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Pinchos 5724 “The Division of the Land” http://www.nechama.org.il/cgi-bin/pagePrintMode.pl?Id=280  

(Con’t. of section Alef:  

  :במדבר כ"ו נ"ד ,רמב"ן

וכלוסין נתנו חלק רב, ואף על פי שלא היו החלקים שווים, שהרי לפי ריבוי ד"ה לרב תרבה נחלתו: "לשבט מרובה בא

  .השבט חלקו החולקים, לא עשו אלא על ידי הגורל והגורל על פי רוח הקודש" לשון רש"י

יש נוחלין" )בבא בתרא קכ"ב "ומדרש רבותינו בכתוב הזה אינו כן... ועוד, שכבר כתבתי בסדר ויחי יעקב, כי בגמרא √ 

( העלו בפירוש שלא נתחלקה לקרקפתא דגברי )=לראשי אנשים( אלא לשבטים נתחלקה, שנים עשר חלקים ע"א

 שווים עשו ממנה ונטל כל שבט החלק שיצא לו הגורל עליו, 

מדוע נתת לי נחלה גורל אחד וחבל אחד ואני עם רב" ולא " (י"ז י"ד יהושע) וזהו מה שציוהו בני יוסף שאמרו√ 

הוסיף להם יהושע כלום אבל אמר: "עלה לך היערה ובראת לך שם בארץ הפריזי והרפאים כי אץ לך הר אפרים". 

לשמות מטות " (במדבר כ"ו נ"ה) וזהו שאמר ,שיכבשו להם מן הארץ שלא נכבשה להם וירחיבו בה את גבולם –לומר 

, בין שהוא מרובה באוכלוסין או ממועט בהם. ויהיה פירוש שיקחו כל המטות בשווה". בין רב למעט, אבותם ינחלו

  ...לאנשי השבט עצמו –"לרב תרבה נחלתו" 

הייתה של בני מנשה, אלא שבאו לפניו שני השבטים ( יהושע י"ז י"ד) תולפי דרך הפשט נראה לי, כי הצווחה הזא√

יהודה אל יהושע בגלגל ויאמר אליו כלב בן יפונה", הדין לאחד וכל השבט ויגשו בני " ('יהושע י"ד ו) יחדיו, וכן

יתרעם. והייתה טענת בני מנשה, מפני שאין בכל השבטים, מי שהשאיר ערים רבות וגדולות לכנעני כאשר השאיר 

( "ולא יכלו בני מנשה שם פסוק י"בוראייה לדבר, כי לאחר שכתוב ) (יהושע י"ז י"א) מנשה שלושת הנפות

להוריש את הערים ויואל הכנעני לשבת בארץ הזאת", כדכתיב "וידברו בני יוסף", כי מלכתחילה לא נתרעמו עד שעשו 

פני שהפלת לשנינו תחילה ( "גורל אחד וחבל אחד", אמרו: "משם י"דעמם מלחמה ולא יכלו להם, ויתכן שזה טעם )

כנהוג בכל שני שבטים,  ,גורל אחד, נפל חבלנו יחד, ואירע חלק שנינו במקום הזה, הקשה, ואילו עשית לנו שני גורלות

שאם יעלו ביער הפריזי והרפאים, יבררו להם שם כל מה  ,היה יוצא במקום אחר שהוא נוח לכבוש", ואמר להם יהושע

שם זרו בהם וביארו דבריהם ואמרו: "גם ההר לא יספיק לנו, כי רכב ברזל בכל הכנעני )שירצו וירחיבו את גבולם, וח

( שנתת לנו בארץ העמק". ואז אמר יהושע, כי לא יתן להם בהר גורל אחד, אבל יהיה להם ההר כולו והיער הגדול ט"ז

עני, כי רכב ברזל לו והוא חזק ששם, ויבררו להם ממנו כל צרכם ויהיה להם כל תוצאות גבולי ההר, ויורישה משם הכנ

ואין שאר השבטים חפצים בו, אבל הם שני האחים, שהם עם רב וכוח גדול להם, הם יעזרו זה את זה והם יורישוהו. 

