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  פרק מה- "יחזקאל"ספר 
ִרימו  ְתרוָמה  ַליהָוׁה   א ַנֲחָלה  ּתָ ּוְבַהִפיְלֶכם  ֶאת־ָהָאֶרץ  ּבְ ּ ֹקֶדׁש |  ּּ

ָרה ָאֶלף  ִרים ֶאֶלף ֹאֶרך ְוֹרַחב ֲעׂשָ ה  ְוֶעׂשְ ְִמן־ָהָאֶרץ  ֹאֶרך  ֲחִמּשָׁ ְ

בוָלה  ָסִביב ֹּקֶדׁש־הוא  ְבָכל־ּגְ ּ ֶּיה  ִמֶזה  ֶאל־ַהּקֶֹדׁש  ֲחֵמׁש ִיְה ב:  ּ
ה  ִמְגָרׁש  לֹו  ים  ַאּמָ ע  ָסִביב  ַוֲחִמּשִׁ ֲחֵמׁש  ֵמאֹות  ְמֻרּבַ ֵמאֹות  ּבַ

מֹוד  ֹאֶרך   ג:  ָסִביב ָדה  ַהזֹאת  ּתָ ְוִמן־ַהּמִ ּ ּ ִרים ֲּחִמׁשָּ ה  ְוֶעׂשְ   ֲחִמּשָׁ
ְקָדׁש  ֹקֶדׁש  ָקָדׁשִ ֶרת  ֲאָלִפים  ובֹו־ִיְהֶיה  ַהּמִ ֶּאֶלף  ְוֹרַחב  ֲעׂשֶ : יםּ

ְקָדׁש  ִיְהֶיה  ד ְרֵתי  ַהּמִ ֹּקֶדׁש  ִמן־ָהָאֶרץ  הוא  ַלּכֲֹהִנים  ְמׁשָ ּ
ים  וִמְקָדׁש  ֵרת  ֶאת־ְיהָוׁה  ְוָהָיה  ָלֶהם  ָמקֹום  ְלָבּתִ ֵרִבים  ְלׁשָ ַּהּקְ ּ

ְקָדׁש ֶרת  ֲאָלִפים  ֹרַחב  ה:  ַּלּמִ ִרים  ֶאֶלף  ֹאֶרך  ַוֲעׂשֶ ה  ְוֶעׂשְ ְַוֲחִמּשָׁ

ֹכתּ  ְוָהָיה  ַלְלִוִיְיָהָיה ִרים  ְלׁשָ ִית  ָלֶהם  ַלֲאֻחָזה  ֶעׂשְ ְרֵתי  ַהּבַ : ּם  ְמׁשָ
ה  ו ת  ֲאָלִפים  ֹרַחב  ְוֹאֶרך  ֲחִמּשָׁ נו  ֲחֵמׁשֶ ּתְ ְַוֲאֻחַזת  ָהִעיר  ּתִ ּ ּ

ָרֵאל  ִיְהֶיה ית  ִיׂשְ רוַמת  ַהּקֶֹדׁש  ְלָכל־ּבֵ ת  ּתְ ִרים  ֶאֶלף  ְלֻעּמַ : ְּוֶעׂשְ
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יא  ִמֶזה  וִמֶזה  ִלְתרוַמת  ַהּקֹ ז ׂשִ ְּוַלּנָ ּּ ֶּדׁש  ְוַלֲאֻחַזת  ָהִעיר  ֶאל־ְפֵני ּ ּ
ה  ְּתרוַמת־ַהּקֶֹדׁש  ְוֶאל־ְפֵני  ֲאֻחַזת  ָהִעיר  ִמְפַאת־ָים  ָיּמָ ּּ ּ
בול  ּוִמְפַאת־ֵקְדָמה  ָקִדיָמה  ְוֹאֶרך  ְלֻעּמֹות  ַאַחד  ַהֲחָלִקים  ִמּגְ ְּ ּ

בול  ָקִדיָמה ָרֵאל  ח:  ָּים  ֶאל־ּגְ ִיׂשְ ָּלָאֶרץ  ִיְהֶיה־לֹו  ַלֲאֻחָזה  ּבְ ּ
ָרֵאל ְו נו  ְלֵבית־ִיׂשְ י  ְוָהָאֶרץ  ִיּתְ יַאי  ֶאת־ַעּמִ ֹּלא־יֹונו  עֹוד  ְנׂשִ ּ

ְבֵטיֶהם ָרֵאל  ט:  ְלׁשִ יֵאי  ִיׂשְ ּכֹה־ָאַמר  ֲאֹדָני  יֱהִוׁה  ַרב־ָלֶכם  ְנׂשִ
ָפט וְצָדָקה ֲעׂשו ָהִרימו ְגֻרׁשֵֹתיֶכם ֵמַעל  ָּחָמס  ָוׁשֹד  ָהִסירו  וִמׁשְ ּ ּ ּ ּּ

י  ְנֻאם  ֲאֹדָני  יֱהִוׁ ֹּמאְזֵני־ֶצֶדק  ְוֵאיַפת־ֶצֶדק  וַבת־ֶצֶדק  י:  הַעּמִ
ר  יא:  ְיִהי  ָלֶכם את  ַמְעׂשַ ת  ּתֶֹכן  ֶאָחד  ִיְהֶיה  ָלׂשֵ ָהֵאיָפה  ְוַהּבַ

ְנּתֹו יִרת  ַהֹחֶמר  ָהֵאיָפה  ֶאל־ַהֹחֶמר ִיְהֶיה ַמְתּכֻ ת  ַוֲעׂשִ : ַהֹחֶמר  ַהּבָ
ָקִלים  ֲחִמּשָׁ יב ִרים  ׁשְ ָרה  ֶעׂשְ ִרים  ּגֵ ֶקל  ֶעׂשְ ִרים ְוַהּשֶׁ ה  ְוֶעׂשְ

ֶנה  ִיְהֶיה  ָלֶכם ֶקל  ַהּמָ ה  ׁשֶ ָרה  ַוֲחִמּשָׁ ָקִלים  ֲעׂשָ ֹזאת  יג:  ׁשְ
יֶתם  ּשִׁ ית  ָהֵאיָפה  ֵמֹחֶמר  ַהִחִטים  ְוׁשִ ּשִׁ ִרימו  ׁשִ ר  ּתָ רוָמה  ֲאׁשֶ ַּהּתְ ּ ּ

ֹעִרים ר  יד:  ָהֵאיָפה  ֵמֹחֶמר  ַהּשְׂ ֶמן  ַמְעׂשַ ת  ַהּשֶׁ ֶמן  ַהּבַ ְוֹחק  ַהּשֶׁ
ת  ִמן־ַהּכֹ ים  ֹחֶמרַהּבַ ּתִ ֶרת  ַהּבַ י־ֲעׂשֶ ים  ֹחֶמר  ּכִ ּתִ ֶרת  ַהּבַ : ר  ֲעׂשֶ

ָרֵאל ְלִמְנָחה  טו ֵקה ִיׂשְ ׁשְ אַתִים ִמּמַ ה־ַאַחת  ִמן־ַהּצֹאן  ִמן־ַהּמָ ְוׂשֶ
ָלִמים  ְלַכֵפר  ֲעֵליֶהם  ְנֻאם  ֲאֹדָני  יֱהִוׁה ּוְלעֹוָלה  ְוִלׁשְ ּכֹל  טז:  ּ

רוָמה  ַהזֹ ָּהָעם  ָהָאֶרץ  ִיְהיו  ֶאל־ַהּתְ ּ ָרֵאלּ ִיׂשְ יא  ּבְ ׂשִ : את  ַלּנָ
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ים  יז ַחּגִ ֶסך  ּבַ ְנָחה  ְוַהּנֵ יא  ִיְהֶיה  ָהעֹולֹות  ְוַהּמִ ׂשִ ְְוַעל־ַהּנָ

ה  ָרֵאל  הוא־ַיֲעׂשֶ ית  ִיׂשְ ָכל־מֹוֲעֵדי  ּבֵ תֹות  ּבְ ּבָ ים  וַבּשַׁ ּוֶבֳחָדׁשִ ּ ּ
ָלִמים  ְלַכֵפר  ְנָחה  ְוֶאת־ָהעֹוָלה  ְוֶאת־ַהּשְׁ ֶּאת־ַהַחָטאת  ְוֶאת־ַהּמִ ּ

ָרֵאלּבְ ית־ִיׂשְ ֶאָחד  יח:  ַעד  ּבֵ ִראׁשֹון  ּבְ ּכֹה־ָאַמר  ֲאֹדָני  יֱהִוׁה  ּבָ
ְקָדׁש ִמים  ְוִחֵטאָת  ֶאת־ַהּמִ ָקר  ּתָ ן־ּבָ ח  ַפר־ּבֶ ּקַ ַּלֹחֶדׁש  ּתִ ּ ּ :

ִית  יט ְּוָלַקח  ַהּכֵֹהן  ִמַדם  ַהַחָטאת  ְוָנַתן  ֶאל־ְמזוַזת  ַהּבַ ּ ּ
ְזּבֵ ע  ִפּנֹות  ָהֲעָזָרה  ַלּמִ ַער  ֶהָחֵצר ְּוֶאל־ַאְרּבַ ַּח  ְוַעל־ְמזוַזת  ׁשַ

ְבָעה  ַבֹחֶדׁש  ֵמִאיׁש  ׁשֶֹגה  וִמֶפִתי  כ:  ַּהְפִניִמית ׁשִ ה  ּבְ ֲעׂשֶ ְּוֵכן  ּתַ ּ
ִית ם  ֶאת־ַהּבָ ר  יֹום  ַלֹחֶדׁש  כא:  ְּוִכַפְרּתֶ ָעה  ָעׂשָ ַאְרּבָ ִראׁשֹון  ּבְ ּבָ

ֻבעֹות  ָיִמים  ַמּצֹות  ֵיָאֵכל ה ְו כב:  ִּיְהֶיה  ָלֶכם  ַהָפַסח  ָחג  ׁשְ ָעׂשָ
ל־ַעם  ָהָאֶרץ  ַפר  ַחָטאת ֲעדֹו  וְבַעד  ּכָ יֹום  ַההוא  ּבַ יא  ּבַ ׂשִ ַּהּנָ ּ ּּ ּ :

ְבַעת  כג ְבַעת ָפִרים ְוׁשִ ה עֹוָלה ַליהָוׁה ׁשִ ְבַעת ְיֵמי־ֶהָחג ַיֲעׂשֶ ְּוׁשִ
ִעיר ִעִזים ַליֹום ְבַעת ַהָיִמים ְוַחָטאת ׂשְ ִמיִמם ַליֹום ׁשִ ֵּאיִלים ּתְ ּ ּּ ּ :

ֶמן  ִהין  ָלֵאיָפהּוִמְנָחה  ֵא כד ה  ְוׁשֶ : ּיָפה  ַלָפר  ְוֵאיָפה  ָלַאִיל  ַיֲעׂשֶ
ה  ָכֵאֶלה  כה ָחג  ַיֲעׂשֶ ר  יֹום  ַלֹחֶדׁש  ּבֶ ה  ָעׂשָ ֲחִמּשָׁ ִביִעי  ּבַ ּשְׁ ּּבַ

ֶמן ְנָחה ְוַכּשָׁ ֹעָלה ְוַכּמִ ַחָטאת ּכָ ְבַעת ַהָיִמים ּכַ ּׁשִ ּ: 
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  פרק מו- "יחזקאל"ספר 
ַּער  ֶהָחֵצר  ַהְפִניִמית  ַהפֶֹנה  ָקִדים ּכֹה־ָאַמר  ֲאֹדָני  יֱהִוׁה  ׁשַ א ּ

ת  ִיָפֵתַח  וְביֹום  ּבָ ה  וְביֹום  ַהּשַׁ ֲעׂשֶ ת  ְיֵמי  ַהּמַ ׁשֶ ִּיְהֶיה  ָסגור  ׁשֵ ּ ּּ
ַער  ִמחוץ  ְוָעַמד  ב:  ַּהֹחֶדׁש  ִיָפֵתַח יא  ֶדֶרך  אוָלם  ַהּשַׁ ׂשִ ּוָבא  ַהּנָ ּ ּ ְּ

ַער  ְוָעׂשו  ַהּכֲֹהִנים  ֶאת־עֹוָלתֹו ַּעל־ְמזוַזת  ַהּשַׁ ָלָמיו ּ   ְוֶאת־ׁשְ
ֵגר  ַער  ֹלא־ִיּסָ ַער  ְוָיָצא  ְוַהּשַׁ ן  ַהּשַׁ ֲחָוה  ַעל־ִמְפּתַ ּתַ ְוִהׁשְ

ַער  ַההוא  ג:  ַעד־ָהָעֶרב ֲחוו  ַעם־ָהָאֶרץ  ֶפַתח  ַהּשַׁ ּתַ ְּוִהׁשְ ּּ
ים  ִלְפֵני  ְיהָוׁה תֹות  וֶבֳחָדׁשִ ּבָ ּשַׁ יא  ד:  ּּבַ ׂשִ ר־ַיְקִרב  ַהּנָ ְוָהֹעָלה  ֲאׁשֶ

יֹו ִמיםַליהָוׁה  ּבְ ִמיִמם  ְוַאִיל  ּתָ ים  ּתְ ה  ְכָבׂשִ ּשָׁ ת  ׁשִ ּבָ : ם  ַהּשַׁ
ֶמן  ִהין  ה ת  ָידֹו  ְוׁשֶ ים  ִמְנָחה  ַמּתַ ָבׂשִ ּוִמְנָחה  ֵאיָפה  ָלַאִיל  ְוַלּכְ

ם  ו:  ָלֵאיָפה ָבׂשִ ת  ּכְ ׁשֶ ִמיִמם  ְוׁשֵ ָקר  ּתְ ן־ּבָ ּוְביֹום  ַהֹחֶדׁש  ַפר  ּבֶ ּ
ִמיִמם  ִיְהיו ה  ִמְנָחה ְּוֵאיָפה  ַלָפ ז:  ָּוַאִיל  ּתְ ר  ְוֵאיָפה  ָלַאִיל  ַיֲעׂשֶ

ֶמן  ִהין  ָלֵאיָפה יג  ָידֹו  ְוׁשֶ ּשִׂ ר  ּתַ ֲאׁשֶ ים  ּכַ ָבׂשִ ּוְבבֹוא  ח:  ְוַלּכְ
ַער  ָיבֹוא  וְבַדְרּכֹו  ֵיֵצא יא  ֶדֶרך  אוָלם  ַהּשַׁ ׂשִ ַּהּנָ ּ ּוְבבֹוא  ט:  ְּ

ַער  ָצפֹון א  ֶדֶרך־ׁשַ ּמֹוֲעִדים  ַהּבָ ְַעם־ָהָאֶרץ  ִלְפֵני  ְיהָוׁה  ּבַ ּ 
ַער  ֶנֶגב  ֵיֵצא  א  ֶדֶרך־ׁשַ ַער  ֶנֶגב  ְוַהּבָ ֲחֹות  ֵיֵצא  ֶדֶרך־ׁשַ ּתַ ְְלִהׁשְ ְּ ּ
י  א  בֹו  ּכִ ר־ּבָ ַער  ֲאׁשֶ ַער  ָצפֹוָנה  ֹלא  ָיׁשוב  ֶדֶרך  ַהּשַׁ ְֶדֶרך־ׁשַ ְּ ּ ּ
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בֹוָאם  ָיבֹוא  וְבֵצאָתם  י:    ֵיֵצאֵיֵצאוִנְכחֹו   תֹוָכם  ּבְ יא  ּבְ ׂשִ ְּוַהּנָ
ים  ו יא:  ֵּיֵצאו ּוַבַחּגִ ְנָחה  ֵאיָפה  ַלָפר  ְוֵאיָפה ּ ְהֶיה  ַהּמִ ַּבּמֹוֲעִדים  ּתִ

ֶמן  ִהין  ָלֵאיָפה ת  ָידֹו  ְוׁשֶ ים  ַמּתַ ָבׂשִ ה  יב:  ָלַאִיל  ְוַלּכְ ְוִכי־ַיֲעׂשֶ
ָלִמים  ְנָדָבה  ַליהָוׁה  וָפַתח  לֹו  יא  ְנָדָבה  עֹוָלה  אֹו־ׁשְ ׂשִ ַּהּנָ

ה ֶאת־ֹעָלתֹו ְו ַער ַהפֶֹנה ָקִדים ְוָעׂשָ ר ֶּאת־ַהּשַׁ ֲאׁשֶ ָלָמיו ּכַ ֶאת־ׁשְ
ַער  ַאֲחֵרי  ֵצאתֹו ת  ְוָיָצא  ְוָסַגר  ֶאת־ַהּשַׁ ּבָ יֹום  ַהּשַׁ ה  ּבְ : ַיֲעׂשֶ

ּבֶֹקר  יג ה  עֹוָלה  ַליֹום  ַליהָוׁה  ּבַ ֲעׂשֶ ִמים  ּתַ ָנתֹו  ּתָ ן־ׁשְ ְּוֶכֶבׂש  ּבֶ
ה  ֹאתֹו ֲעׂשֶ ּבֶֹקר  ּתַ ּבֶֹקר  יד:  ּבַ ּבֶֹקר  ּבַ ה  ָעָליו  ּבַ ּוִמְנָחה  ַתֲעׂשֶ

ּשִׁ ית  ַהִהין  ָלֹרס  ֶאת־ַהּסֶֹלת  ִמְנָחה ׁשִ ִליׁשִ ֶמן  ׁשְ ית  ָהֵאיָפה  ְוׁשֶ
ִמיד ֶבׂש ַּוֲעׂשו טו:  ַליהָוׁה  ֻחּקֹות  עֹוָלם  ּתָ ּ  ַיֲעׂשו  ֶאת־ַהּכֶ

ִמיד ּבֶֹקר  עֹוַלת  ּתָ ּבֶֹקר  ּבַ ֶמן  ּבַ ְנָחה  ְוֶאת־ַהּשֶׁ : ְוֶאת־ַהּמִ
ׂשִ טז ן  ַהּנָ י־ִיּתֵ ָניו ּכֹה־ָאַמר  ֲאֹדָני  יֱהִוׁה  ּכִ ָנה  ְלִאיׁש  ִמּבָ יא  ַמּתָ

ַנֲחָלה ְהֶיה  ֲאֻחָזָתם  ִהיא  ּבְ ן  יז:  ַּנֲחָלתֹו  ִהיא  ְלָבָניו  ּתִ ְוִכי־ִיּתֵ
ַנת  ַהְדרֹור  ֲחָלתֹו  ְלַאַחד  ֵמֲעָבָדיו  ְוָהְיָתה  לֹו  ַעד־ׁשְ ָנה  ִמּנַ ַּמּתָ ּ

ְהֶיה ָניו  ָלֶהם  ּתִ יא  ַאך  ַנֲחָלתֹו  ּבָ ׂשִ ַבת  ַלּנָ ח ְוֹלא־ִיּקַ יח:  ְְוׁשָ
ֲחַלת  ָהָעם  ְלהֹוֹנָתם  ֵמֲאֻחָזָתם  ֵמֲאֻחָזתֹו  ַיְנִחל  יא  ִמּנַ ׂשִ ַּהּנָ ּ
י  ִאיׁש  ֵמֲאֻחָזתֹו ר  ֹלא־ָיֻפצו  ַעּמִ ָניו  ְלַמַען  ֲאׁשֶ ֶּאת־ּבָ ּ :

כֹות  יט ַער  ֶאל־ַהִלׁשְ ֶתף  ַהּשַׁ ר  ַעל־ּכֶ בֹוא  ֲאׁשֶ ַּוְיִביֵאִני  ַבּמָ
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ם  ָמקֹום  ַּהּקֶֹדׁש  ֶאל־ַהּכֲֹהִנים  ַהפֹנֹות  ָצפֹוָנ ה־ׁשָ ַיְרָכַתה  ְוִהּנֵ  םִּּבַ
ה ַיְרָכַתִים  ָיּמָ ם  כ:  ּּבַ לו־ׁשָ ר  ְיַבּשְׁ קֹום  ֲאׁשֶ ַּויֹאֶמר  ֵאַלי  ֶזה  ַהּמָ ּ

ְנָחה  ר  ֹיאפו  ֶאת־ַהּמִ ם  ְוֶאת־ַהַחָטאת  ֲאׁשֶ ַּהּכֲֹהִנים  ֶאת־ָהָאׁשָ ּ
י  הֹוִציא  ֶאל־ֶהָחֵצר  ַהִחיצֹוָנה  ְלַקֵדׁש  ֶאת־ָהָעם : ְּלִבְלּתִ

ַעת  כא ַּויֹוִציֵאִני  ֶאל־ֶהָחֵצר  ַהִחיֹצָנה  ַוַיֲעִביֵרִני  ֶאל־ַאְרּבַ ּ
ִמְקֹצַע  ִמְקֹצַע  ֶהָחֵצר  ָחֵצר  ּבְ ה  ָחֵצר  ּבְ ִמְקצֹוֵעי  ֶהָחֵצר  ְוִהּנֵ

ִעים  כב:  ֶהָחֵצר ַעת  ִמְקֹצעֹות  ֶהָחֵצר  ֲחֵצרֹות  ְקֻטרֹות  ַאְרּבָ ַאְרּבַ ּבְ
ים  ֹרַחב  ִמָדה  ַאַחת  ְל ֹלׁשִ ֹּאֶרך  וׁשְ ּ ם  ְמֻׁהְׁקָׁצׁׄעְ ְעּתָ : ֹוׄתַאְרּבַ

ַחת  כג לֹות  ָעׂשוי  ִמּתַ ם  וְמַבּשְׁ ְעּתָ ֶהם  ָסִביב  ְלַאְרּבַ ְּוטור  ָסִביב  ּבָ ּ ּ
ר  כד:  ַּהִטירֹות  ָסִביב ִלים  ֲאׁשֶ ית  ַהְמַבּשְׁ ַּויֹאֶמר  ֵאָלי  ֵאֶלה  ּבֵ ּ

ִית ֶאת־ֶזַבח ָהָעם ְרֵתי ַהּבַ ם ְמׁשָ לו־ׁשָ  :ְּיַבּשְׁ
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,  ים  וידידיםולכל  החבר,  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 ו, ד ספרי המקרא הם עלי י וטרי, י"חכמנ 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

 )נחומא בהעלותך פרק טומדרש ת(. 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, ך המחולק בכל תפוצות ישראל" נלימוד ספרי 
                         

ושר"כ צי י ו מלי ן וח, ד ספרי המקרא הם עלי י וטרי, י"כמנ ו ח'ו' נ ננ )פאנוע מ"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(. א למה כתיב כמשמרות ואנו קורין מסמרות ללמדך שאם קבעת אותם כמסמר בלבבך הם משמרין אותך"ד


