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 תקציר

התנאי במשפט העברי ינק את מבנהו מהתנאי המקראי שמנוסח לראשונה בסיפור חלוקת ארץ ישראל והנחלת 
עבר הירדן לבני גד ולבני ראובן. במאמר נעמוד על מבנה התנאי כפי שנוסח במקרא וכפי שהתפתח במשפט 

ם להתיישבות בני גד ובני העברי. עם זאת נראה שתנאי בני גד ובני ראובן כפי שנוסח במקרא היה רק אחת הדרכי
 ראובן בעבר הירדן. 

על פי התיאור בסוף ספר במדבר ובספר דברים וגם בספר יהושע מתברר שהתיישבותם של בני גד ושל בני ראובן 
בעבר הירדן לא נבעה מקיום התנאי אלא משבועה שנשבעו למשה. למעשה, מבחינה משפטית זכו בני גד ובני 

 רץ. ראובן בעבר הירדן כבר בימי משה ולא היו צריכים להמתין עד לסוף כיבוש הא

במאמר נעמוד על האופי המיוחד של תנאי בני גד ובני ראובן ועל המעבר מלשון תנאי ללשון שבועה בדבריהם 
 .למשה. מתברר שלא התנאי אלא השבועה היא שהביאה לידי קיום הבטחתם לצאת למלחמה בראש שבטי ישראל

 :מפתחמילות 

 .עבר הירדן ;שבועה ;נדר ;תנאי בני גד ובני ראובן
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 התנאי במקרא 
קיים   במקרא  רבים  המחויבות.במקומות  הגבלת  הוא  המקראי  במשפט  התנאי  של  תפקידו  מותנה.   1הסכם 

אם תיתן או תעשה א', אנחנו נעשה    —ההסכם אינו תקף בכל מצב אלא מותנה במעשה. הוא מוגבל במילה 'ִאם'  

ה ִלי ַהָדָבר  ב'. לדוגמה: כדי שיעקב יקבל את שכרו נדרש לבן להפריד את הצאן הנקודים והטלואי ם: 'ִאם ַתֲעשֶׁ

מֹר' )בר' ל   שְׁ ָך אֶׁ ה צֹאנְׁ עֶׁ רְׁ ה ָאשּוָבה אֶׁ (. ואם לא? הכתוב אינו עוסק באפשרות הזאת ולמעשה היא מובנת  31ַהזֶׁ

ללא'. מתוך   מאליה. אם לבן לא יקיים את התנאי ההסכם לא יחול. בשפה המשפטית נקרא תנאי כזה 'תנאי ִמכְׁ

 2למדים מה קורה כשהתנאי, ה'ִאם', לא מתקיים.האמירה החיובית אנו 

אלא שדיני התנאי במשפט המקראי השפיעו על דיני התנאי במשפט העברי, ואף תנאי בני גד ובני ראובן הוא 

מתוך   מושגים  עברי.  משפט  עם  מקראי  משפט  של  בין־תחומי  מפגש  זהו  העברי.  במשפט  לתנאים  אב  בניין 

להבין את סיפור תנאי בני גד ובני ראובן בספר במדבר. נראה שתנאי בני גד ובני ראובן המשפט העברי יעזרו לנו 

אינו אלא מקור השראה לדיני התנאי במשפט העברי ולמעשה בסיפור המקראי של מושאי התנאי, בני גד ובני  

נראה   מכן  ולאחר  העברי  במשפט  התנאי  דיני  על  לעמוד  עלינו  כך  לשם  התקיים.  לא  התנאי  את ראובן, 

 השתלשלות התנאי בסיפור המקראי.

 דיני תנאי במשפט העברי
ראובן    ,כאמור ובני  גד  בני  נלמדים    הואתנאי  וחלותו  התנאי  העברי. מבנה משפט  לתנאים במשפט  אב  בניין 

ללא. נאמר בו בפירוש מה יקרה   מתוארמניסוח תנאי בני גד ובני ראובן כ בספר במדבר. תנאי זה איננו תנאי ִמכְׁ

 ומה יקרה אם לאו.   יםיתקיאם 

ויאמר משה אליהם 'רבי מאיר אומר כל תנאי שאינו כתנאי בני גד ובני ראובן אינו תנאי שנאמר  

 ( , דקידושין ג  ,משנה) .'ואם לא יעברו חלוצים'וכתיב  'אם יעברו בני גד ובני ראובן

 והמעשה חל רק לאחר קיום התנאי: ,כל תנאי צריך להיות מנוסח כתנאי בני גד ובני ראובן  ,כך גם נפסק להלכה

וכל תנאי   [...]המקדש על תנאי אם נתקיים התנאי מקודשת ואם לא נתקיים אינה מקודשת  

בקידושין   בין  בתנאי  ושבעולם  להיות  צריך  ממון  דיני  בשאר  בין  וממכר  במקח  בין  גירושין 

שיהיה תנאי כפול, ושיהיה הין שלו קודם    : הן הארבעה דברים של כל תנאי  ארבעה דברים. ואלו

שיהיה התנאי קודם למעשה, ושיהיה התנאי דבר שאפשר לקיימו. ואם חסר התנאי  ללאו, ו

אחד מהן הרי התנאי בטל וכאילו אין שם תנאי כלל אלא תהיה זו מקודשת או מגורשת ויתקיים  

 3כלל הואיל וחסר התנאי אחד מן הארבעה.  המקח או המתנה מיד וכאילו לא התנה

 מהדברים האלה ברור שהקניין מתקיים רק לאחר קיום התנאי: 

המקנה בין קרקע בין מיטלטלין והתנה תנאין שאפשר לקיימן, בין שהתנה המקנה בין שהתנה  

וכבר   קנה,  לא  התנאי  נתקיים  לא  ואם  שהוקנה,  הדבר  נקנה  התנאין  נתקיימו  אם  הקונה, 

 4שפטי התנאים בהלכות אישות.ביארנו מ

 

לשון מקרא  ן. המילה 'תנאי' ונגזרותיה אינ321– 318, לח )תשכ"ט(, עמ' תרביץפלק, 'התנאי במשפט המקראי',  ראו בהרחבה: ז'  .1

, המביא  250, ירושלים תשס"ב, עמ'  משפט ופעולה: מונחי חיוב וקניין במשפט העבריליפשיץ,  ב'  אלא לשון חכמים. ראו:  

'ֵשִני', כלומר זהו חלקו השני של ההסכם המתאר מה הדין אם   השערה שמקור המילה תנאי מהמילה הארמית 'תני' ומשמעותה 

 המעשה המתואר בהסכם לא מתקיים.

ירושלים   ,דיני חוזים במשפט העברי: בתוספת סקירות על דיני חוזים במדינת ישראלורהפטיג,    על תנאי מכללא ראו: ש'  .2

, יז )תשמ"ח(, עמ' משפטיםעיון נוסף',    –'דיני התניה מכללא במשפטנו העכשווי    ,נתן )קלינברגר(־בן  ר'   ;137– 136תשל"ד, עמ'  

571–591 . 

