
PARSHAT MATOT MASEI

EGOISM OR ALTRUISM
Just before entering the Land of Israel, 
a drama unfolds: Two tribes prefer to 
remain outside. Why? How does Moses 
respond? And why does he add more 
people to their group?
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A.  Here We Go Again…

Source 1 Numbers, Ch. 32 Verses: 1-2, 4-5.

Verses: 6-9, 13-15

ְראּוֵבן  ִלְבֵני  ָהָיה  ּוִמְקֶנה ַרב 
ְראּו  ְוִלְבֵני־ָגד ָעצּום ְמאֹד, ַויִּ
ְוֶאת־ֶאֶרץ  ַיְעֵזר  ֶאת־ֶאֶרץ 
ְמקוֹם  קוֹם  ַהמָּ ה  ְוִהנֵּ ְלָעד  גִּ
ּוְבֵני  ְבֵני־ָגד  בֹאּו  ַויָּ ִמְקֶנה. 
ה  ֶאל־מֹשֶׁ אְמרּו  ַויֹּ ְראּוֵבן 
ְוֶאל־ ֵהן  ַהכֹּ ְוֶאל־ֶאְלָעָזר 

ְנִשׂיֵאי ָהֵעָדה ֵלאמֹר. 

ִלְפֵני  ה’  ה  ִהכָּ ר  ֲאשֶׁ “ָהָאֶרץ 
ִמְקֶנה  ֶאֶרץ  ִישְָׂרֵאל  ֲעַדת 
ִמְקֶנה”.  ְוַלֲעָבֶדיָך  ִהוא 
ֵחן  “ִאם־ָמָצאנּו  אְמרּו:  ַויֹּ
ֶאת־ָהָאֶרץ  ן  ֻיתַּ ֵעיֶניָך,  בְּ
ַאל־ ה  ַלֲאֻחזָּ ַלֲעָבֶדיָך  את  ַהזֹּ

ן”. ְרדֵּ ֲעִבֵרנּו ֶאת־ַהיַּ תַּ

ְוִלְבֵני  ִלְבֵני־ָגד  ה  מֹשֶׁ אֶמר  ַויֹּ
ָיבֹאּו  “ַהַאֵחיֶכם  ְראּוֵבן: 
בּו  שְׁ תֵּ ם  ְוַאתֶּ ְלָחָמה  ַלמִּ
ֶאת־ֵלב  ְתִניאּון  ה  ְוָלמָּ פֹה. 
ֶאל־ ֵמֲעבֹר  ִישְָׂרֵאל  ֵני  בְּ
ה’.  ָלֶהם  ר־ָנַתן  ֲאשֶׁ ָהָאֶרץ 
ְלִחי  שָׁ בְּ ֲאבֵֹתיֶכם  ָעשּׂו  ה  כֹּ
ִלְראוֹת  ְרֵנַע  בַּ ֵדׁש  ִמקָּ אָֹתם 
ַעד־ַנַחל  ֲעלּו  ַויַּ ֶאת־ָהָאֶרץ. 
ֶאת־ָהָאֶרץ  ְראּו  ַויִּ ּכוֹל  ֶאשְׁ
ִישְָׂרֵאל  ֵני  בְּ ֶאת־ֵלב  ִניאּו  ַויָּ
ר־ י־בֹא ֶאל־ָהָאֶרץ ֲאשֶׁ ְלִבְלתִּ

ָנַתן ָלֶהם ה’. 

ִישְָׂרֵאל ַוְיִנֵעם  ַחר־ַאף ה’ בְּ “ַויִּ
ַעד־ ָנה  שָׁ ִעים  ַאְרבָּ ר  ְדבָּ מִּ בַּ
ָהַרע  ָהעֹשֶׂה  ּכל־ַהּדוֹר  ם  תֹּ

The Reuvenites and the Gadites owned cattle 
in very great numbers. Noting that the lands 
of Jazer and Gilead were suitable for cattle, the 
Gadites and Reuvenites came to Moses, Elazar 
the priest, and the leaders of the community, 
and said:

“The land that G-d has conquered for the 
community of Israel—is land suited for cattle, 
and your servants have cattle.” They continued, 
“If we find favor in your eyes, this land shall be 
given to your servants as our portion; do not 
move us across the Jordan.”

Moses replied to the Gadites and the Reuvenites, 
“Are your brothers to go to war while you stay 
here? Why would you turn the minds of the 
Israelites from crossing into the land that G-d 
has given them? That is what your fathers did 
when I sent them from Kadesh-Barnea to survey 
the land. After going up to the valley of Eshkol 
and surveying the land, they turned the minds 
of the Israelites from entering the land that G-d 
had given them.

