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  פרק ז- "הושע"ספר 
י ָפֲעלו ּכְ א ָרֵאל ְוִנְגָלה ֲעֹון ֶאְפַרִים ְוָרעֹות ׁשְֹמרֹון ּכִ ָּרְפִאי ְלִיׂשְ

חוץ דוד  ּבַ ט  ּגְ ב  ָיבֹוא  ָפׁשַ ֶקר  ְוַגּנָ ּׁשָ ּ ּוַבל־ֹיאְמרו  ִלְלָבָבם  ב:  ּ ּ
ה  ְסָבבום  ַמַעְלֵליֶהם  ֶנֶגד  ָפַני  ָהיו י  ַעּתָ ל־ָרָעָתם  ָזָכְרּתִ ּּכָ ּּ :

חו־ֶמֶל ג ּמְ ָרָעָתם  ְיׂשַ ִריםּּבְ יֶהם  ׂשָ ּך  וְבַכֲחׁשֵ ָלם  ְמַנֲאִפים  ד:  ְ ּּכֻ
ֵצק  ּבֹות  ֵמִעיר  ִמלוׁש  ּבָ מֹו  ַתּנור  ּבֵֹעָרה  ֵמֹאֶפה  ִיׁשְ ּּכְ ּּ

ך  ָידֹו  ה:  ַעד־ֻחְמָצתֹו ִרים  ֲחַמת  ִמָיִין  ָמׁשַ נו  ֶהֱחלו  ׂשָ ְיֹום  ַמְלּכֵ ּ ּ ּ
ם  ּכָ ו:  ֶאת־ֹלְצִצים ָאְרּבָ ם  ּבְ ּנור  ִלּבָ י־ֵקְרבו  ַכּתַ ּּכִ ן ּ ּל־ַהַלְיָלה  ָיׁשֵ

ֵאׁש  ֶלָהָבה ּנור  ז:  ֹּאֵפֶהם  ּבֶֹקר  הוא  ֹבֵער  ּכְ ּתַ ָלם  ֵיַחּמו  ּכַ ּּכֻ ּ ּ
ל־ַמְלֵכיֶהם  ָנָפלו  ֵאין־ֹקֵרא  ָבֶהם  ֵאָלי ְּוָאְכלו  ֶאת־ׁשְֹפֵטיֶהם  ּכָ ּ :

ִלי  ֲהפוָכה ח ים  הוא  ִיְתּבֹוָלל  ֶאְפַרִים  ָהָיה  ֻעָגה  ּבְ ַעּמִ ֶּאְפַרִים  ּבָ ּ :
יָבה  ָזְרָקה  ּבֹו  ְוהוא ָּאְכלו ט ם־ׂשֵ ּ  ָזִרים  ּכֹחֹו  ְוהוא  ֹלא  ָיָדע  ּגַ ּ

בו  ֶאל־ְיהָוׁה  י:  ֹלא  ָיָדע ָפָניו  ְוֹלא־ׁשָ ָרֵאל  ּבְ ְּוָעָנה  ְגאֹון־ִיׂשְ
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ָכל־ֹזאת הו  ּבְ יֹוָנה  פֹוָתה  יא:  ֱּאֹלֵהיֶהם  ְוֹלא  ִבְקׁשֻ ַוְיִהי  ֶאְפַרִים  ּכְ
ור  ָה ֵּאין  ֵלב  ִמְצַרִים  ָקָראו  ַאּשׁ ר  ֵיֵלכו  ֶאְפרֹוׂש  יב:  ָּלכוּ ֲאׁשֶ ּּכַ

ַמע  ַלֲעָדָתם ׁשֵ ַמִים  אֹוִריֵדם  ַאְיִסֵרם  ּכְ עֹוף  ַהּשָׁ י  ּכְ ּתִ : ֲעֵליֶהם  ִרׁשְ
עו  ִבי  ְוָאֹנִכי  יג י־ָפׁשְ י  ׁשֹד  ָלֶהם  ּכִ ּנִ י־ָנְדדו  ִמּמֶ ּאֹוי  ָלֶהם  ּכִ ּ

ָזִבים רו  ָעַלי  ּכְ ה  ִדּבְ ֶּאְפֵדם  ְוֵהּמָ ּ י ְּוֹלא־ָזֲעקו   יד:  ּ ם  ּכִ ִלּבָ ֵאַלי  ּבְ
בֹוָתם  ַעל־ָדָגן  ְוִתירֹוׁש  ִיְתּגֹוָררו  ָיסורו  ִבי ּכְ ְּיֵיִלילו  ַעל־ִמׁשְ ּ ּ ּ ּ :

בו־ָרע טו י  ְזרֹוֹעָתם  ְוֵאַלי  ְיַחּשְׁ י  ִחַזְקּתִ ְרּתִ ַּוֲאִני  ִיּסַ ָּיׁשובו   טז:  ּ ּ |
ֵריֶהם  ִמַזַעם   ת  ְרִמָיה  ִיְפלו  ַבֶחֶרב  ׂשָ ֶקׁשֶ ֹּלא  ָעל  ָהיו  ּכְ ּ ּּ ְלׁשֹוָנם ּ

