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  פרק א- "איכה"ספר 
ִתי |  ֵאיָכה   א ַאְלָמָנה  ַרּבָ ִתי  ָעם  ָהְיָתה  ּכְ ָבה  ָבָדד  ָהִעיר  ַרּבָ ָיׁשְ

ְמִדינֹות  ָהְיָתה  ָלַמס ָרִתי  ּבַ ַּבגֹוִים  ׂשָ ַלְיָלה  ב:  ּ ה  ּבַ כֹו  ִתְבּכֶ ּּבָ
ְּוִדְמָעָתה  ַעל  ֶלֱחָיה  ֵא ל־ֵרֶעיָה ּ ל־ֹאֲהֶביָה  ּכָ ּין־ָלה  ְמַנֵחם  ִמּכָ

ְגדו  ָבה  ָהיו  ָלה  ְלֹאְיִבים ּּבָ ּ ּ ָּגְלָתה  ְיהוָדה  ֵמֹעִני  וֵמֹרב  ג:  ּ ּ ּ
ל־ֹרְדֶפיָה  ָבה  ַבגֹוִים  ֹלא  ָמְצָאה  ָמנֹוַח  ּכָ ֲּעֹבָדה  ִהיא  ָיׁשְ

ין  ַהְמָצִרים יגוָה  ּבֵ ִּהׂשִ ִלי   ד:  ּּ ַּדְרֵכי  ִציֹון  ֲאֵבלֹות  ִמּבְ ֵאי ּ ּבָ
תוֹלֶתיָה  ּנוגֹות  ָעֶריָה  ׁשֹוֵמִמין  ּכֲֹהֶניָה  ֶנֱאָנִחים  ּבְ ל־ׁשְ ּמֹוֵעד  ּכָ ּ

י־ְיהָוׁה  ה:  ְּוִהיא  ַמר־ָלה לו  ּכִ ָּהיו  ָצֶריָה  ְלֹראׁש  ֹאְיֶביָה  ׁשָ ּ
ִבי  ִלְפֵני־ָצר ֶעיָה  עֹוָלֶליָה  ָהְלכו  ׁשְ ּהֹוָגה  ַעל  ֹרב־ְפׁשָ ַּוֵיֵצא  ו:  ּּ

ת ת־ִציֹוִמן  ּבַ ַאָיִלים  ֹלא־ָמְצאו ּ  ִמּבַ ֶריָה  ּכְ ל־ֲהָדָרה  ָהיו  ׂשָ ּן  ּכָ ּ ּּ
ִּמְרֶעה  ַוֵיְלכו  ְבֹלא־ֹכַח  ִלְפֵני  רֹוֵדף ַלם  ְיֵמי  ז:  ּ ָּזְכָרה  ְירוׁשָ
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ְנֹפל  ר  ָהיו  ִמיֵמי  ֶקֶדם  ּבִ ָּעְנָיה  וְמרוֶדיָה  ּכֹל  ַמֲחֻמֶדיָה  ֲאׁשֶ ּ ּ ּ
ַיד־ָצר  ְוֵאין  עֹוֵזר  ָלה  ָראוָה  ָצִרי ַּעָמה  ּבְ ּ ּ ֲחקו  ַעל ּ ּם  ׂשָ

ֶתָה ּבַ ן  ְלִניָדה  ָהָיָתה  ח:  ִּמׁשְ ַלם  ַעל־ּכֵ ֵּחְטא  ָחְטָאה  ְירוׁשָ
ב  י־ָראו  ֶעְרָוָתה  ַגם־ִהיא  ֶנֶאְנָחה  ַוָתׁשָ ֶדיָה  ִהִזילוָה  ּכִ ל־ְמַכּבְ ּּכָ ּ ּ ּ ּ ּ

ׁשוֶליָה  ֹלא  ָזְכָרה  ַאֲחִריָתה  ַוֵתֶרד  ְפָלִאים  ט:  ָאחֹור ֻּטְמָאָתה  ּבְ ּ ּ ּ ּ
י  ִהְגִדיל  אֹוֵיבֵאין  ְמַנֵחם   ָּלה  ְרֵאה  ְיהָוׁה  ֶאת־ָעְנִיי  ּכִ ָידֹו  י:  ּ

