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Petition of the Two and a Half Tribes
Introduction

This topic is dedicated to the memory of father and daughter, 
David Yaakov HaLevi Applebaum and Naava Applebaum, הי"ד, 

who were murdered by terrorists on the eve of Naava's wedding in Jerusalem, י"ג אלול תשס"ג.

A Problematic Request
Bemidbar 32 revolves around the request of Reuven and Gad to settle the lands east of the Jordan which
had been conquered from Sichon and Og. Moshe's initial response is negative.  He chastises them both for
leaving the burden of fighting to the rest of the tribes and for dissuading the nation from crossing into Israel:

(ו) ַוּיֹאֶמר ֹמֶׁשה ִלְבֵני ָגד ְוִלְבֵני ְראּוֵבן ַהַאֵחיֶכם ָיֹבאּו ַלִּמְלָחָמה ְוַאֶּתם ֵּתְׁשבּו ֹפה. (ז) ְוָלָּמה [ְתִניאּון]

(תנואון) ֶאת ֵלב ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵמֲעֹבר ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ָנַתן ָלֶהם י"י. (ח) ֹּכה ָעׂשּו ֲאֹבֵתיֶכם ְּבׇׁשְלִחי ֹאָתם

ִמָּקֵדׁש ַּבְרֵנַע ִלְראֹות ֶאת ָהָאֶרץ.

(6) And Moses said unto the children of Gad and to the children of Reuben: 'Shall your
brethren go to the war, and shall ye sit here? (7) And wherefore will ye turn away the
heart of the children of Israel from going over into the land which the Lord hath given
them? (8) Thus did your fathers, when I sent them from Kadesh-barnea to see the
land.

Immediately afterwards, however, Reuven and Gad express their willingness not just to fight, but even to
lead the nation in battle. Moshe changes his mind and acquiesces to their original demands.

How are we to evaluate both the original request and Moshe's reaction? Did the tribes really mean to
forsake the Promised Land, and leave their brothers to embark on the Conquest alone?  If so, why are they
so quick to change their minds and offer to head the campaign? Similarly, if settling the eastern bank of the
Jordan was problematic, and the tribes' request so troubling to Moshe that he compares their actions to the
sin of the spies, why, in the end, does he allow it?

The Promised Land?
Moshe never explicitly rebukes the tribes for rejecting Hashem's Promised Land,  nor does he disparage the
desired territory, making the reader wonder how he viewed the lands that lay on the eastern bank of the
Jordan.  Did he consider this territory to be outside the borders of the Holy Land, or a part of Hashem's gift
to the nation?  Did he assume that the lands had the same level of sanctity as the western bank or less? 
Finally, were it not for Reuven and Gad's request, what would have become of the conquered territory? 
Were these lands always meant to be settled or would they have remained barren?

Menashe's Sudden Appearance
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Throughout most of the chapter, the only tribes who negotiate with Moshe are Reuven and Gad. In verse 33,
however, we read that part of the territory on the Eastern bank of the Jordan is apportioned to clans from
Menashe. How is one to understand their sudden appearance in the story?  Were they part of the original
petition?  If so, why are they not mentioned until now? If not, why does Moshe decide to give them some of
the land?  This is especially troubling considering Moshe's original reluctance to grant the request at all!

Textual Issues
The passage raises numerous textual questions as well:

Throughout the opening verses of the chapter, there is repeated emphasis on the word – "ּוִמְקֶנה ַרב"
"cattle".  This is further emphasized by the unusual formulation of the opening phrase of the chapter
which begins with the subject "ִמְקֶנה" rather than the expected verb ("ויהי מקנה").  Is the focus on cattle
meant to imply a negative evaluation of the tribes' materialism, or simply to provide necessary
background for the plot?
When Reuven and Gad present their petition, they open by listing the – "ֲעָטרֹות ְוִדיֹבן ְוַיְעֵזר ְוִנְמָרה..."
names of the cities they wish to settle without first providing the general context of their request.  How is
this awkward formulation to be understood?
Double "ויאמר"– The text introduces the tribes' speech in verse 2 with the word "ַוּיֹאְמרּו".  Verse 5 once
again opens with the word "ַוּיֹאְמרּו" despite the fact that no one else speaks in the interim.  Why is the
tribes' speech interrupted in this manner?  What purpose is served by repeating the verb? 
Moshe's rephrasing of the modified proposal – In verses 20-24, Moshe repeats the tribes' proposal
with slight differences.  Whereas they had offered, "ַוֲאַנְחנּו ֵנָחֵלץ ֻחִׁשים ִלְפֵני ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל", Moshe instead says,
While they speak of building first pens for their animals and then fortified  ."ִאם ֵּתָחְלצּו ִלְפֵני י"י ַלִּמְלָחָמה"
cities for their children, Moshe reverses the order, and omits the fortifications.  Why does Moshe feel the
need to repeat the conditions, and how significant are the changes he makes?

Repeat? The Tribes in Sefer Yehoshua
At the end of Sefer Yehoshua, after the tribes have fulfilled their promise to fight with the nation, they head
home and build an altar on the Jordan (Yehoshua 22).  Their actions are understood as a potential rebellion
against God, and almost lead to civil war.  Bloodshed is averted as they explain that their motives were pure
and the altar was meant only to signal that, despite their residence on the eastern bank of the Jordan, they
are part of the nation and faith of Israel. What light might this story shed on the events of Bemidbar 32?  Do
the nation's suspicions of rebellion in Sefer Yehoshua reflect any of Moshe's earlier concerns? Can the
misunderstanding in Yehoshua  teach anything about the interactions in the original story? 

 Nonetheless, his comparison to the spies might suggest that he found the issue troubling.
 For a full discussion of this issue, see also Menashe's Joining of Reuven and Gad.
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Petition of the Two and a Half Tribes
Exegetical Approaches

This topic is dedicated to the memory of father and daughter, 
David Yaakov HaLevi Applebaum and Naava Applebaum, הי"ד, 

who were murdered by terrorists on the eve of Naava's wedding in Jerusalem, י"ג אלול תשס"ג.

Overview
Moshe's response to the request of Reuven and Gad to settle the eastern bank of the Jordan has been
read in opposing ways by different commentators.  Akeidat Yitzchak justifies Moshe's angry reaction,
pointing out that the tribes' petition was problematic both on the interpersonal level (as the tribes did not
initially intend to join their brethren in the Conquest), and in relation to Hashem (as they rejected His
Promise Land.)

Abarbanel, in contrast, maintains that Moshe misunderstood the tribes' request and wrongly assumed
that they did not want to participate in the Canaanite campaign when they had meant to all along.  A third
approach puts forth a middle position which attempts to justify both the tribes and Moshe.  Malbim claims
that though the tribes had not planned to battle in Canaan, this was only because they felt that they
would be superfluous since Hashem was to fight for the nation.  Moshe corrects their misconception and
they immediately agree to join.

Moshe Judges Correctly
Moshe correctly inferred that Reuven and Gad did not intend to join the campaign against Canaan and
viewed this as sinful, justifying his outburst.

SOURCES:  , , ,  ,  

According to this approach, these words betray the tribes' desire not to join in the – "ַאל ַּתֲעִבֵרנּו ֶאת ַהַּיְרֵּדן"
Conquest.

What is wrong with the request? These sources maintain that the request was problematic both on the
interpersonal level, and in relation to Hashem. 

Unfair burden – Netziv present Moshe as emphasizing the injustice of Reuven and Gad's request vis-a-
vis the other tribes.   Given that the lands of Sichon and Og had been conquered by the united effort of
all the tribes, for two of the tribes to now claim for themselves the fruits of that combined effort and to
leave to the others, alone, the burden of conquering Canaan was presumptuous and immoral.
Demoralizing the tribes – Reuven and Gad's decision not to join the campaign would further have a
damaging psychological effect on the rest of the nation who would naturally conclude that their non-
participation stemmed from fear and lack of trust in Hashem. This would, in turn, weaken the nation's
own morale.  Moshe justifiably saw in their words a potential repetition of the episode of the spies whose
fear had been contagious.

Rashi Ralbag Akeidat Yitzchak 1 R. Avraham Saba Netziv
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Rejection of the Land/God – R. Avraham Saba and Akeidat Yitzchak further suggest that the tribes'
request betrayed a rejection of and disdain for the Promised Land.   Like the spies before them, these
tribes sinned in that  "ַוִּיְמֲאסּו ְּבֶאֶרץ ֶחְמָּדה".   Netziv adds that the petition also suggests that they had no
desire for God's providence which was strongest in Israel proper.
Separating from the Nation – and Tzeror HaMor  point to one final issue, that
Reuven and Gad's request would serve to sever them from the rest of the tribes,  causing a split in the
nation.

Status of the eastern bank of the Jordan
Tzeror HaMor refers to the eastern bank of the Jordan as "impure" and does not view it as part of the
land promised by Hashem to the forefathers. According to him the tribes were asking to live "בחוץ לארץ",
which lacked the holiness of Israel.  
According to the Netziv, in contrast, though the eastern bank had less holiness than the west, if the
people living therein accepted Hashem's providence it too is considered an "ֲאֻחָּזה ִלְפֵני י"י". 

The root of the problem: materialism – Rashi, Akeidat Yitzchak and R. Saba, following Bemidbar Rabbah,
interpret the emphasis by the text on the abundance of cattle owned by Reuven and Gad  as evidence of
their materialism.  They wrongly placed greater value on their wealth than on the spiritual importance of
living in the sanctity of Eretz Yisrael.

An indirect request – There are several hints in the text that tribes might have, on their own, sensed that
their petition was problematic, leading to a certain hesitation in their presentation: 

,The unconventional manner through which Reuven and Gad present their petition – "ֲעָטרֹות ְוִדיֹבן ְוַיְעֵזר"
listing the names of the cities without first providing the general context of their request, suggests that
the tribes were "beating around the bush", and only indirectly hinting to what they wished.
,of verse 5 "ויאמר The phenomenon of the "double – "ַוּיֹאְמרּו... ַוּיֹאְמרּו"  might further suggest that the
tribes had paused, hoping for Moshe to respond without the need for them to make their request explicit.
When no reaction was forthcoming they were left with no choice but to state their request outright.

Akeidat Yitzchak points out that throughout the negotiations, the two tribes never – "ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ִהָּכה י"י"
mention Hashem except once, when they refer to the land that they desire as "ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ִהָּכה י"י ִלְפֵני ֲעַדת
He reads this as their attempt to neutralize any accusations that it is unfair of them to take land that  ."ִיְׂשָרֵאל
all the tribes risked their lives to attain. Reuven and Gad point out that since it was really Hashem who
conquered the land, there is no ethical problem in their request.

According to Akeidat Yitzchak, this phrase suggests that after hearing Moshe's rebuke the – "ַוִּיְּגׁשּו ֵאָליו"
tribes took a step backwards to consult among themselves.  After rethinking their petition, they re-
approached Moshe with a revised proposal.

The revised proposition
According to these sources, these words were meant to address and allay Moshe's – "ַוֲאַנְחנּו ֵנָחֵלץ ֻחִׁשים"
concerns.  The tribes conceded the need to fight with the nation, and even committed to going first, thus
alleviating any idea that they were motivated by fear.
Netziv adds that this point, too, is meant to assuage Moshe's – "ִּגְדֹרת צֹאן ִנְבֶנה ְלִמְקֵננּו ֹּפה ְוָעִרים ְלַטֵּפנּו"
worry that they do not trust in Hashem or His providence. The tribes point out that they are willing to
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leave their children behind because they have faith that Hashem will protect them.
Rashi and the Netziv explain that the tribes even offer to wait – "לֹא ָנׁשּוב ֶאל ָּבֵּתינּו ַעד ִהְתַנֵחל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל"
until after the distribution of the lands, so that no one can accuse of them of being able to work their
property before others have inherited.

Why does Moshe agree?
According to Rashi, Ralbag and the Netziv, since the tribes' revised proposal addressed all of Moshe's
concerns, he acquiesced to the request.
However, according to R. Saba and Akeidat Yitzchak, who maintain that the request was also a rejection
of the land, the tribes' agreement to fight with their brothers should not have sufficed. R. Saba suggests
that Moshe only begrudgingly allowed this, since "בדרך שאדם רוצה לילך בה מוליכין אותו".   R"S Spero
alternatively suggests that while strict authoritarianism would require that Moshe stick to the original
Divine plan, Moshe had to weigh the possibility of popular rebellion if he refused the request.

Did Moshe consult with Hashem? From Reuven and Gad's words  "ֲאֶׁשר ִּדֶּבר י"י ֶאל ֲעָבֶדי� ֵּכן ַנֲעֶׂשה", it would
appear that Moshe did receive Divine sanction for the agreement.

Moshe's rephrasing of the request – According to the Akeidat Yitzchak and the Netziv, Moshe rephrases
the request because despite the tribes' modified proposal, there were still several lessons that they needed
to be taught: 

Akeidat Yitzchak asserts that Moshe's repeated emphasis on Hashem is a reaction to – "ִלְפֵני י"י"
Reuven and Gad's rare mention of Him.  They appear to rely on themselves,  forgetting Hashem's role
in the Conquest.  Therefore, in response to their declaration, "ֵנָחֵלץ ֻחִׁשים ִלְפֵני ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל", Moshe corrects
them, "ִאם ֵּתָחְלצּו ִלְפֵני י"י"  reminding them that "ְוִנְכְּבָׁשה ָהָאֶרץ ִלְפֵני י"י" – the land will be conquered by
Hashem, not the nation. 
Akeidat Yitzchak also notes that while the tribes mention building fortifications for their – "ָעִרים ְלַטְּפֶכם"
cities, Moshe omits this, again reminding them that it is Hashem, not their fortifications, which will keep
their families safe.
notes that while the tribes spoke first of their cattle and only  – "ְלַטְּפֶכם... ְלֹצַנֲאֶכם"
afterwards of caring for their families, Moshe reverses the order teaching them how they should have
prioritized.

Integrating the lessons – Reuven and Gad accept Moshe's subtle criticism and integrate what he says into
their final response.  Thus, they speak of their families before their possessions and no longer mention
fortifications, saying simply, "ַטֵּפנּו ָנֵׁשינּו ִמְקֵננּו ְוׇכל ְּבֶהְמֵּתנּו ִיְהיּו ָׁשם," and learn to invoke Hashem's name,
recognizing His role in war: "ַוֲעָבֶדי� ַיַעְברּו ׇּכל ֲחלּוץ ָצָבא ִלְפֵני י"י ַלִּמְלָחָמה."

Final repetition of the conditions – In verses 29-30 Moshe repeats for the last time the conditions laid
forth between the two sides.  Ralbag lauds him for the care he takes to ensure the legality of the agreement,
spelling out the terms of the condition to ensure that no deceit will ensue.

Sudden appearance of Menashe – This approach can read Menashe's joining Reuven and Gad in several
ways: 

Spiritual support – The Netziv and Tzeror HaMor assert that it was Moshe who initiated and requested
that people from the tribe of Menashe settle with the tribes of Reuven and Gad.  Concerned about the
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spiritual paucity of the two tribes, and the lower level of Torah inspiration on the eastern bank of the
Jordan, Moshe hoped that the presence of the tribe of Menashe, who were Torah scholars,  would
spiritually fortify the inhabitants.
Ensure connection – It may also be that Moshe was trying to prevent the potential alienation of the
tribes of Reuven and Gad.  By splitting Menashe and having one half settle on each of the two banks of
the Jordan, he hoped to ensure that family and tribal ties would connect the two communities.
Menashe's initiative – Tzeror HaMor also raises the possibility that the clans from Menashe had been
part of the negotiations from the beginning, but were not mentioned due to their small numbers. He
explains that otherwise Moshe would never have forced a tribe to settle outside of Israel.

Moshe as leader – According to this position, Moshe demonstrated seasoned leadership and good
judgment in the story.  His critical, yet calculated response managed to avert a potential crisis, convincing
the tribes to modify their request.  Moshe managed to educate the people without provoking further anger
and even ensured for smooth implementation of the agreement under Yehoshua.

The 2 1/2 tribes in the time of Yehoshua – The tribes' actions under Yehoshua's leadership prove that they
learned their lessons and were faithful to their word.  

They keep their promise to Moshe to fight in front of their brothers, leading Yehoshua to laud them in
Chapter 22, "לֹא ֲעַזְבֶּתם ֶאת ֲאֵחיֶכם ֶזה ָיִמים ַרִּבים...  ּוְׁשַמְרֶּתם ֶאת ִמְׁשֶמֶרת ִמְצַות י"י ֱא�ֵהיֶכם".
When the two and a half tribes are accused of building an altar on the Jordan and thereby betraying
God, they explain that their intentions were only that it testify to the fact that they are all one nation with
one faith. Here, they on their own, try to prevent the divisiveness feared by Moshe.

Moshe Misjudges
Moshe misunderstood the request of Reuven and Gad and assumed that they did not want to participate in
the conquest, when in reality the tribes had always intended to battle with the rest of the nation.

SOURCES:  perhaps ,  perhaps ,  , , 

In this statement the two tribes had meant only that they did not want to settle and – "ַאל ַּתֲעִבֵרנּו ֶאת ַהַּיְרֵּדן"
inherit on the other side of the Jordan,  not that they were unwilling to cross and take part in the military
campaign.

Other potentially problematic aspects of the request:
According to this approach, the introductory verse of the chapter with its focus on the word –"ּוִמְקֶנה רב"
might simply be Tanakh's confirmation of the truth of tribes' claim and not meant as a negative  ,"מקנה"
value judgement of their materialism.   Similarly the tribes' own repeated mention of their cattle might
simply reflect the reality of their situation  which prompted their request.
Enumeration of cities – The strange opening of the tribes' request  need not be read as evidence that
the tribes were purposely indirect, knowing that they were to make a problematic request.  Rather, they
might have been attempting to highlight the potential danger of having many uninhabited cities on the
border of Canaan. If these were to remain unoccupied, they would have soon been inhabited by enemy

26

27

28

29§

Philo 30 Josephus 31 R. Yosef Bekhor Shor Ramban Abarbanel

32

33

34

35

36

37

38

http://alhatorah.org/5#PhiloOntheLifeofMosesI320-328
http://alhatorah.org/5#JosephusAntiquitiesoftheJews47-3
http://alhatorah.org/5#RYosefBekhorShorBemidbar32-14
http://alhatorah.org/5#RambanBemidbar32-1_2
http://alhatorah.org/5#AbarbanelBemidbar32_2


7/20/2017 Petition of the Two and a Half Tribes – AlHaTorah.org

http://alhatorah.org/Petition_of_the_Two_and_a_Half_Tribes 7/46

populations on Canaan’s doorstep.  Thus, the tribes might be implying that by settling these lands and
cities, they would serve as a ring of defense for the Israelites.

Why was Moshe upset? These sources claim that Moshe misunderstood the tribes' words and thought that
their request stemmed from fear of fighting the Canaanites.  Moshe worried that their lack of trust in Hashem
would sway the rest of the nation and lead Hashem to punish the people as He had done after the sin of the
Spies.  Philo also has Moshe emphasize the tribes' error in the interpersonal realm, pointing to the injustice
in their desire to inherit first, that they would sit in peace while others went to war.

Status of the eastern bank of the Jordan? Since Moshe makes no explicit reference to the tribes'
preference for the eastern bank, speaking only about their unwillingness to go to battle, it would seem that
he did not view their request as a problematic rejection of the Promised Land.  It is possible that Moshe saw
the miraculous victory over the Lands of Sichon and Og as the beginning of the Conquest,  and considered
these lands to be part of Israel's inheritance.

ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ִהָּכה" Abarbanel notes that Reuven and Gad intentionally refer to the land as – "ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ִהָּכה י"י"
emphasizing Hashem's role in the conquest to highlight how Hashem must therefore view the lands as ,"י"י
an extension of the Promised Land and mean for them to be settled.

What led to Moshe's misunderstanding? It is possible that Moshe, haunted by memories of the traumatic
episode of the Spies and the damaging effects of their words on the morale of the nation, read their
mistakes back into the request of the two tribes.

Abarbanel explains that Reuven and Gad came closer to Moshe, so as not to embarrass their – "ַוִּיְּגׁשּו ֵאָליו"
leader when they explained to him his error.

The proposition: "ַוֲאַנְחנּו ֵנָחֵלץ ֻחִׁשים" – The tribes' words, "ַוֲאַנְחנּו ֵנָחֵלץ ֻחִׁשים", are not a revised proposal
stemming from a desire to appease Moshe's anger but a clarification of their original intent.  They point out
that they are not fearful of battle,  as Moshe believed, and are in fact even willing to risk their lives on the
front lines.

Order of points in the proposal – The tribes speak first of settling their cattle and families, and only
afterwards of fighting in the front lines.  According to Josephus and R"Y Bekhor Shor, this order does not
stem from insolent insistence that they get their way.  Rather, the tribes explain that it is specifically because
they will not be encumbered by children and cattle that they will be able to fight more expeditiously and act
as the scouting force which runs ahead of the army.

Abarbanel suggests that the two tribes' request even had an added – "ַעד ִהְתַנֵחל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִאיׁש ַנֲחָלתֹו"
benefit for the rest of the nation. By not taking their inheritance in Canaan, this enabled all the other tribes to
each receive a larger portion. Economic prosperity for the two Tribes would also be an asset for the rest of
Benei Yisrael.

Ramban claims that in these words, the two tribes had not meant to be haughty or – "ִּכי ָבָאה ַנֲחָלֵתנּו ֵאֵלינּו"
combative.  They were not implying that the land was already theirs, but simply requesting that it would be.

 Misplaced priorities? This position could say, as does the – "ִּגְדֹרת צֹאן ִנְבֶנה ְלִמְקֵננּו.., ְוָעִרים ְלַטֵּפנּו"
, that Reuven and Gad mention building pens for their cattle before homes for their families, not out of
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misplaced priorities, but due to strategic concerns. They hope to settle their animals first, close to the border,
so as to serve as a buffer between their families and enemies.

Moshe's rephrasing of the proposal – According to this position, Moshe's repetition and subtle rephrasing
of the the proposal is not significant.  Moshe was simply confirming what had been said in his own words, in
the manner of many negotiators.

The sudden appearance of Menashe
Ramban and Abarbanel posit that Menashe had not been part of the original negotiations. However,
after agreeing to Reuven and Gad's request, Moshe realized that the land was too vast for just two tribes
and offered a portion to anyone who wished to join.  
A commentary on Chronicles attributed to a student of Saadia Gaon, in contrast, claims that the sons of
Menashe had actually conquered the territories mentioned in verses 39-42 much earlier, while their
grandfather, Yosef, was still a vizier in Egypt. If so, it is possible that now that it was clear that Moshe
was not against settling the lands, they, too, put in a request and Moshe honored their claims and right
to settle as well.

Moshe as leader – Moshe’s hasty, over-reaction to the request of Reuven and Gad can perhaps be seen as
an indication of the infirmities of age. In spite of unusual strength of body and spirit, Moshe may have been
undergoing “burnout” and déjà vu.  He was unable to see that the new generation was not identical to the
old, and that they had moved beyond the mistakes of their ancestors. It could be that Moshe was not
permitted to go with his people into the Promised Land because his talents as a leader were no longer
suitable to the new reality.

Other examples of Moshe's imperfection – For another examples where Moshe might exhibit less than
perfect leadership skills or a disconnect to his people, see Did Moshe Need Yitro's Advice?  and Moshe's
Misstep and Mei Merivah.  See also Dialogue with the Divine During Korach's Rebellion for another example
where Moshe might have misunderstood another's intentions.

Repeat: The altar on the Jordan – It is interesting that after the conquest, in the time of Yehoshua, there is
a similar misunderstanding between the 2 1/2 tribes and the rest of the nation.  When they build an altar on
the Jordan (Yehoshua 22) it is misperceived as a sign of rebellion and compared to idolatrous worship. 
There, too, they must explain that their intentions were pure.

Moshe Corrects Mistake
Reuven and Gad had not intended to join in the Conquest, but only because they assumed that since
Hashem was to fight for the nation, they were not needed.  Moshe corrects their mistake, explaining that
Hashem's role did not obviate the need for human effort.

SOURCES:  perhaps  and ,

Malbim explains that the tribes were making two distinct requests, both that they be – "ַאל ַּתֲעִבֵרנּו ֶאת ַהַּיְרֵּדן"
able to settle in the lands conquered from Moav ("יַֻּתן ֶאת ָהָאֶרץ ַהּזֹאת ַלֲעָבֶדי� ַלֲאֻחָּזה") and that they not cross
the Jordan to join in the conquest ("ַאל ַּתֲעִבֵרנּו ֶאת ַהַּיְרֵּדן").
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In these words the tribes express why their request should not be viewed as – "ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ִהָּכה י"י"
problematic: 

Reuven and Gad hint that that just as the conquest of the eastern bank of the Jordan was not
accomplished naturally, but through Hashem's miraculous aid, so too the rest of the Conquest will not be
contingent on human effort but only Hashem.  As such, there is no reason for them to join in the
campaign, nor should they be accused of cowardice.
In addition, the very fact that Hashem conquered the land should be proof that it was meant to be settled
by the nation, and that it too has holy status.   No one, then, can accuse them of rejecting the Promised
Land.

Or HaChayyim explains that the chapter opens with these words to confirm the veracity of the – "ּוִמְקֶנה ַרב"
tribes' later statement that "ְוַלֲעָבֶדי� ִמְקֶנה".  In addition, he explains that the tribes' emphasis on the point
stems not from materialism but simply from a desire to justify why they feel more entitled to the land than
others.

Enumeration of cities – According to Or HaChayyim, the tribes mention the cities by name, since it was
these specific sites which Hashem ordered to be conquered and which therefore were equal in sanctity to
the rest of Israel.  Other cities which might later be conquered in the region would not have the same status.

The Double ויאמר – Or HaChayyim explains that the two openings serve to separate the tribes' remarks into
two sections.  Verses 3-4 comprise the introduction to their request, where Reuven and Gad hoped to rebut
any potential arguments, whereas verse 5 opened the actual request.

