
1 
 

 בני גד ובני ראובן –פרק ל"ב 

 בקשת שני השבטים והרקע לבקשה

 ַרב ָהיָה ִלְבנֵי ְראּוֵבן וְִלְבנֵי ָגד ָעצּום ְמאֹד ּוִמְקנֶה   א

 וַיְִראּו ֶאת ֶאֶרץ יְַעזֵר וְֶאת ֶאֶרץ ִגְלָעד     

 :ִמְקנֶה וְִהנֵה ַהָמקֹום ְמקֹום     

ד ּוְבֵני    ב  :ֶאל מֶֹשה וְֶאל ֶאְלָעָזר ַהכֵֹהן וְֶאל נְִשיֵאי ָהֵעָדה ֵלאמֹר וַיֹאְמרּו ְראּוֵבןוַיָּבֹאּו ְבֵני גָּ

 :ֲעָטרֹות וְִדיבֹן וְיְַעזֵר וְנְִמָרה וְֶחְשּבֹון וְֶאְלָעֵלה ּוְשָבם ּונְבֹו ּוְבעֹן   ג

 :ִמְקנֶה ַלֲעָבֶדיָךִהוא וְ  ִמְקנֶה ָהָאֶרץ ֲאֶשר ִהָכה ה' ִלְפנֵי ֲעַדת יְִשָרֵאל ֶאֶרץ   ד

 ִאם ָמָצאנּו ֵחן ְּבֵעינֶיָך וַיֹאְמרּו   ה

 יַֻתן ֶאת ָהָאֶרץ ַהזֹאת ַלֲעָבֶדיָך ַלֲאֻחָזה     

 :ַאל ַתֲעִבֵרנּו ֶאת ַהיְַרֵדן     

  :דגשים בפשט

  .מכריעהמקנה בעיני השבטים כגורם  ארבע פעמים על המלה "מקנה", מעידה על מעמדו של  החזרה 

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

   .טעונה

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

 :כב, ז במדבר רבה

 - וישבו להם חוצה לארץ ישראל עשירים והיה להם מקנה וחיבבו את ממונםאתה מוצא בבני גד ובני ראובן שהיו 

שהפרישו  לפיכך גלו תחילה מכל השבטים: "ויגלם לראובני לגדי ולחצי שבט מנשה" )דה"א ה, כו(. ומי גרם להם? על

 .עצמם מן אחיהם בשביל קניינם

 תגובת משה לבקשת השבטים

 וְִלְבנֵי ְראּוֵבןִלְבנֵי ָגד  וַיֹאֶמר מֶֹשה   ו

 :ַהַאֵחיֶכם יָבֹאּו ַלִמְלָחָמה וְַאֶתם ֵתְשבּו פֹה    

 :'וְָלָמה ְתנִיאּון ֶאת ֵלב ְּבנֵי יְִשָרֵאל ֵמֲעבֹר ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶשר נַָתן ָלֶהם ה   ז

 ...:כֹה ָעשּו ֲאבֵֹתיֶכם ְּבָשְלִחי אָֹתם ִמָקֵדש ַּבְרנֵַע ִלְראֹות ֶאת ָהָאֶרץ   ח

 וְִהנֵה ַקְמֶתם ַתַחת ֲאבֵֹתיֶכם ַתְרּבּות ֲאנִָשים ַחָטִאים   יד

 :ִלְסּפֹות עֹוד ַעל ֲחרֹון ַאף ה' ֶאל יְִשָרֵאל      

 :ִכי ְתשּוֻבן ֵמַאֲחָריו וְיַָסף עֹוד ְלַהנִיחֹו ַּבִמְדָּבר וְִשַחֶתם ְלָכל ָהָעם ַהֶזה   טו
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 :לבקשתם ורואה בה שתי רעותמשה הגיב בתוכחה קשה 

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

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

 : רש"י את הכעס של משה רבנו מסביר

 :[רש"י ]ז

 .וחוזק הערים והעם פני המלחמהשיהיו סבורים שאתם יראים לעבור מ תסירו ותמניעו לבם מעבור -ולמה תניאון 

