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  פרק יא-" יהושע"ספר 
ַלח  ֶא א ֹמַע  ָיִבין  ֶמֶלך־ָחצֹור  ַוִיׁשְ ׁשְ ַּוְיִהי  ּכִ ְל־יֹוָבב  ֶמֶלך  ָמדֹון ְ

ף ְמרֹון  ְוֶאל־ֶמֶלך  ַאְכׁשָ ְְוֶאל־ֶמֶלך  ׁשִ ר  ב:  ְ ְּוֶאל־ַהְמָלִכים  ֲאׁשֶ
ֵפָלה  וְבָנפֹות  דֹור  ִמָים נֲרֹות  וַבׁשְ ָהר  וָבֲעָרָבה  ֶנֶגב  ּכִ ִּמְצפֹון  ּבָ ּ ּ ּ ּּ ּ :

ַנֲעִני  ִמִמְזָרח  וִמָים  ְוָהֱאֹמִרי  ְוַהִחִתי  ְוַהְפִרִזי  ְוַה ג ַּהּכְ ּ ּ ּּ ָהר ּ ְּיבוִסי  ּבָ
ֶאֶרץ  ַהִמְצָפה ְּוַהִחִוי  ַתַחת  ֶחְרמֹון  ּבְ ּ ּ ַּוֵיְצאו  ֵהם  ְוָכל־ַמֲחֵניֶהם  ד:  ּ ּ

ַפת־ַהָים  ָלֹרב  ְוסוס  ָוֶרֶכב  ר  ַעל־ׂשְ חֹול  ֲאׁשֶ ִּעָמם  ַעם־ָרב  ּכַ ּ ּ ּ ּ
ַּוִיָוֲעדו  ּכֹל  ַהְמָלִכים  ָהֵאֶלה  ַוָיֹבאו  ַוַיֲחנו  ַיְחָדו  ה:  ַרב־ְמֹאד ּ ּ ּ ּּ ּ ּּ ּ

ָרֵאלֶא ַע  ו:  ּל־ֵמי  ֵמרֹום  ְלִהָלֵחם  ִעם־ִיׂשְ ַּויֹאֶמר  ְיהָוׁה  ֶאל־ְיהֹוׁשֻ
ַּאל־ִתיָרא  ִמְפֵניֶה ֵעת  ַהזֹאת  ָאּ י  ָמָחר  ּכָ ָלם ּם  ּכִ ֹּנִכי  ֹנֵתן  ֶאת־ּכֻ

ֹבֵתיֶהם  ר  ְוֶאת־ַמְרּכְ ָרֵאל  ֶאת־סוֵסיֶהם  ְתַעּקֵ ֲּחָלִלים  ִלְפֵני  ִיׂשְ ּ
ֵאׁש ֹרף  ּבָ ַע  ְוָכל־ַעם  ַהִמְלָחָמה  ִעמֹו  ֲעֵליֶהם ַּוָיֹבא   ז:  ִּתׂשְ ְּיהֹוׁשֻ ּ

ֶהם ַּעל־ֵמי  ֵמרֹום  ִפְתֹאם  ַוִיְפלו  ּבָ ּ ָרֵאל  ח:  ּּ ַיד־ִיׂשְ ַּוִיְתֵנם  ְיהָוׁה  ּבְ ּ
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ְרפֹות  ַמִים  ה  ְוַעד  ִמׂשְ ַּוַיּכום  ַוִיְרְדפום  ַעד־ִצידֹון  ַרּבָ ּ ּּ ּ
ְל ם  ַעד־ּבִ ְקַעת  ִמְצֶפה  ִמְזָרָחה  ַוַיּכֻ ְּוַעד־ּבִ ִאיר־ָלֶהם ּ ִּתי  ִהׁשְ

ִריד ר  ָאַמר־לֹו  ְיהָוׁה  ט:  ׂשָ ֲאׁשֶ ַע  ּכַ ַּוַיַעׂש  ָלֶהם  ְיהֹוׁשֻ
ֵאׁש ַרף  ּבָ ֹבֵתיֶהם  ׂשָ ר  ְוֶאת־ַמְרּכְ ב  י:  ֶּאת־סוֵסיֶהם  ִעּקֵ ַּוָיׁשָ

ה  ֶבָחֶרב  ה  ִהּכָ ֵעת  ַהִהיא  ַוִיְלּכֹד  ֶאת־ָחצֹור  ְוֶאת־ַמְלּכָ ַע  ּבָ ְּיהֹוׁשֻ ּ
י־ָחצֹור  ְלָפִני ל־ַהַמְמָלכֹות  ָהֵאֶלהּכִ ּם  ִהיא  ֹראׁש  ּכָ ַּוַיּכו  יא:  ּ ּ