  .וסוף דבר, שלא שמע אליהם ולא הוסיף להם כלום, כי כן הדין

  .וכן ראוי לפרש המקראותוהנה הצורך הרחיב דברים בעניין הזה, והכלל כי הדין שהעלו בגמרא הוא אמת 

"תחלק הארץ במספר שמות", שיתנו לכל זכר לגולגלותם חלקו,  –הנזכרים למשפחות  –והנה פירוש הפרשה "לאלה" 

למשפחת חנוכי המרובה, דרך משל, נרבה נחלתו, ולמשפחת  ,"לרב תרבו נחלתו", שיחלקו ארץ ראובן לארבעה חלקים

די המשפחה יותן נחלתו ותיטול כל המשפחה במקום אחד, ומן הטעם הזה מנאם כי איש לפי פקו ,הפלואי המועטת נמעיט

  ...כאן למשפחות

ד"ה אך בגורל יחלק הארץ: לשבטי ישראל ולשמות מטות אבותם שהם שנים עשר מטות ינחלו אותם. וחזר ואמר "על 

יה החלק החנוכי ברוח )=במזרח פי הגורל תחלק נחלתו" של מטה, בין רב למעט, כי גם בין המשפחות יטילו גורל, ויה

וחלק הפלואי באותו מקום אשר יעלה לו הגורל, אך נרבה לרב  –או במערב וכדו'( ובמקום אשר יעלה לו הגורל 

ונמעיט למועט במשפחות, וזהו שנאמר )ל"ג נ"ד( "והתנחלתם את הארץ בגורל למשפחותיכם, לרב תרבו את נחלתו, 

  ."לו שמה הגורל לו יהיה, למטות אבותיכם תתנחלוולמעט תמעטו את נחלתו, אל אשר יצא 

הנה ביאר, שתהיה הנחלה למשפחות בגורל, אל הרוח אשר יפול לו הגורל, שם נרבה לרב ונמעיט למעט במשפחות. 

 .ואמר, שתהיה למטות אבותם, כלומר שתים עשרה מטות
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 ?מה ההבדל העיקרי בין רש"י לרמב"ן בפירוש עניין חלוקת הארץ .1 

 ?"מה ההבדל ביניהם בפירוש המילים "לשמות מטות אבותם ינחלו .2 

 

מאחר שלפי רש"י לבאי הארץ נחלקה הארץ )עיין ד"ה לאלה תחלק(, למה לו להסביר ש"המתים יורשים את  .3

מה רצה ליישב על ידי כך -החיים"  ? 

 

  :אחרי הביאו קיצור דברי רש"י ורמב"ן, אומר ,אברבנאל .4

 .ושתי הדרכים בלתי נכונים אצלי, ואין ראוי לקבל אחד מהם כפי סגנון הפסוקים

 .הסבר במה נראים דברי רש"י בלתי מתיישבים עם סגנון הפסוקים

 

 :לדברי הרמב"ן טוען אברבנאל .5

דימות, והחילוק השני יזכור לדבריו היו ראוי שיזכור במצוות החילוק הראשון תחילה, שהוא קדם לכל הק

 .אחריו והוא בהיפך מה שפרש הרב )=הרמב"ן(

 .הסבר מה טענתו נגד פירוש הרמב"ן

במה מחזקים הפסוקים ההם את דעתו -למה לרמב"ן להביא את יהושע י"ז  .6  ? 

