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  פרק לג- "יחזקאל"ספר 
ך  ב:  ַוְיִהי  ְדַבר־ְיהָוׁה  ֵאַלי  ֵלאֹמר א ֵני־ַעּמְ ר  ֶאל־ּבְ ן־ָאָדם  ַדּבֵ ָּבֶ ּ

י־ָאִביא  ָעֶליָה  ָחֶרב  ְוָלְקחו  ַעם־ָהָאֶרץ ְוָאַמְרּתָ  ֲאֵליֶה ּם  ֶאֶרץ  ּכִ
ְוָרָאה  ג:  ִּאיׁש  ֶאָחד  ִמְקֵציֶהם  ְוָנְתנו  ֹאתֹו  ָלֶהם  ְלֹצֶפה

ֹוָפר  ְוִהְזִהיר  ֶאת־ָהָעם ּשׁ ָאה  ַעל־ָהָאֶרץ  ְוָתַקע  ּבַ : ֶאת־ַהֶחֶרב  ּבָ
בֹו ד ֹוָפר  ְוֹלא  ִנְזָהר  ַוּתָ ֵֹמַע  ֶאת־קֹול  ַהּשׁ ַמע  ַהּשׁ א  ֶחֶרב ְוׁשָ

ֵחהו  ָדמֹו  ְבֹראׁשֹו  ִיְהֶיה ּקָ ַּוּתִ ַמע  ְוֹלא  ה:  ּ ֹוָפר  ׁשָ ֵאת  קֹול  ַהּשׁ
ִּנְזָהר ָדמֹו ּבֹו ִיְהֶיה ְוהוא ִנְזָהר ַנְפׁשֹו ִמֵלט ּ י־ִיְרֶאה  ו: ּ ְוַהּצֶֹפה ּכִ

בֹוא  ֹוָפר  ְוָהָעם  ֹלא־ִנְזָהר  ַוּתָ ּשׁ ָאה  ְוֹלא־ָתַקע  ּבַ ֶאת־ַהֶחֶרב  ּבָ
ּקַ ֲעֹונֹו  ִנְלָקח  ְוָדמֹו  ִמַיד־ַהּצֶֹפה ֶחֶרב  ַוּתִ ּח  ֵמֶהם  ָנֶפׁש  הוא  ּבַ ּ

ַמְעּתָ  ז:  ֶאְדֹרׁש ָרֵאל  ְוׁשָ יך  ְלֵבית  ִיׂשְ ה  ֶבן־ָאָדם  ֹצֶפה  ְנַתּתִ ְָוַאּתָ

י ּנִ ִּמִפי  ָדָבר  ְוִהְזַהְרּתָ  ֹאָתם  ִמּמֶ ע  מֹות  ח:  ּ ע  ָרׁשָ ָאְמִרי  ָלָרׁשָ ּבְ
ְרּתָ  ְלַהְזִהי מות  ְוֹלא  ִדּבַ ע  ַבֲעֹונֹו ּּתָ ע  ִמַדְרּכֹו  הוא  ָרׁשָ ּר  ָרׁשָ ּ
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ׁש ָָימות  ְוָדמֹו  ִמָיְדך  ֲאַבּקֵ ּ ע  ִמַדְרּכֹו  ט:  ּ י־ִהְזַהְרּתָ  ָרׁשָ ה  ּכִ ְּוַאּתָ
ך  ה  ַנְפׁשְ ֲעֹונֹו  ָימות  ְוַאּתָ ב  ִמַדְרּכֹו  הוא  ּבַ ה  ְוֹלא־ׁשָ ּנָ ָָלׁשוב  ִמּמֶ ּ ּ ּ ּ

ְלּתָ י י:  ִהּצַ ה  ֶבן־ָאָדם  ֱאֹמר  ֶאל־ּבֵ ם ְוַאּתָ ן  ֲאַמְרּתֶ ָרֵאל  ּכֵ ת  ִיׂשְ
ים  ְוֵאיך  ֵעינו  ְוַחטֹאֵתינו  ָעֵלינו  וָבם  ֲאַנְחנו  ְנַמּקִ י־ְפׁשָ ְֵלאֹמר  ּכִ ּ ּ ּ ּ ּ ּ

ֲּאֹדָני  יֱהִוׁה  ִאם־ֶאְחפֹץ |  ְנֻאם  |  ֱאֹמר  ֲאֵליֶהם  ַחי־ָאִני   יא:  ִנְחֶיה
ע  ִמַדְרּכֹו  ְוָחָיה  ׁשובו ׁשוב  ָרׁשָ י  ִאם־ּבְ ע  ּכִ מֹות  ָהָרׁשָ ּּבְ ּ ּ ּ  ׁשובו ּ ּ

ָרֵאל ית  ִיׂשְ ה  ָתמותו  ּבֵ ִּמַדְרֵכיֶכם  ָהָרִעים  ְוָלּמָ ּ ה  יב:  ּ ְוַאּתָ
יֹום  יֶלּנו  ּבְ ִדיק  ֹלא  ַתּצִ ך  ִצְדַקת  ַהּצַ ֵני־ַעּמְ ֶּבן־ָאָדם  ֱאֹמר  ֶאל־ּבְ ּ ָ

עֹו  יֹום  ׁשובֹו  ֵמִרׁשְ ה  ּבְ ל  ּבָ ׁשֶ ע  ֹלא־ִיּכָ ַעת  ָהָרׁשָ עֹו  ְוִרׁשְ ִּפׁשְ ּ ּ
ְּוַצִדיק  ֹלא  יוַכל יֹום  ֲחֹטאתֹוּ ה  ּבְ ִדיק  יג:  ּ  ִלְחיֹות  ּבָ ָאְמִרי  ַלּצַ ּּבְ

ל־   ה  ָעֶול  ּכָ  ִצְדֹקָתוָּחֹיה  ִיְחֶיה  ְוהוא־ָבַטח  ַעל־ִצְדָקתֹו  ְוָעׂשָ
ה ּבֹו ָימות ר־ָעׂשָ ִּצְדֹקָתיו ֹלא ִתָזַכְרָנה וְבַעְולֹו ֲאׁשֶ ּ ּוְבָאְמִרי  יד: ּ

ב  ֵמַחָטאתֹו  ְו מות  ְוׁשָ ע  מֹות  ּתָ ָּלָרׁשָ ָפט  וְצָדָקהּ ה  ִמׁשְ ָּעׂשָ ּ :
י  טו ֻחּקֹות  ַהַחִיים  ָהַלך  ְלִבְלּתִ ֵלם  ּבְ ֵזָלה  ְיׁשַ ע  ּגְ יב  ָרׁשָ ְֲחֹבל  ָיׁשִ ּ ּ

ל־   טז:  ֲּעׂשֹות  ָעֶול  ָחיֹו  ִיְחֶיה  ֹלא  ָימות ר ַּחֹטאָתוּכָ ּ  ַחטֹאָתיו  ֲאׁשֶ
ה  ָחיֹו  ִיְחֶיה ָפט  וְצָדָקה  ָעׂשָ ָּחָטא  ֹלא  ִתָזַכְרָנה  לֹו  ִמׁשְ ּ ּ :

ם  יז ה  ַדְרּכָ ֵכן  ֶדֶרך  ֲאֹדָני  ְוֵהּמָ ך  ֹלא  ִיּתָ ֵני  ַעּמְ ְּוָאְמרו  ּבְ ּ ְּ ָ

ֵכן ֶהם יח:  ֹלא־ִיּתָ ה  ָעֶול  וֵמת  ּבָ ְדָקתֹו  ְוָעׂשָ ׁשוב־ַצִדיק  ִמּצִ ּּבְ ּ ּ :
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ָפט  וְצָדָקה  ֲעֵליֶהם  הוא  יט ה  ִמׁשְ ָעתֹו  ְוָעׂשָ ע  ֵמִרׁשְ ּוְבׁשוב  ָרׁשָ ּ ּ ּּ
ם  ֹלא   כ:  ִיְחֶיה פֹוט ַוֲאַמְרּתֶ ְדָרָכיו  ֶאׁשְ ֵכן  ֶדֶרך  ֲאֹדָני  ִאיׁש  ּכִ ִּיּתָ ְ ּ

ָרֵאל ית  ִיׂשְ ִרי  כא:  ֶאְתֶכם  ּבֵ ֲעׂשִ ָנה  ּבָ ֵרה  ׁשָ י  ֶעׂשְ ּתֵ ׁשְ ַוְיִהי  ּבִ
ַלם  ֵלאֹמר  א־ֵאַלי  ַהָפִליט  ִמירוׁשָ ה  ַלֹחֶדׁש  ְלָגלוֵתנו  ּבָ ֲחִמּשָׁ ּּבַ ּ ּּ

ָתה  ָהִעיר ֶעֶרב  ִלְפֵני  ּבֹוא ְוַיד־ְיהָוׁה  ָהְיָתה  ֵאַלי  ּבָ כב:  ֻהּכְ
ּבֶֹקר  ַוִיָפַתח  ִפי  ְוֹלא  ח  ֶאת־ִפי  ַעד־ּבֹוא  ֵאַלי  ּבַ ַּהָפִליט  ַוִיְפּתַ ּ ּ ּּ ּ

י  עֹוד ן־ָאָדם  כד:  ַוְיִהי  ְדַבר־ְיהָוׁה  ֵאַלי  ֵלאֹמר כג:  ֶנֱאַלְמּתִ ּבֶ
ָרֵאל  ֹאְמִרים  ֵלאֹמר  ֶאָחד  ֵבי  ֶהֳחָרבֹות  ָהֵאֶלה  ַעל־ַאְדַמת  ִיׂשְ ֹּיׁשְ

ָנה ָהָיה  ַאְב ים  ָלנו  ִנּתְ ָּרָהם  ַוִייַרׁש  ֶאת־ָהָאֶרץ  ַוֲאַנְחנו  ַרּבִ ּ ּ
ה ֲאֹדָני  יֱהִוׁה |  ָלֵכן  ֱאֹמר  ֲאֵליֶהם  ּכֹה־ָאַמר   כה:  ָהָאֶרץ  ְלמֹוָרׁשָ

פֹכו |  ַּעל־ַהָדם   ׁשְ לוֵליֶכם  ְוָדם  ּתִ או  ֶאל־ּגִ ׂשְ ּּתֹאֵכלו  ְוֵעיֵנֶכם  ּתִ ּ ּ ּּ ּ
יָרׁשו ם   כו:  ְּוָהָאֶרץ  ּתִ יֶתן  ּתֹוֵעָבה  ְוִאיׁש ֲעַמְדּתֶ ֶכם  ֲעׂשִ ַעל־ַחְרּבְ

יָרׁשו אֶתם  ְוָהָאֶרץ  ּתִ ת  ֵרֵעהו  ִטּמֵ ֶּאת־ֵאׁשֶ ּכֹה־ֹתאַמר  כז:  ּ
ֳחָרבֹות  ר  ּבֶ ֲאֵלֶהם  ּכֹה־ָאַמר  ֲאֹדָני  יֱהִוׁה  ַחי־ָאִני  ִאם־ֹלא  ֲאׁשֶ

יו ְלָאְכלֹו ֶדה  ַלַחָיה  ְנַתּתִ ר  ַעל־ְפֵני  ַהּשָׂ ֶחֶרב  ִיפֹלו  ַוֲאׁשֶ ּּבַ ּ ר ּּ  ַוֲאׁשֶ
ֶדֶבר ָימותו ָערֹות ּבַ ָצדֹות וַבּמְ ּמְ ּּבַ ּ ּ ָמָמה  כח: ּ י ֶאת־ָהָאֶרץ ׁשְ ְוָנַתּתִ

ָרֵאל  ֵמֵאין  עֹוֵבר ְממו  ָהֵרי  ִיׂשְ אֹון  ֻעָזה  ְוׁשָ ת  ּגְ ּבַ ה  ְוִנׁשְ ּמָ ּוְמׁשַ ּ ּּ :
ה  ַעל  כט ּמָ ָמָמה  וְמׁשַ י  ֶאת־ָהָאֶרץ  ׁשְ ִתּתִ י־ֲאִני  ְיהָוׁה  ּבְ ְּוָיְדעו  ּכִ ּ
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ר  ָעׂשוּכָ ך  ל:  ּל־ּתֹוֲעֹבָתם  ֲאׁשֶ ֵני  ַעּמְ ה  ֶבן־ָאָדם  ּבְ ְָוַאּתָ

ר־ַחד  ים  ְוִדּבֶ ּתִ ירֹות  וְבִפְתֵחי  ַהּבָ ך  ֵאֶצל  ַהּקִ ִרים  ּבְ ְדּבָ ַּהּנִ ָ

ְמעו  ָמה  ַהָדָבר  ֶּאת־ַאַחד  ִאיׁש  ֶאת־ָאִחיו  ֵלאֹמר  ּבֹאו־ָנא  ְוׁשִ ּ ּ
ְָוָיבֹואו ֵאֶליך לא: ַּהיֹוֵצא ֵמֵאת ְיהָוׁה בו ְלָפֶניך ּ ְמבֹוא־ָעם ְוֵיׁשְ ָ ּכִ ּ

ִפיֶהם  י־ֲעָגִבים  ּבְ ְמעו  ֶאת־ְדָבֶריך  ְואֹוָתם  ֹלא  ַיֲעׂשו  ּכִ י  ְוׁשָ ַּעּמִ ּ ָּ

ם  ֹהֵלך ים  ַאֲחֵרי  ִבְצָעם  ִלּבָ ה  ֹעׂשִ יר  לב:  ְֵהּמָ ׁשִ ך  ָלֶהם  ּכְ ְָוִהּנְ

ְמעו  ֶאת־ְדָבֶריך  ְוֹעׂשִ ן  ְוׁשָ ֲָעָגִבים  ְיֵפה  קֹול  וֵמִטב  ַנּגֵ ּ ּ ים  ֵאיָנם ּ
י ָנִביא ָהָיה ְבתֹוָכם לג: אֹוָתם ה ָבָאה ְוָיְדעו ּכִ ּוְבֹבָאה ִהּנֵ ּ ּ: 

  פרק לד- "יחזקאל"ספר 
ֵבא  ַעל־רֹוֵעי  ב:  ַוְיִהי  ְדַבר־ְיהָוׁה  ֵאַלי  ֵלאֹמר א ן־ָאָדם  ִהּנָ ּבֶ

ֵבא  ְוָאַמְרּתָ  ֲאֵליֶהם  ָלֹרִעים  ּכֹה־ָאַמר   ָרֵאל  ִהּנָ ֲאֹדָני  יֱהִוׁה |  ִיׂשְ
ר  ָהיו  ֹרִעים  אֹוָתם  ֲהלֹוא  ַהּצֹאן  ִיְרעו  ָרֵאל  ֲאׁשֶ ּהֹוי  ֹרֵעי  ִיׂשְ ּ

ִריָאה  ג:  ָהֹרִעים ׁשו  ַהּבְ ְלּבָ ֶמר  ּתִ ֶּאת־ַהֵחֶלב  ּתֹאֵכלו  ְוֶאת־ַהּצֶ ּ
חו  ַהּצֹאן  ֹלא  ִתְרעו ְזּבָ ּּתִ ם  ד:  ּ ְחלֹות  ֹלא  ִחַזְקּתֶ ֶּאת־ַהּנַ

ֶר ּבֶ ׁשְ ַדַחת ְּוֶאת־ַהחֹוָלה ֹלא־ִרֵפאֶתם ְוַלּנִ ם ְוֶאת־ַהּנִ ּתֶ ּת ֹלא ֲחַבׁשְ
ם  וְבָחְזָקה  ְרִדיֶתם  ֹאָתם  ּתֶ ׁשְ ֹבֶתם  ְוֶאת־ָהֹאֶבֶדת  ֹלא  ִבּקַ ֹּלא  ֲהׁשֵ

ְוְבָפֶרך ְהֶייָנה  ְלָאְכָלה  ְלָכל־ַחַית  ה:  ּ ִלי  ֹרֶעה  ַוּתִ פוֶציָנה  ִמּבְ ַּוּתְ ּ
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פוֶציָנה ֶדה  ַוּתְ ָכל־ֶהָהִרים  ְו ו:  ַּהּשָׂ ּגו  ֹצאִני  ּבְ ְבָעה ִּיׁשְ ל־ּגִ ַעל  ּכָ
ל־ְפֵני  ָהָאֶרץ  ָנֹפצו  ֹצאִני  ְוֵאין  דֹוֵרׁש  ְוֵאין  ָּרָמה  ְוַעל  ּכָ ּ ּ

ׁש ְמעו  ֶאת־ְדַבר  ְיהָוׁה ז:  ְמַבּקֵ ָּלֵכן  ֹרִעים  ׁשִ | ַחי־ָאִני  ְנֻאם   ח:  ּ
ְהֶייָנה  ֹצאִני |  ֲאֹדָני  יֱהִוׁה  ִאם־ֹלא  ַיַען  ֱהיֹות  ֹצאִני   ָלַבז  ַוּתִ

ֶדה  ֵמֵאין  ֹרֶעה  ְוֹלא־ָדְרׁשו  ֹרַעי ְּלָאְכָלה  ְלָכל־ַחַי ּת  ַהּשָׂ
ֶּאת־ֹצאִני  ַוִיְרעו  ָהֹרִעים  אֹוָתם  ְוֶאת־ֹצאִני  ֹלא  ָרעו ּ ָלֵכן  ט:  ּ

ְמעו  ְדַבר־ְיהָוׁה ָּהֹרִעים  ׁשִ ּכֹה־ָאַמר  ֲאֹדָני  יֱהִוׁה  ִהְנִני  י:  ּ
ים  ֵמְרע ּתִ ּבַ י  ֶאת־ֹצאִני  ִמָיָדם  ְוִהׁשְ ּתִ ֹות  ֹצאן ֶּאל־ָהֹרִעים  ְוָדַרׁשְ

י  ֹצאִני  ִמִפיֶהם  ְלּתִ ְּוֹלא־ִיְרעו  עֹוד  ָהֹרִעים  אֹוָתם  ְוִהּצַ ּ
י  ּכֹה  ָאַמר  ֲאֹדָני  יֱהִוׁה  יא:    ָלֶהם  ְלָאְכָלהְָוֹלא־ִתְהֶיין ּכִ

ים ְרּתִ י  ֶאת־ֹצאִני  וִבּקַ ּתִ ַרת  ֹרֶעה  יב:  ִּהְנִני־ָאִני  ְוָדַרׁשְ ַבּקָ ּכְ
יֹום־ֱהיֹותֹו  ְבתֹוך  ֹצאנ ר  ֶאת־ֹצאִני ְֶעְדרֹו  ּבְ ן  ֲאַבּקֵ ֹו  ִנְפָרׁשֹות  ּכֵ

יֹום  ָעָנן  ם  ּבְ ר  ָנֹפצו  ׁשָ קֹוֹמת  ֲאׁשֶ ל־ַהּמְ י  ֶאְתֶהם  ִמּכָ ְלּתִ ְּוִהּצַ
ים  ִמן־ָהֲאָרצֹות  יג:  ַוֲעָרֶפל ְצּתִ ים  ְוִקּבַ ְוהֹוֵצאִתים  ִמן־ָהַעּמִ

