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  פרק לט- "יחזקאל"ספר 
ֵבא  ַעל־ּגֹוג  ְוָאַמְרּתָ  ּכֹה  ָאַמר א ה  ֶבן־ָאָדם  ִהּנָ   ֲאֹדָני  יֱהִוׁה ְוַאּתָ

ך  ְוֻתָבל יא  ֹראׁש  ֶמׁשֶ ְִהְנִני  ֵאֶליך  ּגֹוג  ְנׂשִ יך  ב:  ָ ְָוׁשַֹבְבּתִ

ֵתי  ָצפֹון  ַוֲהִבאֹוִתך  ַעל־ָהֵרי  אִתיך  ְוַהֲעִליִתיך  ִמַיְרּכְ ּשֵׁ ְָוׁשִ ָ ָּ
ָרֵאל יך  ִמַיד  ְיִמיְנך  ג:  ִיׂשְ ֹמאוֶלך  ְוִחּצֶ ך  ִמַיד  ׂשְ ּתְ יִתי  ַקׁשְ ְָוִהּכֵ ָ ָ ָּ ּ
ים  ד  :ַּאִפיל ה  ְוָכל־ֲאַגֶפיך  ְוַעּמִ פֹול  ַאּתָ ָרֵאל  ּתִ ַָעל־ָהֵרי  ִיׂשְ ּ ּ

יך ְלָאְכָלה ֶדה ְנַתּתִ ָנף ְוַחַית ַהּשָׂ ל־ּכָ ך ְלֵעיט ִצפֹור ּכָ ר ִאּתָ ֲָאׁשֶ ְּ ּ :
י  ְנֻאם  ֲאֹדָני  יֱהִוׁה ה ְרּתִ י  ֲאִני  ִדּבַ פֹול  ּכִ ֶדה  ּתִ ַּעל־ְפֵני  ַהּשָׂ ּ :
ָמג ו י־ֵאׁש  ּבְ ַלְחּתִ י־ֲאִני ְּוׁשִ ֵבי  ָהִאִיים  ָלֶבַטח  ְוָיְדעו  ּכִ ֹּוג  וְבֹיׁשְ ּּ

ָרֵאל  ְוֹלא־ַאֵחל  ז:  ְיהָוׁה י  ִיׂשְ תֹוך  ַעּמִ י  אֹוִדיַע  ּבְ ם  ָקְדׁשִ ְְוֶאת־ׁשֵ

י־ֲאִני  ְיהָוׁה  ָקדֹוׁש  י  עֹוד  ְוָיְדעו  ַהּגֹוִים  ּכִ ם־ָקְדׁשִ ֶּאת־ׁשֵ
ָרֵאל ִיׂשְ ה  ָבָאה  ְוִנְהָיָתה  ְנֻאם  ֲאֹד ח:  ּבְ ָּני  יֱהִוׁה  הוא  ַהיֹום ִהּנֵ ּ

י ְרּתִ ר  ִדּבַ ֵבי   ט:  ֲּאׁשֶ יקו |  ְּוָיְצאו  ֹיׁשְ ָרֵאל  וִבֲערו  ְוִהּשִׂ ָּעֵרי  ִיׂשְ ּ ּ
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ל  ָיד  וְבֹרַמח  וִבֲערו  ים  וְבַמּקֵ ת  וְבִחּצִ ֶקׁשֶ ה  ּבְ ק  וָמֵגן  ְוִצּנָ ֶנׁשֶ ּּבְ ּ ּ ּ ּ ּ
ִנים ַבע  ׁשָ ֶד י:  ָבֶהם  ֵאׁש  ׁשֶ או  ֵעִצים  ִמן־ַהּשָׂ ה  ְוֹלא ְּוֹלא־ִיׂשְ

ְללו  ק  ְיַבֲערו־ֵאׁש  ְוׁשָ ׁשֶ י  ַבּנֶ ַּיְחְטבו  ִמן־ַהְיָעִרים  ּכִ ּ ּּ
ֶּאת־ׁשְֹלֵליֶהם  וָבְזזו  ֶאת־ּבְֹזֵזיֶהם  ְנֻאם  ֲאֹדָני  יֱהִוׁה ְוָהָיה  יא:  ּ

