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  פרק ז-" יהושע"ספר 
ְרִמי  א ן־ּכַ ח  ָעָכן  ּבֶ ֵחֶרם  ַוִיּקַ ָרֵאל  ַמַעל  ּבַ ַּוִיְמֲעלו  ְבֵני־ִיׂשְ ּּ

ֶּבן־ַזְבִדי  ֶבן־ֶזַרח  ְלַמֵטה  ְיהוָדה  ִמן־ַהֵחֶרם  ַוִיַחר־ַא ּ ּ ְבֵני ּ ף  ְיהָוׁה  ּבִ
ָרֵאל ית  ב:  ִיׂשְ ר  ִעם־ּבֵ ים  ִמיִריחֹו  ָהַעי  ֲאׁשֶ ַע  ֲאָנׁשִ ַלח  ְיהֹוׁשֻ ַּוִיׁשְ

ֶדם  ְלֵבית־ֵאל  ַויֹאֶמר  ֲאֵליֶהם  ֵלאֹמר  ֲעלו  ְוַרְגלו  ָּאֶון  ִמּקֶ ּּ ּ
ים  ַוְיַרְגלו  ֶאת־ָהָעי ֶּאת־ָהָאֶרץ  ַוַיֲעלו  ָהֲאָנׁשִ ּּ בו  ג:  ּ ַּוָיׁשֻ ּ

ע  ַו ַאְלַפִים  ִאיׁש  אֹו ֶאל־ְיהֹוׁשֻ ל־ָהָעם  ּכְ ּיֹאְמרו  ֵאָליו  ַאל־ַיַעל  ּכָ ּ ּ
ָמה  ת  ֲאָלִפים  ִאיׁש  ַיֲעלו  ְוַיּכו  ֶאת־ָהָעי  ַאל־ְתַיַגע־ׁשָ ֹלׁשֶ ׁשְ ּּכִ ּ ּ ּ ּ

י  ְמַעט  ֵהָמה ל־ָהָעם  ּכִ ת  ד:  ֶּאת־ּכָ ֹלׁשֶ ׁשְ ָמה  ּכִ ַּוַיֲעלו  ִמן־ָהָעם  ׁשָ ּ ּ
ֲּאָלִפים  ִאיׁש  ַוָיֻנסו  ִלְפֵני  ַאְנ י  ָהָעיּ י  ָהַעי  ה:  ׁשֵ ַּוַיּכו  ֵמֶהם  ַאְנׁשֵ ּ

ָבִרים  ַער  ַעד־ַהׁשְ ה  ִאיׁש  ַוִיְרְדפום  ִלְפֵני  ַהׁשַ ׁשָ ים  ְוׁשִ ֹלׁשִ ׁשְ ּּכִ ּ ּּ ּ ּ
מֹוָרד  ַוִיַמס  ְלַבב־ָהָעם  ַוְיִהי  ְלָמִים ַּוַיּכום  ּבַ ּּ ַע  ו:  ּּ ַּוִיְקַרע  ְיהֹוׁשֻ

ְמֹלָתיו  ַוִיפֹל  ַעל־ָפָניו  ַאְרָצה  ִלְפ ּׂשִ ּ ֵני  ֲארֹון  ְיהָוׁה  ַעד־ָהֶעֶרב ּ
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ם ָרֵאל  ַוַיֲעלו  ָעָפר  ַעל־ֹראׁשָ ּהוא  ְוִזְקֵני  ִיׂשְ ַע  ז:  ּּ ַּויֹאֶמר  ְיהֹוׁשֻ
ֲּאֹדָני  יֱהִוׁה  ָלָמה  ֵהֲעַבְרָת  ַהֲעִביר  ֶאת־ָהָעם  ַהֶזה |  ֲּאָהה   ּ

ַיד  ָהֱאֹמִרי  ְלַהֲאִביֵדנו  ְולו  הֹוַאְלנ ֶּאת־ַהַיְרֵדן  ָלֵתת  ֹאָתנו  ּבְ ּ ּ ּ ּו ּ
ֵעֶבר  ַהַיְרֵדן ב  ּבְ ׁשֶ ַּוּנֵ ר  ָהַפך  ח:  ּ י  ֲאֹדָני  ָמה  ֹאַמר  ַאֲחֵרי  ֲאׁשֶ ְּבִ

