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  פרק נא- "ירמיה"ספר 
ֶב א ֵבי  ֵלב  ָקָמי ּכֹה  ָאַמר  ְיהָוׁה  ִהְנִני  ֵמִעיר  ַעל־ּבָ ל  ְוֶאל־ֹיׁשְ

ִחית י  ְלָבֶבל   ב:  ּרוַח  ַמׁשְ ַלְחּתִ ָּזִרים  ְוֵזרוָה  ִויֹבְקקו |  ְּוׁשִ ּ
ֹיום  ָרָעה ִביב  ּבְ י־ָהיו  ָעֶליָה  ִמּסָ ֶּאת־ַאְרָצה  ּכִ ְֶאל־ִיְדֹרך  ג:  ּ

ִסְרֹיֹנו )ידרך:  כתיב  ולא  קרי( ּתֹו  ְוֶאל־ִיְתַעל  ּבְ ְ  ַהדֵֹרך  ַקׁשְ ּ
ְחְמלו   ל־ְצָבָאהְּוַאל־ּתַ ֻחֶריָה  ַהֲחִרימו  ּכָ ֶּאל־ּבַ ְּוָנְפלו  ֲחָלִלים  ד:  ּ

חוצֹוֶתיָה ִרים  ּבְ ִדים  וְמֻדּקָ ׁשְ ֶאֶרץ  ּכַ ּּבְ ּ ָרֵאל  ה:  ּ י  ֹלא־ַאְלָמן  ִיׂשְ ּכִ
ם  י  ַאְרָצם  ָמְלָאה  ָאׁשָ ִּויהוָדה  ֵמֱאֹלָהיו  ֵמיהָוׁה  ְצָבֹאות  ּכִ

ָרֵאל ֹדוׁש  ִיׂשְ ֶב|  ֻּנסו   ו:  ִמּקְ ּל  וַמְלטו  ִאיׁש  ַנְפׁשֹו ְִמּתֹוך  ּבָ ּּ
ֵלם  מול הוא ְמׁשַ י ֵעת ְנָקָמה ִהיא ַליהָוׁה ּגְ ֲעֹוָנה ּכִ ַדּמו ּבַ ַּאל־ּתִ ּ ּ ּ ּ ּ

ל־ָהָאֶרץ  ִמֵייָנה  ז:  ָּלה ֶרת  ּכָ ּכֶ ַיד־ְיהָוׁה  ְמׁשַ ֶבל  ּבְ ּּכֹוס־ָזָהב  ּבָ ּ
ן  ִיְתֹהְללו  גֹוִים תו  גֹוִים  ַעל־ּכֵ ּׁשָ ֵבר ִּפְתֹאם  ָנְפָלה  ָבֶבל   ח:  ּ ׁשָ ַוּתִ

ָרֵפא ֵּהיִלילו  ָעֶליָה  ְקחו  ֳצִרי  ְלַמְכאֹוָבה  אוַלי  ּתֵ ּ ּ ִּרִפאנו  ט:  ּ ּ
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י־ָנַגע  ֶבל  ְוֹלא  ִנְרָפָתה  ִעְזבוָה  ְוֵנֵלך  ִאיׁש  ְלַאְרֹצו  ּכִ ְֶאת־ּבָ ּ ּ
ָחִקים א  ַעד־ׁשְ ָפָטה  ְוִנׂשָ ַמִים  ִמׁשְ ֶּאל־ַהׁשָ הֹוִציא  ְיהָוׁה  י:  ּ

ֶּאת־ִצְדֹקֵתינו  ּבֹאו  וְנ ּ ה  ְיהָוׁה  ֱאֹלֵהינוּ ַּסְפָרה  ְבִציֹון  ֶאת־ַמֲעׂשֵ ּ ּ :
ָלִטים  ֵהִעיר  ְיהָוׁה  ֶאת־רוַח  ַמְלֵכי  יא ים  ִמְלאו  ַהׁשְ ָּהֵברו  ַהִחּצִ ּ ּ

י־ִנְקַמת  ְיהָוׁה  ִהיא  ִחיָתה  ּכִ ֹתו  ְלַהׁשְ ֶבל  ְמִזּמָ י־ַעל־ּבָ ָּמַדי  ּכִ
או־ֵנס  ַהֲחִז יב:  ִנְקַמת  ֵהיָכֹלו ֶבל  ׂשְ ָמר ֶּאל־חֹוֹמת  ּבָ ׁשְ ּיקו  ַהּמִ

ה  ם־ָעׂשָ ם־ָזַמם  ְיהָוׁה  ּגַ י  ּגַ ָּהִקימו  ׁשְֹמִרים  ָהִכינו  ָהֹאְרִבים  ּכִ ּ
ֵבי  ָבֶבל ר  ֶאל־ֹיׁשְ ר־ִדּבֶ י יג:  ֵּאת  ֲאׁשֶ   ׁשַֹכְנּתְ  ַעל־ַמִים ׁשַֹכְנּתְ

ְצֵעך ת  ּבִ ך  ַאּמַ א  ִקּצֵ ת  ֹאוָצֹרת  ּבָ ים  ַרּבַ ְַרּבִ ע  ְיהָוׁה  יד:  ְ ּבַ ִנׁשְ
ֶיֶלק  ְוָענו  ָעַלִיך ְצָבֹאות  ּבְ י  ִאם־ִמֵלאִתיך  ָאָדם  ּכַ ְַנְפׁשֹו  ּכִ ְּ ּ ּ

