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  פרק א-" יהושע"ספר 
ַע  א ה  ֶעֶבד  ְיהָוׁה  ַויֹאֶמר  ְיהָוׁה  ֶאל־ְיהֹוׁשֻ ַּוְיִהי  ַאֲחֵרי  מֹות  ֹמׁשֶ

ה  ֵלאֹמר ֵרת  ֹמׁשֶ ן־נון  ְמׁשָ ה  ַעְבִדי  ֵמת  ְוַעָתה  קום  ֲעֹבר  ב:  ּּבִ ֹּמׁשֶ ּּ
ר  ָאֹנִכי  ֹנֵתן  ֶּאת־ַהַיְרֵדן  ַהֶזה  ַאָתה  ְוָכל־ָהָעם  ַהֶזה  ֶאל־ָהָאֶרץ  ֲאׁשֶ ּּ ּ ּ

ָרֵאל ף־ַרְגְלֶכם  ּבֹו  ג:  ָלֶהם  ִלְבֵני  ִיׂשְ ר  ִתְדֹרך  ּכַ ל־ָמקֹום  ֲאׁשֶ ְּכָ ּ
ה ְרִתי  ֶאל־ֹמׁשֶ ר  ִדּבַ ֲאׁשֶ ָּלֶכם  ְנַתִתיו  ּכַ ר  ְוַהְלָבנֹון  ַהֶזה ֵמ ד:  ּּ ַּהִמְדּבָ ּ ּ

ָהר  ַהָגדֹול  ְנַהר־ְפָרת  ּכֹל  ֶאֶרץ  ַהִחִתים  ְוַעד־ַהָים  ַהָגדֹול  ְּוַעד־ַהּנָ ּ ּּ ּ
ֶמׁש  ִיְהֶיה  ְגבוְלֶכם ְּמבֹוא  ַהׁשָ ּ ָֹלא־ִיְתַיֵצב  ִאיׁש  ְלָפֶניך  ּכֹל  ְיֵמי  ה:  ּ ּ

ה  ֶאְהֶיה  ִעָמך  ֹלא ר  ָהִייִתי  ִעם־ֹמׁשֶ ֲאׁשֶ ְַחֶייך  ּכַ ָּ ָ  ַאְרְפך  ְוֹלא ּ ּ
י  ַאָתה  ַתְנִחיל  ֶאת־ָהָעם  ַהֶזה  ֶאת־ָהָאֶרץ  ו:  ֶּאֶעְזֶבָך ֲּחַזק  ֶוֱאָמץ  ּכִ ּ ּ

ְעִתי  ַלֲאבֹוָתם  ָלֵתת  ָלֶהם ּבַ ר־ִנׁשְ ַרק  ֲחַזק  ֶוֱאַמץ  ְמֹאד  ז:  ֲּאׁשֶ
ה  ַעְבִדי  ַאל־ָתסור  ר  ִצְוך  ֹמׁשֶ ָכל־ַהתֹוָרה  ֲאׁשֶ ֹמר  ַלֲעׂשֹות  ּכְ ִּלׁשְ ּ ּּ ָּ

ִּמֶמּנו ר  ֵתֵלךּ ֹכל  ֲאׁשֶ יל  ּבְ ּכִ ֹמאול  ְלַמַען  ַתׂשְ ְ  ָיִמין  וׂשְ ּ ּ ּ :
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ָֹלא־ָימוׁש  ֵסֶפר  ַהתֹוָרה  ַהֶזה  ִמִפיך  ְוָהִגיָת  ּבֹו  יֹוָמם  ָוַלְיָלה  ח ּ ּ ּ ּ
י־ָאז  ַתְצִליַח  ֶאת־ְדָרֶכך  תוב  ּבֹו  ּכִ ָכל־ַהּכָ ֹמר  ַלֲעׂשֹות  ּכְ ְָלַמַען  ִתׁשְ ּ ּּ ּ

יל ּכִ ּיִתיך  ֲחַזק  ֶוֱאָמץ  ַאל־ַתֲעֹרץ  ְוַאל־ֵתָחת ֲּהלֹוא  ִצִו ט:  ְּוָאז  ַתׂשְ ּ ָ

