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 .1במדבר כא:לג
אתם הּוא
ַו ִּיפְ נּו וַ ַיעֲלּו דֶּ ֶּרְך ַהבָּ שָּ ן וַ יֵּצֵּ א עֹוג ֶּמלֶּ ְך ַהבָּ ָּשן ל ְִּק ָּר ָּ
לַּמלְ חָּ מָּ ה ֶּא ְד ֶּרעִּ י:
וְ כָּל עַ ּמֹו ִּ
 .2דהי"א ז:כ-כז
שּותלַ ח ּובֶּ ֶּרד בְ נֹו וְ ַתחַ ת בְ נֹו וְ ֶּאלְ עָּ דָּ ה בְ נֹו
ָּ
(כ) ּובְ נֵּי ֶּאפְ ַריִּם
שּותלַח בְ נֹו וְ עֶּ זֶּר וְ ֶּאלְעָּ ד וַהֲ ָרגּום
וְ ַתחַ ת ְבנֹו( :כא) וְ זָּבָּ ד בְ נֹו וְ ֶּ
ַאנְשֵׁ י גַת הַ ּנֹול ִָדים בָ ָא ֶרץ כִ י י ְָרדּו ל ַָקחַ ת ֶאת ִמ ְקנֵׁיהֶ ם:
יהם י ִָמים ַרבִ ים ַו ָּיבֹאּו ֶּא ָּחיו
(כב) וַ י ְִת ַאבֵׁ ל ֶאפְ ַר ִים אֲ בִ ֶ
לְ נַחֲ מֹו( :כג) ַויָּב ֹא ֶּאל ִּא ְשּתֹו וַ ַּתהַ ר ו ֵַּּתלֶּד בֵּ ן ַוי ְִּק ָּרא ֶּאת ְשמֹו
בְ ִּריעָּ ה כִּ י בְ ָּרעָּ ה הָּ ְי ָּתה בְ בֵּ יתֹו( :כד) ּובִ ּתֹו שֶ אֱ ָרה ו ִַּתבֶ ן ֶאת
בֵׁ ית חֹורֹון הַ ַּת ְחּתֹון וְ ֶאת הָ עֶ לְיֹון וְ ֵׁאת אֻ ֵׁזן ֶשאֱ ָרה( :כה)
וְ ֶּרפַ ח בְ נֹו וְ ֶּרשֶּ ף וְ ֶּתלַח בְ נֹו וְ ַת ַחן בְ נֹו( :כו) לַעְ דָּ ן בְ נֹו עַ ִּּמיהּוד
בְ נֹו אֱ לִּ ישָּ מָּ ע ְבנֹו( :כז) נֹון ְבנֹו יְהֹושֻׁ עַ בְ נֹו:

 .4במדבר כא

ִּירם ָּאבַ ד חֶ ְשבֹון עַ ד
(ל) ַונ ָּ
ִדיבֹּן ַונ ִַּשים עַ ד ֹּנפַח אֲ שֶּ ר
ידבָ א( :לא) ַויֵּשֶּ ב
עַ ד מֵׁ ְ
י ְִּש ָּר ֵּאל בְ ֶּא ֶּרץ הָ אֱ מ ִֹּרי:
(לב) ַוי ְִּשלַח מֹשֶּ ה ל ְַרגֵּל ֶּאת
ַיֹורש
יַעְ זֵׁר ַו ִּילְכְ דּו בְ נ ֶֹּתיהָּ ו ֶּ
ֶּאת הָּ אֱ מ ִֹּרי אֲ שֶּ ר שָּ ם:
(לג) ַויִּפְ נּו ַו ַיעֲלּו דֶּ ֶּרְך הַ בָּ שָּ ן
ַויֵּצֵּ א עֹוג מֶּ לְֶּך הַ בָּ שָּ ן
אתם הּוא וְ כָּל עַ ּמֹו
ל ְִּק ָּר ָּ
ל ִַּּמלְחָּ מָּ ה ֶא ְד ֶרעִ י:

 .3דברים ג
