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במדבר לב

ּומ ְקנֶה ַרב הָ יָה לִ בְ נֵי ְראּובֵ ן וְ לִ בְ נֵי גָד עָ צּום ְמאֹד וַ יִ ְראּו אֶ ת ֶא ֶרץ יַעְ זֵ ר וְ אֶ ת אֶ ֶרץ גִ לְ עָ ד וְ ִהנֵה הַ מָ קוֹם
(א) ִ
ֹאמרּו אֶ ל מ ֶֹשה וְ אֶ ל אֶ לְ עָ זָ ר הַ כֹהֵ ן וְ אֶ ל נ ְִשיאֵ י הָ עֵ ָדה לֵאמֹר:
ְמקוֹם ִמ ְקנֶה( :ב) וַ ָיבֹאּו בְ נֵי גָד ּובְ נֵי ְראּובֵ ן וַ י ְ
ָארץ אֲ ֶשר ִהכָה יְ דֹוָ ד לִ פְ נֵי ע ֲַדת
ּושבָ ם ּונְב ֹו ּובְ עֹן( :ד) הָ ֶ
(ג) עֲטָ רוֹת וְ ִדיבֹן וְ יַעְ זֵ ר וְ נ ְִמ ָרה וְ חֶ ְשּבוֹן וְ אֶ לְ עָ לֵה ְ
יִ ְש ָראֵ ל אֶ ֶרץ ִמ ְקנֶה ִהוא וְ ַלעֲבָ ֶדיָך ִמ ְקנֶה :ס
ָארץ הַ זֹאת ַלעֲבָ ֶדיָך לַאֲ חֻ זָ ה ַאל ַתעֲבִ ֵרנּו אֶ ת הַ י ְַר ֵדן:
ֹאמרּו ִאם מָ צָ אנּו חֵ ן ּבְ עֵ ינֶיָך י ַֻתן אֶ ת הָ ֶ
(ה) וַ י ְ

Setting the scene
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(ו) וַ יֹאמֶ ר מ ֶֹשה לִ בְ נֵי גָד וְ לִ בְ נֵי ְראּובֵ ן הַ ַאחֵ יכֶם ָיבֹאּו ל ִַמלְ חָ מָ ה וְ אַ ֶתם ֵת ְשבּו פֹה( :ז) וְ לָמָ ה ְתנִיאּון אֶ ת
ָארץ אֲ ֶשר נָתַ ן לָהֶ ם יְ דֹוָ ד( :ח) כֹה עָ שּו אֲ בֹתֵ יכֶם ּבְ ָשלְ ִחי אֹתָ ם ִמ ָק ֵדש ּבַ ְרנֵעַ
לֵב ּבְ נֵי יִ ְש ָראֵ ל מֵ ֲעבֹר אֶ ל הָ ֶ
ָארץ וַ ָינִיאּו אֶ ת לֵב ּבְ נֵי יִ ְש ָראֵ ל לְ בִ לְ ִתי בֹא אֶ ל
ָארץ( :ט) וַ ַיעֲלּו עַ ד נַחַ ל אֶ ְשכוֹל וַ יִ ְראּו אֶ ת הָ ֶ
לִ ְראוֹת אֶ ת הָ ֶ
ָארץ אֲ ֶשר נָתַ ן לָהֶ ם יְ דֹוָ ד( :י) וַ יִ חַ ר ַאף יְ דֹוָ ד ּבַ יוֹם הַ הּוא וַ יִ ָשבַ ע לֵאמֹר( :יא) ִאם יִ ְראּו הָ אֲ נ ִָשים הָ עֹלִ ים
הָ ֶ
ִמ ִמ ְצ ַריִ ם ִמּבֶ ן עֶ ְש ִרים ָשנָה וָ מַ עְ לָה אֵ ת הָ אֲ ָדמָ ה אֲ ֶש ר נ ְִשּבַ עְ ִתי לְ ַאבְ ָרהָ ם לְ יִ ְצחָ ק ּולְ ַי ֲעקֹב כִ י ֹלא ִמלְ אּו
ַאחֲ ָרי( :יב) ּבִ לְ ִתי ָכלֵב ּבֶ ן יְ ֻפנֶה הַ ְקנִזִ י וִ יהוֹשֻ עַ ּבִ ן נּון כִ י ִמלְ אּו ַאחֲ ֵרי יְ דֹוָ ד( :יג) וַ יִ חַ ר ַאף יְ דֹוָ ד ּבְ יִ ְש ָראֵ ל
ַארּבָ עִ ים ָשנָה עַ ד תֹם כָל הַ דוֹר הָ ע ֶֹשה הָ ַרע ּבְ עֵ ינֵי ְידֹוָ ד( :יד) וְ ִהנֵה ַק ְמ ֶתם ַתחַ ת אֲ בֹתֵ יכֶם
וַ יְ נִעֵ ם ּבַ ִמ ְדּבָ ר ְ
ַת ְרּבּות אֲ נ ִָשים חַ טָ ִאים לִ ְסּפוֹת עוֹד עַ ל חֲ רוֹן ַאף יְ דֹוָ ד אֶ ל יִ ְש ָראֵ ל( :טו) כִ י ְתשּובֻן מֵ ַאחֲ ָריו וְ יָסַ ף עוֹד
לְ הַ נִיח ֹו ּבַ ִמ ְדּבָ ר וְ ִשחַ ֶתם לְ כָל הָ עָ ם הַ זֶ ה :ס

