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  פרק טו- "ישעיה"ספר 
ַדד  ָער  מֹו א ֵליל  ׁשֻ י  ּבְ א  מֹוָאב  ּכִ ַדד ַּמּשָׂ ֵליל  ׁשֻ י  ּבְ ָּאב  ִנְדָמה  ּכִ

מֹות  ְלֶבִכי  ַעל־ְנבֹו  ב:  ִקיר־מֹוָאב  ִנְדָמה ִית  ְוִדיֹבן  ַהּבָ ָעָלה  ַהּבַ
רוָעה ל־ָזָקן  ּגְ יו  ָקְרָחה  ּכָ ָכל־ֹראׁשָ : ְּוַעל  ֵמיְדָבא  מֹוָאב  ְיֵיִליל  ּבְ

לֹה  ְי ג ּגֹוֶתיָה  וִבְרֹחֹבֶתיָה  ּכֻ ק  ַעל  ּגַ חוֹצָתיו  ָחְגרו  ׂשָ ּּבְ ּ ּ ֵיִליל  ֹיֵרד ּ
ִכי ּבֶ ַמע  קֹוָלם  ד:  ּבַ ּבֹון  ְוֶאְלָעֵלה  ַעד־ַיַהץ  ִנׁשְ ְזַעק  ֶחׁשְ ַוּתִ

ן  ֲחֻלֵצי  מֹוָאב  ָיִריעו  ַנְפׁשֹו  ָיְרָעה  לֹו ַּעל־ּכֵ י  ְלמֹוָאב  ה:  ּ ִלּבִ
י   ָיה  ּכִ ִלׁשִ ִריֶחָה  ַעד־ֹצַער  ֶעְגַלת  ׁשְ ַּמֲעֵלה  ַהלוִחית |  ִּיְזָעק  ּבְ ּ

ְבִכי  ַיֲעֶלה־ּבֹו ֶבר  ְיֹעֵערוּבִ י  ֶדֶרך  חֹוֹרַנִים  ַזֲעַקת־ׁשֶ ּ  ּכִ י־ֵמי  ו:  ְּ ּכִ
א  ֶיֶרק  ֹלא  ָהָיה ָלה  ֶדׁשֶ י־ָיֵבׁש  ָחִציר  ּכָ ּמֹות  ִיְהיו  ּכִ : ִּנְמִרים  ְמׁשַ

אום ז ה  וְפֻקָדָתם  ַעל  ַנַחל  ָהֲעָרִבים  ִיּשָׂ ן  ִיְתָרה  ָעׂשָ ַּעל־ּכֵ ּ ּ :
בול  מֹו ח יָפה  ַהְזָעָקה  ֶאת־ּגְ י־ִהּקִ ּּכִ ָּאב  ַעד־ֶאְגַלִים  ִיְלָלָתה ּ

ּוְבֵאר  ֵאיִלים  ִיְלָלָתה ית  ט:  ּ י־ָאׁשִ י  ֵמי  ִדימֹון  ָמְלאו  ָדם  ּכִ ּּכִ
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ֵאִרית ֲאָדָמה  :ַּעל־ִדימֹון נֹוָספֹות ִלְפֵליַטת מֹוָאב ַאְרֵיה ְוִלׁשְ

  פרק טז- "ישעיה"ספר 
ת־ִצ א ָרה  ֶאל־ַהר  ּבַ ַלע  ִמְדּבָ ל־ֶאֶרץ  ִמּסֶ ְלחו־ַכר  מׁשֵ : ּיֹוןּׁשִ
ֹרת  ב נֹות  מֹוָאב  ַמְעּבָ ְהֶייָנה  ּבְ ָלח  ּתִ ְּוָהָיה  ְכעֹוף־נֹוֵדד  ֵקן  ְמׁשֻ

יִתי  ַכַלִיל ֲעׂשי  ָהִביִאי  ֵעָצה  ָהִביִאו ג:  ְלַאְרנֹון ּ  ֲעׂשו  ְפִליָלה  ׁשִ ּ
ַגִלי ִרי  ִנָדִחים  ֹנֵדד  ַאל־ּתְ תֹוך  ָצֳהָרִים  ַסּתְ ִּצֵלך  ּבְ ּּ ְ ְָיגורו  ָבך  ד:  ְ ּ ּ

