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  פרק מט- "ירמיה"ספר 
ָרֵאל  ִאם־יֹוֵרׁש  א ִלְבֵני  ַעּמֹון  ּכֹה  ָאַמר  ְיהָוׁה  ֲהָבִנים  ֵאין  ְלִיׂשְ

ב ָעָריו  ָיׁשָ ד  ְוַעּמֹו  ּבְ ם  ֶאת־ּגָ ֵּאין  ֹלו  ַמדוַע  ָיַרׁש  ַמְלּכָ ָלֵכן  ב:  ּ
ֵני־ַע ת  ּבְ י  ֶאל־ַרּבַ ַמְעּתִ ִאים  ְנֻאם־ְיהָוׁה  ְוִהׁשְ ה  ָיִמים  ּבָ ּמֹון ִהּנֵ

ְתָנה  ּצַ ֵאׁש  ּתִ ָמָמה  וְבֹנֶתיָה  ּבָ רוַעת  ִמְלָחָמה  ְוָהְיָתה  ְלֵתל  ׁשְ ּּתְ ּ
יו  ָאַמר  ְיהָוׁה ָרֵאל  ֶאת־ֹיְרׁשָ י  ג:  ְוָיַרׁש  ִיׂשְ ּבֹון  ּכִ ֵהיִליִלי  ֶחׁשְ

ים  ְסֹפְדָנה  ּקִ ה  ֲחֹגְרָנה  ׂשַ ֹנות  ַרּבָ ְדָדה־ַעי  ְצַעְקָנה  ּבְ ּׁשֻ
ֵדֹר ּגְ ָריו ְוִהְתׁשֹוַטְטָנה  ּבַ ּגֹוָלה  ֵיֵלך  ּכֲֹהָניו  ְוׂשָ ם  ּבַ י  ַמְלּכָ ְות  ּכִ

ת  ַהׁשֹוֵבָבה  ד:  ַּיְחָדיו ֲעָמִקים  ָזב  ִעְמֵקך  ַהּבַ ְתַהְלִלי  ּבָ ְַמה־ּתִ

ֹאְצֹרֶתיָה  ִמי  ָיֹבוא  ֵאָלי ִּהְנִני  ֵמִביא  ָעַלִיך  ַפַחד  ה:  ַהּבְֹטָחה  ּבְ ְ

ל־ְסִביָבִיך ם  ִאיׁש  ְלָפָניו ְְנֻאם־ֲאֹדָני  יֱהִוׁה  ְצָבֹאות  ִמּכָ ּ  ְוִנַדְחּתֶ
ץ  ַלּנֵֹדד ֵני־ַעּמֹון  ו:  ְוֵאין  ְמַקּבֵ בות  ּבְ יב  ֶאת־ׁשְ ְּוַאֲחֵרי־ֵכן  ָאׁשִ

ֶלֱאֹדום  ּכֹה  ָאַמר  ְיהָוׁה  ְצָבֹאות  ַהֵאין  ֹעוד  ָחְכָמה  ז:  ְנֻאם־ְיהָוׁה
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ִנים  ִנְסְרָחה  ָחְכָמָתם ֵתיָמן  ָאְבָדה  ֵעָצה  ִמּבָ ֻּנסו  ָהְפנו  ח:  ּבְ ּ
ו  ֵהֵבאִתי  ָעָליו  ֵעת ֶהְע י  ֵאיד  ֵעׂשָ ֵבי  ְדָדן  ּכִ ֶבת  ֹיׁשְ ִּמקו  ָלׁשֶ ּ

יו ִארו  ֹעוֵלֹלות  ט:  ְּפַקְדּתִ או  ָלך  ֹלא  ַיׁשְ ִּאם־ּבְֹצִרים  ּבָ ְּ

ִחיתו  ַדָים ַלְיָלה  ִהׁשְ ִבים  ּבַ ּנָ ִּאם־ּגַ ּ ו  י:  ּ י  ֶאת־ֵעׂשָ ְפּתִ י־ֲאִני  ָחׂשַ ּכִ
ה  ָריו ְוֶנְחּבָ ֵליִתי ֶאת־ִמְסּתָ ֵכָניו ּּגִ ַדד ַזְרֹעו ְוֶאָחיו וׁשְ ֹּלא יוָכל ׁשֻ ּ ּ

