
––1205 

 

 
F––f 

      
                                      

                                      
                                   
                           

                                 

 ג פרק י- "זכריה"ספר 
ָלם  א ֵבי  ְירוׁשָ ח  ְלֵבית  ָדִויד  וְלֹיׁשְ יֹום  ַההוא  ִיְהֶיה  ָמקֹור  ִנְפּתָ ּּבַ ּ ּ ּ ּ

ְּלַחַטאת  וְלִנָדה ּ ְּוָהָיה  ַביֹום  ַההוא  ְנֻאם   ב:  ּ ְיהָוׁה  ְצָבאֹות |  ּ
ים  ִמן־ָהָאֶרץ  ְוֹלא  ִיָזְכרו  עֹוד  ְוַגם  מֹות  ָהֲעַצּבִ ַּאְכִרית  ֶאת־ׁשְ ּ

ִביִאים  ְוֶאת־רוַח ְוָהָיה  ג:  ּ  ַהֻטְמָאה  ַאֲעִביר  ִמן־ָהָאֶרץֶּאת־ַהּנְ
ֵבא  ִאיׁש  עֹוד  ְוָאְמרו  ֵאָליו  ָאִביו  ְוִאּמֹו  ֹיְלָדיו  ֹלא  ִתְחֶיה  י־ִיּנָ ּּכִ
ם  ְיהָוׁה  וְדָקֻרהו  ָאִביהו  ְוִאּמֹו  ֹיְלָדיו  ׁשֵ ְרּתָ  ּבְ ֶקר  ִדּבַ י  ׁשֶ ּּכִ ּ ּ ּ

ְבאֹו ִהּנָ יֹום  ַההוא  ֵיֹבׁשו  ַה|  ְוָהָיה   ד:  ּבְ ּּבַ ּ ִביִאים  ִאיׁש  ֵמֶחְזֹינֹו ּ ּנְ
ֵחׁש ָער  ְלַמַען  ּכַ ׁשו  ַאֶדֶרת  ׂשֵ ְבֹאתֹו  ְוֹלא  ִיְלּבְ ִהּנָ ּּבְ ְוָאַמר  ֹלא  ה:  ּ

עוָרי י־ָאָדם  ִהְקַנִני  ִמּנְ : ָּנִביא  ָאֹנִכי  ִאיׁש־ֹעֵבד  ֲאָדָמה  ָאֹנִכי  ּכִ
ין  ָיֶדיך  ְוָאַמר  ֲאׁשֶ ו ּכֹות  ָהֵאֶלה  ּבֵ ְָוָאַמר  ֵאָליו  ָמה  ַהּמַ יִתי ּ ר  ֻהּכֵ

ית  ְמַאֲהָבי ֶבר  ֲעִמיִתי  ְנֻאם  ז:  ּבֵ ֶּחֶרב  עוִרי  ַעל־ֹרִעי  ְוַעל־ּגֶ
ְּיהָוׁה  ְצָבאֹות  ַהך  ֶאת־ָהֹרֶעה  וְתפוֶצין ּ ֹבִתי  ָיִדי ְָ   ַהּצֹאן  ַוֲהׁשִ
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ה  ח:  ַעל־ַהּצֲֹעִרים ַנִים  ּבָ ְּוָהָיה  ְבָכל־ָהָאֶרץ  ְנֻאם־ְיהָוׁה  ִפי־ׁשְ ּ
ְרתו  ִיְגָועו  ְוַה ִּיּכָ הּ ית  ִיָוֶתר  ּבָ ִלׁשִ ּּשְׁ ית  ט:  ּ ִלׁשִ ְוֵהֵבאִתי  ֶאת־ַהּשְׁ

ְבֹחן  ֶאת־ַהָזָהב  ים  ּכִ ֶסף  וְבַחְנּתִ ְצֹרף  ֶאת־ַהּכֶ ים  ּכִ ֵאׁש  וְצַרְפּתִ ּּבָ ּ ּ
י  הוא  ְוהוא |  ּהוא   י  ַעּמִ ִמי  ַוֲאִני  ֶאֱעֶנה  ֹאתֹו  ָאַמְרּתִ ִּיְקָרא  ִבׁשְ ּ

 :ֹיאַמר ְיהָוׁה ֱאֹלָהי

  יד פרק- "זכריה"ספר 
ך א ִקְרּבֵ ָלֵלך  ּבְ א  ַליהָוׁה  ְוֻחַלק  ׁשְ ה  יֹום־ּבָ ְִהּנֵ ְ י  ב:  ּ ְוָאַסְפּתִ

ל־ַהּגֹוִים   ַל|  ֶאת־ּכָ ּסו ִֶּאל־ְירוׁשָ ָדה  ָהִעיר  ְוָנׁשַ ְלָחָמה  ְוִנְלּכְ ּם  ַלּמִ
ים   ׁשִ ים  ְוַהּנָ ּתִ ַגְלָנהַהּבָ ׁשָ ּגֹוָלה ּּתִ ַכְבָנה  ְוָיָצא  ֲחִצי  ָהִעיר  ּבַ ּשָׁ   ּתִ

