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  פרק י- "ישעיה"ספר 
בו א ּתֵ ִבים  ָעָמל  ּכִ ּהֹוי  ַהֹחְקִקים  ִחְקֵקי־ָאֶון  וְמַכּתְ ְּלַהטֹות  ב:  ּ

ִּמִדין  ַד ָלָלם ּ י  ִלְהיֹות  ַאְלָמנֹות  ׁשְ ַפט  ֲעִנֵיי  ַעּמִ ִּלים  ְוִלְגֹזל  ִמׁשְ ּ ּ
ְּוֶאת־ְיתֹוִמים  ָיֹבזו ֲעׂשו  ְליֹום  ְפֻקָדה  וְלׁשֹוָאה  ג:  ּ ּוַמה־ּתַ ּ ּ ּּ

בֹוְדֶכם נוסו  ְלֶעְזָרה  ְוָאָנה  ַתַעְזבו  ּכְ בֹוא  ַעל־ִמי  ּתָ ְרָחק  ּתָ ִּמּמֶ ּ ּ :
יר  ְו ד ַחת  ַאּסִ י  ָכַרע  ּתַ ְלּתִ ָכל־ֹזאת ּבִ ַּתַחת  ֲהרוִגים  ִיפֹלו  ּבְ ּּ

ב  ַאפֹו  ְועֹוד  ָידֹו  ְנטוָיה ֹּלא־ׁשָ ֶבט  ַאִפי  ה:  ּ ור  ׁשֵ ּהֹוי  ַאּשׁ ּ
ּוַמֶטה־הוא ְבָיָדם ַזְעִמי ּ ְלֶחּנו ְוַעל־ַעם ֶעְבָרִתי  ו: ּ גֹוי ָחֵנף ֲאׁשַ ּּבְ ּ

ז   ָלל  ְוָלֹבז  ּבַ ֹלל  ׁשָ ֲּאַצֶוּנו  ִלׁשְ ּוְלׂשימֹוּ ּ  וְלׂשומֹו  ִמּ ֹחֶמר ּ ְרָמס  ּכְ
י  ז:  ּחוצֹות ה  וְלָבבֹו  ֹלא־ֵכן  ַיְחׁשֹב  ּכִ ְּוהוא  ֹלא־ֵכן  ְיַדּמֶ ּ

ְלָבבֹו  וְלַהְכִרית  ּגֹוִים  ֹלא  ְמָעט ִמיד  ּבִ י  ֹיאַמר  ֲהֹלא  ח:  ְּלַהׁשְ ּכִ
ַרי  ַיְחָדו  ְמָלִכים ְלנֹו  ִאם־ֹלא  ְכַאְרַפד  ט:  ּׂשָ ִמיׁש  ּכַ ַכְרּכְ ֲּהֹלא  ּכְ
ק  ׁשְֹמרֹוןֲחָמת  ִאם־ֹלא  ְכַדּמֶ ר  ָמְצָאה  ָיִדי  ְלַמְמְלֹכת  י:  ׂשֶ ֲאׁשֶ ּכַ
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ְֹמרֹון ַלם  וִמּשׁ ָּהֱאִליל  וְפִסיֵליֶהם  ִמירוׁשָ ּ ר  יא:  ּ ֲאׁשֶ ֲהֹלא  ּכַ
יָה ַלם  ְוַלֲעַצּבֶ ה  ִלירוׁשָ ן  ֶאֱעׂשֶ יִתי  ְלׁשְֹמרֹון  ְוֶלֱאִליֶליָה  ּכֵ : ָּעׂשִ

הו יב ל־ַמֲעׂשֵ ע  ֲאֹדָני  ֶאת־ּכָ י־ְיַבּצַ ָלם ְּוָהָיה  ּכִ ַהר  ִציֹון  וִבירוׁשָ ּ  ּבְ ּ ּ
ְפֶאֶרת  רום  ור  ְוַעל־ּתִ ֶּאְפֹקד  ַעל־ְפִרי־ֹגֶדל  ְלַבב  ֶמֶלך־ַאּשׁ ּ ְ ּ

