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  פרק לג- "ישעיה"ספר 
ֲהִתְמך  א דוד  ובֹוֵגד  ְוֹלא־ָבְגדו  בֹו  ּכַ ה  ֹלא  ׁשָ ָהֹוי  ׁשֹוֵדד  ְוַאּתָ ּ ּ ּ

דו־ָבך ֹלְתך ִלְבּגֹד ִיְבּגְ ּנְ ד ּכַ ְׁשֹוֵדד ּתוּשַׁ ָּ נו ְלך ִק ב: ּ ְָיהָוׁה ָחּנֵ ִּוינו ּ ּ
ֵעת  ָצָרה ָקִרים  ַאף־ְיׁשוָעֵתנו  ּבְ ֱּהֵיה  ְזֹרָעם  ַלּבְ ִמּקֹול  ָהמֹון  ג:  ּ

ים  ֵמרֹוְמֻמֶתך  ָנְפצו  ּגֹוִים ָּנְדדו  ַעּמִ ַלְלֶכם  ֹאֶסף  ד:  ָּ ף  ׁשְ ְוֻאּסַ
ִבים  ׁשֵֹקק  ּבֹו ק  ּגֵ ַמּשַׁ י  ׁשֵֹכן  ָמרֹום  ה:  ֶהָחִסיל  ּכְ ב  ְיהָוׁה  ּכִ ּגָ ִנׂשְ

ִּמֵלא  ִציֹון  ִמ ָפט  וְצָדָקהּ ּׁשְ יך  ֹחֶסן  ְיׁשוֹעת  ו:  ּ ְּוָהָיה  ֱאמוַנת  ִעּתֶ ָּ

ֵּהן  ֶאְרֶאָלם  ָצֲעקו  ז:  ָחְכַמת  ָוָדַעת  ִיְרַאת  ְיהָוׁה  ִהיא  אֹוָצרֹו ּ
יון לֹום  ַמר  ִיְבּכָ ַבת  ֹעֵבר  ח:  ֻּחָצה  ַמְלֲאֵכי  ׁשָ ּמו  ְמִסלֹות  ׁשָ ָּנׁשַ ּ

ב  ֱא ִרית  ָמַאס  ָעִרים  ֹלא  ָחׁשַ ָאַבל  ֻאְמְלָלה  ט:  נֹוׁשֹאַרח  ֵהֵפר  ּבְ
ן  ׁשָ ֲעָרָבה  ְוֹנֵער  ּבָ רֹון  ּכָ ָּאֶרץ  ֶהְחִפיר  ְלָבנֹון  ָקַמל  ָהָיה  ַהּשָׁ

א י:  ְוַכְרֶמל ׂשֵ ה  ֶאּנָ ה  ֵארֹוָמם  ַעּתָ ה  ָאקום  ֹיאַמר  ְיהָוׁה  ַעּתָ : ַּעּתָ
ְלדו ַקׁש רוֲחֶכם ֵאׁש ּתֹאַכְלֶכם יא ׁש ּתֵ ֲהרו ֲחׁשַ ּּתַ ּ ים יב: ּ  ְּוָהיו ַעּמִ
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ּתו ֵאׁש  ִיּצַ סוִחים  ּבָ יד  קֹוִצים  ּכְ ְרפֹות  ׂשִ ִּמׂשְ ְמעו  ְרחֹוִקים  יג:  ּ ּׁשִ
ֻבָרִתי יִתי  וְדעו  ְקרֹוִבים  ּגְ ר  ָעׂשִ ֲּאׁשֶ ָּפֲחדו  ְבִציֹון  ַחָטִאים  יד:  ּ ּּ ּ

ָּיגור  ָלנו  ֵאׁש  אֹוֵכָלה  ִמי־ָיגור  ָלנו |  ָאֲחָזה  ְרָעָדה  ֲחֵנִפים  ִמי   ּ ּ ּ
ֶבַצע ֹהֵל טו:  מֹוְקֵדי  עֹוָלם ִרים  ֹמֵאס  ּבְ ְך  ְצָדקֹות  ְוֹדֵבר  ֵמיׁשָ

ֹמַע  ָדִמים  ַֹחד  ֹאֵטם  ָאְזנֹו  ִמּשְׁ ּשׁ ֹמך  ּבַ ָפיו  ִמּתְ ּקֹות  ֹנֵער  ּכַ ַּמֲעׁשַ ְ ּ
ָרע ּכֹן  ְמָצדֹות  טז:  ְוֹעֵצם  ֵעיָניו  ֵמְראֹות  ּבְ ּהוא  ְמרֹוִמים  ִיׁשְ

