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בני ישראל כבר קרובים לכניסה לארץ ישראל. והנה, ערב הכניסה, מופיעה בפרקנו בקשה  :כללי

הם מבקשים להתנחל בעבר הירדן המזרחי ולא לעבור את  –מפתיעה של שבטי גד וראובן 

הירדן אל צדו המערבי. הבקשה גררה תגובה חריפה מאוד של משה. בסופו של דבר, נמצא 

 פתרון, כפי שנראה במהלך לימוד הפרק.

  

 :  פתיחה

בכיתה מסוימת, לקראת הטיול השנתי, הכיתה התחלקה לקבוצות, כאשר כל קבוצה עמדה 

משימה של משהו שעליה להכין לקראת הטיול. המורה כתבה על הלוח את רשימת לקבל 

קלה  ההמשימות, ומיד אחת הקבוצות אמרה שהיא רוצה משימה מסוימת. משימה זו היית

ו"כיפית" יותר משאר המשימות. המורה אמרה, שהיא תוכל להיענות לבקשת הקבוצה 

 בתנאים מסוימים.

 מורה לבקשה?באילו תנאים, לדעתכם, תיענה ה

לאחר שהתלמידים יעלו רעיונות, נאמר להם: בפרק שנלמד היום, נלמד על קבוצה שביקשה 

 באילו תנאים. –בקשה מסוימת. נראה האם נענו לבקשתה, ואם כן 

 

 

 

 

 :בפסוקים עיון

 הבקשה הראשונה –חלק א' 

ִמְקֶנה ַרב ָהָיה ִלְבֵני ְראּוֵבן ְוִלְבֵני ָגד ָעצּום ְמֹאד ַוִיְראּו ֶאת ֶאֶרץ ַיְעֵזר ּונפתח בקריאת פסוק א': 

 .ְוֶאת ֶאֶרץ ִגְלָעד ְוִהֵנה ַהָמקֹום ְמקֹום ִמְקֶנה

ארץ יעזר וארץ גלעד נמצאות בעבר הירדן המזרחי, באזורים שנכבשו מסיחון ועוג. אם זה 

 לקבל את האזור הזה לנחלה. –רב, מה הגיוני שירצו? אזור טוב למקנה, ולהם יש מקנה 

 

 –הצוות שממונה על הנחלת הארץ  –והם אכן ניגשים אל משה, אלעזר וראשי השבטים 

 ומבקשים:



ֹּאְמרּו  ְוִנְמָרה  ֲעָטרֹות ְוִדיֹבן ְוַיְעֵזר ג.  ֶאל ֹמֶשה ְוֶאל ֶאְלָעָזר ַהֹכֵהן ְוֶאל ְנִשיֵאי ָהֵעָדה ֵלאֹמרַוי

ָהָאֶרץ ֲאֶשר ִהָכה ה' ִלְפֵני ֲעַדת ִיְשָרֵאל ֶאֶרץ ִמְקֶנה ִהוא  ד.  ְוֶחְשּבֹון ְוֶאְלָעֵלה ּוְשָבם ּוְנבֹו ּוְבֹען

   ְוַלֲעָבֶדיָך ִמְקֶנה

ֹּאְמרּו  ה  .ַהַיְרֵדן-ֲעִבֵרנּו ֶאתִאם ָמָצאנּו ֵחן ְּבֵעיֶניָך יַֻתן ֶאת ָהָאֶרץ ַהזֹאת ַלֲעָבֶדיָך ַלֲאֻחָזה ַאל תַ ַוי

 

באמצע  הנפנה את תשומת לב התלמידים לכך שדיבורם מתחלק לשני חלקים, בלי שהיית

תגובה של הצד השני. "ויאמרו" , ושוב "ויאמרו".  נראה שבהתחלה הם אמרו רק את 

החלק הראשון, שבו לא מופיעה הבקשה בפירוש, אלא רק מצוינת העובדה שזה אזור 

מתאים למקנה ולהם יש מקנה. ורק לאחר שאין תגובה, הם מבקשים בפירוש את 

 בקשתם.

