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  פרק יג- "ירמיה"ספר 
ים  א ּתִ ּּכֹה־ָאַמר  ְיהָוׁה  ֵאַלי  ָהלֹוך  ְוָקִניָת  ְלך  ֵאזֹור  ִפׁשְ ָ ְּ

ִים  ֹלא  ְתִבֵאהו ְמּתֹו  ַעל־ָמְתֶניך  וַבּמַ ְּוׂשַ ּ ָוֶאְקֶנה  ב:  ָ
ם  ַעל־ָמְתָני ְדַבר  ְיהָוׁה  ָוָאׂשִ ַוְיִהי  ְדַבר־ְיהָוׁה  ג:  ֶאת־ָהֵאזֹור  ּכִ

ִנית  ֵלאֹמר ר ַקח  ֶאת־ָהֵאזֹו ד:  ֵאַלי  ׁשֵ ר  ָקִניָת  ֲאׁשֶ ר  ֲאׁשֶ
ַלע ְנִקיק  ַהּסָ ם  ּבִ ַּעל־ָמְתֶניך  ְוקום  ֵלך  ְפָרָתה  ְוָטְמֵנהו  ׁשָ ּּ ְ ָ :

ר  ִצָוה  ְיהָוׁה  אֹוִתי ה ֲאׁשֶ ְפָרת  ּכַ ָּוֵאֵלך  ָוֶאְטְמֵנהו  ּבִ ּ ַוְיִהי  ו:  ְ
ים  ַויֹאֶמר  ְיהָוׁה  ֵאַלי  קום  ֵלך  ְפָרָתה  ְוַקח  ץ  ָיִמים  ַרּבִ ִּמּקֵ ְ ּ ּ

ם  ֶאת םִמּשָׁ ר  ִצִויִתיך  ְלָטְמנֹו־ׁשָ ָ־ָהֵאזֹור  ֲאׁשֶ ָּוֵאֵלך  ְפָרָתה  ז:  ּ ְ

ה  ּמָ יו  ׁשָ ר־ְטַמְנּתִ קֹום  ֲאׁשֶ ח  ֶאת־ָהֵאזֹור  ִמן־ַהּמָ ָּוֶאְחפֹר  ָוֶאּקַ
ַחת  ָהֵאזֹור  ֹלא  ִיְצַלח  ַלּכֹל ה  ִנׁשְ ַוְיִהי  ְדַבר־ְיהָוׁה  ֵאַלי  ח:  ְוִהּנֵ

ָכה  ַאׁשְ ט:  ֵלאֹמר אֹון  ְיהוָדה ּכֹה  ָאַמר  ְיהָוׁה  ּכָ ִּחית  ֶאת־ּגְ
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ַלם  ָהָרב אֹון  ְירוׁשָ ֲאִנים   י:  ְּוֶאת־ּגְ | ָּהָעם  ַהֶזה  ָהָרע  ַהּמֵ
ם  ַוֵיְלכו  ַאֲחֵרי  ִררות  ִלּבָ ׁשְ מֹוַע  ֶאת־ְדָבַרי  ַהֹהְלִכים  ּבִ ִּלׁשְ ּ ּּ
ֵאזֹור  ַהֶזה  ֲחֹות  ָלֶהם  ִויִהי  ּכָ ּתַ ֱּאֹלִהים  ֲאֵחִרים  ְלָעְבָדם  וְלִהׁשְ ּ

ר  ֹלא־ ק  ָהֵאזֹור  יא:  ִיְצַלח  ַלּכֹלֲאׁשֶ ר  ִיְדּבַ ֲאׁשֶ י  ּכַ ּכִ
ָרֵאל  ית  ִיׂשְ ל־ּבֵ י  ֵאַלי  ֶאת־ּכָ ְקּתִ ן  ִהְדּבַ ֶאל־ָמְתֵני־ִאיׁש  ּכֵ
ם  ית  ְיהוָדה  ְנֻאם־ְיהָוׁה  ִלְהיֹות  ִלי  ְלָעם  וְלׁשֵ ל־ּבֵ ְּוֶאת־ּכָ ּ

