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פרשת מטות תשפ"ב
ראובן וגד

In memory of Ophir Agassi z”l
במדבר פרק לב

ּומ ְקנֶה ַרב הָ יָה ִל ְבנֵי ְראּובֵ ן וְ ִל ְבנֵי גָד עָ צּום ְמאֹד ַוי ְִראּו ֶאת ֶא ֶרץ יַעְ זֵר וְ ֶאת ֶא ֶרץ גִ לְעָ ד וְ ִהנֵה הַ ָמקֹום ְמקֹום ִמ ְקנֶה( :ב) וַ ָיבֹאּו
(א) ִ
יאי ָהעֵ דָ ה ֵלאמֹר( :ג) ע ֲָטרֹות וְ ִדיבֹן וְ יַעְ זֵר וְ ִנ ְמ ָרה וְ ֶח ְשּבֹון וְ ֶאלְעָ לֵ ה
ֹאמרּו ֶאל מֹשֶ ה וְ ֶאל ֶאלְעָ זָר הַ כֹהֵ ן וְ ֶאל נְ ִש ֵ
בְ נֵי גָד ּובְ נֵי ְראּובֵ ן וַ י ְ
ֹאמרּו ִאם ָמצָ אנּו ֵחן
ּובעֹן( :ד) הָ ָא ֶרץ אֲ שֶ ר ִהכָה ה' לִפְ נֵי עֲדַ ת י ְִש ָר ֵאל ֶא ֶרץ ִמ ְקנֶה ִהוא וְ לַ עֲבָ ֶדיָך ִמ ְקנֶה :ס (ה) וַ י ְ
ּושבָ ם ּונְ בֹו ְ
ְ
ֹאמר מ ֶֹשה ל ְִבנֵי גָד וְ ל ְִבנֵי ְראּובֵ ן ַה ַא ֵחיכֶם ָיבֹאּו
ּבְ עֵ ינֶיָך י ַֻתן ֶאת ָה ָא ֶרץ הַ ז ֹאת ַלעֲבָ דֶ יָך לַ אֲ חֻ זָה ַאל ַתעֲבִ ֵרנּו ֶאת הַ י ְַרדֵ ן( :ו) ַוי ֶ
לַמלְחָ מָ ה וְ ַא ֶתם ֵת ְשבּו פֹה( :ז) וְ לָמָ ה תנואון ְתנִיאּון ֶאת ֵלב ּבְ נֵי י ְִש ָר ֵאל מֵ ֲעבֹר ֶאל ָה ָא ֶרץ אֲ ֶשר נ ַָתן ל ֶָהם ה'( :ח) כֹה עָ שּו אֲ ב ֵֹתיכֶ ם
ִ
לְחי א ָֹתם ִמ ָקדֵ ש ּבַ ְרנֵעַ ִל ְראֹות ֶאת ָה ָא ֶרץ( :ט) וַ ַיעֲלּו עַ ד נַחַ ל ֶא ְשכֹול וַ ִי ְראּו ֶאת ָה ָא ֶרץ ַויָנִ יאּו ֶאת לֵב ְּבנֵי ִי ְש ָר ֵאל לְ ִבלְ ִתי ב ֹא ֶאל
ּבְ שָ ִ
הָ ָא ֶרץ אֲ שֶ ר נ ַָתן לָ הֶ ם ה'( :י) וַ יִחַ ר ַאף ה' ּבַ יֹום הַ הּוא וַ ִישָ בַ ע לֵאמֹר( :יא) ִאם י ְִראּו ָהאֲ נ ִָשים ָה ֹעלִים ִמ ִמ ְצ ַריִם ִמּבֶ ן עֶ ְש ִרים שָ נָה
וָמַ עְ לָ ה ֵאת הָ אֲ דָ ָמה אֲ שֶ ר נ ְִשּבַ עְ ִתי ל ְַאבְ ָרהָ ם ְל ִי ְצחָ ק ּו ְל ַי ֲעקֹב כִ י ל ֹא ִמלְאּו ַאחֲ ָרי( :יב) ִּב ְל ִתי ָכלֵב ּבֶ ן ְי ֻפנֶה ַה ְקנִזִ י וִ יהֹושֻ עַ ִּבן נּון כִ י
ִמלְאּו ַאחֲ ֵרי ה'( :יג) וַ יִחַ ר ַאף ה' ּבְ ִי ְש ָר ֵאל ַויְ נִעֵ ם ּבַ ִמ ְדּבָ ר ַא ְרּבָ עִ ים ָשנָה עַ ד תֹם כָ ל ַהדֹור ָהעֹשֶ ה ָה ַרע ְּבעֵ ינֵי ה'( :יד) וְ ִהנֵה ַק ְמ ֶתם
