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  פרק א- "עמוס"ספר 
ר־ָהָיה  ַב א ר  ָחָזה ִּדְבֵרי  ָעמֹוס  ֲאׁשֶ קֹוַע  ֲאׁשֶ ּנְֹקִדים  ִמּתְ

יֵמי   ָרֵאל  ּבִ ן־יֹוָאׁש |  ַעל־ִיׂשְ ֻּעִזָיה  ֶמֶלך־ְיהוָדה  וִביֵמי  ָיָרְבָעם  ּבֶ ּ ְ ּ ּ
ָנַתִים  ִלְפֵני  ָהָרַעׁש ָרֵאל  ׁשְ יֹון |  ַּויֹאַמר   ב:  ְֶמֶלך  ִיׂשְ ְּיהָוׁה  ִמּצִ

ן  קֹולֹו  ְוָאְבלו  ְנאֹות  ָהֹר ַלם  ִיּתֵ ָאג  וִמירוׁשָ ִּיׁשְ ּ ִעים  ְוָיֵבׁש  ֹראׁש ּ
ְרֶמל ק  ג:  ַהּכַ ׂשֶ ֵעי  ַדּמֶ ה  ִפׁשְ לׁשָ ּּכֹה  ָאַמר  ְיהָוׁה  ַעל־ׁשְ

ְרֶזל  ֲחֻרצֹות  ַהּבַ ם  ּבַ יֶבּנו  ַעל־דוׁשָ ָעה  ֹלא  ֲאׁשִ ְּוַעל־ַאְרּבָ ּ ּ
ְלָעד ֵבית  ֲחָזֵאל  ְוָאְכָלה  ַאְרְמנֹות  ד:  ֶאת־ַהּגִ י  ֵאׁש  ּבְ ַלְחּתִ ְּוׁשִ

ן־ֲהָדד ַבְרּתִ ה:  ּבֶ ְקַעת־ָאֶון ְוׁשָ ב  ִמּבִ י  יֹוׁשֵ ק  ְוִהְכַרּתִ ׂשֶ ִריַח  ַדּמֶ ּי  ּבְ
ית  ֶעֶדן  ְוָגלו  ַעם־ֲאָרם  ִקיָרה  ָאַמר  ְיהָוׁה ֶבט  ִמּבֵ ְּותֹוֵמך  ׁשֵ ְ :

ָעה  ֹלא  ו ֵעי  ַעָזה  ְוַעל־ַאְרּבָ ה  ִפׁשְ לׁשָ ּּכֹה  ָאַמר  ְיהָוׁה  ַעל־ׁשְ ּ
ֵלָמה  ְלַהְס לות  ׁשְ יֶבּנו  ַעל־ַהְגלֹוָתם  ּגָ ֲּאׁשִ יר  ֶלֱאדֹוםּ : ּגִ

חֹוַמת  ַעָזה  ְוָאְכָלה  ַאְרְמֹנֶתיָה ז י  ֵאׁש  ּבְ ַלְחּתִ ְּוׁשִ י  ח:  ּ ְוִהְכַרּתִ
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יבֹוִתי  ָיִדי  ְקלֹון  ַוֲהׁשִ ֶבט  ֵמַאׁשְ דֹוד  ְותֹוֵמך  ׁשֵ ב  ֵמַאׁשְ ְיֹוׁשֵ ּ
ים  ָאַמר  ֲאֹדָני  יֱהִוׁה ּתִ ֵאִרית  ְפִלׁשְ ַּעל־ֶעְקרֹון  ְוָאְבדו  ׁשְ ּכֹה  ט:  ּ

יֶבּנו ָאַמר  ְיהָוׁ ָעה  ֹלא  ֲאׁשִ ֵעי־ֹצר  ְוַעל־ַאְרּבָ ה  ִפׁשְ לׁשָ ּה  ַעל־ׁשְ ּ
ִרית  ַאִחים ֵלָמה  ֶלֱאדֹום  ְוֹלא  ָזְכרו  ּבְ לות  ׁשְ יָרם  ּגָ ַּעל־ַהְסּגִ ּ :

