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  פרק לא- "ירמיה"ספר 
ִריֵדי  ָחֶרב  ָהלֹוך  א ר  ַעם  ׂשְ ְדּבָ ּמִ ְּכֹה  ָאַמר  ְיהָוׁה  ָמָצא  ֵחן  ּבַ

ָרֵאל יעֹו  ִיׂשְ ֵמָרחֹוק  ְיהָוׁה  ִנְרָאה  ִלי  ְוַאֲהַבת  עֹוָלם  ב:  ְלַהְרּגִ
יך  ָחֶסד ְכּתִ ן  ְמׁשַ יך  ַעל־ּכֵ ְֲאַהְבּתִ ת ג:  ְ ּוַלת ְעֹוד  ֶאְבֵנך  ְוִנְבֵנית  ּבְ

ֲחִקים ְמחֹול  ְמׂשַ ְעִדי  ֻתַפִיך  ְוָיָצאת  ּבִ ָרֵאל  עֹוד  ּתַ ְִיׂשְ ּ עֹוד  ד:  ּ
ָהֵרי ׁשְֹמרֹון ָנְטעו ֹנְטִעים ְוִחֵללו ְטִעי ְכָרִמים ּבְ ּּתִ ּ י ֶיׁש־יֹום  ה: ּּ ּכִ

ַהר  ֶאְפָרִים  קומו  ְוַנֲעֶלה  ִציֹון  ֶאל־ְיהָוׁה  ָּקְראו  ֹנְצִרים  ּבְ ּ ּ ּ
י־ֹכ ו:  ֱּאֹלֵהינו ְמָחה  ְוַצֲהלו |  ה  ּכִ ָּאַמר  ְיהָוׁה  ָרּנו  ְלַיֲעֹקב  ׁשִ ּ

ך  ע  ְיהָוׁה  ֶאת־ַעּמְ ִמיעו  ַהְללו  ְוִאְמרו  הֹוׁשַ ֹראׁש  ַהּגֹוִים  ַהׁשְ ָּבְ ּ ּ ּ
ָרֵאל ֵאִרית  ִיׂשְ ִהְנִני  ֵמִביא  אֹוָתם  ֵמֶאֶרץ  ָצפֹון  ז:  ֵאת  ׁשְ

ַח ָה ם ִעֵור וִפּסֵ ֵתי־ָאֶרץ ּבָ ים ִמַיְרּכְ ְצּתִ ְּוִקּבַ ּ ָּרה ְוֹיֶלֶדת ַיְחָדו ָקָהל ּ
ה דֹול  ָיׁשובו  ֵהּנָ ּּגָ ְבִכי  ָיֹבאו  וְבַתֲחנוִנים  אֹוִביֵלם  אֹוִליֵכם  ח:  ּ ּּבִ ּ ּ

ָרֵאל  י־ָהִייִתי  ְלִיׂשְ ה  ּכִ לו  ּבָ ׁשְ ר  ֹלא  ִיּכָ ֶדֶרך  ָיׁשָ ֶּאל־ַנֲחֵלי  ַמִים  ּבְ ּ ְ
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ֹכִרי  הוא ְמעו  ְדַבר־ְיהָוׁה  ּגֹו ט:  ְּלָאב  ְוֶאְפַרִים  ּבְ ידו ּׁשִ ִּים  ְוַהּגִ
ֹרֶעה  ָמרֹו  ּכְ ֶצּנו  וׁשְ ָרֵאל  ְיַקּבְ ְרָחק  ְוִאְמרו  ְמָזֵרה  ִיׂשְ ָּבִאִיים  ִמּמֶ ּ ּ ּ

ּנו י:  ֶעְדרֹו י־ָפָדה  ְיהָוׁה  ֶאת־ַיֲעֹקב  וְגָאלֹו  ִמַיד  ָחָזק  ִמּמֶ ּּכִ ּּ :
נו  ִבְמרֹום־ִציֹון  ְוָנֲהרו  ֶאל־טוב  ְיהָוׁה  ַעל־ָדָגן  יא ּוָבאו  ְוִרּנְ ּ ּ ּ ּ ּּ
ַגן ְוַע ם ּכְ ֵני־ֹצאן וָבָקר ְוָהְיָתה ַנְפׁשָ יֹרׁש  ְוַעל־ִיְצָהר ְוַעל־ּבְ ּל־ּתִ

ָמחֹול  יב:  ָּרֶוה  ְוֹלא־יֹוִסיפו  ְלַדֲאָבה  עֹוד תוָלה  ּבְ ַמח  ּבְ ׂשְ ָּאז  ּתִ
ים  ׂשֹון  ְוִנַחְמּתִ י  ֶאְבָלם  ְלׂשָ ּוַבֻחִרים  וְזֵקִנים  ַיְחָדו  ְוָהַפְכּתִ ּ ּ