ָרֵאל  ֹעֶרף  ִלְפֵני  ֹאְיָביו ֵבי  ט:  ִיׂשְ ַנֲעִני  ְוֹכל  ֹיׁשְ ְמעו  ַהּכְ ְּוִיׁשְ
ֵמנו  ִמן־ָהָאֶרץ  ָּהָאֶרץ  ְוָנַסּבו  ָעֵלינו  ְוִהְכִריתו  ֶאת־ׁשְ ּ ּ ּ

ְמך  ַהָג ה  ְלׁשִ ּוַמה־ַתֲעׂשֵ ָּ ַע  ֻקם  ָלך  י:  דֹולּ ְַויֹאֶמר  ְיהָוׁה  ֶאל־ְיהֹוׁשֻ ּ
ָָלָמה  ֶזה  ַאָתה  ֹנֵפל  ַעל־ָפֶניך ּ ּ ָרֵאל  ְוַגם  ָעְברו  יא:  ּּ ָּחָטא  ִיׂשְ

ר  ִצִויִתי  אֹוָתם  ְוַגם  ָלְקחו  ִמן־ַהֵחֶרם  ְוַגם  ָגְנבו  ִריִתי  ֲאׁשֶ ֶּאת־ּבְ ּ ּּ
מו  ִבְכֵליֶהם ֲחׁשו  ְוַגם  ׂשָ ְּוַגם  ּכִ ָרֵאל  ָלקום ְוֹלא  ֻיְכ יב:  ּ ֵני  ִיׂשְ ּלו  ּבְ ּ

י  ָהיו  ְלֵחֶרם  ֹלא  ִּלְפֵני  ֹאְיֵביֶהם  ֹעֶרף  ִיְפנו  ִלְפֵני  ֹאְיֵביֶהם  ּכִ ּ
ֶכם ְרּבְ ִמידו  ַהֵחֶרם  ִמּקִ ּאֹוִסיף  ִלְהיֹות  ִעָמֶכם  ִאם־ֹלא  ַתׁשְ ֻקם  יג:  ּ

י  ֹכה  ָאַמר  ְיהָוׁה  ַּקֵדׁש  ֶאת־ָהָעם  ְוָאַמְרָת  ִהְתַקְדׁשו  ְלָמָחר  ּכִ ּ ּּ
ָרֵאל  ֹלא  תוַכל  ָלקום  ִלְפֵני  ך  ִיׂשְ ִקְרּבְ ָרֵאל  ֵחֶרם  ּבְ ֱּאֹלֵהי  ִיׂשְ ּ ָ

ֶכם ְרּבְ ּבֶֹקר  יד:  ָֹאְיֶביך  ַעד־ֲהִסיְרֶכם  ַהֵחֶרם  ִמּקִ ְּוִנְקַרְבֶתם  ּבַ
ָפחֹות  ֶדּנו  ְיהָוׁה  ִיְקַרב  ַלִמׁשְ ר־ִיְלּכְ ֶבט  ֲאׁשֶ ְבֵטיֶכם  ְוָהָיה  ַהׁשֵ ְּלׁשִ ּ ּּ

ָפָחה  ֲאׁשֶ ְּוַהִמׁשְ ר ּ ִית  ֲאׁשֶ ִתים  ְוַהּבַ ה  ְיהָוׁה  ִתְקַרב  ַלּבָ ֶדּנָ ּר־ִיְלּכְ ּ
ֶדּנו  ְיהָוׁה  ִיְקַרב  ַלְגָבִרים ִּיְלּכְ ֵרף  טו:  ּ ֵחֶרם  ִיׂשָ ד  ּבַ ְלּכָ ְּוָהָיה  ַהּנִ
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ִרית  ְיהָוׁה  י  ָעַבר  ֶאת־ּבְ ר־לֹו  ּכִ ל־ֲאׁשֶ ֵאׁש  ֹאתֹו  ְוֶאת־ּכָ ּבָ
ָרֵאל ִיׂשְ ה  ְנָבָלה  ּבְ ּבֶֹקר  ַוַיְקֵרב ַו טז:  ְוִכי־ָעׂשָ ַע  ּבַ ם  ְיהֹוׁשֻ ּכֵ ַּיׁשְ ּ

