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  פרק כג- "ירמיה"ספר 
ִדים  וְמִפִצים  ֶאת־ֹצאן  ַמְרִעיִתי  ְנֻאם־ְיהָוׁה א : ּהֹוי  ֹרִעים  ְמַאּבְ
ָרֵאל  ַעל־ָהֹרִעים  ָהֹרִעים  ב ָלֵכן  ּכֹה־ָאַמר  ְיהָוׁה  ֱאֹלֵהי  ִיׂשְ

ם  ֹאָתם  ִדחום  ְוֹלא  ְפַקְדּתֶ ם  ֲהִפֹצֶתם  ֶאת־ֹצאִני  ַוּתַ י  ַאּתֶ ֶּאת־ַעּמִ ּ
ַוֲאִני  ג:  ְנִני  ֹפֵקד  ֲעֵליֶכם  ֶאת־ֹרַע  ַמַעְלֵליֶכם  ְנֻאם־ְיהָוׁהִה

י  ֹאָתם  ר־ִהַדְחּתִ ֵאִרית  ֹצאִני  ִמּכֹל  ָהֲאָרצֹות  ֲאׁשֶ ץ  ֶאת־ׁשְ ֲּאַקּבֵ
ֹבִתי  ֶאְתֶהן  ַעל־ְנֵוֶהן  וָפרו  ְוָרבו ם  ַוֲהׁשִ ּׁשָ ּ ַוֲהִקֹמִתי  ֲעֵליֶהם  ד:  ּ

ֹּרִעים  ְוָרעום  ְוֹלא־ִייְראו  עֹוד  ְו ֹּלא־ֵיַחּתו  ְוֹלא  ִיָפֵקדו ּ ּּ
ִאים ְנֻאם־ְיהָוׁה ַוֲהִקֹמִתי ְלָדִוד ֶצַמח  ה: ְנֻאם־ְיהָוׁה ה ָיִמים ּבָ ִהּנֵ

ָאֶרץ ָפט  וְצָדָקה  ּבָ ה  ִמׁשְ יל  ְוָעׂשָ ּכִ ַּצִדיק  וָמַלך  ֶמֶלך  ְוִהׂשְ ּ ּּ ְ ְ :
ּכֹן  ָלֶבַטח  ְוֶזה־ּשְׁ ו ָרֵאל  ִיׁשְ ע  ְיהוָדה  ְוִיׂשְ ָוׁשַ ָיָמיו  ּתִ ּּבְ מֹו ּ

ר־ִיְקְראֹו  ְיהָוׁה   ִאים  ז:  ִּצְדֵקנו|  ֲאׁשֶ ה־ָיִמים  ּבָ ָלֵכן  ִהּנֵ
ֵני  ר  ֶהֱעָלה  ֶאת־ּבְ ְּנֻאם־ְיהָוׁה  ְוֹלא־ֹיאְמרו  עֹוד  ַחי־ְיהָוׁה  ֲאׁשֶ
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ָרֵאל  ֵמֶאֶרץ  ִמְצָרִים ר  ח:  ִיׂשְ ר  ֶהֱעָלה  ַוֲאׁשֶ י  ִאם־ַחי־ְיהָוׁה  ֲאׁשֶ ּכִ
ָרֵא ית  ִיׂשְ ּל  ֵמֶאֶרץ  ָצפֹוָנה  וִמּכֹל  ָהֲאָרצֹות ֵהִביא  ֶאת־ֶזַרע  ּבֵ

בו  ַעל־ַאְדָמָתם ם  ְוָיׁשְ ים  ׁשָ ר  ִהַדְחּתִ ֲּאׁשֶ ר  ט:  ּ ּבַ ִבִאים  ִנׁשְ ַלּנְ
ּכֹור  וְכֶגֶבר  ִאיׁש  ׁשִ ל־ַעְצמֹוַתי  ָהִייִתי  ּכְ י  ָרֲחפו  ּכָ י  ְבִקְרּבִ ִּלּבִ ּ

ֲּעָברֹו ָיִין ִמְפֵני ְיהָוׁה וִמְפֵני ִדְבֵרי ָקְדׁשֹו ּּ י ְמָנֲאִפים ָמְלָאה  י: ּ ּכִ
ִהי  ר  ַוּתְ י־ִמְפֵני  ָאָלה  ָאְבָלה  ָהָאֶרץ  ָיְבׁשו  ְנאֹות  ִמְדּבָ ָּהָאֶרץ  ּכִ ּ

