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1. Joshua 24:31
Israel served the LORD during the lifetime of Joshua and the lifetime of the
elders who lived on after Joshua, and who had experienced all the deeds that
the LORD had wrought for Israel.
לא:יהושע כד
וַ ַי ֲעבֹד יִ ְׂש ָראֵ ל אֶ ת ה' כֹל יְׂ מֵ י יְׂ הוֹשֻׁ עַ וְׂ כֹל יְׂ מֵ י הַ זְׂ ֵקנִ ים אֲ ֶשר הֶ אֱ ִריכּו י ִָמים ַאחֲ ֵרי יְׂ הוֹשֻׁ עַ וַ אֲ ֶשר
:י ְָׂדעּו אֵ ת כָל מַ ע ֲֵשה ה' אֲ ֶשר עָ ָשה לְׂ יִ ְׂש ָראֵ ל
2. Exodus 17:9; 14
9
Moses said to Joshua, “Pick some men for us, and go out and do battle with
Amalek. Tomorrow I will station myself on the top of the hill, with the rod of
God in my hand.”…14Then the LORD said to Moses, “Inscribe this in a
document as a reminder, and read it aloud to Joshua: I will utterly blot out the
memory of Amalek from under heaven!”
 יד,ט:שמות יז
(ט) וַ יֹאמֶ ר מ ֶֹשה אֶ ל יְׂ הוֹשֻׁ עַ בְׂ חַ ר לָנּו אֲ נ ִָשים וְׂ צֵ א ִהלָחֵ ם בַ עֲמָ לֵק מָ חָ ר ָאנֹכִ י נִ צָ ב עַ ל רֹאש
(יד) וַ יֹאמֶ ר ה' אֶ ל מ ֶֹשה כְׂ תֹב זֹאת זִ כָרוֹן בַ סֵ פֶ ר וְׂ ִשים בְׂ ָאזְׂ נֵי...:ֹלקים בְׂ י ִָדי
ִ - ֱהַ גִ בְׂ עָ ה ּומַ טֵ ה הָ א
:יְׂ הוֹשֻׁ עַ כִ י מָ חֹה אֶ ְׂמחֶ ה אֶ ת זֵ כֶר עֲמָ לֵק ִמ ַתחַ ת הַ ָשמָ יִ ם
3. I Chronicles 7:26-27
26
his son Ladan, his son Ammihud, his son Elishama, 27his son Non, his son
Joshua.
כז-כו:דברי הימים א' ז
:ֹ (כז) נוֹן בְׂ נ ֹו יְׂ הוֹשֻׁ עַ בְׂ נו:ֹישמָ ע בְׂ נו
ָ ִ(כו ) לַעְׂ ָדן בְׂ נ ֹו עַ ִמיהּוד בְׂ נ ֹו אֱ ל
4. Exodus 24:13
So Moses and his attendant Joshua arose, and Moses ascended the mountain
of God.
יג:שמות כד
:ֹלקים
ִ - ֱוַ י ָָקם מ ֶֹשה וִ יהוֹשֻׁ עַ ְׂמ ָש ְׂרת ֹו וַ יַעַ ל מ ֶֹשה אֶ ל הַ ר הָ א
5. Exodus 32:17-18
17
When Joshua heard the sound of the people in its boisterousness, he said to
Moses, “There is a cry of war in the camp.” 18But he answered, “It is not the
sound of the tune of triumph, or the sound of the tune of defeat; it is the sound
of song that I hear!”
יח-יז:שמות לב
 (יח) וַ יֹאמֶ ר אֵ ין:(יז) וַ יִ ְׂשמַ ע יְׂ הוֹשֻׁ עַ אֶ ת קוֹל הָ עָ ם בְׂ ֵרעֹה וַ יֹאמֶ ר אֶ ל מ ֶֹשה קוֹל ִמלְׂ חָ מָ ה בַ מַ חֲ נֶה
: ַלּושה קוֹל עַ ּנוֹת ָאנֹכִ י שֹמֵ ע
ָ ֲבּורה וְׂ אֵ ין קוֹל עֲנוֹת ח
ָ ְׂקוֹל עֲנוֹת ג
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6. Exodus 33:11
The LORD would speak to Moses face to face, as one man speaks to another.
And he would then return to the camp; but his attendant, Joshua son of Nun, a
youth, would not stir out of the Tent.
