
פרשיות מטות-מסעי
Meeting מנשהשבט

בראשית מ"ח.1
אֶמר ֹ֣ ֶּלה וַּי ים ָהֵא֔ י ַאֲחֵר֙י ַהְּדָבִר֣ יא-וַיְִה֗ ח ֶאת־ְׁשֵנ֤ ה וַּיִַּק֞ י� חֶֹל֑ ף ִהֵּנ֥ה ָאִב֖ ָבנָי֙ו ִעּ֔מֹוְליֹוֵס֔

ה וְֶאת־ֶאְפָרֽיִם׃ ֶאת־ְמַנֶּׁש֖

ים ְל֜� י֩� ַהּנֹוָלִד֨ ה ְׁשֵנֽי־ָבנֶ֩ יְָמהה-וְַעָּת֡ י� ִמְצַר֖ י ֵאֶל֛ יִם ַעד־ּבִֹא֥ ֶרץ ִמְצַר֗ יִ֙םְּבֶא֣ ם ֶאְפַר֙ ִלי־ֵה֑
ן וְִׁשְמ֖עֹון ה ִּכְראּוֵב֥ י׃ּוְמַנֶּׁש֔ ִיְֽהיּו־ִלֽ

יו יַד־יְִמי֛נֹו ית ָאִב֧ ף ִּכי־יִָׁש֨ ְרא יֹוֵס֗ �יז-וַַּי֣ ֹ֣ יו וַּיְִתמ ַרע ְּבֵעיָנ֑ יִם וֵַּי֣ אׁש ֶאְפַר֖ ֹ֥ ירַעל־ר יו ְלָהִס֥ יַד־ָאִב֗
ה׃ אׁש ְמנֶַּׁשֽ ֹ֥ יִם ַעל־ר ל רֹאׁש־ֶאְפַר֖ ּה ֵמַע֥ אָֹת֛

י ִּכי־ֶז֣ה ן ָאִב֑ יו �א־ֵכ֣ ף ֶאל־ָאִב֖ אֶמר יֹוֵס֛ ֹ֧ ים יְִמינְ֖� ַעל־רֹאֽׁשֹו׃וַּי ר ִׂש֥ ֹ֔ ַהְּבכ

י ְבנִ֙י ְעִּתֽ אֶמ֙ר יַָד֤ ֹ֙ יו וַּי ן ָאִב֗ ם וְַגם־֣הּואוַיְָמֵא֣ ְעִּתי ַּגם־֥הּוא ִיְֽהיֶה־ְּלָע֖ יו ַהָּקטֹ֙ןיַָד֔ ם ָאִח֤ ל וְאּוָל֗ יְִגָּד֑
ּנּו וְַזְר֖עֹו יְִהֶי֥ה ְמֽ�א־ַהּגֹוִיֽם׃ ל ִמֶּמ֔ יְִגַּד֣

� ם ַּבּ֣יֹום ַההּו֮א ֵלאמֹו֒ר ְּב֗� יְָבֵר֤ ְרֵכ֜ רוַיְָב֨ ֹ֔ יִםיְִׂשָרֵאל֙ ֵלאמ ים ְּכֶאְפַר֖ ה וַָּיֶׂ֥שםיְִׂשְֽמ֣� ֱא�ִה֔ וְִכְמַנֶּׁש֑
יִם ִלְפֵנ֥י ְמַנֶּׁשֽה׃ ֶאת־ֶאְפַר֖

בראשית מ"ד:א.2

ו ר ַעל־ֵּביתֹ֮ווַיְַצ֞ אֶאת־ֲאֶׁש֣ ר יּוְכ֖לּוןֵלאמֹ֒ר ַמֵּל֞ ֶכל ַּכֲאֶׁש֥ ֹ֔ ת ָהֲֽאנִָׁשי֙ם א ֹ֤ יםֶאת־ַאְמְּתח ת וְִׂש֥ ְׂשֵא֑
י ַאְמַּתְחּֽתֹו׃ יׁש ְּבִפ֥ ֶּכֶֽסף־ִא֖

בראשית רבה פ״ד:כ.3

וְֶחְציָּה ְּבֶאֶרץנְִתָקְרָעה נֲַחָלתֹו, ֶחְציָּה ְּבֶאֶרץ ַהּיְַרֵּדןְמנֶַּׁשה ָּגַרם ַלְּׁשָבִטים ִלְקרַֹע, ְלִפיָכ�
ְּכנַָען. (בראשית לז, לד):

