
 גלעדוה בנימין
 
 עובדיה א:יט .1

ת ְפִלְׁשִתים ְויָ  ת ַהר ֵעָשו ְוַהְשֵפָלה אֶּ ב אֶּ ְרׁשּו ְוָיְרׁשּו ַהנֶּגֶּ
ן  ְפַרִים ְוֵאת ְשֵדה ׁשְֹׁמרוֹׁ ת ְשֵדה אֶּ  : ּוִבְנָיִמן ֶאת ַהִגְלָעדאֶּ

Ovadia 1:19 
And they of the Negev shall possess the Mount of Esau; and 

they of the Shephelah the land of the Philistines; and they shall 

possess the field of Ephraim, and the field of Samaria; and 

Benjamin shall possess Gilead. 
 
 עובדיה א:יטרש"י  .2
ובני מנשה שהיתה ארץ גלעד   -בנימין את הגלעדו

שלהם יפשטו להם מהלאה לגבולותיה של ארץ 
 ישראל במזרחה:

 
 אב"ע שםר .3

 ירש את הגלעד מעבר לירדן: -ובנימין 

 רד"ק שם .4
בולו בירדן וכן בנימן שהיה ג - ובנימן את הגלעד

יירשה משם והלאה את המישור בארץ הגלעד שהוא 
מעבר לירדן כי ירבה גבולו כל מישור הגלעד שהוא 
סמוך לנחלתו כי מנשה שהיה לו ארץ הגלעד יתפשט 

 גבולו משם והלאה בארץ מואב ובני עמון 

 
  ז פרק א הימים דברי .5
ה ְבֵני( יד) ר ַאְשִריֵאל ְמַנשֶּ  ָהֲאַרִמָיה ְגׁשוֹׁ ִפילַ  ָיָלָדה ֲאׁשֶּ

ת ָיְלָדה  ִאָשה ָלַקח ּוָמִכיר( טו)  :ִגְלָעד ֲאִבי ָמִכיר אֶּ
תוֹׁ  ְוֵׁשם ּוְלֻשִפים ְלֻחִפים  ְצָלְפָחד ַהֵשִני ְוֵׁשם ַמֲעָכה ֲאחֹׁ
ָנה  :ָבנוֹׁת ִלְצָלְפָחד ַוִתְהיֶּ

Chronicles I:7 

14. The sons of Manasseh: Ashriel, whom she bore; his Aramean 

concubine bore Machir the father of Gilead:  15. And Machir took 

a wife for Huppim and Shuppim; and the name of their sister was 

Maachah; and the name of the second was Zelophehad; and 

Zelophehad had daughters. 

 
  כו פרק במדבר .6
ָתם ִמןִבְניָ  ְבֵני( לח) ַלע ְלִמְׁשְפחֹׁ  ַהַבְלִעי ִמְׁשַפַחת ְלבֶּ

  :ָהֲאִחיָרִמי ִמְׁשַפַחת ַלֲאִחיָרם ָהַאְׁשֵבִלי ִמְׁשַפַחת ְלַאְׁשֵבל
 ִמְשַפַחת ְלחּוָפם ַהשּוָפִמי ִמְשַפַחת ִלְשפּוָפם( לט)

ַלע ְבֵני ַוִיְהיּו( מ)  :ַהחּוָפִמי  ַחתִמְׁשפַ  ְוַנֲעָמן ַאְרְד  בֶּ
ה( מא)  :ַהַנֲעִמי ִמְׁשַפַחת ְלַנֲעָמן ָהַאְרִדי  ִבְנָיִמן ְבֵני ֵאלֶּ

ָתם ם ְלִמְׁשְפחֹׁ ף ְוַאְרָבִעים ֲחִמָשה ּוְפֻקֵדיהֶּ לֶּ  ְוֵׁשׁש אֶּ
 :ֵמאוֹׁת

Numbers 26 

38. The sons of Benjamin according to their families; from Belah, 

the family of the Belahites; from Ashbel, the family of the 

Ashbelites; from Ahiram, the family of the Ahiramites;  39. From 

Shupham, the family of the Shuphamites; from Hupham, the 

family of the Huphamites.  40. And the sons of Belah were Ard 

and Naaman; from Ard, the family of the Ardites; and from 

Naaman, the family of the Naamites.  41. These are the sons of 

Benjamin according to their families; and those who were counted 

of them were forty five thousand and six hundred. 

