
––790 

 

 
F––f 

      
                                      

                                      
                                   
                           

                                 

  פרק ג- "יחזקאל"ספר 
ְמָצא  ֱאכֹול  ֱאכֹול ַּויֹ א ר־ּתִ ן־ָאָדם  ֵאת  ֲאׁשֶ אֶמר  ֵאַלי  ּבֶ

ָרֵאל ית  ִיׂשְ ר  ֶאל־ּבֵ ִגָלה  ַהזֹאת  ְוֵלך  ַדּבֵ ֶּאת־ַהּמְ ְ ּ ח  ב:  ּ ָוֶאְפּתַ
ִגָלה  ַהזֹאת ֶּאת־ִפי  ַוַיֲאִכֵלִני  ֵאת  ַהּמְ ּ ּ ן־ָאָדם  ג:  ּ ַּויֹאֶמר  ֵאַלי  ּבֶ
ִג ְטְנך  ַתֲאֵכל  וֵמֶעיך  ְתַמֵלא  ֵאת  ַהּמְ ּּבִ ָ ר  ֲאִני  ֹנֵתן ָּ ָּלה  ַהזֹאת  ֲאׁשֶ ּ

ְדַבׁש  ְלָמתֹוק ִהי  ְבִפי  ּכִ ַּויֹאֶמר  ֵאָלי  ד:  ֵָאֶליך  ָוֹאְכָלה  ַוּתְ
ְרּתָ  ִבְדָבַרי  ֲאֵליֶהם ָרֵאל  ְוִדּבַ ית  ִיׂשְ ן־ָאָדם  ֶלך־ּבֹא  ֶאל־ּבֵ : ְּבֶ

לוַח  ה ה  ׁשָ ָפה  ְוִכְבֵדי  ָלׁשֹון  ַאּתָ י  ֹלא  ֶאל־ַעם  ִעְמֵקי  ׂשָ ּּכִ
ית   ָרֵאלֶאל־ּבֵ ָפה  ְוִכְבֵדי |  ֹלא   ו:  ִיׂשְ ים  ִעְמֵקי  ׂשָ ים  ַרּבִ ֶאל־ַעּמִ

יך  ַלְחּתִ ַמע  ִדְבֵריֶהם  ִאם־ֹלא  ֲאֵליֶהם  ׁשְ ר  ֹלא־ִתׁשְ ָָלׁשֹון  ֲאׁשֶ ּ
ְמעו  ֵאֶליך ה  ִיׁשְ ֵָהּמָ ֹמַע  ֵאֶליך  ז:  ּ ָרֵאל  ֹלא  ֹיאבו  ִלׁשְ ָוֵבית  ִיׂשְ ּ ּ

ל י  ּכָ ֹמַע  ֵאָלי  ּכִ י־ֵאיָנם  ֹאִבים  ִלׁשְ ָרֵאל  ִחְזֵקי־ֵמַצח ּכִ ית  ִיׂשְ ־ּבֵ
ה י־ֵלב  ֵהּמָ ת  ְפֵניֶהם  ח:  ּוְקׁשֵ י  ֶאת־ָפֶניך  ֲחָזִקים  ְלֻעּמַ ה  ָנַתּתִ ִּהּנֵ ָּ
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ת  ִמְצָחם י  ט:  ְָוֶאת־ִמְצֲחך  ָחָזק  ְלֻעּמַ ִמיר  ָחָזק  ִמּצֹר  ָנַתּתִ ׁשָ ּכְ
ית־ְמִרי  י  ּבֵ ִּמְצֶחך  ֹלא־ִתיָרא  אֹוָתם  ְוֹלא־ֵתַחת  ִמְפֵניֶהם  ּכִ ָ

הֵה ר  י:  ּמָ ר  ֲאַדּבֵ ל־ְדָבַרי  ֲאׁשֶ ן־ָאָדם  ֶאת־ּכָ ַּויֹאֶמר  ֵאָלי  ּבֶ ּ
ָמע ְלָבְבך  וְבָאְזֶניך  ׁשְ ֵָאֶליך  ַקח  ּבִ ָ ְְוֵלך  ּבֹא  ֶאל־ַהּגֹוָלה  יא:  ָּ

ְרּתָ  ֲאֵליֶהם  ְוָאַמְרּתָ  ֲאֵליֶהם  ּכֹה  ָאַמר  ֲאֹדָני  ך  ְוִדּבַ ֵני  ַעּמֶ ֶָאל־ּבְ

ְמעו  ְוִאם־ֶי ְּחָדלוּיֱהִוׁה  ִאם־ִיׁשְ ַמע  ַאֲחַרי  יב:  ּ ֵאִני  רוַח  ָוֶאׁשְ ּשָׂ ַּוּתִ
קֹומֹו בֹוד־ְיהָוׁה  ִמּמְ רוך  ּכְ דֹול  ּבָ ְקֹול  ַרַעׁש  ּגָ ְנֵפי |  ְוקֹול   יג:  ּ ּכַ

ָתם  ים  ְלֻעּמָ ה  ֶאל־ֲאחֹוָתה  ְוקֹול  ָהאֹוַפּנִ יקֹות  ִאּשָׁ ַּהַחיֹות  ַמּשִׁ ּ
דֹול ַאְתִני  ַו יד:  ְוקֹול  ַרַעׁש  ּגָ ֲחַמת ְּורוַח  ְנׂשָ ֵחִני  ָוֵאֵלך  ַמר  ּבַ ּקָ ְּתִ

ל  ָאִביב  טו:  ּרוִחי  ְוַיד־ְיהָוׁה  ָעַלי  ָחָזָקה ָוָאבֹוא  ֶאל־ַהּגֹוָלה  ּתֵ
ָבר   ִבים  ֶאל־ְנַהר־ּכְ רַּהיׁשְ ב ָוֵאׁשֵ ם  ָוֵאׁשֵ ִבים  ׁשָ ה  יֹוׁשְ ב  ֵהּמָ   ָוֵאׁשֵ

תֹוָכם ִמים ּבְ ְבַעת ָיִמים ַמׁשְ ם ׁשִ ְבַעת טז: ׁשָ  ָיִמים ַוְיִהי ִמְקֵצה ׁשִ
יך  ְלֵבית  יז:  פ  ַוְיִהי  ְדַבר־ְיהָוׁה  ֵאַלי  ֵלאֹמר ן־ָאָדם  ֹצֶפה  ְנַתּתִ ָּבֶ

י ּנִ ַמְעּתָ  ִמִפי  ָדָבר  ְוִהְזַהְרּתָ  אֹוָתם  ִמּמֶ ָרֵאל  ְוׁשָ ִּיׂשְ ָאְמִרי  יח:  ּ ּבְ
ע  ְרּתָ  ְלַהְזִהיר  ָרׁשָ מות  ְוֹלא  ִהְזַהְרּתֹו  ְוֹלא  ִדּבַ ע  מֹות  ּתָ ָּלָרׁשָ

ֲעֹונֹו  ָימות  ְוָדמֹו  ִמָיְדך ִּמַדְרּכֹו   ע  ּבַ ָעה  ְלַחֹיתֹו  הוא  ָרׁשָ ָָהְרׁשָ ּ ּּ ּ
ׁש עֹו  וִמַדְרּכֹו  יט:  ֲאַבּקֵ ב  ֵמִרׁשְ ע  ְוֹלא־ׁשָ י־ִהְזַהְרּתָ  ָרׁשָ ה  ּכִ ְּוַאּתָ ּ

ְלּתָ ך  ִהּצַ ה  ֶאת־ַנְפׁשְ ֲעֹונֹו  ָימות  ְוַאּתָ ָעה  הוא  ּבַ ָָהְרׁשָ ּ ּוְבׁשוב  כ:  ּ ּ
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י ַּצִדיק  ִמִצְדקֹו  ְוָע י  ִמְכׁשֹול  ְלָפָניו  הוא  ָימות  ּכִ ה  ָעֶול  ְוָנַתּתִ ּׂשָ ּ
ַחָטאתֹו  ָימות  ְוֹלא  ִתָזַכְרן ֹּלא  ִהְזַהְרּתֹו  ּבְ ּ ר ִצְדֹקָתו  ָּ   ִצְדֹקָתיו  ֲאׁשֶ

ׁש ה  ְוָדמֹו  ִמָיְדך  ֲאַבּקֵ ָָעׂשָ י  כא:  ּ י  ִהְזַהְרּתֹו  ַצִדיק  ְלִבְלּתִ ה  ּכִ ְּוַאּתָ
ֲּחֹטא  ַצִדיק  ְוהוא  ֹלא־ָחָטא ה ּ י  ִנְזָהר  ְוַאּתָ   ָחיֹו  ִיְחֶיה  ּכִ

ְלּתָ ך  ִהּצַ ם  ַיד־ְיהָוׁה  ַויֹאֶמר  ֵאַלי  כב:  ֶָאת־ַנְפׁשְ ִהי  ָעַלי  ׁשָ ַּוּתְ
ר  אֹוָתך ם  ֲאַדּבֵ ְקָעה  ְוׁשָ ְקום  ֵצא  ֶאל־ַהּבִ ָּוָאקום  ָוֵאֵצא  כג:  ּ

ר  ָרִא בֹוד  ֲאׁשֶ ּכָ בֹוד־ְיהָוׁה  ֹעֵמד  ּכַ ם  ּכְ ה־ׁשָ ְקָעה  ְוִהּנֵ יִתי ֶאל־ַהּבִ
ָבר  ָוֶאפֹל  ַעל־ָפָני ַּעל־ְנַהר־ּכְ ֲעִמֵדִני  כד:  ּ ֹבא־ִבי  רוַח  ַוּתַ ַּוּתָ

יֶתך תֹוך  ּבֵ ֵגר  ּבְ ר  ֹאִתי  ַויֹאֶמר  ֵאַלי  ּבֹא  ִהּסָ ַָעל־ַרְגָלי  ַוְיַדּבֵ ְ ּ :
ֶהם  כה ה  ָנְתנו  ָעֶליך  ֲעבֹוִתים  ַוֲאָסרוך  ּבָ ה  ֶבן־ָאָדם  ִהּנֵ ְָוַאּתָ ָּ ּ

תֹוָכם ך  ְוֶנֱאַלְמּתָ  וכ:  ְוֹלא  ֵתֵצא  ּבְ יק  ֶאל־ִחּכֶ ָוְלׁשֹוְנך  ַאְדּבִ ָ ּ
ה ית  ְמִרי  ֵהּמָ י  ּבֵ ִרי  כז:  ְוֹלא־ִתְהֶיה  ָלֶהם  ְלִאיׁש  מֹוִכיַח  ּכִ ּוְבַדּבְ

ח  ֶאת־ִפיך  ְוָאַמְרּתָ  ֲאֵליֶהם  ּכֹה  ָאַמר  ֲאֹדָני  יֱהִוׁה  ָאֹוְתך  ֶאְפּתַ ָּ
ֵֹמַע  ָמע ְוֶהָחֵדל | ַהּשׁ י ּבֵ| ִיׁשְ הֶּיְחָדל ּכִ  :ית ְמִרי ֵהּמָ

  פרק ד- "יחזקאל"ספר 
ה  אֹוָתה  ְלָפֶניך  ְוַחּקֹוָת  א ה  ֶבן־ָאָדם  ַקח־ְלך  ְלֵבָנה  ְוָנַתּתָ ְָוַאּתָ ָּ

ָלם ה  ָעֶליָה  ָמצֹור  וָבִניָת  ָעֶליָה  ב:  ָּעֶליָה  ִעיר  ֶאת־ְירוׁשָ ְּוָנַתּתָ
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ה  ָעֶליָה  ַמֲחנֹות   ַפְכּתָ  ָעֶליָה  ֹסְלָלה  ְוָנַתּתָ ים־ָעֶליָה ָּדֵיק  ְוׁשָ ְוׂשִ
ה  אֹוָתה  ִקיר  ג:  ָכִרים  ָסִביב ְרֶזל  ְוָנַתּתָ ה  ַקח־ְלך  ַמֲחַבת  ּבַ ְּוַאּתָ ָ

יְנך  וֵבין  ָהִעיר  ַוֲהִכיֹנָתה  ֶאת־ָפֶניך  ֵאֶליָה  ְוָהְיָתה  ְרֶזל  ּבֵ ָּבַ ָּ ּ
ָרֵאל צֹור  ְוַצְרּתָ  ָעֶליָה  אֹות  ִהיא  ְלֵבית  ִיׂשְ ַכב  ד:  ַבּמָ ה  ׁשְ ְוַאּתָ

ַָעל־ִצְדך  ַה ָרֵאל  ָעָליו  ִמְסַפר ּ ית־ִיׂשְ ְמּתָ  ֶאת־ֲעֹון  ּבֵ ָמאִלי  ְוׂשַ ּּשְׂ
א  ֶאת־ֲעֹוָנם ּשָׂ ב  ָעָליו  ּתִ ּכַ ׁשְ ר  ּתִ י  ְלך  ה:  ַּהָיִמים  ֲאׁשֶ ַָוֲאִני  ָנַתּתִ

ִעים  יֹום  ֹלׁש־ֵמאֹות  ְוִתׁשְ ֵני  ֲעֹוָנם  ְלִמְסַפר  ָיִמים  ׁשְ ֶּאת־ׁשְ
ָרֵאל ית־ִיׂשְ אָת  ֲעֹון  ּבֵ ַכְבּתָ ְוִכ ו:  ְוָנׂשָ ִּליָת  ֶאת־ֵאֶלה  ְוׁשָ ּ

ַָעל־ִצְדך   ית־ְיהוָדה ַהְיָמיִניּ אָת  ֶאת־ֲעֹון  ּבֵ ִנית  ְוָנׂשָ ּ  ַהְיָמִני  ׁשֵ
יו  ָלך ָנה  ְנַתּתִ ָנה  יֹום  ַלּשָׁ ִעים  יֹום  יֹום  ַלּשָׁ ְוֶאל־ְמצֹור  ז:  ְַאְרּבָ

אָת  ָעֶליָה ִכין  ָפֶניך  וְזֹרֲעך  ֲחׂשוָפה  ְוִנּבֵ ַלם  ּתָ ְּירוׁשָ ּ ָּ ָ ה  ח  :ּ ְוִהּנֵ
לֹוְתך  ְדך  ֶאל־ִצֶדך  ַעד־ּכַ י  ָעֶליך  ֲעבֹוִתים  ְוֹלא־ֵתָהֵפך  ִמּצִ ָָנַתּתִ ָ ָ ְ ָּ ּ ּ

ְָיֵמי  ְמצוֶרך ים  ט:  ּ ֹעִרים  ופֹול  ַוֲעָדׁשִ ה  ַקח־ְלך  ִחִטין  וׂשְ ְּוַאּתָ ּ ּ ָ

יָת  אֹוָתם  ְלך  ְכִלי  ֶאָחד  ְוָעׂשִ ה  אֹוָתם  ּבִ ִמים  ְוָנַתּתָ ְָוֹדַחן  ְוֻכּסְ

ה  ְלָלֶחם  ִמְס ר־ַאּתָ ַּפר  ַהָיִמים  ֲאׁשֶ ָׁשֹוֵכב  ַעל־ִצְדך |  ּ ּ
ִעים  יֹום  ּתֹאֲכֶלּנו ֹלׁש־ֵמאֹות  ְוִתׁשְ ר ּתֹאֲכֶלּנו  י:  ּׁשְ ּוַמֲאָכְלך  ֲאׁשֶ ָּ

ֶקל  ַליֹום  ֵמֵעת  ַעד־ֵעת  ּתֹאֲכֶלּנו ִרים  ׁשֶ קֹול  ֶעׂשְ ִמׁשְ ּּבְ ּוַמִים  יא:  ּ
ית  ַהִהין  ֵמֵעת   ּשִׁ ה  ׁשִ ּתֶ ְמׂשוָרה  ִתׁשְ הּּבִ ּתֶ ׁשְ ְוֻעַגת  יב:  ַעד־ֵעת  ּתִ
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ֻעֶגָנה  ְלֵעיֵניֶהם ֶגְלֵלי  ֵצַאת  ָהָאָדם  ּתְ ה  ְוִהיא  ּבְ ֹעִרים  ּתֹאֲכֶלּנָ : ׂשְ
ָרֵאל  ֶאת־ַלְחָמם  ָטֵמא  יג ָכה  ֹיאְכלו  ְבֵני־ִיׂשְ ַּויֹאֶמר  ְיהָוׁה  ּכָ ּ

ם ר  ַאִדיֵחם  ׁשָ ּגֹוִים  ֲאׁשֶ ה יד:  ּּבַ  ָּוֹאַמר  ֲאָהה  ֲאֹדָני  יֱהִוׁה  ִהּנֵ
עוַרי  י  ִמּנְ ָאה  וְנֵבָלה  וְטֵרָפה  ֹלא־ָאַכְלּתִ י  ֹלא  ְמֻטּמָ ַּנְפׁשִ ּ ּ

ר  ִפּגול ׂשַ ִפי  ּבְ ה  ְוֹלא־ָבא  ּבְ ְּוַעד־ַעּתָ ַּויֹאֶמר  ֵאַלי  ְרֵאה  טו:  ּ
י  ְלך  ֶאת־   יָת ְצִפוֵעיָָנַתּתִ ְלֵלי  ָהָאָדם  ְוָעׂשִ ַחת  ּגֶ ָקר  ּתַ   ְצִפיֵעי  ַהּבָ

ן־ָאָדם  ִהְנִני  ׁשֵֹבר ַּויֹ טז:  ֶָאת־ַלְחְמך  ֲעֵליֶהם אֶמר  ֵאַלי  ּבֶ
ָקל  וִבְדָאָגה  וַמִים  ִמׁשְ ַלם  ְוָאְכלו־ֶלֶחם  ּבְ ירוׁשָ ַּמֵטה־ֶלֶחם  ּבִ ּ ּ ּ ּ

ּתו מֹון  ִיׁשְ ּמָ ְמׂשוָרה  וְבׁשִ ּּבִ ּ ּמו  יז:  ּ ְּלַמַען  ַיְחְסרו  ֶלֶחם  ָוָמִים  ְוָנׁשַ ּ
ֲעֹוָנם  :ִּאיׁש ְוָאִחיו ְוָנַמּקו ּבַ
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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,  כנסיות  ובבתי  מדרשות  נא  לפרסם  בבתי  –השנה  

 .ואין חטא בא על ידו, וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, ך המחולק בכל תפוצות ישראל"לימוד ספרי נ 
                         

ושרד"כ צי י ו מלי ן וח,  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(. ותם כמסמר בלבבך הם משמרין אותךא למה כתיב כמשמרות ואנו קורין מסמרות ללמדך שאם קבעת א"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,  דידיםולכל  החברים  וי,  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

 ) בהעלותך פרק טומדרש תנחומא(. א למה כתיב כמשמרות ואנו קורין מסמרות ללמדך שאם קבעת אותם כמסמר בלבבך הם משמרין אותך"ד


