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  פרק ג- "ישעיה"ספר 
ַלם  וִמיהוָדה  א ה  ָהָאדֹון  ְיהָוׁה  ְצָבאֹות  ֵמִסיר  ִמירוׁשָ י  ִהּנֵ ּּכִ ּ ּ

ַען־ֶלֶחם ֵעָנה  ּכֹל  ִמׁשְ ֵען  וַמׁשְ ַען־ָמִיםַּמׁשְ ּבֹור  ב:    ְוֹכל  ִמׁשְ ּגִ
ים וְנׂשוא  ג: ְוִאיׁש  ִמְלָחָמה  ׁשֹוֵפט ְוָנִביא ְוֹקֵסם ְוָזֵקן ר־ֲחִמּשִׁ ּׂשַ ּ

ים  וְנבֹון  ָלַחׁש י  ְנָעִרים  ד:  ָּפִנים  ְויֹוֵעץ  ַוֲחַכם  ֲחָרׁשִ ְוָנַתּתִ
לו־ָבם ֵריֶהם  ְוַתֲעלוִלים  ִיְמׁשְ ּׂשָ ִא ה:  ּ ׂש  ָהָעם  ִאיׁש  ּבְ יׁש ְוִנּגַ

ד ְכּבָ ּנִ ְקֶלה  ּבַ ָזֵקן  ְוַהּנִ ַער  ּבַ ֵרֵעהו  ִיְרֲהבו  ַהּנַ ְּוִאיׁש  ּבְ ּ י־ִיְתפֹׂש  ו:  ּ ּּכִ
ְהֶיה־ָלנו  ְמָלה  ְלָכה  ָקִצין  ּתִ ית  ָאִביו  ׂשִ ָאִחיו  ּבֵ ִּאיׁש  ּבְ ּ

ַחת  ָיֶדך ָלה  ַהזֹאת  ּתַ ְכׁשֵ ְָוַהּמַ א  ַביֹום  ַההוא   ז:  ּ ִּיּשָׂ ֵלאֹמר |  ּ
יֻמִני ֹּלא־ֶאְהֶיה  ֹחֵבׁש  ו ְמָלה  ֹלא  ְתׂשִ ְבֵביִתי  ֵאין  ֶלֶחם  ְוֵאין  ׂשִ

י־ְלׁשֹוָנם  ח:  ְקִצין  ָעם ַלם  ִויהוָדה  ָנָפל  ּכִ ָלה  ְירוׁשָ י  ָכׁשְ ּּכִ ּ
ַרת  ְפֵניֶהם  ט:  ּוַמַעְלֵליֶהם  ֶאל־ְיהָוׁה  ַלְמרֹות  ֵעֵני  ְכבֹודֹו ַּהּכָ

ידו  ֹלא  ִכֵחדו  אֹו ְסֹדם  ִהּגִ ם  ְוַחָטאָתם  ּכִ ָּעְנָתה  ּבָ ּ ם ּ י  ְלַנְפׁשָ
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י־ָגְמלו ָלֶהם ָרָעה י־ְפִרי ַמַעְלֵליֶהם  י: ּּכִ י־טֹוב ּכִ ִּאְמרו ַצִדיק ּכִ ּ
ה  לֹו יא:  ֹּיאֵכלו י־ְגמול  ָיָדיו  ֵיָעׂשֶ ע  ָרע  ּכִ ּאֹוי  ְלָרׁשָ י  יב:  ּ ַעּמִ

ֶריך  ַמְתִעים  ְוֶדֶרך  י  ְמַאּשְׁ לו  בֹו  ַעּמִ ים  ָמׁשְ יו  ְמעֹוֵלל  ְוָנׁשִ ְֹנְגׂשָ ָ ּ
ֵלעוֹאְרֹחֶתי ּך ּבִ ּ ים יג: ָ ב ָלִריב ְיהָוׁה ְוֹעֵמד ָלִדין ַעּמִ ְיהָוׁה  יד: ִנּצָ

ֶרם  ם  ַהּכֶ ַעְרּתֶ ם  ּבִ ָריו  ְוַאּתֶ ָפט  ָיבֹוא  ִעם־ִזְקֵני  ַעּמֹו  ְוׂשָ ִמׁשְ ּּבְ
יֶכם ָבּתֵ ֵזַלת  ֶהָעִני  ּבְ י  וְפֵני  טו:  ּגְ או  ַעּמִ ַדּכְ ַּמָלֶכם  ַמה  ָלֶכם  ּתְ ּ ּ ּ

