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  פרק כא-" יהושע"ספר 
ַע ַו א י  ֲאבֹות  ַהְלִוִים  ֶאל־ֶאְלָעָזר  ַהּכֵֹהן  ְוֶאל־ְיהֹוׁשֻ ִּיְגׁשו  ָראׁשֵ ּּ ּ

ָרֵאל י  ֲאבֹות  ַהַמטֹות  ִלְבֵני  ִיׂשְ ן־נון  ְוֶאל־ָראׁשֵ ּּבִ רו  ב:  ּּ ַּוְיַדּבְ
ה  ַנַען  ֵלאֹמר  ְיהָוׁה  ִצָוה  ְבַיד־ֹמׁשֶ ֶאֶרץ  ּכְ ֹלה  ּבְ ׁשִ ֲּאֵליֶהם  ּבְ

ֶבת  ו ָּלֶתת־ָלנו  ָעִרים  ָלׁשָ יֶהן  ִלְבֶהְמֵתנוּ ִּמְגְרׁשֵ ַּוִיְתנו  ג:  ּ ּ ּ
ֲחָלָתם  ֶאל־ִפי  ְיהָוׁה  ֶאת־ֶהָעִרים  ָהֵאֶלה  ָרֵאל  ַלְלִוִים  ִמּנַ ְּבֵני־ִיׂשְ ּ ּ

יֶהן ָהִתי  ַוְיִהי  ִלְבֵני  ד:  ְוֶאת־ִמְגְרׁשֵ ְפֹחת  ַהּקְ ַּוֵיֵצא  ַהגֹוָרל  ְלִמׁשְ ּ ּ
ַּאֲהֹרן  ַהּכֵֹהן  ִמן־ַהְלִוִים  ִמַמֵטה  ְיהוָד ּ ּ ְמֹעִני  וִמַמֵטה ּ ּה  וִמַמֵטה  ַהׁשִ ּ ּ ּּ ּ ּ
ֵרה לׁש  ֶעׂשְ גֹוָרל  ָעִרים  ׁשְ ְוִלְבֵני  ְקָהת  ַהּנֹוָתִרים  ה:  ִּבְנָיִמן  ּבַ

גֹוָרל  ה  ּבַ ְפֹחת  ַמֵטה־ֶאְפַרִים  וִמַמֵטה־ָדן  וֵמֲחִצי  ַמֵטה  ְמַנׁשֶ ִּמִמׁשְ ּ ּ ּּ ּ ּ ּ ּ ּ
ר ְפֹחת  ַמ ו:  ָעִרים  ָעׂשֶ ְּוִלְבֵני  ֵגְרׁשֹון  ִמִמׁשְ שָכר ּ ֵּטה־ִיׂשָ ּ

ן  ׁשָ ה  ַבּבָ ר  וִמַמֵטה  ַנְפָתִלי  וֵמֲחִצי  ַמֵטה  ְמַנׁשֶ ּוִמַמֵטה־ָאׁשֵ ּ ּ ּּ ּ ּ ּ ּ ּ
ֵרה לׁש  ֶעׂשְ גֹוָרל  ָעִרים  ׁשְ ְפֹחָתם  ִמַמֵטה  ז:  ּּבַ ִּלְבֵני  ְמָרִרי  ְלִמׁשְ ּ ּ
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ֵרה ֵתים  ֶעׂשְ ְּראוֵבן  וִמַמֵטה־ָגד  וִמַמֵטה  ְזבוֻלן  ָעִרים  ׁשְ ּ ּּ ּ ּ ּ ּ ּ :
ַּוִיְת ח ָרֵאל  ַלְלִוִים  ֶאת־ֶהָעִרים  ָהֵאֶלה ּ ּנו  ְבֵני־ִיׂשְ ּ ּ

גֹוָרל ה  ּבַ ַיד־ֹמׁשֶ ר  ִצָוה  ְיהָוׁה  ּבְ ֲאׁשֶ יֶהן  ּכַ ְּוֶאת־ִמְגְרׁשֵ ַּוִיְתנו  ט:  ּ ּ ּ
ְמעֹון  ֵאת  ֶהָעִרים  ָהֵאֶלה  ֵני  ׁשִ ֵני  ְיהוָדה  וִמַמֵטה  ּבְ ִּמַמֵטה  ּבְ ּ ּ ּ ּּ ּ

ם ׁשֵ ר־ִיְקָרא  ֶאְתֶהן  ּבְ ְפחֹות ַוְיִה י:  ֲאׁשֶ ּי  ִלְבֵני  ַאֲהֹרן  ִמִמׁשְ ּ
י  ָלֶהם  ָהָיה  ַהגֹוָרל   ֵני  ֵלִוי  ּכִ ָהִתי  ִמּבְ :   ִראׁשֹוָנהִראיׁשָֹנהַּהּקְ

