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  פרק כז- "יחזקאל"ספר 
ה  ֶבן־ָאָדם  ׂשָ ב:  ַוְיִהי  ְדַבר־ְיהָוׁה  ֵאַלי  ֵלאֹמר א א  ַעל־ֹצר ְוַאּתָ

ֶבתיְוָאַמְרּתָ  ְלצֹור   ג:  ִקיָנה ֶבת  ַעל־ְמבֹוֹאת  ָים  ֹרֶכֶלת ַּהיֹׁשֶ ּ  ַהיֹׁשֶ
ים  ּכֹה  ָאַמר  ֲאֹדָני  יֱהִוׁה  צֹור  ַאּתְ  ָאַמְרּתְ  ים  ֶאל־ִאִיים  ַרּבִ ָּהַעּמִ

ִליַלת  ֹיִפי ְללו  ָיְפֵיך ד:  ֲאִני  ּכְ בוָלִיך  ּבַֹנִיך  ּכָ ים  ּגְ ֵלב  ַיּמִ ְּבְ ְ ְּ ּ :
רֹו ה ל־ֻלֹחָתִים ֶאֶרז ִמְלָבנֹון ָלָקחו ּבְ נו  ָלך ֵאת ּכָ ִניר  ּבָ ים  ִמּשְׂ ּׁשִ ּּ ְ

ך  ו:  ְַלֲעׂשֹות  ּתֶֹרן  ָעָלִיך ֹוָטִיך  ַקְרׁשֵ ן  ָעׂשו  ִמּשׁ ׁשָ ְַאלֹוִנים  ִמּבָ ְ ּ ּ
ִרים  ֵמִאֵיי   ת־ֲאׁשֻ ן  ּבַ ָּעׂשו־ׁשֵ ִיםּ ִּכּתִ ִייםּ ּתִ ִרְקָמה  ז:  ּ  ּכִ ׁש  ּבְ ׁשֵ

ְצַרִים  ָהָיה  ִמ ָמן  ֵמִאֵיי ִמּמִ ֵכֶלת  ְוַאְרּגָ ך  ִלְהיֹות  ָלך  ְלֵנס  ּתְ ְּפָרׂשֵ ְ ְ

ך ה  ָהָיה  ְמַכּסֵ ִטים  ָלך  ח:  ְֱאִליׁשָ ֵבי  ִצידֹון  ְוַאְרַוד  ָהיו  ׁשָ ְֹיׁשְ ּ
ה  ֹחְבָלִיך ְֲחָכַמִיך  צֹור  ָהיו  ָבך  ֵהּמָ ְ ִּזְקֵני  ְגַבל  ַוֲחָכֶמיָה  ָהיו  ט:  ְּ

ל־ֳאִניֹות ְדֵקך  ּכָ ָּבך  ַמֲחִזיֵקי  ּבִ ְ ְ  ַהָים  וַמָלֵחיֶהם  ָהיו  ָבך  ַלֲעֹרב ְ ּ ּּ ּ
ך  ָמֵגן  י:  ְַמֲעָרֵבך י  ִמְלַחְמּתֵ ְָפַרס  ְולוד  ופוט  ָהיו  ְבֵחיֵלך  ַאְנׁשֵ ְ ּ ּ ּ ּ ּ
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ה  ָנְתנו  ֲהָדֵרך לו־ָבך  ֵהּמָ ְְוכֹוַבע  ּתִ ְּ ּ ֵני  ַאְרַוד  ְוֵחיֵלך  יא:  ּ ְּבְ

ִמְגְדלֹוַתִיך  ָהיו ִדים  ּבְ ַּעל־חֹומֹוַתִיך  ָסִביב  ְוַגּמָ ְּ לו ְ ְלֵטיֶהם  ּתִ ּ  ׁשִ ּ
ְללו ָיְפֵיך ה ּכָ ְַעל־חֹומֹוַתִיך ָסִביב ֵהּמָ ך ֵמֹרב  יב: ְּ יׁש ֹסַחְרּתֵ ְרׁשִ ְּתַ

ִדיל ְועֹוֶפֶרת ָנְתנו ִעְזבֹוָנִיך ְרֶזל  ּבְ ֶכֶסף  ּבַ ל־הֹון  ּבְ ְּכָ ַבל  יג: ּ ָיָון ּתֻ
ת  ָנְת ֶנֶפׁש  ָאָדם  וְכֵלי  ְנֹחׁשֶ ה  ֹרְכָלִיך  ּבְ ך  ֵהּמָ ָּוֶמׁשֶ ְ ְנו  ַמֲעָרֵבךְ ּ :

ים  וְפָרִדים  ָנְתנו  ִעְזבֹוָנִיך יד ית  ּתֹוַגְרָמה  סוִסים  וָפָרׁשִ ְִמּבֵ ּ ּ ּ ּ :
ן   טו ים  ְסֹחַרת  ָיֵדך  ַקְרנֹות  ׁשֵ ֵני  ְדָדן  ֹרְכַלִיך  ִאִיים  ַרּבִ ְּבְ  ְוָהוְבִניםְּ

ֵרך ּכָ יבו  ֶאׁשְ ְְוָהְבִנים  ֵהׁשִ ֹנ טז:  ּ ִיך  ּבְ ך  ֵמֹרב  ַמֲעׂשָ ְֲאָרם  ֹסַחְרּתֵ ְֶפך ְ

ִעְזבֹוָנִיך ָמן ְוִרְקָמה ובוץ ְוָראֹמת ְוַכְדּכֹד ָנְתנו ּבְ ְַאְרּגָ ּ ּ ְּיהוָדה  יז: ּ
ֶמן  ג  וְדַבׁש  ָוׁשֶ ית  וַפּנַ ִחֵטי  ִמּנִ ה  ֹרְכָלִיך  ּבְ ָרֵאל  ֵהּמָ ְּוֶאֶרץ  ִיׂשְ ּ ּ ְ

ְָוֹצִרי  ָנְתנו  ַמֲעָרֵבך ִיך  ֵמֹרב  יח:  ּ ֹרב  ַמֲעׂשַ ך  ּבְ ק  ֹסַחְרּתֵ ׂשֶ ְַדּמֶ ְ ּ
ל ֵיין  ֶחְלּבֹון  ְוֶצֶמר  ָצַחרּכָ ִעְזבֹוַנִיך  יט:  ־הֹון  ּבְ ְְוָדן  ְוָיָון  ְמאוָזל  ּבְ ּ ּ

ַמֲעָרֵבך  ָהָיה ְרֶזל  ָעׁשֹות  ִקָדה  ְוָקֶנה  ּבְ ְָנָתּנו  ּבַ ּ ך  כ:  ּ ְְדָדן  ֹרַכְלּתֵ ּ
ה ה  ֹסֲחֵרי  כא:  ְבִבְגֵדי־ֹחֶפׁש  ְלִרְכּבָ יֵאי  ֵקָדר  ֵהּמָ ֲעַרב  ְוָכל־ְנׂשִ

ָכִרי ם  ֹסֲחָרִיךְָיֵדך  ּבְ ְם  ְוֵאיִלים  ְוַעּתוִדים  ּבָ ָבא  כב:  ּ ֹרְכֵלי  ׁשְ
ם  וְבָכל־ֶאֶבן  ְיָקָרה  ְוָזָהב  ל־ּבֹׂשֶ ֹראׁש  ּכָ ה  ֹרְכָלִיך  ּבְ ְּוַרְעָמה  ֵהּמָ ְ

ְָנְתנו  ִעְזבֹוָנִיך לַמד  כג:  ּ ור  ּכִ ָבא  ַאּשׁ ה  ָוֶעֶדן  ֹרְכֵלי  ׁשְ ָּחָרן  ְוַכּנֵ
ך ה  ֹרְכַלִיך  ּבְ כד:  ְֹרַכְלּתֵ ֵכֶלת  ְוִרְקָמה ְֵהּמָ ְגלֹוֵמי  ּתְ ַמְכֻלִלים  ּבִ
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ך ַמְרֻכְלּתֵ ים  ַוֲאֻרִזים  ּבְ ֲחָבִלים  ֲחֻבׁשִ ֹרִמים  ּבַ ְוְבִגְנֵזי  ּבְ ֳּאִניֹות  כה:  ּ
ים ֵלב  ַיּמִ ִדי  ְמֹאד  ּבְ ְכּבְ ְלִאי  ַוּתִ ּמָ רֹוַתִיך  ַמֲעָרֵבך  ַוּתִ יׁש  ׁשָ ְרׁשִ ְּתַ ְ :

ִטי כו ים  ֱהִביאוך  ַהּשָׁ ַמִים  ַרּבִ ְּבְ ָבֵרך ּ ִדים  ׁשְ ְם  אֹוָתך  רוַח  ַהּקָ ְּ
ים ֵלב ַיּמִ ְהֹוֵנך ְוִעְזבֹוַנִיך ַמֲעָרֵבך ַמָלַחִיך ְוֹחְבָלִיך ַמֲחִזיֵקי  כז: ּבְ ְ ְ ְ ְּ

