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  פרק נז- "ישעיה"ספר 
י־ֶחֶסד  ֶנֱאָסִפים  א ם  ַעל־ֵלב  ְוַאְנׁשֵ ִדיק  ָאָבד  ְוֵאין  ִאיׁש  ׂשָ ַהּצַ

י־ִמְפֵני  ָהָרָעה  ֶנֱאַסף  ַהּצַ ֵאין  ֵמִבין  ּכִ לֹום  ב:  ִּדיקּּבְ ָיבֹוא  ׁשָ
בֹוָתם  ֹהֵלך  ְנֹכחֹו ּכְ ְָינוחו  ַעל־ִמׁשְ ּ ֵני  ג:  ּ ה  ּבְ ם  ִקְרבו־ֵהּנָ ְּוַאּתֶ

ְזֶנה ְרִחיבו  ד:  ֹעְנָנה  ֶזַרע  ְמָנֵאף  ַוּתִ גו  ַעל־ִמי  ּתַ ְתַעּנָ ַּעל־ִמי  ּתִ ּ
ֶקר ע  ֶזַרע  ׁשָ ם  ִיְלֵדי־ֶפׁשַ ֲאִריכו  ָלׁשֹון  ֲהלֹוא־ַאּתֶ : ֶּפה  ּתַ

ָח ה ָחִלים ַהּנֵ ּנְ ל־ֵעץ  ַרֲעָנן  ׁשֲֹחֵטי  ַהְיָלִדים  ּבַ ַחת  ּכָ ֵאִלים  ּתַ ִמים  ּבָ
ָלִעים ַחת  ְסִעֵפי  ַהּסְ ַחְלֵקי־ַנַחל  ֶחְלֵקך  ֵהם  ֵהם  ּגֹוָרֵלך  ו:  ּתַ ְּבְ ְ ּ

ֵחם ַפְכּתְ  ֶנֶסך  ֶהֱעִלית  ִמְנָחה  ַהַעל  ֵאֶלה  ֶאּנָ ם־ָלֶהם  ׁשָ ּּגַ ַעל  ז:  ְ
ְמּתְ  ִמ א  ׂשַ ֹבַה  ְוִנּשָׂ ם  ָעִלית  ִלְזּבַֹח  ָזַבחַּהר־ּגָ ם־ׁשָ ֵבך  ּגַ ּכָ : ְׁשְ

ֲעִלי  ח ִלית  ַוּתַ י  ּגִ י  ֵמִאּתִ ְמּתְ  ִזְכרֹוֵנך  ּכִ זוָזה  ׂשַ ְּוַאַחר  ַהֶדֶלת  ְוַהּמְ ְ ּ ּ
ָבם  ָיד  ָחִזית ּכָ ְכָרת־ָלך  ֵמֶהם  ָאַהְבּתְ  ִמׁשְ ֵבך  ַוּתִ ּכָ ְִהְרַחְבּתְ  ִמׁשְ ְ :

ְר ט ֶמן  ַוּתַ ּשֶׁ ֶלך  ּבַ ִרי  ַלּמֶ ׁשֻ ְלִחי  ִציַרִיך ְַוּתָ ׁשַ ָחִיך  ַוּתְ י  ִרּקֻ ְּבִ ְּ
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אֹול ִפיִלי  ַעד־ׁשְ ׁשְ ך  ָיַגַעּתְ  ֹלא  י:  ַּעד־ֵמָרֹחק  ַוּתַ ֹרב  ַדְרּכֵ ְּבְ ּ
ן  ֹלא  ָחִלית ְָאַמְרּתְ  נֹוָאׁש  ַחַית  ָיֵדך  ָמָצאת  ַעל־ּכֵ ְוֶאת־ִמי  יא:  ּ

י  ְתַכֵזִבי  ְואֹוִתי ֹלא ָזַכְרּתְ ֹלא יְרִאי  ּכִ ָּדַאְגּתְ  ַוּתִ ך ּ ְמּתְ ַעל־ִלּבֵ ְ־ׂשַ

ה  וֵמֹעָלם  ְואֹוִתי  ֹלא  ִתיָרִאי יד  יב:  ֲּהֹלא  ֲאִני  ַמְחׁשֶ ֲאִני  ַאּגִ
ִיך ְוֹלא יֹוִעילוך ְִצְדָקֵתך ְוֶאת־ַמֲעׂשַ ְ יֻלך ִקּבוַצִיך  יג: ְּ ַזֲעֵקך ַיּצִ ְּבְ ְ ְּ

