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  במדבר פרק כו 
  ַוְיַדֵּבר ְיֹקָוק ֶאל ֹמֶׁשה ֵּלאֹמר: (נב)
  :ָלֵאֶּלה ֵּתָחֵלק ָהָאֶרץ ְּבַנֲחָלה ְּבִמְסַּפר ֵׁשמוֹת (נג)
  :ָלַרב ַּתְרֶּבה ַנֲחָלתוֹ ְוַלְמַעט ַּתְמִעיט ַנֲחָלתוֹ ִאיׁש ְלִפי ְפֻקָדיו ֻיַּתן ַנֲחָלתוֹ  (נד)
  :ֶרץ ִלְׁשמוֹת ַמּטוֹת ֲאֹבָתם ִיְנָחלּוַא ְּבגוָֹרל ֵיָחֵלק ֶאת ָהָא (נה)
   : ֵּבין ַרב ִלְמָעטַעל ִּפי ַהּגֹוָרל ֵּתָחֵלק ַנֲחָלתֹו  (נו)
  

  במדבר פרק כז 
ַמְחָלה ֹנָעה ְוָחְגָלה מֹות ְּבֹנָתיו ה ְׁש ַוִּתְקַרְבָנה ְּבנֹות ְצָלְפָחד ֶּבן ֵחֶפר ֶּבן ִּגְלָעד ֶּבן ָמִכיר ֶּבן ְמַנֶּׁשה ְלִמְׁשְּפֹחת ְמַנֶּׁשה ֶבן יֹוֵסף ְוֵאּלֶ  (א)

  :ּוִמְלָּכה ְוִתְרָצה
  ַוַּתֲעֹמְדָנה ִלְפֵני ֹמֶׁשה ְוִלְפֵני ֶאְלָעָזר ַהֹּכֵהן ְוִלְפֵני ַהְּנִׂשיִאם ְוָכל ָהֵעָדה ֶּפַתח ֹאֶהל מֹוֵעד ֵלאֹמר: (ב)
א ָהָיה ְּבתֹו ָהֵעָדה הַ  (ג) א ָהיּו לֹו:ָאִבינּו ֵמת ַּבִּמְדָּבר ְוהּוא    ּנֹוָעִדים ַעל ְיֹקָוק ַּבֲעַדת ֹקַרח ִּכי ְבֶחְטאֹו ֵמת ּוָבִנים 
  :ָלָּמה ִיָּגַרע ֵׁשם ָאִבינּו ִמּתוֹ ִמְׁשַּפְחּתוֹ ִּכי ֵאין לוֹ ֵּבן ְּתָנה ָּלנּו ֲאֻחָּזה ְּבתוֹ ֲאֵחי ָאִבינּו (ד)
  ָוק:ַוַּיְקֵרב ֹמֶׁשה ֶאת ִמְׁשָּפָטן ִלְפֵני ְיקֹ  (ה)

  
  ַוֹּיאֶמר ְיֹקָוק ֶאל ֹמֶׁשה ֵּלאֹמר: (ו)
  ן ָלֶהן:ֵּכן ְּבנֹות ְצָלְפָחד ֹּדְבֹרת ָנֹתן ִּתֵּתן ָלֶהם ֲאֻחַּזת ַנֲחָלה ְּבתֹו ֲאֵחי ֲאִביֶהם ְוַהֲעַבְרָּת ֶאת ַנֲחַלת ֲאִביהֶ  (ז)
  :ֵאין לוֹ ְוַהֲעַבְרֶּתם ֶאת ַנֲחָלתוֹ ְלִבּתוֹ ִאיׁש ִּכי ָימּות ּוֵבן ְוֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּתַדֵּבר ֵלאֹמר  (ח)
  :ְלֶאָחיוֶאת ַנֲחָלתֹו  ּוְנַתֶּתםְוִאם ֵאין לֹו ַּבת  (ט)
  :ַלֲאֵחי ָאִביוֶאת ַנֲחָלתֹו  ּוְנַתֶּתםְוִאם ֵאין לֹו ַאִחים  (י)

ְוָיַרׁש ֹאָתּה ְוָהְיָתה ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ְלֻחַּקת ִמְׁשָּפט ַּכֲאֶׁשר  ו ִמִּמְׁשַּפְחּתוֹ ִלְׁשֵארוֹ ַהָּקֹרב ֵאָלי ּוְנַתֶּתם ֶאת ַנֲחָלתוֹ ְוִאם ֵאין ַאִחים ְלָאִביו  (יא)
  ִצָּוה ְיֹקָוק ֶאת ֹמֶׁשה: 

