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  פרק כג- "יחזקאל"ספר 
נֹות  ב:  ַוְיִהי  ְדַבר־ְיהָוׁה  ֵאַלי  ֵלאֹמר א ים  ּבְ ַתִים  ָנׁשִ ן־ָאָדם  ׁשְ ּּבֶ

ָמה  ֹמֲעכו  ג:  ֵּאם־ַאַחת  ָהיו ְנעוֵריֶהן  ָזנו  ׁשָ ַּוִתְזֶניָנה  ְבִמְצַרִים  ּבִ ּ ּּ ּ
תוֵליֶהן ם  ִעׂשו  ַדֵדי  ּבְ ֵדיֶהן  ְוׁשָ ּׁשְ ּ ּ ּ מֹוָתן  ָאֳהָלה  ַה ד:  ּ ְּגדֹוָלה ּוׁשְ

מֹוָתן  ִנים  וָבנֹות  וׁשְ ְּוָאֳהִליָבה  ֲאחֹוָתה  ַוִתְהֶייָנה  ִלי  ַוֵתַלְדָנה  ּבָ ּ ּּ ּ
ַלם  ָאֳהִליָבה ַּוִתֶזן  ָאֳהָלה  ַתְחָתי  ַוַתְעַגב  ה:  ּׁשְֹמרֹון  ָאֳהָלה  ִוירוׁשָ ּ ּ ּ ּ
ַּעל־ְמַאֲהֶביָה  ֶאל־ַאׁשור  ְקרֹוִבים י  ְתֵכֶלת  ַפחֹות  וְסָגִנים  ו:  ּ ְּלֻבׁשֵ ּ

ים  ֹרְכֵבי  סוִסיםּבַ ָלם  ָפָרׁשִ ּחוֵרי  ֶחֶמד  ּכֻ ּּ ַּוִתֵתן  ַתְזנוֶתיָה  ֲעֵליֶהם  ז:  ּ ּ ּ ּ
ָכל־ִגלוֵליֶהם  ר־ָעְגָבה  ּבְ ָלם  וְבֹכל  ֲאׁשֶ ֵני־ַאׁשור  ּכֻ ִּמְבַחר  ּבְ ּ ּּ ּּ ּ

ְכבו  ח:  ִנְטָמָאה י  אֹוָתה  ׁשָ ְּוֶאת־ַתְזנוֶתיָה  ִמִמְצַרִים  ֹלא  ָעָזָבה  ּכִ ּ ּּ ּ
ְפכו  ַתְזנוָתם  ָעֶליָהִּבְנעוֶריָה  ְו ֵּהָמה  ִעׂשו  ַדֵדי  ְבתוֶליָה  ַוִיׁשְ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ ָלֵכן  ט:  ּּ

ר  ָעְגָבה  ֲעֵליֶהם ֵני  ַאׁשור  ֲאׁשֶ ַיד  ּבְ ַיד־ְמַאֲהֶביָה  ּבְ ְּנַתִתיָה  ּבְ ּ ּ :
ֶחֶרב  ָהָרגו  י ֶניָה  וְבנֹוֶתיָה  ָלָקחו  ְואֹוָתה  ּבַ ֵּהָמה  ִגלו  ֶעְרָוָתה  ּבָ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ
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ם  ַל פוִטים  ָעׂשו  ָבהַּוְתִהי־ׁשֵ ים  וׁשְ ׁשִ ּּנָ ּ ּ ַּוֵתֶרא  ֲאחֹוָתה  ָאֳהִליָבה  יא:  ּ ּ
ה  ְוֶאת־ַתְזנוֶתיָה  ִמְזנוֵני  ֲאחֹוָתה ֵחת  ַעְגָבָתה  ִמֶמּנָ ַּוַתׁשְ ּ ּ ּּ ּ ּ ֵני  יב:  ּ ֶאל־ּבְ

ים  ֹרְכֵבי  י  ִמְכלֹול  ָפָרׁשִ ַּאׁשור  ָעָגָבה  ַפחֹות  וְסָגִנים  ְקֹרִבים  ְלֻבׁשֵ ּ ּּ ּ
חוֵר ּסוִסים  ּבַ ָלםּ י  ִנְטָמָאה  ֶדֶרך  ֶאָחד  יג:  ּי  ֶחֶמד  ּכֻ ְָוֵאֶרא  ּכִ ּ

