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  פרק א- "חבקוק"ספר 
ִביא א ר  ָחָזה  ֲחַבּקוק  ַהּנָ א  ֲאׁשֶ ּשָׂ י  ב:  ַּהּמַ ַוְעּתִ ַּעד־ָאָנה  ְיהָוׁה  ׁשִ

יַע ָמע  ֶאְזַעק  ֵאֶליך  ָחָמס  ְוֹלא  תֹוׁשִ ה  ַתְרֵאִני  ג:  ְָוֹלא  ִתׁשְ ָלּמָ
יט  ְוׁשֹד  ְוָחָמס  ְלֶנְגִדי  ַוְיִהי  ִריב  וָמ ּבִ ָּאֶון  ְוָעָמל  ּתַ אּ : דֹון  ִיּשָׂ

יר  ד ע ַמְכּתִ י ָרׁשָ ָפט ּכִ פוג ּתֹוָרה ְוֹלא־ֵיֵצא ָלֶנַצח ִמׁשְ ן ּתָ ַּעל־ּכֵ ּ
ל ָפט  ְמֻעּקָ ן  ֵיֵצא  ִמׁשְ ִדיק  ַעל־ּכֵ ֶּאת־ַהּצַ יטו  ה:  ּ ְּראו  ַבּגֹוִים  ְוַהּבִ ּ

י־ְיֻסָפר יֵמיֶכם  ֹלא  ַתֲאִמינו  ּכִ י־ֹפַעל  פֵֹעל  ּבִ ָמהו  ּכִ הו  ּתְ ּמְ ְּוִהּתַ ּּ ּ ּ :
ְמָהר  ַההֹוֵלך  ו ר  ְוַהּנִ ִדים  ַהּגֹוי  ַהּמַ ׂשְ י־ִהְנִני  ֵמִקים  ֶאת־ַהּכַ ְּכִ ּ

נֹות  לֹא־לֹו ּכָ ת  ִמׁשְ ָּאֹים  ְונֹוָרא  הוא  ז:  ְּלֶמְרֲחֵבי־ֶאֶרץ  ָלֶרׁשֶ
ֵאתֹו  ֵיֵצא ָפטֹו  וׂשְ ּנו  ִמׁשְ ִּמּמֶ ֵמִרים  סוָסיו  ְוַחדו  ח:  ּּ ְּוַקלו  ִמּנְ ּ ּ ּ ּ

ִּמְזֵאֵבי  ֶעֶרב  וָפׁשו   ּ ר ּ ֶנׁשֶ יו  ֵמָרחֹוק  ָיֹבאו  ָיֻעפו  ּכְ יו  וָפָרׁשָ ָּפָרׁשָ ּ ּ ּ
ת  ְפֵניֶהם  ָקִדיָמה  ַוֶיֱאֹסף  ט:  ָחׁש  ֶלֱאכֹול לֹה  ְלָחָמס  ָיבֹוא  ְמַגּמַ ּּכֻ ּ ּ
ִבי חֹול  ׁשֶ ָחק  לֹו  הוא  י:  ּכַ ָלִכים  ִיְתַקָלס  ְוֹרְזִנים  ִמׂשְ ּמְ ְּוהוא  ּבַ ּּ
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ָחק  ַוִיְצּבֹר  ָעָפר   ָדהְּלָכל־ִמְבָצר  ִיׂשְ ַּוִיְלּכְ ָּאז  ָחַלף  רוַח  יא:  ּ
ם  זו  ֹכחֹו  ֵלאֹלהֹו ַּוַיֲעֹבר  ְוָאׁשֵ ֶדם  ְיהָוׁה  יב:  ּ ה  ִמּקֶ ֲהלֹוא  ַאּתָ

