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  מא פרק- "ישעיה"ספר 
רו  א ׁשו  ָאז  ְיַדּבֵ ים  ַיֲחִליפו  ֹכַח  ִיּגְ ַּהֲחִריׁשו  ֵאַלי  ִאִיים  וְלֻאּמִ ּ ּ ּ ּּ

ָפט  ִנְקָרָבה ׁשְ ַּיְחָדו  ַלּמִ ְזָרח  ֶצֶדק  ִיְקָרֵאהו  ב:  ּ ִּמי  ֵהִעיר  ִמּמִ
ַקׁש  ָעָפר  ַחְרּבֹו  ּכְ ן  ּכֶ ן  ְלָפָניו  ּגֹוִים  וְמָלִכים  ַיְרְד  ִיּתֵ ְּלַרְגלֹו  ִיּתֵ ּ

ַרְגָליו  ֹלא  ָיבֹוא ג:  ּתֹוִּנָדף  ַקׁשְ לֹום  ֹאַרח  ּבְ : ִּיְרְדֵפם  ַיֲעבֹור  ׁשָ
ה  ֹקֵרא  ַהדֹרֹות  ֵמֹראׁש  ֲאִני  ְיהָוׁה  ִראׁשֹון  ד ִּמי־ָפַעל  ְוָעׂשָ

ָּראו  ִאִיים  ְוִייָראו  ְקצֹות  ָהָאֶרץ  ה:  ְּוֶאת־ַאֲחֹרִנים  ֲאִני־הוא ּּ
ֶּיֱחָרדו  ָקְרבו  ַוֶיֱאָתיון ּ ּהו  ַיְעֹזרו  וְלָאִחיו  ֹיאַמר ִאיׁש  ֶאת־ֵרֵע ו:  ּּ ּ ּ

ַּוְיַחֵזק  ָחָרׁש  ֶאת־ֹצֵרף  ַמֲחִליק  ַפִטיׁש  ֶאת־הֹוֶלם  ָפַעם  ז:  ֲחָזק ּּ ּ
ֹּאֵמר  ַלֶדֶבק  טֹוב  הוא  ַוְיַחְזֵקהו  ְבַמְסְמִרים  ֹלא  ִיּמֹוט ּ ה  ח:  ּּ ְוַאּתָ

יך  ֶזַרע  ַאְבָרָהם  ֹאֲהִבי ַחְרּתִ ר  ּבְ ָרֵאל  ַעְבִדי  ַיֲעֹקב  ֲאׁשֶ ִָיׂשְ ּ: 
יך  ִמְקצֹות  ָהָאֶרץ  וֵמֲאִציֶליָה  ְקָראִתיך  ָוֹאַמר  ט ר  ֶהֱחַזְקּתִ ֲָאׁשֶ ָּ

יך יך  ְוֹלא  ְמַאְסּתִ ַחְרּתִ ה  ּבְ ְָלך  ַעְבִדי־ַאּתָ ָ י  י:  ָּ יָרא  ּכִ ַאל־ּתִ
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יך  יך  ַאף־ֲעַזְרּתִ ְצּתִ י־ֲאִני  ֱאֹלֶהיך  ִאּמַ ע  ּכִ ּתָ ׁשְ ך־ָאִני  ַאל־ּתִ ִָעּמְ ָ ָ ָ

יִמי יך  ּבִ ַמְכּתִ ֱחִרים  יא:  ן  ִצְדִקיַָאף־ּתְ ְלמו  ּכֹל  ַהּנֶ ֵּהן  ֵיֹבׁשו  ְוִיּכָ ּ
י  ִריֶבך ך  ִיְהיו  ְכַאִין  ְוֹיאְבדו  ַאְנׁשֵ ָּבָ ְּ ם  ְוֹלא  ִתְמָצֵאם  יב:  ּ ַבְקׁשֵ ּתְ

ך י  ִמְלַחְמּתֶ ֶתך  ִיְהיו  ְכַאִין  וְכֶאֶפס  ַאְנׁשֵ י  ַמּצֻ ַָאְנׁשֵ ָּ י  ֲאִני  יג:  ּ ּכִ
יָרא  ֲאִני ְָיהָוׁה  ֱאֹלֶהיך  ַמֲחִזיק  ְיִמיֶנ ָך  ָהֹאֵמר  ְלך  ַאל־ּתִ ָ

יך ָרֵאל  ֲאִני  יד:  ֲָעַזְרּתִ יְרִאי  ּתֹוַלַעת  ַיֲעֹקב  ְמֵתי  ִיׂשְ ַאל־ּתִ
ָרֵאל יך  ְנֻאם־ְיהָוׁה  ְוֹגֲאֵלך  ְקדֹוׁש  ִיׂשְ ְֲעַזְרּתִ יך  טו:  ְ ְמּתִ ה  ׂשַ ְִהּנֵ

דוׁש  ָהִרים  ְוָתֹדק  וְג ַעל  ִפיִפיֹות  ּתָ ְּלמֹוַרג  ָחרוץ  ָחָדׁש  ּבַ ּ ּּ ָבעֹות ּ
ים ׂשִ ּמֹץ  ּתָ ה  טז:  ּכַ ִפיץ אֹוָתם ְוַאּתָ ֵאם וְסָעָרה ּתָ ּשָׂ ְזֵרם  ְורוַח ּתִ ּּתִ ּ

ְתַהָלל ָרֵאל  ּתִ ְקדֹוׁש  ִיׂשְ יהָוׁה  ּבִ ִגיל  ּבַ ָּהֲעִנִיים  ְוָהֶאְביֹוִנים  יז:  ּּתָ
ה  ֲאִני  ְיהָוׁה  ֶאֱעֵנם  ּתָ ָמא  ָנׁשָ ּצָ ים  ַמִים  ָוַאִין  ְלׁשֹוָנם  ּבַ ְמַבְקׁשִ

ָרֵאל  ֹלא  ֶאֶעְזֵבםֱאֹל ָפִיים  ְנָהרֹות  יח:  ֵהי  ִיׂשְ ח  ַעל־ׁשְ ֶאְפּתַ
ר  ַלֲאַגם־ַמִים  ְוֶאֶרץ  ִצָיה  ים  ִמְדּבָ ָקעֹות  ַמְעָינֹות  ָאׂשִ ּוְבתֹוך  ּבְ ְ ּ

ֶמן  יט:  ְלמֹוָצֵאי  ָמִים ָטה  ַוֲהַדס  ְוֵעץ  ׁשָ ר  ֶאֶרז  ׁשִ ְדּבָ ּמִ ן  ּבַ ֶּאּתֵ
ְדָהר  ו רֹוׁש  ּתִ ֲעָרָבה  ּבְ ים  ּבָ ור  ַיְחָדוָּאׂשִ ְּתַאּשׁ ְּלַמַען  ִיְראו  כ:  ּ

ָתה  זֹאת  וְקדֹוׁש  י  ַיד־ְיהָוׁה  ָעׂשְ ילו  ַיְחָדו  ּכִ ּכִ ימו  ְוַיׂשְ ְּוֵיְדעו  ְוָיׂשִ ּ ּ ּ ּּ
ָרָאה ָרֵאל  ּבְ יׁשו  כא:  ִּיׂשְ ָּקְרבו  ִריְבֶכם  ֹיאַמר  ְיהָוׁה  ַהּגִ ּ

יד כב:  ְֲעֻצמֹוֵתיֶכם  ֹיאַמר  ֶמֶלך  ַיֲעֹקב יׁשו  ְוַיּגִ ר ַּיּגִ ּו  ָלנו  ֵאת  ֲאׁשֶ ּ
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ְקֶריָנה  ָהִראׁשֹנֹות   נו  ְוֵנְדָעה |  ּתִ יָמה  ִלּבֵ ידו  ְוָנׂשִ ה  ַהּגִ ָּמה  ֵהּנָ ּ
ִמיֻענו אֹות  ַהׁשְ ידו  ָהֹאִתיֹות  ְלָאחֹור  כג:  ַּאֲחִריָתן  אֹו  ַהּבָ ַּהּגִ ּ

ָעה   ּתָ יִטיבו  ְוָתֵרעו  ְוִנׁשְ ם  ַאף־ּתֵ י  ֱאֹלִהים  ַאּתֶ ְּוֵנְדָעה  ּכִ  ְוִנְרֶאּ
ם  ֵמַאִין  וָפָעְלֶכם  ֵמָאַפע  ּתֹוֵעָבה  ִיְבַחר  כד:  ְּרֶאה  ַיְחָדוְוִנ ֵּהן־ַאּתֶ

ֶכם ִמי  כה:  ּבָ ֶמׁש  ִיְקָרא  ִבׁשְ ְזַרח־ׁשֶ פֹון  ַוַיאת  ִמּמִ ַּהִעירֹוִתי  ִמּצָ
מֹו־ֹחֶמר  וְכמֹו  יֹוֵצר  ִיְרָמס־ִטיט יד  כו:  ְּוָיֹבא  ְסָגִנים  ּכְ ִמי־ִהּגִ

ֵּמֹראׁש  ְוֵנָדָעה  וִמְלָפִנ יד  ַאף  ֵאין ּ ּים  ְוֹנאַמר  ַצִדיק  ַאף  ֵאין־ַמּגִ
ִמיַע  ַאף  ֵאין־ׁשֵֹמַע  ִאְמֵריֶכם ם  כז:  ַמׁשְ ה  ִהּנָ ִּראׁשֹון  ְלִציֹון  ִהּנֵ

ן ר  ֶאּתֵ ַלם  ְמַבּשֵׂ ְּוֵאֶרא  ְוֵאין  ִאיׁש  וֵמֵאֶלה  ְוֵאין  כח:  ְּוִלירוׁשָ ּ
יבו  ָדָבר ָאֵלם  ְוָיׁשִ ָלם  ָאֶון כט:  ּיֹוֵעץ  ְוֶאׁשְ יֶהם ֵּהן  ּכֻ   ֶאֶפס  ַמֲעׂשֵ

יֶהם ּרוַח ָוֹתהו ִנְסּכֵ ּ: 

  פרק מב- "ישעיה"ספר 
י  רוִחי  ָעָליו  א י  ָנַתּתִ ִחיִרי  ָרְצָתה  ַנְפׁשִ ֵּהן  ַעְבִדי  ֶאְתָמך־ּבֹו  ּבְ ְּ

ָפט  ַלּגֹוִים  יֹוִציא ִמיַע  ב:  ִּמׁשְ א  ְוֹלא־ַיׁשְ ֹלא  ִיְצַעק  ְוֹלא  ִיּשָׂ
חוץ  קֹולֹו ה ָּקֶנה  ָרצוץ  ֹלא  ִי ג:  ּּבַ ּנָ ה  ֵכָהה  ֹלא  ְיַכּבֶ ּתָ ּבֹור  וִפׁשְ ּׁשְ

ָפט ָאֶרץ  ד:  ֶּלֱאֶמת  יֹוִציא  ִמׁשְ ים  ּבָ ֹּלא  ִיְכֶהה  ְוֹלא  ָירוץ  ַעד־ָיׂשִ
ָפט  וְלתֹוָרתֹו  ִאִיים  ְיַיֵחילו ִּמׁשְ ּּ ְיהָוׁה  ּבֹוֵרא |  ּכֹה־ָאַמר  ָהֵאל   ה:  ּ
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ַמִים  ְונֹוֵטיֶהם  ֹרַקע  ָהָאֶרץ  ְוֶצֱאָצֶאיָה  ֹנֵתן ָמה  ָלָעם ַהּשָׁ   ְנׁשָ
ה ָּעֶליָה  ְורוַח  ַלֹהְלִכים  ּבָ ֲָאִני  ְיהָוׁה  ְקָראִתיך  ְבֶצֶדק  ְוַאְחֵזק  ו:  ּ

ְנך  ִלְבִרית  ָעם  ְלאֹור  ּגֹוִים ְרך  ְוֶאּתֶ ָיֶדך  ְוֶאּצָ ָּבְ ָ ִלְפֹקַח  ֵעיַנִים  ז:  ָ
ך ֵבי  חׁשֶ ֶלא  יׁשְ ית  ּכֶ יר  ִמּבֵ ר  ַאּסִ ְסּגֵ ֲאִני  ח:  ְִעְורֹות  ְלהֹוִציא  ִמּמַ

ן  וְתִהָלִתי  ַלְפִסיִלים ִמי  וְכבֹוִדי  ְלַאֵחר  ֹלא־ֶאּתֵ ְּיהָוׁה  הוא  ׁשְ ּ ּ ּ ּ :
ְצַמְחָנה  ט ֶטֶרם  ּתִ יד  ּבְ ה־ָבאו  ַוֲחָדׁשֹות  ֲאִני  ַמּגִ ָּהִראׁשֹנֹות  ִהּנֵ

ִמיע  ֶאְתֶכם ִהָלתֹו  ִמְקֵצה  י:  ַאׁשְ יר  ָחָדׁש  ּתְ ירו  ַליהָוׁה  ׁשִ ּׁשִ ּ
ָּהָאֶרץ  יֹוְרֵדי  ַהָים  וְמֹלאֹו ֵביֶהםּ ר  יא:  ּ  ִאִיים  ְוֹיׁשְ או  ִמְדּבָ ִּיׂשְ

ֵבי ֶסַלע ֵמֹראׁש ָהִרים ִיְצָוחו ב ֵקָדר ָיֹרּנו יׁשְ ׁשֵ ְּוָעָריו ֲחֵצִרים ּתֵ ּ :
ידו יב ִאִיים  ַיּגִ בֹוד  וְתִהָלתֹו  ּבָ ימו  ַליהָוׁה  ּכָ ָּיׂשִ ּ ּּ ּבֹור  יג:  ּ ּגִ ְיהָוׁה  ּכַ

ִאיׁש  ִמְלָחמֹות  ָיִעיר  ִקְנָאה   ָיִריַע  ַאף־ַיְצִריַח  ַעל־ֹאְיָביו ֵיֵצא  ּכְ
ר ּבָ יֹוֵלָדה  ֶאְפֶעה  יד:  ִיְתּגַ יִתי  ֵמעֹוָלם  ַאֲחִריׁש  ֶאְתַאָפק  ּכַ ֶּהֱחׁשֵ ּ

ַאף  ָיַחד ֹם  ְוֶאׁשְ ם  טו:  ֶאּשׁ ּבָ ַּאֲחִריב  ָהִרים  וְגָבעֹות  ְוָכל־ֶעׂשְ
ים  אֹוִביׁש י  ְנָהרֹות  ָלִאִיים  ַוֲאַגּמִ ְמּתִ י ְוהֹו טז:  ּאֹוִביׁש  ְוׂשַ ַלְכּתִ

ים  ְנִתיבֹות  ֹלא־ָיְדעו  ַאְדִריֵכם  ָאׂשִ ֶדֶרך  ֹלא  ָיָדעו  ּבִ ִּעְוִרים  ּבְ ּ ְ

ים  ְלִמיׁשֹור  ֵאֶלה  ַהְדָבִרים  ך  ִלְפֵניֶהם  ָלאֹור  וַמֲעַקּשִׁ ַּמְחׁשָ ּּ ְ

ים יִתם  ְוֹלא  ֲעַזְבּתִ ת  ַהּבְֹטִחים  יז:  ֲעׂשִ ָּנֹסגו  ָאחֹור  ֵיֹבׁשו  ֹבׁשֶ ּ
ָפֶסל  ָהֹאְמִרים  ְלַמ ם  ֱאֹלֵהינוּּבַ ָכה  ַאּתֶ ָמעו  יח:  ּּסֵ ים  ׁשְ ַּהֵחְרׁשִ
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יטו  ִלְראֹות י  ִאם־ַעְבִדי  ְוֵחֵרׁש  יט:  ְּוַהִעְוִרים  ַהּבִ ִּמי  ִעֵור  ּכִ ּ
ֶעֶבד  ְיהָוׁה ָלם  ְוִעֵור  ּכְ ְמׁשֻ ָלח  ִמי  ִעֵור  ּכִ ַמְלָאִכי  ֶאׁשְ ּּכְ  ָרֹאית כ:  ּּ

ֹמר  ָפקֹוַח  ָאְזַנִים   ָמעָּראֹות  ַרּבֹות  ְוֹלא  ִתׁשְ ְיהָוׁה  כא:  ְוֹלא  ִיׁשְ
ָּחֵפץ  ְלַמַען  ִצְדקֹו  ַיְגִדיל  ּתֹוָרה  ְוַיְאִדיר זוז  כב:  ּ ְּוהוא  ַעם־ּבָ ּ

או ָהיו ָלַבז ְוֵאין  י ְכָלִאים ָהְחּבָ ָלם  וְבָבּתֵ חוִרים  ּכֻ סוי  ָהֵפַח  ּבַ ְּוׁשָ ּ ּ ּ ּּ
ב ה  ְוֵאין־ֹאֵמר  ָהׁשַ ּסָ יל  ְמׁשִ ב ִמי  ָבֶכם  ַיֲאִזין  ֹזאת  ַי כג:  ַמּצִ ְקׁשִ

ַמע  ְלָאחֹור הִמי־ָנַתן   כד:  ְוִיׁשְ וּסָ ָרֵאל ִלְמׁשִ ה  ַיֲעֹקב  ְוִיׂשְ ּסָ   ִלְמׁשִ
ְְלֹבְזִזים  ֲהלֹוא  ְיהָוׁה  זו  ָחָטאנו  לֹו  ְוֹלא־ָאבו  ִבְדָרָכיו  ָהלֹוך  ּ ּ ּ

תֹוָרתֹו ְמעו  ּבְ פֹך  ָעָליו  ֵחָמה  ַאפֹו  ֶוֱעזוז  ִמְלָחָמה  כה:  ְּוֹלא  ׁשָ ַּוִיׁשְ ּ ְּ ּ
ַלֲהֵט ים ַעל־ֵלבַוּתְ ְבַער־ּבֹו ְוֹלא־ָיׂשִ ִביב ְוֹלא ָיָדע ַוּתִ  :ּהו ִמּסָ
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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,  יםולכל  החברים  וידיד,  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 וט, י"כמנ ו ח'ו' רינ 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

 )עלותך פרק טומדרש תנחומא בה(. 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, 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


