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  פרק ג- "איכה"ספר 
ֶבט  ֶעְבָרתֹו א ׁשֵ ְך ּאֹוִתי  ָנַהג  ַויַֹל ב:  ֲּאִני  ַהֶגֶבר  ָרָאה  ֳעִני  ּבְ

ך  ְוֹלא־אֹור ל־ַהיֹום ג:  ְחׁשֶ ב  ַיֲהֹפך  ָידֹו  ּכָ י  ָיׁשֻ ַּאך  ּבִ ְ ָלה  ד:  ְ ּּבִ
ר  ַעְצמֹוָתי ּבַ ִרי  ְועֹוִרי  ׁשִ ף  ֹראׁש  וְתָלָאה ה:  ְבׂשָ ָנה  ָעַלי  ַוַיּקַ ּּבָ ּ :

ֵמֵתי  עֹוָלם ו יַבִני  ּכְ ים  הֹוׁשִ ּכִ ַמֲחׁשַ ֲעִדי  ְוֹלא  ֵאֵצא  ז:  ּבְ ָּגַדר  ּבַ
ִת יד  ְנָחׁשְ ַתם  ְתִפָלִתי ח:  יִּהְכּבִ ֵוַע  ׂשָ י  ֶאְזַעק  ַוֲאׁשַ ַּגם  ּכִ ּ ָּגַדר  ט:  ּּ

ָגִזית  ְנִתיֹבַתי  ִעָוה ְּדָרַכי  ּבְ ּדֹב  ֹאֵרב  הוא  ִלי   י:  ּ   ֲאִרי ֲאִריהּ
ִמְסָתִרים ַמִני  ׁשֵֹמם יא:  ּּבְ ֵחִני  ׂשָ ְּדָרַכי  סֹוֵרר  ַוְיַפׁשְ ְָדַרך  יב:  ּ ּ

ַמָטָרא   תֹו  ַוַיִציֵבִני  ּכַ ַּקׁשְ ּ ּ ָפתֹו יג:  ַלֵחץּ ֵני  ַאׁשְ ִכְליֹוָתי  ּבְ : ֵּהִביא  ּבְ
ל־ַהיֹום יד ֹחק  ְלָכל־ַעִמי  ְנִגיָנָתם  ּכָ ָּהִייִתי  ׂשְ ּ יַעִני  טו:  ּ ּבִ ִהׂשְ

ֵאֶפר טז:  ַּבְמרֹוִרים  ִהְרַוִני  ַלֲעָנה ִני  ּבָ י  ִהְכִפיׁשַ ּנָ ָחָצץ  ׁשִ ַּוַיְגֵרס  ּבֶ ּ :
יִת יז י  ָנׁשִ לֹום  ַנְפׁשִ ַּוִתְזַנח  ִמׁשָ ָוֹאַמר  ָאַבד  ִנְצִחי  יח:  י  טֹוָבהּ

ְּזָכר־ָעְנִיי  וְמרוִדי  ַלֲעָנה  ָוֹראׁש יט:  ְּותֹוַחְלִתי  ֵמְיהָוׁה ָזכֹור  כ:  ּ
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יְוָתׁשֹיַחִּתְזּכֹור   י  כא:    ְוָתׁשֹוַח  ָעַלי  ַנְפׁשִ יב  ֶאל־ִלּבִ ֹזאת  ָאׁשִ
ן  אֹוִחיל י  ֹלא־ָכ כב:  ַעל־ּכֵ י  ֹלא־ָתְמנו  ּכִ ּלו ַּחְסֵדי  ְיהָוׁה  ּכִ

ה  ֱאמוָנֶתך כג:  ַרֲחָמיו ָקִרים  ַרּבָ ים  ַלּבְ ֲָחָדׁשִ ֶחְלִקי  ְיהָוׁה  כד:  ּ
ן  אֹוִחיל  לֹו י  ַעל־ּכֵ טֹוב  ְיהָוׁה  ְלקָוׁו  ְלֶנֶפׁש  כה:  ָאְמָרה  ַנְפׁשִ