Moshe's initial
response

ֹאמרּו גִ ְדרֹת צֹאן נִבְ נֶה לְ ִמ ְקנֵנּו ּפֹה וְ עָ ִרים לְטַ ּפֵ נּו( :יז) וַ אֲ נ ְַחנּו נֵחָ לֵץ חֻ ִשים לִפְ נֵי ּבְ נֵי
(טז) וַ יִ גְ שּו אֵ לָיו וַ י ְ
ָארץ( :יח) ֹלא נָשּוב אֶ ל
אנ ֻם אֶ ל ְמקוֹמָ ם וְ י ַָשב טַ ּפֵ נּו ּבְ עָ ֵרי הַ ִמבְ צָ ר ִמּפְ נֵי י ְֹשבֵ י הָ ֶ
יִ ְש ָראֵ ל עַ ד אֲ ֶשר ִאם הֲ בִ י ֹ
ּבָ ֵתינּו עַ ד ִה ְתנַחֵ ל ּבְ נֵי יִ ְש ָראֵ ל ִאיש נַחֲ לָתוֹ( :יט) כִ י ֹלא ִננְחַ ל ִא ָתם מֵ עֵ בֶ ר ַלי ְַר ֵדן וָ הָ לְ ָאה כִ י בָ ָאה נַחֲ לָתֵ נּו
אֵ לֵינּו מֵ עֵ בֶ ר הַ י ְַר ֵדן ִמזְ ָרחָ ה :פ

