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  פרק מז- "ירמיה"ספר 
ר  ָהָיה  ְדַב א ים ֲאׁשֶ ּתִ ִביא  ֶאל־ְפִלׁשְ ּר־ְיהָוׁה  ֶאל־ִיְרְמָיהו  ַהּנָ ּ

ה  ַפְרֹעה  ֶאת־ַעָזה ֶטֶרם  ַיּכֶ ה־ַמִים |  ּכֹה   ב:  ּּבְ ָאַמר  ְיהָוׁה  ִהּנֵ
ְטפו  ֶאֶרץ  וְמלֹוָאה  ִעיר  פֹון  ְוָהיו  ְלַנַחל  ׁשֹוֵטף  ְוִיׁשְ ֹּעִלים  ִמּצָ ּ ּ ּ

ֵבי  ָבה  ְוָזֲעקו  ָהָאָדם  ְוֵהיִלל  ּכֹל  יֹוׁשֵ ְּוֹיׁשְ ִמּקֹול  ג:  ב  ָהָאֶרץּ
ָליו  ֹלא־ִהְפנו  ְלּגִ יָריו  ֵמַרַעׁש  ְלִרְכּבֹו  ֲהֹמון  ּגַ ֲעַטת  ַפְרֹסות  ַאּבִ ּׁשַ ּ ּ

ִנים  ֵמִרְפֹיון  ָיָדִים ֹדוד  ד:  ָאבֹות  ֶאל־ּבָ א  ִלׁשְ ַּעל־ַהיֹום  ַהּבָ
ִריד  ֹעֵזר  ים  ְלַהְכִרית  ְלֹצר  וְלִציֹדון  ּכֹל  ׂשָ ּתִ ל־ְפִלׁשְ ֶּאת־ּכָ ּ

י־ׁשֵֹד ֵאִרית  ִאי  ַכְפּתֹורּכִ ים  ׁשְ ּתִ ָאה  ה:  ּד  ְיהָוׁה  ֶאת־ְפִלׁשְ ּבָ
ֵאִרית  ִעְמָקם  ַעד־ָמַתי  ְקֹלון  ׁשְ ָּקְרָחה  ֶאל־ַעָזה  ִנְדְמָתה  ַאׁשְ

ְתּגֹוָדִדי ֹקִטי  ֵהָאְסִפי  ו:  ּתִ ֹהוי  ֶחֶרב  ַליהָוׁה  ַעד־ָאָנה  ֹלא  ִתׁשְ
י ְעֵרך  ֵהָרְגִעי  ָוֹדּמִ ֹקִט ז:  ְֶאל־ּתַ ׁשְ ּי  ַויהָוׁה  ִצָוה־ָלה ְֵאיך  ּתִ ּ

ם ְיָעָדה ְקֹלון ְוֶאל־ֹחוף ַהָים ׁשָ ֶּאל־ַאׁשְ ּ: 
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  פרק מח- "ירמיה"ספר 
ָרֵאל  ֹהוי  ֶאל־ְנבֹו  א ְלמֹוָאב  ּכֹה־ָאַמר  ְיהָוׁה  ְצָבֹאות  ֱאֹלֵהי  ִיׂשְ

ה ב  ָוָחּתָ ּגָ ׂשְ ה  ַהּמִ ָדה  ִקְרָיָתִים  ֹהִביׁשָ ה  ִנְלּכְ ָדָדה  ֹהִביׁשָ י  ׁשֻ : ּּכִ
בו  ָעֶליָה  ָרָעה  ְלכו ֵאין  עֹו ב ּבֹון  ָחׁשְ ֶחׁשְ ִהַלת  מֹוָאב  ּבְ ּד  ּתְ ּ ּ

