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  פרק כז- "ירמיה"ספר 
ן־ א ית  ַמְמֶלֶכת  ְיהֹוָיִקם  ּבֶ ֵראׁשִ ָיהו  ֶמֶלך  ְיהוָדה  ָהָיה ּבְ ֹּיאוׁשִ ְּ ּ

ַּהָדָבר  ַהֶזה  ֶאל־ִיְרְמָיה  ֵמֵאת  ְיהָוׁה  ֵלאֹמר ּכֹה־ָאַמר  ְיהָוׁה  ב:  ּ
ם  ַעל־ַצָואֶרך ה  ְלך  מֹוֵסרֹות  וֹמטֹות  וְנַתּתָ ֵָאַלי  ֲעׂשֵ ָּ ּ ּ :

ֵני  ג ם  ֶאל־ֶמֶלך  ֱאדֹום  ְוֶאל־ֶמֶלך  מֹוָאב  ְוֶאל־ֶמֶלך  ּבְ ַלְחּתָ ְְוׁשִ ְ ְ ּ
ִאים ַעּמֹון   ַיד  ַמְלָאִכים  ַהּבָ ְְוֶאל־ֶמֶלך  ֹצר  ְוֶאל־ֶמֶלך  ִצידֹון  ּבְ ְ

ַלם  ֶאל־ִצְדִקָיהו  ֶמֶלך  ְיהוָדה ְּירוׁשָ ּ ְּ ְּוִצִויָת  ֹאָתם  ד:  ּ
ָרֵאל  ֶאל־ֲאֹדֵניֶהם  ֵלאֹמר  ּכֹה־ָאַמר  ְיהָוׁה  ְצָבאֹות  ֱאֹלֵהי  ִיׂשְ

יִתי  ֶאת־ָה ה:  ּּכֹה  ֹתאְמרו  ֶאל־ֲאֹדֵניֶכם ָאֶרץ ָאֹנִכי  ָעׂשִ
דֹול  ֹכִחי  ַהּגָ ר  ַעל־ְפֵני  ָהָאֶרץ  ּבְ ֵהָמה  ֲאׁשֶ ֶּאת־ָהָאָדם  ְוֶאת־ַהּבְ

ֵעיָני ר  ּבְ ר  ָיׁשַ יָה  ַלֲאׁשֶ טוָיה  וְנַתּתִ ּוִבְזרֹוִעי  ַהּנְ ּ ה  ָאֹנִכי  ו:  ּ ְוַעּתָ
ֶבל  ר  ֶמֶלך־ּבָ ַיד  ְנבוַכְדֶנאּצַ ל־ָהֲאָרצֹות  ָהֵאֶלה  ּבְ י  ֶאת־ּכָ ְָנַתּתִ ּ ּ
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י  לֹו  ְלָעְבדֹוַּעְבִדי  ְוַגם  ֶא ֶדה  ָנַתּתִ ְּוָעְבדו  ֹאתֹו  ז:  ּת־ַחַית  ַהּשָׂ
נֹו  ַעד  ּבֹא־ֵעת  ַאְרצֹו  ן־ּבְ נֹו  ְוֶאת־ּבֶ ל־ַהּגֹוִים  ְוֶאת־ּבְ ּכָ

ֹדִלים ים וְמָלִכים ּגְ ם־הוא ְוָעְבדו בֹו ּגֹוִים ַרּבִ ּּגַ ּ ְוָהָיה ַהּגֹוי  ח: ּ
ר  ֹלא־ַיַעְבדו  ֹאתֹו  ֶאת־ְנ ְמָלָכה  ֲאׁשֶ ר ְּוַהּמַ ּבוַכְדֶנאּצַ

ֶבל  ֹעל  ֶמֶלך  ּבָ ן  ֶאת־ַצָוארֹו  ּבְ ר  ֹלא־ִיּתֵ ֶבל  ְוֵאת  ֲאׁשֶ ְֶמֶלך־ּבָ ְּ
ֶחֶרב  וָבָרָעב  וַבֶדֶבר  ֶאְפֹקד  ַעל־ַהּגֹוי  ַההוא  ְנֻאם־ְיהָוׁה  ּּבַ ּ ּ ּ

