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אַח ֵרי מוֹת מ ֶֹשׁה
וַ יְ ִהי ֲ
הוֹשׁ ַ�
אמר יְ הוָ ה ֶאל־יְ ֻ֫
וַ ֫יּ ֹ ֶ
ִבּן־נוּן ֵלאמֹר׃ קוּם ֲﬠבֹר
ל־האָ ֶ֫רץ
ת־היַּ ְר ֵדּן ֶא ָ
ֶא ַ
ֲא ֶשׁר אָנ ִֹכי נ ֵֹתן ִל ְבנֵ י
ל־מקוֹם ֲא ֶשׁר
יִשׂ ָר ֵאל׃ ָכּ ָ
ְ
ף־רגְ ְל ֶכם בּוֹ ָל ֶכם
ִתּ ְדר ֹ� ַכּ ַ
נָ ַ֫ת ִתּי אֹתוֹ׃
1

הוֹשׁ ַ�
וַ יִּ ְשׁ ַלח יְ ֻ֫
יִם־אנָ ִשׁים ֵלאמֹר
ְשׁ ֫ ַנ ֲ
ְלכוּ ְראוּ ֶאת־יְ ִריחוֹ׃ וַ יֵּ ְלכוּ
ית־א ָשּׁה זוֹנָ ה
וַ יָּ ֫בֹאוּ ֵבּ ִ
וּשׁ ָמהּ ָר ָחב׃ וַ יְ ִהי ַה ַ֫שּׁ ַﬠר
ְ
ִל ְסגּוֹר ַבּ ֫חֹ ֶשׁ� וַ ֫תּ ֶוֹרד
א ָֹתם ָר ָחב ְבּ ַﬠד ַה ַחלּוֹן ִכּי
יוֹשׁ ֶבת׃
חוֹמה ִהיא ֶ֫
ַב ָ
2

יִשׂ ָר ֵאל
ל־בּנֵ י ְ
וַ יָּ ֫בֹאוּ ָכּ ְ
ד־היַּ ְר ֵדּן׃ וַ יֵּ ְלכוּ
ַﬠ ַ
ַהכּ ֲֹהנִ ים נ ְֹשׂ ֵאי ָהאָרוֹן
ְבּ ִרית־יְ הוָ ה ִל ְפנֵ י ָה ָﬠם׃
ד־היַּ ְר ֵדּן וְ ַרגְ ֵלי
וּכבוֹאָם ַﬠ ַ
ְ
ַהכּ ֲֹהנִ ים נִ ְט ְבּלוּ ִבּ ְק ֵצה
ַה ַ֫מּיִם וַ יַּ ַﬠ ְמדוּ ַה ַ֫מּיִם
וְ ָה ָﬠם ָﬠ ְברוּ ֶבּ ָח ָר ָבה׃
3

יוֹצא
וִ ִיריחוֹ ס ֫ ֶֹג ֶרת ֵאין ֵ
וְ ֵאין ָבּא׃ וַ יִּ ְשׂאוּ ַהכּ ֲֹהנִ ים
ת־ארוֹן יְ הוָ ה׃ וְ ִשׁ ְב ָﬠה
ֶא ֲ
ַהכּ ֲֹהנִ ים נ ְֹשׂ ִאים ִשׁ ְב ָﬠה
ת־ה ִﬠיר
שׁוֹפרוֹת׃ וַ יָּ ֫סֹבּוּ ֶא ָ
ָ
אַחת וַ יָּ ֻ֫שׁבוּ ַה ַמּ ֲחנֶ ה
֫ ַפּ ַﬠם ַ
יָמים׃
כֹּה ָﬠשׂוּ ֵ֫שׁ ֶשׁת ִ
4

