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  פרק ג- "מיכה"ספר 
ָרֵאל  ֲהלֹוא  א ית  ִיׂשְ י  ַיֲעֹקב  וְקִציֵני  ּבֵ ְמעו־ָנא  ָראׁשֵ ָּוֹאַמר  ׁשִ ּ

ָפט ׁשְ   ָרע ָרעהׂשְנֵאי  טֹוב  ְוֹאֲהֵבי   ב:  ָּלֶכם  ָלַדַעת  ֶאת־ַהּמִ
ֵאָרם  ֵמַעל  ַעְצמֹוָתם ר  ָאְכלו  ג:  ּּגְֹזֵלי  עֹוָרם  ֵמֲעֵליֶהם  וׁשְ ַּוֲאׁשֶ

חו  יטו  ְוֶאת־ַעְצֹמֵתיֶהם  ִפּצֵ י  ְועֹוָרם  ֵמֲעֵליֶהם  ִהְפׁשִ ֵאר  ַעּמִ ּׁשְ ּּ
תֹוך  ַקָלַחת ר  ּבְ יר  וְכָבׂשָ ּסִ ר  ּבַ ֲאׁשֶ ּוָפְרׂשו  ּכַ ְ ּ ּ ָּאז  ִיְזֲעקו  ד:  ּ

ֵעת  ַהִהיא  ר  ָפָניו  ֵמֶהם  ּבָ ֶּאל־ְיהָוׁה  ְוֹלא  ַיֲעֶנה  אֹוָתם  ְוַיְסּתֵ
ר  ֵהֵרעו  ַמַעְלֵליֶהם ֲאׁשֶ ִביִאים  ה:  ּּכַ ּכֹה  ָאַמר  ְיהָוׁה  ַעל־ַהּנְ

ר  לֹום  ַוֲאׁשֶ יֶהם  ְוָקְראו  ׁשָ ּנֵ ׁשִ ִכים  ּבְ י  ַהּנֹׁשְ ְתִעים  ֶאת־ַעּמִ ַּהּמַ
ן  ַעל־ִפיֶהם  ְוִקְדׁשו  ָעָליו  ִמְלָחָמה ֹּלא־ִיּתֵ ּ ָלֵכן  ַלְיָלה  ָלֶכם  ו:  ּ

ִביִא ֶמׁש  ַעל־ַהּנְ ֹסם  וָבָאה  ַהּשֶׁ ָכה  ָלֶכם  ִמּקְ ים ֵּמָחזֹון  ְוָחׁשְ
ּוֹבׁשו  ַהֹחִזים  ְוָחְפרו  ַהּקְֹסִמים  ְוָעטו  ז:  ְּוָקַדר  ֲעֵליֶהם  ַהיֹום ּ ּ ּ
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י  ֵאין  ַמֲעֵנה  ֱאֹלִהים ָלם  ּכִ ָפם  ּכֻ ְּואוָלם  ָאֹנִכי  ח:  ַּעל־ׂשָ
יד  ְלַיֲעֹקב  ָפט  וְגבוָרה  ְלַהּגִ ָּמֵלאִתי  ֹכַח  ֶאת־רוַח  ְיהָוׁה  וִמׁשְ ּ ּ ּּ

ָרֵאל  ַחָטאתֹו עֹו  וְלִיׂשְ ִּפׁשְ ּ ית  ט  :ּ י  ּבֵ ְמעו־ָנא  ֹזאת  ָראׁשֵ ּׁשִ
ָפט  ְוֵאת  ָרֵאל  ַהֲמַתֲעִבים  ִמׁשְ ית  ִיׂשְ ַּיֲעֹקב  וְקִציֵני  ּבֵ ּ

ׁשו ָרה  ְיַעּקֵ ל־ַהְיׁשָ ַעְוָלה י:  ּּכָ ַלם  ּבְ ָדִמים  ִוירוׁשָ ּּבֶֹנה  ִציֹון  ּבְ ּ :
יָה   יא ְמִחיר  יֹורו  וְנִביֶא|  ָראׁשֶ ֹפטו  ְוֹכֲהֶניָה  ּבִ ׁשַֹחד  ִיׁשְ ּּבְ ּ ּ יָה ּ

