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  פרק יג- "הושע"ספר 
ַעל  א ּבַ ם  ּבַ ָרֵאל  ַוֶיְאׁשַ ִיׂשְ א  הוא  ּבְ ר  ֶאְפַרִים  ְרֵתת  ָנׂשָ ַדּבֵ ּּכְ ּ

ה   ב:  ַּוָיֹמת ּיֹוִספו  ַלֲחֹטא  ַוַיֲעׂשו  ָל|  ְוַעּתָ ְסָפם ּּ ָכה  ִמּכַ ֶּהם  ַמּסֵ
לֹה  ָלֶהם  ֵהם  ֹאְמִרים  ֹזְבֵחי  ים  ּכֻ ה  ָחָרׁשִ ים  ַמֲעׂשֵ ְתבוָנם  ֲעַצּבִ ּּכִ ּ

קון ים  ג:  ָּאָדם  ֲעָגִלים  ִיּשָׁ ּכִ ֲעַנן־ּבֶֹקר  ְוַכַטל  ַמׁשְ ָּלֵכן  ִיְהיו  ּכַ ּ
ה ן  ֵמֲאֻרּבָ ֹמץ  ְיֹסֵער  ִמּגֶֹרן  וְכָעׁשָ ֹּהֵלך  ּכְ ָֹלֶהיך ְוָאֹנִכי  ְיהָוׁה  ֱא ד:  ְ

י ְלּתִ יַע  ַאִין  ּבִ ֵּמֶאֶרץ  ִמְצָרִים  ֵואֹלִהים  זוָלִתי  ֹלא  ֵתָדע  ומֹוׁשִ ּ :
ְלֻאבֹות ה ֶאֶרץ  ּתַ ר  ּבְ ְדּבָ ּמִ יך  ּבַ עו  ו:  ֲָאִני  ְיַדְעּתִ ּבָ ַמְרִעיָתם  ַוִיׂשְ ּּכְ ּ

ֵכחוִני ן  ׁשְ ם  ַעל־ּכֵ ְבעו  ַוָיָרם  ִלּבָ ּׂשָ ַחל  ז:  ּּ מֹו־ׁשָ ָוֱאִהי  ָלֶהם  ּכְ
ָנֵמ ּר  ַעל־ֶדֶרך  ָאׁשורּכְ ּכול  ְוֶאְקַרע  ְסגֹור  ח:  ְּ ֹדב  ׁשַ ם  ּכְ ׁשֵ ֶּאְפּגְ

ֵעם ַבּקְ ֶדה  ּתְ ָלִביא  ַחַית  ַהּשָׂ ם  ּכְ ם  ְוֹאְכֵלם  ׁשָ ֶחְתך  ט:  ִּלּבָ ָׁשִ

י־ִבי  ְבֶעְזֶרך ָרֵאל  ּכִ יֲעך  י:  ִָיׂשְ ך  ֵאפֹוא  ְויֹוׁשִ ֱָאִהי  ַמְלּכְ ָ

ר  ָאַמְר ָכל־ָעֶריך  ְוׁשְֹפֶטיך  ֲאׁשֶ ָּבְ ִריםָ ָנה־ִלי  ֶמֶלך  ְוׂשָ ְּתָ  ּתְ ּ :
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ֶעְבָרִתי יא ח  ּבְ ַאִפי  ְוֶאּקַ ן־ְלך  ֶמֶלך  ּבְ ֶּאּתֶ ְ ָּצרור  ֲעֹון  ֶאְפָרִים  יב:  ָ
ְּצפוָנה  ַחָטאתֹו ֶּחְבֵלי  יֹוֵלָדה  ָיֹבאו  לֹו  הוא־ֵבן  ֹלא  ָחָכם  יג:  ּ ּ

ִנים ר  ּבָ ּבַ ִמׁשְ י־ֵעת  ֹלא־ַיֲעֹמד  ּבְ אֹול  ֶאְפֵדם   יד:  ּכִ ִּמַיד  ׁשְ ֶות ּ ִמּמָ
ֵתר  אֹול  ֹנַחם  ִיּסָ ֶָאְגָאֵלם  ֱאִהי  ְדָבֶריך  ָמֶות  ֱאִהי  ָקָטְבך  ׁשְ ָ

