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  פרק לא- "ישעיה"ספר 
ּהֹוי  ַהיְֹרִדים  ִמְצַרִים  ְלֶעְזָרה  ַעל־סוִסים   א ֵענו  ַוִיְבְטחו ּ ִּיּשָׁ ּּ

עו  י־ָעְצמו  ְמֹאד  ְוֹלא  ׁשָ ים  ּכִ י  ָרב  ְוַעל  ָפָרׁשִ ַּעל־ֶרֶכב  ּכִ ּ ּ
ָרֵאל  ְוֶאת־ְיהָוׁה  ֹלא  ָדָרׁשו ְּוַגם־הוא  ָחָכם  ב:  ַּעל־ְקדֹוׁש  ִיׂשְ

ית  ְמֵרִעים  ַּוָיֵבא  ָרע  ְוֶאת־ְדָבָריו  ֹלא  ֵהִסיר  ְוָקם  ַעל־ּבֵ ּ
ּוִמְצַרִים  ָאָדם  ְוֹלא־ֵאל  ְוסוֵסיֶהם  ג:  ְּוַעל־ֶעְזַרת  פֲֹעֵלי  ָאֶון ּ

ל  עֹוֵזר  ְוָנַפל  ָעזֻר  ְוַיְחָדו  ר  ְוֹלא־רוַח  ַויהָוׁה  ַיֶטה  ָידֹו  ְוָכׁשַ ׂשָ ּּבָ ּ ּ
ָלם  ִיְכָליון ּּכֻ י־ֹכה  ָאַמר־ְיהָוׁה   ד:  ּ ה  ָהַאְרֵיה |  ּכִ ר  ֶיְהּגֶ ֲאׁשֶ ֵאַלי  ּכַ

ֵרא  ָעָליו ר  ִיּקָ ִפיר  ַעל־ַטְרפֹו  ֲאׁשֶ   ְמֹלא  ֹרִעים  ִמּקֹוָלם  ֹלא ְּוַהּכְ
ן  ֵיֵרד  ְיהָוׁה  ְצָבאֹות  ִלְצּבֹא  ֵּיָחת  וֵמֲהמֹוָנם  ֹלא  ַיֲעֶנה  ּכֵ

ְבָעָתה ַּעל־ַהר־ִציֹון  ְוַעל־ּגִ ן  ָיֵגן  ְיהָוׁה  ה:  ּ ִצֳפִרים  ָעפֹות  ּכֵ ּּכְ
יל  ָפסֹוַח  ְוִהְמִליט נֹון  ְוִהּצִ ָלם  ּגָ ְּצָבאֹות  ַעל־ְירוׁשָ ּׁשובו  ו:  ּ ּ

ר  ֶה ָרֵאלַלֲאׁשֶ ֵני  ִיׂשְ יֹום  ַההוא  ִיְמָאסון  ז:  ְּעִמיקו  ָסָרה  ּבְ י  ּבַ ּּכִ ּ ּ
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ר  ָעׂשו  ָלֶכם  ְיֵדיֶכם ֵחְטא ִּאיׁש  ֱאִליֵלי  ַכְספֹו  ֶוֱאִליֵלי  ְזָהבֹו  ֲאׁשֶ ּ :
ֶחֶרב  ֹלא־ִאיׁש  ְוֶחֶרב  ֹלא־ָאָדם  ּתֹאְכֶלּנו  ְוָנס  ח ור  ּבְ ְּוָנַפל  ַאּשׁ ּ

ּלֹו  ִמְפֵני־ֶחֶרב  וַבחוָריו  ָל ּ גֹור  ַיֲעבֹור  ט:  ַּמס  ִיְהיוּ ְוַסְלעֹו  ִמּמָ
ִציֹון  ְוַתּנור  לֹו  ר־אור  לֹו  ּבְ ָריו  ְנֻאם־ְיהָוׁה  ֲאׁשֶ ס  ׂשָ ְּוַחּתו  ִמּנֵ ּ ּּ

ָלם ירוׁשָ  :ּּבִ

  פרק לב- "ישעיה"ספר 
ָפט  ָיׂשרו א ִרים  ְלִמׁשְ ֵּהן  ְלֶצֶדק  ִיְמָלך־ֶמֶלך  וְלׂשָ ּּ ְ ְוָהָיה־ִאיׁש  ב:  ְ

ַמֲחֵבא־רוַח  ְו ֵבד ּּכְ ֵצל  ֶסַלע־ּכָ ָציֹון  ּכְ ַפְלֵגי־ַמִים  ּבְ ֵסֶתר  ָזֶרם  ּכְ
ֶאֶרץ  ֲעֵיָפה ֶעיָנה  ֵעיֵני  ֹרִאים  ְוָאְזֵני  ׁשְֹמִעים  ג:  ּבְ ְוֹלא  ִתׁשְ

ְבָנה ְקׁשַ ַמֵהר  ד:  ּתִ ּוְלַבב  ִנְמָהִרים  ָיִבין  ָלָדַעת  וְלׁשֹון  ִעְלִגים  ּתְ ּ ּ
ר  ָצחֹות ֵרא  עֹוד  ְלָנָבל ה:  ְלַדּבֵ ּ  ָנִדיב  וְלִכיַלי  ֹלא  ֵיָאֵמר ֹלא־ִיּקָ

ה־ָאֶון  ַלֲעׂשֹות  ֹחֶנף  ו:  ׁשֹוַע ר  ְוִלּבֹו  ַיֲעׂשֶ י  ָנָבל  ְנָבָלה  ְיַדּבֵ ּכִ
ֵקה  ָצֵמא  ר  ֶאל־ְיהָוׁה  ּתֹוָעה  ְלָהִריק  ֶנֶפׁש  ָרֵעב  וַמׁשְ ּוְלַדּבֵ ּ

ל   ז:  ַיְחִסיר ָליו  ָרִעים  הוא  ִזּמֹות  ָיָעץ  ְלַחּבֵ ִּיים   ֲעִנֲּעִנִויםְּוֵכַלי  ּכֵ
ָפט ר  ֶאְביֹון  ִמׁשְ ֶקר  וְבַדּבֵ ִאְמֵרי־ׁשֶ ּּבְ ְוָנִדיב  ְנִדיבֹות  ָיָעץ  ח:  ּ

ְּוהוא  ַעל־ְנִדיבֹות  ָיקום ַמְעָנה  ט:  ּ ֲאַנּנֹות  ֹקְמָנה  ׁשְ ים  ׁשַ ָנׁשִ
ה  ִאְמָרִתי נֹות  ּבְֹטחֹות  ַהְאֵזּנָ ְזָנה  י:  קֹוִלי  ּבָ ְרּגַ ָנה  ּתִ ָיִמים  ַעל־ׁשָ
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ָלה   י  ּכָ ִלי  ָיבֹואּבְֹטחֹות  ּכִ ֲאַנּנֹות  יא:  ָבִציר  ֹאֶסף  ּבְ ִּחְרדו  ׁשַ
ַדִים  יב:  ְּרָגָזה  ּבְֹטחֹות  ְפׁשָֹטה  ְוֹעָרה  ַוֲחגֹוָרה  ַעל־ֲחָלָצִים ַעל־ׁשָ

ֶפן  פִֹרָיה ֵדי־ֶחֶמד  ַעל־ּגֶ ֹּסְפִדים  ַעל־ׂשְ י  קֹוץ  יג:  ּ ַעל  ַאְדַמת  ַעּמִ
י  ָמׂשֹוׂש  ִקְר ּתֵ ל־ּבָ י  ַעל־ּכָ ֲעֶלה  ּכִ ִמיר  ּתַ : ָּיה  ַעִליָזהׁשָ

י־ַאְרמֹון  ֻנָטׁש  ֲהמֹון  ִעיר  ֻעָזב  ֹעֶפל  ָוַבַחן  ָהָיה  ְבַעד  יד ּּכִ ּ
ַעד־ֵיָעֶרה  טו:  ְּמָערֹות  ַעד־עֹוָלם  ְמׂשֹוׂש  ְפָרִאים  ִמְרֵעה  ֲעָדִרים

ְרֶמל   ר  ַלּכַ רֹום  ְוָהָיה  ִמְדּבָ ָּעֵלינו  רוַח  ִמּמָ ְרֶמל  ַלַיַער ְּוַכְרֶמלּ ּ  ְוַהּכַ
ב ב טז:  ֵיָחׁשֵ ׁשֵ ְרֶמל  ּתֵ ּכַ ָפט  וְצָדָקה  ּבַ ר  ִמׁשְ ְדּבָ ּמִ ַכן  ּבַ ְּוׁשָ ְוָהָיה  יז:  ּ

ֵקט  ָוֶבַטח  ָדָקה  ַהׁשְ לֹום  ַוֲעֹבַדת  ַהּצְ ָדָקה  ׁשָ ה  ַהּצְ ַמֲעׂשֵ
נֹות  ִמְבַטִחים  יח:  ַעד־עֹוָלם ּכְ לֹום  וְבִמׁשְ ְנֵוה  ׁשָ י  ּבִ ב  ַעּמִ ְּוָיׁשַ

ֲאַנּנֹות ּוִבְמנוֹחת  ׁשַ ַפל ּוָבַרד  ּבְ יט:  ּ ׁשְ ְפָלה  ּתִ ֶּרֶדת  ַהָיַער  וַבּשִׁ ּ ּ
ֹור  כ:  ָהִעיר ְלֵחי  ֶרֶגל־ַהּשׁ ל־ָמִים  ְמׁשַ ֵריֶכם  ֹזְרֵעי  ַעל־ּכָ ַּאׁשְ

 :ְוַהֲחמֹור
gG 

ך  במעגל "ר  כל  ספרי  נכך  יגמו,  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, 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(. משמרות ואנו קורין מסמרות ללמדך שאם קבעת אותם כמסמר בלבבך הם משמרין אותךא למה כתיב כ"ד

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,  יות  ובבתי  מדרשות  נא  לפרסם  בבתי  כנס–השנה  

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

ושרד ספ"כ צי י ו מלי ן וח, רי 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(.  כמסמר בלבבך הם משמרין אותךא למה כתיב כמשמרות ואנו קורין מסמרות ללמדך שאם קבעת אותם"ד


