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  פרק יא- "ירמיה"ספר 
ר  ָהָיה  ֶאל־ִיְרְמָיהו  ֵמֵאת  ְיהָוׁה  ֵלאֹמר א ַּהָדָבר  ֲאׁשֶ ְמעו  ב:  ּ ּׁשִ

ֵבי  ם  ֶאל־ִאיׁש  ְיהוָדה  ְוַעל־ֹיׁשְ ְרּתֶ ִרית  ַהזֹאת  ְוִדּבַ ֶּאת־ִדְבֵרי  ַהּבְ ּּ
ָלם ָרֵאל ְוָאַמְרּתָ  ֲאֵליֶהם  ּכֹה־ָאַמר  ְיהָוׁה  ֱאֹלֵהי   ג:  ְּירוׁשָ ִיׂשְ

ִרית  ַהזֹאת ַמע  ֶאת־ִדְבֵרי  ַהּבְ ר  ֹלא  ִיׁשְ ָּארור  ָהִאיׁש  ֲאׁשֶ ּ ּ :
יֹום  הֹוִציִאי־אֹוָתם  ד ר  ִצִויִתי  ֶאת־ֲאבֹוֵתיֶכם  ּבְ ֲּאׁשֶ

יֶתם  ְמעו  ְבקֹוִלי  ַוֲעׂשִ ְרֶזל  ֵלאֹמר  ׁשִ ֵּמֶאֶרץ־ִמְצַרִים  ִמּכור  ַהּבַ ּ
ר־ֲאַצֶוה  ֶאְתֶכם  ִוְהִי ֹכל  ֲאׁשֶ יֶתם  ִלי  ְלָעם  ְוָאֹנִכי  ֶאְהֶיה ּאֹוָתם  ּכְ

י  ה:  ָלֶכם  ֵלאֹלִהים ְעּתִ ּבַ ר־ִנׁשְ בוָעה  ֲאׁשֶ ְּלַמַען  ָהִקים  ֶאת־ַהּשְׁ
יֹום  ַהֶזה  ָוַאַען  ַּלֲאבֹוֵתיֶכם  ָלֵתת  ָלֶהם  ֶאֶרץ  ָזַבת  ָחָלב  וְדַבׁש  ּכַ ּ ּ

ל־ַהְדָב ו:  ְיהָוׁה|  ָוֹאַמר  ָאֵמן   ַּויֹאֶמר  ְיהָוׁה  ֵאַלי  ְקָרא  ֶאת־ּכָ ִרים ּ
ְמעו  ֶאת־ִדְבֵרי  ַלם  ֵלאֹמר  ׁשִ ָעֵרי  ְיהוָדה  וְבֻחצֹות  ְירוׁשָ ָּהֵאֶלה  ּבְ ּ ּ ּ ּ ּ

יֶתם  אֹוָתם ִרית  ַהזֹאת  ַוֲעׂשִ ֲאבֹוֵתיֶכם  ז:  ַּהּבְ י  ָהֵעד  ַהִעֹדִתי  ּבַ ּכִ
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ם  ּכֵ יֹום  ַהֲעלֹוִתי  אֹוָתם  ֵמֶאֶרץ  ִמְצַרִים  ְוַעד־ַהיֹום  ַהֶזה  ַהׁשְ ּּבְ ּ
ְמע קֹוִליְוָהֵעד  ֵלאֹמר  ׁשִ ְמעו  ְוֹלא־ִהטו  ח:  ּו  ּבְ ְּוֹלא  ׁשָ ּ ּ

ם  ָהָרע  ָוָאִביא  ֲעֵליֶהם  ִרירות  ִלּבָ ׁשְ ֶּאת־ָאְזָנם  ַוֵיְלכו  ִאיׁש  ּבִ ּ ּ
ר־ִצִויִתי  ַלֲעׂשֹות  ְוֹלא  ָעׂשו ִרית־ַהזֹאת  ֲאׁשֶ ל־ִדְבֵרי  ַהּבְ ֶּאת־ּכָ ּ ּּ :

ִאיׁש  ְיהוָדה  ו ט ר  ּבְ ַּויֹאֶמר  ְיהָוׁה  ֵאָלי  ִנְמָצא־ֶקׁשֶ ּ ֵבי ּ ְבֹיׁשְ
ָלם ר  ֵמֲאנו  י:  ְּירוׁשָ בו  ַעל־ֲעֹוֹנת  ֲאבֹוָתם  ָהִראׁשִֹנים  ֲאׁשֶ ּׁשָ ּ

