
––1147 

 

 
F––f 

 
      

                                      
                                       

                                  
                           

                                

  פרק ט- "עמוס"ספר 
ְפּתֹור  א ַח  ַויֹאֶמר  ַהך  ַהּכַ ְזּבֵ ב  ַעל־ַהּמִ ְָרִאיִתי  ֶאת־ֲאֹדָני  ִנּצָ ּ

ֶחֶרב  ֶאֱהֹרג  ָלם  ְוַאֲחִריָתם  ּבַ ֹראׁש  ּכֻ ִפים  וְבָצַעם  ּבְ ְּוִיְרֲעׁשו  ַהּסִ ּ ּּ
ֵלט  ָלֶהם  ָפִליטֹלא־ ָּינוס  ָלֶהם  ָנס  ְוֹלא־ִיּמָ רו  ב:  ּ ִּאם־ַיְחּתְ

ם  אֹוִריֵדם ַמִים  ִמּשָׁ ֵחם  ְוִאם־ַיֲעלו  ַהּשָׁ ם  ָיִדי  ִתּקָ אֹול  ִמּשָׁ : ִּבׁשְ
ים  ג ם  ֲאַחֵפׂש  וְלַקְחּתִ ְרֶמל  ִמּשָׁ ֹראׁש  ַהּכַ ְּוִאם־ֵיָחְבאו  ּבְ ּּ

ַקְרַקע   ֶגד  ֵעיַני  ּבְ ְתרו  ִמּנֶ ָחׁש ְּוִאם־ִיּסָ ם  ֲאַצֶוה  ֶאת־ַהּנָ ַּהָים  ִמּשָׁ ּ
ָכם ם  ֲאַצֶוה  ד:  ּוְנׁשָ ִבי  ִלְפֵני  ֹאְיֵביֶהם  ִמּשָׁ ְּוִאם־ֵיְלכו  ַבּשְׁ ּ

י  ֵעיִני  ֲעֵליֶהם  ְלָרָעה  ְוֹלא  ְלטֹוָבה ְמּתִ : ֶאת־ַהֶחֶרב  ַוֲהָרָגַתם  ְוׂשַ
מֹוג  ְוָאְבל ה ָאֶרץ  ַוּתָ ָבאֹות  ַהּנֹוֵגַע  ּבָ ּו ַואֹדָני  יֱהִוׁה  ַהּצְ

יֹאר  ִמְצָרִים ְקָעה  ּכִ ָלה  ְוׁשָ ֵבי  ָבה  ְוָעְלָתה  ַכְיֹאר  ּכֻ ל־יֹוׁשְ ּּכָ ּּ :
ַמִים   ו ּ  ַמֲעלֹוָתיו  ַוֲאֻגָדתֹו  ַעל־ֶאֶרץ  ְיָסָדה ַמֲעלֹוָתוַהּבֹוֶנה  ַבּשָׁ ּ

מֹו ְפֵכם  ַעל־ְפֵני  ָהָאֶרץ  ְיהָוׁה  ׁשְ ַּהּקֵֹרא  ְלֵמי־ַהָים  ַוִיׁשְ ּ ּ ֲהלֹוא  ז:  ּ
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ִי ָרֵאל  ְנֻאם־ְיהָוׁה  ֲהלֹוא ִּכְבֵני  ֻכׁשִ ֵני  ִיׂשְ ם  ִלי  ּבְ ים  ַאּתֶ
ְפּתֹור  ִיים  ִמּכַ ּתִ ָרֵאל  ֶהֱעֵליִתי  ֵמֶאֶרץ  ִמְצַרִים  וְפִלׁשְ ֶּאת־ִיׂשְ ּ

יר ה  ֵעיֵני   ח:  ַוֲאָרם  ִמּקִ ְמָלָכה  ַהַחָטָאה |  ִהּנֵ ּמַ ֲּאֹדָני  יֱהִוׁה  ּבַ
י  ֹאָתה  ֵמַעל  ְפֵני  ָהֲאָדָמה  ֶאֶפס   ַמְדּתִ ְּוִהׁשְ ֵמיד ּ י  ֹלא  ַהׁשְ ּכִ

