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  פרק יט- "ישעיה"ספר 
ה  ְיהָוׁה  ֹרֵכב  ַעל־ָעב  ַקל  וָבא א א  ִמְצָרִים  ִהּנֵ   ִמְצַרִים ַּמּשָׂ

ִקְרּבֹו ס  ּבְ ְּוָנעו  ֱאִליֵלי  ִמְצַרִים  ִמָפָניו  וְלַבב  ִמְצַרִים  ִיּמַ ּּ :
ָאִחיו  ְוִאיׁש  ב ִמְצַרִים  ְוִנְלֲחמו  ִאיׁש־ּבְ י  ִמְצַרִים  ּבְ ְּוִסְכַסְכּתִ

ַמְמָלָכה ִעיר  ַמְמָלָכה  ּבְ ֵרֵעהו  ִעיר  ּבְ ְּוָנְבָקה  רוַח־ִמְצַרִים  ג:  ּּבְ
ִקְרּבֹו  ַוֲעָצ ּתֹו  ֲאַבֵלַע  ְוָדְרׁשו  ֶאל־ָהֱאִליִלים  ְוֶאל־ָהִאִטים ּבְ ּ ּ

ְּוֶאל־ָהֹאבֹות  ְוֶאל־ַהִיְדֹעִנים ַיד  ד:  ּ י  ֶאת־ִמְצַרִים  ּבְ ְרּתִ ְוִסּכַ
ם  ְנֻאם  ָהָאדֹון  ְיהָוׁה  ל־ּבָ ה  וֶמֶלך  ַעז  ִיְמׁשָ ְֲאֹדִנים  ָקׁשֶ ּ

תו־ַמִים  ֵמַהָים  ְוָנָהר  ֶיֱחַרב  ְוָי ה:  ְצָבאֹות ְּוִנּשְׁ ְּוֶהֶאְזִניחו  ו:  ֵבׁשּ
ְּנָהרֹות  ָדְללו  ְוָחְרבו  ְיֹאֵרי  ָמצֹור  ָקֶנה  ָוסוף  ָקֵמלו ּ ּ ּ ָערֹות  ז:  ּ

ַּעל־ְיאֹור  ַעל־ִפי  ְיאֹור  ְוֹכל  ִמְזַרע  ְיאֹור  ִייַבׁש  ִנַדף  ְוֵאיֶנּנו ּ ּ :
י  ח ה  וֹפְרׂשֵ ִליֵכי  ַבְיאֹור  ַחּכָ ל־ַמׁשְ ְּוָאנו  ַהַדָיִגים  ְוָאְבלו  ּכָ ּ ּ ּּ
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ֶּרת  ַעל־ְפֵני־ַמִים  ֻאְמָללוִמְכֹמ ים  ט:  ּ ּתִ ּוֹבׁשו  ֹעְבֵדי  ִפׁשְ ּ
ִריקֹות  ְוֹאְרִגים  חֹוָרי י  י:  ׂשְ ל־ֹעׂשֵ ִאים  ּכָ ֹתֶתיָה  ְמֻדּכָ ְּוָהיו  ׁשָ

ֶכר  ַאְגֵמי־ָנֶפׁש ֵרי  ֹצַען  ַחְכֵמי  ֹיֲעֵצי  יא:  ׂשֶ ְַאך־ֱאִוִלים  ׂשָ

ַּפְרֹעה  ֵעָצה  ִנְבָעָרה  ֵאיך  ּתֹאְמרו  ֶאל־ַפְרֹע ּ ן־ֲחָכִמים  ֲאִני ְ ה  ּבֶ
ן־ַמְלֵכי־ֶקֶדם ידו  ָנא  ָלך  ְוֵיְדעו  יב:  ּבֶ ַּאָים  ֵאפֹוא  ֲחָכֶמיך  ְוַיּגִ ְּ ָ ּ

ֵרי  ֹצַען  יג:  ַּמה־ָיַעץ  ְיהָוׁה  ְצָבאֹות  ַעל־ִמְצָרִים ּנֹוֲאלו  ׂשָ
ָבֶטיָה ת  ׁשְ ֵרי  ֹנף  ִהְתעו  ֶאת־ִמְצַרִים  ִפּנַ או  ׂשָ ִּנּשְׁ ּ ְיהָוׁה  יד:  ּ

ִקְר הו ְָמַסך  ּבְ ָכל־ַמֲעׂשֵ ה  רוַח  ִעְוִעים  ְוִהְתעו  ֶאת־ִמְצַרִים  ּבְ ּּבָ ּ ּ ּ
ִקיאֹו ּכֹור  ּבְ עֹות  ׁשִ ִהּתָ ר  טו:  ּכְ ה  ֲאׁשֶ ְוֹלא־ִיְהֶיה  ְלִמְצַרִים  ַמֲעׂשֶ

ָפה  ְוַאְגמֹון ה  ֹראׁש  ְוָזָנב  ּכִ יֹום  ַההוא  ִיְהֶיה  ִמְצַרִים  טז:  ַּיֲעׂשֶ ּּבַ ּ
ים  ְוָחַרד   ׁשִ ּנָ ּוָפַחד  ִמְפ|  ּכַ נוַפת  ַיד־ְיהָוׁה  ְצָבאֹות ּ ֵּני  ּתְ

ר־הוא  ֵמִניף  ָעָליו ְּוָהְיָתה  ַאְדַמת  ְיהוָדה  ְלִמְצַרִים  יז:  ֲּאׁשֶ
יר  ֹאָתה  ֵאָליו  ִיְפָחד  ִמְפֵני  ֲעַצת  ְיהָוׁה  ר  ַיְזּכִ א  ּכֹל  ֲאׁשֶ ְּלָחּגָ ּ

ר־הוא  יֹוֵעץ  ָעָליו יֹום  ַההוא  ִיְהיו  ָחֵמׁש  יח:  ְּצָבאֹות  ֲאׁשֶ ּּבַ ּ ּ
עֹות  ַליהָוׁה ָעִרי ּבָ ַנַען  ְוִנׁשְ ַפת  ּכְ רֹות  ׂשְ ֶאֶרץ  ִמְצַרִים  ְמַדּבְ ם  ּבְ

ַח  יט:  ְצָבאֹות  ִעיר  ַהֶהֶרס  ֵיָאֵמר  ְלֶאָחת יֹום  ַההוא  ִיְהֶיה  ִמְזּבֵ ּּבַ ּ
בוָלה  ַליהָוׁה ָבה  ֵאֶצל־ּגְ תֹוך  ֶאֶרץ  ִמְצָרִים  וַמּצֵ ַּליהָוׁה  ּבְ ּ ּ ְ :
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ֶאֶרץ  ִמְצָרִים ְּוָהָיה  ְלאֹות  וְלֵעד  ַליהָוׁה  ְצ כ ָבאֹות  ּבְ
יַע  ָוָרב  ַלח  ָלֶהם  מֹוׁשִ י־ִיְצֲעקו  ֶאל־ְיהָוׁה  ִמְפֵני  ֹלֲחִצים  ְוִיׁשְ ּּכִ ּ

יָלם ְּונֹוַדע  ְיהָוׁה  ְלִמְצַרִים  ְוָיְדעו  ִמְצַרִים  ֶאת־ְיהָוׁה  כא:  ְוִהּצִ
ֵל יֹום  ַההוא  ְוָעְבדו  ֶזַבח  וִמְנָחה  ְוָנְדרו־ֵנֶדר  ַליהָוׁה  ְוׁשִ ּּבַ ּ ּ ּ ּ : ּמוּ

בו  ַעד־ְיהָוׁה  כב ְּוָנַגף  ְיהָוׁה  ֶאת־ִמְצַרִים  ָנֹגף  ְוָרפֹוא  ְוׁשָ
ר  ָלֶהם  וְרָפָאם ְצַרִים  כג:  ְּוֶנְעּתַ ְהֶיה  ְמִסָלה  ִמּמִ יֹום  ַההוא  ּתִ ּּבַ ּ ּ

ור  ְוָעְבדו  ַאּשׁ ִמְצַרִים  וִמְצַרִים  ּבְ ור  ּבְ וָרה  וָבא־ַאּשׁ ַּאּשׁ ּ ּ ּ ּ ּ
ור ָיה ּבַ כד:  ִּמְצַרִים  ֶאת־ַאּשׁ ִליׁשִ ָרֵאל  ׁשְ ּיֹום  ַההוא  ִיְהֶיה  ִיׂשְ ּּ

ֶקֶרב  ָהָאֶרץ ָרָכה  ּבְ ור  ּבְ ְּלִמְצַרִים  וְלַאּשׁ ֲרכֹו  ְיהָוׁה  כה:  ּ ר  ּבֵ ֲאׁשֶ
ור  ה  ָיַדי  ַאּשׁ י  ִמְצַרִים  וַמֲעׂשֵ רוך  ַעּמִ ְּצָבאֹות  ֵלאֹמר  ּבָ ּ ְּ

ָרֵאל  :ְוַנֲחָלִתי ִיׂשְ

  פרק כ- "ישעיה"ספר 
ַנת  ּבֹא  ַת א ׁשְ ֹלח  ֹאתֹו  ַסְרגֹון  ֶמֶלך ּבִ ׁשְ דֹוָדה  ּבִ ן  ַאׁשְ ְְרּתָ ּ

ָדה דֹוד  ַוִיְלּכְ ַאׁשְ ור  ַוִיָלֶחם  ּבְ ַּאּשׁ ּ ּּ ר  ְיהָוׁה  ב:  ּּ ֵעת  ַהִהיא  ִדּבֶ ּּבָ
ק  ֵמַעל  ְחּתָ  ַהּשַׂ ְעָיהו  ֶבן־ָאמֹוץ  ֵלאֹמר  ֵלך  וִפּתַ ַיד  ְיׁשַ ּּבְ ְּ

ָּמְתֶניך  ְוַנַעְלך  ַתֲחֹלץ  ֵמַעל  ַרְגֶליך  ַוַיַע ָ ָ ן  ָהֹלך  ָערֹום ָ ְׂש  ּכֵ



––969 

ְעָיהו  ָערֹום  ְוָיֵחף  ג:  ְוָיֵחף ר  ָהַלך  ַעְבִדי  ְיׁשַ ֲאׁשֶ ַּויֹאֶמר  ְיהָוׁה  ּכַ ּ ְ ּ
ִנים  אֹות  ומֹוֵפת  ַעל־ִמְצַרִים  ְוַעל־ּכוׁש לׁש  ׁשָ ּׁשָ ן  ִיְנַהג  ד:  ּ ּכֵ

לות  ּכוׁש  ְנָעִרים  ִבי  ִמְצַרִים  ְוֶאת־ּגָ ור  ֶאת־ׁשְ ֶּמֶלך־ַאּשׁ ּ ּ ְ

ת  ֶעְרַות  ִמְצָרִיםּוְזֵקִנים   ְּוַחּתו  ה:  ָּערֹום  ְוָיֵחף  ַוֲחׂשוַפי  ׁשֵ
ם ְפַאְרּתָ ָטם  וִמן־ִמְצַרִים  ּתִ ָּוֹבׁשו  ִמּכוׁש  ַמּבָ ּ ב  ו:  ּ ְוָאַמר  יׁשֵ

ם  ר־ַנְסנו  ׁשָ ֵטנו  ֲאׁשֶ ה־ֹכה  ַמּבָ יֹום  ַההוא  ִהּנֵ ָּהִאי  ַהֶזה  ּבַ ּ ּ ּ ּ
ור ְוֵא ֵצל ִמְפֵני ֶמֶלך ַאּשׁ ְּלֶעְזָרה ְלִהּנָ ְ ֵלט ֲאָנְחנוּ ּיך ִנּמָ ְ: 
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"לימוד ספרי נ 
                         

ו מ"כ ושרד ספרי המקרא הם עלי צי י ן וח, לי 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(. מרין אותךא למה כתיב כמשמרות ואנו קורין מסמרות ללמדך שאם קבעת אותם כמסמר בלבבך הם מש"ד

ך  במעגל "כך  יגמור  כל  ספרי  נ,  שני  פרקים  ליום,  הנה  מובא  כאן  לימוד  ספרי  נביאים  וכתובים  מחולק  לכל  השנה
  לפרסםהרבים 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'י יסד'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


