו שנקבר בחלקם.

)אילולי שלושת    בסיפורם כפי שהוא מופיע בהרחבה בספר יהושע, בפרט פרק כב, שאולי היה מתאים להיות הפטרת השבת

ספר דברי הימים א, שם בני גד ובני ראובן  מקצת מהנביאים, ועד  ; והמשכו בקצרה ובערפול גם ב(בין המצרים  שבועות

 ק.באופ'אי שם'  י של עם ישראל ונעלמים  וחצי המנשה גולים, ניתקים מהזרם המרכז

ע   ִיְקָרא ָאז ָגִדי ָלראּוֵבִני ְיהֹושֻׁ ֲחִצי  ְול  ֵטה ְול  ה  מ  ר :ְמנ שֶּׁ ֹּאמֶּׁ י ם  ו  ם  ֲאֵליהֶּׁ תֶּׁ ם  א  ְרתֶּׁ ר  ָכל  ֵאת  ְשמ  ם  ִצָּוה ֲאשֶּׁ ְתכֶּׁ ה אֶּׁ   מֹּשֶּׁ

ד בֶּׁ ִתְשְמעּו  'ה  עֶּׁ ר  ְלכֹּל  ְבקֹוִלי  ו  ם  ִצִּויִתי  ֲאשֶּׁ ְתכֶּׁ ם  ּוְלכּו  ְפנּו  ָתהע  וְ   ...  אֶּׁ םְלָאה    ָלכֶּׁ ל  ֵליכֶּׁ ץ  אֶּׁ רֶּׁ ם  אֶּׁ ְתכֶּׁ ז  ר  ֲאחֻׁ ן  ֲאשֶּׁ ם   ָנת    ָלכֶּׁ

ה ד מֹּשֶּׁ בֶּׁ ר 'ה עֶּׁ ְרֵדן ְבֵעבֶּׁ י  ְיָבְרֵכם... ה  ע   ו  ְלֵחם ְיהֹושֻׁ ְיש  ֵיְלכּו ו  ל ו  ם אֶּׁ ֵליהֶּׁ  1ו(. - )יהושע פרק כב פסוקים א  :ָאה 

ל ְבנֵ  ל ְבֵני ְראּוֵבן ְואֶּׁ ָיבֹּאּו אֶּׁ שֶּׁ ו  ט ְמנ  ל ֲחִצי ֵשבֶּׁ ת הי ָגד ְואֶּׁ ְברּו ִאָתם ֵלאמֹּר: כֹּה ָאְמרּו כֹּל ֲעד  ְיד  ִגְלָעד ו  ץ ה  רֶּׁ ל אֶּׁ   ' ה אֶּׁ

ֲחֵרי ה יֹום ֵמא  ם ֵבאֹלֵהי ִיְשָרֵאל ָלשּוב ה  ְלתֶּׁ ר ְמע  ה ֲאשֶּׁ זֶּׁ ל ה  ע  מ  ה  'ָמה ה  יֹום ב  ם ה  ם ִמְזֵבח  ִלְמָרְדכֶּׁ ם ָלכֶּׁ  :'ִבְבנֹוְתכֶּׁ

 2)יהושע פרק כב(.

ר ֱאֹלֵהי ָיע  ָגִדי  ו  ְגֵלם ָלראּוֵבִני ְול  י  שּור ו  ְך א  לֶּׁ ר מֶּׁ סֶּׁ ת ִפְלנֶּׁ ת רּוח  ִתְלג  שּור ְואֶּׁ ְך א  לֶּׁ ת רּוח  פּול מֶּׁ ט    ִיְשָרֵאל אֶּׁ ֲחִצי ֵשבֶּׁ ְול 

זֶּׁ  יֹום ה  ד ה  ר גֹוָזן ע  ח ְוָחבֹור ְוָהָרא ּוְנה  ְחל  ְיִביֵאם ל  ה ו  שֶּׁ  3)דברי הימים א פרק ה פסוק כ(. :ה ְמנ 

י ֵכם ֲחָזֵאל ְבָכל ְגבּול ִיְשָרֵאל: ּצֹות ְבִיְשָרֵאל ו  ָיִמים ָהֵהם ֵהֵחל ה' ְלק  ִגְלָעד    ב  ץ ה  רֶּׁ ש ֵאת ָכל אֶּׁ מֶּׁ שֶּׁ ח ה  ְרֵדן ִמְזר  י  ִמן ה 

ל א   ח  ל  נ  ר ע  ִשי ֵמֲערֵֹּער ֲאשֶּׁ ְמנ  ָגִדי ְוָהראּוֵבִני ְוה  ָבָשן:ה  ִגְלָעד ְוה   4לג(.- י לבמלכים ב  ) ְרנֹּן ְוה 

מֹו ְבעָ  ת ָגד ְוע  ְלָכם אֶּׁ ש מ  דּוע  ָיר  ר ה' ֲהָבִנים ֵאין ְלִיְשָרֵאל ִאם יֹוֵרש ֵאין לֹו מ  מֹון כֹּה ָאמ  )ירמיהו מט   ָריו ָיָשב:ִלְבֵני ע 

 5.א(

 
רת  מסופר על קיום התנאי שמשה כ  שע, בוהתחנה השנייה והמרכזית בפרשת בני גד ובני ראובן היא ספר יהוה,  לאחר המסופר בתור  1

ר  כֹּלהם לקיים את הבטחתם ומקבל את אישורם: "בו יהושע תובע מ  סוף פרק אאיתם. התחלת העניין היא ב  ה   ָתנו ִצִוי  ֲאשֶׁ ל   ַנֲעשֶׁ   ְואֶׁ
ר  ָכל לכְ   :ֵנֵלְך  ִתְשָלֵחנו   ֲאשֶׁ ר  כֹּ ל   ָשַמְענו  ֲאשֶׁ ה  אֶׁ שֶׁ יָך  ִנְשַמע  ֵכן  מֹּ ֱאָמץ  ַזקחֲ   ַרק  ...   ֵאלֶׁ הם נכנסים    רק ד פסוק יב בו", ההמשך הוא בפוֶׁ

ם בשלום ובברכה לנחלתם  בתחילת פרק כב בו יהושע מאשר שקיימו את הבטחתם ושולח אות   לארץ בראש המחנה והעיקר הוא
"רידה הנפרדת  בהמשך שם הפ  ראובעבר הירדן המזרחי.   ל   שובו  יםַרבִ   ִבְנָכִסיםמחצי שבט מנשה עם הברכה המיוחדת להם:    אֶׁ

ם ד  ַרב  ְבִמְקנֶׁהו  ָאֳהֵליכֶׁ ף   ְמאֹּ סֶׁ ת  וְבָזָהב  ְבכֶׁ שֶׁ ד  ַהְרֵבה  וִבְשָלמוֹּת   וְבַבְרזֶׁל  וִבְנחֹּ ם  לְשלַ   ִחְלקו  ְמאֹּ ְיֵביכֶׁ ם  ִעם  אֹּ ". יש כאן סימטריה עם  ֲאֵחיכֶׁ
אגדה (. ויש  1שבטי עבר הירדן המזרחי  ינו  בדברשם חצי שבט מנשה הצטרף מאוחר יותר "להסדר" )כפי שהראינו  ,  פרשת השבוע 

מהפסוקים בפרשתנו,    יותר להסדר, כפי שעולה בברורמאוחר  שנית בעיקר בפי מתיישבי רמת הגולן שחצי שבט מנשה הצטרף  הנ
"ב, העמק דבר,  יפירוש הנצ  ו" על בני ראובן ובני גד אחיהם. יש אומרים שהמקור לדרשה זו הוא ח ו של משה ע"מ "שישגילפי בקשת

ים, בין נחלת חצי  ביכור  שלמי ביכורים פרק א הלכה ח שם יש הבחנה חדה, לעניין דין הבאתרוליבפרק לב פסוק לג, אשר מפנה גם 
נוסף  לא מצאנו מקור  עצמם ולכן לא יכולים לומר: "אשר נתת לי".  נטלו בד ובני ראובן שנטלו מעצמן" ובין נחלת בני גמנשה ש"לא  

והמאיר עיניינו, גם אם אינו גר    , גיח" על שבטי גד וראובןברור למדרש גולני זה בשבח חצי שבט מנשה שנשלח ע"י משה "להשו
 . לבית המקדש ויזכה להביא ביכורים ויתברך  יבורך בגולן,

גל ועם ישראל עומד  שלום ובנעימות, והנה התהפך הגלאך נפרדו בני גד ובני ראובן וחצי שבט מנשה מעשרת השבטים ומיהושע ב  2
רֵלא  לִיְשָראֵ   ְבֵני  ַוִיְשְמעו"כב ביהושע שם מפסוק י ואילך:    רקפ  ראומלחמת אחים )ראשונה?(.  על סיפה של    ֵבן ְראו  ְבֵני  ָבנו  ִהֵנה   מֹּ