ר ֵתֵלך ֹכל ֲאׁשֶ י ִעְמך ְיהָוׁה ֱאֹלֶהיך ּבְ ְּכִ ָ ָּ ַע ֶאת־ׁשְֹטֵרי  י: ּ ַוְיַצו ְיהֹוׁשֻ
ֶקֶרב  ַהַמֲחֶנה  ְוַצוו  ֶאת־ָהָעם  ֵלאֹמר |  ִּעְברו   יא:  ָהָעם  ֵלאֹמר ּּבְ ּ ּ

עֹוד   י  ּבְ ת|  ָּהִכינו  ָלֶכם  ֵציָדה  ּכִ ֹלׁשֶ ּ  ָיִמים  ַאֶתם  ֹעְבִרים ׁשְ
ר  ְיהָוׁה  ֱאֹלֵהיֶכם  ת  ֶאת־ָהָאֶרץ  ֲאׁשֶ ֶּאת־ַהַיְרֵדן  ַהֶזה  ָלבֹוא  ָלֶרׁשֶ ּ ּ

ָתה ֹּנֵתן  ָלֶכם  ְלִרׁשְ ה  יב:  ּ ֶבט  ַהְמַנׁשֶ ְּוָלראוֵבִני  ְוַלָגִדי  ְוַלֲחִצי  ׁשֵ ּ ּ
ַע  ֵלאֹמר ר  ִצָוה  ֶאְתֶכם  ֹמ יג:  ָאַמר  ְיהֹוׁשֻ ָּזכֹור  ֶאת־ַהָדָבר  ֲאׁשֶ ה ּ ׁשֶ

ֶעֶבד־ְיהָוׁה  ֵלאֹמר  ְיהָוׁה  ֱאֹלֵהיֶכם  ֵמִניַח  ָלֶכם  ְוָנַתן  ָלֶכם 
ר  יד:  ֶּאת־ָהָאֶרץ  ַהזֹאת ָאֶרץ  ֲאׁשֶ בו  ּבָ יֶכם  ַטְפֶכם  וִמְקֵניֶכם  ֵיׁשְ ְּנׁשֵ ּ ּ

ים  ִלְפֵני  ֵעֶבר  ַהַיְרֵדן  ְוַאֶתם  ַתַעְברו  ֲחֻמׁשִ ה  ּבְ ָּנַתן  ָלֶכם  ֹמׁשֶ ּּ ּ ּ
ר־ָיִניַח  ְיהָוׁה  טו:  ּ  ַהַחִיל  ַוֲעַזְרֶתם  אֹוָתםֲּאֵחיֶכם  ּכֹל  ִגּבֹוֵרי ַעד  ֲאׁשֶ

ר־ְיהָוׁה  ֱאֹלֵהיֶכם |   ֶכם  ְוָיְרׁשו  ַגם־ֵהָמה  ֶאת־ָהָאֶרץ  ֲאׁשֶ ַּלֲאֵחיֶכם  ּכָ ּ
ר   ֶתם  אֹוָתה  ֲאׁשֶ ְתֶכם  ִויִרׁשְ ְבֶתם  ְלֶאֶרץ  ְיֻרׁשַ ֹּנֵתן  ָלֶהם  ְוׁשַ ּ ּ ָנַתן |  ּ

ֵעֶב ה  ֶעֶבד  ְיהָוׁה  ּבְ ֶמׁשָלֶכם  ֹמׁשֶ ּר  ַהַיְרֵדן  ִמְזַרח  ַהׁשָ ּ ַּוַיֲענו  טז:  ּ ּ
ר  ל־ֲאׁשֶ ה  ְוֶאל־ּכָ ר־ִצִויָתנו  ַנֲעׂשֶ ַע  ֵלאֹמר  ּכֹל  ֲאׁשֶ ֶּאת־ְיהֹוׁשֻ ּ

