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  פרק טו- "יחזקאל"ספר 
ֶפן  ב:  ַוְיִהי  ְדַבר־ְיהָוׁה  ֵאַלי  ֵלאֹמר א ן־ָאָדם  ַמה־ִיְהֶיה  ֵעץ־ַהּגֶ ּּבֶ

ֲעֵצי  ַהָיַער ר  ָהָיה  ּבַ ל־ֵעץ  ַהְזמֹוָרה  ֲאׁשֶ ִּמּכָ ּנו  ֵעץ  ג:  ּ ח  ִמּמֶ ֲּהֻיּקַ
ִלי ל־ּכֶ ּנו  ָיֵתד  ִלְתלֹות  ָעָליו  ּכָ ַּלֲעׂשֹות  ִלְמָלאָכה  ִאם־ִיְקחו  ִמּמֶ ּ :

ה ָל ד ֵני ְקצֹוָתיו ָאְכָלה ָהֵאׁש ְותֹוכֹו ִהּנֵ ן ְלָאְכָלה ֵאת ׁשְ ֵאׁש ִנּתַ
ה  ה:  ָנָחר  ֲהִיְצַלח  ִלְמָלאָכה ְהיֹותֹו  ָתִמים  ֹלא  ֵיָעׂשֶ ה  ּבִ ִהּנֵ

ה  עֹוד  ִלְמָלאָכה י־ֵאׁש  ֲאָכַלְתהו  ַוֵיָחר  ְוַנֲעׂשָ ִּלְמָלאָכה  ַאף  ּכִ ּ :
ר   ו ֲאׁשֶ ֵעץ  ַהַיַער ָלֵכן  ּכֹה  ָאַמר  ֲאֹדָני  יֱהִוׁה  ּכַ ֶפן  ּבְ ֵּעץ־ַהּגֶ

ָלם ֵבי  ְירוׁשָ י  ֶאת־ֹיׁשְ ן  ָנַתּתִ יו  ָלֵאׁש  ְלָאְכָלה  ּכֵ ר־ְנַתּתִ : ֲּאׁשֶ
ם  ז ֶהם  ֵמָהֵאׁש  ָיָצאו  ְוָהֵאׁש  ּתֹאְכֵלם  ִויַדְעּתֶ י  ֶאת־ָפַני  ּבָ ְּוָנַתּתִ ּ

ֶהם ׂשוִמי  ֶאת־ָפַני  ּבָ י־ֲאִני  ְיהָוׁה  ּבְ ּּכִ י  ֶאת־ָהָאֶרץ  ח:  ּ ְוָנַתּתִ
ָמָמה ַיַען ָמֲעלו ַמַעל ְנֻאם ֲאֹדָני יֱהִוׁה  :ּׁשְ
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  פרק טז- "יחזקאל"ספר 
ַלם  ב:  ַוְיִהי  ְדַבר־ְיהָוׁה  ֵאַלי  ֵלאֹמר א ן־ָאָדם  הֹוַדע  ֶאת־ְירוׁשָ ּּבֶ

ַלם  ג:  ֶאת־ּתֹוֲעֹבֶתיָה ְּוָאַמְרּתָ  ּכֹה־ָאַמר  ֲאֹדָני  יֱהִוׁה  ִלירוׁשָ
ְְמֹכֹרַתִיך  וֹמְלֹדַתִיך  ֵמֶאֶרץ ך ְּ ַנֲעִני  ָאִביך  ָהֱאֹמִרי  ְוִאּמֵ ְ  ַהּכְ ְ

ית ֵרך וְבַמִים  ד: ִחּתִ יֹום הוֶלֶדת ֹאָתך ֹלא־ָכַרת ׁשָ ּומֹוְלדֹוַתִיך ּבְ ּ ּ ְּ ְ ְּ
ְלּתְ ל  ֹלא  ֻחּתָ ִעי  ְוָהְמֵלַח  ֹלא  ֻהְמַלַחּתְ  ְוָהְחּתֵ : ֹלא־ֻרַחְצּתְ  ְלִמׁשְ

