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  פרק ז- "זכריה"ספר 
ע  ְלָדְרָיֶוׁש  ַהֶמֶלך  ָהָיה  ְדַבר־ְיהָוׁה  ֶאל־ְזַכְרָיה  א ַנת  ַאְרּבַ ׁשְ ְַוְיִהי  ּבִ ּ

ִכְסֵלו ִעי  ּבְ ָעה  ַלֹחֶדׁש  ַהְתׁשִ ַאְרּבָ ר־ֶאֶצר  ב:  ּּבְ ית־ֵאל  ׂשַ ַלח  ּבֵ ַּוִיׁשְ

ּיו  ְלַחלֹות  ֶאת־ְפֵני  ְיהָוׁהְְוֶרֶגם  ֶמֶלך  ַוֲאָנׁשָ ֵלאֹמר  ֶאל־ַהּכֲֹהִנים  ג:  ּ
ֹחֶדׁש  ה  ּבַ ִביִאים  ֵלאֹמר  ַהֶאְבּכֶ ר  ְלֵבית־ְיהָוׁה  ְצָבאֹות  ְוֶאל־ַהּנְ ֲאׁשֶ

ִנים ֶמה  ׁשָ יִתי  ֶזה  ּכַ ר  ָעׂשִ ֲאׁשֶ ֵזר  ּכַ י  ַהּנָ ַּוְיִהי  ְדַבר־ְיהָוׁה  ד:  ַּהֲחִמׁשִ
ל־ַעם  ָהָאֶרץ  ְוֶאל־ַהּכֲֹהִנים ֱאֹמר  ֶא ה:  ְצָבאֹות  ֵאַלי  ֵלאֹמר ל־ּכָ

ָנה  ְבִעים  ׁשָ ִביִעי  ְוֶזה  ׁשִ י  וַבׁשְ ֲחִמיׁשִ י־ַצְמֶתם  ְוָספֹוד  ּבַ ֵּלאֹמר  ּכִ ּּ
תו  ֲהלֹוא  ַאֶתם  ו:  ֲּהצֹום  ַצְמֻתִני  ָאִני ְּוִכי  ֹתאְכלו  ְוִכי  ִתׁשְ ּּ ּ

ָּהֹאְכִלים  ְוַאֶתם  ַהׁשִֹתים ר  ָק ז:  ּ ָרא  ְיהָוׁה ֲּהלֹוא  ֶאת־ַהְדָבִרים  ֲאׁשֶ
ֵלָוה  ְוָעֶריָה  ֶבת  וׁשְ ַלם  יׁשֶ ְהיֹות  ְירוׁשָ ִביִאים  ָהִראׁשִֹנים  ּבִ ַיד  ַהּנְ ּּבְ ּ

ב ֵפָלה  יׁשֵ ֶגב  ְוַהׁשְ ַּוְיִהי  ְדַבר־ְיהָוׁה  ֶאל־ְזַכְרָיה  ח:  ְּסִביֹבֶתיָה  ְוַהּנֶ
ֹפטו  ט:  ֵלאֹמר ַפט  ֱאֶמת  ׁשְ ּּכֹה  ָאַמר  ְיהָוׁה  ְצָבאֹות  ֵלאֹמר  ִמׁשְ ּ
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ְּוַאְלָמָנה  ְוָיתֹום  ֵגר  ְוָעִני  י:  ּד  ְוַרֲחִמים  ֲעׂשו  ִאיׁש  ֶאת־ָאִחיוְוֶחֶס
ְלַבְבֶכם בו  ּבִ ַּאל־ַתֲעׁשֹקו  ְוָרַעת  ִאיׁש  ָאִחיו  ַאל־ַתְחׁשְ ּּ ַּוְיָמֲאנו  יא:  ּ