ט  ַוֲחִצי   ָגד וְבֵני ה ֵשבֶׁ ת ַהְמַנשֶׁ ל  ַהִמְזֵבחַ  אֶׁ ץ מול  אֶׁ רֶׁ ל  ַנַעןכְ  אֶׁ ל ֵדןַהַיְר  ְגִלילוֹּת  אֶׁ ר  אֶׁ   ֲעַדת  ָכל ַוִיָקֲהלו  ְשָרֵאליִ  ְבֵני  ַוִיְשְמעו :  ִיְשָרֵאל ְבֵני  ֵעבֶׁ
ם  ת ַלֲעלוֹּ  ִשֹלה ִיְשָרֵאל ְבֵני הוא פרק כב ביהושע לעיון מיוחד ואילולי שלושת השבועות אפשר שהיה גם   ת, ראוי". ובאמ ַלָצָבא ֲעֵליהֶׁ

 פרק זה בהרחבה. על רא  פירוש דעת מק ראולהפטרת השבת. נקבע 
טי עבר  של שב  הפרק כולו שם המספר על התנחלותם וגבורתם  ראו"ך.  חצי השבטים בתננזכרים שניים ובה  זו הפעם האחרונה    3

טים פורשים  יאים שנראה בהמשך. בין ספר יהושע לדברי הימים, אין אזכור של שבמלחמה שעשו עם ההגרהירדן המזרחי, כולל ה
ם י ג(, יפתח הגלעדי )שופטים  גלעדי )שופטיהשופט יאיר ה  ומות יישוב ואישים שבאו מן הגלעד:רבים של מק   אלה, אך יש אזכורים

ת שאול  אל א פרקים יא, לא(, מלכוולבית שאול )שופטים כא, שמו  עד שהיו מקורבים לשבט בנימיןיבש גל פרקים יא, יב(, אנשי  
, מפקד  עם דוד )שמואל ב פרקים יז יט(  קשריו ב ט(, ברזילי הגלעדי ו  המזרחי גם אחרי מותו )שמואל ב   השתרעה על עבר הירדן ש

חמת  ו הגלעדי )מלכים א יז א(, מלת יאיר )מלכים א ד יג(, אליהעד חוו אל ב כד ו(, בן גבר ובן מנשה בגלדוד כולל את הגלעד )שמו
מתפקדים  שבטים אלה  וק לח( מסופר איך  בספר דברי הימים א )פרק יב פס   להשבת הגלעד )מלכים א פרק כב( ועוד.ויהושפט  אחאב  

ר: "בצבא דוד ט ַוֲחִצי  ְוַהָגִדי ָהראוֵבִני ִמן ַלַיְרֵדן וֵמֵעבֶׁ ְשִרים ֵמָאה ִמְלָחָמה ְצָבא ְכֵלי לכֹּ בְ  הְמַנשֶׁ  ֵשבֶׁ ף  ְועֶׁ  . "ָאלֶׁ
 ודם לכיבוש אשור. אבל הסוף היהמות בלתי פוסקות עם ארם, עוד קתחילת נפילתם של שבטי עבר הירדן המזרחי אירעה במלח  4

ות מהארץ, אלא גם  ים לגל. סוף דבר, שניים ומחצה שבטי עבר הירדן המזרחי הם לא רק הראשונ כאמור לעיל בימי תגלת פלנסר 
 הודית. אולי לא בכדי קצף עליהם משה. היעלם מעל בימת ההיסטוריה היהראשונים ל

עם ישראל    בני עמון. הם שכבר באו לריב  יבה ומשתלטים על נחלתם, ובראשםם וחצי השבטים, חוזרים עמי הסבלאחר גלות שניי   5
כי כשגלו  על הפסוק: "רד"ק  פירוש    ראוירמיהו את הנבואה הזו.    עליהם  בספר שופטים פרק יא בתקופת יפתח הגלעדי. ועל כך נושא

https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%A9%D7%91%D7%98%D7%99-%D7%A2%D7%91%D7%A8-%D7%94%D7%99%D7%A8%D7%93%D7%9F-%D7%94%D7%9E%D7%96%D7%A8%D7%97%D7%99-1
https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%A9%D7%91%D7%98%D7%99-%D7%A2%D7%91%D7%A8-%D7%94%D7%99%D7%A8%D7%93%D7%9F-%D7%94%D7%9E%D7%96%D7%A8%D7%97%D7%99-1
https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%A9%D7%91%D7%98%D7%99-%D7%A2%D7%91%D7%A8-%D7%94%D7%99%D7%A8%D7%93%D7%9F-%D7%94%D7%9E%D7%96%D7%A8%D7%97%D7%99-1
http://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%a9%d7%91%d7%98%d7%99-%d7%a2%d7%91%d7%a8-%d7%94%d7%99%d7%a8%d7%93%d7%9f-%d7%94%d7%9e%d7%96%d7%a8%d7%97%d7%99-1
http://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%a9%d7%91%d7%98%d7%99-%d7%a2%d7%91%d7%a8-%d7%94%d7%99%d7%a8%d7%93%d7%9f-%d7%94%d7%9e%d7%96%d7%a8%d7%97%d7%99-1
http://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%a9%d7%91%d7%98%d7%99-%d7%a2%d7%91%d7%a8-%d7%94%d7%99%d7%a8%d7%93%d7%9f-%d7%94%d7%9e%d7%96%d7%a8%d7%97%d7%99-1
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  6להצטרף אליהם ש מבקמשה  – 379 עמוד משה( אייזנשטיין) המדרשים אוצר

  את   תראה  מנגד  כי: "שנאמר,  לך  שומע  אני  זה  בדבר  : ל"א  .יןהע  במראית  אותה  נא  הראני  ,ע" רבש  :לפניו  אמר

  ח וכ  ונתן,  פרסה  מאות  ארבע   על  פרסה  מאות  ארבע  ישראל  ארץ  כל  ה" הקב  לו  הראה  שעה  באותה  7. "הארץ

  באותה  8. אחת  בסכייה  והקרוב  הרחוק,  והגלוי  סתרנוה,  והגבוה  הנמוך  :סופה  ועד  מראשה   כולה  לראותה  בעיניו

  בעיניך   הראיתיך   אומר   אתה  ,ע"רבש   :ואמר  משה   השיב  ...  נשבעתי   אשר  הארץ   זאת  :למשה  ה" הקב  אמר   שעה

  ל"א 9. הארץ  אל יכניסם תלמידי ויהושע  עמהם נפשי ותחי ראובן ובני   גד בני עם הירדן בעבר שאשב הרשני  ,'וגו

  יושב   אתה  ואם".  זכורך  כל   יראה  בשנה  פעמים  שלש"  :בה  שכתבתי  ,פלסתר  תורתי  עושה  אתה  ,משה  :ה"הקב

  עולה   אינו   ידו   על  והמצות  התורה   שניתנה   משה   ומה :  עליך   אומרין   ישראל  הם  מה   , לרגל  תעלה   ולא  הירדן   בעבר

  שנת   במועד  שנים  שבע  מקץ"  :ידך  על  שכתבתי  ,ועוד  .ותי ומצ  כל  את  מבטל  אתה  נמצאת  !שכן   כל  לא  אנו  ,לרגל

  שאנו   עד  : אומרין  ישראל  כל  יהיו   מה   , לישרא  לכל   ודורש   יושב   יהא   יהושע  ואם  10. "  'וגו  הסוכות   בחג   טה מיהש

   11. יהושע  של מדרשו בית מבזה ונמצאת ,הרב  מן ונלמוד נלך  התלמיד  מפי  למדין

 לא מכירים את הבניםהאבות  –לבניו  ברכת יעקבטו צח בראשית רבה 

את הארץ, היה שבט ראובן וגד עמהן,    בשעה שהיו ישראל מכבשין ומחלקין  -"גד גדוד יגודנו" )בראשית מט יט(  

הם קטנים. מי שהניחוהו בן י' מצאו אותו בן כ"ד. מי שהניחוהו בן כ' מצאו אותו בן ל"ד. נזדווגו  והניחו את בני

ם וגו' " )דברי  . זהו שכתוב: "ובימי שאול עשו מלחמה עם ההגריאיבד  נֹויש ופ  ר נ  טּולהן שלש משפחות רעות: י  

יתה  י שה  ?למה הוא קורא אותו שאולזה יהושע. ו  -אמר רבי יהושע בר נחמיה: "בימי שאול"    12הימים א ה י(. 