ֹּלא־ָחָסה  ָעַלִיך  ַעִין  ַלֲעׂשֹות  ָלך  ַאַחת  ֵמֵאֶל ה ְ ְה  ְלֻחְמָלה  ָעָלִיך ְ

יֹום  ֻהֶלֶדת  ֹאָתך ך  ּבְ ֹגַעל  ַנְפׁשֵ ֶדה  ּבְ ְלִכי  ֶאל־ְפֵני  ַהּשָׂ ׁשְ ְַוּתֻ ְּ ּ :
ָדַמִיך  ו ָדָמִיך  ָוֹאַמר  ָלך  ּבְ ְָוֶאֱעֹבר  ָעַלִיך  ָוֶאְרֵאך  ִמְתּבֹוֶסֶסת  ּבְ ְ ְ ְ ְ

ָדַמִיך  ֲחִיי ְֲחִיי  ָוֹאַמר  ָלך  ּבְ ֶדה  ְנַת ז:  ְ ֶצַמח  ַהּשָׂ יך ְרָבָבה  ּכְ ְּתִ

ַח  ָעֵרך  ִצּמֵ ַדִים  ָנֹכנו  וׂשְ ֲעִדי  ֲעָדִיים  ׁשָ ֹבִאי  ּבַ ְגְדִלי  ַוּתָ י  ַוּתִ ְרּבִ ְַוּתִ ּ ּ ּ
ך  ֵעת  ח:  ְוַאּתְ  ֵעֹרם  ְוֶעְרָיה ה  ִעּתֵ ְָוֶאֱעֹבר  ָעַלִיך  ָוֶאְרֵאך  ְוִהּנֵ ְ ְ

ַבע  ָלך  ָוָא ה  ֶעְרָוֵתך  ָוֶאּשָׁ ָנִפי  ָעַלִיך  ָוֲאַכּסֶ ְדִֹדים  ָוֶאְפֹרׂש  ּכְ ְ ְ בֹוא ּ
ְהִיי־ִלי ִים  ט:  ְִבְבִרית  ֹאָתך  ְנֻאם  ֲאֹדָני  יֱהִוׁה  ַוּתִ ּמַ ְָוֶאְרָחֵצך  ּבַ

ֶמן ּשָׁ ֹטף  ָדַמִיך  ֵמָעָלִיך  ָוֲאֻסֵכך  ּבַ ְָוֶאׁשְ ְ ְ ך  ִרְקָמה  י:  ּ יׁשֵ ְָוַאְלּבִ

י ך  ֶמׁשִ ׁש  ַוֲאַכּסֵ ּשֵׁ ך  ּבַ ׁשֵ ַחׁש  ָוֶאְחּבְ ְָוֶאְנֲעֵלך  ּתָ ְ ְָוֶאְעֵדך  ֶעִדי  יא:  ְ ּ
רֹוֵנךָוֶא ָנה  ְצִמיִדים  ַעל־ָיַדִיך  ְוָרִביד  ַעל־ּגְ ְּתְ ן  ֶנֶזם  יב:  ְ ָוֶאּתֵ
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ך ֹראׁשֵ ְפֶאֶרת  ּבְ ְַעל־ַאֵפך  ַוֲעִגיִלים  ַעל־ָאְזָנִיך  ַוֲעֶטֶרת  ּתִ ְ ְ ּ :
ך   יג ְעִדי  ָזָהב  ָוֶכֶסף  וַמְלּבוׁשֵ ְַוּתַ ּ ּ ׁשיּ י  ְוִרְקָמה  ֹסֶלת ׁשֵ ׁש  ָוֶמׁשִ   ׁשֵ

ֶמן   ְצְלִחי יָאָכְלּתְּוְדַבׁש  ָוׁשֶ ְמֹאד  ְמֹאד  ַוּתִ יִפי  ּבִ   ָאָכְלּתְ  ַוּתִ
י   יד:  ִּלְמלוָכה ָיְפֵיך  ּכִ ּגֹוִים  ּבְ ם  ּבַ ְַוֵיֵצא  ָלך  ׁשֵ ְ ִליל  הוא |  ּ ּּכָ