יﬠי וַ יָּ ֫סֹבּוּ
וַ יְ ִהי ַבּיּוֹם ַה ְשּׁ ִב ִ
ת־ה ִﬠיר ֶ֫שׁ ַבע ְפּ ָﬠ ִמים׃
ֶא ָ
יﬠית
וַ יְ ִהי ַבּ ֫ ַפּ ַﬠם ַה ְשּׁ ִב ִ
ל־ה ָﬠם
הוֹשׁ ַ� ֶא ָ
אָמר יְ ֻ֫
ַ
ָה ִ ֫ריעוּ ִכּי־נָ ַתן יְ הוָ ה ָל ֶכם
ת־ה ִﬠיר׃ וַ יָּ ִ ֫ריעוּ
ֶא ָ
דוֹלה׃
רוּﬠה גְ ָ
ל־ה ָﬠם ְתּ ָ
ָכ ָ
5

וַ יִּ ְת ְקעוּ ַהכּ ֲֹהנִ ים
חוֹמת
שּׁוֹפרוֹת׃ וַ ִתּפֹּל ַ
ַבּ ָ
יה וַ ַ֫יּ ַﬠל ָה ָﬠם
ָה ִﬠיר ַתּ ְח ֶ֫תּ ָ
ָה ֫ ִﬠ ָירה וַ יִּ ְל ְכּדוּ א ָֹתהּ׃
וַ ְתּ ִהי ָה ִﬠיר ֵ֫ח ֶרם ִהיא
ר־בּהּ ַליהוָ ה ַרק
ל־א ֶשׁ ָ
וְ ָכ ֲ
ָר ָחב ַהזּוֹנָ ה ָחיְ ָתה ִהיא
ל־א ֶשׁר ִא ָתּהּ ַבּ ַ֫בּיִת׃
וְ ָכ ֲ
6

וְ י ְֹשׁ ֵבי גִ ְבעוֹן ָשׁ ְמעוּ ֵאת
הוֹשׁ ַ�
ֲא ֶשׁר ָﬠ ָשׂה יְ ֻ֫
הוֹשׁ ַ�
ִל ִיריחוֹ׃ וַ יֵּ ְלכוּ ֶאל־יְ ֻ֫
אמרוּ ֵא ָליו ֵמ ֶ֫א ֶרץ
וַ יּ ֹ ְ
חוֹקה ָ֫בּאנוּ וְ ַﬠ ָתּה
ְר ָ
תוּ־לנוּ ְב ִרית׃ וַ ַ֫יּ ַﬠשׂ
ִכּ ְר ֫ ָ
יִּכר ֹת
הוֹשׁ ַ� ָשׁלוֹם וַ ְ
ָל ֶהם יְ ֻ֫
ָל ֶהם ְבּ ִרית׃
7

וַ יִּ ְשׁ ְמעוּ ִכּי ְב ִק ְרבּוֹ ֵהם
יהם
י ְֹשׁ ִבים׃ וַ יְ ַד ֵבּר ֲא ֵל ֶ
הוֹשׁ ַ� ֵלאמֹר ֫ ָל ָמּה
יְ ֻ֫
חוֹקים ֲא ֫ ַנ ְחנוּ
אָמ ְר ֶתם ְר ִ
ַ
אַתּם ְבּ ִק ְר ֵ֫בּנוּ
ִמּ ֶכּם ְמאֹד וְ ֶ
י ְֹשׁ ִבים׃ וַ יַּ ֲﬠנוּ אֹתוֹ ֵלאמֹר
ִכּי יָ ֵ ֫ראנוּ ְמאֹד׃ נִ ְהיֶ ה
ַﬠ ְב ֵד ֶיכם׃ וַ ַ֫יּ ַﬠשׂ ָל ֶהם ֵכּן׃
8