ֵמעו ְּוִלְתִהָלה  וְלִתְפָאֶרת  ְוֹלא  ׁשָ ּ ְוָאַמְרּתָ  ֲאֵליֶהם  יב:  ּ
ל־ֵנֶבל  ָרֵאל  ּכָ ֶּאת־ַהָדָבר  ַהֶזה  ס  ּכֹה־ָאַמר  ְיהָוׁה  ֱאֹלֵהי  ִיׂשְ ּ
ֵלא  י  ָכל־ֵנֶבל  ִיּמָ ֵלא  ָיִין  ְוָאְמרו  ֵאֶליך  ֲהָיֹדַע  ֹלא  ֵנַדע  ּכִ ִָיּמָ ּ

ְּוָאַמְרּתָ  ֲאֵליֶהם  ּכֹה־ָאַמר  ְיהָוׁה  ִהְנִני  ְמַמֵלא  יג:  ָיִין
ֵבי  ָהָאֶרץ  ַהזֹאת  ְוֶאת־ַה ל־ֹיׁשְ ִבים  ְלָדִוד ֶּאת־ּכָ ָלִכים  ַהיׁשְ ּּמְ

ֵבי  ל־ֹיׁשְ ִביִאים  ְוֵאת  ּכָ ְסאֹו  ְוֶאת־ַהּכֲֹהִנים  ְוֶאת־ַהּנְ ַעל־ּכִ
רֹון ּכָ ָלם  ׁשִ ים  ִאיׁש  ֶאל־ָאִחיו  ְוָהָאבֹות  יד:  ְּירוׁשָ ְּוִנַפְצּתִ

ִנים  ַיְחָדו  ְנֻאם־ְיהָוׁה  ֹלא־ֶאְחמֹול  ְוֹלא־ָאחוס  ְוֹלא  ֲאַרֵחם  ְּוַהּבָ ּ
ִחיָת ר טו:  םֵמַהׁשְ י  ְיהָוׁה  ִדּבֵ הו  ּכִ ְגּבָ ְמעו  ְוַהֲאִזינו  ַאל־ּתִ ּׁשִ ּ ּ ּ :

פו  טז ך  וְבֶטֶרם  ִיְתַנּגְ ֶטֶרם  ַיְחׁשִ בֹוד  ּבְ נו  ַליהָוׁה  ֱאֹלֵהיֶכם  ּכָ ּּתְ ּ ְּ

ָמה  ְלַצְלָמֶות   ף  ְוִקִויֶתם  ְלאֹור  ְוׂשָ ַּרְגֵליֶכם  ַעל־ָהֵרי  ָנׁשֶ יתּ  ְיׁשִ
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ית ַלֲעָרֶפל י ְוִאם ֹלא  יז: ְוׁשִ ה־ַנְפׁשִ ְבּכֶ ִרים ּתִ ִמְסּתָ ָמעוָה ּבְ ִּתׁשְ
ה  ֵעֶדר  ּבָ י  ִנׁשְ ְדַמע  ְוֵתַרד  ֵעיִני  ִדְמָעה  ּכִ ִּמְפֵני  ֵגָוה  ְוָדֹמַע  ּתִ ּ

י  ָיַרד  יח:  ְיהָוׁה בו  ּכִ ִפילו  ׁשֵ ִביָרה  ַהׁשְ ֶלך  ְוַלּגְ ֱּאֹמר  ַלּמֶ ּ ּ ְ

ֶכם ְפַאְרּתְ ֶג יט:  ַמְרֲאׁשֹוֵתיֶכם  ֲעֶטֶרת  ּתִ רו  ְוֵאין ָעֵרי  ַהּנֶ ּב  ֻסּגְ
לֹוִמים ָלה  ָהְגָלת  ׁשְ ֹּפֵתַח  ָהְגָלת  ְיהוָדה  ּכֻ ּּ אי כ:  ּ או ּׂשְ ּ  ׂשְ

ּוְראיֵעיֵניֶכם   ן־ָלך  ֹצאן ּ פֹון  ַאֵיה  ָהֵעֶדר  ִנּתַ ִאים  ִמּצָ ְ  וְראו  ַהּבָ ּ ּ ּ
ך ְפַאְרּתֵ ְדּתְ  ֹאָתם  כא:  ְּתִ י־ִיְפֹקד  ָעַלִיך  ְוַאּתְ  ִלּמַ ְַמה־ּתֹאְמִרי  ּכִ