ה  או  ִמְקָדׁשָ י־ָרֲאָתה  גֹוִים  ּבָ ל־ַמֲחַמֶדיָה  ּכִ ָּפַרׂש  ָצר  ַעל  ּכָ ּ ּ ּ ּ
ָהל  ָלך ר  ִצִויָתה  ֹלא־ָיֹבאו  ַבּקָ ְֲאׁשֶ ּ ל־ַעָמה  ֶנֱאָנִחים  יא:  ּ ּּכָ ּ

ים  ֶלֶחם  ָנְתנו   ׁשִ יב ּ  ַמֲחַמֵדַּמֲחַמוֵדיֶהםְּמַבּקְ ֹאֶכל  ְלָהׁשִ יֶהם  ּבְ
י  ָהִייִתי  זֹוֵלָלה יָטה  ּכִ לֹוא  ֲאֵליֶכם  יב:  ָנֶפׁש  ְרֵאה  ְיהָוׁה  ְוַהּבִ

ר  ַמְכֹאִבי  ֲאׁשֶ יטו  וְראו  ִאם־ֵיׁש  ַמְכאֹוב  ּכְ ל־ֹעְבֵרי  ֶדֶרך  ַהּבִ ּּכָ ּ ּ ְ

יֹום  ֲחרֹון  ַאפֹו ר  הֹוָגה  ְיהָוׁה  ּבְ ִּמָמרֹום  יג:  ּעֹוַלל  ִלי  ֲאׁשֶ
ַלח־ֵאׁש יַבִני ׁשָ ת  ְלַרְגַלי  ֱהׁשִ ה  ָפַרׂש  ֶרׁשֶ ַעְצֹמַתי  ַוִיְרֶדּנָ ּ  ּבְ ּ ּ

ל־ַהיֹום  ָדָוה ָּאחֹור  ְנָתַנִני  ׁשֵֹמָמה  ּכָ ַעי  יד:  ּ ַקד  ֹעל  ְפׁשָ ִּנׂשְ
יל  ּכִֹחי  ְנָתַנִני  ֲאֹדָני  ָתְרגו  ָעלו  ַעל־ַצָואִרי  ִהְכׁשִ ָידֹו  ִיׂשְ ּּבְ ּ ּ ּ

יֵדי  ֹלא־אוַכל  קום ּּבִ יַרי  ִּסָלה  ָכל־ טו:  ּ י |  ַאּבִ ִקְרּבִ ֲאֹדָני  ּבְ
חוָרי  ַגת  ָדַרך  ֲאֹדָני  ִלְבתוַלת  ּבֹר  ּבַ ָּקָרא  ָעַלי  מֹוֵעד  ִלׁשְ ּ ְּ ּ
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ת־ְיהוָדה ֵעיִני  ֹיְרָדה |  ֲּאִני  בֹוִכָיה  ֵעיִני  |  ַּעל־ֵאֶלה   טז:  ּּבַ
י  י  ָהיו  ָבַני  ׁשֹוֵמִמים  ּכִ יב  ַנְפׁשִ י  ְמַנֵחם  ֵמׁשִ י־ָרַחק  ִמֶמּנִ ַּמִים  ּכִ ּ ּ

ָיֶדיָה  ֵאין  ְמַנֵחם  ָלה  ִצָוה  ְיהָוׁה  יז:  ַבר  אֹוֵיבָג ה  ִציֹון  ּבְ ֵּפְרׂשָ ּ ּ ּ
יֵניֶהם ַלם  ְלִנָדה  ּבֵ ְּלַיֲעֹקב  ְסִביָביו  ָצָריו  ָהְיָתה  ְירוׁשָ ּ :

ְמעו־ָנא  ָכל־   יח י  ִפיהו  ָמִריִתי  ׁשִ ַּצִדיק  הוא  ְיהָוׁה  ּכִ ּ ּ  ַּעִמיםּ
תוֹלַתי ָּהַעִמים  וְראו  ַמְכֹאִבי  ּבְ ּ ּ ִביּ ּ  וַבחוַרי  ָהְלכו  ַבׁשֶ ּ ּ ּ :

