
 

 

 תמוז תש"ף בס"ד, 

 

 ארי לנדא       ד"ר מטות מסעי מאת הרבדבר תורה לפרשת 

 

 משה מול בני ראובן ובני גד

בני גד ובני ראובן פונים אל משה בבקשה לקבל את ארץ סיחון  ועוג לנחלה. כך מתארת 

ָעצּום ְמֹאד; ַוִיְראּו --ַרב, ָהָיה ִלְבֵני ְראּוֵבן ְוִלְבֵני ָגד מקנהּו אלב'( " פרק התורה את פנייתם )במדבר

ַוָיֹבאּו ְבֵני ָגד, ּוְבֵני ְראּוֵבן; ַוֹיאְמרּו ֶאל  ב. מקנהֶאת ֶאֶרץ ַיְעֵזר, ְוֶאת ֶאֶרץ ִגְלָעד, ְוִהֵנה ַהָמקֹום, ְמקֹום 

ֲעָטרֹות ְוִדיֹבן ְוַיְעֵזר ְוִנְמָרה, ְוֶחְשּבֹון ְוֶאְלָעֵלה,  גֵלאֹמר.  ֹמֶשה ְוֶאל ֶאְלָעָזר ַהֹכֵהן, ְוֶאל ְנִשיֵאי ָהֵעָדה

 ה. מקנה, ִהוא; ְוַלֲעָבֶדיָך, מקנהֶאֶרץ --ִלְפֵני ֲעַדת ִיְשָרֵאל’ ָהָאֶרץ, ֲאֶשר ִהָכה ה דּוְשָבם ּוְנבֹו, ּוְבֹען. 

 וֶרץ ַהֹזאת ַלֲעָבֶדיָך, ַלֲאֻחָזה: ַאל ַתֲעִבֵרנּו, ֶאת ַהַיְרֵדן. יַֻתן ֶאת ָהָא--ַוֹיאְמרּו, ִאם ָמָצאנּו ֵחן ְּבֵעיֶניָך

, ֶאת ְתִניאּוןְוָלָמה  זַוֹיאֶמר ֹמֶשה, ִלְבֵני ָגד ְוִלְבֵני ְראּוֵבן: ַהַאֵחיֶכם, ָיֹבאּו ַלִמְלָחָמה, ְוַאֶתם, ֵתְשבּו ֹפה. 

משה מגיב בחריפות לבקשתם ומשווה  ....’הֶשר ָנַתן ָלֶהם, ֵמֲעֹבר, ֶאל ָהָאֶרץ, אֲ --ֵלב ְּבֵני ִיְשָרֵאל

ַוִיְגשּו ֵאָליו ַוֹיאְמרּו, ִגְדֹרת  טז"את בקשתם לחטא המרגלים. על כך עונים לו בני השבטים הללו 

ִיְשָרֵאל, ַעד ֲאֶשר ִאם ַוֲאַנְחנּו ֵנָחֵלץ ֻחִשים, ִלְפֵני ְּבֵני  יזֹצאן ִנְבֶנה ְלִמְקֵננּו ֹפה, ְוָעִרים, ְלַטֵפנּו. 

ַעד, --ֹלא ָנשּוב, ֶאל ָּבֵתינּו יחֲהִביֹאנֻם, ֶאל ְמקֹוָמם; ְוָיַשב ַטֵפנּו ְּבָעֵרי ַהִמְבָצר, ִמְפֵני ֹיְשֵבי ָהָאֶרץ. 

ָאה: ִכי ָבָאה ַנֲחָלֵתנּו ֵאֵלינּו, ִכי ֹלא ִנְנַחל ִאָתם, ֵמֵעֶבר ַלַיְרֵדן ָוָהלְ  יטִהְתַנֵחל ְּבֵני ִיְשָרֵאל, ִאיש, ַנֲחָלתֹו. 

’, ַוֹיאֶמר ֲאֵליֶהם ֹמֶשה, ִאם ַתֲעשּון ֶאת ַהָדָבר ַהֶזה: ִאם ֵתָחְלצּו ִלְפֵני ה כ. ֵמֵעֶבר ַהַיְרֵדן ִמְזָרָחה

ְוִנְכְּבָשה  כבָביו, ִמָפָניו. ַעד הֹוִרישֹו ֶאת ֹאיְ ’, ְוָעַבר ָלֶכם ָכל ָחלּוץ ֶאת ַהַיְרֵדן, ִלְפֵני ה כאַלִמְלָחָמה. 