ֶבט  ְיהוָדה ָבָטיו  ַוִיָלֵכד  ׁשֵ ָרֵאל  ִלׁשְ ֶּאת־ִיׂשְ ּ ַּוַיְקֵרב  יז:  ּ
ַפַחת  ַהַזְרִחי  ַוַיְקֵרב  ַפַחת  ְיהוָדה  ַוִיְלּכֹד  ֵאת  ִמׁשְ ֶּאת־ִמׁשְ ּּ ּ ּּ

ַפַחת  ַהַזְרִחי  ַלְגָבִרים  ַוִיָלֵכד  ַזְבִדי ֶּאת־ִמׁשְ ּ ּ ּ ּ יתֹו ַּוַי יח:  ּ ְקֵרב  ֶאת־ּבֵ
ן־ֶזַרח  ְלַמֵטה  ְיהוָדה ְרִמי  ֶבן־ַזְבִדי  ּבֶ ן־ּכַ ַּלְגָבִרים  ַוִיָלֵכד  ָעָכן  ּבֶ ּ ּ ּ ּ ּ :

ים־ָנא  ָכבֹוד  ַליהָוׁה  ֱאֹלֵהי  יט ִני  ׂשִ ַע  ֶאל־ָעָכן  ּבְ ַּויֹאֶמר  ְיהֹוׁשֻ
יָת  ַאל־ְתַכֵחד  ָרֵאל  ְוֶתן־לֹו  תֹוָדה  ְוַהֶגד־ָנא  ִלי  ֶמה  ָעׂשִ ִּיׂשְ ּ

יִּמֶמ ַע  ַויֹאַמר  ָאְמָנה  ָאֹנִכי  ָחָטאִתי  כ:  ּנִ ַּוַיַען  ָעָכן  ֶאת־ְיהֹוׁשֻ ּ
יִתי ָרֵאל  ְוָכֹזאת  ְוָכֹזאת  ָעׂשִ   ָוֵאֶרא ָוֵאֶראה כא:  ַליהָוׁה  ֱאֹלֵהי  ִיׂשְ

ֶסף  וְלׁשֹון  ָקִלים  ּכֶ ְנָער  ַאַחת  טֹוָבה  וָמאַתִים  ׁשְ ָלל  ַאֶדֶרת  ׁשִ ַּבׁשָ ּ ּ ּ
ים  ׁשְ ם ָּזָהב  ֶאָחד  ֲחִמׁשִ ֵחם  ְוִהּנָ ָקלֹו  ָוֶאְחְמֵדם  ָוֶאּקָ ָקִלים  ִמׁשְ

ֶסף  ַתְחֶתיָה תֹוך  ָהָאֳהִלי  ְוַהּכֶ ָאֶרץ  ּבְ ְּטמוִנים  ּבָ ּ ְ ַלח  כב:  ּ ַּוִיׁשְ
ֶסף  ָאֳהלֹו  ְוַהּכֶ ה  ְטמוָנה  ּבְ ַע  ַמְלָאִכים  ַוָיֻרצו  ָהֹאֱהָלה  ְוִהּנֵ ְּיהֹוׁשֻ ּ ּ

ַּתְחֶתיָה חום  ִמתֹוך  ָהֹאֶהל כג:  ּ ְַוִיּקָ ּ ּ ַע  ְוֶאל ּ ּ  ַוְיִבאום  ֶאל־ְיהֹוׁשֻ
ָרֵאל  ַוַיִצֻקם  ִלְפֵני  ְיהָוׁה ֵני  ִיׂשְ ל־ּבְ ּּכָ ַע  ֶאת־ָעָכן  כד:  ּ ח  ְיהֹוׁשֻ ַּוִיּקַ