ה  ָהְלכו  ַאֲחֵרי  ֱאֹלִהים  ֲאֵחִרים  ְלָעְבָדם  מֹוַע  ֶאת־ְדָבַרי  ְוֵהּמָ ִּלׁשְ ּ
י  ַרּתִ ר  ּכָ ִריִתי  ֲאׁשֶ ָרֵאל  וֵבית  ְיהוָדה  ֶאת־ּבְ ֵּהֵפרו  ֵבית־ִיׂשְ ּ ּ

ה  ָאַמר  ְיהָוׁה  ִהְנִני  ֵמִביא  ֲאֵליֶהם  ָרָעה ָלֵכן  ּכֹ יא:  ֶאת־ֲאבֹוָתם
ַמע  ה  ְוָזֲעקו  ֵאַלי  ְוֹלא  ֶאׁשְ ּנָ ר  ֹלא־יוְכלו  ָלֵצאת  ִמּמֶ ֲּאׁשֶ ּ ּ

ַלם  ְוָזֲעקו  יב:  ֲאֵליֶהם ֵבי  ְירוׁשָ ְּוָהְלכו  ָעֵרי  ְיהוָדה  ְוֹיׁשְ ּ ּ ּ
יעו  ַע  ֹלא־יֹוׁשִ ר  ֵהם  ְמַקְטִרים  ָלֶהם  ְוהֹוׁשֵ ֶּאל־ָהֱאֹלִהים  ֲאׁשֶ ּ

ֵעת  ָרָעָתםָל י  ִמְסַפר  ָעֶריך  ָהיו  ֱאֹלֶהיך  ְיהוָדה  יג:  ֶהם  ּבְ ּּכִ ָּ ָ ּ
חֹות  ְלַקֵטר  ת  ִמְזּבְ חֹות  ַלּבֹׁשֶ ם  ִמְזּבְ ְמּתֶ ַלם  ׂשַ ּוִמְסַפר  ֻחצֹות  ְירוׁשָ ּ ּּ

ַעל א  יד:  ַלּבָ ּשָׂ ַעד־ָהָעם  ַהֶזה  ְוַאל־ּתִ ְתַפֵלל  ּבְ ה  ַאל־ּתִ ְּוַאּתָ ּ ּ
ה  וְתִפָלה  ּכִ ַּבֲעָדם  ִרּנָ ַעד ּ ֵעת  ָקְרָאם  ֵאַלי  ּבְ י  ׁשֵֹמַע  ּבְ י  ֵאיֶנּנִ

ים  טו:  ָרָעָתם ָתה  ָהַרּבִ ֵביִתי  ֲעׂשֹוָתה  ַהְמִזּמָ ֶּמה  ִליִדיִדי  ּבְ
ֲעֹלִזי י  ָרָעֵתִכי  ָאז  ּתַ ר־ֹקֶדׁש  ַיַעְברו  ֵמָעָלִיך  ּכִ ְוְבׂשַ ּ ַזִית  טז:  ּ
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ֵמך  ְלקֹול   ּוָלה  ְגֹדָלה ֲהמ|  ְַרֲעָנן  ְיֵפה  ְפִרי־ֹתַאר  ָקָרא  ְיהָוׁה  ׁשְ ּ
ית  ֵאׁש  ָעֶליָה  ְוָרעו  ָדִליֹוָתיו ִּהּצִ ּ ַויהָוׁה  ְצָבאֹות  ַהּנֹוֵטַע  יז:  ּ

ָרֵאל  וֵבית  ְיהוָדה  ית־ִיׂשְ ְגַלל  ָרַעת  ּבֵ ר  ָעַלִיך  ָרָעה  ּבִ ּאֹוָתך  ִדּבֶ ּ ְּ ְ

ַעל ר  ָעׂשו  ָלֶהם  ְלַהְכִעֵסִני  ְלַקֵטר  ַלּבָ ֲּאׁשֶ ַויהָוׁה  הֹוִדיַעִני  יח:  ּ
ֶכֶבׂש  ַאלוף  יוַבל  יט:    ָאז  ִהְרִאיַתִני  ַמַעְלֵליֶהםָוֵאָדָעה ַּוֲאִני  ּכְ ּ ּ

י־ָעַלי   י  ּכִ ִחיָתה  ֵעץ |  ִלְטּבֹוַח  ְוֹלא־ָיַדְעּתִ בֹות  ַנׁשְ בו  ַמֲחׁשָ ָּחׁשְ
מֹו  ֹלא־ִיָזֵכר  עֹוד ַלְחמֹו  ְוִנְכְרֶתּנו  ֵמֶאֶרץ  ַחִיים  וׁשְ ּּבְ ּ ַויהָוׁה  כ:  ּּ

