
––944 

 

 
F––f 

      
                                     

                                       
                                   
                           

                                 

  פרק ח- "ישעיה"ספר 
ֶחֶרט  א דֹול  וְכֹתב  ָעָליו  ּבְ ָליֹון  ּגָ ַּויֹאֶמר  ְיהָוׁה  ֵאַלי  ַקח־ְלך  ּגִ ּ ָ ּ

ז ָלל  ָחׁש  ּבַ ִדים  ֶנֱאָמִנים ְּוָאִעיָדה  ִלי  ֵע ב:  ֱאנֹוׁש  ְלַמֵהר  ׁשָ
ן  ְיֶבֶרְכָיהו ֵּאת  אוִרָיה  ַהּכֵֹהן  ְוֶאת־ְזַכְרָיהו  ּבֶ ּ ָוֶאְקַרב  ג:  ּּ

מֹו  ן  ַויֹאֶמר  ְיהָוׁה  ֵאַלי  ְקָרא  ׁשְ ֶלד  ּבֵ ַהר  ַוּתֵ ִביָאה  ַוּתַ ֶּאל־ַהּנְ
ז ָלל  ָחׁש  ּבַ י  ד:  ַמֵהר  ׁשָ ַער  ְקֹרא  ָאִבי  ְוִאּמִ ֶטֶרם  ֵיַדע  ַהּנַ י  ּבְ ּכִ

א   ַלל  ׁשְֹמרֹון  ִלְפֵני  ֶמֶלך ֶאת־ֵח|  ִיּשָׂ ק  ְוֵאת  ׁשְ ׂשֶ ְיל  ַדּמֶ ּ
ור ר  ֵאַלי  עֹוד  ֵלאֹמר ה:  ַּאּשׁ ַּויֶֹסף  ְיהָוׁה  ַדּבֵ י  ָמַאס  ו:  ּ ַיַען  ּכִ

ֹלַח  ַהֹהְלִכים  ְלַאט  וְמׂשֹוׂש  ֶאת־ְרִצין  ָּהָעם  ַהֶזה  ֵאת  ֵמי  ַהּשִׁ ּ
ּוֶבן־ְרַמְלָיהו ה  ֲאֹדָני  ַמֲעֶלה  ֲעֵלי ז:  ּ ֶהם  ֶאת־ֵמי ְוָלֵכן  ִהּנֵ

בֹודֹו  ל־ּכְ ור  ְוֶאת־ּכָ ים  ֶאת־ֶמֶלך  ַאּשׁ ָהר  ָהֲעצוִמים  ְוָהַרּבִ ַּהּנָ ְּ

דֹוָתיו ל־ּגְ ל־ֲאִפיָקיו  ְוָהַלך  ַעל־ּכָ ְוָחַלף  ח:  ְְוָעָלה  ַעל־ּכָ
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ָנָפיו  יַע  ְוָהָיה  ֻמטֹות  ּכְ ַטף  ְוָעַבר  ַעד־ַצָואר  ַיּגִ יהוָדה  ׁשָ ּּבִ ּ ּ
נוֵא ְּמֹלא־ֹרַחב  ַאְרְצך  ִעּמָ ים  ָוֹחּתו  ְוַהֲאִזינו  ּכֹל  ט:  לָ ֹּרעו  ַעּמִ ּ ּ

י־ָאֶרץ  ִהְתַאְזרו  ָוֹחּתו  ִהְתַאְזרו  ָוֹחּתו ֶּמְרַחּקֵ ּ ּ ּּ ֻּעצו  ֵעָצה  י:  ּ
נו  ֵאל י  ִעּמָ רו  ָדָבר  ְוֹלא  ָיקום  ּכִ ְּוֻתָפר  ַדּבְ ּ ּ י  ֹכה  ָאַמר  יא:  ּ ּכִ

ֶד ֵרִני  ִמֶלֶכת  ּבְ ֶחְזַקת  ַהָיד  ְוִיּסְ ְּיהָוׁה  ֵאַלי  ּבְ ֶּרך  ָהָעם־ַהֶזה ּ ְ

