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 טז -יב:ג' דב
 ְוָעָריו ָנַתִתי ָלראּוֵבִני ְוַלָגִדי:ְוֶאת ָהָאֶרץ ַהזֹּאת ָיַרְשנּו ָבֵעת ַהִהוא ֵמֲערֵֹּער ֲאֶשר ַעל ַנַחל ַאְרנֹּן ַוֲחִצי ַהר ַהִגְלָעד 

ן ַההּוא ִיֵָָּרא ֶאֶרץ ְוֶיֶתר ַהִגְלָעד ְוָכל ַהָבָשן ַמְמֶלֶכת עֹוג ָנַתִתי ַלֲחִצי ֵשֶבט ַהְמַנֶשה כֹּל ֶחֶבל ָהַאְרגֹּב ְלָכל ַהָבָש 
ָשן בּול ַהְגשּוִרי ְוַהַמֲעָכִתי ַוִיְקָרא אָֹּתם ַעל ְשמֹו ֶאת ַהבָ ְרָפִאים:ָיִאיר ֶבן ְמַנֶשה ָלַקח ֶאת ָכל ֶחֶבל ַאְרגֹּב ַעד גְ 

 ַחּוֹּת ָיִאיר ַעד ַהיֹום ַהֶזה:ּוְלָמִכיר ָנַתִתי ֶאת ַהִגְלָעד:
 ל ְגבּול ְבֵני ַעמֹוןְוָלראּוֵבִני ְוַלָגִדי ָנַתִתי ִמן ַהִגְלָעד ְוַעד ַנַחל ַאְרנֹּן תֹוְך ַהַנַחל ּוְגֻבל ְוַעד ַיבֹּק ַהַנחַ 

  :יתה מצד שבט ראובן ושבט גדיב(, הפנייה למשה לנחלה בעבר הירדן המזרחי ה-א:)לב'לפי המסופר בספר במד
קֹום ָמקֹום ְמ ּוִמְקֶנה ַרב ָהָיה ִלְבֵני ְראּוֵבן ְוִלְבֵני ָגד ָעצּום ְמאֹּד ַוִיְראּו ֶאת ֶאֶרץ ַיְעֵזר ְוֶאת ֶאֶרץ ִגְלָעד ְוִהֵנה הַ 

 ַוָיבֹּאּו ְבֵני ָגד ּוְבֵני ְראּוֵבן ַויֹּאְמרּו ֶאל מֶֹּשה ְוֶאל ֶאְלָעָזר ַהכֵֹּהן ְוֶאל ְנִשיֵאי ָהֵעָדה ֵלאמֹּר ִמְקֶנה:
ַוִיֵתן ָלֶהם מֶֹּשה ִלְבֵני ָגד " :)לג( הכתוב אינו מציין שהייתה פנייה כזאת גם משבט מנשה, ובכל זאת נאמר בהמשך הפרק

ָהָאֶרץ ְלָעֶריָה ִבְגֻבלֹּת י ְראּוֵבן ְוַלֲחִצי ֵשֶבט ְמַנֶשה ֶבן יֹוֵסף ֶאת ַמְמֶלֶכת ִסיחֹּן ֶמֶלְך ָהֱאמִֹּרי ְוֶאת ַמְמֶלֶכת עֹוג ֶמֶלְך ַהָבָשן ְוִלְבנֵ 
 .ָעֵרי ָהָאֶרץ ָסִביב"

 חילם שם?שלא פנו למשה שינ אףחצי שבט מנשה לנחלות של עבר הירדן המזרחי בני אפוא  פומדוע צור
 יח דלעיל, מסביר: -המלבי"ם בפירושו לפס' יז

אורים ותומים[  ]= 'לראובני ולגדי', אולם לשבט ראובן וגד נתתי מן הגלעד וכו' גם כן שלא עפ"י או"ת
וזה מפני הטעם שכבר נכתב בפ' מטות שהם בקשו את הארץ הזאת ע"י שהיא ארץ מקנה. ובדברים  וגורל...

מפרשים למה נתן לחצי שבט המנשה בעבר הירדן, והם לא בקשו ארץ מקנה, האלה נתבאר מה שתמהו ה
מפני שהם כבשו שם וע"כ נשאר על כן באר פה  ולמה צרף אליהם חצי שבט מנשה?רק ראובן וגד בקשו 

 בידם לנחלה:
נחלותיהם אורים ותומים[, שניים וחצי השבטים קיבלו את  הנחלת הנחלות לשבטים בגורל ]=כ שלאהמלבי"ם מנהיר כי 

