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  פרק מה- "ירמיה"ספר 
ִב א ר ִיְרְמָיהו ַהּנָ ר ִדּבֶ ַּהָדָבר ֲאׁשֶ ּ ָכְתבֹו ּ ן־ֵנִרָיה ּבְ רוך ּבֶ ּיא ֶאל־ּבָ ְ ּ

ָנה  ָהְרִבִעית  ּשָׁ ֶּאת־ַהְדָבִרים  ָהֵאֶלה  ַעל־ֵסֶפר  ִמִפי  ִיְרְמָיהו  ּבַ ּּ ּ
ָיהו  ֶמֶלך  ְיהוָדה  ֵלאֹמר ן־ֹיאׁשִ ִּליהֹוָיִקים  ּבֶ ְּ ּכֹה־ָאַמר  ְיהָוׁה  ב:  ּ

רוך ָרֵאל  ָעֶליך  ּבָ ְֱאֹלֵהי  ִיׂשְ י־ָיַסף  ְיהָוׁה ָאַמְרּתָ  אֹוי־ָנא  ִלי  ּכִ ג:  ָּ
ַאְנָחִתי  וְמנוָחה  ֹלא  ָמָצאִתי י  ּבְ ָּיגֹון  ַעל־ַמְכֹאִבי  ָיַגְעּתִ | ּכֹה   ד:  ּ

ִניִתי  ֲאִני  ֹהֵרס  ְוֵאת  ר־ּבָ ה  ֲאׁשֶ ּתֹאַמר  ֵאָליו  ּכֹה  ָאַמר  ְיהָוׁה  ִהּנֵ
ל־ָהָאֶרץ  ִהיא י  ֲאִני  ֹנֵתׁש  ְוֶאת־ּכָ ר־ָנַטְעּתִ ה  ה:  ֲאׁשֶ ְוַאּתָ

ׁש־ְלך   ַבּקֶ י  ִהְנִני  ֵמִביא  ָרָעה ָּתְ ׁש  ּכִ ַבּקֵ ְגֹדלֹות  ַאל־ּתְ
ָלל  ַעל  ך  ְלׁשָ י  ְלך  ֶאת־ַנְפׁשְ ר  ְנֻאם־ְיהָוׁה  ְוָנַתּתִ ׂשָ ל־ּבָ ַָעל־ּכָ ָ

ם ֶלך־ׁשָ ר ּתֵ ֹקמֹות ֲאׁשֶ ל־ַהּמְ  :ְּכָ
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  פרק מו- "ירמיה"ספר 
ִביא  ַעל־ַהּגֹוִים א ר  ָהָיה  ְדַבר־ְיהָוׁה  ֶאל־ִיְרְמָיהו  ַהּנָ : ֲּאׁשֶ
ר־ָהָיה ְל ב ְִמְצַרִים  ַעל־ֵחיל  ַפְרֹעה  ְנכֹו  ֶמֶלך  ִמְצַרִים  ֲאׁשֶ ּ

ֶבל  ר  ֶמֶלך  ּבָ ה  ְנבוַכְדֶראּצַ ר  ִהּכָ ִמׁש  ֲאׁשֶ ַכְרּכְ ְַעל־ְנַהר־ְפָרת  ּבְ ּ ּ
ָיהו  ֶמֶלך  ְיהוָדה ן־ֹיאׁשִ ַנת  ָהְרִביִעית  ִליהֹוָיִקים  ּבֶ ׁשְ ּּבִ ְּ ִּעְרכו  ג:  ּ

ְלָחָמ ה  וְגׁשו  ַלּמִ ָּמֵגן  ְוִצּנָ ים  ד:  הּ ִּאְסרו  ַהּסוִסים  ַוֲעלו  ַהָפָרׁשִ ּ ּ ּ
ְרֹיֹנת ֹכוָבִעים  ִמְרקו  ָהְרָמִחים  ִלְבׁשו  ַהּסִ בו  ּבְ ְּוִהְתַיּצְ ּ ַּמדוַע  ה:  ּ ּ

ּתו  וָמֹנוס  ָנסו  ים  ְנֹסִגים  ָאחֹור  ְוִגּבֹוֵריֶהם  ֻיּכַ ה  ַחּתִ ָּרִאיִתי  ֵהּמָ ּ ּ
ִביב  ְנֻאם־ְיהָוׁה ל ַא ו:  ְּוֹלא  ִהְפנו  ָמֹגור  ִמּסָ ּל־ָינוס  ַהּקַ

לו  ְוָנָפלו ׁשְ ּבֹור  ָצֹפוָנה  ַעל־ַיד  ְנַהר־ְפָרת  ּכָ ֵלט  ַהּגִ ְּוַאל־ִיּמָ ּ ּ :
ֲעׁשו ֵמיָמיו ז ָהֹרות ִיְתּגָ ּנְ ְיֹאר  ַיֲעֶלה ּכַ ְיֹאר  ח: ִּמי־ֶזה  ּכַ ִמְצַרִים ּכַ

