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  פרק מא- "יחזקאל"ספר 
ׁש־ַאּמֹות  ֹרַחב  א ַּוְיִביֵאִני  ֶאל־ַהֵהיָכל  ַוָיָמד  ֶאת־ָהֵאיִלים  ׁשֵ

ׁש־ַאּמֹות  ֹרַחב־ִמפֹו  ֹרַחב  ָהֹאֶהל ִּמפֹו  ְוׁשֵ ר  ב:  ּ ְּוֹרַחב  ַהֶפַתח  ֶעׂשֶ
ּת  ִמפֹו  ְוָחֵמׁש  ַאּמֹות  ִמפֹו ַּאּמֹות  ְוִכְתפֹות  ַהֶפַתח  ָחֵמׁש  ַאּמֹו ּ

ה ִרים  ַאּמָ ה  ְוֹרַחב  ֶעׂשְ ִעים  ַאּמָ ּוָבא  ג:  ַּוָיָמד  ָאְרּכֹו  ַאְרּבָ
ׁש  ַאּמֹות  ִים  ַאּמֹות  ְוַהֶפַתח  ׁשֵ ּתַ ִּלְפִניָמה  ַוָיָמד  ֵאיל־ַהֶפַתח  ׁשְ ּ ּ

ַבע  ַאּמֹות ה  ד:  ְּוֹרַחב  ַהֶפַתח  ׁשֶ ִרים  ַאּמָ ַּוָיָמד  ֶאת־ָאְרּכֹו  ֶעׂשְ
ה  ֶאל־ְפֵני  ַהֵהיָכל  ַויֹאֶמר  ֵאַלי  ֶזה  ֹקֶדׁש ְו ִרים  ַאּמָ ֹּרַחב  ֶעׂשְ ּ

ים ָדׁשִ ע  ה:  ַהּקֳ ָלע  ַאְרּבַ ׁש  ַאּמֹות  ְוֹרַחב  ַהּצֵ ִית  ׁשֵ ַּוָיָמד  ִקיר־ַהּבַ
ִית  ָסִביב|  ַאּמֹות  ָסִביב   ָלעֹות  ֵצָלע  ֶאל־ֵצָלע  ו:  ָסִביב  ַלּבַ ְוַהּצְ

ים  ְפָעִמים  ו ֹלׁשִ לֹוׁש  וׁשְ ּׁשָ ָלעֹות ּּ ִית  ַלּצְ ר־ַלּבַ יר  ֲאׁשֶ ּקִ ָבאֹות  ּבַ
ִית|  ָסִביב   ִקיר  ַהּבָ ָּסִביב  ִלְהיֹות  ֲאחוִזים  ְוֹלא־ִיְהיו  ֲאחוִזים  ּבְ ּ ּ :

ִית  ז י  מוַסב־ַהּבַ ָלעֹות  ּכִ ְּוָרֲחָבה  ְוָנְסָבה  ְלַמְעָלה  ְלַמְעָלה  ַלּצְ
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ן  ֹרַחב|  ְלַמְעָלה  ְלַמְעָלה  ָסִביב   ִית  ַעל־ּכֵ ִית ָסִביב  ַלּבַ ־ַלּבַ
יכֹוָנה ְחּתֹוָנה  ַיֲעֶלה  ַעל־ָהֶעְליֹוָנה  ַלּתִ : ְלָמְעָלה  ְוֵכן  ַהּתַ

ִית  ּגַֹבה  ָסִביב   ח ָלעֹות ּמיְסדֹותָסִביב  |  ְּוָרִאיִתי  ַלּבַ ּ  מוְסדֹות  ַהּצְ
יָלה ׁש  ַאּמֹות  ַאּצִ ֶנה  ׁשֵ ָלע  ט:  ְמלֹו  ַהּקָ ר־ַלּצֵ יר  ֲאׁשֶ ֹרַחב  ַהּקִ

