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  פרק ט-" יהושע"ספר 
ָהר  ו א ֵעֶבר  ַהַיְרֵדן  ּבָ ר  ּבְ ל־ַהְמָלִכים  ֲאׁשֶ ֹמַע  ּכָ ַּוְיִהי  ִכׁשְ ּ ּ ֵפָלה ּ ַּבׁשְ

ַנֲעִני  ּוְבֹכל  חֹוף  ַהָים  ַהָגדֹול  ֶאל־מול  ַהְלָבנֹון  ַהִחִתי  ְוָהֱאֹמִרי  ַהּכְ ּּ ּ ּּ
ַּהְפִרִזי  ַהִחִוי  ְוַהְיבוִסי ּ ּ ַע  ב:  ּ צו  ַיְחָדו  ְלִהָלֵחם  ִעם־ְיהֹוׁשֻ ַּוִיְתַקּבְ ּ ּ ּ
ָרֵאל  ֶפה  ֶאָחד ר   ג:  ְּוִעם־ִיׂשְ ְמעו  ֵאת  ֲאׁשֶ ֵבי  ִגְבעֹון  ׁשָ ה ְּוֹיׁשְ ָעׂשָ

ַע  ִליִריחֹו  ְוָלָעי ָעְרָמה  ַוֵיְלכו  ַוִיְצַטָירו  ד:  ְיהֹוׁשֻ ַּוַיֲעׂשו  ַגם־ֵהָמה  ּבְ ּ ּּ ּ ּ ּּ
ִעים  ִלים  וְמֻבּקָ ִלים  ַלֲחמֹוֵריֶהם  ְוֹנאדֹות  ַיִין  ּבָ ים  ּבָ ּקִ ַּוִיְקחו  ׂשַ ּ ּ

ָלמֹות  ּבָ ה:  ּוְמֹצָרִרים ַרְגֵליֶהם  וׂשְ לֹות  וְמֻטָלאֹות  ּבְ ּוְנָעלֹות  ּבָ ּ לֹות ּּ
ִדים ַע  ו:  ֲעֵליֶהם  ְוֹכל  ֶלֶחם  ֵציָדם  ָיֵבׁש  ָהָיה  ִנּקֻ ַּוֵיְלכו  ֶאל־ְיהֹוׁשֻ ּ

ָרֵאל  ֵמֶאֶרץ  ֶּאל־ַהַמֲחֶנה  ַהִגְלָגל  ַויֹאְמרו  ֵאָליו  ְוֶאל־ִאיׁש  ִיׂשְ ּ ּ ּ ּ
ְרתו־ָלנו  ְבִרית אנו  ְוַעָתה  ּכִ ְּרחֹוָקה  ּבָ ּ ּ  ַויֹאֶמר ַּויֹאֶמרו ז:  ּּ

ָרֵאל  ֶאל ב  ְוֵאיך  ִאיׁש־ִיׂשְ י  ַאָתה  יֹוׁשֵ ִקְרּבִ ְ־ַהִחִוי  אוַלי  ּבְ ּ ּ  ֶאְכָרותּ
ַע  ֲעָבֶדיך  ֲאָנְחנו  ַויֹאֶמר  ח:  ֶָאְכָרת  ־ְלך  ְבִרית ַּויֹאְמרו  ֶאל־ְיהֹוׁשֻ ּּ ָּ
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ַע  ִמי  ַאֶתם  וֵמַאִין  ָתֹבאו ֲּאֵלֶהם  ְיהֹוׁשֻ ּּ ַּויֹאְמרו  ֵאָליו  ֵמֶאֶרץ  ט:  ּ ּ
או  ֲעָבֶדיך  ְלׁשֵ ְָרחֹוָקה  ְמֹאד  ּבָ ְמעֹו ּ ַמְענו  ׁשָ י־ׁשָ ּם  ְיהָוׁה  ֱאֹלֶהיך  ּכִ ָ

ִמְצָרִים ה  ּבְ ר  ָעׂשָ ל־ֲאׁשֶ ֵני |  ְוֵאת   י:  ְוֵאת  ּכָ ה  ִלׁשְ ר  ָעׂשָ ל־ֲאׁשֶ ּכָ
ּבֹון  וְלעֹוג  ֵעֶבר  ַהַיְרֵדן  ְלִסיחֹון  ֶמֶלך  ֶחׁשְ ר  ּבְ ַּמְלֵכי  ָהֱאֹמִרי  ֲאׁשֶ ְּ ּ

