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  פרק כג-" יהושע"ספר 
ָרֵאל  א ר־ֵהִניַח  ְיהָוׁה  ְלִיׂשְ ים  ַאֲחֵרי  ֲאׁשֶ ַּוְיִהי  ִמָיִמים  ַרּבִ

ל ָיִמיםִמּכָ א  ּבַ ַע  ָזֵקן  ּבָ ִביב  ִויהֹוׁשֻ ַע  ב:  ּ־ֹאְיֵביֶהם  ִמּסָ ַּוִיְקָרא  ְיהֹוׁשֻ
יו  וְלׁשְֹפָטיו  וְלׁשְֹטָריו ַויֹאֶמר ֲאֵלֶהם  ָרֵאל  ִלְזֵקָניו  וְלָראׁשָ ְּלָכל־ִיׂשְ ּ ּ ּ

ָיִמים אִתי  ּבַ ֲּאִני  ָזַקְנִתי  ּבָ ה  ג:  ּ ר  ָעׂשָ ל־ֲאׁשֶ ְּוַאֶתם  ְרִאיֶתם  ֵאת  ּכָ
י  ְיהָוׁה  ֱאֹלֵהיֶכם ְיהָוׁה   ֱּאֹלֵהיֶכם  ְלָכל־ַהגֹוִים  ָהֵאֶלה  ִמְפֵניֶכם  ּכִ ּ ּ

ְלָחם  ָלֶכם ָאִרים  ד:  ּהוא  ַהּנִ ׁשְ ְּראו  ִהַפְלִתי  ָלֶכם  ֶאת־ַהגֹוִים  ַהּנִ ּ ּ ּ
ר  ִהְכַרִתי  ְבֵטיֶכם  ִמן־ַהַיְרֵדן  ְוָכל־ַהגֹוִים  ֲאׁשֶ ַנֲחָלה  ְלׁשִ ָּהֵאֶלה  ּבְ ּ ּ ּ ּ

ְּוַהָים  ַהָגדֹול  ְמב ֶמׁשּ ַּויהָוׁה  ֱאֹלֵהיֶכם  הוא  ֶיְהֳדֵפם  ה:  ֹּוא  ַהׁשָ ּ
ר  ֲאׁשֶ ֶתם  ֶאת־ַאְרָצם  ּכַ ִּמְפֵניֶכם  ְוהֹוִריׁש  ֹאָתם  ִמִלְפֵניֶכם  ִויִרׁשְ ּ ּ

ר  ְיהָוׁה  ֱאֹלֵהיֶכם  ָלֶכם ֹמר  ְוַלֲעׂשֹות  ֵאת  ו:  ִּדּבֶ ַּוֲחַזְקֶתם  ְמֹאד  ִלׁשְ
ה  ְלִבְל ֵסֶפר  תֹוַרת  ֹמׁשֶ תוב  ּבְ ל־ַהּכָ ּּכָ ֹמאולּ ִּתי  סור  ִמֶמּנו  ָיִמין  וׂשְ ּ ּּ ּ :

ם  ז ָאִרים  ָהֵאֶלה  ִאְתֶכם  וְבׁשֵ ׁשְ גֹוִים  ָהֵאֶלה  ַהּנִ ְּלִבְלִתי־בֹוא  ּבַ ּ ּ ּּ ּ
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ַתֲחוו  יעו  ְוֹלא  ַתַעְבדום  ְוֹלא  ִתׁשְ ּבִ ירו  ְוֹלא  ַתׁשְ ֱּאֹלֵהיֶהם  ֹלא־ַתְזּכִ ּ ּ ּּ
קו  ּכַ ח:  ָלֶהם יהָוׁה  ֱאֹלֵהיֶכם  ִתְדּבָ י  ִאם־ּבַ ּּכִ יֶתם  ַעד ּ ר  ֲעׂשִ ֲאׁשֶ

ַּהיֹום  ַהֶזה ַּויֹוֶרׁש  ְיהָוׁה  ִמְפֵניֶכם  גֹוִים  ְגֹדִלים  ַוֲעצוִמים  ְוַאֶתם  ט:  ּ ּ ּּ ּ ּ
ְפֵניֶכם  ַעד  ַהיֹום  ַהֶזה ֹּלא־ָעַמד  ִאיׁש  ּבִ ם  י:  ּ ִאיׁש־ֶאָחד  ִמּכֶ