ך  ר־ּבָ ך  ֲאׁשֶ י  ִמְלַחְמּתֵ ְִבְדֵקך  ְוֹעְרֵבי  ַמֲעָרֵבך  ְוָכל־ַאְנׁשֵ ְ ְ ְ

ים ֵלב  ַיּמִ תֹוֵכך  ִיְפלו  ּבְ ר  ּבְ ּוְבָכל־ְקָהֵלך  ֲאׁשֶ ּּ ְ ךְ יֹום  ַמַפְלּתֵ ְ  ּבְ ּ :
ְּלקֹול  ַזֲעַקת  ֹחְבָלִיך  ִיְרֲעׁשו  ִמְגֹרׁשֹות כח ְּוָיְרדו  כט:  ְ

י  ָמׁשֹוט  ַמָלִחים  ּכֹל  ֹחְבֵלי  ַהָים  ֵּמֳאִניֹוֵתיֶהם  ּכֹל  ּתְֹפׂשֵ ּּ
קֹוָלם  ְוִיְזֲעקו  ָמָרה  ל:  ֶּאל־ָהָאֶרץ  ַיֲעֹמדו ִמיעו  ָעַלִיך  ּבְ ְּוִהׁשְ ְּ

ֵאֶפר  ִיְתַפָלׁשוְּוַיֲעלו  ָעָפר  ַעל־ָר יֶהם  ּבָ ּאׁשֵ ּ ְְוִהְקִריחו  ֵאַלִיך  לא:  ּ ּ
ַמר־ֶנֶפׁש  ִמְסֵפד  ָמר ים  וָבכו  ֵאַלִיך  ּבְ ּקִ ָּקְרָחה  ְוָחְגרו  ׂשַ ְ ּ ּ ּ :

ֻדָמה  לב ִניֶהם  ִקיָנה  ְוקֹוְננו  ָעָלִיך  ִמי  ְכצֹור  ּכְ או  ֵאַלִיך  ּבְ ְְוָנׂשְ ְּ ּ
תֹוך  ַהָים ּּבְ ֵצאת  ִעְזבֹוַנִיך  ִמ לג:  ְ ים ְּבְ ים  ַרּבִ ַעּתְ  ַעּמִ ּבַ ים  ִהׂשְ ַּיּמִ

ְרּתְ  ַמְלֵכי־ָאֶרץ ֹרב  הֹוַנִיך  וַמֲעָרַבִיך  ֶהֱעׁשַ ְּבְ ֶרת  לד:  ְּ ּבֶ ֵעת  ִנׁשְ
תֹוֵכך  ָנָפלו י־ָמִים  ַמֲעָרֵבך  ְוָכל־ְקָהֵלך  ּבְ ַמֲעַמּקֵ ים  ּבְ ִּמַיּמִ ְ ְ ְ ּ :

ְממו  ָעָלִיך וַמְלֵכיֶהם ׂשָ לה ֵבי  ָהִאִיים  ׁשָ ּּכֹל  ֹיׁשְ ְּ ַער ָרֲעמו ּ ֲּערו ׂשַ ּ
ָלהֹות  ָהִיית  ְוֵאיֵנך  לו:  ָּפִנים ְרקו  ָעָלִיך  ּבַ ים  ׁשָ ַעּמִ ְֹסֲחִרים  ּבָ ְּ ּ

 :ַעד־עֹוָלם
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  פרק כח- "יחזקאל"ספר 
ן־ָאָדם  ֱאֹמר  ִלְנִגיד  ֹצר  ב:  ַוְיִהי  ְדַבר־ְיהָוׁה  ֵאַלי  ֵלאֹמר א ּבֶ

ך  ַו|  ּכֹה־ָאַמר   ַבה  ִלּבְ ֲָאֹדָני  יֱהִוׁה  ַיַען  ּגָ ב ּ ּתֹאֶמר  ֵאל  ָאִני  מֹוׁשַ
ך  ן  ִלּבְ ּתֵ ה  ָאָדם  ְוֹלא־ֵאל  ַוּתִ ים  ְוַאּתָ ֵלב  ַיּמִ י  ּבְ ְבּתִ ֱָאֹלִהים  ָיׁשַ

ֵלב  ֱאֹלִהים ה   ג:  ּכְ ה  ָחָכם  ַאּתָ ִנֵאלִהּנֵ ל־ָסתום  ֹלא ִמּדָ ּ  ִמָדִנֵיאל  ּכָ ּּ
ֲָעָממוך ַעׂש ד:  ּ יָת  ְלך  ָחִיל  ַוּתַ ָחְכָמְתך  וִבְתבוָנְתך  ָעׂשִ ָּבְ ָ ָּ ּ   ָזָהב ּ