ָניו  ֶסף  ְוֶאת־ָהַאֶדֶרת  ְוֶאת־ְלׁשֹון  ַהָזָהב  ְוֶאת־ּבָ ן־ֶזַרח  ְוֶאת־ַהּכֶ ּּבֶ ּ
ֹנָתיו  ְוֶאת־ׁשֹורֹו  ְוֶאת־ֲחֹמרֹו  ְוֶאת־ֹצאנֹו   ְוֶאת־ָאֳהלֹו ְוֶאת־ּבְ
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ָרֵאל  ִעמֹו  ַוַיֲעלו  ֹאָתם  ֵעֶמק  ָעכֹור ר־לֹו  ְוָכל־ִיׂשְ ל־ֲאׁשֶ ְּוֶאת־ּכָ ּ ּ :
יֹום  ַהֶזה  ַוִיְרְגמו  כה ְרך  ְיהָוׁה  ּבַ ַע  ֶמה  ֲעַכְרָתנו  ַיְעּכֳ ַּויֹאֶמר  ְיהֹוׁשֻ ּּ ּּ ּ ּּ ָ

ֵאׁש  ַוִיְסְקלו  ֹאָתם  ְרפו  ֹאָתם  ּבָ ָרֵאל  ֶאֶבן  ַוִיׂשְ ֹּאתֹו  ָכל־ִיׂשְ ּּ ּ
ֲאָבִנים ַּוָיִקימו  ָעָליו  ַגל־ֲאָבִנים  ָגדֹול  ַעד  ַהיֹום  ַהֶזה  כו:  ּבָ ּ ּּ ּ ּ

ם  ַהָמקֹום  ַההוא  ֵעֶמק  ן  ָקָרא  ׁשֵ ב  ְיהָוׁה  ֵמֲחרֹון  ַאפֹו  ַעל־ּכֵ ַּוָיׁשָ ּ ּ ּ
ָּעכֹור ַעד ַהיֹום ַהֶזה ּ: 

  פרק ח-" יהושע"ספר 
ַע  ַאל־ִתיָרא  ְוַאל־ֵת א ַּויֹאֶמר  ְיהָוׁה  ֶאל־ְיהֹוׁשֻ ּ ָָחת  ַקח  ִעְמך  ֵאת ּ ּ

ל־ַעם  ַהִמְלָחָמה  ְוקום  ֲעֵלה  ָהָעי  ְרֵאה   ּּכָ ָָנַתִתי  ְבָיְדך |  ּ ּ
ֶּאת־ֶמֶלך  ָהַעי  ְוֶאת־ַעמֹו  ְוֶאת־ִעירֹו  ְוֶאת־ַאְרצֹו יָת  ב:  ְ ְוָעׂשִ

ָלָלה  ה  ַרק־ׁשְ יָת  ִליִריחֹו  וְלַמְלּכָ ר  ָעׂשִ ֲאׁשֶ ה  ּכַ ָּלַעי  וְלַמְלּכָ ּ ּ ּ ּ
ּוְבֶהְמָתה  ָתֹבז ּ ּּ ים־ְלך  ֹאֵרב  ָלִעיר  ֵמַאֲחֶריָהּ ָו  ָלֶכם  ׂשִ ַּוָיָקם  ג:  ּ

ים  ֹלׁשִ ַע  ׁשְ ַע  ְוָכל־ַעם  ַהִמְלָחָמה  ַלֲעלֹות  ָהָעי  ַוִיְבַחר  ְיהֹוׁשֻ ְּיהֹוׁשֻ ּ
ָלֵחם  ָלְיָלה ֶּאֶלף  ִאיׁש  ִגּבֹוֵרי  ַהַחִיל  ַוִיׁשְ ַוְיַצו  ֹאָתם  ֵלאֹמר  ד:  ּ

ְּראו  ַאֶתם  ֹאְרִבים  ָלִעיר  ֵמַאֲחֵרי  ָה ִּעיר  ַאל־ַתְרִחיקו  ִמן־ָהִעיר ּ ּ
ְלֶכם  ְנֹכִנים ר  ִאִתי  ה:  ְּמֹאד  ִוְהִייֶתם  ּכֻ ַּוֲאִני  ְוָכל־ָהָעם  ֲאׁשֶ

