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  פרק כה- "ירמיה"ספר 
ל־ַעם  ְיהו א ר־ָהָיה  ַעל־ִיְרְמָיהו  ַעל־ּכָ ַּהָדָבר  ֲאׁשֶ ּ ָנה ּ ׁשָ ָּדה  ּבַ

ָנה  ָיהו  ֶמֶלך  ְיהוָדה  ִהיא  ַהׁשָ ן־ֹיאׁשִ ָּהְרִבִעית  ִליהֹוָיִקים  ּבֶ ּ ְּ ּ

ֶבל ְָהִראׁשִֹנית  ִלְנבוַכְדֶראַצר  ֶמֶלך  ּבָ ּ ר  ִיְרְמָיהו  ב:  ּ ר  ִדּבֶ ֲּאׁשֶ ּ
ַלם  ֵלאֹמר ֵבי  ְירוׁשָ ל־ֹיׁשְ ל־ַעם  ְיהוָדה  ְוֶאל  ּכָ ִביא  ַעל־ּכָ ַּהּנָ ּ :

ֵר ג לׁש  ֶעׂשְ ָיהו  ֶבן־ָאמֹון  ֶמֶלך  ְיהוָדה  ְוַעד  ִמן־ׁשְ ָנה  ְלֹיאׁשִ ּה  ׁשָ ְּ ּ |
ר  ָנה  ָהָיה  ְדַבר־ְיהָוׁה  ֵאָלי  ָוֲאַדּבֵ ִרים  ׁשָ לׁש  ְוֶעׂשְ ַּהיֹום  ַהֶזה  ֶזה  ׁשָ ּ

ַמְעֶתם ר  ְוֹלא  ׁשְ ים  ְוַדּבֵ ּכֵ ַלח  ְיהָוׁה  ֲאֵליֶכם  ד:  ֲּאֵליֶכם  ַאׁשְ ְוׁשָ
ּכֵ ִבִאים  ַהׁשְ ל־ֲעָבָדיו  ַהּנְ ַמְעֶתם ֶאת־ּכָ ֹלַח  ְוֹלא  ׁשְ ּם  ְוׁשָ
ֹמַע ֵּלאֹמר  ׁשובו־ָנא  ִאיׁש  ה:  ְּוֹלא־ִהִטיֶתם  ֶאת־ָאְזְנֶכם  ִלׁשְ ּ

ר  ָנַתן  בו  ַעל־ָהֲאָדָמה  ֲאׁשֶ ִּמַדְרּכֹו  ָהָרָעה  וֵמֹרַע  ַמַעְלֵליֶכם  וׁשְ ּ ּ ּ
ְּוַאל־ֵתְלכו  ו:  ְיהָוׁה  ָלֶכם  ְוַלֲאבֹוֵתיֶכם  ְלִמן־עֹוָלם  ְוַעד־עֹוָלם ּ

ַתֲחֹות  ָלֶהם  ְוֹלא־ַתְכִעיסו ַאֲחֵר ּי  ֱאֹלִהים  ֲאֵחִרים  ְלָעְבָדם  וְלִהׁשְ ּּ
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ה  ְיֵדיֶכם  ְוֹלא  ָאַרע  ָלֶכם ַמֲעׂשֵ ַמְעֶתם  ֵאַלי  ז:  אֹוִתי  ּבְ ְּוֹלא־ׁשְ
ה  ְיֵדיֶכם  ְלַרע  ָלֶכםַהְכִעֵסוִניְנֻאם־ְיהָוׁה  ְלַמַען   ַמֲעׂשֵ :   ַהְכִעֵסִני  ּבְ

ַמְעֶתם  ֶאת־ְדָבָריָלֵכן  ּכֹה  ָאַמר  ְיהָוׁה  ְצָב ח ר  ֹלא־ׁשְ ּאֹות  ַיַען  ֲאׁשֶ ּ :
ְפחֹות  ָצפֹון  ְנֻאם־ְיהָוׁה  ט ל־ִמׁשְ ִּהְנִני  ׁשֵֹלַח  ְוָלַקְחִתי  ֶאת־ּכָ ּ