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

 .רבנו חשש מההשלכות של הבקשה על המורל של העם

  

 :"ִלְסּפֹות עֹוד ַעל ֲחרֹון ַאף ה' ֶאל יְִשָרֵאל..." :פסוק יד

 :[רש"י ]יד

 . לשון תוספת –לספות 

 :להעמקה: כוונתם המקורית של בני השבטים

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

 .להתנחל בעבר הירדן

 :השתמטות מהמלחמה לא היו לבני השבטים כוונות של לדעת האברבנאל

 :(פסוק טז) אברבנאל

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

אמרו כן, שלא יעבירם שמה להתנחל בארץ. ... "ואנחנו נחלץ חושים" )פסוק יז(,  רק[ לענין הירושה] עם אחיהם אלא

ה" )שמואל א כ, לח(, ונלך למלחמה עם אחינו. רוצה לומר נזדרז מהרה כי חושים הוא ממהרים מלשון "מהרה חוש

וחייבו עצמם שלא ישובו אל ביתם עד שיכלו לכבוש את הארץ כלה... וגם עד שיחלקו את הארץ והוא אמרו "לא נשוב 

 .(אל בתינו עד התנחל בני ישראל איש נחלתו" )פסוק יח

  

אך מששמעו את  ,להשתמט מהמלחמה רצו לעומת זאת, לדעת ר' יצחק עראמה, בעל ספר העקידה, בני השבטים

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

 :(פסוק טז) ר' יצחק עראמה

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

ני ראובן גדרות צאן" וגו' אלא "ויגשו אליו ויאמרו" וגו', דמשמע תעבירנו את הירדן". כי לא נאמר "ויאמרו אליו בני גד וב

 .ששמעו דבריו ונתיעצו עליהם, ואחר כך חזרו אליו עם התשובה ההיא

 :העמקה: סדר הופעת השבטים

סדר השבטים מתחלף: בפסוק הראשון הסדר הוא ראובן וגד אבל מפסוק ב ולאורך כל הפרק בני גד כתובים לפני בני 
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 ?ה הסיבה לכךמ .ראובן

 :(ב-פס' א) רמב"ן

כי  ,כמשפט -הקדים הכתוב בני ראובן בפסוק הראשון "ומקנה רב היה לבני ראובן ולבני גד"  -ויבאו בני גד ובני ראובן 

וכן כשיספר הכתוב המעשה הזה יאמר "ולראובני ולגדי נתתי" )דברים ג, טז(. אבל בכל  ,הוא הבכור ובן הגבירה

והם היו המדברים תחלה למשה בנחלה הזאת, והם היו גיבורים  כי הם נתנו העצה הזאת,גד יקדים בני הפרשה הזו

יותר מבני ראובן כמו שנאמר "וטרף זרוע אף קדקד" )דברים לג, כ(, ולפיכך לא היו יראים לשבת לבדם בארץ הזאת 

 .מפני יושבי הארץ

 063-033וך: עיונים בספר במדבר, עמ' מומלץ למורה לקרוא את דבריה של נחמה ליבוביץ' בת :הערה למורה

 

 המשא ומתן על התחייבות בני השבטים

 נעיין בהתחייבות של בני השבטים:

 וַיְִגשּו ֵאָליו וַיֹאְמרּו   טז

ים ְלַטֵפנּו        רִּ ְקֵננּו פֹה וְעָּ ְדרֹת צֹאן נְִּבֶנה ְלמִּ  :גִּ

ְפֵני ְבֵני  וֲַאנְַחנּו נֵָחֵלץ ֻחִשים    יז ֵאללִּ  ַעד ֲאֶשר ִאם ֲהִביאֹנֻם ֶאל ְמקֹוָמם יְִּשרָּ

 וְיַָשב ַטֵּפנּו ְּבָעֵרי ַהִמְבָצר ִמְּפנֵי יְֹשֵבי ָהָאֶרץ:      