ִראׁשָֹנה  ר  ּבָ ֲאׁשֶ י־ֵיְצאו  ִלְקָראֵתנו  ּכַ ִּנְקַרב  ֶאל־ָהִעיר  ְוָהָיה  ּכִ ּ
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ְּוָיְצאו  ַאֲחֵרינו  ַעד  ַהִתיֵקנו  אֹוָתם  ִמן־ָה ו:  ְּוַנְסנו  ִלְפֵניֶהם ּ ִעיר ּּ
ִראׁשָֹנה  ְוַנְסנו  ִלְפֵניֶהם ר  ּבָ ֲאׁשֶ י  ֹיאְמרו  ָנִסים  ְלָפֵנינו  ּכַ ּּכִ ּ ּ :

ֶתם  ֶאת־ָהִעיר  וְנָתָנה  ְיהָוׁה  ז ְּוַאֶתם  ָתֻקמו  ֵמָהאֹוֵרב  ְוהֹוַרׁשְ ּ ּּ ּ ּ
ֶיְדֶכם ֶכם  ֶאת־ָהִעיר  ַתִציתו  ח:  ֱאֹלֵהיֶכם  ּבְ ָתְפׂשְ ְּוָהָיה  ּכְ ּ ּ

ְדַבר  ְי ֵאׁש  ּכִ ּהָוׁה  ַתֲעׂשו  ְראו  ִצִויִתי  ֶאְתֶכםֶאת־ָהִעיר  ּבָ ּ ּ ּ :
ית־ֵאל  ט ין  ּבֵ בו  ּבֵ ַע  ַוֵיְלכו  ֶאל־ַהַמֲאָרב  ַוֵיׁשְ ָלֵחם  ְיהֹוׁשֻ ַּוִיׁשְ ּּ ּ ּּ

תֹוך  ָהָעם ַלְיָלה  ַההוא  ּבְ ַע  ּבַ ְוֵבין  ָהַעי  ִמָים  ָלָעי  ַוָיֶלן  ְיהֹוׁשֻ ּ ּּ ּ ּ :
ּבֶֹקר  ַוִיְפֹקד  ֶאת־ָה י ַע  ּבַ ם  ְיהֹוׁשֻ ּכֵ ַּוַיׁשְ ָּעם  ַוַיַעל  הוא  ְוִזְקֵני ּ ּ

ָרֵאל  ִלְפֵני  ָהָעם  ָהָעי ר  ִאתֹו  יא:  ִיׂשְ ְּוָכל־ָהָעם  ַהִמְלָחָמה  ֲאׁשֶ ּ
ָּעלו  ַוִיְגׁשו  ַוָיֹבאו  ֶנֶגד  ָהִעיר  ַוַיֲחנו  ִמְצפֹון  ָלַעי  ְוַהַגי   ּ ּּ ּ ּ ּּ ּ יָנוּ יָניו ּבֵ   ּבֵ

ת  ֲאָלִפים  ִאיׁש  ַוָי יב:  ּוֵבין־ָהָעי ֲחֵמׁשֶ ח  ּכַ ַּוִיּקַ ם  אֹוָתם  ֹאֵרב ּ ׂשֶ
ית־ֵאל  וֵבין  ָהַעי  ִמָים  ָלִעיר ין  ּבֵ ּּבֵ ימו  ָהָעם  יג:  ּ ַּוָיׂשִ ּ

ר  ִמְצפֹון  ָלִעיר  ְוֶאת־ֲעֵקבֹו  ִמָים  ָלִעיר  ל־ַהַמֲחֶנה  ֲאׁשֶ ֶּאת־ּכָ ּ ּ
תֹוך  ָהֵעֶמק ַלְיָלה  ַההוא  ּבְ ַע  ּבַ ְַוֵיֶלך  ְיהֹוׁשֻ ְּ ּ ְראֹות  יד:  ּ ַוְיִהי  ּכִ

