יהושע JOSUA
הוש ַע בן־נון
אמר יהוָּ ה ֶאל־י ָ֣
הוִ֑ה וַ י ֶ
1 1וַ יהי ַאחרי ֵ֥מות מ ֶשה ֶע ֶָ֣בד י ָּ
אמר׃
מ ָּש ֵ֥רת מ ֶשה ל ָֽ
ל־ה ָּעָ֣ם
2מ ֶ ֵ֥שה ַעבדי ִ֑מת ו ַע ָּתה קום עבר ֶאת־ ַהיַ ר ָ֣דן ַהזֶ ה ַא ָּתה ו ָּכ ָּ
ל־ה ָּא ֶרץ א ֶשר ָּאנכי נ ֵ֥תן ָּל ֶהם לבנֵ֥י יׂש ָּר ָֽאל׃
ַהזֶ ה ֶא ָּ
ָּ 3כל־ ָּמקום א ֶשר תדרְך ַ ָֽכף־ ַרגל ֶכם בו ָּל ֶכָ֣ם נ ַת ִ֑תיו ַכא ֶ ֵ֥שר ד ַברתי
ֶאל־מ ֶ ָֽשה׃
־הנָּ ָּהר ַהגָּ ָ֣דול נ ַהר־פ ָּרת ֵ֚כל ֶ ָ֣א ֶרץ ַ ָֽהחתים
4מ ַהמד ָּבר ו ַהל ָּבנון ַהזֶ ה ָֽו ַעד ַ
ד־ה ָּיֵ֥ם ַהגָּ דול מ ָ֣בוא ַה ָּ ִ֑ש ֶמש יָֽה ֶיה גבול ֶ ָֽכם׃
ו ַע ַ
ָֽ 5לא־יתיַ ֵ֥צב איש ל ָּפנֶ יך כל י ָ֣מי ַחיֶ ִ֑יך ַ ָֽכא ֶשר ָּהייתי עם־מ ֶשה ֶאה ֶי ָ֣ה
ע ָּמְך ֵ֥לא ַארפך ו ֵ֥לא ֶא ֶעז ֶ ָֽבךָּ ׃
־ה ָּא ֶרץ א ֶשר־נש ַ ֵ֥בעתי
6ח ַזק וֶ ֱא ָּ ִ֑מץ ָ֣כי ַא ָּתה ַתנחיל ֶאת־ ָּה ָּ ָ֣עם ַהזֶ ה ֶאת ָּ
בותם ָּל ֵ֥תת ָּל ֶ ָֽהם׃
ַלא ָּ
שה
תורה א ֶשר צוך מ ֶ ָ֣
־ה ָּ
ַ 7רק חזַ ק ֶ ָֽו ֱא ַמץ מאד לשמר ַלעׂשות כ ָּכל ַ
־ת ֵ֥סור מ ֶמנו יָּ ָ֣מין וׂש ִ֑מאול ל ַ ָ֣מ ַען ַתׂשכיל בכל א ֶ ֵ֥שר ת ָֽלְך׃
ַעבדי ַאל ָּ
יומם וָּ ַלי ָּלה ל ַמ ַען
ית בו ָּ ָ֣
תורה ַהזֶ ה מפיך ו ָּהג ָּ
ָֽ 8לא־יָּ מוש ס ֶפר ַה ָּ
־אז ַתצ ֵ֥ל ַיח ֶאת־ד ָּר ֶכך ו ָּ ֵ֥אז ַתׂש ָֽכיל׃
־ה ָּכתוב ִ֑בו כי ָּ
תש ָ֣מר ַלעׂשות כ ָּכל ַ
9הלוא צויתיך ח ַזָ֣ק וֶ ֱא ָּמץ ַ ָֽאל־ ַתערץ ו ַאל־ת ָּ ִ֑חת כי עמך יהָּ ָ֣וה ֱאֹל ֶהיך
בכל א ֶ ֵ֥שר ת ָֽלְך׃
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11וַ י ַ ָ֣צו יהוש ַע ֶאת־שט ֵ֥רי ָּה ָּעם לא ָֽמר׃
ידה ִ֞כי
11עב ָ֣רו׀ בָ ֶ ָ֣ק ֶרב ַ ָֽה ַמחנֶ ה ו ַצוו ֶאת־ ָּה ָּעם לאמר ָּה ֵ֥כינו ָּל ֶכם צ ָּ ִ֑
ת־היַ ר ָ֣דן ַהזֶ ה ָּלבוא ָּל ֶ ָ֣ר ֶשת
ב ָ֣עוד׀ שֹלָ֣ ֶשת יָּ מים ַא ֶתם ָֽעברים ֶא ַ
יכם נ ֵ֥תן ָּל ֶכם לרש ָּ ָֽתּה׃
הוָ֣ה ֱא ָֹֽלה ֶ
ת־ה ָּא ֶרץ א ֶשר י ָּ
ֶא ָּ

ס

שה ָּא ַ ֵ֥מר יהוש ַע לא ָֽמר׃
ש ֶבט ַ ָֽהמנַ ֶ ִ֑
12ו ָּל ָֽראובני ו ַלגָּ די ו ַלחצי ָ֣
13זָּ כור ֶאת־ ַה ָּד ָּבר א ֶשר צָּ ֵ֥וה ֶאת ֶכם מ ֶ ֵ֥שה ֶ ָֽע ֶבד־יהָּוה לא ִ֑מר יהָּוה
־ה ָּ ֵ֥א ֶרץ ַה ָֽזאת׃
ֱאֹלהי ֶכם מ ָ֣נ ַיח ָּל ֶכם ונָּ ַ ֵ֥תן ָּל ֶכם ֶאת ָּ
יכם ישבו ָּב ָּא ֶרץ א ֶשר נָּ ַ ֵ֥תן ָּל ֶכם מ ֶשה בע ֶָ֣בר
14נשי ֶ ָ֣כם ַטפ ֶכם ומקנ ֶ
בורי ַה ַחיל וַ עזַ ר ֶתם
יכם ֵ֚כל ג ָ֣
ַהיַ ר ִ֑דן ו ַא ֶתם ַת ַעברו חמשים לפנָ֣י אח ֶ
אותם׃
ָּ ָֽ
ַ 15עד א ֶשר־יָּ ני ַח יהָּ ֵ֥וה׀ ַ ָֽלאחי ֶכם ָּכ ֶכם ויָּ ר ָ֣שו גַ ם־ה ָּמה ֶאת־ ָּה ָּא ֶרץ
א ֶשר־יהָּ ֵ֥וה ֱא ָֹֽלהי ֶכם נ ָ֣תן ָּל ֶ ִ֑הם ו ַשב ִֶ֞תם ל ֶא ֶרץ יר ַשת ֶכם ָֽוירש ֶ ָ֣תם
שר׀ נָּ ַ ָ֣תן ָּל ֶכם מ ֶשה ֶע ֶָ֣בד יהוָּ ה ב ֵ֥ע ֶבר ַהיַ רדן מז ַ ֵ֥רח ַה ָּ ָֽש ֶמש׃
אותּה א ֶ ָ֣
ָּ
ַ16וַָֽֽיַ ענו ֶאת־יהוש ַע לא ִ֑מר כל א ֶשר־צוי ָּתנו ַ ָֽנע ֶׂשה ו ֶ ָֽאל־ ָּכל־א ֶ ֵ֥שר
תש ָּלחנו נ ָֽלְך׃
ֹלהיך
הוה ֱא ֶ
17ככל א ֶשר־ ָּש ַמענו ֶאל־מ ֶשה כן נש ַ ָ֣מע א ֶלִ֑יך ַרק יָֽה ִֶ֞יה י ָּ
ע ָּמְך ַכא ֶ ֵ֥שר ָּה ָּיה עם־מ ֶ ָֽשה׃
ָּ 18כל־ ִ֞איש א ֶשר־יַ מ ֶ ָ֣רה ֶאת־פיך ו ָֽלא־יש ַמע ֶאת־ד ָּב ֶריך ל ֵ֥כל
יומת ַרק ח ַזֵ֥ק וֶ ֱא ָּ ָֽמץ׃
א ֶשר־ת ַצֶונו ָּ ִ֑
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ש ַע־בן־נון ָֽמן־ ַהש ִ֞טים ש ַנַָֽֽים־אנָּ שים מ ַרגלים ֶ ָ֣ח ֶרש
1 2וַ יש ַ ָ֣לח יהו ָ֣
זונה
יחו וַ ילכו וַ יָּבאו בית־א ָּ ֵ֥שה ָּ
ת־ה ָּא ֶרץ ו ֶאת־יר ִ֑
לאמר לכו ר ֵ֥או ֶא ָּ
בו־ש ָּמה׃
וש ָּ ֵ֥מּה ָּר ָּחב וַ ישכ ָּ ָֽ
2וַ י ָ֣ ָּא ַמר ל ֶ ֵ֥מ ֶלְך יריחו לא ִ֑מר ה ָ֣נה אנָּ שים ָּ ָ֣באו הנָּ ה ַה ַלי ָּלה מבנֵ֥י
ת־ה ָּ ָֽא ֶרץ׃
יׂש ָּראל ַלח ֵ֥פר ֶא ָּ
3וַ יש ַלח ֶ ָ֣מ ֶלְך יריחו ֶאל־ ָּר ָּחב לא ִ֑מר הוציאי ָּהאנָּ שים ַה ָּבאים א ַליְך
־ה ָּא ֶרץ ָּ ָֽבאו׃
ת־כל ָּ
ר־באו לביתְך כי ַלח ֵ֥פר ֶא ָּ
א ֶש ָּ ָ֣
אמר׀ כן ָּבאו א ַלי
4וַ ת ַקח ָּ ָֽהא ָּשה ֶאת־ש ֵ֥ני ָּהאנָּ שים ַוָֽתצפנִ֑ ו וַ ָ֣ת ֶ
ָּ ָֽהאנָּ שים ו ֵ֥לא יָּ ַדעתי מ ַ ֵ֥אין ָֽה ָּמה׃
5וַ יהי ַה ַש ַער לסגור ַבח ֶשְך ו ָּהאנָּ ָ֣שים יָּ ָּצאו ָ֣לא יָּ ַדעתי ָּ ֵ֥אנָּ ה ָּהלכו
ָּ ָֽהאנָּ ִ֑שים רד ֵ֥פו ַמהר ַאחר ֶיהם ֵ֥כי ַתשיגָֽ ום׃
6והיא ֶה ֱע ָּ ָ֣ל ַתם ַה ָּ ִ֑גַֽגָּ ה ַ ָֽותטמנם בפש ָ֣תי ָּהעץ ָּהער ֵ֥כות ָּלּה ַעל־ ַה ָּ ָֽגג׃
7ו ָּהאנָּ שים ָּרדפו ַ ָֽאחרי ֶהם ֶ ָ֣ד ֶרְך ַהיַ רדן ַעל ַ ָֽה ַמעב ִ֑רות ו ַה ַ ָ֣ש ַער ָּסגָּ רו
יהם׃
ַאחרי ַכא ֶשר יָּ צ ֵ֥או ָּהרדפים ַאחר ֶ ָֽ
8וה ָּמה ֶ ָ֣ט ֶרם יש ָּכ ִ֑בון והיא ָּעל ָּ ֵ֥תה עלי ֶהם ַעל־ ַה ָּ ָֽגג׃
9וַ תא ֶמר ֶאל־ ָּ ָ֣האנָּ שים יָּ ַדעתי ָֽכי־נָּ ַתן יהָּוה ָּל ֶכם ֶאת־ ָּה ָּ ִ֑א ֶרץ ו ָֽכי־נָּ פ ָּלה
יכם׃
ימת ֶכם ָּעלינו ו ֵ֥כי נָּ מגו ָּכל־יש ֵ֥בי ָּה ָּא ֶרץ מפנ ֶ ָֽ
ָֽא ַ
ָ֣ 11כי ָּש ַמענו את א ֶשר־הוביש יהוָּ ה ֶאת־מי יַ ם־סוף מפני ֶכם בצאת ֶכם
יתם לשני ַמלכי ָּה ֱאמרי א ֶשר בע ֶבר ַהיַ רדן
שר עׂש ֶ
ממצ ָּ ִ֑רים וַ א ֶ ָ֣
אותם׃
יחן ולעוג א ֶ ֵ֥שר ֶה ֱח ַרמ ֶתם ָּ ָֽ
לס ָ֣
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11וַ נש ַמע וַ י ַ ָ֣מס ל ָּבבנו ולא־ ָּק ָּמה ֵ֥עוד רו ַח באיש מפני ֶ ִ֑כם ֵ֚כי יהָּ ָ֣וה
ל־ה ָּא ֶרץ מ ָּ ָֽת ַחת׃
ֱא ָֹֽלהי ֶכם הוא ֱאֹלהים ַב ָּש ַ ָ֣מים מ ַמ ַעל ו ַע ָּ
12ו ַע ָּתה ה ָּ ָֽשבעו־ ָּ ֵ֥נא לי ַ ָֽביהוָּ ה כי־ ָּע ֵׂ֥שיתי ע ָּמ ֶכם ָּ ִ֑ח ֶסד וַ עׂשי ֶתם
גַ ם־ ַא ֶתם עם־בית ָּאבי ֶח ֶסד ונ ַת ֶ ֵ֥תם לי ֵ֥אות ֱא ֶ ָֽמת׃
שר
13ו ַהחי ִֶ֞תם ֶאת־ ָּא ָ֣בי ו ֶאת־אמי ו ֶאת־ ַא ַחי ו ֶאת־ ַאחו ַתי ואת ָּכל־א ֶ ָ֣
ָּל ֶ ִ֑הם וה ַצל ֶ ֵ֥תם ֶאת־נַ פשתינו מ ָּ ָֽמוֶ ת׃
14וַ יאמרו ָּ ָ֣לּה ָּהאנָּ שים נַ פשנו ַתחתי ֶכם ָּלמות ֵ֚אם ָ֣לא ַתגידו
ת־ה ָּא ֶרץ ו ָּע ֵׂ֥שינו ע ָּמְך ֶ ֵ֥ח ֶסד
הוֵ֥ה ָּלנו ֶא ָּ
ֶאת־ד ָּברנו ֶזִ֑ה ו ָּהיָּ ה בתת־י ָּ
וֶ ֱא ֶ ָֽמת׃
חומה ֵ֥היא
וב ָּ
חומה ַ ָֽ
יתּה ב ָָ֣קיר ַ ָֽה ָּ
15וַ תור ֵ֥דם ַב ֶח ֶבל ב ַעָ֣ד ַ ָֽה ַחלִ֑ ון כי ב ָּ
יוש ֶבת׃
ָּ ָֽ
16וַ תא ֶמר ָּל ֶהם ָּה ָּ ָ֣ה ָּרה לכו ֶ ָֽפן־יפג ֵ֥עו ָּב ֶכם ָּהרד ִ֑פים ונַ חב ֶתם ָּש ָּמה
שֹלָ֣ ֶשת יָּ מים ַ ֵ֚עד ָ֣שוב ָּה ָֽרדפים ו ַא ַחר תל ֵ֥כו ל ַדרכ ֶ ָֽכם׃
17וַ יאמ ֵ֥רו א ֶלי ָּה ָּהאנָּ ִ֑שים נק ָ֣ים אנַ חנו משב ָּע ֵ֥תְך ַה ֶזה א ֶ ֵ֥שר
הש ַבע ָּ ָֽתנו ׃
18הנה א ַ ֵ֥נחנו ָּבאים ָּב ָּ ִ֑א ֶרץ ֶאת־תקוַ ת חוט ַה ָּשני ַהזֶ ה תקשרי ַ ָֽב ַחלון
ת־א ַחיְך ואת ָּכל־בָ֣ית
ת־אביְך ו ֶאת־אמְך ו ֶא ַ
שר הו ַרד ָ֣תנו בו ו ֶא ָּ
א ֶ ָ֣
ָּאביְך ַת ַאס ֵ֥פי א ַליְך ַה ָּ ָֽבי ָּתה׃
19ו ָּהיָּ ה ָ֣כל א ֶשר־יצא מ ַדלתי ביתְך׀ ַהחו ָּצה ָּד ֵ֥מו בראשו וַ א ַ ָ֣נחנו נק ִ֑ים
וכל א ֶשר ָֽיה ֶיה א ָּתְך ַב ַבית ָּד ָ֣מו בראשנו אם־ ָּיד ָֽתהיֶ ה־ ָֽבו׃
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21ואם־ ַתגידי ֶאת־ד ָּב ָ֣רנו ֶ ִ֑זה ו ָּה ָ֣יינו נקים משב ָּעתְך א ֶ ֵ֥שר הש ַבע ָּ ָֽתנו ׃
21וַ תא ֶמר כדברי ֶ ָ֣כם ֶכן־הוא ַ ָֽות ַשלחם וַ י ִ֑לכו וַ תקשר ֶאת־תקַ ֵ֥ות ַה ָּשני
ַב ַח ָֽלון׃
ד־שבו ָּהרד ִ֑פים
22וַ ילכו וַ יָּ ָ֣באו ָּה ָּה ָּרה וַ ישבו ָּשם שֹלָ֣ ֶשת יָּ מים ַע ָּ
ל־ה ֶד ֶרְך ו ֵ֥לא ָּמ ָּ ָֽצאו׃
וַ י ַבקשו ָּהרדפים ב ָּכ ַ
23וַ יָּ שבו שני ָּ ָֽהאנָּ שים וַ יר ָ֣דו ָֽמ ָּה ָּהר וַ יַ ַעברו וַ יָּ באו ֶאל־יהוש ַע בן־נִ֑ ון
אותם׃
ל־המצאות ָּ ָֽ
וַ י ַספרו־לו ֵ֥את ָּכ ַ
ל־ה ָּ ִ֑א ֶרץ וגַ ם־נָּ מגו
ת־כ ָּ
24וַ יאמרו ֶאל־יהוש ַע ָֽכי־נָּ ַתן יהָּוה ביָּ דנו ֶא ָּ
ָּכל־יש ֵ֥בי ָּה ָּא ֶרץ מ ָּפנָֽינו׃

ס

1 3וַ יַ שכם יהוש ַע ַבב ֶקר וַ יס ָ֣עו ָֽמ ַהשטים וַ יָּ באו ַעד־ ַהיַ רדן הוא
ו ָּכל־בנָ֣י יׂש ָּר ִ֑אל וַ יָּ ֵ֥לנו ָּשם ֶ ֵ֥ט ֶרם יַ ע ָֽברו׃
2וַ יהי מקצה שֹלָ֣ ֶשת יָּ ִ֑מים וַ יַ ַעב ֵ֥רו ַהשטרים בָ ֶ ֵ֥ק ֶרב ַ ָֽה ַמח ֶ ָֽנה׃
3וַ י ַצוו ֶאת־ ָּה ָּ ָ֣עם לאמר כר ָֽאות ֶכם ָ֣את ארון ברית־יהוָּ ה ֱאֹלָ֣ הי ֶכם
ו ַה ָֽכהנים ַהלוים נׂשאים א ִ֑תו ו ַא ֶתם תסעו ממ ָ֣קומ ֶכם וַ ה ַלכ ֶתם
ַאח ָּ ָֽריו׃
ָ֣ ַ 4אְך׀ ָּר ָ֣חוק יהיֶ ה ָֽביני ֶכם ובינָּ ו כ ַאל ַ ֵ֥פים ַא ָּמה ַבמ ָּ ִ֑דה ַ ָֽאל־תקר ָ֣בו א ָּליו
כו־בּה ָ֣כי לא ע ַבר ֶתם ַב ֶד ֶרְך
שר ָֽתל ָּ
ת־ה ֶד ֶרְך א ֶ ָ֣
ר־תדעו ֶא ַ
ל ַמ ַען א ֶש ָֽ
מת ֵ֥מול של ָֽשום׃

ס

5וַ יא ֶמר יהוש ַע ֶאל־ ָּה ָּעם הת ַק ָּ ִ֑דשו ָ֣כי ָּמ ָּחר יַ ע ֶׂשה יהָּוה בקרב ֶכם
נפ ָּל ָֽאות׃
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6וַ יא ֶמר יהוש ַע ֶאל־ ַהכה ָ֣נים לאמר ׂשאו ֶאת־א ָ֣רון ַהברית ועברו לפ ָ֣ני
ָּה ָּ ִ֑עם וַ יׂשאו ֶאת־א ָ֣רון ַהברית וַ ילכו לפ ֵ֥ני ָּה ָּ ָֽעם׃

ס

7וַ יא ֶמר יהוָּ ה ֶאל־יהוש ַע ַהיָ֣ ום ַהזֶ ה ָּאחל גַ ֶדלך בעיני ָּכל־יׂש ָּר ִ֑אל
א ֶשר ָֽיַֽדעון כי ַכא ֶ ֵ֥שר ָּהייתי עם־מ ֶשה ֶאה ֶיֵ֥ה ע ָּ ָֽמְך׃
8ו ַא ָּתה ת ַצוֶ ה ֶאת־ ַה ָ֣כהנים נׂש ֵ֥אי א ָֽרון־ ַהברית לא ִ֑מר כבא ֶכם
ַעד־קצה ָ֣מי ַהיַ רדן ַביַ רדן ַתע ָֽמדו׃

פ

הוֵ֥ה
9וַ ֵ֥יא ֶמר יהוש ַע ֶאל־בנָ֣י יׂש ָּר ִ֑אל ָ֣גשו הנָּ ה ושמעו ֶאת־דברי י ָּ
יכם׃
ֱא ָֹֽלה ֶ ָֽ
יוריש
הורש ָ֣
אמר יהוש ַע בזאת ָֽתדעון כי ֵ֥אל ַחי בקרב ֶכִ֑ם ו ָ֣
11וַ ָ֣י ֶ
ת־הגרגָּ שי
ת־הפרזי ו ֶא ַ
ת־החוי ו ֶא ַ
ת־החתי ו ֶא ַ
ת־הכנַ עני ו ֶא ַ
יכם ֶא ַ
מפנ ֶ
בוסי׃
ו ָּה ֱאמרי ו ַהי ָֽ
11הנה א ָ֣רון ַהברית אדון ָּכל־ ָּה ָּ ִ֑א ֶרץ ע ֵ֥בר לפני ֶכם ַביַ ר ָֽדן׃
יש־א ָּ ֵ֥חד
ֶ
12ו ַע ָּתה קחו ָּל ֶכם שנָ֣י ָּע ָּ ָׂ֣שר איש משבטי יׂש ָּר ִ֑אל א
יש־א ָּחד ַל ָּ ָֽש ֶבט׃
ֶ
א
ל־ה ָּא ֶרץ
13ו ָּהיָּ ה כנָ֣ ו ַח ַכ ָ֣פות ַרגלָ֣י ַהכהנים נׂשאי ארון יהוָּ ה אדון ָּכ ָּ
ב ָ֣מי ַהיַ רדן מי ַהיַ רדן י ָּכָ֣רתון ַה ַ ֵ֥מים ַהירדים מל ָּ ִ֑מע ָּלה ויַ ַעמדו נֵ֥ד
ֶא ָּ ָֽחד׃
14וַ יהי בנס ַע ָּה ָּעם מ ָּ ָ֣א ֳהלי ֶהם ַלעבר ֶאת־ ַהיַ ר ִ֑דן ו ַהכהנים ָֽנׂשאי ָּה ָּא ֵ֥רון
ַהברית לפנֵ֥י ָּה ָּ ָֽעם׃
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ד־היַ רדן ו ַרגלי ַה ָֽכהנים נׂש ָ֣אי ָּ ָֽה ָּארון נטבלו
15וכ ִ֞בוא נׂשאי ָּ ָֽה ָּארון ַע ַ
דותיו כל י ֵ֥מי ָּק ָֽציר׃
ל־כל־ג ָּ
בקצָ֣ה ַה ָּ ִ֑מים ו ַהיַ רדן ָּמלא ַע ָּ
16וַ יַ ַעמדו ַה ַמים ַהירדים מל ַמע ָּלה ָּ ָ֣קמו נד־ ֶא ָּחד ַהרחק מאד ָֽב ָּא ָּדם
יָּם־ה ֶמ ַלח ַ ָ֣תמו
ַ
ָּהעיר א ֶשר מ ַצָ֣ד ָּ ָֽצר ָּתן ו ַהירדים ַעָ֣ל ָּים ָּהע ָּר ָּבה
יחו׃
נכ ָּ ִ֑רתו ו ָּה ָּ ֵ֥עם ָּעברו ֶ ֵ֥נַֽגֶ ד יר ָֽ
17וַ יַ ַעמ ָ֣דו ַהכהנים נׂשאי ָּה ָּארון ברית־יהוָּ ה ֶב ָּ ָֽח ָּר ָּבה ב ֵ֥תוְך ַהיַ רדן ָּה ִ֑כן
ל־הגוי ַלעבר
ר־תמו ָּכ ַ
ו ָּכל־יׂש ָּראל ָֽעברים ֶב ָּ ָ֣ח ָּר ָּבה ַעד א ֶש ַ
ת־היַ ר ָֽדן׃
ֶא ַ
1 4וַ יהי ַכא ֶשר־ ַ ָ֣תמו ָּכל־ ַהגוי ַלעבור ֶאת־ ַהיַ ר ִ֑דן

פ

וַ ָ֣יא ֶמר יהוָּ ה

אמר׃
ֶאל־יהוש ַע ל ָֽ
יש־א ָּחד מ ָּ ָֽש ֶבט׃
ֶ
יש־א ָּ ֵ֥חד א
ֶ
ן־ה ָּעם שנֵ֥ים ָּע ָּׂשר אנָּ ִ֑שים א
2קחו ָּל ֶכם מ ָּ
ו־ל ֶכם מזֶ ה מ ָ֣תוְך ַהיַ רדן מ ַמ ַצב ַרגלָ֣י ַהכהנים
אותם לאמר ׂש ָֽא ָּ
3ו ַצוָ֣ ו ָּ
אותם
אותם ע ָּמ ֶכם והנַ ח ֶ ָ֣תם ָּ
ים־עׂש ָ֣רה א ָּבנִ֑ים ו ַהע ַבר ֶתם ָּ
ָּהכין שת ֶ
ר־ת ֵ֥לינו בו ַה ָּ ָֽלי ָּלה׃
ַב ָּמלון א ֶש ָּ

ס

4וַ יק ָּ ָ֣רא יהוש ַע ֶאל־שנים ֶ ָֽה ָּע ָּׂשר איש א ֶ ֵ֥שר הכין מבנָ֣י יׂש ָּר ִ֑אל
ש־א ָּחד מ ָּ ָֽש ֶבט׃
ש־א ָּ ֵ֥חד אי ֶ
אי ֶ
ל־תוְך ַהיַ ר ִ֑דן
הוה ֱא ָֹֽלה ֶיכם ֶא ָ֣
5וַ יא ֶמר ָּל ֶהם יהוש ַע עברו לפני ארון י ָּ
ו ָּהרימו ָּל ֶכם ָ֣איש ֶא ֶבן ַא ַחת ַעל־שכמו למס ַפר שב ֵ֥טי בני־יׂש ָּר ָֽאל׃
6ל ַמ ַען ָֽתה ֶיה ֵ֥זאת אות בקרב ֶ ִ֑כם ָֽכי־יש ָּאלון בני ֶכם ָּמ ָּחר לאמר ָּמה
ָּהא ָּב ֵ֥נים ָּהא ֶלה ָּל ֶ ָֽכם׃
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7וַ א ַמר ֶ ָ֣תם ָּל ֶהם א ֶשר נכרתו מימי ַהיַ רדן מפני א ָ֣רון ברית־יהוָּ ה
ב ָּעברו ַביַ רדן נכרתו ָ֣מי ַהיַ ר ִ֑דן ו ָּהיו ָּהא ָּבנים ָּהא ֶלה לז ָּכרון לבנֵ֥י
ד־עולם׃
ָּ ָֽ
יׂש ָּראל ַע
שר צָּ ָ֣וה יהוש ַע וַ יׂשאו ש ָֽתי־ ֶעׂשרה א ָּבנים
8וַ יַ עׂשו־ ָ֣כן בני־יׂש ָּראל ַכא ֶ ָ֣
מ ָ֣תוְך ַהיַ רדן ַכא ֶשר ד ֶבר יהוָּ ה ֶאל־יהוש ַע למס ַפר שב ָ֣טי ב ָֽני־יׂש ָּר ִ֑אל
ל־ה ָּמלון וַ יַ נחום ָּ ָֽשם׃
וַ יַ עברום ע ָּמם ֶא ַ
9ושתים ֶעׂש ָ֣רה א ָּבנים הָ ָ֣קים יהוש ַע ב ָ֣תוְך ַהיַ רדן ַת ַחת ַמ ַצב ַרג ָ֣לי
ַהכהנים נׂשאי א ָ֣רון ַהב ִ֑רית וַ ָ֣יהיו ָּשם ַעד ַהיֵ֥ ום ַה ֶ ָֽזה׃
11ו ַהכה ִ֞נים נׂש ָ֣אי ָּה ָּארון עמדים ב ָ֣תוְך ַהיַ רדן ַ ָ֣עד ָ֣תם ָּ ָֽכל־ ַה ָּד ָּבר
ל־ה ָּעם ככל א ֶשר־צָּוֵ֥ה מ ֶשה
א ֶשר־צוָּ ה יהָּוה ֶאת־יהוש ַע ל ַדבָ֣ר ֶא ָּ
הוש ַע וַ י ַמה ֵ֥רו ָּה ָּעם ַוַָֽֽיַ ע ָֽברו׃
ֶאת־י ִ֑
11וַ יהי ַ ָֽכא ֶשר־ ַ ֵ֥תם ָּכל־ ָּה ָּעם ַ ָֽלע ִ֑בור וַ יַ עבר ארון־יהָּוה ו ַהכהנים לפנֵ֥י
ָּה ָּ ָֽעם׃
12וַ יַ ַעברו בני־ראובן ובני־גָּ ד וַ חצי ש ֶבט ַ ָֽהמנַ ֶשה חמשים לפני ב ָ֣ני
יׂש ָּר ִ֑אל ַכא ֶשר ד ֶ ֵ֥בר אל ֶיהם מ ֶ ָֽשה׃
13כ ַאר ָּב ֵ֥עים ֶא ֶלף חלוצָ֣י ַה ָּצ ָּ ִ֑בא ָּעב ִ֞רו לפני יהוָּ ה ַלמל ָּח ָּמה ֶאל ַ ָֽער ֵ֥בות
יחו׃
יר ָֽ

ס

ַ 14ביָ֣ ום ַההוא ג ַדל יהוָּ ה ֶאת־יהוש ַע בעיני ָּכל־יׂש ָּר ִ֑אל וַ יַָֽֽר ָ֣או אתו
ַכא ֶשר יָּ ר ֵ֥או ֶאת־מ ֶשה ָּכל־י ֵ֥מי ַח ָּיָֽיו׃