לְהנִ יחֹו ּבַ ִמ ְדּבָ ר
ַתחַ ת אֲ ב ֵֹתיכֶם ַת ְרּבּות אֲ נ ִָשים חַ טָ ִאים לִ ְסּפֹות עֹוד עַ ל חֲ רֹון ַאף ה' ֶאל י ְִש ָר ֵאל( :טו) כִ י ְתשּובֻן ֵמ ַאחֲ ָריו וְ י ַָסף עֹוד ַ
ֹאמרּו גִ ְדרֹת צ ֹאן ִנ ְבנֶה ל ְִמ ְקנֵנּו ּפֹה וְ עָ ִרים לְ ַטּפֵנּו( :יז) וַאֲ נ ְַחנּו נ ֵָחלֵץ חֻ ִשים לִפְ נֵי ּבְ נֵי
וְ ִשחַ ֶתם לְכָל הָ עָ ם הַ זֶ ה :ס (טז) ַויִגְ שּו ֵא ָליו וַ י ְ
אנֻם ֶאל ְמקֹומָ ם וְ יָשַ ב ַטּפֵנּו ּבְ עָ ֵרי הַ ִמבְ צָ ר ִמּפְ נֵי י ְֹשבֵ י ָה ָא ֶרץ( :יח) ל ֹא נָשּוב ֶאל ּבָ ֵתינּו עַ ד ִה ְתנ ֵַחל ּבְ נֵי
יִ ְש ָר ֵאל עַ ד אֲ שֶ ר ִאם הֲ בִ י ֹ
ֹאמר
יִ ְש ָר ֵאל ִאיש נַחֲ לָ תֹו( :יט) כִ י ל ֹא ִנ ְנ ַחל ִא ָתם מֵ עֵ בֶ ר ַלי ְַר ֵדן וָ ָהל ְָאה כִ י בָ ָאה נַחֲ ָל ֵתנּו ֵאלֵינּו ֵמעֵ בֶ ר ַהי ְַר ֵדן ִמזְ ָר ָחה :פ (כ) וַ י ֶ
הֹורישֹו
אֲ לֵיהֶ ם מֹשֶ ה ִאם ַתעֲשּון ֶאת הַ דָ בָ ר הַ זֶה ִאם ֵתחָ ְלצּו לִפְ נֵי ה' ל ִַמלְחָ ָמה( :כא) וְ עָ בַ ר ָלכֶם כָ ל ָחלּוץ ֶאת ַה ַי ְר ֵדן לִ פְ נֵי ה' עַ ד ִ
ּומיִ ְש ָר ֵאל וְ ָהיְ ָתה הָ ָא ֶרץ ַהז ֹאת לָ כֶ ם לַ אֲ חֻ זָה לִ פְ נֵי
יתם נְ ִק ִים ֵמה' ִ
ֶאת אֹיְבָ יו ִמּפָ נָיו( :כב) וְ נִ כְ ּבְ ָשה הָ ָא ֶרץ לִפְ נֵי ה' וְ ַאחַ ר ָתשֻ בּו וִ ְהיִ ֶ
אתכֶ ם אֲ שֶ ר ִת ְמצָ א ֶא ְת ֶכם( :כד) ְּבנּו ָלכֶם עָ ִרים ְל ַטּפְ כֶם ּוגְ ֵדרֹת לְ ֹצנַאֲ כֶם
ּודעּו חַ טַ ְ
אתם לַ ה' ְ
ה' :כג) וְ ִאם ל ֹא ַתעֲשּון כֵן ִהנֵה חֲ טָ ֶ
ּובנֵי ְראּובֵ ן ֶאל מֹשֶ ה לֵאמֹר עֲבָ ֶדיָך ַיעֲשּו כַאֲ ֶשר אֲ ֹדנִי ְמצַ ּוֶה( :כו) ַטּפֵ נּו נ ֵָשינּו ִמ ְקנֵנּו וְ כָל
וְ הַ יֹצֵ א ִמּפִ יכֶם ַתעֲשּו( :כה) וַ י ֹאמֶ ר ּבְ נֵי גָד ְ
לָהם מ ֶֹשה ֵאת
ּבְ הֶ ְמ ֵתנּו יִ ְהיּו שָ ם ּבְ עָ ֵרי ַהגִ ְלעָ ד( :כז) ַועֲבָ דֶ יָך יַעַ בְ רּו כָ ל חֲ לּוץ צָ בָ א לִפְ נֵי ה' ל ִַמלְ ָח ָמה כַאֲ ֶשר אֲ ֹדנִי דֹבֵ ר( :כח) וַיְ צַ ו ֶ
ּובנֵי ְראּובֵ ן
