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מדרי לקריאת ספר יהושע
)ימי אטו לחודש(
כיבוש האר )פרקי איב(
)(656
חלק ראשו .מערבות מואב לערבות יריחו )פרק א עד ה/יב(
"חזק ואמ" ליהושע )א(
א
)(42
המרגלי ליריחו )ב(
"ביבשה עבר ישראל את הירד $הזה" )ג/אה/א(
ב
)(53
*הקמת אבני לזכרו) $פעמיי !(

מילה ופסח בערבות יריחו )ה/ביב(
*השבתת המ$

חלק שני .כיבוש האר )ה/יג עד פרק יב(
כיבוש יריחו )ה/יגו/כז(
ג
)(56
*שר צבא ה' ויהושע

)(62

ד

)(43
)(47

ה
ו

מעילה ועונשה :מלחמת העי הראשונה )ז(
עידוד ונצחו :$מלחמת העי השנייה )ח/אכט(
הברכה והקללה מספר תורת משה )ח/ללה(
הערמת גבעו) $ט(
הצלת גבעו $וכיבוש הדרו )י(
כיבוש הצפו $וסיכו כל כיבושי יהושע )יא(
חתימה :מלכי האר אשר הכו משה ויהושע )יב(
חלוקת האר )פרקי יגכד(

חלק שלישי .נחלות שני עשר השבטי שהנחילו משה ויהושע )פרקי יגיט(
האר הנשארת וציווי החלוקה )יג/איד(
ז
)(38
בערבות מואב  נחלות שהנחיל משה בעבר הירד :$שני וחצי שבטי )יג/טויד/ה(
בגלגל  נחלות שהנחיל יהושע לבני יהודה ובני יוס :.שני וחצי שבטי )יד/ויז/יח(
) (101/3חי
נחלת כלב בחברו) $יד/וטו(
ח
)(29
גבול בני יהודה ,ע נחלות כלב ב $יפ1נה ועתניאל ב $קנז בתוכ )טו/איט(
ערי יהודה )טו/כסג(
ט
)(44
גבול בני יוס :.אפרי )טז(; בני מנשה ובנותיו :גבולות )יז/איג(
י
)(28
הבטחת הרחבה לבני יוס) .יז/ידיח(
) (79/2יאיב בשילה  נחלות שהנחיל יהושע לשבעת השבטי שנותרו )יחיט(
*המשכ $בשילה

)(37

יא

)(42

יב

הגורל )יח/אי(; בנימי) $יח/יאכח(; שמעו) $יט/אט(
*שבט בנימי $מפריד בי" $בני יהודה" לבי" $בני יוס".

זבולו) $יט/יטז(; יששכר )יט/יזכג(; אשר )יט/כדלא(; נפתלי )יט/לבלט(
ד) $יט/ממח(; נחלת יהושע וחתימה )יט/מטנא(

חלק רביעי .קיו שאר דברי משה בערבות מואב )פרקי ככב(
ערי מקלט )כ( ]ראה סוף ספר במדבר )לה/ט-לד([
יג
)(49
ערי הלויי )כא/אמ( ]ראה סוף ספר במדבר )לה/א-ח([
שבטי עבר הירד) $כא/מאכב/לד( ]ראה סוף ספר במדבר )לב([
יד
)(37
*מעשה המזבח בגלילות הירד$

חלק חמישי .דברי יהושע האחרוני )פרקי כגכד(
"ויקרא יהושע לכל ישראל" :אספה ראשונה )כג(
טו
)(49
"ויכרות יהושע ברית לע  ...בשכ " :אספה שנייה )כד/אכח(
כבוד אחרו) $כד/כטלג(