G-d became incensed at Israel, and made them 
wander in the wilderness for forty years, until 
the whole generation that had provoked G-d’s 
displeasure was gone. And now you, a society 
of sinful people have taken your fathers’ place, 
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ַחת  ם תַּ ה ַקְמתֶּ ֵעיֵני ה’. ְוִהנֵּ בְּ
ים  ֲאָנשִׁ ְרּבּות  תַּ ֲאבֵֹתיֶכם 
ַעל  עוֹד  ִלְסּפוֹת  ִאים  ַחטָּ
י  ֲחרוֹן ַאף־ה’ ֶאל־ִישְָׂרֵאל. וכִּ
עוֹד  ְוָיַסף  ֵמַאֲחָריו  ְתׁשּוֻבן 
ם  ַחתֶּ ְושִׁ ר  ְדבָּ מִּ בַּ יחוֹ  ְלַהנִּ

ה”. ְלָכל־ָהָעם ַהזֶּ

ְדרֹת  אְמרּו, “גִּ ׁשּו ֵאָליו, ַויֹּ גְּ ַויִּ
ה ְוָעִרים  צֹאן ִנְבֶנה ְלִמְקֵננּו פֹּ
ים  נּו. ַוֲאַנְחנּו ֵנָחֵלץ ֻחשִׁ ְלַטפֵּ
ר  ֲאשֶׁ ַעד  ִישְָׂרֵאל  ֵני  בְּ ִלְפֵני 
ֶאל־ְמקוָֹמם,  ִאם־ֲהִביאֹֻנם 
ְבָצר  ַהמִּ ָעֵרי  בְּ נּו  ַטפֵּ ב  ְוָישַׁ
ֵבי ָהָאֶרץ. לֹא ָנׁשּוב  ֵני יֹשְׁ ִמפְּ
ֵני  בְּ ִהְתַנֵחל  ַעד  ינּו  תֵּ ֶאל־בָּ

ִישְָׂרֵאל ִאיׁש ַנֲחָלתוֹ”.

ה:  פֹּ ְלִמְקֵננּו  ִנְבֶנה 
ָממוָֹנם  ַעל  ָהיּו  ָחִסים 
ֵניֶהם  ִמבְּ יוֵֹתר 
ימּו  ִהְקדִּ שֶׁ ּוְבנוֵֹתיֶהם, 
ָאַמר  ם.  ְלַטפָּ ִמְקֵניֶהם 
ה “לֹא ֵכן, ֲעשּׂו  ָלֶהם מֹשֶׁ
ֵפל  ְוַהטָּ ר  ִעקָּ ר  ָהִעקָּ
ה  ִחלָּ תְּ ָלֶכם  נּו  בְּ ָטֵפל, 
ְוַאַחר  ֶכם  ְלַטפְּ ָעִרים 
ְלצֹאְנֶכם”  ֵדרוֹת  גְּ ן  כֵּ

)תנחומא(:

ִלְבֵני־ָגד  ה  מֹשֶׁ ָלֶהם  ן  תֵּ ַויִּ
ֶבט  שֵׁ ְוַלֲחִצי  ְראּוֵבן  ְוִלְבֵני 
ה ֶבן־יוֵֹסף, ֶאת־ַמְמֶלֶכת  ְמַנשֶּׁ
ְוֶאת־ ָהֱאמִֹרי  ֶמֶלְך  ִסיחֹן 
ן,  שָׁ ַהבָּ ֶמֶלְך  עוֹג  ַמְמֶלֶכת 
ָעֵרי  ְגֻבלֹת  בִּ ְלָעֶריָה  ָהָאֶרץ 

ָהָאֶרץ ָסִביב.

to add further to G-d’s wrath against Israel. 
If you turn away from G-d, He will then leave 
them again in the wilderness, and you will bring 
calamity upon all this nation.”

Then they approached him and said, “We will 
build here sheepfolds for our flocks and towns 
for our children. And we will arm ourselves 
quickly and go ahead of the Israelites until we 
have established them in their home, while our 
children stay in the fortified towns because of 
the inhabitants of the land. We will not return 
to our homes until the Israelites—every one of 
them—are in possession of their portions.

Rashi:

We will build here [sheepfolds] for our flocks: 
They cared for their property more than for 
their sons and daughters, for they mentioned 
their flocks before their children. Moses said 
to them “it should not be this way, do not 
conflate the essential with the unimportant. 
First build cities for your children and only 
then should you build sheepfolds for your 
flocks.”

So Moses assigned to them—to the Gadites, the 
Reuvenites, and the half-tribe of Menasheh son 
of Joseph—the kingdom of Sichon king of the 
Amorites and the kingdom of Og king of Bashan, 
the land with its various cities and the territories 
of their surrounding towns.

Verses 16-18

Verse 33
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– מספרת  הירדן  הנחלה בעבר  אודות 

ביקשו  גד  ובני  ראובן  שבני  התורה1 

עבר  את  להם  לתת  רבינו  ממשה 

את  משה  שמע  כאשר  לנחלה.  הירדן 

שקרא  עד  כו’,  עליהם  קצף   – הדבר 

ורק  חטאים”.  אנשים  “תרבות  להם 

לפני  חושים  נחלץ  “ואנחנו  כשאמרו 

לתת  משה  הסכים  אז  ישראל”,  בני 

להם אחוזתם בעבר הירדן.