יא:שמות לג
ַּומ ָש ְׂרת ֹו יְׂ הוֹשֻׁ ע
ְׂ וְׂ ִדבֶ ר ה' אֶ ל מ ֶֹשה פָ נִ ים אֶ ל פָ נִ ים כַאֲ ֶשר יְׂ ַדבֵ ר ִאיש אֶ ל ֵרעֵ הּו וְׂ ָשב אֶ ל הַ מַ חֲ נֶה
:בִ ן נּון נַעַ ר ֹלא י ִָמיש ִמתוְֹך הָ אֹהֶ ל
7. Numbers 11:28-29
28
And Joshua son of Nun, Moses’ attendant from his youth, spoke up and
said, “My lord Moses, restrain them!” 29But Moses said to him, “Are you
wrought up on my account? Would that all the LORD’s people were prophets,
that the LORD put His spirit upon them!”
כט-כח:במדבר יא
 (כט) וַ יֹאמֶ ר ל ֹו מ ֶֹשה:(כח) וַ יַעַ ן יְׂ הוֹשֻׁ עַ בִ ן נּון ְׂמ ָש ֵרת מ ֶֹש ה ִמבְׂ חֻׁ ָריו וַ יֹאמַ ר אֲ דֹנִ י מ ֶֹשה כְׂ לָאֵ ם
:יאים כִ י יִ ֵתן ה' אֶ ת רּוח ֹו ֲעלֵיהֶ ם
ִ ִּומי יִ ֵתן כָל עַ ם ה' נְׂ ב
ִ הַ ְׂמ ַקּנֵא אַ ָתה לִ י
8. Midrash Kohelet Rabbah 9:11
There were two statements of Joshua which Moses did not find favorable. One
was [regarding] the appointment of elders, and the other was at the Golden
Calf. . . . . Regarding the Golden Calf . . . Moses said, ‘Joshua, who will one
day lead 600,000 people, is unable to distinguish between different types of
voices!’
יא:קהלת רבה ט
 ואחד, ואלו הן אחד במינוי הזקנים,שני דברים דבר יהושע בפני משה ולא נגמל חן בעיניו
 אמר לו כלם,כז) אדני משה כלאם: במינוי הזקנים דכתיב (במדבר י"א,במעשה העגל
 הלואי, אמר לו יהושע בך אני מתקנא, ויאמר לו משה המקנא אתה לי,והעבירם מן העולם
 ואחד בעגל,' ומי יתן כל עם ה' נביאים וגו, הלואי כל ישראל כיוצא בך,בני כ יוצא בך
 אמר לו משה יהושע אדם שעתיד,יז) וישמע יהושע את קול העם ברעה:שנאמר (שמות ל"ב
...להנהיג שררה על ששים רבוא אינו יודע להבחין בין קול לקול
9. Numbers 13:30-31
30
Caleb hushed the people before Moses and said, “Let us by all means go up,
and we shall gain possession of it, for we shall surely overcome it.” 31But the
men who had gone up with him said, “We cannot attack that people, for it is
stronger than we.”
לא-ל:במדבר יג
) (לא:(ל) וַ יַהַ ס ָכלֵב אֶ ת הָ עָ ם אֶ ל מ ֶֹשה וַ יֹאמֶ ר עָ ֹלה ַנ ֲעלֶה וְׂ י ַָר ְׂשנּו אֹתָ ּה כִ י יָכוֹל נּוכַל לָּה
:ָאמרּו ֹלא נּוכַל ַלעֲלוֹת אֶ ל הָ עָ ם כִ י חָ זָ ק הּוא ִממֶ ּנּו
ְׂ וְׂ הָ אֲ נ ִָשים אֲ ֶשר עָ לּו עִ מ ֹו
10. Numbers 14:6-10
6
And Joshua son of Nun and Caleb son of Jephunneh, of those who had
scouted the land, rent their clothes…8If the LORD is pleased with us, He will
bring us into that land, a land that flows with milk and honey, and give it to
us…10As the whole community threatened to pelt them with stones, the
Presence of the LORD appeared in the Tent of Meeting to all the Israelites.
י-ו:במדבר יד
'(ח) ִאם חָ פֵ ץ בָ נּו ה...:ָארץ ָק ְׂרעּו בִ גְׂ ֵדיהֶ ם
ֶ ָ(ו) וִ יהוֹשֻׁ עַ בִ ן נּון וְׂ ָכלֵב בֶ ן יְׂ ֻׁפּנֶה ִמן הַ ָת ִרים אֶ ת ה
ֹאמרּו כָל
ְׂ (י) וַ י...:ָארץ הַ זֹאת ּונְׂ תָ נָּה לָנּו אֶ ֶרץ אֲ ֶשר ִהוא זָ בַ ת חָ לָב ְּׂודבָ ש
ֶ ָוְׂ הֵ בִ יא אֹתָ נּו אֶ ל ה
:הָ עֵ ָדה לִ ְׂרגוֹם אֹתָ ם בָ אֲ בָ נִ ים ּוכְׂ בוֹד ה' נִ ְׂרָאה בְׂ אֹהֶ ל מוֹעֵ ד אֶ ל כָל בְׂ נֵי יִ ְׂש ָראֵ ל
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11. Numbers 13:16
Those were the names of the men whom Moses sent to scout the land; but
Moses changed the name of Hosea son of Nun to Joshua.
