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  פרק א- "ישעיה"ספר 
ר  ָחָזה  ַעל־ְיהו א ְעָיהו  ֶבן־ָאמֹוץ  ֲאׁשֶ ֲּחזֹון  ְיׁשַ ָלם ּ ָּדה  ִוירוׁשָ

יֵמי  ֻעִזָיהו  יֹוָתם  ָאָחז  ְיִחְזִקָיהו  ַמְלֵכי  ְיהוָדה ּּבִ ּ ּּ ּ ַמִים  ב:  ּ ְמעו  ׁשָ ּׁשִ
עו  י ְוֵהם ָפׁשְ י ְורֹוַמְמּתִ ַדְלּתִ ִנים ּגִ ר ּבָ י ְיהָוׁה ִדּבֵ ְּוַהֲאִזיִני ֶאֶרץ ּכִ ּ ּּ

ָרֵא ג:  ִבי ָעָליו  ִיׂשְ ָּיַדע  ׁשֹור  ֹקֵנהו  ַוֲחמֹור  ֵאבוס  ּבְ ל  ֹלא  ָיַדע ּ
י  ֹלא  ִהְתּבֹוָנן ֶבד  ָעֹון  ֶזַרע  ְמֵרִעים |  הֹוי   ד:  ַעּמִ ּגֹוי  ֹחֵטא  ַעם  ּכֶ

ָרֵאל  ִחיִתים  ָעְזבו  ֶאת־ְיהָוׁה  ִנֲאצו  ֶאת־ְקדֹוׁש  ִיׂשְ ִנים  ַמׁשְ ּּבָ ּ
ל־ֹראׁש  ָלֳחִלי  ה:  ָּנֹזרו  ָאחֹור ַּעל־ֶמה  ֻתּכו  עֹוד  ּתֹוִסיפו  ָסָרה  ּכָ ּ

ְּוָכל־ֵלָבב  ַדָוי ף־ֶרֶגל  ְוַעד־ֹראׁש  ֵאין־ּבֹו  ְמֹתם  ֶפַצע  ו  :ּ ִּמּכַ
ֶמן ּשָׁ ָכה  ּבַ ׁשו  ְוֹלא  ֻרּכְ ה  ְטִרָיה  ֹלא־ֹזרו  ְוֹלא  ֻחּבָ ְּוַחּבוָרה  וַמּכָ ּ ּ ּּ :

ֻרפֹות  ֵאׁש  ַאְדַמְתֶכם  ְלֶנְגְדֶכם  ז ָמָמה  ָעֵריֶכם  ׂשְ ַּאְרְצֶכם  ׁשְ
ַמְהֵפַכת  ָזִר ָמָמה  ּכְ ָּזִרים  ֹאְכִלים  ֹאָתה  וׁשְ ּ ְונֹוְתָרה  ח:  יםּ

ִעיר  ְנצוָרה ה  ּכְ ְמלוָנה  ְבִמְקׁשָ ה  ְבָכֶרם  ּכִ ֻסּכָ ַּבת־ִציֹון  ּכְ ּ ּלוֵלי  ט:  ּ
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ְסֹדם  ָהִיינו  ַלֲעֹמָרה  ְמָעט  ּכִ ִריד  ּכִ ְּיהָוׁה  ְצָבאֹות  הֹוִתיר  ָלנו  ׂשָ ּ
ָּדִמינו ְמעו  ְדַבר־ְיהָוׁה  ְקִציֵני  ְסֹדם  ַהֲאִזינו  ּתֹוַרת  ֱאֹלֵהינו  י:  ּ ּׁשִ ּ ּ

י ֹעלֹות  יא: ם ֲעֹמָרהַע ַבְעּתִ ה־ִלי ֹרב־ִזְבֵחיֶכם ֹיאַמר ְיהָוׁה ׂשָ ָּלּמָ
ים  ְוַעּתוִדים  ֹלא  ֵּאיִלים  ְוֵחֶלב  ְמִריִאים  ְוַדם  ָפִרים  וְכָבׂשִ ּ ּ

י ׁש  ֹזאת  ִמֶיְדֶכם  ְרֹמס  יב:  ָחָפְצּתִ י  ָתֹבאו  ֵלָראֹות  ָפָני  ִמי־ִבּקֵ ּּכִ ּ ּ
ְוא  ְקֹטֶרת  ּתֹוֵעָבה  ִהיא ֹּלא  תֹוִסיפו  ָהִביא  ִמ יג:  ֲחֵצָרי ְנַחת־ׁשָ