Moshe's reaction
Moshe explains to the tribes that Hashem's aid in battle does not – "ַהַאֵחיֶכם ָיֹבאּו ַלִּמְלָחָמה ְוַאֶּתם ֵּתְׁשבּו ֹפה"
exclude the need for human effort, and that everyone, nonetheless, has to participate.  
Moshe points out that even if the tribes do not  fear battle, knowing that – "ְוָלָּמה ְתִניאּון ֶאת ֵלב ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל"
Hashem will aid them, they should have realized that their request will nonetheless be interpreted by the
people as a sign of cowardice and might dissuade others from wanting to enter the Land.
According to Or HaChayyim, Moshe further emphasizes that despite their – "ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ָנַתן ָלֶהם י"י"
arguments, the two banks of the Jordan are still not equal in status, as only the land of Canaan was
really "given" to Avraham.

This formulation is somewhat difficult for this position. If – "ִהֵּנה ַקְמֶּתם ַּתַחת ֲאֹבֵתיֶכם ַּתְרּבּות ֲאָנִׁשים ַחָּטִאים"
Moshe was simply correcting an error in judgement, such language is overly harsh and disproportionate to
the misdeed.

A revised proposal – After Moshe points out the error in their thinking, the tribes acquiesce to join their
brothers in battle, but do not change their desire to settle on the eastern bank.   

According to Malbim, it seems as if Moshe agreed with their evaluation of the status of the eastern bank
of the Jordan, and therefore that was not a concern that needed to be addressed.
According to Or HaChayyim, however, it is surprising that the tribes do not respond to Moshe's claim that
the land is actually not equal in holiness to that on the western bank.  It is possible that since Moshe
agreed that it nonetheless held a certain degree of holiness, they felt that this sufficed.
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Moshe as leader – This approach views Moshe as an astute leader who understood both the tribes' request
and the erroneous assumptions that lay behind it.  He managed to explain to the tribes their mistakes in a
manner which prevented further controversy and led to the tribes, on their own, correcting themselves.

How did the conquest work? This position raises interesting questions regarding the nature of the
Conquest.  How miraculous was it?  Besides the fiasco at Ai, which is attributed to the nation's sin, were
there any casualties?  Finally, did the nation expect miraculous intervention (as assumed by this position), or
had they thought that it would be a natural campaign?

 See also R" Samet, "דברי משה לבני גד ולבני ראובן" who does an extensive analysis of the opposing positions
of R. Yitzchak Arama and Abarbanel, concluding that R. Arama's approach is the more convincing.
 See  below who explains that the two halves of the verse represent distinct requests. First Reuven

and Gad ask to settle on the eastern side of the Jordan (יַֻּתן ֶאת ָהָאֶרץ ַהּזֹאת ַלֲעָבֶדי� ַלֲאֻחָּזה) and then they add
a second request, that they not participate in the Conquest (ַאל ַּתֲעִבֵרנּו ֶאת ַהַּיְרֵּדן).
 This is what emerges from Moshe's opening question, "ַהַאֵחיֶכם ָיֹבאּו ַלִּמְלָחָמה ְוַאֶּתם ֵּתְׁשבּו ֹפה"?
 When the other tribes would see their brothers already settled safe and sound while they yet faced long

and dangerous struggles, they would be further filled with jealousy, leading to divisiveness amongst the
nation.
 R"E Samet points out that Moshe intentionally uses the same language ("ְוָלָּמה [ְתִניאּון] (תנואון) ֶאת ֵלב ְּבֵני

ַוָּיִניאּו ֶאת ֵלב") ,when speaking of Reuven and Gad's actions as when describing the sin of the spies ("ִיְׂשָרֵאל
.In so doing, he emphasizes how the two sins are identical  .("ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל
 This could explain why Moshe emphasizes that the land that they reject is "ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ָנַתן ָלֶהם י"י" and

,"על היאחזות השבטים בעבר הירדן" ,See Prof. Menachem b. Yashar ."ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבְעִּתי ְלַאְבָרָהם ְלִיְצָחק ּוְלַיֲעֹקב"
who suggests that Moshe is not explicit about this issue because he knows that it will have no impression on
the materialistic tribes.  Thus, he prefers to focus on their sins in the interpersonal realm.
 See Tehillim 106:24.
 See also  which alludes to this idea as well.
 See R"N Helfgot, "Shall Your Brothers Go Into Battle While You Remain Here? an Analysis of Numbers 32"

, Tradition 32:2 (1998):119-133. who expands on this idea.  He suggests that as "first-born" sons who lost
their unique status, the tribes of Reuven, Gad and Menashe, like Lot and Esav before them, may have been
attempting to secede from the covenantal destiny.  Driven both by their feelings of rejection and their
abundant cattle, they seek to sever ties and settle in the east.

 They compare the tribes to Korach who similarly sowed divisiveness in the nation.  The comparison might
stem from the role played there by Datan and Aviram, members of the tribe of Reuven.

 He apparently assumes that only the Land of Canaan is considered the Promised Land. This might be
gleaned from verses which seem to set the Jordan river as a geographic border, as when Hashem tells
Moshe: ְוָהָיה ַּבּיֹום ֲאֶׁשר ַּתַעְברּו ֶאת ַהַּיְרֵּדן ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר י"י ֱא�ֶהי� ֹנֵתן ָל�.  For an extensive discussion of the
different borders mentioned throughout Tanakh for the Promised Land, see Profs.Y. Elitzur and Y. Kil, Atlas
Daat Mikra, (Jerusalem, 1993): 22-23, 50-55.

 See similarly Bemidbar Rabbah 7:8 which includes the eastern bank as part of the Land of Israel, but
distinguishes its holiness from that of the western bank: "ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ְמֻקֶּדֶׁשת ִמָּכל ָהֲאָרצֹות, ּוָמה ִהיא ְקֻדָּׁשָתּה
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ֶׁשְמִביִאין ִמֶּמָּנּה ָהֹעֶמר ְוַהִּבּכּוִרים ּוְׁשֵּתי ַהֶּלֶחם, ַמה ֶּׁשֵאין ֵּכן ְּבָכל ָהֲאָרצֹות. ֶאֶרץ ְּכַנַען ְמֻקֶּדֶׁשת ֵמֵעֶבר ַהַּיְרֵּדן, ֶאֶרץ ְּכַנַען ְּכֵׁשָרה ְלֵבית
".ְׁשִכיָנה ְוֵאין ֵעֶבר ַהַּיְרֵּדן ָּכֵׁשר ְלֵבית ְׁשִכיָנה

 The word "ִמְקֶנה" appears four times in the first four verses of the chapter alone.  In addition, the
formulation of the opening phrase of the chapter is unique in that it begins with the subject rather than a verb
further directing the reader’s attention to the ,("...ויהי מקנה רב" rather than "ּוִמְקֶנה ַרב ָהָיה ִלְבֵני ְראּוֵבן ְוִלְבֵני ָגד")
two tribes’ accumulated wealth.  R"E Samet (ibid) also points out that the text's choice of the root קנה further
focuses the reader on the quality of possession. Moshe, in contrast, prefers to use different language, and
speaks instead of the tribes' "צאן".

  even suggests that these misplaced priorities were the reason that they were first to be
exiled.

 See Y. Rosenson, עיונים בפרשניים בספר במדבר , (Jerusalem, 2004): 397 who makes this point.
 Though the text introduces the tribes' speech in verse two with the word "ַוּיֹאְמרּו", verse 5 seemingly

needlessly once again opens "ַוּיֹאְמרּו" despite the fact that no one else speaks in the interim. This textual
phenomenon might indicate a break in the continuity of the conversation, in this case a pause in which the
tribes are expecting a response by Moshe.   Another example of the phenomenon can be found in Bereshit
16 where three verses in a row open, "'ַוּיֹאֶמר ָלּה ַמְלַא�  ה".  There, too, one might posit that the angel had
been hoping for a response from Hagar; getting none, he was forced to continue talking.

 In the path that man wishes to follow, so he is led.
 See R"S Spero, "Who Authorized Israelite Settlement East of the Jordan?" (JQR 35:1, 2007): 14-15. See

also Seforno on verse 13, who writes "ַוִּיֵּתן ָלֶהם ֹמֶׁשה – ְּכֵדי ֶׁשּלֹא ְלִהָּכֵנס ְּבַמְח�ֶקת ִהְסִּכים ֹמֶׁשה ְלִדְבֵריֶהם."  From
context, however, it seems that Seforno is referring only to the fact that Moshe agreed to the tribes' request
that they settle their families on the eastern bank before the conquest rather than afterwards (and not that
the fundamental decision to allow them the land was only to prevent controversy.)

 Sefer Bemidbar is filled with such rebellions, from the story of the Spies to Korach.  It is possible that at 
this stage of Moshe's career, after he has been told that he is not to enter the land, it would have been much
more difficult for Moshe to assert his authority than earlier, when the people were more dependent upon
him.

 This is later affirmed by Moshe in Arvot Moav, as he tells the two and a half tribes, "י"י ֱא�ֵהיֶכם ָנַתן ָלֶכם ֶאת
ֶאֶרץ ֲאֻחָּזָתם ֲאֶׁשר" and by Yehoshua, who states that the tribes will return to (Devarim 3:18) "ָהָאֶרץ ַהּזֹאת ְלִרְׁשָּתּה
. (Yehoshua 22:9) "נֹאֲחזּו ָבּה ַעל ִּפי י"י ְּבַיד ֹמֶׁשה

 The tribes only mention Hashem once throughout their speeches, while Moshe invokes His name 7 times
in his response (six of which are in verses 20-23 alone).

 The Tribes' wealth and military victories over Sichon and Og may have generated a high sense of self
confidence leading to a feeling of  "ֹּכִחי ְוֹעֶצם ָיִדי"  and a lack of trust in Hashem. [See  who comments
on the military prowess of the tribe of Gad, pointing to Moshe's blessing in Devarim 33:20 (ּוְלָגד ָאַמר ָּברּו�
ְּבֵני ְראּוֵבן ְוָגִדי ַוֲחִצי ֵׁשֶבט ְמַנֶּׁשה ִמן ְּבֵני ַחִיל" ,See also Divrei HaYamim I 5:18  (.ַמְרִחיב ָּגד ְּכָלִביא ָׁשֵכן ְוָטַרף ְזרֹוַע ַאף ׇקְדֹקד
This self confidence might explain their willingness to live alone [."ֲאָנִׁשים ֹנְׂשֵאי ָמֵגן ְוֶחֶרב ְוֹדְרֵכי ֶקֶׁשת ּוְלמּוֵדי ִמְלָחָמה
in territories that were exposed to incursions and that lacked the natural defenses of Canaan.

 Similarly, in response to their somewhat arrogant statement, "ִּכי ָבָאה ַנֲחָלֵתנּו ֵאֵלינּו", Moshe tells them that
only after they fight, "ְוָהְיָתה ָהָאֶרץ ַהּזֹאת ָלֶכם ַלֲאֻחָּזה ִלְפֵני י"י"

 Contrast this with the Netziv above who read in their original formulation proof that they already trusted in
Hashem.
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 Moshe explains the ramifications of either keeping or reneging on the agreement, saying, "If you will do
this thing, then... and if you will not do so, then…." This is referred to in the Talmudic literature as תנאי בני גד
which is the prototype for a condition to have legal standing.  According to Chanina ben Gamliel ,ובני ראובן
(Bavli Kiddushin 61a), the double condition is necessary to clarify that the Tribes' will not loose their right to
a portion in Canaan in a case that they do not keep their side of the bargain.

 The Netziv brings evidence of their knowledge from Devorah's song where she speaks of Machir as
being, "ְמֹחְקִקים", a term which is parallel to "ֹמְׁשִכים ְּבֵׁשֶבט ֹסֵפר" (Shofetim 5:14)

 This would serve as a response to the concern raised by Bemidbar Rabbah and Tzeror HaMor above that
Reuven and Gad were severing themselves from the nation.

 See Spero (ibid) who makes this point.
 It should be noted, however, that later in the time of the Shofetim, when Devorah criticizes parts of the

nation for not aiding their brothers, both Reuven and Gad are included in those who stayed put in the safety
of their lands rather than showing solidarity and joining the battle. (See Shofetim 5:15-17)

 Philo is not very explicit but he has the tribes respond to Moshe, "We, therefore, as we have agreed
before, will remain in our ranks and cross over Jordan in complete armour, giving no soldier any excuse for
lagging behind", suggesting that they had always planned to join their brothers in the Conquest.

 Josephus is also not explicit, but seems to suggest that when the tribes hear Moshe's reaction, they
explain to him that his reading of their motivations was mistaken.

 The two halves of the verse do not represent distinct requests, but rather clarify each other.  The tribes
ask to settle on the eastern bank (יַֻּתן ֶאת ָהָאֶרץ ַהּזֹאת ַלֲעָבֶדי� ַלֲאֻחָּזה) rather than the left (ַאל ַּתֲעִבֵרנּו ֶאת ַהַּיְרֵּדן).

 R"E Samet questions that the choice of language "ַאל ַּתֲעִבֵרנּו" implies only that they did not want to
physically cross into the Land, not that they were rejecting permanent residence.  If they had only meant to
say that they do not want to settle in Canaan, they should have said "אל תנחילנו מעבר לירדן" or the like.

 The verse opens with an unusual formulation in which the object precedes the subject "ּוִמְקֶנה ַרב ָהָיה ִלְבֵני
The .("ויהי לבני ראובן ולבני גד מקנה'" :A more common formulation would have been)  ."ְראּוֵבן ְוִלְבֵני ָגד
exceptional ordering leads the reader to focus on the word מקנה which some have interpreted as an implied
criticism of the tribes' materialism. [See Bemidbar Rabbah above.]

 See  below.
 The tribes’ accumulated wealth might have been a function of the military prowess of Reuven and

especially Gad.  Ramban explains that it is this reputation that accounts for the fact that his (and not
Reuven's) name is listed first in most of the chapter.

 Convention would have dictated that the tribes first give the general context of their request before listing
the names of cities that were just conquered.

 See R"E Samet.
 Note Hashem's words when they embarked on battle, "ָהֵחל ָרׁש ָלֶרֶׁשת ֶאת ַאְרצֹו"  (Devarim 2:31-33).
 See   on Bemidbar 21:21, who states "כי ארץ סיחון ועוג ירושתם של ישראל היתה".  Despite this,

Ramban asserts that had it not been for Reuven and Gad's request Moshe would not have settled Sichon's
lands, preferring that the entire nation live together, especially as the Western bank had a higher level of
holiness. Ramban maintains that the lands were to remain barren, and perhaps assumes that they were
meant to be an unsettled, buffer “security zone.”

 See R"E Samet who writes, "משה רדוף בזיכרון חטא המרגלים, והוא רואה את צלו גם במעשיהם של בני הדור החדש
"..העומד להיכנס לארץ
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 They came to to whisper in his ear, as if to say, “pardon me, sir, but we have a misunderstanding, let’s
clarify.“  Abarbanel compares this to the similar language used when Yehuda approaches Yosef to plead for
Binyamin (ַוִּיַּגׁש ֵאָליו ְיהּוָדה), explaining that there too, the approach was meant to enable a private
conversation not heard by others.

 Ramban points out that the tribe of Gad were especially courageous in battle (as Moshe later says of
them in Devarim 33:20: ְּכָלִביא ָׁשֵכן ְוָטַרף ְזרֹוַע ַאף ׇקְדֹקד) and this is in fact why they did not fear to settle alone
on the eastern bank of the Jordan.

 Nonetheless, if this was simply a misunderstanding it is not clear why the tribes would feel the need to
offer to lead the nation in battle and put themselves more at risk, rather than simply clarify that they had
always intended to fight.

 It is not clear if Abarbanel thinks that the tribes were trying to make this argument, or if Abarbanel himself
is simply pointing out this benefit.

 The Keli Yekar has Moshe, nonetheless, rebuke them telling them that their plans betray a lack of faith
that Hashem will protect their families.  Moshe, thus, tells them to build cities (and not pens) close to the
border to show the rest of the nation how they trust in Hashem's salvation.

 Since this approach assumes that Moshe was not bothered by the concept of settling the eastern side of
the Jordan (only of the possibility that the tribes would not join their brothers in the larger Conquest), it is
understandable that he might offer the land to others as well.

 Their request is not connected to that of Gad and Reuven.  They are not motivated by a desire for grazing
land for an abundance of cattle (which is why no cattle is mentioned by them) but by a desire to reclaim
lands previously conquered by them.

 Although the Torah says about Moshe: "ֶּבן ֵמָאה ְוֶעְׂשִרים ָׁשָנה ְּבֹמתֹו לֹא ָכֲהָתה ֵעינֹו ְולֹא ָנס ֵלֹחה ", Moshe says of
himself, "ֶּבן ֵמָאה ְוֶעְׂשִרים ָׁשָנה ָאֹנִכי ַהּיֹום לֹא אּוַכל עֹוד ָלֵצאת ְוָלבֹוא".

 Interestingly, in contrast to his position here, in Parashat Yitro, Abarbanel is loathe to criticize Moshe,
writing, "Many have already spoken much about this matter, against the master of prophets, suggesting that
he was lacking in civic leadership… And this is a lie, for the perfection of his ways demonstrates his
knowledge of them. "

 See also Abarbanel bove.  Both Or HaChayyim and Malbim have the tribes combat the idea expressed in
the Sifre that anything which is conquered before Canaan is of a different status, by pointing out that this
land is exceptional since Hashem Himself conquered it.

 Since they recognized that fundamentally all the tribes should have an equal right to Hashem's conquests
they explain that surely Hashem would want to divide the land according to what is most appropriate for
each tribe.  Since they had cattle this grazing land was most suitable them.

 Or HaChayyim points out that Moshe uses he language of "ָיֹבאּו ַלִּמְלָחָמה" rather than "ילחמו" because even
if they do not need to fight, they still need to "come to war".

 See Purpose of the Spies in Yehoshua 2 for a partial discussion of the issue.
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Petition of the Two and a Half Tribes
Sources

Biblical Texts תנ"ך

Bereshit 12:1 בראשית י"ב:א'

Now the Lord said unto Abram: 'Get thee out of thy country, and
from thy kindred, and from thy father's house, unto the land that I
will show thee.

ֵמַאְרְצ� ְל�  ֶל�  ַאְבָרם  ֶאל  י"י  ַוּיֹאֶמר 

ָהָאֶרץ ֶאל  ָאִבי�  ּוִמֵּבית  ּוִמּמֹוַלְדְּת� 

ֲאֶׁשר ַאְרֶאָּך.

Bereshit 15:18 בראשית ט"ו:י"ח

In that day the Lord made a covenant with Abram, saying:
'Unto thy seed have I given this land, from the river of Egypt
unto the great river, the river Euphrates;

ְּבִרית ַאְבָרם  ֶאת  י"י  ָּכַרת  ַההּוא  ַּבּיֹום 

ֵלאֹמר ְלַזְרֲע� ָנַתִּתי ֶאת ָהָאֶרץ ַהּזֹאת ִמְּנַהר

ִמְצַרִים ַעד ַהָּנָהר ַהָּגֹדל ְנַהר ְּפָרת.

Bereshit 26:3 בראשית כ"ו:ג'

Sojourn in this land, and I will be with thee, and will bless
thee; for unto thee, and unto thy seed, I will give all these
lands, and I will establish the oath which I swore unto
Abraham thy father;

ִּכי ַוֲאָבְרֶכָּך  ִעְּמ�  ְוֶאְהֶיה  ָּבָאֶרץ ַהּזֹאת  ּגּור 

ָהֵאל ָהֲאָרֹצת  ׇּכל  ֶאת  ֶאֵּתן  ּוְלַזְרֲע�  ְל� 

ִנְׁשַּבְעִּתי ֲאֶׁשר  ַהְּׁשֻבָעה  ֶאת  ַוֲהִקֹמִתי 

ְלַאְבָרָהם ָאִבי�.

Bereshit 28:13 בראשית כ"ח:י"ג

And, behold, the Lord stood beside him, and said: 'I am the
Lord, the God of Abraham thy father, and the God of Isaac. The
land whereon thou liest, to thee will I give it, and to thy seed.

ְוִהֵּנה י"י ִנָּצב ָעָליו ַוּיֹאַמר ֲאִני י"י ֱא�ֵהי

ַאְבָרָהם ָאִבי� ֵוא�ֵהי ִיְצָחק ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר

ַאָּתה ֹׁשֵכב ָעֶליָה ְל� ֶאְּתֶנָּנה ּוְלַזְרֶע�.

Bemidbar 14:42 במדבר י"ד:מ"ב

Go not up, for the Lord is not among you; that ye be not smitten
down before your enemies.

ְולֹא ְּבִקְרְּבֶכם  י"י  ֵאין  ִּכי  ַּתֲעלּו  ַאל 

ִּתָּנְגפּו ִלְפֵני ֹאְיֵביֶכם.

Bemidbar 16:3 במדבר ט"ז:ג'

and they assembled themselves together against Moses and
againstAaron, and said unto them: 'Ye take too much upon you, seeing

ַאֲהֹרן ְוַעל  ֹמֶׁשה  ַעל  ַוִּיָּקֲהלּו 

ַוּיֹאְמרּו ֲאֵלֶהם ַרב ָלֶכם ִּכי ׇכל



7/20/2017 Petition of the Two and a Half Tribes – AlHaTorah.org

http://alhatorah.org/Petition_of_the_Two_and_a_Half_Tribes 15/46

all the congregation are holy, every one of them, and the Lord is among
them; wherefore then lift ye up yourselves above the assembly of the
Lord?'

ּוְבתֹוָכם ְקֹדִׁשים  ֻּכָּלם  ָהֵעָדה 

ְקַהל ַעל  ִּתְתַנְּׂשאּו  ּוַמּדּוַע  י"י 

י"י.

Bemidbar 32 במדבר ל"ב

(1) Now the children of Reuben and the children of Gad had a
very great multitude of cattle; and when they saw the land of
Jazer, and the land of Gilead, that, behold, the place was a place
for cattle, (2) the children of Gad and the children of Reuben
came and spoke unto Moses, and to Eleazar the priest, and unto
the princes of the congregation, saying: (3) 'Ataroth, and Dibon,
and Jazer, and Nimrah, and Heshbon, and Elealeh, and Sebam,
and Nebo, and Beon, (4) the land which the Lord smote before
the congregation of Israel, is a land for cattle, and thy servants
have cattle.' (5) And they said: 'If we have found favour in thy
sight, let this land be given unto thy servants for a
possession,bring us not over the Jordan.' (6) And Moses said
unto the children of Gad and to the children of Reuben: 'Shall
your brethren go to the war, and shall ye sit here? (7) And
wherefore will ye turn away the heart of the children of Israel from
going over into the land which the Lord hath given them? (8)
Thus did your fathers, when I sent them from Kadesh-barnea to
see the land. (9) For when they went up unto the valley of
Eshcol, and saw the land, they turned away the heart of the
children of Israel, that they should not go into the land which the
Lord had given them. (10) And the Lord'S anger was kindled in
that day, and He swore, saying: (11) Surely none of the men that
came up out of Egypt, from twenty years old and upward, shall
see the land which I swore unto Abraham, unto Isaac, and unto
Jacob; because they have not wholly followed Me; (12) save
Caleb the son of Jephunneh the Kenizzite, and Joshua the son of
Nun; because they have wholly followed the Lord. (13) And the
Lord'S anger was kindled against Israel, and He made them
wander to and fro in the wilderness forty years, until all the
generation, that had done evil in the sight of the Lord, was
consumed. (14) And, behold, ye are risen up in your fathers'
stead, a brood of sinful men, to augment yet the fierce anger of
the Lord toward Israel. (15) For if ye turn away from after Him, He
will yet again leave them in the wilderness; and so ye will destroy
all this people.' (16) And they came near unto him, and said: 'We

(א) ּוִמְקֶנה ַרב ָהָיה ִלְבֵני ְראּוֵבן ְוִלְבֵני

ַיְעֵזר ֶאֶרץ  ֶאת  ַוִּיְראּו  ְמֹאד  ָעצּום  ָגד 

ְמקֹום ַהָּמקֹום  ְוִהֵּנה  ִּגְלָעד  ֶאֶרץ  ְוֶאת 

ְראּוֵבן ּוְבֵני  ָגד  ְבֵני  ַוָּיֹבאּו  (ב)  ִמְקֶנה. 

