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  פרק ה-" ושעיה"ספר 
ֵעֶבר  ַהַיְרֵדן  ָיָמה  א ר  ּבְ ל־ַמְלֵכי  ָהֱאֹמִרי  ֲאׁשֶ ֹמַע  ּכָ ַּוְיִהי  ִכׁשְ ּ ּ

ר־הֹוִביׁש  ְיהָוׁה  ר  ַעל־ַהָים  ֵאת  ֲאׁשֶ ַנֲעִני  ֲאׁשֶ ְּוָכל־ַמְלֵכי  ַהּכְ
ָרֵאל  ַעד־   ֶּאת־ֵמי  ַהַיְרֵדן  ִמְפֵני  ְבֵני־ִיׂשְ ּ ּ  ָעְבָרם  ַוִיַמס ָעְבָרנוּ ּ

ָרֵאלְלָבָבם  ְוֹלא־ ֵני־ִיׂשְ ָּהָיה  ָבם  עֹוד  רוַח  ִמְפֵני  ּבְ ֵעת  ב:  ּ ּבָ
ה  ְלך  ַחְרבֹות  ֻצִרים  ְוׁשוב  ַע  ֲעׂשֵ ַּהִהיא  ָאַמר  ְיהָוׁה  ֶאל־ְיהֹוׁשֻ ָ

ִנית ָרֵאל  ׁשֵ ֵני־ִיׂשְ ַע  ַחְרבֹות  ֻצִרים  ג:  ֹמל  ֶאת־ּבְ ַּוַיַעׂש־לֹו  ְיהֹוׁשֻ
ָרֵאל  ֶאל־ִגְבַעת  ָהֲע ֵני  ִיׂשְ ַּוָיָמל  ֶאת־ּבְ ְּוֶזה  ַהָדָבר  ד:  ָרלֹותּ

ל־ָהָעם  ַהיֵֹצא  ִמִמְצַרִים  ַהְזָכִרים  ּכֹל   ַע  ּכָ ר־ָמל  ְיהֹוׁשֻ ֲּאׁשֶ ּ ּ |
ֵצאָתם  ִמִמְצָרִים ֶדֶרך  ּבְ ר  ּבַ י  ַהִמְלָחָמה  ֵמתו  ַבִמְדּבָ ַּאְנׁשֵ ּ ְּ ּ ּ :

ר  ה ִמְדּבָ ל־ָהָעם  ַהיְֹצִאים  ְוָכל־ָהָעם  ַהִילִֹדים  ּבַ י־ֻמִלים  ָהיו  ּכָ ּּכִ ּ ּ ּ ּ
ֵצאָתם  ִמִמְצַרִים  ֹלא־ָמלוּבַ ֶּדֶרך  ּבְ ּּ י   ו:  ְ ָנה  ָהְלכו |  ּכִ ִעים  ׁשָ ַּאְרּבָ

י  ַהִמְלָחָמה  ל־ַהגֹוי  ַאְנׁשֵ ר  ַעד־ֹתם  ּכָ ִמְדּבָ ָרֵאל  ּבַ ְּבֵני־ִיׂשְ ּ ּ ּ
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ע  ּבַ ר  ִנׁשְ קֹול  ְיהָוׁה  ֲאׁשֶ ְמעו  ּבְ ר  ֹלא־ׁשָ ַּהיְֹצִאים  ִמִמְצַרִים  ֲאׁשֶ ּ ּ
ע  ְיהָוׁה ְּיהָוׁה  ָלֶהם  ְלִבְלִתי ּבַ ר  ִנׁשְ   ַהְראֹוָתם  ֶאת־ָהָאֶרץ  ֲאׁשֶ

ַּלֲאבֹוָתם  ָלֶתת  ָלנו  ֶאֶרץ  ָזַבת  ָחָלב  וְדָבׁש ֵניֶהם  ז:  ּ ְוֶאת־ּבְ
י  ֹלא־ָמלו  י־ֲעֵרִלים  ָהיו  ּכִ ַע  ּכִ ֵּהִקים  ַתְחָתם  ֹאָתם  ָמל  ְיהֹוׁשֻ ּ ּ ּ

ָדֶרך ְאֹוָתם  ּבַ ר־ַתמו  ָכל־ַהגֹוי  ְלִהמ ח:  ּ ֲאׁשֶ ַּוְיִהי  ּכַ ּ ּ בו ּּ ֹּול  ַוֵיׁשְ ּ
ַמֲחֶנה  ַעד  ֲחיֹוָתם ַּתְחָתם  ּבַ ַע  ַהיֹום  ט:  ּ ַּויֹאֶמר  ְיהָוׁה  ֶאל־ְיהֹוׁשֻ ּ

ם  ַהָמקֹום  ַההוא  ַּגלֹוִתי  ֶאת־ֶחְרַפת  ִמְצַרִים  ֵמֲעֵליֶכם  ַוִיְקָרא  ׁשֵ ּ ּּ ּ ּ
ִּגְלָגל  ַעד  ַהיֹום  ַהֶזה ּ ּ ִגְלָגל  ַוַיֲעׂשו י:  ּ ָרֵאל  ּבַ ַּוַיֲחנו  ְבֵני־ִיׂשְ ּּ ּּ ּ 

ַעְרבֹות  ְיִריחֹו ֶעֶרב  ּבְ ר  יֹום  ַלֹחֶדׁש  ּבָ ָעה  ָעׂשָ ַאְרּבָ : ֶּאת־ַהֶפַסח  ּבְ
ֶעֶצם  יא ַּויֹאְכלו  ֵמֲעבור  ָהָאֶרץ  ִמָמֳחַרת  ַהֶפַסח  ַמצֹות  ְוָקלוי  ּבְ ּ ּּ ּּ ּ

ַּהיֹום  ַהֶזה ָאְכָלם  ֵמֲעבור  ָהָאֶרץ  יב:  ּ ּבֹת  ַהָמן  ִמָמֳחָרת  ּבְ ַּוִיׁשְ ּ ּ ּ
ַנַען ְוֹלא־ָהָיה  עֹוד  ִלְב ָרֵאל  ָמן  ַויֹאְכלו  ִמְתבוַאת  ֶאֶרץ  ּכְ ֵּני  ִיׂשְ ּּ ּ

ָנה  ַהִהיא ׁשָ א  ֵעיָניו  ַוַיְרא  יג:  ּּבַ יִריחֹו  ַוִיׂשָ ַע  ּבִ ְהיֹות  ְיהֹוׁשֻ ַּוְיִהי  ּבִ ּּ
ַע  ָידֹו  ַוֵיֶלך  ְיהֹוׁשֻ לוָפה  ּבְ ה־ִאיׁש  ֹעֵמד  ְלֶנְגדֹו  ְוַחְרּבֹו  ׁשְ ְְוִהּנֵ ּ ּ ּ

ּנו  ַאָתה  ִאם־ְלָצֵרינוֵּאָליו  ַויֹאֶמר  לֹו  ֲהָל י |  ַּויֹאֶמר   יד:  ּּ ֹלא  ּכִ
ַע  ֶאל־ָפָניו  ַאְרָצה  ר־ְצָבא־ְיהָוׁה  ַעָתה  ָבאִתי  ַוִיפֹל  ְיהֹוׁשֻ ֲּאִני  ׂשַ ּ ּ ּ

ר  ֶאל־ַעְבדֹו ָתחו  ַויֹאֶמר  לֹו  ָמה  ֲאֹדִני  ְמַדּבֵ ַּוִיׁשְ ּּ ַּוֹיאֶמר  טו:  ּּ
ל־ַנַעְלך ַע  ׁשַ ר־ְצָבא  ְיהָוׁה  ֶאל־ְיהֹוׁשֻ י  ַהָמקֹום ָׂשַ ּ  ֵמַעל  ַרְגֶלך  ּכִ ָ
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ן ַע ּכֵ ר ַאָתה ֹעֵמד ָעָליו ֹקֶדׁש הוא ַוַיַעׂש ְיהֹוׁשֻ ֲּאׁשֶ ּ ּ: 

  פרק ו-" יהושע"ספר 
ָרֵאל  ֵאין  יֹוֵצא  ְוֵאין  א ֵני  ִיׂשְ ִּויִריחֹו  ֹסֶגֶרת  וְמֻסֶגֶרת  ִמְפֵני  ּבְ ּ ּ

א ַע  ְרֵאה  ָנַתִתי  ְבָי ב:  ּבָ ַּויֹאֶמר  ְיהָוׁה  ֶאל־ְיהֹוׁשֻ ְָדך  ֶאת־ְיִריחֹו ּ

ה  ִגּבֹוֵרי  ֶהָחִיל ְּוֶאת־ַמְלּכָ י  ג:  ּ ְוַסּבֶֹתם  ֶאת־ָהִעיר  ּכֹל  ַאְנׁשֵ
ת  ָיִמים ׁשֶ ה  ׁשֵ יף  ֶאת־ָהִעיר  ַפַעם  ֶאָחת  ּכֹה  ַתֲעׂשֶ ַּהִמְלָחָמה  ַהּקֵ ּ :

ְבָעה  ׁשֹוְפרֹות  ַהיֹוְבִלים  ִלְפֵני  ָהָארֹון  ד או  ׁשִ ְבָעה  ֹכֲהִנים  ִיׂשְ ְּוׁשִ ּ
ּוַביֹו ַבע  ְפָעִמים  ְוַהּכֲֹהִנים ּ ִביִעי  ָתֹסּבו  ֶאת־ָהִעיר  ׁשֶ ּם  ַהׁשְ ּ ּ ּ

ׁשֹוָפרֹות ִּיְתְקעו  ּבַ ְמׁשֹך   ה:  ּ ֶקֶרן  ַהיֹוֵבל  |  ְְוָהָיה  ּבִ ְמֲעֶכםּּבְ ׁשָ  ּבְ
ְמֲעֶכם  ֶאת־קֹול  ַהׁשֹוָפר  ָיִריעו  ָכל־ָהָעם  ְתרוָעה  ְגדֹוָלה  ׁשָ ּּכְ ּּ ּ

ְּוָנְפָלה  חֹוַמת  ָהִעיר  ַתְחֶתיָה ּ  ְוָעלו  ָהָעם  ִאיׁש  ֶנְגדֹוּ ַּוִיְקָרא  ו:  ּ
או  ֶאת־ֲארֹון  ן־נון  ֶאל־ַהּכֲֹהִנים  ַויֹאֶמר  ֲאֵלֶהם  ׂשְ ַע  ּבִ ְּיהֹוׁשֻ ּּ
ְבָעה  ׁשֹוְפרֹות  יֹוְבִלים  ִלְפֵני  או  ׁשִ ְבָעה  ֹכֲהִנים  ִיׂשְ ִרית  ְוׁשִ ַּהּבְ

ּ  ַויֹאֶמר  ֶאל־ָהָעם  ִעְברו  ְוֹסּבַּוֹיאֶמרו ז:  ֲארֹון  ְיהָוׁה ּו  ֶאת־ָהִעיר ּ
ַע  ח:  ְּוֶהָחלוץ  ַיֲעֹבר  ִלְפֵני  ֲארֹון  ְיהָוׁה ֱאֹמר  ְיהֹוׁשֻ ַוְיִהי  ּכֶ

ְבָעה  ׁשֹוְפרֹות  ַהיֹוְבִלים  ִאים  ׁשִ ְבָעה  ַהּכֲֹהִנים  ֹנׂשְ ֶּאל־ָהָעם  ְוׁשִ
ִרית  ְיהָוׁה  ֹהֵלך  ׁשֹוָפרֹות  ַוֲארֹון  ּבְ ְִלְפֵני  ְיהָוׁה  ָעְברו  ְוָתְקעו  ּבַ ּ ּ ּ
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ְְוֶהָחלוץ  ֹהֵלך  ִלְפֵני  ַהּכֲֹהִנים   ט  :ַאֲחֵריֶהם ּ  ֹתְקֵעי  ַהׁשֹוָפרֹות ֹּתְקֵעוּ ּ
ׁשֹוָפרֹות ף  ֹהֵלך  ַאֲחֵרי  ָהָארֹון  ָהלֹוך  ְוָתקֹוַע  ּבַ ְּוַהְמַאּסֵ ְ ְ :

ִמיעו  י ַע  ֵלאֹמר  ֹלא  ָתִריעו  ְוֹלא  ַתׁשְ ְּוֶאת־ָהָעם  ִצָוה  ְיהֹוׁשֻ ּ ּ
ֶּאת־קֹוְלֶכם  ְוֹלא־ֵיֵצא  ִמִפיֶכם  ָדָבר   ַעד  יֹום  ָאְמִרי  ֲאֵליֶכם ּ

ף  ַפַעם  יא:  ָּהִריעו  ַוֲהִריֹעֶתם ב  ֲארֹון־ְיהָוׁה  ֶאת־ָהִעיר  ַהּקֵ ַּוַיּסֵ ּ
ַמֲחֶנה ֶּאָחת  ַוָיֹבאו  ַהַמֲחֶנה  ַוָיִלינו  ּבַ ּּ ּּ ּבֶֹקר  יב:  ּ ַע  ּבַ ם  ְיהֹוׁשֻ ּכֵ ַּוַיׁשְ

או  ַהּכֲֹהִנים  ֶאת־ֲארֹון  ְיהָוׁה ַּוִיׂשְ ְבָעה  ַהּכֲֹה יג:  ּ ִאים ְוׁשִ ִנים  ֹנׂשְ
ְבָעה  ׁשֹוְפרֹות  ַהיְֹבִלים  ִלְפֵני  ֲארֹון  ְיהָוׁה  ֹהְלִכים  ָהלֹוך  ְׁשִ ּ
ף  ֹהֵלך  ַאֲחֵרי  ׁשֹוָפרֹות  ְוֶהָחלוץ  ֹהֵלך  ִלְפֵניֶהם  ְוַהְמַאּסֵ ְְוָתְקעו  ּבַ ְ ּ ּּ

ׁשֹוָפרֹותְָהולֹךֲארֹון  ְיהָוׁה   ּ  ָהלֹוך  ְוָתקֹוַע  ּבַ ַּוָיֹסּבו  ֶאת־ָהִעיר  יד:  ְ ּ
ת  ָיִמיםּבַ ׁשֶ בו  ַהַמֲחֶנה  ּכֹה  ָעׂשו  ׁשֵ ִני  ַפַעם  ַאַחת  ַוָיׁשֻ ּיֹום  ַהׁשֵ ּּ ּּ ּּ :
ַחר  ַוָיֹסּבו |  ַוְיִהי   טו ֲעלֹות  ַהׁשַ מו  ּכַ ּכִ ִביִעי  ַוַיׁשְ יֹום  ַהׁשְ ּּבַ ּּ ּ ּּ ּ

יֹום  ַההוא  ָסְבבו  ַבע  ְפָעִמים  ַרק  ּבַ ָפט  ַהֶזה  ׁשֶ ִמׁשְ ֶּאת־ָהִעיר  ּכַ ּ ּ ּ ּּ ּ
ַבע ִביִעית  ָתְקעו  טז:  ּ  ְפָעִמיםֶאת־ָהִעיר  ׁשֶ ַפַעם  ַהׁשְ ַּוְיִהי  ּבַ ּ ּ ּ

י־ָנַתן  ַע  ֶאל־ָהָעם  ָהִריעו  ּכִ ׁשֹוָפרֹות  ַויֹאֶמר  ְיהֹוׁשֻ ַּהּכֲֹהִנים  ּבַ ּ ּ
ְוָהְיָתה  ָהִעיר  ֵחֶרם  ִהיא  יז:  ְיהָוׁה  ָלֶכם  ֶאת־ָהִעיר

ה  ַליהָוׁה  ַרק  ָרָחב  ַהזֹוָנה  ִתְחֶיה  ִהיא  ְוָכ ר־ּבָ ְּוָכל־ֲאׁשֶ ּ ר ּ ל־ֲאׁשֶ
ָלְחנו ר  ׁשָ ַאָתה  ֶאת־ַהַמְלָאִכים  ֲאׁשֶ י  ֶהְחּבְ ִית  ּכִ ּבַ ִּאָתה  ּבַ ּּ ּ :
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ְמרו  ִמן־ַהֵחֶרם  ֶפן־ַתֲחִרימו  וְלַקְחֶתם  ִמן־ַהֵחֶרם  יח ְּוַרק־ַאֶתם  ׁשִ ּ ּּ ּ ּּ
ָרֵאל  ְלֵחֶרם  ַוֲעַכְרֶתם  אֹותֹו ְמֶתם  ֶאת־ַמֲחֵנה  ִיׂשְ ְּוׂשַ | ְוֹכל   יט:  ּ

ֶסף  ְוָזָהב  וְכ ת  וַבְרֶזל  ֹקֶדׁש  הוא  ַליהָוׁה  אֹוַצר  ְיהָוׁה ּּכֶ ֵּלי  ְנחׁשֶ ּ
ֹמַע  ָהָעם  כ:  ָיבֹוא ׁשָֹפרֹות  ַוְיִהי  ִכׁשְ ַּוָיַרע  ָהָעם  ַוִיְתְקעו  ּבַ ּ ּ ּ

ֶּאת־קֹול  ַהׁשֹוָפר  ַוָיִריעו  ָהָעם  ְתרוָעה  ְגדֹוָלה  ַוִתפֹל  ַהחֹוָמה  ּ ּ ּּ ּ ּ
ַּתְחֶתיָה  ַוַיַעל  ָהָעם  ָהִעיָרה  ִאיׁש  ֶנְג ּ דו  ֶאת־ָהִעירּ ּדֹו  ַוִיְלּכְ ּּ :

ַער  כא ה  ִמּנַ ִעיר  ֵמִאיׁש  ְוַעד־ִאׁשָ ר  ּבָ ל־ֲאׁשֶ ַּוַיֲחִרימו  ֶאת־ּכָ ּ ּ
ה  ַוֲחמֹור  ְלִפי־ָחֶרב ַנִים  כב:  ְוַעד־ָזֵקן  ְוַעד  ׁשֹור  ָוׂשֶ ְוִלׁשְ

ה  ית־ָהִאׁשָ ַע  ּבֹאו  ּבֵ ים  ַהְמַרְגִלים  ֶאת־ָהָאֶרץ  ָאַמר  ְיהֹוׁשֻ ָּהֲאָנׁשִ ּּ
ר ַּהזֹו ֲאׁשֶ ר־ָלה  ּכַ ל־ֲאׁשֶ ה  ְוֶאת־ּכָ ם  ֶאת־ָהִאׁשָ ָּנה  ְוהֹוִציאו  ִמׁשָ ּּ ּ

ְעֶתם  ָלה ּבַ ִּנׁשְ ָעִרים  ַהְמַרְגִלים  ַויִֹציאו  ֶאת־ָרָחב  כג:  ּ ַּוָיֹבאו  ַהּנְ ּּ ּּ
ר־ָלה  ְוֵאת  ל־ֲאׁשֶ ְּוֶאת־ָאִביָה  ְוֶאת־ִאָמה  ְוֶאת־ַאֶחיָה  ְוֶאת־ּכָ ּ ּ

ְפחֹוֶתיָה  הֹוִציאו ל־ִמׁשְ ּּכָ ָרֵאלּ יחום  ִמחוץ  ְלַמֲחֵנה  ִיׂשְ ּ  ַוַיּנִ ּ ּ :
ה  ַרק   כד ר־ּבָ ְרפו  ָבֵאׁש  ְוָכל־ֲאׁשֶ ְּוָהִעיר  ׂשָ ֶסף  ְוַהָזָהב  וְכֵלי |  ּ ַּהּכֶ ּ

ית־ְיהָוׁה ְרֶזל  ָנְתנו  אֹוַצר  ּבֵ ת  ְוַהּבַ ֹחׁשֶ ְּוֶאת־ָרָחב  ַהזֹוָנה  כה:  ַּהּנְ
ר־ָלה  ֶהֱחָיה   ל־ֲאׁשֶ ית  ָאִביָה  ְוֶאת־ּכָ ב ְּוֶאת־ּבֵ ַע  ַוֵתׁשֶ ְּיהֹוׁשֻ

יָאה  ֶאת־ַהַמְלָאִכים  י  ֶהְחּבִ ָרֵאל  ַעד  ַהיֹום  ַהֶזה  ּכִ ֶקֶרב  ִיׂשְ ּּבְ ּ ּ
ַע  ְלַרֵגל  ֶאת־ְיִריחֹו ַלח  ְיהֹוׁשֻ ר־ׁשָ ֵעת  כו:  ֲּאׁשֶ ַע  ּבָ ע  ְיהֹוׁשֻ ּבַ ַּוַיׁשְ
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ר  ָיקום  וָבָנה  ַּהִהיא  ֵלאֹמר  ָארור  ָהִאיׁש  ִלְפֵני  ְיהָוׁה  ֲאׁשֶ ּ ּ
ה  וִבְצִעירֹו  ַיִציב ֶאת־ָהִעיר  ַה ֶדּנָ ְבֹכרֹו  ְיַיּסְ ּזֹאת  ֶאת־ְיִריחֹו  ּבִ ּ ּ

ָכל־ָהָאֶרץ כז: ְּדָלֶתיָה ְמעֹו ּבְ ַע ַוְיִהי ׁשָ  :ַוְיִהי ְיהָוׁה ֶאת־ְיהֹוׁשֻ
gG 

ך  במעגל "י  נכך  יגמור  כל  ספר,  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 אותךא למה כתיב כמשמרות ו"ד ן מסמרות ללמדך שאם קבעת אותם כמסמר בלבבך הם משמרי )מדרש  תנחומא  בהעלותך  פרק  טו(. אנו 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,  י  מדרשות  נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבת–השנה  

 .ואין חטא בא על ידו, וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, ך המחולק בכל תפוצות ישראל"לימוד ספרי נ 
                                      

ן וח,  הם עליו מליצי יושרד ספרי המקרא"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 מסמרות ללמדך שאם קבעת אותם כמסמר ב"ד ן אותךא למה כתיב כמשמרות ואנו קורי )מדרש  תנחומא  בהעלותך  פרק  טו(. לבבך הם משמרי