ֶבל  ַעְבִדי  ַוֲהִבֹאִתים  ַעל־ָהָאֶרץ  ַהזֹאת  ְּוֶאל־ְנבוַכְדֶראַצר  ֶמֶלך־ּבָ ּ ְּ ּ
ל־ַהגֹוִים  ָהֵאֶלה  ָסִביב  ְו ֶביָה  ְוַעל  ּכָ ְּוַעל־יׁשְ ְמִתים ּ ַּהֲחַרְמִתים  ְוׂשַ ּ

ֵרָקה  וְלָחְרבֹות  עֹוָלם ָמה  ְוִלׁשְ ְּלׁשַ ׂשֹון  י:  ּ ְּוַהֲאַבְדִתי  ֵמֶהם  קֹול  ׂשָ
ָלה  קֹול  ֵרַחִים  ְואֹור  ֵנר ְמָחה  קֹול  ָחָתן  ְוקֹול  ּכַ ְוָהְיָתה  יא:  ְּוקֹול  ׂשִ
ָמה  ְוָעְבדו  ַהגֹוִים  ָהֵאֶל ה  ְלׁשַ ל־ָהָאֶרץ  ַהזֹאת  ְלָחְרּבָ ּּכָ ּ ּּ ְה  ֶאת־ֶמֶלך ּ

ָנה ְבִעים  ׁשָ ֶבל  ׁשִ ָנה  ֶאְפֹקד  יב:  ּבָ ְבִעים  ׁשָ ְוָהָיה  ִכְמֹלאות  ׁשִ
ֶבל  ְוַעל־ַהגֹוי  ַההוא  ְנֻאם־ְיהָוׁה  ֶאת־ֲעֹוָנם  ְוַעל־ֶאֶרץ  ַּעל־ֶמֶלך־ּבָ ּ ְ

ְממֹות  עֹוָלם ְמִתי  ֹאתֹו  ְלׁשִ ִדים  ְוׂשַ ׂשְ ּּכַ   ְוֵהֵבאִתי ְוֵהֵבאוִתי יג:  ּ
ְרִתי  ָעֶליָה  ֵאת ַעל־ָהָאֶרץ  ַהִהיא ר־ִדּבַ ל־ְדָבַרי  ֲאׁשֶ ּ  ֶאת־ּכָ ּ ּ

ל־ַהגֹוִים א  ִיְרְמָיהו  ַעל־ּכָ ר־ִנּבָ ֶפר  ַהֶזה  ֲאׁשֶ ּסֵ תוב  ּבַ ל־ַהּכָ ּּכָ ּ י  יד:  ּּ ּכִ
ַלְמִתי  ָלֶהם  ים  וְמָלִכים  ְגדֹוִלים  ְוׁשִ ָּעְבדו־ָבם  ַגם־ֵהָמה  גֹוִים  ַרּבִ ּ ּ ּ ּּ ּ ּ

ה  ְיֵדיֶהם ָפֳעָלם  וְכַמֲעׂשֵ ָרֵאל  טו:  ּּכְ י  ֹכה  ָאַמר  ְיהָוׁה  ֱאֹלֵהי  ִיׂשְ ּכִ
ִקיָתה  ֹאתֹו  ֵּאַלי  ַקח  ֶאת־ּכֹוס  ַהַיִין  ַהֵחָמה  ַהזֹאת  ִמָיִדי  ְוִהׁשְ ּּ

ר  ָאֹנִכי  ׁשֵֹלַח  אֹוְתך  ֲאֵליֶהם ל־ַהגֹוִים  ֲאׁשֶ ֶָאת־ּכָ תו  טז:  ּ ְּוׁשָ
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ר  ָאֹנִכי  ׁשֵֹל ְּוִהְתֹגֲעׁשו  ְוִהְתֹהָללו  ִמְפֵני  ַהֶחֶרב  ֲאׁשֶ ּּ יֹנָתםּ : ַח  ּבֵ
ל־ַהגֹוִים  יז ֶקה  ֶאת־ּכָ ח  ֶאת־ַהּכֹוס  ִמַיד  ְיהָוׁה  ָוַאׁשְ ָּוֶאּקַ ּ

