
––1116 

 

 
F––f 

      
                                      

                                      
                                   
                           

                                 

  פרק ג- "יואל"ספר 
או  א ר  ְוִנּבְ ׂשָ ל־ּבָ פֹוך  ֶאת־רוִחי  ַעל־ּכָ ְּוָהָיה  ַאֲחֵרי־ֵכן  ֶאׁשְ ּ ְ ּ

חוֵריֶכם  ֶחְזֹינֹות  ֵניֶכם  וְבֹנֵתיֶכם  ִזְקֵניֶכם  ֲחֹלמֹות  ַיֲחֹלמון  ּבַ ּּבְ ּ ּ
ה ְוַגם  ַעל־ָהֲעָבִדים  ְוַע ב:  ִּיְראו ָיִמים  ָהֵהּמָ ָפחֹות  ּבַ ּל־ַהּשְׁ

פֹוך  ֶאת־רוִחי ֶּאׁשְ ְ ַמִים  וָבָאֶרץ  ָדם  ָוֵאׁש  ג:  ּ ּשָׁ י  מֹוְפִתים  ּבַ ְּוָנַתּתִ ּ
ן ך  ְוַהָיֵרַח  ְלָדם  ִלְפֵני  ּבֹוא  ד:  ְוִתיְמרֹות  ָעׁשָ ֶמׁש  ֵיָהֵפך  ְלֹחׁשֶ ַּהּשֶׁ ְ ְ

דֹול  ְוַהּנֹוָרא ם  ְיהָוׁה ְוָהָיה  ּכֹל  ֲאׁשֶ ה:  יֹום  ְיהָוׁה  ַהּגָ ׁשֵ ר־ִיְקָרא  ּבְ
ר  ָאַמר  ֲאׁשֶ ְהֶיה  ְפֵליָטה  ּכַ ַלם  ּתִ ַהר־ִציֹון  וִבירוׁשָ י  ּבְ ֵלט  ּכִ ִּיּמָ ּ ּ

ר ְיהָוׁה ֹקֵרא ִריִדים ֲאׁשֶ  :ְּיהָוׁה וַבּשְׂ

  פרק ד- "יואל"ספר 
ר   א ה  וָבֵעת  ַהִהיא  ֲאׁשֶ ָיִמים  ָהֵהּמָ ה  ּבַ י  ִהּנֵ ּּכִ ובּ יב ָאׁשִ   ָאׁשִ

בות  ְי ָלםֶּאת־ׁשְ ּהוָדה  ִוירוׁשָ ל־ַהּגֹוִים  ב:  ּ י  ֶאת־ּכָ ְצּתִ ְוִקּבַ
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י  ם  ַעל־ַעּמִ ם  ׁשָ י  ִעּמָ ַפְטּתִ ָפט  ְוִנׁשְ ים  ֶאל־ֵעֶמק  ְיהֹוׁשָ ְּוהֹוַרְדּתִ
ר  ִפְזרו  ַבּגֹוִים  ְוֶאת־ַאְרִצי  ִחֵלקו ָרֵאל  ֲאׁשֶ ְּוַנֲחָלִתי  ִיׂשְ ּּ ּ ּ :

נו  ַהֶיֶלד ג י  ַידו  גֹוָרל  ַוִיּתְ ְּוֶאל־ַעּמִ ּּ ּ זֹוָנה  ְוַהַיְלָדה  ָמְכרו  ַבַיִין ּ ּ  ּבַ ּּ ּ ּ
ּתו ַּוִיׁשְ ת  ד:  ּ ִלילֹות  ְפָלׁשֶ ם  ִלי  ֹצר  ְוִצידֹון  ְוֹכל  ּגְ ְּוַגם  ָמה־ַאּתֶ

ם  ָעַלי  ַקל  ְמֵהָרה  ְלִמים  ָעָלי  ְוִאם־ּגְֹמִלים  ַאּתֶ ם  ְמׁשַ מול  ַאּתֶ ַּהּגְ ּ
ֶכם ֹראׁשְ ֻמְלֶכם  ּבְ יב  ּגְ ְסִפי  וְזָה ה:  ָאׁשִ ר־ּכַ ֲּאׁשֶ ם ּ ִבי  ְלַקְחּתֶ

ּוַמֲחַמַדי  ַהטִֹבים  ֲהֵבאֶתם  ְלֵהיְכֵליֶכם ּ ּוְבֵני  ְיהוָדה  וְבֵני  ו:  ּ ּ ּ
בוָלם ם  ִלְבֵני  ַהְיָוִנים  ְלַמַען  ַהְרִחיָקם  ֵמַעל  ּגְ ַלם  ְמַכְרּתֶ ְּירוׁשָ ּּ :

ֹבִתי  ז ה  ַוֲהׁשִ ּמָ ם  ֹאָתם  ׁשָ ר־ְמַכְרּתֶ קֹום  ֲאׁשֶ ִהְנִני  ְמִעיָרם  ִמן־ַהּמָ
ֶכםְגֻמְלֶכם   ֹראׁשְ ַיד  ח:  ּבְ נֹוֵתיֶכם  ּבְ ֵניֶכם  ְוֶאת־ּבְ י  ֶאת־ּבְ ּוָמַכְרּתִ