ן  ֵמיָמיו  ֶנֱאָמִנים ּבֹו  ַלְחמֹו  ִנּתָ ּגַ ָיְפיֹו  יז:  ְסָלִעים  ִמׂשְ ְֶמֶלך  ּבְ

ים ְרֶאיָנה  ֶאֶרץ  ַמְרַחּקִ ֱחֶזיָנה  ֵעיֶניך  ּתִ ה  ֵאיָמה  יח:  ָּתֶ ך  ֶיְהּגֶ ִָלּבְ

ְגָדִלים ַּאֵיה  ֹסֵפר  ַאֵיה  ׁשֵֹקל  ַאֵיה  ֹסֵפר  ֶאת־ַהּמִ ּ ּ ֶאת־ַעם  יט:  ּ
מֹוַע  ִנְלַעג  ָלׁשֹון  ֵאין  ָפה  ִמּשְׁ נֹוָעז  ֹלא  ִתְרֶאה  ַעם  ִעְמֵקי  ׂשָ

יָנה ַלם  ָנֶוה ֲחֵז כ:  ּבִ ּה  ִציֹון  ִקְרַית  מֹוֲעֵדנו  ֵעיֶניך  ִתְרֶאיָנה  ְירוׁשָ ָּ ּ
ע  ְיֵתֹדָתיו  ָלֶנַצח  ְוָכל־ֲחָבָליו  ל־ִיּסַ ל־ִיְצָען  ּבַ ֲאָנן  ֹאֶהל  ּבַ ׁשַ

ֵתקו ל־ִיּנָ ם  ַאִדיר  ְיהָוׁה  ָלנו  ְמקֹום־ְנָהִרים  כא:  ּּבַ י  ִאם־ׁשָ ּּכִ ּ
ֶלך  ּבֹו ל־ּתֵ ִיט  ְוִצי  ַאִדיר  ֹלא ְְיֹאִרים  ַרֲחֵבי  ָיָדִים  ּבַ ּ  ֳאִני־ׁשַ

נו  הוא  כב:  ַּיַעְבֶרּנו י  ְיהָוׁה  ׁשְֹפֵטנו  ְיהָוׁה  ְמֹחְקֵקנו  ְיהָוׁה  ַמְלּכֵ ּּכִ ּ ּ ּ
יֵענו ל־ָפְרׂשו  ֵנס  כג:  ּיֹוׁשִ ְרָנם  ּבַ ל־ְיַחְזקו  ֵכן־ּתָ ִּנְטׁשו  ֲחָבָלִיך  ּבַ ּ ּ ּּ ּ ְ

ְזזו  ַבז ה  ִפְסִחים  ּבָ ָלל  ַמְרּבֶ ָּאז  ֻחַלק  ַעד־ׁשָ ּ ֵכן  כד:  ּ ּוַבל־ֹיאַמר  ׁשָ
א ָעֹון ה ְנׂשֻ ב ּבָ ָּחִליִתי ָהָעם ַהיׁשֵ ּ: 
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  פרק לד- "ישעיה"ספר 
ַמע  ָהָאֶרץ  וְמֹלָאה  א ׁשְ יבו  ּתִ ים  ַהְקׁשִ ֹמַע  וְלֻאּמִ ִּקְרבו  גֹוִים  ִלׁשְ ּ ּ ּ ּ

ֵבל  ְוָכל־ֶצֱאָצֶאיָה ל־ַהּגֹוִים  ְוֵחָמה  ב:  ּתֵ י  ֶקֶצף  ַליהָוׁה  ַעל־ּכָ ּכִ
ל־ְצ ָלכו  ג:  ָּבָאם  ֶהֱחִריָמם  ְנָתָנם  ַלָטַבחַעל־ּכָ ְּוַחְלֵליֶהם  ֻיׁשְ

ם ְוָנַמּסו ָהִרים ִמָדָמם ּוִפְגֵריֶהם ַיֲעֶלה ָבְאׁשָ ּ ל־ְצָבא  ד: ּ ְּוָנַמּקו ּכָ
ְנֹבל  ָעֶלה  ָמִים  ְוָכל־ְצָבָאם  ִיּבֹול  ּכִ ֶפר  ַהּשָׁ ַמִים  ְוָנֹגלו  ַכּסֵ ַּהּשָׁ ּ

ֵאָנה ֶפן  וְכֹנֶבֶלת  ִמּתְ ה  ה  :ִּמּגֶ י  ִהּנֵ ַמִים  ַחְרּבִ י־ִרְוָתה  ַבּשָׁ ּּכִ
ָפט ֵרד  ְוַעל־ַעם  ֶחְרִמי  ְלִמׁשְ ֶחֶרב  ַליהָוׁה  ָמְלָאה  ו:  ַּעל־ֱאדֹום  ּתֵ