ָלַחִני  ְיהָוׁה  ֲאֵליֶהם ר־ׁשְ ַלם  ְוֶאת־ָעֵרי  ְיהוָדה  יח:  ֲאׁשֶ ֶּאת־ְירוׁשָ ּ
ֵרָקה  ָמה  ִלׁשְ ה  ְלׁשַ ֶריָה  ָלֵתת  ֹאָתם  ְלָחְרּבָ ְּוֶאת־ְמָלֶכיָה  ֶאת־ׂשָ

יֹום  ַהֶז ְּוִלְקָלָלה  ּכַ ְֶאת־ַפְרֹעה  ֶמֶלך־ִמְצַרִים  ְוֶאת־ֲעָבָדיו  יט:  הּ ּ
ל־ַעמֹו ָריו  ְוֶאת־ּכָ ל־ַמְלֵכי  כ:  ְּוֶאת־ׂשָ ל־ָהֶעֶרב  ְוֵאת  ּכָ ְוֵאת  ּכָ

ְקלֹון  ִתים  ְוֶאת־ַאׁשְ ל־ַמְלֵכי  ֶאֶרץ  ְפִלׁשְ ֶּאֶרץ  ָהעוץ  ְוֵאת  ּכָ ּ ּ
דֹוד ֵאִרית  ַאׁשְ ְּוֶאת־ַעָזה  ְוֶאת־ֶעְקרֹון  ְוֵאת  ׁשְ ת־ֱאדֹום ֶא כא:  ּ

ֵני  ַעמֹון ל־ַמְלֵכי־ֹצר  ְוֵאת  כב:  ְּוֶאת־מֹוָאב  ְוֶאת־ּבְ ְוֵאת  ּכָ
ֵעֶבר  ַהָים ר  ּבְ ל־ַמְלֵכי  ִצידֹון  ְוֵאת  ַמְלֵכי  ָהִאי  ֲאׁשֶ ְּוֶאת־ְדָדן  כג:  ּּכָ

ל־ְקצוֵצי  ֵפָאה ְּוֶאת־ֵתיָמא  ְוֶאת־ּבוז  ְוֵאת  ּכָ ּ ל־ַמְלֵכי  כד:  ּ ְוֵאת  ּכָ
ל־ַמְלֵכ רֲעָרב  ְוֵאת  ּכָ ִמְדּבָ ּי  ָהֶעֶרב  ַהׁשְֹכִנים  ּבַ | ְוֵאת   כה:  ּ

ל־ַמְלֵכי  ָמָדי ל־ַמְלֵכי  ֵעיָלם  ְוֵאת  ּכָ ל־ַמְלֵכי  ִזְמִרי  ְוֵאת  ּכָ : ּכָ
ֹרִבים  ְוָהְרֹחִקים  ִאיׁש  ֶאל־ָאִחיו |  ְוֵאת   כו ל־ַמְלֵכי  ַהָצפֹון  ַהּקְ ּּכָ

ר  ַעל־ְפֵני  ָהֲאָדָמ ל־ַהַמְמְלכֹות  ָהָאֶרץ  ֲאׁשֶ ְּוֵאת  ּכָ ך ּ ׁשַ ְה  וֶמֶלך  ׁשֵ ְ ּ
ֶתה  ַאֲחֵריֶהם ְּוָאַמְרָת  ֲאֵליֶהם  ס  ּכֹה־ָאַמר  ְיהָוׁה  ְצָבאֹות  כז:  ִּיׁשְ

ְכרו  וְקיו  ְוִנְפלו  ְוֹלא  ָתקומו  ִמְפֵני  ַהֶחֶרב  תו  ְוׁשִ ָרֵאל  ׁשְ ֱּאֹלֵהי  ִיׂשְ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ
יֵניֶכם ר  ָאֹנִכי  ׁשֵֹלַח  ּבֵ י  ְיָמֲאנו  ָלַקַחת־ַהּכ כח:  ֲאׁשֶ ָֹוס  ִמָיְדך ְּוָהָיה  ּכִ ּ
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תו תֹו  ִתׁשְ תֹות  ְוָאַמְרָת  ֲאֵליֶהם  ּכֹה  ָאַמר  ְיהָוׁה  ְצָבאֹות  ׁשָ ִּלׁשְ ּ ּ ּ :
ִמי  ָעֶליָה  ָאֹנִכי  ֵמֵחל  ְלָהַרע  כט ר  ִנְקָרא־ׁשְ י  ִהּנֵה  ָבִעיר  ֲאׁשֶ ּכִ

