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  פרק מג- "ישעיה"ספר 
ָרֵאל  א ה  ּכֹה־ָאַמר  ְיהָוׁה  ּבַֹרֲאך  ַיֲעֹקב  ְוֹיֶצְרך  ִיׂשְ ְָוַעּתָ ָ

ה ְמך  ִלי־ָאּתָ יך  ָקָראִתי  ְבׁשִ י  ְגַאְלּתִ יָרא  ּכִ ַָאל־ּתִ י־ַתֲעֹבר  ב:  ָ ּכִ
מֹו י־ֵתֵלך ּבְ ְטפוך ּכִ ָהרֹות ֹלא ִיׁשְ ך־ָאִני  וַבּנְ ִים  ִאּתְ ּמַ ְּבַ ָ ָּ ־ֵאׁש ֹלא ּ

ך ֶוה  ְוֶלָהָבה  ֹלא  ִתְבַער־ּבָ י  ֲאִני  ְיהָוׁה  ֱאֹלֶהיך  ְקדֹוׁש  ג:  ְִתּכָ ָּכִ

יך ְחּתֶ י  ָכְפְרך  ִמְצַרִים  ּכוׁש  וְסָבא  ּתַ יֶעך  ָנַתּתִ ָרֵאל  מֹוׁשִ ִָיׂשְ ָ ָּ ּ :
ן  ָאָדם  ד יך  ְוֶאּתֵ ְדּתָ  ַוֲאִני  ֲאַהְבּתִ ר  ָיַקְרּתָ  ְבֵעיַני  ִנְכּבַ ֵָמֲאׁשֶ

יך ְחּתֶ ךָּתַ ַחת  ַנְפׁשֶ ים  ּתַ ָ  וְלֻאּמִ ך־ָאִני  ה:  ּ י־ִאּתְ יָרא  ּכִ ַָאל־ּתִ

ֶצָך ֲעָרב  ֲאַקּבְ ְזָרח  ָאִביא  ַזְרֶעך  וִמּמַ ִּמּמִ ּ ִני  ו:  ָ פֹון  ּתֵ ֹאַמר  ַלּצָ
ְכָלִאי  ָהִביִאי  ָבַני  ֵמָרחֹוק  וְבנֹוַתי  ִמְקֵצה  ָהָאֶרץ ּוְלֵתיָמן  ַאל־ּתִ ּ :

ִמי  ְוִלְכב ז ְקָרא  ִבׁשְ יִתיוּכֹל  ַהּנִ יו  ַאף־ֲעׂשִ ָראִתיו  ְיַצְרּתִ : ֹוִדי  ּבְ
ים  ְוָאְזַנִים  ָלמֹו ח : ּהֹוִציא  ַעם־ִעֵור  ְוֵעיַנִים  ֵיׁש  ְוֵחְרׁשִ
יד  ֹזאת  ט ים  ִמי  ָבֶהם  ַיּגִ צו  ַיְחָדו  ְוֵיָאְספו  ְלֻאּמִ ל־ַהּגֹוִים  ִנְקּבְ ּּכָ ּ ּ
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נו  ֵעֵדיֶהם  ְוִיְצָדקו  ְוִי ִמיֻענו  ִיּתְ ְּוִראׁשֹנֹות  ַיׁשְ ּ ּ ְמעו  ְוֹיאְמרו ּ ּׁשְ ּ
י  ְלַמַען  י:  ֱאֶמת ָחְרּתִ ר  ּבָ ם  ֵעַדי  ְנֻאם־ְיהָוׁה  ְוַעְבִדי  ֲאׁשֶ ַּאּתֶ

י־ֲאִני  הוא  ְלָפַני  ֹלא־נֹוַצר  ֵאל  ְדעו  ְוַתֲאִמינו  ִלי  ְוָתִבינו  ּכִ ּּתֵ ּ ּ ּ
יַע יא:  ְוַאֲחַרי  ֹלא  ִיְהֶיה ְלָעַדי  מֹוׁשִ : ָאֹנִכי  ָאֹנִכי  ְיהָוׁה  ְוֵאין  ִמּבַ

ם  ֵעַדי ָא יב ֶכם  ָזר  ְוַאּתֶ י  ְוֵאין  ּבָ ַמְעּתִ י  ְוִהׁשְ ְעּתִ י  ְוהֹוׁשַ ְדּתִ ֹנִכי  ִהּגַ
יל  יג:  ְנֻאם־ְיהָוׁה  ַוֲאִני־ֵאל ם־ִמיֹום  ֲאִני  הוא  ְוֵאין  ִמָיִדי  ַמּצִ ּּגַ ּּ
ה יֶבּנָ ָרֵאל  יד:  ֶּאְפַעל  וִמי  ְיׁשִ ּכֹה־ָאַמר  ְיהָוׁה  ּגַֹאְלֶכם  ְקדֹוׁש  ִיׂשְ

ִדים ְלַמַעְנֶכם  ׁשִ ָלם  ְוַכׂשְ י  ָבִריִחים  ּכֻ י  ָבֶבָלה  ְוהֹוַרְדּתִ ַּלְחּתִ ּ ּ
ָתם ֳאִניֹות  ִרּנָ ֶכם טו:  ּּבָ ָרֵאל  ַמְלּכְ ֶכם  ּבֹוֵרא  ִיׂשְ : ֲאִני  ְיהָוׁה  ְקדֹוׁשְ

ָים  ָדֶרך  וְבַמִים  ַעִזים  ְנִתיָבה טז ּּכֹה  ָאַמר  ְיהָוׁה  ַהּנֹוֵתן  ּבַ ּ ְּ ּ :
ל־ָיקומו ָדֲעכו ַּהּמֹוִציא  ֶרֶכב־ָוסוס  ַחִיל  ְו יז בו ּבַ ּכְ ִּעזוז ַיְחָדו ִיׁשְ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ

ה  ָכבו ּתָ ִפׁשְ ּּכַ ְתּבָֹננו יח:  ּ רו  ִראׁשֹנֹות  ְוַקְדֹמִניֹות  ַאל־ּתִ ְזּכְ ַּאל־ּתִ ּּ :
ים  יט ָדעוָה  ַאף  ָאׂשִ ה  ִתְצָמח  ֲהלֹוא  ּתֵ ה  ַעּתָ ה  ֲחָדׁשָ ִּהְנִני  ֹעׂשֶ

מֹון  ְנָהרֹות יׁשִ ר  ֶדֶרך  ּבִ ְדּבָ ּמִ ְּבַ ים  כ:  ּ ּנִ ֶדה  ּתַ ֵדִני  ַחַית  ַהּשָׂ ַכּבְ ּּתְ
קֹות  יֹמן  ְלַהׁשְ יׁשִ ר  ַמִים  ְנָהרֹות  ּבִ ְדּבָ י  ַבּמִ י־ָנַתּתִ ּוְבנֹות  ַיֲעָנה  ּכִ

י  ְבִחיִרי ִהָלִתי  ְיַסֵפרו כא:  ַעּמִ י  ִלי  ּתְ ַּעם־זו  ָיַצְרּתִ ּּ ְוֹלא־ֹאִתי  כב:  ּ
ָרֵאל י  ִיׂשְ י־ָיַגְעּתָ  ּבִ ה ֹל כג:  ָקָראָת  ַיֲעֹקב  ּכִ ּא־ֵהֵביאָת  ִלי  ׂשֵ

ִמְנָחה  ְוֹלא  יך  ּבְ ִני  ֹלא  ֶהֱעַבְדּתִ ְדּתָ ָֹעֹלֶתיך  וְזָבֶחיך  ֹלא  ִכּבַ ָ ָּ
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ְלבֹוָנה יך  ּבִ ֶסף  ָקֶנה  ְוֵחֶלב  ְזָבֶחיך  כד:  ָהֹוַגְעּתִ ָֹלא־ָקִניָת  ִלי  ַבּכֶ ּ
ֲעֹוֹנֶת ִני  ּבַ ַחטֹאוֶתיך  הֹוַגְעּתַ ִני  ּבְ ָֹלא  ִהְרִויָתִני  ַאך  ֶהֱעַבְדּתַ : ָיךְּ

ֶעיך ְלַמֲעִני ְוַחטֹאֶתיך ֹלא ֶאְזּכֹר כה ָָאֹנִכי ָאֹנִכי הוא ֹמֶחה ְפׁשָ ָּ ּ :
ְצָדק כו ה  ְלַמַען  ּתִ ְפָטה  ָיַחד  ַסֵפר  ַאּתָ יֵרִני  ִנּשָׁ ַּהְזּכִ ָָאִביך  כז:  ּ

עו  ִבי ָּהִראׁשֹון  ָחָטא  וְמִליֶציך  ָפׁשְ ּּ ֵרי  ֹקֶדׁש  כח:  ָ ַּוֲאַחֵלל  ׂשָ
ָנה ַלֵחֶרם ַי ָרֵאל ְלִגדוִפיםְוֶאּתְ ֲּעֹקב ְוִיׂשְ ּ: 

  פרק מד- "ישעיה"ספר 
ַחְרִתי  בֹו א ָרֵאל  ּבָ ַמע  ַיֲעֹקב  ַעְבִדי  ְוִיׂשְ ְּוַעָתה  ׁשְ ּכֹה־ָאַמר  ְיהָוׁה  ב:  ּּ

רון  ֶטן  ַיְעְזֶרָך  ַאל־ִתיָרא  ַעְבִדי  ַיֲעֹקב  ִויׁשֻ ך  ְוֹיֶצְרך  ִמּבֶ ֹּעׂשֶ ּ ּּ ָ ָ

ַחְרִתי  בֹו י  ֶאָצק־ַמִי ג:  ּּבָ ה  ֶאֹצק ּּכִ ׁשָ ּם  ַעל־ָצֵמא  ְונֹוְזִלים  ַעל־ַיּבָ
ָרוִחי  ַעל־ַזְרֶעך  וִבְרָכִתי  ַעל־ֶצֱאָצֶאיך ָּ ֵבין  ָחִציר  ד:  ּ ְּוָצְמחו  ּבְ

ֲעָרִבים  ַעל־ִיְבֵלי־ָמִים ֶזה  ֹיאַמר  ַליהָוׁה  ָאִני  ְוֶזה  ִיְקָרא  ה:  ּכַ
ָרֵא ם  ִיׂשְ ם־ַיֲעֹקב  ְוֶזה  ִיְכֹתב  ָידֹו  ַליהָוׁה  וְבׁשֵ ְּבׁשֵ הּ : ל  ְיַכּנֶ

ָרֵאל  ְוֹגֲאלֹו  ְיהָוׁה  ְצָבאֹות  ֲאִני  ִראׁשֹון  ו ְּכֹה־ָאַמר  ְיהָוׁה  ֶמֶלך־ִיׂשְ

ְלָעַדי  ֵאין  ֱאֹלִהים ּוִמי־ָכמֹוִני  ִיְקָרא  ְוַיִגיֶדָה  ז:  ַּוֲאִני  ַאֲחרֹון  וִמּבַ ּ
ר  ָתֹבאָנה  ַיִגיד ְּוַיְעְרֶכָה  ִלי  ִמׂשוִמי  ַעם־עֹוָלם  ְוֹאִתיֹות  ַוֲאׁשֶ ּ ּּ ּו ּ

ַמְעִתיך  ְוִהַגְדִתי  ח:  ָלמֹו ַּאל־ִתְפֲחדו  ְוַאל־ִתְרהו  ֲהֹלא  ֵמָאז  ִהׁשְ ּ ּ ּ ָּ ּ ּ
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ל־ָיָדְעִתי ְלָעַדי  ְוֵאין  צור  ּבַ ְּוַאֶתם  ֵעָדי  ֲהֵיׁש  ֱאלֹוַה  ִמּבַ ּּ ּ :
ל־יֹוִעילו  ְוֵעֵדיֶהם  ֵהָמה  ט ָלם  ֹתהו  ַוֲחמוֵדיֶהם  ּבַ ֹּיְצֵרי־ֶפֶסל  ּכֻ ּּ ּ ּ ּ

ל־ִיְראו  וַבל־ֵי ּּבַ ְּדעו  ְלַמַען  ֵיֹבׁשוּ ְִמי־ָיַצר  ֵאל  וֶפֶסל  ָנָסך  י:  ּ ּ
ים  ֵהָמה  ֵמָאָדם  יא:  ְּלִבְלִתי  הֹוִעיל ל־ֲחֵבָריו  ֵיֹבׁשו  ְוָחָרׁשִ ֵּהן  ּכָ ּ

צו  ֻכָלם  ַיֲעֹמדו  ִיְפֲחדו  ֵיֹבׁשו  ָיַחד ִּיְתַקּבְ ּ ּ ְרֶזל  ַמֲעָצד  יב:  ּּ ָחַרׁש  ּבַ
בֹות  ִיְצֵרה ֶפָחם  וַבַמּקָ ּוָפַעל  ּבַ ּ ּּ ְזרֹוַע  ּכֹחֹו  ַגם־ָרֵעב ּ ּו  ַוִיְפָעֵלהו  ּבִ ּ ּּ

ָתה  ַמִים  ַוִייָעף ָּחַרׁש  ֵעִצים  ָנָטה  ָקו  ְיָתֲאֵרהו  יג:  ּוֵאין  ּכַֹח  ֹלא־ׁשָ
ַתְבִנית  הו  ּכְ ַמְקֻצעֹות  וַבְמחוָגה  ְיָתֳאֵרהו  ַוַיֲעׂשֵ הו  ּבַ ֶרד  ַיֲעׂשֵ ַּבׂשֶ ּ ּ ּ ּּ ּ ּ ּ

ִית ֶבת  ּבָ ִתְפֶאֶרת  ָאָדם  ָלׁשֶ ח  יד:  ִאיׁש  ּכְ ִּלְכָרת־לֹו  ֲאָרִזים  ַוִיּקַ

ם  ְיַגֵדל ֲעֵצי־ָיַער  ָנַטע  ֹאֶרן  ְוֶגׁשֶ ִּתְרָזה  ְוַאלֹון  ַוְיַאֶמץ־לֹו  ּבַ ּ ּּ :
יק  ְוָאָפה  ָלֶחם  טו ח  ֵמֶהם  ַוָיָחם  ַאף־ַיׂשִ ְּוָהָיה  ְלָאָדם  ְלָבֵער  ַוִיּקַ ּ ּ

הו  ֶפֶסל  ַוִיְסָגד־ָלמֹו ָתחו  ָעׂשָ ַּאף־ִיְפַעל־ֵאל  ַוִיׁשְ ּּ ּּ ַרף  טז:  ּ ֶחְציֹו  ׂשָ
ע  ַאף־ָיֹחם  ּבָ ר  ֹיאֵכל  ִיְצֶלה  ָצִלי  ְוִיׂשְ ׂשָ מֹו־ֵאׁש  ַעל־ֶחְציֹו  ּבָ ּבְ

ְּוֹיאַמר  ֶהָאח  ַחמֹוִתי  ָרִאיִתי  אור ה  ְלִפְסלֹו  יז:  ּ ֵאִריתֹו  ְלֵאל  ָעׂשָ ּוׁשְ
וד ַתחו  ְוִיְתַפֵלל  ֵאָליו  ְוֹיאַמר  ַהִציֵלִני  ּכִִיְסּגָ ּ  ִיְסָגד־לֹו  ְוִיׁשְ ּ ּ ּּ י  ֵאִלי ּ
יל  יח:  ָּאָתה ּכִ י  ַטח  ֵמְראֹות  ֵעיֵניֶהם  ֵמַהׂשְ ֹּלא  ָיְדעו  ְוֹלא  ָיִבינו  ּכִ ּ

יב  ֶאל־ִלּבֹו  ְוֹלא  ַדַעת  ְוֹלא־ְתבוָנה  ֵלאֹמר  יט:  ִלּבָֹתם ְּוֹלא־ָיׁשִ
ר  ַרְפִתי  ְבמֹו־ֵאׁש  ְוַאף  ָאִפיִתי  ַעל־ֶגָחָליו  ֶלֶחם  ֶאְצֶלה  ָבׂשָ ֶּחְציֹו  ׂשָ ּ
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ה  ְלבול  ֵעץ  ֶאְסגֹודְוֹאֵכל  ְוִיְתר ֹּו  ְלתֹוֵעָבה  ֶאֱעׂשֶ ֹרֶעה  ֵאֶפר  ֵלב  כ:  ּ
ֶקר  ּהוַתל  ִהָטהו  ְוֹלא־ַיִציל  ֶאת־ַנְפׁשֹו  ְוֹלא  ֹיאַמר  ֲהלֹוא  ׁשֶ ּ ּ ּ

יִמיִני י  ַעְבִדי־ָאָתה  ְיַצְרִתיך  כא:  ּבִ ָרֵאל  ּכִ ְָזָכר־ֵאֶלה  ַיֲעֹקב  ְוִיׂשְ ּ ּ ּ ּ
ׁשֵ ָרֵאל  ֹלא  ִתּנָ ֶעיך  כב:  ִניֶּעֶבד־ִלי  ַאָתה  ִיׂשְ ָָמִחיִתי  ָכָעב  ְפׁשָ ּ

י  ְגַאְלִתיך ְָוֶכָעָנן  ַחטֹאוֶתיך  ׁשוָבה  ֵאַלי  ּכִ ָּ ּ ה  כג:  ּ י־ָעׂשָ ַמִים  ּכִ ָּרּנו  ׁשָ
ה  ַיַער  ְוָכל־ֵעץ  ּבֹו  ְּיהָוׁה  ָהִריעו  ַתְחִתיֹות  ָאֶרץ  ִפְצחו  ָהִרים  ִרּנָ ּּ ּ ּּ

ָרֵאל  ִיְתָפָאר י־ָגַאל  ְיהָוׁה  ַיֲעֹקב  וְבִיׂשְ ּּכִ ָּכֹה־ָאַמר  ְיהָוׁה  ֹגֲאֶלך  כד  :ּ ּ
ַמִים  ְלַבִדי  ֹרַקע  ה  ּכֹל  ֹנֶטה  ׁשָ ֶטן  ָאֹנִכי  ְיהָוׁה  ֹעׂשֶ ְּוֹיֶצְרך  ִמּבָ ָ

יב  כה:  ּ  ֵמִאִתיֵּמי  ִאִתיָהָאֶרץ   ִדים  ְוֹקְסִמים  ְיהֹוֵלל  ֵמׁשִ ֵּמֵפר  ֹאתֹות  ּבַ
ל ֵּמִקים  ְדַבר  ַעְבדֹו כו:  ֲּחָכִמים  ָאחֹור  ְוַדְעָתם  ְיַסֹ◌ּכֵ   ַוֲעַצת ּ

ֶניָנה  ב  וְלָעֵרי  ְיהוָדה  ִתּבָ ַלם  תוׁשָ ִלים  ָהֹאֵמר  ִלירוׁשָ ַּמְלָאָכיו  ַיׁשְ ּּ ּ ּ ּ
ְָהֹאֵמר  ַלצוָלה  ֳחָרִבי  ְוַנֲהֹרַתִיך  אֹוִביׁש כז:  ְוָחְרבֹוֶתיָה  ֲאקֹוֵמם ּ ּ :

ַלם  כח ִלם  ְוֵלאֹמר  ִלירוׁשָ ָּהֹאֵמר  ְלכֹוֶרׁש  ֹרִעי  ְוָכל־ֶחְפִצי  ַיׁשְ
ֶנה ְוֵה ּיָכל ִתָוֵסדִּתּבָ ּ: 
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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,  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

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


