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  פרק יט- "ירמיה"ספר 
ק  יֹוֵצר  ָחֶרׂש  וִמִזְקֵני  א ּּכֹה  ָאַמר  ְיהָוׁה  ָהלֹוך  ְוָקִניָת  ַבְקּבֻ ּ ְ

ָּהָעם  וִמִזְקֵני  ַהּכֲֹהִנ ר  ב:  יםּ יא  ֶבן־ִהּנֹם  ֲאׁשֶ ְוָיָצאָת  ֶאל־ּגֵ
ַער   ם  ֶאת־ַהְדָבִרים ַהַחְרִסותֶּפַתח  ׁשַ ּ  ַהַחְרִסית  ְוָקָראָת  ּשָׁ

ר  ֵאֶליך ר־ֲאַדּבֵ ְמעו  ְדַבר־ְיהָוׁה  ַמְלֵכי  ג:  ֲָאׁשֶ ְּוָאַמְרּתָ  ׁשִ
ָר ָלם ּכֹה־ָאַמר ְיהָוׁה ְצָבאֹות ֱאֹלֵהי ִיׂשְ ֵבי ְירוׁשָ ְּיהוָדה ְוֹיׁשְ ֵאל ּ

ְלָנה  ּצַ ל־ׁשְֹמָעה  ּתִ ר  ּכָ קֹום  ַהֶזה  ֲאׁשֶ ִּהְנִני  ֵמִביא  ָרָעה  ַעל־ַהּמָ ּ
קֹום  ַהֶזה |  ַיַען   ד:  ָאְזָניו רו  ֶאת־ַהּמָ ר  ֲעָזֻבִני  ַוְיַנּכְ ֲּאׁשֶ ּ

ה  ר  ֹלא־ְיָדעום  ֵהּמָ ַּוְיַקְטרו־בֹו  ֵלאֹלִהים  ֲאֵחִרים  ֲאׁשֶ ּ ּ
ַּוֲאבֹוֵתיֶהם  וַמְלֵכי  ְיהוָדה  וָמְלאו ּ ּ קֹום  ַהֶזה ַדם ְנִקִיםּ ּ  ֶאת־ַהּמָ ּ ּ :

ֵאׁש  ֹעלֹות  ה ֵניֶהם  ּבָ ֹרף  ֶאת־ּבְ ַעל  ִלׂשְ מֹות  ַהּבַ ּוָבנו  ֶאת־ּבָ ּ
י י  ְוֹלא  ָעְלָתה  ַעל־ִלּבִ ְרּתִ ר  ֹלא־ִצִויִתי  ְוֹלא  ִדּבַ ַעל  ֲאׁשֶ : ַּלּבָ

קֹום  ַהֶזה ו ֵרא  ַלּמָ ִאים  ְנֻאם־ְיהָוׁה  ְוֹלא־ִיּקָ ה־ָיִמים  ּבָ  ָּלֵכן  ִהּנֵ
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יא  ַהֲהֵרָגה י  ִאם־ּגֵ ּוַבּקִֹתי  ז:  עֹוד  ַהּתֶֹפת  ְוֵגיא  ֶבן־ִהּנֹם  ּכִ
ֶחֶרב  ים  ּבַ קֹום  ַהֶזה  ְוִהַפְלּתִ ּמָ ַלם  ּבַ ֶּאת־ֲעַצת  ְיהוָדה  ִוירוׁשָ ּ ּ ּ
י  ֶאת־ִנְבָלָתם  ם  ְוָנַתּתִ י  ַנְפׁשָ ִּלְפֵני  ֹאְיֵביֶהם  וְבַיד  ְמַבְקׁשֵ

ַמִים  וְלֶבֱהַמ י  ח:  ת  ָהָאֶרץְּלַמֲאָכל  ְלעֹוף  ַהּשָׁ ְמּתִ ְוׂשַ
ֹם  ֵרָקה  ּכֹל  ֹעֵבר  ָעֶליָה  ִיּשׁ ה  ְוִלׁשְ ּמָ ֶּאת־ָהִעיר  ַהזֹאת  ְלׁשַ

