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 ) ַוְיִהי אֲחֵרי מֹות ֹמֶשה ֶעֶבד ְיהָוה | ַוֹיאֶמר ְיהָוה ֶאל ְיהֹוֻשַע1(
 ) ֹמֶשה ַעְבִדי ֵמת | ְוַעָתה קום ֲעֹבר2ִבן נון ְמָשֵרת ֹמֶשה ֵלאֹמר: (

 ֶאת ַהַיְרֵדן ַהֶזה ַאָתה ְוָכל ָהָעם ַהֶזה ֶאל ָהאֶרץ ֲאֶשר אֹנִכי ֹנֵתן
) ִיְשָרֵאל:  ִלְבֵני  ַרְגְלֶכם בֹו3ָלֶהם  ַכף   ) ָכל ָמקֹום ֲאֶשר ִתְדֹרך 

) ִדַבְרִתי ֶאל ֹמֶשה:  | ַכֲאֶשר  ְנַתִתיו  ְוַהְלָבנֹון4ָלֶכם   ) ֵמַהִמְדָבר 
ַהָים ְוַעד  ַהִחִתים  ֶאֶרץ  ֹכל  ְפָרת  ְנַהר  ַהָגדֹול  ַהָנָהר  ְוַעד   ַהֶזה 

 ) לא ִיְתַיֵצב ִאיש ְלָפֶניך5ַהָגדֹול ְמבֹוא ַהָשֶמש | ִיְהֶיה ְגבוְלֶכם: (
ִעָמך לא אְרְפך ָהִייִתי ִעם ֹמֶשה ֶאְהֶיה  | ַכֲאֶשר  ַחֶייך  ְיֵמי   ֹכל 

 ) ֲחַזק ֶוֱאָמץ | ִכי ַאָתה ַתְנִחיל ֶאת ָהָעם ַהֶזה ֶאת6ְולא ֶאֶעְזֶבָך: (
 ) ַרק ֲחַזק ֶוֱאַמץ7ָהאֶרץ ֲאֶשר ִנְשַבְעִתי ַלֲאבֹוָתם ָלֵתת ָלֶהם: (

אל ַעְבִדי  ֹמֶשה  ִצְוך  ֲאֶשר  ַהתֹוָרה  ְכָכל  ַלֲעשֹות  ִלְשֹמר   ְמֹאד 
 )8ָתסור ִמֶמנו ָיִמין וְשֹמאול | ְלַמַען ַתְשִכיל ְבֹכל ֲאֶשר ֵתֵלך: (

 לא ָימוש ֵסֶפר ַהתֹוָרה ַהֶזה ִמִפיך ְוָהִגיָת בֹו יֹוָמם ָוַלְיָלה ְלַמַען
 ִתְשֹמר ַלֲעשֹות ְכָכל ַהָכתוב בֹו | ִכי אז ַתְצִליַח ֶאת ְדָרֶכך ְואז

 ) ֲהלֹוא ִצִויִתיך ֲחַזק ֶוֱאָמץ אל ַתֲעֹרץ ְואל ֵתָחת | ִכי9ַתְשִכיל: (
ִעְמך ְיהָוה ֱאלֶהיך ְבֹכל ֲאֶשר ֵתֵלך: 

)10) ֵלאֹמר:  ָהָעם  ֹשְטֵרי  ֶאת  ְיהֹוֻשַע  ַוְיַצו  ְבֶקֶרב11)  ִעְברו   ( 
ְבעֹוד ִכי   | ֵציָדה  ָלֶכם  ָהִכינו  ֵלאֹמר  ָהָעם  ֶאת  ְוַצוו   ַהַמֲחֶנה 
ָלֶרֶשת ֶאת ָלבֹוא  ַהֶזה  ַהַיְרֵדן  ֹעְבִרים ֶאת  ָיִמים ַאֶתם   ְשלֶשת 

