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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

С огромной радостью и благодарностью Всевышнему мы 
рады представить вашему вниманию беседу Любавичского 
Ребе к главе "МАТОТ" с переводом на русский язык. 

Для удобства двуязычных читателей параллельно с 
русским переводом приводится текст беседы на иврите.

Дай Б− г, чтобы в заслугу нашего изучения трудов Ребе 
мы удостоились учить Тору от него самого с приходом 
праведного Мошиаха, когда исполнится сказанное 
пророком: «Новая Тора от Меня выйдет».

Международная образовательная сеть
«Колель Тора» 

ב"ה

פתח דבר

מתוך שבח והודיה להשי"ת, לקראת שבת פרשת מטות הננו מוציאים לאור 

שיחה מתורגמת לשפה הרוסית.

לנוחיות ציבור דוברי הרוסית והעברית הוספנו גם את השיחה בעברית.

ויה"ר שנזכה תיכף ומיד ממש לקיום היעוד ''הקיצור ורננו גו''', ומלכנו נשיאינו 

בראשם, וישמיענו נפלאות מתורתו, ''תורה חדשה מאתי תצא''. 

רשת 'כולל תורה' במדינות חבר העמים ואירופא 



●

בקשת בני ראובן ובני גד

ראובן  שלבני  מסופר,  בפרשתנו    א. 
ולבני גד היה מקנה רב, והם אמרו למשה 
ישראל  עדת  לפני  ה'  הכה  אשר  "הארץ 
ארץ מקנה היא, ולעבדיך מקנה", ולפיכך 
לעבדיך  הזאת  הארץ  את  "יותן  בקשו 
לאחוזה, אל תעבירנו את הירדן". על כך 
השיב להם משה "האחיכם יבאו למלחמה 
ואתם תשבו פה, ולמה תניאון...", והוסיף 

"כה עשו אבותיכם...", כדלהלן.

מלכתחילה  בדעתם  עלתה  כיצד 
הזאת",  "הארץ  להם  שתינתן  המחשבה, 
בני ישראל, והם –  נלחמו כל  שעבורה 
בזמן  בה  ישבו   – ראובן  ובני  גד  בני 
ששאר בני ישראל יילחמו בארץ ישראל  ?

 .  לב, א ואילך.

 .  וכמו שהקשה באלשיך כאן )קושיא יב(.
ברמב"ן כאן )פסוק ב'(: "משה חשד  אותם, כי יאמרו כן 
מפחד אנשי ארץ כנען  . . ולכן ענו אותו חלילה שנירא מהם 
אבל  נעבור חלוצים כו'". ומשמע מדבריו, שגם  לכתחלה 
רצו לעבור את הירדן. אבל בפשוטו  של מקרא - הרי אמרו 
"אל תעבירנו את  הירדן" )ולא "אל תנחילנו" וכיו''ב( ובכלל  
קשה לומר שמשה לא הבין כוונתם. ולכן  )בפשוטי' דקרא( 

מסתבר כהאלשיך ואוה"ח  - כבפנים.

מבאר  ,  הקדוש  החיים"  "אור  בעל 
שלטענה זו הם התייחסו באומרם "הארץ 
כיון  ישראל":  עדת  לפני  ה'  הכה  אשר 
ישראל,  עבור  נלחם  ש"הקדוש-ברוך-הוא 
עבר  בכיבוש  שלהם  לסיוע  חשיבות  אין 

הירדן המערבי.

יבאו  "האחיכם  להם  השיב  משה  אך 
אמנם,  פה":  תשבו  ואתם  למלחמה 
הקדוש-ברוך-הוא מנהל את המלחמה, אך 
בכל זאת צריך לצאת ולהילחם, ולא ייתכן 

שאחיכם יילחמו, ואתם תשבו כאן.

את  תניאון  "ולמה  וטען  הוסיף  ומשה 
הארץ...":  אל  מעבור  ישראל  בני  לב 
בני  לשאר  תגרמו  כאן  בהישארותכם 
ישראל לחוסר רצון להיכנס לארץ ישראל, 
כי הם יחשבו שהישארותכם בעבר הירדן 
המלחמה  מפני  מפחדכם  נובעת  המזרחי 
היא  ה'"  הכה  אשר  "הארץ  )והטענה 
כיסוי לפחד(, והדבר יגרום רפיון גם אצל 

האחרים.

"כה  משה:  אותם  הוכיח  לכך  בהמשך 
עשו אבותיכם..." – גם המרגלים הניאו 

 .  פסוק ג'. וכ"ה כאלשיך כאן.

78

שיחה לפרשת מטות
מעבר המטרה

לקוטי שיחות חלק ח'



●

1. Странные упреки 
Позади победоносные сражения с 

великанами Сихоном и Огом. Земли 
Язер и Гилад на востоке от Иордана, 
богатые тучными пастбищами, переходят 
в распоряжение сынов Израиля. Но они 
не собираются на них обосновываться. 
Ведомые Моше, они стремятся к цели 
сорокалетнего пути – столь желанной 
и обещанной в вечное владение 
самим Всевышним Земле Израиля. И 
тут происходит событие из ряда вон 
выходящее. Представители двух из 
двенадцати колен, племен в составе 
сынов Израиля, обращаются к лидеру 
народа с просьбой, поначалу его немало 
огорчившей. «Пусть будет дана земля эта, 
которую поразил Б-г перед обществом 
Израиля, земля пригодная для скота, 
рабам твоим во владение, ведь много 
скота у рабов твоих... Не переводи нас 
через Иордан!» – попросили Моше сыны 
Реувена и сыны Гада. «Как же так? – в 
недоумении отвечает им Моше, – Братья 
ваши пойдут на войну, а вы будете 
сидеть здесь?!». Не останавливаясь 
на этом, Моше обрушивается на них 
с жесточайшими упреками. «Зачем 
склоняете вы сердце сынов Израиля не 
переходить в страну, которую дал им 
Б-г?!». Не скупясь на слова строгого 
обвинения, Моше приравнивает их 

чаяния и просьбу к греху разведчиков, 
чей поступок привел сорок лет назад к 
трагедии всего народа 1.