שטחים בעבר הירדן  ושהיו ל כיווןראובן וגד בגלל המקנה הרב שהיה להם וחצי שבט מנשה  1:ממשה ללא הפעלת הגורל
כפי שנאמר בפרשתנו בפסוקים דלעיל. כלומר דברי משה  ,עוד לפני שבני ישראל לחמו וכבשו במקום את השטחים
 חלות בעבר הירדן שעלתה בספר במדבר.בפרשתנו מנהירים את קושיית הצטרפות חצי שבט מנשה לנ

הסבר אחד ניתן בפסוקים המובאים בראשית דברינו  מתי נכבשו השטחים שניתנו לחצי שבט מנשה בעבר הירדן?ו
 2:מב(-לט:לב 'ובפרשת מטות )במד

 ָבּה: ַויֹוֶרש ֶאת ָהֱאמִֹּרי ֲאֶשר ַוִיְלְכֻדהָ ַוֵיְלכּו ְבֵני ָמִכיר ֶבן ְמַנֶשה ִגְלָעָדה 
 ַוִיֵתן מֶֹּשה ֶאת ַהִגְלָעד ְלָמִכיר ֶבן ְמַנֶשה ַוֵיֶשב ָבּה:

 ֶאת ַחּוֵֹּתיֶהם ַוִיְקָרא ֶאְתֶהן ַחּוֹּת ָיִאיר: ַוִיְלכֹּדָהַלְך  3ְוָיִאיר ֶבן ְמַנֶשה

                                                           
  ראש המכללה הדתית אקדמית למורים ע"ש הרא"מ ליפשיץ בירושלים אד"ר יאיר ברקאי הו 
1
ָלֵתת ְלִתְשַעת ַהַמּטֹות ַוֲחִצי  ה'זֹּאת ָהָאֶרץ ֲאֶשר ִתְתַנֲחלּו אָֹּתּה ְבגֹוָרל ֲאֶשר ִצָּוה  ַוְיַצו מֶֹּשה ֶאת ְבֵני ִיְשָרֵאל ֵלאמֹּרטו:"-:יגלד 'במד  

ְשֵני ַהַמּטֹות ַוֲחִצי  ַנֲחָלָתם:ִכי ָלְקחּו ַמֵּטה ְבֵני ָהראּוֵבִני ְלֵבית ֲאבָֹּתם ּוַמֵּטה ְבֵני ַהָגִדי ְלֵבית ֲאבָֹּתם ַוֲחִצי ַמֵּטה ְמַנֶשה ָלְקחּו  ַהַמֶּטה:
 ".ַהַמֶּטה ָלְקחּו ַנֲחָלָתם ֵמֵעֶבר ְלַיְרֵדן ְיֵרחֹו ֵקְדָמה ִמְזָרָחה

2
 .כב:יג 'וכן ביה  



2 

 :ֶאת ְקָנת ְוֶאת ְבנֶֹּתיָה ַוִיְקָרא ָלה נַֹּבח ִבְשמֹו ַוִיְלכֹּדנַֹּבח ָהַלְך 
ולא כלל ישראל כנחלות שניתנו לראובן ולגד. לכן  הןכבשו דהיינו החלקים בעבר הירדן שניתנו למשפחות משבט מנשה 

 לכד.הפועל השכיח במשפחות מנשה הוא 
 לג(::לב 'הרמב"ן מציע נימוק אחר )בפירושו, לבמד

מתחלה לא באו לפניו שבט מנשה, אבל כאשר חלק הארץ לשני השבטים ראה  –ולחצי שבט מנשה בן יוסף 
שהיא ארץ גדולה יותר מן הראוי להם ובקש מי שירצה להתנחל עמהם, והיו אנשים משבט מנשה שירצו 

ואולי בעבור היות שתי המשפחות האלה המכירי והגלעדי המועטות  בה, אולי אנשי מקנה היו, ונתן להם...
ִכי הּוא ָהָיה "רד משבטם כדי שתהיה להם נחלה רבה מהם כי ילכדוה בחרבם, וכמו שנאמר בשבט רצו להפ

א(. על כן הזכיר בשבט הזה חבלים, ולא הזכיר כן בשאר :יז ')יה"לֹו ַהִגְלָעד ְוַהָבָשן-ִאיש ִמְלָחָמה ַוְיִהי
 השבטים. 

