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  פרק יג-" יהושע"ספר 
אָת  א ָיִמים  ַויֹאֶמר  ְיהָוׁה  ֵאָליו  ַאָתה  ָזַקְנָתה  ּבָ א  ּבַ ַע  ָזֵקן  ּבָ ִּויהֹוׁשֻ ּ ּ ּ

ָתה ה־ְמֹאד  ְלִרׁשְ ֲאָרה  ַהְרּבֵ ַּבָיִמים  ְוָהָאֶרץ  ִנׁשְ ּ ֹזאת  ָהָאֶרץ  ב:  ּ
ִתים  ְוָכל־ַהְגׁשוִרי ל־ְגִלילֹות  ַהְפִלׁשְ ָאֶרת  ּכָ ׁשְ ַּהּנִ ּ ּ יחֹור  ג:  ּּ ִּמן־ַהׁשִ

ר   ב |  ֲאׁשֶ ַנֲעִני  ֵתָחׁשֵ ַּעל־ְפֵני  ִמְצַרִים  ְוַעד  ְגבול  ֶעְקרֹון  ָצפֹוָנה  ַלּכְ ּּ ּ
ת   ְקלֹוִני  ַהִגִתי |  ֲחֵמׁשֶ דֹוִדי  ָהֶאׁשְ ִתים  ָהַעָזִתי  ְוָהַאׁשְ ַּסְרֵני  ְפִלׁשְ ּ ּּ ּ

ר  ד:  ְּוָהֶעְקרֹוִני  ְוָהַעִוים ַנֲעִני  וְמָעָרה  ֲאׁשֶ ל־ֶאֶרץ  ַהּכְ ִּמֵתיָמן  ּכָ ּ
ּיֹדִנים  ַעד־ֲאֵפָקה  ַעד  ְגבול  ָהֱאֹמִריַּלִצ ְּוָהָאֶרץ  ַהִגְבִלי  ה:  ּ

ַעל  ָגד  ַתַחת  ַהר־ֶחְרמֹון  ַעד  ְלבֹוא  ֶמׁש  ִמּבַ ְּוָכל־ַהְלָבנֹון  ִמְזַרח  ַהׁשֶ ּ ּ ּ
ְרֹפת  ַמִים  ו:  ֲחָמת ֵבי  ָהָהר  ִמן־ַהְלָבנֹון  ַעד־ִמׂשְ ל־ֹיׁשְ ּּכָ

ם  ִמְפֵנ ל־ִציֹדִנים  ָאֹנִכי  אֹוִריׁשֵ ָרֵאל  ַרק  ַהִפֶלָה ּּכָ ֵני  ִיׂשְ ּי  ּבְ
ר  ִצִויִתיך ֲאׁשֶ ַנֲחָלה  ּכַ ָרֵאל  ּבְ ְָלִיׂשְ ְּוַעָתה  ַחֵלק  ֶאת־ָהָאֶרץ  ַהזֹאת  ז:  ּ ּ ּ

ה ֶבט  ַהְמַנׁשֶ ָבִטים  ַוֲחִצי  ַהׁשֵ ַעת  ַהׁשְ ַנֲחָלה  ְלִתׁשְ ּּבְ ּ ִּעמֹו  ח:  ּ
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ר  ָנַתן  ָלֶהם  ֹמ ָּהראוֵבִני  ְוַהָגִדי  ָלְקחו  ַנֲחָלָתם  ֲאׁשֶ ֵעֶבר ּּ ה  ּבְ ׁשֶ
ה  ֶעֶבד  ְיהָוׁה ר  ָנַתן  ָלֶהם  ֹמׁשֶ ֲאׁשֶ ַּהַיְרֵדן  ִמְזָרָחה  ּכַ ֵמֲערֹוֵער  ט:  ּ

ַחל  תֹוך־ַהּנַ ר  ּבְ ַפת־ַנַחל  ַאְרנֹון  ְוָהִעיר  ֲאׁשֶ ר  ַעל־ׂשְ ְֲאׁשֶ

ְּוָכל־ַהִמיׁשֹר  ֵמיְדָבא  ַעד־ִדיבֹון ְְוֹכל  ָעֵרי  ִסיחֹון  ֶמֶלך  ָהֱאֹמִרי  י:  ּ