י   ר  ִדּבֶ|  ִּיְרָדף־ָאֶלף  ּכִ ֲאׁשֶ ְלָחם  ָלֶכם  ּכַ ְּיהָוׁה  ֱאֹלֵהיֶכם  הוא  ַהּנִ ר ּ
ַמְרֶתם  ְמֹאד  ְלַנְפׁשֵֹתיֶכם  ְלַאֲהָבה  ֶאת־ְיהָוׁה  יא:  ָלֶכם ְּוִנׁשְ

י   יב:  ֱאֹלֵהיֶכם ֶיֶתר  ַהגֹוִים  ָהֵאֶלה |  ּכִ ִּאם־ׁשֹוב  ָתׁשובו  וְדַבְקֶתם  ּבְ ּ ּ ּּ ּ ּ
ֶהם  ְוֵהם  ֶהם  וָבאֶתם  ּבָ ָאִרים  ָהֵאֶלה  ִאְתֶכם  ְוִהְתַחַתְנֶתם  ּבָ ׁשְ ַּהּנִ ּ ּ ּ ּ

ֶכם י  ֹלא  יֹוִסיף  ְיהָוׁה  ֱאֹלֵהיֶכם  ְלהֹוִריׁש ָידֹוַע יג:  ּבָ ּ  ֵתְדעו  ּכִ ּ
ֶּאת־ַהגֹוִים  ָהֵאֶלה  ִמִלְפֵניֶכם  ְוָהיו  ָלֶכם  ְלַפח  וְלמֹוֵקׁש  וְלׁשֵֹטט  ּ ּ ּ ּ ּ
ֵעיֵניֶכם  ַעד  ֲאָבְדֶכם  ֵמַעל  ָהֲאָדָמה  ַהטֹוָבה  ִצֵדיֶכם  ְוִלְצִנִנים  ּבְ ּּבְ ּ

ר  ָנַתן  ָלֶכם  ְיהָוׁה  ֱאֹלֵה ה  ָאֹנִכי  הֹוֵלך  ַהיֹום  יד:  יֶכםַּהזֹאת  ֲאׁשֶ ְּוִהּנֵ ְ

י  ֶכם  ּכִ ָכל־ְלַבְבֶכם  וְבָכל־ַנְפׁשְ ל־ָהָאֶרץ  ִויַדְעֶתם  ּבְ ֶדֶרך  ּכָ ּּבְ ּ ְ

ר  ְיהָוׁה |  ֹּלא־ָנַפל  ָדָבר  ֶאָחד  ִמּכֹל   ר  ִדּבֶ ַּהְדָבִרים  ַהטֹוִבים  ֲאׁשֶ ּ ּ
או  ָלֶכם  ֹלא־ָנַפל  ִמֶמּנו ֱּאֹלֵהיֶכם  ֲעֵליֶכם  ַהּכֹל  ּבָ : ּ  ָדָבר  ֶאָחדּּ

ר  ְיהָוׁה  טו ר  ִדּבֶ ל־ַהָדָבר  ַהטֹוב  ֲאׁשֶ א  ֲעֵליֶכם  ּכָ ר־ּבָ ֲאׁשֶ ְּוָהָיה  ּכַ ּ ּ
ל־ַהָדָבר  ָהָרע  ן  ָיִביא  ְיהָוׁה  ֲעֵליֶכם  ֵאת  ּכָ ֱּאֹלֵהיֶכם  ֲאֵליֶכם  ּכֵ
ר  ָנַתן  ִמידֹו  אֹוְתֶכם  ֵמַעל  ָהֲאָדָמה  ַהטֹוָבה  ַהזֹאת  ֲאׁשֶ ַּעד־ַהׁשְ ּ
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ר  טז:  ֹלֵהיֶכםָלֶכם  ְיהָוׁה  ֱא ִרית  ְיהָוׁה  ֱאֹלֵהיֶכם  ֲאׁשֶ ָעְבְרֶכם  ֶאת־ּבְ ּבְ
ַתֲחִויֶתם  ָלֶהם  ִּצָוה  ֶאְתֶכם  ַוֲהַלְכֶתם  ַוֲעַבְדֶתם  ֱאֹלִהים  ֲאֵחִרים  ְוִהׁשְ ּ ּ ּ
ר  ֶכם  ַוֲאַבְדֶתם  ְמֵהָרה  ֵמַעל  ָהָאֶרץ  ַהטֹוָבה  ֲאׁשֶ ְּוָחָרה  ַאף־ְיהָוׁה  ּבָ ּ

