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  פרק מה- "ישעיה"ספר 
י  ִביִמינֹו ּכֹה־ָאַמ א ר־ֶהֱחַזְקּתִ יחֹו  ְלכֹוֶרׁש  ֲאׁשֶ ר  ְיהָוׁה  ִלְמׁשִ

ַח  ִלְפּתַֹח  ְלָפָניו  ְדָלַתִים  ְּלַרד־ְלָפָניו  ּגֹוִים  וָמְתֵני  ְמָלִכים  ֲאַפּתֵ ּ
ֵגרו ָעִרים  ֹלא  ִיּסָ ּוׁשְ ֲּאִני  ְלָפֶניך  ֵאֵלך  ַוֲהדוִרים   ב:  ּ ְ רָ ר ֲּאַוׁשֵ   ֲאַיּשֵׁ

ּבֵ ה  ֲאׁשַ ַּדְלתֹות  ְנחוׁשָ ּר  וְבִריֵחי  ַבְרֶזל  ֲאַגֵדַעּ י  ְלך  ג:  ּ ְָוָנַתּתִ

י  ֲאִני  ְיהָוׁה  ַדע  ּכִ ִרים  ְלַמַען  ּתֵ ך  וַמְטֻמֵני  ִמְסּתָ ּאֹוְצרֹות  ֹחׁשֶ ְ

ָרֵאל ְמך  ֱאֹלֵהי  ִיׂשְ ָרֵאל  ד:  ַָהּקֹוֵרא  ְבׁשִ ְּלַמַען  ַעְבִדי  ַיֲעֹקב  ְוִיׂשְ
ך  ְוֹל ֶמך  ֲאַכּנְ ׁשְ ִחיִרי  ָוֶאְקָרא  ְלך  ּבִ ָּבְ ָ ִניָ ֲאִני  ְיהָוׁה  ה:  א  ְיַדְעּתָ

ִני ְָוֵאין  עֹוד  זוָלִתי  ֵאין  ֱאֹלִהים  ֲאַאֶזְרך  ְוֹלא  ְיַדְעּתָ ּ ְלַמַען  ו:  ּ
ְלָעָדי  ֲאִני  ְיהָוׁה  י־ֶאֶפס  ּבִ ֲעָרָבה  ּכִ ֶמׁש  וִמּמַ ְזַרח־ׁשֶ ֵּיְדעו  ִמּמִ ּ

לֹום  ובֹוֵרא   ז:  ְוֵאין  עֹוד ה  ׁשָ ך  ֹעׂשֶ ּיֹוֵצר  אֹור  ובֹוֵרא  ֹחׁשֶ ָרע ְּ
ה  ָכל־ֵאֶלה ָחִקים  ח:  ֲּאִני  ְיהָוׁה  ֹעׂשֶ ַעל  וׁשְ ַמִים  ִמּמַ ַּהְרִעיפו  ׁשָ ּ

ע  וְצָדָקה  ַתְצִמיַח  ַיַחד  ֲאִני  ח־ֶאֶרץ  ְוִיְפרו־ֶיׁשַ ְפּתַ ִּיְזלו־ֶצֶדק  ּתִ ּ ּ ּ
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ָראִתיו י  ֲאָדָמה  ט:  ְיהָוׁה  ּבְ הֹוי  ָרב  ֶאת־ֹיְצרֹו  ֶחֶרׂש  ֶאת־ַחְרׂשֵ
ה  וָפָעְלך  ֵאין־ָיַדִים  לֹוֲהֹיאַמר  ֹחֶמר  ְלֹיְצרֹו   ֲעׂשֶ ַָמה־ּתַ הֹוי  י:  ּ

ִחיִלין ה  ַמה־ּתְ ּכֹה־ָאַמר  ְיהָוׁה  יא:  ֹּאֵמר  ְלָאב  ַמה־ּתֹוִליד  וְלִאּשָׁ
ַני  ְוַעל־פַֹעל  ָאלוִני  ַעל־ּבָ ָרֵאל  ְויֹוְצרֹו  ָהֹאִתיֹות  ׁשְ ְּקדֹוׁש  ִיׂשְ ּ ּ

