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  פרק א- "נחום"ספר 
א  ִניְנֵו א יַמּשָׂ ֵאל  ַקּנֹוא  ְוֹנֵקם  ב:  ּה  ֵסֶפר  ֲחזֹון  ַנחום  ָהֶאְלקׁשִ

ְּיהָוׁה  ֹנֵקם  ְיהָוׁה  וַבַעל  ֵחָמה  ֹנֵקם  ְיהָוׁה  ְלָצָריו  ְונֹוֵטר  הוא  ּ
ְּיהָוׁה  ֶאֶרך  ַאַפִים   ג:  ְלֹאְיָביו ה ּוְגָדולְ ה  ֹלא  ְיַנּקֶ ּ  וְגָדל־ּכַֹח  ְוַנּקֵ

ָעָרה  ַדְרּכֹו  ְו סוָפה  וִבׂשְ ְּיהָוׁה  ּבְ ּ ָים  ד:  ָעָנן  ֲאַבק  ַרְגָליוּ ּּגֹוֵער  ּבַ
ן  ְוַכְרֶמל  וֶפַרח  ְלָבנֹון  ׁשָ ָהרֹות  ֶהֱחִריב  ֻאְמַלל  ּבָ הו  ְוָכל־ַהּנְ ׁשֵ ַּוַיּבְ ּ ּ

א  ָהָאֶרץ  ה:  ֻאְמָלל ּשָׂ ָבעֹות  ִהְתֹמָגגו  ַוּתִ ּנו  ְוַהּגְ ָּהִרים  ָרֲעׁשו  ִמּמֶ ּ ּ
ֵבי  ָבה ִּמָפָניו  ְוֵתֵבל  ְוָכל־יֹוׁשְ ּי  ַזְעמֹו  ִמי  ַיֲעמֹוד  וִמי ִלְפֵנ ו:  ּ

ּנו צו  ִמּמֶ ִרים  ִנּתְ ָכה  ָכֵאׁש  ְוַהּצֻ ֲחרֹון  ַאפֹו  ֲחָמתֹו  ִנּתְ ָּיקום  ּבַ ּ ּּ :
יֹום  ָצָרה  ְוֹיֵדַע  ֹחֵסי  בֹו ז ֶטף  ֹעֵבר  ח:  טֹוב  ְיהָוׁה  ְלָמעֹוז  ּבְ ּוְבׁשֶ

ך ה  ְמקֹוָמה  ְוֹאְיָביו  ְיַרֶדף־ֹחׁשֶ ָלה  ַיֲעׂשֶ ְּכָ ּ ַחּשְׁ ט:  ּ ּבון ַמה־ּתְ
ה  ֹלא־ָתקום  ַפֲעַמִים  ָצָרה ָלה  הוא  ֹעׂשֶ ֶּאל־ְיהָוׁה  ּכָ ּ י  י:  ּ ּכִ

ַקׁש  ָיֵבׁש  ָמֵלא לו  ּכְ ַּעד־ִסיִרים  ְסֻבִכים  וְכָסְבָאם  ְסבוִאים  ֻאּכְ ּ ּ :
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ִלָיַעל יא ב  ַעל־ְיהָוׁה  ָרָעה  ֹיֵעץ  ּבְ ך  ָיָצא  חׁשֵ ִּמּמֵ ָאַמר |  ּכֹה   יב:  ְ
י ֵלִמים  ְוֵכן  ַרּבִ ִתך  ֹלא ְיהָוׁה  ִאם־ׁשְ ְם  ְוֵכן  ָנגֹוזו  ְוָעָבר  ְוִעּנִ ּ ּ

ך  עֹוד ק יג:  ְֲאַעּנֵ ּבֹר  ֹמֵטהו  ֵמָעָלִיך  ומֹוְסֹרַתִיך  ֲאַנּתֵ ה  ֶאׁשְ ְְוַעּתָ ְּ ּ :
ית  ֱאֹלֶהיך  יד ְמך  עֹוד  ִמּבֵ ְָוִצָוה  ָעֶליך  ְיהָוׁה  ֹלא־ִיָזַרע  ִמּשִׁ ָ ָּ ּ

