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  פרק יז-" יהושע"ספר 
כֹור  יֹוֵסף  ְלָמִכיר  א י־הוא  ּבְ ה  ּכִ ַּוְיִהי  ַהגֹוָרל  ְלַמֵטה  ְמַנׁשֶ ּּ ּ

י  הוא  ָהָיה  ִאיׁש  ִמְלָחָמה  ה  ֲאִבי  ַהִגְלָעד  ּכִ כֹור  ְמַנׁשֶ ּּבְ ּ ּ
ןַוְיִה ׁשָ ה  ַהּנֹוָתִרים  ב:  ּי־לֹו  ַהִגְלָעד  ְוַהּבָ ַּוְיִהי  ִלְבֵני  ְמַנׁשֶ

ִריֵאל  ְפֹחָתם  ִלְבֵני  ֲאִביֶעֶזר  ְוִלְבֵני־ֵחֶלק  ְוִלְבֵני  ַאׂשְ ְּלִמׁשְ
ה  ֵני  ְמַנׁשֶ ִמיָדע  ֵאֶלה  ּבְ ֶכם  ְוִלְבֵני־ֵחֶפר  ְוִלְבֵני  ׁשְ ְּוִלְבֵני־ׁשֶ ּ

ְפ ן־יֹוֵסף  ַהְזָכִרים  ְלִמׁשְ ּּבֶ ן־ֵחֶפר  ג:  ֹחָתםּ ְוִלְצָלְפָחד  ּבֶ
י  ִנים  ּכִ ה  ֹלא־ָהיו  לֹו  ּבָ ן־ְמַנׁשֶ ן־ָמִכיר  ּבֶ ן־ִגְלָעד  ּבֶ ּּבֶ ּ ּ
ה  ֹנָתיו  ַמְחָלה  ְוֹנָעה  ָחְגָלה  ִמְלּכָ מֹות  ּבְ נֹות  ְוֵאֶלה  ׁשְ ִּאם־ּבָ

ַע |  ַּוִתְקַרְבָנה  ִלְפֵני  ֶאְלָעָזר  ַהּכֵֹהן  ְוִלְפֵני   ד:  ְוִתְרָצה ְיהֹוׁשֻ
ן ה ּבִ יִאים  ֵלאֹמר  ְיהָוׁה  ִצָוה  ֶאת־ֹמׁשֶ ׂשִ ּ־נון  ְוִלְפֵני  ַהּנְ ּ

תֹוך  ַאֵחינו  ַוִיֵתן  ָלֶהם  ֶאל־ִפי  ְיהָוׁה  ַנֲחָלה  ָּלֶתת־ָלנו  ַנֲחָלה  ּבְ ּ ּ ּ ְּ
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תֹוך  ֲאֵחי  ֲאִביֶהן ָרה  ְלַבד  ה:  ְּבְ ה  ֲעׂשָ ַּוִיְפלו  ַחְבֵלי־ְמַנׁשֶ ּ ּ ּ
ר  ֵמֵע ן  ֲאׁשֶ ׁשָ ֶּבר  ַלַיְרֵדןֵּמֶאֶרץ  ַהִגְלָעד  ְוַהּבָ נֹות  ו:  ּ י  ּבְ ּכִ

ָניו  ְוֶאֶרץ  ַהִגְלָעד  ָהְיָתה  תֹוך  ּבָ ה  ָנֲחלו  ַנֲחָלה  ּבְ ְּמַנׁשֶ ְּ ּ
ה  ַהּנֹוָתִרים ר  ז:  ִּלְבֵני־ְמַנׁשֶ ה  ֵמָאׁשֵ ַּוְיִהי  ְגבול־ְמַנׁשֶ ּ

ֶכם  ְוָהַלך  ַהְגבול  ֶאל־ַהָיִמין  ר  ַעל־ְפֵני  ׁשְ ַּהִמְכְמָתת  ֲאׁשֶ ּ ּ ְּ ּ
ֵבי  ֵע ּין  ַתפוַחֶאל־ֹיׁשְ ּ ה  ָהְיָתה  ֶאֶרץ  ַתפוַח  ְוַתפוַח  ח:  ּ ִּלְמַנׁשֶ ּּ ּ ּ ּ

