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  פרק טו- "ירמיה"ספר 
י  א מוֵאל ְלָפַני ֵאין ַנְפׁשִ ה וׁשְ ַּויֹאֶמר  ְיהָוׁה  ֵאַלי  ִאם־ַיֲעֹמד ֹמׁשֶ ּ ּ

ַלח ֵמַעל־ָפַני ְוֵיֵצאו ֶּאל־ָהָעם ַהֶזה ׁשַ ּ ּ י־ֹיאְמרו ֵאֶליך  ב: ּ ְָוָהָיה ּכִ ּ
ֶו ֶות  ַלּמָ ר  ַלּמָ ת ָאָנה  ֵנֵצא  ְוָאַמְרּתָ  ֲאֵליֶהם  ּכֹה־ָאַמר  ְיהָוׁה  ֲאׁשֶ
ִבי ִבי  ַלּשֶׁ ר  ַלּשְׁ ר  ָלָרָעב  ָלָרָעב  ַוֲאּשֶׁ ר  ַלֶחֶרב  ַלֶחֶרב  ַוֲאׁשֶ : ַוֲאׁשֶ

ָפחֹות  ְנֻאם־ְיהָוׁה  ֶאת־ַהֶחֶרב  ג ע  ִמׁשְ י  ֲעֵליֶהם  ַאְרּבַ ּוָפַקְדּתִ ּ
ֱהַמת  ַמִים  ְוֶאת־ּבֶ ָלִבים  ִלְסֹחב  ְוֶאת־עֹוף  ַהּשָׁ ַלֲהֹרג  ְוֶאת־ַהּכְ

ִחית ים   ד:  ָּהָאֶרץ  ֶלֱאֹכל  וְלַהׁשְ   ְלַזֲעָוה  ְלֹכל ְלַזֲוָעהּוְנַתּתִ
ה  ֶבן־ְיִחְזִקָיהו  ֶמֶלך  ְיהוָדה  ַעל  ְגַלל  ְמַנּשֶׁ ַּמְמְלכֹות  ָהָאֶרץ  ּבִ ְּ ּ

ָלם ירוׁשָ ה  ּבִ ר־ָעׂשָ ַלם  וִמי  ה:  ֲּאׁשֶ י  ִמי־ַיְחֹמל  ָעַלִיך  ְירוׁשָ ּּכִ ּ ְ

ֹלם  ָלך ֹאל  ְלׁשָ ְָינוד  ָלך  וִמי  ָיסור  ִלׁשְ ְּ ּ ּתְ  ֹאִתי ַאּתְ  ָנַטׁשְ ו:  ּ
ִחיֵתך ִנְלֵאיִתי  ֵלִכי ָוַאט ֶאת־ָיִדי ָעַלִיך ָוַאׁשְ ְְנֻאם־ְיהָוׁה ָאחֹור ּתֵ ְ

ֵחם י  ז:  ִהּנָ ְדּתִ י  ִאּבַ ְלּתִ ּכַ ֲעֵרי  ָהָאֶרץ  ׁשִ ׁשַ ִמְזֶרה  ּבְ ָוֶאְזֵרם  ּבְ
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בו י  ִמַדְרֵכיֶהם  לֹוא־ׁשָ ֶּאת־ַעּמִ   ַאְלְמנֹוָתיו ַאְלְמנֹוָתוָּעְצמו־ִלי   ח:  ּ
י ֵמחֹול ֳהָרִים  ִהַפְלּתִ ּצָ חור  ׁשֵֹדד  ּבַ ים  ֵהֵבאִתי  ָלֶהם  ַעל־ֵאם  ּבָ ּ  ַיּמִ ּ

ָּעֶליָה  ִפְתֹאם  ִעיר  וֶבָהלֹות ְבָעה  ָנְפָחה  ט:  ּ ֻאְמְלָלה  ֹיֶלֶדת  ַהּשִׁ
ה   אהַּנְפׁשָ ֵאִריָתם ּבָ ה  ְוָחֵפָרה  וׁשְ ֹעד  יֹוָמם  ּבֹוׁשָ ה  ּבְ ְמׁשָ א  ׁשִ ּ  ּבָ ּ

ן  ִלְפֵני  ֹאְיֵבי י  י:  ֶהם  ְנֻאם־ְיהָוׁהַלֶחֶרב  ֶאּתֵ י  ּכִ אֹוי־ִלי  ִאּמִ
יִתי  ִני  ִאיׁש  ִריב  ְוִאיׁש  ָמדֹון  ְלָכל־ָהָאֶרץ  ֹלא־ָנׁשִ ְיִלְדּתִ

