
––854 

 

 
F––f 

      
                                      

                                       
                                  
                           

                                

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

ֵב ֵני  ַעּמֹון  ְוִהּנָ ְמעו  ג:  א  ֲעֵליֶהםֶאל־ּבְ ְּוָאַמְרּתָ  ִלְבֵני  ַעּמֹון  ׁשִ
ְְדַבר־ֲאֹדָני  יֱהִוׁה  ּכֹה־ָאַמר  ֲאֹדָני  יֱהִוׁה  ַיַען  ָאְמֵרך  ֶהָאח  ּ
ה  ּמָ י  ָנׁשַ ָרֵאל  ּכִ י  ִכי־ִנָחל  ְוֶאל־ַאְדַמת  ִיׂשְ ֶּאל־ִמְקָדׁשִ

ּגֹוָלה י  ָהְלכו  ּבַ ית  ְיהוָדה  ּכִ ְּוֶאל־ּבֵ ְך ָלֵכן  ִהְנִני  ֹנְתָנ ד:  ּ
ך  ְוָנְתנו  ָבך  בו  ִטירֹוֵתיֶהם  ּבָ ה  ְוִיּשְׁ ְִלְבֵני־ֶקֶדם  ְלמֹוָרׁשָ ְּ ּ

ּתו  ֲחָלֵבך ה  ִיׁשְ ה  ֹיאְכלו  ִפְרֵיך  ְוֵהּמָ ֵניֶהם  ֵהּמָ ּכְ ְִמׁשְ ְּ י  ה:  ּ ְוָנַתּתִ
ץ־ֹצאן  ֵני  ַעּמֹון  ְלִמְרּבַ ה  ִלְנֵוה  ְגַמִלים  ְוֶאת־ּבְ ֶּאת־ַרּבָ

י־ֲאִני ְיהָוׁה ם  ּכִ י ֹכה ָאַמר ֲאֹדָני יֱהִוׁה ַיַען ַמְחֲאך  ו: ִויַדְעּתֶ ָּכִ

ֶנֶפׁש  ֶאל־ַאְדַמת  אְטך  ּבְ ָכל־ׁשָ ַמח  ּבְ ׂשְ ָרֶגל  ַוּתִ ָָיד  ְוַרְקֲעך  ּבְ ָ

ָרֵאל יך   ז:  ִיׂשְ ָָלֵכן  ִהְנִני  ָנִטיִתי  ֶאת־ָיִדי  ָעֶליך  וְנַתּתִ   ְלַבז ְלַבגָּ



––855 

יך ים  ְוַהֲאַבְדּתִ יך  ִמן־ָהַעּמִ ַָלּגֹוִים  ְוִהְכַרּתִ   ִמן־ָהֲאָרצֹות ָ
י־ֲאִני  ְיהָוׁה ִמיְדך  ְוָיַדְעּתָ  ּכִ ּכֹה  ָאַמר  ֲאֹדָני  יֱהִוׁה  ַיַען  ח:  ַָאׁשְ

ית  ְיהוָדה ָכל־ַהּגֹוִים  ּבֵ ה  ּכְ ִעיר  ִהּנֵ ָלֵכן  ט:  ֲּאֹמר  מֹוָאב  ְוׂשֵ
ֵצהו  ְצִבי  ֶתף  מֹוָאב  ֵמֶהָעִרים  ֵמָעָריו  ִמּקָ ִּהְנִני  ֹפֵתַח  ֶאת־ּכֶ

ית  ַהְיׁשִ ַעל  ְמעֹון  ֶאֶרץ  ּבֵ :   ְוִקְרָיָתְיָמהְוִקְרָיָתָמהיֹמת  ּבַ
ה  ְלַמַען  י יָה  ְלמֹוָרׁשָ ֵני  ַעּמֹון  וְנַתּתִ ִּלְבֵני־ֶקֶדם  ַעל־ּבְ

ּגֹוִים ֵני־ַעּמֹון  ּבַ ָפִטים  יא:  ֹּלא־ִתָזֵכר  ּבְ ה  ׁשְ ּוְבמֹוָאב  ֶאֱעׂשֶ
י־ֲאִני  ְיהָוׁה ן  ֲעׂשֹות ּכֹה  ָאַמר  ֲאֹדָני  יֱהִוׁה  ַיַע יב:  ְּוָיְדעו  ּכִ

מו  ָבֶהם מו  ָאׁשֹום  ְוִנּקְ ְנֹקם  ָנָקם  ְלֵבית  ְיהוָדה  ַוֶיְאׁשְ ֱּאדֹום  ּבִ ּ ּּ :
י  יג ָלֵכן  ּכֹה  ָאַמר  ֲאֹדָני  יֱהִוׁה  ְוָנִטִתי  ָיִדי  ַעל־ֱאדֹום  ְוִהְכַרּתִ

ֶחֶרב  יָמן  וְדָדֶנה  ּבַ יָה  ָחְרָבה  ִמּתֵ ה  ָאָדם  וְבֵהָמה  וְנַתּתִ ּנָ ִּמּמֶ ּ ּ
ִּיפֹלו ָרֵאל  ְוָעׂשו ְוָנ יד:  ּ י  ִיׂשְ ַיד  ַעּמִ ֱאדֹום  ּבְ י  ֶאת־ִנְקָמִתי  ּבֶ ַּתּתִ

ַאִפי  ְוַכֲחָמִתי  ְוָיְדעו  ֶאת־ִנְקָמִתי  ְנֻאם  ֲאֹדָני  יֱהִוׁה ֶּבֱאדֹום  ּכְ ּ :
ְנָקָמה  טו ים  ּבִ ּתִ ּּכֹה  ָאַמר  ֲאֹדָני  יֱהִוׁה  ַיַען  ֲעׂשֹות  ְפִלׁשְ

ֶנֶפׁש  ְלַמ ָאט  ּבְ ׁשְ ְקמו  ָנָקם  ּבִ ַּוִיּנָ ִחית  ֵאיַבת  עֹוָלםּ ָלֵכן  טז:  ׁשְ
י  ים  ְוִהְכַרּתִ ּתִ ּּכֹה  ָאַמר  ֲאֹדָני  יֱהִוׁה  ִהְנִני  נֹוֶטה  ָיִדי  ַעל־ְפִלׁשְ

ֵאִרית  חֹוף  ַהָים י  ֶאת־ׁשְ ֵרִתים  ְוַהֲאַבְדּתִ יִתי  ָבם  יז:  ֶּאת־ּכְ ְוָעׂשִ
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י־ֲאִני  ְיהָוׁה  ּבְ תֹוְכחֹות  ֵחָמה  ְוָיְדעו  ּכִ ֹדלֹות  ּבְ י ְּנָקמֹות  ּגְ ִתּתִ
ם  :ֶאת־ִנְקָמִתי ּבָ

  פרק כו- "יחזקאל"ספר 
ֶאָחד  ַלֹחֶדׁש  ָהָיה  ְדַבר־ְיהָוׁה  א ָנה  ּבְ ֵרה  ׁשָ י־ֶעׂשְ ּתֵ ַעׁשְ ַוְיִהי  ּבְ

ַלם  ב:  ֵאַלי  ֵלאֹמר ר־ָאְמָרה  ּצֹר  ַעל־ְירוׁשָ ן־ָאָדם  ַיַען  ֲאׁשֶ ּּבֶ
ְל ה  ֵאָלי  ִאּמָ ים  ָנֵסּבָ ָרה  ַדְלתֹות  ָהַעּמִ ּבְ : ָאה  ָהֳחָרָבהֶּהָאח  ִנׁשְ

ְָלֵכן  ּכֹה  ָאַמר  ֲאֹדָני  יֱהִוׁה  ִהְנִני  ָעַלִיך  ֹצר  ְוַהֲעֵליִתי  ָעַלִיך  ג ְ

ַהֲעלֹות  ַהָים  ְלַגָליו ים  ּכְ ּּגֹוִים  ַרּבִ ֲחתו  ֹחמֹות  ֹצר  ְוָהְרסו  ד:  ּ ְּוׁשִ ּ
י  אֹוָתה  ִלְצִחיַח  ָסַלע ה  ְוָנַתּתִ ּנָ ִּמְגָדֶליָה  ְוִסֵחיִתי  ֲעָפָרה  ִמּמֶ ּ ּ :

