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  פרק ט- "ירמיה"ספר 
ר  ְמלֹון  ֹאְרִחים  ְוֶאֶעְזָבה  ֶאת־ַעּמִ א ְדּבָ ֵנִני  ַבּמִ י  ְוֵאְלָכה ִמי־ִיּתְ

י  ֻכָלם  ְמָנֲאִפים  ֲעֶצֶרת  ּבְֹגִדים ם  ּכִ ַּוַיְדְרכו  ֶאת־ְלׁשֹוָנם  ב:  ֵּמִאּתָ ּ
י  ֵמָרָעה  ֶאל־ָרָעה   ְברו  ָבָאֶרץ  ּכִ ֶקר  ְוֹלא  ֶלֱאמוָנה  ּגָ ם  ׁשֶ ּתָ ַּקׁשְ ּ |

ָּיָצאו  ְוֹאִתי  ֹלא־ָיָדעו  ְנֻאם־ְיהָוׁה ֵמרו  ג:  ּ ִּאיׁש  ֵמֵרֵעהו  ִהּשָׁ ּ
ל־ָא י  ָכל־ָאח  ָעקֹוב  ַיְעֹקב  ְוָכל־ֵרַע ְוַעל־ּכָ ְבָטחו  ּכִ ּח  ַאל־ּתִ
דו  ד:  ְָרִכיל  ַיֲהֹלך רו  ִלּמְ ֵרֵעהו  ְיָהֵתלו  ֶוֱאֶמת  ֹלא  ְיַדּבֵ ְּוִאיׁש  ּבְ ּ ּ ּּ

ֶקר  ַהֲעֵוה  ִנְלאו ר־ׁשֶ ְּלׁשֹוָנם  ַדּבֶ תֹוך  ִמְרָמה  ה:  ּ ך  ּבְ ְבּתְ ְׁשִ ָ

ִמְרָמה  ֵמֲאנו  ַדַעת־אֹוִתי  ְנֻאם־ְיהָוׁה ָלֵכן  ּכֹה  ָאַמר  ְיהָוׁה  ו:  ּּבְ
ה  ִמְפֵני  י־ֵאיך  ֶאֱעׂשֶ ים  ּכִ ְּצָבאֹות  ִהְנִני  צֹוְרָפם  וְבַחְנּתִ ְ ּ

י ת־ַעּמִ וֻחטֵחץ   ז:  ּבַ לֹום ׁשָ ִפיו  ׁשָ ר  ּבְ חוט  ְלׁשֹוָנם  ִמְרָמה  ִדּבֵ ּ  ׁשָ
ים  ָאְרּבֹו ר  וְבִקְרּבֹו  ָיׂשִ ֶּאת־ֵרֵעהו  ְיַדּבֵ ַּהַעל־ֵאֶלה  ח:  ּ

ם   ם ֹלא־ֶאְפָקד־ּבָ ֶזה  ֹלא  ִתְתַנּקֵ ר־ּכָ גֹוי  ֲאׁשֶ ְנֻאם־ְיהָוׁה  ִאם  ּבְ
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י ר  ִקיָנה  ט:  ַנְפׁשִ א  ְבִכי  ָוֶנִהי  ְוַעל־ְנאֹות  ִמְדּבָ ַעל־ֶהָהִרים  ֶאּשָׂ
ְמעו  קֹול  ִמְקֶנה  ֵמעֹוף  ִלי־ִאיׁש  ֹעֵבר  ְוֹלא  ׁשָ תו  ִמּבְ י  ִנּצְ ּּכִ ּ

ֵהָמה  ָנְדדו  ָהָלכו ַמִים  ְוַעד־ּבְ ַּהּשָׁ ַלם  ְלַגִלים ְוָנַתּתִ י:  ּ ּי  ֶאת־ְירוׁשָ ּ
ב ִלי  יֹוׁשֵ ָמָמה  ִמּבְ ן  ׁשְ ים  ְוֶאת־ָעֵרי  ְיהוָדה  ֶאּתֵ ּנִ : ְּמעֹון  ּתַ