ה  ְלִפי־ֶחֶרב  ַהֲחֵרם  ֹלא  נֹוַתר  ר־ּבָ ֶפׁש  ֲאׁשֶ ל־ַהּנֶ ֶּאת־ּכָ
ֵאׁש ַרף  ּבָ ָמה  ְוֶאת־ָחצֹור  ׂשָ ל־ְנׁשָ ל־ָעֵרי  ַהְמָלִכים  יב:  ּכָ ְּוֶאת־ּכָ

ם  ְלִפי ַע  ַוַיּכֵ ל־ַמְלֵכיֶהם  ָלַכד  ְיהֹוׁשֻ ָּהֵאֶלה  ְוֶאת־ּכָ ־ֶחֶרב  ֶהֱחִרים ּ
ה  ֶעֶבד  ְיהָוׁה ר  ִצָוה  ֹמׁשֶ ֲאׁשֶ ל־ֶהָעִרים  יג:  ּאֹוָתם  ּכַ ַרק  ּכָ

ָרֵאל  זוָלִתי  ֶאת־ָחצֹור  ָרָפם  ִיׂשְ ָּהֹעְמדֹות  ַעל־ִתָלם  ֹלא־ׂשְ ּ ּ
ַע ַרף  ְיהֹוׁשֻ ְּלַבָדה  ׂשָ ְזזו  יד:  ּ ֵהָמה  ּבָ ַלל  ֶהָעִרים  ָהֵאֶלה  ְוַהּבְ ְּוֹכל  ׁשְ ּ
ָרֵא ֵני  ִיׂשְ ל־ָהָאָדם  ִהּכו  ְלִפי־ֶחֶרב ָלֶהם  ּבְ ּל  ַרק  ֶאת־ּכָ

ָמה ל־ְנׁשָ ִאירו  ּכָ ִמָדם  אֹוָתם  ֹלא  ִהׁשְ ר  ִצָוה  טו:  ַּעד־ִהׁשְ ֲאׁשֶ ּּכַ
ה  ַע  ְוֵכן  ָעׂשָ ה  ֶאת־ְיהֹוׁשֻ ן־ִצָוה  ֹמׁשֶ ה  ַעְבדֹו  ּכֵ ְּיהָוׁה  ֶאת־ֹמׁשֶ ּ

ר־ִצָוה  ְיהָוׁה  ֶאת־ֹמׁשֶ ַע  ֹלא־ֵהִסיר  ָדָבר  ִמּכֹל  ֲאׁשֶ ְּיהֹוׁשֻ : הּ
ֶגב  טז ל־ַהּנֶ ל־ָהָאֶרץ  ַהזֹאת  ָהָהר  ְוֶאת־ּכָ ַע  ֶאת־ּכָ ח  ְיהֹוׁשֻ ַּוִיּקַ ּ

ֵפָלה  ְוֶאת־ָהֲעָרָבה  ְוֶאת־ַהר  ן  ְוֶאת־ַהׁשְ ל־ֶאֶרץ  ַהֹגׁשֶ ְּוֵאת  ּכָ ּ
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ֵפָלֹתה ָרֵאל  וׁשְ ַעל  יז:  ִּיׂשְ ִעיר  ְוַעד־ּבַ ִמן־ָהָהר  ֶהָחָלק  ָהעֹוֶלה  ׂשֵ
ִבְקַעת  ַהְלָבנֹון  ַת ָּגד  ּבְ ל־ַמְלֵכיֶהם  ָלַכד ּּ ַחת  ַהר־ֶחְרמֹון  ְוֵאת  ּכָ

ם  ַוְיִמיֵתם ל־ַהְמָלִכים  יח:  ַּוַיּכֵ ַע  ֶאת־ּכָ ה  ְיהֹוׁשֻ ים  ָעׂשָ ָּיִמים  ַרּבִ
ֵני  יט:  ָּהֵאֶלה  ִמְלָחָמה ִליָמה  ֶאל־ּבְ ר  ִהׁשְ ֹלא־ָהְיָתה  ִעיר  ֲאׁשֶ

ֵבי  ִגְבעֹון  ֶאת־ַהּכֹל  ָל ְלִתי  ַהִחִוי  ֹיׁשְ ָרֵאל  ּבִ ִּיׂשְ ְּקחו  ַבִמְלָחָמהּ ּ :
י־ֵמֵאת  ְיהָוׁה   כ ם  ִלְקַראת  ַהִמְלָחָמה |  ּכִ ָּהְיָתה  ְלַחֵזק  ֶאת־ִלּבָ ּ