בראשית מ"ט:כט.4

ף אֶמר ֲאֵלֶה֙ם ֲאנִ֙י נֱֶאָס֣ ֹ֤ ם וַּי ו אֹוָת֗ יוַיְַצ֣ י ֶאל־ֲאבָֹתֶ֑אל־ַעִּמ֔ הִקְב֥רּו אִֹת֖ ל־ַהְּמָעָר֔ הי ֶא֨ ר ִּבְׂשֵד֖ ֲאֶׁש֥
י׃ ֶעְפ֥רֹון ַהִֽחִּתֽ



בראשית נ:כה.5

ר ֹ֑ ל ֵלאמ ף ֶאת־ְּבֵנ֥י יְִׂשָרֵא֖ ע יֹוֵס֔ םוַּיְַׁשַּב֣ ם וְַהֲעִלֶת֥ ד ֱא�ִהי֙ם ֶאְתֶכ֔ ֹ֤ ד יְִפק ֹ֨ י ִמֶּזֽה׃ָּפק ֶאת־ַעְצמַֹת֖

ֶׂשר ָׁשִנ֑ים וַּיַַחנְ֣טּו ה וֶָע֖ ף ֶּבן־ֵמָא֥ ׇמת יֹוֵס֔ ׃וִַּי֥יֶׂשם ָּבָא֖רֹון ְּבִמְצָרֽיִםאֹ֔תֹווַָּי֣

צרור המור ???.6

גד וראובן.והטעם שאחר למנשה לפי שלא חבב א"י ונשאר בארץ טמאה עם

במדבר ל"ב.7

ה ב ָהיָ֞ ן וְִלְבֵני־ָג֖דא- ּוִמְקֶנ֣ה ׀ ַר֗ ֶרץִלְבֵנ֧י ְראּוֵב֛ ֶרץ יְַעֵז֙ר וְֶאת־ֶא֣ ד וַּיְִר֞אּו ֶאת־ֶא֤ ֹ֑ ָע֣צּום ְמא
ד וְִהֵּנ֥ה ַהָּמ֖קֹום ְמ֥קֹום ִמְקֶנֽה׃ ִּגְלָע֔

ןב- אּו ְבֵנֽי־ָג֖ד ּוְבֵנ֣י ְראּוֵב֑ ֹ֥ יוַּיֹאְמ֤רּווַָּיב ן וְֶאל־נְִׂשיֵא֥ ר ַהּכֵֹה֔ הֶאל־מֶֹׁש֙ה וְֶאל־ֶאְלָעָז֣ ָהֵעָד֖
ר׃ ֹֽ ֵלאמ

ה ם ׀ מֶֹׁש֡ ן ָלֶה֣ ילג-וַּיִֵּת֣ ףִלְבֵני־ָג֩ד וְִלְבֵנ֨ ה ֶבן־יֹוֵס֗ ֶבט ׀ ְמַנֶּׁש֣ י ׀ ֵׁש֣ ן וְַלֲחִצ֣ ֶאת־ַמְמֶלֶ֙כ֙תְראּוֵב֜
ֶכת ֖עֹוג ת־ַמְמֶל֔ י וְֶא֨ ֶל� ָהֱֽאמִֹר֔ יָה֙ ִּבְגֻב֔�תִסיחֹ֙ן ֶמ֣ ֶרץ ְלָעֶר֙ ן ָהָא֗ ֶל� ַהָּבָׁש֑ ֶרץ ָסִבֽיב׃ֶמ֣ י ָהָא֖ ָעֵר֥

רמב"ן במדבר לב:לג.8

אבל כאשר חלק הארץולחצי שבט מנשה בן יוסף מתחלה לא באו לפניו שבט מנשה
מי שירצה להתנחללשני השבטים ראה שהיא ארץ גדולה יותר מן הראוי להם ובקש

היו...הענין כי בני מנשה היועמהם והיו אנשים משבט מנשה שירצו בה אולי אנשי מקנה
הבשןשמונה בתי אבות ...ומצאו כי עשירית השבט בלבד נחלו בארץ



העמק דבר על דברים ג׳:ט״ז.9

ע״כ השתדל להשתילונראה דבשביל שראה משה רבינו דבעה״י כח התורה מעט …
בקרבם גדולי תורה שיאירו מחשכי הארץ באור כח שלהם.