 לבקש בפירוש את בקשתם, וקיוו שרמז יספיק בעניין. נראה שבני גד ובני ראובן התביישו

 – נשאל את התלמידים: מדוע, לדעתכם, הם התביישו? מה בעייתי בבקשה שלהם?

נשמע את הרעיונות שמעלים התלמידים, ואז ניגש לקרוא את תגובת משה, שממנה נבין 

 את הבעייתיות בעניין.

 

ט"ו ולבדוק איזה חטא מזכיר -ו'ננחה את התלמידים לקרוא בשקט בעצמם את פסוקים 

 משה בפסוקים אלה ולחשוב מדוע מזכיר כאן משה את החטא הזה.

החטא הוא חטא המרגלים. והקשר הוא כזה: נראה שבני גד ובני ראובן חוטאים כאן בחטא 

 סירוב להיכנס אליה. -דומה, של מאיסת הארץ 

טים אלה. מהי טענתו עכשיו נקרא יחד את דברי משה: משה טוען שתי טענות כנגד שב

 בפסוק ו', ומהי טענתו בפסוק ז'?

לא הוגן  –??!! ַויֹאֶמר ֹמֶשה ִלְבֵני ָגד ְוִלְבֵני ְראּוֵבן ַהַאֵחיֶכם ָיֹבאּו ַלִמְלָחָמה ְוַאֶתם ֵתְשבּו ֹפה ו

יש כאן ה' השאלה, וזו הזדמנות  –)האחיכם   כל העם בכיבוש הארץ! םשלא תשתתפו ע

 ת התלמידים את משמעותה של ה' זו.(לחזור וללמד א

אתם עלולים להשפיע  – ְוָלָמה ְתִניאּון ֶאת ֵלב ְּבֵני ִיְשָרֵאל ֵמֲעֹבר ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶשר ָנַתן ָלֶהם ה' ז

 על שאר העם, שלא ירצה גם הוא לעבור את הירדן.

שיהיו סבורים שאתם יראים  ,תסירו ותמניעו לבם מעבור - ולמה תניאוןרש"י מסביר: 

 . לעבור מפני המלחמה וחוזק הערים והעם

אתם עלולים להניא את העם מן הרצון להיכנס לארץ ישראל. הם יחשבו שאתם פוחדים, 

י"ג. נקרא -ויפחדו גם הם. זה בדיוק מה שעשו המרגלים! ואת זה מתאר משה בפסוקים ח'

 זאת יחד.

 

 ובן:ואז חוזר משה ומדבר על שבטי גד ורא



-ְוִהֵנה ַקְמֶתם ַתַחת ֲאֹבֵתיֶכם ַתְרּבּות ֲאָנִשים ַחָטִאים ִלְסּפֹות עֹוד ַעל ֲחרֹון ַאף ה' ֶאל יד. 

 .ִכי ְתשּוֻבן ֵמַאֲחָריו ְוָיַסף עֹוד ְלַהִניחֹו ַּבִמְדָּבר ְוִשַחֶתם ְלָכל ָהָעם ַהֶזה טו.  ִיְשָרֵאל

משה: "תרבות אנשים חטאים", ולחשש של משה נשים לב לביטוי הקשה בו משתמש 

 שגזירת הנדודים במדבר תתארך עוד בגללם: "ויסף עוד להניחו במדבר".

 

 מדוע משה מגיב בצורה כל כך קשה?

נראה שהטראומה של חטא המרגלים קשה מאוד, ומשה חושש מאוד מחזרה על חטא מסוג 

 זה.

 

 הבקשה החוזרת –חלק ב' 

 ראובן לתגובה הקשה של משה?כיצד יגיבו בני גד ובני 

 י"ט. -הם חשים צורך להסביר את עצמם. נקרא את תגובתם בפסוקים ט"ז

 האם דבריהם נותנים מענה לטענות משה?

  –כיצד הם עונים על הטענה שלא הוגן שלא ישתתפו עם כולם במלחמה? 