ה  ִלְבֵני  ֶאְפָרִים ֶּאל־ְגבול  ְמַנׁשֶ ְּוָיַרד  ַהְגבול  ַנַחל  ָקָנה  ט:  ּּ ּ
ה  וְגבול  תֹוך  ָעֵרי  ְמַנׁשֶ ַחל  ָעִרים  ָהֵאֶלה  ְלֶאְפַרִים  ּבְ ה  ַלּנַ ֶּנְגּבָ ּ ּ ְ ּ

ַחל  ַוְיִהי  ֹתְצ ה  ִמְצפֹון  ַלּנַ ְּמַנׁשֶ ֹּאָתיו  ַהָיָמהּ ה  ְלֶאְפַרִים  י:  ּ ֶנְגּבָ
ר  ִיְפְגעון  ִמָצפֹון  ה  ַוְיִהי  ַהָים  ְגבולֹו  וְבָאׁשֵ ְּוָצפֹוָנה  ִלְמַנׁשֶ ּ ּ ּּ ּ ּ ּ

שָכר  ִמִמְזָרח ּוְבִיׂשָ ּ ר  יא:  ּ שָכר  וְבָאׁשֵ ִיׂשָ ה  ּבְ ַּוְיִהי  ִלְמַנׁשֶ ּ ּ
ָאן  וְבנֹוֶתיָה  ְוִיְבְלָעם  וְבנֹוֶתיָה  ְוֶאת־ֹי ית־ׁשְ ּּבֵ ֵבי  ֹדאר ּ ׁשְ

ֵבי  ַתְעַנך  וְבֹנֶתיָה  ֵבי  ֵעין־דֹר  וְבנֹוֶתיָה  ְוֹיׁשְ ּוְבנֹוֶתיָה  ְוֹיׁשְ ּ ּ ְּ

ֶפת ת  ַהּנָ ֹלׁשֶ ֵבי  ְמִגדֹו  וְבנֹוֶתיָה  ׁשְ ְּוֹיׁשְ ֵני  יב:  ּ ְּוֹלא  ָיְכלו  ּבְ
ֶבת  ַנֲעִני  ָלׁשֶ ה  ְלהֹוִריׁש  ֶאת־ֶהָעִרים  ָהֵאֶלה  ַויֹוֶאל  ַהּכְ ְּמַנׁשֶ ּ ּ

ָאֶרץ  ַהזֹ ָרֵאל  ַוִיְתנו  יג:  אתּּבָ ֵני  ִיׂשְ י  ָחְזקו  ּבְ ַּוְיִהי  ּכִ ּּ ּ
ַנֲעִני  ָלַמס  ְוהֹוֵרׁש  ֹלא  הֹוִריׁשֹו ֵני  יֹוֵסף  יד:  ֶאת־ַהּכְ רו  ּבְ ַּוְיַדּבְ
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ַע  ֵלאֹמר  ַמדוַע  ָנַתָתה  ִלי  ַנֲחָלה  גֹוָרל  ֶאָחד  ְוֶחֶבל  ֶּאת־ְיהֹוׁשֻ ּּ ּ ּ
ר־ַעד־ּכֹה   ְרַכִני  ְיהָוׁהֶאָחד  ַוֲאִני  ַעם־ָרב  ַעד  ֲאׁשֶ : ּבֵ

ַע  ִאם־ַעם־ַרב  ַאָתה  ֲעֵלה  ְלך  טו ַָויֹאֶמר  ֲאֵליֶהם  ְיהֹוׁשֻ ּ ּ
י־ָאץ  ְלך  ֶאֶרץ  ַהְפִרִזי  ְוָהְרָפִאים  ּכִ ם  ּבְ ַָהַיְעָרה  וֵבֵראָת  ְלך  ׁשָ ָּ ּ ּ ּ

ֵני  יֹוֵסף  ֹלא־ִיָמֵצא  ָלנו  ָהָהר  ְוֶרֶכב  טז:  ַהר־ֶאְפָרִים ַּויֹאְמרו  ּבְ ּּ ּ
ָכל־ַה ְרֶזל  ּבְ ָאן ּבַ ֵבית־ׁשְ ר  ּבְ ֶאֶרץ־ָהֵעֶמק  ַלֲאׁשֶ ב  ּבְ ַנֲעִני  ַהיׁשֵ ּּכְ