הם ב  לראות . שני מקרים קודמים ענו על כללי התנאי אך מסיבות מובנות אי אפשר  ב–א,  אישות ו  כותהל משנה תורה,    ,רמב"ם .3

ל ָלֶכם ָכל ָזָכר  ִאם ִתְהיּו' תנאי שמעון ולוי עם חמור אבי שכם:    ,ן אב של כללי התנאים. הראשוןיבני ִהמ  נּו לְׂ ֵתינּו    .ָכמ  נ  ָנַתנּו ֶאת בְׂ וְׂ

ָיׁשַ  ֵתיֶכם ִנַקח ָלנּו וְׂ נ  ֶאת בְׂ ַעם ֶאָחדָלֶכם וְׂ ָהִיינּו לְׂ ֶכם וְׂ נּו ִאתְׂ נּו  ְוִאם לֹא ִתְשְמעּו  .בְׂ ָהָלכְׂ נּו ֶאת ִבֵתנּו וְׂ ָלַקחְׂ ִהמֹול וְׂ – 15לד    ' )בר  ' ֵאֵלינּו לְׂ

ֶכל:    ִאם יְֶּשָך' (. השני, תנאי יהודה עם יעקב: 17 ָך א  ָרה לְׂ בְׂ ִנׁשְׂ ָדה וְׂ ַׁשֵלַח ֶאת ָאִחינּו ִאָתנּו ֵנרְׂ יְנָךמְׂ ַׁשֵלַח ל א ֵנֵרד  ְוִאם אֵּ – 4מג   ' )בר  ' מְׂ

5 ) 

 , א.מכירה יא כותהל , משנה תורה,רמב"ם .4
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ללא.ההת פרשת בני גד ובני ראובן לימדה עוד כללים בהלכות    5חייבויות במקרא מותנות במילה 'אם' ובתנאי ִמכְׁ

תנאי. בנוסח התנאי הכפול של בני גד ובני ראובן יש שני היגדים: מה יקרה אם ימלאו את התנאי ומה יקרה אם 

גד ובני ראובן חלוצים, הם יקבלו את עבר הירדן, ואם לאו, יקבלו נחלה בארץ    אם יעברו בני  6לא ימלאו אותו.

הן קודם ללאו. התנאי גם קודם למעשה. הוא נאמר לפני שקיבלו   —ההיגד הפוזיטיבי קודם להיגד הנגטיבי    7כנען.

תית והגיונית. בני גד ובני ראובן את עבר הירדן. ולבסוף זהו תנאי שאפשר לקיימו, שכן מדובר בדרישה מציאו

כאמור, זהו בניין אב לכל דיני התנאים מכאן ולהבא. עם זאת, בשום מקום לא נאמר שתנאי בני גד ובני ראובן לא 

 8התקיים קודם לכן.

 תיחום סיפור הנחלת עבר הירדן לבני גד ולבני ראובן 
חלות התנאי בסיפור זה בלבד  תנאי בני גד ובני ראובן בסיפור המקראי עלינו לבדוק את    קיומו של כדי לעמוד על  

הדורות. לשם כך עלינו לתחום את גבולות הסיפור   במרוצת ללא התחשבות בדיני המשפט העברי כפי שהתפתחו  

 המתאר את הנחלת עבר הירדן לבני גד ולבני ראובן. לפנינו שתי דרכים לתיחום הסיפור:  המקראי 

התיחום המצומצם, שעל פיו נתחם את הסיפור בפרק לב בספר במדבר בלבד. תיחום זה נובע מאחדות    .א

ועד    —מקנה רב    —העלילה. לפנינו סיפור שלם שיש בו מבנה של השתלשלות מהצגת הבעיה לפני משה  

  9.להתיישבות של בני גד ושל בני ראובן בעבר הירדן

מתחיל בספר במדבר פרק לב ומסתיים בספר יהושע פרק כב, עם    התיחום הרחב, שעל פיו סיפור הנחלה  .ב

שיבת בני גד ובני ראובן לנחלתם. כפי שנראה להלן, בהקשר של נחלת בני גד ובני ראובן מופיעות המילים  

 10המנחות משורש נת"ן או לק"ח, שמטרתן להדגיש שעבר הירדן הוא נחלתם של בני גד ושל בני ראובן.

הרחב הוא המתאים לסיפור הנחלת עבר הירדן לשבט גד ולשבט ראובן. האזכורים האחרים ברם, נראה שהתיחום  

של בני גד ושל בני ראובן, כמו גם של עבר הירדן, מופיעים בזיקה הדדית של בני גד ושל בני ראובן לעבר הירדן 

סק במשא ומתן  ולנתינת משה את חבל ארץ זה. החלק הראשון והעיקרי של הסיפור, בספר במדבר פרק לב, עו

עם משה. בחלקו השני של הסיפור מופיעים כל המקומות בעבר הירדן הנחשבים נחלה חלוטה של בני גד ושל  

בני ראובן. הם עוזבים אותה עם כניסת בני ישראל למערב הארץ, ושבים אליה עם השלמת הכיבוש. כדי לאפיין 

 ונן תחילה בחלקו הראשון של הסיפור.את המשא ומתן של משה עם בני גד ועם בני ראובן, עלינו להתב

 תנאי ללא תנאי? 
בני גד ובני ראובן היו אמורים לקבל את נחלתם רק לאחר כיבוש ארץ כנען. משפט העברי  בעל פי דיני התנאים  

ובני ראובן בספר במדבר מלמד שהנחלה   גד  בני  ניסוח התנאי בפרשת  לה גם  קיום אמורה  תקבל רק לאחר 

עיון בפסוקים שלאחר סיפור בני גד ובני ראובן    ברם,.  כלומר לאחר סיום כיבוש הארץ שממערב לירדן  ,התנאי

  אם כן, וף המשא ומתן. התנאי הכפול הופיע לקראת ס  , מלמד שלתנאי לא היה שימוש מעשי. כפי שנראה להלן

ין אב  ימנם תנאי בני גד ובני ראובן הוא בנוא ויתרה מזו,השבטים?    יהם על שקיבלומה הוסיף התנאי להתחייבות  

תנאי בני  ' סיפור המקראי נראה שבני גד ובני ראובן קיבלו את נחלתם ללא  באבל    ,במשפט העברילדיני תנאים  

   :את עבר הירדן מידי משה קיבלוראובן  בני אמר שבני גד וד עם סיום המעמד נימי הרי. 'גד ובני ראובן

 

 (. 1פלק )לעיל הערה  :ראו .5

העומד על יסוד גמירות הדעת במשפט העברי, שהוא הצורך לברר אם שני הצדדים    ,153עמ'    ,(2ראו: ורהפטיג )לעיל הערה   .6

הוכחה  יש  בתנאי  תלוי  לקיימו. לדבריו כשקיום המעשה  וגמרו בדעתם  למשמעויות ההסכם  מודעים  שביניהם הסכמה מחייבת 

 שהמתנה גמר בדעתו לקיים את התנאי, והוא יודע שאם לא יקיים את התנאי לא יתקיים המעשה.

 לדעת ר' חנינא בן גמליאל )במשנה, קידושין ג, ד( אלמלא היה התנאי מוכפל היה אפשר להבין שאף בארץ כנען לא היו נוחלים. .7

השאלה אם מקור החיוב נמצא בפסוקי התורה או שפסוקי התורה משמשים יסוד לדרשות חז"ל בתורה שבעל פה, ודרשות אלו הן  .8

רשנות הכלל 'אין מקרא יוצא מידי פשוטו' )בבלי, שבת ס"ג ע"א ועוד מקומות(. וראו על המחייבות מבחינה הלכתית נמצאת בפ

– 80, עמ'  1984, גבעתייים  מקורותיה והתפתחותה  :ההלכה"א אורבך,  א  ;תרע"ח –טור תרע"ז א,  ,אנציקלופדיה תלמודיתכך:  

ן זה מלמד שבני גד ובני ראובן הם שהזדקקו  . אלא שכאן גם אם נאמר שהחיוב על מבנה התנאי נלמד מפסוקי התורה, עדיין אי82

 לראשונה למבנה התנאי. 