)377(עמ'נריהצבימשההרבשללמאור""נרספרהתורה)עלאשר(ברכת.10

הירדן המזרחי היה לא רקהנימוק ליזמתו של משה רבנו ביישוב חצי שבט מנשה בעבר
תורני רוחני איתן, אלא גם כדיכדי להוסיף לאוכלוסיית עבר הירדן המזרחי יסוד אנושי

ואת חיבתם לארץ ישראללחזק את הזיקה של בני ראובן וגד לעבר הירדן המערבי,
- "ולחצי שבט מנשה בן יוסף".כולה, כמיטב המסורת של אלה אשר יוולדו על ברכי יוסף

חילוקה של נחלת בני...כי יתכן שזו גם הסיבה לחלוקת שבט מנשה לשני חלקים.
בין שתי הנחלות, וממילאמנשה בין שני עברי הירדן מכריח שיהיו השיירות מצויות

ישראל כולה.ישמר הקשר בין שני עברי הירדן ותשמר הזיקה והחיבה לארץ

11.
במדבר ל"ובמדבר כ"ז

ְבָנה ֶפר ֶּבן־ִּגְלָע֙דוִַּתְקַר֜ ד ֶּבן־ֵח֤ ְּב֣נֹות ְצׇלְפָח֗
ה ת ְמנֶַּׁש֣ ֹ֖ ה ְלִמְׁשְּפח יר ֶּבן־ְמנֶַּׁש֔ ֶּבן־ָמִכ֣

ה יו ַמְחָל֣ ֶּל֙ה ְׁש֣מֹות ְּבנָֹת֔ ף וְֵא֙ הֶבן־יֹוֵס֑ נָֹע֔
ה וְִתְרָצֽה׃ ה ּוִמְלָּכ֖ וְׇחְגָל֥

ְדנָה ֹ֜ ה וְִלְפֵנ֙י ֶאְלָעָז֣רַוַּֽתֲעמ ןִלְפֵנ֣י מֶֹׁש֗ ַהּכֵֹה֔

ַחתַוִּֽיְקְר֞בּו י ָהָֽא֗בֹות ְלִמְׁשַּפ֤ ְּבֵנֽי־ִגְלָע֙דָראֵׁש֣
י ת ְּבֵנ֣ ֹ֖ ִּמְׁשְּפח ה ִמֽ יר ֶּבן־ְמנֶַּׁש֔ ףֶּבן־ָמִכ֣ יֹוֵס֑

יםַוֽיְַדְּב֞רּו יִלְפֵנ֤י מֶֹׁש֙ה וְִלְפֵנ֣י ַהְּנִׂשִא֔ ָראֵׁש֥
׃ָא֖בֹות ִלְבֵנ֥י יְִׂשָרֵאֽל

ֶרץ ת ֶאת־ָהָא֧ וַּיֹאְמ֗רּו ֶאת־ֲאדֹנִ֙י ִצָּו֣ה ה' ָלֵת֨



ה ם וְׇכל־ָהֵעָד֑ דוְִלְפֵנ֥י ַהְּנִׂשיִא֖ ֶהל־מֹוֵע֖ ֹֽ ַתח א ֶּפ֥
ר׃ ֹֽ ֵלאמ

ה ְּב֣תֹו� ת ַּבִּמְדָּב֒ר וְ֨הּוא �א־ָהיָ֜ ינּ֮ו ֵמ֣ ָאִב֘
ַרח ֹ֑ ים ַעל־ה' ַּבֲעַדת־ק ה ַהּנֹוָעִד֛ ָהֵעָד֗

יּו ֽלֹו׃ ים �א־ָה֥ ת ּוָבִנ֖ ִּכֽי־ְבֶחְט֣אֹו ֵמ֔

ינּ֙ו ע ֵׁשם־ָאִב֙ ָּמה יִָּגַר֤ יִמּ֣תֹו� ִמְׁשַּפְחּ֔תֹוָל֣ ִּכ֛
ה ְּב֖תֹו� נּו ֲאֻחָּז֔ ן ְּתנָה־ָּל֣ ין ֖לֹו ֵּב֑ י ָאִבֽינּו׃ֵא֥ ֲאֵח֥

ן ִלְפֵנ֥י ה'׃ ה ֶאת־ִמְׁשָּפָט֖ ב מֶֹׁש֛ וַּיְַקֵר֥

ר׃ ֹֽ ה ֵּלאמ אֶמר ה' ֶאל־מֶֹׁש֥ ֹ֥ וַּי

ן ְּב֣נֹות ְצׇלְפָח֮ד ּדְֹברֹ֒ת ןֵּכ֗ ן ִּתֵּת֤ ֹ֨ ָלֶה֙םנָת
ם וְַהֲֽעַבְרָּת֛ י ֲאִביֶה֑ ה ְּב֖תֹו� ֲאֵח֣ ֲאֻחַּז֣ת נֲַחָל֔