י  ה  ּכִ ָרֵאל  ְלַמַען  ַהֲחִריָמם  ְלִבְלִתי  ֱהיֹות־ָלֶהם  ְתִחּנָ ֶּאת־ִיׂשְ ּ
ה ר  ִצָוה  ְיהָוׁה  ֶאת־ֹמׁשֶ ֲאׁשֶ ִמיָדם  ּכַ ַע  כא:  ְּלַמַען  ַהׁשְ ַּוָיֹבא  ְיהֹוׁשֻ

ֵעת  ַה ִּהיא  ַוַיְכֵרת  ֶאת־ָהֲעָנִקים  ִמן־ָהָהר  ִמן־ֶחְברֹון  ִמן־ְדִבר ּבָ ּ
ָרֵאל  ִעם־ָעֵריֶהם  ִּמן־ֲעָנב  וִמּכֹל  ַהר  ְיהוָדה  וִמּכֹל  ַהר  ִיׂשְ ּ ּ

ַע ָרֵאל  ַרק  כב:  ֶהֱחִריָמם  ְיהֹוׁשֻ ֵני  ִיׂשְ ֶאֶרץ  ּבְ ֹלא־נֹוַתר  ֲעָנִקים  ּבְ
ָארו דֹוד  ִנׁשְ ַגת  וְבַאׁשְ ַעָזה  ּבְ ּּבְ ּ ּ ל־ָהָאֶרץ  גכ:  ּ ַע  ֶאת־ּכָ ח  ְיהֹוׁשֻ ַּוִיּקַ

ַע  ְלַנֲחָלה  ה  ַוִיְתָנה  ְיהֹוׁשֻ ר  ְיהָוׁה  ֶאל־ֹמׁשֶ ר  ִדּבֶ ֹכל  ֲאׁשֶ ּּכְ ּּ ּ
ְקָטה ִמִמְלָחָמה ְבֵטיֶהם ְוָהָאֶרץ ׁשָ ַמְחְלֹקָתם ְלׁשִ ָרֵאל ּכְ  :ְּלִיׂשְ

  פרק יב-" יהושע"ספר 
ר  ִהּכו  ְב|  ְּוֵאֶלה   א ָרֵאל  ַוִיְרׁשו ַּמְלֵכי  ָהָאֶרץ  ֲאׁשֶ ֵּני־ִיׂשְ ּ

ַחל  ַאְרנֹון  ַעד־ַהר  ֶמׁש  ִמּנַ ֵעֶבר  ַהַיְרֵדן  ִמְזְרָחה  ַהׁשָ ֶּאת־ַאְרָצם  ּבְ ּ ּ
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ב  ב:  ֶחְרמֹון  ְוָכל־ָהֲעָרָבה  ִמְזָרָחה ִּסיחֹון  ֶמֶלך  ָהֱאֹמִרי  ַהיֹוׁשֵ ְ

ַפת־ַנַחל  ַאְרנֹון  ְותֹוך  ר  ַעל־ׂשְ ל  ֵמֲערֹוֵער  ֲאׁשֶ ּבֹון  מׁשֵ ֶחׁשְ ְּבְ

ֵני  ַעמֹוןַהּנַ ַחל  ְגבול  ּבְ ַּחל  ַוֲחִצי  ַהִגְלָעד  ְוַעד  ַיּבֹק  ַהּנַ ּ ּּ :
ְנרֹות  ִמְזָרָחה  ְוַעד  ָים  ָהֲעָרָבה  ָים־ַהֶמַלח  ג ְּוָהֲעָרָבה  ַעד־ָים  ּכִ

דֹות  ַהִפְסָגה מֹות  וִמֵתיָמן  ַתַחת  ַאׁשְ ית  ַהְיׁשִ ִּמְזָרָחה  ֶדֶרך  ּבֵ ּ ּּ ּ ּ ְּ :
ׁשָ ד ְוְגבול  עֹוג  ֶמֶלך  ַהּבָ ּ ָתרֹות ּ ַעׁשְ ב  ּבְ ּן  ִמֶיֶתר  ָהְרָפִאים  ַהיֹוׁשֵ ּ ּ

ן  ה:  ּוְבֶאְדֶרִעי ׁשָ ַהר  ֶחְרמֹון  וְבַסְלָכה  וְבָכל־ַהּבָ ל  ּבְ ּומׁשֵ ּ ּ
ַּעד־ְגבול  ַהְגׁשוִרי  ְוַהַמֲעָכִתי  ַוֲחִצי  ַהִגְלָעד  ְגבול  ִסיחֹון  ּ ּּ ּ ּ ּ ּ