ְּמרוָצָתם  ָרָעה  וְגבוָרָתם  ֹלא־ֵכן ּ י־ַגם־ָנִביא  ַגם־ּכֵֹהן  יא:  ּ ּכִ
ֵביִתי  ָמָצאִתי  ָרָעָתם  ְנֻאם־ְיהָוׁה ם־ּבְ ָלֵכן  ִיְהֶיה  יב:  ָּחֵנפו  ּגַ

ם  ָלֶה י־ָאִביא ַדְרּכָ ֲאֵפָלה  ִיַדחו  ְוָנְפלו  ָבה  ּכִ ֲחַלְקַלּקֹות  ּבָ ּם  ּכַ ּ ּ ּ
ַנת  ְפֻקָדָתם  ְנֻאם־ְיהָוׁה ֲּעֵליֶהם  ָרָעה  ׁשְ ּוִבְנִביֵאי  ׁשְֹמרֹון  יג:  ּ

ָרֵאל י  ֶאת־ִיׂשְ ַעל  ַוַיְתעו  ֶאת־ַעּמִ או  ַבּבַ ּבְ ָּרִאיִתי  ִתְפָלה  ִהּנַ ּּ :
ַלם  ָרִאיִתי  ׁשַ יד ּוִבְנִבֵאי  ְירוׁשָ ֶקר ְוִחְזקו ּ ּשֶׁ ֲּערוָרה ָנאֹוף ְוָהֹלך ּבַ ּּ ְ

ְסֹדם  בו  ִאיׁש  ֵמָרָעתֹו  ָהיו־ִלי  ֻכָלם  ּכִ י־ׁשָ ְּיֵדי  ְמֵרִעים  ְלִבְלּתִ ּ ּ
ֲעֹמָרה ֶביָה  ּכַ ִבִאים  טו:  ְוֹיׁשְ ָלֵכן  ּכֹה־ָאַמר  ְיהָוׁה  ְצָבאֹות  ַעל־ַהּנְ

ִקִתים  ֵמי־ֹראׁש   י  ֵמֵאת ִהְנִני  ַמֲאִכיל  אֹוָתם  ַלֲעָנה  ְוִהׁשְ ּכִ
ַלם  ָיְצָאה  ֲחֻנָפה  ְלָכל־ָהָאֶרץ ְּנִביֵאי  ְירוׁשָ ּכֹה־ָאַמר  ְיהָוׁה  טז:  ּ

ִאים  ָלֶכם  ּבְ ִבִאים  ַהּנִ ְמעו  ַעל־ִדְבֵרי  ַהּנְ ׁשְ ְּצָבאֹות  ַאל־ּתִ ּ
רו  ֹלא  ִמִפי  ְיהָוׁה ם  ְיַדּבֵ ה  ֶאְתֶכם  ֲחזֹון  ִלּבָ ִלים  ֵהּמָ ַּמְהּבִ ּ :
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לֹום  ִיְהֶיה  ָלֶכם  ְוֹכל ֹאְמִרים  ָאמֹור  ִלְמַנֲאַצ יז ר  ְיהָוׁה  ׁשָ ּי  ִדּבֶ
ִררות  ִלּבֹו  ָאְמרו  ֹלא־ָתבֹוא  ֲעֵליֶכם  ָרָעה ׁשְ ֹּהֵלך  ּבִ ּ י  ִמי  יח:  ְ ּכִ

יב   ַמע  ֶאת־ְדָברֹו  ִמי־ִהְקׁשִ סֹוד  ְיהָוׁה  ְוֵיֶרא  ְוִיׁשְ ָבֹריָּעַמד  ּבְ  ּדְ
ָמע ְּדָברֹו  ַוִיׁשְ ה   יט:  ּ ָאה  ְוַסַער ַסֲעַרת  ְיהָוׁה  ֵחָמה  ָיְצ|  ִהּנֵ

ִעים  ָיחול ֹּלא  ָיׁשוב  ַאף־ְיהָוׁה  כ:  ִּמְתחֹוֵלל  ַעל  ֹראׁש  ְרׁשָ
ְתּבֹוְננו  ַאֲחִרית  ַהָיִמים  ּתִ ַּעד־ֲעׂשֹתֹו  ְוַעד־ֲהִקימֹו  ְמִזּמֹות  ִלּבֹו  ּבְ ּ