ַהר  יא ע  ֲאִבי  ָהֲענֹוק  ִהיא  ֶחְברֹון  ּבְ ַּוִיְתנו  ָלֶהם  ֶאת־ִקְרַית  ַאְרּבַ ּ ּ
ָה  ְסִביֹבֶתיָה ֵדה  ָהִעיר  יב:  ְּיהוָדה  ְוֶאת־ִמְגָרׁשֶ ְוֶאת־ׂשְ

ֲאֻחָזתֹוְוֶא ה  ּבַ ן־ְיֻפּנֶ ּת־ֲחֵצֶריָה  ָנְתנו  ְלָכֵלב  ּבֶ ַאֲהֹרן |  ְוִלְבֵני   יג:  ּ
ָה  ַּהּכֵֹהן  ָנְתנו  ֶאת־ִעיר  ִמְקַלט  ָהֹרֵצַח  ֶאת־ֶחְברֹון  ְוֶאת־ִמְגָרׁשֶ

ָה ָה  יד:  ְוֶאת־ִלְבָנה  ְוֶאת־ִמְגָרׁשֶ ְּוֶאת־ַיִתר  ְוֶאת־ִמְגָרׁשֶ
ְתֹמַע  ְוֶאת־ִמְגָרׁשֶ ָה  טו:  ָהְּוֶאת־ֶאׁשְ ְוֶאת־ֹחֹלן  ְוֶאת־ִמְגָרׁשֶ

ָה ָה  ְוֶאת־ֻיָטה  טז:  ְּוֶאת־ְדִבר  ְוֶאת־ִמְגָרׁשֶ ְּוֶאת־ַעִין  ְוֶאת־ִמְגָרׁשֶ
ע  ֵמֵאת  ָה  ָעִרים  ֵתׁשַ ֶמׁש  ְוֶאת־ִמְגָרׁשֶ ית  ׁשֶ ָה  ֶאת־ּבֵ ְּוֶאת־ִמְגָרׁשֶ

ָבִטים  ָהֵאֶלה ֵני  ַהׁשְ ּׁשְ ְנָיִמן  ֶאת־ִגְבע יז:  ּ ּוִמַמֵטה  ּבִ ּּ ֹון ּ
ָה ָה  ֶאת־ֶגַבע  ְוֶאת־ִמְגָרׁשֶ ֶאת־ֲעָנתֹות  יח:  ְּוֶאת־ִמְגָרׁשֶ

ע ָה  ָעִרים  ַאְרּבָ ָה  ְוֶאת־ַעְלמֹון  ְוֶאת־ִמְגָרׁשֶ : ְוֶאת־ִמְגָרׁשֶ
ֵרה  ָעִרים  יט ֹלׁש־ֶעׂשְ ל־ָעֵרי  ְבֵני־ַאֲהֹרן  ַהּכֲֹהִנים  ׁשְ ּכָ
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יֶהן ֵני־ְקָהת  ַהְלִוִי כ:  ּוִמְגְרׁשֵ ְפחֹות  ּבְ ּוְלִמׁשְ ּ ֵני ּ ם  ַהּנֹוָתִרים  ִמּבְ
ְּקָהת  ַוְיִהי  ָעֵרי  גֹוָרָלם  ִמַמֵטה  ֶאְפָרִים ַּוִיְתנו  ָלֶהם  ֶאת־ִעיר  כא:  ּ ּ ּ

ַהר  ֶאְפָרִים  ְוֶאת־ֶגֶזר  ָה  ּבְ ֶכם  ְוֶאת־ִמְגָרׁשֶ ִּמְקַלט  ָהֹרֵצַח  ֶאת־ׁשְ
ָה ית  חֹוֹרן כב:  ְוֶאת־ִמְגָרׁשֶ ָה  ְוֶאת־ּבֵ  ְוֶאת־ִקְבַצִים  ְוֶאת־ִמְגָרׁשֶ

ע ָה  ָעִרים  ַאְרּבָ ּוִמַמֵטה־ָדן  ֶאת־ֶאְלְתֵקא  כג:  ְוֶאת־ִמְגָרׁשֶ ּּ ּ
ָה תֹון  ְוֶאת־ִמְגָרׁשֶ ָה  ֶאת־ִגּבְ ֶּאת־ַאָילֹון  כד:  ְּוֶאת־ִמְגָרׁשֶ

ע ָה  ָעִרים  ַאְרּבַ ָה  ֶאת־ַגת־ִרמֹון  ְוֶאת־ִמְגָרׁשֶ ְּוֶאת־ִמְגָרׁשֶ ּ :
ה  ֶאת־ַתְעָנך כה ְוִמַמֲחִצית  ַמֵטה  ְמַנׁשֶ ּ ּ ּּ ָה ּ   ְוֶאת־ִמְגָרׁשֶ