פ

15וַ ָ֣יא ֶמר יהוָּ ה ֶאל־יהוש ַע לא ָֽמר׃
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ַ 16צוה ֶאת־ ַה ָ֣כהנים נׂשאי א ָ֣רון ָּהע ִ֑דות ויַ עלו מן־ ַהיַ ר ָֽדן׃
17וַ י ַ ָ֣צו יהוש ַע ֶאת־ ַהכהנים לא ִ֑מר עלו מן־ ַהיַ ר ָֽדן׃
18וַ יהי ַבעלות ַהכהנים נׂשאי ארון ברית־יהוָּ ה מ ָ֣תוְך ַהיַ רדן נתקו
קומם וַ יל ֵ֥כו
י־היַ רדן למ ָּ
ַכפות ַרגלָ֣י ַהכהנים ֶאל ֶה ָּח ָּר ָּ ִ֑בה וַ יָּ שבו ָֽמ ַ
דותיו׃
ל־כל־ג ָּ ָֽ
כתמול־שלשום ַע ָּ
19ו ָּה ָּעם ָּעלו מן־ ַהיַ רדן ֶב ָּעׂשור ַל ָ֣ח ֶדש ָּהרא ִ֑שון ַוַָֽֽיַ חנו ַבגלגָּ ל בקצה
יחו׃
מז ַ ֵ֥רח יר ָֽ
21ואת שתים ֶעׂשרה ָּ ָֽהא ָּבנים ָּהא ֶלה א ֶ ֵ֥שר ָּלקחו מן־ ַהיַ ר ִ֑דן הָ ֵ֥קים
יהוש ַע ַבגל ָּ ָֽגל׃
21וַ יא ֶמר ֶאל־ב ֵ֥ני יׂש ָּראל לא ִ֑מר א ֶשר יש ָּאלון בני ֶכם ָּמ ָּחר
בותם לאמר ָּמה ָּהא ָּבנֵ֥ים ָּה ָֽא ֶלה׃
ֶאת־א ָּ ָ֣
22והו ַדע ֶתם ֶאת־בני ֶ ָ֣כם לא ִ֑מר ַביַ ָּב ָּשה ָּע ַ ָ֣בר יׂש ָּראל ֶאת־ ַהיַ רדן ַה ֶ ָֽזה׃
23א ֶשר־הוביש יהוָּ ה ֱאֹלהי ֶכם ֶאת־מי ַהיַ רדן מפני ֶכם ַ ָֽעד־ ָּעבר ֶ ִ֑כם
ר־הוביש מ ָּפנינו
ֵ֥
שר ָּע ָּׂשה יהוָּ ה ֱאֹלה ֶיכם ליַ ם־סוף א ֶש
ַכא ֶ ָ֣
ד־עב ָֽרנו׃
ַע ָּ
24ל ַמ ַען ַד ַעת ָּכל־ ַעמי ָּה ָּא ֶרץ ֶאת־ ַיָ֣ד יהוָּ ה ֵ֥כי חזָּ ָ ָּקה ִ֑היא ל ַמ ַען י ָּרא ֶתם
ל־היָּ ָֽמים׃
הוֵ֥ה ֱאֹלה ֶיכם ָּכ ַ
ֶאת־י ָּ

ס

ל־מלכי
1 5וַ י ָ֣הי כש ָ֣מ ַע ָּכל־ ַמלכָ֣י ָּה ֱאמרי א ֶשר בע ֶבר ַהיַ רדן יָּ ָּמה ו ָּכ ַ
ל־היָּ ם את א ֶשר־הוביש יהוָּ ה ֶאת־מי ַהיַ רדן מפנֵ֥י
שר ַע ַ
ַ ָֽהכנַ עני א ֶ ָ֣
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א־היָּ ה ָּ ֵ֥בם עוד ר ַוח מפני
ד־עב ָּ ִ֑רנו וַ י ַ ָ֣מס ל ָּב ָּבם ול ָּ
בנָֽי־יׂש ָּראל ַע ָּ
בנָֽי־יׂש ָּר ָֽאל׃

ס

ָּ 2ב ָ֣עת ַההיא ָּא ַמר יהוָּ ה ֶאל־יהוש ַע ע ֵׂ֥שה לך ַ ָֽחר ָ֣בות צ ִ֑רים ושוב ֵ֥מל
ֶאת־בנָֽי־יׂש ָּראל שנָֽית׃
3וַ יַ ַעׂש־לֵ֥ ו יהוש ַע ַ ָֽחר ָ֣בות צ ִ֑רים וַ יָּ ָּמל ֶאת־ב ָ֣ני יׂש ָּראל ֶאל־גב ַעת
ָּהע ָּר ָֽלות׃
ש ַע ָּכל־ ָּה ָּ ָ֣עם ַהיצא ממצ ַרים ַהז ָּכרים ָ֣כל׀
4ו ֶ ֵ֥זה ַה ָּד ָּבר א ֶשר־ ָּ ָ֣מל יהו ִ֑
אתם ממצ ָּ ָֽרים׃
שי ַהמל ָּח ָּמה מתו ַבמד ָּבר ַב ֶד ֶרְך בצ ָּ
ַאנ ָ֣
ָֽ 5כי־מ ָ֣לים ָּהיו ָּכל־ ָּה ָּעם ַה ָֽיצ ִ֑אים ו ָּכל־ ָּה ָּעם ַהילדים ַבמד ָּ ֵ֥בר ַב ֶד ֶרְך
־מלו׃
אתם ממצ ַרים לא ָּ ָֽ
בצ ָּ ֵ֥
ל־הגוי ַאנשי
ָ֣ 6כי׀ ַאר ָּב ָ֣עים ָּשנָּ ה ָּהל ָ֣כו בנָֽי־יׂש ָּראל ַבמד ָּבר ַעד־תם ָּכ ַ
הוִ֑ה א ֶשר נש ַבע
א־שמעו ב ָ֣קול י ָּ
ַהמל ָּח ָּמה ַהיצ ָ֣אים ממצ ַרים א ֶ ֵ֥שר ָֽל ָּ
בותם
הוה ַ ָֽלא ָּ
ת־ה ָּא ֶרץ א ֶשר נש ַבע י ָּ
אותם ֶא ָּ
יהוָּ ה ָּל ֶהם לבל ִ֞תי ַהר ָּ ָ֣
ָּל ֶָ֣תת ָּלנו ֶא ֶרץ זָּ ַ ֵ֥בת ָּח ָּלב וד ָּ ָֽבש׃
א־מלו
הוש ַע כי־ער ָ֣לים ָּהיו כי ל ָּ ֵ֥
7ו ֶאת־בני ֶהם הָ ָ֣קים ַתח ָּתם א ָּתם ָּ ָ֣מל י ִ֑
אותם ַב ָּ ָֽד ֶרְך׃
ָּ
ותם׃
ל־הגוי לה ִ֑מול וַ יש ֵ֥בו ַתח ָּתם ַ ָֽב ַמח ֶנה ַ ֵ֥עד חי ָּ ָֽ
ר־תמו ָּכ ַ
8וַ יהי ַכא ֶש ַ ֵ֥
פ

9וַ יא ֶמר יהוָּ ה ֶאל־יהוש ַע ַהיום גַ לותי ֶאת־ ֶחר ַ ֵ֥פת מצ ַרים מעל ֶיכִ֑ם
שם ַה ָּמקום ַההוא גלגָּ ל ַעד ַהיֵ֥ ום ַה ֶזָֽה׃
וַ יק ָּ ִ֞רא ָ֣
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ת־ה ֶפ ַסח ב ַאר ָּב ָּעה ָּע ָּׂשר יֵ֥ ום
11וַ יַ חנֵ֥ ו בנָֽי־יׂש ָּראל ַבגל ָּגִ֑ל וַ יַ ע ָׂ֣שו ֶא ַ
יחו׃
ַלח ֶדש ָּב ֶע ֶרב ב ַ ָֽער ֵ֥בות יר ָֽ
11וַ יאכלו מע ֵ֥בור ָּה ָּא ֶרץ מ ָּ ָֽמ ֳח ַ ֵ֥רת ַה ֶפ ַסח ַמ ָ֣צות ו ָּקלִ֑ וי ב ֶע ֶצם ַהיֵ֥ ום
ַה ֶזָֽה׃
א־היָּ ה עוד לבנֵ֥י
12וַ ישבת ַה ָּמן ָֽמ ָּמ ֳח ָּרת ב ָּאכ ָּלם מע ָ֣בור ָּה ָּא ֶרץ ול ָּ ֵ֥
בואת ֶ ָ֣א ֶרץ כנַ ַען ַב ָּש ָּנה ַה ָֽהיא׃
יׂש ָּראל ָּ ִ֑מן וַ יאכלו מת ַ

ס

13וַ יהי ָֽבהיָ֣ ות יהוש ַע ביריחו וַ י ָּשא עינָּ יו וַ יַ רא והנה־איש עמָ֣ד לנֶ גדו
אמר לו ה ָּ ֵ֥לנו ַא ָּתה
לופה ביָּ ִ֑דו וַ י ֶלְך יהוש ַע א ָּליו וַ ָ֣י ֶ
ו ַחר ֵ֥בו ש ָּ
אם־ל ָּצ ָֽרינו׃
־פ ָּנֵ֥יו
הוה ַע ָּ ָ֣תה ָּ ִ֑באתי וַ יפל יהוש ַע ֶאל ָּ
14וַ ָ֣יא ֶמר׀ לא כי אנֵ֥י ַׂשר־צ ָּ ָֽבא־י ָּ
ל־עב ָֽדו׃
אמר לו ָּ ֵ֥מה אדני מ ַד ֵ֥בר ֶא ַ
ַאר ָּצה וַ יש ָּתחו וַ ָ֣י ֶ
15וַ יא ֶמר ַׂשר־צ ָּבא יהוָּ ה ֶאל־יהוש ַע ַשל־ ַ ָֽנ ַעלך מ ַעָ֣ל ַרג ֶלך ָ֣כי ַה ָּמקום
א ֶ ֵ֥שר ַא ָּתה ע ֵ֥מד ָּע ָּליו ָ֣ק ֶדש ִ֑הוא וַ יַ ֵַ֥עׂש יהוש ַע ָֽכן׃
ָֽ 1 6ויריחו ס ֶ ָ֣גַֽ ֶרת ומסגֶ ֶרת מפני ב ָ֣ני יׂש ָּר ִ֑אל ֵ֥אין יוצא ו ֵ֥אין ָּ ָֽבא׃

ס

2וַ יא ֶמר יהוָּ ה ֶאל־יהוש ַע ראה נָּ ַ ָ֣תתי ב ָּ ָֽיַֽדך ֶאת־יריחו ו ֶאת־ ַמל ָּ ִ֑כּה
גבורי ֶה ָּ ָֽחיל׃
שי ַהמל ָּח ָּמה ַה ֵ֥קיף ֶאת־ ָּהעיר ַ ָ֣פ ַעם ֶא ָּ ִ֑חת
3ו ַסב ֶ ָ֣תם ֶאת־ ָּהעיר ֵ֚כל ַאנ ָ֣
ֵ֥כה ַתע ֶׂשה ֵ֥ש ֶשת יָּ ָֽמים׃
וביום
 4ושב ָּעָ֣ה כהנים יׂשאו שב ָּעה שופרות ַהיָֽ ובלים לפנָ֣י ָּה ָּארון ַ
שופ ָֽרות׃
ש ַבע פ ָּע ִ֑מים ו ַה ָ֣כהנים יתקעו ַב ָּ
ת־העיר ֶ ָ֣
ַהשביעי ָּת ֵ֥סבו ֶא ָּ
533

Text from: Biblia Hebraica Stuttgartensia
© 1997 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
All rights reserved

שופר יָּ ֵ֥ריעו
ת־קול ַה ָּ
5ו ָּה ִָּ֞יה במ ָ֣שְך׀ בָ ֶ ָ֣ק ֶרן ַהיובל ב ָּשמע ֶכם ֶא ָ֣
יה ו ָּעלֵ֥ ו ָּה ָּעם ֵ֥איש
חומת ָּהעיר ַתח ֶת ָּ
דולִ֑ה ונָּ פ ָּלה ַ
רועָ֣ה ג ָּ
ל־ה ָּעם ת ָּ
ָּכ ָּ
נֶ ג ָֽדו׃
אמר אל ֶהם ׂשאו ֶאת־א ָ֣רון
ל־ה ָ֣כהנים וַ ָ֣י ֶ
6וַ יק ָּ ִ֞רא יהוש ַע בן־נון ֶא ַ
ַהב ִ֑רית ושב ָּעָ֣ה ָֽכהנים יׂשאו שב ָּעה ָֽשופרות יובלים לפני א ֵ֥רון
הוָֽה׃
י ָּ
ת־ה ִ֑עיר ו ֶ ָ֣ה ָּחלוץ יַ עבר לפני א ֵ֥רון
ל־ה ָּעם עברו ו ָ֣סבו ֶא ָּ
7וַ יא ֶמרו ֶא ָּ
הוָֽה׃
י ָּ
ל־ה ָּעם ושב ָּעָ֣ה ַהכהנים נׂשאים שב ָּעה
8וַ יהי ֶכ ֱא ָ֣מר יהוש ַע ֶא ָּ
ופ ִ֑רות ַ ָֽוארון ב ָ֣רית
שופרות ַהיָֽ ובלים לפנָ֣י יהוָּ ה ָּעברו ו ָּתקעו ַב ָֽש ָּ
יהם׃
יהוָּ ה הלְך ַאחר ֶ ָֽ
ופ ִ֑רות ו ַ ָֽהמ ַאסף הלְך ַאח ָ֣רי
9ו ֶה ָּחלָ֣ וץ הלְך לפני ַה ָ֣כהנים תקעו ַה ָֽש ָּ
שופ ָֽרות׃
ָּה ָּארון ָּהלוְך ו ָּת ֵ֥ק ַוע ַב ָּ
11ו ֶאת־ ָּה ָּעם צוָּ ה יהוש ַע לאמר לא ָּתריעו ו ָֽלא־ ַתש ָ֣מיעו ֶאת־קול ֶכם
ולא־י ֵ֥צא מפ ֶיכם ָּד ָּ ִ֑בר ַעד יָ֣ ום ָּאמרי אל ֶיכם ָּהריעו וַ הריע ֶ ָֽתם׃
ת־העיר ַהקף ַפ ַָ֣עם ֶא ָּ ִ֑חת וַ יָּבאו ַ ָֽה ַמחנֶ ה וַ יָּ לינו
11וַ יַ סב ארון־יהוָּ ה ֶא ָּ
ַ ָֽב ַמח ֶנָֽה׃

פ

12וַ יַ ש ֵ֥כם יהוש ַע ַב ִ֑ב ֶקר וַ יׂש ֵ֥או ַהכהנים ֶאת־א ֵ֥רון יהָּ ָֽוה׃
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13ושב ָּ ָ֣עה ַהכהנים נׂשאים שב ָּעה שופרות ַהיבלים לפני א ָ֣רון יהוָּ ה
יהם ו ַ ָֽהמ ַאסף הלְך
שופ ִ֑רות ו ֶה ָּחלוץ הלְָ֣ך לפנ ֶ
הל ָ֣כים ָּהלוְך ו ָּתקעו ַב ָּ
שופ ָֽרות׃
ַ ָֽאחרי א ָ֣רון יהוָּ ה ָּהוֹלְך ו ָּת ֵ֥ק ַוע ַב ָּ
14וַ יָּ סבו ֶאת־ ָּהעיר ַביום ַהשני ַ ָ֣פ ַעם ַא ַחת וַ יָּ שבו ַ ָֽה ַמח ֶ ִ֑נה ֵ֥כה ָּעׂשו
ֵ֥ש ֶשת יָּ ָֽמים׃
ת־העיר
15וַ י ָ֣הי׀ ַביָ֣ ום ַהשביעי וַ יַ שכמו ַכעלָ֣ ות ַה ַש ַחר וַ יָּ סבו ֶא ָּ
ת־העיר ֶ ֵ֥ש ַבע
ש ַבע פ ָּע ִ֑מים ַ ֵ֚רק ַביָ֣ ום ַההוא ָּסב ֵ֥בו ֶא ָּ
ַכמש ָּ ֵ֥פט ַה ֶזה ֶ ָ֣
פ ָּע ָֽמים׃
16וַ יהי ַב ַ ָ֣פ ַעם ַהשביעית ָּתק ֵ֥עו ַהכהנים ַבשו ָּפ ִ֑רות וַ יא ֶמר יהוש ַע
־ה ָֽעיר׃
הוה ָּל ֶכם ֶאת ָּ
ל־ה ָּעם ָּהריעו ָֽכי־נָּ ַתן י ָּ
ֶא ָּ
17ו ָּהי ָּתה ָּה ֵ֥עיר ח ֶרם ֵ֥היא ו ָּכל־א ֶשר־ ָּבּה ַ ָֽליהָּ ִ֑וה ַרק ָּר ָּחב ַהזונָּ ה ָֽתחיֶ ה
ת־ה ַמל ָּאכים א ֶ ֵ֥שר
שר א ָּ ָ֣תּה ַב ַבית ָ֣כי ֶהחב ַא ָּתה ֶא ַ
ֵ֚היא ו ָּכל־א ֶ ָ֣
ָּש ָּ ָֽלחנו׃
ן־ה ִ֑ח ֶרם ו ַׂשמ ִֶ֞תם
ן־תחרימו ול ַקח ֶ ָ֣תם מ ַ
־הח ֶרם ֶ ָֽפ ַ
18ו ַרק־ ַא ֶתם שמ ָ֣רו מן ַ
אותו׃
ת־מחנה יׂש ָּראל לח ֶרם וַ ע ַכר ֶתם ָֽ
ֶא ַ
הוה
19ו ָ֣כל׀ ֶ ָ֣כ ֶסף וזָּ ָּהב וכלי נח ֶשת ו ַברזֶ ל ֵ֥ק ֶדש הוא ַ ָֽליהָּ ִ֑וה או ַ ֵ֥צר י ָּ
ָֽיָּבוא׃
שופר
ת־קול ַה ָּ
21וַ ָּיָ֣ ַַֽרע ָּה ָּעם ַוַָֽֽיתקעו ַב ָֽש ָּפ ִ֑רות וַ יהי כשמ ַע ָּה ָּעם ֶא ָ֣
יה וַ יַ ַעל ָּה ָּעם ָּהע ָּירה
חומה ַתח ֶת ָּ
דולה וַ תפל ַ ָֽה ָּ
רועָ֣ה ג ָּ
וַ יָּ ריעו ָּה ָּעם ת ָּ
ת־ה ָֽעיר׃
ָ֣איש נֶ גדו ַוַָֽֽילכדו ֶא ָּ
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שר ָּבעיר מאיש ו ַעד־א ָּשה מ ַנ ַער ו ַעד־זָּ ָ ִ֑קן ו ַעד
ַ21וַָֽֽיַ חרימו ֶאת־ ָּכל־א ֶ ָ֣
י־ח ֶרב׃
ֵ֥שור וָּ ֶׂשה וַ חמור לפ ָּ ָֽ
22ולשנַ ים ָּהאנָּ שים ַ ָֽהמ ַרגלים ֶאת־ ָּה ָּא ֶרץ ָּא ַ ָ֣מר יהוש ַע באו
־כל־א ֶשר־ ָּלּה
־הא ָּשה ו ֶאת ָּ
זונה והוציאו מ ָּשם ֶאת ָּ ָֽ
־הא ָּ ָ֣שה ַה ָּ ִ֑
בית ָּ
ַכא ֶ ֵ֥שר נש ַבע ֶתם ָּ ָֽלּה׃
23וַ יָּ באו ַהנ ָּע ָ֣רים ַ ָֽהמ ַרגלים וַ יציאו ֶאת־ ָּר ָּחב ו ֶאת־ ָּאבי ָּה ו ֶאת־א ָּמּה
הוציאו וַ יַ ניחום
יה ִ֑
חות ָּ
ו ֶאת־ ַא ֶחי ָּה ו ֶאת־ ָּכל־א ֶשר־ ָּלּה ו ֵ֥את ָּכל־משפ ֶ
מחוץ ל ַמחנֵ֥ה יׂש ָּר ָֽאל׃
24ו ָּהעיר ָּׂשר ֵ֥פו ָּבאש ו ָּכל־א ֶשר־ ָּ ִ֑בּה ַ ָ֣רק׀ ַה ֶ ָ֣כ ֶסף ו ַהזָּ ָּהב וכלי ַהנח ֶשת
הוָֽה׃
ו ַה ַברזֶ ל נָּ תנו או ַ ֵ֥צר בית־י ָּ
ָֽ 25ו ֶאת־ ָּר ָּ ָ֣חב ַהזונָּ ה ו ֶאת־בית ָּאבי ָּה ו ֶאת־ ָּכל־א ֶשר־ ָּלּה ֶה ֱח ָּיָ֣ה יהוש ַע
וַ ת ֶשב בָ ֶ ָ֣ק ֶרב יׂש ָּראל ַעד ַהיָ֣ ום ַה ֶ ִ֑זה כי ֶהחבי ָּאה ֶאת־ ַה ַמל ָּאכים
יחו׃
ר־ש ַ ֵ֥לח יהוש ַע ל ַרגֵ֥ל ֶאת־יר ָֽ
א ֶש ָּ

פ

26וַ יַ ש ַ ָ֣בע יהוש ַע ָּב ֵ֥עת ַההיא לא ִ֑מר ָּארור ָּהאיש לפנָ֣י יהוָּ ה א ֶשר
ת־העיר ַהזאת ֶאת־יריחו בבכ ָ֣רו ייַ ס ֶדנָּ ה ובצעירו יַ ֵ֥ציב
וב ִ֞ ָּנה ֶא ָּ
יָּ קום ָּ
יה׃
ד ָּל ֶ ָֽת ָּ
ש ַע וַ י ֵ֥הי ָּשמעו ב ָּכל־ ָּה ָּ ָֽא ֶרץ׃
27וַ י ֵ֥הי יהָּוה ֶאת־יהו ִ֑
ן־כרמי ֶבן־זַ בדי
1 7וַ ימעלו ב ָֽני־יׂש ָּראל ַמ ַעל ַב ִ֑ח ֶרם וַ י ַקח ָּע ָּ ָ֣כן ֶב ַ
הוה בבנֵ֥י יׂש ָּר ָֽאל׃
ר־אף י ָּ
ן־הח ֶרם וַ י ַָֽח ַ ֵ֥
הודה מ ַ
ֶבן־זֶ ַרח ל ַמטה י ָּ
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ם־בית ָּאוֶ ן מ ֶ ָ֣ק ֶדם
2וַ יש ַלח יהוש ַע אנָּ שים ָֽמיריחו ָּה ִ֞ ַעי א ֶשר ע ֵ֥
ת־ה ָּ ִ֑א ֶרץ ַוַָֽֽיַ עלו ָּהאנָּ שים
יהם לאמר עלו ו ַרגלָ֣ ו ֶא ָּ
אמר אל ֶ
ל ָֽבית־אל וַ י ֶ
ת־ה ָּ ָֽעי׃
ַוַָֽֽי ַרגלו ֶא ָּ
שבו ֶאל־יהוש ַע וַ יאמ ָ֣רו א ָּליו ַאל־ ַיָ֣ ַעל ָּכל־ ָּה ָּעם כ ַאל ַ ָ֣פים איש ֵ֚או
3וַ יָּ ָ֣
ע־ש ָּמה
ת־ה ָּ ִ֑עי ַאל־תיַ גַ ָּ
יַכו ֶא ָּ
כשֹלָ֣ ֶשת א ָּל ָ֣פים איש יַ עלו ו ָ֣
ל־ה ָּעם ֵ֥כי מ ַעט ָֽה ָּמה׃
ת־כ ָּ
ֶא ָּ
4וַ יַ עלו מן־ ָּה ָּעם ָּש ָּמה כשֹלֵ֥ ֶשת א ָּלפים ִ֑איש וַ יָּ נסו לפני ַאנ ֵ֥שי ָּה ָּ ָֽעי׃
שי ָּה ַעי כשֹלשים וש ָּשה איש ַוַָֽֽירד ִ֞פום לפני ַה ַש ַער
5וַ יַ כו מ ֶהם ַאנ ָ֣
־ה ָּעם וַ י ֵ֥הי ל ָּ ָֽמים׃
מורד וַ י ַ ֵ֥מס ל ַבב ָּ
ד־הש ָּברים וַ יַ כום ַב ָּ ִ֑
ַע ַ
6וַ יק ַרע יהוש ַע ׂשמֹל ָּתיו וַ יפל ַעל־ ָּפנָּ יו ַאר ָּצה לפני ארון יהוָּ ה
אשם׃
ד־ה ֶע ֶרב הוא וזקנָ֣י יׂש ָּר ִ֑אל וַ יַ עלֵ֥ ו ָּע ָּפר ַעל־ר ָּ ָֽ
ַע ָּ
ת־ה ָּעם
7וַ יא ֶמר יהוש ַע א ָּ ָ֣הּה׀ אד ָּ ָ֣ני יהוה ָּל ָּמה הע ַבר ָּת ַהעביר ֶא ָּ
הואלנו וַ נ ֶשב
ידנו ולו ַ ָ֣
ת־היַ רדן ָּל ֵ֥תת א ָּתנו ב ַיֵ֥ד ָּה ֱאמרי ל ַהאב ִ֑
ַהזֶ ה ֶא ַ
בע ֶבר ַהיַ ר ָֽדן׃
8בי אד ָּנִ֑י ָּ ָ֣מה א ַמר ַאחרי א ֶשר ָּה ַפְך יׂש ָּראל ע ֶרף לפנֵ֥י אי ָּ ָֽביו׃
9וישמ ָ֣עו ַ ָֽהכנַ עני וכל יש ָ֣בי ָּה ָּא ֶרץ ונָּ ַ ָ֣סבו ָּעלינו והכ ֵ֥ריתו ֶאת־שמנו
־תעׂשה לשמךֵ֥ ַהגָּ ָֽדול׃
ן־ה ָּ ִ֑א ֶרץ ו ַ ָֽמה ַ
מ ָּ

ס

11וַ יא ֶמר יהָּוה ֶאל־יהוש ַע ָ֣קם ָּ ִ֑לְך ָּ ָ֣ל ָּמה זֶ ה ַא ָּתה נ ֵ֥פל ַעל־ ָּפ ֶ ָֽניך׃
אותם ו ַגם ָּ ָֽלקחו
ָּ 11ח ָּטא יׂש ָּראל וגַ ם ָּעב ָ֣רו ֶאת־בריתי א ֶ ֵ֥שר צויתי ָּ ִ֑
יהם׃
ן־הח ֶרם ו ַגם ָּ ָֽגנבו ו ַגָ֣ם ָֽכחשו ו ַגם ָּ ֵׂ֥שמו בכל ֶ ָֽ
מ ַ
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יהם ֵ֥כי
12ולא יכלו בנָ֣י יׂש ָּראל ָּלקום לפנָ֣י איבי ֶהם ע ֶרף יפנו לפ ָ֣ני ָֽאיב ֶ
ם־לא ַתשמידו ַהח ֶרם
ָּהיו ל ִ֑ח ֶרם לא אוסיף ָֽלהיָ֣ ות ע ָּמ ֶכם א ֵ֥
ָֽמקרב ֶ ָֽכם׃
ֵ֚ 13קם ַק ָ֣דש ֶאת־ ָּה ָּעם ו ָּא ַמר ָּת הת ַקד ָ֣שו ל ָּמ ָּ ִ֑חר ָ֣כי כה ָּא ַמר יהוָּ ה
תוכל ָּלקום לפנָ֣י אי ֶביך
ֱאֹל ָ֣הי יׂש ָּראל ח ֶרם בקרבך יׂש ָּראל ָ֣לא ַ
ַעד־הסיר ֶ ֵ֥כם ַהח ֶרם ָֽמקרב ֶ ָֽכם׃
14ונק ַרב ֶ ֵ֥תם ַבב ֶקר לשבטי ֶ ִ֑כם ו ָּהיָּ ה ַהש ֶבט א ֶשר־ילכ ֶדנו יהוָּ ה יק ַ ָ֣רב
ַלמש ָּפחות ו ַהמש ָּפ ִָּ֞חה א ֶ ָֽשר־ילכ ֶדנָּ ה יהוָּ ה תק ַ ָ֣רב ַל ָּבתים ו ַה ַבית
שר ילכ ֶ ָ֣דנו יהוָּ ה יק ַרב ַלג ָּב ָֽרים׃
א ֶ ָ֣
15ו ָּהיָּ ה ַהנל ָּ ָ֣כד ַבח ֶרם י ָּש ָ֣רף ָּבאש אתו ו ֶאת־ ָּכל־א ֶשר־לִ֑ ו כי ָּע ַבר
ֶאת־ב ָ֣רית יהוָּ ה ו ָֽכי־ ָּע ָּ ֵׂ֥שה נ ָּב ָּלה ביׂש ָּר ָֽאל׃
16וַ יַ שכם יהוש ַע ַבב ֶקר וַ יַ ק ֵ֥רב ֶאת־יׂש ָּראל לש ָּב ָּ ִ֑טיו וַ י ָּלכד ֵ֥ש ֶבט
הודה׃
י ָּ ָֽ
הודה וַ ילכד את מש ַפ ַָ֣חת ַהזַ ר ִ֑חי וַ יַ ק ִ֞רב
17וַ יַ קרב ֶאת־מש ַ ָ֣פ ַחת י ָּ
ֶאת־מש ַפ ַחת ַהזַ רחי ַלג ָּברים וַ י ָּלכד זַ ב ָֽדי׃
ן־ז ַַֽרח
ן־כרמי ֶבן־זַ בדי ֶב ֶ
18וַ יַ ק ֵ֥רב ֶאת־ביתו ַלג ָּב ִ֑רים וַ י ָּלכד ָּע ִָּ֞כן ֶב ַ
הודה׃
ל ַמ ֵ֥טה י ָּ ָֽ
19וַ יא ֶמר יהוש ַע ֶאל־ ָּע ָּכן בני ָֽׂשים־ ָּ ָ֣נא ָּכבוד ַ ָֽליהָּוה ֱאֹל ֵ֥הי יׂש ָּראל
ו ֶתן־לָ֣ ו תו ָּ ִ֑דה ו ַהגֶ ד־ ָּ ֵ֥נא לי ֶ ָ֣מה ָּעׂשי ָּת ַאל־ת ַכחד מ ֶ ָֽמני׃
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21וַ ַי ַען ָּע ָּכן ֶאת־יהוש ַע וַ יא ַ ִ֑מר ָּאמנָּ ה ָּאנכי ָּח ָּטאתי ַ ָֽליהוָּ ה ֱאֹל ָ֣הי
יׂש ָּראל ו ָּכ ֵ֥זאת ו ָּכזאת ָּע ָֽׂשיתי׃
אתים ש ָּק ָ֣לים ֶכ ֶסף
ומ ַ
טובה ָּ
21וָּ ָ֣א ֶראה ַב ָּש ָּלל ַא ֶ ָ֣ד ֶרת שנ ָּער ַא ַחת ָּ
ולשון זָּ ָּהב ֶא ָּחד חמשים ש ָּקלים מש ָּקלו ָּו ֶָֽאחמדם ָּו ֶָֽא ָּק ִ֑חם והנָּ ם
יה׃
טמונֵ֥ים ָּב ָּא ֶרץ ב ֵ֥תוְך ָּה ָּ ָֽא ֳהלי ו ַה ֶכ ֵֶ֥סף ַתח ֶ ָֽת ָּ
22וַ יש ַלח יהוש ַע ַמל ָּאכים וַ יָּ רצו ָּה ִ֑א ֱה ָּלה והנה טמו ָּנה ב ָּא ֳהלו ו ַה ֶ ֵ֥כ ֶסף
יה׃
ַתח ֶ ָֽת ָּ
23וַ י ָּקחום מ ָ֣תוְך ָּהא ֶהל וַ יבאום ֶאל־יהוש ַע ו ֶאל ָּכל־ב ָ֣ני יׂש ָּר ִ֑אל וַ יַ צָקם
הוָֽה׃
לפנֵ֥י י ָּ
ת־ה ַא ֶ ָ֣ד ֶרת ָֽו ֶאת־ל ָ֣שון
ת־ה ֶכ ֶָ֣סף ו ֶא ָּ
ש ַע ֶאת־ ָּע ָּ ָ֣כן ֶבן־זֶ ַרח ו ֶא ַ
24וַ י ַ ָ֣קח יהו ָ֣
ת־בנָּ יו ָֽו ֶאת־בנ ָּתיו ו ֶאת־שורו ו ֶאת־חמרו ו ֶאת־צאנו
ַהזָּ ָּהב ָֽו ֶא ָּ
ת־כל־א ֶשר־לו ו ָּכל־יׂש ָּראל ע ִ֑מו וַ יַ עלֵ֥ ו א ָּתם ֵ֥ע ֶמק
ת־א ֳהלו ו ֶא ָּ
ו ֶ ָֽא ָּ
ָּע ָֽכור׃
הוה ַביָ֣ ום ַה ֶזִ֑ה וַ ירגמו אתו
25וַ יא ֶמר יהוש ַע ֶ ָ֣מה ע ַכר ָּתנו יַ ע ֳכרךֵ֥ י ָּ
ָּכל־יׂש ָּראל ֶא ֶבן וַ יׂשרפו א ָּתם ָּבאש וַ יסקלֵ֥ ו א ָּתם ָּבא ָּבנָֽים ׃
הוה מח ָ֣רון ַא ִ֑פו
26וַ יָּ קימו ָּע ָּליו גַ ל־א ָּב ָ֣נים גָּ דול ַ ֵ֚עד ַהיָ֣ ום ַהזֶ ה וַ ָּי ֵָּ֥שב י ָּ
שם ַה ָּמקום ַההוא ע ֶָ֣מק ָּעכור ַעד ַהיֵ֥ ום ַה ֶזָֽה׃
ַעל־כן ָּק ָּ ִ֞רא ָ֣