ַהֹּכֵהן ֶאְלָעָזר  ְוֶאל  ֹמֶׁשה  ֶאל  ַוּיֹאְמרּו 

ֲעָטרֹות (ג)  ֵלאֹמר.  ָהֵעָדה  ְנִׂשיֵאי  ְוֶאל 

ְוֶאְלָעֵלה ְוֶחְׁשּבֹון  ְוִנְמָרה  ְוַיְעֵזר  ְוִדיֹבן 

ּוְׂשָבם ּוְנבֹו ּוְבֹען. (ד) ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ִהָּכה

י"י ִלְפֵני ֲעַדת ִיְׂשָרֵאל ֶאֶרץ ִמְקֶנה ִהוא

ִאם ַוּיֹאְמרּו  (ה)  ִמְקֶנה.  ְוַלֲעָבֶדי� 

ָהָאֶרץ ֶאת  יַֻּתן  ְּבֵעיֶני�  ֵחן  ָמָצאנּו 

ַּתֲעִבֵרנּו ַאל  ַלֲאֻחָּזה  ַלֲעָבֶדי�  ַהּזֹאת 

ָגד ִלְבֵני  ֹמֶׁשה  ַוּיֹאֶמר  (ו)  ַהַּיְרֵּדן.  ֶאת 

ְוִלְבֵני ְראּוֵבן ַהַאֵחיֶכם ָיֹבאּו ַלִּמְלָחָמה

[ְתִניאּון] ְוָלָּמה  (ז)  ֹפה.  ֵּתְׁשבּו  ְוַאֶּתם 

(תנואון) ֶאת ֵלב ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵמֲעֹבר ֶאל

ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ָנַתן ָלֶהם י"י. (ח) ֹּכה ָעׂשּו

ַּבְרֵנַע ִמָּקֵדׁש  ֹאָתם  ְּבׇׁשְלִחי  ֲאֹבֵתיֶכם 

ַנַחל ַעד  ַוַּיֲעלּו  (ט)  ָהָאֶרץ.  ֶאת  ִלְראֹות 

ֶאת ַוָּיִניאּו  ָהָאֶרץ  ֶאת  ַוִּיְראּו  ֶאְׁשּכֹול 

ָהָאֶרץ ֶאל  בֹא  ְלִבְלִּתי  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֵלב 

י"י ַאף  ַוִּיַחר  (י)  י"י.  ָלֶהם  ָנַתן  ֲאֶׁשר 

ִאם (יא)  ֵלאֹמר.  ַוִּיָּׁשַבע  ַההּוא  ַּבּיֹום 

ִמֶּבן ִמִּמְצַרִים  ָהֹעִלים  ָהֲאָנִׁשים  ִיְראּו 

ֶעְׂשִרים ָׁשָנה ָוַמְעָלה ֵאת ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר

ִּכי ּוְלַיֲעֹקב  ְלִיְצָחק  ְלַאְבָרָהם  ִנְׁשַּבְעִּתי 

ֶּבן ָּכֵלב  ִּבְלִּתי  (יב)  ַאֲחָרי.  ִמְלאּו  לֹא 

ִמְלאּו ִּכי  נּון  ִּבן  ִויהֹוֻׁשַע  ַהְּקִנִּזי  ְיֻפֶּנה 

ְּבִיְׂשָרֵאל י"י  ַאף  ַוִּיַחר  (יג)  י"י.  ַאֲחֵרי 

ֹּתם ַעד  ָׁשָנה  ַאְרָּבִעים  ַּבִּמְדָּבר  ַוְיִנֵעם 
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will build sheepfolds here for our cattle, and cities for our little
ones; (17) but we ourselves will be ready armed to go before the
children of Israel, until we have brought them unto their place;
and our little ones shall dwell in the fortified cities because of the
inhabitants of the land. (18) We will not return unto our houses,
until the children of Israel have inherited every man his
inheritance. (19) For we will not inherit with them on the other
side of the Jordan, and forward, because our inheritance is fallen
to us on this side of the Jordan eastward.' (20) And Moses said
unto them: 'If ye will do this thing: if ye will arm yourselves to go
before the Lord to the war, (21) and every armed man of you will
pass over the Jordan before the Lord, until He hath driven out His
enemies from before Him, (22) and the land be subdued before
the Lord, and ye return afterward; then ye shall be clear before
the Lord, and before Israel, and this land shall be unto you for a
possession before the Lord. (23) But if ye will not do so, behold,
ye have sinned against the Lord; and know ye your sin which will
find you. (24) Build you cities for your little ones, and folds for
your sheep; and do that which hath proceeded out of your
mouth.' (25) And the children of Gad and the children of Reuben
spoke unto Moses, saying: 'Thy servants will do as my lord
commandeth. (26) Our little ones, our wives, our flocks, and all
our cattle, shall be there in the cities of Gilead; (27) but thy
servants will pass over, every man that is armed for war, before
the Lord to battle, as my lord saith.' (28) So Moses gave charge
concerning them to Eleazar the priest, and to Joshua the son of
Nun, and to the heads of the fathers' houses of the tribes of the
children of Israel. (29) And Moses said unto them: 'If the children
of Gad and the children of Reuben will pass with you over the
Jordan, everyman that is armed to battle, before the Lord, and
the land shall be subdued before you, then ye shall give them the
land of Gilead for a possession; (30) but if they will not pass over
with you armed, they shall have possessions among you in the
land of Canaan.' (31) And the children of Gad and the children of
Reuben answered, saying: 'As the Lord hath said unto thy
servants, so will we do. (32) We will pass over armed before the
Lord into the land of Canaan, and the possession of our
inheritance shall remain with us beyond the Jordan.' (33) And
Moses gave unto them, even to the children of Gad, and to the
children of Reuben, and unto the half-tribe of Manasseh the son
of Joseph, the kingdom of Sihon king of the Amorites, and the
kingdom of Og king of Bashan, the land, according to the cities

(יד) י"י.  ְּבֵעיֵני  ָהַרע  ָהֹעֶׂשה  ַהּדֹור  ׇּכל 

ַּתְרּבּות ֲאֹבֵתיֶכם  ַּתַחת  ַקְמֶּתם  ְוִהֵּנה 

ֲחרֹון ַעל  עֹוד  ִלְסּפֹות  ַחָּטִאים  ֲאָנִׁשים 

ְתׁשּוֻבן ִּכי  (טו)  ִיְׂשָרֵאל.  ֶאל  י"י  ַאף 

ַּבִּמְדָּבר ְלַהִּניחֹו  עֹוד  ְוָיַסף  ֵמַאֲחָריו 

ַוִּיְּגׁשּו (טז)  ַהֶּזה.  ָהָעם  ְלׇכל  ְוִׁשַחֶּתם 

ֵאָליו ַוּיֹאְמרּו ִּגְדֹרת צֹאן ִנְבֶנה ְלִמְקֵננּו

ֵנָחֵלץ ַוֲאַנְחנּו  (יז)  ְלַטֵּפנּו.  ְוָעִרים  ֹּפה 

ִאם ֲאֶׁשר  ַעד  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ִלְפֵני  ֻחִׁשים 

ֲהִביֹאנֻם ֶאל ְמקֹוָמם ְוָיַׁשב ַטֵּפנּו ְּבָעֵרי

לֹא (יח)  ָהָאֶרץ.  ֹיְׁשֵבי  ִמְּפֵני  ַהִּמְבָצר 

ָנׁשּוב ֶאל ָּבֵּתינּו ַעד ִהְתַנֵחל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל

ִאָּתם ִנְנַחל  לֹא  ִּכי  (יט)  ַנֲחָלתֹו.  ִאיׁש 

ַנֲחָלֵתנּו ָבָאה  ִּכי  ָוָהְלָאה  ַלַּיְרֵּדן  ֵמֵעֶבר 

(כ) ִמְזָרָחה.  ַהַּיְרֵּדן  ֵמֵעֶבר  ֵאֵלינּו 

ֶאת ַּתֲעׂשּון  ִאם  ֹמֶׁשה  ֲאֵליֶהם  ַוּיֹאֶמר 

י"י ִלְפֵני  ֵּתָחְלצּו  ִאם  ַהֶּזה  ַהָּדָבר 

ָחלּוץ ׇּכל  ָלֶכם  ְוָעַבר  (כא)  ַלִּמְלָחָמה. 

ֶאת הֹוִריׁשֹו  ַעד  י"י  ִלְפֵני  ַהַּיְרֵּדן  ֶאת 

ָהָאֶרץ ְוִנְכְּבָׁשה  (כב)  ִמָּפָניו.  ֹאְיָביו 

ְנִקִּים ִוְהִייֶתם  ָּתֻׁשבּו  ְוַאַחר  י"י  ִלְפֵני 

ַהּזֹאת ָהָאֶרץ  ְוָהְיָתה  ּוִמִּיְׂשָרֵאל  ֵמי"י 

לֹא ְוִאם  (כג)  י"י.  ִלְפֵני  ַלֲאֻחָּזה  ָלֶכם 

ּוְדעּו ַלי"י  ֲחָטאֶתם  ִהֵּנה  ֵּכן  ַתֲעׂשּון 

(כד) ֶאְתֶכם.  ִּתְמָצא  ֲאֶׁשר  ַחַּטאְתֶכם 

ּוְגֵדֹרת ְלַטְּפֶכם  ָעִרים  ָלֶכם  ְּבנּו 

(כה) ַּתֲעׂשּו.  ִמִּפיֶכם  ְוַהֹּיֵצא  ְלֹצַנֲאֶכם 

ֹמֶׁשה ֶאל  ְראּוֵבן  ּוְבֵני  ָגד  ְּבֵני  ַוּיֹאֶמר 

ֲאֹדִני ַּכֲאֶׁשר  ַיֲעׂשּו  ֲעָבֶדי�  ֵלאֹמר 

ְוׇכל ִמְקֵננּו  ָנֵׁשינּו  ַטֵּפנּו  (כו)  ְמַצֶּוה. 

(כז) ַהִּגְלָעד.  ְּבָעֵרי  ָׁשם  ִיְהיּו  ְּבֶהְמֵּתנּו 

ַיַעְברּו ׇּכל ֲחלּוץ ָצָבא ִלְפֵני י"י ַוֲעָבֶדי� 

ַלִּמְלָחָמה ַּכֲאֶׁשר ֲאֹדִני ֹּדֵבר. (כח) ַוְיַצו

ְוֵאת ַהֹּכֵהן  ֶאְלָעָזר  ֵאת  ֹמֶׁשה  ָלֶהם 

ֲאבֹות ָראֵׁשי  ְוֶאת  נּון  ִּבן  ְיהֹוֻׁשַע 

ַוּיֹאֶמר (כט)  ִיְׂשָרֵאל.  ִלְבֵני  ַהַּמּטֹות 
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thereof with their borders, even the cities of the land round about.
(34) And the children of Gad built Dibon, and Ataroth, and Aroer;
(35) and Atrothshophan, and Jazer, and Jogbehah; (36) and
Beth-nimrah, and Beth-haran; fortified cities, and folds for sheep.
(37) And the children of Reuben built Heshbon, and Elealeh, and
Kiriathaim; (38) and Nebo, and Baal-meon — their names being
changed — and Sibmah; and gave their names unto the cities
which they builded. (39) And the children of Machir the son of
Manasseh went to Gilead, and took it, and dispossessed the
Amorites that were therein. (40) And Moses gave Gilead unto
Machir the son of Manasseh; and he dwelt therein. (41) And Jair
the son of Manasseh went and took the villages thereof, and
called them Havvoth-jair. (42) And Nobah went and took Kenath,
and the villages thereof, and called it Nobah, after his own name.

ּוְבֵני ָגד  ְבֵני  ַיַעְברּו  ִאם  ֲאֵלֶהם  ֹמֶׁשה 

ָחלּוץ ׇּכל  ַהַּיְרֵּדן  ֶאת  ִאְּתֶכם  ְראּוֵבן 

ָהָאֶרץ ְוִנְכְּבָׁשה  י"י  ִלְפֵני  ַלִּמְלָחָמה 

ִלְפֵניֶכם ּוְנַתֶּתם ָלֶהם ֶאת ֶאֶרץ ַהִּגְלָעד

ֲחלּוִצים ַיַעְברּו  לֹא  ְוִאם  (ל)  ַלֲאֻחָּזה. 

ְּכָנַען. ְּבֶאֶרץ  ְבֹתְכֶכם  ְונֹאֲחזּו  ִאְּתֶכם 

ֵלאֹמר ְראּוֵבן  ּוְבֵני  ָגד  ְבֵני  ַוַּיֲענּו  (לא) 

ֵּכן ֲעָבֶדי�  ֶאל  י"י  ִּדֶּבר  ֲאֶׁשר  ֵאת 

ִלְפֵני ֲחלּוִצים  ַנֲעֹבר  ַנְחנּו  (לב)  ַנֲעֶׂשה. 

ַנֲחָלֵתנּו ֲאֻחַּזת  ְוִאָּתנּו  ְּכָנַען  ֶאֶרץ  י"י 

ֹמֶׁשה ָלֶהם  ַוִּיֵּתן  (לג)  ַלַּיְרֵּדן.  ֵמֵעֶבר 

ֵׁשֶבט ְוַלֲחִצי  ְראּוֵבן  ְוִלְבֵני  ָגד  ִלְבֵני 

ְמַנֶּׁשה ֶבן יֹוֵסף ֶאת ַמְמֶלֶכת ִסיֹחן ֶמֶל�

ַהָּבָׁשן ֶמֶל�  עֹוג  ַמְמֶלֶכת  ְוֶאת  ָהֱאֹמִרי 

ָהָאֶרץ ָעֵרי  ִּבְגֻב�ת  ְלָעֶריָה  ָהָאֶרץ 

ָסִביב. (לד) ַוִּיְבנּו ְבֵני ָגד ֶאת ִּדיֹבן ְוֶאת

ַעְטֹרת ְוֶאת  (לה)  ֲעֹרֵער.  ְוֵאת  ֲעָטֹרת 

ׁשֹוָפן ְוֶאת ַיְעֵזר ְוׇיְגְּבָהה. (לו) ְוֶאת ֵּבית

ִנְמָרה ְוֶאת ֵּבית ָהָרן ָעֵרי ִמְבָצר ְוִגְדֹרת

ֶחְׁשּבֹון ֶאת  ָּבנּו  ְראּוֵבן  ּוְבֵני  (לז)  צֹאן. 

ְוֶאת ֶאְלָעֵלא ְוֵאת ִקְרָיָתִים. (לח) ְוֶאת

ְוֶאת ֵׁשם  מּוַסֹּבת  ְמעֹון  ַּבַעל  ְוֶאת  ְנבֹו 

ְׁשמֹות ֶאת  ְבֵׁשֹמת  ַוִּיְקְראּו  ִׂשְבָמה 

ְּבֵני ַוֵּיְלכּו  (לט)  ָּבנּו.  ֲאֶׁשר  ֶהָעִרים 

ַוּיֹוֶרׁש ַוִּיְלְּכֻדָה  ִּגְלָעָדה  ְמַנֶּׁשה  ֶּבן  ָמִכיר 

ֹמֶׁשה ַוִּיֵּתן  (מ)  ָּבּה.  ֲאֶׁשר  ָהֱאֹמִרי  ֶאת 

ֶאת ַהִּגְלָעד ְלָמִכיר ֶּבן ְמַנֶּׁשה ַוֵּיֶׁשב ָּבּה.

ַוִּיְלֹּכד ֶאת ָהַל�  ְמַנֶּׁשה  ֶּבן  ְוָיִאיר  (מא) 

ָיִאיר. ַחֹּות  ֶאְתֶהן  ַוִּיְקָרא  ַחֹּוֵתיֶהם 

ְוֶאת ְקָנת  ֶאת  ַוִּיְלֹּכד  ָהַל�  ְוֹנַבח  (מב) 

ְּבֹנֶתיָה ַוִּיְקָרא ָלה ֹנַבח ִּבְׁשמֹו.

Devarim 2:31-33 דברים ב':ל"א-ל"ג

(31) And the Lord said unto me: 'Behold, I have begun to
deliver up Sihon and his land before thee; begin to possess his
land.' (32) Then Sihon came out against us, he and all his

ֵּתת ַהִח�ִתי  ְרֵאה  ֵאַלי  י"י  ַוּיֹאֶמר  (לא) 

ָרׁש ָהֵחל  ַאְרצֹו  ְוֶאת  ִסיֹחן  ֶאת  ְלָפֶני� 
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people, unto battle at Jahaz. (33) And the Lord our God
delivered him up before us; and we smote him, and his sons,
and all his people.

ִסיֹחן ַוֵּיֵצא  (לב)  ַאְרצֹו.  ֶאת  ָלֶרֶׁשת 

ִלְקָראֵתנּו הּוא ְוׇכל ַעּמֹו ַלִּמְלָחָמה ָיְהָצה.

ֹאתֹו ַוַּנ�  ְלָפֵנינּו  ֱא�ֵהינּו  י"י  ַוִּיְּתֵנהּו  (לג) 

ְוֶאת ָּבָנו ְוֶאת ׇּכל ַעּמֹו.

Devarim 3:18 דברים ג':י"ח

And I commanded you at that time, saying: 'The Lord your
God hath given you this land to possess it; ye shall pass over
armed before your brethren the children of Israel, all the men
of valour.

י"י ֵלאֹמר  ַהִהוא  ָּבֵעת  ֶאְתֶכם  ָוֲאַצו 

ַהּזֹאת ָהָאֶרץ  ֶאת  ָלֶכם  ָנַתן  ֱא�ֵהיֶכם 

ְּבֵני ֲאֵחיֶכם  ִלְפֵני  ַּתַעְברּו  ֲחלּוִצים  ְלִרְׁשָּתּה 

ִיְׂשָרֵאל ׇּכל ְּבֵני ָחִיל.

Devarim 8:17 דברים ח':י"ז

and thou say in thy heart: 'My power and the might of my hand
hath gotten me this wealth.'

ְוָאַמְרָּת ִּבְלָבֶב� ֹּכִחי ְוֹעֶצם ָיִדי ָעָׂשה ִלי

ֶאת ַהַחִיל ַהֶּזה.

Devarim 27:2 דברים כ"ז:ב'

And it shall be on the day when ye shall pass over the Jordan
unto the land which the Lord thy God giveth thee,that thou shalt
set thee up great stones, and plaster them with plaster.

ַהַּיְרֵּדן ֶאל ְוָהָיה ַּבּיֹום ֲאֶׁשר ַּתַעְברּו ֶאת 

ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר י"י ֱא�ֶהי� ֹנֵתן ָל� ַוֲהֵקֹמָת

ְל� ֲאָבִנים ְּגֹדלֹות ְוַׂשְדָּת ֹאָתם ַּבִּׂשיד.

Devarim 33:6 דברים ל"ג:ו'

Let Reuben live, and not die In that his men become few. ְיִחי ְראּוֵבן ְוַאל ָיֹמת ִויִהי ְמָתיו ִמְסָּפר.

Devarim 33:20 דברים ל"ג:כ'

And of Gad he said: Blessed be He that enlargeth Gad; He dwelleth as
a lioness, And teareth the arm, yea, the crown of the head.

ָּגד ַמְרִחיב  ָּברּו�  ָאַמר  ּוְלָגד 

ַאף ְזרֹוַע  ְוָטַרף  ָׁשֵכן  ְּכָלִביא 

ׇקְדֹקד.

Yehoshua 22 יהושע כ"ב

(1) Then Joshua called the Reubenites, and the Gadites, and the
half-tribe of Manasseh, (2) and said unto them: 'Ye have kept all
that Moses the servant of the Lord commanded you, and have

ְוַלָּגִדי ָלראּוֵבִני  ְיהֹוֻׁשַע  ִיְקָרא  ָאז  (א) 

ַוּיֹאֶמר (ב)  ְמַנֶּׁשה.  ַמֵּטה  ְוַלֲחִצי 

ֲאֶׁשר ׇּכל  ֵאת  ְׁשַמְרֶּתם  ַאֶּתם  ֲאֵליֶהם 
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hearkened unto my voice in all that I commanded you; (3) ye have
not left your brethren these many days unto this day, but have
kept the charge of the commandment of the Lord your God. (4)
And now the Lord your God hath given rest unto your brethren, as
He spoke unto them; therefore now turn ye, and get you unto your
tents, unto the land of your possession, which Moses the servant
of the Lord gave you beyond the Jordan. (5) Only take diligent
heed to do the commandment and the law, which Moses the
servant of the Lord commanded you, to love the Lord your God,
and to walk in all His ways, and to keep His commandments, and
to cleave unto Him, and to serve Him with all your heart and with
all your soul.' (6) So Joshua blessed them, and sent them away;
and they went unto their tents. (7) Now to the one half-tribe of
Manasseh Moses had given inheritance in Bashan; but unto the
other half gave Joshua among their brethren beyond the Jordan
westward. Moreover when Joshua sent them away unto their
tents, he blessed them, (8) and spoke unto them, saying: 'Return
with much wealth unto your tents, and with very much cattle, with
silver, and with gold, and with brass,and with iron, and with very
much raiment; divide the spoil of your enemies with your brethren.'
(9) And the children of Reuben and the children of Gad and the
half-tribe of Manasseh returned, and departed from the children of
Israel out of Shiloh, which is in the land of Canaan, to go unto the
land of Gilead, to the land of their possession, whereof they were
possessed, according to the commandment of the Lord by the
hand of Moses. (10) And when they came unto the region about
the Jordan, that is in the land of Canaan, the children of Reuben
and the children of Gad and the half-tribe of Manasseh built there
an altar by the Jordan, a great altar to look upon. (11) And the
children of Israel heard say: 'Behold, the children of Reuben and
the children of Gad and the half-tribe of Manasseh have built an
altar in the forefront of the land of Canaan, in the region about the
Jordan, on the side that pertaineth to the children of Israel.' (12)
And when the children of Israel heard of it, the whole congregation
of the children of Israel gathered themselves together at Shiloh, to
go up against them to war. (13) And the children of Israel sent
unto the children of Reuben, and to the children of Gad, and to the
half-tribe of Manasseh, into the land of Gilead, Phinehas the son
of Eleazar the priest; (14) and with him ten princes, one prince of
a fathers' house for each of the tribes of Israel; and they were
every one of them head of their fathers' houses among the
thousands of Israel. (15) And they came unto the children of

ַוִּתְׁשְמעּו י"י  ֶעֶבד  ֹמֶׁשה  ֶאְתֶכם  ִצָּוה 

(ג) ֶאְתֶכם.  ִצִּויִתי  ֲאֶׁשר  ְלֹכל  ְבקֹוִלי 

ָיִמים ֶזה  ֲאֵחיֶכם  ֶאת  ֲעַזְבֶּתם  לֹא 

ֶאת ּוְׁשַמְרֶּתם  ַהֶּזה  ַהּיֹום  ַעד  ַרִּבים 

(ד) ֱא�ֵהיֶכם.  י"י  ִמְצַות  ִמְׁשֶמֶרת 

ַלֲאֵחיֶכם ֱא�ֵהיֶכם  י"י  ֵהִניַח  ְוַעָּתה 

ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ָלֶהם ְוַעָּתה ְּפנּו ּוְלכּו ָלֶכם

ֲאֶׁשר ֲאֻחַּזְתֶכם  ֶאֶרץ  ֶאל  ְלׇאֳהֵליֶכם 

ָנַתן ָלֶכם ֹמֶׁשה ֶעֶבד י"י ְּבֵעֶבר ַהַּיְרֵּדן.

ֶאת ַלֲעׂשֹות  ְמֹאד  ִׁשְמרּו  ַרק  (ה) 

ִצָּוה ֲאֶׁשר  ַהּתֹוָרה  ְוֶאת  ַהִּמְצָוה 

ֶאְתֶכם ֹמֶׁשה ֶעֶבד י"י ְלַאֲהָבה ֶאת י"י

ְוִלְׁשֹמר ְּדָרָכיו  ְּבׇכל  ְוָלֶלֶכת  ֱא�ֵהיֶכם 

ְּבׇכל ּוְלׇעְבדֹו  בֹו  ּוְלׇדְבָקה  ִמְצֹוָתיו 

ַוְיָבְרֵכם (ו)  ַנְפְׁשֶכם.  ּוְבׇכל  ְלַבְבֶכם 

ׇאֳהֵליֶהם. ֶאל  ַוֵּיְלכּו  ַוְיַׁשְּלֵחם  ְיהֹוֻׁשַע 

ֹמֶׁשה ָנַתן  ַהְמַנֶּׁשה  ֵׁשֶבט  ְוַלֲחִצי  (ז) 

ַּבָּבָׁשן ּוְלֶחְציֹו ָנַתן ְיהֹוֻׁשַע ִעם ֲאֵחיֶהם

ִּכי ְוַגם  ָיָּמה  ַהַּיְרֵּדן  (מעבר)  [ְּבֵעֶבר] 

ַוְיָבְרֵכם. ׇאֳהֵליֶהם  ֶאל  ְיהֹוֻׁשַע  ִׁשְּלָחם 

ִּבְנָכִסים ֵלאֹמר  ֲאֵליֶהם  ַוּיֹאֶמר  (ח) 

ַרִּבים ׁשּובּו ֶאל ׇאֳהֵליֶכם ּוְבִמְקֶנה ַרב

ּוְבַבְרֶזל ּוִבְנֹחֶׁשת  ּוְבָזָהב  ְּבֶכֶסף  ְמֹאד 

ְׁשַלל ִחְלקּו  ְמֹאד  ַהְרֵּבה  ּוִבְׂשָלמֹות 

ֹאְיֵביֶכם ִעם ֲאֵחיֶכם. (ט) ַוָּיֻׁשבּו ַוֵּיְלכּו

ֵׁשֶבט ַוֲחִצי  ָגד  ּוְבֵני  ְראּוֵבן  ְּבֵני 

ִמִּׁש�ה ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֵמֵאת  ַהְמַנֶּׁשה 

ֶאֶרץ ֶאל  ָלֶלֶכת  ְּכָנַען  ְּבֶאֶרץ  ֲאֶׁשר 

ַהִּגְלָעד ֶאל ֶאֶרץ ֲאֻחָּזָתם ֲאֶׁשר נֹאֲחזּו

ָבּה ַעל ִּפי י"י ְּבַיד ֹמֶׁשה. (י) ַוָּיֹבאּו ֶאל

ְּגִלילֹות ַהַּיְרֵּדן ֲאֶׁשר ְּבֶאֶרץ ְּכָנַען ַוִּיְבנּו

ֵׁשֶבט ַוֲחִצי  ָגד  ּוְבֵני  ְראּוֵבן  ְבֵני 

ִמְזֵּבַח ַהַּיְרֵּדן  ַעל  ִמְזֵּבַח  ָׁשם  ַהְמַנֶּׁשה 

ְבֵני ַוִּיְׁשְמעּו  (יא)  ְלַמְרֶאה.  ָּגדֹול 

ְראּוֵבן ְבֵני  ָבנּו  ִהֵּנה  ֵלאֹמר  ִיְׂשָרֵאל 

ֶאת ַהְמַנֶּׁשה  ֵׁשֶבט  ַוֲחִצי  ָגד  ּוְבֵני 
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Reuben, and to the children of Gad, and to the half-tribe of
Manasseh, unto the land of Gilead, and they spoke with them,
saying: (16) 'Thus saith the whole congregation of the Lord: What
treachery is this that ye have committed against the God of Israel,
to turn away this day from following the Lord, in that ye have
builded you an altar, to rebel this day against the Lord? (17) Is the
iniquity of Peor too little for us, from which we have not cleansed
ourselves unto this day, although there came a plague upon the
congregation of the Lord, (18) that ye must turn away this day
from following the Lord? and it will be, seeing ye rebel to-day
against the Lord, that to-morrow He will be wroth with the whole
congregation of Israel. (19) Howbeit, if the land of your possession
be unclean, then pass ye over unto the land of the possession of
the Lord, wherein the Lord's tabernacle dwelleth, and take
possession among us; but rebel not against the Lord, nor rebel
against us, in building you an altar besides the altar of the Lord
our God. (20) Did not Achan the son of Zerah commit a trespass
concerning the devoted thing, and wrath fell upon all the
congregation of Israel? and that man perished not alone in his
iniquity.' (21) Then the children of Reuben and the children of Gad
and the half-tribe of Manasseh answered, and spoke unto the
heads of the thousands of Israel: (22) 'God, God, the Lord, God,
God, the Lord, He knoweth, and Israel he shall know; if it be in
rebellion, or if in treachery against the Lord—save Thou us not
this day— (23) that we have built us an altar to turn away from
following the Lord; or if to offer thereon burnt-offering or meal-
offering, or if to offer sacrifices of peace-offerings thereon, let the
Lord Himself require it; (24) and if we have not rather out of
anxiety about a matter done this, saying: In time to come your
children mightspeak unto our children, saying: What have ye to do
with the Lord, the God of Israel? (25) for the Lord hath made the
Jordan a border between us and you, ye children of Reuben and
children of Gad; ye have no portion in the Lord; so might your
children make our children cease from fearing the Lord. (26)
Therefore we said: Let us now prepare to build us an altar, not for
burnt-offering, nor for sacrifice; (27) but it shall be a witness
between us and you, and between our generations after us, that
we may do the service of the Lord before Him with our burnt-
offerings, and with our sacrifices, and with our peace-offerings;
that your children may not say to our children in time to come: Ye
have no portion in the Lord. (28) Therefore said we: It shall be,
when they so say to us or to our generations in time to come, that

ֶאל ְּכַנַען  ֶאֶרץ  מּול  ֶאל  ַהִּמְזֵּבַח 

ִיְׂשָרֵאל. ְּבֵני  ֵעֶבר  ֶאל  ַהַּיְרֵּדן  ְּגִלילֹות 

ׇּכל ַוִּיָּקֲהלּו  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ַוִּיְׁשְמעּו  (יב) 

ִיְׂשָרֵאל ִׁש�ה ַלֲעלֹות ֲעֵליֶהם ְּבֵני  ֲעַדת 

ֶאל ִיְׂשָרֵאל  ְבֵני  ַוִּיְׁשְלחּו  (יג)  ַלָּצָבא. 