ָתרֹות ַעׁשְ ר  ּבְ ן  ֲאׁשֶ ׁשָ ֶּמֶלך־ַהּבָ ּאְמרו  ֵאֵלינו  ְזֵקיֵנינו ַּויֹ יא:  ְ ּ ּ
ֵבי  ַאְרֵצנו  ֵלאֹמר  ְקחו  ְבֶיְדֶכם  ֵציָדה  ַלֶדֶרך  וְלכו  ְּוָכל־ֹיׁשְ ּ ּ ּ ְּ

ְרתו־ָלנו  ִּלְקָראָתם  ַוֲאַמְרֶתם  ֲאֵליֶהם  ַעְבֵדיֶכם  ֲאַנְחנו  ְוַעָתה  ּכִ ּ ּּ ּ
יֹום  ֵצאֵת|  ֶזה   יב:  ְבִרית ֵתינו  ּבְ ַּלְחֵמנו  ָחם  ִהְצַטַיְדנו  ֹאתֹו  ִמּבָ ּ ּּ ּנו ּ

ִדים ה  ָיֵבׁש  ְוָהָיה  ִנּקֻ ְּוֵאֶלה  ֹנאדֹות  יג:  ָּלֶלֶכת  ֲאֵליֶכם  ְוַעָתה  ִהּנֵ
ְלמֹוֵתינו  עו  ְוֵאֶלה  ׂשַ ּקָ ה  ִהְתּבַ ים  ְוִהּנֵ ר  ִמֵלאנו  ֲחָדׁשִ ַּהַיִין  ֲאׁשֶ ּ ּּ ּ ּ

לו  ֵמֹרב  ַהֶדֶרך  ְמֹאד ְוְנָעֵלינו  ּבָ ּ ּ ּ ים  ִמֵציָדם  יד:  ּ ַּוִיְקחו  ָהֲאָנׁשִ ּ ּ
ָאלוְּוֶאת־ִפי לֹום  ַוִיְכֹרת  טו:  ּ  ְיהָוׁה  ֹלא  ׁשָ ַע  ׁשָ ַּוַיַעׂש  ָלֶהם  ְיהֹוׁשֻ ּ

יֵאי  ָהֵעָדה ְבעו  ָלֶהם  ְנׂשִ ִרית  ְלַחיֹוָתם  ַוִיׁשָ ָּלֶהם  ּבְ ּ ּ ַוְיִהי  ִמְקֵצה  טז:  ּ
י־ְקֹרִבים  ְמעו  ּכִ ִרית  ַוִיׁשְ ְרתו  ָלֶהם  ּבְ ר־ּכָ ת  ָיִמים  ַאֲחֵרי  ֲאׁשֶ ֹלׁשֶ ּׁשְ ּּ

ִביםֵּהם  ֵאָליו  וְבִק ָרֵאל  ַוָיֹבאו  יז:  ְרּבֹו  ֵהם  ֹיׁשְ ַּוִיְסעו  ְבֵני־ִיׂשְ ּּ ּ
ִפיָרה  וְבֵארֹות  י  ְוָעֵריֶהם  ִגְבעֹון  ְוַהּכְ ִליׁשִ יֹום  ַהׁשְ ֶּאל־ָעֵריֶהם  ּבַ ּ ּ ּ

עו  ָלֶהם  יח:  ְוִקְרַית  ְיָעִרים ּבְ י־ִנׁשְ ָרֵאל  ּכִ ֵני  ִיׂשְ ְּוֹלא  ִהּכום  ּבְ ּ
יהָוׁה  ֱאֹל יֵאי  ָהֵעָדה  ּבַ ָרֵאל  ַוִיֹלנו  ָכל־ָהֵעָדה ְנׂשִ ֵּהי  ִיׂשְ ּ ּ
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יִאים ׂשִ ל־ָהֵעָדה  ֲאַנְחנו  יט:  ַעל־ַהּנְ יִאים  ֶאל־ּכָ ׂשִ ַּויֹאְמרו  ָכל־ַהּנְ ּ ּ
ֶהם ָרֵאל  ְוַעָתה  ֹלא  נוַכל  ִלְנֹגַע  ּבָ יהָוׁה  ֱאֹלֵהי  ִיׂשְ ְענו  ָלֶהם  ּבַ ּבַ ִּנׁשְ ּּ ּ :