ר  ִפי־ְיהָוׁה  ֵאָליו  יא ר  ִדּבֶ ִּמי־ָהִאיׁש  ֶהָחָכם  ְוָיֵבן  ֶאת־ֹזאת  ַוֲאׁשֶ ּ
ִלי  ֹעֵבר ר  ִמּבְ ְדּבָ ָתה  ַכּמִ ָדה  ַעל־ָמה  ָאְבָדה  ָהָאֶרץ  ִנּצְ : ְּוַיּגִ

י  ִלְפֵניֶהם ַּויֹ יב ר  ָנַתּתִ אֶמר  ְיהָוׁה  ַעל־ָעְזָבם  ֶאת־ּתֹוָרִתי  ֲאׁשֶ
ְמעו  ְבקֹוִלי  ְוֹלא־ָהְלכו  ָבה ְּוֹלא־ׁשָ ּ ִררות  יג:  ּ ַּוֵיְלכו  ַאֲחֵרי  ׁשְ ּ ּ

דום  ֲאבֹוָתם ר  ִלּמְ ָעִלים  ֲאׁשֶ ם  ְוַאֲחֵרי  ַהּבְ ָלֵכן  ּכֹה־ָאַמר  יד:  ִּלּבָ
ָרֵאל  ִה ְּנִני  ַמֲאִכיָלם  ֶאת־ָהָעם  ַהֶזה ְיהָוׁה  ְצָבאֹות  ֱאֹלֵהי  ִיׂשְ

ִקיִתים  ֵמי־ֹראׁש ר  ֹלא  טו:  ַלֲעָנה  ְוִהׁשְ ּגֹוִים  ֲאׁשֶ ַוֲהִפצֹוִתים  ּבַ
לֹוִתי  י  ַאֲחֵריֶהם  ֶאת־ַהֶחֶרב  ַעד  ּכַ ַלְחּתִ ה  ַוֲאבֹוָתם  ְוׁשִ ָּיְדעו  ֵהּמָ ּ ּ

ּּכֹה  ָאַמר  ְיהָוׁה  ְצָבאֹות  ִהְתּבֹוְננו  ְוִקְראו  ַלְמקֹו טז:  אֹוָתם ְננֹות ּ
ְלחו ְוָתבֹואָנה ּוְתבֹוֶאיָנה ְוֶאל־ַהֲחָכמֹות ׁשִ ָנה  יז: ּ ּוְתַמֵהְרָנה ְוִתּשֶׂ

ָּעֵלינו  ֶנִהי  ְוֵתַרְדָנה  ֵעיֵנינו  ִדְמָעה  ְוַעְפַעֵפינו  ִיְזלו־ָמִים ּ ּ ּ ּּ י  יח:  ּ ּכִ
י־ָעַזְבנו  נו  ְמֹאד  ּכִ ָדְדנו  ּבֹׁשְ יֹון  ֵאיך  ׁשֻ ַמע  ִמּצִ ּקֹול  ְנִהי  ִנׁשְ ּ ּ ּ ְ ּ

נֹוֵתינו ּכְ ִליכו ִמׁשְ י ִהׁשְ ָּאֶרץ ּכִ ים ְדַבר־ְיהָוׁה  יט: ּ ַמְעָנה ָנׁשִ י־ׁשְ ּּכִ
ה  ְרעוָתה  ְדָנה  ְבנֹוֵתיֶכם  ֶנִהי  ְוִאּשָׁ ח  ָאְזְנֶכם  ְדַבר־ִפיו  ְוַלּמֵ ְּוִתּקַ ּ ּּ
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ַאְרְמנֹוֵתינו  ְלַהְכִרית  כ:  ִקיָנה א  ּבְ ַחלֹוֵנינו  ּבָ י־ָעָלה  ָמֶות  ּבְ ּּכִ ּ ּ
חוִרים  ֵמְרֹחבֹותּעֹוָלל  ִמחו ר  ּכֹה  ְנֻאם־ְיהָוׁה  ְוָנְפָלה  כא:  ּץ  ּבַ ַּדּבֵ