ִיתֶּאל־ַהחוץ  ָחֵמׁש  ַאּמֹות   ר  ַלּבָ ית  ְצָלעֹות  ֲאׁשֶ ח  ּבֵ ר  ֻמּנָ : ַוֲאׁשֶ
ִית  ָסִביב   י ה  ָסִביב  ַלּבַ ִרים  ַאּמָ כֹות  ֹרַחב  ֶעׂשְ ּוֵבין  ַהְלׁשָ : ָסִביב|  ּ
פֹון  וֶפַתח  ֶאָחד  יא ח  ֶפַתח  ֶאָחד  ֶדֶרך  ַהּצָ ּנָ ָלע  ַלּמֻ ּוֶפַתח  ַהּצֵ ּ ְּ ּ

ח  ָחֵמׁש  ַאּמֹות  ָסִבי ּנָ : ָסִביב|  ב  ַּלָדרֹום  ְוֹרַחב  ְמקֹום  ַהּמֻ
ְבִעים  יב ְזָרה  ְפַאת  ֶדֶרך־ַהָים  ֹרַחב  ׁשִ ר  ֶאל־ְפֵני  ַהּגִ ְנָין  ֲאׁשֶ ְּוַהּבִ ְ ּ ּ ּ

ְנָין  ָחֵמׁש־ַאּמֹות  ֹרַחב  ָסִביב   ה  ְוִקיר  ַהּבִ ָסִביב  ְוָאְרּכֹו |  ַאּמָ
ה ִעים  ַאּמָ ׁשְ ְזָרה  יג:  ּתִ ה  ְוַהּגִ ִית  ֹאֶרך  ֵמָאה  ַאּמָ ְוָמַדד  ֶאת־ַהּבַ ּ

ְנָיה הְוַהּבִ ִית  יד:  ְ  ְוִקירֹוֶתיָה  ֹאֶרך  ֵמָאה  ַאּמָ ְּוֹרַחב  ְפֵני  ַהּבַ
ה ִדים  ֵמָאה  ַאּמָ ְזָרה  ַלּקָ ְנָין  ֶאל־ְפֵני  טו:  ְוַהּגִ ּוָמַדד  ֹאֶרך־ַהּבִ ְ ּ

ר  ַעל־ַאֲחֶריָה   ְזָרה  ֲאׁשֶ וֶקיָהאַהּגִ יֶקיָהא  ִמפֹו  וִמפֹו  ֵמָאה ְוַאּתִ ּ  ְוַאּתִ ּּ
ה  ְוַהֵהיָכל  ַהְפִניִמי  ְו י  ֶהָחֵצרַּאּמָ ִפים  ְוַהַחלֹוִנים  טז:  ֻאַלּמֵ ַּהּסִ ּ

יִקים   ִחיף  ֵעץ |  ָהֲאֻטמֹות  ְוָהַאּתִ ף  ׂשְ ם  ֶנֶגד  ַהּסַ ּתָ ָלׁשְ ָסִביב  ִלׁשְ
ָּסִביב  ְוָהָאֶרץ  ַעד־ַהַחלֹונֹות  ְוַהַחֹלנֹות  ְמֻכּסֹות|  ָסִביב   ּ :

ִית  ַהְפִניִמי  ְוַלחוץ  ְוֶאל־ּכָ יז ַּעל־ֵמַעל  ַהֶפַתח  ְוַעד־ַהּבַ ּ יר ּ ל־ַהּקִ



––906 

ְפִניִמי  וַבִחיצֹון  ִמדֹות|  ָסִביב   ָּסִביב  ּבַ ּ רוִבים  יח:  ּ ְּוָעׂשוי  ּכְ ּ
רוב ַנִים  ָפִנים  ַלּכְ רוב  ִלְכרוב  וׁשְ ין־ּכְ ְּוִתֹמִרים  ְוִתֹמָרה  ּבֵ ּ ּ ּּ :

ֹמָרה  ִמפֹו  יט ֹמָרה  ִמפֹו  וְפֵני־ְכִפיר  ֶאל־ַהּתִ ּוְפֵני  ָאָדם  ֶאל־ַהּתִ ּּ ּ
ל־ַהּבַ ֵּמָהָאֶרץ ַעד־ֵמַעל ַהֶפַתח  כ: ָסִביב| ִית ָסִביב ָּעׂשוי  ֶאל־ּכָ

ֹמִרים  ֲעׂשוִים  ְוִקיר  ַהֵׁהׁׄי רוִבים  ְוַהּתִ ַּהּכְ ַּהֵהיָכל  ְמזוַזת  כא:  ָכׁׄלּ
ְרֶאה ּמַ ְרֶאה  ּכַ לֹוׁש  כב:  ְּרֻבָעה  וְפֵני  ַהּקֶֹדׁש  ַהּמַ ַח  ֵעץ  ׁשָ ְזּבֵ ַהּמִ

ִים־ַאּמֹו ּתַ ֹבַה  ְוָאְרּכֹו  ׁשְ ּת  וִמְקֹצעֹוָתיו  לֹו  ְוָאְרּכֹו ַּאּמֹות  ּגָ
ר  ִלְפֵני  ְיהָוׁה ְלָחן  ֲאׁשֶ ֻ ר  ֵאַלי  ֶזה  ַהּשׁ : ְוִקיֹרָתיו  ֵעץ  ַוְיַדּבֵ

ִים ְדָלתֹות ַלֵהיָכל ְוַלּקֶֹדׁש כג ּתַ ּוׁשְ ִים ְדָלתֹות ַלְדָלתֹות  כד: ּ ּתַ ּוׁשְ ּ ּ
י   ּתֵ ִים  ְלֶדֶלת  ֶאָחת  וׁשְ ּתַ ּבֹות  ְדָלתֹות  ׁשְ ִים  מוּסַ ּתַ ּׁשְ ּ ְדָלתֹות ּ

רוִבים  כה:  ָלַאֶחֶרת ַּוֲעׂשוָיה  ֲאֵליֶהן  ֶאל־ַדְלתֹות  ַהֵהיָכל  ּכְ ּ ּ
ירֹות  ְוָעב  ֵעץ  ֶאל־ְפֵני  ָהאוָלם  ר  ֲעׂשוִים  ַלּקִ ֲאׁשֶ ְּוִתֹמִרים  ּכַ ּּ

ְתפֹות  כו:  ֵּמַהחוץ ְּוַחלֹוִנים  ֲאֻטמֹות  ְוִתֹמִרים  ִמפֹו  וִמפֹו  ֶאל־ּכִ ּּ ּ
ִית ְו יםָּהאוָלם ְוַצְלעֹות ַהּבַ  :ָהֻעּבִ

  פרק מב- "יחזקאל"ספר 
פֹון  ַוְיִבֵאִני  א ְַויֹוִצֵאִני  ֶאל־ֶהָחֵצר  ַהִחיצֹוָנה  ַהֶדֶרך  ֶדֶרך  ַהּצָ ְּ ּ ּ

פֹון ְנָין  ֶאל־ַהּצָ ר־ֶנֶגד  ַהּבִ ְזָרה  ַוֲאׁשֶ ר  ֶנֶגד  ַהּגִ ה  ֲאׁשֶ ּכָ : ֶּאל־ַהִלׁשְ
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פֹון  ְוָהֹר ב ָאה  ֶפַתח  ַהּצָ ֶּאל־ְפֵני־ֹאֶרך  ַאּמֹות  ַהּמֵ ים ְּ ַחב  ֲחִמּשִׁ
ר  ג: ַאּמֹות ר ֶלָחֵצר ַהְפִניִמי ְוֶנֶגד ִרְצָפה ֲאׁשֶ ִרים ֲאׁשֶ ֶּנֶגד ָהֶעׂשְ

ים ִלׁשִ ּשְׁ יק  ּבַ יק  ֶאל־ְפֵני־ַאּתִ ְוִלְפֵני  ד:  ֶּלָחֵצר  ַהִחיצֹוָנה  ַאּתִ
ה  ר  ַאּמֹות  ֹרַחב  ֶאל־ַהְפִניִמית  ֶדֶרך  ַאּמָ כֹות  ַמֲהַלך  ֶעׂשֶ ְַהְלׁשָ ְּ ּ ּ

פֹוןֶּאָחת  וִפְת כֹות  ָהֶעְליֹוֹנת  ְקֻצרֹות  ה:  ֵחיֶהם  ַלּצָ ְּוַהְלׁשָ
ְנָין ֹכנֹות  ּבִ ְחּתֹנֹות  וֵמַהּתִ יִקים  ֵמֵהָנה  ֵמַהּתַ י־יֹוְכלו  ַאּתִ ּּכִ י  ו:  ּ ּכִ

ן  ַעּמוֵדי  ַהֲחֵצרֹות  ַעל־ּכֵ ה  ְוֵאין  ָלֶהן  ַעּמוִדים  ּכְ ָלׁשֹות  ֵהּנָ ְּמׁשֻ ּ ּ
יֹכ ְחּתֹונֹות  וֵמַהּתִ ר־ַלחוץ  ז:  נֹות  ֵמָהָאֶרץֶּנֱאַצל  ֵמַהּתַ ְּוָגֵדר  ֲאׁשֶ

כֹות  ָאְרּכֹו  כֹות  ֶדֶרך  ֶהָחֵצר  ַהִחצֹוָנה  ֶאל־ְפֵני  ַהְלׁשָ ת  ַהְלׁשָ ְּלֻעּמַ ּּ ְ ּ
ה ים  ַאּמָ ר  ֶלָחֵצר  ַהִחצֹוָנה  ח:  ֲחִמּשִׁ כֹות  ֲאׁשֶ י־ֹאֶרך  ַהְלׁשָ ּּכִ ְ

ה ה  ַעל־ְפֵני  ַהֵהיָכל  ֵמָאה  ַאּמָ ה  ְוִהּנֵ ים  ַאּמָ כֹות ּוִמַּתַחתט:  ֲּחִמּשִׁ  ְּלׁשָ
כֹות  ָהֵאֶלה   ַחת  ַהְלׁשָ ּוִמּתַ ּ ִבואּ ה ַהּמֵ ֹבאֹו  ָלֵהּנָ ִדים  ּבְ ִביא  ֵמַהּקָ   ַהּמֵ

ֹרַחב   י:  ֵמֶהָחֵצר  ַהִחֹצָנה ִדים  ֶאל־ְפֵני |  ּבְ ֶדר  ֶהָחֵצר  ֶדֶרך  ַהּקָ ּּגֶ ְ ּ
כֹות ְנָין  ְלׁשָ ְזָרה  ְוֶאל־ְפֵני  ַהּבִ ַמ יא:  ַּהּגִ ְרֵאה ְְוֶדֶרך  ִלְפֵניֶהם  ּכְ

ן  ְוֹכל  מֹוָצֵאיֶהן  ן  ָרְחּבָ ן  ּכֵ ָאְרּכָ פֹון  ּכְ ר  ֶדֶרך  ַהּצָ כֹות  ֲאׁשֶ ְַהְלׁשָ ּ ּ
ְפֵטיֶהן  וְכִפְתֵחיֶהן ּוְכִמׁשְ ר  ֶדֶרך  יב:  ּּ כֹות  ֲאׁשֶ ְוְכִפְתֵחי  ַהְלׁשָ ּ ּּ

ֶדֶרת  ֲהִגיָנה  ֶדֶרך  ְפֵני  ַהּגְ ֹראׁש  ָדֶרך  ֶדֶרך  ּבִ ְַהָדרֹום  ֶפַתח  ּבְ ְ ְּ ּ ּ ּּ
ִדים   בֹוָאןַהּקָ כֹות  ַהָדרֹום  יג:  ּבְ פֹון  ִלׁשְ כֹות  ַהּצָ ַּויֹאֶמר  ֵאַלי  ִלׁשְ ּ