אֹוְצרֹוֶתיך יָת  ֵחיֶלך  ה:  ָָוֶכֶסף  ּבְ ְרֻכָלְתך  ִהְרּבִ ֹרב  ָחְכָמְתך  ּבִ ָּבְ ָ ָּ
ֵחיֶלך ה  ְלָבְבך  ּבְ ַָוִיְגּבַ ָ ּ ך  ו:  ּ ּתְ ָָלֵכן  ּכֹה  ָאַמר  ֲאֹדָני  יֱהִוׁה  ַיַען  ּתִ

ֵלב  ֱאֹלִהים ָָלֵכן  ִהְנִני  ֵמִביא ָעֶליך ָזִרים ָעִריֵצי  ז:  ֶָאת־ְלָבְבך  ּכְ

ָ  ְוֵהִריקו  ַחְרבֹוָתם  ַעל־ְיִפי  ָחְכָמֶתך  ְוִחְללו  ִיְפָעֶתךּגֹוִים ָּ ּּ :
ים ח ֵלב  ַיּמִ ה  ְממֹוֵתי  ָחָלל  ּבְ ַחת  יֹוִרדוך  ָוַמּתָ ַָלּשַׁ ֶהָאֹמר  ט:  ּ

ַיד  ה  ָאָדם  ְוֹלא־ֵאל  ּבְ ָּתֹאַמר  ֱאֹלִהים  ָאִני  ִלְפֵני  ֹהְרֶגך  ְוַאּתָ

ַי י:  ְָמַחְלֶליך מות  ּבְ י ּמֹוֵתי  ֲעֵרִלים  ּתָ ְרּתִ י  ֲאִני  ִדּבַ ד־ָזִרים  ּכִ
ן־ָאָדם  יב:  ַוְיִהי  ְדַבר־ְיהָוׁה  ֵאַלי  ֵלאֹמר יא:  ְנֻאם  ֲאֹדָני  יֱהִוׁה ּבֶ

א  ִקיָנה  ַעל־ֶמֶלך  צֹור  ְוָאַמְרּתָ  לֹו  ּכֹה  ָאַמר  ֲאֹדָני  יֱהִוׁה  ּׂשָ ְ

ְכִנית  ָמֵלא  ָחְכָמה  וְכִליל  ֹיִפי ה  חֹוֵתם  ּתָ ֵעֶדן  יג:  ַּאּתָ ּבְ
ן־ֱאֹלִה ל־ֶאֶבן  ְיָקָרה  ְמֻסָכֶתך  ֹאֶדם  ִפְטָדה  ְוָיֲהֹלם ּגַ ּים  ָהִייָת  ּכָ ָ
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ֶפיך  ֵפה  ַסִפיר  ֹנֶפך  וָבְרַקת  ְוָזָהב  ְמֶלאֶכת  ּתֻ יׁש  ׁשַֹהם  ְוָיׁשְ ְרׁשִ ָּתַ ְּ ּּ
ַרֲאך  ּכֹוָננו יֹום  ִהּבָ ך  ּבְ ּוְנָקֶביך  ּבָ ָּ ְ ח  ַהּסֹוֵכך  יד:  ָ רוב  ִמְמׁשַ ־ּכְ ְַאּתְ ּ

ַהר  ֹק יך  ּבְ ָוְנַתּתִ תֹוך  ַאְבֵני־ֵאׁש  ִהְתַהָלְכּתָּ ֶּדׁש  ֱאֹלִהים  ָהִייָת  ּבְ ְ :
ך טו ְרָאך  ַעד־ִנְמָצא  ַעְוָלָתה  ּבָ ְדָרֶכיך  ִמיֹום  ִהּבָ ה  ּבִ ִמים  ַאּתָ ְּתָ ְ ָּ :
ֱחָטא  ָוֲאַחֶלְלך  ֵמַהר  טז ֹרב  ְרֻכָלְתך  ָמלו  תֹוְכך  ָחָמס  ַוּתֶ ָּבְ ָ ָּ ּּ

רוב  ַהּסֵֹכך  ִמּת ְדך  ּכְ ְֱאֹלִהים  ָוַאּבֶ ך  יז:  ְֹוך  ַאְבֵני־ֵאׁשָּ ַבה  ִלּבְ ָּגָ ּ
יך  ִלְפֵני  ַלְכּתִ ַחּתָ  ָחְכָמְתך  ַעל־ִיְפָעֶתך  ַעל־ֶאֶרץ  ִהׁשְ ָיְפֶיך  ׁשִ ָּבְ ָ ָ ָ