ָתִים ָה  ָעִרים  ׁשְ ְּוֶאת־ַגת־ִרמֹון  ְוֶאת־ִמְגָרׁשֶ ּ ר  כו:  ּ ל־ָעִרים  ֶעׂשֶ ּכָ
ֵני־ְקָהת  ַהּנֹוָתִרים ְפחֹות  ּבְ יֶהן  ְלִמׁשְ ּוִמְגְרׁשֵ ְוִלְבֵני  ֵגְרׁשֹון  כז:  ּ

ה  ֶאת־ִעיר  ִמְקַלט  ָהֹרֵצַח  ְפֹחת  ַהְלִוִים  ֵמֲחִצי  ַמֵטה  ְמַנׁשֶ ִּמִמׁשְ ּּ ּ ּ
ָלוןת־  ֶא ְתָרה ּגֹ ֶעׁשְ ָה  ְוֶאת־ּבְ ן  ְוֶאת־ִמְגָרׁשֶ ׁשָ ּבָ ּ  גֹוָלן  ּבַ ּ

ָתִים ָה  ָעִרים  ׁשְ יֹון  כח:  ְּוֶאת־ִמְגָרׁשֶ שָכר  ֶאת־ִקׁשְ ּוִמַמֵטה  ִיׂשָ ּּ ּ
ָה ָה  ֶאת־ָדְבַרת  ְוֶאת־ִמְגָרׁשֶ ֶּאת־ַיְרמות  כט:  ְּוֶאת־ִמְגָרׁשֶ

ים  ְוֶאת־ִמְג ָה  ֶאת־ֵעין  ַגּנִ עְּוֶאת־ִמְגָרׁשֶ ָה  ָעִרים  ַאְרּבָ : ָרׁשֶ
ָה  ֶאת־ַעְבדֹון  ל ָאל  ְוֶאת־ִמְגָרׁשֶ ר  ֶאת־ִמׁשְ ּוִמַמֵטה  ָאׁשֵ ּ ּּ

ָה ָה  ְוֶאת־ְרֹחב  לא:  ְוֶאת־ִמְגָרׁשֶ ֶאת־ֶחְלָקת  ְוֶאת־ִמְגָרׁשֶ
ע ָה  ָעִרים  ַאְרּבָ ּוִמַמֵטה  ַנְפָתִלי  ֶאת־ִעיר   לב:  ְוֶאת־ִמְגָרׁשֶ ּּ ּ |
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ָה  ְוֶאת־ַחמֹת  דֹאר ִמְקַלט  ָהֹרֵצַח  ֶאת־ֶקֶדׁש   ָגִליל  ְוֶאת־ִמְגָרׁשֶ ּּבַ ּ ּ
לׁש ָה  ָעִרים  ׁשָ ָה  ְוֶאת־ַקְרָתן  ְוֶאת־ִמְגָרׁשֶ : ְּוֶאת־ִמְגָרׁשֶ

יֶהן לג ֵרה  ִעיר  וִמְגְרׁשֵ ֹלׁש־ֶעׂשְ ְפֹחָתם  ׁשְ י  ְלִמׁשְ ּנִ ל־ָעֵרי  ַהֵגְרׁשֻ ּּכָ ּ ּ :
ֵני־ְמָרִרי  ַהְלִוִים  ַהּנֹוָתִרים לד ְפחֹות  ּבְ ּוְלִמׁשְ ּ ּ  ֵמֵאת  ַמֵטה  ְזבוֻלן ּ ּ

ָה ָה  ֶאת־ַקְרָתה  ְוֶאת־ִמְגָרׁשֶ : ֶּאת־ָיְקְנָעם  ְוֶאת־ִמְגָרׁשֶ
ָה  ָעִרים  לה ָה  ֶאת־ַנֲהָלל  ְוֶאת־ִמְגָרׁשֶ ֶּאת־ִדְמָנה  ְוֶאת־ִמְגָרׁשֶ

ע ּוִמַמֵטה־ָגד  ֶאת־ִעיר  ִמְקַלט  ָהֹרֵצַח  ֶאת־ָרֹמת  לו:  ַאְרּבָ ּּ
ָה  ְוֶא ִגְלָעד  ְוֶאת־ִמְגָרׁשֶ ָהּּבַ : ת־ַמֲחַנִים  ְוֶאת־ִמְגָרׁשֶ

ל־ָעִרים  לז ָה  ּכָ ָה  ֶאת־ַיְעֵזר  ְוֶאת־ִמְגָרׁשֶ ּבֹון  ְוֶאת־ִמְגָרׁשֶ ֶאת־ֶחׁשְ
ע ְפֹחָתם  ַהּנֹוָתִרים  לח:  ַאְרּבָ ל־ֶהָעִרים  ִלְבֵני  ְמָרִרי  ְלִמׁשְ ּּכָ