Но как вообще могла поначалу прийти 
сынам Реувена и Гада в голову мысль, 
что они получат в качестве собственного 
надела ту землю, которую отвоевывал 
весь народ, тогда как сами они не 
будут принимать участия в сражениях 
остальных евреев за страну Израиля, 
наслаждаясь спокойной жизнью на 
востоке от Иордана? Автор комментария 
Ор ѓа-Хаим 2 предлагает такое 
объяснение: недаром, описывая столь 
пригодные для них восточные земли, 
колена Гада и Реувена назвали их «земля, 
которую поразил Б-г перед обществом 
Израиля». Сам Всевышний воевал 
ради евреев, а потому наше участие в 
будущих сражениях за страну Израиля 
не имеет такого уж значения, имели в 
виду они. Моше, однако, не согласился 
с их позицией. «Братья ваши пойдут 
на войну, а вы будете сидеть здесь?» – 
упрекал он их. Несомненно, Всевышний 
предопределяет исход битвы, но ведь 
участия самих воинов никто не отменял. 
А потому, негоже вам отсиживаться дома, 
когда братья ваши с оружием в руках 
будут отвоевывать свою землю. 

1. Бемидбар, 32:1-15.
2. К Бемидбар, 32:3.
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לקוטי שיחות    ●    פרשת מטות

●

והוא  את ישראל מלעלות לארץ ישראל, 
מסיים "והנה קמתם תחת אבותיכם...".

על כך יש לשאול:

הבהירו,  ה'"  הכה  "אשר  דבריהם  א( 
את  לכבוש  יהיה  שאפשר  בלבד  זו  שלא 
יהיה בכך שום  ישראל, אלא, שלא  ארץ 
המרגלים  מטענת  ההיפך  שזהו  קושי, 
"לא נוכל לעלות..."   – ואם כך, כיצד 
להם  ואמר  למרגלים,  אותם משה  השווה 
אנשים  תרבות  אבותיכם  תחת  "קמתם 
חטאים..." – רק משום שאפשר לפרש 
שהם נשארים בעבר הירדן המזרחי מפני 

פחדם 5?

משה  אל  באו  ראובן  ובני  גד  בני  ב( 
אל  בעיניך...  חן  מצאנו  "אם  בבקשה 
היה  שאילו  מובן,  הירדן".  את  תעבירנו 
את  למלא  חפץ  הוא  שאין  אומר,  משה 
להיכנס  מוכנים  היו  הם   – בקשתם 
"ולמה  לטענה  מקום  ואין  ישראל,  לארץ 
תניאון...". מדוע אפוא, כאשר משה לא 
נענה לבקשתם – הוא הוכיחם בהרחבה 
ומהו  אבותיכם...",  עשו  "כה  ובפירוט 

המקום לתוכחה זו?

 .  שלח יג, לא.

5.  באלשיך כאן, שכוונת משה ב"כה  עשו אבותיכם גו'" 
היתה, "שאפשר כי לא  כן לבבכם. כי אף שאין בדבריהם 
נפתל  ועקש . . התחלתם בשבח ושמא תסיימו  בגנאי. כי 
כה עשו אבותיכם שהראו סימני  טהרה והתחילו בשבח . . 

סיימו בגנאי..  כן אפשר בלבבכם גם אתם".
אבל אינו מובן : מכיון "שאין בדבריהם נפתל ועקש" ומשה 
חשש רק "שמא תסיימו בגנאי", איך אומר - ובפרט באופן 
של וודאות כזו ולגריעותא : "קמתם תחת אבותיכם תרבות 

אנשים חטאים גו"'.

ראובן  ובני  גד  בני  שאמרו  לאחר  ג( 
משה  הסכים  חושים...",  נחלץ  "ואנחנו 
וכדומה.  להוכיחם  בלי  מיד,  לכך  רבינו 
היתה  "פה"  שהישארותם  יוצא,  מכך 
אנו  אפוא  מדוע  העליון.  לרצון  מכוונת 
הירדן  בעבר  הישארותם  שעקב  מוצאים, 
 – ישראל  כל  לפני  לגלות  גורשו  הם 
לא  ואחריתה  בראשונה  מבוהלת  "נחלה 

תבורך"  ?

הישיבה מחוץ לארץ 
ישראל – בלתי רצויה

ב. לכאורה, אפשר היה לתרץ, שטענת 
לצאת  רצונם  אי  על  רק  היתה  לא  משה 

)וראה  ט  פכ"ב,  במדב''ר  שם.  ורש"י  כא  ב,  משלי    . 
שם, ז(.

ואף שברש"י למשלי שם )ועד"ז במדרש  שם, ט( "ודברו 
בבהלה . . עשו את העיקר  טפל שהקדימו צאנם לטפם" - 
)תחלה( ערים   "בנו לכם  מכיון שלאחר  שמשה אמר להם 
לטפכם ו)אח"כ( גדרות לצנאכם" )לב, כד.  רש"י שם, טו( 
ודאי עשו כהוראת משה  )וראה פסוק לו : "ערי מבצר וגדרות 
צאן"(,  לא מסתבר לומר שזה שגלו קודם שאר השבטים הוא 

רק לפי שבתחלה בדיבורם הקדימו צאנם לטפם.
הענין  ועיקר  רצוי.   בלתי  דבר  עשו  בפועל  גם  ובודאי 
לפנ"ז  רש"י  שם  כמ"ש  הוא  בראשונה"   מבוהלת  ד"נחלה 
וכבמדרש   ליטול חלקם בעבר הירדן".  "שנבהל..  שמיהרו 
גלו  לפיכך  ישראל  מארץ  חוץ  להם  "וישבו  ז(  )פסקא  שם 
לב"ר  רש"י  בשם(  )מ"כ  גם  וראה   השבטים".  מכל  תחלה 
רפע"ב : תפסו  בעבר הירדן שהי' מצוי להם ראשונה אע"פ  
ב(  )נ,  בחוקותי  לקו"ת   וראה  הימנה.  טובה  היתה  שא''י 

שזהו"ע "נחלה מבוהלת  בראשונה"*.
בזה,  עשו  נכון  שלא  דמשמע  "ומה   : שם  בלקו''ת   )*
זהו משום שעשו את הטפל עיקר" אבל )א( ביאור זה הוא 
ושבח  מעלה  הוא  דרכו  ע"פ  לנער  ש"חנוך  להפי'  בהמשך 
שראוי לעשות כן", אבל בתחלת המאמר שם: "וע"ש הפי' 
כפשוטו במ"כ ובידי משה בשם פירש"י ונכון הוא". )ב( גם 
"כי א"י  כותב  לאחרי שמבאר שם המעלה שבארץ מקנה, 