לֹה  ְמַקְלַלְוִני ְּוֹלא־ָנׁשו־ִבי  ּכֻ ִרוִתךָאַמר  ְיהָוׁה  ִאם־ֹלא   יא:  ּ  ָׁשֵ
ִריִתיך  ְלטֹוב  ִאם־לֹוא   ֵעת־ָרָעה  וְבֵעת  ָצ|  ָׁשֵ י  ְבך  ּבְ ְעּתִ ִּהְפּגַ ָרה ָ

ְרֶזל   יב:  ֶאת־ָהֹאֵיב ת|  ֲהָיֹרַע  ּבַ פֹון  וְנחׁשֶ ְרֶזל  ִמּצָ ֵָחיְלך  יג:  ּּבַ

ן  ֹלא  ִבְמִחיר  וְבָכל־ַחטֹאוֶתיך  ְָואֹוְצרֹוֶתיך  ָלַבז  ֶאּתֵ ָּ ּ
בוֶליך ָוְבָכל־ּגְ ּ ֶאֶרץ  ֹלא  ָיָדְעּתָ  יד:  ּ י  ֶאת־ֹאְיֶביך  ּבְ ְָוַהֲעַבְרּתִ

י־ֵאׁש  ָקְדָחה  ְבַאִפי  ֲעֵליֶכם ה  ָיַדְעּתָ  ְיהָוׁה  טו:  ּ  ּתוָקדּּכִ ַאּתָ
ֵחִני  ַדע  ּקָ ֶקם  ִלי  ֵמֹרְדַפי  ַאל־ְלֶאֶרך  ַאְפך  ּתִ ָּזְכֵרִני  וָפְקֵדִני  ְוִהּנָ ָּ ְּ

ֵאִתי  ָעֶליך  ֶחְרָפה ּׂשְ ִָנְמְצאו  ְדָבֶריך  ָוֹאְכֵלם  ַוְיִהי   טז:  ָ  ְָדָבְריךּ
י־ִנְקָר ְמַחת  ְלָבִבי  ּכִ ׂשֹון  וְלׂשִ ְּדָבְרך  ִלי  ְלׂשָ ְמך  ָעַלי  ְיהָוׁה ָ ָא  ׁשִ

ֲחִקים  ָוֶאְעֹלז  ִמְפֵני  יז:  ֱאֹלֵהי  ְצָבאֹות י  ְבסֹוד־ְמׂשַ ְבּתִ ֹּלא־ָיׁשַ
י־ַזַעם  ִמֵלאָתִני י  ּכִ ְבּתִ ָדד  ָיׁשַ ָּיְדך  ּבָ ה  ָהָיה  ְכֵאִבי  ֶנַצח  יח:  ָ ָלּמָ

מֹו ַאְכָזב ַמִים  ה ֵמֲאָנה ֵהָרֵפא ָהיֹו ִתְהֶיה ִלי ּכְ ִתי ֲאנוׁשָ ּוַמּכָ ֹלא ּ
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יְבך  ְלָפַני  יט:  ֶּנֱאָמנו ׁשוב  ַוֲאׁשִ ָָלֵכן  ּכֹה־ָאַמר  ְיהָוׁה  ִאם־ּתָ ּ
ה  ֵאֶליך  בו  ֵהּמָ ִפי  ִתְהֶיה  ָיׁשֻ ֲעֹמד  ְוִאם־ּתֹוִציא  ָיָקר  ִמזֹוֵלל  ּכְ ָּתַ ּ ּ

ה  ֹלא־ָתׁשוב  ֲאֵליֶהם ת  כ:  ְּוַאּתָ יך  ָלָעם  ַהֶזה  ְלחֹוַמת  ְנחׁשֶ ּוְנַתּתִ ָ ּ
צוָרה  ְוִנְלֲחמו  ֵא ּּבְ יֲעך ּ ך  ֲאִני  ְלהֹוׁשִ י־ִאּתְ ֶָליך  ְוֹלא־יוְכלו  ָלך  ּכִ ָ ְ ָּ ּ

יֶלך  ְנֻאם־ְיהָוׁה ָוְלַהּצִ ף  כא:  ּ יך  ִמַיד  ָרִעים  וְפִדִתיך  ִמּכַ ְלּתִ ְָוִהּצַ ָּ ּ
 :ָעִרִצים

  פרק טז- "ירמיה"ספר 
ה ְוֹלא־ִיְהיו  ב: ַוְיִהי ְדַבר־ְיהָוׁה ֵאַלי ֵלאֹמר א ח ְלך ִאּשָׁ ֹּלא־ִתּקַ ָ

