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  פרק א- "מיכה"ספר 
יֵמי  יֹוָתם  ָאָחז |  ְּדַבר־ְיהָוׁה   א י  ּבִ ּתִ ר  ָהָיה  ֶאל־ִמיָכה  ַהּמַֹרׁשְ ֲאׁשֶ

ָלם ר־ָחָזה  ַעל־ׁשְֹמרֹון  ִוירוׁשָ ְּיִחְזִקָיה  ַמְלֵכי  ְיהוָדה  ֲאׁשֶ ּ ּ :
ָלם  ַהְק ב ים  ּכֻ ְמעו  ַעּמִ ּׁשִ יִבי  ֶאֶרץ  וְמֹלָאה  ִויִהי  ֲאֹדָני  יֱהִוׁה ּ ּׁשִ ּ

ֶכם  ְלֵעד  ֲאֹדָני  ֵמֵהיַכל  ָקְדׁשֹו קֹומֹו  ג:  ּבָ ה  ְיהָוׁה  ֹיֵצא  ִמּמְ י־ִהּנֵ ּכִ
ֳמוֵתיְְוָיַרד  ְוָדַרך  ַעל־   ֳמֵתי־ָאֶרץּבָ יו  ד:    ּבָ ְחּתָ ְּוָנַמּסו  ֶהָהִרים  ּתַ

דֹוַנג  ִמְפֵני   עו  ּכַ ּקָ ְּוָהֲעָמִקים  ִיְתּבַ ּ מֹוָרדּ ִרים  ּבְ ַמִים  ֻמּגָ : ָהֵאׁש  ּכְ
ע  ה ָרֵאל  ִמי־ֶפׁשַ ית  ִיׂשְ ל־ֹזאת  וְבַחטֹאות  ּבֵ ע  ַיֲעֹקב  ּכָ ֶפׁשַ ּּבְ ּ

ָלם מֹות  ְיהוָדה  ֲהלֹוא  ְירוׁשָ ַּיֲעֹקב  ֲהלֹוא  ׁשְֹמרֹון  וִמי  ּבָ ּ ּ :
י ֲאָב ו י ַלּגַ ְרּתִ ֶדה ְלַמָטֵעי ָכֶרם ְוִהּגַ י ׂשְמרֹון ְלִעי ַהּשָׂ ְמּתִ ֶניָה ְּוׂשַ

ְרפו  ז:  ִּויֹסֶדיָה  ֲאַגֶלה יָה  ִיּשָׂ ּתו  ְוָכל־ֶאְתַנּנֶ ְּוָכל־ְפִסיֶליָה  ֻיּכַ ּ ּ
ָצה  י  ֵמֶאְתַנן  זֹוָנה  ִקּבָ ָמָמה  ּכִ ים  ׁשְ יָה  ָאׂשִ ָבֵאׁש  ְוָכל־ֲעַצּבֶ

ְּוַעד־ֶאְתַנן  זֹוָנה  ָיׁשובו ַּעל־ֹזאת  ֶאְסְפָדה  ְוֵאיִליָלה  ֵאיְלָכה  ח:  ּ
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ְבנֹות  ַיֲעָנה  ׁשֹוָלל  ְוָעׁשֹיָלל ים  ְוֵאֶבל  ּכִ ּנִ ּתַ ה  ִמְסֵפד  ּכַ : ּרֹום  ֶאֱעׂשֶ
י  ט ַער  ַעּמִ י־ָבָאה  ַעד־ְיהוָדה  ָנַגע  ַעד־ׁשַ ה  ַמּכֹוֶתיָה  ּכִ י  ֲאנוׁשָ ּּכִ ּ

ָלם ֵבית  ְלַעְפָרה  י:  ַּעד־ְירוׁשָ ְבּכו  ּבְ כֹו  ַאל־ּתִ ידו  ּבָ ּגִ ַגת  ַאל־ּתַ ּּבְ ּ
תיָעָפר   יִּהְתּפַָלׁשִ ּ  ִהְתַפָלׁשִ ִפיר  יא  :ּ ֶבת  ׁשָ ִעְבִרי  ָלֶכם  יֹוׁשֶ

ח  ית  ָהֵאֶצל  ִיּקַ ֶבת  ַצֲאָנן  ִמְסַפד  ּבֵ ת  ֹלא  ָיְצָאה  יֹוׁשֶ ֶּעְרָיה־ֹבׁשֶ
ם  ֶעְמָדתֹו י־ָיַרד  ָרע  יב:  ִּמּכֶ ֶבת  ָמרֹות  ּכִ י־ָחָלה  ְלטֹוב  יֹוׁשֶ ּכִ

ָלם ַער  ְירוׁשָ ָבה  ָלֶרֶכׁש  יֹוׁשֶ יג:  ֵּמֵאת  ְיהָוׁה  ְלׁשַ ְרּכָ ֶבת ְרֹתם  ַהּמֶ
ֵעי  י־ָבך  ִנְמְצאו  ִפׁשְ ית  ַחָטאת  ִהיא  ְלַבת־ִציֹון  ּכִ ָּלִכיׁש  ֵראׁשִ ּ ְּ ּ

ָרֵאל י  ַאְכִזיב  יד:  ִיׂשְ ּתֵ ת  ּבָ ת  ּגַ לוִחים  ַעל  מֹוֶרׁשֶ ִני  ׁשִ ּתְ ָּלֵכן  ּתִ ּ
ָרֵאל ֶבת ָאִביֹּעד  ַהיֵֹרׁש   טו:  ְלַאְכָזב  ְלַמְלֵכי  ִיׂשְ ְ  ָאִביא  ָלך  יֹוׁשֶ

