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  פרק טו-" יהושע"ספר 
ְפֹחָתם  ֶאל־ְגבול  ֱאדֹום ַּוְיִהי  ַהגֹו א ֵני  ְיהוָדה  ְלִמׁשְ ָּרל  ְלַמֵטה  ּבְ ּ ּּ ּ

ה  ִמְקֵצה  ֵתיָמן ר־ִצן  ֶנְגּבָ ַּוְיִהי  ָלֶהם  ְגבול  ֶנֶגב  ִמְקֵצה  ָים  ב:  ִמְדּבַ ּ
ה ַּהֶמַלח  ִמן־ַהָלׁשֹן  ַהֹפֶנה  ֶנְגּבָ ּ ֶגב  ְלַמֲעֵלה  ג:  ּ ְוָיָצא  ֶאל־ִמּנֶ
ים  ְוָעַבר  ִצָנה  ְוָעָלה  ִמּנֶ ְרֵנַע  ְוָעַבר  ֶחְצרֹון ַעְקַרּבִ ֶגב  ְלָקֵדׁש  ּבַ
ְרָקָעה ְוָעַבר  ַעְצמֹוָנה  ְוָיָצא  ַנַחל  ד:  ְּוָעָלה  ַאָדָרה  ְוָנַסב  ַהּקַ

ּ  ְוָהיו  ֹתְצאֹות  ַהְגבול  ָיָמה  ֶזה־ִיְהֶיה  ָלֶכם  ְגבול  ֶנֶגבְוָהֻיהִמְצַרִים   ּ ּּ ּ ּ ּ :
ּוְגבול  ֵקְדָמה  ָים  ַהֶמַלח  ַעד־ְקֵצה  ַהַיְרֵדן   ה ּ ּּ ּוְגבול  ִלְפַאת  ָצפֹוָנה ּ ּ

ִּמְלׁשֹון  ַהָים  ִמְקֵצה  ַהַיְרֵדן ּ ּ ית  ָחְגָלה  ְוָעַבר  ו:  ּ ְּוָעָלה  ַהְגבול  ּבֵ ּ
ן־ְראוֵבן ִּמְצפֹון  ְלֵבית  ָהֲעָרָבה  ְוָעָלה  ַהְגבול  ֶאֶבן  ּבַֹהן  ּבֶ ּ ּ ְוָעָלה  ז:  ּ

ַּהְגבול   ְּדִבָרה ֵמֵעֶמק ָעכֹור ְוָצפֹוָנה ֹפֶנה ֶאל־ַהִגְלָג|  ּ ּ ּ ר־ֹנַכח ּ ל ֲאׁשֶ
ַחל  ְוָעַבר  ַהְגבול  ֶאל־ֵמי  ֵעין  ֶגב  ַלּנָ ר  ִמּנֶ ְּלַמֲעֵלה  ֲאֻדִמים  ֲאׁשֶ ּ ּ

ֶמׁש  ְוָהיו  ֹתְצֹאָתיו  ֶאל־ֵעין  ֹרֵגל ְּוָעָלה  ַהְגבול  ֵגי  ֶבן־ִהּנֹם  ח:  ּׁשֶ ּּ



––169 

ָלם  ְוָעָלה  ַהְגבול  ֶאל־ֹראׁש  ֶגב  ִהיא  ְירוׁשָ ֶתף  ַהְיבוִסי  ִמּנֶ ֶּאל־ּכֶ ּ ּּ
ְקֵצה  ֵעֶמק־ְרָפִאים ָהָהר  ֲא ר  ּבִ ר  ַעל־ְפֵני  ֵגי־ִהּנֹם  ָיָמה  ֲאׁשֶ ּׁשֶ ּ