ֶלך  ָחֶרב י  ַאֲחַרִיך  ּתֵ דֹּמִ ם־ַמְדֵמן  ּתִ ה  ִמּגֹוי  ּגַ ְְוַנְכִריֶתּנָ ְ ֹקול  ג:  ּ
ֹדול ֶבר  ּגָ ִמיעו  ד:  ְצָעָקה  ֵמֹחרֹוָנִים  ׁשֹד  ָוׁשֶ ָרה  מֹוָאב  ִהׁשְ ּבְ ִּנׁשְ

ְבִכי ַּהֻלִחותי  ַמֲעֵלה  ּכִ ה:    ְצִעיֶריָהְצִעוֶריָהְּזָעָקה   ּ  ַהֻלִחית  ּבִ
ֵמעו ֶבר  ׁשָ מֹוַרד  חֹוֹרַנִים  ָצֵרי  ַצֲעַקת־ׁשֶ י  ּבְ ִכי  ּכִ ֻּנסו  ו:  ַּיֲעֶלה־ּבֶ

ר ְדּבָ ּמִ ֲערֹוֵער  ּבַ ֶכם  ְוִתְהֶייָנה  ּכַ ַּמְלטו  ַנְפׁשְ ְטֵחך  ז:  ּ י  ַיַען  ּבִ ְּכִ

ָלֵכ ם־ַאּתְ  ּתִ ִיך  וְבֹאוְצרֹוַתִיך  ּגַ ַמֲעׂשַ ּּבְ ְ   ְכמֹוׁש ְכֹמיׁשִדי  ְוָיָצא  ְּ
ָריו   ּגֹוָלה  ּכֲֹהָניו  ְוׂשָ ל־ִעיר  ח:  ּ  ַיְחָדיוַיְחּדָּבַ ְוָיֹבא  ׁשֵֹדד  ֶאל־ּכָ

ר  ָאַמר  יׁשֹר  ֲאׁשֶ ַמד  ַהּמִ ֵלט  ְוָאַבד  ָהֵעֶמק  ְוִנׁשְ ְוִעיר  ֹלא  ִתּמָ
ה  ט:  ְיהָוׁה ּמָ ֵצא  ְוָעֶריָה  ְלׁשַ י  ָנֹצא  ּתֵ נו־ִציץ  ְלמֹוָאב  ּכִ ּּתְ
ֵהןִתְהֶי ב  ּבָ ה  ְמֶלאֶכת  ְיהָוׁה  ְרִמָיה  י:  יָנה  ֵמֵאין  יֹוׁשֵ ָּארור  ֹעׂשֶ ּ

ְּוָארור  ֹמֵנַע  ַחְרּבֹו  ִמָדם עוָריו  ְוׁשֵֹקט  הוא  יא:  ּ ֲאַנן  מֹוָאב  ִמּנְ ּׁשַ ּ
ִלי  וַבּגֹוָלה  ֹלא  ָהָלך  ִלי  ֶאל־ּכֶ ָמָריו  ְוֹלא־הוַרק  ִמּכְ ְֶאל־ׁשְ ּ ּ

ן  ָעַמד  ַטְעמֹו  ּבֹו  ְוֵריֹחו   ה־ָיִמים  יב:  ֹלא  ָנָמרַעל־ּכֵ ָלֵכן  ִהּנֵ
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י־ֹלו  ֹצִעים  ְוֵצֻעהו  ְוֵכָליו  ָיִריקו  ַלְחּתִ ִאים  ְנֻאם־ְיהָוׁה  ְוׁשִ ּּבָ ּ ּ
ְּוִנְבֵליֶהם  ְיַנֵפצו ית  יג:  ּ ר־ּבֹׁשו  ּבֵ ֲאׁשֶ ֹמוׁש  ּכַ ּוֹבׁש  מֹוָאב  ִמּכְ ּ

ית  ֵאל  ִמְבֶטָחם ָרֵאל  ִמּבֵ ּבֹוִרים  ֲאָנ יד:  ִיׂשְ ֵּאיך  ּתֹאְמרו  ּגִ ְּחנו ְ
ְלָחָמה י־ַחִיל  ַלּמִ ַדד  מֹוָאב  ְוָעֶריָה  ָעָלה  וִמְבַחר  טו:  ְוַאְנׁשֵ ּׁשֻ ּ