 אביב  תל  ,המקראי  הסיפור  של  העיצוב  מדרכי  כמה  על  ומוצפן:  גלוי  גרוסמן,  י' ההגדרה 'מבנים של השתלשלות' הובאה אצל   .9

 .  184, עמ'  תשע"ה

 . 185הסיפור המקראי ראו: גרוסמן )שם(, עמ' על תפקידה של המילה המנחה בתיחום  .10
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ְך ָהֱאמֹ לֶׁ ת ִסיחֹן מֶׁ כֶׁ לֶׁ ת ַממְׁ ף אֶׁ ן יֹוסֵּ ה בֶׁ ַנשֶׁ ט מְׁ בֶׁ ַלֲחִצי שֵּ ן וְׁ אּובֵּ י רְׁ נֵּ ִלבְׁ י ָגד וְׁ נֵּ ה ִלבְׁ ם מֹשֶׁ ן ָלהֶׁ ִרי ַוִיתֵּ

ְך ַהָבָשן לֶׁ ת עֹוג מֶׁ כֶׁ לֶׁ ת ַממְׁ אֶׁ  (33לב   ')במ .וְׁ

רבו לקבל את נחלתם מידי אלעזר הכהן  יד והם ס יכותב שבני גד ובני ראובן זכו בעבר הירדן מיר' יצחק אברבנאל  

 :ויהושע בן נון

כלומר אנחנו מעצמנו נדרנו ונתחייבנו בזה כי מאת ה'   'את אשר דבר ה' אל עבדיך כן נעשה'

מתנת   אבל  חלוצים  נעבור  שאנחנו  היה  ה'  מאת  כי  נעשה  שכן  לך  תדע  ולזה  לנו.  היתה 

אבל אתה עתה בחייך ומידך  חוזתינו לא יתנו אותה יהושע ואלעזר והנשיאים בזמן ההוא.  א

ויתן 'והודה להם משה בדבר וזהו    'ואתנו אחוזת נחלתנו מעבר לירדן'וז"ש    תהיה נתונה לנו

. להם' כי מאז לדורות נתן להם משה הארץ ההיא לאחוזה
11 

 דומה:   הכתב והקבלה  פירוש

מכבוש הארץ,    אלא אחר שישובו, שלא יותן להם ארץ סיחון ועוג  משה אמר ונכבשה ונתתם

  שתהיה ברשותנו מעת שנעבור את הירדן ואתנו אחזת נחלתנו,    והם אמרו נחנו נעבור חלוצים

כי אחר שלא יעברו כולם רק כל חלוץ גבורי החיל המסויימים, ורבים הם שישארו עם הטף   .[..]

נחלתנו כבר מעת עברינו, כי בהיות המון עם ממנו    בערי הגלעד, א"כ מהראוי כי אתנו תהיה

  12בנחלתנו.מעתה נשאר 

וכל ספר דברים  בו  , ד אחרי התנאיםיכדבריהם נראה מתוך הסיפור המקראי, שכן בספר במדבר מי בני  משה 

בני ראובן. בשום מקום לא מוזכר שהם זכו בנחלה רק לאחר  לעבר הירדן נחלה שניתנה לבני גד ו ב  רואיםישראל  

 עבר הירדן ללא תנאי?   ת מה הייתה הסיבה לקבל '?בעלילה  מה גרם ל'תפנית 13התנאי. מילוי

בין בני גד  וד לאחר המשא ומתן בין משה יקבלת עבר הירדן מי
 ובני ראובן 

נחלה  על  חלוטה שכבר שייכת להם ולא  נחלת בני גד ובני ראובן מדברים על נחלה  ב  שעוסקיםכל המקורות  

 :מקורותנעיין במותנית, שקניינה יתבצע רק לאחר כיבוש ארץ כנען. 

 בתיאור גבולות הארץ נאמר:  א.

ַצו ת    ַויְׁ ָלתֵּ ה'  ִצָּוה  ר  ֲאשֶׁ גֹוָרל  בְׁ אָֹתּה  ַנֲחלּו  ִתתְׁ ר  ֲאשֶׁ ץ  ָהָארֶׁ זֹאת  אמֹר  לֵּ ל  ָראֵּ ִישְׁ י  נֵּ בְׁ ת  אֶׁ ה  מֹשֶׁ

ה ַעת ַהַמטֹות ַוֲחִצי ַהַמטֶׁ ִתשְׁ ית    ָלְקחּוִכי    .לְׁ בֵּ י ַהָגִדי לְׁ נֵּ ה בְׁ ית ֲאבָֹתם ּוַמטֵּ בֵּ ִני לְׁ י ָהראּובֵּ נֵּ ה בְׁ ַמטֵּ

ה   ַנשֶׁ ה מְׁ ה    .ָלְקחּו ַנֲחָלָתםֲאבָֹתם ַוֲחִצי ַמטֵּ י ַהַמטֹות ַוֲחִצי ַהַמטֶׁ נֵּ ן    ָלְקחּו ַנֲחָלָתםשְׁ דֵּ ַירְׁ ר לְׁ בֶׁ עֵּ מֵּ

חֹו רֵּ ָרָחהיְׁ ָמה ִמזְׁ דְׁ  (.15—13לג   'במ)  קֵּ

חצי המנשה. אלו לקחו בראובן ו , בבניבני גד ב והיא עוסקת  , ח"המילה המנחה בחלק זה היא מהשורש לק

ארץ כנען. אילו קבלת הנחלה הייתה מותנית, הייתה לכך השפעה על    תחלוק נכללים בנחלתם ואינם  את  

ת   ִצָּוה ה''משה מעיד שאת הארץ המערבית    ,כן . יתר על המטה  וחצי  חלוקת הנחלות לתשעה המטות ָלתֵּ

ה ַעת ַהַמטֹות ַוֲחִצי ַהַמטֶׁ ִתשְׁ  .'לְׁ

 לאחר תיאור כיבוש עבר הירדן נאמר: ב.

ָעָריו   וְׁ ָעד  ַוֲחִצי ַהר ַהִגלְׁ נֹן  ר ַעל ַנַחל ַארְׁ ר ֲאשֶׁ ֲערֹעֵּ ת ַהִהוא מֵּ נּו ָבעֵּ ץ ַהזֹאת ָיַרשְׁ ת ָהָארֶׁ אֶׁ   ָנַתִתי וְׁ

ַלָגִדי ִני וְׁ ה    .ָלראּובֵּ ַנשֶׁ ט ַהמְׁ בֶׁ ת עֹוג ָנַתִתי ַלֲחִצי שֵּ כֶׁ לֶׁ ָכל ַהָבָשן ַממְׁ ָעד וְׁ ר ַהִגלְׁ תֶׁ יֶׁ ָמִכיר ָנַתִתי    [...]וְׁ ּולְׁ

ָעד ת ַהִגלְׁ ִני ְוַלָגִדי ָנַתִתי  .אֶׁ ַעד ַיבֹ  ְוָלראּובֵּ ֻבל וְׁ נֹן תֹוְך ַהַנַחל ּוגְׁ ַעד ַנַחל ַארְׁ ָעד וְׁ בּול  ִמן ַהִגלְׁ ק ַהַנַחל גְׁ