ל־ַמּכֶֹתָה ֹרק  ַעל־ּכָ ֵניֶהם  ְוֵאת  ט:  ְוִיׁשְ ר  ּבְ ׂשַ ים  ֶאת־ּבְ ְוַהֲאַכְלּתִ
ָמצֹור  וְבָמצֹוק  ר־ֵרֵעהו  ֹיאֵכלו  ּבְ ׂשַ ֹנֵתיֶהם  ְוִאיׁש  ּבְ ר  ּבְ ׂשַ ּּבְ ּ ּ

ר  ָיִצ םֲאׁשֶ י  ַנְפׁשָ ּיקו  ָלֶהם  ֹאְיֵביֶהם  וְמַבְקׁשֵ ַבְרּתָ  י:  ּ ְוׁשָ
ים  ַהֹהְלִכים  אֹוָתך ק  ְלֵעיֵני  ָהֲאָנׁשִ ְקּבֻ ְוָאַמְרּתָ  ֲאֵליֶהם  יא:  ְַהּבַ

ּבֹר  ֶאת־ָהָעם  ַהֶזה |  ּכֹה־ָאַמר   ָכה  ֶאׁשְ ְּיהָוׁה  ְצָבאֹות  ּכָ
ִלי  ַה ּבֹר  ֶאת־ּכְ ר  ִיׁשְ ֲאׁשֶ ר ְּוֶאת־ָהִעיר  ַהזֹאת  ּכַ ּיֹוֵצר  ֲאׁשֶ

רו  ֵמֵאין  ָמקֹום  ִלְקּבֹור ֹּלא־יוַכל  ְלֵהָרֵפה  עֹוד  וְבֹתֶפת  ִיְקּבְ ּ ּ :
ָביו  ְוָלֵתת  יב קֹום  ַהֶזה  ְנֻאם־ְיהָוׁה  וְליֹוׁשְ ה  ַלּמָ ן־ֶאֱעׂשֶ ּּכֵ ּ

ֹתֶפת י  ַמְלֵכי  יג:  ֶּאת־ָהִעיר  ַהזֹאת  ּכְ ַלם  וָבּתֵ י  ְירוׁשָ ּתֵ ְּוָהיו  ּבָ ּ ּ
ְמקֹום  ַה ר  ִקְטרו ְּיהוָדה  ּכִ ים  ֲאׁשֶ ּתִ ּּתֶֹפת  ַהְטֵמִאים  ְלֹכל  ַהּבָ ּ ּ

ך  ְנָסִכים  ֵלאֹלִהים  ַמִים  ְוַהּסֵ ּגֵֹתיֶהם  ְלֹכל  ְצָבא  ַהּשָׁ ְַעל־ּגַ

ם  יד:  ֲאֵחִרים ָלחֹו  ְיהָוׁה  ׁשָ ר  ׁשְ ַּוָיֹבא  ִיְרְמָיהו  ֵמַהּתֶֹפת  ֲאׁשֶ ּ
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ית־ְיהָוׁה  ַויֹאֶמר  ֶאל־ּכָ ֲחַצר  ּבֵ ֵבא  ַוַיֲעֹמד  ּבַ ְּלִהּנָ : ל־ָהָעםּ
ָרֵאל  ִהְנִני   טו   ֵמִביא ֵמִביּכֹה־ָאַמר  ְיהָוׁה  ְצָבאֹות  ֱאֹלֵהי  ִיׂשְ

ר  ל־ָהָרָעה  ֲאׁשֶ ל־ָעֶריָה  ֵאת  ּכָ ֶּאל־ָהִעיר  ַהזֹאת  ְוַעל־ּכָ
מֹוַע  י  ׁשְ י  ִהְקׁשו  ֶאת־ָעְרָפם  ְלִבְלּתִ י  ָעֶליָה  ּכִ ְרּתִ ִּדּבַ ּ ּ

 :ֶּאת־ְדָבָרי

  פרק כ- "ירמיה"ספר 
ֵבית ַּוִיׁשְ א ר  ַהּכֵֹהן  ְוהוא־ָפִקיד  ָנִגיד  ּבְ ן־ִאּמֵ חור  ּבֶ ַּמע  ַפׁשְ ּ ּ