דוקא . . והם בחרו לקבע גמור בחי' זו דמקום מקנה".
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ЛИКУТЕЙ СИХОТ    ●    ГЛАВА МАТОТ

●

Более того, Моше говорил им: «Зачем 
вы склоняете сердце сынов Израиля 
не переходить в страну?». Если вы 
останетесь здесь, это вызовет у всего 
народа нежелание продвигаться дальше к 
западным землям. Ведь они решат, что вы 
просто боитесь предстоящих сражений, 
а ваш страх может передаться и им. 
[Так поймут они и то, что вы сказали: 
«земля, которую поразил Б-г», скрывая 
за этими словами ваш собственный страх 
перед войной]. Моше пошел в своих 
упреках еще дальше: «Так поступили 
отцы ваши...». Разведчики, посланные 
нами почти сорок лет назад, тоже 
привели речами своими к тому, что народ 
отказался идти в обещанную Всевышним 
страну. Вы же «пришли на смену отцам 
вашим…».

Все это кажется довольно странным. 
Во-первых, непонятно сравнение с 
разведчиками. Казалось бы, своими 
словами «земля, которую поразил 
Б-г», колена Гада и Реувена четко дали 
понять: захват Земли Израиля, в нашем 
представлении, не только в принципе 
возможен, но и не составит большого 
труда. А ведь разведчики, в свое время, 
завили обратное: «Не можем мы идти на 
народ тот (ибо сильнее он нас)» 3. Как же 
тогда приравнивает Моше их позицию 
к позиции разведчиков и говорит: «И 
вот, пришли вы на смену отцам вашим, 
сборище людей грешных...»? И все из-за 
того, что останься колена Реувена и Гада 
в Заиорданье, остальные могут решить, 
что вынудил их к этому страх? 

Второе. Предложение двух колен 

3. Бемидбар, 13:31.

остаться по ту сторону границы Израиля 
было выражено ими как просьба. «Если 
нашли мы милость в глазах твоих... не 
переводи нас через Иордан», – мягко 
попросили они. А потому, нет сомнения: 
сказал бы им Моше просто, что их 
просьба не будет удовлетворена, они не 
стали бы возражать, и отправились бы в 
дальнейший переход вместе со всеми. Что 
и вовсе не оставило бы места обвинению 
их в дурном примере для остальных. Чем 
же заслужили они тогда такие жесткие 
упреки, с которыми обрушился на них 
Моше, отвергнув их предложение?

С другой стороны, не понятно еще вот 
что. Как только потомки Гада и Реувена 
заверили Моше в своей готовности пойти 
в первых рядах завоевателей новой земли, 
он сразу же согласился с их планом. Без 
возражений, без дополнительных упреков. 
Из чего можно заключить, что получение 
этой частью народа надела на востоке 
Иордана не противоречило взгляду 
Всевышнего на будущее евреев. Отчего же 
тогда так нелестно отзовется в будущем 
царь Шломо о решении двух колен 4: 
«Наследство, поспешно [полученное] 
вначале, не увидит благословения 
впоследствии», намекая на трагическую 
судьбу еврейских колонизаторов 
Заиорданья, отправившихся в ассирийское 
изгнание еще раньше, чем сам Израиль? 

2. Ошибочный выбор
В принципе, дать ответы на эти 

вопросы можно было, связав упреки 
Моше сыновьям Реувена и Гада не 

4. Мишлей («Притчи»), 20:21, согласно комментарию 
Раши. 
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שהם  הענין  עצם  על  גם  אלא  למלחמה, 
ארץ  במקום  אחרת  ארץ  לעצמם  בחרו 
האחרת  שהארץ  טענו,  ואף  ישראל 7, 
טובה יותר מארץ ישראל, בהיותה "ארץ 

מקנה"  .

"ולמה  בדבריו  משה  כוונת  היתה  וזו 
שבדיוק  אבותיכם...",  עשו  כה  תניאון... 
ואת  עצמם  את  שכנעו  שהמרגלים  כשם 
ישראל,  לארץ  לעלות  שלא  ישראל  כל 
נוכל  "לא  לטענה  )בנוסף  באומרם 
הם  זאת  )ואת  פריה" 9  "וזה  לעלות..."( 
אמרו לפני "אפס כי עז העם..."( – הם 
גם  כך  ישראל.  ארץ  של  בגנותה  דיברו 
ובני ראובן _ טוענים  גד  בני  אתם 1  – 
ישראל,  מארץ  טובה  הזאת"  ש"הארץ 
ועל ידי כך אתם מונעים את עצמכם ואת 

שבאמירת  וט'(,  ג'  )פסוק  כאן  מאוה"ח  גם  להעיר    .7
"הארץ אשר הכה ה'" נתנו תשובה גם על "טענת מאיסת 
ארץ הקדושה", ומשה באמירתו "אל הארץ אשר נתן להם 
ה'" נתכון לומר שאעפ''כ "ארץ סיחון ועוג אינה בכלל ארץ 
במדב"ר  מ"ו.  פ"א  כלים  וראה  ע"ש.  לאברהם".  ה'  שנתן 
פ"ז, ח. פכ"ב, ז )הובא בהערה הקודמת(. אוה"ת פרשתנו ע' 

א'שמ. לקו"ש ח"ז ע' 79 . חי"ג ע'     ובהערה 1 . ועוד.

 .  ראה צרור המור כאן; השיב להם משה . . ואחר שהארץ 
היא צבי לכל הארצות נתונה מיד ה' היאך אתם מואסים בה 

.. ואתם, מנאצים את ה' ומואסים בארץ הקדושה.

9.  שלח יג, כז. וראה סוטה לד, סע"א. רש"י שלח שם, בג.

1 .  ע"פ מ"ש בפנים, יומתק מ"ש בתיב''ע )פסוק ז' וט'( 
אף   - כו'"  לבא  רעות  "ובטילו  כו'";  בנ"י  רעות  "תבטלון 
שלכאורה, מצד יראת המלחמה לא רק שלא הי' להם רצון 

לעלות לא"י אלא אדרבה - הי' להם רצון הפכי מזה
- כי מכיון שהמדובר כאן הוא )לא בנוגע טענת המרגלים 
"לא נוכל לעלות", רק( במה שאמרו שא"י אינה ארץ טובה 
- שיש מעלה בארץ  רק  וב"ר שאמרו  לב"ג  בנוגע  )ובפרט 
סיחון ועוג(, הרי עי"ז רק ביטלו הרצון לעלות לארץ )אבל 

לא גרמו לרצון הפכי(.