ָידֹו י  ֹאָתם  ּבְ ּמִ ְמעו  ֶאל־ְנִביֵאיֶכם  ט:  ַעד־ּתֻ ׁשְ ם  ַאל־ּתִ ְּוַאּתֶ
ֵפיֶכם ְוֶאל־ֹקְסֵמיֶכם  ְוֶאל  ֲח ּשָׁ ֹלֹמֵתיֶכם  ְוֶאל־ֹעְנֵניֶכם  ְוֶאל־ּכַ

ר־ֵהם  ֹאְמִרים  ֲאֵליֶכם  ֵלאֹמר  ֹלא  ַתַעְבדו  ֶאת־ֶמֶלך  ְֲאׁשֶ ּ
ֶבל ִאים  ָלֶכם  ְלַמַען ַהְרִחיק ֶאְתֶכם ֵמַעל  י:  ּבָ ֶקר  ֵהם  ִנּבְ י  ׁשֶ ּכִ

ם י  ֶאְתֶכם  ַוֲאַבְדּתֶ ר  ָיִביא יא:  ַּאְדַמְתֶכם  ְוִהַדְחּתִ  ְוַהּגֹוי  ֲאׁשֶ
יו  ַעל־ַאְדָמתֹו  ְחּתִ ֶבל  ַוֲעָבדֹו  ְוִהּנַ ֹעל  ֶמֶלך־ּבָ ְֶאת־ַצָוארֹו  ּבְ ּ

ה ב  ּבָ ְּנֻאם־ְיהָוׁה  ַוֲעָבָדה  ְוָיׁשַ ְּוֶאל־ִצְדִקָיה  ֶמֶלך־ְיהוָדה  יב:  ּ ְ ּ
ָכל־ַהְדָבִרים  ָהֵאֶלה  ֵלאֹמר  ָהִביאו  ֶאת־ַצְואֵריֶכם  י  ּכְ ְרּתִ ִּדּבַ ּ ּ ּּ

ֶבל  ְוִעְבדו ֹעל  ֶמֶלך־ּבָ ּּבְ ה  ָתמותו  יג:  ּ  ֹאתֹו  ְוַעּמֹו  ִוְחיוְ ָּלּמָ ּ
ר  ְיהָוׁה  ר  ִדּבֶ ֲאׁשֶ ָרָעב  וַבָדֶבר  ּכַ ֶחֶרב  ּבָ ך  ּבַ ה  ְוַעּמֶ ַּאּתָ ּ ּ ָ

ֶבל ר  ֹלא־ַיֲעֹבד  ֶאת־ֶמֶלך  ּבָ ְמעו  יד:  ְֶאל־ַהּגֹוי  ֲאׁשֶ ׁשְ ְּוַאל־ּתִ
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ִבִאים  ָהֹאְמִרים  ֲאֵליֶכם  ֵלאֹמר  ֹלא  ַתַעְבדו  ֶּאל־ִדְבֵרי  ַהּנְ ּ
ִאים  ָלֶכםֶאת ֶקר  ֵהם  ִנּבְ י  ׁשֶ ֶבל  ּכִ י  ֹלא  טו:  ְ־ֶמֶלך  ּבָ ּכִ

ֶקר ְלַמַען ַהִדיִחי  ִמי ַלּשָׁ ׁשְ ִאים ּבִ ים ְנֻאם־ְיהָוׁה ְוֵהם ִנּבְ ַלְחּתִ ּׁשְ
ִאים  ָלֶכם ּבְ ִבִאים  ַהּנִ ם  ְוַהּנְ ם  ַאּתֶ : ֶאְתֶכם  ַוֲאַבְדּתֶ

ְר טז ל־ָהָעם  ַהֶזה  ִדּבַ ְּוֶאל־ַהּכֲֹהִנים  ְוֶאל־ּכָ י  ֵלאֹמר  ּכֹה  ָאַמר ּ ּתִ
ִאים  ָלֶכם  ֵלאֹמר  ּבְ ְמעו  ֶאל־ִדְבֵרי  ְנִביֵאיֶכם  ַהּנִ ׁשְ ְּיהָוׁה  ַאל־ּתִ ּ
ֶקר  י  ׁשֶ ה  ְמֵהָרה  ּכִ ֶבָלה  ַעּתָ ִבים  ִמּבָ ה  ְכֵלי  ֵבית־ְיהָוׁה  מוׁשָ ִּהּנֵ