ר  ָמַלך  ּבְ ֵני  ַעמֹוןְֲאׁשֶ ּבֹון  ַעד־ְגבול  ּבְ ֶּחׁשְ ְּוַהִגְלָעד  וְגבול  יא:  ּּ ּ ּ
ן  ַעד־ַסְלָכה ׁשָ ַּהְגׁשוִרי  ְוַהַמֲעָכִתי  ְוֹכל  ַהר  ֶחְרמֹון  ְוָכל־ַהּבָ ּּ :

ָתרֹות  וְבֶאְדֶרִעי  יב ַעׁשְ ר־ָמַלך  ּבְ ן  ֲאׁשֶ ׁשָ ּבָ ל־ַמְמְלכות  עֹוג  ּבַ ּּכָ ּּ ְ

ַאר  ִמֶיֶתר  ָהְרָפִאים  ַוַי ּהוא  ִנׁשְ ּ םּ ה  ַויִֹרׁשֵ ם  ֹמׁשֶ ְּוֹלא  הֹוִריׁשו  יג:  ּּכֵ
ב  ְגׁשור  וַמֲעָכת  ָרֵאל  ֶאת־ַהְגׁשוִרי  ְוֶאת־ַהַמֲעָכִתי  ַוֵיׁשֶ ֵני  ִיׂשְ ּּבְ ּ ּּ ּ ּּ

ָרֵאל  ַעד  ַהיֹום  ַהֶזה ֶקֶרב  ִיׂשְ ּּבְ ֶבט  ַהֵלִוי  ֹלא  ָנַתן  ַנֲחָלה  יד:  ּ ַּרק  ְלׁשֵ
ָרֵאל  הוא  ַנֲח י  ְיהָוׁה  ֱאֹלֵהי  ִיׂשְ ִּאׁשֵ ר־לֹוּ ר  ִדּבֶ ֲאׁשֶ ַּוִיֵתן  טו:  ָּלתֹו  ּכַ ּ

ְפֹחָתם ה  ְלַמֵטה  ְבֵני־ְראוֵבן  ְלִמׁשְ ֹּמׁשֶ ּ ַּוְיִהי  ָלֶהם  ַהְגבול  טז:  ּ ּ
ַחל  תֹוך־ַהּנַ ר  ּבְ ַפת־ַנַחל  ַאְרנֹון  ְוָהִעיר  ֲאׁשֶ ר  ַעל־ׂשְ ְֵמֲערֹוֵער  ֲאׁשֶ

ּבֹון  ְוָכל־ָעֶריָה  ֲא יז:  ְּוָכל־ַהִמיׁשֹר  ַעל־ֵמיְדָבא ִמיׁשֹור ֶחׁשְ ר  ּבַ ּׁשֶ
ַעל  ְמעֹון ַעל  וֵבית  ּבַ ִּדיבֹון  וָבמֹות  ּבַ ּ ְּוַיְהָצה  וְקֵדֹמת  וֵמָפַעת יח:  ּ ּ :

ַהר  ָהֵעֶמק יט ַחר  ּבְ ְבָמה  ְוֶצֶרת  ַהׁשַ ּוֵבית  ְפעֹור  כ:  ְּוִקְרָיַתִים  ְוׂשִ ּ
מֹות דֹות  ַהִפְסָגה  וֵבית  ַהְיׁשִ ְּוַאׁשְ ּּ ְּוֹכל  ָעֵרי  ַהִמיׁשֹר  כא:  ּ

ר ְוָכל־ ּבֹון  ֲאׁשֶ ֶחׁשְ ר  ָמַלך  ּבְ ְַמְמְלכות  ִסיחֹון  ֶמֶלך  ָהֱ◌ֱאֹמִרי  ֲאׁשֶ ְ ּ
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ה  ֹאתֹו   ה  ֹמׁשֶ יֵאי  ִמְדָין  ֶאת־ֱאִוי  ְוֶאת־ֶרֶקם |  ִהּכָ ְוֶאת־ְנׂשִ
ֵבי  ָהָאֶרץ ְּוֶאת־צור  ְוֶאת־חור  ְוֶאת־ֶרַבע  ְנִסיֵכי  ִסיחֹון  ֹיׁשְ ּ :

עֹור  ַהּקֹוֵסם  ָהְרגו כב ן־ּבְ ְלָעם  ּבֶ ֶחֶרב ְּוֶאת־ּבִ ָרֵאל  ּבַ   ְבֵני־ִיׂשְ
ֵני  ְראוֵבן  ַהַיְרֵדן  וְגבול  ֹזאת  ַנֲחַלת  כג:  ֶאל־ַחְלֵליֶהם ַּוְיִהי  ְגבול  ּבְ ּ ּ ּ ּּ ּ