ֵרה ֵתים  ֶעׂשְ ְפחֹות  ַהְלִוִים  ַוְיִהי  גֹוָרָלם  ָעִרים  ׁשְ ִּמִמׁשְ ּ ּּ ּכֹל  לט:  ּ
ֹמֶנה  ִעים  וׁשְ ָרֵאל  ָעִרים  ַאְרּבָ ֵני־ִיׂשְ תֹוך  ֲאֻחַזת  ּבְ ָּעֵרי  ַהְלִוִים  ּבְ ּ ְ ּ

יֶהן יָה  מ:  ּוִמְגְרׁשֵ ִּתְהֶייָנה  ֶהָעִרים  ָהֵאֶלה  ִעיר  ִעיר  וִמְגָרׁשֶ ּ ּ
ן  ְלָכל־ֶהָעִרים  ָהֵאֶלה ָרֵאל  מא:  ְּסִביֹבֶתיָה  ּכֵ ַּוִיֵתן  ְיהָוׁה  ְלִיׂשְ ּ

ל־ָהָאֶרץ   בו ֶאת־ּכָ ע  ָלֵתת  ַלֲאבֹוָתם  ַוִיָרׁשוָה  ַוֵיׁשְ ּבַ ר  ִנׁשְ ֲּאׁשֶ ּּ ּ
ע  ַלֲאבֹוָתם  מב:  ָּבה ּבַ ר־ִנׁשְ ֹכל  ֲאׁשֶ ִביב  ּכְ ַּוָיַנח  ְיהָוׁה  ָלֶהם  ִמּסָ

ל־ֹאְיֵביֶהם  ָנַתן  ל־ֹאְיֵביֶהם  ֵאת  ּכָ ְפֵניֶהם  ִמּכָ ְוֹלא־ָעַמד  ִאיׁש  ּבִ
ָיָדם ר ֹּלא־ָנַפל  ָדָבר  ִמּכֹל   מג:  ְיהָוׁה  ּבְ ר־ִדּבֶ ַּהָדָבר  ַהטֹוב  ֲאׁשֶ ּ ּ
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א ָרֵאל ַהּכֹל ּבָ ית ִיׂשְ  :ְיהָוׁה ֶאל־ּבֵ

  פרק כב-" יהושע"ספר 
ה א ַע  ָלראוֵבִני  ְוַלָגִדי  ְוַלֲחִצי  ַמֵטה  ְמַנׁשֶ ָּאז  ִיְקָרא  ְיהֹוׁשֻ ּּ ּ :
ר  ִצָוה  ֶאְתֶכם  ב ל־ֲאׁשֶ ַמְרֶתם  ֵאת  ּכָ ַּויֹאֶמר  ֲאֵליֶהם  ַאֶתם  ׁשְ ּ ּ ּ

ה  ֶעֶבד  ְי ר־ִצִויִתי  ֶאְתֶכםֹמׁשֶ ְמעו  ְבקֹוִלי  ְלֹכל  ֲאׁשֶ ּהָוׁה  ַוִתׁשְ ּ ּ :
ים  ַעד  ַהיֹום  ַהֶזה  ג ֹּלא־ֲעַזְבֶתם  ֶאת־ֲאֵחיֶכם  ֶזה  ָיִמים  ַרּבִ ּ ּ

ֶמֶרת  ִמְצַות  ְיהָוׁה  ֱאֹלֵהיֶכם ַמְרֶתם  ֶאת־ִמׁשְ ּוׁשְ ְּוַעָתה  ֵהִניַח  ד:  ּ
ר  ָל ר  ִדּבֶ ֲאׁשֶ ֶּהם  ְוַעָתה  ְפנו  וְלכו ְּיהָוׁה  ֱאֹלֵהיֶכם  ַלֲאֵחיֶכם  ּכַ ּ ּ ּ ּ

ר   ה |  ָּלֶכם  ְלָאֳהֵליֶכם  ֶאל־ֶאֶרץ  ֲאֻחַזְתֶכם  ֲאׁשֶ ָנַתן  ָלֶכם  ֹמׁשֶ
ֵעֶבר  ַהַיְרֵדן ֶּעֶבד  ְיהָוׁה  ּבְ ְמרו  ְמֹאד  ַלֲעׂשֹות |  ַרק   ה:  ּ ּׁשִ

ה  ֶעֶבד־ְיהָוׁה  ר  ִצָוה  ֶאְתֶכם  ֹמׁשֶ ֶּאת־ַהִמְצָוה  ְוֶאת־ַהתֹוָרה  ֲאׁשֶ ּ ּ
ֹמר ְלַאֲהָבה  ֶאת־ְי ָכל־ְדָרָכיו  ְוִלׁשְ ּהָוׁה  ֱאֹלֵהיֶכם  ְוָלֶלֶכת  ּבְ

