
––179 

 

 
F––f 

        
                                     

                                     
                                   

                          
                                 

  פרק יט-" יהושע"ספר 
ְמעֹון  א ְמעֹון  ְלַמֵטה  ְבֵני־ׁשִ ִני  ְלׁשִ ַּוֵיֵצא  ַהגֹוָרל  ַהׁשֵ ּ ּ ּ

ֵני־ְיהוָדה תֹוך  ַנֲחַלת  ּבְ ְפחֹוָתם  ַוְיִהי  ַנֲחָלָתם  ּבְ ְּלִמׁשְ ְ ַוְיִהי  ב:  ּ
ַבע  ומֹוָלָדה ַבע  ְוׁשֶ ֵאר־ׁשֶ ַנֲחָלָתם  ּבְ ֲּחַצר  ׁשוָעל ַו ג:  ָּלֶהם  ּבְ

ְּוֶאְלתֹוַלד  וְבתול  ְוָחְרָמה ד:  ּוָבָלה  ָוָעֶצם ּ ְוִצְקַלג  ה:  ּ
בֹות  ַוֲחַצר  סוָסה ּוֵבית־ַהַמְרּכָ רוֶחן  ָעִרים  ו:  ּּ ּוֵבית  ְלָבאֹות  ְוׁשָ ּ

ֵרה  ְוַחְצֵריֶהן ֹלׁש־ֶעׂשְ ן  ָעִרים  ז:  ׁשְ ַּעִין  ִרמֹון  ָוֶעֶתר  ְוָעׁשָ
ע  ְוַחְצֵריֶהן ר  ְסִביבֹות  ֶהָעִרים ְוָכל־ ח:  ַאְרּבַ ַהֲחֵצִרים  ֲאׁשֶ

ֵאר  ָראַמת  ֶנֶגב  ֹזאת  ַנֲחַלת  ַמֵטה  ֲעַלת  ּבְ ָּהֵאֶלה  ַעד־ּבַ ּ
ְפֹחָתם ְמעֹון  ְלִמׁשְ ֵני  ט:  ְּבֵני־ׁשִ ֵני  ְיהוָדה  ַנֲחַלת  ּבְ ֵּמֶחֶבל  ּבְ

ֵני־ְיהוָדה  ַרב  ֵמֶהם  ַוִיְנֲחלו  י־ָהָיה  ֵחֶלק  ּבְ ְמעֹון  ּכִ ּׁשִ ּּ
ְמעֹון  ּבְ י  ִלְבֵני  י:  ְתֹוך  ַנֲחָלָתםְבֵני־ׁשִ ִליׁשִ ַּוַיַעל  ַהגֹוָרל  ַהׁשְ ּ ּ
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ִריד ְפֹחָתם  ַוְיִהי  ְגבול  ַנֲחָלָתם  ַעד־ׂשָ ְּזבוֻלן  ְלִמׁשְ ּּ ְוָעָלה  יא:  ּ
ַחל |  ְּגבוָלם   ת  וָפַגע  ֶאל־ַהּנַ ׁשֶ ַדּבָ ַּלָיָמה  וַמְרֲעָלה  וָפַגע  ּבְ ּ ּ ּ ּ

ר  ַעל־ְפֵני  ָיְקְנָעם ב  ִמׂשָ יב:  ֲּאׁשֶ ֶמׁש ְּוׁשָ ִּריד  ֵקְדָמה  ִמְזַרח  ַהׁשֶ
ְסֹלת  ָתֹבר  ְוָיָצא  ֶאל־ַהָדְבַרת  ְוָעָלה  ָיִפיַע ַּעל־ְגבול  ּכִ ּּ ּ :

ם  ָעַבר  ֵקְדָמה  ִמְזָרָחה  ִגָתה  ֵחֶפר  ִעָתה  ָקִצין  ְוָיָצא  יג ּוִמׁשָ ּ ּ ּ ּ
ָעה ִּרמֹון  ַהְמֹתָאר  ַהּנֵ ֹתן  ְוָהיו יד:  ּ ְּוָנַסב  ֹאתֹו  ַהְגבול  ִמָצפֹון  ַחּנָ ּּ ּ 

