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  פרק ה- "יחזקאל"ספר 
ה  ֶבן־ָאָדם  ַקח־ְלך   א ה ֶּחֶרב  ַחָדה  ּתַ|  ְָוַאּתָ ֶחּנָ ּקָ ָלִבים  ּתִ ַּער  ַהּגַ

ָקל  ך  ְוַעל־ְזָקֶנך  ְוָלַקְחּתָ  ְלך  ֹמאְזֵני  ִמׁשְ ָָלך  ְוַהֲעַבְרּתָ  ַעל־ֹראׁשְ ָ ָ ְ ּ
ם ְמֹלאת  ְיֵמי  ב:  ְּוִחַלְקּתָ תֹוך  ָהִעיר  ּכִ ְבִעיר  ּבְ אור  ּתַ ית  ּבָ ִלׁשִ ְׁשְ ּ

ה  ַבֶחֶרב  ְסִביבֹוֶת ּכֶ ית  ּתַ ִלׁשִ צֹור  ְוָלַקְחּתָ  ֶאת־ַהּשְׁ יָה ַהּמָ
ְזֶרה  ָלרוַח  ְוֶחֶרב  ָאִריק  ַאֲחֵריֶהם ית  ּתִ ִלׁשִ ם  ג:  ְּוַהּשְׁ ְוָלַקְחּתָ  ִמּשָׁ

ְכָנֶפיך ִמְסָפר  ְוַצְרּתָ  אֹוָתם  ּבִ ְָמַעט  ּבְ ח  ד:  ּ ּקָ ּוֵמֶהם  עֹוד  ּתִ
ּנו  ֵאׁש  ִמּמֶ ַרְפּתָ  ֹאָתם  ּבָ ַלְכּתָ  אֹוָתם  ֶאל־ּתֹוך  ָהֵאׁש  ְוׂשָ ְּוִהׁשְ ְ

ל־ ָרֵאלֵתֵצא־ֵאׁש  ֶאל־ּכָ ית  ִיׂשְ ּכֹה  ָאַמר  ֲאֹדָני  יֱהִוׁה  ֹזאת  ה:  ּבֵ
יָה  וְסִביבֹוֶתיָה  ֲאָרצֹות ְמּתִ תֹוך  ַהּגֹוִים  ׂשַ ַלם  ּבְ ְּירוׁשָ ֶמר  ו:  ְּ ַוּתֶ

ָעה  ִמן־ַהּגֹוִים  ְוֶאת־ֻחּקֹוַתי  ִמן־ָהֲאָרצֹות  ָפַטי  ְלִרׁשְ ֶּאת־ִמׁשְ
ָפַטי  ָמָאסו  ְוֻח י  ְבִמׁשְ ר  ְסִביבֹוֶתיָה  ּכִ ֲּאׁשֶ : ּּקֹוַתי  ֹלא־ָהְלכו  ָבֶהםּ

ר |  ָלֵכן  ּכֹה־ָאַמר   ז ֲאֹדָני  יֱהִוׁה  ַיַען  ֲהָמְנֶכם  ִמן־ַהּגֹוִים  ֲאׁשֶ
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יֶתם  ָפַטי  ֹלא  ֲעׂשִ ם  ְוֶאת־ִמׁשְ ֻחּקֹוַתי  ֹלא  ֲהַלְכּתֶ ְּסִביבֹוֵתיֶכם  ּבְ
יֶתם ר  ְסִביבֹוֵתיֶכם  ֹלא  ֲעׂשִ ְפֵטי  ַהּגֹוִים  ֲאׁשֶ ּוְכִמׁשְ ָלֵכן  ּכֹה  ח:  ּ

יִתי  ְבתֹוֵכך ָאַמ ם־ָאִני  ְוָעׂשִ ְר  ֲאֹדָני  יֱהִוׁה  ִהְנִני  ָעַלִיך  ּגַ ְ

ָפִטים  ְלֵעיֵני  ַהּגֹוִים יִתי  ט:  ִּמׁשְ ר  ֹלא־ָעׂשִ יִתי  ָבך  ֵאת  ֲאׁשֶ ְְוָעׂשִ

ל־ּתֹוֲעֹבָתִיך ה  ָכֹמהו  עֹוד  ַיַען  ּכָ ר־ֹלא־ֶאֱעׂשֶ ְְוֵאת  ֲאׁשֶ ָלֵכן  י:  ּ
תֹוֵכך  וָב ָּאבֹות  ֹיאְכלו  ָבִנים  ּבְ יִתי  ָבך ְּ ְִנים  ֹיאְכלו  ֲאבֹוָתם  ְוָעׂשִ ּ

ֵאִריֵתך  ְלָכל־רוַח ל־ׁשְ ָפִטים  ְוֵזִריִתי  ֶאת־ּכָ ּׁשְ ָלֵכן  ַחי־ָאִני  יא:  ְ
את  י  ִטּמֵ ְּנֻאם  ֲאֹדָני  יֱהִוׁה  ִאם־ֹלא  ַיַען  ֶאת־ִמְקָדׁשִ
ּקוַצִיך  וְבָכל־ּתֹוֲעֹבָתִיך  ְוַגם־ֲאִני  ֶאְגַרע  ְוֹלא־ָתחֹוס  ָכל־ׁשִ ְּבְ ְּ ּ

ֶדֶבר  ָימותו  וָבָרָעב  יב:  ִני  ְוַגם־ֲאִני  ֹלא  ֶאְחמֹולֵעי ֵתיך  ּבַ ִלׁשִ ּׁשְ ּ ּ ּ ְ

ית  ִליׁשִ ֶחֶרב  ִיְפלו  ְסִביבֹוָתִיך  ְוַהּשְׁ ית  ּבַ ִלׁשִ ְִיְכלו  ְבתֹוֵכך  ְוַהּשְׁ ְּ ּּ
ְּוָכָלה  ַאִפי  ַוֲהִנֹחִתי  יג:  ְּלָכל־רוַח  ֱאָזֶרה  ְוֶחֶרב  ָאִריק  ַאֲחֵריֶהם

ם  ְוִהּנֶ ִקְנָאִתי ֲחָמִתי  ּבָ י  ּבְ ְרּתִ י־ֲאִני  ְיהָוׁה  ִדּבַ י  ְוָיְדעו  ּכִ ָּחְמּתִ ּ
ם ַכלֹוִתי  ֲחָמִתי  ּבָ ר  יד:  ּּבְ ּגֹוִים  ֲאׁשֶ ה  וְלֶחְרָפה  ּבַ ֵנך  ְלָחְרּבָ ְּוֶאּתְ ּ ְ

ל־עֹוֵבר ְּוָהְיָתה  ֶחְרָפה  וְגדוָפה  מוָסר  טו:  ְְסִביבֹוָתִיך  ְלֵעיֵני  ּכָ ּ ּ ּ
ר  ְס ה  ַלּגֹוִים  ֲאׁשֶ ּמָ ַאף ּוְמׁשַ ָפִטים  ּבְ ֲעׂשֹוִתי  ָבך  ׁשְ ְִביבֹוָתִיך  ּבַ ְ

י ְרּתִ ּוְבֵחָמה  וְבֹתְכחֹות  ֵחָמה  ֲאִני  ְיהָוׁה  ִדּבַ ּ י  טז:  ּ ְלִחי  ֶאת־ִחּצֵ ׁשַ ּּבְ
ַלח  אֹוָתם  ר־ֲאׁשַ ִחית  ֲאׁשֶ ר  ָהיו  ְלַמׁשְ ֶהם  ֲאׁשֶ ָּהָרָעב  ָהָרִעים  ּבָ ּ
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י   ַבְרּתִ ֶחְתֶכם  ְוָרָעב  ֹאֵסף  ֲעֵליֶכם  ְוׁשָ : ָּלֶכם  ַמֵטה־ָלֶחםְלׁשַ
ֻלך  ְוֶדֶבר  ָוָדם  יז ּכְ י  ֲעֵליֶכם  ָרָעב  ְוַחָיה  ָרָעה  ְוׁשִ ַלְחּתִ ְְוׁשִ ּ ּ

י ְרּתִ ך ְוֶחֶרב ָאִביא ָעַלִיך ֲאִני ְיהָוׁה ִדּבַ ְַיֲעָבר־ּבָ ְ: 

  פרק ו- "יחזקאל"ספר 
ים  ָפֶניך  ֶאל־ָהֵרי ב:  ַוְיִהי  ְדַבר־ְיהָוׁה  ֵאַלי  ֵלאֹמר א ן־ָאָדם  ׂשִ ָּבֶ ּ 

ֵבא  ֲאֵליֶהם ָרֵאל  ְוִהּנָ ְמעו  ג:  ִיׂשְ ָרֵאל  ׁשִ ְּוָאַמְרּתָ  ָהֵרי  ִיׂשְ
ָבעֹות  ְּדַבר־ֲאֹדָני  יֱהִוׁה  ּכֹה־ָאַמר  ֲאֹדָני  יֱהִוׁה  ֶלָהִרים  ְוַלּגְ

ָאֹיתָלֲאִפיִקים   ָאיֹות  ִהְנִני  ֲאִני  ֵמִביא  ֲעֵליֶכם  ֶחֶרב ְוַלּגֵ   ְוַלּגֵ
מֹוֵתיֶכם י  ּבָ ְדּתִ ֵניֶכם ְוָנׁשַ ד:  ְוִאּבַ רו  ַחּמָ ּבְ חֹוֵתיֶכם  ְוִנׁשְ ּּמו  ִמְזּבְ ּ

לוֵליֶכם י  ַחְלֵליֶכם  ִלְפֵני  ּגִ ְּוִהַפְלּתִ ּ ֵני  ה:  ּ י  ֶאת־ִפְגֵרי  ּבְ ְּוָנַתּתִ
לוֵליֶהם  ְוֵזִריִתי  ֶאת־ַעְצמֹוֵתיֶכם  ְסִביבֹות  ָרֵאל  ִלְפֵני  ּגִ ִּיׂשְ ּ

חֹוֵתיֶכם בֹוֵתיֶכם  ֶהָעִרים  ּתֶ ו:  ִמְזּבְ ֹכל  מֹוׁשְ מֹות ּבְ ֱחַרְבָנה  ְוַהּבָ
תו  ּבְ רו  ְוִנׁשְ ּבְ חֹוֵתיֶכם  ְוִנׁשְ מו  ִמְזּבְ ְמָנה  ְלַמַען  ֶיֶחְרבו  ְוֶיְאׁשְ יׁשָ ּּתִ ּ ּ ּ

יֶכם ֵניֶכם  ְוִנְמחו  ַמֲעׂשֵ לוֵליֶכם  ְוִנְגְדעו  ַחּמָ ּּגִ ּ ּ ּ ְוָנַפל  ָחָלל  ז:  ּ
י־ֲאִני  ְיהָוׁה ם  ּכִ תֹוְכֶכם  ִויַדְעּתֶ ְה ח:  ּבְ י  ּבִ יֹות  ָלֶכם ְוהֹוַתְרּתִ

ֲאָרצֹות ִהָזרֹוֵתיֶכם  ּבָ ּגֹוִים  ּבְ ְּפִליֵטי  ֶחֶרב  ּבַ ְּוָזְכרו  ְפִליֵטיֶכם  ט:  ּ
ם  ַהזֹוֶנה  י  ֶאת־ִלּבָ ְרּתִ ּבַ ר  ִנׁשְ ם  ֲאׁשֶ ּבו־ׁשָ ר  ִנׁשְ ּגֹוִים  ֲאׁשֶ ּאֹוִתי  ּבַ ּ
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לוֵליֶהם  ְוָנֹקטו  ר־ָסר  ֵמָעַלי  ְוֵאת  ֵעיֵניֶהם  ַהזֹנֹות  ַאֲחֵרי  ּגִ ֲּאׁשֶ ּ ּ ּ ּ
ר  ָעׂשו  ְלֹכל  ּתֹוֲעֹבֵתיֶהםּבִ ְּוָיְדעו  י:  ְּפֵניֶהם  ֶאל־ָהָרעֹות  ֲאׁשֶ

י ַלֲעׂשֹות ָלֶהם ָהָרָעה ַהזֹאת ְרּתִ ם ִדּבַ י־ֲאִני ְיהָוׁה ֹלא ֶאל־ִחּנָ ּּכִ ּ :
ַרְגְלך  ֶוֱאָמר־ָאח  יא ה  ְבַכְפך  וְרַקע  ּבְ ָּכֹה־ָאַמר  ֲאֹדָני  יֱהִוׁה  ַהּכֵ ָּ ּ

ל־ּתֹוֲעבֹות  ָרעֹות ָרָעב ֶאל  ּכָ ֶחֶרב  ּבָ ר  ּבַ ָרֵאל  ֲאׁשֶ ית  ִיׂשְ   ּבֵ
ּוַבֶדֶבר  ִיפֹלו ּ ֶחֶרב  ִיפֹול  יב:  ּּ רֹוב  ּבַ ֶדֶבר  ָימות  ְוַהּקָ ָּהָרחֹוק  ּבַ ּ ּ

ם ָרָעב  ָימות  ְוִכֵליִתי  ֲחָמִתי  ּבָ צור  ּבָ ָאר  ְוַהּנָ ׁשְ ְּוַהּנִ ּ ם  יג:  ּ ִויַדְעּתֶ
תֹוך  ּגִ ְהיֹות  ַחְלֵליֶהם  ּבְ י־ֲאִני  ְיהָוׁה  ּבִ ּלוֵליֶהם  ְסִביבֹות ְּכִ ּ

ֹכל   ְבָעה  ָרָמה  ּבְ ל־ּגִ חֹוֵתיֶהם  ֶאל  ּכָ י  ֶהָהִרים  ְוַתַחת |  ִמְזּבְ ָראׁשֵ
ם  ר  ָנְתנו־ׁשָ ה  ְמקֹום  ֲאׁשֶ ל־ֵאָלה  ֲעֻבּתָ ל־ֵעץ  ַרֲעָנן  ְוַתַחת  ּכָ ּּכָ

לוֵליֶהם ֵּריַח  ִניֹחַח  ְלֹכל  ּגִ י  יד:  ּ ְוָנִטיִתי  ֶאת־ָיִדי  ֲעֵליֶהם  ְוָנַתּתִ
בֹוֵתיֶהם ֶאת־ָהָא ֹכל  מֹוׁשְ ר  ִדְבָלָתה  ּבְ ְדּבַ ה  ִמּמִ ּמָ ָמָמה  וְמׁשַ ֶּרץ  ׁשְ ּ

י־ֲאִני ְיהָוׁה  :ְּוָיְדעו ּכִ
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,    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

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, זכה את הרבים זוכה לבנים צדיקיםוכל המ, 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"  ברבי  כמשמרות  כתיב  ואנו  קורין  מסמרות  לומר  לך  מה  משמרות  כהונה  כר  ברכיה  הכהן"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


