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  פרק נא- "ישעיה"ספר 
ְמעו  ֵאַלי  ֹרְדֵפי  ֶצֶדק  ְמַבְק א יטו  ֶאל־צור ּׁשִ י  ְיהָוׁה  ַהּבִ ּׁשֵ ּ

ם ְרּתֶ ֶבת  ּבֹור  ֻנּקַ ם  ְוֶאל־ַמּקֶ ְבּתֶ יטו  ֶאל־ַאְבָרָהם  ב:  ֻחּצַ ַּהּבִ
י־ֶאָחד  ְקָראִתיו  ַוֲאָבְרֵכהו  חֹוֶלְלֶכם  ּכִ ָרה  ּתְ ֲּאִביֶכם  ְוֶאל־ׂשָ

הו ם ִמְד ג:  ְּוַאְרּבֵ ל־ָחְרֹבֶתיָה ַוָיׂשֶ י־ִנַחם ְיהָוׁה ִציֹון ִנַחם ּכָ ּּכִ ָרה ּ ּּבָ
ֵצא ָבה ּתֹוָדה ְוקֹול  ְמָחה ִיּמָ ׂשֹון ְוׂשִ ַגן־ְיהָוׁה ׂשָ ֵעֶדן ְוַעְרָבָתה ּכְ ּּכְ ּ

י  תֹוָרה  ד:  ִזְמָרה י  ֵאַלי  ַהֲאִזינו  ּכִ י  וְלאוּמִ יבו  ֵאַלי  ַעּמִ ַּהְקׁשִ ּ ּ ּ
יַע ים  ַאְרּגִ ָפִטי  ְלאֹור  ַעּמִ י  ֵתֵצא  וִמׁשְ ֵּמִאּתִ ָקרֹוב ִצְדִקי ָיָצא  ה: ּ

ִע ֹפטו  ֵאַלי  ִאִיים  ְיַקוו  ְוֶאל־ְזֹרִעי  ְיַיֵחלוןִיׁשְ ים  ִיׁשְ ּי  וְזֹרַעי  ַעּמִ ּ ּ ּ ּּ ּ :
ַמִים  ו י־ׁשָ ַחת  ּכִ יטו  ֶאל־ָהָאֶרץ  ִמּתַ ַמִים  ֵעיֵניֶכם  ְוַהּבִ או  ַלּשָׁ ּׂשְ ּ

מֹו־ֵכן  ְימותון  ֶביָה  ּכְ ְבֶלה  ְוֹיׁשְ ֶגד  ּתִ ּבֶ ן  ִנְמָלחו  ְוָהָאֶרץ  ּכַ ָעׁשָ ּּכֶ ּ ּ
ְהֶיה  ְוִצְדָקִתי  ֹלא  ֵתָחתִּויׁשוָעִתי   ְמעו  ֵאַלי  ֹיְדֵעי  ז:  ְלעֹוָלם  ּתִ ּׁשִ

ֻדֹפָתם  יְראו  ֶחְרַפת  ֱאנֹוׁש  וִמּגִ ם  ַאל־ּתִ ֶּצֶדק  ַעם  ּתֹוָרִתי  ְבִלּבָ ּ ּּ
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ָחּתו ֶמר  ֹיאְכֵלם  ָסס  ח:  ַּאל־ּתֵ ֶגד  ֹיאְכֵלם  ָעׁש  ְוַכּצֶ י  ַכּבֶ ּכִ
ְהֶיה  ִויׁשוָעִתי  ְל ּעוִרי  עוִרי  ט:  ּדֹור  דֹוִריםְּוִצְדָקִתי  ְלעֹוָלם  ּתִ ּ

יֵמי  ֶקֶדם  דֹורֹות  עֹוָלִמים  ֲהלֹוא  י־ֹעז  ְזרֹוַע  ְיהָוׁה  עוִרי  ּכִ ִּלְבׁשִ ּ
ין ּנִ ְחֶצֶבת  ַרַהב  ְמחֹוֶלֶלת  ּתַ ־ִהיא  ַהּמַ ־ִהיא  י:  ַאּתְ ֲהלֹוא  ַאּתְ

י־ָים  ֶדֶרך  ַלֲעֹבר  ָמה  ַמֲעַמּקֵ ה  ַהּשָׂ הֹום  ַרּבָ ֲחֶרֶבת  ָים  ֵמי  ּתְ ְַהּמַ ּ
ְמַחת  יא:  ּאוִליםּגְ ה  ְוׂשִ ִרּנָ ּוְפדוֵיי  ְיהָוׁה  ְיׁשובון  וָבאו  ִציֹון  ּבְ ּ ּ ּ ּ ּ ּ

יגון  ָנסו  ָיגֹון  ַוֲאָנָחה ְמָחה  ַיּשִׂ ׂשֹון  ְוׂשִ ם  ׂשָ ּעֹוָלם  ַעל־ֹראׁשָ ּ :
יְרִאי  ֵמֱאנֹוׁש  ָימות  יב ָּאֹנִכי  ָאֹנִכי  הוא  ְמַנֶחְמֶכם  ִמי־ַאּתְ  ַוּתִ ּ

ן־ָאָדם  ָחִציר  ִיּנָ ַמִים  יג:  ֵתןּוִמּבֶ ך  נֹוֶטה  ׁשָ ח  ְיהָוׁה  ֹעׂשֶ ּכַ ׁשְ ַָוּתִ

ר  ֲאׁשֶ ִציק  ּכַ ל־ַהיֹום  ִמְפֵני  ֲחַמת  ַהּמֵ ִמיד  ּכָ ַפֵחד  ּתָ ְּוֹיֵסד  ָאֶרץ  ַוּתְ ּ
ִציק ִחית  ְוַאֵיה  ֲחַמת  ַהּמֵ ִּמַהר  ֹצֶעה  ְלִהָפֵתַח  יד:  ּּכֹוֵנן  ְלַהׁשְ
ַחת  ְוֹלא  ֶיְחַסר  ַלְחמֹו ְָוָאֹנִכי  ְיהָוׁה  ֱאֹלֶהיך  וט:  ְּוֹלא־ָימות  ַלּשַׁ

מֹו ָליו  ְיהָוׁה  ְצָבאֹות  ׁשְ ֹּרַגע  ַהָים  ַוֶיֱהמו  ּגַ ּ ּ ים  ְדָבַרי  טז:  ּ ָּוָאׂשִ
ַמִים  ְוִליֹסד  ָאֶרץ  ְוֵלאֹמר  יִתיך  ִלְנֹטַע  ׁשָ ּסִ ִפיך  וְבֵצל  ָיִדי  ּכִ ָּבְ ָּ

ה י־ָאּתָ ִּהְתעֹוְרִרי  ִהְתעֹוְרִרי  קוִמי  ְירוׁשָ יז:  ְּלִציֹון  ַעּמִ ר ּ ַלם  ֲאׁשֶ
ְרֵעָלה  ַעת  ּכֹוס  ַהּתַ ִתית  ִמַיד  ְיהָוׁה  ֶאת־ּכֹוס  ֲחָמתֹו  ֶאת־ֻקּבַ ּׁשָ

ִתית  ָמִצית ִנים  ָיָלָדה  ְוֵאין  ַמֲחִזיק  יח:  ׁשָ ל־ּבָ ֵּאין־ְמַנֵהל  ָלה  ִמּכָ
ֵדָלה ִנים  ּגִ ל־ּבָ ָיָדה  ִמּכָ ּּבְ ה  ֹקְרֹאַתִיך  ִמי  ָינוד  ָלך  יט:  ּ ִים  ֵהּנָ ּתַ ְׁשְ ְּ
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ֹד  ְו ֶבר  ְוָהָרָעב  ְוַהֶחֶרב  ִמי  ֲאַנֲחֵמךַהּשׁ ְכבו  כ:  ְַהּשֶׁ ַנִיך  ֻעְלפו  ׁשָ ּּבָ ּ ּ ְ