ֶדה  וְכָעִמיר  ֵמַאֲחֵרי  ַהּקֵֹצר  ֹדֶמן  ַעל־ְפֵני  ַהּשָׂ ִּנְבַלת  ָהָאָדם  ּכְ ּ
ף ָחְכָמתֹו |  ּכֹה   כב:  ְוֵאין  ְמַאּסֵ ָּאַמר  ְיהָוׁה  ַאל־ִיְתַהֵלל  ָחָכם  ּבְ

ְגבוָרת ּבֹור  ּבִ ְּוַאל־ִיְתַהֵלל  ַהּגִ רֹוּ ָעׁשְ יר  ּבְ : ֹּו  ַאל־ִיְתַהֵלל  ָעׁשִ
י  ֲאִני  כג ל  ְוָיֹדַע  אֹוִתי  ּכִ ּכֵ ְתַהֵלל  ַהׂשְ ֹזאת  ִיְתַהֵלל  ַהּמִ י  ִאם־ּבְ ּּכִ ּ

י  י־ְבֵאֶלה  ָחַפְצּתִ ָאֶרץ  ּכִ ָפט  וְצָדָקה  ּבָ ה  ֶחֶסד  ִמׁשְ ְּיהָוׁה  ֹעׂשֶ ּ ּ
ִאים  ְנֻאם־ְיהָוׁה  וָפַק כד:  ְנֻאם־ְיהָוׁה ה  ָיִמים  ּבָ י ִּהּנֵ ְדּתִ

ָעְרָלה ל־מול  ּבְ ַּעל־ִמְצַרִים  ְוַעל־ְיהוָדה  ְוַעל־ֱאדֹום  כה:  ַּעל־ּכָ
ִבים  ל־ְקצוֵצי  ֵפָאה  ַהיׁשְ ֵני  ַעּמֹון  ְוַעל־מֹוָאב  ְוַעל  ּכָ ְּוַעל־ּבְ ּ

ָרֵאל ַעְרֵלי־ֵלב ית ִיׂשְ י ָכל־ַהּגֹוִים ֲעֵרִלים ְוָכל־ּבֵ ר ּכִ ְדּבָ ּמִ  :ּבַ

  פרק י- "ירמיה"ספר 
ְמעו א ָרֵאלּׁשִ ית  ִיׂשְ ר  ְיהָוׁה  ֲעֵליֶכם  ּבֵ ר  ִדּבֶ ּ  ֶאת־ַהָדָבר  ֲאׁשֶ ּ :
ְלָמדו  וֵמֹאתֹות |  ּכֹה   ב ָּאַמר  ְיהָוׁה  ֶאל־ֶדֶרך  ַהּגֹוִים  ַאל־ּתִ ּ ְּ

ה י־ֵיַחּתו  ַהּגֹוִים  ֵמֵהּמָ ָחּתו  ּכִ ַמִים  ַאל־ּתֵ ַּהּשָׁ ים  ג:  ּ י־ֻחּקֹות  ָהַעּמִ ּכִ
ָרת י־ֵעץ  ִמַיַער  ּכְ ֶּהֶבל  הוא  ּכִ ֲעָצדּ ּמַ ה  ְיֵדי־ָחָרׁש  ּבַ : ֹו  ַמֲעׂשֵ