י ַקלֹוָת ים ִקְבֶרך ּכִ ָכה ָאׂשִ ַּאְכִרית ֶפֶסל וַמּסֵ ָ ּ ּ: 

  פרק ב- "נחום"ספר 
י  ְיהוָדה  א לֹום  ָחּגִ ִמיַע  ׁשָ ר  ַמׁשְ ה  ַעל־ֶהָהִרים  ַרְגֵלי  ְמַבּשֵׂ ִּהּנֵ

י  ֹלא  יֹוִסיף  עֹוד   ְלִמי  ְנָדָרִיך  ּכִ ִיך  ׁשַ ְַחּגַ ך ַלֲעָבורְּ ְ  ַלֲעָבר־ּבָ

לֹה  ִנְכָרת ִלַיַעל  ּכֻ ּּבְ ְָעָלה  ֵמִפיץ  ַעל־ָפַנִיך  ָנצֹור  ְמֻצוָרה  ב:  ּ ּ
ץ  ּכַֹח  ְמֹאדַּצֵפה־ֶד ֶּרך  ַחֵזק  ָמְתַנִים  ַאּמֵ ב  ְיהָוׁה  ג:  ְ י  ׁשָ ּכִ

י  ְבָקקום  ּבְֹקִקים  וְזֹמֵריֶהם  ָרֵאל  ּכִ ְגאֹון  ִיׂשְ אֹון  ַיֲעֹקב  ּכִ ֶּאת־ּגְ ּ
ֵחתו י־ַחִיל  ְמֻתָלִעים  ד:  ּׁשִ ּבֵֹריהו  ְמָאָדם  ַאְנׁשֵ ָּמֵגן  ּגִ ּ ּ

יֹום  ֲהִכינֹו  ְוַהּבְ ֵאׁש־ְפָלֹדת  ָהֶרֶכב  ּבְ ים  ָהְרָעלוּּבְ חוצֹות  ה:  ּרוׁשִ ּּבַ
ַלִפיִדם  ְרֹחבֹות  ַמְרֵאיֶהן  ּכַ קון  ּבָ ְקׁשְ ּתַ ִּיְתהֹוְללו  ָהֶרֶכב  ִיׁשְ ּ ּ ּ

ָרִקים  ְירֹוֵצצו ּבְ לו   ו:  ּּכַ ׁשְ ִּיְזּכֹר  ַאִדיָריו  ִיּכָ ֲהִלָכוָתםּ ֲהִליָכָתם ּבַ   ּבַ
ְְיַמֲהרו  חֹוָמָתה  ְוֻהַכן  ַהּסֵֹכך ּ ָהרֹות ז:  ּ ֲעֵרי  ַהּנְ חו  ְוַהֵהיָכל ׁשַ ּ  ִנְפּתָ

קֹול  יֹוִנים  ח:  ָנמֹוג ְלָתה  ֹהֲעָלָתה  ְוַאְמֹהֶתיָה  ְמַנֲהגֹות  ּכְ ב  ּגֻ ְּוֻהּצַ
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ה  ט:  ְמֹתְפֹפת  ַעל־ִלְבֵבֶהן ְוִניְנֵוה  ִכְבֵרַכת־ַמִים  ִמיֵמי  ִהיא  ְוֵהּמָ
ָּנִסים  ִעְמדו  ֲעֹמדו  ְוֵאין  ַמְפֶנה ּּבֹזו  ֶכֶסף  ּבֹזו  ָזָהב  ְוֵאין  ֵק י:  ּ ּּ ֶצה ּ

ִלי  ֶחְמָדה ֹבד  ִמּכֹל  ּכְ כוָנה  ּכָ ַּלּתְ ּּבוָקה  וְמבוָקה  וְמֻבָלָקה  יא:  ּ ּ ּ ּ ּ
צו  ָכל־ָמְתַנִים  וְפֵני  ֻכָלם  ִקּבְ ִים  ְוַחְלָחָלה  ּבְ ְרּכַ ְּוֵלב  ָנֵמס  וִפק  ּבִ ּ ּּ