פ

1 8וַ יא ֶמר יהָּוה ֶאל־יהוש ַע ַאל־תי ָּ ָ֣רא ו ַאל־ת ָּחת ַ ָ֣קח עמך ֵ֚את ָּכל־ ַ ָ֣עם
־מ ֶלְך ָּה ַעי ו ֶאת־ ַעמו
ַהמל ָּח ָּמה וקום ע ָ֣לה ָּה ָּ ִ֑עי ר ָ֣אה׀ נָּ ַ ָ֣תתי ביָּ דך ֶאת ֶ
־אר ָֽצו׃
ו ֶאת־עירו ו ֶאת ַ
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2ו ָּעׂשי ָּת ָּל ַעי ול ַמל ָּכּה ַכא ֶשר ָּעׂשי ָּת ָֽליריחו ול ַמל ָּכּה ַרק־ש ָּל ָּ ֵ֥לּה
יה׃
וב ֶהמ ָּתּה ָּת ָ֣בזו ָּל ֶ ִ֑כם ׂשים־לךֵ֥ ארב ָּלעיר מ ַאח ֶ ָֽר ָּ
3וַ ָּיַֽ ָּקם יהוש ַע ו ָּכל־ ַ ֵ֥עם ַהמל ָּח ָּמה ַלעלָ֣ ות ָּה ָּ ִ֑עי וַ יב ַ ָ֣חר יהוש ַע שֹלשים
בורי ַה ַחיל וַ יש ָּלחם ָּ ָֽלי ָּלה׃
ֶא ֶלף איש ג ָ֣
4וַ י ַצו א ָּתם לאמר ראו ַא ִֶ֞תם ארבים ָּלעיר מ ַאח ָ֣רי ָּהעיר ַאל־ ַתר ֵ֥חיקו
ן־העיר מ ִ֑אד והיי ֶ ֵ֥תם כל ֶכם נכ ָֽנים׃
מ ָּ
שר אתי נק ַרב ֶאל־ ָּה ִ֑עיר ו ָּהיָּ ה ָֽכי־יצאו לק ָּראתנו
5וַ אני ו ָּכל־ ָּה ָּעם א ֶ ָ֣
יהם׃
שר ָּב ָֽראשנָּ ה ו ַנסנו לפנ ֶ ָֽ
ַכא ֶ ָ֣
6ויָּ צ ָ֣או ַאחרינו ַ ָ֣עד ַהתיָקנו או ָּתם מן־ ָּהעיר ָ֣כי ָֽיאמרו נָּ ָ֣סים ל ָּפנינו
יהם׃
ַכא ֶשר ָּב ָֽראש ָּ ִ֑נה ו ַנסנו לפנ ֶ ָֽ
הוֵ֥ה ֱא ָֹֽלה ֶיכם
־ה ִ֑עיר ונ ָּת ָּנּה י ָּ
הורש ֶתם ֶאת ָּ
7ו ַא ֶתם ָּתקמו מ ָּ ָ֣האורב ו ַ
ביֶ ד ֶ ָֽכם׃
הוה ַתע ִׂ֑שו
ת־העיר ָּבאש כד ַ ֵ֥בר י ָּ
ת־העיר ַתציתו ֶא ָּ
8ו ָּה ִָּ֞יה כ ָּתפׂש ֶכָ֣ם ֶא ָּ
ראו צ ֵ֥ויתי ֶאת ֶ ָֽכם׃
9וַ יש ָּל ָ֣חם יהוש ַע וַ ָֽילכו ֶאל־ ַה ַמא ָּרב וַ ישבו בין ָֽבית־אל ו ֵ֥בין ָּה ַעי מ ָּיָ֣ם
ָּל ָּ ִ֑עי וַ ָּי ֶלן יהוש ַע ַב ַ ֵ֥לי ָּלה ַההוא ב ֵ֥תוְך ָּה ָּ ָֽעם ׃
11וַ יַ שכם יהוש ַע ַבב ֶקר וַ יפקד ֶאת־ ָּה ָּ ִ֑עם וַ יַ ַעל הוא וזקני יׂש ָּראל לפ ֵ֥ני
ָּה ָּעם ָּה ָּ ָֽעי׃
שר אתו ָּעלו ַוַָֽֽיגשו וַ יָּבאו ֶ ָ֣נַֽגֶ ד ָּה ִ֑עיר ַוַָֽֽיַ חנו
11ו ָּכל־ ָּה ָּעם ַהמל ָּח ָּמה א ֶ ָ֣
ין־ה ָּ ָֽעי׃
מצ ָ֣פון ָּל ַעי ו ַה ַגי ב ָּינֵ֥ו וב ָּ
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ובין ָּה ַעי
12וַ י ַקח ַכח ֵ֥מ ֶשת א ָּלפים ִ֑איש וַ יָּ ֶׂשם או ָּתם ארב בין ָֽבית־אל ֵ֥
מ ָּיֵ֥ם ָּל ָֽעיר׃
ל־ה ַמחנֶ ה א ֶשר מצ ָ֣פון ָּלעיר ו ֶאת־עקבו מ ָּיָ֣ם
ת־כ ַ ָֽ
13וַ יָּ ׂשימו ָּה ָּעם ֶא ָּ
ָּל ִ֑עיר וַ י ֶלְך יהוש ַע ַב ַ ֵ֥לי ָּלה ַההוא ב ֵ֥תוְך ָּה ָֽע ֶמק׃
י־ה ָ֣עיר
14וַ י ִ֞הי כר ָ֣אות ֶ ָֽמ ֶלְך־ ָּה ַעי ַוַָֽֽי ַמהרו וַ יַ שכימו וַ יצ ָ֣או ַאנ ָֽש ָּ
ל־עמו ַלמועד לפנָ֣י ָּ ָֽהע ָּר ָּ ִ֑בה והוא
לק ַ ָֽראת־יׂש ָּראל ַ ָֽלמל ָּח ִָּ֞מה הוא ו ָּכ ַ
ָ֣לא יָּ ַדע ָֽכי־א ֵ֥רב לו מ ַאח ֵ֥רי ָּה ָֽעיר׃
15וַ י ָּנַָֽֽגעו יהו ֵ֥ש ַע ו ָּכל־יׂש ָּראל לפני ֶ ִ֑הם וַ יָּ נסו ֶ ֵ֥ד ֶרְך ַהמד ָּ ָֽבר׃
יהם ַוַָֽֽירדפו ַאח ָ֣רי יהוש ַע
שר ָּב ַעיר לרדף ַאחר ֶ ִ֑
16וַ יזָּ עקו ָּכל־ ָּה ָּעם א ֶ ָ֣
ן־ה ָֽעיר׃
וַ ינָּ תקו מ ָּ
17ו ָֽלא־נש ַ ָ֣אר איש ָּב ַעי ובָ֣ית אל א ֶ ֵ֥שר ָֽלא־יָּ צאו ַאח ָ֣רי יׂש ָּר ִ֑אל וַ יַ ַעזבו
תוחה ַוַָֽֽירדפו ַאח ֵ֥רי יׂש ָּר ָֽאל׃
ת־העיר פ ָּ
ֶא ָּ

פ

18וַ יא ֶמר יהוָּ ה ֶאל־יהוש ַע נטה ַבכידון א ֶשר־ב ָּ ָֽיַֽדך ֶאל־ ָּה ַעי ֵ֥כי ביָּ דך
ל־ה ָֽעיר׃
ֶאת ֶנִ֑נָּ ה וַ יט יהוש ַע ַבכ ֵ֥ידון א ֶשר־ביָּ דו ֶא ָּ
וה
19ו ָּהאורב ָּקם מה ָּרה ממקומו וַ יָּ רוצו כנ ָ֣טות יָּ דו וַ ֵ֥יָּבאו ָּהעיר ַוַָֽֽילכ ִ֑ד ָּ
־העיר ָּב ָֽאש׃
ַוַָֽֽי ַמהרו וַ יַ ֵ֥ציתו ֶאת ָּ
יהם וַ יראו והנה ָּע ָּלה ע ַשן ָּהעיר ַה ָּש ַמי ָּמה
21וַ יפנָ֣ ו ַאנשי ָּה ַעי ַאחר ֶ
א־היָּ ה ָּב ֶ ֵ֥הם יָּ ַדים ָּלנוס ָ֣הנָּ ה וָּ ִ֑הנָּ ה ו ָּה ָּעם ַה ָּנָ֣ס ַהמד ָּבר נֶ ה ַפְך
ול ָּ
רודף׃
ל־ה ָֽ
ֶא ָּ
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21ויהוש ַע ו ָּ ָֽכל־יׂש ָּראל ָּראו ָֽכי־ ָּל ַכד ָּ ָֽהארב ֶאת־ ָּהעיר ו ֵ֥כי ָּע ָּלה ע ַ ָ֣שן
ָּה ִ֑עיר וַ יָּ שבו וַ יַ כו ֶאת־ ַאנ ֵ֥שי ָּה ָּ ָֽעי׃
22וא ֶלה יָּ צאו מן־ ָּהעיר לק ָּרא ָּתם וַ ָֽיהיו ליׂש ָּראל ַב ָּתוֶ ְך ֵ֥א ֶלה מ ֶזה
ופ ָֽליט׃
ו ָ֣א ֶלה מ ֶ ִ֑זה וַ יַ ָ֣כו או ָּתם ַעד־בל ֵ֥תי הש ָֽאיר־לו ָּׂש ֵ֥ריד ָּ
23ו ֶאת־ ֶ ֵ֥מ ֶלְך ָּה ַעי ָּ ָ֣תפׂשו ָּ ִ֑חי וַ יַ ק ֵ֥רבו אתו ֶאל־יהו ָֽש ַע׃
שר
24וַ י ָ֣הי כ ַכלָ֣ ות יׂש ָּראל ַלהרג ֶאת־ ָּכל־ישבי ָּה ַעי ַב ָּש ֶדה ַבמד ָּבר א ֶ ָ֣
י־ח ֶרב ַעד־ת ָּ ִ֑מם וַ יָּ שבו ָּכל־יׂש ָּראל ָּה ַעי וַ יַ ֵ֥כו
ר ָּד ָ֣פום בו ַוַָֽֽיפלֵ֥ ו כ ָּלם לפ ֶ
י־ח ֶרב׃
א ָּתּה לפ ָּ ָֽ
25וַ יהי ָּכל־ ַהנפלים ַביום ַההוא מ ָ֣איש ו ַעד־א ָּשה ש ֵ֥נים ָּע ָּׂשר ָּ ִ֑א ֶלף כל
ַאנ ֵ֥שי ָּה ָּ ָֽעי׃
שר ֶה ֱחרים את
 26ויהוש ַע ָֽלא־ה ָ֣שיב יָּ דו א ֶ ֵ֥שר נָּ ָּטה ַבכ ִ֑ידון ַ ֵ֚עד א ֶ ָ֣
ָּכל־יש ֵ֥בי ָּה ָּ ָֽעי׃
ָ֣ ַ 27רק ַהבה ָּמה וש ַלל ָּה ָ֣עיר ַההיא ָּבזזֵ֥ ו ָּל ֶהם יׂש ָּר ִ֑אל כד ַ ָ֣בר יהוָּ ה א ֶ ֵ֥שר
הוש ַע׃
צָּוה ֶאת־י ָֽ
ל־עולם ש ָּמ ָּמה ַעד ַהיֵ֥ ום ַה ֶזָֽה׃
ָּ
28וַ יׂש ֵ֥רף יהוש ַע ֶאת־ ָּה ָּ ִ֑עי וַ יׂש ֶימ ָּה ת
29ו ֶאת־ ֶמ ֶלְך ָּה ַעי ָּת ָּ ֵ֥לה ַעל־ ָּהעץ ַעד־ ָ֣עת ָּה ָּ ִ֑ע ֶרב וכ ָ֣בוא ַה ֶש ֶמש צוָּ ה
ש ַער
יהוש ַע וַ ירידו ֶאת־נב ָּל ָ֣תו מן־ ָּהעץ וַ יַ שליכו או ָּתּה ֶאל־ ֶפ ַתח ַ ָ֣
ָּהעיר וַ יָּ ָקימו ָּע ָּליו גַ ל־א ָּבנָ֣ים גָּ דול ַעד ַהיֵ֥ ום ַה ֶזָֽה׃

פ

יבל׃
ֹלהי יׂש ָּר ִ֑אל ב ַהר ע ָּ ָֽ
יהוה ֱא ָ֣
ָ֣ ָּ 31אז יב ֶנה יהוש ַע מזב ַח ַ ָֽל ָּ
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תורת
שר צוָּ ה מ ֶשה ֶ ָֽע ֶבד־יהוָּ ה ֶאת־בנָ֣י יׂש ָּראל ַכ ָּכתוב בס ֶפר ַ ָ֣
ַ 31כא ֶ ָ֣
מ ֶשה מז ַבח א ָּבנָ֣ים שלמות א ֶשר ָֽלא־הנֵ֥יף על ֶיהן ַבר ֶזִ֑ל וַ יַ עלו ָּע ָּליו
עלות ַ ָֽליהוָּ ה ַוַָֽֽיזבחו ש ָּל ָֽמים׃
שר ָּכ ַתב לפני בנֵ֥י
32וַ יכ ָּתב־ ָּשם ַעל־ ָּהא ָּב ִ֑נים את משנה תו ַ ָ֣רת מ ֶשה א ֶ ָ֣
יׂש ָּר ָֽאל׃
33ו ָּכל־יׂש ָּראל וזקנָּ יו ושט ָ֣רים׀ ושפ ָּטיו עמ ָ֣דים מ ֶזָ֣ה׀ ומ ֶזָ֣ה׀ ָּל ָּארון נֶ גֶ ד
ל־מול
ַהכהנים ַה לוים נׂש ָ֣אי׀ א ָ֣רון ברית־יהוָּ ה ַכגר ָּ ָֽכ ֶאז ָּרח ֶחציו ֶא ָ֣
שה ֶ ָֽע ֶבד־יהוָּ ה
יבל ַכא ֶשר צוָּ ה מ ֶ ָ֣
ל־מול ַהר־ע ָּ ִ֑
ַהר־גרזים ו ַ ָֽה ֶחציו ֶא ָ֣
ת־ה ָּ ֵ֥עם יׂש ָּראל ָּבראש ָּנָֽה׃
ל ָּברְך ֶא ָּ
34ו ַ ָֽאחרי־כן ָּק ָּרא ֶאת־ ָּכל־דב ָ֣רי ַהתו ָּרה ַהב ָּר ָּכה ו ַהק ָּל ָּ ִ֑לה כ ָּכל־ ַה ָּכתוב
תורה׃
ב ֵ֥ס ֶפר ַה ָּ ָֽ
שה א ֶשר ָֽלא־ ָּק ָּרא יהוש ַע ֶ ָ֣נַֽגֶ ד
ָֽ 35לא־ ָּה ָּיָ֣ה ָּד ָּבר מכל א ֶשר־צָּ ָ֣וה מ ֶ ִ֑
ָּכל־ק ַהל יׂש ָּראל ו ַהנָּ ָ֣שים ו ַה ַטף ו ַהגר ַהה ֵ֥לְך בקר ָּ ָֽבם׃

פ

1 9וַ י ָ֣הי כש ָ֣מ ַע ָּ ָֽכל־ ַהמ ָּלכים א ֶשר בע ֶבר ַהיַ רדן ָּב ָּ ָ֣הר ו ַבשפ ָּלה ובכל
ֵ֚חוף ַה ָּיָ֣ם ַהגָּ דול ֶאל־מול ַהל ָּבנִ֑ ון ַ ָֽהחתי ו ָּ ָ֣ה ֱאמרי ַ ָֽהכנַ עני ַהפרזי ַהחוי
בוסי׃
ו ַהי ָֽ
2וַ ָֽית ַקב ָ֣צו יַ ח ָּדו לה ָּל ֵ֥חם עם־יהוש ַע ועם־יׂש ָּר ִ֑אל ֶפה ֶא ָּ ָֽחד׃

פ

3וישבי גבעון ָּשמעו את א ֶשר ָּע ָּׂשה יהוש ַע ָֽליריחו ו ָּל ָּ ָֽעי׃
4וַ יַ עׂשו גַ ם־ה ָּמה ב ָּער ָּמה וַ ילכו וַ יצ ַטיָּ ִ֑רו וַ יק ִ֞חו ַׂשקים ָּבלים
אדות יַ ין ָּבלים ומב ָּקעים ומצ ָּר ָֽרים׃
יהם ונ ֵ֥
ַלח ָ֣מור ֶ
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5ונ ָּעלות ָּבלות ומט ָּלאות ב ַרגלי ֶהם וׂש ָּל ֵ֥מות ָּבלות עלי ֶ ִ֑הם וכל ֶ ָ֣ל ֶחם
צי ָּדם יָּ בש ָּה ָּ ֵ֥יה נק ָֽדים׃
ל־איש יׂש ָּראל
6וַ ילכו ֶאל־יהוש ַע ֶאל־ ַ ָֽה ַמח ֶנה ַהגל ָּ ִ֑גל וַ יאמרו א ָּליו ו ֶא ָ֣
תו־לנו ב ָֽרית׃
חוקה ָּבאנו ו ַע ָּתה כר ָּ ֵ֥
מ ֶא ֶרץ ר ָּ
אולי בקרבי ַא ָּ ָ֣תה יושב ואיְך
ל־החוִ֑י ַ
7וַ ֵ֥יא ֶמרו ָֽאיש־יׂש ָּראל ֶא ַ
ֶ ָֽאכ ָּרות־ לךֵ֥ ב ָֽרית׃
8וַ יאמ ֵ֥רו ֶאל־יהוש ַע ע ָּב ֶ ָ֣דיך א ָּ ִ֑נחנו וַ יא ֶמר אל ֶהם יהוש ַע ֵ֥מי ַא ֶתם
ומ ַ ֵ֥אין ָּת ָֽבאו׃
9וַ יאמ ָ֣רו א ָּליו מ ֶא ֶרץ רחוָ ָּקה מאד ָּ ָ֣באו ע ָּב ֶדיך לשם יהָּ ָ֣וה ֱאֹל ֶ ִ֑היך
ָֽכי־ ָּש ַ ָ֣מענו ָּשמעו ואת ָּכל־א ֶ ֵ֥שר ָּע ָּׂשה במצ ָּ ָֽרים׃
שר ָּע ָּׂשה לשני ַמל ָ֣כי ָּה ֱאמרי א ֶשר ב ָ֣ע ֶבר ַהיַ ר ִ֑דן לסיחון
11ו ָ֣את׀ ָּכל־א ֶ ָ֣
ֶ ָ֣מ ֶלְך ֶחשבון ול ֵ֥עוג ֶ ָֽמ ֶלְך־ ַה ָּב ָּשן א ֶ ֵ֥שר ב ַעש ָּת ָֽרות׃
11וַ יאמ ָ֣רו אלינו ָֽזַֽקינינו ו ָּכל־ישבי ַארצנו לאמר קחו ביֶ ד ֶכם צי ָּדה
יהם ַעבדי ֶ ָ֣כם אנַ חנו ו ַע ָּתה
אתם וַ א ַמר ֶתם אל ֶ
ַל ֶד ֶרְך ולכו לק ָּר ָּ ִ֑
כרתו־ ָּ ֵ֥לנו ב ָֽרית׃
ֶ 12זָ֣ה׀ ַלחמנו ִָּ֞חם הצ ַט ַיַֽדנו אתו מ ָּ ָ֣בתינו ביֵ֥ ום צאתנו ָּל ֶל ֶָ֣כת אל ֶיכִ֑ם
ו ַע ָּתה הנָ֣ה יָּבש ו ָּה ָּיה נק ָֽדים׃
שר מ ָ֣לאנו ח ָּדשים והנה הת ַב ָּ ִ֑קעו וא ֶלה
13וא ֶלה נאדות ַהיַ ין א ֶ ָ֣
ַׂשלמותינו ונ ָּעלינו ָּבלו מ ֵ֥רב ַה ֶד ֶרְך מ ָֽאד׃
הוה ֵ֥לא ָּש ָּ ָֽאלו׃
ת־פי י ָּ
ידם ו ֶא ֵ֥
14וַ יק ֵ֥חו ָּ ָֽהאנָּ שים מצ ָּ ִ֑

544

Text from: Biblia Hebraica Stuttgartensia
© 1997 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
All rights reserved

15וַ יַ ַעׂש ָּל ֶהם יהוש ַע ָּשלום וַ יכ ֵ֥רת ָּל ֶהם ברית ל ַחיו ָּ ִ֑תם וַ י ָּשב ָ֣עו ָּל ֶהם
נׂשיאי ָּהע ָּ ָֽדה׃
16וַ יהי מקצה שֹלָ֣ ֶשת יָּ מים ַאחרי א ֶשר־ ָּכר ֵ֥תו ָּל ֶהם ב ִ֑רית ַוַָֽֽישמעו
כי־קר ֵ֥בים הם א ָּליו ובקרבו ֵ֥הם יש ָֽבים׃
יהם גב ָ֣עון
ישי ו ָּער ֶ
17וַ יס ָ֣עו ב ָֽני־יׂש ָּראל וַ יָּ באו ֶאל־ ָּערי ֶהם ַביָ֣ ום ַהשל ִ֑
ו ַהכפ ָּירה ובארות וקר ַיֵ֥ת י ָּע ָֽרים׃
18ולא הכום ב ָ֣ני יׂש ָּראל ָֽכי־נשבעו ָּל ֶהם נׂשי ָ֣אי ָּ ָֽהע ָּדה ַ ָֽביהָּוה ֱאֹל ָ֣הי
יאים׃
ל־הנׂש ָֽ
ל־הע ָּדה ַע ַ
יׂש ָּר ִ֑אל וַ ילֵ֥ נו ָּכ ָּ
19וַ יאמרו ָּכל־ ַהנׂשיאים ֶאל־ ָּכל־ ָּ ָ֣הע ָּדה אנַ חנו נש ַ ָ֣בענו ָּל ֶהם ַ ָֽביהָּוה
ֱאֹל ָ֣הי יׂש ָּר ִ֑אל ו ַע ָּתה ֵ֥לא נו ַכל לנ ֵ֥ג ַע ָּב ֶ ָֽהם׃
21זאת נַ ע ֶ ֵׂ֥שה ָּל ֶהם ו ַהחי ָ֣ה או ָּ ִ֑תם ו ָֽלא־ ָֽיה ֶיה ָּעלינו ֶק ֶצף ַעל־ ַהשבו ָּעה
א ֶשר־נש ַ ֵ֥בענו ָּל ֶ ָֽהם׃
י־מים
21וַ יאמרו אל ֶיהם ַהנׂשיאים יָֽחיִ֑ ו וַ יָֽהיו חטבי עצים ו ָֽשאב ַ
יאים׃
ל־הע ָּדה ַכא ֶשר דב ֵ֥רו ָּל ֶהם ַהנׂש ָֽ
ל ָּכ ָּ ָ֣
22וַ יק ָּרא ָּל ֶהם יהוש ַע וַ י ַד ֵ֥בר אלי ֶהם לא ִ֑מר ָּל ָּמה רמי ֶתם א ָּתנו לאמר
רחוקים א ַנחנו מ ֶכם מאד ו ַא ֶתם בקר ֵ֥בנו יש ָֽבים׃
־מים
23ו ַע ָּתה ארו ָ֣רים ַא ֶ ִ֑תם ו ָֽלא־י ָּכרת מ ֶכם ֶע ֶבד וחט ֵ֥בי עצים ו ָֽשאבי ַ
ֹלהי׃
ל ֵ֥בית ֱא ָּ ָֽ
הוה
24וַ יַ ענו ֶאת־יהוש ַע וַ יאמרו כי הגד ה ַגד ַלע ָּב ֶדיך את א ֶשר צוָּ ה י ָּ
ל־ה ָּא ֶרץ ול ַהשמיד
ת־כ ָּ
שה ַעבדו ָּלתת ָּל ֶכם ֶא ָּ
ֹלהיך ֶאת־מ ֶ ָ֣
ֱא ֶ
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יכם ַוָֽנַ עׂשה
ת־כל־יש ֵ֥בי ָּה ָּא ֶרץ מפנ ֶיכִ֑ם וַ נ ָּירא מאד לנַ פשתינו מפנ ֶ
ֶא ָּ
ת־ה ָּד ָּ ֵ֥בר ַה ֶזָֽה׃
ֶא ַ
25ו ַע ָּתה הננָ֣ ו ביָּ ֶ ִ֑דך ַכטוב ו ַכיָּ ָּשר בעי ֶניך ַלע ֵׂ֥שות ָּלנו ע ָֽׂשה׃
אותם מ ַיֵ֥ד בנָֽי־יׂש ָּראל ו ֵ֥לא ה ָּרגָֽ ום׃
26וַ ַ ֵ֥י ַעׂש ָּל ֶהם ִ֑כן וַ יַ ֵ֥צל ָּ
27וַ יתנם יהוש ַע ַביָ֣ ום ַההוא חט ֵ֥בי עצים ו ֵ֥שאבי ַמים ָּ ָֽלע ָּ ִ֑דה ולמז ַבח
־ה ָּמקום א ֶ ֵ֥שר יב ָּ ָֽחר׃
ד־היָ֣ ום ַהזֶ ה ֶאל ַ
יהוָּ ה ַע ַ

פ

ת־ה ַעי
הוש ַע ֶא ָּ
י־ל ַכד י ָ֣
רוש ַלם ָֽכ ָּ
י־צ ֶדק ֶ ָ֣מ ֶלְך י ָּ
1 10וַ יהי כשמ ַע א ָֽדנ ֶ
ן־ע ָּ ֵׂ֥שה ָּל ַעי ול ַמל ָּ ִ֑כּה וכי
ימּה ַכא ֶשר ָּע ָּׂשה ָֽליריחו ול ַמל ָּכּה כ ָּ
וַ יַ חר ָּ
השלימו ישבי גבעון ֶאת־יׂש ָּראל וַ יָֽהיו בקר ָּ ָֽבם׃
דולה גבעון כ ַא ַחת ָּע ָ֣רי ַה ַממ ָּל ָּ ִ֑כה וכי היא
2וַ ָֽייר ָ֣או מאד ָ֣כי עיר ג ָּ
יה גב ָֽרים׃
ן־ה ַעי ו ָּכל־אנָּ ֶש ָּ
דולה מ ָּ
ג ָּ
ְך־חברון ו ֶאל־פר ָּאם
ל־הוהם ֶ ָֽמ ֶל ֶ
ָּ ָ֣
רוש ַלם ֶא
י־צ ֶדק ֶ ָ֣מ ֶלְך י ָּ
3וַ יש ַלח אדנ ֶ
אמר׃
ְך־עגלון ל ָֽ
ְך־לכיש ו ֶאל־ד ֵ֥ביר ֶ ָֽמ ֶל ֶ
ֶ ָֽמ ֶלְך־יַ רמות ו ֶאל־יָּפ ַיע ֶ ָֽמ ֶל ָּ
4ע ָֽלו־א ַ ָ֣לי ועזרני ונַ ֶכה ֶאת־גב ִ֑עון ָֽכי־הש ֵ֥לי ָּמה ֶאת־יהוש ַע ו ֶאת־ב ֵ֥ני
יׂש ָּר ָֽאל׃
5וַ י ָּאספו ַוַָֽֽיַ עלו ח ָ֣מ ֶשת׀ ַמל ָ֣כי ָּה ֱאמרי ֶ ָ֣מ ֶלְך ירו ָּש ַלם ֶ ָֽמ ֶלְך־ ֶחברון
יהם ַוַָֽֽיַ חנו ַעל־גבעון
ל־מחנ ֶ ִ֑
ֶ ָֽמ ֶלְך־יַ רמות ֶ ָֽמ ֶלְך־ ָּל ָ֣כיש ֶ ָֽמ ֶלְך־ ֶעגלון הם ו ָּכ ַ ָֽ
יה׃
וַ ָֽי ָּלחמו ָּע ֶ ָֽל ָּ
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ל־ה ַמחנֶ ה ַהגל ָּג ָָּ֣לה לאמר
6וַ ישל ָ֣חו ַאנשי גבעון ֶאל־יהוש ַע ֶא ַ ָֽ
יעה ָּלנו ו ָּעזרנו כֵ֚י
ל־ת ֶרף יָּ ֶדיך ָֽמע ָּב ֶ ִ֑דיך עלה אלָ֣ינו מה ָּרה והוש ָּ
ַא ֶ ֵ֥
ל־מל ֵ֥כי ָּה ֱאמרי יש ֵ֥בי ָּה ָּ ָֽהר׃
נקב ָ֣צו אלינו ָּכ ַ
בורי ֶה ָּ ָֽחיל׃
7וַ יַ ַעל יהוש ַע מן־ ַהגלגָּ ל ֵ֚הוא ו ָּכל־ ַעם ַהמל ָּח ָּמה עמו וכל ג ֵ֥
פ