ְבָטחו יא:  ְּוֵאיֶנּנו ָּעְזָבה  ְיֹתֶמיך  ֲאִני  ֲאַחֶיה  ְוַאְלְמנֹוֶתיך  ָעַלי  ּתִ ָ ָּ :
י־ֹכה   יב ּתֹות  ַהּכֹוס |  ּכִ ָפָטם  ִלׁשְ ר־ֵאין  ִמׁשְ ה  ֲאׁשֶ ָּאַמר  ְיהָוׁה  ִהּנֵ

ֶקה ּנָ ה  הוא  ָנֹקה  ּתִ ּתו  ְוַאּתָ ֹתו  ִיׁשְ ּׁשָ ֹתה ּ י  ׁשָ ֶקה  ּכִ   ֹלא  ִתּנָ
ה ּתֶ ׁשְ ה  ְלֶחְרָפה  יג:  ּתִ ּמָ י־ְלׁשַ י  ְנֻאם־ְיהָוׁה  ּכִ ְעּתִ ּבַ י  ִבי  ִנׁשְ ּּכִ

ְהֶיה  ָבְצָרה  ְוָכל־ָעֶריָה  ִתְהֶייָנה  ְלָחְרֹבות  ְלֹחֶרב  ְוִלְקָלָלה  ּתִ
לוַח  יד:  עֹוָלם ּגֹוִים  ׁשָ י  ֵמֵאת  ְיהָוׁה  ְוִציר  ּבַ ַמְעּתִ מוָעה  ׁשָ ּׁשְ ּ

ְלָחָמהִהְת צו  וֹבאו  ָעֶליָה  ְוקומו  ַלּמִ ַּקּבְ ּ ּ ּ יך  טו:  ּ ה  ָקֹטן ְנַתּתִ י־ִהּנֵ ָּכִ

ָאָדם זוי  ּבָ ּגֹוִים  ּבָ ך  ׁשְֹכִני  טז:  ּּבַ יא  ֹאָתך  ְזֹדון  ִלּבֶ ך  ִהׁשִ ְפַלְצּתְ ָּתִ ְ ָ

ם  ך  ִמׁשָ ר  ִקּנֶ ׁשֶ ּנֶ יַה  ּכַ י־ַתְגּבִ ְבָעה  ּכִ י  ְמֹרום  ּגִ ַלע  ּתְֹפׂשִ ַחְגֵוי  ַהּסֶ ָּבְ

ה  ּכֹל  ֹעֵבר  ָעֶליָה  יז:  ָוִריְדך  ְנֻאם־ְיהָוׁהֹא ּמָ ְוָהְיָתה  ֱאֹדום  ְלׁשַ
ל־ַמּכֹוֶתָה ֹרק  ַעל־ּכָ ַמְהֵפַכת  ְסֹדם  ַוֲעֹמָרה  יח:  ִיׁשֹם  ְוִיׁשְ ּּכְ

ה  ם  ִאיׁש  ְוֹלא־ָיגור  ּבָ ב  ׁשָ ֵכֶניָה  ָאַמר  ְיהָוׁה  ֹלא־ֵיׁשֵ ּוׁשְ ּ ּ
ן־ָאָדם ַאְרֵיה  ַיֲעֶלה  ִמ יט:  ּבֶ ה  ּכְ ֹאון  ַהַיְרֵדן  ֶאל־ְנֵוה  ֵאיָתן ִהּנֵ ּּגְ ּ
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י  ִמי  יָעה  ֲאִריֶצּנו  ֵמָעֶליָה  וִמי  ָבחור  ֵאֶליָה  ֶאְפֹקד  ּכִ י־ַאְרּגִ ּּכִ ּ ּ
ר  ַיֲעֹמד  ְלָפָני י  וִמי־ֶזה  ֹרֶעה  ֲאׁשֶ ָּכֹמוִני  וִמי  ֹיִעיֶדּנִ ָלֵכן  כ:  ּ

בֹוָתיו  ֲאׁשֶ ר  ָיַעץ  ֶאל־ֱאֹדום  וַמְחׁשְ ְמעו  ֲעַצת־ְיהָוׁה  ֲאׁשֶ ּׁשִ ר ּ
ֵבי  ֵתיָמן  ִאם־לֹוא  ִיְסָחבום  ְצִעיֵרי  ַהּצֹאן  ִאם־ֹלא  ב  ֶאל־ֹיׁשְ ָּחׁשַ

