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

ֵבא  ָעָליו ִעיר  ְוִהּנָ ָני  יֱהִוׁה  ִהְנִני ְּוָאַמְרּתָ  לֹו  ּכֹה  ָאַמר  ֲאֹד ג:  ׂשֵ
ה ּמָ ָמָמה  וְמׁשַ יך  ׁשְ ִעיר  ְוָנִטיִתי  ָיִדי  ָעֶליך  וְנַתּתִ ֵּאֶליך  ַהר־ׂשֵ ָּ ָ ָ :

י־ֲאִני  ד ָמָמה  ִתְהֶיה  ְוָיַדְעּתָ  ּכִ ה  ׁשְ ים  ְוַאּתָ ה  ָאׂשִ ָָעֶריך  ָחְרּבָ

ָרֵאל  ה:  ְיהָוׁה ֵני־ִיׂשְ ר  ֶאת־ּבְ ּגֵ ַָיַען  ֱהיֹות  ְלך  ֵאיַבת  עֹוָלם  ַוּתַ

ֵעת  ֲעֹון  ֵקץַעל־ְי ֵעת  ֵאיָדם  ּבְ ָלֵכן  ַחי־ָאִני  ְנֻאם  ו:  ֵדי־ָחֶרב  ּבְ
ֵנאָת  ך  ְוָדם  ִיְרֲדֶפך  ִאם־ֹלא  ָדם  ׂשָ י־ְלָדם  ֶאֶעׂשְ ֲָאֹדָני  יֱהִוׁה  ּכִ ָּ

ְָוָדם  ִיְרֲדֶפך י  ז:  ּ ָמָמה ְוִהְכַרּתִ ְמָמה וׁשְ ִעיר  ְלׁשִ י  ֶאת־ַהר  ׂשֵ ְּוָנַתּתִ
ב ּנו  ֹעֵבר  ָוׁשָ ְבעֹוֶתיך ּוִמ ח:  ִּמּמֶ ֵָלאִתי  ֶאת־ָהָריו  ֲחָלָליו  ּגִ ּ

ְּוֵגאֹוֶתיך  ְוָכל־ֲאִפיֶקיך  ַחְלֵלי־ֶחֶרב  ִיְפלו  ָבֶהם ּ ָ ְממֹות  ט:  ָ ׁשִ
ְנך  ְוָעֶריך  ֹלא   ָעֹוָלם  ֶאּתֶ י־ֲאִני ָתיׁשְֹבָנהָ ם  ּכִ   ָתׁשְֹבָנה  ִויַדְעּתֶ

י  ָהֲא י:  ְיהָוׁה ּתֵ ֵני  ַהּגֹוִים  ְוֶאת־ׁשְ ָרצֹות  ִלי ַָיַען  ֲאָמְרך  ֶאת־ׁשְ
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ם  ָהָיה נוָה  ַויהָוׁה  ׁשָ ָלֵכן  ַחי־ָאִני  ְנֻאם  ֲאֹדָני  יא:  ִּתְהֶייָנה  ִויַרׁשְ
ם  ְנָאֶתיך  ּבָ יָתה  ִמּשִׂ ר  ָעׂשִ ַאְפך  וְכִקְנָאְתך  ֲאׁשֶ יִתי  ּכְ ָיֱהִוׁה  ְוָעׂשִ ָ ָּ ּ

ְפֶטך ר  ֶאׁשְ ֲאׁשֶ י  ָבם  ּכַ ְָונֹוַדְעּתִ ַמְע יב:  ּ י־ֲאִני  ְיהָוׁה  ׁשָ י ְוָיַדְעּתָ  ּכִ ּתִ
ָרֵאל  ֵלאֹמר  |   ר  ָאַמְרּתָ  ַעל־ָהֵרי  ִיׂשְ ל־ָנָאצֹוֶתיך  ֲאׁשֶ | ֶָאת־ּכָ

ֵמֻמה נו  ְלָאְכָלהׁשָ ֵממו  ָלנו  ִנּתְ ּ  ׁשָ ּ ִפיֶכם  יג:  ּ ְגִדילו  ָעַלי  ּבְ ַּוּתַ ּ
י ָמְעּתִ ם  ָעַלי  ִדְבֵריֶכם  ֲאִני  ׁשָ ְרּתֶ ּכֹה  ָאַמר  ֲאֹדָני  יֱהִוׁה  יד:  ְּוַהְעּתַ