ים  ִמיגֹוָנם ְחּתִ ּמַ י  יג  :ְוׂשִ ן  ְוַעּמִ ְּוִרֵויִתי  ֶנֶפׁש  ַהּכֲֹהִנים  ָדׁשֶ ּ
עו  ְנֻאם־ְיהָוׁה ּבָ ֶּאת־טוִבי  ִיׂשְ ָרָמה |  ּכֹה   יד:  ּ ָאַמר  ְיהָוׁה  קֹול  ּבְ

ֶניָה  ֵמֲאָנה  ה  ַעל־ּבָ ִכי  ַתְמרוִרים  ָרֵחל  ְמַבּכָ ָמע  ְנִהי  ּבְ ִּנׁשְ
י  ֵאיֶנּנו ֶניָה  ּכִ ֵחם  ַעל־ּבָ ְהָוׁה  ִמְנִעי  קֹוֵלך ָאַמר  ְי|  ּכֹה   טו:  ְּלִהּנָ

בו  ָכר  ִלְפֻעָלֵתך  ְנֻאם־ְיהָוׁה  ְוׁשָ י  ֵיׁש  ׂשָ ִכי  ְוֵעיַנִיך  ִמִדְמָעה  ּכִ ִּמּבֶ ְּ ְּ
בו  ָבִנים  טז:  ֵמֶאֶרץ  אֹוֵיב ְקָוה  ְלַאֲחִריֵתך  ְנֻאם־ְיהָוׁה  ְוׁשָ ְּוֵיׁש־ּתִ ְ

ִנ יז:  ִּלְגבוָלם ְרּתַ י  ֶאְפַרִים  ִמְתנֹוֵדד  ִיּסַ ַמְעּתִ מֹוַע  ׁשָ ּי  ָוִאָוֵסר ׁשָ
ה  ְיהָוׁה  ֱאֹלָהי י  ַאּתָ יֵבִני  ְוָאׁשוָבה  ּכִ ד  ֲהׁשִ ֵעֶגל  ֹלא  ֻלּמָ : ּּכְ

י  ַעל־ָיֵרך  יח י  ְוַאֲחֵרי  ִהָוְדִעי  ָסַפְקּתִ י־ַאֲחֵרי  ׁשוִבי  ִנַחְמּתִ ְּכִ ּ ּ
אִתי  ֶחְרַפת  ְנעוָרי י  ָנׂשָ י  ּכִ י  ְוַגם־ִנְכַלְמּתִ ּתִ ּּבֹׁשְ יר ִלי  יט:  ּ ֲהֵבן ַיּקִ

ֶרּנו עֹוד ֶאְפַרִי ִרי  ּבֹו ָזֹכר ֶאְזּכְ י־ִמֵדי  ַדּבְ ִעים  ּכִ ֲעׁשֻ ּם  ִאם  ֶיֶלד  ׁשַ ּ
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ן  ָהמו  ֵמַעי  לֹו  ַרֵחם  ֲאַרֲחֶמּנו  ְנֻאם־ְיהָוׁה ַּעל־ּכֵ יִבי  ָלך  כ:  ּ ְַהּצִ

ך  ַלְמִסָלה  ֶדֶרך   ִתי  ִלּבֵ ְמרוִרים  ׁשִ ִמי  ָלך  ּתַ ְִצֻיִנים  ׂשִ ְ ְּ ּּ יּ  ָהָלְכּתְ
תו ָּהָלְכּתְ  ׁשוִבי  ּבְ ִבי  ֶאל־ָעַרִיך  ֵאֶלהּ ָרֵאל  ׁשֻ ַּלת  ִיׂשְ ְ :

ה  כא י־ָבָרא  ְיהָוׁה  ֲחָדׁשָ ֹוֵבָבה  ּכִ ת  ַהּשׁ ִקין  ַהּבַ ְתַחּמָ ַעד־ָמַתי  ּתִ
ֶבר סֹוֵבב  ּגָ ָאֶרץ  ְנֵקָבה  ּתְ ּכֹה־ָאַמר  ְיהָוׁה  ְצָבאֹות  ֱאֹלֵהי  כב:  ּבָ

ֶאֶרץ  ְיהוָדה ָרֵאל  עֹוד  ֹיאְמרו  ֶאת־ַהָדָבר  ַהֶזה  ּבְ ִּיׂשְ ּ ּ  וְבָעָריו ּּ
בוָתם  ְיָבֶרְכך  ְיהָוׁה  ְנֵוה־ֶצֶדק  ַהר  ַהּקֶֹדׁש ׁשוִבי  ֶאת־ׁשְ ָּבְ ּ ּ :