בֹות  ְיַחְזקום  ְולֹוא  ד ַמְסְמרֹות  וְבַמּקָ ֶכֶסף  וְבָזָהב  ְיַיֵפהו  ּבְ ּּבְ ּ ּ ּּ ּ
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י  ֹלא  ה:  ָיִפיק ׂשוא  ּכִ רו  ָנׂשֹוא  ִיּנָ ה  ְוֹלא  ְיַדּבֵ ה  ֵהּמָ ֹתֶמר  ִמְקׁשָ ּּכְ ּ
י־ֹלא  ָיֵרעו  ְוַגם־ֵהיֵטי יְראו  ֵמֶהם  ּכִ ִּיְצָעדו  ַאל־ּתִ ּ : ב  ֵאין  אֹוָתםּ

ְגבוָרה ו ְמך  ּבִ ה  ְוָגדֹול  ׁשִ דֹול  ַאּתָ מֹוך  ְיהָוׁה  ּגָ ֵּמֵאין  ּכָ ָ ִמי ֹלא  ז:  ָ
י  ְבָכל־ַחְכֵמי  ַהּגֹוִים  י  ְלך  ָיָאָתה  ּכִ ִָיָרֲאך  ֶמֶלך  ַהּגֹוִים  ּכִ ְ ָ

מֹוך ָוְבָכל־ַמְלכוָתם  ֵמֵאין  ּכָ ּ ּוְבַאַחת  ִיְבֲערו  ְוִיְכָסלו  מוַסר  ח:  ּ ּ ּ ּ
יׁש  יוָבא  ְוָזָהב  ֵמאוָפז  ט:  ּץ  הואֲהָבִלים  ֵע ְרׁשִ ע  ִמּתַ ֶסף  ְמֻרּקָ ּּכֶ ּ

ה  ם  ַמֲעׂשֵ ָמן  ְלבוׁשָ ֵכֶלת  ְוַאְרּגָ ה  ָחָרׁש  ִויֵדי  צֹוֵרף  ּתְ ַּמֲעׂשֵ
ָלם ְַויהָוׁה  ֱאֹלִהים  ֱאֶמת  הוא־ֱאֹלִהים  ַחִיים  וֶמֶלך  י:  ֲּחָכִמים  ּכֻ ּ ּּ

ְרַעׁש  ָהָאֶרץ  ְוֹלא־ָי ְצפֹו  ּתִ ְדָנה  יא:  ִּכלו  גֹוִים  ַזְעמֹוּעֹוָלם  ִמּקִ ּכִ
ַמָיא  ְוַאְרָקא  ָלא  ֲעַבדו  ֵיאַבדו  אְמרון  ְלהֹום  ֱאָלַהָיא  ִדי־ׁשְ ּּתֵ ּ ּ ּּ ּ

ַמָיא  ֵאֶלה חֹות  ׁשְ ֵּמַאְרָעא  וִמן־ּתְ ּ ֹכחֹו  ֵמִכין  יב:  ּ ה  ֶאֶרץ  ּבְ ֹעׂשֵ
ָמִים ָחְכָמתֹו  וִבְתבוָנתֹו  ָנָטה  ׁשָ ֵבל  ּבְ ּּתֵ ּתֹו  ֲהמֹו יג:  ּ ן  ַמִים ְלקֹול  ּתִ

ִאים ַמִים  ַוַיֲעֶלה  ְנׂשִ ּשָׁ ה ָאֶרץ ִמְקֵצּּבַ ָטר  ָעׂשָ ָרִקים  ַלּמָ   ָהָאֶרץ  ּבְ
ַּויֹוֵצא  רוַח  ֵמֹאְצֹרָתיו ל־ָאָדם  ִמַדַעת  ֹהִביׁש  יד:  ּ ִּנְבַער  ּכָ

ם ֶקר  ִנְסּכֹו  ְוֹלא־רוַח  ּבָ י  ׁשֶ ל־צֹוֵרף  ִמָפֶסל  ּכִ ּּכָ ה  טו:  ּ ֶהֶבל  ֵהּמָ
ִעים   ְעּתֻ ה  ּתַ ֵעת  ְפֻקָדָתם  ֹיאֵבדוַמֲעׂשֵ ּּבְ ּ ֹּלא־ְכֵאֶלה  ֵחֶלק  טז:  ּ