י  ְנֻבנֹוִתי  יג:  ֵעיָניו יִתי  וְבָחְכָמִתי  ּכִ ֹכַח  ָיִדי  ָעׂשִ י  ָאַמר  ּבְ ּּכִ
ים | ְוָאִסיר  בוֹלת ַעּמִ ִתי ְואֹוַּוֲעתיֹדֵתיֶהםּּגְ ִריד ּ ַוֲעתודֹוֵתיֶהם ׁשֹוׂשֵ
יר ִביםַּכאּבִ יר  יֹוׁשְ ּבִ ן   יד:    ּכַ ְמָצא  ַכּקֵ ים |  ַוּתִ ָיִדי  ְלֵחיל  ָהַעּמִ

י  ְוֹלא  ָהָיה  ֹנֵדד  ל־ָהָאֶרץ  ֲאִני  ָאָסְפּתִ יִצים  ֲעזֻבֹות  ּכָ ְוֶכֱאֹסף  ּבֵ
ָנף  וֹפֶצה  ֶפה  וְמַצְפֵצף ּּכָ ְרֶזן  ַעל  ַהֹחֵצב  ּבֹו  טו:  ּ ֲּהִיְתָפֵאר  ַהּגַ

ּשׂ ֵדל  ַהּמַ ֶבט  ְוֶאת־ְמִריָמיו ִּאם־ִיְתּגַ ָהִניף  ׁשֵ ֹור  ַעל־ְמִניפֹו  ּכְ
ָהִרים  ַמֶטה  ֹלא־ֵעץ ַלח  ָהָאדֹון  ְיהָוׁה  ְצָבאֹות  טז:  ּּכְ ָּלֵכן  ְיׁשַ

יקֹוד  ֵאׁש ֹבדֹו  ֵיַקד  ְיֹקד  ּכִ יו  ָרזֹון  ְוַתַחת  ּכְ ַמּנָ ִמׁשְ ְוָהָיה  יז:  ּבְ
ָרֵאל  ְלֵאׁש  וְקדֹוׁשֹו  ְלֶלָהָבה  וָבֲעָרה   ּאֹור־ִיׂשְ יתֹו ּ ְוָאְכָלה  ׁשִ

יֹום  ֶאָחד ִמירֹו  ּבְ ר  יח:  ּוׁשְ ׂשָ ֶפׁש  ְוַעד־ּבָ ּוְכבֹוד  ַיְערֹו  ְוַכְרִמלֹו  ִמּנֶ ּ
ְמֹסס  ֹנֵסס ָאר  ֵעץ  ַיְערֹו  ִמְסָפר  ִיְהיו  ְוַנַער  יט:  ְּיַכֶלה  ְוָהָיה  ּכִ ּוׁשְ ּּ

ֵבם ָרֵא|  ְוָהָיה   כ:  ִיְכּתְ ָאר  ִיׂשְ יֹום  ַההוא  ֹלא־יֹוִסיף  עֹוד  ׁשְ ּּבַ ל ּ
ַען ַעל־ְיהָוׁה ְקדֹוׁש  הו ְוִנׁשְ ֵען ַעל־ַמּכֵ ית־ַיֲעֹקב ְלִהּשָׁ ּוְפֵליַטת ּבֵ ּ

ֱאֶמת ָרֵאל  ּבֶ ּבֹור כא:  ִיׂשְ ָאר  ַיֲעֹקב  ֶאל־ֵאל  ּגִ ָאר  ָיׁשוב  ׁשְ : ּׁשְ
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ָליֹון  כב ָאר ָיׁשוב ּבֹו ּכִ חֹול  ַהָים ׁשְ ָרֵאל  ּכְ ך  ִיׂשְ י  ִאם־ִיְהֶיה  ַעּמְ ּּכִ ּ ּ ָ