ה  ָלֶהם  ְוַהֲחֵיה  אֹוָתם  ְוֹלא־ִיְהֶי כ ּה  ָעֵלינו  ֶקֶצף ֹזאת  ַנֲעׂשֶ
ְענו  ָלֶהם ּבַ ר־ִנׁשְ בוָעה  ֲאׁשֶ ַּעל־ַהׁשְ ּ יִאים  כא:  ּ ׂשִ ַּויֹאְמרו  ֲאֵליֶהם  ַהּנְ ּ

רו  ר  ִדּבְ ֲאׁשֶ ִּיְחיו  ַוִיְהיו  ֹחְטֵבי  ֵעִצים  ְוׁשֲֹאֵבי־ַמִים  ְלָכל־ָהֵעָדה  ּכַ ּ ּ ּּ
יִאים ׂשִ ר  ֲאֵליֶה כב:  ָלֶהם  ַהּנְ ַע  ַוְיַדּבֵ ם  ֵלאֹמר ַּוִיְקָרא  ָלֶהם  ְיהֹוׁשֻ

ם  ְמֹאד  ְוַאֶתם  ָּלָמה  ִרִמיֶתם  ֹאָתנו  ֵלאֹמר  ְרחֹוִקים  ֲאַנְחנו  ִמּכֶ ּ ּּ ּ
ִבים נו  ֹיׁשְ ִקְרּבֵ ם  ֶעֶבד  כג:  ּּבְ ֵרת  ִמּכֶ ְּוַעָתה  ֲארוִרים  ַאֶתם  ְוֹלא־ִיּכָ ּּ

ַע  כד:  ְוֹחְטֵבי  ֵעִצים  ְוׁשֲֹאֵבי־ַמִים  ְלֵבית  ֱאֹלָהי ַּוַיֲענו  ֶאת־ְיהֹוׁשֻ ּ
ַּויֹאְמרו   ר  ִצָוה  ְיהָוׁה  ֱאֹלֶהיך ּ י  ֻהֵגד  ֻהַגד  ַלֲעָבֶדיך  ֵאת  ֲאׁשֶ ָּכִ ָּ ּ ּ

ִמיד  ל־ָהָאֶרץ  וְלַהׁשְ ה  ַעְבדֹו  ָלֵתת  ָלֶכם  ֶאת־ּכָ ֶּאת־ֹמׁשֶ ּ
יָרא  ְמֹאד  ְלַנְפׁשֵֹתינו  ִמְפֵניֶכם  ֵבי  ָהָאֶרץ  ִמְפֵניֶכם  ַוּנִ ל־ֹיׁשְ ֶּאת־ּכָ ּּ

ה  ֶאת־ַהָדָבר  ַהֶזה ֲעׂשֵ ַּוּנַ ר ְּוַעָתה כה:  ּ טֹוב  ְוַכָיׁשָ ּ  ִהְננו  ְבָיֶדך  ּכַ ּ ָּ

ה ֵעיֶניך  ַלֲעׂשֹות  ָלנו  ֲעׂשֵ ּּבְ ן  ַוַיֵצל  אֹוָתם  ִמַיד  כו:  ָ ַּוַיַעׂש  ָלֶהם  ּכֵ ּ ּּ
ָרֵאל  ְוֹלא  ֲהָרגום ֵני־ִיׂשְ יֹום  ַההוא  ֹחְטֵבי  כז:  ּּבְ ַע  ּבַ ַּוִיְתֵנם  ְיהֹוׁשֻ ּ ּּ

ח  ְיהָוׁ ּה  ַעד־ַהיֹום  ַהֶזה ֵּעִצים  ְוׁשֲֹאֵבי־ַמִים  ָלֵעָדה  וְלִמְזּבַ ּ
ר ִיְבָחר  :ֶּאל־ַהָמקֹום ֲאׁשֶ
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  פרק י-" יהושע"ספר 
ַע  א י־ָלַכד  ְיהֹוׁשֻ ַלם  ּכִ ֹמַע  ֲאֹדִני־ֶצֶדק  ֶמֶלך  ְירוׁשָ ַּוְיִהי  ִכׁשְ ְ

ה  ָלַעי  ן־ָעׂשָ ה  ּכֵ ה  ִליִריחֹו  וְלַמְלּכָ ר  ָעׂשָ ֲאׁשֶ ֶּאת־ָהַעי  ַוַיֲחִריָמה  ּכַ ּ ּ ּ
ה  ְוִכי  ִהׁשְ ּוְלַמְלּכָ םּ ִקְרּבָ ָרֵאל  ַוִיְהיו  ּבְ ֵבי  ִגְבעֹון  ֶאת־ִיׂשְ ִּלימו  ֹיׁשְ ּּ :

