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  פרק ה- "מיכה"ספר 
ך  א ַאְלֵפי  ְיהוָדה  ִמּמְ ית־ֶלֶחם  ֶאְפָרָתה  ָצִעיר  ִלְהיֹות  ּבְ ה  ּבֵ ְָוַאּתָ ּ

ֶדם ִמיֵמי עֹוָלם ָרֵאל ומֹוָצֹאָתיו ִמּקֶ ִיׂשְ ל ּבְ : ִּלי ֵיֵצא ִלְהיֹות מֹוׁשֵ
ֵנם  ַעד־ֵעת  יֹוֵלָדה  ָיָל ב ֵני ָלֵכן  ִיּתְ ָּדה  ְוֶיֶתר  ֶאָחיו  ְיׁשובון  ַעל־ּבְ ּ

ָרֵאל ם  ְיהָוׁה  ֱאֹלָהיו  ג:  ִיׂשְ ְגאֹון  ׁשֵ ֹעז  ְיהָוׁה  ּבִ ְוָעַמד  ְוָרָעה  ּבְ
ה  ִיְגַדל  ַעד־ַאְפֵסי־ָאֶרץ י־ַעּתָ בו  ּכִ ְּוָיׁשָ לֹום  ד:  ּ ְוָהָיה  ֶזה  ׁשָ

ור   ַאְרְמנֹוֵת|  ַּאּשׁ י־ָיבֹוא  ְבַאְרֵצנו  ְוִכי  ִיְדֹרך  ּבְ ְּכִ ּינו  ַוֲהֵקֹמנו ּ ּ
ֹמָנה  ְנִסיֵכי  ָאָדם ְבָעה  ֹרִעים  וׁשְ ְּוָרעו  ֶאת־ֶאֶרץ  ה:  ָּעָליו  ׁשִ

ור  יל  ֵמַאּשׁ ְפָתֶחיָה  ְוִהּצִ ֶחֶרב  ְוֶאת־ֶאֶרץ  ִנְמֹרד  ּבִ ור  ּבַ ַּאּשׁ ּ
ְגבוֵלנו י־ָיבֹוא  ְבַאְרֵצנו  ְוִכי־ִיְדֹרך  ּבִ ּּכִ ּ ֵאִרית  ַיֲעֹקב |  ְוָהָיה   ו:  ְּ ׁשְ

ֶקֶרב  ַעּמִ ב ּבְ ְרִביִבים  ֲעֵלי־ֵעׂשֶ ַטל  ֵמֵאת  ְיהָוׁה  ּכִ ים  ּכְ ים  ַרּבִ
ר  ֹלא־ְיַקֶוה  ְלִאיׁש  ְוֹלא  ְיַיֵחל  ִלְבֵני  ָאָדם ֵאִרית  ז:  ֲּאׁשֶ ְוָהָיה  ׁשְ

ְכִפיר  ַבֲהמֹות  ַיַער  ּכִ ַאְרֵיה  ּבְ ים  ּכְ ים  ַרּבִ ֶקֶרב  ַעּמִ ּגֹוִים  ּבְ ַיֲעֹקב  ּבַ
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ר  ִאם  ָעַבר  ְוָר ֶעְדֵרי־ֹצאן  ֲאׁשֶ ילּבְ ֹרם  ח:  ַמס  ְוָטַרף  ְוֵאין  ַמּצִ ּתָ
ֵרתו ָּיְדך  ַעל־ָצֶריך  ְוָכל־ֹאְיֶביך  ִיּכָ ָ ָ ְּוָהָיה  ַביֹום־ַההוא  ט:  ָ ּ

ֹבֶתיך י  ַמְרּכְ ך  ְוַהֲאַבְדּתִ ְרּבֶ י  סוֶסיך  ִמּקִ ְָנֻאם־ְיהָוׁה  ְוִהְכַרּתִ ָ ָ ּ :
ל־ִמְבָצֶריך י י  ּכָ י  ָעֵרי  ַאְרֶצך  ְוָהַרְסּתִ ְָוִהְכַרּתִ י ְוִה יא:  ָ ְכַרּתִ

ִפים  ִמָיֶדך  וְמעֹוְנִנים  ֹלא  ִיְהיו־ָלך ְְכׁשָ ָּ ּ י  ְפִסיֶליך  יב:  ּ ְָוִהְכַרּתִ

ה  ָיֶדיך ֲחֶוה  עֹוד  ְלַמֲעׂשֵ ּתַ ך  ְוֹלא־ִתׁשְ ְרּבֶ בֹוֶתיך  ִמּקִ ָוַמּצֵ ָ ָ ּ :
י  ָעֶריך יג ַמְדּתִ ך  ְוִהׁשְ ְרּבֶ יֶריך  ִמּקִ י  ֲאׁשֵ ּתִ ְָוָנַתׁשְ ָ יִתי  יד:  ָ ְוָעׂשִ

