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  פרק לה- "ירמיה"ספר 
יֵמי  ְיהֹוָיִקים  א ר־ָהָיה  ֶאל־ִיְרְמָיהו  ֵמֵאת  ְיהָוׁה  ּבִ ַּהָדָבר  ֲאׁשֶ ּ

ָיהו  ֶמֶלך  ְיהוָדה  ֵלאֹמר ן־ֹיאׁשִ ּּבֶ ְּ ית  ָהֵרָכִבים  ב:  ּ ְָהלֹוך  ֶאל־ּבֵ

כֹות  ית  ְיהָוׁה  ֶאל־ַאַחת  ַהְלׁשָ ְרּתָ  אֹוָתם  ַוֲהִבאֹוָתם  ּבֵ ְּוִדּבַ
ִקיָת  אֹוָתם  ָיִיןְו ח  ֶאת־ַיֲאַזְנָיה  ֶבן־ִיְרְמָיהו  ג:  ִהׁשְ ָּוֶאּקַ

ית  ָהֵרָכִבים ל־ּבֵ ָניו  ְוֵאת  ּכָ ל־ּבָ ְנָיה  ְוֶאת־ֶאָחיו  ְוֶאת־ּכָ ן־ֲחַבּצִ : ּבֶ
ן־ִיְגַדְלָיהו  ד ֵני  ָחָנן  ּבֶ ת  ּבְ ּכַ ית  ְיהָוׁה  ֶאל־ִלׁשְ ָּוָאִבא  ֹאָתם  ּבֵ ּ

ר־ֵאֶצל  ִל ַעל ִאיׁש  ָהֱאֹלִהים  ֲאׁשֶ ר  ִמּמַ ִרים  ֲאׁשֶ ת  ַהּשָׂ ּכַ ׁשְ
ף ֻלם  ׁשֵֹמר  ַהּסַ ָיהו  ֶבן־ׁשַ ת  ַמֲעׂשֵ ּכַ ְּלִלׁשְ ן  ִלְפֵני   ה:  ּ ֵני |  ָוֶאּתֵ ּבְ

ִבִעים  ְמֵלִאים  ַיִין  ְוֹכסֹות  ָוֹאַמר  ֲאֵליֶהם  ֵבית־ָהֵרָכִבים  ּגְ
תו־ָיִין ן־ֵרָכב ו:  ּׁשְ י  יֹוָנָדב  ּבֶ ה־ָיִין  ּכִ ּתֶ ַּויֹאְמרו  ֹלא  ִנׁשְ ּ  ָאִבינו ּּ

ם  וְבֵניֶכם  ַעד־עֹוָלם ּתו־ַיִין  ַאּתֶ ִּצָוה  ָעֵלינו  ֵלאֹמר  ֹלא  ִתׁשְ ּ ּ ּ :
ּוַבִית  ֹלא־ִתְבנו  ְוֶזַרע  ֹלא־ִתְזָרעו  ְוֶכֶרם  ֹלא־ִתָטעו  ְוֹלא ִיְהֶיה  ז ּ ּ ּ ּ
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ים  ְחיו  ָיִמים  ַרּבִ ל־ְיֵמיֶכם  ְלַמַען  ּתִ בו  ּכָ ׁשְ ֳאָהִלים  ּתֵ י  ּבָ ָּלֶכם  ּכִ ּ
םַּעל־ְפֵני  ָהֲא ִרים  ׁשָ ם  ּגָ ר  ַאּתֶ קֹול  ח:  ָדָמה  ֲאׁשֶ ַמע  ּבְ ׁשְ ַוּנִ

תֹות־ַיִין  י  ׁשְ ר  ִצָונו  ְלִבְלּתִ ן־ֵרָכב  ָאִבינו  ְלֹכל  ֲאׁשֶ ְּיהֹוָנָדב  ּבֶ ּ ּ
ֵנינו  וְבֹנֵתינו ינו  ּבָ ל־ָיֵמינו  ֲאַנְחנו  ָנׁשֵ ּּכָ ּ ּ ּ ּ נֹות  ט:  ּ י  ּבְ ּוְלִבְלּתִ