The proposal

(כ) וַ יֹאמֶ ר אֲ לֵיהֶ ם מ ֶֹשה ִאם ַתעֲשּון אֶ ת הַ ָדבָ ר הַ זֶ ה ִאם ֵתחָ לְ צּו לִ פְ נֵי יְ דֹוָ ד ל ִַמלְ חָ מָ ה( :כא) וְ עָ בַ ר ָלכֶם כָל
ָארץ לִ פְ נֵי יְ דֹוָ ד וְ ַאחַ ר ָתשֻ בּו
חָ לּוץ אֶ ת הַ י ְַר ֵדן לִ פְ נֵי יְ דֹוָ ד עַ ד הו ִֹריש ֹו אֶ ת אֹיְ בָ יו ִמּפָ נָיו( :כב) וְ נִכְ ּבְ ָשה הָ ֶ
ָארץ הַ זֹאת ָלכֶם לַאֲ חֻ זָ ה לִ פְ נֵי יְ דֹוָ ד( :כג) וְ ִאם ֹלא תַ עֲשּון כֵן
ּומיִ ְש ָראֵ ל וְ הָ יְ תָ ה הָ ֶ
וִ ְהיִ יתֶ ם נ ְִקיִ ים מֵ יְ דֹוָ ד ִ
אתכֶם אֲ ֶשר ִת ְמצָ א אֶ ְתכֶם( :כד) ּבְ נּו ָלכֶם עָ ִרים לְ טַ ּפְ כֶם ּוגְ ֵדרֹת לְ ֹצנַאֲ כֶם
ּודעּו חַ טַ ְ
ִהנֵה חֲ טָ אתֶ ם לַידֹוָ ד ְ
וְ הַ יֹצֵ א ִמּפִ יכֶם ַתעֲשּו:
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(כה) וַ יֹאמֶ ר ּבְ נֵי גָד ּובְ נֵי ְראּובֵ ן ֶאל מ ֶֹשה לֵאמֹר עֲבָ ֶדיָך ַיעֲשּו כַאֲ ֶשר אֲ ֹדנִי ְמצַ ּוֶ ה( :כו) טַ ּפֵ נּו נ ֵָשינּו ִמ ְקנֵנּו
וְ ָכל ּבְ הֶ ְמ ֵתנּו יִ ְהיּו ָשם ּבְ עָ ֵרי הַ גִ לְעָ ד( :כז) וַ עֲבָ ֶדיָך יַעַ בְ רּו כָל חֲ לּוץ צָ בָ א לִ פְ נֵי יְ דֹוָ ד ל ִַמלְ חָ מָ ה כַאֲ ֶשר אֲ ֹדנִי
דֹבֵ ר:
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אשי אֲ בוֹת הַ מַ טוֹת לִ בְ נֵי יִ ְש ָראֵ ל( :כט)
(כח) וַ יְ צַ ו לָהֶ ם מ ֶֹשה אֵ ת אֶ לְ עָ זָ ר הַ כֹהֵ ן וְ אֵ ת יְ הוֹשֻ עַ ּבִ ן נּון וְ אֶ ת ָר ֵ
וַ יֹאמֶ ר מ ֶֹשה אֲ לֵהֶ ם ִאם יַעַ בְ רּו ְבנֵי גָד ּובְ נֵי ְראּובֵ ן ִא ְתכֶם ֶאת הַ י ְַר ֵדן כָל חָ לּוץ ל ִַמלְ חָ מָ ה לִ פְ נֵי יְ דֹוָ ד
לּוצים ִא ְתכֶם
ָארץ לִ פְ נֵיכֶם ּונְתַ ֶתם לָהֶ ם אֶ ת אֶ ֶרץ הַ גִ לְ עָ ד לַאֲ חֻ זָ ה( :ל) וְ ִאם ֹלא יַעַ בְ רּו חֲ ִ
וְ נִכְ ּבְ ָשה הָ ֶ
וְ נֹאחֲ זּו בְ תֹכְ כֶם ּבְ אֶ ֶרץ כְ נָעַ ן:
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לּוצים
(לא) וַ ַיעֲנּו בְ נֵי גָד ּובְ נֵי ְראּובֵ ן לֵאמֹר אֵ ת אֲ ֶשר ִדּבֶ ר יְ דֹוָ ד אֶ ל עֲבָ ֶדיָך כֵן ַנע ֲֶשה( :לב) נ ְַחנּו ַנ ֲעבֹר חֲ ִ
לִ פְ ֵנ י יְ דֹוָ ד אֶ ֶרץ כְ נָעַ ן וְ ִא ָתנּו אֲ חֻ זַ ת נַחֲ לָתֵ נּו מֵ עֵ בֶ ר ַלי ְַר ֵדן:
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מ ִרי
(לג) וַ יִ ֵתן לָהֶ ם מ ֶֹשה לִ בְ נֵי גָד וְ לִבְ נֵי ְראּובֵ ן וְ לַחֲ ִצי ֵשבֶ ט ְמנ ֶַשה בֶ ן יוֹסֵ ף אֶ ת מַ ְמ ֶלכֶת ִסיחֹן מֶ לְֶך הָ אֱ ֹ
ָארץ סָ בִ יב:
ָארץ לְ עָ ֶריהָ ּבִ גְ בֹֻלת עָ ֵרי הָ ֶ
וְ אֶ ת מַ ְמ ֶלכֶת עוֹג מֶ לְֶך הַ ּבָ ָשן הָ ֶ

