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  פרק ג- "זכריה"ספר 
דֹול  ֹעֵמד  ִלְפֵני  ַמְלַאך  ְיהָוׁה ַּוַיְרֵאִני  ֶאת־ְיהֹוׁשֻ א ְַע  ַהּכֵֹהן  ַהּגָ

ְטנֹו ָטן  ֹעֵמד  ַעל־ְיִמינֹו  ְלׂשִ ָטן  ב:  ְוַהּשָׂ ַּויֹאֶמר  ְיהָוׁה  ֶאל־ַהּשָׂ
ָלם  ֲהלֹוא  ירוׁשָ ך  ַהּבֵֹחר  ּבִ ָטן  ְוִיְגַער  ְיהָוׁה  ּבְ ך  ַהּשָׂ ִּיְגַער  ְיהָוׁה  ּבְ ָ ָ

ל ֵמֵאׁש ַע ָה ג: ֶּזה אוד ֻמּצָ ָגִדים צֹוִאים ְוֹעֵמד ִויהֹוׁשֻ ָיה ָלֻבׁש ּבְ
ְלָאך ַּוַיַען  ַויֹאֶמר  ֶאל־ָהֹעְמִדים  ְלָפָניו  ֵלאֹמר  ד:  ְִלְפֵני  ַהּמַ ּ

י  ָגִדים  ַהּצִֹאים  ֵמָעָליו  ַויֹאֶמר  ֵאָליו  ְרֵאה  ֶהֱעַבְרּתִ ָּהִסירו  ַהּבְ ּ
ׁש  ֹאְתך  ַמֲחָלצֹות ֵָמָעֶליך  ֲעֹוֶנך  ְוַהְלּבֵ ָ ימו ה:  ָ   ָצִניף ָּוֹאַמר  ָיׂשִ

הו  ׁשֻ ִניף  ַהָטהֹור  ַעל־ֹראׁשֹו  ַוַיְלּבִ ימו  ַהּצָ ָּטהֹור  ַעל־ֹראׁשֹו  ַוָיׂשִ ּ ּּ ּ
ָגִדים  וַמְלַאך  ְיהָוׁה  ֹעֵמד ְּבְ ַע  ו:  ּ יהֹוׁשֻ ְַוָיַעד  ַמְלַאך  ְיהָוׁה  ּבִ ּ

ֵלך  ְוִאם  ז:  ֵלאֹמר ְדָרַכי  ּתֵ ְּכֹה־ָאַמר  ְיהָוׁה  ְצָבאֹות  ִאם־ּבִ

י  ִתׁשְ ַמְרּתִ ֹמר ֶאת־ִמׁשְ ׁשְ יִתי  ְוַגם  ּתִ ִדין  ֶאת־ּבֵ ה  ּתָ ֹמר  ְוַגם־ַאּתָ
ין  ָהֹעְמִדים  ָהֵאֶלה י  ְלך  ַמְהְלִכים  ּבֵ ֶּאת־ֲחֵצָרי  ְוָנַתּתִ ָ :
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ַע   ח ַמע־ָנא  ְיהֹוׁשֻ ִבים |  ׁשְ ה  ְוֵרֶעיך  ַהֹיׁשְ דֹול  ַאּתָ ַּהּכֵֹהן  ַהּגָ ָ

י־ִהְנִני  ֵמִביא  ֶאת־ ה  ּכִ י  מֹוֵפת  ֵהּמָ י־ַאְנׁשֵ : ַּעְבִדי  ֶצַמחְָלָפֶניך  ּכִ
י   ט ַע  ַעל־ֶאֶבן  ַאַחת |  ּכִ י  ִלְפֵני  ְיהֹוׁשֻ ר  ָנַתּתִ ה  ָהֶאֶבן  ֲאׁשֶ ִהּנֵ

י  ּתִ ָחה  ְנֻאם  ְיהָוׁה  ְצָבאֹות  וַמׁשְ ַח  ִפּתֻ ְבָעה  ֵעיָנִים  ִהְנִני  ְמַפּתֵ ּׁשִ ּ ּ
יֹום  ֶאָחד יֹום  ַההוא  ְנֻאם  ְיהָוׁה  י:  ֶאת־ֲעֹון  ָהָאֶרץ־ַהִהיא  ּבְ ּּבַ ּ

ֵאָנהְצָבאֹות ּתִ ַחת ּתְ ֶפן ְוֶאל־ּתַ ַחת ּגֶ ְּקְראו ִאיׁש ְלֵרֵעהו ֶאל־ּתַ ּ: 

  פרק ד- "זכריה"ספר 
ָנתֹו א ר־ֵיעֹור ִמּשְׁ ִאיׁש ֲאׁשֶ י ַוְיִעיֵרִני ּכְ ְלָאך  ַהדֵֹבר  ּבִ ב  ַהּמַ ַּוָיׁשָ ְ ּ :
ה  ֹרֶאה   ב ה |    ָוֹאַמר  ָרִאיִתי  ָויֹאַמרַּויֹאֶמר  ֵאַלי  ָמה  ַאּתָ ְוִהּנֵ

ְבָעה  ֵנֹרֶתיָה  ָעֶליָה ְמנֹוַרת  ָז ה  ְוׁשִ ָלה  ְוֻגָלה  ַעל־ֹראׁשָ ָּהב  ּכֻ ּ ּּ ּ
ה ר  ַעל־ֹראׁשָ רֹות  ֲאׁשֶ ְבָעה  מוָצקֹות  ַלּנֵ ְבָעה  ְוׁשִ ּׁשִ ַנִים  ג:  ּ ּוׁשְ

ֹמאָלה ָלה  ְוֶאָחד  ַעל־ׂשְ ֵּזיִתים  ָעֶליָה  ֶאָחד  ִמיִמין  ַהּגֻ ָוַאַען  ד:  ּ
י  ֵלאֹמ ְלָאך  ַהדֵֹבר  ּבִ ָּוֹאַמר  ֶאל  ַהּמַ ַּוַיַען  ה:  ּר  ָמה  ֵאֶלה  ֲאֹדִניְ

ה  ֵאֶלה  י  ַויֹאֶמר  ֵאַלי  ֲהלֹוא  ָיַדְעּתָ  ָמה  ֵהּמָ ְלָאך  ַהדֵֹבר  ּבִ ַּהּמַ ּ ּ ְ

ַּוַיַען  ַויֹאֶמר  ֵאַלי  ֵלאֹמר  ֶזה  ְדַבר־ְיהָוׁה  ו:  ָוֹאַמר  ֹלא  ֲאֹדִני ּ ּ
רוִחי  ָאַמר  י  ִאם־ּבְ ֶבל  ֵלאֹמר  ֹלא  ְבַחִיל  ְוֹלא  ְבֹכַח  ּכִ ֶּאל־ְזֻרּבָ

ֶבל  ְלִמיׁשֹר  ז:  ְיהָוׁה  ְצָבאֹות דֹול  ִלְפֵני  ְזֻרּבָ ה  ַהר־ַהּגָ ִמי־ַאּתָ
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אֹות  ֵחן  ֵחן  ָלה ׁשֻ ה  ּתְ ַוְיִהי  ח:  ְּוהֹוִציא  ֶאת־ָהֶאֶבן  ָהֹראׁשָ
ִית  ַהֶזה  ְוָיָדיו  ט:  ְדַבר־ְיהָוׁה  ֵאַלי  ֵלאֹמר דו  ַהּבַ ֶבל  ִיּסְ ְּיֵדי  ְזֻרּבָ ּ
י־ְיה ְעָנה  ְוָיַדְעּתָ  ּכִ ַבּצַ ָלַחִני  ֲאֵליֶכםּתְ י  ִמי  ַבז  י:  ָוׁה  ְצָבאֹות  ׁשְ ּכִ

ֶבל  ַיד  ְזֻרּבָ ִדיל  ּבְ ְמחו  ְוָראו  ֶאת־ָהֶאֶבן  ַהּבְ ְּליֹום  ְקַטּנֹות  ְוׂשָ ּ
ָכל־ָהָאֶרץ ה  ְמׁשֹוְטִטים  ּבְ ְבָעה־ֵאֶלה  ֵעיֵני  ְיהָוׁה  ֵהּמָ ָוַאַען  יא:  ּׁשִ

ֵני  ַהֵזיִתים  ָהֵאֶלה  ַעל־ְי נֹוָרה ָּוֹאַמר  ֵאָליו  ַמה־ּשְׁ ִמין  ַהּמְ
ֹמאוָלה ֵלי  יב:  ְּוַעל־ׂשְ ּבֲ י  ׁשִ ּתֵ ִנית  ָוֹאַמר  ֵאָליו  ַמה־ׁשְ ָוַאַען  ׂשֵ

רֹות  ַהָזָהב  ַהְמִריִקים  ֵמֲעֵליֶהם  ֵני  ַצְנּתֲ ַיד  ׁשְ ר  ּבְ ַּהֵזיִתים  ֲאׁשֶ ּ
ַּויֹאֶמר  ֵאַלי  ֵלאֹמר  ֲהלֹוא  ָיַדְעּתָ  ָמה־ֵאֶלה  ָוֹאַמר  ֹלא  יג:  ַּהָזָהב ּ
ל  יד:  ֲאֹדִני ֵני  ְבֵני  ַהִיְצָהר  ָהֹעְמִדים  ַעל  ֲאדֹון  ּכָ ַּויֹאֶמר  ֵאֶלה  ׁשְ ּּ
 :ָהָאֶרץ

gG 

ך  במעגל "כך  יגמור  כל  ספרי  נ,  שני  פרקים  ליום,  ספרי  נביאים  וכתובים  מחולק  לכל  השנההנה  מובא  כאן  לימוד  
הרבים  לפרסם לזכות  את,  ולכל  החברים  וידידים,  ובשמחות,    נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי  מדרשות–השנה  

 .חטא בא על ידוואין , 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"לומר  לך  מה  משמרות  כהונה  כר  ברכיה  הכהן  ברבי  כמשמרות  כתיב  ואנו  קורין  מסמרות  "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,  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


