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  פרק יג- "ישעיה"ספר 
ר א ֶבל  ֲאׁשֶ א  ּבָ ן־ָאמֹוץַמּשָׂ ְעָיהו  ּבֶ ֶפה  ב:  ּ  ָחָזה  ְיׁשַ ַּעל  ַהר־ִנׁשְ

או־ֵנס  ָהִרימו  קֹול  ָלֶהם  ָהִניפו  ָיד  ְוָיֹבאו  ִפְתֵחי  ְנִדיִבים ּׂשְ ּ ּ ּ ּ :
ֲאָוִתי ג ם  ָקָראִתי  ִגּבֹוַרי  ְלַאִפי  ַעִליֵזי  ּגַ י  ּגַ ֲּאִני  ִצֵויִתי  ִלְמֻקָדׁשָ ּ ּ ּ :
ָהִרים  ְדמות  ַעם־ָרב  קֹו ד ּקֹול  ָהמֹון  ּבֶ אֹון  ַמְמְלכֹות  ּגֹוִים ּ ל  ׁשְ

ד  ְצָבא  ִמְלָחָמה ִאים  ֵמֶאֶרץ  ה:  ֶנֱאָסִפים  ְיהָוׁה  ְצָבאֹות  ְמַפּקֵ ּבָ
ל־ָהָאֶרץ ל  ּכָ ָמִים  ְיהָוׁה  וְכֵלי  ַזְעמֹו  ְלַחּבֵ : ֶּמְרָחק  ִמְקֵצה  ַהּשָׁ

ַדי  ָיבֹוא ו ׁשֹד  ִמּשַׁ י  ָקרֹוב  יֹום  ְיהָוׁה  ּכְ ֵּהיִלילו  ּכִ ן  ז:  ּ ַעל־ּכֵ
ל סּכָ ְרֶפיָנה  ְוָכל־ְלַבב  ֱאנֹוׁש  ִיּמָ ִציִרים |  ְּוִנְבָהלו   ח:  ּ־ָיַדִים  ּתִ

יֹוֵלָדה  ְיִחילון  ִאיׁש  ֶאל־ֵרֵעהו  ִיְתָמהו  ְפֵני  ַּוֲחָבִלים  ֹיאֵחזון  ּכַ ּ ּ ּ ּּ
א  ַאְכָזִרי  ְוֶעְבָרה  ַוֲחרֹון  ָאף  ט:  ְּלָהִבים  ְפֵניֶהם ה  יֹום־ְיהָוׁה  ּבָ ִהּנֵ

ּמָ הָּלׂשום  ָהָאֶרץ  ְלׁשַ ּנָ ִמיד  ִמּמֶ י־כֹוְכֵבי  י:  ּה  ְוַחָטֶאיָה  ַיׁשְ ּכִ
ֵצאתֹו  ְוָיֵרַח  ֶמׁש  ּבְ ך  ַהּשֶׁ ַמִים  וְכִסיֵליֶהם  ֹלא  ָיֵהלו  אֹוָרם  ָחׁשַ ְַהּשָׁ ּ ּּ
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יַה  אֹורֹו ִעים  ֲעֹוָנם  יא:  ֹלא־ַיּגִ ֵבל  ָרָעה  ְוַעל־ְרׁשָ י  ַעל־ּתֵ ּוָפַקְדּתִ
אֹון  ֵזִדים  ְוַגֲאַות  ָע י  ּגְ ּתִ ּבַ ִפילְוִהׁשְ אֹוִקיר  ֱאנֹוׁש  יב:  ִּריִצים  ַאׁשְ

ֶתם  אֹוִפיר יז  ְוִתְרַעׁש  יג:  ִּמָפז  ְוָאָדם  ִמּכֶ ַמִים  ַאְרּגִ ן  ׁשָ ַעל־ּכֵ
ֶעְבַרת  ְיהָוׁה  ְצָבאֹות  וְביֹום  ֲחרֹון  ַאפֹו קֹוָמה  ּבְ ָּהָאֶרץ  ִמּמְ ּ ּ :

ץ  ִאיׁש  ֶאל־ַעּמֹו יד ְצִבי  ֻמָדח  וְכֹצאן  ְוֵאין  ְמַקּבֵ ְּוָהָיה  ּכִ ּ  ִיְפנו ּ
ְּוִאיׁש  ֶאל־ַאְרצֹו  ָינוסו ְסֶפה  טו:  ּ ְמָצא  ִיָדֵקר  ְוָכל־ַהּנִ ל־ַהּנִ ּּכָ ּ

