
יהושע פרק-ז

א} ַוִּיְמֲעלּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ַמַעל ַּבֵחֶרם ַוִּיַּקח ָעָכן ֶּבן ַּכְרִמי ֶבן ַזְבִּדי ֶבן ֶזַרח ְלַמֵּטה}
ְיהּוָדה ִמן ַהֵחֶרם ַוִּיַחר ַאף ְיהָוה ִּבְבֵני ִיְׂשָרֵאל: {ב} ַוִּיְׁשַלח ְיהֹוֻׁשַע ֲאָנִׁשים ִמיִריחֹו
ָהַעי ֲאֶׁשר ִעם ֵּבית ָאֶון ִמֶּקֶדם ְלֵבית ֵאל ַוּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם ֵלאֹמר ֲעלּו ְוַרְּגלּו ֶאת ָהָאֶרץ
ַוַּיֲעלּו ָהֲאָנִׁשים ַוְיַרְּגלּו ֶאת ָהָעי: {ג} ַוָּיֻׁשבּו ֶאל ְיהֹוֻׁשַע ַוּיֹאְמרּו ֵאָליו ַאל ַיַעל ָּכל
ָהָעם ְּכַאְלַּפִים ִאיׁש אֹו ִּכְׁש�ֶׁשת ֲאָלִפים ִאיׁש ַיֲעלּו ְוַיּכּו ֶאת ָהָעי ַאל ְּתַיַּגע ָׁשָּמה ֶאת
ָּכל ָהָעם ִּכי ְמַעט ֵהָּמה: {ד} ַוַּיֲעלּו ִמן ָהָעם ָׁשָּמה ִּכְׁש�ֶׁשת ֲאָלִפים ִאיׁש ַוָּינֻסּו ִלְפֵני
ַאְנֵׁשי ָהָעי: {ה} ַוַּיּכּו ֵמֶהם ַאְנֵׁשי ָהַעי ִּכְׁש�ִׁשים ְוִׁשָּׁשה ִאיׁש ַוִּיְרְּדפּום ִלְפֵני ַהַּׁשַער
ַעד ַהְּׁשָבִרים ַוַּיּכּום ַּבּמֹוָרד ַוִּיַּמס ְלַבב ָהָעם ַוְיִהי ְלָמִים:{ו} ַוִּיְקַרע ְיהֹוֻׁשַע ִׂשְמ�ָתיו
ַוִּיֹּפל ַעל ָּפָניו ַאְרָצה ִלְפֵני ֲארֹון ְיהָוה ַעד ָהֶעֶרב הּוא ְוִזְקֵני ִיְׂשָרֵאל ַוַּיֲעלּו ָעָפר ַעל
רֹאָׁשם: {ז} ַוּיֹאֶמר ְיהֹוֻׁשַע ֲאָהּה ֲאֹדָני ְיהִוה ָלָמה ֵהֲעַבְרָּת ַהֲעִביר ֶאת ָהָעם ַהֶּזה ֶאת
ַהַּיְרֵּדן ָלֵתת ֹאָתנּו ְּבַיד ָהֱאֹמִרי ְלַהֲאִביֵדנּו ְולּו הֹוַאְלנּו ַוֵּנֶׁשב ְּבֵעֶבר ַהַּיְרֵּדן: {ח} ִּבי
ֲאֹדָני ָמה ֹאַמר ַאֲחֵרי ֲאֶׁשר ָהַפ� ִיְׂשָרֵאל ֹעֶרף ִלְפֵני ֹאְיָביו: {ט} ְוִיְׁשְמעּו ַהְּכַנֲעִני ְוֹכל
ֹיְׁשֵבי ָהָאֶרץ ְוָנַסּבּו ָעֵלינּו ְוִהְכִריתּו ֶאת ְׁשֵמנּו ִמן ָהָאֶרץ ּוַמה ַּתֲעֵׂשה ְלִׁשְמ�
ַהָּגדֹול: (ס) {י} ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאל ְיהֹוֻׁשַע ֻקם ָל� ָלָּמה ֶּזה ַאָּתה ֹנֵפל ַעל
ָּפֶני�: {יא} ָחָטא ִיְׂשָרֵאל ְוַגם ָעְברּו ֶאת ְּבִריִתי ֲאֶׁשר ִצִּויִתי אֹוָתם ְוַגם ָלְקחּו ִמן
ַהֵחֶרם ְוַגם ָּגְנבּו ְוַגם ִּכֲחׁשּו ְוַגם ָׂשמּו ִבְכֵליֶהם:{יב} ְולֹא יְֻכלּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ָלקּום
ִלְפֵני ֹאְיֵביֶהם ֹעֶרף ִיְפנּו ִלְפֵני ֹאְיֵביֶהם ִּכי ָהיּו ְלֵחֶרם לֹא אֹוִסיף ִלְהיֹות ִעָּמֶכם ִאם
לֹא ַתְׁשִמידּו ַהֵחֶרם ִמִּקְרְּבֶכם: (ס) {יג} ֻקם ַקֵּדׁש ֶאת ָהָעם ְוָאַמְרָּת ִהְתַקְּדׁשּו
ְלָמָחר ִּכי ֹכה ָאַמר ְיהָוה ֱא�ֵהי ִיְׂשָרֵאל ֵחֶרם ְּבִקְרְּב� ִיְׂשָרֵאל לֹא תּוַכל ָלקּום ִלְפֵני
