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  פרק ו- "ישעיה"ספר 
א  א ּסֵ ב  ַעל־ּכִ ֶלך  ֻעִזָיהו  ָוֶאְרֶאה  ֶאת־ֲאֹדָני  יׁשֵ ַנת־מֹות  ַהּמֶ ׁשְ ּּבִ ּ ּ ְ

א  ְוׁשוָליו  ְמֵלִאי ָרִפים  ֹעְמִדים   ב:  ם  ֶאת־ַהֵהיָכלָּרם  ְוִנּשָׂ | ׂשְ
ִים  ּתַ ׁשְ ָנַפִים ְלֶאָחד ּבִ ׁש ּכְ ָנַפִים ׁשֵ ׁש ּכְ ַעל לֹו ׁשֵ ה ָפָניו | ִמּמַ ְיַכּסֶ

ִים  ְיעֹוֵפף ּתַ ה  ַרְגָליו  וִבׁשְ ִים  ְיַכּסֶ ּתַ ּוִבׁשְ ְוָקָרא  ֶזה  ֶאל־ֶזה  ג:  ּ
ֹלא  ָכל־ָהָאֶרץ ָקדֹוׁש  ָקדֹוׁש  ְיהָוׁה  ְצָבאֹות  ְמ|  ְוָאַמר  ָקדֹוׁש  

בֹודֹו ֵלא  ד:  ּכְ ִית  ִיּמָ ִפים  ִמּקֹול  ַהּקֹוֵרא  ְוַהּבַ ַּוָיֻנעו  ַאּמֹות  ַהּסִ ּ ּ
ן ָפַתִים  ה:  ָעׁשָ י  ִאיׁש  ְטֵמא־ׂשְ ָוֹאַמר  אֹוי־ִלי  ִכי־ִנְדֵמיִתי  ּכִ

ֶלך  י  ֶאת־ַהּמֶ ב  ּכִ ָפַתִים  ָאֹנִכי  ֹיׁשֵ ְָאֹנִכי  וְבתֹוך  ַעם־ְטֵמא  ׂשְ ְ ּ
ָרִפים  וְבָידֹו  ו:  ּ  ָראו  ֵעיָניְיהָוׁה  ְצָבאֹות ַּוָיָעף  ֵאַלי  ֶאָחד  ִמן־ַהּשְׂ ּ

ַח ְזּבֵ ֶמְלָקַחִים  ָלַקח  ֵמַעל  ַהּמִ ע  ַעל־ִפי  ַויֹאֶמר  ז:  ִּרְצָפה  ּבְ ַּוַיּגַ ּּ
ֻכָפר ָפֶתיך  ְוָסר  ֲעֹוֶנך  ְוַחָטאְתך  ּתְ ה  ָנַגע  ֶזה  ַעל־ׂשְ ִּהּנֵ ָ ָ ָּ :

ַמע  ֶאת־קֹול  ֲאֹדָני  ֹאֵמר  ֶאת ח ַלח  וִמי  ֵיֶלך־ָלנו ָוֶאׁשְ ּ־ִמי  ֶאׁשְ ְּ
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ָלֵחִני ְמעו  ט:  ָוֹאַמר  ִהְנִני  ׁשְ ַּויֹאֶמר  ֵלך  ְוָאַמְרּתָ  ָלָעם  ַהֶזה  ׁשִ ּ ְ ּ
ָדעו ִבינו  וְראו  ָראֹו  ְוַאל־ּתֵ מֹוַע  ְוַאל־ּתָ ּׁשָ ּ ּ ֵמן  ֵלב־ָהָעם  י:  ּ ַהׁשְ

ע  ֶפן־ִיְרֶאה  ְבֵעיָניו  ו ד  ְוֵעיָניו  ָהׁשַ ַּהֶזה  ְוָאְזָניו  ַהְכּבֵ ּ ְבָאְזָניו ּ
ב  ְוָרָפא  לֹו ָמע  וְלָבבֹו  ָיִבין  ָוׁשָ ָוֹאַמר  ַעד־ָמַתי  ֲאֹדָני  יא:  ִּיׁשְ

ים  ֵמֵאין  ב  וָבּתִ או  ָעִרים  ֵמֵאין  יֹוׁשֵ ר  ִאם־ׁשָ ַּויֹאֶמר  ַעד  ֲאׁשֶ ּ ּ
ָמָמה ֶאה ׁשְ ּשָׁ ה  יב: ָאָדם ְוָהֲאָדָמה ּתִ ְוִרַחק ְיהָוׁה ֶאת־ָהָאָדם ְוַרּבָ

ֶקֶרב ָבה  ְוָהְיָתה  יג:    ָהָאֶרץָּהֲעזוָבה  ּבְ ִרָיה  ְוׁשָ ה  ֲעׂשִ ְּועֹוד  ּבָ ּ
ם  ֶזַרע  ֹקֶדׁש  ֶבת  ּבָ ֶלֶכת  ַמּצֶ ׁשַ ר  ּבְ ֵאָלה  ְוָכַאלֹון  ֲאׁשֶ ְּלָבֵער  ּכָ ּ