ים  ֲעֵליֶהם  ְנֵוֶהם ה  ָהָאֶרץ  ְצָעָקה  כא:  ַיּשִׁ ִמּקֹול  ִנְפָלם  ָרֲעׁשָ
ַמע  קֹוָלה ַים־סוף  ִנׁשְ ּּבְ ר  ַיֲעֶלה  ְוִיְדֶאה  ְוִיְפֹרׂש  כב:  ּ ׁשֶ ה  ַכּנֶ ִהּנֵ
ְצָרה  ְוָהָיה ָנָפיו  ַעל־ּבָ ֵלב ּכְ יֹום  ַההוא  ּכְ ּבֹוֵרי  ֱאדֹום  ּבַ ּ  ֵלב  ּגִ ּ

ה  ְמֵצָרה ֻמָעה  ָרָעה  כג:  ִאּשָׁ י־ׁשְ ה  ֲחָמת  ְוַאְרָפד  ּכִ ק  ּבֹוׁשָ ׂשֶ ְּלַדּמֶ
ֵקט  ֹלא  יוָכל ָים  ְדָאָגה  ַהׁשְ ְמעו  ָנֹמגו  ּבַ ּׁשָ ּ ּ ק  כד:  ּּ ׂשֶ ָרְפָתה  ַדּמֶ

יֹוֵלָדהִּהְפְנָתה  ָלנוס  ְוֶרֶטט  ֶהֱחִזיָקה  ָצָרה  ַוֲחָבִלים  ֲאָח ה  ּכַ : ַּזּתָ
ֵּאיך  ֹלא־ֻעְזָבה  ִעיר   כה ִהָלהְ יּּתְ ִהָלת  ִקְרַית  ְמׂשֹוׂשִ ָלֵכן  כו:  ּ  ּתְ

יֹום  ְלָחָמה  ִיַדּמו  ּבַ י  ַהּמִ ְרֹחֹבֶתיָה  ְוָכל־ַאְנׁשֵ ִּיְפלו  ַבחוֶריָה  ּבִ ּ ּ ּ ּ ּ
ק  כז:  ַּההוא  ְנֻאם  ְיהָוׁה  ְצָבֹאות ׂשֶ חֹוַמת  ַדּמָ י  ֵאׁש  ּבְ ּתִ ְּוִהּצַ

ן־ֲהָדדְוָא ר |  ְלֵקָדר   כח:  ְכָלה  ַאְרְמֹנות  ּבֶ ּוְלַמְמְלֹכות  ָחֹצור  ֲאׁשֶ
ה   ְּנבוַכְדֶראַצורִהּכָ ֶבל  ּכֹה  ָאַמר  ְיהָוׁה  קומו ּ ר  ֶמֶלך־ּבָ ּ  ְנבוַכְדֶראּצַ ּ ְּ

ֵני־ֶקֶדם ְדדו  ֶאת־ּבְ ֲּעלו  ֶאל־ֵקָדר  ְוׁשָ ָאֳהֵליֶהם  ְוֹצאָנם  כט:  ּ
ֵל חו  ְיִריעֹוֵתיֶהם  ְוָכל־ּכְ או  ָלֶהם  ְוָקְראו ִּיּקָ ּיֶהם  וְגַמֵליֶהם  ִיׂשְ ּ ּּ

ִביב ֵבי  ל:  ֲעֵליֶהם  ָמֹגור  ִמּסָ ֶבת  ֹיׁשְ ֻּנסו  ּנֻדו  ְמֹאד  ֶהְעִמיקו  ָלׁשֶ ּ ּ
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ֶבל  ר  ֶמֶלך־ּבָ י־ָיַעץ  ֲעֵליֶכם  ְנבוַכְדֶראּצַ ְָחֹצור  ְנֻאם־ְיהָוׁה  ּכִ ּ
ב   ָבהֲעֵליֶהםֵעָצה  ְוָחׁשַ ּקומו  ֲעלו  ֶא לא:    ֲעֵליֶכם  ַמֲחׁשָ ּ ל־ּגֹוי ּ

ָדד  ב  ָלֶבַטח  ְנֻאם־ְיהָוׁה  ֹלא־ְדָלַתִים  ְוֹלא־ְבִריַח  ֹלו  ּבָ ֵליו  יֹוׁשֵ ׁשְ
ּכֹנו ָלל  ְוֵזִרִתים  לב:  ִּיׁשְ ְּוָהיו  ְגַמֵליֶהם  ָלַבז  ַוֲהֹמון  ִמְקֵניֶהם  ְלׁשָ ּ