ָחֶרב יֶהם  טז:  ִּיפֹול  ּבֶ ּתֵ ּסו  ּבָ ְּוֹעְלֵליֶהם  ְיֻרְטׁשו  ְלֵעיֵניֶהם  ִיּשַׁ ּ ּ
יֶהם   ַגְלָנהּוְנׁשֵ ׁשָ ַכְבָנהּּתִ ּשָׁ ִהְנִני  ֵמִעיר  ֲעֵליֶהם  ֶאת־ָמָדי  יז:    ּתִ
ֶס ר־ּכֶ ּף  ֹלא  ַיְחׁשֹבו  ְוָזָהב  ֹלא  ַיְחְפצו־בֹוֲאׁשֶ תֹות  יח:  ּּ ּוְקׁשָ

ִנים  ֹלא־ָתחוס  ָנה  וְפִרי־ֶבֶטן  ֹלא  ְיַרֵחמו  ַעל־ּבָ ַרַטׁשְ ְּנָעִרים  ּתְ ּ ּ ּ
ִדים  יט:  ֵעיָנם ׂשְ אֹון  ּכַ ְפֶאֶרת  ּגְ ְּוָהְיָתה  ָבֶבל  ְצִבי  ַמְמָלכֹות  ּתִ

ַמְהֵפַכת  ֱאֹלִהים  ֶאת־ְסֹדם  ְוֶאת־ֲעֹמָר ב  ָלֶנַצח  כ:  הּּכְ ֹלא־ֵתׁשֵ
ם  ֲעָרִבי  ְוֹרִעים  ּכֹן  ַעד־דֹור  ָודֹור  ְוֹלא־ַיֵהל  ׁשָ ְּוֹלא  ִתׁשְ

ם צו  ׁשָ יֶהם  ֹאִחים  כא:  ֹּלא־ַיְרּבִ ם  ִצִיים  וָמְלאו  ָבּתֵ ְּוָרְבצו־ׁשָ ּ ּּ
ם דו־ׁשָ ִעיִרים  ְיַרּקְ נֹות  ַיֲעָנה  וׂשְ ם  ּבְ ְכנו  ׁשָ ְּוׁשָ ּ ְּוָעָנה  ִאִיים  כב:  ּ

ַאְלְמנ ה  ְוָיֶמיָה  ֹלא ּבְ ֵהיְכֵלי  ֹעֶנג  ְוָקרֹוב  ָלבֹוא  ִעּתָ ים  ּבְ ֹּוָתיו  ְוַתּנִ
כו ׁשֵ  :ִּיּמָ
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  פרק יד- "ישעיה"ספר 
יָחם  א ָרֵאל  ְוִהּנִ ִיׂשְ י  ְיַרֵחם  ְיהָוׁה  ֶאת־ַיֲעֹקב  וָבַחר  עֹוד  ּבְ ּּכִ

ית  ַיֲעֹקב ר  ֲעֵליֶהם  ְוִנְסְפחו  ַעל־ּבֵ ַּעל־ַאְדָמָתם  ְוִנְלָוה  ַהּגֵ ּ :
ים  ֶוֱהִביאום  ֶאל־ְמקֹוָמם  ְוִהְתַנֲחלום ּו ב ְּלָקחום  ַעּמִ ּ ּ

ָפחֹות  ְוָהיו  ׁשִֹבים  ָרֵאל  ַעל  ַאְדַמת  ְיהָוׁה  ַלֲעָבִדים  ְוִלׁשְ ית־ִיׂשְ ּּבֵ
יֶהם ֹנְגׂשֵ יֹום  ָהִניַח  ְיהָוׁה  ְלך  ג:  ְּלׁשֵֹביֶהם  ְוָרדו  ּבְ ְָוָהָיה  ּבְ

ך  וְמָרְגֶזך  וִמן־ָהֲעֹבָדה  ַהּקָ ֵּמָעְצּבְ ָּ ךָ ד־ּבָ ר  ֻעּבַ ה  ֲאׁשֶ : ְׁשָ
ַבת  ֹנֵגׂש  ד ֶבל  ְוָאָמְרּתָ  ֵאיך  ׁשָ ל  ַהֶזה  ַעל־ֶמֶלך  ּבָ ׁשָ אָת  ַהּמָ ְְוָנׂשָ ְ ּ

ְבָתה  ַמְדֵהָבה ִלים ה:  ׁשָ ֶבט  ֹמׁשְ ִעים  ׁשֵ ַבר  ְיהָוׁה  ַמֵטה  ְרׁשָ : ּׁשָ
י  ָסָרה  ֹרֶדה  ָבַאף  ּגֹוִים  ֻמְרָד ו ְלּתִ ת  ּבִ ֶעְבָרה  ַמּכַ ים  ּבְ ה  ַעּמִ ף ַּמּכֶ