ֵרת  ִמן־ָהִעירְוֶיֶתר ּגֹוִים  ג:    ָהָעם  ֹלא  ִיּכָ ְוָיָצא  ְיהָוׁה  ְוִנְלַחם  ּבַ
יֹום  ְקָרב יֹום  ִהָלֲחמֹו  ּבְ יֹום־ַההוא  ד:  ָּהֵהם  ּכְ ְּוָעְמדו  ַרְגָליו  ּבַ ּּ

ַל ר  ַעל־ְפֵני  ְירוׁשָ ַּעל־ַהר  ַהֵזִתים  ֲאׁשֶ ּ ֶדם  ְוִנְבַקע  ַהר ִּ ם  ִמּקֶ
דֹוָלה  ְמֹאד  וָמׁש  ֲחִצי  ָהָהר ַּהֵזיִתים  ֵמֶחְציֹו  ִמְזָרָחה  ָוָיּמָ יא  ּגְ ּה  ּגֵ

ה ּבָ י־ָהִרים  ה:  ָצפֹוָנה  ְוֶחְציֹו־ֶנּגְ יַע  ּגֵ י־ַיּגִ יא־ָהַרי  ּכִ ם  ּגֵ ְוַנְסּתֶ
יֵמי  ֻעִזָיה  ם  ִמְפֵני  ָהַרַעׁש  ּבִ ר  ַנְסּתֶ ֲאׁשֶ ם  ּכַ ֶּאל־ָאַצל  ְוַנְסּתֶ ּ ּ

ים  ִע ל־ְקדׁשִ ֶּמֶלך־ְיהוָדה  וָבא  ְיהָוׁה  ֱאֹלַהי  ּכָ ּ ךְ יֹום  ו:  ְּמָ ְּוָהָיה  ּבַ
ְוָהָיה  יֹום־ֶאָחד  ז:  ּ  ְוִקָפאֹוןְיִקּפָאֹוןַּההוא  ֹלא־ִיְהֶיה  אֹור  ְיָקרֹות  
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ּהוא  ִיָוַדע  ַליהָוׁה  ֹלא־יֹום  ְוֹלא־ָלְיָלה  ְוָהָיה  ְלֵעת־ֶעֶרב  ּ
ַלם |  ְוָהָיה   ח:  ִיְהֶיה־אֹור יֹום  ַההוא  ֵיְצאו  ַמִים־ַחִיים  ִמירוׁשָ ּּבַ ּ ּּ ּ

ִיץ ֶחְצָים   ּקַ ְדמֹוִני  ְוֶחְצָים  ֶאל־ַהָים  ָהַאֲחרֹון  ּבַ ֶּאל־ַהָים  ַהּקַ ּ
יֹום  ַההוא  ט:  ּוַבֹחֶרף  ִיְהֶיה ל־ָהָאֶרץ  ּבַ ְּוָהָיה  ְיהָוׁה  ְלֶמֶלך  ַעל־ּכָ ּ ְ

מֹו  ֶאָחד ַבע  י:  ִּיְהֶיה  ְיהָוׁה  ֶאָחד  וׁשְ ֲעָרָבה  ִמּגֶ ל־ָהָאֶרץ  ּכָ ִיּסֹוב  ּכָ
ָלם  ְו ְנָיִמן ְּלִרּמֹון  ֶנֶגב  ְירוׁשָ ַער  ּבִ יָה  ְלִמּשַׁ ָבה  ַתְחּתֶ ָרֲאָמה  ְוָיׁשְ

ים  וִמְגַדל  ֲחַנְנֵאל ַעד  ַער  ַהִפּנִ ַער  ָהִראׁשֹון  ַעד־ׁשַ ַּעד־ְמקֹום  ׁשַ ּ ּ
ֶלך ָבה  יא:  ְִיְקֵבי  ַהּמֶ בו  ָבה  ְוֵחֶרם  ֹלא  ִיְהֶיה־עֹוד  ְוָיׁשְ ְּוָיׁשְ ּ

ַלם  ָלֶבַטח ָפ|  ְוֹזאת   יב:  ְּירוׁשָ ּגֵ ְהֶיה  ַהּמַ ר  ִיּגֹף  ְיהָוׁה ּתִ ה  ֲאׁשֶ
ָלם  ָהֵמק   ר  ָצְבאו  ַעל־ְירוׁשָ ים  ֲאׁשֶ ל־ָהַעּמִ ֶּאת־ּכָ רֹו  ְוהוא |  ּ ׂשָ ּּבְ

ִפיֶהם ק  ּבְ ּמַ ְקָנה  ְבֹחֵריֶהן  וְלׁשֹונֹו  ּתִ ּמַ : ֹּעֵמד  ַעל־ַרְגָליו  ְוֵעיָניו  ּתִ
ֶהם  ְוֶהֱחִז יג ה  ּבָ ְהֶיה  ְמהוַמת־ְיהָוׁה  ַרּבָ יֹום  ַההוא  ּתִ ְּוָהָיה  ּבַ ּ ּיקו ּ

ִּאיׁש ַיד ֵרֵעהו ְוָעְלָתה ָידֹו ַעל־ַיד ֵרֵעהו ָלֵחם  יד: ּ ְּוַגם־ְיהוָדה ּתִ ּ
ל־ַהּגֹוִים ָסִביב ָזָהב ָוֶכֶסף וְבָגִדים ָלֹרב  ף ֵחיל ּכָ ָלם ְוֻאּסַ ירוׁשָ ּּבִ ּ

ָמל  ְוַהֲחמֹור  טו:  ְמֹאד ַפת  ַהּסוס  ַהֶפֶרד  ַהּגָ ְהֶיה  ַמּגֵ ְּוֵכן  ּתִ ּ
ֵהָמה  ֲא ָפה  ַהזֹאתְוָכל־ַהּבְ ּגֵ ּמַ ה  ּכַ ֲחנֹות  ָהֵהּמָ ּמַ ר  ִיְהֶיה  ּבַ : ּׁשֶ

ָלם  ְוָעלו  טז ִאים  ַעל־ְירוׁשָ ל־ַהּגֹוִים  ַהּבָ ל־ַהּנֹוָתר  ִמּכָ ְּוָהָיה  ּכָ ּ
ֲחֹות  ְלֶמֶלך  ְיהָוׁה  ְצָבאֹות  ְוָלֹחג  ּתַ ָנה  ְלִהׁשְ ָנה  ְבׁשָ ְִמֵדי  ׁשָ ּ
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ּכֹות ר  ֹלא־ַיֲעֶלה יז:  ֶאת־ַחג  ַהּסֻ ְפחֹות ְוָהָיה  ֲאׁשֶ ּ  ֵמֵאת  ִמׁשְ
ֲחֹות  ְלֶמֶלך  ְיהָוׁה  ְצָבאֹות  ְוֹלא  ּתַ ַלם  ְלִהׁשְ ְָהָאֶרץ  ֶאל־ְירוׁשָ ּ

ם ׁשֶ ַפַחת  ִמְצַרִים  ֹלא־ַתֲעֶלה  ְוֹלא  יח:  ֲעֵליֶהם  ִיְהֶיה  ַהּגָ ְּוִאם־ִמׁשְ
ר  ִיּגֹף  ְיהָוׁה  ֶאת־ַהּגֹוִים  ָפה  ֲאׁשֶ ּגֵ ְהֶיה  ַהּמַ ָבָאה  ְוֹלא  ֲעֵליֶהם  ּתִ

ר  ֹל ּכֹותֲאׁשֶ ְהֶיה  ַחַטאת  יט:  ּא  ַיֲעלו  ָלֹחג  ֶאת־ַחג  ַהּסֻ ֹּזאת  ּתִ
ר  ֹלא  ַיֲעלו  ָלֹחג  ֶאת־ַחג  ל־ַהּגֹוִים  ֲאׁשֶ ִּמְצָרִים  ְוַחַטאת  ּכָ ּ

ּכֹות יֹום  ַההוא  ִיְהֶיה  ַעל־ְמִצלֹות  ַהּסוס  ֹקֶדׁש  ַליהָוׁה  כ:  ַהּסֻ ּּבַ ּּ ּ
ְזָרִקים  ִל ּמִ ֵבית  ְיהָוׁה  ּכַ ירֹות  ּבְ ַחְוָהָיה  ַהּסִ ְזּבֵ ְוָהָיה  כא:  ְפֵני  ַהּמִ

ַלם  וִביהוָדה  ֹקֶדׁש  ַליהָוׁה  ְצָבאֹות  וָבאו  ירוׁשָ ל־ִסיר  ּבִ ּּכָ ּ ּ ּ ּ
לו  ָבֶהם  ְוֹלא־ִיְהֶיה  ְכַנֲעִני  עֹוד  ל־ַהזְֹבִחים  ְוָלְקחו  ֵמֶהם  וִבּשְׁ ּּכָ ּ ּ ּ

יֹום ַההוא ֵבית־ְיהָוׁה ְצָבאֹות ּבַ ּּבְ ּ: 
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–השנה  

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

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

ך  במעגל "כך  יגמור  כל  ספרי  נ,  שני  פרקים  ליום,  הנה  מובא  כאן  לימוד  ספרי  נביאים  וכתובים  מחולק  לכל  השנה
ים  לפרסםהרב 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


