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  פרק ז- "עמוס"ספר 
ְתִחַלת  ֲעלֹות  א ה  יֹוֵצר  ּגַֹבי  ּבִ ּּכֹה  ִהְרַאִני  ֲאֹדָני  יֱהִוׁה  ְוִהּנֵ

ֶלך ֵזי  ַהּמֶ ה־ֶלֶקׁש  ַאַחר  ּגִ ְַהָלֶקׁש  ְוִהּנֵ ּ ָלה  ב:  ּ ְּוָהָיה  ִאם־ּכִ
ב  ָהָאֶרץ  ָוֹאַמר  ֲאֹדָני  יֱהִוׁה  ְסַלח־ָנא  ִמי ֶלֱאכֹול  ֶאת־ֵע ׂשֶ

י  ָקֹטן  הוא ָּיקום  ַיֲעֹקב  ּכִ ִנַחם  ְיהָוׁה  ַעל־ֹזאת  ֹלא  ִתְהֶיה  ג:  ּ
ֵאׁש  ד:  ָאַמר  ְיהָוׁה ה  ֹקֵרא  ָלִרב  ּבָ ּכֹה  ִהְרַאִני  ֲאֹדָני  יֱהִוׁה  ְוִהּנֵ

ה  ְוָאְכָלה  ֶאת הֹום  ַרּבָ : ־ַהֵחֶלקֲאֹדָני  יֱהִוׁה  ַוּתֹאַכל  ֶאת־ּתְ
י  ָקֹטן  הוא ה ָּוֹאַמר  ֲאֹדָני  יֱהִוׁה  ֲחַדל־ָנא  ִמי  ָיקום  ַיֲעֹקב  ּכִ ּ :
ם־ִהיא  ֹלא  ִתְהֶיה  ָאַמר  ֲאֹדָני  יֱהִוׁה ו : ִנַחם  ְיהָוׁה  ַעל־ֹזאת  ּגַ
ב  ַעל־חֹוַמת  ֲאָנך  וְבָידֹו  ֲאָנך ז ה  ֲאֹדָני  ִנּצָ ְּכֹה  ִהְרַאִני  ְוִהּנֵ ְּ :
ה  ֹרֶאה  ָעמֹוס  ָוֹאַמר  ֲאָנך ַּויֹאֶמר  ְיהָוׁה  ֵאַלי  ָמ ח ְה־ַאּתָ

ָרֵאל  ֹלא־אֹוִסיף  י  ִיׂשְ ֶקֶרב  ַעּמִ ם  ֲאָנך  ּבְ ְַויֹאֶמר  ֲאֹדָני  ִהְנִני  ׂשָ ּ
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ָרֵאל  ט:  עֹוד  ֲעבֹור  לֹו י  ִיׂשְ ָחק  וִמְקְדׁשֵ מֹות  ִיׂשְ ּמו  ּבָ ְּוָנׁשַ ּ ּ
ָחֶרב ית  ָיָרְבָעם  ּבֶ י  ַעל־ּבֵ ַלח  ֲאַמ י:  ֶּיֱחָרבו  ְוַקְמּתִ ְצָיה  ּכֵֹהן ַּוִיׁשְ

ר  ָעֶליך  ָרֵאל  ֵלאֹמר  ָקׁשַ ית־ֵאל  ֶאל־ָיָרְבָעם  ֶמֶלך־ִיׂשְ ָּבֵ ְ

ָרֵאל  ֹלא־תוַכל  ָהָאֶרץ  ְלָהִכיל  ית  ִיׂשְ ֶקֶרב  ּבֵ ָּעמֹוס  ּבְ
ל־ְדָבָריו ֶחֶרב  ָימות  ָיָרְבָעם  יא:  ֶּאת־ּכָ י־ֹכה  ָאַמר  ָעמֹוס  ּבַ ּּכִ

ֹלה  ִיְגֶלה  ֵמַעל  ַאְדָמתֹו ָרֵאל  ּגָ ַּויֹאֶמר  ֲאַמְצָיה  בי:  ְוִיׂשְ
ם  ַרח־ְלך  ֶאל־ֶאֶרץ  ְיהוָדה  ֶוֱאָכל־ׁשָ ֶּאל־ָעמֹוס  ֹחֶזה  ֵלך  ּבְ ָ ְ