י ַעמֹון נֵּ  (.16—12ג  'דב ) בְׁ

  

 

   (.תשכ"ד ירושלים ,התורה על  פירוש)  33–29פירוש אברבנאל לבמ' לב  .11

 . ואתנו אחזת, ד"ה 32 לב ' במלהכתב והקבלה פירוש  .12

ובגירושין. הדין אמור להיות  דיני התנאי רק לאחר קיום התנאי מתבצע הקניין. כך הדין בתנאי בנישואיןלפי    ,ראינו לעילשהכפי   .13

יסודי המשפט  גולאק,  '  ראו: א  . יקטיביים בניסוח מקלים בניסוח התנאי בדיני ממונותיאך בשל קשיים אוב  , כך גם בדיני ממונות

 . 83–79, א, תל אביב תשכ"ז, עמ'  העברי: סדר דיני ממונות בישראל עפ"י מקורות התלמוד והפוסקים



 בין תנאי לשבועה: עיון בפרשת תנאי בני גד ובני ראובן
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בהמשך משה   ו,עובדה מוגמרת. יתרה מז   אלא  ,חצי המנשה אינה מותניתלראובן ול  ,נתינת עבר הירדן לגד

   :אבל אין בו כל תנאי , מציג את ההסכם

ת   ם אֶׁ ם ָנַתן ָלכֶׁ יכֶׁ אֹמר ה' ֱאֹלהֵּ ת ַהִהוא לֵּ ם ָבעֵּ כֶׁ תְׁ רּו ָוֲאַצו אֶׁ ָתּה ֲחלּוִצים ַתַעבְׁ ִרשְׁ ץ ַהזֹאת לְׁ ָהָארֶׁ

י ָחִיל נֵּ ל ָכל בְׁ ָראֵּ י ִישְׁ נֵּ ם בְׁ יכֶׁ י ֲאחֵּ נֵּ בּו   .ִלפְׁ שְׁ ם יֵּ ה ַרב ָלכֶׁ נֶׁ ִתי ִכי ִמקְׁ ם ָיַדעְׁ כֶׁ נֵּ ם ּוִמקְׁ כֶׁ ַטפְׁ ם וְׁ יכֶׁ שֵּ ַרק נְׁ

ָככֶׁ  ם  יכֶׁ ַלֲאחֵּ ה'  ָיִניַח  ר  ֲאשֶׁ ַעד  ם  ָלכֶׁ ָנַתִתי  ר  ֲאשֶׁ ם  יכֶׁ ָערֵּ ה'  בְׁ ר  ֲאשֶׁ ץ  ָהָארֶׁ ת  אֶׁ ם  הֵּ ַגם  שּו  ָירְׁ וְׁ  ם 

ר ָנַתִתי  ־ֱא  ם ִאיש ִליֻרָשתֹו ֲאשֶׁ תֶׁ ַשבְׁ ן וְׁ דֵּ ר ַהַירְׁ בֶׁ עֵּ ם בְׁ ן ָלהֶׁ ם נֹתֵּ יכֶׁ ם )ֹלהֵּ  (.20—18 שםָלכֶׁ

נתינה    נקראתהנתינה של משה    —   נאמר כאן שה' נתן להם את הארץ  .ן"המילה המנחה היא משורש נת

קשורה ה , פרשת בנות צלפחד. בה' כיצד לנהוג לא שואל אתשבשום שלב במשא ומתן משה   אף ,מידי ה'

משה פונה אל ה' כדי לדעת כיצד לפסוק:   ,לאותם אירועים  סמוךשכנראה התרחשה  ואף היא לנחלות,  

י ה'' נֵּ ָפָטן ִלפְׁ ת ִמשְׁ ה אֶׁ ב מֹשֶׁ רֵּ  :בני שבט יוסף מערערים על הפסק  כאשר   ,בהמשךכך גם  .  (5)במ' כז    'ַוַיקְׁ

ל  ' ָראֵּ י ִישְׁ נֵּ ת בְׁ ה אֶׁ ַצו מֹשֶׁ ִרים  ַעל ִפי ה'ַויְׁ ף דֹבְׁ י יֹוסֵּ נֵּ ה בְׁ ן ַמטֵּ אֹמר כֵּ כשבני גד ובני ראובן ואילו    (.5' )במ' לו  לֵּ

 14א־לוהית.לא ראינו כל מעורבות  ביקשו את עבר הירדן

 הירדן:משה מבדיל ערי מקלט לכל אחד משבטי עבר  ג.

ש ָשמֶׁ ָחה  רְׁ ִמזְׁ ן  דֵּ ַהַירְׁ ר  בֶׁ עֵּ בְׁ ָעִרים  ָשֹלש  ה  מֹשֶׁ ִדיל  ַיבְׁ ַהִמישֹר    [...]  ָאז  ץ  רֶׁ אֶׁ בְׁ ָבר  ַבִמדְׁ ר  צֶׁ בֶׁ ת  אֶׁ

ַנִשי ת גֹוָלן ַבָבָשן ַלמְׁ אֶׁ ָעד ַלָגִדי וְׁ ת ָראמֹת ַבִגלְׁ אֶׁ ִני וְׁ  (43, 41ד  'דב ) .ָלראּובֵּ

  15לט?ערי מק  להבדילזכו בעבר הירדן לשם מה   אם בני גד וראובן עדיין לא

 משה אומר:  בנאום הסיכום שבא לאחר דברי התוכחה הקשים ד.

ם ָחָמה ַוַנכֵּ נּו ַלִמלְׁ ָראתֵּ ְך ַהָבָשן ִלקְׁ לֶׁ עֹוג מֶׁ בֹון וְׁ שְׁ ְך חֶׁ לֶׁ א ִסיחֹן מֶׁ צֵּ ה ַויֵּ ל ַהָמקֹום ַהזֶׁ ַוִנַקח    .ַוָתבֹאּו אֶׁ

ָצם  ת ַארְׁ ַנִשי  ַוִנְתָנּהאֶׁ ט ַהמְׁ בֶׁ ַלֲחִצי שֵּ ַלָגִדי וְׁ ִני וְׁ ַנֲחָלה ָלראּובֵּ  (7—6  כט  'דב) .לְׁ

 בני ראובן ללא הסתייגות.להארץ ניתנת לבני גד ו

יהושע  לתנאי שמוזכר בדבריהם    אין  16להילחם.עבר הירדן נחלה ומאשרים את הבטחתם  ב  רואיםהשבטים   ה.