ְוָלראוֵבִני12(ָהאֶרץ ֲאֶשר ְיהָוה ֱאלֵהיֶכם ֹנֵתן ָלֶכם ְלִרְשָתה:   ( 
 ) ָזכֹור ֶאת13ְוַלָגִדי ְוַלֲחִצי ֵשֶבט ַהְמַנֶשה | אַמר ְיהֹוֻשַע ֵלאֹמר: (

 ַהָדָבר ֲאֶשר ִצָוה ֶאְתֶכם ֹמֶשה ֶעֶבד ְיהָוה ֵלאֹמר | ְיהָוה ֱאלֵהיֶכם
) ַהֹזאת:  ָהאֶרץ  ָלֶכם ֶאת  ְוָנַתן  ָלֶכם  ַטְפֶכם14ֵמִניַח  ְנֵשיֶכם   ( 

| ַהַיְרֵדן  ְבֵעֶבר  ֹמֶשה  ָלֶכם  ָנַתן  ֲאֶשר  ָבאֶרץ  ֵיְשבו   וִמְקֵניֶכם 
ַוֲעַזְרֶתם ִלְפֵני ֲאֵחיֶכם ֹכל ִגבֹוֵרי ַהַחִיל   ְוַאֶתם ַתַעְברו ֲחֻמִשים 

 ) ַעד ֲאֶשר ָיִניַח ְיהָוה ַלֲאֵחיֶכם ָכֶכם ְוָיְרשו ַגם ֵהָמה15אֹוָתם: (
ְלֶאֶרץ ְוַשְבֶתם   | ָלֶהם  ֹנֵתן  ֱאלֵהיֶכם  ְיהָוה  ֲאֶשר  ָהאֶרץ   ֶאת 
 ְיֻרַשְתֶכם ִויִרְשֶתם אֹוָתה ֲאֶשר ָנַתן ָלֶכם ֹמֶשה ֶעֶבד ְיהָוה ְבֵעֶבר



 ) ַוַיֲענו ֶאת ְיהֹוֻשַע ֵלאֹמר | ֹכל ֲאֶשר16ַהַיְרֵדן ִמְזַרח ַהָשֶמש: (
) ֵנֵלך:  ִתְשָלֵחנו  ֲאֶשר  ָכל  ְוֶאל  ַנֲעֶשה  ֲאֶשר17ִצִויָתנו  ְכֹכל   ( 

 ָשַמְענו ֶאל ֹמֶשה ֵכן ִנְשַמע ֵאֶליך | ַרק ִיְהֶיה ְיהָוה ֱאלֶהיך ִעָמך
 ) ָכל ִאיש ֲאֶשר ַיְמֶרה ֶאת ִפיך ְולא18ַכֲאֶשר ָהָיה ִעם ֹמֶשה: (

ִיְשַמע ֶאת ְדָבֶריך ְלֹכל ֲאֶשר ְתַצֶונו יוָמת | ַרק ֲחַזק ֶוֱאָמץ:

Iehoshua Pereq 2

ְמַרְגִלים1( ֲאָנִשים  ְשַנִים  ַהִשִטים  ִמן  נון  ִבן  ְיהֹוֻשַע  ַוִיְשַלח   ( 
 ֶחֶרש ֵלאֹמר ְלכו ְראו ֶאת ָהאֶרץ ְוֶאת ְיִריחֹו | ַוֵיְלכו ַוָיֹבאו ֵבית

 ) ַוֵיאַמר ְלֶמֶלך ְיִריחֹו2ִאָשה זֹוָנה וְשָמה ָרָחב ַוִיְשְכבו ָשָמה: (
 ֵלאֹמר | ִהֵנה ֲאָנִשים ָבאו ֵהָנה ַהַלְיָלה ִמְבֵני ִיְשָרֵאל ַלְחֹפר ֶאת