ֵעֶדר כג ִרים  ְוָנְסעו  ּבַ בו  ָבה  ְיהוָדה  ְוָכל־ָעָריו  ַיְחָדו  ִאּכָ ְּוָיׁשְ ּ ּ ּ ּ :
י  ִהְרֵויִתי  ֶנֶפׁש  ֲעֵיָפה  ְוָכל־ֶנֶפׁש  ָדֲאָבה  ִמֵלאִתי כד ּּכִ ּ :
ָנִתי  ָעְרָבה  ִליַעל־ֹזאת  ֱהִקיֹצִתי  ָוֶא כה ְּרֶאה  וׁשְ ה  ָיִמים  כו:  ּ ִהּנֵ

ית  ְיהוָדה  ָרֵאל  ְוֶאת־ּבֵ ית  ִיׂשְ י  ֶאת־ּבֵ ִאים  ְנֻאם־ְיהָוׁה  ְוָזַרְעּתִ ּּבָ
ֵהָמה י  ֲעֵליֶהם  כז:  ֶזַרע  ָאָדם  ְוֶזַרע  ּבְ ַקְדּתִ ר  ׁשָ ֲאׁשֶ ְוָהָיה  ּכַ

ִּלְנתֹוׁש  ְוִלְנתֹוץ  ְוַלֲהֹרס  וְלַהֲאִביד  וְלָהֵרַע  ּכֵ ֹקד  ֲעֵליֶהם ּ ן  ֶאׁשְ
ָיִמים  ָהֵהם  ֹלא־ֹיאְמרו  עֹוד  כח:  ִלְבנֹות  ְוִלְנטֹוַע  ְנֻאם־ְיהָוׁה ּּבַ ּ

ְקֶהיָנה י  ָבִנים  ּתִ ּנֵ ֲעֹונֹו  כט:  ָּאבֹות  ָאְכלו  ֹבֶסר  ְוׁשִ י ִאם־ִאיׁש ּבַ ּכִ
יו ּנָ ְקֶהיָנה  ׁשִ ל־ָהָאָדם  ָהֹאֵכל  ַהּבֶֹסר  ּתִ ה  ָיִמים  ל:  ָּימות  ּכָ ִהּנֵ

ִאים ית  ְיהוָדה ּבָ ָרֵאל  ְוֶאת־ּבֵ ית  ִיׂשְ י  ֶאת־ּבֵ ּ  ְנֻאם־ְיהָוׁה  ְוָכַרּתִ
ה ִרית  ֲחָדׁשָ יֹום  לא:  ּבְ י  ֶאת־ֲאבֹוָתם  ּבְ ַרּתִ ר  ּכָ ִרית  ֲאׁשֶ ֹלא  ַכּבְ
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ה  ֵהֵפרו  ר־ֵהּמָ ֶּהֱחִזיִקי  ְבָיָדם  ְלהֹוִציָאם  ֵמֶאֶרץ  ִמְצָרִים  ֲאׁשֶ
י  ָבם  ְנֻא ַעְלּתִ ִריִתי  ְוָאֹנִכי  ּבָ ִרית  לב:  ם־ְיהָוׁהֶאת־ּבְ י  ֹזאת  ַהּבְ ּכִ

ָרֵאל  ַאֲחֵרי  ַהָיִמים  ָהֵהם  ְנֻאם־ְיהָוׁה  ית  ִיׂשְ ר  ֶאְכֹרת  ֶאת־ּבֵ ֲּאׁשֶ
ה  ְוָהִייִתי  ָלֶהם  ֶבּנָ ם  ֶאְכּתֲ ם  ְוַעל־ִלּבָ ִקְרּבָ י  ֶאת־ּתֹוָרִתי  ּבְ ָנַתּתִ

ה  ִיְהיו־ִלי  ְלָעם דו  עֹוד  ִאיׁש  לג:  ֵּלאֹלִהים  ְוֵהּמָ ְּוֹלא  ְיַלּמְ
י־כוָלם  ֶּאת־ֵרֵעהו  ְוִאיׁש  ֶאת־ָאִחיו  ֵלאֹמר  ְדעו  ֶאת־ְיהָוׁה  ּכִ ּ ּ ּ ּ
י ֶאְסַלח ַלֲעֹוָנם  דֹוָלם ְנֻאם־ְיהָוׁה ּכִ ם ְוַעד־ּגְ ֵּיְדעו אֹוִתי ְלִמְקַטּנָ

ר־עֹוד ּוְלַחָטאָתם  ֹלא  ֶאְזּכָ ֶמׁש |  ּכֹה   לד:  ּ ָאַמר  ְיהָוׁה  ֹנֵתן  ׁשֶ
ִּבים  ְלאֹור  ָלְיָלה  ֹרַגע  ַהָים  ַוֶיֱהמו ְלאֹור  יֹוָמם  ֻחּקֹת  ָיֵרַח  ְוכֹוָכ ּ ּ