8וַ יא ֶמר יהָּוה ֶאל־יהוש ַע ַאל־תי ָּ ָ֣רא מ ֶהם ֵ֥כי ביָּ דך נ ַת ִ֑תים ָֽלא־יַ ע ֵ֥מד
איש מ ֶהם ב ָּפ ֶנָֽיך׃
9וַ יָּ בא אלי ֶהם יהוש ַע פת ִ֑אם ָּכל־ ַה ַלי ָּלה ָּע ָּלה מן־ ַהגל ָּ ָֽגל׃
דולה בגב ִ֑עון ַוַָֽֽירדפם ֶ ֵ֚ד ֶרְך
11וַ יהמם יהוָּ ה לפנָ֣י יׂש ָּראל וַ יַ ֵ֥כם ַמ ָּ ָֽכה־ג ָּ
ד־מק ָּ ָֽדה׃
ַמעלָ֣ה בית־חורן וַ יַ ֵ֥כם ַעד־עז ָָּקה ו ַע ַ
מורד בית־חורן ַוָֽיהוָּ ה הש ָ֣ליְך
11וַ י ִ֞הי בנ ָּ ָ֣סם׀ מפ ָ֣ני יׂש ָּראל ִ֞הם ב ַ
יָּמתו ַרבים א ֶשר־מתו
ן־ה ָּש ַמים ַעד־עז ָָּקה וַ ִ֑
יהם א ָּבנים גדלות מ ַ
על ֶ
ב ַאבנָ֣י ַה ָּב ָּרד מא ֶ ֵ֥שר ָּהרגו בנֵ֥י יׂש ָּראל ֶב ָּ ָֽח ֶרב׃

ס

ת־ה ֱאמרי לפני בנָ֣י יׂש ָּר ִ֑אל
ָ֣ ָּ 12אז י ַדבר יהוש ַע ַ ָֽליהוָּ ה ביום תת יהוָּ ה ֶא ָּ ָ֣
אמר׀ לעינָ֣י יׂש ָּראל ֶ ֵ֚ש ֶמש בגב ָ֣עון דום ויָּ ר ַח ב ֵ֥ע ֶמק ַאיָּ ָֽלון׃
וַ ָ֣י ֶ
תובה
א־היא כ ָּ
13וַ ידם ַה ֶש ֶמש ויָּ ָ֣ר ַח ָּע ָּמד ַעד־י ֵ֥קם גוי ָֽאי ָּביו הל ֵ֥
א־אץ ָּלבוא כיֵ֥ ום
ַעל־ ָ֣ס ֶפר ַהיָּ ָּ ִ֑שר וַ יַ עמד ַה ֶש ֶמש ַבח ָ֣צי ַה ָּש ַמים ול ָּ ֵ֥
ָּת ָֽמים׃
14ולא ָּהיָּ ה ַכיום ַההוא ל ָּפ ָּ ָ֣ניו ו ַאח ָּריו לש ֵ֥מ ַע יהָּוה ב ָ֣קול ִ֑איש ָ֣כי יהוָּ ה
נל ָּחם ליׂש ָּר ָֽאל׃
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ל־ה ַמח ֶנה ַהגל ָּג ָָּֽלה׃
15וַ ָּי ָּשב יהוש ַע ו ָּכל־יׂש ָּר ָ֣אל עמו ֶא ַ ָֽ
16וַ יָּ נסו חמ ֶשת ַהמ ָּל ָ֣כים ָּה ִ֑א ֶלה וַ י ָּחב ֵ֥או ַבמ ָּע ָּרה ב ַמק ָּ ָֽדה׃
ש ַע לא ִ֑מר נמצאו ח ָ֣מ ֶשת ַהמ ָּלכים נֶ חב ֵ֥אים ַבמ ָּע ָּרה
17וַ י ַגד ליהו ָ֣
ב ַמק ָּ ָֽדה׃
18וַ ָ֣יא ֶמר יהוש ַע גלו א ָּב ֵ֥נים גדלות ֶאל־ ָ֣פי ַהמ ָּע ָּ ִ֑רה ו ַהפָקידו ָּע ֶלי ָּה
אנָּ שים ל ָּשמ ָּ ָֽרם׃
19ו ַא ֶתם ַ ָֽאל־ ַתעמדו רדפו ַאח ָ֣רי ָֽאיבי ֶכם וזנַ ב ֶתם או ָּ ִ֑תם ַ ָֽאל־תתנום
הוה ֱאֹלהי ֶכם ביֶ ד ֶ ָֽכם׃
יהם כי נ ָּת ָּנם י ָּ ֵ֥
ָּלבוא ֶאל־ ָּ ָ֣ער ֶ
21וַ יהי כ ַכלות יהוש ַע וב ָ֣ני יׂש ָּראל ל ַהכו ָּתם ַמ ָּ ֵ֥כה גדו ָּ ָֽלה־מאד
ַעד־ת ָּ ִ֑מם ו ַהשרידים ָּׂשר ָ֣דו מ ֶהם וַ יָּ באו ֶאל־ ָּע ֵ֥רי ַהמב ָּ ָֽצר׃
א־ח ַ ִ֞רץ
ל־ה ַמח ֶנה ֶאל־יהוש ַע ַמק ָּדה ב ָּשלִ֑ ום ָֽל ָּ
21וַ יָּ שבו ָּכל־ ָּה ָּעם ֶא ַ
לבני יׂש ָּראל לאיש ֶאת־לשנָֽ ו׃
22וַ ָ֣יא ֶמר יהוש ַע פתחו ֶאת־ ָ֣פי ַהמ ָּע ָּ ִ֑רה והו ָ֣ציאו א ַלי ֶאת־חמ ֶשת
ן־המ ָּע ָּ ָֽרה׃
ַהמ ָּל ֵ֥כים ָּהא ֶלה מ ַ
23וַ ַיָ֣עׂשו כן וַ י ָ֣ציאו א ָּליו ֶאת־חמ ֶשת ַהמ ָּל ֵ֥כים ָּהא ֶלה מן־ ַהמ ָּע ָּ ִ֑רה ָ֣את׀
־מ ֶלְך ָּלכיש
־מ ֶלְך יַ רמות ֶאת ֶ ֵ֥
־מ ֶלְך ֶחברון ֶאת ֶ ָ֣
רוש ַלם ֶאת ֶ
ֶ ָ֣מ ֶלְך י ָּ
־מ ֶלְך ֶעג ָֽלון׃
ֶאת ֶ ֵ֥
ת־המ ָּל ָ֣כים ָּהא ֶלה ֶאל־יהוש ַע וַ יק ָּרא יהוש ַע
24וַ יהי ָֽכהוצי ִָּ֞אם ֶא ַ
אמר ֶאל־קצ ִ֞יני ַאנשי ַהמל ָּח ָּמה ֶה ָּהל ָ֣כוא אתו
ל־איש יׂש ָּראל וַ י ֶ
ל־כ ָ֣
ֶא ָּ
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ל־צוארי ַהמ ָּל ָ֣כים ָּה ִ֑א ֶלה ַוַָֽֽיקרבו וַ יָּ ֵׂ֥שימו
יכם ַ ָֽע ַ
ת־רגל ֶ
קרבו ֵׂ֚שימו ֶא ַ
יהם׃
ל־צואר ֶ ָֽ
ת־רגל ֶיהם ַע ַ
ֶא ַ
25וַ יא ֶמר אלי ֶהם יהוש ַע ַאל־ ָֽתיראו ו ַאל־ת ָּ ִ֑חתו חז ָ֣קו ואמצו ָ֣כי ָּכ ָּכה
יַ ע ֶׂשה יהוָּ ה ל ָּכל־ ָ֣איבי ֶכם א ֶ ֵ֥שר ַא ֶתם נל ָּח ֵ֥מים או ָּ ָֽתם׃
26וַ יַ כם יהוש ַע ַ ָֽאחרי־כן וַ ימיתם וַ יתלם ַעל חמ ָּ ָ֣שה ע ִ֑צים וַ ָֽיהיו תלו ֵ֥ים
ד־ה ָּ ָֽע ֶרב׃
ל־העצים ַע ָּ
ַע ָּ
27וַ י ִ֞הי ל ָ֣עת׀ ָ֣בוא ַה ֶש ֶמש צָּוה יהוש ַע וַ ָֽירידום מ ַ ָ֣על ָּהעצים וַ יַ שלכם
ל־פי ַהמ ָּע ָּרה
שר נֶ חבאו־ ָּ ִ֑שם וַ יָּ ׂשמו א ָּבנים גדלות ַע ָ֣
ל־המ ָּע ָּרה א ֶ ָ֣
ֶא ַ
ַעד־ ֶע ֶצם ַהיֵ֥ ום ַה ֶ ָֽזה׃

פ

ת־מל ָּכּה
28ו ֶאת־ ַמק ָּדה ָּל ַכד יהוש ַע ַביָ֣ ום ַההוא וַ יַ ֶ ָ֣כ ָּה לפי־ ֶח ֶרב ו ֶא ַ
ר־בּה ֵ֥לא השאיר ָּׂש ִ֑ריד וַ יַ ַעׂש
ל־הנֶ ֶפש א ֶש ָּ
ת־כ ַ
אותם ו ֶא ָּ
ֶה ֱח ָ֣רם ָּ
יחו׃
ל ֶ ָ֣מ ֶלְך ַמק ָּדה ַכא ֶ ֵ֥שר ָּע ָּׂשה ל ֶ ֵ֥מ ֶלְך יר ָֽ
29וַ יַ ע ָ֣בר יהוש ַע ו ָּ ָֽכל־יׂש ָּר ֵ֥אל עמו מ ַמק ָּדה לב ָּ ִ֑נה וַ י ָּל ֶחם עם־לב ָּנָֽה׃
י־ח ֶרב
ת־מל ָּכּה וַ יַ ֶכ ָָּ֣ה לפ ֶ
־אותּה ב ַיָ֣ד יׂש ָּראל ו ֶא ַ
31וַ יתן יהוָּ ה גַ ם ָּ
ר־בּה ָֽלא־הש ֵ֥איר ָּבּה ָּׂש ִ֑ריד וַ יַ ַָ֣עׂש ל ַמל ָּכּה ַכא ֶ ֵ֥שר
ל־הנֶ ֶפש א ֶש ָּ
ת־כ ַ
ו ֶא ָּ
יחו׃
ָּע ָּׂשה ל ֶ ֵ֥מ ֶלְך יר ָֽ

ס

31וַ יַ ע ָ֣בר יהוש ַע ו ָּכל־יׂש ָּר ֵ֥אל עמו מלב ָּנה ָּל ִ֑כי ָּשה וַ ָ֣י ַחן ָּע ֶלי ָּה וַ י ָּל ֶחם
ָּ ָֽבּה׃
32וַ יתן יהוָּ ה ֶאת־ ָּלכיש ב ַיָ֣ד יׂש ָּראל ַוַָֽֽילכ ָּדּה ַביָ֣ ום ַהשני וַ יַ ֶ ָ֣כ ָּה לפי־ ֶח ֶרב
־ע ָּׂשה ללב ָּנָֽה׃
ר־בּה כ ֵ֥כל א ֶשר ָּ
ל־ה ֶנ ֶפש א ֶש ָּ ִ֑
ת־כ ַ
ו ֶא ָּ
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ָ֣ ָּ 33אז ָּע ָּלה ה ָּרם ֶ ָ֣מ ֶלְך גֶ זֶ ר ַלעזר ֶאת־ ָּל ִ֑כיש וַ יַ כהו יהוש ַע ו ֶאת־ ַעמו
ַעד־בל ֵ֥תי הש ָֽאיר־לו ָּׂש ָֽריד׃
34וַ יַ ע ָ֣בר יהוש ַע ו ָּכל־יׂש ָּר ֵ֥אל עמו מ ָּלכיש ֶעגֹלִ֑ נָּ ה וַ יַ חנָ֣ ו ָּע ֶלי ָּה וַ ָֽי ָּלחמו
יה׃
ָּע ֶ ָֽל ָּ
ַ35וַָֽֽילכדו ָּה ַביום ַההוא וַ יַ ָ֣כו ָּה לפי־ ֶח ֶרב ואת ָּכל־ ַה ֶנָ֣ ֶפש א ֶשר־ ָּבּה ַביֵ֥ ום
־ע ָּׂשה ל ָּל ָֽכיש׃
ַההוא ֶה ֱח ִ֑רים כ ֵ֥כל א ֶשר ָּ

פ

36וַ ַיָ֣ ַעל יהוש ַע ו ָּ ָֽכל־יׂש ָּר ֵ֥אל עמו מ ֶעגלונָּ ה ֶחב ִ֑רונָּ ה וַ ָֽי ָּלחמו ָּע ֶ ָֽלי ָּה׃
37וַ ילכ ָ֣דו ָּה וַ יַ ָֽכו ָּה־לפי־ ֶח ֶרב ו ֶאת־ ַמל ָּכּה ו ֶאת־ ָּכל־ ָּע ֶרי ָּה ו ֶאת־ ָּכל־ ַה ֶנ ֶפש
אותּה
־ע ָּׂשה ל ֶעגלִ֑ ון וַ יַ ח ָ֣רם ָּ
א ֶשר־ ָּבּה ָֽלא־הש ָ֣איר ָּׂשריד כ ֵ֥כל א ֶשר ָּ
ר־בּה׃
ל־ה ֶנ ֶפש א ֶש ָּ ָֽ
ת־כ ַ
ו ֶא ָּ

ס

38וַ ָּי ָּשב יהוש ַע ו ָּכל־יׂש ָּר ֵ֥אל עמו ד ִ֑ב ָּרה וַ י ָּל ֶחם ָּע ֶ ָֽלי ָּה׃
י־ח ֶרב ַוַָֽֽיַ חרימו
יה וַ יַ ָ֣כום לפ ֶ
ל־ע ֶר ָּ
ת־כ ָּ
ת־מל ָּכּה ו ֶא ָּ
ַ 39וַָֽֽילכ ָּ ִ֞דּה ו ֶא ַ
ר־בּה ֵ֥לא השאיר ָּׂש ִ֑ריד ַכא ֶשר ָּע ָּׂשה ל ֶחברון
ל־נ ֶָ֣פש א ֶש ָּ
ת־כ ֶ
ֶא ָּ
ן־ע ָּׂשה לדב ָּרה ול ַמל ָּכּה ו ַכא ֶ ֵ֥שר ָּע ָּׂשה ללב ָּנה ול ַמל ָּ ָֽכּה׃
כ ָּ
ש ַע ֶאת־ ָּכל־ ָּה ָּא ֶרץ ָּה ָּהר ו ַהנֶ גֶ ב ו ַהשפ ָּלה ו ָּהאשדות ואת
41וַ יַ ֶ ָ֣כה יהו ָ֣
שר צוָּ ה
ל־הנ ָּש ָּמה ֶה ֱחרים ַכא ֶ ָ֣
יהם ֵ֥לא השאיר ָּׂש ִ֑ריד ואת ָּכ ַ
ל־מלכ ֶ
ָּכ ַ
הוה ֱאֹל ֵ֥הי יׂש ָּר ָֽאל׃
י ָּ
41וַ יַ כם יהוש ַע מ ָּק ֵ֥דש ַברנ ַע ו ַעד־ ַע ָּ ִ֑זה ואת ָּכל־ ֶ ֵ֥א ֶרץ ג ֶשן ו ַעד־גב ָֽעון׃
42ואת ָּכל־ ַהמ ָּלכים ָּהא ֶלה ו ֶאת־ ַאר ָּצם ָּל ַ ֵ֥כד יהוש ַע ַ ָ֣פ ַעם ֶא ָּ ִ֑חת כי
יהוָּ ה ֱאֹל ָ֣הי יׂש ָּראל נל ָּחם ליׂש ָּר ָֽאל׃
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ל־ה ַמח ֶנה ַהגל ָּג ָָּֽלה׃
43וַ ָּי ָּשב יהוש ַע ו ָּכל־יׂש ָּר ָ֣אל עמו ֶא ַ ָֽ

פ

ל־מ ֶלְך
1 11וַ יהי כשמ ַע יָּ ָ֣בין ֶ ָֽמ ֶלְך־ ָּח ִ֑צור וַ יש ַלח ֶאל־יו ָּבב ֶ ָ֣מ ֶלְך ָּמדון ו ֶא ֶ ֵ֥
ל־מ ֶלְך ַאכ ָּ ָֽשף׃
שמרון ו ֶא ֶ ֵ֥
ובשפ ָּלִ֑ה
ובע ָּר ָּבה ֶ ֵ֥נַֽגֶ ב ָֽכנרות ַ
שר מצפון ָּב ָּהר ָּ
ָֽ 2ו ֶאל־ ַהמ ָּל ִ֞כים א ֶ ָ֣
ובנָּ ֵ֥פות דור מ ָּיָֽם׃
ָֽ ַ 3הכנַ עני ממז ָּ ָ֣רח ומיָּ ם ו ָּה ֱאמרי ו ַהחתי ו ַהפר ֵ֥זי ו ַהיבוסי ָּב ָּ ִ֑הר ו ַ ָֽהחוי
ַ ָ֣ת ַחת ֶחרמון ב ֶא ֶרץ ַהמצ ָּ ָֽפה׃
4וַ יצ ָ֣או הם ו ָּכל־ ַ ָֽמחני ֶהם ע ָּמם ַעם־ ָּרב ַכחול א ֶ ֵ֥שר ַעל־ׂש ַפת־ ַה ָּים ָּל ִ֑רב
ו ֵ֥סוס וָּ ֶר ֶכב ַרב־מ ָֽאד׃
־מי מרום לה ָּלחם
5וַ יָּ ָ֣ועדו כל ַהמ ָּל ָ֣כים ָּה ִ֑א ֶלה וַ יָּ באו וַ יַ חנו יַ ח ָּדו ֶאל ָ֣
עם־יׂש ָּר ָֽאל׃

פ

6וַ יא ֶמר יהָּ ָ֣וה ֶאל־יהוש ַע ַאל־תי ָּ ָ֣רא מפני ֶהם ָֽכי־ ָּמ ִָּ֞חר ָּכ ָ֣עת ַהזאת
יהם ת ַעקר
ָּאנ ִ֞כי נתן ֶאת־כ ָּלם ח ָּללים לפנָ֣י יׂש ָּר ִ֑אל ֶאת־סוס ֶ ָ֣
ת־מרכבת ֶיהם תׂש ֵ֥רף ָּב ָֽאש׃
ו ֶא ַ
־מי מרום פת ִ֑אם
7וַ יָּ ָ֣בא יהוש ַע ו ָּכל־ ַעם ַהמל ָּח ָּמה עמו עלי ֶהם ַעל ֵ֥
ַוַָֽֽיפלו ָּב ֶ ָֽהם׃
8וַ יתנם יהָּ ֵ֥וה ב ַ ָֽיד־יׂש ָּראל וַ יַ כום ַוַָֽֽירד ִ֞פום ַעד־צי ָ֣דון ַר ָּבה ו ַעד
מׂשר ָ֣פות ַמים ו ַעד־בק ַ ֵ֥עת מצ ֶפה מז ָּ ִ֑ר ָּחה וַ יַ כם ַעד־בל ֵ֥תי
־ל ֶהם ָּׂש ָֽריד׃
הש ָֽאיר ָּ
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9וַ ַי ַעׂש ָּל ֶהם יהוש ַע ַכא ֶ ֵ֥שר ָּ ָֽא ַמר־לו יהָּ ִ֑וה ֶאת־סוסי ֶ ָ֣הם עקר
־מרכבת ֶיהם ָּׂש ַ ֵ֥רף ָּב ָֽאש׃
ו ֶאת ַ

ס

11וַ יָּ ָּשב יהוש ַע ָּבעת ַההיא וַ יל ָ֣כד ֶאת־ ָּחצור ו ֶאת־ ַמל ָּכּה ה ָּ ָ֣כה ֶב ָּ ִ֑ח ֶרב
־ה ַממ ָּל ֵ֥כות ָּה ָֽא ֶלה׃
ָֽכי־ ָּח ָ֣צור ל ָּפנים היא ראש ָּכל ַ
נותר ָּכל־נ ָּש ָּ ִ֑מה
י־ח ֶרב ַ ָֽהחרם ֵ֥לא ַ
ר־בּה לפ ֶ
ל־הנֶ ֶפש א ֶש ָּ
ת־כ ַ
11וַ יַ כו ֶא ָּ
ת־חצור ָּׂש ַ ֵ֥רף ָּב ָֽאש׃
ו ֶא ָּ
ָֽ 12ו ֶאת־ ָּכל־ ָּע ָ֣רי ַהמ ָּל ָֽכים־ ָּהא ֶלה ָֽו ֶאת־ ָּכל־ ַמלכי ִֶ֞הם ָּל ַכד יהוש ַע וַ יַ ֵ֥כם
הוה׃
שר צוָּ ה מ ֶשה ֶ ֵ֥ע ֶבד י ָּ ָֽ
אותם ַכא ֶ ָ֣
י־ח ֶרב ֶה ֱח ָ֣רים ָּ ִ֑
לפ ֶ
זולתי
ָ֣ ַ 13רק ָּכל־ ֶה ָּערים ָּה ָֽעמדות ַעל־ת ָּלם ֵ֥לא ׂש ָּר ָּפם יׂש ָּר ִ֑אל ָּ
הוש ַע׃
ת־ח ֵ֥צור ל ַב ָּדּה ָּׂש ַ ֵ֥רף י ָֽ
ֶא ָּ
14וכל ש ִ֞ ַלל ֶה ָּערים ָּהא ֶלה ו ַהבה ָּמה ָּבזזֵ֥ ו ָּל ֶהם בנָ֣י יׂש ָּר ִ֑אל ַ ָ֣רק
אותם ֵ֥לא השאירו
י־ח ֶרב ַעד־השמ ָּדם ָּ
ל־ה ָּא ָּ ִ֞דם ה ָ֣כו לפ ֶ
ת־כ ָּ
ֶ ָֽא ָּ
ָּכל־נ ָּש ָּ ָֽמה׃
ש ַע וכן
שה ַעבדו כן־צָּ ֵ֥וה מ ֶשה ֶאת־יהו ִ֑
ַ 15כא ֶשר צָּוה יהוָּ ה ֶאת־מ ֶ ָ֣
הוה ֶאת־מ ֶ ָֽשה׃
ָּע ָּ ָׂ֣שה יהוש ַע ָֽלא־ה ָ֣סיר ָּד ָּבר מכל א ֶשר־צָּ ֵ֥וה י ָּ
16וַ י ַקח יהוש ַע ֶאת־ ָּכל־ ָּה ָּ ָ֣א ֶרץ ַהזאת ָּה ָּהר ו ֶאת־ ָּכל־ ַהנֶ גֶ ב ואת
־הר יׂש ָּראל
־הע ָּר ָּ ִ֑בה ו ֶאת ַ ֵ֥
־השפ ָּלה ו ֶאת ָּ
ל־א ֶרץ ַהג ֶשן ו ֶאת ַ
ָּכ ֶ ָ֣
ושפ ָּל ָֽתה׃
17מן־ ָּה ָּהר ֶ ָֽה ָּח ָּלק ָּהעו ֶ ָ֣לה ׂשעיר ו ַעד־ ַב ַעל גָּ ד בבק ַ ָ֣עת ַהל ָּבנון ַת ַחת
ַהר־ ֶחר ִ֑מון ואת ָּכל־ ַמלכי ֶהם ָּל ַכד וַ יַ כם וַ ימי ָֽתם׃

552

Text from: Biblia Hebraica Stuttgartensia
© 1997 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
All rights reserved

18יָּ ָ֣מים ַרבים ָּע ָּׂשה יהוש ַע ֶאת־ ָּכל־ ַהמ ָּל ֵ֥כים ָּהא ֶלה מל ָּח ָּ ָֽמה׃
ימה ֶאל־בנָ֣י יׂש ָּראל בל ֵ֥תי ַהחוי ישבָ֣י
ָֽ 19לא־ ָּהי ָּ ָ֣תה עיר א ֶשר השל ָּ
ת־הכל ָּלק ֵ֥חו ַבמל ָּח ָּ ָֽמה׃
גב ִ֑עון ֶא ַ
ָ֣ 21כי מ ָ֣את יהָּ ָ֣וה׀ ָּהי ָּתה ל ַח ָ֣זק ֶאת־ל ָּבם לק ַראת ַהמל ָּח ָּמה
ֶאת־יׂש ָּראל ל ַ ָ֣מ ַען ַ ָֽהחרי ָּמם לבל ֵ֥תי ֱהיות־ ָּל ֶהם תח ָּ ִ֑נה ֵ֚כי ל ַ ָ֣מ ַען
הוה ֶאת־מ ֶ ָֽשה׃
ַהשמ ָּידם ַכא ֶשר צָּ ֵ֥וה י ָּ

ס

21וַ יָּ בא יהוש ַע ָּב ָ֣עת ַההיא וַ יַ כרת ֶאת־ ָּ ָֽהענָּ קים מן־ ָּה ָּהר מן־ ֶחברון
ם־ער ֶיהם
הודה ומכל ַ ָ֣הר יׂש ָּר ִ֑אל ע ָּ
מן־ד ָ֣בר מן ־ענָּ ב ומכל ַ ָ֣הר י ָּ
הוש ַע׃
ימם י ָֽ
ֶה ֱחר ָּ ֵ֥
ָֽ 22לא־נו ַ ָ֣תר ענָּ קים ב ֶא ֶרץ ב ָ֣ני יׂש ָּר ִ֑אל ַרק ב ַע ָּזה ב ַ ֵ֥גת וב ַאשדוד
נש ָּ ָֽארו׃
23וַ י ַקח יהוש ַע ֶאת־ ָּכל־ ָּה ָּא ֶרץ ככל א ֶשר ד ֶ ָ֣בר יהוָּ ה ֶאל־מ ֶשה וַ יתנָּ ּה
יהם ו ָּה ָּ ֵ֥א ֶרץ ָּשק ָּטה
יהוש ַע לנַ ח ָּלה ליׂש ָּראל כ ַמחלק ָּתם לשבט ֶ ִ֑
ממל ָּח ָּ ָֽמה׃

פ

1 12ו ָ֣א ֶלה׀ ַמל ָ֣כי ָּה ָּא ֶרץ א ֶשר הכו ב ָֽני־יׂש ָּראל וַ יַָֽֽר ָ֣שו ֶאת־ ַאר ָּצם
־הר ֶחרמון
ב ֵ֥ע ֶבר ַהיַ רדן מזר ָּ ָ֣חה ַה ָּ ִ֑ש ֶמש מ ַנ ַחל ַארנון ַעד ַ ָ֣
ל־הע ָּר ָּבה מז ָּ ָֽר ָּחה׃
ו ָּכ ָּ
2סיחון ֶ ָ֣מ ֶלְך ָּה ֱאמרי ַהיושב ב ֶחש ִ֑בון משל מערוער א ֶשר
ַעל־ׂש ַפת־נַ ַחל ַארנון ותוְך ַהנַ ַחל וַ ח ָ֣צי ַהגל ָּעד ו ַעד ָ֣יַבק ַהנַ ַחל גבול
בנֵ֥י ַע ָֽמון׃
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יָּם־ה ֶמ ַלח מז ָּר ָּחה
ַ
3ו ָּהע ָּר ָּבה ַעד־יָּ ם כנרות מז ָּר ָּחה ו ַעד ָּיָ֣ם ָּהע ָּר ָּבה
ימן ַת ַחת ַאש ֵ֥דות ַהפס ָּגָֽה׃
ֶד ֶרְך בָ֣ית ַהיש ִ֑מות ומת ָּ
יושב ב ַעש ָּתרות וב ֶאד ֶ ָֽרעי׃
4וגבול עֵ֚ וג ֶ ָ֣מ ֶלְך ַה ָּב ָּשן מ ֶי ֶתר ָּהר ָּפ ִ֑אים ַה ֵ֥
ל־ה ָּב ָּשן ַעד־ג ֵ֥בול ַהגשורי ו ַה ַמע ָּכ ִ֑תי
5ומשל ב ַהר ֶחרמון וב ַסל ָּכה וב ָּכ ַ
ְך־חש ָֽבון׃
יחון ֶ ָֽמ ֶל ֶ
וַ חצי ַהגל ָּעד גבול ס ֵ֥
6מ ֶשה ֶ ָֽע ֶבד־יהָּוה וב ֵ֥ני יׂש ָּראל ה ִ֑כום ַ ָֽויתנָּ ּה מ ֶשה ֶ ָֽע ֶבד־יהוָּ ה יר ָּשה
ָּל ָֽראובני ו ַלגָּ די ו ַלחצי ֵ֥ש ֶבט ַ ָֽהמנַ ֶ ָֽשה׃

ס

7ו ָ֣א ֶלה ַמל ָ֣כי ָּה ָּא ֶרץ א ֶשר ה ָּכה יהוש ַע וב ָ֣ני יׂש ָּראל בע ֶבר ַהיַ רדן יָּ ָּמה
־ה ָּ ֵ֥הר ֶה ָּח ָּלק ָּהע ֶלָ֣ה ׂש ִ֑ע ָּירה וַ יתנָּ ּה
מ ַב ַעל גָּ ד בבק ַ ָ֣עת ַהל ָּבנון ו ַעד ָּ
יהוש ַע לשבטי יׂש ָּראל יר ָּשה כ ַמחלק ָּ ָֽתם׃
ָּ 8ב ָּ ָ֣הר ו ַבשפ ָּלה ו ָּ ָֽבע ָּר ָּבה ו ָּ ָ֣באשדות ו ַבמד ָּבר ו ַב ֶ ִ֑נַֽגֶ ב ַ ָֽהחתי ָּ ָֽה ֱאמרי
בוסי׃
ו ַ ָֽהכנַ עני ַהפרזי ַהחוי ו ַהי ָֽ

פ

ֵ֥ ֶ 9מ ֶלְך יריחו ֶא ָּ ִ֑חד ֶמ ֶלְך ָּה ַעי א ֶשר־מ ַ ֵ֥צד ָֽבית־אל ֶא ָּ ָֽחד׃
ֶ 11מ ֶלְך ירו ָּש ַלם ֶא ָּחד ֶ ֵ֥מ ֶלְך ֶחברון ֶא ָּ ָֽחד׃
ֶ 11מ ֶלְך יַ רמות ֶא ָּחד ֶ ֵ֥מ ֶלְך ָּלכיש ֶא ָּ ָֽחד׃
ֶ 12מ ֶלְך ֶעגלון ֶא ָּחד ֶ ֵ֥מ ֶלְך ֶגַֽזֶ ר ֶא ָּ ָֽחד׃
ֶ 13מ ֶלְך דבר ֶא ָּחד ֶ ֵ֥מ ֶלְך ֶגַֽ ֶדר ֶא ָּ ָֽחד׃
ֶ 14מ ֶלְך ָּחר ָּמה ֶא ָּחד ֶ ֵ֥מ ֶלְך ע ָּרד ֶא ָּ ָֽחד׃
ֶ 15מ ֶלְך לבנָּ ה ֶא ָּחד ֶ ֵ֥מ ֶלְך עד ָּלם ֶא ָּ ָֽחד׃
ֶ 16מ ֶלְך ַמק ָּדה ֶא ָּחד ֶ ֵ֥מ ֶלְך ָֽבית־אל ֶא ָּ ָֽחד׃
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ֶ 17מ ֶלְך ַתפו ַח ֶא ָּחד ֶ ֵ֥מ ֶלְך ח ֶפר ֶא ָּ ָֽחד׃
ֶ 18מ ֶלְך אפק ֶא ָּחד ֶ ֵ֥מ ֶלְך ַל ָּשרון ֶא ָּ ָֽחד׃
ֶ 19מ ֶלְך ָּמדון ֶא ָּחד ֶ ֵ֥מ ֶלְך ָּחצור ֶא ָּ ָֽחד׃
ָ֣ ֶ 21מ ֶלְך שמרון מראון ֶא ָּחד ֶ ֵ֥מ ֶלְך ַאכ ָּשף ֶא ָּ ָֽחד׃
ֶ 21מ ֶלְך ַתענַ ְך ֶא ָּחד ֶ ֵ֥מ ֶלְך מגדו ֶא ָּ ָֽחד׃
ֶ 22מ ֶלְך ֶק ֶדש ֶא ָּחד ֶ ָֽמ ֶלְך־יָּ קנֳ ָּ ֵ֥עם ַל ַכר ֶמל ֶא ָּ ָֽחד׃
ֵ֥ ֶ 23מ ֶלְך דור לנָּ ַ ֵ֥פת דור ֶא ָּ ִ֑חד ֶ ָֽמ ֶלְך־גויֵ֥ם לגל ָּגל ֶא ָּ ָֽחד׃
ֹלשים ו ֶא ָּ ָֽחד׃
ֵ֥ ֶ 24מ ֶלְך תר ָּצה ֶא ָּ ִ֑חד ָּכל־מ ָּלכים ש ֵ֥

