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  פרק יז- "ירמיה"ספר 
ה  א ִמיר  ֲחרוׁשָ ִצפֶֹרן  ׁשָ ְרֶזל  ּבְ ֵעט  ּבַ תוָבה  ּבְ ַּחַטאת  ְיהוָדה  ּכְ ּ ּ ּּ

חֹוֵתיֶכם ם וְלַקְרנֹות ִמְזּבְ ַּעל־לוַח ִלּבָ חֹוָתם  ב: ּ ֵניֶהם ִמְזּבְ ְזּכֹר ּבְ ּכִ
ֵריֶהם  ַעל־ֵעץ  ַרֲעָנן  ַע ֹבהֹותַוֲאׁשֵ ָבעֹות  ַהּגְ ֶדה  ג:  ל  ּגְ ּשָׂ ֲהָרִרי  ּבַ

בוֶליך ָכל־ּגְ ַחָטאת  ּבְ ֹמֶתיך  ּבְ ן  ּבָ ֵָחיְלך  ָכל־אֹוְצרֹוֶתיך  ָלַבז  ֶאּתֵ ָ ָ ָּ ּ :
יך  ד י  ָלך  ְוַהֲעַבְדּתִ ר  ָנַתּתִ ֲחָלְתך  ֲאׁשֶ ה  וְבך  ִמּנַ ַמְטּתָ ְָוׁשָ ְ ָ ָ ּ

י־ֵאׁש   ר  ֹלא־ָיָדְעּתָ  ּכִ ָאֶרץ  ֲאׁשֶ ַאִפי ֶָאת־ֹאְיֶביך  ּבָ ם  ּבְ ְּקַדְחּתֶ
ר  ִיְבַטח |  ּכֹה   ה:  ַּעד־עֹוָלם  ּתוָקד ֶבר  ֲאׁשֶ ָּאַמר  ְיהָוׁה  ָארור  ַהּגֶ

ר  ְזֹרעֹו  וִמן־ְיהָוׁה  ָיסור  ִלּבֹו ׂשָ ם  ּבָ ָאָדם  ְוׂשָ ּּבָ ַעְרָער  ו:  ּ ְוָהָיה  ּכְ
ר  ֶאֶרץ  ְדּבָ ּמִ ַכן  ֲחֵרִרים  ּבַ י־ָיבֹוא  טֹוב  ְוׁשָ ֲעָרָבה  ְוֹלא  ִיְרֶאה  ּכִ ּבָ

ב יהָוׁה  ְוָהָיה  ז:  ְמֵלָחה  ְוֹלא  ֵתׁשֵ ר  ִיְבַטח  ּבַ ֶבר  ֲאׁשֶ רוך  ַהּגֶ ְּבָ ּ
ֵעץ   ח:  ְיהָוׁה  ִמְבַטחֹו ַלח |  ְוָהָיה  ּכְ תול  ַעל־ַמִים  ְוַעל־יוַבל  ְיׁשַ ּׁשָ ּ ּ
יו  ְוֹלא   ָרׁשָ ַנת ִיְרֶאׁשָ י־ָיֹבא  ֹחם  ְוָהָיה  ָעֵלהו  ַרֲעָנן  וִבׁשְ ּ  ִיְרֶאה  ּכִ ּ
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ּצֶֹרת  ֹלא  ִיְדָא ָּעֹקב  ַהֵלב  ִמּכֹל  ט:  ּג  ְוֹלא  ָיִמיׁש  ֵמֲעׂשֹות  ֶפִריּבַ
ְּוָאֻנׁש  הוא  ִמי  ֵיָדֶעּנו ָליֹות  ְוָלֵתת  י:  ּ ֲאִני  ְיהָוׁה  ֹחֵקר  ֵלב  ּבֵֹחן  ּכְ

ְפִרי  ַמֲעָלָליוִּכְדָרָכוְלִאיׁש   ְדָרָכיו  ּכִ ֹקֵרא  ָדַגר  ְוֹלא  ָיָלד  יא:    ּכִ
ֲחִצי   ָפט  ּבַ ר  ְוֹלא  ְבִמׁשְ ה  עׁשֶ ּ  ָיָמיו  ַיַעְזֶבּנו  וְבַאֲחִריתֹו ָיָמוֹּעׂשֶ ּ