ַאַחת  ָעֵרי  ַהַמְמָלָכה  ְוִכי  ב י  ִעיר  ְגדֹוָלה  ִגְבעֹון  ּכְ ַּוִייְראו  ְמֹאד  ּכִ ּ ּ ּ ּ
יָה  ִגּבִֹרים ַלח  ֲאֹדִני־ֶצֶדק  ג:  ִּהיא  ְגדֹוָלה  ִמן־ָהַעי  ְוָכל־ֲאָנׁשֶ ַּוִיׁשְ

ַלם  ֶאל־הֹו ֶּמֶלך  ְירוׁשָ ָּהם  ֶמֶלך־ֶחְברֹון  ְוֶאל־ִפְרָאם  ֶמֶלך־ַיְרמות ְ ְ ְּ
ְְוֶאל־ָיִפיַע  ֶמֶלך־ָלִכיׁש  ְוֶאל־ְדִביר  ֶמֶלך־ֶעְגלֹון  ֵלאֹמר ְּ :

ַע  ד ִליָמה  ֶאת־ְיהֹוׁשֻ י־ִהׁשְ ה  ֶאת־ִגְבעֹון  ּכִ ֲּעלו־ֵאַלי  ְוִעְזֻרִני  ְוַנּכֶ ּ
ָרֵאל ֵני  ִיׂשְ ַּוֵיָאְספו  ַוַיֲעלו  ֲחֵמׁשֶ ה:  ְוֶאת־ּבְ ּּ ְַמְלֵכי  ָהֱאֹמִרי  ֶמֶלך |  ת  ּ

ַלם  ֶמֶלך־ֶחְברֹון  ֶמֶלך־ַיְרמות  ֶמֶלך־ָלִכיׁש  ֶמֶלך־ֶעְגלֹון  ֵהם  ְְירוׁשָ ְ ְ ְּ ּ
ְּוָכל־ַמֲחֵניֶהם  ַוַיֲחנו  ַעל־ִגְבעֹון  ַוִיָלֲחמו  ָעֶליָה ּּ ּ י  ו:  ּּ ְלחו  ַאְנׁשֵ ַּוִיׁשְ ּ
ַע  ֶאל־ַהַמֲחֶנה  ַהִגְלָגָלה  ֵלאֹמ ִּגְבעֹון  ֶאל־ְיהֹוׁשֻ ּ ָר  ַאל־ֶתֶרף  ָיֶדיך ּ ּ

צו  י  ִנְקּבְ יָעה  ָלנו  ְוָעְזֵרנו  ּכִ ֵּמֲעָבֶדיך  ֲעֵלה  ֵאֵלינו  ְמֵהָרה  ְוהֹוׁשִ ּ ּ ּּ ָ

ֵבי  ָהָהר ל־ַמְלֵכי  ָהֱאֹמִרי  ֹיׁשְ ַע  ִמן־ַהִגְלָגל  ז:  ֵּאֵלינו  ּכָ ַּוַיַעל  ְיהֹוׁשֻ ּ ּ
ּהוא  ְוָכל־ַעם  ַהִמְלָחָמה  ִעמֹו  ְוֹכל  ִגּבֹוֵרי  ֶהָחִיל ּ ּ ּיֹאֶמר  ְיהָוׁה ַו ח:  ּ

י  ְבָיְדך  ְנַתִתים  ֹלא־ַיֲעֹמד  ִאיׁש  ַע  ַאל־ִתיָרא  ֵמֶהם  ּכִ ֶּאל־ְיהֹוׁשֻ ָּ
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ָפֶניך ל־ַהַלְיָלה  ָעָלה  ט:  ֵָמֶהם  ּבְ ַע  ִפְתֹאם  ּכָ ַּוָיֹבא  ֲאֵליֶהם  ְיהֹוׁשֻ ּ ּ
ִּמן־ַהִגְלָגל ה־ְגדֹוָלה  י:  ּ ם  ַמּכָ ָרֵאל  ַוַיּכֵ ַּוְיֻהֵמם  ְיהָוׁה  ִלְפֵני  ִיׂשְ ּ