ִעיר  ָגָועו  יט ָּקָראִתי  ַלְמַאֲהַבי  ֵהָמה  ִרמוִני  ּכֲֹהַני  וְזֵקַני  ּבָ ּ ּּ ּ ּ
ם יבו  ֶאת־ַנְפׁשָ י־ִבְקׁשו  ֹאֶכל  ָלמֹו  ְוָיׁשִ ּּכִ ְרֵאה  ְיהָוׁה  כ:  ּ

י  ָמרֹו  ָמִריִתי  י  ּכִ ִקְרּבִ י  ּבְ י־ַצר־ִלי  ֵמַעי  ֳחַמְרָמרו  ֶנְהַפך  ִלּבִ ְּכִ ּ ּ
ָמֶות ִית  ּכַ ּבַ ָלה־ֶחֶרב  ּבַ ּכְ ִּמחוץ  ׁשִ י  ֶנֱאָנָחה  ָאִני  כא:  ּ ְמעו  ּכִ ּׁשָ

יָת  י  ַאָתה  ָעׂשִ ׂשו  ּכִ ְמעו  ָרָעִתי  ׂשָ ל־ֹאְיַבי  ׁשָ ֵּאין  ְמַנֵחם  ִלי  ּכָ ּ ּ
ָָתֹבא  ָכל־ָרָעָתם  ְלָפֶניך  כב:  ֵּהֵבאָת  יֹום־ָקָראָת  ְוִיְהיו  ָכמֹוִני ּ

ר  עֹוַל ֲאׁשֶ י־ַרּבֹות ְועֹוֵלל  ָלמֹו  ּכַ ָעי  ּכִ ל־ְפׁשָ ְּלָת  ִלי  ַעל  ּכָ ּ
י ַדָוי  :ַּאְנֹחַתי ְוִלּבִ

  פרק ב- "איכה"ספר 
ַאפֹו   א ַמִים |  ֵּאיָכה  ָיִעיב  ּבְ ִליך  ִמׁשָ ת־ִציֹון  ִהׁשְ ֲּאֹדָני  ֶאת־ּבַ ְ ּ
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יֹום  ַאפֹו ָרֵאל  ְוֹלא־ָזַכר  ֲהֹדם־ַרְגָליו  ּבְ ֶּאֶרץ  ִתְפֶאֶרת  ִיׂשְ ּ :
ַלע ב ֶעְבָרתֹו   ְולֹא ֲאדָֹנּּבִ ל־ְנאֹות  ַיֲעֹקב  ָהַרס  ּבְ ֹלא  ָחַמל  ֵאת  ּכָ

ֶריָה ִּמְבְצֵרי  ַבת־ְיהוָדה  ִהִגיַע  ָלָאֶרץ  ִחֵלל  ַמְמָלָכה  ְוׂשָ ּ ּ :
יב  ָאחֹור  ְיִמינֹו  ִמְפֵני  ג ָרֵאל  ֵהׁשִ ֳחִרי־ַאף  ּכֹל  ֶקֶרן  ִיׂשְ ָּגַדע  ּבָ ּ

ֵאׁש  ֶלָהָבה  ָאְכָלה  ָסִב ַיֲעֹקב  ּכְ ְָדַרך  ד:  יבּאֹוֵיב  ַוִיְבַער  ּבְ ּ
ֹאֶהל  ָצר  ַוַיֲהֹרג  ּכֹל  ַמֲחַמֵדי־ָעִין  ּבְ אֹוֵיב  ִנָצב  ְיִמינֹו  ּכְ תֹו  ּכְ ַּקׁשְ ּ ּ ּ

ֵאׁש  ֲחָמתֹו ַפך  ּכָ ת־ִציֹון  ׁשָ ְּבַ ַלע |  ָהָיה  ֲאֹדָני   ה:  ּ אֹוֵיב  ּבִ ּּכְ
ֵחת  ִמְבָצָריו  ַוֶיֶרב  ל־ַאְרְמנֹוֶתיָה  ׁשִ ַלע  ּכָ ָרֵאל  ּבִ ִּיׂשְ ּ

ַבת־ְיהוָדה   ַּתֲאִנָיה  ַוֲאִנָיהּּבְ ּ ֵחת  מֹוֲעדֹו  ו:  ּ ּכֹו  ׁשִ ַגן  ׂשֻ ַּוַיְחֹמס  ּכַ ּ
ח  ְיהָוׁה   ּכַ ַזַעם־ַאפֹו  ֶמֶלך |  ׁשִ ת  ַוִיְנַאץ  ּבְ ּבָ ִציֹון  מֹוֵעד  ְוׁשַ ְּבְ ּ ּ