ֵתיֶהן יר  יד:  ִּלׁשְ ה  ַעל־ַהּקִ י  ְמֻחּקֶ ַּותֹוֶסף  ֶאל־ַתְזנוֶתיָה  ַוֵתֶרא  ַאְנׁשֵ ּ ּּ
ִדייםַצְלֵמי   רַּכׂשְ ׁשַ ׁשָ ִדים  ֲחֻקִקים  ּבַ ּ  ַכׂשְ ָמְתֵניֶהם  טו:  ּ ֲחגֹוֵרי  ֵאזֹור  ּבְ

ָראׁשֵ ְּסרוֵחי  ְטבוִלים  ּבְ ֵני־ָבֶבל ּ ָלם  ְדמות  ּבְ ים  ּכֻ ִלׁשִ ּיֶהם  ַמְרֵאה  ׁשָ ּ ּ
ִדים  ֶאֶרץ  מֹוַלְדָתם ׂשְ ּּכַ ָב טז:  ּ ּ  ַוַתְעְגָבה  ֲעֵליֶהם  ְלַמְרֵאה  ֵעיֶניָה ַּוַתְעּגְ ּ

ִדיָמה ׂשְ ַלח  ַמְלָאִכים  ֲאֵליֶהם  ּכַ ַּוִתׁשְ ַּוָיֹבאו  ֵאֶליָה  ְבֵני־ָבֶבל  יז:  ּ ּ

ב  דִֹדים  ַוְיַטְמאו   ּכַ ְּלִמׁשְ ַתְזנוָתם  ַוִתְטָמא־ָבם  ַוֵתַקע ּּ ּאֹוָתה  ּבְ ּ ּ ּ
ה  ֵמֶהם י  יח:  ַּנְפׁשָ ַּוְתַגל  ַתְזנוֶתיָה  ַוְתַגל  ֶאת־ֶעְרָוָתה  ַוֵתַקע  ַנְפׁשִ ּ ּ ּּ ּ

י  ֵמַעל  ֲאחֹוָתה ר  ָנְקָעה  ַנְפׁשִ ֲאׁשֶ ה  יט:  ֵּמָעֶליָה  ּכַ ַּוַתְרּבֶ
ר  ָז ֶּאת־ַתְזנוֶתיָה  ִלְזּכֹר  ֶאת־ְיֵמי  ְנעוֶריָה  ֲאׁשֶ ּ ֶאֶרץ  ִמְצָרִיםּ : ְנָתה  ּבְ

ָרם  ְוִזְרַמת  כ ׂשָ ר־ֲחמֹוִרים  ּבְ ׂשַ ר  ּבְ יֶהם  ֲאׁשֶ ַּוַתְעְגָבה  ַעל  ִפַלְגׁשֵ ּ ּ
ְעׂשֹות  ִמִמְצַרִים  כא:  ּסוִסים  ִזְרָמָתם ַּוִתְפְקִדי  ֵאת  ִזַמת  ְנעוָרִיך  ּבַ ּ ְּ ּ

ֵדי  ְנעוָרִיך ְַדַדִיך  ְלַמַען  ׁשְ ְּ ּ ר  ֲאֹדָני  יֱהִוׁה ָלֵכן  ָאֳהִליָבה  ּכֹה־ָאַמ כב:  ּ
ך  ֵמֶהם  ר־ָנְקָעה  ַנְפׁשֵ ְִהְנִני  ֵמִעיר  ֶאת־ְמַאֲהַבִיך  ָעַלִיך  ֵאת  ֲאׁשֶ ְ ְ

ִביב ִדים  ְפקֹוד  ְוׁשֹוַע  כג:  ְַוֲהֵבאִתים  ָעַלִיך  ִמּסָ ׂשְ ֵני  ָבֶבל  ְוָכל־ּכַ ּּבְ ּ
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ָלם חוֵרי  ֶחֶמד  ַפחֹות  וְסָגִנים  ּכֻ ֵני  ַאׁשור  אֹוָתם  ּבַ ל־ּבְ ְּוקֹוַע  ּכָ ּ ּ ּּ ּ 
ָלם ים  וְקרוִאים  ֹרְכֵבי  סוִסים  ּכֻ ִלׁשִ ּׁשָ ּ ּ ְוָבאו  ָעַלִיך  ֹהֶצן  ֶרֶכב  כד:  ּ ּ ּ