ָחְכָמֹתו  וִבְתבוָנֹתו  טו:  ֵהיָדד ֵבל  ּבְ ֹכֹחו  ֵמִכין  ּתֵ ה  ֶאֶרץ  ּבְ ֹּעׂשֵ ּ
ָמִים ִאים  טז:  ָנָטה  ׁשָ ַמִים  ַוַיַעל  ְנׂשִ ׁשָ ּתֹו  ֲהֹמון  ַמִים  ּבַ ְּלֹקול  ּתִ

ה   ָטר  ָעׂשָ ָרִקים  ַלּמָ ַּויֵֹצא  רוַח  ֵמֹאְצֹרָתיוִמְקֵצה־ָאֶרץ  ּבְ ּ :
ֶקר  יז י  ׁשֶ ל־ֹצֵרף  ִמָפֶסל  ּכִ ל־ָאָדם  ִמַדַעת  ֹהִביׁש  ּכָ ִּנְבַער  ּכָ ּ

ם ֵעת  יח:  ִּנְסּכֹו  ְוֹלא־רוַח  ּבָ ִעים  ּבְ ְעּתֻ ה  ּתַ ה  ַמֲעׂשֵ ֶהֶבל  ֵהּמָ
ְּפֻקָדָתם  ֹיאֵבדו ּ י־יֹוֵצר  ַהּכֹל  הוא  יט:  ּ ֹּלא־ְכֵאֶלה  ֵחֶלק  ַיֲעֹקוב  ּכִ ּ

ֶב ֹמוְוׁשֵ ֵלי  כ:  ט  ַנֲחָלֹתו  ְיהָוׁה  ְצָבֹאות  ׁשְ ה  ִלי  ּכְ ַּמֵפץ־ַאּתָ
י  ְבך  ַמְמָלֹכות ַחּתִ י  ְבך  ּגֹוִים  ְוִהׁשְ ִָמְלָחָמה  ְוִנַפְצּתִ ָ י  כא:  ּ ְּוִנַפְצּתִ
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י  ְבך  ֶרֶכב  ְוֹרְכֹבו ְָבך  סוס  ְוֹרְכֹבו  ְוִנַפְצּתִ ָּ י  ְבך  ִאיׁש  כב:  ּ ְָוִנַפְצּתִ ּ
י ה  ְוִנַפְצּתִ חור  וְבתוָלהְּוִאּשָׁ י  ְבך  ּבָ ּ  ְבך  ָזֵקן  ָוָנַער  ְוִנַפְצּתִ ּ ּ ָ ָּ :

י  כג ר  ְוִצְמֹדו  ְוִנַפְצּתִ י  ְבך  ִאּכָ י  ְבך  ֹרֶעה  ְוֶעְדֹרו  ְוִנַפְצּתִ ְּוִנַפְצּתִ ּ ּּ ָ ָ

ְּבך  ַפֹחות  וְסָגִנים ּ י  ְלָבֶבל  וְלֹכל   כד:  ָ ַלְמּתִ ְּוׁשִ ִדים |  ּ ֵבי  ַכׂשְ ּיֹוׁשְ
ר־ָע ל־ָרָעָתם  ֲאׁשֶ ּׂשו  ְבִציֹון  ְלֵעיֵניֶכם  ְנֻאם  ְיהָוׁהֵאת  ּכָ ּ :

ִחית  כה ׁשְ ִחית  ְנֻאם־ְיהָוׁה  ַהּמַ ׁשְ ִָהְנִני  ֵאֶליך  ַהר  ַהּמַ

ָלִעים  יך  ִמן־ַהּסְ ְלּתִ ל־ָהָאֶרץ  ְוָנִטיִתי  ֶאת־ָיִדי  ָעֶליך  ְוִגְלּגַ ֶָאת־ּכָ ָ

ֵרָפה יך  ְלַהר  ׂשְ ָוְנַתּתִ ה  ְו כו:  ּ ך  ֶאֶבן  ְלִפּנָ ְָוֹלא־ִיְקחו  ִמּמְ ֶאֶבן ּ
ְהֶיה  ְנֻאם־ְיהָוׁה ְמֹמות  עֹוָלם  ּתִ י־ׁשִ או־ֵנס  כז:  ְלֹמוָסֹדות  ּכִ ּׂשְ

ִמיעו  ָעֶליָה  ּגֹוִים  ַקְדׁשו  ָעֶליָה  ּגֹוִים  ַהׁשְ ְקעו  ׁשֹוָפר  ּבַ ָאֶרץ  ּתִ ּּבָ ּ ּ ּ
ָנז  ִפְקדו  ָעֶליָה  ִטְפָסר  ַהֲעלו־סוס  ּכְ י  ְוַאׁשְ ַּמְמְלֹכות  ֲאָרַרט  ִמּנִ ּ ּ ּ

ֶיֶלק  ָסָמר ַּקְדׁשו  ָעֶליָה  גֹוִים  ֶאת־ַמְלֵכי ָמַדי ֶאת־ַפחֹוֶתיָה  חכ:  ּכְ ּ ּ
ְלּתֹו ל־ֶאֶרץ  ֶמְמׁשַ ל־ְסָגֶניָה  ְוֵאת  ּכָ ְרַעׁש  ָהָאֶרץ  כט:  ְוֶאת־ּכָ ַוּתִ