ִלְפֵני --ּוִמִיְשָרֵאל; ְוָהְיָתה ָהָאֶרץ ַהֹזאת ָלֶכם, ַלֲאֻחָזה’, ִוְהִייֶתם ְנִקִים ֵמה--ְוַאַחר ָתֻשבּו’, ָהָאֶרץ ִלְפֵני ה

משה מקבל  :ְמָצא, ֶאְתֶכםּוְדעּו, ַחַטאְתֶכם, ֲאֶשר תִ ’; ְוִאם ֹלא ַתֲעשּון ֵכן, ִהֵנה ֲחָטאֶתם ַלה כג’. ה

את הצעתם ומתנה בתנאי כפול את קבלת הנחלות בקיום ההתחייבות להיות החלוצים לפני 

 ִמִפיֶכם ְוַהֹיֵצא ְלֹצַנֲאֶכם ּוְגֵדֹרת ְלַטְפֶכם ָעִרים ָלֶכם ְּבנּו( כד)המחנה. משה מסיים את דבריו כך "

בודקים טוב את דברי משה ניתן למצא שם מסר עמוק. השבטים כל הזמן אם ַתֲעשּו". 

ואילו משה עונה להם בפס' כד' אומר "צאנכם" ולא "מקנכם" האם  , "מקנה"מדברים על 

 זה במקרה?

שמקנה הוא כלל הבהמות  ממוקדת בכךמשמעות המילה מקנה לעומת צאן 

קניין כמו בסיפור אברהם ה מלשון המתורבתות שיש לאדם והיא מילה מקבילה למקנ  



 

 

מה במערת המכפלה )בראשית כג', יח'(. השבטים חוזרים שש פעמים על המילה מקנה כי 

 ובני גד בבני מוצא אתה( "'חשמטריד אותם זה הרכוש כמו שכותב מדרש תנחומא  )מטות , 

 לשבטיםבתשובתו משה המקנה".  את וחבבו, גדול מקנה להם והיה, הרבה עשירים שהיו ראובן

זאת " ִגְדֹרת ֹצאן ִנְבֶנה ְלִמְקֵננּו ֹפה, ְוָעִרים, ְלַטֵפנּו מדגיש קודם כל את הסדר הנכון. הם אמרו "

ְלֹצַנֲאֶכם"  ּוְגֵדֹרת ְלַטְפֶכם ָעִרים ָלֶכם ְּבנּו אומרת הצאן קודמים לילדים ואילו משה אומר להם "

ולא  צאן"חלפת המינוח בין  "זאת אומרת קודם כל תטפלו בילדים ואחר כך בצאן. ע"י ה

צאן= כבשים ולא  מנסה משה להחזיר אותם לפרופורציה המתאימה, זה בסך הכל "מקנה"

ולא קניינו  עיקר קניינו של האדם, כי לאדם יש גם קניין רוחני והוא למעשה הראשון במעלה

 החומרי. אך לעיתים האדם מאבד את הסדר הנכון ומקדים את קניינו החומרי לקניינו

הרוחני ולמשפחתו ואז עלולות לצוץ בעיות קשות. משה לא רק חושש מעצם ההישארות 

בעבר הירדן אלא מתוך ההשפעה על העם שיראו למעשה את הארץ כחתיכת נדל"ן בלבד 

בהקשר זה בקשת השבטים, ערכית, דומה להסתכלות של המרגלים  ללא שום ערך רוחני. 

משנה באיזה נימוק נאחז( ולכן העדיפו  הם חשבו שלא כדאי כעת להיכנס לארץ )לא

להישאר במדבר וכתוצאה מכך העם מאס בארץ. כאן השבטים מעדיפים ארץ אחרת על פני 

א"י מסיבות כלכליות וכתוצאה מכך העם ימאס בארץ כי יעדיף מקומות אחרים בגלל 

ם . עצם הסכמתם של שבטים אלו להיות החלוצים שלפני המחנה נותנים להסיבות כלכליות

משה מאלץ את  מבט שונה על החיים כי ישנה כאן נכונות למסירות נפש עבור עם ישראל.

על א"י כארץ אשר לפני ה' ומקום שנאחזים בו בכדי לגלות שכינה  השבטים לתת מבט שונה 

, דבר המייצג מצב של שלמות הטבע, על שם ה' שבע פעמיםמשה חוזר רמז יפה יש לדבר כי 

 .ץ ישראלשהרי זוהי מטרתה של אר

 

 שבת שלום ומבורך                                     

 


