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  פרק א- "זכריה"ספר 
ִים  ְלָדְרָיֶוׁש  ָהָי א ּתַ ַנת  ׁשְ ׁשְ ִמיִני  ּבִ ֹחֶדׁש  ַהּשְׁ ה  ְדַבר־ְיהָוׁה ּבַ

ִביא  ֵלאֹמר ן־ִעדֹו  ַהּנָ ֶרְכָיה  ּבֶ ן־ּבֶ ָקַצף  ְיהָוׁה  ב:  ֶּאל־ְזַכְרָיה  ּבֶ
ְוָאַמְרּתָ  ֲאֵלֶהם  ּכֹה  ָאַמר  ְיהָוׁה  ְצָבאֹות  ג:  ַעל־ֲאבֹוֵתיֶכם  ָקֶצף

ּׁשובו  ֵאַלי  ְנֻאם  ְיהָוׁה  ְצָבאֹות  ְוָאׁשוב  ֲאֵליֶכם  ָאַמר  ְיהָוׁה  ּ ּ
ְה ד:  ְצָבאֹות ִביִאים ַאל־ּתִ ר  ָקְראו־ֲאֵליֶהם  ַהּנְ ּיו  ַכֲאֹבֵתיֶכם  ֲאׁשֶ ּ

ָּהִראׁשִֹנים  ֵלאֹמר  ּכֹה  ָאַמר  ְיהָוׁה  ְצָבאֹות  ׁשובו  ָנא  ִמַדְרֵכיֶכם  ּ ּ
ְמעו ּוַמֲעְליֵליֶכםָהָרִעים   ּ  וַמֲעְלֵליֶכם  ָהָרִעים  ְוֹלא  ׁשָ ּ

יבו  ֵאַלי  ְנֻאם־ְיהָוׁה ִבִאים ֲּאבֹוֵתיֶכם  ַאֵיה־ֵהם   ה:  ְּוֹלא־ִהְקׁשִ ְוַהּנְ
ר  ִצִויִתי  ֶאת־ֲעָבַדי |  ְַאך   ו:  ַּהְלעֹוָלם  ִיְחיו י  ֲאׁשֶ ְּדָבַרי  ְוֻחּקַ ּ

ר  ָזַמם  ֲאׁשֶ יגו  ֲאֹבֵתיֶכם  ַוָיׁשובו  ַויֹאְמרו  ּכַ ִביִאים  ֲהלֹוא  ִהּשִׂ ַּהּנְ ּ ּ ּּ ּ
ה  ן  ָעׂשָ ְדָרֵכינו  וְכַמֲעָלֵלינו  ּכֵ ְּיהָוׁה  ְצָבאֹות  ַלֲעׂשֹות  ָלנו  ּכִ ּ ּ ּ

נו ר  ֹחֶדׁש  ז:  ִּאּתָ י־ָעׂשָ ּתֵ ָעה  ְלַעׁשְ ִרים  ְוַאְרּבָ יֹום  ֶעׂשְ ּבְ
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ִים  ְלָדְרָיֶוׁש  ָהָיה  ְדַבר־ְיהָוׁה  ּתַ ַנת  ׁשְ ׁשְ ָבט  ּבִ ּהוא־ֹחֶדׁש  ׁשְ
ִביא  ֵלאֹמר ן־ִעדֹוא  ַהּנָ ֶרְכָיהו  ּבֶ ן־ּבֶ ֶּאל־ְזַכְרָיה  ּבֶ | ָרִאיִתי   ח:  ּ

ה־ִאיׁש  ֹרֵכב  ַעל־סוס  ָאֹדם ַּהַלְיָלה  ְוִהּנֵ ין ּ ּ  ְוהוא  ֹעֵמד  ּבֵ
ים  ֻרּקִ ים  ׂשְ ֻצָלה  ְוַאֲחָריו  סוִסים  ֲאֻדּמִ ּמְ ר  ּבַ ים  ֲאׁשֶ ַּהֲהַדּסִ

ְלָאך  ַהדֵֹבר  ט:  ּוְלָבִנים ָּוֹאַמר  ָמה־ֵאֶלה  ֲאֹדִני  ַויֹאֶמר  ֵאַלי  ַהּמַ ְ ּ ּ
ה  ֵאֶלה י  ֲאִני  ַאְרֶאָך  ָמה־ֵהּמָ ּּבִ ַּוַיַען  ָהִאיׁש  ָהֹעֵמד  י:  ּ

ים  ַו ין־ַהֲהַדּסִ ָאֶרץּבֵ ַלח  ְיהָוׁה  ְלִהְתַהֵלך  ּבָ ר  ׁשָ ְיֹאַמר  ֵאֶלה  ֲאׁשֶ ּ ּ ּ :
ים  ַויֹאְמרו  יא ין  ַהֲהַדּסִ ַּוַיֲענו  ֶאת־ַמְלַאך  ְיהָוׁה  ָהֹעֵמד  ּבֵ ּּ ְּ