ְפחֹוָתם  ֶהָעִרים  ְוַחְצֵריֶהן ֵני־ְראוֵבן  ְלִמׁשְ ּּבְ ה  כד:  ּ ַּוִיֵתן  ֹמׁשֶ ּ
ְפחֹוָתם ְּלַמֵטה־ָגד  ִלְבֵני־ָגד  ְלִמׁשְ ַּוְיִהי  ָלֶהם  ַהְגבו כה:  ּ ל  ַיְעֵזר ּ

ר  ֵני  ַעמֹון  ַעד־ֲערֹוֵער  ֲאׁשֶ ְּוָכל־ָעֵרי  ַהִגְלָעד  ַוֲחִצי  ֶאֶרץ  ּבְ ּ
ה ּבֹון  ַעד־ָרַמת  ַהִמְצֶפה  וְבֹטִנים  וִמַמֲחַנִים  כו:  ַּעל־ְפֵני  ַרּבָ ּוֵמֶחׁשְ ּּ ּ ּּ

ַּעד־ְגבול  ִלְדִבר ית  ָהָרם  וֵבית  ִנְמָרה  ְוֻסּכֹות  ְוָצפֹון  כז:  ּ ּוָבֵעֶמק  ּבֵ ּ
ּבֹון  ַהַיְרֵדן  וְגֻבל  ַעד־ְקֵצה ֶיֶתר  ַמ ְּמְלכות  ִסיחֹון  ֶמֶלך  ֶחׁשְ ּ ּּ ְ

ֶרת  ֵעֶבר  ַהַיְרֵדן  ִמְזָרָחה ּנֶ ָּים־ּכִ ֵני־ָגד  כח:  ּ ֹזאת  ַנֲחַלת  ּבְ
ְפֹחָתם  ֶהָעִרים  ְוַחְצֵריֶהם ה  כט:  ְּלִמׁשְ ֶבט  ְמַנׁשֶ ה  ַלֲחִצי  ׁשֵ ַּוִיֵתן  ֹמׁשֶ ּ ּ
ה ְפחֹוָתםַּוְיִהי  ַלֲחִצי  ַמֵטה  ְבֵני־ְמַנׁשֶ ַּוְיִהי ְגבוָלם ִמַמֲחַנִים  ל: ּ  ְלִמׁשְ ּ

ל־ַמְמְלכות   ן  ּכָ ׁשָ ל־ַהּבָ ר |  ּּכָ ן  ְוָכל־ַחוֹת  ָיִאיר  ֲאׁשֶ ׁשָ ּעֹוג  ֶמֶלך־ַהּבָ ְ

ים  ִעיר ׁשִ ן  ׁשִ ׁשָ ּבָ ָתרֹות  ְוֶאְדֶרִעי  ָעֵרי  לא:  ּּבַ ַּוֲחִצי  ַהִגְלָעד  ְוַעׁשְ ּ
ן  ִלְבֵני  ָמִכיר ׁשָ ּבָ ה  ַלֲחִצי  ְבֵני־ָמִכיר ַּמְמְלכות  עֹוג  ּבַ ן־ְמַנׁשֶ ּ  ּבֶ

ְפחֹוָתם ַעְרבֹות  מֹוָאב  ֵמֵעֶבר  לב:  ְּלִמׁשְ ה  ּבְ ר־ִנַחל  ֹמׁשֶ ֵּאֶלה  ֲאׁשֶ
ה  ַנֲחָלה  ְיהָוׁה  לג:  ְּלַיְרֵדן  ְיִריחֹו  ִמְזָרָחה ֶבט  ַהֵלִוי  ֹלא־ָנַתן  ֹמׁשֶ ּוְלׁשֵ ּ
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ר ָלֶהם ר ִדּבֶ ֲאׁשֶ ָרֵאל הוא ַנֲחָלָתם ּכַ ֱּאֹלֵהי ִיׂשְ ּ: 

  פרק יד-" יהושע"ספר 
ר  ִנֲחלו  אֹוָתם  א ָנַען  ֲאׁשֶ ֶאֶרץ  ּכְ ָרֵאל  ּבְ ר־ָנֲחלו  ְבֵני־ִיׂשְ ְּוֵאֶלה  ֲאׁשֶ ּ ּ