ַיד־אֹוֵיב |  ָזַנח  ֲאֹדָני   ז:  ְוֹכֵהן חֹו  ִנֵאר  ִמְקָדׁשֹו  ִהְסִגיר  ּבְ ִּמְזּבְ ּ
יֹום  מֹוֵעדחֹוֹמת  ַאְרְמנֹוֶתיָה  קֹול  ָנ ֵבית־ְיהָוׁה  ּכְ : ְּתנו  ּבְ

ב  ְיהָוׁה   ח יב |  ָחׁשַ ת־ִציֹון  ָנָטה  ָקו  ֹלא־ֵהׁשִ ִחית  חֹוַמת  ּבַ ְּלַהׁשְ
ֵלַע  ַוַיֲאֶבל־ֵחל  ְוחֹוָמה  ַיְחָדו  ֻאְמָללו ָּידֹו  ִמּבַ ּ ּ ָּטְבעו  ָבָאֶרץ  ט:  ּ

ֶריָה  ַבג ה  ְוׂשָ ִריֶחיָה  ַמְלּכָ ר  ּבְ ּבַ ד  ְוׁשִ ָעֶריָה  ִאּבַ ּׁשְ ֹּוִים  ֵאין  תֹוָרה ּ
ַּגם־ְנִביֶאיָה  ֹלא־ָמְצאו  ָחזֹון  ֵמְיהָוׁה בו  ָלָאֶרץ  ִיְדמו  י:  ּ ֵּיׁשְ ּ ּ

ים  הֹוִרידו  ּקִ ם  ָחְגרו  ׂשַ ִּזְקֵני  ַבת־ִציֹון  ֶהֱעלו  ָעָפר  ַעל־ֹראׁשָ ּ ּ ּ
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ָלם תוֹלת  ְירוׁשָ ן  ּבְ ָּלָאֶרץ  ֹראׁשָ לו  ַבְדָמעֹות  ֵעיַני  יא:  ּ ּּכָ ּ
ָעֵטף ֳּחַמְרְמרו  ֵמַעי  ִנׁשְ ת־ַעִמי  ּבֵ ֶבר  ּבַ ֵבִדי  ַעל־ׁשֶ ַּפך  ָלָאֶרץ  ּכְ ְ ּ

ְרֹחבֹות  ִקְרָיה ְּלִאמָֹתם  ֹיאְמרו  ַאֵיה  ָדָגן  יב:  עֹוֵלל  ְויֹוֵנק  ּבִ ּּ ּ
ם  ַתֵפך  ַנְפׁשָ ִהׁשְ ְרֹחבֹות  ִעיר  ּבְ ָחָלל  ּבִ ִהְתַעְטָפם  ּכֶ ְָוָיִין  ּבְ ּ ּ ּ

ָּמה־ֲאִעיֵדך  ָמה  ֲאַדֶמה־ָל יג:  ֶּאל־ֵחיק  ִאמָֹתם ּ ת ְ ְך  ַהּבַ
י־ָגדֹול  ת־ִציֹון  ּכִ תוַלת  ּבַ ֶוה־ָלך  ַוֲאַנֲחֵמך  ּבְ ַלם  ָמה  ַאׁשְ ְּירוׁשָ ּ ְּ ְ ּ

ְבֵרך  ִמי  ִיְרָפא־ָלך ָים  ׁשִ ְּכַ ְּ ְוא  ְוָתֵפל  יד:  ּ ְְנִביַאִיך  ָחזו  ָלך  ׁשָ ְּ
יב   ְְוֹלא־ִגלו  ַעל־ֲעֹוֵנך  ְלָהׁשִ ּ ביֵתךּ ְׁשְ בוֵתך  ַוֶיֱחזו  ָלך ּ ְ  ׁשְ ְּ ּּ

