
––799 

 

 
F––f 

      
                                      

                                      
                                   
                           

                                 

  פרק ז- "יחזקאל"ספר 
ה  ֶבן־ָאָדם  ּכֹה־ָאַמר  ב:  ַוְיִהי  ְדַבר־ְיהָוׁה  ֵאַלי  ֵלאֹמר א ְוַאּתָ

ץ  ַעל־   א  ַהּקֵ ָרֵאל  ֵקץ  ּבָ עתֲאֹדָני  יֱהִוׁה  ְלַאְדַמת  ִיׂשְ ע ַאְרּבַ   ַאְרּבַ
ְנפֹות  ָהָאֶרץ ץ  ָע ג:  ּכַ ה  ַהּקֵ ך ַעּתָ י  ַאִפי  ּבָ ַלְחּתִ ְַלִיך  ְוׁשִ ְּ ּ

ל־ּתֹוֲעֹבָתִיך י  ָעַלִיך  ֵאת  ּכָ ְדָרָכִיך  ְוָנַתּתִ יך  ּכִ ַפְטּתִ ְוׁשְ ְ ְ ְ ּ :
ן  ד י  ְדָרַכִיך  ָעַלִיך  ֶאּתֵ ְְוֹלא־ָתחֹוס  ֵעיִני  ָעַלִיך  ְוֹלא  ֶאְחמֹול  ּכִ ְ ְ

ְהֶיין תֹוֵכך  ּתִ ְְותֹוֲעבֹוַתִיך  ּבְ י־ֲאִני  ְיהָוְָׁ ם  ּכִ ּכֹה  ָאַמר  ה:  ה  ִויַדְעּתֶ
ה  ָבָאה ץ  ו:  ֲאֹדָני  יֱהִוׁה  ָרָעה  ַאַחת  ָרָעה  ִהּנֵ א  ַהּקֵ א  ּבָ ֵקץ  ּבָ

ָאה ה  ּבָ ב  ָהָאֶרץ  ז:  ְֵהִקיץ  ֵאָלִיך  ִהּנֵ ִפיָרה  ֵאֶליך  יֹוׁשֵ ָאה  ַהּצְ ָּבָ

א  ָהֵעת  ָקרֹוב  ַהיֹום  ְמהוָמה  ְוֹלא־ֵהד  ָהִרים ּּבָ רֹוב  ח:  ּ ה  ִמּקָ ַעּתָ
פֹוך  ֲחָמִתי  ָע ְֶאׁשְ ְדָרָכִיך ּ יך  ּכִ ַפְטּתִ ך  וׁשְ ְַלִיך  ְוִכֵליִתי  ַאִפי  ּבָ ְ ְ ְּ ּ ּ

ל־ּתֹוֲעבֹוָתִיך י  ָעַלִיך  ֵאת  ּכָ ְְוָנַתּתִ ְוֹלא־ָתחֹוס  ֵעיִני  ְוֹלא  ט:  ְ
ְהֶיין תֹוֵכך  ּתִ ן  ְותֹוֲעבֹוַתִיך  ּבְ ְדָרַכִיך  ָעַלִיך  ֶאּתֵ ְֶאְחמֹול  ּכִ ְ ְ ְ ָ



––800 

ה י  ֲאִני  ְיהָוׁה  ַמּכֶ ם  ּכִ ה  ָבָאה  ָיְצָאה  י:  ִויַדְעּתֶ ה  ַהיֹום  ִהּנֵ ִּהּנֵ
ֶטה  ָפַרח  ַהָזדֹון ִפָרה  ָצץ  ַהּמַ ַּהּצְ ּ ע |  ֶהָחָמס   יא:  ּ ָּקם  ְלַמֵטה־ֶרׁשַ

ֶהם א  יב:  ֹּלא־ֵמֶהם  ְוֹלא  ֵמֲהמֹוָנם  ְוֹלא  ֵמֱהֵמֶהם  ְוֹלא־ֹנַה  ּבָ ּבָ
ל   ָמח  ְוַהּמֹוֵכר  ַאל־ִיְתַאּבָ יַע  ַהיֹום  ַהּקֹוֶנה  ַאל־ִיׂשְ י ָּהֵעת  ִהּגִ ּכִ

ל־ֲהמֹוָנה ר  ֹלא  ָיׁשוב  יג:  ָּחרֹון  ֶאל־ּכָ ְמּכָ י  ַהּמֹוֵכר  ֶאל־ַהּמִ ּּכִ
ל־ֲהמֹוָנה  ֹלא  ָיׁשוב  ְוִאיׁש  י־ָחזֹון  ֶאל־ּכָ ַחִיים  ַחָיָתם  ּכִ ְּועֹוד  ּבַ ּ ּ ּ

ֲעֹונֹו  ַחָיתֹו  ֹלא־ִיְתַחָזקו ּּבַ ּ קֹוַע  ְוָהִכין  ַהּכֹל  ְוֵאין  יד:  ּ ְקעו  ַבּתָ ּּתָ
ְלָח ל־ֲהמֹוָנהְֹהֵלך  ַלּמִ י  ֲחרֹוִני  ֶאל־ּכָ חוץ  טו:  ָּמה  ּכִ ַּהֶחֶרב  ּבַ

ִעיר  ר  ּבָ ֶחֶרב  ָימות  ַוֲאׁשֶ ֶדה  ּבַ ּשָׂ ר  ּבַ ִית  ֲאׁשֶ ְּוַהֶדֶבר  ְוָהָרָעב  ִמּבָ ּ
ּוָפְלטו  ְפִליֵטיֶהם  ְוָהיו  ֶאל־ֶהָהִרים  טז:  ָּרָעב  ָוֶדֶבר  ֹיאֲכֶלּנו ּ ּּ

ָלם  ֹהמֹות  ִאיׁש  ּבַ ָאיֹות  ּכֻ יֹוֵני  ַהּגֵ ְרֶפיָנה  יז:  ֲעֹונֹוּּכְ ל־ַהָיַדִים  ּתִ ּּכָ ּ
ִים ַלְכָנה  ּמָ ִים  ּתֵ ְרּכַ ָתה  אֹוָתם  יח:  ְוָכל־ּבִ ים  ְוִכּסְ ּקִ ְּוָחְגרו  ׂשַ

יֶהם  ָקְרָחה ה  וְבָכל־ָראׁשֵ ל־ָפִנים  ּבוׁשָ ַּפָלצות  ְוֶאל  ּכָ ּ ּּ ְסָפם  יט:  ּּ ּּכַ
ְסָפ ִליכו  וְזָהָבם  ְלִנָדה  ִיְהֶיה  ּכַ חוצֹות  ַיׁשְ ּּבַ ּ ּ ּ ּם  וְזָהָבם  ֹלא־יוַכל ּ ּ

עו  וֵמֵעיֶהם  ֹלא  ּבֵ ם  ֹלא  ְיׂשַ יֹום  ֶעְבַרת  ְיהָוׁה  ַנְפׁשָ יָלם  ּבְ ְּלַהּצִ ּ
י־ִמְכׁשֹול  ֲעֹוָנם  ָהָיה ְּיַמֵלאו  ּכִ ָמהו  כ:  ּ ּוְצִבי  ֶעְדיֹו  ְלָגאֹון  ׂשָ ּ

יו  ָלֶהם  ן  ְנַתּתִ ּקוֵציֶהם  ָעׂשו  בֹו  ַעל־ּכֵ ְּוַצְלֵמי  תֹוֲעֹבָתם  ׁשִ ּ
ָלל  כא:  הְּלִנָד ֵעי  ָהָאֶרץ  ְלׁשָ ַיד־ַהָזִרים  ָלַבז  וְלִרׁשְ יו  ּבְ ּוְנַתּתִ ּּ
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ְּוִחְללוֻה ּ  ְוִחְללוהוּ ּ ַּוֲהִסּבֹוִתי  ָפַני  ֵמֶהם  ְוִחְללו  ֶאת־ְצפוִני  כב:  ּ ּ ּ
ּוָבאו־ָבה  ָפִריִצים  ְוִחְללוָה ּ ּ ּּ י  ָהָאֶרץ  ָמְלָאה  כג:  ּ ה  ָהַרּתֹוק  ּכִ ֲעׂשֵ

ַפט  ָדִמים  ְוָהִעי ִּמׁשְ ְוֵהֵבאִתי  ָרֵעי  גֹוִים  כד:  ר  ָמְלָאה  ָחָמסּ
יֶהם אֹון  ַעִזים  ְוִנֲחלו  ְמַקְדׁשֵ י  ּגְ ּתִ ּבַ יֶהם  ְוִהׁשְ ּתֵ ְּוָיְרׁשו  ֶאת־ּבָ ּּ :

לֹום  ָוָאִין כה ְּקָפָדה־ָבא  וִבְקׁשו  ׁשָ בֹוא  כו:  ּ הָוׁה  ַעל־הָוׁה  ּתָ
ִבי ְהֶיה  וִבְקׁשו  ָחזֹון  ִמּנָ מוָעה  ּתִ ֻמָעה  ֶאל־ׁשְ ּוׁשְ ּ ּ א  ְותֹוָרה  ּתֹאַבד ּ

ָמָמה  כז:  ִּמּכֵֹהן  ְוֵעָצה  ִמְזֵקִנים ׁש  ׁשְ יא  ִיְלּבַ ל  ְוָנׂשִ ֶלך  ִיְתַאּבָ ְַהּמֶ

ְפֵטיֶהם  ה  אֹוָתם  וְבִמׁשְ ם  ֶאֱעׂשֶ ַהְלָנה  ִמַדְרּכָ ּבָ ִּויֵדי  ַעם־ָהָאֶרץ  ּתִ ּ ּ
י־ֲאִני ְיהָוׁה ְפֵטם ְוָיְדעו ּכִ ֶּאׁשְ ּ: 

  פרק ח- "יחזקאל"ספר 
ב |ַוְיִהי   א ה  ַלֹחֶדׁש  ֲאִני  יֹוׁשֵ ֲחִמּשָׁ י  ּבַ ּשִׁ ּשִׁ ית  ּבַ ּשִׁ ָנה  ַהּשִׁ ּשָׁ   ּבַ

ם  ַיד  ֲאֹדָני  פֹל  ָעַלי  ׁשָ ִבים  ְלָפָני  ַוּתִ ֵביִתי  ְוִזְקֵני  ְיהוָדה  יֹוׁשְ ּּבְ ּ
ְרֵאה  ָמְתָניו  ב:  יֱהִוׁה ַמְרֵאה־ֵאׁש  ִמּמַ ה  ְדמות  ּכְ ָּוֶאְרֶאה  ְוִהּנֵ

ְתָני ּוְלַמָטה  ֵאׁש  וִמּמָ ּ ַמָלהּ ֵעין  ַהַחׁשְ ַמְרֵאה־ֹזַהר  ּכְ : ּו  וְלַמְעָלה  ּכְ
א  ֹאִתי  רוַח   ג ּשָׂ י  ַוּתִ ִציִצת  ֹראׁשִ ֵחִני  ּבְ ְבִנית  ָיד  ַוִיּקָ ַלח  ּתַ ַּוִיׁשְ ּ ּ |

ַל ֵבא  ֹאִתי  ְירוׁשָ ַמִים  ַוּתָ ין־ָהָאֶרץ  וֵבין־ַהּשָׁ ּּבֵ ַמְראֹות ְּ ָמה  ּבְ
ַער  ַהְפִניִמית  ַהפ ֱּאֹלִהים  ֶאל־ֶפַתח  ׁשַ ּ ם ּ ר־ׁשָ ֹוֶנה  ָצפֹוָנה  ֲאׁשֶ
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ְקֶנה ְנָאה  ַהּמַ ב  ֵסֶמל  ַהּקִ ָרֵאל  ד: מֹוׁשַ בֹוד ֱאֹלֵהי ִיׂשְ ם ּכְ ה־ׁשָ ְוִהּנֵ
ְקָעה ּבִ ר  ָרִאיִתי  ּבַ ְרֶאה  ֲאׁשֶ ּמַ ן־ָאָדם  ה:  ּכַ ַּויֹאֶמר  ֵאַלי  ּבֶ

ה  א  ֵעיַני  ֶדֶרך  ָצפֹוָנה  ְוִהּנֵ א־ָנא  ֵעיֶניך  ֶדֶרך  ָצפֹוָנה  ָוֶאּשָׂ ְׂשָ ְ ָּ ּ
ָאה ּבִ ְנָאה  ַהֶזה  ּבַ ַח  ֵסֶמל  ַהּקִ ְזּבֵ ַער  ַהּמִ פֹון  ְלׁשַ ַּויֹאֶמר  ֵאַלי  ו:  ִּמּצָ

ה   ן־ָאָדם  ֲהֹרֶאה  ַאּתָ ֹדלֹות ָמֵהםּבֶ ים  ּתֹוֵעבֹות  ּגְ   ָמה  ֵהם  ֹעׂשִ
ָרֵאל   ית־ִיׂשְ ר  ּבֵ י  ְועֹוד |  ֲאׁשֶ ים  פֹה  ְלָרֳחָקה  ֵמַעל  ִמְקָדׁשִ ֹּעׂשִ ּ

ְרֶאה  ּתֹוֵעבֹות ׁשוב  ּתִ ֹדלֹותּּתָ ַּוָיֵבא  ֹאִתי  ֶאל־ֶפַתח  ֶהָחֵצר  ז:    ּגְ ּ
יר ּקִ ה  ֹחר־ֶאָחד  ּבַ ן־ָאָדם  ח:  ָוֶאְרֶאה  ְוִהּנֵ ַּויֹאֶמר  ֵאַלי  ּבֶ

ה  ֶפַתח  ֶאָחד יר  ְוִהּנֵ ּקִ יר  ָוֶאְחּתֹר  ּבַ ַּויֹאֶמר  ֵאָלי  ט:  ֲּחָתר־ָנא  ַבּקִ
ים  פֹ ר  ֵהם  ֹעׂשִ ּּבֹא  וְרֵאה  ֶאת־ַהּתֹוֵעבֹות  ָהָרעֹות  ֲאׁשֶ : הּ

ֶקץ  י ְבִנית  ֶרֶמׂש  וְבֵהָמה  ׁשֶ ה  ָכל־ּתַ ָּוָאבֹוא  ָוֶאְרֶאה  ְוִהּנֵ
יר  ָסִביב   ה  ַעל־ַהּקִ ָרֵאל  ְמֻחּקֶ ית  ִיׂשְ לוֵלי  ּבֵ ְּוָכל־ּגִ : ָסִביב|  ּ

ָפן  ֹעֵמד  יא ָרֵאל  ְוַיֲאַזְנָיהו  ֶבן־ׁשָ ְבִעים  ִאיׁש  ִמִזְקֵני  ֵבית־ִיׂשְ ְּוׁשִ ּ
תֹוָכם  ֹעְמִדים  ִלְפֵניֶהם  ְו ָידֹו  ַוֲעַתר ּבְ ִאיׁש  ִמְקַטְרּתֹו  ּבְ

ֹטֶרת ֹעֶלה ר ִזְקֵני  יב: ֲעַנן־ַהּקְ ַּויֹאֶמר ֵאַלי ֲהָרִאיָת ֶבן־ָאָדם ֲאׁשֶ
י  ֹאְמִרים  יתֹו  ּכִ ּכִ ַחְדֵרי  ַמׂשְ ך  ִאיׁש  ּבְ חׁשֶ ים  ּבַ ָרֵאל  ֹעׂשִ ְֵבית־ִיׂשְ

ר  ֵאָלי ַּויֹאֶמ יג:  ֵּאין  ְיהָוׁה  ֹרֶאה  ֹאָתנו  ָעַזב  ְיהָוׁה  ֶאת־ָהָאֶרץ
ים ה ֹעׂשִ ר־ֵהּמָ ֹדלֹות ֲאׁשֶ ְרֶאה ּתֹוֵעבֹות ּגְ ׁשוב ּתִ ַּוָיֵבא  יד: ּעֹוד ּתָ
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ם  ה־ׁשָ פֹוָנה  ְוִהּנֵ ר  ֶאל־ַהּצָ ית־ְיהָוׁה  ֲאׁשֶ ַער  ּבֵ ֹּאִתי  ֶאל־ֶפַתח  ׁשַ
ּמוז בֹות  ְמַבּכֹות  ֶאת־ַהּתַ ים  יׁשְ ׁשִ ַּויֹאֶמר  ֵאַלי  ֲהָרִאיָת  טו:  ַּהּנָ

ֹדלֹות  ֵמֵאֶלהֶבן־ָאָדם  עֹוד  ּתָ ְרֶאה  ּתֹוֵעבֹות  ּגְ ּׁשוב  ּתִ ַּוָיֵבא  טז:  ּ
ין  ה־ֶפַתח  ֵהיַכל  ְיהָוׁה  ּבֵ ית־ְיהָוׁה  ַהְפִניִמית  ְוִהּנֵ ֹּאִתי  ֶאל־ֲחַצר  ּבֵ
ה  ִאיׁש  ֲאֹחֵריֶהם  ִרים  ַוֲחִמּשָׁ ֶעׂשְ ַח  ּכְ ְזּבֵ ָּהאוָלם  וֵבין  ַהּמִ ּ

ה  ִמ ֲחִויֶתם  ֵקְדָמה ֶּאל־ֵהיַכל  ְיהָוׁה  וְפֵניֶהם  ֵקְדָמה  ְוֵהּמָ ּתַ ׁשְ
ֶמׁש ַּויֹאֶמר  ֵאַלי  ֲהָרִאיָת  ֶבן־ָאָדם  ֲהָנֵקל  ְלֵבית  ְיהוָדה  יז:  ַלּשָׁ ּ

י־ָמְלאו  ֶאת־ָהָאֶרץ  ר  ָעׂשו־ֹפה  ּכִ ֵּמֲעׂשֹות  ֶאת־ַהּתֹוֵעבֹות  ֲאׁשֶ ּ
ם  ׁשְֹלִחים  ֶאת־ַהְזמֹוָרה  ֶאל־ַאָפם בו  ְלַהְכִעיֵסִני  ְוִהּנָ ָּחָמס  ַוָיׁשֻ ּ ּ ּ :

ה  ְבֵחָמה  ֹלא־ָתחֹוס  ֵעיִני  ְוֹלא  ֶאְחֹמל  ְוָקְראו ְוַג יח ּם־ֲאִני  ֶאֱעׂשֶ
ַמע אֹוָתם דֹול ְוֹלא ֶאׁשְ  :ְבָאְזַני קֹול ּגָ
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ך  במעגל "כך  יגמור  כל  ספרי  נ,  שני  פרקים  ליום,  לימוד  ספרי  נביאים  וכתובים  מחולק  לכל  השנההנה  מובא  כאן  
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"סמרות  לומר  לך  מה  משמרות  כהונה  כר  ברכיה  הכהן  ברבי  כמשמרות  כתיב  ואנו  קורין  מ"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,  י  פרקים  ליוםשנ,  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 "רה  כד  אף  ספרי  תו"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