ֶדה  ָו נו  ְוֶכֶרם  ְוׂשָ ְבּתֵ ים  ְלׁשִ ּתִ ֶּזַרע  ֹלא  ִיְהֶיה־ָלנוּּבָ ב  י:  ּ ׁשֶ ַוּנֵ
ר־ִצָונו יֹוָנָדב ָאִבינו ֹכל  ֲאׁשֶ ַעׂש  ּכְ ַמע  ַוּנַ ׁשְ ֳאָהִלים  ַוּנִ ּּבָ ּ ַוְיִהי  יא: ּ

ֶבל ֶאל־ָהָאֶרץ ַוּנֹאֶמר ּבֹאו ְוָנבֹוא  ר ֶמֶלך־ּבָ ֲעלֹות ְנבוַכְדֶראּצַ ּּבַ ְּ

ִדים  וִמְפֵני   ׂשְ ַלם  ִמְפֵני  ֵחיל  ַהּכַ ְּירוׁשָ ּּ ּ ב ּ ׁשֶ ֵחיל  ֲאָרם  ַוּנֵ
ָלם ירוׁשָ ַּוְיִהי  ְדַבר־ְיהָוׁה  ֶאל־ִיְרְמָיהו  ֵלאֹמר יב:  ּּבִ ּכֹה־ָאַמר  יג:  ּ

ָרֵאל  ָהֹלך  ְוָאַמְרּתָ  ְלִאיׁש  ְיהוָדה  ְּיהָוׁה  ְצָבאֹות  ֱאֹלֵהי  ִיׂשְ ְ

ֹמַע  ֶאל־ְדָבַרי  ָלם  ֲהלֹוא  ִתְקחו  מוָסר  ִלׁשְ ֵבי  ְירוׁשָ ּוְלֹיׁשְ ּ ּ ּ ּ
ר־ִצָוה  יד  :ְנֻאם־ְיהָוׁה ן־ֵרָכב  ֲאׁשֶ ּהוַקם  ֶאת־ִדְבֵרי  ְיהֹוָנָדב  ּבֶ ּ ּ

י  תו  ַעד־ַהיֹום  ַהֶזה  ּכִ תֹות־ַיִין  ְוֹלא  ׁשָ י  ׁשְ ָניו  ְלִבְלּתִ ֶּאת־ּבָ ּ ּ
ר  ם  ְוַדּבֵ ּכֵ י  ֲאֵליֶכם  ַהׁשְ ְרּתִ ְמעו  ֵאת  ִמְצַות  ֲאִביֶהם  ְוָאֹנִכי  ִדּבַ ּׁשָ ּ

ם ֵאָלי ַמְעּתֶ ַלח ֲא טו: ְוֹלא  ׁשְ ִבִאים ָוֶאׁשְ ל־ֲעָבַדי ַהּנְ ֵליֶכם ֶאת־ּכָ
ֹלַח  |   ם  ְוׁשָ ּכֵ בו־ָנא  ִאיׁש  ִמַדְרּכֹו  ָהָרָעה  ְוֵהיִטיבו |  ַהׁשְ ֵּלאֹמר  ׁשֻ ּ ּ

בו  ְלכו  ַאֲחֵרי  ֱאֹלִהים  ֲאֵחִרים  ְלָעְבָדם  וׁשְ ַּמַעְלֵליֶכם  ְוַאל־ּתֵ ּ ּ
י  ָלֶכם  ְוַלֲאֹבֵתיֶכם  ְוֹלא  ִהִטיֶתם  ר־ָנַתּתִ ֶּאל־ָהֲאָדָמה  ֲאׁשֶ
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ם  ֵאָלי ַמְעּתֶ ֵני  ְיהֹוָנָדב  טז:  ֶאת־ָאְזְנֶכם  ְוֹלא  ׁשְ י  ֵהִקימו  ּבְ ּּכִ
ְמעו  ר  ִצָום  ְוָהָעם  ַהֶזה  ֹלא  ׁשָ ן־ֵרָכב  ֶאת־ִמְצַות  ֲאִביֶהם  ֲאׁשֶ ּּבֶ ּּ