בידו.  אלו מגדלי  13המלכות שאולה  ואלו מגדליי ש  םוהיו  ער עד שיראו את  יש  ם היו אלו מגדלי  14ער. יש  םער 

. ונתן הקב"ה בלבם של בנים והיו  דלים שיערגמעד שיראו את אבותם. וישמעאלים  מגדלים שיער  בניהם, ואלו  

זהו שכתוב: "ויעזרו עליהם וינתנו בידם    15יצחק ואלהי ישראל עננו.   עננו, אלהי אברהם, אלהי  'אומרים: עננו ה
 

דם היתה  סבורין שהיה להם בה דין כי מק  שכנים להם וישבו בה ועוד שהיו  בני גד ובני ראובן מארצם באו בני עמון ומואב שהיו
 על הפסוק.  דעת מקרא  גם פירוש ראו  ".שלהם

המזרחי, בחלקת אותם  שאר עמם בעבר הירדן  , בבקשתו של משה להישל בני גד ובני ראובן   1מס'  נפתח במדרש בו סיימנו את דף    6
תרבות אנשים  ראו דברינו  )  יתנחלו שם  ראובן  שבני גד ובני  על עצם הרעיון אד  מ כועס  הוא    פרשתנושבטים ואותו חבל ארץ שב

היה ממניעים אישיים,    ,עם בני גד ובני ראובן  של משה לחיותרנו שאין לדעת האם רצונו  הע  כברדם  . ובדף הקו(בפרשה זו  חטאים
עתידים לחטוא ולהתרחק מהזרם המרכזי של עם ישראל וחשב    לזכות להיכנס ולוא בפתחה של ארץ ישראל, או שמא צפה שהם

 י אם יחיה עימהם הם יינצלו ולא יאבדו?שאול
 . "מגיד שראה משה בעיניו מה שלא הלך יהושע ברגליו -אה את הארץ אשר תר: "פיסקא קלו ברבמד  ספריהביטוי היפה ב ראו 7
ָכה סש...    שרה  זו  יסכה"ב: "ע   סט  סנהדרין  ראויה מקיפה ונבואית.  סכייה היא ראייה )מארמית, כלדאית(, ראייה פשוטה וגם ראי  8   וֹּ

ש צדקה שאומר לבעל הבית:  משחק הפונטי בלשון העני שמבקגם ה  ורא.  "ביופיה  ָסִכים  שהכל  -  יסכה:  אחר  דבר  ...  הקדש  ברוח
, הזדכה בי,  בי  הזכ :לחבירו  אומר אדם ?כיצדה .א יה תורה ישראל ארץ  בני של םשיחת  אפילו  :זעירא  רבי אמרה בי: "כֵ ה בי או סְ כֵ זְ 

 צדקהות  מצו, בדברינו  ז  לד רבה  יקראוי". )אנ  מה  -  בי  סתכלהייתי וה  מה  -  בי  הסכ  .י, הסתכל בבי  הְסכֵ   :אמר  חגי'  רזכה עצמך בי.  
  ."שכיית חמדה"(. ומכאן גם בפרשת בהר

עזה כמוות אהבה  דברינו    ראומספר מקומות.  אינו באר בחיים )וייכנס לארץ( ויהושע יקבל עליו את ההנהגה רשמשה ייש  את הרעיון  9
 משה )החמה( ויהושע )הלבנה( ישמשו כמנהיגים במקביל?  עבוד? איך זה בדיוק יוילך. אך  רשתבפ אהקשה כשאול קנ

יָך  ה'  ְפֵני  ת אֶׁ   וֹּת ֵלָרא  ִיְשָרֵאל  ָכל  ְבבוֹּא וההמשך בפסוק הסמוך: "  10 ם  ֱאֹלהֶׁ ר  ַבָמקוֹּ ת   ָראקְ תִ   ִיְבָחר  ֲאשֶׁ ָרה  אֶׁ גֶׁד  ַהזֹּאת  ַהתוֹּ   ִיְשָרֵאל   ָכל  נֶׁ
םְבָאְזנֵ   משה?מי יקרא את התורה? יהושע או שזה מעמד הקהל. מה יהיה אז, " יהֶׁ

על הפסוק: "כי שם חלקת מחוקק    יםדרשהמ  ראומשה לא זכה בסופו של דבר לחיות בעבר הירדן המזרחי, אך זכה להיקבר שם.    11
  כשמת   מלמד  .לאומרו   איפשר  היה  לא  כתוב  שהדבר  אילולא  :יודה  רבי  בשם  תניהלכה י: "  א  פרק  סוטה   כתסמ  ירושלמיספון", כגון ה

  . גד  בני  בנחלת  ונקבר  ראובן  בני  בנחלת  שמת  .גד  בני  נחלת  עד   ראובן   בני  מנחלת  מיל  בארבעת  שכינה  כנפי  על  מוטל  היה  המש
  העברים   הר  אל  עלה  :וכתיב  .נבו  ואת קרייתים  ואת  אלעלה  ואת  ןחשבו  את  בנו ראובן  ובניר:  שנאמ  ?ראובן  בני  בנחלת  שמת  יןומני

  חלקת   שם  כי'  וגו  גד  מרחיב  ברוך  אמר  ולגדאמר:  שנ  ?גד  בני  בנחלת  שנקבר  ומניין  .המש  עולה  אתה  אשר  בהר  ומות  נבו  הר  זהה
  עם  ומשפטיו  :אומרין  היו  אל וישר  .עשה'  יי   צדקתם:  אומרי  היו   שרת  ומלאכי  .עם   שירא  יתאו  : אומר  היה  ה"והקב  .ספון   מחוקק
ולפי השיטות שעבר הירדן המזרחי הוא חלק מארץ    ".נכוחו  הולך  משכבותם  על  וחוינ  לוםש  יבואם:  אומרי  היו  ואילו   אילו  .ישראל

 .  שראלישראל )בנושא זה דנו בגיליון הקודם(, זכה משה לפחות להיקבר בארץ י
 ההגראים, נצחונם עליהם אבל אח"כ גלותם, בדברי הימים א פרק ה. הסיפור של מלחמת שניים וחצי השבטים עם בני  ראו 12
ה דין של מלך )במדבר רבה יד ו, בראשית רבה נט ו, מדרש משלי פרשה יד, רמב"ם הלכות  רבים ניתן ללמוד שליהושע הי  מקורות מ  13

אשית לז(, או פרנס )תנחומא  תם, מקורות אחרים קוראים ליהושע מושל )מדרש שכל טוב, ברממלכים פרק א הלכה ג ועוד(. לעו 
שוב רמב"ם הלכות מלכים פרק א    ראוית דוד )ת יהושע ועיקר המלכות היא לבה מלכובובר בראשית סימן לב(. ועכ"פ, לא נמשכ

 וגם שאול )שניהם מבית רחל( הייתה מלכותם שאולה.   ט(. ומבחינה זו, יש כאן משחק מילים וגורל עם "שאול". גם יהושע-הלכות ז
  אלו ם: "כמצרים שכמעט נטמעו ונטמאו שונהגו  ב במדרש המקטרג על התדרדרות בני ישראל במצרים שנראו    כג  רבה  יקראו  ראו  14

 שנה ואינם מכירים זה את זה.  14למשך אך כאן מדובר באבות ובנים שנפרדו  ".בלורית מגדלי ואלו  בלורית מגדלי
הכירו זה את זה, טמון "זרע הפורענות" של שבטים שניתקים  אה שכבר בתיאור המרגש של פגישת האבות עם הבנים שלא  נר  15

יש את אחיו, אב את בנו ובן את אביו. מקרה זה אמנם הסתיים בטוב, אך הרמז  עם ישראל ושוב אין מכירים א כזי של מהזרם המר
כבר  הגריאים שקטע "וישמעאלים מגדלים שיער". סביר שהישמעאלים הם הדרש האיך משתרבב במ  ראולמקרה הבא ברור למדי.  

את הבנים. כאשר האבות חזרו  כירו הבנים את האבות והאבות  ם לא הבהמשך. לפיכך, יש שמפרשים שלא סתהזכרנו ונזכיר עוד  

http://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%a9%d7%91%d7%98%d7%99-%d7%a2%d7%91%d7%a8-%d7%94%d7%99%d7%a8%d7%93%d7%9f-%d7%94%d7%9e%d7%96%d7%a8%d7%97%d7%99-1
https://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%aa%d7%a8%d7%91%d7%95%d7%aa-%d7%90%d7%a0%d7%a9%d7%99%d7%9d-%d7%97%d7%98%d7%90%d7%99%d7%9d
https://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%aa%d7%a8%d7%91%d7%95%d7%aa-%d7%90%d7%a0%d7%a9%d7%99%d7%9d-%d7%97%d7%98%d7%90%d7%99%d7%9d
https://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%9e%d7%a6%d7%95%d7%95%d7%aa-%d7%a6%d7%93%d7%a7%d7%94-2
http://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%A2%D7%96%D7%94-%D7%9B%D7%9E%D7%95%D7%95%D7%AA-%D7%90%D7%94%D7%91%D7%94-%D7%A7%D7%A9%D7%94-%D7%9B%D7%A9%D7%90%D7%95%D7%9C-%D7%A7%D7%A0%D7%90%D7%94
http://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%A2%D7%96%D7%94-%D7%9B%D7%9E%D7%95%D7%95%D7%AA-%D7%90%D7%94%D7%91%D7%94-%D7%A7%D7%A9%D7%94-%D7%9B%D7%A9%D7%90%D7%95%D7%9C-%D7%A7%D7%A0%D7%90%D7%94
http://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%A2%D7%96%D7%94-%D7%9B%D7%9E%D7%95%D7%95%D7%AA-%D7%90%D7%94%D7%91%D7%94-%D7%A7%D7%A9%D7%94-%D7%9B%D7%A9%D7%90%D7%95%D7%9C-%D7%A7%D7%A0%D7%90%D7%94
http://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%A2%D7%96%D7%94-%D7%9B%D7%9E%D7%95%D7%95%D7%AA-%D7%90%D7%94%D7%91%D7%94-%D7%A7%D7%A9%D7%94-%D7%9B%D7%A9%D7%90%D7%95%D7%9C-%D7%A7%D7%A0%D7%90%D7%94
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באיזו זכות? רבי לוי ורבנן. רבנן אמרי: מברכתו של יעקב אבינו, שאמר:   16ההגריאים" )דברי הימים א ה כ(. 