ך ִלי  ָחׂשָ ה ז:  ְּבְ ל־ָהָאֶרץ  ָפְצחו  ִרּנָ ְקָטה  ּכָ ָּנָחה  ׁשָ ּ :
ַכְבּתָ  ֹלא־ַיֲעֶלה  ח ְמחו  ְלך  ַאְרֵזי  ְלָבנֹון  ֵמָאז  ׁשָ ים  ׂשָ רֹוׁשִ ם־ּבְ ָּגַ ּ

ַחת  ָרְגָזה  ְלך  ִלְקַראת  ּבֹוֶאך  עֹוֵרר  ט:  ַּהּכֵֹרת  ָעֵלינו אֹול  ִמּתַ ָׁשְ ָ

ל־ַעּתוֵדי  ָאֶרץ   ְּלך  ְרָפִאים  ּכָ ְסאֹוָתם  ּכֹל  ַמְלֵכי  גֹוִיםָ : ֵהִקים  ִמּכִ
ה  ֻחֵליָת  ָכמֹונו  ֵאֵלינו  י ם־ַאּתָ ָלם  ַיֲענו  ְוֹיאְמרו  ֵאֶליך  ּגַ ּּכֻ ּ ּ ּּ ָּ

ְלּתָ ע  יא:  ִנְמׁשָ יך  ֻיּצַ ְחּתֶ אֹול  ְגאֹוֶנך  ֶהְמַית  ְנָבֶליך  ּתַ ָהוַרד  ׁשְ ָ ָ ּ
יך  ּתֹוֵלָעה ה  וְמַכּסֶ ִָרּמָ ַמִי יב:  ּ ַחר ְֵאיך  ָנַפְלּתָ  ִמּשָׁ ן־ׁשָ ם  ֵהיֵלל  ּבֶ
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ה  ָאַמְרּתָ  ִבְלָבְבך  יג:  ִּנְגַדְעּתָ  ָלָאֶרץ  חֹוֵלׁש  ַעל־ּגֹוִים ְָוַאּתָ

ב  ְסִאי  ְוֵאׁשֵ ַעל  ְלכֹוְכֵבי־ֵאל  ָאִרים  ּכִ ַמִים  ֶאֱעֶלה  ִמּמַ ַהּשָׁ
ֵתי  ָצפֹון ַיְרּכְ ַהר־מֹוֵעד  ּבְ ה  יד:  ּבְ ֳמֵתי  ָעב  ֶאַדּמֶ ֶּאֱעֶלה  ַעל־ּבָ

ֵתי־בֹורַא טו:  ְלֶעְליֹון אֹול  ּתוַרד  ֶאל־ַיְרּכְ ּך  ֶאל־ׁשְ ָֹרֶאיך  טז:  ְ

יז  ָהָאֶרץ  יחו  ֵאֶליך  ִיְתּבֹוָננו  ֲהֶזה  ָהִאיׁש  ַמְרּגִ ּגִ ֵּאֶליך  ַיׁשְ ָּ ָ

ר  ְוָעָריו  ָהָרס  ֲאִסיָריו  יז:  ַמְרִעיׁש  ַמְמָלכֹות ְדּבָ ּמִ ֵבל  ּכַ ם  ּתֵ ׂשָ
ְיָתה ָלם יח:  ֹלא־ָפַתח  ּבָ ל־ַמְלֵכי  גֹוִים  ּכֻ ְכבו  ְבָכבֹוד  ִאיׁש ּּכָ ּ  ׁשָ

ֵביתֹו ֵנֶצר  ִנְתָעב  ְלבוׁש  ֲהֻרִגים  יט:  ּבְ ְבְרך  ּכְ ַלְכּתָ  ִמּקִ ה  ָהׁשְ ְּוַאּתָ ָ

ֶפֶגר  מוָבס ֹלא־ֵתַחד  כ:  ְּמֹטֲעֵני  ָחֶרב  יֹוְרֵדי  ֶאל־ַאְבֵני־בֹור  ּכְ
ֵרא  ְלעֹו ך  ָהָרְגּתָ  ֹלא־ִיּקָ ַחּתָ  ַעּמְ י־ַאְרְצך  ׁשִ ְקבוָרה  ּכִ ם  ּבִ ִָאּתָ ָ ָלם ּ

