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  פרק מא- "ירמיה"ספר 
ִביִעי|  ַוְיִהי   א ֹחֶדׁש  ַהּשְׁ ן־ְנַתְנָיה ּבַ ָמֵעאל  ּבֶ א  ִיׁשְ   ּבָ

ים ִאּתֹו  ָרה ֲאָנׁשִ ֶלך ַוֲעׂשָ י ַהּמֶ לוָכה ְוַרּבֵ ָמע ִמֶזַרע ַהּמְ ְֶבן־ֱאִליׁשָ ּ ּ
ם  ֶלֶחם  ַיְחָדו  ְצָפָתה  ַויֹאְכלו  ׁשָ ַדְלָיהו  ֶבן־ֲאִחיָקם  ַהּמִ ֶּאל־ּגְ ּ ּּ ּ

ְצָפה ּמִ ֶרת   ב:  ּּבַ ן־ְנַתְנָיה  ַוֲעׂשֶ ָמֵעאל  ּבֶ ים  ַּוָיָקם  ִיׁשְ | ָהֲאָנׁשִ
ֶחֶרב  ָפן  ּבַ ן־ׁשָ ַדְלָיהו  ֶבן־ֲאִחיָקם  ּבֶ ר־ָהיו  ִאּתֹו  ַוַיּכו  ֶאת־ּגְ ֲּאׁשֶ ּ ּּ

ָאֶרץ ֶבל  ּבָ ר־ִהְפִקיד  ֶמֶלך־ּבָ ְַוָיֶמת  ֹאתֹו  ֲאׁשֶ ְוֵאת  ג:  ּ
ְצָפה  ּמִ ַדְלָיהו  ּבַ ר־ָהיו  ִאּתֹו  ֶאת־ּגְ ל־ַהְיהוִדים  ֲאׁשֶ ּּכָ ּ ּ ּ ּ

ר  ִנְמ ִדים  ֲאׁשֶ ׂשְ ה ְּוֶאת־ַהּכַ ְלָחָמה  ִהּכָ י  ַהּמִ ם  ֵאת  ַאְנׁשֵ ְּצאו־ׁשָ
ָמֵעאל ַדְלָיהו  ְוִאיׁש  ֹלא  ד:  ִיׁשְ ִני  ְלָהִמית  ֶאת־ּגְ יֹום  ַהּשֵׁ ַּוְיִהי  ּבַ ּ

ֹמִנים  ִאיׁש  ה:  ָיָדע ְֹמרֹון  ׁשְ לֹו  וִמּשׁ ֶכם  ִמּשִׁ ים  ִמּשְׁ ַּוָיֹבאו  ֲאָנׁשִ ּ ּ
ְּמֻגְלֵחי  ָזָקן  וְקֻרֵעי  ְבָגִדים  וִמְתּגְֹדִדי ּ ָיָדם ּ ּם  וִמְנָחה  וְלבֹוָנה  ּבְ ּ

ית  ְיהָוׁה ן־ְנַתְנָיה  ִלְקָראָתם  ו:  ְלָהִביא  ּבֵ ָמֵעאל  ּבֶ ַּוֵיֵצא  ִיׁשְ
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ְפֹגׁש  ֹאָתם  ַויֹאֶמר  ֲאֵליֶהם  ְצָפה  ֹהֵלך  ָהֹלך  וֹבֶכה  ַוְיִהי  ּכִ ִּמן־ַהּמִ ּ ְ ְ ּ
ַדְלָיהו  ֶבן־ֲאִחיָקם ּּבֹאו  ֶאל־ּגְ בֹוָאם  ֶאל־ּתֹוך  ָה ז:  ּ ִעיר ְַוְיִהי  ּכְ

ים  ן־ְנַתְנָיה  ֶאל־ּתֹוך  ַהּבֹור  הוא  ְוָהֲאָנׁשִ ָמֵעאל  ּבֶ ָחֵטם  ִיׁשְ ַּוִיׁשְ ְ ּ
ר־ִאּתֹו ים  ִנְמְצאו־ָבם  ַויֹאְמרו  ח:  ֲאׁשֶ ָרה  ֲאָנׁשִ ַּוֲעׂשָ ּּ

ֶדה  ִחִטים  ּשָׂ י־ֶיׁש־ָלנו  ַמְטֹמִנים  ּבַ ִמֵתנו  ּכִ ָמֵעאל  ַאל־ּתְ ֶּאל־ִיׁשְ ּ ּ
ֶמן  וְדָבׁש   ֹעִרים  ְוׁשֶ ּוׂשְ תֹוך  ֲאֵחיֶהםּ ְַוֶיְחַדל  ְוֹלא  ֱהִמיָתם  ּבְ ּ ּ :