ְּבֵני ְראּוֵבן ְוֶאל ְּבֵני ָגד ְוֶאל ֲחִצי ֵׁשֶבט

ְמַנֶּׁשה ֶאל ֶאֶרץ ַהִּגְלָעד ֶאת ִּפיְנָחס ֶּבן

ְנִׂשִאים ַוֲעָׂשָרה  (יד)  ַהֹּכֵהן.  ֶאְלָעָזר 

ִעּמֹו ָנִׂשיא ֶאָחד ָנִׂשיא ֶאָחד ְלֵבית ָאב

ֵּבית רֹאׁש  ְוִאיׁש  ִיְׂשָרֵאל  ַמּטֹות  ְלֹכל 

(טו) ִיְׂשָרֵאל.  ְלַאְלֵפי  ֵהָּמה  ֲאבֹוָתם 

ַוָּיֹבאּו ֶאל ְּבֵני ְראּוֵבן ְוֶאל ְּבֵני ָגד ְוֶאל

ַהִּגְלָעד ֶאֶרץ  ֶאל  ְמַנֶּׁשה  ֵׁשֶבט  ֲחִצי 

ָאְמרּו ֹּכה  (טז)  ֵלאֹמר.  ִאָּתם  ַוְיַדְּברּו 

ֲאֶׁשר ַהֶּזה  ַהַּמַעל  ָמה  י"י  ֲעַדת  ֹּכל 

ַהּיֹום ָלׁשּוב  ִיְׂשָרֵאל  ֵּבא�ֵהי  ְמַעְלֶּתם 

ִמְזֵּבַח ָלֶכם  ִּבְבנֹוְתֶכם  י"י  ֵמַאֲחֵרי 

ָלנּו ַהְמַעט  (יז)  ַּבי"י.  ַהּיֹום  ִלְמׇרְדֶכם 

ֶאת ֲעֹון ְּפעֹור ֲאֶׁשר לֹא ִהַּטַהְרנּו ִמֶּמּנּו

י"י. ַּבֲעַדת  ַהֶּנֶגף  ַוְיִהי  ַהֶּזה  ַהּיֹום  ַעד 

י"י ֵמַאֲחֵרי  ַהּיֹום  ָּתֻׁשבּו  ְוַאֶּתם  (יח) 

ַּבי"י ּוָמָחר ִּתְמְרדּו ַהּיֹום  ְוָהָיה ַאֶּתם 

ְוַא� (יט)  ִיְקֹצף.  ִיְׂשָרֵאל  ֲעַדת  ׇּכל  ֶאל 

ִאם ְטֵמָאה ֶאֶרץ ֲאֻחַּזְתֶכם ִעְברּו ָלֶכם

ָׁשם ָׁשַכן  ֲאֶׁשר  י"י  ֲאֻחַּזת  ֶאֶרץ  ֶאל 

ַאל ּוַבי"י  ְּבתֹוֵכנּו  ְוֵהָאֲחזּו  י"י  ִמְׁשַּכן 

ִּבְבֹנְתֶכם ִּתְמֹרדּו  ַאל  ְוֹאָתנּו  ִּתְמֹרדּו 

י"י ִמְזַּבח  ִמַּבְלֲעֵדי  ִמְזֵּבַח  ָלֶכם 

ָמַעל ֶזַרח  ֶּבן  ָעָכן  ֲהלֹוא  (כ)  ֱא�ֵהינּו. 

ַמַעל ַּבֵחֶרם ְוַעל ׇּכל ֲעַדת ִיְׂשָרֵאל ָהָיה

ַּבֲעֹונֹו. ָגַוע  לֹא  ֶאָחד  ִאיׁש  ְוהּוא  ָקֶצף 

ַוֲחִצי ָגד  ּוְבֵני  ְראּוֵבן  ְּבֵני  ַוַּיֲענּו  (כא) 

ֵׁשֶבט ַהְמַנֶּׁשה ַוְיַדְּברּו ֶאת ָראֵׁשי ַאְלֵפי

ֵאל י"י  ֱא�ִהים  ֵאל  (כב)  ִיְׂשָרֵאל. 

הּוא ְוִיְׂשָרֵאל  ֹיֵדַע  הּוא  י"י  ֱא�ִהים 

ַאל ַּבי"י  ְּבַמַעל  ְוִאם  ְּבֶמֶרד  ִאם  ֵיָדע 
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we shall say: Behold the pattern of the altar of the Lord, which our
fathers made, not for burnt-offering, nor for sacrifice; but it is a
witness between us and you. (29) Far be it from us that we should
rebel against the Lord, and turn away this day from following the
Lord, to build an altar for burnt-offering, for meal-offering, or for
sacrifice, besides the altar of the Lord our God that is before His
tabernacle.' (30) And when Phinehas the priest, and the princes of
the congregation, even the heads of the thousands of Israel that
were with him, heard the words that the children of Reuben and
the children of Gad and the children of Manasseh spoke, it
pleased them well. (31) And Phinehas the son of Eleazar the
priest said unto the children of Reuben, and to the children of
Gad, and to the children of Manasseh: 'This day we know that the
Lord is in the midst of us, because ye have not committed this
treachery against the Lord; now have ye delivered the children of
Israel out of the hand of the Lord.' (32) And Phinehas the son of
Eleazar the priest, and the princes, returned from the children of
Reuben, and from the children of Gad, out of the land of Gilead,
unto the land of Canaan, to the children of Israel, and brought
them back word. (33) And the thing pleased the children of Israel;
and the children of Israel blessed God, and spoke no more of
going up against them to war, to destroy the land wherein the
children of Reuben and the children of Gad dwelt. (34) And the
children of Reuben and the children of Gad called the altar—: 'for
it is a witness between us that the Lord is God.'

ָלנּו ִלְבנֹות  (כג)  ַהֶּזה.  ַהּיֹום  ּתֹוִׁשיֵענּו 

ְוִאם י"י  ֵמַאֲחֵרי  ָלׁשּוב  ִמְזֵּבַח 

ְוִאם ּוִמְנָחה  עֹוָלה  ָעָליו  ְלַהֲעלֹות 

הּוא י"י  ְׁשָלִמים  ִזְבֵחי  ָעָליו  ַלֲעׂשֹות 

ִמָּדָבר ִמְּדָאָגה  לֹא  ְוִאם  (כד)  ְיַבֵּקׁש. 

יֹאְמרּו ָמָחר  ֵלאֹמר  זֹאת  ֶאת  ָעִׂשינּו 

ְוַלי"י ָּלֶכם  ַמה  ֵלאֹמר  ְלָבֵנינּו  ְבֵניֶכם 

י"י ָנַתן  ּוְגבּול  (כה)  ִיְׂשָרֵאל.  ֱא�ֵהי 

ֵּביֵננּו ּוֵביֵניֶכם ְּבֵני ְראּוֵבן ּוְבֵני ָגד ֶאת

ְוִהְׁשִּביתּו ַּבי"י  ֵחֶלק  ָלֶכם  ֵאין  ַהַּיְרֵּדן 

ְבֵניֶכם ֶאת ָּבֵנינּו ְלִבְלִּתי ְירֹא ֶאת י"י.

ֶאת ִלְבנֹות  ָלנּו  ָּנא  ַנֲעֶׂשה  ַוּנֹאֶמר  (כו) 

ַהִּמְזֵּבַח לֹא ְלעֹוָלה ְולֹא ְלָזַבח. (כז) ִּכי

ֵעד הּוא ֵּביֵנינּו ּוֵביֵניֶכם ּוֵבין ֹּדרֹוֵתינּו

ְלָפָניו י"י  ֲעֹבַדת  ֶאת  ַלֲעֹבד  ַאֲחֵרינּו 

ְולֹא ּוִבְׁשָלֵמינּו  ּוִבְזָבֵחינּו  ְּבֹעלֹוֵתינּו 

ָלֶכם ֵאין  ְלָבֵנינּו  ָמָחר  ְבֵניֶכם  יֹאְמרּו 

ִּכי ְוָהָיה  ַוּנֹאֶמר  (כח)  ַּבי"י.  ֵחֶלק 

ָמָחר ֹּדֹרֵתינּו  ְוֶאל  ֵאֵלינּו  יֹאְמרּו 

י"י ִמְזַּבח  ַּתְבִנית  ֶאת  ְראּו  ְוָאַמְרנּו 

ְולֹא ְלעֹוָלה  לֹא  ֲאבֹוֵתינּו  ָעׂשּו  ֲאֶׁשר 

ּוֵביֵניֶכם. ֵּביֵנינּו  הּוא  ֵעד  ִּכי  ְלֶזַבח 

ַּבי"י ִלְמֹרד  ִמֶּמּנּו  ָּלנּו  ָחִליָלה  (כט) 

ִלְבנֹות י"י  ֵמַאֲחֵרי  ַהּיֹום  ְוָלׁשּוב 

ִמְּלַבד ּוְלָזַבח  ְלִמְנָחה  ְלֹעָלה  ִמְזֵּבַח 

ִמְזַּבח י"י ֱא�ֵהינּו ֲאֶׁשר ִלְפֵני ִמְׁשָּכנֹו.

ּוְנִׂשיֵאי ַהֹּכֵהן  ִּפיְנָחס  ַוִּיְׁשַמע  (ל) 

ֲאֶׁשר ִיְׂשָרֵאל  ַאְלֵפי  ְוָראֵׁשי  ָהֵעָדה 

ְּבֵני ִּדְּברּו  ֲאֶׁשר  ַהְּדָבִרים  ֶאת  ִאּתֹו 

ַוִּייַטב ְמַנֶּׁשה  ּוְבֵני  ָגד  ּוְבֵני  ְראּוֵבן 

ֶּבן ִּפיְנָחס  ַוּיֹאֶמר  (לא)  ְּבֵעיֵניֶהם. 

ְּבֵני ְוֶאל  ְּבֵני ְראּוֵבן  ַהֹּכֵהן ֶאל  ֶאְלָעָזר 

ִּכי ָיַדְענּו  ַהּיֹום  ְמַנֶּׁשה  ְּבֵני  ְוֶאל  ָגד 

ַּבי"י ְמַעְלֶּתם  לֹא  ֲאֶׁשר  י"י  ְבתֹוֵכנּו 

ְּבֵני ֶאת  ִהַּצְלֶּתם  ָאז  ַהֶּזה  ַהַּמַעל 

ִיְׂשָרֵאל ִמַּיד י"י. (לב) ַוָּיׇׁשב ִּפיְנָחס ֶּבן
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ְּבֵני ֵמֵאת  ְוַהְּנִׂשיִאים  ַהֹּכֵהן  ֶאְלָעָזר 

ַהִּגְלָעד ֵמֶאֶרץ  ָגד  ְּבֵני  ּוֵמֵאת  ְראּוֵבן 

ַוָּיִׁשבּו ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֶאל  ְּכַנַען  ֶאֶרץ  ֶאל 

ְּבֵעיֵני ַהָּדָבר  ַוִּייַטב  (לג)  ָּדָבר.  אֹוָתם 

ְּבֵני ֱא�ִהים  ַוְיָבְרכּו  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני 

ֲעֵליֶהם ַלֲעלֹות  ָאְמרּו  ְולֹא  ִיְׂשָרֵאל 

ְּבֵני ֲאֶׁשר  ָהָאֶרץ  ֶאת  ְלַׁשֵחת  ַלָּצָבא 

(לד) ָּבּה.  ֹיְׁשִבים  ָגד  ּוְבֵני  ְראּוֵבן 

ַוִּיְקְראּו ְּבֵני ְראּוֵבן ּוְבֵני ָגד ַלִּמְזֵּבַח ִּכי

ֵעד הּוא ֵּביֹנֵתינּו ִּכי י"י ָהֱא�ִהים.

Shofetim 5:14 שופטים ה':י"ד

Out of Ephraim came they whose root is in Amalek; After thee,
Benjamin, among thy peoples; Out of Machir came down
governors, And out of Zebulun they that handle the marshal's staff.

ַאֲחֶרי� ַּבֲעָמֵלק  ׇׁשְרָׁשם  ֶאְפַרִים  ִמִּני 

ָיְרדּו ָמִכיר  ִמִּני  ַּבֲעָמֶמי�  ִבְנָיִמין 

ְּבֵׁשֶבט ֹמְׁשִכים  ּוִמְּזבּוֻלן  ְמֹחְקִקים 

ֹסֵפר.

Shofetim 5:15-17 שופטים ה':ט"ו-י"ז

(15) And the princes of Issachar were with Deborah; As was
Issachar, so was Barak; Into the valley they rushed forth at his
feet. Among the divisions of Reuben There were great resolves of
heart. (16) Why sattest thou among the sheepfolds, To hear the
pipings for the flocks? At the divisions of Reuben There were great
searchings of heart. (17) Gilead abode beyond the Jordan; And
Dan, why doth he sojourn by the ships? Asher dwelt at the shore of
the sea, And abideth by its bays.

ְּדֹבָרה ִעם  ְּבִיָּׂששָכר  ְוָׂשַרי  (טו) 

ְוִיָּׂששָכר ֵּכן ָּבָרק ָּבֵעֶמק ֻׁשַּלח ְּבַרְגָליו

ֵלב. ִחְקֵקי  ְּגֹדִלים  ְראּוֵבן  ִּבְפַלּגֹות 

ַהִּמְׁשְּפַתִים ֵּבין  ָיַׁשְבָּת  ָלָּמה  (טז) 

ִלְפַלּגֹות ֲעָדִרים  ְׁשִרקֹות  ִלְׁשֹמַע 

ִּגְלָעד (יז)  ֵלב.  ִחְקֵרי  ְּגדֹוִלים  ְראּוֵבן 

ָיגּור ָלָּמה  ְוָדן  ָׁשֵכן  ַהַּיְרֵּדן  ְּבֵעֶבר 

ְוַעל ַיִּמים  ְלחֹוף  ָיַׁשב  ָאֵׁשר  ֳאִנּיֹות 

ִמְפָרָציו ִיְׁשּכֹון.

Tehillim 106:24-26 תהלים ק"ו:כ"ד-כ"ו

(24) Moreover, they scorned the desirable land, They believed not
His word; (25) And they murmured in their tents, They hearkened not
unto the voice of the Lord. (26) Therefore He swore concerning
them, That He would overthrow them in the wilderness.

לֹא ֶחְמָּדה  ְּבֶאֶרץ  ַוִּיְמֲאסּו  (כד) 

ַוֵּיָרְגנּו (כה)  ִלְדָברֹו.  ֶהֱאִמינּו 

י"י. ְּבקֹול  ָׁשְמעּו  לֹא  ְבׇאֳהֵליֶהם 

ְלַהִּפיל אֹוָתם ָלֶהם  ָידֹו  ַוִּיָּׂשא  (כו) 

ַּבִּמְדָּבר.



7/20/2017 Petition of the Two and a Half Tribes – AlHaTorah.org

http://alhatorah.org/Petition_of_the_Two_and_a_Half_Tribes 23/46

Divrei HaYamim I 2:22-23 דברי הימים א' ב':כ"ב-כ"ג

(22) And Segub begot Jair, who had three and twenty cities in
the land of Gilead. (23) And Geshur and Aram took Havvoth-
jair from them, with Kenath, and the villages thereof, even
threescore cities. All these were the sons of Machir the father
of Gilead.

לֹו ַוְיִהי  ָיִאיר  ֶאת  הֹוִליד  ּוְׂשגּוב  (כב) 

(כג) ַהִּגְלָעד.  ְּבֶאֶרץ  ָעִרים  ְוָׁשלֹוׁש  ֶעְׂשִרים 

ֵמִאָּתם ָיִאיר  ַחֹּות  ֶאת  ַוֲאָרם  ְּגׁשּור  ַוִּיַּקח 

ֵאֶּלה ׇּכל  ִעיר  ִׁשִּׁשים  ְּבֹנֶתיָה  ְוֶאת  ְקָנת  ֶאת 

ְּבֵני ָמִכיר ֲאִבי ִגְלָעד.

Divrei HaYamim I 5:18 דברי הימים א' ה':י"ח

The sons of Reuben, and the Gadites, and the half-tribe of
Manasseh, as many as were valiant men, men able to bear buckler
and sword, and to shoot with bow, and skilful in war, were forty and
four thousand seven hundred and threescore, that were able to go
forth to war.

ְּבֵני ְראּוֵבן ְוָגִדי ַוֲחִצי ֵׁשֶבט ְמַנֶּׁשה ִמן

ְוֶחֶרב ָמֵגן  ֹנְׂשֵאי  ֲאָנִׁשים  ַחִיל  ְּבֵני 

ִמְלָחָמה ּוְלמּוֵדי  ֶקֶׁשת  ְוֹדְרֵכי 

ְוַאְרָּבָעה ֶאֶלף ּוְׁשַבע ֵמאֹות ַאְרָּבִעים 

ְוִׁשִּׁשים ֹיְצֵאי ָצָבא.

Classical Texts תקופת חז"ל

Philo On the Life of Moses I : 319-330 פילון על חיי משה א ש"כ-של"ב

LIX (319) All these wars were carried on and brought to an end before the Hebrews had crossed Jordan,
the river of the country, being wars against the inhabitants of the country on the other side of Jordan,
which was a rich and fertile land, in which there was a large champaign fertile in corn, and also very
productive of herbage and fodder for cattle; (320) and when the two tribes who were occupied in feeding
cattle saw this country, the two tribes being a sixth part of the whole Hebrew host, they besought Moses
to permit them to take their inheritance in that district, where in fact they were already settled; for they
said that the place was very suitable for cattle to be kept, and fed, and bred in, inasmuch as it was well
watered and full of good herbage, and as it produced spontaneously abundant grass for the feeding of
sheep. (321) But as he thought that they claimed a sort of right, by some kind of pre-eminence, to
receive their share and the honours due to them before their time, or else that they preferred this petition
by reason of their being unwilling to encounter the wars which were impending, as there were still many
kings who were making ready to attack them, and who were the possessors of all the country inside the
river, he was very indignant at their request, and answered them in anger, and said, (322) "Shall you
then sit here and enjoy leisure, and yield to indolence at so improper a time? and shall the wars which
still threaten us, afflict all your countrymen, and your relations, and your friends, and shall the prizes be
given to you alone, as if you had all contributed to the success? And shall battles and wars, and
distresses, and the most extreme dangers await others? (323) But it is not just that you should enjoy
peace, and the blessings that flow from peace, and that the rest should endure wars and all the other
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indescribable evils which they bring with them, and that the whole should only be looked upon as an
adjunct of a part; while, on the contrary, it is for the sake of the whole that the parts are thought worthy of
any inheritance at all. (324) Ye are all entitled to equal honour, ye are one race, ye have the same
fathers, one house, ye have the same customs, a community of laws, and an infinite number of other
things, every one of which binds your kindred closer together, and cements your mutual good will; why
then when you are thought worthy of equal shares of the most important and most necessary things, do
you show a covetous spirit in the division of the lands, as if you were rulers despising your subjects as
masters looking disdainfully on your slaves?" (325) You ought to have derived instruction from the
afflictions of others; for it is the part of wise men not to wait till misfortunes come upon themselves. But
now, though you have domestic examples in your own fathers, who went and spied out this land, and in
the calamities which befell them, and all who participated in their despondency (for they all perished
except two), and when, therefore, you ought to take care and avoid resembling them in any respect
whatever, still, foolish-minded men that ye are, ye are imitating their cowardice, as if by such conduct
you would be more strongly fortified against capture; and you check and damp the eagerness of those
who are desirous to display their manhood and valour, relaxing and depressing their spirits; (326)
therefore, while you are hastening to do wrong, you are also hastening to incur punishment. For justice
is always a long time before it can be put in motion, but when it is once put in motion it makes great
haste and speedily overtakes those who flee from it. (327) When, therefore, all our enemies are
destroyed, and when there is no other war which can be expected or feared as impending, and when all
those in our present alliance have been, on examination, found to be without reproach nor liable to any
charge of desertion or treachery, or of any misconduct which could possibly tend to our defeat, but shall
be seen to have endured steadfastly from the beginning to the end, with their bodily exertion and with all
eagerness of mind, and when the whole country is cleared of those who have previously inherited it,
then rewards and prizes for valour shall be given to all the tribes with perfect fairness.

LX. (328) So they, bearing this rebuke with moderation, as being genuine sons of a very kindlydisposed
father (for they knew that Moses was not a man to behave insolently because of his power and authority,
but one who cared for all of them, and honoured justice and equality, and who hated wickedness, not so
as to reproach or insult the wicked, but so as to be constantly endeavouring by admonition and
correction to improve those who were susceptible of improvement), said to him, "Very naturally you are
indignant, if you imagine that we now are anxious to desert the alliance and to obtain our allotments
before the proper time; (329) but you must know that we are not alarmed at any undertaking that calls
for valorous and virtuous exertion, even though it may be most laborious. And we judge that the task of
virtue is to obey you who are such a brave and wise ruler, and not to fear to encounter dangers, and to
be willing to bear our share in all future expeditions until all our business is brought to a fortunate
conclusion. (330) "We, therefore, as we have agreed before, will remain in our ranks and cross over
Jordan in complete armour, giving no soldier any excuse for lagging behind. But our infant children, and
our daughters, and wives, and mothers, and the bulk of our cattle, shall, if you have no objection, be left
behind, after we have made houses for our children and wives, and stables for our cattle that they may
not be exposed to any incursion of the enemy, and so suffer injury from being taken in unwalled and
unprotected dwellings." (331) And Moses answered with a mild look and even still gentler voice, "If you
speak the truth and behave honestly, the allotments which you have asked for shall remain assured to
you. Leave behind you now, as you desire, your wives and children, and flocks and herds, and go
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yourselves across Jordan in your ranks with the rest of the soldiers in full armour, arrayed for battle, as if
you were prepared to fight at once, if it should be needful. (332) And hereafter when all our enemies are
destroyed, and when, peace being established, we have made ourselves masters of the whole country,
and have begun to divide it among ourselves, then you also shall return to your families to enjoy the
good things which belong to you, and to possess the region which you have selected." (333) When
Moses had said this, and given them this promise, they were filled with cheerfulness and joy, and
established their families in safety as well as their flocks and herds in wellfortified and impregnable
strongholds, the greater part of which were artificial. And taking their arms they marched forth more
cheerfully than any of the rest of the allied forces, as if they alone had been going to fight, or at all
events to fight in the first ranks as the champions of the whole army, for he who has received any gift
beforehand is more eager in the cause in which he is engaged, since he thinks that he is repaying a
necessary debt, and not giving a free gift.

Josephus Antiquities of the Jews 4:7:3 יוספוס קדמוניות היהודים ד': ז':ג'

At this time it was that the two tribes of Gad and Reuben, and the half tribe of Manasseh, abounded in a
multitude of cattle, as well as in all other kinds of prosperity; whence they had a meeting, and in a body
came and besought Moses to give them, as their peculiar portion, that land of the Amorites which they
had taken by right of war, because it was fruitful, and good for feeding of cattle; but Moses, supposing
that they were afraid of fighting with the Canaanites, and invented this provision for their cattle as a
handsome excuse for avoiding that war, he called them arrant cowards, and said they had only contrived
a decent excuse for that cowardice; and that they had a mind to live in luxury and ease, while all the rest
were laboring with great pains to obtain the land they were desirous to have; and that they were not
willing to march along, and undergo the remaining hard service, whereby they were, under the Divine
promise, to pass over Jordan, and overcome those our enemies which God had shown them, and so
obtain their land. But these tribes, when they saw that Moses was angry with them, and when they could
not deny but he had a just cause to be displeased at their petition, made an apology for themselves; and
said, that it was not on account of their fear of dangers, nor on account of their laziness, that they made
this request to him, but that they might leave the prey they had gotten in places of safety, and thereby
might be more expedite, and ready to undergo difficulties, and to fight battles. They added this also, that
when they had built cities, wherein they might preserve their children, and wives, and possessions, if he
would bestow them upon them, they would go along with the rest of the army. Hereupon Moses was
pleased with what they said; so he called for Eleazar the high priest, and Joshua, and the chief of the
tribes, and permitted these tribes to possess the land of the Amorites; but upon this condition, that they
should join with their kinsmen in the war until all things were settled. Upon which condition they took
possession of the country, and built them strong cities, and put into them their children and their wives,
and whatsoever else they had that might be an impediment to the labors of their future marches.

