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  פרק נג- "ישעיה"ספר 
ֻמָעֵתנו  וְזרֹוַע  ְיהָוׁה  ַעל־ִמי  ִנְגָלָתה א ִּמי  ֶהֱאִמין  ִלׁשְ ַּוַיַעל  ב:  ּ

יֹוֵנק  ְלָפָניו  ְוַכׁשֶֹרׁש  ֵמֶאֶרץ  ִצ ּּכַ ָּיה  ֹלא־ֹתַאר  לֹו  ְוֹלא  ָהָדר ּ

ְּוִנְרֵאהו  ְוֹלא־ַמְרֶאה  ְוֶנְחְמֵדהו ים  ִאיׁש  ג:  ּ ִנְבֶזה  ַוֲחַדל  ִאיׁשִ
ְבֻנהו ַּמְכֹאבֹות  ִוידוַע  ֹחִלי  וְכַמְסֵתר  ָפִנים  ִמֶמּנו  ִנְבֶזה  ְוֹלא  ֲחׁשַ ּ ּ ּּ ּ ּ :

א  וַמְכֹאֵבינו  ְסָבָלם  ַוֲאַנְחנו  ֲח ד ָּאֵכן  ֳחָלֵינו  הוא  ָנׂשָ ּ ּ ּ ְבֻנהו  ָנגוַע ּ ּׁשַ ּ
ה ה  ֱאֹלִהים  וְמֻעּנֶ א  ֵמֲעֹוֹנֵתינו  ה:  ֻּמּכֵ ֵענו  ְמֻדּכָ ְּוהוא  ְמֹחָלל  ִמְפׁשָ ּ ּּ

לֹוֵמנו  ָעָליו  וַבֲחֻבָרתֹו  ִנְרָפא־ָלנו ּמוַסר  ׁשְ ּ ּ צֹאן  ָתִעינו  ו:  ּּ ָלנו  ּכַ ּּכֻ ּּ ּ ּ
ָל ִּאיׁש  ְלַדְרּכֹו  ָפִנינו  ַויהָוׁה  ִהְפִגיַע  ּבֹו  ֵאת  ֲעֹון  ּכֻ ּ ִּנַגׂש  ְוהוא  ז:  ּנוּּ ּ

ה  ַלֶטַבח  יוָבל  וְכָרֵחל  ִלְפֵני  ֹגְזֶזיָה  ׂשֶ ַּנֲעֶנה  ְוֹלא  ִיְפַתח־ִפיו  ּכַ ּ ּ ּ ּ ּ
ֶּנֱאָלָמה  ְוֹלא  ִיְפַתח  ִפיו ח  ְוֶאת־דֹורֹו  ִמי  ח:  ּ ָפט  ֻלּקָ ֵּמֹעֶצר  וִמִמׁשְ ּּ ּ

ע  ַעִמי  ֶנַגע  ָלמֹו י  ִנְגַזר  ֵמֶאֶרץ  ַחִיים  ִמֶפׁשַ ְּיׂשֹוֵחַח  ּכִ ּ ַּוִיֵתן  ט:  ּ ּ

ה  ְוֹלא  ֹמָתיו  ַעל  ֹלא־ָחָמס  ָעׂשָ יר  ּבְ ִעים  ִקְברֹו  ְוֶאת־ָעׁשִ ֶאת־ְרׁשָ
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ִפיו ם  ַנְפׁשֹו  י:  ִמְרָמה  ּבְ ים  ָאׁשָ אֹו  ֶהֱחִלי  ִאם־ָתׂשִ ַּויהָוׁה  ָחֵפץ  ַדּכְ ּ
ָידֹו  ִיְצָלח ֵמֲעַמל  ַנְפׁשֹו  יא:  ְִיְרֶאה  ֶזַרע  ַיֲאִריך  ָיִמים  ְוֵחֶפץ  ְיהָוׁה  ּבְ

