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  פרק כט- "ישעיה"ספר 
ָנה  א ָנה  ַעל־ׁשָ ּהֹוי  ֲאִריֵאל  ֲאִריֵאל  ִקְרַית  ָחָנה  ָדִוד  ְספו  ׁשָ

ים  ִיְנֹקפו ַּוֲהִציקֹוִתי  ַלֲאִריֵאל  ְוָהְיָתה  ַתֲאִנָיה  ַוֲאִנָיה  ב:  ַּחּגִ ּ
ב  ג:  ֲאִריֵאלְּוָהְיָתה  ִלי  ּכַ י  ָעַלִיך  ֻמּצָ ְְוָחִניִתי  ַכדור  ָעָלִיך  ְוַצְרּתִ ְ ּ ּ

ח  ד:  ְַוֲהִקיֹמִתי  ָעַלִיך  ְמֻצֹרת ּשַׁ ִרי וֵמָעָפר ּתִ ַדּבֵ ַפְלּתְ ֵמֶאֶרץ ּתְ ְּוׁשָ
ַצְפֵצף אֹוב  ֵמֶאֶרץ  קֹוֵלך  וֵמָעָפר  ִאְמָרֵתך  ּתְ ְִאְמָרֵתך  ְוָהָיה  ּכְ ְ ְּ :

ָאָבק  ַדק  ֲהמ ה ֹּון  ָזָרִיך  וְכֹמץ  ֹעֵבר  ֲהמֹון  ָעִריִצים  ְוָהָיה ְּוָהָיה  ּכְ ְ

ַרַעם  וְבַרַעׁש  ו:  ְּלֶפַתע  ִפְתֹאם ָפֵקד  ּבְ ֵּמִעם  ְיהָוׁה  ְצָבאֹות  ּתִ ּ
דֹול  סוָפה  וְסָעָרה  ְוַלַהב  ֵאׁש  אֹוֵכָלה ְּוקֹול  ּגָ ֲחלֹום  ז:  ּ ְוָהָיה  ּכַ
ל־ַהּגֹוִים  ַהּצְֹבִאים  ַעל־ֲאִר יֵאל  ְוָכל־ֹצֶביָה ֲחזֹון  ַלְיָלה  ֲהמֹון  ּכָ

ִציִקים  ָלה ּוְמֹצָדָתה  ְוַהּמְ ּ ה  ח:  ּ ר  ַיֲחֹלם  ָהָרֵעב  ְוִהּנֵ ֲאׁשֶ ְוָהָיה  ּכַ
ה  ׁשֶֹתה  ֵמא  ְוִהּנֵ ר  ַיֲחֹלם  ַהּצָ אֹוֵכל  ְוֵהִקיץ  ְוֵריָקה  ַנְפׁשֹו  ְוַכֲאׁשֶ
ל־ַהּגֹוִים ן  ִיְהֶיה  ֲהמֹון  ּכָ ה  ָעֵיף  ְוַנְפׁשֹו  ׁשֹוֵקָקה  ּכֵ  ְוֵהִקיץ  ְוִהּנֵ
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עו  ָוׁשֹעו  ט:  ַּהּצְֹבִאים  ַעל־ַהר  ִציֹון ַעׁשְ ּתַ ִּהְתַמְהְמהו  וְתָמהו  ִהׁשְ ּ ּ ּ ּ
ָכר ְכרו  ְוֹלא־ַיִין  ָנעו  ְוֹלא  ׁשֵ ּׁשָ י־ָנַסך  ֲעֵליֶכם  ְיהָוׁה  רוַח  י:  ּ ּּכִ ְ

יֶכם  ִביִאים  ְוֶאת־ָראׁשֵ ם  ֶאת־ֵעיֵניֶכם  ֶאת־ַהּנְ ְרֵדָמה  ַוְיַעּצֵ ּּתַ
ה ּסָ ֶפר  ֶהָחתום ַוּתְ יא:  ַהֹחִזים  ּכִ ִדְבֵרי  ַהּסֵ ִּהי  ָלֶכם  ָחזות  ַהּכֹל  ּכְ ּ

נו  ֹאתֹו  ֶאל־יֹוֵדַע   ר־ִיּתְ   ֵסֶפר  ֵלאֹמר  ְקָרא  ָנא־ֶזה הֵסֶפרֲּאׁשֶ
י  ָחתום  הוא ְּוָאַמר  ֹלא  אוַכל  ּכִ ּ ר  יב:  ּ ֶפר  ַעל  ֲאׁשֶ ן  ַהּסֵ ְוִנּתַ

