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  פרק ט- "הושע"ספר 
ָרֵאל   א ַמח  ִיׂשְ ׂשְ י  ָזִניָת  ֵמַעל |  ַאל־ּתִ ים  ּכִ ַעּמִ יל  ּכָ ֶאל־ּגִ

ְרנֹות  ָדָגן ל־ּגָ ֱּאֹלֶהיך  ָאַהְבּתָ  ֶאְתָנן  ַעל  ּכָ ּגֶֹרן  ָוֶיֶקב  ֹלא  ב:  ָ
ה ֶאֶרץ  ְי ג:  ִּיְרֵעם  ְוִתירֹוׁש  ְיַכֶחׁש  ּבָ בו  ּבְ ב ֹּלא  ֵיׁשְ הָוׁה  ְוׁשָ

ור  ָטֵמא  ֹיאֵכלו ֶּאְפַרִים  ִמְצַרִים  וְבַאּשׁ ּ כו  ַליהָוׁה   ד:  ּ | ֹּלא־ִיּסְ
ל־ֹאְכָליו  ֶלֶחם  אֹוִנים  ָלֶהם  ּכָ ַּיִין  ְוֹלא  ֶיֶעְרבו־לֹו  ִזְבֵחיֶהם  ּכְ
ית  ְיהָוׁה ם  ֹלא  ָיבֹוא  ּבֵ י־ַלְחָמם  ְלַנְפׁשָ או  ּכִ ִּיַטּמָ ּ :

ֲעׂשו  ְליֹום  מֹוֵעד  ו ה ַּמה־ּתַ ה  ָהְלכו  ו:  ְליֹום  ַחג־ְיהָוׁהּ י־ִהּנֵ ּּכִ
ֵרם  ַמְחַמד  ְלַכְסָפם  ִקּמֹוׂש  ַקּבְ ֵצם  ֹמף  ּתְ ַקּבְ ֹד  ִמְצַרִים  ּתְ ִּמּשׁ

ָאֳהֵליֶהם ם חֹוַח ּבְ או  ז: ִייָרׁשֵ ֻלם | ּּבָ או ְיֵמי ַהּשִׁ ְּיֵמי ַהְפֻקָדה ּבָ ּ ּ ּ
ע  ִאיׁש  ָהרו ּגָ ִביא  ְמׁשֻ ָרֵאל  ֱאִויל  ַהּנָ ֵּיְדעו  ִיׂשְ ַָח  ַעל  ֹרב  ֲעֹוְנך ּ

ֵטָמה ה  ַמׂשְ ֹּצֶפה  ֶאְפַרִים  ִעם־ֱאֹלָהי  ָנִביא  ַפח  ָיקֹוׁש  ח:  ְוַרּבָ
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ֵבית  ֱאֹלָהיו ֵטָמה  ּבְ ל־ְדָרָכיו  ַמׂשְ ֵחתו  ט:  ַּעל־ּכָ ֶּהְעִמיקו  ׁשִ ּ
ְבָעה  ִיְזּכֹור  ֲעֹוָנם  ִיְפקֹוד  ַחטֹאָתם יֵמי  ַהּגִ ֲעָנִבים  י:  ּּכִ ּכַ

ר  ָמָצאִתי  ִי ְדּבָ ּמִ יָתה  ָרִאיִתי ּבַ ֵראׁשִ ִבּכוָרה  ִבְתֵאָנה  ּבְ ָרֵאל  ּכְ ּׂשְ ּ
ת  ַוִיְהיו  ְזרו  ַלּבֹׁשֶ או  ַבַעל־ְפעֹור  ַוִיּנָ ה  ּבָ ֲּאבֹוֵתיֶכם  ֵהּמָ ּ ּּ ּ ּ

ָאֳהָבם ּקוִצים  ּכְ בֹוָדם  ִמֵלָדה  יא:  ּׁשִ עֹוף  ִיְתעֹוֵפף  ּכְ ֶּאְפַרִים  ּכָ
ֶטן  וֵמֵהָריֹון ּוִמּבֶ י  ִאם־ְיַגְדלו  ֶא יב:  ּ ּּכִ ים ּ ְלּתִ ּכַ ֵניֶהם  ְוׁשִ ת־ּבְ