ֲעַרת  תֹוא  ִמְכָמר  ַהְמֵלִאים  ֲחַמת־ְיהָוׁה  ּגַ ל־חוצֹות  ּכְ ֹראׁש  ּכָ ּּבְ
ֻכַרת  ְוֹלא  ִמָיִין כא:  ְֱאֹלָהִיך ְמִעי־ָנא  ֹזאת  ֲעִנָיה  וׁשְ ָּלֵכן  ׁשִ ּּ :

י ְּכֹה־ָאַמר  ֲאֹדַנִיך  ְיהָוׁה   כב ה  ָלַקְחּתִ ְֵואֹלַהִיך  ָיִריב  ַעּמֹו  ִהּנֵ

ַעת  ּכֹוס  ֲחָמִתי  ֹלא־תֹוִסיִפי  ְרֵעָלה  ֶאת־ֻקּבַ ְִמָיֵדך  ֶאת־ּכֹוס  ַהּתַ ּ
ּתֹוָתה  עֹוד ך  כג:  ִּלׁשְ ר־ָאְמרו  ְלַנְפׁשֵ ַיד־מֹוַגִיך  ֲאׁשֶ יָה  ּבְ ְמּתִ ְְוׂשַ ְּ

ֵוך ְוַכחוץ  יִמי ָכָאֶרץ ּגֵ ׂשִ ִחי ְוַנֲעֹבָרה ַוּתָ ּׁשְ  :ַלֹעְבִריםְ

  פרק נב- "ישעיה"ספר 
י  א י ֻעֵזך ִציֹון ִלְבׁשִ ּעוִרי עוִרי ִלְבׁשִ ְ ּ ּ ַלם | ּ ך ְירוׁשָ ְגֵדי ִתְפַאְרּתֵ ּּבִ ְ

י  ֹלא  יֹוִסיף  ָיֹבא־ָבך  עֹוד  ָעֵרל  ְוָטֵמא : ְִעיר  ַהּקֶֹדׁש  ּכִ
ָלם   ב ִבי  ְירוׁשָ ִּהְתַנֲעִרי  ֵמָעָפר  קוִמי  ּשְׁ ִחוּ ִחי  מֹוְסֵרי ּ  ִהְתַפּתְִהְתּפַּתְ

ת־ִציֹון ִבָיה  ּבַ ַּצָואֵרך  ׁשְ ּ ְ ם  ג:  ּ ְרּתֶ ם  ִנְמּכַ י־ֹכה  ָאַמר  ְיהָוׁה  ִחּנָ ּכִ
ֵאלו ּגָ י  ֹכה  ָאַמר  ֲאֹדָני  יֱהִוׁה  ִמְצַרִים  ד:  ְּוֹלא  ְבֶכֶסף  ּתִ ּכִ

קֹו ֶאֶפס  ֲעׁשָ ור  ּבְ ם  ְוַאּשׁ י  ָבִראׁשָֹנה  ָלגור  ׁשָ ָּיַרד־ַעּמִ ה  ה:  ּ ְוַעּתָ
ם  ּ  ַמה־ִלי־ֹפַמי י  ִחּנָ ח  ַעּמִ י־ֻלּקַ ָלוה  ְנֻאם־ְיהָוׁה  ּכִ ָליו מׁשְ   מׁשְ

ִמי  ִמּנָֹאץ ל־ַהיֹום  ׁשְ ְּיֵהיִלילו  ְנֻאם־ְיהָוׁה  ְוָתִמיד  ּכָ ָלֵכן  ֵיַדע  ו:  ּ
ִני ר  ִהּנֵ י־ֲאִני־הוא  ַהְמַדּבֵ יֹום  ַההוא  ּכִ ִמי  ָלֵכן  ּבַ י  ׁשְ ַּעּמִ ּ ּ :
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ר ז אוו  ַעל־ֶהָהִרים  ַרְגֵלי  ְמַבּשֵׂ ר ַּמה־ּנָ לֹום  ְמַבּשֵׂ ִמיַע  ׁשָ   ַמׁשְ
ִמיַע  ְיׁשוָעה  ֹאֵמר  ְלִציֹון  ָמַלך  ֱאֹלָהִיך ְטֹוב  ַמׁשְ ְ ּ ְקֹול  ֹצַפִיך  ח:  ּ