חֹוַמת  ֹצר  ְוָאְכָלה  ַאְרְמֹנֶתיָה י י  ֵאׁש  ּבְ ַלְחּתִ ּכֹה  ָאַמר  יא:  ְּוׁשִ
ֵעי  ֱאדֹום  ְוַעל־ַא ה  ִפׁשְ לׁשָ יֶבּנו ְּיהָוׁה  ַעל־ׁשְ ָעה  ֹלא  ֲאׁשִ ְּרּבָ

ֵחת  ַרֲחָמיו  ַוִיְטֹרף ָלַעד ַאפֹו ְוֶעְבָרתֹו  ַּעל־ָרְדפֹו  ַבֶחֶרב  ָאִחיו  ְוׁשִ ּ
ָמָרה  ֶנַצח ְצָרה יב:  ׁשְ ֵתיָמן  ְוָאְכָלה  ַאְרְמנֹות  ּבָ י  ֵאׁש  ּבְ ַלְחּתִ : ְּוׁשִ

ֵעי  ְבֵני־ַעּמֹון  ְוַעל־ַאְר יג ה  ִפׁשְ לׁשָ ָעה ּּכֹה  ָאַמר  ְיהָוׁה  ַעל־ׁשְ ּבָ
ְלָעד  ְלַמַען  ַהְרִחיב  ְקָעם  ָהרֹות  ַהּגִ יֶבּנו  ַעל־ּבִ ֹּלא  ֲאׁשִ

בוָלם ה  ְוָאְכָלה  ַאְרְמנֹוֶתיה  יד:  ֶּאת־ּגְ חֹוַמת  ַרּבָ י  ֵאׁש  ּבְ ּתִ ְוִהּצַ
יֹום  סוָפה ַסַער  ּבְ יֹום  ִמְלָחָמה  ּבְ ְתרוָעה  ּבְ ּּבִ ם  טו:  ּ ְְוָהַלך  ַמְלּכָ

ָריו ַיְחָד ּגֹוָלה הוא ְוׂשָ ּּבַ  :ו ָאַמר ְיהָוׁהּ

  פרק ב- "עמוס"ספר 
ָעה  ֹלא  א ֵעי  מֹוָאב  ְוַעל־ַאְרּבָ ה  ִפׁשְ לׁשָ ּּכֹה  ָאַמר  ְיהָוׁה  ַעל־ׁשְ

יד ְרפֹו  ַעְצמֹות  ֶמֶלך־ֱאדֹום  ַלּשִׂ יֶבּנו  ַעל־ׂשָ ְֲאׁשִ ּ :
אֹון  ב ׁשָ ִריֹות  וֵמת  ּבְ מֹוָאב  ְוָאְכָלה  ַאְרְמנֹות  ַהּקְ י־ֵאׁש  ּבְ ַלְחּתִ ְּוׁשִ ּ ּ
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קֹול  ׁשֹוָפרמֹוָא ְתרוָעה  ּבְ ה  ג:  ּב  ּבִ ְרּבָ י  ׁשֹוֵפט  ִמּקִ ְּוִהְכַרּתִ
ֶריָה  ֶאֱהרֹוג  ִעּמֹו  ָאַמר  ְיהָוׁה ּכֹה  ָאַמר  ְיהָוׁה  ד:  ְוָכל־ׂשָ

יֶבּנו  ָעה  ֹלא  ֲאׁשִ ֵעי  ְיהוָדה  ְוַעל־ַאְרּבָ ה  ִפׁשְ לׁשָ ַּעל־ׁשְ ּ ּ
ָמרו   יו  ֹלא  ׁשָ ְזֵביֶהם ַּעל־ָמֳאָסם  ֶאת־ּתֹוַרת  ְיהָוׁה  ְוֻחּקָ ַּוַיְתעום  ּכִ ּ

ר־ָהְלכו  ֲאבֹוָתם  ַאֲחֵריֶהם יהוָדה  ְוָאְכָלה  ה:  ֲּאׁשֶ י  ֵאׁש  ּבִ ַלְחּתִ ְּוׁשִ ּ
ָלם ָרֵאל  ו:  ַּאְרְמנֹות  ְירוׁשָ ֵעי ִיׂשְ ה ִפׁשְ לׁשָ ּּכֹה  ָאַמר  ְיהָוׁה ַעל־ׁשְ