י ְצָבאֹות  ׁשֵֹפט  ֶצֶדק  ּבֵֹחן   ָליֹות  ָוֵלב  ֶאְרֶאה  ִנְקָמְתך  ֵמֶהם  ּכִ ָּכְ

ִליִתי  ֶאת־ִריִבי ֵּאֶליך  ּגִ י  כא:  ָ ָלֵכן  ּכֹה־ָאַמר  ְיהָוׁה  ַעל־ַאְנׁשֵ
ם  ְיהָוׁה  ׁשֵ ֵבא  ּבְ ך  ֵלאֹמר  ֹלא  ִתּנָ ים  ֶאת־ַנְפׁשְ ֲָעָנתֹות  ַהְמַבְקׁשִ

ָיֵדנו ְּוֹלא  ָתמות  ּבְ ִני  ֹפֵקד ָלֵכן  ּכֹה  ָאַמר  ְיהָוׁה  ְצָבאֹות  ִהְנ כב:  ּ
ָרָעב ֵניֶהם  וְבנֹוֵתיֶהם  ָיֻמתו  ּבָ חוִרים  ָיֻמתו  ַבֶחֶרב  ּבְ ֲּעֵליֶהם  ַהּבַ ּ ּ ּ :

י  ֲעָנתֹות  כג י־ָאִביא  ָרָעה  ֶאל־ַאְנׁשֵ ֵאִרית  ֹלא  ִתְהֶיה  ָלֶהם  ּכִ ּוׁשְ
ַנת ְפֻקָדָתם ּׁשְ ּ: 

  פרק יב- "ירמיה"ספר 
י  ָאִריב  ֵאֶליך  ַאך  ִמ א ה  ְיהָוׁה  ּכִ ְַצִדיק  ַאּתָ ָ ר ּ ָפִטים  ֲאַדּבֵ ּׁשְ

ל־ּבְֹגֵדי  ָבֶגד לו  ּכָ ִעים  ָצֵלָחה  ׁשָ ּאֹוָתך  ַמדוַע  ֶדֶרך  ְרׁשָ ּ ּ ְּ ְ :
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ִפיֶהם  ב ה  ּבְ ם־ָעׂשו  ֶפִרי  ָקרֹוב  ַאּתָ ם־ׁשָֹרׁשו  ֵיְלכו  ּגַ ם  ּגַ ְּנַטְעּתָ ּ ּ
ְליֹוֵתיֶהם ְרֵאִני  וָבַחְנּתָ  ִלּבִ ג:  ְוָרחֹוק  ִמּכִ ִני  ּתִ ה  ְיהָוׁה  ְיַדְעּתָ י ְּוַאּתָ

ם  ְליֹום  ֲהֵרָגה ֹצאן  ְלִטְבָחה  ְוַהְקִדׁשֵ ֵקם  ּכְ ך  ַהּתִ ִּאּתָ ַעד־ָמַתי  ד:  ְ
ֵבי־ָבה ָסְפָתה  ֶדה  ִייָבׁש  ֵמָרַעת  יׁשְ ל־ַהּשָׂ ב  ּכָ ֱאַבל  ָהָאֶרץ  ְוֵעׂשֶ ּּתֶ

י  ָאְמרו  ֹלא  ִיְרֶאה  ֶאת־ַאֲחִריֵתנו ְּבֵהמֹות  ָועֹוף  ּכִ י  ה:  ּ ּכִ
ה  ַוַיְלא|  ֶאת־ַרְגִלים   ַתֲחֶרה  ֶאת־ַהּסוִסים ַּרְצּתָ ּוך  ְוֵאיך  ּתְ ְּ ָ

ְגאֹון  ַהַיְרֵדן ה  ּבִ ֲעׂשֶ ה  בֹוֵטַח  ְוֵאיך  ּתַ לֹום  ַאּתָ ּוְבֶאֶרץ  ׁשָ ּּ י  ו:  ְ ּכִ
ה  ָקְראו  ם־ֵהּמָ ְגדו  ָבך  ּגַ ה  ּבָ ם־ֵהּמָ ַּגם־ַאֶחיך  וֵבית־ָאִביך  ּגַ ּ ְּ ָ ָ

רו  ֵאֶליך  טֹובֹו י־ְיַדּבְ ם  ּכִ ֲאֵמן  ּבָ ַָאֲחֶריך  ָמֵלא  ַאל־ּתַ י  ז:  תָּ ָעַזְבּתִ
ַכף  י  ּבְ י  ֶאת־ְיִדדות  ַנְפׁשִ י  ֶאת־ַנֲחָלִתי  ָנַתּתִ ּתִ יִתי  ָנַטׁשְ ֶּאת־ּבֵ