ים  ַוֲעֹוֹנָתם  הוא ִיְר ַדְעתֹו  ַיְצִדיק  ַצִדיק  ַעְבִדי  ָלַרּבִ ע  ּבְ ּבָ ֶּאה  ִיׂשְ ּ ּ ּ ּ
ָלל  ַתַחת  יב:  ִיְסּבֹל ים  ְוֶאת־ֲעצוִמים  ְיַחֵלק  ׁשָ ָּלֵכן  ֲאַחֶלק־לֹו  ָבַרּבִ ּ ּּ

ים  ִעים  ִנְמָנה  ְוהוא  ֵחְטא־ַרּבִ ר  ֶהֱעָרה  ַלָמֶות  ַנְפׁשֹו  ְוֶאת־פֹׁשְ ֲּאׁשֶ ּ ּ
א ְוַלפֹׁשְ  :ִּעים ַיְפִגיַעָּנׂשָ

  פרק נד- "ישעיה"ספר 
ים  א י־ַרּבִ ה  ְוַצֲהִלי  ֹלא־ָחָלה  ּכִ י  ֲעָקָרה  ֹלא  ָיָלָדה  ִפְצִחי  ִרּנָ ָּרּנִ

ֵני  ְבעוָלה  ָאַמר  ְיהָוׁה ֵני־ׁשֹוֵמָמה  ִמּבְ ְְמקֹום  ָאֳהֵלך |  ַהְרִחיִבי   ב:  ּּבְ

נֹוַתִיך  ַיטו  ַאל־ַתְחׂשִכי  ַהֲאִר ּכְ ִּויִריעֹות  ִמׁשְ ּ ּ ְיִכי  ֵמיָתַרִיך  ִויֵתֹדַתִיך ְ ְ

ֹמאול  ִתְפֹרִצי  ְוַזְרֵעך  גֹוִים  ִייָרׁש  ְוָעִרים  ג:  ַּחֵזִקי י־ָיִמין  וׂשְ ּּכִ ְּ ּ
יבו מֹות  יֹוׁשִ ְּנׁשַ י  ד:  ּ ְלִמי  ּכִ י  ְוַאל־ִתּכָ י־ֹלא  ֵתבֹוׁשִ ַּאל־ִתיְרִאי  ּכִ ּ

ִחי  ְוֶחְרַפ ּכָ ת  ֲעלוַמִיך  ִתׁשְ י  ֹבׁשֶ ֹּלא  ַתְחִפיִרי  ּכִ ּ ְּ ְת  ַאְלְמנוַתִיך  ֹלא ּ ּ
ִרי־עֹוד מֹו  ְוֹגֲאֵלך  ה:  ִתְזּכְ ִיך  ְיהָוׁה  ְצָבאֹות  ׁשְ י  ֹבֲעַלִיך  ֹעׂשַ ְּכִ ְ ְ

ֵרא ָרֵאל  ֱאֹלֵהי  ָכל־ָהָאֶרץ  ִיּקָ ה  ֲעזוָבה  ו:  ְקדֹוׁש  ִיׂשְ י־ְכִאׁשָ ּּכִ ּ
י  ִתָמֵאס  ָאַמר  ת  ְנעוִרים  ּכִ ַּוֲעצוַבת  רוַח  ְקָרָאך  ְיהָוׁה  ְוֵאׁשֶ ּ ּ ְּ

ֵצך ז:  ְִיךֱאֹלָה ֶרַגע  ָקֹטן  ֲעַזְבִתיך  וְבַרֲחִמים  ְגֹדִלים  ֲאַקּבְ ְּבְ ְּ ּּ :
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ֶצף  ֶקֶצף  ִהְסַתְרִתי  ָפַני  ֶרַגע  ִמֵמך  וְבֶחֶסד  עֹוָלם  ִרַחְמִתיך  ח ׁשֶ ְּבְ ְּ ּ ּ ּּ
ְָאַמר  ֹגֲאֵלך  ְיהָוׁה ְעִתי  ֵמֲעֹבר  ט:  ּ ּבַ ר  ִנׁשְ י־ֵמי  ֹנַח  ֹזאת  ִלי  ֲאׁשֶ ּּכִ