ֶאֶרץ ִמְצָרִים ם ּבְ  :זֹו ַלְעּגָ

  פרק ח- "הושע"ספר 
ית  ְיהָוׁה  ַיַען  ָעְברו  ְבִריִתי  א ר  ַעל־ּבֵ ׁשֶ ּנֶ ך  ׁשָֹפר  ּכַ ֶּאל־ִחּכְ ָ

עו ְּוַעל־ּתֹוָרִתי  ָפׁשָ ָרֵאל ב:  ּ ִָלי  ִיְזָעקו  ֱאֹלַהי  ְיַדֲענוך  ִיׂשְ ּ ָזַנח  ג:  ּ
ָרֵאל  טֹוב  אֹוֵיב  ִיְרְדפֹו ירו ֵה ד:  ִּיׂשְ י  ֵהׂשִ ּנִ ּם  ִהְמִליכו  ְוֹלא  ִמּמֶ ּ

ֵרת ים  ְלַמַען  ִיּכָ ְסָפם  וְזָהָבם  ָעׂשו  ָלֶהם  ֲעַצּבִ י  ּכַ ְּוֹלא  ָיָדְעּתִ ּ ּ :
ֹין ה ם  ַעד־ָמַתי  ֹלא  יוְכלו  ִנּקָ ָּזַנח  ֶעְגֵלך  ׁשְֹמרֹון  ָחָרה  ַאִפי  ּבָ ּ ּ ְ :
הו  ְוֹלא  ֱאֹלִהים  ה ו ָרֵאל  ְוהוא  ָחָרׁש  ָעׂשָ י  ִמִיׂשְ ּּכִ ּ ָבִבים ּ י־ׁשְ ּוא  ּכִ

י  רוַח  ִיְזָרעו  ְוסוָפָתה  ִיְקֹצרו  ָקָמה  ז:  ִיְהֶיה  ֵעֶגל  ׁשְֹמרֹון ּּכִ ּ ּ ּ
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ה  ָזִרים  ִיְבָלֻעהו ַמח  אוַלי  ַיֲעׂשֶ ה־ּקֶ ִלי  ַיֲעׂשֶ ֵּאין־לֹו  ֶצַמח  ּבְ ּ :
ְכִלי  ֵאין־ֵחֶפץ  ּבֹו ח ה  ָהיו  ַבּגֹוִים  ּכִ ָרֵאל  ַעּתָ : ִּנְבַלע  ִיׂשְ
ה  ָעלו ט י־ֵהּמָ ור  ֶפֶרא  ּבֹוֵדד  לֹו  ֶאְפַרִים  ִהְתנו  ֲאָהִביםּּכִ ּ  ַאּשׁ ּּ :
א  ֶמֶלך  י ּשָׂ ָעט  ִמּמַ ֵצם  ַוָיֵחלו  ּמְ ה  ֲאַקּבְ י־ִיְתנו  ַבּגֹוִים  ַעּתָ ם  ּכִ ְּגַ ּ ּּ ּ

ִרים חֹות  יא:  ׂשָ חֹות  ַלֲחֹטא  ָהיו־לֹו  ִמְזּבְ ה  ֶאְפַרִים  ִמְזּבְ י־ִהְרּבָ ּּכִ
וב יב:  ַלֲחֹטא ב־לֹו  ֶאְכּתָ ו  ֶאְכּתָ בוֻרּבֵ מֹו־ָזר  ֶנְחׁשָ י  ּתֹוָרִתי  ּכְ : ּ  ֻרּבֵ

ה  ִיְזּכֹר  יג ר  ַויֹאֵכלו  ְיהָוׁה  ֹלא  ָרָצם  ַעּתָ חו  ָבׂשָ ִּזְבֵחי  ַהְבָהַבי  ִיְזּבְ ּּ
ה  ִמְצַרִים  ָיׁשובו ֲּעֹוָנם  ְוִיְפֹקד  ַחטֹאָתם  ֵהּמָ ּ ָרֵאל  יד:  ּ ח  ִיׂשְ ּכַ ַּוִיׁשְ

הו  ַוִיֶבן  ֵהיָכלֹות  ִויהוָדה ֶּאת־ֹעׂשֵ ֻצרֹות ּּ ה  ָעִרים  ּבְ   ִהְרּבָ
ָעָריו ְוָאְכָלה ַאְרְמֹנֶתיָה י־ֵאׁש ּבְ ַלְחּתִ  :ְּוׁשִ
gG 

ך  במעגל "י  נכך  יגמור  כל  ספר,  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(. אנו קורין מסמרות ללמדך שאם קבעת אותם כמסמר בלבבך הם משמרין אותךא למה כתיב כמשמרות ו"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,  י  מדרשות  נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבת–השנה  

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

ושרד ספרי המקרא"כ צי י ו מלי ן וח,  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(. לבבך הם משמרין אותךא למה כתיב כמשמרות ואנו קורין מסמרות ללמדך שאם קבעת אותם כמסמר ב"ד