נו  ִקְרּבֵ ֵענו  ֵלאֹמר  ֲהלֹוא  ְיהָוׁה  ּבְ ֶכֶסף  ִיְקֹסמו  ְוַעל־ְיהָוׁה  ִיּשָׁ ּּבְ ּ ּ
ֶדה  ֵתָחֵרׁש  יב:  ֹּלא־ָתבֹוא  ָעֵלינו  ָרָעה ְגַלְלֶכם  ִציֹון  ׂשָ ָּלֵכן  ּבִ

ִית ְלָבמֹות ָיַער ְהֶיה ְוַהר ַהּבַ ַלם ִעִיין ּתִ ִּוירוׁשָ ּ: 

  פרק ד- "מיכה"ספר 
ַאֲח|  ְוָהָיה   א ֹראׁש ּבְ ית־ְיהָוׁה  ָנכֹון  ּבְ ִּרית  ַהָיִמים  ִיְהֶיה  ַהר  ּבֵ

ים ָבעֹות  ְוָנֲהרו  ָעָליו  ַעּמִ א  הוא  ִמּגְ ֶּהָהִרים  ְוִנּשָׂ ְּוָהְלכו  ב:  ּ
ים  ְוָאְמרו  ְלכו   ּּגֹוִים  ַרּבִ ית |  ּ ְוַנֲעֶלה  ֶאל־ַהר־ְיהָוׁה  ְוֶאל־ּבֵ

ֱּאֹלֵהי  ַיֲעֹקב  ְויֹוֵרנו  ִמְדָרָכיו  ְוֵנְלָכה  ּבְ יֹון ּ י  ִמּצִ ֹּאְרֹחָתיו  ּכִ
ָלם ֵצא  תֹוָרה  וְדַבר־ְיהָוׁה  ִמירוׁשָ ּּתֵ ים  ג:  ּ ים ַרּבִ ין  ַעּמִ ַפט  ּבֵ ְוׁשָ

ים  תו  ַחְרֹבֵתיֶהם  ְלִאּתִ ְּוהֹוִכיַח  ְלגֹוִים  ֲעֻצִמים  ַעד־ָרחֹוק  ְוִכּתְ
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או  ּגֹוי  ֶאל־ּגֹוי  ֶחֶרב  ַּוֲחִניֹתֵתיֶהם  ְלַמְזֵמרֹות  ֹלא־ִיׂשְ
ְפנֹו  ְוַתַחת  ד:  ן  עֹוד  ִמְלָחָמהְּוֹלא־ִיְלְמדו ַחת  ּגַ בו  ִאיׁש  ּתַ ְּוָיׁשְ

ר י־ִפי  ְיהָוׁה  ְצָבאֹות  ִדּבֵ ֵאָנתֹו  ְוֵאין  ַמֲחִריד  ּכִ י  ה:  ּּתְ ּכִ
ם  ֱאֹלָהיו  ַוֲאַנְחנו  ֵנֵלך  ׁשֵ ים  ֵיְלכו  ִאיׁש  ּבְ ל־ָהַעּמִ ְּכָ ּ ּ

ם־ְיהָוׁה  ֱאֹלֵהינו  ְלעֹוָלם  ָוֶעד ׁשֵ יֹום  ַההוא ו:  ּּבְ ּּבַ   ְנֻאם־ְיהָוׁה ּ
ר  ֲהֵרֹעִתי ָצה  ַוֲאׁשֶ ָדָחה  ֲאַקּבֵ י  ז:  ֹּאְסָפה  ַהּצֵֹלָעה  ְוַהּנִ ְמּתִ ְוׂשַ