ח־ָהֶבל  ְוַהחֹוֶסה  ִבי  ִיְנַחל־ֶאֶרץ  ְוִייַר א־רוַח  ִיּקַ ָלם  ִיּשָׂ ְּוֶאת־ּכֻ ׁש ּ
י ְְוָאַמר  ֹסלו־ֹסלו  ַפּנו־ָדֶרך  ָהִרימו  ִמְכׁשֹול  ִמֶדֶרך  יד:  ַהר־ָקְדׁשִ ְּ ּ ּ ּ ּּ ּ ּ

י מֹו  ָמרֹום  טו:  ַעּמִ א  ׁשֵֹכן  ַעד  ְוָקדֹוׁש  ׁשְ י  ֹכה  ָאַמר  ָרם  ְוִנּשָׂ ּכִ
ָפִלים  ַפל־רוַח  ְלַהֲחיֹות  רוַח  ׁשְ א  וׁשְ ּכֹון  ְוֶאת־ַדּכָ ְּוָקדֹוׁש  ֶאׁשְ ּ ּ ּ

ִאיםּוְלַהֲחיֹות  ֵלב   י  ֹלא  ְלעֹוָלם  ָאִריב  ְוֹלא  ָלֶנַצח  טז:  ִנְדּכָ ּכִ
יִתי מֹות  ֲאִני  ָעׂשִ י־רוַח  ִמְלָפַני  ַיֲעטֹוף  וְנׁשָ צֹוף  ּכִ ֶּאּקְ ֲעֹון  יז:  ּּ ּבַ

ֶדֶרך  ִלּבֹו ר  ְוֶאְקֹצף  ַוֵיֶלך  ׁשֹוָבב  ּבְ הו  ַהְסּתֵ י  ְוַאּכֵ ְצעֹו  ָקַצְפּתִ ְּבִ ְ ּ ּ :
ְּדָרָכיו  ָרִאיִתי  ְוֶאְרָפֵא יח ֵלם  ִנֻחִמים  לֹו ּ ּהו  ְוַאְנֵחהו  ַוֲאׁשַ ּ ּ

לֹום  ִנובּבֹוֵרא   יט:  ְוַלֲאֵבָליו ָפָתִים  ׁשָ לֹום  ָלָרחֹוק |    ִניב  ׂשְ ׁשָ
רֹוב  ָאַמר  ְיהָוׁה  וְרָפאִתיו י  כ:  ְּוַלּקָ ָים  ִנְגָרׁש  ּכִ ִעים  ּכַ ְּוָהְרׁשָ

ֵקט  ֹלא  יוָכל  ַוִיְגְרׁשו  ֵמיָמיו  ֶרֶפׁש  ָוִטיט ַּהׁשְ לֹום ֵאין   כא:  ּּ ׁשָ
ִעים  :ָאַמר ֱאֹלַהי ָלְרׁשָ
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  פרק נח- "ישעיה"ספר 
י  א ד  ְלַעּמִ ֹוָפר  ָהֵרם  קֹוֶלך  ְוַהּגֵ ּשׁ ְחׂשֹך  ּכַ ְָקָרא  ְבָגרֹון  ַאל־ּתַ ְ

ָעם  וְלֵבית  ַיֲעֹקב  ַחטֹאָתם ִּפׁשְ ּ ְּואֹוִתי  יֹום  יֹום  ִיְדֹרׁשון  ְוַדַעת  ב:  ּ
ר־ְצָדָקה ָע גֹוי ֲאׁשֶ ְּדָרַכי ֶיְחָפצון ּכְ ַפט ֱאֹלָהיו ֹלא ָעָזב ּּ ה וִמׁשְ ּׂשָ ּ

ְפֵטי־ֶצֶדק  ִקְרַבת  ֱאֹלִהים  ֶיְחָפצון ָאלוִני  ִמׁשְ ִּיׁשְ ּּ ְמנו  ג:  ּ ה  ּצַ ָּלּמָ
יֹום  ֹצְמֶכם  נו  ְוֹלא  ֵתָדע  ֵהן  ּבְ ינו  ַנְפׁשֵ ְּוֹלא  ָרִאיָת  ִעּנִ ּ

ְנּגֹׂשו ֵביֶכם  ּתִ ְמְצאו־ֵחֶפץ  ְוָכל־ַעּצְ ּּתִ ה  ּתָ ד:  ּ ּצומו ֵּהן  ְלִריב  וַמּצָ ּ
רֹום  ּמָ ִמיַע  ּבַ ע  ֹלא־ָתצומו  ַכיֹום  ְלַהׁשְ ֶאְגֹרף  ֶרׁשַ ּוְלַהּכֹות  ּבְ ּ ּ ּ

ֲּהָכֶזה  ִיְהֶיה  צֹום  ֶאְבָחֵרהו  יֹום  ַעּנֹות  ָאָדם  ַנְפׁשֹו  ה:  קֹוְלֶכם
ְקָרא־צֹום  ְויֹום  יַע  ֲהָלֶזה  ּתִ ק  ָוֵאֶפר  ַיּצִ ַאְגֹמן  ֹראׁשֹו  ְוׂשַ ֲהָלֹכף  ּכְ