ֵבא ּנָ ם  ּתִ י  יג:  ֶלֶחם  ְוׁשָ ֵבא  ּכִ ּוֵבית־ֵאל  ֹלא־תֹוִסיף  עֹוד  ְלִהּנָ
ִּמְקַדׁש־ֶמֶלך  הוא  וֵבית  ַמְמָלָכה  הוא ּ ּ ַּוַיַען  ָעמֹוס  ַויֹאֶמר  יד:  ְּ ּ

י־בֹוֵקר ֶאל־ֲאַמְצָיה  ֹלא־ָנִבי א  ָאֹנִכי  ְוֹלא  ֶבן־ָנִביא  ָאֹנִכי  ּכִ
ְקִמים ֵחִני  ְיהָוׁה  ֵמַאֲחֵרי  ַהּצֹאן  ַויֹאֶמר  טו:  ָּאֹנִכי  ובֹוֵלס  ׁשִ ַּוִיּקָ ּ

ָרֵאל י  ִיׂשְ ֵבא  ֶאל־ַעּמִ ַמע  טז:  ְֵאַלי  ְיהָוׁה  ֵלך  ִהּנָ ה  ׁשְ ְוַעּתָ
ָרֵאל  ְו ֵבא  ַעל־ִיׂשְ ה  ֹאֵמר  ֹלא  ִתּנָ ֹּלא  ַתִטיף ְּדַבר־ְיהָוׁה  ַאּתָ

ָחק ית  ִיׂשְ ְזֶנה  יז:  ַעל־ּבֵ ִעיר  ּתִ ך  ּבָ ּתְ ָָלֵכן  ּכֹה־ָאַמר  ְיהָוׁה  ִאׁשְ

ה  ֻחָלק  ְוַאּתָ ֶחֶבל  ּתְ ֶחֶרב  ִיפֹלו  ְוַאְדָמְתך  ּבַ ּוָבֶניך  וְבֹנֶתיך  ּבַ ָ ָ ָּ ּ ּּ
ֹלה ִיְגֶלה ֵמַעל ַאְדָמתֹו ָרֵאל ּגָ מות ְוִיׂשְ  :ַּעל־ֲאָדָמה ְטֵמָאה ּתָ
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 רק ח פ- "עמוס"ספר 
לוב  ָקִיץ א ה  ּכְ ַּויֹאֶמר  ב:  ּּכֹה  ִהְרַאִני  ֲאֹדָני  יֱהִוׁה  ְוִהּנֵ

לוב  ָקִיץ  ַויֹאֶמר  ְיהָוׁה  ֵאַלי  ה  ֹרֶאה  ָעמֹוס  ָוֹאַמר  ּכְ ָּמה־ַאּתָ ּ
ָרֵאל  ֹלא־אֹוִסיף  עֹוד  ֲעבֹור  לֹו י  ִיׂשְ ץ  ֶאל־ַעּמִ א  ַהּקֵ : ּבָ

יֹום  ַההוא  ְנֻא ג ירֹות  ֵהיָכל  ּבַ ְּוֵהיִלילו  ׁשִ ם  ֲאֹדָני  יֱהִוׁה  ַרב ּּ
ִליך  ָהס ָכל־ָמקֹום  ִהׁשְ ְַהֶפֶגר  ּבְ ֲֹאִפים  ד:  ּ ְמעו־ֹזאת  ַהּשׁ ּׁשִ

ית   ּבִ ֵלאֹמר ָמַתי ַיֲעֹבר ַהֹחֶדׁש  ה: ּ ֲעִנֵיי ־ָאֶרץֲּעִנֵויֶאְביֹון  ְוַלׁשְ
ר  ְלַהְקִטין  ֵאיָפה  ָחה־ּבָ ת  ְוִנְפּתְ ּבָ ֶבר  ְוַהּשַׁ יָרה  ּשֶׁ ּבִ ְוַנׁשְ

