
 

ד " בס  

 במדבר פרק לב

שני השבטים גד וראובן בקשו ממשה לנחול את עבר הירדן המזרחי, אך דבריהם "אל תעבירנו את  

הירדן" הזכירו לו את מעשיהם של המרגלים, בני הדור הקודם. בפרקנו נלמד על התחייבותם של  

 בני השבטים כלפי יתר השבטים ונחלתם בעבר הירדן.  

 שיעורים. 2ללימוד הפרק יוקדשו 

  

 ת למידה: שאלות מכוונו

. מה עומד מאחורי בקשתם של בני גד ובני ראובן להתיישב בעבר הירדן? ומדוע היא עוררה תגובה  1
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 במדבר 

ד " בס  

 - למורה- מבנה הפרק
 

בקשת שני  

 השבטים

ץ   ְוִלְבֵני ָגד ִלְבֵני ְראּוֵבן ה ַרב ָהָיה)א( ּוִמְקנ   ר  ת א  ץ ַיְעֵזר ְוא  ר  ת א  ְראוּ א  ָעצּום ְמֹאד ַויִּ

קֹום ְמקֹום ִמְקנ ה: ְלָעד ְוִהּנֵה ַהּמָ ל    ּגִ ה ְוא  ל ֹמש   )ב( ַויָֹּבאוּ ְבֵני ָגד ּוְבֵני ְראּוֵבן ַויֹּאְמרּו א 

ְלָעָזר ַהּכֵֹהן וְ  יֵאי ָהֵעָדה ֵלאֹמר:א  ל ְנש ִ ְלָעֵלה   א  ּבֹון ְוא  ש ְ )ג( ֲעָטרֹות ְוִדיֹבן ְוַיְעֵזר ְוִנְמָרה ְוח 

ָבם ּוְנבֹו ּוְבעֹן: יָך    ּוש ְ ץ ִמְקנ ה ִהוא ְוַלֲעָבד  ר  ָרֵאל א  ה ה' ִלְפֵני ֲעַדת ִיש ְ ר ִהּכָ ץ ֲאש   )ד( ָהָאר 

יָך ַלֲאֻחזָּה ַאל  )ה( ַויֹּאְמרּו ִאם ָמָצאנוּ ֵחן    ִמְקנ ה: ץ ַהזֹּאת ַלֲעָבד  ת ָהָאר  ן א  יָך יֻּתַ ֵעינ  ּבְ

ן: ת ַהיְַּרּדֵ ֲעִבֵרנּו א     ּתַ

גובת משה  ת

 לבקשתם 

ר ה )ו( ַויֹּאמ  בּו ֹפה: ֹמש   ש ְ ם ּתֵ ְלָחָמה ְוַאּת  ם ָיֹבאּו ַלּמִ )ז(    ִלְבֵני ָגד ְוִלְבֵני ְראּוֵבן ַהַאֵחיכ 

ה תנואון ְת  ם ה':ְוָלּמָ ר ָנַתן ָלה  ץ ֲאש   ל ָהָאר  ָרֵאל ֵמֲעֹבר א  ֵני ִיש ְ ת ֵלב ּבְ )ח( ּכֹה   ִניאּון א 

ץ:  ת ָהָאר  ְרֵנַע ִלְראֹות א  ֵדש  ּבַ ְלִחי ֹאָתם ִמּקָ ָ ש  ם ּבְ ּו ֲאֹבֵתיכ  ּכֹול    ָעש  ש ְ )ט( ַויֲַּעלּו ַעד ַנַחל א 

ָר  ֵני ִיש ְ ת ֵלב ּבְ ץ ַויִָּניאּו א  ת ָהָאר  ְראּו א  ם ה':ַויִּ ר ָנַתן ָלה  ץ ֲאש   ל ָהָאר  י ֹבא א   ֵאל ְלִבְלּתִ

ַבע ֵלאֹמר: ָ ש ּ יֹּום ַההּוא ַויִּ ַחר ַאף ה' ּבַ ן    )י( ַויִּ ְצַרִים ִמּב  ים ָהעִֹלים ִמּמִ )יא( ִאם ִיְראוּ ָהֲאָנש ִ

ּו  ְלִיְצָחק  ְלַאְבָרָהם  י  ְעּתִ ּבַ ִנש ְ ר  ֲאש   ָהֲאָדָמה  ֵאת  ָוַמְעָלה  ָנה  ָ ש  ִרים  ש ְ לֹא  ע  י  ּכִ ְלַיֲעקֹב 

י ִמְלאּו ַאֲחֵרי ה':  ִמְלאּו ַאֲחָרי: ן נּון ּכִ ַע ּבִ ֻ י ִויהֹוש  ִנזִּ ְיֻפּנ ה ַהּקְ ן  ּב  ֵלב  י ּכָ ְלּתִ ּבִ )יג(    )יב( 

ֵעיֵני  ה ָהַרע ּבְ ל ַהּדֹור ָהעֹש   ם ּכָ ָנה ַעד ּתֹ ָ ִעים ש  ר ַאְרּבָ ְדּבָ ּמִ ָרֵאל ַוְיִנֵעם ּבַ ִיש ְ ַחר ַאף ה' ּבְ ַויִּ

ִאים ִלְסּפֹות עֹוד ַעל ֲחרֹון ַאף    ה': ים ַחּטָ ְרּבּות ֲאָנש ִ ם ּתַ ַחת ֲאֹבֵתיכ  ם ּתַ )יד( ְוִהּנֵה ַקְמּת 

ָרֵאל: ל ִיש ְ ּוֻבן ֵמַאֲחָריו  ה' א  י ְתש  ם ְלָכל ָהָעם   )טו( ּכִ ַחּת  ר ְוש ִ ְדּבָ ּמִ יחֹו ּבַ ְוָיַסף עֹוד ְלַהּנִ

   ַהזּ ה:

משא ומתן על  ה

 הבקשה 

נּו: ְדרֹת ֹצאן ִנְבנ ה ְלִמְקֵננוּ ּפֹה ְוָעִרים ְלַטּפֵ וּ ֵאָליו ַויֹּאְמרוּ ּגִ ש  ּגְ ( ַוֲאַנְחנוּ ֵנָחֵלץ  )יז )טז( ַויִּ

ְבָצר   ָעֵרי ַהּמִ נּו ּבְ ב ַטּפֵ ַ ל ְמקֹוָמם ְוָיש  ר ִאם ֲהִביֹאֻנם א  ָרֵאל ַעד ֲאש   ֵני ִיש ְ ים ִלְפֵני ּבְ ֻחש ִ

ץ: ֵבי ָהָאר  ֵני יֹש ְ ָרֵאל ִאיש  ַנֲחָלתֹו:  ִמּפְ ֵני ִיש ְ ינּו ַעד ִהְתַנֵחל ּבְ ּתֵ ל ּבָ ּוב א  )יט(    )יח( לֹא ָנש 

י לֹא נִ  ן ִמְזָרָחה:ּכִ ר ַהיְַּרּדֵ י ָבָאה ַנֲחָלֵתנּו ֵאֵלינּו ֵמֵעב  ן ָוָהְלָאה ּכִ ר ַליְַּרּדֵ ם ֵמֵעב   ְנַחל ִאּתָ

ְלָחָמה: ָחְלצּו ִלְפֵני ה' ַלּמִ ָבר ַהזּ ה ִאם ּתֵ ת ַהּדָ ּון א  ֲעש  ה ִאם ּתַ ם ֹמש   ר ֲאֵליה    )כ( ַויֹּאמ 

ַהיְַּרדֵּ  ת  א  ָחלּוץ  ל  ּכָ ם  ָלכ  ְוָעַבר  ָניו:)כא(  ִמּפָ ֹאְיָביו  ת  א  ֹו  הֹוִריש  ַעד  ה'  ִלְפֵני  )כב(    ן 

ץ ַהזֹּאת   ָרֵאל ְוָהְיָתה ָהָאר  ש ְ ם ֵמה' ּוִמיִּ ם ְנִקיִּ בּו ִוְהִיית  ֻ ש  ץ ִלְפֵני ה' ְוַאַחר ּתָ ה ָהָאר  ש ָ ְוִנְכּבְ

ם ַלֲאֻחזָּה ִלְפֵני ה': ן ִהּנֵה    ָלכ  ּון ּכֵ ר  )כג( ְוִאם לֹא ַתֲעש  ם ֲאש   אְתכ  ם ַלה' ּוְדעּו ַחּטַ ֲחָטאת 

ם: ְתכ  ְמָצא א  ּו:   ּתִ ֲעש  ּתַ ם  יכ  ְוַהיֵֹּצא ִמּפִ ם  ְלֹצַנֲאכ  ּוְגֵדרֹת  ם  כ  ְלַטּפְ ם ָעִרים  נּו ָלכ  ּבְ   )כד( 

ה: ר ֲאדִֹני ְמַצּו  ֲאש   ּו ּכַ יָך ַיֲעש  ה ֵלאֹמר ֲעָבד  ל ֹמש   ֵני ָגד ּוְבֵני ְראּוֵבן א  ר ּבְ )כו(   )כה( ַויֹּאמ 
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ְלָעד: ָעֵרי ַהּגִ ם ּבְ ָ נּו ִיְהיּו ש  ְמּתֵ ה  ינּו ִמְקֵננוּ ְוָכל ּבְ ֵ נּו ָנש  ל ֲחלּוץ    ַטּפֵ יָך ַיַעְברּו ּכָ )כז( ַוֲעָבד 

ר ֲאדִֹני ּדֵֹבר: ֲאש   ְלָחָמה ּכַ ְלָעָזר ַהּכֵֹהן ְוֵאת    ָצָבא ִלְפֵני ה' ַלּמִ ה ֵאת א  ם מֹש   )כח( ַוְיַצו ָלה 

ן נ ַע ּבִ ֻ ָרֵאל:ְיהֹוש  ּטֹות ִלְבֵני ִיש ְ י ֲאבֹות ַהּמַ ֵ ת ָראש  ם ִאם    ּון ְוא  ה ֲאֵלה  ר ֹמש   )כט( ַויֹּאמ 

ה   ש ָ ְוִנְכּבְ ִלְפֵני ה'  ְלָחָמה  ַלּמִ ָחלּוץ  ל  ּכָ ן  ַהיְַּרּדֵ ת  ם א  כ  ִאּתְ ְראּוֵבן  ּוְבֵני  ָגד  ְבֵני  ַיַעְברוּ 

ְלעָ  ַהּגִ ץ  ר  א  ת  ם א  ָלה  ם  ּוְנַתּת  ם  ִלְפֵניכ  ץ  ַלֲאֻחזָּה:ָהָאר  ֲחלּוִצים    ד  ַיַעְברּו  לֹא  ְוִאם  )ל( 

ָנַען: ּכְ ץ  ר  א  ם ּבְ ם ְוֹנאֲחזּו ְבֹתְככ  כ  ר    ִאּתְ ּוְבֵני ְראּוֵבן ֵלאֹמר ֵאת ֲאש   ְבֵני ָגד  )לא( ַויֲַּענוּ 

ה: ן ַנֲעש   יָך ּכֵ ל ֲעָבד  ר ה' א  ּב  ץ    ּדִ ר  נּו ֲאֻחזַּת  )לב( ַנְחנוּ ַנֲעֹבר ֲחלּוִצים ִלְפֵני ה' א  ָנַען ְוִאּתָ ּכְ

