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  פרק כא- "ירמיה"ספר 
ֹלַח  ֵאָליו  א ׁשְ ר־ָהָיה  ֶאל־ִיְרְמָיהו  ֵמֵאת  ְיהָוׁה  ּבִ ַּהָדָבר  ֲאׁשֶ ּ

ָיה  ְוֶאת־ְצַפְנָיה  ן־ַמְלּכִ חור  ּבֶ ֶלך  ִצְדִקָיהו  ֶאת־ַפׁשְ ַּהּמֶ ּּ ּּ ְ

ָיה  ַהּכֵֹהן  ֵלאֹמר י ְּדָרׁש־ָנא  ַבֲע ב:  ֶבן־ַמֲעׂשֵ ֵּדנו  ֶאת־ְיהָוׁה  ּכִ
ה ְיהָוׁה אֹוָתנו  ֶבל  ִנְלָחם  ָעֵלינו  אוַלי ַיֲעׂשֶ ר  ֶמֶלך־ּבָ ְּנבוַכְדֶראּצַ ּ ּ ְּ

ָכל־ִנְפְלֹאָתיו  ְוַיֲעֶלה  ֵמָעֵלינו ַּויֹאֶמר  ִיְרְמָיהו  ֲאֵליֶהם  ּכֹה  ג:  ּּכְ ּ
ֹּתאְמֻרן  ֶאל־ִצְדִקָיהו ָרֵאל  ִהְנִנ ד:  ּ י ּכֹה־ָאַמר  ְיהָוׁה  ֱאֹלֵהי  ִיׂשְ

ם  ם ִנְלָחִמים ּבָ ר ַאּתֶ ֶיְדֶכם ֲאׁשֶ ר ּבְ ְלָחָמה ֲאׁשֶ ֵלי ַהּמִ ֵמֵסב  ֶאת־ּכְ
ִרים  ֲעֵליֶכם  ִמחוץ  ַלחֹוָמה  ִדים  ַהּצָ ׂשְ ֶבל  ְוֶאת־ַהּכַ ֶּאת־ֶמֶלך  ּבָ ּ ְ

י  אֹוָתם  ֶאל־ּתֹוך  ָהִעיר  ַהזֹאת ְּוָאַסְפּתִ ֶכם  ה:  ְ י  ֲאִני  ִאּתְ ְוִנְלַחְמּתִ
ָיד  ְנטוָיה  וִבְזר ּּבְ דֹולּ ֹּוַע  ֲחָזָקה  וְבַאף  וְבֵחָמה  וְבֶקֶצף  ּגָ ּ ּ :

ֵהָמה  ו ֵבי  ָהִעיר  ַהזֹאת  ְוֶאת־ָהָאָדם  ְוֶאת־ַהּבְ יִתי  ֶאת־יֹוׁשְ ְּוִהּכֵ
דֹול  ָיֻמתו ֶדֶבר  ּגָ ן  ֶאת־ִצְדִקָיהו  ז:  ּּבְ ְּוַאֲחֵרי־ֵכן  ְנֻאם־ְיהָוׁה  ֶאּתֵ ּ
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ֶּמֶלך־ְיהוָדה   ִעיר ְוֶאת־ָהָעם  ְוֶאת|  ְוֶאת־ֲעָבָדיו  |  ְ ָאִרים  ּבָ ׁשְ ־ַהּנִ
ַּהזֹאת  ִמן־ַהֶדֶבר   ר |  ּ ַיד  ְנבוַכְדֶראּצַ ִּמן־ַהֶחֶרב  וִמן־ָהָרָעב  ּבְ ּ

ם ְלִפי־ֶחֶרב  ם  ְוִהּכָ י  ַנְפׁשָ ֶבל  וְבַיד  ֹאְיֵביֶהם  וְבַיד  ְמַבְקׁשֵ ֶּמֶלך־ּבָ ּ ְ

