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  פרק ה- "זכריה"ספר 
ה  ְמִגָלה  ָעָפה א א  ֵעיַני  ָוֶאְרֶאה  ְוִהּנֵ ָּוָאׁשוב  ָוֶאּשָׂ ַּויֹאֶמר  ב:  ּ

ה  ה  ֹרֶאה  ָוֹאַמר  ֲאִני  ֹרֶאה  ְמִגָלה  ָעָפה  ָאְרּכָ ֵּאַלי  ָמה  ַאּתָ ּ
ה ַאּמָ ר ּבָ ה ֶעׂשֶ ה ְוָרְחּבָ ַאּמָ ִרים ּבָ י ֹזאת ָהָאָלה ַּויֹאֶמר ֵאַל ג: ֶּעׂשְ

ה  מֹוָה  ִנּקָ י  ָכל־ַהּגֵֹנב  ִמֶזה  ּכָ ַּהיֹוֵצאת  ַעל־ְפֵני  ָכל־ָהָאֶרץ  ּכִ ּ ּ
ה מֹוָה  ִנּקָ ע  ִמֶזה  ּכָ ּבָ ׁשְ הֹוֵצאִתיָה  ְנֻאם  ְיהָוׁה  ְצָבאֹות  ד:  ְּוָכל־ַהּנִ

ֶקר  ְוָלֶנה  ִמי  ַלּשָׁ ׁשְ ע  ּבִ ּבָ ׁשְ ית  ַהּנִ ב  ְוֶאל־ּבֵ ּנָ ית  ַהּגַ ּוָבָאה  ֶאל־ּבֵ
ת יתֹו  ְוִכַלּתו  ְוֶאת־ֵעָציו  ְוֶאת־ֲאָבָניוּבְ ֹּוך  ּבֵ ּ ְלָאך  ה:  ְ ְַוֵיֵצא  ַהּמַ ּ

א  ָנא  ֵעיֶניך  וְרֵאה  ָמה  ַהיֹוֵצאת  י  ַויֹאֶמר  ֵאַלי  ׂשָ ַּהדֵֹבר  ּבִ ּּ ָּ

ָּוֹאַמר  ַמה־ִהיא  ַויֹאֶמר  ֹזאת  ָהֵאיָפה  ַהיֹוֵצאת  ַויֹאֶמר  ו:  ַּהזֹאת ּ ּ
ָכל־ָהָאֶרץ את  ְוֹזאת ְוִהּנֵ ז:  ֹזאת  ֵעיָנם  ּבְ ר  ֹעֶפֶרת  ִנּשֵׂ ּכַ ה  ּכִ

תֹוך  ָהֵאיָפה ֶבת  ּבְ ה  ַאַחת  יֹוׁשֶ ָעה  ח:  ְִאּשָׁ ַּויֹאֶמר  ֹזאת  ָהִרׁשְ
ֵלך  ֶאת־ֶאֶבן  ָהעֹוֶפֶרת  ֵלך  ֹאָתה  ֶאל־ּתֹוך  ָהֵאיָפה  ַוַיׁשְ ְַוַיׁשְ ְ ְּ ּּ
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ים  יֹוְצאֹות ט:  ֶּאל־ִפיָה ִים  ָנׁשִ ּתַ ה  ׁשְ א  ֵעיַני  ָוֵאֶרא  ְוִהּנֵ  ָוֶאּשָׂ
ַכְנֵפי  ַהֲחִסיָדה   ה  ְכָנַפִים  ּכְ ַכְנֵפיֶהם  ְוָלֵהּנָ ֶשָנהְּורוַח  ּבְ אָנה ַוּתִ ּשֶׂ   ַוּתִ

ָמִים ין  ָהָאֶרץ  וֵבין  ַהּשָׁ ְלָאך  י:  ֶּאת־ָהֵאיָפה  ּבֵ ְָוֹאַמר  ֶאל־ַהּמַ

ה  מֹוִלכֹות  ֶאת־ָהֵאיָפה י  ָאָנה  ֵהּמָ ַּויֹאֶמר  ֵאַלי  יא:  ַּהדֵֹבר  ּבִ
ם ַעל־ְמֻכָנָתהִלְבנֹות־ָלה ַבִית ּבְ יָחה ּשָׁ ְנָער ְוהוַכן ְוֻהּנִ ֶּאֶרץ ׁשִ ּ: 

  פרק ו- "זכריה"ספר 
בֹות  ֹיְצאֹות  א ע  ַמְרּכָ ה  ַאְרּבַ א  ֵעיַני  ָוֶאְרֶאה  ְוִהּנֵ ב  ָוֶאּשָׂ ָוָאׁשֻ

ת ֵני  ֶהָהִרים  ְוֶהָהִרים  ָהֵרי  ְנחׁשֶ ין  ׁשְ ָבה  ָהִראׁשָֹנה  ב:  ִמּבֵ ְרּכָ ּמֶ ּבַ
ים  וַב ּסוִסים  ֲאֻדּמִ ֹחִריםּ ִנית  סוִסים  ׁשְ ָבה  ַהּשֵׁ ְרּכָ ָבה  ג:  ּּמֶ ְרּכָ ּוַבּמֶ

ֻרִדים  ָבה  ָהְרִבִעית  סוִסים  ּבְ ְרּכָ ית  סוִסים  ְלָבִנים  וַבּמֶ ִלׁשִ ַּהּשְׁ ּ ּ ּ
ים י ָמה־ֵאֶלה ֲאֹדִני ד: ֲאֻמּצִ ְלָאך ַהדֵֹבר ּבִ ָּוַאַען ָוֹאַמר ֶאל־ַהּמַ ּ ְ :

ְלָאך  ַויֹאֶמר  ֵאָלי  ֵא ה ַּוַיַען  ַהּמַ ַמִים ְּ ע  ֻרחֹות  ַהּשָׁ ֶּלה  ַאְרּבַ
ל־ָהָאֶרץ ב  ַעל־ֲאדֹון  ּכָ ה  ַהּסוִסים  ו:  יֹוְצאֹות  ֵמִהְתַיּצֵ ר־ּבָ ֲּאׁשֶ ּ

ֹחִרים  ֹיְצִאים  ֶאל־ֶאֶרץ  ָצפֹון  ְוַהְלָבִנים  ָיְצאו  ֶאל־ַאֲחֵריֶהם  ַּהּשְׁ ּ
יָמן ֻרִדים  ָיְצאו  ֶאל־ֶאֶרץ  ַהּתֵ ְּוַהּבְ ים  ָיְצאו  ַוְי ז:  ּ ַּבְקׁשו ְּוָהֲאֻמּצִ

ָאֶרץ  ַויֹאֶמר  ְלכו  ִהְתַהְלכו  ָבָאֶרץ  ָּלֶלֶכת  ְלִהְתַהֵלך  ּבָ ּּ ּּ ְ

ָאֶרץ ְתַהַלְכָנה  ּבָ ר  ֵאַלי  ֵלאֹמר  ְרֵאה  ח:  ַּוּתִ ַּוַיְזֵעק  ֹאִתי  ַוְיַדּבֵ
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ֶאֶרץ  ָצפֹון ַּהיֹוְצִאים  ֶאל־ֶאֶרץ  ָצפֹון  ֵהִניחו  ֶאת־רוִחי  ּבְ ּ ַוְיִהי  ט:  ּ
ָּלקֹוַח  ֵמֵאת  ַהּגֹוָלה  ֵמֶחְלַדי  וֵמֵאת  י:  רְדַבר־ְיהָוׁה  ֵאַלי  ֵלאֹמ ּ

ית  יֹום  ַההוא  וָבאָת  ּבֵ ה  ּבַ ּטֹוִבָיה  וֵמֵאת  ְיַדְעָיה  וָבאָת  ַאּתָ ּ ּ ּּ ּ
ֶבל או  ִמּבָ ר־ּבָ ָיה  ֶבן־ְצַפְנָיה  ֲאׁשֶ ֹּיאׁשִ ְוָלַקְחּתָ  ֶכֶסף־ְוָזָהב  יא:  ּ

ן־ְי ַע  ּבֶ ֹראׁש  ְיהֹוׁשֻ ְמּתָ  ּבְ יָת  ֲעָטרֹות  ְוׂשַ הֹוָצָדק  ַהּכֵֹהן ְוָעׂשִ
דֹול ְוָאַמְרּתָ  ֵאָליו  ֵלאֹמר  ּכֹה  ָאַמר  ְיהָוׁה  ְצָבאֹות  ֵלאֹמר  יב:  ַהּגָ

יו  ִיְצָמח  וָבָנה  ֶאת־ֵהיַכל  ְיהָוׁה ְחּתָ מֹו  וִמּתַ ה־ִאיׁש  ֶצַמח  ׁשְ ִּהּנֵ ּ :
ל  יג ב  וָמׁשַ א  הֹוד  ְוָיׁשַ ְּוהוא  ִיְבֶנה  ֶאת־ֵהיַכל  ְיהָוׁה  ְוהוא־ִיּשָׂ ּ ּ

ְסא ין ַעל־ּכִ ְהֶיה  ּבֵ לֹום  ּתִ ְסאֹו  ַוֲעַצת  ׁשָ ֹו  ְוָהָיה  ֹכֵהן  ַעל־ּכִ
ֵניֶהם ְהֶיה  ְלֵחֶלם  וְלטֹוִבָיה  ְוִליַדְעָיה  וְלֵחן  יד:  ׁשְ ְּוָהֲעָטֹרת  ּתִ ּּ

ֵהיַכל  ְיהָוׁה רֹון  ּבְ ן־ְצַפְנָיה  ְלִזּכָ ָּיֹבאו  וָבנו |  ּוְרחֹוִקים   טו:  ּבֶ ּ ּ
י־ְיה ם  ּכִ ֵהיַכל  ְיהָוׁה  ִויַדְעּתֶ ָלַחִני  ֲאֵליֶכם  ְוָהָיה ּבְ ָוׁה  ְצָבאֹות  ׁשְ

קֹול ְיהָוׁה ֱאֹלֵהיֶכם ְמעון ּבְ ׁשְ מֹוַע ּתִ  :ִּאם־ׁשָ
gG 

עגל ך  במ"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

 )מדרש תנחומא בהעלותך פרק טו(. ן מסמרות ללמדך שאם קבעת אותם כמסמר בלבבך הם משמרין אותךא למה כתיב כמשמרות ואנו קורי"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 
                         

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