י־ָהִעיר ְֶמֶלך־ָהַעי  ַוְיַמ ימו  ַוֵיְצאו  ַאְנׁשֵ ּכִ ֲּהרו  ַוַיׁשְ ּ ּּ ּ
ָרֵאל  ַלִמְלָחָמה  הוא  ְוָכל־ַעמֹו  ַלמֹוֵעד  ִלְפֵני  ִּלְקַראת־ִיׂשְ ּ ּּ

י־ֹאֵרב  לֹו  ֵמַאֲחֵרי  ָהִעיר ְגעו  טו:  ָּהֲעָרָבה  ְוהוא  ֹלא  ָיַדע  ּכִ ַּוִיּנָ ּ
ָרֵאל  ִלְפֵניֶהם  ַוָיֻנסו  ֶדֶרך  ַהִמ ַע  ְוָכל־ִיׂשְ ְּיהֹוׁשֻ ְ ּ ּ רּ ַּוִיָזֲעקו  טז:  ְדּבָ ּ ּ
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ר   ל־ָהָעם  ֲאׁשֶ ַעירּכָ ַעי  ִלְרדֹף  ַאֲחֵריֶהם  ַוִיְרְדפו  ַאֲחֵרי ּבָ ּ  ּבָ ּ ּּ
ְתקו  ִמן־ָהִעיר ַע  ַוִיּנָ ְּיהֹוׁשֻ ַעי  וֵבית  ֵאל  יז:  ּ ַאר  ִאיׁש  ּבָ ְּוֹלא־ִנׁשְ

ָרֵאל  ַוַיַעְזבו  ֶאת־ָהִעיר  ְפתוָחה  ר  ֹלא־ָיְצאו  ַאֲחֵרי  ִיׂשְ ֲּאׁשֶ ּ ּּ ּ
ָרֵאלַּוִי ְּרְדפו  ַאֲחֵרי  ִיׂשְ ַע  ְנֵטה  יח:  ּ ַּויֹאֶמר  ְיהָוׁה  ֶאל־ְיהֹוׁשֻ

ַע  ה  ַוֵיט  ְיהֹוׁשֻ י  ְבָיְדך  ֶאְתֶנּנָ ָיְדך  ֶאל־ָהַעי  ּכִ ר־ּבְ ידֹון  ֲאׁשֶ ּכִ ּּבַ ּ ָ ָ

ָידֹו  ֶאל־ָהִעיר ר־ּבְ ידֹון  ֲאׁשֶ ּכִ ְּוָהאֹוֵרב  ָקם  ְמֵהָרה  ִמְמקֹומֹו  יט:  ּבַ
ְנטֹות   ַּוָירוצו  ּכִ ּ דוָה  ַוְיַמֲהרו  ַוַיִציתו ּ ָּידֹו  ַוָיֹבאו  ָהִעיר  ַוִיְלּכְ ּ ּ ּּ ּ ּ ּ
ֵאׁש ה  כ:  ֶאת־ָהִעיר  ּבָ י  ָהַעי  ַאֲחֵריֶהם  ַוִיְראו  ְוִהּנֵ ַּוִיְפנו  ַאְנׁשֵ ּּ ּ

ה  ַמְיָמה  ְוֹלא־ָהָיה  ָבֶהם  ָיַדִים  ָלנוס  ֵהּנָ ן  ָהִעיר  ַהׁשָ ָּעָלה  ֲעׁשַ ּ
ר  ֶנ ס  ַהִמְדּבָ ה  ְוָהָעם  ַהּנָ ְְהַפך  ֶאל־ָהרֹוֵדףָּוֵהּנָ ַע  כא:  ּ ִויהֹוׁשֻ

ן  י־ָלַכד  ָהֹאֵרב  ֶאת־ָהִעיר  ְוִכי  ָעָלה  ֲעׁשַ ָרֵאל  ָראו  ּכִ ְּוָכל־ִיׂשְ
י  ָהָעי בו  ַוַיּכו  ֶאת־ַאְנׁשֵ ָּהִעיר  ַוָיׁשֻ ּּ ְּוֵאֶלה  ָיְצאו  ִמן־ָהִעיר  כב:  ּ ּ