ִאים  ָלֶכם ה  ִנּבְ ְמעו  ֲאֵליֶהם  ִעְבדו  ֶאת־ֶמֶלך  יז:  ֵהּמָ ׁשְ ְַאל־ּתִ ּ ּ
ֶבל  ִוְחי הּבָ ה  ִתְהֶיה  ָהִעיר  ַהזֹאת  ָחְרּבָ ּו  ָלּמָ ְוִאם־ְנִבִאים  יח:  ּ

יהָוׁה  ְצָבאֹות  עו־ָנא  ּבַ ם  ִיְפּגְ ֵּהם  ְוִאם־ֵיׁש  ְדַבר־ְיהָוׁה  ִאּתָ ּ
ִלים   י־ֹבאו  ַהּכֵ ֵבית־ְיהָוׁה  וֵבית  ֶמֶלך |  ְּלִבְלּתִ ְַהּנֹוָתִרים  ּבְ ּ

ֶבָלה ַלם  ּבָ ְּיהוָדה  וִבירוׁשָ ּ הָוׁה  ְצָבאֹות ִכי  ֹכה  ָאַמר  ְי יט:  ּ
ִלים  ֹכנֹות  ְוַעל  ֶיֶתר  ַהּכֵ ִדים  ְוַעל־ַהָים  ְוַעל־ַהּמְ ֶּאל־ָהַעּמֻ

ִעיר  ַהזֹאת ר  כ:  ַּהּנֹוָתִרים  ּבָ ר  ֹלא־ְלָקָחם  ְנבוַכְדֶנאּצַ ֲּאׁשֶ
ְגלֹותֹו  ֶאת־   ֶבל  ּבַ   ְיָכְנָיה  ֶבן־ְיהֹוָיִקים ְיָכוְנָיהְֶמֶלך  ּבָ
ֶבָל ַלם  ּבָ ֶּמֶלך־ְיהוָדה  ִמירוׁשָ ּ ל־ֹחֵרי  ְיהוָדה ְ ּה  ְוֵאת  ּכָ

ָלם ָרֵאל  כא:  ִּוירוׁשָ י  ֹכה־ָאַמר  ְיהָוׁה  ְצָבאֹות  ֱאֹלֵהי  ִיׂשְ ּכִ
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ית  ְיהָוׁה  וֵבית  ֶמֶלך־ְיהוָדה  ִלים  ַהּנֹוָתִרים  ּבֵ ַּעל־ַהּכֵ ְּ

ָלם ה  ִיְהיו  ַעד  יֹום  ָפְקִדי  ֹאָתם  כב:  ִּוירוׁשָ ּמָ ֶבָלה  יוָבאו  ְוׁשָ ּּבָ ּ ּ ּ
קֹום ַהֶזהְנֻאם־ְיהָוׁה ְוַה יֹבִתים ֶאל־ַהּמָ  :ֲּעִליִתים ַוֲהׁשִ

  פרק כח- "ירמיה"ספר 
ית ַמְמֶלֶכת ִצְדִקָיה ֶמֶלך־ְיהוָדה | ַוְיִהי  א ֵראׁשִ ָנה ַהִהיא ּבְ ּשָׁ ּּבַ ְ ּ

ַנת ׁשְ י  ָאַמר  ֵאַלי  ֲחַנְנָיה ּּבַ ֹחֶדׁש  ַהֲחִמיׁשִ ָנה  ָהְרִבִעית  ּבַ ּשָׁ   ּבַ
ר  ִמּגִ ִביא  ֲאׁשֶ ֶּבן־ַעזור  ַהּנָ ֵבית  ְיהָוׁה  ְלֵעיֵני  ַהּכֲֹהִנים ּ ְבעֹון  ּבְ