י  ָעַלִיך  ְנֻאם  ֲאֹדָני  יֱהִוׁה ְמּתִ ר־ׂשַ ֲהָדִרי  ֲאׁשֶ ְבְטִחי  טו:  ְּבַ ַוּתִ
ְפִכי  ֶאת ׁשְ ֵמך  ַוּתִ ְזִני  ַעל־ׁשְ ְּבָיְפֵיך  ַוּתִ ְ ל־עֹוֵבר ְ ְזנוַתִיך  ַעל־ּכָ ְ־ּתַ ּ

ְזִני  טז:  לֹו־ֶיִהי מֹות  ְטֻלאֹות  ַוּתִ י־ָלך  ּבָ ֲעׂשִ ָגַדִיך  ַוּתַ ְקִחי  ִמּבְ ְַוּתִ ְ

ך  ִמְזָהִבי  יז:  ֲעֵליֶהם  ֹלא  ָבאֹות  ְוֹלא  ִיְהֶיה ֵלי  ִתְפַאְרּתֵ ְקִחי  ּכְ ַּוּתִ ְ

י־ָלך  ַצְלֵמי ֲעׂשִ י  ָלך  ַוּתַ ר  ָנַתּתִ ְסִפי  ֲאׁשֶ ְוִמּכַ ְ ּ ְזִני־ָבםּ :   ָזָכר  ַוּתִ
י   יח ְמִני  וְקָטְרּתִ ים  ְוׁשַ ַכּסִ ְגֵדי  ִרְקָמֵתך  ַוּתְ ְקִחי  ֶאת־ּבִ ַּוּתִ יְ  ָנַתּתְ

ֶמן  וְדַבׁש  יט:  ָנַתּתְ  ִלְפֵניֶהם י  ָלך  ֹסֶלת  ָוׁשֶ ר־ָנַתּתִ ְּוַלְחִמי  ֲאׁשֶ ְ

יהו  ִלְפֵניֶהם  ְלֵריַח  ִניֹחַח  ַוֶיִהי  ְנֻאם   יך  וְנַתּתִ ֶּהֱאַכְלּתִ ּ ּ ֲאֹדָני ְ
ר  ָיַלְדּתְ  ִלי  כ:  יֱהִוׁה נֹוַתִיך  ֲאׁשֶ ַנִיך  ְוֶאת־ּבְ ְקִחי  ֶאת־ּבָ ְַוּתִ ְ

ִחים  ָלֶהם  ֶלֱאכֹול  ַהְמַעט   ְזּבָ ְזנוָתךַוּתִ ְִמּתַ ְזנוָתִיךּ ְ  ִמּתַ ֲחִטי  כא:  ּ ׁשְ ַוּתִ
ַהֲעִביר  אֹוָתם  ָלֶהם ִנים  ּבְ ּתְ ָני  ַוּתִ ל־ּתֹוֲעֹבַתִיך  כב:  ֶאת־ּבָ ְְוֵאת  ּכָ

יְֻנַתִיך  ֹלא  ְוַתְז ְהיֹוֵתך  ֵעֹרם ָזַכְרּתְ ְ  ָזַכְרּתְ  ֶאת־ְיֵמי  ְנעוָרִיך  ּבִ ְ ּ
ָדֵמך  ָהִיית ל־ָרָעֵתך  אֹוי  כג:  ְְוֶעְרָיה  ִמְתּבֹוֶסֶסת  ּבְ ְַוְיִהי  ַאֲחֵרי  ּכָ

י־ָלך  ָרָמה  כד:  ְאֹוי  ָלך  ְנֻאם  ֲאֹדָני  יֱהִוׁה ֲעׂשִ ב  ַוּתַ ְבִני־ָלך  ּגָ ְַוּתִ ְ
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ָכל־ְרחֹוב ַתֲעִבי ֶא כה:  ּבְ ִנית  ָרָמֵתך  ַוּתְ ל־ֹראׁש  ֶדֶרך  ּבָ ְל־ּכָ ְ ּ
י   ְרּבִ ִקי  ֶאת־ַרְגַלִיך  ְלָכל־עֹוֵבר  ַוּתַ ַפּשְׂ ְֶאת־ָיְפֵיך  ַוּתְ ְזנוָתךְ ְֶאת־ּתַ ּ 