ן: ר ַליְַּרּדֵ   ַנֲחָלֵתנּו ֵמֵעב 

חלת השבטים  נ

 בעבר הירדן

ה ם ֹמש   ן ָלה  ּתֵ ה ִלְבֵני ָגד ְוִלְבֵני ְראּוֵבן )לג( ַויִּ ט ְמַנש ּ  ב  ֵ ת   ְוַלֲחִצי ש  כ  ת ַמְמל  ן יֹוֵסף א  ב 

ץ    ִסיחֹן ְגֻבלֹת ָעֵרי ָהָאר  ּבִ יָה  ץ ְלָער  ן ָהָאר  ָ ש  ְך ַהּבָ ל  ת עֹוג מ  כ  ת ַמְמל  ְך ָהֱאֹמִרי ְוא  ל  מ 

ְוֵאת ֲערֵֹער:  ָסִביב: ת ֲעָטרֹת  ְוא  יֹבן  ּדִ ת  ְבֵני ָגד א  ְבנּו  ַויִּ ֹוָפן    )לד(  ת ַעְטרֹת ש  )לה( ְוא 

ָהה: ת ַיְעֵזר ְוָיְגּבֳּ ית ִנְמָרה וְ   ְוא  ת ּבֵ ית ָהָרן ָעֵרי ִמְבָצר ְוִגְדרֹת ֹצאן:)לו( ְוא  ת ּבֵ )לז(    א 

ְלָעֵלא ְוֵאת ִקְרָיָתִים: ת א  ּבֹון ְוא  ש ְ ת ח  נּו א  ַעל ְמעֹון   ּוְבֵני ְראּוֵבן ּבָ ת ּבַ ת ְנבֹו ְוא  )לח( ְוא 

נּו: ר ּבָ ָעִרים ֲאש   מֹות ה  ת ש ְ ֹמת א  ֵ ְקְראּו ְבש  ְבָמה ַויִּ ת ש ִ ם ְוא  ֵ ֵני  )לט(    מּוַסּבֹת ש  ַויְֵּלכוּ ּבְ

ּה: ר ּבָ ת ָהֱאֹמִרי ֲאש   ש  א  ֻדָה ַויֹּור  ְלּכְ ְלָעָדה ַויִּ ה ּגִ ן ְמַנש ּ  ְלָעד    ָמִכיר ּב  ת ַהּגִ ה א  ן ֹמש   ּתֵ )מ( ַויִּ

ּה: ּבָ ב  ַויֵּש   ה  ְמַנש ּ  ן  ּב  ְקָרא   ְלָמִכיר  ַויִּ ם  ַחּוֵֹתיה  ת  ְלּכֹד א  ַויִּ ָהַלְך  ה  ְמַנש ּ  ן  ּב  ְוָיִאיר    )מא( 

ן ַחּוֹת ָיִאיר: ְתה  מֹו:  א  ש ְ ְקָרא ָלה ֹנַבח ּבִ יָה ַויִּ ֹנת  ת ּבְ ת ְקָנת ְוא  ְלּכֹד א    )מב( ְוֹנַבח ָהַלְך ַויִּ
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 בקשתם וכוונתם של בני גד ובני ראובן 

  בקשת שני השבטים והרקע לבקשה 

קֹום  ְוִלְבֵני ָגד ִלְבֵני ְראּוֵבן ה ַרב ָהָיה)א( ּוִמְקנ   ְלָעד ְוִהּנֵה ַהּמָ ץ ּגִ ר  ת א  ץ ַיְעֵזר ְוא  ר  ת א  ְראּו א  ָעצּום ְמֹאד ַויִּ

ְלָעָזר ַהּכֵֹהן וְ   ְמקֹום ִמְקנ ה: ל א  ה ְוא  ל ֹמש   יֵאי ָהֵעָדה ֵלאֹמר:)ב( ַויָֹּבאּו ְבֵני ָגד ּוְבֵני ְראּוֵבן ַויֹּאְמרּו א  ל ְנש ִ  א 

ָבם ּוְנבֹו ּוְבעֹן: ְלָעֵלה ּוש ְ ּבֹון ְוא  ש ְ ה ה' ִלְפֵני ֲעַדת    )ג( ֲעָטרֹות ְוִדיֹבן ְוַיְעֵזר ְוִנְמָרה ְוח  ר ִהּכָ ץ ֲאש   )ד( ָהָאר 

ִמְקנ ה: יָך  ְוַלֲעָבד  ִהוא  ִמְקנ ה  ץ  ר  א  ָרֵאל  ֵחן    ִיש ְ ָמָצאנּו  ִאם  ַויֹּאְמרּו  ַהזֹּאת  )ה(  ץ  ָהָאר  ת  א  ן  יֻּתַ יָך  ֵעינ  ּבְ

ן: ת ַהיְַּרּדֵ ֲעִבֵרנּו א  יָך ַלֲאֻחזָּה ַאל ּתַ   ַלֲעָבד 

 :גשים בפשטד

 המקנה בעיני השבטים כגורם מכריע.   ארבע פעמים על המלה "מקנה", מעידה על מעמדו של  חזרהה

הפנייה הכפולה של בני השבטים "ויאמרו" )פסוק ב'( , "ויאמרו" )פסוק ה'( , עשויה ללמד שגם הם 

   מבינים שבקשתם טעונה.

 על המילה "מקנה" דרשו חז"ל לגנותם של בני השבטים, וגם הסבירו את עונשם על כך:   את החזרה 

 כב, ז:  במדבר רבה

אתה מוצא בבני גד ובני ראובן שהיו עשירים והיה להם מקנה וחיבבו את ממונם וישבו להם חוצה  

: "ויגלם לראובני לגדי ולחצי שבט מנשה" )דה"א ה,  לפיכך גלו תחילה מכל השבטים  -לארץ ישראל  

 כו(. ומי גרם להם? על שהפרישו עצמם מן אחיהם בשביל קניינם. 