לא נפקיר את  – ִביֹאנֻם ֶאל ְמקֹוָמםַוֲאַנְחנּו ֵנָחֵלץ ֻחִשים ִלְפֵני ְּבֵני ִיְשָרֵאל ַעד ֲאֶשר ִאם הֲ 

כמו חיש מהר(, ונהיה בראש  -אחינו. נהיה איתם במלחמה, ואף נבוא במהירות )"חושים" 

 לפני כולם(. –חלוצים, לפני בני ישראל  –הלוחמים )נחלץ 

הם  ,בהצטרפותם למלחמה –כיצד הם עונים על הטענה שהם עלולים להפחיד את כולם? 

 .ואינם מתחמקים ממנה מפחדים מפני המלחמה םאינהם יוכיחו ש

רק לא ננחל בעבר  – ִאָתם ֵמֵעֶבר ַלַיְרֵדן ָוָהְלָאה ִנְנַחל ִכי לֹאובסוף דבריהם הם מדגישים: 

 הירדן המערבי, אך כן נעבור ונילחם.

 

 האם תשובתם תספק את משה?

שאכן עליהם כ"ד. נראה שמשה מקבל את דבריהם, אך מדגיש -נקרא את פסוקים כ'

לעמוד בהבטחתם כתנאי למילוי בקשתם. הוא מפרט את התנאי, ומציג במפורש את שני 

 צדדיו:

 ...ִאם ַתֲעשּון ֶאת ַהָדָבר ַהֶזה

 ...ְוִאם לֹא ַתֲעשּון ֵכן

 

נשים לב שמשה עונה תשובה מפורטת. נשווה עכשיו את דברי בני גד ובני ראובן לדברי 

 משה.

הטבלה הבאה, וננחה אותם להדגיש בכל שורה את ההבדלים בין נחלק לתלמידים את 

 דברי השבטים לדברי משה:



 

 דברי משה דברי בני גד ובני ראובן

 ֹצַנֲאֶכםּוְגֵדֹרת לְ ַטְּפֶכם ְּבנּו ָלֶכם ָעִרים לְ  ַטֵּפנּוֹּפה ְוָעִרים לְ  ִמְקֵננּוִגְדֹרת צֹאן ִנְבֶנה לְ 

 ָכל ָחלּוץְוָעַבר ָלֶכם  ֻחִשים  ָחֵלץַוֲאַנְחנּו נֵ 

  ה' ִאם ֵתָחְלצּו ִלְפֵני ְּבֵני ִיְשָרֵאלִלְפֵני 

 

 ניתן לראות שמשה חזר על דבריהם תוך שינויים מסוימים. מה משמעות שינויים אלה?

 הצעה להסבר:

  :החלפת הסדר בין המקנה והטף באה להעמיד אותם על סדר העדיפויות הנכון

ורק אחר כך ָלרכוש. ניתן להביא בפני התלמידים את קודם יש לדאוג לילדים, 

שהקדימו  ,חסים היו על ממונם יותר מבניהם ובנותיהםרש"י לפסוק ט"ז: "

לא כן עשו העיקר עיקר והטפל טפל בנו לכם  :אמר להם משה .מקניהם לטפם

 ".תחלה ערים לטפכם ואחר כך גדרות לצאנכם

  פניהם, שהם אינם יכולים לצאת באה להדגיש ב -חלוץ"  כל" -הדגשתו של משה

ידי חובה בשליחת נציגות קטנה מתוכם לכוח הלוחם, אלא שגם כל הלוחמים 

 צריכים להשתתף.

  .'משה מדגיש, שהיציאה למלחמה אינה בשם בני ישראל, אלא בשמו של ה

מלחמה זו אינה רק עניין ביטחוני, משימה צבאית, אלא מצווה מאת ה'. ומכוח 

זו מלחמה באויבי ה',  – ַעד הֹוִרישֹו ֶאת ֹאְיָביו בוא ולהילחם, מצווה זו, עליהם ל

 וכך יש לראות אותה.

 

נקרא עכשיו את תשובת בני גד ובני ראובן, ונבדוק האם הם קיבלו את ההדגשות של 

 משה:

ֲעָבֶדיָך ַיֲעשּו ַכֲאֶשר ֲאֹדִני  ֹמֶשה ֵלאֹמר-ַויֹאֶמר ְּבֵני ָגד ּוְבֵני ְראּוֵבן ֶאל כה

 ַוֲעָבֶדיָך ַיַעְברּו כז.  ְוָכל ְּבֶהְמֵתנּו ִיְהיּו ָשם ְּבָעֵרי ַהִגְלָעד ִמְקֵננּוָנֵשינּו  ַטֵּפנּו כו.  ְמַצֶּוה

 .ַלִמְלָחָמה ַכֲאֶשר ֲאֹדִני ֹדֵבר ִלְפֵני ה'ֲחלּוץ ָצָבא  ָכל

 

 מנהיגי העם וקבלת הנחלהההתחייבות בפני  -חלק ג' 

 :תנאיםמקבלים את הדברים, ועכשיו ניתן לסכם את ה בני גד ובני ראובן

ַוְיַצו ָלֶהם ֹמֶשה ֵאת ֶאְלָעָזר ַהֹכֵהן ְוֵאת ְיהֹוֻשַע ִּבן נּון ְוֶאת ָראֵשי ֲאבֹות ַהַמטֹות ִלְבֵני  כח

ְבֵני ָגד ּוְבֵני ְראּוֵבן ִאְתֶכם ֶאת ַהַיְרֵדן ָכל ָחלּוץ ַויֹאֶמר ֹמֶשה ֲאֵלֶהם ִאם ַיַעְברּו  כט.  ִיְשָרֵאל



                                                           
 למורה: מומלץ להסתכל בהערות בפירוש דעת מקרא לפסוק ל"ג, שם מובאות הצעות שונות. 1

ְוִאם לֹא  ל.  ַלִמְלָחָמה ִלְפֵני ה' ְוִנְכְּבָשה ָהָאֶרץ ִלְפֵניֶכם ּוְנַתֶתם ָלֶהם ֶאת ֶאֶרץ ַהִגְלָעד ַלֲאֻחָזה

 ַיַעְברּו ֲחלּוִצים ִאְתֶכם ְונֹאֲחזּו ְבֹתְכֶכם ְּבֶאֶרץ ְכָנַען

 

לאלעזר, יהושע וראשי השבטים, כי הם  –מודיע משה את התנאי, ומדוע להם?  למי

שינחילו לעם את הארץ שבעבר הירדן המערבי. משה כבר לא יהיה אז בחיים, והוא דואג 

 שהבאים אחריו יעשו זאת.

בני גד ובני ראובן מתחייבים שוב, ואז הם מקבלים נחלה, כפי שמפורט בפסוקים 

 האחרונים של הפרק. 

 

 נשים לב לפסוק ל"ג:

ַוִיֵתן ָלֶהם ֹמֶשה ִלְבֵני ָגד ְוִלְבֵני ְראּוֵבן ְוַלֲחִצי ֵשֶבט ְמַנֶשה ֶבן יֹוֵסף ֶאת ַמְמֶלֶכת ִסיֹחן ֶמֶלְך 

 .ָעֵרי ָהָאֶרץ ָסִביב ָהֱאֹמִרי ְוֶאת ַמְמֶלֶכת עֹוג ֶמֶלְך ַהָּבָשן ָהָאֶרץ ְלָעֶריָה ִּבְגֻבֹלת

 הופעתו של חצי שבט מנשה. –ה? מה מפתיע בפסוק ז

מתברר, שלמרות שרק בני גד ובני ראובן ביקשו את הנחלה, משה מצרף אליהם גם חלק 

 )לא ממש חצי, אלא חלק( משבט מנשה. מדוע?

. ניתן להציע, שמשה חשש ששהותם של שבטי גד 1הסברים שונים ניתנו לכך במפרשים

למנוע את הניתוק, נוסף להם חצי שבט  וראובן מעבר לירדן תנתק אותם מעם ישראל. כדי

 מנשה. כיצד זה יעזור במניעת הניתוק?