מֹוַע ידו  ִמׁשְ יב  ַוִיְתנו  ָכֵתף  ֹסָרֶרת  ְוָאְזֵניֶהם  ִהְכּבִ ְּלַהְקׁשִ ּּ ּ ם  יב:  ּ ְוִלּבָ
ִמ מו  ׁשָ ַלח  ְיהָוׁה ּׂשָ ר  ׁשָ מֹוַע  ֶאת־ַהתֹוָרה  ְוֶאת־ַהְדָבִרים  ֲאׁשֶ ּיר  ִמׁשְ ּ ּ

ִביִאים  ָהִראׁשִֹנים  ַוְיִהי  ֶקֶצף  ָגדֹול  ֵמֵאת  ַיד  ַהּנְ רוחֹו  ּבְ ְּצָבאֹות  ּבְ ּ
ן  ִיְקְראו  ְוֹלא  יג:  ְיהָוׁה  ְצָבאֹות ֵמעו  ּכֵ ר־ָקָרא  ְוֹלא  ׁשָ ַּוְיִהי  ַכֲאׁשֶ ּ

ָמע  ָאַמר  ְיהָוׁה  ְצָב ר  יד:  אֹותֶאׁשְ ל־ַהגֹוִים  ֲאׁשֶ ְּוֵאָסֲעֵרם  ַעל  ּכָ
ימו  ב  ַוָיׂשִ ָמה  ַאֲחֵריֶהם  ֵמֹעֵבר  וִמׁשָ ֹּלא־ְיָדעום  ְוָהָאֶרץ  ָנׁשַ ּ ּּ ּ ּ

ָמה ֶּאֶרץ־ֶחְמָדה ְלׁשַ ּ: 

  פרק ח- "זכריה"ספר 
ּכֹה  ָאַמר  ְיהָוׁה  ְצָבאֹות  ב:  ַּוְיִהי  ְדַבר־ְיהָוׁה  ְצָבאֹות  ֵלאֹמר א

ּכֹה  ג:  ֹּון  ִקְנָאה  ְגדֹוָלה  ְוֵחָמה  ְגדֹוָלה  ִקּנֵאִתי  ָלהִּקּנֵאִתי  ְלִצי
ָלם  ְוִנְקְרָאה  תֹוך  ְירוׁשָ ַכְנִתי  ּבְ ְבִתי  ֶאל־ִציֹון  ְוׁשָ ָּאַמר  ְיהָוׁה  ׁשַ ְ ּ ּּ

ַלם  ִעיר־ָהֱאֶמת  ְוַהר־ְיהָוׁה  ְצָבאֹות  ַהר  ַהּקֶֹדׁש ּכֹה  ָאַמר  ד:  ְּירוׁשָ
בו  ְזֵקִנ ָלם  ְוִאיׁש ְּיהָוׁה  ְצָבאֹות  ֹעד  ֵיׁשְ ְרֹחבֹות  ְירוׁשָ ּים  וְזֵקנֹות  ּבִ ּ
ָידֹו  ֵמֹרב  ָיִמים ַעְנתֹו  ּבְ ּוְרֹחבֹות  ָהִעיר  ִיָמְלאו  ְיָלִדים  ה:  ִּמׁשְ ּּ
ְרֹחֹבֶתיָה ֲחִקים  ּבִ י  ִיָפֵלא  ו:  ִויָלדֹות  ְמׂשַ ּּכֹה  ָאַמר  ְיהָוׁה  ְצָבאֹות  ּכִ
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ָיִמים  ָהֵהם  ַג ֵאִרית  ָהָעם  ַהֶזה  ּבַ ֵעיֵני  ׁשְ ּּבְ ּ ֵעיַני  ִיָפֵלא  ְנֻאם ּ ּם־ּבְ
יַע  ֶאת־ַעִמי  ז:  ְיהָוׁה  ְצָבאֹות ּּכֹה  ָאַמר  ְיהָוׁה  ְצָבאֹות  ִהְנִני  מֹוׁשִ