 תגובת משה לבקשת השבטים 

ר ה )ו( ַויֹּאמ  בּו ֹפה: ֹמש   ש ְ ם ּתֵ ְלָחָמה ְוַאּת  ם ָיֹבאּו ַלּמִ ה תנואון ְת   ִלְבֵני ָגד ְוִלְבֵני ְראּוֵבן ַהַאֵחיכ  ִניאּון  )ז( ְוָלּמָ

ם ה': ר ָנַתן ָלה  ץ ֲאש   ל ָהָאר  ָרֵאל ֵמֲעֹבר א  ֵני ִיש ְ ת ֵלב ּבְ ֵדש     א  ְלִחי ֹאָתם ִמּקָ ָ ש  ם ּבְ ּו ֲאֹבֵתיכ  )ח( ּכֹה ָעש 

ץ: ת ָהָאר  ְרֵנַע ִלְראֹות א  ָר   ּבַ ֵני ִיש ְ ת ֵלב ּבְ ץ ַויִָּניאוּ א  ת ָהָאר  ְראּו א  ּכֹול ַויִּ ש ְ י  )ט( ַויֲַּעלוּ ַעד ַנַחל א  ֵאל ְלִבְלּתִ

ם ה': ָנַתן ָלה  ר  ץ ֲאש   ל ָהָאר  ַבע ֵלאֹמר:  ֹבא א  ָ ש ּ ַויִּ יֹּום ַההּוא  ַחר ַאף ה' ּבַ ַויִּ ים    )י(  )יא( ִאם ִיְראּו ָהֲאָנש ִ

י ְלַאְבָרָהם ְלִיְצָחק ּו  ְעּתִ ּבַ ר ִנש ְ ָנה ָוַמְעָלה ֵאת ָהֲאָדָמה ֲאש   ָ ִרים ש  ש ְ ן ע  ְצַרִים ִמּב  י לֹא  ָהעִֹלים ִמּמִ ְלַיֲעקֹב ּכִ

י ִמְלאּו ַאֲחֵרי ה':  ִמְלאּו ַאֲחָרי: ן נּון ּכִ ַע ּבִ ֻ י ִויהֹוש  ִנזִּ ן ְיֻפּנ ה ַהּקְ ֵלב ּב  י ּכָ ְלּתִ ָרֵאל    )יב( ּבִ ִיש ְ ַחר ַאף ה' ּבְ )יג( ַויִּ

ֵעיֵני   ה ָהַרע ּבְ ל ַהּדֹור ָהעֹש   ם ּכָ ָנה ַעד ּתֹ ָ ִעים ש  ר ַאְרּבָ ְדּבָ ּמִ ם    ה':ַוְיִנֵעם ּבַ ַחת ֲאֹבֵתיכ  ם ּתַ )יד( ְוִהּנֵה ַקְמּת 

ָרֵאל: ִיש ְ ל  א  ַאף ה'  ֲחרֹון  ַעל  ִלְסּפֹות עֹוד  ִאים  ַחּטָ ים  ֲאָנש ִ ְרּבּות  ֵמַאֲחָריו  ּתַ ּוֻבן  ְתש  י  ּכִ ְוָיַסף עֹוד    )טו( 

ם ְלָכל ָהָעם ַהזּ ה: ַחּת  ר ְוש ִ ְדּבָ ּמִ יחֹו ּבַ    ְלַהּנִ

 משה הגיב בתוכחה קשה לבקשתם ורואה בה שתי רעות: 
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 במדבר 

ד " בס  

 . נטישת המחוייבות הכוללת אל עם ישראל עם הכניסה לארץ )פסוק ו( 1

 . יצירת רפיון לפני המלחמה כפי שעשו המרגלים )פסוק ז(.2

 יר רש"י : את הכעס של משה רבנו מסב

 ]ז[: רש"י

תסירו ותמניעו לבם מעבור שיהיו סבורים שאתם יראים לעבור מפני המלחמה וחוזק    -  ולמה תניאון

 הערים והעם. 

לפי רש"י לא משנה מה הייתה כוונתם המקורית של בני השבטים מה שחשוב הוא מה יחשוב העם  

 העם. על בקשתם. משה רבנו חשש מההשלכות של הבקשה על המורל של 

  

ָרֵאל":  ל ִיש ְ  פסוק יד: "...ִלְסּפֹות עֹוד ַעל ֲחרֹון ַאף ה' א 

 ]יד[: רש"י

 לשון תוספת .   –לספות 

   להעמקה:

 כוונתם המקורית של בני השבטים:

הפרשנים חלוקים בשאלה האם בני השבטים בקשו לשבת בעבר הירדן כיוון שפחדו להילחם או שכל  

 הירדן. כוונתם הייתה להתנחל בעבר 

 

 לדעת האברבנאל לא היו לבני השבטים כוונות של השתמטות מהמלחמה: 

 )פסוק טז(:  אברבנאל

... רצו לומר לו שחוץ ממעלת תורתו לא הבין כוונתם, כי הם באמרם "אל תעבירנו את הירדן" לא  

יעבירם שמה להתנחל   כן, שלא  לענין הירושה אמרו  ]רק[  ילכו שמה עם אחיהם אלא  כוונו שלא 

בארץ. ... "ואנחנו נחלץ חושים" )פסוק יז(, רוצה לומר נזדרז מהרה כי חושים הוא ממהרים מלשון  

מהרה חושה" )שמואל א כ, לח(, ונלך למלחמה עם אחינו. וחייבו עצמם שלא ישובו אל ביתם עד  "

שיכלו לכבוש את הארץ כלה... וגם עד שיחלקו את הארץ והוא אמרו "לא נשוב אל בתינו עד התנחל  

 בני ישראל איש נחלתו" )פסוק יח(. 

 

טים רצו להשתמט מהמלחמה, אך  לעומת זאת, לדעת ר' יצחק עראמה, בעל ספר העקידה, בני השב

 מששמעו את תוכחת משה רבנו, חזרו בהם והציעו לצאת עם אחיהם למלחמה. 