חול בעבר הירדן, אלא שהשטח שנכבש שם היה כלומר מלכתחילה, לדעת הרמב"ן, אכן שבט המנשי לא היה אמור לנ
יתכן משום שהוא התאים יוחלק משבט מנשה רצה בו,  ,משה לכלל ישראל הציעֹווגדול מדי עבור ראובן וגד בלבד, 

 .ולמקנה הרב שהיה ביד
מביא שני  4עדיין נשארת בעינה שאלת עיתוי כיבוש שטחי משפחות שבט המנשה. י' קיל בפירושו לספר 'דברי הימים'

לפני כיבושה. פירוש אחד של פרשן המכונה 'תלמיד הרס"ג'  שראלירץ פירושים העוסקים בהיאחזות בני יוסף בא
להלן המובאה מדברי  .[בשל ר' יהודה החסיד ]ממייסדי 'חסידות אשכנז' במאה הי" אחד[ ופירה]מהמאה העשירית לס

 החכם האשכנזי:
בארץ מצרים היו שולחים  ישראל כנען של אביהם, ואף על פי שהיוולישראל היו להן הרבה נחלות בארץ 

אבי היה מוכיח  היהלארץ כנען לתקן להם שדות וכרמים שלהם. והיו קוצרים ובוצרים ומביאין להם כסף. ו
ובנו כרכים בארץ  ...שהלכו זרע יוסףאו עדיין בימי יוסף,  מדברי הימים, שכל זמן שהיו ישראל במצרים,

מס ולתקן נחלתם, והיו המצרים יראים שמא יצטרפו  להםותיהם ומושיבים בהם עבדים לפרוע כנען על נחל
בחיי יוסף היו בארץ כנען נותנין לבני ישראל המס ולאחר מות יוסף דחקם פרעה  אילו לאילו להלחם בהם...

 .ויעלו מן הארץליתן לו, ומתוך כך היה ירא שמא יתחברו ויעשו קנוניא יחד ישראל וכנענים 
ָבנּו ְוָעָלה  ָהָבה ִנְתַחְכָמה לֹו ֶפן ִיְרֶבה ְוָהָיה ִכי ִתְקֶראָנה ִמְלָחָמה ְונֹוַסף ַגם הּוא ַעל שְֹּנֵאינּו ְוִנְלַחם"י: :א 'לשמ מוסב הפירוש

הם  .מנשה ואפרים, היו קרקעות בארץ כנען שרכשו עוד בחיי יוסף אביהם – וממנו ניתן להבין שלזרע יוסף". ִמן ָהָאֶרץ
בנו בהן ערים ונטעו כרמים ועיבדו שדות שהחכירו אותם לאריסים ששילמו להם מס. כל זמן שיוסף חי אישר זאת פרעה 

שמא הכנעני יעלה  סים ששילמו הכנענים לבני יוסף ולכן חששפרעה לעצמו את הִמ  ניכס מפני כבודו, אך לאחר מות יוסף
 ילחמו בו.שניהם יתחבר לבני יוסף במצרים וומארץ כנען 

 ומוסיף קיל:  למדנו כי היו למנשה ערים בארץ כנען עוד לפני כיבושה. כאןמ
ואם תשאל, מה עלה בגורלם של יושבי הנחלות דלעיל ברגע שהתחיל השעבוד? כבר השיב על כך תלמיד 

ויקחו גשור וארם שהיו גוים ותפשו את חוות יאיר' וגו' ויש להניח  'וכשמת יוסף ואחיו נתחזקו רס"ג...
שבני ישראל שישבו בנחלות אלה נהרגו, ועבדיהם שעיבדו את נחלותיהם מטעמם נהרגו גם הם עמם, או 
שנטמעו בין יושבי הארץ. ברם זכר הבעלות של בני ישראל על נחלות אלה לא נשתכח גם בימי השעבוד 

 הארוכים.
רושלמי )ביכורים, פרק א דף סד טור ב/ה"ח( ישנה ברייתא הדנה בסוגיית הבאת הביכורים מנחלות עבר הירדן בתלמוד הי

 המזרחי:
תני 'אשר נתתה לי' לא שנטלתי לי מעצמי מה ביניהון? אמר רבי אבין חצי שבט מנשה ביניהון מאן דאמר 

ן דאמר 'ארץ זבת חלב ודבש' 'אשר נתת לי' ולא שנטלתי מעצמי חצי שבט מנשה לא נטלו מעצמן. מא
  .אפילו כן אינה ארץ זבת חלב ודבש

לֶֹּהיָך ְוִהְשַתֲחִויָת ִלְפֵני -אֱ   ה'ְוִהַנְחתֹו ִלְפֵני  ה'י( נאמר: "ְוַעָתה ִהֵנה ֵהֵבאִתי ֶאת ֵראִשית ְפִרי ָהֲאָדָמה ֲאֶשר ָנַתָתה ִלי :)כו 'בדב
" דרשו שאין מדובר בנחלה ששבט נטל לעצמו, לפיכך ניתן להביא ביכורים מהמילים "אשר נתתה לי. לֶֹּהיָך"-אֱ  ה'

שביקשו נחלות ראובן וגד כ שלאבלי שביקשו אותה,  קיבלוהמנחלת חצי שבט המנשה בעבר הירדן המזרחי, מפני שהם 
 ומשום כך אין מביאים ביכורים מנחלתם. ,ממשה ולכן אינן בחזקת "אשר נתתה לי" נחלתן