) הֹוִציִאי3ָהאֶרץ:   | ֵלאֹמר  ָרָחב  ֶאל  ְיִריחֹו  ֶמֶלך  ַוִיְשַלח   ( 
ָכל ֶאת  ַלְחֹפר  ִכי  ְלֵביֵתך  ָבאו  ֲאֶשר  ֵאַלִיך  ַהָבִאים   ָהֲאָנִשים 

) ָבאו:  |4ָהאֶרץ  ַוִתְצְפנֹו  ָהֲאָנִשים  ְשֵני  ֶאת  ָהִאָשה  ַוִתַקח   ( 
 ) ַוְיִהי5ַוֹתאֶמר ֵכן ָבאו ֵאַלי ָהֲאָנִשים ְולא ָיַדְעִתי ֵמאִין ֵהָמה: (

ָהְלכו אָנה  ָיַדְעִתי  לא  ָיָצאו  ְוָהֲאָנִשים  ַבֹחֶשך  ִלְסגֹור   ַהַשַער 
 ) ְוִהיא ֶהֱעָלַתם6ָהֲאָנִשים | ִרְדפו ַמֵהר אֲחֵריֶהם ִכי ַתִשיגום: (

) ַהָגג:  ַעל  ָלה  ָהֲעֻרכֹות  ָהֵעץ  ְבִפְשֵתי  ַוִתְטְמֵנם   |  )7ַהָגָגה 
ְוַהַשַער  | ַהַמְעְברֹות  ַעל  ַהַיְרֵדן  ֶדֶרך   ְוָהֲאָנִשים ָרְדפו אֲחֵריֶהם 

) ָהֹרְדִפים אֲחֵריֶהם:  ָיְצאו  ַכֲאֶשר  ְוֵהָמה ֶטֶרם8ָסָגרו אֲחֵרי   ( 
 ) ַוֹתאֶמר ֶאל ָהֲאָנִשים9ִיְשָכבון | ְוִהיא ָעְלָתה ֲעֵליֶהם ַעל ַהָגג: (

 ָיַדְעִתי ִכי ָנַתן ְיהָוה ָלֶכם ֶאת ָהאֶרץ | ְוִכי ָנְפָלה ֵאיַמְתֶכם ָעֵלינו
) ִמְפֵניֶכם:  ֹיְשֵבי ָהאֶרץ  ָנֹמגו ָכל  ָשַמְענו ֵאת ֲאֶשר10ְוִכי  ִכי   ( 

| ִמִמְצָרִים  ְבֵצאְתֶכם  ִמְפֵניֶכם  סוף  ַים  ֵמי  ֶאת  ְיהָוה   הֹוִביש 
ְלִסיֹחן ַהַיְרֵדן  ְבֵעֶבר  ָהֱאֹמִרי ֲאֶשר  ַמְלֵכי  ִלְשֵני  ֲעִשיֶתם   ַוֲאֶשר 

) ֶהֱחַרְמֶתם אֹוָתם:  ֲאֶשר  ְולא11וְלעֹוג  ְלָבֵבנו  ַוִיַמס  ַוִנְשַמע   ( 
 ָקָמה עֹוד רוַח ְבִאיש ִמְפֵניֶכם | ִכי ְיהָוה ֱאלֵהיֶכם הוא ֱאלִהים

) ִמָתַחת:  ְוַעל ָהאֶרץ  ִמַמַעל  ִלי12ַבָשַמִים  ָנא  ִהָשְבעו  ְוַעָתה   ( 
 ַביהָוה ִכי ָעִשיִתי ִעָמֶכם ָחֶסד | ַוֲעִשיֶתם ַגם ַאֶתם ִעם ֵבית אִבי

 ) ְוַהֲחִיֶתם ֶאת אִבי ְוֶאת ִאִמי13ֶחֶסד וְנַתֶתם ִלי אֹות ֱאֶמת: (
| ָלֶהם  ֲאֶשר  ָכל  ְוֵאת  [אְחיֹוַתי קרי]  ְוֶאת אחותי  אַחי   ְוֶאת 

