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  פרק לט- "ירמיה"ספר 
א  א ִרי  ּבָ ֹחֶדׁש  ָהֲעׂשִ ִעית  ְלִצְדִקָיהו  ֶמֶלך־ְיהוָדה  ּבַ ׁשִ ָנה  ַהּתְ ּשָׁ ּּבַ ְּ ּ

ַלם  ַוָיֻצרו  ָעֶליָהְּנבוַכ ֶבל  ְוָכל־ֵחילֹו  ֶאל־ְירוׁשָ ר  ֶמֶלך־ּבָ ְּדֶראּצַ ּּ ְ :
ָעה  ב ִתׁשְ ֹחֶדׁש  ָהְרִביִעי  ּבְ ָנה  ְלִצְדִקָיהו  ּבַ ֵרה  ׁשָ י־ֶעׂשְ ּתֵ ַעׁשְ ּּבְ ּ

בו  ג:  ַלֹחֶדׁש  ָהְבְקָעה  ָהִעיר ֶבל  ַוֵיׁשְ ֵרי  ֶמֶלך־ּבָ ַּוָיֹבאו  ּכֹל  ׂשָ ּּ ְּ

ֶוך  ֵנְרַג ַער  ַהּתָ ׁשַ ְרְסִכים  ַרב־ָסִריס ְּבְ ְר־ְנבֹו  ׂשַ ְרֶאֶצר  ַסְמּגַ ל  ׂשַ
ֶבל ֵרי  ֶמֶלך  ּבָ ֵאִרית  ׂשָ ְרֶאֶצר  ַרב־ָמג  ְוָכל־ׁשְ ַוְיִהי  ד:  ְֵנְרַגל  ׂשַ

ר  ָרָאם  ִצְדִקָיהו  ֶמֶלך־ְיהוָדה  ְוֹכל   ֲאׁשֶ ּּכַ ְּ ְלָחָמה |  ּ י  ַהּמִ ַאְנׁשֵ
ְַוִיְבְרחו  ַוֵיְצאו  ַלְיָלה  ִמן־ָהִעיר  ֶדֶרך  ּגַ ּ ּ ּּ ין ּ ַער  ּבֵ ׁשַ ֶלך  ּבְ ְן  ַהּמֶ

ְַהֹחֹמָתִים  ַוֵיֵצא  ֶדֶרך  ָהֲעָרָבה ּ ִדים  ַאֲחֵריֶהם  ה:  ּ ׂשְ ַּוִיְרְדפו  ֵחיל־ּכַ ּ ּ ּ
ַעְרבֹות  ְיֵרחֹו  ַוִיְקחו  ֹאתֹו  ַוַיֲעֻלהו  גו  ֶאת־ִצְדִקָיהו  ּבְ ַּוַיּשִׂ ּ ּ ּּ ּ ּ ּ

ֶאֶרץ  ֲחָמת  ַוְי ֶבל  ִרְבָלָתה  ּבְ ר  ֶמֶלך־ּבָ ְֶאל־ְנבוַכְדֶראּצַ ר  ִאּתֹו ּ ַדּבֵ
ָפִטים ִרְבָלה  ו:  ִּמׁשְ ֵני  ִצְדִקָיהו  ּבְ ֶבל  ֶאת־ּבְ ַחט  ֶמֶלך  ּבָ ַּוִיׁשְ ּ ְּ
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ֶבל ַחט  ֶמֶלך  ּבָ ל־ֹחֵרי  ְיהוָדה  ׁשָ ְְלֵעיָניו  ְוֵאת  ּכָ ְוֶאת־ֵעיֵני  ז:  ּ
ֶבָלה ִים  ָלִביא  ֹאתֹו  ּבָ ּתַ ְנֻחׁשְ ִּצְדִקָיהו  ִעֵור  ַוַיַאְסֵרהו  ּבַ ּ ּּ ּ :

ית  ַהּמֶ ח ֵאׁש ְוֶאת־ּבֵ ִדים  ּבָ ׂשְ ְרפו  ַהּכַ ית  ָהָעם  ׂשָ ֶּלך  ְוֶאת־ּבֵ ּ ְ