טז:במדבר יג
: ַָארץ וַ יִ ְׂק ָרא מ ֶֹשה לְׂ הו ֵֹשעַ בִ ן נּון יְׂ הוֹשֻׁ ע
ֶ ָאֵ לֶה ְׂשמוֹת הָ אֲ נ ִָשים אֲ ֶשר ָשלַח מ ֶֹשה לָתּור אֶ ת ה
12. Sotah 34b
“[Moses changed the name of Hosea son of Nun to Joshua, saying,] ‘May God
save you from the [wicked] counsel of the [bad] spies [Yah yoshiakha me-atzat
meraglim]’”).
:סוטה לד
ה יושיעך מעצת- י, ויקרא משה להושע בן נון יהושע: שנאמר,כבר בקש משה עליו רחמים
.מרגלים
13. Numbers 27:18-20
18
And the LORD answered Moses, “Single out Joshua son of Nun, an inspired
man, and lay your hand upon him. 19Have him stand before Eleazar the priest
and before the whole community, and commission him in their sight. 20Invest
him with some of your authority, so that the whole Israelite community may
obey.
כ-יח:במדבר כז
) (יט:(יח) וַ יֹאמֶ ר ה' אֶ ל מ ֶֹשה ַקח לְׂ ָך אֶ ת יְׂ הוֹשֻׁ עַ בִ ן נּון ִאיש אֲ ֶשר רּוחַ ב ֹו וְׂ סָ מַ כְׂ ָת אֶ ת י ְָׂדָך עָ לָיו
 (כ) וְׂ נָתַ ָתה מֵ הו ְֹׂדָך:וְׂ הַ עֲמַ ְׂד ָת אֹת ֹו לִ פְׂ נֵי אֶ לְׂ עָ זָ ר הַ כֹהֵ ן וְׂ לִ פְׂ נֵי כָל הָ עֵ ָדה וְׂ ִצּוִ יתָ ה אֹת ֹו לְׂ עֵ ינֵיהֶ ם
:עָ לָיו לְׂ מַ עַ ן יִ ְׂש ְׂמעּו כָל ע ֲַדת בְׂ נֵי יִ ְׂש ָראֵ ל
14. Bava Batra 75a
“Invest him with some of your authority—but not all of your authority. The
elders of that generation said, ‘Moses’ face is like the sun and Joshua’s like
the moon. Alas, for such shame! Alas for such reproach’”.
.בבא בתרא עה
 זקנים, (במדבר כ"ז) ונתתה מהודך עליו—ולא כל הודך:כיוצא בדבר אתה אומר
, אוי לה לאותה בושה, פני יהושע כפני לבנה, פני משה כפני חמה:שבאותו הדור א מרו
...אוי לה לאותה כלימה
15. Deuteronomy 1:38
Joshua son of Nun, who attends you, he shall enter it. Imbue him with
strength, for he shall allot it to Israel.
לח:דברים א
:יְׂ הוֹשֻׁ עַ בִ ן נּון הָ עֹמֵ ד לְׂ פָ נֶיָך הּוא ָיבֹא ָשמָ ה אֹת ֹו חַ זֵּק כִ י הּוא יַנְׂ ִח ֶלּנָה אֶ ת יִ ְׂש ָראֵ ל
16. Deuteronomy 3:28
Give Joshua his instructions, and imbue him with strength and courage,
for he shall go across at the head of this people, and he shall allot to them
the land that you may only see.
כח:דברים ג
ָארץ
ֶ ָוְׂ צַ ו אֶ ת יְׂ הוֹשֻׁ עַ וְ חַ זְ ֵּקהּו וְ אַ ְמצֵּ הּו כִ י הּוא ַי ֲעבֹר לִ פְׂ נֵי הָ עָ ם הַ זֶ ה וְׂ הּוא יַנְׂ ִחיל אוֹתָ ם אֶ ת ה
:אֲ ֶשר ִת ְׂראֶ ה

4
17. Deuteronomy 31:7
Then Moses called Joshua and said to him in the sight of all Israel: ‘Be
strong and resolute, for it is you who shall go with this people into the land
that the Lord swore to their fathers to give them, and it is you who shall
apportion it to them.’