תוב:  יס בא לבוז אותם והם בוזזים את הגייס. ורבי לוי אמר: מברכתו של יהושע, זהו שכי  ג    –"גד גדוד יגודנו"  

חֶֹּׁשת ּו נ  ב ּוב  ה  ז  ֶכֶסף ּוב  אֹּד ב  ב מ  ֶנה ר  ק  מ  ֳהֵליֶכם ּוב  ים ׁשּובּו ֶאל א  ב  ים ר  ס  כ  נ  ֹּאֶמר ֲאֵליֶהם ֵלאמֹּר ב  י מֹות  "ו  ל  ש  ֶזל ּוב  ר  ב  ב 

קּו ל  אֹּד ח  ֵבה מ  ר  ם ֲאֵחיֶכם" )יהושע כב ח(.  ה  ֵביֶכם ע  י  ל אֹּ ל   17ׁש 

   18העושה ביד רמה דין  – ספר מורה הנבוכים חלק ג פרק מא

וראיה    .יהרגו כולם  ,בעדה מישראל שזדו לעבור על אי זו מצוה שתהיה ועשו אותה ביד רמה  ,וכן אני אומר...  

בשעת  באר להם    , ואחר כן"עליהם לצבא  כל העדה לעלות  וויאמר"  :לדבר ענין בני גד ובני ראובן שבא בהם

כ בתורה  וכפרו  העבירה ההיא  על  בהסכימם  כפרו  כבר  והואו ההתראה שהם  להם  לה,  היום  "  :אמרם  לשוב 

 19. אם במרד וגו'" :והשיבו הם ג"כ  ". מאחרי ה'

 שמותיו של הקב"ה שלוש שבועה ב – לא  רמז יהושע שמעוני ילקוט

  להזכיר   ראובן  ובני  גד  בני  ראו  מה    20)יהושע כב כב(.   "ידע  אוה  שראליו   יודע  הוא'  ה  אלהים  אל'  ה  אלהים  אל"

  ויקרא  דבר'  ה  אלהים  אל: " רשנאמ  ,העולם  את  ברא  שבהם  -"    'ה   אלהים  אל"  ?פעמים   שני  הללו  שמות  שלש

שמות כ ד,  )  "קנא  אל  אלהיך'  ה  אנכי  כי: "לישראל  תורה  נתנה  שבהם  -"    'ה  אלהים  אל",  21" )תהלים נ א(. ארץ

  כונן   ארץ  יסד  בחכמה '  ה: " שנאמר,  ובדעת  הבתבונ   בחכמה  העולם  נברא  שבהן  מדות  שלש  כנגד  22. ח(ם ה  דברי

 23. כ(-יט)משלי ג  "נבקעו תהומות בדעתו בתבונה שמים

 
בחין בין  ר( והאבות לא ידעו להמכיבוש ארץ ישראל המערבית היו הבנים שגדלו בינתיים נלחמים בהגראים )בישמעאלים בני הג

 עו למי לעזור. בניהם ובין ההגראים ולא יד 
רש"י דברי הימים א ה   ראואברהם,  ים )ישמעאלים, מבני הגר אשת ההגריאעל מלחמות שניים וחצי שבטי עבר הירדן המזרחי עם  16

רת גבורתם ואיך  ק ודעת מקרא. שם מסופדברי הימים א פרק ה עם פירוש רש"י, רד"  ראוי: "על שם אמם קוראם, בני הגר היו"(  
ֵתיהֶׁ רחי של ארץ ישראל. אבל סופם: "הרחיבו את גבולה המז ר ִהְשִמיד ֱאֹלִהים ְזנו ַאֲחֵרי ֱאֹלֵהי ַעמֵ ם ַויִ ַוִיְמֲעלו ֵבאֹלֵהי ֲאבוֹּ ץ ֲאשֶׁ י ָהָארֶׁ

ְך ַאש לֶׁ ת רוַח פול מֶׁ ם": ַוָיַער ֱאֹלֵהי ִיְשָרֵאל אֶׁ ת רוַח ִתלְ ִמְפֵניהֶׁ ְך ַאשור וַ ור ְואֶׁ לֶׁ ר מֶׁ ה  ַגת ִפְלנֶׁסֶׁ ט ְמַנשֶׁ ַיְגֵלם ָלראוֵבִני ְוַלָגִדי ְוַלֲחִצי ֵשבֶׁ
ר ְוָהָראְיִביאֵ וַ  ם ַהזֶׁה". ם ַלְחַלח ְוָחבוֹּ ָזן ַעד ַהיוֹּ  הציטוט השלישי שהבאנו מהמקרא בראש דברינו. זה  וְנַהר גוֹּ

גד ובנ  17 יהושע מבני  )י ראובן מתוארת בהרחבה בפרידת    ראועד פסוק ח( וכן גם במדרש.  מתחילת פרק כב ביהושע    ראומקרא 
מה תלמוד לומר: וגם כי שלחם יהושע    -הושע כב ו(  ע וישלחם וילכו אל אהליהם )ים יהוש בראשית רבה לה ג: "כבר כתיב: ויברכ

ן וגד עמהם ועשו י"ד שנה  ם את הארץ, היה שבט ראובאל אהליהם ויברכם )שם שם ז(? אלא בשעה שהיו ישראל מכבשים ומחלקי
נטלו ממנו  שם עוד ימים אחרים, וחזרו ו  , ושהוומחלקים את הארץ. לאחר י"ד שנה, נטלו רשות מן יהושע ללכת לאהליהםמכבשים  

יוה אותן עד הירדן.  רשות עוד פעם שנייה. לכך נאמר: וגם כי שלחם וגו'. אמר רבי יודן: שבט ראובן וגד בני פמליא של יהושע ול
יאמר להם  תוב: וליוו אותו עד ביתו. הברכה האחרונה היתה גדולה מן הראשונה, זהו שכן שראו שנתמעטה פמליא שלו חזרו ווכיו

ובו אל אהליכם ובמקנה רב מאד בכסף ובזהב ובנחושת ובברזל ובשלמות הרבה חלקו שלל אויביכם עם  לאמר בנכסים רבים ש
ישראל שבהנהגת שבט יוסף )יהושע   ושע, מסמל את הקשר שלהם עם ממלכתעבר הירדן המזרחי עם יה  אחיכם". הקשר של שבטי

 לופי יהושע ושאול. וכבר ראינו למעלה את חי  גלו.ה עד שהוא משבט אפרים( שהם היו חלק ממנ
שית של דיני עונשין מט בחלק השלישי של מורה נבוכים מוקדשים לטעמי המצוות. בפרק מא, המוקדש לקבוצה השי-פרקים לה  18

את הראש,  הקיף פשעטנז, או  ,  בשר בחלבת גם לכל מי שעובר על מצוות קלות יחסית כמו  ה, מרחיב הרמב"ם את דין עיר הנדחבתור
   ., שנחשב למגדף את ה'" וזלזול במצוותזיון התורהיב אם הדבר נעשה לשם "

  ל ושאר השבטים, כפי שהבאנו לעי ק בין שניים וחצי השבטיםר מתגלה קרע עמו בלא ארכו הימים ולא ארכה ברכתו של יהושע וכ 19
שיהושע לא נזכר  לאור העובדה  )  גד ובני ראובןמבני    נפרד יהושע בטובשבו  פסוק השני. סיפור זה נמצא אמנם באותו פרק כב  ב

ד ובני ראובן, לפחות  פירוש דעת מקרא ואחרים שם(. לדעת הרמב"ם היה לבני ג,  באותה פרשה, יש שמאחרים סיפור זה לאחר מותו 
זה הדבר.  שאין    , עד ששכנעו אותם בני גד ובני ראובןחשבו פנחס הכהן ונשיאי ישראל  ורה, דין של עיר הנדחת! כך לפחותלכא

 וחוזרות שנראה במדרש הבא. וזאת במילים חזקות  
ים,  את המשלחת של עשרת השבט  דבריהם הנמלצים של בני גד ובני ראובן וחצי מנשה בהם הם מנסים וגם מצליחים לשכנע  ראו 20

  מהו המזבח(, אשר באים לברר  ראו הערה קודמת  ?םנמנע מעימות איתם אחרי שקיימו הבטחתבראש פנחס )איפה יהושע? האם  
ט  ַוֲחִצי   ָגד  וְבֵני  ְראוֵבן  ְבֵני  ַוַיֲענוגבול הירדן: "שר הקימו על  הזה א ה  ֵשבֶׁ ת  ַוְיַדְברו  ַהְמַנשֶׁ   ֵאל '  ה  ֱאֹלִהים  ֵאל  :ִיְשָרֵאל  ֵפיַאלְ   ָראֵשי   אֶׁ