ַאף וְב ֵמעוּּבְ ר ֹלא ׁשָ  :ֵּחָמה ָנָקם ֶאת־ַהּגֹוִים ֲאׁשֶ

  פרק ו- "מיכה"ספר 
ר־ְיהָוׁה  ֹאֵמר  קום  ִריב  ֶאת־ֶהָהִרים  א ְמעו־ָנא  ֵאת  ֲאׁשֶ ּׁשִ ּ

ָבעֹות  קֹוֶלך ַמְעָנה  ַהּגְ ְמעו  ָהִרים  ֶאת־ִריב  ְיהָוׁה  ב:  ְָוִתׁשְ ּׁשִ
י  ִריב  ַליהָוׁה  ִעם־ַעּמֹו ָרֵאל ְוָהֵאָתִנים  ֹמְסֵדי  ָאֶרץ  ּכִ   ְוִעם־ִיׂשְ

ח יִתי  ְלך  וָמה  ֶהְלֵאִתיך  ֲעֵנה  ִבי ג:  ִיְתַוּכָ י  ֶמה־ָעׂשִ ַָעּמִ י  ד:  ָּ ּכִ
ַלח  ית  ֲעָבִדים  ְפִדיִתיך  ָוֶאׁשְ ֶָהֱעִלִתיך  ֵמֶאֶרץ  ִמְצַרִים  וִמּבֵ ָּ ּ

ה  ַאֲהֹרן  וִמְרָים ְּלָפֶניך  ֶאת־ֹמׁשֶ ָלק  ה:  ָ י  ְזָכר־ָנא  ַמה־ָיַעץ  ּבָ ַּעּמִ
ִטים ְֶמֶלך  מֹוָאב עֹור  ִמן־ַהּשִׁ ן־ּבְ ְלָעם  ּבֶ ּ  וֶמה־ָעָנה  ֹאתֹו  ּבִ ּ

ל  ְלַמַען  ַדַעת  ִצְדקֹות  ְיהָוׁה ְלּגָ ה  ֲאַקֵדם  ְיהָוׁה  ו:  ַּעד־ַהּגִ ּמָ ּּבַ
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ָנה ֵני  ׁשָ ֲעָגִלים  ּבְ ף  ֵלאֹלֵהי  ָמרֹום  ַהֲאַקְדֶמּנו  ְבעֹולֹות  ּבַ ִּאּכַ ּ :
ִרְבב ז ַאְלֵפי  ֵאיִלים  ּבְ ן ֲהִיְרֶצה  ְיהָוׁה  ּבְ ֶמן  ַהֶאּתֵ ֹות  ַנֲחֵלי־ׁשָ

י ִעי  ְפִרי  ִבְטִני  ַחַטאת  ַנְפׁשִ כֹוִרי  ִפׁשְ ּּבְ ּ יד  ְלך  ָאָדם  ח:  ּ ִָהּגִ

ָפט  ְוַאֲהַבת  י  ִאם־ֲעׂשֹות  ִמׁשְ ך  ּכִ ַּמה־טֹוב  וָמה־ְיהָוׁה  דֹוֵרׁש  ִמּמְ ָ ּ ּ ּ
קֹול  ְיהָוׁה  ָלִעיר  ִיְקָרא  ט:  ֶָחֶסד  ְוַהְצֵנַע  ֶלֶכת  ִעם־ֱאֹלֶהיך

ְמעו  ַמֶטה  וִמי  ְיָעָדהְּותוׁשִ ֶמך  ׁשִ ָּיה  ִיְרֶאה  ׁשְ ּ ּ ּ ָ ית  י:  ּ עֹוד  ַהִאׁש  ּבֵ
ע  ְוֵאיַפת  ָרזֹון  ְזעוָמה ע  ֹאְצרֹות  ֶרׁשַ ֹמאְזֵני  יא:  ָּרׁשָ ה  ּבְ ַהֶאְזּכֶ

ע  וְבִכיס  ַאְבֵני  ִמְרָמה יֶריָה  ָמְלאו  ָחָמס  יב:  ֶּרׁשַ ר  ֲעׁשִ ֲּאׁשֶ
ֶקר  וְלׁשֹוָנ רו־ׁשָ ֶביָה  ִדּבְ ְּוֹיׁשְ ּ ִפיֶהםּ ְוַגם־ֲאִני  יג:  ּם  ְרִמָיה  ּבְ