נו יב:  ִיְהֶיה  ָנָבל א  ָכבֹוד  ָמרֹום  ֵמִראׁשֹון  ְמקֹום  ִמְקָדׁשֵ ּסֵ ּּכִ ּ :
ל־ֹעְזֶביך  ֵיבׁשו   יג ָרֵאל  ְיהָוׁה  ּכָ ִּמְקֵוה  ִיׂשְ ָאֶרץ ְּיסוַריָ ּ  ְוסוַרי  ּבָ

י  ָעְזבו  ְמקֹור  ַמִים־ַחִיים  ֶאת־ְיהָוׁה ֵתבו  ּכִ ִּיּכָ ּ ָפֵאִני  ְיהָוׁה ְר יד:  ּ
ה י  ְתִהָלִתי  ָאּתָ ָעה  ּכִ יֵעִני  ְוִאָוׁשֵ ְּוֵאָרֵפא  הֹוׁשִ ה  טו:  ּ ה־ֵהּמָ ִהּנֵ

י   טז:  ֹּאְמִרים  ֵאָלי  ַאֵיה  ְדַבר־ְיהָוׁה  ָיבֹוא  ָנא | ַוֲאִני  ֹלא־ַאְצּתִ
ה  ָיָדְעּתָ  מֹוָצא  ֵּמֹרֶעה  ַאֲחֶריך  ְויֹום  ָאנוׁש  ֹלא  ִהְתַאֵויִתי  ַאּתָ ּ ָ

ָפַתי  ֹנַכ ָח  ָפֶניך  ָהָיהׂשְ ה  יז:  ּ ה  ַמֲחִסי־ַאּתָ ְהֵיה־ִלי  ִלְמִחּתָ ַאל־ּתִ
יֹום  ָרָעה ה  יח:  ּבְ ה  ָאִני  ֵיַחּתו  ֵהּמָ ֵּיבׁשו  ֹרְדַפי  ְוַאל־ֵאבׁשָ ּ

רֹון  ּבָ ֶנה  ׁשִ ה  ָאִני  ָהִביא  ֲעֵליֶהם  יֹום  ָרָעה  וִמׁשְ ְּוַאל־ֵאַחּתָ
ְבֵרם ֵני־  ְּכֹה־ָאַמר  ְיהָוׁה  ֵאַלי  ָהֹלך  ְוָעַמ יט:  ׁשָ ַער  ּבְ ׁשַ  ָעםְדּתָ  ּבְ

ֲעֵרי  ר ֵיְצאו בֹו וְבֹכל ׁשַ ר  ָיֹבאו בֹו ַמְלֵכי ְיהוָדה ַוֲאׁשֶ ָּהָעם  ֲאׁשֶ ּ ּ ּ
ָלם ְמעו  ְדַבר־ְיהָוׁה  ַמְלֵכי  ְיהוָדה  כ:  ְּירוׁשָ ְּוָאַמְרּתָ  ֲאֵליֶהם  ׁשִ ּ

ָעִרים  ָהֵאֶל ּשְׁ ִאים  ּבַ ָלם  ַהּבָ ֵבי  ְירוׁשָ ְּוָכל־ְיהוָדה  ְוֹכל  ֹיׁשְ ּ : הּ
א  כא או  ַמּשָׂ ׂשְ ַנְפׁשֹוֵתיֶכם  ְוַאל־ּתִ ְמרו  ּבְ ּּכֹה  ָאַמר  ְיהָוׁה  ִהּשָׁ ּ
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ָלם ֲעֵרי  ְירוׁשָ ׁשַ ת  ַוֲהֵבאֶתם  ּבְ ּבָ יֹום  ַהּשַׁ ְּוֹלא־תֹוִציאו  כב:  ּּבְ
ת  ְוָכל־ְמָלאָכה  ֹלא  ַתֲעׂשו  ּבָ יֹום  ַהּשַׁ יֶכם  ּבְ ּתֵ א  ִמּבָ ַּמּשָׂ

ת ּבָ ם  ֶאת־יֹום  ַהּשַׁ ּתֶ ר  ִצִויִתי  ֶאת־ֲאבֹוֵתיֶכםְּוִקַדׁשְ ֲאׁשֶ : ּ  ּכַ
י  כג ְמעו  ְוֹלא  ִהטו  ֶאת־ָאְזָנם  ַוַיְקׁשו  ֶאת־ָעְרָפם  ְלִבְלּתִ ְּוֹלא  ׁשָ ּ ּ ּ ּּ

