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  פרק מג- "יחזקאל"ספר 
ִדים א ר  פֶֹנה  ֶדֶרך  ַהּקָ ַער  ֲאׁשֶ ַער  ׁשַ ְַויֹוִלֵכִני  ֶאל־ַהּשָׁ ּ ּ ה  ב:  ּ ְוִהּנֵ

קֹול  ַמִים  ִדים  ְוקֹולֹו  ּכְ א  ִמֶדֶרך  ַהּקָ ָרֵאל  ּבָ בֹוד  ֱאֹלֵהי  ִיׂשְ ְּכְ ּ
ֹבדֹו ים ְוָהָאֶרץ ֵהִאיָרה ִמּכְ ר ָרִאיִתי  ג: ַרּבִ ְרֶאה ֲאׁשֶ ּוְכַמְרֵאה ַהּמַ

ֵחת  ֶאת־ָהִעיר  וַמְראֹות  ֹבִאי  ְלׁשַ ר־ָרִאיִתי  ּבְ ְרֶאה  ֲאׁשֶ ּמַ ּּכַ
ָבר  ָוֶאפֹל  ֶאל־ָפָני ר  ָרִאיִתי  ֶאל־ְנַהר  ּכְ ְרֶאה  ֲאׁשֶ ּמַ ּּכַ ּוְכבֹוד  ד:  ּ

ִדי ר  ָפָניו  ֶדֶרך  ַהּקָ ַער  ֲאׁשֶ ִית  ֶדֶרך  ׁשַ א  ֶאל־ַהּבָ ְְיהָוׁה  ּבָ ְּ : םּּ
ה  ָמֵלא  ה ִביֵאִני  ֶאל־ֶהָחֵצר  ַהְפִניִמי  ְוִהּנֵ ֵאִני  רוַח  ַוּתְ ּשָׂ ַּוּתִ ּ

ִית ִית  ְוִאיׁש  ָהָיה  ו:  ְכבֹוד־ְיהָוׁה  ַהּבָ ר  ֵאַלי  ֵמַהּבָ ַמע  ִמַדּבֵ ָּוֶאׁשְ
ְסִאי  ז:  ֹעֵמד  ֶאְצִלי ן־ָאָדם  ֶאת־ְמקֹום  ּכִ ַּויֹאֶמר  ֵאַלי  ּבֶ

פֹות  ַרְגַלי  ֲאׁשֶ ָרֵאל ְּוֶאת־ְמקֹום  ּכַ ֵני־ִיׂשְ תֹוך  ּבְ ם  ּבְ ן־ׁשָ ּכָ ְר  ֶאׁשְ

ה  י  ֵהּמָ ם  ָקְדׁשִ ָרֵאל  ׁשֵ ית־ִיׂשְ או  עֹוד  ּבֵ ְּלעֹוָלם  ְוֹלא  ְיַטּמְ
מֹוָתם ְזנוָתם  וְבִפְגֵרי  ַמְלֵכיֶהם  ּבָ ּוַמְלֵכיֶהם  ּבִ ּ ם  ִסָפם  ח:  ּ ִתּתָ ּּבְ



––910 

יִני  וֵבי יר  ּבֵ ֶּאת־ִסִפי  וְמזוָזָתם  ֵאֶצל  ְמזוָזִתי  ְוַהּקִ ּ ּ ּ או  ּ | ֵּניֶהם  ְוִטּמְ
ַאִפי ר  ָעׂשו  ָוֲאַכל  ֹאָתם  ּבְ תֹוֲעבֹוָתם  ֲאׁשֶ י  ּבְ ם  ָקְדׁשִ ֶּאת־ׁשֵ ּ :