ֲהָלָאה  ְלגֹוי  ָעצום  וָמַלך  ְיהָוׁה  ֵאִרית  ְוַהּנַ ְֶאת־ַהּצֵֹלָעה  ִלׁשְ ּ ּ
ה  ְוַעד־עֹוָלם ַהר  ִציֹון  ֵמַעּתָ ה  ִמְגַדל־ֵעֶדר  ח:  ֲּעֵליֶהם  ּבְ ְּוַאּתָ

ת־ִציֹו ָלה  ָהִראׁשָֹנה ֹּעֶפל  ּבַ ְמׁשָ ּן  ָעֶדיך  ֵתאֶתה  וָבָאה  ַהּמֶ ָ

ָלם ה  ָתִריִעי  ֵרַע  ֲהֶמֶלך  ט:  ַּמְמֶלֶכת  ְלַבת־ְירוׁשָ ה  ָלּמָ ְַעּתָ

יֹוֵלָדה י־ֶהֱחִזיֵקך  ִחיל  ּכַ ך  ִאם־יֹוֲעֵצך  ָאָבד  ּכִ ֵּאין־ּבָ ְ ְ ּחוִלי  י:  ְ
ְר ה  ֵתְצִאי  ִמּקִ י  ַעּתָ יֹוֵלָדה  ּכִ ת־ִציֹון  ּכַ ָּוֹגִחי  ּבַ ַכְנּתְ ּ ָיה  ְוׁשָ

ף  ם  ִיְגָאֵלך  ְיהָוׁה  ִמּכַ ֵצִלי  ׁשָ ּנָ ם  ּתִ ֶבל  ׁשָ ֶדה  וָבאת  ַעד־ּבָ ּשָׂ ְּבַ ּ
ֱחָנף  יא:  ְֹאְיָבִיך ים  ָהֹאְמִרים  ּתֶ ה  ֶנֶאְספו  ָעַלִיך  ּגֹוִים  ַרּבִ ְְוַעּתָ ּ

ִציֹון  ֵעיֵנינו ְּוַתַחז  ּבְ בֹות  ְיהָוׁה  ְוֹלא  יב:  ּ ה  ֹלא  ָיְדעו  ַמְחׁשְ ְּוֵהּמָ
ָעִמיר  ּגְֹרָנהֵהִב ָצם  ּכֶ י  ִקּבְ י  יג:  ּינו  ֲעָצתֹו  ּכִ ּקוִמי  ָודֹוׁשִ

ה  ים  ְנחוׁשָ ְרֶזל  וַפְרֹסַתִיך  ָאׂשִ ים  ּבַ י  ַקְרֵנך  ָאׂשִ ַּבת־ִציֹון  ּכִ ְּ ְ ּ
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ְצָעם  ְוֵחיָלם  ַלֲאדֹון  י  ַליהָוׁה  ּבִ ים  ְוַהֲחַרְמּתִ ים  ַרּבִ ַוֲהִדּקֹות  ַעּמִ
ל־ָהָאֶרץ ְתּגְֹד יד:  ּכָ ה  ּתִ ם  ָעֵלינו ַעּתָ דוד  ָמצֹור  ׂשָ ִּדי  ַבת־ּגְ ּ

ָרֵאל ֶבט ַיּכו ַעל־ַהְלִחי ֵאת ׁשֵֹפט ִיׂשְ ּשֵׁ ּּבַ ּ: 
gG 

ך  במעגל "כך  יגמור  כל  ספרי  נ,  שני  פרקים  ליום,  בא  כאן  לימוד  ספרי  נביאים  וכתובים  מחולק  לכל  השנההנה  מו
הרבים  לפרסם לזכות  את,  ולכל  החברים  וידידים,  ובשמחות,    נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי  מדרשות–השנה  

 .ואין חטא בא על ידו, צדיקיםוכל המזכה את הרבים זוכה לבנים , 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"קורין  מסמרות  לומר  לך  מה  משמרות  כהונה  כר  ברכיה  הכהן  ברבי  כמשמרות  כתיב  ואנו  "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,  שנההנה  מובא  כאן  לימוד  ספרי  נביאים  וכתובים  מחולק  לכל  ה
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 "ספרי  תורה  כד  אף  "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


