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  פרק א- "ירמיה"ספר 
ֶאֶרץ ִּד א ֲעָנתֹות  ּבְ ר  ּבַ ן־ִחְלִקָיהו  ִמן־ַהּכֲֹהִנים  ֲאׁשֶ ְּבֵרי  ִיְרְמָיהו  ּבֶ ּּ

ְנָיִמן ָיהו  ֶבן־ָאמֹון  ב:  ּבִ יֵמי  ֹיאׁשִ ר  ָהָיה  ְדַבר־ְיהָוׁה  ֵאָליו  ּבִ ֲּאׁשֶ ּ
ָנה ְלָמְלכֹו ֵרה ׁשָ לׁש־ֶעׂשְ ׁשְ ֶּמֶלך ְיהוָדה ּבִ יֵמי ְיהֹוָיִקים  ג: ְ ַוְיִהי ּבִ

ן־ֹיאׁשִ ָנה ּבֶ ֵרה  ׁשָ י־ֶעׂשְ ּתֵ ָּיהו  ֶמֶלך  ְיהוָדה  ַעד־ּתֹם  ַעׁשְ ְּ ּ
ֹחֶדׁש  ַלם  ּבַ לֹות  ְירוׁשָ ָיהו  ֶמֶלך  ְיהוָדה  ַעד־ּגְ ְּלִצְדִקָיהו  ֶבן־ֹיאׁשִ ּ ּ ְּ ּ ּ

י ֶטֶרם  ה: ַוְיִהי ְדַבר־ְיהָוׁה ֵאַלי ֵלאֹמר ד: ַהֲחִמיׁשִ ֶָאָצוְרךּבְ ְרך ּ ָ ֶאּצָ

יך  וְבֶטֶרם  ּתֵ ֶטן  ְיַדְעּתִ ַּבּבֶ יך  ָנִביא  ַלּגֹוִים ָ ּתִ ֵָצא  ֵמֶרֶחם  ִהְקַדׁשְ ּ
יך ר  ו:  ְָנַתּתִ י  ַדּבֵ ה  ֹלא־ָיַדְעּתִ ָּוֹאַמר  ֲאָהה  ֲאֶדָׂני  יֱהִוׁה  ִהּנֵ

י־ַנַער  ָאֹנִכי י  ז:  ּכִ ַּויֹאֶמר  ְיהָוׁה  ֵאַלי  ַאל־ּתֹאַמר  ַנַער  ָאֹנִכי  ּכִ
ר  ֲא ל־ֲאׁשֶ ֵלך  ְוֵאת  ּכָ ָלֲחך  ּתֵ ר  ֶאׁשְ ל־ֲאׁשֶ ְַעל־ּכָ רָ ַדּבֵ ַָצְוך  ּתְ ּ :

ֶלך  ְנֻאם־ְיהָוׁה ח ך  ֲאִני  ְלַהּצִ י־ִאּתְ יָרא  ִמְפֵניֶהם  ּכִ ַָאל־ּתִ ָ ּ :
ה  ט ע  ַעל־ִפי  ַויֹאֶמר  ְיהָוׁה  ֵאַלי  ִהּנֵ ַלח  ְיהָוׁה  ֶאת־ָידֹו  ַוַיּגַ ַּוִיׁשְ ּ ּּ
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ִפיך י  ְדָבַרי  ּבְ יך   י:  ָָנַתּתִ ַּהיֹום  ַהֶזה  ַעל־ַהּגֹוִים |  ְָרֵאה  ִהְפַקְדּתִ ּ
ְמָלכֹות  ִלְנתֹוׁש  ְוִלְנתֹוץ  וְלַהֲאִביד  ְוַלֲהרֹוס  ִלְבנֹות ְו ַּעל־ַהּמַ

ה  ֹרֶאה  יא:  ְוִלְנטֹוַע ַוְיִהי  ְדַבר־ְיהָוׁה  ֵאַלי  ֵלאֹמר  ָמה־ַאּתָ
ֵקד  ֲאִני  ֹרֶאה ל  ׁשָ ַּויֹאֶמר  ְיהָוׁה  ֵאַלי  יב:  ִּיְרְמָיהו  ָוֹאַמר  ַמּקֵ
י־ׁשֵֹקד  ֲאִני  ַעל־ ַוְיִהי  יג:  ְּדָבִרי  ַלֲעׂשֹתֹוֵהיַטְבּתָ  ִלְראֹות  ּכִ