Sifre Devarim 11:24 ספרי דברים י"א:כ"ד

מן נאמר:  כבר  הרי  ישראל  ארץ  תחומי  על  ללמד  אם   – יהיה  לכם  בו  רגליכם  כף  תדרוך  אשר  המקום  כל 
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המדבר והלבנון הזה ועד הנהר הגדול נהר פרת ומה תלמוד לומר: אשר תדרוך כף רגלכם? אמר לו: כל מקום

שתכבשו חוץ מן המקומות האלו הרי הוא שלכם. או אינו אלא רשות בידם לכבש חו"ל עד שלא יכבשו את

הארץ? תלמוד לומר: וירשתם גויים גדולים ועצומים מכם, ואח"כ כל המקום אשר תדרוך כף רגלכם בו לכם

יהיה, שלא תהא ארץ ישראל מטמאה בגלוליהם ואתם חוזרים ומכבשים חו"ל, אלא משתכבשו ארץ ישראל

יהיה, כאן  נאמר  דן  אתה  הרי  שם?  נוהגות  שמצוות  מנין  לארץ  חוץ  שכבשו  הרי  חו"ל,  לכבש  רשאים  תהיו 

ונאמר להלן יהיה, מה יהיה האמור כאן מצוות נוהגות שם, אף להלן מצוות נוהגות שם. ואם תאמר מפני מה

אמרה התורה  כתורה,  שלא  עשה  דוד  אמרו:  שם?  נוהגות  מצוות  ואין  צובה  וארם  נהרים  ארם  דוד  כבש 

משיכבשו לארץ תהיו רשאים לכבוש חו"ל, הוא לא עשה כן, אלא חזר וכיבש ארם נהרים וארם צובה ואת

היבוסי שהיה סמוך לירושלם לא הוריש. אמר לו הקב"ה: סמוך לפלטירין שלך לא הורשת, היאך אתה חוזר

לומר: מן היא שלהם? תלמוד  בים הרי  ומנין שכנגדו  בחו"ל  צובה?! הרי שכבשו  וארם  נהרים  ומכבש ארם 

המדבר והלבנון הזה עד הנהר הגדול נהר פרת ועד הים הגדול מבוא השמש יהיה גבולכם (יהושע א).  

Bavli Kiddushin 61a בבלי קידושין ס"א.

המקדיש שדהו בשעת היובל נותן בזרע חומר שעורים חמשים שקל כסף היו נקעים עמוקים עשרה טפחים או

סלעים גבוהים עשרה טפחים אין נמדדין עמה פחות מכאן נמדדין עמה והוינן בה נהי דבהדי ארעא לא קדשו

{ויקרא נקדשו באפי נפשייהו וכי תימא כמה דלא הוי בית כור לא חשיב ורמינהו שדה מה ת"ל לפי שנאמר 

כ"ז:ט"ז} זרע חומר שעורים בחמשים אין לי אלא שהקדיש בענין הזה מנין לרבות לתך וחצי לתך סאה תרקב

וחצי תרקב ואפי' רובע מנין ת"ל שדה מכל מקום אמר מר עוקבא בר חמא הכא בנקעים מלאים מים עסקינן

משום דלאו בני זריעה נינהו דיקא נמי דקתני דומיא דסלעים גבוהים ש"מ אי הכי אפילו פחות מיכן נמי הנהו

והיו שם לך  אני מוכר  עפר  כור  בית  תנן האומר לחבירו  גבי מכר  נאגני דארעא מיקרו שדרא דארעא מקרו 

נמדדים עמה נמדדים עמה פחות מכאן  אין  גבוהים עשרה טפחים  נקעים עמוקים עשרה טפחים או סלעים 

ואמר מר עוקבא בר חמא אע"פ שאין מלאים מים מ"ט אמר רב פפא לפי שאין אדם רוצה שיתן את מעותיו

בשדה אחת ויראה לו כשנים וכשלשה מקומות הכא מאי להקדש מדמינן לה או למכר מדמינן לה מסתברא

להקדש מדמינן לה דאמר לה אנא טרחנא וזרענא ומייתינא:  

ל"ב:כ'} ויאמר {במדבר  שנאמר  תנאי:  אינו  ראובן  ובני  גד  בני  כתנאי  שאינו  תנאי  כל  אומר  מאיר  ר'  משנה 

בן גמליאל אומר צריך הדבר יעברו חלוצים רבי חנינא  וכתיב ואם לא  ובני ראובן  גד  בני  יעברו  אליהם אם 

לאומרו שאלמלא כן יש במשמע שאפי' בארץ כנען לא ינחלו:  

גמרא שפיר קאמר ליה ר' חנינא בן גמליאל לר"מ אמר לך רבי מאיר אי סלקא דעתך לאו לתנאי כפול הוא

דאתא לכתוב ואם לא יעברו ונאחזו בתוככם בארץ כנען

Bereshit Rabbah 84:20 בראשית רבה פ"ד:כ'

ַוִּיְקַרע ַיֲעֹקב ִׂשְמ�ָתיו (בראשית לז, לד), ַרִּבי ִּפיְנָחס ְּבֵׁשם ַרִּבי הֹוַׁשְעָיא ָאַמר, ְׁשָבִטים ָּגְרמּו ַלֲאִביֶהם ִלְקֹרַע, ְוֵהיָכן

ִנְפַרע ָלֶהם, ְּבִמְצַרִים, ֶׁשֶּנֱאַמר (בראשית מד, יג): ַוִּיְקְרעּו ִׂשְמ�ָתם וגו'. יֹוֵסף ָּגַרם ַלְּׁשָבִטים ִלְקֹרַע, ָעַמד ֶּבן ְּבנֹו ְוִנְפַרע
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ַהִּביָרה, ְּבׁשּוַׁשן  לֹו,  ִנְפַרע  ְוֵהיָכן  ִלְקֹרַע,  ַלְּׁשָבִטים  ָּגַרם  ִּבְנָיִמין  ִׂשְמ�ָתיו.  ְיהֹוֻׁשַע  ַוִּיְקַרע  ו):  ז,  (יהושע  ֶׁשֶּנֱאַמר  לֹו, 

ֶׁשֶּנֱאַמר (אסתר ד, א): ַוִּיְקַרע ָמְרְּדַכי ֶאת ְּבָגָדיו. ְמַנֶּׁשה ָּגַרם ַלְּׁשָבִטים ִלְקֹרַע, ְלִפיָכ� ִנְתָקְרָעה ַנֲחָלתֹו, ֶחְצָיּה ְּבֶאֶרץ

ַהַּיְרֵּדן ְוֶחְצָיּה ְּבֶאֶרץ ְּכָנַען. (בראשית לז, לד):

Bemidbar Rabbah 7:8 במדבר רבה ז':ח'

ֶעֶׂשר ְקֻדּׁשֹות ֵהן: ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ְמֻקֶּדֶׁשת ִמָּכל ָהֲאָרצֹות, ּוָמה ִהיא ְקֻדָּׁשָתּה ֶׁשְמִביִאין ִמֶּמָּנּה ָהֹעֶמר ְוַהִּבּכּוִרים ּוְׁשֵּתי

ֵעֶבר ְוֵאין  ְׁשִכיָנה  ְלֵבית  ְּכֵׁשָרה  ְּכַנַען  ֶאֶרץ  ַהַּיְרֵּדן,  ֵמֵעֶבר  ְמֻקֶּדֶׁשת  ְּכַנַען  ֶאֶרץ  ָהֲאָרצֹות.  ְּבָכל  ֵּכן  ֶּׁשֵאין  ַמה  ַהֶּלֶחם, 

ְּבָעֵרי הֹוְלִכים  ְוֵאיָנם  ָהָאֶרץ  ְּבָכל  הֹוְלִכים  ֶׁשְּמֹצָרִעים  ָהָאֶרץ,  ִמן  ְמֻקֶּדֶׁשת  חֹוָמה  ִעיר  ְׁשִכיָנה.  ְלֵבית  ָּכֵׁשר  ַהַּיְרֵּדן 

חֹוָמה. ְירּוָׁשַלִים ְמֻקֶּדֶׁשת ֵמָעֵרי חֹוָמה, ֶׁשֳּקָדִׁשים ַקִּלים ּוַמֲעֵׂשר ֵׁשִני ֶנֱאָכִלין ִּבירּוָׁשַלִים ְוֵאיָנן ֶנֱאָכִלים ְּבָעֵרי חֹוָמה.

ַהר ַהַּבִית ְמֻקָּדׁש ִמירּוָׁשַלִים, ֶׁשָּזִבים ְוָזבֹות ִנְכָנִסים ִּבירּוָׁשַלִים ְוֵאין ִנְכָנִסים ְּבַהר ַהַּבִית. ַהֵחיל ְמֻקָּדׁש ֵמַהר ַהַּבִית,

ֶׁשָּנְכִרים ּוְטֵמא ֵמת ִנְכָנִסין ְלַהר ַהַּבִית ְוֵאין ִנְכָנִסין ַלֵחיל. ֶעְזַרת ַהָּנִׁשים ְמֻקֶּדֶׁשת ֵהיֶמּנּו ֶׁשֵאין ְטבּול יֹום ִנְכַנס ְלָׁשם

ִנְכָנִסים ְוֵאין  ַהָּנִׁשים  ְלֶעְזַרת  ִנְכָנִסין  ִּכּפּוִרים  ֶׁשְמֻחְּסֵרי  ֵהיֶמָּנה  ְמֻקֶּדֶׁשת  ִיְׂשָרֵאל  ֶעְזַרת  ַחָּטאת.  ָעָליו  ַחָּיִבים  ְוֵאין 

ּוְׁשלִׁשים ֵמָאה  ֹאֶר�  ַעל  ַאָּמה  ֶעְׂשֵרה  ַאַחת  ְּברֹוַחב  ֹּכֲהִנים  ְלֶעְזַרת  ִנְכָנִסים  ֶׁשֶמׁש,  ְמֹעָרִבין  ִיְׂשָרֵאל  ִיְׂשָרֵאל.  ְלֶעְזַרת 

ְוִלְפִנים, ּוַבֲעֵלי ִנְכָנִסים ִמָּכן  ְוַהְלִוִּים ָהיּו עֹוְמִדים ַעל ַהּדּוָכן ֲאָבל לֹא ָהיּו  ְוָחֵמׁש, ֲאָבל לֹא ָהיּו עֹוְמִדין ַעל ַהּדּוָכן, 

ְולֹא ְוַלִּמְזֵּבַח,  ָהאּוָלם  ֵּבין  ִנְכָנִסין  ָהיּו  לֹא  ֲאָבל  ְוִלְפִנים  ִמָּכן  ִנְכָנִסין  ָהיּו  ַיִין  ּוְׁשתּוֵיי  רֹאׁש  ּוְפרּוֵעי  ֹּכֲהִנים  מּוִמין 

ָלאּוָלם ְולֹא ַלֵהיָכל ְולֹא ִלְסִביבֹות ַהִּמְזֵּבַח ַאְרַּבע ַאּמֹות, ּוְׁשָאר ֹּכֲהִנים ִנְכָנִסין ָלאּוָלם ְוַלֵהיָכל ְוִלְסִביבֹות ַהִּמְזֵּבַח

ַאְרַּבע ַהֳּקָדִׁשים  ָקְדֵׁשי  ְלֵבית  ִנְכָנס  ָהָיה  ָּגדֹול  ְוֹכֵהן  ַהֳּקָדִׁשים,  ָקְדֵׁשי  ְלֵבית  ִנְכָנִסין  ָהיּו  לֹא  ֲאָבל  ַאּמֹות,  ַאְרַּבע 

ְּפָעִמים ְּביֹום ַהִּכּפּוִרים.

Bemidbar Rabbah 22:6 במדבר רבה כ"ב:ו'

ּוִמְקֶנה ַרב ָהָיה ִלְבֵני ְראּוֵבן ְוִלְבֵני ָגד.... ְוֵכן ְׁשֵני ֲעִׁשיִרים ָעְמדּו ָּבעֹוָלם, ֶאָחד ִמִּיְׂשָרֵאל ְוֶאָחד ֵמֻאּמֹות ָהעֹוָלם, ֹקַרח

ֶאָּלא ִמן ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא  ַמְּתָנָתן  ָהָיה  ָלָּמה, ֶׁשלֹא  ִמן ָהעֹוָלם,  ֶנֶאְבדּו  ּוְׁשֵניֶהם  ְוָהָמן ֵמֻאּמֹות ָהעֹוָלם,  ִמִּיְׂשָרֵאל 

חֹוְטִפין אֹוָתּה ָלֶהם. ְוֵכן ַאָּתה מֹוֵצא ִּבְבֵני ָגד ּוְבֵני ְראּוֵבן ֶׁשָהיּו ֲעִׁשיִרים ְוָהָיה ָלֶהם ִמְקֶנה ָּגדֹול, ְוִחְּבבּו ֶאת ָממֹוָנם

(דברי הימים א ה, כו): ַוַּיְגֵלם ָלראּוֵבִני ְלִפיָכ� ָּגלּו ְּתִחָּלה ִמָּכל ַהְּׁשָבִטים, ֶׁשֶּנֱאַמר  ִיְׂשָרֵאל,  ְוָיְׁשבּו ָלֶהם חּוץ ֵמֶאֶרץ 

ֶּׁשָּכתּוב ִמַּמה  ִמַּנִין,  ִקְנָיָנם,  ִּבְׁשִביל  ֲאֵחיֶהם  ִמן  ַעְצָמם  ֶׁשִהְפִריׁשּו  ַעל  ָלֶהם  ָּגַרם  ּוִמי  ְמַנֶּׁשה,  ֵׁשֶבט  ְוַלֲחִצי  ְוַלָּגִדי 

ַּבּתֹוָרה: ּוִמְקֶנה ַרב ָהָיה ִלְבֵני ְראּוֵבן וגו'.

Bemidbar Rabbah 22:8 במדבר רבה כ"ב :ח'

סדר מטות

 (ח) ָּדָבר ַאֵחר, ּוִמְקֶנה ַרב, ֶזה ֶׁשָאַמר ַהָּכתּוב (קהלת י, ב): ֵלב ָחָכם ִליִמינֹו ְוֵלב ְּכִסיל ִלְׂשמֹאלֹו, ֵלב ָחָכם ִליִמינֹו,

ֶזה ֵיֶצר טֹוב, ֶׁשהּוא ָנתּון ִּביִמינֹו. ְוֵלב ְּכִסיל ִלְׂשמֹאלֹו, ֶזה ֵיֶצר ָהָרע, ֶׁשָּנתּון ִּבְׂשמֹאלֹו.  

ב): לג,  (דברים  ֶׁשֶּנֱאַמר  ִמָּיִמין,  ֶׁשִהיא  ַלּתֹוָרה  ִלָּבם  נֹוְתִנין  ֶׁשֵהן  ַהַּצִּדיִקים  ֵהם  ֵאּלּו  ִליִמינֹו,  ָחָכם  ֵלב  ַאֵחר,  ָּדָבר 

טז): ג,  (משלי  ֶׁשֶּנֱאַמר  ְלַהֲעִׁשיר,  ִלָּבם  נֹוְתִנין  ֶׁשֵהן  ָהְרָׁשִעים  ֵהן  ֵאּלּו  ִלְׂשמֹאלֹו,  ְּכִסיל  ְוֵלב  ָלמֹו.  ָדת  ֵאׁש  ִמיִמינֹו 

ִּבְׂשמֹאוָלּה עֶׁשר ְוָכבֹוד.  
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ְוֶאת ָטֵפל  ָהִעָּקר  ֶאת  ֶׁשָעׂשּו  ָגד,  ּוְבֵני  ְראּוֵבן  ְּבֵני  ֵאּלּו  ִלְׂשמֹאלֹו,  ְּכִסיל  ְוֵלב  ֶזה מֶׁשה.  ִליִמינֹו,  ָחָכם  ֵלב  ַאֵחר,  ָּדָבר 

ַהָּטֵפל ִעָּקר, ֶׁשִחְּבבּו ֶאת ָממֹוָנם יֹוֵתר ִמן ַהְּנָפׁשֹות, ֶׁשֵהן אֹוְמִרים ְלמֶׁשה (במדבר לב, טז): ִּגְדֹרת צֹאן ִנְבֶנה ְלִמְקֵננּו

ֹּפה ְוָעִרים ְלַטֵּפנּו. ָאַמר ָלֶהם מֶׁשה, ֵאיָנּה ְּכלּום, ֶאָּלא ֲעׂשּו ֶאת ָהִעָּקר ִעָּקר, ְּתִחָּלה (במדבר לב, כד): ְּבנּו ָלֶכם ָעִרים

ְּבֵני ְּכִסיל ִלְׂשמֹאלֹו ֵאּלּו  ְוֵלב  ִליִמינֹו ֶזה מֶׁשה,  ֱהֵוי ֵלב ָחָכם  ְלֹצַנֲאֶכם,  ּוְגֵדֹרת  (במדבר לב, כד):  ְוַאַחר ָּכ�  ְלַטְּפֶכם, 

ְראּוֵבן ּוְבֵני ָגד, ָאַמר ָלֶהם ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ַאֶּתם ִחַּבְבֶּתם ֶאת ִמְקֵניֶכם יֹוֵתר ִמן ַהְּנָפׁשֹות, ַחֵּייֶכם ֵאין ּבֹו ְּבָרָכה,

ֲעֵליֶהם ֶנֱאַמר (משלי כ, כא): ַנֲחָלה ְמֹבֶהֶלת ָּבִראׁשֹוָנה ְוַאֲחִריָתּה לֹא ְתֹבָר�. ְוֵכן הּוא אֹוֵמר (משלי כג, ד): ַאל ִּתיַגע

ַאְׁשֶרי� ִּכי תֹאֵכל  ַּכֶּפי�  ְיִגיַע  ב):  (תהלים קכח,  ֶׁשֶּנֱאַמר  ְּבֶחְלקֹו,  ֵמַח  ַהֹּׂשָ ָעִׁשיר  ְוֵאיֶזה הּוא  ֲחָדל.  ִמִּביָנְת�  ְלַהֲעִׁשיר 

ְוטֹוב ָל�.

Medieval Texts גאונים וראשונים

Rashi Bemidbar 26:54 רש"י במדבר כ"ו:נ"ד

נחלתו תרבה  TO THE NUMEROUS THOU SHALT GIVE MORE לרב 
INHERITANCE – To the tribe that had a numerous population
the.g.ve a large portion of land. Although the portions were not of
equal area because, as we have now said, in all cases they assigned
the portions according to the size of the tribe, yet they did so only by
aid of the lot, but the lot fell by the utterance of the Holy Spirit, as
i.e.plained in Baba Bathra (122a): Eleazar the Priest was clothed with
the Urim and Thummim, and spake by the Holy Spirit, "If such-and-
such a tribe comes up, such-and-such a territory shall come up with
him". The names of the tribes were written on twelve tablets, and
those of twelve districts on twelve tablets. They mixed them in an urn,
and the prince of a tribe inserted his hand in it and took out two
tablets. There came up in his hand the tablet bearing the name of his
tribe and the tablet relating to the district that had been declared by
the Urim and Tummim to be intended for it. The lot, itself cried out,
saying, "I, the lot, have come up for such-and-such a district for such-
and-such a tribe", as it is said, (v. 56) הגורל פי  by the mouth על 
(utterance) of the lot [shall the possession thereof be divided]"
(Tanchuma). The land was not divided by measurement alone
because one district is superior to another but it was divided by
estimating its fertility: a bad piece of land sufficient to sow a Kor was
regarded as the equivalent of a good piece of land sufficient to sow a
Seah (the thirtieth part of a Kor) — all depended upon the value of the
soil.

לשבט  – נחלתו  תרבה  לרב 

נתנו באכלוסין  מרובה  שהיה 

היו שלא  פי  על  ואף  רב,  חלק 

לפי הכל  שהרי  שוים  החלקים 

ריבוי השבט חלקו החלקים לא

והגורל גורל,  ידי  על  אלא  עשו 

כמו הקודש.  רוח  פי  על  היה 

ב"ב (בבלי  בתרא  בבבא  שמפרש 

מלובש הכהן  אלעזר  קכ"ב.) 

הקודש ברוח  ותומים.  באורים 

תחום עולה  פלוני  שבט  אם 

והשבטים עמו  עולה  פלוני 

פיטקין עשר  בשנים  כתובין 

עשר בשנים  כתובין  והגבולים 

קלפי בתוך  ובלולים  פיתקין 

והנשיא מכניס ידו לתוכה ונוטל

פיטק בידו  ועולה  פיטקין  שני 

גבול של  ופיטק  שבטו,  שם  של 

עצמו הגורל  ואף  לו  המפורש 

הגורל אני  ואומר  צווח  היה 

פלוני לשבט  פלוני  לגבול  עליתי 

ולא הגורל,  פי  על  שנאמר: 
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שיש לפי  במידה  הארץ  נחלקה 

אלא מחברו  משובח  גבול 

בית כנגד  רע  כור  בית  בשומא 

סאה טוב הכל לפי הדמים.

Rashi Bemidbar 32:7 רש"י במדבר ל"ב:ז'

תניאון means AND WHY WILL YE TURN ASIDE AND ולמה 
WITHHOLD their heart from passing over? – because they will
think that you are afraid to pass over on account of the prospect of
war and the strength of the cities and the peoples.

ותמניעו תסירו   – תניאון  למה 

סבורים שיהו  מעבור  לבם 

מפני לעבור  [יריאים]  שאתם 

המלחמה וחוזק הערים והעם.

Rashi Bemidbar 32:16 רש"י במדבר ל"ב:ט"ז

פה למקננו  WE WILL BUILD [SHEEP FOLDS] FOR OUR נבנה 
CATTLE HERE – They paid more regard to their property than to their
sons and daughters, because they mentioned their cattle before their
children. Moses said to them, "Not so! Make the chief thing the chief
thing and what is subordinate subordinate. First build cities for your
little ones and afterwards enclosures for your flocks" (cf. v. 24)
(Tanchuma).

היו חסים   – פה  למקננו  נבנה 

מבניהם יותר  ממונם  על 

מקניהם שהקדימו  ובנותיהם 

כי לא  משה  להם  אמ'  לטפם 

טפל והטפל  עיקר  העיקר  עשו 

לטפכם תחילה  ערים  לכם  בנו 

ואחר כך וגדרות לצנאכם.

Rashi Bemidbar 32:17 רש"י במדבר ל"ב:י"ז

חשים נחלץ  means, AND WE SHALL ARM OURSELVES ואנחנו 
SPEEDILY, the last word being the same as in (Isaiah 8:3): "the spoil
hasteth, the prey speedeth (חש)" and in (Isaiah 5:19), "Let Him make
haste, let Him speed."  
ישראל בני  BEFORE THE CHILDREN OF ISRAEL - i.e. at the לפני 
head of the troops, because they were mighty men; for thus is it said
of Gad, (Deuteronomy 30:20): "He teareth the arm, with the crown of
the head". Moses distinctly stated this to them in Sedrah אלה הדברים
(Deuteronomy 3:18): "And I commanded you at that time … Ye shall
pass over armed before the children of Israel, all ye men of valour".
And regarding the siege of Jericho it is written, (Joshua 6:13): "And
the armed men (החלוץ) went before them"— this refers to the tribes
of Reuben and Gad who thus fulfilled the conditions they had laid
down.  
AND OUR LITTLE ONES SHALL STAY, so long as we are וישב טפנו

מהירים, נזדיין   – חושים  נחלץ 

(ישעיהו בז  חש  שלל  מהר  כמו 

(ישעיהו יחישה  ימהר  ח':א'), 

ה':י"ט).  

ומבע וחש  מבעין,   – [חושים 

זריז כן  הנובע  מבוע  לשון  דעתיד 

רץ ונמהר.]  

גייסות בראשי   – ישר'  בני  [לפני 

נאמ' שכן  היו,  שגבורים  מתוך 

(דברים קדקד  אף  זרוע  וטרף  בגד 

ופירש חזר  משה  ואף  ל"ג:כ'), 

אתכם ואצו  הדברים  באלה  להם 

תעברו חלוצים  וגו',  ההיא  בעת 
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with our brethren waging war,  
.IN THE FORTIFIED CITIES which we will now build (cf בערי המבצר
v. 16 with v. 36).

לפני אחיכ' בני ישרא' כל בני חיל

כת' וביריחו  ג':י"ח),  (דברים 

(יהושע לפניהם  עובר  והחלוץ 

שקיימו וגד  ראובן  זהו  ו':י"ג) 

תנאם.]  

וישב טפינו – בעדינו אצל אחינו.  

בערי המבצר – שנבנה עכשיו.

Rashi Bemidbar 32:19 רש"י במדבר ל"ב:י"ט

וגו ON THE SIDE OF THE JORDAN AND YONDER – i.e., on 'מעבר לירדן 
the western side.  
נחלתנו באה  FOR OUR INHERITANCE HAS COME [TO US] – This כי 
means: by that time we shall have already received it on the eastern side.

– והלאה  הירדן  מעבר 

בעבר המערבי.  

– וגו'  נחלתינו  באה  כי 

בעבר קבלנוה  כבר 

המזרחי.

Rashi Bemidbar 32:24 רש"י במדבר ל"ב:כ"ד

FOR YOUR SHEEP – This word is from the noun form which is found in לצנאכם
(Psalms 8:8): "Sheep (צנה) and oxen, all of them", where, too, there is no א
intervening between the נ and the צ. The א which here comes after the נ is in
place of the ה of צנה (and לצנאכם is not the same form as לצאנכם with an
inversion of the א and נ). I learned this from the work of R. Moses the Preacher.
תעשו מפיכם  AND DO THAT WHICH HATH GONE OUT FROM YOUR והיצא 
MOUTH, as a vow to the Most High God (cf. Numbers 30:3), because you have
taken it upon yourselves to pass over for war until the end of the subjugation
and division of the land; — for Moses asked of them only, (v. 22): "Let [the land]
be subdued and afterwards ye may return", but they undertook, (v. 18): "[we will
not return to our houses] until [the children of Israel] have inherited", so you see
that they made an additional promise, to stay on the western side the seven
years during which they were dividing the land. And so, indeed, they did (cf.
Joshua XXII.).

