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  פרק יט- "יחזקאל"ספר 
ָרֵאל א יֵאי  ִיׂשְ א  ִקיָנה  ֶאל־ְנׂשִ ה  ׂשָ ך  ב:  ְוַאּתָ ְָוָאַמְרּתָ  ָמה  ִאּמְ

ָתה  גוֶריָהְּלִבָי ִפִרים  ִרּבְ תֹוך  ּכְ ין  ֲאָריֹות  ָרָבָצה  ּבְ ּא  ּבֵ ְ :
ִפיר  ָהָיה  ַוִיְלַמד  ִלְטָרף־ֶטֶרף  ָאָדם  ג ֶריָה  ּכְ ַעל  ֶאָחד  ִמּגֻ ַּוּתַ

ם  ִנְתַפׂש  ַוְיִבֻאהו  ַבַחִחים  ד:  ָאָכל ְחּתָ ׁשַ ְמעו  ֵאָליו  ּגֹוִים  ּבְ ַּוִיׁשְ ּּ ּ
י ה:  ֶאל־ֶאֶרץ  ִמְצָרִים ֶרא  ּכִ ח ַוּתֵ ּקַ ְקָוָתה  ַוּתִ ּ  נֹוֲחָלה  ָאְבָדה  ּתִ

ָמְתהו ִפיר  ׂשָ ֶריָה  ּכְ ִפיר  ו:  ֶּאָחד  ִמּגֻ תֹוך־ֲאָריֹות  ּכְ ְַוִיְתַהֵלך  ּבְ ְ ּ ּ
ַּוֵיַדע  ַאְלְמנֹוָתיו  ז:  ָּהָיה  ַוִיְלַמד  ִלְטָרף־ֶטֶרף  ָאָדם  ָאָכל

ֲאָגתֹו ם  ֶאֶרץ  וְמֹלָאה  ִמּקֹול  ׁשַ ׁשַ ְּוָעֵריֶהם  ֶהֱחִריב  ַוּתֵ נו  ח:  ּ ַּוִיּתְ ּ
ם  ְחּתָ ׁשַ ם  ּבְ ּתָ ִדינֹות  ַוִיְפְרׂשו  ָעָליו  ִרׁשְ ָּעָליו  ּגֹוִים  ָסִביב  ִמּמְ ּ

ֶבל  ט:  ִּנְתָפׂש ַחִחים  ַוְיִבֻאהו  ֶאל־ֶמֶלך  ּבָ ֻנהו  ַבּסוַגר  ּבַ ְַוִיּתְ ּ ּ ּ ּ
ַמע  קֹולֹו  עֹוד  ֶאל־ָהֵרי  ָצדֹות  ְלַמַען  ֹלא־ִיּשָׁ ּמְ ְּיִבֻאהו  ּבַ
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ָרֵאל תוָלה  פִֹרָיה  ַוֲעֵנָפה ִאּמְ י:  ִיׂשְ ָדְמך  ַעל־ַמִים  ׁשְ ֶפן  ּבְ ּך  ַכּגֶ ּ ּ ָ ָ

ים ִים  ַרּבִ ְבֵטי  יא:  ָהְיָתה  ִמּמַ ַּוִיְהיו־ָלה  ַמטֹות  ֹעז  ֶאל־ׁשִ ּ ּ ּ
ֹרב  ין  ֲעֹבִתים  ַוֵיָרא  ְבָגְבהֹו  ּבְ ה  קֹוָמתֹו  ַעל־ּבֵ ְגּבַ ִלים  ַוּתִ ֹּמׁשְ ּ

ָּדִלֹיָתיו ֵחָמה  ָלָאֶרץ  ֻה יב:  ּ ׁש  ּבְ ּתַ ִדים ַוּתֻ ָלָכה  ְורוַח  ַהּקָ ּׁשְ
ּהֹוִביׁש  ִפְרָיה  ִהְתָפְרקו  ְוָיֵבׁשו  ַמֵטה  ֻעָזה  ֵאׁש  ֲאָכָלְתהו ּ ּ ּ ּ ּּ ּ ּ :

ֶאֶרץ  ִצָיה  ְוָצָמא יג ר  ּבְ ְדּבָ תוָלה  ַבּמִ ה  ׁשְ ְּוַעּתָ ֵצא  ֵאׁש  יד:  ּ ַוּתֵ
ֶבט  ֵטה  ַבֶדיָה  ִפְרָיה  ָאָכָלה  ְוֹלא־ָהָיה  ָבה  ַמֵטה־ֹעז  ׁשֵ ִּמּמַ ּ ּ ּ ּּ

ִהי ְלִקיָנהִלְמׁש  :ֹול ִקיָנה ִהיא ַוּתְ

  פרק כ- "יחזקאל"ספר 
או |  ַוְיִהי   א ָעׂשֹור  ַלֹחֶדׁש  ּבָ י  ּבֶ ֲחִמׁשִ ִביִעית  ּבַ ָנה  ַהּשְׁ ּשָׁ ּּבַ

בו  ְלָפָני ָרֵאל  ִלְדרׁש  ֶאת־ְיהָוׁה  ַוֵיׁשְ ים  ִמִזְקֵני  ִיׂשְ ֲּאָנׁשִ ּ ּ :
ן־ָאָדם ג:  ַוְיִהי  ְדַבר־ְיהָוׁה  ֵאַלי  ֵלאֹמר ב ר  ֶאת־ִזְקֵני ּבֶ ּ  ַדּבֵ

ָרֵאל  ְוָאַמְרּתָ  ֲאֵלֶהם  ּכֹה  ָאַמר  ֲאֹדָני  יֱהִוׁה  ֲהִלְדרׁש  ֹאִתי  ִיׂשְ
ִאים  ַחי־ָאִני  ִאם־ִאָדֵרׁש  ָלֶכם  ְנֻאם  ֲאֹדָני  יֱהִוׁה ם  ּבָ : ַּאּתֶ

ן־ָאָדם  ֶאת־ּתֹוֲעֹבת  ֲאבֹוָתם  ד פֹוט  ּבֶ ֹפט  ֹאָתם  ֲהִתׁשְ ֲּהִתׁשְ ּ
ֳחִרי ְוָאַמְרּתָ  ֲא ה:  הֹוִדיֵעם יֹום  ּבָ ֵליֶהם  ּכֹה־ָאַמר  ֲאֹדָני  יֱהִוׁה  ּבְ
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ֶאֶרץ  ית  ַיֲעֹקב  ָוִאָוַדע  ָלֶהם  ּבְ א  ָיִדי  ְלֶזַרע  ּבֵ ָרֵאל  ָוֶאּשָׂ ְּבִיׂשְ
א  ָיִדי  ָלֶהם  ֵלאֹמר  ֲאִני  ְיהָוׁה  ֱאֹלֵהיֶכם יֹום  ו:  ִמְצָרִים  ָוֶאּשָׂ ּּבַ

אִתי  ָיִדי  ָלֶהם  ְלהֹוִציָאם  ֵמֶאֶרץ  ִמ ְצָרִים  ֶאל־ֶאֶרץ ַּההוא  ָנׂשָ
י  ָלֶהם  ָזַבת  ָחָלב  וְדַבׁש  ְצִבי  ִהיא  ְלָכל־ָהֲאָרצֹות ְרּתִ ר־ּתַ : ֲּאׁשֶ

ִליכו  וְבִגלוֵלי  ִמְצַרִים  ז ּקוֵצי  ֵעיָניו  ַהׁשְ ָּוֹאַמר  ֲאֵלֶהם  ִאיׁש  ׁשִ ּ ּ ּּ
או  ֲאִני  ְיהָוׁה  ֱאֹלֵהיֶכם ַטּמָ ַּאל־ּתִ ַּוַיְמרו־ִבי  ְוֹלא  ָאבו  ח:  ּ ּ ּ

ֹמַע  ֵאַל ִליכו ִּלׁשְ ּקוֵצי  ֵעיֵניֶהם  ֹלא  ִהׁשְ ּי  ִאיׁש  ֶאת־ׁשִ ּ
פֹך  ֲחָמִתי  ֲעֵליֶהם  לוֵלי  ִמְצַרִים  ֹלא  ָעָזבו  ָוֹאַמר  ִלׁשְ ְְוֶאת־ּגִ ּ ּ ּ ּ

תֹוך  ֶאֶרץ  ִמְצָרִים ֶהם  ּבְ ְְלַכלֹות  ַאִפי  ּבָ ּ ִמי  ט:  ּ ָוַאַעׂש  ְלַמַען  ׁשְ
ה  ְבתֹו ר־ֵהּמָ י  ֵהֵחל  ְלֵעיֵני  ַהּגֹוִים  ֲאׁשֶ י ְלִבְלּתִ ר נֹוַדְעּתִ ָכם  ֲאׁשֶ

ָואֹוִציֵאם  י:  ֲאֵליֶהם  ְלֵעיֵניֶהם  ְלהֹוִציָאם  ֵמֶאֶרץ  ִמְצָרִים
ר ְדּבָ ן  ָלֶהם  יא:  ֵמֶאֶרץ  ִמְצָרִים  ָוֲאִבֵאם  ֶאל־ַהּמִ ָוֶאּתֵ

ה  אֹוָתם  ר  ַיֲעׂשֶ י  אֹוָתם  ֲאׁשֶ ָפַטי  הֹוַדְעּתִ ֶּאת־ֻחּקֹוַתי  ְוֶאת־ִמׁשְ
ֶהם י  ָלֶהם  ִלְהיֹות ְוַגם יב:  ָהָאָדם  ָוַחי  ּבָ תֹוַתי  ָנַתּתִ ּבְ   ֶאת־ׁשַ

ם י  ֲאִני  ְיהָוׁה  ְמַקְדׁשָ יִני  וֵביֵניֶהם  ָלַדַעת  ּכִ ְּלאֹות  ּבֵ ּ :
ֻחּקֹוַתי  ֹלא־ָהָלכו  יג ר  ּבְ ְדּבָ ּמִ ָרֵאל  ּבַ ַּוַיְמרו־ִבי  ֵבית־ִיׂשְ ּ ּ

ֶהם  ה  ֹאָתם  ָהָאָדם  ָוַחי  ּבָ ר  ַיֲעׂשֶ ָפַטי  ָמָאסו  ֲאׁשֶ ְּוֶאת־ִמׁשְ ּ
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פֹך  ֲחָמִתי  ֲעֵליֶהם ְוֶאת־ ֹתַתי  ִחְללו  ְמֹאד  ָוֹאַמר  ִלׁשְ ּבְ ְׁשַ ּ ּ ּ
ר  ְלַכלֹוָתם ְדּבָ ּמִ י  ֵהֵחל  יד:  ּּבַ ִמי  ְלִבְלּתִ ה  ְלַמַען  ׁשְ ָוֶאֱעׂשֶ

ר  הֹוֵצאִתים  ְלֵעיֵניֶהם ְוַגם־ֲאִני  טו:  ְלֵעיֵני  ַהּגֹוִים  ֲאׁשֶ
י  ָהִביא  אֹו ר  ְלִבְלּתִ ְדּבָ ּמִ אִתי  ָיִדי  ָלֶהם  ּבַ ָתם  ֶאל־ָהָאֶרץ ָנׂשָ

י  ָזַבת  ָחָלב  וְדַבׁש  ְצִבי  ִהיא  ְלָכל־ָהֲאָרצֹות ר־ָנַתּתִ : ֲּאׁשֶ
ָפַטי  ָמָאסו  ְוֶאת־ֻחּקֹוַתי  ֹלא־ָהְלכו  ָבֶהם  טז ִמׁשְ ַּיַען  ּבְ ּ ּ

ם  ֹהֵלך י  ַאֲחֵרי  ִגלוֵליֶהם  ִלּבָ תֹוַתי  ִחֵללו  ּכִ ּבְ ְְוֶאת־ׁשַ ּ ּּ ָחס  יז:  ּ ַוּתָ
ֲחָתם רֵעיִני  ֲעֵליֶהם  ִמּשַׁ ְדּבָ ּמִ ָלה  ּבַ יִתי  אֹוָתם  ּכָ :   ְוֹלא־ָעׂשִ

ֵלכו  יח י  ֲאבֹוֵתיֶכם  ַאל־ּתֵ חוּקֵ ר  ּבְ ְדּבָ ּמִ ֵניֶהם  ּבַ ָּוֹאַמר  ֶאל־ּבְ ּ
או ַטּמָ ֹמרו  וְבִגלוֵליֶהם  ַאל־ּתִ ׁשְ ְפֵטיֶהם  ַאל־ּתִ ְּוֶאת־ִמׁשְ ּ ּ ּ ּּ ּ :

ָפַטי   יט ֻחּקֹוַתי  ֵלכו  ְוֶאת־ִמׁשְ ֲּאִני  ְיהָוׁה  ֱאֹלֵהיֶכם  ּבְ ְמרו ּ ּׁשִ
יִני  כ:  ַּוֲעׂשו  אֹוָתם תֹוַתי  ַקֵדׁשו  ְוָהיו  ְלאֹות  ּבֵ ּבְ ְּוֶאת־ׁשַ ּ ּ

י  ֲאִני  ְיהָוׁה  ֱאֹלֵהיֶכם ִנים  כא:  ּוֵביֵניֶכם  ָלַדַעת  ּכִ ַּוַיְמרו־ִבי  ַהּבָ ּ
ְמרו  ַלֲעׂשֹות  אֹוָתם  ָפַטי  ֹלא־ׁשָ ֻחּקֹוַתי  ֹלא־ָהָלכו  ְוֶאת־ִמׁשְ ּּבְ ּּ

ה  אֹוָתם  ָה ר  ַיֲעׂשֶ תֹוַתי  ִחֵללו ֲאׁשֶ ּבְ ֶהם  ֶאת־ׁשַ ָּאָדם  ָוַחי  ּבָ ּ
ר ְדּבָ ּמִ ם  ּבַ פֹך  ֲחָמִתי  ֲעֵליֶהם  ְלַכלֹות  ֲאִפי  ּבָ ָּוֹאַמר  ִלׁשְ ּּ ְ :

י  ֵהֵחל  ְלֵעיֵני  כב ִמי  ְלִבְלּתִ ֹבִתי  ֶאת־ָיִדי  ָוַאַעׂש  ְלַמַען  ׁשְ ַוֲהׁשִ
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ר־הֹוֵצאִתי  אֹוָתם  ְלֵעיֵניֶהם ם־ֲאִני  ָנ כג:  ַהּגֹוִים  ֲאׁשֶ אִתי ּגַ ׂשָ
ּגֹוִים  וְלָזרֹות  אֹוָתם  ר  ְלָהִפיץ  ֹאָתם  ּבַ ְדּבָ ּמִ ֶּאת־ָיִדי  ָלֶהם  ּבַ

ֲאָרצֹות ָפַטי  ֹלא־ָעׂשו  ְוֻחּקֹוַתי  ָמָאסו  כד:  ּבָ ַּיַען  ִמׁשְ ּ ּ
לוֵלי  ֲאבֹוָתם  ָהיו  ֵעיֵניֶהם תֹוַתי  ִחֵללו  ְוַאֲחֵרי  ּגִ ּבְ ְּוֶאת־ׁשַ ּ ּּ ּ :

י  ָלֶהם  ֻחּקִ כה ָפִטים  ֹלא ְוַגם־ֲאִני  ָנַתּתִ ּים  ֹלא  טֹוִבים  וִמׁשְ ּ
ֶהם ל־ֶפֶטר  כו:  ִּיְחיו  ּבָ ַהֲעִביר  ּכָ נֹוָתם  ּבְ ַמּתְ א  אֹוָתם  ּבְ ָּוֲאַטּמֵ

ר  ֲאִני  ְיהָוׁה ר  ֵיְדעו  ֲאׁשֶ ם  ְלַמַען  ֲאׁשֶ ּמֵ : ָּרַחם  ְלַמַען  ֲאׁשִ
ן־ָאָדם  ְוָאַמְרּתָ  ֲאֵליֶהם  ּכֹה  כז ָרֵאל  ּבֶ ית  ִיׂשְ ר  ֶאל־ּבֵ ָּלֵכן  ַדּבֵ
ַמֲעָלם ָא ְדפו  אֹוִתי  ֲאבֹוֵתיֶכם  ּבְ ַּמר  ֲאֹדָני  יֱהִוׁה  עֹוד  ֹזאת  ּגִ ּ

י  ָמַעל אִתי  ֶאת־ָיִדי  כח:  ּבִ ר  ָנׂשָ ָוֲאִביֵאם  ֶאל־ָהָאֶרץ  ֲאׁשֶ
ְבָעה  ָרָמה  ְוָכל־ֵעץ  ָעבֹות  ָּלֵתת  אֹוָתה  ָלֶהם  ַוִיְראו  ָכל־ּגִ ּּ

ם  ּכַ נו־ׁשָ ם  ֶאת־ִזְבֵחיֶהם  ַוִיּתְ חו־ׁשָ ַּוִיְזּבְ ּּ ימו ּ ָנם  ַוָיׂשִ ַּעס  ָקְרּבָ ּ
יֶהם ם  ֶאת־ִנְסּכֵ יכו  ׁשָ ם  ֵריַח  ִניחֹוֵחיֶהם  ַוַיּסִ ּׁשָ ָוֹאַמר  כט:  ּ

ָמה  ֵרא  ׁשְ ם  ַוִיּקָ ִאים  ׁשָ ם  ַהּבָ ר־ַאּתֶ ָמה  ֲאׁשֶ ֲּאֵלֶהם  ָמה  ַהּבָ ּ
ָמה  ַעד  ַהיֹום  ַהֶזה ּּבָ ָרֵאל  ּכֹה |  ָלֵכן  ֱאֹמר   ל:  ּ ית  ִיׂשְ ֶאל־ּבֵ

ם  ִנְטְמִאים  ְוַאֲחֵרי ָאַמר  ֲאֹדָני  יֱהִוׁ ֶדֶרך  ֲאבֹוֵתיֶכם  ַאּתֶ ְה  ַהּבְ

ם  ֹזִנים ּקוֵציֶהם  ַאּתֶ ַהֲעִביר  לא:  ּׁשִ ֹנֵתיֶכם  ּבְ ֵאת  ַמּתְ ּוִבׂשְ
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לוֵליֶכם  ַעד־ַהיֹום  ַוֲאִני  ם  ִנְטְמִאים  ְלָכל־ּגִ ֵאׁש  ַאּתֶ ֵניֶכם  ּבָ ּּבְ ּ ּ
ָרֵאל  ַחי־ָאִני  ְנֻאם  ֲאֹדָנ ית  ִיׂשְ י  יֱהִוׁה ִּאָדֵרׁש  ָלֶכם  ּבֵ

ְּוָהֹעָלה  ַעל־רוֲחֶכם  ָהיֹו  ֹלא  ִתְהֶיה  לב:  ִּאם־ִאָדֵרׁש  ָלֶכם
ר   ְפחֹות  ָהֲאָרצֹות |  ֲאׁשֶ ִמׁשְ ם  ֹאְמִרים  ִנְהֶיה  ַכּגֹוִים  ּכְ ַּאּתֶ

ֵרת  ֵעץ  ָוָאֶבן ָיד  לג:  ְלׁשָ ַחי־ָאִני  ְנֻאם  ֲאֹדָני  יֱהִוׁה  ִאם־ֹלא  ּבְ
ֲּחָזָקה  וִבְזרֹוַע  ְנטוָיה  וְבֵחָמה  ׁשְ ְפוָכה  ֱאְמלֹוך  ֲעֵליֶכםּ ּ :

י  ֶאְתֶכם  ִמן־ָהֲאָרצֹות  לד ְצּתִ ים  ְוִקּבַ ְוהֹוֵצאִתי  ֶאְתֶכם  ִמן־ָהַעּמִ
ָיד  ֲחָזָקה  וִבְזרֹוַע  ְנטוָיה  וְבֵחָמה  ם  ּבְ ר  ְנפֹוצֹוֶתם  ּבָ ֲּאׁשֶ ּ ּ

פוָכה י  לה:  ּׁשְ ַפְטּתִ ים  ְוִנׁשְ ר  ָהַעּמִ ְּוֵהֵבאִתי  ֶאְתֶכם  ֶאל־ִמְדּבַ
ֶכם  ׁשָ ּם  ָפִנים  ֶאל־ָפִניםִאּתְ י  לו:  ּ ַפְטּתִ ר  ִנׁשְ ֲאׁשֶ ּּכַ

ֶכם  ְנֻאם  ֵפט  ִאּתְ ן  ִאּשָׁ ר  ֶאֶרץ  ִמְצָרִים  ּכֵ ִמְדּבַ ֶאת־ֲאבֹוֵתיֶכם  ּבְ
ֶבט  ְוֵהֵבאִתי  לז:  ֲאֹדָני  יֱהִוׁה ַחת  ַהּשָׁ י  ֶאְתֶכם  ּתַ ְוַהֲעַבְרּתִ

ִרית ָמֹסֶרת  ַהּבְ ם  ַהּמְֹר לח:  ֶאְתֶכם  ּבְ ִדים ּוָברֹוִתי  ִמּכֶ
י  ֵמֶאֶרץ  ְמגוֵריֶהם  אֹוִציא  אֹוָתם  ְוֶאל־ַאְדַמת  ִעים  ּבִ ְּוַהפֹוׁשְ ּ

י־ֲאִני  ְיהָוׁה ם  ּכִ ָרֵאל  ֹלא  ָיבֹוא  ִויַדְעּתֶ ם  לט:  ִיׂשְ ְוַאּתֶ
ָרֵאל  ּכֹה־ָאַמר   ית־ִיׂשְ לוָליו  ְלכו  ֲעֹבדו |  ּבֵ ֲּאֹדָני  יֱהִוׁה  ִאיׁש  ּגִ ּ ּ ּ

י  ֹלא ְוַאַחר  ִאם־ֵאיְנֶכם  ׁשְֹמִעים  ֵאָלי   ם  ָקְדׁשִ ְוֶאת־ׁשֵ
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נֹוֵתיֶכם  וְבִגלוֵליֶכם ַמּתְ ְּתַחְללו־עֹוד  ּבְ ּ ּּ י  מ:  ּ י  ְבַהר־ָקְדׁשִ ּכִ
ַהר   ית |  ּבְ ל־ּבֵ ם  ַיַעְבֻדִני  ּכָ ָרֵאל  ְנֻאם  ֲאֹדָני  יֱהִוׁה  ׁשָ ְמרֹום  ִיׂשְ

ם  ֶאְדרֹוׁש  ם  ֶאְרֵצם  ְוׁשָ ָאֶרץ  ׁשָ לֹה  ּבָ ָרֵאל  ּכֻ ִּיׂשְ
רוֹמֵתיֶכם  ְוֶא יֶכםֶּאת־ּתְ ָכל־ָקְדׁשֵ אֹוֵתיֶכם  ּבְ ית  ַמׂשְ : ת־ֵראׁשִ

ים  מא הֹוִציִאי  ֶאְתֶכם  ִמן־ָהַעּמִ ֵריַח  ִניֹחַח  ֶאְרֶצה  ֶאְתֶכם  ּבְ ּבְ
י  ּתִ ם  ְוִנְקַדׁשְ ר  ְנֹפֹצֶתם  ּבָ י  ֶאְתֶכם  ִמן־ָהֲאָרצֹות  ֲאׁשֶ ְצּתִ ְּוִקּבַ

י־ֲאִני  ְיהָוׁה  ּבַ מב:  ָבֶכם  ְלֵעיֵני  ַהּגֹוִים ם  ּכִ ֲהִביִאי ִויַדְעּתֶ
אִתי  ר  ָנׂשָ ָרֵאל  ֶאל־ָהָאֶרץ  ֲאׁשֶ ֶאְתֶכם  ֶאל־ַאְדַמת  ִיׂשְ

ם  מג:  ֶּאת־ָיִדי  ָלֵתת  אֹוָתה  ַלֲאבֹוֵתיֶכם ם־ׁשָ ּוְזַכְרּתֶ
ם  ר  ִנְטֵמאֶתם  ּבָ ל־ֲעִלילֹוֵתיֶכם  ֲאׁשֶ ֶּאת־ַדְרֵכיֶכם  ְוֵאת  ּכָ

יֶתם ר ֲעׂשִ ָכל־ָרעֹוֵתיֶכם ֲאׁשֶ ְפֵניֶכם ּבְ ם  דמ: ּוְנֹקֹטֶתם ּבִ ִויַדְעּתֶ
ִמי  ֹלא  ְכַדְרֵכיֶכם  ֶכם  ְלַמַען  ׁשְ ֲעׂשֹוִתי  ִאּתְ י־ֲאִני  ְיהָוׁה  ּבַ ּכִ
ָרֵאל  ְנֻאם  ֲאֹדָני  ית  ִיׂשְ ָחתֹות  ּבֵ ׁשְ ָהָרִעים  ְוַכֲעִלילֹוֵתיֶכם  ַהּנִ
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