י  ְנֻאם ִמ ה ְרּתִ י  ֲאִני  ִדּבַ תֹוך  ַהָים  ּכִ ְהֶיה  ּבְ ַטח  ֲחָרִמים  ּתִ ּׁשְ ְ

ֶדה  ו:  ֲאֹדָני  יֱהִוׁה  ְוָהְיָתה  ְלַבז  ַלּגֹוִים ּשָׂ ר  ּבַ ּוְבנֹוֶתיָה  ֲאׁשֶ
י־ֲאִני  ְיהָוׁה ָהַרְגָנה  ְוָיְדעו  ּכִ ֶחֶרב  ּתֵ י  ֹכה  ָאַמר  ֲאֹדָני  ז:  ּּבַ ּכִ

פֹון יֱהִוׁה  ִהְנִני  ֵמִביא  ֶאל־ֹצר  ְנ ֶבל  ִמּצָ ר  ֶמֶלך־ּבָ ְבוַכְדֶראּצַ ּ
ים  ְוָקָהל  ְוַעם־ָרב סוס  וְבֶרֶכב  וְבָפָרׁשִ ֶּמֶלך  ְמָלִכים  ּבְ ּ ּ ְ :

ַפך  ָעַלִיך  ח ֶחֶרב  ַיֲהֹרג  ְוָנַתן  ָעַלִיך  ָדֵיק  ְוׁשָ ֶדה  ּבַ ּשָׂ נֹוַתִיך  ּבַ ְּבְ ְ ְ ְּ
ה ֹח ט:  ְֹסְלָלה  ְוֵהִקים  ָעַלִיך  ִצּנָ ן  ּבְ ּוְמִחי  ָקָבלֹו  ִיּתֵ ְמֹוָתִיך ּ
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ַחְרבֹוָתיו ְוִמְגְדֹלַתִיך  ִיּתֹץ  ּבְ ּ ך  ֲאָבָקם  י:  ּ ְפַעת  סוָסיו  ְיַכּסֵ ְִמּשִׁ ּ
ֹבאֹו  ָנה  חֹומֹוַתִיך  ּבְ ְרַעׁשְ ל  ָוֶרֶכב  ּתִ ְִמּקֹול  ָפַרׁש  ְוַגְלּגַ ּ

ָעה ְמבֹוֵאי  ִעיר  ְמֻבּקָ ָעַרִיך  ּכִ ׁשְ ַפְרסֹות  סוָסיו  ִיְרֹמס  יא:  ְּבִ ּּבְ
ל־חוצֹוָתִי בֹות  ֻעֵזך  ָלָאֶרץ ֶּאת־ּכָ ֶחֶרב  ַיֲהֹרג  וַמּצְ ך  ּבַ ְך  ַעּמֵ ְ ְּ ּ

ֵרד י  יב:  ּתֵ ְללו  ֵחיֵלך  וָבְזזו  ְרֻכָלֵתך  ְוָהְרסו  חֹומֹוַתִיך  וָבּתֵ ְּוׁשָ ּ ּ ּ ְּ ְ ְּ
ימו תֹוך  ַמִים  ָיׂשִ ֶּחְמָדֵתך  ִיּתֹצו  ַוֲאָבַנִיך  ְוֵעַצִיך  ַוֲעָפֵרך  ּבְ ּ ְּ ְ ְ ְ ְ :

יָרִי יג י  ֲהמֹון  ׁשִ ּתִ ּבַ ַמע  עֹודְוִהׁשְ ּנֹוַרִיך  ֹלא  ִיּשָׁ ְך  ְוקֹול  ּכִ ְ :
ֶנה  יד ְהֶיה  ֹלא  ִתּבָ ַטח  ֲחָרִמים  ּתִ יך  ִלְצִחיַח  ֶסַלע  ִמׁשְ ְוְנַתּתִ ּ

י  ְנֻאם  ֲאֹדָני  יֱהִוׁה ְרּתִ י  ֲאִני  ְיהָוׁה  ִדּבַ ּכֹה  ָאַמר  טו:  ּעֹוד  ּכִ
ֱאֹנק  ָחָלל|  ֲאֹדָני  יֱהִוׁה  ְלצֹור  ֲהֹלא   ך  ּבֶ ְִמּקֹול  ַמַפְלּתֵ ָהֵרג ּ   ּבֵ

תֹוֵכך  ִיְרֲעׁשו  ָהִאִיים ֶּהֶרג  ּבְ ּ ְסאֹוָתם  ּכֹל  טז:  ְ ְּוָיְרדו  ֵמַעל  ּכִ
ְגֵדי  ִרְקָמָתם  יֵאי  ַהָים  ְוֵהִסירו  ֶאת־ְמִעיֵליֶהם  ְוֶאת־ּבִ ְּנׂשִ ּ

בו  ְוָחְרדו  ִלְרָגִעים |  ִּיְפׁשֹטו  ֲחָרדֹות   ׁשו  ַעל־ָהָאֶרץ  ֵיׁשֵ ִּיְלּבָ ּ ּ
ְממו  ָעָלִיך ְְוׁשָ או  ָעַלִיך  ִקיָנה  ְוָאְמרו  ָלך  ֵאיך  ָאַבְדּתְ ְו יז:  ּ ְָנׂשְ ְ ְּ ּ

ר  ָהְיָתה  ֲחָזָקה  ַבָים  ִהיא  ים  ָהִעיר  ַהֻהָלָלה  ֲאׁשֶ ֶבת  ִמַיּמִ ּנֹוׁשֶ ּּ
ֶביָה יָתם  ְלָכל־יֹוׁשְ ר־ָנְתנו  ִחּתִ ֶביָה  ֲאׁשֶ ה  ֶיְחְרדו  יח:  ְּוֹיׁשְ ַּעּתָ

ך  ְוִנְבֲהלו  ָהִאִיים   ָּהִאִין  יֹום  ַמַפְלּתֵ ּּ ְ אֵתךּ ָים  ִמּצֵ ר־ּבַ ְֲאׁשֶ י  יט:  ּ ּכִ
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ר  ָעִרים  ֲאׁשֶ י  ֹאָתך  ִעיר  ֶנֱחֶרֶבת  ּכֶ ִתּתִ ְֹכה  ָאַמר  ֲאֹדָני  יֱהִוׁה  ּבְ

ים ִים  ָהַרּבִ הֹום  ְוִכּסוך  ַהּמַ ַהֲעלֹות  ָעַלִיך  ֶאת־ּתְ בו  ּבְ ְֹלא־נֹוׁשָ ְּ ּ :
יך  כ ְבּתִ יך  ֶאת־יֹוְרֵדי  בֹור  ֶאל־ַעם  עֹוָלם  ְוהֹוׁשַ ְְוהֹוַרְדּתִ ְ

ֳחָרבֹות  ֵמעֹוָלם  ֶאת־יֹוְרֵדי  בֹור  ְלַמַען  ֹלא  יֹות  ּכָ ְחּתִ ֶאֶרץ  ּתַ ּּבְ
ֶאֶרץ  ַחִיים י  ְצִבי  ּבְ ִבי  ְוָנַתּתִ ֵנך  ְוֵאיֵנך  כא:  ֵּתׁשֵ ָלהֹות  ֶאּתְ ְּבַ ְ ּ

ְצִאי עֹוד ְלעֹוָלם ְנֻאם ֲאֹדָני יֱהִוׁה י ְוֹלא־ִתּמָ  :ּוְתֻבְקׁשִ
gG 

ך  במעגל "כך  יגמור  כל  ספרי  נ,  שני  פרקים  ליום,  הנה  מובא  כאן  לימוד  ספרי  נביאים  וכתובים  מחולק  לכל  השנה
הרבים  לפרסם אתלזכות  ,  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 חיתבו'ו' נ )ע מפאנו"הרמ(. ק"קו'סדי י'ננ
ד "ד  אף  ספרי  תורה  כ"ר  ברכיה  הכהן  ברבי  כמשמרות  כתיב  ואנו  קורין  מסמרות  לומר  לך  מה  משמרות  כהונה  כ"וכמשמרות  נטועים  א

 )טומדרש תנחומא בהעלותך פרק (. 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,  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