ֶבל  ֹבות  ְיהָוׁה  ָלׂשום  ֶאת־ֶאֶרץ  ּבָ ֶבל  ַמְחׁשְ י  ָקָמה  ַעל־ּבָ ֹחל  ּכִ ַּוּתָ
ב ה  ֵמֵאין  יֹוׁשֵ ּמָ בו ָּחְדלו  ִגּבֹוֵר ל:  ְלׁשַ ּי  ָבֶבל  ְלִהָלֵחם  ָיׁשְ ּ

ֹנֶתיָה  ּכְ יתו  ִמׁשְ ים  ִהּצִ ָתה  ְגבוָרָתם  ָהיו  ְלָנׁשִ ָצֹדות  ָנׁשְ ּמְ ּּבַ ּ ּ
רו  ְבִריֶחיָה ּבְ יד  ִלְקַראת  לא:  ִּנׁשְ ָּרץ  ִלְקַראת־ָרץ  ָירוץ  וַמּגִ ּ

ֶצה ָדה  ִעיֹרו  ִמּקָ י־ִנְלּכְ ֶבל  ּכִ יד  ְלֶמֶלך  ּבָ יד  ְלַהּגִ : ְַמּגִ
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ְעּבָ לב י ְוַהּמַ ְרפו  ָבֵאׁש  ְוַאְנׁשֵ ים  ׂשָ ֹּרות  ִנְתָפׂשו  ְוֶאת־ָהֲאַגּמִ ּ ּ
ְלָחָמה  ִנְבָהלו ָרֵאל  לג:  ַּהּמִ י  ֹכה  ָאַמר  ְיהָוׁה  ְצָבאֹות  ֱאֹלֵהי  ִיׂשְ ּכִ

ִציר  ָלה ֹגֶרן  ֵעת  ִהְדִריָכה  ֹעוד  ְמַעט  וָבָאה  ֵעת־ַהּקָ ֶבל  ּכְ ת־ּבָ ּּבַ ּ ּ :
ֶבל    ֲהָמַמִנֲהָמַמִנו  ֲאָכַלִני  ֲאָכַלִנו לד ר  ֶמֶלך  ּבָ ְי  ְנבוַכְדֶראּצַ  ִּהִציַגִנוּ

ִלי  ִריק   יַגִני  ּכְ ָלַעִנוִהּצִ ין  ִמָלא  ְכֵרׂשֹו  ֵמֲעָדָני ּבְ ּנִ ּתַ ָלַעִני  ּכַ ּ  ּבְ
ֶבת  ִציֹון  לה:    ֱהִדיָחִניֱהִדיָחִנו ֶבל  ּתֹאַמר  ֹיׁשֶ ֵאִרי  ַעל־ּבָ ֲּחָמִסי  וׁשְ ּ

ִדים  ּתֹאַמר  ְירו ֵבי  ַכׂשְ ְּוָדִמי  ֶאל־ֹיׁשְ ָלּ ָלֵכן  ּכֹה  ָאַמר  לו:  םִׁשָ
י  י  ֶאת־ִנְקָמֵתך  ְוַהֲחַרְבּתִ ְמּתִ ְְיהָוׁה  ִהְנִני־ָרב  ֶאת־ִריֵבך  ְוִנּקַ ְ

י  ֶאת־ְמקֹוָרה ּתִ ה  ְוֹהַבׁשְ ֶּאת־ַיּמָ | ְּוָהְיָתה  ָבֶבל  ְלַגִלים   לז:  ּ
ב ֵרָקה  ֵמֵאין  יֹוׁשֵ ה  וׁשְ ּמָ ים  ׁשַ ּנִ ִפִרים  לח:  ְּמעֹון־ּתַ ּכְ ַּיְחָדו  ּכַ

גֹוֵרי  ֲאָרֹיותִיׁשְ ָּאגו  ָנֲערו  ּכְ יֶהם  לט:  ּ ּתֵ ית  ֶאת־ִמׁשְ ם  ָאׁשִ ֻחּמָ ּבְ
ַנת־עֹוָלם  ְוֹלא  ָיִקיצו  ְנֻאם  נו  ׁשְ ים  ְלַמַען  ַיֲעֹלזו  ְוָיׁשְ ְרּתִ ּכַ ְּוִהׁשְ ּ ּ

ֵאיִלים  ִעם־ַעּתוִדים מ:  ְיהָוׁה ָכִרים  ִלְטֹבוַח  ּכְ : ֹּאוִריֵדם  ּכְ
ך  ַוּתִ מא ׁשַ ָדה  ׁשֵ ְֵאיך  ִנְלּכְ ל־ָהָאֶרץ  ֵאיך  ָהְיָתה ְ ִהַלת  ּכָ ֵפׂש  ּתְ ְּתָ ּ

ּגֹוִים ֶבל  ּבַ ה  ּבָ ּמָ ָליו  מב:  ְלׁשַ ֲהֹמון  ּגַ ֶבל  ַהָים  ּבַ ָּעָלה  ַעל־ּבָ ּ
ב  מג:  ִנְכָסָתה ה  ֶאֶרץ  ִצָיה ַוֲעָרָבה ֶאֶרץ ֹלא־ֵיׁשֵ ּמָ ָּהיו  ָעֶריָה  ְלׁשַ ּ