י  ֵסֶפר : ֹלא־ָיַדע  ֵסֶפר  ֵלאֹמר  ְקָרא  ָנא־ֶזה  ְוָאַמר  ֹלא  ָיַדְעּתִ
דוִני  יג ּבְ ָפָתיו  ּכִ ִפיו  וִבׂשְ ׁש  ָהָעם  ַהֶזה  ּבְ י  ִנּגַ ַּויֹאֶמר  ֲאֹדָני  ַיַען  ּכִ ּ ּ ּ

ָדה ים  ְמֻלּמָ ִהי  ִיְרָאָתם  ֹאִתי  ִמְצַות  ֲאָנׁשִ י  ַוּתְ ּנִ : ְוִלּבֹו  ִרַחק  ִמּמֶ
ָּלֵכן  ִהְנִני  יֹוִסף  ְלַהְפִליא  ֶאת־ָהָעם־ַהֶזה  ַהְפֵלא  ָוֶפֶלא  יד

רְוָאְבָדה  ָחְכַמת   ּתָ ְסּתַ הֹוי  טו:  ֲּחָכָמיו  וִביַנת  ְנֹבָניו  ּתִ
יֶהם  ך  ַמֲעׂשֵ ר  ֵעָצה  ְוָהָיה  ְבַמְחׁשָ ֲעִמיִקים  ֵמיהָוׁה  ַלְסּתִ ְַהּמַ

ַּויֹאְמרו  ִמי  ֹרֵאנו  וִמי  ֹיְדֵענו ּ ּ ּ ֹחֶמר  ַהיֵֹצר  טז:  ּ ֶכם  ִאם־ּכְ ַּהְפּכְ
ִני  ְוֵיֶצ הו  ֹלא  ָעׂשָ ה  ְלֹעׂשֵ י־ֹיאַמר  ַמֲעׂשֶ ב  ּכִ ר  ָאַמר  ְלֹיְצרֹו ֵּיָחׁשֵ

ְרֶמל  יז:  ֹלא  ֵהִבין ב  ְלָבנֹון  ַלּכַ ֲהֹלא־עֹוד  ְמַעט  ִמְזָער  ְוׁשָ
ב ְרֶמל  ַלַיַער  ֵיָחׁשֵ ים  יח:  ְּוַהּכַ ְמעו  ַביֹום־ַההוא  ַהֵחְרׁשִ ְּוׁשָ ּּ

ְרֶאיָנה ך  ֵעיֵני  ִעְוִרים  ּתִ ְִדְבֵרי־ֵסֶפר  וֵמֹאֶפל  וֵמֹחׁשֶ ּ ּ ְּוָיְספו  יט:  ּ
יהָוׁה ָרֵאל  ָיִגילוֲעָנִוים  ּבַ ְקדֹוׁש  ִיׂשְ ְמָחה  ְוֶאְביֹוֵני  ָאָדם  ּבִ : ּ  ׂשִ
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ל־ׁשְֹקֵדי  ָאֶון כ י־ָאֵפס  ָעִריץ  ְוָכָלה  ֵלץ  ְוִנְכְרתו  ּכָ : ּּכִ
ַער  ְיֹקׁשון  ַוַיטו  ַבּתֹהו  כא ּשַׁ ָדָבר  ְוַלּמֹוִכיַח  ּבַ ַּמֲחִטיֵאי  ָאָדם  ּבְ ּ ּ ּּ

ית   כב:  ַּצִדיק ר  ָפָדה ָלֵכן  ּכֹה־ָאַמר  ְיהָוׁה  ֶאל־ּבֵ ַּיֲעֹקב  ֲאׁשֶ
ה  ָפָניו  ֶיֱחָורו ה  ֵיבֹוׁש  ַיֲעֹקב  ְוֹלא  ַעּתָ ֶּאת־ַאְבָרָהם  ֹלא־ַעּתָ ּ :

ִמי  כג ִקְרּבֹו  ַיְקִדיׁשו  ׁשְ ה  ָיַדי  ּבְ י  ִבְרֹאתֹו  ְיָלָדיו  ַמֲעׂשֵ ּּכִ ּ
ָרֵאל  ַיֲעִריצו ְּוִהְקִדיׁשו  ֶאת־ְקדֹוׁש  ַיֲעֹקב  ְוֶאת־ֱאֹלֵהי  ִיׂשְ ּ ּ :

יָנה ְורֹוְגִנים ִיְלְמדו־ֶלַקחְּוָיְדעו ֹת כד ֵּעי־רוַח ּבִ ּ: 

