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  פרק א- "יחזקאל"ספר 
ֲח|  ַוְיִהי   א ְרִביִעי  ּבַ ָנה  ּבָ ים  ׁשָ ֹלׁשִ ׁשְ ה  ַלֹחֶדׁש  ַוֲאִני ּבִ ִמּשָׁ

ַמִים  ָוֶאְרֶאה  ַמְראֹות  חו  ַהּשָׁ ָבר  ִנְפּתְ ְּבתֹוך־ַהּגֹוָלה  ַעל־ְנַהר־ּכְ ְ

ית  ְלָגלות  ב:  ֱאֹלִהים ָנה  ַהֲחִמיׁשִ ה  ַלֹחֶדׁש  ִהיא  ַהּשָׁ ֲחִמּשָׁ ּּבַ
ֶלך  יֹוָיִכין ן־ּבוִזי  ג:  ְַהּמֶ ָּהֹיה  ָהָיה  ְדַבר־ְיהָוׁה  ֶאל־ְיֶחְזֵקאל  ּבֶ

ם ַהּכֹ ִהי  ָעָליו  ׁשָ ָבר  ַוּתְ ִדים  ַעל־ְנַהר־ּכְ ׂשְ ֶאֶרץ  ּכַ ֵּהן  ּבְ
פֹון  ָעָנן  ד:  ַיד־ְיהָוׁה ָאה  ִמן־ַהּצָ ה  רוַח  ְסָעָרה  ּבָ ָּוֵאֶרא  ְוִהּנֵ

ַמל  ֵעין  ַהַחׁשְ ַחת  ְוֹנַגה  לֹו  ָסִביב  וִמּתֹוָכה  ּכְ דֹול  ְוֵאׁש  ִמְתַלּקַ ּּגָ ּ ּ
ּוִמּתֹוָכה  ְדמות   ה:  ְִמּתֹוך  ָהֵאׁש ּ ּ ע  ַחיֹות  ְוֶזה  ַמְרֵאיֶהן ּ ַּאְרּבַ

ה ְּדמות  ָאָדם  ָלֵהּנָ ָנַפִים  ו:  ּ ע  ּכְ ָעה  ָפִנים  ְלֶאָחת  ְוַאְרּבַ ְוַאְרּבָ
ַכף  ֶרֶגל  ז:  ְלַאַחת  ָלֶהם ָרה  ְוַכף  ַרְגֵליֶהם  ּכְ ְוַרְגֵליֶהם  ֶרֶגל  ְיׁשָ

ת  ָקָלל ֵעין  ְנֹחׁשֶ ַחתִויֵדו ח:  ֵעֶגל  ְוֹנְצִצים  ּכְ    ִויֵדי  ָאָדם  ִמּתַ
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ם ְעּתָ ַעת ִרְבֵעיֶהם וְפֵניֶהם ְוַכְנֵפיֶהם ְלַאְרּבַ ְנֵפיֶהם  ַעל ַאְרּבַ : ּּכַ
ן  ִאיׁש  ט ּבו  ְבֶלְכּתָ ְנֵפיֶהם  ֹלא־ִיּסַ ה  ֶאל־ֲאחֹוָתה  ּכַ ֹּחְבֹרת  ִאּשָׁ ּ

ֶּאל־ֵעֶבר  ָפָניו  ֵיֵלכו ּוְדמות  ְפֵניֶהם  ְפֵני  ָאָדם  וְפֵני  ַאְרֵיה  י:  ּ ּ ּּ ּ
ְע ן ֶּאל־ַהָיִמין  ְלַאְרּבַ ְעּתָ ֹמאול  ְלַאְרּבַ ם  וְפֵני־ׁשֹור  ֵמַהּשְׂ ּּתָ

ן ְעּתָ ר ְלַאְרּבַ ּוְפֵניֶהם ְוַכְנֵפיֶהם ְפֻרדֹות ִמְלָמְעָלה  יא: ּוְפֵני־ֶנׁשֶ ּ
ִוֹיֵתיֶהָנה ִים  ְמַכּסֹות  ֵאת  ּגְ ּתַ ִים  חֹוְברֹות  ִאיׁש  וׁשְ ּתַ ְּלִאיׁש  ׁשְ ּ :

ר יב ְּוִאיׁש  ֶאל־ֵעֶבר  ָפָניו  ֵיֵלכו  ֶאל  ֲאׁשֶ ה  ָהרוַח ּ ּמָ ּ  ִיְהֶיה־ׁשָ
ן ֶלְכּתָ ּבו  ּבְ ָּלֶלֶכת  ֵיֵלכו  ֹלא  ִיּסַ ּוְדמות  ַהַחיֹות  ַמְרֵאיֶהם  יג:  ּ ּ ּ

ין  ַמְרֵאה  ַהַלִפִדים  ִהיא  ִמְתַהֶלֶכת  ּבֵ ַגֲחֵלי־ֵאׁש  ּבֲֹערֹות  ּכְ ּּכְ ּּ
ַּהַחיֹות  ְוֹנַגה  ָלֵאׁש  וִמן־ָהֵאׁש  יֹוֵצא  ָבָרק ּ ְּוַהַחיֹות  ָרצֹוא  יד:  ּ

ָזקָוׁשֹו ַמְרֵאה  ַהּבָ ה  אֹוַפן  ֶאָחד  טו:  ב  ּכְ ָּוֵאֶרא  ַהַחיֹות  ְוִהּנֵ
ַעת  ָפָניו ָאֶרץ  ֵאֶצל  ַהַחיֹות  ְלַאְרּבַ ּּבָ ים  טז:  ּ ַמְרֵאה  ָהאֹוַפּנִ

ן  וַמְרֵאיֶהם  ְעּתָ יׁש  וְדמות  ֶאָחד  ְלַאְרּבַ ְרׁשִ ֵעין  ּתַ יֶהם  ּכְ ּוַמֲעׂשֵ ּ ּ ּ
ר  ִיְהֶיה  ָהאֹוַפן   ֲאׁשֶ יֶהם  ּכַ תֹוך  ָהאֹוָפןּוַמֲעׂשֵ ַעת  יז:  ְּבְ ַעל־ַאְרּבַ

ן ֶלְכּתָ ּבו  ּבְ ם  ֵיֵלכו  ֹלא  ִיּסַ ֶלְכּתָ ִּרְבֵעיֶהן  ּבְ יֶהן  ְוֹגַבה  יח:  ּ ְּוַגּבֵ
ן ְעּתָ : ָלֶהם  ְוִיְרָאה  ָלֶהם  ְוַגּבָֹתם  ְמֵלֹאת  ֵעיַנִים  ָסִביב  ְלַאְרּבַ

ׂשֵ יט ים  ֶאְצָלם  וְבִהּנָ ּוְבֶלֶכת  ַהַחיֹות  ֵיְלכו  ָהאֹוַפּנִ ּ ּא  ַהַחיֹות ּּ
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ים או  ָהאֹוַפּנִ ׂשְ ם  ָהרוַח  כ:  ֵּמַעל  ָהָאֶרץ  ִיּנָ ר  ִיְהֶיה־ּשָׁ ַּעל  ֲאׁשֶ
ָתם  או  ְלֻעּמָ ׂשְ ים  ִיּנָ ה  ָהרוַח  ָלֶלֶכת  ְוָהאֹוַפּנִ ּמָ ָּלֶלֶכת  ֵיֵלכו  ׁשָ ּ ּ

ים אֹוַפּנִ י  רוַח  ַהַחָיה  ּבָ ּּכִ ם  ֵיֵלכו  וְבָעְמָדם  ַיֲעֹמדו  כא:  ּ ֶלְכּתָ ּּבְ ּ ּ
ׂשְ י  רוַח ּוְבִהּנָ ָתם  ּכִ ים  ְלֻעּמָ או  ָהאֹוַפּנִ ׂשְ ָּאם  ֵמַעל  ָהָאֶרץ  ִיּנָ ּ

ים אֹוַפּנִ ֵעין  כב:  ַּהַחָיה  ּבָ י  ַהַחָיה  ָרִקיַע  ּכְ ּוְדמות  ַעל־ָראׁשֵ ּ ּ
יֶהם  ִמְלָמְעָלה ַרח  ַהּנֹוָרא  ָנטוי  ַעל־ָראׁשֵ ְוַתַחת  כג:  ַּהּקֶ

ה  ֶאל־ֲאחֹוָת רֹות  ִאּשָׁ ְנֵפיֶהם  ְיׁשָ ִים ָהָרִקיַע  ּכַ ּתַ ּה  ְלִאיׁש  ׁשְ
ִוֹיֵתיֶהם ה  ֵאת  ּגְ ִים  ְמַכּסֹות  ָלֵהּנָ ּתַ ה  וְלִאיׁש  ׁשְ ְּמַכּסֹות  ָלֵהּנָ ּ :

ַדי  כד קֹול־ׁשַ ים  ּכְ קֹול  ַמִים  ַרּבִ ְנֵפיֶהם  ּכְ ַמע  ֶאת־קֹול  ּכַ ָּוֶאׁשְ
ַרֶפיָנה  ַכְנֵפיֶהן ָעְמָדם  ּתְ קֹול  ַמֲחֶנה  ּבְ ם  קֹול  ֲהֻמָלה  ּכְ ֶלְכּתָ ּּבְ ּ :

ָעְמָדם ַוְי כה ם  ּבְ ר  ַעל־ֹראׁשָ ִהי־קֹול  ֵמַעל  ָלָרִקיַע  ֲאׁשֶ
ַרֶפיָנה  ַכְנֵפיֶהן ם  כו:  ּּתְ ר  ַעל־ֹראׁשָ ַעל  ָלָרִקיַע  ֲאׁשֶ ּוִמּמַ

א  ְדמות  ּסֵ א  ְוַעל  ְדמות  ַהּכִ ּסֵ ַמְרֵאה  ֶאֶבן־ַסִפיר  ְדמות  ּכִ ּּכְ ּ ּ ּ ּ ּ ּ
ַמְרֵאה  ָאָדם  ָעָליו  ִמְלָמְעָלה ֵעין  ַח|  ָוֵאֶרא   כז:  ּכְ ַמל ּכְ ׁשְ

ְרֵאה  ָמְתָניו  וְלָמְעָלה  ית־ָלה  ָסִביב  ִמּמַ ַמְרֵאה־ֵאׁש  ּבֵ ּּכְ ּ
ַמְרֵאה־ֵאׁש ְוֹנַגה לֹו ָסִביב ְרֵאה ָמְתָניו וְלַמָטה ָרִאיִתי ּכְ ּוִמּמַ ּ ּ ּ :

ן  ַמְרֵאה  כח ם  ּכֵ ׁשֶ יֹום  ַהּגֶ ר  ִיְהֶיה  ֶבָעָנן  ּבְ ת  ֲאׁשֶ ׁשֶ ַמְרֵאה  ַהּקֶ ּכְ
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ַּהּנַֹגה  ָסִביב  הוא  ַמְר בֹוד־ְיהָוׁה  ָוֶאְרֶאה  ָוֶאפֹל ּ ֵּאה  ְדמות  ּכְ ּ ּ
ר ַמע קֹול ְמַדּבֵ  :ַּעל־ָפַני ָוֶאׁשְ

  פרק ב- "יחזקאל"ספר 
ר  ֹאָתך א ן־ָאָדם  ֲעֹמד  ַעל־ַרְגֶליך  ַוֲאַדּבֵ ְַויֹאֶמר  ֵאָלי  ּבֶ ָ ּ :
ֲעִמֵדִני  ַעל־ַרְגָלי  ב ר  ֵאַלי  ַוּתַ ר  ִדּבֶ ֲאׁשֶ ֹבא  ִבי  רוַח  ּכַ ַּוּתָ ּ

ַמע ר  ֵאָליָוֶאׁשְ ן־ָאָדם  ׁשֹוֵלַח  ֲאִני  ג:  ּ  ֵאת  ִמַדּבֵ ַּויֹאֶמר  ֵאַלי  ּבֶ
ר  ָמְרדו־ִבי  ָרֵאל  ֶאל־ּגֹוִים  ַהּמֹוְרִדים  ֲאׁשֶ ֵני  ִיׂשְ ּאֹוְתך  ֶאל־ּבְ ָ

עו  ִבי  ַעד־ֶעֶצם  ַהיֹום  ַהֶזה ה  ַוֲאבֹוָתם  ָפׁשְ ֵּהּמָ ּ ּ ִנים  ד:  ּ ְוַהּבָ
י  ָפִנים  ְוִחְזֵקי־ֵלב  ֲאִני  ׁשֹוֵלַח  א ָֹוְתך  ֲאֵליֶהם  ְוָאַמְרּתָ ְקׁשֵ

ְמעו  ה:  ֲאֵליֶהם  ּכֹה  ָאַמר  ֲאֹדָני  יֱהִוׁה ה  ִאם־ִיׁשְ ְּוֵהּמָ
י  ָנִביא  ָהָיה  ְבתֹוָכם ה  ְוָיְדעו  ּכִ ית  ְמִרי  ֵהּמָ י  ּבֵ ְּוִאם־ֶיְחָדלו  ּכִ ּ ּ :

י  ו יָרא  ּכִ יָרא  ֵמֶהם  וִמִדְבֵריֶהם  ַאל־ּתִ ה  ֶבן־ָאָדם  ַאל־ּתִ ְּוַאּתָ ּ
ב  ִמִדְבֵריֶהם ָּסָרִבים  ְוַסל ה  יֹוׁשֵ ים  ַאּתָ ֹּוִנים  אֹוָתך  ְוֶאל־ַעְקַרּבִ ְ

ה ית  ְמִרי  ֵהּמָ י  ּבֵ ָחת  ּכִ יָרא  וִמְפֵניֶהם  ַאל־ּתֵ ַּאל־ּתִ ְרּתָ  ז:  ּ ְוִדּבַ
ה י  ְמִרי  ֵהּמָ ְמעו  ְוִאם־ֶיְחָדלו  ּכִ ֶּאת־ְדָבַרי  ֲאֵליֶהם  ִאם־ִיׁשְ ּ ּ ּ :

ר־ֲאִנ ח ַמע  ֵאת  ֲאׁשֶ ה  ֶבן־ָאָדם  ׁשְ ר  ֵאֶליך ְוַאּתָ ָי  ְמַדּבֵ
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ר־ֲאִני  ִרי  ְפֵצה  ִפיך  ֶוֱאֹכל  ֵאת  ֲאׁשֶ ֵבית  ַהּמֶ ִהי־ֶמִרי  ּכְ ַָאל־ּתְ ּ
ה־בֹו  ט:  ָֹנֵתן  ֵאֶליך לוָחה  ֵאָלי  ְוִהּנֵ ה־ָיד  ׁשְ ָּוֶאְרֶאה  ְוִהּנֵ
ַּוִיְפֹרׂש  אֹוָתה  ְלָפַני  ְוִהיא  ְכתוָבה  ָפִנים  י:  ְּמִגַלת־ֵסֶפר ּ ּ ּ

 :ִקִנים ָוֶהֶגה ָוִהיְּוָאחֹור ְוָכתוב ֵאֶליָה 
gG 

ך  במעגל "כך  יגמור  כל  ספרי  נ,  שני  פרקים  ליום,    לכל  השנההנה  מובא  כאן  לימוד  ספרי  נביאים  וכתובים  מחולק
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(. א למה כתיב כמשמרות ואנו קורין מסמרות ללמדך שאם קבעת אותם כמסמר בלבבך הם משמרין אותך"ד

ך  במעגל "נכך  יגמור  כל  ספרי  ,  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(. ו קורין מסמרות ללמדך שאם קבעת אותם כמסמר בלבבך הם משמרין אותךא למה כתיב כמשמרות ואנ"ד