ֹמו ֶלך  ְיהָוׁה  ְצָבֹאות  ׁשְ חוָריו  ָיְרדו  ַלָטַבח  ְנֻאם־ַהּמֶ ְּבַ ּ ּ ָקֹרוב  טז:  ּ
ל־ְסִביָביו  יז:  ֵאיד־מֹוָאב  ָלֹבוא  ְוָרָעֹתו  ִמֲהָרה  ְמֹאד ֻּנדו  לֹו  ּכָ

ֹמו  ִאְמ ְפָאָרהְוֹכל  ֹיְדֵעי  ׁשְ ל  ּתִ ר  ַמֵטה־ֹעז  ַמּקֵ ּבַ ּרו  ֵאיָכה  ִנׁשְ ּ :
בֹוד   יח ִביְרִדי  ִמּכָ י־ׁשֵֹדד ּיׁשְ ת־ִדיֹבון  ּכִ ֶבת  ּבַ ָמא  ֹיׁשֶ ִבי  ַבּצָ ּ  וׁשְ ּ

ֵחת  ִמְבָצָרִיך ְמֹוָאב  ָעָלה  ָבך  ׁשִ ֶּאל־ֶדֶרך  ִעְמִדי  ְוַצִפי  יט:  ְ ְ ּ
ֲאִלי־ָנס ְוִנְמָלָטה ִאְמִרי  ֶבת  ֲערֹוֵער  ׁשַ ְהָיָתהיֹוׁשֶ ֹהִביׁש  כ: ַמה־ּנִ

ה   י־ַחּתָ ּוְזָעקי|  ּ  ֵהיִלילו  ֵּהיִלילימֹוָאב  ּכִ י ּ ידו  ְבַאְרֹנון  ּכִ ּ  וְזָעקו  ַהּגִ ּ ּ
ַדד  מֹוָאב יׁשֹר  ֶאל־ֹחֹלון  כא:  ּׁשֻ א  ֶאל־ֶאֶרץ  ַהּמִ ָפט  ּבָ ּוִמׁשְ ּ

ְּוַעל־ִדיֹבון  ְוַעל־ְנֹבו  כב:    ֵמיָפַעתֵמוָפַעתְוֶאל־ַיְהָצה  ְוַעל־  
ית  ִדְבָלָתִיםְוַעל ית  כג:  ּ־ּבֵ מול  ְוַעל־ּבֵ ית  ּגָ ְּוַעל  ִקְרָיַתִים  ְוַעל־ּבֵ
ל־ָעֵרי  ֶאֶרץ  מֹוָאב  כד:  ְמֹעון ְצָרה  ְוַעל  ּכָ ְּוַעל־ְקִריֹות  ְוַעל־ּבָ

ֹרֹבות ָרה  ְנֻאם  כה:  ָהְרֹחֹקות  ְוַהּקְ ּבָ ִּנְגְדָעה  ֶקֶרן  מֹוָאב  וְזֹרֹעו  ִנׁשְ ּ
יֻרהו  ּכִ כו:  ְיהָוׁה ּכִ ִקיֹאו ַּהׁשְ ּי  ַעל־ְיהָוׁה  ִהְגִדיל  ְוָסַפק  מֹוָאב  ּבְ

ם־הוא ֹחק  ּגַ ָרֵאל |  ְוִאם   כז:  ְּוָהָיה  ִלׂשְ ֹחק  ָהָיה  ְלך  ִיׂשְ ָֹלוא  ַהׂשְ
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ִבים   ַגּנָ ְתנֹוָדדִנְמָצאהִאם־ּבְ י־ִמֵדי  ְדָבֶריך  ּבֹו  ּתִ ָ  ִנְמָצא  ּכִ ּ :
ֵבי  מֹוָאב  ִו כח ַלע  ֹיׁשְ ּסֶ ְכנו  ּבַ ִּעְזבו  ָעִרים  ְוׁשִ ן ּ ַקּנֵ ְּהיו  ְכיֹוָנה  ּתְ