ָרֵאל  ִהְנִני  יז:  ֵאָלי ָלֵכן  ּכֹה־ָאַמר  ְיהָוׁה  ֱאֹלֵהי  ְצָבאֹות  ֱאֹלֵהי  ִיׂשְ
ל־ָהָרָעה ֵּמִביא  ֶאל־ְיהוָדה  ְוֶאל  ּכָ ַלם  ֵאת  ּכָ ֵבי  ְירוׁשָ ּל־יֹוׁשְ

ֵמעו  ָוֶאְקָרא  י  ֲאֵליֶהם  ְוֹלא  ׁשָ ְרּתִ י  ֲעֵליֶהם  ַיַען  ִדּבַ ְרּתִ ר  ִדּבַ ֲּאׁשֶ ּ ּ
ּוְלֵבית  ָהֵרָכִבים  ָאַמר  ִיְרְמָיהו  ּכֹה־ָאַמר  יח:  ָּלֶהם  ְוֹלא  ָענו ּ

ם  ַע ַמְעּתֶ ר  ׁשְ ָרֵאל  ַיַען  ֲאׁשֶ ל־ִמְצַות ְיהָוׁה  ְצָבאֹות  ֱאֹלֵהי  ִיׂשְ
ֹכל  ֲעׂשו  ּכְ ל־ִמְצֹוָתיו  ַוּתַ ְמרו  ֶאת־ּכָ ׁשְ ְּיהֹוָנָדב  ֲאִביֶכם  ַוּתִ ּ

ר־ִצָוה  ֶאְתֶכם ָלֵכן  ּכֹה  ָאַמר  ְיהָוׁה  ְצָבאֹות  ֱאֹלֵהי  יט:  ֲּאׁשֶ
ן־ֵרָכב  ֹעֵמד  ְלָפַני  ֵרת  ִאיׁש  ְליֹוָנָדב  ּבֶ ָרֵאל  ֹלא־ִיּכָ ִיׂשְ

ל־ַהָיִמים  :ּּכָ

  פרק לו- "ירמיה"ספר 
ָיהו ֶמֶלך ְיהוָדה ָהָיה  א ן־ֹיאׁשִ ָנה ָהְרִביִעת ִליהֹוָיִקים ּבֶ ּשָׁ ַּוְיִהי ּבַ ְּ ּ

ַּהָדָבר  ַהֶזה  ֶאל־ִיְרְמָיהו  ֵמֵאת  ְיהָוׁה  ֵלאֹמר ַָקח־ְלך  ב:  ּּ

י  ְרּתִ ר־ִדּבַ ל־ַהְדָבִרים  ֲאׁשֶ ְּמִגַלת־ֵסֶפר  ְוָכַתְבּתָ  ֵאֶליָה  ֵאת  ּכָ ּ ּ
ָרֵאל  ְוַעל־ְי י ֵָאֶליך  ַעל־ִיׂשְ ְרּתִ ל־ַהּגֹוִים  ִמיֹום  ִדּבַ ּהוָדה  ְוַעל־ּכָ ּּ

ָיהו  ְוַעד  ַהיֹום  ַהֶזה ֵּאֶליך  ִמיֵמי  ֹיאׁשִ ּ ּּ ית  ג:  ָ ְמעו  ּבֵ ּאוַלי  ִיׁשְ ּ
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ב  ַלֲעׂשֹות  ָלֶהם  ְלַמַען  ר  ָאֹנִכי  חׁשֵ ל־ָהָרָעה  ֲאׁשֶ ְּיהוָדה  ֵאת  ּכָ
י  ַלֲעֹוָנם  ו ָּיׁשובו  ִאיׁש  ִמַדְרּכֹו  ָהָרָעה  ְוָסַלְחּתִ ּ ּ : ְּלַחָטאָתםּ

רוך ִמִפי ִיְרְמָיהו  ד ן־ֵנִרָיה ַוִיְכּתֹב ּבָ רוך ּבֶ ַּוִיְקָרא ִיְרְמָיהו ֶאת־ּבָ ּ ּ ּּ ְ ְּ ּ ּ
ר  ֵאָליו  ַעל־ְמִגַלת־ֵסֶפר ר־ִדּבֶ ל־ִדְבֵרי  ְיהָוׁה  ֲאׁשֶ ֵּאת  ּכָ ּ ּ :

רוך  ֵלאֹמר  ֲאִני  ָעצור  ֹלא  אוַכל  ָלבֹוא  ה ַּוְיַצֶוה  ִיְרְמָיהו  ֶאת־ּבָ ּ ּ ּ ְּ

ית   ־ִמִפי  ו:  ְיהָוׁהּבֵ ַתְבּתָ ר־ּכָ ִגָלה  ֲאׁשֶ ה  ְוָקָראָת  ַבּמְ ּוָבאָת  ַאּתָ ּ ּ
ָאְזֵני  יֹום  צֹום  ְוַגם  ּבְ ית  ְיהָוׁה  ּבְ ָאְזֵני  ָהָעם  ּבֵ ֶּאת־ִדְבֵרי  ְיהָוׁה  ּבְ

ְקָרֵאם ִאים  ֵמָעֵריֶהם  ּתִ ָתם  ז:  ָּכל־ְיהוָדה  ַהּבָ ִחּנָ פֹל  ּתְ ּאוַלי  ּתִ ּ
בו י־ָגדֹול  ָהַאף  ְוַהֵחָמה ִּלְפֵני  ְיהָוׁה  ְוָיׁשֻ ּ  ִאיׁש  ִמַדְרּכֹו  ָהָרָעה  ּכִ

ר  ְיהָוׁה  ֶאל־ָהָעם  ַהֶזה ר־ִדּבֶ ֲּאׁשֶ ֹכל  ח:  ּ ן־ֵנִרָיה  ּכְ רוך  ּבֶ ַּוַיַעׂש  ּבָ ְּ ּ
ית  ֶפר  ִדְבֵרי  ְיהָוׁה  ּבֵ ִביא  ִלְקֹרא  ַבּסֵ ר־ִצָוהו  ִיְרְמָיהו  ַהּנָ ֲּאׁשֶ ּ ּ ּ

ית ט:  ְיהָוׁה ָנה  ַהֲחִמׁשִ ָיהו ַוְיִהי  ַבּשָׁ ן־ֹיאׁשִ ּ  ִליהֹוָיִקים  ּבֶ ּ
ל־ָהָעם  ִעי  ָקְראו  צֹום  ִלְפֵני  ְיהָוׁה  ּכָ ׁשִ ֹחֶדׁש  ַהּתְ ֶּמֶלך־ְיהוָדה  ּבַ ּ ְ

ָלם ירוׁשָ ִאים  ֵמָעֵרי  ְיהוָדה  ּבִ ָלם  ְוָכל־ָהָעם  ַהּבָ ירוׁשָ ּּבִ ּ ַּוִיְקָרא  י:  ּ
ִלׁשְ ית  ְיהָוׁה  ּבְ ֶפר  ֶאת־ִדְבֵרי  ִיְרְמָיהו  ּבֵ ּסֵ ָּברוך  ּבַ ּ ַמְרָיהו ְּ ת  ּגְ ּּכַ

ית־ְיהָוׁה  ֶהָחָדׁש  ַער  ּבֵ ָחֵצר  ָהֶעְליֹון  ֶפַתח  ׁשַ ָפן  ַהּסֵֹפר  ּבֶ ֶּבן־ׁשָ
ל־ָהָעם ָאְזֵני  ּכָ ָפן  יא:  ּבְ ַמְרָיהו  ֶבן־ׁשָ ַמע  ִמָכְיהו  ֶבן־ּגְ ַּוִיׁשְ ּ ּ