ימו  ָעַלִיך  ָסִביב  ה  וָמֵגן  ְוקֹוַבע  ָיׂשִ ְְוַגְלַגל  וִבְקַהל  ַעִמים  ִצּנָ ּ ּ ּּ ּ
ְפֵטיֶהם ִמׁשְ ָפטוך  ּבְ ָפט  וׁשְ ְּוָנַתִתי  ִלְפֵניֶהם  ִמׁשְ ּ ְּ ּ ְּוָנַתִתי  ִקְנָאִתי  כה:  ּ

ך  ְו ֶחֶרב ְּבָ ֵחָמה  ַאֵפך  ְוָאְזַנִיך  ָיִסירו  ְוַאֲחִריֵתך  ּבַ ְָעׂשו  אֹוָתך  ּבְ ְ ְ ְּ ּּ
ֵאׁש חו  ְוַאֲחִריֵתך  ֵתָאֵכל  ּבָ ַנִיך  וְבנֹוַתִיך  ִיּקָ ִּתפֹול  ֵהָמה  ּבָ ּ ּ ְּ ְ ְּ ּ :

ֵלי  ִתְפַאְרֵתך כו ָגָדִיך  ְוָלְקחו  ּכְ יטוך  ֶאת־ּבְ ְְוִהְפׁשִ ְ ְּ ּ ִתי  כז:  ּ ּבַ ְּוִהׁשְ
ִּזָמֵתך  ִמֵמ ִאי  ֵעיַנִיך ְּ ְך  ְוֶאת־ְזנוֵתך  ֵמֶאֶרץ  ִמְצָרִים  ְוֹלא־ִתׂשְ ְ ְּ

ִרי־עֹוד י  ֹכה  ָאַמר  ֲאֹדָני  יֱהִוׁה  כח:  ֲּאֵליֶהם  וִמְצַרִים  ֹלא  ִתְזּכְ ּכִ
ך  ֵמֶהם ר־ָנְקָעה  ַנְפׁשֵ ַיד  ֲאׁשֶ ֵנאת  ּבְ ר  ׂשָ ַיד  ֲאׁשֶ ְִהְנִני  ֹנְתָנך  ּבְ ְ :

ְנָאה  ְוָלְק כט ׂשִ ְְוָעׂשו  אֹוָתך  ּבְ ל־ְיִגיֵעך  ַוֲעָזבוך  ֵעיֹרם  ְוֶעְרָיה ּ ְחו  ּכָ ְּ ּ
ְְוִנְגָלה  ֶעְרַות  ְזנוַנִיך  ְוִזָמֵתך  ְוַתְזנוָתִיך ְ ְּ ְזנֹוֵתך  ל:  ּּ ְָעׂשה  ֵאֶלה  ָלך  ּבִ ְ ּ

ִגלוֵליֶהם ר־ִנְטֵמאת  ּבְ ַּאֲחֵרי  גֹוִים  ַעל  ֲאׁשֶ ֶדֶרך  ֲאחֹוֵתך  לא:  ּ ְּבְ ְ

ָיֵדך ְָהָלְכְת  ְוָנַתִתי  כֹוָסה  ּבְ ּ ּ ְּכֹה  ָאַמר  ֲאֹדָני  יֱהִוׁה  ּכֹוס  ֲאחֹוֵתך  בל:  ּ

ה  ְלָהִכיל ה  ְוָהְרָחָבה  ִתְהֶיה  ִלְצֹחק  וְלַלַעג  ִמְרּבָ ִתי  ָהֲעֻמּקָ ִּתׁשְ ּ ּ ּ :
ָמָמה  ּכֹוס  ֲאחֹוֵתך  ׁשְֹמרֹון לג ָמה  וׁשְ רֹון  ְוָיגֹון  ִתָמֵלִאי  ּכֹוס  ׁשַ ּכָ ְׁשִ ּ ּ ּ ּ :
י לד ִתית  אֹוָתה  וָמִצית  ְוֶאת־ֲחָרׂשֶ ְּוׁשָ י ּ ַדִיך  ְתַנֵתִקי  ּכִ ָּה  ְתָגֵרִמי  ְוׁשָ ּ ְּ

