
––865 

 

 
F––f 

      
                                      

                                       
                                   
                          

                                 

  פרק כט- "יחזקאל"ספר 
ר  ַלֹחֶדׁש  ָהָיה  א ֵנים  ָעׂשָ ׁשְ ִרי  ּבִ ֲעׂשִ יִרית  ּבָ ָנה  ָהֲעׂשִ ּשָׁ ּבַ

ים ָפֶניך ַעל־ַפְרֹעה ֶמֶלך  ב: ְדַבר־ְיהָוׁה ֵאַלי ֵלאֹמר ן־ָאָדם ׂשִ ְּבֶ ָּ ּ
ָלה ֵבא  ָעָליו  ְוַעל־ִמְצַרִים  ּכֻ ִּמְצָרִים  ְוִהּנָ ר  ְו ג:  ּ ָאַמְרּתָ ַּדּבֵ

ים |  ּכֹה־ָאַמר   ּנִ ְֲאֹדָני  יֱהִוׁה  ִהְנִני  ָעֶליך  ַפְרֹעה  ֶמֶלך־ִמְצַרִים  ַהּתַ ָּ
יִתִני ר ָאַמר ִלי ְיֹאִרי ַוֲאִני ֲעׂשִ תֹוך ְיֹאָריו ֲאׁשֶ דֹול ָהֹרֵבץ ּבְ : ְַהּגָ

י   ד י  ְדַגת־ְיֹאֶריך ַחִחייםְוָנַתּתִ ְקּתִ ְלָחֶייך  ְוִהְדּבַ ָ  ַחִחים  ּבִ ָ

ְק ַקׂשְ ל־ְדַגת  ְיֹאֶריך ּבְ ָׂשֶֹתיך  ְוַהֲעִליִתיך  ִמּתֹוך  ְיֹאֶריך  ְוֵאת  ּכָ ָ ְ ָ ָּ
ק ְדּבָ ְקׂשֶֹתיך  ּתִ ַקׂשְ ָרה  אֹוְתך  ְוֵאת  ה:  ָּבְ ְדּבָ יך  ַהּמִ ּתִ ָוְנַטׁשְ ָ ּ

ֵבץ  פֹול  ֹלא  ֵתָאֵסף  ְוֹלא  ִתּקָ ֶדה  ּתִ ל־ְדַגת  ְיֹאֶריך  ַעל־ְפֵני  ַהּשָׂ ּּכָ ּ ָ ּ
ְּלַחַית  ָהָאֶרץ  וְלעֹוף  ַהּשָׁ יך  ְלָאְכָלהּ ְּוָיְדעו  ו:  ַָמִים  ְנַתּתִ

ֶעֶנת  ָקֶנה  י  ֲאִני  ְיהָוׁה  ַיַען  ֱהיֹוָתם  ִמׁשְ ֵבי  ִמְצַרִים  ּכִ ל־ֹיׁשְ ּכָ
ָרֵאל ך   ז:  ְלֵבית  ִיׂשְ ם  ּבְ ָתְפׂשָ רֹוץ  וָבַקְעּתָ  ָלֶהם ַּבַכפךָּבְ ף  ּתֵ ּ  ַבּכַ
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ֵבר  ְוַהֲעַמְדּתָ ּשָׁ ֲעָנם  ָעֶליך  ּתִ ֵתף  וְבִהּשָׁ ל־ּכָ ָּכָ ל־ָמְתָנִיםּ :   ָלֶהם  ּכָ
י  ח ְָלֵכן  ּכֹה  ָאַמר  ֲאֹדָני  יֱהִוׁה  ִהְנִני  ֵמִביא  ָעַלִיך  ָחֶרב  ְוִהְכַרּתִ

ך  ָאָדם  וְבֵהָמה ִּמּמֵ ה  ט:  ְ ָמָמה  ְוָחְרּבָ ְוָהְיָתה  ֶאֶרץ־ִמְצַרִים  ִלׁשְ
יִתי י־ֲאִני  ְיהָוׁה  ַיַען  ָאַמר  ְיֹאר  ִלי  ַוֲאִני  ָעׂשִ ָלֵכן  י:  ְּוָיְדעו  ּכִ

י  ֶאת־ֶאֶרץ  ִמְצַרִים  ְלָחְרבֹות  ִָהְנִני  ֵאֶליך  ְוֶאל־ְיֹאֶריך  ְוָנַתּתִ ָ

בול  ּכוׁש ְגדֹל  ְסֵוֵנה  ְוַעד־ּגְ ָמָמה  ִמּמִ ֹּחֶרב  ׁשְ ּ ה  יא:  ּ ֹּלא  ַתֲעָבר־ּבָ
ִעים  ב  ַאְרּבָ ה  ְוֹלא  ֵתׁשֵ ֵהָמה  ֹלא  ַתֲעָבר־ּבָ ֶּרֶגל  ָאָדם  ְוֶרֶגל  ּבְ

ָנה י  ֶאת־ֶאֶרץ   יב:  ׁשָ תֹוך  ְוָנַתּתִ ָמָמה  ּבְ ֲאָרצֹות |  ְִמְצַרִים  ׁשְ
ְהֶיין תֹוך  ָעִרים  ָמֳחָרבֹות  ּתִ ּמֹות  ְוָעֶריָה  ּבְ ִעים ְְָנׁשַ ָמָמה  ַאְרּבָ   ׁשְ

ֲאָרצֹות ּגֹוִים  ְוֵזִריִתים  ּבָ ָנה  ַוֲהִפֹצִתי  ֶאת־ִמְצַרִים  ּבַ י  ּכֹה  יג:  ׁשָ ּכִ
ָנה  ֲאַקּבֵ ִעים  ׁשָ ץ  ַאְרּבָ ץ  ֶאת־ִמְצַרִים ָאַמר  ֲאֹדָני  יֱהִוׁה  ִמּקֵ

ה ּמָ ר־ָנֹפצו  ׁשָ ים  ֲאׁשֶ בות  ִמְצַרִים  יד:  ִּמן־ָהַעּמִ י  ֶאת־ׁשְ ְבּתִ ְּוׁשַ
ם  ֹבִתי  ֹאָתם  ֶאֶרץ  ַפְתרֹוס  ַעל־ֶאֶרץ  ְמכוָרָתם  ְוָהיו  ׁשָ ַּוֲהׁשִ ּ ּ

ָפָלה א  טו:  ַמְמָלָכה  ׁשְ ָפָלה  ְוֹלא־ִתְתַנּשֵׂ ְהֶיה  ׁשְ ְמָלכֹות  ּתִ ִמן־ַהּמַ
ּגֹוִיםעֹוד  ַעל־ַהּגֹוִים   י  ְרדֹות  ּבַ ים  ְלִבְלּתִ ְוֹלא  טז:  ְוִהְמַעְטּתִ

ְפנֹוָתם  יר  ָעֹון  ּבִ ָרֵאל  ְלִמְבָטח  ַמְזּכִ ִיְהֶיה־עֹוד  ְלֵבית  ִיׂשְ
י  ֲאִני  ֲאֹדָני  יֱהִוׁה ַבע  יז:  ַּאֲחֵריֶהם  ְוָיְדעו  ּכִ ִרים  ָוׁשֶ ֶעׂשְ ַוְיִהי  ּבְ

ֶאָחד  ַלֹחֶדׁש  ָהָיה  ְדַבר־ְי ִראׁשֹון  ּבְ ָנה  ּבָ : הָוׁה  ֵאַלי  ֵלאֹמרׁשָ
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ֶבל  ֶהֱעִביד  ֶאת־ֵחילֹו  ֲעֹבָדה  יח ר  ֶמֶלך־ּבָ ן־ָאָדם  ְנבוַכְדֶראּצַ ְּבֶ ּ
ָכר  ֵתף  ְמרוָטה  ְוׂשָ ל־ֹראׁש  ֻמְקָרח  ְוָכל־ּכָ ְּגֹדָלה  ֶאל־ֹצר  ּכָ
ר־ָעַבד  ָעֶליָה : ֹּלא־ָהָיה  לֹו  וְלֵחילֹו  ִמּצֹר  ַעל־ָהֲעֹבָדה  ֲאׁשֶ

ר ָלֵכן  ּכֹה  ָאַמר  ֲאֹדָני   יט ּיֱהִוׁה  ִהְנִני  ֹנֵתן  ִלְנבוַכְדֶראּצַ
ָלָלה  וָבַזז  ַלל  ׁשְ א  ֲהֹמָנה  ְוׁשָ ֶבל  ֶאת־ֶאֶרץ  ִמְצָרִים  ְוָנׂשָ ֶּמֶלך־ּבָ ּ ּ ְ

ָכר  ְלֵחילֹו ָזה  ְוָהְיָתה  ׂשָ ּּבִ י  לֹו  כ:  ּ ה  ָנַתּתִ ר־ָעַבד  ּבָ ְּפֻעָלתֹו  ֲאׁשֶ ּ ּ
ר  ָעׂשו  ִלי  ְנֻאם  ֲאֹדָני  יֱ יֹום  כא:  הִוׁהֶּאת־ֶאֶרץ  ִמְצָרִים  ֲאׁשֶ ּּבַ

תֹוָכם  ן  ִפְתחֹון־ֶפה  ּבְ ָרֵאל  וְלך  ֶאּתֵ ַּההוא  ַאְצִמיַח  ֶקֶרן  ְלֵבית  ִיׂשְ ּ ָ ּ ּ
י־ֲאִני ְיהָוׁה  :ְּוָיְדעו ּכִ

  פרק ל- "יחזקאל"ספר 
ֵבא  ְוָאַמְרּתָ  ּכֹה  ב:  ַוְיִהי  ְדַבר־ְיהָוׁה  ֵאַלי  ֵלאֹמר א ן־ָאָדם  ִהּנָ ּבֶ

ּו  ָהה  ַליֹוםָאַמר  ֲאֹדָני  יֱהִוׁה  ֵהיִליל ּ י־ָקרֹוב  יֹום  ְוָקרֹוב  יֹום  ג:  ּ ּכִ
ִמְצַרִים  ְוָהְיָתה  ד:  ַליהָוׁה  יֹום  ָעָנן  ֵעת  ּגֹוִים  ִיְהֶיה ּוָבָאה  ֶחֶרב  ּבְ

ִמְצָרִים  ְוָלְקחו  ֲהמֹוָנה  ְוֶנֶהְרסו  ְנֹפל  ָחָלל  ּבְ כוׁש  ּבִ ַּחְלָחָלה  ּבְ ּ ּ ּ
ּּכוׁש  ופוט  ְולוד  ְוָכל־ָהֶע ה:  ְיסֹוֹדֶתיָה ּ ּ ֶּרב  ְוכוב  וְבֵני  ֶאֶרץ ּ ּ

ֶחֶרב  ִיפֹלו ם  ּבַ ִרית  ִאּתָ ַּהּבְ ּּכֹה  ָאַמר  ְיהָוׁה  ְוָנְפלו  ֹסְמֵכי  ו:  ּ
ֶחֶרב  ִיְפלו־ָבה  ְנֻאם  ְגדֹל  ְסֵוֵנה  ּבַ אֹון  ֻעָזה  ִמּמִ ִּמְצַרִים  ְוָיַרד  ּגְ ּ ּ ּּ ּ



––868 

ּמֹות  ְוָעָריו  ז:  ֲאֹדָני  יֱהִוׁה תֹוך  ֲאָרצֹות  ְנׁשַ ּמו  ּבְ ְְוָנׁשַ ּ
ת ְהֶייָנהּבְ י־ֲאִני  ְיהָוׁה  ח:  ְֹוך־ָעִרים  ַנֲחָרבֹות  ּתִ ְּוָיְדעו  ּכִ