ָלֵחנו  ֵנֵלך ְִתׁשְ ּ ַמע  ֵאֶליך  יז:  ּ ן  ִנׁשְ ה  ּכֵ ַמְענו  ֶאל־ֹמׁשֶ ר־ׁשָ ֹכל  ֲאׁשֶ ָּכְ ּ
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ר  ָהָי ֲאׁשֶ ְַרק  ִיְהֶיה  ְיהָוׁה  ֱאֹלֶהיך  ִעָמך  ּכַ הָּ ל־ִאיׁש  יח:  ה  ִעם־ֹמׁשֶ ּכָ
ר־ְתַצֶוּנו  ַמע  ֶאת־ְדָבֶריך  ְלֹכל  ֲאׁשֶ ר־ַיְמֶרה  ֶאת־ִפיך  ְוֹלא־ִיׁשְ ֲּאׁשֶ ּ ּּ ָ ָ ּ

 :ּיוָמת ַרק ֲחַזק ֶוֱאָמץ

  פרק ב-" יהושע"ספר 
ים  ְמַרְגִלים  א ַנִים־ֲאָנׁשִ ִטים  ׁשְ ן־נון  ִמן־ַהׁשִ ַע  ּבִ ַלח  ְיהֹוׁשֻ ַּוִיׁשְ ּּ ּ ּ

ּ  ְראו  ֶאת־ָהָאֶרץ  ְוֶאת־ְיִריחֹו  ַוֵיְלכו  ַוָיֹבאו ֶּחֶרׁש  ֵלאֹמר  ְלכו ּ ּּ ּ
ָמה בו־ׁשָ ּכְ ָמה  ָרָחב  ַוִיׁשְ ה  זֹוָנה  וׁשְ ית־ִאׁשָ ּּבֵ ּּ ּ ְַוֵיָאַמר  ְלֶמֶלך  ב:  ּּ ּ

ָרֵאל  ַלְחפֹר  ֵני  ִיׂשְ ה  ַהַלְיָלה  ִמּבְ או  ֵהּנָ ים  ּבָ ה  ֲאָנׁשִ ְּיִריחֹו  ֵלאֹמר  ִהּנֵ ּ ּ
ַלח  ֶמ ג:  ֶאת־ָהָאֶרץ ְֶלך  ְיִריחֹו  ֶאל־ָרָחב  ֵלאֹמר  הֹוִציִאי ַּוִיׁשְ

י  ַלְחפֹר  או  ְלֵביֵתך  ּכִ ר־ּבָ ִאים  ֵאַלִיך  ֲאׁשֶ ים  ַהּבָ ָּהֲאָנׁשִ ְ ְּ
או ל־ָהָאֶרץ  ּבָ ים  ַוִתְצְפנֹו  ד:  ֶּאת־ּכָ ֵני  ָהֲאָנׁשִ ה  ֶאת־ׁשְ ח  ָהִאׁשָ ַּוִתּקַ ּ ּ ּ

ים  ְוֹלא  ָיַדְעִתי  ֵמַא|  ַּוֹתאֶמר   או  ֵאַלי  ָהֲאָנׁשִ ן  ּבָ ּּכֵ ַוְיִהי  ה:  ִּין  ֵהָמהּ
ים  ָיָצאו  ֹלא  ָיַדְעִתי  ָאָנה  ָהְלכו  ך  ְוָהֲאָנׁשִ חׁשֶ ַער  ִלְסגֹור  ּבַ ַּהׁשַ ּּ ּ ְּ

יגום י  ַתׂשִ ים  ִרְדפו  ַמֵהר  ַאֲחֵריֶהם  ּכִ ָּהֲאָנׁשִ ְוִהיא  ֶהֱעָלַתם  ו:  ּּ
ֵתי  ָהֵעץ  ָהֲעֻרכֹות  ָלה  ַעל־ַהָגג ִפׁשְ ַּהָגָגה  ַוִתְטְמֵנם  ּבְ ּ ּ ים ְוָהֲאָנ ז:  ּּ ׁשִ

ַער  ָסָגרו  ַאֲחֵרי  רֹות  ְוַהׁשַ ָּרְדפו  ַאֲחֵריֶהם  ֶדֶרך  ַהַיְרֵדן  ַעל  ַהַמְעּבְ ּ ּ ּּ ּ ּ ְ