 

 ?במה שונה פירוש הרמב"ן "לפי דרך הפשט" לצווחת בני יוסף מפירוש חז"ל המובא בדבריו .7

 

 ?איך יוכל רש"י לפרש את "צווחתם" לפי שיטתו .8

 

 

 

 

(Con’t of Alon HaDeracha: 

דבריו  .[*]בפירושו ליהושע י. קויפמןואשר לפירושו של הרמב"ן לדברי שבט מנשה ביהושע י"ז נביא בזה דברי 

שהפרק מלא "חזרות וגיבוב דברים והוספות ועיבודים ובלבולים עד בלי מכוונים נגד אלה ממפרשי הגויים, הטוענים 

 :די". ואלה דבריו נגד טענותיהם

 ...הסיפור הוא אחיד ובנועי יפה ואין הוא "מבולבל" ואין בו חזרות בתוכנו, אעפ"י שהמילים חוזרות

 .מזרע לבני יוסף יש שלוש טענות: א. הם עם רב. ב. אדמתם מכוסה יער ואין בה די שדות

העמק הטוב הוא בידי הכנענים. אבל הטענות מופיעות לא בבת אחת, אלא בזו אחר זו, ובהתאמה לכך יש בסיפור  .ג

המקום צר. היער והכנעני אינם נזכרים...  –מדרג טבעי. הטענה הראשונה היא רק )יד(: "ואני עם רב". והמשמעות 

יה לכם עוד אדמה... הם אומרים: בירוא היער לא יספיק, כי יהושע אומר: אם רבים אתם בראו לכם את היער, ואז תה

רכב ברזל". אבל גם טענה זו לא מועילה. "עם רב" כולל "העמק הוא בידי הכנעני. והכנעני הוא טענה חזקה, יש לו 

שניים דברים: צרכים מרובים וגם "כח גדול", ויהושע אומר: "מכיוון שאתם רבים וכח גדול לכם, עשו את שני 

 ."רים: בראו את היער והורישו את הכנעניהדב

 .וישווה הלומד דבריו לדברי הרמב"ן ויראה שהם קרובים לדבריו

------------------------------------------------------------------------------------ 

 ( .207 , עמוד1959ספר יהושע" מבואר בידי יחזקאל קויפמן, הוצאת קרית ספר, ירושלים " [*]

 במדבר פרק כו
ֽמֹות: ר שֵּ ַפֵ֥ ִמסְּ ַנֲחָלָ֖ה בְּ ץ בְּ רֶּ ק ָהָאָ֛ ֵ֥ ָחלֵּ ה תֵּ לֶּ  )נג( ָלאֵֵּ֗

javascript:mypopup(6)
javascript:mypopup(120)
javascript:mypopup(120)


3 
 

ן ַנֲחָלֽתֹו)נד(  יו יַֻתָ֖ ֻקָד֔ י פְּ ִפִ֣ יש לְּ יט ַנֲחָל֑תֹו ִאִ֚ ִעָ֖ ט ַתמְּ ַעַ֕ ַלמְּ ֙ה ַנֲחָל֔תֹו וְּ בֶּ ב ַתרְּ  :ָלַרֵ֗
ץ)נה(  רֶּ ת־ָהָא֑ ק אֶּ ָ֖ ל יֵָּחלֵּ גֹוָרַ֕ ֹות מַ  ַאְך־בְּ מֵ֥ לּו:ִלשְּ ָחֽ ם ִינְּ  ּטֹות־ֲאֹבָתָ֖
ק ַנֲחָל֑תֹו)נו(  ָ֖ ָחלֵּ ל תֵּ ט ַעל־ִפ֙י ַהּגֹוָר֔ ָעֽ ב ִלמְּ ין ַרָ֖ ֵ֥  :בֵּ

Alef.  

1.  RaShI: The land was divided into different size portions for the various tribes depending upon 

the demographics of the tribe.  

 RaMBaN: The land was divided to each of the tribes equally, and then subdivided by the 

individual tribes in accordance with the size of the families that made up the tribe.  

2.  RaShI: The division in accordance with “שמות מטות אבותם” is a reference to the number of 

people that left Egypt, with the portions being inherited by those entering the land of Israel 

being considered the due allotment to those who originally left.  