 ) ַוֹיאְמרו ָלה ָהֲאָנִשים ַנְפֵשנו14ְוִהַצְלֶתם ֶאת ַנְפֹשֵתינו ִמָמֶות: (
 ַתְחֵתיֶכם ָלמות ִאם לא ַתִגידו ֶאת ְדָבֵרנו ֶזה | ְוָהָיה ְבֵתת ְיהָוה



ְוָעִשינו ִעָמך ֶחֶסד ֶוֱאֶמת: (  ) ַותֹוִרֵדם ַבֶחֶבל15ָלנו ֶאת ָהאֶרץ 
 )16ְבַעד ַהַחלֹון | ִכי ֵביָתה ְבִקיר ַהחֹוָמה וַבחֹוָמה ִהיא יֹוָשֶבת: (

ְוַנְחֵבֶתם  | ָהֹרְדִפים  ָבֶכם  ִיְפְגעו  ֶפן  ֵלכו  ָהָהָרה  ָלֶהם   ַוֹתאֶמר 
ָשָמה ְשלֶשת ָיִמים ַעד שֹוב ָהֹרְדִפים ְואַחר ֵתְלכו ְלַדְרְכֶכם: (

 ) ַוֹיאְמרו ֵאֶליָה ָהֲאָנִשים | ְנִקִים ֲאַנְחנו ִמְשֻבָעֵתך ַהֶזה ֲאֶשר17
 ) ִהֵנה ֲאַנְחנו ָבִאים ָבאֶרץ | ֶאת ִתְקַות חוט ַהָשִני18ִהְשַבְעָתנו: (

ְוֶאת ִאֵמך ְוֶאת אִביך  ַבַחלֹון ֲאֶשר הֹוַרְדֵתנו בֹו   ַהֶזה ִתְקְשִרי 
) ַהָבְיָתה:  ֵאַלִיך  ַתאְסִפי  אִביך  ֵבית  ָכל  ְוֵאת  אַחִיך   )19ְוֶאת 

 ְוָהָיה ֹכל ֲאֶשר ֵיֵצא ִמַדְלֵתי ֵביֵתך ַהחוָצה ָדמֹו ְבֹראשֹו ַוֲאַנְחנו
 ְנִקִים | ְוֹכל ֲאֶשר ִיְהֶיה ִאָתך ַבַבִית ָדמֹו ְבֹראֵשנו ִאם ָיד ִתְהֶיה

) ִמְשֻבָעֵתך20בֹו:  ְנִקִים  ְוָהִיינו   | ֶזה  ְדָבֵרנו  ֶאת  ַתִגיִדי  ְוִאם   ( 
) ִהְשַבְעָתנו:  ַוְתַשְלֵחם21ֲאֶשר  הוא  ֶכן  ְכִדְבֵריֶכם  ַוֹתאֶמר   ( 

) ַבַחלֹון:  ַהָשִני  ִתְקַות  ֶאת  ַוִתְקֹשר   | ַוָיֹבאו22ַוֵיֵלכו  ַוֵיְלכו   ( 
ַוְיַבְקשו  | ָהֹרְדִפים  ָשבו  ַעד  ָיִמים  ְשלֶשת  ָשם  ַוֵיְשבו   ָהָהָרה 

) ָמָצאו:  ְולא  ַהֶדֶרך  ְבָכל  ָהֲאָנִשים23ָהֹרְדִפים  ְשֵני  ַוָיֻשבו   ( 
 ַוֵיְרדו ֵמָהָהר ַוַיַעְברו ַוָיֹבאו ֶאל ְיהֹוֻשַע ִבן נון | ַוְיַסְפרו לֹו ֵאת ָכל