(ח) ַונ ִַּקח בָּ עֵּ ת ַה ִּהוא ֶּאת ָּה ָּא ֶּרץ ִּמיַד ְשנֵּי ַמלְכֵּי ָּהאֱ מ ִֹּרי אֲ שֶּ ר
יִּק ְראּו
בְ עֵּ בֶּ ר ַהי ְַר ֵּדן ִּמנ ַַחל ַא ְרנֹן עַ ד ַהר ֶּח ְרמֹון( :ט) ִּצידֹנִּים ְ
לְחֶּ ְרמֹון ִּש ְריֹן וְ ָּהאֱ מ ִֹּרי י ְִּק ְראּו לֹו ְשנִּיר( :י) כֹל עָּ ֵּרי ַה ִּּמישֹר
וְ כָּל הַ גִּ לְעָּ ד וְ כָּ ל ַהבָּ ָּשן עַ ד ַסלְ כָּה וְ ֶּא ְד ֶּרעִּ י עָּ ֵּרי ַמ ְמלֶּכֶּת עֹוג
פָּאים
בַ בָּ שָּ ן( :יא) כִּ י ַרק עֹוג ֶּמלְֶּך ַהבָּ ָּשן נ ְִּש ַאר ִּמי ֶֶּּתר ָּה ְר ִּ
ִּהנֵּה עַ ְרשֹו עֶּ ֶּרש בַ ְרזֶּל הֲ ֹלה ִּהוא ְב ַרבַ ת ְבנֵּי עַ ּמֹון ֵּּת ַשע ַאּמֹות
ָּא ְרכָּּה וְ ַא ְרבַ ע ַאּמֹות ָּר ְחבָּ ּה ְב ַא ַּמת ִּאיש( :יב) וְ ֶּאת ָּה ָּא ֶּרץ
הַ ז ֹאת י ַָּר ְשנּו בָּ עֵּ ת ַה ִּהוא ֵּמ ֲערֹעֵּ ר אֲ ֶּשר עַ ל נ ַַחל ַא ְרנֹן וַחֲ ִּצי
הַ ר הַ גִּ לְ עָּ ד וְ עָּ ָּריו נ ַָּת ִּּתי לָּראּובֵּ נִּי וְ ַלג ִָּּדי( :יג) וְ י ֶֶתר ַהגִ לְעָ ד
ַשה כֹּל ֶחבֶ ל
וְ כָל הַ בָ ָשן ַמ ְמ ֶל ֶכת עֹוג נ ַָת ִּתי לַחֲ ִצי ֵׁשבֶ ט ַה ְמנ ֶ
הָ ַא ְרגֹּב ְלכָל ַהבָ ָשן ַההּוא י ִָק ֵׁרא ֶא ֶרץ ְרפ ִָאים( :יד) י ִָאיר בֶ ן
ֲכָתי
שּורי וְ ַה ַמע ִ
ְמנַשֶ ה ָל ַקח ֶאת כָ ל ֶחבֶ ל ַא ְרגֹּב עַ ד גְ בּול ַהגְ ִ
ַוי ְִק ָרא א ָֹּתם עַ ל ְשמֹו ֶאת ַהבָ ָשן חַ ּוֹּת י ִָאיר עַ ד ַהיֹום ַהזֶ ה:
(טו) ּול ְָמכִ יר נ ַָת ִּתי ֶאת ַהגִ לְעָ ד( :טז) וְ לָראּובֵׁ נִי וְ לַ ג ִָדי נ ַָת ִּתי
ִמן הַ גִ לְעָ ד וְ עַ ד נ ַַחל ַא ְרנֹּן ּתֹוְך ַהּנ ַַחל ּוגְ בֻל וְ עַ ד ַיבֹּק ַהּנַחַ ל
גְ בּול בְ נֵׁי עַ מֹון( :יז) וְ ָּהע ֲָּרבָּ ה וְ ַהי ְַר ֵּדן ּוגְ בֻׁל ִּמכִּ נ ֶֶּּרת וְ עַ ד יָּם
הָּ ע ֲָּרבָּ ה יָּם ַה ֶּּמלַ ח ַּת ַחת ַא ְשדֹת ַהפִּ ְסגָּה ִּמזְ ָּר ָּחה:

 .5במדבר לב
ּומ ְקנֶּה ַרב הָּ יָּה לִּבְ נֵּי ְראּובֵּ ן וְ ִּל ְבנֵּי גָּד עָּ צּום ְמאֹד ַוי ְִּראּו ֶּאת ֶּא ֶּרץ יַעְ זֵּ ר וְ ֶּאת ֶּא ֶּרץ גִּ לְעָּ ד
(א) ִּ
ֹאמרּו ֶּאל מ ֶֹּשה וְ ֶּאל ֶּאלְעָּ זָּ ר
ּובנֵּי ְראּובֵּ ן וַ י ְ
וְ ִּהנֵּה הַ ּמָּ קֹום ְמקֹום ִּמ ְקנֶּה( :ב) ַו ָּיבֹאּו ְבנֵּי גָּד ְ
ּושבָ ם
יאי הָּ עֵּ דָּ ה לֵּאמֹר( :ג) ע ֲָטרֹות וְ ִדיבֹּן וְ יַעְ זֵׁר וְ נ ְִמ ָרה וְ ֶח ְשבֹון וְ ֶאלְעָ לֵׁה ְ
הַ כֹהֵּ ן וְ ֶּאל נ ְִּש ֵּ
ּו ְנבֹו ּובְ עֹּן…:
יֹוסף ֶּאת ַמ ְמלֶּ כֶּת ִּסיחֹן
(לג) ַו ִּי ֵּּתן לָּהֶּ ם מֹשֶּ ה לִּ בְ נֵּי גָּד וְ ִּל ְבנֵּי ְראּובֵּ ן וְ לַחֲ ִּצי ֵּשבֶּ ט ְמנ ֶַּשה בֶּ ן ֵּ
יה ִּבגְ בֹֻׁלת עָּ ֵּרי ָּה ָּא ֶּרץ ָּס ִּביב( :לד)
מֶּ לְֶּך הָ אֱ מ ִֹּרי וְ ֶּאת מַ ְמ ֶּל ֶּכת עֹוג מֶּ ֶּלְך הַ בָּ ָּשן ָּה ָּא ֶּרץ לְעָּ ֶּר ָּ
ַויִּבְ נּו ְבנֵּי גָּד ֶּאת ִדיבֹּן וְ ֶּאת ע ֲָּטרֹת וְ ֵּאת ֲערֹעֵּ ר( :לה) וְ ֶּאת עַ ְטרֹת שֹופָּ ן וְ ֶּאת יַעְ זֵׁ ר וְ יָגְ ב ֳָּהה:
ּובנֵּי ְראּובֵּ ן בָּ נּו ֶּאת
(לו) וְ ֶּאת בֵׁ ית נ ְִמ ָרה וְ ֶּאת בֵׁ ית הָ ָרן עָּ ֵּרי ִּמ ְבצָּ ר וְ גִּ ְדרֹת צ ֹאן( :לז) ְ
מּוסבֹת ֵּשם וְ ֶּאת ִש ְב ָמה
חֶ ְשבֹון וְ ֶּאת ֶאלְעָ ֵׁלא וְ ֵּאת ִק ְרי ָָתיִם( :לח) וְ ֶּאת נְבֹו וְ ֶּאת בַ עַ ל ְמעֹון ַ
וַיִּק ְראּו בְ ֵּשמֹת ֶּאת ְשמֹות ֶּהעָּ ִּרים אֲ ֶּשר בָּ נּו…:
ְ
יֹורש ֶּאת הָּ אֱ מ ִֹּרי אֲ ֶּשר בָּ ּה( :מ) וַיִּ ֵּּתן
(לט) ַו ֵּי ְלכּו בְ נֵּי מָ כִ יר בֶ ן ְמנַשֶ ה גִ לְעָ דָ ה ַו ִּי ְלכְ דֻׁ ָּה ַו ֶּ
ַשה ָּהלַ ְך וַ יִּלְ כֹד ֶּאת
מֹשֶּ ה ֶּאת הַ גִ לְעָ ד לְמָּ כִּ יר בֶּ ן ְמנַשֶּ ה וַ י ֵֶּּשב בָּ ּה( :מא) וְ י ִָאיר בֶ ן ְמנ ֶ