ךֵמי־ֹנַח  עֹוד  ַעל־ָהָא ֹצף  ָעַלִיך  וִמְגָער־ּבָ ְעִתי  ִמּקְ ּבַ ן  ִנׁשְ ְֶרץ  ּכֵ ְּ ּּ :
י  ֶהָהִרים  ָימוׁשו  ְוַהְגָבעֹות  ְתמוֶטיָנה  ְוַחְסִדי  ֵמִאֵתך  ֹלא־ָימוׁש  י ּּכִ ּ ּ ּ ְּ ּ ּ ּ

לֹוִמי  ֹלא  ָתמוט  ָאַמר  ְמַרֲחֵמך  ְיהָוׁה ְוְבִרית  ׁשְ ּ ֲּעִנָיה  ֹסֲעָרה  יא:  ּ
ִפיִריםֹלא  ֻנָחָמה  ִהּנֵה  ָאֹנִכי  ַמְרּבִ ּסַ פוך  ֲאָבַנִיך  ִויַסְדִתיך  ּבַ ּיץ  ּבַ ּ ְּ ְ ְ ּ :

ָעַרִיך  ְלַאְבֵני  ֶאְקָדח  ְוָכל־ְגבוֵלך  יב ְמׁשַֹתִיך  וׁשְ ְדֹכד  ׁשִ ְמִתי  ּכַ ְְוׂשַ ְ ְּ ּ ּּ ּ
ָנִיך יג:  ְלַאְבֵני־ֵחֶפץ לֹום  ּבָ ַנִיך  ִלמוֵדי  ְיהָוׁה  ְוַרב  ׁשְ ְְוָכל־ּבָ ְּ ּ :

ְצָדָקה  ִתּכֹוָנִני  ַרֲחִקי יד י ּּבִ י־ֹלא  ִתיָרִאי  וִמְמִחָתה  ּכִ ק  ּכִ ּ  ֵמֹעׁשֶ ּ ּ
ְֵהן  גֹור  ָיגור  ֶאֶפס  ֵמאֹוִתי  ִמי־ָגר  ִאָתך  טו:  ְֹלא־ִתְקַרב  ֵאָלִיך ּ ּּ

ָּעַלִיך  ִיפֹול ֵאׁש  ֶפָחם ֵהן טז:  ְ ָראִתי  ָחָרׁש  ֹנֵפַח  ּבְ ּ  ִהּנֵה  ָאֹנִכי  ּבָ
ִחי ָראִתי  ַמׁשְ הו  ְוָאֹנִכי  ּבָ ּומֹוִציא  ְכִלי  ְלַמֲעׂשֵ לּ ִלי  יז:  ת  ְלַחּבֵ ל־ּכְ ּכָ

יִעי  ָפט  ַתְרׁשִ ּיוַצר  ָעַלִיך  ֹלא  ִיְצָלח  ְוָכל־ָלׁשֹון  ָתקום־ִאָתך  ַלִמׁשְ ּ ּ ּ ְּ ְּ ּ
 :ֹּזאת ַנֲחַלת ַעְבֵדי ְיהָוׁה ְוִצְדָקָתם ֵמִאִתי ְנֻאם־ְיהָוׁה
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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"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(. למדך שאם קבעת אותם כמסמר בלבבך הם משמרין אותךא למה כתיב כמשמרות ואנו קורין מסמרות ל"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"לימוד ספרי נ 
                         

וש"כ צי י ו מלי ן וח, רד 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(. ךא למה כתיב כמשמרות ואנו קורין מסמרות ללמדך שאם קבעת אותם כמסמר בלבבך הם משמרין אות"ד