הנזכרים  הכתובים  המשך  בכל  והנה, 

לעיל לא נזכרו אלא בני גד ובני ראובן, 

בעבר  אחוזה  לנתינת  בנוגע  ואילו 

להם  “ויתן  נאמר2:   – בפועל  הירדן 

משה לבני גד ולבני ראובן ולחצי שבט 

מנשה גו’”.

ומזה למדים שני ענינים: 

Regarding the land on the east bank of the 
Jordan, the Torah relates that the tribes of 
Reuven and Gad asked Moses to give them 
this land as their portion. When Moses heard 
this he was upset with them, and called 
them a “society of sinful people.” Only when 
they said “we will arm ourselves quickly and 
go before the children of Israel” did Moses 
agree to give them their portion on the east 
bank of the Jordan. 

In the entire exchange, only the tribes of 
Reuven and Gad are mentioned. However, 
when the land on the east bank was actually 
given the verse says, “Moses gave the tribe 
of Gad, the tribe of Reuven, and half the 
tribe of Menashe...”

We can deduce two points from this:

>> The Rebbe
Where did the tribe of Menashe come from?

1( מטות לב, א.
2( שם, לג.

3( משלי כ, כא.
4( במדב”ר ס”פ מטות. הובא בפרש”י משלי שם.

)א( הענין הבלתי-רצוי שהיה בתחילה, 

אותם  וכינה  משה  עליהם  שקצף 

היה   – חטאים”  אנשים  “תרבות  בשם 

ולא  ראובן,  ובני  גד  לבני  בנוגע  רק 

כן  וכמו  מנשה.  שבט  לחצי  בנוגע 

מבוהלת  “נחלה  של  שהענין  מצינו 

בראשונה”3 – נאמר בנוגע לבני גד ובני 

שבט  לחצי  בנוגע  ולא  בלבד4,  ראובן 

מנשה.

(a) Moses’ initial displeasure, which he 
expressed with the words “society of sinful 
people,” was only expressed to the tribes 
of Reuven and Gad, not to the half-tribe of 
Menashe. We also find that the appellation 
of “an inheritance may be acquired hastily in 
the beginning” was only applied to the tribes 
of Reuven and Gad, and not to the half-tribe 
of Menashe.

The tribe of Menashe wasn’t rebuked
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Source 2 Proverbs, Ch. 20, Verse 21

ִראׁשוָֹנה  בָּ ְמבֶֹהֶלת  ַנֲחָלה 
ְוַאֲחִריָתּה לֹא ְתבָֹרְך.

רש”י  

ִראׁשוָֹנה:  ַנֲחָלה ְמבֶֹהֶלת בָּ
ְוִלּטֹל  ְלַמֵהר  ְבַהל  נִּ שֶׁ
ּוְבֵני  ד  גָּ ֵני  בְּ גוֹן  כְּ ה,  ִחלָּ תְּ
ִלּטֹל  ֲהרּו  מִּ שֶׁ ְראּוֵבן 
ן,  ַהיְַּרדֵּ ֵעֶבר  בְּ ֶחְלָקם 
נֱֶּאַמר:  שֶׁ ֶבָהָלה  בְּ רּו  ְוִדבְּ
ְלִמְקֵננּו  ִנְבֶנה  צֹאן  ְדרֹת  גִּ
ָעשּׂו   – נּו  ְלַטפֵּ ְוָעִרים  ה  פֹּ
ימּו  ִהְקדִּ ר ָטֵפל שֶׁ ֶאת ָהִעקָּ

ם. צֹאָנם ְלַטפָּ

בַֹרְך:  תְּ לֹא  ְוַאֲחִריָתּה 
קֶֹדם  ִנים  שָׁ ה  מָּ כַּ לּו  גָּ שֶׁ

ָבִטים... ַאר ַהשְּׁ שְׁ

An estate acquired in haste at the outset will not 
be blessed in the end.

Rashi:

An inheritance acquired in haste at the 
outset: [An inheritance] which one hastens to 
take hurriedly so as to be first, like the sons 
of Gad and the sons of Reuven, who hastened 
to take their share on the other side of the 
Jordan, and they spoke hastily, as it is said 
(Num. 32:16): “We will build sheepfolds for our 
flock here and cities for our children.” They 
made the essential secondary, for they placed 
their flock before their children.