ְזנוָתִיך ְּתַ י  כו:  ּ ְרּבִ ר  ַוּתַ ְדֵלי  ָבׂשָ ֵכַנִיך  ּגִ ֵני־ִמְצַרִים  ׁשְ ְזִני  ֶאל־ּבְ ְַוּתִ

ְזֻנֵתך ְלַהְכִעיֵסִנ ך  כז: יְֶאת־ּתַ ה ָנִטיִתי ָיִדי ָעַלִיך ָוֶאְגַרע ֻחּקֵ ְְוִהּנֵ ְ

ך  ְכָלמֹות  ִמַדְרּכֵ ים  ַהּנִ ּתִ נֹות  ְפִלׁשְ ֶנֶפׁש  ׂשְנאֹוַתִיך  ּבְ ֵנך  ּבְ ְָוֶאּתְ ְ ְּ ּ
ה ְזִנים  ְוַגם  כח:  ִזּמָ ְבָעֵתך  ַוּתִ י  ׂשָ ְלּתִ ור  ִמּבִ ֵני  ַאּשׁ ְזִני  ֶאל־ּבְ ְַוּתִ ּ

ָבַעּתְ י כט:  ֹלא  ׂשָ ְרּבִ ִדיָמה ַוּתַ ׂשְ ַנַען  ּכַ ְזנוֵתך  ֶאל־ֶאֶרץ  ּכְ ּ  ֶאת־ּתַ ְּ

ָבַעּתְ ֹזאת  ֹלא  ׂשָ ֵתך  ְנֻאם  ֲאֹדָני  יֱהִוׁה  ל:  ְוַגם־ּבְ ְָמה  ֲאֻמָלה  ִלּבָ

ָלֶטת ה־זֹוָנה  ׁשַ ה  ִאּשָׁ ל־ֵאֶלה  ַמֲעׂשֵ ֲעׂשֹוֵתך  ֶאת־ּכָ ּּבַ ּ ְ :
ל־ֶדֶרך  ְוָרָמֵתך   לא ֹראׁש  ּכָ ך  ּבְ ּבֵ ְבנֹוַתִיך  ּגַ ְּבִ ְ ְ ית יתיָעׂשְִּ   ָעׂשִ

ָכל־ְרחֹוב  ְוֹלא־   זֹוָנה  ְלַקֵלס  ֶאְתָנןָהִייתיּבְ ּ  ָהִיית  ּכַ ה  לב:  ּ ָהִאּשָׁ
ח ֶאת־ָזִרים ּקַ ה ּתִ ַחת ִאיׁשָ ָנָאֶפת ּתַ נו־ֵנֶדה  לג: ַּהּמְ ְּלָכל־ֹזנֹות ִיּתְ

ֳחִדי  אֹוָתם  ָלבֹוא  ׁשְ ְְוַאּתְ  ָנַתּתְ  ֶאת־ְנָדַנִיך  ְלָכל־ְמַאֲהַבִיך  ַוּתִ ְ

ַתְזנוָתִיךְֵאַלִיך ִביב  ּבְ ְ  ִמּסָ ים  לד:  ּ ׁשִ ְַוְיִהי־ָבך  ֵהֶפך  ִמן־ַהּנָ ְ

ן־ָלך  ך ֶאְתָנן ְוֶאְתַנן ֹלא ִנּתַ ה וְבִתּתֵ ַתְזנוַתִיך  ְוַאֲחַרִיך ֹלא זוּנָ ְּבְ ְ ְ ְּ ּ ּ
ִהי  ְלֶהֶפך ְמִעי  ְדַבר־ְיהָוׁה לה:  ְַוּתְ ּכֹה־ָאַמר  לו:  ָּלֵכן  זֹוָנה  ׁשִ

ַתְזנוַתִיך ֲאֹדָני  יֱהִוׁה  ַיַען  ִהּשָׁ ֶלה  ֶעְרָוֵתך  ּבְ ּגָ ך  ַוּתִ ּתֵ ְֵפך  ְנֻחׁשְ ְ ְ ְּ
ר  לוֵלי  תֹוֲעבֹוַתִיך  ְוִכְדֵמי  ָבַנִיך  ֲאׁשֶ ל־ּגִ ְַעל־ְמַאֲהָבִיך  ְוַעל  ּכָ ְ ְּ ּ
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ר  ָעַרְבּתְ  לז:  ָנַתּתְ  ָלֶהם ל־ְמַאֲהַבִיך  ֲאׁשֶ ץ  ֶאת־ּכָ ְָלֵכן  ִהְנִני  ְמַקּבֵ

ר  ָאַהְבּתְ ל־ֲאׁשֶ י ֲעֵליֶהם  ְוֵאת  ּכָ ְצּתִ ֵנאת  ְוִקּבַ ר  ׂשָ ל־ֲאׁשֶ   ַעל  ּכָ
ִביב  ְוִגֵליִתי  ֶעְרָוֵתך  ֲאֵלֶהם  ְוָראו  ֹּאָתם  ָעַלִיך  ִמּסָ ְ ְּ

ל־ֶעְרָוֵתך ְפֵטי  ֹנֲאפֹות  ְוׁשְֹפֹכת  ָדם  לח:  ְֶאת־ּכָ יך  ִמׁשְ ַפְטּתִ ּוׁשְ ּּ ְ

יך  ַדם  ֵחָמה  ְוִקְנָאה ּוְנַתּתִ ָיָדם  ְוָהְרסו   לט:  ְּ י  אֹוָתך  ּבְ ְּוָנַתּתִ ך ְ ְַגּבֵ

ך  ֵלי  ִתְפַאְרּתֵ ָגַדִיך  ְוָלְקחו  ּכְ יטו  אֹוָתך  ּבְ צו  ָרֹמַתִיך  ְוִהְפׁשִ ְְוִנּתְ ְ ְ ְּ ּ ּ
יחוך  ֵעיֹרם  ְוֶעְרָיה ְְוִהּנִ ְְוֶהֱעלו  ָעַלִיך  ָקָהל  ְוָרְגמו  אֹוָתך  מ:  ּ ְּ ּ

ַחְרבֹוָתם קוך  ּבְ ָאֶבן  וִבּתְ ְּבָ ּ ֵאׁש  ְוָעׂשו־ָבך  מא:  ּ ִיך  ּבָ ְרפו  ָבּתַ ְְוׂשָ ְּ ּ
יך  ִמזֹוָנה  ְוַגם־ֶאְתַנן  ֹלא ׁשְ ּתִ ּבַ ים  ַרּבֹות  ְוִהׁשְ ָּפִטים  ְלֵעיֵני  ָנׁשִ ְ

ִני־עֹוד י  מב:  ִתּתְ ַקְטּתִ ך  ְוׁשָ ך  ְוָסָרה  ִקְנָאִתי  ִמּמֵ ְַוֲהִנֹחִתי  ֲחָמִתי  ּבָ ְ

ר  ֹלא־   מג:  ְוֹלא  ֶאְכַעס  עֹוד יַיַען  ֲאׁשֶ   ָזַכְרּתְ  ֶאת־ְיֵמי ָזַכְרּתְ
ְרּגְ ְְנעוַרִיך  ַוּתִ ך  ּ ָכל־ֵאֶלה  ְוַגם־ֲאִני  ֵהא  ַדְרּכֵ ְִזי־ִלי  ּבְ ּ ֹראׁש |  ּ ּבְ

י  ְנֻאם  ֲאֹדָני  יֱהִוׁה  ְוֹלא   יתיָנַתּתִ ה  ַעל ָעׂשִ ית  ֶאת־ַהִזּמָ ּ  ָעׂשִ
ל־ּתֹוֲעֹבָתִיך ה  מד:  ְּכָ ִאּמָ ל  ָעַלִיך  ִיְמׁשֹל  ֵלאֹמר  ּכְ ל־ַהּמֹׁשֵ ה  ּכָ ְִהּנֵ

ה ּתָ ך  ַאּתְ  ּגֶֹעֶלת  ִא מה:  ּּבִ ת־ִאּמֵ ה  וָבֶניָה  ַוֲאחֹות  ֲאחֹוֵתך ְּבַ ְיׁשָ ּ ּ
ית  ַוֲאִביֶכן  ֱאֹמִרי ֶכן  ִחּתִ יֶהן  וְבֵניֶהן  ִאּמְ ֲעלו  ַאְנׁשֵ ר  ּגָ ַּאּתְ  ֲאׁשֶ ּ :