יָנה י  כא:  ָּבה  ּבִ ְרּתִ ִבִאים  ְוֵהם  ָרצו  ֹלא־ִדּבַ י  ֶאת־ַהּנְ ַלְחּתִ ֹּלא־ׁשָ
ִמעו  ְדָבַרי  כב:  ּאוֲאֵליֶהם  ְוֵהם  ִנּבָ סֹוִדי  ְוַיׁשְ ְּוִאם־ָעְמדו  ּבְ ּ

ם  ָהָרע  וֵמֹרַע  ַמַעְלֵליֶהם בום  ִמַדְרּכָ י  ִויׁשִ ֶּאת־ַעּמִ ּ ַהֱאֹלֵהי  כג:  ּ
ֹרב  ָאִני  ְנֻאם־ְיהָוׁה  ְוֹלא  ֱאֹלֵהי  ֵמָרֹחק ֵתר  ִאיׁש  כד:  ִמּקָ ִאם־ִיּסָ
ִרים  ַוֲאִני  ֹלא־ֶאְרֶאּנו  ְנֻאם־ְיהָוׁה ְסּתָ ּמִ ַמִים ּּבַ   ֲהלֹוא  ֶאת־ַהּשָׁ
י  ֵאת  כה:  ְוֶאת־ָהָאֶרץ  ֲאִני  ָמֵלא  ְנֻאם־ְיהָוׁה ַמְעּתִ ׁשָ

י  ֶקר  ֵלאֹמר  ָחַלְמּתִ ִמי  ׁשֶ ׁשְ ִאים  ּבִ ּבְ ִבִאים  ַהּנִ ר־ָאְמרו  ַהּנְ ֲּאׁשֶ
י ֶקר  וְנִביֵאי  כו:  ָחָלְמּתִ ֵאי  ַהּשָׁ ִבִאים  ִנּבְ ֵלב  ַהּנְ ַּעד־ָמַתי  ֲהֵיׁש  ּבְ

ם ְרִמת  ִלּבָ ֲחלֹוֹמָתם  כז  :ּתַ ִמי  ּבַ י  ׁשְ יַח  ֶאת־ַעּמִ ּכִ ִבים  ְלַהׁשְ ַהחׁשְ
ִמי  ְכחו  ֲאבֹוָתם  ֶאת־ׁשְ ר  ׁשָ ֲאׁשֶ ר  ְיַסְפרו  ִאיׁש  ְלֵרֵעהו  ּכַ ֲּאׁשֶ ּ ּ ּ

ַעל ּבָ ר  ְדָבִרי  כח:  ּבַ ר־ִאּתֹו  ֲחלֹום  ְיַסֵפר  ֲחלֹום  ַוֲאׁשֶ ִביא  ֲאׁשֶ ַּהּנָ ּ
ֶבן ר  ְדָבִרי  ֱאֶמת  ַמה־ַלּתֶ ר  ְנֻאם־ְיהָוׁהִּאּתֹו  ְיַדּבֵ :   ֶאת־ַהּבָ
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ֵאׁש  ְנֻאם־ְיהָוׁה  וְכַפִטיׁש  ְיֹפֵצץ  ָסַלע כט ֲּהלֹוא  ֹכה  ְדָבִרי  ּכָ ּ :
ֵבי  ְדָבַרי  ִאיׁש  ֵמֵאת  ל ִבִאים  ְנֻאם־ְיהָוׁה  ְמַגּנְ ָלֵכן  ִהְנִני  ַעל־ַהּנְ

ִביִאם  ְנֻאם־ְיהָוׁה  ַהלְֹקִחים  ְלׁשֹוָנם  לא:  ֵּרֵעהו ִּהְנִני  ַעל־ַהּנְ
ֶקר  ְנֻאם־ְיהָוׁה  לב:  ּמו  ְנֻאםַּוִיְנֲא ֵאי  ֲחֹלמֹות  ׁשֶ ִהְנִני  ַעל־ִנּבְ

ְקֵריֶהם  וְבַפֲחזוָתם  ְוָאֹנִכי  ׁשִ י  ּבְ ַּוְיַסְפרום  ַוַיְתעו  ֶאת־ַעּמִ ּ ּ ּּ ּ
ים  ְוֹלא  ִצִויִתים  ְוהֹוֵעיל  ֹלא־יֹוִעילו  ָלָעם־ַהֶזה  ַלְחּתִ ֹּלא־ׁשְ ּ ּ

