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  פרק ג- "עמוס"ספר 
ָרֵאל  א ֵני  ִיׂשְ ר  ְיהָוׁה  ֲעֵליֶכם  ּבְ ר  ִדּבֶ ְמעו  ֶאת־ַהָדָבר  ַהֶזה  ֲאׁשֶ ּׁשִ ּ ּּ

ר  ֶהֱעֵליִתי  ֵמֶאֶרץ  ִמְצַרִים  ֵלאֹמר ָפָחה  ֲאׁשֶ ׁשְ ל־ַהּמִ ַרק  ב:  ַּעל  ּכָ
י  ִמּכֹל  ִמ ן  ֶאְפֹקד  ֲעֵליֶכם ֶאְתֶכם  ָיַדְעּתִ ְפחֹות  ָהֲאָדָמה  ַעל־ּכֵ ּׁשְ

ל־ֲעֹוֹנֵתיֶכם י  ִאם־נֹוָעדו ג:  ֵאת  ּכָ ְלּתִ ַנִים  ַיְחָדו  ּבִ ֲּהֵיְלכו  ׁשְ ּ ּ :
ִפיר  קֹולֹו  ד ן  ּכְ ַיַער  ְוֶטֶרף  ֵאין  לֹו  ֲהִיּתֵ ַאג  ַאְרֵיה  ּבַ ֲּהִיׁשְ

י  ִאם־ָלָכד ְלּתִ ֹעָנתֹו  ּבִ ֲּהִתפֹל  ִצפֹור  ַעל־ַפ ה:  ִמּמְ ּ ח  ָהָאֶרץ ּ
ּומֹוֵקׁש  ֵאין  ָלה  ֲהַיֲעֶלה־ַפח  ִמן־ָהֲאָדָמה  ְוָלכֹוד  ֹלא  ִיְלּכֹוד ּ ּ :

ְהֶיה  ָרָעה  ו ִעיר  ְוָעם  ֹלא  ֶיֱחָרדו  ִאם־ּתִ ַקע  ׁשֹוָפר  ּבְ ִּאם־ִיּתָ
ה ִעיר  ַויהָוׁה  ֹלא  ָעׂשָ י  ז:  ּבְ ה  ֲאֹדָני  יֱהִוׁה  ָדָבר  ּכִ י  ֹלא  ַיֲעׂשֶ ּּכִ
ָלה  סֹודֹו  ֶאל־ֲעָב ִביִאיםִאם־ּגָ ָאג  ִמי  ֹלא  ח:  ָדיו  ַהּנְ ַאְרֵיה  ׁשָ

ֵבא ר  ִמי  ֹלא  ִיּנָ ִמיעו  ַעל־ַאְרְמנֹות  ט:  ִּייָרא  ֲאֹדָני  יֱהִוׁה  ִדּבֶ ַּהׁשְ
ֶאֶרץ ִמְצָרִים ְוִאְמרו ֵהָאְספו ַעל־ָהֵרי  דֹוד ְוַעל־ַאְרְמנֹות ּבְ ַאׁשְ ּּבְ ּ ּ



––1124 

תֹוָכה  ַוֲעׁשו ּׁשְֹמרֹון  וְראו  ְמהוֹמת  ַרּבֹות  ּבְ ּ ּ ּ הּ ִקְרּבָ : ִּקים  ּבְ
ְּוֹלא־ָיְדעו  ֲעׂשֹות־ְנֹכָחה  ְנֻאם־ְיהָוׁה  ָהאֹוְצִרים  ָחָמס  ָוׁשֹד  י

ַאְרְמנֹוֵתיֶהם ָּלֵכן  ּכֹה  ָאַמר  ֲאֹדָני  יֱהִוׁה  ַצר  וְסִביב  ָהָאֶרץ  יא:  ּבְ
ך  ֻעֵזך  ְוָנֹבזו  ַאְרְמנֹוָתִיך ְְוהֹוִרד  ִמּמֵ ְ ְּ ּ ר  יב:  ּ ֲאׁשֶ ּכֹה  ָאַמר  ְיהָוׁה  ּכַ

ְצלו ַיּצִ ן  ִיּנָ י  ְכָרַעִים  אֹו  ְבַדל־ֹאֶזן  ּכֵ ּתֵ ּיל  ָהֹרֶעה  ִמִפי  ָהֲאִרי  ׁשְ ּ
ק  ָעֶרׂש ְפַאת  ִמָטה  וִבְדֶמׁשֶ ׁשְֹמרֹון  ּבִ ִבים  ּבְ ָרֵאל  ַהיׁשְ ֵני  ִיׂשְ ּּבְ ּ ּ :

ֵבית  ַיֲעֹקב  ְנֻאם־ֲאֹדָני  יֱהִוׁה  ֱאֹלֵהי  יג ְמעו  ְוָהִעידו  ּבְ ּׁשִ ּ
ָבאֹות יֹום   יד:  ַהּצְ י  ּבְ י ּכִ ָרֵאל  ָעָליו  וָפַקְדּתִ ֵעי־ִיׂשְ ָּפְקִדי  ִפׁשְ ּ

ַח  ְוָנְפלו  ָלָאֶרץ ְזּבֵ ית־ֵאל  ְוִנְגְדעו  ַקְרנֹות  ַהּמִ חֹות  ּבֵ ַּעל־ִמְזּבְ ּ ּ :
ן  ְוָספו  טו י  ַהּשֵׁ ּתֵ ִיץ  ְוָאְבדו  ּבָ ית  ַהּקָ יִתי  ֵבית־ַהֹחֶרף  ַעל־ּבֵ ְּוִהּכֵ ּ

ים ְנֻאם־ְיהָוׁה ים ַרּבִ ּתִ  :ּבָ

 רק ד פ- "עמוס"ספר 
ַהר  ׁשְֹמרֹון  א ר  ּבְ ן  ֲאׁשֶ ׁשָ ְמעו  ַהָדָבר  ַהֶזה  ָפרֹות  ַהּבָ ּׁשִ ּ ּ ּ

קֹות  ַדִלים  ָהֹרְצצֹות  ֶאְביֹוִנים  ָהֹאְמֹרת  ַלֲאֹדֵניֶהם  ָּהעׁשְ ּ
ה ּתֶ ה  ָיִמים  ב:  ָהִביָאה  ְוִנׁשְ י  ִהּנֵ ָקְדׁשֹו  ּכִ ע  ֲאֹדָני  יֱהִוׁה  ּבְ ּבַ ִנׁשְ

א  ֶאְתֶכם   ִאים  ֲעֵליֶכם  ְוִנּשָׂ ִסירֹות ּבָ ִצּנֹות  ְוַאֲחִריְתֶכן  ּבְ ּבְ
ּדוָגה ָנה  ַהַהְרמֹוָנה  ג:  ּ ַלְכּתֶ ה  ֶנְגָדה  ְוִהׁשְ ֶצאָנה  ִאּשָׁ ּוְפָרִצים  ּתֵ ּ ּ
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ל  ַהְרּבו  ִלְפׁשַֹע  ד:  ְנֻאם־ְיהָוׁה ְלּגָ עו  ַהּגִ ּּבֹאו  ֵבית־ֵאל  וִפׁשְ ּ ּ ּ
ֹרֵתיֶכ ת  ָיִמים  ַמְעׂשְ לׁשֶ ְּוַקֵטר  ה:  םְּוָהִביאו  ַלּבֶֹקר  ִזְבֵחיֶכם  ִלׁשְ

ֵני  ם  ּבְ י  ֵכן  ֲאַהְבּתֶ ִמיעו  ּכִ ֵּמָחֵמץ  ּתֹוָדה  ְוִקְראו  ְנָדבֹות  ַהׁשְ ּ
ָרֵאל  ְנֻאם  ֲאֹדָני  יֱהִוׁה י  ָלֶכם  ִנְקיֹון  ו:  ִיׂשְ ְוַגם־ֲאִני  ָנַתּתִ