ְמּתֹו  ְוצור  ְלהֹוִכיַח  ָפט  ׂשַ י  ֹלא  ָנמות  ְיהָוׁה  ְלִמׁשְ ֱּאֹלַהי  ְקֹדׁשִ ּּ
יט ֶאל־ָעָמל ֹלא תו יג: ְיַסְדּתֹו ָכל ְּטהֹור ֵעיַנִים ֵמְראֹות ָרע ְוַהּבִ

ּנו ע  ַצִדיק  ִמּמֶ ַבַלע  ָרׁשָ ֲחִריׁש  ּבְ יט  ּבֹוְגִדים  ּתַ ה  ַתּבִ ָּלּמָ ּ ּ :
ל  ּבֹו יד ֶרֶמׂש  ֹלא־מׁשֵ ְדֵגי  ַהָים  ּכְ ה  ָאָדם  ּכִ ֲעׂשֶ לֹה  טו:  ַּוּתַ ּּכֻ

ַמח  ן  ִיׂשְ ִמְכַמְרּתֹו  ַעל־ּכֵ ה  ֵהֲעָלה  ְיֹגֵרהו  ְבֶחְרמֹו  ְוַיַאְסֵפהו  ּבְ ַחּכָ ּּבְ ּ
ה ַעל־ּכֵ טז:  ְוָיִגיל י  ָבֵהּמָ ַח  ְלֶחְרמֹו  ִויַקֵטר  ְלִמְכַמְרּתֹו  ּכִ ּן  ְיַזּבֵ

ִרָאה ֵמן  ֶחְלקֹו  וַמֲאָכלֹו  ּבְ ן  ָיִריק  ֶחְרמֹו  ְוָתִמיד  יז:  ּׁשָ ַהַעל  ּכֵ
 :ַלֲהֹרג ּגֹוִים ֹלא ַיְחמֹול

  פרק ב- "חבקוק"ספר 
ָבה  ַעל־ָמצֹור  ַוֲאַצֶפה  ִל א י  ֶאֱעֹמָדה  ְוֶאְתַיּצְ ַמְרּתִ ְראֹות ַּעל־ִמׁשְ

י יב  ַעל־ּתֹוַכְחּתִ י  וָמה  ָאׁשִ ר־ּבִ ַּוַיֲעֵנִני  ְיהָוׁה  ַויֹאֶמר  ב:  ַּמה־ְיַדּבֶ ּ
תֹוב  ָחזֹון  וָבֵאר  ַעל־ַהֻלחֹות  ְלַמַען  ָירוץ  קֹוֵרא  בֹו ּּכְ י  עֹוד  ג:  ּּ ּכִ

ה־לֹו  ץ  ְוֹלא  ְיַכֵזב  ִאם־ִיְתַמְהַמה  ַחּכֵ ָּחזֹון  ַלּמֹוֵעד  ְוָיֵפַח  ַלּקֵ ּ
י־ֹבא  ָיֹבא ָרה  ַנְפׁשֹו  ּבֹו  ד:    ֹלא  ְיַאֵחרּכִ ה  ֻעְפָלה  ֹלא־ָיׁשְ ִּהּנֵ

ֱאמוָנתֹו  ִיְחֶיה ְּוַצִדיק  ּבֶ ֶבר  ָיִהיר  ְוֹלא  ה:  ּ י־ַהַיִין  ּבֵֹגד  ּגֶ ְּוַאף  ּכִ
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ע  ּבָ ֶות  ְוֹלא  ִיׂשְ אֹול  ַנְפׁשֹו  ְוהוא  ַכּמָ ׁשְ ר  ִהְרִחיב  ּכִ ִּיְנֶוה  ֲאׁשֶ
ל־ַהּגֹוִים  ַוִיְק ַּוֶיֱאֹסף  ֵאָליו  ּכָ יםּ ל־ָהַעּמִ : ּבֹץ  ֵאָליו  ּכָ

