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 עבר הירדן –ארץ הגלעד  -ב "פרק כ
 

 ג ה"ד לה פרשה ר"בר
 וליוה יהושע של פמליא בני וגד ראובן שבט יודן רבי אמר
  ביתו עד אותן

Breishit Rabbah 35 

R. Judan said: The tribes of Reuben and Gad formed Joshua's 

personal retinue, and he accompanied them to the Jordan [on their 

return home]. 

 
 דוד מצודת

: כנען מארץ שהוא המערבי הירדן בשפת ל"ר  -כנען בארץ אשר
 

 
 והגלעד שמרון סכסוך  -הנרצחים ישראל מלכי בתי

 
: עמרי בית

 עמרי
 אחאב
 אחזיה
  יהורם

  ט פרק ב"מל
 יהורם –מלך 

 נמשי בן יהואי "נהרג ע

 אפרים  -עמרי בית
 מהגלעד  -נשמי בן יהוא

 
!! מהגלעד ואלישע אליהו

 יהוא בית
 יהוא

 יהואחז
 יהואש
 ירבעם
 זכריה

  ט:טו ב"מל
 זכריה –מלך 
 יבש בן שלום י"ענהרג 

?? גלעד יבש=  יבש
 
ַנת( ח) לִֹשים ִבשְׁ מֶֹנה שְׁ  ָשָנה ּושְׁ

ָיהּו הּוָדה ֶמֶלךְׁ  ַלֲעַזרְׁ ָיהּו ָמַלךְׁ  יְׁ ַכרְׁ  ֶבן זְׁ
ָעם ָרֵאל ַעל ָיָרבְׁ רֹון ִישְׁ שֹמְׁ  ִשָשה בְׁ

שֹר( י... )ֳחָדִשים  ָיֵבש ֶבן ַשֺלם ָעָליו ַוִיקְׁ
ִמיֵתהּו ָעם ָקָבלְׁ  ַוַיֵכהּו לֹךְׁ  ַויְׁ  ַוִימְׁ

ָתיו : ַתחְׁ
 יבש בן שלום

 
  יג:טו ב"מל

 מלך שלום בן יבש
  ִמִתרָצה גדי בן מנחם י"ענהרג 

ַנֵחם ַוַיַעל( יד) ָצה ָגִדי ֶבן מְׁ  ַוָיבֹא ִמִתרְׁ
רֹון רֹון ָיֵביש ֶבן ַשּלּום ֶאת ַוַיךְׁ  שֹמְׁ שֹמְׁ  בְׁ

ִמיֵתהּו לֹךְׁ  ַויְׁ ָתיו ַוִימְׁ : ַתחְׁ

 מנחם בית
 גדי בן מנחם

 מנחם בן פקחיה

  כו-כג:טו ב"מל
 מלך פקחיה

 רמליהו בן פקח י"ענהרג 
 והגלעדים

שֹר( כה) ָיהּו ֶבן ֶפַקח ָעָליו ַוִיקְׁ ַמלְׁ  רְׁ
רֹון ַוַיֵכהּו ָשִלישֹו שֹמְׁ מֹון בְׁ ַארְׁ  ֵבית בְׁ

ֶלךְׁ  ֶַ ֶלךְׁ { ַ ֶַ גֹב ֶאת} ַה ֶאת ַארְׁ ֵיה וְׁ  ָהַארְׁ
 ִגְלָעִדים ִמְבֵני ִאיש ֲחִמִשים ְוִעםֹו

ִמיֵתהּו לֹךְׁ  ַויְׁ ָתיו ַוִימְׁ : ַתחְׁ
 

 כ-יט:ט ישעיהו
זֹר( יט) ָרֵעב ָיִמין ַעל ַוִיגְׁ מֹאול ַעל ַויֹאַכל וְׁ לֹא שְׁ  ִאיש ָשֵבעּו וְׁ

ַשר רֹעֹו בְׁ  ֶאת ְוֶאְפַרִים ֶאְפַרִים ֶאת ְמַנֶשה( כ: )יֹאֵכלּו זְׁ
ָכל ְיהּוָדה ַעל ֵהָםה ַיְחָדו ְמַנֶשה עֹוד ַאפֹו ָשב לֹא זֹאת בְׁ  ָידֹו וְׁ
טּוָיה : נְׁ

Isaiah 9 

19. And he shall snatch on the right hand, and be hungry; and he shall 

eat on the left hand, and they shall not be satisfied; they shall eat every 

man the flesh of his own arm;  20. Manasseh against Ephraim; and 

Ephraim against Manasseh; and they together shall be against Judah. 

For all this his anger is not turned away, but his hand is still stretched 

out. 

 
 ט-ח:ו הושע

ַחֵכי( ט: )ִמָדם ֲעֺקָבה ָאֶון פֲֹעֵלי ִקְרַית ִגְלָעד( ח)  ִאיש ּוכְׁ
דּוִדים ה ִכי ֶשְכָמה ְיַרְצחּו ֶדֶרךְׁ  כֲֹהִנים ֶחֶבר גְׁ ַָ    :ָעשּו ִז

 
ִמיקּו ט:ט כֹור ַהִגְבָעה ִכיֵמי ִשֵחתּו ֶהעְׁ קֹוד ֲעֹוָנם ִיזְׁ  ִיפְׁ

: ַחטֹאָתם

Hoshea 8 

8. Gilead is a city of those who work iniquity, and it is polluted with 

blood.  9. And as troops of robbers wait for a man, so does the company 

of priests; they murder on the way to Shechem; for they commit 

lewdness. 

Ibid 9 

9. They have deeply corrupted themselves, as in the days of Gibeah; 

therefore he will remember their iniquity, he will punish their sins. 

 


