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  פרק ט- "זכריה"ספר 
י  ַליהָוׁה  ֵעין  א ק  ְמֻנָחתֹו  ּכִ ֶאֶרץ  ַחְדָרך  ְוַדֶמׂשֶ א  ְדַבר־ְיהָוׁה  ּבְ ַּמׂשָ ְּ

ָרֵאל ְבֵטי  ִיׂשְ י  ב:  ָאָדם  ְוֹכל  ׁשִ ה  ֹצר  ְוִצידֹון  ּכִ ל־ּבָ ְּוַגם־ֲחָמת  ִתְגּבָ ּ
ָעָפר  ְוָחרוץ  ג:  ֹאדָחְכָמה  ְמ ֶסף  ּכֶ ר־ּכֶ ַּוִתֶבן  ֹצר  ָמצֹור  ָלה  ַוִתְצּבָ ּּ ּ

ִטיט  חוצֹות ֵאׁש  ד:  ּּכְ ה  ַבָים  ֵחיָלה  ְוִהיא  ּבָ ה  ְוִהּכָ ּנָ ִּהּנֵה  ֲאֹדָני  יֹוִרׁשֶ ּ

ְקלֹון  ְוִתיָרא  ְוַעָזה  ְוָתִחיל  ְמֹאד  ְוֶעְקרֹון  ה:  ֵּתָאֵכל ֵּתֶרא  ַאׁשְ ּ
ָטה  ְו י־הֹוִביׁש  ֶמּבָ בּּכִ ְקלֹון  ֹלא  ֵתׁשֵ ָּאַבד  ֶמֶלך  ֵמַעָזה  ְוַאׁשְ ב  ו:  ְ ְוָיׁשַ

ִתים דֹוד  ְוִהְכַרִתי  ְגאֹון  ְפִלׁשְ ַאׁשְ ַּמְמֵזר  ּבְ ּ ּ ּ ַּוֲהִסֹרִתי  ָדָמיו  ִמִפיו  ז:  ּ
ַאֻלף  ַאר  ַגם־הוא  ֵלאֹלֵהינו  ְוָהָיה  ּכְ יו  ְוִנׁשְ ּנָ ין  ׁשִ ָציו  ִמּבֵ ּקֻ ְּוׁשִ ּ ּ ּ

יבו יהוָדה  ְוֶעְקרֹון  ּכִ ּּבִ ב  ח:  ִסיּ ְּוָחִניִתי  ְלֵביִתי  ִמָצָבה  ֵמֹעֵבר  וִמׁשָ ּּ
ֵעיָני י־ַעָתה  ָרִאיִתי  ּבְ ִּגיִלי  ט:  ְּוֹלא־ַיֲעֹבר  ֲעֵליֶהם  עֹוד  ֹנֵגׂש  ּכִ

ך  ָיבֹוא  ָלך  ַצִדיק  ַלם  ִהּנֵה  ַמְלּכֵ ת  ְירוׁשָ ת־ִציֹון  ָהִריִעי  ּבַ ְּמֹאד  ּבַ ְּ ְ ּ

ע  הוא  ָעִני  ְוֹרֵכב  ַעל־ֲחמֹור  ְוַע ן־ֲאֹתנֹותְּונֹוׁשָ : ל־ַעִיר  ּבֶ
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ת  ִמְלָחָמה  י ַלם  ְוִנְכְרָתה  ֶקׁשֶ ְּוִהְכַרִתי־ֶרֶכב  ֵמֶאְפַרִים  ְוסוס  ִמירוׁשָ ּ ּ
ָהר  ַעד־ַאְפֵסי־ָאֶרץ לֹו  ִמָים  ַעד־ָים  וִמּנָ לֹום  ַלגֹוִים  וָמׁשְ ר  ׁשָ ְּוִדּבֶ ּּ ּ :

ַלְחִתי  ֲאִסיַריך  ִמּבֹור  ֵאי יא ִריֵתך  ׁשִ ַדם־ּבְ ְַגם־ַאְת  ּבְ ְּ ּ : ן  ַמִים  ּבֹוּּ
יב  יב ֶנה  ָאׁשִ ּׁשובו  ְלִבָצרֹון  ֲאִסיֵרי  ַהִתְקָוה  ַגם־ַהיֹום  ַמִגיד  ִמׁשְ ּ ּ ּּ ּ ּ

ת  ִמֵלאִתי  ֶאְפַרִים  ְועֹוַרְרִתי  יג:  ְָלך י־ָדַרְכִתי  ִלי  ְיהוָדה  ֶקׁשֶ ּּכִ ּּ ּ
ֶחֶרב  ִגּבֹור ְמִתיך  ּכְ ַנִיך  ָיָון  ְוׂשַ ָּבַנִיך  ִציֹון  ַעל־ּבָ ְּ ְ ֲעֵליֶהם ַויהָוׁה   יד:  ְּ

ׁשֹוָפר  ִיְתָקע  ְוָהַלך  ָרק  ִחצֹו  ַואֹדָני  יֱהִוׁה  ּבַ ְֵיָרֶאה  ְוָיָצא  ַכּבָ ּ ּ
ַסֲערֹות  ֵתיָמן ְּיהָוׁה  ְצָבאֹות  ָיֵגן  ֲעֵליֶהם  ְוָאְכלו  ְוָכְבׁשו  טו:  ּּבְ ּ

ַח ָזִויֹות  ִמְזּבֵ ִמְזָרק  ּכְ מֹו־ָיִין  וָמְלאו  ּכַ תו  ָהמו  ּכְ ַּאְבֵני־ֶקַלע  ְוׁשָ ּ ּ ּ ּ ּ :
י  ַאְבֵני־ֵנֶזר ְו טז ֹצאן  ַעמֹו  ּכִ יֹום  ַההוא  ּכְ יָעם  ְיהָוׁה  ֱאֹלֵהיֶהם  ּבַ ּהֹוׁשִ ּ ּ

חוִרים  יז:  ִמְתנֹוְססֹות  ַעל־ַאְדָמתֹו י  ַמה־טובֹו  וַמה־ָיְפיֹו  ָדָגן  ּבַ ּּכִ ּ ּ ּ ּ
ֻתלֹות  :ְוִתירֹוׁש ְינֹוֵבב ּבְ

  פרק י- "זכריה"ספר 
ֵעת  ַמְלקֹוׁש א ֲאלו  ֵמְיהָוׁה  ָמָטר  ּבְ ה  ֲחִזיִזים ּׁשַ   ְיהָוׁה  ֹעׂשֶ

ֶדה ׂשָ ב  ּבַ ם  ִיֵתן  ָלֶהם  ְלִאיׁש  ֵעׂשֶ ּוְמַטר־ֶגׁשֶ ּ ּ י  ַהְתָרִפים  ב:  ּ ּּכִ
רו  ֶהֶבל  וא  ְיַדּבֵ ֶקר  ַוֲחֹלמֹות  ַהׁשָ רו־ָאֶון  ְוַהּקֹוְסִמים  ָחזו  ׁשֶ ִּדּבְ ּ ּ ּּ

י־ֵאין  ֹרֶעה ן  ָנְסעו  ְכמֹו־ֹצאן  ַיֲענו  ּכִ ְּיַנֵחמון  ַעל־ּכֵ ּ ִעים ַעל־ָהֹר ג:  ּ
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י־ָפַקד  ְיהָוׁה  ְצָבאֹות  ָּחָרה  ַאִפי  ְוַעל־ָהַעתוִדים  ֶאְפקֹוד  ּכִ ּ ּ
ִמְלָחָמה סוס  הֹודֹו  ּבַ ם  אֹוָתם  ּכְ ית  ְיהוָדה  ְוׂשָ ֶּאת־ֶעְדרֹו  ֶאת־ּבֵ ּ ּ :

ת  ִמְלָחָמה  ִמֶמּנו  ֵיֵצא  ד ה  ִמֶמּנו  ָיֵתד  ִמֶמּנו  ֶקׁשֶ ִּמֶמּנו  ִפּנָ ּ ּ ּּ ּ ּ ּ
ִמְלָחָמה ְוָהי ה:  ָּכל־נֹוֵגׂש  ַיְחָדו ִטיט  חוצֹות  ּבַ ּו  ְכִגּבִֹרים  ּבֹוִסים  ּבְ ּ ּ

י  ְיהָוׁה  ִעָמם  ְוֹהִביׁשו  ֹרְכֵבי  סוִסים ְּוִנְלֲחמו  ּכִ ּ ְרִתי   ו:  ּּ | ְּוִגּבַ
י  ִרַחְמִתים  בֹוִתים  ּכִ יַע  ְוהֹוׁשְ ית  יֹוֵסף  אֹוׁשִ ית  ְיהוָדה  ְוֶאת־ּבֵ ֶּאת־ּבֵ ּ

י  ֲאִנ ר  ֹלא־ְזַנְחִתים  ּכִ ֲאׁשֶ ְּוָהיו  ּכַ ְּוָהיו  ז:  י  ְיהָוׁה  ֱאֹלֵהיֶהם  ְוֶאֱעֵנםּ
ֵמחו  ָיֵגל  מֹו־ָיִין  וְבֵניֶהם  ִיְראו  ְוׂשָ ם  ּכְ ַמח  ִלּבָ ְּכִגּבֹור  ֶאְפַרִים  ְוׂשָ ּ ּ

יהָוׁה ם  ּבַ מֹו  ח:  ִלּבָ י  ְפִדיִתים  ְוָרבו  ּכְ ֵצם  ּכִ ְרָקה  ָלֶהם  ַוֲאַקּבְ ֶּאׁשְ
ים ט:  ָּרבו ַעִמים  וַבֶמְרַחּקִ ְּוֶאְזָרֵעם  ּבָ ֵניֶהם ּּ רוִני  ְוָחיו  ֶאת־ּבְ ּ  ִיְזּכְ ּ

בו ֵצם  ְוֶאל־ֶאֶרץ  י:  ָּוׁשָ יבֹוִתים  ֵמֶאֶרץ  ִמְצַרִים  וֵמַאׁשור  ֲאַקּבְ ַּוֲהׁשִ ּּ
ִּגְלָעד  וְלָבנֹון  ֲאִביֵאם  ְוֹלא  ִיָמֵצא  ָלֶהם ה  יא:  ּּ ָים  ָצָרה  ְוִהּכָ ְּוָעַבר  ּבַ

ַּבָים  ַגִלים  ְוֹהִביׁשו  ּכֹל  ְמצולֹות  ְיֹאר  ְוה ּ ּ ּ ֶבט ּ ּוַרד  ְגאֹון  ַאׁשור  ְוׁשֵ ּּ ּ
מֹו ִיְתַהָלכו ְנֻאם ְיהָוׁה יב: ִּמְצַרִים ָיסור יהָוׁה וִבׁשְ ְרִתים ּבַ ְּוִגּבַ ּּ ּ: 
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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,  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

ך  במעגל "כך  יגמור  כל  ספרי  נ,  שני  פרקים  ליום,  כתובים  מחולק  לכל  השנההנה  מובא  כאן  לימוד  ספרי  נביאים  ו
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"מרות  כהונה  כר  ברכיה  הכהן  ברבי  כמשמרות  כתיב  ואנו  קורין  מסמרות  לומר  לך  מה  מש"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


