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  פרק ג-" יהושע"ספר 
ִטים  ַוָיֹבאו  ַעד־ַהַיְרֵדן ַּוַי א ּבֶֹקר  ַוִיְסעו  ֵמַהׁשִ ַע  ּבַ ם  ְיהֹוׁשֻ ּכֵ ּׁשְ ּ ּ ּּ ּ ּּ

ם  ֶטֶרם  ַיֲעֹברו ָרֵאל  ַוָיִלנו  ׁשָ ֵני  ִיׂשְ ּהוא  ְוָכל־ּבְ ּ ַוְיִהי  ִמְקֵצה  ב:  ּּ
ֶקֶרב  ַהַמֲחֶנה ת  ָיִמים  ַוַיַעְברו  ַהׁשְֹטִרים  ּבְ ֹלׁשֶ ּׁשְ ּ ּ ַּוְיַצוו  ג:  ּ ּ

ִרית־ְיהָוׁה  ֱאֹלֵהיֶכם ֶאת־ָהָעם  ֵלאֹמר   ְראֹוְתֶכם  ֵאת  ֲארֹון  ּבְ ּכִ
ִאים  ֹאתֹו  ְוַאֶתם  ִתְסעו  ִמְמקֹוְמֶכם  ְּוַהּכֲֹהִנים  ַהְלִוִים  ֹנׂשְ ּ ּּ ּ

יֵניֶכם  |  ְַאך   ד:  ַּוֲהַלְכֶתם  ַאֲחָריו ּ  וֵביָניו ּוֵביָנוָרחֹוק  ִיְהֶיה  ּבֵ
ִמָדה  ַאל־ִתְקְרבו  ֵאָליו   ַאְלַפִים  ַאָמה  ּבַ ּּכְ ּּ ּ ּ ר־ֵתְדעו ּ ְּלַמַען  ֲאׁשֶ ּ

ֶדֶרך  ִמְתמֹול  י  ֹלא  ֲעַבְרֶתם  ּבַ ר  ֵתְלכו־ָבה  ּכִ ֶּאת־ַהֶדֶרך  ֲאׁשֶ ּ ְּ ְּ ּ ּ ּ
ְלׁשֹום ה  ה:  ׁשִ י  ָמָחר  ַיֲעׂשֶ ַע  ֶאל־ָהָעם  ִהְתַקָדׁשו  ּכִ ַּויֹאֶמר  ְיהֹוׁשֻ ּ ּ

ֶכם  ִנְפָלאֹות ִקְרּבְ ַע  ֶאל־ַהּכֲֹהִנים  ֵלאֹמ ו:  ְיהָוׁה  ּבְ ר ַּויֹאֶמר  ְיהֹוׁשֻ
או  ֶאת־ֲארֹון  ִרית  ְוִעְברו  ִלְפֵני  ָהָעם  ַוִיׂשְ או  ֶאת־ֲארֹון  ַהּבְ ּׂשְ ּ ּּ

ִרית  ַוֵיְלכו  ִלְפֵני  ָהָעם ַּהּבְ ַע  ַהיֹום  ַהֶזה  ז:  ּ ַּויֹאֶמר  ְיהָוׁה  ֶאל־ְיהֹוׁשֻ ּ ּ
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ר  ָהִייִתי  ֲאׁשֶ י  ּכַ ר  ֵיְדעון  ּכִ ָרֵאל  ֲאׁשֶ ל־ִיׂשְ ֵעיֵני  ּכָ ָּאֵחל  ַגֶדְלך  ּבְ ָּ ּ
ְה  ֶאְהֶיה  ִעָמךִעם־ֹמׁשֶ ֵאי  ח:  ּ ְּוַאָתה  ְתַצֶוה  ֶאת־ַהּכֲֹהִנים  ֹנׂשְ ּ ּ

ַיְרֵדן  ֹבֲאֶכם  ַעד־ְקֵצה  ֵמי  ַהַיְרֵדן  ּבַ ִרית  ֵלאֹמר  ּכְ ֲּארֹון־ַהּבְ ּּ ּ
ַּתֲעֹמדו ְמעו  ט:  ּ ה  ְוׁשִ ָרֵאל  ֹגׁשו  ֵהּנָ ֵני  ִיׂשְ ַע  ֶאל־ּבְ ַּויֹאֶמר  ְיהֹוׁשֻ ּ ּ ּ

י  י:  ֶּאת־ִדְבֵרי  ְיהָוׁה  ֱאֹלֵהיֶכם ֹזאת  ֵתְדעון  ּכִ ַע  ּבְ ַּויֹאֶמר  ְיהֹוׁשֻ ּ ּ
ַנֲעִני  ֶכם  ְוהֹוֵרׁש  יֹוִריׁש  ִמְפֵניֶכם  ֶאת־ַהּכְ ִקְרּבְ ֵּאל  ַחי  ּבְ
י  ְוָהֱאֹמִרי  ְּוֶאת־ַהִחִתי  ְוֶאת־ַהִחִוי  ְוֶאת־ַהְפִרִזי  ְוֶאת־ַהִגְרָגׁשִ ּ ּּ ּ ּ

ל־ָהָאֶרץ   יא:  ְּוַהְיבוִסי ִרית  ֲאדֹון  ּכָ ה  ֲארון  ַהּבְ ֹעֵבר  ִלְפֵניֶכם ִהּנֵ
ַיְרֵדן ּּבַ ָרֵאל  יב:  ּ ְבֵטי  ִיׂשְ ר  ִאיׁש  ִמׁשִ ֵני  ָעׂשָ ְּוַעָתה  ְקחו  ָלֶכם  ׁשְ ּּ

ֶבט פֹות  ַרְגֵלי  יג:  ִּאיׁש־ֶאָחד  ִאיׁש־ֶאָחד  ַלׁשָ נֹוַח  ּכַ ְּוָהָיה  ּכְ
ֵמי  ַהַיְרֵדן  ֵמי  ל־ָהָאֶרץ  ּבְ ֵאי  ֲארֹון  ְיהָוׁה  ֲאדֹון  ּכָ ַּהּכֲֹהִנים  ֹנׂשְ ּ

ֵרתון  ַהַמִים  ַהיְֹרִדים  ִמְלָמְעָלה  ְוַיַעְמדו  ֵנד  ֶאָחדַּהַיְר ֵּדן  ִיּכָ ּ ּּ ּ :
ְנֹסַע  ָהָעם  ֵמָאֳהֵליֶהם  ַלֲעֹבר  ֶאת־ַהַיְרֵדן  ְוַהּכֲֹהִנים  יד ַּוְיִהי  ּבִ ּ

ִרית  ִלְפֵני  ָהָעם ֵאי  ָהָארֹון  ַהּבְ ֵאי  ָהָארֹון  טו:  ֹנׂשְ ּוְכבֹוא  ֹנׂשְ
ַּעד־ַהַיְרֵדן  ְוַרְגֵלי  ַהּכֲֹה ְקֵצה  ַהָמִים ּ לו  ּבִ ֵאי  ָהָארֹון  ִנְטּבְ ִּנים  ֹנׂשְ ּ

ל־ְגדֹוָתיו  ּכֹל  ְיֵמי  ָקִציר ְּוַהַיְרֵדן  ָמֵלא  ַעל־ּכָ ּ ַּוַיַעְמדו  ַהַמִים  טז:  ּ ּ ּ
ַּהיְֹרִדים  ִמְלַמְעָלה  ָקמו  ֵנד־ֶאָחד  ַהְרֵחק  ְמֹאד     ֵמָאָדם ֵבָאָדםּ

ר  ִמַצד  ָצְרָתן  ְוַהיְֹרִדים  ַעל  ָי ָּהִעיר  ֲאׁשֶ ּם  ָהֲעָרָבה  ָים־ַהֶמַלח ּ
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ַּתמו  ִנְכָרתו  ְוָהָעם  ָעְברו  ֶנֶגד  ְיִריחֹו ּ ּ ּ ֵאי  יז:  ּ ַּוַיַעְמדו  ַהּכֲֹהִנים  ֹנׂשְ ּ
ָרֵאל  תֹוך  ַהַיְרֵדן  ָהֵכן  ְוָכל־ִיׂשְ ָחָרָבה  ּבְ ִרית־ְיהָוׁה  ּבֶ ָּהָארֹון  ּבְ ּ ְ

ל־ַהגֹוי ַלֲעֹבר ֶאת־ ר־ַתמו ּכָ ָחָרָבה ַעד ֲאׁשֶ ֹּעְבִרים ּבֶ ּ ַּהַיְרֵדןּּ ּ: 

  פרק ד-" יהושע"ספר 
ר־ַתמו  ָכל־ַהגֹוי  ַלֲעבֹור  ֶאת־ַהַיְרֵדן  פ  ַוֹיאֶמר  א ֲאׁשֶ ַּוְיִהי  ּכַ ּּ ּּ ּ ּ

ַע  ֵלאֹמר ר  ב:  ְיהָוׁה  ֶאל־ְיהֹוׁשֻ ֵנים  ָעׂשָ ְּקחו  ָלֶכם  ִמן־ָהָעם  ׁשְ
ֶבט ים  ִאיׁש־ֶאָחד  ִאיׁש־ֶאָחד  ִמׁשָ ְּוַצוו  אֹוָתם  ֵלאֹמר  ג:  ֲּאָנׁשִ ּ

או ּ־ָלֶכם  ִמֶזה  ִמתֹוך  ַהַיְרֵדן  ִמַמַצב  ַרְגֵלי  ַהּכֲֹהִנים  ָהִכין ּׂשְ ּ ּּ ּ ְ ּ
ְחֶתם  אֹוָתם  ֵרה  ֲאָבִנים  ְוַהֲעַבְרֶתם  אֹוָתם  ִעָמֶכם  ְוִהּנַ ֵתים־ֶעׂשְ ּׁשְ ּ ּ ּ

ר־ָתִלינו  בֹו  ַהָלְיָלה ָמלֹון  ֲאׁשֶ ּּבַ ּ ּ ֵנים  ד:  ּ ַע  ֶאל־ׁשְ ַּוִיְקָרא  ְיהֹוׁשֻ
ר  ֵהִכ ר  ִאיׁש  ֲאׁשֶ ָרֵאל  ִאיׁש־ֶאָחד  ִאיׁש־ֶאָחד ֶהָעׂשָ ֵני  ִיׂשְ ין  ִמּבְ

ֶבט ַע  ִעְברו  ִלְפֵני  ֲארֹון  ְיהָוׁה  ה:  ִּמׁשָ ַּויֹאֶמר  ָלֶהם  ְיהֹוׁשֻ ּ
ֱּאֹלֵהיֶכם  ֶאל־תֹוך  ַהַיְרֵדן  ְוָהִרימו  ָלֶכם  ִאיׁש  ֶאֶבן  ַאַחת  ּ ּ ְ ּ

ָרֵאל ְבֵטי  ְבֵני־ִיׂשְ ְכמֹו  ְלִמְסַפר  ׁשִ ה  ֹזאת ְּלַמַען  ִתְהֶי ו:  ַּעל־ׁשִ
ֵניֶכם  ָמָחר  ֵלאֹמר  ָמה  ָהֲאָבִנים  ָאלון  ּבְ י־ִיׁשְ ֶכם  ּכִ ִקְרּבְ ּאֹות  ּבְ

ר  ִנְכְרתו  ֵמיֵמי  ַהַיְרֵדן  ִמְפֵני  ז:  ָּהֵאֶלה  ָלֶכם ַּוֲאַמְרֶתם  ָלֶהם  ֲאׁשֶ ּ ּּ ּ
ַיְרֵדן  ִנְכְרתו  ֵמי  ַהַיְרֵדן  ְוָהיו  ָעְברֹו  ּבַ ִרית־ְיהָוׁה  ּבְ ֲּארֹון  ּבְ ּ ּ ּּ ּ
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ָרֵאל  ַעד־עֹוָלםָהֲאָבִנים  ָה רֹון  ִלְבֵני  ִיׂשְ ַּוַיֲעׂשו־ֵכן  ח:  ֵּאֶלה  ְלִזּכָ ּ
ֵרה  ֲאָבִנים  ֵתי־ֶעׂשְ או  ׁשְ ַע  ַוִיׂשְ ר  ִצָוה  ְיהֹוׁשֻ ֲאׁשֶ ָרֵאל  ּכַ ֵני־ִיׂשְ ּּבְ ּ ּּ
ְבֵטי  ַע  ְלִמְסַפר  ׁשִ ר  ְיהָוׁה  ֶאל־ְיהֹוׁשֻ ר  ִדּבֶ ֲאׁשֶ ִּמתֹוך  ַהַיְרֵדן  ּכַ ּ ּ ּ ְ ּ

ָרֵאל  ַוַי םְּבֵני־ִיׂשְ חום  ׁשָ ֲּעִברום  ִעָמם  ֶאל־ַהָמלֹון  ַוַיּנִ ּּ ּ ֵתים  ט:  ּ ּוׁשְ ּ
תֹוך  ַהַיְרֵדן  ַתַחת  ַמַצב  ַרְגֵלי  ַע  ּבְ ֵרה  ֲאָבִנים  ֵהִקים  ְיהֹוׁשֻ ֶּעׂשְ ּ ּ ּ ְ

ם  ַעד  ַהיֹום  ַהֶזה ִרית  ַוִיְהיו  ׁשָ ֵאי  ֲארֹון  ַהּבְ ַּהּכֲֹהִנים  ֹנׂשְ ּ ּּ :
ֵאי  ָהָארֹון  ֹעְמִד י תֹוך  ַהַיְרֵדן  ַעד  ֹתם ְוַהּכֲֹהִנים  ֹנׂשְ ּים  ּבְ ּ ּ ְ

ֹכל  ר  ֶאל־ָהָעם  ּכְ ַע  ְלַדּבֵ ר־ִצָוה  ְיהָוׁה  ֶאת־ְיהֹוׁשֻ ל־ַהָדָבר  ֲאׁשֶ ּּכָ ּ
ַע  ַוְיַמֲהרו  ָהָעם  ַוַיֲעֹברו ה  ֶאת־ְיהֹוׁשֻ ר־ִצָוה  ֹמׁשֶ ֲּאׁשֶ ּ ַוְיִהי  יא:  ּּ
ל־ָהָעם  ַלֲעבֹור  ַוַיֲעֹבר  ֲארֹון־ְיהָוׁה  ְוַהּכֹ ר־ַתם  ּכָ ֲאׁשֶ ּּכַ ֲהִנים  ִלְפֵני ּ

ה  יב:  ָהָעם ֶבט  ַהְמַנׁשֶ ֵני־ְראוֵבן  וְבֵני־ָגד  ַוֲחִצי  ׁשֵ ַּוַיַעְברו  ּבְ ּ ּ ּ ּ
ה ר  ֲאֵליֶהם  ֹמׁשֶ ר  ִדּבֶ ֲאׁשֶ ָרֵאל  ּכַ ֵני  ִיׂשְ ים  ִלְפֵני  ּבְ : ֲּחֻמׁשִ

ִעים  ֶאֶלף  ֲחלוֵצי  ַהָצָבא  ָעְברו  ִלְפֵני  ְיהָוׁה  ַלִמְלָחָמה  יג ַאְרּבָ ּּכְ ּּ ּ
ַע  יד:    ְיִריחֹוֶאל  ַעְרבֹות יֹום  ַההוא  ִגַדל  ְיהָוׁה  ֶאת־ְיהֹוׁשֻ ּּבַ ּּ ּ

ל־ְיֵמי  ה  ּכָ ר  ָיְראו  ֶאת־ֹמׁשֶ ֲאׁשֶ ָרֵאל  ַוִיְראו  ֹאתֹו  ּכַ ל־ִיׂשְ ֵעיֵני  ּכָ ּּבְ ּ ּ
ַע  ֵלאֹמר טו:  ַּחָייו ַּצֵוה  ֶאת־ַהּכֲֹהִנים  טז:  ַּויֹאֶמר  ְיהָוׁה  ֶאל־ְיהֹוׁשֻ

ֵאי  ֲארֹון  ָהֵעדות  ְוַיֲעלו ֹּנׂשְ ּ  ִמן־ַהַיְרֵדןּ ַע  יז:  ּ ַוְיַצו  ְיהֹוׁשֻ
ֶּאת־ַהּכֲֹהִנים  ֵלאֹמר  ֲעלו  ִמן־ַהַיְרֵדן ֲעלֹותַוְיִהי   יח:  ּּ ֲעלֹות ּבַ   ּכַ
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פֹות  ִרית־ְיהָוׁה  ִמתֹוך  ַהַיְרֵדן  ִנְתקו  ּכַ ֵאי  ֲארֹון  ּבְ ַּהּכֲֹהִנים  ֹנׂשְ ּ ּּ ּּ ְ

בו  ֵמי־ַהַי ַּרְגֵלי  ַהּכֲֹהִנים  ֶאל  ֶהָחָרָבה  ַוָיׁשֻ ְּרֵדן  ִלְמקֹוָמם  ַוֵיְלכו ּּ ּּ
ל־ְגדֹוָתיו ְלׁשֹום  ַעל־ּכָ ְּוָהָעם  ָעלו  ִמן־ַהַיְרֵדן  יט:  ִּכְתמֹול־ׁשִ ּּ

ְקֵצה  ִמְזַרח  ְיִריחֹו ִגְלָגל  ּבִ ָעׂשֹור  ַלֹחֶדׁש  ָהִראׁשֹון  ַוַיֲחנו  ּבַ ּּבֶ ּ ּ ּ :
ר  ָלְקחו  ִמן־ַהַיְר כ ֵרה  ָהֲאָבִנים  ָהֵאֶלה  ֲאׁשֶ ֵתים  ֶעׂשְ ְּוֵאת  ׁשְ ּ ּ ֵּדן ּ

ִגְלָגל ַע  ּבַ ֵּהִקים  ְיהֹוׁשֻ ר  כא:  ּ ָרֵאל  ֵלאֹמר  ֲאׁשֶ ֵני  ִיׂשְ ַּויֹאֶמר  ֶאל־ּבְ
ֵניֶכם  ָמָחר  ֶאת־ֲאבֹוָתם  ֵלאֹמר  ָמה  ָהֲאָבִנים  ָהֵאֶלה ָאלון  ּבְ ִּיׁשְ ּ :

ָרֵאל  כב ה  ָעַבר  ִיׂשְ ׁשָ ַיּבָ ֵניֶכם  ֵלאֹמר  ּבַ ְּוהֹוַדְעֶתם  ֶאת־ּבְ ּ
ֶּאת־ַהַיְרֵדן  ַהֶזה ּ ר־הֹוִביׁש  ְיהָוׁה  ֱאֹלֵהיֶכם  ֶאת־ֵמי  ַהַיְרֵדן  כג:  ּ ֲּאׁשֶ ּ

ה  ְיהָוׁה  ֱאֹלֵהיֶכם  ְלַים־סוף  ר  ָעׂשָ ֲאׁשֶ ִּמְפֵניֶכם  ַעד־ָעְבְרֶכם  ּכַ ּ
ר־הֹוִביׁש  ִמָפֵנינו  ַעד־ָעְבֵרנו ֲּאׁשֶ ּ ל־ַעֵמי  כד:  ּ ְּלַמַען  ַדַעת  ּכָ ּ

י  ֲחָזָקה  ִהיא  ְלַמַען  ְיָרא ֶתם  ֶאת־ְיהָוׁה ָהָאֶרץ  ֶאת־ַיד  ְיהָוׁה  ּכִ
ל־ַהָיִמים  :ֱּאֹלֵהיֶכם ּכָ
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ך  במעגל "כך  יגמור  כל  ספרי  נ,  שני  פרקים  ליום,  ן  לימוד  ספרי  נביאים  וכתובים  מחולק  לכל  השנההנה  מובא  כא
הרבים  לפרסם לזכות  את,  ולכל  החברים  וידידים,  ובשמחות,    נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי  מדרשות–השנה  

 .ואין חטא בא על ידו, םוכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקי, 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"וכמשמרות נטועים א ד "ד אף ספרי תורה כ" מסמרות לומר לך מה משמרות כהונה כר 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, 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 "תורה כד אף ספרי "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