ית  ַיֲעֹקב  ְנֻאם־ְיהָוׁה ִמיד  ֶאת־ּבֵ ה  ָאֹנִכי  ְמַצֶוה  ט:  ַאׁשְ י־ִהּנֵ ּּכִ
ָבָרה  ּכְ ר  ִיּנֹוַע  ּבַ ֲאׁשֶ ָרֵאל  ּכַ ית  ִיׂשְ ַוֲהִנעֹוִתי  ְבָכל־ַהּגֹוִים  ֶאת־ּבֵ

י ָהֹאְמִרים  י: ְּוֹלא־ִיפֹול ְצרֹור ָאֶרץ ֶחֶרב ָימותו ּכֹל ַחָטֵאי ַעּמִ ּּבַ ּ ּ
ֲעֵדינו  ָהָרָעהֹל יׁש  ְוַתְקִדים  ּבַ ּא־ַתּגִ יֹום  ַההוא  ָאִקים  יא:  ּ ּּבַ ּ

י  ֶאת־ִפְרֵציֶהן  ַוֲהִרֹסָתיו  ָאִקים  ת  ָדִויד  ַהּנֶֹפֶלת  ְוָגַדְרּתִ ֶּאת־ֻסּכַ ּ
יֵמי  עֹוָלם ֵאִרית  ֱאדֹום  יב:  ּוְבִניִתיָה  ּכִ ְּלַמַען  ִייְרׁשו  ֶאת־ׁשְ

ִמ ר־ִנְקָרא  ׁשְ ה  זֹאתְוָכל־ַהּגֹוִים  ֲאׁשֶ : ּי  ֲעֵליֶהם  ְנֻאם־ְיהָוׁה  ֹעׂשֶ
ּקֵֹצר  ְוֹדֵרך  יג ׁש  חֹוֵרׁש  ּבַ ִאים  ְנֻאם־ְיהָוׁה  ְוִנּגַ ה  ָיִמים  ּבָ ְִהּנֵ

ָבעֹות  ך  ַהָזַרע  ְוִהִטיפו  ֶהָהִרים  ָעִסיס  ְוָכל־ַהּגְ ֹמׁשֵ ֲּעָנִבים  ּבְ ּ ּ ְ

ְתמֹוַגְגָנה ָרֵאל  וָב יד:  ּתִ י  ִיׂשְ בות  ַעּמִ י  ֶאת־ׁשְ ְבּתִ ְּוׁשַ ּנו  ָעִרים ּ
תו  ֶאת־ֵייָנם  ְוָעׂשו  ַגּנֹות  בו  ְוָנְטעו  ְכָרִמים  ְוׁשָ ּמֹות  ְוָיׁשָ ְּנׁשַ ּ ּ ּ

ְּוָאְכלו  ֶאת־ְפִריֶהם ְתׁשו  טו:  ּ ים  ַעל־ַאְדָמָתם  ְוֹלא  ִיּנָ ּוְנַטְעּתִ ּ
י ָלֶהם ָאַמר ְיהָוׁה ֱאֹלֶהיך ר ָנַתּתִ  :ָעֹוד ֵמַעל ַאְדָמָתם ֲאׁשֶ
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  פרק א- "עובדיה"ספר 
ַמְענו ֲח א מוָעה  ׁשָ ּזֹון  ֹעַבְדָיה  ּכֹה־ָאַמר  ֲאֹדָני  יֱהִוׁה  ֶלֱאדֹום  ׁשְ ּ

ָלח  קומו  ְוָנקוָמה  ָעֶליָה  ַלִמְלָחָמה גֹוִים  ׁשֻ ֵּמֵאת  ְיהָוׁה  ְוִציר  ּבַ ּּ ּ ּ ּ :
זוי  ַאָתה  ְמֹאד ב גֹוִים  ּבָ ִּהּנֵה  ָקֹטן  ְנַתִתיך  ּבַ ּ ּּ יֶאך  ג:  ָ ך  ִהׁשִ ְָזדֹון  ִלּבְ ָּ