Will not be blessed in the end: For they 
were exiled many years before the rest of the 
tribes…

)ב( הסיבה לבקשת נחלה בעבר הירדן 

ולעבדיך  היא  מקנה  ש”ארץ  מפני 

ובני  גד  בני  אצל  רק  היתה   – מקנה” 

רב  “ומקנה  בקרא  כמפורש  ראובן, 

עצום  גד  ולבני  ראובן  לבני  היה 

מאוד”.

b) The reason for requesting a portion on the 
east bank of the Jordan was because “it is a 
land for livestock, and your servants have 
livestock.” This rationale was only present for 
the tribes of Reuven and Gad, as the verse 
says, “the tribes of Reuven and Gad had an 
abundance of livestock, very numerous.”

>> The Rebbe
The tribe of Menashe didn’t have large amounts of 
livestock
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4( הושע ד, יז.
5( ב"ר פל"ח, ו.

6( ויק"ר פכ"ו, ב.

7( ראה פרש״י וישלח לה, כג.
8 במדבר יא, ז.

היה  דווקא  שלהם  הדבר,  וטעם 

ומבואר  מאד”.  עצום  גו’  רב  “מקנה 

מכיון   – לראובן  בנוגע  בספרים5: 

ראובן  הרי  רב6,  מקנה  היה  שליעקב 

שהוא בכור ישראל, נוטל פי שניים7. 

מחבבים  שהיו  לפי   – לגד  ובנוגע 

הקשר  וכמרומז  ביותר,  ה”ָמן”  את 

הוא”8,  גד  כזרע  “והמן   – שביניהם 

היה ה”ָמן” עיקר מאכלם, ולא שחטו 

בשר,  לאכול  כדי  ובקר  צאן  כך(  )כל 

ובמילא, היה להם “מקנה רב”.

שהיה  מצינו  לא   – מנשה  שבט  אבל 

לו “מקנה רב”, ומה שביקש נחלה גם 

בעבר הירדן – סיבה אחרת היתה לו.

The reason why specifically the tribes 
of Reuven and Gad had an abundance of 
livestock is explained in earlier sources. 
Regarding Reuven: Jacob had a large amount 
of livestock, and Reuven was his firstborn 
son, who inherits a double portion. Regarding 
Gad: This tribe had a special affinity for 
the manna, as alluded to in the verse, “the 
manna was like the gad seed.” Since they 
ate primarily from the manna, they didn’t 
slaughter many of their livestock, leaving 
them with “an abundance of livestock.”

The tribe of Menashe, however, did not have 
“abundant livestock.” Their request for a 
portion on the east bank of the Jordan must 
have had some other reason. 
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ֶאת־ ה’  ַרת  כָּ ַההּוא  ּיוֹם  בַּ
ִרית ֵלאמֹר: ״ְלַזְרֲעָך  ַאְבָרם בְּ
את  ַהזֹּ ֶאת־ָהָאֶרץ  י  ָנַתתִּ
ָהר  ַעד־ַהנָּ ִמְצַרִים  ַהר  ִמנְּ
יִני  ֶאת־ַהקֵּ ָרת.  ְנַהר־פְּ דֹל  ַהגָּ
ְדמִֹני. ַהקַּ ְוֵאת  י  ִנזִּ ְוֶאת־ַהקְּ
י  ִרזִּ ְוֶאת־ַהפְּ י  ְוֶאת־ַהִחתִּ
ְוֶאת־ָהֱאמִֹרי  ְוֶאת־ָהְרָפִאים. 
י  שִׁ ְרגָּ ְוֶאת־ַהגִּ ַנֲעִני  ְוֶאת־ַהכְּ

ְוֶאת־ַהְיבּוִסי״. 

ֶאל־ ֱאלֶֹקיָך  ה’  ְיִביֲאָך  י  כִּ
ָבא־ ה  ר־ַאתָּ ֲאשֶׁ ָהָאֶרץ 
ּגוִֹים  ל  ְוָנשַׁ ּה,  תָּ ְלִרשְׁ ה  מָּ שָׁ
י  ַהִחתִּ  – ֶניָך  ים  ִמפָּ ַרבִּ
ַנֲעִני  ְוַהכְּ ְוָהֱאמִֹרי  י  שִׁ ְרגָּ ְוַהגִּ
 – ְוַהְיבּוִסי  י  ְוַהִחוִּ י  ִרזִּ ְוַהפְּ
ַוֲעצּוִמים  ים  ַרבִּ ְבָעה גוִֹים  שִׁ

. ךָּ ִממֶּ

On that day G-d made a covenant with Abram: “To 
your offspring I have assigned this land, from the river 
of Egypt to the great river, the river Euphrates. The 
Kenites, the Kenizites, the Kadmonites. The Hittites, the 
Perizites, the Rephaim. The Amorites, the Canaanites, 
the Girgashites, and the Jebusites.”

When the L-rd your G-d brings you to the land that you 
are about to enter and possess, and [G-d] will dislodge 
many nations before you—the Hittites, Girgashites, 
Amorites, Canaanites, Perizites, Hivites, and Jebusites, 
seven nations much larger and greater than you.

