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  פרק לט- "ישעיה"ספר 
ֶבל  א ְלֲאָדן  ֶמֶלך־ּבָ ן־ּבַ ְלֲאָדן  ּבֶ ַלח  ְמֹרַדך  ּבַ ֵעת  ַהִהוא  ׁשָ ְּבָ ְ

ְּסָפִרים  וִמְנָחה  ֶאל־ִחְזִקָיהו  ַוִיׁשְ ּּ י  ָחָלה  ַוֶיֱחָזקּ ַמח  ב:  ַּמע  ּכִ ַּוִיׂשְ
ית   ֲּעֵליֶהם  ִחְזִקָיהו  ַוַיְרֵאם  ֶאת־ּבֵ ֶסף ְנֹכֹתהּּ   ְנֹכתֹו  ֶאת־ַהּכֶ

ִמים  ְוֵאת   ׂשָ ית |  ְּוֶאת־ַהָזָהב  ְוֶאת־ַהּבְ ל־ּבֵ ֶמן  ַהטֹוב  ְוֵאת  ּכָ ַּהּשֶׁ
אֹוְצֹרָתיו  ֹלא־ָהָיה  ָדָבר  ֲא ר  ִנְמָצא  ּבְ ל־ֲאׁשֶ ָליו  ְוֵאת  ּכָ ר ּכֵ ׁשֶ

ְלּתֹו ֵביתֹו  וְבָכל־ֶמְמׁשַ ֹּלא־ֶהְרָאם  ִחְזִקָיהו  ּבְ ּ ְעָיהו  ג:  ּ ַּוָיֹבא  ְיׁשַ ּ
ֶלך  ִחְזִקָיהו  ַויֹאֶמר  ֵאָליו  ָמה  ָאְמרו   ִביא  ֶאל־ַהּמֶ ַּהּנָ ּּ ּ ים |  ְ ָהֲאָנׁשִ

או  ָּהֵאֶלה  וֵמַאִין  ָיֹבאו  ֵאֶליך  ַויֹאֶמר  ִחְזִקָיהו  ֵמֶאֶרץ  ְרחֹוָקה  ּבָ ּ ּ ּּ ּ ָ ּ
ֶבלֵאַלי   ֵביֶתך  ַויֹאֶמר  ִחְזִקָיהו  ֵאת  ד:  ִמּבָ ַּויֹאֶמר  ָמה  ָראו  ּבְ ּּ ּ ָּ

ר  ֹלא־ִהְרִאיִתים  ֵביִתי  ָראו  ֹלא־ָהָיה  ָדָבר  ֲאׁשֶ ר  ּבְ ל־ֲאׁשֶ ּּכָ
אֹוְצֹרָתי ַמע  ְדַבר־ְיהָוׁה  ה:  ּבְ ְעָיהו  ֶאל־ִחְזִקָיהו  ׁשְ ַּויֹאֶמר  ְיׁשַ ּ ּּ ּ

ִאים  ְוִנּשָׂ ו:  ְצָבאֹות ה  ָיִמים  ּבָ ר |  א  ִהּנֵ ֵביֶתך  ַוֲאׁשֶ ר  ּבְ ל־ֲאׁשֶ ָּכָ
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ֶבל  ֹלא־ִיָוֵתר  ָדָבר  ָאַמר  ְיהָוׁה ָּאְצרו  ֲאֹבֶתיך  ַעד־ַהיֹום  ַהֶזה  ּבָ ּ ּּ ּ ָ :
חו  ְוָהיו  ָסִריִסים  ז ר  ּתֹוִליד  ִיּקָ ך  ֲאׁשֶ ר  ֵיְצאו  ִמּמְ ֶניך  ֲאׁשֶ ּוִמּבָ ּ ּ ָּ ָ

ֶבל ֵהיַכל  ֶמֶלך  ּבָ ַּויֹאֶמר  ִחְזִקָיהו  ֶאל־ְיׁשַ ח:  ְּבְ ּ ְּעָיהו  טֹוב ּ
ָיָמי לֹום ֶוֱאֶמת ּבְ י ִיְהֶיה ׁשָ ְרּתָ ַויֹאֶמר ּכִ ר ִדּבַ ְּדַבר־ְיהָוׁה ֲאׁשֶ ּ ּ: 

  פרק מ- "ישעיה"ספר 
י  ֹיאַמר  ֱאֹלֵהיֶכם א ַּנֲחמו  ַנֲחמו  ַעּמִ ַלם  ב:  ּ רו  ַעל־ֵלב  ְירוׁשָ ַּדּבְ ּ ּ