ֶכם ָכל־ְלַבְבֶכם  וְבָכל־ַנְפׁשְ ִּמְצֹוָתיו  וְלָדְבָקה־בֹו  וְלָעְבדֹו  ּבְ ּ ּ :
ְלֵחם  ַוֵיְלכו  ֶאל־ָאֳהֵליֶהם ו ַע  ַוְיׁשַ ַּוְיָבְרֵכם  ְיהֹוׁשֻ ּ | ְוַלֲחִצי   ז:  ּ

ן  ו ׁשָ ּבָ ה  ּבַ ה  ָנַתן  ֹמׁשֶ ֶבט  ַהְמַנׁשֶ ּׁשֵ ַע ּ ְלֶחְציֹו  ָנַתן  ְיהֹוׁשֻ
ַע ְמֵעֶברִעם־ֲאֵחיֶהם   ְלָחם  ְיהֹוׁשֻ י  ׁשִ ֵעֶבר  ַהַיְרֵדן  ָיָמה  ְוַגם  ּכִ ּ  ּבְ ּ ּ ּ

ים  ח:  ֶאל־ָאֳהֵליֶהם  ַוְיָבְרֵכם ְנָכִסים  ַרּבִ ַּויאֶמר  ֲאֵליֶהם  ֵלאֹמר  ּבִ
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ֶכֶסף  וְבָזָהב  וִבְנחׁשֶ ּׁשובו  ֶאל־ָאֳהֵליֶכם  וְבִמְקֶנה  ַרב־ְמֹאד  ּבְ ּ ּ ּ ת ּ
ַלל־ֹאְיֵביֶכם  ה  ְמֹאד  ִחְלקו  ׁשְ ָלמֹות  ַהְרּבֵ ּוְבַבְרֶזל  וִבׂשְ ּ ּ

ֵני־ְראוֵבן  וְבֵני־ָגד  ַוֲחִצי   ט:  ִעם־ֲאֵחיֶכם בו  ַוֵיְלכו  ּבְ ַּוָיׁשֻ ּ ּ ּּ ֶבט |  ּ ׁשֵ
ָנַען  ָלֶלֶכת  ֶאֶרץ  ּכְ ר־ּבְ ֹלה  ֲאׁשֶ ָרֵאל  ִמׁשִ ֵני  ִיׂשְ ה  ֵמֵאת  ּבְ ַּהְמַנׁשֶ ּ

ר  ֹנאֲחזו־ָבה  ַעל־ִפי ֶּאל־ֶאֶרץ  ַהִגְלָעד  ֶא ּל־ֶאֶרץ  ֲאֻחָזָתם  ֲאׁשֶ ּ ּ ּ
ה ַיד־ֹמׁשֶ ֶאֶרץ  י:  ְיהָוׁה  ּבְ ר  ּבְ ַּוָיֹבאו  ֶאל־ְגִלילֹות  ַהַיְרֵדן  ֲאׁשֶ ּּ ּּ

ם  ה  ׁשָ ֶבט  ַהְמַנׁשֶ ָנַען  ַוִיְבנו  ְבֵני־ְראוֵבן  וְבֵני־ָגד  ַוֲחִצי  ׁשֵ ּּכְ ּ ּ ּ ּ
ַח  ָגדֹול  ְלַמ ַח  ַעל־ַהַיְרֵדן  ִמְזּבֵ ִּמְזּבֵ ּ ְמעו  יא:  ְרֶאהּ ַּוִיׁשְ ּ

ֶבט  ה־ָבנו  ְבֵני־ְראוֵבן  וְבֵני־ָגד  ַוֲחִצי  ׁשֵ ָרֵאל  ֵלאֹמר  ִהּנֵ ְּבֵני־ִיׂשְ ּ ּ
ַנַען  ֶאל־ְגִלילֹות  ַהַיְרֵדן  ַח  ֶאל־מול  ֶאֶרץ  ּכְ ה  ֶאת־ַהִמְזּבֵ ַּהְמַנׁשֶ ּּ ּ ּ ּ

ָרֵאל ֵני  ִיׂשְ ֲה יב:  ֶאל־ֵעֶבר  ּבְ ָרֵאל  ַוִיּקָ ֵני  ִיׂשְ ְמעו  ּבְ ַּוִיׁשְ ּלו ּּ
ֹלה  ַלֲעלֹות  ֲעֵליֶהם  ַלָצָבא ָרֵאל  ׁשִ ֵני־ִיׂשְ ל־ֲעַדת  ּבְ ְלחו  יג:  ּּכָ ַּוִיׁשְ ּ

ֵני־ָגד  ְוֶאל־ֲחִצי  ֵני־ְראוֵבן  ְוֶאל־ּבְ ָרֵאל  ֶאל־ּבְ ְּבֵני־ִיׂשְ
ן־ֶאְלָעָזר  ַהּכֵֹהן ה  ֶאל־ֶאֶרץ  ַהִגְלָעד  ֶאת־ִפיְנָחס  ּבֶ ֶבט־ְמַנׁשֶ ּׁשֵ ּ ּ :