ְליֹות  ֵאיִלים  ִרים  ְוַעּתוִדים  ֵמֵחֶלב  ּכִ ָנה  ֵמֵחֶלב  ִמַדם  ּכָ ָּדם  ֻהַדׁשְ ּ ּ
ֶאֶרץ  ֱאד דֹול  ּבְ ָבְצָרה  ְוֶטַבח  ּגָ י  ֶזַבח  ַליהָוׁה  ּבְ ְּוָיְרדו  ז:  ֹוםּכִ

יִרים  ְוִרְוָתה  ַאְרָצם  ִמָדם  ַוֲעָפָרם  ם  וָפִרים  ִעם־ַאּבִ ְּרֵאִמים  ִעּמָ ּ ּ
ן לוִמים  ְלִריב  ִציֹון ח:  ֵמֵחֶלב  ְיֻדּשָׁ ַנת  ׁשִ י  יֹום  ָנָקם  ַליהָוׁה  ׁשְ ּּכִ ּ ּ :

ְּוֶנֶהְפכו  ְנָחֶליָה  ְלֶזֶפת  ַוֲעָפָרה  ְלָגְפִרית  ְוָהְיָתה  ַאְרָצה  ְלֶזֶפת  ט ּ ּ
ָנה  ִמדֹור  י:  ֵעָרהּבֹ ה  ְלעֹוָלם  ַיֲעֶלה  ֲעׁשָ ַּלְיָלה  ְויֹוָמם  ֹלא  ִתְכּבֶ ּ

ה ֱחָרב  ְלֵנַצח  ְנָצִחים  ֵאין  ֹעֵבר  ּבָ ִּויֵרׁשוָה  ָקַאת  יא:  ָּלדֹור  ּתֶ
נו־ָבה  ְוָנָטה  ָעֶליָה  ַקו־ֹתהו  ּכְ ְּוִקפֹוד  ְוַיְנׁשֹוף  ְוֹעֵרב  ִיׁשְ ּ ּ ּ

ֶריָה  ִיְהיו ֹחֶריָה  ְוֵאין־ יב:  ְּוַאְבֵני־ֹבהו ם  ְמלוָכה  ִיְקָראו  ְוָכל־ׂשָ ּׁשָ ּ ּ
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ִמְבָצֶריָה  יג:  ָאֶפס ְוָעְלָתה  ַאְרְמֹנֶתיָה  ִסיִרים  ִקּמֹוׂש  ָוחֹוַח  ּבְ
ים  ָחִציר  ִלְבנֹות  ַיֲעָנה ּוָפְגׁשו  ִצִיים  יד:  ְוָהְיָתה  ְנֵוה  ַתּנִ ּ ּ

יָעה   ם  ִהְרּגִ ִעיר  ַעל־ֵרֵעהו  ִיְקָרא  ַאך־ׁשָ ְֶאת־ִאִיים  ְוׂשָ ּ ִּליִלית ּ
ּוָמְצָאה  ָלה  ָמנֹוַח ַמֵלט  וָבְקָעה  ְוָדְגָרה  טו:  ּ ָנה  ִקפֹוז  ַוּתְ ה  ִקּנְ ּמָ ּׁשָ ּ ּ

ה  ְרעוָתה צו  ַדיֹות  ִאּשָׁ ם  ִנְקּבְ ְּבִצָלה  ַאך־ׁשָ ּ ּ ּּ ְ ִּדְרׁשו  טז:  ּ ּ
ה  ְרעוָתה  ה  ֹלא  ֶנְעָדָרה  ִאּשָׁ ֵּמַעל־ֵסֶפר  ְיהָוׁה  וְקָראו  ַאַחת  ֵמֵהּנָ ּ ּ ּ ּ

ָצןֹּלא  ָפָקדו  ּכִ ּי־ִפי  הוא  ִצָוה  ְורוחֹו  הוא  ִקּבְ ּ ּ ְּוהוא־ִהִפיל  יז:  ּ ּ
ו  ַעד־עֹוָלם  ִייָרׁשוָה  ְלדֹור  ּקָ ה  ָלֶהם  ּבַ ָּלֶהן  ּגֹוָרל  ְוָידֹו  ִחְלַקּתָ ּ

נו־ָבה ּכְ ָּודֹור ִיׁשְ ּ: 
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,    החברים  וידידיםולכל,  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 וחכמ, ד ספרי המקרא הם עלי י וטרי, י"נ 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

 )דרש תנחומא בהעלותך פרק טומ(. 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,  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" ספרי נלימוד 
                         

ושר"כ צי י ו מלי ן וח, ד ספרי המקרא הם עלי י וטרי, י"כמנ ו ח'ו' נ ננ )ע מפאנו"מהר(. 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