ן ְלגֹוג  ַּביֹום ַההוא ֶאּתֵ י ָהֹעְבִרים | ּ ָרֵאל ּגֵ ִיׂשְ ם ֶקֶבר ּבְ ְמקֹום־ׁשָ
ם  ֶאת־ּגֹוג ִּקְדַמת  ַהָים  ְוֹחֶסֶמת   ִּהיא  ֶאת־ָהֹעְבִרים  ְוָקְברו  ׁשָ

ל־   יא  ֲהמֹון  ּגֹוגֲהמֹוֹנהְוֶאת־ּכָ ית  יב:  ּ  ֲהמֹונֹו  ְוָקְראו  ּגֵ ּוְקָברום  ּבֵ ּ
ים ְבָעה  ֳחָדׁשִ ָרֵאל  ְלַמַען  ַטֵהר  ֶאת־ָהָאֶרץ  ׁשִ ְּוָקְברו  יג:  ִיׂשְ

ְבִדי  ְנֻאם  ֲא ם  יֹום  ִהּכָ ל־ַעם  ָהָאֶרץ  ְוָהָיה  ָלֶהם  ְלׁשֵ : ֹדָני  יֱהִוׁהּכָ
ִרים  ֶאת־ָהֹעְבִרים  יד ָאֶרץ  ְמַקּבְ י  ָתִמיד  ַיְבִדילו  ֹעְבִרים  ּבָ ְּוַאְנׁשֵ ּ

ים  ְבָעה־ֳחָדׁשִ ֶּאת־ַהּנֹוָתִרים  ַעל־ְפֵני  ָהָאֶרץ  ְלַטֲהָרה  ִמְקֵצה  ׁשִ ּ
ָאֶרץ  ְוָרָאה  ֶעֶצם  ָאָדם  וָבָנה  טו:  ַּיְחֹקרו ְּוָעְברו  ָהֹעְבִרים  ּבָ ּ

ֶּאְצלֹו  ִציון   יא  ֲהמֹון  ּגֹוגּ ִרים  ֶאל־ּגֵ : ַּעד  ָקְברו  ֹאתֹו  ַהְמַקּבְ
ם־ִעיר  ֲהמֹוָנה  ְוִטֲהרו  ָהָאֶרץ טז ה  ֶבן־ָאָדם  יז:  ְּוַגם  ׁשֶ ְוַאּתָ

ָנף  וְלֹכל  |  ּכֹה־ָאַמר   ל־ּכָ ֲּאֹדָני  יֱהִוׁה  ֱאֹמר  ְלִצפֹור  ּכָ ַּחַית |  ּ
ִביב  ַעל־ִזְב ְבצו  ָוֹבאו  ֵהָאְספו  ִמּסָ ֶדה  ִהּקָ ַּהּשָׂ ּ ר  ֲאִני  ֹזֵבַח ּ ִחי  ֲאׁשֶ

ִתיֶתם  ָדם ר  וׁשְ ׂשָ ם  ּבָ ָרֵאל  ַוֲאַכְלּתֶ דֹול  ַעל  ָהֵרי  ִיׂשְ ָּלֶכם  ֶזַבח  ּגָ ּ :
ּתו  ֵאיִלים  יח ׁשְ יֵאי  ָהָאֶרץ  ּתִ ּבֹוִרים  ּתֹאֵכלו  ְוַדם־ְנׂשִ ר  ּגִ ׂשַ ּּבְ ּ
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ָלם ן  ּכֻ ִרים  ְוַעּתוִדים  ָפִרים  ְמִריֵאי  ָבׁשָ ּּכָ ּ ם־ֵחֶלב  יט:  ּ ַוֲאַכְלּתֶ
י  ָלֶכם ר־ָזַבְחּתִ רֹון  ִמִזְבִחי  ֲאׁשֶ ּכָ ִתיֶתם  ָדם  ְלׁשִ ְבָעה  וׁשְ ְּלׂשָ ּ ּ :

ּבֹור  ְוָכל־ִאיׁש  ִמְלָחָמה  כ ְלָחִני  סוס  ָוֶרֶכב  ּגִ ם  ַעל־ׁשֻ ַבְעּתֶ ּוׂשְ ּ
ּגֹוִים ְוָראו ָכל־ַהּגֹוִים  כא:  ְנֻאם  ֲאֹדָני  יֱהִוׁה בֹוִדי ּבַ י  ֶאת־ּכְ ְּוָנַתּתִ

ָפִטי  ֲאׁשֶ י  ָבֶהםֶּאת־ִמׁשְ ְמּתִ ר־ׂשַ יִתי  ְוֶאת־ָיִדי  ֲאׁשֶ : ר  ָעׂשִ
י  ֲאִני  ְיהָוׁה  ֱאֹלֵהיֶהם  ִמן־ַהיֹום  ַההוא  כב ָרֵאל  ּכִ ית  ִיׂשְ ְּוָיְדעו  ּבֵ ּּ

ָרֵאל  ַעל  כג:  ָוָהְלָאה לו  ֵבית־ִיׂשְ י  ַבֲעֹוָנם  ּגָ ְּוָיְדעו  ַהּגֹוִים  ּכִ ּ
ֵנ ר  ָפַני  ֵמֶהם  ָוֶאּתְ ר  ָמֲעלו־ִבי  ָוַאְסּתִ ֲּאׁשֶ ַיד  ָצֵריֶהם  ַוִיְפלו ּ ּם  ּבְ ּ ּ

ָלם ר  כד:  ַּבֶחֶרב  ּכֻ יִתי  ֹאָתם  ָוַאְסּתִ ֵעיֶהם  ָעׂשִ ֻטְמָאָתם  וְכִפׁשְ ּּכְ
יב  ֶאת־  כה:  ָּפַני  ֵמֶהם ה  ָאׁשִ ָלֵכן  ּכֹה  ָאַמר  ֲאֹדָני  יֱהִוׁה  ַעּתָ

בית ם ּׁשְ אִתי  ְלׁשֵ ָרֵאל  ְוִקּנֵ ית  ִיׂשְ ל־ּבֵ י  ּכָ בות  ַיֲעֹקב  ְוִרַחְמּתִ ּ  ׁשְ
יָק ר  ָמֲעלו־ִבי  כו:  ְדׁשִ ל־ַמֲעָלם  ֲאׁשֶ ָתם  ְוֶאת־ּכָ ִלּמָ ְּוָנׂשו  ֶאת־ּכְ ּ

ם  ַעל־ַאְדָמָתם  ָלֶבַטח  ְוֵאין  ַמֲחִריד ְבּתָ ׁשִ ׁשֹוְבִבי  אֹוָתם  כז:  ּבְ ּבְ
י  ָבם  ּתִ י  ֹאָתם  ֵמַאְרצֹות  ֹאְיֵביֶהם  ְוִנְקַדׁשְ ְצּתִ ים  ְוִקּבַ ִּמן־ָהַעּמִ

ים ַהְגלֹוִתי  כח: ְלֵעיֵני ַהּגֹוִים ַרּבִ י ֲאִני ְיהָוׁה ֱאֹלֵהיֶהם ּבְ ְּוָיְדעו ּכִ
ים ַעל־ַאְדָמָתם ְוֹלא־אֹוִתיר עֹוד ֵמֶהם  ְסּתִ ֹאָתם  ֶאל־ַהּגֹוִים ְוִכּנַ

ם י  ֶאת־רוִחי  כט:  ׁשָ ַפְכּתִ ר  ׁשָ יר  עֹוד  ָפַני  ֵמֶהם  ֲאׁשֶ ְּוֹלא־ַאְסּתִ ּ
ָרֵאל ְנֻאם ֲאֹדָני יֱהִוׁה ית ִיׂשְ  :ַעל־ּבֵ
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  פרק מ- "ליחזקא"ספר 
ָעׂשֹור  א ָנה  ּבֶ ֹראׁש  ַהּשָׁ ָנה  ְלָגלוֵתנו  ּבְ ִרים  ְוָחֵמׁש  ׁשָ ֶעׂשְ ּּבְ ּ

ֶעֶצם  ָתה  ָהִעיר  ּבְ ר  ֻהּכְ ָנה  ַאַחר  ֲאׁשֶ ֵרה  ׁשָ ע  ֶעׂשְ ַאְרּבַ ַלֹחֶדׁש  ּבְ
ה|   ּמָ ַּהיֹום  ַהֶזה  ָהְיָתה  ָעַלי  ַיד־ְיהָוׁה  ַוָיֵבא  ֹאִתי  ׁשָ ּּ :
ַמְראֹות  ֱאֹלִהים  ֱהִביַא ב ָרֵאל  ַוְיִניֵחִני ּבְ ִני  ֶאל־ֶאֶרץ  ִיׂשְ

ֶגב ִמְבֵנה־ִעיר  ִמּנֶ ֹבַה  ְמֹאד  ְוָעָליו  ּכְ ַּוָיֵביא  אֹוִתי  ג:  ֶּאל־ַהר  ּגָ
ים  ּתִ ת  וְפִתיל־ִפׁשְ ַמְרֵאה  ְנֹחׁשֶ ה־ִאיׁש  ַמְרֵאהו  ּכְ ה  ְוִהּנֵ ּמָ ּׁשָ ּ ּ

ַער ּשָׁ ָדה  ְוהוא  ֹעֵמד  ּבַ ָידֹו  וְקֵנה  ַהּמִ ּּבְ ּ ר  ֵא ד:  ּ ַלי  ָהִאיׁש ַוְיַדּבֵ
ך  ְלֹכל  ים  ִלּבְ ָמע  ְוׂשִ ן־ָאָדם  ְרֵאה  ְבֵעיֶניך  וְבָאְזֶניך  ּשְׁ ָּבֶ ָ ָּ
ה  י  ְלַמַען  ַהְראֹוְתָכה  ֻהָבאָתה  ֵהּנָ ר־ֲאִני  ַמְרֶאה  אֹוָתך  ּכִ ְֲאׁשֶ

ָרֵאל ה  ֹרֶאה  ְלֵבית  ִיׂשְ ר־ַאּתָ ל־ֲאׁשֶ ד  ֶאת־ּכָ ה חֹוָמה  ה:  ַהּגֵ ְוִהּנֵ
ִית  ָסִביב   ָדה ָס|  ִּמחוץ  ַלּבַ ִּביב  וְבַיד  ָהִאיׁש  ְקֵנה  ַהּמִ ּ

ְנָין  ָקֶנה  ֶאָחד  ה  ָוֹטַפח  ַוָיָמד  ֶאת־ֹרַחב  ַהּבִ ַאּמָ ׁש־ַאּמֹות  ּבָ ּׁשֵ
ר  ָפָניו  ֶדֶרך  ו:  ְוקֹוָמה  ָקֶנה  ֶאָחד ַער  ֲאׁשֶ ְַוָיבֹוא  ֶאל־ׁשַ ּ ּ ּ

ִדיָמה  ַוַיַעל   ַמֲעלֹוָתוַּהּקָ ַמֲעלֹוָתיו  ַוָיָמד  ּבְ ַע|  ּ  ּבְ ר ֶאת־ַסף  ַהּשַׁ
א  ָקֶנה  ז:  ָקֶנה  ֶאָחד  ֹרַחב  ְוֵאת  ַסף  ֶאָחד  ָקֶנה  ֶאָחד  ֹרַחב ְוַהּתָ
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ִאים  ָחֵמׁש  ַאּמֹות  ְוַסף  ֶּאָחד  ֹאֶרך  ְוָקֶנה  ֶאָחד  ֹרַחב  וֵבין  ַהּתָ ְ

ִית  ָקֶנה  ֶאָחד ַער  ֵמַהּבַ ַער  ֵמֵאֶצל  אוָלם  ַהּשַׁ ַּוָיָמד  ח:  ַּהּשַׁ
ִית  ָקֶנה  ֶאָחד ַער  ֵמַהּבַ ַּוָיָמד  ֶאת־ֻאָלם  ט  :ֶאת־ֻאָלם  ַהּשַׁ

ֹמֶנה  ַאּמֹות   ַער  ׁשְ ִים  ַאּמֹות  ְוֻאָלם ְוֵאיָלוַהּשַׁ ּתַ   ְוֵאיָליו  ׁשְ
ִית ַער  ֵמַהּבָ ה  ִמפֹה  י:  ַהּשַׁ ֹלׁשָ ִדים  ׁשְ ַער  ֶדֶרך  ַהּקָ ְּוָתֵאי  ַהּשַׁ ְ ּ

ם  וִמָדה  ַאַחת  ָלֵאיִלם  ּתָ ָלׁשְ ה  ִמֹפה  ִמָדה  ַאַחת  ִלׁשְ ֹלׁשָ ּוׁשְ ּ ּ ּּ
ִּמֹפה  וִמפֹו ר  ַאּמֹות  יא:  ּּ ַער  ֶעׂשֶ ַּוָיָמד  ֶאת־ֹרַחב  ֶפַתח־ַהּשַׁ ּ

ֵרה  ַאּמֹות לֹוׁש  ֶעׂשְ ַער  ׁשְ אֹות  יב:  ְֹאֶרך  ַהּשַׁ ּוְגבול  ִלְפֵני  ַהּתָ ּ
ׁש־ַאּמֹות  ִמפֹו  א  ׁשֵ בול  ִמפֹה  ְוַהּתָ ה־ַאַחת  ּגְ ה  ֶאָחת  ְוַאּמָ ַּאּמָ ּ ּ

ׁש  ַאּמֹות  ִמפֹו ַער  ִמ יג:  ְּוׁשֵ א  ְלַגּגֹו  ֹרַחב ַּוָיָמד  ֶאת־ַהּשַׁ ג  ַהּתָ ּגַ
ִרים  ְוָחֵמׁש  ַאּמֹות  ֶפַתח  ֶנֶגד  ָפַתח ֶּעׂשְ ַּוַיַעׂש  ֶאת־ֵאיִלים  יד:  ּ

ַער  ָסִביב   ה  ְוֶאל־ֵאיל  ֶהָחֵצר  ַהּשַׁ ים  ַאּמָ ּשִׁ ְוַעל  טו:  ָסִביב|  ׁשִ
ַער   ַער  ַהְפִניִמי ָהיִאתֹוןְּפֵני  ַהּשַׁ ּ  ָהִאיתֹון  ַעל־ִלְפֵני  ֻאָלם  ַהּשַׁ

הֲחִמּשִׁ ִאים ְוֶאל ֵאֵליֵהָמה  טז: ים ַאּמָ ְּוַחלֹנֹות ֲאֻטמֹות ֶאל־ַהּתָ
ַער  ָסִביב   | ָּסִביב  ְוֵכן  ָלֵאַלּמֹות  ְוַחלֹונֹות  ָסִביב  |  ִלְפִניָמה  ַלּשַׁ

ֹמִרים ַוְיִביֵאִני  ֶאל־ֶהָחֵצר  יז:  ָסִביב  ִלְפִניָמה  ְוֶאל־ַאִיל  ּתִ
כֹות  ְוִרְצָפה  ָע ה  ְלׁשָ ָסִביב |  ֶלָחֵצר  ָסִביב   יּׂשוַהִחיצֹוָנה  ְוִהּנֵ



––900 

כֹות  ֶאל־ָהִרְצָפה ים  ְלׁשָ ֹלׁשִ ֶתף  יח:  ׁשְ ְוָהִרְצָפה  ֶאל־ּכֶ
ְחּתֹוָנה ָעִרים  ָהִרְצָפה  ַהּתַ ת  ֹאֶרך  ַהּשְׁ ָעִרים  ְלֻעּמַ ַּוָיָמד  יט:  ְַהּשְׁ

ְחּתֹוָנה  ִלְפֵני  ֶהָחֵצר  ַהְפִניִמי  ִמחוץ  ַער  ַהּתַ ֹּרַחב  ִמִלְפֵני  ַהּשַׁ ּ ּ
פֹוןֵמָאה  ַא ִדים  ְוַהּצָ ה  ַהּקָ ר  ָפָניו  ֶדֶרך  כ:  ּמָ ַער  ֲאׁשֶ ְְוַהּשַׁ ּ ּ

פֹון  ֶלָחֵצר  ַהִחיצֹוָנה  ָמַדד  ָאְרּכֹו  ְוָרְחּבֹו   ְוָתָאיו ְוָתָאו כא:  ַהּצָ
ה  ִמפֹו   ֹלׁשָ ה  ִמפֹו  וׁשְ לֹוׁשָ ּׁשְ ו  ְוֵאיָליו  ְוֵאיָלוּּ יו  ָהָיה ְוֵאַלּמָ   ְוֵאַלּמָ

ַער  ָהִראׁשֹו ִמַדת  ַהּשַׁ ה  ָאְרּכֹו  ְוֹרַחב  ָחֵמׁש ּּכְ ים  ַאּמָ ן  ֲחִמּשִׁ
ה ַאּמָ ִרים  ּבָ וּ  ְוַחלֹוָניו  ְּוַחלֹוָנו כב:  ְוֶעׂשְ יו  ְוֵאַלּמָ  ְוִתֹמָרו  ְוֵאַלּמָ

ִדים  וְבַמֲעלֹות  ר  ָפָניו  ֶדֶרך  ַהּקָ ַער  ֲאׁשֶ ִמַדת  ַהּשַׁ ְּוִתֹמָריו  ּכְ ּ ְּ ּ
ַבע  ַיֲעלו־בֹו   וּׁשֶ יו  ִלְפֵנְוֵאיַלּמָ ַער  ֶלָחֵצר  כג:  יֶהם  ְוֵאיַלּמָ ְוׁשַ

ַער  ַער  ֶאל־ׁשַ ִדים  ַוָיָמד  ִמּשַׁ פֹון  ְוַלּקָ ַער  ַלּצָ ַּהְפִניִמי  ֶנֶגד  ַהּשַׁ ּ
ה ַער  ֶדֶרך  כד:  ֵמָאה  ַאּמָ ה־ׁשַ ְַויֹוִלֵכִני  ֶדֶרך  ַהָדרֹום  ְוִהּנֵ ְּ ּ ּ ּ

ַּהָדרֹום  וָמַדד   ו  ֵאיָליו  ֵאיָלוּ דֹות  ָהֵאֶלְוֵאיַלּמָ ּמִ יו  ּכַ ּ  ְוֵאיַלּמָ : הּ
וְּוַחלֹוִנים  לֹו   כה יו  ָסִביב  ּוְלֵאיַלּמָ ַהַחלֹנֹות |  ּ  וְלֵאיַלּמָ ָּסִביב  ּכְ

ה ִרים  ַאּמָ ה  ֹאֶרך  ְוֹרַחב  ָחֵמׁש  ְוֶעׂשְ ים  ַאּמָ ְָהֵאֶלה  ֲחִמּשִׁ ּ :
ְבָעה   כו ו  ֹעלֹוָתיו  ֹעלֹוָתוּוַמֲעלֹות  ׁשִ יו  ִלְפֵניֶהם ְוֵאַלּמָ   ְוֵאַלּמָ

ַער  כז:    ֵאיָליוֵאיָלוְּוֶאָחד  ִמפֹו  ֶאל־  ְּוִתֹמִרים  לֹו  ֶאָחד  ִמפֹו   ְוׁשַ
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ַער  ֶדֶרך  ַער  ֶאל־ַהּשַׁ ְֶלָחֵצר  ַהְפִניִמי  ֶדֶרך  ַהָדרֹום  ַוָיָמד  ִמּשַׁ ְּ ּ ּּ ּ
ַער  כח:  ַּהָדרֹום  ֵמָאה  ַאּמֹות ׁשַ ַּוְיִביֵאִני  ֶאל־ָחֵצר  ַהְפִניִמי  ּבְ

דֹות  ָה ּמִ ַער  ַהָדרֹום  ּכַ ַּהָדרֹום  ַוָיָמד  ֶאת־ַהּשַׁ ּ  ְוָתָאו כט:  ֵּאֶלהּּ
ו  ְוֵאיָליו  ְוֵאיָלוְוָתָאיו   דֹות  ָהֵאֶלה  ְוַחלֹונֹות ְוֵאַלּמָ ּמִ יו  ּכַ ּ  ְוֵאַלּמָ ּ ּ

ולֹו   יו  ָסִביב  ּוְלֵאַלּמָ ה  ֹאֶרך  ְוֹרַחב |  ּ  וְלֵאַלּמָ ים  ַאּמָ ְָסִביב  ֲחִמּשִׁ

ִרים  ְוָחֵמׁש  ַאּמֹות  ְָסִביב  ֹאֶרך  ָחֵמׁש|  ְוֵאַלּמֹות  ָסִביב   ל:  ֶעׂשְ
ה  ְוֹרַחב  ָחֵמׁש  ַאּמֹות ִרים  ַאּמָ ו  ֶאל־ָחֵצר  לא:  ְוֶעׂשְ ְוֵאַלּמָ

מֹוֶנה  ֵאיָלוַהִחצֹוָנה  ְוִתֹמִרים  ֶאל־    ַמֲעָלוּ  ֵאיָליו  וַמֲעלֹות  ׁשְ
ִדים  ַוָיָמד  לב:  ַמֲעָליו ַּוְיִביֵאִני  ֶאל־ֶהָחֵצר  ַהְפִניִמי  ֶדֶרך  ַהּקָ ְ ּ ּ

דֹות  ָהֵאֶלה ּמִ ַער  ּכַ ֶּאת־ַהּשַׁ ו  ְוֵאָליו  ְוֵאָלו  ְוָתָאיו  ָתָאוְו לג:  ּ  ְוֵאַלּמָ
דֹות  ָהֵאֶלה  ְוַחלֹונֹות  לֹו   ּמִ יו  ּכַ ְּוֵאַלּמָ ּ וּ יו  ָסִביב  ּוְלֵאַלּמָ | ּ  וְלֵאַלּמָ

ה ִרים  ַאּמָ ה  ְוֹרַחב  ָחֵמׁש  ְוֶעׂשְ ים  ַאּמָ : ְָסִביב  ֹאֶרך  ֲחִמּשִׁ
ו לד יו  ֶלָחֵצר  ַהִחיצֹוָנה  ְוִתֹמִרים  ֶאְוֵאַלּמָ   ֵאָליו ֵאָלול־    ְוֵאַלּמָ

ֹמֶנה  ַמֲעלֹות   ִּמפֹו  וִמפֹו  וׁשְ ּּ ַוְיִביֵאִני  לה:    ַמֲעָליוַמֲעָלוּ
דֹות  ָהֵאֶלה ּמִ פֹון  וָמַדד  ּכַ ַער  ַהּצָ ֶּאל־ׁשַ ּ ָאו לו:  ּ ָאיו  ּתָ  ֵאָלו  ּתָ

וֵאָליו   יו  ְוַחלֹונֹות  לֹו  ָסִביב  ְוֵאַלּמָ ים |  ּ  ְוֵאַלּמָ ְָסִביב  ֹאֶרך  ֲחִמּשִׁ

ה  ְוֹרַחב הַאּמָ ִרים  ַאּמָ   ְוֵאיָליו  ֶלָחֵצר ְוֵאיָלו לז:    ָחֵמׁש  ְוֶעׂשְ
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ֹמֶנה ֵאיָלוַהִחיצֹוָנה  ְוִתֹמִרים  ֶאל־   ּ  ֵאיָליו  ִמפֹו  וִמפֹו  וׁשְ ּּ ּ
ָעִרים  לח:    ַמֲעָליוַמֲעָלוַמֲעלֹות   ֵאיִלים  ַהּשְׁ ה  וִפְתָחה  ּבְ ּכָ ְּוִלׁשְ ּ

ם  ָיִדיחו  ֶאת־ָהֹעָלה ַער  ׁשְ לט:  ּׁשָ ְלָחנֹות ּוְבֻאָלם  ַהּשַׁ ַנִים  ׁשֻ
חֹוט  ֲאֵליֶהם  ָהעֹוָלה  ְוַהַחָטאת  ְלָחנֹות  ִמפֹה  ִלׁשְ ַנִים  ׁשֻ ִּמפֹו  וׁשְ ּּ ּ

ם ַער  מ:  ְוָהָאׁשָ ֵתף  ִמחוָצה  ָלעֹוֶלה  ְלֶפַתח  ַהּשַׁ ְּוֶאל־ַהּכָ
ר  ְלֻאָלם  ֵתף  ָהַאֶחֶרת  ֲאׁשֶ ְלָחנֹות  ְוֶאל־ַהּכָ ַנִים  ׁשֻ פֹוָנה  ׁשְ ַהּצָ

ַנִים  ׁשֻ ַער  ׁשְ ָעה  מא:  ְלָחנֹותַהּשַׁ ְלָחנֹות  ִמפֹה  ְוַאְרּבָ ָעה  ׁשֻ ַּאְרּבָ
ְלָחנֹות  ֲאֵליֶהם  מֹוָנה  ׁשֻ ַער  ׁשְ ְלָחנֹות  ִמפֹה  ְלֶכֶתף  ַהּשָׁ ּׁשֻ

ָחטו ה  מב: ִּיׁשְ ְלָחנֹות ָלעֹוָלה ַאְבֵני ָגִזית ֹאֶרך ַאּמָ ָעה ׁשֻ ְְוַאְרּבָ

ה  ַאַחת  ָוֵחִצי  ְוֹגַבה  ַא ה  ֶאָחת  ֲאֵליֶהם ַּאַחת  ָוֵחִצי  ְוֹרַחב  ַאּמָ ּמָ
ם  ְוַהָזַבח ֲחטו  ֶאת־ָהעֹוָלה  ּבָ ר  ִיׁשְ ִלים  ֲאׁשֶ יחו  ֶאת־ַהּכֵ ְּוַיּנִ ּ ּ :

ִית  ָסִביב   מג ּבַ ִים  ֹטַפח  ֶאָחד  מוָכִנים  ּבַ ַפּתַ ָסִביב |  ְּוַהׁשְ
ְרָבן ר  ַהּקָ ׂשַ ְלָחנֹות  ּבְ ֻ ַער  ַהְפִניִמי  מד:  ְוֶאל־ַהּשׁ ּוִמחוָצה  ַלּשַׁ ּ ּ

ִרים כֹות  ׁשָ פֹון ִלׁשְ ַער  ַהּצָ ֶתף  ׁשַ ר  ֶאל־ּכֶ ָחֵצר  ַהְפִניִמי  ֲאׁשֶ ּ  ּבֶ
ִדים  ְפֵני  ֶדֶרך  ַער  ַהּקָ ֶתף  ׁשַ ְוְפֵניֶהם  ֶדֶרך  ַהָדרֹום  ֶאָחד  ֶאל־ּכֶ ְּ ּ ּ ּּ

ֹפן ר  ָפֶניָה  ֶדֶרך  ַהָדרֹום  מה:  ַהּצָ ה  ֲאׁשֶ ּכָ ר  ֵאָלי  ֹזה  ַהִלׁשְ ַּוְיַדּבֵ ְּ ּ ּ
ִית ֶמֶרת  ַהּבָ ר  ָפֶניָה  מו:  ַלּכֲֹהִנים  ׁשְֹמֵרי  ִמׁשְ ה  ֲאׁשֶ ּכָ ְּוַהִלׁשְ ּ
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ה  ַח  ֵהּמָ ְזּבֵ ֶמֶרת  ַהּמִ פֹון  ַלּכֲֹהִנים  ׁשְֹמֵרי  ִמׁשְ ְֶדֶרך  ַהּצָ ּ
ְרתֹו ֵני־ֵלִוי  ֶאל־ְיהָוׁה  ְלׁשָ ֵרִבים  ִמּבְ ַּוָיָמד  מז:  ְבֵני־ָצדֹוק  ַהּקְ

ַעת |  ְֶאת־ֶהָחֵצר  ֹאֶרך   ה  ְמֻרּבָ ה  ְוֹרַחב  ֵמָאה  ַאּמָ ֵמָאה  ַאּמָ
ְז ִיתְוַהּמִ ַח  ִלְפֵני  ַהּבָ ִית  ַוָיָמד  ֵאל  מח:  ּבֵ ַּוְיִבֵאִני  ֶאל־ֻאָלם  ַהּבַ

ַער  ֻּאָלם  ָחֵמׁש  ַאּמֹות  ִמפֹה  ְוָחֵמׁש  ַאּמֹות  ִמפֹה  ְוֹרַחב  ַהּשַׁ ּ
לׁש  ַאּמֹות  ִמפֹו לׁש  ַאּמֹות  ִמפֹו  ְוׁשָ ּׁשָ ְֹאֶרך  ָהֻאָלם  מט:  ּ

ֵרה  ַאּמָ י  ֶעׂשְ ּתֵ ה  ְוֹרַחב  ַעׁשְ ִרים  ַאּמָ ר ֶעׂשְ ֲעלֹות  ֲאׁשֶ ּה  וַבּמַ
ִדים ֶאל־ָהֵאיִלים ֶאָחד ִמפֹה ְוֶאָחד ִמפֹה ַּיֲעלו ֵאָליו ְוַעּמֻ ּ ּ: 

gG 

ך  במעגל "כך  יגמור  כל  ספרי  נ,  שני  פרקים  ליום,  הנה  מובא  כאן  לימוד  ספרי  נביאים  וכתובים  מחולק  לכל  השנה
םהרבים  לפרס 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"וק'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(. 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, כל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקיםו, 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"  הכהן  ברבי  כמשמרות  כתיב  ואנו  קורין  מסמרות  לומר  לך  מה  משמרות  כהונה  כר  ברכיה"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