וֹמַע י  ַקַחת  מוָסרׁשְ מֹוַע  וְלִבְלּתִ ּ  ׁשְ ְמעון  כד:  ּ ׁשְ ֹמַע  ּתִ ְּוָהָיה  ִאם־ׁשָ
י   ֲעֵר|  ֵאַלי  ְנֻאם־ְיהָוׁה  ְלִבְלּתִ ׁשַ א  ּבְ ּי  ָהִעיר  ַהזֹאת ָהִביא  ַמּשָׂ

י  ֲעׂשֹות־   ת  ְלִבְלּתִ ּבָ ת  וְלַקֵדׁש  ֶאת־יֹום  ַהּשַׁ ּבָ יֹום  ַהּשַׁ ּּבְ   ּבֹו ּבֹהּ
ל־ְמָלאָכה ֲעֵרי  ָהִעיר  ַהזֹאת  ְמָלִכים   כה:  ּכָ ּוָבאו  ְבׁשַ ּ ִרים |  ּ ְוׂשָ

א  ָדִוד  ֹרְכִבים   ּסֵ ִבים  ַעל־ּכִ ֵריֶהם |  ֹיׁשְ ה  ְוׂשָ ֶרֶכב  וַבּסוִסים  ֵהּמָ ּּבָ ּ
ָבה  ָהִעיר־ַהזֹאת  ְלעֹוָלםִאיׁש ָלם  ְוָיׁשְ ֵבי  ְירוׁשָ ּ  ְיהוָדה  ְוֹיׁשְ ּ ּ :

ְנָיִמן  כו ַלם  וֵמֶאֶרץ  ּבִ ִביבֹות  ְירוׁשָ ּוָבאו  ֵמָעֵרי־ְיהוָדה  וִמּסְ ּ ּ ּ ּ ּ
ֶגב  ְמִבִאים  עֹוָלה  ְוֶזַבח  וִמְנָחה  ֵפָלה  וִמן־ָהָהר  וִמן־ַהּנֶ ּוִמן־ַהּשְׁ ּ ּ ּ

י ּוְלבֹוָנה  וְמִבֵאי  תֹוָדה  ּבֵ ְמעו  ֵאַלי  כז:  ת  ְיהָוׁהּ ְּוִאם־ֹלא  ִתׁשְ
י   ת  וְלִבְלּתִ ּבָ ְּלַקֵדׁש  ֶאת־יֹום  ַהּשַׁ ֲעֵרי |  ּ ׁשַ א  וֹבא  ּבְ ֵאת  ַמּשָׂ ּׂשְ

ָעֶריָה  ְוָאְכָלה  ַאְרְמנֹות  ׁשְ י  ֵאׁש  ּבִ ּתִ ת  ְוִהּצַ ּבָ יֹום  ַהּשַׁ ַלם  ּבְ ְּירוׁשָ
ה ַלם ְוֹלא ִתְכּבֶ  :ְּירוׁשָ
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  פרק יח- "ירמיה"ספר 
ר  ָהָיה  ֶאל־ִיְרְמָיהו  ֵמֵאת  ְיהָוׁה  ֵלאֹמרַּהָד א ּקום  ב:  ָּבר  ֲאׁשֶ

ִמיֲעך  ֶאת־ְדָבָרי ה  ַאׁשְ ּמָ ית  ַהיֹוֵצר  ְוׁשָ ְּוָיַרְדּתָ  ּבֵ ָ ית  ג:  ּ ָוֵאֵרד  ּבֵ
ה  ְמָלאָכה  ַעל־ָהָאְבָנִיםְּוִהנֵּהוַּהיֹוֵצר   ה־הוא  ֹעׂשֶ ַחת  ד:  ּ  ְוִהּנֵ ְוִנׁשְ

ה  ּבַ ר  הוא  ֹעׂשֶ ִלי  ֲאׁשֶ ִלי ַּהּכְ הו  ּכְ ב  ַוַיֲעׂשֵ ַיד  ַהיֹוֵצר  ְוׁשָ ֹּחֶמר  ּבְ ּ ּ
ֵעיֵני  ַהיֹוֵצר  ַלֲעׂשֹות ר  ּבְ ר  ָיׁשַ ֲאׁשֶ ַוְיִהי  ְדַבר־ְיהָוׁה  ה:  ַּאֵחר  ּכַ

