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                                                                    בני גד וראובן -פרק לב פרשת מטות

ִגְלָעד, ְוִהֵנה  ֶאֶרץ-ַיְעֵזר, ְוֶאת ֶאֶרץ-ֶאת ַוִיְראּוָעצּום ְמֹאד; -ָגד-ְוִלְבֵני ְראּוֵבןַרב, ָהָיה ִלְבֵני  ִמְקֶנהּוא 

-ֶאְלָעָזר ַהֹכֵהן, ְוֶאל-ֹמֶשה ְוֶאל-ֶאל ַוֹיאְמרּוָגד, ּוְבֵני ְראּוֵבן; -ְבֵני ַוָיֹבאּו ב .ִמְקֶנהַהָמקֹום, ְמקֹום 

, ָהָאֶרץ ד  ְוֶאְלָעֵלה, ּוְשָבם ּוְנבֹו, ּוְבֹען. ְוֶחְשּבֹוןְוִדיֹבן ְוַיְעֵזר ְוִנְמָרה,  ֲעָטרֹות ג  .ֵלאֹמרְנִשיֵאי ָהֵעָדה 

 ַוֹיאְמרּו ה                             .ִמְקֶנה ְוַלֲעָבֶדיָךִמְקֶנה ִהוא;  ֶאֶרץ-ִלְפֵני ֲעַדת ִיְשָרֵאל 'ֲאֶשר ִהָכה ה

 ַוֹיאֶמר ו ַהַיְרֵדן.-ַתֲעִבֵרנּו, ֶאת-ַאל  ַלֲעָבֶדיָך, ַלֲאֻחָזה: ַהֹזאת ָהָאֶרץ-יַֻתן ֶאת-ּו ֵחן ְּבֵעיֶניָךָצאנמָ -ִאם

תנואון  ְוָלָמה ז , ָיֹבאּו ַלִמְלָחָמה, ְוַאֶתם, ֵתְשבּו ֹפה.ַהַאֵחיֶכם  ָגד ְוִלְבֵני ְראּוֵבן:-ֹמֶשה, ִלְבֵני

ָעשּו, ֲאֹבֵתיֶכם, ְּבָשְלִחי  ֹכה ח .'ָנַתן ָלֶהם, ה-ר, ֲאשֶ ָהָאֶרץ-ֵמֲעֹבר, ֶאל-ִיְשָרֵאלֵלב ְּבֵני -)ְתִניאּון(, ֶאת

ֵלב -, ַוָיִניאּו, ֶאתָהָאֶרץ-, ַוִיְראּו ֶאתֶאְשכֹולַנַחל -ַעד ַוַיֲעלּו ט .ָהָאֶרץ-, ִלְראֹות ֶאתַּבְרֵנעַ ֹאָתם ִמָקֵדש 

, ַּביֹום ַההּוא; ַוִיָשַבע, 'ַאף ה-ַוִיַחר י .'הָנַתן ָלֶהם, -, ֲאֶשרָהָאֶרץ-ֹבא, ֶאל-ְלִבְלִתי-ִיְשָרֵאלְּבֵני 

ֶעְשִרים ָשָנה ָוַמְעָלה, ֵאת ָהֲאָדָמה, ֲאֶשר  ִמֶּבןִיְראּו ָהֲאָנִשים ָהֹעִלים ִמִמְצַרִים, -ִאם יא  .ֵלאֹמר

ְיֻפֶנה, ַהְקִנִזי, ִויהֹוֻשַע, -ָכֵלב ֶּבן ִּבְלִתי יב  ִמְלאּו, ַאֲחָרי.-ִכי ֹלא  ְלִיְצָחק ּוְלַיֲעֹקב: ְלַאְבָרָהםִנְשַּבְעִתי 

-ָכלֹתם, -ַעד-, ְּבִיְשָרֵאל, ַוְיִנֵעם ַּבִמְדָּבר, ַאְרָּבִעים ָשָנה'הַאף -ַוִיַחר יג .'ִכי ִמְלאּו, ַאֲחֵרי ה  נּון:-ִּבן

 ִלְסּפֹות  ַתְרּבּות, ֲאָנִשים ַחָטִאים:-ֲאֹבֵתיֶכם ַקְמֶתם, ַתַחת ְוִהֵנה יד .'ַהדֹור, ָהֹעֶשה ָהַרע, ְּבֵעיֵני ה

ְתשּוֻבן, ֵמַאֲחָריו, ְוָיַסף עֹוד, ְלַהִניחֹו ַּבִמְדָּבר; ְוִשַחֶתם,  ִכי טו ִיְשָרֵאל.-ֶאל-'ה-עֹוד, ַעל ֲחרֹון ַאף

, ְוָעִרים, ֹּפה ְלִמְקֵננּוִנְבֶנה  ֹצאןֵאָליו ַוֹיאְמרּו, ִגְדֹרת  ַוִיְגשּו טז           .ַהֶזה ָהָעם-ְלָכל

 ַטֵּפנּו ְוָיַשב; ְמקֹוָמם-ֲהִביֹאנֻם, ֶאל-, ִלְפֵני ְּבֵני ִיְשָרֵאל, ַעד ֲאֶשר ִאםֻחִשים ֵנָחֵלץ ַוֲאַנְחנּו יז ְלַטֵּפנּו.