ֹּתְצֹאָתיו  ֵגי  ִיְפַתח־ֵאל ּ ְמרֹון  ְוִיְדֲאָלה  טו:  ּ ְּוַקָטת  ְוַנֲהָלל  ְוׁשִ
ֵרה  ְוַחְצֵריֶהן ֵתים־ֶעׂשְ ּוֵבית  ָלֶחם  ָעִרים  ׁשְ ֹזאת  ַנֲחַלת  טז:  ּ

ְפחֹוָתם  ֶהָעִרים  ָהֵאֶלה  ְוַחְצֵריֶהן ֵני־ְזבוֻלן  ְלִמׁשְ ּּבְ ּ שָכר  יז:  ּ ְּלִיׂשָ
ְפחֹוָתםָּיָצא  ַהגֹוָרל  ָהְרִביִעי  ִל שָכר  ְלִמׁשְ ְּבֵני  ִיׂשָ ַוְיִהי  יח:  ּ

סוֹלת  ְוׁשוֵנם ְּגבוָלם  ִיְזְרֶעאָלה  ְוַהּכְ ּ ּ יֹאן  יט:  ּ ַוֲחָפַרִים  ְוׁשִ
יֹון  ָוָאֶבץ כ:  ַוֲאָנֲחַרת ית  ְוִקׁשְ ים  כא:  ְוָהַרּבִ ְּוֶרֶמת  ְוֵעין־ַגּנִ

ְּוֵעין  ַחָדה  וֵבית  ַפֵצץ ּ ּ ָתבֹור   כב:  ּ ּוָפַגע  ַהְגבול  ּבְ ֲחִצוָמהְוּּ  ׁשַ
ֶמׁש  ְוָהיו  ֹתְצאֹות  ְגבוָלם  ַהַיְרֵדן  ָעִרים  ֲחִציָמה  וֵבית  ׁשֶ ְּוׁשַ ּ ּ ּּ ּ ּ

ֵרה  ְוַחְצֵריֶהן ׁש־ֶעׂשְ שָכר  כג:  ׁשֵ ֹּזאת  ַנֲחַלת  ַמֵטה  ְבֵני־ִיׂשָ ּ
ְפֹחָתם  ֶהָעִרים  ְוַחְצֵריֶהן י  כד:  ְּלִמׁשְ ַּוֵיֵצא  ַהגֹוָרל  ַהֲחִמיׁשִ

ר  ְלִמ ְפחֹוָתםְּלַמֵטה  ְבֵני־ָאׁשֵ ַּוְיִהי  ְגבוָלם  ֶחְלַקת  ַוֲחִלי  כה:  ּׁשְ ּ
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ף ַכְרֶמל  כו:  ָוֶבֶטן  ְוַאְכׁשָ ָאל  וָפַגע  ּבְ ְּוַאַלֶמֶלך  ְוַעְמָעד  וִמׁשְ ּ ְ ּ
יחֹור  ִלְבָנת ַּהָיָמה  וְבׁשִ ּ ית  ָדֹגן  וָפַגע  כז:  ּ ֶמׁש  ּבֵ ב  ִמְזַרח  ַהׁשֶ ְּוׁשָ ּ ּ

י ְזֻבלון  וְבֵגי  ִיְפַתח־ֵאל  ָצפֹוָנה  ּבֵ ּּבִ ּ ּת  ָהֵעֶמק  וְנִעיֵאל  ְוָיָצא ּ
ֹמאל בול  ִמׂשְ ֶּאל־ּכָ ְּוֶעְבֹרן  וְרֹחב  ְוַחמֹון  ְוָקָנה  ַעד  ִצידֹון  כח:  ּ ּ