י  ֲאבֹות  ַהַמטֹות  ִלְבֵני  ן־נון  ְוָראׁשֵ ַע  ּבִ ֶּאְלָעָזר  ַהּכֵֹהן  ִויהֹוׁשֻ ּּ
ָרֵאל ה   ב:  ִיׂשְ ַיד־ֹמׁשֶ ר  ִצָוה  ְיהָוׁה  ּבְ ֲאׁשֶ גֹוַרל  ַנֲחָלָתם  ּכַ ַעת ּּבְ ְלִתׁשְ

ַּהַמטֹות  ַוֲחִצי  ַהַמֶטה ּּ ֵני  ַהַמטֹות  ַוֲחִצי  ג:  ּ ה  ַנֲחַלת  ׁשְ י־ָנַתן  ֹמׁשֶ ּּכִ ּ
תֹוָכם ַּהַמֶטה  ֵמֵעֶבר  ַלַיְרֵדן  ְוַלְלִוִים  ֹלא־ָנַתן  ַנֲחָלה  ּבְ ּּ ּ י־ָהיו  ד:  ּ ּּכִ

ה  ְוֶאְפָרִים  ְוֹלא־ָנְתנו  ֵחֶלק  ַלְלִו ֵני  ַמטֹות  ְמַנׁשֶ ְּבֵני־יֹוֵסף  ׁשְ ִּים ּּ
יֶהם  ְלִמְקֵניֶהם  וְלִקְנָיָנם ֶבת  וִמְגְרׁשֵ י  ִאם־ָעִרים  ָלׁשֶ ָאֶרץ  ּכִ ּּבָ ּ :

ָרֵאל  ַוַיְחְלקו  ה ֵני  ִיׂשְ ן  ָעׂשו  ּבְ ה  ּכֵ ר  ִצָוה  ְיהָוׁה  ֶאת־ֹמׁשֶ ֲאׁשֶ ּּכַ ּ ּּ
ִגְלָגל  ַויֹאֶמר  ֵאָליו  ו:  ֶאת־ָהָאֶרץ ַע  ּבַ ַּוִיְגׁשו  ְבֵני־ְיהוָדה  ֶאל־ְיהֹוׁשֻ ּּ ּ ּּ ּ

ֵל ר  ְיהָוׁה ּכָ ר־ִדּבֶ ִנִזי  ַאָתה  ָיַדְעָת  ֶאת־ַהָדָבר  ֲאׁשֶ ה  ַהּקְ ן־ְיֻפּנֶ ּב  ּבֶ ּ ּ ּ ּ
ְרֵנַע ָקֵדׁש  ּבַ ה  ִאיׁש  ָהֱאֹלִהים  ַעל  ֹאדֹוַתי  ְוַעל  ֹאדֹוֶתיך  ּבְ : ֶָאל־ֹמׁשֶ

ֵדׁש  ז ה  ֶעֶבד־ְיהָוׁה  ֹאִתי  ִמּקָ ֹלַח  ֹמׁשֶ ׁשְ ָנה  ָאֹנִכי  ּבִ ִעים  ׁשָ ן־ַאְרּבָ ּבֶ
ְרֵנַע  ְלַר ר  ִעם־ְלָבִביּבַ ֲאׁשֶ ב  ֹאתֹו  ָדָבר  ּכַ ֵּגל  ֶאת־ָהָאֶרץ  ָוָאׁשֵ ּ :

ר  ָעלו  ִעִמי  ִהְמִסיו  ֶאת־ֵלב  ָהָעם  ְוָאֹנִכי  ִמֵלאִתי  ח ְּוַאַחי  ֲאׁשֶ ּ ּ
יֹום  ַההוא  ֵלאֹמר  ִאם־ֹלא  ט:  ַאֲחֵרי  ְיהָוׁה  ֱאֹלָהי ה  ּבַ ַבע  ֹמׁשֶ ַּוִיׁשָ ּ ּּ



––167 

ה  ְלך ר  ָדְרָכה  ַרְגְלך  ּבָ ָָהָאֶרץ  ֲאׁשֶ ָּ ָ  ִתְהֶיה  ְלַנֲחָלה  וְלָבֶניך ּ ּ
י  ִמֵלאָת  ַאֲחֵרי  ְיהָוׁה  ֱאֹלָהי ה  ֶהֱחָיה  ְיהָוׁה  י:  ַּעד־עֹוָלם  ּכִ ְּוַעָתה  ִהּנֵ