ל־ֲעָבָריו  ָאִביא  ֶאת־ֵאיָדם  ְּלָכל־רוַח  ְקצוֵצי  ֵפָאה  וִמּכָ ּ ּ
ָמָמה  ַעד־עֹוָלם ְוָהְיָת לג:  ְנֻאם־ְיהָוׁה ים  ׁשְ ּנִ ה  ָחֹצור  ִלְמֹעון  ּתַ

ן־ָאָדם ה  ּבֶ ם  ִאיׁש  ְוֹלא־ָיגור  ּבָ ב  ׁשָ ֹּלא־ֵיׁשֵ ר  ָהָיה  לד:  ּ ֲאׁשֶ
ית  ַמְלכות  ֵראׁשִ ִביא  ֶאל־ֵעיָלם  ּבְ ְּדַבר־ְיהָוׁה  ֶאל־ִיְרְמָיהו  ַהּנָ ּ

ִּצְדִקָיה  ֶמֶלך־ְיהוָדה  ֵלאֹמר ְ ְנִני ּכֹה  ָאַמר  ְיהָוׁה  ְצָבֹאות  ִה לה:  ּ
בוָרָתם ית ּגְ ת ֵעיָלם ֵראׁשִ ְוֵהֵבאִתי ֶאל־ֵעיָלם  לו: ּׁשֵֹבר ֶאת־ֶקׁשֶ

ַמִים  ְוֵזִרִתים  ְלֹכל  ָהֻרֹחות  ע  ְקֹצות  ַהּשָׁ ע  רוֹחות  ֵמַאְרּבַ ַּאְרּבַ
ם  ִנְדֵחי   ר  ֹלא־ָיֹבוא  ׁשָ ָּהֵאֶלה  ְוֹלא־ִיְהֶיה  ַהּגֹוי  ֲאׁשֶ :   ֵעיָלםֵעוָלםּ

י  ֶאת־ֵעיָלם לז ּתִ ם |    לְפֵני  ֹאְיֵביֶהם  ְוִלְפֵני  ְוַהְחּתַ י  ַנְפׁשָ ְמַבְקׁשֵ
י |  ְוֵהֵבאִתי  ֲעֵליֶהם   ַלְחּתִ ָּרָעה  ֶאת־ֲחֹרון  ַאִפי  ְנֻאם־ְיהָוׁה  ְוׁשִ ּ

לֹוִתי  אֹוָתם י  ִכְסִאי  לח:  ַּאֲחֵריֶהם  ֶאת־ַהֶחֶרב  ַעד  ּכַ ְמּתִ ְוׂשַ
ִרים  ְנֻאם־ְיהָוׁ ם  ֶמֶלך  ְוׂשָ י  ִמּשָׁ ֵעיָלם  ְוַהֲאַבְדּתִ | ְוָהָיה   לט:  הְּבְ

ַאֲחִרית  ַהָיִמים   ובּּבְ יב  ֶאת־  ָאׁשִ בית  ָאׁשִ בות  ֵעיָלם ּׁשְ ּ  ׁשְ
 :ְנֻאם־ְיהָוׁה
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  פרק נ- "ירמיה"ספר 
ַיד  א ִדים  ּבְ ׂשְ ֶבל  ֶאל־ֶאֶרץ  ּכַ ר  ְיהָוׁה  ֶאל־ּבָ ר  ִדּבֶ ַּהָדָבר  ֲאׁשֶ ּ ּ

ִביא ִמיעו  וׂשְ ב:  ִּיְרְמָיהו  ַהּנָ ידו  ַבּגֹוִים  ְוַהׁשְ ַּהּגִ ּ ִמיעו ּ ּאו־ֵנס  ַהׂשְ ּ
ל  ַחת  ְמֹרָדך  ֹהִביׁשו  ָדה  ָבֶבל  ֹהִביׁש  ּבֵ ַכֵחדו  ִאְמרו  ִנְלּכְ ַּאל־ּתְ ּ ְּ

לוֶליָה יָה  ַחּתו  ּגִ ֲּעַצּבֶ ית  ג:  ּּ ֹפון  הוא־ָיׁשִ י  ָעָלה  ָעֶליָה  ּגֹוי  ִמּצָ ּּכִ
ֵהָמה  ה  ֵמָאָדם  ְוַעד־ּבְ ב  ּבָ ה  ְוֹלא־ִיְהֶיה  יֹוׁשֵ ּמָ ֶּאת־ַאְרָצה  ְלׁשַ ּ