ֹאמר מ ֶֹשה אֲ ל ֵֶהם ִאם יַעַ ְברּו ְבנֵי גָד ְ
ֶאלְעָ זָר הַ כֹהֵ ן וְ ֵאת יְ הֹושֻ עַ ִּבן נּון וְ ֶאת ָראשֵ י אֲ בֹות ַהמַ טֹות לִ בְ נֵי י ְִש ָר ֵאל( :כט) ַוי ֶ
ִא ְתכֶם ֶאת הַ י ְַר ֵדן כָל חָ לּוץ לַ ִמלְחָ מָ ה לִפְ נֵי ה' וְ נִכְ ּבְ ָשה הָ ָא ֶרץ לִפְ נֵיכֶם ּונ ְַת ֶתם לָ ֶהם ֶאת ֶא ֶרץ ַהגִ לְ עָ ד לַאֲ חֻ זָ ה( :ל) וְ ִאם ל ֹא יַעַ בְ רּו
חֲ לּוצִ ים ִא ְתכֶם וְ נ ֹאחֲ זּו בְ תֹכְ כֶ ם ּבְ ֶא ֶרץ כְ נָעַ ן( :לא) וַ ַיעֲנּו בְ נֵי גָד ּובְ נֵי ְראּובֵ ן לֵאמֹר ֵאת אֲ ֶשר ִדּבֶ ר ה' ֶאל עֲבָ ֶדיָך כֵ ן ַנע ֲֶשה( :לב) נ ְַחנּו
ַנ ֲעבֹר חֲ לּוצִ ים לִ פְ נֵי ה' ֶא ֶרץ כְ נָעַ ן וְ ִא ָתנּו אֲ חֻ זַת נַחֲ ָל ֵתנּו ֵמעֵ בֶ ר ַלי ְַרדֵ ן( :לג) וַ יִ ֵתן לָ ֶהם מ ֶֹשה ִל ְבנֵי גָד וְ ִל ְבנֵי ְראּובֵ ן וְ לַ חֲ ִצי שֵ בֶ ט ְמנַשֶ ה
יה ִּבגְ בֹֻלת עָ ֵרי ָה ָא ֶרץ ָס ִביב( :לד) וַ יִ בְ נּו ְבנֵי גָד
בֶ ן יֹוסֵ ף ֶאת מַ ְמ ֶלכֶת ִסיחֹן ֶמלֶ ְך הָ אֱ מ ִֹרי וְ ֶאת מַ ְמ ֶלכֶת עֹוג ֶמלְֶך הַ ּבָ שָ ן הָ ָא ֶרץ לְ עָ ֶר ָ
ֶאת ִדיבֹן וְ ֶאת עֲטָ רֹת וְ ֵאת ֲערֹעֵ ר( :לה) וְ ֶאת עַ ְטרֹת שֹופָ ן וְ ֶאת יַעְ זֵר וְ יָגְ ּב ֳָּהה( :לו) וְ ֶאת ּבֵ ית נִ ְמ ָרה וְ ֶאת ּבֵ ית ָה ָרן עָ ֵרי ִמ ְבצָ ר וְ גִ ְדרֹת
וַיִק ְראּו
מּוסּבֹת ֵשם וְ ֶאת ִשבְ ָמה ְ
צ ֹאן( :לז) ּובְ נֵי ְראּובֵ ן ּבָ נּו ֶאת חֶ ְשּבֹון וְ ֶאת ֶאלְ עָ לֵא וְ ֵאת ִק ְרי ָָת ִים( :לח) וְ ֶאת נְבֹו וְ ֶאת ּבַ עַ ל ְמעֹון ַ
יֹורש ֶאת ָהאֱ מ ִֹרי אֲ ֶשר ּבָ ּה( :מ) וַ יִ ֵתן מֹשֶ ה
דֻה וַ ֶ
בְ שֵ מֹת ֶאת ְשמֹות הֶ עָ ִרים אֲ ֶשר ּבָ נּו( :לט) וַ ֵי ְלכּו ּבְ נֵי מָ כִ יר ּבֶ ן ְמנ ֶַשה גִ לְעָ ָדה וַ יִ לְכְ ָ
יהם וַיִ ְק ָרא ֶא ְתהֶ ן ַחּוֹת י ִָאיר( :מב) וְ נֹבַ ח הָ לְַך
ֶאת הַ גִ לְעָ ד לְמָ כִ יר ּבֶ ן ְמנַשֶ ה וַ יֵשֶ ב ּבָ ּה( :מא) וְ י ִָאיר ּבֶ ן ְמנ ֶַשה הָ ַלְך וַ ִי ְלכֹד ֶאת ַחּו ֵֹת ֶ
יה ַויִ ְק ָרא ָלה נֹבַ ח ּבִ ְשמֹו:
וַיִלְ כֹד ֶאת ְקנָת וְ ֶאת ְּבנ ֶֹת ָ
רש"י