ְּוֶאל־ָהָעם  ַהֶזה  ח:  ֹּלא־ָיחוס  ֲעֵליֶהם  ְוֹלא  ַיְחֹמל  ְוֹלא  ְיַרֵחם
ּ  ּכֹה  ָאַמר  ְיהָוׁה  ִהְנִני  ֹנֵתן  ִלְפֵניֶכם  ֶאת־ֶדֶרך  ַהַחִיים ּתֹאַמר ְ ּ

ֶות ְְוֶאת־ֶדֶרך  ַהּמָ ֶחֶרב  וָבָרָעב  ט:  ּ ִעיר  ַהזֹאת  ָימות  ּבַ ב  ּבָ ַּהיׁשֵ ּ ּ ּ
ִרים  ֲעֵליֶכם   ִדים  ַהּצָ ׂשְ ּוַבָדֶבר  ְוַהיֹוֵצא  ְוָנַפל  ַעל־ַהּכַ ּ   ְוָחָיה ְיָחָיהּּ

ִעיר  ַהזֹאת  ְלָרָעה  י:  ָללְּוָהְיָתה־לֹו  ַנְפׁשֹו  ְלׁשָ י  ָפַני  ּבָ ְמּתִ י  ׂשַ ּּכִ
ֵאׁש ָרָפה  ּבָ ֵתן  וׂשְ ּנָ ֶבל  ּתִ ַיד־ֶמֶלך  ּבָ ְּוֹלא  ְלטֹוָבה  ְנֻאם־ְיהָוׁה  ּבְ ּ ְ :

ְמעו ְדַבר־ְיהָוׁה יא ּוְלֵבית  ֶמֶלך  ְיהוָדה  ׁשִ ּ ּ ית ָדִוד ּכֹה ָאַמר  יב: ְּ ּּבֵ
ָפט  ְוַהּצִ ְּיהָוׁה  ִדינו  ַלּבֶֹקר  ִמׁשְ ּ ֵצא ּ ק  ֶפן־ּתֵ ּילו  ָגזול  ִמַיד  עֹוׁשֵ ּ ּ ּ

ה  ִמְפֵני  ֹרַע   ָּכֵאׁש  ֲחָמִתי  וָבֲעָרה  ְוֵאין  ְמַכּבֶ :   ַמַעְלֵליֶכםַמַעְלֵליֶהםּ
יׁשֹר  ְנֻאם־ְיהָוׁה  ָהֹאְמִרים  יג ֶבת  ָהֵעֶמק  צור  ַהּמִ ִּהְנִני  ֵאַלִיך  יׁשֶ ְ

ְמעֹונֹוֵתינו ִּמי־ֵיַחת  ָעֵלינו  וִמי  ָיבֹוא  ּבִ ּ י  ֲעֵליֶכם ּוָפ יד:  ּ ַקְדּתִ
ַיְעָרה  ְוָאְכָלה  י  ֵאׁש  ּבְ ּתִ ְפִרי  ַמַעְלֵליֶכם  ְנֻאם־ְיהָוׁה  ְוִהּצַ ּּכִ

ל־ְסִביֶביָה  :ּכָ
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  פרק כב- "ירמיה"ספר 
ם  ֶאת־ַהָדָבר  א ְרָת  ׁשָ ית־ֶמֶלך  ְיהוָדה  ְוִדּבַ ּּכֹה  ָאַמר  ְיהָוׁה  ֵרד  ּבֵ ּּ ְ

ַמע  ְדַבר־ְיהָוׁה  ֶמֶל ב:  ַּהֶזה ְּוָאַמְרָת  ׁשְ א ּ ּסֵ ב  ַעל־ּכִ ּך  ְיהוָדה  ַהיׁשֵ ּ ְ

ָעִרים  ָהֵאֶלה ׁשְ ִאים  ּבַ ָּדִוד  ַאָתה  ַוֲעָבֶדיך  ְוַעְמך  ַהּבָ ּ ּ ָּ ָאַמר |  ּכֹה   ג:  ָ
ָפט  וְצָדָקה  ְוַהִצילו  ָגזול  ִמַיד  ָעׁשֹוק  ְוֵגר  ָיתֹום  ְּיהָוׁה  ֲעׂשו  ִמׁשְ ּ ּ ּ ּּ ּ

ְּוַאְלָמָנה  ַאל־ֹתנו  ַאל־ַתְחֹמסו  ְוָדם  ָנִקי  ַאל־ִת ּ ּּ ָמקֹום ּ ְפכו  ּבַ ּׁשְ ּּ
ִית  ד:  ַּהֶזה ֲעֵרי  ַהּבַ י  ִאם־ָעׂשֹו  ַתֲעׂשו  ֶאת־ַהָדָבר  ַהֶזה  וָבאו  ְבׁשַ ּּכִ ּ ּ ּּ ּ

ֶרֶכב  וַבּסוִסים  הוא  ְסאֹו  ֹרְכִבים  ּבָ ִבים  ְלָדִוד  ַעל־ּכִ ַּהֶזה  ְמָלִכים  ֹיׁשְ ּ ּ ּ
ְמעו  ֶאת־ַהְדָבִר ה:  ּ  ַוֲעָבָדיו  ְוַעמֹוַוֲעָבָדו ְּוִאם  ֹלא  ִתׁשְ י ּ ּים  ָהֵאֶלה  ּבִ

ית  ַהֶזה ה  ִיְהֶיה  ַהּבַ י־ְלָחְרּבָ ְעִתי  ְנֻאם־ְיהָוׁה  ּכִ ּבַ ִּנׁשְ י־ֹכה   ו:  ּ | ּכִ
ית  ֶמֶלך  ְיהוָדה  ִגְלָעד  ַאָתה  ִלי  ֹראׁש  ַהְלָבנֹון  ָּאַמר  ְיהָוׁה  ַעל־ּבֵ ּ ּ ּ ְ

ר  ָעִרים  ֹלא   יְתך  ִמְדּבָ ֻבהִָאם־ֹלא  ֲאׁשִ בונֹוׁשָ ִתי  ז:  ּ  נֹוׁשָ ְּוִקַדׁשְ ּ
ִחִתים  ִאיׁש  ְוֵכָליו  ְוָכְרתו  ִמְבַחר  ֲאָרֶזיך  ְוִהִפילו ָע ֶּליך  ַמׁשְ ּּ ָ ָ

ים  ַעל  ָהִעיר  ַהזֹאת  ְוָאְמרו  ִאיׁש  ח:  ַעל־ָהֵאׁש ְּוָעְברו  גֹוִים  ַרּבִ ּּ ּ
ָכה  ָלִעיר  ַהְגדֹוָלה  ַהזֹאת ה  ְיהָוׁה  ּכָ ֶּאל־ֵרֵעהו  ַעל־ֶמה  ָעׂשָ ּ ּ :

ר  ָעְזבו  ֶאת־ּבְ ט ְּוָאְמרו  ַעל  ֲאׁשֶ ַתֲחוו ּ ִּרית  ְיהָוׁה  ֱאֹלֵהיֶהם  ַוִיׁשְ ּ ּ

ֵּלאֹלִהים  ֲאֵחִרים  ַוַיַעְבדום כו  י:  ּ ַּאל־ִתְבּכו  ְלֵמת  ְוַאל־ָתֻנדו  לֹו  ּבְ ּ ּּ ּ
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י  ֹלא  ָיׁשוב  עֹוד  ְוָרָאה  ֶאת־ֶאֶרץ  מֹוַלְדתֹו ָּבכֹו  ַלֹהֵלך  ּכִ ּ ְ :
ָיהו  ֶמֶלך  ְי יא ן־ֹיאׁשִ ֻלם  ּבֶ י־ֹכה  ָאַמר־ְיהָוׁה  ֶאל־ׁשַ ְּכִ ּ ּ ְהוָדה  ַהמֵֹלך ּ ּ ּ

ם  ר  ָיָצא  ִמן־ַהָמקֹום  ַהֶזה  ֹלא־ָיׁשוב  ׁשָ ָיהו  ָאִביו  ֲאׁשֶ ַּתַחת  ֹיאׁשִ ּּ ּ ּּ

ם  ָימות  ְוֶאת־ָהָאֶרץ  יב:  עֹוד ר־ִהְגלו  ֹאתֹו  ׁשָ ְמקֹום  ֲאׁשֶ י  ּבִ ּּכִ ּ
ֹלא־ֶצֶדק  ַוֲעִליֹוָתיו  יג:  ַּהזֹאת  ֹלא־ִיְרֶאה  עֹוד ּהֹוי  ּבֶֹנה  ֵביתֹו  ּבְ

ָפ ֹלא  ִמׁשְ ם  וֹפֲעלֹו  ֹלא  ִיֶתן־לֹוּּבְ ֵרֵעהו  ַיֲעֹבד  ִחּנָ ּט  ּבְ ּ ָהֹאֵמר  יד:  ּ
ית  ִמדֹות  ַוֲעִליֹות  ְמֻרָוִחים  ְוָקַרע  לֹו  ַחלֹוָני  ְוָספון  ֶּאְבֶנה־ִלי  ּבֵ ּ ּּ ּּ

ר ׁשַ ׁשָ ָאֶרז  וָמׁשֹוַח  ּבַ ּּבָ י  ַאָתה  ְמַתֲחֶרה  ָבָאֶרז  ָאִביך  טו:  ּ ֲָהִתְמֹלך  ּכִ ְּ
ָתה  ְו ָפט  וְצָדָקה  ָאז  טֹוב  לֹוֲהלֹוא  ָאַכל  ְוׁשָ ה  ִמׁשְ ָּעׂשָ ָּדן  טז:  ּ

ִּדין־ָעִני  ְוֶאְביֹון  ָאז  טֹוב  ֲהלֹוא־ִהיא  ַהַדַעת  ֹאִתי  ְנֻאם־ְיהָוׁה ּ :
פֹוך  יז ִקי  ִלׁשְ ְצֶעך  ְוַעל  ַדם־ַהּנָ י  ִאם־ַעל־ּבִ ך  ּכִ י  ֵאין  ֵעיֶניך  ְוִלּבְ ְּכִ ָ ָ ָּ ּ

ק  ְוַעל־ַהְמרוָצה  ַלֲעׂשֹות ְּוַעל־ָהֹעׁשֶ ָלֵכן  ּכֹה־ָאַמר  ְיהָוׁה  חי:  ּ
ָיהו  ֶמֶלך  ְיהוָדה  ֹלא־ִיְסְפדו  לֹו  הֹוי  ָאִחי  ן־ֹיאׁשִ ֶּאל־ְיהֹוָיִקים  ּבֶ ּ ּּ ְ ּ

ְּוהֹוי  ָאחֹות  ֹלא־ִיְסְפדו  לֹו  הֹוי  ָאדֹון  ְוהֹוי  ֹהֹדה ְּקבוַרת  ֲחמֹור  יט:  ּ
ָלם ֲעֵרי  ְירוׁשָ ֵלך  ֵמָהְלָאה  ְלׁשַ ֵבר  ָסחֹוב  ְוַהׁשְ ִּיּקָ ְּלָבנֹון ֲעִלי  ַה כ:  ְ

רו  ּבְ י  ִנׁשְ ן  ְתִני  קֹוֵלך  ְוַצֲעִקי  ֵמֲעָבִרים  ּכִ ׁשָ ּוְצָעִקי  וַבּבָ ּ ְּ ּ
ל־ְמַאֲהָבִיך ָמע  ֶזה  כא:  ְּכָ ְלֹוַתִיך  ָאַמְרְת  ֹלא  ֶאׁשְ ׁשַ ְרִתי  ֵאַלִיך  ּבְ ִּדּבַ ְּ ְ ּ

קֹוִלי ַמַעְת  ּבְ י  ֹלא־ׁשָ עוַרִיך  ּכִ ך  ִמּנְ ַּדְרּכֵ ְ ל־ֹרַעִיך  ִתְרֶעה־ כב:  ְּ ּּכָ ּרוַח ְ
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י  ְוִנְכַלְמְת  ִמּכֹל  ָרָעֵתך י  ָאז  ֵתבׁשִ ִבי  ֵיֵלכו  ּכִ ׁשְ ְוְמַאֲהַבִיך  ּבַ ְּ ּ ּּ ּ :
ְבְתי כג ְלָבנֹון  ּיׁשַ ְבְת  ּבַ ּ  ֹיׁשַ ַחְנְת ְּמֻקּנְַנְתיּ ֲאָרִזים  ַמה־ּנֵ ְנְת  ּבָ ּ  ְמֻקּנַ ּ

יֵֹלָדה ֹבא־ָלך  ֲחָבִלים  ִחיל  ּכַ ּּבְ י  כד:  ְ ַחי־ָאִני  ְנֻאם־ְיהָוׁה  ּכִ
י ִאם־ ְנָיהו  ֶבן־ְיהֹוָיִקים  ֶמֶלך  ְיהוָדה  חֹוָתם  ַעל־ַיד  ְיִמיִני  ּכִ ִּיְהֶיה  ּכָ ְּ

ם  ֶאְתֶקְנָך ִּמׁשָ ּ ר־ַאָתה  כה:  ּ ך  וְבַיד  ֲאׁשֶ י  ַנְפׁשֶ ַיד  ְמַבְקׁשֵ ּוְנַתִתיך  ּבְ ּּ ָּ ָ

ִדים ׂשְ ֶבל  וְבַיד  ַהּכַ ָּיגֹור  ִמְפֵניֶהם  וְבַיד  ְנבוַכְדֶראַצר  ֶמֶלך־ּבָ ּ ּ ְּ ּ ּ :
ר  ְיָלַדְתך  ַעל  ָהָאֶרץ  ַאֶחֶרת ְוֵה כו ַָטְלִתי  ֹאְתך  ְוֶאת־ִאְמך  ֲאׁשֶ ָ ָּ ּ

ם  ָתמותו ם  ְוׁשָ ר  ֹלא־יַֻלְדֶתם  ׁשָ ֲּאׁשֶ ּ ּ ּ ר־ֵהם  כז:  ּ ְוַעל־ָהָאֶרץ  ֲאׁשֶ
ָמה  ֹלא  ָיׁשובו ם  ׁשָ ם  ָלׁשוב  ׁשָ ִאים  ֶאת־ַנְפׁשָ ְּמַנׂשְ ּ ּּ ַהֶעֶצב  כח:  ּ

ְנָיהו   ִּנְבֶזה  ָנפוץ  ָהִאיׁש  ַהֶזה  ּכָ ִלי  ֵאין  ֵחֶפץ  ּבֹו  ַמדוַע ּּ ִּאם־ּכְ ּ
ר  ֹלא־ָיָדעו ְלכו  ַעל־ָהָאֶרץ  ֲאׁשֶ ּהוְטלו  הוא  ְוַזְרעֹו  ְוֻהׁשְ ּ ּ ּ ֶאֶרץ  כט:  ּ

ְמִעי  ְדַבר־ְיהָוׁה ְתבו |  ּכֹה   ל:  ֶּאֶרץ  ָאֶרץ  ׁשִ ָּאַמר  ְיהָוׁה  ּכִ
י  ֹלא  ִיְצַלח ָיָמיו  ּכִ ֶּאת־ָהִאיׁש  ַהֶזה  ֲעִריִרי  ֶגֶבר  ֹלא־ִיְצַלח  ּבְ ּ 

יהוָדה ל עֹוד ּבִ א ָדִוד ומׁשֵ ּסֵ ב ַעל־ּכִ ִּמַזְרעֹו ִאיׁש יׁשֵ ּ ּ: 
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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

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,    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

 )ותך פרק טומדרש תנחומא בהעל(. א למה כתיב כמשמרות ואנו קורין מסמרות ללמדך שאם קבעת אותם כמסמר בלבבך הם משמרין אותך"ד


