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  פרק א- "יואל"ספר 
ר  ָהָיה א ן־ְפתוֵאלְּדַבר־ְיהָוׁה  ֲאׁשֶ ּ  ֶאל־יֹוֵאל  ּבֶ ְמעו־ֹזאת  ב:  ּ ּׁשִ

יֵמיֶכם  ְוִאם  ֵבי  ָהָאֶרץ  ֶהָהְיָתה  זֹאת  ּבִ ַּהְזֵקִנים  ְוַהֲאִזינו  ּכֹל  יֹוׁשְ ּּ
יֵמי  ֲאֹבֵתיֶכם ָּעֶליָה  ִלְבֵניֶכם  ַסֵפרו  וְבֵניֶכם  ִלְבֵניֶהם  ג:  ּבִ ּ ּ

ה   ד:  ּוְבֵניֶהם  ְלדֹור  ַאֵחר ָזם  ָאַכל  ָהַאְרּבֶ ה ֶיֶתר  ַהּגָ ְוֶיֶתר  ָהַאְרּבֶ
ָּאַכל  ַהָיֶלק  ְוֶיֶתר  ַהֶיֶלק  ָאַכל  ֶהָחִסיל ּכֹוִרים  וְבכו  ה:  ּ ָּהִקיצו  ׁשִ ּ ּ

י  ִנְכַרת  ִמִפיֶכם ל־ׁשֵֹתי  ָיִין  ַעל־ָעִסיס  ּכִ ְּוֵהיִללו  ּכָ י־גֹוי  ו:  ּ ּכִ
י  ַאְרֵיה  וְמַתְלעֹות  ּנֵ יו  ׁשִ ּנָ ָּעָלה  ַעל־ַאְרִצי  ָעצום  ְוֵאין  ִמְסָפר  ׁשִ ּ ּּ

ָפה  ז:  ִביא  לֹוָל ה  וְתֵאָנִתי  ִלְקָצָפה  ָחׂשף  ֲחׂשָ ּמָ ְפִני  ְלׁשַ ם  ּגַ ּׂשָ ּ
ִריֶגיָה ינו  ׂשָ ִליך  ִהְלּבִ ְּוִהׁשְ ק  ח:  ְ ְבתוָלה  ֲחֻגַרת־ׂשַ ֱּאִלי  ּכִ

ַעל  ְנעוֶריָה ית  ְיהָוׁה  ָאְבלו  ט:  ַּעל־ּבַ ָּהְכַרת  ִמְנָחה  ָוֶנֶסך  ִמּבֵ ְ

ְרֵתי  ְיהָוׁה ַדד ׁשֻ י:  ַהּכֲֹהִנים  ְמׁשָ י  ׁשֻ ֶדה  ָאְבָלה  ֲאָדָמה  ּכִ ַּדד  ׂשָ ּ
ירֹוׁש  ֻאְמַלל  ִיְצָהר ִרים  ֵהיִלילו  יא:  ָּדָגן  הֹוִביׁש  ּתִ ֹּהִביׁשו  ִאּכָ ּ
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ֶדה י  ָאַבד  ְקִציר  ׂשָ ֹעָרה  ּכִ ֶפן  יב:  ּּכְֹרִמים  ַעל־ִחָטה  ְוַעל־ׂשְ ַהּגֶ
ָמר  ְוַתפוַח   ם־ּתָ ֵאָנה  ֻאְמָלָלה  ִרּמֹון  ּגַ ה  ְוַהּתְ ּהֹוִביׁשָ ל־ֲעֵצי ּ ּכָ

ֵני  ָאָדם ׂשֹון  ִמן־ּבְ י־ֹהִביׁש  ׂשָ ֶדה  ָיֵבׁשו  ּכִ ִּחְגרו  ְוִסְפדו  יג:  ַּהּשָׂ ּ
ְרֵתי  ים  ְמׁשָ ּקִ ַח  ּבֹאו  ִלינו  ַבּשַׂ ְרֵתי  ִמְזּבֵ ַּהּכֲֹהִנים  ֵהיִלילו  ְמׁשָ ּ ּ

ית  ֱאֹלֵהיֶכם  ִמְנָחה  ָוָנֶסך י  ִנְמַנע  ִמּבֵ ַּקְדׁשו־צֹום  יד:  ְֱאֹלָהי  ּכִ ּ
ית  ְיהָוׁה ִּקְראו  ֲע ֵבי  ָהָאֶרץ  ּבֵ ָּצָרה  ִאְספו  ְזֵקִנים  ּכֹל  ֹיׁשְ