ֵבי  ל־ֹיׁשְ י  ֶחֶרב  ֲאִני  ֹקֵרא  ַעל־ּכָ קו  ּכִ קו  ֹלא  ִתּנָ ֵקה  ִתּנָ ְּוַאֶתם  ִהּנָ ּ ּ
ֵבא  ֲאֵליֶהם  ֵאת  ל:  ֻאם  ְיהָוׁה  ְצָבאֹותָהָאֶרץ  ְנ ְּוַאָתה  ִתּנָ ּ

ָאג  וִמְמעֹון  ל־ַהְדָבִרים  ָהֵאֶלה  ְוָאַמְרָת  ֲאֵליֶהם  ְיהָוׁה  ִמָמרֹום  ִיׁשְ ּּכָ ּ ּּ ּּ
ֹדְרִכים  ַיֲעֶנה  ֶאל  ַאג  ַעל־ָנֵוהו  ֵהיָדד  ּכְ ֹאג  ִיׁשְ ָּקְדׁשֹו  ִיֵתן  קֹולֹו  ׁשָ ּ

ֵבי  ָהָאֶרץ ל־ֹיׁשְ א   לא:  ּכָ י  ִריב  ַליהָוׁה ּבָ אֹון  ַעד־ְקֵצה  ָהָאֶרץ  ּכִ ׁשָ
ִעים  ְנָתָנם  ַלֶחֶרב  ְנֻאם־ְיהָוׁה ר  ָהְרׁשָ ׂשָ ָפט  הוא  ְלָכל־ּבָ גֹוִים  ִנׁשְ ּּבַ ּ ּ :

ּּכֹה  ָאַמר  ְיהָוׁה  ְצָבאֹות  ִהּנֵה  ָרָעה  ֹיֵצאת  ִמגֹוי  ֶאל־גֹוי  ְוַסַער  לב ּ
ֵתי־ָאֶרץ ָּגדֹול  ֵיעֹור  ִמַיְרּכְ יֹום  ַההוא  ִמְקֵצה ְּוָהיו  ַחְל לג:  ּ ֵּלי  ְיהָוׁה  ּבַ ּ

ֵברו  ְפדו  ְוֹלא  ֵיָאְספו  ְוֹלא  ִיּקָ ָּהָאֶרץ  ְוַעד־ְקֵצה  ָהָאֶרץ  ֹלא  ִיּסָ ּ ּ
ְּלֹדֶמן  ַעל־ְפֵני  ָהֲאָדָמה  ִיְהיו ֵּהיִלילו  ָהֹרִעים  ְוַזֲעקו  ְוִהְתַפְלׁשו  לד:  ּ ּ ּּ ּ

י־ָמְלאו  ְיֵמיֶכם  ִלְטּבֹוַח  וְתפֹו ַּאִדיֵרי  ַהצֹאן  ּכִ ּ ּצֹוִתיֶכם  וְנַפְלֶתם ּּ ּ
ְכִלי  ֶחְמָדה ְּוָאַבד  ָמנֹוס  ִמן־ָהֹרִעים  וְפֵליָטה  ֵמַאִדיֵרי  ַהצֹאן לה:  ּּכִ ּ ּ :

י־ׁשֵֹדד  ְיהָוׁה  לו ּקֹול  ַצֲעַקת  ָהֹרִעים  ִויְלַלת  ַאִדיֵרי  ַהצֹאן  ּכִ ּ
לֹום  ִמְפֵני  ֲחרֹון  ַאף־ְיהָוׁה לז:  ֶאת־ַמְרִעיָתם ְּוָנַדמו  ְנאֹות  ַהׁשָ ּ ּּ :

ָמה  ִמְפֵני  ֲחרֹון  ַהיֹוָנה  חל י־ָהְיָתה  ַאְרָצם  ְלׁשַ ִפיר  ֻסּכֹו  ּכִ ּכְ ָּעַזב  ּכַ ּ ּ
ּוִמְפֵני ֲחרֹון ַאפֹו ּ ּ: 
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  פרק כו- "ירמיה"ספר 
ָיהו  ֶמֶלך  ְיהוָדה  ָהָיה  א ן־ֹיאׁשִ ית  ַמְמְלכות  ְיהֹוָיִקים  ּבֶ ֵראׁשִ ּּבְ ּ ְּ ּ