  
  במדבר פרק לו 

ַוְיַדְּברּו ִלְפֵני ֹמֶׁשה ְוִלְפֵני ַהְּנִׂשִאים ָראֵׁשי ָאבֹות ַוִּיְקְרבּו ָראֵׁשי ָהָאבֹות ְלִמְׁשַּפַחת ְּבֵני ִגְלָעד ֶּבן ָמִכיר ֶּבן ְמַנֶּׁשה ִמִּמְׁשְּפֹחת ְּבֵני יֹוֵסף  (א)
  ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל:

  יו:ת ֶאת ַנֲחַלת ְצָלְפָחד ָאִחינּו ִלְבֹנתָ ַוֹּיאְמרּו ֶאת ֲאֹדִני ִצָּוה ְיֹקָוק ָלֵתת ֶאת ָהָאֶרץ ְּבַנֲחָלה ְּבגֹוָרל ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ַואֹדִני ֻצָּוה ַביֹקָוק ָלתֵ  (ב)
ַהַּמֶּטה ֲאֶׁשר ִּתְהֶייָנה ָלֶהם ּוִמֹּגַרל  ְוָהיּו ְלֶאָחד ִמְּבֵני ִׁשְבֵטי ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ְלָנִׁשים ְוִנְגְרָעה ַנֲחָלָתן ִמַּנֲחַלת ֲאֹבֵתינּו ְונֹוַסף ַעל ַנֲחַלת (ג)

  ַנֲחָלֵתנּו ִיָּגֵרַע:
  ָפה ַנֲחָלָתן ַעל ַנֲחַלת ַהַּמֶּטה ֲאֶׁשר ִּתְהֶייָנה ָלֶהם ּוִמַּנֲחַלת ַמֵּטה ֲאֹבֵתינּו ִיָּגַרע ַנֲחָלָתן:ְוִאם ִיְהֶיה ַהֹּיֵבל ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ְונֹוְס  (ד)
  ַוְיַצו ֹמֶׁשה ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַעל ִּפי ְיֹקָוק ֵלאֹמר ֵּכן ַמֵּטה ְבֵני יֹוֵסף ֹּדְבִרים: (ה)
  :ַא ְלִמְׁשַּפַחת ַמֵּטה ֲאִביֶהם ִּתְהֶייָנה ְלָנִׁשיםנֹות ְצָלְפָחד ֵלאֹמר ַלּטֹוב ְּבֵעיֵניֶהם ִּתְהֶייָנה ְלָנִׁשים ֶזה ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ִצָּוה ְיֹקָוק ִלבְ  (ו)
א (ז)   :ִתֹּסב ַנֲחָלה ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ִמַּמֶּטה ֶאל ַמֶּטה ִּכי ִאיׁש ְּבַנֲחַלת ַמֵּטה ֲאֹבָתיו ִיְדְּבקּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְו
  ְלֶאָחד ִמִּמְׁשַּפַחת ַמֵּטה ָאִביָה ִּתְהֶיה ְלִאָּׁשה ְלַמַען ִייְרׁשּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִאיׁש ַנֲחַלת ֲאֹבָתיו: ְוָכל ַּבת ֹיֶרֶׁשת ַנֲחָלה ִמַּמּטוֹת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל (ח)
א ִתֹּסב ַנֲחָלה ִמַּמֶּטה ְלַמֶּטה ַאֵחר ִּכי ִאיׁש ְּבַנֲחָלתוֹ ִיְד  (ט)   :ְּבקּו ַמּטוֹת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאלְו
  ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ְיֹקָוק ֶאת ֹמֶׁשה ֵּכן ָעׂשּו ְּבנֹות ְצָלְפָחד: (י)

  ְּבנֹות ְצָלְפָחד ִלְבֵני ֹדֵדיֶהן ְלָנִׁשים: ַמְחָלה ִתְרָצה ְוָחְגָלה ּוִמְלָּכה ְוֹנָעהַוִּתְהֶייָנה  (יא)
  יֹוֵסף ָהיּו ְלָנִׁשים ַוְּתִהי ַנֲחָלָתן ַעל ַמֵּטה ִמְׁשַּפַחת ֲאִביֶהן: ִמִּמְׁשְּפֹחת ְּבֵני ְמַנֶּׁשה ֶבן (יב)
  ְיֵרחֹו:ֵאֶּלה ַהִּמְצֹות ְוַהִּמְׁשָּפִטים ֲאֶׁשר ִצָּוה ְיֹקָוק ְּבַיד ֹמֶׁשה ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּבַעְרֹבת מֹוָאב ַעל ַיְרֵּדן  (יג)