ָאְלך  ָהָעם  ַה לג:  ְנֻאם־ְיהָוׁה ִביא  אֹו־ֹכֵהן ְָוִכי־ִיׁשְ ֶּזה  אֹו־ַהּנָ
י  ּתִ א ְוָנַטׁשְ א ְיהָוׁה ְוָאַמְרּתָ ֲאֵליֶהם ֶאת־ַמה־ַמּשָׂ ֵלאֹמר ַמה־ַמּשָׂ

א  לד:  ֶאְתֶכם  ְנֻאם־ְיהָוׁה ר  ֹיאַמר  ַמּשָׂ ִביא  ְוַהּכֵֹהן  ְוָהָעם  ֲאׁשֶ ְוַהּנָ
יתֹו י  ַעל־ָהִאיׁש  ַההוא  ְוַעל־ּבֵ ְּיהָוׁה  וָפַקְדּתִ ּו ּכֹה  ֹתאְמר לה:  ּ

ר  ִּאיׁש  ַעל־ֵרֵעהו  ְוִאיׁש  ֶאל־ָאִחיו  ֶמה־ָעָנה  ְיהָוׁה  וַמה־ִדּבֶ ּ ּ
א  ִיְהֶיה  ְלִאיׁש  לו:  ְיהָוׁה ּשָׂ י  ַהּמַ רו־עֹוד  ּכִ א  ְיהָוׁה  ֹלא  ִתְזּכְ ּוַמּשָׂ ּ

ם  ֶאת־ִדְבֵרי  ֱאֹלִהים  ַחִיים  ְיהָוׁה  ְצָבאֹות  ֱאֹלֵהינו ְּדָברֹו  ַוֲהַפְכּתֶ ּ ּּ :
ר  ְיהָוׁהּכֹה  ֹתאַמר  ֶאל־ַה לז ִביא  ֶמה־ָעָנך  ְיהָוׁה  וַמה־ִדּבֶ ּּנָ ּ ְ :
א  ְיהָוׁה  ּתֹאֵמרו  ָלֵכן  ּכֹה  ָאַמר  ְיהָוׁה  ַיַען  ֲאָמְרֶכם  לח ְּוִאם־ַמּשָׂ

ַלח  ֲאֵליֶכם  ֵלאֹמר  ֹלא  א  ְיהָוׁה  ָוֶאׁשְ ֶּאת־ַהָדָבר  ַהֶזה  ַמּשָׂ ּ
א  ְיהָוׁה יִתי  ֶאְתֶכם   לט:  ֹּתאְמרו  ַמּשָׂ ָנׁשֹא ָלֵכן  ִהְנִני  ְוָנׁשִ

י  ָלֶכם  ְוַלֲאבֹוֵתיֶכם  ר  ָנַתּתִ י  ֶאְתֶכם  ְוֶאת־ָהִעיר  ֲאׁשֶ ּתִ ְוָנַטׁשְ
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ר  מ:  ֵּמַעל  ָפָני י  ֲעֵליֶכם  ֶחְרַפת  עֹוָלם  וְכִלּמות  עֹוָלם  ֲאׁשֶ ְּוָנַתּתִ ּ ּ
ֵכַח  :ֹלא ִתּשָׁ

  פרק כד- "ירמיה"ספר 
ֵני  דוָדֵאי  ְתֵאִנים  מוָעִד א ה  ׁשְ ִּהְרַאִני  ְיהָוׁה  ְוִהּנֵ ּ ים  ִלְפֵני  ֵהיַכל ּ

ֶבל  ֶאת־ְיָכְנָיהו  ר  ֶמֶלך־ּבָ ְּיהָוׁה  ַאֲחֵרי  ַהְגלֹות  ְנבוַכְדֶראּצַ ְּ

ֵרי  ְיהוָדה  ְוֶאת־ֶהָחָרׁש  ֶּבן־ְיהֹוָיִקים  ֶמֶלך־ְיהוָדה  ְוֶאת־ׂשָ ּ ְ

ֶבל ַלם  ַוְיִבֵאם  ּבָ ר  ִמירוׁשָ ְסּגֵ ֵאִנים  ב:  ְּוֶאת־ַהּמַ ַּהדוד  ֶאָחד  ּתְ ּ
ְתֵאֵנ ֵאִנים  ָרעֹות  ְמֹאד ֹטבֹות  ְמֹאד  ּכִ רֹות  ְוַהדוד  ֶאָחד  ּתְ ּכֻ ּי  ַהּבַ ּ