ה ב  כט:  ַרּבָ ב  ַהְגבול  ָהָרָמה  ְוַעד־ִעיר  ִמְבַצר־ֹצר  ְוׁשָ ְּוׁשָ ּ
ַּהְגבול  ֹחָסה   ּ  ְוָהיו  ֹתְצֹאָתיו  ַהָיָמה  ֵמֶחֶבל  ַאְכִזיָבהְּויָהיוּ ּ ּ :

ַתִים  ְוַחְצֵריֶהןְוֻעָמה  ַו ל ִרים  וׁשְ ֲּאֵפק  וְרֹחב  ָעִרים  ֶעׂשְ ּ ּ :
ְפֹחָתם  ֶהָעִרים  ָהֵאֶלה  לא ר  ְלִמׁשְ ֹּזאת  ַנֲחַלת  ַמֵטה  ְבֵני־ָאׁשֵ ּ ּ

י  ִלְבֵני  ַנְפָתִלי  לב:  ְוַחְצֵריֶהן ׁשִ ִּלְבֵני  ַנְפָתִלי  ָיָצא  ַהגֹוָרל  ַהׁשִ ּ ּ ּ ּ
ְפֹחָתם ים  ַוֲאָדִמי ַּוְיִהי  ְגבוָלם  ֵמֵחְלף  ֵמ לג:  ְּלִמׁשְ ַצֲעַנּנִ ֵאלֹון  ּבְ

ֶקב  ְוַיְבְנֵאל  ַעד־ַלּקום  ַוְיִהי  ֹתְצֹאָתיו  ַהַיְרֵדן ַּהּנֶ ב  לד:  ּּ ְוׁשָ
ְזֻבלון  ם  חוֹקָקה  וָפַגע  ּבִ ַּהְגבול  ָיָמה  ַאְזנֹות  ָתבֹור  ְוָיָצא  ִמׁשָ ּ ּ ּּ ּ ּ ּ

ר  ָפַגע  ִמָים  וִביהוָדה  ַהַיְרֵדן  ִמְזַרח  ַהׁשָ ֶגב  וְבָאׁשֵ ִּמּנֶ ּ ּ ּ ּּ ּ : ֶמׁשּ
ֶרת לה ת  ְוִכּנָ ְּוָעֵרי  ִמְבָצר  ַהִצִדים  ֵצר  ְוַחַמת  ַרּקַ ַוֲאָדָמה  לו:  ּּ

ְוִיְראֹון  לח:  ְוֶקֶדׁש  ְוֶאְדֶרִעי  ְוֵעין  ָחצֹור לז:  ְוָהָרָמה  ְוָחצֹור
ֵרה  ע־ֶעׂשְ ֶמׁש  ָעִרים  ְתׁשַ ּוִמְגַדל־ֵאל  ֳחֵרם  וֵבית־ֲעָנת  וֵבית  ׁשָ ּ ּ ּ ּ

ְפֹחָתם ֹזאת  ַנֲח לט:  ְוַחְצֵריֶהן ַּלת  ַמֵטה  ְבֵני־ַנְפָתִלי  ְלִמׁשְ ּ ּ
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ְפֹחָתם  ָיָצא  ַהגֹוָרל  מ:  ֶהָעִרים  ְוַחְצֵריֶהן ְּלַמֵטה  ְבֵני־ָדן  ְלִמׁשְ ּ ּ
ִביִעי ָתאֹול  ְוִעיר  מא:  ַּהׁשְ ַּוְיִהי  ְגבול  ַנֲחָלָתם  ָצְרָעה  ְוֶאׁשְ ּּ

ֶמׁש ין  ְוַאָילֹון  ְוִיְתָלה מב:  ׁשָ ֲעַלּבִ ְוִתְמָנָתה ְוֵאילֹון   מג:  ְּוׁשַ
תֹון  וַבֲעָלת מד:  ְוֶעְקרֹון ְּוֶאְלְתֵקה  ְוִגּבְ ִּויֻהד  וְבֵני־ְבַרק  מה:  ּ

