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   יז   –ישעיהו פרק נד פסוק יא .  1

ה)יא(   מָּ נֻחָּ ֹלא  ה  ֹסֲערָּ ַבַסִּפיִרים:  ֲעִניָּה  ִויַסְדִתיְך  ַנִיְך  ֲאבָּ ַבּפּוְך  ַמְרִביץ  ָאֹנִכי  )יב(    ִהנֵּה 
גְ  ל  ְוכָּ ח  ֶאְקדָּ ְלַאְבנֵּי  ַרִיְך  ּוְשעָּ ִשְמֹשַתִיְך  ַכְדֹכד  ֶפץ:ְוַשְמִתי  חֵּ ְלַאְבנֵּי  ְך  וְ   בּולֵּ ַנִיְך  )יג(  בָּ ל  כָּ

י   ִיְך:  ה'ִלּמּודֵּ נָּ ִני )יד(    ְוַרב ְשלֹום בָּ ה ִתכֹונָּ קָּ ה ִכי   ִבְצדָּ ִאי ּוִמְּמִחתָּ ֹעֶשק ִכי ֹלא ִתירָּ ַרֲחִקי מֵּ
ִיְך: לָּ אֵּ ִתְקַרב  ִיּפ  ֹלא  ַלִיְך  עָּ ְך  ִאתָּ ר  גָּ ִמי  אֹוִתי  מֵּ ֶאֶפס  יָּגּור  גֹור  ן  הֵּ ִהנֵּה    ֹול:)טו(  הן  )טז( 

ל:  אִתי ַמְשִחית ְלַחבֵּ רָּ הּו ְוָאֹנִכי בָּ ם ּומֹוִציא ְכִלי ְלַמֲעשֵּ ש ֶּפחָּ ַח ְבאֵּ ש ֹנפֵּ רָּ אִתי חָּ רָּ  ָאֹנִכי בָּ
ַתְרִשי ט  ַלִּמְשּפָּ ְך  ִאתָּ קּום  תָּ שֹון  לָּ ל  ְוכָּ ח  ִיְצלָּ ֹלא  ַלִיְך  עָּ יּוַצר  ְכִלי  ל  כָּ ַנֲחַלת )יז(  ֹזאת  ִעי 

ִאתִ  ה'י ַעְבדֵּ  ם מֵּ תָּ  : ס ה'י ְנֻאם ְוִצְדקָּ
 
 ה   -ישעיהו פרק נה פסוק א  .  2

א ְלכּו ַלַּמִים)א(   מֵּ ל צָּ ֶסף ְלכּו ִשְברּו ֶוֱאֹכלּו ּוְלכּו ִשְברּו ְבלֹוא ֶכֶסף    הֹוי כָּ ין לֹו כָּ ַוֲאֶשר אֵּ
ב: לָּ ה ִתְשְקלּו ֶכֶסף ְבלֹוא ֶלֶחם  ּוְבלֹוא ְמִחיר ַיִין ְוחָּ ּמָּ ה ִשְמעּו   )ב( לָּ ְבעָּ ִויִגיֲעֶכם ְבלֹוא ְלשָּ

ַנְפְשֶכם: ַבֶדֶשן  ְוִתְתַעַנג  טֹוב  ְוִאְכלּו  ַלי  אֵּ מֹוַע  ּוְתִחי    שָּ ַלי ִשְמעּו  אֵּ ּוְלכּו  ַהּטּו ָאְזְנֶכם  )ג( 
ִנים: ִוד ַהֶנֱאמָּ י דָּ ם ַחְסדֵּ ֶכם ְבִרית עֹולָּ ה לָּ ד ְלאּוִּמים נְ   ַנְפְשֶכם ְוֶאְכְרתָּ ן עֵּ ִגיד  )ד( הֵּ ַתִתיו נָּ

ה ְלֻאִּמים: עּוָך    ּוְמַצּוֵּ א ְוגֹוי ֹלא ְידָּ ַדע ִתְקרָּ ן גֹוי ֹלא תֵּ ֶליָך יָּרּוצּו ְלַמַען  )ה( הֵּ ֱאֹלֶהיָך   ה'אֵּ
ְך: ס ֲארָּ ל ִכי פֵּ אֵּ  ְוִלְקדֹוש ִיְשרָּ

 
 ב   -איכה פרק א פסוק א  .  3

ה  יכָּ ד)א( אֵּ דָּ ה בָּ ה ְכַאלְ   יְָּשבָּ ְיתָּ ם הָּ ִתי עָּ ִעיר ַרבָּ ה  הָּ ְיתָּ ִתי ַבְּמִדינֹות הָּ רָּ ִתי ַבגֹוִים שָּ נָּה ַרבָּ מָּ
ַמס: ס ּה ַעל ֶלֱחיָּּה    לָּ תָּ ה ְוִדְמעָּ כֹו ִתְבֶכה ַבַלְילָּ ם )ב( בָּ ּה ְמַנחֵּ ין לָּ ֶעיהָּ    אֵּ ל רֵּ ל ֹאֲהֶביהָּ כָּ ִמכָּ