ם  ַעד־ֲעֵזָקה ּבְ ִּגְבעֹון  ַוִיְרְדֵפם  ֶדֶרך  ַמֲעֵלה  ֵבית־חֹוֹרן  ַוַיּכֵ ְּ ּ ּ
ָדה ֻנָסם   יא:  ְוַעד־ַמּקֵ ית־חֹוֹרן |  ַוְיִהי  ּבְ מֹוַרד  ּבֵ ָרֵאל  ֵהם  ּבְ ִּמְפֵני  ִיׂשְ

ַמִים  ַעד־ֲעֵזָקה  ִליך  ֲעֵליֶהם  ֲאָבִנים  ְגֹדלֹות  ִמן־ַהׁשָ ַּויהָוׁה  ִהׁשְ ּ ְ

ים  ֲא ַּוָיֻמתו  ַרּבִ ָרֵאל ּ ֵני  ִיׂשְ ר  ָהְרגו  ּבְ ָרד  ֵמֲאׁשֶ ַאְבֵני  ַהּבָ ר־ֵמתו  ּבְ ּׁשֶ ּ
ָחֶרב יֹום  ֵתת  ְיהָוׁה  ֶאת־ָהֱאֹמִרי  יב:  ּבֶ ַע  ַליהָוׁה  ּבְ ר  ְיהֹוׁשֻ ָּאז  ְיַדּבֵ ּ

ָרֵאל  ַויֹאֶמר   ֵני  ִיׂשְ ִגְבעֹון  דֹום |  ִּלְפֵני  ּבְ ֶמׁש  ּבְ ָרֵאל  ׁשֶ ְּלֵעיֵני  ִיׂשְ
ֵעֶמק  ַאָיל ֶמׁש  ְוָיֵרַח  ָעָמד  ַעד־ִיּקֹם  גֹוי  יג:  ֹוןְּוָיֵרַח  ּבְ ַּוִידֹם  ַהׁשֶ ּ ּ ּ

ֲחִצי  ֶמׁש  ּבַ ר  ַוַיֲעֹמד  ַהׁשֶ ֹּאְיָביו  ֲהֹלא־ִהיא  ְכתוָבה  ַעל־ֵסֶפר  ַהָיׁשָ ּ ּ ּ
יֹום  ָתִמים ַמִים  ְוֹלא־ָאץ  ָלבֹוא  ּכְ ַּהׁשָ יֹום  ַההוא  יד:  ּ ְּוֹלא  ָהָיה  ּכַ ּ

ֹמַע  ְיהָוׁה   ָרֵאלְלָפָניו  ְוַאֲחָריו  ִלׁשְ י  ְיהָוׁה  ִנְלָחם  ְלִיׂשְ קֹול  ִאיׁש  ּכִ : ּבְ
ָרֵאל  ִעמֹו  ֶאל־ַהַמֲחֶנה  ַהִגְלָגָלה טו ַע  ְוָכל־ִיׂשְ ב  ְיהֹוׁשֻ ַּוָיׁשָ ּ ּ ּ ּ :
ָדה טז ַמּקֵ ת  ַהְמָלִכים  ָהֵאֶלה  ַוֵיָחְבאו  ַבְמָעָרה  ּבְ ַּוָיֻנסו  ֲחֵמׁשֶ ּּ ּּ ּּ :
ַע  ֵלאֹמר  ִנְמְצאו  ֲחֵמׁשֶ יז ַּוֻיַגד  ִליהֹוׁשֻ ּ ִאים ּ ּת  ַהְמָלִכים  ֶנְחּבְ

ָדה ַמּקֵ ְמָעָרה  ּבְ ַע  ֹגלו  ֲאָבִנים  ְגֹדלֹות  ֶאל־ִפי  יח:  ּּבַ ַּויֹאֶמר  ְיהֹוׁשֻ ּ ּּ ּ ּ
ְמָרם ים  ְלׁשָ ַּהְמָעָרה  ְוַהְפִקידו  ָעֶליָה  ֲאָנׁשִ ְּוַאֶתם  ַאל־ַתֲעֹמדו  יט:  ּ ּ ּ

ְבֶתם  אֹוָתם  ַאל־ִתְתנום   ִּרְדפו  ַאֲחֵרי  ֹאְיֵביֶכם  ְוִזּנַ ּּ ּ ָלבֹוא ּ
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ֶיְדֶכם י  ְנָתָנם  ְיהָוׁה  ֱאֹלֵהיֶכם  ּבְ ַכלֹות  כ:  ֶאל־ָעֵריֶהם  ּכִ ַּוְיִהי  ּכְ
ה  ְגֹדָלה־ְמֹאד  ַעד־ֻתָמם  ָרֵאל  ְלַהּכֹוָתם  ַמּכָ ַע  וְבֵני  ִיׂשְ ְּיהֹוׁשֻ ּ ּ