 ) ַוֹיאְמרו ֶאל ְיהֹוֻשַע ִכי ָנַתן ְיהָוה ְבָיֵדנו24ַהֹמְצאֹות אֹוָתם: (
ֶאת ָכל ָהאֶרץ | ְוַגם ָנֹמגו ָכל ֹיְשֵבי ָהאֶרץ ִמָפֵנינו: 
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 ) ַוַיְשֵכם ְיהֹוֻשַע ַבֹבֶקר ַוִיְסעו ֵמַהִשִטים ַוָיֹבאו ַעד ַהַיְרֵדן הוא1(
 ) ַוְיִהי ִמְקֵצה ְשלֶשת2ְוָכל ְבֵני ִיְשָרֵאל | ַוָיִלנו ָשם ֶטֶרם ַיֲעֹברו: (

) ַהַמֲחֶנה:  ְבֶקֶרב  ַהֹשְטִרים  ַוַיַעְברו   | ָהָעם3ָיִמים  ֶאת  ַוְיַצוו   ( 
ְוַהֹכֲהִנים ֱאלֵהיֶכם  ְיהָוה  ְבִרית  ֲארֹון  ֵאת  ִכְראֹוְתֶכם   ֵלאֹמר 
 ַהְלִוִים ֹנְשִאים ֹאתֹו | ְוַאֶתם ִתְסעו ִמְמקֹוְמֶכם ַוֲהַלְכֶתם אֲחָריו:

 ) ַאך ָרחֹוק ִיְהֶיה ֵביֵניֶכם ובינו [וֵביָניו קרי] ְכאְלַפִים ַאָמה4(
ֲאֶשר ַהֶדֶרך  ֶאת  ֵתְדעו  ֲאֶשר  ְלַמַען  ֵאָליו  ִתְקְרבו  | אל   ַבִמָדה 

ַוֹיאֶמר5(ֵתְלכו ָבה ִכי לא ֲעַבְרֶתם ַבֶדֶרך ִמְתמֹול ִשְלשֹום:   ( 
ְבִקְרְבֶכם ְיהָוה  ַיֲעֶשה  ָמָחר  ִכי   | ִהְתַקָדשו  ָהָעם  ֶאל   ְיהֹוֻשַע 

 ) ַוֹיאֶמר ְיהֹוֻשַע ֶאל ַהֹכֲהִנים ֵלאֹמר ְשאו ֶאת ֲארֹון6ִנְפָלאֹות: (
 ַהְבִרית ְוִעְברו ִלְפֵני ָהָעם | ַוִיְשאו ֶאת ֲארֹון ַהְבִרית ַוֵיְלכו ִלְפֵני

ַגֶדְלך7(ָהָעם:  ַהֶזה אֵחל  ַהיֹום  ְיהֹוֻשַע  ְיהָוה ֶאל  ַוֹיאֶמר   ( 
 ְבֵעיֵני ָכל ִיְשָרֵאל | ֲאֶשר ֵיְדעון ִכי ַכֲאֶשר ָהִייִתי ִעם ֹמֶשה ֶאְהֶיה



 ) ְוַאָתה ְתַצֶוה ֶאת ַהֹכֲהִנים ֹנְשֵאי ֲארֹון ַהְבִרית ֵלאֹמר |8ִעָמך: (
ְכֹבֲאֶכם ַעד ְקֵצה ֵמי ַהַיְרֵדן ַבַיְרֵדן ַתֲעֹמדו: 

 ) ַוֹיאֶמר ְיהֹוֻשַע ֶאל ְבֵני ִיְשָרֵאל | ֹגשו ֵהָנה ְוִשְמעו ֶאת ִדְבֵרי9(
) ֱאלֵהיֶכם:  ַחי10ְיהָוה  ֵאל  ִכי  ֵתְדעון  ְבֹזאת  ְיהֹוֻשַע  ַוֹיאֶמר   ( 