ּוְלַהְגִדיל ֶקל  וְלַעֵות  ֹמאְזֵני  ִמְרָמהּ ּ  ׁשֶ ֶסף  ַדִלים  ו:  ּ ּכֶ ִּלְקנֹות  ּבַ ּ
יר ּבִ ר  ַנׁשְ ֲעבור  ַנֲעָלִים  וַמַפל  ּבַ ְּוֶאְביֹון  ּבַ ּ ע  ְיהָוׁה  ז:  ּ ּבַ ִנׁשְ

יֶהם ל־ַמֲעׂשֵ ח  ָלֶנַצח  ּכָ ּכַ ְגאֹון  ַיֲעֹקב  ִאם־ֶאׁשְ ַהַעל  ֹזאת  ח:  ּבִ
ב ל־יֹוׁשֵ ז  ָהָאֶרץ  ְוָאַבל  ּכָ ָלה ֹלא־ִתְרּגַ ה  ְוָעְלָתה  ָכֹאר  ּכֻ ּ  ּבָ ּּ

ה   ְקָהְוִנְגְרׁשָ יאֹור  ִמְצָרִיםְוִנׁשְ ְקָעה  ּכִ יֹום |  ְוָהָיה   ט:    ְוִנׁשְ ּּבַ
י  ְכּתִ ֳהָרִים  ְוַהֲחׁשַ ּצָ ֶמׁש  ּבַ ַּההוא  ְנֻאם  ֲאֹדָני  יֱהִוׁה  ְוֵהֵבאִתי  ַהּשֶׁ

יֹום  אֹור יֶכם  ְלֵאֶבל  ְוָכל־ׁשִ י:  ָלָאֶרץ  ּבְ י  ַחּגֵ יֵריֶכם ְוָהַפְכּתִ
ל־ֹראׁש  ָקְרָחה  ק  ְוַעל־ּכָ ל־ָמְתַנִים  ׂשָ ְלִקיָנה  ְוַהֲעֵליִתי  ַעל־ּכָ
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יֹום  ָמר ֵאֶבל  ָיִחיד  ְוַאֲחִריָתה  ּכְ יָה  ּכְ ְמּתִ ה   יא:  ְּוׂשַ ָיִמים |  ִהּנֵ
ָאֶרץ  ֹלא־ָרָעב  י  ָרָעב  ּבָ ַלְחּתִ ִאים  ְנֻאם  ֲאֹדָני  יֱהִוׁה  ְוִהׁשְ ּבָ

ִים   ֹמַע  ֵאת  ִדְבֵרי  ְיהָוׁהַּלֶלֶחם  ְוֹלא־ָצָמא  ַלּמַ י  ִאם־ִלׁשְ : ּּכִ
ׁש  יב פֹון  ְוַעד־ִמְזָרח  ְיׁשֹוְטטו  ְלַבּקֵ ְּוָנעו  ִמָים  ַעד־ָים  וִמּצָ ּ ּּ

ֶּאת־ְדַבר־ְיהָוׁה  ְוֹלא  ִיְמָצאו ְתַעַלְפָנה  יג:  ּ יֹום  ַההוא  ּתִ ּּבַ ּ ּ
ָמא ּצָ חוִרים  ּבַ תוֹלת  ַהָיפֹות  ְוַהּבַ ַּהּבְ ִעים  ּבְ יד:  ּּ ּבָ ׁשְ ַמת ַהּנִ ַאׁשְ

ַבע  ְוָנְפלו  ֵאר־ׁשָ ּׁשְֹמרֹון  ְוָאְמרו  ֵחי  ֱאֹלֶהיך  ָדן  ְוֵחי  ֶדֶרך  ּבְ ּ ּ ְּ ָ

ְּוֹלא־ָיקומו עֹוד ּ: 
gG 

ך  במעגל "כך  יגמור  כל  ספרי  נ,  שני  פרקים  ליום,  ם  מחולק  לכל  השנההנה  מובא  כאן  לימוד  ספרי  נביאים  וכתובי
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"כהונה  כר  ברכיה  הכהן  ברבי  כמשמרות  כתיב  ואנו  קורין  מסמרות  לומר  לך  מה  משמרות  "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 "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


