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  פרק יא- "זכריה"ספר 
ֲאָרֶזיך א ְָפַתח  ְלָבנֹון  ְדָלֶתיך  ְוֹתאַכל  ֵאׁש  ּבַ ָ ּ רֹוׁש  ב:  ּ ֵהיֵלל  ּבְ

י  ָיַרד  ן  ּכִ ָדדו  ֵהיִלילו  ַאלֹוֵני  ָבׁשָ ר  ַאִדִרים  ׁשֻ י־ָנַפל  ֶאֶרז  ֲאׁשֶ ּּכִ ּ ּ ּ ּ
ִצירִצורַהּבַָיַער   ם  ג:    ַהּבָ ְדָדה  ַאַדְרּתָ י  ׁשֻ ּקֹול  ִיְלַלת  ָהֹרִעים  ּכִ ּ

אֹון  ַהַיְרֵדן ַדד  ּגְ י  ׁשֻ ִפיִרים  ּכִ ֲאַגת  ּכְ ּקֹול  ׁשַ ּכֹה  ָאַמר  ְיהָוׁה  ד:  ּּ
ר  ֹקֵניֶהן  ַיֲהְרֻגן  ְוֹלא  ה:  ֱאֹלָהי  ְרֵעה  ֶאת־ֹצאן  ַהֲהֵרָגה ֲאׁשֶ

רוך   מו  וֹמְכֵריֶהן  ֹיאַמר  ּבָ ְֶיְאׁשָ ּ ּ ר  ְוֹרֵעיֶהם  ֹלא ּ ְיהָוׁה  ַואְעׁשִ
ֵבי  ָהָאֶרץ  ו:  ַיְחמֹול  ֲעֵליֶהן י  ֹלא  ֶאְחמֹול  עֹוד  ַעל־ֹיׁשְ ּכִ

ַיד־ֵרֵעהו  ה  ָאֹנִכי  ַמְמִציא  ֶאת־ָהָאָדם  ִאיׁש  ּבְ ְּנֻאם־ְיהָוׁה  ְוִהּנֵ
יל  ִמָיָדם תו  ֶאת־ָהָאֶרץ  ְוֹלא  ַאּצִ ּוְבַיד  ַמְלּכֹו  ְוִכּתְ ּ ָוֶאְרֶעה  ז:  ּ

ֵני  ַמְקלֹות ֶאת־ֹצאן   ח־ִלי  ׁשְ ַּהֲהֵרָגה  ָלֵכן  ֲעִנֵיי  ַהּצֹאן  ָוֶאּקַ
ְּלַאַחד  ָקָראִתי  ֹנַעם  וְלַאַחד  ָקָראִתי  ֹחְבִלים  ָוֶאְרֶעה 

ְקַצר  ח:  ֶאת־ַהּצֹאן ֶיַרח  ֶאָחד  ַוּתִ ת  ָהֹרִעים  ּבְ לׁשֶ ָוַאְכִחד  ֶאת־ׁשְ
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ֲחָלה  ִבי ם  ּבָ ֶהם  ְוַגם־ַנְפׁשָ י  ּבָ ְרֶעה  ֶאְתֶכם ָוֹאַמר  ֹלא  ֶא ט:  ַנְפׁשִ
ה  ָארֹות  ּתֹאַכְלָנה  ִאּשָׁ ׁשְ ֵחד  ְוַהּנִ ּכָ ְכֶחֶדת  ּתִ ָתה  ָתמות  ְוַהּנִ ַּהּמֵ

ר  ְרעוָתה ׂשַ ֶּאת־ּבְ ח  ֶאת־ַמְקִלי  ֶאת־ֹנַעם  ָוֶאְגַדע  ֹאתֹו  י:  ּ ָּוֶאּקַ
ים ל־ָהַעּמִ י ֶאת־ּכָ ַרּתִ ר ּכָ ִריִתי ֲאׁשֶ יֹום  יא: ְלָהֵפיר ֶאת־ּבְ ַפר ּבַ ַּוּתֻ

י ְדַבר־ְיהָוׁה הואַּההוא ַו ְֹמִרים ֹאִתי ּכִ ֵּיְדעו ֵכן ֲעִנֵיי ַהּצֹאן ַהּשׁ ּּ ּ :
ָכִרי  ְוִאם־ֹלא   יב ֵעיֵניֶכם  ָהבו  ׂשְ | ָּוֹאַמר  ֲאֵליֶהם  ִאם־טֹוב  ּבְ

ֶסף ים  ּכָ לׁשִ ָכִרי  ׁשְ ְקלו  ֶאת־ׂשְ ֲּחָדלו  ַוִיׁשְ ַּויֹאֶמר  ְיהָוׁה  ֵאַלי  יג:  ּּ
ִליֵכהו  ֶאל־ַהיֹוֵצר  ֶאֶדר ַּהׁשְ י  ֵמֲעֵליֶהם ּ ר  ָיַקְרּתִ   ַהְיָקר  ֲאׁשֶ

ית  ְיהָוׁה  ֶאל־ַהיֹוֵצר ִליך  ֹאתֹו  ּבֵ ֶסף  ָוַאׁשְ ים  ַהּכֶ לׁשִ ָּוֶאְקָחה  ׁשְ ְ :
ִני  ֵאת  ַהֹחְבִלים  ְלָהֵפר  ֶאת־ָהַאֲחָוה  יד ָּוֶאְגַדע  ֶאת־ַמְקִלי  ַהּשֵׁ

ָרֵאל ין  ְיהוָדה  וֵבין  ִיׂשְ ּּבֵ ָח־ְלך ַּויֹאֶמר  ְיהָוׁה  ֵאָלי  עֹוד  ַק טו:  ּ

ִלי  ֹרֶעה  ֱאִוִלי ָאֶרץ  טז:  ּכְ ה־ָאֹנִכי  ֵמִקים  ֹרֶעה  ּבָ י  ִהּנֵ ּכִ
ֶרת  ֹלא  ְיַרֵפא  ּבֶ ׁשְ ׁש  ְוַהּנִ ַער  ֹלא־ְיַבּקֵ ְכָחדֹות  ֹלא־ִיְפֹקד  ַהּנַ ַּהּנִ
ִריָאה  ֹיאַכל  וַפְרֵסיֶהן  ְיָפֵרק ר  ַהּבְ ל  וְבׂשַ ָבה  ֹלא  ְיַכְלּכֵ ּצָ ַּהּנִ ּ :

ִבי ַהּצֹאן ֶחֶרב ַעל־ְזרֹועֹו ְוַעל־ֵעין ְיִמינֹו הֹוי  ֹרִעי ָהֱאִליל ֹעְז יז
ֹהה ִתְכֶהה יָבׁש ְוֵעין ְיִמינֹו ּכָ  :ְזֹרעֹו ָיבֹוׁש ּתִ
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  פרק יב- "זכריה"ספר 
ַמִים  ְוֹיֵסד  א ָרֵאל  ְנֻאם־ְיהָוׁה  ֹנֶטה  ׁשָ א  ְדַבר־ְיהָוׁה  ַעל־ִיׂשְ ַמּשָׂ

ִקְרּבֹו ה  ָא ב:  ָּאֶרץ  ְוֹיֵצר  רוַח־ָאָדם  ּבְ ַלם ִהּנֵ ם  ֶאת־ְירוׁשָ ֹּנִכי  ׂשָ
צֹור  ים  ָסִביב  ְוַגם  ַעל־ְיהוָדה  ִיְהֶיה  ַבּמָ ַּסף־ַרַעל  ְלָכל־ָהַעּמִ

ָלם ַלם  ֶאֶבן  ג:  ַּעל־ְירוׁשָ ים  ֶאת־ְירוׁשָ ְּוָהָיה  ַביֹום־ַההוא  ָאׂשִ ּ ּ
ֵרטו ְוֶנֶאְספו ָעֶליָה  רֹוט ִיּשָׂ ל־ֹעְמֶסיָה ׂשָ ים ּכָ ַּמֲעָמָסה ְלָכל־ָהַעּמִ ּ

ה  ָכל־סוס  ד:  ֹוֵיי  ָהָאֶרץּכֹל  ּג יֹום  ַההוא  ְנֻאם־ְיהָוׁה  ַאּכֶ ּּבַ ּ ּ
ית  ְיהוָדה  ֶאְפַקח  ֶאת־ֵעיַני  עֹון  ְוַעל־ּבֵ ּגָ ּשִׁ הֹון  ְוֹרְכבֹו  ּבַ ּמָ ּתִ ּּבַ

ִעָורֹון ה  ּבַ ים  ַאּכֶ ְּוֹכל  סוס  ָהַעּמִ ם  ה:  ּ ִלּבָ ְּוָאְמרו  ַאֻלֵפי  ְיהוָדה  ּבְ ּּ
ַל ֵבי  ְירוׁשָ יהָוׁה  ְצָבאֹות  ֱאֹלֵהיֶהםַּאְמָצה  ִלי  ֹיׁשְ יֹום  ו:  ם  ּבַ ּּבַ