י  ָקרֹוב  יֹום  ְיהָוׁה  טו:  ֱּאֹלֵהיֶכם  ְוַזֲעקו  ֶאל־ְיהָוׁה ֲּאָהה  ַליֹום  ּכִ ּ
ַדי  ָיבֹוא ּוְכׁשֹד  ִמּשַׁ ית  טז:  ּ ֲּהלֹוא  ֶנֶגד  ֵעיֵנינו  ֹאֶכל  ִנְכָרת  ִמּבֵ

ְמָחה  ָוִגיל ּמו ָּעְבׁשו  ְפֻר יז:  ֱּאֹלֵהינו  ׂשִ ַחת ֶמְגְרֹפֵתיֶהם ָנׁשַ ּדֹות  ּתַ
י  ֹהִביׁש  ָדָגן ֻגרֹות  ּכִ ֹּאָצרֹות  ֶנֶהְרסו  ַמּמְ ֶאְנָחה  ְבֵהָמה  יח:  ּ ַמה־ּנֶ

מו ם־ֶעְדֵרי ַהּצֹאן ֶנְאׁשָ י ֵאין ִמְרֶעה ָלֶהם ּגַ ָּנֹבכו ֶעְדֵרי ָבָקר ּכִ ּ :
ר   יט י־ֵאׁש  ָאְכָלה  ְנאֹות  ִמְדּבָ ְוֶלָהָבה ֵָאֶליך  ְיהָוׁה  ֶאְקָרא  ּכִ

ֶדה ל־ֲעֵצי  ַהּשָׂ י  כ:  ִלֲהָטה  ּכָ ֲערֹוג  ֵאֶליך  ּכִ ֶדה  ּתַ ֲהמֹות  ׂשָ ם־ּבַ ָּגַ

ר ְדּבָ  :ָּיְבׁשו ֲאִפיֵקי ָמִים ְוֵאׁש ָאְכָלה ְנאֹות ַהּמִ

  פרק ב- "יואל"ספר 
ֵבי  א זו  ּכֹל  ֹיׁשְ י  ִיְרּגְ ַהר  ָקְדׁשִ ִציֹון  ְוָהִריעו  ּבְ ְקעו  ׁשֹוָפר  ּבְ ּּתִ ּ ּּ

י  ָקרֹובָהָאֶרץ  ּכִ ך  ַוֲאֵפָלה  יֹום  ב:  י־ָבא  יֹום־ְיהָוׁה  ּכִ ְיֹום  חׁשֶ
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ֹמהו ֹלא  ַחר  ָפֻרׂש  ַעל־ֶהָהִרים  ַעם  ַרב  ְוָעצום  ּכָ ׁשַ ָּעָנן  ַוֲעָרֶפל  ּכְ ּ ּ
ֵני  דֹור  ָודֹור : ִּנְהָיה  ִמן־ָהעֹוָלם  ְוַאֲחָריו  ֹלא  יֹוֵסף  ַעד־ׁשְ

ַלֵהט  ֶלָה ג ַגן־ֵעֶדן  ָהָאֶרץ ְלָפָניו  ָאְכָלה  ֵאׁש  ְוַאֲחָריו  ּתְ ָבה  ּכְ
ָמָמה  ְוַגם־ְפֵליָטה  ֹלא־ָהְיָתה  לֹו ר  ׁשְ ְּלָפָניו  ְוַאֲחָריו  ִמְדּבַ ּ :

ן  ְירוצון ד ים  ּכֵ ַמְרֵאה  סוִסים  ַמְרֵאהו  וְכָפָרׁשִ ּּכְ ּ ּ ּ קֹול  ה:  ּ ּכְ
קֹול  ַלַהב  ֵאׁש  ֹאְכָלה  דון  ּכְ י  ֶהָהִרים  ְיַרּקֵ בֹות  ַעל־ָראׁשֵ ַּמְרּכָ

ַעם  ָעצו ְם  ֱערוך  ִמְלָחָמהָּקׁש  ּכְ ים  ו:  ּ ִּמָפָניו  ָיִחילו  ַעּמִ ּ
צו  ָפארור ל־ָפִנים  ִקּבְ ּּכָ ּ י  ִמְלָחָמה  ז:  ּ ַאְנׁשֵ ִגּבֹוִרים  ְיֻרצון  ּכְ ּּכְ

טון  ֹאְרחֹוָתם ְדָרָכיו  ֵיֵלכון  ְוֹלא  ְיַעּבְ ַּיֲעלו  חֹוָמה  ְוִאיׁש  ּבִ ּ ּ :
ְמִסָלתֹו   ח ֶבר  ּבִ ְּוִאיׁש  ָאִחיו  ֹלא  ִיְדָחקון  ּגֶ ַלח ּ ֵּיֵלכון  וְבַעד  ַהּשֶׁ ּ