 

 )פסוק טז(:  ר' יצחק עראמה

ומהנראה שכאשר חשב להם כן היה בליבם. כי מתחילה לא היה דעתם לעבור עימהם למלחמה. וזה  

ני גד ובני ראובן גדרות צאן" וגו'  מה שאמרו "אל תעבירנו את הירדן". כי לא נאמר "ויאמרו אליו ב

עם   אליו  חזרו  כך  ואחר  עליהם,  ונתיעצו  דבריו  ששמעו  דמשמע  וגו',  ויאמרו"  אליו  "ויגשו  אלא 

 התשובה ההיא. 

 

 סדר הופעת השבטים:
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סדר השבטים מתחלף: בפסוק הראשון הסדר הוא ראובן וגד אבל מפסוק ב ולאורך כל הפרק בני  

 מה הסיבה לכך? גד כתובים לפני בני ראובן. 

 ב(:-)פס' א רמב"ן

הקדים הכתוב בני ראובן בפסוק הראשון "ומקנה רב היה לבני ראובן    - ויבאו בני גד ובני ראובן  

כמשפט, כי הוא הבכור ובן הגבירה, וכן כשיספר הכתוב המעשה הזה יאמר "ולראובני    - ולבני גד"  

י גד, כי הם נתנו העצה הזאת והם היו  ולגדי נתתי" )דברים ג, טז(. אבל בכל הפרשה הזו יקדים בנ

המדברים תחלה למשה בנחלה הזאת, והם היו גיבורים יותר מבני ראובן כמו שנאמר "וטרף זרוע  

 אף קדקד" )דברים לג, כ(, ולפיכך לא היו יראים לשבת לבדם בארץ הזאת מפני יושבי הארץ. 

ליבוביץ' בתוך: עיונים בספר במדבר, עמ'  : מומלץ למורה לקרוא את דבריה של נחמה  הערה למורה

360-355 
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 ההסכם והתנאי הכפול עליו התחייבו שני השבטים

 המשא ומתן על התחייבות בני השבטים 

 נעיין בהתחייבות של בני השבטים:

נּו: ְדרֹת ֹצאן ִנְבנ ה ְלִמְקֵננּו ּפֹה ְוָעִרים ְלַטּפֵ ּו ֵאָליו ַויֹּאְמרּו ּגִ ש  ּגְ ֵני  )יז  )טז( ַויִּ ים ִלְפֵני ּבְ ( ַוֲאַנְחנּו ֵנָחֵלץ ֻחש ִ

ץ: ֵבי ָהָאר  ֵני יֹש ְ ְבָצר ִמּפְ ָעֵרי ַהּמִ נוּ ּבְ ב ַטּפֵ ַ ל ְמקֹוָמם ְוָיש  ר ִאם ֲהִביֹאֻנם א  ָרֵאל ַעד ֲאש   ּוב    ִיש ְ )יח( לֹא ָנש 

ָרֵאל ִאיש  ַנֲחָלתֹו: ֵני ִיש ְ ינּו ַעד ִהְתַנֵחל ּבְ ּתֵ ל ּבָ י לֹא נִ   א  י ָבָאה )יט( ּכִ ן ָוָהְלָאה ּכִ ר ַליְַּרּדֵ ם ֵמֵעב  ְנַחל ִאּתָ

ן ִמְזָרָחה: ר ַהיְַּרּדֵ   ַנֲחָלֵתנּו ֵאֵלינּו ֵמֵעב 

 משה רבנו מנסח מחדש את ההתחייבות שלהם ועושה בה מספר שינויים: 

ה    כ ם ֹמש   ר ֲאֵליה  ָבר ַהזּ ה  ִאם ַויֹּאמ  ת ַהּדָ ּון א  ֲעש  ָחְלצּו    ּתַ ְלָחָמה:  ִלְפֵני ה'ִאם ּתֵ ל    כא  ַלּמִ ם ּכָ ְוָעַבר ָלכ 

ן ת ַהיְַּרּדֵ ָניו: ִלְפֵני ה'    ָחלּוץ א  ת ֹאְיָביו ִמּפָ ֹו א  ץ ִלְפֵני ה'   כב   ַעד הֹוִריש  ה ָהָאר  ש ָ ם    ְוִנְכּבְ בוּ ִוְהִיית  ֻ ש  ְוַאַחר ּתָ

ָרֵאל ש ְ ים ֵמה' ּוִמיִּ ם ַלֲאֻחזָּה    ְנִקיִּ ץ ַהזֹּאת ָלכ  ןְוִאם לֹא    כג  :ִלְפֵני ה'ְוָהְיָתה ָהָאר  ּון ּכֵ ם    ַתֲעש  ִהּנֵה ֲחָטאת 

ם:  ַלה' ְתכ  ְמָצא א  ּתִ ר  ם ֲאש   אְתכ  ַחּטַ ם ָעִרי  כד  ּוְדעוּ  נּו ָלכ  ם ּבְ ְלֹצַנֲאכ  ּוְגֵדרֹת  ם  כ  ְלַטּפְ ם    ם  יכ  ְוַהיֵֹּצא ִמּפִ

ּו: ֲעש   ּתַ

 בני השבטים מקבלים את הצעתו של משה רבנו ומנסחים שוב את התחייבותם: 

ה ֵלאֹמר   כה ל ֹמש   ֵני ָגד ּוְבֵני ְראּוֵבן א  ר ּבְ ה:  ַויֹּאמ  ר ֲאדִֹני ְמַצּו  ֲאש   ּו ּכַ יָך ַיֲעש  ינּו ִמְקֵננוּ    כו  ֲעָבד  ֵ נוּ ָנש  ַטּפֵ

נּו   ְמּתֵ ה  ְלָעד:ְוָכל ּבְ ָעֵרי ַהּגִ ם ּבְ ָ ל ֲחלּוץ ָצָבא    כז  ִיְהיּו ש  יָך ַיַעְברּו ּכָ ר ֲאדִֹני  ִלְפֵני ה'  ַוֲעָבד  ֲאש   ְלָחָמה ּכַ ַלּמִ