ת ְָעַלִיך  ַא מֹו  ֵאׁשֶ ְֻלִפים  ְלֹראׁש  ֲהלֹוא  ֲחָבִלים  ֹיאֱחזוך  ּכְ ּ ּ
ֹרב  ֲעֹוֵנך  כב:  ֵלָדה ְלָבֵבך  ַמדוַע  ְקָרֻאִני  ֵאֶלה  ּבְ ְְוִכי  ֹתאְמִרי  ּבִ ְּ ּ ּ

ְִנְגלו  ׁשוַלִיך  ֶנְחְמסו  ֲעֵקָבִיך ְּ ּ י  עֹורֹו  ְוָנֵמר  כג:  ּ ֲּהַיֲהֹפך  ּכוׁשִ ְ

ם  ּתוְכלו  ְל ם־ַאּתֶ ֹרָתיו  ּגַ ֲּחַבְרּבֻ ֵדי  ָהֵרַעּ : ֵהיִטיב  ִלּמֻ
ר כד ַקׁש  עֹוֵבר  ְלרוַח  ִמְדּבָ ְֶזה  גֹוָרֵלך  כה:  ַּוֲאִפיֵצם  ּכְ

ְבְטִחי  ַכַחּתְ  אֹוִתי  ַוּתִ ר  ׁשָ י  ְנֻאם־ְיהָוׁה  ֲאׁשֶ ְְמָנת־ִמַדִיך  ֵמִאּתִ ּ
ֶקר ּשָׁ י  ׁשוַלִיך  ַעל־ָפָנִיך  ְוִנְרָאה  כו:  ּבַ ְפּתִ ְְוַגם־ֲאִני  ָחׂשַ ְּ ּ
ָבעֹות ִנ כז:  ְְקלֹוֵנך ת  ְזנוֵתך  ַעל־ּגְ ְֻאַפִיך  וִמְצֲהלֹוַתִיך  ִזּמַ ְ ְּ ּ

ַלם  ֹלא  ִתְטֲהִרי  ַאֲחֵרי  ּקוָצִיך  אֹוי  ָלך  ְירוׁשָ ֶדה  ָרִאיִתי  ׁשִ ּשָׂ ּּבַ ְּ ְ

 :ָמַתי ֹעד
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  פרק יד- "ירמיה"ספר 
רֹות א ּצָ ר  ָהָיה  ְדַבר־ְיהָוׁה  ֶאל־ִיְרְמָיהו  ַעל־ִדְבֵרי  ַהּבַ ֲּאׁשֶ ּ :
ָעֶריָה  ֻאְמְללו  ָקְדרו  ָלָאֶרץ  ְוִצְוַחת ָּאְבָלה  ְיהוָד ב ּה  וׁשְ ּ ּ

ַלם  ָעָלָתה ְלחו   ג:  ְּירוׁשָ ְּוַאִדֵריֶהם  ׁשָ ִים ְצִעוֵריֶהםּ   ְצִעיֵריֶהם  ַלּמָ
בו  ְכֵליֶהם  ֵריָקם  ּבׁשו  ִבים  ֹלא־ָמְצאו  ַמִים  ׁשָ או  ַעל־ּגֵ ּּבָ ּ ּ ּ

ם ְּוָהְכְלמו  ְוָחפו  ֹראׁשָ ה   ד:  ּ ֲעבור  ָהֲאָדָמה  ַחּתָ י  ֹלא־ָהָיה ּּבַ ּכִ
ם ִרים  ָחפו  ֹראׁשָ ָאֶרץ  ּבׁשו  ִאּכָ ם  ּבָ ֶּגׁשֶ י  ַגם־ַאֶיֶלת  ה:  ּ ּּכִ
א י  ֹלא־ָהָיה  ֶדׁשֶ ֶדה  ָיְלָדה  ְוָעזֹוב  ּכִ ּשָׂ ּוְפָרִאים  ָעְמדו  ו:  ּּבַ ּ

ב י־ֵאין  ֵעׂשֶ לו  ֵעיֵניֶהם  ּכִ ים  ּכָ ּנִ ּתַ ֲאפו  רוַח  ּכַ ָפִים  ׁשָ ַּעל־ׁשְ ּ ּ :
ִּאם־ֲעֹוֵנינו  ָענו  ָב ז י־ַרּבו ּ ֶמך  ּכִ ה  ְלַמַען  ׁשְ ּנו  ְיהָוׁה  ֲעׂשֵ ָּ

ְּמׁשוֹבֵתינו  ְלך  ָחָטאנו ּ ֵעת  ָצָרה  ח:  ָּ יעֹו  ּבְ ָרֵאל  מֹוׁשִ ִמְקֵוה  ִיׂשְ
ָאֶרץ  וְכֹאֵרַח  ָנָטה  ָללון ֵגר  ּבָ ה  ִתְהֶיה  ּכְ ָּלּמָ ה  ִתְהֶיה  ט:  ּ ָלּמָ

ה  ְב יַע  ְוַאּתָ ִגּבֹור  ֹלא־יוַכל  ְלהֹוׁשִ ִאיׁש  ִנְדָהם  ּכְ נו  ְיהָוׁה ּּכְ ִּקְרּבֵ
ֵחנו ּנִ ְמך  ָעֵלינו  ִנְקָרא  ַאל־ּתַ ְּוׁשִ ּ ּּכֹה־ָאַמר  ְיהָוׁה  ָלָעם  ַהֶזה  י:  ָ

ה  כו  ַויהָוׁה  ֹלא  ָרָצם  ַעּתָ ן  ָאֲהבו  ָלנוַע  ַרְגֵליֶהם  ֹלא  ָחׂשָ ּּכֵ ּ ּ
ַּויֹאֶמר  ְיהָוׁה  ֵאָלי  יא:  ִּיְזּכֹר  ֲעֹוָנם  ְוִיְפֹקד  ַחטֹאָתם
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ַע ְתַפֵלל  ּבְ ַּאל־ּתִ י  יב:  ּד־ָהָעם  ַהֶזה  ְלטֹוָבהּ י  ָיֻצמו  ֵאיֶנּנִ ּּכִ
י  י  ֹרָצם  ּכִ ָתם  ְוִכי  ַיֲעלו  ֹעָלה  וִמְנָחה  ֵאיֶנּנִ ּׁשֵֹמַע  ֶאל־ִרּנָ ּ

ֶחֶרב  וָבָרָעב  וַבֶדֶבר  ָאֹנִכי  ְמַכֶלה  אֹוָתם ּּבַ ּ ּ | ָּוֹאַמר  ֲאָהה   יג:  ּ
ִבִאים  ֹאְמִרים  ָלֶהם  ֹלא־ִתְר ה  ַהּנְ ּאו  ֶחֶרב ֲאֹדָני  יֱהִוׁה  ִהּנֵ

קֹום  ּמָ ן  ָלֶכם  ּבַ לֹום  ֱאֶמת  ֶאּתֵ י־ׁשְ ְוָרָעב  ֹלא־ִיְהֶיה  ָלֶכם  ּכִ
ִמי  ֹלא  יד:  ַּהֶזה ׁשְ ִאים  ּבִ ִבִאים  ִנּבְ ֶקר  ַהּנְ ַּויֹאֶמר  ְיהָוׁה  ֵאַלי  ׁשֶ

ֶקר ְוֶקֶסם  י  ֲאֵליֶהם  ֲחזֹון  ׁשֶ ְרּתִ ים  ְוֹלא  ִצִויִתים  ְוֹלא  ִדּבַ ַלְחּתִ ּׁשְ
ִאים  ָלֶכםַתְרִמותְו  ֶוֱאִליל  ֶוֱאִלול ה  ִמְתַנּבְ ם  ֵהּמָ :   ְוַתְרִמית  ִלּבָ

ִמי  ַוֲאִני  טו ׁשְ ִאים  ּבִ ּבְ ִבִאים  ַהּנִ ָלֵכן  ּכֹה־ָאַמר  ְיהָוׁה  ַעל־ַהּנְ
ָאֶרץ  ה  ֹאְמִרים  ֶחֶרב  ְוָרָעב  ֹלא  ִיְהֶיה  ּבָ ים  ְוֵהּמָ ַלְחּתִ ֹלא־ׁשְ

ִבִאים  ָהֵהּמָ ּמו  ַהּנְ ֶחֶרב  וָבָרָעב  ִיּתַ ַּהזֹאת  ּבַ ּ ְוָהָעם  טז:  הּ
ַלם  ֻחצֹות  ְירוׁשָ ָלִכים  ּבְ ִאים  ָלֶהם  ִיְהיו  ֻמׁשְ ה  ִנּבְ ר־ֵהּמָ ֲּאׁשֶ ּ

יֶהם |  ִּמְפֵני   ה  ְנׁשֵ ה  ֵהּמָ ר  ָלֵהּמָ ָהָרָעב  ְוַהֶחֶרב  ְוֵאין  ְמַקּבֵ
י  ֲעֵליֶהם  ֶאת־ָרָעָתם ַפְכּתִ ּוְבֵניֶהם  וְבֹנֵתיֶהם  ְוׁשָ ְוָאַמְרּתָ  יז:  ּ

ַרְדָנה  ֵעיַני  ִדְמָעה  ַלְיָלה  ְויֹוָמם ֲּאֵליֶהם  ֶאת־ַהָדָבר  ַה ֶּזה  ּתֵ ּ
ה  י  ַמּכָ ת־ַעּמִ תוַלת  ּבַ ָרה  ּבְ ּבְ דֹול  ִנׁשְ ֶבר  ּגָ י  ׁשֶ ְדֶמיָנה  ּכִ ְּוַאל־ּתִ

ה  ַחְלֵלי־ֶחֶרב  ְוִאם  יח:  ַנְחָלה  ְמֹאד ֶדה  ְוִהּנֵ ִאם־ָיָצאִתי  ַהּשָׂ
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י ַגם־ָנִביא  ֲחלוֵאי ָרָעב ּכִ ה ּתַ אִתי ָהִעיר ְוִהּנֵ ַּגם־ּכֵֹהן ָסֲחרו ּּבָ
ֲּהָמֹאס  ָמַאְסּתָ  ֶאת־ְיהוָדה  יט:  ֶּאל־ֶאֶרץ  ְוֹלא  ָיָדעו

יָתנו ְוֵאין ָלנו ַמְרֵפא ַקֵוה  ך ַמדוַע ִהּכִ ֲעָלה ַנְפׁשֶ ִציֹון ּגָ ִּאם־ּבְ ּ ּ ּ ּּ ָ ּ
ה  ְבָעָתה לֹום  ְוֵאין  טֹוב  וְלֵעת  ַמְרֵפא  ְוִהּנֵ ְּלׁשָ ָּיַדְענו  ְיהָוׁה  כ:  ּ

ֵענו  ֲעֹון   י  ָחָטאנו  ָלךִּרׁשְ ְֲאבֹוֵתינו  ּכִ ּ ְנַאץ  ְלַמַען  כא:  ּ ַאל־ּתִ
נו ִריְתך  ִאּתָ ֵפר  ּבְ א  ְכבֹוֶדך  ְזֹכר  ַאל־ּתָ ּסֵ ל  ּכִ ַנּבֵ ְמך  ַאל־ּתְ ּׁשִ ָ ָ ָ :

נו  ְרִבִבים  כב ַמִים  ִיּתְ ִמים  ְוִאם־ַהּשָׁ ַהְבֵלי  ַהּגֹוִים  ַמְגׁשִ ֲּהֵיׁש  ּבְ
ה־הוא  ְיהָוׁה  ֱאֹלֵהינו  וְנַק ֲּהֹלא  ַאּתָ ּ יָת ּ ה  ָעׂשִ י־ַאּתָ ְֶוה־ָלך  ּכִ ּ ּ

ל־ֵאֶלה  :ֶּאת־ּכָ
gG 

ך  במעגל "כל  ספרי  נכך  יגמור  ,  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(. מרות ואנו קורין מסמרות ללמדך שאם קבעת אותם כמסמר בלבבך הם משמרין אותךא למה כתיב כמש"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  ובבתי  מדרשות  נא  לפרסם  בבתי  כנסיו–השנה  

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

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