ָמֵעאל ֵאת  ט ם ִיׁשְ ִליך ׁשָ ר ִהׁשְ ים | ְְוַהּבֹור ֲאׁשֶ ל־ִפְגֵרי ָהֲאָנׁשִ ּּכָ
ֶלך  ָאָסא  ִמְפֵני  ה  ַהּמֶ ר  ָעׂשָ ַדְלָיהו  הוא  ֲאׁשֶ ַיד־ּגְ ה  ּבְ ר  ִהּכָ ֲּאׁשֶ ְ ּ ּ

ָמֵעאל   ָרֵאל  ֹאתֹו  ִמֵלא  ִיׁשְ א  ֶמֶלך־ִיׂשְ ְעׁשָ ּּבַ ן־ְנַתְנָיהו  ֲחָלִליםְ : ּּבֶ
ּבְ   י ְצָפה |  ַּוִיׁשְ ּמִ ר  ּבַ ֵאִרית  ָהָעם  ֲאׁשֶ ל־ׁשְ ָמֵעאל  ֶאת־ּכָ ִּיׁשְ

ר  ְצָפה  ֲאׁשֶ ּמִ ָאִרים  ּבַ ׁשְ ל־ָהָעם  ַהּנִ ֶלך  ְוֶאת־ּכָ נֹות  ַהּמֶ ֶּאת־ּבְ ְ

ם  ּבֵ ן־ֲאִחיָקם  ַוִיׁשְ ַדְלָיהו  ּבֶ ִחים  ֶאת־ּגְ ִּהְפִקיד  ְנבוַזְרֲאָדן  ַרב־ַטּבָ ּ ּ
ֵני  ַעּמֹון ן־ְנַתְנָיה  ַוֵיֶלך  ַלֲעֹבר  ֶאל־ּבְ ָמֵעאל  ּבֶ ְִיׁשְ ַמע  יא:  ּ ַּוִיׁשְ

ל־ָהָרָעה  ר  ִאּתֹו  ֵאת  ּכָ ֵרי  ַהֲחָיִלים  ֲאׁשֶ ן־ָקֵרַח  ְוָכל־ׂשָ יֹוָחָנן  ּבֶ
ן־ְנַתְנָיה ָמֵעאל  ּבֶ ה  ִיׁשְ ר  ָעׂשָ ים  יב:  ֲאׁשֶ ל־ָהֲאָנׁשִ ַּוִיְקחו  ֶאת־ּכָ ּ

ַּוֵיְלכו  ְלִהָלֵחם  ִע ּ ן־ְנַתְנָיה  ַוִיְמְצאו  ֹאתֹו  ֶאל־ַמִים ּ ָמֵעאל  ּבֶ ּם־ִיׁשְ ּ
ִגְבעֹון ר  ּבְ ים  ֲאׁשֶ ר  יג:  ַרּבִ ל־ָהָעם  ֲאׁשֶ ְראֹות  ּכָ ַוְיִהי  ּכִ

ר  ֵרי ַהֲחָיִלים ֲאׁשֶ ל־ׂשָ ן־ָקֵרַח  ְוֵאת ּכָ ָמֵעאל  ֶאת־יֹוָחָנן  ּבֶ ֶאת־ִיׁשְ
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ָמחו ִּאּתֹו  ַוִיׂשְ ל־ָהָעם  ֲאׁשֶ יד:  ּ ַּוָיֹסּבו  ּכָ ָמֵעאל ּ ָבה  ִיׁשְ ר־ׁשָ
ן־ָקֵרַח בו  ַוֵיְלכו  ֶאל־יֹוָחָנן  ּבֶ ְצָפה  ַוָיׁשֻ ִּמן־ַהּמִ ּּ ּ ָמֵעאל  טו:  ּ ְוִיׁשְ

ֵני  ים  ִמְפֵני  יֹוָחָנן  ַוֵיֶלך  ֶאל־ּבְ ֹמָנה  ֲאָנׁשִ ׁשְ ן־ְנַתְנָיה  ִנְמַלט  ּבִ ְּבֶ ּ ּ
ֵרי  ַהֲחָיִלים  ֲא טז:  ַעּמֹון ן־ָקֵרַח  ְוָכל־ׂשָ ח  יֹוָחָנן  ּבֶ ר־ִאּתֹו ַּוִיּקַ ׁשֶ

