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  פרק לא- "קאליחז"ספר 
ֶאָחד  ַלֹחֶדׁש  ָהָיה  א י  ּבְ ִליׁשִ ּשְׁ ָנה  ּבַ ֵרה  ׁשָ ַאַחת  ֶעׂשְ ַוְיִהי  ּבְ

ן־ָאָדם  ֱאֹמר  ֶאל־ַפְרֹעה  ב:  ְדַבר־ְיהָוׁה  ֵאַלי  ֵלאֹמר ּּבֶ
ֶָמֶלך־ִמְצַרִים  ְוֶאל־ֲהמֹונֹו  ֶאל־ִמי  ָדִמיָת  ְבָגְדֶלך ור  ג:  ְּ ה  ַאּשׁ ִּהּנֵ

ְלָבנֹון  ְיֵפה  ָעָנ ּף  ְוֹחֶרׁש  ֵמַצל  וְגַבה  קֹוָמה  וֵבין  ֲעֹבִתים ֶּאֶרז  ּבַ ּ ּ
ְרּתֹו הֹום  ֹרְמָמְתהו  ֶאת־ַנֲהֹרֶתיָה  ד:  ָהְיָתה  ַצּמַ ְדלוהו  ּתְ ַּמִים  ּגִ ּ ּ ּ

ל־ֲעֵצי  ְלָחה  ֶאל  ּכָ ָעֹלֶתיָה  ׁשִ ֹּהֵלך  ְסִביבֹות  ַמָטָעה  ְוֶאת־ּתְ ּ ְ

ֶדה ֶד ה:  ַהּשָׂ ְבָהא  ֹקָמתֹו  ִמּכֹל  ֲעֵצי  ַהּשָׂ ן  ּגָ יָנה ַעל־ּכֵ ְרּבֶ ה  ַוּתִ
ֱאַרְכָנה   ְלחֹוֹפאֹרָתוַּסְרַעפָֹתיו  ַוּתֶ ׁשַ ים  ּבְ ִים  ַרּבִ : ּ  ֹפאֹרָתיו  ִמּמַ

ַמִים  ְוַתַחת  פֹאֹרָתיו  ָיְלדו  ּכֹל  ו ל־עֹוף  ַהּשָׁ ְסַעפָֹתיו  ִקְננו  ּכָ ּּבִ ּּ ּ
ים בו  ּכֹל  ּגֹוִים  ַרּבִ ֶדה  וְבִצלֹו  ֵיׁשְ ַּחַית  ַהּשָׂ ּּ ָגְדלֹו ז:  ּ ַּוְיִיף  ּבְ ֹאֶרך ּ ְ  ּבְ

ים ְרׁשֹו  ֶאל־ַמִים  ַרּבִ י־ָהָיה  ׁשָ ָּדִליֹוָתיו  ּכִ ֲּאָרִזים  ֹלא־ֲעָמֻמהו  ח:  ּ
ים  ֹלא  ָדמו  ֶאל־ְסַעפָֹתיו  ְוַעְרֹמִנים  ֹלא־ָהיו  רֹוׁשִ ַגן־ֱאֹלִהים  ּבְ ּּבְ ּּ
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ָיְפיֹו ַגן־ֱאֹלִהים  ֹלא־ָדָמה  ֵאָליו  ּבְ ל־ֵעץ  ּבְ ֹפאֹרָתיו  ּכָ ָיֶפה  ט:  ּכְ
יִתיו  ּבְ ַגן ֲעׂשִ ר  ּבְ ל־ֲעֵצי־ֵעֶדן  ֲאׁשֶ ֹּרב  ָדִליֹוָתיו  ַוְיַקְנֻאהו  ּכָ ּּ

קֹוָמה  י:  ָהֱאֹלִהים ַבְהּתָ  ּבְ ר  ּגָ ָלֵכן  ּכֹה  ָאַמר  ֲאֹדָני  יֱהִוׁה  ַיַען  ֲאׁשֶ
ָגְבהֹו ין  ֲעבֹוִתים  ְוָרם  ְלָבבֹו  ּבְ ְרּתֹו  ֶאל־ּבֵ ן  ַצּמַ ֵנהו  יא:  ַּוִיּתֵ ְּוֶאּתְ

ַיד  ֵאיל  ּגֹוִים  ָעׂשֹו   הוּבְ ּתִ ַרׁשְ עֹו  ּגֵ ִרׁשְ ה  לֹו  ּכְ ַּוִיְכְרֻתהו  יב:  ַּיֲעׂשֶ ּ
ָאיֹות  ָנְפלו  הו  ֶאל־ֶהָהִרים  וְבָכל־ּגֵ ָּזִרים  ָעִריֵצי  גֹוִים  ַוִיְטׁשֻ ּ ּ ּ ּ
לֹו  ֹכל  ֲאִפיֵקי  ָהָאֶרץ  ַוֵיְרדו  ִמּצִ ַבְרָנה  ֹפאֹרָתיו  ּבְ ּשָׁ ָּדִליֹוָתיו  ַוּתִ ּ ּ ּ

הו י  ָהָאֶרץ  ַוִיְטׁשֻ ל־ַעּמֵ ּּכָ ּ ל־עֹוף  יג  :ּ נו  ּכָ ּכְ ַּעל־ַמַפְלּתֹו  ִיׁשְ ּ
ֶדה ָמִים  ְוֶאל־פֹאֹרָתיו  ָהיו  ּכֹל  ַחַית  ַהּשָׂ ַּהּשָׁ ּ ר  יד:  ּ ְלַמַען  ֲאׁשֶ

ם  ְרּתָ נו  ֶאת־ַצּמַ ל־ֲעֵצי־ַמִים  ְוֹלא־ִיּתְ הו  ְבקֹוָמָתם  ּכָ ֹּלא־ִיְגּבְ ּ
ל־ׁשֵֹת ָגְבָהם  ּכָ ין  ֲעֹבִתים  ְוֹלא־ַיַעְמדו  ֵאֵליֶהם  ּבְ י ֶּאל־ּבֵ י  ָמִים  ּכִ

ֵני  ָאָדם  ֶאל־יֹוְרֵדי  תֹוך  ּבְ ית  ּבְ ְחּתִ ֶות  ֶאל־ֶאֶרץ  ּתַ נו  ַלּמָ ְֻכָלם  ִנּתְ ּ ּ
י  טו:  בֹור אֹוָלה  ֶהֱאַבְלּתִ יֹום  ִרְדּתֹו  ׁשְ ּכֹה־ָאַמר  ֲאֹדָני  יֱהִוׁה  ּבְ

ים  ְלאו  ַמִים  ַרּבִ הֹום  ָוֶאְמַנע  ַנֲהרֹוֶתיָה  ַוִיּכָ ִתי  ָעָליו  ֶאת־ּתְ ּסֵ ּּכִ ּ
ֶדה  ָעָליו  ֻעְלֶפהָוַאְק ִּדר  ָעָליו  ְלָבנֹון  ְוָכל־ֲעֵצי  ַהּשָׂ ִמּקֹול  טז:  ּ

אֹוָלה  ֶאת־יֹוְרֵדי  בֹור  הֹוִרִדי  ֹאתֹו  ׁשְ י  גֹוִים  ּבְ ּתִ ַּמַפְלּתֹו  ִהְרַעׁשְ
ל־ֲעֵצי־ֵעֶדן  ִמְבַחר  ְוטֹוב־ְלָבנֹון  ית  ּכָ ְחּתִ ֶאֶרץ  ּתַ ֲחמו  ּבְ ַּוִיּנָ ּ

ל־ׁשֵֹתי  ָמִים ם־ֵהם יז:  ּכָ אֹוָלה  ֶאל־ַחְלֵלי־ָחֶרב ּגַ ּ  ִאּתֹו  ָיְרדו  ׁשְ
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תֹוך  ּגֹוִים בו  ְבִצלֹו  ּבְ ְוְזֹרעֹו  ָיׁשְ ּ ּ ָכבֹוד  יח:  ּ ָכה  ּבְ ֶאל־ִמי  ָדִמיָת  ּכָ
ית  ְחּתִ ֲעֵצי־ֵעֶדן  ְוהוַרְדּתָ  ֶאת־ֲעֵצי־ֵעֶדן  ֶאל־ֶאֶרץ  ּתַ ּוְבֹגֶדל  ּבַ ּ

ב  ֶאת־ַחְלֵלי־ֶחֶרב  הוא  ַפְר ּכַ ׁשְ תֹוך  ֲעֵרִלים  ּתִ ּּבְ  ֲהמֹוֹנהֹעה  ְוָכל־  ְ
 :ֲהמֹונֹו ְנֻאם ֲאֹדָני יֱהִוׁה

  פרק לב- "יחזקאל"ספר 
ֶאָחד  ַלֹחֶדׁש  א ר  ֹחֶדׁש  ּבְ ֵני־ָעׂשָ ׁשְ ָנה  ּבִ ֵרה  ׁשָ י  ֶעׂשְ ּתֵ ׁשְ ַוְיִהי  ּבִ

א  ִקיָנה  ַעל־ַפְרֹעה  ב:  ָהָיה  ְדַבר־ְיהָוׁה  ֵאַלי  ֵלאֹמר ן־ָאָדם  ׂשָ ּּבֶ
ים ְֶמֶלך־ִמְצַרִים  ְוָאַמְרּתָ  ֵא ּנִ ּתַ ה  ּכַ ִפיר  ּגֹוִים  ִנְדֵמיָת  ְוַאּתָ ָליו  ּכְ

ְרפֹס  ַרְגֶליך  ַוּתִ ְדַלח־ַמִים  ּבְ ַנֲהרֹוֶתיך  ַוּתִ ַגח  ּבְ ים  ַוּתָ ַיּמִ ּּבַ ָ ָ ּ
י  ג:  ַנֲהרֹוָתם ּתִ י  ָעֶליך  ֶאת־ִרׁשְ ּתִ ָּכֹה  ָאַמר  ֲאֹדָני  יֱהִוׁה  וָפַרׂשְ ּ

ֶחְרִמי ים  ְוֶהֱעלוך  ּבְ ים  ַרּבִ ְקַהל  ַעּמִ ָּבִ יך  ָבָאֶרץ  ד:  ּ ּתִ ָוְנַטׁשְ ּ
ַמִים  ל־עֹוף  ַהּשָׁ י  ָעֶליך  ּכָ ְנּתִ ּכַ ֶדה  ֲאִטיֶלך  ְוִהׁשְ ַָעל־ְפֵני  ַהּשָׂ ָ ּ

ל־ָהָאֶרץ ך  ַחַית  ּכָ י  ִמּמְ ְעּתִ ּבַ ְּוִהׂשְ ְרך  ה:  ָ ׂשָ י  ֶאת־ּבְ ְָוָנַתּתִ

ָאיֹות  ָרמוֶתך ַָעל־ֶהָהִרים  וִמֵלאִתי  ַהּגֵ ּ ֵקיִתי  ֶאֶרץ  ָצָפְת ו:  ּּ ָך ְוִהׁשְ
ָך ְלאון  ִמּמֶ ִּמָדְמך  ֶאל־ֶהָהִרים  ַוֲאִפִקים  ִיּמָ ּ יִתי  ְבַכּבֹוְתך  ז:  ָּ ְָוִכּסֵ

ּנו  ְוָיֵרַח  ָעָנן  ֲאַכּסֶ ֶמׁש  ּבֶ י  ֶאת־ּכְֹכֵביֶהם  ׁשֶ ַמִים  ְוִהְקַדְרּתִ ּׁשָ ּ
ַמִים  ַאְקִדיֵרם  ָעֶליך  ח:  ֹלא־ָיִאיר  אֹורֹו ּשָׁ ל־ְמאֹוֵרי  אֹור  ּבַ ָּכָ ּ
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ך י  ֹחׁשֶ י  ֵלב  ט:  ָ  ַעל־ַאְרְצך  ְנֻאם  ֲאֹדָני  יֱהִוׁהְְוָנַתּתִ ְוִהְכַעְסּתִ
ר  ּגֹוִים  ַעל־ֲאָרצֹות  ֲאׁשֶ ְבְרך  ּבַ ֲהִביִאי  ׁשִ ים  ּבַ ים  ַרּבִ ַָעּמִ

ם ֲערו  י:  ֹלא־ְיַדְעּתָ ים  וַמְלֵכיֶהם  ִיׂשְ ים  ַרּבִ ּמֹוִתי  ָעֶליך  ַעּמִ ַּוֲהׁשִ ּ ָ

י  ַעל־ְפֵניֶה עֹוְפִפי  ַחְרּבִ ַער  ּבְ ָּעֶליך  ׂשַ ּם  ְוָחְרדו  ִלְרָגִעים  ִאיׁש ָ
ך יֹום  ַמַפְלּתֶ ְָלַנְפׁשֹו  ּבְ י  ּכֹה  ָאַמר  ֲאֹדָני  יֱהִוׁה  ֶחֶרב  יא:  ּ ּכִ

בֹוֶאך ֶבל  ּתְ ֶָמֶלך־ּבָ ּבֹוִרים  ַאִפיל  ֲהמֹוֶנך  ָעִריֵצי  יב:  ְ ַחְרבֹות  ּגִ ָּבְ ּ
ל־ֲהמֹוָנה ַמד  ּכָ אֹון  ִמְצַרִים  ְוִנׁשְ ְדדו  ֶאת־ּגְ ָלם  ְוׁשָ ּגֹוִים  ּכֻ ּ ּ :

ים  ְוֹלא  ִתְדָלֵחם  יג ה  ֵמַעל  ַמִים  ַרּבִ ֶהְמּתָ ל־ּבְ י  ֶאת־ּכָ ְּוַהֲאַבְדּתִ
ֵהָמה  ֹלא  ִתְדָלֵחם ִקיַע  יד:  ֶּרֶגל־ָאָדם  עֹוד  וַפְרסֹות  ּבְ ָאז  ַאׁשְ

ֶמן  אֹוִליך  ְנֻאם  ֲאֹדָני  יֱהִוׁה ּשֶׁ י  טו:  ְֵמיֵמיֶהם  ְוַנֲהרֹוָתם  ּכַ ִתּתִ ּבְ
ָמָמה   ַהּכֹוִתי ֶאת־ֶאֶרץ  ִמְצַרִים  ׁשְ ֹלָאה  ּבְ ה  ֶאֶרץ  ִמּמְ ּמָ ּוְנׁשַ ּ

י־ֲאִני ְיהָוׁה ֵבי  ָבה  ְוָיְדעו ּכִ ל־יֹוׁשְ ֶּאת־ּכָ ִּקיָנה ִהיא ְוקֹוְננוָה  טז: ּ
ל־ֲהמֹוָנה  ה  אֹוָתה  ַעל־ִמְצַרִים  ְוַעל־ּכָ קֹוֵנּנָ נֹות  ַהּגֹוִים  ּתְ ּּבְ ּ

ה  אֹוָתה  ְנֻאם  ֲאֹדָני  יֱהִוׁה קֹוֵנּנָ ָנה ַוְיִהי  ּבִ יז:  ּּתְ ֵרה  ׁשָ י  ֶעׂשְ ּתֵ ׁשְ
ר  ַלֹחֶדׁש  ָהָיה  ְדַבר־ְיהָוׁה  ֵאַלי  ֵלאֹמר ה  ָעׂשָ ֲחִמּשָׁ ן־ָאָדם  יח:  ּבַ ּבֶ

ְּנֵהה  ַעל־ֲהמֹון  ִמְצַרִים  ְוהֹוִרֵדהו  אֹוָתה  וְבנֹות  ּגֹוִים  ַאִדִרם  ּ ּ ּ
יֹות  ֶאת־יֹוְרֵדי  בֹור ְחּתִ י  ָנָעְמּתָ  ְרָדה  יט:  ֶּאל־ֶאֶרץ  ּתַ ִמּמִ

ָב ּכְ ָנה  כ:  ה  ֶאת־ֲעֵרִליםְוָהׁשְ תֹוך  ַחְלֵלי־ֶחֶרב  ִיפֹלו  ֶחֶרב  ִנּתָ ּּבְ ּ ְ
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כו  אֹוָתה  ְוָכל־ֲהמֹוֶניָה ָּמׁשְ רו־לֹו  ֵאֵלי  ִגּבֹוִרים  ִמּתֹוך  כא:  ּ ְְיַדּבְ ּ
ְכבו  ָהֲעֵרִלים  ַחְלֵלי־ָחֶרב אֹול  ֶאת־ֹעְזָריו  ָיְרדו  ׁשָ ּׁשְ ם  כב:  ּ ׁשָ

ור  ְוָכל־ְקָהָלה  ְסִביבֹוָתיו  ִק ַּאּשׁ ָלם  ֲחָלִלים  ַהּנְֹפִלים ּ ְּבֹרָתיו  ּכֻ
ָחֶרב ֵתי־בֹור  ַוְיִהי  ְקָהָלה  כג:  ּבֶ ַיְרּכְ נו  ִקְבֹרֶתיָה  ּבְ ר  ִנּתְ ֲּאׁשֶ ּ

ית  ר־ָנְתנו  ִחּתִ ֶחֶרב  ֲאׁשֶ ָלם  ֲחָלִלים  ֹנְפִלים  ּבַ ְּסִביבֹות  ְקֻבָרָתה  ּכֻ ּּ
ֶאֶרץ  ַחִיים ם  ֵעיָלם  ְוָכל־ֲהמֹוָנה  ְסִביבֹות  ְקֻב כד:  ּּבְ ָלם ּׁשָ ָּרָתה  ּכֻ ּ

ר־ָיְרדו  ֲעֵרִלים   ֶחֶרב  ֲאׁשֶ יֹות |  ֲּחָלִלים  ַהּנְֹפִלים  ּבַ ְחּתִ ֶּאל־ֶאֶרץ ּתַ
ָתם  ֶאת־יֹוְרֵדי  או  ְכִלּמָ ֶאֶרץ  ַחִיים  ַוִיׂשְ יָתם  ּבְ ר  ָנְתנו  ִחּתִ ֲּאׁשֶ ּּ ּ

ָכל־ֲהמֹוָנה  ְסִביבֹוָתיו  כה:  בֹור ב  ָלה  ּבְ ּכָ תֹוך  ֲחָלִלים  ָנְתנו  ִמׁשְ ּּבְ ּ ּ ְ

ֶאֶרץ  ַחִיים ִק יָתם  ּבְ ן  ִחּתִ י־ִנּתַ ָלם  ֲעֵרִלים  ַחְלֵלי־ֶחֶרב  ּכִ ְּבֹרֶתָה  ּכֻ ּ
ן תֹוך  ֲחָלִלים  ִנּתָ ָתם  ֶאת־יֹוְרֵדי  בֹור  ּבְ או  ְכִלּמָ ְַוִיׂשְ ּ ם  כו:  ּ ׁשָ

ָלם  ֲעֵרִלים  ַבל  ְוָכל־ֲהמֹוָנה  ְסִביבֹוָתיו  ִקְברֹוֶתיָה  ּכֻ ך  ּתֻ ֶּמׁשֶ ּ ְ

י־ָנְתנו ֶאֶרץ  ַחִייםְּמֻחְלֵלי  ֶחֶרב  ּכִ יָתם  ּבְ בו  כז:  ּ  ִחּתִ ּכְ ְּוֹלא  ִיׁשְ
אֹול  ר  ָיְרדו־ׁשְ ּבֹוִרים  ֹנְפִלים  ֵמֲעֵרִלים  ֲאׁשֶ ֶּאת־ּגִ
ִהי  יֶהם  ַוּתְ ַחת  ָראׁשֵ נו  ֶאת־ַחְרבֹוָתם  ּתַ ם  ַוִיּתְ ְכֵלי־ִמְלַחְמּתָ ּּבִ ּ

ֶאֶרץ ַחִיים ּבֹוִרים ּבְ ית  ּגִ י־ִחּתִ ה  כח: ֲּעֹוֹנָתם  ַעל־ַעְצמֹוָתם  ּכִ ְוַאּתָ
ב  ֶאת־ַחְלֵלי־ָחֶרב ּכַ ַבר  ְוִתׁשְ ּשָׁ תֹוך  ֲעֵרִלים  ּתִ ה  ֱאדֹום  כט:  ְּבְ ּמָ ׁשָ

נו  ִבְגבוָרָתם  ֶאת־ַחְלֵלי־ָחֶרב  ר־ִנּתְ יֶאיָה  ֲאׁשֶ ְּמָלֶכיָה  ְוָכל־ְנׂשִ ּ
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בו  ְוֶאת־ֹיְרֵדי  בֹור ּכָ ה  ֶאת־ֲעֵרִלים  ִיׁשְ ה  ְנִסיֵכי  ָצפֹון  ל:  ֵּהּמָ ּמָ ׁשָ
ָלם  ְוָכל־ִצ בוָרָתם ּּכֻ יָתם  ִמּגְ ִחּתִ ר־ָיְרדו  ֶאת־ֲחָלִלים  ּבְ ֹּדִני  ֲאׁשֶ ּ

ָתם  או  ְכִלּמָ בו  ֲעֵרִלים  ֶאת־ַחְלֵלי־ֶחֶרב  ַוִיׂשְ ּכְ ים  ַוִיׁשְ ּּבֹוׁשִ ּּ ּ
ל־   לא:  ֶאת־יֹוְרֵדי  בֹור  ֲהמֹוֹנהאֹוָתם  ִיְרֶאה  ַפְרֹעה  ְוִנַחם  ַעל־ּכָ

: ם  ֲאֹדָני  יֱהִוׁהֲּהמֹונֹו  ַחְלֵלי־ֶחֶרב  ַפְרֹעה  ְוָכל־ֵחילֹו  ְנֻא
י  ֶאת־   לב י־ָנַתּתִ יִתוּכִ תֹוך ִחּתִ ב  ּבְ ּכַ ֶאֶרץ  ַחִיים  ְוֻהׁשְ יִתי  ּבְ ְ  ִחּתִ ּ

  ֲהמֹונֹו  ְנֻאם  ֲאֹדָני ֲהמֹוֹנהֲּעֵרִלים  ֶאת־ַחְלֵלי־ֶחֶרב  ַפְרֹעה  ְוָכל־  
 :יֱהִוׁה
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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,  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

ך  במעגל "כך  יגמור  כל  ספרי  נ,  שני  פרקים  ליום,  הנה  מובא  כאן  לימוד  ספרי  נביאים  וכתובים  מחולק  לכל  השנה
םהרבים  לפרס 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"וק'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