 RaMBaN: The “מטות” refer to the tribes themselves, which would each receive an equal 

allotment when the land was initially divided. 

3.  According to RaShI, even if in the “grandson generation” that enters and conquers the land, 

when there are four individuals, the children of two sons in the “father generation,” each 

grandson receives a portion for himself. However, with respect to the grandfather who 

actually left Egypt, it is all considered a single portion that was due him. Therefore, even 

though the children of the grandfather would have received only two portions between them 

in terms of their fathers, the grandchildren receive four portions and it is as if the four 

portions were due to the grandfather who actually left Egypt. 

4.  Abrabanel does not think that RaShI’s approach fits the verses, because he feels that if the 

division is done in accordance with a lottery, then there would not be any occasion for the 

people to divide up the land corresponding to the number of people in the tribe, i.e., it would 

contradict “:ן ַנֲחָלֽתֹו יו יַֻתָ֖ ֻקָד֔ י פְּ ִפִ֣ יש לְּ יט ַנֲחָל֑תֹו ִאִ֚ ִעָ֖ ט ַתמְּ ַעַ֕ ַלמְּ ה֙  ַנֲחָל֔תֹו וְּ בֶּ ב ַתרְּ  all this would be—  ”ָלַרֵ֗

achieved via the lottery which was driven by the Holy Spirit, i.e., God’s Hashgacha Pratit. 

5.  According to RaMBaN, first there would be an equal division of the land among the tribes, 

followed by an internal division by each tribe to its families, dependent upon the size of the 

family. But the sequence in the Tora would appear to describe an opposite sequence: 

בֶּ )נד(  ב ַתרְּ ן ַנֲחָלֽתֹוָלַרֵ֗ יו יַֻתָ֖ ֻקָד֔ י פְּ ִפִ֣ יש לְּ יט ַנֲחָל֑תֹו ִאִ֚ ִעָ֖ ט ַתמְּ ַעַ֕ ַלמְּ  #2       :֙ה ַנֲחָל֔תֹו וְּ

ץ)נה(  רֶּ ת־ָהָא֑ ק אֶּ ָ֖ ל יֵָּחלֵּ גֹוָרַ֕ לּו: ַאְך־בְּ ָחֽ ם ִינְּ ֹות ַמּטֹות־ֲאֹבָתָ֖ מֵ֥  #1                      ִלשְּ
ק ַנֲחָל֑תֹו )נו(  ָ֖ ָחלֵּ ל תֵּ  #1                                                            ַעל־ִפ֙י ַהּגֹוָר֔
ט       ָעֽ ב ִלמְּ ין ַרָ֖ ֵ֥  #2                                                                               :בֵּ

6.   According to the Derasha in Bava Batra 122a, where it states that the original division of the 

land was equally according to the tribes, then when , “Yosef,” i.e., Efraim and Menashe,  

complains in Yehoshua 17:14 that they needed more land than they got via the lottery, it 

demonstrates that each tribe was given an equal parcel of land, and they had to do their best 

to then subdivide it in accordance with the sizes of their respective family units. 

 According to a more literal interpretation, one has to look at the entire unit in Yehoshua to 

understand what is happening:  

 יהושע פרק יז
יִ  ה בְּ ַנשֶֶּּׁ֜ י ִלמְּ ִהִ֨ י)יא( ַויְּ ֵ֤ בֵּ ֹישְּ יָה וְּ נֹותֵֶּ֗ אר ּובְּ ִֹ֣ י ד ֵ֧ בֵּ ת־ֹישְּ אֶּ ֽ יָה וְּ נֹותֶֶּּׁ֜ ם ּובְּ ָעִ֨ לְּ ִיבְּ יָה וְּ נֹותֶּ בְּ ן ּוּ֠ ָאִ֣ ית־שְּ ר בֵּ ָאשֵֵּ֗  ָששָכִ֣ר ּובְּ