ע  ו:  ָרצֹון  ַליהָוׁה ַח  ַחְרֻצּבֹות  ֶרׁשַ ֲּהלֹוא  ֶזה  צֹום  ֶאְבָחֵרהו  ַפּתֵ ּ
קו ַנּתֵ ים ְוָכל־מֹוָטה ּתְ ַלח ְרצוִצים ָחְפׁשִ ר  ֲאֻגדֹות מֹוָטה ְוׁשַ ַּהּתֵ ּ ּּ :

ִביא  ָבִית  ז ֲּהלֹוא  ָפֹרס  ָלָרֵעב  ַלְחֶמך  ַוֲעִנִיים  ְמרוִדים  ּתָ ּ ָ

ְרך  ֹלא  ִת ׂשָ יתֹו  וִמּבְ י־ִתְרֶאה  ָעֹרם  ְוִכּסִ ָּכִ ַקע  ח:  ְּתַעָלםּ ָאז  ִיּבָ
ַחר  אֹוֶרך  ַוֲאֻרָכְתך  ְמֵהָרה  ִתְצָמח  ְוָהַלך  ְלָפֶניך  ִצְדֶקך  ּשַׁ ָּכַ ָ ְ ָ ָ

בֹוד  ְיהָוׁה  ַיַאְסֶפך ַוע  ְוֹיאַמר  ט:  ָּכְ ׁשַ ְקָרא  ַויהָוׁה  ַיֲעֶנה  ּתְ ָּאז  ּתִ
ר־ָאֶון ע ְוַדּבֶ ַלח ֶאְצּבַ ִסיר ִמּתֹוְכך מֹוָטה ׁשְ ִני ִאם־ּתָ ָתֵפק ְו י: ִָהּנֵ
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ך  אֹוֶרך  ֹחׁשֶ יַע  ְוָזַרח  ּבַ ּבִ ׂשְ ך  ְוֶנֶפׁש  ַנֲעָנה  ּתַ ָָלָרֵעב  ַנְפׁשֶ ְ ָ

ֳהָרִים ּצָ ַצְחָצחֹות  יא:  ַָוֲאֵפָלְתך  ּכַ יַע  ּבְ ּבִ ִמיד  ְוִהׂשְ ְָוָנֲחך  ְיהָוׁה  ּתָ

ר  ַגן  ָרֶוה  וְכמֹוָצא  ַמִים  ֲאׁשֶ ך  ְוַעְצֹמֶתיך  ַיֲחִליץ  ְוָהִייָת  ּכְ ַּנְפׁשֶ ָ ָ

ך  ָחְרבֹות  עֹוָלם  מֹוְסֵדי  יב:  ּבו  ֵמיָמיוֹּלא־ְיַכְז ָוָבנו  ִמּמְ ּ ּ
קֹוֵמם  ְוֹקָרא  ְלך  ּגֵֹדר  ֶפֶרץ  ְמׁשֹוֵבב  ְנִתיבֹות  ּדֹור־ָודֹור  ּתְ ָ

ֶבת י  יג: ָלׁשָ יֹום ָקְדׁשִ ת ַרְגֶלך ֲעׂשֹות ֲחָפֶציך ּבְ ּבָ יב ִמּשַׁ ׁשִ ִָאם־ּתָ ָ

ת  ֹעֶנג  ִלְקדֹוׁש  ְיהָוׁה  ְמֻכ ּבָ ְדּתֹו  ֵמֲעׂשֹות ְוָקָראָת  ַלּשַׁ ד  ְוִכּבַ ּבָ
ר  ָדָבר צֹוא  ֶחְפְצך  ְוַדּבֵ ְּדָרֶכיך  ִמּמְ ָּ ג  ַעל־ְיהָוׁה  יד:  ָ ְתַעּנַ ָאז  ּתִ

יך  ַעל־   ְבּתִ ֳמוֵתיְָוִהְרּכַ יך  ַנֲחַלת  ַיֲעֹקב ּבָ ֳמֵתי  ָאֶרץ  ְוַהֲאַכְלּתִ ָ  ּבָ

ר י ִפי ְיהָוׁה ִדּבֵ ָּאִביך ּכִ ּ ָ: 
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, 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

ך  במעגל "כך  יגמור  כל  ספרי  נ,  שני  פרקים  ליום,  לק  לכל  השנההנה  מובא  כאן  לימוד  ספרי  נביאים  וכתובים  מחו
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"  כר  ברכיה  הכהן  ברבי  כמשמרות  כתיב  ואנו  קורין  מסמרות  לומר  לך  מה  משמרות  כהונה"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