ֶפר ל־ִדְבֵרי  ְיהָוׁה  ֵמַעל  ַהּסֵ ֶלך  יב:  ֶּאת־ּכָ ית־ַהּמֶ ְַוֵיֶרד  ּבֵ ּ
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ת  ַה ּכַ ָמע ַעל־ִלׁשְ ִבים  ֱאִליׁשָ ִרים  יֹוׁשְ ל־ַהּשָׂ ם  ּכָ ה־ׁשָ ּסֵֹפר  ְוִהּנֵ
ן־ַעְכּבֹור  וְגַמְרָיהו  ַמְעָיהו  ְוֶאְלָנָתן  ּבֶ ַּהּסֵֹפר  וְדָלָיהו  ֶבן־ׁשְ ּ ּ ּ ּ

ִרים ָפן  ְוִצְדִקָיהו  ֶבן־ֲחַנְנָיהו  ְוָכל־ַהּשָׂ ֶּבן־ׁשָ ּ ד  ָלֶהם  יג:  ּ ַּוַיּגֵ
ר ל־ַהְדָבִרים  ֲאׁשֶ ִּמָכְיהו  ֵאת  ּכָ ֶפר ּ ּסֵ ְקֹרא  ָברוך  ּבַ ֵמַע  ּבִ ְ  ׁשָ ּ

ָאְזֵני  ָהָעם רוך  ֶאת־ְיהוִדי  יד:  ּבְ ִרים  ֶאל־ּבָ ְלחו  ָכל־ַהּשָׂ ַּוִיׁשְ ּ ְּ ּ
ר  ָקָראָת  ִגָלה  ֲאׁשֶ י  ֵלאֹמר  ַהּמְ ֶלְמָיהו  ֶבן־ּכוׁשִ ן־ׁשֶ ן־ְנַתְנָיהו  ּבֶ ּּבֶ ּ ּ ּ

ר ח  ּבָ ה  ְבָיְדך  ָוֵלך  ַוִיּקַ ָאְזֵני  ָהָעם  ָקֶחּנָ ה  ּבְ ּּבָ ְ ָ ן־ֵנִרָיהו ּ ּוך  ּבֶ ּּ ְ

ָידֹו  ַוָיֹבא  ֲאֵליֶהם ִגָלה  ּבְ ֶּאת־ַהּמְ ב  ָנא  טו:  ּ ַּויֹאְמרו  ֵאָליו  ׁשֵ ּ
ָאְזֵניֶהם ָאְזֵנינו  ַוִיְקָרא  ָברוך  ּבְ ה  ּבְ ְוְקָרֶאּנָ ּ ּ ְמָעם  טז:  ּּ ׁשָ ַוְיִהי  ּכְ

רוך  ל־ַהְדָבִרים  ָפֲחדו  ִאיׁש  ֶאל־ֵרֵעהו  ַויֹאְמרו  ֶאל־ּבָ ְֶאת־ּכָ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ
ל־ַהְדָבִרים  ָהֵאֶלהַהּגֵ ֶלך  ֵאת  ּכָ יד  ַלּמֶ ּיד  ַנּגִ ּ רוך  יז:  ְ ְְוֶאת־ּבָ ּ

ל־ַהְדָבִרים  ַתְבּתָ  ֶאת־ּכָ ד־ָנא  ָלנו  ֵאיך  ּכָ ֲאלו  ֵלאֹמר  ַהּגֶ ּׁשָ ּ ְּ

ָּהֵאֶלה  ִמִפיו רוך  ִמִפיו  ִיְקָרא  ֵאַלי  ֵאת  יח:  ּ ַּויֹאֶמר  ָלֶהם  ּבָ ְ ּ ּ
ל־ַהְדָבִרים  ָהֵאֶלה  ַוֲאִני  ּכֵֹתב   ּּכָ ְדיֹוּ ֶפר  ּבַ ַּויֹאְמרו  יט:  ַּעל־ַהּסֵ ּ

ה  ְוִיְרְמָיהו  ְוִאיׁש  ַאל־ֵיַדע  ֵתר  ַאּתָ רוך  ֵלך  ִהּסָ ִרים  ֶאל־ּבָ ַּהּשָׂ ְּ ְ

