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 ד"בס

 לשכת רב הקמפוס                      הפקולטה למדעי היהדות

 ד ף  ש ב ו ע י
 ה"תשס , מטותרשת                פמאת המרכז ללימודי יסוד ביהדות                             

 611 מספר          ש הלנה ופאול שולמן                                                     "ע        

 

 בקשת בני גד ובני ראובן
 

 ):ה-א: לב'במ (להתיישב בעבר הירדן בקשתם של בני גד ובני ראובן הבפרשתנו מופיע
 ויאמרו אל ...והנה המקום מקום מקנה ...ומקנה רב היה לבני ראובן ולבני גד עצום מאד

את הארץ הזאת  תןך ֻייולעבדיך מקנה ויאמרו אם מצאנו חן בעינהיא  ארץ מקנה ...משה
 .נו את הירדןרזה אל תעִבלעבדיך לאֻח

קשה  היארבנו תגובתו של משה , למרבה הפלא. היטבבקשה מנומסת ומנומקת מדובר ב ,לכאורה
 "ר אל הארץ מעבֹ...או למלחמה ואתם תשבו פה ולמה תניאוןהאחיכם יבֹ ...ויאמר משה ":ביותר

תיכם תרבות והנה קמתם תחת אבֹ" ומוסיף גליםסיפור המראת  להם בהמשך משה מזכירו .)ז-ו:שם(
 .)יד:שם( "אל ישראל' לספות עוד על חרון אף ה אנשים חטאים

 לפני ראובן לעבור חלוציםבני בני גד ומתחייבים , בתגובה לביקורת המחמירה של משה
תן להם משה ִיו ":וכך נאמר .להתנחל בעבר הירדן ומאשר להם דרישתםמשה את מקבל אז  .אחיהם

 .)לג:שם( "'ן וכואת ממלכת סיחֹולחצי שבט מנשה בן יוסף בני גד ולבני ראובן ל
 :ברצוני להתייחס כאן לשתי שאלות

 ?ביותר חמור ו חטאחטאש,  אותם למרגליםשהשווהעד , על המבקשיםמשה  כעסמדוע  )1
 ?בסוף הסיפוררק  מנשהה חצי שבט מדוע מוזכר )2

כך אמנם . " עשירים ובעלי מקנה וחיבבו את ממונםהיו": מתאר את בני גד ובני ראובן כך 1המדרש
 החשיבות מודגשת ,)א:שם ("ומקנה רב היה לבני ראובן ולבני גד עצום מאד"משמע מן הפסוק 
 ! המילה מקנהה פעמים מופיע ארבעשכן, שייחסו למקנם

סדר ל הוא גורם כשאולם, אין רע בעצם העושר. זה היה כנראה חטאם של בני גד ובני ראובן
 :)טז:שם(ראובן בני בני גד ו מכריזיםהרי בהמשך  .מוסרי-בלתי הוא הופך להיות - ימויות מעוותקד

חסים היו על ממונם יותר  ":י" רשךכל אומר עו, "נות צאן נבנה למקננו פה וערים לטֵפגדרֹ"
בביטוי להשקפת עולם  אלא ,בלבדפליטת פה מדובר כאן בלא י "לפי פירושו של רש. "מבניהם
ת בנו לכם ערים לטפכם וגדרֹ ":ולכן משה מתקן אותם, ילדים העל פנירכוש ה את המבכרת
 . כראוי, הקדים להם בניהם לצאנם.)כד:שם ("לצאנכם
נם רוצים לעבור את הירדן בני גד ובני ראובן אייבינו ש השבטים האחריםי שבנ  גם חששמשה

 ."נו את הירדןרל תעִבא ":)ה:שם (כפי שנשמע מהפסוק, מפחד המלחמה עם עמי ארץ כנען
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מכיוון  , היה פסול בעיני משהרץ ישראלעצם הרצון לשבת בעבר הירדן ולא בא כי ניתן לפרש
 2:אומר המדרש אמנםכך ו .רץ ישראל פחותה מקדושת אןקדושת עבר הירדש

וישבו וכן אתה מוצא בבני גד ובני ראובן שהיו עשירים והיה להם מקנה וחיבבו את ממונם 
לם לראובני לגדי ולחצי ויג' : לפיכך גלו תחילה מכל השבטים- רץ ישראללהם חוצה לא

 . על שהפרישו עצמם מן אחיהם בשביל קניינם? ומי גרם להם.)כו:א ה"הד ('השבט מנש
 :העיקריות שבהןלהלן נסקור את . השאלה השנייה יושבה בדרכים שונות