 במדבר פרשת מטות דף קמ עמוד ב(: [לקח טוב])פסיקתא זוטרתא  אחרת דרךאת הדברים ב, מבאר המדרש
... ומפני מה נתחברו בני גד ובני ראובן בדבר זה לשבת "ְראּוֵבן-ָגד ּוְבֵני-ַיַעְברּו ְבֵני-מֶֹּשה ֲאֵלֶהם ִאם ַויֹּאֶמר"

פי שנפלו מהם במעשה זמרי ארבעה מעבר לירדן מזרחה. מפני שהיו בני גד עם ראובן בדגל אחד. ושמעון ל
וחצי שבט המנשה לפי שגרם מנשה בן יוסף לשבטים לקרוע את ועשרים אלף לא רצו להיחלק מישראל. 

 על מעשה הגביע הנמצא באמתחת בנימין, לפיכך נקרעה נחלתם חציה מעבר לירדן.-בגדיהם
  :יג(-יב ;ד-א:)מד 'המדרש מסתמך על המסופר בבר

 ְבִפי ֵלאמֹּר ַמֵלא ֶאת ַאְמְתחֹּת ָהֲאָנִשים אֶֹּכל ַכֲאֶשר יּוְכלּון ְשֵאת ְוִשים ֶכֶסף ִאיש ַעל ֵביתֹו ֲאֶשרַוְיַצו ֶאת 
 ֵבר:ֲאֶשר דִ  ְוֶאת ְגִביִעי ְגִביַע ַהֶכֶסף ָתִשים ְבִפי ַאְמַתַחת ַהָָּטֹּן ְוֵאת ֶכֶסף ִשְברֹו ַוַיַעש ִכְדַבר יֹוֵסף ַאְמַתְחתֹו:

                                                                                                                                                                                                   
3
לפסוק, יאיר היה מבני יהודה, אביו שגוב בן חצרון בן פרץ בן יהודה, כמפורט  'דעת מקרא'לפי הערת א' מירסקי, בפירוש   

יחס על שבט מנשה ייתה בת מכיר בן מנשה, והטעם שנתייחס כאן על משפחת אם אביו, שהינתשכב, אלא -ג:בדה"י א, ב
  מא(.-לט:לב 'לחם על גלעד הלך הוא עמהם )במדישכשהלכו בני מכיר בן מנשה לה

4
 כב. ירושלים תשמ"ו, עמ' קצד:ז דהי"א ,'דעת מקרא'קיל י', דברי הימים עם פירוש   
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קּום  ַלֲאֶשר ַעל ֵביתֹוֵהם ָיְצאּו ֶאת ָהִעיר לֹּא ִהְרִחיקּו ְויֹוֵסף ָאַמר  ַהבֶֹּקר אֹור ְוָהֲאָנִשים ֻשְלחּו ֵהָמה ַוֲחמֵֹּריֶהם:
ש ַבָגדֹול ֵהֵחל ּוַבָָּטֹּן ִכָלה וְיַחפֵ ... ְרדֹּף ַאֲחֵרי ָהֲאָנִשים ְוִהַשְגָתם ְוָאַמְרָת ֲאֵלֶהם ָלָמה ִשַלְמֶתם ָרָעה ַתַחת טֹוָבה

 ַוִיְקְרעּו ִשְמלָֹּתם ַוַיֲעמֹּס ִאיש ַעל ֲחמֹּרֹו ַוָיֻשבּו ָהִעיָרה: ַוִיָמֵצא ַהָגִביַע ְבַאְמַתַחת ִבְנָיִמן:
וירא יוסף אותם ]אתם[ " טז(::מג 'בר [בובר]של יוסף כמנשה בנו, נמצא במדרש )שכל טוב " ֲאֶשר ַעל ֵביתֹו"הזיהוי של 

 :"זה מנשה לאשר על ביתואת בנימין ויאמר 
יתכן שמשה הנחיל לחצי שבט מנשה את השטחים מעבר י ולםנחלת מנשה מעבר לירדן עונש, אב רואהאמנם המדרש 

לוודא מניעת קריעתם של ראובן וגד משאר אחיהם שהתנחלו בארץ ישראל המערבית, כשם שהגביע ששם  כדילירדן 
דהיינו חצי שבט מנשה שימש מעין  מה.בפקודת אביו יוסף באמתחת בנימין נועד לוודא שאחדות האחים אכן שלֵ מנשה 

 חוליה מחברת של שבטי ישראל משני עברי הירדן. 
 

 עורך: הרב ד"ר חיים טלבי
 עריכה לשונית: ד"ר יצחק הילמן

 