 :ָנַתן ָלֶכם

 ק כד פר-" יהושע"ספר 
ֶכָמה  ַוִיְקָרא  ְלִזְקֵני  א ָרֵאל  ׁשְ ְבֵטי  ִיׂשְ ל־ׁשִ ַע  ֶאת־ּכָ ַּוֶיֱאֹסף  ְיהֹוׁשֻ ּ

יו  וְלׁשְֹפָטיו  וְלׁשְֹטָריו  ַוִיְתַיְצבו  ִלְפֵני  ָהֱאֹלִהים ָרֵאל  וְלָראׁשָ ִּיׂשְ ּ ּ ּּ ּ :
ָרֵאל  ב ל־ָהָעם  ּכֹה־ָאַמר  ְיהָוׁה  ֱאֹלֵהי  ִיׂשְ ַע  ֶאל־ּכָ ַּויֹאֶמר  ְיהֹוׁשֻ

ֵע בו  ֲאבֹוֵתיֶכם  ֵמעֹוָלם  ֶתַרח  ֲאִבי  ַאְבָרָהם  ַוֲאִבי ּבְ ָהר  ָיׁשְ ֶּבר  ַהּנָ ּ
ָּנחֹור  ַוַיַעְבדו  ֱאֹלִהים  ֲאֵחִרים ח  ֶאת־ֲאִביֶכם  ֶאת־ַאְבָרָהם  ג:  ּ ָוֶאּקַ

ָנַען   ָכל־ֶאֶרץ  ּכְ ָהר  ָואֹוֵלך  אֹותֹו  ּבְ ה ָוַאְרּבְֵֶמֵעֶבר  ַהּנָ   ָוַאְרּבֶ
ָּוֶאֵתן  ְלִיְצָחק  ֶאת־ַיֲעֹקב  ד:  ת־ִיְצָחקֶּאת־ַזְרעֹו  ָוֶאֶתן־לֹו  ֶא

ת  אֹותֹו  ְוַיֲעֹקב  וָבָניו  ִעיר  ָלֶרׁשֶ ו  ֶאת־ַהר  ׂשֵ ו  ָוֶאֵתן  ְלֵעׂשָ ְּוֶאת־ֵעׂשָ ּ
ה  ְוֶאת־ַאֲהֹרן  ָוֶאֹגף  ֶאת־ִמְצַרִים  ה:  ָּיְרדו  ִמְצָרִים ַלח  ֶאת־ֹמׁשֶ ָּוֶאׁשְ

ִקְרּבֹו  ְוַאַחר  הֹוֵצאִתי   יִתי  ּבְ ר  ָעׂשִ ֲאׁשֶ ָואֹוִציא  ו:  ֶאְתֶכםּכַ
ֶּאת־ֲאבֹוֵתיֶכם  ִמִמְצַרִים  ַוָתֹבאו  ַהָיָמה  ַוִיְרְדפו  ִמְצַרִים  ַאֲחֵרי  ּ ּּ ּּ ּ ּ

ים  ַים־סוף ֶרֶכב  וְבָפָרׁשִ ֲּאבֹוֵתיֶכם  ּבְ ם  ז:  ּ ַּוִיְצֲעקו  ֶאל־ְיהָוׁה  ַוָיׂשֶ ּּ
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יֵניֶכם   ּוֵבין  ַהִמְצִרים  ַוָיֵבא  ָעָליו  ֶאת־ַהָים  ַוְי|  ַמֲאֵפל  ּבֵ ּ ּ הו ּ ַּכּסֵ
ר  בו  ַבִמְדּבָ ִמְצָרִים  ַוֵתׁשְ יִתי  ּבְ ר־ָעׂשִ ַּוִתְרֶאיָנה  ֵעיֵניֶכם  ֵאת  ֲאׁשֶ ּ ּּ

ים ב ָוָאִבאה ח:  ָיִמים  ַרּבִ ּ  ָוָאִביא  ֶאְתֶכם  ֶאל־ֶאֶרץ  ָהֱאֹמִרי  ַהיֹוׁשֵ
ֶיְדֶכם  ַוִתיְרׁשו  ֵעֶבר  ַהַיְרֵדן  ַוִיָלֲחמו  ִאְתֶכם  ָוֶאֵתן  אֹוָתם  ּבְ ּּבְ ּ ּּ ּ ּ ּ ּ ּ