ן־ְנַתְנָיה  ָמֵעאל  ּבֶ יב  ֵמֵאת  ִיׁשְ ר  ֵהׁשִ ֵאִרית  ָהָעם  ֲאׁשֶ ל־ׁשְ ֵאת  ּכָ
י  ָבִרים  ַאְנׁשֵ ן־ֲאִחיָקם  ּגְ ַדְלָיה  ּבֶ ה  ֶאת־ּגְ ְצָפה  ַאַחר  ִהּכָ ִּמן־ַהּמִ

ְבעֹון יב  ִמּגִ ר  ֵהׁשִ ים  ְוַטף  ְוָסִרִסים  ֲאׁשֶ ְלָחָמה  ְוָנׁשִ ַּוֵיְלכו  יז:  ַהּמִ ּ
בו  ַּוֵיׁשְ ֵגרות ּ ית ָלֶחם ָלֶלֶכת ָלבֹוא ִּכְמוָהםּּבְ ר־ֵאֶצל ּבֵ ְמָהם ֲאׁשֶ  ּכִ
ה  יח:  ִמְצָרִים י־ִהּכָ י  ָיְראו  ִמְפֵניֶהם  ּכִ ִדים  ּכִ ׂשְ ִּמְפֵני  ַהּכַ ּּ ּ

ר־ִהְפִקיד  ן־ֲאִחיָקם  ֲאׁשֶ ַדְלָיהו  ּבֶ ן־ְנַתְנָיה  ֶאת־ּגְ ָמֵעאל  ּבֶ ִּיׁשְ
ָאֶרץ ֶבל ּבָ  :ְֶמֶלך־ּבָ

 רק מב פ- "ירמיה"ספר 
ְעָיה  א ן־הֹוׁשַ ן־ָקֵרַח  ִויַזְנָיה  ּבֶ ֵרי  ַהֲחָיִלים  ְויֹוָחָנן  ּבֶ ל־ׂשָ ׁשו  ּכָ ַּוִיּגְ ּ

דֹול ֹטן  ְוַעד־ּגָ ִביא  ב:  ְוָכל־ָהָעם  ִמּקָ ַּויֹאְמרו  ֶאל־ִיְרְמָיהו  ַהּנָ ּ ּ
ֲעֵדנו  ֶאל־ְיהָוׁה  ֱאֹלֶהיך  ֵתנו  ְלָפֶניך  ְוִהְתַפֵלל  ּבַ ָפל־ָנא  ְתִחּנָ ָּתִ ָּ ּּ ּ ּ

ר ּבְ ֲאׁשֶ ה  ּכַ ַאְרנו  ְמַעט  ֵמַהְרּבֵ י־ִנׁשְ ֵאִרית  ַהזֹאת  ּכִ ל־ַהּשְׁ ַּעד  ּכָ ּ
ֵּעיֶניך  ֹראֹות  ֹאָתנו ר  ג: ָ ד־ָלנו ְיהָוׁה ֱאֹלֶהיך ֶאת־ַהֶדֶרך ֲאׁשֶ ְְוַיּגֶ ָּ ּ
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ה ר  ַנֲעׂשֶ ה  ְוֶאת־ַהָדָבר  ֲאׁשֶ ֵּנֶלך־ּבָ ּ ַּויֹאֶמר  ֲאֵליֶהם  ִיְרְמָיהו  ד:  ְ ּ
י   ַמְעּתִ ִביא  ׁשָ ִדְבֵריֶכם ַהּנָ ִּהְנִני  ִמְתַפֵלל  ֶאל־ְיהָוׁה  ֱאֹלֵהיֶכם  ּכְ ּ

יד  ָלֶכם  ר־ַיֲעֶנה  ְיהָוׁה  ֶאְתֶכם  ַאּגִ ל־ַהָדָבר  ֲאׁשֶ ְּוָהָיה  ּכָ
ם  ָדָבר ה  ָאְמרו  ֶאל־ִיְרְמָיהו  ְיִהי  ְיהָוׁה  ה:  ֹּלא־ֶאְמַנע  ִמּכֶ ְּוֵהּמָ ּ

ָכל־ַהָדָבר  ֲאׁשֶ נו  ְלֵעד  ֱאֶמת  ְוֶנֱאָמן  ִאם־ֹלא  ּכְ ּּבָ ָלֲחך ּ ָר  ִיׁשְ

ה ן  ַנֲעׂשֶ ְּיהָוׁה  ֱאֹלֶהיך  ֵאֵלינו  ּכֵ קֹול   ו:  ָ | ִאם־טֹוב  ְוִאם־ָרע  ּבְ
ר   ָמע ֲּאַנְוְּיהָוׁה  ֱאֹלֵהינו  ֲאׁשֶ ָ  ֲאַנְחנו  ׁשְֹלִחים  ֹאְתך  ֵאָליו  ִנׁשְ ּ

קֹול  ְיהָוׁה  ֱאֹלֵהינו ַמע  ּבְ י  ִנׁשְ ר  ִייַטב־ָלנו  ּכִ ְּלַמַען  ֲאׁשֶ ַוְיִהי  ז:  ּ
ץ  ֲעׂשֶ ַּוִיְקָרא  ח:  ֶּרת  ָיִמים  ַוְיִהי  ְדַבר־ְיהָוׁה  ֶאל־ִיְרְמָיהוִמּקֵ

ר  ִאּתֹו  ֵרי  ַהֲחָיִלים  ֲאׁשֶ ל־ׂשָ ן־ָקֵרַח  ְוֶאל  ּכָ ֶאל־יֹוָחָנן  ּבֶ
דֹול ֹטן  ְוַעד־ּגָ ַּויֹאֶמר  ֲאֵליֶהם  ּכֹה־ָאַמר  ט:  ּוְלָכל־ָהָעם  ְלִמּקָ

ם  ֹאִתי ַלְחּתֶ ר  ׁשְ ָרֵאל  ֲאׁשֶ ּ  ֵאָליו  ְלַהִפיל ְיהָוׁה  ֱאֹלֵהי  ִיׂשְ
ְתֶכם  ְלָפָניו ִחּנַ ָאֶרץ  ַהזֹאת  וָבִניִתי  י:  ּתְ בו  ּבָ ׁשְ ִּאם־ׁשֹוב  ּתֵ ּּ

י  י  ִנַחְמּתִ י  ֶאְתֶכם  ְוֹלא  ֶאּתֹוׁש  ּכִ ֶאְתֶכם  ְוֹלא  ֶאֱהֹרס  ְוָנַטְעּתִ
יִתי  ָלֶכם ר  ָעׂשִ ֶבל  יא:  ֶאל־ָהָרָעה  ֲאׁשֶ יְראו  ִמְפֵני  ֶמֶלך  ּבָ ְַאל־ּתִ ּ ּ

ם   ר־ַאּתֶ ּנו  ְנֻאם־ְיהָוׁה ֲאׁשֶ יְראו  ִמּמֶ ְּיֵרִאים  ִמָפָניו  ַאל־ּתִ ּ ּ
יל  ֶאְתֶכם  ִמָידֹו יַע  ֶאְתֶכם  וְלַהּצִ ֶכם  ָאִני  ְלהֹוׁשִ י־ִאּתְ ּּכִ ן  יב:  ּ ְוֶאּתֵ

יב  ֶאְתֶכם  ֶאל־ַאְדַמְתֶכם : ָלֶכם  ַרֲחִמים  ְוִרַחם  ֶאְתֶכם  ְוֵהׁשִ
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ָאֶרץ  ַהזֹא יג ב  ּבָ ם  ֹלא  ֵנׁשֵ ֹמַע ְּוִאם־ֹאְמִרים  ַאּתֶ י  ׁשְ ת  ְלִבְלּתִ
קֹול  ְיהָוׁה  ֱאֹלֵהיֶכם י  ֶאֶרץ  ִמְצַרִים  ָנבֹוא  יד:  ּבְ ֵלאֹמר  ֹלא  ּכִ

ָמע  ְוַלֶלֶחם  ר  ֹלא־ִנְרֶאה  ִמְלָחָמה  ְוקֹול  ׁשֹוָפר  ֹלא  ִנׁשְ ֲּאׁשֶ
ב ם ֵנׁשֵ ֵאִרית  טו: ֹלא־ִנְרָעב ְוׁשָ ְמעו ְדַבר־ְיהָוׁה ׁשְ ה ָלֵכן ׁשִ ְּוַעּתָ

ם  ׂשֹום ְּיהוָדה  ּכֹה־ָאַמר ָרֵאל  ִאם־ַאּתֶ   ְיהָוׁה  ְצָבאֹות  ֱאֹלֵהי  ִיׂשְ
ם מון  ְפֵניֶכם  ָלֹבא  ִמְצַרִים  וָבאֶתם  ָלגור  ׁשָ ׂשִ ּּתְ ּ ְוָהְיָתה  טז:  ּּ