ן־ָאָדם ֵהן  ּבֶ ל־ִאיׁש  ְוֹלא־ַיֲעֹבר  ּבָ ֵהן  ּכָ ל ּו מד:  ּבָ י  ַעל־ּבֵ ָפַקְדּתִ
ְלעֹו  ִמִפיו  ְוֹלא־ִיְנֲהרו  ֵאָליו  ֹעוד  ּגֹוִים  ָבֶבל  ְוֹהֵצאִתי  ֶאת־ּבִ ּּבְ ּ
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ֶבל  ָנָפָלה ם־חֹוַמת  ּבָ י  וַמְלטו  ִאיׁש  מה:  ּגַ ְּצאו  ִמּתֹוָכה  ַעּמִ ּ ּ ּּ
ּוֶפן־ֵיַרך  ְלַבְבֶכם  ְוִתיְראו  מו:  ֶאת־ַנְפׁשֹו  ֵמֲחֹרון  ַאף־ְיהָוׁה ְּ

מוָעה  ַה ּשְׁ מוָעה  ְוַאֲחָריו ּּבַ ָנה  ַהּשְׁ ָאֶרץ  וָבא  ַבּשָׁ ַמַעת  ּבָ ׁשְ ּּנִ ּ
ל ל  ַעל־ֹמׁשֵ ָאֶרץ  וֹמׁשֵ מוָעה  ְוָחָמס  ּבָ ָנה  ַהּשְׁ ּשָׁ ּּבַ ה  מז:  ּ ָלֵכן  ִהּנֵ

ֹבוׁש  י  ַעל־ְפִסיֵלי  ָבֶבל  ְוָכל־ַאְרָצה  ּתֵ ִאים  וָפַקְדּתִ ָּיִמים  ּבָ ּּ
ְּוָכל־ֲחָלֶליָה  ִיְפלו  ְבתֹוָכה ּ ַמִים  ָוָאֶרץ ְוִרּנְ מח:  ּ ֶבל  ׁשָ ּנו  ַעל־ּבָ

ֹוְדִדים  ְנֻאם־ְיהָוׁה ֹפון  ָיבֹוא־ָלה  ַהּשׁ י  ִמּצָ ֶהם  ּכִ ר  ּבָ : ְּוֹכל  ֲאׁשֶ
ם־ְלָבֶבל  ָנְפלו  ַחְלֵלי  מט ָרֵאל  ּגַ ֶבל  ִלְנפֹל  ַחְלֵלי  ִיׂשְ ם־ּבָ ּּגַ ּ

ֲעֹמדו  ִזְכרו  ֵמָרחֹוק  נ:  ָכל־ָהָאֶרץ ְּפֵלִטים  ֵמֶחֶרב  ִהְלכו  ַאל־ּתַ ּ ּ ּ
ַלֶא ֲעֶלה  ַעל־ְלַבְבֶכםִּת־ְיהָוׁה  ִוירוׁשָ ַמְענו  נא:  ם  ּתַ י־ׁשָ נו  ּכִ ּּבֹׁשְ ּ

ית  י  ּבֵ או  ָזִרים  ַעל־ִמְקְדׁשֵ י  ּבָ ה  ָפֵנינו  ּכִ ָתה  ְכִלּמָ ּסְ ֶּחְרָפה  ּכִ ּ ּ ּ ּ
י  נב:  ְיהָוׁה ִאים  ְנֻאם־ְיהָוׁה  וָפַקְדּתִ ה־ָיִמים  ּבָ ָּלֵכן  ִהּנֵ

ַּעל־ְפִסיֶליָה  וְבָכל־ַאְרָצה ּ י־ַתֲעֶלה  ָבֶבל  נג:    ֶיֱאֹנק  ָחָללּ ּכִ
י  ָיֹבאו  ׁשְֹדִדים  ָלה  ר  ְמֹרום  ֻעָזה  ֵמִאּתִ ַמִים  ְוִכי  ְתַבּצֵ ַּהּשָׁ ּ ּ ּ

ִדים נד:  ְנֻאם־ְיהָוׁה ׂשְ ֹדול  ֵמֶאֶרץ  ּכַ ֶבר  ּגָ ֶבל  ְוׁשֶ : ֹּקול  ְזָעָקה  ִמּבָ
ֹדול   נה ה  ֹקול  ּגָ ּנָ ד  ִמּמֶ ֶבל  ְוִאּבַ י־ׁשֵֹדד  ְיהָוׁה  ֶאת־ּבָ ְּוָהמו ּכִ

ֹאון  קֹוָלם ן  ׁשְ ים  ִנּתַ ַמִים  ַרּבִ י  ָבא  ָעֶליָה  נו:  ַּגֵליֶהם  ּכְ ּכִ
י  ֵאל  תֹוָתם  ּכִ ָתה  ַקּשְׁ ּבֹוֶריָה  ִחּתְ דו  ּגִ ֶבל  ׁשֹוֵדד  ְוִנְלּכְ ַּעל־ּבָ
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ֵלם ֵלם ְיׁשַ ֻמֹלות ְיהָוׁה ׁשַ ּּגְ ֶריָה ַוֲחָכֶמיָה ַפחֹוֶתיָה  נז: ּ י ׂשָ ְרּתִ ּכַ ְּוִהׁשְ
ֶלך ּוְסָגֶניָה   ַנת־עֹוָלם  ְוֹלא  ָיִקיצו  ְנֻאם־ַהּמֶ נו  ׁשְ ְְוִגּבֹוֶריָה  ְוָיׁשְ ּ ּ

