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  פרק כז- "ישעיה"ספר 
דֹוָלה ְוַהֲחָזָקה ַעל  א ה ְוַהּגְ ׁשָ ַחְרּבֹו ַהּקָ יֹום ַההוא ִיְפֹקד ְיהָוׁה ּבְ ּּבַ ּ

ין  ּנִ ִרַח  ְוַעל  ִלְוָיָתן  ָנָחׁש  ֲעַקָלתֹון  ְוָהַרג  ֶאת־ַהּתַ ִּלְוָיָתן  ָנָחׁש  ּבָ
ָים ר  ּבַ ֶרם  ֶחֶמד  ַעּנו־ָלה ב:  ֲּאׁשֶ יֹום  ַההוא  ּכֶ ּּבַ ּ ּ ֲאִני  ְיהָוׁה  ג:  ּ

ה ֶרּנָ ה  ֶפן  ִיְפֹקד  ָעֶליָה  ַלְיָלה  ָויֹום  ֶאּצֳ ֶקּנָ ֹּנְצָרה  ִלְרָגִעים  ַאׁשְ ּ :
ָעה  ָבה  ד ְלָחָמה  ֶאְפׂשֳ ּמִ ִית  ּבַ ִמיר  ׁשַ ֵנִני  ׁשָ ֵּחָמה  ֵאין  ִלי  ִמי־ִיּתְ

ה  ָיַחד לֹום  ה:  ֲּאִציֶתּנָ לֹום  ִלי  ׁשָ ה  ׁשָ ָמעוִזי  ַיֲעׂשֶ ּאֹו  ַיֲחֵזק  ּבְ ּ
ה ָרֵאל  וָמְלאו  ו:  ּ־ִליַיֲעׂשֶ ֵרׁש  ַיֲעֹקב  ָיִציץ  וָפַרח  ִיׂשְ ִאים  ַיׁשְ ַּהּבָ ּ ּ

נוָבה ֶהֶרג  ֲהֻרָגיו  ז:  ְּפֵני־ֵתֵבל  ּתְ הו  ִאם־ּכְ הו  ִהּכָ ת  ַמּכֵ ַמּכַ ַּהּכְ ּ
יֹום  ח:  ֹהָרג ה  ּבְ ׁשָ רוחֹו  ַהּקָ ה  ָהָגה  ּבְ ִריֶבּנָ ְלָחה  ּתְ ׁשַ ָאה  ּבְ ַסאּסְ ּּבְ ּ

ֹזאת   ט:  ָקִדים ל־ְפִרי  ָהִסר ָלֵכן  ּבְ ְּיֻכַפר  ֲעֹון־ַיֲעֹקב  ְוֶזה  ּכָ ּ
ׂשומֹו   ַּחָטאתֹו  ּבְ ַאְבֵני־ִגר  ְמֻנָפצֹות |  ּ ַח  ּכְ ל־ַאְבֵני  ִמְזּבֵ ּּכָ

ִנים ִרים  ְוַחּמָ ָלח  י:  ֹּלא־ָיֻקמו  ֲאׁשֵ ָדד  ָנֶוה  ְמׁשֻ צוָרה  ּבָ י  ִעיר  ּבְ ּּכִ ּ
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ם  ִיְרּבָ ם  ִיְרֶעה  ֵעֶגל  ְוׁשָ ר  ׁשָ ְדּבָ ּמִ : ּץ  ְוִכָלה  ְסִעֶפיָהְוֶנֱעָזב  ּכַ
י ֹלא  יא אֹות ְמִאירֹות אֹוָתה ּכִ ים ּבָ ַבְרָנה ָנׁשִ ּשָׁ יֹבׁש  ְקִציָרה  ּתִ ּּבִ ּ

ּנו הו  ְוֹיְצרֹו  ֹלא  ְיֻחּנֶ ן  ֹלא־ְיַרֲחֶמּנו  ֹעׂשֵ ינֹות  הוא  ַעל־ּכֵ ַּעם־ּבִ ּ ּ ּ :
ָהר  ַעד־ַנַח יב ּבֶֹלת  ַהּנָ יֹום  ַההוא  ַיְחּבֹט  ְיהָוׁה  ִמּשִׁ ְּוָהָיה  ּבַ ל ּ