י  ט ַכְנּתִ י  ְוׁשָ ּנִ ה  ְיַרֲחקו  ֶאת־ְזנוָתם  וִפְגֵרי  ַמְלֵכיֶהם  ִמּמֶ ַּעּתָ ּ ּ
ָרֵאל  י:  ְבתֹוָכם  ְלעֹוָלם ית  ִיׂשְ ד  ֶאת־ּבֵ ה  ֶבן־ָאָדם  ַהּגֵ ַאּתָ

ְל ִית  ְוִיּכָ ְכִניתֶאת־ַהּבַ ּמו  ֵמֲעֹונֹוֵתיֶהם  וָמְדדו  ֶאת־ּתָ ּ ּ :
ִית  וְתכוָנתֹו  יא ר־ָעׂשו  צוַרת  ַהּבַ ְּוִאם־ִנְכְלמו  ִמּכֹל  ֲאׁשֶ ּ ּ ּ ּ

ל־ֻחּקָֹתיו  ְוָכל־   ּומֹוָצָאיו  ומֹוָבָאיו  ְוָכל־צוֹרָתו  ְוֵאת  ּכָ ּ  ּצוֹרָתוּ
ֵניֶהם ּ  ּתֹוֹרָתיו  הֹוַדע  אֹוָתם  וְכֹתב  ְלֵעיּתֹוֹרָתוּצוֹרָתיו  ְוָכל־  

ל־ֻחּקָֹתיו  ְוָעׂשו  אֹוָתם ל־צוָרתֹו  ְוֶאת־ּכָ ְמרו  ֶאת־ּכָ ְּוִיׁשְ ּ ֹזאת  יב:  ּ
ֻבלֹו  ָסִביב   ל־ּגְ ִית  ַעל־ֹראׁש  ָהָהר  ּכָ ָסִביב  ֹקֶדׁש |  ּתֹוַרת  ַהּבָ

ִית ה־ֹזאת  ּתֹוַרת  ַהּבָ ים  ִהּנֵ ַח  יג:  ָקָדׁשִ ְזּבֵ ְּוֵאֶלה  ִמדֹות  ַהּמִ ּ
ה  ָוֹט ה  ַאּמָ ַאּמֹות  ַאּמָ ה־ֹרַחב  וְגבוָלה ּבָ ה  ְוַאּמָ ַּפח  ְוֵחיק  ָהַאּמָ ּ ּ

ַח ְזּבֵ ב ַהּמִ ָפָתה  ָסִביב  ֶזֶרת ָהֶאָחד ְוֶזה ּגַ ּוֵמֵחיק ָהָאֶרץ  יד: ֶּאל־ׂשְ
ה  ֶאָחת  ִים  ַאּמֹות  ְוֹרַחב  ַאּמָ ּתַ ְחּתֹוָנה  ׁשְ ַעד־ָהֲעָזָרה  ַהּתַ

ע   דֹוָלה  ַאְרּבַ ה  ַעד־ָהֲעָזָרה  ַהּגְ ַטּנָ ַאּמֹות  ְוֹרַחב ּוֵמָהֲעָזָרה  ַהּקְ
ה ע  ַאּמֹות   טו:  ָהַאּמָ ּ  וֵמָהֲאִריֵאל ּוֵמָהֲאִרֵאילְוַהַהְרֵאל  ַאְרּבַ

ע ָרנֹות  ַאְרּבַ ֵרה ְוָהֲאִרֵאיל טז:  ּוְלַמְעָלה  ַהּקְ ים  ֶעׂשְ ּתֵ   ְוָהֲאִריֵאל  ׁשְ
ַעת  ְרָבָעיו ֵרה  ֹרַחב  ָרבוַע  ֶאל  ַאְרּבַ ים  ֶעׂשְ ּתֵ ׁשְ ֹּאֶרך  ּבִ ְ :
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ֵרה  ֹרַחב  ֶאל ְוָהֲעָזָרה  ַאְרּבַ יז ע  ֶעׂשְ ַאְרּבַ ֵרה  ֹאֶרך  ּבְ ְע  ֶעׂשְ