ית  ו:  ֵאַלי  ֵלאמֹור ֲּהַכיֹוֵצר  ַהֶזה  ֹלא־אוַכל  ַלֲעׂשֹות  ָלֶכם  ּבֵ ּ ּ
ַיד  ַהיֹוֵצר   ה  ַכֹחֶמר  ּבְ ָרֵאל  ְנֻאם־ְיהָוׁה  ִהּנֵ ית ִּיׂשְ ָיִדי  ּבֵ ם  ּבְ ן־ַאּתֶ ּכֵ

ָרֵאל ר  ַעל־ּגֹוי  ְוַעל־ַמְמָלָכה  ִלְנתֹוׁש  ְוִלְנתֹוץ  ז:  ִיׂשְ ֶרַגע  ֲאַדּבֵ
י  ָעָליו  ח:  ּוְלַהֲאִביד ְרּתִ ר  ִדּבַ ב  ַהּגֹוי  ַההוא  ֵמָרָעתֹו  ֲאׁשֶ ְּוׁשָ ּ

י  ַלֲעׂשֹות  לֹו ְבּתִ ר  ָחׁשַ י  ַעל־ָהָרָעה  ֲאׁשֶ ר  ט:  ְוִנַחְמּתִ ְוֶרַגע  ֲאַדּבֵ
ה   י:  ַעל־ּגֹוי  ְוַעל־ַמְמָלָכה  ִלְבנֹות  ְוִלְנטֹוַע   ָהַרע ָהָרָעהְוָעׂשָ

י  ר  ָאַמְרּתִ י  ַעל־ַהטֹוָבה  ֲאׁשֶ קֹוִלי  ְוִנַחְמּתִ ֹמַע  ּבְ י  ׁשְ ֵעיַני  ְלִבְלּתִ ּּבְ
ה  ֱאָמר־ָנא  ֶאל־ִאיׁש־ְיהוָדה  יא:  ְלֵהיִטיב  אֹותֹו ְּוַעּתָ

ַלם  ֵלאֹמר  ּכֹה   ֵבי  ְירוׁשָ ה  ָאֹנִכי  יֹוֵצר ְּוַעל־יֹוׁשְ ָאַמר  ְיהָוׁה  ִהּנֵ
ָבה  ׁשובו  ָנא  ִאיׁש  ִמַדְרּכֹו  ב  ֲעֵליֶכם  ַמֲחׁשָ ֲּעֵליֶכם  ָרָעה  ְוחׁשֵ ּ ּ

ָּהָרָעה  ְוֵהיִטיבו  ַדְרֵכיֶכם  וַמַעְלֵליֶכם ְּוָאְמרו  נֹוָאׁש  יב:  ּ
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ה ִררות  ִלּבֹו־ָהָרע  ַנֲעׂשֶ בֹוֵתינו  ֵנֵלך  ְוִאיׁש  ׁשְ י־ַאֲחֵרי  ַמְחׁשְ ּּכִ ְּ :
ֵאֶלה  גי ַמע  ּכָ ּגֹוִים  ִמי  ׁשָ ֲאלו־ָנא  ּבַ ָּלֵכן  ּכֹה  ָאַמר  ְיהָוׁה  ׁשַ ּ

ָרֵאל תוַלת  ִיׂשְ ָתה  ְמֹאד  ּבְ ֲעֻרִרת  ָעׂשְ ַדי  יד:  ּׁשַ ֲּהַיֲעֹזב  ִמּצור  ׂשָ
ְתׁשו  ַמִים  ָזִרים  ָקִרים  נֹוְזִלים ֶלג  ְלָבנֹון  ִאם־ִיּנָ : ּׁשֶ

ְוא  ְיַקֵטרו טו י  ַלּשָׁ ֵכֻחִני  ַעּמִ י־ׁשְ ּּכִ ַדְרֵכיֶהם  ּ לום  ּבְ ּ  ַוַיְכׁשִ ִבוֵליּ  ׁשְ
ִביֵלי  עֹוָלם  ָלֶלֶכת  ְנִתיבֹות  ֶדֶרך  ֹלא  ְסלוָלה ּׁשְ ָּלׂשום  טז:  ְּ