ה־ֶאֶרץ  ָהֹרות  ִיְתּגֲֹעׁשו  ָמִים  ַויֹאֶמר  ַאֲעֶלה  ֲאַכּסֶ ַּיֲעֶלה  ְוַכּנְ ּ
ֵבי  ָבהֹאִב ֲּעלו  ַהּסוִסים  ְוִהְתֹהְללו  ָהֶרֶכב  ט:  ּיָדה  ִעיר  ְוֹיׁשְ ּ ּ

י  דְֹרֵכי  י  ָמֵגן  ְולוִדים  ּתְֹפׂשֵ ּבֹוִרים  ּכוׁש  ופוט  ּתְֹפׂשֵ ְּוֵיְצאו  ַהּגִ ּ ּ ּ ּ ּ
ת ֵקם  י:  ָקׁשֶ ְּוַהיֹום  ַההוא  ַלאֹדָני  יֱהִוׁה  ְצָבֹאות  ֹיום  ְנָקָמה  ְלִהּנָ ּ

ָריו  ְוָאְכָלה  ֶחֶרב  ְו י  ֶזַבח  ַלאֹדָני ִמּצָ ְבָעה  ְוָרְוָתה  ִמָדָמם  ּכִ ּׂשָ
ֶאֶרץ  ָצֹפון  ֶאל־ְנַהר־ְפָרת ֲּעִלי  ִגְלָעד  וְקִחי  יא:  ּיֱהִוׁה  ְצָבֹאות  ּבְ
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ְוא   ת־ִמְצָרִים  ַלּשָׁ תוַלת  ּבַ יתיֳּצִרי  ּבְ ָעָלה ִהְרּבֵ ית  ְרֻפֹאות  ּתְ   ִהְרּבֵ
ְמעו  גֹוִים  ְקלֹוֵנך  ְוִצְוָחֵתך יב:  ְֵאין  ָלך ְׁשָ ְ   ָמְלָאה  ָהָאֶרץ ּ

ֵניֶהם לו  ַיְחָדיו  ָנְפלו  ׁשְ ׁשָ ִגּבֹור  ּכָ י־ִגּבֹור  ּבְ ּּכִ ּ ר  יג:  ּ ַּהָדָבר  ֲאׁשֶ
ֶבל  ר  ֶמֶלך  ּבָ ִביא  ָלֹבוא  ְנבוַכְדֶראּצַ ר  ְיהָוׁה  ֶאל־ִיְרְמָיהו  ַהּנָ ְִדּבֶ ּ ּ ּ

ִמיעו  יד:  ְלַהּכֹות  ֶאת־ֶאֶרץ  ִמְצָרִים ידו  ְבִמְצַרִים  ְוַהׁשְ ַּהּגִ ּ
ב  ְוָהֵכן  ָלך ְבִמְג ִמיעו  ְבֹנף  וְבַתְחַפְנֵחס  ִאְמרו  ִהְתַיּצֵ ְדֹול  ְוַהׁשְ ּ ּ ּ ּּ

י־ָאְכָלה  ֶחֶרב  ְסִביֶביך י  טו:  ָּכִ יֶריך  ֹלא  ָעַמד  ּכִ ַָמדוַע  ִנְסַחף  ַאּבִ ּ ּ
ם־ָנַפל  ִאיׁש  ֶאל־ֵרֵעהו  ַויֹאְמרו  טז:  ְיהָוׁה  ֲהָדֹפו ל  ּגַ ה  ּכֹוׁשֵ ִּהְרּבָ ּּ

ָבה  ֶאל־|  ּקוָמה   נו  ִמְפֵני  ֶחֶרב ְוָנׁשֻ נו  ְוֶאל־ֶאֶרץ  ֹמוַלְדּתֵ ַּעּמֵ ּ ּ
ֹאון  ֶהֱעִביר  יז:  ַּהיֹוָנה ם  ַפְרֹעה  ֶמֶלך־ִמְצַרִים  ׁשָ ְָקְראו  ׁשָ ּ ּ

ָתֹבור  יח:  ַהּמֹוֵעד י  ּכְ ֹמו  ּכִ ֶלך  ְיהָוׁה  ְצָבֹאות  ׁשְ ְַחי־ָאִני  ְנֻאם־ַהּמֶ

ָים  ָיֹבוא ָהִרים  וְכַכְרֶמל  ּבַ ּּבֶ ֵלי  גֹוָלה  ֲע יט:  ּ ֶבת ּכְ י  ָלך  יֹוׁשֶ ְׂשִ