וַ יַּ ֲﬠלוּ ֲח ֵ֫מ ֶשׁת ַמ ְל ֵכי
ָה ֱאמ ִֹרי וַ יַּ ֲחנוּ ַﬠל־גִּ ְבעוֹן
יה׃ וַ יִּ ְשׁ ְלחוּ
וַ יִּ ָלּ ֲחמוּ ָﬠ ֫ ֶל ָ
הוֹשׁ ַ�
אַנְ ֵשׁי גִ ְבעוֹן ֶאל־יְ ֻ֫
ֵלאמֹר ֲﬠ ֵלה ֵא ֫ ֵלינוּ
יﬠה ֫ ָלּנוּ ִכּי נִ ְק ְבּצוּ
הוֹשׁ ָ
וְ ִ֫
ל־מ ְל ֵכי ָה ֱאמ ִֹרי׃
ֵא ֫ ֵלינוּ ָכּ ַ
9

ל־ﬠם
הוֹשׁ ַ� הוּא וְ ָכ ַ
וַ ַ֫יּ ַﬠל יְ ֻ֫
ַה ִמּ ְל ָח ָמה ִﬠמּוֹ וַ יָּבֹא
הוֹשׁ ַ� ִפּ ְתאֹם
יהם יְ ֻ֫
ֲא ֵל ֶ
ל־ה ֫ ַלּיְ ָלה ָﬠ ָלה
ָכּ ַ
ן־הגִּ ְלגָּ ל׃ וַ יַּ � א ָֹתם
ִמ ַ
דוֹלה
יִשׂ ָר ֵאל ַמ ָכּה־גְ ָ
ְ
ְבּגִ ְבעוֹן וַ יָּ ֫ ֻנסוּ ִמ ְפּנֵ י
יִשׂ ָר ֵאל׃
ְ
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יהם
וַ יהוָ ה ִה ְשׁ ִלי� ֲﬠ ֵל ֶ
ן־ה ָשּׁ ַ֫מיִם
ֲא ָבנִ ים גְּ ד ֹלוֹת ִמ ַ
ר־מתוּ
יָּמתוּ ַר ִבּים ֲא ֶשׁ ֵ֫
וַ ֻ֫
אַבנֵ י ַה ָבּ ָרד ֵמ ֲא ֶשׁר
ְבּ ְ
יִשׂ ָר ֵאל ַבּ ֶ֫ח ֶרב׃
ָה ְרגוּ ְבּנֵ י ְ
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הוֹשׁ ַ� ַליהוָ ה
אָז יְ ַד ֵבּר יְ ֻ֫
אמר ֶ֫שׁ ֶמשׁ ְבּגִ ְבעוֹן
וַ ֫יּ ֹ ֶ
ֲﬠמֹד וְ יָ ֵ ֫ר ַ� ְבּ ֫ ֵﬠ ֶמק אַיָּ לוֹן׃
וַ יַּ ֲﬠמֹד ַה ֶ֫שּׁ ֶמשׁ ַבּ ֲח ִצי
ַה ָשּׁ ַ֫מיִם וְ לֹא ָהיָ ה ַכּיּוֹם
אַח ָריו
ַההוּא ְל ָפנָ יו וְ ֲ
מ ַ� יְ הוָ ה ְבּקוֹל ִאישׁ
ִל ְשׁ ֫ ֹ
יִשׂ ָר ֵאל׃
ִכּי יְ הוָ ה נִ ְל ָחם ְל ְ
12

