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  פרק יא- "יחזקאל"ספר 
ית־ְיהָוׁה ַוּתִ א ַער  ּבֵ ֵבא  ֹאִתי  ֶאל־ׁשַ א  ֹאִתי  רוַח  ַוּתָ ּּשָׂ

ִרים  ַער  ֶעׂשְ ֶפַתח  ַהּשַׁ ה  ּבְ ְדמֹוִני  ַהפֹוֶנה  ָקִדיָמה  ְוִהּנֵ ַּהּקַ
ה  ִאיׁש  ָוֶאְרֶאה  ְבתֹוָכם  ֶאת־ַיֲאַזְנָיה  ֶבן־ַעזֻר  ַּוֲחִמּשָׁ

ֵרי  ָהָעם ָנָיהו  ׂשָ ְּוֶאת־ְפַלְטָיהו  ֶבן־ּבְ ּ ן־ָאָדם ַּויֹאֶמר  ֵאָל ב:  ּ י  ּבֶ
ִעיר  ִבים  ָאֶון  ְוַהֹיֲעִצים  ֲעַצת־ָרע  ּבָ ים  ַהחׁשְ ֵּאֶלה  ָהֲאָנׁשִ ּ

יר  ג:  ַּהזֹאת ים  ִהיא  ַהּסִ ּתִ נֹות  ּבָ ָהֹאְמִרים  ֹלא  ְבָקרֹוב  ּבְ
ר ׂשָ ן־ָאָדם ד:  ַּוֲאַנְחנו  ַהּבָ ֵבא  ּבֶ ֵבא  ֲעֵליֶהם  ִהּנָ : ָלֵכן  ִהּנָ

ֹפל  ָעַלי  רוַח  ְיהָוׁה  ַויֹאֶמ ה ַּוּתִ ּ ן ּ ר  ֵאַלי  ֱאֹמר  ּכֹה־ָאַמר  ְיהָוׁה  ּכֵ
יָה ָרֵאל  וַמֲעלֹות  רוֲחֶכם  ֲאִני  ְיַדְעּתִ ית  ִיׂשְ ם  ּבֵ ֲּאַמְרּתֶ ּ :

ִעיר  ַהזֹאת  וִמֵלאֶתם  חוֹצֶתיָה  ָחָלל ו יֶתם  ַחְלֵליֶכם  ּבָ ִּהְרּבֵ ּּ ּ :
תֹוָכה  ז ם  ּבְ ְמּתֶ ר  ׂשַ ָּלֵכן  ּכֹה־ָאַמר  ֲאֹדָני  יֱהִוׁה  ַחְלֵליֶכם  ֲאׁשֶ
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יר  ְוֶאְתֶכם  הֹוִציא  ִמּתֹוָכהֵהּמָ ר  ְוִהיא  ַהּסִ ׂשָ ֶחֶרב  ח:  ּה  ַהּבָ
ְוהֹוֵצאִתי  ט:  ְיֵראֶתם  ְוֶחֶרב  ָאִביא  ֲעֵליֶכם  ְנֻאם  ֲאֹדָני  יֱהִוׁה

יִתי  ָבֶכם  ַיד־ָזִרים  ְוָעׂשִ י  ֶאְתֶכם  ּבְ ֶּאְתֶכם  ִמּתֹוָכה  ְוָנַתּתִ
ָפִטים ָר י:  ׁשְ בול  ִיׂשְ ֹפלו  ַעל־ּגְ ֶחֶרב  ּתִ ּּבַ ּ פֹוט  ֶאְתֶכם ּ ֵּאל  ֶאׁשְ

י־ֲאִני  ְיהָוׁה ם  ּכִ ם  יא:  ִויַדְעּתֶ ִהיא  ֹלא־ִתְהֶיה  ָלֶכם  ְלִסיר  ְוַאּתֶ
ֹפט  ֶאְתֶכם ָרֵאל  ֶאׁשְ בול  ִיׂשְ ר  ֶאל־ּגְ ְהיו  ְבתֹוָכה  ְלָבׂשָ ּּתִ ּ ּ ּ :

ָפַטי  יב ם  וִמׁשְ י  ֹלא  ֲהַלְכּתֶ ֻחּקַ ר  ּבְ י־ֲאִני  ְיהָוׁה  ֲאׁשֶ ם  ּכִ ִּויַדְעּתֶ ּ
יֶתםֹלא  ֲעׂשִ ר  ְסִביבֹוֵתיֶכם  ֲעׂשִ ְפֵטי  ַהּגֹוִים  ֲאׁשֶ ּיֶתם  וְכִמׁשְ ּ :

ָנָיה  ֵמת  ָוֶאֹפל  ַעל־ָפַני  יג ְבִאי  וְפַלְטָיהו  ֶבן־ּבְ ִהּנָ ַּוְיִהי  ּכְ ּ ּ ּ
ה  ה  ֹעׂשֶ ָלה  ַאּתָ דֹול  ָוֹאַמר  ֲאָהה  ֲאֹדָני  יֱהִוׁה  ּכָ ָּוֶאְזַעק  קֹול־ּגָ

ָרֵאל ֵאִרית  ִיׂשְ : ר־ְיהָוׁה  ֵאַלי  ֵלאֹמרַוְיִהי  ְדַב יד:  ֵאת  ׁשְ
ָרֵאל  טו ית  ִיׂשְ י  ְגֻאָלֶתך  ְוָכל־ּבֵ ן־ָאָדם  ַאֶחיך  ַאֶחיך  ַאְנׁשֵ ָּבֶ ָ ָּ

ַלם  ַרֲחקו  ֵמַעל  ְיהָוׁה  ָלנו  ֵבי  ְירוׁשָ ר  ָאְמרו  ָלֶהם  ֹיׁשְ ֹלה  ֲאׁשֶ ּּכֻ ּ ּ ּ ּ
ה ָנה  ָהָאֶרץ  ְלמֹוָרׁשָ ָלֵכן  ֱאֹמר  ּכֹה־ָאַמר  ֲאֹדָני  טז:  ִהיא  ִנּתְ

ֲאָרצֹות  ָוֱאִהי יֱהִוׁה  ּכִ ּגֹוִים  ְוִכי  ֲהִפיצֹוִתים  ּבָ ים  ּבַ י  ִהְרַחְקּתִ
ם או  ׁשָ ר־ּבָ ֲאָרצֹות  ֲאׁשֶ ָּלֶהם  ְלִמְקָדׁש  ְמַעט  ּבָ ָלֵכן  ֱאֹמר  יז:  ּ

י  ים  ְוָאַסְפּתִ י  ֶאְתֶכם  ִמן־ָהַעּמִ ְצּתִ ּכֹה־ָאַמר  ֲאֹדָני  יֱהִוׁה  ְוִקּבַ
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ר  ְנֹפצֹוֶתם  ּבָ י  ָלֶכם ֶאְתֶכם  ִמן־ָהֲאָרצֹות  ֲאׁשֶ ֶהם  ְוָנַתּתִ
ָרֵאל ה  ְוֵהִסירו  יח:  ֶאת־ַאְדַמת  ִיׂשְ ּמָ ּוָבאו־ׁשָ ּ ּ

ה ּנָ ל־ּתֹוֲעבֹוֶתיָה  ִמּמֶ ּקוֶציָה  ְוֶאת־ּכָ ל־ׁשִ י  יט:  ֶּאת־ּכָ ְוָנַתּתִ
ֶכם  ַוֲהִסֹרִתי  ֵלב  ִקְרּבְ ן  ּבְ ה  ֶאּתֵ ָּלֶהם  ֵלב  ֶאָחד  ְורוַח  ֲחָדׁשָ

י  ָלֶהם ָרם  ְוָנַתּתִ ׂשָ רָהֶאֶבן  ִמּבְ ׂשָ ֻחּקַֹתי  ֵיֵלכו  כ:    ֵלב  ּבָ ְּלַמַען  ּבְ
ְמרו  ְוָעׂשו  ֹאָתם  ְוָהיו־ִלי  ְלָעם  ַוֲאִני  ֶאְהֶיה  ָפַטי  ִיׁשְ ְּוֶאת־ִמׁשְ ּ ּ ּ

ם  כא:  ָלֶהם  ֵלאֹלִהים ּקוֵציֶהם  ְותֹוֲעבֹוֵתיֶהם  ִלּבָ ְּוֶאל־ֵלב  ׁשִ
י  ְנֻאם  ֲאֹדָני  יֱהִוׁה ם  ָנַתּתִ ֹראׁשָ ם  ּבְ ֹּהֵלך  ַדְרּכָ או ַּוִי כב:  ְ ּׂשְ

ָתם  וְכבֹוד  ים  ְלֻעּמָ ְנֵפיֶהם  ְוָהאֹוַפּנִ רוִבים  ֶאת־ּכַ ַּהּכְ ּ
ָרֵאל  ֲעֵליֶהם  ִמְלָמְעָלה בֹוד  ְיהָוׁה  ֵמַעל  כג:  ֱאֹלֵהי־ִיׂשְ ַּוַיַעל  ּכְ

ֶדם  ָלִעיר ר  ִמּקֶ ּּתֹוך  ָהִעיר  ַוַיֲעֹמד  ַעל־ָהָהר  ֲאׁשֶ ְּורוַח  כד:  ְ
ִדיָמ ִביֵאִני  ַכׂשְ ַאְתִני  ַוּתְ רוַח ְּנׂשָ ְרֶאה  ּבְ ּמַ ּה  ֶאל־ַהּגֹוָלה  ּבַ

ר  ָרִאיִתי ְרֶאה  ֲאׁשֶ ר  כה:  ֱּאֹלִהים  ַוַיַעל  ֵמָעַלי  ַהּמַ ָוֲאַדּבֵ
ר ֶהְרָאִני ל־ִדְבֵרי ְיהָוׁה ֲאׁשֶ  :ֶּאל־ַהּגֹוָלה ֵאת ּכָ

  פרק יב- "יחזקאל"ספר 
ית־ַהּמֶ ב:  ַוְיִהי  ְדַבר־ְיהָוׁה  ֵאַלי  ֵלאֹמר א תֹוך  ּבֵ ן־ָאָדם  ּבְ ִרי ְּבֶ
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ר  ֵעיַנִים  ָלֶהם  ִלְראֹות  ְוֹלא  ָראו  ָאְזַנִים  ָלֶהם  ב  ֲאׁשֶ ה  ֹיׁשֵ ַּאּתָ
ית ְמִרי ֵהם י ּבֵ ֵמעו ּכִ ֹמַע ְוֹלא ׁשָ ה  ג: ִּלׁשְ ה ֶבן־ָאָדם ֲעׂשֵ ְוַאּתָ

קֹוְמך  ֵלי  גֹוָלה  וְגֵלה  יֹוָמם  ְלֵעיֵניֶהם  ְוָגִליָת  ִמּמְ ְָלך  ּכְ ָּ
הֶּאל־ָמקֹום  ַאֵחר  ְלֵעיֵניֶהם  אוַלי ית  ְמִרי  ֵהּמָ י  ּבֵ : ּ  ִיְראו  ּכִ

ֵצא  ד ה  ּתֵ ְכֵלי  גֹוָלה  יֹוָמם  ְלֵעיֵניֶהם  ְוַאּתָ ְָוהֹוֵצאָת  ֵכֶליך  ּכִ

מֹוָצֵאי  ּגֹוָלה יר  ה:  ָבֶעֶרב  ְלֵעיֵניֶהם  ּכְ ְָלֵעיֵניֶהם  ֲחָתר־ְלך  ַבּקִ

ֲעָלָטה  תֹוִציא  ו:  ְוהֹוֵצאָת  ּבֹו א  ּבָ ּשָׂ ֵתף  ּתִ ְלֵעיֵניֶהם  ַעל־ּכָ
יך  ְלֵבית ָּפֶני י־מֹוֵפת  ְנַתּתִ ה  ְוֹלא  ִתְרֶאה  ֶאת־ָהָאֶרץ  ּכִ ָך  ְתַכּסֶ ָ

ָרֵאל ְכֵלי גֹוָלה  ז:  ִיׂשְ ַלי  הֹוֵצאִתי  ּכִ ר  ֻצֵויִתי  ּכֵ ֲאׁשֶ ן  ּכַ ָּוַאַעׂש  ּכֵ
ֲעָלָטה  הֹוֵצאִתי  ָיד  ּבָ יר  ּבְ י־ִלי  ַבּקִ ּיֹוָמם  וָבֶעֶרב  ָחַתְרּתִ

אִתי  ְלֵעיֵניֶהם ֵתף  ָנׂשָ ּבֶֹקר ַוְי ח:  ַעל־ּכָ ִהי  ְדַבר־ְיהָוׁה  ֵאַלי  ּבַ
ית  ט:  ֵלאֹמר ָרֵאל  ּבֵ ית  ִיׂשְ ן־ָאָדם  ֲהֹלא  ָאְמרו  ֵאֶליך  ּבֵ ָּבֶ ּ

ה ה  ֹעׂשֶ ִרי  ָמה  ַאּתָ ֱאֹמר  ֲאֵליֶהם  ּכֹה  ָאַמר  ֲאֹדָני  יֱהִוׁה  י:  ַהּמֶ
ה  ר־ֵהּמָ ָרֵאל  ֲאׁשֶ ית  ִיׂשְ ַלם  ְוָכל־ּבֵ ירוׁשָ א  ַהֶזה  ּבִ ּשָׂ יא  ַהּמַ ׂשִ ַּהּנָ ּ

ה  יא:  ֹוָכםְבת ן  ֵיָעׂשֶ יִתי  ּכֵ ר  ָעׂשִ ֲאׁשֶ ֱאֹמר  ֲאִני  מֹוֶפְתֶכם  ּכַ
ִבי  ֵיֵלכו ּגֹוָלה  ַבּשְׁ תֹוָכם  יב:  ָּלֶהם  ּבַ ר־ּבְ יא  ֲאׁשֶ ׂשִ ְוַהּנָ

רו  ְלהֹוִציא  בֹו  ָפָניו  יר  ַיְחּתְ ּקִ ֲעָלָטה  ְוֵיֵצא  ּבַ א  ּבָ ֵתף  ִיּשָׂ ֶּאל־ּכָ ּ
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ר  ֹלא־ִיְרֶאה  ַלַעִי ה  ַיַען  ֲאׁשֶ : ּן  הוא  ֶאת־ָהָאֶרץְיַכּסֶ
ְמצוָדִתי  ְוֵהֵבאִתי  ֹאתֹו  יג י  ָעָליו  ְוִנְתַפׂש  ּבִ ּתִ י  ֶאת־ִרׁשְ ּתִ ּוָפַרׂשְ ּּ

ם  ָימות ִדים  ְואֹוָתה  ֹלא־ִיְרֶאה  ְוׁשָ ׂשְ ָּבֶבָלה  ֶאֶרץ  ּכַ ּ ְוֹכל  יד:  ּ
ר  ְסִביֹבָתיו   ּ  ֶעְזרֹו  ְוָכל־ֲאַגָפיו ֱאָזֶרה ְלָכל־רוַח ְוֶחֶרב ֶעְזֹרהֲאׁשֶ ּ

ֲהִפיִצי  אֹוָתם  טו:  יק  ַאֲחֵריֶהםָאִר י־ֲאִני  ְיהָוׁה  ּבַ ְּוָיְדעו  ּכִ
ֲאָרצֹות ּגֹוִים  ְוֵזִריִתי  אֹוָתם  ּבָ י  טז:  ּבַ י  ֵמֶהם  ַאְנׁשֵ ְוהֹוַתְרּתִ

ִּמְסָפר  ֵמֶחֶרב  ֵמָרָעב  וִמָדֶבר  ְלַמַען  ְיַסְפרו  ּ ּּ ּ
ם  ְוָיְד או  ׁשָ ר־ּבָ ּגֹוִים  ֲאׁשֶ ל־ּתֹוֲעבֹוֵתיֶהם  ּבַ י־ֲאִני ֶּאת־ּכָ ּעו  ּכִ

ן־ָאָדם  ַלְחְמך  יח:  ַוְיִהי  ְדַבר־ְיהָוׁה  ֵאַלי  ֵלאֹמר יז:  ְיהָוׁה ָּבֶ

ה ּתֶ ׁשְ ָרְגָזה  וִבְדָאָגה  ּתִ ַרַעׁש  ּתֹאֵכל  וֵמיֶמיך  ּבְ ּּבְ ְוָאַמְרּתָ  יט:  ָּ
ַלם  ֵבי  ְירוׁשָ ֶּאל־ַעם  ָהָאֶרץ  ּכֹה־ָאַמר  ֲאֹדָני  יֱהִוׁה  ְליֹוׁשְ

ָרֵאל  ַל ְדָאָגה  ֹיאֵכלו  וֵמיֵמיֶהם ֶאל־ַאְדַמת  ִיׂשְ ְּחָמם  ּבִ ּ
ֹלָאה  ֵמֲחַמס  ם  ַאְרָצה  ִמּמְ ׁשַ ּתו  ְלַמַען  ּתֵ מֹון  ִיׁשְ ּמָ ׁשִ ּּבְ ּ ּ

ה ִבים  ּבָ ל־ַהיֹׁשְ ּּכָ ֱחַרְבָנה  ְוָהָאֶרץ  כ:  ּ בֹות  ּתֶ ְוֶהָעִרים  ַהּנֹוׁשָ
י־ֲאִני  ְיהָוׁה ם  ּכִ ָמָמה  ִתְהֶיה  ִויַדְעּתֶ  ַוְיִהי  ְדַבר־ְיהָוׁה כא:  ׁשְ

ל  ַהֶזה  ָלֶכם  ַעל־ַאְדַמת  כב:  ֵאַלי  ֵלאֹמר ׁשָ ן־ָאָדם  ָמה־ַהּמָ ּּבֶ
ל־ָחזֹון ָרֵאל  ֵלאֹמר  ַיַאְרכו  ַהָיִמים  ְוָאַבד  ּכָ ִּיׂשְ ָלֵכן  ֱאֹמר  כג:  ּ
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ל  ַהֶזה  ׁשָ י  ֶאת־ַהּמָ ּתִ ּבַ ֲּאֵליֶהם  ּכֹה־ָאַמר  ֲאֹדָני  יֱהִוׁה  ִהׁשְ
ָרֵאל  ּכִ ִיׂשְ לו  ֹאתֹו  עֹוד  ּבְ ר  ֲאֵליֶהם  ָקְרבו ְּוֹלא־ִיְמׁשְ ּי  ִאם־ַדּבֵ ּ

ל־ָחזֹון ַּהָיִמים  וְדַבר  ּכָ ְוא  כד:  ּ ל־ֲחזֹון  ׁשָ י  ֹלא  ִיְהֶיה  עֹוד  ּכָ ּכִ
ָרֵאל ית  ִיׂשְ תֹוך  ּבֵ ְוִמְקַסם  ָחָלק  ּבְ י   כה:  ּ ר |  ּכִ ֲאִני  ְיהָוׁה  ֲאַדּבֵ

י  ִביֵמיֶכם  ך  עֹוד  ּכִ ׁשֵ ה  ֹלא  ִתּמָ ר  ָדָבר  ְוֵיָעׂשֶ ר  ֲאַדּבֵ ְֵאת  ֲאׁשֶ ּ
יִתיו  ְנֻאם  ֲאֹדָני  יֱהִוׁה ר  ָדָבר  ַוֲעׂשִ ִרי  ֲאַדּבֵ ית  ַהּמֶ ַוְיִהי  כו:  ּּבֵ

ָרֵאל  כז:  ְדַבר־ְיהָוׁה  ֵאַלי  ֵלאֹמר ה  ֵבית־ִיׂשְ ן־ָאָדם  ִהּנֵ ּבֶ
ים  ים  וְלִעּתִ ר־הוא  ֹחֶזה  ְלָיִמים  ַרּבִ ֹּאְמִרים  ֶהָחזֹון  ֲאׁשֶ ּ

א ה  ָאַמר  ֲאֹדָני ָלֵכן  ֱאֹמר  ֲאֵליֶהם  ּכֹ כח:  ְּרחֹוקֹות  הוא  ִנּבָ
ה  ר  ָדָבר  ְוֵיָעׂשֶ ר  ֲאַדּבֵ ל־ְדָבָרי  ֲאׁשֶ ך  עֹוד  ּכָ ׁשֵ ּיֱהִוׁה  ֹלא־ִתּמָ ּ ְ

 :ְנֻאם ֲאֹדָני יֱהִוׁה
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,  דידיםולכל  החברים  וי,  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

 ) בהעלותך פרק טומדרש תנחומא(. 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, המחולק בכל תפוצות ישראלך "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