ַלם  ָנָתצו ְּוֶאת־ֹחמֹות  ְירוׁשָ ִעיר  ט:  ּ ָאִרים  ּבָ ׁשְ ְוֵאת  ֶיֶתר  ָהָעם  ַהּנִ
ָאִרים  ׁשְ ר  ָנְפלו  ָעָליו  ְוֵאת  ֶיֶתר  ָהָעם  ַהּנִ ְּוֶאת־ַהּנְֹפִלים  ֲאׁשֶ

ֶבל ִחים  ּבָ ר ּוִמ י:  ֶּהְגָלה  ְנבוַזְרֲאָדן  ַרב־ַטּבָ ּן־ָהָעם  ַהַדִלים  ֲאׁשֶ ּ
ֶאֶרץ ְיהוָדה  ִחים ּבְ ִאיר ְנבוַזְרֲאָדן ַרב־ַטּבָ ֵּאין־ָלֶהם  ְמאוָמה  ִהׁשְ ּ ּ

יֹום  ַההוא ָרִמים  ִויֵגִבים  ּבַ ן  ָלֶהם  ּכְ ַּוִיּתֵ ּ ר  יא:  ּ ַּוְיַצו  ְנבוַכְדֶראּצַ
ִחים  ֵלאֹמ ַיד  ְנבוַזְרֲאָדן  ַרב־ַטּבָ ֶבל  ַעל־ִיְרְמָיהו  ּבְ ֶּמֶלך־ּבָ ּ : רְ

י  יב ַעׂש לֹו ְמאוָמה ָרע ּכִ ים ָעָליו ְוַאל־ּתַ ָּקֶחּנו ְוֵעיֶניך ׂשִ ּ כתיב (ָּ

ה  ִעּמֹו)ִאם:  ולא  קרי ן  ֲעׂשֵ ר  ֵאֶליך  ּכֵ ר  ְיַדּבֵ ֲאׁשֶ ַלח  יג:  ָ  ּכַ ַּוִיׁשְ
ְרֶאֶצר  ן  ַרב־ָסִריס  ְוֵנְרַגל  ׂשַ ְזּבָ ִחים  וְנבוׁשַ ְּנבוַזְרֲאָדן  ַרב־ַטּבָ ּ ּ

י ֶבלַרב־ָמג  ְוֹכל  ַרּבֵ ְלחו  ַוִיְקחו  ֶאת־ִיְרְמָיהו  יד:  ְ  ֶמֶלך־ּבָ ַּוִיׁשְ ּ ּּ ּ
ָפן  ן־ׁשָ ן־ֲאִחיָקם  ּבֶ ַדְלָיהו  ּבֶ נו  ֹאתֹו  ֶאל־ּגְ ָטָרה  ַוִיּתְ ֵּמֲחַצר  ַהּמַ ּ ּּ

תֹוך  ָהָעם ב  ּבְ ִית  ַוֵיׁשֶ ְְלהֹוִצֵאהו  ֶאל־ַהּבָ ּ ְּוֶאל־ִיְרְמָיהו  ָהָיה  טו:  ּ
ֲח ְהֹיתֹו  ָעצור  ּבַ ָטָרה  ֵלאֹמרְּדַבר־ְיהָוׁה  ּבִ ְָהלֹוך  טז:  ַּצר  ַהּמַ

י  ֵלאֹמר  ּכֹה־ָאַמר  ְיהָוׁה  ְצָבאֹות  ְּוָאַמְרּתָ  ְלֶעֶבד־ֶמֶלך  ַהּכוׁשִ ְ

ָרֵאל  ִהְנִני   ּ  ֵמִביא  ֶאת־ְדָבַרי  ֶאל־ָהִעיר  ַהזֹאת ֵמִביֱאֹלֵהי  ִיׂשְ ּ
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יֹום  ַההוא ְּלָרָעה  ְוֹלא  ְלטֹוָבה  ְוָהיו  ְלָפֶניך  ּבַ ּּ יך יז:  ָ ְלּתִ  ְָוִהּצַ
ה  ר־ַאּתָ ים  ֲאׁשֶ ַיד  ָהֲאָנׁשִ ֵתן  ּבְ ַּביֹום־ַההוא  ְנֻאם־ְיהָוׁה  ְוֹלא  ִתּנָ ּ