Moshe's response

(לד) וַ יִ בְ נּו בְ נֵי גָד אֶ ת ִדיבֹן וְ אֶ ת עֲטָ רֹת וְ אֵ ת ֲערֹעֵ ר( :לה) וְ אֶ ת עַ ְטרֹת שוֹפָ ן וְ אֶ ת יַעְ זֵ ר וְ יָגְ ּבֳּהָ ה( :לו) וְ אֶ ת
ּבֵ ית נ ְִמ ָרה וְ אֶ ת ּבֵ ית הָ ָרן עָ ֵרי ִמ ְבצָ ר וְ גִ ְדרֹת צֹאן( :לז) ּובְ נֵי ְראּובֵ ן ּבָ נּו אֶ ת חֶ ְשּבוֹן וְ אֶ ת אֶ לְ עָ לֵא וְ אֵ ת
ִק ְריָתָ יִ ם( :לח) וְ אֶ ת נְב ֹו וְ אֶ ת ּבַ עַ ל ְמעוֹן מּוסַ ּבֹת ֵשם וְ אֶ ת ִש ְבמָ ה וַ יִ ְק ְראּו בְ ֵשמֹת אֶ ת ְשמוֹת הֶ עָ ִרים אֲ ֶשר
ּבָ נּו( :לט) וַ יֵלְ כּו ּבְ נֵי מָ כִ יר ּבֶ ן ְמנ ֶַשה גִ לְעָ ָדה וַ יִ לְ כְ דֻ הָ וַ יו ֶֹרש אֶ ת הָ אֱ מ ִֹרי אֲ ֶשר ּבָ ּה( :מ) וַ יִ ֵתן מ ֶֹשה אֶ ת
הַ גִ לְעָ ד לְ מָ כִ יר ּבֶ ן ְמנ ֶַשה וַ י ֵֶשב ּבָ ּה( :מא) וְ י ִָאיר ּבֶ ן ְמנ ֶַשה הָ לְַך וַ יִ לְ כֹד אֶ ת חַ ּוֹתֵ יהֶ ם וַ יִ ְק ָרא אֶ ְתהֶ ן חַ ּוֹת
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:ֹ (מב) וְ ֹנבַ ח הָ לְַך וַ יִ לְ כֹד אֶ ת ְקנָת וְ אֶ ת ּבְ נֹתֶ יהָ וַ יִ ְק ָרא לָה נֹבַ ח ּבִ ְשמו:י ִָאיר
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במדבר פרק לד

ָארץ אֲ ֶשר ִת ְתנַחֲ לּו אֹתָ ּה ּבְ גו ָֹרל אֲ ֶשר ִצּוָ ה יְ קֹוָ ק לָתֵ ת
(יג) וַ יְ צַ ו מ ֶֹשה אֶ ת ּבְ נֵי יִ ְש ָראֵ ל לֵאמֹר זֹאת הָ ֶ
ּומטֵ ה בְ נֵי הַ ג ִָדי
לְ ִת ְשעַ ת הַ מַ טוֹת וַ חֲ ִצי הַ מַ טֶ ה( :יד) כִ י ל ְָקחּו מַ טֵ ה בְ נֵי הָ ראּובֵ נִי לְ בֵ ית אֲ בֹתָ ם ַ
לְ בֵ ית אֲ בֹתָ ם וַ חֲ ִצי מַ טֵ ה ְמנ ֶַשה ל ְָקחּו נַחֲ לָתָ ם( :טו) ְשנֵי הַ מַ טוֹת וַ חֲ ִצי הַ מַ טֶ ה ל ְָקחּו נַחֲ לָתָ ם
מֵ עֵ בֶ ר לְ י ְַר ֵדן יְ ֵרח ֹו ֵק ְדמָ ה ִמזְ ָרחָ ה:

דברים פרק ג

Evidence

More Evidence

ַארנֹן וַ חֲ ִצי הַ ר הַ גִ לְ עָ ד וְ עָ ָריו נָתַ ִתי
ָארץ הַ זֹאת י ַָר ְשנּו ּבָ עֵ ת הַ ִהוא מֵ ֲערֹעֵ ר אֲ ֶשר עַ ל נַחַ ל ְ
(יב) וְ אֶ ת הָ ֶ
לָראּובֵ נִי וְ ַלג ִָדי( :יג) וְ יֶתֶ ר הַ גִ לְ עָ ד וְ כָל הַ ּבָ ָשן מַ ְמ ֶלכֶת עוֹג נָתַ ִתי לַחֲ ִצי ֵשבֶ ט הַ ְמנ ֶַשה כֹל חֶ בֶ ל
ַארגֹב עַ ד
ַארגֹב לְ כָל הַ ּבָ ָשן הַ הּוא יִ ָק ֵרא אֶ ֶרץ ְרפָ ִאים( :יד) י ִָאיר ּבֶ ן ְמנ ֶַשה ל ַָקח אֶ ת כָל חֶ בֶ ל ְ
הָ ְ
שּורי וְ הַ מַ ֲעכ ִָתי וַ יִ ְק ָרא אֹתָ ם עַ ל ְשמ ֹו אֶ ת הַ ּבָ ָשן חַ ּוֹת י ִָאיר עַ ד הַ יוֹם הַ זֶ ה( :טו) ּולְ מָ כִ יר
גְ בּול הַ גְ ִ
ַארנֹן תוְֹך הַ נַחַ ל ּוגְ בֻל וְ עַ ד ַיּבֹק
נָתַ ִתי אֶ ת הַ גִ לְ עָ ד( :טז) וְ לָראּובֵ נִי וְ ַלג ִָדי נָתַ ִתי ִמן הַ גִ לְ עָ ד וְ עַ ד נַחַ ל ְ
הַ נַחַ ל גְ בּול ּבְ נֵי עַ מוֹן:

יהושע פרק כב

(א) ָאז יִ ְק ָרא יְ הוֹשֻ עַ לָראּובֵ נִי וְ ַלג ִָדי וְ לַחֲ צִ י מַ טֵ ה ְמנ ֶַשה( :ב) וַ יֹאמֶ ר אֲ לֵיהֶ ם אַ ֶתם ְשמַ ְר ֶתם אֵ ת
יתי אֶ ְתכֶם( :ג) ֹלא עֲזַ בְ ֶתם אֶ ת
כָל אֲ ֶשר ִצּוָ ה אֶ ְתכֶם מ ֶֹשה עֶ בֶ ד יְ קֹוָ ק וַ ִת ְש ְמעּו בְ קוֹלִ י לְ כֹל אֲ ֶשר ִצּוִ ִ
ּושמַ ְר ֶתם אֶ ת ִמ ְשמֶ ֶרת ִמ ְצוַ ת יְ קֹוָ ק אֱ ֹלהֵ יכֶם( :ד) וְ עַ ָתה
אֲ חֵ יכֶם זֶ ה י ִָמים ַרּבִ ים עַ ד הַ יוֹם הַ זֶ ה ְ
הֵ נִיחַ יְ קֹוָ ק אֱ ֹלהֵ יכֶם לַאֲ חֵ יכֶם כַאֲ ֶשר ִדּבֶ ר לָהֶ ם וְ עַ ָתה ּפְ נּו ּולְ כּו ָלכֶם לְ ָאהֳּ לֵיכֶם אֶ ל אֶ ֶרץ אֲ חֻ זַ ְתכֶם
אֲ ֶשר נָתַ ן ָלכֶם מ ֶֹשה עֶ בֶ ד יְ קֹוָ ק ְּבעֵ בֶ ר הַ י ְַר ֵדן( :ה) ַרק ִש ְמרּו ְמאֹד ַלעֲשוֹת אֶ ת הַ ִמ ְצוָ ה וְ אֶ ת
הַ תו ָֹרה אֲ ֶשר ִצּוָ ה אֶ ְתכֶם מ ֶֹשה עֶ בֶ ד יְ קֹוָ ק לְ ַאהֲ בָ ה אֶ ת יְ קֹוָ ק אֱ ֹלהֵ יכֶם וְ ָל ֶלכֶת ּבְ כָל ְד ָרכָיו וְ לִ ְשמֹר
ִמ ְצוֹתָ יו ּולְ ָדבְ ָקה ב ֹו ּולְ עָ בְ ד ֹו ּבְ כָל לְ בַ בְ כֶם ּובְ כָל נַפְ ְשכֶם( :ו) וַ יְ בָ ְרכֵם יְ הוֹשֻ עַ וַ יְשַ לְ חֵ ם וַ יֵלְ כּו אֶ ל
ָאהֳּ לֵיהֶ ם :ס
(ז) וְ לַחֲ ִצי ֵשבֶ ט הַ ְמנ ֶַשה נָתַ ן מ ֶֹשה ּבַ ּבָ ָשן ּולְ חֶ ְצי ֹו נָתַ ן יְ הוֹשֻ עַ עִ ם אֲ חֵ יהֶ ם <מעבר> ּבְ עֵ בֶ ר הַ י ְַר ֵדן
יָמָ ה וְ גַם כִ י ִשלְ חָ ם יְ הוֹשֻ עַ אֶ ל ָאהֳּ לֵיהֶ ם וַ יְ בָ רֲ כֵם( :ח) וַ ֹיאמֶ ר אֲ לֵיהֶ ם לֵאמֹר ּבִ ְנכ ִָסים ַרּבִ ים שּובּו
ּוב ְשלָמוֹת הַ ְרּבֵ ה ְמאֹד ִחלְ קּו ְשלַל
אֶ ל ָאהֳּ לֵיכֶם ּובְ ִמ ְקנֶה ַרב ְמאֹד ְּבכֶסֶ ף ּובְ זָ הָ ב ּובִ ְנח ֶֹשת ּובְ בַ ְרזֶ ל ִ
אֹיְ בֵ יכֶם עִ ם אֲ חֵ יכֶם :פ
(ט) וַ יָשֻ בּו וַ יֵלְ כּו ּבְ נֵי ְראּובֵ ן ּובְ נֵי ָגד וַ חֲ ִצי ֵשבֶ ט הַ ְמנ ֶַשה מֵ אֵ ת ּבְ נֵי יִ ְש ָראֵ ל ִמ ִשֹלה אֲ ֶשר ּבְ אֶ ֶרץ כְ נָעַ ן
ָל ֶלכֶת אֶ ל אֶ ֶרץ הַ גִ לְ עָ ד אֶ ל אֶ ֶרץ אֲ חֻ זָ תָ ם אֲ ֶשר נֹאחֲ זּו בָ ּה עַ ל ּפִ י יְ קֹוָ ק ּבְ יַד מ ֶֹשה( :י) וַ ָיבֹאּו אֶ ל
גְ לִ ילוֹת הַ י ְַר ֵדן אֲ ֶשר ּבְ אֶ ֶרץ כְ נָעַ ן וַ יִ בְ נּו בְ נֵי ְראּובֵ ן ּובְ נֵי גָד וַ חֲ ִצי ֵשבֶ ט הַ ְמנ ֶַשה ָשם ִמזְ ּבֵ חַ עַ ל הַ י ְַר ֵדן