ּה ְלֹאְיִבים: ס יּו לָּ ּה הָּ ְגדּו בָּ  בָּ
 
 תפילת "נחם" ]נוסח אשכנז מסורתי[ .  4

ם ה'  ַלִיםַנחֵּ י ְירּושָּ לֵּ ת ֲאבֵּ י ִציֹון ְואֵּ לֵּ ינּו ֶאת ֲאבֵּ ה  ֱאֹלהֵּ בָּ ה ְוַהֲחרֵּ לָּ ֲאבֵּ ִעיר הָּ ְוֶאת הָּ
ה מָּ   .ְוַהְבזּויָּה ְוַהּׁשֹומֵּ

ה ִמְּמעֹונֹוֶתיהָּ  בָּ ֶניהָּ ְוַהֲחרֵּ ה ִמְבִלי בָּ לָּ ֲאבֵּ ב.   .הָּ ין יֹושֵּ אֵּ ה מֵּ מָּ ּה. ְוַהּׁשֹומֵּ ְוַהְבזּויָּה ִמְכבֹודָּ
היֹוֶשבֶ  ְוִהיא דָּ ה ֶשֹּלא יָּלָּ רָּ ה ֲעקָּ פּוי ְכִאּׁשָּ ּה חָּ   .ת ְוֹראשָּ

י ְפִסיִלים שּוהָּ עֹוְבדֵּ דֹון ,ַוְיַבְלעּוהָּ ִלְגיֹונֹות, ַוִיירָּ ֶרב, ַוַיַהְרגּו ְבזָּ ל ֶלחָּ אֵּ  ַויִָּטילּו ֶאת ַעְּמָך ִישרָּ

י ֶעְליֹון   .ֲחִסידֵּ
ַלִים תִ  ן ִציֹון ְבַמר ִתְבֶכה. ִוירּושָּ ַעי ַעל  ַעל כֵּ ַעי מֵּ יֶהם. מֵּ ּה. ִלִבי ִלִבי ַעל ַחְללֵּ ן קֹולָּ תֵּ

יֶהם   .ַחְללֵּ

ּה ִתיד ִלְבנֹותָּ ה עָּ ש ַאתָּ אֵּ ּה. ּובָּ ש ִהַצתָּ אֵּ ה ה' בָּ   .ִכי ַאתָּ
ִביב ש סָּ ּה ְנֻאם ה' חֹוַמת אֵּ ָאמּור: "ַוֲאִני ֶאְהֶיה לָּ ה  כָּ רּוְך ַאתָּ ה", בָּ בֹוד ֶאְהֶיה ְבתֹוכָּ ה' ּוְלכָּ

ם ִציֹון ִים ְמַנחֵּ לָּ  :ּובֹונֵּה ְירּושָּ
 
 תפילת "נחם" ]נוסח הרב שלמה גורן זצ"ל[ .  5

ַלִים י ְירּושָּ לֵּ ת ֲאבֵּ י ִציֹון ְואֵּ לֵּ ינּו ֶאת ֲאבֵּ ם ה' ֱא־ֹלהֵּ  ַנחֵּ

לָּה ֲאבֵּ ִעיר הָּ  .ְוֶאת הָּ

ּה ן קֹולָּ ַלִים ִתתֵּ  .ִציֹון ְבַמר ִתְבֶכה. ִוירּושָּ

ַעי ַעל ֲהרּוגֵּיֶהם ַעי מֵּ יֶהם, מֵּ  .ִלִבי ִלִבי ַעל ַחְללֵּ

ּה ה, ּוְלֶזַרע ְישּורּון הֹוַרְשתָּ ּה ַנֲחלָּ ל ַעְּמָך ְנַתתָּ אֵּ  .ּוְלִיְשרָּ

ֶאֶרץ ִדְויָּּה ּה מֵּ ִקיצָּ ּה, ְוהָּ רָּ ֲעפָּ ינּו, מֵּ ּה ה' ֱא־ֹלהֵּ  ,ַנֲערָּ

ף כְ  לֹום ּוְכַנַחל שֹוטֵּ ר שָּ ֶליהָּ ְכנָּהָּ ה אֵּ  .בֹוד גֹוִייםְנטֵּ



ּה ִתיד ִלְבנֹותָּ ה עָּ ש ַאתָּ אֵּ ּה, ּובָּ ש ִהַצתָּ אֵּ ה ה' בָּ  .ִכי ַאתָּ