ְרדו  ֵמֶהם  ַוָיֹבאו  ֶאל־ָעֵרי  ַהִמְבָצר ִריִדים  ׂשָ ְּוַהׂשְ ּּ בו  כא:  ּּ ַּוָיׁשֻ ּ
לֹום  ֹלא־ָחַרץ  ִלְבֵני ָּכל־ָהָעם  ֶאל־ַהַמ ׁשָ ָדה  ּבְ ַע  ַמּקֵ ֲחֶנה  ֶאל־ְיהֹוׁשֻ

ָרֵאל  ְלִאיׁש  ֶאת־ְלׁשֹנֹו ַע  ִפְתחו  ֶאת־ִפי  כב:  ִיׂשְ ַּויֹאֶמר  ְיהֹוׁשֻ ּּ ּ
ת  ַהְמָלִכים  ָהֵאֶלה  ִמן־ַהְמָעָרה ַּהְמָעָרה  ְוהֹוִציאו  ֵאַלי  ֶאת־ֲחֵמׁשֶ ּ ּּ ּ :

ַּוַיֲעׂשו  ֵכן  ַויִֹציאו  ֵאָליו  ֶאת כג ּּ ת  ַהְמָלִכים  ָהֵאֶלה ּ ּ־ֲחֵמׁשֶ ּ
ַלם  ֶאת־ֶמֶלך  ֶחְברֹון  ֶאת־ֶמֶלך |  ִּמן־ַהְמָעָרה  ֵאת   ְֶמֶלך  ְירוׁשָ ְ ְּ

ְַיְרמות  ֶאת־ֶמֶלך  ָלִכיׁש  ֶאת־ֶמֶלך  ֶעְגלֹון ְ הֹוִציָאם  כד:  ּ ַוְיִהי  ּכְ
ל־ִאיׁש  ַע  ֶאל־ּכָ ַע  ַוִיְקָרא  ְיהֹוׁשֻ ֶּאת־ַהְמָלִכים  ָהֵאֶלה  ֶאל־ְיהֹוׁשֻ ּ ּ

י  ַהִמְלָחָמה  ֶהָהְלכוא  ִאתֹו  ִקְרבו ִיׂשְ ָּרֵאל  ַויֹאֶמר  ֶאל־ְקִציֵני  ַאְנׁשֵ ּּ ּ ּ
ימו  ימו  ֶאת־ַרְגֵליֶכם  ַעל־ַצְואֵרי  ַהְמָלִכים  ָהֵאֶלה  ַוִיְקְרבו  ַוָיׂשִ ּׂשִ ּ ּ ּּ ּ ּ ּ

ַע  כה:  ֶּאת־ַרְגֵליֶהם  ַעל־ַצְואֵריֶהם ַּויֹאֶמר  ֲאֵליֶהם  ְיהֹוׁשֻ
ַּאל־ִתיְראו  ְוַאל־ֵתָחתו ּּ ּ ה  ְיהָוׁה ּ י  ָכָכה  ַיֲעׂשֶ ּ  ִחְזקו  ְוִאְמצו  ּכִ ּ

ר  ַאֶתם  ִנְלָחִמים  אֹוָתם ַע  כו:  ְּלָכל־ֹאְיֵביֶכם  ֲאׁשֶ ם  ְיהֹוׁשֻ ַּוַיּכֵ
ה  ֵעִצים  ַוִיְהיו  ְתלוִים  ַּאֲחֵרי־ֵכן  ַוְיִמיֵתם  ַוִיְתֵלם  ַעל  ֲחִמׁשָ ּּ ּּ ּ