ּנו ִּתְדְרׁשֶ ּטֹוב  ְוָיִחיל  ְודוָמם  ִלְתׁשוַעת  ְיהָוׁה כו:  ּ ּטֹוב  ַלֶגֶבר  כז:  ּ
ְנעוָר א  ֹעל  ּבִ י־ִיׂשָ ּּכִ י  ָנַטל  ָעָליו כח:  יוּ ָדד  ְוִידֹם  ּכִ ב  ּבָ : ֵּיׁשֵ

ָעָפר  ִפיהו  אוַלי  ֵיׁש  ִתְקָוה כט ִּיֵתן  ּבֶ ּּ ּ ע  ל:  ּ ּבַ הו  ֶלִחי  ִיׂשְ ִּיֵתן  ְלַמּכֵ ּ
ֶחְרָפה י  ֹלא  ִיְזַנח  ְלעֹוָלם  ֲאֹדָני לא:  ּּבְ י  ִאם־הֹוָגה  ְוִרַחם  לב:  ּכִ ּכִ
ֹרב   ה לג:    ֲחָסָדיוֲחָסָדוּכְ י  ֹלא  ִעּנָ ֵני־ִאיׁשּכִ ּ  ִמִלּבֹו  ַוַיֶגה  ּבְ ּ ּ :

א  ַתַחת  ַרְגָליו  ּכֹל  ֲאִסיֵרי  ָאֶרץ לד ְּלַהטֹות  לה:  ְּלַדּכֵ
ַפט־ָגֶבר  ֶנֶגד  ְפֵני  ֶעְליֹון ִּמׁשְ ִריבֹו  ֲאֹדָני  ֹלא  לו:  ּּ ְּלַעֵות  ָאָדם  ּבְ

ִּמי  ֶזה  ָאַמר  ַוֶתִהי  ֲאֹדָני  ֹלא  ִצָוה לז:  ָרָאה ִּמִפי  ֶעְליֹון  ֹלא  לח:  ּ
ַּמה־ִיְתאֹוֵנן  ָאָדם  ָחי  ֶגֶבר  ַעל־   לט:  ּא  ָהָרעֹות  ְוַהטֹובֵתֵצ  ֲחָטָאוּ

ה  ְדָרֵכינו  ְוַנְחֹקָרה  ְוָנׁשוָבה  ַעד־ְיהָוׁה מ:  ֲחָטָאיו ַּנְחְפׂשָ ּ ּ :
ָמִים מא ׁשָ ָפִים  ֶאל־ֵאל  ּבַ א  ְלָבֵבנו  ֶאל־ּכַ ִּנׂשָ ּּ ְענו  מב:  ּ ַּנְחנו  ָפׁשַ ּ

ּוָמִרינו  ַאָתה  ֹלא  ָסָלְחָת ּ ּ ַּסּכָֹתה  ָבַאף  ַוִתְרְדֵפנו  ָהַרְגָת  ֹלא  מג:  ּ ּּ ּ
ַּסּכֹוָתה  ֶבָעָנן  ָלך  ֵמֲעבֹור  ְתִפָלה מד:  ָּחָמְלָת ּ ְּסִחי  וָמאֹוס  מה:  ְ

ֶקֶרב  ָהַעִמים יֵמנו  ּבְ ְּתׂשִ ל־ֹאְיֵבינו מו:  ּּ ָּפצו  ָעֵלינו  ִפיֶהם  ּכָ ּ ּּ ּ :
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ֶבר מז את  ְוַהׁשָ ַּפַחד  ָוַפַחת  ָהָיה  ָלנו  ַהׁשֵ ּ ּ ְּלֵגי־ַמִים  ֵתַרד ַּפ מח:  ּ
ת־ַעִמי ֶבר  ּבַ ֵּעיִני  ִנְגָרה  ְוֹלא  ִתְדֶמה  ֵמֵאין  מט:  ֵּעיִני  ַעל־ׁשֶ