 :ובן נון או בדברי

ַלָגִדי ִני וְׁ ָלראּובֵּ אמֹר  וְׁ הֹוֻשַע לֵּ ה ָאַמר יְׁ ַנשֶׁ ט ַהמְׁ בֶׁ ַלֲחִצי שֵּ ה    .וְׁ ם מֹשֶׁ כֶׁ תְׁ ר ִצָּוה אֶׁ ת ַהָדָבר ֲאשֶׁ ָזכֹור אֶׁ

אֹמר ה' ֱא  ד ה' לֵּ בֶׁ ם  ־עֶׁ ִניַח ָלכֶׁ ם מֵּ יכֶׁ ץ ַהזֹאת  ְוָנַתן ָלֶכם ֹלהֵּ ת ָהָארֶׁ בּו    .אֶׁ שְׁ ם יֵּ יכֶׁ נֵּ ם ּוִמקְׁ כֶׁ ם ַטפְׁ יכֶׁ שֵּ נְׁ

ַהַחיִ  י  ִגבֹורֵּ כֹל  ם  יכֶׁ ֲאחֵּ י  נֵּ ִלפְׁ ֲחֻמִשים  רּו  ַתַעבְׁ ם  ַאתֶׁ וְׁ ן  דֵּ ַהַירְׁ ר  בֶׁ עֵּ בְׁ ה  ם מֹשֶׁ ָלכֶׁ ָנַתן  ר  ֲאשֶׁ ץ  ל  ָבָארֶׁ

ם אֹוָתם תֶׁ ת    .ַוֲעַזרְׁ ָמה אֶׁ שּו ַגם הֵּ ָירְׁ ם וְׁ ם ָככֶׁ יכֶׁ ר ָיִניַח ה' ַלֲאחֵּ ר ה' ֱא ַעד ֲאשֶׁ ץ ֲאשֶׁ ן  ־ָהָארֶׁ ם נֹתֵּ יכֶׁ ֹלהֵּ

ר   ם אֹוָתּה ֲאשֶׁ תֶׁ ם ִויִרשְׁ כֶׁ ֻרַשתְׁ ץ יְׁ רֶׁ אֶׁ ם לְׁ תֶׁ ַשבְׁ ם וְׁ ַרח    ָנַתן ָלֶכםָלהֶׁ ן ִמזְׁ דֵּ ר ַהַירְׁ בֶׁ עֵּ ד ה' בְׁ בֶׁ ה עֶׁ מֹשֶׁ

ש  (15—12א  'יהו) .ַהָשמֶׁ

 כוח חמוש:  ומשמשים מצטרפים  ובהמשך הם אכן

אּובֵּ  י רְׁ נֵּ רּו בְׁ הַוַיַעבְׁ ם מֹשֶׁ יהֶׁ ר ֲאלֵּ ר ִדבֶׁ ל ַכֲאשֶׁ ָראֵּ י ִישְׁ נֵּ י בְׁ נֵּ ה ֲחֻמִשים ִלפְׁ ַנשֶׁ ט ַהמְׁ בֶׁ י ָגד ַוֲחִצי שֵּ נֵּ   .ן ּובְׁ

ִריחֹו בֹות יְׁ ל ַערְׁ ָחָמה אֶׁ י ה' ַלִמלְׁ נֵּ רּו ִלפְׁ י ַהָצָבא ָעבְׁ ף ֲחלּוצֵּ לֶׁ ָבִעים אֶׁ ַארְׁ  ( 13—12 ד 'יהו. )כְׁ

 : להם את הארץ  רור שמשה נתןיבב בחלוקת הארץ נאמר ו.

ה ַנשֶׁ ַהמְׁ ט  בֶׁ ַהשֵּ ַוֲחִצי  ָבִטים  ַהשְׁ ַעת  ִתשְׁ לְׁ ַנֲחָלה  בְׁ ַהזֹאת  ץ  ָהָארֶׁ ת  אֶׁ ק  ַחלֵּ ַעָתה  ִני   .וְׁ ָהראּובֵּ ִעמֹו 

ַהָגִדי   ר    ָלְקחּו ַנֲחָלָתם ֲאֶשר ָנַתן ָלֶהםוְׁ ָרָחה ַכֲאשֶׁ ן ִמזְׁ דֵּ ר ַהַירְׁ בֶׁ עֵּ ה בְׁ ד    ָנַתןמֹשֶׁ בֶׁ ה עֶׁ ם מֹשֶׁ ה'  ָלהֶׁ

ן מֶֹשה [...] חָֹתם  ַוִּיתֵּ פְׁ ִמשְׁ ן לְׁ אּובֵּ י רְׁ נֵּ ה בְׁ ַמטֵּ ן מֶֹשה [...] לְׁ חָֹתם  ַוִּיתֵּ פְׁ ִמשְׁ י ָגד לְׁ נֵּ ה ָגד ִלבְׁ ַמטֵּ   [ ...] לְׁ

ן. ָנַתן מֶֹשה ִכי  דֵּ ר ַלַירְׁ בֶׁ עֵּ ה מֵּ י ַהַמטֹות ַוֲחִצי ַהַמטֶׁ נֵּ  (24—7 יג ')יהו ַנֲחַלת שְׁ

 

 ' נעמוד בהמשך.ֶאל ֲעָבֶדיָך ֵכן ַנֲעֶשה ה' ֵאת ֲאֶׁשר ִדֶבר ראובן: ' על דברי בני גד ובני  .14

' )פירוש אף על פי שאינן קולטות עד שיבדלו אותן שבארץ כנען, אמר משה מצוה שאפשר לקיימה אקיימנהראו בפירוש רש"י: '  .15

וון שעבר הירדן עדיין לא ניתן לשום שבט, אלא (. רש"י אינו מסביר שערי המקלט אינן קולטות כיאז יבדיל, ד"ה  41ד    ' דברש"י ל

שערי מקלט של עבר הירדן קולטות רק לאחר שייקבעו ערי המקלט שבארץ כנען. גם רש"י מבין שעבר הירדן כבר ניתן לבני גד 

 ולבני ראובן.  

שותפים במשא ומתן עם משה שאלה שלא נענה עליה כאן היא מדוע שותפים בני חצי שבט מנשה לבני גד ולבני ראובן. הם לא היו   .16

בספר במדבר. יתר על כן, משה נתן להם את הנחלה ללא כל התחייבות, שכן בני חצי שבט מנשה מופיעים רק במעמד הנתינה ולא 

 במעמד הבקשה וההתחייבות. 



 אליהו יוסף
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 עם סיום כיבוש הארץ יהושע אומר:  ז.

ה ַנשֶׁ ה מְׁ ַלֲחִצי ַמטֵּ ַלָגִדי וְׁ ִני וְׁ הֹוֻשַע ָלראּובֵּ ָרא יְׁ ר    .ָאז ִיקְׁ ת ָכל ֲאשֶׁ ם אֵּ תֶׁ ַמרְׁ ם שְׁ ם ַאתֶׁ יהֶׁ ר ֲאלֵּ ַויֹאמֶׁ

קֹוִלי   עּו בְׁ מְׁ ד ה' ַוִתשְׁ בֶׁ ה עֶׁ ם מֹשֶׁ כֶׁ תְׁ ם    [...]ִצָּוה אֶׁ ר ָלהֶׁ ר ִדבֶׁ ם ַכֲאשֶׁ יכֶׁ ם ַלֲאחֵּ יכֶׁ ִניַח ה' ֱאֹלהֵּ ַעָתה הֵּ וְׁ

ר   ם ֲאשֶׁ כֶׁ ץ ֲאֻחַזתְׁ רֶׁ ל אֶׁ ם אֶׁ יכֶׁ ָאֳהלֵּ ם לְׁ כּו ָלכֶׁ נּו ּולְׁ ַעָתה פְׁ ן  ַתן ָלֶכם מֶֹשהנָ וְׁ דֵּ ר ַהַירְׁ בֶׁ עֵּ ד ה' בְׁ בֶׁ  .עֶׁ

 ( 4—1כב  ')יהו

. גם כאן קבלת הארץ היא מופיעות  ן"ח ונת "לק   מהשורשים  בכל הפסוקים בספר יהושע המילים המנחות

ראובן וחצי המנשה רשאים לחזור לנחלתם בשל קיום בני    , דבר מוסכם ללא תנאי. לא נאמר כאן שבני גד

 התנאי.