ְּוָתַאר  ַהְגבול  ֵמֹראׁש  ָהָהר  ֶאל־ַמְעַין  ֵמי  ֶנְפתֹוַח  ְוָיָצא  ט:  ָצֹפָנה ּּ
ֲעָלה  ִהיא  ִקְרַית  ְיָעִרים ֶּאל־ָעֵרי  ַהר־ֶעְפרֹון  ְוָתַאר  ַהְגבול  ּבַ ּ :

ֲעָלה  ָיָמה  ֶא י ְּוָנַסב  ַהְגבול  ִמּבַ ֶתף ּּ ִעיר  ְוָעַבר  ֶאל־ּכֶ ל־ַהר  ׂשֵ
ֶמׁש  ְוָעַבר  ִתְמָנה ית־ׁשֶ ַּהר־ְיָעִרים  ִמָצפֹוָנה  ִהיא  ְכָסלֹון  ְוָיַרד  ּבֵ ּ :

רֹוָנה  יא ּכְ ֶתף  ֶעְקרֹון  ָצפֹוָנה  ְוָתַאר  ַהְגבול  ׁשִ ְּוָיָצא  ַהְגבול  ֶאל־ּכֶ ּּ ּ
ֲעָלה  ְוָיָצא  ַיְבְנֵאל  ְוָהיו  ֹתְצאֹות  ַהְג ְּוָעַבר  ַהר־ַהּבַ ּ ּבול  ָיָמהּ ּ :

ֵני־ְיהוָדה  ָסִביב  יב ּוְגבול  ָים  ַהָיָמה  ַהָגדֹול  וְגבול  ֶזה  ְגבול  ּבְ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ ּ ּ
ְפֹחָתם ֵני־ְיהוָדה  יג:  ְּלִמׁשְ תֹוך  ּבְ ה  ָנַתן  ֵחֶלק  ּבְ ן־ְיֻפּנֶ ּוְלָכֵלב  ּבֶ ְּ

ע  ֲאִבי  ָהֲעָנק  ִהיא  ֶחְברֹון ַע  ֶאת־ִקְרַית  ַאְרּבַ : ֶּאל־ִפי  ְיהָוׁה  ִליהֹוׁשֻ
י  יד ׁשַ ֵני  ָהֲעָנק  ֶאת־ׁשֵ ה  ּבְ לֹוׁשָ ֵלב  ֶאת־ׁשְ ם  ּכָ ַּויֶֹרׁש  ִמׁשָ ּ

ֵבי  טו:  ְּוֶאת־ֲאִחיָמן  ְוֶאת־ַתְלַמי  ְיִליֵדי  ָהֲעָנק ם  ֶאל־ֹיׁשְ ַּוַיַעל  ִמׁשָ ּ
ם־ְדִבר  ְלָפִנים  ִקְרַית־ֵסֶפר ְּדִבר  ְוׁשֵ ה  טז:  ּ ר־ַיּכֶ ֵלב  ֲאׁשֶ ַּויֹאֶמר  ּכָ

ֶּאת־ִקְרַית־ֵסֶפר  וְלָכָדה הּ ּ  ְוָנַתִתי  לֹו  ֶאת־ַעְכָסה  ִבִתי  ְלִאׁשָ ּ ּ :
ן־ְקַנז  ֲאִחי  ָכֵלב  ַוִיֶתן־לֹו  ֶאת־ַעְכָסה  ִבתֹו  יז ָדה  ָעְתִניֵאל  ּבֶ ַּוִיְלּכְ ּ ּ ּּ

ה ֶדה |  ַוְיִהי   יח:  ְּלִאׁשָ אֹול  ֵמֵאת־ָאִביָה  ׂשָ בֹוָאה  ַוְתִסיֵתהו  ִלׁשְ ּּבְ ּּ
ֵל ַּוִתְצַנח  ֵמַעל  ַהֲחמֹור  ַויֹאֶמר־ָלה  ּכָ ּ ְב  ַמה־ָלךּ ַּוֹתאֶמר  יט:  ּ
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ֶגב  ְנַתָתִני  ְוָנַתָתה  ִלי  ֻגלֹת  ָמִים  י  ֶאֶרץ  ַהּנֶ ְּתָנה־ִלי  ְבָרָכה  ּכִ ּּ ּ ּ ּ
ַּוִיֶתן־ָלה  ֵאת  ֻגלֹת ִעִליֹות ְוֵאת ֻגלֹת ַתְחִתיֹות ּ ּּ ּ ּ ּ ּּ ּ ּ ֹּזאת ַנֲחַלת ַמֵטה  כ: ּ