 ְבִקְרְבֶכם | ְוהֹוֵרש יֹוִריש ִמְפֵניֶכם ֶאת ַהְכַנֲעִני ְוֶאת ַהִחִתי ְוֶאת
) ְוַהְיבוִסי:  ְוָהֱאֹמִרי  ַהִגְרָגִשי  ְוֶאת  ַהְפִרִזי  ְוֶאת  ִהֵנה11ַהִחִוי   ( 
 ) ְוַעָתה12ֲארֹון ַהְבִרית ֲאדֹון ָכל ָהאֶרץ | ֹעֵבר ִלְפֵניֶכם ַבַיְרֵדן: (

 ְקחו ָלֶכם ְשֵני ָעָשר ִאיש ִמִשְבֵטי ִיְשָרֵאל | ִאיש ֶאָחד ִאיש ֶאָחד
 ) ְוָהָיה ְכנֹוַח ַכפֹות ַרְגֵלי ַהֹכֲהִנים ֹנְשֵאי ֲארֹון ְיהָוה13ַלָשֶבט: (

 ֲאדֹון ָכל ָהאֶרץ ְבֵמי ַהַיְרֵדן ֵמי ַהַיְרֵדן ִיָכֵרתון ַהַמִים ַהֹיְרִדים
| ְוַיַעְמדו ֵנד ֶאָחד: (  ) ַוְיִהי ִבְנֹסַע ָהָעם ֵמאֳהֵליֶהם14ִמְלָמְעָלה 

ַלֲעֹבר ֶאת ַהַיְרֵדן | ְוַהֹכֲהִנים ֹנְשֵאי ָהארֹון ַהְבִרית ִלְפֵני ָהָעם: (
 ) וְכבֹוא ֹנְשֵאי ָהארֹון ַעד ַהַיְרֵדן ְוַרְגֵלי ַהֹכֲהִנים ֹנְשֵאי ָהארֹון15

ְיֵמי ֹכל  ְגדֹוָתיו  ָכל  ַעל  ָמֵלא  ְוַהַיְרֵדן   | ַהָמִים  ִבְקֵצה   ִנְטְבלו 
) ֶאָחד16ָקִציר:  ֵנד  ָקמו  ִמְלַמְעָלה  ַהֹיְרִדים  ַהַמִים  ַוַיַעְמדו   ( 

ָצְרָתן ִמַצד  ֲאֶשר  ָהִעיר  קרי]  [ֵמאָדם  באדם  ְמֹאד   ַהְרֵחק 
 ְוַהֹיְרִדים ַעל ָים ָהֲעָרָבה ָים ַהֶמַלח ַתמו ִנְכָרתו | ְוָהָעם ָעְברו ֶנֶגד

 ) ַוַיַעְמדו ַהֹכֲהִנים ֹנְשֵאי ָהארֹון ְבִרית ְיהָוה ֶבָחָרָבה17ְיִריחֹו: (
 ְבתֹוך ַהַיְרֵדן ָהֵכן | ְוָכל ִיְשָרֵאל ֹעְבִרים ֶבָחָרָבה ַעד ֲאֶשר ַתמו ָכל

ַהגֹוי ַלֲעֹבר ֶאת ַהַיְרֵדן:
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) ַוְיִהי ַכֲאֶשר ַתמו ָכל ַהגֹוי ַלֲעבֹור ֶאת ַהַיְרֵדן | 1(
ַוֹיאֶמר ְיהָוה ֶאל ְיהֹוֻשַע ֵלאֹמר: (  ) ְקחו ָלֶכם ִמן ָהָעם ְשֵנים2 

) ִמָשֶבט:  ֶאָחד  ִאיש  ֶאָחד  ִאיש   | ֲאָנִשים  ְוַצוו אֹוָתם3ָעָשר   ( 
 ֵלאֹמר ְשאו ָלֶכם ִמֶזה ִמתֹוך ַהַיְרֵדן ִמַמַצב ַרְגֵלי ַהֹכֲהִנים ָהִכין
 ְשֵתים ֶעְשֵרה ֲאָבִנים | ְוַהֲעַבְרֶתם אֹוָתם ִעָמֶכם ְוִהַנְחֶתם אֹוָתם