ל־ֹעְזֶריָה רו  ּכָ ּבְ ִמְצַרִים  ְוִנׁשְ י־ֵאׁש  ּבְ ִתּתִ יֹום  ַההוא  ֵיְצאו  ט:  ּּבְ ּּבַ ּ ּ
ַטח  ְוָהְיָתה  ַחְלָחָלה  ים  ְלַהֲחִריד  ֶאת־ּכוׁש  ּבֶ ּצִ ַּמְלָאִכים  ִמְלָפַני  ּבַ ּ

יֹום  ִמְצַרִים  ּכִ ָאהָבֶהם  ּכְ ה  ּבָ ּכֹה  ָאַמר  ֲאֹדָני  יֱהִוׁה  י:  י  ִהּנֵ
ֶבל ר  ֶמֶלך־ּבָ ַיד  ְנבוַכְדֶראּצַ י  ֶאת־ֲהמֹון  ִמְצַרִים  ּבְ ּתִ ּבַ ְְוִהׁשְ ּ :

ֵחת  ָהָאֶרץ  ְוֵהִריקו  יא ּהוא  ְוַעּמֹו  ִאּתֹו  ָעִריֵצי  גֹוִים  מוָבִאים  ְלׁשַ ּ ּ
ַּחְרבֹוָתם ַעל־ִמְצַרִים וָמְלאו ֶאת־ָהָאֶרץ ָחָלל י ְיֹאִרים  בי: ּ ְוָנַתּתִ

ּמִֹתי  ֶאֶרץ  וְמֹלָאה  ַיד־ָרִעים  ַוֲהׁשִ י  ֶאת־ָהָאֶרץ  ּבְ ָּחָרָבה  וָמַכְרּתִ ּ ּ
י ְרּתִ ַיד־ָזִרים ֲאִני ְיהָוׁה ִדּבַ י  יג: ּּבְ ּכֹה־ָאַמר ֲאֹדָני יֱהִוׁה ְוַהֲאַבְדּתִ

יא  ֵמֶאֶרץ־ִמְצַרִי י  ֱאִליִלים  ִמּנֹף  ְוָנׂשִ ּתִ ּבַ ִּגלוִלים  ְוִהׁשְ ם  ֹלא ּ
ֶאֶרץ  ִמְצָרִים י  ִיְרָאה  ּבְ ּמִֹתי  יד:  ִיְהֶיה־עֹוד  ְוָנַתּתִ ַוֲהׁשִ

ֹנא ָפִטים  ּבְ יִתי  ׁשְ ֹצַען  ְוָעׂשִ י  ֵאׁש  ּבְ : ֶּאת־ַפְתרֹוס  ְוָנַתּתִ
י  ֶאת־ֲהמֹון  טו י  ֲחָמִתי  ַעל־ִסין  ָמעֹוז  ִמְצָרִים  ְוִהְכַרּתִ ַפְכּתִ ְוׁשָ

ִמְצַרִים   טז:  ֹנא י  ֵאׁש  ּבְ חילּחול  ְוָנַתּתִ ְהֶיה ּּתָ חול  ִסין  ְוֹנא  ּתִ ּ  ּתָ
ֵקַע  ְוֹנף  ָצֵרי  יֹוָמם ֶחֶרב  ִיפֹלו  יז:  ְלִהּבָ חוֵרי  ָאֶון  וִפי־ֶבֶסת  ּבַ ּּבַ ּ ּּ

ִבי  ֵתַלְכָנה ּשְׁ ה  ּבַ ם  יח:  ְוֵהּנָ ְבִרי־ׁשָ ׁשִ ך  ַהיֹום  ּבְ ּוִבְתַחְפְנֵחס  ָחׂשַ ְ ּ
אֹון  ֻעָז ה  ּגְ ת־ּבָ ּבַ ֶּאת־ֹמטֹות  ִמְצַרִים  ְוִנׁשְ ה ּ ּנָ ּה  ִהיא  ָעָנן  ְיַכּסֶ
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ִבי  ֵתַלְכָנה ּשְׁ ִמְצָרִים  ְוָיְדעו  יט:  ּוְבנֹוֶתיָה  ּבַ ָפִטים  ּבְ יִתי  ׁשְ ְּוָעׂשִ
י־ֲאִני  ְיהָוׁה ְבָעה  כ:  ּכִ ׁשִ ִראׁשֹון  ּבְ ָנה  ּבָ ֵרה  ׁשָ ַאַחת  ֶעׂשְ ַוְיִהי  ּבְ

ן־ָאָדם  ֶאת־ְזרֹוַע כא:  ַלֹחֶדׁש  ָהָיה  ְדַבר־ְיהָוׁה  ֵאַלי  ֵלאֹמר  ּבֶ
ה  ָלֵתת  ְרֻפאֹות  ׁשָ ה  ֹלא־ֻחּבְ י  ְוִהּנֵ ָבְרּתִ ְַפְרֹעה  ֶמֶלך־ִמְצַרִים  ׁשָ ּ

ָחֶרב ה ְלָחְזָקה ִלְתפֹׂש ּבֶ ָּלׂשום ִחּתול ְלָחְבׁשָ ּ ּ | ָלֵכן ּכֹה־ָאַמר  כב: ּ
י  ַבְרּתִ ְֲאֹדָני  יֱהִוׁה  ִהְנִני  ֶאל־ַפְרֹעה  ֶמֶלך־ִמְצַרִים  ְוׁשָ ּ

י  ֶאת־ַהֶחֶרב ֶאת־ְזֹרֹעָתיו  ֶאת־ַהֲחָזָקה  ְו ֶרת  ְוִהַפְלּתִ ּבָ ׁשְ ֶּאת־ַהּנִ
ֲאָרצֹות כג:  ִּמָידֹו ּגֹוִים  ְוֵזִריִתם  ּבָ : ַוֲהִפצֹוִתי  ֶאת־ִמְצַרִים  ּבַ

ָידֹו  כד י  ּבְ י  ֶאת־ַחְרּבִ ֶבל  ְוָנַתּתִ י  ֶאת־ְזֹרעֹות  ֶמֶלך  ּבָ ְְוִחַזְקּתִ ּ
י  ֶאת־ְזֹרעֹות  ַפְרֹעה  ְוָנַאק  ַנֲאקֹות  ָחָלל ַבְרּתִ :   ְלָפָניוְּוׁשָ

פְֹלָנה  כה ֶבל  וְזֹרעֹות  ַפְרֹעה  ּתִ י  ֶאת־ְזֹרעֹות  ֶמֶלך  ּבָ ְּוַהֲחַזְקּתִ ּ ּ ְ

ֶבל  ְוָנָטה  אֹוָתה  ַיד  ֶמֶלך־ּבָ י  ּבְ י  ַחְרּבִ ִתּתִ י־ֲאִני  ְיהָוׁה  ּבְ ְּוָיְדעו  ּכִ ְּ

ּגֹוִים  ְוֵזִריִתי  כו:  ֶאל־ֶאֶרץ  ִמְצָרִים ַוֲהִפצֹוִתי  ֶאת־ִמְצַרִים  ּבַ
י־ֲאִני ְיהָוׁהאֹוָתם ּבָ  :ֲּאָרצֹות ְוָיְדעו ּכִ
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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"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(. ה כתיב כמשמרות ואנו קורין מסמרות ללמדך שאם קבעת אותם כמסמר בלבבך הם משמרין אותךא למ"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,  בבתי  כנסיות  ובבתי  מדרשות  נא  לפרסם  –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(. בעת אותם כמסמר בלבבך הם משמרין אותךא למה כתיב כמשמרות ואנו קורין מסמרות ללמדך שאם ק"ד