"אל הארץ אשר  ישראל מלעלות     שאר 
נתן להם ה'"   .

עשו  "כה  שבטענתו  יובן  זה  לפי 
עד  ל"ויעלו  משה  התכוון  אבותיכם..." 
בכך  רמז  הוא  כי   – אשכול..."     נחל 
ל"האשכול אשר כרתו משם בני ישראל"   , 

שעליו אמרו המרגלים "וזה פריה".

לאחר  גם  מדוע  מובן,  זה  פי  על 
שהבטיחו בני גד ובני ראובן "ואנחנו נחלץ 
חושים לפני בני ישראל" 5 , ומשה הסכים 
הירדן  בעבר  התנחלותם  נחשבת  לכך*5 , 
ב'(  סעיף  בסוף  )כדלעיל  רצויה  לבלתי 
"אם  לתנאי  רבינו  משה  הסכמת  כי   –
תחלצו לפני ה' למלחמה" ניתנה רק משום 
אך  ישראל.  בני  שאר  ייפגעו  לא  שכך 
בכל זאת, לגבי בני גד ובני ראובן עצמם, 
נחשב מעשה זה, ש"ישבו להם חוץ מארץ 

ישראל", לבלתי רצוי   .

  .  בפרש"י פסוק ז': "שיהיו סבורים שאתם יראים לעבור 
מפני המלחמה כו'". אבל דוחק לומר, שמצד זה לבד שיהיו 
תחת  "קמתם  משה  להם  יאמר  יראים"  שאתם  "סבורים 
אבותיכם תרבות אנשים חטאים". ולכן י"ל, שב' טענות יש 
כאן: "ולמה תניאון - שיהיו סבורים שאתם יראים": "כה עשו 

אבותיכם גו'" - בנוגע לדיבה הארץ עצמה, כבפנים.

  .  ראה צרור המור כאן: ואולי יחשבו בנ"י גנות גדולה 
או מום נסתר.

  .  לב, ט.

  .  שלח יג, כד.

5 .  פרשתנו שם, יז.
*5 ( שם, כ ואילך.

ז. וראה לעיל הערה  . ולהעיר גם    .  במדב"ר פכ"ב, 
רק  הוא  לדבריהם  לג(, שמה שהסכים משה  )לב,  מספרונו 

"כדי שלא להיכנס במחלוקת".
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только с их нежеланием участвовать в 
сражениях вместе с остальным народом, 
но и с самим выбором ими другой страны 
вместо Земли Обетованной. Тем более, 
что те открыто говорили об определенных 
преимуществах восточных земель над 
страной Израиля, подчеркивая, что они 
богаты тучными пастбищами. 

Тогда становится понятным, почему так 
сильно упрекал Моше представителей 
двух колен, обвиняя их в том, что «они 
склоняют сердца евреев не входить 
в страну», и даже уподобляя их 
разведчикам: «Так поступили отцы ваши 
и т.д.». Ведь и разведчики в свое время 
убедили себя и других евреев, что идти 
в страну Израиля им не следует. Еще до 
того, как они представили сынам Израиля 
свои ошибочные выводы: «Не можем мы 
идти на народ тот и т.д.», ибо «силен 
народ, живущий в этой стране», они 
показали евреям гигантские плоды Земли 
Кнаан, в стремлении отговорить их от 
идеи переселения в страну, которая якобы 
оказалась на поверку такой ужасной. Так 
и вы, – упрекал колена Гада и Реувена 
Моше, – подчеркиваете, что восточный 
берег Иордана куда лучше, чем Земля 
Израиля. Так и вы ставите перед собой 
и перед остальным народом препятствия 
на пути в страну, которую дал евреям в 
наследие Б-г. 

Тогда понятно, что главный акцент 
в сравнении новоявленных колонистов 
с разведчиками Моше ставил на слова 
«И дошли они до долины Эшколь» 5, 
чье название появилось «из-за грозди, 

5. Бемидбар, 32:9.

которую срезали там сыны Израиля» 6. То 
есть тех плодов, которое и были позднее 
представлены в качества доказательства 
ужасающих свойств земли, куда держал 
свой путь еврейский народ. 

Теперь становится понятным, отчего и 
после того, как представители двух колен 
выразили свою готовность идти в первых 
рядах еврейской армии по западным 
территориям, отчего и после того, как 
Моше согласился с таким вариантом, 
поселение евреев на востоке от Иордана 
считается (как говорилось выше), 
нежелательным и, по сути, ошибочным. 
Да, Моше принял условие колонистов, 
но сделал он это только затем, чтобы 
не нанести ущерба остальному народу. 
Что же касается самих сынов Гада и 
Реувена, их выбор, сделанный в пользу 
другой земли вместо страны Израиля, 
рассматривался Моше как неверный. 

И все же, согласие Моше на предложение 
сынов Гада и Реувена остается 
непонятным. Моше – истинный лидер 
всего народа. Лидер, в сфере интересов 
которого не только благополучие общества 
в целом, но и каждого конкретного 
индивидуума, каждого еврея. Такой 
человек как Моше не мог закрыть глаза 
на происходящее с двумя с половиной 
из колен Израильских. Так почему же 
он согласился с предлагаемым планом, 
исходя только лишь из того, что он не 
затронет интересы остального народа? 
Разве ему было не все равно, что столько 
евреев останется за пределами данной 
Всевышним Земли Израиля 7?

6. Бемидбар, 13:24.
7. Тем более, что половина колена Менаше, присо-
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אכפת  לא  למשה  מובן:  אין  עדיין  אך 
רק כלל ישראל, אלא אף כל יהודי כפרט, 
ובודאי שני שבטים וחצי. אם כך, כיצד הוא 
הסכים למעשה שלא פגע בשאר השבטים, 
שבני  לכאורה 7 ,  לו,  אכפת  היה  לא  אך 
גד ובני ראובן עצמם אינם מקבלים נחלה 

בארץ ישראל?