 ּדֵֹבר: 

 סופי את התנאים: משה מנסח באופן 

ָרֵאל:  כח ּטֹות ִלְבֵני ִיש ְ י ֲאבֹות ַהּמַ ֵ ת ָראש  ן נּון ְוא  ַע ּבִ ֻ ְלָעָזר ַהּכֵֹהן ְוֵאת ְיהֹוש  ה ֵאת א  ם ֹמש    כט   ַוְיַצו ָלה 

ם   ה ֲאֵלה  ר ֹמש   ל ָחלּוץ ַלמִּ   ִאםַויֹּאמ  ן ּכָ ת ַהיְַּרּדֵ ם א  כ  ה  ִלְפֵני ה'    ְלָחָמהַיַעְברּו ְבֵני ָגד ּוְבֵני ְראּוֵבן ִאּתְ ש ָ ְוִנְכּבְ

ְלָעד ַלֲאֻחזָּה: ץ ַהּגִ ר  ת א  ם א  ם ָלה  ם ּוְנַתּת  ץ ִלְפֵניכ  ם  ְוִאם לֹא   ל  ָהָאר  ם ְוֹנאֲחזּו ְבֹתְככ  כ  ַיַעְברּו ֲחלּוִצים ִאּתְ

ָנַען:  ץ ּכְ ר  א   ּבְ

 ובני השבטים מקבלים את הצעתו:  

ה:  לא ן ַנֲעש   יָך ּכֵ ל ֲעָבד  ר ה' א  ּב  ר ּדִ ִלְפֵני  ַנְחנּו ַנֲעֹבר ֲחלּוִצים    לב   ַויֲַּענּו ְבֵני ָגד ּוְבֵני ְראּוֵבן ֵלאֹמר ֵאת ֲאש  

ן: ה'  ר ַליְַּרּדֵ נּו ֲאֻחזַּת ַנֲחָלֵתנּו ֵמֵעב  ָנַען ְוִאּתָ ץ ּכְ ר   א 
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 :  ה למורהערה

הבולטים באמצעות טבלה, כך נוכל לראות כיצד מחנך משה את השבטים  כדאי להציג את השינויים  

 וכיצד הם מעידים על הבנתם את כוונתו של משה. 

 ניתן להציע לתלמידים למלא בעצמם את הטבלה על פי הקריטריונים הבאים: 

 סדר הופעת המושגים הבאים: היחס למקנה, היחס למשפחה וילדים, היחס למלחמה 

 .  למה? זכויות או חובות, מה קודם למה? רכוש או משפחהסיכום: מה קודם 

 
יז(  -)טז

 השבטים

כז(  -)כה כד( משה:-)כ

 השבטים

לב(  - )לא ל( משה -)כט

 השבטים

סדר 

 המושגים

 מלחמה  מלחמה  [ משפחה 2] מלחמה  [ מקנה 1]

 נחלה  נחלה  [ מקנה 1] [ משפחה 2] [ משפחה 2]

     מלחמה  [ מקנה 1] מלחמה 

סדר 

 העדיפויות

זכויות לפני  

 חובות 

רכוש לפני  

 משפחה 

חובות לפני  

 זכויות 

משפחה לפני  

 רכוש

זכויות לפני  

 חובות 

משפחה לפני  

 רכוש

חובות לפני   

 זכויות 

חובות לפני   

 זכויות 

 

 השינויים הבולטים בין ההצעה המקורית של השבטים לדרך בה מציג משה רבנו את הדברים:

פעמים בדבריו. יש לכך    6. משה רבנו הדגיש זאת בכך שהזכיר את שם ה'  לפני ה'". המלחמה היא "1

 מלחמתם של ישראל היא מלחמת מצווה והיא מלחמתו של ה'.   –משמעות חינוכית 

  

ומישראל" ואם לא   מה'למעשי השבטים: אם ינהגו נכון יהיו "נקיים  ית  משמעות דת. משה מקנה  2

ה ֲחָטאֶתם   ."ַלה' יחשבו חוטאים "ִהנֵּ

  

נּו ֹפה ְוָעִרים  את מה שבקשו עבור עצמם    –. משה רבנו הפך את סדר הדברים  3 "ִגְדֹרת צֹאן ִנְבֶנה ְלִמְקנֵּ

נּו"   "ְבנּו ָלֶכם  בני האדם קודמים לבעלי החיים:    –הוא שם בסוף הדברים וגם הופך את הסדר  ְלַטפֵּ

ֹרת ְלֹצַנֲאֶכם"  . רש"י מסביר את משמעות שינוי הסדר בדרך הבאה: ָעִרים ְלַטְפֶכם ּוְגדֵּ

 ]טז:[רש"י

חסים היו על ממונם יותר מבניהם ובנותיהם, שהקדימו מקניהם לטפם. אמר   -  נבנה למקננו פה

גדרות   כך  ואחר  לטפכם  ערים  תחלה  לכם  בנו  טפל,  והטפל  עיקר  העיקר  עשו,  כן  לא  משה  להם 

 לצאנכם:
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 במדבר 

ד " בס  

נּו  בני גד וראובן אכן הבינו את הרמז בדברי משה, ובדבריהם הם מתקנים את הסדר הפנימי:   "ַטפֵּ

ִמְק  ינּו  נּו"  ָנשֵּ ְבֶהְמתֵּ ְוָכל  נּו  )פסוק כו(, ובכל זאת הם שמים הבטחה זאת בראש הדברים, ללמדנו  נֵּ

לב( הם מוותרים על הזכרת רכושם ומתמקדים  - שרק חלק מהמסר הובן. רק בדבריהם בסוף )פס' לא

 בעיקר. 