ר־ֹיאַמר  ָהָעם  ַהֶזה  יב:  ֵלאֹמר ר  ְלֹכל  ֲאׁשֶ ֹּלא־ֹתאְמרון  ֶקׁשֶ ּ
ר  ְוֶאת־מֹוָראֹו  ֹלא־ִתיְראו  ְוֹלא  ַתֲעִריצו ָּקׁשֶ ֶאת־ְיהָוׁה  יג:  ּ

ְּצָבאֹות  ֹאתֹו  ַתְקִדיׁשו  ְוהוא  מֹוַרֲאֶכם  ְוהוא  ַמֲעִרְצֶכם ּ ּ ּ :
ְּוָהָיה  ְלִמְקָדׁש  וְלֶאֶבן  ֶנֶגף   יד י ּ ֵני  ָבּתֵ ּוְלצור  ִמְכׁשֹול  ִלׁשְ ּ

ָלם ב  ְירוׁשָ ָרֵאל  ְלַפח  וְלמֹוֵקׁש  ְליֹוׁשֵ ִּיׂשְ ים  טו:  ּ לו  ָבם  ַרּבִ ְּוָכׁשְ
דו רו  ְונֹוְקׁשו  ְוִנְלּכָ ּבָ ְּוָנְפלו  ְוִנׁשְ ּ ּ עוָדה  ֲחתֹום  ּתֹוָרה  טז:  ּ ּצֹור  ּתְ

ָדי ִלּמֻ יר  ָפָניו  ִמ יז:  ּבְ ְסּתִ יִתי  ַליהָוׁה  ַהּמַ ית  ַיֲעֹקב ְּוִחּכִ ּבֵ
ר  ָנַתן־ִלי  ְיהָוׁה  יח:  ְּוִקֵויִתי־לֹו ה  ָאֹנִכי  ְוַהְיָלִדים  ֲאׁשֶ ִהּנֵ

ַהר  ֵֹכן  ּבְ ָרֵאל  ֵמִעם  ְיהָוׁה  ְצָבאֹות  ַהּשׁ ִיׂשְ ְּלֹאתֹות  וְלמֹוְפִתים  ּבְ
ְּוִכי־ֹיאְמרו  ֲאֵליֶכם  ִדְרׁשו  ֶאל־ָהֹאבֹות  יט:  ִּציֹון ּ ּ

ְּוֶאל־ַהִיְדֹעִנים  ַהְמַצְפְצִפ ים  ֲהלֹוא־ַעם  ֶאל־ֱאֹלָהיו ּ ְהּגִ ים  ְוַהּמַ
ִתים ַעד  ַהַחִיים  ֶאל־ַהּמֵ ְּלתֹוָרה  ְוִלְתעוָדה  ִאם־ֹלא  כ:  ִּיְדֹרׁש  ּבְ
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ַחר ר  ֵאין־לֹו  ׁשָ ָדָבר  ַהֶזה  ֲאׁשֶ ֹּיאְמרו  ּכַ ּ ה  כא:  ּ ה  ִנְקׁשֶ ְּוָעַבר  ּבָ
ַמְלּכֹו  וֵב ף  ְוִקֵלל  ּבְ ְּוָרֵעב  ְוָהָיה  ִכי־ִיְרַעב  ְוִהְתַקּצַ ּאֹלָהיו  וָפָנה ּ

ָכה ְמעוף צוָקה  כב: ְלָמְעָלה ה ָצָרה ַוֲחׁשֵ יט ְוִהּנֵ ְּוֶאל־ֶאֶרץ ַיּבִ ּ
ֵעת  כג:  ַּוֲאֵפָלה  ְמֻנָדח ר  מוָצק  ָלה  ּכָ י  ֹלא  מוָעף  ַלֲאׁשֶ ּּכִ ּ ּ

יד  ִלי  ְוָהַאֲחרֹון  ִהְכּבִ ָּהִראׁשֹון  ֵהַקל  ַאְרָצה  ְזֻבלון  ְוַאְרָצה  ַנְפּתָ
ֶּדֶרך ַהָים ֵעֶבר ְ ִליל ַהּגֹוִיםּ ּ ַהַיְרֵדן ּגְ ּ: 