 ? ם מהתנאי על שו
מה היה תפקידו    .בני ראובן נראה לכאורה שהתנאי מיותר. אם כך: אלאם משה כבר נתן את עבר הירדן לבני גד ו

 מה זיכה אותם?   ,עבר הירדןבבני ראובן את בני גד ואת אם התנאי לא זיכה  .של התנאי? ב

. תחילתו ידועה. בני גד ובני  32—16במדבר לב  בעלינו לחזור ולעיין בסיפור המקראי  על שאלות אלו  כדי לענות  

כבש שכבר  מקום  הירדן,  בעבר  תהיה  שנחלתם  מבקשים  משה    וראובן  ישראל.  בני  ניסיון  כל  בבקשה  רואה 

 אז בני גד ובני ראובן מציעים למשה עסקה:  .ומביע את כעסו ,השתמטות מלחימה על שאר הארץ

ש נּוַוִיגְׁ ַטפֵּ לְׁ ָעִרים  וְׁ פֹה  נּו  נֵּ ִמקְׁ לְׁ ה  נֶׁ ִנבְׁ צֹאן  רֹת  ִגדְׁ רּו  ַויֹאמְׁ ָליו  אֵּ י    .ּו  נֵּ בְׁ י  נֵּ ִלפְׁ ֻחִשים  ץ  ָחלֵּ נֵּ נּו  ַוֲאַנחְׁ

ץ י ָהָארֶׁ בֵּ י יֹשְׁ נֵּ ָצר ִמפְׁ י ַהִמבְׁ ָערֵּ נּו בְׁ ָיַשב ַטפֵּ קֹוָמם וְׁ ל מְׁ ר ִאם ֲהִביאֹֻנם אֶׁ ל ַעד ֲאשֶׁ ָראֵּ . )במ' לב ִישְׁ

16—17) 

עם בני ישראל בארץ כנען עד לסיום הכיבוש.   ויילחמועסקה פשוטה: הם ישאירו את משפחותיהם בעבר הירדן  ה

תנאי אבל עדיין אין זה התנאי    מציע להם משה  בתשובתו  קבלת הנחלה בעבר הירדן עדיין אינה מותנית בדבר.  

 : הידוע לנו

ת ַהָדָבר ַה  ה ִאם ַתֲעשּון אֶׁ ם מֹשֶׁ יהֶׁ ר ֲאלֵּ ָחָמהַויֹאמֶׁ י ה' ַלִמלְׁ נֵּ צּו ִלפְׁ ָחלְׁ ה ִאם תֵּ ם ָכל    .זֶׁ ָעַבר ָלכֶׁ וְׁ

ָביו ִמָפָניו ת אֹיְׁ י ה' ַעד הֹוִרישֹו אֶׁ נֵּ ן ִלפְׁ דֵּ ת ַהַירְׁ ם    .ָחלּוץ אֶׁ ִייתֶׁ ַאַחר ָתֻשבּו ִוהְׁ י ה' וְׁ נֵּ ץ ִלפְׁ ָשה ָהָארֶׁ בְׁ ִנכְׁ וְׁ

ץ ַהזֹאת לָ  ָתה ָהָארֶׁ ָהיְׁ ל וְׁ ָראֵּ ה' ּוִמִישְׁ ִקִים מֵּ י ה'נְׁ נֵּ ם ַלֲאֻחָזה ִלפְׁ ם    .כֶׁ ה ֲחָטאתֶׁ ן ִהנֵּ ִאם ֹלא ַתֲעשּון כֵּ וְׁ

ם כֶׁ תְׁ ָצא אֶׁ ר ִתמְׁ ם ֲאשֶׁ כֶׁ עּו ַחַטאתְׁ ם   .ַלה' ּודְׁ א ִמִפיכֶׁ ַהיֹצֵּ ם וְׁ צַֹנֲאכֶׁ רֹת לְׁ דֵּ ם ּוגְׁ כֶׁ ַטפְׁ ם ָעִרים לְׁ נּו ָלכֶׁ בְׁ

 ( 24—20. )שם ַתֲעשּו

י להם שאם  ה' למלחמהימשה אומר  לפני  ַלֲאֻחָזה'  ,חלצו  ם  ָלכֶׁ ַהזֹאת  ץ  ָהָארֶׁ ָתה  ָהיְׁ יקבלו את הארץ,    —  'וְׁ הם 

הם  שבטל ו שההסכםחלצו? היינו מצפים לשמוע יובמשמע שיקבלו אותה לאחר שתסתיים המלחמה. ואם לא י

עּו  'חטא:    שאי־קיום התנאי יהיהמשה אומר להם  ברם,  לא יקבלו את הנחלה בעבר הירדן.   ם ַלה' ּודְׁ ה ֲחָטאתֶׁ ִהנֵּ

ם כֶׁ תְׁ ָצא אֶׁ ר ִתמְׁ ם ֲאשֶׁ כֶׁ ם ַתֲעשּו'. הדרישה הברורה של משה היא 'ַחַטאתְׁ א ִמִפיכֶׁ  .'ַהיֹצֵּ

שהתורה נקטה לשון קצרה ולא פירטה את המובן מאליו   בתירוץלא נוכל לנמק את היעדר דברי ביטול התנאי  

ללא( משום שאי קיום התנאי אינו חטא. בתנאי יש הדדיות. מתנה התנאי יכול לבחור אם לקיים את   )תנאי ִמכְׁ

ולזכות בתמורה או   קיום התנאי היא מרכיב ־האפשרות של אי  17ורה.ולא לקבל את התמ  מולא לקיישהתנאי 

ם 'ם התנאי לא מתקיים אין צורך להתרות ולומר: הכרחי במבנה התנאי. א כֶׁ תְׁ ָצא אֶׁ ר ִתמְׁ ם ֲאשֶׁ כֶׁ עּו ַחַטאתְׁ  .'ּודְׁ

 חוזה: מנוסחים בנוסח של עדיין דבריהם למשה    אבל ,בני גד ובני ראובן מקבלים את הדברים וחוזרים עליהם

יָך ַיֲעשּו  אֹמר ֲעָבדֶׁ ה לֵּ ל מֹשֶׁ ן אֶׁ אּובֵּ י רְׁ נֵּ י ָגד ּובְׁ נֵּ ר בְׁ הַויֹאמֶׁ ַצּוֶׁ ר ֲאדִֹני מְׁ ָכל    . ַכֲאשֶׁ נּו וְׁ נֵּ ינּו ִמקְׁ נּו ָנשֵּ ַטפֵּ

ָעד ַהִגלְׁ י  ָערֵּ יּו ָשם בְׁ ִיהְׁ נּו  תֵּ מְׁ הֶׁ ר ֲאדִֹני    .בְׁ ָחָמה ַכֲאשֶׁ ַלִמלְׁ י ה'  נֵּ ָצָבא ִלפְׁ ָכל ֲחלּוץ  רּו  ַיַעבְׁ יָך  ַוֲעָבדֶׁ

ר  (27—25. )שם דֹבֵּ

ציוויו. משפחותיהם יהיו בערי הגלעד והם ישתתפו    אתמרו שיעשו  בני גד ובני ראובן שמעו היטב את דברי משה וא

נוןלבמלחמה. כאן היה צריך להסתיים המשא ומתן. משה פונה לאלעזר הכהן ו הוטל  ש  המנהיגים  ,יהושע בן 

 

לו שללא קיום  , הכפלת התנאי באה רק לחזק את מהימנות המתֶנה, ולהדגיש שידוע  153(, עמ'  2על פי ורהפטיג )לעיל הערה   .17

 התנאי לא יתבצע המעשה.



