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 במדבר פרק לב
)ב( ַוָיֹבאּו  ָעצּום ְמֹאד ַוִיְראּו ֶאת ֶאֶרץ ַיְעֵזר ְוֶאת ֶאֶרץ ִגְלָעד ְוִהֵנה ַהָמקֹום ְמקֹום ִמְקֶנה:ּוִמְקֶנה ַרב ָהָיה ִלְבֵני ְראּוֵבן ְוִלְבֵני ָגד )א( 

ְמָרה ְוֶחְשּבֹון ְוֶאְלָעֵלה )ג( ֲעָטרֹות ְוִדיֹבן ְוַיְעֵזר ְונִ  ְבֵני ָגד ּוְבֵני ְראּוֵבן ַויֹאְמרּו ֶאל ֹמֶשה ְוֶאל ֶאְלָעָזר ַהֹכֵהן ְוֶאל ְנִשיֵאי ָהֵעָדה ֵלאֹמר:
)ה( ַויֹאְמרּו ִאם ָמָצאנּו ֵחן  )ד( ָהָאֶרץ ֲאֶשר ִהָכה ה' ִלְפֵני ֲעַדת ִיְשָרֵאל ֶאֶרץ ִמְקֶנה ִהוא ְוַלֲעָבֶדיָך ִמְקֶנה: ס ּוְשָבם ּוְנבֹו ּוְבֹען:

)ו( ַויֹאֶמר ֹמֶשה ִלְבֵני ָגד ְוִלְבֵני ְראּוֵבן ַהַאֵחיֶכם ָיֹבאּו  ֲעִבֵרנּו ֶאת ַהַיְרֵדן:ְּבֵעיֶניָך יַֻתן ֶאת ָהָאֶרץ ַהזֹאת ַלֲעָבֶדיָך ַלֲאֻחָזה ַאל ַת 
יֶכם )ח( ֹכה ָעשּו ֲאֹבֵת  )ז( ְוָלָמה תנואון ְתִניאּון ֶאת ֵלב ְּבֵני ִיְשָרֵאל ֵמֲעֹבר ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶשר ָנַתן ָלֶהם ה': ַלִמְלָחָמה ְוַאֶתם ֵתְשבּו ֹפה:

)ט( ַוַיֲעלּו ַעד ַנַחל ֶאְשכֹול ַוִיְראּו ֶאת ָהָאֶרץ ַוָיִניאּו ֶאת ֵלב ְּבֵני ִיְשָרֵאל ְלִבְלִתי בֹא ֶאל  ְּבָשְלִחי ֹאָתם ִמָקֵדש ַּבְרֵנַע ִלְראֹות ֶאת ָהָאֶרץ:
)יא( ִאם ִיְראּו ָהֲאָנִשים ָהֹעִלים ִמִמְצַרִים ִמֶּבן ֶעְשִרים ָשָנה  ַבע ֵלאֹמר:)י( ַוִיַחר ַאף ה' ַּביֹום ַההּוא ַוִישָ  ָהָאֶרץ ֲאֶשר ָנַתן ָלֶהם ה':

ן נּון ִכי )יב( ִּבְלִתי ָכֵלב ֶּבן ְיֻפֶנה ַהְקִנִזי ִויהֹוֻשַע ּבִ  ָוַמְעָלה ֵאת ָהֲאָדָמה ֲאֶשר ִנְשַּבְעִתי ְלַאְבָרָהם ְלִיְצָחק ּוְלַיֲעֹקב ִכי לֹא ִמְלאּו ַאֲחָרי:
)יד( ְוִהֵנה ַקְמֶתם  ':)יג( ַוִיַחר ַאף ה' ְּבִיְשָרֵאל ַוְיִנֵעם ַּבִמְדָּבר ַאְרָּבִעים ָשָנה ַעד ֹתם ָכל ַהדֹור ָהֹעֶשה ָהַרע ְּבֵעיֵני ה ִמְלאּו ַאֲחֵרי ה':