ִאים  ִעמ יד ָרה  ְנׂשִ יא  ֶאָחד  ְלֵבית  ָאב ַּוֲעׂשָ יא  ֶאָחד  ָנׂשִ ֹו  ָנׂשִ
ית־ֲאבֹוָתם  ֵהָמה  ְלַאְלֵפי  ָרֵאל  ְוִאיׁש  ֹראׁש  ּבֵ ְּלֹכל  ַמטֹות  ִיׂשְ ּ

ָרֵאל ֵני־ָגד  ְוֶאל־ֲחִצי  טו:  ִיׂשְ ֵני־ְראוֵבן  ְוֶאל־ּבְ ַּוָיֹבאו  ֶאל־ּבְ ּ ּ
רו  ִאָתם  ֵלאֹמר ה  ֶאל־ֶאֶרץ  ַהִגְלָעד  ַוְיַדּבְ ֶבט־ְמַנׁשֶ ּׁשֵ ּ ּכֹה  זט:  ּּ
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אֹלֵהי |  ָּאְמרו  ּכֹל   ר  ְמַעְלֶתם  ּבֵ ֲּעַדת  ְיהָוׁה  ָמה־ַהַמַעל  ַהֶזה  ֲאׁשֶ ּּ
ַח  ְבנֹוְתֶכם  ָלֶכם  ִמְזּבֵ ָרֵאל  ָלׁשוב  ַהיֹום  ֵמַאֲחֵרי  ְיהָוׁה  ּבִ ִּיׂשְ ּ

יהָוׁה ר  יז:  ִּלְמָרְדֶכם  ַהיֹום  ּבַ ַּהְמַעט־ָלנו  ֶאת־ֲעֹון  ְפעֹור  ֲאׁשֶ ּ
ֹּלא־ִהַטַהְרנו  ִמֶמּנ ּ ֲעַדת  ְיהָוׁהּ ֶגף  ּבַ ּו  ַעד  ַהיֹום  ַהֶזה  ַוְיִהי  ַהּנֶ ּ ּ :

בו  ַהיֹום  ֵמַאֲחֵרי  ְיהָוׁה  ְוָהָיה  ַאֶתם  ִתְמְרדו  ַהיֹום  יח ְּוַאֶתם  ָתׁשֻ ּּ ּּ ּ ּ ּ
ָרֵאל  ִיְקֹצף ל־ֲעַדת  ִיׂשְ יהָוׁה  וָמָחר  ֶאל־ּכָ ְְוַאך  ִאם־ְטֵמָאה  יט:  ּּבַ

ֶּאֶרץ  ֲאֻחַזְתֶכם  ִעְברו  ָלֶכם  ֶאל־ֶאֶרץ ר ּ ּ  ֲאֻחַזת  ְיהָוׁה  ֲאׁשֶ
תֹוֵכנו  וַביהָוׁה  ַאל־ִתְמֹרדו  ן  ְיהָוׁה  ְוֵהָאֲחזו  ּבְ ּכַ ם  ִמׁשְ ַכן־ׁשָ ּׁשָ ּ ּ ּּ
ח  ְיהָוׁה  ְלֲעֵדי  ִמְזּבַ ַח  ִמּבַ ְבֹנְתֶכם  ָלֶכם  ִמְזּבֵ ְּוֹאָתנו  ֶאל־ִתְמֹרדו  ּבִ ּּ

ֵחֶרם |  ֲהלֹוא   כ:  ֱּאֹלֵהינו ן־ֶזַרח  ָמַעל  ַמַעל  ּבַ ָעָכן  ּבֶ
ָרֵאל  ָהָיה  ָקֶצף  ְוהוא  ִאיׁש  ֶאָחד  ֹלא  ָגַוע ְוַעל־ ל־ֲעַדת  ִיׂשְ ּּכָ
ֲעֹונֹו ה  כא:  ּבַ ֶבט  ַהְמַנׁשֶ ֵני־ְראוֵבן  וְבֵני־ָגד  ַוֲחִצי  ׁשֵ ַּוַיֲענו  ּבְ ּ ּ ּ ּ

ָרֵאל י  ַאְלֵפי  ִיׂשְ רו  ֶאת־ָראׁשֵ ְיהָוׁה  ֵאל |  ֱאֹלִהים  |  ֵאל   כב:  ַּוְיַדּבְ
ֶמֶרד ְּיהָוׁה  הוא  ֹיֵדַע  ְו|  ֱאֹלִהים  |   ָרֵאל  הוא  ֵיָדע  ִאם־ּבְ ִּיׂשְ