ֲאִפיִק ָרֵאל  ּבָ ים ַּוֲהִביֹאִתים  ֶאל־ַאְדָמָתם  וְרִעיִתים  ֶאל־ָהֵרי  ִיׂשְ
ֵבי  ָהָאֶרץ ִמְרֶעה־טֹוב  ֶאְרֶעה  ֹאָתם  וְבָהֵרי  יד:  ּוְבֹכל  מֹוׁשְ ּּבְ ּ

ָנֶוה  טֹוב  וִמְרֶעה  ְצָנה  ּבְ ְרּבַ ם  ּתִ ָרֵאל  ִיְהֶיה  ְנֵוֶהם  ׁשָ ְּמרֹום־ִיׂשְ ּ
ָרֵאל ְרֶעיָנה  ֶאל־ָהֵרי  ִיׂשְ ֵמן  ּתִ ֲאִני  ֶאְרֶעה  ֹצאִני  ַוֲאִני  טו:  ׁשָ
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יֵצם  ְנֻאם  ֲאֹדָני  יֱהִוׁ ׁש  טז:  הַאְרּבִ ֶאת־ָהֹאֶבֶדת  ֲאַבּקֵ
ֶרת  ֶאֱחֹבׁש  ְוֶאת־ַהחֹוָלה  ֲאַחֵזק  ּבֶ ׁשְ יב  ְוַלּנִ ַדַחת  ָאׁשִ ְּוֶאת־ַהּנִ ּ
ָפט ה  ְבִמׁשְ ִמיד  ֶאְרֶעּנָ ֵמָנה  ְוֶאת־ַהֲחָזָקה  ַאׁשְ : ְּוֶאת־ַהּשְׁ

ה  יז ין־ׂשֶ ָנה  ֹצאִני  ּכֹה  ָאַמר  ֲאֹדָני  יֱהִוׁה  ִהְנִני  ׁשֵֹפט  ּבֵ ְוַאּתֵ
ה ְרעו  יח: ּ ָלֵאיִלים ְוָלַעּתוִדיםָלׂשֶ ְרֶעה ַהטֹוב ּתִ ם ַהּמִ ַּהְמַעט ִמּכֶ ּ

ּתו  ְוֵאת  ׁשְ ַקע־ַמִים  ּתִ ַרְגֵליֶכם  וִמׁשְ ְרְמסו  ּבְ ְּוֶיֶתר  ִמְרֵעיֶכם  ּתִ ּ ּ
ְרפֹׂשון ַרְגֵליֶכם  ּתִ ַּהּנֹוָתִרים  ּבְ ְוֹצאִני  ִמְרַמס  ַרְגֵליֶכם  יט:  ּ

ְרֶעיָנה  וִמְרַפׂש  ַרְגֵליֶכ ּּתִ יָנהּ ּתֶ ׁשְ ָלֵכן  ּכֹה  ָאַמר  ֲאֹדָני  כ:  ם  ּתִ
ה ָרָזה ה ִבְרָיה וֵבין ׂשֶ ין־ׂשֶ י ּבֵ ַפְטּתִ : ּיֱהִוׁה  ֲאֵליֶהם  ִהְנִני־ָאִני  ְוׁשָ

ְחלֹות  כא ל־ַהּנַ חו  ּכָ ַנּגְ ְהדֹפו  וְבַקְרֵניֶכם  ּתְ ַצד  וְבָכֵתף  ּתֶ ַּיַען  ּבְ ּ ּ ּ ּ
ר  ֲהִפיצֹוֶתם  אֹוָתָנה  ֶאל־ַהחוָצה י  ְלֹצאִני  כב:  ַּעד  ֲאׁשֶ ְעּתִ ְוהֹוׁשַ

ה ה  ָלׂשֶ ין  ׂשֶ י  ּבֵ ַפְטּתִ ַוֲהִקֹמִתי  כג:  ְוֹלא־ִתְהֶייָנה  עֹוד  ָלַבז  ְוׁשָ
ֲּעֵליֶהם  ֹרֶעה  ֶאָחד  ְוָרָעה  ֶאְתֶהן  ֵאת  ַעְבִדי  ָדִויד  הוא  ִיְרֶעה  ּ