)טו( ִכי ְתשּוֻבן ֵמַאֲחָריו ְוָיַסף עֹוד ְלַהִניחֹו ַּבִמְדָּבר  ֹון ַאף ה' ֶאל ִיְשָרֵאל:ַתַחת ֲאֹבֵתיֶכם ַתְרּבּות ֲאָנִשים ַחָטִאים ִלְסּפֹות עֹוד ַעל ֲחר
)יז( ַוֲאַנְחנּו ֵנָחֵלץ ֻחִשים ִלְפֵני ְּבֵני  )טז( ַוִיְגשּו ֵאָליו ַויֹאְמרּו ִגְדֹרת צֹאן ִנְבֶנה ְלִמְקֵננּו ֹּפה ְוָעִרים ְלַטֵּפנּו: ְוִשַחֶתם ְלָכל ָהָעם ַהֶזה: ס

)יח( לֹא ָנשּוב ֶאל ָּבֵתינּו ַעד ִהְתַנֵחל ְּבֵני  ִיְשָרֵאל ַעד ֲאֶשר ִאם ֲהִביֹאנֻם ֶאל ְמקֹוָמם ְוָיַשב ַטֵּפנּו ְּבָעֵרי ַהִמְבָצר ִמְּפֵני ֹיְשֵבי ָהָאֶרץ:
ֹ  ִיְשָרֵאל ִאיש ַנֲחָלתֹו: )כ( ַויֹאֶמר  א ִנְנַחל ִאָתם ֵמֵעֶבר ַלַיְרֵדן ָוָהְלָאה ִכי ָבָאה ַנֲחָלֵתנּו ֵאֵלינּו ֵמֵעֶבר ַהַיְרֵדן ִמְזָרָחה: פ)יט( ִכי ל

ְרֵדן ִלְפֵני ה' ַעד הֹוִרישֹו )כא( ְוָעַבר ָלֶכם ָכל ָחלּוץ ֶאת ַהיַ  ֲאֵליֶהם ֹמֶשה ִאם ַתֲעשּון ֶאת ַהָדָבר ַהֶזה ִאם ֵתָחְלצּו ִלְפֵני ה' ַלִמְלָחָמה:
ֶכם ַלֲאֻחָזה ִלְפֵני )כב( ְוִנְכְּבָשה ָהָאֶרץ ִלְפֵני ה' ְוַאַחר ָתֻשבּו ִוְהִייֶתם ְנִקִים ֵמה' ּוִמִיְשָרֵאל ְוָהְיָתה ָהָאֶרץ ַהזֹאת לָ  ֶאת ֹאְיָביו ִמָּפָניו:

)כד( ְּבנּו ָלֶכם ָעִרים ְלַטְּפֶכם ּוְגֵדֹרת ְלֹצַנֲאֶכם  ַלה' ּוְדעּו ַחַטאְתֶכם ֲאֶשר ִתְמָצא ֶאְתֶכם:כג( ְוִאם לֹא ַתֲעשּון ֵכן ִהֵנה ֲחָטאֶתם  ה':
נּו ָנֵשינּו ִמְקֵננּו ְוָכל )כו( ַטּפֵ  )כה( ַויֹאֶמר ְּבֵני ָגד ּוְבֵני ְראּוֵבן ֶאל ֹמֶשה ֵלאֹמר ֲעָבֶדיָך ַיֲעשּו ַכֲאֶשר ֲאֹדִני ְמַצֶּוה: ְוַהֹיֵצא ִמִּפיֶכם ַתֲעשּו:

)כח( ַוְיַצו ָלֶהם ֹמֶשה ֵאת  )כז( ַוֲעָבֶדיָך ַיַעְברּו ָכל ֲחלּוץ ָצָבא ִלְפֵני ה' ַלִמְלָחָמה ַכֲאֶשר ֲאֹדִני ֹדֵבר: ְּבֶהְמֵתנּו ִיְהיּו ָשם ְּבָעֵרי ַהִגְלָעד:
)כט( ַויֹאֶמר ֹמֶשה ֲאֵלֶהם ִאם ַיַעְברּו ְבֵני ָגד ּוְבֵני ְראּוֵבן  ָראֵשי ֲאבֹות ַהַמטֹות ִלְבֵני ִיְשָרֵאל: ֶאְלָעָזר ַהֹכֵהן ְוֵאת ְיהֹוֻשַע ִּבן נּון ְוֶאת