יֵענו  ַהיֹום  ַהֶזה יהָוׁה  ַאל־תֹוׁשִ ַמַעל  ּבַ ְּוִאם־ּבְ ּ ּ ִּלְבנֹות  ָלנו  כג:  ּ
ַח  ָלׁשוב  ֵמַאֲחֵרי  ְיהָוׁה  ְוִאם־ְלַהֲעלֹות  ָעָליו  עֹוָלה  וִמְנָחה  ִּמְזּבֵ ּ
ׁש ָלִמים  ְיהָוׁה  הוא  ְיַבּקֵ : ְּוִאם־ַלֲעׂשֹות  ָעָליו  ִזְבֵחי  ׁשְ

ינו  ֶאת־ֹזאת  ֵלאֹמר  ָמָחר  כד ְּוִאם־ֹלא  ִמְדָאָגה  ִמָדָבר  ָעׂשִ ּ ּ
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ָרֵאל ֹּיאְמרו  ְבֵניֶכם  ְלָבֵנינו  ֵלאֹמר  ַמה־ָלֶכם  ְוַליהָוׁה  ֱאֹלֵהי  ִיׂשְ ּ ּ :
ֵני־ְראוֵבן  וְבֵני־ָגד  כה יֵננו  וֵביֵניֶכם  ּבְ ּוְגבול  ָנַתן־ְיהָוׁה  ּבֵ ּ ּ ּ ּ ּ

יהָוׁ ֶּאת־ַהַיְרֵדן  ֵאין־ָלֶכם  ֵחֶלק  ּבַ ֵנינו ּ יתו  ְבֵניֶכם  ֶאת־ּבָ ּבִ ּה  ְוִהׁשְ ּ
א  ָלנו  ִלְבנֹות  כו:  ְּלִבְלִתי  ְיֹרא  ֶאת־ְיהָוׁה ה־ּנָ ַּוּנֹאֶמר  ַנֲעׂשֶ

ַח  ֹלא  ְלעֹוָלה  ְוֹלא  ְלָזַבח יֵנינו  כז:  ֶּאת־ַהִמְזּבֵ י  ֵעד  הוא  ּבֵ ּּכִ ּ
ּוֵביֵניֶכם  וֵבין  דֹרֹוֵתינו  ַאֲחֵרינו  ַלֲעֹבד  ֶאת־ֲעֹבַדת  ְיהָוׁ ּ ּ ּ ה  ְלָפָניו ּ

ָלֵמינו  ְוֹלא־ֹיאְמרו  ְבֵניֶכם  ָמָחר  ֹעלֹוֵתינו  וִבְזָבֵחינו  וִבׁשְ ּּבְ ּ ּ ּ ּ ּ
יהָוׁה י־ֹיאְמרו  כח:  ְּלָבֵנינו  ֵאין־ָלֶכם  ֵחֶלק  ּבַ ַּוּנֹאֶמר  ְוָהָיה  ּכִ

ח  ְיהָוׁה  ֵּאֵלינו  ְוֶאל־דֹֹרֵתינו  ָמָחר  ְוָאַמְרנו  ְראו  ֶאת־ַתְבִנית  ִמְזּבַ ּ ּ ּ ּ ּ
ר־ָעׂשו י־ֵעד  הוא ֲּאׁשֶ ּ  ֲאבֹוֵתינו  ֹלא  ְלעֹוָלה  ְוֹלא  ְלֶזַבח  ּכִ ּ

יֵנינו  וֵביֵניֶכם ּּבֵ יהָוׁה  ְוָלׁשוב  כט:  ּ ָּחִליָלה  ָלנו  ִמֶמּנו  ִלְמֹרד  ּבַ ּ ּּ ּ
ַח  ְלֹעָלה  ְלִמְנָחה  וְלָזַבח  ִמְלַבד  ַּהיֹום  ֵמַאֲחֵרי  ְיהָוׁה  ִלְבנֹות  ִמְזּבֵ ּ ּ

ר  ִלְפ ח  ְיהָוׁה  ֱאֹלֵהינו  ֲאׁשֶ נֹוִּמְזּבַ ּכָ ַמע  ִפיְנָחס  ל:  ֵני  ִמׁשְ ַּוִיׁשְ ּ
ר  ִאתֹו  ָרֵאל  ֲאׁשֶ י  ַאְלֵפי  ִיׂשְ יֵאי  ָהֵעָדה  ְוָראׁשֵ ַּהּכֵֹהן  וְנׂשִ ּ
ה  ֵני־ְראוֵבן  וְבֵני־ָגד  וְבֵני  ְמַנׁשֶ רו  ּבְ ר  ִדּבְ ֶּאת־ַהְדָבִרים  ֲאׁשֶ ּ ּ ּ ּ ּ ּ