הרצון לעסוק רק בענינים רוחניים

ג. מבואר בתורת החסידות   , שבני גד 
הירדן  בעבר  להישאר  רצו  ראובן  ובני 
ולעסוק במקנה, כי עבודתם של רועי צאן 
אינה כרוכה בטרדות רבות 9 , וגם בהיותם 
תמיד  קשורים  להיות  יוכלו  מקנה  אנשי 

לקדוש-ברוך-הוא.

והשבטים  שהאבות  לכך 1   ההסבר  זהו 
)חוץ מיוסף( בחרו להיות "רועי צאן", כדי 
לא להיות טרודים בעניני העולם הזה, וכך 

יוכלו תמיד להיות מרכבה לאלקות  .

לפי זה מובנת ההשוואה בין בקשת בני 
המרגלים –  טענת  לבין  ראובן  ובני  גד 

גם בפנימיות הענינים:

7 .  ותגדל הקושיא ביתור בנוגע לחצי שבט מנשה – 
דפשוטי' דקרא )לב, לג. לב, מ( משמע )כפי' הרמב"ן( שלא 
דרשו להתנחל מחוץ לא"י כ"א שמשה נתנה להם. – וראה 

בארוכה לקו"ש חכ"ח ע' 1   ואילך.

  .  אוה"ת פרשתנו ע' א'שלט. ד"ה ומקנה רב תרכ"ט 
)בתחלתו( ותרס"ו )בסופו(.

9 .  ראה לקו"ש ]המתורגם[ ח"ה ע' 75 הערה 59.

1 .  ראה גם תו"ח ויחי קב, ב.

גם המרגלים רצו להישאר במדבר, כי    
ייפסק  ישראל  לארץ  שבכניסתם  ידעו, 
שהשגתו  הארץ,  מן  ללחם  ויזדקקו  המן, 
וזריעה  חרישה  רבות:  במלאכות  כרוכה 
במדבר,  להישאר  העדיפו  הם  לכן  וכו'. 
מנותקים מן העולם הזה, מקום שבו ניתן 
להם מזונם )ומשקם( הגשמי – לחם מן 

השמים )ומים מבארה של מרים(.

אמנם, גם האבות והשבטים נהגו כך, אך 
למרגלים נחשב הדבר לחטא, כי להנהגה 
כזאת היה מקום לפני מתן תורה. לעומת 
זאת, לאחר מתן תורה, אשר תכלית מתן 
תורה היא להפוך את העולם הזה הגשמי 
לכלי לאלקות   , צריך לעסוק גם בענינים 
הגשמיים, ולעשות מהם דירה לה' יתברך.

לפי זה מתחזקת יותר השאלה שהוזכרה 
משה  הסכים  כיצד  ג':  סעיף  בסוף  לעיל 
בעבר  יישארו  ראובן  ובני  גד  שבני  לכך 

הירדן, ולא ייכנסו לארץ ישראל?

יושבי אהל ובעלי עסק

ד. כדי להבין זאת יש להקדים ולבאר, 
ישראל  נחלקים  תורה  מתן  לאחר  שגם 
עסק   ;  ובעלי  אהל  יושבי  סוגים:  לבני 

  .  ראה לקו"ת ר"פ שלח. ובארוכה – לקו"ש ח"ד פ' 
שלח. ועוד.

  .  שלכן ניתנה התורה למטה דוקא – ראה שבת פח, 
סע"ב ואילך. ד"ה וכל העם ש"ת. ובכ"מ.

  .  ראה תו"א פ' תרומה. ולהעיר ג"כ ממחז"ל תלמוד 
גדול או מעשה גדול )קדושין מ, ב. תקו"ז ו, א( וראה ג"כ 

אגה"ק סוס"ט.

81



ЛИКУТЕЙ СИХОТ    ●    ГЛАВА МАТОТ

●

3. Стремление к отрешенности
Каковы были те глубинные, духовные 

позывы, что стояли за желанием сынов 
Гада и Реувена оставаться на богатой 
пастбищами земле на востоке от Иордана, 
почему вообще решили они заниматься 
скотоводством? Учение хасидизма 
приоткрывает завесу над этой темой 8. 
Работа пастуха – особая, уникальная в 
своем роде. Она не связана с непрерывной 
затратой сил, не требует от человека 
полного в нее погружения. Она оставляет 
его разум и сердце свободными для чего-
то совершенно иного, для возвышенного, 
для усиления связи с Творцом. Неслучайно 
этот род деятельности избрали для 
себя наши праотцы и сыновья Яакова 
– прародители колен (за исключением 
Йосефа). Они не хотели быть слишком 
сильно охваченными заботами о хлебе 
насущном, они стремились к тому, чтобы 
ничто и никогда не мешало им без 
остатка посвящать себя Б-жественному 
служению. 

В этом смысле, сравнение евреев из 
колена Гада и Реувена с разведчиками 
выглядит еще более справедливым. Те 
тоже предпочитали оставаться в пустыне, 
зная, что в стране Израиля придет 
конец существованию за счет чудес. Не 
будет больше выпадать ман, и чтобы 
прокормиться, придется пахать землю и 
собирать ее плоды. Жизнь в пустыне, где 
есть ман и чудесный колодец Мирьям, 

единившаяся на восточных территориях к коленам Гада и 
Реувена, и вовсе поначалу того не требовала, и их поселе-
ние там стало инициативой самого Моше! (прим. Ребе). 

8. Ор ѓа-Тора к нашей главе.

жизнь, лишенная материальных забот, 
когда есть возможность полностью 
посвятить себя духовному, казалась им 
куда более возвышенной и наполненной 
истинного смысла, чем та перспектива, 
что ждала их в стране Израиля. 

Но ведь к этому стремились и 
праотцы, и прародители колен? Отчего 
же разведчикам было вменено в вину 
нежелание прерывать связь с отрешенным 
от забот о материальном существовании? 
Дело в том, что такой образ жизни был 
приемлем только до Дарования Торы. 
Спустившись на землю, Тора поставила 
перед человеком задачу облагородить 
физическую природу мира, обратив его в 
место, способное принять Б-жественный 
свет. А потому, заботы о материальном 
не противоречат Б-жественному замыслу, 
напротив – они являют собой способ его 
реализации. Способ достижения той цели, 
ради которой этот мир и был сотворен 
– чтобы был превращен он людьми в 
обитель Всевышнего, благословенного. 

В свете важности этой миссии заданный 
выше вопрос приобретает еще большую 
силу: как мог Моше согласиться с тем, 
что сыны Гада и Реувена останутся в 
восточных степях, как мог он позволить 
им не переселяться на Землю Израиля? 