(ג) עטרות ודיבון וגו'  -מארץ סיחון ועוג היו( :ו) האחיכם  -לשון תמיהה הוא( :ז) ולמה תניאון  -תסירו ותמניעו לבם מעבור
שיהיו סבורים שאתם יראים לעבור מפני המלחמה וחוזק הערים והעם( :ח) מקדש ברנע  -כך שמה ,ושני קדש היו:
(יב) הקנזי  -חורגו של קנז היה ,וילדה לו אמו של כלב את עתניאל( :יג) וינעם  -ויטלטלם .מן נע ונד( :יד) לספות  -כמו
(ישעיה כט ,א) ספו שנה על שנה( ,ירמיה ז ,כא) עולותיכם ספו וגו' ,לשון תוספת( :טז) נבנה למקננו פה  -חסים היו על
ממונם יותר מבניהם ובנותיהם ,שהקדימו מקניהם לטפם .אמר להם משה לא כן עשו ,העיקר עיקר והטפל טפל ,בנו לכם
תחלה ערים לטפכם ואחר כך גדרות לצאנכם( :יז) ואנחנו נחלץ חשים  -נזדרז מהירים ,כמו (ישעיה ח ,א) מהר שלל חש בז,
(ישעיה ה ,יט) ימהר יחישה :לפני בני ישראל  -בראשי גייסות ,מתוך שגבורים היו ,שכן נאמר בגד (דברים לג ,כ) וטרף זרוע
אף קדקד ,ואף משה חזר ופירש להם באלה הדברים (דברים ג ,יח) ואצו אתכם בעת ההיא וגו' חלוצים תעברו לפני אחיכם
בני ישראל כל בני חיל .וביריחו כתיב (יהושע ו ,יג) והחלוץ הולך לפניהם ,זה ראובן וגד שקיימו תנאם :וישב טפנו  -בעודנו
אצל אחינו :בערי המבצר  -שנבנה עכשיו( :יט) מעבר לירדן וגו'  -בעבר המערבי :כי באה נחלתנו  -כבר קבלנוה בעבר
המזרחי( :כד) לצנאכם  -תיבה זו מגזרת (תהלים ח ,ח) צנה ואלפים כלם ,שאין בו אל"ף מפסיק בין נו"ן לצד"י ,ואל"ף שבא
כאן אחר הנו"ן במקום ה"א של צנה הוא .מיסודו של ר' משה הדרשן למדתי כן :והיצא מפיכם תעשו  -לגבוה שקבלתם
עליכם לעבור למלחמה עד כבוש וחלוק .שמשה לא בקש מהם אלא ונכבשה ואחר תשובו ,והם קבלו עליהם עד התנחל ,הרי
הוסיפו להתעכב שבע שחלקו ,וכן עשו( :כה) ויאמר בני גד  -כולם כאיש אחד( :כח) ויצו להם  -כמו עליהם ,ועל תנאם מינה
אלעזר ויהושע ,כמו (שמות יד ,יד) ה' ילחם לכם( :לב) ואתנו אחזת נחלתנו  -כלומר בידינו וברשותנו תהי אחוזת נחלתנו
מעבר הזה( :לו) ערי מבצר וגדרות צאן  -זה סוף הפסוק מוסב על תחלת הענין ,ויבנו בני גד את הערים הללו להיות ערי