ַּהָדָבר  ַהֶזה  ֵמֵאת  ְיהָוׁה  ֵלאֹמר ֲחַצר ָא|  ּכֹה   ב:  ּ ַמר  ְיהָוׁה  ֲעֹמד  ּבַ
ַתֲחֹות  ִאים  ְלִהׁשְ ל־ָעֵרי  ְיהוָדה  ַהּבָ ְרָת  ַעל־ּכָ ית־ְיהָוׁה  ְוִדּבַ ּּבֵ ּּ
ר  ֲאֵליֶהם  ר  ִצִויִתיך  ְלַדּבֵ ל־ַהְדָבִרים  ֲאׁשֶ ית־ְיהָוׁה  ֵאת  ּכָ ָּבֵ ּ ּ

ַּאל־ִתְגַרע  ָדָבר בו  ִאיׁש  ִמַדְרּכֹו  ָהָרָעה  ג:  ּ ְמעו  ְוָיׁשֻ ּאוַלי  ִיׁשְ ּ ּ ּ
ב  ַלֲעׂשֹות  ָלֶהם  ִמְפֵני  ֹרַע ְו ר  ָאֹנִכי  ֹחׁשֵ ִּנַחְמִתי  ֶאל־ָהָרָעה  ֲאׁשֶ ּ

ְמעו  ד:  ַמַעְלֵליֶהם ְּוָאַמְרָת  ֲאֵליֶהם  ּכֹה  ָאַמר  ְיהָוׁה  ִאם־ֹלא  ִתׁשְ ּ
ר  ָנַתִתי  ִלְפֵניֶכם תֹוָרִתי  ֲאׁשֶ ֹמַע  ַעל־ִדְבֵרי  ה:  ֵּאַלי  ָלֶלֶכת  ּבְ ִּלׁשְ

ר   ִבִאים  ֲאׁשֶ ֹלַח  ְוֹלא ֲעָבַדי  ַהּנְ ם  ְוׁשָ ּכֵ ָאֹנִכי  ׁשֵֹלַח  ֲאֵליֶכם  ְוַהׁשְ
ַמְעֶתם ֹלה  ְוֶאת־ָהִעיר   ו:  ּׁשְ ׁשִ ִית  ַהֶזה  ּכְ ְּוָנַתִתי  ֶאת־ַהּבַ  ַּהזֹאתהּ

ַּהזֹאת  ֶאֵתן  ִלְקָלָלה  ְלֹכל  גֹוֵיי  ָהָאֶרץ ּ ְמעו  ַהּכֲֹהִנים  ז:  ּ ַּוִיׁשְ ּ
ִבִאים  ְוָכל־ָהָעם  ֶאת־ִיְרְמָיהו  ְמַדּבֵ ּר  ֶאת־ַהְדָבִרים  ָהֵאֶלה ְּוַהּנְ ּ

ֵבית  ְיהָוׁה ר־ִצָוה |  ַוְיִהי   ח:  ּבְ ל־ֲאׁשֶ ר  ֵאת  ּכָ ַכלֹות  ִיְרְמָיהו  ְלַדּבֵ ּּכְ ּ ּ
ִבִאים  ל־ָהָעם  ַוִיְתְפׂשו  ֹאתֹו  ַהּכֲֹהִנים  ְוַהּנְ ר  ֶאל־ּכָ ְּיהָוׁה  ְלַדּבֵ ּ ּ

ְּוָכל־ָהָעם  ֵלאֹמר  מֹות  ָתמות ם־ְיהָוׁ ט:  ּ יָת  ְבׁשֵ ַּמדוַע  ִנּבֵ ה  ֵלאֹמר ּ
ֵהל  ב  ַוִיּקָ ִית  ַהֶזה  ְוָהִעיר  ַהזֹאת  ֶתֱחַרב  ֵמֵאין  יֹוׁשֵ לֹו  ִיְהֶיה  ַהּבַ ׁשִ ּּכְ ּ ּ ּ
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ֵבית  ְיהָוׁה ל־ָהָעם  ֶאל־ִיְרְמָיהו  ּבְ ְמעו   י:  ּּכָ ַּוִיׁשְ ֵרי  ְיהוָדה  ֵאת |  ּ ּׂשָ
בו  ּבְ ית  ְיהָוׁה  ַוֵיׁשְ ית־ַהֶמֶלך  ּבֵ ַּהְדָבִרים  ָהֵאֶלה  ַוַיֲעלו  ִמּבֵ ּ ּּ ְּ ּ ֶפַתח ּ