ֹכל  ְמקֹוֹמֵתיֶכם  ָכל־ָעֵריֶכם  ְוֹחֶסר  ֶלֶחם  ּבְ ִים  ּבְ ּנַ ׁשִ
ם  ָעַדי  ְנֻאם־ְיהָוׁה ְבּתֶ ם  ז:  ְוֹלא־ׁשַ י  ִמּכֶ ְוַגם  ָאֹנִכי  ָמַנְעּתִ

י ַעל־ִעיר  ִציר ְוִהְמַטְרּתִ ים ַלּקָ ה ֳחָדׁשִ לׁשָ עֹוד ׁשְ ם ּבְ ׁשֶ ֶאת־ַהּגֶ
ֵטר ְוֶחְלָקה  ּמָ ֶאָחת  ְוַעל־ִעיר  ַאַחת ֹלא ַאְמִטיר ֶחְלָקה ַאַחת ּתִ

יָבׁש ר־ֹלא־ַתְמִטיר  ָעֶליָה  ּתִ לׁש  ָעִרים  ח:  ֲאׁשֶ ִים  ׁשָ ּתַ ְּוָנעו  ׁשְ
ם  ָעַדי ֶאל ְבּתֶ עו  ְוֹלא־ׁשַ ּבָ ּתֹות  ַמִים  ְוֹלא  ִיׂשְ ּ־ִעיר  ַאַחת  ִלׁשְ

ָדפֹון  וַבֵיָרקֹון  ַהְרּבֹות  ט:  ְנֻאם־ְיהָוׁה ּשִׁ יִתי  ֶאְתֶכם  ּבַ ִּהּכֵ ּ ּ
ָזם  ּנֹוֵתיֶכם  ְוַכְרֵמיֶכם  וְתֵאֵניֶכם  ְוֵזיֵתיֶכם  ֹיאַכל  ַהּגָ ּּגַ

ם  ָעַדי  ְנֻאם־ְיהָוׁה ְבּתֶ ַל י:  ְוֹלא־ׁשַ ֶדֶרך ּׁשִ י  ָבֶכם  ֶדֶבר  ּבְ ְְחּתִ ּ
ִבי  סוֵסיֶכם  ָוַאֲעֶלה  חוֵריֶכם  ִעם  ׁשְ י  ַבֶחֶרב  ּבַ ִּמְצַרִים  ָהַרְגּתִ ּ
ם  ָעַדי  ְנֻאם־ְיהָוׁה ְבּתֶ ֹאׁש  ַמֲחֵניֶכם  וְבַאְפֶכם  ְוֹלא־ׁשַ ּּבְ ּ :

ַמְהֵפַכת  ֱאֹלִהים  ֶאת־ְסֹדם  ְוֶאת־ֲעֹמָרה  יא י  ָבֶכם  ּכְ ָּהַפְכּתִ
או ְהיו  ּכְ ַּוּתִ ם  ָעַדי  ְנֻאם־ְיהָוׁהּ ְבּתֶ ֵרָפה  ְוֹלא־ׁשַ ל  ִמּשְׂ : ד  ֻמּצָ
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ה־ָלך  יב י־ֹזאת  ֶאֱעׂשֶ ָרֵאל  ֵעֶקב  ּכִ ה־ְלך  ִיׂשְ ְָלֵכן  ּכֹה  ֶאֱעׂשֶ ָּ ּ
ָרֵאל ה  יֹוֵצר  ָהִרים  וֹבֵרא  יג:  ִָהּכֹון  ִלְקַראת־ֱאֹלֶהיך  ִיׂשְ י  ִהּנֵ ּּכִ

ַחר  ֵע ה  ׁשַ חֹו  ֹעׂשֵ יד  ְלָאָדם  ַמה־ּשֵׂ ּרוַח  וַמּגִ ְיָפה  ְוֹדֵרך ּ

מֹו ֳמֵתי ָאֶרץ ְיהָוׁה ֱאֹלֵהי־ְצָבאֹות ׁשְ  :ַעל־ּבָ
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–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

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,  מחותובש,    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 
                         

ו מליצ"כ ושרד ספרי המקרא הם עלי ן וח, י י 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(. ן אותךא למה כתיב כמשמרות ואנו קורין מסמרות ללמדך שאם קבעת אותם כמסמר בלבבך הם משמרי"ד