ָמִים נ:  ֲהֻפגֹות ִקיף  ְוֵיֶרא  ְיהָוׁה  ִמׁשָ ֵעיִני  עֹוְלָלה  נא:  ַּעד־ַיׁשְ
נֹות  ִעיִרי י  ִמּכֹל  ּבְ ם נב:  ְלַנְפׁשִ ִצפֹור  ֹאְיַבי  ִחּנָ ּצֹוד  ָצדוִני  ּכַ ּ ּ :

יָּצְמתו   נג ַּבּבֹור  ַחָיי  ַוַידו־ֶאֶבן  ּבִ ּ ּ י  נד:  ּ ָּצפו־ַמִים  ַעל־ֹראׁשִ
ָּאַמְרִתי  ִנְגָזְרִתי ְמך  ְיהָוׁה  ִמּבֹור  ַתְחִתיֹות נה:  ּ ָּקָראִתי  ׁשִ ּ ּ קֹוִלי  נו:  ָ

ְוָעִתי ָמְעָת  ַאל־ַתְעֵלם  ָאְזְנך  ְלַרְוָחִתי  ְלׁשַ ָׁשָ ּ יֹום  נז:  ּ ָּקַרְבָת  ּבְ
ֶּאְקָרֶאָך  ָאַמְרָת  ַאל־ י  ָגַאְלָת  נח:  ִּתיָראּ ַּרְבָת  ֲאֹדָני  ִריֵבי  ַנְפׁשִ ּ ּ

ָפִטי נט:  ַּחָיי ְפָטה  ִמׁשְ ָּרִאיָתה  ְיהָוׁה  ַעָוָתִתי  ׁשָ ָרִאיָתה  ס:  ּ
ֹבָתם  ִלי ל־ַמְחׁשְ ל־ִנְקָמָתם  ּכָ ַמְעָת  ֶחְרָפָתם  ְיהָוׁה  סא:  ּכָ ּׁשָ ּ

ֹבָתם  ָעָלי ל־ַמְחׁשְ ְפֵתי  ָקַמי  ְוֶהְגיֹוָנם  ָע סב:  ּכָ ל־ַהיֹוםׂשִ : ַּלי  ּכָ
יָטה  ֲאִני  ַמְנִגיָנָתם סג ְבָתם  ְוִקיָמָתם  ַהּבִ ּׁשִ יב  ָלֶהם  סד:  ּ ָּתׁשִ

ה  ְיֵדיֶהם ַמֲעׂשֵ ְּגמול  ְיהָוׁה  ּכְ ת־ֵלב  ַתֲאָלְתך  סה:  ּ ִָתֵתן  ָלֶהם  ְמִגּנַ ּ ּ ּ
ֵמי ְיהָוׁה סו: ָלֶהם ִמיֵדם ִמַתַחת ׁשְ ַאף ְוַתׁשְ ִּתְרדֹף ּבְ ּּ: 

  פרק ד- "איכה"ספר 
ַתֵפְכָנה  ַאְבֵני־ֹקֶדׁש  א ֶתם  ַהטֹוב  ִתׁשְ ֶנא  ַהּכֶ ֵּאיָכה  יוַעם  ָזָהב  ִיׁשְ ּ ּ ּ ּ

ל־חוצֹות ֹראׁש  ּכָ ָפז  ֵאיָכה  ב:  ּּבְ ֵני  ִציֹון  ַהְיָקִרים  ַהְמֻסָלִאים  ּבַ ּּבְ ּ ּ



––1501 

ה  ְיֵדי  יֹוֵצר בו  ְלִנְבֵלי־ֶחֶרׂש  ַמֲעׂשֵ יןַּגם־   ג:  ֶּנְחׁשְ ים  ָחְלצו ַּתּנִ ּ  ַתּנִ ּ
ד  ֵהיִנ ת־ַעִמי  ְלַאְכָזר  ׁשַ ּיקו  גוֵריֶהן  ּבַ ּּ רַּכְי  ֵעִניםּ ִמְדּבָ ְיֵעִנים  ּבַ : ּ  ּכַ