ל־ָיֻקמו  כא:  ֶזַרע  ְמֵרִעים ֲעֹון  ֲאבֹוָתם  ּבַ ַח  ּבַ ָּהִכינו  ְלָבָניו  ַמְטּבֵ ּ
ְּוָיְרׁשו  ָאֶרץ  וָמְלאו  ְפֵני־ֵתֵבל  ָעִרים ּ י  ֲעֵליֶהם  ְנֻאם  כב:  ּ ְוַקְמּתִ

ָאר  ְוִנין  ָוֶנֶכד  ְנֻאם־ְיהָוׁה ם  וׁשְ י  ְלָבֶבל  ׁשֵ : ְּיהָוׁה  ְצָבאֹות  ְוִהְכַרּתִ
יָה כג ְמּתִ ַמְטֲאֵטא ְוׂשַ ּ  ְלמֹוַרׁש  ִקפֹד  ְוַאְגֵמי־ָמִים  ְוֵטאֵטאִתיָה  ּבְ

ֵמד  ְנֻאם  ְיהָוׁה  ְצָבאֹות ע  ְיהָוׁה  ְצָבאֹות  ֵלאֹמר  כד:  ַהׁשְ ּבַ ִנׁשְ
י  ִהיא  ָתקום ר  ָיַעְצּתִ ן  ָהָיָתה  ְוַכֲאׁשֶ יִתי  ּכֵ ר  ִדּמִ ֲאׁשֶ ִּאם־ֹלא  ּכַ ּ :

ַאְרִצי  ְוַעל־ָהַרי  ֲאב כה ור  ּבְ ּבֹר  ַאּשׁ ּוֶסּנו  ְוָסר  ֵמֲעֵליֶהם  ֻעלֹו ִּלׁשְ ּ ּ
ְכמֹו  ָיסור לֹו  ֵמַעל  ׁשִ ֹּזאת  ָהֵעָצה  ַהְיעוָצה  כו:  ְּוֻסּבֳ ּ
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ל־ַהּגֹוִים טוָיה  ַעל־ּכָ ל־ָהָאֶרץ  ְוֹזאת  ַהָיד  ַהּנְ ַּעל־ּכָ י־ְיהָוׁה  כז:  ּ ּכִ
ה יֶבּנָ טוָיה  וִמי  ְיׁשִ ְּצָבאֹות  ָיָעץ  וִמי  ָיֵפר  ְוָידֹו  ַהּנְ ּ ּ :

ַנת־מֹו כח ׁשְ א  ַהֶזהּבִ ּשָׂ ֶלך  ָאָחז  ָהָיה  ַהּמַ ּת  ַהּמֶ ְמִחי  כט:  ְ ׂשְ ַאל־ּתִ
ֶֹרׁש  ָנָחׁש  ֵיֵצא  ֶצַפע  י־ִמּשׁ ך  ּכִ ֶבט  ַמּכֵ ר  ׁשֵ ּבַ י  ִנׁשְ ֵלך  ּכִ ת  ּכֻ ְְפֶלׁשֶ ְ ּ

ָרף  ְמעֹוֵפף כֹוֵרי  ַדִלים  ְוֶאְביֹוִנים  ָלֶבַטח  ל:  ּוִפְריֹו  ׂשָ ְּוָרעו  ּבְ ּ
י ָבָרָעב ׁשָ צו ְוֵהַמּתִ ֵאִריֵתך ַיֲהֹרגִּיְרּבָ ך וׁשְ ְְרׁשֵ ַער  לא: ְּ ֵהיִליִלי ׁשַ

א  ְוֵאין  ּבֹוֵדד  ן  ּבָ פֹון  ָעׁשָ י  ִמּצָ ֵלך  ּכִ ת  ּכֻ ְַזֲעִקי־ִעיר  ָנמֹוג  ְפֶלׁשֶ ּ ּ
מֹוָעָדיו ד  ִציֹון  וָבה  לב:  ּבְ י  ְיהָוׁה  ִיּסַ ּוַמה־ַיֲעֶנה  ַמְלֲאֵכי־גֹוי  ּכִ ּ ּּ ּ

ֶּיֱחסו ֲעִנֵיי ַעּמֹו ּ: 
gG 

ך  במעגל "כך  יגמור  כל  ספרי  נ,  שני  פרקים  ליום,  הנה  מובא  כאן  לימוד  ספרי  נביאים  וכתובים  מחולק  לכל  השנה
הרבים  לפרסם זכות  אתל,  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

 ) פרק טומדרש תנחומא בהעלותך(. 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, כל תפוצות ישראלך המחולק ב"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"ת  נטועים  אוכמשמרו

 )מדרש תנחומא בהעלותך פרק טו(. א למה כתיב כמשמרות ואנו קורין מסמרות ללמדך שאם קבעת אותם כמסמר בלבבך הם משמרין אותך"ד


