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  פרק לז- "יחזקאל"ספר 
תֹוך  א ְָהְיָתה  ָעַלי  ַיד־ְיהָוׁה  ַויֹוִצֵאִני  ְברוַח  ְיהָוׁה  ַוְיִניֵחִני  ּבְ ּ ּ

ְקָעה  ְוִהיא  ְמֵלָאה  ֲעָצמֹות | ִני  ֲעֵליֶהם  ָסִביב  ְוֶהֱעִביַר ב:  ַהּבִ
ה  ְיֵבׁשֹות  ְמֹאד ְקָעה  ְוִהּנֵ ה  ַרּבֹות  ְמֹאד  ַעל־ְפֵני  ַהּבִ : ָּסִביב  ְוִהּנֵ

ן־ָאָדם  ֲהִתְחֶייָנה  ָהֲעָצמֹות  ָהֵאֶלה  ָוֹאַמר  ֲאֹדָני  ג ַּויֹאֶמר  ֵאַלי  ּבֶ ּ
ה  ָיָדְעּתָ ֵבא  ַעל־ָהֲעָצמֹות  ָהֵאֶלה  ד:  יֱהִוׁה  ַאּתָ ַּויֹאֶמר  ֵאַלי  ִהּנָ ּ

ְמעו  ְדַבר־ְיהָוׁה ְּוָאַמְרּתָ  ֲאֵליֶהם  ָהֲעָצמֹות  ַהְיֵבׁשֹות  ׁשִ ּכֹה  ה:  ּ
ה  ֲאִני  ֵמִביא  ָבֶכם  רוַח  ָּאַמר  ֲאֹדָני  יֱהִוׁה  ָלֲעָצמֹות  ָהֵאֶלה  ִהּנֵ ּ

י  ו:  ִוְחִייֶתם ר  ְוָקַרְמּתִ ׂשָ ִדים  ְוַהֲעֵלִתי  ֲעֵליֶכם  ּבָ י  ֲעֵליֶכם  ּגִ ְוָנַתּתִ
י־ֲאִני  ְיהָוׁהֲעֵליֶכם  עֹור  ְוָנַתּתִ ם  ּכִ : ּי  ָבֶכם  רוַח  ִוְחִייֶתם  ִויַדְעּתֶ

ה־ַרַעׁש  ז ְבִאי  ְוִהּנֵ ִהּנָ ר  ֻצֵויִתי  ַוְיִהי־קֹול  ּכְ ֲאׁשֶ אִתי  ּכַ ְּוִנּבֵ
ְקְרבו  ֲעָצמֹות  ֶעֶצם  ֶאל־ַעְצמֹו ה־ֲעֵליֶהם  ח:  ַּוּתִ ְוָרִאיִתי  ְוִהּנֵ

ר  ָעָלה  ַוִיְקַרם  ֲעֵליֶהם  עֹור  ִמ ִדים  וָבׂשָ ּּגִ ְּלָמְעָלה  ְורוַח  ֵאין ּ
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ֶהם ֵבא  ֶבן־ָאָדם  ְוָאַמְרּתָ  ט:  ּבָ ֵבא  ֶאל־ָהרוַח  ִהּנָ ַּויֹאֶמר  ֵאַלי  ִהּנָ ּ
ע  רוחֹות  ּבִֹאי  ָהרוַח |  ֶּאל־ָהרוַח  ּכֹה־ָאַמר   ֲּאֹדָני  יֱהִוׁה  ֵמַאְרּבַ ּ

ֲהרוִגים  ָהֵאֶלה  ְוִיְחיו ּוְפִחי  ּבַ ּ ר  ִצָוִני  ַו י:  ּּ ֲאׁשֶ אִתי  ּכַ ּבֵ בֹוא ְּוִהּנַ ּתָ
דֹול  ְמֹאד־ְמֹאד ָּבֶהם  ָהרוַח  ַוִיְחיו  ַוַיַעְמדו  ַעל־ַרְגֵליֶהם  ַחִיל  ּגָ ּ ּּ ּ :