B. Menashe Wanted Mashiach

Ten or seven?
Source 3 Genesis 15, 18-21

Source 4 Deuteronomy 7:1

יַח מוִֹסיִפין  שִׁ ֶלְך ַהמָּ יֵמי ַהמֶּ בִּ
ׁש.  לֹׁש ֲאֵחרוֹת ַעל ֵאּלּו ַהשֵּׁ שָׁ
ט(  יט  )דברים  ֱאַמר  נֶּ שֶׁ
לֹׁש ָעִרים  “ְוָיַסְפתָּ ְלָך עוֹד שָׁ
ְוֵהיָכן  ה”.  ָהֵאלֶּ לֹׁש  ַהשָּׁ ַעל 
יִני  ַהקֵּ ָעֵרי  בְּ אוָֹתן  מוִֹסיִפין 
ְכַרת  נִּ שֶׁ ְדמוִֹני  ְוַהקַּ י  ִנזִּ ְוַהקְּ
ִרית ֲעֵליֶהן  ְלַאְבָרָהם ָאִבינּו בְּ
ַוֲעֵליֶהן  ׁשּו  ִנְכבְּ לֹא  ַוֲעַדִין 
ּתוָֹרה )דברים יט ח(  ֶנֱאַמר בַּ
ֶאת  ֱאלֶֹהיָך  ה’  ַיְרִחיב  “ְוִאם 

ֻבְלָך”:  גְּ

In the days of Mashiach, three additional cities of 
refuge will be added to the existing six. As it is written 
“then you shall add three more cities to these three” 
(Deuteronomy 19:9). Where are these three cities to be 
set up? Among the cities of the Kenites, the Kenizites 
and the Kadmonites. For a covenant has been made 
to Abraham whereby he’d possess their land, but this 
has not yet occurred. With regards to these cities it 
is written in the Torah “And when the Lord your G-d 
enlarges your territory” (Deuteronomy 19:8).

Source 5 Mishneh Torah, Laws Pertaining to Murder and the Preservation of Life 8:4
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תהיה  בארץ  שנחלתו  רצה  מנשה  שבט 
לבוא,  לעתיד  הארץ  נחלת  ודוגמת  מעין 
בני  יקבלו  לבוא  שלעתיד  ביודעו  ולכן, 
ישראל ארץ עשר אומות, הן שבע אומות 
שבעבר  האומות  כל  והן  כנען,  שבארץ 
 – וקדמוני(  קניזי  קיני  ארץ  )כולל  הירדן 
חציו  בארץ,  חלקים  “שני  לנחול  ביקש 
מעין  כנען”,  בארץ  וחציו  הירדן  בעבר 

ודוגמת הנחלה לעתיד לבוא!

The tribe of Menashe wanted their portion 
in the Land of Israel to resemble the 
division of the land in the Messianic era. 
Knowing that in the time of Mashiach the 
Jewish people will receive the land of 10 
nations—the seven of the Land of Canaan, 
and the Keni, Kenizi, and Kadmoni of the 
east bank of the Jordan—they asked to 
receive “two portions in the land, half on 
the east bank of the Jordan, and half in the 
Land of Canaan,” similar to the division 
that will be done in the Messianic era. 

>> The Rebbe

לגבי  מנשה  העילוי של  מובן  זה  פי  ועל 
הירדן:  לנחלה בעבר  בנוגע   – וראובן  גד 
גשמית  סיבה  היתה  ראובן  ובני  גד  לבני 
בעבר  נחלה  לבקש  אותם  שהכריחה 
היא  מקנה  ארץ  גו’  “הארץ   – הירדן 
צורך  להם  יש  כלומר,  מקנה”,  ולעבדיך 
את  לרעות  שיוכל  כדי  מקנה”  ב”ארץ 

מקנם.

תורה,  על-פי  הוא  זה  שצורך  בוודאי   –
שהרי התורה אמרה “ונתתי עשב בשדך 
לבהמתך”9, ועד כדי כך, ש”אסור לאדם 
לבהמתו”,  מאכל  שייתן  קודם  שיאכל 
לבהמתך,  בשדך  עשב  “ונתתי  שנאמר 
שכל  גם  ומה  ואכלת”10,  זה  ואחרי 

This explains the advantage Menashe 
had over Gad and Reuven regarding their 
portion on the east bank. The tribes of 
Gad and Reuven had a material reason 
compelling them to request a portion on 
the east bank, “it is a land for livestock, and 
your servants have livestock.” They needed 
this “land [suitable] for livestock” in order 
to pasture their flocks. 

Of course, this is a Torah-sanctioned 
request. The Torah says “I will give grass 
in your field for your livestock,” and even 
says that “it is forbidden for a person to eat 
before providing food for his animals, as 
the verse says first ‘I will give grass in your 

Spiritual Altruism

9( דברים יא, טו.
10( ברכות מ, א.
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גשמיים  בעניינים  התעסקותם 
אינה אלא כדי לעשות מגשמיות 
אף-על-פי-כן,  אבל  רוחניות;   –
הכרח  להם  היה  סוף-כל-סוף 

בדבר מפני סיבה גשמית.