  

ראובן"  . משה רבנו מנסח את הדברים כתנאי כפול, המכונה בלשון התלמוד "תנאי בני גד ובני  4 

ן". –)משנה קידושין ג, ד(   "ִאם ַתֲעׂשּון" "ְוִאם לֹא ַתֲעׂשּון כֵּ

  

 : הזדמנות להקנות לתלמידים מושג שנלמד מן הפרשה:מושג לדורות

 תנאי בני גד ובני ראובן  

 תנאי המנוסח באופן כפול, אם כן, ... ואם לא... 
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 במדבר 

ד " בס  

 )רשות(  –נחלות שנים וחצי השבטים בעבר הירדן 

ה ם ֹמש   ן ָלה  ּתֵ ה ִלְבֵני ָגד ְוִלְבֵני ְראּוֵבן )לג( ַויִּ ט ְמַנש ּ  ב  ֵ ת ִסיחֹן ְוַלֲחִצי ש  כ  ת ַמְמל  ן יֹוֵסף א  ְך ָהֱאֹמִרי    ב  ל  מ 

ץ ָסִביב: ְגֻבלֹת ָעֵרי ָהָאר  יָה ּבִ ץ ְלָער  ן ָהָאר  ָ ש  ְך ַהּבָ ל  ת עֹוג מ  כ  ת ַמְמל  ת    ְוא  יֹבן ְוא  ת ּדִ ְבנּו ְבֵני ָגד א  )לד( ַויִּ

ָהה:  ֲעָטרֹת ְוֵאת ֲערֵֹער: ת ַיְעֵזר ְוָיְגּבֳּ ֹוָפן ְוא  ת ַעְטרֹת ש  ית ִנְמָרה וְ   )לה( ְוא  ת ּבֵ ית ָהָרן ָעֵרי  )לו( ְוא  ת ּבֵ א 

ְלָעֵלא ְוֵאת ִקְרָיָתִים:  ִמְבָצר ְוִגְדרֹת ֹצאן: ת א  ּבֹון ְוא  ש ְ ת ח  נּו א  ַעל    )לז( ּוְבֵני ְראּוֵבן ּבָ ת ּבַ ת ְנבֹו ְוא  )לח( ְוא 

נּו: ר ּבָ ָעִרים ֲאש   מֹות ה  ת ש ְ ֹמת א  ֵ ְקְראּו ְבש  ַויִּ ְבָמה  ת ש ִ ם ְוא  ֵ ן  )לט(    ְמעֹון מּוַסּבֹת ש  ֵני ָמִכיר ּב  ּבְ ַויְֵּלכוּ 

ּה: ר ּבָ ת ָהֱאֹמִרי ֲאש   ש  א  ֻדָה ַויֹּור  ְלּכְ ְלָעָדה ַויִּ ה ּגִ ב    ְמַנש ּ  ה ַויֵּש   ן ְמַנש ּ  ְלָעד ְלָמִכיר ּב  ת ַהּגִ ה א  ן ֹמש   ּתֵ )מ( ַויִּ

ּה: ְקָרא ּבָ ם ַויִּ ת ַחּוֵֹתיה  ְלּכֹד א  ה ָהַלְך ַויִּ ן ְמַנש ּ  ן ַחּוֹת ָיִאיר:  )מא( ְוָיִאיר ּב  ְתה  ת    א  ְלּכֹד א  )מב( ְוֹנַבח ָהַלְך ַויִּ

מֹו: ש ְ ְקָרא ָלה ֹנַבח ּבִ יָה ַויִּ ֹנת  ת ּבְ   ְקָנת ְוא 

למרות שבני מנשה לא בקשו נחלה בעבר הירדן משה רבנו נותן גם להם נחלה בעבר הירדן )פסוק  

 לג(.

בני גד וראובן מקבלים נחלה בשטחים שנכבשו מסיחון מלך האמורי ומעוג מלך הבשן )בפרק כא( 

 ובונים בה ערים. 

צריכים לכבוש את    -ובני יאיר  בני מכיר    – שתי משפחות מבני מנשה מקבלות נחלתן בעבר הירדן  

 המקומות בהם נחלו והם בונים שם ערים. 

  בספר יהושע פרק יג מפורטת נחלת .  על פי יהושע פרק יג  ומפת הנחלה גבולות נחלת שבטי עבר הירדן  

 שנים וחצי השבטים בעבר הירדן ומתוחמים גבולות השבטים.

 שבט מנשה מקבל נחלה בעבר הירדן

מדוע שבט מנשה קיבל נחלה בעבר הירדן הרי לא כתוב שבקשו נחלה עם בני גד ובני ראובן? נביא   

 שני כיוונים פרשניים:  

 ]לג[: רמב"ן

מתחלה לא באו לפניו שבט מנשה, אבל כאשר חלק הארץ לשני השבטים    - ולחצי שבט מנשה בן יוסף  

שירצה להתנחל עמהם, והיו אנשים משבט  ראה שהיא ארץ גדולה יותר מן הראוי להם ובקש מי  

 מנשה שירצו בה, אולי אנשי מקנה היו, ונתן להם חלקם...

לב(, ומשפחת  - והענין, כי בני מנשה היו שמונה בתי אבות ככתוב בפרשת הפקודים )במדבר כו, כט

תן  המכירי ומשפחת הגלעדי ירשו בארץ הזאת ]בעבר הירדן[ כי היו אנשי חיל ולכדו אותה לעצמם ונ

להם חלק רב מהם. ושש המשפחות ]האחרות של בני מנשה[ עברו את הירדן, דכתיב ביהושע )יז, ב(  

"ויהי לבני מנשה הנותרים למשפחותם לבני אביעזר ולבני חלק ולבני אשריאל ולבני שכם ולבני חפר  

והגלעדי המועטות בשבט רצ ואולי בעבור היות שתי המשפחות האלה המכירי  ו ולבני שמידע"... 