פ

ש ַע זָּ קן ָּבא ַביָּ ִ֑מים וַ יא ֶמר יהוָּ ה א ָּליו ַא ָּתה זָּ ַקנ ָּתה ָּ ָ֣בא ָּת
1 13ויהו ָ֣
ַביָּ מים ו ָּה ָּא ֶרץ נשא ָּ ֵ֥רה ַהר ָֽבה־מאד לרש ָּ ָֽתּה׃
שורי׃
ל־הג ָֽ
ֵ֥ 2זאת ָּה ָּא ֶרץ ַהנש ָּ ִ֑א ֶרת ָּכל־גלילֵ֥ ות ַהפלשתים ו ָּכ ַ
שר׀ ַעל־פנָ֣י מצ ַרים ו ַעד גבול ֶעקרון ָּצפונָּ ה ַ ָֽלכנַ עני
ָֽ 3מן־ ַהשי ִ֞חור א ֶ ָ֣
ת ָּח ִ֑שב ח ָ֣מ ֶשת׀ ַסרנָ֣י פלשתים ָּה ַעזָּ תי ו ָּה ַאשדודי ָּה ֶאשקלונָ֣י ַהגתי
ו ָּה ֶעקרוני ו ָּה ַע ָֽוים׃
ל־א ֶרץ ַ ָֽהכנַ עני ומ ָּע ָּרה א ֶ ֵ֥שר ַלצידנים ַעד־אפ ִָּ֑קה ַעד ג ֵ֥בול
4מתי ִָּ֞מן ָּכ ֶ ָ֣
ָּה ֱאמ ָֽרי׃
5ו ָּה ָּ ָ֣א ֶרץ ַהגבלי ו ָּכל־ ַהל ָּבנון מז ַ ָ֣רח ַה ֶש ֶמש מ ַ ָ֣ב ַעל גָּ ד ַת ַחת ַהר־ ֶחר ִ֑מון
ַעד ל ֵ֥בוא ח ָּ ָֽמת׃
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ָּ 6כל־יש ָ֣בי ָּה ָּהר ָֽמן־ ַהל ָּבנִ֞ ון ַעד־מׂשר ֵ֥פת ַמים ָּכל־ ָ֣צידנים ָּ ָֽאנכי
אורישם מפני בנָ֣י יׂש ָּר ִ֑אל ַרק ַהפ ֶל ָּה ליׂש ָּראל ָֽבנַ ח ָּלה ַכא ֶשר
יתיך׃
צו ָֽ
7ו ַע ָּתה ַח ִ֞לק ֶאת־ ָּה ָּא ֶרץ ַהזאת בנַ ח ָּלה לתש ַ ָ֣עת ַהש ָּב ִ֑טים וַ חצי
ַה ֵ֥ש ֶבט ַ ָֽהמנַ ֶ ָֽשה׃
8עמו ָּה ָֽראובני ו ַהגָּ די ָּלקחו נַ ח ָּל ָּ ִ֑תם א ֶשר נָּ ַתן ָּל ֶהם מ ֶשה בע ֶבר
הוה׃
ַהיַ רדן מז ָּר ָּחה ַכא ֶשר נָּ ַ ָ֣תן ָּל ֶהם מ ֶשה ֶ ֵ֥ע ֶבד י ָּ ָֽ
9מערוער א ֶשר ַעל־ׂש ַפת־נַ ַחל ַארנון ו ָּהעיר א ֶשר בתוְך־ ַה ַנ ַחל
ו ָּכל־ ַהמי ֵ֥שר מיד ָּבא ַעד־ד ָֽיבון׃
11וכל ָּערי סיחון ֶ ָ֣מ ֶלְך ָּה ֱאמרי א ֶ ֵ֥שר ָּמ ַלְך ב ֶחש ִ֑בון ַעד־גבול ב ֵ֥ני ַע ָֽמון׃
11ו ַהגל ִ֞ ָּעד וגבול ַהגשו ָ֣רי ו ַה ַמע ָּכתי וכל ַ ֵ֥הר ֶחרמון ו ָּכל־ ַה ָּב ָּשן
ד־סל ָּ ָֽכה׃
ַע ַ
ָּ 12כל־ ַממל ֵ֥כות עוג ַב ָּב ָּשן א ֶשר־ ָּמ ַ ֵ֥לְך ב ַעש ָּתרות וב ֶאד ֶ ִ֑רעי הוא נש ַאר
מ ֶי ָ֣ ֶתר ָּהר ָּפאים וַ יַ ֵ֥כם מ ֶשה וַ יר ָֽשם׃
13ולא הורישו ב ָ֣ני יׂש ָּראל ֶאת־ ַהגשורי ו ֶאת־ ַה ַמע ָּכ ִ֑תי וַ י ֶשב גשור
ו ַ ָֽמע ָּכת ב ֶ ָָ֣ק ֶרב יׂש ָּראל ַעד ַהיֵ֥ ום ַה ֶ ָֽזה׃
ש ֶבט ַהלוי ֵ֥לא נָּ ַתן נַ ח ָּלִ֑ה אשי יהוָּ ה ֱאֹלהי יׂש ָּראל ָ֣הוא נַ ח ָּלתו
ֵ֚ ַ 14רק ל ָ֣
ר־לו׃
ַכא ֶשר ד ֶב ָֽ

ס

15וַ י ָ֣תן מ ֶשה ל ַמ ֵ֥טה ב ָֽני־ראובן למשפח ָּ ָֽתם׃
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16וַ יהי ָּל ֶהם ַהגבול מערוער א ֶשר ַעל־ׂש ַפת־נַ ַחל ַארנון ו ָּהעיר א ֶשר
בתוְך־ ַה ַנ ַחל ו ָּכל־ ַהמישר ַעל־מיד ָּ ָֽבא׃
וב ָ֣מות ַב ַעל ובית ַ ֵ֥ב ַעל מ ָֽעון׃
ישר דיבון ָּ
שר ַבמ ִ֑
ֶ 17חש ֵ֥בון ו ָּכל־ ָּע ֶרי ָּה א ֶ ָ֣
18ו ַ ֵ֥יה ָּצה וקדמת ומ ָּ ָֽפ ַעת׃
19וקריָּ ַ ָ֣תים וׂשב ָּמה ו ֶ ֵ֥צ ֶרת ַה ַש ַחר ב ַ ֵ֥הר ָּה ָֽע ֶמק׃
21ו ֵ֥בית פעור ו ַאש ֵ֥דות ַהפס ָּגה ו ֵ֥בית ַהיש ָֽמות׃
21וכל ָּע ָ֣רי ַהמישר ו ָּ ָֽכל־ ַממלכות סיחון ֶ ָ֣מ ֶלְך ָּה ֱאמרי א ֶ ֵ֥שר ָּמ ַלְך
ת־ר ֶקם
ת־אוי ו ֶא ֶ
יאי מדיָּ ן ֶא ֱ
ב ֶחש ִ֑בון א ֶשר ה ָּכה מ ֶשה א ָ֣תו׀ ו ֶאת־נׂש ָ֣
ת־ר ַבע נסיכָ֣י סיחון ישבי ָּה ָּ ָֽא ֶרץ׃
ו ֶאת־צור ו ֶאת־חור ו ֶא ֶ
יהם׃
־חלל ֶ ָֽ
22ו ֶאת־בל ָּ ֵ֥עם ֶבן־בעור ַהקו ִ֑סם ָּהרגו בנָֽי־יׂש ָּראל ַב ֶח ֶרב ֶאל ַ
23וַ יהי גבול ב ָ֣ני ראובן ַהיַ רדן וג ִ֑בול ָ֣זאת נַ ח ַלת ב ָֽני־ראובן
למשפח ָּתם ֶה ָּערים ו ַחצרי ֶ ָֽהן׃

פ

י־גד למשפח ָּ ָֽתם׃
24וַ יתן מ ֶשה ל ַמטה־גָּ ד לבנ ָּ
25וַ יהי ָּל ֶהם ַהגבול יַ עזר ו ָּכל־ ָּע ָ֣רי ַהגל ָּעד וַ חצי ֶא ֶרץ ב ָ֣ני ַע ִ֑מון
ַעד־ערוער א ֶשר ַעל־פ ֵ֥ני ַר ָּ ָֽבה׃
26ומ ֶחשבון ַעד־ ָּר ַ ֵ֥מת ַהמצ ֶפה ובט ִ֑נים ו ָֽמ ַמח ַנַֽים ַעד־ג ֵ֥בול לד ָֽבר׃
27ו ָּבע ֶמק ָ֣בית ָּה ָּרם ובית נמ ָּרה וס ָ֣כות ו ָּצפון ֶ ֵ֚י ֶתר ַממלכות סיחון
ֶ ָ֣מ ֶלְך ֶחשבון ַהיַ רדן וג ִ֑בל ַעד־קצה יָּ ם־כנֶ ֶרת ֵ֥ע ֶבר ַהיַ רדן מז ָּ ָֽר ָּחה׃
28זאת נַ ח ַ ֵ֥לת בני־ ָּגד למשפח ָּ ִ֑תם ֶה ָּערים ו ַחצרי ֶ ָֽהם׃
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ש ֶבט מנַ ֶ ִ֑שה וַ יהי ַלחצי ַמ ֵ֥טה בנָֽי־מנַ ֶשה
29וַ י ָ֣תן מ ֶשה ַלחצי ָ֣
חותם׃
למשפ ָּ ָֽ
ְך־ה ָּב ָּשן
ל־ממל ָ֣כות׀ ָ֣עוג ֶ ָֽמ ֶל ַ
־ה ָּב ָּשן ָּ ָֽכ ַ
31וַ י ָ֣הי גבו ָּלם מ ַמחנַ ים ָּ ָֽכל ַ
ל־ח ֵ֥ות יָּ איר א ֶ ֵ֥שר ַב ָּב ָּשן ש ֵ֥שים ָֽעיר׃
ו ָּכ ַ
31וַ חצי ַהגל ָּעד ו ַעש ָּת ָ֣רות ו ֶאד ֶרעי ָּערי ַממל ֵ֥כות עוג ַב ָּב ָּ ִ֑שן לבני ָּמכיר
חותם׃
י־מכיר למשפ ָּ ָֽ
ֶבן־מנַ ֶשה ַלח ֵ֥צי ב ָֽנ ָּ
32א ֶלה א ֶשר־נ ַ ֵ֥חל מ ֶשה ב ַ ָֽער ָ֣בות מו ָּ ִ֑אב מע ֶבר ליַ ר ֵ֥דן יריחו מז ָּ ָֽר ָּחה׃
ס

הוה ֱאֹלהי יׂש ָּראל ָ֣הוא נַ ח ָּל ָּתם
33ול ש ֶבט ַהלוי ָֽלא־נָּ ַ ֵ֥תן מ ֶשה נַ ח ָּלִ֑ה י ִָּ֞
ַכא ֶשר ד ֶ ֵ֥בר ָּל ֶ ָֽהם׃
1 14וא ֶלה א ֶשר־נָּ חלֵ֥ ו ב ָֽני־יׂש ָּראל ב ֶ ָ֣א ֶרץ כ ָּ ִ֑נ ַען א ֶשר ָֽנחלו או ָּתם
יהוש ַע בן־נון ו ָּראשי א ֵ֥בות ַה ַמטות לב ֵ֥ני יׂש ָּר ָֽאל׃
ָ֣
ֶאל ָּע ָּזר ַהכהן ו
גורל נַ ח ָּל ָּ ִ֑תם ַכא ֶשר צָּוה יהוָּ ה ביַ ד־מ ֶשה לתש ַ ֵ֥עת ַה ַמטות וַ ח ֵ֥צי
2ב ַ
ַה ַמ ֶ ָֽטה׃
ָֽ 3כי־נָּ ַתן מ ֶשה נַ ח ַלת שני ַה ַמטות וַ ח ָ֣צי ַה ַמ ֶטה מע ֶבר ַליַ ר ִ֑דן ו ַללוים
ָֽלא־נָּ ַ ֵ֥תן נַ ח ָּלה בתו ָּ ָֽכם׃
שה ו ֶאפ ָּ ִ֑רים ו ָֽלא־נָּ תנו ח ֶלק ַללוים
ָֽ 4כי־ ָּהיו ב ָֽני־יוסף ש ֵ֥ני ַמטות מנַ ֶ ָ֣
יהם למקנ ֶיהם ולקניָּ ָּ ָֽנם׃
ָּב ָּא ֶרץ כי אם־ ָּערים ָּל ֶש ֶבת ומגרש ֶ
ַ 5כא ֶשר צָּוה יהוָּ ה ֶאת־מ ֶשה ֵ֥כן ָּעׂשו בנָ֣י יׂש ָּר ִ֑אל ַוַָֽֽיַ חלקו ֶאת־ ָּה ָּ ָֽא ֶרץ׃
פ
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6וַ יגשו ב ָֽני־יהו ָּדה ֶאל־יהוש ַע ַבגלגָּ ל וַ ָ֣יא ֶמר א ָּליו ָּכ ֵ֥לב ֶבן־יפ ֶנה ַהקנ ִ֑זי
ש־ה ֱאֹלהים ַעל
שה אי ָּ
־ה ָּד ָּבר א ֶשר־ד ֶבר יהוָּ ה ֶאל־מ ֶ ָ֣
ַא ָּ ָ֣תה יָּ ַדע ָּת ֶ ָֽאת ַ
דותיך ב ָּק ֵ֥דש ַבר ָֽנ ַע׃
דותי ו ַ ֵ֥על א ֶ
א ַ
ֶ 7בן־ ַאר ָּבעים ָּשנָּ ה ָּאנכי בשֹל ַח מ ֶשה ֶ ָֽע ֶבד־יהָּ ֵ֥וה אתי מ ָּק ֵ֥דש ַברנ ַע
ל ַר ָ֣גל ֶאת־ ָּה ָּ ִ֑א ֶרץ וָּ ָּאשב אתו ָּד ָּבר ַכא ֶשר עם־ל ָּב ָֽבי׃
הוֵ֥ה
שר ָּעלָ֣ ו עמי המסיו ֶאת־לָ֣ב ָּה ָּ ִ֑עם ו ָּאנ ָ֣כי מלאתי ַאחרי י ָּ
8ו ַא ַחי א ֶ ָ֣
ֹלהי׃
ֱא ָּ ָֽ
9וַ י ָּש ַ ָ֣בע מ ֶשה ַביָ֣ ום ַההוא לאמר אם־לא ָּה ָּא ֶרץ א ֶשר ָּדר ָּכה ַרגלך
הוה ֱאֹל ָּ ָֽהי׃
את ַאחרי י ָּ ֵ֥
עולם ָ֣כי מל ָּ
ָּבּה לך ָֽתה ֶיה לנַ ח ָּלה ול ָּב ֶניך ַעד־ ָּ ִ֑
שר דבר זֶ ה ַאר ָּבעים ו ָּחמש ָּשנָּ ה
11ו ַע ָּתה הנה ֶה ֱחיָּ ה יהָּ ָ֣וה׀ אותי ַכא ֶ ָ֣
ר־ה ַ ֵ֥לְך יׂש ָּראל ַבמד ָּ ִ֑בר
־ה ָּד ָּבר ַהזֶ ה ֶאל־מ ֶשה א ֶש ָּ
מ ָּאז ד ֶבר יהוָּ ה ֶאת ַ
ן־ח ֵ֥מש ושמונים ָּש ָּ ָֽנה׃
ו ַע ָּתה הנָ֣ה ָּאנ ָ֣כי ַהיום ֶב ָּ
11עו ֶדני ַהיום ָּחזָּ ק ַ ָֽכא ֶשר ביום שֹל ַח אותי מ ֶשה כ ֵ֥כחי ָּאז וכ ָ֣כחי
ָּ ִ֑ע ָּתה ַלמל ָּח ָּמה ו ָּל ֵ֥צאת ו ָּל ָֽבוא׃
12ו ַע ָּתה תנָּ ה־לי ֶאת־ ָּה ָּ ָ֣הר ַהזֶ ה א ֶשר־ד ֶ ֵ֥בר יהָּוה ַביָ֣ ום ַה ִ֑הוא ָ֣כי
אולי
ַא ָּ ָֽתה־ ָּש ַמע ָּת ַביום ַההוא ָֽכי־ענָּ ָָ֣קים ָּשם ו ָּערים גדלָ֣ ות בצרות ַ
הוָֽה׃
יהָּוה אותי ו ָ֣ה ַורשתים ַכא ֶשר ד ֶ ֵ֥בר י ָּ
ש ַע וַ יתן ֶאת־ ֶחברון ל ָּכ ֵ֥לב ֶבן־יפ ֶנה לנַ ח ָּ ָֽלה׃
ַ13וַָֽֽי ָּברכהו יהו ִ֑
ַ 14על־ ָ֣כן ָּהי ָּ ָֽתה־ ֶחברון ל ָּכלב ֶבן־יפ ֶנה ַהקנזי ָֽלנַ ח ָּלה ַעד ַהיָ֣ ום ַה ֶ ִ֑זה ַ ֵ֚י ַען
הוה ֱאֹל ֵ֥הי יׂש ָּר ָֽאל׃
שר מלא ַאחרי י ָּ
א ֶ ָ֣
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15ושם ֶחברון ל ָּפנים קר ַיָ֣ת ַאר ַבע ָּה ָּא ָּדם ַהגָּ דול ָּבענָּ ָקים ִ֑הוא ו ָּה ָּ ֵ֥א ֶרץ
ָּשק ָּטה ממל ָּח ָּ ָֽמה׃

פ

1 15וַ י ָ֣הי ַהגו ָּרל ל ַמטה ב ֵ֥ני יהו ָּדה למשפח ָּ ִ֑תם ֶאל־גבול ֱאדום
מד ַבר־צן ֶנַֽג ָּבה מק ֵ֥צה תי ָּ ָֽמן׃
2וַ יהי ָּל ֶהם ג ָ֣בול נֶ גֶ ב מקצה ָּיָ֣ם ַה ֶ ִ֑מ ַלח מן־ ַה ָּלשן ַהפ ֶ ֵ֥נה ֶנַָֽֽג ָּבה׃
3ויָּ ָּצא ֶאל־מנֶ גֶ ב ל ַמעלה ַעק ַרבים ו ָּע ַָ֣בר צנָּ ה ו ָּע ָּ ֵ֥לה מ ֶנַֽגֶ ב ל ָּק ָ֣דש
ַברנ ִַ֑ע ו ָּע ַבר ֶחצרון ו ָּע ָּלָ֣ה ַא ָּד ָּרה ונָּ ַסב ַה ַקר ָּ ָָֽק ָּעה׃
4ו ָּע ַ ָ֣בר ַעצמונָּ ה ויָּ ָּצא ַ ָ֣נ ַחל מצ ַרים ו ָּהיה תצ ֵ֥אות ַהגבול ָּי ִָּ֑מה זֶ ה־יה ֶיֵ֥ה
ָּל ֶכם ג ֵ֥בול ֶנַָֽֽגֶ ב׃
5וג ֵ֥בול קד ָּמה ָּיָ֣ם ַה ֶמ ַלח ַעד־קצה ַהיַ ר ִ֑דן וג ִ֞בול לפ ַאת ָּצפונָּ ה מל ָ֣שון
ַהיָּ ם מקצה ַהיַ ר ָֽדן׃
6ו ָּע ָּלה ַהגבול ָ֣בית ָּחג ָּלה ו ָּע ַבר מצפון ל ָ֣בית ָּהע ָּר ָּ ִ֑בה ו ָּע ָּ ָ֣לה ַהגבול
ֶ ֵ֥א ֶבן ב ַהן ֶבן־ראו ָֽבן׃
ל־הגלגָּ ל א ֶשר־נ ַכח
7ו ָּע ָּלה ַהג ֵ֥בול׀ דב ָּרה מע ֶָ֣מק ָּעכור ו ָּצפונָּ ה פ ֶנָ֣ה ֶא ַ
ל ַמעלָ֣ה אדמים א ֶ ֵ֥שר מ ֶנַֽגֶ ב ַל ָּנ ִַ֑חל ו ָּע ַבר ַהגבול ֶאל־מי־עָ֣ין ֶש ֶמש ו ָּהיֵ֥ ו
ל־עין רגָֽל׃
תצא ָּתיו ֶא ֵ֥
וש ָּלִ֑ם ו ָּע ָּלה
ל־כ ֶתף ַהיבוסי מנֶ גֶ ב היא י ָֽר ָּ
8ו ָּע ָּלה ַהגבול ָ֣גי ֶבן־הנם ֶא ֶ
ל־ראש ָּה ָּהר א ֶשר ַעל־פני גָֽי־הנם יָּ ָּמה א ֶשר בק ֵ֥צה
ַהגבול ֶא ָ֣
ָֽע ֶמק־ר ָּפאים ָּצ ָֽפנָּ ה׃
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ל־ע ָ֣רי
9ו ָּת ַאר ַהגבול מ ָ֣ראש ָּה ָּהר ֶאל־ ַמעיַ ן ָ֣מי נֶ פת ַוח ויָּ ָּצא ֶא ָּ
ר־עפ ִ֑רון ו ָּת ַאר ַהגבול ַבע ָּלה היא קר ַיֵ֥ת י ָּע ָֽרים׃
ַה ֶ
11ונָּ ַסב ַהגבול מ ַבע ָּ ֵ֥לה יָּ ָּמה ֶאל־ ַ ָ֣הר ׂשעיר ו ָּע ַבר ֶאל־ ֶכ ֶתף ַהר־י ָּערים
מ ָּצפונָּ ה ָ֣היא כ ָּסלִ֑ ון ויָּ ַ ֵ֥רד ָֽבית־ ֶש ֶמש ו ָּע ַ ֵ֥בר תמ ָּ ָֽנה׃
11ויָּ ָּצא ַהגבול ֶאל־ ֶ ָ֣כ ֶתף ֶעקרון ָּצפונָּ ה ו ָּת ַאר ַהגבול שכרונָּ ה ו ָּע ַ ֵ֥בר
ר־ה ַבע ָּלה ויָּ ָּ ָ֣צא יַ בנ ִ֑אל ו ָּהיו תצ ֵ֥אות ַהגבול ָּ ָֽי ָּמה׃
ַה ַ ָֽ
הודה ָּסביב למשפח ָּ ָֽתם׃
12וג ָ֣בול יָּ ם ַה ָּי ֵָּ֥מה ַהגָּ דול וג ִ֑בול זֶ ה גבול בנָֽי־י ָּ
ש ַע
13ול ָּכ ָ֣לב ֶבן־יפנֶ ה ָּנ ַתן ח ֶלק ב ָ֣תוְך ב ָֽני־יהו ָּדה ֶאל־ ֵ֥פי יהָּוה ָֽליהו ִ֑
ֶאת־קריַ ֵ֥ת ַאר ַבע א ֵ֥בי ָּהע ָּנק ֵ֥היא ֶחב ָֽרון׃
14וַ י ֶרש מ ָּשם ָּכלב ֶאת־שלו ָּשה בנָ֣י ָּהע ָּ ִ֑נק ֶאת־ש ַשי ו ֶאת־אחי ַמן
ו ֶאת־ ַתל ַמי ילידי ָּהע ָּנָֽק׃
ת־ס ֶפר׃
15וַ ַיָ֣ ַעל מ ָּשם ֶאל־ישבי ד ִ֑בר ושם־ד ֵ֥בר ל ָּפנים קריַ ָֽ
ת־עכ ָּ ֵ֥סה
16וַ ָ֣יא ֶמר ָּכלב א ֶשר־יַ ֶ ֵ֥כה ֶאת־קריַת־ס ֶפר ול ָּכ ָּ ִ֑דּה ונָּ ַ ֵ֥תתי לו ֶא ַ
בתי לא ָּ ָֽשה׃
ת־עכ ָּ ֵ֥סה בתו לא ָּ ָֽשה׃
ַ17וַָֽֽילכ ָּדּה ָּעתני ֵ֥אל ֶבן־ק ַנז א ָ֣חי ָּכ ִ֑לב וַ י ֶתן־לו ֶא ַ
יה ָּׂש ֶדה וַ תצ ַנח מ ַעָ֣ל
ת־אב ָּ
18וַ י ָ֣הי בבו ָּאּה וַ תסיתהו לשאול ָֽמא ָּ
ה־לְך׃
ר־לֵּ֥ה ָּכלב ַמ ָּ ָֽ
אמ ָּ
ַהח ִ֑מור וַ ָֽי ֶ
־לי ב ָּר ָּכה ָ֣כי ֶא ֶרץ ַהנֶ גֶ ב נ ַת ָּתני ונָּ ַת ָּ ֵ֥תה לי גלָ֣ ת ָּ ִ֑מים
19וַ תא ֶמר תנָּ ה ָ֣
ן־לּה ֵ֚את גלָ֣ ת עליות ואת גלֵ֥ ת ַתחתיָֽ ות׃
וַ י ֶת ָּ

פ

21זאת נַ ח ַלת ַמ ֵ֥טה בני־יהו ָּדה למשפח ָּ ָֽתם׃
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21וַ ָֽיהיָ֣ ו ֶה ָּערים מקצה ל ַמ ָ֣טה ב ָֽני־יהו ָּדה ֶאל־ג ֵ֥בול ֱאדום ַב ֶ ִ֑נַֽג ָּבה
ַקבצ ֵ֥אל וע ֶדר ויָּ גָֽ ור׃
22וקי ָּ ֵ֥נה ו ָֽדימו ָּנה ו ַעד ָּע ָּ ָֽדה׃
23וָ ֶ ֵ֥ק ֶדש ו ָּחצור וית ָּנַָֽֽן׃
ֵ֥ 24זיף וָּ ֶט ֶלם וב ָּע ָֽלות׃
25ו ָּחצור׀ ח ַד ָּתה וקריות ֶחצרון ֵ֥היא ָּח ָֽצור׃
26א ָּ ֵ֥מם וש ַמע ומו ָּל ָּ ָֽדה׃
27וַ ח ַ ֵ֥צר גַ ָּדה ו ֶחשמון ו ֵ֥בית ָּ ָֽפ ֶלט׃
28וַ ח ַ ֵ֥צר שו ָּעל וב ֵ֥אר ֶש ַבע ובזיותָּ ָֽיה׃
ַ 29בע ָּ ֵ֥לה ועיים וָּ ָּ ָֽע ֶצם׃
31ו ֶאלתו ַ ֵ֥לד וכסיל ו ָּחר ָּ ָֽמה׃
ומד ַמ ָּנה ו ַסנ ַס ָּנָֽה׃
31ו ָֽצק ַ ֵ֥לג ַ
יהן׃
־ערים ֶעׂש ֵ֥רים וָּ ת ַשע ו ַחצר ֶ ָֽ
32ול ָּב ֵ֥אות ושלחים ו ַעָ֣ין ור ִ֑מון ָּכל ָּ

ס

ַ 33בשפ ָּ ִ֑לה ֶאש ָּת ֵ֥אול ו ָּצר ָּעה ו ַאש ָּ ָֽנה׃
34וזָּ נו ַח ו ָ֣עין גַ נים ַתפו ַח ו ָּהעי ָּ ָֽנם׃
35יַ רמות וַ עד ָּלם ׂשוכה וַ עזָ ָּ ָֽקה׃
יהן׃
ע־עׂשרה ו ַחצר ֶ ָֽ
36ו ַשע ַרים וַ עדי ַתים ו ַהגד ָּרה וגדר ָּ ִ֑תים ָּע ֵ֥רים ַאר ַ ָֽב ֶ
37צ ָּנֵַֽ֥ן וַ ח ָּד ָּשה ומג ַדל־ ָּ ָֽגד׃
38ודל ָּ ֵ֥ען ו ַהמצ ֶפה ויָּ קת ָֽאל׃
ָּ 39ל ֵ֥כיש ו ָּבצָ ַקת ו ֶעג ָֽלון׃
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41ו ַכ ֵ֥בון ו ַלח ָּמס וכת ָֽליש׃
יהן׃
ש־עׂשרה ו ַחצר ֶ ָֽ
ומק ָּ ִ֑דה ָּע ֵ֥רים ש ֶ
41וגדרות בית־ ָּדגֵ֥ ון ונַ ע ָּמה ַ

ס

42לב ָּ ֵ֥נה וָּ ֶע ֶתר ו ָּע ָּ ָֽשן׃
43ויפ ָּ ֵ֥תח ו ַאש ָּנה ונ ָֽציב׃
יהן׃
44וקעי ָּ ֵ֥לה ו ַאכזיב ו ָּ ָֽמרא ָּ ִ֑שה ָּע ֵ֥רים ת ַשע ו ַחצר ֶ ָֽ
ֶ 45עק ֵ֥רון ובנ ֶתי ָּה וַ חצ ֶ ָֽרי ָּה׃
יהן׃
ל־יֵ֥ד ַאשדוד ו ַחצר ֶ ָֽ
ר־ע ַ
46מ ֶעקרון וָּ ָּ ִ֑י ָּמה כל א ֶש ַ
ַ 47אש ִ֞דוד בנו ֶ ָ֣תי ָּה וַ חצ ֶרי ָּה ַע ָּ ֵ֥זה בנו ֶ ֵ֥תי ָּה וַ חצ ֶרי ָּה ַעד־ ַ ָ֣נ ַחל מצ ָּ ִ֑רים ו ַה ָּ ֵ֥ים
ַהגָּ בול וג ָֽבול׃

ס

48ו ָּב ָּ ִ֑הר ָּש ֵ֥מיר ויַ תיר וׂשו ָֽכה׃
49ו ַד ָּ ֵ֥נה וקריַ ת־ ַס ָּנה ֵ֥היא ד ָֽבר׃
51וַ ע ָּ ֵ֥נב ו ֶאשתמה ו ָּענָֽים׃
51ו ֵ֥ג ֶשן וחֹלן וגֹלִ֑ ה ָּע ֵ֥רים ַ ָֽא ַחת־ ֶעׂשרה ו ַחצרי ֶ ָֽהן׃
52א ַ ֵ֥רב ורו ָּמה ו ֶאש ָּ ָֽען׃
ית־תפ ַוח וַ א ָֽפ ָּקה׃
53ויָּ נֵ֥ ים וב ַ
יהן׃
יער ָּע ֵ֥רים ת ַשע ו ַחצר ֶ ָֽ
54וחמ ָּטה וקר ַיֵ֥ת ַאר ַבע ֵ֥היא ֶחברון וצ ִ֑