ר  ָהַלך  יב:  ָּפארור ִפִרים  ֲאׁשֶ ְַאֵיה  ְמעֹון  ֲאָריֹות  וִמְרֶעה  הוא  ַלּכְ ּ ּ ּ
ם  ּגור  ַאְרֵיה  ְוֵאין  ַמֲחִרידַאְרֵיה  ָלִביא   ֵדי  יג:  ּׁשָ ַאְרֵיה  ֹטֵרף  ּבְ

ק  ְלִלְבֹאָתיו  ַוְיַמֵלא־ֶטֶרף  ֹחָריו  וְמֹעֹנָתיו  ְטֵרָפה ֹּגרֹוָתיו  וְמַחּנֵ ּּ :
ה  יד ן  ִרְכּבָ י  ֶבָעׁשָ ִּהְנִני  ֵאַלִיך  ְנֻאם  ְיהָוׁה  ְצָבאֹות  ְוִהְבַעְרּתִ ְ

ְוְכִפיַרִיך  ּתֹאַכל  ָחֶרב  ְוִהְכַרּתִ ַמע  עֹוד ּ ְי  ֵמֶאֶרץ  ַטְרֵפך  ְוֹלא־ִיּשָׁ ּ
 :קֹול ַמְלָאֵכֵכה

  פרק ג- "נחום"ספר 
ַחׁש  ֶפֶרק  ְמֵלָאה  ֹלא  ָיִמיׁש  ָטֶרף א ָלה  ּכַ ּהֹוי  ִעיר  ָדִמים  ּכֻ ּ ּּ :
ָדה ב ָבה  ְמַרּקֵ ּקֹול  ׁשֹוט  ְוקֹול  ַרַעׁש  אֹוָפן  ְוסוס  דֵֹהר  וֶמְרּכָ ּ ּ :
ָּפָרׁש  ַמֲעֶלה  ְוַלַהב  ֶחֶרב  ו ג ְּבַרק  ֲחִנית  ְוֹרב  ָחָלל  ְוֹכֶבד  ָפֶגר ּ

ִוָיה   לוְּוֵאין  ֵקֶצה  ַלּגְ ְגִוָיָתםְּיָכׁשְ לו  ּבִ ּ  ְוָכׁשְ ֵּמֹרב  ְזנוֵני  זֹוָנה  ד:  ּ
ָפחֹות  ְזנוֶניָה  וִמׁשְ ִפים  ַהּמֶֹכֶרת  ּגֹוִים  ּבִ ׁשָ ֲעַלת  ּכְ ּטֹוַבת  ֵחן  ּבַ ּ ּ

ֶפיָה ְכׁשָ ְאֹות  ְוִגֵליִתי  ׁשוַלִיך ְִהְנִני  ֵאַלִיך  ְנֻאם  ְיהָוׁה  ְצָב ה:  ּבִ ּ ּ
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ְַעל־ָפָנִיך  ְוַהְרֵאיִתי  גֹוִים  ַמְעֵרך  וַמְמָלכֹות  ְקלֹוֵנך ְ ְּ ּ :
ֹרִאי ו יך  ּכְ ְמּתִ יך  ְוׂשַ ְלּתִ ִצים  ְוִנּבַ ּקֻ י  ָעַלִיך  ׁשִ ַלְכּתִ ְְוִהׁשְ ְ ְוָהָיה  ז:  ְ

ְדָדה  ִניְנֵוה  ִמי  ָינוד  ָלה   ך  ְוָאַמר  ׁשָ ָּכל־ֹרַאִיך  ִידֹוד  ִמּמֵ ּ ּ ְּ ֵמַאִין ְ
ׁש  ְמַנֲחִמים  ָלך ְיֹאִרים  ח:  ְֲאַבּקֵ ָבה  ּבַ ֲּהֵתיְטִבי  ִמּנֹא  ָאמֹון  ַהיֹׁשְ

ר־ֵחיל  ָים  ִמָים  חֹוָמָתה ַּמִים  ָסִביב  ָלה  ֲאׁשֶ ּּכוׁש  ָעְצָמה  ט:  ּּ
ֶעְזָרֵתך ְוִמְצַרִים  ְוֵאין  ֵקֶצה  פוט  ְולוִבים  ָהיו  ּבְ ּ ּ ּ ם־ִהיא  י:  ּּ ּגַ