י  ַמֵלט  ֲאַמֶלְטך  וַבֶחֶרב  ֹלא  ִתפֹל  ְוָהְיָתה  יח:  ָּיגֹור  ִמְפֵניֶהם ּּכִ ּ ָ ּ ּ
י ְנֻאם־ְיהָוׁה י־ָבַטְחּתָ ּבִ ָלל ּכִ ך ְלׁשָ ְָלך ַנְפׁשְ ָ: 

  פרק מ- "ירמיה"ספר 
ר־ָה א ַלח  ֹאתֹו |  ָּיה  ֶאל־ִיְרְמָיהו  ֵמֵאת  ְיהָוׁה  ַאַחר  ַּהָדָבר  ֲאׁשֶ ּׁשַ

ַקְחּתֹו  ֹאתֹו  ְוהוא־ָאסור  ִחים  ִמן־ָהָרָמה  ּבְ ְּנבוַזְרֲאָדן  ַרב־ַטּבָ ּ ּ
ֶבָלה ְגִלים  ּבָ ַלם  ִויהוָדה  ַהּמֻ לות  ְירוׁשָ ל־ּגָ תֹוך  ּכָ ים  ּבְ אִזּקִ ּּבָ ּ ּ ְ :

ִחים  ְלִיְרְמָיהו  ַויֹאֶמר ב ח  ַרב־ַטּבָ ַּוִיּקַ ר ּּ ּ  ֵאָליו  ְיהָוׁה  ֱאֹלֶהיך  ִדּבֶ ָ

קֹום  ַהֶזה ֶּאת־ָהָרָעה  ַהזֹאת  ֶאל־ַהּמָ ר  ג:  ּ ֲאׁשֶ ַּוָיֵבא  ַוַיַעׂש  ְיהָוׁה  ּכַ ּ
קֹולֹו  ְוָהָיה ם  ּבְ ַמְעּתֶ י־ֲחָטאֶתם  ַליהָוׁה  ְוֹלא־ׁשְ ר  ּכִ ָבר ָלֶכִּדּבֵ  ּדָ

ַּהָדָבר  ַהֶזה יך  ַהיֹום  ִמן־ָה ד:  ּ ְחּתִ ה  ִפּתַ ה  ִהּנֵ ְּוַעּתָ ר ָ ים  ֲאׁשֶ אִזּקִ
ים  י  ָבֶבל  ּבֹא  ְוָאׂשִ ֵעיֶניך  ָלבֹוא  ִאּתִ ַָעל־ָיֶדך  ִאם־טֹוב  ּבְ ָ

י  ָבֶבל  ֲחָדל  ְרֵאה  ֵעיֶניך  ָלבֹוא־ִאּתִ ֶָאת־ֵעיִני  ָעֶליך  ְוִאם־ַרע  ּבְ ָ

ה  ּמָ ֵעיֶניך  ָלֶלֶכת  ׁשָ ר  ּבְ ל־ָהָאֶרץ  ְלָפֶניך  ֶאל־טֹוב  ְוֶאל־ַהָיׁשָ ָּכָ ָּ
ַדְלָיה  ֶבן־ֲאִחיָקם ְּועֹוֶדּנו  ֹלא־ ה:  ְֵלך ָבה  ֶאל־ּגְ ָּיׁשוב  ְוׁשֻ

ב  ִאּתֹו  ָעֵרי  ְיהוָדה  ְוׁשֵ ֶבל  ּבְ ר  ִהְפִקיד  ֶמֶלך־ּבָ ָפן  ֲאׁשֶ ן־ׁשָ ּּבֶ ְ
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ן־לֹו  ֵעיֶניך  ָלֶלֶכת  ֵלך  ַוִיּתֶ ר  ּבְ ל־ַהָיׁשָ תֹוך  ָהָעם  אֹו  ֶאל־ּכָ ּּבְ ְּ ָ ְ

ְלֵחהו ֵאת  ַוְיׁשַ ִחים  ֲאֻרָחה  וַמׂשְ ַּרב־ַטּבָ ּ  ִיְרְמָיהו ַּוָיֹבא ו:  ּּ
תֹוך  ָהָעם  ב  ִאּתֹו  ּבְ ְצָפָתה  ַוֵיׁשֶ ַדְלָיה  ֶבן־ֲאִחיָקם  ַהּמִ ְֶאל־ּגְ ּ ּ

ָאֶרץ ָאִרים  ּבָ ׁשְ ֶדה  ז:  ַהּנִ ּשָׂ ר  ּבַ ֵרי  ַהֲחָיִלים  ֲאׁשֶ ְמעו  ָכל־ׂשָ ַּוִיׁשְ ּ
ַדְלָיהו  ֶבן־ֲאִחיָקם  ֶבל  ֶאת־ּגְ י־ִהְפִקיד  ֶמֶלך־ּבָ יֶהם  ּכִ ה  ְוַאְנׁשֵ ֵּהּמָ ְ

ָאֶרץ   ים  ָוָטף  וִמַדַלת  ָהָאֶרץ |  ְוִכי  ּבָ ים  ְוָנׁשִ ִּהְפִקיד  ִאּתֹו  ֲאָנׁשִ ּ ּ
ֶבָלה ר  ֹלא־ָהְגלו  ּבָ ְצָפָתה  ח:  ֵּמֲאׁשֶ ַדְלָיה  ַהּמִ ַּוָיֹבאו  ֶאל־ּגְ ּ ּ

ָרָיה  ֵני־ָקֵרַח  וׂשְ ן־ְנַתְנָיהו  ְויֹוָחָנן  ְויֹוָנָתן  ּבְ ָמֵעאל  ּבֶ ְּוִיׁשְ ּ
ְנֻחֶמת  וְבֵני   ֲעָכִתי   ֵעיֵעוַפי|  ֶּבן־ּתַ ן־ַהּמַ ֹטָפִתי  ִויַזְנָיהו  ּבֶ ַּפי  ַהּנְ

יֶהם ה  ְוַאְנׁשֵ ָפן  ט:  ֵהּמָ ן־ׁשָ ַדְלָיהו  ֶבן־ֲאִחיָקם  ּבֶ ַבע  ָלֶהם  ּגְ ַּוִיּשָׁ ּ
בו  ָבָאֶרץ  ִדים  ׁשְ ׂשְ יְראו  ֵמֲעבֹוד  ַהּכַ יֶהם  ֵלאֹמר  ַאל־ּתִ ּוְלַאְנׁשֵ ּ ּ ּ

ֶבל  ְוִייַטב  ָלֶכם ְְוִעְבדו  ֶאת־ֶמֶלך  ּבָ ְצָפה ַוֲאִנ י:  ּ ּמִ ב  ּבַ ּי  ִהְנִני  יׁשֵ
ם  ִאְספו  ַיִין  ר  ָיֹבאו  ֵאֵלינו  ְוַאּתֶ ִדים  ֲאׁשֶ ׂשְ ַּלֲעֹמד  ִלְפֵני  ַהּכַ ּ ּ ּ
ם ּתֶ ַפׂשְ ר־ּתְ ָעֵריֶכם  ֲאׁשֶ בו  ּבְ ְכֵליֶכם  וׁשְ מו  ּבִ ֶמן  ְוׂשִ ְּוַקִיץ  ְוׁשֶ ּ ּ :

מֹוָאב   יא ר־ּבְ ל־ַהְיהוִדים  ֲאׁשֶ ְּוַגם  ּכָ ּוִבְבֵני־ַעּמֹון  וֶבֱא|  ּ דֹום ּ
ֵאִרית  ֶבל  ׁשְ י־ָנַתן  ֶמֶלך־ּבָ ְמעו  ּכִ ָכל־ָהֲאָרצֹות  ׁשָ ר  ּבְ ְַוֲאׁשֶ ּ
ָפן ן־ׁשָ ן־ֲאִחיָקם  ּבֶ ַדְלָיהו  ּבֶ ִּליהוָדה  ְוִכי  ִהְפִקיד  ֲעֵליֶהם  ֶאת־ּגְ ּ :