או  וְמִליָצה  ִחידֹות  לֹו  ו ל  ִיּשָׂ ֲּהלֹוא־ֵאֶלה  ֻכָלם  ָעָליו  ָמׁשָ ּ ּ ּ
יד  ָעָליו  ַעְבִטיט ה  לֹא־לֹו  ַעד־ָמַתי  וַמְכּבִ ְרּבֶ ְּוֹיאַמר  הֹוי  ַהּמַ ּ :

ּסֹות  ז ֶכיך  ְוִיְקצו  ְמַזְעְזֶעיך  ְוָהִייָת  ִלְמׁשִ ֲָהלֹוא  ֶפַתע  ָיקומו  נׁשְ ָּ ּ ּ
ים  ח:  מֹוָל ל־ֶיֶתר  ַעּמִ לוך  ּכָ ים  ְיׁשָ לֹוָת  ּגֹוִים  ַרּבִ ה  ׁשַ י  ַאּתָ ָּכִ ּ ּ ּ

ֵבי  ָבה ִּמְדֵמי  ָאָדם  ַוֲחַמס־ֶאֶרץ  ִקְרָיה  ְוָכל־יׁשְ הֹוי  ּבֵֹצַע  ט:  ּ
ף־ָרע ֵצל  ִמּכַ רֹום  ִקּנֹו  ְלִהּנָ ּמָ ַצע  ָרע  ְלֵביתֹו  ָלׂשום  ּבַ ָיַעְצּתָ  י:  ּּבֶ

ת  ְלֵביֶתך  ְקצֹות־ַעּמִ ךָּבׁשֶ ים  ְוחֹוֵטא  ַנְפׁשֶ י־ֶאֶבן  יא:  ָים  ַרּבִ ּכִ
ה ְזָעק  ְוָכִפיס  ֵמֵעץ  ַיֲעֶנּנָ יר  ּתִ ָדִמים  יב:  ִמּקִ הֹוי  ּבֶֹנה  ִעיר  ּבְ

ַעְוָלה ה  ֵמֵאת  ְיהָוׁה  ְצָבאֹות  ְוִייְגעו  יג:  ְוכֹוֵנן  ִקְרָיה  ּבְ ֲּהלֹוא  ִהּנֵ
ֵדי־ִריק  ִיָעפו ים  ּבְ ֵדי־ֵאׁש  וְלֻאּמִ ים  ּבְ ַּעּמִ ֵלא  ָהָאֶרץ  יד:  ּ ּמָ י  ּתִ ּכִ

ִים  ְיַכּסו  ַעל־ָים ּמַ בֹוד  ְיהָוׁה  ּכַ ֵקה  טו:  ָּלַדַעת  ֶאת־ּכְ הֹוי  ַמׁשְ
יט  ַעל־ְמעֹוֵריֶהם ר  ְלַמַען  ַהּבִ ּכֵ ֵָרֵעהו  ְמַסֵפַח  ֲחָמְתך  ְוַאף  ׁשַ ּ ּ :

ּסֹוב  ָעֶליך  טז ה  ְוֵהָעֵרל  ּתִ ֵתה  ַגם־ַאּתָ בֹוד  ׁשְ ַבְעּתָ  ָקלֹון  ִמּכָ ָׂשָ

בֹוֶדךּכֹוס  ְיִמ ָך  יז:  ָין  ְיהָוׁה  ְוִקיָקלֹון  ַעל־ּכְ י־ֲחַמס  ְלָבנֹון  ְיַכּסֶ ּּכִ
ֵבי  ֵהמֹות  ְיִחיַתן  ִמְדֵמי  ָאָדם  ַוֲחַמס־ֶאֶרץ  ִקְרָיה  ְוָכל־יׁשְ ְּוׁשֹד  ּבְ