א  ֶאת־ַהְדָבִרים  ָהֵאֶלה ְּיהָוׁה  ֶאת־ִיְרְמָיהו  ִנּבָ ּ חור  ב:  ּ ה  ַפׁשְ ַּוַיּכֶ ּ
ַער  ׁשַ ר  ּבְ ְהֶפֶכת  ֲאׁשֶ ן  ֹאתֹו  ַעל־ַהּמַ ִביא  ַוִיּתֵ ֵּאת  ִיְרְמָיהו  ַהּנָ ּ ּ

ֵבי ר  ּבְ ְנָיִמן  ָהֶעְליֹון  ֲאׁשֶ ֳחָרת  ַוֹיֵצא  ג:  ת  ְיהָוׁהּבִ ַּוְיִהי  ִמּמָ
ְהָפֶכת  ַויֹאֶמר  ֵאָליו  ִיְרְמָיהו  ֹלא  חור  ֶאת־ִיְרְמָיהו  ִמן־ַהּמַ ַּפׁשְ ּ ּּ ּ

ִביב י  ִאם־ָמגֹור  ִמּסָ ֶמך  ּכִ חור  ָקָרא  ְיהָוׁה  ׁשְ ַָפׁשְ י  ֹכה  ד:  ּ ּכִ
ָָאַמר  ְיהָוׁה  ִהְנִני  ֹנֶתְנך  ְלָמגֹור  ְלך  וְלָכל־ֹאֲהֶביך  ְוָנְפ ָ ּלו ָּ

ַיד  ן  ּבְ ל־ְיהוָדה  ֶאּתֵ ֶחֶרב  ֹאְיֵביֶהם  ְוֵעיֶניך  ֹראֹות  ְוֶאת־ּכָ ּּבְ ָ

ָחֶרב ם  ּבֶ ֶבָלה  ְוִהּכָ ֶבל  ְוִהְגָלם  ּבָ י  ה:  ְֶמֶלך־ּבָ ְוָנַתּתִ
ל־ְיָקָרה  ל־ְיִגיָעה  ְוֶאת־ּכָ ל־ֹחֶסן  ָהִעיר  ַהזֹאת  ְוֶאת־ּכָ ֶּאת־ּכָ ּ ּ
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ל־אֹוְצרֹות  ַמְלֵכי  ְיהוָדה  ֶאּתֵ ַיד  ֹאְיֵביֶהם  וְבָזזום ְּוֵאת  ּכָ ּן  ּבְ ּ
ֶבָלה ּוְלָקחום  ֶוֱהִביאום  ּבָ ּ ֵבי  ֵביֶתך  ו:  ּ חור  ְוֹכל  ֹיׁשְ ה  ַפׁשְ ְָוַאּתָ ּ

ה  ֵבר  ַאּתָ ּקָ ם  ּתִ מות  ְוׁשָ ם  ּתָ בֹוא  ְוׁשָ ִבי  וָבֶבל  ּתָ ּשֶׁ ְלכו  ּבַ ּּתֵ ּ ּ
ֶקר ּשָׁ אָת  ָלֶהם  ּבַ ר־ִנּבֵ יַתִני  ְיהָוׁה  ז:  ְָוָכל־ֹאֲהֶביך  ֲאׁשֶ ִּפּתִ

לֹה  ֹלֵעג  ל־ַהיֹום  ּכֻ חֹוק  ּכָ ִני  ַוּתוָכל  ָהִייִתי  ִלׂשְ ָּוֶאָפת  ֲחַזְקּתַ ּ ּ ּ
י־ָהָיה  ח:  ִלי ר  ֶאְזָעק  ָחָמס  ָוׁשֹד  ֶאְקָרא  ּכִ י־ִמֵדי  ֲאַדּבֵ ּּכִ

ל־ַהיֹום ְּדַבר־ְיהָוׁה  ִלי  ְלֶחְרָפה  וְלֶקֶלס  ּכָ ּ י  ט:  ּ ְוָאַמְרּתִ
ׁשְ ר  עֹוד  ּבִ ֶרּנו  ְוֹלא־ֲאַדּבֵ ֵאׁש ֹּלא־ֶאְזּכְ י  ּכְ מֹו  ְוָהָיה  ְבִלּבִ