יִּק ָּרא
יה וַ ְ
יִּק ָּרא ֶּא ְת ֶּהן חַ ּוֹּת י ִָאיר( :מב) וְ נֹבַ ח ָּה ַלְך ַויִּ ְלכֹד ֶּאת ְקנָּת וְ ֶּאת בְ נ ֶֹּת ָּ
יהם וַ ְ
ַחּו ֵֹּת ֶּ
לָּה נֹבַ ח בִּ ְשמֹו:

 .6בראשית נ
(כג) וַ י ְַרא יֹוסֵּ ף ל ְֶּאפְ ַריִּם בְ נֵּי ִּשל ִֵּּשים גַם בְ נֵּי מָּ כִּ יר בֶּ ן ְמנַשֶּ ה
יֻׁלְדּו עַ ל בִּ ְר ֵּכי יֹוסֵּ ף:

ֶּאת י ִָאיר ַויְ ִּהי לֹו עֶּ ְש ִּרים וְ ָּשלֹוש עָּ ִּרים ְב ֶּא ֶּרץ ַהגִ לְעָ ד( :כג)
ַוי ִַּקח גְ שּור וַאֲ ָּרם ֶּאת חַ ּוֹת י ִָּּאיר ֵּמ ִּא ָּּתם ֶּאת ְקנָּת וְ ֶּאת
נֹותיהָּ ִּש ִּשים עִּ יר כָּל ֵּאלֶּה ְבנֵׁי ָמכִ יר אֲ ִבי גִ לְעָ ד:
בְ ֶּ

 .7דברי הימים א פרק ז
יאל אֲ שֶּ ר ָּילָּדָּ ה פִּ ילַגְ שֹו הָּ אֲ ַר ִּּמיָּה ָּי ְל ָּדה
(יד) בְ נֵּי ְמנַשֶ ה ַא ְש ִּר ֵּ
ֶּאת מָ כִ יר אֲ בִ י גִ לְעָ ד( :טו) ּומָּ כִּ יר ָּל ַקח ִּאשָּ ה ְלחֻׁ פִּ ים
ּולְ שֻׁ פִּ ים וְ שֵּ ם אֲ חֹתֹו מַ ֲעכָּה וְ שֵּ ם הַ שֵּ נִּי צְ לָּפְ חָּ ד ו ִַּּת ְה ֶּינָּה
לִּ צְ לָּפְ חָּ ד בָּ נֹות( :טז) וַ ֵּּתלֶּד ַמ ֲעכָּה ֵּאשֶּ ת מָּ כִּ יר בֵּ ן ו ִַּּת ְק ָּרא
פֶּרש וְ שֵּ ם ָּא ִּחיו שָּ ֶּרש ּובָּ נָּיו אּולָּם ו ָָּּר ֶּקם( :יז) ּובְ נֵּי
ְשמֹו ֶּ
אּולָּ ם בְ דָּ ן ֵּאלֶּה בְ נֵׁי גִ לְעָ ד בֶ ן מָ כִ יר בֶ ן ְמנַשֶ ה( :יח) וַאֲ חֹתֹו
הַ ּמֹלֶּכֶּת יָּלְדָּ ה ֶּאת ִּאי ְֹשהֹוד וְ ֶּאת אֲ בִּ יעֶּ זֶּר וְ ֶּאת מַ ְחלָּה( :יט)
וַיִּ ְהיּו ְבנֵּי ְש ִּמידָּ ע ַא ְחיָּן וָּשֶּ כֶּם וְ ל ְִּק ִּחי ַואֲ נִּיעָּ ם:

יהודה יוסף
פרץ מנשה = אשריאל
מכיר (אבי גלעד)
חצרון = בת מכיר גלעד
שגוב
יאיר

 .8דברי הימים א פרק ב
(כא) וְ ַאחַ ר בָּ א חֶּ צְ רֹון ֶּאל בַ ת מָ כִ יר אֲ ִבי גִ לְעָ ד וְ הּוא ְל ָּקחָּ ּה