ִלּבֹו  ִמי  יֹוִרֵדִני  ָאֶרץׁשְֹכִני  ְבַחְגֵו ְבתֹו  ֹאֵמר  ּבְ ַלע  ְמרֹום  ׁשִ : ּי־ּסֶ
ם  אֹוִריְדך  ד ך  ִמׁשָ ים  ִקּנֶ ין  ּכֹוָכִבים  ׂשִ ר  ְוִאם־ּבֵ ׁשֶ ּנֶ יַה  ּכַ ִָאם־ַתְגּבִ ָּ ּּ

או  ְלך  ִאם־ׁשֹוְדֵדי  ַלְיָלה  ֵאיך  ה:  ְנֻאם־ְיהָוׁה ִבים  ּבָ ְִאם־ַגּנָ ָ ּ ּ
ִּנְדֵמיָתה  ֲהלֹוא  ִיְגְנבו  ַדָי ּ ִאירו ּ או  ָלך  ֲהלֹוא  ַיׁשְ ּם  ִאם־ּבְֹצִרים  ּבָ ְּ

ו  ִנְבעו  ַמְצֻפָניו ו:  ֹעֵללֹות ֵּאיך  ֶנְחְפׂשו  ֵעׂשָ ּּ ּ ְלחוך  ז:  ְ ַָעד־ַהְגבול  ׁשִ ּ ּּ ּ
ימו  ֹלֶמך  ַלְחְמך  ָיׂשִ י  ׁשְ יאוך  ָיְכלו  ְלך  ַאְנׁשֵ י  ְבִריֶתך  ִהׁשִ ּּכֹל  ַאְנׁשֵ ּ ָּ ָ ָ ָ ָּ

ָּמזֹור  ַתְחֶתיך  ֵאין  ְתבוָנה   ּ ּ יֹום  ַההוא  ְנֻאם  ְיהָוׁה  ח:  ּבֹוָּ ֲּהלֹוא  ּבַ ּ

ו ְּוַהֲאַבְדִתי  ֲחָכִמים  ֵמֱאדֹום  וְתבוָנה  ֵמַהר  ֵעׂשָ ּ ְָוַחתו  ִגּבֹוֶריך  ט:  ּ ּ ּ
ֶטל ו  ִמּקָ ֶרת־ִאיׁש  ֵמַהר  ֵעׂשָ ֵָמֲחַמס  ָאִחיך  ַיֲעֹקב  י:  ֵּתיָמן  ְלַמַען  ִיּכָ

ה  ְוִנְכַרָת  ְלעֹוָלם ך  בוׁשָ ְּתַכּסְ ּּ יֹו יא:  ָ בֹות ּבְ יֹום  ׁשְ ֶגד  ּבְ ָם  ֲעָמְדך  ִמּנֶ

או   ָעָרוָּזִרים  ֵחילֹו  ְוָנְכִרים  ּבָ ַלם  ַידו  גֹוָרל ׁשְ ָעָריו  ְוַעל־ְירוׁשָ ּ  ׁשְ ּ ּ
ַאַחד  ֵמֶהם ַּגם־ַאָתה  ּכְ יֹום  ָנְכרֹו  יב:  ּ ְָוַאל־ֵתֶרא  ְביֹום־ָאִחיך  ּבְ ּ

יֹום  ָאְבָדם  ְוַאל־ַתְגֵד ַמח  ִלְבֵני־ְיהוָדה  ּבְ ְּוַאל־ִתׂשְ ּּ יֹום ּ ָל  ִפיך  ּבְ ּ
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יֹום  ֵאיָדם  ַאל־ֵתֶרא  ַגם־ַאָתה  יג:  ָצָרה ַער־ַעִמי  ּבְ ַּאל־ָתבֹוא  ְבׁשַ ּ ּ ּ
יֹום  ֵאידֹו ַלְחָנה  ְבֵחילֹו  ּבְ יֹום  ֵאידֹו  ְוַאל־ִתׁשְ ָרָעתֹו  ּבְ : ּּבְ