מבצר וגדרות צאן( :לח) ואת נבו ואת בעל מעון מוסבת שם  -נבו ובעל מעון שמות עבודה זרה הם ,והיו האמוריים קורים
עריהם על שם עבודה זרה שלהם ,ובני ראובן הסבו את שמם לשמות אחרים ,וזהו מוסבות שם ,נבו ובעל מעון מוסבות לשם
אחר :ואת שבמה  -בנו שבמה והיא שבם האמורה למעלה( :לט) ויורש  -כתרגומו ותריך .שתיבת רי"ש משמשת שתי
חלוקות לשון ירושה ולשון הורשה ,שהוא טירוד ותירוך( :מא) חותיהם  -כפרניהון :ויקרא אתהן חות יאיר  -לפי שלא היו
לו בנים קראם בשמו לזכרון( :מב) ויקרא לה נבח  -לה אינו מפיק ה"א .וראיתי ביסודו של רבי משה הדרשן לפי שלא
נתקיים לה שם זה ,לפיכך הוא רפה ,שמשמע מדרשו כמו לא .ותמהני מה ידרוש בשתי תיבות הדומות לה (רות ב ,יד) ויאמר
לה בועז( ,זכריה ה ,יא) לבנות לה בית:
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יהושע פרק כב

יִק ָרא יְ הֹושֻ עַ לָראּובֵ נִי וְ ַלג ִָדי וְ לַ חֲ צִ י מַ טֵ ה ְמנַשֶ ה( :ב) ַוי ֹאמֶ ר אֲ לֵיהֶ ם ַא ֶתם ְש ַמ ְר ֶתם ֵאת כָל אֲ ֶשר ִצּוָ ה ֶא ְתכֶם מ ֶֹשה עֶ בֶ ד ה'
(א) ָאז ְ
ּוש ַמ ְר ֶתם ֶאת ִמ ְש ֶמ ֶרת ִמצְ וַת
יתי ֶא ְתכֶם( :ג) ל ֹא ֲעזַבְ ֶתם ֶאת אֲ חֵ יכֶם זֶה י ִָמים ַר ִּבים עַ ד ַהיֹום ַהזֶה ְ
וַת ְש ְמעּו ְבקֹולִ י ְלכֹל אֲ שֶ ר צִ ּוִ ִ
ִ
זַתכֶ ם אֲ ֶשר נ ַָתן
ֹלהיכֶם לַאֲ ֵחיכֶם כַאֲ שֶ ר ִדּבֶ ר לָהֶ ם וְ עַ ָתה ּפְ נּו ּולְכּו ָלכֶם ל ְָאהֳּ לֵיכֶם ֶאל ֶא ֶרץ אֲ חֻ ְ
ֹלהיכֶ ם( :ד) וְ עַ ָתה הֵ נִ יחַ ה' אֱ ֵ
ה' אֱ ֵ
תֹורה אֲ ֶשר ִצּוָה ֶא ְתכֶם מ ֶֹשה עֶ בֶ ד ה' לְ ַאהֲ בָ ה ֶאת
לָכֶם מֹשֶ ה עֶ בֶ ד ה' ּבְ עֵ בֶ ר הַ י ְַר ֵדן( :ה) ַרק ִש ְמרּו ְמאֹד ַלעֲשֹות ֶאת הַ ִמצְ וָה וְ ֶאת ַה ָ
ּובכָל נַפְ ְש ֶכם( :ו) ַויְבָ ְרכֵם יְ הֹושֻ עַ וַיְ ַשלְ ֵחם וַ יֵלְ כּו
ֹותיו ּולְדָ בְ ָקה בֹו ּולְעָ בְ דֹו ּבְ כָל לְבַ ְבכֶם ְ
ֹלהיכֶם וְ לָ ֶלכֶת ּבְ כָל ְד ָר ָכיו וְ ל ְִשמֹר ִמצְ ָ
ה' אֱ ֵ
יהם מעבר ְּבעֵ בֶ ר ַהי ְַר ֵדן י ָָמה וְ גַם כִ י ִשלְחָ ם
ֶאל ָאהֳּ לֵ יהֶ ם :ס (ז) וְ לַחֲ צִ י שֵ בֶ ט הַ ְמנַשֶ ה נ ַָתן מֹשֶ ה ּבַ ּבָ שָ ן ּולְ חֶ צְ יֹו נ ַָתן יְהֹושֻ עַ עִ ם אֲ ֵח ֶ