  פרק ט- "ישעיה"ספר 
ֶאֶרץ ַצְלָמֶות  א ֵבי ּבְ דֹול ֹיׁשְ ך ָראו אֹור ּגָ ֹחׁשֶ ָּהָעם ַהֹהְלִכים ּבַ ְ

יָת  ַהּגֹוי   ב:  ּאֹור  ָנַגה  ֲעֵליֶהם ְמָחה לֹאִהְרּבִ ּ  לֹו  ִהְגַדְלּתָ  ַהּשִׂ
ר ֲאׁשֶ ִציר  ּכַ ּקָ ְמַחת  ּבַ ׂשִ ְמחו  ְלָפֶניך  ּכְ ָׂשָ ָללּ ַחְלָקם  ׁשָ ּ  ָיִגילו  ּבְ ּ :

י   ג ֶבט  ַהּנֵֹגׂש  ּבֹו |  ּכִ ְכמֹו  ׁשֵ לֹו  ְוֵאת  ַמֵטה  ׁשִ ֶּאת־ֹעל  ֻסּבֳ
יֹום  ִמְדָין ְמָלה  ד:  ַהִחּתָֹת  ּכְ ַרַעׁש  ְוׂשִ י  ָכל־ְסאֹון  ֹסֵאן  ּבְ ּכִ

ֵרָפה  ַמֲאֹכֶלת  ֵאׁש י־ֶיֶלד  ה:  ְמגֹוָלָלה  ְבָדִמים  ְוָהְיָתה  ִלׂשְ ּכִ
ֻּיַלד־ָלנו  ּבֵ מֹו ּ ְכמֹו  ַוִיְקָרא  ׁשְ ָרה  ַעל־ׁשִ ׂשְ ִהי  ַהּמִ ן־ָלנו  ַוּתְ ּן  ִנּתַ ּ

לֹום ר־ׁשָ ּבֹור  ֲאִבי־ַעד  ׂשַ ה ו:  ֶּפֶלא  יֹוֵעץ  ֵאל  ּגִ ה ְלםְרּבֵ   ְלַמְרּבֵ
א  ָדִוד  ְוַעל־ַמְמַלְכּתֹו  ּסֵ לֹום  ֵאין־ֵקץ  ַעל־ּכִ ָרה  וְלׁשָ ׂשְ ַּהּמִ
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ָפט  ו ִמׁשְ ְּלָהִכין  ֹאָתה  וְלַסֲעָדה  ּבְ ּ ּ ה  ְוַעד־עֹוָלם ּּ ִבְצָדָקה  ֵמַעּתָ
ה־זֹאת ֲעׂשֶ ַלח  ֲאֹדָני  ז:  ִּקְנַאת  ְיהָוׁה  ְצָבאֹות  ּתַ ָּדָבר  ׁשָ

ָרֵאל ִיׂשְ ַיֲעֹקב  ְוָנַפל  ּבְ ב  ח:  ּבְ לֹו  ֶאְפַרִים  ְויֹוׁשֵ ְּוָיְדעו  ָהָעם  ּכֻ ּ
ַגֲאָוה  וְבֹגֶדל  ֵלָבב  ֵלאֹמר ְּלֵבִנים  ָנָפלו  ְוָגִזית  ט:  ּׁשְֹמרֹון  ּבְ

ָדעו  ַוֲאָרִזים  ַנֲחִליףִנְב ְקִמים  ּגֻ ֶּנה  ׁשִ ב  ְיהָוׁה  ֶאת־ָצֵרי  י:  ּ ּגֵ ַוְיׂשַ
ים  יא:  ְְרִצין  ָעָליו  ְוֶאת־ֹאְיָביו  ְיַסְכֵסך ּתִ ֶדם  וְפִלׁשְ ֲּאָרם  ִמּקֶ

ב  ָכל־ֹזאת  ֹלא־ׁשָ ָכל־ֶפה  ּבְ ָרֵאל  ּבְ ֵּמָאחֹור  ַויֹאְכלו  ֶאת־ִיׂשְ ּ ּ
ַּאפֹו  ְועֹוד  ָידֹו  ְנטוָיה הו ְוָה יב:  ּ ּכֵ ב  ַעד־ַהּמַ ָּעם  ֹלא־ׁשָ

ָרֵאל  יג:  ְּוֶאת־ְיהָוׁה  ְצָבאֹות  ֹלא  ָדָרׁשו ַּוַיְכֵרת  ְיהָוׁה  ִמִיׂשְ ּ
ָפה  ְוַאְגמֹון  יֹום  ֶאָחד ָּזֵקן  וְנׂשוא־ָפִנים  הוא  יד:  ֹּראׁש  ְוָזָנב  ּכִ ּ ּ

ֶקר  הוא  ַהָזָנב ָּהֹראׁש  ְוָנִביא  מֹוֶרה־ּשֶׁ ֵרי  טו:  ּ ַּוִיְהיו  ְמַאּשְׁ ּ
ָריו  ְמֻבָלִעיםָהָע ּם־ַהֶזה  ַמְתִעים  וְמֻאּשָׁ ּ ן  טז:  ּ ַעל־ּכֵ

ַמח   חוָריו  ֹלא־ִיׂשְ ֲאֹדָני  ְוֶאת־ְיֹתָמיו  ְוֶאת־ַאְלְמֹנָתיו |  ַּעל־ּבַ
ָכל־ֹזאת  י ֻכלֹו ָחֵנף וֵמַרע ְוָכל־ֶפה דֵֹבר ְנָבָלה ּבְ ֹּלא  ְיַרֵחם  ּכִ ּּ ּ

ב  ַאפֹו  ְועֹוד  ָידֹו  ְנטוָיה ֹּלא־ׁשָ י־ָבֲע יז:  ּ ָעה ּכִ ָרה  ָכֵאׁש  ִרׁשְ
אות  כו  ּגֵ ִסְבֵכי  ַהַיַער  ַוִיְתַאּבְ ת  ּבְ ּצַ ִית  ּתֹאֵכל  ַוּתִ ִמיר  ָוׁשַ ּׁשָ ּ ּ ּ

ן ם  ָאֶרץ  ַוְיִהי  ָהָעם  יח:  ָעׁשָ ֶעְבַרת  ְיהָוׁה  ְצָבאֹות  ֶנְעּתַ ּבְ
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ַמֲאֹכֶלת  ֵאׁש  ִאיׁש  ֶאל־ָאִחיו  ֹלא ַיְחֹמלו ַּוִיְגֹזר ַעל־ָיִמין  יט: ּּכְ
ר־ְזֹרעֹו ְּוָרֵעב  ַויֹ ׂשַ ֵבעו  ִאיׁש  ּבְ ֹמאול  ְוֹלא  ׂשָ ּאַכל  ַעל־ׂשְ

ה  כ:  ֹּיאֵכלו ה  ַיְחָדו  ֵהּמָ ה  ֶאת־ֶאְפַרִים  ְוֶאְפַרִים  ֶאת־ְמַנּשֶׁ ְּמַנּשֶׁ
ב ַאפֹו ְועֹוד ָידֹו ְנטוָיה ָכל־ֹזאת ֹלא־ׁשָ ַּעל־ְיהוָדה ּבְ ּּ: 

gG 

ך  במעגל "כך  יגמור  כל  ספרי  נ,  שני  פרקים  ליום,  רי  נביאים  וכתובים  מחולק  לכל  השנההנה  מובא  כאן  לימוד  ספ
הרבים  לפרסם לזכות  את,  ולכל  החברים  וידידים,  ובשמחות,    נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי  מדרשות–השנה  

 .א בא על ידוואין חט, 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"מר  לך  מה  משמרות  כהונה  כר  ברכיה  הכהן  ברבי  כמשמרות  כתיב  ואנו  קורין  מסמרות  לו"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,  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