ס

ָּ 55מ ֵ֥עון׀ ַכר ֶמל וָּ ֵ֥זיף ויו ָּ ָֽטה׃
56ויזר ֶ ֵ֥עאל ויָּ קד ָּעם וזָּ נָֽ ו ַח׃
יהן׃
ַ 57ה ַקין גב ָּעָ֣ה ותמ ָּנִ֑ה ָּע ֵ֥רים ֶע ֶׂשר ו ַחצר ֶ ָֽ
ַ 58חל ֵ֥חול ָֽבית־צור וג ָֽדור׃
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59ו ַמע ָּ ֵ֥רת ובית־ענות ו ֶאלת ִ֑קן ָּע ֵ֥רים שש ו ַחצרי ֶ ָֽהן׃
יהן׃
ת־ב ַעל היא קר ַיֵ֥ת י ָּערים ו ָּ ָֽה ַר ָּ ִ֑בה ָּע ֵ֥רים ש ַתים ו ַחצר ֶ ָֽ
61קריַ ַ

ס

ַ 61במד ָּ ִ֑בר ֵ֚בית ָּהע ָּר ָּבה מדין וס ָּכ ָּ ָֽכה׃
יהן׃
יר־ה ֶמ ַלח ועָ֣ין ֶ ִ֑גַֽדי ָּע ֵ֥רים שש ו ַחצר ֶ ָֽ
62ו ַהנב ָּ ֵ֥שן וע ַ
ישם וַ י ֶשב
הודה ל ָֽהור ָּ ִ֑
63ו ֶאת־ ַהיבוסי יוש ָ֣בי י ָֽרו ָּש ַלם ָֽלא־יָּ וכלֵ֥ ו בנָֽי־י ָּ
וש ַלם ַעד ַהיֵ֥ ום ַה ֶזָֽה׃
הודה ב ָ֣יר ָּ
ַהיבוסי ֶאת־בני י ָּ

פ

גורל לבני יוסף מיַ ר ָ֣דן יריחו ל ֵ֥מי יריחו מז ָּ ִ֑ר ָּחה ַהמד ָּבר
1 16וַ יצא ַה ָּ
ית־אל׃
ע ֶלה מיריחו ָּב ָּהר ָֽב ָֽ
2ויָּ ָּ ֵ֥צא מ ָֽבית־אל לִ֑ וזָּ ה ו ָּע ַבר ֶאל־ג ֵ֥בול ָּה ַארכי ע ָּט ָֽרות׃
3ו ָּ ָֽיַֽ ַרד־יָּ ָּמה ֶאל־ג ָ֣בול ַהיַ פלטי ַ ָ֣עד גבול בית־חורן ַתחתון ו ַעד־ ָּגִַֽ֑זֶ ר ו ָּהיֵ֥ ו
תצא ָּתו ָּי ָָּֽמה׃
4וַ ינחלֵ֥ ו בני־יוסף מנַ ֶ ֵ֥שה ו ֶאפ ָּ ָֽרים׃
ָֽי־אפ ַרים למשפח ָּ ִ֑תם וַ י ִ֞הי גבול נַ ח ָּל ָּתם מז ָּר ָּחה ַעט ָ֣רות
 5וַ יהי ג ֵ֥בול בנ ֶ
ד־בית חורן ֶעליָֽ ון׃
ַא ָּדר ַע ֵ֥
6ויָּ ָּצא ַהגבול ַהיָּ ָּמה ַ ָֽהמכמ ָּתת מ ָּצפון ונָּ ַסב ַהגבול מז ָּר ָּחה ַתא ַנָ֣ת
וחה׃
שֹלִ֑ ה ו ָּע ַ ָ֣בר אותו ממז ַרח יָּ נָֽ ָּ
ופגַ ע ָֽביריחו ויָּ ָּצא ַהיַ ר ָֽדן׃
7ויָּ ַ ֵ֥רד מיָּ נו ָּחה ע ָּט ָ֣רות ונַ ע ָּ ִ֑ר ָּתה ָּ
8מ ַתפו ַח ילְך ַהג ֵ֥בול יָּ ָּמה ַ ָ֣נ ַחל ָּקנָּ ה ו ָּהיֵ֥ ו תצא ָּתיו ַה ָּ ִ֑י ָּמה זאת נַ ח ַלת
י־אפ ַרים למשפח ָּ ָֽתם׃
ַמ ֵ֥טה בנ ֶ
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ל־ה ָּערים
9ו ֶה ָּערים ַהמב ָּדלות לבנָ֣י ֶאפ ַרים בתוְך נַ ח ַלָ֣ת בנָֽי־מנַ ֶ ִ֑שה ָּ ָֽכ ֶ
יהן׃
ו ַחצר ֶ ָֽ
שב ב ָּ ִ֑גַֽזֶ ר וַ י ֶשב ַ ָֽהכנַ עני בָ ֶק ֶרב ֶאפ ַרים
11ו ָ֣לא הורישו ֶאת־ ַ ָֽהכנַ עני ַהיו ָ֣
ַעד־ ַהיָ֣ ום ַהזֶ ה וַ יהי ל ַמס־ע ָֽבד׃

פ

יוסף ל ָּמכיר בכור מנַ ֶשה
גורל ל ַמ ָ֣טה מנַ ֶשה כי־הוא ב ָ֣כור ִ֑
1 17וַ יהי ַה ָּ
א ָ֣בי ַהגל ָּעד ָ֣כי הוא ָּהיָּ ה ָ֣איש מל ָּח ָּמה ַוַָֽֽיהי־לו ַהגל ָּ ֵ֥עד ו ַה ָּב ָּ ָֽשן׃
2וַ יהי לבני מנַ ֶ ֵ֥שה ַהנו ָּתרים למשפח ָּתם לבני אבי ֶעזֶ ר ולבני־ח ֶלק
ולבני ַאׂשריאל ולבני־ ֶש ֶכם ולבני־ח ֶפר ולב ָ֣ני שמי ָּ ִ֑דע א ֶלה בני מנַ ֶשה
ֶבן־יוסף ַהז ָּכרים למשפח ָּ ָֽתם׃
3ולצ ָּלפ ָּחד ֶבן־ח ֶפר ֶבן־גל ָּעד ֶבן־ ָּמ ָ֣כיר ֶבן־מנַ ֶשה לא־ ָּ ֵ֥היו לו ָּבנים ָ֣כי
אם־ ָּבנִ֑ ות וא ֶלה ש ָ֣מות בנ ָּתיו ַמח ָּ ָ֣לה ונ ָּעה ָּחג ָּ ֵ֥לה מל ָּכה ותר ָּ ָֽצה׃
ש ַע בן־נון ולפני ַהנׂשיאים
4וַ תק ַרבנָּ ה לפני ֶאל ָּעזָּ ר ַהכהן ולפנָ֣י׀ יהו ָ֣
ת־לנו נַ ח ָּלה ב ָ֣תוְך ַא ִ֑חינו וַ יתן ָּל ֶהם
לאמר יהוָּ ה צָּוָ֣ה ֶאת־מ ֶשה ָּ ָֽל ֶת ָּ ֵ֥
יהן׃
ֶאל־פי יהוָּ ה ַנָֽח ָּלה בתוְך א ֵ֥חי אב ֶ ָֽ
5וַ יפלֵ֥ ו ַחב ָֽלי־מנַ ֶשה ע ָּׂש ָּ ִ֑רה ל ִַ֞בד מ ֶא ֶרץ ַהגל ָּעד ו ַה ָּב ָּשן א ֶשר מ ֵ֥ע ֶבר
ַליַ ר ָֽדן׃
ֵ֚ 6כי בנָ֣ ות מנַ ֶשה נָּ חלֵ֥ ו נַ ח ָּלה ב ָ֣תוְך ָּב ָּ ִ֑ניו ו ֶא ֶרץ ַהגל ָּעד ָּהי ָּ ֵ֥תה
ות ָֽרים׃
לב ָֽני־מנַ ֶשה ַהנָֽ ָּ
7וַ יהי גבול־מנַ ֶשה ָֽמ ָּאשר ַ ָֽהמכמ ָּתת א ֶשר ַעל־פנָ֣י ש ֶכִ֑ם ו ָּה ַלְך ַהגבול
ל־היָּ מין ֶאל־ישבי ֵ֥עין ַת ָֽפ ַוח׃
ֶא ַ
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8למנַ ֶשה ָּהי ָּתה ֶ ָ֣א ֶרץ ַת ִ֑פו ַח ו ַתפו ַח ֶאל־ג ֵ֥בול מנַ ֶשה לב ֵ֥ני ֶאפ ָּ ָֽרים׃
9ויָּ ַ ָ֣רד ַהגבול נַ ַחל ָּקנָּ ה ֶ ָ֣נַֽג ָּבה ַלנַ ַחל ָּערים ָּהא ֶלה ל ֶאפ ַרים בתוְך ָּע ָ֣רי
מנַ ֶ ִ֑שה וגבול מנַ ֶשה מצ ָ֣פון ַלנַ ַחל וַ י ֵ֥הי תצא ָּתיו ַה ָּי ָָּֽמה׃
ָ֣ ֶ 11נַֽג ָּבה ל ֶאפ ַרים ו ָּצפונָּ ה למנַ ֶשה וַ י ֵ֥הי ַה ָּים גבולִ֑ ו וב ָּאשר יפג ָ֣עון
שכר ממז ָּ ָֽרח׃
מ ָּצפון ובי ָּש ָּ
11וַ יהי למנַ ֶשה בי ָּשש ָּ ָ֣כר וב ָּאשר בית־ש ָּ ָ֣אן ובנו ֶתי ָּה ויבל ָּעם ובנו ֶתי ָּה
יה
יה וישבי ַתענַ ְך ובנ ֶת ָּ
יה וישבי ָֽעין־דר ובנ ֶת ָּ
נות ָּ
ָֽו ֶאת־ישבי ָ֣דאר וב ֶ
יה שֹל ֶשת ַה ָּנ ֶָֽפת׃
נות ָּ
ויש ֵ֥בי מגדו וב ֶ ִ֑
12ולא יָּ כלו בנָ֣י מנַ ֶשה להוריש ֶאת־ ֶ ָֽה ָּע ָ֣רים ָּה ִ֑א ֶלה וַ יו ֶאל ַ ָֽהכנַ עני
ָּל ֶש ֶבת ָּב ָּ ֵ֥א ֶרץ ַה ָֽזאת׃
ַ13וַָֽֽיהי כי ָּ ָֽחזקו ב ָ֣ני יׂש ָּראל וַ יתנֵ֥ ו ֶאת־ ַ ָֽהכנַ עני ָּל ַ ִ֑מס והורש ֵ֥לא
הורי ָֽשו׃

ס

גורל
דוע נָּ ַת ָּתה לי נַ ח ָּלה ָּ
אמר ַמ ַ
ַ14וַָֽֽי ַדברו ב ָ֣ני יוסף ֶאת־יהוש ַע ל ִ֑
הוָֽה׃
ם־רב ַ ֵ֥עד א ֶשר־ ַעד־כה ָֽבר ַ ֵ֥כני י ָּ
ֶא ָּחד ו ֶ ָ֣ח ֶבל ֶא ָּחד ַוָֽאנָ֣י ַע ָּ
15וַ יא ֶמר אלי ֶהם יהוש ַע אם־ ַעם־ ַרב ַא ָּתה ע ָ֣לה לךָ֣ ַהיַ ע ָּרה וברא ָּת לך
ר־אפ ָּ ָֽרים׃
י־אץ לך ַה ֶ
ָּשם ב ֶ ֵ֥א ֶרץ ַהפרזי ו ָּ ָֽהר ָּפ ִ֑אים ָֽכ ָּ ֵ֥
שב
16וַ ָֽיאמרו ב ָ֣ני יוסף ָֽלא־י ָּ ֵ֥מצא ָּלנו ָּה ָּ ִ֑הר ו ֶ ָ֣ר ֶכב ַברזֶ ל ב ָּכל־ ַ ָֽהכנַ עני ַהי ָ֣
יה ו ַ ָֽלא ֶשר ב ֵ֥ע ֶמק יזר ֶ ָֽעאל׃
נות ָּ
ב ֶ ָֽא ֶרץ־ ָּהע ֶמק ַ ָֽלא ֶשר בבית־ש ָּאן וב ֶ
ם־רב ַא ָּתה
אמר ַע ַ ָ֣
17וַ יא ֶמר יהוש ַע ֶאל־בָ֣ית יוסף ל ֶאפ ַ ֵ֥רים ולמנַ ֶשה ל ִ֑
גורל ֶא ָּ ָֽחד׃
וכ ַח גָּ דול ָּלְך ָֽלא־יה ֶיֵ֥ה לך ָּ ֵ֥
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תוריש
ָ֣ 18כי ַהר ָֽיהיֶ ה־ ָּלְך ָֽכי־ ַיָ֣ ַער הוא ו ָ֣בראתו ו ָּה ָּ ֵ֥יה לך ָֽתצא ָּ ִ֑תיו ָֽכי־ ָ֣
־הכנַ עני ָ֣כי ֶר ֶכב ַברזֶ ל לו ֵ֥כי ָּח ָּזק ָֽהוא׃
ֶאת ַ ָֽ

פ

1 18וַ י ָּקהלו ָּכל־ע ַדת ב ָֽני־יׂש ָּראל שֹלה וַ יַ ש ֵ֥כינו ָּשם ֶאת־ ָ֣א ֶהל מו ִ֑עד
יהם׃
ו ָּה ָּ ֵ֥א ֶרץ נכב ָּשה לפנ ֶ ָֽ
א־חלקו ֶאת ַ־נָֽח ָּל ָּ ִ֑תם שב ָּעה ש ָּב ָֽטים׃
2וַ יָּ ָֽותרו בבנָ֣י יׂש ָּראל א ֶ ֵ֥שר ָֽל ָּ
3וַ ֵ֥יא ֶמר יהוש ַע ֶאל־בנָ֣י יׂש ָּר ִ֑אל ַעד־ ָּאנָּ ה ַא ֶ ָ֣תם מת ַרפים ָּלבוא ָּל ֶ ָ֣ר ֶשת
הוה ֱאֹל ֵ֥הי א ָֽבותי ֶ ָֽכם׃
־ה ָּא ֶרץ א ֶשר נָּ ַ ָ֣תן ָּל ֶכם י ָּ
ֶאת ָּ
ָּ 4ה ֵ֥בו ָּל ֶכם שֹל ָּ ֵ֥שה אנָּ שים ַל ָּ ִ֑ש ֶבט ו ֶאש ָּלחם ויָּ קמו ו ָֽית ַהל ֵ֥כו ָּב ָּא ֶרץ
ויכת ֵ֥בו או ָּתּה ל ֵ֥פי ַ ָֽנח ָּל ָּתם ויָּ ֵ֥באו א ָּ ָֽלי׃
5ו ָֽהת ַחל ֵ֥קו א ָּתּה לשב ָּ ָ֣עה ח ָּלָ ִ֑קים יהו ָּ ִ֞דה יַ עמד ַעל־גבולו מנֶ גֶ ב ו ֵ֥בית
בולם מ ָּצ ָֽפון׃
יוסף יַ ַעמ ֵ֥דו ַעל־ג ָּ
אתם א ַלי ִ֑הנָּ ה ויָּ ריתי
6ו ַא ִֶ֞תם תכתבו ֶאת־ ָּה ָּא ֶרץ שב ָּ ָ֣עה ח ָּלקים ַוָֽהב ֶ ֵ֥
ֹלהינו׃
הוֵ֥ה ֱא ָֽ
גורל פה לפני י ָּ
ָּל ֶכם ָּ
7כי ָֽאין־ח ֶלק ַללוים בקרב ֶכם ָֽכי־כה ַ ֵ֥נת יהָּוה נַ ח ָּל ִ֑תו וגָּ ד וראובן וַ חצי
ש ֶבט ַ ָֽהמנַ ֶשה ָּלק ָ֣חו נַ ח ָּל ָּתם מע ֶבר ַליַ רדן מז ָּר ָּחה א ֶשר נָּ ַ ָ֣תן ָּל ֶהם
הוָֽה׃
מ ֶשה ֶ ֵ֥ע ֶבד י ָּ
8וַ יָּ ָ ֵ֥קמו ָּהאנָּ שים וַ י ִ֑לכו וַ י ַ ָ֣צו יהוש ַע ֶאת־ ַההלכים לכתב ֶאת־ ָּה ָּא ֶרץ
אותּה ו ָ֣שובו א ַלי ופה ַאשליְך
לאמר לכו והת ַהלכו ָּב ָּא ֶרץ וכתבו ָּ
הוה בש ָֹֽלה׃
גורל לפ ֵ֥ני י ָּ
ָּל ֶ ֵ֥כם ָּ
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וה ֶ ָֽל ָּערים לשב ָּ ֵ֥עה ח ָּלָקים
9וַ ילכו ָּ ָֽהאנָּ שים וַ יַ ַעב ָ֣רו ָּב ָּא ֶרץ וַ יכתב ָּ
ל־ה ַמח ֶנה ש ָֹֽלה׃
ל־ס ֶפר וַ יָּבאו ֶאל־יהוש ַע ֶא ַ ָֽ
ַע ִ֑
ק־שם יהוש ַע
11וַ יַ שלְך ָּל ֶהם יהוש ַע גו ָּרל בשֹלה לפ ָ֣ני יהָּ ִ֑וה וַ י ַח ֶל ָּ
ת־ה ָּא ֶרץ לבנֵ֥י יׂש ָּראל כ ַמחלק ָּ ָֽתם ׃
ֶא ָּ

פ

גורל ַמ ֵ֥טה בנָֽי־בניָּמן למשפח ָּ ִ֑תם וַ יצא ג ָ֣בול גָֽ ָּור ָּלם ֵ֚בין בנָ֣י
11וַ יַ ַעל ַ
יוסף׃
הודה ובין בנֵ֥י ָֽ
י ָּ
12וַ יהי ָּל ֶהם ַהגבול לפ ַ ֵ֥את ָּצפונָּ ה מן־ ַהיַ ר ִ֑דן ו ָּע ָּ ָ֣לה ַהגבול ֶאל־ ֶכ ֶתף
יריחו מ ָּצפון ו ָּע ָּלה ָּב ָּהר יָּ ָּמה ו ָּהיה ָֽתצא ָּתיו מד ַב ָּרה ֵ֥בית ָּ ָֽאוֶ ן׃
ית־אל ויָּ ַרד
ִ֑
ל־כ ֶתף לוזָּ ה נֶ ג ָּבה היא ָֽב
13ו ָּע ַבר מ ָּשם ַהגבול לוזָּ ה ֶא ֶ
ל־ה ָּהר א ֶשר מ ֶ ֵ֥נַֽגֶ ב לבית־חרון ַתח ָֽתון׃
ַהגבול ַעט ָ֣רות ַא ָּדר ַע ָּ
14ו ָּת ַ ָ֣אר ַהגבול ונָּ ַסב לפ ַאת־יָּ ם נֶ ג ָּבה מן־ ָּה ָּהר א ֶשר ַעל־פ ֵ֥ני בית־חרון
הודה
ת־ב ַעל ֵ֚היא קר ַיָ֣ת י ָּערים עיר בנָ֣י י ָּ ִ֑
נֶ ג ָּבה ו ָּהי ָ֣ה ָֽתצא ָּתיו ֶאל־קריַ ַ
ת־יָֽם׃
זאת פ ַא ָּ
ל־מע ַיַֽן ֵ֥מי
15ופ ַאת־נֶ ג ָּבה מקצה קר ַיָ֣ת י ָּע ִ֑רים ויָּ ָּצא ַהגבול יָּ ָּמה ויָּ ָּצא ֶא ַ
נֶ פ ָֽת ַוח׃
16ויָּ ַרד ַהגבול ֶאל־ק ָ֣צה ָּה ָּהר א ֶשר ַעל־פני ָ֣גי ֶבן־הנם א ֶשר ב ֵ֥ע ֶמק
ל־כ ֶתף ַהיבוסי נֶ ג ָּבה ויָּ ַרד ֵ֥עין רגָֽל׃
ר ָּפאים ָּצ ִ֑פונָּ ה ויָּ ַרד גי הנם ֶא ֶ
17ו ָּת ַ ָ֣אר מ ָּצפון ויָּ ָּצא ָ֣עין ֶש ֶמש ויָּ ָּצא ֶאל־גלילות א ֶשר־נ ַכח ַמעלָ֣ה
אובן׃
אד ִ֑מים ויָּ ַרד ֶ ֵ֥א ֶבן ב ַהן ֶבן־ר ָֽ
מול־הע ָּר ָּבה ָּצ ִ֑פונָּ ה ויָּ ַרד ָּהע ָּר ָּ ָֽב ָּתה׃
ָּ ָֽ
18ו ָּע ַבר ֶאל־ ֶ ֵ֥כ ֶתף
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ית־חג ָּלה ָּצפונָּ ה ו ָּהי ָ֣ה׀ תצ ָ֣אותיו ַהגבול
ל־כ ֶָ֣תף ב ָּ
19ו ָּע ַבר ַהגבול ֶא ֶ
יָּם־ה ֶמ ַלח ָּצפונָּ ה ֶאל־ק ֵ֥צה ַהיַ רדן ֶ ִ֑נַֽג ָּבה ֶזה ג ֵ֥בול ֶנַָֽֽגֶ ב׃
ַ
ֶאל־לשון
יה
וֹלת ָּ
ת־קד ָּמה זאת נַ ח ַלת בני בניָּמן לג ָֽב ֶ
21ו ַהיַ ר ֵ֥דן יגבל־אתו לפ ַא ִ֑
ָּסביב למשפח ָּ ָֽתם׃
ית־חג ָּלה
יחו וב ָּ
יהם יר ֵ֥
21ו ָּהיָ֣ ו ֶ ָֽה ָּערים ל ַמטה בנֵ֥י בניָּ מן למשפ ָֽחות ֶ ִ֑
ו ֵ֥ע ֶמק ק ָֽציץ׃
22ובית ָּ ָֽהע ָּר ָּבה וצ ָּמ ַרים ו ָֽבית־ ָֽאל׃
23ו ָּה ַע ֵ֥וים ו ַה ָּפ ָּרה ו ָּעפ ָּ ָֽרה׃
יהן׃
ים־עׂשרה ו ַחצר ֶ ָֽ
24וכ ַפר ָּ ָֽה ַעמ ָּני ו ָּ ָֽה ָּעפני וָּ ָּג ִַ֑בע ָּע ֵ֥רים שת ֶ
25גב ֵ֥עון ו ָּ ָֽה ָּר ָּמה ובא ָֽרות׃
26ו ַהמצ ֶ ֵ֥פה ו ַהכפ ָּירה ו ַהמ ָּ ָֽצה׃
27ו ֶ ֵ֥ר ֶקם וירפאל ו ַתרא ָּ ָֽלה׃
וש ַלם גב ַעָ֣ת קריַ ת ָּע ֵ֥רים ַאר ַ ָֽבע־ ֶעׂשרה
28וצ ַלע ָּה ֶא ֶלף ו ַהיבוסי היא י ָֽר ָּ
יהן זאת ַנָֽח ַ ֵ֥לת בנָֽי־בניָּ מן למשפח ָּ ָֽתם׃
ו ַחצר ֶ ִ֑

פ

חותם ַוַָֽֽיהי
1 19וַ י ִ֞צא ַהגו ָּרל ַהשני לשמעון ל ַמ ֵ֥טה בנָֽי־שמעון למשפ ָּ ִ֑
הודה׃
ַנָֽח ָּל ָּתם בתוְך נַ ח ַ ֵ֥לת בנָֽי־י ָּ ָֽ
ומול ָּ ָֽדה׃
ָּ
2וַ י ֵ֥הי ָּל ֶהם ב ַ ָֽנח ָּל ָּ ִ֑תם ב ָֽאר־ ֶ ֵ֥ש ַבע ו ֶש ַבע
3וַ ח ַ ֵ֥צר שו ָּעל ו ָּב ָּלה וָּ ָּ ָֽע ֶצם׃
4ו ֶאלתו ַ ֵ֥לד ובתול ו ָּחר ָּ ָֽמה׃
סוסה׃
ית־ה ַמר ָּכבות וַ ח ַ ֵ֥צר ָּ ָֽ
5ו ָֽצק ַ ֵ֥לג וב ַ
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יהן׃
ֹלש־עׂשרה ו ַחצר ֶ ָֽ
ֶ
רוחן ָּע ֵ֥רים ש
ובית ל ָּבאות ו ָּ ָֽש ֶ ִ֑
ֵ֥ 6
יהן׃
ֵ֥ ַ 7עין׀ רמון וָּ ֶע ֶָ֣תר ו ָּע ָּ ִ֑שן ָּע ֵ֥רים ַאר ַבע ו ַחצר ֶ ָֽ
8ו ָּכל־ ַ ָֽהחצרים א ֶשר סביבות ֶ ָֽה ָּע ָ֣רים ָּהא ֶלה ַעד־ ַ ָֽבע ַ ֵ֥לת באר ָּ ָ֣רא ַמת
ֶ ִ֑נַֽגֶ ב זאת נַ ח ַלת ַמ ֵ֥טה ב ָֽני־שמעון למשפח ָּ ָֽתם׃
9מ ֶח ֶבל בנָ֣י יהו ָּדה נַ ח ַלת בנָ֣י שמ ִ֑עון ָֽכי־ ָּה ִָּ֞יה ח ֶלק ב ָֽני־יהו ָּדה ַ ָ֣רב
מ ֶהם וַ ינחלֵ֥ ו ב ָֽני־שמעון ב ֵ֥תוְך נַ ח ָּל ָּ ָֽתם׃

פ

גורל ַהשלישי לבנֵ֥י זבולן למשפח ָּ ִ֑תם וַ יהי ג ֵ֥בול נַ ח ָּל ָּתם
11וַ יַ ַעל ַה ָּ ָ֣
ד־ׂש ָֽריד׃
ַע ָּ
ל־הנַ ַחל א ֶשר
ופגַ ע ֶא ַ
ופ ַגָ֣ע ב ַד ָּ ִ֑ב ֶשת ָּ
ומרע ָּלה ָּ
11ו ָּע ָּלה גבו ָּלם׀ ַליָּ ָּמה ַ
ַעל־פנֵ֥י יָּ קנ ָּ ָֽעם׃
12ו ָּ ָ֣שב מ ָּשריד ֵ֚קד ָּמה מז ַ ָ֣רח ַה ֶש ֶמש ַעל־ג ֵ֥בול כסֹלת ָּת ִ֑בר ויָּ ָּ ֵ֥צא
יָּפ ַיע׃
ל־ה ָּ ָֽדב ַרת ו ָּע ָּ ֵ֥לה ָֽ
ֶא ַ
13ומ ָּשם ָּע ַבר ָ֣קד ָּמה מז ָּר ָּחה ג ָּ ֵ֥תה ח ֶפר ע ָּ ָ֣תה ָּק ִ֑צין ויָּ ָּצא ר ֵ֥מון ַהמת ָּאר
ַהנ ָּ ָֽעה׃
ח־אל׃
14ונָּ ַסב אתו ַהגבול מצפון ַחנָּ ִ֑תן ו ָּהיו ָֽתצא ָּתיו גי יפ ַת ָֽ
ים־עׂשרה
15ו ַק ָּטת ו ַנָֽה ָּלל ושמרון וידא ָּלה ובָ֣ית ָּל ִֶ֑חם ָּע ֵ֥רים שת ֶ
יהן׃
ו ַחצר ֶ ָֽ
יהן׃
חותם ֶ ָֽה ָּע ֵ֥רים ָּהא ֶלה ו ַחצר ֶ ָֽ
16זאת נַ ח ַ ֵ֥לת בנָֽי־זבולן למשפ ָּ ִ֑

פ

חותם׃
שכר למשפ ָּ ָֽ
17לי ָּשש ָּכר יָּ ָּצא ַהגו ָּ ָ֣רל ָּ ָֽהרבי ִ֑עי לבנֵ֥י י ָּש ָּ
18וַ יהי גבו ָּ ִ֑לם יזר ֶ ֵ֥עא ָּלה ו ַהכסוֹלת ושונָֽם׃

570

Text from: Biblia Hebraica Stuttgartensia
© 1997 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
All rights reserved

19וַ ח ָּפ ַ ֵ֥רים ושיאן וַ אנָּ ח ַ ָֽרת׃
21ו ָּ ָֽה ַר ֵ֥בית וקשיון וָּ ָּ ָֽא ֶבץ׃
ובית ַפ ָֽצץ׃
21ו ֶר ֶמת ועין־גַ נים ו ֵ֥עין ַח ָּדה ֵ֥
בולם
22ו ָּפגַ ע ַהגבול ב ָּתבור ו ַשחצו ָּמה ובָ֣ית ֶש ֶמש ו ָּהיו תצ ֵ֥אות ג ָּ
יהן׃
ש־עׂשרה ו ַחצר ֶ ָֽ
ַהיַ ר ִ֑דן ָּע ֵ֥רים ש ֶ
23זאת נַ ח ַלת ַמ ֵ֥טה ב ָֽני־י ָּשש ָּכר למשפח ָּ ִ֑תם ֶה ָּערים ו ַחצרי ֶ ָֽהן׃

פ

24וַ יצא ַהגו ָּ ָ֣רל ַ ָֽהחמישי ל ַמ ֵ֥טה ב ָֽני־ ָּאשר למשפחו ָּ ָֽתם׃
25וַ יהי גבו ָּ ִ֑לם ֶחלָ ַ ֵ֥קת וַ חלי וָּ ֶ ֵ֥ב ֶטן ו ַאכ ָּ ָֽשף׃
26ו ַ ָֽא ַל ֶ ֵ֥מ ֶלְך ו ַעמ ָּעד ומש ָּ ִ֑אל ו ָּפ ַגע ב ַכר ֶמל ַהיָּ ָּמה ובשיחור לב ָּ ָֽנת׃
ח־אל ָּצפונָּ ה ֵ֥בית
27ו ָּשב מז ַ ָ֣רח ַה ֶש ֶמש ָ֣בית ָּדגן ו ָּפ ַ ָ֣גע בזבלון ובגי יפ ַת ֵ֥
ל־כבול מש ָֽמאל׃
יאל ויָּ ָּ ֵ֥צא ֶא ָּ
ָּהע ֶמק ונע ִ֑
28ו ֶעב ֵ֥רן ורחב ו ַח ָ֣מון ו ָּק ָּנִ֑ה ַעד צ ֵ֥ידון ַר ָּ ָֽבה׃
29ו ָּשב ַהגבול ָּ ָֽה ָּר ָּמה ו ַעד־עיר מב ַצר־ ִ֑צר ו ָּשב ַהגבול ח ָּסה וי ָּהיו
תצא ָּתיו ַה ָּי ָּמה מ ֶ ֵ֥ח ֶבל ַאכ ָֽז ָּיבה׃
יהן׃
31וע ָּ ֵ֥מה וַ אפק ור ִ֑חב ָּערים ֶעׂש ֵ֥רים וש ַתים ו ַחצר ֶ ָֽ
יהן׃
31זאת נַ ח ַלת ַמ ֵ֥טה ב ָֽני־ ָּאשר למשפח ָּ ִ֑תם ֶה ָּע ֵ֥רים ָּהא ֶלה ו ַחצר ֶ ָֽ