ֶבת  ְוׁשָֹקֶטת ה  ָכל־ָהָאֶרץ  יׁשֶ ִּהְתַהַלְכנו  ָבָאֶרץ  ְוִהּנֵ ַּוַיַען  יב:  ּ
ַּמְלַאך  ְיהָוׁה  ַויֹאַמר  ְיהָוׁה  ְצָבאֹות  ַע ה  ֹלא  ְתַרֵחם ְ ד  ָמַתי  ַאּתָ

ָנה ְבִעים  ׁשָ ה  ֶזה  ׁשִ ר  ָזַעְמּתָ ַלם  ְוֵאת  ָעֵרי  ְיהוָדה  ֲאׁשֶ ֶּאת  ְירוׁשָ ּ :
י  ְדָבִרים  טֹוִבים  ְדָבִרים  יג ְלָאך  ַהדֵֹבר  ּבִ ַּוַיַען  ְיהָוׁה  ֶאת־ַהּמַ ּ ּ ְ ּ

י  ְקָרא  ֵלאֹמר  ּכֹה  יד:  ִנֻחִמים ְלָאך  ַהדֵֹבר  ּבִ ַּויֹאֶמר  ֵאַלי  ַהּמַ ְ ּ
ַלם  וְלִציֹון  ִקְנָאה  ְגדֹוָלהָא אִתי  ִלירוׁשָ ַּמר  ְיהָוׁה  ְצָבאֹות  ִקּנֵ ּ ּ :
ר  ֲאִני  טו ים  ֲאׁשֶ ֲאַנּנִ דֹול  ֲאִני  ֹקֵצף  ַעל־ַהּגֹוִים  ַהּשַׁ ְוֶקֶצף  ּגָ

ה ָעְזרו ְלָרָעה ָעט ְוֵהּמָ י ּמְ י  טז: ָּקַצְפּתִ ְבּתִ ָלֵכן ּכֹה־ָאַמר ְיהָוׁה ׁשַ
ַל ַרֲחִמיםִִּלירוׁשָ ה ְנֻאם ְיהָוׁה ְצָבאֹות ם ּבְ ֶנה ּבָ יִתי ִיּבָ  ְוָקו ְוָקוהּ ּבֵ

ָלם ֶטה  ַעל־ְירוׁשָ ְקָרא  ֵלאֹמר  ּכֹה  ָאַמר  ְיהָוׁה |  עֹוד   יז:  ִּיּנָ
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פוֶציָנה  ָעַרי  ִמטֹוב  ְוִנַחם  ְיהָוׁה  עֹוד  ֶאת־ִציֹון  ְּצָבאֹות  עֹוד  ּתְ ּ ּ
ָלם ירוׁשָ ּוָבַחר עֹוד ּבִ ּ: 

  פרק ב- "זכריה"ספר 
ע  ְקָרנֹותָוֶא א ה  ַאְרּבַ א  ֶאת־ֵעיַני  ָוֵאֶרא  ְוִהּנֵ ָוֹאַמר  ב:  ּשָׂ

ָרנֹות  י  ָמה־ֵאֶלה  ַויֹאֶמר  ֵאַלי  ֵאֶלה  ַהּקְ ְלָאך  ַהדֵֹבר  ּבִ ֶּאל־ַהּמַ ּּ ּ ְ

ָלם ָרֵאל  ִוירוׁשָ ר  ֵזרו  ֶאת־ְיהוָדה  ֶאת־ִיׂשְ ֲּאׁשֶ ּ ַּוַיְרֵאִני  ְיהָוׁה  ג:  ּ
ים ָעה  ָחָרׁשִ ּה  ָבִאים  ַלֲעׂשֹות  ַויֹאֶמר ָּוֹאַמר  ָמה  ֵאֶל ד:  ַאְרּבָ

ִפי־ִאיׁש  ר־ֵזרו  ֶאת־ְיהוָדה  ּכְ ָרנֹות  ֲאׁשֶ ֵּלאֹמר  ֵאֶלה  ַהּקְ ּ ּ
א ֹראׁשֹו ַוָיֹבאו ֵאֶלה ְלַהֲחִריד ֹאָתם ְלַידֹות ֶאת־ַקְרנֹות  ֹּלא־ָנׂשָ ּּ ּ

ִאים  ֶקֶרן  ֶאל־ֶאֶרץ  ְיהוָדה  ְלָזרֹוָתה ַּהּגֹוִים  ַהּנֹׂשְ א  ֵעיַני  ה:  ּ ָוֶאּשָׂ
ה־ִאיׁש  וְבָידֹו  ֶחֶבל  ִמָדהָוֵא ֶּרא  ְוִהּנֵ ה  ֹהֵלך  ו:  ּ ְָוֹאַמר  ָאָנה  ַאּתָ

ה  ה  ְוַכּמָ ה־ָרְחּבָ ּמָ ַלם  ִלְראֹות  ּכַ ַּויֹאֶמר  ֵאַלי  ָלֹמד  ֶאת־ְירוׁשָ ּ ּ
ה י  ֹיֵצא  וַמְלָאך  ַאֵחר  ֹיֵצא  ז:  ָּאְרּכָ ְלָאך  ַהדֵֹבר  ּבִ ה  ַהּמַ ְְוִהּנֵ ְּ ּ

ַער  ַהָלז  ֵלאֹמר   ֵאֵאָלוַּויֹאֶמר   ח:  ִלְקָראתֹו ר  ֶאל־ַהּנַ ָּליו  ֻרץ  ַדּבֵ ּ
תֹוָכה ַלם  ֵמֹרב  ָאָדם  וְבֵהָמה  ּבְ ב  ְירוׁשָ ׁשֵ ְּפָרזֹות  ּתֵ ּ ּ ַוֲאִני  ט:  ּ

ֶּאְהֶיה־ָלה  ְנֻאם־ְיהָוׁה  חֹוַמת  ֵאׁש  ָסִביב  וְלָכבֹוד  ֶאְהֶיה  ְבתֹוָכה ּ ּ ּ :
ַאְר י י  ּכְ ע  רוחֹות ּהֹוי  הֹוי  ְוֻנסו  ֵמֶאֶרץ  ָצפֹון  ְנֻאם־ְיהָוׁה  ּכִ ּּבַ
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י ֶאְתֶכם ְנֻאם־ְיהָוׁה ּתִ ַמִים ֵפַרׂשְ ֶבת  יא: ַּהּשָׁ ְלִטי יֹוׁשֶ ּהֹוי ִציֹון ִהּמָ
ֶבל ת־ּבָ ָלַחִני  יב:  ּבַ בֹוד  ׁשְ י  ֹכה  ָאַמר  ְיהָוׁה  ְצָבאֹות  ַאַחר  ּכָ ּכִ

ָבַבת  ֵעינֹו ֶכם  ֹנֵגַע  ּבְ י  ַהּנֵֹגַע  ּבָ ְֹלִלים  ֶאְתֶכם  ּכִ : ֶאל־ַהּגֹוִים  ַהּשׁ
ָלל  ְלַעְבֵדיֶהם  יג י  ִהְנִני  ֵמִניף  ֶאת־ָיִדי  ֲעֵליֶהם  ְוָהיו  ׁשָ ּּכִ

ָלָחִני י־ְיהָוׁה  ְצָבאֹות  ׁשְ ם  ּכִ י  יד:  ִויַדְעּתֶ ת־ִציֹון  ּכִ ְמִחי  ּבַ י  ְוׂשִ ָּרּנִ
י  ְבתֹוֵכך  ְנֻאם־ְיהָוׁה ַכְנּתִ ים  טו:  ְִהְנִני־ָבא  ְוׁשָ ְּוִנְלוו  גֹוִים  ַרּבִ

יֹום  ַההו ֶּאל־ְיהָוׁה  ּבַ י  ְבתֹוֵכך  ְוָיַדַעּתְ ּ ַכְנּתִ ְא  ְוָהיו  ִלי  ְלָעם  ְוׁשָ ּ
ָלַחִני  ֵאָלִיך י־ְיהָוׁה  ְצָבאֹות  ׁשְ ְּוָנַחל  ְיהָוׁה  ֶאת־ְיֹהוָדה  טז:  ְּכִ

ָלם ירוׁשָ ֶּחְלקֹו  ַעל  ַאְדַמת  ַהּקֶֹדׁש  וָבַחר  עֹוד  ּבִ ר  יז: ּ ׂשָ ל ּבָ ַהס ּכָ
עֹון ָקְדׁש י ֵנעֹור ִמּמְ  :ֹוִּמְפֵני ְיהָוׁה ּכִ
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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, וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, ך המחולק בכל תפוצות ישראל"רי נלימוד ספ 
                         

ושר"כ צי י ו מלי ן וח, ד ספרי המקרא הם עלי י וטרי, י"כמנ ו ח'ו' נ ננ ) מפאנוע"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(. 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–השנה  

 .ואין חטא בא על ידו,  הרבים זוכה לבנים צדיקיםוכל המזכה את, 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"כמשמרות  כתיב  ואנו  קורין  מסמרות  לומר  לך  מה  משמרות  כהונה  כר  ברכיה  הכהן  ברבי  "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


