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  פרק מט- "ישעיה"ספר 
ְמעו  ִאִיים  ֵאַל א ּׁשִ ֶטן ּ ים  ֵמָרחֹוק  ְיהָוׁה  ִמּבֶ יבו  ְלֻאּמִ ּי  ְוַהְקׁשִ

ִמי יר  ׁשְ י  ִהְזּכִ ֵעי  ִאּמִ ֵצל  ב:  ְקָרָאִני  ִמּמְ ֶחֶרב  ַחָדה  ּבְ ם  ִפי  ּכְ ַּוָיׂשֶ ּ ּ
יָרִני ָפתֹו  ִהְסּתִ ַאׁשְ רור  ּבְ יֵמִני  ְלֵחץ  ּבָ יָאִני  ַוְיׂשִ ָּידֹו  ֶהְחּבִ ּ :

ָרֵאל ג ה  ִיׂשְ ַּויֹאֶמר  ִלי  ַעְבִדי־ָאּתָ ך  ֶאְתָפָארּ ר־ּבְ ּ  ֲאׁשֶ ַוֲאִני  ד:  ָ
ָפִטי  י  ְלֹתהו  ְוֶהֶבל  ּכִֹחי  ִכֵליִתי  ָאֵכן  ִמׁשְ י  ְלִריק  ָיַגְעּתִ ָּאַמְרּתִ ּ ּ

ֶּאת־ְיהָוׁה  וְפֻעָלִתי  ֶאת־ֱאֹלָהי ה   ה:  ּ ָאַמר  ְיהָוׁה  ֹיְצִרי |  ְוַעּתָ
ָרֵאל   ֶטן  ְלֶעֶבד  לֹו  ְלׁשֹוֵבב  ַיֲעֹקב  ֵאָליו  ְוִיׂשְ ֵיָאֵסף   לֹו  לֹאִמּבֶ

ֵעיֵני  ְיהָוׁה  ֵואֹלַהי  ָהָיה  ֻעִזי ֵבד  ּבְ ַָויֹאֶמר  ָנֵקל  ִמְהיֹוְתך  ו:  ְּוֶאּכָ ּ
ְבֵטי  ַיֲעֹקב   ּוְנציֵריִלי  ֶעֶבד  ְלָהִקים  ֶאת־ׁשִ ָרֵאל ּ ּ  וְנצוֵרי  ִיׂשְ ּ

יך  ְלאֹור  ּגֹוִים  ִלְהיֹות  ְיׁשוָעִתי  ַעד־ְקֵצה  ָהָאֶרץ יב  וְנַתּתִ ְּלָהׁשִ ָּ :
ָרֵאל  ְקדֹוׁשֹו  ִלְבֹזה־ֶנֶפׁש  ִלְמָתֵעב ּגֹוי ּכֹה  ָאַמר־ְי ז הָוׁה  ּגֵֹאל  ִיׂשְ

ֲחוו  ְלַמַען  ְיהָוׁה  ּתַ ִרים  ְוִיׁשְ ִלים  ְמָלִכים  ִיְראו  ָוָקמו  ׂשָ ְּלֶעֶבד  ֹמׁשְ ּ ּ
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ָרֵאל  ַוִיְבָחֶרָך ר  ֶנֱאָמן  ְקֹדׁש  ִיׂשְ ֲּאׁשֶ ֵעת |  ּכֹה   ח:  ּ ָאַמר  ְיהָוׁה  ּבְ
ָּרצֹון  ֲעִניִתיך  וְביֹום  ְי ְנך  ִלְבִרית ָ ְרך  ְוֶאּתֶ יך  ְוֶאּצָ ָׁשוָעה  ֲעַזְרּתִ ָ ָ ּ

ֵּלאֹמר  ַלֲאסוִרים  ט:  ָעם  ְלָהִקים  ֶאֶרץ  ְלַהְנִחיל  ְנָחלֹות  ׁשֵֹממֹות
ָפִיים  לו  ַעל־ְדָרִכים  ִיְרעו  וְבָכל־ׁשְ ך  ִהּגָ ֹחׁשֶ ר  ּבַ ֵּצאו  ַלֲאׁשֶ ּ ּ ּ ְּ

ם י:  ַמְרִעיָתם ֹּלא  ִיְרָעבו  ְוֹלא  ִיְצָמאו  ְוֹלא־ַיּכֵ ֶמׁש ּ ָרב  ָוׁשָ   ׁשָ
י־ְמַרֲחָמם  ְיַנֲהֵגם  ְוַעל־ַמּבוֵעי  ַמִים  ְיַנֲהֵלם י  יא:  ּּכִ ְמּתִ ְוׂשַ

ָּכל־ָהַרי  ַלָדֶרך  וְמִסלַֹתי  ְיֻרמון ּ ּּ ה־ֵאֶלה  ֵמָרחֹוק  ָיֹבאו  יב:  ְ ִּהּנֵ ּ
פֹון  וִמָים  ְוֵאֶלה  ֵמֶאֶרץ  ִסיִנים ה־ֵאֶלה  ִמּצָ ְּוִהּנֵ ּּ ַמִים  יג:  ּ ָּרּנו  ׁשָ

ּיִפְצחו  ָאֶרץ  ְוִגיִלי י־ִנַחם  ְיהָוׁה  ַעּמֹו  ַוֲעִנָיו ּ ה  ּכִ ּ  וִפְצחו  ָהִרים  ִרּנָ ּ ּ
ֵכָחִני יד:  ְיַרֵחם ח  טו:  ַּוּתֹאֶמר  ִציֹון  ֲעָזַבִני  ְיהָוׁה  ַואֹדָני  ׁשְ ּכַ ֲהִתׁשְ

ְחָנה  ְוָאֹנִכי  ֹלא  ּכַ ם־ֵאֶלה  ִתׁשְ ְטָנה  ּגַ ן־ּבִ ה  עוָלה  ֵמַרֵחם  ּבֶ ִּאּשָׁ ּ ּ ּ
ֵחך ּכָ ִמיד זט:  ְֶאׁשְ ַפִים  ַחּקִֹתיך  חֹוֹמַתִיך  ֶנְגִדי  ּתָ ֵּהן  ַעל־ּכַ ְ ְ ּ :

ך  ֵיֵצאו יז ָנִיך  ְמָהְרַסִיך  וַמֲחִרַבִיך  ִמּמֵ ִּמֲהרו  ּבָ ּ ְּ ְ ְ ִאי־ָסִביב  יח:  ְ ׂשְ
י  ֻכָלם  צו  ָבאו־ָלך  ַחי־ָאִני  ְנֻאם־ְיהָוׁה  ּכִ ָלם  ִנְקּבְ ֵּעיַנִיך  וְרִאי  ּכֻ ְּ ְּ ּ ּ

י  וְתַקּשְׁ ׁשִ ֲעִדי  ִתְלּבָ ָלהּּכַ ּכַ י  ָחְרֹבַתִיך  ְוׁשְֹמֹמַתִיך  יט:  ִּרים  ּכַ ְּכִ ְ

ב  ְוָרֲחקו  ְמַבְלָעִיך ְצִרי  ִמיֹוׁשֵ ה  ּתֵ י  ַעּתָ ְְוֶאֶרץ  ֲהִרֻסֵתיך  ּכִ ְּ ּ עֹוד  כ:  ּ
ָבה ה־ִלי  ְוֵאׁשֵ ׁשָ קֹום  ּגְ ָלִיך  ַצר־ִלי  ַהּמָ ּכֻ ֵני  ׁשִ ֹּיאְמרו  ְבָאְזַנִיך  ּבְ ְ ְ ּ :

ְלָבֵבך  ִמי כא כוָלה ְְוָאַמְרּתְ  ּבִ ּ  ָיַלד־ִלי  ֶאת־ֵאֶלה  ַוֲאִני  ׁשְ ּ
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י  ְלַבִדי |  ְּוַגְלמוָדה  ּגָֹלה   ַאְרּתִ ְּוסוָרה  ְוֵאֶלה  ִמי  ִגֵדל  ֵהן  ֲאִני  ִנׁשְ ּ ּּ
א  ֶאל־ּגֹוִים  כב:  ֵּאֶלה  ֵאיֹפה  ֵהם ה  ֶאּשָׂ ּכֹה־ָאַמר  ֲאֹדָני  יֱהִוׁה  ִהּנֵ

י  ְוֵהִביאו  ָבַנִיך  ּבְ ים  ָאִרים  ִנּסִ ְָיִדי  ְוֶאל־ַעּמִ ְֹחֶצן  וְבֹנַתִיך ּ ּ
אָנה ׂשֶ ּנָ ֵתף  ּתִ רֹוֵתיֶהם  כג:  ַעל־ּכָ ְְוָהיו  ְמָלִכים  ֹאְמַנִיך  ְוׂשָ ּ

ֲחוו ָלך ַוֲעַפר ַרְגַלִיך ְיַלֵחכו ְוָיַדַעּתְ  ּתַ ֵּמיִניֹקַתִיך ַאַפִים ֶאֶרץ ִיׁשְ ְּ ְ ְּ
ר  ֹלא־ֵיֹבׁשו  קָוׁי י־ֲאִני  ְיהָוׁה  ֲאׁשֶ ּבֹור  ַמְלק כד:  ּּכִ ח  ִמּגִ ֹוַח ֲהֻיּקַ

ֵלט ִבי  ַצִדיק  ִיּמָ י־ֹכה   כה:  ְּוִאם־ׁשְ ִבי  ִגּבֹור |  ּכִ ם־ׁשְ ָאַמר  ְיהָוׁה  ּגַ
ַנִיך  ֵלט  ְוֶאת־ְיִריֵבך  ָאֹנִכי  ָאִריב  ְוֶאת־ּבָ ח  וַמְלקֹוַח  ָעִריץ  ִיּמָ ְֻיּקָ ְ ּ

יַע ָרם  ְוֶכָעִסיס  כו:  ָאֹנִכי  אֹוׁשִ ׂשָ י  ֶאת־מֹוַנִיך  ֶאת־ּבְ ְְוַהֲאַכְלּתִ

ּכָ יֵעך  ְוֹגֲאֵלך ָּדָמם  ִיׁשְ י  ֲאִני  ְיהָוׁה  מֹוׁשִ ר  ּכִ ׂשָ ְרון  ְוָיְדעו  ָכל־ּבָ ְ ּ ּ
 :ֲאִביר ַיֲעֹקב

  פרק נ- "ישעיה"ספר 
יָה |  ּכֹה   א ַלְחּתִ ר  ׁשִ ֶכם  ֲאׁשֶ ִריתות  ִאּמְ ָּאַמר  ְיהָוׁה  ֵאי  ֶזה  ֵסֶפר  ּכְ ּ

ֲעֹוֹנֵתיֶכם ִנ י ֶאְתֶכם לֹו ֵהן ּבַ ר־ָמַכְרּתִ י ֲאׁשֶ ם אֹו ִמי ִמּנֹוׁשַ ְרּתֶ ְמּכַ
ֶכם ְלָחה  ִאּמְ ֵעיֶכם  ׁשֻ ּוְבִפׁשְ אִתי  ְוֵאין  ִאיׁש  ָקָראִתי  ב:  ּ ַּמדוַע  ּבָ ּ