ּובזָ ָהב
כֶסף ְ
ּוב ִמ ְקנֶה ַרב ְמאֹד ְּב ֶ
יְהֹושֻ עַ ֶאל ָאהֳּ לֵיהֶ ם ַויְבָ רֲ כֵם( :ח) ַו י ֹאמֶ ר אֲ ֵליהֶ ם לֵאמֹר ִּב ְנכָ ִסים ַרּבִ ים שּובּו ֶאל ָאהֳּ לֵ יכֶם ְ
ּובנֵי ָגד וַחֲ ִצי ֵשבֶ ט הַ ְמנַשֶ ה
א ְיבֵ י ֶכם עִ ם אֲ חֵ י ֶכם :פ (ט) ַויָשֻ בּו וַ יֵלְ כּו ְּבנֵי ְראּובֵ ן ְ
ּובִ נְ חֹשֶ ת ּובְ בַ ְרזֶל ּובִ ְשלָמֹות ַה ְרּבֵ ה ְמאֹד ִחלְ קּו ְשלַ ל ֹ
מֵ ֵאת ּבְ נֵי יִ ְש ָר ֵאל ִמ ִשֹלה אֲ שֶ ר ּבְ ֶא ֶרץ כְ נָעַ ן ָל ֶלכֶ ת ֶאל ֶא ֶרץ הַ גִ לְעָ ד ֶאל ֶא ֶרץ אֲ חֻ ז ָָתם אֲ ֶשר נ ֹאחֲ זּו בָ ּה עַ ל ּפִ י ה' ְּביַד מ ֶֹשה( :י) וַ ָיבֹאּו
לְמ ְר ֶאה( :יא)
ֶאל גְ לִ ילֹות הַ י ְַר ֵדן אֲ שֶ ר ּבְ ֶא ֶרץ כְ נָעַ ן ַו ִי ְבנּו ְבנֵי ְראּובֵ ן ּובְ נֵי גָד וַחֲ צִ י ֵשבֶ ט ַה ְמנ ֶַשה שָ ם ִמזְ ּבֵ חַ עַ ל ַהי ְַר ֵדן ִמזְ ּבֵ ַח גָדֹול ַ
ּובנֵי גָד וַחֲ ִצי שֵ בֶ ט הַ ְמנַשֶ ה ֶאת הַ ִמזְ ּבֵ ַח ֶאל מּול ֶא ֶרץ כְ נַעַ ן ֶאל גְ לִ ילֹות ַהי ְַר ֵדן ֶאל
וַיִ ְש ְמעּו בְ נֵי יִ ְש ָר ֵאל לֵאמֹר ִהנֵה בָ נּו ְבנֵי ְראּובֵ ן ְ
ֲלֵיהם לַ צָ בָ א :פ (יג) וַ ִי ְשלְ חּו ְבנֵי יִ ְש ָר ֵאל ֶאל
עֵ בֶ ר ּבְ נֵי יִ ְש ָר ֵאל( :יב) ַו ִי ְש ְמעּו ּבְ נֵי ִי ְש ָר ֵאל וַ י ִָקהֲ לּו כָל עֲדַ ת ְּבנֵי ִי ְש ָר ֵאל ִשֹלה לַ עֲלֹות ע ֶ
ּבְ נֵי ְראּובֵ ן וְ ֶאל ְּב נֵי גָד וְ ֶאל חֲ צִ י שֵ בֶ ט ְמנַשֶ ה ֶאל ֶא ֶרץ הַ גִ לְ עָ ד ֶאת ּפִ ינְ חָ ס ּבֶ ן ֶאלְעָ ָזר ַהכ ֵֹהן( :יד) ַוע ֲָש ָרה נ ְִש ִאים עִ מֹו נ ִָשיא ֶאחָ ד
בֹותם הֵ מָ ה ל ְַא ְלפֵ י י ְִש ָר ֵאל( :טו) ַו ָיבֹאּו ֶאל ְּבנֵי ְראּובֵ ן וְ ֶאל ְּבנֵי גָד וְ ֶאל
נ ִָשיא ֶאחָ ד לְבֵ ית ָאב ְלכֹל מַ טֹות י ְִש ָר ֵאל וְ ִאיש ר ֹאש ּבֵ ית אֲ ָ
אֹלהי יִ ְש ָר ֵאל
חֲ צִ י שֵ בֶ ט ְמנ ֶַשה ֶאל ֶא ֶרץ הַ גִ לְ עָ ד ַויְדַ ּבְ רּו ִא ָתם לֵ אמֹר( :טז) כֹה ָא ְמרּו כֹל ע ֲַדת ה' ָמה ַה ַמעַ ל ַהזֶה אֲ ֶשר ְמעַ ל ְֶתם ּבֵ ֵ