4. Строители и осветители
Для того, чтобы найти ответ на этот 

вопрос, необходимо сделать важное 
предисловие. И сегодня, уже после 
Дарования Торы, в еврейском народе 
существуют две категории людей. Первая 
носит название «сидящие в шатрах» – 
это те евреи, что полностью посвящают 
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יששכר וזבולון, מארי תורה ומארי עובדין 
טבין   .

לכאורה, כיון שתכלית מתן תורה היא, 
כדלעיל, להפוך את העולם לכלי לאלקות, 
צריכים היו כל ישראל להשתייך לסוג של 

בעלי עסק?

את  להגשים  שכדי  הוא,  לכך  ההסבר 
התכלית של "דירה בתחתונים",

)שהמשמעות של "דירה", אינה שתהיה 
זו רק דירה לעצמותו, אלא גם, שבדירה 

זו תהיה העצמות בגלוי 5 (,

קיום  של  לעבודה  בנוסף  צורך  יש 
שבאמצעותה  גשמיים,  בדברים  המצוות 
לימוד  של  בעבודה  גם  העצמות,  נמשכת 
שהמשכת  כך,  לידי  המביאה  התורה, 
העצמות )באמצעות קיום המצוות( תהיה 

בגילוי.

לפיכך נחוצים "מארי תורה", שעל ידי 
קיום  את  "מאירים"  הם  התורה  לימוד 
טבין"   ,  עובדין  "מארי  של  המצוות 
טבין  עובדין  ידי  על  העצמות  שהמשכת 

תהיה בגלוי.

נעשית  העצמות  שהמשכת  כיון  אך 
ואילו  טבין,  עובדין  מארי  ידי  על  בעיקר 
בעיקר  היא  תורה  מארי  של  עבודתם 

  .  ראה אגה"ק ס"ה )קט, א(. ביאוה"ז פ' וישב לאדמוה"א 
)כה, א־ב( ולהצ"צ )ע' קלד(.

5 .  ראה בארוכה לקו"ש ]המתורגם[ ח"ד ע'   .

מחוייבים  עסק  בעלי  גם  הרי  גופא,  בכאו"א  ועד"ז    .  
בפ"א שחרית ופ"א ערבית, עכ"פ.

לעולם  מה שנמשך  את  ולגלות  "להאיר" 
על ידי קיום המצוות 7 , לכן נקבע, שמארי 
תורה הם מיעוט, ואילו רוב ישראל עוסקים 

ב"ואספת דגנך"   .

בני גד ובני ראובן אינם 
חפצים להיות מנותקים

בני  ביןבקשת  ההבדלים  אחד  זהו  ה. 
המרגלים:  טענת  לבין  ראובן  ובני  גד 
המרגלים רצו שכל ישראל יישארו מחוץ 
לארץ ישראל, וזה היה ההיפך מרצון ה'. 
בקשו,  ראובן  ובני  גד  בני  זאת,  לעומת 
אינו  וזה  הירדן,  בעבר  יישארו  הם  שרק 
ההיפך מרצון ה', שהרי מיעוט של ישראל 

צריכים לעסוק בעבודה זו.

עשו  "כה  משה  להם  אמר  זאת  בכל 
אבותיכם...", כי תפקידם של מארי תורה 
חיות בעבודתם של  ולהחדיר  הוא להאיר 

מארי עובדין טבין,

7 .  בלקו"ש ]המתורגם[ ח"ה ע' 5  , שגם הענין שהעצם 
להענין  נוגע  שזה(  אם  כי  נוסף,  ענין  )לא  הוא  בגילוי  יהי' 
דהמשכת העצמות גופא ]ולכן הטעם ד="לעולם יעסוק כו' 
בא  לשמה  שלא  "שמתוך  לפי  הוא  לשמה"  שלא  )אע"פ( 
לשמה" )פסחים נ, ב. וש"נ([. כי מכיון שעצמותו ית' מושלל 
מהגדרים ד="העלם" ו="גילוי", הרי באם המשכת העצמות 
בהעלם  להיות  מוכרחת  היתה  המצות(  קיום  ע"י  )הנעשית 
המשכת  זה  שאין  הוכחה  היתה  עצמו  זה  הרי   – דוקא 

העצמות.
אבל אעפ"כ, מכיון שהמשכת העצמות גופא נעשית ע"י 

קיום המצות, הרי המעשה הוא העיקר.

בידן  ועלתה  כר"י  עשו  הרבה  ב:  לה,  ברכות  ראה    .  
כרשב"י ולא עלתה בידן.
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себе учению. К ней относилось в 
древности колено Иссахара. Вторая 
– «занятые мирскими делами», чье 
главное достоинство – добрые дела, 
благотворительность. Символом этих 
людей было колено Звулуна. 

Вспоминая о миссии человека после 
Дарования Торы, о том, что целью 
и объектом духовной работы должен 
служить сам материальный мир, который 
и требуется облагородить и возвысить 
к святости, мы могли бы задаться 
вопросом: по какой причине, все же, не 
всем евреям уготовлена Свыше эта роль, 
не все, согласно Торе, должны заниматься 
мирскими делами?

Все дело в том, что для создания 
в этом мире настоящей «обители 
Всевышнему» недостаточно одних лишь 
физических действий. Эти действия 
должны быть пронизаны светом Торы, 
который и раскрывает в них их истинную 
суть, их направленность и смысл. На 
языке хасидизма эта идея выражена 
так: исполнение заповедей в этом 
материальном мире создает возможность 
для того, чтобы в него проникла сама 
Суть Б-жественности, тогда как изучение 
Торы делает так, что Суть Б-жественности 
в этом мире находится в открытой 
форме, явственно ощутима. Люди, 
посвятившие себя учению, тоже играют 
важную роль во вселенской работе по 
изменению физического мира, наполняя 
«добрые дела» и исполнение заповедей 
Б-жественным светом. Благодаря им, 
создаваемая «обитель», дворец для Царя 
мира, превращается из темного, хоть 
и прочного, здания в залитое светом и 

сверкающее блеском чудесное строение. 

