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  פרק כה- "ישעיה"ספר 
יָת  ֶפֶלא  ֵעצֹות  א י  ָעׂשִ ְמך  ּכִ ְּיהָוׁה  ֱאֹלַהי  ַאָתה  ֲארֹוִמְמך  אֹוֶדה  ׁשִ ָּ ָ

ְמָת  ֵמִעיר  ַלָגל  ִקְרָיה  ְבצוָרה  ב:  ֵּמָרחֹוק  ֱאמוָנה  ֹאֶמן י  ׂשַ ּּכִ ּ ּ
ֶנהְּלַמֵפָלה  ַאְרמֹון  ָזִרים  ֵמִעיר  ְלעֹוָלם   דוך  ג:  ֹלא  ִיּבָ ן  ְיַכּבְ ַָעל־ּכֵ ּ
ַָעם־ָעז  ִקְרַית  גֹוִים  ָעִריִצים  ִייָראוך ּ י־ָהִייָת  ָמעֹוז  ַלָדל  ָמעֹוז  ד:  ּ ּּכִ

ֶזֶרם  י  רוַח  ָעִריִצים  ּכְ ַצר־לֹו  ַמְחֶסה  ִמֶזֶרם  ֵצל  ֵמֹחֶרב  ּכִ ָּלֶאְביֹון  ּבַ ּ ּ
אֹון  ָזִרים  ַתְכִניַע  ֹח ה:  ִקיר ָציֹון  ׁשְ ֹחֶרב  ּבְ ֵצל  ָעב  ְזִמיר ּּכְ ֶרב  ּבְ

ָהר  ַהֶזה  ו:  ָעִריִצים  ַיֲעֶנה ה  ְיהָוׁה  ְצָבאֹות  ְלָכל־ָהַעִמים  ּבָ ְּוָעׂשָ ּ
ִקים ָמִרים  ְמזֻּקָ ָמִנים  ְמֻמָחִים  ׁשְ ָמִרים  ׁשְ ֵתה  ׁשְ ָמִנים  ִמׁשְ ֵתה  ׁשְ ִּמׁשְ ּ :

ָהר  ַהֶזה  ְפֵני־ַהלֹוט   ז ּוִבַלע  ּבָ ּּ ּ ל־ָהַעִמים  ְוַה|  ּ ַּהלֹוט  ַעל־ּכָ ָכה ּ ַּמּסֵ
ל־ַהגֹוִים סוָכה  ַעל־ּכָ ַּהּנְ ַלע  ַהָמֶות  ָלֶנַצח  וָמָחה  ֲאֹדָני  יֱהִוׁה  ח:  ּ ּּבִ ּ ּ

י  ל־ָהָאֶרץ  ּכִ ל־ָפִנים  ְוֶחְרַפת  ַעמֹו  ָיִסיר  ֵמַעל  ּכָ ִּדְמָעה  ֵמַעל  ּכָ ּ ּ ּ
ר יֹום  ַההוא  ִהּנֵה  ֱאֹלֵהינו  ֶזה  ִקִוינו  לֹו  ט:  ְּיהָוׁה  ִדּבֵ ְּוָאַמר  ּבַ ּ ּ ּ ּ
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יׁשוָעתֹוְויֹוׁשִ ְמָחה  ּבִ ּיֵענו  ֶזה  ְיהָוׁה  ִקִוינו  לֹו  ָנִגיָלה  ְוִנׂשְ ּ ּ ּ :
ִהדוׁש  י ָהר  ַהֶזה  ְוָנדֹוׁש  מֹוָאב  ַתְחָתיו  ּכְ י־ָתנוַח  ַיד־ְיהָוׁה  ּבָ ּּכִ ּ ּּ ּ ּ

ן   ֹמיַמְתּבֵ מֹו  ַמְדֵמָנהּבְ ר  ְיָפֵרׂש  יא:    ּבְ ֲאׁשֶ ִקְרּבֹו  ּכַ ּוֵפַרׂש  ָיָדיו  ּבְ
חֹות   ִפיל  ַגֲאָותֹו  ִעם  ָאְרּבֹות  ָיָדיוַּהׂשֶֹחה  ִלׂשְ ְּוִהׁשְ ּוִמְבַצר  יב:  ּ

ִפיל ִהִגיַע ָלָאֶרץ ַעד־ָעָפר ח ִהׁשְ ַגב חֹוֹמֶתיך ֵהׁשַ ִּמׂשְ ּ ָּ: 

  פרק כו- "ישעיה"ספר 
ֶאֶרץ  ְיהוָדה  ִעיר  ָעז־ָלנו  א יר־ַהֶזה  ּבְ ר  ַהׁשִ יֹום  ַההוא  יוׁשַ ּּבַ ּ ּ ּּ ּ ּ

ית  חֹומֹות  ָוֵחל ָעִרים  ְוָיֹבא  גֹוי־ַצִדיק  ׁשֵֹמר  ב:  ְּיׁשוָעה  ָיׁשִ ִּפְתחו  ׁשְ ּ ּ
לֹום   ג:  ֱאֻמִנים ֵּיֶצר  ָסמוך  ִתצֹר  ׁשָ ּ ְ טוַח|  ּ י  ְבך  ּבָ לֹום  ּכִ ּׁשָ ְטחו  ד:  ָ ּּבִ

ָיה  ְיהָוׁה  צור  עֹוָלִמים י  ּבְ ַּביהָוׁה  ֲעֵדי־ַעד  ּכִ ֵבי  ה:  ּ ח  ֹיׁשְ י  ֵהׁשַ ּכִ
ה  ַיׁשְ ִפיֶלּנָ ָגָבה  ַיׁשְ ָּמרֹום  ִקְרָיה  ִנׂשְ ה ּ ִּפיָלה  ַעד־ֶאֶרץ  ַיִגיֶעּנָ ּּ