זו תיבה   – לצנאכם 

ואלפים צנה  מגזרת 

ח':ח') (תהלים  כלם 

מפסיק אלף  בו  שאין 

ואלף לצדי  נון  בין 

הנון אחר  ָכן  שבא 

צנה של  ה"י  במקום 

ר' של  מיסודו  הוא. 

משה למדתי.  

– מפיכם  והיוצא 

שקבלתם לגבוה 

לעבור עליכם 

כיבוש עד  למלחמה 

לא משה  וחילוק, 

אלא מהם  ביקש 

תשובו ואחר  ונכבשה 

עד עלהם  קיבלו  והם 

הוסיפו הרי  התנחל, 
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להתעכב שבע שחילקו

וכן עשו.

Rashi Bemidbar 33:54 רש"י במדבר ל"ג:נ"ד

This is an elliptical verse, the meaning being, the place where – אל אשר יצא לו שמה
the lot falleth to anyone, that shall be his. 
ACCORDING TO THE TRIBES OF YOUR FATHERS [YE SHALL למטות אבותיכם
DIVIDE INHERITANCE] – i.e., according to the number of those who came out of
Egypt (Bava Batra 117a; cf. Rashi on Numbers 26:55). Another explanation: ye
shall divide it into twelve districts, as is the number of the tribes.

לו יצא  אשר  אל 

מקרא  – שמה 

אל הוא  קצר 

מקום אשר יצא לו

הגורל לו יהיה.  

אבותיכם למטות 

– לפי חשבון יוצאי

מצרים.  

בשנים אחר:  דבר 

גבולים עשר 

למיניין השבטים.

Rashi Devarim 1:4 רש"י דברים א':ד'

הכתו AFTER HE HAD SMITTEN [SIHON] – Moses said: If I אחרי 
reprove them before they enter at least a part of the land, they will say,
"What claim has this man upon us? What good has he ever conferred
upon us? He only comes (his purpose is only) to vex us and to
discover some pretext for leaving us in the wilderness, for he really has
not the power to bring us into the land" On this account he waited until
he had defeated Sihon and Og before them and had given them
possession of their land — and only after that did he reprove them.  

אם משה  אמר   – הכותו  אחרי 

שיכנסו קודם  מוכיחם  אני 

לזה מה  יאמרו  הארץ  לקצה 

בא אינו  לנו  היטיב  מה  עלינו 

עילה ולמצוא  לקנתר  אלא 

לארץ להכניסנו  כח  בו  שאין 

לפיכך המתין עד שהפיל סיחון

את והורישם  לפניהם  ועוג 

ארצם ואחר כך הוכיחן.  

Ibn Ezra Bemidbar 32:1 אבן עזרא במדבר ל"ב:א'

לבני ראובן – תחלה כי הוא הבכור ובן הגבירה.  

מקום מקנה – כי שם מרעה טוב.

Ibn Ezra Bemidbar 32:2 אבן עזרא במדבר ל"ב:ב'

ויבאו בני גד – הם בעלי העצה בתחלה, על כן הקדימם הכתוב.
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R. Yosef Bekhor Shor Bemidbar 32:14 ר' יוסף בכור שור במדבר ל"ב:י"ד

אל לעבור  רוצים  היו  שלא  משה  סבר  ל"ב:ה'),  (במדבר  הירדן  את  תעבירינו  אל  שאמרו:  לפי   – קמתם  והנה 

והחלוץ כדכתיב:  ראשונה,  הולכים  שהם  ל"ב:ל"ב),  (במדבר  ה'  לפני  חלוצים  נעבור  נחנו  ענו:  והם  המלחמה. 

הלך לפניהם (יהושע ו':י"ג), כלומר: כאשר לקחנו נחלה ראשונים, נהיה ראשונים במלחמה. [ואם תאמר: ולמה

היו הולכים ראשונים יותר מן האחרים. י"ל: לפי ששאר השבטים היו עמהם נשיהם וטפם ומקניהם וקניינם,

הרנייש בלעז, ולא היו יכולים לרוץ ולבא אל המלחמה ראשונים, מפני כבדם והרנייש שלהם. אבל בני ראובן

ובני גד וחצי שבט מנשה, שהניחו הרנייש שלהם בעבר הירדן, כדכתיב: גדרת צאן נבנה למקננו {פה} וערים

בלעז. פוש  שקורין  המעברות,  ומחפשים  הראשונים  הולכים  הרנייש,  בלא  והיו  ל"ב:ט"ז),  (במדבר  לטפנו 

הגה"ה.]

Chizkuni Bemidbar 32:2 חזקוני במדבר ל"ב:ב'

ויבאו בני גד הקדימם הכתוב לפי שהיו הם בעלי העצה תחלה.

Chizkuni Bemidbar 32:17 חזקוני במדבר ל"ב:י"ז

ואנחנו נחלץ חשים לאחר שנניח נשינו וטפינו מקננו ורכושנו בעבר הירדן נוכל לרוץ מהירים ראשונים שלא

יהיה לנו שום כובד ומשא כמו שאר השבטים שיוליכו עמהם הכבוד שלהן שקורין הרניי"ש. לפני בני ישראל

שלקחנו ראשונים כן נהיה ראשונים במלחמה.

Ramban Bemidbar 21:21 רמב"ן במדבר כ"א:כ"א

וישלח ישראל מלאכים אל סיחון וגו' אעברה בארצך – אף על פי שלא נצטוו לשלוח להם לשלום פתחו להם

חוץ לשלום  להם  לפתוח  נצטוו  האומות  בכל  כי  כ':י')  (דברים  במקומו  בע"ה  אבאר  ועוד  רש"י  לשון  בשלום 

מעמון ומואב אבל באמת מה שאמר לו "אעברה בארצך" זה היה משה עושה מעצמו דרך פיוס כי ארץ סיחון

כל העם ופתחו להם שיהיה  יענו שלום  הדין שאם  מן  והיה  היא  כי לאמורי  ישראל היתה  ירושתם של  ועוג 

חפץ והיה  עממים  עשרה  כל  יכבשו  לא  עתה  ישראל  כי  יודע  היה  משה  אבל  ועבדום  למס  להם  בה  הנמצא 

שיהיה כל כבושם מעבר לירדן והלאה שיהיה מושבם יחד ושהיא הארץ הטובה אשר היא זבת חלב ודבש הלא

תראה שאם לא בקשוהו ממנו בני גד ובני ראובן לא היה מניח שם אדם אלא שתהיה לחרבה וכן שנוי בספרי

(תבא רצט) לתת לך פרט לעבר הירדן שנטלת מעצמך ועוד אמרו רבותינו (במדב"ר ז':ח') בעשר קדושות שאין

עבר הירדן ראוי לבית המקדש ולשכון השכינה וכן נראה בכתוב שאמר (יהושע כ"ב:י"ט) ואך אם טמאה ארץ

אחזתכם וגו' ולא שלחו אל עוג דברי שלום כי הוא כאשר ראה כי הכו את סיחון יצא לקראתם למלחמה.

Ramban Bemidbar 32:1 רמב"ן במדבר ל"ב:א'

גד ולבני  ראובן  לבני  היה  רב  ומקנה  הראשון  בפסוק  ראובן  בני  הכתוב  הקדים   – ראובן  ובני  גד  בני  ויבאו 

כמשפט כי הוא הבכור ובן הגבירה וכן כשיספר הכתוב המעשה הזה יאמר (דברים ג':ט"ז) ולראובני ולגדי נתתי
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אבל בכל הפרשה הזו יקדים בני גד כי הם נתנו העצה הזאת והם היו המדברים תחלה למשה בנחלה הזאת

והם היו גבורים יותר מבני ראובן כמו שנאמר (שם ל"ג:כ') וטרף זרוע אף קדקד ולפיכך לא היו יראים לשבת

לבדם בארץ הזאת מפני יושבי הארץ והנה משה חשד אותם כי יאמרו כן מפחד אנשי ארץ כנען שאמרו בהם

בה' בוטחים  שאינם  להם  אמר  ולכן  ממנו  הוא  חזק  כי  העם  אל  לעלות  נוכל  לא  י"ג:ל"א)  (לעיל  המרגלים 

חלוצים נעבור  אבל  מהם  שנירא  חלילה  אותו  ענו  ולכך  במדבר  להניחם  כהם  להענישם  עוד  ויסף  כאבותם 

למלחמה ונהיה מהירים וראשונים לפני העם להלחם באויבי ה' כי לחמנו הם.

Ramban Bemidbar 32:19 רמב"ן במדבר ל"ב:י"ט

כי באה נחלתנו אלינו – כבר קבלנוה בעבר המזרחי לשון רש"י ואינו הגון שידברו כן לפני משה לאמר כבר

קבלנוה כי איננו בידם אבל ברצונו הדבר תלוי ולא קבלוה עד שיתננה הוא להם אבל כך אמרו כי לא תנחילנו

אתם למעט נחלתם בארץ הטובה שלהם כי באה אלינו הנחלה הראויה לנו שהיא ארץ מקנה ולנו המקנה יותר

משאר השבטים והיא דרך בקשה לא דרך מריבה או שיאמרו כי לא ננחל אתם כי אפילו אם לא תחפוץ לתת

לנו עתה את הארץ נעבור עמהם אנו וכל אשר לנו אבל לא ננחל אתם כי נשוב אל הארץ הזאת שהיא נחלתנו

הראויה לנו ושאנחנו רוצים בה ואין שאר השבטים חפצים בה כלל.

Ramban Bemidbar 32:33 רמב"ן במדבר ל"ב:ל"ג

ולחצי שבט מנשה בן יוסף – מתחלה לא באו לפניו שבט מנשה אבל כאשר חלק הארץ לשני השבטים ראה

שהיא ארץ גדולה יותר מן הראוי להם ובקש מי שירצה להתנחל עמהם והיו אנשים משבט מנשה שירצו בה

וכן אז יחלק העם ישראל לחצי חצי ונתן להם חלקם וטעם "ולחצי" חלק אחד מהם  אולי אנשי מקנה היו 

העם היה אחרי תבני בן גינת להמליכו והחצי אחרי עמרי (מלכים א ט"ז:כ"א) והענין כי בני מנשה היו שמונה

(לעיל כ"ו:כ"ט-ל"ב) ומשפחת המכירי ומשפחת הגלעדי ירשו בארץ הזאת בתי אבות ככתוב בפרשת הפקודים 

כי היו אנשי חיל ולכדו אותה לעצמם ונתן להם חלק רב מהם ושש המשפחות עברו את הירדן דכתיב ביהושע

ויהי לבני מנשה הנותרים למשפחותם לבני אביעזר ולבני חלק ולבני אשריאל ולבני שכם ולבני חפר (י"ז:ב') 

והבשן אשר מעבר לבד מארץ הגלעד  ויפלו חבלי מנשה עשרה  ה')  (פסוק  וזהו מה שכתוב שם  ולבני שמידע 

לירדן והטעם כי עשו מן הארץ תשעה חלקים שוים לתשעת המטות ולא יכלו לתת למטה מנשה הנותרים חלק

נחלו בלבד  השבט  עשירית  כי  ומצאו  חלקים  כולו  השבט  מן  עשו  והנה  נשארו  רובם  כי  חלק  חצי  ולא  שלם 

בארץ הבשן ועשר הידות נשארו ונתנו לו מחלק שבט שלם עשרה חבלים והאחד נשאר ואולי בעבור היות שתי

המשפחות האלה המכירי והגלעדי המועטות בשבט רצו להפרד משבטם כדי שתהיה להם נחלה רבה מהם כי

ילכדוה בחרבם וכמו שנאמר (יהושע י"ז:א') כי הוא היה איש מלחמה ויהי לו הגלעד והבשן על כן הזכיר בשבט

הזה חבלים ולא הזכיר כן בשאר השבטים כך נראה לי פירוש הכתוב הזה על דרך הפשט והנה לא הזכיר משה

עצמו אבל אמר שנתן בפני  לכל אחד משני השבטים האלה חלקו  ויתן  הזאת  ביניהם הארץ  בתורה שיחלק 

שבט לחצי  שנתן  פירש  ג':י"ג)  (דברים  תורה  ובמשנה  האלה  המלכים  שני  ממלכות  המנשי  שבט  ולחצי  להם 

השנים חלוקת  בה  להזכיר  רצה  שלא  בתורה  קצר  והנה  הבשן  וכל  הארגוב  חבל  כל  עצמו  בפני  חלק  מנשה 

(יהושע באשר לא תזכר בה חלוקת שאר השבטים אבל בספר יהושע אמר בביאור כי משה חלק להם דכתיב 
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י"ג:ט"ו) ויתן משה למטה בני ראובן למשפחותם ויהי להם הגבול וגו' וכתיב (שם פסוק כ"ד) ויתן משה למטה

בני גד למשפחותם ויהי להם הגבול וגו' וכתיב (שם פסוק כ"ט) ויתן משה לחצי שבט מנשה ויהי לחצי מטה

בני מנשה למשפחותם ויהי גבולם וגו'.

Ramban Bemidbar 32:41 רמב"ן במדבר ל"ב:מ"א

ב (א  הימים  בדברי  כי  עמהם  אחוזתו  שלקח  בעבור  אמו  משפחת  אל  יתיחס  הזה  האיש   – מנשה  בן  ויאיר 

כ"א:כ"ב) מפורש שהוא בן חצרון בן פרץ בן יהודה ואמו בת מכיר בן מנשה דכתיב ואחר בא חצרון אל בת

מכיר אבי גלעד והוא לקחה והוא בן ששים שנה ותלד לו את שגוב ושגוב הוליד את יאיר ויהי לו עשרים ושלש

ערים בארץ הגלעד וכתיב (שם פסוק כ"ג) ויקח גשור וארם את חות יאיר מאתם את קנת ואת בנותיה ששים

עיר כל אלה בני מכיר אבי גלעד ומזה נראה שהיה נבח הלוכד קנת ובנותיה בן יאיר ולכן יקראו גם הן חות

יאיר וטעם ויתן משה את הגלעד למכיר בן מנשה (פסוק מ') למשפחתו כי בניו לכדוה וכן ולמכיר נתתי את

יאמרו כן  כי  בשמו  בניו  יקראו  זרעו  לכל  וראש  נכבד  היותו  בעבור  כי  "ולמכירי"  ג':ט"ו)  (דברים  הגלעד 

(יהושע י"ז:י') וכן למנשה היתה ארץ תפוח הכתובים בראשי השבטים בנחלתם נגבה לאפרים וצפונה למנשה 

וגו' (שם פסוק ח') ומה שאמר הכתוב בספר יהושע (י"ז:א') ויהי הגורל למטה מנשה כי הוא בכור יוסף למכיר

בכור מנשה אבי הגלעד כי הוא היה איש מלחמה ויהי לו הגלעד והבשן גם כן על בניו שהיו אנשי מלחמה כי

עליו נגזרה  ולא  קיים  מכיר  עדין  היה  ואולי  מהם  גדול  חלק  משה  להם  נתן  ולכך  וילכדוה  גלעדה  הלכו  הם 

כדורות שנים  והאריך  שנה  מששים  יותר  לו  שהיה  ואהרן  משה  מפקודי  היה  שלא  לפי  המדבר  גזירת 

הראשונים.

Moshav Zekeinim Bemidbar 32:33 מושב זקנים במדבר ל"ב:ל"ג

ויתן להם משה לבני גד ולבני ראובן ולחצי שבט המגשח  

את ממלכת וגומר. וא"ת והיאך נתן משה חלק בארץ הזאת למנשה בן יוסף, והלא בני גד זבני ראובן שאלו

את הארץ לחיות נתנה להם, אבל לא שבט מנשה גן יוסף שהרי כתיב לעיל ומקנה רב חיה לבני ראובן ולבני גד

עצום מאד וגומר, וכיון שלא שאל היאך נתן לו. וי"ל דראח משה שהארץ היתה גדולה מאד והיה לחם לגני גד

ולבני ראובן יותר מדאי שהרי מקניהם לא היה מספיק לרעות את הארץ' וביון שראה כך נתן חלק למנשה ב?

של שמלותם  לקרוע  אביו  שגרם  לפי  וי"ל  שבטים,  משאר  יותר  זה  לשבט  להם  נתן  מ"ט  אמרת  ואי  יוסף. 

שבטים לפיכך נקרעה נחלתו, לק"ח טו"ב.

Ralbag Bemidbar 32:1-24 רלב"ג במדבר ל"ב:א'-כ"ד

(א-ה) ואחר זה סיפר כי מפני שהיה מקנה רב לבני גד ולבני ראובן התעוררו לשאול ממשה הארץ אשר הכה ה'

יתעלה לפני עדת ישראל, כי היא ארץ מקנה, ולזה בחרו שתהיה נחלתם שם ולא יעבירם את הירדן.  

(ו-טו) ולפי שידע משה כי כוונתם היתה שלא יעברו את הירדן להלחם עם הגוים אשר שם, כעס עליהם מאד,

ואמר להם ששאלתם זאת תניא לב העם ֵמעבֹור הירדן. וכבר היה ראוי להם להשמר מזה, כי מפני תנואת לב

העם על דבר המרגלים נתאחרו במדבר עד תום כל הדור ההוא; ואם עתה יניאו לב העם - יתאחרו עוד במדבר
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וִיָּׁשֲחתּו, כי כמה מקרים קשים קרו לעם במדבר — ביקש ה' יתעלה לכלותם עליהם, עם היות משה קיים,

הנפלא המופת  זה  כמו  ידו  על  להעשות  ראוי  יהיה  משה  זולת  נביא  שם  היה  שלא  עם  מותו;  אחרי  כי  ואף 

לכלכל כל העם הזה במדבר.  

(טז-יט) והנה ענו בני גד ובני ראובן כי הם יקחו עצה שלא יניאו בזה לב העם; וזה, שהם יבנו במהירות גדרות

צאן למקניהם וערים לטפיהם, וישב טפם בערי המבצר מפני יושבי הארץ; ובעבור שלא יניאו לב העם ֵיָחלצו

במהירות לצבא, בזולת שום עצלה, לבאר שהם בוטחים בה' יתעלה שינצחו הגוים אשר שם, ולא ישובו אל

בתיהם עד התנחל בני ישראל איש נחלתו.  

(כ-כד) והסכים משה לדבריהם אם יעשו הדבר הזה, והודיעם עוצם חטאם אם לא יקיימו היוצא מפיהם.  

עד הֹוִריׁשֹו את ֹאיביו מפניו, ונכבשה הארץ לפני ה' – הנה התנה משה שני אלו התנאים, כי אפשר שיוריש ה'

יתעלה את אויביו מפניו - והם הבאים להלחם עם ישראל - ועדיין לא תהיה הארץ נכבשת לפני ה' עד שילכדו

בני ישראל הערים ההם, כמו שמצאנו במלחמות יהושע, שהוצרכו אחר זה ללכת אל הערים שהיו מן המלכים

שהמיתו במלחמה ללוכדם. והנה היתה כוונת משה שתהיה הארץ נכבשת לפני ה' קודם שישובו בני גד ובני

ויניחו לישראל  הנכבשת  הארץ  לנחלה  ראובן  ובני  גד  בני  שיקחו  היושר  מן  יהיה  לא  כי  לנחלתם,  ראובן 

לישראל הארץ הבלתי־נכבשת להם.

Ralbag Bemidbar 32 Toalot 10 -11 רלב"ג במדבר ל"ב תועלות י'-י"א

להחטיא סיבה  יהיה  שאולי  מה  ֵמעשיית  להתרחק  אדם  לכל  שראוי  להודיע  הוא  העשירי  התועלת  (ו-טו) 

זולתו. ולזה כעס משה על בני גד ובני ראובן בשאלם להם לנחלה הארץ אשר מעבר הירדן מזרחה, מצד מה

ששֵאָלָתם זאת אולי תהיה סיבה להניא לב ישראל מעבור הירדן, כי אולי יחשבו שלזאת הסיבה בחרו להם

שכאשר תמצא  הסיבה  ולזאת  שם.  אשר  הגוים  להוריש  ישראל  יוכלו  שלא  לשערם  זה,  ראובן  ובני  גד  בני 

עמם צאתם  רואים  הם  כי  זאת,  בשאלתם  העם  לב  מהנאת  לירא  אז  היה  שלא   - לצבא  שם  ללכת  הסכימו 

לצבא, ולולא בוטחם בה' יתעלה שיכניע הגוים ההם לפניהם לא נכנסו בזאת המלחמה.  

(כח-ל) התועלת האחד עשר הוא במידות, והוא להודיע שראוי לכל אדם להרחיב הדברים בעסק שיהיה לו עם

זולתו, באופן שלא יהיה אפשר שיקרה בו שום מרמה ותחבולה. ולזה תמצא שדקדק משה רבינו עליו השלום

בזה התנאי שהתנה עם בני גד ובני ראובן, והרחיב הדברים בו, בצד לא יתכן בו שום מרמה.

Akeidat Yitzchak 85 עקדת יצחק שער פ"ה

והנה לפי שראה משה רבינו ע"ה שמץ מנהו בבני גד ובבני ראובן במה ששאלו נחלתן בעבר לירדן חשד אות'

בחטא זה והוכיח' עליו הרבה כמו שיראה יפה מהספור הזה אשר נבאר אותו אחר שנתעורר אל מה שראוי

לברכה באותו מאמר שזכרנו בתחלה כאשר זכרם  כוונו חכמינו  עליו מהספקות תחלה אשר אליו  שנתעורר 

יתבאר אח"כ. וזה כי יש לעורר ספק עצום על דבריו של משה רבינו עמהם. והוא כי היה מהראוי שישאל להם

בתחלה אם היה רצונם לעבור עמהם למלחמה אם לאו ואם יאמרו לו מה שאמרוהו באחרונה למה יחרפם על

פניהם באמור להם כל אותן קינטורין וחרופין ולא נתקררה דעתו עד ששלח יד לשונו באבותיהם ואמר והנה

וגו' מאחריו  תשובון  כי  בישראל  ה'  אף  חרון  על  עוד  לספות  חטאים  אנשים  תרבות  אבותיכם  תחת  קמתם 
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(במדבר ל"ב). וכמדומה שבהשיבן דבר לאמר גדרות צאן נבנה וגו' ואנחנו נחלץ חושים וגו' שהתנחם מאד על

מה שהתריס כנגדם לא פשעם ולא חטאתם ומוטב שלא יעשה כן כי לא אדם הוא להנחם. והספק הזה עצמו

ישנו בדברי פנחס אליהם כששלחו אותו ישראל על דבר המזבח אשר בנו בעבר הירדן שראוי היה שישאלום

תחלה מה היתה כוונתם בו ואם יאמרו לדבר שיש בו עון אשר חטא יוכיחום כרצונם ואם לאו יעשו מה שעשו

באחרונה ולמה יהיו אנשים שלמים כאלו אשר רוח ה' בקרבם מטיחי דברים על בלי מה. וקשה עוד מזה כי

אחר שקבלו התנצלותם באמרם אל אלהים ה' אל אלהים ה' הוא יודע וגו' (יהושע כ"ב) עד חלילה לנו ממנו

לבנותו כמו שביארנו טוב כוונתם בספורי פ' נח שער י"ב וגם אחר ששבו פנחס ונשיאי העדה והשיבו אותם

לשחת לצבא  עליהם  לעלות  אמרו  ולא  ישראל  בני  אלהים  ויברכו  ישראל  בני  בעיני  הדבר  וייטב  נאמר  דבר 

נכון להשחיתם אחר שמצאו שלבם  לעלות  להם  היה  ולמה  (שם)  בה  יושבים  גד  ובני  ראובן  בני  הארץ אשר 

לאלהיהם ולא חטאו במה שחשדום תחלה אדרבא היה להם לבקש מהם סליחה ומחילה.