ל־ָה ֹמַח  ּכָ ׂשְ ה־ָלךּכִ ָמָמה  ֶאֱעׂשֶ ְָאֶרץ  ׁשְ ְמָחְתך  ְלַנֲחַלת  טו:  ּ ׂשִ ָּכְ

ָמָמה  ִתְהֶיה  ה־ָלך  ׁשְ ן  ֶאֱעׂשֶ ֵמָמה  ּכֵ ר־ׁשָ ָרֵאל  ַעל  ֲאׁשֶ ית־ִיׂשְ ְּבֵ ּ
י־ֲאִני ְיהָוׁה ָלה ְוָיְדעו ּכִ ִעיר ְוָכל־ֱאדֹום ּכֻ ַּהר־ׂשֵ ּ ּ: 

  פרק לו- "יחזקאל"ספר 
ֵבא  ֶאל־ָהֵר א ה  ֶבן־ָאָדם  ִהּנָ ָרֵאל ְוַאּתָ ָרֵאל  ְוָאַמְרּתָ ָהֵרי ִיׂשְ י  ִיׂשְ

ְמעו  ְדַבר־ְיהָוׁה ּׁשִ ּכֹה  ָאַמר  ֲאֹדָני  יֱהִוׁה  ַיַען  ָאַמר  ָהאֹוֵיב  ב:  ּ
ה  ָהְיָתה  ָלנו ֲּעֵליֶכם  ֶהָאח  וָבמֹות  עֹוָלם  ְלמֹוָרׁשָ ֵבא  ג:  ּּ ָלֵכן  ִהּנָ
ּמֹות ַיַען  ׁשַ ֹאף  ֶאְתֶכם ְוָאַמְרּתָ  ּכֹה  ָאַמר  ֲאֹדָני  יֱהִוׁה  ַיַען  ּבְ   ְוׁשָ

ַפת  ֲעלו  ַעל־ׂשְ ֵאִרית  ַהּגֹוִים  ַוּתֵ ה  ִלׁשְ ִביב  ִלְהיֹוְתֶכם  מֹוָרׁשָ ִּמּסָ
ת־ָעם ְמעו  ְדַבר־ֲאֹדָני  יֱהִוׁה  ד:  ָלׁשֹון  ְוִדּבַ ָרֵאל  ׁשִ ָּלֵכן  ָהֵרי  ִיׂשְ ּ

ָאיֹות  ָבעֹות  ָלֲאִפיִקים  ְוַלּגֵ ּכֹה־ָאַמר  ֲאֹדָני  יֱהִוׁה  ֶלָהִרים  ְוַלּגְ



––885 

ר  ָהיו  ְלַבז  וְלַלַעג ְוֶלֳח ֱעָזבֹות  ֲאׁשֶ ְֹממֹות  ְוֶלָעִרים  ַהּנֶ ָּרבֹות  ַהּשׁ ּ
ִביב ר  ִמּסָ ֵאִרית  ַהּגֹוִים  ֲאׁשֶ ָלֵכן  ּכֹה־ָאַמר  ֲאֹדָני  יֱהִוׁה  ה:  ִלׁשְ

ֵאִרית  ַהּגֹוִים  ְוַעל־ֱאדֹום  י  ַעל־ׁשְ ְרּתִ ֵאׁש  ִקְנָאִתי  ִדּבַ ִאם־ֹלא  ּבְ
ר ָנְתנו־ֶאת־ַאְרִצ ָלא ֲאׁשֶ ּּכֻ ל־ֵלָבב | י ּ ְמַחת ּכָ ׂשִ ה ּבְ ָלֶהם ְלמֹוָרׁשָ

ה  ָלַבז ָאט  ֶנֶפׁש  ְלַמַען  ִמְגָרׁשָ ׁשְ ֵבא  ַעל־ַאְדַמת  ו:  ּּבִ ָלֵכן  ִהּנָ
ָאיֹות  ָבעֹות  ָלֲאִפיִקים  ְוַלּגֵ ָרֵאל  ְוָאַמְרּתָ  ֶלָהִרים  ְוַלּגְ ִיׂשְ

ֲּאֹדָני  יֱהִוׁה  ִהְנִני  ְבִקְנָאִתי  וַבֲחָמִתי  ִדּבַ|  ּכֹה־ָאַמר   י  ַיַען ּ ְרּתִ
אֶתם ת  ּגֹוִים  ְנׂשָ ִלּמַ אִתי  ז:  ּכְ ָלֵכן  ּכֹה  ָאַמר  ֲאֹדָני  יֱהִוׁה  ֲאִני  ָנׂשָ

ָתם  ִלּמָ ה  ּכְ ִביב  ֵהּמָ ר  ָלֶכם  ִמּסָ ֶאת־ָיִדי  ִאם־ֹלא  ַהּגֹוִים  ֲאׁשֶ
או או  ח:  ִּיּשָׂ ׂשְ נו  וֶפְרְיֶכם  ּתִ ּתֵ ָרֵאל  ַעְנְפֶכם  ּתִ ם  ָהֵרי  ִיׂשְ ְּוַאּתֶ ּ ּ ּ

י   י  ֵקְרבו  ָלבֹואְלַעּמִ ָרֵאל  ּכִ י  ִהְנִני  ֲאֵליֶכם  וָפִניִתי  ט:  ִּיׂשְ ּּכִ
ם ם  ְוִנְזַרְעּתֶ ית  י:  ֲאֵליֶכם  ְוֶנֱעַבְדּתֶ ל־ּבֵ יִתי  ֲעֵליֶכם  ָאָדם  ּכָ ְוִהְרּבֵ

ֶניָנה ּבָ בו  ֶהָעִרים  ְוֶהֳחָרבֹות  ּתִ לֹה  ְונוׁשְ ָרֵאל  ּכֻ ִּיׂשְ יִתי  יא:  ּ ְוִהְרּבֵ
ַקְדמֹוֵתיֶכם ֲּעֵליֶכם  ָאָדם  וְבֵהָמה י  ֶאְתֶכם  ּכְ ְבּתִ ּ  ְוָרבו  וָפרו  ְוהֹוׁשַ ּ ּ

י־ֲאִני  ְיהָוׁה ם  ּכִ י  יב:  ְוֵהיִטֹבִתי  ֵמִראׁשֵֹתיֶכם  ִויַדְעּתֶ ְוהֹוַלְכּתִ
ָרֵאל  ִויֵרׁשוך  ְוָהִייָת  ָלֶהם  ְלַנֲחָלה  י  ִיׂשְ ֲָעֵליֶכם  ָאָדם  ֶאת־ַעּמִ ּ

ָלם ּכְ ֹדָני  יֱהִוׁה  ַיַען  ֹאְמִרים ּכֹה  ָאַמר  ֲא יג:  ְוֹלא־תֹוִסף  עֹוד  ְלׁשַ
יָלֶכם  ֹאֶכֶלת  ָאָדם   ֶלת  ָאּתְ ּכֶ ָלֵכן  יד:  ְ  ּגֹוַיִיך  ָהִייתְךִּגֹוַיּ  ָאּתְ  וְמׁשַ
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ִליְ  ְוגֹוַיִיך  ֹלא  ְךְִוגֹוַיָאָדם  ֹלא־ֹתאְכִלי  עֹוד   ִלי־עֹוד ְּתַכׁשְ ּכְ   ְתׁשַ
ִל טו:  ְנֻאם  ֲאֹדָני  יֱהִוׁה ִמיַע  ֵאַלִיך  עֹוד  ּכְ ת  ַהּגֹוִים ְְוֹלא־ַאׁשְ ּמַ

ִאי־עֹוד   ים  ֹלא  ִתׂשְ ִלי  עֹוד ְךְִוגֹוַיְּוֶחְרַפת  ַעּמִ ְ  ְוגֹוַיִיך  ֹלא־ַתְכׁשִ

ן־ָאָדם  יז:  ַוְיִהי  ְדַבר־ְיהָוׁה  ֵאַלי  ֵלאֹמר טז:  ְנֻאם  ֲאֹדָני  יֱהִוׁה ּבֶ
ם  ַדְרּכָ או  אֹוָתה  ּבְ ִבים  ַעל־ַאְדָמָתם  ַוְיַטּמְ ָרֵאל  ֹיׁשְ ית  ִיׂשְ ּּבֵ ּ

ם  ְלָפָניּוַבֲעִלילֹו ָדה  ָהְיָתה  ַדְרּכָ ֻטְמַאת  ַהּנִ פֹך  יח:  ָּתם  ּכְ ְָוֶאׁשְ ּ
ְפכו  ַעל־ָהָאֶרץ  וְבִגלוֵליֶהם  ר־ׁשָ ֲּחָמִתי  ֲעֵליֶהם  ַעל־ַהָדם  ֲאׁשֶ ּ ּ ּּ

אוָה ם  יט:  ִּטּמְ ַדְרּכָ ֲאָרצֹות  ּכְ ּגֹוִים  ַוִיָזרו  ּבָ ָּוָאִפיץ  ֹאָתם  ּבַ ּ ּ
ים ַפְטּתִ ם ַּוָיב כ:  ְוַכֲעִלילֹוָתם  ׁשְ או  ׁשָ ר־ּבָ ֹּוא  ֶאל־ַהּגֹוִים  ֲאׁשֶ

ֱאֹמר  ָלֶהם  ַעם־ְיהָוׁה  ֵאֶלה  וֵמַאְרצֹו  י  ּבֶ ם  ָקְדׁשִ ַּוְיַחְללו  ֶאת־ׁשֵ ּּ ּ
ָרֵאל  כא:  ָּיָצאו ית  ִיׂשְ ר  ִחְללוהו  ּבֵ י  ֲאׁשֶ ם  ָקְדׁשִ ָּוֶאְחֹמל  ַעל־ׁשֵ ּ ּ

ה ּמָ או  ׁשָ ר־ּבָ ּגֹוִים  ֲאׁשֶ ָרֵאל כב:  ּּבַ   ּכֹה  ָאַמר ָלֵכן  ֱאֹמר  ְלֵבית־ִיׂשְ
י  ָרֵאל  ּכִ ית  ִיׂשְ ה  ּבֵ ֲאֹדָני  יֱהִוׁה  ֹלא  ְלַמַעְנֶכם  ֲאִני  ֹעׂשֶ
ם אֶתם  ׁשָ ר־ּבָ ּגֹוִים  ֲאׁשֶ ם  ּבַ ר  ִחַלְלּתֶ י  ֲאׁשֶ ם־ָקְדׁשִ : ִּאם־ְלׁשֵ

ם  כג ר  ִחַלְלּתֶ ּגֹוִים  ֲאׁשֶ דֹול  ַהְמֻחָלל  ּבַ ִמי  ַהּגָ י  ֶאת־ׁשְ ּתִ ְּוִקַדׁשְ ּ ּ
תֹוָכם  ְוָיְדעו  ַהּגֹו י ּּבְ ְדׁשִ ִהּקָ י־ֲאִני  ְיהָוׁה  ְנֻאם  ֲאֹדָני  יֱהִוׁה  ּבְ ִים  ּכִ

י  ֶאְתֶכם  כד:  ָבֶכם  ְלֵעיֵניֶהם ְצּתִ י  ֶאְתֶכם  ִמן־ַהּגֹוִים  ְוִקּבַ ְוָלַקְחּתִ
ל־ָהֲאָרצֹות  ְוֵהֵבאִתי  ֶאְתֶכם  ֶאל־ַאְדַמְתֶכם י  כה:  ִמּכָ ְוָזַרְקּתִ



––887 

ם  ִמּכֹל  ֻט ְמאֹוֵתיֶכם ֲּעֵליֶכם  ַמִים  ְטהֹוִרים  וְטַהְרּתֶ
לוֵליֶכם  ֲאַטֵהר  ֶאְתֶכם ל־ּגִ ּוִמּכָ י  ָלֶכם  ֵלב  ָחָדׁש  ְורוַח  כו:  ּּ ְּוָנַתּתִ

י  ְרֶכם  ְוָנַתּתִ ׂשַ ֶכם  ַוֲהִסֹרִתי  ֶאת־ֵלב  ָהֶאֶבן  ִמּבְ ִקְרּבְ ן  ּבְ ה  ֶאּתֵ ֲחָדׁשָ
ר ׂשָ יִתי  ֵאת  כז:  ָלֶכם  ֵלב  ּבָ ֶכם  ְוָעׂשִ ִקְרּבְ ן  ּבְ ְּוֶאת־רוִחי  ֶאּתֵ

ר־ּבְ יֶתםֲאׁשֶ ְמרו  ַוֲעׂשִ ׁשְ ָפַטי  ּתִ ֵלכו  וִמׁשְ י  ּתֵ ֻּחּקַ ּ ם  כח:  ּּ ְבּתֶ ִויׁשַ
י  ַלֲאֹבֵתיֶכם  ִוְהִייֶתם  ִלי  ְלָעם  ְוָאֹנִכי  ֶאְהֶיה  ר  ָנַתּתִ ָאֶרץ  ֲאׁשֶ ּבָ

י  ֶאְתֶכם  ִמּכֹל  ֻטְמאֹוֵתיֶכם  ְוָקָראִתי  כט:  ָלֶכם  ֵלאֹלִהים ְעּתִ ְוהֹוׁשַ
יִתי  ֹאתֹו   ן  ֲעֵליֶכם  ָרָעבֶּאל־ַהָדָגן  ְוִהְרּבֵ יִתי  ל:  ְוֹלא־ֶאּתֵ ְוִהְרּבֵ

ר  ֹלא  ִתְקחו  עֹוד  ֶדה  ְלַמַען  ֲאׁשֶ ֶּאת־ְפִרי  ָהֵעץ  וְתנוַבת  ַהּשָׂ ּ ּ ּ
ּגֹוִים ם  ֶאת־ַדְרֵכיֶכם  ָהָרִעים  לא:  ֶּחְרַפת  ָרָעב  ּבַ ּוְזַכְרּתֶ ּ

ְפֵניֶכם  ַעל  ֲעֹוֹנֵתיֶכ ר  ֹלא־טֹוִבים  וְנֹקֹטֶתם  ּבִ ּוַמַעְלֵליֶכם  ֲאׁשֶ ם ּ
ה ְנֻאם ֲאֹדָני יֱהִוׁה  לב: ְוַעל ּתֹוֲעבֹוֵתיֶכם ֹלא ְלַמַעְנֶכם ֲאִני־ֹעׂשֶ

ָרֵאל ית  ִיׂשְ ְלמו  ִמַדְרֵכיֶכם  ּבֵ ִּיָוַדע  ָלֶכם  ּבֹוׁשו  ְוִהּכָ ּ ּ ּכֹה  ָאַמר  לג:  ּ
י  ְבּתִ יֹום  ַטֲהִרי  ֶאְתֶכם  ִמּכֹל  ֲעֹונֹוֵתיֶכם  ְוהֹוׁשַ ֲאֹדָני  יֱהִוׁה  ּבְ

ַחת  לד:  ּנו  ֶהֳחָרבֹותֶאת־ֶהָעִרים  ְוִנְב ָעֵבד  ּתַ ה  ּתֵ ּמָ ׁשַ ְוָהָאֶרץ  ַהּנְ
ל־עֹוֵבר ָמָמה  ְלֵעיֵני  ּכָ ר  ָהְיָתה  ׁשְ ְּוָאְמרו  ָהָאֶרץ  ַהֵלזו  לה:  ֲאׁשֶ ּּ

ּמֹות  ַגן־ֵעֶדן  ְוֶהָעִרים  ֶהֳחֵרבֹות  ְוַהְנׁשַ ה  ָהְיָתה  ּכְ ּמָ ׁשַ ַהּנְ
בו צורֹות  ָיׁשָ ֱהָרסֹות  ּבְ ְּוַהּנֶ ֲארו ְּוָיְדעו   לו:  ּ ר  ִיּשָׁ ַּהּגֹוִים  ֲאׁשֶ
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י   ה |  ְסִביבֹוֵתיֶכם  ּכִ ּמָ ׁשַ י  ַהּנְ ֱהָרסֹות  ָנַטְעּתִ ִניִתי  ַהּנֶ ֲאִני  ְיהָוׁה  ּבָ
יִתי י  ְוָעׂשִ ְרּתִ ּכֹה  ָאַמר  ֲאֹדָני  יֱהִוׁה  עֹוד  ֹזאת  לז:  ֲּאִני  ְיהָוׁה  ִדּבַ

ּצֹ ה  ֹאָתם  ּכַ ָרֵאל  ַלֲעׂשֹות  ָלֶהם  ַאְרּבֶ : אן  ָאָדםִּאָדֵרׁש  ְלֵבית־ִיׂשְ
ְהֶייָנה ֶהָעִרים  לח ן  ּתִ מֹוֲעֶדיָה  ּכֵ ַלם  ּבְ ֹצאן  ְירוׁשָ ים  ּכְ ֹצאן  ָקָדׁשִ ּּכְ

י־ֲאִני ְיהָוׁה  :ֶּהֳחֵרבֹות ְמֵלאֹות ֹצאן ָאָדם ְוָיְדעו ּכִ
gG 

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

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