קֹום  ַהֶזהְָלך  ּבָ ּמָ ִּנים  וָבנֹות  ּבַ י־ֹכה   ג:  ּ ָאַמר  ְיהָוׁה |  ּכִ
קֹום  ַהֶזה  ְוַעל־ִאּמָֹתם  ּמָ נֹות  ַהִילֹוִדים  ּבַ ִנים  ְוַעל־ַהּבָ ַּעל־ַהּבָ ּ ּ
ָאֶרץ  ַהזֹאת ַּהיְֹלדֹות  אֹוָתם  ְוַעל־ֲאבֹוָתם  ַהּמֹוִלִדים  אֹוָתם  ּבָ ּ :

ְפדו  ד ְּממֹוֵתי ַתֲחֻלִאים ָיֻמתו ֹלא ִיּסָ ֵברו ְלֹדֶמן ַעל־ְפֵני ּ ְּוֹלא ִיּקָ ּ
ָּהֲאָדָמה  ִיְהיו  וַבֶחֶרב  וָבָרָעב  ִיְכלו  ְוָהְיָתה  ִנְבָלָתם  ְלַמֲאָכל  ּ ּ ּ

ַמִים  וְלֶבֱהַמת  ָהָאֶרץ י־ֹכה   ה:  ְּלעֹוף  ַהּשָׁ ָאַמר  ְיהָוׁה |  ּכִ
ֹנד  ָלֶהם  ֵלך  ִלְספֹוד  ְוַאל־ּתָ ית  ַמְרֵזַח  ְוַאל־ּתֵ בֹוא  ּבֵ ַּאל־ּתָ ְ

י־ָא לֹוִמי  ֵמֵאת  ָהָעם־ַהֶזה  ְנֻאם־ְיהָוׁה  ֶאת־ַהֶחֶסד ּכִ י  ֶאת־ׁשְ ַּסְפּתִ
ָאֶרץ  ַהזֹאת  ֹלא  ו:  ְוֶאת־ָהַרֲחִמים ים  ּבָ ּוֵמתו  ְגֹדִלים  וְקַטּנִ ּ ּ ּ
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ֵרַח  ָלֶהם ֵברו  ְוֹלא־ִיְסְפדו  ָלֶהם  ְוֹלא  ִיְתּגַֹדד  ְוֹלא  ִיּקָ ִּיּקָ ּּ :
קו אֹוָתם ְּוֹלא־ִיְפְרסו ָלֶהם ַעל־ֵאֶבל ְלַנֲחמֹו  ז ַּעל־ֵמת ְוֹלא־ַיׁשְ

ְנחוִמים  ַעל־ָאִביו  ְוַעל־ִאּמֹו ה  ֹלא־ָתבֹוא  ח:  ּּכֹוס  ּתַ ּתֶ ּוֵבית־ִמׁשְ
ּתֹות ֶבת  אֹוָתם  ֶלֱאֹכל  ְוִלׁשְ י  ֹכה  ָאַמר  ְיהָוׁה  ְצָבאֹות  ט:  ָלׁשֶ ּכִ

קֹום  ַהֶזה  ְלֵעיֵניֶכם  ית  ִמן־ַהּמָ ּבִ ָרֵאל  ִהְנִני  ַמׁשְ ֱּאֹלֵהי  ִיׂשְ
ָלהּוִביֵמיֶכ ְמָחה  קֹול  ָחָתן  ְוקֹול  ּכַ ׂשֹון  ְוקֹול  ׂשִ ְוָהָיה  י:  ּם  קֹול  ׂשָ

ל־ַהְדָבִרים  ָהֵאֶלה  ְוָאְמרו  ֵאֶליך  יד  ָלָעם  ַהֶזה  ֵאת  ּכָ י  ַתּגִ ָּכִ ּ ּּ ּ
דֹוָלה  ַהזֹאת  וֶמה  ל־ָהָרָעה  ַהּגְ ר  ְיהָוׁה  ָעֵלינו  ֵאת  ּכָ ַּעל־ֶמה  ִדּבֶ ּּ

ר  ָח ֲּעֹוֵננו  וֶמה  ַחָטאֵתנו  ֲאׁשֶ ּ ּ ָּטאנו  ַליהָוׁה  ֱאֹלֵהינוּ ְוָאַמְרּתָ  יא:  ּ
ר־ָעְזבו  ֲאבֹוֵתיֶכם  אֹוִתי  ְנֻאם־ְיהָוׁה  ַוֵיְלכו  ֲּאֵליֶהם  ַעל  ֲאׁשֶ ּּ
ֲחוו  ָלֶהם  ְוֹאִתי  ָעָזבו  ּתַ ַּאֲחֵרי  ֱאֹלִהים  ֲאֵחִרים  ַוַיַעְבדום  ַוִיׁשְ ּ ּּ ּ

ָמרו ם  ֲהֵרֹעֶתם  ַלֲעׂשֹות   יב:  ְּוֶאת־ּתֹוָרִתי  ֹלא  ׁשָ ֵמֲאבֹוֵתיֶכם ְוַאּתֶ
ֹמַע  י  ׁשְ ִררות  ִלּבֹו־ָהָרע  ְלִבְלּתִ ֶכם  ֹהְלִכים  ִאיׁש  ַאֲחֵרי  ׁשְ ְּוִהּנְ