ַער־ְיהָוׁה  ֶהָחָדׁש ִרים  יא:  ׁשַ ִבִאים  ֶאל־ַהׂשָ ַּויֹאְמרו  ַהּכֲֹהִנים  ְוַהּנְ ּ ּ

א  ֶאל־ָהִעיר  י  ִנּבָ ַפט־ָמֶות  ָלִאיׁש  ַהֶזה  ּכִ ל־ָהָעם  ֵלאֹמר  ִמׁשְ ְּוֶאל־ּכָ ּ
ָאְזֵניֶכם ַמְעֶתם  ּבְ ר  ׁשְ ֲאׁשֶ ַּהזֹאת  ּכַ ַּויֹאֶמר  ִיְרְמָיהו  יב:  ּ ּ

ִרים   ל־ַהׂשָ ֵבא ֶּאל־ּכָ ָלַחִני  ְלִהּנָ ל־ָהָעם  ֵלאֹמר  ְיהָוׁה  ׁשְ ְוֶאל־ּכָ
ר  ל־ַהְדָבִרים  ֲאׁשֶ ִית  ַהֶזה  ְוֶאל־ָהִעיר  ַהזֹאת  ֵאת  ּכָ ֶּאל־ַהּבַ ּ ּ

ַמְעֶתם קֹול  יג:  ּׁשְ ְמעו  ּבְ ְּוַעָתה  ֵהיִטיבו  ַדְרֵכיֶכם  וַמַעְלֵליֶכם  ְוׁשִ ּ ּ ּ
ֵחם  ְיהָוׁה  ֶאל־ָהָרָעה  ֲאׁשֶ ר  ֲעֵליֶכםְיהָוׁה  ֱאֹלֵהיֶכם  ְוִיּנָ : ּר  ִדּבֶ

ֵעיֵניֶכם יד ר  ּבְ טֹוב  ְוַכָיׁשָ ַּוֲאִני  ִהְנִני  ְבֶיְדֶכם  ֲעׂשו־ִלי  ּכַ ּ | ְַאך   טו:  ּ
י־ָדם  ָנִקי  ַאֶתם  ֹנְתִנים  י  ִאם־ְמִמִתים  ַאֶתם  ֹאִתי  ּכִ ָּיֹדַע  ֵתְדעו  ּכִ ּ ּּ

ָלַחִני   י  ֶבֱאֶמת  ׁשְ ֶביָה  ּכִ ְיהָוׁה ֲּעֵליֶכם  ְוֶאל־ָהִעיר  ַהזֹאת  ְוֶאל־ֹיׁשְ
ל־ַהְדָבִרים  ָהֵאֶלה ָאְזֵניֶכם  ֵאת  ּכָ ר  ּבְ ֲּעֵליֶכם  ְלַדּבֵ ַּויֹאְמרו  טז:  ּ ּ

ִביִאים  ֵאין־ָלִאיׁש  ַהֶזה  ִרים  ְוָכל־ָהָעם  ֶאל־ַהּכֲֹהִנים  ְוֶאל־ַהּנְ ַּהׂשָ ּ
ר  ֵאֵלינו ם  ְיהָוׁה  ֱאֹלֵהינו  ִדּבֶ ׁשֵ י  ּבְ ַפט־ָמֶות  ּכִ ִּמׁשְ ּ ּ ַּוָיֻקמו  יז:  ּ ּ

ים  ִמ ל־ְקַהל  ָהָעם  ֵלאֹמרֲאָנׁשִ ִּזְקֵני  ָהָאֶרץ  ַויֹאְמרו  ֶאל־ּכָ ּ ּ :
יֵמי  ִחְזִקָיהו  ֶמֶלך־ְיהוָדה ִמיָכיה יח א  ּבִ ִתי  ָהָיה  ִנּבָ ּ  ִמיָכה  ַהמֹוַרׁשְ ְּ ּ ּ ּ