לָ שּוב ַהיֹום מֵ ַאחֲ ֵרי ה' ּבִ בְ נֹו ְתכֶם ָלכֶם ִמזְ ּבֵ חַ ל ְִמ ָר ְדכֶם הַ יֹום ּבַ ה'( :יז) הַ ְמעַ ט ָלנּו ֶאת עֲֹון ּפְ עֹור אֲ ֶשר ל ֹא ִה ַט ַה ְרנּו ִמ ֶמנּו עַ ד הַ יֹום
יְהי הַ ֶנגֶף ּבַ עֲדַ ת ה'( :יח) וְ ַא ֶתם ָתשֻ בּו הַ יֹום מֵ ַאחֲ ֵרי ה' וְ הָ יָה ַא ֶתם ִת ְמ ְרדּו ַהיֹום ּבַ ה' ּו ָמ ָחר ֶאל כָל ע ֲַדת יִ ְש ָר ֵאל יִ ְקצֹף:
הַ זֶה וַ ִ
(יט) וְ ַאְך ִאם ְט ֵמ ָאה ֶא ֶרץ אֲ חֻ ז ְַתכֶם עִ בְ רּו ָלכֶם ֶאל ֶא ֶרץ אֲ חֻ זַת ה' אֲ שֶ ר שָ כַן ָשם ִמ ְשכַ ן ה' וְ ֵה ָאחֲ זּו ְּבתֹוכֵ נּו ּובַ ה' ַאל ִת ְמרֹדּו וְ א ָֹתנּו
ַאל ִת ְמרֹדּו ּבִ ְבנ ְֹתכֶם ָלכֶם ִמזְ ּבֵ חַ ִמּבַ ְלע ֲֵדי ִמזְ ּבַ ח ה' אֱ ֹלהֵ ינּו( :כ) הֲ לֹוא עָ כָן ּבֶ ן ז ֶַרח ָמעַ ל ַמעַ ל ּבַ ֵח ֶרם וְ עַ ל כָל ע ֲַדת יִ ְש ָר ֵאל ָהיָה ָקצֶ ף
אשי ַאלְ פֵי יִ ְש ָר ֵאל( :כב) ֵאל
וְ הּוא ִאיש ֶאחָ ד ל ֹא ָגוַע ּבַ עֲֹונֹו :פ (כא) ַו ַיעֲנּו ְּבנֵי ְראּובֵ ן ּובְ נֵי גָד וַחֲ צִ י שֵ בֶ ט ַה ְמנ ֶַשה וַ י ְַד ְּברּו ֶאת ָר ֵ
לִבנֹות לָ נּו ִמזְ ּבֵ חַ
תֹושיעֵ נּו ַהיֹום ַהזֶ ה( :כג) ְ
ֹלהים ה' הּוא יֹדֵ עַ וְ י ְִש ָר ֵאל הּוא יֵדָ ע ִאם ּבְ ֶמ ֶרד וְ ִאם ּבְ מַ עַ ל ּבַ ה' ַאל ִ
ֹלהים ה' ֵאל אֱ ִ
אֱ ִ
ּומנְ חָ ה וְ ִאם ַלעֲשֹות עָ לָ יו זִ ְבחֵ י ְש ָל ִמים ה' הּוא יְבַ ֵקש( :כד) וְ ִאם ל ֹא ִמ ְד ָאגָה ִמ ָדבָ ר
לָ שּוב מֵ ַאחֲ ֵרי ה' וְ ִאם לְ הַ עֲלֹות עָ ָליו עֹולָה ִ
ֹלהי י ְִש ָר ֵאל( :כה) ּוגְ בּול נ ַָתן ה' ּבֵ ינֵנּו ּובֵ ינֵיכֶ ם ְּבנֵי ְראּובֵ ן
ֹאמרּו בְ נֵיכֶם לְבָ נֵינּו לֵאמֹר ַמה ָלכֶם וְ לַ ה' אֱ ֵ
עָ ִשינּו ֶאת ז ֹאת לֵאמֹר מָ חָ ר י ְ
ֹאמר ַנע ֲֶשה נָא לָ נּו לִ ְבנֹות ֶאת הַ ִמזְ ּבֵ חַ
ּובְ נֵי גָד ֶאת ַהי ְַרדֵ ן ֵאין ָלכֶם ֵחלֶק ּבַ ה' וְ ִה ְשּבִ יתּו בְ נֵיכֶם ֶאת ּבָ נֵינּו לְבִ לְ ִתי יְר ֹא ֶאת ה'( :כו) וַנ ֶ
ּובזְ בָ ֵחינּו
ֹלֹותינּו ִ
ֹרֹותינּו ַאחֲ ֵרינּו ַל ֲעבֹד ֶאת ֲעב ַֹדת ה' ְלפָ נָיו ְּבע ֵ