ִמזְ ּבֵ חַ גָדוֹל לְ מַ ְראֶ ה( :יא) וַ יִ ְש ְמעּו בְ נֵי יִ ְש ָראֵ ל לֵאמֹר ִהנֵה בָ נּו בְ נֵי ְראּובֵ ן ּובְ נֵי גָד וַ חֲ ִצי ֵשבֶ ט
הַ ְמנ ֶַשה אֶ ת הַ ִמזְ ּבֵ חַ אֶ ל מּול אֶ ֶרץ כְ נַעַ ן אֶ ל גְ לִילוֹת הַ י ְַר ֵדן אֶ ל עֵ בֶ ר ּבְ נֵי יִ ְש ָראֵ ל( :יב) וַ יִ ְש ְמעּו ּבְ נֵי
יִ ְש ָראֵ ל וַ יִ ָקהֲ לּו כָל ע ֲַדת ּבְ נֵי יִ ְש ָראֵ ל ִשֹלה ַלעֲלוֹת ֲעלֵיהֶ ם לַצָ בָ א :פ
יִשלְ חּו בְ נֵי יִ ְש ָראֵ ל אֶ ל ּבְ נֵי ְראּובֵ ן וְ אֶ ל ּבְ נֵי גָד וְ אֶ ל חֲ ִצי ֵשבֶ ט ְמנ ֶַשה אֶ ל אֶ ֶרץ הַ גִ לְ עָ ד אֶ ת
(יג) וַ ְ
ּפִ ינְחָ ס ּבֶ ן אֶ לְ עָ זָ ר הַ כֹהֵ ן( :יד) וַ ע ֲָש ָרה נ ְִש ִאים עִ מ ֹו נ ִָשיא אֶ חָ ד נ ִָשיא אֶ חָ ד לְ בֵ ית ָאב לְ כֹל מַ טוֹת
יִ ְש ָראֵ ל וְ ִאיש רֹאש ּבֵ ית אֲ בוֹתָ ם הֵ מָ ה לְ ַאלְ פֵ י יִ ְש ָראֵ ל( :טו) וַ ָיבֹאּו אֶ ל ּבְ נֵי ְראּובֵ ן וְ אֶ ל ּבְ נֵי גָד וְ אֶ ל
ָאמרּו כֹל ע ֲַדת יְ קֹוָ ק מָ ה הַ מַ עַ ל
חֲ ִצי ֵשבֶ ט ְמנ ֶַשה אֶ ל אֶ ֶרץ הַ גִ לְ עָ ד וַ יְ ַדּבְ רּו ִא ָתם לֵאמֹר( :טז) כֹה ְ
קוָ ק ּבִ בְ נו ְֹתכֶם ָלכֶם ִמזְ ּבֵ חַ לִ ְמ ָר ְדכֶם
הַ זֶ ה אֲ ֶשר ְמעַ לְ ֶתם ּבֵ אֹלהֵ י יִ ְש ָראֵ ל לָשּוב הַ יוֹם מֵ ַאחֲ ֵרי יְ ֹ
הַ יוֹם ּבַ יקֹוָ ק( :יז) הַ ְמעַ ט לָנּו אֶ ת ֲעוֹן ּפְ עוֹר אֲ ֶשר ֹלא ִהטַ הַ ְרנּו ִממֶ נּו עַ ד הַ יוֹם הַ זֶ ה וַ יְ ִהי הַ ֶנגֶף
ּבַ ע ֲַדת יְ קֹוָ ק( :יח) וְ אַ ֶתם ָתשֻ בּו הַ יוֹם מֵ ַאחֲ ֵרי יְ קֹוָ ק וְ הָ יָה אַ ֶתם ִת ְמ ְרדּו הַ יוֹם ּבַ יקֹוָ ק ּומָ חָ ר אֶ ל כָ ל
ע ֲַדת יִ ְש ָראֵ ל יִ ְקצֹף( :יט) וְ אַ ְך ִאם ְטמֵ ָאה אֶ ֶרץ אֲ חֻ זַ ְת ֶכם עִ בְ רּו ָלכֶם אֶ ל אֶ ֶרץ אֲ חֻ זַ ת יְ קֹוָ ק אֲ ֶשר
ָשכַן ָשם ִמ ְשכַן יְ קֹוָ ק וְ הֵ ָאחֲ זּו ּבְ ת ֹוכֵנּו ּובַ יקֹוָ ק ַאל ִת ְמרֹדּו וְ אֹתָ נּו ַאל ִת ְמרֹדּו ּבִ בְ נ ְֹתכֶם ָלכֶם ִמזְ ּבֵ חַ
ִמּבַ לְ ע ֲֵדי ִמזְ ּבַ ח יְ קֹוָ ק אֱ ֹלהֵ ינּו( :כ) הֲ לוֹא עָ כָן ּבֶ ן זֶ ַרח מָ עַ ל מַ עַ ל ּבַ חֵ ֶרם וְ עַ ל כָל ע ֲַדת יִ ְש ָראֵ ל הָ יָה