ָתֶוך  ֵאֶלה  ִמֶזה  ְוֵאֶל ָרֵאל  ּבַ ִּלְקָראָתם  ַוִיְהיו  ְלִיׂשְ ּּ ְ ּ ּ ּה  ִמֶזה  ַוַיּכו ּ ּ ּ
ִריד  וָפִליט ִאיר־לֹו  ׂשָ ְלִתי  ִהׁשְ ּאֹוָתם  ַעד־ּבִ ְְוֶאת־ֶמֶלך  ָהַעי  כג:  ּ

ַע ָּתְפׂשו  ָחי  ַוַיְקִרבו  ֹאתֹו  ֶאל־ְיהֹוׁשֻ ּּ ָרֵאל  כד:  ּ ַכלֹות  ִיׂשְ ַּוְיִהי  ּכְ
ר  ְרָדפום  ּבֹו  ר  ֲאׁשֶ ִמְדּבָ ֶדה  ּבַ ׂשָ ֵבי  ָהַעי  ּבַ ל־ֹיׁשְ ַּלֲהֹרג  ֶאת־ּכָ ּ ּ

ָרֵאל  ָהַעי  ַוַיּכו ַּוִי בו  ָכל־ִיׂשְ ְּפלו  ֻכָלם  ְלִפי־ֶחֶרב  ַעד־ֻתָמם  ַוָיׁשֻ ּ ּּ ּ ּ ּ ּ ּ
יֹום  ַההוא  ֵמִאיׁש  כה:  ֹּאָתה  ְלִפי־ָחֶרב ַּוְיִהי  ָכל־ַהּנְֹפִלים  ּבַ ּ
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י  ָהָעי ר  ָאֶלף  ּכֹל  ַאְנׁשֵ ֵנים  ָעׂשָ ה  ׁשְ ַע  כו:  ְּוַעד־ִאׁשָ ִויהֹוׁשֻ
ר  ָנָטה   יב  ָידֹו  ֲאׁשֶ ר  ֶהֱחִרים  ֵאת ֹלא־ֵהׁשִ ידֹון  ַעד  ֲאׁשֶ ּכִ ּבַ

ֵבי  ָהָעי ל־ֹיׁשְ ְזזו  ָלֶהם  כז:  ּכָ ַלל  ָהִעיר  ַהִהיא  ּבָ ֵהָמה  וׁשְ ַּרק  ַהּבְ ּ
ַע ר  ִצָוה  ֶאת־ְיהֹוׁשֻ ְדַבר  ְיהָוׁה  ֲאׁשֶ ָרֵאל  ּכִ ַע  כח:  ִּיׂשְ ֹרף  ְיהֹוׁשֻ ַּוִיׂשְ

ָמָמה  ַעד  ַהיֹום  ַהֶז יֶמָה  ֵתל־עֹוָלם  ׁשְ ֶּאת־ָהָעי  ַוְיׂשִ ּ : הּ
ְּוֶאת־ֶמֶלך  ָהַעי  ָתָלה  ַעל־ָהֵעץ  ַעד־ֵעת  ָהָעֶרב  וְכבֹוא  כט ּ ְ

ִליכו  ַע  ַויִֹרידו  ֶאת־ִנְבָלתֹו  ִמן־ָהֵעץ  ַוַיׁשְ ֶמׁש  ִצָוה  ְיהֹוׁשֻ ַּהׁשֶ ּ ּּ ּ ּ
ַער  ָהִעיר  ַוָיִקימו  ָעָליו  ַגל־ֲאָבִנים  ָגדֹול  ּאֹוָתה  ֶאל־ֶפַתח  ׁשַ ּ ּ ּּ ּ

ַּעד  ַהיֹום  ַהֶזה ָרֵאל ָאז  ִיְבֶנה ל:  ּ ַח  ַליהָוׁה  ֱאֹלֵהי  ִיׂשְ ַע  ִמְזּבֵ   ְיהֹוׁשֻ
ַהר  ֵעיָבל ָרֵאל  לא:  ּבְ ֵני  ִיׂשְ ה  ֶעֶבד־ְיהָוׁה  ֶאת־ּבְ ר  ִצָוה  ֹמׁשֶ ֲאׁשֶ ּּכַ