ָרֵאל  ב:  ְוָכל־ָהָעם  ֵלאֹמר ּכֹה־ָאַמר  ְיהָוׁה  ְצָבאֹות  ֱאֹלֵהי  ִיׂשְ
ֶבל י  ֶאת־ֹעל  ֶמֶלך  ּבָ ַבְרּתִ עֹוד   ג:  ְֵלאֹמר  ׁשָ ָנַתִים  ָיִמים |  ּבְ ׁשְ

ית  ְיהָוׁה  ֲאׁשֶ ֵלי  ּבֵ ל־ּכְ קֹום  ַהֶזה  ֶאת־ּכָ יב  ֶאל־ַהּמָ ר ֲּאִני  ֵמׁשִ
ֶבל קֹום  ַהֶזה  ַוְיִביֵאם  ּבָ ֶבל  ִמן־ַהּמָ ר  ֶמֶלך־ּבָ ָּלַקח  ְנבוַכדֶנאּצַ ְ ּ :

לות  ד ל־ּגָ ְּוֶאת־ְיָכְנָיה  ֶבן־ְיהֹוָיִקים  ֶמֶלך־ְיהוָדה  ְוֶאת־ּכָ ּ ְ

קֹום  ַהֶזה  יב  ֶאל־ַהּמָ ֶבָלה  ֲאִני  ֵמׁשִ ִאים  ּבָ ְּיהוָדה  ַהּבָ ּ
ּבֹר  ֶאת־ֹעל  ֶמֶלך  ּבָ י  ֶאׁשְ ַּויֹאֶמר  ִיְרְמָיה  ה:  ֶבלְְנֻאם־ְיהָוׁה  ּכִ

ִביא  ְלֵעיֵני  ַהּכֲֹהִנים  וְלֵעיֵני  ָכל־ָהָעם  ִביא  ֶאל־ֲחַנְנָיה  ַהּנָ ַּהּנָ
ֵבית ְיהָוׁה ה  ו: ָהֹעְמִדים ּבְ ן ַיֲעׂשֶ ִביא ָאֵמן ּכֵ ַּויֹאֶמר ִיְרְמָיה ַהּנָ
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ֵלי  יב  ּכְ אָת  ְלָהׁשִ ר  ִנּבֵ ְָיהָוׁה  ָיֵקם  ְיהָוׁה  ֶאת־ְדָבֶריך  ֲאׁשֶ ּ
קֹום  ַהֶזהֵב ֶבל  ֶאל־ַהּמָ : ּית־ְיהָוׁה  ְוָכל־ַהּגֹוָלה  ִמּבָ
ָאְזֶניך  ז ר  ָאֹנִכי  דֵֹבר  ּבְ ַמע־ָנא  ַהָדָבר  ַהֶזה  ֲאׁשֶ ַָאך־ׁשְ ְּ ּּ

ל־ָהָעם ר  ָהיו  ְלָפַני  וְלָפֶניך  ח:  ּוְבָאְזֵני  ּכָ ִביִאים  ֲאׁשֶ ַָהּנְ ּ ּ
ְבאו  ֶאל־ֲאָרצֹות  ַרּבֹות  ְוַעל־ַמ ִּמן־ָהעֹוָלם  ַוִיּנָ ֹדלֹות ּ ְמָלכֹות  ּגְ

ְּלִמְלָחָמה  וְלָרָעה  וְלָדֶבר לֹום  ט:  ּ ֵבא  ְלׁשָ ר  ִיּנָ ִביא  ֲאׁשֶ ַהּנָ
ֱאֶמת ָלחֹו  ְיהָוׁה  ּבֶ ר־ׁשְ ִביא  ֲאׁשֶ ִביא  ִיָוַדע  ַהּנָ ֹבא  ְדַבר  ַהּנָ ּּבְ ּ :

ִביא  י ִביא  ֶאת־ַהּמֹוָטה  ֵמַעל  ַצַואר ִיְרְמָיה ַהּנָ ח  ֲחַנְנָיה  ַהּנָ ַּוִיּקַ ּ
ּבְ ַּויֹאֶמר  ֲחַנְנָיה  ְלֵעיֵני  ָכל־ָהָעם  ֵלאֹמר  ּכֹה  ָאַמר  יא:  ֵּרהוַּוִיׁשְ