ל ֹא לְ עֹולָה וְ ל ֹא ְלזָ בַ ח( :כז) כִ י עֵ ד הּוא ּבֵ ינֵינּו ּובֵ ינֵיכֶם ּו בֵ ין ד ֵ
ֹאמרּו ֵאלֵינּו וְ ֶאל ֹדר ֵֹתינּו ָמ ָחר וְ ָא ַמ ְרנּו ְראּו
ֹאמרּו ְבנֵיכֶם מָ חָ ר לְבָ נֵינּו ֵאין ָלכֶם ֵחלֶק ּבַ ה'( :כח) וַנ ֹאמֶ ר וְ ָהיָה כִ י י ְ
ּובִ ְשלָמֵ ינּו וְ ל ֹא י ְ
לִמרֹד ּבַ ה' וְ לָ שּוב
בֹותינּו ל ֹא לְ עֹולָ ה וְ ל ֹא ְל ֶזבַ ח כִ י עֵ ד הּוא ּבֵ ינֵינּו ּובֵ ינֵיכֶם( :כט) ָחלִילָ ה לָ נּו ִמ ֶמנּו ְ
ֶאת ַתבְ נִית ִמזְ ּבַ ח ה' אֲ שֶ ר עָ שּו אֲ ֵ
יאי
ינְחס ַהכ ֵֹהן ּונְ ִש ֵ
הַ יֹום מֵ ַאחֲ ֵרי ה' ִל ְבנֹות ִמזְ ּבֵ חַ ְל ֹעלָה ל ְִמ ְנ ָחה ּו ְלזָבַ ח ִמלְ בַ ד ִמזְ ּבַ ח ה' אֱ ֹלהֵ ינּו אֲ ֶשר לִפְ נֵי ִמ ְשכָנֹו :פ (ל) וַיִ ְש ַמע ּפִ ָ
ֹאמר
ֵיהם( :לא) וַ י ֶ
יִיטב ְּבעֵ ינ ֶ
ּובנֵי ְמ ַנ ֶשה וַ ַ
ּובנֵי גָד ְ
הָ עֵ דָ ה וְ ָראשֵ י ַאלְ פֵי י ְִש ָר ֵאל אֲ שֶ ר ִאתֹו ֶאת הַ ְדבָ ִרים אֲ שֶ ר ִדּבְ רּו ּבְ נֵי ְראּובֵ ן ְ
ּפִ ינְ ָחס ּבֶ ן ֶאלְעָ זָר הַ כֹהֵ ן ֶאל ּבְ נֵי ְראּובֵ ן וְ ֶאל ּבְ נֵי גָד וְ ֶאל ּבְ נֵי ְמנַשֶ ה ַהיֹום י ַָדעְ נּו כִ י ְבתֹו ֵכנּו ה' אֲ ֶשר ל ֹא ְמעַ לְ ֶתם ּבַ ה' ַה ַמעַ ל ַהזֶה ָאז
ּומ ֵאת ְּבנֵי גָד ֵמ ֶא ֶרץ ַהגִ לְעָ ד ֶאל
יאים ֵמ ֵאת ְּבנֵי ְראּובֵ ן ֵ
לְתם ֶאת ּבְ נֵי י ְִש ָר ֵאל ִמיַד ה'( :לב) ַויָשָ ב ּפִ י ְנ חָ ס ּבֶ ן ֶאלְעָ זָ ר הַ כֹהֵ ן וְ ַהנ ְִש ִ
ִהצַ ֶ
ֹלהים ְּבנֵי יִ ְש ָר ֵאל וְ ל ֹא ָא ְמרּו לַ עֲלֹות
אֹותם דָ בָ ר( :לג) וַ יִ יטַ ב ַה ָדבָ ר ּבְ עֵ ינֵי ְּבנֵי יִ ְש ָר ֵאל וַ יְבָ רֲ כּו אֱ ִ
ֶא ֶרץ כְ נַעַ ן ֶאל ְּבנֵי י ְִש ָר ֵאל ַוי ִָשבּו ָ
לַמזְ ּבֵ חַ כִ י עֵ ד הּוא ּבֵ ינ ֵֹתינּו
ּובנֵי גָד ִ
ּובנֵי גָד י ְֹש ִבים ּבָ ּה( :לד) ַוי ְִק ְראּו ְּבנֵי ְראּובֵ ן ְ
עֲלֵיהֶ ם לַ צָ בָ א לְשַ חֵ ת ֶאת הָ ָא ֶרץ אֲ שֶ ר ּבְ נֵי ְראּובֵ ן ְ
ֹלהים:
כִ י ה' ָהאֱ ִ
רש"י

(לד) ויקראו בני ראובן ובני גד למזבח כי עד הוא  -הרי זה מן המקראות הקצרים וצריך להוסיף בו תיבה אחת ויקראו בני
ראובן ובני גד למזבח עד:

