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  פרק ט- "יחזקאל"ספר 
דֹול  ֵלאֹמר  ָקְרבו  ְפֻקדֹות  ָהִעיר  ְוִאיׁש  א ַּוִיְקָרא  ְבָאְזַני  קֹול  ּגָ ּּ ּ

ָידֹו ֵחתֹו  ּבְ ִלי  ַמׁשְ ִאים   ב:  ּכְ ים  ּבָ ה  ֲאָנׁשִ ּשָׁ ה  ׁשִ ַער |  ְוִהּנֵ ְִמֶדֶרך־ׁשַ ּ
ר  ָהֶעְליֹון ָידֹו |    ֲאׁשֶ ִלי  ַמָפצֹו  ּבְ ָּמְפֶנה  ָצפֹוָנה  ְוִאיׁש  ּכְ

ָמְתָניו  ַוָיֹבאו  ִדים  ְוֶקֶסת  ַהּסֵֹפר  ּבְ תֹוָכם  ָלֻבׁש  ּבַ ְּוִאיׁש־ֶאָחד  ּבְ ּּ
ת ֹחׁשֶ ח  ַהּנְ ַּוַיַעְמדו  ֵאֶצל  ִמְזּבַ ָרֵאל  ַנֲעָלה |  ּוְכבֹוד   ג:  ּ ֱאֹלֵהי  ִיׂשְ

ר  ָהָיה  ָעָליו רוב  ֲאׁשֶ ִית  ַוִיְקָרא ֵּמַעל  ַהּכְ ן  ַהּבָ ּ  ֶאל  ִמְפּתַ
ָמְתָניו ר ֶקֶסת ַהּסֵֹפר ּבְ ִדים ֲאׁשֶ ֶּאל־ָהִאיׁש ַהָלֻבׁש ַהּבַ ַּויֹאֶמר  ד: ּ

ו ֵאָלוְיהָוׁה   ָלם  ְוִהְתִויָת  ּתָ תֹוך  ְירוׁשָ תֹוך  ָהִעיר  ּבְ ּ  ֵאָליו  ֲעֹבר  ּבְ ְ ְ

ֱאָנִקים  ַעל  ּכָ ֱאָנִחים  ְוַהּנֶ ים  ַהּנֶ ל־ַהּתֹוֵעבֹות ַעל־ִמְצחֹות  ָהֲאָנׁשִ
תֹוָכה ֲעׂשֹות  ּבְ ָאְזַני  ִעְברו  ָבִעיר  ַאֲחָריו  ה:  ַּהּנַ ּוְלֵאֶלה  ָאַמר  ּבְ ּּ

ֹחס  ַעלְּוַהּכו   ְחֹמלוֵעיְניֶכם  ַאל  ־ּתָ חור  ו:  ּ  ֵעיְנֶכם  ְוַאל־ּתַ ָּזֵקן  ּבָ
ל־ִאיׁש  ִחית  ְוַעל־ּכָ ַהְרגו  ְלַמׁשְ ים  ּתַ ּוְבתוָלה  ְוַטף  ְוָנׁשִ ּ ּ
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ר־ָעָליו  ַה ים ֲאׁשֶ ֲאָנׁשִ ֵחלו  ַוָיֵחלו  ּבָ י  ּתָ ְקָדׁשִ ׁשו  וִמּמִ ּגַ ו  ַאל־ּתִ ּּתָ ּ ּ ּ ּּ ּּ
ִית ר  ִלְפֵני  ַהּבָ ִית  ז:  ַּהְזֵקִנים  ֲאׁשֶ או  ֶאת־ַהּבַ ַּויֹאֶמר  ֲאֵליֶהם  ַטּמְ ּ

ּוַמְלאו  ֶאת־ַהֲחֵצרֹות  ֲחָלִלים  ֵצאו  ְוָיְצאו  ְוִהּכו  ָבִעיר ּ ּ ּ ַוְיִהי  ח:  ּ
ַאר  ָא ַהּכֹוָתם  ְוֵנאׁשֲ ִּני  ָוֶאְפָלה  ַעל־ָפַני  ָוֶאְזַעק  ָוֹאַמר  ֲאָהה ּכְ ּ ּ

ך  ְפּכְ ׁשָ ָרֵאל  ּבְ ֵאִרית  ִיׂשְ ל־ׁשְ ה  ֵאת  ּכָ ִחית  ַאּתָ ֲָאֹדָני  יֱהִוׁה  ֲהַמׁשְ

ָלם ֶּאת־ֲחָמְתך  ַעל־ְירוׁשָ ָרֵאל  ט:  ָ ית־ִיׂשְ ַּויֹאֶמר  ֵאַלי  ֲעֹון  ּבֵ
ֵלא  ָהָאֶרץ  ָד ּמָ ְמֹאד  ְמֹאד  ַוּתִ דֹול  ּבִ ִּויהוָדה  ּגָ ִמים  ְוָהִעיר  ָמְלָאה ּ

י  ָאְמרו  ָעַזב  ְיהָוׁה  ֶאת־ָהָאֶרץ  ְוֵאין  ְיהָוׁה  ֹרֶאה ֻּמֶטה  ּכִ ּ :
י י ם  ָנָתּתִ ֹראׁשָ ם  ּבְ : ְּוַגם־ֲאִני  ֹלא־ָתחֹוס  ֵעיִני  ְוֹלא  ֶאְחֹמל  ַדְרּכָ
ה  ָהִאיׁש   יא יב |  ְוִהּנֵ ָמְתָניו  ֵמׁשִ ֶסת  ּבְ ר  ַהּקֶ ִדים  ֲאׁשֶ ְּלֻבׁש  ַהּבַ

יִתי ָּדָבר ֵלאֹמ רר ָעׂשִ ר ִצִויָתִניְּכֲאׁשֶ ֹכל ֲאׁשֶ  :ּ ּכְ

  פרק י- "יחזקאל"ספר 
ֶאֶבן  א ֻרִבים  ּכְ ר  ַעל־ֹראׁש  ַהּכְ ה  ֶאל־ָהָרִקיַע  ֲאׁשֶ ָוֶאְרֶאה  ְוִהּנֵ

א  ִנְרָאה  ֲעֵליֶהם ּסֵ ַמְרֵאה  ְדמות  ּכִ ַּסִפיר  ּכְ ּ ַּויֹאֶמר  ֶאל־ָהִאיׁש  ב:  ּ
ִדים  ַויֹאֶמר  ּבֹא  ֶא|   ְּלֻבׁש  ַהּבַ רוב ּ ַחת ַלּכְ ל ֶאל־ּתַ ְלּגַ ינֹות ַלּגַ ּל־ּבֵ

ֻרִבים  וְזֹרק  ַעל־ָהִעיר  ינֹות  ַלּכְ ּוַמֵלא  ָחְפֶניך  ַגֲחֵלי־ֵאׁש  ִמּבֵ ָּ ּ
ֹבאֹו  ָהִאיׁש  ג:  ַּוָיֹבא  ְלֵעיָני ִית  ּבְ ֻרִבים  ֹעְמִדים  ִמיִמין  ַלּבַ ְוַהּכְ
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בֹו ד:  ְּוֶהָעָנן  ָמֵלא  ֶאת־ֶהָחֵצר  ַהְפִניִמית ד־ְיהָוׁה  ֵמַעל ַּוָיָרם  ּכְ
ִית  ֶאת־ֶהָעָנן  ְוֶהָחֵצר  ֵלא  ַהּבַ ִית  ַוִיּמָ ן  ַהּבָ רוב  ַעל  ִמְפּתַ ַּהּכְ ּ

בֹוד  ְיהָוׁה ַמע  ה:  ָּמְלָאה  ֶאת־ֹנַגה  ּכְ רוִבים  ִנׁשְ ְנֵפי  ַהּכְ ְּוקֹול  ּכַ
רֹו ַדּבְ ַדי  ּבְ קֹול  ֵאל־ׁשַ ַצֹותֹו  ו:  ַּעד־ֶהָחֵצר  ַהִחיֹצָנה  ּכְ ַּוְיִהי  ּבְ

ל ֶאת־ָהִאיׁש ְלּגַ ינֹות  ַלּגַ ִדים  ֵלאֹמר  ַקח  ֵאׁש  ִמּבֵ ּ  ְלֻבׁש־ַהּבַ
רוִבים  ַוָיֹבא  ַוַיֲעֹמד  ֵאֶצל  ָהאֹוָפן ינֹות  ַלּכְ ִּמּבֵ ּ רוב  ז:  ּ ַלח  ַהּכְ ַּוִיׁשְ ּ

ֻרִבים  ינֹות  ַהּכְ ר  ּבֵ רוִבים  ֶאל־ָהֵאׁש  ֲאׁשֶ ינֹות  ַלּכְ ֶּאת־ָידֹו  ִמּבֵ
ן  ֶאל־ָחְפֵני  ְלֻבׁש  ַה א  ַוִיּתֵ ַּוִיּשָׂ ח  ַוֵיֵצאּ ִדים  ַוִיּקַ ּּבַ ּ ַּוֵיָרא  ח:  ּ

ְנֵפיֶהם ַחת  ּכַ ְבִנית  ַיד־ָאָדם  ּתַ ֻרִבים  ּתַ ה  ט:  ַלּכְ ָוֶאְרֶאה  ְוִהּנֵ
רוב  ֶאָחד  רוִבים  אֹוַפן  ֶאָחד  ֵאֶצל  ַהּכְ ים  ֵאֶצל  ַהּכְ ָעה  אֹוַפּנִ ַּאְרּבָ ּ

ֵעי ים  ּכְ רוב  ֶאָחד  וַמְרֵאה  ָהאֹוַפּנִ ְּואֹוַפן  ֶאָחד  ֵאֶצל  ַהּכְ ן  ֶאֶבן ּ
יׁש ְרׁשִ ר  ִיְהֶיה  י:  ּתַ ֲאׁשֶ ם  ּכַ ְעּתָ ּוַמְרֵאיֶהם  ְדמות  ֶאָחד  ְלַאְרּבַ ּ ּ