ְשֵנים4(ַבָמלֹון ֲאֶשר ָתִלינו בֹו ַהָלְיָלה:  ֶאל  ְיהֹוֻשַע  ַוִיְקָרא   ( 
ֶאָחד ִאיש  ֶאָחד  ִאיש   | ִיְשָרֵאל  ִמְבֵני  ֵהִכין  ֲאֶשר  ִאיש   ֶהָעָשר 

 ) ַוֹיאֶמר ָלֶהם ְיהֹוֻשַע ִעְברו ִלְפֵני ֲארֹון ְיהָוה ֱאלֵהיֶכם5ִמָשֶבט: (
 ֶאל תֹוך ַהַיְרֵדן | ְוָהִרימו ָלֶכם ִאיש ֶאֶבן אַחת ַעל ִשְכמֹו ְלִמְסַפר

) ִיְשָרֵאל:  ְבֵני  | ִכי6ִשְבֵטי  ְבִקְרְבֶכם  ִתְהֶיה ֹזאת אֹות  ְלַמַען   ( 
) ָלֶכם:  ָהֵאֶלה  ָהֲאָבִנים  ָמה  ֵלאֹמר  ָמָחר  ְבֵניֶכם   )7ִיְשאלון 



 ַוֲאַמְרֶתם ָלֶהם ֲאֶשר ִנְכְרתו ֵמיֵמי ַהַיְרֵדן ִמְפֵני ֲארֹון ְבִרית ְיהָוה
ְלִזָכרֹון ְוָהיו ָהֲאָבִנים ָהֵאֶלה   |  ְבָעְברֹו ַבַיְרֵדן ִנְכְרתו ֵמי ַהַיְרֵדן 

ִיְשָרֵאל ַכֲאֶשר ִצָוה8ִלְבֵני ִיְשָרֵאל ַעד עֹוָלם: ( ְבֵני  ַוַיֲעשו ֵכן   ( 
ִדֶבר ַכֲאֶשר  ַהַיְרֵדן  ִמתֹוך  ֲאָבִנים  ֶעְשֵרה  ְשֵתי  ַוִיְשאו   ְיהֹוֻשַע 
 ְיהָוה ֶאל ְיהֹוֻשַע ְלִמְסַפר ִשְבֵטי ְבֵני ִיְשָרֵאל | ַוַיֲעִברום ִעָמם ֶאל

) ַוַיִנחום ָשם:  ְיהֹוֻשַע9ַהָמלֹון  ֵהִקים  ֲאָבִנים  ֶעְשֵרה  וְשֵתים   ( 
| ַהְבִרית  ֲארֹון  ֹנְשֵאי  ַהֹכֲהִנים  ַרְגֵלי  ַמַצב  ַתַחת  ַהַיְרֵדן   ְבתֹוך 

 ) ְוַהֹכֲהִנים ֹנְשֵאי ָהארֹון ֹעְמִדים10ַוִיְהיו ָשם ַעד ַהיֹום ַהֶזה: (
ְיהֹוֻשַע ֶאת  ְיהָוה  ִצָוה  ֲאֶשר  ַהָדָבר  ָכל  ֹתם  ַעד  ַהַיְרֵדן   ְבתֹוך 
 ְלַדֵבר ֶאל ָהָעם ְכֹכל ֲאֶשר ִצָוה ֹמֶשה ֶאת ְיהֹוֻשַע | ַוְיַמֲהרו ָהָעם

) ֲארֹון11ַוַיֲעֹברו:  ַוַיֲעֹבר   | ַלֲעבֹור  ָהָעם  ָכל  ַתם  ַכֲאֶשר  ַוְיִהי   ( 
 ) ַוַיַעְברו ְבֵני ְראוֵבן וְבֵני ָגד ַוֲחִצי12ְיהָוה ְוַהֹכֲהִנים ִלְפֵני ָהָעם: (

| ַכֲאֶשר ִדֶבר ֲאֵליֶהם ִיְשָרֵאל  ְבֵני  ִלְפֵני   ֵשֶבט ַהְמַנֶשה ֲחֻמִשים 
) ְיהָוה13ֹמֶשה:  ִלְפֵני  ָעְברו   | ַהָצָבא  ֲחלוֵצי  ֶאֶלף  ְכאְרָבִעים   ( 

