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  פרק יא- "הושע"ספר 
י  ַנַער  ִיׂשְ א ְצַרִים  ָקָראִתי  ִלְבִניּכִ ָּרֵאל  ָוֹאֲהֵבהו  וִמּמִ ָּקְראו  ב:  ּ

חו  ְוַלְפִסִלים  ְיַקֵטרון ָעִלים  ְיַזּבֵ ן  ָהְלכו  ִמְפֵניֶהם  ַלּבְ ָּלֶהם  ּכֵ ּ ּ ּּ ּ :
י  ג י  ְלֶאְפַרִים  ָקָחם  ַעל־ְזרֹוֹעָתיו  ְוֹלא  ָיְדעו  ּכִ ְלּתִ ְּוָאֹנִכי  ִתְרּגַ

ַחְבֵלי  ָאָדם  ֶאְמׁשְ ד:  ְרָפאִתים ֲעֹבתֹות  ַאֲהָבה  ָוֶאְהֶיה ּבְ ֵכם  ּבַ
ְמִריֵמי  ֹעל  ַעל  ְלֵחיֶהם  ְוַאט  ֵאָליו  אֹוִכיל ֹּלא  ָיׁשוב  ה:  ָלֶהם  ּכִ

י  ֵמֲאנו  ָלׁשוב ור  הוא  ַמְלּכֹו  ּכִ ֶּאל־ֶאֶרץ  ִמְצַרִים  ְוַאּשׁ ּ ּ ְוָחָלה  ו:  ּ
ָעָריו  ְוִכְלָתה  ַבָדיו  ְוָאָכָלה  ִמּמֲֹעצֹוֵתיֶהם ֶּחֶרב  ּבְ י ְוַעּמִ ז:  ּ

ְּתלוִאים  ִלְמׁשוָבִתי  ְוֶאל־ַעל  ִיְקָרֻאהו  ַיַחד  ֹלא  ְירֹוֵמם ּ ְֵאיך  ח:  ּ

יְמך  ְנך  ְכַאְדָמה  ֲאׂשִ ָרֵאל  ֵאיך  ֶאּתֶ ְנך  ִיׂשְ ְנך  ֶאְפַרִים  ֲאַמּגֶ ֶָאּתֶ ָ ְ ָ ָ

י  ַיַחד  ִנְכְמרו  ִנחוָמי ְצֹבאִים  ֶנְהַפך  ָעַלי  ִלּבִ ּּכִ ּ ְ ה  ט:  ּ ֹלא  ֶאֱעׂשֶ
ֲּחרֹון  ַאִפי  ֹלא  ָאׁשו י  ֵאל  ָאֹנִכי  ְוֹלא־ִאיׁש ּ ֵחת  ֶאְפָרִים  ּכִ ב  ְלׁשַ

ִעיר ך  ָקדֹוׁש  ְוֹלא  ָאבֹוא  ּבְ ִקְרּבְ ַאְרֵיה  י:  ָּבְ ַּאֲחֵרי  ְיהָוׁה  ֵיְלכו  ּכְ
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ַאג  ְוֶיֶחְרדו  ָבִנים  ִמָים י־הוא  ִיׁשְ ָאג  ּכִ ִּיׁשְ ּ ֶּיֶחְרדו  ְכִצפֹור  יא:  ּ ּ
ור  ְוהֹוׁשַ ְצַרִים  וְכיֹוָנה  ֵמֶאֶרץ  ַאּשׁ ִּמּמִ יֶהם ּ ּתֵ ים  ַעל־ּבָ ְבּתִ

 :ְנֻאם־ְיהָוׁה

  פרק יב- "הושע"ספר 
ָרֵאל  ִויהוָדה  ֹעד  ָרד  א ית  ִיׂשְ ְּסָבֻבִני  ְבַכַחׁש  ֶאְפַרִים  וְבִמְרָמה  ּבֵ ּ

ים  ֶנֱאָמן ֶּאְפַרִים  ֹרֶעה  רוַח  ְוֹרֵדף  ָקִדים  ב:  ִעם־ֵאל  ְוִעם־ְקדֹוׁשִ
ה  וְבִרית  ִע ָזב  ָוׁשֹד  ַיְרּבֶ ל־ַהיֹום  ּכָ ּּכָ ֶמן ּ ור  ִיְכֹרתו  ְוׁשֶ ּם־ַאּשׁ ּ