י  ִנְרָצה  ֲעֹוָנה  ּכִ י  ָמְלָאה  ְצָבָאה  ּכִ ְּוִקְראו  ֵאֶליָה  ּכִ ּ ּי  ָלְקָחה  ִמַיד ּ
ָכל־ַחטֹאֶתיָה ְפַלִים  ּבְ ר  ַפּנו  ֶדֶרך  ג:  ְּיהָוׁה  ּכִ ְדּבָ ּמִ ְקֹול  קֹוֵרא  ּבַ ּ ּ ּ

ֲעָרָבה  ְמִסָלה  ֵלאֹלֵהינו רו  ּבָ ְּיהָוׁה  ַיּשְׁ א  ד:  ּּ ׂשֵ יא  ִיּנָ ל־ּגֶ ּכָ
ָפלו  ְוָהָיה  ֶהָעֹקב  ְלִמיׁשֹור  ְוָהְרָכִסים  ְּוָכל־ַהר  ְוִגְבָעה  ִיׁשְ ּ

י  ִפי  ה:  ְלִבְקָעה ר  ַיְחָדו  ּכִ ׂשָ בֹוד  ְיהָוׁה  ְוָראו  ָכל־ּבָ ְּוִנְגָלה  ּכְ ּ ּ
ר ר  ו:  ְּיהָוׁה  ִדּבֵ ׂשָ ל־ַהּבָ קֹול  ֹאֵמר  ְקָרא  ְוָאַמר  ָמה  ֶאְקָרא  ּכָ

ֶדה ִציץ  ַהּשָׂ י  רוַח  ז:  ָּחִציר  ְוָכל־ַחְסדֹו  ּכְ ָּיֵבׁש  ָחִציר  ָנֵבל  ִציץ  ּכִ
ָבה  ּבֹו  ָאֵכן  ָחִציר  ָה ָיֵבׁש  ָחִציר  ָנֵבל  ִציץ  ח:  ָעםְיהָוׁה  ָנׁשְ

ּוְדַבר־ֱאֹלֵהינו  ָיקום  ְלעֹוָלם ּ ֶרת  ט:  ּ ֹבַה  ֲעִלי־ָלך  ְמַבּשֶׂ ְַעל  ַהר־ּגָ

יָרִאי  ָלם  ָהִריִמי  ַאל־ּתִ ֶרת  ְירוׁשָ ִּציֹון  ָהִריִמי  ַבּכַֹח  קֹוֵלך  ְמַבּשֶׂ ְ ּ
ה  ֱאֹלֵהיֶכם ה  ֲאֹדָני  יֱהִוׁ י:  ִּאְמִרי  ְלָעֵרי  ְיהוָדה  ִהּנֵ ָחָזק ִהּנֵ ה  ּבְ
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ָכרֹו  ִאּתֹו  וְפֻעָלתֹו  ְלָפָניו ה  ׂשְ ָלה  לֹו  ִהּנֵ ָּיבֹוא  וְזֹרעֹו  ֹמׁשְ ּ ּ :
א  יא ץ  ְטָלִאים  וְבֵחיקֹו  ִיּשָׂ ְזֹרעֹו  ְיַקּבֵ ֹרֶעה  ֶעְדרֹו  ִיְרֶעה  ּבִ ּּכְ

ן  ְוָכל  יב:  ָעלֹות  ְיַנֵהל ּכֵ ֶזֶרת  ּתִ ַמִים  ּבַ ֳעלֹו  ַמִים  ְוׁשָ ׁשָ ִּמי־ָמַדד  ּבְ
ִלׁש ּשָׁ ֹמאְזָנִיםּבַ ֶפֶלס  ָהִרים  וְגָבעֹות  ּבְ ַקל  ּבַ ּ  ֲעַפר  ָהָאֶרץ  ְוׁשָ ּ :

ן  ֶאת־רוַח  ְיהָוׁה  ְוִאיׁש  ֲעָצתֹו  יֹוִדיֶעּנו יג ִּמי־ִתּכֵ ֶאת־ִמי  יד:  ּ
ֵדהו  ַדַעת  ְוֶדֶרך  ָפט  ַוְיַלּמְ ֹאַרח  ִמׁשְ ֵדהו  ּבְ ְנֹוַעץ  ַוְיִביֵנהו  ַוְיַלּמְ ּ ּ ּּ

בונֹות  יוִדיֶעּנו ּּתְ ַחק  ֹמאְזַנִים ֵהן  ּג טו:  ּ ַמר  ִמְדִלי  וְכׁשַ ֹּוִים  ּכְ ּ
ַדק ִיטֹול בו ֵהן ִאִיים ּכַ ֶּנְחׁשָ ּ ֵער ְוַחָיתֹו ֵאין  טז: ּּ ּוְלָבנֹון ֵאין ֵדי ּבָ ּ ּ