ְפֹחָתם ְּבֵני־ְיהוָדה  ְלִמׁשְ ַּוִיְהיו  ֶהָעִרים  ִמְקֵצ כא:  ּ ּה  ְלַמֵטה ּ
ה  ַקְבְצֵאל  ָוֵעֶדר  ְוָיגור ְגּבָ ּנֶ ְּבֵני־ְיהוָדה  ֶאל־ְגבול  ֱאדֹום  ּבַ ּ ּּ :

ִזיף  כד:  ְוֶקֶדׁש  ְוָחצֹור  ְוִיְתָנן כג:  ְוִקיָנה  ְוִדימֹוָנה  ְוַעְדָעָדה כב
ֲּחַדָתה  וְקִריֹות  ֶחְצרֹון  ִהיא  ָחצֹור|  ְוָחצֹור   כה:  ָּוֶטֶלם  וְבָעלֹות ּ ּ :

ַמ כו מֹון  וֵבית  ָפֶלט כז:  ּע  ומֹוָלָדהֲּאָמם  וׁשְ ַּוֲחַצר  ַגָדה  ְוֶחׁשְ ּ ּ ּ :
ַבע  וִבְזיֹוְתָיה כח ַּוֲחַצר  ׁשוָעל  וְבֵאר  ׁשֶ ּ ֲעָלה  ְוִעִיים  ָוָעֶצם כט:  ּ : ּּבַ
ְּוֶאְלתֹוַלד  וְכִסיל  ְוָחְרָמה ל ה לא:  ּ ה  ְוַסְנַסּנָ : ְּוִצְקַלג  וַמְדַמּנָ
ְלִחים  ְוַעִין  ְוִר לב ע ּוְלָבאֹות  ְוׁשִ ִרים  ָוֵתׁשַ ל־ָעִרים  ֶעׂשְ ּמֹון  ּכָ

ָנה לג:  ְוַחְצֵריֶהן ָתאֹול  ְוָצְרָעה  ְוַאׁשְ ֵפָלה  ֶאׁשְ ׁשְ ּּבַ ְוָזנֹוַח  ְוֵעין  לד:  ּ
ים  ַתפוַח  ְוָהֵעיָנם ַּגּנִ ּ ּ ַּיְרמות  ַוֲעֻדָלם  ׂשֹוֹכה  ַוֲעֵזָקה לה:  ּ ּ :

ֲעַרִים  ַוֲעִדיַתִים  ְוַהְגֵדָרה  וְגֵדֹרָתִים  ָעִרי לו ְּוׁשַ ֵרה ּ ע־ֶעׂשְ ם  ַאְרּבַ
ה  וִמְגַדל־ָגד לז:  ְוַחְצֵריֶהן ְּצָנן  ַוֲחָדׁשָ ּ ְּוִדְלָען  ְוַהִמְצֶפה  לח:  ּ ּ
: ְוַכּבֹון  ְוַלְחָמס  ְוִכְתִליׁש מ:  ָּלִכיׁש  וָבְצַקת  ְוֶעְגלֹון לט:  ְוָיְקְתֵאל