שהוא היה המתרגם במצרים בין משום  ".מידה כנגד מידה"שמנשה נענש במבאר  3המדרש ∗
 לכן ,גרם לאחים שיקרעו את בגדיהם כשנמצא הגביע באמתחת בנימיןש והוא ,יוסף לאחיו

 .נקרעה נחלתו לשני חצאים בשני עברי הירדן
אלא , הם הצטרפו לבקשת בני גד ובני ראובןהתחלה כבר בש מבהיר 4עזרא-אברהם אבן' ר ∗

 . בלבד שבטשהיו חצי מפנישהתורה לא טרחה להזכירם 
התברר שהשטח שהיה ,  לבקשת בני גד ובני ראובןהסכמת משה מסביר שאחרי 5ן"הרמב ∗

 .את חצי שבט מנשההוא צירף לשבטי גד וראובן  ולכן ,גדול מדי עבורםמיועד להם היה 
 העקרונית הטעות :  זו כדלהלןשמביעה פרשהניתן לסכם את המסר , על סמך כל מה שנאמר לעיל

התעניינותם בחיים וחוסר ים גשמיחיים ה בם המוגזמתתה התמקדותיראובן הי בנישל בני גד ו
 -פגם זה בא לידי ביטוי . יםהרוחני
 .המופיעה ארבע פעמים בשני פסוקים" מקנה"שכיחות יתר של המלה ב ∗
 .לפני משפחתם" גדרות הצאן"הזכרת ב ∗
 . קדושה רוחניתשהיא בעלת, ארץ ישראללחוסר עניין להיכנס ב ∗
לפני "כאשר הדרישה האמתית הייתה להיחלץ , "לפני בני ישראל"היחלץ חושים מוכנות לב ∗

 ." 'ה
ראייתם את ארץ ישראל ב חטא המרגלים היה הרי עיקר - למרגלים תם גם השוואמובנתולפי זה 

 .חוסר רגישותם לעניין הרוחני שבארץ ישראלבו, בלבדגשמית מזווית 
כך כותב . לשבטי גד וראובןבט המנשה חצי שאת הצטרפותו של  ניתן להבין ל"לפי הנ

 6:ב"הנצי
 השתדל להשתיל בקרבם ןכל ע ... ח התורה מעטודבשביל שראה משה רבינו שבעבר הירדן כ

 והשתדל משה שיתרצו המה לשבת בעבר הירדן ומשום ...גדולי תורה שיאירו מחשכי הארץ
 .זה הרבה להם נחלה עד שנתרצו

אין מביאין  "כימשנה מובא ב 7:ירושלמיהנאמר בתלמוד ב מבוסס על מה ש"פירוש זה של הנצי
 ואינעבר הירדן מכיוון ש -הראשון , ין הזה שני טעמים לדהגמרא מציעה. "ביכורים מעבר הירדן

 'דב ("יאשר נתתה ל"  הביטוישאין לייחס לעבר הירדן את בגלל - והשני ,"ארץ זבת חלב ודבש"
אומרת מוסיפה והגמרא ו. פי יזמתם הם- נחלתם עלבלו אתיקבני גד ובני ראובן באשר , )י:כו
גם עבורם עבר הירדן אינו נחשב : בני מנשהבדינם של א יהאלה  בין שני טעמים "נפקא מינה"שה
בלו את יבאשר הם ק, כן שייך לגביהם" אשר נתתה לי" הביטוי ולםוא, "ארץ זבת חלב ודבש"כ

אין בבני מנשה ,  לאור מה שנאמר לעיל;בלבד הבחנה זו איננה טכנית. וויו של משהינחלתם על פי צ
 .  עילוי רוחניהזוכה ל ןהגשמי הראשוהמוצר  ,את ביכוריהםזכו להגיש  ולכן ,פגם של גשמיות יתר

 
 ידידיה קליין        

                                                 
 .'ב ז"במדבר רבה כ  2
 .בראשית רבה פד יג  3
 .ב"ב ל"ע במדבר ל"אב  4
 .ג"ב ל"ן במדבר ל"רמב  5
 .העמק דבר דברים ג טז  6
 .ארק ביכורים סוף פ  7



 3

 ירושלים      
 

 הדף מופץ בסיוע קרן הנשיא לתורה ולמדע
 Parasha/JH/il.ac.biu.www://http/ :כתובתנו באינטרנט
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