  
  יהושע פרק יז 

  ֹו ַהִּגְלָעד ְוַהָּבָׁשן:ֵּטה ְמַנֶּׁשה ִּכי הּוא ְּבכֹור יֹוֵסף ְלָמִכיר ְּבכֹור ְמַנֶּׁשה ֲאִבי ַהִּגְלָעד ִּכי הּוא ָהָיה ִאיׁש ִמְלָחָמה ַוְיִהי לַוְיִהי ַהּגֹוָרל ְלמַ  (א)
ֵאֶּלה ְּבֵני  ְׁשִמיָדעְוִלְבֵני  ֵחֶפרְוִלְבֵני  ֶׁשֶכםְוִלְבֵני  ַאְׂשִריֵאלְוִלְבֵני  ֵחֶלקְוִלְבֵני  ֲאִביֶעֶזרַוְיִהי ִלְבֵני ְמַנֶּׁשה ַהּנֹוָתִרים ְלִמְׁשְּפֹחָתם ִלְבֵני  (ב)

  ְמַנֶּׁשה ֶבן יֹוֵסף ַהְּזָכִרים ְלִמְׁשְּפֹחָתם:
א ָהיּו לוֹ ָּבִנים ִּכי ִאם ָּבנוֹת (ג)   ֹנָתיו ַמְחָלה ְוֹנָעה ָחְגָלה ִמְלָּכה ְוִתְרָצה:ְוֵאֶּלה ְׁשמֹות ּבְ  ְוִלְצָלְפָחד ֶּבן ֵחֶפר ֶּבן ִּגְלָעד ֶּבן ָמִכיר ֶּבן ְמַנֶּׁשה 
ַוִּיֵּתן ֶׁשה ָלֶתת ָלנּו ַנֲחָלה ְּבתֹו ַאֵחינּו ַוִּתְקַרְבָנה ִלְפֵני ֶאְלָעָזר ַהֹּכֵהן ְוִלְפֵני ְיהֹוֻׁשַע ִּבן נּון ְוִלְפֵני ַהְּנִׂשיִאים ֵלאֹמר ְיֹקָוק ִצָּוה ֶאת מֹ  (ד)

  :ק ַנֲחָלה ְּבתוֹ ֲאֵחי ֲאִביֶהןָלֶהם ֶאל ִּפי ְיֹקוָ 
  ְלַבד ֵמֶאֶרץ ַהִּגְלָעד ְוַהָּבָׁשן ֲאֶׁשר ֵמֵעֶבר ַלַּיְרֵּדן: ַוִּיְּפלּו ַחְבֵלי ְמַנֶּׁשה ֲעָׂשָרה (ה)
  ִרים:ְוֶאֶרץ ַהִּגְלָעד ָהְיָתה ִלְבֵני ְמַנֶּׁשה ַהּנֹותָ  ִּכי ְּבנוֹת ְמַנֶּׁשה ָנֲחלּו ַנֲחָלה ְּבתוֹ ָּבָניו (ו)
  

  :ד ֲאֶׁשר ַעד ֹּכה ֵּבְרַכִני ְיֹקָוקַוְיַדְּברּו ְּבֵני יוֵֹסף ֶאת ְיהוֹֻׁשַע ֵלאֹמר ַמּדּוַע ָנַתָּתה ִּלי ַנֲחָלה ּגוָֹרל ֶאָחד ְוֶחֶבל ֶאָחד ַוֲאִני ַעם ָרב עַ  (יד)
  :ֵראָת ְל ָׁשם ְּבֶאֶרץ ַהְּפִרִּזי ְוָהְרָפִאים ִּכי ָאץ ְל ַהר ֶאְפָרִיםַוֹּיאֶמר ֲאֵליֶהם ְיהוֹֻׁשַע ִאם ַעם ַרב ַאָּתה ֲעֵלה ְל ַהַּיְעָרה ּובֵ  (טו)
א ִיָּמֵצא ָלנּו ָהָהר ְוֶרֶכב ַּבְרֶזל ְּבָכל ַהְּכַנֲעִני ַהֹּיֵׁשב ְּבֶאֶרץ ָהֵעֶמק ַלֲאֶׁשר ּבְ  (טז)   ִיְזְרֶעאל:ֵבית ְׁשָאן ּוְבנֹוֶתיָה ְוַלֲאֶׁשר ְּבֵעֶמק ַוֹּיאְמרּו ְּבֵני יֹוֵסף 
א ִיְהֶיה ְל ּג (יז)   ֹוָרל ֶאָחד:ַוֹּיאֶמר ְיהֹוֻׁשַע ֶאל ֵּבית יֹוֵסף ְלֶאְפַרִים ְוִלְמַנֶּׁשה ֵלאֹמר ַעם ַרב ַאָּתה ְוֹכַח ָּגדֹול ָל 
 ב ַּבְרֶזל לֹו ִּכי ָחָזק הּוא:ַנֲעִני ִּכי ֶרכֶ ִּכי ַהר ִיְהֶיה ָּל ִּכי ַיַער הּוא ּוֵבֵראתֹו ְוָהָיה ְל ֹּתְצֹאָתיו ִּכי תֹוִריׁש ֶאת ַהּכְ  (יח)