ל־ַעם  ְיהוָדה  ֵלאֹמר  ּכֹה־ָאַמר   ַּויֹאֶמר  ֶאל־ּכָ ְּיהָוׁה  ְצָבאֹות  ִציֹון |  ּ
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ַלִים  ִעִיי ֶדה  ֵתָחֵרׁש  ִוירוׁשָ ּׂשָ ִית  ְלָבמֹות  ָיַערּ : ּם  ִתְהֶיה  ְוַהר  ַהּבַ
ֶּהָהֵמת  ֱהִמֻתהו  ִחְזִקָיהו  ֶמֶלך־ְיהוָדה  ְוָכל־ְיהוָדה  ֲהֹלא  ָיֵרא  יט ּ ּ ְּ ּ

ר  ר־ִדּבֶ ֶחם  ְיהָוׁה  ֶאל־ָהָרָעה  ֲאׁשֶ ֶּאת־ְיהָוׁה  ַוְיַחל  ֶאת־ְפֵני  ְיהָוׁה  ַוִיּנָ ּ ּ
ים  ָרָעה  ְגדֹוָלה  ַעל־ַנְפ ְוַגם־ִאיׁש  כ:  ּׁשֹוֵתינוֲּעֵליֶהם  ַוֲאַנְחנו  ֹעׂשִ

ְרַית  ַהְיָעִרים  ַמְעָיהו  ִמּקִ ן־ׁשְ ם  ְיהָוׁה  אוִרָיהו  ּבֶ ׁשֵ א  ּבְ ָּהָיה  ִמְתַנּבֵ ּּ ּ ּ
ֹכל  ִדְבֵרי  ִיְרְמָיהו ֵבא  ַעל־ָהִעיר  ַהזֹאת  ְוַעל־ָהָאֶרץ  ַהזֹאת  ּכְ ַּוִיּנָ ּ ּ ּ ּ :

ַמע  ַהֶמֶלך־ְיהֹוָיִקים  ְוָכל־ִגּבֹוָריו  ְוָכל־ כא ַּוִיׁשְ ְּ ִרים  ֶאת־ְדָבָריו ּ ַּהׂשָ ּ
ַמע  אוִרָיהו  ַוִיָרא  ַוִיְבַרח  ַוָיֹבא  ִמְצָרִים ׁש  ַהֶמֶלך  ֲהִמיתֹו  ַוִיׁשְ ַּוְיַבּקֵ ּ ּ ּ ּּ ּ ְ ּ :

ן־ַעְכּבֹור  כב ים  ִמְצָרִים  ֶאת־ֶאְלָנָתן  ּבֶ ַלח  ַהֶמֶלך  ְיהֹוָיִקים  ֲאָנׁשִ ְַוִיׁשְ ּ ּ

ים  ִאתֹו  ֶאל־ִמְצָרִים ַּויֹוִציאו   כג:  ַּוֲאָנׁשִ ֶּאת־אוִרָיהו  ִמִמְצַרִים ּ ּ ּּ

ֵלך  ֶאת־ִנְבָלתֹו  ָחֶרב  ַוַיׁשְ הו  ּבֶ ְַוְיִבֻאהו  ֶאל־ַהֶמֶלך  ְיהֹוָיִקים  ַוַיּכֵ ְּ ּּ ּּ
ֵני  ָהָעם ָפן  ָהְיָתה  כד:  ֶאל־ִקְבֵרי  ּבְ ן־ׁשָ ְַאך  ַיד  ֲאִחיָקם  ּבֶ

ֶּאת־ִיְרְמָיהו ְלִבְלִתי ֵתת־ֹאתֹו ְבַיד־ָהָעם ַלֲהִמיתֹו ּ ּ: 
gG 

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

 . חטא בא על ידוואין, 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"  לומר  לך  מה  משמרות  כהונה  כר  ברכיה  הכהן  ברבי  כמשמרות  כתיב  ואנו  קורין  מסמרות"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,  ים  ליוםשני  פרק,  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(. א למה כתיב כמשמרות ואנו קורין מסמרות ללמדך שאם קבעת אותם כמסמר בלבבך הם משמרין אותך"ד