פ

גורל ַהש ִ֑שי לבנֵ֥י נַ פ ָּתלי למשפח ָּ ָֽתם׃
32לבנָ֣י נַ פ ָּתלי יָּ ָּצא ַה ָּ ָ֣
ד־ל ִ֑קום
33וַ י ָ֣הי גבו ָּלם מח ֶלף ָֽמאלון ב ַצענַ נים וַ א ָּד ֵ֥מי ַה ֶנ ֶַֽקב ויַבנאל ַע ַ
וַ י ֵ֥הי תצא ָּתיו ַהיַ ר ָֽדן׃
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34ו ָּשב ַהג ֵ֥בול יָּ ָּמה ַאזנָ֣ ות ָּתבור ויָּ ָּ ֵ֥צא מ ָּשם חו ִ֑ק ָּקה ו ָּפגַ ע בזבלון מנֶ גֶ ב
יהודה ַהיַ רדן מז ַ ֵ֥רח ַה ָּ ָֽש ֶמש׃
וב ָּ
וב ָּאשר ָּפ ַ ָ֣גע מיָּ ם ָ֣
35ו ָּערי מב ָּ ִ֑צר ַהצ ָ֣דים צר ו ַח ַמת ַר ַ ֵ֥קת וכ ָּנ ֶַָֽֽרת׃
36וַ א ָּד ָּ ֵ֥מה ו ָּה ָּר ָּמה ו ָּח ָֽצור׃
37וָ ֶ ֵ֥ק ֶדש ו ֶאד ֶרעי ו ֵ֥עין ָּח ָֽצור׃
ע־עׂשרה
38ויראון ומג ַדל־אל ֳח ֵ֥רם ובית־ע ָּנת ובָ֣ית ָּ ִ֑ש ֶמש ָּע ֵ֥רים ת ַ ָֽש ֶ
יהן׃
ו ַחצר ֶ ָֽ
39זאת נַ ח ַלת ַמ ֵ֥טה ב ָֽני־נַ פ ָּתלי למשפח ָּ ִ֑תם ֶה ָּערים ו ַחצרי ֶ ָֽהן׃

פ

41ל ַמ ֵ֥טה בני־ ָּדן למשפח ָּ ִ֑תם יָּ ָּצא ַהגו ָּ ֵ֥רל ַהשבי ָֽעי׃
41וַ יהי ג ָ֣בול נַ ח ָּל ָּ ִ֑תם ָּצר ָּ ֵ֥עה ו ֶאש ָּתאול ו ֵ֥עיר ָּ ָֽש ֶמש׃
42ו ַ ָֽשע ַל ֵ֥בין ו ַאיָּ לון וית ָּ ָֽלה׃
43ואילֵ֥ ון ותמ ָּנ ָּתה ו ֶעק ָֽרון׃
ובע ָּ ָֽלת׃
44ו ֶאלתָ ֵ֥קה וגבתון ַ
45וי ֵ֥הד וב ָֽני־ב ַרק וגַ ת־ר ָֽמון׃
־הגבול ֵ֥מול יָּ ָֽפו׃
46ו ֵ֥מי ַהיַ רקון ו ָּ ָֽה ַר ִ֑קון ָֽעם ַ
ם־ל ֶשם וַ ילכ ֵ֥דו
ָֽי־דן וַ י ָּלחמו ע ֶ
י־דן מ ֶ ִ֑הם וַ יַ עלָ֣ ו בנ ָּ
47וַ י ֵ֥צא גבול־בנ ָּ
אותּה וַ י ָ֣שבו ָּבּה וַ יקראו ל ֶל ֶשם
י־ח ֶרב וַ יַָֽֽרשו ָּ
אותּה לפ ֶ
אותּה׀ וַ יַ כו ָּ ָ֣
ָּ ָ֣
יהם׃
ָּדן כשם ָּ ֵ֥דן אב ֶ ָֽ
יהן׃
48זאת נַ ח ַלת ַמ ֵ֥טה בני־ ָּדן למשפח ָּ ִ֑תם ֶ ָֽה ָּע ֵ֥רים ָּהא ֶלה ו ַחצר ֶ ָֽ
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49וַ י ַכלֵ֥ ו לנחל־ ֶאת־ ָּה ָּא ֶרץ לג ָֽבוֹל ֶ ִ֑תי ָּה וַ יתנו בני־יׂש ָּראל נַ ח ָּלה ליהו ֵ֥ש ַע
בן־נון בתו ָּ ָֽכם׃
ת־ס ַרח ב ַ ָ֣הר
שר ָּש ָּאל ֶאת־תמנַ ֶ
ַ 51על־פי יהוָּ ה ָּ ָ֣נתנו לו ֶאת־ ָּהעיר א ֶ ָ֣
ת־העיר וַ י ֵֶ֥שב ָּ ָֽבּה׃
ֶאפ ָּ ִ֑רים וַ יב ֶנֵ֥ה ֶא ָּ
שי
שר נחלָ֣ ו ֶאל ָּע ָּ ָ֣זר ַהכ ָ֣הן׀ ויהוש ַע בן־נון ו ָּרא ָ֣
ָ֣ 51א ֶלה ַהנ ָּחֹלת א ֶ ָ֣
גורל׀ בשֹלה לפ ָ֣ני יהוָּ ה ֶפ ַתח ָ֣א ֶהל
ָּ ָֽה ָּא ָ֣בות ל ַמטות בני־יׂש ָּראל׀ ב ָּ
־ה ָּ ָֽא ֶרץ׃
מועד וַ י ַכלו ָֽמ ַחלק ֶאת ָּ
ִ֑

פ

1 20וַ י ַד ָ֣בר יהוָּ ה ֶאל־יהוש ַע לא ָֽמר׃
ַ 2דבר ֶאל־ב ֵ֥ני יׂש ָּראל לא ִ֑מר תנו ָּל ֶכם ֶאת־ ָּע ָ֣רי ַהמק ָּלט א ֶשר־ד ַ ֵ֥ברתי
אלי ֶכם ביַ ד־מ ֶ ָֽשה׃
י־ד ַעת ו ָּהיו ָּל ֶכם למק ָּלט
ָּ 3לנֵ֥ וס ָּש ָּמה רוצ ַח ַמכה־ ֶ ֵ֥נ ֶפש בשגָּ ָּגה בבל ָּ ִ֑
מגאל ַה ָּ ָֽדם׃
ל־א ַ ָ֣חת׀ מ ֶה ָּע ָ֣רים ָּהא ֶלה ו ָּע ַמד ֶ ֵ֚פ ַתח ַ ָ֣ש ַער ָּהעיר וד ֶבר ב ָּאזני
4ו ִָּ֞נס ֶא ַ
יהם ונָּ תנו־לֵ֥ ו
יר־ההיא ֶאת־ד ָּב ָּ ִ֑ריו ו ָּאספו אתו ָּהע ָּירה אל ֶ
זקנֵ֥י ָּה ָֽע ַ
ָּמקום ויָּ ַ ֵ֥שב ע ָּ ָֽמם׃
5וכי ירדף גאל ַה ָּדם ַ ָֽאח ָּריו ו ָֽלא־יַ ס ֵ֥גרו ֶאת־ ָּהרצ ַח ביָּ ִ֑דו כי בבלי־ ַד ַעת
ה ָּ ָ֣כה ֶאת־רעהו ו ָֽלא־ׂש ֵ֥נא הוא לו מת ֵ֥מול של ָֽשום׃
ד־עמ ִ֞דו לפני ָּ ָֽהע ָּדה ַלמש ָּפט ַעד־מות ַהכ ָ֣הן
6ויָּ ַ ָ֣שב׀ ָּב ָ֣עיר ַההיא ַע ָּ
ַהגָּ דול א ֶ ֵ֥שר יה ֶיה ַביָּ ָ֣מים ָּה ִ֑הם ָּ ָ֣אז׀ יָּ ָ֣שוב ָּהרוצ ַח ָּובא ֶאל־עירו
ר־נֵ֥ס מ ָּ ָֽשם׃
ל־העיר א ֶש ָּ
ו ֶאל־ביתו ֶא ָּ
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ת־ק ֶדש ַבגָּ ליל ב ַ ָ֣הר נַ פ ָּתלי ו ֶאת־ש ֶכם ב ַ ָ֣הר ֶאפ ָּ ִ֑רים
7וַ יַ קדשו ֶא ֶ
הודה׃
ו ֶאת־קריַ ֵ֥ת ַאר ַבע ֵ֥היא ֶחברון ב ַ ֵ֥הר י ָּ ָֽ
ת־ב ֶצר ַבמד ָּבר ַבמישר מ ַמ ָ֣טה
8ומע ֶבר ליַ רדן יריחו מז ָּר ָּחה נָּ תנִ֞ ו ֶא ֶ
ת־ראמת ַבגל ָּעד מ ַמטה־גָּ ד ו ֶאת־ג ָּ ֵ֥לון ַב ָּב ָּשן מ ַמ ֵ֥טה מנַ ֶ ָֽשה׃
אובן ו ֶא ָּ
ר ִ֑
ָ֣ 9א ֶלה ָּהיו ָּערי ַה ָֽמו ָּע ָּדה ל ָ֣כל׀ בנָ֣י יׂש ָּראל ו ַלגר ַה ָּ ָ֣גר בתו ָּכם ָּלנָ֣ וס
ל־מכה ֶ־נ ֶפש בשגָּ ָּ ִ֑גה ו ָ֣לא יָּ מות ביַ ד ג ָ֣אל ַה ָּדם ַעד־ ָּעמדו לפ ֵ֥ני
ָּש ָּמה ָּכ ַ
ָּהע ָּ ָֽדה׃

פ

ַ1 21וַָֽֽיגשו ָּראשי א ָ֣בות ַהלוים ֶאל־ ֶאל ָּעזָּ ר ַהכהן ו ֶאל־יהוש ַע בן־נִ֑ ון
ל־ראשי א ֵ֥בות ַה ַמטות לב ֵ֥ני יׂש ָּר ָֽאל׃
ו ֶא ָּ
2וַ י ַדברו אלי ֶהם בשֹלה ב ֶא ֶרץ כנַ ַען לאמר יהוָּ ה צָּ ָ֣וה ביַ ד־מ ֶשה
ָּ ָֽל ֶתת־ ָּ ֵ֥לנו ָּערים ָּל ָּ ִ֑ש ֶבת ומגרש ֶיהן לב ֶהמ ָֽתנו׃
3וַ יתנו בני־יׂש ָּראל ַללוים מנַ ח ָּל ָּתם ֶאל־ ָ֣פי יהָּ ִ֑וה ֶאת־ ֶה ָּע ֵ֥רים ָּהא ֶלה
יהן׃
ו ֶאת־מגרש ֶ ָֽ
4וַ י ֵ֥צא ַהגו ָּרל למשפ ָ֣חת ַהק ָּה ִ֑תי וַ יהי לבני ַאהרן ַהכהן מן־ ַהלוים
גורל ָּערים שֹלֵ֥ ש
הודה ומ ַמטה ַהשמעני ומ ַמטה בניָּ מן ַב ָּ
מ ַמ ָ֣טה י ָּ
ֶעׂש ָֽרה׃

ס

ה־דן ומחצי
־אפ ַרים וָֽ מ ַמט ָּ ִ֞
5ולבני ק ָּהת ַהנו ָּתרים ממשפ ָ֣חת ַמ ָֽטה ֶ
גורל ָּע ֵ֥רים ָּ ָֽע ֶׂשר׃
ַמטה מנַ ֶשה ַב ָּ

ס

ה־אשר ומ ַמטה נַ פ ָּתלי
שכָ֣ר ומ ַמ ָֽט ָּ
6ולב ָ֣ני גרשון ממשפ ָ֣חות ַמ ָֽטה־י ָּש ָּ
גורל ָּערים שֹלֵ֥ ש ֶעׂש ָֽרה׃
ומחצי ַמטה מנַ ֶשה ַב ָּב ָּשן ַב ָּ
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7לבני מ ָּררי למשפח ָּתם מ ַמטה ראובן ומ ַמטה־גָּ ד ומ ַמ ָ֣טה זבולן
ָּערים ש ֵ֥תים ֶעׂש ָֽרה׃
8וַ יתנו ב ָֽני־יׂש ָּראל ַללוים ֶאת־ ֶה ָּע ֵ֥רים ָּהא ֶלה ו ֶאת־מגרשי ֶ ִ֑הן ַכא ֶשר
גורל׃
הוה ביַ ד־מ ֶשה ַב ָּ ָֽ
צָּוה י ָּ

פ

ַ9וַָֽֽיתנו מ ַמטה ב ָ֣ני יהו ָּדה ומ ַמטה בנָ֣י שמ ִ֑עון ֵ֚את ֶ ָֽה ָּע ָ֣רים ָּהא ֶלה
א ֶשר־יק ָּ ֵ֥רא ֶאת ֶהן ב ָֽשם׃
גורל
ַ11וַָֽֽיהי לב ָ֣ני ַאהרן ממשפ ֵ֥חות ַהק ָּהתי מבנָ֣י לוִ֑י ֵ֥כי ָּל ֶהם ָּה ָּיֵ֥ה ַה ָּ
ריאש ָּנָֽה׃
הודה
11וַ יתנו ָּל ֶהם ֶאת־קריַ ת ַאר ַבע אבי ָּ ָֽהענוק ֵ֥היא ֶחברון ב ַ ָ֣הר י ָּ ִ֑
יה׃
ו ֶאת־מג ָּר ֶש ָּה סביב ֶ ָֽת ָּ
12ו ֶאת־ׂש ֵ֥דה ָּהעיר ו ֶאת־חצ ֶ ִ֑רי ָּה ָּ ָֽנתנו ל ָּכ ֵ֥לב ֶבן־יפ ֶנה ַבאחזָּ ָֽתו׃

ס

ת־חברון
13ולבנָ֣י׀ ַאה ָ֣רן ַהכהן ָּנָֽתנו ֶאת־עיר מק ַלָ֣ט ָּהרצ ַח ֶא ֶ
ו ֶאת־מג ָּר ֶ ִ֑ש ָּה ו ֶאת־לב ָּנה ו ֶאת־מג ָּר ֶ ָֽש ָּה׃
ת־אשתמ ַע ו ֶאת־מג ָּר ֶ ָֽש ָּה׃
14ו ֶאת־יַ תר ו ֶאת־מג ָּר ֶש ָּה ו ֶא ֶ
15ו ֶאת־חֹלן ו ֶאת־מג ָּר ֶש ָּה ו ֶאת־דבר ו ֶאת־מג ָּר ֶ ָֽש ָּה׃
־בית ֶש ֶמש
16ו ֶאת־ ַ ָ֣עין ו ֶאת־מג ָּר ֶש ָּה ו ֶאת־י ָּטה ו ֶאת־מג ָּר ֶש ָּה ֶאת ֵ֥
ו ֶאת־מג ָּר ֶ ִ֑ש ָּה ָּע ָ֣רים ת ַשע מאת שנֵ֥י ַהש ָּבטים ָּה ָֽא ֶלה׃

פ

17ומ ַמ ָ֣טה בניָּ מן ֶאת־גבעון ו ֶאת־מג ָּר ֶ ִ֑ש ָּה ֶאת־ ֶג ַבע ו ֶאת־מג ָּר ֶ ָֽש ָּה׃
־עלמון ו ֶאת־מג ָּר ֶ ִ֑ש ָּה ָּערים ַאר ַ ָֽבע׃
ֶ 18את־ענָּ תות ו ֶאת־מג ָּר ֶש ָּה ו ֶאת ַ
ָּ 19כל־ ָּע ֵ֥רי ב ָֽני־ ַאהרן ַה ָֽכה ִ֑נים שֹלש־ ֶעׂש ֵ֥רה ָּערים ומגרשי ֶ ָֽהן׃

575

ס

Text from: Biblia Hebraica Stuttgartensia
© 1997 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
All rights reserved

נותרים מבנָ֣י ק ָּ ִ֑הת ַוַָֽֽיהי ָּע ָ֣רי גָֽ ָּור ָּלם
21ולמשפחות בנָֽי־ק ָּהת ַהלוים ַה ָּ
מ ַמטה ֶאפ ָּ ָֽרים׃
21וַ יתנו ָּל ֶהם ֶאת־עיר מק ַלט ָּהרצ ַח ֶאת־ש ֶ ֵ֥כם ו ֶאת־מג ָּר ֶש ָּה ב ַ ָ֣הר
ֶאפ ָּ ִ֑רים ו ֶאת ֶ־גַֽזֶ ר ו ֶאת־מג ָּר ֶ ָֽש ָּה׃
ת־בית חורן ו ֶאת־מג ָּר ֶ ִ֑ש ָּה ָּערים
22ו ֶאת־קב ַצים ו ֶאת־מג ָּר ֶש ָּה ו ֶא ֵ֥
ַאר ַ ָֽבע׃

ס

23ומ ַמטה־ ָּדן ֶ ָֽאת־ ֶאלתָקא ו ֶאת־מג ָּר ֶ ִ֑ש ָּה ֶ ָֽאת־גבתון ו ֶאת־מג ָּר ֶ ָֽש ָּה׃
־איָּ לון ו ֶאת־מג ָּר ֶש ָּה ֶאת־גַ ת־רמון ו ֶאת־מג ָּר ֶ ִ֑ש ָּה ָּערים ַאר ַ ָֽבע׃
ֶ 24את ַ

ס

25ו ָֽמ ַמחצית ַמ ָ֣טה מנַ ֶשה ֶאת־ ַתענַ ְך ו ֶאת־מג ָּר ֶש ָּה ו ֶאת־גַ ת־רמון
ו ֶאת־מג ָּר ֶ ִ֑ש ָּה ָּערים ש ָּ ָֽתים׃
נות ָֽרים׃
ָּ 26כל־ ָּע ֵ֥רים ֶע ֶׂשר ומגרשי ֶ ִ֑הן למשפ ֵ֥חות בנָֽי־ק ָּהת ַה ָּ

ס

27ולבנָ֣י גרשון ממשפ ָ֣חת ַהלוים מח ִ֞צי ַמ ָ֣טה מנַ ֶשה ֶאת־עיר מק ַ ָ֣לט
ָּהרצ ַח ֶאת־ג ָּלון ַב ָּב ָּשן ו ֶאת־מג ָּר ֶש ָּה ו ֶ ָֽאת־ב ֶעשת ָּרה ו ֶאת־מג ָּר ֶ ִ֑ש ָּה
ָּערים ש ָּ ָֽתים׃

ס

ת־דב ַרת ו ֶאת־מג ָּר ֶ ָֽש ָּה׃
28ומ ַמ ָ֣טה י ָּשש ָּכר ֶאת־קשיון ו ֶאת־מג ָּר ֶ ִ֑ש ָּה ֶא ָּ ָֽ
־עין גַ נים ו ֶאת־מג ָּר ֶ ִ֑ש ָּה ָּערים ַאר ַ ָֽבע׃
ֶ 29את־יַ רמות ו ֶאת־מג ָּר ֶש ָּה ֶאת ֵ֥

ס

31ומ ַמ ָ֣טה ָּאשר ֶאת־מש ָּאל ו ֶאת־מג ָּר ֶ ִ֑ש ָּה ֶאת־ ַעבדון ו ֶאת־מג ָּר ֶ ָֽש ָּה׃
־חל ָּקת ו ֶאת־מג ָּר ֶש ָּה ו ֶאת־רחב ו ֶאת־מג ָּר ֶ ִ֑ש ָּה ָּערים ַאר ַ ָֽבע׃
ֶ 31את ֶ
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32ומ ַמטה נַ פ ָּתלי ֶאת־ ָ֣עיר׀ מק ַ ָ֣לט ָּ ָֽהרצ ַח ֶאת־ ֶק ֶדש ַבגָּ ליל
ת־קר ָּתן ו ֶאת־מג ָּר ֶ ִ֑ש ָּה
ו ֶאת־מג ָּר ֶש ָּה ו ֶאת־ ַח ֵ֥מת דאר ו ֶאת־מג ָּר ֶש ָּה ו ֶא ַ
ָּערים ָּש ָֹֽלש׃
ָּ 33כל־ ָּע ֵ֥רי ַהגרשני למשפח ָּ ִ֑תם שֹלש־ ֶעׂש ֵ֥רה עיר ומגרשי ֶ ָֽהן׃

ס

נותרים מאת ַמ ָ֣טה זבולן ֶ ָֽאת־יָּ קנ ָּעם
34ולמשפ ָ֣חות בנָֽי־מ ָּררי ַהלויָ֣ם ַה ָּ
־קר ָּתה ו ֶאת־מג ָּר ֶ ָֽש ָּה׃
ו ֶאת־מג ָּר ֶ ִ֑ש ָּה ֶאת ַ
ֶ 35את־דמנָּ ה ו ֶאת־מג ָּר ֶש ָּה ֶ ָֽאת־נַ ה ָּלל ו ֶאת־מג ָּר ֶ ִ֑ש ָּה ָּערים ַאר ַ ָֽבע׃
ת־יה ָּצה ו ֶאת־מג ָּר ֶ ָֽש ָּה׃
ת־ב ֶצר ו ֶאת־מג ָּר ֶ ִ֑ש ָּה ו ֶא ַ
 36ומ ַמ ָ֣טה ראובן ֶא ֶ
ש ָּה ָּערים ַאר ַ ָֽבע׃
ֶ 37את־קדמות ו ֶאת־מג ָּר ֶש ָּה ו ֶאת־מי ָּפ ַעת ו ֶאת־מג ָּר ֶ ִ֑

ס

38ומ ַמטה־גָּ ד ֶאת־עיר מק ַ ָ֣לט ָּהרצ ַח ֶאת־ ָּר ֵ֥מת ַבגל ָּעד ו ֶאת־מג ָּר ֶ ִ֑ש ָּה
־מח ַנַֽים ו ֶאת־מג ָּר ֶ ָֽש ָּה׃
ו ֶ ָֽאת ַ
ֶ 39את־ ֶחשבון ו ֶאת־מג ָּר ֶש ָּה ֶאת־יַ עזר ו ֶאת־מג ָּר ֶ ִ֑ש ָּה ָּכל־ ָּערים ַאר ַ ָֽבע׃
ָּ 41כל־ ֶה ָּערים לבני מ ָּררי למשפח ָּתם ַהנו ָּתרים ממשפ ָ֣חות ַהלו ִ֑ים וַ יהי
גו ָּר ָּלם ָּערים ש ֵ֥תים ֶעׂש ָֽרה׃
ֵ֚ 41כל ָּע ָ֣רי ַהלוים בתוְך אח ַ ָ֣זת ב ָֽני־יׂש ָּר ִ֑אל ָּערים ַאר ָּב ֵ֥עים ושמ ֶנה
יהן׃
ומגרש ֶ ָֽ
ל־ה ָּע ֵ֥רים
יה כן ל ָּכ ֶ
יה סביב ֶ ִ֑ת ָּ
ָֽ 42תהיֶ ינָּ ה ֶה ָּע ָ֣רים ָּהא ֶלה ָ֣עיר עיר ומג ָּר ֶש ָּ
ָּה ָֽא ֶלה׃

ס

43וַ יתן יהוָּ ה ליׂש ָּראל ֶאת־ ָּכל־ ָּה ָּא ֶרץ א ֶ ֵ֥שר נש ַבע ָּל ָ֣תת ַלאבו ָּ ִ֑תם
וה וַ ֵ֥ישבו ָּ ָֽבּה׃
וַ י ָּרש ָּ
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44וַ יָּ נַ ח יהָּוה ָּל ֶהם מ ָּסביב כ ֵ֥כל א ֶשר־נש ַבע ַלאבו ָּ ִ֑תם ולא־ ָּע ַמד איש
הוה ביָּ ָּ ָֽדם׃
יהם נָּ ַ ֵ֥תן י ָּ
ל־איב ֶ
יהם ֵ֚את ָּכ ָ֣
ל־איב ֶ
יהם מ ָּכ ָ֣
בפנ ֶ
ָֽ 45לא־נָּ ַ ָ֣פל ָּד ָּבר מכל ַה ָּד ָּ ָ֣בר ַהטוב א ֶשר־ד ֶ ֵ֥בר יהָּוה ֶאל־ ָ֣בית יׂש ָּר ִ֑אל
ַהכל ָּ ָֽבא׃

פ

ֵ֚ ָּ 1 22אז יק ָּ ָ֣רא יהוש ַע ָּל ָֽראובני ו ַלגָּ ִ֑די ו ַלחצי ַמ ֵ֥טה מנַ ֶ ָֽשה׃
שר צָּ ָ֣וה ֶאת ֶכם מ ֶשה ֶ ָ֣ע ֶבד
2וַ ָ֣יא ֶמר אלי ֶהם ַא ֶ ָ֣תם ש ַמר ֶתם ֵ֚את ָּכל־א ֶ ָ֣
הוה וַ תשמ ָ֣עו בקולי ל ֵ֥כל א ֶשר־צויתי ֶאת ֶ ָֽכם׃
י ָּ ִ֑
ָֽ 3לא־עזַ ב ֶ ָ֣תם ֶאת־אחי ֶכם ֶ ֵ֚זה יָּ ָ֣מים ַרבים ַעד ַהיָ֣ ום ַה ֶ ִ֑זה וש ַמר ֶתם
יכם׃
הוֵ֥ה ֱאֹלה ֶ ָֽ
ֶאת־מש ֶמ ֶרת מצַות י ָּ
4ו ַע ָּתה הני ַח יהָּוה ֱא ָֹֽלהי ֶכם ַ ָֽלאחי ֶכם ַכא ֶשר ד ֶ ָ֣בר ָּל ֶ ִ֑הם ו ַע ָּתה פנו
שר׀ נָּ ַ ָ֣תן ָּל ֶכם מ ֶשה ֶע ֶָ֣בד
־א ֶרץ אחזַ ת ֶכם א ֶ ָ֣
יכם ֶאל ֶ
ולכו ָּל ֶכם ל ָּא ֳהל ֶ
יהוָּ ה בע ֶבר ַהיַ ר ָֽדן׃
שר צָּ ָ֣וה ֶאת ֶכם
ָ֣ ַ 5רק׀ שמ ָ֣רו מאד ַלעׂשות ֶאת־ ַהמצָּ ָ֣וה ו ֶאת־ ַהתו ָּרה א ֶ ָ֣
שה ֶ ָֽע ֶבד־יהוָּ ה ל ַאה ָּבה ֶאת־יהוָּ ה ֱא ָֹֽלהי ֶכם ו ָּל ֶל ֶכת ב ָּכל־ד ָּר ָּכיו
מ ֶ ָ֣
ה־בו ול ָּעבדו ב ָּכל־ל ַבב ֶכם וב ָּכל־נַ פש ֶ ָֽכם׃
ולש ֵ֥מר מצ ָּותיו ול ָּדב ָּק ִ֑
ש ַע ַוַָֽֽי ַשלחם וַ ילכו ֶאל־ ָּא ֳהלי ֶ ָֽהם׃
ַ6וַָֽֽי ָּברכם יהו ִ֑

ס

ש ֶבט ַ ָֽהמנַ ֶשה נָּ ַ ָ֣תן מ ֶשה ַב ָּב ָּשן ול ֶחציו נָּ ַתן יהוש ַע
7ו ַלח ָ֣צי׀ ָ֣
ל־א ֳהל ֶיהם
עם־אחי ֶהם מ ֵ֥ע ֶבר ַהיַ רדן ָּי ִָּ֑מה וגַ ם ָ֣כי של ָּחם יהוש ַע ֶא ָּ
וַ י ָּבר ָֽכם׃
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8וַ יא ֶמר אלי ֶהם לאמר בנ ָּכסים ַרבים שובו ֶאל־ ָּ ָֽא ֳהלי ֶכם ובמק ֶ ָ֣נה
ַרב־מאד ב ֶכ ֶסף ובזָּ ָּהב ובנח ֶשת וב ַבר ֶזל ובׂש ָּלמות ַהר ָ֣בה מ ִ֑אד
חל ֵ֥קו ש ַלל־איבי ֶכם עם־אחי ֶ ָֽכם׃

פ

ש ֶבט ַ ָֽהמנַ ֶשה מאת ב ָ֣ני
שבו וַ ילכו בני־ראובן ובני־גָּ ד וַ ח ָ֣צי׀ ָ֣
9וַ יָּ ָ֣
ל־א ֶרץ
ל־א ֶרץ ַהגל ָּעד ֶא ֶ
שר ב ֶ ָֽא ֶרץ־כ ָּ ִ֑נ ַען ָּל ֶל ֶכת ֶא ֶ ָ֣
יׂש ָּראל משֹלה א ֶ ָ֣
הוה ביַ ד־מ ֶ ָֽשה׃
ל־פי י ָּ
שר ָֽנאחזו־ ָּבּה ַע ֵ֥
אחזָּ ָּתם א ֶ ָ֣
11וַ יָּ באו ֶאל־גלילָ֣ ות ַהיַ רדן א ֶשר ב ֶ ָ֣א ֶרץ כ ָּ ִ֑נ ַען וַ יבנָ֣ ו בני־ראו ָ֣בן ובני־גָּ ד
ל־היַ רדן מז ֵ֥ב ַח גָּ דול ל ַמר ֶ ָֽאה׃
וַ ח ָ֣צי ש ֶבט ַ ָֽהמנַ ֶשה ָּשם מזב ַח ַע ַ
11וַ ישמ ֵ֥עו ב ָֽני־יׂש ָּראל לא ִ֑מר ה ָ֣נה ָּבנָ֣ ו ב ָֽני־ראו ָ֣בן ובני־גָּ ד וַ חצי ש ֶבט
ַ ָֽהמנַ ֶשה ֶאת־ ַהמזב ַח ֶאל־מול ֶ ָ֣א ֶרץ כנַ ַען ֶאל־גלילות ַהיַ רדן ֶאל־ע ֶבר
בנֵ֥י יׂש ָּר ָֽאל׃
ַ12וַָֽֽישמעו בנָ֣י יׂש ָּר ִ֑אל וַ י ָּקהלו ָּכל־ע ַדת בנָֽי־יׂש ָּראל שֹלה ַלעלֵ֥ ות
על ֶיהם ַל ָּצ ָּ ָֽבא׃