ֶעְבֵרי  ִפי־ָפַחת ְבֹהו  כט:  ּבְ ֶאה  ְמֹאד  ּגָ ַמְענו  ְגאֹון־מֹוָאב  ּגֵ ּׁשָ
י  ְנֻאם־ְיהָוׁה  ֶעְבָרֹתו  ל:  ּוְגאֹוֹנו  ְוַגֲאָוֹתו  ְוֻרם  ִלּבֹו ֲאִני  ָיַדְעּתִ

ָדיו  ֹלא־ֵכן  ָעׂשו ְּוֹלא־ֵכן  ּבַ ן  ַעל־מֹוָאב  ֲאֵיִליל  לא:  ּ ַעל־ּכֵ
הּוְלמֹוָאב  ּכֻ י  ִקיר־ֶחֶרׂש  ֶיְהּגֶ ִכי  לב:  ּלֹה  ֶאְזָעק  ֶאל־ַאְנׁשֵ ִמּבְ

ְבָמה  ְנִטיׁשַֹתִיך  ָעְברו  ָים  ַעד  ָים  ֶפן  ׂשִ ה־ָלך  ַהּגֶ ַּיְעֵזר  ֶאְבּכֶ ְ ְ ּ
ִציֵרך  ׁשֵֹדד  ָנָפל ְַיְעֵזר  ָנָגעו  ַעל־ֵקיֵצך  ְוַעל־ּבְ ְ ְוֶנֶאְסָפה  לג:  ּ

ְרֶמל  וֵמֶאֶרץ  מֹוָאב   ְמָחה  ָוִגיל  ִמּכַ י ּׂשִ ּתִ ּבַ ְוַיִין  ִמיָקִבים  ִהׁשְ
ּבֹון  לד:  ְֹלא־ִיְדֹרך  ֵהיָדד  ֵהיָדד  ֹלא  ֵהיָדד ִּמַזֲעַקת  ֶחׁשְ

ַּעד־ֶאְלָעֵלה  ַעד־ַיַהץ  ָנְתנו  קֹוָלם  ִמּצַֹער  ַעד־ֹחֹרַנִים  ֶעְגַלת 
ּמֹות  ִיְהיו ם־ֵמי  ִנְמִרים  ִלְמׁשַ י  ּגַ ָיה  ּכִ ִלׁשִ ּׁשְ י  ְלמֹוָאב  לה:  ּ ּתִ ּבַ ְוִהׁשְ

י  לו:  ְּיהָוׁה  ַמֲעֶלה  ָבָמה  וַמְקִטיר  ֵלאֹלָהיוְנֻאם־ ן  ִלּבִ ַעל־ּכֵ
ֲחִליִלים  י  ִקיר־ֶחֶרׂש  ּכַ י  ֶאל־ַאְנׁשֵ ֲחִלִלים  ֶיֱהֶמה  ְוִלּבִ ְלמֹוָאב  ּכַ

ה  ָאָבדו ן  ִיְתַרת  ָעׂשָ י  ָכל־ֹראׁש  ָקְרָחה  לז:  ֶּיֱהֶמה  ַעל־ּכֵ ּכִ
ֻדֹדת  ְוַע ל־ָיַדִים  ּגְ ֻרָעה  ַעל  ּכָ קְוָכל־ָזָקן  ּגְ ַעל  לח:  ל־ָמְתַנִים  ׂשָ