ֵעִצים  וְכַלִפיד  ִכיֹור  ֵאׁש  ּבְ ים  ֶאת־ַאֻלֵפי  ְיהוָדה  ּכְ ַּההוא  ָאׂשִ ּ ּ ּּ ּ
ים  ל־ָהַעּמִ ֹמאול  ֶאת־ּכָ ָעִמיר  ְוָאְכלו  ַעל־ָיִמין  ְוַעל־ׂשְ ֵּאׁש  ּבְ

ָלם ירוׁשָ יָה  ּבִ ְחּתֶ ַלם  עֹוד  ּתַ ָבה  ְירוׁשָ ָּסִביב  ְוָיׁשְ יַע  ְיהָוׁה ְוה ז:  ּ ֹוׁשִ
ְפֶאֶרת  ִראׁשָֹנה  ְלַמַען  ֹלא־ִתְגַדל  ּתִ ֶּאת־ָאֳהֵלי  ְיהוָדה  ּבָ ּ

ַלם  ַעל־ְיהוָדה ב  ְירוׁשָ ית־ָדִויד  ְוִתְפֶאֶרת  יׁשֵ ּּבֵ ּ יֹום  ַההוא  ח:  ּ ּּבַ ּ
יֹום  ַההוא  ֶהם  ּבַ ל  ּבָ ְכׁשָ ַלם  ְוָהָיה  ַהּנִ ב  ְירוׁשָ ַעד  יֹוׁשֵ ָּיֵגן  ְיהָוׁה  ּבְ ּּ

ָדִויד  וֵב ַמְלַאך  ְיהָוׁה  ִלְפֵניֶהםּּכְ אֹלִהים  ּכְ ְית  ָדִויד  ּכֵ ְוָהָיה  ט:  ּ
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ִאים  ל־ַהּגֹוִים  ַהּבָ ִמיד  ֶאת־ּכָ ׁש  ְלַהׁשְ יֹום  ַההוא  ֲאַבּקֵ ּּבַ ּ
ָלם ית  ָדִויד  ְוַעל   י:  ַּעל־ְירוׁשָ י  ַעל־ּבֵ ַפְכּתִ ַלִ◌ם |  ְּוׁשָ ב  ְירוׁשָ ּיֹוׁשֵ

יטו  ֵאַלי  ֵא ּרוַח  ֵחן  ְוַתֲחנוִנים  ְוִהּבִ ּ ר־ָדָקרו  ְוָסְפדו  ָעָליו ּ ּת  ֲאׁשֶ ּ ּ
כֹור ָהֵמר  ַעל־ַהּבְ ִמְסֵפד  ַעל־ַהָיִחיד  ְוָהֵמר  ָעָליו  ּכְ ּּכְ יֹום  יא:  ּ ּּבַ

ִבְקַעת  ִמְסַפד  ֲהַדְדִרּמֹון  ּבְ ַלם  ּכְ ירוׁשָ ְסֵפד  ּבִ ַּההוא  ִיְגַדל  ַהּמִ ּּ ּ ּ
ָפחֹות  ְלָבד  ִמ יב:  ְּמִגדֹון ָפחֹות  ִמׁשְ ְּוָסְפָדה  ָהָאֶרץ  ִמׁשְ ַפַחת ּ ּׁשְ

יֶהם  ית־ָנָתן ְלָבד וְנׁשֵ ַפַחת  ּבֵ יֶהם  ְלָבד  ִמׁשְ ית־ָדִויד  ְלָבד  וְנׁשֵ ּּבֵ ּ ּּ
ַפַחת  יג:  ְלָבד יֶהם  ְלָבד  ִמׁשְ ית־ֵלִוי  ְלָבד  וְנׁשֵ ַפַחת  ּבֵ ִּמׁשְ ּּ

יֶהם  ְלָבד ְמִעי  ְלָבד  וְנׁשֵ ָארֹות  יד:  ַּהּשִׁ ׁשְ ָפחֹות  ַהּנִ ׁשְ ּּכֹל  ַהּמִ
ָפ ָפֹחת ִמׁשְ ִּמׁשְ יֶהם ְלָבדּ  :ֹּחת ְלָבד וְנׁשֵ

gG 

ך  במעגל "כך  יגמור  כל  ספרי  נ,  ם  ליוםשני  פרקי,  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

 )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,    לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי  מדרשות  נא–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

 )מדרש תנחומא בהעלותך פרק טו(. ך שאם קבעת אותם כמסמר בלבבך הם משמרין אותךא למה כתיב כמשמרות ואנו קורין מסמרות ללמד"ד