ִּיפֹלו  ֹלא  ִיְבָצעו ּ ים  ַיֲעלו  ט:  ּ ּתִ ּבָ חֹוָמה  ְיֻרצון  ּבַ ִעיר  ָיׁשֹּקו  ּבַ ּּבָ ּ ּ
ב ּנָ ּגַ ַעד  ַהַחלֹוִנים  ָיֹבאו  ּכַ ּּבְ ָמִים  י:  ּ ְּלָפָניו  ָרְגָזה  ֶאֶרץ  ָרֲעׁשו  ׁשָ

ֶמׁש  ְוָיֵרַח  ָקָדרו  ְוכֹוָכִבים  ָאְספו  ָנְגָהם ּׁשֶ ה  ָנַתן  קֹולֹו ַויהָוׁ יא:  ּ
י־ָגדֹול  ה ְדָברֹו ּכִ י ָעצום ֹעׂשֵ י  ַרב  ְמֹאד ַמֲחֵנהו ּכִ ִּלְפֵני  ֵחילֹו  ּכִ ּ

ּיֹום־ְיהָוׁה  ְונֹוָרא  ְמֹאד  וִמי  ְיִכיֶלּנו ה  ְנֻאם־ְיהָוׁה  יב:  ּ ְוַגם־ַעּתָ
ָכל־ְלַבְבֶכם  וְבצֹום  וִבְבִכי  וְבִמְסֵפד בו  ָעַדי  ּבְ ּׁשֻ ּ ּ ּ ְּוִקְרעו  יג:  ּ

י־ַחּנון ְלַבְבֶכ ְגֵדיֶכם  ְוׁשובו  ֶאל־ְיהָוׁה  ֱאֹלֵהיֶכם  ּכִ ּם  ְוַאל־ּבִ ּ ּ
ְּוַרחום  הוא  ֶאֶרך  ַאַפִים  ְוַרב־ֶחֶסד  ְוִנָחם  ַעל־ָהָרָעה ְ ּ ִמי  יד:  ּ
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ָרָכה  ִמְנָחה  ָוֶנֶסך  ַליהָוׁה  ִאיר  ַאֲחָריו  ּבְ ְיֹוֵדַע  ָיׁשוב  ְוִנָחם  ְוִהׁשְ ּ
ִציֹו טו:  ֱאֹלֵהיֶכם ְקעו  ׁשֹוָפר  ּבְ ּּתִ ּן  ַקְדׁשו־צֹום  ִקְראו  ֲעָצָרהּ ּ ּ :

ִּאְספו־ָעם  ַקְדׁשו  ָקָהל  ִקְבצו  ְזֵקִנים  ִאְספו  עֹוָלִלים  ְויֹוְנֵקי  טז ּ ּ ּ ּ
ָדִים  ֵיֵצא  ָחָתן  ֵמֶחְדרֹו  ְוַכָלה  ֵמֻחָפָתה ּׁשָ ּ ַח  יז:  ּ ְזּבֵ ין  ָהאוָלם  ְוַלּמִ ּּבֵ

ְרֵתי  ְיהָוׁה  ְוֹיאְמרו  חוָסה   ִּיְבּכו  ַהּכֲֹהִנים  ְמׁשָ ּ ך ּ ְָיהָוׁה  ַעל־ַעּמֶ

ה  ֹיאְמרו  ם  ּגֹוִים  ָלּמָ ל־ּבָ ן  ַנֲחָלְתך  ְלֶחְרָפה  ִלְמׁשָ ּתֵ ְּוַאל־ּתִ ּ ָ

ים  ַאֵיה  ֱאֹלֵהיֶהם א  ְיהָוׁה  ְלַאְרצֹו  ַוַיְחֹמל  יח:  ָּבַעּמִ ַּוְיַקּנֵ
ַּוַיַען  ְיהָוׁה  ַויֹאֶמר  ְלַעּמֹו  ִהְנִני  ׁשֵֹלַח  ָלֶכם  יט:  ַעל־ַעּמֹו ּ

ן  ֶאְתֶכם ֶּאת־ַהָדָגן  ְוַה ם  ֹאתֹו  ְוֹלא־ֶאּתֵ ַבְעּתֶ ירֹוׁש  ְוַהִיְצָהר  וׂשְ ּּתִ ּ
ּגֹוִים יו  כ:  ּעֹוד  ֶחְרָפה  ּבַ פֹוִני  ַאְרִחיק  ֵמֲעֵליֶכם  ְוִהַדְחּתִ ְּוֶאת־ַהּצְ