י  ָכָלה  ְוֶנֱחָרָצה  ֲאֹדָני  יֱהִוׁה  ְצָבאֹות  כג:  ְצָדָקהָּחרוץ  ׁשֹוֵטף   ּכִ
ל־ָהָאֶרץ ֶקֶרב  ּכָ ה  ּבְ ָלֵכן  ּכֹה־ָאַמר  ֲאֹדָני  יֱהִוׁה  ְצָבאֹות  כד:  ֹעׂשֶ

ה  וַמֵטהו  ּכָ ֶבט  ַיּכֶ ּשֵׁ ור  ּבַ ב  ִציֹון  ֵמַאּשׁ י  יׁשֵ יָרא  ַעּמִ ַּאל־ּתִ ּ ּ ּ ּ
ֶדֶרך  ִמְצָרִים א־ָעֶליך  ּבְ ְִיּשָׂ י־ כה:  ָ עֹוד  ְמַעט  ִמְזָער  ְוָכָלה  ַזַעם ּכִ

ְבִליָתם ת  כו:  ְּוַאִפי  ַעל־ּתַ ַמּכַ ְועֹוֵרר  ָעָליו  ְיהָוׁה  ְצָבאֹות  ׁשֹוט  ּכְ
ֶדֶרך  ִמְצָרִים אֹו  ּבְ צור  עֹוֵרב  וַמֵטהו  ַעל־ַהָים  וְנׂשָ ְִמְדָין  ּבְ ּ ּ ּ ּ ּּ :

ְכֶמך  ְוֻעלֹו|  ְוָהָיה   כז לֹו  ֵמַעל  ׁשִ יֹום  ַההוא  ָיסור  ֻסּבֳ ּּבַ ָ ּ ּ   ֵמַעל ּ
ֶמן ל  ֹעל  ִמְפֵני־ׁשָ ַּצָואֶרך  ְוֻחּבַ ָ ִמְגרֹון  כח:  ּ א  ַעל־ַעַית  ָעַבר  ּבְ ּּבָ

ָליו ַבע  ָמלֹון  ָלנו  ָחְרָדה  כט:  ְלִמְכָמׂש  ַיְפִקיד  ּכֵ ָרה  ּגֶ ָּעְברו  ַמְעּבָ ּ
אול  ָנָסה ְבַעת  ׁשָ יִבי  ל:  ָּהָרָמה  ּגִ ִלים  ַהְקׁשִ ת־ּגַ ַּצֲהִלי  קֹוֵלך  ּבַ ְ

ה  ֲעִנָי ִבים  ֵהִעיזו לא:  ה  ֲעָנתֹותַּלְיׁשָ ֵבי  ַהּגֵ : ָּנְדָדה  ַמְדֵמָנה  ֹיׁשְ
ֹנב  ַלֲעֹמד  ְיֹנֵפף  ָידֹו  ַהר   לב יתּעֹוד  ַהיֹום  ּבְ ְבַעת ּבַ ת־ִציֹון  ּגִ ּ  ּבַ

ָלם ַמֲעָרָצה  לג:  ְּירוׁשָ ה  ָהָאדֹון  ְיהָוׁה  ְצָבאֹות  ְמָסֵעף  ֻפאָרה  ּבְ ִּהּנֵ
ֹב דוִעים  ְוַהּגְ ָפלוְּוָרֵמי  ַהּקֹוָמה  ּגְ ִּהים  ִיׁשְ ף  ִסְבֵכי  ַהַיַער  לד:  ּ ְּוִנּקַ

ַאִדיר ִיפֹול ְרֶזל ְוַהְלָבנֹון ּבְ ּבַ ּּבַ ּ ּ: 
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  פרק יא- "ישעיה"ספר 
יו  ִיְפֶרה א ָרׁשָ י  ְוֵנֶצר  ִמּשָׁ ַזע  ִיׁשָ ְוָנָחה  ָעָליו  ב:  ְוָיָצא  ֹחֶטר  ִמּגֶ