ַוֲאִני  ְיהָוׁה  ֶאְהֶיה  ָלֶהם  כד:  ֹּאָתם  ְוהוא  ִיְהֶיה  ָלֶהן  ְלֹרֶעה
יֵלאֹלִהים  ְוַע ְרּתִ יא  ְבתֹוָכם  ֲאִני  ְיהָוׁה  ִדּבַ ְּבִדי  ָדִוד  ָנׂשִ ּ :

י  ַחָיה־ָרָעה  ִמן־ָהָאֶרץ  כה ּתִ ּבַ לֹום  ְוִהׁשְ ִרית  ׁשָ י  ָלֶהם  ּבְ ְּוָכַרּתִ
ְיָעִרים נו  ּבַ ר  ָלֶבַטח  ְוָיׁשְ ְדּבָ בו  ַבּמִ ְּוָיׁשְ ּ י  אֹוָתם  כו:  ּ ְוָנַתּתִ

י ָרָכה  ְוהֹוַרְדּתִ ְבָעִתי  ּבְ ֵמי  ְבָרָכה ּוְסִביבֹות  ּגִ ׁשְ ִעּתֹו  ּגִ ם  ּבְ ׁשֶ   ַהּגֶ
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ן  ְיבוָלה  ְוָהיו  כז:  ִּיְהיו ּתֵ ֶדה  ֶאת־ִפְריֹו  ְוָהָאֶרץ  ּתִ ְּוָנַתן  ֵעץ  ַהּשָׂ ּ ּ ּ
ְבִרי  ֶאת־ֹמטֹות  ׁשִ י־ֲאִני  ְיהָוׁה  ּבְ ַּעל־ַאְדָמָתם  ָלֶבַטח  ְוָיְדעו  ּכִ

ֶהם ים  ִמַיד  ָהֹעְבִדים  ּבָ ְלּתִ ֻּעָלם  ְוִהּצַ ז ְוֹלא־ִיְה כח:  ּ ּיו  עֹוד  ּבַ
בו  ָלֶבַטח  ְוֵאין  ַמֲחִריד ַּלּגֹוִים  ְוַחַית  ָהָאֶרץ  ֹלא  ֹתאְכֵלם  ְוָיׁשְ ּ :

ָאֶרץ  כט ם ְוֹלא־ִיְהיו עֹוד ֲאֻסֵפי ָרָעב ּבָ ַּוֲהִקֹמִתי ָלֶהם ַמָטע ְלׁשֵ ּ
ת  ַהּגֹוִים ִלּמַ או  עֹוד  ּכְ י  ֲאִני  ְיהָוׁה  ֱאֹלֵהיֶהם  ל:  ְּוֹלא־ִיׂשְ ְּוָיְדעו  ּכִ

ָרֵאל  ְנֻאם  ֲאֹדָני  יֱהִוׁהִאּתָ ית  ִיׂשְ י  ּבֵ ה  ַעּמִ ן  לא:  ם  ְוֵהּמָ ְוַאּתֵ
ם  ֲאִני  ֱאֹלֵהיֶכם  ְנֻאם  ֲאֹדָני  ֹצאִני  ֹצאן  ַמְרִעיִתי  ָאָדם  ַאּתֶ

 :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,  ולכל  החברים  וידידים,  ובשמחות,    נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי  מדרשות–השנה  

 .ואין חטא בא על ידו, וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, וצות ישראלך המחולק בכל תפ"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"עים  אוכמשמרות  נטו

 )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,    כאן  לימוד  ספרי  נביאים  וכתובים  מחולק  לכל  השנההנה  מובא
הרבים  לפרסם לזכות  את,  ולכל  החברים  וידידים,  ובשמחות,    נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי  מדרשות–השנה  

 .ואין חטא בא על ידו, יקיםוכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צד, 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"רין  מסמרות  לומר  לך  מה  משמרות  כהונה  כר  ברכיה  הכהן  ברבי  כמשמרות  כתיב  ואנו  קו"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