ֵעֶמק  ִיְזְרֶעאל ר  ּבְ ית  יז:  ּוְבנֹוֶתיָה  ְוַלֲאׁשֶ ַע  ֶאל־ּבֵ ַּויֹאֶמר  ְיהֹוׁשֻ
ה  ֵלאֹמר  ַעם־ַרב  ַאָתה  ְוֹכַח  ָגדֹול  ָלך  ְיֹוֵסף  ְלֶאְפַרִים  ְוִלְמַנׁשֶ ּ ּ ּ

ֹּלא־ִיְהֶיה  ְלך  גֹוָרל  ֶאָחד י   יח:  ָ י־ַיַער  הוא ּכִ ַּהר  ִיְהֶיה־ָלך  ּכִ ְ ּ
י  ֶרֶכב  ַנֲעִני  ּכִ י־תֹוִריׁש  ֶאת־ַהּכְ ּוֵבֵראתֹו  ְוָהָיה  ְלך  ֹתְצֹאָתיו  ּכִ ָ ּ

י ָחָזק הוא ְרֶזל לֹו ּכִ  :ּּבַ

  פרק יח-" יהושע"ספר 
ם  א ינו  ׁשָ ּכִ ֹלה  ַוַיׁשְ ָרֵאל  ׁשִ ֵני־ִיׂשְ ל־ֲעַדת  ּבְ ֲהלו  ּכָ ַּוִיּקָ ּּ ּ

ה  ִלְפֵניֶהםֶאת־ֹאֶהל  מֹוֵעד  ְוָה ׁשָ ְבֵני  ב:  ָאֶרץ  ִנְכּבְ ַּוִיָוְתרו  ּבִ ּ ּ
ָבִטים ְבָעה  ׁשְ ר  ֹלא־ָחְלקו  ֶאת־ַנֲחָלָתם  ׁשִ ָרֵאל  ֲאׁשֶ : ִּיׂשְ

ָרֵאל  ַעד־ָאָנה  ַאֶתם  ִמְתַרִפים  ג ֵני  ִיׂשְ ַע  ֶאל־ּבְ ַּויֹאֶמר  ְיהֹוׁשֻ ּ ּ
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ר  ָנַתן  ָלֶכם  ְיהָוׁה  ֱאֹלֵהי ת  ֶאת־ָהָאֶרץ  ֲאׁשֶ  ָלבֹוא  ָלֶרׁשֶ
ָלֵחם  ד:  ֲאבֹוֵתיֶכם ֶבט  ְוֶאׁשְ ים  ַלׁשָ ה  ֲאָנׁשִ לׁשָ ָּהבו  ָלֶכם  ׁשְ ּ

ְּוָיֻקמו  ְוִיְתַהְלכו  ָבָאֶרץ  ְוִיְכְתבו  אֹוָתה  ְלִפי  ַנֲחָלָתם  ְוָיֹבאו  ּ ּ ּ ּּ ּ
ְבָעה  ֲחָלִקים  ְיהוָדה  ַיֲעֹמד  ה:  ֵאָלי ְּוִהְתַחְלקו  ֹאָתה  ְלׁשִ ּ ּ ּ

ֶגב  וֵבית  יֹוֵסף  ַי ַּעל־ְגבולֹו  ִמּנֶ ּ ַּעְמדו  ַעל־ְגבוָלם  ִמָצפֹוןּ ּּ ּ :
ְבָעה  ֲחָלִקים  ַוֲהֵבאֶתם  ֵאַלי  ו ְּוַאֶתם  ִתְכְתבו  ֶאת־ָהָאֶרץ  ׁשִ ּ ּ ּ

ה  ְוָיִריִתי  ָלֶכם  גֹוָרל  פֹה  ִלְפֵני  ְיהָוׁה  ֱאֹלֵהינו ֵּהּנָ ּ י  ז:  ּ ּכִ
ת  ְיהָוׁה  ַנֲחָלתֹו  ְוָגד  י־ְכֻהּנַ ֶכם  ּכִ ִקְרּבְ ֵּאין־ֵחֶלק  ַלְלִוִים  ּבְ

ּוְראו ה  ָלְקחו  ַנֲחָלָתם  ֵמֵעֶבר  ַלַיְרֵדן ּ ֶבט  ַהְמַנׁשֶ ֵּבן  ַוֲחִצי  ׁשֵ ּּ ּ
ה  ֶעֶבד  ְיהָוׁה ר  ָנַתן  ָלֶהם  ֹמׁשֶ ים  ח:  ִמְזָרָחה  ֲאׁשֶ ַּוָיֻקמו  ָהֲאָנׁשִ ּ