קֹוָלה  ח:  ֹאְיֶביָה ַאְרֵיה  ַבָיַער  ָנְתָנה  ָעַלי  ּבְ ָּהְיָתה־ִלי  ַנֲחָלִתי  ּכְ ּ ּ
ֵנאִתיָה ן  ׂשְ ַּהַעִיט  ָצבוַע  ַנֲחָלִתי  ִלי  ַהַעִיט  ָסִביב  ָעֶליָה  ט:  ַעל־ּכֵ

ֶדה ֵהָתיו ְלָאְכָלהְּלכו ל־ַחַית ַהּשָׂ ּ ִאְספו ּכָ ֲחתו  י: ּּ ים ׁשִ ֹּרִעים ַרּבִ
ר  ַּכְרִמי  ּבְֹססו  ֶאת־ֶחְלָקִתי  ָנְתנו  ֶאת־ֶחְלַקת  ֶחְמָדִתי  ְלִמְדּבַ ּ ּ

ָמָמה ה  יא:  ׁשְ ּמָ ֵמָמה  ָנׁשַ ָמָמה  ָאְבָלה  ָעַלי  ׁשְ ָמה  ִלׁשְ ּׂשָ
ם  ַעל־ֵלב י  ֵאין  ִאיׁש  ׂשָ ל־ָהָאֶרץ  ּכִ ָפִים  יב  :ּכָ ל־ׁשְ ַעל־ּכָ

י  ֶחֶרב  ַליהָוׁה  ֹאְכָלה  ִמְקֵצה־ֶאֶרץ  או  ׁשְֹדִדים  ּכִ ר  ּבָ ְדּבָ ּמִ ּּבַ
ר ׂשָ לֹום  ְלָכל־ּבָ ָּזְרעו  ִחִטים  ְוֹקִצים  יג:  ְוַעד־ְקֵצה  ָהָאֶרץ  ֵאין  ׁשָ ּ
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בוֹאֵתיֶכם  ֵמֲחרֹון  ַאף־ְיהָוׁה ָּקָצרו  ֶנְחלו  ֹלא  יֹוִעלו  וֹבׁשו  ִמּתְ ּ ּ ּ ּ ּ :
ֲחָלה |ּכֹה   יד ּנַ ֵכַני  ָהָרִעים  ַהּנְֹגִעים  ּבַ ל־ׁשְ   ָאַמר  ְיהָוׁה  ַעל־ּכָ

ם  ֵמַעל  ָרֵאל  ִהְנִני  ֹנְתׁשָ י  ֶאת־ִיׂשְ י  ֶאת־ַעּמִ ר־ִהְנַחְלּתִ ֲאׁשֶ
ית ְיהוָדה ֶאּתֹוׁש ִמּתֹוָכם י  טו: ַּאְדָמָתם ְוֶאת־ּבֵ ְוָהָיה ַאֲחֵרי ָנְתׁשִ

ֹבִתים ים  ַוֲהׁשִ   ִאיׁש  ְלַנֲחָלתֹו  ְוִאיׁש ּאֹוָתם  ָאׁשוב  ְוִרַחְמּתִ
ֵבַע  טז:  ְלַאְרצֹו י  ְלִהּשָׁ ְּוָהָיה  ִאם־ָלֹמד  ִיְלְמדו  ֶאת־ַדְרֵכי  ַעּמִ ּ

ַעל  ְוִנְבנו  ּבָ ֵבַע  ּבַ י  ְלִהּשָׁ דו  ֶאת־ַעּמִ ר  ִלּמְ ֲאׁשֶ ִמי  ַחי־ְיהָוׁה  ּכַ ׁשְ ּּבִ ּ
י תֹוך ַעּמִ י ֶאת־ַהּגֹוי ַה יז: ְּבְ ּתִ ָמעו ְוָנַתׁשְ ּהוא ָנתֹוׁש ְּוִאם ֹלא ִיׁשְ

ד ְנֻאם־ְיהָוׁה  :ְוַאּבֵ
gG 

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

 .ואין חטא בא על ידו,  צדיקיםוכל המזכה את הרבים זוכה לבנים, 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"  קורין  מסמרות  לומר  לך  מה  משמרות  כהונה  כר  ברכיה  הכהן  ברבי  כמשמרות  כתיב  ואנו"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,  השנההנה  מובא  כאן  לימוד  ספרי  נביאים  וכתובים  מחולק  לכל  
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 "  ספרי  תורה  כד  אף"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