ר  ֹלא־ֵתָאַכְלָנה  ֵמֹרַע ה  ֹרֶאה  ג:  ֲאׁשֶ ַּויֹאֶמר  ְיהָוׁה  ֵאַלי  ָמה־ַאּתָ
ֵאִנים  ַהטֹבֹות  ֹטבֹות  ְמֹאד  ְוָהָרעֹות  ֵאִנים  ַהּתְ ִּיְרְמָיהו  ָוֹאַמר  ּתְ ּ

ר  ֹלא־ֵתָאַכְלָנה  ֵמֹרַע י  ְדַבר־ְיהָוׁה  ֵאַלי ַוְיִה ד:  ָרעֹות  ְמֹאד  ֲאׁשֶ
ֵאִנים  ַהטֹבֹות  ה:  ֵלאֹמר ּתְ ָרֵאל  ּכַ ּּכֹה־ָאַמר  ְיהָוׁה  ֱאֹלֵהי  ִיׂשְ

קֹום  י  ִמן־ַהּמָ ַלְחּתִ ר  ׁשִ לות  ְיהוָדה  ֲאׁשֶ יר  ֶאת־ּגָ ן  ַאּכִ ָּהֵאֶלה  ּכֵ ּּ ּ
ִדים  ְלטֹוָבה ׂשְ ַּהֶזה  ֶאֶרץ  ּכַ י  ֵעיִני  ֲעֵליֶהם  ְלטֹוָבה  ו:  ּ ְמּתִ ְוׂשַ

ֹבִת ים ַוֲהׁשִ ּים  ַעל־ָהָאֶרץ  ַהזֹאת  וְבִניִתים  ְוֹלא  ֶאֱהֹרס  וְנַטְעּתִ ּ ּ
י  ֲאִני  ְיהָוׁה  ז:  ְוֹלא  ֶאּתֹוׁש י  ָלֶהם  ֵלב  ָלַדַעת  ֹאִתי  ּכִ ְוָנַתּתִ

בו  ֵאַלי  י־ָיׁשֻ ְּוָהיו־ִלי  ְלָעם  ְוָאֹנִכי  ֶאְהֶיה  ָלֶהם  ֵלאֹלִהים  ּכִ ּ
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ם ָכל־ִלּבָ ר  ֹל ח:  ּבְ ֵאִנים  ָהָרעֹות  ֲאׁשֶ א־ֵתָאַכְלָנה  ֵמֹרַע ְוַכּתְ
י־ֹכה   ן  ֶאת־ִצְדִקָיהו  ֶמֶלך־ְיהוָדה |  ּכִ ן  ֶאּתֵ ָּאַמר  ְיהָוׁה  ּכֵ ְּ ּ

ָריו  ְוֵאת   ָאֶרץ  ַהזֹאת |  ְוֶאת־ׂשָ ָאִרים  ּבָ ׁשְ ַלם  ַהּנִ ֵאִרית  ְירוׁשָ ּׁשְ ּ
ֶאֶרץ  ִמְצָרִים ִבים  ּבְ ים   ט:  ְּוַהיׁשְ   ְלַזֲעָוה  ְלָרָעה  ְלֹכל ְלַזֲוָעהּוְנַתּתִ

ִניָנה  ְוִלְקָלָלה ַמְמְלכ ל  ִלׁשְ ֹּות  ָהָאֶרץ  ְלֶחְרָפה  וְלָמׁשָ ּ
ם ר־ַאִדיֵחם  ׁשָ ֹקמֹות  ֲאׁשֶ ָכל־ַהּמְ י  ָבם  ֶאת־ַהֶחֶרב  י:  ּּבְ ַלְחּתִ ְּוׁשִ

י  ר־ָנַתּתִ ם  ֵמַעל  ָהֲאָדָמה  ֲאׁשֶ ּמָ ֶּאת־ָהָרָעב  ְוֶאת־ַהָדֶבר  ַעד־ּתֻ
 :ָלֶהם ְוַלֲאבֹוֵתיֶהם
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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"פרי נלימוד ס 
                         

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(. 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, ת הרבים זוכה לבנים צדיקיםוכל המזכה א, 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"  כמשמרות  כתיב  ואנו  קורין  מסמרות  לומר  לך  מה  משמרות  כהונה  כר  ברכיה  הכהן  ברבי"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