יל  י  ֹכַח  ְלַהּצִ ְּוֵאין  עֹוֶנה  ֲהָקצֹור  ָקְצָרה  ָיִדי  ִמְפדות  ְוִאם־ֵאין־ּבִ ּ
ְבַאׁש  ְדָגָתם  ר  ּתִ ים  ְנָהרֹות  ִמְדּבָ ַגֲעָרִתי  ַאֲחִריב  ָים  ָאׂשִ ֵּהן  ּבְ
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ָמאֵמֵאין  ַמִים  ְו ּצָ ים  ג:  ָתֹמת  ּבַ ק ָאׂשִ ַמִים  ַקְדרות ְוׂשַ יׁש  ׁשָ ַּאְלּבִ
סוָתם ֲּאֹדָני  יֱהִוׁה  ָנַתן  ִלי  ְלׁשֹון  ִלּמוִדים  ָלַדַעת  ָלעות  ד:  ּּכְ ּ

ֹמַע |  ֶּאת־ָיֵעף  ָדָבר  ָיִעיר   ּבֶֹקר  ָיִעיר  ִלי  ֹאֶזן  ִלׁשְ ּבֶֹקר  ּבַ ּבַ
ִלּמוִדים ּּכַ ֶזן  ְוָאֹנִכי  ֹלא  ָמִריִתי  ָאחֹור ֲּאֹדָני  יֱהִוׁה  ָפַתח־ִלי  ֹא ה:  ּ

ים  וְלָחַיי  ְלֹמְרִטים  ָפַני  ֹלא  ו:  ֹּלא  ְנסוֹגִתי י  ְלַמּכִ ִוי  ָנַתּתִ ּּגֵ ּ
ִלּמֹות  ָוֹרק י  ִמּכְ ְרּתִ ן  ֹלא  ז:  ִהְסּתַ ַואֹדָני  יֱהִוׁה  ַיֲעָזר־ִלי  ַעל־ּכֵ

י־ֹל ַחָלִמיׁש  ָוֵאַדע  ּכִ י  ָפַני  ּכַ ְמּתִ ן  ׂשַ י  ַעל־ּכֵ : א  ֵאבֹוׁשִּנְכָלְמּתִ
ָפִטי  ח י  ַנַעְמָדה  ָיַחד  ִמי־ַבַעל  ִמׁשְ ָּקרֹוב  ַמְצִדיִקי  ִמי־ָיִריב  ִאּתִ ּ ּ

ׁש  ֵאָלי יֵעִני  ֵהן  ט:  ִיּגַ ֵּהן  ֲאֹדָני  יֱהִוׁה  ַיֲעָזר־ִלי  ִמי־הוא  ַיְרׁשִ
ֶגד  ִיְבלו  ָעׁש  ֹיאְכֵלם ּבֶ ָלם  ּכַ ּּכֻ ִמי  ָבֶכם  ְיֵרא  ְיהָוׁה  ׁשֵֹמַע  י:  ּ

קֹול  ַעְבדֹו ר  ּּבְ ם |    ֲאׁשֶ ׁשֵ ִכים  ְוֵאין  ֹנַגה  לֹו  ִיְבַטח  ּבְ ָּהַלך  ֲחׁשֵ ְ

אֹלָהיו ֵען  ּבֵ ְלֶכם  ֹקְדֵחי  ֵאׁש  ְמַאְזֵרי  ִזיקֹות  יא:  ְיהָוׁה  ְוִיּשָׁ ֵּהן  ּכֻ ּ
ם  ִמָיִדי  ָהְיָתה־זֹאת  ָלֶכם |  ְּלכו   ַעְרּתֶ ֶכם  וְבִזיקֹות  ּבִ אור  ֶאׁשְ ּּבְ ּ ּ ּ

בון ּכָ ׁשְ  :ְּלַמֲעֵצָבה ּתִ
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, וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, ולק בכל תפוצות ישראלך המח"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"משמרות  נטועים  אוכ
 )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,  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, ה לבנים צדיקיםוכל המזכה את הרבים זוכ, 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"יב  ואנו  קורין  מסמרות  לומר  לך  מה  משמרות  כהונה  כר  ברכיה  הכהן  ברבי  כמשמרות  כת"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