היה  לא   – מנשה  לשבט  ואילו 
צורך  ולא היה להם  רב”,  “מקנה 
היתה  שלא  כך  מקנה”,  ב”ארץ 
שהכריחה  גשמית  סיבה  שום 
אותם לבקש נחלה בעבר הירדן; 
היחידה לבקשתם לנחול  הסיבה 
גם בעבר הירדן – לא היתה אלא 
ודוגמת  מעין  לנחול  שרצו  מפני 

הנחלה לעתיד לבוא!

field for your livestock,’ and only then says ‘and 
you will eat.’” In addition, their entire engagement 
with material matters was all for the purpose 
of transforming them into something spiritual. 
But nevertheless, the bottom line is that their 
compulsion to ask for this was due to a material 
reason.

The tribe of Menashe, on the other hand, did not 
have “abundant livestock” and had no need for “a 
land for livestock.” There was no material reason 
compelling them to ask for a portion on the east 
bank. Their only reason for asking to also receive 
a portion on the east bank was because they 
wanted to receive a portion that would resemble 
the division of the land in the Messianic era!
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C. Levite Representation

Give the Levites 48 cities

Source 6 Numbers 35:1-2, 13-14

Why send the Levites to the east bank of the Jordan? 

Source 7 Likutei Sichot (Hebrew edition), vol. 28, p. 249

ַעְרבֹת מוָֹאב  ה בְּ ר ה’ ֶאל־מֹשֶׁ ַוְיַדבֵּ
ֶאת־ “ַצו  ֵלאמֹר.  ְיֵרחוֹ  ן  ַעל־ַיְרדֵּ
ֲחַלת  ִמנַּ ם  ַלְלִויִּ ְוָנְתנּו  ִישְָׂרֵאל  ֵני  בְּ
ּוִמְגָרׁש  ֶבת,  ָלשָׁ ָעִרים  ָתם  ֲאֻחזָּ
ם.  ַלְלִויִּ נּו  תְּ תִּ ְסִביבֵֹתיֶהם  ֶלָעִרים 
ם  ַלְלִויִּ נּו  תְּ תִּ ר  ֲאשֶׁ ֶהָעִרים  ְוֵאת 
נּו  תְּ ר תִּ ְקָלט ֲאשֶׁ ַהמִּ ׁש־ָעֵרי  ֵאת שֵׁ
נּו  תְּ תִּ ַוֲעֵליֶהם  ָהרֵֹצַח  ה  מָּ שָׁ ָלֻנס 
ְוֶהָעִרים  ִעיר.  ִים  תַּ ּושְׁ ִעים  ַאְרבָּ
ִמְקָלט  ׁש־ָעֵרי  שֵׁ נּו  תֵּ תִּ ר  ֲאשֶׁ
ֶהָעִרים  לֹׁש  שְׁ ֵאת   ָלֶכם.  ְהֶייָנה  תִּ
לֹׁש  שְׁ ְוֵאת  ן  ְרדֵּ ַליַּ ֵמֵעֶבר  נּו  תְּ תִּ
ָעֵרי  ָנַען  כְּ ֶאֶרץ  בְּ נּו  תְּ תִּ ֶהָעִרים 

ְהֶייָנה”. ִמְקָלט תִּ

בפרשה מסופר על הערים שקבע 
ללויים  לתת  הקדוש-ברוך-הוא 
“לשבת”, והתורה מפרטת אותן – 
“את שש ערי המקלט... ועליהם 
עיר”.  ושתים  ארבעים  תתנו 
ערי  פרשת  מופיעה  מכן  ולאחר 
שש  מציינת,  והתורה  המקלט 
ערי המקלט, היו “שלש הערים... 
בארץ   – ושלש  הירדן”,  מעבר 

כנען”. 

G-d spoke to Moses in the plains of Moab at the 
Jordan near Jericho, saying: Instruct the Israelite 
people to assign, out of the holdings apportioned 
to them, cities for the Levites to dwell in; you shall 
also assign to the Levites pasture land around 
their cities. Among the cities you shall give to the 
Levites, shall be six cities of refuge, which you 
shall provide [as places] to which a murderer can 
flee. In addition to them, you shall provide forty-
two cities. The cities that you thus assign shall 
be six cities of refuge in all. Three cities shall be 
designated beyond the Jordan, and the other three 
shall be designated in the land of Canaan: they 
shall serve as cities of refuge.