ָרֵאל ֵני  ִיׂשְ טו  ְלַאַחד  ֶאָחד  ּבְ ֻלּקְ ם  ּתְ | ְוָהָיה   יג:  ִּמְצָרִים  ְוַאּתֶ
ור  ֶאֶרץ  ַאּשׁ דֹול  וָבאו  ָהֹאְבִדים  ּבְ ׁשֹוָפר  ּגָ ַקע  ּבְ יֹום  ַההוא  ִיּתָ ּּבַ ּ ּ ּ ּ
ַהר  ַהּקֶֹדׁש  ֲחוו  ַליהָוׁה  ּבְ ּתַ ֶאֶרץ  ִמְצָרִים  ְוִהׁשְ ָדִחים  ּבְ ְּוַהּנִ ּ

ָלם ירוׁשָ  :ּּבִ

  פרק כח- "ישעיה"ספר 
ר  א ּכֵֹרי  ֶאְפַרִים  ְוִציץ  ֹנֵבל  ְצִבי  ִתְפַאְרתֹו  ֲאׁשֶ ּהֹוי  ֲעֶטֶרת  ֵגאות  ׁשִ ּּ

ָמִנים  ֲהלוֵמי  ָיִין ַּעל־ֹראׁש  ֵגיא־ׁשְ ִּהּנֵה  ָחָזק  ְוַאִמץ  ַלאֹדָני  ב:  ּ
יַח  ָלָאֶרץ  יִרים  ׁשְֹטִפים  ִהּנִ ּבִ ֶזֶרם  ַמִים  ּכַ ַער  ָקֶטב  ּכְ ָרד  ׂשַ ֶזֶרם  ּבָ ּכְ

ָיד ּכֹוֵרי  ֶאְפָרִים ג:  ּבְ ַרְגַלִים  ֵתָרַמְסָנה  ֲעֶטֶרת  ֵגאות  ׁשִ ּּבְ ּ ְוָהְיָתה  ד:  ּ
ִבּכוָרה  ָמִנים  ּכְ ר  ַעל־ֹראׁש  ֵגיא  ׁשְ ִּציַצת  ֹנֵבל  ְצִבי  ִתְפַאְרתֹו  ֲאׁשֶ ּ ּ ּ
ה ַכפֹו  ִיְבָלֶעּנָ עֹוָדה  ּבְ ר  ִיְרֶאה  ָהֹרֶאה  אֹוָתה  ּבְ ֶטֶרם  ַקִיץ  ֲאׁשֶ ּּבְ ּ ּ :

יֹום ה ּ  ַההוא  ִיְהֶיה  ְיהָוׁה  ְצָבאֹות  ַלֲעֶטֶרת  ְצִבי  ְוִלְצִפיַרת  ִתְפָאָרה ּּבַ ּ
ָאר  ַעמֹו ָפט  ְוִלְגבוָרה  ו:  ִּלׁשְ ב  ַעל־ַהִמׁשְ ָפט  ַליֹוׁשֵ ּוְלרוַח  ִמׁשְ ּ ּּ ּ ּּ



––983 

ְעָרה יֵבי  ִמְלָחָמה  ׁשָ ָכר  ָתעו  ּכֵֹהן  ז:  ְמׁשִ גו  וַבׁשֵ ַיִין  ׁשָ ְּוַגם־ֵאֶלה  ּבַ ּ ּּ ּ ּ ּ
גו ֹרֶאה ְּוָנִביא  ׁשָ גו  ּבָ ָכר  ׁשָ ָכר  ִנְבְלעו  ִמן־ַהַיִין  ָתעו  ִמן־ַהׁשֵ ּ  ַבׁשֵ ּ ּּ ּ ּּ