י  יח:  ָּבה ֶקר  ּכִ ָכה  ומֹוֶרה  ּשָׁ י  ְפָסלֹו  ֹיְצרֹו  ַמּסֵ ָּמה־הֹוִעיל  ֶפֶסל  ּכִ ּ
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הֹוי  ֹאֵמר  יט:  ּו  ַלֲעׂשֹות  ֱאִליִלים  ִאְלִמיםָבַטח  ֹיֵצר  ִיְצרֹו  ָעָלי
פוׂש  ה־הוא  ּתָ ָּלֵעץ  ָהִקיָצה  עוִרי  ְלֶאֶבן  דוָמם  הוא  יֹוֶרה  ִהּנֵ ּ ּ ּ ּ ּ

ִקְרּבֹו ֵהיַכל  ָקְדׁשֹו  ַהס  כ:  ָּזָהב  ָוֶכֶסף  ְוָכל־רוַח  ֵאין  ּבְ ַויהָוׁה  ּבְ
ל־ָהָאֶרץ  :ִּמָפָניו ּכָ

  פרק ג- "חבקוק"ספר 
ִפָלה ַלֲח א ְגֹינֹותּּתְ ִביא ַעל ׁשִ ְמֲעך  ב: ַּבּקוק ַהּנָ י ׁשִ ַמְעּתִ ְָיהָוׁה ׁשָ

ִנים  ּתֹוִדיַע  ֶקֶרב  ׁשָ ִנים  ַחֵייהו  ּבְ ֶקֶרב  ׁשָ ָּיֵראִתי  ְיהָוׁה  ָפָעְלך  ּבְ ּ ָ ּ
ְזּכֹור ֹרֶגז  ַרֵחם  ּתִ יָמן  ָיבֹוא  ְוָקדֹוׁש  ֵמַהר־ָפאָרן  ג:  ּבְ ֱּאלֹוַה  ִמּתֵ ּ

ַמִים  הֹודֹו ה  ׁשָ ּסָ ּ  וְתִהָלתֹו  ָמְלָאה  ָהָאֶרץֶסָלה  ּכִ אֹור  ד:  ּ ְּוֹנַגה  ּכָ
ם  ֶחְביֹון   ְהֶיה  ַקְרַנִים  ִמָידֹו  לֹו  ְוׁשָ ְּלָפָניו  ֵיֶלך  ָדֶבר  ה:  ּ  ֻעזֹוֻּעזֹהּּתִ ְ

ף  ְלַרְגָליו ר  ּגֹוִים |  ָעַמד   ו:  ְוֵיֵצא  ֶרׁשֶ ַּוְיֹמֶדד  ֶאֶרץ  ָרָאה  ַוַיּתֵ
ְבע חו  ּגִ ַּוִיְתפְֹצצו  ַהְרֵרי־ַעד  ׁשַ ּ ּ : ֹות  עֹוָלם  ֲהִליכֹות  עֹוָלם  לֹוּ

זון  ְיִריעֹות  ֶאֶרץ  ִמְדָין ז ן  ִיְרּגְ ַחת  ָאֶון  ָרִאיִתי  ָאֳהֵלי  כוׁשָ ּּתַ ּ :
י  ח ָים ֶעְבָרֶתך ּכִ ָהִרים  ַאֶפך  ִאם־ּבַ ּנְ ֲָהִבְנָהִרים  ָחָרה  ְיהָוׁה  ִאם־ּבַ ָּ ּ

ֹבֶתיך  ְיׁשוָעה ב  ַעל־סוֶסיך  ַמְרּכְ ִּתְרּכַ ָּ ך ֶעְרָיה  ֵתעֹור ט:  ָ ּתֶ ָ  ַקׁשְ

ע־ָאֶרץ ַבּקַ ֻבעֹות  ַמטֹות  ֹאֶמר  ֶסָלה  ְנָהרֹות  ּתְ ָּראוך  ָיִחילו  י:  ּׁשְ ָּ