ּוֵמי  ַהַיְרקֹון  ְוָהַרּקֹון  ִעם־ַהְגבול  מול  ָיפֹו מו:  ְּוַגת־ִרמֹון ּ ּּ ּ :
ֵני־ָדן  ֵמֶהם  ַוַיֲעלו  ְבֵני־ָדן  ַוִיָלֲחמו  מז ַּוֵיֵצא  ְגבול־ּבְ ּ ּּ ּ ּ ּ

דו ם  ַוִיְלּכְ ִּעם־ֶלׁשֶ ַּוַיּכו  אֹוָתה  ְלִפי־ֶחֶרב  ַוִיְרׁשו |  ּ  אֹוָתה  ּ ּ ּּ ּ
ם  ָדן  ֲאִביֶהם ׁשֵ ם  ָדן  ּכְ בו  ָבה  ַוִיְקְראו  ְלֶלׁשֶ ּאֹוָתה  ַוֵיׁשְ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ :

ְפֹחָתם  ֶהָעִרים  ָהֵאֶלה  מח ֹּזאת  ַנֲחַלת  ַמֵטה  ְבֵני־ָדן  ְלִמׁשְ ּ ּ
ַּוְיַכלו  ִלְנֹחל־ֶאת־ָהָאֶרץ  ִלְגבוֹלֶתיָה מט:  ְוַחְצֵריֶהן ּ ּ  ַוִיְתנו ּ ּ ּ

תֹוָכם ן־נון  ּבְ ַע  ּבִ ָרֵאל  ַנֲחָלה  ִליהֹוׁשֻ ַּעל־ִפי  ְיהָוׁה  נ:  ְּבֵני־ִיׂשְ
ַהר  ָאל  ֶאת־ִתְמַנת־ֶסַרח  ּבְ ר  ׁשָ ָּנְתנו  לֹו  ֶאת־ָהִעיר  ֲאׁשֶ ּ

ה ב  ּבָ ֶּאְפָרִים  ַוִיְבֶנה  ֶאת־ָהִעיר  ַוֵיׁשֶ ּ ר  נא:  ּ ָחֹלת  ֲאׁשֶ ֵּאֶלה  ַהּנְ
י  ָהָאבֹות  ְלַמטֹות |  ן  ִּנֲחלו  ֶאְלָעָזר  ַהּכֵֹה ן־נון  ְוָראׁשֵ ַע  ּבִ ִּויהֹוׁשֻ ּ

ָרֵאל   ֵני־ִיׂשְ גֹוָרל  |  ּבְ ֹלה  ִלְפֵני  ְיהָוׁה  ֶפַתח  ֹאֶהל  מֹוֵעד |  ּבְ ׁשִ ּּבְ
ַּוְיַכלו ֵמַחֵלק ֶאת־ָהָאֶרץ ּּ: 
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  פרק כ-" יהושע"ספר 
ַע  ֵלאֹמר א ר  ְיהָוׁה  ֶאל־ְיהֹוׁשֻ ֵני  ִיׂשְ ב:  ַוְיַדּבֵ ר  ֶאל־ּבְ ָרֵאל ַּדּבֵ

ְרִתי  ֲאֵליֶכם  ר־ִדּבַ ֵּלאֹמר  ְתנו  ָלֶכם  ֶאת־ָעֵרי  ַהִמְקָלט  ֲאׁשֶ ּ ּּ ּ
ה ַיד־ֹמׁשֶ ָגָגה  ג:  ּבְ ׁשְ ה־ֶנֶפׁש  ּבִ ָמה  רֹוֵצַח  ַמּכֵ ָּלנוס  ׁשָ ּ

ְבִלי־ָדַעת  ְוָהיו  ָלֶכם  ְלִמְקָלט  ִמֹגֵאל  ַהָדם ּּבִ ְוָנס  ֶאל־ַאַחת  ד:  ּּ
ֵּמֶהָעִרים  ָהֵאֶלה  ְוָעַמד  ֶפַתח  ׁשַ|   ָאְזֵני  ִזְקֵני ּ ר  ּבְ ַער  ָהִעיר  ְוִדּבֶ