ֵמם  ַעל־ַחטֹאֶתך ֶָהֱחֵליִתי  ַהּכֹוֶתך  ַהׁשְ ה  ֹתאַכל  ְוֹלא  יד:  ָּ ַאּתָ
ַפֵלט ַלֶחֶרב  ר ּתְ ג ְוֹלא ַתְפִליט ַוֲאׁשֶ ך ְוַתּסֵ ִקְרּבֶ ֲחך ּבְ ע ְוֶיׁשְ ּבָ ִּתׂשְ ָ ָ

ן ה  ִתְדֹרך־ַזִית טו:  ֶאּתֵ ה  ִתְזַרע  ְוֹלא  ִתְקצֹור  ַאּתָ ְ  ְוֹלא־ָתסוך ְַאּתָ ּ
ה־ָיִין ּתֶ ֶמן  ְוִתירֹוׁש  ְוֹלא  ִתׁשְ ר  ֻחּקֹות  ָעְמִרי  ְוֹכל  טז:  ּׁשֶ ּמֵ ּתַ ְוִיׁשְ

ה  ּמָ י ֹאְתך ְלׁשַ ּתִ ֹמֲעצֹוָתם ְלַמַען ּתִ ְלכו ּבְ ה  ֵבית־ַאְחָאב  ַוּתֵ ַָמֲעׂשֵ ּ
או ּשָׂ י ּתִ ֵרָקה ְוֶחְרַפת ַעּמִ ֶביָה ִלׁשְ ְּוֹיׁשְ ּ: 

  פרק ז- "מיכה"ספר 
ּכֹול ַאְל א ִציר  ֵאין־ֶאׁשְ ֹעְלֹלת  ּבָ ָאְסֵפי־ַקִיץ  ּכְ י  ָהִייִתי  ּכְ ַּלי  ִלי  ּכִ
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י ּכוָרה  ִאְוָתה  ַנְפׁשִ ֶּלֱאכֹול  ּבִ ר  ב:  ּ ָאַבד  ָחִסיד  ִמן־ָהָאֶרץ  ְוָיׁשָ
ָלם  ְלָדִמים  ֶיֱאֹרבו  ִאיׁש  ֶאת־ָאִחיהו  ָיצודו  ֵחֶרם ָאָדם  ָאִין  ּכֻ ּּבָ ּ ּ ּ ּ :

ַפִים  ְלֵהיִט ג דֹול ַּעל־ָהַרע  ּכַ לום ְוַהּגָ ּשִׁ ֵֹפט ּבַ ר  ׁשֵֹאל ְוַהּשׁ ּיב  ַהּשַׂ ּ
תוָה ּדֵֹבר  ַהַות  ַנְפׁשֹו  הוא  ַוְיַעּבְ ּ ּ סוָכה  ד:  ּ ר  ִמּמְ ֵחֶדק  ָיׁשָ ּטֹוָבם  ּכְ

ה  ִתְהֶיה  ְמבוָכָתם ּיֹום  ְמַצֶפיך  ְפֻקָדְתך  ָבָאה  ַעּתָ ָּ ָּ ּ :
ֶֹכ ה ַאלוף  ִמּשׁ ְבְטחו  ּבְ ֲאִמינו  ְבֵרַע  ַאל־ּתִ ַּאל־ּתַ ּ ֹמר ּּ ֶָבת  ֵחיֶקך  ׁשְ

ִָפְתֵחי־ִפיך ֲחֹמָתה  ו:  ּ ָלה  ּבַ ה  ּכַ ת  ָקָמה  ְבִאּמָ ל  ָאב  ּבַ י־ֵבן  ְמַנּבֵ ּּכִ ּּ
י  ֵביתֹו יהָוׁה  ֲאַצֶפה  אֹוִחיָלה  ֵלאֹלֵהי  ז:  ֹאְיֵבי  ִאיׁש  ַאְנׁשֵ ַּוֲאִני  ּבַ
ָמֵעִני  ֱאֹלָהי ִעי  ִיׁשְ י  ָנַפְלּתִ ח:  ִיׁשְ י  ִלי  ּכִ ְמִחי  ֹאַיְבּתִ ׂשְ י ַאל־ּתִ

ך  ְיהָוׁה  אֹור  ִלי חׁשֶ ב  ּבַ י־ֵאׁשֵ י  ּכִ י  ט:  ְָקְמּתִ א  ּכִ ַזַעף  ְיהָוׁה  ֶאּשָׂ
ָפִטי  יֹוִציֵאִני  ָלאֹור  ה  ִמׁשְ ר  ָיִריב  ִריִבי  ְוָעׂשָ ָּחָטאִתי  לֹו  ַעד  ֲאׁשֶ