ֶבת  מו דֹוָלה  ׁשְֹמרֹון  ִהיא  וְבנֹוֶתיָה  ַהיֹוׁשֶ ַּוֲאחֹוֵתך  ַהּגְ ּ ְ

ֶבת  ִמיִמיֵנ ך  ַהיֹוׁשֶ ה  ִמּמֵ ַטּנָ ֹמאוֵלך  ַוֲאחֹוֵתך  ַהּקְ ַּעל־ׂשְ ְ ְ ְך  ְסֹדם ְ
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יתיְּוֹלא  ְבַדְרֵכיֶהן  ָהַלְכּתְ  וְכתֹוֲעבֹוֵתיֶהן   מז:  ּוְבנֹוֶתיָה ית ָעׂשִ   ָעׂשִ
ָכל־ְדָרָכִיך ִחִתי  ֵמֵהן  ּבְ ׁשְ ְמַעט  ָקט  ַוּתַ ְּכִ ַחי־ָאִני  ְנֻאם  ֲאֹדָני  מח:  ּ

ית  ר  ָעׂשִ ֲאׁשֶ ָתה  ְסֹדם  ֲאחֹוֵתך  ִהיא  וְבנֹוֶתיָה  ּכַ ּיֱהִוׁה  ִאם־ָעׂשְ ְ

אֹון  מט:  ְָתִיךַּאּתְ  וְבנֹו ה־ֶזה  ָהָיה  ֲעֹון  ְסֹדם  ֲאחֹוֵתך  ּגָ ְִהּנֵ

ֵקט  ָהָיה  ָלה  ְוִלְבנֹוֶתיָה  ְוַיד־ָעִני  ְלַות  ַהׁשְ ְבַעת־ֶלֶחם  ְוׁשַ ּׂשִ
יָנה  תֹוֵעָבה  ְלָפָני  נ:  ְוֶאְביֹון  ֹלא  ֶהֱחִזיָקה ֲעׂשֶ ֶהיָנה  ַוּתַ ְגּבְ ַוּתִ

ר  ָרִאיִתי ֲאׁשֶ ֲחִצי  ַחטֹאַתִיך  ֹלא ְוׁשְֹמ נא:  ָוָאִסיר  ֶאְתֶהן  ּכַ ְרֹון  ּכַ ּ
ַצְדִקי  ֶאת־   ה  ַוּתְ י  ֶאת־ּתֹוֲעבֹוַתִיך  ֵמֵהּנָ ְרּבִ ָּחָטָאה  ַוּתַ  ְֲאחֹוַתךְ

ר   ָכל־ּתֹוֲעבֹוַתִיך  ֲאׁשֶ ְֲאחֹוַתִיך  ּבְ יתיְ יתָעׂשִ ם־ַאּתְ   נב:    ָעׂשִ | ּגַ
ַחטֹאַתִיך  ֲאׁשֶ ר  ִפַלְלּתְ  ַלֲאחֹוֵתך  ּבְ ֵתך  ֲאׁשֶ ִאי  ְכִלּמָ ְׂשְ ְ ְּ ּ ר־ִהְתַעְבּתְ ּ

ך  ַצֶדְקּתֵ ֵתך  ּבְ ִאי  ְכִלּמָ י  וׂשְ ך  ְוַגם־ַאּתְ  ּבֹוׁשִ ְצַדְקָנה  ִמּמֵ ְֵמֵהן  ּתִ ְ ְּ ּ ּ
ִביְתֶהן  ֶאת־   נג:  ְַאְחיֹוֵתך י  ֶאת־ׁשְ ְבּתִ ביתְוׁשַ בות  ְסֹדם ּׁשְ ּ  ׁשְ

ביתּוְבנֹוֶתיָה  ְוֶאת־   בות  ׁשְֹמרֹון  וְבנֹוֶתיָה  ּׁשְ ּ  ׁשְ ביתּ ּוׁשְ בות ּ ּ  וׁשְ ּ
ִב תֹוָכְהָנהׁשְ ֵתך  ְוִנְכַלְמּתְ  ִמּכֹל  נד:  ְיַתִיך  ּבְ ִאי  ְכִלּמָ ׂשְ ְְלַמַען  ּתִ

ַנֲחֵמך  ֹאָתן ית  ּבְ ר  ָעׂשִ ׁשְֹבן נה:  ְֲאׁשֶ ַּוֲאחֹוַתִיך  ְסֹדם  וְבנֹוֶתיָה  ּתָ ְ ָ
ׁשְֹבן ְ  ְלַקְדָמָתן  ְוַאּתְ  וְבנֹוַתִיך ְָּלַקְדָמָתן  ְוׁשְֹמרֹון  וְבנֹוֶתיָה  ּתָ ּ

ֶביָנה  ְלַק ׁשֻ מוָעה  נו:  ְדַמְתֶכןּתְ ְּולֹוא  ָהְיָתה  ְסֹדם  ֲאחֹוֵתך  ִלׁשְ ְ

אֹוָנִיך יֹום  ּגְ ִפיך  ּבְ ְּבְ מֹו  ֵעת  ֶחְרַפת  נז:  ְ ֶלה  ָרָעֵתך  ּכְ ּגָ ֶטֶרם  ּתִ ּּבְ ְ
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אטֹות  אֹוָתך  ים  ַהּשָׁ ּתִ נֹות  ְפִלׁשְ נֹות־ֲאָרם  ְוָכל־ְסִביבֹוֶתיָה  ּבְ ְּבְ ּ
ִביב ֵתך  ְוֶאת־ּתֹוֲע נח:  ִמּסָ אִתים  ְנֻאם ְֶאת־ִזּמָ ְבֹוַתִיך  ַאּתְ  ְנׂשָ

י  ֹכה  ָאַמר  ֲאֹדָני  יֱהִוׁה   נט:  ְיהָוׁה יִתּכִ ר ְוָעׂשִ ֲאׁשֶ יִתי  אֹוָתך  ּכַ ְ  ְוָעׂשִ

ִרית ִזית  ָאָלה  ְלָהֵפר  ּבְ ר־ּבָ ית  ֲאׁשֶ י  ֲאִני  ס:  ָעׂשִ ְוָזַכְרּתִ
ִרית  עֹוָל יֵמי  ְנעוָרִיך  ַוֲהִקמֹוִתי  ָלך  ּבְ ִריִתי  אֹוָתך  ּבִ ְֶאת־ּבְ ְ : םְּ

ֹדלֹות  סא ך  ֶאת־ֲאחֹוַתִיך  ַהּגְ ַקְחּתֵ ְְוָזַכְרּתְ  ֶאת־ְדָרַכִיך  ְוִנְכַלְמּתְ  ּבְ ְ ְ ּ
י  ֶאְתֶהן  ָלך  ְלָבנֹות  ְוֹלא  ך  ְוָנַתּתִ ַטּנֹות  ִמּמֵ ך  ֶאל־ַהּקְ ְִמּמֵ ְ ְ

ִריֵתך י־ֲאִני  סב:  ְִמּבְ ך  ְוָיַדַעּתְ  ּכִ ִריִתי  ִאּתָ ְַוֲהִקימֹוִתי  ֲאִני  ֶאת־ּבְ

ּתְ  ְוֹלא  ִיְהֶיה־ָלך  עֹוד  ִפְתחֹון  ֶפה  סג:  ְיהָוׁה ִרי  ָוֹבׁשְ ְזּכְ ְּלַמַען  ּתִ ּ ְ ּ
ית ְנֻאם ֲאֹדָני יֱהִוׁה ר ָעׂשִ ַכְפִרי־ָלך ְלָכל־ֲאׁשֶ ֵתך ּבְ ִלּמָ ְִמְפֵני ּכְ ְּ ּ: 
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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

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–ה  השנ

 .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(. ת ללמדך שאם קבעת אותם כמסמר בלבבך הם משמרין אותךא למה כתיב כמשמרות ואנו קורין מסמרו"ד