ֶסף  ַצִדיק  ְוֶאְביֹון ּכֶ יֶבּנו  ַעל־ִמְכָרם  ּבַ ָעה  ֹלא  ֲאׁשִ ְּוַעל־ַאְרּבָ ּ 
ֲעבור  ַנֲעָלִים ֹראׁש ַדִלים ְוֶדֶרך  ז:  ּּבַ ֲֹאִפים  ַעל־ֲעַפר־ֶאֶרץ  ּבְ ְַהּשׁ ּ ּ

ם  ֲעָרה  ְלַמַען ַחֵלל ֶאת־ׁשֵ ֲּעָנִוים  ַיטו  ְוִאיׁש  ְוָאִביו  ֵיְלכו  ֶאל־ַהּנַ ּ ּ ּ
י ַח  ְוֵיין  ח:  ָקְדׁשִ ל־ִמְזּבֵ ָגִדים  ֲחֻבִלים  ַיטו  ֵאֶצל  ּכָ ְּוַעל־ּבְ ּ

ּתו  ּבֵ ים  ִיׁשְ ֲּענוׁשִ י  ֶאת־ָהֱאֹמִרי  ט:  ית  ֱאֹלֵהיֶהםּ ַמְדּתִ ְוָאֹנִכי  ִהׁשְ
ַאלֹוִנים  ְבהֹו  ְוָחֹסן  הוא  ּכָ ֹגַבה  ֲאָרִזים  ּגָ ר  ּכְ ִּמְפֵניֶהם  ֲאׁשֶ ּ ּ ּ

ַחת יו  ִמּתָ ָרׁשָ ַעל  ְוׁשָ ִמיד  ִפְריֹו  ִמּמַ ְוָאֹנִכי  ֶהֱעֵליִתי  י:  ָּוַאׁשְ
ְד ּמִ ָנה ְֶאְתֶכם  ֵמֶאֶרץ  ִמְצָרִים  ָואֹוֵלך  ֶאְתֶכם  ּבַ ִעים  ׁשָ ר  ַאְרּבָ ּבָ

ת  ֶאת־ֶאֶרץ  ָהֱאֹמִרי ֵניֶכם  ִלְנִביִאים  יא:  ָלֶרׁשֶ ָוָאִקים  ִמּבְ
ָרֵאל  ְנֻאם־ְיהָוׁה ֵני  ִיׂשְ חוֵריֶכם  ִלְנִזִרים  ַהַאף  ֵאין־ֹזאת  ּבְ ּוִמּבַ ּ :

ִביִאים  ִצִויֶתם  ֵלאֹמר  ֹלא  יב ִזִרים  ָיִין  ְוַעל־ַהּנְ קו  ֶאת־ַהּנְ ׁשְ ַּוּתַ ּ
ְבאו ּנָ ִעיק  ָהֲעָגָלה  יג:  ּּתִ ר  ּתָ ֲאׁשֶ יֶכם  ּכַ ְחּתֵ ה  ָאֹנִכי  ֵמִעיק  ּתַ ִהּנֵ
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ץ  ּכֹחֹו  יד:  ַּהְמֵלָאה  ָלה  ָעִמיר ל  ְוָחָזק  ֹלא־ְיַאּמֵ ְוָאַבד  ָמנֹוס  ִמּקָ
ת  ֹלא  ַיֲעֹמד  ְוַקל  טו:  ְּוִגּבֹור  ֹלא־ְיַמֵלט  ַנְפׁשֹו ׁשֶ ְוֹתֵפׂש  ַהּקֶ

ַרְגָליו  ֹלא  ְיַמֵלט  ְוֹרֵכב  ַהּסו ּּבְ יץ  טז:  ּס  ֹלא  ְיַמֵלט  ַנְפׁשֹוּ ְוַאּמִ
יֹום־ַההוא ְנֻאם־ְיהָוׁה ּבֹוִרים ָערֹום ָינוס ּבַ ּגִ ִּלּבֹו ּבַ ּּ: 

gG 

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

 .א על ידוואין חטא ב, 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"לך  מה  משמרות  כהונה  כר  ברכיה  הכהן  ברבי  כמשמרות  כתיב  ואנו  קורין  מסמרות  לומר  "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,  םשני  פרקים  ליו,  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(. למה כתיב כמשמרות ואנו קורין מסמרות ללמדך שאם קבעת אותם כמסמר בלבבך הם משמרין אותךא "ד