ז:דברים לא
(ז) וַ יִ ְׂק ָרא מ ֶֹשה לִ יהוֹשֻׁ עַ וַ יֹאמֶ ר אֵ לָיו לְׂ עֵ ינֵי כָל יִ ְׂש ָראֵ ל חֲ זַק וֶאֱ מָ ץ כִ י אַ ָתה ָתבוֹא אֶ ת הָ עָ ם
:ָארץ אֲ ֶשר נִ ְׂשבַ ע ה' לַאֲ בֹתָ ם לָתֵ ת לָהֶ ם וְׂ אַ ָתה ַתנְׂ ִחי ֶלּנָה אוֹתָ ם
ֶ ָהַ זֶ ה אֶ ל ה
18. Deuteronomy 31:23
And He charged Joshua son of Nun: ‘Be strong and resolute: for you shall
bring the Israelites into the land that I promised them on oath, and I will be
with you.’
כג:דברים לא
ָארץ אֲ ֶשר
ֶ ָוַ יְׂ צַ ו אֶ ת יְׂ הוֹשֻׁ עַ בִ ן נּון וַ יֹאמֶ ר חֲ זַק וֶאֱ מָ ץ כִ י אַ ָתה ָתבִ יא אֶ ת בְׂ נֵי יִ ְׂש ָראֵ ל אֶ ל ה
:נִ ְׂשבַ עְׂ ִתי לָהֶ ם וְׂ ָאנֹכִ י אֶ ְׂהיֶה עִ מָ ְך
19. Joshua 1:6-9
6
“Be strong and resolute, for you shall apportion to this people the land that I
swore to their fathers to assign to them. 7But you must be very strong and
resolute to observe faithfully all the Teaching that My servant Moses enjoined
upon you. Do not deviate from it to the right or to the left, that you may be
successful wherever you go. 8Let not this Book of the Teaching cease from
your lips, but recite it day and night, so that you may observe faithfully all that
is written in it. Only then will you prosper in your undertakings and only then
will you be successful. 9“I charge you: Be strong and resolute; do not be
terrified or dismayed, for the LORD your God is with you wherever you go.”
ט-ו:יהושע א
:ָארץ אֲ ֶשר נִ ְׂשבַ עְׂ ִתי לַאֲ בוֹתָ ם לָתֵ ת לָהֶ ם
ֶ ָ(ו) חֲ זַק וֶאֱ מָ ץ כִ י אַ ָתה ַתנְׂ ִחיל אֶ ת הָ עָ ם הַ זֶ ה אֶ ת ה
(ז) ַרק חֲ זַק וֶאֱ מַ ץ ְׂמאֹד לִ ְׂשמֹר ַלעֲשוֹת כְׂ כָל הַ תו ָֹרה אֲ ֶשר ִצּוְׂ ָך מ ֶֹשה עַ בְׂ ִדי ַאל ָתסּור ִממֶ ּנּו
 (ח) ֹלא יָמּוש סֵ פֶ ר הַ תו ָֹרה הַ זֶ ה ִמפִ יָך וְׂ הָ גִ יתָ ב ֹו:ּושמֹאול לְׂ מַ עַ ן ַת ְׂשכִ יל בְׂ כֹל אֲ ֶשר ֵתלְֵך
ְׂ י ִָמין
) (ט:יוֹמָ ם וָ לַיְׂ לָה לְׂ מַ עַ ן ִת ְׂשמֹר ַלעֲשוֹת כְׂ כָל הַ כָתּוב ב ֹו כִ י ָאז ַת ְׂצלִ יחַ אֶ ת ְׂד ָרכֶָך וְׂ ָאז ַת ְׂשכִ יל
:ֹל ֶקיָך בְׂ כֹל אֲ ֶשר ֵתלְֵך- ֱיתיָך חֲ זַק וֶאֱ מָ ץ ַאל ַת ֲערֹץ וְׂ ַאל ֵתחָ ת כִ י עִ ְׂמָך ה' א
ִ ִהֲ לוֹא ִצּו
20. Joshua 1:18
Any man who flouts your commands and does not obey every order you give
him shall be put to death. Only be strong and resolute!”