ֲאלו  ֶלֶחם  פֵֹרׂש  ד ָצָמא  עֹוָלִלים  ׁשָ ָּדַבק  ְלׁשֹון  יֹוֵנק  ֶאל־ִחּכֹו  ּבַ ּ ּּ
חוצֹות  ָהֱאֻמִנים  ֲעֵלי  ה:  ֵאין  ָלֶהם מו  ּבַ ים  ָנׁשַ ָּהֹאְכִלים  ְלַמֲעַדּנִ ּ ּ

ַפ קו  ַאׁשְ ּתֹוָלע  ִחּבְ ת־ַעִמי  ֵמַחַטאת  ְסֹדם  ו:  ּתֹותּ ַּוִיְגַדל  ֲעֹון  ּבַ ּּ ּ
ַּהֲהפוָכה  ְכמֹו־ָרַגע  ְוֹלא־ָחלו  ָבה  ָיָדִים ּ ֶלג  ז:  ּ ַּזּכו  ְנִזיֶריָה  ִמׁשֶ ּ

ַּצחו  ֵמָחָלב  ָאְדמו  ֶעֶצם  ִמְפִניִנים  ַסִפיר  ִגְזָרָתם ּ ּ ּ ך  ח:  ּ ְָחׁשַ

חוצֹות  ָצַפד  ע רו  ּבַ חֹור  ָתֳאָרם  ֹלא  ִנּכְ ִּמׁשְ ּ ּ ֹוָרם  ַעל־ַעְצָמם  ָיֵבׁש ּ
ֵהם  ָיזובו  ט:  ָהָיה  ָכֵעץ ּטֹוִבים  ָהיו  ַחְלֵלי־ֶחֶרב  ֵמַחְלֵלי  ָרָעב  ׁשֶ ּ ּ

ָדי ִרים  ִמְתנוֹבת  ׂשָ ְּמֻדּקָ לו  ַיְלֵדיֶהן  י:  ּ ׁשְ ים  ַרֲחָמִניֹות  ּבִ ְּיֵדי  ָנׁשִ ּ ּ
ת־ַעִמי ֶבר  ּבַ ׁשֶ ָּהיו  ְלָברֹות  ָלמֹו  ּבְ ָלה  ְיהָוׁה  ֶאת־ֲחָמת יא:  ּ ֹו ּּכִ

ִציֹון  ַוֹתאַכל  ְיסֹוֹדֶתיָה ַפך  ֲחרֹון  ַאפֹו  ַוַיֶצת־ֵאׁש  ּבְ ּׁשָ ּּ ּ ּ ֹלא  יב:  ְ
י  ָיֹבא  ַצר  ְואֹוֵיב ּוכֹלֶּהֱאִמינו  ַמְלֵכי־ֶאֶרץ   ֵבי  ֵתֵבל  ּכִ   ּכֹל  ֹיׁשְ

ָלם ֲעֵרי  ְירוׁשָ ׁשַ ֵּמַחֹטאת  ְנִביֶאיָה  ֲעֹונֹות  ּכֲֹהֶניָה  ַהׁשְֹפִכים  יג:  ּּבְ ּ
ה  ַדם ִקְרּבָ ּּבְ ֹלא  יד:  ּ  ַצִדיִקיםּ ָדם  ּבְ חוצֹות  ְנֹגֲאלו  ּבַ ָּנעו  ִעְוִרים  ּבַ ּ ּ ּ

יֶהם ְלֻבׁשֵ ּיוְכלו  ִיְגעו  ּבִ ּ ּסורו  ָטֵמא  ָקְראו  ָלמֹו  סורו  סורו  טו:  ּּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ
גֹוִים  ֹלא  יֹוִסיפו  ָלגור י  ָנצו  ַגם־ָנעו  ָאְמרו  ּבַ ַּאל־ִתָגעו  ּכִ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ ּ ּ :