ְלֵכל  ְוֹלא  אוָכל ַעְצֹמָתי  ְוִנְלֵאיִתי  ּכַ י  י:  ּּבֶֹעֶרת  ָעֻצר  ּבְ ּכִ
יֶדּנו  ּכֹל  ֱאנֹוׁש  ידו  ְוַנּגִ ִביב  ַהּגִ ים  ָמגֹור  ִמּסָ ת  ַרּבִ י  ִדּבַ ַמְעּתִ ּׁשָ ּ ּ

ה  ְונוְכָלה  לֹו  ְוִנְקָחה  ִנְק לֹוִמי  ׁשְֹמֵרי  ַצְלִעי  אוַלי  ְיֻפּתֶ ּׁשְ ָּמֵתנו ּ
ּנו לו  יא:  ִּמּמֶ ׁשְ ן  ֹרְדַפי  ִיּכָ ִגּבֹור  ָעִריץ  ַעל־ּכֵ ַּויהָוׁה  אֹוִתי  ּכְ

ת  עֹוָלם  ֹלא  ִלּמַ ילו  ּכְ ּכִ י־ֹלא  ִהׂשְ ְּוֹלא  ֻיָכלו  ּבׁשו  ְמֹאד  ּכִ ּ ּ
ֵכַח ַּויהָוׁה  ְצָבאֹות ּבֵֹחן ַצִדיק ֹרֶאה ְכָליֹות ָוֵלב ֶאְרֶאה  יב:  ִתּשָׁ

י  ֵא ִליִתי  ֶאת־ִריִביִָנְקָמְתך  ֵמֶהם  ּכִ ֶּליך  ּגִ ירו  ַליהָוׁה  יג:  ָ ּׁשִ
יל  ֶאת־ֶנֶפׁש  ֶאְביֹון  ִמַיד  ְמֵרִעים י  ִהּצִ ַּהְללו  ֶאת־ְיהָוׁה  ּכִ ּ :

י  יד ר־ְיָלַדְתִני  ִאּמִ י  ּבֹו  יֹום  ֲאׁשֶ ר  ֻיַלְדּתִ ָּארור  ַהיֹום  ֲאׁשֶ ּ ּ
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ְַאל־ְיִהי  ָברוך ר  ֶאת־ָאִבי   טו:  ּ ּשַׂ ר  ּבִ ֵלאֹמר ָּארור  ָהִאיׁש  ֲאׁשֶ
ָחהו ּמֳ ַח  ׂשִ ּמֵ ן  ָזָכר  ׂשַ ֻּיַלד־ְלך  ּבֵ ָ ְּוָהָיה  ָהִאיׁש  ַההוא  טז:  ּ

ּבֶֹקר  ַמע  ְזָעָקה  ּבַ ר־ָהַפך  ְיהָוׁה  ְוֹלא  ִנָחם  ְוׁשָ ָעִרים  ֲאׁשֶ ְּכֶ

ֵעת  ָצֳהָרִים ּוְתרוָעה  ּבְ ִהי־ִלי  יז:  ּ ר  ֹלא־מֹוְתַתִני  ֵמָרֶחם  ַוּתְ ֲאׁשֶ
י  ִקְבִרי  ְוַרְחָמה  ֲהַרת  ע ה  ֶזה  ֵמֶרֶחם  ָיָצאִתי  יח:  ֹוָלםִאּמִ ָּלּמָ

ת ָיָמי ֹבׁשֶ ִּלְראֹות ָעָמל ְוָיגֹון ַוִיְכלו ּבְ ּ: 
gG 

ך  במעגל "כך  יגמור  כל  ספרי  נ,  שני  פרקים  ליום,  השנההנה  מובא  כאן  לימוד  ספרי  נביאים  וכתובים  מחולק  לכל  
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 "  ספרי  תורה  כד  אף"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

מעגל ך  ב"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(. ין מסמרות ללמדך שאם קבעת אותם כמסמר בלבבך הם משמרין אותךא למה כתיב כמשמרות ואנו קור"ד