ת  ְקֹרא  ִמְקָרא  ֹלא־אוַכל  ָאֶון  ַוֲעָצָרה ּבָ : ִּלי  ֹחֶדׁש  ְוׁשַ
י  ָהיו  ָעַלי  ָלֹטַרח  ִנְלֵאיִתי  יד ְנָאה  ַנְפׁשִ יֶכם  ומֹוֲעֵדיֶכם  ׂשָ ָּחְדׁשֵ ּ

י־ַתְרּבו  טו:  ְנׂשא ם  ּכִ ם  ּגַ ֵפיֶכם  ַאְעִלים  ֵעיַני  ִמּכֶ ֶכם  ּכַ ּוְבָפִרׂשְ ּּ
י  ׁשֵֹמַע  ְיֵדיֶכם  ָדִמים  ָמֵלאו ְּתִפָלה  ֵאיֶנּנִ ּ ַּרֲחצו  ִהַזּכו  ָהִסירו  טז:  ּ ּ ּּ
ֶגד  ֵעיָני  ִחְדלו  ָהֵרַע ִּלְמדו  ֵהיֵטב  ִדְרׁשו  יז:  ֹּרַע  ַמַעְלֵליֶכם  ִמּנֶ ּ ּ

ְפטו  ָיתֹום  ִריבו  ַאְלָמָנה רו  ָחמֹוץ  ׁשִ ָפט  ַאּשְׁ ִּמׁשְ ּ ּ ְּלכו־ָנא  יח:  ּ
ינו ְּוִנָוְכָחה  ֹיאַמר  ְי ֶלג  ַיְלּבִ ּשֶׁ ִנים  ּכַ ּשָׁ ּהָוׁה  ִאם־ִיְהיו  ֲחָטֵאיֶכם  ּכַ ּ

ֶמר  ִיְהיו ּצֶ ִּאם־ַיְאִדימו  ַכּתֹוָלע  ּכַ ּ ם  טוב  יט:  ּ ַמְעּתֶ ִּאם־ּתֹאבו  וׁשְ ּ ּ
י  ִפי  כ:  ָּהָאֶרץ  ּתֹאֵכלו לו  ּכִ ֻאּכְ ָמֲאנו  וְמִריֶתם  ֶחֶרב  ּתְ ְּוִאם־ּתְ ּ ּ ּ

ר ְלזֹוָנה  ִקְרָיה  ֶנֱאָמָנה  ְמֵלֲאִתי ֵאיָכה  ָהְיָתה   כא:  ְּיהָוׁה  ִדּבֵ
ִחים ה  ְמַרּצְ ה  ְוַעּתָ ָפט  ֶצֶדק  ָיִלין  ּבָ ִּמׁשְ ְסֵפך  ָהָיה  ְלִסיִגים  כב:  ּ ְּכַ ּ

ִים ּמָ ָּסְבֵאך  ָמהול  ּבַ לֹו  ֹאֵהב  כג:  ְ ִבים  ּכֻ ּנָ ַרִיך  סֹוְרִרים  ְוַחְבֵרי  ּגַ ּׂשָ ְ
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ֹפטו ְוִר ְלֹמִנים ָיתֹום ֹלא ִיׁשְ ּׁשַֹחד ְוֹרֵדף ׁשַ יב ַאְלָמָנה ֹלא־ָיבֹוא ּ
ָרֵאל  הֹוי  כד:  ֲאֵליֶהם ָלֵכן  ְנֻאם  ָהָאדֹון  ְיהָוׁה  ְצָבאֹות  ֲאִביר  ִיׂשְ

ְקָמה  ֵמאֹוְיָבי ַרי  ְוִאּנָ ֵחם  ִמּצָ יָבה  ָיִדי  ָעַלִיך  ְוֶאְצֹרף  כה:  ֶאּנָ ְְוָאׁשִ

ִדיָלִיך ל־ּבְ ּבֹר  ִסיָגִיך  ְוָאִסיָרה  ּכָ ְּכַ יָבה  ׁשְֹפַטִיך כו:  ְ  ְְוָאׁשִ
ֶדק  ֵרא  ָלך  ִעיר  ַהּצֶ ִחָלה  ַאֲחֵרי־ֵכן  ִיּקָ ַבּתְ ָבִראׁשָֹנה  ְוֹיֲעַצִיך  ּכְ ְּכְ ְּ

ְצָדָקה כז:  ִקְרָיה  ֶנֱאָמָנה ֶביָה  ּבִ ָפֶדה  ְוׁשָ ָפט  ּתִ ִמׁשְ ִּציֹון  ּבְ ּ ּ :
ִעים  ְוַחָטִאים  ַיְחָדו  ְוֹעְזֵבי  ְיהָוׁה  ִיְכלו כח ֶבר  פֹׁשְ ְּוׁשֶ ּ ּ י  כט:  ּ ּכִ

םֵּיֹבׁשו  ֵמֵאיִלי ַחְרּתֶ ר  ּבְ ּנֹות  ֲאׁשֶ ם  ְוַתְחְפרו  ֵמַהּגַ ר  ֲחַמְדּתֶ ּם  ֲאׁשֶ ּ :
ר־ַמִים  ֵאין  ָלה ל ה  ֲאׁשֶ ֵאָלה  ֹנֶבֶלת  ָעֶלָה  וְכַגּנָ י  ִתְהיו  ּכְ ּּכִ ּ ּ :
ֵניֶהם  ַיְחָדו  לא ְּוָהָיה  ֶהָחֹסן  ִלְנֹעֶרת  וֹפֲעלֹו  ְלִניצֹוץ  וָבֲערו  ׁשְ ּ ּ ּ

ה  :ְוֵאין ְמַכּבֶ

  פרק ב- "ישעיה"ספר 
ָלם א ן־ָאמֹוץ  ַעל־ְיהוָדה  ִוירוׁשָ ְעָיהו  ּבֶ ר  ָחָזה  ְיׁשַ ַּהָדָבר  ֲאׁשֶ ּ ּ ּ :
ֹראׁש |  ְוָהָיה   ב ית־ְיהָוׁה  ּבְ ַאֲחִרית  ַהָיִמים  ָנכֹון  ִיְהֶיה  ַהר  ּבֵ ּּבְ

ל־ַהּגֹוִים ָבעֹות ְוָנֲהרו ֵאָליו ּכָ א ִמּגְ ים  ג: ֶּהָהִרים  ְוִנּשָׂ ְּוָהְלכו ַעּמִ
ים ְוָאְמרו ְלכ ית ֱאֹלֵהי ַיֲעֹקב | ּו ַּרּבִ ְוַנֲעֶלה ֶאל־ַהר־ְיהָוׁה ֶאל־ּבֵ

ֵצא  תֹוָרה  יֹון  ּתֵ י  ִמּצִ ֹאְרֹחָתיו  ּכִ ְּוֹיֵרנו  ִמְדָרָכיו  ְוֵנְלָכה  ּבְ ּ ּ
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ָלם ּוְדַבר־ְיהָוׁה  ִמירוׁשָ ים  ד:  ּ ין  ַהּגֹוִים  ְוהֹוִכיַח  ְלַעּמִ ַפט  ּבֵ ְוׁשָ
ים  ַוֲחִנ תו  ַחְרבֹוָתם  ְלִאּתִ ים  ְוִכּתְ יתֹוֵתיֶהם  ְלַמְזֵמרֹות ַּרּבִ

א  גֹוי  ֶאל־ּגֹוי  ֶחֶרב  ְוֹלא־ִיְלְמדו  עֹוד  ִמְלָחָמה ית  ה:  ֹּלא־ִיּשָׂ ּבֵ
אֹור  ְיהָוׁה ית  ַיֲעֹקב  ו:  ַּיֲעֹקב  ְלכו  ְוֵנְלָכה  ּבְ ך  ּבֵ ה  ַעּמְ ּתָ י  ָנַטׁשְ ָּכִ

ים  וְבַיְלֵדי  ָנְכִרים  ַיׂשְ ּתִ ְפִלׁשְ ֶדם  ְוֹעְנִנים  ּכַ י  ָמְלאו  ִמּקֶ ּּכִ ִּפיקוּּ ּ :
ֵלא  ַאְרצֹו  ז ּמָ ֶסף  ְוָזָהב  ְוֵאין  ֵקֶצה  ְלֹאְצֹרָתיו  ַוּתִ ֵלא  ַאְרצֹו  ּכֶ ּמָ ַוּתִ

ֹבָתיו ֵלא  ַאְרצֹו  ֱאִליִלים  ח:  ּסוִסים  ְוֵאין  ֵקֶצה  ְלַמְרּכְ ּמָ ַוּתִ
ֹעָתיו ר  ָעׂשו  ֶאְצּבְ ֲחוו  ַלֲאׁשֶ ּתַ ה  ָיָדיו  ִיׁשְ ְּלַמֲעׂשֵ ח  ָאָדם  ט:  ּ ַּוִיּשַׁ

ַפל ַּוִיׁשְ א  ָלֶהםּ ּשָׂ ָעָפר  י:  ־ִאיׁש  ְוַאל־ּתִ ּּבֹוא  ַבּצור  ְוִהָטֵמן  ּבֶ ּ
ֹאנֹו ִּמְפֵני  ַפַחד  ְיהָוׁה  וֵמֲהַדר  ּגְ ּ ֵפל  יא:  ּ ְבהות  ָאָדם  ׁשָ ֵּעיֵני  ּגַ

יֹום  ַההוא ב  ְיהָוׁה  ְלַבדֹו  ּבַ ּגַ ים  ְוִנׂשְ ח  רום  ֲאָנׁשִ ְּוׁשַ ּ י  יֹום  יב:  ּּ ּכִ
ֶאה ל־ּגֵ ֵפלַליהָוׁה  ְצָבאֹות  ַעל  ּכָ א  ְוׁשָ ל־ִנּשָׂ ְוַעל  יג:    ָוָרם  ְוַעל  ּכָ

ן ׁשָ ל־ַאלֹוֵני  ַהּבָ ִאים  ְוַעל  ּכָ ּשָׂ ל־ַאְרֵזי  ַהְלָבנֹון  ָהָרִמים  ְוַהּנִ ּּכָ ּ :
אֹות יד ּשָׂ ָבעֹות ַהּנִ ל־ַהּגְ ל־ֶהָהִרים ָהָרִמים ְוַעל ּכָ ְוַעל  טו: ְוַעל ּכָ

ל־חֹוָמה  ְבצוָרה ֹבַה  ְוַעל  ּכָ ל־ִמְגָדל  ּגָ ּּכָ ּ ל־ֳאִניֹות  טז  :ּ ְּוַעל  ּכָ
ִכיֹות ַהֶחְמָדה ל־ׂשְ יׁש ְוַעל ּכָ ְרׁשִ ּּתַ ֵפל  יז: ּ ְבהות ָהָאָדם ְוׁשָ ח ּגַ ְּוׁשַ

יֹום  ַההוא ב  ְיהָוׁה  ְלַבדֹו  ּבַ ּגַ ים  ְוִנׂשְ ּרום  ֲאָנׁשִ ּ ְוָהֱאִליִלים  יח:  ּּ
ִליל  ַיֲחֹלף ְמָערֹות  ֻצִרים  וִבְמִחלֹות  ָעָפר  ִמְפ יט:  ּכָ ּוָבאו  ּבִ ּ ּ ּ ֵני ּ
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קומֹו  ַלֲעֹרץ  ָהָאֶרץ אֹונֹו  ּבְ ַּפַחד  ְיהָוׁה  וֵמֲהַדר  ּגְ ּ יֹום  ַההוא  כ:  ּ ּּבַ ּ
ר  ִליך  ָהָאָדם  ֵאת  ֱאִליֵלי  ַכְספֹו  ְוֵאת  ֱאִליֵלי  ְזָהבֹו  ֲאׁשֶ ַּיׁשְ ְ

ֲחֹות  ַלְחפֹר  ֵפרֹות  ְוָלֲעַטֵלִפים ּתַ ָּעׂשו־לֹו  ְלִהׁשְ ּ ּ ָלבֹוא  כא:  ּ
ִרים  וִבְס ִנְקרֹות  ַהּצֻ ָלִעים  ִמְפֵני  ַפַחד  ְיהָוׁה  וֵמֲהַדר ּּבְ ִּעֵפי  ַהּסְ ּ ּ

קומֹו  ַלֲעֹרץ  ָהָאֶרץ אֹונֹו  ּבְ ר  כב:  ּּגְ ִּחְדלו  ָלֶכם  ִמן־ָהָאָדם  ֲאׁשֶ
ב הוא ה ֶנְחׁשָ י־ַבּמֶ ַאפֹו ּכִ ָמה ּבְ ְּנׁשָ ּ: 

gG 

ך  במעגל "כך  יגמור  כל  ספרי  נ,  שני  פרקים  ליום,  ההנה  מובא  כאן  לימוד  ספרי  נביאים  וכתובים  מחולק  לכל  השנ
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 "רי  תורה  כד  אף  ספ"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

ל ך  במעג"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 
                         

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(. מסמרות ללמדך שאם קבעת אותם כמסמר בלבבך הם משמרין אותךא למה כתיב כמשמרות ואנו קורין "ד