א הֹום  קֹולֹו  רֹום  ָיֵדיהו  ָנׂשָ : ָּהִרים  ֶזֶרם  ַמִים  ָעָבר  ָנַתן  ּתְ
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ַרק  יא יך  ְיַהֵלכו  ְלֹנַגה  ּבְ ֶמׁש  ָיֵרַח  ָעַמד  ְזֻבָלה  ְלאֹור  ִחּצֶ ּׁשֶ ּ ּ ָ

ַזַעם  ּתִ יב:  ֲָחִניֶתך דוׁש  ּגֹוִיםּבְ ַאף  ּתָ ָיָצאָת  יג:  ְּצַעד־ָאֶרץ  ּבְ
ע  ית  ָרׁשָ יֶחך  ָמַחְצּתָ  רֹאׁש  ִמּבֵ ע  ֶאת־ְמׁשִ ך  ְלֵיׁשַ ע  ַעּמֶ ְּלֵיׁשַ ָ ָ

ּ  ְפָרָזיו ּפְָרָזוָּנַקְבּתָ  ְבַמָטיו  ֹראׁש   יד:  ָּערֹות  ְיסֹוד  ַעד־ַצָואר  ֶסָלה
מֹו־ֶלֱאֹכל  ָעִני רִּיְסֲערו  ַלֲהִפיֵצִני  ֲעִליֻצָתם  ּכְ ְסּתָ ּמִ ָּדַרְכּתָ  טו:    ּבַ

ים ַָבָים  סוֶסיך  ֹחֶמר  ַמִים  ַרּבִ ּ י   טז:  ּ ַמְעּתִ ְטִני  ְלקֹול |  ׁשָ ז  ּבִ ְרּגַ ַוּתִ
ר  ָאנוַח  ז  ֲאׁשֶ י  ֶאְרּגָ ֲעָצַמי  ְוַתְחּתַ ָפַתי  ָיבֹוא  ָרָקב  ּבַ ָּצְללו  ׂשְ ּ

ְּליֹום  ָצָרה  ַלֲעלֹות  ְלַעם  ְיגוֶדּנו י־ְתֵאָנה  ֹלא־ִתְפָרח   יז:  ּ ְוֵאין ּכִ
ַזר  ה  ֹאֶכל  ּגָ ֵדמֹות  ֹלא־ָעׂשָ ה־ַזִית  וׁשְ ֵחׁש  ַמֲעׂשֵ ָפִנים  ּכִ ּגְ ְּיבול  ּבַ ּ

ְרָפִתים ָקר  ּבָ ְכָלה  ֹצאן  ְוֵאין  ּבָ יהָוׁה  ֶאֱעלֹוָזה  יח:  ִמּמִ ַוֲאִני  ּבַ
ִעי אֹלֵהי  ִיׁשְ ם  ַרְגַלי  יט:  ָאִגיָלה  ּבֵ ּיֱהִוׁה  ֲאֹדָני  ֵחיִלי  ַוָיׂשֶ

ַאָילֹות ְוַעל ּבָ ְנִגינֹוָתיּּכָ ַח ּבִ  :מֹוַתי ַיְדִרֵכִני ַלְמַנּצֵ
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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,  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 )ע מפאנו"הרמ(. ק"קו'סדי י'יתבו
ד "ד  אף  ספרי  תורה  כ"יה  הכהן  ברבי  כמשמרות  כתיב  ואנו  קורין  מסמרות  לומר  לך  מה  משמרות  כהונה  כר  ברכ"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,  ספרי  נביאים  וכתובים  מחולק  לכל  השנההנה  מובא  כאן  לימוד  
הרבים  לפרסם לזכות  את,  ולכל  החברים  וידידים,  ובשמחות,    נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי  מדרשות–השנה  

 .חטא בא על ידוואין , 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 )ע מפאנו"הרמ(. ק"קו'סדי י'יתבו
ד "ד  אף  ספרי  תורה  כ"לומר  לך  מה  משמרות  כהונה  כר  ברכיה  הכהן  ברבי  כמשמרות  כתיב  ואנו  קורין  מסמרות  "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