Вместе с этим, основную работу 
выполняют все же именно те, кто по 
кирпичикам строит дворец для Царя, 
кто изменяет этот мир, находясь внутри 
его, своими простыми житейскими 
благодетелями. Задача ученых Торы 
– осветить уже построенное здание, 
раскрыть в нем его предназначение, 
показав всем, что оно – дворец самого 
Царя. По этой причине, в народе Израиля 
сложилось так, что этих «фонарщиков» – 
меньшинство, а основная часть народа 
занята работой первой категории. 
Работой, о которой сказано в Торе 9: «...и 
будешь собирать ты хлеб свой...».

5. Воевать вместе с братьями
Вернемся к истории с коленами Гада и 

Реувена, к их сравнению со злополучными 
разведчиками. И те, и другие не желали 
переселяться на Землю Израиля. Казалось 
бы, по одной и той же причине. Но не 
совсем. Одно из различий состоит в 
том, что разведчики выступали за то, 
чтобы все евреи, весь народ, остался за 
пределами новой земли. Иными словами, 
чтобы все они полностью отстранились 
от материальных забот. А это, конечно 
же, замыслу Всевышнего полностью 
противоречит. Сыны Гада и Реувена 
говорили о другом. Их просьба была 
в том, чтобы только они остались на 
востоке от Иордана. Чтобы они стали тем 
меньшинством, который посвятил себя 
духовной работе. В общем, такой подход 
высшей цели не противоречит. 

9. Дварим, 11:14.
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לגבי  רבות 9   פעמים  שהוסבר  כפי 
ירדו  "העליונים  של  המשמעות 
)עליונים(  האהל  שיושבי  לתחתונים" 1 , 
צריכים לרדת אל בעלי העסק )תחתונים( 

ולהשפיע עליהם   ,

ולכן בקשתם "אל תעבירנו את הירדן", 
ישראל,  מארץ  לגמרי  נפרדים  להיות 

מנוגדת לתכלית.

עורר  התוכחה  שבאמצעות  לאחר  אך 
ארץ  לכיבוש  נפש  מסירות  משה  בהם 
בתוך  העבודה  היא  שתכליתו  ישראל, 
חושים  נחלץ  "ואנחנו  ישראל    –  ארץ 
שהם  משה  הסכים  ישראל",  בני  לפני 

יתנחלו בעבר הירדן,

"נחלץ  למשימה  נכונותם  ידי  על  כי 
בעבר  שהישארותם  הוכיחו  הם  חושים" 

9 .  ראה לעיל ע'     ואילך.

1 .  שמו"ר פי"ב, ג. תנחומא וארא טו.

  .  וע"ד שביושבי אהל גופא – כל העוסק בתורה בלבד 
דומה כו' וכל האומר אין לי אלא תורה אפילו תורה אין לו 
ויקרא  יז, ב. יבמות קט, ב. לקו"ת  )ע"ז  אלא תורה וגמ"ח 

ה, א(.

"וידבר  הסדרה  בתחלת  מ"ש  עם  זה  לקשר  ויש    .  
הוא  לפרישות"  סיג  "נדרים  כי  המטות",  ראשי  אל  משה 
הנדר  והתרת  מקנה;  ארץ   – צאן  דרועי  העבודה  ע"ד 
אדרבא  אם  כי  הגשמיות,  מן  עצמו  לפרוש  צריך  )שאין 
לברר ולהעלות גם את הגשמיות( הוא ע"ד העבודה דא"י. 
)העלאת  וכמו שהכח שב"ראשי המטות" להתיר את הנדר 
הגשמיות(, הוא ע"י "וידבר משה אל ראשי המטות" )לקו"ת 
עד"ז  תער"ב(;  משה  וידבר  סד"ה  ע"ב.  ריש  פה,  פרשתנו 
עבור(  ד)מס"נ  העבודה  בהם  שתהי'  וב"ר  בב"ג  משה  פעל 

ארץ ישראל.

להיתנתק  מרצונם  נובעת  אינה  הירדן 
של  העבודה  מכך שבתוך  אלא  מהעולם, 
את  בחרו  הם  בתחתונים,  דירה  עשיית 

החלק של "מארי תורה".

התכלית: דירה בתחתונים

היתה  לעיל  האמור  כל  לאחר  ו. 
מסויימת  סטיה  בדקות,  זאת,  בכל  כאן, 
נקרא  ולכן  באמת   .  הפנימית  מהתכלית 
בראשונה...",  מבוהלת  "נחלה  המעשה 
להיפך  תוהו,  לבחינת  הרומז  ביטוי 

מההתיישבות של עולם התיקון,

כי עיקר ופנימיות התכלית היא המשכת 
יתברך  לה'  דירה  עשיית  בכלים,  אורות 

בתחתונים.

 )ממאמר ד"ה ומקנה רב תש"כ 

ושיחת ש"פ מטו"מ תשי"ט(

  .  וע"ד ההנהגה דבן עזאי )יבמות סג, ב(, דאף ש"ליכא 
ולא  ימיו  כל  תורה  ללמוד  חפץ  אם  במילתא  כלל  איסורא 
בכ"ז,  לרפ"ג(,  קו"א  לאדה"ז  ת"ת  )הל'  כלל"  אשה  לישא 
הרי "אין זו.. עצת חכמים המורים לאדם דרך ישרה שיבור 

לו" )קו"א שם(.
וי"ל, שמלכתחלה )היינו לאחר שאמרו "ואנחנו נחלץ וגו'"( 
הי' זה דרגא דקדושה ולכן הסכים משה ע"ז. אלא שאח"כ 
בן  ובדוגמת  גו'".  מבוהלת  ד"נחלה  הענין  מזה  נשתלשל 
עזאי, שמההנהגה ד"מה אעשה כו'" )יבמות שם( – הנהגה 
ההנהגה  אח"כ  נשתלשלה  עצמו,  תיקון  בבחי'  ד"רצוא" 
משא"כ  דתוהו,  רצוא  דוגמת  ב(  יד,  )חגיגה  כו'"  ד"הציץ 
הרי  כד שנה פרוש מאשתו –  בתורה  רע"ק דאף דעסק 
לביתו  חזר  ואח"כ  שדרתי',   – ואדרבה  ברשותה  זה  הי' 
)כתובות סב, סע"ב( ונכנס בשלום ויצא בשלום )חגיגה שם(.
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Однако Моше не сразу принял их 
предложение. Он видел, что сыны Гада 
и Реувена неправильно представляют 
свою роль. И стал их упрекать: «Так 
поступили отцы ваши и т.д.». Не в 
том истинное назначение посвятивших 
себя учению Торы, чтобы отстраниться 
от общества, чтобы отдалиться от 
остального народа. А в том, чтобы быть 
рядом с ним, чтобы оказывать на него 
положительное влияние и наполнять его 
добродетели дополнительной энергией 
и ярким светом. Пример этому показал 
сам Творец. Во время Дарования Торы 
он устранил границу между «высшими» 
и «низшими» 10, положив начало процессу 
взаимопроникновения. А потому, – 
объяснял колонистам Моше, – негоже 
«высшим», то бишь знатокам Торы, 
искать прибежища вдали от своих братьев, 
по ту сторону реки. Просьба ваша «не 
переводи нас через Иордан», расходится 
с волей Творца и посему исполнена быть 
не может. 