ה  ֹרֶאה  ָוֹאַמר  ִסיר |  ְדַבר־ְיהָוׁה   ִנית  ֵלאֹמר  ָמה  ַאּתָ ֵאַלי  ׁשֵ
ָּנפוַח  ֲאִני  ֹרֶאה  וָפָניו  ִמְפֵני  ָצפֹוָנה ּ ַּויֹאֶמר  ְיהָוׁה  ֵאָלי  יד:  ּ

ֵבי  ָהָאֶרץ ל־ֹיׁשְ ָפַתח  ָהָרָעה  ַעל  ּכָ פֹון  ּתִ י   טו:  ִּמּצָ ִהְנִני  ֹקֵרא |  ּכִ
ְפחֹות  ַמְמְלכֹות  ָצפֹוָנה  ְנֻאם־ְיהָוׁה  וָבאו  ְוָנְתנו  ִאיׁש ְלָכ ּל־ִמׁשְ ּ ּ ּ

ְסאֹו  ֶפַתח   ל־חֹוֹמֶתיָה  ָסִביב  ְוַעל |  ּּכִ ַלם  ְוַעל  ּכָ ֲעֵרי  ְירוׁשָ ּׁשַ
ל־ָעֵרי  ְיהוָדה ל־ָרָעָתם  טז:  ּּכָ ָפַטי  אֹוָתם  ַעל  ּכָ י  ִמׁשְ ְרּתִ ְּוִדּבַ

ר  ֲעָזבוִני  ַוְיַקְטרו  ֵלא ֲּאׁשֶ ּ י ּ ֲחוו  ְלַמֲעׂשֵ ּתַ ֹּלִהים  ֲאֵחִרים  ַוִיׁשְ ּ
ְרּתָ  ֲאֵליֶהם  ֵאת  יז:  ְיֵדיֶהם ְאֹזר  ָמְתֶניך  ְוַקְמּתָ  ְוִדּבַ ה  ּתֶ ְָוַאּתָ

ך  ִלְפֵניֶהם ַחת  ִמְפֵניֶהם  ֶפן־ֲאִחּתְ ר  ָאֹנִכי  ֲאַצֶוָך  ַאל־ּתֵ ל־ֲאׁשֶ ָּכָ ּ ּ ּ ּ :
יך  ַהיֹום  ְלִעיר  ִמְבָצר  ו יח ה  ְנַתּתִ ַּוֲאִני  ִהּנֵ ּ ְרֶזל ָ ְּלַעּמוד  ּבַ

ֶריָה  ְלֹכֲהֶניָה  ל־ָהָאֶרץ  ְלַמְלֵכי  ְיהוָדה  ְלׂשָ ת  ַעל־ּכָ ּוְלֹחמֹות  ְנֹחׁשֶ ּ
ך  ֲאִני  יט:  ּוְלַעם  ָהָאֶרץ י־ִאּתְ ְָוִנְלֲחמו  ֵאֶליך  ְוֹלא־יוְכלו  ָלך  ּכִ ְ ָּ ּ ּ

יֶלך  :ְָנֻאם־ְיהָוׁה ְלַהּצִ
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  פרק ב- "ירמיה"ספר 
ַלם  ב:  אֹמרַוְיִהי  ְדַבר־ְיהָוׁה  ֵאַלי  ֵל א ָּהֹלך  ְוָקָראָת  ְבָאְזֵני  ְירוׁשָ ְ

י  ָלך  ֶחֶסד  ְנעוַרִיך  ַאֲהַבת  ְֵלאֹמר  ּכֹה  ָאַמר  ְיהָוׁה  ָזַכְרּתִ ְּ
ֶאֶרץ  ֹלא  ְזרוָעה ר  ּבְ ְדּבָ ּמִ ך  ַאֲחַרי  ּבַ לוֹלָתִיך  ֶלְכּתֵ ּּכְ ְּ ֹקֶדׁש  ג:  ְ
ל־ֹאְכָליו  ֶיְאׁשָ בוָאֹתה  ּכָ ית  ּתְ ָרֵאל  ַליהָוׁה  ֵראׁשִ ּמו  ָרָעה ִּיׂשְ

ֹבא  ֲאֵליֶהם  ְנֻאם־ְיהָוׁה ית  ַיֲעֹקב  ד:  ּתָ ְמעו  ְדַבר־ְיהָוׁה  ּבֵ ּׁשִ
ָרֵאל ית  ִיׂשְ ְפחֹות  ּבֵ ְצאו |  ּכֹה   ה:  ְּוָכל־ִמׁשְ ָּאַמר  ְיהָוׁה  ַמה־ּמָ

לו י  ָרֲחקו  ֵמָעָלי  ַוֵיְלכו  ַאֲחֵרי  ַהֶהֶבל  ַוֶיְהּבָ י  ָעֶול  ּכִ ֲּאבֹוֵתיֶכם  ּבִ ּ ּּ ּ :
ֲעֶלה  ֹאָתנו  ֵמֶאֶרץ  ִמְצָרִים  ַהּמֹוִליך ְּוֹלא  ָאְמרו  ַא ו ְֵיה  ְיהָוׁה  ַהּמַ ּ ּ

ֶאֶרץ  ִצָיה  ְוַצְלָמֶות  ֶאֶרץ  ֲעָרָבה  ְוׁשוָחה  ּבְ ר  ּבְ ְדּבָ ּמִ ֹּאָתנו  ּבַ ּ ּ
ם ב  ָאָדם  ׁשָ ה  ִאיׁש  ְוֹלא־ָיׁשַ ֶאֶרץ  ֹלא־ָעַבר  ּבָ ָוָאִביא  ז:  ּּבְ

ְרֶמל  ֶלֱאֹכל  ִפְרָיה  ְוט ֶּאְתֶכם  ֶאל־ֶאֶרץ  ַהּכַ או ּ ַטּמְ ֹבאו  ַוּתְ ּוָבה  ַוּתָ ּ ּ ּ
ם  ְלתֹוֵעָבה ְמּתֶ ַּהּכֲֹהִנים  ֹלא  ָאְמרו  ח:  ֶאת־ַאְרִצי  ְוַנֲחָלִתי  ׂשַ

עו  ִבי  י  ַהּתֹוָרה  ֹלא  ְיָדעוִני  ְוָהֹרִעים  ָפׁשְ ַּאֵיה  ְיהָוׁה  ְוֹתְפׂשֵ ּּ ּ
ַעל  ְוַאֲחֵרי  ֹלא־יֹוִעלו  ָהָלכו או  ַבּבַ ִביִאים  ִנּבְ ְּוַהּנְ ּ  ָלֵכן  ֹעד ט:  ּ
ֵני  ְבֵניֶכם  ָאִריב ֶכם  ְנֻאם־ְיהָוׁה  ְוֶאת־ּבְ י  ִעְברו  י:  ָאִריב  ִאּתְ ּּכִ

ְלחו  ְוִהְתּבֹוְננו  ְמֹאד  וְראו  ֵהן  ָהְיָתה  ִיים  וְראו  ְוֵקָדר  ׁשִ ִּאֵיי  ִכּתִ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ
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ֹזאת י  ֵהִמיר  יא:  ּכָ ה  ֹלא  ֱאֹלִהים  ְוַעּמִ ַהֵהיִמיר  ּגֹוי  ֱאֹלִהים  ְוֵהּמָ
לֹוא  יֹו בֹודֹו  ּבְ ֲערו  ָחְרבו  יב:  ִעילּכְ ַמִים  ַעל־ֹזאת  ְוׂשַ ּׁשֹּמו  ׁשָ ּ ּ
י  ֹאִתי  ָעְזבו  יג:  ְמֹאד  ְנֻאם־ְיהָוׁה ה  ַעּמִ ִים  ָרעֹות  ָעׂשָ ּתַ י־ׁשְ ּּכִ

ר |  ְמקֹור   ִרים  ֲאׁשֶ ּבָ ַּמִים  ַחִיים  ַלְחֹצב  ָלֶהם  ּבֹארֹות  ּבֹאֹרת  ִנׁשְ
ִים ָרֵאל  ִאם־ְיִלי יד:  ֹּלא־ָיִכלו  ַהּמָ ִית  הוא  ַמדוַע ַהֶעֶבד  ִיׂשְ ּד  ּבַ ּ ּ

יתו  ַאְרצֹו  טו:  ָהָיה  ָלַבז ֲאגו  ְכִפִרים  ָנְתנו  קֹוָלם  ַוָיׁשִ ָּעָליו  ִיׁשְ ּ ּּ
ה  ָעָריו   ּמָ בִּנְצֻתהְלׁשַ ִלי  יׁשֵ תו  ִמּבְ ֵני־ֹנף   טז:  ּ  ִנּצְ ם־ּבְ  ְוַתְחּפְַנֵסּגַ

ְְוַתְחַפְנֵחס  ִיְרעוך  ָקְדֹקד ּ ה־ָלך  ָעְזֵב יז:  ּ ֲעׂשֶ ְֲהלֹוא־ֹזאת  ּתַ ְך ּ
ָדֶרך ֵעת  מֹוִליֵכך  ּבַ ְֶאת־ְיהָוׁה  ֱאֹלַהִיך  ּבְ ְ ה  ַמה־ָלך  יח:  ְּ ְְוַעּתָ ּ

ור  חֹור  וַמה־ָלך  ְלֶדֶרך  ַאּשׁ ּתֹות  ֵמי  ׁשִ ְּלֶדֶרך  ִמְצַרִים  ִלׁשְ ְּ ְ ְּ
ּתֹות  ֵמי  ָנָהר בֹוַתִיך  ּתֹוִכֻחך  וְדִעי  יט:  ִלׁשְ ֵרך  ָרָעֵתך  וְמׁשֻ ַיּסְ ּּתְ ְּ ְ ְ ְ

י־ַרע  ָוָמר ְ  ָעְזֵבך  ֶאת־ְיהָוׁה  ֱאֹלָהִיך  ְוֹלא  ַפְחָדִתי  ֵאַלִיך ּוְרִאי  ּכִ ְ ְּ
י  כ:  ְנֻאם־ֲאֹדָני  יֱהִוׁה  ְצָבאֹות ְקּתִ י  ֻעֵלך  ִנּתַ ַבְרּתִ י  ֵמעֹוָלם  ׁשָ ְּכִ ּ

ְבָעה ֶאֱעבֹודְמֹוְסרֹוַתִיך  ַוּתֹאְמִרי  ֹלא   ל־ּגִ י  ַעל־ּכָ   ֶאֱעבֹור  ּכִ
ל־ֵעץ  ַרֲעָנן  ַאּתְ  ֹצָעה ֹבָהה  ְוַתַחת  ּכָ יך  כא:    ֹזָנהּגְ ְְוָאֹנִכי  ְנַטְעּתִ

ֶפן  ָנְכִרָיה לֹה  ֶזַרע  ֱאֶמת  ְוֵאיך  ֶנְהַפְכּתְ  ִלי  סוֵרי  ַהּגֶ ּׂשֹוֵרק  ּכֻ ּ ּ ְ ּ :
ם  ֲעֹוֵנך  ְלָפַני  כב י־ָלך  ּבִֹרית  ִנְכּתָ ֶתר  ְוַתְרּבִ ּנֶ ִסי  ּבַ ַכּבְ י  ִאם־ּתְ ְּכִ ְ

ָעִלים ְֵאיך  ּתֹאְמִרי  ֹלא  ִנְטֵמאִתי   כג:  ְנֻאם  ֲאֹדָני  יֱהִוׁה ַאֲחֵרי  ַהּבְ
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ְכָרה  ַקָלה  ית  ּבִ ְיא  ְדִעי  ֶמה  ָעׂשִ ּגַ ך  ּבַ י  ְרִאי  ַדְרּכֵ ֹּלא  ָהַלְכּתִ ּ ְ

ֶרֶכת  ְדָרֶכיָה ַאַות  |  ֶּפֶרה   כד:  ְּמׂשָ ר  ּבְ ד  ִמְדּבָ וִּלּמֻ ה ַּנְפׁשָ ּ  ַנְפׁשָ
יָה  ֹלא  ִייָעפו  ל־ְמַבְקׁשֶ ה  ּכָ יֶבּנָ ֲאָנָתה  ִמי  ְיׁשִ ֲאָפה  רוַח  ּתַ ּׁשָ ּ ּ

ָח ה  ִיְמָצאוְנָהּבְ ְּדׁשָ ִּמְנִעי  ַרְגֵלך  ִמָיֵחף   כה:  ּ ְוְגוֹרֵנךְ ְ  וְגרֹוֵנך ּ ּ
י  ָזִרים  ְוַאֲחֵריֶהם ֵאֵלך י־ָאַהְבּתִ ְמָאה  ַוּתֹאְמִרי  נֹוָאׁש  לֹוא  ּכִ : ְִמּצִ

ה  כו ָרֵאל  ֵהּמָ ית  ִיׂשְ ן  ֹהִביׁשו  ּבֵ ֵצא  ּכֵ י  ִיּמָ ב  ּכִ ּנָ ת  ּגַ ֹבׁשֶ ּּכְ
ֵריֶהם  ְוֹכ ֹאְמִרים  ָלֵעץ  ָאִבי  כז:  ֲּהֵניֶהם  וְנִביֵאיֶהםַמְלֵכיֶהם  ׂשָ