ֵדעַ  הוא' ה ֹלִהיםאֱ  ד ִאם ֵיָדע הוא ְוִיְשָרֵאל יֹּ רֶׁ ִשי ַאל' ַבה ְבַמַעל ְוִאם  ְבמֶׁ ם ֵענותוֹּ   ֹלא  ְוִאם... ' ה ֵמַאֲחֵרי ָלשוב ִמְזֵבחַ  ָלנו ִלְבנוֹּת :הַהזֶׁ  ַהיוֹּ
ת  ָעִשינו  ִמָדָבר  ִמְדָאָגה את  אֶׁ אְמרו  ָמָחר  רֵלאמֹּ   זֹּ ם  יֹּ ר   ְלָבֵנינו  ְבֵניכֶׁ ". הדברים שכנעו את ראשי בני  ִיְשָרֵאל  ֱאֹלֵהי'  ְוַלה  םָלכֶׁ   ַמה  ֵלאמֹּ

 רות? לדום דברים נמלצים אלה גרו שתמנישראל, אבל האם 
הלים נ א, בהם  במדרש תהלים )בובר( בפרק נ בתהלים. אלה שני הפסוקים בכל התנ"ך, יהושע כב כב ותדרשה זו  מקבילה ל  ראו  21

   ה'. הות המשולש: אל אלהים ומופיע תואר האל
 לא יהיה לך, גם בשמות וגם בדברים. הרי לך מקום שלישי במקרא בו יש שם משולש.  השני בדבר 22
 בני ראובן נזקקים למילים חזקות וחוזרות על מנת לשכנע את שאר השבטים להימנע ממלחמת אחים. סוף טוב הכל טוב? ו י גדבנ 23
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  כתיב   אין  "יודעיםמר להם: "הם  א  24"? יודע  הוא'  ה  אלהים  אל"  :דכתיב  הדין  מה  :שמלאי'  ר  את  שאלו  המינים

  , אחד  שם  שתם ושל  להם:  ? אמר משיב  אתה   מה   לנו   ,בקש  דחית  לאלו   :מידיולת ו לו  ר מא".  יודע  הוא"  : אלא  ,כאן

  25. אגוסטוס קיסר בסיליוס :דאמר כאינש

  שלאחר זמןחר מלהבטחה   – מס' דפסחא בא פרשה יח -מכילתא דרבי ישמעאל בא 

ה  מחר לאמר מ"  .יש מחר עכשיו ויש מחר לאחר זמן  -לאמר מה זאת" )שמות יג יד(    והיה כי ישאלך בנך מחר"

על ראש    מחר אנכי נצב. "הרי מחר עכשיו  - )שמות ח יט(    "מחר יהיה האות הזה. "הרי מחר לאחר זמן  -"  זאת

   26.הרי מחר לאחר זמן  -)יהושע כב כד(  "אמרו בניכם לבנינומחר י. "הרי מחר עכשיו -)שמות יז ט(  הגבעה" 

 אלהים ואדם יני עבשבועה   – תוספתא מסכת שקלים )ליברמן( פרק ב הלכה ב

  – " )דברים ו יח(    כב(. ואומר: "ועשית הישר והטוב בעיני ה'-במדבר לב כ)ומישראל"  ... "והייתם נקיים מה'  

... ואו  -ו"הישר"    ,בעיני שמים  -"הטוב"   ושכל טוב בעיני אלהים  בעיני אדם דברי ר' עקיבא  מר: "ומצא חן 

 27יודע וישראל הוא ידע" )יהושע כב כב(".  ואדם" )משלי ג ד( ...  ואומר: "אל אלהים ה' הוא

 28הראשונים הגולים  –  במדבר רבה כג יד

גליות: שלוש  ישראל  את  הגלה  סנחריב  מוצא:  שבט    אתה  ולחצי  ולגדי  לראובני  הגלה  ראשונה  מנשה.  גלות 

  29. (כג  ח  ישעיה)"  נפתלי  וארצה  ןוזבול  ארצה  הקל  הראשון  כעתמר: "שנא  ,נפתלי  ושבט  ןו זבול  שבט  -והשניה  

  30. דבֵ כ  מ  ב  כ   םבידכה  -" הכביד  והאחרוןמר: " שנא ,שבטים לשאר  הגלה -השלישית  

 
 הות, או אם תרצה אלוהות משולשת. ויינו ריבוי אל ה 24
  : להם  מרא  ? שיבמ  אתה  מה לנו,  בקנה דחית  לאלו   :תלמידיו  לו  אמרו  של המדרש מקורו כך נראה בבראשית רבה ח ט: " ...קטע זה    25

אך  ת ייחוד ברורה, את המינים בטענשם  דוחה ר' שמלאי ". קיסר אגוסטוס, קיסר סוְ ילֶׁ סִ בַ ם, כאיש שאומר: ה  אלהים שם םשתושל
, שבחכמת ישראל בימי הביניים הרבו לדון בה, הקשורה לריבוי שמותיו של  מורכבת ת  מחשבתי לא מהסס מלתת לתלמידיו תשובה  

. נראה תאריו וכינויו של קיסר רומא: אגוסטוס, בסיליוס ועוד, כהסבר לריבוי תאריו של הקב"ה ריבוי ב , ולא נמנע מלהיעזרהקב"ה
  , בפרשת חוקתדחית בקנה, לנו מה אתה משיב לאלו    במדרש זה בדברינודנו  . וכבר  למינים ולתלמידים  תשובותכאילו התחלפו ה

בחינת  מילים נמלצות אלה מעיד על חולשה מסוימת, ב לעניינינו, האם הצורך של בני גד ובני ראובן להשתמש ב  .כאןולא נאריך שוב  
 ם חיזוק"? "דברי תורה לא צריכי 

א גם הדאגה לבנים ובני הבנים למחר הרחוק,  : אל אלהים ה' מבטאת מחויבות עמוקה ולאורך זמן. כך הילשון השבועה המיוחדת  26
הסרת האיום של מלחמת אחים, אלא גם זה של דורות רבים קדימה. יש כאן הקבלה עם יציאת  של  חר בבוקר",  מה של "לא רק ז

ודור,  כח הסבל ורבו מכות פרעה; וזה של פסח דורות: בכל דור    רים שיש בה שני "מחר": זה המיידי של הגאולה בחיפזון כי כשלמצ
צא ממצרים. זו הייתה גם תקוותם של בני גד, ראובן וחצי המנשה, בבנותם  י ו הוא  בכל מחר ומחר, חייב אדם לראות את עצמו כאיל

)בפרשת    גבול שאין לעבור אותוגלעד על גבולה המזרחי של ארץ ישראל, קצת יותר צפונה, לסמן  את המזבח לעד. מישהו אחר הקים  
עדה ולטווח הארוך יהיה  שיאי הנחס ונבני שניים וחצי השבטים שהמזבח שהקימו יפיס את דעתם של פ  , ואילו כאן מקוויםויצא(

 גלעד מחבר ולא מפריד וחוצץ. 
ובמח  27 זו,  בתוספתא  לדון  בדברינו  כבר הארכנו  )בקטע שהשמטנו(,  ישמעאל שנדונה בה  ור'  ר' עקיבא  נקיים מה'  לוקת  והייתם 

דברי משה לבני    –קיים מה' ומישראל"  בפרשה זו בשנה האחרת. מה שחשוב לנו כאן הוא החיבור בין הפסוק "והייתם נ  ומישראל
ישראל הוא  יודע וישראל הוא ידע וכו' ", בדגש על "' הוא  להים הבני ראובן בפרשתנו ובין הפסוק ביהושע: "אל אלהים ה' אל אגד ו
והצבעה    שד של בני ישראל, היא באזכור דרישת משה מהם: "והייתם נקיים מה' ומישראל"". התשובה של בני גד ובני ראובן לחידע 

ו"ח נחשד שלא  אדם שחה לכל  כאן אולי הסבר נוסף ללשון הנדירה של "אל אלהים ה' " וראיעל כך שהם עומדים בדרישה זו. ומ
תשובת חנה לעלי: "לא אדוני,    ראו.  שאין בו מעל  נשמר נקי מה' ומישראל, שהוא צריך להגיב ולהעיד עליו שמים וקהל שהם יודעים

אמרה ליה: לא אדון אתה בדבר זה, ולא רוח הקודש  "  "ב:ברכות לא עודברי הגמרא    כר לא שתיתי"אשה קשת רוח אנכי ויין וש
דבר שאין בו  אמר רבי אלעזר: מכאן, לנחשד ב...    שדנתני לכף חובה ולא דנתני לכף זכות...    ה חושדני בדבר זהך, שאתרה עלישו

להים ה' דבר ויקרא  אל א:  שנאמר   ,אני הוא שאמרתי והיה העולם שה(: )למ  א"ל הקב"ה: "שמות רבה כז בגם    ראו.  " שצריך להודיעו
 )ירמיה כגולא אלוהי מרחוק?    י מקרוב אני נאם ה'הֵ ֹלאֱ הַ   :שאני מרחק, שנאמר  ני הואא  ,קרב(, אני הוא שאני מא  )תהלים נ  ארץ