ָּפקו  ְפִליִלָיה ּ ִלי  ָמקֹום ח:  ּּ ְלָחנֹות  ָמְלאו  ִקיא  ֹצָאה  ּבְ ל־ׁשֻ י  ּכָ : ּּכִ
מוָעה  ְגמוֵלי  ֵמָחָלב  ַעִתיֵקי  ט ֶּאת־ִמי  יֹוֶרה  ֵדָעה  ְוֶאת־ִמי  ָיִבין  ׁשְ ּּ ּ

ָדִים י  ַצו  ָלָצ י:  ִּמׁשָ ם  ְזֵעיר ּכִ ו  ַצו  ָלָצו  ַקו  ָלָקו  ַקו  ָלָקו  ְזֵעיר  ׁשָ
ם ר  ֶאל־ָהָעם  ַהֶזה יא:  ׁשָ ָפה  וְבָלׁשֹון  ַאֶחֶרת  ְיַדּבֵ ַלֲעֵגי  ׂשָ י  ּבְ ּּכִ ּ :
ר   יב ָּאַמר  ֲאֵליֶהם  ֹזאת  ַהְמנוָחה  ָהִניחו  ֶלָעֵיף  ְוֹזאת |  ֲאׁשֶ ּ ּ

מֹוַע ַּהַמְרֵגָעה  ְוֹלא  ָאבוא  ׁשְ ּ ר־ְיהָוׁה  ַצו  ָלָצו  ַצו ְּוָהָיה  ָלֶהם  ְדַב יג:  ּ
לו  ם  ְלַמַען  ֵיְלכו  ְוָכׁשְ ם  ְזֵעיר  ׁשָ ָּלָצו  ַקו  ָלָקו  ַקו  ָלָקו  ְזֵעיר  ׁשָ ּ

דו רו  ְונֹוְקׁשו  ְוִנְלּכָ ּבָ ָּאחֹור  ְוִנׁשְ ּ י  יד:  ּ ְמעו  ְדַבר־ְיהָוׁה  ַאְנׁשֵ ָּלֵכן  ׁשִ
ָלם ירוׁשָ ר  ּבִ ֵלי  ָהָעם  ַהֶזה  ֲאׁשֶ ָּלצֹון  ֹמׁשְ י  ֲאַמְרֶת טו:  ּ ַרְתנו ּּכִ ּם  ּכָ

ינו  ֹחֶזה   אֹול  ָעׂשִ י־ ׁשֹיטְּבִרית  ֶאת־ָמֶות  ְוִעם־ׁשְ   ׁשֹוט  ׁשֹוֵטף  ּכִ
ֶקר  ִנְסָתְרנוֲעֹבר ְמנו  ָכָזב  ַמְחֵסנו  וַבׁשֶ י  ׂשַ ּ  ַיֲעֹבר  ֹלא  ְיבֹוֵאנו  ּכִ ּ ּ ּ ּּ ּ :
ִציֹון  ָאֶבן  ֶאֶבן  ּבַֹחן  ִפ טז ד  ּבְ ָּלֵכן  ּכֹה  ָאַמר  ֲאֹדָני  יֱהִוׁה  ִהְנִני  ִיּסַ ת ּ ּנַ

ד  ַהַמֲאִמין  ֹלא  ָיִחיׁש ִּיְקַרת  מוָסד  מוּסָ ּ ָפט  ְלָקו  יז:  ּ ְמִתי  ִמׁשְ ְּוׂשַ ּ
ֹטפו ָקֶלת  ְוָיָעה  ָבָרד  ַמְחֵסה  ָכָזב  ְוֵסֶתר  ַמִים  ִיׁשְ ּוְצָדָקה  ְלִמׁשְ ּ :

