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  פרק א- "הושע"ספר 
ר  ָהָיה  |  ְּדַבר־ְיהָוׁה   א יֵמי  ֻעִזָיה ֲאׁשֶ ֵאִרי  ּבִ ן־ּבְ ַע  ּבֶ ֶּאל־הֹוׁשֵ ּ

ן־יֹוָאׁש  ֶמֶלך  ְיֹוָתם  ָאָחז  ְיִחְזִקָיה  ַמְלֵכי  ְיהוָדה  וִביֵמי  ָיָרְבָעם  ּבֶ ּ ּ ּ
ָרֵאל ַע  ב:  ִיׂשְ ַע  ַויֹאֶמר  ְיהָוׁה  ֶאל־הֹוׁשֵ הֹוׁשֵ ר־ְיהָוׁה  ּבְ ִחַלת  ִדּבֶ ּּתְ ּ ּ

ת  ְזנוִנים  ְוַיְלֵדי  ְזנו ֵּלך  ַקח־ְלך  ֵאׁשֶ ּ ָ י־ָזֹנה  ִתְזֶנה  ָהָאֶרץ ְ ִנים  ּכִ
ַהר  ג:  ֵמַאֲחֵרי  ְיהָוׁה ת־ִדְבָלִים  ַוּתַ ח  ֶאת־ּגֶֹמר  ּבַ ַּוֵיֶלך  ַוִיּקַ ּ ְּ

ן ֶלד־לֹו  ּבֵ י־עֹוד  ד:  ַוּתֵ מֹו  ִיְזְרֶעאל  ּכִ ַּויֹאֶמר  ְיהָוׁה  ֵאָליו  ְקָרא  ׁשְ
ּבַ ית  ֵיהוא  ְוִהׁשְ י  ֶאת־ְדֵמי  ִיְזְרֶעאל  ַעל־ּבֵ ְּמַעט  וָפַקְדּתִ ּ י ּ ּתִ

ָרֵאל ית  ִיׂשְ ת  ה:  ַּמְמְלכות  ּבֵ י  ֶאת־ֶקׁשֶ ַבְרּתִ יֹום  ַההוא  ְוׁשָ ְּוָהָיה  ּבַ ּ
ֵעֶמק  ִיְזְרֶעאל ָרֵאל  ּבְ ת  ַויֹאֶמר  לֹו  ו:  ִיׂשְ ֶלד  ּבַ ַהר  עֹוד  ַוּתֵ ַּוּתַ

ית  י  ֹלא  אֹוִסיף  עֹוד  ֲאַרֵחם  ֶאת־ּבֵ ָמה  ֹלא  ֻרָחָמה  ּכִ ְּקָרא  ׁשְ
י־ָנׂשא  ֶאּשָׂ ָרֵאל  ּכִ ית  ְיהוָדה  ֲאַרֵחם  ז:  א  ָלֶהםִיׂשְ ְּוֶאת־ּבֵ

ת  וְבֶחֶרב  ֶקׁשֶ יֵעם  ּבְ יהָוׁה  ֱאֹלֵהיֶהם  ְוֹלא  אֹוׁשִ ים  ּבַ ְעּתִ ְּוהֹוׁשַ
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ים סוִסים  וְבָפָרׁשִ ּוְבִמְלָחָמה  ּבְ ּ ַהר  ח:  ּ ְגֹמל  ֶאת־ֹלא  ֻרָחָמה  ַוּתַ ַוּתִ
ן ֶלד  ּבֵ ם  ֹל ט:  ַוּתֵ י  ַאּתֶ י  ּכִ מֹו  ֹלא  ַעּמִ י ַּויֹאֶמר  ְקָרא  ׁשְ א  ַעּמִ

 :ְוָאֹנִכי ֹלא־ֶאְהֶיה ָלֶכם

  פרק ב- "הושע"ספר 
ד  ְוֹלא  א ר  ֹלא־ִיּמַ חֹול  ַהָים  ֲאׁשֶ ָרֵאל  ּכְ ֵני־ִיׂשְ ְּוָהָיה  ִמְסַפר  ּבְ ּ

ם  ֵיָאֵמר  י  ַאּתֶ ר־ֵיָאֵמר  ָלֶהם  ֹלא־ַעּמִ ְמקֹום  ֲאׁשֶ ֵפר  ְוָהָיה  ּבִ ִיּסָ
ֵני  ֵאל־ָחי ֵני־ְיהו ב:  ָלֶהם  ּבְ צו  ּבְ ְּוִנְקּבְ ָרֵאל  ַיְחָדו ּ ָּדה  וְבֵני־ִיׂשְ ּ

י  ָגדֹול  יֹום  ִיְזְרֶעאל מו  ָלֶהם  ֹראׁש  ֶאָחד  ְוָעלו  ִמן־ָהָאֶרץ  ּכִ ְּוׂשָ ּ :
י  ְוַלֲאחֹוֵתיֶכם  ֻרָחָמה ג ֶכם  ד:  ִּאְמרו  ַלֲאֵחיֶכם  ַעּמִ ִּריבו  ְבִאּמְ

ה  ְוָתֵסר  ְזנוֶניָה  י  ְוָאֹנִכי  ֹלא  ִאיׁשָ ּתִ י־ִהיא  ֹלא  ִאׁשְ ִּריבו  ּכִ ּ ּ
ֶדיָהִמ ין  ׁשָ ָּפֶניה  ְוַנֲאפוֶפיָה  ִמּבֵ ה  ה:  ּ ה  ֲעֻרּמָ יֶטּנָ ֶּפן־ַאְפׁשִ

ֶאֶרץ  ִצָיה  ָה  ּכְ ּתִ ר  ְוׁשַ ְדּבָ יָה  ַכּמִ ְמּתִ יֹום  ִהָוְלָדה  ְוׂשַ יָה  ּכְ ְגּתִ ְּוִהּצַ ּ ּ
ָמא ּצָ יָה  ּבַ ה ו:  ַוֲהִמּתִ י־ְבֵני  ְזנוִנים  ֵהּמָ ֶניָה  ֹלא  ֲאַרֵחם  ּכִ : ְּוֶאת־ּבָ

י  ָזְנָת ז י  ָאְמָרה  ֵאְלָכה  ַאֲחֵרי ּכִ ה  הֹוָרָתם  ּכִ ם  ֹהִביׁשָ ה  ִאּמָ
ּקוָיי ְמִני  ְוׁשִ י  ׁשַ ּתִ ְּמַאֲהַבי  ֹנְתֵני  ַלְחִמי  וֵמיַמי  ַצְמִרי  וִפׁשְ ּ ָלֵכן  ח:  ּ

ֵדָרה  וְנִתיבֹוֶתיָה  י  ֶאת־ּגְ יִרים  ְוָגַדְרּתִ ּסִ ך  ּבַ ך  ֶאת־ַדְרּכֵ ִּהְנִני־ׂשָ ּ ְּ ְ

יג  ֹאָתם ְּוִרְדָפה  ֶא ט:  ֹלא  ִתְמָצא ת־ְמַאֲהֶביָה  ְוֹלא־ַתּשִׂ
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י  ַתם  ְוֹלא  ִתְמָצא  ְוָאְמָרה  ֵאְלָכה  ְוָאׁשוָבה  ֶאל־ִאיׁשִ ּוִבְקׁשָ ּ
ה י  טֹוב  ִלי  ָאז  ֵמָעּתָ י  ָאֹנִכי  י:  ָהִראׁשֹון  ּכִ ְוִהיא  ֹלא  ָיְדָעה  ּכִ

יִתי  ָלה  ְוָז ירֹוׁש  ְוַהִיְצָהר  ְוֶכֶסף  ִהְרּבֵ י  ָלה  ַהָדָגן  ְוַהּתִ ָּנַתּתִ ּ ָהב ּּ
ַעל י  יא:  ָּעׂשו  ַלּבָ ִעּתֹו  ְוִתירֹוׁשִ י  ְדָגִני  ּבְ ָּלֵכן  ָאׁשוב  ְוָלַקְחּתִ

י  ְלַכּסֹות  ֶאת־ֶעְרָוָתה ּתִ י  ַצְמִרי  וִפׁשְ ְלּתִ מֹוֲעדֹו  ְוִהּצַ ּּבְ ה  יב:  ּ ְוַעּתָ
ה  ִמָיִדי יֶלּנָ ֲּאַגֶלה  ֶאת־ַנְבֻלָתה  ְלֵעיֵני  ְמַאֲהֶביָה  ְוִאיׁש  ֹלא־ַיּצִ ּ ּ :

ה  ְוֹכל  מֹוֲעָדהְוִהׁשְ יג ּתָ ּבַ ה  ְוׁשַ ה  ָחְדׁשָ ה  ַחּגָ ל־ְמׂשֹוׂשָ י  ּכָ ּתִ ּּבַ ּ ּ ּ ּ :
ר  יד ה  ִלי  ֲאׁשֶ ר  ָאְמָרה  ֶאְתָנה  ֵהּמָ ְפָנה  וְתֵאָנָתה  ֲאׁשֶ ּמִֹתי  ּגַ ַּוֲהׁשִ ּ ּ

ֶדה ים  ְלַיַער  ַוֲאָכָלַתם  ַחַית  ַהּשָׂ ְמּתִ ָּנְתנו־ִלי  ְמַאֲהָבי  ְוׂשַ ּ :
י  ָעֶליָה  ֶאת־ טו ַעד ּוָפַקְדּתִ ְקִטיר  ָלֶהם  ַוּתַ ר  ּתַ ָעִלים  ֲאׁשֶ ְיֵמי  ַהּבְ

ְכָחה  ְנֻאם־ְיהָוׁה ֶלך  ַאֲחֵרי  ְמַאֲהֶביָה  ְוֹאִתי  ׁשָ ְִנְזָמה  ְוֶחְלָיָתה  ַוּתֵ ּ ּ :
י  טז ְרּתִ ר  ְוִדּבַ ְדּבָ יָה  ַהּמִ יָה  ְוֹהַלְכּתִ ה  ָאֹנִכי  ְמַפּתֶ ָלֵכן  ִהּנֵ

ה ָרֶמיָה יז:  ַּעל־ִלּבָ י  ָלה  ֶאת־ּכְ ם  ְוֶאת־ֵעֶמק  ָעכֹור ְּוָנַתּתִ   ִמּשָׁ
יֵמי  ְנעוֶריָה  וְכיֹום  ֲעלֹוָתה  ה  ּכִ ּמָ ְקָוה  ְוָעְנָתה  ּשָׁ ְּלֶפַתח  ּתִ ּ ּ

י  יח:  ֵמֶאֶרץ־ִמְצָרִים ְקְרִאי  ִאיׁשִ ְּוָהָיה  ַביֹום־ַההוא  ְנֻאם־ְיהָוׁה  ּתִ ּ
ְעִלי ָעִלים  יט:  ְוֹלא־ִתְקְרִאי־ִלי  עֹוד  ּבַ מֹות  ַהּבְ ַוֲהִסֹרִתי  ֶאת־ׁשְ

ָמםִמ ׁשְ ִּפיָה  ְוֹלא־ִיָזְכרו  עֹוד  ּבִ ּ יֹום  כ:  ּ ִרית  ּבַ י  ָלֶהם  ּבְ ְּוָכַרּתִ
ַמִים  ְוֶרֶמׂש  ָהֲאָדָמה  ֶדה  ְוִעם־עֹוף  ַהּשָׁ ַּההוא  ִעם־ַחַית  ַהּשָׂ ּ
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ים  ָלֶבַטח ְבּתִ ּכַ ּבֹור  ִמן־ָהָאֶרץ  ְוִהׁשְ ת  ְוֶחֶרב  וִמְלָחָמה  ֶאׁשְ : ְּוֶקׁשֶ
יך  ִלי  ְלעֹוָלם כא ּתִ ָפט ְְוֵאַרׂשְ ֶצֶדק  וְבִמׁשְ יך  ִלי  ּבְ ּתִ ּ  ְוֵאַרׂשְ ּ ְ

ּוְבֶחֶסד  וְבַרֲחִמים ֱאמוָנה  ְוָיַדַעּתְ  ֶאת־ְיהָוׁה כב:  ּ יך  ִלי  ּבֶ ּתִ ְּוֵאַרׂשְ ְ :
ָמִים |  ְוָהָיה   כג יֹום  ַההוא  ֶאֱעֶנה  ְנֻאם־ְיהָוׁה  ֶאֱעֶנה  ֶאת־ַהּשָׁ ּּבַ ּ

ֲעֶנה  ֶאת־ כד:  ְּוֵהם  ַיֲענו  ֶאת־ָהָאֶרץ ַּהָדָגן ְוָהָאֶרץ  ּתַ
ירֹוׁש  ְוֶאת־ַהִיְצָהר  ְוֵהם  ַיֲענו  ֶאת־ִיְזְרֶעאל ְּוֶאת־ַהּתִ ּ :

י  כה י  ֶאת־ֹלא  ֻרָחָמה  ְוָאַמְרּתִ ָאֶרץ  ְוִרַחְמּתִ יָה  ִלי  ּבָ ּוְזַרְעּתִ ּ
ה ְוהוא ֹיאַמר ֱאֹלָהי י־ַאּתָ י ַעּמִ  :ְּלֹלא־ַעּמִ
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,  י  כנסיות  ובבתי  מדרשות  נא  לפרסם  בבת–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(.  אותם כמסמר בלבבך הם משמרין אותךא למה כתיב כמשמרות ואנו קורין מסמרות ללמדך שאם קבעת"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,  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