  פרק ל- "ישעיה"ספר 
י  ְוִלְנֹסך  א ִנים  סֹוְרִרים  ְנֻאם־ְיהָוׁה  ַלֲעׂשֹות  ֵעָצה  ְוֹלא  ִמּנִ ְהֹוי  ּבָ

ָכה  ְוֹלא  רוִחי  ְלַמַען  ְספֹות  ַחָטאת  ַעל־ַחָטאת ַּמּסֵ ּ ַהֹהְלִכים  ב:  ּ
ָאלו  ָל ָּלֶרֶדת  ִמְצַרִים  וִפי  ֹלא  ׁשָ ָמעֹוז  ַפְרֹעה  ְוַלְחסֹות ּ ּעֹוז  ּבְ

ֵצל  ִמְצָרִים ת  ְוֶהָחסות  ג:  ּבְ ְּוָהָיה  ָלֶכם  ָמעֹוז  ַפְרֹעה  ְלֹבׁשֶ ּ
ה ֵצל־ִמְצַרִים  ִלְכִלּמָ ָריו  וַמְלָאָכיו  ָחֵנס  ד:  ּבְ י־ָהיו  ְבֹצַען  ׂשָ ּּכִ ּ

יעו ּּכֹל  ֹהִבאיׁש  ַעל־ַעם  ֹלא־יֹוִעילו  ָלמֹו  ֹלא  ְלֵעֶזר  ְוֹלא  ה:  ַּיּגִ
ת  ְוַגם־ְלֶחְרָפהְל י  ְלֹבׁשֶ ֶאֶרץ  ו:  ּהֹוִעיל  ּכִ ֲהמֹות  ֶנֶגב  ּבְ א  ּבַ ַמּשָׂ

או  ָרף  ְמעֹוֵפף  ִיׂשְ ָּצָרה  ְוצוָקה  ָלִביא  ָוַלִיׁש  ֵמֶהם  ֶאְפֶעה  ְוׂשָ ּ
ֶתף   ַמִלים  אֹוְצֹרָתם ֲעָוִריםַעל־ּכֶ ת  ּגְ ׁשֶ ּ  ֲעָיִרים  ֵחיֵלֶהם  ְוַעל־ַדּבֶ ּ
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ַּרִים  ֶהֶבל  ָוִריק  ַיְעֹזרו  ָלֵכן  ָקָראִתי ּוִמְצ ז:  ַּעל־ַעם  ֹלא  יֹוִעילו
ֶבת ם  ח:  ָלֹזאת  ַרַהב  ֵהם  ׁשָ ה  ּבֹוא  ָכְתָבה  ַעל־לוַח  ִאּתָ ַּעּתָ ּ

ה  וְתִהי  ְליֹום  ַאֲחרֹון  ָלַעד  ַעד־עֹוָלם ְּוַעל־ֵסֶפר  ֻחּקָ י  ַעם  ט:  ּ ּכִ
מֹוַע  ּתֹוַרת  ְיהָוׁה ִנים  ֹלא־ָאבו  ׁשְ ים  ּבָ ָחׁשִ ִנים  ּכֶ ְּמִרי  הוא  ּבָ ּ: 

ר  ָאְמרו  ָלֹרִאים  ֹלא  ִתְראו  ְוַלֹחִזים  ֹלא  ֶתֱחזו־ָלנו  ְנֹכחֹות  י ֲּאׁשֶ ּ ּ ּ
רו־ָלנו  ֲחָלקֹות  ֲחזו  ַמֲהַתלֹות ַּדּבְ ּ ּ ּ י־ֶדֶרך  ַהטו  יא:  ּ ּסורו  ִמּנֵ ּ ּ ְּ

ָרֵאל יתו  ִמָפֵנינו  ֶאת־ְקדֹוׁש  ִיׂשְ ּבִ י־ֹאַרח  ַהׁשְ ִּמּנֵ ָלֵכן  ּכֹה  יב:  ּּ
ָרֵאל  ַיַע ק ָאַמר  ְקדֹוׁש  ִיׂשְ ֹעׁשֶ ְבְטחו  ּבְ ָדָבר  ַהֶזה  ַוּתִ ּן  ָמָאְסֶכם  ּבַ ּּ

ֲענו  ָעָליו ּשָׁ ֶפֶרץ  ֹנֵפל  יג:  ְּוָנלֹוז  ַוּתִ ָּלֵכן  ִיְהֶיה  ָלֶכם  ֶהָעֹון  ַהֶזה  ּכְ
ְבָרה ר־ִפְתֹאם  ְלֶפַתע  ָיבֹוא  ׁשִ ָבה  ֲאׁשֶ ּגָ חֹוָמה  ִנׁשְ ִּנְבֶעה  ּבְ ּ :

תו יד ֶבר  ֵנֶבל  יֹוְצִרים  ּכָ ׁשֵ ָבָרה  ּכְ ּוׁשְ ּ ֵצא ּ ת  ֹלא  ַיְחֹמל  ְוֹלא־ִיּמָ
ֶבא תֹו  ֶחֶרׂש  ַלְחּתֹות  ֵאׁש  ִמָיקוד  ְוַלְחׂשף  ַמִים  ִמּגֶ ִּבְמִכּתָ י  טו:  ּ ּכִ

עון  ָוׁשֵ ׁשוָבה  ָוַנַחת  ּתִ ָרֵאל  ּבְ ֹּכה־ָאַמר  ֲאֹדָני  יֱהִוׁה  ְקדֹוׁש  ִיׂשְ ּ ּ
בוַרְתֶכם  ְוֹלא  ֲאִביֶתם ְהֶיה  ּגְ ֵקט  וְבִבְטָחה  ּתִ ַהׁשְ ּּבְ ּאְמרו ַוּתֹ טז:  ּ

ן  ב  ַעל־ּכֵ נוסון  ְוַעל־ַקל  ִנְרּכָ ן  ּתְ ֹּלא־ִכי  ַעל־סוס  ָננוס  ַעל־ּכֵ ּ ּ ּ
לו  ֹרְדֵפיֶכם ִּיּקַ ֲעַרת  יז:  ּ ֲעַרת  ֶאָחד  ִמְפֵני  ּגַ ֶּאֶלף  ֶאָחד  ִמְפֵני  ּגַ ּ

ס  ּתֶֹרן  ַעל־ֹראׁש  ָהָהר  ְוַכּנֵ ם  ּכַ ֻנסו  ַעד  ִאם־נֹוַתְרּתֶ ה  ּתָ ֲּחִמּשָׁ
ְבָעה ה  ְיהָוׁה  ַלֲחַנְנֶכם ְוָלֵכן ָירום ְלַרֶחְמֶכם ְוָל יח:  ַעל־ַהּגִ ֵּכן  ְיַחּכֶ
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ל־חֹוֵכי  לֹו ֵרי  ּכָ ָפט  ְיהָוׁה  ַאׁשְ י־ֱאֹלֵהי  ִמׁשְ ִציֹון  יט:  ּּכִ י־ַעם  ּבְ ּּכִ
ה  ָחנֹון  ָיְחְנך  ְלקֹול  ַזֲעֶקך  כֹו  ֹלא־ִתְבּכֶ ָלם  ּבָ ירוׁשָ ב  ּבִ ֵָיׁשֵ ָ ּ

ְמָעתֹו  ָעָנך ׁשָ ָּני  ֶלֶחם  ָצר  וַמִים  ָלַחץ ְוָנַתן  ָלֶכם  ֲאֹד כ:  ְּכְ
ֵנף  עֹוד  מֹוֶריך  ְוָהיו  ֵעיֶניך  ֹראֹות  ֶאת־מֹוֶריך ְָוֹלא־ִיּכָ ָ ָּ :

ַמְעָנה  ָדָבר  ֵמַאֲחֶריך  ֵלאֹמר  ֶזה  ַהֶדֶרך  ְלכו  בֹו  כא ׁשְ ְּוָאְזֶניך  ּתִ ְּ ָ ָ

ְמִאילו י  ַתֲאִמינו  ְוִכי  ַתׂשְ ּּכִ אֶתם  ֶאת־ִצפוי  ְפִסיֵלי  כב:  ּ ְּוִטּמֵ ּּ
ַָכְסֶפך מֹו  ָדָוה  ֵצא  ּתֹאַמר ּ ְזֵרם  ּכְ ַכת  ְזָהֶבך  ּתִ ָ  ְוֶאת־ֲאֻפַדת  ַמּסֵ ּ

ְזַרע  ֶאת־ָהֲאָדָמה  ְוֶלֶחם  כג:  לֹו ר־ּתִ ְָוָנַתן  ְמַטר  ַזְרֲעך  ֲאׁשֶ

יֹום  ַההוא  ֵמן  ִיְרֶעה  ִמְקֶניך  ּבַ ן  ְוׁשָ בוַאת  ָהֲאָדָמה  ְוָהָיה  ָדׁשֵ ּּתְ ּּ ָ

ר  ִנְרָחב ִליל  ָחִמיץ ְוָהֲאָלִפים  ְוָהֲעָיִרי כד:  ּכַ ם  ֹעְבֵדי  ָהֲאָדָמה  ּבְ
ְזֶרה ר־ֹזֶרה  ָבַרַחת  וַבּמִ ֹּיאֵכלו  ֲאׁשֶ ֹבַה |  ְוָהָיה   כה:  ּ ל־ַהר  ּגָ ַּעל־ּכָ

ְנֹפל  יֹום  ֶהֶרג  ָרב  ּבִ ָאה  ְפָלִגים  ִיְבֵלי־ָמִים  ּבְ ְבָעה  ִנּשָׂ ל־ּגִ ְּוַעל  ּכָ
ה  ְואֹו כו:  ִּמְגָדִלים אֹור  ַהַחּמָ ה  ִיְהֶיה ְּוָהָיה  אֹור־ַהְלָבָנה  ּכְ ר  ַהַחּמָ

ֶבר  יֹום  ֲחֹבׁש  ְיהָוׁה  ֶאת־ׁשֶ ְבַעת  ַהָיִמים  ּבְ אֹור  ׁשִ ְבָעַתִים  ּכְ ּׁשִ
תֹו  ִיְרָפא ַּעּמֹו  וַמַחץ  ַמּכָ ְרָחק  ּבֵֹער  כז:  ּ א  ִמּמֶ ם־ְיהָוׁה  ּבָ ה  ׁשֵ ִהּנֵ

ֵאׁש  ֹאָכֶלת ָפָתיו  ָמְלאו  ַזַעם  וְלׁשֹונֹו  ּכְ ָאה  ׂשְ ַּאפֹו  ְוֹכֶבד  ַמּשָׂ ּ ּ :
ָנַפת ְו כח ַנַחל  ׁשֹוֵטף  ַעד־ַצָואר  ֶיֱחֶצה  ַלֲהָנָפה  גֹוִים  ּבְ ּרוחֹו  ּכְ ּ

ים ְוא  ְוֶרֶסן  ַמְתֶעה  ַעל  ְלָחֵיי  ַעּמִ ֵליל  כט:  ׁשָ יר  ִיְהֶיה  ָלֶכם  ּכְ ַהּשִׁ
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ָחִליל  ָלבֹוא  ְבַהר־ְיהָוׁה  הֹוֵלך  ּבֶ ְמַחת  ֵלָבב  ּכַ ְִהְתַקֶדׁש־ָחג  ְוׂשִ ּ
ָרֵאל ִמ ל:  ֶּאל־צור  ִיׂשְ יַע  ְיהָוׁה  ֶאת־הֹוד  קֹולֹו  ְוַנַחת  ְזרֹועֹו ְוִהׁשְ

ָרד ַזַעף  ַאף  ְוַלַהב  ֵאׁש  אֹוֵכָלה  ֶנֶפץ  ָוֶזֶרם  ְוֶאֶבן  ּבָ : ַיְרֶאה  ּבְ
ה לא ֶבט  ַיּכֶ ּשֵׁ ור  ּבַ י־ִמּקֹול  ְיהָוׁה  ֵיַחת  ַאּשׁ ְוָהָיה  ּכֹל  ַמֲעַבר  לב:  ּּכִ

ֻתִפים ר  ָיִניַח  ְיהָוׁה  ָעָליו  ּבְ ַּמֵטה  מוָסָדה  ֲאׁשֶ ּ ּ  וְבִכּנֹרֹות ּ
נוָפה  ִנְלַחם־   ּוְבִמְלֲחמֹות  ּתְ הּ םּבָ י־ָערוך  ֵמֶאְתמול  לג:    ּבָ ּּכִ ְּ

ם־   ה  ּגַ ְפּתֶ ֶלך  הוָכן  ֶהְעִמיק  ִהְרִחב  ְמֻדָרָתה  ֵאׁש ִהואּתָ ּ  ִהיא  ַלּמֶ ּ ְ

ה ְפִרית ּבֲֹעָרה ּבָ ַנַחל ּגָ ַמת ְיהָוׁה ּכְ ה ִנׁשְ  :ְּוֵעִצים ַהְרּבֵ
gG 

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

 .ואין חטא בא על ידו, ים צדיקיםוכל המזכה את הרבים זוכה לבנ, 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"נו  קורין  מסמרות  לומר  לך  מה  משמרות  כהונה  כר  ברכיה  הכהן  ברבי  כמשמרות  כתיב  וא"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,  ל  השנההנה  מובא  כאן  לימוד  ספרי  נביאים  וכתובים  מחולק  לכ
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 "אף  ספרי  תורה  כד  "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


