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 לשני הארץ חלק כאשר אבל, מנשה שבט לפניו באו לא מתחלה - יוסף בן מנשה שבט ולחצי( לג)

 אנשים והיו, עמהם להתנחל שירצה מי ובקש להם הראוי מן יותר גדולה ארץ שהיא ראה השבטים

, מהם אחד חלק, "ולחצי" וטעם. חלקם להם ונתן, היו מקנה אנשי אולי, בה שירצו מנשה משבט

 עמרי אחרי והחצי[ להמליכו] גינת בן תבני אחרי היה העם חצי לחצי ישראל העם יחלק אז וכן

 - כט כו לעיל) הפקודים בפרשת ככתוב אבות בתי שמונה היו מנשה בני כי, והענין(. כא טז א"מ)

 לעצמם אותה ולכדו חיל אנשי היו כי הזאת בארץ ירשו הגלעדי ומשפחת המכירי ומשפחת, (לב

 מנשה לבני ויהי( ב יז) ביהושע דכתיב, הירדן את עברו המשפחות ושש, מהם רב חלק להם ונתן

, שמידע ולבני חפר ולבני שכם ולבני אשריאל ולבני חלק ולבני אביעזר לבני למשפחותם הנותרים

. לירדן מעבר אשר והבשן הגלעד מארץ לבד עשרה מנשה חבלי ויפלו( ה פסוק) שם שכתוב מה וזהו

 מנשה למטה לתת יכלו ולא, המטות לתשעת שוים חלקים תשעה הארץ מן עשו כי, והטעם

 כי ומצאו, חלקים כולו השבט מן עשו והנה. נשארו רובם כי חלק חצי ולא, שלם חלק הנותרים

 עשרה שלם שבט מחלק לו ונתנו, נשארו הידות ועשר הבשן בארץ נחלו בלבד השבט עשירית

 בשבט המועטות והגלעדי המכירי האלה המשפחות שתי היות בעבור ואולי. נשאר והאחד חבלים

 יז יהושע) שנאמר וכמו, בחרבם ילכדוה כי מהם רבה נחלה להם שתהיה כדי משבטם להפרד רצו

 כן הזכיר ולא, חבלים הזה בשבט הזכיר כן על. והבשן הגלעד לו ויהי מלחמה איש היה הוא כי( א

 :הפשט דרך על הזה הכתוב פירוש לי נראה כך. השבטים בשאר

 האלה השבטים משני אחד לכל ויתן הזאת הארץ ביניהם שיחלק בתורה משה הזכיר לא והנה

 ובמשנה, האלה המלכים שני ממלכות המנשי שבט ולחצי להם שנתן אמר אבל, עצמו בפני חלקו

 והנה. הבשן וכל הארגוב חבל כל עצמו בפני חלק מנשה שבט לחצי שנתן פירש( יג ג דברים) תורה

 אבל, השבטים שאר חלוקת בה תזכר לא באשר השנים חלוקת בה להזכיר רצה שלא, בתורה קצר

 ראובן בני למטה משה ויתן( טו יג יהושע) דכתיב להם חלק משה כי בביאור אמר יהושע בספר

 ויהי למשפחותם גד בני למטה משה ויתן( כד פסוק שם) וכתיב', וגו הגבול להם ויהי למשפחותם

 מנשה שבט לחצי משה ויתן( כט פסוק שם) וכתיב', וגו הגבול להם