ם  ַוָיֹבאו  יב ר  ִנְדחו־ׁשָ ֹקמֹות  ֲאׁשֶ ל־ַהּמְ בו  ָכל־ַהְיהוִדים  ִמּכָ ַּוָיׁשֻ ּ ּ ּ ּּ ּ ּ
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ה ֶּאֶרץ־ְיהוָדה  ֶאל־ ְצָפָתה  ַוַיַאְספו  ַיִין  ָוַקִיץ  ַהְרּבֵ ַדְלָיהו  ַהּמִ ּּגְ ּּ ּ
או  יג:  ְמֹאד ֶדה  ּבָ ּשָׂ ר  ּבַ ֵרי  ַהֲחָיִלים  ֲאׁשֶ ן־ָקֵרַח  ְוָכל־ׂשָ ְּויֹוָחָנן  ּבֶ

ְצָפָתה ַדְלָיהו  ַהּמִ ֶּאל־ּגְ ֲעִליס  יד:  ּ י ּבַ ַדע ּכִ ַּויֹאְמרו ֵאָליו ֲהָיֹדַע ּתֵ ּ
ֵני־ַעּמֹון  ׁשָ|   ן־ְנַתְנָיה  ְלַהּכְֹתך  ָנֶפׁש ְֶמֶלך  ּבְ ָמֵעאל  ּבֶ ַָלח  ֶאת־ִיׁשְ

ן־ֲאִחיָקם ַדְלָיהו  ּבֶ ן־ָקֵרַח  ָאַמר  טו:  ְּוֹלא־ֶהֱאִמין  ָלֶהם  ּגְ ְויֹוָחָנן  ּבֶ
ה  א  ְוַאּכֶ ְצָפה  ֵלאֹמר  ֵאְלָכה  ּנָ ּמִ ֶתר  ּבַ ַדְלָיהו  ַבּסֵ ֶּאל־ּגְ ּ

ן־ְנַתְנָיה  ְוִאיׁש  ֹלא  ֵיָדע  ָלּמָ ָמֵעאל  ּבֶ ֶפׁש ֶאת־ִיׁשְ ה  ּנֶ ּכָ ה  ַיּכֶ
ֵאִרית  ְיהוָדה ִצים  ֵאֶליך  ְוָאְבָדה  ׁשְ ְקּבָ ל־ְיהוָדה  ַהּנִ ְּוָנֹפצו  ּכָ ּ ָּ :

ן־ָקֵרַח  ַאל־   טז ַדְלָיהו  ֶבן־ֲאִחיָקם  ֶאל־יֹוָחָנן  ּבֶ ַּויֹאֶמר  ּגְ ֲעׂשֵּ  ּתַ
ָמֵעאל ה ֹדֵבר ֶאל־ִיׁשְ ֶקר ַאּתָ י־ׁשֶ ה ֶאת־ַהָדָבר ַהֶזה ּכִ ֲעׂשֵ ּּתַ ּ: 
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ך  במעגל "כך  יגמור  כל  ספרי  נ,  שני  פרקים  ליום,  וכתובים  מחולק  לכל  השנההנה  מובא  כאן  לימוד  ספרי  נביאים  
הרבים  לפרסם לזכות  את,  ולכל  החברים  וידידים,  ובשמחות,    נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי  מדרשות–השנה  

 .וואין חטא בא על יד, 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"שמרות  כהונה  כר  ברכיה  הכהן  ברבי  כמשמרות  כתיב  ואנו  קורין  מסמרות  לומר  לך  מה  מ"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 "גמור  כל  ספרי  נכך  י,  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(. ב כמשמרות ואנו קורין מסמרות ללמדך שאם קבעת אותם כמסמר בלבבך הם משמרין אותךא למה כתי"ד