ׂשוִרי  ֵמֶהם י־ַגם־אֹוי  ָלֶהם  ּבְ ֶאְפַרִים  יג:  ֵּמָאָדם  ּכִ
תוָלה  ְבָנֶוה  ְוֶאְפַרִים  ְלהֹוִציא  ר־ָרִאיִתי  ְלצֹור  ׁשְ ֲאׁשֶ ּּכַ

ָניו ן־ָלֶהם  ֶרֶחם  יד:  ֶאל־ֹהֵרג  ּבָ ן  ּתֵ ּתֵ ן־ָלֶהם  ְיהָוׁה  ַמה־ּתִ ּתֵ
ַדִים  ֹצְמִקים יל  ְוׁשָ ּכִ ם  טו:  ַמׁשְ י־ׁשָ ל  ּכִ ְלּגָ ּגִ ל־ָרָעָתם  ּבַ ּכָ

ם  ֹלא  אֹוֵסף  יִתי  ֲאָגְרׁשֵ ֵנאִתים  ַעל  ֹרַע  ַמַעְלֵליֶהם  ִמּבֵ ׂשְ
ֵריֶהם  סֹוְרִרים ל־ׂשָ ם  ָיֵבׁש  טז:  ַאֲהָבָתם  ּכָ ְרׁשָ ה  ֶאְפַרִים  ׁשָ ֻהּכָ

י  ַמֲחַמֵדי  ִבְטָנםַבליְּפִרי   י  ֵיֵלדון  ְוֵהַמּתִ ם  ּכִ ּ  ַבל  ־ַיֲעׂשון  ּגַ ּ ּ :
ּגֹוִים יז ְמעו לֹו ְוִיְהיו ֹנְדִדים ּבַ י ֹלא ׁשָ ִּיְמָאֵסם ֱאֹלַהי ּכִ ּ: 

  פרק י- "הושע"ספר 
ה  א ֹרב  ְלִפְריֹו  ִהְרּבָ ֶוה־לֹו  ּכְ ָרֵאל  ְפִרי  ְיׁשַ ֶפן  ּבֹוֵקק  ִיׂשְ ּּגֶ ּ ּ
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בֹות טֹוב  ְלַאְרצֹו  ֵהיִטיבו  ַמּצֵ חֹות  ּכְ ְזּבְ ה  ב:  ַּלּמִ ם  ַעּתָ ָחַלק  ִלּבָ
מו  הו ֶּיְאׁשָ בֹוָתםּ חֹוָתם  ְיׁשֵֹדד  ַמּצֵ ה  ג:  א  ַיֲעֹרף  ִמְזּבְ י  ַעּתָ ּכִ

ֶלך  י  ֹלא  ָיֵראנו  ֶאת־ְיהָוׁה  ְוַהּמֶ ְֹיאְמרו  ֵאין  ֶמֶלך  ָלנו  ּכִ ְּ ּ ּ
ה־ָלנו ַּמה־ַיֲעׂשֶ ּ ִרית  ד:  ּ ֹרת  ּבְ ְוא  ּכָ רו  ְדָבִרים  ָאלֹות  ׁשָ ִּדּבְ ּ

ָדי ְלֵמי  ׂשָ ָפט  ַעל  ּתַ ֹראׁש  ִמׁשְ ּוָפַרח  ּכָ ית  ָאֶון ְלֶע ה:  ּ ְגלֹות  ּבֵ
י־ָאַבל  ָעָליו  ַעּמֹו  וְכָמָריו  ָעָליו  ָיִגילו  ַכן  ׁשְֹמרֹון  ּכִ ָּיגורו  ׁשְ ּ ּ ּ