 יט    .ַנֲחָלתוֹ , ִאיש, ִיְשָרֵאלְּבֵני  ִהְתַנֵחלַעד, -ָּבֵתינּו-ָנשּוב, ֶאל ֹלא יח .ָהָאֶרץְּבָעֵרי ַהִמְבָצר, ִמְּפֵני ֹיְשֵבי 

 כ כ               .ִמְזָרָחה ַהַיְרֵדןֵאֵלינּו ֵמֵעֶבר  ַנֲחָלֵתנּוִכי ָבָאה  ַלַיְרֵדן ָוָהְלָאה: ֵמֵעֶברִאָתם  ִנְנַחלֹלא  ִכי

 ָלֶכם ְוָעַבר כא  , ַלִמְלָחָמה.'ִלְפֵני ה ֵתָחְלצּו-ִאם  ַהָדָבר ַהֶזה:-ַתֲעשּון ֶאת-ֲאֵליֶהם ֹמֶשה, ִאם ַוֹיאֶמר

 ְוַאַחר, 'ִלְפֵני ה ָהָאֶרץ ְוִנְכְּבָשה כב  .ִמָּפָניוֹאְיָביו, -, ַעד הֹוִרישֹו ֶאת'ַהַיְרֵדן, ִלְפֵני ה-ֶאת ָחלּוץ-ָכל

ֹלא -ְוִאם כג  .'ִלְפֵני ה-ַהֹזאת ָלֶכם, ַלֲאֻחָזה ָהָאֶרץ, ּוִמִיְשָרֵאל; ְוָהְיָתה 'ִוְהִייֶתם ְנִקִים ֵמה-ָתֻשבו

ָלֶכם ָעִרים ְלַטְּפֶכם, -ְּבנּו כד  , ֶאְתֶכם.ִתְמָצא; ּוְדעּו, ַחַטאְתֶכם, ֲאֶשר 'ַלה ֲחָטאֶתםַתֲעשּון ֵכן, ִהֵנה 

 ֲעָבֶדיָך  ֹמֶשה ֵלאֹמר:-ָגד ּוְבֵני ְראּוֵבן, ֶאל-ְּבֵני ַוֹיאֶמר כה ; ְוַהֹיֵצא ִמִּפיֶכם, ַתֲעשּו.ְלֹצַנֲאֶכם ּוְגֵדֹרת

 ַוֲעָבֶדיָך כז  .ַהִגְלָעדָשם, ְּבָעֵרי -ִיְהיּו-ְּבֶהְמֵתנּו-ְוָכל ִמְקֵננּוָנֵשינּו,  ַטֵּפנּו כו ַיֲעשּו, ַכֲאֶשר ֲאֹדִני ְמַצֶּוה.

ָלֶהם, ֹמֶשה, ֵאת ֶאְלָעָזר  ַוְיַצו כח  ַכֲאֶשר ֲאֹדִני, ֹדֵבר.  ַלִמְלָחָמה:-'ה ִלְפֵניָצָבא,  ֲחלּוץ-ַיַעְברּו ָכל

-ֹמֶשה ֲאֵלֶהם, ִאם ַוֹיאֶמר כט  ָראֵשי ֲאבֹות ַהַמטֹות, ִלְבֵני ִיְשָרֵאל.-נּון; ְוֶאת-ִּבן ְיהֹוֻשעַ ַהֹכֵהן, ְוֵאת 

, ָהָאֶרץ, ְוִנְכְּבָשה 'הַלִמְלָחָמה ִלְפֵני  ָחלּוץ-ַהַיְרֵדן ָכל-תְראּוֵבן ִאְתֶכם אֶ -ּוְבֵניָגד -ַיַעְברּו ְבֵני

ְוֹנאֲחזּו -ִאְתֶכם, ֲחלּוִציםֹלא ַיַעְברּו -ְוִאם ל  , ַלֲאֻחָזה.ַהִגְלָעד ֶאֶרץ-ּוְנַתֶתם ָלֶהם ֶאת-ִלְפֵניֶכם

ֲעָבֶדיָך, ֵכן -ֶאל 'ֵאת ֲאֶשר ִדֶּבר ה  ָגד ּוְבֵני ְראּוֵבן, ֵלאֹמר:-ְבֵני ַוַיֲענּו לא  ְכָנַען. ְּבֶאֶרץְבֹתְכֶכם, 

ָלֶהם  ַוִיֵתן לג ַלַיְרֵדן. ֵמֵעֶבר, ַנֲחָלֵתנּוְכָנַען; ְוִאָתנּו ֲאֻחַזת  ֶאֶרץ, 'ִלְפֵני ה ֲחלּוִציםַנֲעֹבר  ַנְחנּו לב ַנֲעֶשה.