כוח התורה בשבטי גד וראובן היה חלש, ואילו בשבט מנשה הוא היה חזק. צירוף  .1

חלק משבט מנשה, בא לחזק את לימוד התורה ושמירתה גם בעבר הירדן 

 המזרחי.

שבט מנשה היה אוהב ארץ ישראל במיוחד, כפי שראינו בבקשת בנות צלפחד  .2

לנחלה )בפרק כ"ז(. אפשר היה להניח ולקוות, ששבט מנשה ישאיר את כל שוכני 

 עבר הירדן המזרחי קשורים לארץ ישראל.

המזרחי ואילו שאר השבט  ,כיוון שרק חלק משבט מנשה יתנחל בעבר הירדןמ .3

ירצו לשמור על  השבטיתנחל בעבר הירדן המערבי, הרי יש להניח ששני חלקי 

וירבו בביקורים הדדיים בין שני הצדדים, וכך יישמר הקשר  ,קשר אלה עם אלה

 של שוכני עבר הירדן המזרחי עם שאר העם.

ומשה שכנע יתכן, שבני שבט מנשה לא כל כך רצו להתנחל בעבר הירדן המזרחי, 

 אותם לעשות כן בעזרת מתן שטח נחלה גדול מאוד.



 

  

 : להמחשה הצעות

  חשוב להראות לתלמידים מפה ובה שטחי הנחלות של שניים וחצי השבטים. ניתן

 להיעזר במפה שבאתר דעת:
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 משחק תפקידים, עזרת ניתן לחלק את הכיתה לשתי קבוצות ולקרוא את הפרק ב

שבו חצי כיתה קוראת את דברי משה וחצי כיתה קוראת את דברי שני השבטים 

 )והמורה הוא הקריין, שקורא את דברי התורה עצמה(.

  

 : והפנמה מסרים

 משה שם דגש על חיבת הארץ ועל הסכנה שבמאיסתה, וגם בני גד  – חיבת הארץ

 ובני ראובן מדגישים שחלילה אינם מואסים בארץ.

 הערבות ההדדית הנדרשת מחלקים שונים בעם. בני  – כל ישראל ערבים זה לזה

 ,עליהם לשאת בעול עם אחיהםאלא גד ובני ראובן אינם יכולים לדאוג רק לעצמם, 

  ים לעשות.וכך הם אכן מתחייב

 

 

 סיכום:

בקשת בני גד ובני ראובן הפתיעה והחרידה את משה מאוד. רק לאחר שהתבררה כוונתם 

ולאחר התחייבות ברורה מצדם, נענה משה לבקשתם. את האחריות על מילוי ההבטחה, 

יהושע, אלעזר  –מפקיד משה בידי שניים וחצי השבטים ובידי מנהיגי העם שיהיו אחריו 

 וראשי השבטים.

 

 

 : הרחבות

 "כך  ,משום שיש בו רק שמות מקומות ,הוא פסוק מיוחד 'פסוק ג -" וכו' עטרות ודיבון

 (:ע"ב 'מסכת ברכות, דף ח)אומרת הגמרא  ,שה"תרגום" זהה למקור. אף על פי כן

לעולם ישלים אדם פרשיותיו עם הציבור שנים מקרא ואחד תרגום, ואפילו עטרות "

קרון של חשיבות קריאת התרגום בקביעות. זוהי יעל הע ,כמובן ,ודיבון". הדבר מלמד

"תרגום  –הזדמנות להציג בפני התלמידים את דמותו של אונקלוס ואת מפעלו הגדול 

 .אונקלוס" המודפס בחומשים רבים

 "הנוסח המפורט והמבורר שהציג משה רבנו בפני השבטים -י גד ובני ראובן" תנאי בנ, 

ואם  "אם... –נקרא: "תנאי כפול". כלומר: מפרטים את שני צדדי התנאי באופן מפורט 

"כל  –לא...". חז"ל למדו זאת להלכה כדגם להצגה נכונה של תנאי, במקומות שונים 

 ."ינו תנאיא –תנאי שאינו כתנאי בני גד ובני ראובן 
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