  חיזוק בתוספתא זו  לעניינינו, יש    אן.הרעיון של לקרב ולא לרחק לכשאלנו את  אמנם בהקשר עם משה ויתרו, אבל  המדרש הוא  .  (כג
  בטי עבר הירדן המזרחי שלא יינתקו מעם ישראל. האם החזיקה שבוע זו מעמד?לשבועת ש

לכם ...  היינה  מקלט ת, ערי  ים ער  לכם  והקריתםשהוא פותח שם בנושא ערי מקלט: "  ראוזה המדרש המסיים את ספר במדבר.    28
". האם כל זה קשור גם לכך שבגלעד  המנשה  שבט  וחצי  גד  ובני  ראובן  בני  במזרח   הירדן   רשלוש שבעבו  במערבשלוש שבארץ ישראל  

 .רש"י במדבר לה יד ראורבו הרוצחים? 
ר  מוָעף  ֹלא  ִכיכג: "  ח  ישעיהוהפסוק המלא ב  ראו  29 ןָהִראש  ָכֵעת  ָלּה  מוָצק  ַלֲאשֶׁ ן  ַנְפָתִלי  ְוַאְרָצה  ֻבלוןזְ   ָצהַאְר   לֵהקַ   וֹּ ְך   ִהְכִביד  ְוָהַאֲחרוֹּ רֶׁ   דֶׁ

ר  ַהָים ִים  ִלילגְ   ַהַיְרֵדן  ֵעבֶׁ ת הראשונה של בני גד, ראובן וחצי מנשה.  ". שים לב שהמדרש איננו טורח למצוא מקור )פסוק( לגלוַהגוֹּ
ְך ַאשור   :וק כק ה פס ם א פרברי הימי דנראה שהוא מסתמך על הפסוק שהבאנו בראש דברינו מ לֶׁ ת רוַח פול מֶׁ "ַוָיַער ֱאֹלֵהי ִיְשָרֵאל אֶׁ

ת רוַח ִתְלגַ  ְך ַאשור ַוַיְגֵלם ָלראוֵבִני ְוַלָגִדי וְ ְואֶׁ לֶׁ ר מֶׁ ָזן ַעד ַהי ת ִפְלנֶׁסֶׁ ר ְוָהָרא וְנַהר גוֹּ ה ַוְיִביֵאם ַלְחַלח ְוָחבוֹּ ט ְמַנשֶׁ  . ה"וֹּם ַהזֶׁ ַלֲחִצי ֵשבֶׁ
ון, נפתלי וזבולון לגלות  ולם מסכימים עם סדר גלויות זה ויש שמקדימים, דווקא בגלל הפסוק מישעיהו ח, את גלות שבטי הצפלא כ  30

  נחמן  בר  שמואל'  ר  .להיתח  גלו   גד  ושבט  ראובן  שבט   :אומר  אלעזר'  ר  ? גלו  כיצדה: "א  פתיחת  רבה  איכה  ראו גד, ראובן וחצי מנשה.  
 קרייה   אלעזר'  ר  מקיים  ומה.  נפתלי  וארצה  זבולון  ארצה  הקל  הראשון  כעתזהו שכתוב:  ,  להיתח  לוג  פתלינ  ושבט  ןוזבול  שבט  :אומר

הממם כבמכביד". מכביד    – הכביד  והאחרון.  נפתלי   שבטו  זבולון  שבט  גלו  כך,  וגד  ראובן  שבט  שגלו  כעת  אלא  ?נחמן  בר  שמואל'  רד
 הוא מטאטא גדול וחזק. 

http://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%9c%d7%90%d7%9c%d7%95-%d7%93%d7%97%d7%99%d7%aa-%d7%91%d7%a7%d7%a0%d7%94-%d7%9c%d7%a0%d7%95-%d7%9e%d7%94-%d7%90%d7%aa%d7%94-%d7%9e%d7%a9%d7%99%d7%91
http://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%9c%d7%90%d7%9c%d7%95-%d7%93%d7%97%d7%99%d7%aa-%d7%91%d7%a7%d7%a0%d7%94-%d7%9c%d7%a0%d7%95-%d7%9e%d7%94-%d7%90%d7%aa%d7%94-%d7%9e%d7%a9%d7%99%d7%91
http://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%9c%d7%90%d7%9c%d7%95-%d7%93%d7%97%d7%99%d7%aa-%d7%91%d7%a7%d7%a0%d7%94-%d7%9c%d7%a0%d7%95-%d7%9e%d7%94-%d7%90%d7%aa%d7%94-%d7%9e%d7%a9%d7%99%d7%91
http://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%95%d7%94%d7%99%d7%99%d7%aa%d7%9d-%d7%a0%d7%a7%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%94-%d7%95%d7%9e%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c1
http://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%95%d7%94%d7%99%d7%99%d7%aa%d7%9d-%d7%a0%d7%a7%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%94-%d7%95%d7%9e%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c1
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 31עשר גלויות  -שה ג אוצר המדרשים )אייזנשטיין( עמוד תלג פר

גלה נבוכדנצר, ואחת שהגלה טיטוס,  ם ואלו הן: ארבע שהגלה סנחריב, וארבע שה יעשר גליות הוגלתה ירושל 

עגלים אשר  נה עלה סנחריב והגלה לראובני ולגדי ולחצי שבט מנשה, ולקח הוואחת שהגלה אדריינוס. פעם ראש

הביאו אותם מדן ועשו להם מקדש. על כן גלו מארצם    עשה ירבעם בן נבט. ובני ראובן ובני גד וחצי שבט מנשה

מן  זובאותו    .נחריב הוליכום והושיבום לחלח וחבור נהר גוזן וערי מדיוכשעלה ס   32לארץ אחרת עד היום הזה. 

תמעטו חייליו של פקח עמד עליו והרגו, ומלך על  היה מלך על ישראל פקח בן רמליהו, וכשראה הושע בן אלה שנ

 33שנים, הרי לך גלות אחת.  'ישראל בשומרון ה

  גלויות שלוש  – פנחס פרשת שועיב אבן י"ר  דרשות

 ראש  עד  דנחמתא  ושבעה  דפורענות  הפטרות  שלש  באב  תשעה  קודם  שבתות  שלשהב  להפטיר  ישראל  כל  ונהגו

  כן   מפורש  בפסיקתא  מוצאים  שאנו  משום  ישראל  כל  כן  נהגו,  הדבר  טעם  מצינו  לא  בתלמוד  ואם  .השנה

 ... והזמן   הענין סדר ולוקחים 34הפרשה  סדר מניחים ואנחנו, דנחמתא הבעוש  דפורענותא שלש דמפטרינן

  גלותינו   והשלישי,  יםהשבט  עשרת  והשני,  בבל  הגלות  פורענות   האחד,  פורעניות  שלש  כנגד  תאדפורענו  שלש  טעם

  גליות   ושלש  משומרון  השבטים  עשרת  שגלו  גליות  לשלש  רמז  שהם  כתב  תנחומא'  ר  ובמדרש...    הגדול  ופזורינו

  וחצי   והגדי  ובניהרא  האחד  הגלות,  מקומות  שובשל  השבטים  עשרת  גלות  שמצינו  .מירושלם  ןיובנימ   יהודה  לוגש

  זבולון   ארצה  הקל  הראשון כעת  : דכתיב  השבטים   עשרת וםתשל   כל  והשלישי, יונפתל  זבולון   והשני ,  מנשה  שבט

  יד   על  ןיובנימ   יהודה  גלו  וכן,  מנשה  שבט  וחצי  וגד  ראובן  גלות  אחר  היה  וזה.  הכביד  והאחרון  תליפנ  וארצה

 35. פעמים  שהושל  נבוכדנצר

 לשלוש גלויות )מקומות( גלות  – סנהדרין פרק י הלכה הירושלמי 

אחד לפנים מנהר סנבטיון ואחד לדפני    :לשלש גליות גלו ישראל  :שמואל בר נחמן  חלבו בשם ר'   ר' ברכיה ור'

כך גלו שבט ראובן וגד וחצי שבט    , כשם שגלו לשלש גליות  .של אנטוכיא ואחד שירד עליהם הענן וכיסה אותם

ֶדֶרְך ֲאחֹוֵתְך"? מה טעמא .מנשה לשלש גליות ּה ב  ב  י כֹוס  ת  ת  נ  ת  ו  כ  ל   36.לא(כג  יחזקאל " )י ֵדְך ה 

אילו שגלו לפנים    -מט ט[    הו ]ישעי  " לאמר לאסורים צאו"   ? מה טעמא.הן חוזרין משלש גליות    , וכשהן חוזרין

סנבטיון.   הגלו"מנהר  בחשך  אותם.    -"  לאשר  וכיסה  הענן  עליהן  שירד  שפ"אילו  ובכל  ירעו  דרכים  יים  ועל 