ֶמׁש ֵּמֶאֶרץ  ִמְזָרח  וֵמֶאֶרץ  ְמבֹוא  ַהׁשָ ְכנו  ח:  ּ ְּוֵהֵבאִתי  ֹאָתם  ְוׁשָ
ֱא ָלם  ְוָהיו־ִלי  ְלָעם  ַוֲאִני  ֶאְהֶיה  ָלֶהם  ֵלאֹלִהים  ּבֶ תֹוך  ְירוׁשָ ּּבְ ּ ֶמת ְ

ּּכֹה־ָאַמר  ְיהָוׁה  ְצָבאֹות  ֶתֱחַזְקָנה  ְיֵדיֶכם  ַהׁשְֹמִעים  ט:  ּוִבְצָדָקה ּ
יֹום  ר  ּבְ ִביִאים  ֲאׁשֶ ָיִמים  ָהֵאֶלה  ֵאת  ַהְדָבִרים  ָהֵאֶלה  ִמִפי  ַהּנְ ּּבַ ּ ּּ ּ

נֹות ית־ְיהָוׁה  ְצָבאֹות  ַהֵהיָכל  ְלִהּבָ ד  ּבֵ י  ִלְפֵני  ַהָיִמים  ָהֵהם  י:  יֻּסַ ּּכִ

ַכר  ָהָא א ׂשְ ה  ְוַליֹוֵצא  ְוַלּבָ ֵהָמה  ֵאיֶנּנָ ַכר  ַהּבְ ָּדם  ֹלא  ִנְהָיה  וׂשְ ּ
ֵרֵעהו ל־ָהָאָדם  ִאיׁש  ּבְ ַלח  ֶאת־ּכָ לֹום  ִמן־ַהָצר  ַוֲאׁשַ ֵּאין־ׁשָ ּ :

ֵאִרית  ָהָעם  ַהֶזה  ְנֻאם  יא ְּוַעָתה  ֹלא  ַכָיִמים  ָהִראׁשִֹנים  ֲאִני  ִלׁשְ ּ ּ
לֹום יב:  ְיהָוׁה  ְצָבאֹות י־ֶזַרע  ַהׁשָ ּ  ַהֶגֶפן  ִתֵתן  ִפְרָיה  ְוָהָאֶרץ  ִתֵתן ּּכִ ּ ּ ּ ּ ּּ

ֵאִרית  ָהָעם  ַהֶזה  ַמִים  ִיְתנו  ַטָלם  ְוִהְנַחְלִתי  ֶאת־ׁשְ ֶּאת־ְיבוָלה  ְוַהׁשָ ּ ּ ּּ ּ ּ ּ
ל־ֵאֶלה ית  ְיהוָדה  יג:  ֶּאת־ּכָ גֹוִים  ּבֵ ר  ֱהִייֶתם  ְקָלָלה  ּבַ ֲאׁשֶ ְּוָהָיה  ּכַ ּ

יַע  ֶאְתֶכם  ִו ן  אֹוׁשִ ָרֵאל  ּכֵ ָרָכה  ַאל־ִתיָראו ּוֵבית  ִיׂשְ ְּהִייֶתם  ּבְ ּ
ר  ָזַמְמִתי  יד:  ֶּתֱחַזְקָנה  ְיֵדיֶכם ֲאׁשֶ י  ֹכה  ָאַמר  ְיהָוׁה  ְצָבאֹות  ּכַ ּּכִ

ַהְקִציף  ֲאֹבֵתיֶכם  ֹאִתי  ָאַמר  ְיהָוׁה  ְצָבאֹות  ְוֹלא  ְלָהַרע  ָלֶכם  ּבְ
ָיִמים  ָהֵאֶלה  ְלֵהיִטיב  ֶא טו:  ִּנָחְמִתי ְבִתי  ָזַמְמִתי  ּבַ ן  ׁשַ ּּכֵ ּ ּ ַלם ּ ּת־ְירוׁשָ

ית  ְיהוָדה  ַאל־ִתיָראו ְּוֶאת־ּבֵ ר  ַתֲעׂשו  טז:  ּּ ֵּאֶלה  ַהְדָבִרים  ֲאׁשֶ ּּ ּ
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ְפטו  לֹום  ׁשִ ַפט  ׁשָ רו  ֱאֶמת  ִאיׁש  ֶאת־ֵרֵעהו  ֱאֶמת  וִמׁשְ ַּדּבְ ּ ּ ּ ּּ
ֲעֵריֶכם ׁשַ ְלַבְבֶכם |  ְוִאיׁש   יז:  ּבְ בו  ּבִ ֶּאת־ָרַעת  ֵרֵעהו  ַאל־ַתְחׁשְ ּּ

ֶקר  ַאל־ ֻבַעת  ׁשֶ ֵנאִתי ּוׁשְ ר  ׂשָ ל־ֵאֶלה  ֲאׁשֶ י  ֶאת־ּכָ ֶּתֱאָהבו  ּכִ ּ ּ
ּכֹה־ָאַמר  יט:  ַּוְיִהי  ְדַבר־ְיהָוׁה  ְצָבאֹות  ֵאַלי  ֵלאֹמר יח:  ְנֻאם־ְיהָוׁה

ִביִעי  ְוצֹום  י  ְוצֹום  ַהׁשְ ְּיהָוׁה  ְצָבאֹות  צֹום  ָהְרִביִעי  ְוצֹום  ַהֲחִמיׁשִ
ׂשֹון  וְל יִרי  ִיְהֶיה  ְלֵבית־ְיהוָדה  ְלׂשָ ָּהֲעׂשִ ְמָחה  וְלֹמֲעִדים  טֹוִבים ּ ּׂשִ

לֹום  ֱאָהבו ְּוָהֱאֶמת  ְוַהׁשָ ר  ָיֹבאו  כ:  ּ ּּכֹה  ָאַמר  ְיהָוׁה  ְצָבאֹות  ֹעד  ֲאׁשֶ
ֵבי  ָעִרים  ַרּבֹות ֵבי  ַאַחת  ֶאל־ַאַחת  כא:  ַּעִמים  ְוֹיׁשְ ְּוָהְלכו  יוׁשְ

ׁש  ֶאת־ְיה ֵּלאֹמר  ֵנְלָכה  ָהלֹוך  ְלַחלֹות  ֶאת־ְפֵני  ְיהָוׁה  וְלַבּקֵ ּ ּ ָוׁה ְ
ים  ְוגֹוִים  ֲעצוִמים  כב:  ְּצָבאֹות  ֵאְלָכה  ַגם־ָאִני ּוָבאו  ַעִמים  ַרּבִ ּ ּּ

ָלם  וְלַחלֹות  ֶאת־ְפֵני  ְיהָוׁה ירוׁשָ ׁש  ֶאת־ְיהָוׁה  ְצָבאֹות  ּבִ ְּלַבּקֵ ּ ּ ּ :
ָרה  כג ר  ַיֲחִזיקו  ֲעׂשָ ָיִמים  ָהֵהָמה  ֲאׁשֶ ּּכֹה־ָאַמר  ְיהָוׁה  ְצָבאֹות  ּבַ ּ ּ

ים  ִמּכֹל  ְלׁשֹ ְכַנף  ִאיׁש  ְיהוִדי  ֵלאֹמר ֲאָנׁשִ ּנֹות  ַהגֹוִים  ְוֶהֱחִזיקו  ּבִ ּ ּ
ַמְענו ֱאֹלִהים ִעָמֶכם י ׁשָ ֵּנְלָכה ִעָמֶכם ּכִ ּּ: 

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 
                         

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

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,  בכל תפוצות ישראלך המחולק"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"רות  נטועים  אוכמשמ

 )מדרש תנחומא בהעלותך פרק טו(. א למה כתיב כמשמרות ואנו קורין מסמרות ללמדך שאם קבעת אותם כמסמר בלבבך הם משמרין אותך"ד


