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  פרק א- "חגי"ספר 
יֹום  ֶאָחד  א י  ּבְ ּשִׁ ֹחֶדׁש  ַהּשִׁ ֶלך  ּבַ ִים  ְלָדְרָיֶוׁש  ַהּמֶ ּתַ ַנת  ׁשְ ׁשְ ְּבִ

ֶבל  ִביא  ֶאל־ְזֻרּבָ י  ַהּנָ ַיד־ַחּגַ ַלֹחֶדׁש  ָהָיה  ְדַבר־ְיהָוׁה  ּבְ
ַע  ּבֶ יֵאל  ַפַחת  ְיהוָדה  ְוֶאל־ְיהֹוׁשֻ ַאְלּתִ ן־ׁשְ ּּבֶ ן־ְיהֹוָצָדק  ַהּכֵֹהן ּ

דֹול  ֵלאֹמר ּּכֹה  ָאַמר  ְיהָוׁה  ְצָבאֹות  ֵלאֹמר  ָהָעם  ַהֶזה  ב:  ַהּגָ
נֹות ית  ְיהָוׁה  ְלִהּבָ ַּוְיִהי  ְדַבר־ְיהָוׁה  ג:  ָּאְמרו  ֹלא  ֶעת־ּבֹא  ֶעת־ּבֵ

ִביא  ֵלאֹמר י  ַהּנָ ַיד־ַחּגַ יֶכם  ד:  ּבְ ָבּתֵ ֶבת  ּבְ ם  ָלׁשֶ ַהֵעת  ָלֶכם  ַאּתֶ
ִית  ַהֶזה  ָחֵרבְּספוִנים  ְו ה  ּכֹה  ָאַמר  ְיהָוׁה  ְצָבאֹות  ה:  ַּהּבַ ְוַעּתָ

ימו  ְלַבְבֶכם  ַעל־ַדְרֵכיֶכם ּׂשִ ה  ְוָהֵבא  ְמָעט  ו:  ּ ם  ַהְרּבֵ ְזַרְעּתֶ
ְכָרה  ָלבֹוׁש  ְוֵאין־ְלֹחם  לֹו  תֹו  ְוֵאין־ְלׁשָ ְבָעה  ׁשָ ָאכֹול  ְוֵאין־ְלׂשָ

ר  ֶאל־ְצרֹור  ָנקוב ּכֵ ּתַ ר  ִמׂשְ ּכֵ ּתַ ׂשְ ּכֹה  ָאַמר  ְיהָוׁה  ְצָבאֹות  ז:  ְּוַהּמִ
ימו  ְלַבְבֶכם  ַעל־ַדְרֵכיֶכם ּׂשִ ֲּעלו  ָהָהר  ַוֲהֵבאֶתם  ֵעץ  וְבנו  ח:  ּ ּ ּ

ִית  ְוֶאְרֶצה־ּבֹו   ְבָדה  ָאַמר  ְיהָוׁהְּוֶאָכְבָדַהּבָ ָּפֹנה  ט:    ְוֶאּכָ
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י  בֹו  ַיַען  ֶמה  ִית  ְוָנַפְחּתִ ה־ִלְמָעט  ַוֲהֵבאֶתם  ַהּבַ ה  ְוִהּנֵ ֶאל־ַהְרּבֵ
ם  ָרִצים ְנ ר־הוא  ָחֵרב  ְוַאּתֶ יִתי  ֲאׁשֶ ֻּאם  ְיהָוׁה  ְצָבאֹות  ַיַען  ּבֵ

ַמִים  ִמָטל  ְוָהָאֶרץ  י:  ִאיׁש  ְלֵביתֹו ְלאו  ׁשָ ן  ֲעֵליֶכם  ּכָ ַּעל־ּכֵ ּ
ְלָאה  ְיבוָלה ּּכָ ָוֶאְקָרא  ֹחֶרב  ַעל־ָהָאֶרץ  ְוַעל־ֶהָהִרים  יא:  ּ

ירֹוׁש  ְוַעל־ַהִיְצָהר   ְּוַעל־ַהָדָגן  ְוַעל־ַהּתִ ר  ּתֹוִציא ּ ְוַעל  ֲאׁשֶ
ָפִים ל־ְיִגיַע  ּכַ ֵהָמה  ְוַעל  ּכָ : ָּהֲאָדָמה  ְוַעל־ָהָאָדם  ְוַעל־ַהּבְ

ֶבל   יב ַמע  ְזֻרּבָ ן־ְיהֹוָצָדק  ַהּכֵֹהן |  ַּוִיׁשְ ַע  ּבֶ יֵאל  ִויהֹוׁשֻ ְלּתִ ן־ׁשַ ּבֶ
דֹול  ְוֹכל   קֹול  ְיהָוׁה  ֱאֹלֵהיֶהם  ְוַעל־ִדְבֵרי |  ַהּגָ ֵאִרית  ָהָעם  ּבְ ּׁשְ

ָלחֹו  ְיהָוׁה  ֱאֹלֵהיֶהם  ַוִייְראו  ָהָעם  ִמְפֵני ַחּגַ ר  ׁשְ ֲאׁשֶ ִביא  ּכַ ּי  ַהּנָ ּ ּ
ַמְלֲאכות  ְיהָוׁה  ָלָעם  ֵלאֹמר  יג:  ְיהָוׁה י  ַמְלַאך  ְיהָוׁה  ּבְ ַּויֹאֶמר  ַחּגַ ְ ּ

ֶכם  ְנֻאם־ְיהָוׁה ֶבל  יד:  ֲאִני  ִאּתְ ַּוָיַער  ְיהָוׁה  ֶאת־רוַח  ְזֻרּבָ ּ
יֵאל  ַפַחת  ְי ְלּתִ ן־ׁשַ ן־ְיהֹוָצָדק  ַהּכֵֹהן ּּבֶ ַע  ּבֶ ּהוָדה  ְוֶאת־רוַח  ְיהֹוׁשֻ ּ

ֵאִרית  ָהָעם  ַוָיֹבאו  ַוַיֲעׂשו  ְמָלאָכה  דֹול  ְוֶאת־רוַח  ּכֹל  ׁשְ ַּהּגָ ּ ּּ ּ
ֵבית־ְיהָוׁה  ְצָבאֹות  ֱאֹלֵהיֶהם ָעה  טו:  ּבְ ִרים  ְוַאְרּבָ יֹום  ֶעׂשְ ּבְ

ִים ְלָדְרָיֶוׁש ּתַ ַנת ׁשְ ׁשְ י ּבִ ּשִׁ ּשִׁ ֶלךַלֹחֶדׁש ּבַ  :ְ ַהּמֶ

  פרק ב- "חגי"ספר 
י  א ַיד־ַחּגַ ִרים  ְוֶאָחד  ַלֹחֶדׁש  ָהָיה  ְדַבר־ְיהָוׁה  ּבְ ֶעׂשְ ִביִעי  ּבְ ּשְׁ ּּבַ
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ִביא  ֵלאֹמר יֵאל  ַפַחת  ב:  ַהּנָ ְלּתִ ן־ׁשַ ֶבל  ּבֶ ֱּאָמר־ָנא  ֶאל־ְזֻרּבָ
ֵאִרי דֹול  ְוֶאל־ׁשְ ן־ְיהֹוָצָדק  ַהּכֵֹהן  ַהּגָ ַע  ּבֶ ת ְּיהוָדה  ְוֶאל־ְיהֹוׁשֻ

ִית  ַהֶזה  ג:  ָהָעם  ֵלאֹמר ר  ָרָאה  ֶאת־ַהּבַ ָאר  ֲאׁשֶ ׁשְ ִּמי  ָבֶכם  ַהּנִ
ה  ֲהלֹוא  ָכֹמהו  ם  ֹרִאים  ֹאתֹו  ַעּתָ ְכבֹודֹו  ָהִראׁשֹון  וָמה  ַאּתֶ ּּבִ ּ

ֵעיֵניֶכם ַאִין ּבְ ֶבל  ד: ּכְ ה ֲחַזק ְזֻרּבָ ַע | ְוַעּתָ ְנֻאם־ְיהָוׁה ַוֲחַזק ְיהֹוׁשֻ
ן־ְיהֹוָצָדק  ַהּכֵֹהן  ַה ל־ַעם  ָהָאֶרץ  ְנֻאם־ְיהָוׁה ּבֶ דֹול  ַוֲחַזק  ּכָ ּגָ

ֶכם  ְנֻאם  ְיהָוׁה  ְצָבאֹות י־ֲאִני  ִאּתְ ֶּאת־ַהָדָבר  ה:  ַּוֲעׂשו  ּכִ
תֹוְכֶכם  ְצַרִים  ְורוִחי  ֹעֶמֶדת  ּבְ ֵצאְתֶכם  ִמּמִ ֶכם  ּבְ י  ִאּתְ ַרּתִ ר־ּכָ ֲּאׁשֶ

יָראו י  ֹכה  ָאַמר  ְיהָוׁה  ְצָבאֹות  עֹוד  ַאַחת   ו:  ַּאל־ּתִ ְמַעט  ִהיא ּכִ
ַמִים  ְוֶאת־ָהָאֶרץ  ְוֶאת־ַהָים  ַּוֲאִני  ַמְרִעיׁש  ֶאת־ַהּשָׁ

ל־ַהּגֹוִים  וָבאו  ֶחְמַדת  ז:  ְוֶאת־ֶהָחָרָבה י  ֶאת־ּכָ ּתִ ְּוִהְרַעׁשְ ּ ּ
בֹוד  ָאַמר  ְיהָוׁה  ְצָבאֹות ִית  ַהֶזה  ּכָ ל־ַהּגֹוִים  וִמֵלאִתי  ֶאת־ַהּבַ ּּכָ ּ ּ :

ֶסף  ְוִלי  ַהָזָהב  ְנֻא ח בֹוד  ט:  ם  ְיהָוׁה  ְצָבאֹותִּלי  ַהּכֶ דֹול  ִיְהֶיה  ּכְ ּגָ
קֹום  ִית  ַהֶזה  ָהַאֲחרֹון  ִמן־ָהִראׁשֹון  ָאַמר  ְיהָוׁה  ְצָבאֹות  וַבּמָ ַּהּבַ ּ

לֹום  ְנֻאם  ְיהָוׁה  ְצָבאֹות ן  ׁשָ ָעה  י:  ַּהֶזה  ֶאּתֵ ִרים  ְוַאְרּבָ ֶעׂשְ ּבְ
ִים  ְלָדְרָיֶוׁש  ָהָיה  ְדַבר־ ּתַ ַנת  ׁשְ ׁשְ יִעי  ּבִ ׁשִ י ַּלּתְ ַיד־ַחּגַ ְיהָוׁה  ּבְ

ִביא  ֵלאֹמר ַאל־ָנא  יא:  ַהּנָ ּכֹה  ָאַמר  ְיהָוׁה  ְצָבאֹות  ׁשְ
ר־ֹקֶדׁש |  ֵהן   יב:  ֶאת־ַהּכֲֹהִנים  ּתֹוָרה  ֵלאֹמר ׂשַ א־ִאיׁש  ּבְ ִיּשָׂ
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ִזיד  ְוֶאל־ַהַיִין  ְכָנפֹו  ֶאל־ַהֶלֶחם  ְוֶאל־ַהּנָ ְגדֹו  ְוָנַגע  ּבִ ְכַנף  ּבִ ּּבִ ּ
ל ֶמן  ְוֶאל־ּכָ ּ־ַמֲאָכל  ֲהִיְקָדׁש  ַוַיֲענו  ַהּכֲֹהִנים  ַויֹאְמרו ְוֶאל־ׁשֶ ּ ּּ ּ

ָכל־ֵאֶלה  ֲהִיְטָמא  יג:  ֹלא ע  ְטֵמא־ֶנֶפׁש  ּבְ י  ִאם־ִיּגַ ַּויֹאֶמר  ַחּגַ ּ
ַּוַיֲענו  ַהּכֲֹהִנים  ַויֹאְמרו  ִיְטָמא ּּ ן  יד:  ּ י  ַויֹאֶמר  ּכֵ ַּוַיַען  ַחּגַ ּ

ָּהָעם־ַהֶזה  ְוֵכן־ַהּגֹוי  ַהֶזה  ְלָפַני  ְנֻאם־ְי ה ּ ל־ַמֲעׂשֵ הָוׁה  ְוֵכן  ּכָ
ם  ָטֵמא  הוא ר  ַיְקִריבו  ׁשָ ְּיֵדיֶהם  ַוֲאׁשֶ ימו־ָנא  טו:  ּ ה  ׂשִ ְּוַעּתָ

ְּלַבְבֶכם  ִמן־ַהיֹום  ַהֶזה  ָוָמְעָלה  ִמֶטֶרם  ׂשום־ֶאֶבן  ֶאל־ֶאֶבן  ּ ּ ּ
ֵהיַכל  ְיהָוׁה ִרים  ְוָהְיָתה  טז:  ּבְ א  ֶאל־ֲעֵרַמת  ֶעׂשְ ִמְהיֹוָתם  ּבָ

א  ֶאל־ַה ָרה  ּבָ ִריםֲעׂשָ ים  פוָרה  ְוָהְיָתה  ֶעׂשְ ֶּיֶקב  ַלְחׂשף  ֲחִמּשִׁ ּ ּ :
ה  יז ל־ַמֲעׂשֵ ָרד  ֵאת  ּכָ ָדפֹון  וַבֵיָרקֹון  וַבּבָ ּשִׁ יִתי  ֶאְתֶכם  ּבַ ִּהּכֵ ּ ּּ

ימו־ָנא  ְלַבְבֶכם  יח:  ְיֵדיֶכם  ְוֵאין־ֶאְתֶכם  ֵאַלי  ְנֻאם־ְיהָוׁה ּׂשִ
ִרים  ְוַא ִּמן־ַהיֹום  ַהֶזה  ָוָמְעָלה  ִמיֹום  ֶעׂשְ יִעי ּּ ׁשִ ָעה  ַלּתְ ְרּבָ

ימו  ְלַבְבֶכם ד  ֵהיַכל־ְיהָוׁה  ׂשִ ר־ֻיּסַ ְּלִמן־ַהיֹום  ֲאׁשֶ ַהעֹוד  יט:  ּ
ֵאָנה  ְוָהִרּמֹון  ְוֵעץ  ַהַזִית  ֹלא  ֶפן  ְוַהּתְ גוָרה  ְוַעד־ַהּגֶ ּמְ ַּהֶזַרע  ּבַ ּּ

א  ִמן־ַהיֹום  ַהֶזה  ֲאָבֵרך ְָנׂשָ ּ י |  ַוְיִהי  ְדַבר־ְיהָוׁה   כ:  ּ ִנית  ֶאל־ַחּגַ ׁשֵ
ָעה  ַלֹחֶדׁש  ֵלאֹמר ִרים  ְוַאְרּבָ ֶעׂשְ ֶבל  כא:  ּבְ ֱאֹמר  ֶאל־ְזֻרּבָ

ַמִים  ְוֶאת־ָהָאֶרץ ַּפַחת־ְיהוָדה  ֵלאֹמר  ֲאִני  ַמְרִעיׁש  ֶאת־ַהּשָׁ ּ :
י  ֹחֶזק  ַמְמְלכֹות  ַהּגֹוִים  כב ַמְדּתִ א  ַמְמָלכֹות  ְוִהׁשְ ּסֵ י  ּכִ ְוָהַפְכּתִ
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ָבה  ְוֹרְכֶביָה  ְוָיְר י  ֶמְרּכָ ֶחֶרב ְוָהַפְכּתִ ּדו  סוִסים  ְוֹרְכֵביֶהם  ִאיׁש  ּבְ ּ
ֶבל  כג:  ָאִחיו ֲחך  ְזֻרּבָ יֹום  ַההוא  ְנֻאם־ְיהָוׁה  ְצָבאֹות  ֶאּקָ ָּבַ ּ ּ

י־ְבך  חֹוָתם  ּכִ יך  ּכַ ְמּתִ יֵאל  ַעְבִדי  ְנֻאם־ְיהָוׁה  ְוׂשַ ַאְלּתִ ן־ׁשְ ָּבֶ ָ ּ
י ְנֻאם ְיהָוׁה ְצָבאֹות  :ָבַחְרּתִ

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,    ובבתי  מדרשות  נא  לפרסם  בבתי  כנסיות–השנה  

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

ושרד ספרי "כ צי י ו מלי ן וח, 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(. סמר בלבבך הם משמרין אותךא למה כתיב כמשמרות ואנו קורין מסמרות ללמדך שאם קבעת אותם כמ"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–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

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


