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  פרק ה- "הושע"ספר 
יבו   א ְמעו־ֹזאת  ַהּכֲֹהִנים  ְוַהְקׁשִ ּׁשִ ֶלך |  ּ ָרֵאל  וֵבית  ַהּמֶ ית  ִיׂשְ ְּבֵ ּ

ת ְפ י־ַפח ֱהִייֶתם ְלִמְצָפה ְוֶרׁשֶ ָפט ּכִ ׁשְ י ָלֶכם ַהּמִ ַּהֲאִזינו ּכִ ּ ּ ה ּ ּרוׂשָ
בֹור ִטים ֶהְעִמיקו ַוֲאִני מוָסר ְלֻכָלם ב: ַעל־ּתָ ֲחָטה ׂשֵ ְּוׁשַ ּ ֲאִני  ג: ּ

ה  ִהְזֵניָת  י  ַעּתָ י  ּכִ ּנִ ָרֵאל  ֹלא־ִנְכַחד  ִמּמֶ י  ֶאְפַרִים  ְוִיׂשְ ָיַדְעּתִ
ָרֵאל נו  ַמַעְלֵליֶהם  ָלׁשוב  ד:  ֶאְפַרִים  ִנְטָמא  ִיׂשְ ֹּלא  ִיּתְ ּ

י  רוַח ם  ְוֶאת־ְיהָוׁה  ֹלא  ָיָדעוֶּאל־ֱאֹלֵהיֶהם  ּכִ ִקְרּבָ ּ  ְזנוִנים  ּבְ ּ :
ֲעֹוָנם  ה לו  ּבַ ׁשְ ָרֵאל  ְוֶאְפַרִים  ִיּכָ ָפָניו  ְוִיׂשְ ָרֵאל  ּבְ ְּוָעָנה  ְגאֹון־ִיׂשְ

ם ם־ְיהוָדה  ִעּמָ ל  ּגַ ׁשַ ׁש  ו:  ּּכָ ֹצאָנם  וִבְבָקָרם  ֵיְלכו  ְלַבּקֵ ּּבְ ּ
י ז:  ֶּאת־ְיהָוׁה  ְוֹלא  ִיְמָצאו  ָחַלץ  ֵמֶהם י־ָבִנים ּבַ ָגדו  ּכִ ּהָוׁה  ּבָ

ה  ֹיאְכֵלם  ֹחֶדׁש  ֶאת־ֶחְלֵקיֶהם ְקעו  ׁשֹוָפר  ח:  ָּזִרים  ָיָלדו  ַעּתָ ּּתִ
ְנָיִמין ית  ָאֶון  ַאֲחֶריך  ּבִ ָרָמה  ָהִריעו  ּבֵ ְבָעה  ֲחֹצְצָרה  ּבָ ּגִ ָּבַ ּ :

ָרֵאל  הֹוַדְעּתִ ט ְבֵטי  ִיׂשְ ׁשִ יֹום  ּתֹוֵכָחה  ּבְ ה  ִתְהֶיה  ּבְ ּמָ י ֶאְפַרִים  ְלׁשַ
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פֹוך  י:  ֶנֱאָמָנה בול  ֲעֵליֶהם  ֶאׁשְ יֵגי  ּגְ ַמּסִ ֵרי  ְיהוָדה  ּכְ ְָהיו  ׂשָ ּ ּ ּ ּ
ִים  ֶעְבָרִתי ּמַ י  הֹוִאיל  ָהַלך  יא:  ּכַ ָפט  ּכִ ְָעׁשוק  ֶאְפַרִים  ְרצוץ  ִמׁשְ ּ ּ ּ

: ַּוֲאִני  ָכָעׁש  ְלֶאְפָרִים  ְוָכָרָקב  ְלֵבית  ְיהוָדה יב:  ַאֲחֵרי־ָצו
ְְליֹו  ִויהוָדה  ֶאת־ְמֹזרֹו  ַוֵיֶלך  ֶאְפַרִים ַּוַיְרא  ֶאְפַרִים  ֶאת־ָח יג ּ ּ

ַלח  ֶאל־ֶמֶלך  ָיֵרב  ְוהוא  ֹלא  יוַכל  ִלְרפֹא  ָלֶכם  ור  ַוִיׁשְ ֶּאל־ַאּשׁ ּ ּ ְּ ּ
ם  ָמזֹור ִפיר  יד:  ְוֹלא־ִיְגֶהה  ִמּכֶ ַחל  ְלֶאְפַרִים  ְוַכּכְ י  ָאֹנִכי  ַכּשַׁ ּכִ