ה  ְוַהֵחיק־ָלה  בול  ָסִביב  אֹוָתה  ֲחִצי  ָהַאּמָ ַעת  ְרָבֶעיָה  ְוַהּגְ ַּאְרּבַ ּ ּּ
ה  ָסִביב  וַמֲעֹלֵתהו  ְפנֹות  ָקִדים ַּאּמָ ּ ן־ָאָדם  יח:  ּ ַּויֹאֶמר  ֵאַלי  ּבֶ

ַח ְזּבֵ יֹום  ֵהָעׂשֹותֹו ּּכֹה  ָאַמר  ֲאֹדָני  יֱהִוׁה  ֵאֶלה  ֻחּקֹות  ַהּמִ   ּבְ
ה  ֶאל־ַהּכֲֹהִנים  יט:  ְּלַהֲעלֹות  ָעָליו  עֹוָלה  ְוִלְזֹרק  ָעָליו  ָדם ְוָנַתּתָ

ֹרִבים  ֵאַלי  ְנֻאם  ֲאֹדָני  יֱהִוׁה  ר  ֵהם  ִמֶזַרע  ָצדֹוק  ַהּקְ ַּהְלִוִים  ֲאׁשֶ ּ
ָקר  ְלַחָטאת ן־ּבָ ְרֵתִני  ַפר  ּבֶ ְּלׁשָ ה  כ:  ּ ְּוָלַקְחּתָ  ִמָדמֹו  ְוָנַתּתָ

בול ַעל ע  ִפּנֹות  ָהֲעָזָרה  ְוֶאל־ַהּגְ ע  ַקְרֹנָתיו  ְוֶאל־ַאְרּבַ ּ־ַאְרּבַ ּ
הו ָּסִביב  ְוִחֵטאָת  אֹותֹו  ְוִכַפְרּתָ ְּוָלַקְחּתָ  ֵאת  ַהָפר  ַהַחָטאת  כא:  ּּ ּ

ְקָדׁש ִית  ִמחוץ  ַלּמִ ִמְפַקד  ַהּבַ ָרפֹו  ּבְ ּוׂשְ ּ ְקִריב  כב:  ּ ִני  ּתַ ּוַביֹום  ַהּשֵׁ ּ
ִמי ִעיר־ִעִזים  ּתָ ר  ִחְטאו ּׂשְ ֲאׁשֶ ַח  ּכַ ְזּבֵ ּם  ְלַחָטאת  ְוִחְטאו  ֶאת־ַהּמִ ּ ּ ּ ּ

ָפר ִמים  ְוַאִיל  כג:  ּּבַ ָקר  ּתָ ן־ּבָ ְקִריב  ַפר  ּבֶ ַכלֹוְתך  ֵמַחֵטא  ּתַ ּּבְ ָ ּ
ִמים ִליכו  ַהּכֲֹהִנים  כד:  ִמן־ַהּצֹאן  ּתָ ם  ִלְפֵני  ְיהָוׁה  ְוִהׁשְ ְּוִהְקַרְבּתָ

ְבַעת  ָיִמים  כה:  יהָוׁהֲּעֵליֶהם  ֶמַלח  ְוֶהֱעלו  אֹוָתם  ֹעָלה  ַל ׁשִ
ָקר  ְוַאִיל  ִמן־ַהּצֹאן  ן־ּבָ ִעיר־ַחָטאת  ַליֹום  וַפר  ּבֶ ה  ׂשְ ֲעׂשֶ ּּתַ ּּ

ִמיִמים  ַיֲעׂשו ַח  ְוִטֲהרו  כו:  ּּתְ ְזּבֵ ְבַעת  ָיִמים  ְיַכְפרו  ֶאת־ַהּמִ ּׁשִ ּ ּ
ֹּאתֹו  וִמְלאו   ִּויַכלו  ֶאת־ַהָיִמים  ְוָהָיה  ַביֹום  ַהּשְׁ כז:    ָיָדיוָיָדוּ ּ ּ ִמיִני ּ

ַח  ֶאת־עֹולֹוֵתיֶכם  ְזּבֵ ָּוָהְלָאה  ַיֲעׂשו  ַהּכֲֹהִנים  ַעל־ַהּמִ
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ְלֵמיֶכם ְוָרִצאִתי ֶאְתֶכם ְנֻאם ֲאֹדָני יֱהִוׁה  :ְוֶאת־ׁשַ

  פרק מד- "יחזקאל"ספר 
ְקָדׁש  ַהִחיצֹון  ַהפֶֹנה  ָקִדים  ְוהוא  א ַער  ַהּמִ ב  ֹאִתי  ֶדֶרך  ׁשַ ַּוָיׁשֶ ּ ּּ ְ ּ

ַער  ַהֶזה  ָסגור  ִיְהֶיה  ֹלא  ִיָפֵתַח ַּויֹאֶמר  ֵא ב:  ָּסגור ַּלי  ְיהָוׁה  ַהּשַׁ ּ ּ
א  בֹו  ְוָהָיה  ָסגור ָרֵאל  ּבָ י  ְיהָוׁה  ֱאֹלֵהי־ִיׂשְ : ְּוִאיׁש  ֹלא־ָיֹבא  בֹו  ּכִ

ב־ּבֹו   ג יא־הוא  ֵיׁשֶ יא  ָנׂשִ ׂשִ   ֶלֱאָכל  ־ֶלֶחם  ִלְפֵני ֶלֱאָכולֶּאת־ַהּנָ
ַער  ָיבֹוא  וִמ ְּיהָוׁה  ִמֶדֶרך  ֻאָלם  ַהּשַׁ ַוְיִביֵאִני  ד:  ַּדְרּכֹו  ֵיֵצאְּ

ה  ָמֵלא  ִית  ָוֵאֶרא  ְוִהּנֵ פֹון  ֶאל־ְפֵני  ַהּבַ ַער־ַהּצָ ֶּדֶרך־ׁשַ ְ ּ
ית  ְיהָוׁה  ָוֶאפֹל  ֶאל־ָפָני ְּכבֹוד־ְיהָוׁה  ֶאת־ּבֵ ַּויֹאֶמר  ֵאַלי  ְיהָוׁה  ה:  ּ

ָמע  ֵאת  ך  וְרֵאה  ְבֵעיֶניך  וְבָאְזֶניך  ׁשְ ים  ִלּבְ ן־ָאָדם  ׂשִ ָּבֶ ָ ָּ ּ
ל־ֲא ית־ְיהָוׁה  וְלָכל־ ּכָ ר  ֹאָתך  ְלָכל־ֻחּקֹות  ּבֵ ר  ֲאִני  ְמַדּבֵ ּׁשֶ ְ

ֹכל  מֹוָצֵאי ּתֹוֹרָתו ִית  ּבְ ך  ִלְמבֹוא  ַהּבַ ְמּתָ  ִלּבְ ָ  ּתֹוֹרָתיו  ְוׂשַ

ְקָדׁש ָרֵאל  ּכֹה  ָאַמר  ֲאֹדָני  ו:  ַּהּמִ ית  ִיׂשְ ְוָאַמְרּתָ  ֶאל־ֶמִרי  ֶאל־ּבֵ
ל־ּתֹוֲעבֹוֵתיֶכם ָרֵאליֱהִוׁה  ַרב־ָלֶכם  ִמּכָ ית  ִיׂשְ ֲהִביֲאֶכם  ז:    ּבֵ ּבַ

י  ְלַחְללֹו  ִמְקָדׁשִ ר  ִלְהיֹות  ּבְ ֵני־ֵנָכר  ַעְרֵלי־ֵלב  ְוַעְרֵלי  ָבׂשָ ּּבְ ּ
ִריִתי  ַהְקִריְבֶכם  ֶאת־ַלְחִמי  ֵחֶלב  ָוָדם  ַוָיֵפרו  ֶאת־ּבְ יִתי  ּבְ ֶּאת־ּבֵ ּ

ל־ּתֹוֲעבֹוֵתיֶכם י ַו ח: ֶאל ּכָ ֶמֶרת ָקָדׁשָ ם ִמׁשְ ַמְרּתֶ ימון ְוֹלא ׁשְ ׂשִ ּּתְ
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י  ָלֶכם ִמְקָדׁשִ י  ּבְ ַמְרּתִ ּכֹה־ָאַמר  ֲאֹדָני  יֱהִוׁה  ט:  ְּלׁשְֹמֵרי  ִמׁשְ
י  ר  ֹלא  ָיבֹוא  ֶאל־ִמְקָדׁשִ ׂשָ ן־ֵנָכר  ֶעֶרל  ֵלב  ְוֶעֶרל  ּבָ ל־ּבֶ ּּכָ

ָרֵאל ֵני  ִיׂשְ תֹוך  ּבְ ר  ּבְ ן־ֵנָכר  ֲאׁשֶ ר  י:  ְְלָכל־ּבֶ י  ִאם־ַהְלִוִים  ֲאׁשֶ ּּכִ
לוֵליֶהם ָּרֲחקו  ֵמָעַלי  ּבִ עו  ֵמָעַלי  ַאֲחֵרי  ּגִ ר  ּתָ ָרֵאל  ֲאׁשֶ ְּתעֹות  ִיׂשְ ּּ
או  ֲעֹוָנם ֲעֵרי  יא:  ְּוָנׂשְ ְרִתים  ְפֻקדֹות  ֶאל־ׁשַ י  ְמׁשָ ְּוָהיו  ְבִמְקָדׁשִ ּ ּּ

ֲחטו  ֶאת־ָהֹעָלה  ה  ִיׁשְ ִית  ֵהּמָ ְרִתים  ֶאת־ַהּבָ ִית  וְמׁשָ ַּהּבַ ּ
ה  ַיַעְמדו  ִלְפֵנ ְּוֶאת־ַהֶזַבח  ָלָעם  ְוֵהּמָ ְרָתםּ ר  יב:  יֶהם  ְלׁשָ ַיַען  ֲאׁשֶ

ָרֵאל  ְלִמְכׁשֹול  ְרתו  אֹוָתם  ִלְפֵני  ִגלוֵליֶהם  ְוָהיו  ְלֵבית־ִיׂשְ ְּיׁשָ ּ ּּ
או  אִתי  ָיִדי  ֲעֵליֶהם  ְנֻאם  ֲאֹדָני  יֱהִוׁה  ְוָנׂשְ ן  ָנׂשָ ָּעֹון  ַעל־ּכֵ

ל־ָקָדׁשַ יג:  ֲעֹוָנם ת  ַעל־ּכָ ׁשו  ֵאַלי  ְלַכֵהן  ִלי  ְוָלֶגׁשֶ י ְּוֹלא־ִיּגְ
ר  ָעׂשו ָתם  ְותֹוֲעבֹוָתם  ֲאׁשֶ ִלּמָ או  ּכְ ים  ְוָנׂשְ ָדׁשִ י  ַהּקְ ֶּאל־ָקְדׁשֵ ּ :

ִית  ְלֹכל  ֲעֹבָדתֹו  וְלֹכל  יד ֶמֶרת  ַהּבָ י  אֹוָתם  ׁשְֹמֵרי  ִמׁשְ ְּוָנַתּתִ
ה  ּבֹו ר  ֵיָעׂשֶ ְמרו  טו:  ֲאׁשֶ ר  ׁשָ ֵני  ָצדֹוק  ֲאׁשֶ ְּוַהּכֲֹהִנים  ַהְלִוִים  ּבְ ּ

ֶמֶרת  ִמְקָד ה  ִיְקְרבו ֶּאת־ִמׁשְ ָרֵאל  ֵמָעַלי  ֵהּמָ ֵני־ִיׂשְ ְתעֹות  ּבְ י  ּבִ ּׁשִ
ְרֵתִני  ְוָעְמדו  ְלָפַני  ְלַהְקִריב  ִלי  ֵחֶלב  ָוָדם  ְנֻאם  ֲאֹדָני  ֵּאַלי  ְלׁשָ

ְלָחִני  טז:  יֱהִוׁה ה  ִיְקְרבו  ֶאל־ׁשֻ י  ְוֵהּמָ ה  ָיֹבאו  ֶאל־ִמְקָדׁשִ ֵּהּמָ ּ ּ
י ַמְרּתִ ְמרו  ֶאת־ִמׁשְ ְרֵתִני  ְוׁשָ ֲעֵרי  יז  :ְּלׁשָ בֹוָאם  ֶאל־ׁשַ ְוָהָיה  ּבְ

ׁשו  ְוֹלא־ַיֲעֶלה  ֲעֵליֶהם  ים  ִיְלּבָ ּתִ ְגֵדי  ִפׁשְ ֶּהָחֵצר  ַהְפִניִמית  ּבִ ּ



––914 

ֲעֵרי  ֶהָחֵצר  ַהְפִניִמית  ָוָבְיָתה ׁשַ ְרָתם  ּבְ ׁשָ ַּפֲאֵרי  יח:  ֶּצֶמר  ּבְ
ים  ִיְהיו  ַעל־ָמְתֵנ ּתִ ם  וִמְכְנֵסי  ִפׁשְ ים  ִיְהיו  ַעל־ֹראׁשָ ּתִ ִּפׁשְ ּ יֶהם ּ

ָיַזע רו  ּבַ ֹּלא  ַיְחּגְ ּוְבֵצאָתם  ֶאל־ֶהָחֵצר  ַהִחיצֹוָנה  ֶאל־ֶהָחֵצר  יט:  ּ
ְרִתם  ה  ְמׁשָ ר־ֵהּמָ ְגֵדיֶהם  ֲאׁשֶ טו  ֶאת־ּבִ ַּהִחיצֹוָנה  ֶאל־ָהָעם  ִיְפׁשְ
ָגִדים  ֲאֵחִרים  ֹכת  ַהּקֶֹדׁש  ְוָלְבׁשו  ּבְ ִלׁשְ יחו  אֹוָתם  ּבְ ם  ְוִהּנִ ּּבָ ּ

ְּוֹלא־ְיַקְדׁשו  ֶאת־ָה ִבְגֵדיֶהםּ ם  ֹלא  ְיַגֵלחו  וֶפַרע  כ:  ָעם  ּבְ ְּוֹראׁשָ ּ ּ
יֶהם סֹום  ִיְכְסמו  ֶאת־ָראׁשֵ ֵלחו  ּכָ ֹּלא  ְיׁשַ ּ ּתו  כא:  ּ ְּוַיִין  ֹלא־ִיׁשְ

בֹוָאם  ֶאל־ֶהָחֵצר  ַהְפִניִמית ל־ּכֵֹהן  ּבְ ה  כב:  ּּכָ ְּוַאְלָמָנה  וְגרוׁשָ ּ
תוֹלת  ִמֶז י  ִאם־ּבְ ים  ּכִ ֹּלא־ִיְקחו  ָלֶהם  ְלָנׁשִ ּ ָרֵאל ּ ית  ִיׂשְ ַרע  ּבֵ
חו ְהֶיה  ַאְלָמָנה  ִמּכֵֹהן  ִיּקָ ר  ּתִ י  יֹורו  כג:  ְּוָהַאְלָמָנה  ֲאׁשֶ ְּוֶאת־ַעּמִ
ין  ֹקֶדׁש  ְלֹחל  וֵבין־ָטֵמא  ְלָטהֹור  יֹוִדֻעם ה  כד:  ּּבֵ ְוַעל־ִריב  ֵהּמָ