The weekly Torah portion tells us about the cities 
that G-d designated for the residence of the tribe 
of Levi. The Torah lists them, “six cities of refuge . 
. . in addition to them, you shall provide forty-two 
cities.” The Torah then relates the commandment 
of the cities of refuge, and then mentions that the 
six cities of refuge were “three cities on the east 
bank of the Jordan, and three cities in the land of 
Canaan.”
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ותמוה: כיון שאנו רואים שקבלת 
היתה  לא  הירדן  בעבר  נחלה 
מתוכחתו  שמובן  כפי  רצויה, 
לבני  רבינו  משה  של  העזה 
ייתכן  כיצד  ראובן,  ולבני  גד 
יצווה  שהקדוש-ברוך-הוא 
בעבר  לשבת  ערים  ללויים  לתת 

הירדן?! 

ובוודאי לא היה זה משום ששבט 
שהרי  מקנה,  מקום  חיפש  לוי 
עליך  “וילוו  נאמר  לוי  שבט  על 
עבודה  הוא  תפקידם  וישרתוך”, 
עיסוק  ולא  במקדש,  ושירות 

במקנה. 

אמנם, צריכות להיות ערי מקלט 
גם בעבר הירדן, והן נחוצות שם 
כנען, אך  יותר מאשר בארץ  אף 
הלויים  צריכים  כך  משום  לא 

לגור שם. 

אך לפי המבואר לעיל לגבי חצי 
שבט מנשה, מובן, שהיא הנותנת 

– וביתר הדגשה: 

כאמור לעיל, שקבלת נחלה בעבר 
הירדן נחשבת לבלתי רצויה, הוא 
גד  כבני  נעשה  הדבר  כאשר  רק 
ובני ראובן, אשר רצו בכך משום 
עצם  אך  ממונם”.  את  ש”חבבו 
נטילת חלק בעבר הירדן עשויה, 
לירושת  דוגמה  להיות  להיפך, 

הארץ לעתיד לבוא, כדלעיל.

אצל  דווקא  אדרבה:  כך,  ומשום 
בחטא  נכשלו  שלא  לוי,  שבט 
את  ביותר  חבבו  כי  המרגלים, 
אצלם  דווקא  כמנשה,  הארץ, 
בדומה  בארץ  ישיבה  הייתה 
שקבלו  לבוא,  לעתיד  לירושה 
ערים לשבת גם בעבר הירדן, ולא 

רק בארץ כנען לגבולותיה.

This is puzzling: We know that the settlement on 
the east bank of the Jordan wasn’t desirable, as is 
clear from Moses’s stern rebuke to the tribes of 
Gad and Reuven. Why then would G-d command 
that the Levites be given cities east of the Jordan 
to dwell in?

This couldn’t have been because the Levites were 
looking for a land of pasture, because the Levites 
were designated to serve in the Temple, not to 
occupy themselves with livestock. 

While it was necessary for there to be cities of 
refuge on the east of the Jordan as well—even more 
than in the Land of Canaan—this doesn’t require 
the Levites to live there.

Based on the above explanation regarding the half-
tribe of Menashe, this can be understood very well. 

Taking a portion on the east bank of the Jordan was 
undesirable only when it was done like the tribes of 
Gad and Reuven, who made their request because 
“they treasured their money.” But the actual taking 
of a portion on the east bank of the Jordan could 
also serve as an illustration of the future division of 
the land in the Messianic era, as explained. 

As a result, the Levites, who did not sin with the 
golden calf because of their great love for the Land 
of Israel, were the ideal candidates for settlement 
on the east bank of the Jordan, together with the 
half-tribe of Menashe. Their settlement resembled 
the Messianic division of the land, because they 
received cities on the east bank of the Jordan as 
well, not just within the borders of the Land of 
Canaan. 
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D. Yearning for Redemption

ההוראה  מובנת  לעיל  האמור  פי  על 

גודל   – ממנשה  שלמדים  המיוחדת 

לגאולה  והתשוקה  והכמיהה  החפץ 

העתידה. 

להם  ש”טוב  שטוענים  יהודים  ישנם 

בגלות” – רחמנא ליצלן, ומצדם – יכול 

אלפים  עוד  להימשך  הגלות  מצב 

שנה... דבר הכי מבהיל אפילו לחשוב 

כן.

במצב  להיות  אותו  זיכה  הקב”ה 

ולקיים  תורה  ללמוד  שביכולתו 

וללא  הרחבה,  מתוך  בהידור  מצוות 

כל  ובמילא,  ועיכובים.  מניעות  כל 

זמן שנמצאים בגלות )בגלל שכך הוא 

רצונו של הקב”ה( – צריך יהודי לעבוד 

את עבודתו, “אני נבראתי לשמש את 

“בכל  השלימות.  בתכלית  קוני”11, 

לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך”, כולל – 

“בכל ממונך”. בירור חלקו בעולם כו’, 

וכל זה – אכן עושה בפועל...

ומה שחסרה השלימות שתהיה בגאולה 

פטרי’”!12 אמנם,  רחמנא  “אונס  הרי   –

“אונס, כמאן דעביד לא אמרינן”13, אבל 

לאידך, להיות מיצר ודואג ומתאונן על 

דבר שאינו באשמתו ואינו בשליטתו, 

This leads us to the special lesson we learn 
from Menashe, the great desire and yearning 
for the future redemption. 