תֹוך  ָהאֹוָפן ַעת  ִרְבֵעיֶהם  ֵיֵלכו  יא:  ְָהאֹוַפן  ּבְ ם  ֶאל־ַאְרּבַ ֶלְכּתָ ּּבְ
ר־ִיְפֶנה  ָהֹראׁש  ַאֲחָריו  ֵיֵלכו  קֹום  ֲאׁשֶ י  ַהּמָ ם  ּכִ ֶלְכּתָ ּבו  ּבְ ֹּלא  ִיּסַ ּ

ּבו   םֹּלא  ִיּסַ ֶלְכּתָ ֶהם  ִויֵדיֶהם  ְוַכְנֵפיֶהם  יב:  ּבְ ָרם  ְוַגּבֵ ׂשָ ְוָכל־ּבְ
יֶהם ם  אֹוַפּנֵ ְעּתָ ים  ְמֵלִאים  ֵעיַנִים  ָסִביב  ְלַאְרּבַ : ְוָהאֹוַפּנִ

ָאְזָני יג ל  ּבְ ְלּגַ ים  ָלֶהם  קֹוָרא  ַהּגַ ָעה  ָפִנים  יד:  ָלאֹוַפּנִ ְוַאְרּבָ
רוב  וְפ ְּלֶאָחד  ְפֵני  ָהֶאָחד  ְפֵני  ַהּכְ ּ ּ י ּ ִליׁשִ ִני  ְפֵני  ָאָדם  ְוַהּשְׁ ֵּני  ַהּשֵׁ
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ר ְּפֵני  ַאְרֵיה  ְוָהְרִביִעי  ְפֵני־ָנׁשֶ רוִבים  ִהיא  ַהַחָיה  טו:  ּ ַּוֵיֹרּמו  ַהּכְ ּּ ּ
ָבר ְנַהר־ּכְ ר  ָרִאיִתי  ּבִ ים  טז:  ֲאׁשֶ רוִבים  ֵיְלכו  ָהאֹוַפּנִ ּוְבֶלֶכת  ַהּכְ ּ ּ

ְנֵפיֶהם   רוִבים  ֶאת־ּכַ ֵאת  ַהּכְ ֶּאְצָלם  וִבׂשְ ָּלרום  ֵמַעל  ָהָאֶרץ ּ
ם־ֵהם  ֵמֶאְצָלם ים  ּגַ ּבו  ָהאֹוַפּנִ ָעְמָדם  ַיֲעֹמדו  יז:  ֹּלא־ִיּסַ ּּבְ
ֶהם י  רוַח  ַהַחָיה  ּבָ ּוְברֹוָמם  ֵירֹוּמו  אֹוָתם  ּכִ ּ ּ בֹוד  ְיהָוׁה  יח:  ּ ַּוֵיֵצא  ּכְ
רוִבים ִית  ַוַיֲעֹמד  ַעל־ַהּכְ ן  ַהּבָ ֵּמַעל  ִמְפּתַ רוִבים יט:  ּ או  ַהּכְ ַּוִיׂשְ ּ ּ 

ים  ֵצאָתם  ְוָהאֹוַפּנִ ְנֵפיֶהם  ַוֵירֹוּמו  ִמן־ָהָאֶרץ  ְלֵעיַני  ּבְ ֶּאת־ּכַ ּ
ְדמֹוִני  וְכבֹוד  ית־ְיהָוׁה  ַהּקַ ַער  ּבֵ ָתם  ַוַיֲעֹמד  ֶפַתח  ׁשַ ְּלֻעּמָ ּ ּ

ָרֵאל  ֲעֵליֶהם  ִמְלָמְעָלה ר  ָרִאיִתי  כ:  ֱאֹלֵהי־ִיׂשְ ִּהיא  ַהַחָיה  ֲאׁשֶ
ְנַהר ָרֵאל  ּבִ ַחת  ֱאֹלֵהי־ִיׂשְ הּתַ י  ְכרוִבים  ֵהּמָ ָבר  ָוֵאַדע  ּכִ : ּ־ּכְ

ָנַפִים  ְלֶאָחד  וְדמות  כא ע  ּכְ ָעה  ָפִנים  ְלֶאָחד  ְוַאְרּבַ ָעה  ַאְרּבָ ַּאְרּבָ ּ
ְנֵפיֶהם ַחת  ּכַ ר  כב:  ְיֵדי  ָאָדם  ּתַ ה  ַהָפִנים  ֲאׁשֶ ּוְדמות  ְפֵניֶהם  ֵהּמָ ּ ּ ּ

ָבר  ַמְרֵאיֶהם  ְואֹוָתם  ִאיׁש  ֶאל־ֵעֶב ּר  ָפָניו ָרִאיִתי  ַעל־ְנַהר־ּכְ
 :ֵּיֵלכו

gG 

ך  במעגל "נכך  יגמור  כל  ספרי  ,  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(. ו קורין מסמרות ללמדך שאם קבעת אותם כמסמר בלבבך הם משמרין אותךא למה כתיב כמשמרות ואנ"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,  מדרשות  נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי  –השנה  

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

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