-ַמְמֶלֶכת ִסיֹחן ֶמֶלְך ָהֱאֹמִרי, ְוֶאת-ֶאתיֹוֵסף, -ן ְוַלֲחִצי ֵשֶבט ְמַנֶשה ֶבןָגד ְוִלְבֵני ְראּובֵ -ִלְבֵניֹמֶשה 

ִדיֹבן -ָגד, ֶאת-ְבֵני ַוִיְבנּו לד , ָסִביב.ָהָאֶרץָעֵרי -, ְלָעֶריָה ִּבְגֻבֹלתָהָאֶרץ  ַמְמֶלֶכת, עֹוג ֶמֶלְך ַהָּבָשן:

ֵּבית -ֵּבית ִנְמָרה, ְוֶאת-ְוֶאת לו ַיְעֵזר, ְוָיְגְּבָהה.-ַעְטֹרת שֹוָפן ְוֶאת-ְוֶאת לה ֲעָטֹרת, ְוֵאת, ֲעֹרֵער.-ְוֶאת

 לח ֶאְלָעֵלא, ְוֵאת, ִקְרָיָתִים.-ֶחְשּבֹון ְוֶאת-ֶאתְראּוֵבן ָּבנּו,  ּוְבֵני לז .ֹצאן ְוִגְדֹרתָעֵרי ִמְבָצר,  ָהָרן:

ְשמֹות ֶהָעִרים ֲאֶשר -, ֶאתְבֵשֹמתִשְבָמה; ַוִיְקְראּו -ְוֶאת-ַּבַעל ְמעֹון, מּוַסֹּבת ֵשם-ְנבֹו ְוֶאת-ְוֶאת

ֹמֶשה  ַוִיֵתן מ       ָּבּה.-ָהֱאֹמִרי ֲאֶשר-ֶאתַוִיְלְכֻדָה; ַויֹוֶרש, -ְמַנֶשה, ִגְלָעָדה-ְּבֵני ָמִכיר ֶּבן ַוֵיְלכּו לט ָּבנּו.

ַחֹּוֵתיֶהם; ַוִיְקָרא -ֶאתַוִיְלֹכד  ָהַלְךְמַנֶשה -ֶּבן ְוָיִאיר מא .ָּבּהְמַנֶשה; ַוֵיֶשב -ַהִגְלָעד ְלָמִכיר ֶּבן-ֶאת

 .ִּבְשמוֹ ְּבֹנֶתיָה; ַוִיְקָרא ָלה ֹנַבח -ְקָנת ְוֶאת-ַוִיְלֹכד ֶאת ָהַלְך ְוֹנַבח מב ֶאְתֶהן ַחֹּות ָיִאיר.
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  עמוד ג: מילים מנחות
 מילים מנחות:

רובם על ארץ  81 -ארץ
כנען שבלעדיה אין נחלה 

 מחוץ לה.
תאוות הממון  -מקנה

השבטים, אך משה  2של 
 .צאןנוקט ב

עיקר התנדבותם  – חלוץ
השבטים עד  2של 

 כל שאר ישראל. שינחלו



 

Parashat Mattot 

The use of certain words or terminology can change the atmosphere of a given story, and 

when this takes place in the Torah, it is no accident. 

We find that the Tribes of Gad and Reuven refer over and over again to their mikneh – their 

cattle. The word mikneh – from the root k-n-h – refers to ownership, to the physical and 

material elements of the world, which appear to have been the source of their expressed 

desires. This also appears in their skewed values-system, which had them placing their 

concerns about their cattle before their concerns about their wives and children. 

Moshe replies with the word tzona’ahem – your flock – a word with much more spiritual 

connotations that the two tribes adopt. 

Another word that carries with it deep significance is halakh, which appears instead of the 

more common biblical term va-yelekh. That explains to us the place of the half-tribe of 

Menashe in this story, who get a portion on the Eastern Bank of the Jordan River even though 

they did not come with any special request. It appears that they had a long association with 

that land. In fact, they receive the largest portion of it (as a half-tribe they receive more that 

Reuven and Gad together).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