ְדֹמִני  ְוֹספֹו  ָמָמה  ֶאת־ָפָניו  ֶאל־ַהָים  ַהּקַ ֶּאל־ֶאֶרץ  ִצָיה  וׁשְ ּּ ּ
י  ִהְגִדיל ֶּאל־ַהָים  ָהַאֲחרֹון  ְוָעָלה  ָבְאׁשֹו   ְּוַתַעל  ַצֲחָנתֹו  ּכִ

י־ִהְגִדיל  ְיהָוׁה  כא:  ַלֲעׂשֹות ָמִחי  ּכִ יִלי  וׂשְ יְרִאי  ֲאָדָמה  ּגִ ַּאל־ּתִ ּ
ר  כב:  ַלֲעׂשֹות או  ְנאֹות  ִמְדּבָ י  ָדׁשְ ַדי  ּכִ ֲהמֹות  ׂשָ יְראו  ּבַ ַּאל־ּתִ ּ

ֵאָנה  ָוֶגֶפן  ָנְתנו  ֵחיָלם א  ִפְריֹו  ּתְ י־ֵעץ  ָנׂשָ ילו ּוְבֵני  ִצ כג:  ּּכִ ּיֹון  ּגִ ּ
י־ָנַתן  ָלֶכם  ֶאת־ַהּמֹוֶרה  ִלְצָדָקה  יהָוׁה  ֱאֹלֵהיֶכם  ּכִ ְמחו  ּבַ ְּוׂשִ

ִראׁשֹון ם  מֹוֶרה  וַמְלקֹוׁש  ּבָ ׁשֶ ַּויֹוֶרד  ָלֶכם  ּגֶ ּוָמְלאו  ַהּגֳָרנֹות  כד:  ּ ּ
ירֹוׁש  ְוִיְצָהר יקו  ַהְיָקִבים  ּתִ ר  ְוֵהׁשִ י  ָלֶכם  כה:  ּּבָ ַלְמּתִ ְּוׁשִ
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ִנים   ָזם  ֵחיִלי ֶאת־ַהּשָׁ ה  ַהֶיֶלק  ְוֶהָחִסיל  ְוַהּגָ ר  ָאַכל  ָהַאְרּבֶ ֲּאׁשֶ
ֶכם י ּבָ ַלְחּתִ ר ׁשִ דֹול ֲאׁשֶ ם  כו: ַּהּגָ בֹוַע ְוִהַלְלּתֶ ם ָאכֹול ְוׂשָ ַּוֲאַכְלּתֶ

ֶכם  ְלַהְפִליא  ה  ִעּמָ ר־ָעׂשָ ם  ְיהָוׁה  ֱאֹלֵהיֶכם  ֲאׁשֶ ֶאת־ׁשֵ
י  ְלעֹוָלם ם כז:  ְּוֹלא־ֵיֹבׁשו  ַעּמִ ָרֵאל  ָאִני ִויַדְעּתֶ י  ְבֶקֶרב  ִיׂשְ   ּכִ

י ְלעֹוָלם  :ַּוֲאִני ְיהָוׁה ֱאֹלֵהיֶכם ְוֵאין עֹוד ְוֹלא־ֵיבׁשו ַעּמִ
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,  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 
                         

ושרד ספרי המקרא"כ צי י ו מלי ן וח,  הם עלי י וטרי, י"כמנ ו ח'ו' נ ננ )ע מפאנו"הרמ(. ק"קו'סדי י'יתבו
ד "ד  אף  ספרי  תורה  כ"ר  ברכיה  הכהן  ברבי  כמשמרות  כתיב  ואנו  קורין  מסמרות  לומר  לך  מה  משמרות  כהונה  כ"וכמשמרות  נטועים  א

 )מדרש תנחומא בהעלותך פרק טו(. לבבך הם משמרין אותךא למה כתיב כמשמרות ואנו קורין מסמרות ללמדך שאם קבעת אותם כמסמר ב"ד

ך  במעגל "כך  יגמור  כל  ספרי  נ,  שני  פרקים  ליום,  הנה  מובא  כאן  לימוד  ספרי  נביאים  וכתובים  מחולק  לכל  השנה
הרבים  לפרסם ת  אתלזכו,  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 
                         

ושר"כ צי י ו מלי ן וח, ד ספרי המקרא הם עלי י וטרי, י"כמנ ו חית'ו' נ ננ )ע מפאנו"הרמ(. ק"קו'סדי י'בו
ד "ד  אף  ספרי  תורה  כ"ר  ברכיה  הכהן  ברבי  כמשמרות  כתיב  ואנו  קורין  מסמרות  לומר  לך  מה  משמרות  כהונה  כ"וכמשמרות  נטועים  א

 )ק טומדרש תנחומא בהעלותך פר(. א למה כתיב כמשמרות ואנו קורין מסמרות ללמדך שאם קבעת אותם כמסמר בלבבך הם משמרין אותך"ד


