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  פרק ה- "עמוס"ספר 
ית  א א  ֲעֵליֶכם  ִקיָנה  ּבֵ ר  ָאֹנִכי  ֹנׂשֵ ְמעו  ֶאת־ַהָדָבר  ַהֶזה  ֲאׁשֶ ּׁשִ ּ ּ

ָרֵאל ה  ב:  ִיׂשְ ָרֵאל  ִנְטׁשָ תוַלת  ִיׂשְ ָּנְפָלה  ֹלא־תֹוִסיף  קום  ּבְ ּ ּ
ַּעל־ַאְדָמָתה  ֵאין  ְמִקיָמה י  ֹכה  ָאַמר  ֲאֹדָני  יֱהִוׁה  ָהִעיר  ג:  ּ ּכִ

ָרה ַּהיֹ ִאיר  ֲעׂשָ ׁשְ ִאיר  ֵמָאה  ְוַהיֹוֵצאת  ֵמָאה  ּתַ ׁשְ ֵּצאת  ֶאֶלף  ּתַ
ָרֵאל ָרֵאל  ִדְרׁשוִני  ד:  ְלֵבית  ִיׂשְ י  ֹכה  ָאַמר  ְיהָוׁה  ְלֵבית  ִיׂשְ ּּכִ ּ

ַבע  ה:  ִּוְחיו ל  ֹלא  ָתֹבאו  וְבֵאר  ׁשֶ ְלּגָ ית־ֵאל  ְוַהּגִ ְדְרׁשו  ּבֵ ְּוַאל־ּתִ ּ ּ
ל  ּגָ ְלּגָ י  ַהּגִ : ֹּלה  ִיְגֶלה  וֵבית  ֵאל  ִיְהֶיה  ְלָאֶוןֹּלא  ַתֲעֹברו  ּכִ

ית  יֹוֵסף  ְוָאְכָלה  ו ֵאׁש  ּבֵ ִּדְרׁשו  ֶאת־ְיהָוׁה  ִוְחיו  ֶפן־ִיְצַלח  ּכָ ּ ּ ּ
ה  ְלֵבית־ֵאל ָפט  וְצָדָקה  ז:  ְוֵאין־ְמַכּבֶ ַּהֹהְפִכים  ְלַלֲעָנה  ִמׁשְ ּ

יחו ה  ִכיָמה  וְכִסיל  ְוֹהֵפך  ַלּבֶֹקר  ַצְלָמֶו ח:  ָּלָאֶרץ  ִהּנִ ְֹעׂשֵ ת  ְויֹום ּ
ְפֵכם  ַעל־ְפֵני  ָהָאֶרץ  ְיהָוׁה  יך  ַהּקֹוֵרא  ְלֵמי־ַהָים  ַוִיׁשְ ַּלְיָלה  ֶהְחׁשִ ּ ּ ּ ְ

מֹו ְבִליג  ׁשֹד  ַעל־ָעז  ְוׁשֹד  ַעל־ִמְבָצר  ָיבֹוא ט:  ׁשְ ְנאו  י:  ַהּמַ ּׂשָ
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ִמים  ְיָתֵעבו ַער  מֹוִכיַח  ְוֹדֵבר  ּתָ ְסֶכם  יא:  ַּבּשַׁ ָלֵכן  ַיַען  ּבֹוׁשַ
ַּעל־ָדל  וַמׂשְ ִניֶתם ּ י  ָגִזית  ּבְ ּתֵ ּנו  ּבָ ְקחו  ִמּמֶ ר  ּתִ ַּאת־ּבַ ּ

ּתו  ֶאת־ֵייָנם ם  ְוֹלא  ִתׁשְ ְרֵמי־ֶחֶמד  ְנַטְעּתֶ בו  ָבם  ּכַ ְּוֹלא־ֵתׁשְ ּ :
ֵעיֶכם  ַוֲעֻצִמים  ַחטֹאֵתיֶכם  ֹצְרֵרי  ַצִדיק  יב ים  ִפׁשְ י  ַרּבִ י  ָיַדְעּתִ ּּכִ ּ ּ

ַער  ִהטו ּשַׁ ֹּלְקֵחי  ֹכֶפר  ְוֶאְביֹוִנים  ּבַ ֵעת  יג:  ּ יל  ּבָ ּכִ ׂשְ ָלֵכן  ַהּמַ
י  ֵעת  ָרָעה  ִהיא ִּדְרׁשו־טֹוב  ְוַאל־ָרע  ְלַמַען  יד:  ַּהִהיא  ִידֹם  ּכִ ּ

ם ר  ֲאַמְרּתֶ ֲאׁשֶ ֶכם  ּכַ ְחיו  ִויִהי־ֵכן  ְיהָוׁה  ֱאֹלֵהי־ְצָבאֹות  ִאּתְ : ּּתִ
ָפט  אוַלי  ֶיֱחַנן  טו ַער  ִמׁשְ יגו  ַבּשַׁ ְנאו־ָרע  ְוֶאֱהבו  טֹוב  ְוַהּצִ ּׂשִ ּ ּ ּּ
ֵאִרית  יֹוֵסףְיה ָלֵכן  ּכֹה־ָאַמר  ְיהָוׁה  טז:  ָוׁה  ֱאֹלֵהי־ְצָבאֹות  ׁשְ