)ל( ְוִאם לֹא ַיַעְברּו  ָזה:ְלָעד ַלֲאחֻ ִאְתֶכם ֶאת ַהַיְרֵדן ָכל ָחלּוץ ַלִמְלָחָמה ִלְפֵני ה' ְוִנְכְּבָשה ָהָאֶרץ ִלְפֵניֶכם ּוְנַתֶתם ָלֶהם ֶאת ֶאֶרץ ַהגִ 
)לב( ַנְחנּו  )לא( ַוַיֲענּו ְבֵני ָגד ּוְבֵני ְראּוֵבן ֵלאֹמר ֵאת ֲאֶשר ִדֶּבר ה' ֶאל ֲעָבֶדיָך ֵכן ַנֲעֶשה: ֲחלּוִצים ִאְתֶכם ְונֹאֲחזּו ְבֹתְכֶכם ְּבֶאֶרץ ְכָנַען:

)לג( ַוִיֵתן ָלֶהם ֹמֶשה ִלְבֵני ָגד ְוִלְבֵני ְראּוֵבן ְוַלֲחִצי ֵשֶבט ְמַנֶשה  ֲאֻחַזת ַנֲחָלֵתנּו ֵמֵעֶבר ַלַיְרֵדן: ַנֲעֹבר ֲחלּוִצים ִלְפֵני ה' ֶאֶרץ ְכָנַען ְוִאָתנּו
)לד( ַוִיְבנּו ְבֵני ָגד  ֶרץ ָסִביב:ֶבן יֹוֵסף ֶאת ַמְמֶלֶכת ִסיֹחן ֶמֶלְך ָהֱאֹמִרי ְוֶאת ַמְמֶלֶכת עֹוג ֶמֶלְך ַהָּבָשן ָהָאֶרץ ְלָעֶריָה ִּבְגֻבֹלת ָעֵרי ָהָא 

ָהה: ֶאת ִדיֹבן ְוֶאת ֲעָטֹרת ְוֵאת ֲעֹרֵער: )לו( ְוֶאת ֵּבית ִנְמָרה ְוֶאת ֵּבית ָהָרן ָעֵרי ִמְבָצר ְוִגְדֹרת  )לה( ְוֶאת ַעְטֹרת שֹוָפן ְוֶאת ַיְעֵזר ְוָיְגּבֳּ
)לח( ְוֶאת ְנבֹו ְוֶאת ַּבַעל ְמעֹון מּוַסֹּבת ֵשם ְוֶאת ִשְבָמה ַוִיְקְראּו  ֶאְלָעֵלא ְוֵאת ִקְרָיָתִים: )לז( ּוְבֵני ְראּוֵבן ָּבנּו ֶאת ֶחְשּבֹון ְוֶאת צֹאן:

)מ( ַוִיֵתן ֹמֶשה  ר ָּבּה:)לט( ַוֵיְלכּו ְּבֵני ָמִכיר ֶּבן ְמַנֶשה ִגְלָעָדה ַוִיְלְכֻדָה ַויֹוֶרש ֶאת ָהֱאֹמִרי ֲאשֶ  ְבֵשֹמת ֶאת ְשמֹות ֶהָעִרים ֲאֶשר ָּבנּו:
)מב( ְוֹנַבח ָהַלְך  )מא( ְוָיִאיר ֶּבן ְמַנֶשה ָהַלְך ַוִיְלֹכד ֶאת ַחֹּוֵתיֶהם ַוִיְקָרא ֶאְתֶהן ַחֹּות ָיִאיר: ֶאת ַהִגְלָעד ְלָמִכיר ֶּבן ְמַנֶשה ַוֵיֶשב ָּבּה:

 ה ֹנַבח ִּבְשמֹו:ַוִיְלֹכד ֶאת ְקָנת ְוֶאת ְּבֹנֶתיָה ַוִיְקָרא לָ 
 

 רש"י 
תסירו ותמניעו לבם מעבור  - ולמה תניאון)ז(  לשון תמיהה הוא: - האחיכם)ו(  מארץ סיחון ועוג היו: - עטרות ודיבון וגו')ג( 

 כך שמה, ושני קדש היו: - מקדש ברנע)ח(  שיהיו סבורים שאתם יראים לעבור מפני המלחמה וחוזק הערים והעם:
כמו  - לספות)יד(  ויטלטלם. מן נע ונד: - וינעם)יג(  חורגו של קנז היה, וילדה לו אמו של כלב את עתניאל: - הקנזי)יב( 

על חסים היו  - נבנה למקננו פה)טז(  )ישעיה כט, א( ספו שנה על שנה, )ירמיה ז, כא( עולותיכם ספו וגו', לשון תוספת:
ממונם יותר מבניהם ובנותיהם, שהקדימו מקניהם לטפם. אמר להם משה לא כן עשו, העיקר עיקר והטפל טפל, בנו לכם 

נזדרז מהירים, כמו )ישעיה ח, א( מהר שלל חש בז,  - ואנחנו נחלץ חשים)יז(  תחלה ערים לטפכם ואחר כך גדרות לצאנכם:
בראשי גייסות, מתוך שגבורים היו, שכן נאמר בגד )דברים לג, כ( וטרף זרוע  - לפני בני ישראל )ישעיה ה, יט( ימהר יחישה:

אף קדקד, ואף משה חזר ופירש להם באלה הדברים )דברים ג, יח( ואצו אתכם בעת ההיא וגו' חלוצים תעברו לפני אחיכם 
בעודנו  - וישב טפנו שקיימו תנאם:בני ישראל כל בני חיל. וביריחו כתיב )יהושע ו, יג( והחלוץ הולך לפניהם, זה ראובן וגד 

כבר קבלנוה בעבר  - כי באה נחלתנו בעבר המערבי: - מעבר לירדן וגו')יט(  שנבנה עכשיו: - בערי המבצר אצל אחינו:
תיבה זו מגזרת )תהלים ח, ח( צנה ואלפים כלם, שאין בו אל"ף מפסיק בין נו"ן לצד"י, ואל"ף שבא  - לצנאכם)כד(  המזרחי:

לגבוה שקבלתם  - והיצא מפיכם תעשו נו"ן במקום ה"א של צנה הוא. מיסודו של ר' משה הדרשן למדתי כן:כאן אחר ה
עליכם לעבור למלחמה עד כבוש וחלוק. שמשה לא בקש מהם אלא ונכבשה ואחר תשובו, והם קבלו עליהם עד התנחל, הרי 

כמו עליהם, ועל תנאם מינה  - ויצו להם)כח(  ש אחד:כולם כאי - ויאמר בני גדכה( ) הוסיפו להתעכב שבע שחלקו, וכן עשו:
כלומר בידינו וברשותנו תהי אחוזת נחלתנו  - ואתנו אחזת נחלתנו)לב(  אלעזר ויהושע, כמו )שמות יד, יד( ה' ילחם לכם:

יות ערי זה סוף הפסוק מוסב על תחלת הענין, ויבנו בני גד את הערים הללו לה - ערי מבצר וגדרות צאן)לו(  מעבר הזה:
נבו ובעל מעון שמות עבודה זרה הם, והיו האמוריים קורים  - ואת נבו ואת בעל מעון מוסבת שם)לח(  מבצר וגדרות צאן:

עריהם על שם עבודה זרה שלהם, ובני ראובן הסבו את שמם לשמות אחרים, וזהו מוסבות שם, נבו ובעל מעון מוסבות לשם 
כתרגומו ותריך. שתיבת רי"ש משמשת שתי  - ויורש)לט(  מורה למעלה:בנו שבמה והיא שבם הא - ואת שבמה אחר:

לפי שלא היו  - ויקרא אתהן חות יאיר כפרניהון: - חותיהם)מא(  חלוקות לשון ירושה ולשון הורשה, שהוא טירוד ותירוך:
ה הדרשן לפי שלא לה אינו מפיק ה"א. וראיתי ביסודו של רבי מש - ויקרא לה נבח)מב(  לו בנים קראם בשמו לזכרון:

נתקיים לה שם זה, לפיכך הוא רפה, שמשמע מדרשו כמו לא. ותמהני מה ידרוש בשתי תיבות הדומות לה )רות ב, יד( ויאמר 
 לה בועז, )זכריה ה, יא( לבנות לה בית:

 



 2 

 
 
 
 
 

 יהושע פרק כב
יֹאֶמר ֲאֵליֶהם ַאֶתם ְשַמְרֶתם ֵאת ָכל ֲאֶשר ִצָּוה ֶאְתֶכם ֹמֶשה ֶעֶבד ה' )ב( וַ  )א( ָאז ִיְקָרא ְיהֹוֻשַע ָלראּוֵבִני ְוַלָגִדי ְוַלֲחִצי ַמֵטה ְמַנֶשה:

)ג( לֹא ֲעַזְבֶתם ֶאת ֲאֵחיֶכם ֶזה ָיִמים ַרִּבים ַעד ַהיֹום ַהֶזה ּוְשַמְרֶתם ֶאת ִמְשֶמֶרת ִמְצַות  ַוִתְשְמעּו ְבקֹוִלי ְלֹכל ֲאֶשר  ִצִּויִתי ֶאְתֶכם:
ֵליֶכם ֶאל ֶאֶרץ אֲ  יֶכם:ה' ֱאֹלהֵ  ֻחַזְתֶכם ֲאֶשר ָנַתן )ד( ְוַעָתה ֵהִניַח ה' ֱאֹלֵהיֶכם ַלֲאֵחיֶכם ַכֲאֶשר ִדֶּבר ָלֶהם ְוַעָתה ְּפנּו ּוְלכּו ָלֶכם ְלָאהֳּ

)ה( ַרק ִשְמרּו ְמֹאד ַלֲעשֹות ֶאת ַהִמְצָוה ְוֶאת ַהתֹוָרה ֲאֶשר ִצָּוה ֶאְתֶכם ֹמֶשה ֶעֶבד ה' ְלַאֲהָבה ֶאת  ָלֶכם ֹמֶשה ֶעֶבד ה' ְּבֵעֶבר ַהַיְרֵדן:
ֵכם ְיהֹוֻשַע ַוְיַשְלֵחם ַוֵיְלכּו )ו( ַוְיָבְר  ם:ה' ֱאֹלֵהיֶכם ְוָלֶלֶכת ְּבָכל ְדָרָכיו ְוִלְשֹמר ִמְצֹוָתיו ּוְלָדְבָקה בֹו ּוְלָעְבדֹו ְּבָכל ְלַבְבֶכם ּוְבָכל ַנְפְשכֶ 

ֵליֶהם: ס ָיָמה ְוַגם ִכי ִשְלָחם )ז( ְוַלֲחִצי ֵשֶבט ַהְמַנֶשה ָנַתן ֹמֶשה ַּבָּבָשן ּוְלֶחְציֹו ָנַתן ְיהֹוֻשַע ִעם ֲאֵחיֶהם מעבר ְּבֵעֶבר ַהַיְרֵדן  ֶאל ָאהֳּ
ֵליֶהם ַוְיָבֲרֵכם: ֵליֶכם ּוְבִמְקֶנה ַרב ְמֹאד ְּבֶכֶסף ּוְבָזָהב )ח( וַ  ְיהֹוֻשַע ֶאל ָאהֳּ יֹאֶמר ֲאֵליֶהם ֵלאֹמר ִּבְנָכִסים ַרִּבים שּובּו ֶאל ָאהֳּ