ה   ּמָ ִרוֹקתַאְרָצם  ְלׁשַ ֹם ׁשְ ִריקֹות  עֹוָלם  ּכֹל  עֹוֵבר  ָעֶליָה  ִיּשׁ   ׁשְ
ֹראׁשֹו רוַח־ָקִדים  ֲאִפיֵצם  ִלְפֵני  אֹוֵיב  ֹעֶרף  יז:  ְוָיִניד  ּבְ ּּכְ

יֹום  ֵאיָדםְוֹל ָבה  יח:  א־ָפִנים  ֶאְרֵאם  ּבְ ַּויֹאְמרו  ְלכו  ְוַנְחׁשְ ּ ּ
י  ֹלא־ֹתאַבד  ּתֹוָרה  ִמּכֵֹהן  ְוֵעָצה  ֵמָחָכם  בֹות  ּכִ ַּעל־ִיְרְמָיהו  ַמֲחׁשָ
יָבה  הו  ַבָלׁשֹון  ְוַאל־ַנְקׁשִ ִביא  ְלכו  ְוַנּכֵ ְּוָדָבר  ִמּנָ ּ ּ

ל־ְדָבָריו יָבה  ְיהָוׁה  ֵאָל יט:  ֶּאל־ּכָ ַמע  ְלקֹול  ְיִריָביַהְקׁשִ : ּי  וׁשְ
י ְזֹכר  כ י־ָכרו  ׁשוָחה  ְלַנְפׁשִ ַחת־טֹוָבה  ָרָעה  ּכִ ַלם  ּתַ ַּהְיׁשֻ ּ ָעְמִדי | ּ

יב  ֶאת־ֲחָמְתך  ֵמֶהם ר  ֲעֵליֶהם  טֹוָבה  ְלָהׁשִ ְָלָפֶניך  ְלַדּבֵ ָלֵכן  כא:  ָ
יֶה ֵרם  ַעל־ְיֵדי־ֶחֶרב  ְוִתְהֶיָנה  ְנׁשֵ ֵניֶהם  ָלָרָעב  ְוַהּגִ ן  ֶאת־ּבְ ם ּתֵ

חוֵריֶהם  יֶהם  ִיְהיו  ֲהֻרֵגי  ָמֶות  ּבַ לֹות  ְוַאְלָמנֹות  ְוַאְנׁשֵ ּכֻ ּׁשַ ּ
ְלָחָמה ּמִ י־ֶחֶרב  ּבַ י־ָתִביא  כב:  ֻמּכֵ יֶהם  ּכִ ּתֵ ַמע  ְזָעָקה  ִמּבָ ּשָׁ ּתִ

י־ָכרו   דוד  ִפְתֹאם  ּכִ ֲּעֵליֶהם  ּגְ ּ  ׁשוָחה  ְלָלְכֵדִני  וַפִחים ּׁשיָחהּּ ּ
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ה  ְי כג:  ָּטְמנו  ְלַרְגָלי ֶות ְוַאּתָ ל־ֲעָצָתם  ָעַלי ַלּמָ הָוׁה  ָיַדְעּתָ  ֶאת־ּכָ
ְמִחי   ַכֵפר  ַעל־ֲעֹוָנם  ְוַחָטאָתם  ִמְלָפֶניך  ַאל־ּתֶ ַָאל־ּתְ ּ ּ ּ  ְוִיְהיו ְּוְהיוּ

ה ָבֶהם ֵעת ַאְפך ֲעׂשֵ ִלים ְלָפֶניך ּבְ ָֻמְכׁשָ ָּ: 
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"כיה  הכהן  ברבי  כמשמרות  כתיב  ואנו  קורין  מסמרות  לומר  לך  מה  משמרות  כהונה  כר  בר"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,    ספרי  נביאים  וכתובים  מחולק  לכל  השנההנה  מובא  כאן  לימוד
הרבים  לפרסם לזכות  את,  ולכל  החברים  וידידים,  ובשמחות,    נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי  מדרשות–השנה  

 . חטא בא על ידוואין, 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"  לומר  לך  מה  משמרות  כהונה  כר  ברכיה  הכהן  ברבי  כמשמרות  כתיב  ואנו  קורין  מסמרות"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