ב ָתה  ֵמֵאין  יֹוׁשֵ ה  ִתְהֶיה  ְוִנּצְ ּמָ י־ֹנף  ְלׁשַ ת־ִמְצָרִים  ּכִ ֶעְגָלה  כ:  ּבַ
א  ָבא ֹפון  ּבָ ה  כא:  ְּיֵפה־ִפָיה  ִמְצָרִים  ֶקֶרץ  ִמּצָ ִכֶריָה  ְבִקְרּבָ ם־ׂשְ ּּגַ

י   ה  ִהְפנו  ָנסו  ַיְחָדיו  ֹלא  ָעָמדו  ּכִ י־ַגם־ֵהּמָ ק  ּכִ ֶעְגֵלי  ַמְרּבֵ ּּכְ ּ ּ ֹיום ּ
א  ֲעֵליֶהם  ֵעת  ְפֻקָדָתם ֵּאיָדם  ּבָ י־ְבַחִיל  כב:  ּ ָחׁש  ֵיֵלך  ּכִ ּנָ ְקֹוָלה  ּכַ ּ

ֹחְטֵבי  ֵעִצים או  ָלה  ּכְ ֵּיֵלכו  וְבַקְרֻדּמֹות  ּבָ ּ ּ ּ ְרתו  ַיְעָרה  כג:  ּ ּּכָ ּ
ה  ְוֵאין  ָלֶהם  ִמְסָפר י  ַרּבו  ֵמַאְרּבֶ י  ֹלא  ֵיָחֵקר  ּכִ ְּנֻאם־ְיהָוׁה  ּכִ ּ :
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ת כד ה  ּבַ ַיד  ַעם־ָצֹפוןֹהִביׁשָ ָנה  ּבְ ָאַמר  ְיהָוׁה  כה:  ־ִמְצָרִים  ִנּתְ
ָרֵאל  ִהְנִני  פֹוֵקד  ֶאל־ָאֹמון  ִמּנֹא  ְוַעל־ַפְרֹעה  ְּצָבֹאות  ֱאֹלֵהי  ִיׂשְ
ְּוַעל־ִמְצַרִים  ְוַעל־ֱאֹלֶהיָה  ְוַעל־ְמָלֶכיָה  ְוַעל־ַפְרֹעה  ְוַעל 

י  ַנְפ כו:  ַהּבְֹטִחים  ּבֹו ַיד  ְמַבְקׁשֵ ים  ּבְ ם  וְבַיד ּוְנַתּתִ ּׁשָ
ּכֹן  ׁשְ ֶבל  ְוְבַיד־ֲעָבָדיו  ְוַאֲחֵרי־ֵכן  ּתִ ר  ֶמֶלך־ּבָ ְְנבוַכְדֶראּצַ ּ

יֵמי־ֶקֶדם  ְנֻאם־ְיהָוׁה יָרא  ַעְבִדי  ַיֲעֹקב  כז:  ּכִ ה  ַאל־ּתִ ְּוַאּתָ
ֲעך ֵמָרֹחוק ְוֶאת־ַזְרֲעך ֵמֶאֶרץ  י ִהְנִני מֹוׁשִ ָרֵאל ּכִ ַחת  ִיׂשְ ְָוַאל־ּתֵ ָ

ב  ַיֲע ְבָים  ְוׁשָ ֲאַנן  ְוֵאין  ַמֲחִרידׁשִ ַקט  ְוׁשַ ה  כח:  ֹקוב  ְוׁשָ ַאּתָ
ה  י  ֶאֱעׂשֶ ך  ָאִני  ּכִ י  ִאּתְ יָרא  ַעְבִדי  ַיֲעֹקב  ְנֻאם־ְיהָוׁה  ּכִ ַָאל־ּתִ ּ

ָכל־ַהּגֹוִים   ה |  ָכָלה  ּבְ ה  ְוֹאְתך  ֹלא־ֶאֱעׂשֶ ּמָ יך  ׁשָ ר  ִהַדְחּתִ ֲָאׁשֶ ָ ּ
ה ֹלא ֲאַנ ָפט ְוַנּקֵ ׁשְ יך ַלּמִ ְרּתִ ָּכָלה ְוִיּסַ ָךָ  :ּּקֶ

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, לבנים צדיקיםוכל המזכה את הרבים זוכה , 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"  ואנו  קורין  מסמרות  לומר  לך  מה  משמרות  כהונה  כר  ברכיה  הכהן  ברבי  כמשמרות  כתיב"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,    לכל  השנההנה  מובא  כאן  לימוד  ספרי  נביאים  וכתובים  מחולק
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(. א למה כתיב כמשמרות ואנו קורין מסמרות ללמדך שאם קבעת אותם כמסמר בלבבך הם משמרין אותך"ד