ִצְדָקתֹו ה  ָהֹאְמָרה  ֵאַלי  י:  ֶאְרֶאה  ּבְ ָה  בוׁשָ י  וְתַכּסֶ ְּוֵתֶרא  ֹאַיְבּתִ ּ
ִטיט ַּאיֹו ְיהָוׁה ֱא ְהֶיה ְלִמְרָמס ּכְ ה ּתִ ה ַעּתָ ה ּבָ ְרֶאיּנָ ֹּלָהִיך ֵעיַני ּתִ ְ

ֵדָרִיך יֹום ַההוא ִיְרַחק־ֹחק יא: ּחוצֹות ּיֹום ִלְבנֹות ּגְ ּיֹום הוא  יב: ְ
י  ָמצֹור  ְוַעד־ָנָהר  ור  ְוָעֵרי  ָמצֹור  וְלִמּנִ י  ַאּשׁ ְּוָעֶדיך  ָיבֹוא  ְלִמּנִ ּ ָ

ֶביָה ְו יג:  ְּוָים  ִמָים  ְוַהר  ָהָהר ָמָמה  ַעל־יׁשְ ָהְיָתה  ָהָאֶרץ  ִלׁשְ
ְבֶטך  ֹצאן  ַנֲחָלֶתך  ׁשְֹכִני  יד:  ִּמְפִרי  ַמַעְלֵליֶהם ך  ְבׁשִ ְָרֵעה  ַעּמְ ָ ָ

יֵמי  עֹוָלם ן  ְוִגְלָעד  ּכִ ְרֶמל  ִיְרעו  ָבׁשָ תֹוך  ּכַ ְּלָבָדד  ַיַער  ּבְ ְ :



––1162 

יֵמי  ֵצאְתך  ֵמֶאֶרץ  ִמְצָרִים  ַאְרֶאּנו  ִנְפָלאֹות טו ּּכִ ְראו  גֹוִים ִי טז:  ָ
ָנה ֱחַרׁשְ ימו  ָיד  ַעל־ֶפה  ָאְזֵניֶהם  ּתֶ בוָרָתם  ָיׂשִ ְּוֵיֹבׁשו  ִמּכֹל  ּגְ ּ ּ ּ :

ֹרֵתיֶהם  יז ְסּגְ זו  ִמּמִ ֹזֲחֵלי  ֶאֶרץ  ִיְרּגְ ָחׁש  ּכְ ּנָ ְּיַלֲחכו  ָעָפר  ּכַ ּ
ָך ֶּאל־ְיהָוׁה  ֱאֹלֵהינו  ִיְפָחדו  ְוִיְראו  ִמּמֶ ּ ּ א  יח:  ּ מֹוך  ֹנׂשֵ ִָמי־ֵאל  ּכָ

ֵאִרית  ַנֲחָלתֹו  ֹלא־ֶהֱחִזיק  ָלַעד  ַאפֹו ָעֹון  ְו ע  ִלׁשְ ֹּעֵבר  ַעל־ֶפׁשַ ּ
י־ָחֵפץ  ֶחֶסד  הוא ִליך  יט:  ּּכִ ְָיׁשוב  ְיַרֲחֵמנו  ִיְכּבׁש  ֲעֹוֹנֵתינו  ְוַתׁשְ ּ ּ ּ

ל־ַחטֹאָתם ְמֻצלֹות  ָים  ּכָ ן  ֱאֶמת  ְלַיֲעֹקב  ֶחֶסד  ְלַאְבָרָהם  כ:  ּּבִ ּתֵ ּתִ
ְעּתָ ַלֲאֹבֵתינו ּבַ ר־ִנׁשְ  : ִמיֵמי ֶקֶדםֲּאׁשֶ

gG 

ך  במעגל "ל  ספרי  נכך  יגמור  כ,  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"ר  ברכיה  הכהן  ברבי  כמשמרות  כתיב  ואנו  קורין  מסמרות  לומר  לך  מה  משמרות  כהונה  כ"וכמשמרות  נטועים  א

 )מדרש תנחומא בהעלותך פרק טו(. רות ואנו קורין מסמרות ללמדך שאם קבעת אותם כמסמר בלבבך הם משמרין אותךא למה כתיב כמשמ"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,    ובבתי  מדרשות  נא  לפרסם  בבתי  כנסיות–השנה  

 .ואין חטא בא על ידו, וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, ך המחולק בכל תפוצות ישראל"לימוד ספרי נ 
                         

ושרד ספרי "כ צי י ו מלי ן וח, 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(. סמר בלבבך הם משמרין אותךא למה כתיב כמשמרות ואנו קורין מסמרות ללמדך שאם קבעת אותם כמ"ד


