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  פרק יג- "יחזקאל"ספר 
ֵבא  ֶאל־ְנִביֵאי  ב:  ַוְיִהי  ְדַבר־ְיהָוׁה  ֵאַלי  ֵלאֹמר א ן־ָאָדם  ִהּנָ ּבֶ

ְמעו  ְדַבר־ְיהָוׁה ם  ׁשִ ִאים  ְוָאַמְרּתָ  ִלְנִביֵאי  ִמִלּבָ ּבָ ָרֵאל  ַהּנִ ִּיׂשְ ּ ּ :
ר ּכֹה  ָאַמ ג ָבִלים  ֲאׁשֶ ִביִאים  ַהּנְ ר  ֲאֹדָני  יֱהִוׁה  הֹוי  ַעל־ַהּנְ

י  ָראו ֹּהְלִכים  ַאַחר  רוָחם  וְלִבְלּתִ ּ ֳחָרבֹות  ד:  ּ ָעִלים  ּבָ ׁשֻ ּכְ
ָרֵאל  ָהיו ְּנִביֶאיך  ִיׂשְ ְגְדרו  ָגֵדר  ה:  ָ ְפָרצֹות  ַוּתִ ֹּלא  ֲעִליֶתם  ּבַ ּ ּ

יֹום ְלָחָמה  ּבְ ּמִ ָרֵאל  ַלֲעֹמד  ּבַ ית  ִיׂשְ ְוא  ו:    ְיהָוׁהַעל־ּבֵ ָּחזו  ׁשָ
ָלָחם  ְוִיֲחלו  ָזב  ָהֹאְמִרים  ְנֻאם־ְיהָוׁה  ַויהָוׁה  ֹלא  ׁשְ ְּוֶקֶסם  ּכָ

ְּלַקֵים  ָדָבר ָזב  ז:  ּ ְוא  ֲחִזיֶתם  וִמְקַסם  ּכָ ֲּהלֹוא  ַמֲחֵזה־ׁשָ
י ְרּתִ ם  ְוֹאְמִרים  ְנֻאם־ְיהָוׁה  ַוֲאִני  ֹלא  ִדּבַ ָלֵכן  ּכֹה  ח:  ֲאַמְרּתֶ

ָזב  ָלֵכן  ִהְנִני ָאַמר  ֲאֹדָני  יֱהִוׁ ְוא  ַוֲחִזיֶתם  ּכָ ְרֶכם  ׁשָ ּה  ַיַען  ַדּבֶ
ִביִאים  ַהֹחִזים  ט:  ֲאֵליֶכם  ְנֻאם  ֲאֹדָני  יֱהִוׁה ְוָהְיָתה  ָיִדי  ֶאל־ַהּנְ
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י  ֹלא־ִיְהיו  וִבְכָתב  סֹוד  ַעּמִ ָזב  ּבְ ְוא  ְוַהּקְֹסִמים  ּכָ ּׁשָ ּ
ָרֵא ֵתבו  ְוֶאל־ַאְדַמת  ִיׂשְ ָרֵאל  ֹלא  ִיּכָ ית־ִיׂשְ ּל  ֹלא  ָיֹבאו ּּבֵ

י־ֲאִני  ֲאֹדָני  יֱהִוׁה ם  ּכִ י  י:  ִויַדְעּתֶ ַּיַען  וְבַיַען  ִהְטעו  ֶאת־ַעּמִ ּ
ם  ָטִחים  ֹאתֹו  לֹום  ְוהוא  ּבֶֹנה  ַחִיץ  ְוִהּנָ לֹום  ְוֵאין  ׁשָ ֵּלאֹמר  ׁשָ

ֵפל ם  ׁשֹוֵטף |  ֱּאֹמר  ֶאל־ָטֵחי  ָתֵפל  ְוִיֹפל  ָהָיה   יא:  ּתָ ׁשֶ ּגֶ
ָנה  ַאְבֵני  ֶאְלּגָ ַעְוַאּתֵ ַבּקֵ פְֹלָנה  ְורוַח  ְסָערֹות  ּתְ ִּביׁש  ּתִ ּ :

ר  יב יר  ֲהלֹוא  ֵיָאֵמר  ֲאֵליֶכם  ַאֵיה  ַהִטיַח  ֲאׁשֶ ה  ָנַפל  ַהּקִ ְּוִהּנֵ ּ
ם י  רוַח־ְסָערֹות  יג:  ַטְחּתֶ ְעּתִ ָּלֵכן  ּכֹה  ָאַמר  ֲאֹדָני  יֱהִוׁה  וִבּקַ ּ

ַאִפי  ִיְהֶיה  ְוַאְבֵני  ֶאְלּגָ ם  ׁשֵֹטף  ּבְ ֲחָמִתי  ְוֶגׁשֶ ֵחָמה ּּבַ ִביׁש  ּבְ
יהו  יד:  ְלָכָלה ְעּתִ ֵפל  ְוִהּגַ ם  ּתָ ר־ַטְחּתֶ יר  ֲאׁשֶ י  ֶאת־ַהּקִ ְּוָהַרְסּתִ

ם  תֹוָכה  ִויַדְעּתֶ ֶּאל־ָהָאֶרץ  ְוִנְגָלה  ְיֹסדֹו  ְוָנְפָלה  וְכִליֶתם  ּבְ ּ
י־ֲאִני  ְיהָוׁה יר  וַבָטִחים  ֹאתֹו  טו:  ּכִ ּקִ ְּוִכֵליִתי  ֶאת־ֲחָמִתי  ּבַ ּ ּ
ֵפל  ְוֹאַמר   יר  ְוֵאין  ַהָטִחים  ֹאתֹוּתָ ְנִביֵאי  טז:  ָּלֶכם  ֵאין  ַהּקִ

ֹלם  ְוֵאין  ַלם  ְוַהֹחִזים  ָלה  ֲחזֹון  ׁשָ ִאים  ֶאל־ְירוׁשָ ּבְ ָרֵאל  ַהּנִ ִּיׂשְ ּ
ֹלם  ְנֻאם  ֲאֹדָני  יֱהִוׁה ים  ָפֶניך  יז:  ׁשָ ה  ֶבן־ָאָדם  ׂשִ ְָוַאּתָ ּ

ֵב ֶהן  ְוִהּנָ אֹות  ִמִלּבְ ְתַנּבְ ך  ַהּמִ נֹות  ַעּמְ ֶּאל־ּבְ : א  ֲעֵליֶהןָ
ָסתֹות  ַעל |  ְוָאַמְרּתָ  ּכֹה־ָאַמר   יח ֲּאֹדָני  יֱהִוׁה  הֹוי  ִלְמַתְפרֹות  ּכְ
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ל־קֹוָמה |   ְסָפחֹות  ַעל־ֹראׁש  ּכָ יֵלי  ָיַדי  ְוֹעׂשֹות  ַהּמִ ל־ַאּצִ ּּכָ
י  וְנָפׁשֹות  ָלֶכָנה  צֹוֵדְדָנה  ְלַעּמִ ָפׁשֹות  ּתְ ְּלצֹוֵדד  ְנָפׁשֹות  ַהּנְ

ֹעִרים ַוּתְ יט:  ְּתַחֶייָנה ֲעֵלי  ׂשְ ׁשַ י  ּבְ ַּחֶלְלָנה  ֹאִתי  ֶאל־ַעּמִ
ר  ֹלא־ְתמוֶתָנה  וְלַחיֹות  ּוִבְפתֹוֵתי  ֶלֶחם  ְלָהִמית  ְנָפׁשֹות  ֲאׁשֶ ּ ּ ּ
י  ׁשְֹמֵעי  ָכָזב ַכֶזְבֶכם  ְלַעּמִ ר  ֹלא־ִתְחֶייָנה  ּבְ : ְּנָפׁשֹות  ֲאׁשֶ

תֹוֵתיֶכ|  ָלֵכן  ּכֹה־ָאַמר   כ ּסְ ר ֲאֹדָני  יֱהִוׁה  ִהְנִני  ֶאל־ּכִ ָנה  ֲאׁשֶ
י  ֹאָתם  ָפׁשֹות  ְלֹפְרחֹות  ְוָקַרְעּתִ ם  ֶאת־ַהּנְ ָנה  ְמֹצְדדֹות  ׁשָ ַאּתֵ
ם ְמֹצְדדֹות  ר ַאּתֶ ָפׁשֹות ֲאׁשֶ י ֶאת־ַהּנְ ַלְחּתִ ֵּמַעל ְזרֹוֹעֵתיֶכם ְוׁשִ

ים  ְלֹפְרֹחת י  כא:  ֶאת־ְנָפׁשִ ְלּתִ י  ֶאת־ִמְסְפֹחֵתיֶכם  ְוִהּצַ ְּוָקַרְעּתִ
י  ִמֶיְדֶכן ן ֶּאת־ַעּמִ ֶיְדֶכן  ִלְמצוָדה  ִויַדְעּתֶ ּ  ְוֹלא־ִיְהיו  עֹוד  ּבְ ּ

י־ֲאִני  ְיהָוׁה ֶקר  ַוֲאִני  ֹלא  כב:  ּכִ ַּיַען  ַהְכאֹות  ֵלב־ַצִדיק  ׁשֶ
י־ׁשוב  ִמַדְרּכֹו  ָהָרע  ע  ְלִבְלּתִ יו  וְלַחֵזק  ְיֵדי  ָרׁשָ ִּהְכַאְבּתִ ּ ּּ

ְוא  ֹלא  ֶתֱחֶזיָנה  ְוֶקֶסם  ֹלא־ִתְק כג:  ְלַהֲחֹיתֹו ַסְמָנה  עֹוד ָלֵכן  ׁשָ
י־ֲאִני ְיהָוׁה ן ּכִ י ִמֶיְדֶכן ִויַדְעּתֶ י ֶאת־ַעּמִ ְלּתִ  :ְּוִהּצַ

  פרק יד- "יחזקאל"ספר 
בו  ְלָפָני א ָרֵאל  ַוֵיׁשְ ים  ִמִזְקֵני  ִיׂשְ ַּוָיבֹוא  ֵאַלי  ֲאָנׁשִ ּ ַוְיִהי  ב:  ּּ
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ים  ָהֵאֶלה  ֶהֱעלו  ג:  ְדַבר־ְיהָוׁה  ֵאַלי  ֵלאֹמר ן־ָאָדם  ָהֲאָנׁשִ ּּבֶ ּ
ם  וִמְכׁשֹול  ֲעֹוָנם  ָנְתנו  ֹנַכח  ְפֵניֶהם ִג ּלוֵליֶהם  ַעל־ִלּבָ ּ ּ ּ ּ

ַּהִאָדרׁש  ִאָדֵרׁש  ָלֶהם ר־אֹוָתם  ְוָאַמְרּתָ  ֲאֵליֶהם  ד:  ּ ָּלֵכן  ַדּבֶ
ר ַיֲעֶלה | ּכֹה־ָאַמר   ָרֵאל ֲאׁשֶ ית ִיׂשְ ֲאֹדָני יֱהִוׁה ִאיׁש ִאיׁש ִמּבֵ

לוָליו  ֶאל־ִלּבֹו  וִמְכׁשֹול  ֲעֹו ֶּאת־ּגִ ּ ים  ֹנַכח  ָפָניו  וָבא ּ ּנֹו  ָיׂשִ ּ
ִביא  ֲאִני  ְיהָוׁה  ַנֲעֵניִתי  לֹו   לוָליוָבהֶאל־ַהּנָ ֹרב  ּגִ ּ  ָבא  ּבְ ּ :

ר  ָנֹזרו  ֵמָעַלי  ה ם  ֲאׁשֶ ִלּבָ ָרֵאל  ּבְ ית־ִיׂשְ ֹפׂש  ֶאת־ּבֵ ְּלַמַען  ּתְ
ָלם ִגלוֵליֶהם  ּכֻ ּּבְ ָרֵאל  ּכֹה  ָאַמר |  ָלֵכן  ֱאֹמר   ו:  ּּ ית  ִיׂשְ ֶאל־ּבֵ

לוֵליֶכם  וֵמַעל ֲאֹדָני   יבו  ֵמַעל  ּגִ ּיֱהִוׁה  ׁשובו  ְוָהׁשִ ּ ּ ּ ּּ
יבו  ְפֵניֶכם ל־ּתֹוֲעֹבֵתיֶכם  ָהׁשִ ית  ז:  ּּכָ י  ִאיׁש  ִאיׁש  ִמּבֵ ּכִ

ֵזר  ֵמַאֲחַרי  ְוַיַעל  ָרֵאל  ְוִיּנָ ִיׂשְ ר־ָיגור  ּבְ ר  ֲאׁשֶ ָרֵאל  וֵמַהּגֵ ִּיׂשְ ּ
ים  ֹנַכ לוָליו  ֶאל־ִלּבֹו  וִמְכׁשֹול  ֲעֹונֹו  ָיׂשִ ּּגִ ּ ּח  ָפָניו  וָבא ּ ּ

י ִביא  ִלְדָרׁש־לֹו  ִבי  ֲאִני  ְיהָוׁה  ַנֲעֶנה־לֹו  ּבִ י  ח:  ֶּאל־ַהּנָ ְוָנַתּתִ
יו  ִלים  ְוִהְכַרּתִ ֹמִתיהו  ְלאֹות  ְוִלְמׁשָ ִאיׁש  ַההוא  ַוֲהׂשִ ָּפַני  ּבָ ּ

י־ֲאִני  ְיהָוׁה ם  ּכִ י  ִויַדְעּתֶ ה  ט:  ְִמּתֹוך  ַעּמִ ִביא  ִכי־ְיֻפּתֶ ְוַהּנָ
ר  ָדָב ִביא  ַההוא  ְוָנִטיִתי ְּוִדּבֶ יִתי  ֵאת  ַהּנָ ּר  ֲאִני  ְיהָוׁה  ִפּתֵ ּ

ָרֵאל י  ִיׂשְ יו  ִמּתֹוך  ַעּמִ ַמְדּתִ או  י:  ְֶאת־ָיִדי  ָעָליו  ְוִהׁשְ ְּוָנׂשְ
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ִביא  ִיְהֶיה ֲעֹון  ַהּנָ ֲעֹון  ַהדֵֹרׁש  ּכַ ְּלַמַען  ֹלא־ִיְתעו  יא:  ֲּעֹוָנם  ּכַ
ָרֵאל  ֵמַאֲחַרי  ְוֹלא־ִיַטּמְ ית־ִיׂשְ ֵעיֶהם ּעֹוד  ּבֵ ָכל־ִפׁשְ ּאו  עֹוד  ּבְ ּ

: ְּוָהיו־ִלי  ְלָעם  ַוֲאִני  ֶאְהֶיה  ָלֶהם  ֵלאֹלִהים  ְנֻאם  ֲאֹדָני  יֱהִוׁה
י  יג:  ַוְיִהי  ְדַבר־ְיהָוׁה  ֵאַלי  ֵלאֹמר יב ן־ָאָדם  ֶאֶרץ  ּכִ ּבֶ

י  ָלה  ַבְרּתִ ֶּתֱחָטא־ִלי  ִלְמָעל־ַמַעל  ְוָנִטיִתי  ָיִדי  ָעֶליָה  ְוׁשָ
ה  ָאָדם  וְבֵהָמהַּמֵטה־ָלֶחם  ְוִהׁשְ ּנָ י  ִמּמֶ י־ָבה  ָרָעב  ְוִהְכַרּתִ ַּלְחּתִ ּ :

תֹוָכה  ֹנַח   יד ים  ָהֵאֶלה  ּבְ ת  ָהֲאָנׁשִ ֹלׁשֶ ְּוָהיו  ׁשְ ִנֵאלּּ ּ  ָדִנֵיאל ּדָ ּ
ם  ְנֻאם  ֲאֹדָני  יֱהִוׁה לו  ַנְפׁשָ ה  ְבִצְדָקָתם  ְיַנּצְ ְּוִאיֹוב  ֵהּמָ ּ :

ּכְ טו ָאֶרץ  ְוׁשִ ּלו־ַחָיה  ָרָעה  ַאֲעִביר  ּבָ ָמָמה ּ ה  ְוָהְיָתה  ׁשְ ָלּתָ
ִלי  עֹוֵבר  ִמְפֵני  ַהַחָיה ִּמּבְ תֹוָכה  טז:  ּ ים  ָהֵאֶלה  ּבְ ת  ָהֲאָנׁשִ ֹלׁשֶ ּׁשְ ּ

ה  ילו  ֵהּמָ נֹות  ַיּצִ ִנים  ְוִאם־ּבָ ַּחי־ָאִני  ְנֻאם  ֲאֹדָני  יֱהִוׁה  ִאם־ּבָ
ָמָמה ְהֶיה  ׁשְ ֵצלו  ְוָהָאֶרץ  ּתִ ְּלַבָדם  ִיּנָ אֹו  ֶחֶרב  ָאִביא  יז:  ּ

י ַעל־ ָאֶרץ  ְוִהְכַרּתִ ֲעֹבר  ּבָ י  ֶחֶרב  ּתַ ָהָאֶרץ  ַהִהיא  ְוָאַמְרּתִ
ה  ָאָדם  וְבֵהָמה ּנָ תֹוָכה  יח:  ִּמּמֶ ים  ָהֵאֶלה  ּבְ ת  ָהֲאָנׁשִ ֹלׁשֶ ּוׁשְ ּּ

י  ֵהם  ִנים  וָבנֹות  ּכִ ילו  ּבָ ַּחי־ָאִני  ְנֻאם  ֲאֹדָני  יֱהִוׁה  ֹלא  ַיּצִ ּ
ֵצלו ְּלַבָדם  ִיּנָ ַלח   יט:  ּ ּאֹו  ֶדֶבר  ֲאׁשַ י ּ ַפְכּתִ ֶאל־ָהָאֶרץ  ַהִהיא  ְוׁשָ

ה  ָאָדם  וְבֵהָמה ּנָ ָדם  ְלַהְכִרית  ִמּמֶ ִנֵאלְוֹנַח   כ:  ֲּחָמִתי  ָעֶליָה  ּבְ  ּדָ
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ן  תֹוָכה  ַחי־ָאִני  ְנֻאם  ֲאֹדָני  יֱהִוׁה  ִאם־ּבֵ ָּדִנֵיאל  ְוִאיֹוב  ּבְ ּּ ּ
ם ילו  ַנְפׁשָ ה  ְבִצְדָקָתם  ַיּצִ ילו  ֵהּמָ ת  ַיּצִ ִּאם־ּבַ י  ֹכה ָא כא:  ּ ַמר ּכִ

ָפַטי  ַעת ׁשְ י־ַאְרּבַ ָּהָרִעים ֶחֶרב ְוָרָעב ְוַחָיה | ֲאֹדָני יֱהִוׁה ַאף ּכִ
ה  ָאָדם  ּנָ ָלם  ְלַהְכִרית  ִמּמֶ י  ֶאל־ְירוׁשָ ַלְחּתִ ָּרָעה  ָוֶדֶבר  ׁשִ ּ

ִנים  וָבנֹות  כב:  ּוְבֵהָמה ה  ְפֵלָטה  ַהּמוָצִאים  ּבָ ה  נֹוְתָרה־ּבָ ְּוִהּנֵ ּ ּּ
ם  יֹוְצִאים  ֲאֵליֶכם ם  ְוֶאת־ֲעִלילֹוָתם ִהּנָ ּ  וְרִאיֶתם  ֶאת־ַדְרּכָ ּ

ַלם  ֵאת  ר  ֵהֵבאִתי  ַעל־ְירוׁשָ ם  ַעל־ָהָרָעה  ֲאׁשֶ ְּוִנַחְמּתֶ
ר  ֵהֵבאִתי  ָעֶליָה ל־ֲאׁשֶ י־ִתְראו  כג:  ּכָ ְּוִנֲחמו  ֶאְתֶכם  ּכִ ּ

יִתי  ֵאת  ם  ָעׂשִ י  ֹלא  ִחּנָ ם  ּכִ ם  ְוֶאת־ֲעִלילֹוָתם  ִויַדְעּתֶ ֶּאת־ַדְרּכָ
ר־ָע ל־ֲאׁשֶ יִתי ָבה ְנֻאם ֲאֹדָני יֱהִוׁהּכָ  :ּׂשִ
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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,    נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי  מדרשות–השנה  

 .ואין חטא בא על ידו, זכה את הרבים זוכה לבנים צדיקיםוכל המ, 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"  ברבי  כמשמרות  כתיב  ואנו  קורין  מסמרות  לומר  לך  מה  משמרות  כהונה  כר  ברכיה  הכהן"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,  יאים  וכתובים  מחולק  לכל  השנההנה  מובא  כאן  לימוד  ספרי  נב
הרבים  לפרסם לזכות  את,  ולכל  החברים  וידידים,  ובשמחות,    נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי  מדרשות–השנה  

 .על ידוואין חטא בא , 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"  מה  משמרות  כהונה  כר  ברכיה  הכהן  ברבי  כמשמרות  כתיב  ואנו  קורין  מסמרות  לומר  לך"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