ד ַוֲחִצי ֵשֶבט ַהְמַנֶשה )ט( ַוָיֻשבּו ַוֵיְלכּו ְּבֵני ְראּוֵבן ּוְבֵני גָ  ּוִבְנֹחֶשת ּוְבַבְרֶזל ּוִבְשָלמֹות ַהְרֵּבה ְמֹאד ִחְלקּו ְשַלל ֹאְיֵביֶכם ִעם ֲאֵחיֶכם: פ
)י( ַוָיֹבאּו  ָבּה ַעל ִּפי ה' ְּבַיד ֹמֶשה:ֵמֵאת ְּבֵני ִיְשָרֵאל ִמִשֹלה ֲאֶשר ְּבֶאֶרץ ְכָנַען ָלֶלֶכת ֶאל ֶאֶרץ ַהִגְלָעד ֶאל ֶאֶרץ ֲאֻחָזָתם ֲאֶשר נֹאֲחזּו 

)יא(  ִיְבנּו ְבֵני ְראּוֵבן ּוְבֵני ָגד ַוֲחִצי ֵשֶבט ַהְמַנֶשה ָשם ִמְזֵּבַח ַעל  ַהַיְרֵדן ִמְזֵּבַח ָגדֹול ְלַמְרֶאה:ֶאל ְגִלילֹות ַהַיְרֵדן ֲאֶשר ְּבֶאֶרץ ְכָנַען וַ 
ּול ֶאֶרץ ְכַנַען ֶאל ְגִלילֹות ַהַיְרֵדן ֶאל מ ַוִיְשְמעּו ְבֵני ִיְשָרֵאל ֵלאֹמר ִהֵנה ָבנּו ְבֵני ְראּוֵבן ּוְבֵני ָגד ַוֲחִצי ֵשֶבט ַהְמַנֶשה ֶאת ַהִמְזֵּבַח ֶאל

)יג( ַוִיְשְלחּו ְבֵני ִיְשָרֵאל ֶאל  )יב( ַוִיְשְמעּו ְּבֵני ִיְשָרֵאל ַוִיָקֲהלּו ָכל ֲעַדת ְּבֵני ִיְשָרֵאל ִשֹלה ַלֲעלֹות ֲעֵליֶהם ַלָצָבא: פ ֵעֶבר ְּבֵני ִיְשָרֵאל:
)יד( ַוֲעָשָרה ְנִשִאים ִעמֹו ָנִשיא ֶאָחד  ֵני ָגד ְוֶאל ֲחִצי ֵשֶבט ְמַנֶשה ֶאל ֶאֶרץ ַהִגְלָעד ֶאת ִּפיְנָחס ֶּבן  ֶאְלָעָזר ַהֹכֵהן:ְּבֵני ְראּוֵבן ְוֶאל ּבְ 

ו( ַוָיֹבאּו ֶאל ְּבֵני ְראּוֵבן ְוֶאל ְּבֵני ָגד ְוֶאל )ט ָנִשיא ֶאָחד ְלֵבית ָאב ְלֹכל ַמטֹות ִיְשָרֵאל ְוִאיש רֹאש ֵּבית ֲאבֹוָתם ֵהָמה ְלַאְלֵפי ִיְשָרֵאל:
)טז( ֹכה ָאְמרּו ֹכל ֲעַדת ה' ָמה ַהַמַעל ַהֶזה ֲאֶשר ְמַעְלֶתם ֵּבאֹלֵהי ִיְשָרֵאל  ֲחִצי ֵשֶבט ְמַנֶשה ֶאל ֶאֶרץ ַהִגְלָעד ַוְיַדְּברּו ִאָתם ֵלאֹמר:

)יז( ַהְמַעט ָלנּו ֶאת ֲעֹון ְּפעֹור ֲאֶשר לֹא ִהַטַהְרנּו ִמֶמנּו ַעד ַהיֹום  ְתֶכם ָלֶכם ִמְזֵּבַח ִלְמָרְדֶכם ַהיֹום ַּבה':ָלשּוב ַהיֹום ֵמַאֲחֵרי ה' ִּבְבנֹו
 ָמָחר ֶאל ָכל ֲעַדת ִיְשָרֵאל ִיְקֹצף:)יח( ְוַאֶתם ָתֻשבּו ַהיֹום ֵמַאֲחֵרי ה' ְוָהָיה ַאֶתם ִתְמְרדּו ַהיֹום ַּבה' ּו ַהֶזה ַוְיִהי ַהֶנֶגף ַּבֲעַדת ה':

תֹוֵכנּו ּוַבה' ַאל ִתְמֹרדּו ְוֹאָתנּו )יט( ְוַאְך ִאם ְטֵמָאה ֶאֶרץ ֲאֻחַזְתֶכם ִעְברּו ָלֶכם ֶאל ֶאֶרץ ֲאֻחַזת ה' ֲאֶשר ָשַכן ָשם ִמְשַכן ה' ְוֵהָאֲחזּו ּבְ 
)כ( ֲהלֹוא ָעָכן ֶּבן ֶזַרח ָמַעל ַמַעל ַּבֵחֶרם ְוַעל ָכל ֲעַדת ִיְשָרֵאל ָהָיה ָקֶצף  ְלֲעֵדי ִמְזַּבח ה' ֱאֹלֵהינּו:ַאל ִתְמֹרדּו ִּבְבֹנְתֶכם ָלֶכם ִמְזֵּבַח ִמּבַ 

)כב( ֵאל  אֵשי ַאְלֵפי ִיְשָרֵאל:)כא( ַוַיֲענּו ְּבֵני ְראּוֵבן ּוְבֵני ָגד ַוֲחִצי ֵשֶבט ַהְמַנֶשה ַוְיַדְּברּו ֶאת ָר  ְוהּוא ִאיש ֶאָחד לֹא ָגַוע ַּבֲעֹונֹו: פ
)כג( ִלְבנֹות ָלנּו ִמְזֵּבַח  ֶזה:ֱאֹלִהים ה' ֵאל ֱאֹלִהים ה' הּוא ֹיֵדַע ְוִיְשָרֵאל הּוא ֵיָדע ִאם ְּבֶמֶרד ְוִאם ְּבַמַעל ַּבה' ַאל תֹוִשיֵענּו ַהיֹום הַ 

)כד( ְוִאם לֹא ִמְדָאָגה ִמָדָבר  ה ְוִאם ַלֲעשֹות ָעָליו ִזְבֵחי ְשָלִמים ה' הּוא ְיַבֵקש:ָלשּוב ֵמַאֲחֵרי ה' ְוִאם ְלַהֲעלֹות ָעָליו עֹוָלה ּוִמְנחָ 
ְראּוֵבן )כה( ּוְגבּול ָנַתן ה' ֵּביֵננּו ּוֵביֵניֶכם ְּבֵני  ָעִשינּו ֶאת זֹאת ֵלאֹמר ָמָחר יֹאְמרּו ְבֵניֶכם ְלָבֵנינּו ֵלאֹמר ַמה ָלֶכם ְוַלה' ֱאֹלֵהי ִיְשָרֵאל:
)כו( ַונֹאֶמר ַנֲעֶשה ָנא ָלנּו ִלְבנֹות ֶאת ַהִמְזֵּבַח  ּוְבֵני ָגד ֶאת ַהַיְרֵדן ֵאין ָלֶכם ֵחֶלק ַּבה' ְוִהְשִּביתּו ְבֵניֶכם ֶאת  ָּבֵנינּו ְלִבְלִתי ְירֹא ֶאת ה':