ן ָלֶהֽן׃ ת ֲאִביֶה֖ ֶאת־נֲַחַל֥

ה ַבֽה' ל ַוֽאדֹנִ֙י ֻצָּו֣ י יְִׂשָרֵא֑ ל ִלְבֵנ֣ ה ְּבגֹוָר֖ ְּבנֲַחָל֛
יו׃ ינּו ִלְבנָֹתֽ ד ָאִח֖ ת ְצׇלְפָח֥ ת ֶאֽת־נֲַחַל֛ ָלֵת֗

י ְבֵנֽי־יְִׂשָרֵאל֮ י ִׁשְבֵט֥ ד ִמְּבנֵ֨ ָה֠יּו ְלֶאָח֞ ְלנִָׁשי֒םוְ֠
ינּו ת ֲאבֵֹת֔ ה ַנֲחָלָת֙ן ִמַּנֲחַל֣ ףוְִנְגְרָע֤ לוְנֹוַס֕ ַע֚

ל ם ּוִמּגַֹר֥ ינָה ָלֶה֑ ר ִּתְהֶי֖ ה ֲאֶׁש֥ ת ַהַּמֶּט֔ נֲַחַל֣
נּו יִָּגֵרַֽע׃ ַנֲחָלֵת֖

י יְִׂשָרֵא֒ל וְנֹֽוְסָפ֙ה ה ַהּיֵֹבל֮ ִלְבֵנ֣ ןוְִאם־יְִהֶי֣ נֲַחָלָת֔
ם ינָה ָלֶה֑ ר ִּתְהֶי֖ ה ֲאֶׁש֥ ת ַהַּמֶּט֔ ל נֲַחַל֣ ַע֚

ע ינּו יִָּגַר֖ ה ֲאבֵֹת֔ ן׃ּוִמַּֽנֲחַל֙ת ַמֵּט֣ נֲַחָלָתֽ

י ל ַעל־ִּפ֥ י יְִׂשָרֵא֔ ו מֶֹׁש֙ה ֶאת־ְּבֵנ֣ רוַיְַצ֤ ֹ֑ ה' ֵלאמ
ף ּדְֹבִרֽים ה ְבֵנֽי־יֹוֵס֖ ן ַמֵּט֥ ׃ֵּכ֛

רש"י במדבר כ״ז:א:א.12

נֱֶאַמר בן מנשה, ֶאָּלא לֹוַמר ְל�, יֹוֵסףלמשפחת מנשה בן יוסף. ָלָּמה נֱֶאַמר? וֲַה�א ְכָבר
וְגֹו' (בראשית נ') ּוְבנֹוָתיו ִחְּבבּו ֶאתִחֵּבב ֶאת ָהָאֶרץ, ֶׁשּנֱֶאַמר "וְַהֲעִלֶתם ֶאת ַעְצמַֹתי"

ָהָאֶרץ, ֶׁשּנֱֶאַמר ְּתנָה ָּלנּו ֲאֻחָּזה,

תורה תמימה על התורה, במדבר כ״ז:א.13

לשבטים ולאותקרבנה בנות צלפחד. כיון ששמעו בנות צלפחד שהארץ מתחלקת
ודם רחמי הקב"ה, בשר ודםלנקבות, נתקבצו כולן ליטול עצה, אמרו, לא כרחמי בשר

רחמיו על הזכרים יותר מעל הנקבות, אבל הקב"ה רחמיו [ספרי].

ברכת אשר על התורה.14



שי': חיבת הארץ היא אכן עניין של חינוך בבית, אבל נשאלתהערת ר' שמואל עמנואל
הארץ? מדוע? תשובה:השאלה: האם בני יעקב האחרים לא קיבלו בבית חינוך לחיבת
חינוך לחיבת הארץ, לאיוסף ואסנת (במצרים) ידעו שאם הם לא יעניקו למנשה ואפרים
כנען חשבו שאת בניהם,תהיה להם אהבת ארץ ישראל. לעומתם, בני יעקב שחיו בארץ

החשובה והאקטואלית: גםהגדלים וחיים בארץ, אין צורך לחנך לחיבת הארץ. המסקנה
הארץ ולאהבת ארץ ישראללילדים הגדלים וחיים בארץ, חייבים להעניק חינוך לחיבת