ה ְבּתָ  :ַּמּצַ

  פרק ז- "ישעיה"ספר 
ן־ֻעִזָיהו  ֶמֶלך  ְיהוָדה  ָעָלה  ְרִצין  א ן־יֹוָתם  ּבֶ יֵמי  ָאָחז  ּבֶ ַּוְיִהי  ּבִ ְּ ּ ּ

ְלָחָמה ְֶמֶלך־ ַלם  ַלּמִ ָרֵאל  ְירוׁשָ ן־ְרַמְלָיהו  ֶמֶלך־ִיׂשְ ֲּאָרם  וֶפַקח  ּבֶ ּ ְּ

ד  ְלֵבית  ָדִוד  ֵלאֹמר  ָנָחה  ב:  ָּעֶליָה  ְוֹלא  ָיֹכל  ְלִהָלֵחם  ָעֶליָה ַּוֻיּגַ ּ
נֹוַע  ֲעֵצי־ַיַער  ֲּאָרם  ַעל־ֶאְפָרִים  ַוָיַנע  ְלָבבֹו  וְלַבב  ַעּמֹו  ּכְ ּ

ִּמְפֵני־רוַח ְעָיהו  ֵצא־ָנא  ִלְקַראת  ָאָחז ַּויֹאֶמר  ְי ג:  ּ ּהָוׁה  ֶאל־ְיׁשַ
ֵרָכה  ָהֶעְליֹוָנה  ָעַלת  ַהּבְ ֶנך  ֶאל־ְקֵצה  ּתְ ָאר  ָיׁשוב  ּבְ ה  וׁשְ ַָאּתָ ּ ּ

ֵדה  כֹוֵבס ֵקט  ד:  ֶּאל־ְמִסַלת  ׂשְ ֵמר  ְוַהׁשְ ְוָאַמְרּתָ  ֵאָליו  ִהּשָׁ
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ֵני  ַזְנבֹות  ָהאוִדים  ָה יָרא  וְלָבְבך  ַאל־ֵיַרך  ִמּשְׁ ַּאל־ּתִ ְּ ִנים ָ ֲעׁשֵ
ֳחִרי־ַאף  ְרִצין  ַוֲאָרם  וֶבן־ְרַמְלָיהו ָּהֵאֶלה  ּבָ ּ י־ָיַעץ  ה:  ּ ַיַען  ּכִ
ָּעֶליך  ֲאָרם  ָרָעה  ֶאְפַרִים  וֶבן־ְרַמְלָיהו  ֵלאֹמר ּ ַּנֲעֶלה  ִביהוָדה  ו:  ָ

תֹוָכה  ֵאת  ה  ֵאֵלינו  ְוַנְמִליך  ֶמֶלך  ּבְ ה  ְוַנְבִקֶעּנָ ּוְנִקיֶצּנָ ּ ְּ ְ

ן־ָטְבַאל י  ח:  ַּמר  ֲאֹדָני  יֱהִוׁה  ֹלא  ָתקום  ְוֹלא  ִתְהֶיהּכֹה  ָא ז:  ּבֶ ּכִ
ים  ְוָחֵמׁש  ּשִׁ ק  ְרִצין  וְבעֹוד  ׁשִ ׂשֶ ק  ְוֹראׁש  ַדּמֶ ׂשֶ ֹּראׁש  ֲאָרם  ַדּמֶ ּ ּ

ָנה  ֵיַחת  ֶאְפַרִים  ֵמָעם ְוֹראׁש  ֶאְפַרִים  ׁשְֹמרֹון  ְוֹראׁש  ט:  ׁשָ
י  ֹלא  ֵתָא ן־ְרַמְלָיהו  ִאם  ֹלא  ַתֲאִמינו  ּכִ ּׁשְֹמרֹון  ּבֶ ַּויֹוֶסף  י:  ֵּמנוּ

ר  ֶאל־ָאָחז  ֵלאֹמר ַאל־ְלך  אֹות  ֵמִעם  ְיהָוׁה  יא:  ְּיהָוׁה  ַדּבֵ ָׁשְ

ַה  ְלָמְעָלה ָאָלה  אֹו  ַהְגּבֵ ֱּאֹלֶהיך  ַהְעֵמק  ׁשְ ַּויֹאֶמר  ָאָחז  יב:  ָ
ה  ֶאת־ְיהָוׁה ַאל  ְוֹלא־ֲאַנּסֶ ית  יג:  ֹלא־ֶאׁשְ ְמעו־ָנא  ּבֵ ַּויֹאֶמר  ׁשִ ּ

ם  ַה ם  ֶאת־ֱאֹלָהיָּדִוד  ַהְמַעט  ִמּכֶ י  ַתְלאו  ּגַ ים  ּכִ : ְּלאֹות  ֲאָנׁשִ
ן  יד ה  ָהַעְלָמה  ָהָרה  ְוֹיֶלֶדת  ּבֵ ן  ֲאֹדָני  הוא  ָלֶכם  אֹות  ִהּנֵ ָּלֵכן  ִיּתֵ

נו  ֵאל מֹו  ִעּמָ ֶּחְמָאה  וְדַבׁש  ֹיאֵכל  ְלַדְעּתֹו  ָמאֹוס  טו:  ְּוָקָראת  ׁשְ
טֹוב ָרע  וָבחֹור  ּבַ ּּבָ ֶטֶרם  ֵיַדע  ַהּנַ טז:  ּ י  ּבְ ָרע  וָבֹחר ּכִ ַּער  ָמֹאס  ּבָ

ֵני  ְמָלֶכיָה ה  ָקץ  ִמְפֵני  ׁשְ ר  ַאּתָ ָעֵזב  ָהֲאָדָמה  ֲאׁשֶ טֹוב  ּתֵ ּּבַ ּ :
ר  יז ית  ָאִביך  ָיִמים  ֲאׁשֶ ך  ְוַעל־ּבֵ ָָיִביא  ְיהָוׁה  ָעֶליך  ְוַעל־ַעּמְ ָ ָ

ור ֹּלא־ָבאו  ְלִמיֹום  סור־ֶאְפַרִים  ֵמַעל  ְיהוָדה  ֵאת  ֶמֶלך  ַאּשׁ ּ ּ ְּ ּ :
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ְקֵצה  ְיֹאֵרי |  ְוָהָיה   יח ר  ּבִ ֹרק  ְיהָוׁה  ַלְזבוב  ֲאׁשֶ יֹום  ַההוא  ִיׁשְ ּּבַ ּּ ּ
ור ֶאֶרץ  ַאּשׁ ר  ּבְ ִּמְצָרִים  ְוַלְדבֹוָרה  ֲאׁשֶ ּוָבאו  ְוָנחו  ֻכָלם  יט:  ּ ּ ּ ּ

ֲעצוִצים  וְבֹכל  ָלִעים  וְבֹכל  ַהּנַ ּתֹות  וִבְנִקיֵקי  ַהּסְ ַנֲחֵלי  ַהּבַ ּּבְ ּ ּ ּ
ֲהֹלִלים יֹום  ַההוא  ְי כ:  ַהּנַ ּּבַ ֶעְבֵרי ּ ִכיָרה  ּבְ ַתַער  ַהּשְׂ ַּגַלח  ֲאֹדָני  ּבְ

ַער  ָהַרְגָלִים  ְוַגם  ֶאת־ַהָזָקן  ור  ֶאת־ָהֹראׁש  ְוׂשַ ֶמֶלך  ַאּשׁ ָּנָהר  ּבְ ּ ְ

ְסֶפה ָקר  כא:  ּּתִ יֹום  ַההוא  ְיַחֶיה־ִאיׁש  ֶעְגַלת  ּבָ ְּוָהָיה  ּבַ ּּ
י־ֹצאן ּתֵ י־ֶחְמָאה ְוָהָיה  ֵמֹרב  ֲעׂשֹות  ָחָלב  ֹיאַכל  ֶחְמָאה  ּכִ כב:  ּוׁשְ

ֶקֶרב  ָהָאֶרץ ל־ַהּנֹוָתר  ּבְ יֹום  ַההוא  כג:  ּוְדַבׁש  ֹיאֵכל  ּכָ ְּוָהָיה  ּבַ ּ
ִמיר  ֶסף ַלּשָׁ ֶאֶלף ּכָ ֶפן ּבְ ם ֶאֶלף ּגֶ ר ִיְהֶיה־ּשָׁ ִיְהֶיה ָכל־ָמקֹום ֲאׁשֶ

ִית  ִיְהֶיה ִית  כד:  ְוַלּשַׁ ִמיר  ָוׁשַ י־ׁשָ ה  ּכִ ּמָ ת  ָיבֹוא  ׁשָ ׁשֶ ים  וַבּקֶ ִחּצִ ּּבַ
ְה ְעֵדר  ֵיָעֵדרון  כה:  ֶיה  ָכל־ָהָאֶרץּתִ ּמַ ר  ּבַ ְּוֹכל  ֶהָהִרים  ֲאׁשֶ ּ

ַלח  ׁשֹור  ִית  ְוָהָיה  ְלִמׁשְ ִמיר  ָוׁשָ ה  ִיְרַאת  ׁשָ ּמָ ֹלא־ָתבֹוא  ׁשָ
ה  :ּוְלִמְרַמס ׂשֶ

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" נלימוד ספרי 
                         

ושר"כ צי י ו מלי ן וח, ד ספרי המקרא הם עלי י וטרי, י"כמנ ו ח'ו' נ ננ )פאנוע מ"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

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, רבים זוכה לבנים צדיקיםוכל המזכה את ה, 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"שמרות  כתיב  ואנו  קורין  מסמרות  לומר  לך  מה  משמרות  כהונה  כר  ברכיה  הכהן  ברבי  כמ"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