ת: פֶּ ת ַהָנֽ שֶּ לָ֖ יָה שְּ ֑ נֹותֶּ ֹו ּובְּ ִגדָ֖ י מְּ ֵ֥ בֵּ ֹישְּ יָה וְּ ֹנתֶּ֔ ַנְ֙ך ּובְּ י ַתעְּ ֵ֤ בֵּ ֹישְּ יָה וְּ ֹנתֶּ֔ ין־ֹד֙ר ּובְּ ֽ  עֵּ
א )יב(  ֵֹ֤ ל אתוְּ ֹֽ ץ ַהז רֶּ ת ָבָאֵ֥ בֶּ ָ֖ י ָלשֶּ ַנֲעִנ֔ כְּ ֙ל ַהֽ ה ַו֙יֹואֶּ לֶּ ֑ ים ָהאֵּ ָעִרִ֣ ֽ ת־הֶּ יש אֶּ הֹוִרָ֖ ה לְּ ַנשֶּ֔ ִ֣י מְּ נֵּ לּ֙ו בְּ  :ָיכְּ

א הֹוִריֽשֹו: ס ֵֹ֥ ש ל ָ֖ הֹורֵּ ס וְּ י ָלַמ֑ ַנֲעִנָ֖ כְּ ת־ַהֽ ּו אֶּ נֵ֥ ל ַוִיתְּ ָראֵּ֔ ִ֣י ִישְּ נֵּ קּ֙ו בְּ זְּ י ָחֽ י ִכֵ֤ ִהֵ֗ ַֽיְּ  )יג( ַוֽ
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ַדבְּ  ַֽיְּ י עַ )יד( ַוֽ ֲאִנִ֣ ד ַוֽ ָח֔ ל אֶּ בֶּ ִ֣ חֶּ ָח֙ד וְּ ל אֶּ ה ּגֹוָרֵ֤ י ַנֲחָלֵ֗ ָתה ִלֶּׁ֜ ר ַמדּוַעַ֩ ָנַתִ֨ אֹמ֑ ַע לֵּ הֹוֻשָ֖ ת־יְּ ף אֶּ ִ֣י יֹוסֵּ֔ נֵּ ד רּ֙ו בְּ ב ַעֵ֥ ם־ ָר֔

ֹקָוֽק: ִני יְּ ַכֵ֥ רְּ ֽ ה בֵּ ר־ַעד־ֹכָ֖  ֲאשֶּ
ךִ֣ ַהיַ֔  ה לְּ ִ֣ ב ַאָת֙ה ֲעלֵּ ַע ִאם־ַעם־ַרֵ֤ הֹוֻשֵ֗ ם יְּ יהֶֶּּׁ֜ ר ֲאלֵּ אמֶּ ִֹ֨ י־)טו( ַוי ים ִכֽ ָפִא֑ רְּ ָהֽ י וְּ ִרִזָ֖ ץ ַהפְּ רֶּ ֵ֥ אֶּ ם בְּ ֙ך ָש֔ אָתֵ֤ לְּ רֵּ ָרה ּובֵּ עְּ

ִים: ָרֽ פְּ ךָ֖ ַהר־אֶּ ץ לְּ  ָאֵ֥
ץ רֶּ ֽ אֶּ ב בְּ ִ֣ ַנֲעִנ֙י ַהֹישֵּ כְּ ָכל־ַהֽ ל בְּ זֵֶּ֗ ב ַברְּ כֶּ ִ֣ רֶּ ר וְּ נּו ָהָה֑ א ָלָ֖ צֵּ א־ִיָמֵ֥ ֹֽ ף ל ִ֣י יֹוסֵּ֔ נֵּ רּ֙ו בְּ אמְּ ֹֽ ית־שְּ )טז( ַוי בֵּ ר בְּ ֵ֤ ֲאשֶּ ק ַלֽ מֶּ ָא֙ן ־ָהעֵּ֔