ָרֵאל  יא ית  ִיׂשְ ל־ּבֵ ן־ָאָדם  ָהֲעָצמֹות  ָהֵאֶלה  ּכָ ַּויֹאֶמר  ֵאַלי  ּבֶ ּ
ה  ֹאְמִרים  ָיְבׁשו  ַעְצמֹוֵתינו  ְוָאְבָדה  ִתְקָוֵתנו  ִנְגַזְרנו  ה  ִהּנֵ ֵּהּמָ ּ ּ ּ

ה ָלֵכן   יב:  ָּלנו ֵבא  ְוָאַמְרּתָ  ֲאֵליֶהם  ּכֹה־ָאַמר  ֲאֹדָני  יֱהִוׁה  ִהּנֵ ִהּנָ
י  ְברֹוֵתיֶכם  ַעּמִ ֲאִני  ֹפֵתַח  ֶאת־ִקְברֹוֵתיֶכם  ְוַהֲעֵליִתי  ֶאְתֶכם  ִמּקִ

ָרֵאל י־ֲאִני  ְיהָוׁה  יג:  ְוֵהֵבאִתי  ֶאְתֶכם  ֶאל־ַאְדַמת  ִיׂשְ ם  ּכִ ִויַדְעּתֶ
ִפְתִחי  ֶאת־ִקְברֹוֵתיֶכם  וְבַהֲעלֹו יּּבְ ְברֹוֵתיֶכם  ַעּמִ : ִתי  ֶאְתֶכם  ִמּקִ

י  ֶאְתֶכם  ַעל־ַאְדַמְתֶכם  יד ְחּתִ י  רוִחי  ָבֶכם  ִוְחִייֶתם  ְוִהּנַ ְּוָנַתּתִ
יִתי  ְנֻאם־ְיהָוׁה י  ְוָעׂשִ ְרּתִ י־ֲאִני  ְיהָוׁה  ִדּבַ ם  ּכִ ַוְיִהי  טו:  ִּויַדְעּתֶ

ה  ֶבן־ָאָדם  ַקח־ְלך  ֵע טז:  ְדַבר־ְיהָוׁה  ֵאַלי  ֵלאֹמר ץ  ֶאָחד ְָוַאּתָ
ָרֵאל   ּוְכֹתב  ָעָליו  ִליהוָדה  ְוִלְבֵני  ִיׂשְ ּ  ֲחֵבָריו  וְלַקח  ֵעץ ֲחֵבָרוּ

ָרֵאל   ית  ִיׂשְ  ֲחֵבָרוֶּאָחד  וְכתֹוב  ָעָליו  ְליֹוֵסף  ֵעץ  ֶאְפַרִים  ְוָכל־ּבֵ
ְּוָקַרב  ֹאָתם  ֶאָחד  ֶאל־ֶאָחד  ְלך  ְלֵעץ  ֶאָחד  ְוָהיו  יז:  ֲחֵבָריו ָ

ָיֶדך ך  ֵלאֹמר ְוַכ יח:  ַָלֲאָחִדים  ּבְ ֵני  ַעּמְ ר  ֹיאְמרו  ֵאֶליך  ּבְ ֲָאׁשֶ ָ ּ
יד  ָלנו  ָמה־ֵאֶלה  ָלך ְֲהלֹוא־ַתּגִ ּ ּ ר  ֲאֵלֶהם  ּכֹה־ָאַמר  ֲאֹדָני  יט:  ּ ַּדּבֵ
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ְבֵטי  ַיד־ֶאְפַרִים  ְוׁשִ ר  ּבְ ה  ֲאִני  ֹלֵקַח  ֶאת־ֵעץ  יֹוֵסף  ֲאׁשֶ יֱהִוׁה  ִהּנֵ
ָרֵאל   י  אֹוָתם  ָעָליו  ֶאֲחֵבָרוִיׂשְ ּת־ֵעץ  ְיהוָדה   ֲחֵבָריו  ְוָנַתּתִ