ִמיֵדם  ִמְפֵניֶכםֶאת־ַא ן־ִצפֹור  ֶמֶלך  ט:  ְּרָצם  ָוַאׁשְ ָלק  ּבֶ ְַוָיָקם  ּבָ ּ ּ
עֹור  ְלַקֵלל  ן־ּבְ ַלח  ַוִיְקָרא  ְלִבְלָעם  ּבֶ ָרֵאל  ַוִיׁשְ ִיׂשְ ּמֹוָאב  ַוִיָלֶחם  ּבְ ּּ ּ ּ

רֹוך  ֶאְתֶכם  ָוַאִצל  י:  ֶאְתֶכם ֹמַע  ְלִבְלָעם  ַוְיָבֶרך  ּבָ ְּוֹלא  ָאִביִתי  ִלׁשְ ְ ְ

ַּוַתַעְברו  ֶאת־ַהַיְרֵדן  ַוָתֹבאו  ֶאל־ְיִריחֹו  ַוִיָלֲחמו  יא:  ֹוֶּאְתֶכם  ִמָיד ּ ּ ּּ ּ ּּ ּ
י  ַנֲעִני  ְוַהִחִתי  ְוַהִגְרָגׁשִ ֲעֵלי־ְיִריחֹו  ָהֱאֹמִרי  ְוַהְפִרִזי  ְוַהּכְ ָּבֶכם  ּבַ ּ ּ ּ ּ

ֶיְדֶכם ַּהִחִוי  ְוַהְיבוִסי  ָוֶאֵתן  אֹוָתם  ּבְ ּ ַלח  ִלְפֵניֶכם  יב:  ּ ָוֶאׁשְ
ֵני  ַמְלֵכי  ָהֱאֹמִרי  ֹלא ֶּאת־ַהִצְרָעה  ַו ְּתָגֶרׁש  אֹוָתם  ִמְפֵניֶכם  ׁשְ ּ

ֶתך ך  ְוֹלא  ְבַקׁשְ ְָבַחְרּבְ ה |  ָּוֶאֵתן  ָלֶכם  ֶאֶרץ   יג:  ָּ ר  ֹלא־ָיַגְעָת  ּבָ ֲּאׁשֶ ּ
ר  ָרִמים  ְוֵזיִתים  ֲאׁשֶ ֶהם  ּכְ בו  ּבָ ר  ֹלא־ְבִניֶתם  ַוֵתׁשְ ְּוָעִרים  ֲאׁשֶ ּ

ֹּלא־ְנַטְעֶתם  ַאֶתם  ֹאְכִלים ַּעָתה  ְיראו  ֶאת־ְיהָוׁה  ְוִעְבדו  ֹאתֹו ְו יד:  ּ ּ ּ
ר  ָעְבדו  ֲאבֹוֵתיֶכם  ָתִמים  וֶבֱאֶמת  ְוָהִסירו  ֶאת־ֱאֹלִהים  ֲאׁשֶ ּּבְ ּ ּ

ָהר  וְבִמְצַרִים  ְוִעְבדו  ֶאת־ְיהָוׁה ֵעֶבר  ַהּנָ ּּבְ ֵעיֵניֶכם  טו:  ּ ְוִאם  ַרע  ּבְ
ֲחרו  ָלֶכם  ַהיֹום  ֶאת־ִמי  ַתֲעֹבדון   ַּלֲעֹבד  ֶאת־ְיהָוׁה  ּבַ ִאם ּּ

ר   ר־ָעְבדו  ֲאבֹוֵתיֶכם  ֲאׁשֶ ֵעֶברֶּאת־ֱאֹלִהים  ֲאׁשֶ ָהר  ְוִאם ּבֵ   ֵמֵעֶבר  ַהּנָ
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ַאְרָצם  ְוָאֹנִכי  וֵביִתי  ִבים  ּבְ ר  ַאֶתם  ֹיׁשְ ֶּאת־ֱאֹלֵהי  ָהֱאֹמִרי  ֲאׁשֶ ּ
ַּוַיַען  ָהָעם  ַויֹאֶמר  ָחִליָלה  ָלנו  ֵמֲעֹזב  טז:  ַנֲעֹבד  ֶאת־ְיהָוׁה ּ ּ ּ

י  ְיהָוׁה  ֱאֹלֵהינו  הוא  יז:  ִהים  ֲאֵחִריםֶאת־ְיהָוׁה  ַלֲעֹבד  ֱאֹל ּּכִ ּ
ית  ֲעָבִדים  ַּהַמֲעֶלה  ֹאָתנו  ְוֶאת־ֲאבֹוֵתינו  ֵמֶאֶרץ  ִמְצַרִים  ִמּבֵ ּ ּ
ְמֵרנו  ה  ְלֵעיֵנינו  ֶאת־ָהֹאתֹות  ַהְגֹדלֹות  ָהֵאֶלה  ַוִיׁשְ ר  ָעׂשָ ַּוֲאׁשֶ ּּ ּ ּ

ר  ָהַלְכנו  ָבה  וְבֹכל  ָהַעִמים  ֲא ָכל־ַהֶדֶרך  ֲאׁשֶ ּּבְ ּ ּ ּ ר  ָעַבְרנו ְּ ּׁשֶ
ם ִקְרּבָ ב  יח:  ּבְ ל־ָהַעִמים  ְוֶאת־ָהֱאֹמִרי  ֹיׁשֵ ַּוְיָגֶרׁש  ְיהָוׁה  ֶאת־ּכָ

י־הוא  ֱאֹלֵהינו ָּהָאֶרץ  ִמָפֵנינו  ַגם־ֲאַנְחנו  ַנֲעֹבד  ֶאת־ְיהָוׁה  ּכִ ּ ּ ּּ ּ :
ַע  ֶאל־ָהָעם  ֹלא  תוְכלו  ַלֲעֹבד  ֶאת־ְיהָוׁה  יט ַּויֹאֶמר  ְיהֹוׁשֻ ּ ּ

י־ֱאֹלִהים  ְקדׁשִ ֲעֶכם ּכִ א  ְלִפׁשְ ּים  הוא  ֵאל־ַקּנֹוא  הוא  ֹלא־ִיׂשָ ּ ּ
ּוְלַחטֹאוֵתיֶכם ב  כ:  ּ י  ַתַעְזבו  ֶאת־ְיהָוׁה  ַוֲעַבְדֶתם  ֱאֹלֵהי  ֵנָכר  ְוׁשָ ּּכִ ּ

ר־ֵהיִטיב  ָלֶכם ַּויֹאֶמר  כא:  ְּוֵהַרע  ָלֶכם  ְוִכָלה  ֶאְתֶכם  ַאֲחֵרי  ֲאׁשֶ
י  ֶאת־ְיהָוׁה  ַנֲעֹבד ַע  ֹלא  ּכִ ַע  כב  :ָהָעם  ֶאל־ְיהֹוׁשֻ ַּויֹאֶמר  ְיהֹוׁשֻ

ַחְרֶתם  ָלֶכם  ֶאת־ְיהָוׁה  י־ַאֶתם  ּבְ ֶכם  ּכִ ֶּאל־ָהָעם  ֵעִדים  ַאֶתם  ּבָ ּ ּ
ַּלֲעֹבד  אֹותֹו  ַויֹאְמרו  ֵעִדים ָכר  כג:  ּ ְּוַעָתה  ָהִסירו  ֶאת־ֱאֹלֵהי  ַהּנֵ ּ

ָרֵאל ֶכם  ְוַהטו  ֶאת־ְלַבְבֶכם  ֶאל־ְיהָוׁה  ֱאֹלֵהי  ִיׂשְ ִקְרּבְ ר  ּבְ ֲּאׁשֶ ּ :
ַע  ֶאת־ְיהָוׁה  ֱאֹלֵהינו  ַנֲעֹבד  וְבקֹולֹו ַו כד ּיֹאְמרו  ָהָעם  ֶאל־ְיהֹוׁשֻ ּ ּ ּ