ִבי   ל־חוצֹות ַלּגָֹלה  ָהְלָכה  ַבּשֶׁ ֹראׁש  ּכָ ם  ֹעָלֶליָה  ְיֻרְטׁשו  ּבְ ּּגַ ּ ּ
ים קו  ַבִזּקִ דֹוֶליָה  ֻרּתְ ֶדיָה  ַידו  גֹוָרל  ְוָכל־ּגְ ְּוַעל־ִנְכּבַ ּ ּ ּ ּ :

י  ָמעֹוז  יא ַבְקׁשִ ם־ַאּתְ  ּתְ ִהי  ַנֲעָלָמה  ּגַ ִרי  ּתְ ּכְ ׁשְ ם־ַאּתְ  ּתִ ּגַ
ּכוִרים  ִאם יב:  ֵמאֹוֵיב ֵאִנים  ִעם־ּבִ ל־ִמְבָצַרִיך  ּתְ ּּכָ ּ־ִיּנֹועו ְ

ְּוָנְפלו  ַעל־ִפי  אֹוֵכל ך  ְלֹאְיַבִיך  יג:  ּ ִקְרּבֵ ים  ּבְ ך  ָנׁשִ ה  ַעּמֵ ְִהּנֵ ְ ְ

ִריָחִיך ֲעֵרי  ַאְרֵצך  ָאְכָלה  ֵאׁש  ּבְ חו  ׁשַ ְָפתֹוַח  ִנְפּתְ ְ ּ ֵמי  ָמצֹור  יד:  ּ
ֲאִבי־ָלך  ַחְזִקי  ִמְבָצָרִיך  ּבִֹאי  ַבִטיט  ְוִרְמִסי  ַבֹחֶמר  ַהֲחִזיִקי  ּׁשַ ְ ְּ

ָיֶלק  טו:  ןַמְלּבֵ ְכִריֵתך  ֶחֶרב  ּתֹאְכֵלך  ּכַ ם  ּתֹאְכֵלך  ֵאׁש  ּתַ ּׁשָ ְ ְ ְ

ה ַאְרּבֶ ִדי  ּכָ ּבְ ֶיֶלק  ִהְתּכַ ד  ּכַ ּבֵ ית  ֹרְכַלִיך  ִמּכֹוְכֵבי  טז:  ִּהְתּכַ ְִהְרּבֵ

ט  ַוָיֹעף ָמִים  ֶיֶלק  ָפׁשַ גֹוב  יז:  ַּהּשָׁ ה  ְוַטְפְסַרִיך  ּכְ ַאְרּבֶ ָזַרִיך  ּכָ ְִמּנְ ְ

ֶמׁש  ָזְרָחה  ְונֹוַדד ּגֹוָבי  ַהחֹוִנים יֹום  ָקָרה  ׁשֶ ֵדרֹות  ּבְ ּגְ   ּבַ
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נו  יח:  ְּוֹלא־נֹוַדע  ְמקֹומֹו  ַאָים ּכְ ור  ִיׁשְ ָּנמו  ֹרֶעיך  ֶמֶלך  ַאּשׁ ּ ְּ ָ

ץ ך  ַעל־ֶהָהִרים  ְוֵאין  ְמַקּבֵ ַָאִדיֶריך  ָנֹפׁשו  ַעּמְ ָּ ָהה  יט:  ּ ֵאין־ּכֵ
ֶתך  ּכֹל   ְבֶרך  ַנְחָלה  ַמּכָ ְָלׁשִ ְמֲעך|  ָ ְקעו  ַכף  ָעֶליך ָׁשְֹמֵעי  ׁשִ ָ  ּתָ ּ

ִמיד י ַעל־ִמי ֹלא־ָעְבָרה ָרָעְתך ּתָ  :ָּכִ
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,  ברים  וידידיםולכל  הח,  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, ד ספרי המקרא הם עלי י וטרי, י" וחכמנ 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

 ) תנחומא בהעלותך פרק טומדרש(. 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, וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, ך המחולק בכל תפוצות ישראל"רי נלימוד ספ 
                         

ושר"כ צי י ו מלי ן וח, ד ספרי המקרא הם עלי י וטרי, י"כמנ ו ח'ו' נ ננ ) מפאנוע"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