ֶמ|  ַוְיִהי  ְלֵעת   כז:  ַעל־ָהֵעִצים  ַעד־ָהָעֶרב ַע ּּבֹוא  ַהׁשֶ ּׁש  ִצָוה  ְיהֹוׁשֻ
ם  או־ׁשָ ר  ֶנְחּבְ ִלֻכם  ֶאל־ַהְמָעָרה  ֲאׁשֶ ַּויִֹרידום  ֵמַעל  ָהֵעִצים  ַוַיׁשְ ּּ ּ ּ
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מו  ֲאָבִנים  ְגֹדלֹות  ַעל־ִפי  ַהְמָעָרה  ַעד־ֶעֶצם  ַהיֹום  ַהֶזה ַּוָיׂשִ ּ ּּ ּּ ּ :
ָה  ְלִפי־ֶחֶרב  כח יֹום  ַההוא  ַוַיּכֶ ַע  ּבַ ָדה  ָלַכד  ְיהֹוׁשֻ ְּוֶאת־ַמּקֵ ּּ
ִאיר ְוֶא ה  ֹלא  ִהׁשְ ר־ּבָ ֶפׁש  ֲאׁשֶ ל־ַהּנֶ ה  ֶהֱחִרם  אֹוָתם  ְוֶאת־ּכָ ּת־ַמְלּכָ ּ

ה  ְלֶמֶלך  ְיִריחֹו ר  ָעׂשָ ֲאׁשֶ ָדה  ּכַ ִריד  ַוַיַעׂש  ְלֶמֶלך  ַמּקֵ ְׂשָ ְ ַּוַיֲעֹבר  כט:  ּ
ָדה  ִלְבָנה  ַוִיָלֶחם  ִעם־ִלְבָנה ָרֵאל  ִעמֹו  ִמַמּקֵ ַע  ְוָכל־ִיׂשְ ְּיהֹוׁשֻ ּ ּ ּ :

ַּוִיֵתן  ְי ל ָה  ְלִפי־ֶחֶרב ּ ה  ַוַיּכֶ ָרֵאל  ְוֶאת־ַמְלּכָ ַיד  ִיׂשְ ּהָוׁה  ַגם־אֹוָתה  ּבְ ּ ּ ּ
ה  ִריד  ַוַיַעׂש  ְלַמְלּכָ ה  ׂשָ ִאיר  ּבָ ה  ֹלא־ִהׁשְ ר־ּבָ ֶפׁש  ֲאׁשֶ ל־ַהּנֶ ְּוֶאת־ּכָ ּ ּּ

ה  ְלֶמֶלך  ְיִריחֹו ר  ָעׂשָ ֲאׁשֶ ָרֵאל  ִעמֹו  לא:  ְּכַ ַע  ְוָכל־ִיׂשְ ַּוַיֲעֹבר  ְיהֹוׁשֻ ּ
הִּמִלְבָנה   ה  ַוִיַחן  ָעֶליָה  ַוִיָלֶחם  ּבָ ָּלִכיׁשָ ּ ּ ַּוִיֵתן  ְיהָוׁה  ֶאת־ָלִכיׁש  לב:  ּ ּ

ֶפׁש  ל־ַהּנֶ ָה  ְלִפי־ֶחֶרב  ְוֶאת־ּכָ ִני  ַוַיּכֶ יֹום  ַהׁשֵ ָדה  ּבַ ָרֵאל  ַוִיְלּכְ ַיד  ִיׂשְ ּּבְ ּ ּּ ּ
ה  ְלִלְבָנה ר־ָעׂשָ ֹכל  ֲאׁשֶ ה  ּכְ ר־ּבָ ָּאז  ָעָלה  ֹהָרם  ֶמֶלך  ֶגֶזר  לג:  ֲּאׁשֶ ְ

ִאיר־לֹו ַלְע ְלִתי  ִהׁשְ ַע  ְוֶאת־ַעמֹו  ַעד־ּבִ הו  ְיהֹוׁשֻ ֹּזר  ֶאת־ָלִכיׁש  ַוַיּכֵ ּ ּ ּ
ִריד ָרֵאל  ִעמֹו  ִמָלִכיׁש  ֶעְגֹלָנה  ַוַיֲחנו  לד:  ׂשָ ַע  ְוָכל־ִיׂשְ ַּוַיֲעֹבר  ְיהֹוׁשֻ ּ ּּ ּ

ָּעֶליָה  ַוִיָלֲחמו  ָעֶליָה ּ יֹום  ַההוא  ַוַיּכוָה  ְלִפי־ֶח לה:  ּ דוָה  ּבַ ַּוִיְלּכְ ּ ּּ ּ ֶרב ּ
ה  ר־ָעׂשָ ֹכל  ֲאׁשֶ יֹום  ַההוא  ֶהֱחִרים  ּכְ ה  ּבַ ר־ּבָ ֶפׁש  ֲאׁשֶ ל־ַהּנֶ ְּוֵאת  ּכָ ּּ