מֹו ים  ָהֵאֶלה  ִמְלָפַני  לה:  ַּגָליו  ְיהָוׁה  ְצָבאֹות  ׁשְ ִּאם־ָיֻמׁשו  ַהֻחּקִ ּ ּ
תו  ִמְהיֹות  ּגֹוי  ְלָפַני  ּבְ ָרֵאל  ִיׁשְ ם  ֶזַרע  ִיׂשְ ְּנֻאם־ְיהָוׁה  ּגַ

ל־ַהָיִמים ַמִי|  ּכֹה   לו:  ּּכָ דו  ׁשָ ָּאַמר  ְיהָוׁה  ִאם־ִיּמַ ם  ִמְלַמְעָלה ּ
ָרֵאל  ָכל־ֶזַרע  ִיׂשְ ם־ֲאִני  ֶאְמַאס  ּבְ ְּוֵיָחְקרו  מֹוְסֵדי־ֶאֶרץ  ְלָמָטה  ּגַ ּ

ר  ָעׂשו  ְנֻאם־ְיהָוׁה ל־ֲאׁשֶ ה  ָיִמים   לז:  ַּעל־ּכָ  :)קרי  ולא  כתיב(ִהּנֵ
ַער  ְגַדל  ֲחַנְנֵאל  ׁשַ ִאים  ְנֻאם־ְיהָוׁה  ְוִנְבְנָתה  ָהִעיר  ַליהָוׁה  ִמּמִ ּּבָ

ה ֵרב ְוָנַסב ַקוהְוָיָצא עֹוד  לח: ַּהִפּנָ ְבַעת ּגָ ָדה ֶנְגדֹו ַעל ּגִ ּ ַקו ַהּמִ ּ
ן  ְוָכל־  |  ְּוָכל־ָהֵעֶמק  ַהְפָגִרים   לט:  ּגָֹעָתה ֵרמֹותְּוַהֶדׁשֶ  ַּהׁשְ

ַער  ַהּסוִסים  ִמְזָרָחה  ת  ׁשַ ֵדמֹות  ַעד־ַנַחל  ִקְדרֹון  ַעד־ִפּנַ ַּהּשְׁ ּ
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ֵתׁש ְוֹלא־ֵיָהֵר  :ס עֹוד ְלעֹוָלםֹקֶדׁש ַליהָוׁה ֹלא־ִיּנָ

  פרק לב- "ירמיה"ספר 
ר־ָהָיה  ֶאל־ִיְרְמָיהו  ֵמֵאת  ְיהָוׁה   א ַּהָדָבר  ֲאׁשֶ ַנתּ ּשְׁ ָנה ּבַ ׁשָ ּ  ּבַ

ָנה  ֵרה  ׁשָ ֹמֶנה־ֶעׂשְ ָנה  ׁשְ ִרית  ְלִצְדִקָיהו  ֶמֶלך  ְיהוָדה  ִהיא  ַהׁשָ ָּהֲעׂשִ ּ ְּ ּ

ִּלְנבוַכְדֶראַצר ֶבל  ָצִרים  ַעל־ ב:  ּ ָלם  ְוִיְרְמָיהו ְְוָאז  ֵחיל  ֶמֶלך  ּבָ ְּירוׁשָ ּ
ית־ֶמֶלך  ְיהוָדה ר  ּבֵ ֲחַצר  ַהַמָטָרה  ֲאׁשֶ ִביא  ָהָיה  ָכלוא  ּבַ ַּהּנָ ּ ְּ ּ :

א  ג ָלאֹו  ִצְדִקָיהו  ֶמֶלך־ְיהוָדה  ֵלאֹמר  ַמדוַע  ַאָתה  ִנּבָ ר  ּכְ ֲּאׁשֶ ּ ּ ּ ְּ ּ

ֶבל ַיד  ֶמֶלך־ּבָ ְֵלאֹמר  ּכֹה  ָאַמר  ְיהָוׁה  ִהְנִני  ֹנֵתן  ֶאת־ָהִעיר  ַהזֹאת  ּבְ ּ 
ּוְלָכָדה י  ד:  ּ ִדים  ּכִ ׂשְ ְּוִצְדִקָיהו  ֶמֶלך  ְיהוָדה  ֹלא  ִיָמֵלט  ִמַיד  ַהּכַ ּ ּּ ּּ ְ

ר־ִפיו  ִעם־ִפיו  ְוֵעיָניו  ֶאת־   ֶבל  ְוִדּבֶ ַיד  ֶמֶלך־ּבָ ֵתן  ּבְ ֹתן  ִיּנָ ִּהּנָ ּ  ֵעיָנוְ
ם  ִיְהֶיה  ַעד־ָפְקִדי  ה:  ֵּעיָניו  ִתְרֶאיָנה ּוָבֶבל  יֹוִלך  ֶאת־ִצְדִקָיהו  ְוׁשָ ּ ּּ ְ