ּנו י־ָגָלה  ִמּמֶ בֹודֹו  ּכִ ור  יוָבל  ִמְנָחה  ו:  ַּעל־ּכְ ם־אֹותֹו  ְלַאּשׁ ּּגַ ּ
ָרֵאל  ֵמֲעָצתֹו ח  ְוֵיבֹוׁש  ִיׂשְ ָנה  ֶאְפַרִים  ִיּקָ ׁשְ : ְְלֶמֶלך  ָיֵרב  ּבָ

ֶקֶצף  ַעל־ְפֵני־ָמִיםִנְדֶמה ז ה  ּכְ ּ  ׁשְֹמרֹון  ַמְלּכָ ְמדו  ח:  ּ ְּוִנׁשְ
חֹוָתם  ָרֵאל  קֹוץ  ְוַדְרַדר  ַיֲעֶלה  ַעל־ִמְזּבְ מֹות  ָאֶון  ַחַטאת  ִיׂשְ ּּבָ ּ

ָבעֹות  ִנְפלו  ָעֵלינו ּסונו  ְוַלּגְ ְּוָאְמרו  ֶלָהִרים  ּכַ ּ ּ ּ ִמיֵמי  ט:  ּ
ם  ָעָמדו  ֹלא־ ָרֵאל  ׁשָ ְבָעה  ָחָטאָת  ִיׂשְ ְבָעה ַּהּגִ ּגִ יֵגם  ּבַ ַתּשִׂ

ֵני  ַעְלָוה פו  ֲעֵליֶהם  י:  ִמְלָחָמה  ַעל־ּבְ ֵרם  ְוֻאּסְ ַאָוִתי  ְוֶאּסֳ ּּבְ ּ
י   ּתֵ ָאְסָרם  ִלׁשְ ים  ּבְ ְוֶאְפַרִים  ֶעְגָלה  יא:    עֹוֹנָתםֹעיֹנָתםַעּמִ

י  ַעל־טוב  ַצָואָרה  י  ָלדוׁש  ַוֲאִני  ָעַבְרּתִ ָדה  ֹאַהְבּתִ ְּמֻלּמָ ּ ּ ּ
יב  ֶאְפַרִי ֶדד־לֹו  ַיֲעֹקבַאְרּכִ ּם  ַיֲחרֹוׁש  ְיהוָדה  ְיׂשַ ִּזְרעו  יב:  ּ

ָּלֶכם  ִלְצָדָקה  ִקְצרו  ְלִפי־ֶחֶסד  ִנירו  ָלֶכם  ִניר  ְוֵעת  ִלְדרֹוׁש  ּ



––1104 

ע  יג:  ֶאת־ְיהָוׁה  ַעד־ָיבֹוא  ְויֹוֶרה  ֶצֶדק  ָלֶכם ם־ֶרׁשַ ּתֶ ֲחַרׁשְ
י־ָבַטְחּתָ  ְבַד ם  ְפִרי־ָכַחׁש  ּכִ ם  ֲאַכְלּתֶ ֹרב ַּעְוָלָתה  ְקַצְרּתֶ ך  ּבְ ְָרּכְ

ּבֹוֶריך ׁשֹד  יד:  ָּגִ ד  ּכְ ך  ְוָכל־ִמְבָצֶריך  יוּשָׁ ַעּמֶ אֹון  ּבְ ְּוָקאם  ׁשָ ָ ָ

ה ִנים  ֻרָטׁשָ יֹום  ִמְלָחָמה  ֵאם  ַעל־ּבָ ית  ַאְרֵבאל  ּבְ ְלַמן  ּבֵ : ּׁשַ
ַחר  טו ּשַׁ ית־ֵאל  ִמְפֵני  ָרַעת  ָרַעְתֶכם  ּבַ ה  ָלֶכם  ּבֵ ָכה  ָעׂשָ ּּכָ

ָרֵאלְִנְדֹמה ִנְדָמה ֶמֶלך ִי  :ׂשְ
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,  וידידיםולכל  החברים  ,  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

 )מא בהעלותך פרק טומדרש תנחו(. 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 )וע מפאנ"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(. א למה כתיב כמשמרות ואנו קורין מסמרות ללמדך שאם קבעת אותם כמסמר בלבבך הם משמרין אותך"ד