אל: ֽ עֶּ רְּ ק ִיזְּ מֶּ ֵ֥ עֵּ ר בְּ ָ֖ ֲאשֶּ ַלֽ יָה וְּ נֹותֶּ֔  ּובְּ
 ֹֽ ְך ל ַח ָּגדֹו֙ל ָל֔ ֹכֵ֤ ה וְּ ב ַאָתֵ֗ ר ַעם־ַרִ֣ אֹמ֑ ה לֵּ ָ֖ ַנשֶּ ִלמְּ ִים וְּ ַרֵ֥ פְּ אֶּ ף לְּ ית יֹוסֵּ֔ ִ֣ ל־בֵּ ַע֙ אֶּ הֹוֻש֙ ר יְּ אמֶּ ֵֹ֤ ל )יז( ַוי ךָ֖ ּגֹוָרֵ֥ ֵ֥ה לְּ יֶּ א־ִיהְּ

ד: ָחֽ  אֶּ
י־ יֶּה־ָלְ֙ך ִכֽ הְּ ר ִיֽ י ַהֵ֤ י חָ )יח( ִכִ֣ ֙ל ֔לֹו ִכֵ֥ זֶּ כֶּב ַברְּ ֵ֤ י רֶּ י ִכִ֣ ַנֲעִנֵ֗ כְּ ת־ַהֽ יש אֶּ י־תֹוִרִ֣ יו ִכֽ ֹאָת֑ צְּ ךָ֖ ֹתֽ ָהָיֵ֥ה לְּ א֔תֹו וְּ רֵּ ִ֣ ָזָ֖ק ַיִַ֣ער ֔הּוא ּובֵּ

 ֽהּוא:

נחשבת לגדולה שבנחלאות  שבט מנשהנחלת  .נחלת שבט אפריםעלתה בגורל "בית יוסף", לאחר  נחלת שבט מנשה

בעבר הירדן המזרחי והשנייה בעבר הירדן המערבי. מושב בני השבט השבטים. לשבט מנשה שתי נחלאות: האחת 

 ."ֶקֶדם; ּוִמֶמֶגד, ִגְבעֹות עֹוָלם-התקיימה בהם:"ּוֵמרֹאׁש, ַהְרֵרי ברכת משה .הר החרמוןו הגלעדעד  הים התיכוןמשתרע מ

ר, על היכולת הכלכלית של חבל הארץ לפרנס את הגורל, אשר לפיו חולקו הנחלאות, היה מבוסס, בין השא

בתחומי השבטים  .השומרוןמציין מדוע דווקא השבטים לבית יוסף נחלו את  יהושע בן נון .האוכלוסייה אותה הוא יישא

ַהְפִרִזי,ְָהְרָפִאים וַהְכַנֲעִני, אלה היו עמים חזקים שרק שבטים חזקים  :אלה, על פני שטח רחב, עדיין ישבו עמים זרים

ט שאינם מאפשרים לעבד את האדמה. רק שב ,יערותובהר מנשה שטחי  הר אפריםבכמו כן, היו יכולים להמודד עימם. 

 ...חזק יכול לברות את היערות

 

 

 https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%97%D7%9C%D7%AA_%D7%A9%D7%91%D