 בין תנאי לשבועה: עיון בפרשת תנאי בני גד ובני ראובן
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לאשר קיוםא  עליהם  אלא   ולקבועהתנאי    ת  הירדן.  בעבר  נחלתם  את  לקבל  זכאים  ראובן  ובני  גד  בני  אם 

 את התנאי בלשון המוכרת לנו על פי כללי התנאים:  שלראשונה משה מנסח

ל ָראֵּ י ִישְׁ נֵּ י ֲאבֹות ַהַמטֹות ִלבְׁ ת ָראשֵּ אֶׁ הֹוֻשַע ִבן נּון וְׁ ת יְׁ אֵּ ן וְׁ ָעָזר ַהכֹהֵּ לְׁ ת אֶׁ ה אֵּ ם מֹשֶׁ ַצו ָלהֶׁ ר   .ַויְׁ ַויֹאמֶׁ

ם   הֶׁ ה ֲאלֵּ דֵּ   ִאם ַיַעְברּומֹשֶׁ ת ַהַירְׁ ם אֶׁ כֶׁ ן ִאתְׁ אּובֵּ י רְׁ נֵּ י ָגד ּובְׁ נֵּ ָשה  בְׁ בְׁ ִנכְׁ י ה' וְׁ נֵּ ָחָמה ִלפְׁ ן ָכל ָחלּוץ ַלִמלְׁ

ָעד ַלֲאֻחָזה ַהִגלְׁ ץ  רֶׁ ת אֶׁ ם אֶׁ ם ָלהֶׁ ַתתֶׁ ּונְׁ ם  יכֶׁ נֵּ ִלפְׁ ץ  ַיַעְברּו  .ָהָארֶׁ נֹאֲחזּו    ְוִאם ֹלא  וְׁ ם  כֶׁ ֲחלּוִצים ִאתְׁ

ָנַען ץ כְׁ רֶׁ אֶׁ ם בְׁ כֶׁ תֹכְׁ  ( 30—28)שם  .בְׁ

מו יוכלו בני גד ובני  לאחר קיו, ויש תנאי שבו הן קודם ללאו  ,ההתדיינות. לכאורה  כאן הייתה צריכה להסתיים

ָעד ַלֲאֻחָזה'יהושע:  את , כפי שציווה משה את אלעזר וראובן לקבל את הנחלות ץ ַהִגלְׁ רֶׁ ת אֶׁ ם אֶׁ ם ָלהֶׁ ַתתֶׁ  .'ּונְׁ

 המעבר מהתחייבות מותנית לשבועה 
ו גד  נוספת ואחבני  בני  ו  עםרונה לאחר ההתניה  ראובן פונים למשה פעם  נוןעם  אלעזר הכהן  הם    .יהושע בן 

 :חשובחוזרים על דבריהם הקודמים, למעט שינוי קטן אך 

ר   ת ֲאשֶׁ אֹמר אֵּ ן לֵּ אּובֵּ י רְׁ נֵּ י ָגד ּובְׁ נֵּ ה  ִדֶבר ה'ַוַיֲענּו בְׁ ן ַנֲעשֶׁ יָך כֵּ ל ֲעָבדֶׁ י    .אֶׁ נֵּ נּו ַנֲעֹבר ֲחלּוִצים ִלפְׁ ַנחְׁ

ִאָת  ָנַען וְׁ ץ כְׁ רֶׁ ןה' אֶׁ דֵּ ר ַלַירְׁ בֶׁ עֵּ נּו מֵּ  ( 32—31. )שם נּו ֲאֻחַזת ַנֲחָלתֵּ

נּו' ד: יראובן מבקשים שהנחלה תינתן להם מיבני בני גד ו ִאָתנּו ֲאֻחַזת ַנֲחָלתֵּ  .'וְׁ

 רמב"ן מעיר על כך על אתר:  

אמרו לו, אין אדוננו צריך לצוות עלינו בתנאי כפול, חלילה לעבדיך מעבור על מה שאדוני  

, כי מתחלה אמרו  'את אשר דבר ה''מצוה כי הם דברי ה' ולא נעבור על מצוותו. וזה טעם  

 .כאשר אדוני מצוה

כל המשא ומתן עם בני גד ועם בני ראובן  ב חל המהפך. הזכרנו לעיל שבשונה מפרשת בנות צלפחד,    שכאןנראה  

דבריהם לה'    קישורלא דייקנו. בני גד ובני ראובן מבקשים שה' יהיה מעורב.    , לוהית. ובכן־לא ראינו מעורבות א

 . מתנאי מחייב חיוב חזק יותרב ומעונייניםמלמד שכעת הם מבקשים לעלות מדרגה 

ר  '   ,במקום דבריהם הקודמים יָך ַיֲעשּו ַכֲאשֶׁ   , את הציווי על ההיחלצות למלחמה למשה  הקושרים  ', ֲאדִֹני ְמַצֶּוהֲעָבדֶׁ

ר  'הם אומרים:   ת ֲאשֶׁ ה  ִדֶבר ה'אֵּ ן ַנֲעשֶׁ יָך כֵּ ל ֲעָבדֶׁ את הציווי על המלחמה לה'. אנחנו נקבל את    קושרים  הם  18.'אֶׁ

ן  'הגה משה: של הארץ. לאמיתו של דבר הם חוזרים לנוסח המקורי עבר הירדן ואנחנו נילחם ע  ִאם ֹלא ַתֲעשּון כֵּ וְׁ

ם כֶׁ תְׁ ָצא אֶׁ ר ִתמְׁ ם ֲאשֶׁ כֶׁ עּו ַחַטאתְׁ ם ַלה' ּודְׁ ה ֲחָטאתֶׁ רוף שני הנוסחים מלמד על מעבר מלשון תנאי ללשון  י. צ'ִהנֵּ

  לסגתאדם לה'. בתנאי יש הדדיות ואפשר  שבועה היא הסכם בין    , ואילושבועה. תנאי הוא הסכם בין אדם לאדם

. בשבועה אין הדדיות. הפרת שבועה היא חטא.  מהמקיומנע גם הוא יברור שמושא ההתחייבות יו ,התחייבותהמ

וב הראשונים  משה  דברי  את  כעת  הבינו  ראובן  ובני  גד  על  שקשו  יבני  להישבע  אלא  תנאי  לקיים    יציאה לא 

 למלחמה.  