בו־לֹו יז:  ֵּדי  עֹוָלה ַאִין  ֶנְגדֹו  ֵמֶאֶפס  ָוֹתהו  ֶנְחׁשְ ל־ַהּגֹוִים  ּכְ ּּכָ ּ ּ :
יון  ֵאל  וַמה־ְדמות יח ַדּמְ ְּוֶאל־ִמי  ּתְ ּ ּ ַעְרכו  לֹוּ ְַהֶפֶסל  ָנַסך  יט:  ּ  ּתַ ּ

ֶסף  צֹוֵרף ֶעּנו  וְרֻתקֹות  ּכֶ ָזָהב  ְיַרּקְ ָּחָרׁש  ְוֹצֵרף  ּבַ ּ ן  כ:  ּ ַהְמֻסּכָ
ׁש־לֹו  ְלָהִכין  ֶפֶסל  רוָמה  ֵעץ  ֹלא־ִיְרַקב  ִיְבָחר  ָחָרׁש  ָחָכם  ְיַבּקֶ ּּתְ ּ

ד  ֵמ כא:  ֹלא  ִיּמֹוט ָמעו  ֲהלֹוא  ֻהּגַ ֲּהלֹוא  ֵתְדעו  ֲהלֹוא  ִתׁשְ ֹראׁש ּ
ב  ַעל־חוג  ָהָאֶרץ  כב:  ָלֶכם  ֲהלֹוא  ֲהִביֹנֶתם  מֹוְסדֹות  ָהָאֶרץ ַּהיׁשֵ ּ

ֶבת ֹאֶהל  ָלׁשָ ֵחם  ּכָ ַמִים  ַוִיְמּתָ ֲחָגִבים  ַהּנֹוֶטה  ַכדֹק  ׁשָ ֶביָה  ּכַ ְּוֹיׁשְ ּ :
ה כג ּתֹהו  ָעׂשָ ַאף  כד:  ַּהּנֹוֵתן  רֹוְזִנים  ְלָאִין  ׁשְֹפֵטי  ֶאֶרץ  ּכַ

ל־ ל־ִנָטעו  ַאף  ּבַ ּּבַ ף ּ ְזָעם  ְוַגם־ָנׁשַ ָאֶרץ  ּגִ ל־ׁשֵֹרׁש  ּבָ ֹּזָרעו  ַאף  ּבַ
ֵאם ּשָׂ ׁש ּתִ ּקַ ֶהם ַוִיָבׁשו וְסָעָרה ּכַ ּּבָ ּ ֶוה  כה: ּ יוִני ְוֶאׁשְ ְּוֶאל־ִמי ְתַדּמְ
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או־ָמרֹום  ֵעיֵניֶכם  וְראו  ִמי־ָבָרא  ֵאֶלה  כו:  ֹיאַמר  ָקדֹוׁש ּׂשְ ּ ּ ּ
ׁשֵ ַּהּמֹוִציא  ְבִמְסָפר  ְצָבָאם  ְלֻכָלם  ּבְ ם  ִיְקָרא  ֵמֹרב  אֹוִנים ּ

יץ  ּכַֹח  ִאיׁש  ֹלא  ֶנְעָדר ר  כז:  ְּוַאּמִ ה  ֹתאַמר  ַיֲעֹקב  וְתַדּבֵ ָּלּמָ
ָפִטי  ַיֲעבֹור י  ֵמְיהָוׁה  וֵמֱאֹלַהי  ִמׁשְ ָרה  ַדְרּכִ ָרֵאל  ִנְסּתְ ִּיׂשְ ּ :

ַמְעּתָ  ֱאֹלֵהי  עֹוָלם   כח ְיהָוׁה  ּבֹוֵרא |  ֲהלֹוא  ָיַדְעּתָ  ִאם־ֹלא  ׁשָ
ֹנֵתן  כט:  ּץ  ֹלא  ִייַעף  ְוֹלא  ִייָגע  ֵאין  ֵחֶקר  ִלְתבוָנתֹוְקצֹות  ָהָאֶר

ה ַּלָיֵעף  ּכַֹח  וְלֵאין  אֹוִנים  ָעְצָמה  ַיְרּבֶ ְּוִיֲעפו  ְנָעִרים  ְוִיָגעו  ל:  ּ ּ
לו ׁשֵ ׁשֹול  ִיּכָ ּוַבחוִרים  ּכָ ּ ְּוקֵוׁי  ְיהָוׁה  ַיֲחִליפו  ֹכַח  ַיֲעלו  ֵאֶבר  לא:  ּ ּ
ִרים ָירוצו ְוֹלא ִי ׁשָ ּנְ ּּכַ ּיָגעו ֵיְלכו ְוֹלא ִייָעפוּ ּ ּ: 
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  במעגל ך"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"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(. ורין מסמרות ללמדך שאם קבעת אותם כמסמר בלבבך הם משמרין אותךא למה כתיב כמשמרות ואנו ק"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,  שות  נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי  מדר–השנה  

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

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