ׁשוב  ְיהָוׁה  ִציֹון ַעִין  ִיְראו  ּבְ י  ַעִין  ּבְ נו  ּכִ או  קֹול  ַיְחָדו  ְיַרּנֵ ָּנׂשְ ּ ּ ּ ּ ּ :
י־ִנַחם   ט ָלם  ּכִ נו  ַיְחָדו  ָחְרבֹות  ְירוׁשָ ִּפְצחו  ַרּנְ ּ ּ ּ ַאל ּ ְיהָוׁה  ַעּמֹו  ּגָ

ָלם ל־ַהּגֹוִים ְוָראו  י: ְּירוׁשָ ף ְיהָוׁה ֶאת־ְזרֹוַע ָקְדׁשֹו ְלֵעיֵני ּכָ ָּחׂשַ
ל־ַאְפֵסי־ָאֶרץ  ֵאת  ְיׁשוַעת  ֱאֹלֵהינו ּּכָ ם  יא:  ּ ּסורו  סורו  ְצאו  ִמּשָׁ ּ ּ ּ ּ

ֵלי ְיהָוׁה ֵאי ּכְ רו ֹנׂשְ עו ְצאו ִמּתֹוָכה ִהּבָ ּגָ ָּטֵמא ַאל־ּתִ ּ ּ י ֹלא ּכִ יב: ּ
י־ֹהֵלך  ִלְפֵניֶכם  ְיהָוׁה  ֵצאו  וִבְמנוָסה  ֹלא  ֵתֵלכון  ּכִ ְְבִחָפזֹון  ּתֵ ּ ּ ּ ּ ּ

ָרֵאל ְפֶכם  ֱאֹלֵהי  ִיׂשְ א  יג:  ּוְמַאּסִ יל  ַעְבִדי  ָירום  ְוִנּשָׂ ּכִ ה  ַיׂשְ ִּהּנֵ ּ
ַחת  ֵמִאיׁש  יד:  ְּוָגַבה  ְמֹאד ן־ִמׁשְ ים  ּכֵ ְממו  ָעֶליך  ַרּבִ ר  ׁשָ ֲאׁשֶ ָּכַ ּ

ֵני  ָאָדםַּמְרֵאהו  ְו ים  ָעָליו  ִיְקְפצו  טו:  ֹתֲארֹו  ִמּבְ ן  ַיֶזה  ּגֹוִים  ַרּבִ ּּכֵ ּ ּ
ְמעו  ר  ֹלא־ׁשָ ר  ֹלא־ֻסַפר  ָלֶהם  ָראו  ַוֲאׁשֶ י  ֲאׁשֶ ְּמָלִכים  ִפיֶהם  ּכִ ּ ּ ּ

 :ִּהְתּבֹוָננו
gG 

ך  במעגל "כך  יגמור  כל  ספרי  נ,  שני  פרקים  ליום,  ם  וכתובים  מחולק  לכל  השנההנה  מובא  כאן  לימוד  ספרי  נביאי
הרבים  לפרסם לזכות  את,  ולכל  החברים  וידידים,  ובשמחות,    נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי  מדרשות–השנה  

 .ידוואין חטא בא על , 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"  משמרות  כהונה  כר  ברכיה  הכהן  ברבי  כמשמרות  כתיב  ואנו  קורין  מסמרות  לומר  לך  מה"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 "  יגמור  כל  ספרי  נכך,  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(. תיב כמשמרות ואנו קורין מסמרות ללמדך שאם קבעת אותם כמסמר בלבבך הם משמרין אותךא למה כ"ד