י ֶאת־מֹוָאב  ַבְרּתִ י־ׁשָ לֹה ִמְסֵפד ּכִ ּגֹות  מֹוָאב  וִבְרֹחֹבֶתיָה ּכֻ ל־ּגַ ּּכָ ּ ּ
ְכִלי  ֵאין־ֵחֶפץ  ּבֹו  ְנֻאם־ְיהָוׁה ה  ֵהיִלילו  ֵאיך  לט:  ּכִ ְֵאיך  ַחּתָ ְּ
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ה  ֹחק  ְוִלְמִחּתָ ִהְפָנה־ֹעֶרף  מֹוָאב  ּבֹוׁש  ְוָהָיה  מֹוָאב  ִלׂשְ
ר  ִיְדֶאה  וָפַרׂש :  ָביוְלָכל־ְסִבי ׁשֶ ה  ַכּנֶ י־ֹכה  ָאַמר  ְיהָוׁה  ִהּנֵ ּמ  ּכִ

ָנָפיו  ֶאל־מֹוָאב ה  ְוָהָיה  מא:  ּכְ ָצֹדות  ִנְתָפׂשָ ִריֹות  ְוַהּמְ ָדה  ַהּקְ ִּנְלּכְ ּ
ה  ְמֵצָרה ֵלב  ִאׁשָ יֹום  ַההוא  ּכְ ּבֹוֵרי  מֹוָאב  ּבַ ֵּלב  ּגִ ַמד  מב:  ּ ְוִנׁשְ

י  ַעל־ְיהָוׁה  ִהְג ַָפַחד  ָוַפַחת  ָוָפח  ָעֶליך  מג:  ִּדילמֹוָאב  ֵמָעם  ּכִ ּ
ב  מֹוָאב  ְנֻאם־ְיהָוׁה ס  ִמְפֵני  ַהַפַחד  ִיפֹל ַהנָּיס מד:  יֹוׁשֵ ּ  ַהּנָ ּ ּ

י־ָאִביא  ֵאֶליָה  ָפח  ּכִ ֶּאל־ַהַפַחת  ְוָהֹעֶלה  ִמן־ַהַפַחת  ִיָלֵכד  ּבַ ּ ּּ
ַנת  ְפֻקָדָתם  ְנֻאם־ְיהָוׁה ֶּאל־מֹוָאב  ׁשְ ּבֹון  ָעְמ מה:  ּ ֵצל  ֶחׁשְ ּדו ּבְ

ין  ִסיֹחון  ַוּתֹאַכל  ּבֹון  ְוֶלָהָבה  ִמּבֵ י־ֵאׁש  ָיָצא  ֵמֶחׁשְ ִמּכַֹח  ָנִסים  ּכִ
ֹאון ֵני  ׁשָ ָאֹוי־ְלך  מֹוָאב  ָאַבד  מו:  ְּפַאת  מֹוָאב  ְוָקְדֹקד  ּבְ

ְבָיה ׁשִ ִבי  וְבֹנֶתיך  ּבַ ׁשֶ חו  ָבֶניך  ּבַ י־ֻלּקְ ֹמוׁש  ּכִ ַָעם־ּכְ ָּ י  מז:  ּ ְבּתִ ְוׁשַ
ַאֲח בות־מֹוָאב  ּבְ ַפט ּׁשְ ה  ִמׁשְ ִּרית  ַהָיִמים  ְנֻאם־ְיהָוׁה  ַעד־ֵהּנָ ּ

 :מֹוָאב
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ך  במעגל "גמור  כל  ספרי  נכך  י,  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(. ב כמשמרות ואנו קורין מסמרות ללמדך שאם קבעת אותם כמסמר בלבבך הם משמרין אותךא למה כתי"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,  כנסיות  ובבתי  מדרשות  נא  לפרסם  בבתי  –השנה  

 .ואין חטא בא על ידו, וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, ך המחולק בכל תפוצות ישראל"לימוד ספרי נ 
                         

ושרד"כ צי י ו מלי ן וח,  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(. ותם כמסמר בלבבך הם משמרין אותךא למה כתיב כמשמרות ואנו קורין מסמרות ללמדך שאם קבעת א"ד