 37. אילו שגלו לדפנא של אנטוכיא - " מרעיתם

  שבט מנשה בראש חצי  – תשעט רמז  תהלים שמעוני קוטלי

 
 פרשה ג שם.  נוסחזו יש מספר דרשות שכונסו תחת פרק "עשר גלויות". ואנחנו נקטנו את  באסופת מדרשים 31
גל אשר בדן ועושים אותו למקדש בארץ גלותם. בכך נחתם גורלם לפירוד נצחי ממרכז עם  עם הע  גולים  שבטי עבר הירדן המזרחי  32

(, אך האם איננו גם  כי תשאבפרשת    רבעםעגלי ידברינו    ראו)  בגנות העגלים שעשה ירבעםעניין זה הוא וודאי נדבך נוסף  ישראל.  
התנחלותם  וש  " כרמב"ם לעיל השבראייה לאחור, אכן היה המזבח שבנו שבטי עבר הירדן המזרחי חטא גדול של "העושה ביד רממעיד  

 עסו בפרשה?בעבר הירדן המזרחי היא אכן אבי כל החטאת וצדק משה בכ
ר, נראה שהתקבלה השיטה שבני גד ובהמשך המדרש שם: הגלות השניה, הגלות השלישית וכו'. במדרשים ופרשנים מאוחרים יות  33

תחבר בחו"ל, כורך הכל ביחד בשם "גלות  איך מדרש זה, שוודאי לוקט או ה  ראוחילה.  ובני ראובן וחצי שבט מנשה, הם שגלו ת
למצוא גם בהלכה שגלות שבטי עבר הירדן המזרחי ביטלה דין יובל, משום שאין כל יושביה עליה  ניתן    דעה זוירושלים". חיזוק ל

י  ין לב ע"ב: "משגלו שבט ראובן ושבט גד וחצמסכת ערכ  ראואפשר לקיים את הפסוק: "וקראתם דרור בארץ לכל יושביה".    ואי
  בזמן שכל יושביה עליה ולא בזמן שגלו מקצתן"   -א כ"ה(  )ויקר  יושביהשבט המנשה בטלו יובלות, שנאמר: וקראתם דרור בארץ לכל  

אם כך, אנחנו חוזרים על  , ספרא פרשת בהר פרק ב ועוד. ו. וכן הוא בירושלמי גיטין פרק ד הלכה ג)וגם כשאינן מעורבבים בארץ(
ם  ל משה לא היה נכון? הרי הוא חזה נכון את הסוף! ואם כך, מה גרם לו לשנות את דעתו? האכעס המקורי ששאלתנו: האם ה

 ! ד ובני ראובןכך או כך, את מנוחת העולמים שלו מצא משה דווקא בנחלתם של בני גושוב נזכיר, שהממון והכוח?   לבעלי נכנע
 ם לפני אימוץ מנהג הפסיקתא.הפטרת הפרשה. ומעניין מה היו הפטרות פרשות מטות, מסעי ודבריסדר  34
, אלא שאין מרבים באבל ופורענות ודי לנו בשלוש שהם גם כנגד גלות  אז אולי היינו צריכים לנהוג שישה שבועות של פורענות   35

ודה ובנימין שהייתה משולשת. עכ"פ, הרי לנו קשר מעניין של פרשת השבוע  לות יה כנגד געשרת השבטים שהייתה משולשת וגם  
הפורענות הראשונה. במקצת   -גם הגולים הראשונים  בני ראובן שבפרשתנו הם המתנחלים הראשונים, הםשנה. בני גד ולוח העם 

 הפורענות הראשונה בדיוק. בשבת  ראובן שנים מעוברות, בהם קוראים את מטות מסעי נפרדות, יחול סיפור בני גד ובני
שגלו  שהוגלו למקום  י גלו אחר שבטי ממלכת ישראל ונעשה איתם חסדר הדברים כאן ניתן ללמוד ששבטי עבר הירדן המזרחמסד 36

כבר אחיהם שממערב לירדן )ושבט מנשה התאחד בגלות?(. אבל אפשר שבכל זאת, גם נוסח זה יסכים שתחילה גלו שבטי עבר  
 הירדן המזרחי. 

ון  בניכיתשעה  רת השבטים' )שאולי הם רק  המכונים 'עש  לשבטי ממלכת ישראיחד עם שאר    יחזרו וייגאלו  שבטי עבר הירדן המזרחי  37
 אותם והם נטמעו ואבדו לנו.  לא הצילגם חיבור זה אלא שלויות. מאותם שלוש ג יהודה, בנימין, שמעון ולוי(

https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%A2%D7%92%D7%9C%D7%99-%D7%99%D7%A8%D7%91%D7%A2%D7%9D
https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%A2%D7%92%D7%9C%D7%99-%D7%99%D7%A8%D7%91%D7%A2%D7%9D
https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%A2%D7%92%D7%9C%D7%99-%D7%99%D7%A8%D7%91%D7%A2%D7%9D
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י" ד  ל  ע  ל  י  ג  ל  ֶשה  ו  נ  ם  מ  י  ר  ֶאפ  עֹוז  ו  י  מ  ֹּאׁש  ה   ר י   הּוד  י  ק  חֹּק    : גלעד  יבש  לאנשי  ה"הקב  אמר" )תהלים ס ט, קח ט(.  מ 

  תא  לקבץ  ה" הקב  כשעתיד.  אולב  לעתיד  םלבניכ  שכרכם  אתן  אני  אף,  בניו  ועם  שאול   עם  חסד  עשיתם  אתם

 38. "מנשה ולי גלעד  לי" :שנאמר, מנשה שבט חצי  מקבץ הוא ראשון, ישראל

 אחרית דבר

ל סופם בארה אשר שופך אור נוסף ע נו הסיפור המופלא על בני בארי אולאחר השלמת הדף, התגלגל ובא לידי

ועל האפשרות כולם  של שבטי עבר הירדן המזרחי, בפרט שבט ראובן,  , שבגולת בבל שבו מקצתם, אם לא 

נראה שסיפור זה שווה עיון נוסף ודף כזי של עם ישראל.  חזרה לזרם המרוהתחברו לגולי בבל ומשם אולי גם  

 למרות המקורות המועטים שיש לו. בפני עצמו 

 פסוק ו דברי הימים א פרק ה

ֶאֶסר ֶמֶלְך  נ  ל  ת פ  ג  ל  ה ת  ל  נֹו ֲאֶׁשר ֶהג  ה ב  ֵאר  י:ב  ראּוֵבנ  יא ל  ש  ר הּוא נ  שֻּׁ  39א 

   על נהרות בבל –קלז , מדרש תהלים פסיקתא רבתי )איש שלום( פיסקא כח

ה...   אף  לא מלאכי השרת בלבד אלא  ירדו,    : ר לאומרו קב"ה נשא עמהם, אלמלא מקרא כתוב אי אפשמיד 

נ  " ע  מ  ל  ל  ׁש  הֶכם  ֶבל  ב  י  ת  יד(.   )ישעיהו"  ח  הג  40מג  באים  ישראל  לקראתםוכל  יצאו  מד  : ולה  ובני  בארי  ינות  בני 

עם ה' אלה  ם: " ברזל, היו מתמהין ובוכים עליהם ואומריואים אותם מוטלים בשלשלאות של  אחרות והיו ר

פשיטו את עבדיהם ואת  שעה ה  באותה   ?מה עשו בני בארי  )יחזקאל לו כ( דבוודאי דאילו הם.  "ומארצו יצאו

אנו אומרים שמא מלך    :ו לואמר  ?על מה אתם עושים כך  :אמר להם  .שפחותיהם והקריבום דורון לנבוכדנצר

  41. לכו והלבישום לישראל  ,הואיל ואינו אלא דרך בזיון :להםאמר   .אוהב ערומים אתה

ישראל שהיו יפים ביותר אלא  ך בארץ  ואין ל  . חסד מכל ארץ ישראל"ה  נטה עליהם הקב  ?ני בארין של במה שכר

 42בקש לצאת בלא עבירה. ס לשם אינו מ כל אדם שנכנ :בני בארי, אמרו

 שובה   -פסיקתא דרב כהנא )מנדלבוים( פיסקא כד 

 
יהיה שהוא  חצי שבט מנשה  ש יך המדרש אפילו מדקדק  שניים וחצי השבטים גלו תחילה והם שעתידים לחזור תחילה. שים לב א  38

פיתוח    ראו .  1שבטי עבר הירדן המזרחי  בדף הראשון  לים, שוב הייחודיות של חצי שבט מנשה שראינו  גוהראש  הראשון לחזור ב
תז: "דרשה זו, אך על הפסוק ביחזקאל לד ט ת  אֶׁ דֶׁ בֶׁ ת  ֲאַבֵקש  ָהאֹּ תִנְשבֶׁ ְולַ   ָאִשיב  ַהִנַדַחת  ְואֶׁ ש  רֶׁ ֱחבֹּ ת  אֶׁ ָלה  ְואֶׁ ו של  ", בספרֲאַחֵזק  ַהחוֹּ