ָמע ם  לֹו  ֹחק  כה:  ִנׁשְ יֹום  ַההוא  ַוָיׂשֶ ִרית  ָלָעם  ּבַ ַע  ּבְ ַּוִיְכֹרת  ְיהֹוׁשֻ ּ ּּ
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ֶכם ׁשְ ָפט  ּבִ ּוִמׁשְ ֵסֶפר  כו:  ּ ַע  ֶאת־ַהְדָבִרים  ָהֵאֶלה  ּבְ ַּוִיְכֹתב  ְיהֹוׁשֻ ּ ּ ּ
ר ּתֹוַרת  ֱאֹלִהים   ם  ַתַחת  ָהַאָלה  ֲאׁשֶ ח  ֶאֶבן  ְגדֹוָלה  ַוְיִקיֶמָה  ׁשָ ַּוִיּקַ ּ ּ ּ ּ
ִמְקַדׁש  ְיהָוׁה ה  ָהֶאֶבן  ַהזֹאת  כז:  ּּבְ ל־ָהָעם  ִהּנֵ ַע  ֶאל־ּכָ ַּויֹאֶמר  ְיהֹוׁשֻ ּ

ר  ר ִדּבֶ ל־ִאְמֵרי ְיהָוׁה ֲאׁשֶ ְמָעה ֵאת ּכָ י־ִהיא ׁשָ נו  ְלֵעָדה ּכִ ִּתְהֶיה־ּבָ ּ ּ
ִּעָמנו  ְוָהְיָתה  ָבֶכ אֹלֵהיֶכםּ ּם  ְלֵעָדה  ֶפן־ְתַכֲחׁשון  ּבֵ ּ ַלח  כח:  ּ ַּוְיׁשַ

ַע  ֶאת־ָהָעם  ִאיׁש  ְלַנֲחָלתֹו ַּוְיִהי  ַאֲחֵרי  ַהְדָבִרים  ָהֵאֶלה  כט:  ְיהֹוׁשֻ ּ
ִנים ר  ׁשָ ן־ֵמָאה  ָוֶעׂשֶ ן־נון  ֶעֶבד  ְיהָוׁה  ּבֶ ַע  ּבִ ַּוָיָמת  ְיהֹוׁשֻ רו  ל:  ּ ַּוִיְקּבְ ּ

ְגבול  ַנֲחָלתֹו  ּבְ ַהר־ֶאְפָרִים  ִמְצפֹון ֹּאתֹו  ּבִ ר  ּבְ ִּתְמַנת־ֶסַרח  ֲאׁשֶ
ַע  ְוֹכל   לא:  ְּלַהר־ָגַעׁש ָרֵאל  ֶאת־ְיהָוׁה  ּכֹל  ְיֵמי  ְיהֹוׁשֻ | ַּוַיֲעֹבד  ִיׂשְ

ר  ָיְדעו  ֵאת  ַע  ַוֲאׁשֶ ר  ֶהֱאִריכו  ָיִמים  ַאֲחֵרי  ְיהֹוׁשֻ ְּיֵמי  ַהְזֵקִנים  ֲאׁשֶ ּ ּ
ה  ְלִיׂשְ ר  ָעׂשָ ה  ְיהָוׁה  ֲאׁשֶ ל־ַמֲעׂשֵ ְוֶאת־ַעְצמֹות  יֹוֵסף  לב:  ָרֵאלּכָ

ָרֵאל   ר־ֶהֱעלו  ְבֵני־ִיׂשְ ֶדה |  ֲּאׁשֶ ֶחְלַקת ַהׂשָ ֶכם  ּבְ ִּמִמְצַרִים  ָקְברו  ִבׁשְ ּּ
יָטה  ֵמָאה  ְקׂשִ ֶכם  ּבְ ֵני־ֲחמֹור  ֲאִבי־ׁשְ ר  ָקָנה  ַיֲעֹקב  ֵמֵאת  ּבְ ֲאׁשֶ

ַּוִיְהיו  ִלְבֵני־יֹוֵסף  ְלַנֲחָלה ן־ַאֲהֹרן  ֵמ לג:  ּ רו  ֹאתֹו ְוֶאְלָעָזר  ּבֶ ּת  ַוִיְקּבְ ּ
ַהר ֶאְפָרִים ר ִנַתן־לֹו ּבְ נֹו ֲאׁשֶ ִגְבַעת ִפיְנָחס ּבְ ּּבְ ּ: 
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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, ם זוכה לבנים צדיקיםוכל המזכה את הרבי, 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 הכהן ברבי כמשמר"וכמשמרות נטועים א ד "ד אף ספרי תורה כ"ות 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,  ם  מחולק  לכל  השנההנה  מובא  כאן  לימוד  ספרי  נביאים  וכתובי
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 "וכמשמרות נטועים א ד "ד אף ספרי תורה כ"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