יך  ְלַרֲאָוה  ָבך ְְמָלִכים  ְנַתּתִ ָעֶול  ְרֻכָלְתך  יח:  ָ ֵָמֹרב  ֲעֹוֶניך  ּבְ ָּ
יך  ָואֹוִצא־ֵאׁש  ִמּתֹוְכך  ִהיא  ֲאָכַל ִָחַלְלּתָ  ִמְקָדׁשֶ ָ ּ ְנך ּ ְָתך  ָוֶאּתֶ ָ

ל־ֹרֶאיך ים  יט:  ְָלֵאֶפר  ַעל־ָהָאֶרץ  ְלֵעיֵני  ּכָ ַעּמִ ל־יֹוְדֶעיך  ּבָ ָּכָ

ָלהֹות ָהִייָת ְוֵאיְנך ַעד־עֹוָלם ְממו ָעֶליך ּבַ ָׁשָ ָּ ַוְיִהי ְדַבר־ְיהָוׁה  כ: ּ
ֵבא  ָעֶליָה כא:  ֵאַלי  ֵלאֹמר ים  ָפֶניך  ֶאל־ִצידֹון  ְוִהּנָ ן־ָאָדם  ׂשִ ָּבֶ ּ :

י ְוָאַמ כב ְדּתִ ְְרּתָ  ּכֹה  ָאַמר  ֲאֹדָני  יֱהִוׁה  ִהְנִני  ָעַלִיך  ִצידֹון  ְוִנְכּבַ

י  ּתִ ָפִטים  ְוִנְקַדׁשְ ֲעׂשֹוִתי  ָבה  ׁשְ י־ֲאִני  ְיהָוׁה  ּבַ תֹוֵכך  ְוָיְדעו  ּכִ ּּבְ ּ ּ ְ

תֹוָכה  כג:  ָּבה חוצֹוֶתיָה  ְוִנְפַלל  ָחָלל  ּבְ י־ָבה  ֶדֶבר  ָוָדם  ּבְ ַלְחּתִ ְּוׁשִ ּ ּ ּ ּ
ֶחֶרב  ָעֶל י־ֲאִני  ְיהָוׁהּבְ ִביב  ְוָיְדעו  ּכִ ְוֹלא־ִיְהֶיה  עֹוד  כד:  ּיָה  ִמּסָ

ָרֵאל  ִסלֹון  ַמְמִאיר  ְוקֹוץ  ַמְכִאב  ִמּכֹל  ְסִביֹבָתם  ְּלֵבית  ִיׂשְ
י  ֲאִני  ֲאֹדָני  יֱהִוׁה אִטים  אֹוָתם  ְוָיְדעו  ּכִ ּכֹה־ָאַמר  ֲאֹדָני  כה:  ַּהּשָׁ
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ִצי   ַקּבְ ָרֵאל|  יֱהִוׁה  ּבְ ית  ִיׂשְ ר  ָנֹפצו  ָבם ֶאת־ּבֵ ים  ֲאׁשֶ ּ  ִמן־ָהַעּמִ
י  ר  ָנַתּתִ בו  ַעל־ַאְדָמָתם  ֲאׁשֶ י  ָבם  ְלֵעיֵני  ַהּגֹוִים  ְוָיׁשְ ּתִ ְּוִנְקַדׁשְ ּ

ים  ְוָנְטעו  כו:  ְּלַעְבִדי  ְלַיֲעֹקב בו  ָעֶליָה  ָלֶבַטח  וָבנו  ָבּתִ ְּוָיׁשְ ּ ּ ּ
ֹכל  ַהּשָׁ ָפִטים  ּבְ ֲעׂשֹוִתי  ׁשְ בו  ָלֶבַטח  ּבַ אִטים  ֹאָתם ְּכָרִמים  ְוָיׁשְ

י ֲאִני ְיהָוׁה ֱאֹלֵהיֶהם ִביבֹוָתם ְוָיְדעו ּכִ  :ִּמּסְ
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, זוכה לבנים צדיקיםוכל המזכה את הרבים , 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"  כתיב  ואנו  קורין  מסמרות  לומר  לך  מה  משמרות  כהונה  כר  ברכיה  הכהן  ברבי  כמשמרות"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,  מחולק  לכל  השנההנה  מובא  כאן  לימוד  ספרי  נביאים  וכתובים  
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"ונה  כר  ברכיה  הכהן  ברבי  כמשמרות  כתיב  ואנו  קורין  מסמרות  לומר  לך  מה  משמרות  כה"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