There are Jews that say that they are 
comfortable in exile, G-d forbid. From their 
perspective, the state of exile can continue 
for another 2000 years… It is shocking to 
even consider this. 

G-d has blessed us that we live under 
circumstances that enable us to study 
Torah and observe mitzvot punctiliously in 
full comfort, without any obstacles. So long 
as a Jew is in exile (because G-d wishes it so) 
he must do his job of “I was created to serve 
my creator” in the most complete way. This 
means doing so “with all of your heart, all of 
your soul, and all of your means,” including 
“all of your money,” thereby refining his 
portion of the world. This he indeed does…

Regarding the opportunities that the 
Messianic era will bring that are lacking 
now, he says that G-d exempts us, because 
we are compelled to be in exile. True, being 
exempt is not the same as actually fulfilling, 
but to be concerned and to complain about 
something he has no control over—which is 
the meaning of the exclamation “Mashiach 
Now!”—what is the point of this, he asks?! 

>> The Rebbe
Comfortable exile

11( משנה וברייתא סוף מס’ קידושין. 
12( ב״ק כ״ח, סע״ב, וש”נ.

13( ירושלמי קידושין פ״ג ה״ב
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שזהו תוכן הצעקה “משיח נאו” – מהי 

התועלת בכך, שואל ותמה?! אדרבה: 

אם יצטער ויתמרמר על זה שעדיין לא 

לעבודת  הדבר  יבלבל   – הגאולה  באה 

ה’ בשמחה ובטוב לבב!

של  מהנהגתו  ההוראה  באה  זה  ועל 

– שהיה חפץ ומשתוקק כל כך  מנשה 

לקבל  שביקש  עד  העתידה,  לגאולה 

הנחלה  ודוגמת  מעין  שהיא  נחלה 

שתהיה בגאולה העתידה!

בנחלה  צורך  כל  היה  לא  למנשה 

צרכיו  מצד  מצדו,  הוא  הירדן;  בעבר 

האישיים, היה יכול לנחול בארץ כנען 

יחד עם כל בני ישראל, ללא כל צורך 

שחצי שבט יצטרף לבני גד ובני ראובן: 

ונוגע  אכפת  היה  בלבד  אחד  דבר 

למנשה – הגאולה לעתיד לבוא...

He argues that on the contrary, being upset 
and bitter over the fact that the redemption 
has not yet arrived could interfere with 
serving G-d joyfully and gladly! 

This is the lesson we learn from the conduct 
of Menashe, who desired and yearned for 
the redemption so strongly that they asked 
to receive a portion of land similar to the 
division that will be made in the Messianic 
era. 

Menashe had no need for a portion on the 
east bank of the Jordan. Their personal 
needs would have been fully met by a 
portion in the Land of Canaan, together 
with the rest of the Jewish people. There 
was no need for half of the tribe to join the 
tribes of Gad and Reuven. But there was one 
thing that Menashe cared about: the future 
redemption! 

The lesson from the tribe of Menashe
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טוב  ומצב  במעמד  להימצא  יכול  יהודי 

ונעלה, הן בגשמיות והן ברוחניות, לומד 

תורה ומקיים מצוות בהרחבה; אבל כיצד 

יכול הוא לנוח ולשקוט כאשר עדיין לא 

והשלימה?!...  האמיתית  הגאולה  באה 

בקריאה  עולמות  מרעיש  שאינו  היתכן 

וצעקה “משיח נאו”?!...

ועולם  הזה  עולם  טוב  כל  אמנם  לו  יש 

לעומת  לזה  יש  ערך  איזה  אבל   – הבא 

הגאולה האמיתית והשלימה?!*

משיחת שבת פרשת צו, שבת הגדול 
 ה’תשמ”ה. 

 רשימת השומעים בלתי מוגה.
תורת מנחם, ה’תשמ”ה חלק ג’ עמוד 1644

A Jew can be in an excellent position, 
physically and spiritually, studying Torah 
and observing mitzvot properly, but how 
can he rest when the true and complete 
redemption is yet to arrive?! How can 
he not raise a tumult, exclaiming and 
shouting “Mashiach now!”

He has all possible good in this world and 
the next, but what value does any of this 
have compared to the redemption?!

* ובלשון הכתוב ]תהלים עג, כה[: ״מי לי בשמים ועמך לא חפצתי בארץ״, 
כידוע ]שרש מצות התפלה פ״מ )דרמ״צ קלה, סע״א([ לשון אדמו״ר הזקן 

בעת דביקותו: ״איך וויל זע גאר ניסט, איך וויל ניט דיין גן עדן. איך וויל 
ניט דיין עולם הבא כו׳, איך וויל מער ניט אז דיך אליין״...