ֹמו ֶבל  נח:  ְיהָוׁה  ְצָבֹאות  ׁשְ ּכֹה־ָאַמר  ְיהָוׁה  ְצָבֹאות  ֹחמֹות  ּבָ
ּתו  ְוִיְגעו  ֵאׁש  ִיּצַ ֹבִהים  ּבָ ָעֶריָה  ַהּגְ ְתַעְרַער  וׁשְ ָּהְרָחָבה  ַעְרֵער  ּתִ ּ ּ

ים   ֵדי־ִריק  וְלֻאּמִ ים  ּבְ ֵדי־ֵאׁש  ְוָיֵעפוַּעּמִ ר־ִצָוה  נט:  ּּבְ ַּהָדָבר  ֲאׁשֶ ּ
ֶלְכּתֹו |   ן־ַמְחֵסָיה  ּבְ ָרָיה  ֶבן־ֵנִרָיה  ּבֶ ִביא  ֶאת־ׂשְ ִּיְרְמָיהו  ַהּנָ ּ

ָרָיה  ַנת  ָהְרִבִעית  ְלָמְלֹכו וׂשְ ׁשְ ֶבל  ּבִ ֶּאת־ִצְדִקָיהו  ֶמֶלך־ְיהוָדה  ּבָ ּ ְּ ּ
ר  ְמנוָחה ַּוִיְכּתֹב  ִיְרְמָיהו  ֵאת  ּכָ ס:  ּׂשַ ֹבוא ּ ר־ּתָ ל־ָהָרָעה  ֲאׁשֶ

ֻתִבים  ל־ַהְדָבִרים  ָהֵאֶלה  ַהּכְ ֶבל  ֶאל־ֵסֶפר  ֶאָחד  ֵאת  ּכָ ֶּאל־ּבָ ּ
ֶבל ָרָיה  ְכֹבֲאך  ָבֶבל  ְוָרִאיָת  סא:  ֶאל־ּבָ ַָויֹאֶמר  ִיְרְמָיהו  ֶאל־ׂשְ ּ ּ

ל־ַהְדָבִרים  ָהֵאֶלה ְּוָקָראָת  ֵאת  ּכָ ְרּתָ  סב:  ּ ה  ִדּבַ ְוָאַמְרּתָ  ְיהָוׁה  ַאּתָ
ב  ְלֵמָאָדם ֶאל־ַה י  ֱהֹיות־ּבֹו  יֹוׁשֵ ֹקום  ַהֶזה  ְלַהְכִריֹתו  ְלִבְלּתִ ּּמָ

ְהֶיה ְמֹמות  עֹוָלם  ּתִ י־ׁשִ ֵהָמה  ּכִ ַכלְֹתך  ִלְקֹרא  סג:  ְוַעד־ּבְ ְָוָהָיה  ּכְ ּ
ַלְכּתֹו  ֶאל־ּתֹוך  ְפָרת ְקׁשֹר  ָעָליו  ֶאֶבן  ְוִהׁשְ ֶפר  ַהֶזה  ּתִ ֶּאת־ַהּסֵ ְ ּ :

ַק סד ׁשְ ָכה  ּתִ ר ְוָאַמְרּתָ  ּכָ ֶבל  ְוֹלא־ָתקום  ִמְפֵני  ָהָרָעה  ֲאׁשֶ ּע  ּבָ ּ
ה ִדְבֵרי ִיְרְמָיהו ָּאֹנִכי ֵמִביא ָעֶליָה ְוָיֵעפו ַעד־ֵהּנָ ּ ּ: 
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  פרק נב- "ירמיה"ספר 
ָנה  א ֵרה  ׁשָ ָנה  ִצְדִקָיהו  ְבָמְלֹכו  ְוַאַחת  ֶעׂשְ ִרים  ְוַאַחת  ׁשָ ן־ֶעׂשְ ּּבֶ ּ

ָל ירוׁשָ ָּמַלך  ּבִ ְ
ם  ִאּמֹו  ִ ת־ִיְרְמָיהו  ִמִלְבָנהלֲּחמיַטם  ְוׁשֵ ּ  ֲחמוַטל  ּבַ ּ ּ :

ה  ְיהֹוָיִקים ב ר־ָעׂשָ ֹכל  ֲאׁשֶ ֵעיֵני  ְיהָוׁה  ּכְ י   ג:  ַּוַיַעׂש  ָהַרע  ּבְ | ּכִ
ַל ירוׁשָ ִליֹכו  אֹוָתם ִַּעל־ַאף  ְיהָוׁה  ָהְיָתה  ּבִ ּם  ִויהוָדה  ַעד־ַהׁשְ

ֶבל ֶמֶלך  ּבָ ְֵמַעל  ָפָניו  ַוִיְמֹרד  ִצְדִקָיהו  ּבְ ּ ּ ּ ָנה ַוְיִהי ד:  ּ   ַבּשָׁ
א  ָעׂשֹור  ַלֹחֶדׁש  ּבָ יִרי  ּבֶ ֹחֶדׁש  ָהֲעׂשִ ִעית  ְלָמְלֹכו  ּבַ ׁשִ ַהּתְ