יח:יהושע א
:כָל ִאיש אֲ ֶשר י ְַׂמ ֶרה אֶ ת פִ יָך וְׂ ֹלא יִ ְׂשמַ ע אֶ ת ְׂדבָ ֶריָך לְׂ כֹל אֲ ֶשר ְׂתצַ ּוֶ ּנּו יּומָ ת ַרק חֲ זַק וֶאֱ מָ ץ
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21. Joshua 7:7-9
7
“Ah, Lord GOD!” cried Joshua. “Why did You lead this people across the
Jordan only to deliver us into the hands of the Amorites, to be destroyed by
them? If only we had been content to remain on the other side of the Jordan! 8O
Lord, what can I say after Israel has turned tail before its enemies? 9When the
Canaanites and all the inhabitants of the land hear of this, they will turn upon us
and wipe out our very name from the earth. And what will You do about Your
great name?”
ט-ז:יהושע ז
לקים לָמָ ה הֵ עֲבַ ְׂר ָת הַ עֲבִ יר אֶ ת הָ עָ ם הַ זֶ ה אֶ ת הַ י ְַׂר ֵדן לָתֵ ת-(ז) וַ יֹאמֶ ר יְׂ הוֹשֻׁ עַ אֲ הָ ּה ה' א
 (ח) בִ י ה' מָ ה אֹמַ ר ַאחֲ ֵרי:ידנּו וְׂ לּו הוַֹאלְׂ נּו וַ ּנ ֵֶשב בְׂ עֵ בֶ ר הַ י ְַׂר ֵדן
ֵ ִאֹתָ נּו בְׂ יַד הָ אֱ מ ִֹרי לְׂ הַ אֲ ב
ָארץ וְׂ נָסַ בּו עָ לֵינּו
ֶ ָ (ט) וְׂ יִ ְׂש ְׂמעּו הַ כְׂ ַנעֲנִ י וְׂ כֹל י ְֹׂשבֵ י ה:אֲ ֶשר הָ פַ ְך יִ ְׂש ָראֵ ל ע ֶֹרף לִ פְׂ נֵי אֹיְׂ בָ יו
:ָארץ ּומַ ה ַתע ֲֵשה לְׂ ִש ְׂמָך הַ גָדוֹל
ֶ ָוְׂ ִהכְׂ ִריתּו אֶ ת ְׂשמֵ נּו ִמן ה
22. Berakhot 33b
R. Hanina further said: Everything is in the hand of heaven except the fear of
heaven, as it says, And now, O Israel, what does the Lord your God demand of
you? Only this: to revere (Deut. 12:10). Is the fear of heaven such a little thing?
. . . . Yes; for Moses it was a small thing; as R. Hanina said: To illustrate by a
parable, if a man is asked for a big article and he has it, it seems like a small
article to him; if he is asked for a small article and he does not possess it, it
seems like a big article to him.
:ברכות לג
 ועתה ישראל מה:)' שנאמר (דברים י, הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים:ואמר רבי חנינא
 לגבי,אין...? אטו יראת שמים מילתא זוטרתא היא.לקיך שואל מעמך כי אם ליראה-ה' א
 לאדם שמבקשים ממנו כלי גדול ויש, משל: דאמר רבי חנינא.משה מילתא זוטרתא היא
.לו דומה עליו ככלי קטן; קטן ואין לו דומה עליו ככלי גדול
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OUTLINE OF THE BOOK OF JOSHUA
ENTRY TO LAND (Chapters 1-5)
Chapter 1: Joshua succeeds Moses, God and people encourage him
Chapter 2: Joshua sends spies to Jericho, encounter with Rahab
Chapters 3-4: Nation crosses Jordan River
Chapter 5: Circumcision and Passover

CONQUEST OF LAND (Chapters 6-12)
Chapter 6: Conquest of Jericho
Chapters 7-8: Loss at Ai followed by its conquest
Chapter 9: Treaty with the Gibeonites
Chapter 10: Defeat of southern Canaanite alliance
Chapter 11: Defeat of northern Canaanite alliance
Chapter 12: Celebratory poem listing the 31 defeated kings

DISTRIBUTION OF LAND (Chapters 13-22)
Chapter 13:
Chapter 14:
Chapter 15:
Chapter 16:
Chapter 17:
Chapter 18:
Chapter 19:
Chapter 20:
Chapter 21:
Chapter 22:

Review of the land of the East Bank Tribes
Caleb receives Hebron as inheritance
Judah inheritance
Ephraim inheritance
Manasseh inheritance
Tabernacle in Shiloh; seven tribes inherit (Benjamin first)
Simeon, Zebulun, Issachar, Asher, Naphtali, Dan
Cities of refuge established
Levite cities assigned
Reuben, Gad, and half of Manasseh return to East Bank;
civil war narrowly avoided

COVENANTS (Chapters 23-24)
Chapter 23: Joshua makes covenant with nation
Chapter 24: Joshua makes covenant with nation at Shechem, dies