ְּפֵני  ְיהָוׁה  ִחְלָקם  ֹלא  יֹו טז או ּ יָטם  ְפֵני  ֹכֲהִנים  ֹלא  ָנׂשָ ִּסיף  ְלַהּבִ ּ



––1502 

ּ  וְזֵקִנים  ֹלא  ָחָננוְזֵקִנים ּ  עֹוֵדינו  ִתְכֶליָנה  ֵעיֵנינו עֹוֵדינֻה יז:  ּ ּּ
ַע ִצִפָיֵתנו  ִצִפינו  ֶאל־גֹוי  ֹלא  יֹוׁשִ ֶּאל־ֶעְזָרֵתנו  ָהֶבל  ּבְ ּ ּ ּּ ָּצדו  יח:  ּּ

ְרֹחֹבֵתינו  ָקַרב  ִקֵצינו ְּצָעֵדינו  ִמֶלֶכת  ּבִ ּ ּּ י־ָבא ּ ּ  ָמְלאו  ָיֵמינו  ּכִ ּ
ִּקֵצינו ָמִים  ַעל־ֶהָהִרים  ְדָלֻקנו  יט:  ּ ֵרי  ׁשָ ׁשְ ַּקִלים  ָהיו  ֹרְדֵפינו  ִמּנִ ּ ּ ּ ּ

ר  ָאְרבו  ָלנו ִמְדּבָ ּּבַ ּ ד  כ:  ּ יַח  ְיהָוׁה  ִנְלּכַ ּרוַח  ַאֵפינו  ְמׁשִ ּּ
ִצלֹו  ִנְחֶיה  ַבגֹוִים ר  ָאַמְרנו  ּבְ ִחיתֹוָתם  ֲאׁשֶ ׁשְ ּּבִ ּ יׂשִ כא:  ּ ְמִחי ׂשִ י  ְוׂשִ

ת־ֱאדֹום   ֶבתיּבַ ֶאֶרץ  עוץ  ַגם־ָעַלִיך  ַתֲעָבר־ּכֹוס יֹוׁשֶ ֶבת  ּבְ ּ  יֹוׁשֶ ְּ ּ
ִרי  ְוִתְתָעִרי ּכְ ת־ִציֹון  ֹלא  יֹוִסיף  ְלַהְגלֹוֵתך  כב:  ִּתׁשְ ְַתם־ֲעֹוֵנך  ּבַ ְּ ּ

ת־ֱאדֹום ִגָלה ַעל־ַחטֹאָתִיך ְָפַקד ֲעֹוֵנך ּבַ ְּ ּ ּ ּ: 

  פרק ה- "איכה"ספר 
יָטּה  ֶמה־ָהָיה  ָלנו  ְזֹכר  ְיהָוׁ א יָטה  וְרֵאה  ֶאת־ֶחְרָפֵתנוַהּבִ ּ  ַהּבִ ּּ :
ֵתינו  ְלָנְכִרים ב ַּנֲחָלֵתנו  ֶנֶהְפָכה  ְלָזִרים  ּבָ  ֵאין ָהִיינוְיתֹוִמים ג:  ּּ

ַאְלָמנֹות ְּוֵאין  ָאב  ִאמֵֹתינו  ּכְ ִתינו  ֵעֵצינו  ד:  ּ ֶכֶסף  ׁשָ ֵּמיֵמינו  ּבְ ּ ּ
ְמִחיר  ָיֹבאו ּנו  ִנְרָדְפנוַּעל  ַצָואֵר ה:  ּּבִ ּ ּ  ְוֹלא  הוַנח־ָלנולֹא ָיַגְענוּ ּ :

ּבַֹע  ָלֶחם ו ִּמְצַרִים  ָנַתּנו  ָיד  ַאׁשור  ִלׂשְ  ֵאיָנם ָחְטאוֲּאֹבֵתינו ז:  ּּ
ּ  ַוֲאַנְחנו  ֲעֹוֹנֵתיֶהם  ָסָבְלנוֲּאַנְחנוְוֵאיָנם   לו  ָבנו  ח:  ּ ֲּעָבִדים  ָמׁשְ ּ