ֵבין ֹדרֹוֵתינּו ַאֲחֵרינּו ַלֲעֹבד ֶאת ֲעֹבַדת ה' ְלָפָניו ְּבֹעלֹוֵתינּו ּוִבְזָבֵחינּו )כז( ִכי ֵעד הּוא ֵּביֵנינּו ּוֵביֵניֶכם ּו לֹא ְלעֹוָלה ְולֹא ְלָזַבח:
אּו )כח( ַונֹאֶמר ְוָהָיה ִכי יֹאְמרּו ֵאֵלינּו ְוֶאל ֹדֹרֵתינּו ָמָחר ְוָאַמְרנּו ְר  ּוִבְשָלֵמינּו ְולֹא יֹאְמרּו ְבֵניֶכם ָמָחר ְלָבֵנינּו ֵאין ָלֶכם ֵחֶלק ַּבה':

)כט( ָחִליָלה ָלנּו ִמֶמנּו ִלְמֹרד ַּבה' ְוָלשּוב  ֶאת ַתְבִנית ִמְזַּבח ה' ֲאֶשר ָעשּו ֲאבֹוֵתינּו לֹא ְלעֹוָלה ְולֹא ְלֶזַבח ִכי ֵעד הּוא ֵּביֵנינּו ּוֵביֵניֶכם:
)ל( ַוִיְשַמע ִּפיְנָחס ַהֹכֵהן ּוְנִשיֵאי  ְזַּבח ה' ֱאֹלֵהינּו ֲאֶשר ִלְפֵני ִמְשָכנֹו: פַהיֹום ֵמַאֲחֵרי ה' ִלְבנֹות ִמְזֵּבַח ְלֹעָלה ְלִמְנָחה ּוְלָזַבח ִמְלַבד ִמ 

( ַויֹאֶמר )לא ֶשה ַוִייַטב ְּבֵעיֵניֶהם:ָהֵעָדה ְוָראֵשי ַאְלֵפי ִיְשָרֵאל ֲאֶשר ִאתֹו ֶאת ַהְדָבִרים ֲאֶשר ִדְּברּו ְּבֵני  ְראּוֵבן ּוְבֵני ָגד ּוְבֵני ְמנַ 
ּו ה' ֲאֶשר לֹא ְמַעְלֶתם ַּבה' ַהַמַעל ַהֶזה ָאז ִּפיְנָחס ֶּבן ֶאְלָעָזר ַהֹכֵהן ֶאל ְּבֵני ְראּוֵבן ְוֶאל ְּבֵני ָגד ְוֶאל ְּבֵני ְמַנֶשה ַהיֹום ָיַדְענּו ִכי ְבתֹוֵכנ

ָחס ֶּבן ֶאְלָעָזר ַהֹכֵהן ְוַהְנִשיִאים ֵמֵאת ְּבֵני ְראּוֵבן ּוֵמֵאת ְּבֵני ָגד ֵמֶאֶרץ ַהִגְלָעד ֶאל )לב( ַוָיָשב ִּפינְ  ִהַצְלֶתם ֶאת ְּבֵני ִיְשָרֵאל ִמַיד ה':
ָרֵאל ְולֹא ָאְמרּו ַלֲעלֹות )לג( ַוִייַטב ַהָדָבר ְּבֵעיֵני ְּבֵני ִיְשָרֵאל ַוְיָבֲרכּו ֱאֹלִהים ְּבֵני ִיְש  ֶאֶרץ ְכַנַען ֶאל ְּבֵני ִיְשָרֵאל ַוָיִשבּו אֹוָתם ָדָבר:

יֹנֵתינּו )לד( ַוִיְקְראּו ְּבֵני ְראּוֵבן ּוְבֵני ָגד ַלִמְזֵּבַח ִכי ֵעד הּוא ּבֵ  ֲעֵליֶהם ַלָצָבא ְלַשֵחת ֶאת ָהָאֶרץ ֲאֶשר ְּבֵני ְראּוֵבן ּוְבֵני ָגד ֹיְשִבים ָּבּה:
 ִכי ה' ָהֱאֹלִהים: 

 
 רש"י 
הרי זה מן המקראות הקצרים וצריך להוסיף בו תיבה אחת ויקראו בני  - ויקראו בני ראובן ובני גד למזבח כי עד הוא)לד( 

 ראובן ובני גד למזבח עד:


