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  פרק ג- "הושע"ספר 
ה  ֲאֻהַבת  ֵרַע  וְמָנָאֶפת  א ַּויֹאֶמר  ְיהָוׁה  ֵאַלי  עֹוד  ֵלך  ֱאַהב־ִאּשָׁ ְ ּ

ַאֲהַבת  ְיהָוׁ ָרֵאל  ְוֵהם  פִֹנים  ֶאל־ֱאֹלִהים  ֲאֵחִרים ּכְ ֵני  ִיׂשְ ּה  ֶאת־ּבְ
י ֲעָנִבים יׁשֵ ֶסף ְוֹחֶמר  ב: ְוֹאֲהֵבי ֲאׁשִ ר ּכָ ה ָעׂשָ ֲחִמּשָׁ ֶרָה ִלי ּבַ ָּוֶאּכְ
ֹעִרים ֹעִרים  ְוֶלֶתך  ׂשְ ִבי  ִלי  ג:  ְׂשְ ׁשְ ים  ּתֵ ָוֹאַמר  ֵאֶליָה  ָיִמים  ַרּבִ

י   ד:  ְ  ְוַגם־ֲאִני  ֵאָלִיךֹלא  ִתְזִני  ְוֹלא  ִתְהִיי  ְלִאיׁש ים |  ּכִ ָיִמים  ַרּבִ
ָבה  ר  ְוֵאין  ֶזַבח  ְוֵאין  ַמּצֵ ָרֵאל  ֵאין  ֶמֶלך  ְוֵאין  ׂשָ ֵני  ִיׂשְ בו  ּבְ ְֵיׁשְ ּ

ָרֵאל  וִבְקׁשו  ה:  ְּוֵאין  ֵאפֹוד  וְתָרִפים ֵני  ִיׂשְ בו  ּבְ ַּאַחר  ָיׁשֻ ּ ּ
ם  וָפֲחדו  ֶא ֶּאת־ְיהָוׁה  ֱאֹלֵהיֶהם  ְוֵאת  ָדִוד  ַמְלּכָ ּ ל־ְיהָוׁה ּ

ַאֲחִרית ַהָיִמים ְּוֶאל־טובֹו ּבְ ּ: 

  פרק ד- "הושע"ספר 
ֵבי  א י  ִריב  ַליהָוׁה  ִעם־יֹוׁשְ ָרֵאל  ּכִ ֵני  ִיׂשְ ְמעו  ְדַבר־ְיהָוׁה  ּבְ ּׁשִ
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ָאֶרץ י  ֵאין־ֱאֶמת  ְוֵאין־ֶחֶסד  ְוֵאין־ַדַעת  ֱאֹלִהים  ּבָ : ָּהָאֶרץ  ּכִ
ָדִמים  ָנָגעוָּאֹלה  ְוַכֵחׁש  ְוָרֹצַח  ְוָגֹנב  ְוָנֹאף  ָפ ב ָּרצו  ְוָדִמים  ּבְ ּ :
ן   ג ֶדה |  ַעל־ּכֵ ַחַית  ַהּשָׂ ה  ּבְ ב  ּבָ ל־יֹוׁשֵ ֱאַבל  ָהָאֶרץ  ְוֻאְמַלל  ּכָ ּּתֶ ּ

ָמִים  ְוַגם־ְדֵגי  ַהָים  ֵיָאֵספו ּוְבעֹוף  ַהּשָׁ ּ ְַאך  ִאיׁש  ַאל־ָיֵרב  ד:  ּּ

ְמִריֵבי  ֹכֵהן ך  ּכִ ְלּתָ  ַהיֹו ה:  ְָוַאל־יֹוַכח  ִאיׁש  ְוַעּמְ ל ְּוָכׁשַ ם  ְוָכׁשַ
ך ך  ָלְיָלה  ְוָדִמיִתי  ִאּמֶ ם־ָנִביא  ִעּמְ ָּגַ ִלי  ַהָדַעת  ו:  ָ י  ִמּבְ ִּנְדמו  ַעּמִ ּ

ה  ַהַדַעת  ָמַאְסּתָ   י  ַאּתָ ח ְָוֶאְמָאְסאךּּכִ ּכַ ׁשְ ֵהן  ִלי  ַוּתִ ָ  ְוֶאְמָאְסך  ִמּכַ

ם־ָאִני ֶניך  ּגַ ח  ּבָ ּכַ ָּתֹוַרת  ֱאֹלֶהיך  ֶאׁשְ ן  ָחְטאו־ִלי ז:  ָ ם  ּכֵ ֻרּבָ  ּּכְ
ָקלֹון  ָאִמיר בֹוָדם  ּבְ או  ח:  ּכְ י  ֹיאֵכלו  ְוֶאל־ֲעֹוָנם  ִיׂשְ ַּחַטאת  ַעּמִ ּ ּ

י  ָעָליו  ְדָרָכיו  וַמֲעָלָליו  ט:  ַנְפׁשֹו ּכֵֹהן  וָפַקְדּתִ ְּוָהָיה  ָכָעם  ּכַ ּ ּ
יב  לֹו עו  ִהְזנו  ְוֹלא  ִיְפֹרצו  י:  ָאׁשִ ּבָ ְּוָאְכלו  ְוֹלא  ִיׂשְ ּ ּ ּ

ֹמ י־ֶאת־ְיהָוׁה  ָעְזבו  ִלׁשְ ח־ֵלב יא:  רּּכִ : ְּזנות  ְוַיִין  ְוִתירֹוׁש  ִיּקַ
י  רוַח  ְזנוִנים  ִהְתָעה  יב יד  לֹו  ּכִ ָאל  וַמְקלֹו  ַיּגִ ֵעצֹו  ִיׁשְ י  ּבְ ַּעּמִ ּ ּ

ַחת  ֱאֹלֵהיֶהם ַּוִיְזנו  ִמּתַ חו  יג:  ּ י  ֶהָהִרים  ְיַזּבֵ ַּעל־ָראׁשֵ
י ַחת  ַאלֹון  ְוִלְבֶנה  ְוֵאָלה  ּכִ ָבעֹות  ְיַקֵטרו  ּתַ ְּוַעל־ַהּגְ ּ ּ־טֹוב  ִצָלה ּ ּ

ָנַאְפָנה נֹוֵתיֶכם  ְוַכלֹוֵתיֶכם  ּתְ ְזֶניָנה  ּבְ ן  ּתִ ֹלא־ֶאְפקֹוד  יד:  ַּעל־ּכֵ
י־ֵהם  י  ְתָנַאְפָנה  ּכִ לֹוֵתיֶכם  ּכִ י  ִתְזֶניָנה  ְוַעל־ּכַ נֹוֵתיֶכם  ּכִ ַּעל־ּבְ
חו  ְוָעם  ֹלא־ָיִבין  ִיָלֵבט ֵדׁשֹות  ְיַזּבֵ ִּעם־ַהזֹנֹות  ְיָפֵרדו  ְוִעם־ַהּקְ ּ ּ ּ :
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ֹבאו  טו ם  ְיהוָדה  ְוַאל־ּתָ ָרֵאל  ַאל־ֶיְאׁשַ ה  ִיׂשְ ִּאם־ֹזֶנה  ַאּתָ ּ
ְבעו  ַחי־ְיהָוׁה ּשָׁ ית  ָאֶון  ְוַאל־ּתִ ֲעלו  ּבֵ ל  ְוַאל־ּתַ ְלּגָ ַּהּגִ י  טז:  ּ ּכִ

ְרָחב ּמֶ ֶכֶבׂש  ּבַ ה  ִיְרֵעם  ְיהָוׁה  ּכְ ָרֵאל  ַעּתָ ָפָרה  ֹסֵרָרה  ָסַרר  ִיׂשְ : ּכְ
ים  ֶאְפָרִים  ַה יז ח־לֹוֲּחבור  ֲעַצּבִ ָּסר  ָסְבָאם  ַהְזֵנה  ִהְזנו  יח:  ּנַ

יָה ָּאֲהבו  ֵהבו  ָקלֹון  ָמִגּנֶ ְכָנֶפיָה  ְוֵיֹבׁשו  יט:  ּ ָּצַרר  רוַח  אֹוָתה  ּבִ ּ ּ
 :ִּמִזְבחֹוָתם

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–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(. 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, המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקיםוכל , 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"הן  ברבי  כמשמרות  כתיב  ואנו  קורין  מסמרות  לומר  לך  מה  משמרות  כהונה  כר  ברכיה  הכ"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