ה  וָבֵעת  ַהִהיא  ְנֻאם־ְיהָוׁה  ָיֹבאו  ד:  ּ  ָהָלכוָּנדו ָיִמים  ָהֵהּמָ ּּבַ ּ ּ
ה  וְבֵני־ְיהוָדה  ַיְחָדו  ָהֹלוך  וָבכֹו  ֵיֵלכו  ָרֵאל  ֵהּמָ ְּבֵני־ִיׂשְ ּ ּ ּ ְּ

ׁשו ה  ְפֵניֶהם  ה:  ְּוֶאת־ְיהָוׁה  ֱאֹלֵהיֶהם  ְיַבּקֵ ָאלו  ֶדֶרך  ֵהּנָ ְִציֹון  ִיׁשְ ּ ּ ּ
ּּבֹאו  ְוִנְלוו  ֶאל־ְיהָוׁה   ֵכַחּ ִרית  עֹוָלם  ֹלא  ִתׁשָ ֹצאן  ֹאְבדֹות  ו:  ּבְ

י  ֹרֵעיֶהם  ִהְתעום  ָהִרים  ָהֻיה ּ  ָהיו  ַעּמִ ּ  ׁשֹוְבבום  ֵמַהר ּׁשֹוְבביםּ
ְכחו  ִרְבָצם ְבָעה  ָהָלכו  ׁשָ ֶּאל־ּגִ ל־מֹוְצֵאיֶהם  ֲאָכלום  ז:  ּ ּּכָ

ר  ָחְטאו  ַליהָוׁה  ְנֵוה־ֶצ ַחת  ֲאׁשֶ ם  ּתַ ְּוָצֵריֶהם  ָאְמרו  ֹלא  ֶנְאׁשָ ֶדק ּ
ִדים  ח:  ּוִמְקֵוה  ֲאֹבוֵתיֶהם  ְיהָוׁה ׂשְ ֶבל  וֵמֶאֶרץ  ּכַ ֻּנדו  ִמּתֹוך  ּבָ ּ ְּ

ַעּתוִדים  ִלְפֵני־ֹצאןּיֵצאו ּ  ֵצאו  ִוְהיו  ּכְ ּ ה  ָאֹנִכי  ֵמִעיר  ט:  ּ י  ִהּנֵ ּכִ
ֹדִלים  ֵמֶאֶרץ  ָצֹפון  ְוָעְרכו  ָלה  ֶבל  ְקַהל־ּגֹוִים  ּגְ ּוַמֲעֶלה  ַעל־ּבָ ּ ּ

ָלֵכד  ִחּצָ ם  ּתִ יל  ֹלא  ָיׁשוב  ֵריָקםִּמּשָׁ ּכִ ִגּבֹור  ַמׁשְ ְוָהְיָתה  י:  ּיו  ּכְ
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עו  ְנֻאם־ְיהָוׁה ּבָ ל־ׁשְֹלֶליָה  ִיׂשְ ָלל  ּכָ ִדים  ְלׁשָ ַּכׂשְ י   יא:  ּ ְמחיּכִ ּ ִתׂשְ
י  ְמחו ּכִ י ַּתֲעְלזיִּתׂשְ ָּתפוׁשיּ ַתֲעְלזו ׁשֵֹסי ַנֲחָלִתי ּכִ ֶעְגָלה ּ ּ ָתפוׁשו ּכְ ּ

ה   ִרים  ְוִתְצֲהְּוִתְצֲהליָדׁשָ ֲאּבִ ֶכם  ְמֹאד  ָחְפָרה  יב:  ּלו  ּכָ ה  ִאּמְ ּבֹוׁשָ
ר  ִצָיה  ַוֲעָרָבה ה  ַאֲחִרית  ּגֹוִים  ִמְדּבָ ֶכם  ִהּנֵ ֶצף  יג:  ֹּיוַלְדּתְ ִמּקֶ

ֹם  ֶבל  ִיּשׁ ָלה  ּכֹל  ֹעֵבר  ַעל־ּבָ ָמָמה  ּכֻ ב  ְוָהְיָתה  ׁשְ ְּיהָוׁה  ֹלא  ֵתׁשֵ ּ
ל־ַמּכֹוֶתיָה ֹרק  ַעל־ּכָ ל־דְֹרֵכי |  ֶבל  ִּעְרכו  ַעל־ּבָ יד:  ְוִיׁשְ ָּסִביב  ּכָ