הוֹשׁ ַ�
וַ יַּ ֲﬠבֹר יְ ֻ֫
ישׁה
ל־יִשׂ ָר ֵאל ִﬠמּוֹ ָל ִ֫כ ָ
וְ ָכ ְ
יה וַ יִּ ָלּ ֶחם ָבּהּ׃
וַ ִ֫יּ ַחן ָﬠ ֫ ֶל ָ
ת־ל ִכישׁ
וַ יִּ ֵתּן יְ הוָ ה גַּ ם ֶא ָ
יִשׂ ָר ֵאל וַ יִּ ְלכֹּד א ָֹתהּ
ְבּיַ ד ְ
י־ח ֶרב
וַ יַּ � א ָֹתהּ ְל ִפ ֶ֫
ַכּ ֲא ֶשׁר ָﬠ ָשׂה ְל ָﬠ ִרים
ַרבּוֹת׃
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הוֹשׁ ַ�
ת־האָ ֶ֫רץ ָל ַכד יְ ֻ֫
וְ ֶא ָ
יִשׂ ָר ֵאל׃
ִכּי יְ הוָ ה נִ ְל ָחם ְל ְ
א־היְ ָתה ִﬠיר ֲא ֶשׁר
לֹ ָ
יִשׂ ָר ֵאל
ל־בּנֵ י ְ
ימה ֶא ְ
ִה ְשׁ ֫ ִל ָ
ִבּ ְל ִתּי גִ ְבעוֹן׃ וַ יִּ ֵתּן יְ הוָ ה
ל־האָ ֶ֫רץ
ת־כּ ָ
יִשׂ ָר ֵאל ֶא ָ
ְל ְ
ֲא ֶשׁר נִ ְשׁ ַבּע ָל ֵתת
בוֹתם וַ יֵּ ְשׁבוּ ָבהּ׃
ַל ֲא ָ
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יָּמים׃
יהוֹשׁ ַ� זָ ֵקן ָבּא ַבּ ִ
ֻ֫
וִ
ל־יִשׂ ָר ֵאל
וַ יִּ ְק ָרא ְל ָכ ְ
יהם ִחזְ קוּ ְמאֹד
אמר ֲא ֵל ֶ
וַ ֫יּ ֹ ֶ
ִל ְשׁמֹר וְ ַל ֲﬠשׂוֹת ֵאת
תּוֹרת
ל־ה ָכּתוּב ְבּ ֵ֫ס ֶפר ַ
ָכּ ַ
סוּר־מ ֶ֫מּנּוּ
ִ
מ ֶֹשׁה ְל ִב ְל ִתּי
וּשׂמֹאל׃
יָמין ְ
ִ
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ת־מי
ַבּ ֲחרוּ ָל ֶכם ַהיּוֹם ֶא ִ
�הים
ת־א ִ
ַת ַﬠ ְבדוּ ִאם ֶא ֱ
בוֹת ֶיכם
ר־ﬠ ְבדוּ ֲא ֵ
ֲא ֶשׁ ָ
�הי ָה ֱאמ ִֹרי׃
ת־א ֵ
וְ ִאם ֶא ֱ
יתי נֲ ֲﬠבֹד
וּב ִ
וְ אָנ ִֹכי ֵ
ֶאת־יְ הוָ ה׃
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אמר ָח ֫ ִל ָילה
וַ ַ֫יּ ַﬠן ָה ָﬠם וַ ֫יּ ֹ ֶ
֫ ָלּנוּ ֵמ ֲﬠזֹב ֶאת־יְ הוָ ה
�הים ֲא ֵח ִרים׃
ַל ֲﬠבֹד ֶא ִ
�הינוּ הוּא
ִכּי יְ הוָ ה ֱא ֵ֫
ַה ַמּ ֲﬠ ֶלה א ָֹ֫תנוּ
בוֹתינוּ ֵמ ֶ֫א ֶרץ
ת־א ֵ֫
וְ ֶא ֲ
ִמ ְצ ַ ֫ריִם ִמ ֵבּית ֲﬠ ָב ִדים׃
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Glossary
ָרחוֹק

tread

�ַָדּר

ֵקץ

prostitute

זוֹנָ ה

moon

�ַ יָ ֵ֫ר

close

ָסגַ ר

valley

֫ ֵﬠ ֶמק

darkness

�֫ח ֶֹשׁ

far be it from…

ָח ֫ ִל ָילה

window

ַחלּוֹן

be dipped

נִ ְט ַבּל

end

ָק ֶצה

dry ground

ָח ָר ָבה

horn

שׁוֹפר
ָ

shout

�ַ ֵה ִרי

war cry

תּרוּﬠה
ָ ְ

blow

ָתּ ַקע

devoted thing

ֵ֫ח ֶרם

far
end
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