ּפֵֹרק  ֵאין  ִמָיָדם נו  ָנִביא  ַלְח ט:  ּ ַנְפׁשֵ רּּבְ ֵּמנו  ִמְפֵני  ֶחֶרב  ַהִמְדּבָ ּ ּ :
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ַתּנור  ִנְכָמרו  ִמְפֵני  ַזְלֲעפֹות  ָרָעב י ּעֹוֵרנו  ּכְ ּ ּ ִציֹון  יא:  ּ ים  ּבְ ָּנׁשִ
ָעֵרי  ְיהוָדה ֻתֹלת  ּבְ ִּעּנו  ּבְ ָיָדם  ִנְתלו  ְפֵני  ְזֵקִנים  ֹלא  יב:  ּ ִרים  ּבְ ּׂשָ ּ

ֶּנְהָדרו ֵע יג:  ּ או  וְנָעִרים  ּבָ חוִרים  ְטחֹון  ָנׂשָ ּּבַ ּ לוּ ׁשָ ְזֵקִנים  יד:  ּץ  ּכָ
ִגיָנָתם חוִרים  ִמּנְ ָבתו  ּבַ ַער  ׁשָ ִּמׁשַ ּ נו  ֶנְהַפך  טו:  ּ ַבת  ְמׂשֹוׂש  ִלּבֵ ְׁשָ ּ ּ

י  טז:  ְּלֵאֶבל  ְמֹחֵלנו נו  אֹוי־ָנא  ָלנו  ּכִ ָּנְפָלה  ֲעֶטֶרת  ֹראׁשֵ ּ
כו  ֵעיֵנינו יז:  ָּחָטאנו נו  ַעל־ֵאֶלה  ָחׁשְ ַּעל־ֶזה  ָהָיה  ָדֶוה  ִלּבֵ ּ ּּ :

ֵמם  ׁשוָעִלים  ִהְלכו־בֹוַעל יח ׁשָ ּ  ַהר־ִציֹון  ׁשֶ ּּ ּ ַּאָתה  ְיהָוׁה  יט:  ּ
ְסֲאך  ְלֹדר  ָודֹור ב  ּכִ ְָלעֹוָלם  ֵתׁשֵ ֵחנו  כ:  ּ ּכָ ָּלָמה  ָלֶנַצח  ִתׁשְ ּ ּ

ְַתַעְזֵבנו  ְלֹאֶרך  ָיִמים ּ יֵבנו  ְיהָוׁה   כא:  ּ ּ  ְוָנׁשוָבה ְּוָנׁשוָבֵָאֶליך  |  ֲּהׁשִ
ֶקֶדם ַּחֵדׁש  ָיֵמינו  ּכְ י  ִאם־ָמֹאס  ְמַאְסָתנו  ָקַצְפָת  ָעֵלינו  כב:  ּ ּּכִ ּּ ּ

 :ַעד־ְמֹאד
gG 

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 
                                      

ן וח, ד ספרי המקרא הם עליו מליצי יושר"כ ננו ח'ו' נוטרי, י"כמני  )ע מפאנו"הרמ(. ק"קו'סדי י'יתבו
ן מסמרות"וכמשמרות נטועים א ד "ד אף ספרי תורה כ" לומר לך מה משמרות כהונה כר ברכיה הכהן ברבי כמשמרות כתיב ואנו קורי

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

ך  במעגל "כך  יגמור  כל  ספרי  נ,  ים  ליוםשני  פרק,  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 
                                     

ן וח, ד ספרי המקרא הם עליו מליצי יושר"כ ננו ח'ו' נוטרי, י"כמני  )ע מפאנו"הרמ(. ק"קו'סדי י'יתבו
ן מסמרות לומר לך מה משמרות כהונה כ"וכמשמרות נטועים א ד "ד אף ספרי תורה כ"ר ברכיה הכהן ברבי כמשמרות כתיב ואנו קורי

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


