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 במדבר פרק לב 
 ֶאת ַוִ�ְרא� ְמאֹד ָעצ�� ָגד ְוִלְבֵני ְרא�ֵב� ִלְבֵני ָהָיה ַרב �ִמְקֶנה) א(

� ַוָ�בֹא�) ב( :ִמְקֶנה ְמק"� ַהָ#ק"� ְוִהֵ!ה ִ ְלָעד ֶאֶר� ְוֶאת ַיְעֵזר ֶאֶר
 ְנִ'יֵאי ְוֶאל ַה&ֵֹה� ֶאְלָעָזר ְוֶאל מֶֹ%ה ֶאל ַו�ֹאְמר� ְרא�ֵב� �ְבֵני ָגד ְבֵני

 ְוֶאְלָעֵלה ְוֶחְ%*"� ְוִנְמָרה ְוַיְעֵזר ְוִדיבֹ� ֲעָטר"ת) ג( :ֵלאמֹר ָהֵעָדה
 :�ְבעֹ� �ְנב" �ְ'ָב�

 אבן עזרא 
 ב� ואה כי , ראוב� לבני) א(

 ש� כי , מקנה מקו
. הגבירה
 ה� , גד בני ויבאו) ב( :טוב מרעה

 כ� על, בתחלה העצה בעלי היו
 :הכתוב הקדימ�

 

 ן"רמב
 בני הכתוב הקדי� , ראוב� ובני גד בני ויבאו) ב,א(

 ראוב� לבני היה רב ומקנה הראשו� בפסוק ראוב�
 וכ�, הגבירה וב� הבכור הוא כי, כמשפט , גד ולבני

) טז ג דברי� (יאמר הזה המעשה הכתוב רכשיספ
 הזו הפרשה בכל אבל. נתתי ולגדי ולראובני

 היו וה� הזאת העצה נתנו ה� כי, גד בני יקדי�
 היו וה�, הזאת בנחלה למשה תחלה המדברי�

) כ לג ש� (שנאמר כמו ראוב� מבני יותר גבורי�
 יראי� היו לא ולפיכ4, קדקד א3 זרוע וטר3
 והנה. האר� יושבי מפני תהזא באר� לבד� לשבת
 אר� אנשי מפחד כ� יאמרו כי אות� חשד משה
  נוכל לא) לא יג לעיל (המרגלי� בה� שאמרו כנע�

 בעל הטורים 
 הקדי� , ומקנה רב היה לבני ראוב� ולבני גד) א(

) פסוק כה(ויאמר בני גד ובני ראוב� . ראוב�
אלא תחלה הקדי� ראוב� שהיה . הקדי� בני גד

כ הקדי� גד שה� היו הגבורי� "הגדול ואח
וטר3 זרוע ) כ, דברי� לג(והרוגיה� ניכרי� דכתיב 

פעמי� נזכרו בני גד ובני ראוב� ' ח. א3 קדקד
וזהו שאמר נחלה מבוהלת בראשונה . בפרשה זו

מבוחלת כתיב ). כא, משלי כ(ואחריתה לא תבור4 
פעמי� שהוזכרו על נחלת� ' בשביל ח, ת"בחי

' ה לא תבור4 שגלו חאחרית, ליקח בראשונה
  :שני� קוד� לשאר השבטי�

 להעניש� עוד ויס3, כאבות�' בה בוטחי� שאינ� לה� אמר ולכ�, ממנו הוא חזק כי הע� אל לעלות
 מהירי� ונהיה למלחמה חלוצי� נעבור אבל, מה� שנירא חלילה, אותו ענו ולכ4. במדבר להניח� כה�

 :ה� נולחמ כי' ה באויבי להלח� הע� לפני וראשוני�
 

 אור החיים 
כי , טע� הודעה זו להצדיק הכתוב טע� הנמצא בפיה� לשאלת אר� סיחו� ועוג'  וגוומקנה רב) א(

להיות שהיו גבורי כח בזזו אנשי הצבא חלק מרובה , וטע� שהיה לה� יותר מכל השבטי�, אמת הוא
 :מכל השבטי�

 
 דברים פרק לג 

 ְוָטַר3 ָ%ֵכ� ְ&ָלִביא דָ  ַמְרִחיב ָ*ר�4ְ 7ַמר �ְלָגד) כ(
 ָ%� ִ&י ל" ֵראִ%ית ַוַ�ְרא) כא( :ָקְדקֹד 38 ְזר"ַע

 ְיקָֹוק ִצְדַקת ָע� ָראֵ%י ַוֵ�ֵתא ָספ�� ְמחֵֹקק ֶחְלַקת
 : ִיְ'ָרֵאל ִע� �ִמ9ָ%ְָטיו ָעָ'ה
 

 י"רש
 גד של תחומו שהיה מלמד , גד מרחיב ברו�) כ(

 שהיה לפי , שכ� לביאכ :מזרח כלפי ועולה מרחיב
 הסמוכי� שכל כאריות נמשל לפיכ4 לספר סמו4
 א� זרוע וטר� :גבורי� להיות צריכי� לספר
  ע� הראש חותכי�, נכרי� היו הרוגיה� , קדקד