ּושגּוב הֹולִּ יד
וְ הּוא בֶּ ן ִּש ִּשים שָּ נָּה ַו ֵּּתלֶּד לֹו ֶּאת ְשגּוב( :כב) ְ

 .9סדר עולם רבה (ליינר) פרק ט
יאיר בן מנשה ומכיר בן מנשה נולדו בחיי יעקב אבינו,
ומתו לאחר מיתת משה רבינו
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ברית המשולת
ערבות מואב
 .10דברים כח
(סט) ֵּאלֶּה ִּדבְ ֵּרי הַ בְ ִּרית אֲ ֶּשר צִּ ּוָּה יְקֹוָּק ֶּאת מֹשֶּ ה לִּכְ רֹת
מֹואב ִּמלְבַ ד הַ בְ ִּרית אֲ שֶּ ר כ ַָּרת ִּא ָּּתם
ֶּאת בְ נֵּי יִּ ְש ָּר ֵּאל בְ ֶּא ֶּרץ ָּ
בְ ח ֵֹּרב :פ
 .11דברים כט
(ט) ַא ֶּּתם נִּ צָּ בִּ ים הַ יֹום ֻׁכ ְלכֶּם לִּפְ נֵּי יְקֹוָּק אֱ ֹלהֵּ יכֶּם ָּראשֵּ י ֶּכם
ִּשבְ טֵּ יכֶּ ם זִּ ְקנֵּיכֶּם וְ ש ְֹט ֵּריכֶּם כֹל ִּאיש י ְִּש ָּר ֵּאל( :י) ַטפְ כֶּם
נְ שֵּ יכֶּ ם וְ ג ְֵּרָך אֲ שֶּ ר בְ ֶּק ֶּרב ַמחֲ נֶּיָך מֵּ חֹטֵּ ב עֵּ צֶּ יָך עַ ד ש ֵֹּאב
מֵּ ימֶּ יָך( :יא) לְ עָּ בְ ְרָך בִּ בְ ִּרית יְקֹוָּק אֱ ֹלהֶּ יָך ּובְ ָּא ָּלתֹו אֲ שֶּ ר
ֹלהיָך כ ֵֹּרת עִּ ְּמָך הַ יֹום( :יב) ְל ַמעַ ן הָּ ִּקים א ְֹתָך ַהיֹום
יְקֹוָּק אֱ ֶּ
ֵּאֹלהים כַאֲ שֶּ ר ִּדבֶּ ר ָּלְך וְ כַאֲ שֶּ ר
לֹו לְ עָּ ם וְ הּוא ִּי ְהיֶּה לְָך ל ִּ
נִּ ְשבַ ע לַאֲ ב ֶֹּתיָך ל ְַאבְ ָּרהָּ ם ְל ִּי ְצחָּ ק ּולְ ַי ֲעקֹב:

הר גריזים  /עיבל – איזור שכם
 .12דברים יא
ּוקלָּ לָּה( :כז) ֶּאת
(כו) ְר ֵּאה ָּאנֹכִּ י נ ֵֹּתן ִּלפְ נֵּיכֶּם הַ יֹום בְ ָּרכָּה ְ
הַ בְ ָּרכָּה אֲ שֶּ ר ִּּת ְש ְמעּו ֶּאל ִּמ ְצֹות יְקֹוָּק אֱ ֹלהֵּ יכֶּם אֲ שֶּ ר ָּאנֹכִּ י
ְמצַ ּוֶּה ֶּא ְת ֶּכם הַ יֹום( :כח) וְ הַ ְק ָּל ָּלה ִּאם ל ֹא ִּת ְש ְמעּו ֶּאל
ִּמצְ ֹות יְקֹוָּק אֱ ֹלהֵּ יכֶּם וְ סַ ְר ֶּּתם ִּמן הַ דֶּ ֶּרְך אֲ שֶּ ר ָּאנֹכִּ י ְמצַ ֶּּוה