ֵרה  מא ׁש־ֶעׂשְ ָדה  ָעִרים  ׁשֵ ית־ָדגֹון  ְוַנֲעָמה  וַמּקֵ ּוְגֵדרֹות  ּבֵ ּ ּ
ן מב:  ֵריֶהןְוַחְצ ָנה  וְנִציב מג:  ִלְבָנה  ָוֶעֶתר  ְוָעׁשָ ְּוִיְפָתח  ְוַאׁשְ ּ :
ע  ְוַחְצֵריֶהן מד ה  ָעִרים  ֵתׁשַ ּוְקִעיָלה  ְוַאְכִזיב  וָמֵראׁשָ ּ ֶעְקרֹון  מה:  ּ
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דֹוד  מו:  ּוְבֹנֶתיָה  ַוֲחֵצֶריָה ר־ַעל־ַיד  ַאׁשְ ֵּמֶעְקרֹון  ָוָיָמה  ּכֹל  ֲאׁשֶ ּ
דֹוד מז:  ְוַחְצֵריֶהן נֹוֶתיָה  ַוֲחֵצֶריָה ַּאׁשְ נֹוֶתיָה  ַוֲחֵצֶריָה  ַעָזה  ּבְ ּ  ּבְ

בֹולַּעד־ַנַחל  ִמְצָרִים  ְוַהָים   ּ  ַהָגדֹול  וְגבולַהּגָ ּ ִמיר  מח:  ּ ּוָבָהר  ׁשָ
ה  ִהיא  ְדִבר מט:  ְּוַיִתיר  ְוׂשֹוֹכה ה  ְוִקְרַית־ַסּנָ ְתֹמה  נ:  ְוַדּנָ ַּוֲעָנב  ְוֶאׁשְ

ן  ְוֹחֹלן  ְוִגֹלה נא:  ְוָעִנים ֵרה ְוַחְצֵריֶהןְוגׁשֶ ֲאָרב  נב:   ָעִרים  ַאַחת־ֶעׂשְ
ָען ּ  ְוָינום  וֵבית־ַתפוַח  ַוֲאֵפָקהְּוָינים נג:  ְּורוָמה  ְוֶאׁשְ ּ ּּ ְוֻחְמָטה  נד:  ּ

ע  ְוַחְצֵריֶהן ע  ִהיא  ֶחְברֹון  ְוִציֹער  ָעִרים  ֵתׁשַ ָמעֹון  נה:  ְּוִקְרַית  ַאְרּבַ
ְרֶמל  ָוִזיף  ְויוָטה|   ּּכַ ִין  ִגְבָעה  נז:  ָיְקְדָעם  ְוָזנֹוַחְוִיְזְרֶעאל  ְו נו:  ּ ַּהּקַ

ר  ְוַחְצֵריֶהן ית־צור  וְגדֹור נח:  ְוִתְמָנה  ָעִרים  ֶעׂשֶ ַּחְלחול  ּבֵ ּ ּ :
ׁש  ְוַחְצֵריֶהן נט ּוַמֲעָרת  וֵבית־ֲענֹות  ְוֶאְלְתֹקן  ָעִרים  ׁשֵ ּ ּ :
ַתִים  ְוַחְצֵר ס ה  ָעִרים  ׁשְ ַעל  ִהיא  ִקְרַית  ְיָעִרים  ְוָהַרּבָ : יֶהןִּקְרַית־ּבַ

ית  ָהֲעָרָבה  ִמִדין  וְסָכָכה סא ר  ּבֵ ִמְדּבָ ּּבַ ּ ן  ְוִעיר־ַהֶמַלח  סב:  ּ ְבׁשָ ְּוַהּנִ
ׁש  ְוַחְצֵריֶהן ַלם  סג:  ְּוֵעין  ֶגִדי  ָעִרים  ׁשֵ ֵבי  ְירוׁשָ ְּוֶאת־ַהְיבוִסי  יֹוׁשְ ּ

ֵני ָּיוְכלוֹלא־   ב  ַהְיבוִסי  ֶאת־ּבְ ם  ַוֵיׁשֶ ּ  ָיְכלו  ְבֵני־ְיהוָדה  ְלהֹוִריׁשָ ּ ּּ
ַלם ַעד ַהיֹום ַהֶזהְי ירוׁשָ ּהוָדה ּבִ ּ ּ ּ: 