ֵעיֵניֶהם ן־ֶאְלָעָזר  ַה לא:  ַּוִייַטב  ּבְ ַּויֹאֶמר  ִפיְנָחס  ּבֶ ּכֵֹהן ּ
ה  ַהיֹום   ֵני  ְמַנׁשֶ ֵני־ָגד  ְוֶאל־ּבְ ֵני־ְראוֵבן  ְוֶאל־ּבְ ֶּאל־ּבְ ּ ָּיַדְענו |  ּ

יהָוׁה  ַהַמַעל  ַהֶזה  ָאז  ר  ֹלא־ְמַעְלֶתם  ּבַ י־ְבתֹוֵכנו  ְיהָוׁה  ֲאׁשֶ ּּכִ ּ ּ ּ
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ָרֵאל  ִמַיד  ְיהָוׁה ֵני  ִיׂשְ ִּהַצְלֶתם  ֶאת־ּבְ ּ ב  ִפיְנָחס  לב:  ּ ַּוָיׁשָ ּ
ן־ֶאְלָעָזר  ַהּכֹ ֵני־ָגד |  ֵהן  ּבֶ ֵני־ְראוֵבן  וֵמֵאת  ּבְ יִאים  ֵמֵאת  ּבְ ׂשִ ְּוַהּנְ ּ

בו  אֹוָתם  ָרֵאל  ַוָיׁשִ ֵני  ִיׂשְ ַנַען  ֶאל־ּבְ ֵּמֶאֶרץ  ַהִגְלָעד  ֶאל־ֶאֶרץ  ּכְ ּ ּ
ֵני  לג:  ָּדָבר ָרֵאל  ַוְיָבְרכו  ֱאֹלִהים  ּבְ ֵני  ִיׂשְ ֵעיֵני  ּבְ ַּוִייַטב  ַהָדָבר  ּבְ ּ ּ

ָרֵאל  ְוֹלא  ָאְמרו  ַלֲע ֵחת  ֶאת־ָהָאֶרץ ִּיׂשְ ּלֹות  ֲעֵליֶהם  ַלָצָבא  ְלׁשַ
ה ִבים  ּבָ ֵני־ְראוֵבן  וְבֵני־ָגד  ֹיׁשְ ר  ּבְ ֲּאׁשֶ ּ ֵני־ְראוֵבן  לד:  ּ ַּוִיְקְראו  ּבְ ּ ּ

י ְיהָוׁה ָהֱאֹלִהים יֹנֵתינו ּכִ י ֵעד הוא ּבֵ ַח ּכִ ּוְבֵני־ָגד ַלִמְזּבֵ ּ ּּ: 
gG 

ך  במעגל "כך  יגמור  כל  ספרי  נ,  שני  פרקים  ליום,  הנה  מובא  כאן  לימוד  ספרי  נביאים  וכתובים  מחולק  לכל  השנה
הרבים  לפרסם ת  אתלזכו,  ולכל  החברים  וידידים,  ובשמחות,    נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי  מדרשות–השנה  

 .ואין חטא בא על ידו, וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, ך המחולק בכל תפוצות ישראל"לימוד ספרי נ 
                                      

ן וח, ד ספרי המקרא הם עליו מליצי יושר"כ ננו חית'ו' נוטרי, י"כמני  )ע מפאנו"הרמ(. ק"קו'סדי י'בו
ן מסמרות לומר לך מה משמרות כהונה כ"וכמשמרות נטועים א ד "ד אף ספרי תורה כ"ר ברכיה הכהן ברבי כמשמרות כתיב ואנו קורי

ן אותך"ד ן מסמרות ללמדך שאם קבעת אותם כמסמר בלבבך הם משמרי )ק  טומדרש  תנחומא  בהעלותך  פר(. א למה כתיב כמשמרות ואנו קורי

ך  במעגל "כך  יגמור  כל  ספרי  נ,  שני  פרקים  ליום,  הנה  מובא  כאן  לימוד  ספרי  נביאים  וכתובים  מחולק  לכל  השנה
הרבים  לפרסם לזכות  את,  ולכל  החברים  וידידים,  ובשמחות,    נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי  מדרשות–השנה  

 .ואין חטא בא על ידו, וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, תפוצות ישראלך המחולק בכל "לימוד ספרי נ 
                                      

ן וח, ד ספרי המקרא הם עליו מליצי יושר"כ ננו ח'ו' נוטרי, י"כמני  )ע מפאנו"הרמ(. ק"קו'סדי י'יתבו
ן מסמרות לומר לך מה משמרות כהונה כ"טועים אוכמשמרות נ ד "ד אף ספרי תורה כ"ר ברכיה הכהן ברבי כמשמרות כתיב ואנו קורי

ן אותך"ד ן מסמרות ללמדך שאם קבעת אותם כמסמר בלבבך הם משמרי )מדרש  תנחומא  בהעלותך  פרק  טו(. א למה כתיב כמשמרות ואנו קורי