Строгое назидание Моше возымело 
действие. Оно пробудило в душах сынов 
Гада и Реувена готовность пожертвовать 
собой ради овладения страной Израиля. 
«Впереди наших братьев пойдем мы 
сражаться за землю», – заявили они, имея 
в виду также и то, что они поняли, в чем 
состоит их истинная роль в духовной 
миссии всего народа. И тогда Моше 
согласился с их планом. Он увидел, что 

10. См. Шмот раба, 12:3.

желание колен Гада и Реувена остаться 
за пределами Израиля не отражает 
стремление убежать от мира и порвать 
свою связь с ним. Ведь они первые готовы 
бороться за землю! Не на заблуждении 
основана их просьба, а на искреннем 
выборе в пользу того рода деятельности, 
которым обязательно должна заниматься 
определенная часть народа. 

6. Главная цель
И все же в определенном смысле, 

история с поселением на восточных 
землях оказалась отступлением (пусть 
и едва заметным) от истинной сути 
высшего, Б-жественного замысла. Потому-
то и назвал царь Шломо результат выбора 
двух колен «наследством, поспешно 
(полученным) вначале и т.д.». Эта 
«поспешность» содержит в себе намек 
на мир хаоса - Тоѓу, предшествовавшего 
в процессе мироздания упорядоченному 
миру Тикун. Ведь мир Тикун отличает 
гармония Б-жественного света и всех 
освещаемых им элементов творения. 
Гармония, которая будет полностью 
достигнута с созданием нами Всевышнему 
обители именно здесь, в этом земном, 
материальном мире. 

(Из маамара «И множество скота было» 5720 
(1960) г. и беседы в субботу недельных глав 

Матот-Масэй 5719 (1959) г.)
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לזכות

הרה"ח ר' בן - ציון וזוגתו מרת דבורה לאה

שיחיו ליפסקר

לזכות ילדיהם:
מלכה, רבקה, חיה מושקא, חנה, יעקב, אריה זאב שי'

להצלחה בשליחות, התקשרות אמיתית לכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו
לאריכות ימים ושנים טובות ולהצלחה בכל מעשי ידיהם

מתוך בריאות, נחת, שמחה ופרנסה בהרחבה.

•
לזכות

הרה"ח ר' משה לייב וזוגתו מרת שושנה

שיחיו וובר

לזכות ילדיהם:
חיה מושקא ובעלה גרשון, ביתם מיניא אסתר שיחיו אלפרין

רישא רות ובעלה יחיאל מיכל שיחיו פיקארסקי
מנחם מענדל, יחיאל מיכל, אסתר גיטל, חוה הדסה, חנה, ברוך

שניאור זלמן, לוי יצחק, שרה רבקה וזעלדא רחל שי'.
להצלחה בשליחות, התקשרות אמיתית לכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו

לאריכות ימים ושנים טובות ולהצלחה בכל מעשי ידיהם
מתוך בריאות, נחת, שמחה ופרנסה בהרחבה.

•
לזכות

הרה"ח ר' עקיבא שניאור זלמן וזוגתו רבקה

שיחיו נימוי

לזכות ילדיהם:
שטערנא שרה, מנוחה רחל, שמחה קלמן, ביילא ליבא, מנחם מענדל, טויבא

רייזל, ברכה הדסה, שיינא שי'
להצלחה בשליחות, התקשרות אמיתית לכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו

לאריכות ימים ושנים טובות ולהצלחה בכל מעשי ידיהם
מתוך בריאות, נחת, שמחה ופרנסה בהרחבה.



לזכות

מיכאל בן משה נ"י ואשתו לאה בת אברהם תחי'

ומשפחתם שי'

יצחק בן מיכאל נ"י ואשתו ויקה בת ראובן

ומשפחתם שי'

אליהו בן ראובן נ"י ואשתו תמר בת מיכאל

ומשפחתם שי'

לאורך ימים ושנים טובות

●

Эта книга вышла в свет
в заслугу 

Михаэля, сына Моше 
и его супруги Леи, дочери Авраѓама и их семьи;

Ицхака, сына Михаэля 
и его супруги Вики, дочери Реувена и их семьи;

Элияѓу, сына Реувена, и его супруги Тамар, до-
чери Михаэля

и их семьи.

Пусть Всевышний пошлет им 
долгих и счастливых лет жизни!



לעילוי נשמת

משה בן גבריאל-רפאל ותמר ז"ל

נתנאל בן אברהם ומרים ז"ל

מרים בת נתנאל ז"ל

Эта книга посвящается светлой памяти

Моше, сына Гавриэля-Рефаэля и Тамар

Нетанэля, сына Авраѓама и Мирьям

Мирьям, дочери Нетанэля и Сары



לזכות

הר"ר ירחמיאל מנחם מענדל בן פייגא אידלה

וזוגתו רבקה פייגא בת חנה

וילדיהם:

חיה מושקא בת רבקה פייגא

אריה לייב שאול בן רבקה פייגא

יהודה מאיר בן רבקה פייגא

שלום דובער בן רבקה פייגא

שניאור זלמן בן רבקה פייגא

גולדשמיד

�

וזקניהם:

חיים משה בן רבקה

פייגא אידלה בת סוניה

גולדשמיד

אברהם הלוי בן נעמי

חנה בת מרים פועה 

לוין

סוניה בת חיה 

ליפסקר

�

להצלחה רבה ומופלגה בטוב הנראה והנגלה

בכל אשר יפנו בגשמיות וברוחניות

ולנחת רוח יהודי חסידותי מתוך שמחה וטוב לבב

מודפס בחסות רשת מסעדות 'מענדיס'