  מעבר שגלו מנשה שבט  וחצי  וגד ראובן כנגד אבקש  האובדת  את  : ואמר": ' ד הנבוא -  החמישי טוב מבשר ישועה משמיעאברבנאל 
  ולנשברת   :ואמר  .כן  אחרי  ושגל   נפתלי  וארצה  זבולון  ארצה  כנגד  אשיב  הנדחת  ואת  :ואמר.  קהלה  מתוך   נאבדו  וכאלו  בראשונה  הירדן

 ". לבבל שגלו  מיןובני היהוד תגלו כנגד אחזק החולה ואת  :ואמר, גדול שבר על שבר שהיה שומרון גלות כנגד אחבוש
לה  39 דיוק,  ליתר  הירדן המזרחי,  להגליית שבטי עבר  לנו עוד פסוק שמתייחס  ראובן.  הרי  שם בראש הפרק איך    ראוגליית שבט 

מצית מראובן בכור בני יעקב שאיבד את הבכורה ליוסף ואת ההנהגה ליהודה, דרך כשבעה דורות  אובן בת מתוארות תולדות שבט ר
ספרי דברים פרשת  מדרש    ראו שם בארה שהיה נשיא שבט ראובן בעת שהוגלו ע"י פלנאסר מלך אשור.  אדם ב  גיע אלעד שהוא מ

  -   ויהי מתיו מספרשה: "יחי ראובן ואל ימות  ה מפי מ, אשר משבח את גיבורי שבט ראובן שזכה לברכאת הברכה פיסקא שמזוז
:  שנאמר  ,גבורים בתורה(,  ישעיה ג כה)  ורותיך במלחמהלו וגברב יפומתיך בח  :שנאמר  ,גבורים בכח  .גבורים בכח גבורים בתורה

. מיהו  "(והי"א ה  ד)  יבארה בנו אשר הגלה תגלת פלאסר מלך אשור הוא נשיא לראובנ  :ואומר(.  תהלים קג כ)  גבורי כח עשי דברו
 ת ראשון? ימי ביי שם בבארה זה אשר מהווה אולי תזכורת אחרונה לשבטי עבר הירדן המזרחי שנעלמו מבמת עם ישראל א

שם הרחבנו והבאנו דוגמאות רבות אחרות לשימוש בביטוי  בדפים המיוחדים,    אומרואפשר לוב אי  אילמלי מקרא כתדברינו    ראו  40
 מיוחד זה. 

דות נפוחים ריקים, תנחומא יתרו סימן ה, מדרש  וחה ונאווה בני ישמעאל מהם ציפו הגולים לעזרה ואלה קדמו אותם בפת מלהש  41
 פה אגב מדובר כבר בגולי ממלכת יהודה.  מוכים?בבל ה תהלים פרק ה. מי אתם בני בארי שגיליתם חמלה על גולי

ים  יגים בספינה על הפרת ושרר וכל שריו מפלבתחילת הפיסקא שם איך נבוכדנצ  ראוגולי בבל מגיעים לבבל מוכים ומושפלים )  42
גדות הפרת ואף מוסיפים עליהם משאות(, ומי מקבל פניהם וחס ומרחם עליהם?    ומזמרים לנוכח הגולים ההולכים שחוח לאורך

ו ראשונים, מקדמים את פניהם של אחיהם בני יהודה )שבספר יהושע כמעט ויצאו עליהם  חי שגלן המזרבני בארי! שבטי עבר הירד
ין הבבלים ואף קנו להם מעמד אצל  רוצת השנים השתלבו גולי שניים וחצי השבטים בקלים על סבלם. מסתבר שבמלמלחמה(, ומ

אצאי משפחת הבארי או  . הם צבבל(ממלכת  ל  ממלכת אשורמ סייעו במעבר  הם  ר מתחשב בדעתם )אולי  המלוכה עד שנבוכדנצ
הוכיח קש גיסא  בארי שמחד  בן  הנביא הושע  גם  נמנה  עליו  ראובן  ישרא הבארה משבט  בני  לנביא  ות את  גיסא הפך  ומאידך  ל 

מזהים את הגולים    יוחסיםארי המבפרשת במדבר. בני ב  הושע פרק בבשבת שובה וכן    הושע נביא התשובהדברינו    ראוהתשובה.  
לה עם אלה וזו ההתחלה של חזרו והשתלבו אהמושפלים: "עם ה' אלה ומארצו יצאו" ואינם מתכחשים להם. אפשר שמכאן ואילך 

אלא להרהר מי הם "בני מדינות אחרות" שסייעו לבני בארי והאם סיפור זה הוא קדימון לסיפור  גלות בבל המפוארת. ולא נותר  
 המתייהדים ועוד.  ץלך, עמי האררבה למתר: הקמגילת אס
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הק  ראמ למחזרי ב"ה:  לו  ביקשתה  לאבוי,   האתה  חביבא  בנך  43ברא  שבן  ישר  חייך  את  לאביהם  מחזיר  אל 

:  יב)הושע א א(, וכת   "דבר י"י אשר היה אל הושע בן בארייב: "דכת א  א הוזה הושע, הד  ?ואיזה זה  .שבשמים

בשביל    ?בארה בגולה  שהוא בארה של תורה. ולמה מת  ? ולמה נקרא שמו בארה)דברי הימים א ה ו(.    " בארה בנו"

 44שיחזרו עשרת השבטים בזכותו.

   שבת שלום 

 ים י המ מחלק 

לא מוצה. הנושא  שנראה  ועדיין    עמודים,  12על פני    גיליונותי  זכו שניים וחצי השבטים שהקדשנו להם שנ  מים אחרונים:

ר דברים פרק ג, שם משה  פרשתנו, מול ספב  כפי שהוא מסופר בספר במדבר,  הבדל המהותי בין סיפור המעשהא הט לבפר

 ובנעימות.  טבעיות  בנעשה  והכל    העניין הוא שותף מלא לכל  שם  ,  על בקשתם  כלל לא כועס
 
 

 
ַוִיְשַמע ְראוֵבן  כב: " -כא  בראשית לז מר לאחיו,  יוסף שראובן אודברי הקב"ה לראובן: אתה בקשת להחזיר הבן האהוב לאביו. הוא    43

ש:וַ  נו ָנפֶׁ ר ֹלא ַנכֶׁ אמֶׁ ם ְראוֵבן ַאל ִתְשפְ   ַיִצֵלהו ִמָיָדם ַויֹּ ר ֲאֵלהֶׁ אמֶׁ ר ַבִמְדָבר ְוָיד ַאל  ִתְשְלחו בוֹּ  ם ַהְש כו דָ ַויֹּ ר ַהזֶׁה ֲאשֶׁ ל ַהבוֹּ תוֹּ אֶׁ ִליכו אֹּ
תוֹּ ְלַמעַ  ל ָאִביון ַהִציל אֹּ  ".  ִמָיָדם ַלֲהִשיבוֹּ אֶׁ

כור שנדחה מהבכורה ומההנהגה יצא הנביא הושע בן בארי שמחזיר את ישראל בתשובה. אלא שתשובה בתורה משבט ראובן הב  44
יד: "-ב  דברים להפסוקים בפרשת התשובה או השיבה,    ראוהשיבה לארץ,    ובעיקריא גם  ה ל  ָך ְוָשַמְעתָ ְוַשְבָת ַעד ה' ֱאֹלהֶׁ לוֹּ ְככֹּ  ְבקֹּ

ִכי ְמַצְוָך ַהיוֹּם אַ  ר ָאנֹּ ָך:ֲאשֶׁ יָך ְבָכל ְלָבְבָך וְבָכל ַנְפשֶׁ ת ְשבוְתָך ְוִרחֲ   ָתה וָבנֶׁ יָך אֶׁ ָך וְ ְוָשב ה' ֱאֹלהֶׁ ר ֱהִפיְצָך ה'  ָשב  מֶׁ ְצָך ִמָכל ָהַעִמים ֲאשֶׁ ְוִקבֶׁ
יָך ָשָמה: ִיְהיֶׁה ִנַדחֲ   ֱאֹלהֶׁ ִבְקֵצה הַ ִאם  יָך וִמשָ ָך  ְצָך ה' ֱאֹלהֶׁ ָךָשָמִים ִמָשם ְיַקבֶׁ ". הם הפסוקים שנבחרו לעטר בהם את התפילה  ם ִיָקחֶׁ

אהבה את אחיהם  מים וב לו ברח ומי ישיב את עשרת השבטים שקבבפרשת נצבים.    המתשובה לשיבראו דברינו  לשלום המדינה.  
שוב    ראומשבט ראובן שגלה ראשון.    הגולים לבבל? בארה, אביו או שמא בנו של הושע נביא התשובה, מישהו ממשפחת בארי

ואין לך בארץ    .ארץ ישראל  חסד מכל"ה  נטה עליהם הקב  ?מה שכרן של בני בארימה: "הסיום בפסיקתא רבתי לעיל הצופה קדי
 . "כל אדם שנכנס לשם אינו מבקש לצאת בלא עבירה :בארי, אמרוא בני  ותר אלישראל שהיו יפים בי
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