ָיִדי יִתם  ְלֵעץ  ֶאָחד  ְוָהיו  ֶאָחד  ּבְ ְּוָהיו  ָהֵעִצים  כ:  ַּוֲעׂשִ
ָיְדך  ְלֵעיֵניֶהם ְכּתֹב  ֲעֵליֶהם  ּבְ ר־ּתִ ר  ֲאֵליֶהם  כא:  ֲָאׁשֶ ְוַדּבֵ

ין  ָרֵאל  ִמּבֵ ֵני  ִיׂשְ ה  ֲאִני  ֹלֵקַח  ֶאת־ּבְ ּכֹה־ָאַמר  ֲאֹדָני  יֱהִוׁה  ִהּנֵ
ר  ָהְלכו־ׁשָ ִביב  ְוֵהֵבאִתי  אֹוָתם ַּהּגֹוִים  ֲאׁשֶ י  ֹאָתם  ִמּסָ ְצּתִ ם  ְוִקּבַ

ָהֵרי  כב:  ֶאל־ַאְדָמָתם ָאֶרץ  ּבְ יִתי  ֹאָתם  ְלגֹוי  ֶאָחד  ּבָ ְוָעׂשִ
ָרֵאל  וֶמֶלך  ֶאָחד  ִיְהֶיה  ְלֻכָלם  ְלֶמֶלך  ְוֹלא   ְִיׂשְ ְּ ּ  ִיְהיו־עֹוד ִיְהֻיהּ

י  ַמְמָלכֹות  עֹו ּתֵ ֵני  גֹוִים  ְוֹלא  ֵיָחצו  עֹוד  ִלׁשְ ְוֹלא  כג:  דִּלׁשְ
י  ְעּתִ ֵעיֶהם  ְוהֹוׁשַ ּקוֵציֶהם  וְבֹכל  ִפׁשְ ִגלוֵליֶהם  וְבׁשִ או  עֹוד  ּבְ ִּיַטּמְ ּ ּ ּ ּ ּּ
י  אֹוָתם  ר  ָחְטאו  ָבֶהם  ְוִטַהְרּתִ ֹבֵתיֶהם  ֲאׁשֶ ֹּאָתם  ִמּכֹל  מֹוׁשְ

ְְוַעְבִדי  ָדִוד  ֶמֶלך  כד:  ְּוָהיו־ִלי  ְלָעם  ַוֲאִני  ֶאְהֶיה  ָלֶהם  ֵלאֹלִהים ּ
ָפַטי  ֵיֵלכו  ְוֻחּקַֹתי ֲעֵליֶהם  ְו ּרֹוֶעה  ֶאָחד  ִיְהֶיה  ְלֻכָלם  וְבִמׁשְ ּּ ּ

ְמרו  ְוָעׂשו  אֹוָתם ִּיׁשְ י  ְלַעְבִדי  כה:  ּ ר  ָנַתּתִ בו  ַעל־ָהָאֶרץ  ֲאׁשֶ ְּוָיׁשְ ּ
ה  וְבֵניֶהם  בו  ָעֶליָה  ֵהּמָ בו־ָבה  ֲאבֹוֵתיֶכם  ְוָיׁשְ ר  ָיׁשְ ְּלַיֲעֹקב  ֲאׁשֶ ּ ּ ּ

יא  ָלֶהם  ְלעֹוָלםּוְבֵני  ְבֵניֶהם  ַעד־עֹוָלם  ְו : ָּדִוד  ַעְבִדי  ָנׂשִ
ים  כו ִרית  עֹוָלם  ִיְהֶיה  אֹוָתם  וְנַתּתִ לֹום  ּבְ ִרית  ׁשָ י  ָלֶהם  ּבְ ְּוָכַרּתִ

תֹוָכם  ְלעֹוָלם י  ּבְ י  ֶאת־ִמְקָדׁשִ יִתי  אֹוָתם  ְוָנַתּתִ ְוָהָיה  כז:  ְּוִהְרּבֵ
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ה  ִי ִני  ֲעֵליֶהם  ְוָהִייִתי  ָלֶהם  ֵלאֹלִהים  ְוֵהּמָ ּכָ : ְּהיו־ִלי  ְלָעםִמׁשְ
ְהיֹות  כח ָרֵאל  ּבִ י  ֲאִני  ְיהָוׁה  ְמַקֵדׁש  ֶאת־ִיׂשְ ְּוָיְדעו  ַהּגֹוִים  ּכִ ּ

תֹוָכם ְלעֹוָלם י ּבְ  :ִּמְקָדׁשִ

  פרק לח- "יחזקאל"ספר 
ים  ָפֶניך  ֶאל־ּגֹוג  ב:  ַוְיִהי  ְדַבר־ְיהָוׁה  ֵאַלי  ֵלאֹמר א ן־ָאָדם  ׂשִ ָּבֶ ּ

יא  ֹראׁש  ֶמ גֹוג  ְנׂשִ ֵבא  ָעָליוֶאֶרץ  ַהּמָ ך  ְוֻתָבל  ְוִהּנָ ְוָאַמְרּתָ  ג:  ְׁשֶ
ך  יא  ֹראׁש  ֶמׁשֶ ְּכֹה  ָאַמר  ֲאֹדָני  יֱהִוׁה  ִהְנִני  ֵאֶליך  ּגֹוג  ְנׂשִ ָ

ְלָחֶייך  ְוהֹוֵצאִתי  אֹוְתך  ד:  ְוֻתָבל י  ַחִחים  ּבִ יך  ְוָנַתּתִ ְָוׁשֹוַבְבּתִ ָ ָ

י  ִמְכלֹול  ּכֻ ים  ְלֻבׁשֵ ל־ֵחיֶלך  סוִסים  וָפָרׁשִ ְּוֶאת־ּכָ ּ ָּלם  ָקָהל  ָרב ָ
ָלם י  ֲחָרבֹות  ּכֻ ה  וָמֵגן  ּתְֹפׂשֵ ִּצּנָ ָלם  ה:  ּ ם  ּכֻ ָּפַרס  ּכוׁש  ופוט  ִאּתָ ּ ּ ּ ּ

ֵתי  ָצפֹון  ו:  ָמֵגן  ְוכֹוָבע ית  ּתֹוַגְרָמה  ַיְרּכְ ּּגֶֹמר  ְוָכל־ֲאַגֶפיָה  ּבֵ
ך ים  ִאּתָ ים  ַרּבִ ל־ֲאַגָפיו  ַעּמִ ְְוֶאת־ּכָ ה  ז:  ּ ִָהּכֹן  ְוָהֵכן  ְלך  ַאּתָ

ָמרְוָכל־ ְקָהִלים  ָעֶליך  ְוָהִייָת  ָלֶהם  ְלִמׁשְ ְָקָהֶלך  ַהּנִ ִּמָיִמים  ח:  ָ
בֹוא   ִנים  ּתָ ַאֲחִרית  ַהּשָׁ ָפֵקד  ּבְ ים  ּתִ ְמׁשֹוֶבֶבת |  ֶאל־ֶאֶרץ  |  ַּרּבִ

ר־ָהיו  ָרֵאל  ֲאׁשֶ ים  ַעל  ָהֵרי  ִיׂשְ ים  ַרּבִ ֶצת  ֵמַעּמִ ֵּמֶחֶרב  ְמֻקּבֶ
ים  הו ִמיד  ְוִהיא  ֵמַעּמִ ה  ּתָ ָלםְּלָחְרּבָ בו  ָלֶבַטח  ּכֻ ָּצָאה  ְוָיׁשְ ּ :

ה  ט ְהֶיה  ַאּתָ ָעָנן  ְלַכּסֹות  ָהָאֶרץ  ּתִ ָֹאה  ָתבֹוא  ּכֶ ּשׁ ְוָעִליָת  ּכַ
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ים  ַרּבים  אֹוָתך ְְוָכל־ֲאַגֶפיך  ְוַעּמִ ָ ּכֹה  ָאַמר  ֲאֹדָני  יֱהִוׁה  ְוָהָיה  י:  ּ
ֶב|   ְבּתָ  ַמֲחׁשֶ יֹום  ַההוא  ַיֲעלו  ְדָבִרים  ַעל־ְלָבֶבך  ְוָחׁשַ ָּבַ ּ ּ : ת  ָרָעהּ
ֵבי  יא ְֹקִטים  ֹיׁשְ ְּוָאַמְרּתָ  ֶאֱעֶלה  ַעל־ֶאֶרץ  ְפָרזֹות  ָאבֹוא  ַהּשׁ

ֵאין  חֹוָמה  וְבִריַח  וְדָלַתִים  ֵאין  ָלֶהם ִבים  ּבְ ָלם  ֹיׁשְ ָּלֶבַטח  ּכֻ ּ ּ :
ֹבת  יב יב  ָיְדך  ַעל־ֳחָרבֹות  נֹוׁשָ ז  ְלָהׁשִ ָלל  ְוָלֹבז  ּבַ ֹלל  ׁשָ ִָלׁשְ

ף  ִמּגֹוִי ֵבי  ַעל־ַטּבור ְוֶאל־ַעם  ְמֻאּסָ ה  ִמְקֶנה  ְוִקְנָין  ֹיׁשְ ּם  ֹעׂשֶ
ִפֶריָה  ֹיאְמרו  ְלך  יג:  ָהָאֶרץ יׁש  ְוָכל־ּכְ ָבא  וְדָדן  ְוֹסֲחֵרי  ַתְרׁשִ ָׁשְ ּ ּ

את   ז  ִהְקַהְלּתָ  ְקָהֶלך  ָלׂשֵ ה  ָבא  ֲהָלֹבז  ּבַ ָלל  ַאּתָ ֹלל  ׁשָ | ֲָהִלׁשְ
ָלל ֹלל  ׁשָ ֶסף  ְוָזָהב  ָלַקַחת  ִמְקֶנה  ְוִקְנָין  ִלׁשְ דֹולּכֶ ָלֵכן  יד:    ּגָ

ֵבא  ֶבן־ָאָדם  ְוָאַמְרּתָ  ְלגֹוג  ּכֹה  ָאַמר  ֲאֹדָני  יֱהִוׁה  ֲהלֹוא   | ִהּנָ
ָדע ָרֵאל  ָלֶבַטח  ּתֵ י  ִיׂשְ ֶבת  ַעּמִ ׁשֶ יֹום  ַההוא  ּבְ ּּבַ ּוָבאָת  טו:  ּ

ך  ֹרְכֵבי  סוִסים  ים  ִאּתָ ים  ַרּבִ ה  ְוַעּמִ ֵתי  ָצפֹון  ַאּתָ קֹוְמך  ִמַיְרּכְ ִּמּמְ ְ ָּ
ָלם  ָק דֹול  ְוַחִיל  ָרבּּכֻ ָעָנן  טז:  ָהל  ּגָ ָרֵאל  ּכֶ י  ִיׂשְ ְוָעִליָת  ַעל־ַעּמִ

ְהֶיה  ַוֲהִבאֹוִתיך  ַעל־ַאְרִצי  ַאֲחִרית  ַהָיִמים  ּתִ ְָלַכּסֹות  ָהָאֶרץ  ּבְ ּ
י  ְבך  ְלֵעיֵניֶהם  ּגֹוג ְדׁשִ ִהּקָ ְָלַמַען  ַדַעת  ַהּגֹוִים  ֹאִתי  ּבְ ּ :