ְּוִריב  ַליהָוׁה  ִעם־ְיהוָדה  ְוִלְפֹקד  ַעל־ַיֲעֹקב  ג:  ְּלִמְצַרִים  יוָבל
יב  לֹו ַמֲעָלָליו  ָיׁשִ ְדָרָכיו  ּכְ ֶטן  ָעַקב  ֶאת־ָאִחיו  וְבאֹונֹו  ד:  ּכִ ּבֶ ּּבַ

ָרה  ֶאת־ֱאֹלִהים ָכה  ַוִיְתַחּנֶ ה:  ׂשָ ר  ֶאל־ַמְלָאך  ַוֻיָכל  ּבָ ַּוָיׂשַ ּ ן־לֹו ְּ
נו ר  ִעּמָ ם  ְיַדּבֵ ית־ֵאל  ִיְמָצֶאּנו  ְוׁשָ ּּבֵ ָבאֹות  ו:  ּ ַויהָוׁה  ֱאֹלֵהי  ַהּצְ

ֹמר  ְוַקֵוה  ז:  ְיהָוׁה  ִזְכרֹו ָפט  ׁשְ אֹלֶהיך  ָתׁשוב  ֶחֶסד  וִמׁשְ ה  ּבֵ ְּוַאּתָ ּ ּּ ָ

ִמיד ָידֹו  ֹמאְזֵני  ִמְרָמה  ַלֲעׁשֹק  ָאֵהב ח:  ֶָאל־ֱאֹלֶהיך  ּתָ ַנַען  ּבְ : ּכְ
ל־ְיִגיַעי  ֹלא ַּויֹאֶמר ט י  ָמָצאִתי  אֹון  ִלי  ּכָ ְרּתִ ְ  ֶאְפַרִים  ַאך  ָעׁשַ

ר־ֵחְטא ְָוָאֹנִכי  ְיהָוׁה  ֱאֹלֶהיך  ֵמֶאֶרץ  י:  ִּיְמְצאו־ִלי  ָעֹון  ֲאׁשֶ

יֵמי  מֹוֵעד יְבך  ָבֳאָהִלים  ּכִ י  יא:  ִָמְצָרִים  ֹעד  אֹוׁשִ ְרּתִ ְוִדּבַ
יִתי  וְב ִביִאים  ְוָאֹנִכי  ָחזֹון  ִהְרּבֵ הַּעל־ַהּנְ ִביִאים  ֲאַדּמֶ : ַיד  ַהּנְ
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ם  יב חו  ּגַ ָוִרים  ִזּבֵ ל  ׁשְ ְלּגָ ּגִ ְוא  ָהיו  ּבַ ְלָעד  ָאֶון  ַאך־ׁשָ ִּאם־ּגִ ּ ְ

ָדי ְלֵמי  ׂשָ ַגִלים  ַעל  ּתַ חֹוָתם  ּכְ ֵדה  ֲאָרם  יג:  ִּמְזּבְ ַּוִיְבַרח  ַיֲעֹקב  ׂשְ
ָמר ה  ׁשָ ה  וְבִאּשָׁ ִאּשָׁ ָרֵאל  ּבְ ַּוַיֲעֹבד  ִיׂשְ ָלה  ְיהָוׁה ּוְבָנִביא  ֶהֱע יד:  ּ

ָמר ְצָרִים  וְבָנִביא  ִנׁשְ ָרֵאל  ִמּמִ ִהְכִעיס  ֶאְפַרִים  טו:  ֶּאת־ִיׂשְ
יב לֹו ֲאֹדָניו ְמרוִרים ְוָדָמיו ָעָליו ִיטֹוׁש ְוֶחְרָפתֹו ָיׁשִ ּּתַ ּ ּ: 

gG 

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, המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקיםוכל , 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"הן  ברבי  כמשמרות  כתיב  ואנו  קורין  מסמרות  לומר  לך  מה  משמרות  כהונה  כר  ברכיה  הכ"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,  נביאים  וכתובים  מחולק  לכל  השנההנה  מובא  כאן  לימוד  ספרי  
הרבים  לפרסם לזכות  את,  ולכל  החברים  וידידים,  ובשמחות,    נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי  מדרשות–השנה  

 .א על ידוואין חטא ב, 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"לך  מה  משמרות  כהונה  כר  ברכיה  הכהן  ברבי  כמשמרות  כתיב  ואנו  קורין  מסמרות  לומר  "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