ּפָטַּיַעְמדו   ָפַטי  ְלׁשְ ִמׁשְ ָפט  ּבְ ּ  ְלִמׁשְ ּפְֻטהוּ ְפֻטהו  ְוֶאת־ִּוׁשְ ּ  ִיׁשְ ּתֹוֹרַתי ּ
תֹוַתי  ְיַקֵדׁשו ּבְ ֹמרו  ְוֶאת־ׁשַ ָכל־מֹוֲעַדי  ִיׁשְ ְּוֶאת־ֻחּקַֹתי  ּבְ ּ ּ :

י  ִאם־ְלָאב  וְלֵאם  וְלֵבן  כה ְּוֶאל־ֵמת  ָאָדם  ֹלא  ָיבֹוא  ְלָטְמָאה  ּכִ ּ
או ר־ֹלא־ָהְיָתה  ְלִאיׁש  ִיַטּמָ ּוְלַבת  ְלָאח  וְלָאחֹות  ֲאׁשֶ ּ ּ ְוַאֲחֵרי  כו:  ּ

ְבַעת  ָיִמ ּים  ִיְסְפרו־לֹוָטֳהָרתֹו  ׁשִ ּוְביֹום  ּבֹאֹו  ֶאל־ַהּקֶֹדׁש  כז:  ּ
ּקֶֹדׁש  ַיְקִריב  ַחָטאתֹו  ְנֻאם  ֲאֹדָני  ֵרת  ּבַ ֶּאל־ֶהָחֵצר  ַהְפִניִמית  ְלׁשָ ּ

נו  כח:  יֱהִוׁה ְּוָהְיָתה  ָלֶהם  ְלַנֲחָלה  ֲאִני  ַנֲחָלָתם  ַוֲאֻחָזה  ֹלא־ִתּתְ ּ
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ָרֵאל ֲאִני ֲאֻחָזָתם ִיׂשְ ְנ כט: ָּלֶהם ּבְ ה ַהּמִ ם ֵהּמָ ָּחה ְוַהַחָטאת ְוָהָאׁשָ
ָרֵאל  ָלֶהם  ִיְהֶיה ִיׂשְ ּכוֵרי  ל:  ֹּיאְכלום  ְוָכל־ֵחֶרם  ּבְ ל־ּבִ ית  ּכָ ְּוֵראׁשִ

ית  רומֹוֵתיֶכם  ַלּכֲֹהִנים  ִיְהֶיה  ְוֵראׁשִ רוַמת  ּכֹל  ִמּכֹל  ּתְ ֹּכל  ְוָכל־ּתְ ּ
יֶתך ָרָכה  ֶאל־ּבֵ נו  ַלּכֵֹהן  ְלָהִניַח  ּבְ ּתְ ֲָעִרסֹוֵתיֶכם  ּתִ ל־ְנֵבָלה  לא:  ּ ּכָ

ֵהָמה ֹלא ֹיאְכלו ַהּכֲֹהִנים ּוְטֵרָפה ִמן־ָהעֹוף וִמן־ַהּבְ ּ ּ: 
gG 

ך  במעגל "ספרי  נכך  יגמור  כל  ,  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(. ת ואנו קורין מסמרות ללמדך שאם קבעת אותם כמסמר בלבבך הם משמרין אותךא למה כתיב כמשמרו"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  מדרשות  נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ו–השנה  

 .ואין חטא בא על ידו, וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, ך המחולק בכל תפוצות ישראל"לימוד ספרי נ 
                         

ושרד ספרי המ"כ צי י ו מלי ן וח, קרא 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(. ר בלבבך הם משמרין אותךא למה כתיב כמשמרות ואנו קורין מסמרות ללמדך שאם קבעת אותם כמסמ"ד