ָכל־ְרֹחבֹות  ִמְסֵפד  וְבָכל־חוצֹות  ֹיאְמרו  ֱּאֹלֵהי  ְצָבאֹות  ֲאֹדָני  ּבְ ּ ּ ּ
ר  ֶאל־ֵאֶבל  וִמְסֵפד  ֶאל־יֹוְדֵעי  ֶנִהי ּהֹו־הֹו  ְוָקְראו  ִאּכָ ּ ּ :

ִק יז י־ֶאֱעֹבר  ּבְ ָרִמים  ִמְסֵפד  ּכִ ּוְבָכל־ּכְ ך  ָאַמר  ְיהָוׁהּ הֹוי  יח:  ְָרּבְ
ך  ה־ֶזה  ָלֶכם  יֹום  ְיהָוׁה  הוא־ֹחׁשֶ ְתַאִוים  ֶאת־יֹום  ְיהָוׁה  ָלּמָ ְַהּמִ ּ ּּ

ר  ָינוס  ִאיׁש  ִמְפֵני  ָהֲאִרי  וְפָגעֹו  ַהדֹב  וָבא  יט:  ְוֹלא־אֹור ֲאׁשֶ ּּכַ ּ ּ ּּ
ָחׁש כֹו  ַהּנָ יר  וְנׁשָ ִית  ְוָסַמך  ָידֹו  ַעל־ַהּקִ ַּהּבַ ְך  יֹום ֲהֹלא־חׁשֶ כ:  ְ

יֶכם  כא: ְּיהָוׁה ְוֹלא־אֹור ְוָאֵפל ְוֹלא־ֹנַגה לֹו י ַחּגֵ ֵנאִתי ָמַאְסּתִ ׂשָ
ֹרֵתיֶכם ַעּצְ ֲעלו־ִלי  ֹעלֹות וִמְנֹחֵתיֶכם  כב:  ְוֹלא  ָאִריַח  ּבְ י  ִאם־ּתַ ּּכִ ּ

יט ֶלם  ְמִריֵאיֶכם  ֹלא  ַאּבִ ָהֵסר  ֵמָעַלי  ֲהמֹון  כג:  ֹלא  ֶאְרֶצה  ְוׁשֶ
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ֶריך  ְוִזְמַרת  ְנ ָמעָׁשִ ָפט  כד:  ָָבֶליך  ֹלא  ֶאׁשְ ִים  ִמׁשְ ּמַ ל  ּכַ ְּוִיּגַ
ַנַחל  ֵאיָתן ר  כה:  ּוְצָדָקה  ּכְ ְדּבָ ם־ִלי  ַבּמִ ּתֶ ׁשְ ַּהְזָבִחים  וִמְנָחה  ִהּגַ ּ

ָרֵאל ית  ִיׂשְ ָנה  ּבֵ ִעים  ׁשָ ֶכם  כו:  ַאְרּבָ אֶתם  ֵאת  ִסּכות  ַמְלּכְ ּוְנׂשָ ּ
יון  ַצְלֵמיֶכם  ּכֹוַכב  ֱאֹלֵהיֶכם   ְּוֵאת  ּכִ יֶתם  ָלֶכםּ ר  ֲעׂשִ : ֲאׁשֶ

ק  ָאַמר  ְיהָוׁה  ֱאֹלֵהי־ְצָבאֹות  כז ׂשֶ ְוִהְגֵליִתי  ֶאְתֶכם  ֵמָהְלָאה  ְלַדּמָ
מֹו  :ׁשְ

  פרק ו- "עמוס"ספר 
ית  א ַהר  ׁשְֹמרֹון  ְנֻקֵבי  ֵראׁשִ ִציֹון  ְוַהּבְֹטִחים  ּבְ ים  ּבְ ֲאַנּנִ ּהֹוי  ַהּשַׁ

ָרֵאל ית  ִיׂשְ ַּהּגֹוִים  וָבאו  ָלֶהם  ּבֵ ְּברו  ַכְלֵנה  וְראו  וְלכו ִע ב:  ּ ּ ּ ּ ּ
ְמָלכֹות  ים  ֲהטֹוִבים  ִמן־ַהּמַ ּתִ ה  וְרדו  ַגת־ְפִלׁשְ ם  ֲחַמת  ַרּבָ ִּמּשָׁ ּ ּ

ֻבְלֶכם בוָלם  ִמּגְ ָּהֵאֶלה  ִאם־ַרב  ּגְ יׁשון  ג:  ּ ּגִ ַּהְמַנִדים  ְליֹום  ָרע  ַוּתַ ּ
ֶבת  ָחָמס ן  וְסֻרִחים  ַעל־ַעְרׂשֹוָת ד:  ׁשֶ ְֹכִבים  ַעל־ִמטֹות  ׁשֵ ַּהּשׁ ם ּ