ה  ָרֶגל  ַרְגֵלי  ָעִני  ַפֲעֵמי  ַדִלים ו:  ַעד־ָעָפר ִּתְרְמֶסּנָ ּ ֹּאַרח  ַלַצִדיק  ז:  ּ ּ
ר  ַמְעַגל  ַצִדיק  ְתַפֵלס ִרים  ָיׁשָ ֵּמיׁשָ ּ ָפֶטיך  ְיהָוׁה  ח:  ּּ ַָאף  ֹאַרח  ִמׁשְ ּ

ְמך  וְלִזְכְרך  ַתֲאַות־ָנֶפׁש ִּקִוינוך  ְלׁשִ ָ ָ ָּ ּ ַלְיָלה ַנְפ ט:  ּ י  ִאִויִתיך  ּבַ ּׁשִ ָ ּ
ָפֶטיך  ָלָאֶרץ  ֶצֶדק  ר  ִמׁשְ ֲאׁשֶ י  ּכַ ֲחֶרָך  ּכִ י  ֲאׁשַ ַָאף־רוִחי  ְבִקְרּבִ ּ ּ ּ

ֵבי  ֵתֵבל ֶאֶרץ  ְנֹכחֹות  ְיַעֵול  י:  ָּלְמדו  ֹיׁשְ ל־ָלַמד  ֶצֶדק  ּבְ ע  ּבַ ּיַֻחן  ָרׁשָ
ּוַבל־ִיְרֶאה  ֵגאות  ְיהָוׁה ל־ֶיֱחָז יא:  ּּ ּיון  ֶיֱחזו  ְוֵיֹבׁשו ְָיהָוׁה  ָרָמה  ָיְדך  ּבַ ּ ּ
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לֹום  ָלנו  יב:  ִָקְנַאת־ָעם  ַאף־ֵאׁש  ָצֶריך  ֹתאְכֵלם פֹת  ׁשָ ְּיהָוׁה  ִתׁשְ ּ ּ
ינו  ָפַעְלָת  ָלנו ל־ַמֲעׂשֵ י  ַגם  ּכָ ּּכִ ּּ ּ ּ ָעלונו  ֲאֹדִנים  יג:  ּ ְּיהָוׁה  ֱאֹלֵהינו  ּבְ ּ ּ

ֶמך יר  ׁשְ ך  ַנְזּכִ ָזוָלֶתך  ְלַבד־ּבְ ָ ָ ל־ִיְחיו  ְרָפ יד:  ּ ִאים ֵּמִתים  ּבַ
ל־ֵזֶכר  ָלמֹו ד  ּכָ ִמיֵדם  ַוְתַאּבֵ ל־ָיֻקמו  ָלֵכן  ָפַקְדָת  ַוַתׁשְ ּּבַ ּ ּ ּ ָּיַסְפָת  טו:  ּ
ל־ַקְצֵוי־ָאֶרץ ְדָת  ִרַחְקָת  ּכָ ַּלגֹוי  ְיהָוׁה  ָיַסְפָת  ַלגֹוי  ִנְכּבָ ּ ּ ּ ְיהָוׁה  טז:  ּ

ַצר  ְפָקדוך  ָצקון  ַלַחׁש  מוָסְרך  ָלמֹו ָּבַ ָּ ּ ּ ּ מֹו  ָהָרה  ַתְקִריב יז:  ּ   ָלֶלֶדת ּּכְ
ן  ָהִיינו  ִמָפֶניך  ְיהָוׁה ֲחָבֶליָה  ּכֵ ָָתִחיל  ִתְזַעק  ּבַ ּ ּ מֹו  יח:  ּּ ָּהִרינו  ַחְלנו  ּכְ ּ

ֵבי  ֵתֵבל ה  ֶאֶרץ  וַבל־ִיְפלו  ֹיׁשְ ל־ַנֲעׂשֶ ָּיַלְדנו  רוַח  ְיׁשוֹעת  ּבַ ּ ּ ּ ּּ :
י   יט נו  ׁשְֹכֵני  ָעָפר  ּכִ ִּיְחיו  ֵמֶתיך  ְנֵבָלִתי  ְיקומון  ָהִקיצו  ְוַרּנְ ּ ּ ּ ַטל ָּ

ּאֹוֹרת  ַטֶלך  ָוָאֶרץ  ְרָפִאים  ַתִפיל ּ ָ ֵּלך  ַעִמי  ּבֹא  ַבֲחָדֶריך  וְסֹגר  כ:  ּ ָ ְּ
ְָדָלְתיך ֲעֶדך  ֲחִבי  ִכְמַעט־ֶרַגע  ַעד־  ּ ָ  ְדָלְתך  ּבַ ָ :   ַיֲעָבר־ָזַעםַיֲעָבורּ

ב־ָהָאֶרץ  ָעָליו  כא י־ִהּנֵה  ְיהָוׁה  ֹיֵצא  ִמְמקֹומֹו  ִלְפֹקד  ֲעֹון  יׁשֵ ּּכִ
ה עֹוד ַעל־ֲהרוֶגיָהְּוִגְלָתה ָהָא ֶּרץ ֶאת־ָדֶמיָה ְוֹלא־ְתַכּסֶ ּ: 
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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,  פרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי  מדרשות  נא  ל–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(. שאם קבעת אותם כמסמר בלבבך הם משמרין אותךא למה כתיב כמשמרות ואנו קורין מסמרות ללמדך "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,    החברים  וידידיםולכל,  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 וחכמ, ד ספרי המקרא הם עלי י וטרי, י"נ 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

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