ִדים  ֹלא  ַתְצִליחוֹא ׂשְ י  ִתָלֲחמו  ֶאת־ַהּכַ ּתֹו  ְנֻאם־ְיהָוׁה  ּכִ ּ ּ ַּויֹאֶמר  ו:  ּ
ִּיְרְמָיהו  ָהָיה  ְדַבר־ְיהָוׁה  ֵאַלי  ֵלאֹמר ֻלם  ז:  ּ ן־ׁשַ ִּהּנֵה  ֲחַנְמֵאל  ּבֶ

י  ְלך  ֲעָנתֹות  ּכִ ר  ּבָ ִדי  ֲאׁשֶ א  ֵאֶליך  ֵלאֹמר  ְקֵנה  ְלך  ֶאת־ׂשָ ָדְֹדך  ּבָ ָ ָ ָ ּ
ַפט  ַהְגֻא ִּמׁשְ ְדַבר  ח:  ָּלה  ִלְקנֹותּ ן־דִֹדי  ּכִ ַּוָיֹבא  ֵאַלי  ֲחַנְמֵאל  ּבֶ ּ

ִדי  ְּיהָוׁה  ֶאל־ֲחַצר  ַהַמָטָרה  ַויֹאֶמר  ֵאַלי  ְקֵנה  ָנא  ֶאת־ׂשָ ּ ּ
ר   ֲעָנתֹות  ֲאׁשֶ ר־ּבַ ה  וְלך |  ֲאׁשֶ ַפט  ַהְיֻרׁשָ י  ְלך  ִמׁשְ ְנָיִמין  ּכִ ֶאֶרץ  ּבִ ָּבְ ָּ ּ ּ
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י  ְד ְַהְגֻאָלה  ְקֵנה־ָלך  ָוֵאַדע  ּכִ ּ ָוֶאְקֶנה  ט:  ַּבר־ְיהָוׁה  הואּ
ֲקָלה־לֹו  ֲעָנתֹות  ָוֶאׁשְ ר  ּבַ ן־דִֹדי  ֲאׁשֶ ֶדה  ֵמֵאת  ֲחַנְמֵאל  ּבֶ ֶּאת־ַהׂשָ ּ ּ

ֶסף ָרה  ַהּכָ ָקִלים  ַוֲעׂשָ ְבָעה  ׁשְ ֶסף  ׁשִ ֶפר  י:  ֶאת־ַהּכֶ ּסֵ ָּוֶאְכֹתב  ּבַ
ֹמאְזָנִים ֶסף  ּבְ ֹקל  ַהּכֶ ח ָוֶאּקַ יא:  ָּוֶאְחֹתם  ָוָאֵעד  ֵעִדים  ָוֶאׁשְ

ים  ְוֶאת־ַהָגלוי ֶּאת־ֵסֶפר  ַהִמְקָנה  ֶאת־ֶהָחתום  ַהִמְצָוה  ְוַהֻחּקִ ּּ ּ ּ :
ן־ַמְחֵסָיה  יב ן־ֵנִרָיה  ּבֶ רוך  ּבֶ ֶפר  ַהִמְקָנה  ֶאל־ּבָ ָּוֶאֵתן  ֶאת־ַהּסֵ ְ ּ ּ ּ

ֵסֶפר  ַהִמְקָנה  ְּלֵעיֵני  ֲחַנְמֵאל  דִֹדי  וְלֵעיֵני  ָהֵעִדים  ַהּכְֹתִבים  ּבְ ּ ּ
ל־ַהְיהוִד ְּלֵעיֵני  ּכָ ֲחַצר  ַהַמָטָרהּ ִבים  ּבַ ּים  ַהיֹׁשְ ּ רוך  יג:  ּ ְָוֲאַצֶוה  ֶאת  ּבָ ּ ּ
ָרֵאל  ָלקֹוַח  יד:  ְלֵעיֵניֶהם  ֵלאֹמר ּכֹה־ָאַמר  ְיהָוׁה  ְצָבאֹות  ֱאֹלֵהי  ִיׂשְ

ָפִרים  ָהֵאֶלה  ֵאת  ֵסֶפר  ַהִמְקָנה  ַהֶזה  ְוֵאת  ֶהָחתום  ְוֵאת  ֶּאת־ַהּסְ ּ ּ ּ
ְכ ֵּסֶפר  ַהָגלוי  ַהֶזה  וְנַתָתם  ּבִ ּּ יםּּ : ִּלי־ָחֶרׂש  ְלַמַען  ַיַעְמדו  ָיִמים  ַרּבִ

נו  ָבִתים  טו ָרֵאל  עֹוד  ִיּקָ י  ֹכה  ָאַמר  ְיהָוׁה  ְצָבאֹות  ֱאֹלֵהי  ִיׂשְ ּּכִ ּ
ָאֶרץ  ַהזֹאת דֹות  וְכָרִמים  ּבָ ְּוׂשָ ָּוֶאְתַפֵלל  ֶאל־ְיהָוׁה  ַאֲחֵרי  ִתִתי  טז:  ּ ּּ