ם ִגָלה  ִהְפִקדו  כ:  ֵאיֹפה  ַאּתֶ ֶלך  ָחֵצָרה  ְוֶאת־ַהּמְ ַּוָיֹבאו  ֶאל־ַהּמֶ ּּ ְ ּ
ָאְזֵני  ַהּמֶ ידו  ּבְ ָמע  ַהּסֵֹפר  ַוַיּגִ ת  ֱאִליׁשָ ּכַ ִלׁשְ ּּבְ ְֶלך  ֵאת ּ

ל־ַהְדָבִרים ִגָלה  כא:  ּּכָ ֶלך  ֶאת־ְיהוִדי  ָלַקַחת  ֶאת־ַהּמְ ַלח  ַהּמֶ ַּוִיׁשְ ּ ְ ּ
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ֶלך  ָאְזֵני  ַהּמֶ ָמע  ַהּסֵֹפר  ַוִיְקָרֶאָה  ְיהוִדי  ּבְ ת  ֱאִליׁשָ ּכַ ֶחָה  ִמִלׁשְ ְַוִיּקָ ּ ּ ּּ
ֶלך ִרים  ָהֹעְמִדים  ֵמַעל  ַהּמֶ ל־ַהּשָׂ ְוְבָאְזֵני  ּכָ ֶלך  יֹוׁשֵ כב:  ּ ב ְְוַהּמֶ

יִעי  ְוֶאת־ָהָאח  ְלָפָניו  ְמֹבָעֶרת ׁשִ ֹחֶדׁש  ַהּתְ ית  ַהֹחֶרף  ּבַ ַוְיִהי  כג:  ּבֵ
ַתַער  ַהּסֵֹפר |   ָעה  ִיְקָרֶעָה  ּבְ לׁש  ְדָלתֹות  ְוַאְרּבָ ְקרֹוא  ְיהוִדי  ׁשָ ּּכִ ּ

ִגָלה  ל־ַהּמְ ר  ֶאל־ָהָאח  ַעד־ּתֹם  ּכָ ֵלך  ֶאל־ָהֵאׁש  ֲאׁשֶ ְּוַהׁשְ ְ

ר  ַעל־ָהָא ְּוֹלא  ָפֲחדו  ְוֹלא  ָקְרעו  כד:  חַעל־ָהֵאׁש  ֲאׁשֶ ּ
ל־ַהְדָבִרים  ְֹמִעים  ֵאת  ּכָ ֶלך  ְוָכל־ֲעָבָדיו  ַהּשׁ ְגֵדיֶהם  ַהּמֶ ֶּאת־ּבִ ְ

י  כה:  ָּהֵאֶלה ֶלך  ְלִבְלּתִ עו  ַבּמֶ ְְוַגם  ֶאְלָנָתן  וְדָלָיהו  וְגַמְרָיהו  ִהְפּגִ ּ ּ ּ ּ ּ
ַמע  ֲאֵליֶהם ִגָלה  ְוֹלא  ׁשָ ֹרף  ֶאת־ַהּמְ ֶלך ַּוְיַצֶוה   כו:  ּׂשְ ְַהּמֶ

ָרָיהו  ֶבן־ַעְזִריֵאל  ֶלך  ְוֶאת־ׂשְ ן־ַהּמֶ ֶּאת־ְיַרְחְמֵאל  ּבֶ ְ

רוך  ַהּסֵֹפר  ְוֵאת  ן־ַעְבְדֵאל  ָלַקַחת  ֶאת־ּבָ ֶלְמָיהו  ּבֶ ְְוֶאת־ׁשֶ ּ ּ ּ
ֵרם  ְיהָוׁה ִביא  ַוַיְסּתִ ִּיְרְמָיהו  ַהּנָ ַּוְיִהי  ְדַבר־ְיהָוׁה  ֶאל־ִיְרְמָיהו  כז:  ּ

ֶלך|  ַאֲחֵרי   ֹרף  ַהּמֶ ַתב ְׂשְ ר  ּכָ ִגָלה  ְוֶאת־ַהְדָבִרים  ֲאׁשֶ ּ  ֶאת־ַהּמְ ּ
רוך  ִמִפי  ִיְרְמָיהו  ֵלאֹמר ּּבָ ּּ ּׁשוב  ַקח־ְלך  ְמִגָלה  ַאֶחֶרת  כח:  ְ ָ ּ