 ֹלא נָשּוב ֶאל ָּבֵתינּו ַעד ִהְתנֵַחל ְּבנֵי יְִשָרֵאל ִאיש נֲַחָלתֹו:   יח

 ָאהִכי ֹלא נִנְַחל ִאָתם ֵמֵעֶבר ַליְַרֵדן וָָהלְ    יט

 ִכי ָבָאה נֲַחָלֵתנּו ֵאֵלינּו ֵמֵעֶבר ַהיְַרֵדן ִמְזָרָחה:       

  

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

ם וַיֹאֶמר ֲאֵליֶהם מֶֹשה     כ  ַתֲעשּון ֶאת ַהָדָבר ַהֶזה אִּ

ְפֵני ה' ִאם ֵתָחְלצּו         ַלִמְלָחָמה: לִּ

 וְָעַבר ָלֶכם ָכל ָחלּוץ ֶאת ַהיְַרֵדן   כא

ְפֵני ה'        ַעד הֹוִרישֹו ֶאת אֹיְָביו ִמָּפנָיו: לִּ

ְפֵני ה' וְנְִכְּבָשה ָהָאֶרץ   כב  לִּ

 ּוִמיְִשָרֵאל ֵמה' וְַאַחר ָתֻשבּו וְִהיִיֶתם נְִקיִים       

 :ְפֵני ה'לִּ  וְָהיְָתה ָהָאֶרץ ַהזֹאת ָלֶכם ַלֲאֻחָזה       

ם ֹלא    כג  ַתֲעשּון ֵכן וְאִּ
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 ּוְדעּו ַחַטאְתֶכם ֲאֶשר ִתְמָצא ֶאְתֶכם: ַלה' ִהנֵה ֲחָטאֶתם       

ים ְלַטְפֶכם ּוְגֵדרֹת ְלצַֹנֲאֶכם   כד רִּ ֶכם עָּ  ְבנּו לָּ

 וְַהיֵֹצא ִמִּפיֶכם ַתֲעשּו:       

  

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

 וַיֹאֶמר ְּבנֵי ָגד ּוְבנֵי ְראּוֵבן ֶאל מֶֹשה ֵלאמֹר ֲעָבֶדיָך יֲַעשּו ַכֲאֶשר ֲאדֹנִי ְמַצּוֶה:   כה

ְקֵננּו וְכָּל ְבֶהְמֵתנּו    כו  יְִהיּו ָשם ְּבָעֵרי ַהִגְלָעד: ַטֵפנּו נֵָּשינּו מִּ

ְפֵני ה' ֲחלּוץ ָצָבאוֲַעָבֶדיָך יַַעְברּו ָכל    כז  ַלִמְלָחָמה ַכֲאֶשר ֲאדֹנִי דֵֹבר: לִּ

  

 משה מנסח באופן סופי את התנאים:

 וַיְַצו ָלֶהם מֶֹשה ֵאת ֶאְלָעזָר ַהכֵֹהן וְֵאת יְהֹוֻשַע ִּבן נּון וְֶאת ָראֵשי ֲאבֹות ַהַמטֹות ִלְבנֵי יְִשָרֵאל:   כח

ם וַיֹאֶמר מֶֹשה ֲאֵלֶהם   כט  יַַעְברּו ְבנֵי ָגד ּוְבנֵי ְראּוֵבן ִאְתֶכם ֶאת ַהיְַרֵדן ָכל ָחלּוץ ַלִמְלָחָמה אִּ

ְפֵני ה'        וְנְִכְּבָשה ָהָאֶרץ ִלְפנֵיֶכם ּונְַתֶתם ָלֶהם ֶאת ֶאֶרץ ַהִגְלָעד ַלֲאֻחָזה: לִּ

ם ֹלא     ל  ְּבֶאֶרץ ְכנַָען: יַַעְברּו ֲחלּוִצים ִאְתֶכם וְנֹאֲחזּו ְבתְֹכֶכם וְאִּ