ּרוַח  ְיהָוׁה  רוַח  ָחְכָמה  וִביָנה  רוַח  ֵעָצה  וְגבוָרה  רו ּ ּ ּ ּ ּ ַּח  ַדַעת ּ
ִיְרַאת  ְיהָוׁה  ְוֹלא־ְלַמְרֵאה  ֵעיָניו  ג:  ְוִיְרַאת  ְיהָוׁה ַוֲהִריחֹו  ּבְ

ַמע  ָאְזָניו  יֹוִכיַח פֹוט  ְוֹלא־ְלִמׁשְ ֶצֶדק  ַדִלים  ד:  ִּיׁשְ ַפט  ּבְ ְּוׁשָ ּ
ֶבט  ִפיו  וְברוַח  ׁשֵ ה־ֶאֶרץ  ּבְ ִמיׁשֹור  ְלַעְנֵוי־ָאֶרץ  ְוִהּכָ ְּוהֹוִכיַח  ּבְ ּ ּ

ָפָתיו  ָיִמ עׂשְ ְּוָהָיה  ֶצֶדק  ֵאזֹור  ָמְתָניו  ְוָהֱאמוָנה  ה:  ית  ָרׁשָ
ץ  ו:  ֵאזֹור  ֲחָלָציו ִדי  ִיְרּבָ ֶבׂש  ְוָנֵמר  ִעם־ּגְ ְוָגר  ְזֵאב  ִעם־ּכֶ

ם ְּוֵעֶגל  וְכִפיר  וְמִריא  ַיְחָדו  ְוַנַער  ָקֹטן  ֹנֵהג  ּבָ ּ ּוָפָרה  ָוֹדב  ז:  ּ
צו  ַיְלֵדיֶהן  ְוַאְרֵיה ְרֶעיָנה  ַיְחָדו  ִיְרּבְ ּּתִ ֶבןּ ָקר  ֹיאַכל־ּתֶ ּבָ :   ּכַ

מול ָידֹו  ח ע יֹוֵנק ַעל־ֻחר ָפֶתן ְוַעל ְמאוַרת ִצְפעֹוִני ּגָ ֲעׁשַ ְּוׁשִ ּ ּ
י־ָמְלָאה  ט:  ָהָדה י  ּכִ ָכל־ַהר  ָקְדׁשִ ִחיתו  ּבְ ֹּלא־ָיֵרעו  ְוֹלא־ַיׁשְ ּ

ים ִים  ַלָים  ְמַכּסִ ּמַ ָּהָאֶרץ  ֵדָעה  ֶאת־ְיהָוׁה  ּכַ יֹום  י:  ּ ְּוָהָיה  ּבַ
ים  ֵאָליו  ּגֹוִים  ִיְדֹרׁשו ַּההוא  ׁשֹ ר  ֹעֵמד  ְלֵנס  ַעּמִ י  ֲאׁשֶ ֶּרׁש  ִיׁשַ

בֹוד יֹום  ַההוא  יֹוִסיף  ֲאֹדָני  |  ְוָהָיה   יא:  ְוָהְיָתה  ְמֻנָחתֹו  ּכָ ּּבַ ּ |
ור  ֵאר  ֵמַאּשׁ ר  ִיּשָׁ ָאר  ַעּמֹו  ֲאׁשֶ ִנית  ָידֹו  ִלְקנֹות  ֶאת־ׁשְ ּׁשֵ
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ְצַרִים  וִמַפְתרֹוס  וִמּכוׁש  וֵמ ּוִמּמִ ּ ּ ּ ְנָער  וֵמֲחָמת ּּ ֵּעיָלם  וִמּשִׁ ּ
ּוֵמִאֵיי ַהָים ּ ָרֵאל וְנֻפצֹות  יב: ּ א ֵנס ַלּגֹוִים ְוָאַסף ִנְדֵחי ִיׂשְ ְּוָנׂשָ

ְנפֹות  ָהָאֶרץ ע  ּכַ ץ  ֵמַאְרּבַ ְוָסָרה  ִקְנַאת  ֶאְפַרִים  יג:  ְּיהוָדה  ְיַקּבֵ
ֵרתו  ֶאְפַרִים  ֹלא־ְיַקּנֵא  ֶאת־ְיהוָדה ְּוֹצְרֵרי  ְיהוָדה  ִיּכָ ּ ּ  ִויהוָדה ּ

ה  ַיְחָדו  יד:  ֹלא־ָיֹצר  ֶאת־ֶאְפָרִים ים  ָיּמָ ּתִ ְּוָעפו  ְבָכֵתף  ְפִלׁשְ ּּ
לֹוַח  ָיָדם  וְבֵני  ַעּמֹון  ֵני־ֶקֶדם  ֱאדֹום  ומֹוָאב  ִמׁשְ ָּיֹבזו  ֶאת־ּבְ ּ ּ ּ

ם ַמְעּתָ ְוֶהֱחִרים ְיהָוׁה ֵאת ְלׁשֹון ָים־ִמְצַרִים ְוֵהִניף ָידֹו  טו: ִמׁשְ
ְע ָהר  ּבַ ְבָעה  ְנָחִלים  ְוִהְדִריך ַעל־ַהּנָ הו  ְלׁשִ ְָים  רוחֹו  ְוִהּכָ ּ ּ

ָעִלים ּנְ ור  טז:  ּבַ ֵאר  ֵמַאּשׁ ר  ִיּשָׁ ָאר  ַעּמֹו  ֲאׁשֶ ְּוָהְיָתה  ְמִסָלה  ִלׁשְ ּ
יֹום ֲעֹלתֹו ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים ָרֵאל ּבְ ר ָהְיָתה ְלִיׂשְ ֲאׁשֶ  :ּכַ

  פרק יב- "ישעיה"ספר 
יֹום  ַההוא  אֹוְד א ְּוָאַמְרּתָ  ּבַ י  ָיׁשֹב  ַאְפך ּ י  ָאַנְפּתָ  ּבִ ָך  ְיהָוׁה  ּכִ ָּ

י  ָעִזי  ב:  ּוְתַנֲחֵמִני ה  ֵאל  ְיׁשוָעִתי  ֶאְבַטח  ְוֹלא  ֶאְפָחד  ּכִ ִּהּנֵ ּ
ְּוִזְמָרת  ָיה  ְיהָוׁה  ַוְיִהי־ִלי  ִליׁשוָעה ׂשֹון  ג:  ּ ׂשָ ם־ַמִים  ּבְ ַאְבּתֶ ּוׁשְ

ַעְיֵני  ַהְיׁשוָעה יֹום  ַההו ד:  ִּמּמַ ם  ּבַ ַּוֲאַמְרּתֶ ּא  הֹודו  ַליהָוׁה ּ
ב  ּגָ י  ִנׂשְ ירו  ּכִ ים  ֲעִליֹלָתיו  ַהְזּכִ מֹו  הֹוִדיעו  ָבַעּמִ ִּקְראו  ִבׁשְ ּ ּ
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מֹו ה   ה:  ׁשְ י  ֵגאות  ָעׂשָ רו  ְיהָוׁה  ּכִ ַּזּמְ ּ  מוַדַעת  ֹזאת ּמיַדַעתּ
ָכל־ָהָאֶרץ ך  ו:  ּבְ ִקְרּבֵ י־ָגדֹול  ּבְ ֶבת  ִציֹון  ּכִ י  יֹוׁשֶ ְַצֲהִלי  ָוֹרּנִ ּ
ָר  :ֵאלְקדֹוׁש ִיׂשְ

gG 

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

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