ן־ֵנִרָיה  ֵלאֹמ רוך  ּבֶ ֶּאת־ֵסֶפר  ַהִמְקָנה  ֶאל־ּבָ ְ ּ ֲּאָהה  ֲאֹדָני  יֱהִוׁה  יז:  רּ
ה   ֹכֲחך  ַהָגדֹול |  ִהּנֵ ַמִים  ְוֶאת־ָהָאֶרץ  ּבְ יָת  ֶאת־ַהׁשָ ַּאָתה  ָעׂשִ ּ ָּ

ל־ָדָבר טוָיה  ֹלא־ִיָפֵלא  ִמְמך  ּכָ ּוִבְזֹרֲעך  ַהּנְ ּ ָּ ָּ ה  ֶחֶסד  יח:  ּ ֹעׂשֶ
ֵניֶהם  ַאֲחֵריֶהם  ָהֵאל  ֵלם  ֲעֹון  ָאבֹות  ֶאל־ֵחיק  ּבְ ַּלֲאָלִפים  וְמׁשַ ּ

מֹוַּהָג ְּגֹדל  ָהֵעָצה  ְוַרב  ָהֲעִליִלָיה  יט:  ּדֹול  ַהִגּבֹור  ְיהָוׁה  ְצָבאֹות  ׁשְ ּ
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ֵני  ָאָדם  ָלֵתת  ְלִאיׁש  ל־ַדְרֵכי  ּבְ ר־ֵעיֶניך  ְפֻקחֹות  ַעל־ּכָ ֲּאׁשֶ ָ

ְדָרָכיו  ְוִכְפִרי  ַמֲעָלָליו ֶאֶרץ  כ:  ּכִ ְמָת  ֹאתֹות  וֹמְפִתים  ּבְ ר  ׂשַ ֲּאׁשֶ ּ
ִּמְצַרִים  ַעד־ַהיֹום  ַהֶז יֹום ּ ם  ּכַ ה־ְלך  ׁשֵ ָרֵאל  וָבָאָדם  ַוַתֲעׂשֶ ּה  וְבִיׂשְ ָ ּ ּ ּ ּ

ֹאתֹות  כא:  ַּהֶזה ָרֵאל  ֵמֶאֶרץ  ִמְצָרִים  ּבְ ַָוֹתֵצא  ֶאת־ַעְמך  ֶאת־ִיׂשְ ּ ּ
ּוְבמֹוְפִתים  וְבָיד  ֲחָזָקה  וְבֶאְזרֹוַע  ְנטוָיה  וְבמֹוָרא  ָגדֹול ּ ּ ּ ּ ַּוִתֵתן  כב:  ּ ּ

ר־ִנׁשְ ְעָת  ַלֲאבֹוָתם  ָלֵתת  ָלֶהם  ֶאֶרץ ָּלֶהם  ֶאת־ָהָאֶרץ  ַהזֹאת  ֲאׁשֶ ּּבַ
ְמעו  ְבקֹוֶלך  כג:  ָּזַבת  ָחָלב  וְדָבׁש ַָוָיֹבאו  ַוִיְרׁשו  ֹאָתה  ְוֹלא־ׁשָ ּ ּ ּ ּּ ּ

ָוְבֹתָרוְתך ר  ִצִויָתה  ָלֶהם  ַלֲעׂשֹות ּ ל־ֲאׁשֶ ּ  וְבתֹוָרְתך  ֹלא־ָהָלכו  ֵאת  ּכָ ּ ָּ

ל־ָהָרָעה  ַהזֹאת ֹּלא  ָעׂשו  ַוַתְקֵרא  ֹאָתם  ֵאת  ּכָ ּ ִהּנֵה  ַהּסְֹללֹות  כד:  ּ
ְלָחִמים  ָעֶליָה  ִדים  ַהּנִ ׂשְ ַיד  ַהּכַ או  ָהִעיר  ְלָלְכָדה  ְוָהִעיר  ִנְתָנה  ּבְ ּּבָ ּ ּּ
ך  ֹרֶאה ְרָת  ָהָיה  ְוִהּנְ ר  ִדּבַ ִָמְפֵני  ַהֶחֶרב  ְוָהָרָעב  ְוַהָדֶבר  ַוֲאׁשֶ ּ ּּ ּ :

ֶדה  ּבַ כה ְּוַאָתה  ָאַמְרָת  ֵאַלי  ֲאֹדָני  יֱהִוׁה  ְקֵנה־ְלך  ַהׂשָ ּ ֶסף  ְוָהֵעד ָּ ּכֶ
ִדים ׂשְ ַיד  ַהּכַ ֵּעִדים  ְוָהִעיר  ִנְתָנה  ּבְ ַּוְיִהי  ְדַבר־ְיהָוׁה  כו:  ּ