ְטָחנו  ְנ ֲּעִנִיים  ּתִ ַּויֹאֶמר  ְיהָוׁה  ַיַען  טז:  ֻאם־ֲאֹדָני  יֱהִוׁה  ְצָבאֹותּ
ַלְכָנה   נֹות  ִציֹון  ַוּתֵ י  ָגְבהו  ּבְ ּּכִ רֹות ְּנטוֹותּ ּקְ רֹון  וְמׂשַ ּ  ְנטויֹות  ּגָ ּ

ְסָנה ַעּכַ ַלְכָנה  וְבַרְגֵליֶהם  ּתְ ֵּעיָנִים  ָהלֹוך  ְוָטפֹוף  ּתֵ ַפח  יז:  ְ ְּוׂשִ
נֹות  ִציֹון  ַו יֹום  ַההוא  יח:  ּיהָוׁה  ָפְתֵהן  ְיָעֶרהֲּאֹדָני  ָקְדֹקד  ּבְ ּּבַ ּ

ֲהֹרִנים ִביִסים  ְוַהּשַׂ ְפֶאֶרת  ָהֲעָכִסים  ְוַהּשְׁ : ָיִסיר  ֲאֹדָני  ֵאת  ּתִ
ירֹות  ְוָהְרָעלֹות יט ִטיפֹות  ְוַהּשֵׁ ָעדֹות  כ:  ַהּנְ ַּהְפֵאִרים  ְוַהּצְ

ים ֶפׁש  ְוַהְלָחׁשִ י  ַהּנֶ ִרים  וָבּתֵ ֻ ּשׁ ְּוַהּקִ עֹו כא:  ּ : ת  ְוִנְזֵמי  ָהָאףַּהַטּבָ
ְטָפחֹות  ְוָהֲחִריִטים כב ֲעָטפֹות  ְוַהּמִ ֲחָלצֹות  ְוַהּמַ ְלֹיִנים  כג:  ַּהּמַ ְוַהּגִ

ִניפֹות  ְוָהְרִדיִדים ִדיִנים  ְוַהּצְ ם  ַמק  ִיְהֶיה  כד:  ְוַהּסְ ְוָהָיה  ַתַחת  ּבֹׂשֶ
ה  ָקְרָחה  ְוַתַחת  ה  ִמְקׁשֶ ְּוַתַחת  ֲחגֹוָרה  ִנְקָפה  ְוַתַחת  ַמֲעׂשֶ

י־ַתַחת  ֹיִפיְּפ ק  ּכִ ֶחֶרב  ִיפֹלו  כה:  ִתיִגיל  ַמֲחֹגֶרת  ׂשָ ְּמַתִיך  ּבַ ּ ְ

ְלָחָמה ּמִ ְוְגבוָרֵתך  ּבַ ּ ָתה  ָלָאֶרץ  כו:  ּ ְּוָאנו  ְוָאְבלו  ְפָתֶחיָה  ְוִנּקָ ּ ּ
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ב ׁשֵ  :ּתֵ

  פרק ד- "ישעיה"ספר 
יֹום  ַההוא  ֵלאֹמר  ַלְחֵמנו א ִאיׁש  ֶאָחד  ּבַ ים  ּבְ ַבע  ָנׁשִ ְּוֶהֱחִזיקו  ׁשֶ ּ ּּ 

ְמך  ָעֵלינו  ֱאֹסף  ֶחְרָפֵתנו ֵרא  ׁשִ ׁש  ַרק  ִיּקָ ְמָלֵתנו  ִנְלּבָ ֹּנאֵכל  ְוׂשִ ּ ּּ ָ :
יֹום  ַההוא  ִיְהֶיה  ֶצַמח  ְיהָוׁה  ִלְצִבי  וְלָכבֹוד  וְפִרי  ָהָאֶרץ  ב ּּבַ ּ ּ ּ

ָרֵאל ִציֹון |  ְוָהָיה   ג:  ְּלָגאֹון  וְלִתְפֶאֶרת  ִלְפֵליַטת  ִיׂשְ ָאר  ּבְ ׁשְ ַּהּנִ
י תוב  ַלַחִיים ְוַהּנֹוָתר  ּבִ ל־ַהּכָ ַלם  ָקדֹוׁש  ֵיָאֶמר  לֹו  ּכָ ּרוׁשָ ּ ּ

ָלם ירוׁשָ נֹות־ִציֹון  ְוֶאת־ְדֵמי |  ִאם   ד:  ּּבִ ָּרַחץ  ֲאֹדָני  ֵאת  ֹצַאת  ּבְ ּ
ֵער ָפט  וְברוַח  ּבָ רוַח  ִמׁשְ ה  ּבְ ְרּבָ ַלם  ָיִדיַח  ִמּקִ ְּירוׁשָ ּ ּ ּ ּוָבָרא  ה:  ּּ

ל־ְמכֹון  ַהר־ִציֹון  ְוַעל־ִמְק ן |  ָרֶאָה  ָעָנן  ְּיהָוׁה  ַעל  ּכָ יֹוָמם  ְוָעׁשָ
בֹוד  ֻחָפה ל־ּכָ י  ַעל־ּכָ ְּוֹנַגה  ֵאׁש  ֶלָהָבה  ָלְיָלה  ּכִ ְהֶיה  ו:  ּ ה  ּתִ ְוֻסּכָ

ָטר ְּלֵצל־יֹוָמם ֵמֹחֶרב וְלַמְחֶסה וְלִמְסּתֹור ִמֶזֶרם וִמּמָ ּ ּּ: 

  פרק ה- "ישעיה"ספר 
יַרת  דֹוִדי  ְלַכְרמֹו  ּכֶ א א  ִליִדיִדי  ׁשִ יָרה  ּנָ ֶרם  ָהָיה  ִליִדיִדי ָּאׁשִ

ֶמן ן־ׁשָ ֶקֶרן  ּבֶ ֵלהו  ַוִיָטֵעהו  ׂשֵֹרק  ַוִיֶבן  ִמְגָדל  ב:  ּבְ ַּוְיַעְזֵקהו  ַוְיַסּקְ ּ ּ ּ ּּ ּ ּ
ים ֻאׁשִ תֹוכֹו  ְוַגם־ֶיֶקב  ָחֵצב  ּבֹו  ַוְיַקו  ַלֲעׂשֹות  ֲעָנִבים  ַוַיַעׂש  ּבְ : ּּבְ
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ְפטו־ָנא   ג ַלם  ְוִאיׁש  ְיהוָדה  ׁשִ ב  ְירוׁשָ ה  יֹוׁשֵ ְּוַעּתָ ּ יִני  וֵבין ּ ּּבֵ
ְרִמי יִתי  ּבֹו  ַמדוַע  ד:  ּכַ ַּמה־ַלֲעׂשֹות  עֹוד  ְלַכְרִמי  ְוֹלא  ָעׂשִ ּ ּ

ים ֻאׁשִ ִּקֵויִתי  ַלֲעׂשֹות  ֲעָנִבים  ַוַיַעׂש  ּבְ א  ה:  ּ ה  אֹוִדיָעה־ּנָ ְוַעּתָ
תֹו ְוָהָיה ְלָבֵער  ה ְלַכְרִמי ָהֵסר ְמׂשוּכָ ר־ֲאִני ֹעׂשֶ ֶּאְתֶכם  ֵאת ֲאׁשֶ

ֵדרֹו יֵתהו  ָבָתה  ֹלא  ִיָזֵמר  ְוֹלא  ו:    ְוָהָיה  ְלִמְרָמסָּפֹרץ  ּגְ ַּוֲאׁשִ ּ
ִית  ְוַעל  ֶהָעִבים  ֲאַצֶוה  ֵמַהְמִטיר  ָעָליו  ִמיר  ָוׁשָ ֵּיָעֵדר  ְוָעָלה  ׁשָ

ָרֵאל  ְוִאיׁש  ְיהוָדה  ְנַטע  ז:  ָמָטר ית  ִיׂשְ י  ֶכֶרם  ְיהָוׁה  ְצָבאֹות  ּבֵ ּּכִ
ה   ָפט  ְוִהּנֵ ֲעׁשוָעיו  ַוְיַקו  ְלִמׁשְ ּׁשַ ה  ְצָעָקהּ ָפח  ִלְצָדָקה  ְוִהּנֵ : ִּמׂשְ