ְרִתי  ְנֻאם  ֲאֹדָני  יֱהִוׁה ָלֵכן  ּכֹה  ָאַמר  ֲאֹדָני  יֱהִוׁה  ַיַען  לה:  ֲּאִני  ִדּבַ
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ִאי  ִזָמֵתך  ִליִכי  אֹוִתי  ַאֲחֵרי  ַגֵוך  ְוַגם־ַאְת  ׂשְ ַכַחְת  אֹוִתי  ַוַתׁשְ ְׁשָ ְּ ּ ּ ּּ
ְְוֶאת־ַתְזנוָתִיך ּ פֹוט ַּויֹאֶמר  ְיהָוׁה  ֵא לו:  ּ ן־ָאָדם  ֲהִתׁשְ ַּלי  ּבֶ

ֶּאת־ָאֳהָלה  ְוֶאת־ָאֳהִליָבה  ְוַהֵגד  ָלֶהן  ֵאת  תֹוֲעבֹוֵתיֶהן י  לז:  ּ ּכִ
ר  ֵניֶהן  ֲאׁשֶ יֵדיֶהן  ְוֶאת־ִגלוֵליֶהן  ִנֵאפו  ְוַגם  ֶאת־ּבְ ִּנֵאפו  ְוָדם  ּבִ ּ ּּ ּ

ָּיְלדו־ִלי  ֶהֱעִבירו  ָלֶהם  ְלָאְכָלה ּעֹוד  ֹזאת  ָעׂשו  ִלי  ִטְמאו  לח:  ּ ּּ
תֹוַתי  ִחֵללוֶא ּבְ יֹום  ַההוא  ְוֶאת־ׁשַ י  ּבַ ּת־ִמְקָדׁשִ ּ ּּ ֲחָטם  לט:  ּ ּוְבׁשַ

יֹום  ַההוא  ְלַחְללֹו  י  ּבַ ֵניֶהם  ְלִגלוֵליֶהם  ַוָיֹבאו  ֶאל־ִמְקָדׁשִ ֶּאת־ּבְ ּּ ּ ּ ּּ ּ

יִתי תֹוך  ּבֵ ְְוִהּנֵה־ֹכה  ָעׂשו  ּבְ ִאים  מ:  ּ ים  ּבָ ַלְחָנה  ַלֲאָנׁשִ י  ִתׁשְ ְוַאף  ּכִ
ר  ָרַחְצְת ִּמֶמְרָחק  ֲאׁשֶ לוַח  ֲאֵליֶהם  ְוִהּנֵה־ָבאו  ַלֲאׁשֶ ּר  ַמְלָאך  ׁשָ ּ ּ ְ

ַחְלְת  ֵעיַנִיך  ְוָעִדית  ֶעִדי ְּכָ ְלָחן  מא:  ּ ְבְת  ַעל־ִמָטה  ְכבוָדה  ְוׁשֻ ְּוָיׁשַ ּ ּ ּ
ְמְת  ָעֶליָה ְמִני  ׂשַ ָּערוך  ְלָפֶניָה  וְקָטְרִתי  ְוׁשַ ּ ּ ֵלו  מב:  ְּ ְוקֹול  ָהמֹון  ׁשָ

ים  ֵמ ר ָסוָבִאיםֹּרב  ָאָדם  מוָבִאים  ָּבה  ְוֶאל־ֲאָנׁשִ ּ  ָסָבִאים  ִמִמְדּבָ
יֶהן ַּוִיְתנו  ְצִמיִדים  ֶאל־ְיֵדיֶהן  ַוֲעֶטֶרת  ִתְפֶאֶרת  ַעל־ָראׁשֵ ּּ ּ :

ָלה  ִנאוִפים   מג ּ  ִיְזנו  ַתְזנוֶתָה  ָוִהיאִיְזנֻהּ  ַעָתה  ַּעָתָּוֹאַמר  ַלּבָ ּ :
ן   מד ה  זֹוָנה  ּכֵ בֹוא  ֶאל־ִאׁשָ ַּוָיבֹוא  ֵאֶליָה  ּכְ או  ֶאל־ָאֳהָלה ּ ּּבָ