פ

13וַ ישלחו ב ָֽני־יׂש ָּראל ֶאל־בני־ראובן ו ֶאל־בני־ ָּגד ו ֶאל־ח ֵ֥צי
ָֽש ֶבט־מנַ ֶשה ֶאל־ ֶ ָ֣א ֶרץ ַהגל ָּ ִ֑עד ֶאת־פינ ָּחס ֶבן־ ֶאל ָּע ָּ ֵ֥זר ַהכ ָֽהן׃
14וַ ע ָּׂש ָּרה נׂשאים עמו נָּ ׂשיא ֶא ָּחד נָּ ׂשיא ֶא ָּחד לבָ֣ית ָּאב לכל ַמ ָ֣טות
בותם ה ָּמה ל ַאל ֵ֥פי יׂש ָּר ָֽאל׃
יׂש ָּר ִ֑אל ואיש ראש בית־א ָּ
15וַ יָּ באו ֶאל־בני־ראובן ו ֶאל־בני־ ָּגד ו ֶאל־ח ֵ֥צי ָֽש ֶבט־מנַ ֶשה ֶאל־ ֶ ָ֣א ֶרץ
אמר׃
ַהגל ָּ ִ֑עד וַ י ַדב ֵ֥רו א ָּתם ל ָֽ
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אֹלהי
ה־ה ַמ ַעל ַהזֶ ה א ֶשר מ ַעל ֶתם ב ָ֣
ָ֣ 16כה ָּאמ ִ֞רו ָ֣כל׀ ע ַ ָ֣דת יהוָּ ה ָּ ָֽמ ַ
הוִ֑ה בבנָֽ ות ֶכם ָּל ֶכם מזב ַח למ ָּרד ֶ ֵ֥כם
יׂש ָּראל ָּל ָ֣שוב ַהיום מ ַאחרי י ָּ
יהוָֽה׃
ַהיום ַב ָּ
ַ 17המ ַעט־ ָּלנו ֶאת־עוָ֣ ן פעור א ֶשר ָֽלא־ה ַט ַהרנו מ ֶמנו ַעד ַהיָ֣ ום ַה ֶ ִ֑זה
הוה׃
וַ י ֵ֥הי ַה ֶנַֽגֶ ף ַבע ַ ֵ֥דת י ָּ ָֽ
שבו ַהיום מ ַאחרי יהָּ ִ֑וה ו ָּהיָּ ה ַא ִֶ֞תם תמרדו ַהיום ַ ָֽביהוָּ ה
18ו ַא ֶתם ָּת ָ֣
־כל־ע ַ ֵ֥דת יׂש ָּראל יק ָֽצף׃
ומ ָּחר ֶ ָֽאל ָּ
ָּ
19ו ַאְך אם־טמ ָּאה ֶ ָ֣א ֶרץ אחזַ ת ֶכם עברו ָּל ֶכם ֶאל־ ֶא ֶרץ אח ַזת יהוָּ ה
א ֶשר ָּ ָֽש ַכן־ ָּשם מש ַ ָ֣כן יהוָּ ה וה ָּאחזו בתו ִ֑כנו ו ַ ָֽביהָּ ָ֣וה ַאל־תמרדו
ֹלהינו׃
הוֵ֥ה ֱא ָֽ
וא ָּתנו ֶאל־תמרדו בב ָֽנת ֶכם ָּל ֶכם מזב ַח ָֽמ ַבלעדי מז ַבח י ָּ
־כל־ע ַ ֵ֥דת יׂש ָּראל ָּ ָ֣היָּ ה
21הלָ֣ וא׀ ָּע ָּ ָ֣כן ֶבן־זֶ ַרח ָּמ ַעל ַמ ַעל ַבח ֶרם ו ַ ָֽעל ָּ
ָּ ִ֑ק ֶצף והוא ָ֣איש ֶא ָּחד ֵ֥לא גָּ ַוע ַבעונָֽ ו׃

פ

ש ֶבט ַ ָֽהמנַ ֶ ִ֑שה ַוַָֽֽי ַדברו ֶאת ָּ־ראשי
ַ21וַָֽֽיַ ענו בני־ראו ָ֣בן ובני־גָּ ד וַ חצי ָ֣
ַאל ֵ֥פי יׂש ָּר ָֽאל׃
22אל׀ ֱאֹלהים׀ יהוָּ ה ָ֣אל׀ ֱאֹלהים׀ יהוָּ ה ָ֣הוא יד ַע ויׂש ָּראל ָ֣הוא י ָּ ִ֑דע
אם־ב ֶמ ֶרד ואם־ב ַמ ַעל ַ ָֽביהוָּ ה ַאל־תושיענו ַהיֵ֥ ום ַה ֶזָֽה׃
עולָ֣ה
הוִ֑ה ואם־ל ַהעלות ָּע ָּליו ָּ
23לבנֵ֥ ות ָּלנו מזב ַח ָּלשוב מ ַאח ָ֣רי י ָּ
הוה ֵ֥הוא י ַב ָֽקש׃
ם־לעׂשות ָּע ָּליו זב ָ֣חי ש ָּלמים י ָּ
ומנ ָּחה וא ַ
24ואם־לא מד ָּאגָּ ה מ ָּד ָּבר ָּע ֵׂ֥שינו ֶאת־זאת לא ִ֑מר ָּמ ָּחר יאמרו בני ֶכם
יהוה ֱאֹל ֵ֥הי יׂש ָּר ָֽאל׃
ל ָּבנינו לאמר ַמה־ ָּל ֶכם ו ַ ָֽל ָּ
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ת־היַ רדן
25וג ָ֣בול ָּ ָֽנ ַתן־יהוָּ ה ביננו וביני ֶכם בני־ראובן ובני־גָּ ד ֶא ַ
ת־בנינו לבלתי י ֵ֥רא
יכם ֶא ָּ
יהוִ֑ה והשביתו בנ ֶ
ין־ל ֶ ֵ֥כם ח ֶלק ַ ָֽב ָּ
א ָּ
הוָֽה׃
ֶאת־י ָּ
עולה ו ֵ֥לא ל ָּז ַָֽבח׃
ת־המזב ִַ֑ח ֵ֥לא ל ָּ
26וַ נא ֶמר נַ ע ֶׂשה־ ָּ ָ֣נא ָּלנו לבנות ֶא ַ
27כי עד הוא בינָ֣ינו וביני ֶכם ו ָ֣בין דרותינו ַאחרינו ַלע ִ֞בד ֶאת־עב ַדת
לותינו ובז ָּבחינו ובש ָּל ִ֑מינו ולא־יאמרו בני ֶכם ָּמ ָּחר
יהוָּ ה ל ָּפנָּ יו בע ֵ֥
יהוה׃
ל ָּבנינו אין־ ָּל ֶ ֵ֥כם ח ֶלק ַב ָּ ָֽ
28וַ נא ֶמר ו ָּהיָּ ה ָֽכי־יאמ ֵ֥רו אלינו ו ֶאל־דרתינו ָּמ ָּ ִ֑חר ו ָּא ַמרנו ר ָ֣או
עולה ו ָ֣לא לזֶ ַבח
־תבנית מז ַבח יהוָּ ה א ֶשר־ ָּע ָׂ֣שו אבותינו לא ל ָּ
ֶאת ַ
כי־ ָ֣עד הוא בינינו וביני ֶ ָֽכם׃
ָּ 29חלי ָּלה ָּלנו מ ֶמנו למ ָ֣רד ַ ָֽביהוָּ ה ו ָּלשוב ַהיום מ ַאח ָ֣רי יהוָּ ה לבנָ֣ ות
מזב ַח לע ָּלה למנ ָּ ָ֣חה ול ָּ ִ֑ז ַבח מל ַבד מז ַבח יהָּ ָ֣וה ֱאֹלהינו א ֶשר לפנֵ֥י
מש ָּכנָֽ ו׃

פ

שר אתו
31וַ יש ִַ֞מע ָֽפינ ָּ ָ֣חס ַהכהן ונׂשיאי ָּהע ָּדה ו ָּראשי ַאלפי יׂש ָּראל א ֶ ָ֣
ֶאת־ ַהד ָּברים א ֶשר דברו בני־ראו ֵ֥בן ובני־ ָּגד ובנָ֣י מנַ ֶ ִ֑שה וַ י ַיטב
יהם׃
בעינ ֶ ָֽ
31וַ ָ֣יא ֶמר ָֽפינ ָּ ָ֣חס ֶבן־ ֶאל ָּע ָּ ָ֣זר ַהכהן ֶאל־בני־ראובן ו ֶאל־בני־גָּ ד ו ֶאל־בנָ֣י
יהוה ַה ַ ָ֣מ ַעל
מנַ ֶשה ַהיום׀ יָּ ַדענו ָֽכי־בתוכָ֣נו יהוָּ ה א ֶשר ָֽלא־מ ַעל ֶ ֵ֥תם ַ ָֽב ָּ
הוָֽה׃
ַה ֶזִ֑ה ָּאז ה ַצל ֶתם ֶאת־בנֵ֥י יׂש ָּראל מ ַיֵ֥ד י ָּ
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32וַ ָּיָ֣ ָּשב ָֽפינ ָּ ָ֣חס ֶבן־ ֶאל ָּע ָּ ָ֣זר ַהכ ָ֣הן׀ ו ַהנׂשיאים מ ָ֣את ב ָֽני־ראובן ומאת
אותם
ל־א ֶרץ כ ַנ ַען ֶאל־בנָ֣י יׂש ָּר ִ֑אל וַ יָּ ֵ֥שבו ָּ
בני־גָּ ד מ ֶא ֶרץ ַהגל ָּעד ֶא ֶ ֵ֥
ָּד ָּ ָֽבר׃
33וַ יי ַ ָ֣טב ַה ָּד ָּבר בעיני ב ָ֣ני יׂש ָּראל וַ י ָּבר ֵ֥כו ֱאֹלהים ב ָ֣ני יׂש ָּר ִ֑אל ו ָ֣לא
ָּאמרו ַלעלות עלי ֶהם ַל ָּצ ָּבא ל ַשחת ֶאת־ ָּה ָּא ֶרץ א ֶשר בני־ראו ֵ֥בן
ובני־ ָּגד יש ֵ֥בים ָּ ָֽבּה׃
הוה
ַ34וַָֽֽיקראו בני־ראו ֵ֥בן ובני־ ָּגד ַלמזב ִַ֑ח ָ֣כי ֵ֥עד הוא ָֽבינתינו ֵ֥כי י ָּ
ֹלהים׃
ָּה ֱא ָֽ

פ

ַ1 23וַָֽֽיהי מיָּ ָ֣מים ַרבים ַאחרי א ֶשר־הני ַח יהָּוה ליׂש ָּראל מ ָּכל־איבי ֶהם
יהוש ַע זָּ קן ָּבא ַביָּ ָֽמים׃
ָ֣
מ ָּס ִ֑ביב ו
2וַ יק ָּרא יהוש ַע ל ָּכל־יׂש ָּראל לזקנָּ יו ול ָּרא ָּשיו ולשפ ָּטיו ול ָֽשט ָּ ִ֑ריו
אמר אל ֶהם א ָ֣ני זָּ ַקנתי ָּבאתי ַביָּ ָֽמים׃
וַ ָ֣י ֶ
3ו ַא ֶ ָ֣תם ראי ֶתם את ָּכל־א ֶשר ָּע ָּׂשה יהָּוה ֱאֹלהי ֶכם ל ָּכל־ ַהגו ֵ֥ים ָּהא ֶלה
יכם הוא ַהנל ָּ ֵ֥חם ָּל ֶ ָֽכם׃
הוָ֣ה ֱאֹלה ֶ
מפני ֶ ִ֑כם ֵ֚כי י ָּ
4ראו ה ַפלתי ָּל ֶכם ֶ ָֽאת־ ַהגוים ַהנש ָּא ֵ֥רים ָּהא ֶלה בנַ ח ָּלה לשבטי ֶ ִ֑כם
שר הכ ַרתי ו ַה ָּיֵ֥ם ַהגָּ דול מ ֵ֥בוא ַה ָּ ָֽש ֶמש׃
ל־הגוים א ֶ ָ֣
מן־ ַהיַ רדן ו ָּכ ַ
הוריש א ָּתם מלפנ ֶיכִ֑ם
5וַ יהָּ ָ֣וה ֱא ָֹֽלהי ֶכם ֵ֚הוא יֶ ה ֳד ָ֣פם מפני ֶכם ו ֵ֥
הוֵ֥ה ֱאֹלה ֶיכם ָּל ֶ ָֽכם׃
ת־אר ָּצם ַכא ֶ ֵ֥שר ד ֶבר י ָּ
ָֽוירש ֶתם ֶא ַ
6וַ חזַ ק ֶ ָ֣תם מאד לש ָ֣מר ו ַלעׂשות ֵ֚את ָּכל־ ַה ָּכתוב בס ֶפר תו ַ ָ֣רת מ ֶ ִ֑שה
לבל ֵ֥תי סור־מ ֶמנו יָּ ֵ֥מין וׂש ָֽמאול׃
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7לבלתי־בוא ַבגו ָ֣ים ָּהא ֶלה ַהנש ָּא ֵ֥רים ָּהא ֶלה את ֶכִ֑ם ובשם ֱאֹלה ֶיהם
א־תזכירו ו ָ֣לא ַתשביעו ו ָ֣לא ַת ַעבדום ו ֵ֥לא ָֽתש ַתחוו ָּל ֶ ָֽהם׃
ל ַ
שר עׂשי ֶתם ַעד ַהיֵ֥ ום ַה ֶ ָֽזה׃
8כי אם־ ַביהָּ ֵ֥וה ֱאֹלהי ֶכם תד ָּ ִ֑בקו ַכא ֶ ָ֣
9וַ יו ֶרש יהוָּ ה מפני ֶכם גוים גד ָ֣לים וַ עצו ִ֑מים ו ַא ֶתם לא־ ָּע ַמד איש
בפני ֶכם ַעד ַהיֵ֥ ום ַה ֶ ָֽזה׃
11איש־ ֶא ָּ ֵ֥חד מ ֶכם יר ָּדף־ ָּ ִ֑א ֶלף ָ֣כי׀ יהָּ ָ֣וה ֱאֹלהי ֶכם ֵ֚הוא ַהנל ָּ ָ֣חם ָּל ֶכם
ַכא ֶשר ד ֶ ֵ֥בר ָּל ֶ ָֽכם׃
11ונש ַמר ֶ ֵ֥תם מאד לנַ פ ָֽשתי ֶ ִ֑כם ל ַאה ָּבה ֶאת־יהָּ ֵ֥וה ֱאֹלהי ֶ ָֽכם׃
ָ֣ 12כי׀ אם־ ָ֣שוב ָּתשובו וד ַבק ֶתם ביֶ ֶתר ַהגויָ֣ם ָּהא ֶלה ַהנש ָּא ֵ֥רים ָּהא ֶלה
אתם ָּב ֶהם ו ֵ֥הם ָּב ֶ ָֽכם׃
וב ֶ ֵ֥
את ֶכִ֑ם ו ָֽהת ַח ַתנ ֶ ֵ֥תם ָּב ֶהם ָּ
13יָּ דו ַע ָֽתדעו כי לא יוסיף יהָּ ָ֣וה ֱאֹלהי ֶכם להוריש ֶאת־ ַהגו ֵ֥ים ָּהא ֶלה
יכם
יכם ולצננָ֣ים בעינ ֶ
מלפני ֶ ִ֑כם ו ָּהיו ָּל ֶכם ל ַ ָ֣פח ולמוקש ולשטט בצד ֶ
הוה
טובה ַהזאת א ֶשר נָּ ַ ָ֣תן ָּל ֶכם י ָּ
ַעד־א ָּבד ֶכם מ ַעל ָּהא ָּד ָּמה ַה ָּ
יכם׃
ֱאֹלה ֶ ָֽ
14והנה ָּאנכי הולְך ַהיום ב ֶד ֶרְך ָּכל־ ָּה ָּ ִ֑א ֶרץ וי ַדע ִֶ֞תם ב ָּכל־ל ַבב ֶ ָ֣כם
וב ָּכל־נַ פש ֶכם ָ֣כי ָֽלא־נָּ ַפל ָּד ָּבר ֶא ָּחד מ ָ֣כל׀ ַהד ָּב ָ֣רים ַהטובים א ֶשר
ד ֶבר יהָּוה ֱאֹלהי ֶכם עלי ֶכם ַהכל ָּ ָ֣באו ָּל ֶכם ָֽלא־נָּ ַ ֵ֥פל מ ֶמנו ָּד ָּ ֵ֥בר ֶא ָּ ָֽחד׃
15ו ָּהיָּ ה ַכא ֶשר־ ָּבא עלי ֶכם ָּכל־ ַה ָּד ָּ ָ֣בר ַהטוב א ֶ ֵ֥שר ד ֶבר יהָּ ֵ֥וה ֱאֹלהי ֶכם
ד־השמ ָ֣ידו אות ֶכם
ל־ה ָּד ָּ ָ֣בר ָּה ָּרע ַע ַ
אלי ֶ ִ֑כם כן יָּ ביא יהוָּ ה עלי ֶכם ֵ֚את ָּכ ַ
הוה ֱאֹלהי ֶ ָֽכם׃
מ ַעל ָּהא ָּד ָּמה ַהטו ָּבה ַהזאת א ֶשר נָּ ַ ָ֣תן ָּל ֶכם י ָּ
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שר צָּ ָ֣וה ֶאת ֶכם וַ ה ַלכ ֶתם
16ב ָּעבר ֶכם ֶאת־ברית יהָּ ֵ֥וה ֱאֹלהי ֶכם א ֶ ָ֣
וַ ע ַבד ֶתם ֱאֹל ָ֣הים אחרים והש ַתחוי ֶתם ָּל ֶ ִ֑הם ו ָּח ָּרה ַאף־יהוָּ ה ָּב ֶכם
טובה א ֶשר נָּ ַ ֵ֥תן ָּל ֶ ָֽכם׃
וַ א ַבד ֶ ָ֣תם מה ָּרה מ ַעל ָּה ָּ ָ֣א ֶרץ ַה ָּ

פ

ת־כל־שב ֵ֥טי יׂש ָּראל ש ֶכ ִָּ֑מה וַ יק ָּרא לזקני
1 24וַ יֶ ֶאסף יהוש ַע ֶא ָּ
ֹלהים׃
אשיו ול ָֽשפ ָּטיו ול ָ֣שט ָּריו וַ יָֽתיַ צבו לפנֵ֥י ָּה ֱא ָֽ
יׂש ָּראל ול ָּר ָּ
2וַ יא ֶמר יהוש ַע ֶאל־ ָּכל־ ָּה ָּעם ָֽכה־ ָּא ַ ָ֣מר יהוָּ ה ֱאֹל ָ֣הי יׂש ָּראל ב ָ֣ע ֶבר
עולם ֶת ַרח א ֵ֥בי ַאב ָּר ָּהם וַ א ָ֣בי נָּ ִ֑חור וַ יַ ַעבדו
ַהנָּ ָּהר יָּ שבו א ָֽבותי ֶכם ָֽמ ָּ
ֱאֹל ֵ֥הים אח ָֽרים׃
3וָּ ֶא ַקח ֶאת־אבי ֶכם ֶאת־ ַאב ָּר ָּהם מ ָ֣ע ֶבר ַהנָּ ָּהר וָּ או ֵ֥לְך אותו ב ָּכל־ ֶ ָ֣א ֶרץ
כ ָּ ִ֑נ ַען וָּ ַאר ֶב ֶאת־זַ רעו ָּו ֶָֽא ֶתן־לו ֶאת־יצ ָּ ָֽחק׃
4וָּ ֶא ָ֣תן ליצ ָּחק ֶ ָֽאת־יַ עקב ו ֶאת־ע ָּ ִׂ֑שו וָּ ֶאתן לע ָּׂשו ֶאת־ ַהר ׂשעיר ָּל ֶ ָ֣ר ֶשת
אותו ויַ ע ֵ֥קב ו ָּב ָּניו יָּ ר ֵ֥דו מצ ָּ ָֽרים׃
ת־אהרן וָּ ֶא ָ֣גף ֶאת־מצ ַרים ַכא ֶ ֵ֥שר ָּעׂשיתי
5וָּ ֶאש ִ֞ ַלח ֶאת־מ ֶשה ו ֶ ָֽא ַ
הוצאתי ֶאת ֶ ָֽכם׃
בקר ִ֑בו ו ַא ַחר ֵ֥
יכם ממצ ַרים וַ ָּתבאו ַה ָּי ִָּ֑מה וַ ירדפו מצ ַרים ַאחרי
ָּ6וָֽאוציא ֶאת־א ָֽבות ֶ
ם־סוף׃
אבות ֶיכם ב ֶ ֵ֥ר ֶכב וב ָּפ ָּרשים יַ ָֽ
7וַ יצע ָ֣קו ֶאל־יהוָּ ה וַ יָּ ֶׂשם ַ ָֽמאפל בינ ֶיכָ֣ם׀ ובָ֣ין ַהמצרים וַ יָּבא ָּע ָּליו
ר־עׂשיתי במצ ָּ ִ֑רים וַ תש ֵ֥בו
יכם ֵ֥את א ֶש ָּ
ת־היָּ ם וַ י ַכסהו וַ תר ֶאינָּ ה עינ ֶ
ֶא ַ
יָּמים ַר ָֽבים׃
ַבמד ָּבר ֵ֥
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ל־א ֶרץ ָּה ֱאמרי ַהיושב בע ֶָ֣בר ַהיַ רדן וַ י ָָּֽלחמו את ֶכִ֑ם
8וָּ ָּא ָ֣באה ֶאת ֶכם ֶא ֶ
יכם׃
ת־אר ָּצם וָּ ַאשמידם מפנ ֶ ָֽ
אותם ביֶ ד ֶכם וַ ָֽתיר ָ֣שו ֶא ַ
וָּ ֶאתן ָּ
9וַ יָּ ָּקם ָּב ָּלק ֶבן־צפור ֶ ָ֣מ ֶלְך מו ָּאב וַ י ָּל ֶחם ביׂש ָּר ִ֑אל וַ יש ַלח וַ יק ָּרא
לבל ָּ ֵ֥עם ֶבן־בעור ל ַק ֵ֥לל ֶאת ֶ ָֽכם׃
11ו ֵ֥לא ָּאביתי לש ָ֣מ ַע לבל ָּ ִ֑עם וַ י ָּב ֶרְך ָּברוְך ֶאת ֶכם וָּ ַא ֵ֥צל ֶאת ֶכם מיָּ ָֽדו׃
11וַ ַת ַעב ָ֣רו ֶאת־ ַהיַ רדן וַ ָּת ָ֣באו ֶאל־יריחו וַ י ָּלח ָ֣מו ָּב ֶ ָ֣כם ַבע ָֽלי־יריחו
אותם
בוסי וָּ ֶא ֵ֥תן ָּ
ָּ ָֽה ֱאמרי ו ַהפרזי ו ַ ָֽהכנַ עני ו ַ ָֽהחתי ו ַהגרגָּ שי ַ ָֽהחוי ו ַהי ִ֑
ביֶ ד ֶ ָֽכם׃
12וָּ ֶאש ַלח לפני ֶכם ֶאת־ ַהצר ָּעה וַ ת ָּגַֽ ֶרש או ָּתם מפני ֶכם שני ַמלכָ֣י
ָּה ֱאמ ִ֑רי ֵ֥לא ב ַחרבך ו ֵ֥לא ב ַקש ֶ ָֽתך׃
יתם וַ תשבו
שר לא־בנ ֶ
13וָּ ֶאתן ָּל ֶכם ֶ ָ֣א ֶרץ׀ א ֶשר ָֽלא־יָּ ַ ָ֣גע ָּת ָּבּה ו ָּערים א ֶ ָ֣
שר ָֽלא־נ ַטע ֶתם ַא ֶתם אכ ָֽלים׃
ָּב ֶ ִ֑הם כ ָּרמים וזיתים א ֶ ָ֣
14ו ַע ִָּ֞תה יראו ֶאת־יהָּוה ועב ֵ֥דו אתו ב ָּת ָ֣מים ו ֶ ָֽב ֱא ֶ ִ֑מת ו ָּה ָ֣סירו
יכם בע ֶבר ַהנָּ ָּהר ובמצ ַרים ועבדו
ֶאת־ ֱאֹלהים א ֶשר ָּעבדו אבות ֶ
הוָֽה׃
ֶאת־י ָּ
15ואם ַרע ָֽבעיני ֶכם ַלע ָ֣בד ֶאת־יהוָּ ה ַבחרו ָּל ֶ ָ֣כם ַהיום ֶאת־ ָ֣מי ַתעבדון
יכם א ֶשר בע ֶָ֣בר ַהנָּ ָּהר ואם
ר־עב ָ֣דו אבות ֶ
ֹלהים א ֶש ָּ
ת־א ִ֞
ָ֣אם ֶא ֱ
ֹלהי ָּה ֱאמרי א ֶ ֵ֥שר ַא ֶתם יש ָ֣בים ב ַאר ָּ ִ֑צם ו ָּאנ ָ֣כי וביתי נַ עבד
ת־א ָ֣
ֶא ֱ
הוָֽה׃
ֶאת־י ָּ

פ

ֹלהים אח ָֽרים׃
הוִ֑ה ַלעבד ֱא ֵ֥
אמר ָּח ָ֣ל ָּילה ָּלנו מעזב ֶאת־י ָּ
16וַ ַי ַען ָּה ָּעם וַ י ֶ

585

Text from: Biblia Hebraica Stuttgartensia
© 1997 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
All rights reserved

ֵ֚ 17כי יהָּ ָ֣וה ֱאֹלהינו הוא ַה ַמע ֶלה א ָּתנו ו ֶאת־אבותינו מ ֶ ֵ֥א ֶרץ מצ ַרים
ת־האתות ַהגדלות ָּהא ֶלה
מבָ֣ית ע ָּב ִ֑דים וַ א ֶשר ָּע ָּ ָׂ֣שה לעינינו ֶא ָּ
שר ָּה ַלָ֣כנו ָּבּה ובכל ָּ ָֽה ַעמים א ֶ ֵ֥שר ָּע ַברנו
ל־ה ֶד ֶרְך א ֶ ָ֣
ַוַָֽֽישמרנו ב ָּכ ַ
בקר ָּ ָֽבם׃
־ה ֱאמרי י ֵ֥שב ָּה ָּא ֶרץ מ ָּפנִ֑ינו
ל־ה ַעמים ו ֶאת ָּ
18וַ יגָּ ֶרש יהוָּ ה ֶאת־ ָּכ ָּ
ֹלהינו׃
גַ ם־אנַ חנו נַ ע ָ֣בד ֶאת־יהוָּ ה כי־הוא ֱא ָֽ

ס

ֹלהים
י־א ֵ֥
־ה ָּעם לא ָֽתוכלו ַלע ָ֣בד ֶאת־יהוָּ ה ָֽכ ֱ
19וַ יא ֶמר יהוש ַע ֶאל ָּ
יכם׃
־קנָ֣ וא הוא ָֽלא־י ָּ ֵ֥שא לפשע ֶכם ול ַחטאות ֶ ָֽ
קדשים ִ֑הוא ָֽאל ַ
21כי ַ ָֽת ַעזבו ֶאת־יהוָּ ה וַ ע ַבד ֶתם ֱאֹל ָ֣הי נ ָּ ִ֑כר ו ָּשב וה ַרע ָּל ֶכם וכ ָּ ָ֣לה
יטיב ָּל ֶ ָֽכם׃
ֶאת ֶכם ַאחרי א ֶשר־ה ֵ֥
ש ַע לא ֵ֥כי ֶאת־יהָּוה נַ ע ָֽבד׃
21וַ ֵ֥יא ֶמר ָּה ָּעם ֶאל־יהו ִ֑
22וַ יא ֶמר יהוש ַע ֶאל־ ָּה ָּעם עדים ַא ֶתם ָּב ֶכם ָֽכי־ ַא ִֶ֞תם ב ַחר ֶ ֵ֥תם ָּל ֶכם
אותו וַ יאמרו ע ָֽדים׃
הוה ַלע ָ֣בד ִ֑
ֶאת־י ָּ
שר בקרב ֶ ִ֑כם ו ַהטו ֶאת־ל ַבב ֶכם
23ו ַע ָּתה ָּהסירו ֶאת־ ֱאֹל ֵ֥הי ַהנ ָּכר א ֶ ָ֣
הוה ֱאֹל ֵ֥הי יׂש ָּר ָֽאל׃
ֶאל־י ָּ
הוה ֱאֹלהינו נַ עבד ובקולו נש ָּ ָֽמע׃
הוש ַע ֶאת־י ָּ
24וַ יאמ ֵ֥רו ָּה ָּעם ֶאל־י ִ֑
25וַ יכרת יהוש ַע ברית ָּל ָּעם ַביָ֣ ום ַה ִ֑הוא וַ ָּ ֵ֥י ֶׂשם לו ֵ֥חק ומש ָּפט בש ֶ ָֽכם׃
26וַ יכתב יהוש ַע ֶאת־ ַהד ָּב ָ֣רים ָּהא ֶלה בס ֶפר תו ַ ָ֣רת ֱאֹל ִ֑הים וַ י ַקח ֶ ָ֣א ֶבן
הוָֽה׃
גדו ָּלה וַ יקי ֶ ָ֣מ ָּה ָּשם ַ ֵ֚ת ַחת ָּ ָֽה ַא ָּלה א ֶשר במק ַ ֵ֥דש י ָּ
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ה־בנו לע ָּדה
־ה ָּעם הנה ָּה ֶא ֶבן ַהזאת ָֽתהיֶ ָּ ָ֣
27וַ יא ֶמר יהוש ַע ֶאל־ ָּכל ָּ
י־היא ָּשמ ָּעה ֵ֚את ָּכל־אמ ָ֣רי יהוָּ ה א ֶ ֵ֥שר ד ֶבר ע ָּ ִ֑מנו ו ָּהי ָּתה ָּב ֶכם
ָֽכ ָ֣
יכם׃
לע ָּדה ֶ ָֽפן־ת ַכחשון באֹלה ֶ ָֽ
28וַ י ַש ַלח יהוש ַע ֶאת־ ָּה ָּעם איש לנַ ח ָּל ָֽתו׃

פ

29וַ יהי ַ ָֽאחרי ַהד ָּב ָ֣רים ָּהא ֶלה וַ ָּי ָּמת יהו ֵ֥ש ַע בן־נון ֶ ָ֣ע ֶבד יהָּ ִ֑וה ֶבן־מ ָּ ֵ֥אה
וָּ ֶע ֶׂשר ָּש ָֽנים׃
ר־אפ ָּ ִ֑רים מצפון
שר ב ַה ֶ
ת־ס ַרח א ֶ ָ֣
31וַ יקברו אתו בג ָ֣בול נַ ח ָּלתו בתמנַ ֶ
ר־ג ַָֽעש׃
ל ַה ָּ
הוש ַע ו ָ֣כל׀ ימָ֣י ַהזקנים א ֶשר
31וַ יַ עבד יׂש ָּראל ֶאת־יהוָּ ה כל י ָ֣מי י ִ֑
ׂשה יהוָּ ה א ֶ ֵ֥שר
ל־מע ָ֣
שר יָּ דעו ֵ֚את ָּכ ַ
ֶה ֱאריכו יָּמים ַאח ָ֣רי יהוש ַע וַ א ֶ ָ֣
ָּע ָּׂשה ליׂש ָּר ָֽאל׃
32ו ֶאת־ ַעצ ָ֣מות יוסף א ֶשר־ ֶה ֱעלו בני־יׂש ָּר ֵ֥אל׀ ממצ ַרים ָּקב ָ֣רו בש ֶכם
ב ֶחל ַ ָָ֣קת ַה ָּש ֶדה א ֶשר ָּק ָּנה יַ עקב מאת ב ָֽני־ח ֵ֥מור א ָֽבי־ש ֶכם במ ָּ ָ֣אה
קׂשי ָּ ִ֑טה וַ ָֽיהיֵ֥ ו לבנָֽי־יוסף לנַ ח ָּ ָֽלה׃
ן־אהרן ִ֑מת וַ יקב ָ֣רו אתו בגב ַעת ָֽפינ ָּ ָ֣חס בנו א ֶ ֵ֥שר נ ַתן־לו
33ו ֶאל ָּע ָּ ֵ֥זר ֶ ָֽב ַ
ב ַ ֵ֥הר ֶאפ ָּ ָֽרים׃
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