ה  ְוָלֶאֶבן  ַאּתְ   ניַאּתָ י־ָפנו  ֵאַלי  ֹעֶרף  ְוֹלא  ָפִנים ְּיִלְדּתָ נו  ּכִ ּ  ְיִלְדּתָ ּ
יֵענו ּוְבֵעת  ָרָעָתם  ֹיאְמרו  קוָמה  ְוהֹוׁשִ ּ ּ ר  כח:  ּ ְָוַאֵיה  ֱאֹלֶהיך  ֲאׁשֶ ּ
ֵע יעוך  ּבְ יָת  ָלך  ָיקומו  ִאם־יֹוׁשִ ָָעׂשִ ְּ ּ ּ י  ִמְסַפר  ָעֶריך ּ ָת  ָרָעֶתך  ּכִ ָּ

ָּהיו  ֱאֹלֶהיך  ְיהוָדה י  כט:  ָּ ם  ּבִ ְעּתֶ ְלֶכם  ְפׁשַ ה  ָתִריבו  ֵאָלי  ּכֻ ָּלּמָ ּ ּ
ֵניֶכם  מוָסר  ֹלא  ָלָקחו  ל:  ְנֻאם־ְיהָוׁה יִתי  ֶאת־ּבְ ְוא  ִהּכֵ ַּלּשָׁ ּ

ִחית ַאְרֵיה  ַמׁשְ ֶכם  ְנִביֵאיֶכם  ּכְ ם  ְרא לא:  ָאְכָלה  ַחְרּבְ ּו ַּהדֹור  ַאּתֶ
ָרֵאל  ִאם  ֶאֶרץ  ַמְאֵפְלָיה  ַמדוַע  ר  ָהִייִתי  ְלִיׂשְ ְּדַבר־ְיהָוׁה  ֲהִמְדּבָ ּ ּ

י  ַרְדנו  לֹוא־ָנבֹוא  עֹוד  ֵאֶליך ָָאְמרו  ַעּמִ ּ תוָלה  לב:  ּ ח  ּבְ ּכַ ֲּהִתׁשְ
ֵכחוִני  ָיִמים  ֵאין  ִמְסָפר י  ׁשְ ֶריָה  ְוַעּמִ ֻ ָלה  ִקּשׁ ֶּעְדָיה  ּכַ ּ ּּ :

ך   לג יִטִבי  ַדְרּכֵ ְַמה־ּתֵ ם  ֶאת־ָהָרעֹות ּ ׁש  ַאֲהָבה  ָלֵכן  ּגַ יְלַבּקֵ ְדּתְ  ִלּמַ
ְדּתְ  ֶאת־ְדָרָכִיך ְִלּמַ ְכָנַפִיך  ִנְמְצאו  ַדם  ַנְפׁשֹות  לד:  ּ ם  ּבִ ּּגַ ּ ְ
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ל־ֵאֶלה י  ַעל־ּכָ ֶרת  ְמָצאִתים  ּכִ ְחּתֶ ֶּאְביֹוִנים  ְנִקִיים  ֹלא־ַבּמַ ּ :
ּנִ לה ב  ַאפֹו  ִמּמֶ יִתי  ַאך  ׁשָ י  ִנּקֵ ַּוּתֹאְמִרי  ּכִ ָפט  אֹוָתך ְ ְי  ִהְנִני  ִנׁשְ ּ

ך  לו:  ְַעל־ָאְמֵרך  ֹלא  ָחָטאִתי ּנֹות  ֶאת־ַדְרּכֵ ְזִלי  ְמֹאד  ְלׁשַ ְַמה־ּתֵ ּ
ור ּתְ  ֵמַאּשׁ ר־ּבׁשְ ֲאׁשֶ י  ּכַ ֹבׁשִ ְצַרִים  ּתֵ ם  ִמּמִ ם  ֵמֵאת  ֶזה  לז:  ּּגַ ּגַ

ִמְבַטַחִיך  ְוֹלא  י־ָמַאס  ְיהָוׁה  ּבְ ך  ּכִ ְצִאי  ְוָיַדִיך  ַעל־ֹראׁשֵ ְּתֵ ְ ְ

 :ְצִליִחי ָלֶהםַת
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,  שמחותוב,    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 
                         

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

ך  במעגל "כך  יגמור  כל  ספרי  נ,  שני  פרקים  ליום,  הנה  מובא  כאן  לימוד  ספרי  נביאים  וכתובים  מחולק  לכל  השנה
פרסםהרבים  ל 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'יסדי '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