ָאמּור ּה" :כָּ בֹוד ֶאְהֶיה ְבתֹוכָּ ִביב ּוְלכָּ ש סָּ ּה ְנֻאם ה' חֹוַמת אֵּ  ".ַוֲאִני ֶאְהֶיה לָּ

ִים לָּ ם ִציֹון ּובֹונֵּה ְירּושָּ ה ה', ְמַנחֵּ רּוְך ַאתָּ  .בָּ
 
 מסכת ברכות דף סד עמוד א תלמוד בבלי  .  6

אמר רבי אלעזר אמר רבי חנינא: תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם, שנאמר וכל  
בניך,   ורב שלום  ה'  בוניך בניך למודי  . שלום רב לאהבי תורתך אל תקרי בניך אלא 

ואין למו מכשול יהי שלום בחילך שלוה בארמנותיך למען אחי ורעי אדברה נא שלום  
 להינו אבקשה טוב לך ה' עז לעמו יתן ה' יברך את עמו בשלום. בך למען בית ה' א

 
 תלמוד בבלי מסכת עירובין דף יג עמוד ב .  7

אמר רבי אבא אמר שמואל: שלש שנים נחלקו בית שמאי ובית הלל, הללו אומרים 
אלו ואלו דברי  הלכה כמותנו והללו אומרים הלכה כמותנו. יצאה בת קול ואמרה:  

כה כבית הלל. וכי מאחר שאלו ואלו דברי אלהים חיים מפני  , והל להים חיים הן-א 
כמותן   הלכה  לקבוע  הלל  בית  זכו  דבריהן   -מה  ושונין  היו,  ועלובין  שנוחין  מפני 

 ודברי בית שמאי. ולא עוד אלא שמקדימין דברי בית שמאי לדבריהן. 
 
 שיר השירים פרק ג פסוק ח .  8

ם ֲאֻחזֵּי ֶחֶרב   ה ֻכלָּ מָּ י ִמְלחָּ ילֹות: ְמֻלְּמדֵּ כֹו ִמַּפַחד ַבלֵּ  ִאיש ַחְרבֹו ַעל ְירֵּ
 
 ילקוט שמעוני שיר השירים רמז תתקפו .  9

 מלומדי שמלמדים את בניהם ולמדתם אותם את בניכם, מלחמה מלחמתה של תורה 
 
 רמב"ם הלכות מתנות עניים פרק י הלכה א .  10

יותר מכל מצות עשה, שהצדקה סימן   זרע חייבין אנו להזהר במצות צדקה  לצדיק 
אברהם אבינו שנאמר כי ידעתיו למען אשר יצוה את בניו לעשות צדקה, ואין כסא  

, ואין ישראל  בצדקה תכונניישראל מתכונן ודת האמת עומדת אלא בצדקה שנאמר  
 נגאלין אלא בצדקה שנאמר ציון במשפט תפדה ושביה בצדקה. 

 
 תלמוד בבלי מסכת בבא קמא דף פב עמוד א .  11

קוראין ובחמישי    ושיהו  דתניא:   -בשני  מיתקנא!  הוה  מעיקרא  והא  תיקן?  עזרא 
מים   מצאו  ולא  במדבר  ימים  שלשת  אלא   -וילכו  מים  אין  אמרו:  רשומות  דורשי 

למיםתורה, שנאמר:   לכו  כל צמא  נלאו,  הוי  תורה  ימים בלא  כיון שהלכו שלשת   ,
באחד   ומפסיקין  בשבת  קורין  שיהו  להם  ותיקנו  שביניהם  נביאים  בשבת, עמדו 

וקורין בשני ומפסיקין שלישי ורביעי, וקורין בחמישי ומפסיקין ערב שבת, כדי שלא  
ילינו ג' ימים בלא תורה! מעיקרא תקנו חד גברא תלתא פסוקי, אי נמי תלתא גברי  
ועשרה  גברי  תלתא  תיקן  הוא  אתא  וישראלים,  לוים  כהנים  כנגד  פסוקי,  תלתא 

 פסוקי, כנגד עשרה בטלנין.
 
 הלכות תפילה ונשיאת כפים פרק יב הלכה א   רמב"ם .  12

ובחמישי  ובשני  בשבת  ברבים  בתורה  קורין  שיהו  לישראל  להם  תיקן  רבינו  משה 
בשחרית כדי שלא ישהו שלשה ימים בלא שמיעת תורה, ועזרא תיקן שיהו קורין כן  
ובחמישי   בשני  קורין  שיהו  תיקן  הוא  וגם  קרנות,  יושבי  משום  שבת  בכל  במנחה 

 אדם ולא יקראו פחות מעשרה פסוקים.שלשה בני 
 
 
 
 