להיפרד משבטם, כדי שתהיה להם נחלה רבה מהם כי ילכדוה בחרבם, וכמו שנאמר )יהושע יז, א(  

 "כי הוא היה איש מלחמה ויהי לו הגלעד והבשן". 

http://www.daat.ac.il/yehoshua/maps/01.htm)
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 במדבר 

ד " בס  

רמב"ן מסביר שמשה רבנו העריך שהשטח בעבר הירדן גדול ומתאים לעוד שבטים ולכן נתן לשבט  

ם שם. לפי דבריו שתי משפחות משבט מנשה  מנשה, שהיה גדול מאד יחסית ליתר השבטים, נחלה ג

 הצטיינו במלחמה וקיבלו ברצון את הצעת משה והשלימו את כיבוש עבר הירדן. 

 )דברים ג, טז(:  הנצי"ב 

דבשביל שראה משה רבינו שבעבר הירדן כוח התורה מעט... על כן השתדל להשתיל בקרבם גדולי  

מה לשבת בעבר הירדן ומשום זה הרבה להם  תורה שיאירו מחשכי הארץ... והשתדל משה שיתרצו ה

 נחלה עד שנתרצו.  

לפי דברי הנצי"ב משה רבנו רצה לחזק את בני גד וראובן מבחינה רוחנית ולכן רצה לשלב ביניהם  

בני   היתה  את  לא  זו  )כלומר,  הירדן.  בעבר  לשבת  עודד  אותם  בתורתם,  הידועים  המנשה  שבט 

 .בקשתם או רצונם מלכתחילה(
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 במדבר 

ד " בס  

 ]רשות[ הקשר רחב

 שבטי עבר הירדן המזרחי בתנ"ך 

 סיפור ישיבתם של שנים וחצי השבטים וקורותיהם נזכר במקומות רבים בתנ"ך:  

על סיפור כיבוש עבר הירדן ומסירתו לשניים וחצי  . משה רבנו חוזר בנאומו הראשון בחומש דברים  1

 כ.-דברים ג, יב  - השבטים

. בתחילת ספר יהושע מזכיר יהושע בן נון לשבטי עבר הירדן את הבטחתם לצאת למלחמה יחד עם  2

 . טו-יהושע א, יב –יתר השבטים לכבוש את ארץ כנען 

בהבטחתם  3 עמדו  הירדן  עבר  ששבטי  הכתוב  מציין  יהושע  בספר  אחיהם  .  לפני  חלוצים  ויצאו 

 . יג- יהושע ד, יב  –לוחמים!  40,000למלחמה 

הירדן  4 בעבר  השבטים  וחצי  שנים  נחלות  בתיאור  הכתוב  פותח  הנחלות,  בפרקי  יהושע  בספר   .

 . יהושע פרק יג  –המזרחי 

. בסוף ספר יהושע מבקשים שבטי עבר הירדן להקים מזבח על הירדן ובקשה זו מעוררת תגובה  5

 .יהושע פרק כב  –ל יהושע חריפה ש

. בתקופת השופטים מוכיחה דבורה הנביאה את שבטי עבר הירדן על כך שאינם שותפים למאמץ  6

 . יז- שופטים ה, טז –המלחמתי בכנענים, יחד עם עוד שבטים מעבר הירדן המערבי שאינם שותפים 

והשופט המושיע הוא  . במהלך תקופת השופטים סובלים שבטי עבר הירדן מהלחץ של בני עמון  7

 . יב-שופטים פרקים יא  –יפתח הגלעדי מבני מנשה 

דה"א    – . בימי שאול עושים בני ראובן מלחמה עם ההגריאים ומרחיבים את גבולם בעבר הירדן  8

 . ה, י

שמואל ב יז,    –. מכיר בן עמיאל וברזלי הגלעדי מבני מנשה עוזרים לדוד המלך בזמן מרד אבשלום  9

 .כט-כז

ותם מלך יהודה וירבעם בן יואש מלך ישראל יש מפקד של מספר הלוחמים משבטי עבר  . בימי י 10

 . כב-דה"א ה, יז –לוחמים, והם נלחמים שוב עם ההגריאים  44,000הירדן והם מונים למעה מ 

 הירדן עובדים עבודה זרה ויוצאים ראשונים לגלות בידי תגלת פלאסר מלך אשור:   . שבטי עבר11

 . ק הדברי הימים א פר 

ם:  כה ֵניה  ִמיד ֱאלִֹהים ִמּפְ ר ִהש ְ ץ ֲאש   י ָהָאר  ְזנּו ַאֲחֵרי ֱאלֵֹהי ַעּמֵ ם ַויִּ אלֵֹהי ֲאבֹוֵתיה  ְמֲעלּו ּבֵ   ַויַָּער ֱאלֵֹהי   כו  ַויִּ

ּור ַויְַּגֵלם ְך ַאש ּ ל  ר מ  ְלנ ס  ַגת ּפִ ּלְ ת רּוַח ּתִ ּור ְוא  ְך ַאש ּ ל  ת רּוַח ּפּול מ  ָרֵאל א  ט    ִיש ְ ב  ֵ ִדי ְוַלֲחִצי ש  ָלראּוֵבִני ְוַלּגָ

ה ַוְיִביֵאם ַלְחַלח ְוָחבֹור ְוָהָרא ּוְנַהר ּגֹוָזן ַעד ַהיֹּום ַהזּ ה  :ְמַנש ּ 
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 במדבר 

ד " בס  

 ]רשות[ הקשר אישי

 נו מדגיש שהשתתפות במלחמה של עם ישראל היא חובה דתית והמשתמט ממנה חוטא לה'. משה רב

 כיצד אנו רואים היום את השתתפותנו במלחמה על בטחון העם והארץ? 

 

משה מסכים לבקשתם של השבטים אך מצליח בדבריו גם לחנך אותם ולבנות סדר עדיפות נכון  

לחייהם, האם תוכלו לחשוב על מצב דומה בו נדרשתם להבין ולשנות את סדר העדיפויות שלכם?  

   מה מסייע בכך?

  

 

 