ֹאְיֶבי� ַעד ֲהִסיְרֶכם ַהֵחֶרם ִמִּקְרְּבֶכם:{יד} ְוִנְקַרְבֶּתם ַּבֹּבֶקר ְלִׁשְבֵטיֶכם ְוָהָיה
ַהֵּׁשֶבט ֲאֶׁשר ִיְלְּכֶדּנּו ְיהָוה ִיְקַרב ַלִּמְׁשָּפחֹות ְוַהִּמְׁשָּפָחה ֲאֶׁשר ִיְלְּכֶדָּנה ְיהָוה ִּתְקַרב
ַלָּבִּתים ְוַהַּבִית ֲאֶׁשר ִיְלְּכֶדּנּו ְיהָוה ִיְקַרב ַלְּגָבִרים: {טו} ְוָהָיה ַהִּנְלָּכד ַּבֵחֶרם ִיָּׂשֵרף
ָּבֵאׁש ֹאתֹו ְוֶאת ָּכל ֲאֶׁשר לֹו ִּכי ָעַבר ֶאת ְּבִרית ְיהָוה ְוִכי ָעָׂשה ְנָבָלה
ְּבִיְׂשָרֵאל: {טז} ַוַּיְׁשֵּכם ְיהֹוֻׁשַע ַּבֹּבֶקר ַוַּיְקֵרב ֶאת ִיְׂשָרֵאל ִלְׁשָבָטיו ַוִּיָּלֵכד ֵׁשֶבט
ְיהּוָדה: {יז} ַוַּיְקֵרב ֶאת ִמְׁשַּפַחת ְיהּוָדה ַוִּיְלֹּכד ֵאת ִמְׁשַּפַחת ַהַּזְרִחי ַוַּיְקֵרב ֶאת
ִמְׁשַּפַחת ַהַּזְרִחי ַלְּגָבִרים ַוִּיָּלֵכד ַזְבִּדי:{יח} ַוַּיְקֵרב ֶאת ֵּביתֹו ַלְּגָבִרים ַוִּיָּלֵכד ָעָכן ֶּבן
ַּכְרִמי ֶבן ַזְבִּדי ֶּבן ֶזַרח ְלַמֵּטה ְיהּוָדה: {יט} ַוּיֹאֶמר ְיהֹוֻׁשַע ֶאל ָעָכן ְּבִני ִׂשים ָנא
ָכבֹוד ַליהָוה ֱא�ֵהי ִיְׂשָרֵאל ְוֶתן לֹו תֹוָדה ְוַהֶּגד ָנא ִלי ֶמה ָעִׂשיָת ַאל ְּתַכֵחד
ִמֶּמִּני: {כ} ַוַּיַען ָעָכן ֶאת ְיהֹוֻׁשַע ַוּיֹאַמר ָאְמָנה ָאֹנִכי ָחָטאִתי ַליהָוה ֱא�ֵהי ִיְׂשָרֵאל
ְוָכזֹאת ְוָכזֹאת ָעִׂשיִתי: {כא} (ואראה) ָוֵאֶרא ַבָּׁשָלל ַאֶּדֶרת ִׁשְנָער ַאַחת טֹוָבה
ּוָמאַתִים ְׁשָקִלים ֶּכֶסף ּוְלׁשֹון ָזָהב ֶאָחד ֲחִמִּׁשים ְׁשָקִלים ִמְׁשָקלֹו ָוֶאְחְמֵדם ָוֶאָּקֵחם
ְוִהָּנם ְטמּוִנים ָּבָאֶרץ ְּבתֹו� ָהָאֳהִלי ְוַהֶּכֶסף ַּתְחֶּתיָה: {כב} ַוִּיְׁשַלח ְיהֹוֻׁשַע ַמְלָאִכים
ַוָּיֻרצּו ָהֹאֱהָלה ְוִהֵּנה ְטמּוָנה ְּבָאֳהלֹו ְוַהֶּכֶסף ַּתְחֶּתיָה: {כג} ַוִּיָּקחּום ִמּתֹו� ָהֹאֶהל
ַוְיִבאּום ֶאל ְיהֹוֻׁשַע ְוֶאל ָּכל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַוַּיִּצֻקם ִלְפֵני ְיהָוה: {כד} ַוִּיַּקח ְיהֹוֻׁשַע ֶאת
ָעָכן ֶּבן ֶזַרח ְוֶאת ַהֶּכֶסף ְוֶאת ָהַאֶּדֶרת ְוֶאת ְלׁשֹון ַהָּזָהב ְוֶאת ָּבָניו ְוֶאת ְּבֹנָתיו ְוֶאת



ׁשֹורֹו ְוֶאת ֲחֹמרֹו ְוֶאת צֹאנֹו ְוֶאת ָאֳהלֹו ְוֶאת ָּכל ֲאֶׁשר לֹו ְוָכל ִיְׂשָרֵאל ִעּמֹו ַוַּיֲעלּו
ֹאָתם ֵעֶמק ָעכֹור:{כה} ַוּיֹאֶמר ְיהֹוֻׁשַע ֶמה ֲעַכְרָּתנּו ַיְעֳּכְר� ְיהָוה ַּבּיֹום ַהֶּזה ַוִּיְרְּגמּו
ֹאתֹו ָכל ִיְׂשָרֵאל ֶאֶבן ַוִּיְׂשְרפּו ֹאָתם ָּבֵאׁש ַוִּיְסְקלּו ֹאָתם ָּבֲאָבִנים: {כו} ַוָּיִקימּו ָעָליו
ַּגל ֲאָבִנים ָּגדֹול ַעד ַהּיֹום ַהֶּזה ַוָּיָׁשב ְיהָוה ֵמֲחרֹון ַאּפֹו ַעל ֵּכן ָקָרא ֵׁשם ַהָּמקֹום
(ַההּוא ֵעֶמק ָעכֹור ַעד ַהּיֹום ַהֶּזה: (פ