 ) ַביֹום ַההוא ִגַדל ְיהָוה ֶאת14(ַלִמְלָחָמה ֶאל ַעְרבֹות ְיִריחֹו: 
 ְיהֹוֻשַע ְבֵעיֵני ָכל ִיְשָרֵאל | ַוִיְראו ֹאתֹו ַכֲאֶשר ָיְראו ֶאת ֹמֶשה ָכל

ְיֵמי ַחָייו: 
)15) ֵלאֹמר:  ְיהֹוֻשַע  ֶאל  ְיהָוה  ַוֹיאֶמר  ַהֹכֲהִנים16)  ַצֵוה ֶאת   ( 

) ַהַיְרֵדן:  ִמן  ְוַיֲעלו   | ָהֵעדות  ֲארֹון  ְיהֹוֻשַע ֶאת17ֹנְשֵאי  ַוְיַצו   ( 
 ) ַוְיִהי בעלות [ַכֲעלֹות קרי]18ַהֹכֲהִנים ֵלאֹמר | ֲעלו ִמן ַהַיְרֵדן: (

 ַהֹכֲהִנים ֹנְשֵאי ֲארֹון ְבִרית ְיהָוה ִמתֹוך ַהַיְרֵדן ִנְתקו ַכפֹות ַרְגֵלי
 ַהֹכֲהִנים ֶאל ֶהָחָרָבה | ַוָיֻשבו ֵמי ַהַיְרֵדן ִלְמקֹוָמם ַוֵיְלכו ִכְתמֹול

 ) ְוָהָעם ָעלו ִמן ַהַיְרֵדן ֶבָעשֹור ַלֹחֶדש19ִשְלשֹום ַעל ָכל ְגדֹוָתיו: (
ְיִריחֹו: ( ַוַיֲחנו ַבִגְלָגל ִבְקֵצה ִמְזַרח   |  ) ְוֵאת ְשֵתים20ָהִראשֹון 

| ֵהִקים ְיהֹוֻשַע ַהַיְרֵדן  ָלְקחו ִמן  ָהֵאֶלה ֲאֶשר  ָהֲאָבִנים   ֶעְשֵרה 
) ִיְשאלון21ַבִגְלָגל:  ֲאֶשר   | ֵלאֹמר  ִיְשָרֵאל  ְבֵני  ֶאל  ַוֹיאֶמר   ( 

) ָהֵאֶלה:  ָהֲאָבִנים  ָמה  ֵלאֹמר  ֲאבֹוָתם  ֶאת  ָמָחר   )22ְבֵניֶכם 
| ַבַיָבָשה ָעַבר ִיְשָרֵאל ֶאת ַהַיְרֵדן  ְוהֹוַדְעֶתם ֶאת ְבֵניֶכם ֵלאֹמר 

 ) ֲאֶשר הֹוִביש ְיהָוה ֱאלֵהיֶכם ֶאת ֵמי ַהַיְרֵדן ִמְפֵניֶכם23ַהֶזה: (
 ַעד ָעְבְרֶכם | ַכֲאֶשר ָעָשה ְיהָוה ֱאלֵהיֶכם ְלַים סוף ֲאֶשר הֹוִביש

 ) ְלַמַען ַדַעת ָכל ַעֵמי ָהאֶרץ ֶאת ַיד ְיהָוה24ִמָפֵנינו ַעד ָעְבֵרנו: (
ִכי ֲחָזָקה ִהיא | ְלַמַען ְיָראֶתם ֶאת ְיהָוה ֱאלֵהיֶכם ָכל ַהָיִמים:


