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  פרק לה- "ישעיה"ספר 
ֶלת א ֲחַבּצָ ר  ְוִצָיה  ְוָתֵגל  ֲעָרָבה  ְוִתְפַרח  ּכַ ׂשום  ִמְדּבָ ְּיׂשֻ ָּפֹרַח  ב:  ּ

בֹוד   ן  ּכְ יַלת  ְוַרּנֵ ְפַרח  ְוָתֵגל  ַאף  ּגִ ן־ָלה  ֲהַדר ּתִ ַּהְלָבנֹון  ִנּתַ ּ
ה  ִיְראו  ְכבֹוד־ְיהָוׁה  ֲהַדר  ֱאֹלֵהינו רֹון  ֵהּמָ ְרֶמל  ְוַהּשָׁ ַּהּכַ ַּחְזקו  ג:  ּ ּ

צו לֹות ַאּמֵ ִים ּכׁשְ ָּיַדִים ָרפֹות וִבְרּכַ ִּאְמרו ְלִנְמֲהֵרי־ֵלב ִחְזקו  ד: ּ ּ
מול  ֱאֹלִהים ה  ֱאֹלֵהיֶכם  ָנָקם  ָיבֹוא  ּגְ יָראו  ִהּנֵ ַּאל־ּתִ ּ  הוא  ָיבֹוא ּ

ֲעֶכם ָפַתְחָנה ה:  ְוֹיׁשַ ים  ּתִ ָפַקְחָנה  ֵעיֵני  ִעְוִרים  ְוָאְזֵני  ֵחְרׁשִ ָּאז  ּתִ ּ :
ר  ו ְדּבָ י־ִנְבְקעו  ַבּמִ ַח  ְוָתֹרן  ְלׁשֹון  ִאֵלם  ּכִ ַאָיל  ִפּסֵ ָּאז  ְיַדֵלג  ּכָ ּ ּּ ּ

ֲעָרָבה אֹון  ְלַמּב ז:  ַּמִים  וְנָחִלים  ּבָ ָרב  ַלֲאָגם  ְוִצּמָ ּוֵעי ְוָהָיה  ַהּשָׁ
ים  ִרְבָצה  ָחִציר  ְלָקֶנה  ָוֹגֶמא ְנֵוה  ַתּנִ ם  ח:  ָּמִים  ּבִ ְוָהָיה־ׁשָ

ֵרא  ָלה  ֹלא־ַיַעְבֶרּנו  ָטֵמא  ַּמְסלול  ָוֶדֶרך  ְוֶדֶרך  ַהּקֶֹדׁש  ִיּקָ ּ ְּ ְ

ְּוהוא־ָלמֹו  ֹהֵלך  ֶדֶרך  ֶוֱאִויִלים  ֹלא  ִיְתעו ּ ְּ ם  ט:  ְ ֹלא־ִיְהֶיה  ׁשָ
ל־ַי ַּאְרֵיה  וְפִריץ  ַחיֹות ּבַ אוִליםּ ם ְוָהְלכו ּגְ ֵצא ׁשָ ה ֹלא ִתּמָ ֲּעֶלּנָ ּ :
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ְמַחת  עֹוָלם  י ה  ְוׂשִ ִרּנָ בון  וָבאו  ִציֹון  ּבְ ּוְפדוֵיי  ְיהָוׁה  ְיׁשֻ ּ ּ ּ ּ ּ
יגו ְוָנסו ָיגֹון ַוֲאָנָחה ְמָחה ַיּשִׂ ׂשֹון ְוׂשִ ם ׂשָ ַּעל־ֹראׁשָ ּ: 

  פרק לו- "ישעיה"ספר 
ָנה  ַלּמֶ א ֵרה  ׁשָ ע  ֶעׂשְ ַאְרּבַ ֶּלך  ִחְזִקָיהו  ָעָלה  ַסְנֵחִריב ַוְיִהי  ּבְ ּ ְ

ם ֻצרֹות  ַוִיְתְפׂשֵ ל־ָעֵרי  ְיהוָדה  ַהּבְ ור  ַעל  ּכָ ֶּמֶלך־ַאּשׁ ּ ּ ּ ַלח  ב:  ְ ַּוִיׁשְ
ור   ֶּמֶלך־ַאּשׁ ַל|  ְ ֵקה  ִמָלִכיׁש  ְירוׁשָ ֶּאת־ַרבׁשָ ֶלך ְּ ְָמה  ֶאל־ַהּמֶ

ֵרָכה  ָהֶעְל ְתָעַלת  ַהּבְ ֵבד  ַוַיֲעֹמד  ּבִ ֵחיל  ּכָ ִּחְזִקָיהו  ּבְ ְמִסַלת ּּ ּיֹוָנה  ּבִ
ֵדה  כֹוֵבס ר  ג:  ׂשְ ן־ִחְלִקָיהו  ֲאׁשֶ ַּוֵיֵצא  ֵאָליו  ֶאְלָיִקים  ּבֶ ּ ּ

יר ְזּכִ ן־ָאָסף  ַהּמַ ְבָנא  ַהּסֵֹפר  ְויֹוָאח  ּבֶ ִית  ְוׁשֶ ַּויֹאֶמר  ד:  ַעל־ַהּבָ
ֶלך  ֵקה  ִאְמרו־ָנא  ֶאל־ִחְזִקָיהו  ּכֹה־ָאַמר  ַהּמֶ ְֲאֵליֶהם  ַרבׁשָ ּ ּּ

דֹול  ֶמֶלך  ַא ָטְחּתְַָהּגָ ר  ּבָ ָטחֹון  ַהֶזה  ֲאׁשֶ ור  ָמה  ַהּבִ ּּשׁ ּ י  ה:  ּ ָאַמְרּתִ
ה  ַעל־ִמי  ָבַטְחּתָ  ְלָחָמה  ַעּתָ ָפַתִים  ֵעָצה  וְגבוָרה  ַלּמִ ַּאך־ְדַבר  ׂשְ ּ ּ ְ

י י  ָמַרְדּתָ  ּבִ ֶנה  ָהָרצוץ  ַהֶזה  ו:  ּכִ ֶעֶנת  ַהּקָ ה  ָבַטְחּתָ  ַעל־ִמׁשְ ִּהּנֵ ּ
ֵמך  ִאיׁש ר  ִיּסָ ן ְַעל־ִמְצַרִים  ֲאׁשֶ ּ  ָעָליו  וָבא  ְבַכפֹו  וְנָקָבה  ּכֵ ּ ּּ

ְַפְרֹעה  ֶמֶלך־ִמְצַרִים  ְלָכל־ַהּבְֹטִחים  ָעָליו ְוִכי־ֹתאַמר  ֵאַלי  ז:  ּ
ר  ֵהִסיר  ִחְזִקָיהו  ָטְחנו  ֲהלֹוא־הוא  ֲאׁשֶ ֶּאל־ְיהָוׁה  ֱאֹלֵהינו  ּבָ ּ ּ ּּ

ַלם  ִל ֹחָתיו  ַויֹאֶמר  ִליהוָדה  ְוִלירוׁשָ ֹמָתיו  ְוֶאת־ִמְזּבְ ֶּאת־ּבָ ּ ְפֵני ּ
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ֲחוו ּתַ ׁשְ ַח  ַהֶזה  ּתִ ְזּבֵ ַּהּמִ ֶלך  ח:  ּ ה  ִהְתָעֶרב  ָנא  ֶאת־ֲאֹדִני  ַהּמֶ ְְוַעּתָ

ָנה  ְלך  ַאְלַפִים  סוִסים  ִאם־ּתוַכל  ָלֶתת  ְלך  ֹרְכִבים  ור  ְוֶאּתְ ַָאּשׁ ָּ ּ ּּ
יב  ֵאת  ְפֵני  ַפַחת  ַאַחד  ַעְבֵדי  ֲאֹדִני  ט:  ֲעֵליֶהם ׁשִ ְּוֵאיך  ּתָ ְ

ְבַטח ים  ַוּתִ יםַהְקַטּנִ ּ  ְלך  ַעל־ִמְצַרִים  ְלֶרֶכב  וְלָפָרׁשִ ה  י:  ָ ְוַעּתָ
ִחיָתה  ְיהָוׁה  ְלֲעֵדי  ְיהָוׁה  ָעִליִתי  ַעל־ָהָאֶרץ  ַהזֹאת  ְלַהׁשְ ֲּהִמּבַ ּ

ִחיָתה ָּאַמר  ֵאַלי  ֲעֵלה  ֶאל־ָהָאֶרץ  ַהזֹאת  ְוַהׁשְ ַּויֹאֶמר  יא:  ּ
ר־ָנא  ֶאל ֵקה  ַדּבֶ ְבָנא  ְויֹוָאח  ֶאל־ַרבׁשָ ָ־ֲעָבֶדיך ֶּאְלָיִקים  ְוׁשֶ

ָאְזֵני  ר  ֵאֵלינו  ְיהוִדית  ּבְ ַדּבֵ י  ׁשְֹמִעים  ֲאָנְחנו  ְוַאל־ּתְ ֲּאָרִמית  ּכִ ּ ּ
ר  ַעל־ַהחֹוָמה ֵקה  ַהֶאל  ֲאֹדֶניך  יב:  ָהָעם  ֲאׁשֶ ַָויֹאֶמר  ַרבׁשָ ּ

ר  ֶאת־ַהְדָבִרים  ָהֵאֶלה  ֲהֹלא  ָלַחִני  ֲאֹדִני  ְלַדּבֵ ְּוֵאֶליך  ׁשְ ּ ָ

ִבים  ַע ים  ַהיׁשְ  ֹחָראיָהםל־ַהחֹוָמה  ֶלֱאֹכל  ֶאת־  ַּעל־ָהֲאָנׁשִ
ּתֹות  ֶאת־   יֵניֶהםצֹוָאָתם  ְוִלׁשְ ֶכםׁשִ ַּוַיֲעֹמד  יג:    ֵמיֵמי  ַרְגֵליֶהם  ִעּמָ

ְמעו  ֶאת־ִדְבֵרי  דֹול  ְיהוִדית  ַויֹאֶמר  ׁשִ ֵקה  ַוִיְקָרא  ְבקֹול־ּגָ ַּרבׁשָ ּ ּּ ּ
ור דֹול  ֶמֶלך  ַאּשׁ ֶלך  ַהּגָ ַּהּמֶ ְ ֶלך  ַאל יד:  ְ א  ָלֶכם ְּכֹה  ָאַמר  ַהּמֶ ־ַיּשִׁ

יל  ֶאְתֶכם י  ֹלא־יוַכל  ְלַהּצִ ִּחְזִקָיהו  ּכִ ְוַאל־ַיְבַטח  ֶאְתֶכם  טו:  ּ
ֵתן  ָהִעיר  יֵלנו  ְיהָוׁה  ֹלא  ִתּנָ ל  ַיּצִ ִּחְזִקָיהו  ֶאל־ְיהָוׁה  ֵלאֹמר  ַהּצֵ ּ ּ

ור ַיד  ֶמֶלך  ַאּשׁ ַּהזֹאת  ּבְ ְ י  ֹכה  טז:  ּ ְמעו  ֶאל־ִחְזִקָיהו  ּכִ ׁשְ ַּאל־ּתִ ּּ
ֶל י  ְבָרָכה  וְצאו  ֵאַלי  ְוִאְכלו ָאַמר  ַהּמֶ ור  ֲעׂשו־ִאּתִ ּך  ַאּשׁ ּ ּ ּ ּ ְ
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תו  ִאיׁש  ֵמי־בֹורֹו ֵאָנתֹו  וׁשְ ְפנֹו  ְוִאיׁש  ּתְ ִּאיׁש־ּגַ ַעד־ּבִֹאי  יז:  ּ
ַאְרְצֶכם  ֶאֶרץ  ָדָגן  ְוִתירֹוׁש  ֶאֶרץ  י  ֶאְתֶכם  ֶאל־ֶאֶרץ  ּכְ ְּוָלַקְחּתִ

ית  ֶאְתֶכם  ִחְזִקָי יח:  ֶּלֶחם  וְכָרִמים ֶּפן־ַיּסִ יֵלנו ּ ּהו  ֵלאֹמר  ְיהָוׁה  ַיּצִ ּ
ור ילו  ֱאֹלֵהי  ַהּגֹוִים  ִאיׁש  ֶאת־ַאְרצֹו  ִמַיד  ֶמֶלך  ַאּשׁ ַּהִהּצִ ְּ ּ :

ילו  יט ַּאֵיה  ֱאֹלֵהי  ֲחָמת  ְוַאְרָפד  ַאֵיה  ֱאֹלֵהי  ְסַפְרָוִים  ְוִכי־ִהּצִ ּ ּּ
ָכל־ֱאֹלֵהי  ָהֲאָרצֹות  ָהֵאֶלה  כ:  ֶּאת־ׁשְֹמרֹון  ִמָיִדי ִּמי  ּבְ

ר־ִה ַלם ֲאׁשֶ יל  ְיהָוׁה  ֶאת־ְירוׁשָ י־ַיּצִ ילו  ֶאת־ַאְרָצם  ִמָיִדי  ּכִ ּּצִ ּּ
ֶלך  ִהיא  כא:  ִּמָיִדי י־ִמְצַות  ַהּמֶ ְַוַיֲחִריׁשו  ְוֹלא־ָענו  ֹאתֹו  ָדָבר  ּכִ ּ ּ ּ ּ

ן־ִחְלִקָיהו  כב:  ֵּלאֹמר  ֹלא  ַתֲעֻנהו ַּוָיֹבא  ֶאְלָיִקים  ּבֶ ּ ּ
ְבָנא  ַהּסֹוֵפר  ְויֹו ִית  ְוׁשֶ ר־ַעל־ַהּבַ יר ֲאׁשֶ ְזּכִ ן־ָאָסף  ַהּמַ ָאח  ּבֶ

ֵקה ידו לֹו ֵאת ִדְבֵרי ַרבׁשָ ֶּאל־ִחְזִקָיהו ְקרוֵעי ְבָגִדים ַוַיּגִ ּ ּ ּּ ּ: 
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, ך המחולק בכל תפוצות ישראל" ספרי נלימוד 
                         

ושר"כ צי י ו מלי ן וח, ד ספרי המקרא הם עלי י וטרי, י"כמנ ו ח'ו' נ ננ )ע מפאנו"מהר(. 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(. 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,  את הרבים זוכה לבנים צדיקיםוכל המזכה, 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"בי  כמשמרות  כתיב  ואנו  קורין  מסמרות  לומר  לך  מה  משמרות  כהונה  כר  ברכיה  הכהן  בר"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