ר  ְיהָוׁה |   ָנה  ֵמָאז  ִדּבֶ ִעים  ְוָחֵמׁש  ׁשָ ר  ֶזה  ַאְרּבָ ר  ִדּבֶ ֲאׁשֶ ּאֹוִתי  ּכַ ּ
ָרֵאל  ּבַ ר־ָהַלך  ִיׂשְ ה  ֲאׁשֶ ְֶאת־ַהָדָבר  ַהֶזה  ֶאל־ֹמׁשֶ ּ ר  ְוַעָתה ּ ִּמְדּבָ ּ

ָנה מֹוִנים  ׁשָ ן־ָחֵמׁש  וׁשְ ה  ָאֹנִכי  ַהיֹום  ּבֶ ִּהּנֵ י  ַהיֹום  ָחָזק  יא:  ּ ּעֹוֶדּנִ
ֹכִחי  ָאז  וְכֹכִחי  ָעָתה  ַלִמְלָחָמה  ה  ּכְ ֹלַח  אֹוִתי  ֹמׁשֶ יֹום  ׁשְ ר  ּבְ ֲאׁשֶ ּּכַ ּ ּ

ר־ִדּבֶ יב:  ְוָלֵצאת  ְוָלבֹוא ְּוַעָתה  ְתָנה־ִלי  ֶאת־ָהָהר  ַהֶזה  ֲאׁשֶ ּ ּ ּ ר  ְיהָוׁה ּ
ם  ְוָעִרים  י־ֲעָנִקים  ׁשָ יֹום  ַההוא  ּכִ ַמְעָת  ּבַ י־ַאָתה  ׁשָ יֹום  ַההוא  ּכִ ּּבַ ּּ ּּ ּ
ר  ְיהָוׁה ר  ִדּבֶ ֲאׁשֶ ִתים  ּכַ ֻצרֹות  אוַלי  ְיהָוׁה  אֹוִתי  ְוהֹוַרׁשְ ְּגֹדלֹות  ּבְ ּּ ּ :

ה  ְלַנ יג ן־ְיֻפּנֶ ַע  ַוִיֵתן  ֶאת־ֶחְברֹון  ְלָכֵלב  ּבֶ ַּוְיָבְרֵכהו  ְיהֹוׁשֻ ּ : ֲחָלהּ
ִנִזי  ְלַנֲחָלה  ַעד  ַהיֹום  יד ה  ַהּקְ ן־ְיֻפּנֶ ן  ָהְיָתה־ֶחְברֹון  ְלָכֵלב  ּבֶ ַּעל־ּכֵ ּ

ָרֵאל ר  ִמֵלא  ַאֲחֵרי  ְיהָוׁה  ֱאֹלֵהי  ִיׂשְ ַּהֶזה  ַיַען  ֲאׁשֶ ם  ֶחְברֹון  טו:  ּ ְוׁשֵ
ְקָטה  ֲעָנִקים  הוא  ְוָהָאֶרץ  ׁשָ ע  ָהָאָדם  ַהָגדֹול  ּבָ ְּלָפִנים  ִקְרַית  ַאְרּבַ ּ

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

 .ואין חטא בא על ידו, וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, ך המחולק בכל תפוצות ישראל"לימוד ספרי נ 
                                      

ן וח,  הם עליו מליצי יושרד ספרי המקרא"כ ננו ח'ו' נוטרי, י"כמני  )ע מפאנו"הרמ(. ק"קו'סדי י'יתבו
ן מסמרות לומר לך מה משמרות כהונה כ"וכמשמרות נטועים א ד "ד אף ספרי תורה כ"ר ברכיה הכהן ברבי כמשמרות כתיב ואנו קורי

ן מסמרות ללמדך שאם קבעת אותם כמסמר ב"ד ן אותךא למה כתיב כמשמרות ואנו קורי )מדרש  תנחומא  בהעלותך  פרק  טו(. לבבך הם משמרי

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

 .ואין חטא בא על ידו, וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, ך המחולק בכל תפוצות ישראל"לימוד ספרי נ 
                                      

ן וח, ד ספרי המקרא הם עליו מליצי יושר"כ ננו חית'ו' נוטרי, י"כמני  )ע מפאנו"הרמ(. ק"קו'סדי י'בו
ן מסמרות לומר לך מה משמרות כהונה כ"וכמשמרות נטועים א ד "ד אף ספרי תורה כ"ר ברכיה הכהן ברבי כמשמרות כתיב ואנו קורי

ן אותך"ד ן מסמרות ללמדך שאם קבעת אותם כמסמר בלבבך הם משמרי )ק  טומדרש  תנחומא  בהעלותך  פר(. א למה כתיב כמשמרות ואנו קורי