ַע  ֶאת־ַהֹהְלִכים  ִלְכֹתב  ֶאת־ָהָאֶרץ  ֵלאֹמר  ַּוֵיֵלכו  ַוְיַצו  ְיהֹוׁשֻ ּ ּ
ְּלכו  ְוִהְתַהְלכו  ָבָאֶרץ  ְוִכְתבו ּ ִליך ּּ ְ  אֹוָתה  ְוׁשובו  ֵאַלי  וֹפה  ַאׁשְ ּ ּ ּ ּ

ֹלה ׁשִ ים  ַוַיַעְברו  ט:  ָּלֶכם  גֹוָרל  ִלְפֵני  ְיהָוׁה  ּבְ ַּוֵיְלכו  ָהֲאָנׁשִ ּּ ּ
ְבָעה  ֲחָלִקים  ַעל־ֵסֶפר  ַוָיֹבאו  ָּבָאֶרץ  ַוִיְכְתבוָה  ֶלָעִרים  ְלׁשִ ּּ ּּ

ֹלה ַע  ֶאל־ַהַמֲחֶנה  ׁשִ ֵלך  ָלֶהם  ְי י:  ֶּאל־ְיהֹוׁשֻ ְַוַיׁשְ ַע  גֹוָרל ּ ּהֹוׁשֻ
ַע  ֶאת־ָהָאֶרץ  ִלְבֵני  ם  יהֹוׁשֻ ֹלה  ִלְפֵני  ְיהָוׁה  ַוְיַחֶלק־ׁשָ ׁשִ ּּבְ ּ

ַמְחְלֹקָתם ָרֵאל  ּכְ ַּוַיַעל  גֹוַרל  ַמֵטה  ְבֵני־ִבְנָיִמן  יא:  ִיׂשְ ּ ּ
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ֵני  ֵני  ְיהוָדה  וֵבין  ּבְ ין  ּבְ ְפֹחָתם  ַוֵיֵצא  ְגבול  גֹוָרָלם  ּבֵ ְּלִמׁשְ ּ ּּ ּ ּ ּ
ּי  ָלֶהם  ַהְגבול  ִלְפַאת  ָצפֹוָנה  ִמן־ַהַיְרֵדן  ְוָעָלה ַוְיִה יב:  יֹוֵסף ּּ ּ

ֶתף  ְיִריחֹו  ִמָצפֹון  ְוָעָלה  ָבָהר  ָיָמה   ַּהְגבול  ֶאל־ּכֶ ּ ּ  ְוָהיו ְוָהֻיהּּ
ית  ָאֶון ָרה  ּבֵ ם  ַהְגבול  לוָזה  יג:  ֹּתְצֹאָתיו  ִמְדּבַ ְּוָעַבר  ִמׁשָ ּ ּ ּ

ית  ֵאל  ְוָיַר ה  ִהיא  ּבֵ ֶתף  לוָזה  ֶנְגּבָ ּד  ַהְגבול  ַעְטרֹות ֶּאל־ּכֶ ּ
ֶגב  ְלֵבית־ֹחרֹון  ַתְחתֹון ר  ִמּנֶ ַּאָדר  ַעל־ָהָהר  ֲאׁשֶ ּ ְוָתַאר  יד:  ּ

ר  ַעל־ְפֵני  ה  ִמן־ָהָהר  ֲאׁשֶ ַּהְגבול  ְוָנַסב  ִלְפַאת־ָים  ֶנְגּבָ ּ ּ
ה   ַעל  ִהיא ְוָהיהֵבית־ֹחרֹון  ֶנְגּבָ ּ  ְוָהיו  ֹתְצֹאָתיו  ֶאל־ִקְרַית־ּבַ

ֵנ ּי  ְיהוָדה  ֹזאת  ְפַאת־ָיםִקְרַית  ְיָעִרים  ִעיר  ּבְ ה  טו:  ּ ּוְפַאת־ֶנְגּבָ
ִּמְקֵצה  ִקְרַית  ְיָעִרים  ְוָיָצא  ַהְגבול  ָיָמה  ְוָיָצא  ֶאל־ַמְעַין  ֵמי  ּּ

ר  ַעל־ְפֵני  ֵגי  טז:  ֶּנְפתֹוַח ְּוָיַרד  ַהְגבול  ֶאל־ְקֵצה  ָהָהר  ֲאׁשֶ ּּ ּ
ֵעֶמק  ְרָפִאים  ָצפֹוָנה  ְוָיַרד  ֵגי  ִהּנֹ ר  ּבְ ֶתף ֶּבן־ִהּנֹם  ֲאׁשֶ ם  ֶאל־ּכֶ

ה  ְוָיַרד  ֵעין  ֹרֵגל ְּוָתַאר  ִמָצפֹון  ְוָיָצא  ֵעין  יז:  ַּהְיבוִסי  ֶנְגּבָ
ר־ֹנַכח  ַמֲעֵלה  ֲאֻדִמים  ְוָיַרד  ֶמׁש  ְוָיָצא  ֶאל־ְגִלילֹות  ֲאׁשֶ ּׁשֶ ּ

ן־ְראוֵבן ֶתף  מול־ָהֲעָרָבה  ָצפֹוָנה  יח:  ֶּאֶבן  ּבַֹהן  ּבֶ ְּוָעַבר  ֶאל־ּכֶ
ית־ָחְגָלה  יט:  ְוָיַרד  ָהֲעָרָבָתה ֶתף  ּבֵ ְּוָעַבר  ַהְגבול  ֶאל־ּכֶ ּ

ּ  ֹתְצאֹות  ַהְגבול  ֶאל־ְלׁשֹון ּתְֹצאֹותיו|  ּ  ְוָהיו  ְוָהֻיהָצפֹוָנה   ּ ּ
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ה  ֶזה  ְגבול  ֶנֶגב ָּים־ַהֶמַלח  ָצפֹוָנה  ֶאל־ְקֵצה  ַהַיְרֵדן  ֶנְגּבָ ּּ ּּ :
ֵני  ִב כ ְּוַהַיְרֵדן  ִיְגּבֹל־ֹאתֹו  ִלְפַאת־ֵקְדָמה  ֹזאת  ַנֲחַלת  ּבְ ְנָיִמן ּ

ְפֹחָתם ִּלְגבוֹלֶתיָה  ָסִביב  ְלִמׁשְ ֵני  כא:  ּ ְּוָהיו  ֶהָעִרים  ְלַמֵטה  ּבְ ּ
ְפחֹוֵתיֶהם  ְיִריחֹו  וֵבית־ָחְגָלה  ְוֵעֶמק  ְקִציץ ִּבְנָיִמן  ְלִמׁשְ ּ :

ּוֵבית  ָהֲעָרָבה  וְצָמַרִים  וֵבית־ֵאל כב ּ ְּוָהַעִוים  ְוַהָפָרה  כג:  ּ ּ
ָּהַעֹמָנה  ְוָהָעְפִני  ָוָגַבע  ָעִרים   ָּהַעמָֹניּוְכַפר   כד:  ְוָעְפָרה

ֵרה  ְוַחְצֵריֶהן ֵתים־ֶעׂשְ ִּגְבעֹון  ְוָהָרָמה  וְבֵארֹות כה:  ּׁשְ ּ :
ִפיָרה  ְוַהמָֹצה כו ְּוַהִמְצֶפה  ְוַהּכְ : ְּוֶרֶקם  ְוִיְרְפֵאל  ְוַתְרֲאָלה כז:  ּּ
ַלם  ִגְבַעת  ִקְרַית  ָעִרי כח ְּוֵצַלע  ָהֶאֶלף  ְוַהְיבוִסי  ִהיא  ְירוׁשָ ּ ם ּ

ְפֹחָתם ֵני־ִבְנָיִמן ְלִמׁשְ ֵרה ְוַחְצֵריֶהן ֹזאת ַנֲחַלת ּבְ ע־ֶעׂשְ  :ַּאְרּבַ
gG 

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

 .א על ידוואין חטא ב, 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 "וכמשמרות נטועים א ד "ד אף ספרי תורה כ"לך מה משמרות כהונה כר 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,  םשני  פרקים  ליו,  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 "ד אף ספרי תורה כ"ר ברכיה הכהן ברבי כמשמרות כתיב ואנו קורי

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