אמנם הנראה בזה הוא כי הנה משה אדוננו עליו השלום בעוצם חכמתו עמד על אמות כוונתם ולבו לב חכם

אשר לימינו וירה חצים שנונים אל כל אשר יהיה בלבם ולא יחטיא. וזה כי הוא דן בעצמו שמניעתן מבא אל

ארץ נחלת ה' אשר בעבר הירדן והלאה לא תהיה כי אם לאחת משתי סבות. אם שנפל בהם מורך לבב לבא אל

ארץ גוים גדולים ועצומים מהם עם גדול ורב ורם בני ענקים וערים גדולות ובצורות בשמים אשר שערו בזה

מהסכנה העצומה אשר לא יכילם לבם. ולזה נתפייסו ליטול חלקם מעבר הירדן והנה על דרך שאמר החכם

טוב פת חרבה ושלוה בה מבית מלא זבחי ריב (משלי י"ז). או שלא נפל זה המורך בלבם ובדעתם היה ללכת

טוב לשער  ושלא  בעיניהם ארץ חמדה  להתבזות  מינות  להם שמץ  רק שנמצאו  לכל המלחמות ההנה  עמהם 

נאותה ההיא  הארץ  להיות  לה  חוצה  לשבת  שבחרו  עד  בעיניהם  עקר  הטפל  והיה  תכליתה  ועוצם  תועלתה 

למקניהם כאלו תכלית הארץ ההיא לא היה אלא להיות להם מרעה שמן וכר נרחב להם ולרכושם. והוא רע

ומר כי עדין נמצא בהם שורש פורה ראש ולענה לשוב מאחרי ה' כענין עון המרגלים וכל מתי מדבר וכאלו לא

תמו כל הדור ההוא אשר מנע ה' מהם כניסתן בה כמו שנזכר. והנה משה בגודל ענותנותו בקלה שבהם חשדם

ולזה אמר בה  נפלו  או אולי  על השנית מכל שכן  גם  להוכיחם  עליה תועיל  עליהם מרה  לזרוק  עצה  והפליא 

ולמה תניאון את לב בני ישראל וגו'. כה עשו אבותיכם בשלחי אותם וגו'. עד ויניאו את לב בני ישראל לבלתי

עוד ויסף  מאחריו  תשובון  כי  וגו'.  אבתיכם  תחת  קמתם  והנה  וגו'.  לאמר  וישבע  וגו'.  יי'  אף  ויחר  וגו'.  בא 

ונפילת המורך בלבם עם שהוא פחיתות טבעי להם הוא יי'  וגו'. אמר להם כי חסרונם בבטחונם על  להניחו 

השבה מאחרי יי' במה שיחטאו בה ויחטיאו הרבים אשר יביאו המורך בלבם כ"ש אם יהיה בם שום הרהור

ומהנראה האחרון.  התכלית  הוא  אשר  יתעלה  אליו  וקרבתו  בעבודתו  חפצם  לבלתי  לגמרי  מאחריו  והסרה 

שכאשר חשב להם כן היה בלבם כי מתחלה לא היה דעתם לעבור עמהם למלחמה. וזה מה שאמר אל תעבירנו

וגו'. ויאמרו  אליו  ויגשו  אלא  וגו'  צאן  גדרות  ראובן  ובני  גד  בני  אליו  ויאמרו  נאמר  לא  כי  ועוד  הירדן.  את 

דמשמע ששמעו דבריו ונתיעצו עליהם ואח"כ חזרו אליו עם התשובה ההיא ואף שנאמר שלא יצאו מלפניו עד

שהשיבו אותו דבר יורה הלשון על חדוש המחשבה בלי ספק. והנה כאשר קבלו עליהם ההעברה כבר נפלו אל

הפחת הגדול והוא הענין השני רצוני לקבל עליהם להיות זריזים ומפסידים בהכנס אל הסכנות עם אחיהם

והשארם חוץ מנחלת יי' ולזה נחשדו בהשבה מאחרי יי' ולהשליכו אחרי גוום בכוונת עבודתם ונדע את אשר

בלבבם ונבוא עד תכונתו אם נתבונן בדברים אשר בינם לבינו. הלא תראה כי הם אמרו גדרות צאן נבנה וגו'

ואנחנו נחלץ חושים לפני בני ישראל עד אשר אם הביאנום אל מקומם וישב טפינו וגו' לא נשוב אל בתינו עד
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הירדן מעבר  אלינו  נחלתינו  באה  כי  והלאה  הירדן  מעבר  אתם  ננחל  לא  כי  נחלתו  איש  ישראל  בני  התנחל 

מזרחה. והנה בכל אלו הדבורים מראש ועד סוף לא זכרו את יי' ולא שמו אליו לב כמו שהיה ראוי ומחוייב

בכל המעשים אשר יעשה האדם כמוזכר בהקדמת הספר הזה וכ"ש בדברים גדולים כאלה אם מפני שהסכנה

גלוי בהם זולתו יתעלה ואם לגודל ערכם אשר אין ראוי ליחס כי אם אל העליון שבפועלים כמו שאמר החכם

אצל האושר וגם החכם שלמה אמר זו מתת אלהים היא (קהלת ה') כמו שכתבנו שער כ"ב. אבל יחסו הכל אל

כחם ועוצם ידם והיו נשענים בעזיבת טפם על חוזק ערי המבצר שיבנו. וגם בענין הנחלה אמרו עד אשר אם

הביאנום אל מקומם וגו' עד התנחל בני ישראל וגו' כי באה נחלתינו אלינו וגו'. ולא נזכר שם שמים בפיהם

דבריהם וכל  היא  מקנה  ארץ  ישראל  בני  לפני  יי'  הכה  אשר  הארץ  בדבריהם  בתחלת  שאמרו  במה  זולתי 

י"י שהכה  מה  רק  נפשם  עליו  שמסרו  דבר  מבקשים  שאינם  לומר  זו  בהזכרה  שכוונו  תחלתן  על  מוכיחים 

לפניהם לא בחרבם ולא בקשתם וכהא דאמרינן (ב"מ ב' ב) חבראי לאו מידי חסר ביה איזיל ואיפלוג בהדיה.

אמנם בכתוב ההוא עצמו חזרו למנהגם באומרם ולעבדיך מקנה היה להם לומר ולעבדיך נתן מקנה כי על ידי

המלחמה ההיא פרץ מקניהם לרוב...

בנו לכם ערים לטפכם וגדרות לצנאכם וגומר. ראה בעיניך וקבל עדותי כי נאמנו מאד כי משה עליו השלום

הכה בשבט פיו על ג' פשעיהם הנכללים בדבריהם היוצאים מגזע אחד. האחד במה שייחסו גבורות המלחמות

להם והנה הוא עליו השלום הפליג ליחסם אליו יתברך כי לו המלחמה ופירוש להם כי כשקיימו תנאם עמהם

בעבור להם כל חלוץ לפני ה' יהיו נקיים מה' ומישראל אבל אם יעברו לפני אחיהם ולא יזכרו את ה' עם שיהיו

נקיים מישראל לא ינקו מאת ה'. והב' במה שאמר והיתה הארץ הזאת לכם לאחוזה לפני ה'. ועל שני הענינים

אמר ואם לא תעשון כן הנה חטאתם לה' אלהיכם ודעו חטאתכם וגו'. דבר להם ברמז כלומר תנו לב לדעת

ולא לטפכם  ערים  לכם  בנו  אמר  הג'  ועל  בעליהם.  אל  הדברים  יחס  לבלתי  אתכם  תמצא  אשר  חטאתכם 

תסמכו על ערי המבצר אשר אמרתם כי מגדל עוז שם ה' בו ירוץ צדיק ונשגב מלבד מה שהפך דבריהם כמו

שיבא. והוא מ"ש במשנה תורה רק נשיכם טפכם ומקניכם ידעתי כי מקנה רב לכם ישבו בעריכם אשר נתתי

לכם (דברים ג') ירצה כמות שהן. הטה עוד אזנך ושמע דברי תשובתם כי נעמו לפי הכוונה. אמרו עבדיך יעשו

כאשר אדוני מצוה טפינו נשינו מקננו וכל בהמתנו יהיו שם בערי הגלעד ואלו ערי המבצר לא אמרו כבראשונה

וגו' ערי מבצר וגדרות על מה שעשו לסוף בשובם אמר כן. עוד אמרו ועבדיך ויבנו בני גד  ומה שנאמר להלן 

יעברו כל חלוץ לפני ה' כאשר אדוני דובר כלומר כמו שנראה שאתה מרגיל לשונך לזכור תמיד את ה' ללמדנו

דעת יראה ומוסר. ואחר כך בתנאי עצמו אמר אם יעברו בני גד ובני ראובן אתכם את הירדן לפני ה' למלחמה

וגו'. והקפיד על זה לפי שעדיין לא הודו ונתתם להם את ארץ הגלעד לא כמו שאמרו כי באה נחלתנו אלינו 

נחנו נעשה  כן  עבדיך  אל  ה'  דבר  אשר  את  ואמרו  הראשונות  להודות  חזרו  הם  והנה  תלתא  מגו  בתרי  אלא 

להם את ארץ ונתתם  הירדן אבל במה שאמר  בעבר  נחלתנו  ואתנו אחוזת  כנען  ה' ארץ  לפני  חלוצים  נעבור 

הגלעד אמרו שא"א בזה אלא שמעתה ומעכשיו תהיה ברשותם ובחזרתם כלומר שלכך כוונו תחלה באומרם

כי באה נחלתינו אלינו ולא זולת זה. והנה משה שמע להם ועשה כרצונם שנאמר ויתן להם משה לבני גד ולבני

ראובן ולחצי שבט המנשי וכן היה נזכר ונעשה על שמו לעולם. מכל זה למדנו את אשר היה בלבבם שמץ דבר

זו ועל זה החשד עצמו לדעתי סמכו פנחס והזקנים עבירה והסרה מאחרי ה' אשר עליו סמך משה בתוכחה 

אשר עמו להוכיחם על דברי ע"א בבירור באומרם להם המעט לנו עון פעור אשר לא הטהרנו ממנו וגו' (יהושע

כ"ב). והעד הנאמן שאמרו להם ואך אם טמאה ארץ אחוזתכם עברו לכם אל ארץ אחוזת ה' אשר שוכן שם
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משכן ה' והאחזו בה בתוכנו וביי' אל תמרודו וגו'. ירצו אם אולי אתם חושבים כי לבעבור היות ארצכם ארץ

טמאה כי לא מעקר נחלת ה' היא לפיכך אתם צריכין לבנות מזבח לאלהי נכר הארץ להוריד הכחות הנכריות

עליכם כאחד העמים עברו לכם אל ארץ אחוזת ה' ואל תצטרכו לזה הנה שחשדום שרצו לשבת חוץ מאחוזת

וזבח ולזה אע"פ שנתנו אמתלאה לדבריהם במה שאמרו שעשו המזבח ללא עולה  ה' ולהסתר מעיני כבודו. 

החשד הוסר  זה  מפני  לא  לצבא  עליהם  עלות  לבלתי  דבריהם  והאמינו  למעלה  הנזכר  במקום  שכתבנו  כמו 

לגמרי. וזה טעם שנאמר וייטב הדבר בעיני בני ישראל ויברכו אלהים ולא אמרו לעלות עליהם לצבא לשחת

הארץ (שם) ואפשר כי באומרו לשחת הארץ כוון שאם יעלו עליהם וישחיתו ארצם והביאום אל ארץ אחוזת

ה' הנה ישחיתו את חלוקת הארץ אשר נחלק לפניהם ויצטרכו לעשות חלוקה אחרת ולזה שמעו מהם ויכבד

עליהם דבר המלחמה. והנה עם זה נתבאר טעם המאמר שזכרנו ראשונה שאמרו לב חכם לימינו (קהלת י') זה

משה ולב כסיל לשמאלו אלו בני גד ובני ראובן שעשו את העקר טפל ואת הטפל עקר.

Abarbanel Bemidbar 32 אברבנאל במדבר ל"ב

(א) ומקנה רב היה לבני ראובן עד סוף הסדר.... ויש לשאול בפסוקים האלו שאלות:  

הרי לך מבואר שנכתב הספור הזה אחרי מלחמת מדין לסבת המקנה הרב אשר הם ירשו וקנו משם. ואולי היו

שם שבטים אחרים בעלי מקנה רב ועצום כראובן וגד אבל התעוררו אלו השנים לדבר הזה אם לפי שחשקה

נפשם להיותם רועי צאן כי היתה התבונה ההיא בהם יותר מבשאר השבטים כי כל דרך איש ישר בעיניו ויש

נזכר גד  של  חמדתו  ומפני  וגד  ראובן  היו  וכן  הדברים  שאר  מבכל  יותר  ומקניהם  בעשרם  אדוקים  אנשים 

ירא ולא  בגבורתו  שנשען  ספק  ואין  קדקד.  אף  זרוע  וטרף  בברכתו  מרע"ה  עליו  ואמר  הזה  בספור  ראשונה 

משכניו הרעים. אמנם שאר השבטים לא רצו להפרד מעדת ישר' שהיו מקובצים בארץ הקדושה. וחז"ל אמרו

גלו ממנה תחלה לכל השבטים ושעל זה וגד חבבו כ"כ את ממונם שישבו בחוצה לארץ לכך  שמפני שראובן 

נאמר נחלה מבוהלת בראשונה ואחריתה לא תבורך. ואפשר בזה לתת לראובן וגד טעם אחר והוא לפי שהיה

ראובן בכור יעקב וראה שניטלה ממנו הבכורה וניתנה ליוסף והמלוכה ניתנה ליהודה ולכך קץ לשבת עם אחיו

יראה ברעתו ואל  בדד  ליררן לשבת בטח  לו מעבר  לנחלה  ובחר  צעירים ממנו.  בו  לו שימשלו  כי חרפה היא 

ושפלותו ונתחבר עמו גד לפי שהיה בן זלפה שפחת אמו בדגלו וזה טעם בני גד ובני ראובן כי היו שניהם אחים

ולא התפרדו אבל חצי שבט מנשה לא היה עמהם בתחלה כי משה חברו עמהם אח"כ וכמו שיתבאר והותרה

ראובן בני  הכתוב  יזכור  פעם  לכן  הזה  בדבר  ומתאחדים  שוים  ראובן  ובני  גד  בני  שהיו  ולפי  הא'.  השאלה 

בראשונה ופעם יזכור בני גד והנה דברו יחד אל משה ואל אלעזר ואל נשיאי העדה ולא זכר שם יהושע לפי

להנחילם את כדי  בזה  יתרצה  גם חשבו שמרע"ה  יותר אחוזת'.  בזה תתקיים  כי  זה למשה  ליחד  רצו  שהם 

הארץ בימיו ולא ינחילנה להם יהושע זכר במה שביאר להם הגלעד לפי שעם היות שעדין לא נלכדה עד שלכדו

ההם הערים  ודיבון  עטרות  דבריהם  והיו  ההיא  בארץ  בשבתם  בידם  שתפול  חשבו  מנשה  שבט  חצי  אותה 

והארץ ההיא כיון שהכה השם אותה לפני עדת ישראל אין ספק שהיא כדי שהם ירשוה ואלמלא כן למה הכה

אותה לפני בני ישראל ואם היתה ראויה אליהם א"א לומר שיחלקו אותה לכל השבטים אלא שיתנו אותה

לשבט או שבטים שיהיו יותר ראויה. והנה היא ארץ מקנה ולעבדיך מקנה ימשך מזה שהיא ראויה לנו ושמן

השמים נתיחדה לירושתינו. והנה הם אמרו הטענה הזאת ברמז והעלמה כי בושו וגם נכלמו מלבקש אותה

הפרשה והיא  הזה  במקום  הפרשה  בתורה  נעשתה  לכן  העלם  עם  טענת'  ענין  גמרו  שבזה  ולפי  וגלוי  בביאור 
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סתומה כי שם השלימו הדבור ההוא בטענה הנעלמת ההיא ת לעבדיך לאחוזה אל תעבירנו את הירדן הנה

הבין מרע"ה  והגוהנה  הב'  השאלות  והותרו  ויאמרו  שנית  אמר  ולמה  כאן  שנעשתה  הפרשה  טעם  התבאר 

דבריהם שהם היו רוצים להתישב שמה אבל לא גער בהם מיד ושתק עד שגלו ויבארו עוד שאלת' ובקשתם

והמה כאשר ראו ששתק משה ולא השיבם דבר על מה ששאלוהו ברמז הוצרכו לשאול אותו דבר בבירור ועשו

אמיר' אחר' ודבור אחר עליו. ולכך נאמר אחר הפרשה ויאמרו אם נא מצאנו חן בעיניך יותן את הארץ הזא'.

וכאשר הם גלו כונתם בשאלתם אז השיבם מרע"ה האחיכם יבואו למלחמה ואתם תשבו פה ר"ל האם הוא

גפנו ותחת תאנתו ותירשו אתם הארץ יבואו למלחמה ואתם תשבו פה איש תחת  והגון שאחיכם  דבר ראוי 

מב' אחד  אלא  זה  אין  לירושתם  ארץ  ולכבוש  מלחמה  לעשות  ילכו  והמה  אותה  ירשו  כלם  שהם  הנכבשת 

דברים. אם חשבתם שהיתה ארץ כנען רעה ואוכלת יושביה ולכן תרצו לברוח ממנה. או שפחדתם מהכנעניים

דבריכם שבשמעם  ישראל  בני  לב  את  תשברו  ר"ל  תניאון  ולמה  ממלחמותיהם.  תיראו  ולכך  עריהם  וחוזק 

יאמרו גם הם שאינם חפצי' לעבור אל הארץ שנתנה ה' להם והוא מתנה משובחת ביד הנותן אותה ואין לירא

מן העמים כי ה' ילחם לכם. באמת כה עשו אבותיכם שהניאו את לב בני ישראל בטענית כאלו מרוע הארץ

ומחוזק העם והערים עד שאמרו ישראל לבלתי בא אל הארץ וחרה אף השם ביום ההוא וישבע שכיון שמאסו

את הארץ לבלתי בא אל הארץ ואותו החרון אף שחייב שבועתו לא הוסר ממנו עוד ולא חזר בו עד סוף המ'

שנה וז"ש ויחר אף ה' בישראל ויניעם במדבר ארבעים שנה כלומר שהתמיד חרון אפו ארבעים שנה עד תום

אנשים תרבות  אבותיכם  תחת  קמתם  והנה  בנים  יעשו  אבות  שמעשה  ונראה  ההיא  הרעה  שעשו  הדור  כל 

הזה העם  לכל  ושחתם  ההוא  במדבר  ישראל  עוד  להניע  שיוסיף  באופן  ה'  אף  חרון  על  עוד  להוסיף  חטאים 

כלומר לא לכם בלבד כי גם על כלם. ועם מה שפירשתי בפסוקים הותרו השאלות הד' והה'. והנה בני גד ובני

ראובן פחד קראם ורעדה מדברי משה רבינו עליו השלום ורצו לומר לו שחוץ ממעלת תורתו לא הבין כונתם

כי הם באמרם אל תעבירנו את הירדן לא כוונו שלא ילכו שמה עם אחיהם אלא לענין הירושה אמרו כן שלא

יעבירם שמה להתנחל בארץ. ומפני כבודו נגשו אליו לומר באזניו אדונינו לא הבנת דברינו וכונתנו וזהו אמרו

לו אין אנחנו רוצים והיה הענין כאן שאמרו  יהודה במקומו  ויגש אליו  וכבר פירשתי בדרך הזה  ויגשו אליו 

לשבת פה מעתה אבל גדרות צאן נבנה למקננו פה וערים לטפנו ואנחנו נחלץ חושים רוצה לומר נזדרז מהרה

כי חושים הוא ממהרים מלשון מהרה חושה ונלך למלחמה עם אחינו וחייבו עצמם שלא ישובו אל ביתם עד

שיכלו לכבוש את הארץ כלה וזהו עד אשר אם הביאונו' אל מקומם וגם עד שיחלקו את הארץ והוא אמרו לא

נשוב אל בתינו עד התנחל בני ישראל איש נחלתו כדי שיהיו כל השבטים שוים בכבוש ובחלוקה וגם יהיה בזה

ויקצר המצע מהשתרע. יצטרכו להתנחל בארץ  וגד מעבר הירדן  תועלת רב לישראל שאם לא ישארו ראובן 

אמנם בהיו' אחוזתם מעבר הירדן לא ינחלו בארץ כנען וריוח יעמוד לשאר השבטים. וז"ש כי לא ננחל אתם

אומרים אתם  ובתמים  באמת  אם  יודע  אני  אין  השיבם  מרע"ה  והנה  הו'.  השאלה  והותרה  לירדן  מעבר 

ונודרים אשר אמרתם או אם הוא רמאות שוא ודבר כזב והוכיחם ראשונ' שהם לא דברו כהוגן באמרם אנחנו

יעשו הוא אשר  ופרט מה  בכלל.  הזה  ולזה אמר אם תעשון את הדבר  בריתו  וארון  לפני השם  חושים  נחלץ 

באמרם אם תחלצו לפני ה' למלחמה כי לפניו תחלצו לא לפני אחיכם אבל איני אומר שהתעכבו שמה כל שנות

הכבוש וזמן החלוק אלא זמן הכבוש בלבד. ועל זה אמר ועבר לכם כל חלוץ את הירדן לפני ה' עד הורישו את

אויביו מפניו כי יד השם יורישם לא בני ישראל בכחם. ואז ונכבשה הארץ לפני ה' ואחר תשובו כלומר מיד

צורך אין  כי  ולא תתעכבו בארץ שנות החלוק  כלומר מיד אחר הכבוש תשובו לארצכם  אחר הכבוש תשובו 

בזה. הנה כאשר תעשו זה תהיו נקיים מה' ומישראל כי לא יהיה עליכם אפו ולא תלונות ישראל ואז תהיה
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אל כן  תעשו  לא  ואם  עצמה  הקדושה  הארץ  כמו  בהשגחתו  לומר  רוצה  ה'  לפני  לאחוזה  לכם  הזאת  הארץ 

תחשבו כי לפני ישראל אחיכם חטאתכם ולא לה' כי הנה באמת. חטאתכם לה'. ואמרו ודעו חטאתכם אשר

תמצא אתכם ר"ל ואז תדעו חטאתכם כמה גדול וחמור הוא מפאת מה שתמצא אתכם מהעונש. ולכן בנו לכם

מעתה הערים לטפכם כי הוא אשר ראוי להקדימו בבנין וגדרים אח"כ לצאנכם ולא כאשר אמרתם שזכרתם

ראשונה גדרות צאן ואח"כ ערים לטפכם ואין הכוונה שיבנו עתה ערים בצורות אלא שיבנו הנהרסו' ויתקנום

ותקנו לעשות  אמרו  אשר  כל  עליהם  וקבלו  קיימו  והם  תעשו.  כן  ההעברה  בענין  מפיכם  היוצא  אז  ואח"כ 

דבריה' כאשר למד אותם משה וז"ש עבדיך יעשו כאשר אדוני מצוה רוצה לומר לעבור ולהתעכב בארץ כל ימי

הכבוש ולא ימי החלוק. ואמנם מה שלמדתנו רבינו מסגנון הדברים כן הוא באמת וזהו ועבדיך יעברו כל חלוץ

צבא לפני ה' כאשר אדוני דובר ר"ל שלמדתנו לומר לפני ה' ולא שנאמר לפני אחינו ומזה הטעם נכפל הכתוב

הזה והותרו במה שפירשתי בזה השאלה הז' והח' והט'. ולפי שבני גד ובני ראובן דברו כל זה למרע"ה בלחש

שאמרו במה  יכחשו  מותו  אחרי  שמא  משה  חשש  אליו.  ויגשו  כמ"ש  אדם  ממנו  שישמע  מבלי  לאזנו  סמוך 

בענין השבטים  אלו  עם  שהתנה  מה  אותם  והודיע  ולזקנים.  וליהושע  לאלעזר  בפניהם  הדבר  צוה  זה  ומפני 

העברתם למלחמה ואמר בערי הגלעד לפי שכל הארץ נקראה כן. ואמר ערי הגלעד ולא גלעד עצמו כי עדין לא

יתנוה ונתתם להם את ארץ הגלעד לאחוזה שאזי  וגו'  גד  בני  יעברו  נלכדה האמנם מפני שמרע"ה אמר אם 

להם לא נתרצו בזה בני גד ובני ראובן והוצרכו עוד לדבר ולומר את אשר דבר ה' אל עבדיך כן נעשה כלומר

נעשה כי מאת ה' היה שאנחנו ולזה תדע לך שכן  לנו  ונתחייבנו בזה כי מאת ה' היתה  נדרנו  אנחנו מעצמנו 

עתה אתה  אבל  ההוא.  בזמן  והנשיאים  ואלעזר  יהושע  אותה  יתנו  לא  אחוזתינו  מתנת  אבל  חלוצים  נעבור 

בחייך ומידך תהיה נתונה לנו וז"ש ואתנו אחוזת נחלתנו מעבר לירדן והודה להם משה בדבר וזהו ויתן להם

כי מאז לדורות נתן להם משה הארץ ההיא לאחוזה האמנם מפני שהיתה ארץ גדולה מאד והם היו עם מעט

בתוכה חבר עמהם משה רבינו ע"ה בנחלה ההיא חצי שבט המנשה כי היתה הארץ ההיא כמו חמשית ארץ

כנען וארבע הידות היו לתשעת המטו' וחצי המטה ולכך ראה לחבר לראובן וגד חצי שבט המנשה וכדי שתהא

להם חזקה באחוזתם בנו ערים הרבה כמו שיזכור והותר' בזה השאלה הי'. ואמרו הארץ לעריה ר"ל עם עריה

הגדולים בגבולות ערי הארץ הקטנים סביב ר"ל בגבולות הידועות מזמן קדמון ואף אם הם רחוקים זה מזה.

ואמרו ויבנו בני גד ר"ל שחזקום עד שהיו ערי מבצר ואמרו מוסבות שם ר"ל שהסבו לערים ההם שמות וכפי

הנראה שמות אחרים היו להם ושנו שמותם שהיו שמות' מעכו"ם כמו נבו ובעל מעון ושמו להם שמות אחרים

ממה שהיו להם בראשונה. ואמר וילכו בני מכיר בן מנשה עם חצי השבט שזכר כי לא היה למנשה בן אחר

ואמר דורות הרבה.  למי שנתנו לחצי שבט משבטו שכבר מת מכיר  ויתן משה את הגלעד למכיר  ולזה אמר 

וגו' קשה שהרי בן חברון בן פרץ בן יהודה היה שנאמר ושגיב הוליד את יאיר רק אמו ויאיר בן מנשה הלך 

היתה ממנשה שנאמר ואחר בא חצרון אל בת מכיר וי"א שיוסף ע"ה קנה אלה הערים בזמן הרעב של מצרים

ואחרי מותו לקחום עמון וזולתם ועתה גברה יד ישראל עליהם ושבו הערים לישראל ושאלו בני מכיר ירושת

אמם. תם ונשלם תל"ע:

Tzeror HaMor Bemidbar 32 צרור המור במדבר ל"ב

אחר כך אמר ומקנה רב היה לבני ראובן ולבני גד. ויאמרו הארץ אשר הכה ה' ארץ מקנה היא ולעבדיך מקנה.

יותן את הארץ הזאת לעבדיך לאחוזה. הנה שאלתם היתה רעה כנגד רצון השם ורצון משה. כי מאסו בארץ
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חמדה ורצו לשבת בארץ טמאה מלאה גלולים ורוח הטומאה...

וזהו ויראו את ארץ יעזר. ולא ראו קדושת ישראל וחבתם. ולכן אמר ויאמרו אל משה. ולפי שמשה חרה לו על

אל לעבדיך  הזאת  הארץ  את  יותן  בעיניך  חן  מצאנו  אם  ויאמרו  לומר  חזרו  זועפות.  פנים  להם  והראה  זה 

תעבירנו. כי בידך הכל ואתה הראש ואף על פי שדברנו לכולם ביחד. אל יחר אפך בעבדך כי אתה הנותן ולא

בעבור חושש  איני  למלחמה.  יבואו  האחיכם  משה  להם  השיב  ואז  אפו.  חרה  זה  שעל  חשבו  אולי  כי  אחר. 