ָרֵאל  ִעמֹו  ֵמֶעְגלֹוָנה  ֶחְברֹוָנה  לו:  ְלָלִכיׁש ַע  ְוָכל־ִיׂשְ ַּוַיַעל  ְיהֹוׁשֻ ּ
ַּוִיָלֲחמו  ָעֶליָה ּ ה  לז:  ּ דוָה  ַוַיּכוָה־ְלִפי־ֶחֶרב  ְוֶאת־ַמְלּכָ ַּוִיְלּכְ ּ ּּ ּ

ִריד ְוֶאת־ּכָ ִאיר  ׂשָ ה  ֹלא־ִהׁשְ ר־ּבָ ֶפׁש  ֲאׁשֶ ל־ַהּנֶ ּל־ָעֶריָה  ְוֶאת־ּכָ
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ֶפׁש  ל־ַהּנֶ ה  ְלֶעְגלֹון  ַוַיֲחֵרם  אֹוָתה  ְוֶאת־ּכָ ר־ָעׂשָ ֹכל  ֲאׁשֶ ּּכְ ּ
ה ר־ּבָ ָרֵאל  ִעמֹו  ְדִבָרה  ַוִיָלֶחם  לח:  ֲּאׁשֶ ַע  ְוָכל־ִיׂשְ ב  ְיהֹוׁשֻ ַּוָיׁשָ ּ ּּ ּ

ָדה  ְוֶאת־ לט:  ָעֶליָה ַּוִיְלּכְ ל־ָעֶריָה  ַוַיּכום  ְלִפי־ֶחֶרב ּ ה  ְוֶאת־ּכָ ַּמְלּכָ ּּ
ה  ר  ָעׂשָ ֲאׁשֶ ִריד  ּכַ ִאיר  ׂשָ ה  ֹלא  ִהׁשְ ר־ּבָ ל־ֶנֶפׁש  ֲאׁשֶ ַּוַיֲחִרימו  ֶאת־ּכָ ּ ּ
ה  ְלִלְבָנה  ר  ָעׂשָ ה  ְוַכֲאׁשֶ ה  ִלְדִבָרה  וְלַמְלּכָ ן־ָעׂשָ ְּלֶחְברֹון  ּכֵ ּ

ה ל־ָה מ:  ּוְלַמְלּכָ ַע  ֶאת־ּכָ ה  ְיהֹוׁשֻ ֵפָלה ַּוַיּכֶ ֶגב  ְוַהׁשְ ָּאֶרץ  ָהָהר  ְוַהּנֶ
ִריד  ְוֵאת  ִאיר  ׂשָ ל־ַמְלֵכיֶהם  ֹלא  ִהׁשְ דֹות  ְוֵאת  ּכָ ְוָהֲאׁשֵ

ָרֵאל ר  ִצָוה  ְיהָוׁה  ֱאֹלֵהי  ִיׂשְ ֲאׁשֶ ָמה  ֶהֱחִרים  ּכַ ׁשָ ל־ַהּנְ ם  מא:  ּּכָ ַּוַיּכֵ
ן  ְו ל־ֶאֶרץ  ֹגׁשֶ ְרֵנַע  ְוַעד־ַעָזה  ְוֵאת  ּכָ ֵדׁש  ּבַ ַע  ִמּקָ ְּיהֹוׁשֻ : ַּעד־ִגְבעֹוןּ

ַע  ַפַעם  ֶאָחת  מב ל־ַהְמָלִכים  ָהֵאֶלה  ְוֶאת־ַאְרָצם  ָלַכד  ְיהֹוׁשֻ ְּוֵאת  ּכָ ּ ּ
ָרֵאל ָרֵאל  ִנְלָחם  ְלִיׂשְ י  ְיהָוׁה  ֱאֹלֵהי  ִיׂשְ ַע  מג:  ּכִ ב  ְיהֹוׁשֻ ַּוָיׁשָ

ָרֵאל ִעמֹו ֶאל־ַהַמֲחֶנה ַהִגְלָגָלה ְּוָכל־ִיׂשְ ּ ּ ּ: 
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,  ולכל  החברים  וידידים,  ובשמחות,    נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי  מדרשות–השנה  

 .ואין חטא בא על ידו, המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקיםוכל , 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 כר ברכיה הכ"וכמשמרות נטועים א ד "ד אף ספרי תורה כ"הן 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

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

 .א על ידוואין חטא ב, 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 "וכמשמרות נטועים א ד "ד אף ספרי תורה כ"לך מה משמרות כהונה כר 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