אֹול  ֹלא  ָתקום  ׁשֹוט  יח ִריְתֶכם  ֶאת־ָמֶות  ְוָחזוְתֶכם  ֶאת־ׁשְ ְּוֻכַפר  ּבְ ּ ּ
י  ַיֲעֹב ח  ֶאְתֶכם  יט:  ר  ִוְהִייֶתם  לֹו  ְלִמְרָמסׁשֹוֵטף  ּכִ ִּמֵדי  ָעְברֹו  ִיּקַ
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יֹום  וַבָלְיָלה  ְוָהָיה  ַרק־ְזָוָעה  ָהִבין  ּבֶֹקר  ַיֲעֹבר  ּבַ י־ַבּבֶֹקר  ּבַ ּּכִ ּ ּ

מוָעה ּנֵס כ:  ּׁשְ ִהְתּכַ ָכה  ָצָרה  ּכְ ָתֵרַע  ְוַהַמּסֵ י־ָקַצר  ַהַמָצע  ֵמִהׂשְ ּּכִ ּ ּ ּ :
י  ְכַהר־ְפָרִצים  ָיקו כא ּּכִ ִגְבעֹון  ִיְרָגז  ַלֲעׂשֹות ּ ֵעֶמק  ּבְ ּם  ְיהָוׁה  ּכְ

הו  ְוַלֲעֹבד  ֲעֹבָדתֹו  ָנְכִרָיה  ֲעֹבָדתֹו הו  ָזר  ַמֲעׂשֵ ַּמֲעׂשֵ ּ ְּוַעָתה  כב:  ּ
ַמְעִתי  י־ָכָלה  ְוֶנֱחָרָצה  ׁשָ ַּאל־ִתְתלֹוָצצו  ֶפן־ֶיְחְזקו  מֹוְסֵריֶכם  ּכִ ּ ּּ ּ

ל־ָהָאֶר ְמעו  כג:  ץֵמֵאת  ֲאֹדָני  יֱהִוׁה  ְצָבאֹות  ַעל־ּכָ ַּהֲאִזינו  ְוׁשִ ּ
ְמעו  ִאְמָרִתי יבו  ְוׁשִ ּקֹוִלי  ַהְקׁשִ ֲּהֹכל  ַהיֹום  ַיֲחֹרׁש  ַהֹחֵרׁש  ִלְזֹרַע  כד:  ּ

ֵדד  ַאְדָמתֹו ְּיַפַתח  ִויׂשַ ָוה  ָפֶניָה  ְוֵהִפיץ  ֶקַצח  כה:  ּ ֲּהלֹוא  ִאם־ׁשִ
ֶמ ֹעָרה  ִנְסָמן  ְוֻכּסֶ ם  ִחָטה  ׂשֹוָרה  וׂשְ ְּוַכמֹן  ִיְזֹרק  ְוׂשָ ּ : ּת  ְגֻבָלתֹוּ

ָפט  ֱאֹלָהיו  יֹוֶרּנו כו רֹו  ַלִמׁשְ ְּוִיּסְ ּ י  ֹלא  ֶבָחרוץ  יוַדׁש  ֶקַצח  כז:  ּ ּּכִ ּ
ֶבט ׁשָ י  ַבַמֶטה  ֵיָחֶבט  ֶקַצח  ְוַכמֹן  ּבַ ב  ּכִ מֹן  יוּסָ ְּואֹוַפן  ֲעָגָלה  ַעל־ּכַ ּ ּ ּּ ּ :

ּנו  ְוָהַמם  ִגְלַגל   כח י  ֹלא  ָלֶנַצח  ָאדֹוׁש  ְידוׁשֶ ֶּלֶחם  יוָדק  ּכִ ּ ּ ּ ֶעְגָלתֹו ּ
ּנו יו  ֹלא־ְיֻדּקֶ ּוָפָרׁשָ ַּגם־ֹזאת  ֵמִעם  ְיהָוׁה  ְצָבאֹות  ָיָצָאה  כט:  ּ

ָיה ִּהְפִליא ֵעָצה ִהְגִדיל תוׁשִ ּ ּּ: 
gG 

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

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, אלך המחולק בכל תפוצות ישר"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"ברכיה  הכהן  ברבי  כמשמרות  כתיב  ואנו  קורין  מסמרות  לומר  לך  מה  משמרות  כהונה  כר  "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