ֶדה  ַיְקִריבו  ַעד  ֶאֶפס  ָמקֹום  ח ֶדה  ְבׂשָ ַבִית  ׂשָ יֵעי  ַבִית  ּבְ ּהֹוי  ַמּגִ
ֶקֶרב  ָהָאֶרץ ם  ְלַבְדֶכם  ּבְ ְבּתֶ ְּוהוׁשַ ָאְזָני  ְיהָוׁה  ְצָבאֹות  ט:  ּ ּבְ

ֹדִלים  ְוטֹוִבים  ֵמֵאי ה  ִיְהיו  ּגְ ּמָ ים  ְלׁשַ ים  ַרּבִ ּתִ בִּאם־ֹלא  ּבָ : ן  יֹוׁשֵ
ה  י ת  ֶאָחת  ְוֶזַרע  ֹחֶמר  ַיֲעׂשֶ ֶרת  ִצְמֵדי־ֶכֶרם  ַיֲעׂשו  ּבַ י  ֲעׂשֶ ּּכִ ּ

ף  ַיִין  יא:  ֵאיָפה ׁשֶ ָכר  ִיְרדֹפו  ְמַאֲחֵרי  ַבּנֶ יֵמי  ַבּבֶֹקר  ׁשֵ ּכִ ּהֹוי  ַמׁשְ ּ
יֶהם  ְוֵאת  יב:  ַיְדִליֵקם ּתֵ ְוָהָיה  ִכּנֹור  ָוֶנֶבל  ּתֹף  ְוָחִליל  ָוַיִין  ִמׁשְ
ה  ָיָדיו  ֹלא  ָראוּפַֹעל  ְי יטו  וַמֲעׂשֵ ּהָוׁה  ֹלא  ַיּבִ ּ י  יג:  ּ ָלה  ַעּמִ ָלֵכן  ּגָ

ִלי־ָדַעת  וְכבֹודֹו  ְמֵתי  ָרָעב  ַוֲהמֹונֹו  ִצֵחה  ָצָמא ָלֵכן  יד:  ִּמּבְ
ה  וָפֲעָרה  ִפיָה  ִלְבִלי־ֹחק  ְוָיַרד  ֲהָדָרה  אֹול  ַנְפׁשָ ִּהְרִחיָבה  ּשְׁ ּ ּ

ה אֹוָנה  ְוָעֵלז  ּבָ ַּוֲהמֹוָנה  וׁשְ ּ ּ ַפל־ִאיׁש  ְוֵעיֵני  טו:  ּ ח  ָאָדם  ַוִיׁשְ ַּוִיּשַׁ ּ ּ
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ַפְלָנה ׁשְ ָפט  ְוָהֵאל  טז:  ְּגֹבִהים  ּתִ ׁשְ ּמִ ה  ְיהָוׁה  ְצָבאֹות  ּבַ ַּוִיְגּבַ ּ ּ
ְצָדָקה דֹוׁש  ִנְקָדׁש  ּבִ ָדְבָרם  ְוָחְרבֹות  יז:  ַּהּקָ ים  ּכְ ְּוָרעו  ְכָבׂשִ

ִרים  ֹיאֵכלו ֵכי ֶהָעֹון  יח:  ֵּמִחים  ּגָ ְוא ְוַכֲעבֹות הֹוי ֹמׁשְ ַחְבֵלי ַהּשָׁ ּבְ
הו  ְלַמַען |  ָהֹאְמִרים  ְיַמֵהר   יט:  ָּהֲעָגָלה  ַחָטָאה ה  ַמֲעׂשֵ ָּיִחיׁשָ

ָרֵאל  ְוֵנָדָעה הֹוי  כ:  ִנְרֶאה  ְוִתְקַרב  ְוָתבֹוָאה  ֲעַצת  ְקדֹוׁש  ִיׂשְ
ך  ך ְלאֹור ְואֹור ְלֹחׁשֶ ִמים ֹחׁשֶ ְָהֹאְמִרים ָלַרע טֹוב ְוַלטֹוב ָרע ׂשָ ְ ּ

ֵעיֵניֶהם ְוֶנֶגד  כא: ִּמים  ַמר  ְלָמתֹוק  וָמתֹוק ְלָמרׂשָ הֹוי ֲחָכִמים ּבְ
י־ַחִיל  ִלְמֹסך  כב:  ְּפֵניֶהם  ְנֹבִנים ּתֹות  ָיִין  ְוַאְנׁשֵ ּבֹוִרים  ִלׁשְ ְהֹוי  ּגִ