כבודי. אלא בעבור הרבים. היתכן שאחיכם יבואו למלחמה ואתם תשבו פה. והתחיל לגלות להם הרעה שעשו

עשו כה  רבה  תלאה  אחר  ה'  להם  נתן  אשר  חמדה.  ארץ  הארץ  את  מעבור  ישראל  בני  לבות  לשבר  בזה. 

אבותיכם וגומר. ואחר שהארץ היא צבי לכל הארצות נתונה מיד ה'. היאך אתם מואסים בה.

את יראו  שלא  להם  השם  נשבע  וכבר  המרגלים  דברי  ויזכרו  נסתר.  מום  או  גדולה  גנות  בנ"י  יחשבו  ואולי 

הראשונה. היא  השם  קדושת  כי  כלומר  ה'.  אחרי  מלאו  לא  כי  וליעקב  ליצחק  לאברהם  נשבע  אשר  הארץ 

קדושת [והכירו]  (והפרו)  ה'  אחר  מלאו  וכלב  יהושע  אבל  אחרי.  מלאו  לא  כי  וזהו  הארץ.  קדושת  ואחריה 

הארץ שהיא קדושה שנייה לקדושת השם. והנה קמתם תחת אבותיכם תרבות אנשים חטאים. ולמדתם דרכי

אבותיכם המרגלים. ולמדתם ג"כ מקרח ועדתו שהפריש עצמו מהקהל.

Modern Texts אחרונים

Seforno Bemidbar 32:33 ספורנו במדבר ל"ב:ל"ג

only because he did not want to get involved in ,ויתן להם משה
a serious quarrel with these two tribes.

ְלִהָּכֵנס ֶׁשּלֹא  ְּכֵדי   – ֹמֶׁשה  ָלֶהם  ַוִּיֵּתן 

ְּבַמְח�ֶקת ִהְסִּכים ֹמֶׁשה ְלִדְבֵריֶהם.

Keli Yekar Bemidbar 32:1 כלי יקר במדבר ל"ב:א'

ומקנה רב היה לבני ראובן ולבני גד עצום מאד – מדלא ערבינהו לומר ומקנה רב ועצום היה וגו' ש"מ שכל

אחד מילתא באפי נפשיה כי לבני ראובן היה מקנה רב במספר, ולבני גד היה מקנה עצום בכח, כדרך שנאמר

דובא עיזי  לייתי  (כה.)  בתענית  וכדמסיק  זאבים  הורגין  היו  שלו  שעזים  בארץ.  פרץ  ומקנהו  אי)  (איוב 

בקרנייהו. כך היה לגבי גד מקנה עצום מאד בחיל וכח וע"כ בחרו לישב על הספר ולא היה פחד האויבים לנגד

עיניהם ופן יקחו הזאבים מקניהם כי בטחו על כחם, ובזה יש ללמוד קצת זכות עליהם מה שהקדימו המקנה

לטף באמרם גדרות צאן נבנה למקנינו וערים לטפינו, כי אמרו שסמוך לגבול הספר נבנה תחילה גדרות צאן

יבואו יבואו האויבים  ישבו בטוחים שאם  בזה שהטף  ונרויח  לטפינו  ערים  נבנה  ואח"כ תוך הארץ  למקנינו 

תחילה אל גדרות צאן וביני ביני ימלטו הטף, והמקנה שעל הספר אינן מתיראים מן הזאבים. ומ"מ הוכיחם

משה ואמר אם כן אין אתם בוטחים בתשועת ה' אלא כך תעשו בנו לכם ערים לטפכם תחילה סמוך לספר

וגדרות לצאנכם תוך הארץ ואחיכם כל בית ישראל יראו כי אתם בוטחים בתשועת ה' ובזה תתנו אומץ בלב

אחיכם שיבטחו כולם בתשועת ה'.  
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ואמרו חזרו מדבריהם  ואח"כ  דהו  כל  ערים  לטפינו משמע  וערים  כי מתחילה אמרו  תעשו,  מפיכם  והיוצא 

וישב טפינו בערי המבצר משמע שחשבו להשגב בחוזק הערים ויביאו מורך בלב האנשים על כן הוכיחם משה

ואמר בנו לכם ערים לטפכם וגו' והיוצא מפיכם תעשו כי כבר אמרתם וערים לטפינו  

לפי (משלי ככא)  ואחריתה לא תבורך  נחלה מבהלת בראשונה  ז.) דרשו עליהם פסוק,  מטות  (תנחומא  ורז"ל 

שלקחו נחלתם בראשונה על כן אחריתם לא תבורך כי הלכו בראש כל גולים שנאמר (דבה"י א' ה.כו) ויגלם

לראובני ולגדי. וכדי ליישב וי"ו של ואחריתה נראה שכך פירושו כי לדעת רז"ל הקדימו המקנה לטף ועל זה

אמר נחלה מבהלת בראשונה כי הקדימו נחלתם דהיינו המקנה להזכירם ראשונה, על כן גם אחריתם דהיינו

הטף שאיחרו לא תבורך, כי גם הגופות גם נחלתם הכל כלו כעשן כלו העיקר עם הטפל כולם הלכו שבי לפני

רודף.

Or HaChayyim Bemidbar 32:1 אור החיים במדבר ל"ב:א'

וגו' – טעם הודעה זו, להצדיק הכתוב טעם הנמצא בפיהם לשאלת ארץ סיחון ועוג כי אמת הוא, ומקנה רב 

וטעם שהיה להם יותר מכל השבטים להיות שהיו גבורי כח בזזו אנשי הצבא חלק מרובה מכל השבטים.

Or HaChayyim Bemidbar 32:3 אור החיים במדבר ל"ב:ג'

לג' תשובה  ונתנו  ראשון  במאמר  ראובן  ובני  גד  בני  נתחכמו  כן  על  .....אשר   – וגו'  הארץ  וגו'  עטרות  (ג~ד) 

וגו', כנגד טענה א' שהארץ וגו' הארץ אשר הכה ה'  דברים הנזכרים המריעים שאלתם במה שאמרו עטרות 

היא של כללות ישראל יש במאמר זה תשובה לזה שלא לקחו הארץ בדרך טבע לומר הלא לנו היא אלא ה'

הוא שהכה יושביה לפניהם ואין זה אלא נכסי שמים ומנכסי גבוה אנו באים לשאול, גם טענה ב' שאחיהם

יכנסו בסכנת מלחמות וכו' סתרוה במאמר זה אשר הכה ה' פירוש בשלמא אם ירושת הארץ היתה בדרך טבע

היתה טענה זו טענה אבל כיון שה' הוא המכה את יושבי הארץ לפניהם מה מקום לחשש סכנת מלחמות, וזה

לך האות הארץ אשר הכה ה' לפניהם, וזה סימן לכל הארץ דכתיב בפרשת דברים (ג' כ"א) ואת יהושע צויתי

בעת ההיא לאמר עיניך הרואות את כל אשר עשה ה' אלהיכם לשני מלכי האמורי כן יעשה ה' לכל הממלכות

הנופל מיחוש  להסיר  בזה  כן  גם  ונתכוונו  המלחמה,  פחד  לטענת  מקום  אין  מעתה  שמה,  עובר  אתה  אשר 

בשאלתם שיאמרו שלא עשו כן אלא לפחד מלחמת הארץ.... והוא מאמר בני גד ובני ראובן הארץ אשר הכה

רבים וכיבוש  ישראל  עדת  לפני  לטעם שכבשוה  לה  יש  זו קדושת הארץ  ארץ  פירוש  ישראל  עדת  לפני  ה' 

דינה כארץ ישראל לכל דבריה.....  

ולטענת מה שדייקו בספרי לומר שכיבוש חוץ לארץ קודם כיבוש הארץ אין לו דין ארץ ישראל ואם כן ארץ

סיחון ועוג קודם כבישת הארץ היתה, לזה שללו טענה זו במאמר אשר הכה ה' פירוש משונה כיבוש זה לפי

שהיה במאמר ה' כי הוא אמר אל משה על ארץ סיחון ואת ארצו החל רש כאמור בפרשת דברים (ב'), וגם על

על הסכים  ה'  מעתה  וגו',  לו  ועשית  עמו  כל  ואת  ארצו  ואת  אותו  נתתי  בידך  שם  ה'  אמר  ג')  (שם  עוג  ארץ 

הקדימה, ויש גם כן טעם בדבר שלא היו לפניהם ב' כבישות אחד של הארץ ואחד של חוץ לארץ והקדימו של

חוץ לארץ כדרך שעשה דוד שלקח ארם צובה קודם שהוריש היבוסי כאמור שם לומר למה הנחתם מלכבוש

ארץ ישראל קודם, ואדרבה כבישת ארץ סיחון ועוג היתה צורך כיבוש הארץ כדי שיעברו דרך שם לכובשה,
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מה' שאלתם  נגד  תרעומת  אין  מעתה  אבה,  ולא  ארצו  דרך  מעבר  להם  לתת  שלום  דברי  לו  שלחו  וכבר 

ומישראל. .... 

Malbim Bemidbar 32:2 מלבי"ם במדבר ל"ב:ב'

ויבואו – ואח"כ שמו לב לכל הארץ וראו שגם בעטרות ודיבון וכל המקומות שחשב הגם ששם לא היה מקום

מקנה שלא נמצאו שם רועי בעדר וגדרות צאן בכ"ז הוא ארץ מקנה כי יש שם מרעה דשן ושמן, ועפ"ז אמרו

אל משה עטרות ודיבון וכו' הארץ אשר הכה ה', ר"ל אחר שה' הכה את הארץ הזאת לפני ב"י בודאי רוצה

עד לבד  סיחון  בשנצחו את  די  והיה  יושבי הארץ משם,  הוריש את  למה  ישראל שאל"כ  אל שבטי  להנחילה 

שיתן אותם עבור בגבולו, ואחר שרוצה לתתה לישראל ובודאי יתן לכל שבט חבל מהארץ לפי צרכו ועסקיו,

שהגם שהמחוז שבו יקח השבט את חלקו היה עפ"י הגורל (כמ"ש בפ' פינחס), בכ"ז אחר שהגורל היה עפ"י ה'

המקום הוא  בודאי  מקנה  ולעבדיך  היא  מקנה  שארץ  אחר  וא"כ  לו,  הצריך  במחוז  חלק  לכ"א  ברר  בודאי 

[וגם כולל במ"ש הארץ אשר הכה ה' לפני עדת ישראל ר"ל בל תאמר שאין קדושתו המוכן מאת ה' לפנינו, 

כקדושת א"י מפני שנכבשה קודם א"י כמ"ש בספרי (סוף פ' עקב), שכל שכבשו מח"ל קודם שכבשו א"י אין

מצות נוהגות שם וכמ"ש הרמב"ם (פ"א מה' תרומות) שלכן לא נתקדש ארם נהרים וארם צובה שכבש דוד

ויאמרו אם מצאנו חן בעיניך, ובודאי דינו כא"י]:  והיה עפ"י הדבור  בקדושת א"י, עז"א שהלא זה הכה ה' 

עפ"ז בקשו שני דברים: [א] יותן את הארץ הזאת לעבדיך לאחוזה, וזה נמשך ממ"ש ארץ מקנה היא ולעבדיך

יקחו חלק לא  עם אחיהם אחר שהם  למלחמה  אף  הירדן  יעברו את  הירדן שלא  אל תעברנו את  [ב]  מקנה, 

בארץ, וזה המשיכו ממ"ש הארץ אשר הכה ה' לפני עדת ישראל, שהיה הכבוש עפ"י ה' בדרך נס וא"צ שנעבור

להלחם אחר שה' הוא הכובש והלוחם.

Malbim Bemidbar 32:6-7 מלבי"ם במדבר ל"ב:ו'-ז'

(ו) ויאמר משה – הנה על שאלתם הראשונה שיתן להם הארץ לאחוזה לא השיב להם מאומה רק על שאלתם

השניה שאמרו אל תעבירנו את הירדן השיב להם שתי תשובות: מצד היושר והצדק הכי ראוי שאחיכם יבואו

למלחמה ואתם תשבו פה, בשלום ובמנוחה, והגם שאמרו שא"צ לעזרתם כי ה' הכה את הארץ והוא הלוחם

בכ"ז הם יבוא למלחמה, הגם שלא ילחמו כי ה' הנלחם להם בכ"ז יצטרכו לבא למלחמה ולעמוד על המשמר

ולשאת כובד טורח המלחמה ואתם תשבו במנוחה ולא תשתתפו במשא אחיכם.

(ז) ולמה תניאון – הלא במה שלא תעברו את הירדן תניאון את לב ב"י מעבור אל הארץ. שהם יחשבו שאתם

נמנעתם מלכנס אל הארץ מפני פחד יושבי הארץ ויפחדו גם הם מעבור אל הארץ.

Malbim Bemidbar 32:14,16 מלבי"ם במדבר ל"ב:י"ד,ט"ז

מעשה אוחזים  שאתם  עליכם  שיגדל  כ"ש  אבותיכם  על  כ"כ  גדול  החרון  היה  ואם  ר"ל   – קמתם  והנה  (יד) 

אבותיכם בידיכם ובפרט שהחרון אף עדיין קיים ואתם תוסיפו עליו אש ועצים ועז"א לספות עוד על חרון אף
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ה'.  

(טז) ויגשו אליו ויאמרו – הנה הודו כי צדקו דברי משה וחדלו עוד מבקשה השניה שבקשו אל תעבירנו את

וערי גדרות צאן  עד שיבנו  ב"י למלחמה, רק שלפ"ז צריך להתעכב  לפני  כי הבטיחו שיעברו חלוצים  הירדן, 

מבצר ועז"א גדרות צאן נבנה, ואח"ז נחלץ תשים לפני ב"י, ונעבור בראשם למלחמה ונהיה חלוצים ומזוינים

עד אשר אם הביאנם אל מקומם. ופי' את דבריהם נגד מ"ש גדרות צאן נבנה וערים לטפנו, אומר וישב טפנו

אל הביאנם  אם  אשר  עד  מ"ש  ונגד  מבצר,  ערי  בנין  להקדים  צריך  ולזה  הארץ.  יושבי  מפני  המבצר  בערי 

מקומם מפרש.

Malbim Bemidbar 32:19 מלבי"ם במדבר ל"ב:י"ט

כי לא – ולא תאמר שלכן נשאר עד גמר החלוקה מפני שאנחנו רוצים לקחת גם חלק בין השבטים בא"י, לא

כן כי לא ננחל אתם מעבר לירדן והלאה, וזה תועלת להשבטים שיתרחב שם גבולם. כי באה נחלתנו אלינו,

אמרו בדרך מליצה לא ננחל בא"י שבזה דומה שאנו באים אל הנחלה, כי הנחלה שבעבר הירדן המזרחי באה

אלינו בלי שבאנו אליה, רק שהזדמנה לנו מבלי הליכה והשתדלות, ורואים אנו שהיא באה אלינו מאת ה'.

Netziv Bemidbar 32:1 נצי"ב במדבר ל"ב:א'

ולבני גד עצום מאד – לבני ראובן היה "מקנה רב", אבל לבני גד היה "עצום מאד", על כן נכנסו בעובי הקורה

יותר מבני ראובן, כמבואר בפרשה שהיו המה ראשי המדברים.

Netziv Bemidbar 32:6-7 נצי"ב במדבר ל"ב:ו'-ז'

(ו) האחיכם יבואו למלחמה ואתם תשבו פה – זו עוולה נגד ישראל, שתהא לכם ארץ שכבר נכבשה ע"י כולם,

והמה יסכנו עצמם למלחמה.  

(ז) ולמה תניאון וגו' – היא מחשבת עוון בינם לאביהם שבשמים. כי המה ישראל יאמרו שלא מחמת המקנה

אתם חפצים בכך, אלא משום שאתם יראים ממלחמת כנען, או שאין אתם חפצים בהשגחת ה' שהיא חזקה

(לעיל יד,ט) בתשובת יהושע וכלב, ושעל כן נקראת התורה "משפט בארץ ישראל, כמו שביארנו בפרשת שלח 

אלהי הארץ" (מלכים-ב יז,כו). ובזה "תניאון" גם לבבם.

Netziv Bemidbar 32:13 נצי"ב במדבר ל"ב:י"ג

ויחר אף ה' וגו' – עוד הפעם "ויחר וגו'". דבאמת היו שתי גזרות במעשה מרגלים, הא', שימותו אותו הדור,

וזה היה בשבועה (לעיל יד,כח) "חי אני נאם ה' אם לא כאשר דברתם וגו'", ובאותה שבועה היה המאמר (שם

פסוק ל"א) "וטפכם אשר אמרתם לבז יהיה והבאתי אותם וגו'", ואי אפשר לשנות עוד. אבל היתה עוד גזרה

וחש זמן.  עוד  וזה אפשר שישתנה להאריך  וגו'",  רועים במדבר ארבעים שנה  יהיו  "ובניכם  ל"ג)  פסוק  (שם 

משה שישתנה ח"ו חרון אף השני — "ויניעם במדבר ארבעים שנה", ואולי ח"ו "ויסף עוד להניחו במדבר" עד

אשר יאשמו ויקבלו ברצון השגחתו יתברך שמו עליהם.
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Netziv Bemidbar 32:16-23 נצי"ב במדבר ל"ב:ט"ז-כ"ג

(טז) גדרת צאן נבנה למקננו – כמבוקשנו הראשון. וערים לטפנו: המבוקש השני. והיינו שהקדימו צורך הצאן

לצורך הטף.  

(יז) לפני בני ישראל – הוסרה הטענה הראשונה של משה, איך ימצאו לב שבני ישראל יבואו למלחמה והם

ישבו, הרי אנו הולכים חושים למלחמה. וגם הטענה השניה ש(בנ"י) יאמרו שאנו יראים ואין אנחנו סומכים

על השגחתו ית"ש, אדרבה בשעה שנלך חושים וישב טפנו בערי המבצר, הרי אין אנו יראים לעזוב את הבנים

וסומכים אנחנו על השגחתו יתברך עליהם. ואם שלא רצו לסמוך על הנס ולהניחם בערי הפרזי, זה כבר נרצה

ערי יועיל  לא  יתברך  ממנו  פרטית  השגחה  דבלא  עליו,  סמוכים  הרי  מ"מ  אבל  המדרגה,  בזו  שיהיו  הקב"ה 

מבצר כאשר אין איש להלחם גם כן.  

'עד הביאנום'. אבל פירושו, אולי תהא מניעה מצדם שלא יתנחלו אם – הוא מיותר, והכי מיבעי  אשר  {עד 

'כמו אשר אם' הכל, כמו שבאמת הניחו הרבה יתדות הארץ ולא התנחלו כולם, לא יהא להם עכוב מלשוב 

הבאנו אותם}.  

(יח) לא נשוב וגו' – עוד יש לכל השבטים לטעון מה שאנו זוכים קודם להם בנחלה, שהרי בשני החילוק אינם

כן על  בידינו.  מבוררת  כבר  ואנו  החילוק,  נתברר  לא  עוד  כל  ונחלתם  חלקם  לצורך  מאומה  לעשות  יכולים 

נבטיחו כי "לא נשוב אל בתינו וגו'", לא אחר הכיבוש לחוד אלא אחר החילוק.  

אם  — 'אם'  משמעו  השני  ו"כי"  'דהא',  משמעו  הראשון  "כי"   – וגו'  נחלתנו  באה  כי  וגו'  ננחל  לא  כי  (יט) 

תחליט שבאה נחלתנו וגו'.  

(כ) אם תעשון וגו' – הוסיף להם משה שני דברים:  

חדא אמר: כאשר תחלצו וגו' אזי:  

(כא) ועבר לכם כל חלוץ וגו' – לא שילכו כמה חלוצי מלחמה וכו' וכמה ישארו בבית, לא כן אלא "כל חלוץ"

וכו'.  

שנית אמר להם:  

נחלתו", היינו בני ישראל איש  נשוב אל בתינו עד התנחל  – זה שאמרתם "לא  ונכבשה הארץ לפני ה'  (כב) 

חילוק הארץ, לא יהא משום להתנקות מתרעומות ישראל לחוד כמשמעות הלשון, אלא כל עוד שלא נתחלקה

הארץ — לא נכבשה. 

לפני ה' – כי קדושת הארץ תלויה הרבה בחילוק ובבירור כל אחד על נחלתו, כידוע שבזה תליא דיני יובל ועוד

בקדושתה מיושבת  הארץ  שתהא  ה'  רצון  עיקר  זה  והרי  נוהג.  שהיובל  בזמן  אלא  נוהגים  שאין  דינים  כמה 

לפניו, ואז תהיה הנהגתו והשגחתו ביחוד עליה, ובזה תהיו 'נקיים גם מה' גם מישראל'.  

והוסיף עוד משה לכוונה זו נ"מ למעשה:  

והיתה הארץ הזאת לכם לאחוזה לפני ה' – גם "הארץ הזאת" עבר הירדן, אע"ג שבאמת קיל קדושתה מגליל

ויהודה, מ"מ תהיה "הארץ לאחוזה לפני ה'" — בקבלת השגחתו יתברך וכל מנהגי ארץ ישראל, כמו בעשרת

השבטים.  

(כג) ואם לא תעשון כן – שתהיה אחוזתכם "לפני ה'".  

הנה חטאתם לה' – כבר יצאתם ידי חובתכם לישראל, אבל "חטאתם לה'", שהרי הוא חפץ שגם אתם תהיו

תחת השגחתו כמו עשרת השבטים שבארץ ישראל.  
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ודעו חטאתכם וגו' – תזכרו מה שאתם עלולים לחטוא אפילו תעשו כמו שאתם מצווים. כאשר כן באמת סרו

תחילה מה' בעבודה זרה, וגם גלו תחילה לעשרת השבטים. והיינו משום שקדושת הארץ הועילה הרבה מעבר

הירדן. ועיין עוד מה שכתבתי בספר דברים (ג,כא).

Netziv Bemidbar 32:33 נצי"ב במדבר ל"ב:ל"ג

מהם, ביקש  משה  אלא  (ה"ח),  פ"א  ביכורים  בירושלמי  כמבואר  ביקשו,  לא  המה   – וגו'  מנשה  שבט  ולחצי 

כמבואר הטעם בספר דברים (ג,טז).  

דברים בספר  כמבואר  יהודה,  מבני  הרבה  בהם  שהיו  משום  'לבני',  כתיב  לא  כאן   – מנשה  שבט  {ולחצי 

(ג,טז)}.  

הארץ לעריה בגבולות ערי הארץ סביב – דכל עיר יש לה חלק ארץ ידוע דשייך לה. וחילק משה הגבולין לפי

הערים, וממילא נגררו השדות לפי הערים. ולא דקדק כל כך שיהיה חלק האדמה שוה בשוה, כמו שהיה בארץ

ישראל, אלא דקדק שיהיו שוין חילוק הערים. והוא מחמת שהיתה ארץ רבה לפי ערך שני שבטים ומחצה, על

כן לא דקדק כל כך בנחלות השדות.

Netziv Devarim 3:12 נצי"ב דברים ג':י"ב

ואת הארץ ההיא וגו' – יש לשום לב לכל הספור מן ונפן ונעל עד סוף הסדרה איזה דבר תוכחה יצוק בזה. אבל

כח וגם  מא"י  קלה  קדושתה  דעה"י  וב"ר.  ב"ג  תחלה  גלו  לא  בעה"י  וב"ג  ב"ר  חלקו  לא  דאלו  לדעת  ראוי 

בעה"י. ומוץ  בגליל  ותבן  ביהודה  דגן  אומרים  היו  בראשונה  כ"ו  באדר"נ ס"פ  כדתניא  התורה מעט בקרבה 

ודעו באמרו  להם  משה  רמז  וכבר  תלמוד.  זה  דגן  ורוב  תולדות  פ'  במדרש  וכדאי'  שם.  מיירי  תורה  ולענין 

חטאתכם אשר תמצא אתכם כמש"כ בס' במדבר ל"ב כ"ג. ואחר שגלו ב"ר וב"ג הוקל גם קדושת א"י כדאי'

בערכין דל"ב ב' כשגלו שבט ב"ג וב"ר כו'. וכ"ז גרם חטא מרגלים דאלו עלו מקדש ברנע דרך אדום לא"י לא

היה אז מלך אדום מסרב מלהרשות את ישראל לעבור בגבולו בעוד שהיה פחד קריעת י"ס על אלופי אדום

עתה אבל  צרות.  ושארי  הגלות  היה  ולא  לעה"י  אח"כ  ובאים  בשוה  ומחלקים  א"י  תחלה  כובשים  והיו 

כשהעפילו לעלות והוכחו בשעיר עד חרמה הוקל כבוד ומורא ישראל בעיני אדום. וכן במואב עד שהגיעו בע"כ

עון הגיע  מה  תוכחה  וכ"ז  שיצא.  מה  ויצא  וב"ר  לב"ג  עה"י  ארץ  ונתחלק  סו"ע  ארץ  שנכבשו  ועלה  לסיחון. 

מרגלים ומה שהעון סיבב. ואת אשר לפניהם לעשות בשמירת התלמוד ופלפולה. וע"ע בסמוך.  

{וחצי הר הגלעד – חציו ברחבו, היינו החצי שלצד ארץ ישראל.}

Netziv Devarim 3:16 נצי"ב דברים ג':ט"ז

ולראובני ולגדי וגו' – אין סדר הספור מכוון. במקרא י"ב החל בנחלת ראובני וגדי והפסיק הענין והחל בנחלת

שבט מנשה ואח"כ סיים בנחלת ראובני וגדי ולאו דבר ריק הוא. אלא נראה עפ"י שיש להתבונן עוד שהרבה

משה רבינו חלקת חצי שבט מנשה הרבה לפי ערך שני שבטים אלו וגם לא התנה עמם תנאי ב"ג וב"ר. הן אמת

לשלוחי נתן  כמו שלא  זה.  בשביל  להם  ליתן  זה טעם  אין  וילכדוה מכ"מ  גלעדה  מנשה  בן  מכיר  בני  שהלכו 

ניתן ואמאי  נעשה  ישראל  דבשליחות  יעזר  בנות  להם  ניתן  לא  ומכ"מ  בנותיה  ולכדו  יעזר  את  לרגל  ישראל 