ה  ַעד־ֲעֻדָלם ָרֵאלָּמֵרׁשָ בֹוד  ִיׂשְ ֵני  טז:    ָיבֹוא  ּכְ ָּקְרִחי  ָוֹגִזי  ַעל־ּבְ
ך י־ָגלו ִמּמֵ ר ּכִ ׁשֶ ּנֶ ֲענוָגִיך ַהְרִחִבי ָקְרָחֵתך ּכַ ְּתַ ְ ְּ ּ: 

  פרק ב- "מיכה"ספר 
אֹור  ַהּבֶֹקר  ַיֲעׂשוָה  א בֹוָתם  ּבְ ּכְ ֵבי־ָאֶון  וֹפֲעֵלי  ָרע  ַעל־ִמׁשְ ּהֹוי  ֹחׁשְ ּ

י  ֶיׁש־ְלֵאל  ָיָדם קו ְוָח ב:  ּכִ או  ְוָעׁשְ דֹות  ְוָגָזלו  וָבִתים  ְוָנׂשָ ְּמדו  ׂשָ ּ ּ ּ ּּ
ֶּגֶבר  וֵביתֹו  ְוִאיׁש  ְוַנֲחָלתֹו ב  ג:  ּ ָלֵכן  ּכֹה  ָאַמר  ְיהָוׁה  ִהְנִני  ֹחׁשֵ

ם  ַצְואֹרֵתיֶכם  ר  ֹלא־ָתִמיׁשו  ִמׁשָ ָפָחה  ַהזֹאת  ָרָעה  ֲאׁשֶ ַּעל־ַהִמׁשְ ּּ ּ ּּ
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י  ֵעת  ָרָעה  ִהיא א  ֲעֵליֶכם  ד:  ְּוֹלא  ֵתְלכו  רֹוָמה  ּכִ יֹום  ַההוא  ִיׂשָ ּּבַ ּ ּ

ֻדנו  ֵחֶלק  ַעִמי  ָיִמיר  ֵאיך  דֹוד  ְנׁשַ ל  ְוָנָהה  ְנִהי  ִנְהָיה  ָאַמר  ׁשָ ְָמׁשָ ּ ּ ּ
ֵדינו  ְיַחֵלק ָּיִמיׁש  ִלי  ְלׁשֹוֵבב  ׂשָ ִליך  ה:  ּ ְָלֵכן  ֹלא־ִיְהֶיה  ְלך  ַמׁשְ ָ

ְקַהל  ְיהָוׁה גֹוָרל  ּבִ ַּאל־ַתִטפו  ַיִטיפון  ֹל ו:  ֶחֶבל  ּבְ ּ ּ ּ ּא־ַיִטפו  ָלֵאֶלה ּ ּ ּ
ִלמֹות ג  ּכְ ית־ַיֲעֹקב  ֲהָקַצר  רוַח  ְיהָוׁה  ִאם־ֵאֶלה  ז:  ֹּלא  ִיּסַ ֶּהָאמור  ּבֵ ּ ּ

ר  הֹוֵלך ְַמֲעָלָליו  ֲהלֹוא  ְדָבַרי  ֵייִטיבו  ִעם  ַהָיׁשָ ּ ְּוֶאְתמול  ַעִמי  ח:  ּ ּ
ַטח  ׁשו טון  ֵמֹעְבִרים  ּבֶ ְלָמה  ֶאֶדר  ַתְפׁשִ ְּלאֹוֵיב  ְיקֹוֵמם  ִממול  ׂשַ ּ ּּ ֵבי ּ

ית  ַתֲעֻנֶגיָה  ֵמַעל  ֹעָלֶליָה  ִתְקחו  ט:  ִמְלָחָמה י  ַעִמי  ְתָגְרׁשון  ִמּבֵ ְּנׁשֵ ּּ ּ ּ ּ
ֲעבור  ָטְמָאה  י:  ֲהָדִרי  ְלעֹוָלם י  ֹלא־ֹזאת  ַהְמנוָחה  ּבַ ּקומו  וְלכו  ּכִ ּ ּ ּ ּ ּּ

ל  ְוֶחֶבל  ִנְמָרץ ֵזב  ַאִטף  ְלך  יא:  ְּתַחּבֵ ֶקר  ּכִ ָלו־ִאיׁש  ֹהֵלך  רוַח  ָוׁשֶ ְּ ּ ּּ
ָכר  ְוָהָיה  ַמִטיף  ָהָעם  ַהֶזהַּלַי ִּין  ְוַלׁשֵ ּ ָלך  יב:  ּ ְָאֹסף  ֶאֱאֹסף  ַיֲעֹקב  ּכֻ ּ

ֵעֶדר  ְצָרה  ּכְ ֹצאן  ּבָ יֶמּנו  ּכְ ָרֵאל  ַיַחד  ֲאׂשִ ֵאִרית  ִיׂשְ ץ  ׁשְ ץ  ֲאַקּבֵ ַּקּבֵ
תֹוך  ַהָדְברֹו  ְתִהיֶמָנה  ֵמָאָדם ּּבְ ּ ָּעָלה  ַהפֵֹרץ  ִלְפֵניֶהם  ָפְרצו  יג:  ְ ּ ּ

ַּוַיֲעֹברו ׁשַ םּ ֹראׁשָ ם ִלְפֵניֶהם ַויהָוׁה ּבְ ַּער ַוֵיְצאו בֹו ַוַיֲעֹבר ַמְלּכָ ּּ: 
gG 

ך  במעגל "כך  יגמור  כל  ספרי  נ,  שני  פרקים  ליום,  הנה  מובא  כאן  לימוד  ספרי  נביאים  וכתובים  מחולק  לכל  השנה
רסםהרבים  לפ 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"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,  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