ְּוַאל־ַתֲעֹמד  ַעל־ַהֶפֶרק  ְלַהְכִרית  ֶאת־ְפִליָטיו  ְוַאל־ַתְסֵגר  יד ּ ּ ּ ּ
יֹום   ִריָדיו  ּבְ ר  טו:  ָצָרהׂשְ ֲאׁשֶ ל־ַהגֹוִים  ּכַ י־ָקרֹוב  יֹום־ְיהָוׁה  ַעל־ּכָ ּּכִ

ך ֹראׁשֶ ה  ָלך  ְגֻמְלך  ָיׁשוב  ּבְ יָת  ֵיָעׂשֶ ָָעׂשִ ָ ְּ ּ ִתיֶתם  טז:  ּ ר  ׁשְ ֲאׁשֶ י  ּכַ ּכִ
לֹוא  תו  ְוָלעו  ְוָהיו  ּכְ תו  ָכל־ַהגֹוִים  ָתִמיד  ְוׁשָ י  ִיׁשְ ַּעל־ַהר  ָקְדׁשִ ּ ּ ּּ ּ ּ

ּוְבַהר  ִציֹון  ִת יז:  ָּהיו ּ ית  ַיֲעֹקב ּ ְּהֶיה  ְפֵליָטה  ְוָהָיה  ֹקֶדׁש  ְוָיְרׁשו  ּבֵ
יֶהם ְּוָהָיה  ֵבית־ַיֲעֹקב  ֵאׁש  וֵבית  יֹוֵסף  ֶלָהָבה  וֵבית  יח:  ֵאת  מֹוָרׁשֵ ּ

י  ו  ּכִ ִריד  ְלֵבית  ֵעׂשָ ו  ְלַקׁש  ְוָדְלקו  ָבֶהם  ַוֲאָכלום  ְוֹלא־ִיְהֶיה  ׂשָ ֵּעׂשָ ּ
ר ֶגב  ֶא יט:  ְּיהָוׁה  ִדּבֵ ִתים ְּוָיְרׁשו  ַהּנֶ ֵפָלה  ֶאת־ְפִלׁשְ ו  ְוַהׁשְ ּת־ַהר  ֵעׂשָ ּ ּ

ֵדה  ׁשְֹמרֹון  וִבְנָיִמן  ֶאת־ַהִגְלָעד ֵדה  ֶאְפַרִים  ְוֵאת  ׂשְ ְּוָיְרׁשו  ֶאת־ׂשְ ּ ּ :
ַנֲעִנים  ַעד־ָצְרַפת  ְוָגֻלת  כ ר־ּכְ ָרֵאל  ֲאׁשֶ ְּוָגֻלת  ַהֵחל־ַהֶזה  ִלְבֵני  ִיׂשְ

ְסָפַרד  ִיְרׁשו  ֵאת  ָעֵר ר  ּבִ ַלם  ֲאׁשֶ ְּירוׁשָ ֶגבּ ִעים  כא:  י  ַהּנֶ ְּוָעלו  מֹוׁשִ
ו ְוָהְיָתה ַליהָוׁה ַהְמלוָכה פֹט ֶאת־ַהר ֵעׂשָ ַהר ִציֹון ִלׁשְ ּּבְ ּ ּ ּ: 

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,  ם  בבתי  כנסיות  ובבתי  מדרשות  נא  לפרס–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(.  קבעת אותם כמסמר בלבבך הם משמרין אותךא למה כתיב כמשמרות ואנו קורין מסמרות ללמדך שאם"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,  ברים  וידידיםולכל  הח,  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, ד ספרי המקרא הם עלי י וטרי, י" וחכמנ 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

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