––908 

ה   ְזָרה  ֵהּנָ ר  ֶאל־ְפֵני  ַהּגִ ם |  ֲּאׁשֶ ר  ֹיאְכלו־ׁשָ כֹות  ַהּקֶֹדׁש  ֲאׁשֶ ִּלׁשְ
יחו   ם  ַיּנִ ים  ׁשָ ָדׁשִ י  ַהּקֳ ר־ְקרֹוִבים  ַליהָוׁה  ָקְדׁשֵ | ַּהּכֲֹהִנים  ֲאׁשֶ

ְנ ים  ְוַהּמִ ָדׁשִ י  ַהּקֳ קֹום  ָקֹדׁשָקְדׁשֵ י  ַהּמָ ם  ּכִ : ָּחה  ְוַהַחָטאת  ְוָהָאׁשָ
ֹבָאם  ַהּכֲֹהִנים  ְוֹלא־ֵיְצאו  ֵמַהּקֶֹדׁש  ֶאל־ֶהָחֵצר  ַהִחיצֹוָנה  יד ּּבְ

ה   י־ֹקֶדׁש  ֵהּנָ ְרתו  ָבֶהן  ּכִ ר־ְיׁשָ יחו  ִבְגֵדיֶהם  ֲאׁשֶ ם  ַיּנִ ְּוׁשָ ּ ְיָלְבׁשוּ
ָגִדים  ֲאֵחִרים  ְוָקְרבו  ֶאל־ֲאׁשֶ ְּוָלְבׁשו  ּבְ ְּוִכָלה  טו:  ר  ָלָעםּ

ר  ָפָניו  ַער  ֲאׁשֶ ִית  ַהְפִניִמי  ְוהֹוִציַאִני  ֶדֶרך  ַהּשַׁ ֶּאת־ִמדֹות  ַהּבַ ְּ ּ ּ
ִדים  וְמָדדֹו  ָסִביב   ֶּדֶרך  ַהּקָ ְקֵנה  טז:  ָסִביב|  ְּ ִדים  ּבִ ָּמַדד  רוַח  ַהּקָ

ָדה  ֲחֵמׁש־   ָדה  ָסִביבֵאמֹותַּהּמִ ְקֵנה  ַהּמִ ָמַדד  יז:  ּ  ֵמאֹות  ָקִנים  ּבִ
ָדה  ָסִביבר ְקֵנה  ַהּמִ פֹון  ֲחֵמׁש־ֵמאֹות  ָקִנים  ּבִ ּוַח  ַהּצָ ֵּאת  רוַח  יח:  ּ

ָדה ְקֵנה  ַהּמִ ַּהָדרֹום  ָמָדד  ֲחֵמׁש־ֵמאֹות  ָקִנים  ּבִ ָסַבב  יט:  ּ
ָדה ְקֵנה ַהּמִ ֶּאל־רוַח ַהָים ָמַדד ֲחֵמׁש־ֵמאֹות ָקִנים ּבִ ע  כ: ּּ ְלַאְרּבַ

ְִביב  ֹאֶרך  ֲחֵמׁש  ֵמאֹות  ְוֹרַחב ָס|  ּרוחֹות  ְמָדדֹו  חֹוָמה  לֹו  ָסִביב  

ין ַהּקֶֹדׁש ְלֹחל  :ֲּחֵמׁש ֵמאֹות ְלַהְבִדיל ּבֵ
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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

ך  במעגל "כך  יגמור  כל  ספרי  נ,  שני  פרקים  ליום,  ההנה  מובא  כאן  לימוד  ספרי  נביאים  וכתובים  מחולק  לכל  השנ
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 "רי  תורה  כד  אף  ספ"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