ֹלהים אֲ חֵּ ִּרים אֲ שֶּ ר ל ֹא יְדַ עְ ֶּּתם:
ֶּא ְתכֶּ ם הַ יֹום ָּל ֶּל ֶּכת ַאחֲ ֵּרי אֱ ִּ
ס (כט) וְ הָּ יָּה כִּ י יְבִּ יאֲ ָך יְקֹוָּק אֱ ֹלהֶּ יָך ֶּאל הָּ ָּא ֶּרץ אֲ שֶּ ר ַא ָּּתה
בָּ א שָּ ּמָּ ה ל ְִּר ְש ָּּתּה וְ נ ַָּת ָּּתה ֶּאת הַ בְ ָרכָה עַ ל הַ ר גְ ִרזִ ים וְ ֶאת
הַ ְקלָלָה עַ ל הַ ר עֵׁ יבָ ל( :ל) הֲ ל ֹא הֵּ ּמָּ ה בְ עֵּ בֶּ ר הַ י ְַר ֵּדן ַאחֲ ֵּרי
דֶּ ֶּרְך ְמבֹוא הַ שֶּ מֶּ ש בְ ֶּא ֶּרץ הַ כְ ַנ ֲענִּי ַהיֹשֵּ ב בָּ ע ֲָּרבָּ ה מּול הַ גִּ לְ גָּל
ֵּא צֶּ ל ֵּאלֹונֵּי מ ֶֹּרה( :לא) כִּ י ַא ֶּּתם עֹבְ ִּרים ֶּאת הַ י ְַר ֵּדן לָּב ֹא
לָּרשֶּ ת ֶּאת הָּ ָּא ֶּרץ אֲ שֶּ ר ְיק ָֹּוק אֱ ֹלהֵּ יכֶּם נ ֵֹּתן ָּל ֶּכם וִּ ִּיר ְש ֶּּתם
ֶּ
ּוש ַמ ְר ֶּּתם ַלעֲשֹות ֵּאת כָּל הַ חֻׁ ִּקים
א ָֹּתּה וִּ ישַ בְ ֶּּתם בָּ ּה( :לב) ְ
וְ ֶּאת הַ ִּּמ ְש ָּפ ִּטים אֲ שֶּ ר ָּאנֹכִּ י נ ֵֹּתן ִּלפְ נֵּיכֶּם ַהיֹום:
 .13דברים כז
(ב) וְ הָּ יָּה בַ יֹום אֲ שֶּ ר ַּתעַ בְ רּו ֶּאת הַ י ְַר ֵּדן ֶּאל הָּ ָּא ֶּרץ אֲ שֶּ ר יְק ָֹּוק
אֱ ֹלהֶּ יָך נ ֵֹּתן לְָּך וַהֲ ֵּקמ ָֹּת ְלָך אֲ בָּ נִּים גְ דֹלֹות וְ שַ ְד ָּּת א ָֹּתם
ּתֹורה הַ ז ֹאת בְ עָּ בְ ֶּרָך
ֵּיהן ֶּאת כָּ ל ִּדבְ ֵּרי הַ ָּ
בַ ִּשיד ( :ג) וְ כ ַָּתבְ ָּּת ֲעל ֶּ
ֹלהיָך נ ֵֹּתן לְָך ֶּא ֶּרץ
לְמַ עַ ן אֲ שֶּ ר ָּּתב ֹא ֶּאל הָּ ָּא ֶּרץ אֲ שֶּ ר יְקֹוָּק אֱ ֶּ
ֹלהי אֲ ב ֶֹּתיָך ָּלְך( :ד)
ּודבַ ש כַאֲ שֶּ ר ִּדבֶּ ר יְק ָֹּוק אֱ ֵּ
זָּבַ ת חָּ לָּ ב ְ
וְ הָּ יָּה בְ עָּ בְ ְרכֶּם ֶּאת ַה ַי ְרדֵּ ן ָּּת ִּקימּו ֶּאת הָּ אֲ בָּ נִּ ים הָּ ֵּאלֶּ ה אֲ שֶּ ר
אֹותם בַ ִּשיד( :ה)