ק ִרים ִמּצֹאן ַוֲעָגִלים ִמּתֹוך ַמְרּבֵ ַּהפְֹרִטים ַעל־ִפי  ה: ְְוֹאְכִלים ּכָ ּ
יר ֵלי־ׁשִ בו  ָלֶהם  ּכְ ָדִויד  ָחׁשְ ֶבל  ּכְ ִמְזְרֵקי  ַיִין  ו:  ַּהּנָ ִֹתים  ּבְ ַהּשׁ

ֶבר  יֹוֵסף חו  ְוֹלא  ֶנְחלו  ַעל־ׁשֵ ָמִנים  ִיְמׁשָ ית  ׁשְ ְּוֵראׁשִ ָלֵכן  ז:  ּ
ֹר ה  ִיְגלו  ּבְ ע  ֲאֹדָני  ח:  ּאׁש  ּגִֹלים  ְוָסר  ִמְרַזח  ְסרוִחיםַּעּתָ ּבַ ִנׁשְ

אֹון  ַנְפׁשֹו  ְנֻאם־ְיהָוׁה  ֱאֹלֵהי  ְצָבאֹות  ְמָתֵאב  ָאֹנִכי  ֶאת־ּגְ יֱהִוׁה  ּבְ
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י  ִעיר  וְמֹלָאה ְרּתִ ֵנאִתי  ְוִהְסּגַ ַּיֲעֹקב  ְוַאְרְמֹנָתיו  ׂשָ ְוָהָיה  ט:  ּ
ַבִית  ֶא ים  ּבְ ָרה  ֲאָנׁשִ ִּאם־ִיָוְתרו  ֲעׂשָ אֹו  דֹודֹו  י:  ָּחד  ָוֵמתוּ ּוְנׂשָ ּ

ֵתי  ַיְרּכְ ר  ּבְ ִית  ְוָאַמר  ַלֲאׁשֶ ּוְמָסְרפֹו  ְלהֹוִציא  ֲעָצִמים  ִמן־ַהּבַ
ם  ׁשֵ יר  ּבְ י  ֹלא  ְלַהְזּכִ ך  ְוָאַמר  ָאֶפס  ְוָאַמר  ָהס  ּכִ ִית  ַהעֹוד  ִעּמָ ְַהּבַ

דֹו יא:  ְיהָוׁה ִית  ַהּגָ ה  ַהּבַ ה  ְיהָוׁה  ְמַצֶוה  ְוִהּכָ י־ִהּנֵ ל  ְרִסיִסים ּּכִ
ִקִעים ֹטן  ּבְ ִית  ַהּקָ ַלע  סוִסים  ִאם־ַיֲחרֹוׁש  יב:  ְוַהּבַ ּסֶ ַּהְיֻרצון  ּבַ ּ

ָפט  וְפִרי  ְצָדָקה  ְלַלֲעָנה ם  ְלֹראׁש  ִמׁשְ י־ֲהַפְכּתֶ ָקִרים  ּכִ ּבְ ּּבַ ּ :
ֵמִחים  ְלֹלא  ָדָבר  ָהֹאְמִרים  ֲהלֹוא  ְבָחְזֵקנו  ָלַקְחנו  ָלנו  יג ַּהּשְׂ ּ ּ

י   יד:  ַקְרָנִים ָרֵאל  ְנֻאם־ְיהָוׁה ּכִ ית  ִיׂשְ ִהְנִני  ֵמִקים  ֲעֵליֶכם  ּבֵ
ָבאֹות  ּגֹוי  ְוָלֲחצו  ֶאְתֶכם  ִמְלבֹוא  ֲחָמת  ַעד־ַנַחל  ֱּאֹלֵהי  ַהּצְ ּ

 :ָהֲעָרָבה
gG 

ך  במעגל "כך  יגמור  כל  ספרי  נ,  שני  פרקים  ליום,  הנה  מובא  כאן  לימוד  ספרי  נביאים  וכתובים  מחולק  לכל  השנה
הרבים  לפרסם ת  אתלזכו,  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 חית'ו' נ ננ )ע מפאנו"הרמ(. ק"קו'סדי י'בו
ד "ד  אף  ספרי  תורה  כ"ר  ברכיה  הכהן  ברבי  כמשמרות  כתיב  ואנו  קורין  מסמרות  לומר  לך  מה  משמרות  כהונה  כ"וכמשמרות  נטועים  א

 )ק טומדרש תנחומא בהעלותך פר(. 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, תפוצות ישראלך המחולק בכל "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"טועים  אוכמשמרות  נ

 )מדרש תנחומא בהעלותך פרק טו(. א למה כתיב כמשמרות ואנו קורין מסמרות ללמדך שאם קבעת אותם כמסמר בלבבך הם משמרין אותך"ד