ָלה ִּנָדַחי  מֹוָא ץ  ּכָ י־ָאֵפס  ַהּמֵ ּב  ֱהִוי־ֵסֶתר  ָלמֹו  ִמְפֵני  ׁשֹוֵדד  ּכִ
ּמו  ֹרֵמס  ִמן־ָהָאֶרץ ב  ָעָליו  ה:  ּׁשֹד  ּתַ א  ְוָיׁשַ ּסֵ ֶחֶסד  ּכִ ְּוהוַכן  ּבַ

ָפט  וְמִהר  ֶצֶדק ֹאֶהל  ָדִוד  ׁשֵֹפט  ְוֹדֵרׁש  ִמׁשְ ֱאֶמת  ּבְ ּּבֶ ַמְענו  ו:  ּּ ּׁשָ
ֲאָותֹו  ו א  ְמֹאד  ּגַ ָדיוְּגאֹון־מֹוָאב  ּגֵ : ְּגאֹונֹו  ְוֶעְבָרתֹו  ֹלא־ֵכן  ּבַ

ת  ז י  ִקיר־ֲחֶרׂשֶ יׁשֵ לֹה  ְיֵיִליל  ַלֲאׁשִ ָּלֵכן  ְיֵיִליל  מֹוָאב  ְלמֹוָאב  ּכֻ
ְהּגו  ַאך־ְנָכִאים ְּתֶ ְבָמה  ח:  ּ ֶפן  ׂשִ ּבֹון  ֻאְמָלל  ּגֶ ְדמֹות  ֶחׁשְ י  ׁשַ ּכִ

עו יָה  ַעד־ַיְעֵזר  ָנָגעו  ּתָ רוּקֶ ֲעֵלי  גֹוִים  ָהְלמו  ׂשְ ּּבַ ּ ּ ר ּ   ִמְדּבָ
ֻלחֹוֶתיָה  ִנְטׁשו  ָעְברו  ָים ּׁשְ ּ ֶפן  ט:  ּ ְבִכי  ַיְעֵזר  ּגֶ ה  ּבִ ן  ֶאְבּכֶ ַעל־ּכֵ

י  ַעל־ֵקיֵצך  ּבֹון  ְוֶאְלָעֵלה  ּכִ ְבָמה  ֲאַרָיֶוך  ִדְמָעִתי  ֶחׁשְ ְׂשִ ְּ ּ
ְרֶמל  י:  ְְוַעל־ְקִציֵרך  ֵהיָדד  ָנָפל ְמָחה  ָוִגיל  ִמן־ַהּכַ ְוֶנֱאַסף  ׂשִ

ָרִמים  ֹלא־ְי ְיָקִבים  ֹלא־ִיְדֹרך  ַהדֵֹרך ּוַבּכְ ן  ֹלא  ְיֹרָעע  ַיִין  ּבַ ְֻרּנָ ְּ
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י ּתִ ּבַ י  יא:  ֵהיָדד  ִהׁשְ ּנֹור  ֶיֱהמו  ְוִקְרּבִ ּכִ ן  ֵמַעי  ְלמֹוָאב  ּכַ ַּעל־ּכֵ
ָמה  יב:  ְלִקיר  ָחֶרׂש י־ִנְלָאה  מֹוָאב  ַעל־ַהּבָ ְוָהָיה  ִכי־ִנְרָאה  ּכִ

ּוָבא  ֶאל־ִמְקָדׁשֹו  ְלִהְתַפֵלל  ְוֹלא  יוָכ ּ ּּ ר  יג:  לּ ר  ִדּבֶ ֶּזה  ַהָדָבר  ֲאׁשֶ ּ
לׁש  יד:  ְיהָוׁה  ֶאל־מֹוָאב  ֵמָאז ׁשָ ר  ְיהָוׁה  ֵלאֹמר  ּבְ ה  ִדּבֶ ְּוַעּתָ

ֹכל  ֶהָהמֹון  ָהָרב  בֹוד  מֹוָאב  ּבְ ִכיר  ְוִנְקָלה  ּכְ ֵני  ׂשָ ׁשְ ִנים  ּכִ ׁשָ
יר ָאר ְמַעט ִמְזָער לֹוא ַכּבִ  :ּוׁשְ

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, רבים זוכה לבנים צדיקיםוכל המזכה את ה, 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"שמרות  כתיב  ואנו  קורין  מסמרות  לומר  לך  מה  משמרות  כהונה  כר  ברכיה  הכהן  ברבי  כמ"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,  ובים  מחולק  לכל  השנההנה  מובא  כאן  לימוד  ספרי  נביאים  וכת
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"ות  כהונה  כר  ברכיה  הכהן  ברבי  כמשמרות  כתיב  ואנו  קורין  מסמרות  לומר  לך  מה  משמר"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