ָּאנֹכִּ י ְמצַ ּוֶּ ה ֶּא ְתכֶּם הַ יֹום בְ הַ ר עֵּ יבָּ ל וְ שַ ְד ָּּת ָּ
נִּית שָּ ם ִּמזְ בֵּ חַ לַיקֹוָּק אֱ ֹלהֶּ יָך ִּמזְ בַ ח אֲ בָּ נִּ ים ל ֹא ָּתנִּיף
ּובָּ ָּ
עֲלֵּיהֶּ ם בַ ְרזֶּל( :ו) אֲ בָּ נִּים ְשלֵּ מֹות ִּּת ְבנֶּה ֶּאת ִּמזְ בַ ח יְק ָֹּוק
ית עָּ ָּליו עֹוֹלת לַיקֹוָּק אֱ ֹלהֶּ יָך( :ז) וְ זָּבַ ְח ָּּת
אֱ ֹלהֶּ יָך וְ הַ עֲלִּ ָּ
ֹלהיָך( :ח) וְ כ ַָּתבְ ָּּת
לָּמים וְ ָּא ַכ ְל ָּּת שָּ ם וְ שָּ מַ ְח ָּּת לִּ פְ נֵּי ְיקֹוָּק אֱ ֶּ
ְש ִּ
ּתֹורה הַ ז ֹאת בַ ֵּאר הֵּ יטֵּ ב :ס
עַ ל הָּ אֲ בָּ נִּים ֶּאת כָּ ל ִּדבְ ֵּרי הַ ָּ
(יא) וַיְ צַ ו מ ֶֹּשה ֶּאת הָּ עָּ ם בַ יֹום הַ הּוא לֵּאמֹר( :יב) ֵּאלֶּ ה
יַעַ ְמדּו לְבָּ ֵּרְך ֶּאת הָּ עָּ ם עַ ל ַהר גְ ִרזִ ים ְבעָּ בְ ְרכֶּם ֶּאת ַהי ְַרדֵּ ן
ִּש ְמעֹון וְ לֵּ וִּ י וִּ יהּודָּ ה וְ יִּשָּ שכָּ ר וְ יֹוסֵּ ף ּובִּ ְני ִָּּמן( :יג) וְ ֵּא ֶּלה
יַעַ ְמדּו עַ ל הַ ְקלָּ לָּה בְ הַ ר עֵׁ יבָ ל ְראּובֵּ ן גָּד וְ ָּאשֵּ ר ּוזְ בּולֻׁן דָּ ן
וְ נַפְ ָּּתלִּי:

 .14יהושע פרק כד
(יד) וְ עַ ָּּתה יְראּו ֶּאת יְקֹוָּק וְ עִּ ְבדּו אֹתֹו ְב ָּת ִּמים ּובֶּ אֱ מֶּ ת
בֹותיכֶּ ם ְבעֵּ בֶּ ר ַהנָּהָּ ר
ֹלהים אֲ ֶּשר עָּ ְבדּו אֲ ֵּ
וְ הָּ ִּסירּו ֶּאת אֱ ִּ
ּובְ ִּמצְ ַריִּם וְ עִּ ְבדּו ֶּאת יְקֹוָּק( :טו) וְ ִּאם ַרע ְבעֵּ ינֵּיכֶּ ם לַ ֲעבֹד ֶּאת
ֹלהים אֲ שֶּ ר
יְקֹוָּק בַ חֲ רּו לָּ כֶּם ַהיֹום ֶּאת ִּמי ַת ֲעבֹדּון ִּאם ֶּאת אֱ ִּ
בֹותיכֶּם אֲ ֶּשר בעבר ֵּמעֵּ בֶּ ר ַהנ ָָּּהר וְ ִּאם ֶּאת אֱ ֹלהֵּ י
עָּ בְ דּו אֲ ֵּ
יתי ַנ ֲעבֹד ֶּאת
הָּ אֱ מ ִֹּרי אֲ ֶּשר ַא ֶּּתם י ְֹש ִּבים ְב ַא ְרצָּ ם וְ ָּאנֹכִּ י ּובֵּ ִּ
יְקֹוָּק :פ
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