אֹות  ׁשָ ְּוא  וַמדוִחיםַמׂשְ ּ ל־ֹעְבֵרי  טו:  ּ ַפִים  ּכָ ָּסְפקו  ָעַלִיך  ּכַ ְ ּ
ָלם  ֲהֹזאת  ָהִעיר  ת  ְירוׁשָ ם  ַעל־ּבַ ְרקו  ַוָיִנעו  ֹראׁשָ ֶּדֶרך  ׁשָ ּ ּּ ְ

ִליַלת  ֹיִפי  ָמׂשֹוׂש  ְלָכל־ָהָאֶרץ יֹאְמרו  ּכְ ּׁשֶ ְָפצו  ָעַלִיך  טז:  ּ ּ ּ
ן  ָא ְרקו  ַוַיַחְרקו־ׁשֵ ל־אֹוְיַבִיך  ׁשָ ִּפיֶהם  ּכָ ּּ ְ ָלְענו  ַאך  ֶזה ּ ְְמרו  ּבִ ּ ּּ

ִויֻנהו  ָמָצאנו  ָרִאינו ּקִ ַּהיֹום  ׁשֶ ּ ּ ּ ַצע  יז:  ּ ר  ָזָמם  ּבִ ה  ְיהָוׁה  ֲאׁשֶ ָּעׂשָ
ַמח  ָעַלִיך  ר  ִצָוה  ִמיֵמי־ֶקֶדם  ָהַרס  ְוֹלא  ָחָמל  ַוְיׂשַ ְֶאְמָרתֹו  ֲאׁשֶ ּ ּ

ם  ֶאל־ֲאֹדָני  חֹוַמת  יח:  ְאֹוֵיב  ֵהִרים  ֶקֶרן  ָצָרִיך ָצַעק  ִלּבָ
ת־ ַחל  ִדְמָעה  יֹוָמם  ָוַלְיָלה  ַאל־ִתְתִני  פוַגת ּבַ ִּציֹון  הֹוִריִדי  ַכּנַ ּּ ּ ּ

ת־ֵעיֵנך ְָלך  ַאל־ִתֹדם  ּבַ ְּ י  |  ּקוִמי   יט:  ּ ּ  ַבַלְיָלה  ְלֹראׁש ַּבַלְיָלֹרּנִ
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ִאי  ֵאָליו  ך  ֹנַכח  ְפֵני  ֲאֹדָני  ׂשְ ְפִכי  ַכַמִים  ִלּבֵ ֻמרֹות  ׁשִ ַּאׁשְ ְ ּ
ַפִיך  ַעל־ֶנֶפׁש  עֹוָלַלִי ְּכַ ֹראׁש ּ ָרָעב  ּבְ ּך  ָהֲעטוִפים  ּבְ ְ

ל־חוצֹות יָטה  ְלִמי  עֹוַלְלָת  ּכֹה  כ:  ּּכָ ְּרֵאה  ְיהָוׁה  ְוַהּבִ
ִמְקַדׁש  ים  ִפְרָים  ֹעֲלֵלי  ִטֻפִחים  ִאם־ֵיָהֵרג  ּבְ ִּאם־ֹתאַכְלָנה  ָנׁשִ ּ ּ ּ

ְכבו  ָלָאֶרץ  חוצֹות  ַנַער  ְוָזֵקן  כא:  ֲאֹדָני  ּכֵֹהן  ְוָנִביא ּׁשָ ּ
תוֹלַתי  וַב ּּבְ יֹום  ַאֶפך  ָטַבְחָת  ֹלא ּ ּחוַרי  ָנְפלו  ֶבָחֶרב  ָהַרְגָת  ּבְ ָּ ּ ּ ּ

יֹום  כב:  ָּחָמְלָת ִביב  ְוֹלא  ָהָיה  ּבְ ִּתְקָרא  ְכיֹום  מֹוֵעד  ְמגוַרי  ִמּסָ ּ
יִתי ֹאְיִבי ִכָלם ר־ִטַפְחִתי ְוִרּבִ ִריד ֲאׁשֶ ַּאף־ְיהָוׁה ָפִליט ְוׂשָ ּ ּ ּ: 
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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"פרי נלימוד ס 
                                      

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

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, ת הרבים זוכה לבנים צדיקיםוכל המזכה א, 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 כר ברכיה הכהן ברבי"וכמשמרות נטועים א ד "ד אף ספרי תורה כ" 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