י  ַליהָוׁה  ָחָטָאה ְחְמלו  ֶאל־ֵחץ  ּכִ ת  ְידו  ֵאֶליָה  ַאל־ּתַ ֶּקׁשֶ ּ :
ָּהִריעו  ָעֶליָה  ָסִביב  ָנְתָנה  ָיָדה  ָנְפלו   טו ּ ֹויֶתיָהּ יֹוֶתיָה ָאׁשְ   ָאׁשְ

ר  ֲאׁשֶ ְקמו  ָבה  ּכַ י  ִנְקַמת  ְיהָוׁה  ִהיא  ִהּנָ ֶּנֶהְרסו  ֹחומֹוֶתיָה  ּכִ ּ ּ
ָתה ּ  ֲעׂשו־ָלהָעׂשְ ֵעת  טז:  ּ ל  ּבְ ֶבל  ְוֹתֵפׂש  ַמּגָ ְרתו  זֹוֵרַע  ִמּבָ ּּכִ

ָּקִציר  ִמְפֵני  ֶחֶרב  ַהיֹוָנה  ִאיׁש  ֶאל־ַעּמֹו  ִיְפנו  ְוִאיׁש  ְלַאְרֹצו  ּ ּ
ָרֵאל ֲאָרֹיות ִהִדיחו ָהִראׁשֹון ֲאָכלֹו ֶמֶלך  יז: ָּיֻנסו ה ְפזוָרה ִיׂשְ ְׂשֶ ּ ּ ּ

ֹמ ור  ְוֶזה  ָהַאֲחרֹון  ִעּצְ ֶבלַּאּשׁ ר  ֶמֶלך  ּבָ ְו  ְנבוַכְדֶראּצַ ָלֵכן  יח:  ּ
ָרֵאל  ִהְנִני  ֹפֵקד  ֶאל־ֶמֶלך  ְּכֹה־ָאַמר  ְיהָוׁה  ְצָבאֹות  ֱאֹלֵהי  ִיׂשְ

ור י  ֶאל־ֶמֶלך  ַאּשׁ ר  ָפַקְדּתִ ֲאׁשֶ ֶבל  ְוֶאל־ַאְרֹצו  ּכַ ּּבָ ְ י  יט:  ּ ְוׁשַֹבְבּתִ
ן  ו ׁשָ ְרֶמל  ְוַהּבָ ָרֵאל  ֶאל־ָנֵוהו  ְוָרָעה  ַהּכַ ֶּאת־ִיׂשְ ְבַהר  ֶאְפַרִים ּ

ע  ַנְפׁשֹו ּבַ ׂשְ ְלָעד  ּתִ ָיִמים  ָהֵהם  וָבֵעת  ַהִהיא  ְנֻאם־ְיהָוׁה  כ:  ְוַהּגִ ּּבַ ּ
ָרֵאל  ְוֵאיֶנּנו  ְוֶאת־ַחטֹאת  ְיהוָדה  ְוֹלא  ׁש  ֶאת־ֲעֹון  ִיׂשְ ְּיֻבּקַ ּ ּ
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ִאיר ר  ַאׁשְ י  ֶאְסַלח  ַלֲאׁשֶ ֶצאיָנה  ּכִ ַעל־ָהָאֶרץ  ְמָרַתִים  כא:  ִתּמָ
ֵבי  ְפֹקוד  ֲחֹרב  ְוַהֲחֵרם  ַאֲחֵריֶהם ֲעֵלה  ָעֶליָה  ְו ֶּאל־יֹוׁשְ

ר  ִצִויִתיך ֹכל  ֲאׁשֶ ה  ּכְ ְָנֻאם־ְיהָוׁה  ַוֲעׂשֵ ָאֶרץ  כב:  ּ ֹקול  ִמְלָחָמה  ּבָ
ֹדול ֶבר  ּגָ ל־ָהָאֶרץ  ֵאיך  כג:  ְוׁשֶ ֵבר  ַפִטיׁש  ּכָ ְֵאיך  ִנְגַדע  ַוִיּשָׁ ְּ ּּ ּ

ּגֹוִים ֶבל  ּבַ ה  ּבָ ּמָ י כד:  ָהְיָתה  ְלׁשַ ּתִ ֶבל ָיֹקׁשְ ְדּתְ  ּבָ ְ  ָלך  ְוַגם־ִנְלּכַ

ִרית י  ַביהָוׁה  ִהְתּגָ ּתְ  ּכִ : ְּוַאּתְ  ֹלא  ָיָדַעּתְ  ִנְמֵצאת  ְוַגם־ִנְתַפׂשְ
י־ְמָלאָכה  כה ֵלי  ַזְעֹמו  ּכִ ָּפַתח  ְיהָוׁה  ֶאת־ֹאוָצֹרו  ַויֹוֵצא  ֶאת־ּכְ ּ

