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הזכויות לד 0זה שמורות לאבי קדיש ,תשס"ד .מותר להעתיק ולהפי1
אותו ,וא 0לשנות אותו באופ חופשי בהתא לרשיו ה.GFDL

חודש ) 7חסר( :תרי עשר )עמוד ב(
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מדרי לקריאת נביאי "תרי עשר" )המש (
קבוצה שניה .נביאי מתקופת מנשה ויאשיהו
זמנ של נחו וחבקוק לא נודע מפשוט של המקראות .לפי חז"ל" :יואל ונחו וחבקוק נתנבאו בימי מנשה,
ומפני שלא היה מנשה כשר – לא נקראו על שמו" )סדר עול פרק כ( .צפניה נבא בימי יאשיהו ,שהתחיל למלו
שנתיי לאחר מות סבו מנשה.
נחו
" ַמ ָ$א ִני ְנוֵהֵ ,ס ֶפר חֲז *+נַח) ָה ֶא ְלק ִֹ&י" )א/א(.
יז .נוק ה' לצריו )א(; חורב עיר הדמי )בג(
)(47
חבקוק
ֲב)/ק ַהִָ .ביא" )א/א(.
ֲ&ר ָחזָה ח ַ
" ַה ַ$ָ 0א א ֶ
"תוכחת" הנביא
) (17/28יח .1תרעומת )א(
תשובת ה'
) (11/28יח" .2על משמרתי אעמדה ,ואתיצב על מצור) "...ב/איא(
) (9/28יט" .1הוי בנה עיר בדמי ,וכונ קריה בעולה) "...ב/יבכ(
ינ+תי" )פתיחת המזמור וחתימתו(.
ַַ 5ח ִ4נְגִ ָ
ֲב)/ק ַהִָ .ביא ַעל ִ&גְ יֹנ+תַ ...ל ְמנ ֵ
מזמורִ 3ְ " :פָ2ה ַלח ַ
) (19/28יט" .2בה' אעלוזה!" )ג(
צפניה
ְה)דה" )א/א(.
ֶ י ָ
ֹא&ָ8ה) ֶב* ;מֶ *+מל ְ
ימי י ִ
ֲמ ְריָה ִֶ *4חז ְִקָ8הֵ 4ִ ,
&):י ֶב* ַ ְ9ד ְליָה ֶ *4א ַ
ֲ&ר ָהיָה ֶאל ְצ ַפ ְניָהִ *4ֶ ,
" ְַ 6בר ה' א ֶ
כ .יו עברת ה' )א/אב/ד(
)(22
כא .שארית עמי ינחיל אות )ב/הטו(; שארית ישראל צדיקי )ג(
)(31

קבוצה שלישית .נביאי שיבת ציו
חגי
יאל
>ל ִֵ 3
" ִ&ְ 4נַת ְ& ִַ 3י ְל ָד ְר ָיוֶ& ַה ֶֶ 0ל ְ4ַ ,חֹדֶ& ַה ִ< ִ<י ְ4יֶ +א ָחד ַלחֹדֶ&ָ ,היָה ְד ַבר ה' ְ4יַד ַחַ9י ַהִָ .ביא ֶאל ְז =ר ֶָ 4בל ְֶ &ְ *4
ְה+צ ָדק ַהֵֹ :ה* ַהָ9ד+ל ,לֵאמֹר) "...א/א(.
ְהַ &+ע ֶ *4י ָ
ְאל י =
ְה)דה ,ו ֶ
ַ? ַחת י ָ
) (14/38כב .1זירוז )א/איד(
ְא ָחד ַלחֹדֶ&ָ ,היָה ְַ 6בר ה'
יעיֶ 4ְ ,ע ְ@ ִרי ו ֶ
ְ>ר ָָ 4עה ַלחֹדֶ& ַ<ִ <ִ 4י&ְ 4ִ ,נַת ְ& ִַ 3י ְל ָד ְר ָיוֶ& ַה ֶֶ 0ל ְִ <ְ 4ַ ,ב ִ
"4ְ ...יֶ +ע ְ@ ִרי ו ְ
ְ4יַד ַחַ9י ַהִָ .ביא לֵאמֹר) "...א/טוAב/א(
) (10/38כב .2חיזוק )א/טוב/ט(
יעי ִ&ְ 4נַת ְ& ִַ 3י ְל ָד ְר ָיוֶ& ָהיָה ְַ 6בר ה' ֶאל ַחַ9י ַהִָ .ביא לֵאמֹר) "...ב/י(.
ְ>ר ָָ 4עה ַל ְִ &ִ 3
" ְֶ 4ע ְ@ ִרי ו ְ
) (14/38כב .3מ היו הזה אבר) ,ב/ייט(; ב ,בחרתי )ב/ככג(
זכריה
ֶכיָה ִֶ *4עַ +6הִָ .ביא ,לֵאמֹר) "...א/א(.
" ַ4חֹדֶ& ַה ְ< ִמי ִני&ְ 4ִ ,נַת ְ& ִַ 3י ְל ָד ְר ָיוֶ&ָ ,היָה ְד ַבר ה' ֶאל ז ְַכ ְריָה ֶ4ֶ *4ר ְ
) (6/44כג .1פתח דבר" :אל תהיו כאבותיכ" )א/או(
מראות )א/ז-ו/טו(
ֶכיָה)
ְ>ר ָָ 4עה ְל ַע ְ& ֵ3י ָע ָ@ר חֹדֶ& ,ה)א חֹדֶ& ְ& ָבט&ְ 4ִ ,נַת ְ& ִַ 3י ְל ָד ְר ָיוֶ&ָ ,היָה ְד ַבר ה' ֶאל ְז ַכ ְריָה ֶ4ֶ *4ר ְ
" ְ4יֶ +ע ְ@ ִרי ו ְ
ִֶ *4ע+6א ַהִָ .ביא לֵאמֹר) "...א/ז(.
) (38/44כג .2סוסי )א/זיז(; קרנות וחרשי )ב/אד(; המודד )ב/היז(; כה גדול )ג(
כד .מנורת הזהב )ד(; מגילה ואיפה )ה/איא(; מרכבות )ו/אח(; עטרות )ו/טטו(
)(40
>ר ָָ 4עה ַלחֹדֶ& ַה ְִ &ִ 3עי ְִ 4כ ְס ֵלו) "...ז/א(.
ֶ ָהיָה ְד ַבר ה' ֶאל ז ְַכ ְריָה ְְ 4
>ר ַ4ע ְל ָד ְר ָיוֶ& ַה ֶ0ל ְ
" ַוי ְִהי ִ&ְ 4נַת ְ
כה .מאבל ליו טוב )זח(
)(37
משאות )ט-יד(
כו" .משא דבר ה') "...טיא( :על מלחמות ה' ועל הרועי
)(46
כז" .משא דבר ה' על ישראל) "...יביד( :ביו ההוא
)(44
מלאכי
)(30
)(25

;כי) "...א/א(.
ָאל4ְ ,יַד ַמ ְל ִ
" ַמ ָ$א ְד ַבר ה' ֶאל י ְִ@ר ֵ
כח .יעקב ועשו )א/אה(; הכהני בוזי שמי )א/וב/ט(; בגידה )ב/יטז(
כט .בי צדיק לרשע ביו ה' )ב/יזג/כד(