ַל ֶבל  הוא  ְוָכל־ֵחילֹו  ַעל־ְירוׁשָ ר  ֶמֶלך־ּבָ ְּנבוַכְדֶראּצַ ּ ְּ
ּם  ַוַיֲחנו ִ ּ

ָּעֶליָה  ַוִיְבנו  ָעֶליָה  ָדֵיק  ָסִביב ּ ֹצור  ַעד  ה:  ּ ּמָ ֹבא  ָהִעיר  ּבַ ַוּתָ
ָנ ֵרה  ׁשָ י  ֶעׂשְ ּתֵ ֶלך  ִצְדִקָיהוַעׁשְ ּה  ַלּמֶ ּ ָעה  ו:  ְ ִתׁשְ ֹחֶדׁש  ָהְרִביִעי  ּבְ ּבַ

ִעיר  ְוֹלא־ָהָיה  ֶלֶחם  ְלַעם  ָהָאֶרץ : ַּלֹחֶדׁש  ַוֶיֱחַזק  ָהָרָעב  ּבָ
ְלָחָמה  ִיְבְרחו  ַוֵיְצאו  ֵמָהִעיר  ז י  ַהּמִ ַקע  ָהִעיר  ְוָכל־ַאְנׁשֵ ּבָ ַּוּתִ ּּ

ין־ַהֹחֹמַתִים  ֲאׁשֶ ַער  ּבֵ ְַלְיָלה  ֶדֶרך  ׁשַ ִדים ּ ֶלך  ְוַכׂשְ ן  ַהּמֶ ּר  ַעל־ּגַ ְ

ְַעל־ָהִעיר  ָסִביב  ַוֵיְלכו  ֶדֶרך  ָהֲעָרָבה ּ ּ ִדים  ח:  ּ ׂשְ ַּוִיְרְדפו  ֵחיל־ּכַ ּ ּ ּ
ַעְרֹבת  ְיֵרֹחו  ְוָכל־ֵחיֹלו  יגו  ֶאת־ִצְדִקָיהו  ּבְ ֶלך  ַוַיּשִׂ ַּאֲחֵרי  ַהּמֶ ּּ ּ ְ

ֶלך ַוַיֲעלו  ט: ָּנֹפצו ֵמָעָליו ַּוִיְתְפׂשו ֶאת־ַהּמֶ ּּ ְּ ֶבל ּ ְֹאֹתו ֶאל־ֶמֶלך ּבָ

ָפִטים ר  ִאּתֹו  ִמׁשְ ֶאֶרץ  ֲחָמת  ַוְיַדּבֵ ַחט  י:  ִּרְבָלָתה  ּבְ ַּוִיׁשְ



––782 

ֵרי  ְיהוָדה  ל־ׂשָ ֵני  ִצְדִקָיהו  ְלֵעיָניו  ְוַגם  ֶאת־ּכָ ֶבל  ֶאת־ּבְ ֶּמֶלך־ּבָ ּ ּ ְ

ִרְבָלָתה ַחט  ּבְ ְּוֶאת־ֵעיֵני  ִצְדִקָיהו  ִעֵור  ַוַיַאְסֵרהו  יא:  ׁשָ ּ ּּ ּ
ּתַ ֵנהו  ַבְנֻחׁשְ ֶבָלה  ַוִיּתְ ֶבל  ּבָ ִּים  ַוְיִבֵאהו  ֶמֶלך־ּבָ ּּ  בֵבית־ְ

ֵּבית־ַהְפֻקדֹת  ַעד־ֹיום  מֹוֹתו ָעׂשֹור  יב:  ּ י  ּבֶ ּוַבֹחֶדׁש  ַהֲחִמיׁשִ
ר  ֶלך  ְנבוַכְדֶראּצַ ָנה  ַלּמֶ ֵרה  ׁשָ ע־ֶעׂשְ ׁשַ ַנת  ּתְ ַּלֹחֶדׁש  ִהיא  ׁשְ ְ

ִחים  ָעַמ א  ְנבוַזְרֲאָדן  ַרב־ַטּבָ ֶבל  ּבָ ֶּמֶלך־ּבָ ֶבל ְ ְד  ִלְפֵני  ֶמֶלך־ּבָ

ָל ירוׁשָ ֶלך  ְוֵאת  יג:  םִּּבִ ית  ַהּמֶ ית־ְיהָוׁה  ְוֶאת־ּבֵ ֹרף  ֶאת־ּבֵ ְַוִיׂשְ ּ
ַל י  ְירוׁשָ ּתֵ ל־ּבָ ֵאׁשִּּכָ ַרף  ּבָ ֹדול  ׂשָ ית  ַהּגָ ל־ּבֵ : ם  ְוֶאת־ּכָ

ַל יד ל־ֹחֹמות  ְירוׁשָ ר ְִּוֶאת־ּכָ ִדים  ֲאׁשֶ ׂשְ ל־ֵחיל  ּכַ ּם  ָסִביב  ָנְתצו  ּכָ ּ
ִחיםֶאת־ַרב ּוִמַדלֹות  ָהָעם  ְוֶאת־ֶיֶתר  ָהָעם   טו:  ־ַטּבָ ּ ָאִרים |  ּ ׁשְ ַהּנִ

