
 שלום רב
 

 בהשתתפות ציבור המתפלליםוועד בית הכנסת נערכו בחירות ל 20/7/12במוצ"ש ה א. 

 שלום מרלי, ארז לוי, רחלי באשה, אביהו פריזנט ואלי נבון.והוועד הנבחר כולל את3     

 תף בשמחת משפחת חתמי החוגגת ברתנש ,שבת 'מטות' – 21/7/12ב. בשבת הקרובה 

 מזל –לאיתמר, הוריו, ובני המשפחה  ים אחל. בהזדמנות זו אנו מאיתמר חתמימצווה ל    

 !!! בכל מעשי ידיו והצלחה טוב    

 כל המעוניינים לחגוג את בר המצווה בבית הכנסת,  -שינוי קטן בנוהל בר מצווה . ג

 בלת תדריך קצר בהתאם לנוהלקלתיאום האירוע, ל דוד לחיאנילפנות ל מתבקשים   

 עליה לתורה ביום השבת.הנערים ללשם הכנת הקיים, ו   

 
 המנשה?שבט וחצי  ,גד ,מה עם ראובן – 'מטות'פרשת 
 אלי נבון

 
י "פרשת מטות נפתחת בפסוק  ֵ֥ ֹות ִלְבנ  י ַהַמטּ֔ ֵׁ֣ ל־ָראש  ֙ה אֶׁ ר ֹמשֶׁ ֵּ֤ ַוְיַדב 

ר ִצָוֵ֥ה ְיֹהָוָֽה ֵ֖ ר ֲאשֶׁ ֵׁ֣ה ַהָדָבּ֔ ר זֶׁ אֹמֹ֑ ל ל  ֵ֖ בנדרים  עוסקתלמעשה ו "ִיְשָרא 
של המוזרה בקשתם לבסוף בווהנקמה במדיינים, מלחמה בושבועות, 

 השבטים ראובן, גד וחצי המנשה להישאר בעבר הירדן.
 

התייחסות מיוחדת בקשת השבטים להישאר בעבר הירדן מחייבת 
בסופם של ארבעים שנות נדודים ארוכות הכיצד הנובעת מהשאלה, 

ראובן, גד השבטים , הארץ המובטחת כבר נראית באופקכש ,וקשות

וחצי המנשה אינם מעוניינים להיכנס לארץ ישראל ומעדיפים 
 ?המזרחי להישאר בעבר הירדן

 

צברו רכוש רב אלו השבטים פרשה עולה כי החלק האחרון של המעיון ב
חיפשו הם מסע שלבי הולכן בכל  ,התפרנסו בעיקר מרעיית צאןו

 שטחים הראויים לגידול צאנם.
ועם האמורים בפרשה )והנה לאחר המלחמות עם מדיין בפרשה זו 

לגידול  תאימיםהאזורים שנכבשו מש ,גלותהראשונים ל הם (,קודמתה
לכן הם באים אל ו ,לומן הסתם גם סמוכים מאוד לארץ ישרא, נםצא

 ומבקשים להישאר במרחב הפורה שבעבר הירדן המזרחי.משה 
 

א֙ו וַ " 3ככתוב ,רב מגיב בכעסכצפוי משה  ם ָיֹבֹ֙ יכֶֶׁ֗ ח  ן ַהַאָֽ ֹ֑ י ְראוב  ֵׁ֣ ד ְוִלְבנ  י־ָגֵ֖ ה ִלְבנ  ר ֹמשֶּׁ֔ אמֶׁ ֵֹׁ֣ י
ה ְשבו ֹפָֽ ֵ֥ ם ת  ֵ֖ ה ְוַאתֶׁ למעשה מסרב לבקשתם משום שבקשה זו עלולה לגרום  משה". ַלִמְלָחָמּ֔

 ואולי אף לשבש את תכנית הכניסה וההתנחלות בארץ ישראל. ,קרע בעםפילוג ולל
 

מקבל את הצעת הפשרה משנה את דעתו, וכאן מתגלה גדולתו של משה כמנהיג, משה 
ְחנו " 3ככתוב ,כיבוש הארץקראת המוכנים לצאת בראש הצבא ל השבטיםהאמיצה של  ַוֲאַנַ֜

יאֹ  ר ִאם־ֲהִבָֽ ֵ֥ ד ֲאשֶׁ ל ַעַ֛ י ִיְשָרא ּ֔ ֵׁ֣ ֙י ְבנ  ים ִלְפנ  ץ ֺחִשֶ֗ ֵׁ֣ ָחל  םנ  ל־ְמקֹוָמֹ֑ ֵֹ֥ ׃.....ֺנֵ֖ם אֶׁ ד א ָנשֵ֖ ל ינו ַעֶ֗ ֹ֑ ל־ָבת  וב אֶׁ
ֹו יש ַנֲחָלתָֽ ל ִאֵ֖ י ִיְשָרא ּ֔ ֵׁ֣ ֙ל ְבנ   ".ִהְתַנח 

 

ראה בכמאה אלף לוחמים )הצבאי , מחזק את כוחו משה שומר על לכידות העםהחלטה זו, ב
, (52,700 –, מנשה  40,500 –, גד 43,000 –ראובן תוצאות המפקד בפרשת 'פנחס'3 

להישאר  והתנחלות מוצלחת וגם נענה לבקשתם של השבטיםמשפר את הסיכויים לכיבוש 
 .בעבר הירדן המזרחי

            

 

 שבת שלום לעם ישראל ולגן יאשיה !