ן  ַאִחים  ַיְפִריא  ָיבֹוא  ָקִדים  רוַח  ְיהָוׁה  טו:  ֵמֵעיָני י  הוא  ּבֵ ּּכִ ּ
ֶסה  אֹוַצר  ר  ֹעֶלה  ְוֵיבֹוׁש  ְמקֹורֹו  ְוֶיֱחַרב  ַמְעָינֹו  הוא  ִיׁשְ ְדּבָ ִּמּמִ

ִלי ֶחְמָדה ל־ּכְ  :ּּכָ

  פרק יד- "הושע"ספר 
ֶחֶרב  ִיפֹלו  ֹעְלֵליֶהם  א אֹלֶהיָה  ּבַ י  ָמְרָתה  ּבֵ ם  ׁשְֹמרֹון  ּכִ ְאׁשַ ּּתֶ ּ

עו ְּיֻרָטׁשו ְוָהִריֹוָתיו ְיֻבּקָ ּ י  ב: ּּ ָרֵאל ַעד ְיהָוׁה ֱאֹלֶהיך ּכִ ָׁשוָבה ִיׂשְ ּ
ֲעֹוֶנך ְלּתָ  ּבַ ֶכם  ְדָבִרים  ְוׁשובו  ֶאל־ְיהָוׁה  ִאְמר ג:  ָָכׁשַ ְּקחו  ִעּמָ ּ ּ ּו ּ

ָפֵתינו ְלָמה  ָפִרים  ׂשְ א  ָעֹון  ְוַקח־טֹוב  וְנׁשַ ּשָׂ ל־ּתִ ֵּאָליו  ּכָ ּּ :
ור   ד ב  ְוֹלא־ֹנאַמר  עֹוד |  ַּאּשׁ יֵענו  ַעל־סוס  ֹלא  ִנְרּכָ ֹּלא  יֹוׁשִ ּ

ך  ְיֻרַחם  ָיתֹום ר־ּבְ ה  ָיֵדינו  ֲאׁשֶ ֱָאֹלֵהינו  ְלַמֲעׂשֵ ּ ֶּאְרָפא  ה:  ּ
ב  ַא י  ׁשָ ּנוְּמׁשוָבָתם  ֹאֲהֵבם  ְנָדָבה  ּכִ ִּפי  ִמּמֶ ֶּאְהֶיה  ַכַטל  ו:  ּ

ְלָבנֹון יו ּכַ ָרׁשָ ה ְוַיך ׁשָ ּנָ ֹוׁשַ ּשׁ ָרֵאל ִיְפַרח ּכַ ְּלִיׂשְ ֵּיְלכו יֹוְנקֹוָתיו  ז: ְ
ְלָבנֹון ִּויִהי  ַכַזִית  הֹודֹו  ְוֵריַח  לֹו  ּכַ ֵבי  ְבִצלֹו  ְיַחיו  ח:  ּ בו  ֹיׁשְ ָּיׁשֻ ּּ ּ
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ֵיין  ְל ֶפן  ִזְכרֹו  ּכְ ֶּאְפַרִים  ַמה־ִלי  עֹוד  ט:  ָבנֹוןָּדָגן  ְוִיְפְרחו  ַכּגָ
י  ֶפְרְיך  ּנִ ְברֹוׁש  ַרֲעָנן  ִמּמֶ ים  ֲאִני  ָעִניִתי  ַוֲאׁשוֶרּנו  ֲאִני  ּכִ ָָלֲעַצּבִ ּ ּ ּ

ִרים  ַדְרֵכי  י:  ִנְמָצא י־ְיׁשָ ִּמי  ָחָכם  ְוָיֵבן  ֵאֶלה  ָנבֹון  ְוֵיָדֵעם  ּכִ ּ
לו ָב ׁשְ ִעים ִיּכָ ְּיהָוׁה ְוַצִדִקים ֵיְלכו ָבם ופׁשְ ּ ּ  :םּ
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, 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 "תורה  כד  אף  ספרי  "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

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–שנה  ה
 .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 ללמדך שאם קבעת אותם כמסמר בלבבך הם משמרין אותךא למה כתיב כמשמרות ואנו קורין מסמ"ד