ִדים ׂשְ ֶאֶרץ  ּכַ ּּבֹאו־ָלה  ִמּקֵ כו:  ִּהיא  ַלאֹדָני  יֱהִוׁה  ְצָבֹאות  ּבְ ץ ּ
ִהי־ָלה  ִּפְתחו  ַמֲאֻבֶסיָה  ָסלוָה  ְכמֹו־ֲעֵרִמים  ְוַהֲחִרימוָה  ַאל־ּתְ ּ ּ ּּ ּ

ֵאִרית י־ָבא  כז:  ׁשְ ל־ָפֶריָה  ֵיְרדו  ַלָטַבח  ֹהוי  ֲעֵליֶהם  ּכִ ִּחְרבו  ּכָ ּ ּּ
ּיֹוָמם  ֵעת  ְפֻקָדָתם יד  כח:  ּ ֶבל  ְלַהּגִ ֹּקול  ָנִסים  וְפֵלִטים  ֵמֶאֶרץ  ּבָ

ִציֹון  ֶאת־ִנְקַמת  ְיה ִמיעו  כט:  ָּוׁה  ֱאֹלֵהינו  ִנְקַמת  ֵהיָכֹלוּּבְ ַּהׁשְ
ֶבל   ת  ֲחנו  ָעֶליָה  ָסִביב  ַאל־ְיִהי־ |  ֶאל־ּבָ ל־דְֹרֵכי  ֶקׁשֶ ים  ּכָ ַּרּבִ ּ

ר :)קרי  ולא  כתיב( ֹכל  ֲאׁשֶ ָפֳעָלה  ּכְ ְלמו־ָלה  ּכְ ּ  ָלה  ְפֵלָטה  ׁשַ ּ ּ ּּ ּ
ָר י  ֶאל־ְיהָוׁה  ָזָדה  ֶאל־ְקֹדוׁש  ִיׂשְ ָתה  ֲעׂשו־ָלה  ּכִ ָּעׂשְ ָלֵכן  ל:  ֵאלּ

יֹום  ה  ִיַדּמו  ּבַ י  ִמְלַחְמּתָ ְרֹחֹבֶתיָה  ְוָכל־ַאְנׁשֵ ִּיְפלו  ַבחוֶריָה  ּבִ ּ ּ ּ ּ ּ ּ
ִָהְנִני  ֵאֶליך  ָזֹדון  ְנֻאם־ֲאֹדָני  יֱהִוׁה  לא:  ַּההוא  ְנֻאם־ְיהָוׁה

יך א  יֹוְמך  ֵעת  ְפַקְדּתִ י  ּבָ ְָצָבֹאות  ּכִ ל  ָזדֹון  ְוָנַפל  ְוֵאין  לב:  ָּ ְוָכׁשַ
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ל־ְסִביֹבָתיוֹלו ֵמִקי ָעָריו ְוָאְכָלה ּכָ י ֵאׁש ּבְ ּתִ ּכֹה ָאַמר  לג: ם ְוִהּצַ
ָרֵאל  וְבֵני־ְיהוָדה  ַיְחָדו  ֵני־ִיׂשְ ְּיהָוׁה  ְצָבֹאות  ֲעׁשוִקים  ּבְ ּ ּ ּ

ְלָחם ְּוָכל־ׁשֵֹביֶהם  ֶהֱחִזיקו  ָבם  ֵמֲאנו  ׁשַ ּ ָחָזק  ְיהָוׁה |  ּגֲֹאָלם   לד:  ּ
ֹמו  ִריב  ָיִריב  ֶאת־ִרי יַע  ֶאת־ָהָאֶרץ ְצָבאֹות  ׁשְ ָבם  ְלַמַען  ִהְרּגִ

ֵבי  ָבֶבל יז  ְלֹיׁשְ ִדים  ְנֻאם־ְיהָוׁה  לה:  ְוִהְרּגִ ׂשְ ֶּחֶרב  ַעל־ּכַ
ֶריָה  ְוֶאל־ֲחָכֶמיָה ֵבי  ָבֶבל  ְוֶאל־ׂשָ ִדים  לו:  ְוֶאל־ֹיׁשְ ֶּחֶרב  ֶאל־ַהּבַ