ה־ה יז ָיִמים ּכֹה־ָאַמר  ֲאֹדָני  יֱהִוׁה  ַהַאּתָ י  ּבְ ְרּתִ ר־ִדּבַ ּוא  ֲאׁשֶ ּ
ָיִמים  ָהֵהם  ִאים  ּבַ ּבְ ָרֵאל  ַהּנִ ַיד  ֲעָבַדי  ְנִביֵאי  ִיׂשְ ַּקְדמֹוִנים  ּבְ

ִנים  ְלָהִביא  ֹאְתך  ֲעֵליֶהם יֹום  ּבֹוא |  ְוָהָיה   יח:  ָׁשָ יֹום  ַההוא  ּבְ ּּבַ ּ
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ֲעֶלה  ֲחָמִתי  ּבְ ָרֵאל  ְנֻאם  ֲאֹדָני  יֱהִוׁה  ּתַ : ַּאִפיגֹוג  ַעל־ַאְדַמת  ִיׂשְ
י  ִאם־ֹלא   יט ְרּתִ ּוְבִקְנָאִתי  ְבֵאׁש־ֶעְבָרִתי  ִדּבַ יֹום  ַההוא  ִיְהֶיה |  ּ ּּבַ ּ

ָרֵאל דֹול ַעל ַאְדַמת ִיׂשְ ְּוָרֲעׁשו ִמָפַני ְדֵגי ַהָים ְועֹוף  כ: ַרַעׁש ּגָ ּ ּּ
ֶדה  ְוָכל־ָהֶרֶמׂש  ָהֹרֵמׂש  ַעל־ָהֲאָדָמה  ְוֹכל  ַמִים  ְוַחַית  ַהּשָׂ ַּהּשָׁ

ְדֵרגֹות ָהָאָדם  ר ַעל־ְפֵני ָהֲאָדָמה ְוֶנֶהְרסו ֶהָהִרים ְוָנְפלו ַהּמַ ֲּאׁשֶ ּ ּ
פֹול ְוָקָראִתי  ָעָליו  ְלָכל־ָהַרי  ֶחֶרב  כא:  ְּוָכל־חֹוָמה  ָלָאֶרץ  ּתִ

ְהֶיה ָאִחיו  ּתִ י  ִאּתֹו  כב:  ְנֻאם  ֲאֹדָני  יֱהִוׁה  ֶחֶרב  ִאיׁש  ּבְ ַפְטּתִ ְּוִנׁשְ
ם  ׁשֹוֵט ֶדֶבר  וְבָדם  ְוֶגׁשֶ ִביׁש  ֵאׁש  ְוָגְפִרית ּּבְ ף  ְוַאְבֵני  ֶאְלּגָ

ר  ִאּתֹו ים  ֲאׁשֶ ים  ַרּבִ : ַּאְמִטיר  ָעָליו  ְוַעל־ֲאַגָפיו  ְוַעל־ַעּמִ
ים  ְוָיְדעו  כג י  ְלֵעיֵני  ּגֹוִים  ַרּבִ י  ְונֹוַדְעּתִ ּתִ י  ְוִהְתַקִדׁשְ ִדְלּתִ ְּוִהְתּגַ ּ ּ

י־ֲאִני ְיהָוׁה  :ּכִ
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,  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

ך  במעגל "כך  יגמור  כל  ספרי  נ,  שני  פרקים  ליום,  הנה  מובא  כאן  לימוד  ספרי  נביאים  וכתובים  מחולק  לכל  השנה
הרבים  לפרסם לזכות  את,  ים  וידידיםולכל  החבר,  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 ו, ד ספרי המקרא הם עלי י וטרי, י"חכמנ 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

 )נחומא בהעלותך פרק טומדרש ת(. א למה כתיב כמשמרות ואנו קורין מסמרות ללמדך שאם קבעת אותם כמסמר בלבבך הם משמרין אותך"ד