  

 ובני השבטים מקבלים את הצעתו:

 וַיֲַענּו ְבנֵי ָגד ּוְבנֵי ְראּוֵבן ֵלאמֹר ֵאת ֲאֶשר ִדֶּבר ה' ֶאל ֲעָבֶדיָך ֵכן נֲַעֶשה:   לא

ְפֵני ה' נְַחנּו נֲַעבֹר ֲחלּוִצים   לב  ַליְַרֵדן:ֶאֶרץ ְכנַָען וְִאָתנּו ֲאֻחַזת נֲַחָלֵתנּו ֵמֵעֶבר  לִּ

  :הצעה למורה

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

 .על הבנתם את כוונתו של משה

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

 היחס למשפחה וילדים, היחס למלחמהסדר הופעת המושגים הבאים: היחס למקנה, 

  .סיכום: מה קודם למה? זכויות או חובות, מה קודם למה? רכוש או משפחה

  

 לב( השבטים-)לא ל(משה-)כט כז( השבטים-)כה כד(משה:-)כ יז(השבטים-)טז  
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סדר 

 המושגים

  

  

 מלחמה מלחמה [ משפחה2] מלחמה [ מקנה1]

 נחלה נחלה [ מקנה1] [ משפחה2] [ משפחה2]

     מלחמה [ מקנה1] מלחמה

  

סדר 

 העדיפויות

  

 זכויות לפני חובות

רכוש לפני 

 משפחה

  

 חובות לפני זכויות

 משפחה לפני רכוש

  

 זכויות לפני חובות

 משפחה לפני רכוש

  

 חובות לפני זכויות

  

 חובות לפני זכויות

 

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

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

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

  

שראל" ואם לא יחשבו חוטאים ומי מה' למעשי השבטים: אם ינהגו נכון יהיו "נקיים משמעות דתית . משה מקנה2

 .ַלה'" "ִהנֵה ֲחָטאֶתם

  

ים ְלַטֵפנּו את מה שבקשו עבור עצמם – סדר הדברים . משה רבנו הפך את0 רִּ ְקֵננּו פֹה וְעָּ ְדרֹת צֹאן נְִּבֶנה ְלמִּ הוא  ""גִּ

ים לְ  בני האדם קודמים לבעלי החיים: –שם בסוף הדברים וגם הופך את הסדר  רִּ ֶכם עָּ ַטְפֶכם ּוְגֵדרֹת "ְבנּו לָּ

 רש"י מסביר את משמעות שינוי הסדר בדרך הבאה: ְלצַֹנֲאֶכם".

 

 ]טז:[רש"י

חסים היו על ממונם יותר מבניהם ובנותיהם, שהקדימו מקניהם לטפם. אמר להם משה לא כן עשו,  -נבנה למקננו פה 

 העיקר עיקר והטפל טפל, בנו לכם תחלה ערים לטפכם ואחר כך גדרות לצאנכם:

ל  בני גד וראובן אכן הבינו את הרמז בדברי משה, ובדבריהם הם מתקנים את הסדר הפנימי: ְקֵננּו וְכָּ "ַטֵפנּו נֵָּשינּו מִּ

ובכל זאת הם שמים הבטחה זאת בראש הדברים, ללמדנו שרק חלק מהמסר הובן. רק  )פסוק כו(, ְבֶהְמֵתנּו"

 רכושם ומתמקדים בעיקר.לב( הם מוותרים על הזכרת -בדבריהם בסוף )פס' לא

)משנה קידושין ג,  "תנאי בני גד ובני ראובן" , המכונה בלשון התלמודכתנאי כפול משה רבנו מנסח את הדברים .4  

ם ֹלא ַתֲעשּון ֵכן". – ד( ם ַתֲעשּון" "וְאִּ  "אִּ

 :הזדמנות להקנות לתלמידים מושג שנלמד מן הפרשה :מושג לדורות 

 ןתנאי בני גד ובני ראוב

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