 
 דהי"א זרלב"ג  .7

ח אשה מהם והם בני עיר שזכר למעלה ולמ"ד לחפים ר"ל לק -ומכיר לקח אשה לחפים ולשפים  )טו(
ולשפים ר"ל ומכיר לקח אשה שהיתה אחות לחפים ולשפים, וזהו שאמר ושם אחותו מעכה, ומה שאמר אחותו 
ולא אחותם חזר אל הנכבד מהם, והוא חופים שהקדימו לשפים ומה שאמר למעלה שפים וחפים על דרך 

 התולדה:
 
 דהי"א ז מוצודות דוד .8

 רצה לומר אחות לחפים ולשפים: -לחפים ולשפים  )טו(

 



 עבר הירדן –ארץ הגלעד  -פרק כ"ב יהושע 
 
 ג ה"ד לה פרשה ר"בר .9

 יהושע של פמליא בני וגד ראובן שבט יודן רבי אמר
  ביתו עד אותן וליוה

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 .11

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

 והגלעד שמרון סכסוך - הנרצחים ישראל מלכי בתי .11
 

 :עמרי בית
 עמרי

 אחאב
 אחזיה
  יהורם

  ט פרק ב"מל
 יהורם –מלך 

 נמשי בן יהואנהרג ע"י 

 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
 
נֶּה ְׁשֹלִׁשים ִבְׁשַנת( ח) ְך ַלֲעַזְרָיהּו ָׁשָנה ּוְׁשמֹׁ לֶּ  מֶּ

ן ְרָיהּוְזכַ  ָמַלְך ְיהּוָדה  ִיְשָרֵאל ַעל ָיָרְבָעם בֶּ
ן  ֶבן ַשֻלם ָעָליו ַוִיְקׁשֹׁר( י... )ֳחָדִׁשים ִׁשָשה ְבׁשְֹׁמרוֹׁ

 :ַתְחָתיו ַוִיְמֹלְך ַוְיִמיֵתהּו ָעם ָקָבלְ  ַוַיֵכהּו ָיֵבש

 יבש בן שלום
 

  יג:טו ב"מל
 יבשמלך שלום בן 

 גדי בן מנחם י"ענהרג 
  ִמִתרָצה

ן ְמַנֵחם ַיַעלוַ ( יד) ן ַוָיבֹׁא ִמִתְרָצה ָגִדי בֶּ  ַוַיְך ׁשְֹׁמרוֹׁ
ת ן ַׁשלּום אֶּ ן ָיֵביׁש בֶּ  ַוִיְמֹלְך ַוְיִמיֵתהּו ְבׁשְֹׁמרוֹׁ

 :ַתְחָתיו

 מנחם בית
 גדי בן מנחם

 מנחם בן פקחיה

  כו-כג:טו ב"מל
 מלך פקחיה

 רמליהו בן פקח י"ענהרג 
 והגלעדים

ַקח יוָעלָ  ַוִיְקׁשֹׁר( כה) ן פֶּ  ַוַיֵכהּו ָׁשִליׁשוֹׁ  ְרַמְלָיהּו בֶּ
ן ן ְבׁשְֹׁמרוֹׁ ְך ֵבית ְבַאְרמוֹׁ לֶּ לְֶּך{  ַמֶּ ת} ַהמֶּ ב אֶּ  ַאְרגֹׁ

ת  ִגְלָעִדים ִמְבֵני ִאיש ֲחִמִשים ְוִעּמו   ָהַאְרֵיה ְואֶּ
 :ַתְחָתיו ַוִיְמֹלְך ַוְיִמיֵתהּו

 
 כ-יט:ט ישעיהו .12

ר( יט) אול ַעל ַויֹׁאַכל ְוָרֵעב ָיִמין ַעל ַוִיְגזֹׁ  ָשֵבעּו ְוֹלא ְשמֹׁ
 ְוֶאְפַרִים ֶאְפַרִים ֶאת ְמַנֶשה( כ: )יֹׁאֵכלּו ְזרֹׁעוֹׁ  ְבַשר ִאיׁש
את ְבָכל ְיהּוָדה ַעל ֵהָּמה ַיְחָדו ְמַנֶשה ֶאת  ַאפוֹׁ  ָׁשב ֹלא זֹׁ

ד  :ְנטּוָיה ָידוֹׁ  ְועוֹׁ

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 .13

ֲעֵלי ִקְרַית ִגְלָעד( ח)  ִאיׁש ּוְכַחֵכי( ט: )ִמָדם ֲעֻקָבה ָאֶון פ 
ר ְגדּוִדים בֶּ ֲהִנים חֶּ ְך כֹׁ רֶּ    :ָעשּו ִזָמה ִכי ֶשְכָמה ְיַרְצחּו דֶּ

 
ְעִמיקּו ט:ט ָנם ִיְזכוֹׁר ַהִגְבָעה ִכיֵמי ִׁשֵחתּו הֶּ ד ֲעוֹׁ  ִיְפקוֹׁ

 :ַחטֹׁאָתם

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. 

 