  פרק טז-" יהושע"ספר 
ַּוֵיֵצא  ַהגֹוָרל  ִלְבֵני  יֹוֵסף  ִמַיְרֵדן  ְיִריחֹו  ְלֵמי  ְיִריחֹו  ִמְזָרָחה  א ּ ּּ
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ית־ֵאל ָהר  ּבֵ ר  ֹעֶלה  ִמיִריחֹו  ּבָ ית־ֵאל  לוָזה  ב:  ַּהִמְדּבָ ְּוָיָצא  ִמּבֵ
י  ֲעָטר ְּוָעַבר  ֶאל־ְגבול  ָהַאְרּכִ ְּוָיַרד  ָיָמה  ֶאל־ְגבול  ַהַיְפֵלִטי  ג:  ֹותּ ּ ּ ּ

ית־חֹוֹרן  ַתְחתֹון  ְוַעד־ָגֶזר  ְוָהיו   ַּעד־ְגבול  ּבֵ ּּ ּ ּ : ּ  ֹתְצֹאָתיו  ָיָמהֹתְצֹאָתוּ
ה  ְוֶאְפָרִים ד ַּוִיְנֲחלו  ְבֵני־יֹוֵסף  ְמַנׁשֶ ּ ֵני־ֶאְפַרִים  ה:  ּ ַּוְיִהי  ְגבול  ּבְ ּ

ְפֹחָתם  ַוְיִהי  ְגבול  ַנֲחָל ְּלִמׁשְ ּ ית ּ ָּתם  ִמְזָרָחה  ַעְטרֹות  ַאָדר  ַעד־ּבֵ
ְּוָיָצא  ַהְגבול  ַהָיָמה  ַהִמְכְמָתת  ִמָצפֹון  ְוָנַסב  ַהְגבול  ו:  חֹוֹרן  ֶעְליֹון ּּ ּ ּ ּ ּּ

ֹלה  ְוָעַבר  אֹותֹו  ִמִמְזַרח  ָינֹוָחה ִּמְזָרָחה  ַתֲאַנת  ׁשִ ְּוָיַרד  ִמָינֹוָחה  ז:  ּ
יִריחֹו  ְוָי ָּצא  ַהַיְרֵדןֲּעָטרֹות  ְוַנֲעָרָתה  וָפַגע  ּבִ ְִמַתפוַח  ֵיֵלך  ח:  ּ ּ ּ ּ

ַּהְגבול  ָיָמה  ַנַחל  ָקָנה  ְוָהיו  ֹתְצֹאָתיו  ַהָיָמה  ֹזאת  ַנֲחַלת  ַמֵטה  ּ ּּ ּ ּּ
ְפֹחָתם ְּוֶהָעִרים  ַהִמְבָדלֹות  ִלְבֵני  ֶאְפַרִים  ט:  ְּבֵני־ֶאְפַרִים  ְלִמׁשְ ּ

ל־ֶהָעִרים  ְוַחְצֵריֶהן ה  ּכָ ֵני־ְמַנׁשֶ תֹוך  ַנֲחַלת  ּבְ ּּבְ ְּוֹלא  הֹוִריׁשו  י:  ְ
ֶקֶרב ֶאְפַרִים ַעד־ַהיֹום  ַנֲעִני ּבְ ב ַהּכְ ָגֶזר ַוֵיׁשֶ ב ּבְ ַנֲעִני  ַהיֹוׁשֵ ֶּאת־ַהּכְ ּ ּ

 :ַּהֶזה ַוְיִהי ְלַמס־ֹעֵבד
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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  )וע מפאנ"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 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–השנה  

 .ואין חטא בא על ידו, ם זוכה לבנים צדיקיםוכל המזכה את הרבי, 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 כר ברכיה הכהן ברבי כמשמר"וכמשמרות נטועים א ד "ד אף ספרי תורה כ"ות 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