ֶבל  ְוֵאת  ֶיֶתר  ר  ָנְפלו  ֶאל־ֶמֶלך  ּבָ ִעיר  ְוֶאת־ַהּנְֹפִלים  ֲאׁשֶ ְּבָ ּ
ִחים ּוִמַדלֹות  ָהָאֶרץ  טז:  ָּהָאֹמון  ֶהְגָלה  ְנבוַזְרֲאָדן  ַרב־ַטּבָ ּ ּ

ִחים  ְלֹכְר ִאיר  ְנבוַזְרֲאָדן  ַרב־ַטּבָ : ִּמים  וְלֹיְגִביםִּהׁשְ
ֹכֹנות  יז ר  ְלֵבית־ְיהָוׁה  ְוֶאת־ַהּמְ ת  ֲאׁשֶ ֹחׁשֶ ְּוֶאת־ַעּמוֵדי  ַהּנְ

או  ִדים  ַוִיׂשְ רו  ַכׂשְ ּבְ ֵבית־ְיהָוׁה  ׁשִ ר  ּבְ ת  ֲאׁשֶ ֹחׁשֶ ְּוֶאת־ָים  ַהּנְ ּ ּּ
ֶבָלה ם  ּבָ ּתָ ל־ְנֻחׁשְ רֹות  ְוֶאת־ַהָיִעים  יח:  ֶאת־ּכָ ְּוֶאת־ַהּסִ

ֹרות  ְו ֵלי ְוֶאת־ַהְמַזּמְ ל־ּכְ פֹות  ְוֵאת  ּכָ ְזָרֹקת  ְוֶאת־ַהּכַ ֶּאת־ַהּמִ
ְרתו  ָבֶהם  ָלָקחו ר־ְיׁשָ ת  ֲאׁשֶ ֹחׁשֶ ַּהּנְ ִפים  יט:  ּ ְּוֶאת־ַהּסִ
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ֹנֹרות  יֹרות  ְוֶאת־ַהּמְ ְזָרֹקות  ְוֶאת־ַהּסִ ְחּתֹות  ְוֶאת־ַהּמִ ְוֶאת־ַהּמַ
ר־ ר  ָזָהב  ָזָהב  ַוֲאׁשֶ ַנִקֹיות  ֲאׁשֶ פֹות  ְוֶאת־ַהּמְ ֶסף ְּוֶאת־ַהּכַ ֶסף  ּכָ ּכֶ

ִחים ָקר |  ָּהַעּמוִדים   כ:  ָלַקח  ַרב־ַטּבָ ַנִים  ַהָים  ֶאָחד  ְוַהּבָ ּׁשְ
ֶלך  ה  ַהּמֶ ר  ָעׂשָ ֹכֹנות  ֲאׁשֶ ַחת  ַהּמְ ר־ּתַ ת  ֲאׁשֶ ר  ְנֹחׁשֶ ֵנים־ָעׂשָ ְׁשְ

ִלים  ל־ַהּכֵ ם  ּכָ ּתָ ָקל  ִלְנֻחׁשְ ֹלֹמה  ְלֵבית  ְיהָוׁה  ֹלא־ָהָיה  ִמׁשְ ׁשְ
ה  ְּוָהַעּמוִד כא:  ָּהֵאֶלה ֵרה  ַאּמָ ֹמֶנה  ֶעׂשְ ד קֹוַמהים  ׁשְ   קֹוַמת  ָהַעּמֻ

ֹעות  ע ֶאְצּבָ ּנו ְוָעְבֹיו ַאְרּבַ ה ְיֻסּבֶ ֵרה ַאּמָ ים־ֶעׂשְ ּתֵ ָּהֶאָחד  ְוחוט ׁשְ ּ
ת  ְוקֹוַמת  ַהּכֶֹתֶרת  ָהַאַחת  ָחֵמׁש  כב:  ָּנבוב ְוֹכֶתֶרת  ָעָליו  ְנֹחׁשֶ

ָבָכה  ְוִרּמֹוִנים  ַעל־ַהּכֹוֶתֶרת  ָס ת ַּאּמֹות  וׂשְ ִביב  ַהּכֹל  ְנֹחׁשֶ
ִני  ְוִרּמֹוִנים ְּוָכֵאֶלה  ָלַעּמוד  ַהּשֵׁ ִעים  כג:  ּ ׁשְ ַּוִיְהיו  ָהִרּמִֹנים  ּתִ ּ

ָבָכה  ָסִביב ל־ָהִרּמֹוִנים  ֵמָאה  ַעל־ַהּשְׂ ה  רוָחה  ּכָ ּשָׁ ח  כד:  ְּוׁשִ ַּוִיּקַ
ֶנ ׁשְ ָרָיה  ּכֵֹהן  ָהֹראׁש  ְוֶאת־ְצַפְנָיה  ּכֵֹהן  ַהּמִ ִחים  ֶאת־ׂשְ ה ַרב־ַטּבָ

ף ת  ׁשְֹמֵרי  ַהּסַ ֹלׁשֶ ּוִמן־ָהִעיר  ָלַקח  ָסִריס  ֶאָחד  כה:  ְוֶאת־ׁשְ
ר־ָהָיה  ָפִקיד   ים  ֵמֹרֵאי |  ֲאׁשֶ ְבָעה  ֲאָנׁשִ ְלָחָמה  ְוׁשִ י  ַהּמִ ַעל־ַאְנׁשֵ