ר  ָיְצאו  ָהֹרְדִפים  ַאֲחֵריֶהם ֲאׁשֶ בון  ְוִהיא  ח:  ּּכַ ּכָ ְּוֵהָמה  ֶטֶרם  ִיׁשְ ּ
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י־ָנַתן  ט:  ָּעְלָתה  ֲעֵליֶהם  ַעל־ַהָגג ים  ָיַדְעִתי  ּכִ ַּוֹתאֶמר  ֶאל־ָהֲאָנׁשִ ּ
ּה  ָלֶכם  ֶאת־ָהָאֶרץ  ְוִכי־ָנְפָלה  ֵאיַמְתֶכם  ָעֵלינו  ְוִכי  ָנֹמגו ְיהָוׁ ּ

ֵבי  ָהָאֶרץ  ִמְפֵניֶכם ל־ֹיׁשְ ר־הֹוִביׁש  ְיהָוׁה  י:  ּּכָ ַמְענו  ֵאת  ֲאׁשֶ י  ׁשָ ּּכִ
יֶתם  ר  ֲעׂשִ ֵצאְתֶכם  ִמִמְצָרִים  ַוֲאׁשֶ ֶּאת־ֵמי  ַים־סוף  ִמְפֵניֶכם  ּבְ ּ ּ

ר   ֵני  ַמְלֵכי  ָהֱאֹמִרי  ֲאׁשֶ ר ִלׁשְ ֵעֶבר  ַהַיְרֵדן  ְלִסיֹחן  וְלעֹוג  ֲאׁשֶ ּּבְ ּ ּ
ַמע  ַוִיַמס  ְלָבֵבנו  ְוֹלא־ָקָמה  עֹוד  רוַח  יא:  ֶּהֱחַרְמֶתם  אֹוָתם ׁשְ ַּוּנִ ּ ּ ּ

ַמִים  ִמַמַעל  ׁשָ י  ְיהָוׁה  ֱאֹלֵהיֶכם  הוא  ֱאֹלִהים  ּבַ ִאיׁש  ִמְפֵניֶכם  ּכִ ּּבְ ּ ּ ּ
ְבעו־ָנ יב:  ְּוַעל־ָהָאֶרץ  ִמָתַחת ְּוַעָתה  ִהׁשָ ּ יִתי ּ י־ָעׂשִ יהָוׁה  ּכִ א  ִלי  ּבַ

ית  ָאִבי  ֶחֶסד  וְנַתֶתם  ִלי  יֶתם  ַגם־ַאֶתם  ִעם־ּבֵ ִּעָמֶכם  ָחֶסד  ַוֲעׂשִ ּ ּ ּּ
ְּוַהֲחִיֶתם  ֶאת־ָאִבי  ְוֶאת־ִאִמי  ְוֶאת־ַאַחי  ְוֶאת־  יג:  אֹות  ֱאֶמת

ר  ָלֶהם  ְוִהַצְלֶתם  ֶאת־ַנְפׁשֵֹתינו ַאְחֹוַתי ל־ֲאׁשֶ ּ  ַאְחיֹוַתי  ְוֵאת  ּכָ ּ ּ
נו  ַתְחֵתיֶכם  ָלמות  ִאם  ֹלא  יד:  ֶותִּמָמ ים  ַנְפׁשֵ ַּויֹאְמרו  ָלה  ָהֲאָנׁשִ ּ ּ ּּ ּ

ינו  ֵתת־ְיהָוׁה  ָלנו  ֶאת־ָהָאֶרץ  ְוָעׂשִ ַּתִגידו  ֶאת־ְדָבֵרנו  ֶזה  ְוָהָיה  ּבְ ּ ּ ּ ּ ּ
ְִעָמך  ֶחֶסד  ֶוֱאֶמת ִקיר  טו:  ּ י  ֵביָתה  ּבְ ַעד  ַהַחלֹון  ּכִ ֶחֶבל  ּבְ ַּותֹוִרֵדם  ּבַ ּ ּ

ֶבתַּהחֹוָמה  וַב ַּוֹתאֶמר  ָלֶהם  ָהָהָרה  ֵלכו  טז:  חֹוָמה  ִהיא  יֹוׁשָ ּ ּ
ת  ָיִמים  ַעד  ׁשֹוב  לׁשֶ ָמה  ׁשְ ֶתם  ׁשָ ֶּפן־ִיְפְגעו  ָבֶכם  ָהֹרְדִפים  ְוַנְחּבֵ ּּ ּ