ָּהִעיר־ַהִהיא  ֶאת־ְדָבָריו  ְוָאְספו  ֹאתֹו  ָהִעיָרה  ֲאֵליֶהם  ּ
ב  ִעָמם ְּוָנְתנו־לֹו  ָמקֹום  ְוָיׁשַ ְּוִכי  ִיְרדֹף  ֹגֵאל  ַהָדם  ַאֲחָריו  ה:  ּ ּּ

ה  ֶאת־ֵרֵעהו  י  ִבְבִלי־ַדַעת  ִהּכָ ָידֹו  ּכִ ְּוֹלא־ַיְסִגרו  ֶאת־ָהֹרֵצַח  ּבְ ּ ּ
ְלׁשֹום ְּוֹלא־ׂשֵנא  הוא  לֹו  ִמְתמֹול  ׁשִ ב   ו:  ּ ִעיר  ַהִהיא |  ְוָיׁשַ ּבָ

ָפט  ַעד־מֹות  ַהּכֵֹהן  ַהָגדֹול  ַּעד־ָעְמדֹו  ִלְפֵני  ָהֵעָדה  ַלִמׁשְ ּּ
ָיִמים  ָהֵהם  ָאז   ר  ִיְהֶיה  ּבַ ָּיׁשוב  ָהרֹוֵצַח  וָבא  ֶאל־ִעירֹו |  ֲּאׁשֶ ּ

ם ר־ָנס  ִמׁשָ יתֹו  ֶאל־ָהִעיר  ֲאׁשֶ ַּוַיְקִדׁשו  ֶאת־ֶקֶדׁש  ז:  ְּוֶאל־ּבֵ ּ ּ
ַהר  ֶאְפָרִים  ְוֶאת־ִקְרַית  ֶכם  ּבְ ַהר  ַנְפָתִלי  ְוֶאת־ׁשְ ָגִליל  ּבְ ּּבַ ּ

ַהר  ְיהוָדה ע  ִהיא  ֶחְברֹון  ּבְ ּוֵמֵעֶבר  ְלַיְרֵדן  ְיִריחֹו  ח:  ַּאְרּבַ ּ
ִמיׁשֹר  ִמַמֵטה  ְראוֵבן  ר  ּבַ ִמְדּבָ ֶצר  ּבַ ִּמְזָרָחה  ָנְתנו  ֶאת־ּבֶ ּ ּּ ּ ּ
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ִגְלָעד  ִמַמֵטה־ָגד  ְוֶאת־  ְוֶאת־ָר ּאמֹות  ּבַ ּ ָלוןּ ן ּגֹ ׁשָ ּבָ ּ  גֹוָלן  ּבַ
ה ִּמַמֵטה  ְמַנׁשֶ ֵּאֶלה  ָהיו  ָעֵרי  ַהמוָעָדה  ְלֹכל   ט:  ּּ ּּ ָרֵאל |  ּ ֵני  ִיׂשְ ּבְ

ָגָגה  ְוֹלא  ׁשְ ה־ֶנֶפׁש  ּבִ ל־ַמּכֵ ָמה  ּכָ תֹוָכם  ָלנוס  ׁשָ ְּוַלֵגר  ַהָגר  ּבְ ּ ּּ
ַיד ֹגֵאל ַהָדם ַעד־ ָּימות ּבְ  :ָעְמדֹו ִלְפֵני ָהֵעָדהּּ

gG 

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,    נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי  מדרשות–שנה  ה
 .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 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 מסמ"ד ן אותךא למה כתיב כמשמרות ואנו קורי )מדרש  תנחומא  בהעלותך  פרק  טו(. רות ללמדך שאם קבעת אותם כמסמר בלבבך הם משמרי

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,  מחותובש,    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, י יושרד ספרי המקרא הם עליו מליצ"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 בלבבך הם משמרי"ד )מדרש  תנחומא  בהעלותך  פרק  טו(. ן אותךא למה כתיב כמשמרות ואנו קורי