י  כז:  ֶּאל־ִיְרְמָיהו  ֵלאֹמר ר  ֲהִמֶמּנִ ׂשָ ל־ּבָ ִּהּנֵה  ֲאִני  ְיהָוׁה  ֱאֹלֵהי  ּכָ
ל־ָדָבר ִּיָפֵלא  ּכָ ָלֵכן  ּכֹה  ָאַמר  ְיהָוׁה  ִהְנִני  ֹנֵתן  ֶאת־ָהִעיר  כח:  ּ

ֶבל  וְלָכָדהַּהזֹאת  ּבְ ִדים  וְבַיד  ְנבוַכְדֶראַצר  ֶמֶלך־ּבָ ׂשְ ַּיד  ַהּכַ ּ ּ ּ ְּ ּ :
ְלָחִמים  ַעל־ָהִעיר  ַהזֹאת  ְוִהִציתו  ֶאת־ָהִעיר  כט ִדים  ַהּנִ ׂשְ ּוָבאו  ַהּכַ ּ ּ ּּ ּ

ר  ִקְטרו  ַעל־ַגגֹוֵתיֶהם  ִתים  ֲאׁשֶ ָרפוָה  ְוֵאת  ַהּבָ ֵאׁש  וׂשְ ַּהזֹאת  ּבָ ּ ּּ ּ ּ ּ ּ
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כו  ְנָסִכ ַעל  ְוִהּסִ י־ָהיו  ל:  ים  ֵלאֹלִהים  ֲאֵחִרים  ְלַמַען  ַהְכִעֵסִניַּלּבַ ּּכִ
י  ֻעֹרֵתיֶהם  ּכִ ֵעיַני  ִמּנְ ים  ָהַרע  ּבְ ָרֵאל  וְבֵני  ְיהוָדה  ַאך  ֹעׂשִ ְְבֵני־ִיׂשְ ּ ּ
ה  ְיֵדיֶהם  ְנֻאם־ְיהָוׁה ַמֲעׂשֵ ָרֵאל  ַאך  ַמְכִעִסים  ֹאִתי  ּבְ : ְְבֵני־ִיׂשְ

י  ַעל־ַאִפי  ְוַעל־ֲחָמִתי  ָהְיָתה לא ּ  ִלי  ָהִעיר  ַהזֹאת  ְלִמן־ַהיֹום ּּכִ ּ ּ
נו  אֹוָתה  ְוַעד  ַהיֹום  ַהֶזה  ַלֲהִסיָרה  ֵמַעל  ָפָני ר  ּבָ ֲּאׁשֶ ּ ּ ּּ ַעל  לב:  ּ

ר  ָעׂשו  ְלַהְכִעֵסִני  ֵהָמה  ָרֵאל  וְבֵני  ְיהוָדה  ֲאׁשֶ ֵני־ִיׂשְ ל־ָרַעת  ּבְ ּּכָ ּ ּ ּ
ֵריֶהם  ּכֲֹהֵניֶהם  וְנִביֵאיֶהם  ְוִאיׁש  ְיהוָדה   ַּמְלֵכיֶהם  ׂשָ ֵבי ּ ְוֹיׁשְ

ָלם ם  לג:  ְּירוׁשָ ּכֵ ַּוִיְפנו  ֵאַלי  ֹעֶרף  ְוֹלא  ָפִנים  ְוַלֵמד  ֹאָתם  ַהׁשְ ּ ּ
ְּוַלֵמד  ְוֵאיָנם  ׁשְֹמִעים  ָלַקַחת  מוָסר ִית  לד:  ּ ּבַ ּקוֵציֶהם  ּבַ ימו  ׁשִ ַּוָיׂשִ ּ ּ

ִמי  ָעָליו  ְלַטְמאֹו ר־ִנְקָרא־ׁשְ ַעל  לה:  ֲּאׁשֶ מֹות  ַהּבַ ַּוִיְבנו  ֶאת־ּבָ ּ

ר   נֹוֵתיֶהם  ַלמֶֹלך |ֲאׁשֶ ֵניֶהם  ְוֶאת־ּבְ ֵגיא  ֶבן־ִהּנֹם  ְלַהֲעִביר  ֶאת־ּבְ ְ  ּבְ ּ
י  ַלֲעׂשֹות  ַהתֹוֵעָבה  ַהזֹאת  ר  ֹלא־ִצִויִתים  ְוֹלא  ָעְלָתה  ַעל־ִלּבִ ֲּאׁשֶ ּ ּ

ְּוַעָתה  ָלֵכן  ּכֹה־ָאַמר  ְיהָוׁה  לו:  ּ  ַהֲחִטיא  ֶאת־ְיהוָדהַהֲחִטיְלַמַען  
ָרֵאל  ֶאל־ָהִעיר ר  ֱאֹלֵהי  ִיׂשְ ַיד |  ּ  ַהזֹאת  ֲאׁשֶ ַּאֶתם  ֹאְמִרים  ִנְתָנה  ּבְ ּ

ֶחֶרב  וָבָרָעב  וַבָדֶבר ֶבל  ּבַ ֶּמֶלך־ּבָ ּ ּ ל־ָהֲאָרצֹות  לז:  ְ ָצם  ִמּכָ ִהְנִני  ְמַקּבְ
ֹבִתים  ַאִפי  וַבֲחָמִתי  וְבֶקֶצף  ָגדֹול  ַוֲהׁשִ ם  ּבְ ר  ִהַדְחִתים  ׁשָ ֲּאׁשֶ ּ ּּ ּ ּ

ְבִתים  ָלֶבַט ֶּאל־ַהָמקֹום  ַהֶזה  ְוֹהׁשַ ְּוָהיו  ִלי  ְלָעם  ַוֲאִני  ֶאְהֶיה  לח:  חּּ
ְְוָנַתִתי  ָלֶהם  ֵלב  ֶאָחד  ְוֶדֶרך  ֶאָחד  ְלִיְרָאה  לט:  ָלֶהם  ֵלאֹלִהים ּ
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ל־ַהָיִמים  ְלטֹוב  ָלֶהם  ְוִלְבֵניֶהם  ַאֲחֵריֶהם ְּוָכַרִתי  ָלֶהם  מ:  ּאֹוִתי  ּכָ
ר  ֹלא־ָאׁשוב  ֵמַאֲחֵריֶהם  ְלֵהיִטיִבי  אֹוָתם ִרית  עֹוָלם  ֲאׁשֶ  ּּבְ

ְלָבָבם  ְלִבְלִתי  סור  ֵמָעָלי ְּוֶאת־ִיְרָאִתי  ֶאֵתן  ּבִ ּ ִתי  ֲעֵליֶהם  מא:  ּ ׂשְ ְּוׂשַ
י  ָכל־ִלּבִ ֱאֶמת  ּבְ ָאֶרץ  ַהזֹאת  ּבֶ ְּלֵהִטיב  אֹוָתם  וְנַטְעִתים  ּבָ ּ ּ

י ר  ֵהֵבאִתי  ֶאל־ָהָעם  ַהֶזה  מב:  ּוְבָכל־ַנְפׁשִ ֲאׁשֶ י־ֹכה  ָאַמר  ְיהָוׁה  ּכַ ּּכִ
ל־ָהָרָעה  ַהְג ן  ָאֹנִכי  ֵמִביא  ֲעֵליֶהם ֵּאת  ּכָ ּדֹוָלה  ַהזֹאת  ּכֵ

ר  ָאֹנִכי  דֵֹבר  ֲעֵליֶהם ל־ַהטֹוָבה  ֲאׁשֶ ֶּאת־ּכָ ֶדה  מג:  ּ ְּוִנְקָנה  ַהׂשָ
ר   ָאֶרץ  ַהזֹאת  ֲאׁשֶ ָמָמה  ִהיא  ֵמֵאין  ָאָדם |  ּּבָ ַּאֶתם  ֹאְמִרים  ׁשְ

ִדים ׂשְ ַיד  ַהּכַ ּוְבֵהָמה  ִנְתָנה  ּבְ ֶסף  ִיְקנו מד:  ּּ ּכֶ דֹות  ּבַ ֶפר ּׂשָ ּסֵ   ְוָכתֹוב  ּבַ
ַלם  וְבָעֵרי |   ְנָיִמן  וִבְסִביֵבי  ְירוׁשָ ֶאֶרץ  ּבִ ְּוָחתֹום  ְוָהֵעד  ֵעִדים  ּבְ ּ ּ

יב  י־ָאׁשִ ֶגב  ּכִ ֵפָלה  וְבָעֵרי  ַהּנֶ ְּיהוָדה  וְבָעֵרי  ָהָהר  וְבָעֵרי  ַהׁשְ ּ ּ ּּ
בוָתם ְנֻאם־ְיהָוׁה  :ֶּאת־ׁשְ
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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, 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

ך  במעגל "כך  יגמור  כל  ספרי  נ,  שני  פרקים  ליום,  וכתובים  מחולק  לכל  השנההנה  מובא  כאן  לימוד  ספרי  נביאים  
הרבים  לפרסם לזכות  את,  ולכל  החברים  וידידים,  ובשמחות,    נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי  מדרשות–השנה  

 .וואין חטא בא על יד, 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"שמרות  כהונה  כר  ברכיה  הכהן  ברבי  כמשמרות  כתיב  ואנו  קורין  מסמרות  לומר  לך  מה  מ"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