 כבוש ראשית שהיא, ועוג סיחו� באר� חלק לו ליטול ראה , לו ראשית וירא) כא( :אחת במכה הזרוע
� , ספו� :משה והוא מחוקק קבורת שדה חלקת בנחלתו ש� אשר ידע כי , מחקק חלקת ש
 כי :האר
 :גד , ויתא :קבורתו את איש ידע ולא) ו, לד לקמ� (שנאמר, בריה מכל וטמונה ספונה חלקה אותה
) יח, ג דברי� (אומר הוא וכ�, גבורי� שהיו לפי האר� בכבוש החלו� לפני הולכי� היו ה� , ע
 ראשי
 את לעבור הבטחת� ושמרו דבריה� שהאמינו , עשה' ה צדקת :'וגו אחיכ� לפני חלוצי� תעברו ואת�
 :אמור משה על. עשה' ה צדקת. ע� ראשי משה ויתא אחר דבר. וחלקו שכבשו עד הירד�
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 במדבר פרק לב פסוק יז 
ִ%י� ֵנָחֵל� ַוֲאַנְחנ�  ִא� ֲאֶ%ר ַעד ִיְ'ָרֵאל ְ*ֵני ִלְפֵני ח:
 ִמ9ְֵני ַהִ#ְבָצר ְ*ָעֵרי ַט9ֵנ� ְוָיַ%ב ְמק"ָמ� ֶאל �ֲהִביאֹנ:
 : ָה7ֶר� יְֹ%ֵבי
 

 י"רש
 כמו, מהירי� נזדרז , חשי
 נחל� ואנחנו) יז(
) יט, ה ישעיה(, בז חש שלל מהר) א, ח ישעיה(

, גייסות בראשי , ישראל בני לפני :יחישה ימהר
 ) כ ,לג דברי� (בגד נאמר שכ�, היו שגבורי� מתו4

 ההיא בעת אתכ� ואצו) יח, ג דברי� (הדברי� באלה לה� ופירש חזר משה וא3, קדקד א3 זרוע וטר3
 הול4 והחלו�) יג, ו יהושע (כתיב וביריחו. חיל בני כל ישראל בני אחיכ� לפני תעברו חלוצי�' וגו

 :עכשיו שנבנה , המבצר בערי :אחינו אצל בעודנו , טפנו וישב :תנא� שקיימו וגד ראוב� זה, לפניה�

 
 יהושע פרק ו פסוק ט 

� =ְֹקֵעי> תקעו <ַה&ֲֹהִני� ִלְפֵני הֵֹל4ְ ְוֶהָחל�
 ְוָתק"ַע ָהל"4ְ ָה7ר"� 8ֲחֵרי הֵֹל4ְ ְוַהְמ8ֵ?3 ַה<"ָפר"ת
 : ַ*<"ָפר"ת

 י"רש
 עוברי� היו גד ובני ראוב� בני , והחלו�) ט(

 בזרוע מכי�ו גבורי� גד בני שהיו לפי לפניה�
 :קדקד א3 זרוע וטר3 שנאמר כמו חזקה

 
  פרשה ב -דברים רבה 

 לו אמר לאר� נכנס איני ואני לאר� נכנסו יוס3 של עצמותיו ע"רבש לפניו אמר לוי ר"א א"ד] ... ח[
 בארצו הודה יוס3, בארצו נקבר אינו בארצו הודה שלא ומי בארצו נקבר בארצו שהודה מי ה"הקב
 גנבתי גנב) מ ראשיתב (אלא כפר ולא' וגו עברי איש לנו הביא ראו) לט בראשית (רתאומ גבירתו מני�

� קברו מצרי� מאר� העלו אשר יוס3 עצמות ואת) כד יהושע(' שנא מני� בארצו נקבר העברי� מאר
 מצרי איש) ב שמות (אומרות יתרו בנות כיצד בארצ4 נקבר אתה אי� בארצ4 הודית שלא את בשכ�
 . בארצו נקבר לא לפיכ4 ושותק שומע והוא עי�הרו מיד הצילנו

  
 מ " שנת תר-שפת אמת לפרשת מטות 

לה� קני� דביקות ' מקנה רב שהי' ל פי"ר כתבתי במקו� אחר בש� הרב מפרשיסחא ז" בני גד ובבעני�
ולזה הטע� רצה . ה בעצמו"י מרע"לה� החלוקה עפ' ל עוד כי רצו בזה כדי שיהי"וי. ש"ה ע"במרע
לכ� . חירות עול�'  והיני�נשאר מהכנע' הוא המחלק לה� לא הי' כנוס לאר� ישראל שא� היה לי"מרע

ש "מסר לה� הגבולי� שהיא התחלת קניית האר� כי הגבולי� ה� הקצוות מקו� דביקות בהשורש כמ
ה המחלק לה� חלק� "משה רבינו ע' ובני גד וראוב� רצו שיהי. א ובכח זה נית� לה� כל האר�"במ
 :ל"כנ
 