ּבֹון ָרֵאל   ו:  ְֶמֶלך־ֶחׁשְ ה  ֶעֶבד־ְיהָוׁה  וְבֵני  ִיׂשְ ִּהּכום  ַוִיְתָנה ֹּמׁשֶ ּּ ּ
ה ֶבט  ַהְמַנׁשֶ ה  ָלֻראוֵבִני  ְוַלָגִדי  ְוַלֲחִצי  ׁשֵ ה  ֶעֶבד־ְיהָוׁה  ְיֻרׁשָ ֹּמׁשֶ ּ ּּ :

ֵעֶבר  ז ָרֵאל  ּבְ ַע  וְבֵני  ִיׂשְ ה  ְיהֹוׁשֻ ר  ִהּכָ ְּוֵאֶלה  ַמְלֵכי  ָהָאֶרץ  ֲאׁשֶ ּ
ִבְקַעת  ַהְלָבנֹון  ְוַעד־ָהָהר  ֶה ַעל  ָגד  ּבְ ַּהַיְרֵדן  ָיָמה  ִמּבַ ּ ּ ּ ָחָלק ּ

ה  ָרֵאל  ְיֻרׁשָ ְבֵטי  ִיׂשְ ַע  ְלׁשִ ִעיָרה  ַוִיְתָנה  ְיהֹוׁשֻ ָּהֹעֶלה  ׂשֵ ּּ ּ
ַמְחְלֹקָתם ר  ח:  ּכְ דֹות  וַבִמְדּבָ ֵפָלה  וָבֲעָרָבה  וָבֲאׁשֵ ָהר  וַבׁשְ ּּבָ ּּ ּ ּ ּ

ַנֲעִני  ַהְפִרִזי  ַהִחִוי  ְוַהְיבוִסי ֶגב  ַהִחִתי  ָהֱאֹמִרי  ְוַהּכְ ּוַבּנֶ ּ ּּ ּ ְֶמֶלך  ט:  ּ

ית־ֵאל  ֶאָחדְיִריחֹו ר־ִמַצד  ּבֵ ּ  ֶאָחד  ֶמֶלך  ָהַעי  ֲאׁשֶ ְֶמֶלך  י:  ְ

ַלם  ֶאָחד  ֶמֶלך  ֶחְברֹון  ֶאָחד ְְירוׁשָ ְֶמֶלך  ַיְרמות  ֶאָחד  ֶמֶלך  יא:  ּ ְּ
ֶּמֶלך  ֶעְגלֹון  ֶאָחד  ֶמֶלך  ֶגֶזר  ֶאָחד יב:  ָלִכיׁש  ֶאָחד ְ ֶּמֶלך  ְדִבר  יג:  ְ ְ
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ֶּאָחד  ֶמֶלך  ֶגֶדר  ֶאָחד : ְֶאָחד  ֶמֶלך  ֲעָרד  ֶאָחדְֶמֶלך  ָחְרָמה   יד:  ְ
ֶּמֶלך  ִלְבָנה  ֶאָחד  ֶמֶלך  ֲעֻדָלם  ֶאָחד טו ְ ָדה  ֶאָחד  טז:  ְ ְֶמֶלך  ַמּקֵ

ית־ֵאל  ֶאָחד ְֶמֶלך  ַתפוַח  ֶאָחד  ֶמֶלך  ֵחֶפר  ֶאָחד יז:  ְֶמֶלך  ּבֵ ְּ ּ ּ :
רֹון  ֶאָחד יח ֶּמֶלך  ֲאֵפק  ֶאָחד  ֶמֶלך  ַלׁשָ ְ ְֶמֶלך  ָמדֹון  ֶאָחד  יט:  ְ

ף  כ:  דְֶמֶלך  ָחצֹור  ֶאָח ְמרֹון  ְמראֹון  ֶאָחד  ֶמֶלך  ַאְכׁשָ ְֶמֶלך  ׁשִ ְ

ֶּמֶלך  ַתְעַנך  ֶאָחד  ֶמֶלך  ְמִגדֹו  ֶאָחד כא:  ֶאָחד ְ ְ ְֶמֶלך  ֶקֶדׁש  כב:  ְּ

ְרֶמל  ֶאָחד ֶּמֶלך  דֹור  ְלָנַפת  דֹור  ֶאָחד  כג:  ְֶאָחד  ֶמֶלך־ָיְקֳנָעם  ַלּכַ ּ ְ

ֶּמֶלך־גֹוִים  ְלִגְלָגל  ֶאָחד ּ ֶּמֶלך  ִתְרָצה  ֶא כד:  ְ ל־ְמָלִכים ְ ָחד  ּכָ
ים ְוֶאָחד ֹלׁשִ  :ׁשְ
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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,    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 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 "תורה כד אף ספרי "ר ברכיה הכהן ברבי כמשמרות כתיב ואנו קורי

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

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