ְּוֶאל־ָאֳהִליָבה  ִאׁשֹת  ַהִזָמה ְפטו  מה:  ּּ ים  ַצִדיִקם  ֵהָמה  ִיׁשְ ַּוֲאָנׁשִ ּּ ּ
ה  ְוָדם  י  ֹנֲאֹפת  ֵהּנָ ַפט  ׁשְֹפכֹות  ָדם  ּכִ ַפט  ֹנֲאפֹות  וִמׁשְ ּאֹוְתֶהם  ִמׁשְ ּּ ּ

יֵדיֶהן י  ּכֹה  ָאַמר  ֲאֹדָני  יֱהִוׁה  ַהֲעֵלה  ֲעֵליֶהם  ָקָהל  ְוָנֹת מו:  ּבִ ן ּכִ
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ְּוָרְגמו  ֲעֵליֶהן  ֶאֶבן  ָקָהל  וָבֵרא  אֹוְתֶהן  מז:  ֶאְתֶהן  ְלַזֲעָוה  ְוָלַבז ּ
ֹרפו ֵאׁש  ִיׂשְ ֵניֶהם  וְבנֹוֵתיֶהם  ַיֲהֹרגו  וָבֵתיֶהן  ּבָ ַחְרבֹוָתם  ּבְ ּּבְ ּ ּ ּּ :

יָנה  מח ים  ְוֹלא  ַתֲעׂשֶ ׁשִ ל־ַהּנָ רו  ּכָ ִתי  ִזָמה  ִמן־ָהָאֶרץ  ְוִנַוּסְ ּבַ ְּוִהׁשְ ּ ּ ּ
ִזַמְתֶכ איָנה  מט:  ָנהּּכְ ְּוָנְתנו  ִזַמְתֶכָנה  ֲעֵליֶכן  ַוֲחָטֵאי  ִגלוֵליֶכן  ִתׂשֶ ּ ּּ ּּ

י ֲאִני ֲאֹדָני יֱהִוׁה  :ִּויַדְעֶתם ּכִ

  פרק כד- "יחזקאל"ספר 
ָעׂשֹור  א יִרי  ּבֶ ֹחֶדׁש  ָהֲעׂשִ יִעית  ּבַ ָנה  ַהְתׁשִ ׁשָ ַּוְיִהי  ְדַבר־ְיהָוׁה  ֵאַלי  ּבַ ּ

ן־ָאָדם ב:  ַלֹחֶדׁש  ֵלאֹמר ם  ַהיֹום ְּכָתוב  ּבֶ ָתב  ־ְלך  ֶאת־ׁשֵ ּ  ּכְ ָ

ֶעֶצם  ַהיֹום  ַלם  ּבְ ֶבל  ֶאל־ְירוׁשָ ֶּאת־ֶעֶצם  ַהיֹום  ַהֶזה  ָסַמך  ֶמֶלך־ּבָ ּּ ְ ְ ּ
ל  ְוָאַמְרָת  ֲאֵליֶהם  ּכֹה  ָאַמר  ג:  ַּהֶזה ית־ַהֶמִרי  ָמׁשָ ּוְמׁשֹל  ֶאל־ּבֵ ּ ּ

ֹפת  ְוַגם־ְיֹצק  ּבֹו  ָמִים יר  ׁשְ ֹפת  ַהּסִ ֱאֹסף  ְנָתֶחיָה  ד  :ֲאֹדָני  יֱהִוׁה  ׁשְ
ל־ֵנַתח  טֹוב  ָיֵרך  ְוָכֵתף  ִמְבַחר  ֲעָצִמים  ַמֵלא ֵּאֶליָה  ּכָ ִמְבַחר  ה:  ְ

לו  ׁשְ ַּהצֹאן  ָלקֹוַח  ְוַגם  דור  ָהֲעָצִמים  ַתְחֶתיָה  ַרַתח  ְרָתֶחיָה  ַגם־ּבָ ּ ּּ ּ ּ ּ ּ
תֹוָכה ֲּאֹדָני  יֱהִוׁה  אֹוי  ִעיר  ַהָדִמים |  ָלֵכן  ּכֹה־ָאַמר   ו:  ֲּעָצֶמיָה  ּבְ

ה  ִלְנָתֶחיָה ִס ר  ֶחְלָאָתה  ָבה  ְוֶחְלָאָתה  ֹלא  ָיְצָאה  ִמֶמּנָ ּיר  ֲאׁשֶ ּ ּ
ִּלְנָתֶחיָה  הֹוִציָאה  ֹלא־ָנַפל  ָעֶליָה  גֹוָרל תֹוָכה  ָהָיה  ז:  ּ י  ָדָמה  ּבְ ּּכִ ּ

ָפַכְתהו  ַעל־ָהָאֶרץ  ְלַכּסֹות  ָעָליו  ָמְתהו  ֹלא  ׁשְ ַּעל־ְצִחיַח  ֶסַלע  ׂשָ ּ
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ְּנֹקם  ָנָקם  ָנַתִתי  ֶאת־ָדָמה  ַעל־ְצִחיַח ְלַהֲעלֹות  ֵחָמה  ִל ח:  ָעָפר ּ ּ
סֹות ָלֵכן  ּכֹה  ָאַמר  ֲאֹדָני  יֱהִוׁה  אֹוי  ִעיר  ט:  ָּסַלע  ְלִבְלִתי  ִהּכָ

ַּהָדִמים  ַגם־ֲאִני  ַאְגִדיל  ַהְמדוָרה ּ ּּ ה  ָהֵעִצים  ַהְדֵלק  ָהֵאׁש  י:  ּ ַהְרּבֵ
ר  ְוַהְרַקח  ַהֶמְרָקָחה  ְוָהֲעָצמֹות  ֵיָחרו ׂשָ ָּהֵתם  ַהּבָ ְוַהֲעִמיֶדָה  יא:  ּ

ָתה  ְוִנְתָכה  ְבתֹוָכה  ַּעל־ֶגָחֶליָה  ֵרָקה  ְלַמַען  ֵתַחם  ְוָחָרה  ְנֻחׁשְ ּּ ּ ּ ּ
ֻּטְמָאָתה  ִתֻתם  ֶחְלָאָתה ּּ ת  יב:  ּ ה  ַרּבַ ְּתֻאִנים  ֶהְלָאת  ְוֹלא־ֵתֵצא  ִמֶמּנָ ּ

ֵאׁש  ֶחְלָאָתה ֶּחְלָאָתה  ּבְ ֻטְמָאֵתך  ִזָמה  ַיַען  ִטַהְרִתיך  ְוֹל יג:  ּ ְּבְ ְּ א ּ
ך ְָטַהְרְת  ִמֻטְמָאֵתך  ֹלא  ִתְטֲהִרי־עֹוד  ַעד־ֲהִניִחי  ֶאת־ֲחָמִתי  ּבָ ְ ּ ּ :

יִתי  ֹלא־ֶאְפַרע  ְוֹלא־ָאחוס  ְוֹלא  יד ָאה  ְוָעׂשִ ְרִתי  ּבָ ֲּאִני  ְיהָוׁה  ִדּבַ ּּ
ָפטוך  ְנֻאם  ֲאֹדָני  יֱהִוׁה ְדָרַכִיך  ְוַכֲעִלילֹוַתִיך  ׁשְ ֵחם  ּכִ ְֶאּנָ ְ ַוְיִהי  טו:  ְּ

ן־ָאָדם  ִהְנִני  ֹלֵקַח  ִמְמך  ֶאת־ַמְחַמד  טז:  ה  ֵאַלי  ֵלאֹמרְדַבר־ְיהָוׁ ָּבֶ ּ
ה  ְולֹוא  ָתבֹוא  ִדְמָעֶתך ַמֵגָפה  ְוֹלא  ִתְספֹד  ְוֹלא  ִתְבּכֶ ֵָעיֶניך  ּבְ ָּ ּ ּ :

ה  ְפֵאְרך  ֲחבֹוׁש  ָעֶליך |  ֵהָאֵנק   יז ָדֹם  ֵמִתים  ֵאֶבל  ֹלא־ַתֲעׂשֶ ָ ּ ּ
ַרְגֶליך  ְוֹלא  ַת ים  ּבְ ָוְנָעֶליך  ָתׂשִ ָּ ים  ֹלא ּ ָפם  ְוֶלֶחם  ֲאָנׁשִ ְעֶטה  ַעל־ׂשָ

ָעֶרב  ָוַאַעׂש  יח:  ֹתאֵכל ִתי  ּבָ ּבֶֹקר  ַוָתָמת  ִאׁשְ ר  ֶאל־ָהָעם  ּבַ ָּוֲאַדּבֵ ּ
ר  ֻצֵויִתי ֲאׁשֶ ּבֶֹקר  ּכַ ַּויֹאְמרו  ֵאַלי  ָהָעם  ֲהֹלא־ַתִגיד  ָלנו  יט:  ּּבַ ּּ ּ

ה י  ַאָתה  ֹעׂשֶ ָּמה־ֵאֶלה  ָלנו  ּכִ ּ ּ ַבר־ְיהָוׁה  ָהָיה ָּוֹאַמר  ֲאֵליֶהם  ְד כ:  ּ
ָרֵאל  ּכֹה־ָאַמר  ֲאֹדָני  יֱהִוׁה  ִהְנִני |  ֱאֹמר   כא:  ֵאַלי  ֵלאֹמר ְלֵבית  ִיׂשְ
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ֶכם  י  ְגאֹון  ֻעְזֶכם  ַמְחַמד  ֵעיֵניֶכם  וַמְחַמל  ַנְפׁשְ ְּמַחֵלל  ֶאת־ִמְקָדׁשִ ּּ ּ ּ
ֶחֶרב  ִיפֹלו ר  ֲעַזְבֶתם  ּבַ ּוְבֵניֶכם  וְבנֹוֵתיֶכם  ֲאׁשֶ ּ ּּ יֶתם  ּכַ כב:  ּ ר ַוֲעׂשִ ֲאׁשֶ

ים  ֹלא  ֹתאֵכלו ָפם  ֹלא  ַתְעטו  ְוֶלֶחם  ֲאָנׁשִ יִתי  ַעל־ׂשָ ָּעׂשִ ּ :
ַרְגֵליֶכם  ֹלא  ִתְסְפדו  ְוֹלא  כג יֶכם  ְוַנֲעֵליֶכם  ּבְ ּוְפֵאֵרֶכם  ַעל־ָראׁשֵ ּּ

ֲעֹוֹנֵתיֶכם  וְנַהְמֶתם  ִאיׁש  ֶאל־ָאִחיו ִּתְבּכו  וְנַמּקֶֹתם  ּבַ ּ ּ ְוָהָיה  כד:  ּ
ֹבָאה  ִויַדְעֶתם ְיֶחְזֵקאל  ָלֶכם  ְלמֹוֵפת ה  ַתֲעׂשו  ּבְ ר־ָעׂשָ ֹכל  ֲאׁשֶ ּ  ּכְ ּּ ּ

י  ֲאִני  ֲאֹדָני  יֱהִוׁה יֹום  ַקְחִתי  ֵמֶהם  כה:  ּכִ ְּוַאָתה  ֶבן־ָאָדם  ֲהלֹוא  ּבְ ּ
א  ֶּאת־ָמעוָזם  ְמׂשֹוׂש  ִתְפַאְרָתם  ֶאת־ַמְחַמד  ֵעיֵניֶהם  ְוֶאת־ַמׂשָ ּ ּ ּ ּ

ֵניֶהם  וְבנֹוֵתיֶהם ם  ּבְ יֹום  ַהה כו:  ַּנְפׁשָ ָוא  ָיבֹוא  ַהָפִליט  ֵאֶליך ּּבַ ּ ּ
ָמעות  ָאְזָנִים ר  כז:  ְּלַהׁשְ יֹום  ַההוא  ִיָפַתח  ִפיך  ֶאת־ַהָפִליט  וְתַדּבֵ ּּבַ ּּ ּ ָּ ּ

י־ֲאִני ְיהָוׁה  :ְּוֹלא ֵתָאֵלם עֹוד ְוָהִייָת ָלֶהם ְלמֹוֵפת ְוָיְדעו ּכִ
gG 

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

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,  ותובשמח,    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 
                         

ו מליצי "כ ושרד ספרי המקרא הם עלי ן וח, י 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(. אותךא למה כתיב כמשמרות ואנו קורין מסמרות ללמדך שאם קבעת אותם כמסמר בלבבך הם משמרין "ד