ר  יג:  ֵאָלי י  ֶאְתֶכם  ֵמַעל  ָהָאֶרץ  ַהזֹאת  ַעל־ָהָאֶרץ  ֲאׁשֶ ְּוֵהַטְלּתִ
ם  ֶאת־ֱאֹלִהים  ם־ׁשָ ם  ַוֲאבֹוֵתיֶכם  ַוֲעַבְדּתֶ ם  ַאּתֶ ֹלא  ְיַדְעּתֶ

ן  ָלֶכם  ֲחִניָנהֲאֵחִרים  יֹוָמם  ָוַלְיָלה  ֲא ר  ֹלא־ֶאּתֵ ָלֵכן  יד:  ׁשֶ
ר  ִאים  ְנֻאם־ְיהָוׁה  ְוֹלא־ֵיָאֵמר  עֹוד  ַחי־ְיהָוׁה  ֲאׁשֶ ה־ָיִמים  ּבָ ִהּנֵ

ָרֵאל  ֵמֶאֶרץ  ִמְצָרִים ֵני  ִיׂשְ י  ִאם־ַחי־ְיהָוׁה  טו:  ֶהֱעָלה  ֶאת־ּבְ ּכִ
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ָרֵאל  ֵמֶאֶרץ  ָצפֹון  וִמּכֹל  ָהֲאָר ֵני  ִיׂשְ ר  ֶהֱעָלה  ֶאת־ּבְ צֹות ֲּאׁשֶ
י  ר  ָנַתּתִ ֹבִתים  ַעל־ַאְדָמָתם  ֲאׁשֶ ה  ַוֲהׁשִ ּמָ ר  ִהִדיָחם  ׁשָ ֲּאׁשֶ

ים  ְנֻאם־ְיהָוׁה ְּלַדָוִגיםִהְנִני  ׁשֵֹלַח   טז:  ַלֲאבֹוָתם ּ  ְלַדָיִגים  ַרּבִ
ל־ַהר  ים  ַצָיִדים  ְוָצדום  ֵמַעל  ּכָ ַלח  ְלַרּבִ ְּוִדיגום  ְוַאֲחֵרי־ֵכן  ֶאׁשְ ּּ

ְבָעה  וִמּנְ ל־ּגִ ּוֵמַעל  ּכָ ָלִעיםּ י  ֵעיַני  יז:  ִקיֵקי  ַהּסְ ּכִ
ֶגד  רו  ִמְלָפָני  ְוֹלא־ִנְצַפן  ֲעֹוָנם  ִמּנֶ ל־ַדְרֵכיֶהם  ֹלא  ִנְסּתְ ַּעל־ּכָ ּ ּ ּ

ֵנה  ֲעֹוָנם  ְוַחָטאָתם  ַעל  ַחְלָלם  יח:  ֵעיָני י  ִראׁשֹוָנה  ִמׁשְ ַלְמּתִ ְּוׁשִ ּּ
ּקוֵציֶהם  ְותֹוֲעבֹוֵתיֶהם  ָמְלאו   ִנְבַלת  ׁשִ ֶּאת־ַאְרִצי  ּבְ : ֶאת־ַנֲחָלִתיּ

יֹום  ָצָרה  ֵאֶליך  ּגֹוִים  ָיֹבאו  יט ְּיהָוׁה  ֻעִזי  וָמֻעִזי  וְמנוִסי  ּבְ ּ ּ ָּ ּ ּ
ם  ֶקר  ָנֲחלו  ֲאבֹוֵתינו  ֶהֶבל  ְוֵאין־ּבָ ֵּמַאְפֵסי־ָאֶרץ  ְוֹיאְמרו  ַאך־ׁשֶ ּ ְּ

ה  ֹלא  ֱאֹלִהים כ:  מֹוִעיל ה־לֹו  ָאָדם  ֱאֹלִהים  ְוֵהּמָ ָלֵכן  כא:  ֲּהַיֲעׂשֶ
בוָרִתי ִהְנִני  מֹוִד ַפַעם  ַהזֹאת  אֹוִדיֵעם  ֶאת־ָיִדי  ְוֶאת־ּגְ ּיָעם  ּבַ ּ ּ

ִמי ְיהָוׁה י־ׁשְ  :ְּוָיְדעו ּכִ
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,  חברים  וידידיםולכל  ה,  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 י, ד ספרי המקרא הם עלי וטרי, י"ן וחכמנ 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

 )ש תנחומא בהעלותך פרק טומדר(. 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"פרי נלימוד ס 
                         

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


