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פרק כ"ב  -ארץ הגלעד – עבר הירדן
בר"ר פרשה לה ד"ה ג
אמר רבי יודן שבט ראובן וגד בני פמליא של יהושע וליוה
אותן עד ביתו

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].

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

בתי מלכי ישראל הנרצחים  -סכסוך שמרון והגלעד
בית עמרי:
עמרי
אחאב
אחזיה
יהורם
בית יהוא
יהוא
יהואחז
יהואש
ירבעם
זכריה
שלום בן יבש
בית מנחם
מנחם בן גדי
פקחיה בן מנחם

מל"ב פרק ט
מלך – יהורם
נהרג ע"י יהוא בן נמשי
מל"ב טו:ט
מלך – זכריה
נהרג ע"י שלום בן יבש

מל"ב טו:יג
מלך שלום בן יבש
רצה
נהרג ע"י מנחם בן גדי ִמ ִת ָ
מל"ב טו:כג-כו
מלך פקחיה
נהרג ע"י פקח בן רמליהו
והגלעדים

בית עמרי  -אפרים
יהוא בן נשמי  -מהגלעד
אליהו ואלישע מהגלעד!!
יבש = יבש גלעד??
ּושמֹנֶה ָשנָה
ְׁ
(ח) ִב ְׁשנַת ְׁשל ִֹשים
הּודה ָמ ַל ְׁך ְׁז ַכ ְׁריָהּו ֶבן
ַריָהּו ֶמ ֶל ְׁך יְׁ ָ
ַל ֲעז ְׁ
ָר ְׁב ָעם ַעל יִ ְׁש ָר ֵאל ְׁבש ְֹׁמרֹון ִש ָשה
יָ
ָבש
ֳח ָד ִשים( ...י) וַיִ ְׁקשֹר ָע ָליו ַשלֺם ֶבן י ֵ
יתהּו וַיִ ְׁמל ְֹׁך
ַכהּו ָק ָב ְׁל ָעם וַיְׁ ִמ ֵ
ַוי ֵ
ַת ְׁח ָתיו:
ָדי ִמ ִת ְׁר ָצה ַו ָיבֹא
ַחם ֶבן ג ִ
ַעל ְׁמנ ֵ
(יד) ַוי ַ
ָביש ְׁבש ְֹׁמרֹון
ַך ֶאת ַשּלּום ֶבן י ֵ
ש ְֹׁמרֹון ַוי ְׁ
יתהּו וַיִ ְׁמל ְֹׁך ַת ְׁח ָתיו:
וַיְׁ ִמ ֵ
(כה) וַיִ ְׁקשֹר ָע ָליו ֶפ ַקח ֶבן ְׁר ַמ ְׁליָהּו
ַארמֹון ֵבית
ַכהּו ְׁבש ְֹׁמרֹון ְׁב ְׁ
ָש ִלישֹו ַוי ֵ
ַאריֵה
ַארגֹב וְׁ ֶאת ָה ְׁ
ַַ ֶל ְׁך } ַה ֶַ ֶל ְׁך{ ֶאת ְׁ
ֶ
ו ְִעםֹו ֲח ִמ ִשים ִאיש ִמ ְבנֵי ִג ְל ָע ִדים
יתהּו וַיִ ְׁמל ְֹׁך ַת ְׁח ָתיו:
וַיְׁ ִמ ֵ

ישעיהו ט:יט-כ
ֹאכל ַעל ְׁשמֹאול וְׁ לֹא ָש ֵבעּו ִאיש
ָמין וְׁ ָר ֵעב ַוי ַ
(יט) וַיִ ְׁגזֹר ַעל י ִ
וְא ְפ ַר ִים ֶאת
ַשה ֶאת ֶא ְפ ַר ִים ֶ
ֹאכלּו ( :כ) ְמנ ֶ
ְׁב ַשר ְׁזרֹעֹו י ֵ
הּודה ְׁב ָכל זֹאת לֹא ָשב ַאפֹו וְׁ עֹוד יָדֹו
ַח ָדו ֵה ָםה ַעל ְי ָ
ַשה י ְ
ְמנ ֶ
נְׁ טּויָה:

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.

הושע ו:ח-ט
ּוכ ַח ֵכי ִאיש
ֲק ָבה ִמ ָדם ( :ט) ְׁ
ֲלי ָאוֶן ע ֺ
(ח) ִג ְל ָעד ִק ְריַת פֹע ֵ
ֹהנִ ים ֶד ֶר ְׁך ְי ַר ְצחּו ֶש ְכ ָמה ִכי ִז ַָה ָעשּו:
דּודים ֶח ֶבר כ ֲ
ְׁג ִ

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.

ימי ַה ִג ְב ָעה יִ ְׁזכֹור עֲֹונָם יִ ְׁפקֹוד
ט:ט ֶה ְׁע ִמיקּו ִש ֵחתּו ִכ ֵ
ֹאתם:
ַחט ָ