ֶכם ָּהֹרְדִפים  ְוַאַחר  ֵתְלכו  ְלַדְרּכְ ים  ְנִקִים  יז:  ּ ַּויֹאְמרו  ֵאֶליָה  ָהֲאָנׁשִ ּּ
ֻבָעֵתך  ַהֶזה  ֲא ְֲאַנְחנו  ִמׁשְ ּ ְעָתנוּ ּבַ ר  ִהׁשְ ּׁשֶ ה  ֲאַנְחנו  ָבִאים  יח:  ּ ִּהּנֵ
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ר  הֹוַרְדֵתנו  ַחלֹון  ֲאׁשֶ ִרי  ּבַ ִני  ַהֶזה  ִתְקׁשְ ָאֶרץ  ֶאת־ִתְקַות  חוט  ַהׁשָ ּּבָ ּּ ּ ּ ּּ ּ
ית  ָאִביך  ל־ּבֵ ְבֹו  ְוֶאת־ָאִביך  ְוֶאת־ִאֵמך  ְוֶאת־ַאַחִיך  ְוֶאת  ּכָ ְ ְ ְּ

ְיָתה ְַתַאְסִפי  ֵאַלִיך  ַהּבָ ר־ֵיֵצא  ִמַדְלֵתי  ֵביֵתך  ְוָהָיה  ּכֹ יט:  ּ ְל  ֲאׁשֶ ּ |
ִית  ּבַ ר  ִיְהֶיה  ִאָתך  ּבַ ְַהחוָצה  ָדמֹו  ְבֹראׁשֹו  ַוֲאַנְחנו  ְנִקִים  ְוֹכל  ֲאׁשֶ ּ ּ ּ ּ ּ

נו  ִאם־ָיד  ִתְהֶיה־ּבֹו ָּדמֹו  ְבֹראׁשֵ ּ ְּוִאם־ַתִגיִדי  ֶאת־ְדָבֵרנו  ֶזה  כ:  ּ ּ ּ ּ
ְעָת ּבַ ר  ִהׁשְ ֻבָעֵתך  ֲאׁשֶ ְּוָהִיינו  ְנִקִים  ִמׁשְ ְּ ּ ִדְבֵריֶכם  כא:  ּנוּ ַּוֹתאֶמר  ּכְ

ַחלֹון ִני  ּבַ ְלֵחם  ַוֵיֵלכו  ַוִתְקׁשֹר  ֶאת־ִתְקַות  ַהׁשָ ן־הוא  ַוְתׁשַ ּּכֶ ּּ ּ ּ ּּ ּּ :
בו  כב ת  ָיִמים  ַעד־ׁשָ ֹלׁשֶ ם  ׁשְ בו  ׁשָ ַּוֵיְלכו  ַוָיֹבאו  ָהָהָרה  ַוֵיׁשְ ּ ּ ּּ ּ ּ

ָכל־ַהֶדֶרך  ְוֹלא  ָמָצ ְָהֹרְדִפים  ַוְיַבְקׁשו  ָהֹרְדִפים  ּבְ ּ בו  כג:  ּאוּ ַּוָיׁשֻ ּ
ן־נון  ַע  ּבִ ים  ַוֵיְרדו  ֵמָהָהר  ַוַיַעְברו  ַוָיֹבאו  ֶאל־ְיהֹוׁשֻ ֵני  ָהֲאָנׁשִ ּׁשְ ּ ּ ּּ ּ ּ

ל־ַהמְֹצאֹות  אֹוָתם ַּוְיַסְפרו־לֹו  ֵאת  ּכָ ּ ַע  כד:  ּ ַּויֹאְמרו  ֶאל־ְיהֹוׁשֻ ּ
ֵב ל־ֹיׁשְ ל־ָהָאֶרץ  ְוַגם־ָנֹמגו  ּכָ ָיֵדנו  ֶאת־ּכָ י־ָנַתן  ְיהָוׁה  ּבְ ּּכִ י  ָהָאֶרץ ּ

ִּמָפֵנינו ּ: 
gG 

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 "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, המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקיםוכל , 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 הכ"וכמשמרות נטועים א ד "ד אף ספרי תורה כ"הן 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