א  ְצּבִ ָבא  ַהּמַ ר  ַהּצָ ר  ִנְמְצאו  ָבִעיר  ְוֵאת  ֹסֵפר  ׂשַ ֶלך  ֲאׁשֶ ְּפֵני־ַהּמֶ ְ

ים  ִא ּשִׁ ֹתוך ֶאת־ַעם  ָהָאֶרץ  ְוׁשִ ְמְצִאים  ּבְ ְיׁש  ֵמַעם  ָהָאֶרץ  ַהּנִ

ִחים  ַויֶֹלך  אֹוָתם  כו:  ָהִעיר ח  אֹוָתם  ְנבוַזְרֲאָדן  ַרב־ַטּבָ ְַוִיּקַ ּ ּּ
ֶבל  ִרְבָלָתה ֶבל  ַוְיִמֵתם  כז:  ְֶאל־ֶמֶלך  ּבָ ה  אֹוָתם  ֶמֶלך  ּבָ ְַוַיּכֶ ּ
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ֶאֶרץ  ֲחָמת  ַוִיֶגל  ְיהוָדה  ֵמַעל  ַאְדָמֹתו ִרְבָלה  ּבְ ּּבְ ָהָעם ֶזה   כח:  ּ
ת ֲאָלִפים  ֹלׁשֶ ַבע ְיהוִדים ׁשְ ַנת־ׁשֶ ׁשְ ר ּבִ ר  ֶהְגָלה ְנבוַכְדֶראּצַ ֲּאׁשֶ ּ

ה ֹלׁשָ ִרים  וׁשְ ר  כט:  ְּוֶעׂשְ ֵרה  ִלְנבוַכְדֶראּצַ מֹוֶנה  ֶעׂשְ ַנת  ׁשְ ׁשְ ּּבִ
ַל ָנִיםִִּמירוׁשָ ים  וׁשְ ֹלׁשִ ֹמֶנה  ֵמֹאות  ׁשְ ֹלׁש  ל:  ּם  ֶנֶפׁש  ׁשְ ַנת  ׁשָ ׁשְ ּבִ

ִרים  ִלְנ ִחים  ְיהוִדים ְוֶעׂשְ ר  ֶהְגָלה  ְנבוַזְרֲאָדן  ַרב־ַטּבָ ּבוַכְדֶראּצַ ּ ּ
ַעת  ֲאָלִפים  ל־ֶנֶפׁש  ַאְרּבַ ה  ּכָ ִעים  ַוֲחִמּשָׁ ַבע  ֵמֹאות  ַאְרּבָ ֶנֶפׁש  ׁשְ

ׁש  ֵמֹאות ָנה  ְלָגלות  ְיהֹוָיִכן  לא:  ְוׁשֵ ַבע  ׁשָ ים  ָוׁשֶ ֹלׁשִ ַּוְיִהי  ִבׁשְ
ר  ֹחֶדׁש   ֵנים  ָעׂשָ ׁשְ ֶּמֶלך־ְיהוָדה  ּבִ ה  ַלֹחֶדׁש ְ ִרים  ַוֲחִמּשָׁ ֶעׂשְ ּבְ

ַנת ַמְלֻכֹתו ֶאת־ֹראׁש ְיהֹוָיִכין  ׁשְ ֶבל ּבִ א  ֱאִויל ְמֹרַדך ֶמֶלך ּבָ ְָנׂשָ ְ

ית   ֶּמֶלך־ְיהוָדה  ַויֵֹצא  ֹאֹתו  ִמּבֵ ּ ַּהְכליאְ לואּ ר  ִאּתֹו  לב:  ּ  ַהּכְ ַוְיַדּבֵ
ַעל ְסֹאו  ִמּמַ ן  ֶאת־ּכִ ָלִכים ְלִכֵּסֹּטֹבות  ַוִיּתֵ ָלּמְ ר  ִאּתֹו   ַהּמְ ִכים  ֲאׁשֶ

ָבֶבל ִמיד  לג:  ּבְ ְגֵדי  ִכְלֹאו  ְוָאַכל  ֶלֶחם  ְלָפָניו  ּתָ ה  ֵאת  ּבִ ּנָ ְוׁשִ
ל־ְיֵמי  ַחָיו ָנה־לֹו  ֵמֵאת  לד:  ּּכָ ִמיד  ִנּתְ ַּוֲאֻרָחֹתו  ֲאֻרַחת  ּתָ

יֹוֹמו ַעד־ֹיום מֹוֹתו ּכֹל ְיֵמי ַחָייו ֶבל ְדַבר־ֹיום ּבְ ֶּמֶלך־ּבָ ּ ְ: 
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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, ישראלך המחולק בכל תפוצות "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

ך  במעגל "כך  יגמור  כל  ספרי  נ,  שני  פרקים  ליום,  לימוד  ספרי  נביאים  וכתובים  מחולק  לכל  השנההנה  מובא  כאן  
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"סמרות  לומר  לך  מה  משמרות  כהונה  כר  ברכיה  הכהן  ברבי  כמשמרות  כתיב  ואנו  קורין  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