ָכר ע  ֵעֶקב  ׁשַֹחד  ְוִצְדַקת  ַצִדיִקים  ָיִסירו  כג:  ׁשֵ ַּמְצִדיֵקי  ָרׁשָ ּ ּ
ּנו ֱאֹכל כד:  ִּמּמֶ ׁש  ֶלָהָבה  ִיְרֶפה ָלֵכן  ּכֶ ּ  ַקׁש  ְלׁשֹון  ֵאׁש  ַוֲחׁשַ

י  ָמֲאסו  ֵאת  ּתֹוַרת  ָאָבק  ַיֲעֶלה  ּכִ ק  ִיְהֶיה  וִפְרָחם  ּכָ ּמָ ם  ּכַ ְרׁשָ ּׁשָ ּּ
ָרֵאל  ִנֵאצו ן  כה:  ְּיהָוׁה  ְצָבאֹות  ְוֵאת  ִאְמַרת  ְקדֹוׁש־ִיׂשְ ַעל־ּכֵ

הו   ַעּמֹו  ַוֵיט  ָידֹו  ָעָליו  ַוַיּכֵ ָּחָרה  ַאף־ְיהָוׁה  ּבְ ּ ִהי ּ זו  ֶהָהִרים  ַוּתְ ַּוִיְרּגְ ּ
ב  ַאפֹו  ְועֹוד  ָכל־ֹזאת  ֹלא־ׁשָ ֶקֶרב  חוצֹות  ּבְ ּסוָחה  ּבְ ִּנְבָלָתם  ּכַ ּ ּ

ַרק  לֹו  ִמְקֵצה  כו:  ָּידֹו  ְנטוָיה א־ֵנס  ַלּגֹוִים  ֵמָרחֹוק  ְוׁשָ ְוָנׂשָ
ה  ְמֵהָרה  ַקל  ָיבֹוא ל  ּבֹו  ֹלא  כז:  ָהָאֶרץ  ְוִהּנֵ ֵאין־ָעֵיף  ְוֵאין־ּכֹוׁשֵ

רֹוך ָינ ק  ׂשְ ח  ֵאזֹור  ֲחָלָציו  ְוֹלא  ִנּתַ ן  ְוֹלא  ִנְפּתַ ְום  ְוֹלא  ִייׁשָ ּ
ֹתָתיו  ְדֻרכֹות  ַפְרסֹות  כח:  ְנָעָליו נוִנים  ְוָכל־ַקּשְׁ יו  ׁשְ ר  ִחּצָ ֲּאׁשֶ ּ ּ
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ּסוָפה ָליו  ּכַ בו  ְוַגְלּגִ ר  ֶנְחׁשָ ּצַ ּסוָסיו  ּכַ ּ ָלִביא  כט:  ּּ ָאָגה  לֹו  ּכַ ּׁשְ
ַאג ִפִוׁשְ ּכְ ַאג  ּכַ יל  ִיׁשְ : יִרים  ְוִיְנֹהם  ְוֹיאֵחז  ֶטֶרף  ְוַיְפִליט  ְוֵאין  ַמּצִ

ט  ָלָאֶרץ  ל ַנֲהַמת־ָים  ְוִנּבַ יֹום  ַההוא  ּכְ ְּוִיְנֹהם  ָעָליו  ּבַ ּ
ֲעִריֶפיָה ך ּבַ ך ַצר ָואֹור ָחׁשַ ה־חׁשֶ ְְוִהּנֵ ְ: 

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,  בבתי  מדרשות  נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ו–השנה  

 .ואין חטא בא על ידו, וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, ך המחולק בכל תפוצות ישראל"לימוד ספרי נ 
                         

ושרד ספרי המ"כ צי י ו מלי ן וח, קרא 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(. ר בלבבך הם משמרין אותךא למה כתיב כמשמרות ואנו קורין מסמרות ללמדך שאם קבעת אותם כמסמ"ד

ך  במעגל "כך  יגמור  כל  ספרי  נ,  שני  פרקים  ליום,  הנה  מובא  כאן  לימוד  ספרי  נביאים  וכתובים  מחולק  לכל  השנה
הרבים  לפרסם זכות  אתל,  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

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


