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  פרק יז- "ישעיה"ספר 
ק  מוָסר  ֵמִעיר  ְוָהְיָתה  ְמִעי   א ׂשֶ ה  ַדּמֶ ק  ִהּנֵ ׂשֶ א  ַדּמָ ַּמּשָׂ : ַּמָפָלהּ
ְהֶייָנה  ְוָרְבצו  ְוֵאין  ַמֲחִריד ב : ֲּעזֻבֹות  ָעֵרי  ֲעֹרֵער  ַלֲעָדִרים  ּתִ
ָאר  ֲאָרם  ג ק  וׁשְ ׂשֶ ת  ִמְבָצר  ֵמֶאְפַרִים  וַמְמָלָכה  ִמַדּמֶ ּבַ ְּוִנׁשְ ּ ּ

ָרֵאל  ִיְהיו  ְנֻאם  ְיהָוׁה  ְצָבאֹות ֵני־ִיׂשְ ְכבֹוד  ּבְ יֹום  ד:  ּּכִ ְּוָהָיה  ּבַ
ב ַּההוא  ִיַדל  ּכְ רֹו  ֵיָרֶזהּ ׂשָ ַמן  ּבְ ֱאֹסף  ה:  ֹּוד  ַיֲעֹקב  וִמׁשְ ְוָהָיה  ּכֶ

ִלים  ּבֳ ט  ׁשִ ְמַלּקֵ ִלים  ִיְקצֹור  ְוָהָיה  ּכִ ּבֳ ָּקִציר  ָקָמה  וְזֹרעֹו  ׁשִ
ֵעֶמק  ְרָפִאים ה  ו:  ּבְ לׁשָ ַנִים  ׁשְ ֹנֶקף  ַזִית  ׁשְ ַאר־ּבֹו  עֹוֵלֹלת  ּכְ ְוִנׁשְ

ָעה  ֲח ֹראׁש  ָאִמיר  ַאְרּבָ ִרים  ּבְ ְרּגְ ְסִעֶפיָה  פִֹרָיה ּגַ ה  ּבִ ִּמּשָׁ ּ
ָרֵאל ֶעה  ָהָאָדם  ז:  ְנֻאם־ְיהָוׁה  ֱאֹלֵהי  ִיׂשְ יֹום  ַההוא  ִיׁשְ ּּבַ ּ

ְרֶאיָנה ָרֵאל  ּתִ הו  ְוֵעיָניו  ֶאל־ְקדֹוׁש  ִיׂשְ ֶעה  ח:  ַּעל־ֹעׂשֵ ְוֹלא  ִיׁשְ
ֹעָתיו  ֹלא  ִיְרֶאה  ר  ָעׂשו  ֶאְצּבְ ה  ָיָדיו  ַוֲאׁשֶ חֹות  ַמֲעׂשֵ ְזּבְ ֶּאל־ַהּמִ

ִניםְוָה ִרים  ְוָהַחּמָ יֹום  ַההוא  ִיְהיו   ט:  ֲאׁשֵ ּּבַ ּ ֲעזוַבת |  ּ ָּעֵרי  ָמֻעזֹו  ּכַ ּ
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ָמָמה ָרֵאל  ְוָהְיָתה  ׁשְ ֵני  ִיׂשְ ר  ָעְזבו  ִמְפֵני  ּבְ ַּהֹחֶרׁש  ְוָהָאִמיר  ֲאׁשֶ ּ :
ְטִעי  י ן  ּתִ ֵעך  ְוצור  ָמֻעֵזך  ֹלא  ָזָכְרּתְ  ַעל־ּכֵ ַכַחּתְ  ֱאֹלֵהי  ִיׁשְ י  ׁשָ ּּכִ ְּ ְּ

ְזָרֶעּנוִנְטֵעי ּ  ַנֲעָמִנים  וְזֹמַרת  ָזר  ּתִ ִגי  יא:  ּ ְגׂשֵ ׂשַ יֹום  ִנְטֵעך  ּתְ ְּבְ

יֹום  ַנֲחָלה  וְכֵאב  ָאנוׁש ְפִריִחי  ֵנד  ָקִציר  ּבְ ּוַבּבֶֹקר  ַזְרֵעך  ּתַ ּ ְּ :
ים  יב אֹון  ְלֻאּמִ ים  ֶיֱהָמיון  וׁשְ ֲהמֹות  ַיּמִ ים  ּכַ ים  ַרּבִ ּהֹוי  ֲהמֹון  ַעּמִ ּ

י ּבִ אֹון  ַמִים  ּכַ ׁשְ אוןּכִ ים  יג:  ִּרים  ִיּשָׁ אֹון  ַמִים  ַרּבִ ׁשְ ים  ּכִ ְלֻאּמִ
ֹמץ  ָהִרים  ִלְפֵני־רוַח  ְרָחק  ְוֻרַדף  ּכְ און  ְוָגַער  ּבֹו  ְוָנס  ִמּמֶ ִּיּשָׁ ּ ּ

ל  ִלְפֵני  סוָפה ּוְכַגְלּגַ ֶטֶרם  ּבֶֹקר  יד:  ּ ה  ַבָלָהה  ּבְ ְּלֵעת  ֶעֶרב  ְוִהּנֵ
ֵּאיֶנּנו ֶזה ֵחֶלק ׁשֹוֵסינו ְוגֹוָרל ְלֹבְז  :ֵּזינוּ

  פרק יח- "ישעיה"ספר 
ר  ֵמֵעֶבר  ְלַנֲהֵרי־כוׁש א ָנָפִים  ֲאׁשֶ ֵֹלַח  ב:  ּהֹוי  ֶאֶרץ  ִצְלַצל  ּכְ ַהּשׁ

ָים  ִציִרים  וִבְכֵלי־ֹגֶמא  ַעל־ְפֵני־ַמִים  ְלכו   ּּבַ ּ ַּמְלָאִכים  ַקִלים |  ּ
ך  ומֹוָרט  ֶאל־ַעם  נֹוָרא  ִמן־הוא  ָוָהְלָאה  ּגֹוי  ֶּאל־ּגֹוי  ְמֻמּשָׁ ּ ְ

ְזאו  ְנָהִרים  ַאְרצֹוַקו־ ר־ּבָ ָּקו  וְמבוָסה  ֲאׁשֶ ּ ֵבי  ֵתֵבל  ג:  ּ ל־ֹיׁשְ ּכָ
ָמעו ׁשְ ְראו  ְוִכְתֹקַע  ׁשֹוָפר  ּתִ ְנׂשֹא־ֵנס  ָהִרים  ּתִ ְּוׁשְֹכֵני  ָאֶרץ  ּכִ ּ :

י  ֹכה  ָאַמר  ְיהָוׁה  ֵאַלי   ד ֳקוָטהּכִ יָטה  ִבְמכֹוִני ֶאׁשְ ֳקָטה  ְוַאּבִ   ֶאׁשְ
ָעב   ֹחם  ַצח  ֲעֵלי־אֹור  ּכְ ֹחם  ָקִצירּכְ י־ִלְפֵני  ָקִציר  ה:  ַטל  ּבְ ּכִ
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ְזֵמרֹות  ּמַ ה  ְוָכַרת  ַהַזְלַזִלים  ּבַ ָתם־ֶפַרח  וֹבֶסר  ּגֵֹמל  ִיְהֶיה  ִנּצָ ּּכְ ּ ּ ּ
ִטיׁשֹות  ֵהִסיר  ֵהַתז ֵּיָעְזבו  ַיְחָדו  ְלֵעיט  ָהִרים  ו:  ְוֶאת־ַהּנְ ּ

ֱהַמת  ָהָאֶרץ   ָעָליו ּוְלֶבֱהַמת  ָהָאֶרץ  ְוָקץ  ָעָליו  ָהַעִיט  ְוָכל־ּבֶ
ֱחָרף ך  ז:  ּתֶ י  ַליהָוׁה  ְצָבאֹות  ַעם  ְמֻמּשָׁ ֵעת  ַהִהיא  יוַבל־ׁשַ ְּבָ ּ

ּומֹוָרט  וֵמַעם  נֹוָרא  ִמן־הוא  ָוָהְלָאה  ּגֹוי   ּ ַּקו־ָקו  וְמבוָסה |  ּ ּ
ם־ְיהָוׁה  ְצָבאֹות  ְזאו  ְנָהִרים  ַאְרצֹו  ֶאל־ְמקֹום  ׁשֵ ר  ּבָ ֲּאׁשֶ

 :ַּהר־ִציֹון
gG 

ך  במעגל "כך  יגמור  כל  ספרי  נ,  ליוםשני  פרקים  ,  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(. 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,  פרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי  מדרשות  נא  ל–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(. שאם קבעת אותם כמסמר בלבבך הם משמרין אותךא למה כתיב כמשמרות ואנו קורין מסמרות ללמדך "ד