א  ְו ְְלֵבית  ְיהוָדה  ֲאִני  ֲאִני  ֶאְטֹרף  ְוֵאֵלך  ֶאּשָׂ ילּ : ֵאין  ַמּצִ
מו  וִבְקׁשו  ָפָני  טו ר־ֶיְאׁשְ ֵּאֵלך  ָאׁשוָבה  ֶאל־ְמקֹוִמי  ַעד  ֲאׁשֶ ּ ּ ּ ְ

ֲחֻרְנִני ר ָלֶהם ְיׁשַ ּצַ  :ּבַ

  פרק ו- "הושע"ספר 
נו א ׁשֵ י  הוא  ָטָרף  ְוִיְרָפֵאנו  ַיך  ְוַיְחּבְ ְּלכו  ְוָנׁשוָבה  ֶאל־ְיהָוׁה  ּכִ ּ ּ ּ ְּ ּ :
יֹום  ַה ב ְּיַחֵינו  ִמיָֹמִים  ּבַ ּ י  ְיִקֵמנו  ְוִנְחֶיה  ְלָפָניוּּ ִליׁשִ ְוֵנְדָעה  ג:  ּּשְׁ

ם  ָלנו  ׁשֶ ַחר  ָנכֹון  ֹמָצאֹו  ְוָיבֹוא  ַכּגֶ ׁשַ ִּנְרְדָפה  ָלַדַעת  ֶאת־ְיהָוׁה  ּכְ ּ
ַמְלקֹוׁש יֹוֶרה ָאֶרץ ה־ְלך  ד: ּכְ ה־ְלך ֶאְפַרִים ָמה ֶאֱעׂשֶ ָָמה ֶאֱעׂשֶ ָּ ּ

ֲעַנן־ּבֶֹקר  ְוַכַט ְּיהוָדה  ְוַחְסְדֶכם  ּכַ ּ ים  ֹהֵלךּ ּכִ ן  ה:  ְל  ַמׁשְ ַעל־ּכֵ
ָפֶטיך  אֹור  ֵיֵצא ִאְמֵרי־ִפי  וִמׁשְ ים  ּבְ ִביִאים  ֲהַרְגּתִ ּנְ י  ּבַ ָָחַצְבּתִ ּ ּ :

י  ְוֹלא־ָזַבח  ְוַדַעת  ֱאֹלִהים  ֵמֹעלֹות ו י  ֶחֶסד  ָחַפְצּתִ ה  ז:  ּכִ ְוֵהּמָ
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ְגדו  ִבי ם  ּבָ ָאָדם  ָעְברו  ְבִרית  ׁשָ ּּכְ ְלָעד  ִקְרַית  פֲֹעֵל ח:  ּ י  ָאֶון ּּגִ
ה  ִמָדם חו  ט:  ֲּעֻקּבָ דוִדים  ֶחֶבר  ּכֲֹהִנים  ֶדֶרך  ְיַרּצְ י  ִאיׁש  ּגְ ּוְכַחּכֵ ּ ּ ְּ

ה  ָעׂשו י  ִזּמָ ְכָמה  ּכִ ָרֵאל  ָרִאיִתי   י:  ּׁשֶ ֵבית  ִיׂשְ ֲעריִרָיהּבְ ּׁשַ ּ 
ָרֵאל ם  ְזנות  ְלֶאְפַרִים  ִנְטָמא  ִיׂשְ ֲערוִרָיה  ׁשָ ּׁשַ ם־ְיהוָדה  יא:  ּּ ּּגַ

ת ָקִציר ָלך יְׁשָ בות ַעּמִ ׁשוִבי ׁשְ ּ ּבְ ּ: 
gG 

ך  במעגל "כך  יגמור  כל  ספרי  נ,  שני  פרקים  ליום,  ן  לימוד  ספרי  נביאים  וכתובים  מחולק  לכל  השנההנה  מובא  כא
הרבים  לפרסם לזכות  את,  ולכל  החברים  וידידים,  ובשמחות,    נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי  מדרשות–השנה  

 .ואין חטא בא על ידו, םוכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקי, 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"  מסמרות  לומר  לך  מה  משמרות  כהונה  כר  ברכיה  הכהן  ברבי  כמשמרות  כתיב  ואנו  קורין"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–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