ר  ֵלמֹות  ֲאׁשֶ ח  ֲאָבִנים  ׁשְ ה  ִמְזּבַ ֵסֶפר  תֹוַרת  ֹמׁשֶ תוב  ּבְ ּכָ ּּכַ ּ
ְרֶזל  ַוַיֲעלו  ָעָליו  ֹעלֹות  ַליה ֹּלא־ֵהִניף  ֲעֵליֶהן  ּבַ חו ּ ָּוׁה  ַוִיְזּבְ ּ

ָלִמים ה  לב:  ׁשְ ֵנה  תֹוַרת  ֹמׁשֶ ם  ַעל־ָהֲאָבִנים  ֵאת  ִמׁשְ ַּוִיְכָתב־ׁשָ ּ ּ
ָרֵאל ֵני  ִיׂשְ ַתב  ִלְפֵני  ּבְ ר  ּכָ ָרֵאל  וְזֵקָניו  ְוׁשְֹטִרים  לג:  ֲאׁשֶ ְּוָכל־ִיׂשְ

ּוִמֶזה  |  ְּוׁשְֹפָטיו  ֹעְמִדים  ִמֶזה  |   ם ָּלָארֹון  ֶנֶגד  ַהּכֲֹהִנים  ַהְלִוִי|  ּ
ֵאי   ֶאְזָרח  ֶחְציֹו  ֶאל־מול |  ֹנׂשְ ֵגר  ּכָ ִרית־ְיהָוׁה  ּכַ ֲּארֹון  ּבְ ּ

ה  ר  ִצָוה  ֹמׁשֶ ֲאׁשֶ ַּהר־ְגִרִזים  ְוַהֶחְציֹו  ֶאל־מול  ַהר־ֵעיָבל  ּכַ ּ ּ
ִראׁשָֹנה ָרֵאל  ּבָ ְוַאֲחֵרי־ֵכן  לד:  ְֶעֶבד־ְיהָוׁה  ְלָבֵרך  ֶאת־ָהָעם  ִיׂשְ
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ל־ִדְבֵרי  ַהתֹוָרה  ַהּבְ ָּקָרא  ֶאת־ּכָ תוב ּ ָכל־ַהּכָ ָלָלה  ּכְ ָּרָכה  ְוַהּקְ
ֵסֶפר  ַהתֹוָרה ר  לה:  ּּבְ ה  ֲאׁשֶ ר־ִצָוה  ֹמׁשֶ ֹּלא־ָהָיה  ָדָבר  ִמּכֹל  ֲאׁשֶ

ים  ְוַהַטף  ְוַהֵגר  ׁשִ ָרֵאל  ְוַהּנָ ל־ְקַהל  ִיׂשְ ַע  ֶנֶגד  ּכָ ֹּלא־ָקָרא  ְיהֹוׁשֻ ּ
ם ִקְרּבָ  :ְַהֹהֵלך ּבְ

gG 

ך  במעגל "כך  יגמור  כל  ספרי  נ,  שני  פרקים  ליום,  הנה  מובא  כאן  לימוד  ספרי  נביאים  וכתובים  מחולק  לכל  השנה
הרבים  לפרסם לזכות  את,  וידידיםולכל  החברים  ,  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 ח'ו' נוטרי, י"כמני  )ע מפאנו"הרמ(. ק"קו'סדי י'יתבו
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 )מא  בהעלותך  פרק  טומדרש  תנחו(. 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, ך המחולק בכל תפוצות ישראל"לימוד ספרי נ 
                                      

ן וח, ד ספרי המקרא הם עליו מליצי יושר"כ ננו ח'ו' נוטרי, י"כמני  )וע מפאנ"הרמ(. ק"קו'סדי י'יתבו
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 )מדרש  תנחומא  בהעלותך  פרק  טו(. א למה כתיב כמשמרות ואנו קורי