ֶבט  ַנֲחָלתֹו  ְיהָוׁה  ְצָבאֹות  ָרֵאל  ׁשֵ י־יֹוֵצר  ַהּכֹל  הוא  ְוִיׂשְ ַּיֲעֹקב  ּכִ
מֹו ְנָעֵתך   יז:  ׁשְ ְִאְסִפי  ֵמֶאֶרץ  ּכִ ֶבתיּ צֹוריֹוׁשֶ ּמָ ֶבת  ּבַ :   יֹוׁשֶ
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ֵב יח י־ֹכה  ָאַמר  ְיהָוׁה  ִהְנִני  קֹוֵלַע  ֶאת־יֹוׁשְ ַפַעם ּכִ ּי  ָהָאֶרץ  ּבַ
ַּהזֹאת ַוֲהֵצֹרִתי ָלֶהם ְלַמַען ִיְמָצאו ְבִרי ַנְחָלה  יט: ּ אֹוי ִלי ַעל־ׁשִ

ֶאּנו י  ַאך  ֶזה  ֳחִלי  ְוֶאּשָׂ ִתי  ַוֲאִני  ָאַמְרּתִ ַּמּכָ ָדד  כ:  ְ ָּאֳהִלי  ׁשֻ
ַני  ְיָצֻאִני  ְוֵאיָנם  ֵאין־ֹנֶטה  עֹוד  ָאֳהִלי  קו  ּבָ ְּוָכל־ֵמיָתַרי  ִנּתָ

י  ִנְבֲערו  ָהֹרִעים  ְוֶאת־ְיהָוׁה  ֹלא  ָדָרׁשו  כא:  ים  ְיִריעֹוָתיּוֵמִק ּּכִ ּ
ילו  ְוָכל־ַמְרִעיָתם  ָנפֹוָצה ּכִ ן  ֹלא  ִהׂשְ מוָעה  כב:  ַּעל־ּכֵ ּקֹול  ׁשְ

דֹול  ֵמֶאֶרץ  ָצפֹון  ָלׂשום  ֶאת־ָעֵרי  ְיהוָדה  ה  ָבָאה  ְוַרַעׁש  ּגָ ִּהּנֵ ּ
ים ּנִ ָמָמה  ְמעֹון  ּתַ י  ְיה כג:  ׁשְ י  ֹלא  ָלָאָדם  ַדְרּכֹו ָיַדְעּתִ ָּוׁה  ּכִ

ֵרִני  ְיהָוׁה  כד:  ְֹלא־ְלִאיׁש  ֹהֵלך  ְוָהִכין  ֶאת־ַצֲעדֹו ַיּסְ
ְמִעֵטִני ַאְפך  ֶפן־ּתַ ָפט  ַאל־ּבְ ִמׁשְ ַּאך־ּבְ ּ ָּ ֹפך  ֲחָמְתך  כה:  ְ ָׁשְ ְ

ְמך  ֹלא  ׁשִ ר  ּבְ ָפחֹות  ֲאׁשֶ ר  ֹלא־ְיָדעוך  ְוַעל  ִמׁשְ ַָעל־ַהּגֹוִים  ֲאׁשֶ ָּ ּ
י־ ּמוָּקָראו ּכִ ָּאְכלו ֶאת־ַיֲעֹקב ַוֲאָכֻלהו ַוְיַכֻלהו ְוֶאת־ָנֵוהו ֵהׁשַ ּ ּ ּ ּּ: 
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ך  במעגל "כך  יגמור  כל  ספרי  נ,  שני  פרקים  ליום,  הנה  מובא  כאן  לימוד  ספרי  נביאים  וכתובים  מחולק  לכל  השנה
פרסםהרבים  ל 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'יסדי '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, 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"כיה  הכהן  ברבי  כמשמרות  כתיב  ואנו  קורין  מסמרות  לומר  לך  מה  משמרות  כהונה  כר  בר"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