ר  'לשון שבועה:    היאלשון בני גד ובני ראובן   ת ֲאשֶׁ ה  ִדֶבר ה' אֵּ ן ַנֲעשֶׁ יָך כֵּ ל ֲעָבדֶׁ לפני  . לשון משה לפני אלעזר ו'אֶׁ

כשהבין שהמחויבות שלהם אינה רק   מייד  לשון תנאי. נראה שמשה השתכנע לתת להם את הנחלה  היאיהושע  

 19.שגלומה בו מצוות ה'ל להסכם בינו לבינם אלא 

בין    —בין האדם  ושבועה, חוזה בין הקב"ה    :לקניין. הראשונה  דרכיםראובן שתי  משה הציע לבני גד ולבני   ,אם כן

בין אלעזר הכהן ויהושע ובין בני גד ובני ראובן    —חוזה בין אדם לאדם    ,תנאי  :בין בני גד ובני ראובן. השנייהוהקב"ה  

ה ':  חוזה בין בני גד ובני ראובן לקב"ה נאמרה בדברי משה הראשוניםבה שיבן נון. הסנקצי ן ִהנֵּ ִאם ֹלא ַתֲעשּון כֵּ וְׁ

ם כֶׁ תְׁ ָצא אֶׁ ר ִתמְׁ ם ֲאשֶׁ כֶׁ עּו ַחַטאתְׁ ם ַלה' ּודְׁ ה על  יה' דרכים רבות לדרוש את הפרת השבועה. הסנקציל  יש. 'ֲחָטאתֶׁ

כלומר  ,קיומו של התנאי־יהושע היא ביטול טובת ההנאה בשל איובין אלעזר ובני גד ובני ראובן  בין  הפרת החוזה

  ה בארץ כנען ולא בעבר הירדן.קבלת נחל

 

. לדבריה המילים  358עמ'   ,תשנ"ו   ירושלים ,והאחרונים הראשונים פרשנינו  בעקבות במדבר: בספר  עיונים ליבוביץ,   נ' השוו:  .18

מובן מדבריה מדוע קיבלו   'כאשר אדוני דובר' מלמדות שבני גד ובני ראובן שינו את עמדתם בהשפעת דברי משה, אלא שעדיין לא

 את נחלתם מייד. 

 (.  11נראה שזהו פירושו של אברבנאל )לעיל הערה  .19
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ה'אומרים    כאשר בני גד ובני ראובן ַצּוֶׁ ר ֲאדִֹני מְׁ ַיֲעשּו ַכֲאשֶׁ יָך  ולכן    ,משה מבין שזהו תנאי בין אדם לאדם  ' ֲעָבדֶׁ

ָנַען':  למקרה של אי־קיום התנאייה  יסנקצ  מנסח ץ כְׁ רֶׁ אֶׁ ם בְׁ כֶׁ תֹכְׁ נֹאֲחזּו בְׁ בני גד ובני ראובן מבינים שחלות  כש.  'וְׁ

מיידית הם משנים את הלשון ללשון שבועה. החוזה הוא בינם ובין הקב"ה. זכות ההקניה מסורה הקניין לא תהיה  

ונותן להם את עבר הירדן מייד, אף כי ייתכן שקיום   20בפני זה שנשבעים לפניו. כאן משה סומך על שבועתם 

 21השבועה יוטל על צאצאיהם.

 ברים נמצא בדברי ר' חיים בן עטר:  רמז לד

או אפשר שגם משה דעתו היה שלא יתחיל זכותם בה אלא אחר התנאי וכשראה חוזק רצונם  

 22.במעשה הטוב הסכים ונתנה להם תכף ומיד

של  אלא שלפי דבריו משה שוכנע לתת להם את עבר הירדן לאחר שראה את המוטיבציה הגבוהה של בני גד ו

ינו השכנוע העמוק של משה נבע משינוי מהותי במחויבותם ממחויבות של תנאי למחויבות  בני ראובן. לפי דבר

 שבועה.של 

בני  של  תנאי בני גד ובני ראובן כדי להתנות את קבלת עבר הירדן במחויבותם של בני גד ואם כן, משה הציע את  

ולא היו צריכים   ,בנתיב השבועה  ראובן למלחמת המצווה על כיבוש הארץ. בסופו של דבר בני גד ובני ראובן בחרו

 יקראו על שמם.יזכו בני גד ובני ראובן שדיני תנאי שהתחדשו בפרשה זו  ,לתנאי כדי לבסס את מחויבותם. ברם

  

 

בהלכות נדרים ושבועות יש מנגנון של התרת נדרים ושבועות בפני חכם או בפני בית דין, ראו: רמב"ם, משנה תורה, הלכות נדרים  .20

ׁשּוִבי פתח הגלעדי שנדר: ' ד, ה. אבל נראה שמנגנון זה אינו קיים במקרא. לדוגמה, י ָראִתי בְׂ ֵתי ֵביִתי ִלקְׂ ָהָיה ַהיֹוֵצא ֲאֶׁשר ֵיֵצא ִמַדלְׂ וְׂ

ָהָיה לַ  וְׂ ֵני ַעמֹון  ָׁשלֹום ִמבְׂ ַהֲעִליִתהּו עֹוָלה  ה' בְׂ ונזדמנה לו בתו, לא נשאל על נדרו. וראו בתנא דבי אליהו, פ' יא,    (31' )שופ' יא  וְׂ

שלא נוצלה, ובשל כך נהרגו ארבעים ושתים אלף מישראל, אבל בפשט הכתובים הדבר לא שאומנם מציין שזו הייתה אפשרות  

היה אפשרי. גם בני ישראל שנשבעו שלא לתת את בנותיהם לשבט בנימין לא נשאלו על שבועתם, אף על פי שהבינו שהשבועה 

בנותיהם לבני בנימין. ביטול השבועה   יכולה להביא לכליונו של שבט מישראל. הם אף יזמו מלחמה עם יבש גלעד כדי לקחת את 

' )משנה,  היתר נדרים פורחין באויר ואין להם על מה שיסמכובאמצעות התרה לא הייתה אפשרית. נראה שלכך כיוונה המשנה: ' 

קובץ מאמרים על   :בראש השנה ייכתבון  ,)עורך(  בזקחגיגה א, ח(. ראו על כך: י' מדן, 'על שתי הפטרות ועל שתי עקרות', א'  

אסמכתא לדין היתר   ( 2, הרואה בפסוק 'וידבר משה אל ראשי המטות' )במ' ל  31הערה    168, אלון שבות תשס"ג, עמ'  ראש השנה

נדרים, שכל הנודר נודר על דעת ראשי המטות. הרב מדן דימה את דין היתר נדרים לדין הפקעת קידושין. אף נראה מתוך דבריו 

,  עיונים בחקר ספרות חז"ל בעת החדשה  ':פשוטה של משנההוא חידוש של חכמים. ראו עוד: ח' גפני, ' שהיתר נדרים ושבועות  

 . 737–641  עמ'  ח,  מקראית, אנציקלופדיה  פרשנות',  'תנ"ך,  הורביץ, י'    ;243, עמ'  2011בני ברק 

, ירושלים מצגר  ' בעריכת ד,  שו"ת הריב"שי' בר ששת,  על שבועה שמחייבת גם את הדורות הבאים ובכללם את היורשים ראו:   .21

תשנ"ג, סי' שצט, שכותב שהציבור יכולים לעשות תקנה עליהם ועל זרעם, ומביא ראיה לדבריו ממעשה פילגש בגבעה שבו נשבעו  

, א,  3עקרונותיו   ,מקורותיו  ,תולדותיו:  המשפט העבריבני ישראל שלא לתת את בנותיהם לבני בנימין. וראו על כך: מ' אלון,  

 .  594– 591ירושלים תשנ"ח, עמ'  

,  "ףהרי  על"ד  הראב  השגותבספרו כותב דברים דומים  . ר' אברהם בן דוד  ויענו בני גד וגו' , ד"ה  31  , לב' במלאור החיים  פירוש   .22

ועל כן ' בני ראובן בנחלתם:    שלבני גד ול  ש  מזכייתם המיידיתשלשונו הכפולה של התנאי נבעה  ומסביר  בבלי, ביצה, יח ע"ב,  

שכן גם   ,הלכות תנאיאינם הולמים את  דברים אלו    ברם,.  ' הוצרך משה לכפול התנאים שאם לא יקיימו אותם יקחו הנחלה מידם

 בתנאי כפול יש להמתין עד לקיום התנאי כדי לקיים את המעשה.