ר  ָהיו  ל־ַהְדָבִרים  ָהִראׁשִֹנים  ֲאׁשֶ ּוְכֹתב  ָעֶליָה  ֵאת  ּכָ ּ ּ
ַרף  ְיהֹוָיִקים  ֶמֶלך־ְיהוָדה ר  ׂשָ ִגָלה  ָהִראׁשָֹנה  ֲאׁשֶ ַּעל־ַהּמְ ְ ּ :

ה  כט ְּוַעל־ְיהֹוָיִקים  ֶמֶלך־ְיהוָדה  ּתֹאַמר  ּכֹה  ָאַמר  ְיהָוׁה  ַאּתָ ְ

ַתְבּתָ  ָעֶליָה  ֵלאֹמר  ִגָלה  ַהזֹאת  ֵלאֹמר  ַמדוַע  ּכָ ַרְפּתָ  ֶאת־ַהּמְ ּׂשָ ּ ּ ּ
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ית  ּבִ ִחית  ֶאת־ָהָאֶרץ  ַהזֹאת  ְוִהׁשְ ֶבל  ְוִהׁשְ ּּבֹא־ָיבֹוא  ֶמֶלך־ּבָ ְ

ה  ָאָדם  וְבֵהָמה ּנָ ְ־ָאַמר  ְיהָוׁה  ַעל־ְיהֹוָיִקים  ֶמֶלך ָלֵכן  ּכֹה ל:  ִּמּמֶ

ְהֶיה  א  ָדִוד  ְוִנְבָלתֹו  ּתִ ּסֵ ב  ַעל־ּכִ ְּיהוָדה  ֹלא־ִיְהֶיה־לֹו  יֹוׁשֵ ּ
ָלְיָלה ַרח  ּבַ יֹום  ְוַלּקֶ ֶלֶכת  ַלֹחֶרב  ּבַ ֻּמׁשְ י  ָעָליו  לא:  ּ ּוָפַקְדּתִ

ֵבי ְוַעל־ַזְרעֹו  ְוַעל־ֲעָבָדיו  ֶאת־ֲעֹוָנם  ְוֵהֵבאִתי  ֲעֵליֶהם  ְוַעל־ֹיׁשְ
י  ְרּתִ ר־ִדּבַ ל־ָהָרָעה  ֲאׁשֶ ַלם  ְוֶאל־ִאיׁש  ְיהוָדה  ֵאת  ּכָ ְּירוׁשָ ּ ּ

ֵמעו ָנה |  ְּוִיְרְמָיהו  ָלַקח   לב:  ֲּאֵליֶהם  ְוֹלא  ׁשָ ְּמִגָלה  ַאֶחֶרת  ַוִיּתְ ּ ּ
ן־ֵנִרָיהו  ַהּסֵֹפר  ַוִיְכּתֹב  ָעֶליָה  ִמִפי  ִיְרְמָיהו  ֵאת  רוך  ּבֶ ֶּאל־ּבָ ּ ּּ ּ ּ ְ

ל־ִדְבֵרי  ַהּסֵ ֵאׁש  ְועֹוד ּּכָ ַרף  ְיהֹוָיִקים  ֶמֶלך־ְיהוָדה  ּבָ ר  ׂשָ ֶּפר  ֲאׁשֶ ְ

ה ֵהּמָ ים ּכָ  :ּנֹוַסף ֲעֵליֶהם ְדָבִרים ַרּבִ
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,  ת  נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי  מדרשו–השנה  

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

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

ך  במעגל "כך  יגמור  כל  ספרי  נ,  שני  פרקים  ליום,  הנה  מובא  כאן  לימוד  ספרי  נביאים  וכתובים  מחולק  לכל  השנה
בים  לפרסםהר 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(. א למה כתיב כמשמרות ואנו קורין מסמרות ללמדך שאם קבעת אותם כמסמר בלבבך הם משמרין אותך"ד