7%98_%D7%9E%D7%A0%D7%A9%D7%94  

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%97%D7%9C%D7%AA_%D7%A9%D7%91%D7%98_%D7%90%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%97%D7%9C%D7%AA_%D7%A9%D7%91%D7%98_%D7%90%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%91%D7%98_%D7%9E%D7%A0%D7%A9%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%91%D7%98_%D7%9E%D7%A0%D7%A9%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%9D_%D7%AA%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%9D_%D7%AA%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%92%D7%9C%D7%A2%D7%93
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%92%D7%9C%D7%A2%D7%93
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A8_%D7%94%D7%97%D7%A8%D7%9E%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A8_%D7%94%D7%97%D7%A8%D7%9E%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%A8%D7%9B%D7%AA_%D7%9E%D7%A9%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%A8%D7%9B%D7%AA_%D7%9E%D7%A9%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%A8%D7%9B%D7%AA_%D7%9E%D7%A9%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%94%D7%95%D7%A9%D7%A2_%D7%91%D7%9F_%D7%A0%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%94%D7%95%D7%A9%D7%A2_%D7%91%D7%9F_%D7%A0%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%94%D7%95%D7%A9%D7%A2_%D7%91%D7%9F_%D7%A0%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A9%D7%95%D7%9E%D7%A8%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A9%D7%95%D7%9E%D7%A8%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A8_%D7%90%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A8_%D7%90%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A2%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A2%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%97%D7%9C%D7%AA_%D7%A9%D7%91%D7%98_%D7%9E%D7%A0%D7%A9%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%97%D7%9C%D7%AA_%D7%A9%D7%91%D7%98_%D7%9E%D7%A0%D7%A9%D7%94
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RaMBaN interprets that Efraim and Menashe were complaining that they were given only a 

single Goral portion, and this therefore made it inevitable that it would include land that was 

nearly impossible to conquer due to the fierceness of its inhabitants. Nevertheless, Yehoshua 

did not alter the land distribution and instructed the members of the tribes of Efraim and the 

½ of Menashe that took up residence in Israel to find additional areas that they could 

conquer since they were so numerous.  

7.  The interpretation based upon the Gemora in Bava Batra demonstrates that each tribe got 

only one, equal lottery portion, regardless of the size of the tribe.  

 The more literal interpretation suggests that the tribes of Efraim and Menashe argue that 

they were entitled to two lottery portions due to what Yaakov had told their ancestor Yosef:  

 בראשית פרק מח
ִים  ַרֵ֗ ץ ִמצְּ רֶּ ִ֣ אֶּ ךֶּׁ֜ בְּ ים לְּ יךַ֩ ַהנֹוָלִדִ֨ י־ָבנֶּ ֽ נֵּ ה שְּ ַעָתָּ֡ ן )ה( וְּ ֵ֥ אּובֵּ ה ִכרְּ ַנשֶּ֔ ִי֙ם ּומְּ ַר֙ פְּ ם אֶּ ֑ ָמה ִלי־הֵּ יְּ ַרָ֖ יך ִמצְּ ָ֛ לֶּ י אֵּ ַעד־ֹבִאֵ֥

י: יּו־ִלֽ הְּ ֹון ִיֽ עָ֖ ִשמְּ  וְּ
Probably because only half of Menashe was to reside in Israel proper, they did not receive a 

full portion, and Yehoshua did not wish to change the system because of their difficulties.  

8.  RaShI explains the complaint in Yehoshua 17 as follows:  

 רש"י יהושע פרק יז פסוק יד
 שבט מנשה: -)יד( וידברו בני יוסף 

עד אשר ראית שנתרבה מניני ממנין ראשון למנין שני עשרים אלף וחמש  -עד אשר עד כה ברכני ה' 

ות כמנין כה בגימט' במנין ראשון אתה מוצא במנשה בספר במדבר שנים ושלשים אלף ומאתים מא

ובפנחס שנים וחמשים אלף ושבע מאות, ד"א עד אשר עד כה ברכה נאמר' לאברהם כה יהיה זרעך 

 נתקיימה בי ולפי פשוטו עד אשר עד כה, עד אשר כך כאשר אתה רואה: 
In other words, since the division was based upon the census taken long ago, in the interim, 

the numbers of this Shevet have increased dramatically. Therefore, between the time that 

the distribution was declared and the time when we were ready to inhabit the land, an unfair 

situation has developed whereby the land that we are receiving is not in accordance with our 

true size. (Yehoshua does not, however, agree to adjust the allocation in light of the 

complaint.)   