ֶאֶרץ  יג  ֶאְתֶכם  ּבְ ּשִׂ ם  ּתַ ה  ׁשָ ּנָ ם  ְיֵרִאים  ִמּמֶ ר  ַאּתֶ ַהֶחֶרב  ֲאׁשֶ
ם   ר־ַאּתֶ ּנו  ׁשָ|  ִמְצָרִים  ְוָהָרָעב  ֲאׁשֶ ּדֲֹאִגים  ִמּמֶ ק ַאֲחֵריֶכם ּ ם ִיְדּבַ

ֻמתו ם  ּתָ מו  יז:  ִּמְצַרִים  ְוׁשָ ר־ׂשָ ים  ֲאׁשֶ ְּוִיְהיו  ָכל־ָהֲאָנׁשִ ּ
ָרָעב  ֶחֶרב  ּבָ ם  ָימותו  ּבַ ֶּאת־ְפֵניֶהם  ָלבֹוא  ִמְצַרִים  ָלגור  ׁשָ ּ ּ ּ
ר  ֲאִני  ִריד  וָפִליט  ִמְפֵני  ָהָרָעה  ֲאׁשֶ ּוַבָדֶבר  ְוֹלא־ִיְהֶיה  ָלֶהם  ׂשָ ּ ּ ּ

ָרֵאל  יח:  םֵמִביא  ֲעֵליֶה י  ֹכה  ָאַמר  ְיהָוׁה  ְצָבאֹות  ֱאֹלֵהי  ִיׂשְ ּכִ
ך  ֲחָמִתי  ּתַ ן  ּתִ ַלם  ּכֵ ֵבי  ְירוׁשָ ך  ַאִפי  ַוֲחָמִתי  ַעל־יׁשְ ר  ִנּתַ ֲאׁשֶ ְּכַ ְּ ּ
ה  ְוִלְקָלָלה  ּמָ ֹבֲאֶכם  ִמְצָרִים  ִוְהִייֶתם  ְלָאָלה  וְלׁשַ ֲּעֵליֶכם  ּבְ

קֹום ּוְלֶחְרָפה  ְוֹלא־ִתְראו  עֹוד  ֶאת־ַהּמָ ר  ְיהָוׁה  יט:  ּ  ַהֶזהּּ ִּדּבֶ
ְדעו  ֹבאו  ִמְצָרִים  ָיֹדַע  ּתֵ ֵאִרית  ְיהוָדה  ַאל־ּתָ ֲּעֵליֶכם  ׁשְ ּ ּ

י־ַהִעיֹדִתי  ָבֶכם  ַהיֹום י   כ:  ּּכִ ַנְפׁשֹוֵתיֶכם ִהְתֵעֶתיםּכִ   ִהְתֵעיֶתם  ּבְ
ם  ֹאִתי  ֶאל־ְיהָוׁה  ֱאֹלֵהיֶכם  ֵלאֹמר  ִהְתַפֵלל  ַלְחּתֶ ם  ׁשְ י־ַאּתֶ ּּכִ ּ
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ֲעֵדנו   ן ּּבַ ר  ֹיאַמר  ְיהָוׁה  ֱאֹלֵהינו  ּכֵ ֶּאל־ְיהָוׁה  ֱאֹלֵהינו  וְכֹכל  ֲאׁשֶ ּ ּ
ינו ד־ָלנו  ְוָעׂשִ ַּהּגֶ קֹול  כא:  ּ ם  ּבְ ַמְעּתֶ ד  ָלֶכם  ַהיֹום  ְוֹלא  ׁשְ ָּוַאּגִ

ָלַחִני  ֲאֵליֶכם ר־ׁשְ ה  ָיֹדַע  כב:  ְּיהָוׁה  ֱאֹלֵהיֶכם  וְלֹכל  ֲאׁשֶ ְוַעּתָ
ָרָעב  וַב ֶחֶרב  ּבָ י  ּבַ ְדעו  ּכִ ּּתֵ ם ּ ר  ֲחַפְצּתֶ קֹום  ֲאׁשֶ ּמָ מותו  ּבַ ֶּדֶבר  ּתָ ּ ּ

ם  :ָּלבֹוא ָלגור ׁשָ
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,  ולכל  החברים  וידידים,  ובשמחות,  א  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי  מדרשות  נ–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(. דך שאם קבעת אותם כמסמר בלבבך הם משמרין אותךא למה כתיב כמשמרות ואנו קורין מסמרות ללמ"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,  לכל  החברים  וידידיםו,  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