ר י  ְיהָוׁה  ִדּבֵ ָבאִים  ֶאל־ּגֹוי  ָרחֹוק  ּכִ ֵני  ְיהוָדה  וְמָכרום  ִלׁשְ ּּבְ ּ ּ ּ :
ׁשו  ט ּבֹוִרים  ִיּגְ ּגֹוִים  ַקְדׁשו  ִמְלָחָמה  ָהִעירו  ַהּגִ ִּקְראו־ֹזאת  ּבַ ּ ּ ּ ּ

ְלָח י ַהּמִ יֶכם ַלֲחָרבֹות וַמְזְמֹרֵתיֶכם  י: ָמהַּיֲעלו ּכֹל ַאְנׁשֵ ּּכֹּתו ִאּתֵ ּ
ּבֹור  ָאִני ּעוׁשו  ָוֹבאו  ָכל־ַהּגֹוִים  יא:  ִּלְרָמִחים  ַהַחָלׁש  ֹיאַמר  ּגִ ּ ּ

ּבֹוֶריך ה  ַהְנַחת  ְיהָוׁה  ּגִ ּמָ צו  ׁשָ ִביב  ְוִנְקּבָ ִָמּסָ ֵּיעֹורו  ְוַיֲעלו  יב:  ּ ּ
ם  י  ׁשָ ָפט  ּכִ ל־ַהּגֹוִים ַהּגֹוִים  ֶאל־ֵעֶמק  ְיהֹוׁשָ פֹט ֶאת־ּכָ ב ִלׁשְ ֵּאׁשֵ

ִביב ת  יג:  ִמּסָ י־ָמְלָאה  ּגַ ל  ָקִציר  ּבֹאו  ְרדו  ּכִ י  ָבׁשַ ל  ּכִ ְלחו  ַמּגָ ּׁשִ ּ ּ
ה  ָרָעָתם י  ַרּבָ יקו  ַהְיָקִבים  ּכִ ֵעֶמק  יד:  ֵּהׁשִ ֲהמֹוִנים  ֲהמֹוִנים  ּבְ
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ֵעֶמק  ֶהָחרוץ י  ָקרֹוב  יֹום  ְיהָוׁה  ּבְ ֶּהָחרוץ  ּכִ ֶמׁש  ְו טו:  ּ ָיֵרַח ׁשֶ
ָּקָדרו  ְוכֹוָכִבים  ָאְספו  ָנְגָהם ַלם  טז: ּ ָאג וִמירוׁשָ יֹון ִיׁשְ ַּויהָוׁה ִמּצִ ּ ּ

ַמִים  ָוָאֶרץ  ַויהָוׁה  ַמֲחֶסה  ְלַעּמֹו  וָמעֹוז  ן  קֹולֹו  ְוָרֲעׁשו  ׁשָ ִּיּתֵ ּ
ָרֵאל ִציֹון  יז:  ִלְבֵני  ִיׂשְ י  ֲאִני  ְיהָוׁה  ֱאֹלֵהיֶכם  ׁשֵֹכן  ּבְ ם  ּכִ ִּויַדְעּתֶ

ַלם  ֹקֶדׁש  ְוָזִרים  ֹלא־ַיַעְברו־ָבה  עֹודַהר־ָק י  ְוָהְיָתה  ְירוׁשָ ְּדׁשִ ּ ּ :
ַלְכָנה  יח ָבעֹות  ּתֵ ְּוָהָיה  ַביֹום  ַההוא  ִיְטפו  ֶהָהִרים  ָעִסיס  ְוַהּגְ ּ ּ ּ

ית  ְיהָוׁה  ֵיֵצא  ָּחָלב  ְוָכל־ֲאִפיֵקי  ְיהוָדה  ֵיְלכו  ָמִים  וַמְעָין  ִמּבֵ ּ ּ
ִטים ָקה  ֶאת־ַנַחל  ַהּשִׁ ָמָמה  ִתְהֶיה  ֶוֱאדֹום  יט  :ְּוִהׁשְ ִמְצַרִים  ִלׁשְ

ְפכו  ר־ׁשָ ֵני  ְיהוָדה  ֲאׁשֶ ְהֶיה  ֵמֲחַמס  ּבְ ָמָמה  ּתִ ר  ׁשְ ְּלִמְדּבַ ּ
ַאְרָצם ַלם  ְלדֹור  כ:  ָדם־ָנִקיא  ּבְ ב  ִוירוׁשָ ׁשֵ ִּויהוָדה  ְלעֹוָלם  ּתֵ ּ

ִציֹון כא: ָודֹור יִתי ַויהָוׁה ׁשֵֹכן ּבְ יִתי ָדָמם ֹלא־ִנּקֵ ְּוִנּקֵ ּ: 
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 
                         

ושר"כ צי י ו מלי ן וח, ד ספרי המקרא הם עלי י וטרי, י"כמנ ו ח'ו' נ ננ )וע מפאנ"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(. א למה כתיב כמשמרות ואנו קורין מסמרות ללמדך שאם קבעת אותם כמסמר בלבבך הם משמרין אותך"ד

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 
                         

ושר"כ צי י ו מלי ן וח, ד ספרי המקרא 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"ות  כתיב  ואנו  קורין  מסמרות  לומר  לך  מה  משמרות  כהונה  כר  ברכיה  הכהן  ברבי  כמשמר"וכמשמרות  נטועים  א

 )מדרש תנחומא בהעלותך פרק טו(. א למה כתיב כמשמרות ואנו קורין מסמרות ללמדך שאם קבעת אותם כמסמר בלבבך הם משמרין אותך"ד