ָקצֶ ף וְ הּוא ִאיש אֶ חָ ד ֹלא ָגוַ ע ּבַ ֲעוֹנ ֹו :פ
אשי ַאלְ פֵ י יִ ְש ָראֵ ל( :כב) אֵ ל
(כא) וַ ַיעֲנּו ּבְ נֵי ְראּובֵ ן ּובְ נֵי ָגד וַ חֲ ִצי ֵשבֶ ט הַ ְמנ ֶַשה וַ יְ ַדּבְ רּו אֶ ת ָר ֵ
ֹלהים יְ קֹוָ ק הּוא י ֵֹדעַ וְ יִ ְש ָראֵ ל הּוא י ֵָדע ִאם ּבְ מֶ ֶרד וְ ִאם ּבְ מַ עַ ל ּבַ יקֹוָ ק ַאל
ֹלהים יְ קֹוָ ק אֵ ל אֱ ִ
אֱ ִ
ּומנְחָ ה
תו ִֹשיעֵ נּו הַ יוֹם הַ זֶ ה( :כג) לִ בְ נוֹת לָנּו ִמזְ ּבֵ חַ לָשּוב מֵ ַאחֲ ֵרי יְ קֹוָ ק וְ ִאם לְ הַ עֲלוֹת עָ לָיו ע ֹולָה ִ
וְ ִאם ַלעֲשוֹת עָ לָיו זִ בְ חֵ י ְשל ִָמים ְיקֹוָ ק הּוא יְ בַ ֵקש( :כד) וְ ִאם ֹלא ִמ ְדָאגָה ִמ ָדבָ ר עָ ִשינּו אֶ ת זֹאת
קוָ ק אֱ ֹלהֵ י יִ ְש ָראֵ ל( :כה) ּוגְ בּול נָתַ ן יְ קֹוָ ק
ֹאמרּו בְ נֵיכֶם לְ בָ נֵינּו לֵאמֹר מַ ה ָלכֶם וְ לַי ֹ
לֵאמֹר מָ חָ ר י ְ
ּובנֵי גָד אֶ ת הַ י ְַר ֵדן ֵאין ָל ֶכם חֵ לֶק ּבַ יקֹוָ ק וְ ִה ְשּבִ יתּו בְ נֵי ֶכם ֶאת ּבָ נֵינּו לְ בִ לְ ִתי יְ רֹא
ּבֵ ינֵנּו ּובֵ ינֵיכֶם ּבְ נֵי ְראּובֵ ן ְ
אֶ ת יְ קֹוָ ק( :כו) וַ נֹאמֶ ר ַנע ֲֶשה נָא לָנּו לִ בְ נ ֹות ֶאת הַ ִמזְ ּבֵ חַ ֹלא לְ ע ֹולָה וְ ֹלא לְ זָ בַ ח( :כז) כִ י עֵ ד הּוא ּבֵ ינֵינּו
ֹאמרּו
ּובזְ בָ חֵ ינּו ּובִ ְש ָל ֵמינּו וְ ֹלא י ְ
ּובֵ ינֵי ֶכם ּובֵ ין דֹרוֹתֵ ינּו ַאחֲ ֵרינּו ַל ֲעבֹד אֶ ת ֲעב ַֹדת יְ קֹוָ ק לְ פָ נָיו ּבְ עֹלוֹתֵ ינּו ִ
ֹאמרּו אֵ לֵינּו וְ אֶ ל ֹדרֹתֵ ינּו מָ חָ ר וְ ָאמַ ְרנּו
בְ נֵי ֶכם מָ חָ ר לְ בָ נֵינּו אֵ ין ָל ֶכם חֵ לֶק ּבַ יקֹוָ ק( :כח) וַ נֹאמֶ ר וְ הָ יָה כִ י י ְ
ְראּו אֶ ת ַת ְבנִית ִמזְ ּבַ ח יְ קֹוָ ק אֲ ֶשר עָ שּו אֲ בוֹתֵ ינּו ֹלא לְ ע ֹולָה וְ ֹלא לְ זֶ בַ ח כִ י עֵ ד הּוא ּבֵ ינֵינּו ּובֵ ינֵי ֶכם( :כט)
חָ לִ ילָה לָנּו ִממֶ נּו לִ ְמרֹד ּבַ יקֹוָ ק וְ לָשּוב הַ יוֹם מֵ ַאחֲ ֵרי יְ קֹוָ ק לִ בְ נוֹת ִמזְ ּבֵ חַ לְ ֹעלָה לְ ִמנְחָ ה ּולְ זָ בַ ח ִמלְ בַ ד ִמזְ ּבַ ח
יְ קֹוָ ק אֱ ֹלהֵ ינּו אֲ ֶשר לִ פְ נֵי ִמ ְש ָכנ ֹו:
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