ּבֹוֶריָה  ָוָחּתו ְּוֹנָאלו  ֶחֶרב  ֶאל־ּגִ ו ֶּחֶרב  ֶאל־סוָסיו  ְוֶאל־ִרְכּבֹ לז:  ּ
ים  ֶחֶרב  ֶאל־אֹוְצֹרֶתיָה  תֹוָכה  ְוָהיו  ְלָנׁשִ ר  ּבְ ל־ָהֶעֶרב  ֲאׁשֶ ְּוֶאל־ּכָ ּ

ּוֻבָזזו י  ֶאֶרץ  ְפִסִלים  ִהיא  לח:  ּּ ֹּחֶרב  ֶאל־ֵמיֶמיָה  ְוָיֵבׁשו  ּכִ ּ
ּוָבֵאיִמים  ִיְתֹהָללו בו  ָבה  לט:  ּ בו  ִצִיים  ֶאת־ִאִיים  ְוָיׁשְ ָּלֵכן  ֵיׁשְ ּ ּּ ּ

ֹנות  ַיֲעָנה  ְוֹלא־ֵת ּכֹון  ַעד־ֹדור  ָוֹדורּבְ ב  עֹוד  ָלֶנַצח  ְוֹלא  ִתׁשְ : ּׁשֵ
ֵכֶניָה  מ ַמְהֵפַכת  ֱאֹלִהים  ֶאת־ְסֹדם  ְוֶאת־ֲעֹמָרה  ְוֶאת־ׁשְ ּּכְ

ן־ָאָדם ה  ּבֶ ם  ִאיׁש  ְוֹלא־ָיגור  ּבָ ב  ׁשָ ְּנֻאם־ְיהָוׁה  ֹלא־ֵיׁשֵ ּ :
ים  ֵיֹערו מא דֹול  וְמָלִכים  ַרּבִ ֹפון  ְוֹגוי  ּגָ א  ִמּצָ ה  ַעם  ּבָ ִּהּנֵ ּ 

ֵתי־ָאֶרץ ה ְוֹלא ְיַרֵחמו  מב:  ִּמַיְרּכְ ת  ְוִכיֹדן  ַיֲחִזיקו  ַאְכָזִרי ֵהּמָ ֶּקׁשֶ ּ
ְלָחָמה  ִאיׁש  ַלּמִ בו  ָערוך  ּכְ ָים  ֶיֱהֶמה  ְוַעל־סוִסים  ִיְרּכָ ְקֹוָלם  ּכַ ּ ּ ּ ּ

ֶבל ת־ּבָ ְמָעם  ְוָרפו  ָיָדיו  מג:  ְָעַלִיך  ּבַ ֶבל  ֶאת־ׁשִ ַמע  ֶמֶלך־ּבָ ּׁשָ ְ

יֹוֵלָדהָּצָרה  ֶהֱחִזיַקְתהו ֹאון  מד:  ּ  ִחיל  ּכַ ַאְרֵיה  ַיֲעֶלה  ִמּגְ ה  ּכְ ִהּנֵ



––774 

ָעה   י־ַאְרּגִ ַּהַיְרֵדן  ֶאל־ְנֵוה  ֵאיָתן  ּכִ ּ  ֲאִריֵצם  ֵמָעֶליָה  וִמי ֲאִרוֵצםּ
י  וִמי־ֶזה  ֹרֶעה  י  ִמי  ָכֹמוִני  וִמי  יֹוִעֶדּנִ ָּבחור  ֵאֶליָה  ֶאְפֹקד  ּכִ ּ ּ

ר  ַיֲעֹמד  ְלָפָני ְמעו   מה:  ֲאׁשֶ ר  ָיַעץ ָּלֵכן  ׁשִ ֲעַצת־ְיהָוׁה  ֲאׁשֶ
ִדים  ִאם־ֹלא  ׂשְ ב  ֶאל־ֶאֶרץ  ּכַ ר  ָחׁשַ בֹוָתיו  ֲאׁשֶ ֶבל  וַמְחׁשְ ֶּאל־ּבָ ּ

ים  ֲעֵליֶהם  ָנֶוה ִמּקֹול  מו:  ִּיְסָחבום  ְצִעיֵרי  ַהּצֹאן  ִאם־ֹלא  ַיּשִׁ
ָמע ּגֹוִים ִנׁשְ ה ָהָאֶרץ וְזָעָקה ּבַ ה ָבֶבל ִנְרֲעׁשָ ִּנְתְפׂשָ ּ: 

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,  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

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"מוד ספרי נלי 
                         

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