ּבֹר  ֶאת־ֹעל   ָכה  ֶאׁשְ עֹוד |  ְיהָוׁה  ּכָ ֶבל  ּבְ ר  ֶמֶלך־ּבָ ְְנֻבַכְדֶנאּצַ

ִביא  ל־ַהּגֹוִים  ַוֵיֶלך  ִיְרְמָיה  ַהּנָ ָנַתִים  ָיִמים  ֵמַעל־ַצַואר  ּכָ ְׁשְ ּ ּ
בֹור  ֲחַנְנָיה ַוְיִהי  ְדַבר־ְיהָוׁה   יב:  ְלַדְרּכֹו ֶאל־ִיְרְמָיה  ַאֲחֵרי  ׁשְ

ִביא  ֵלאֹמר ִביא  ֶאת־ַהּמֹוָטה  ֵמַעל  ַצַואר  ִיְרְמָיה  ַהּנָ : ַּהּנָ
ְָהלֹוך ְוָאַמְרּתָ ֶאל־ֲחַנְנָיה ֵלאֹמר ּכֹה ָאַמר ְיהָוׁה מֹוֹטת ֵעץ  יג

ְרֶזל יֶהן  ֹמטֹות  ּבַ יָת  ַתְחּתֵ ָבְרּתָ  ְוָעׂשִ י  ֹכה־ָאַמר  ְיהָוׁה יד:  ׁשָ  ּכִ
י  ַעל־ַצַואר   ְרֶזל  ָנַתּתִ ָרֵאל  ֹעל  ּבַ | ְּצָבאֹות  ֱאֹלֵהי  ִיׂשְ

ֶבל  ר  ֶמֶלך־ּבָ ל־ַהּגֹוִים  ָהֵאֶלה  ַלֲעֹבד  ֶאת־ְנֻבַכְדֶנאּצַ ְּכָ ּ
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י  לֹו ֶדה  ָנַתּתִ ַּוֲעָבֻדהו  ְוַגם  ֶאת־ַחַית  ַהּשָׂ ַּויֹאֶמר  ִיְרְמָיה  טו:  ּ
ַמע־ָנא  ֲחַנ ִביא  ׁשְ ִביא  ֶאל־ֲחַנְנָיה  ַהּנָ ָלֲחך  ְיהָוׁה ַהּנָ ְָנָיה  ֹלא־ׁשְ

ֶקר ה  ִהְבַטְחּתָ  ֶאת־ָהָעם  ַהֶזה  ַעל־ׁשָ ָלֵכן  ּכֹה  ָאַמר  טז:  ְּוַאּתָ
ה  ֵמת  ָנה  ַאּתָ ֵלֲחך  ֵמַעל  ְפֵני  ָהֲאָדָמה  ַהּשָׁ ְּיהָוׁה  ִהְנִני  ְמׁשַ ָ ּ

ְרּתָ  ֶאל־ְיהָוׁה י־ָסָרה  ִדּבַ ָנה  יז:  ּכִ ּשָׁ ִביא  ּבַ ַּוָיָמת  ֲחַנְנָיה  ַהּנָ
ִביִעיַהִהיא  ֹחֶדׁש ַהּשְׁ  :ּבַ

gG 

מעגל ך  ב"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"ר  ברכיה  הכהן  ברבי  כמשמרות  כתיב  ואנו  קורין  מסמרות  לומר  לך  מה  משמרות  כהונה  כ"וכמשמרות  נטועים  א

 )מדרש תנחומא בהעלותך פרק טו(. ין מסמרות ללמדך שאם קבעת אותם כמסמר בלבבך הם משמרין אותךא למה כתיב כמשמרות ואנו קור"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,  ת  נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי  מדרשו–השנה  

 .ואין חטא בא על ידו, וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, ך המחולק בכל תפוצות ישראל"לימוד ספרי נ 
                         

ושרד ספרי המקרא הם עלי"כ צי י ן וח, ו מלי 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(.  משמרין אותךא למה כתיב כמשמרות ואנו קורין מסמרות ללמדך שאם קבעת אותם כמסמר בלבבך הם"ד