ַצֻוִני יִתי  ֶאֶרץ  ְוָאָדם יב:  ָּיַדי  ּתְ   ָעֶליָה  ָבָראִתי  ֲאִני ָאֹנִכי  ָעׂשִ
ַמִים  ְוָכל־ְצָבָאם  ִצֵויִתי ָּיַדי  ָנטו  ׁשָ ָּאֹנִכי  ַהִעיֹרִתהו  ְבֶצֶדק  יג:  ּ

ֵלַח  ֹלא  ִבְמִחיר  ר  הוא־ִיְבֶנה  ִעיִרי  ְוָגלוִתי  ְיׁשַ ְּוָכל־ְדָרָכיו  ֲאַיּשֵׁ ּ ּ ּ
ָאַמר  ְיהָוׁה  ְיִגיַע |  ּכֹה   יד:  ְוֹלא  ְבׁשַֹחד  ָאַמר  ְיהָוׁה  ְצָבאֹות

י  ִמָדה  ָעַלִיך  ַיֲעֹברו  ְוָלך ִמ ְְצַרִים  וְסַחר־ּכוׁש  וְסָבִאים  ַאְנׁשֵ ְּ ּ ּ ּ ּ
ֲחוו  ֵאַלִיך  ּתַ ים  ַיֲעֹברו  ְוֵאַלִיך  ִיׁשְ ִזּקִ ְִיְהיו  ַאֲחַרִיך  ֵיֵלכו  ּבַ ְ ְּ ּ ּ ּּ

ך  ֵאל  ְוֵאין  עֹוד  ֶאֶפס  ֱאֹלִהים ְִיְתַפָללו  ַאך  ּבָ ְ ּ ּ ה ֵאל  טו:  ּ ָאֵכן  ַאּתָ
ר  ֱאֹלֵהי   ּתֵ יַעִמְסּתַ ָרֵאל  מֹוׁשִ ָלם  טז:  ִיׂשְ ּּבֹוׁשו  ְוַגם־ִנְכְלמו  ּכֻ ּ ּ

י  ִציִרים ה  ָחָרׁשֵ ִלּמָ ַּיְחָדו  ָהְלכו  ַבּכְ יהָוׁה  יז:  ּ ע  ּבַ ָרֵאל  נֹוׁשַ ִיׂשְ
ְלמו  ַעד־עֹוְלֵמי  ַעד ׁשוַעת  עֹוָלִמים  ֹלא־ֵתבׁשו  ְוֹלא־ִתּכָ ּּתְ ּ ּ :

ַמִים  הוא   יח י־ֹכה  ָאַמר־ְיהָוׁה  ּבֹוֵרא  ַהּשָׁ ָהֱאֹלִהים  ֹיֵצר  ָהָאֶרץ ּּכִ
ֶבת  ְיָצָרה  ֲאִני  ְיהָוׁה  ה  הוא  כֹוְנָנה  ֹלא־ֹתהו  ְבָרָאה  ָלׁשֶ ְּוֹעׂשָ ּ ּ ּ ּ ּ

ך  ֹלא  יט:  ְוֵאין  עֹוד ְמקֹום  ֶאֶרץ  חׁשֶ י  ּבִ ְרּתִ ֶתר  ִדּבַ ְֹלא  ַבּסֵ ּ
יד  ׁשוִני  ֲאִני  ְיהָוׁה  דֵֹבר  ֶצֶדק  ַמּגִ י  ְלֶזַרע  ַיֲעֹקב  ּתֹהו  ַבּקְ ָּאַמְרּתִ ּ ּ
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ׁשו  ַיְחָדו  ְפִליֵטי  ַהּגֹוִים  ֹלא  כ:  ִריםֵמיׁשָ ְבצו  ָוֹבאו  ִהְתַנּגְ ִּהּקָ ּ ּ ּ ּ
יַע ִאים ֶאת־ֵעץ ִפְסָלם וִמְתַפְלִלים ֶאל־ֵאל ֹלא יֹוׁשִ ָּיְדעו ַהּנֹׂשְ ּּ ּ :

ֶדם  כא ִמיַע  ֹזאת  ִמּקֶ יׁשו  ַאף  ִיָוֲעצו  ַיְחָדו  ִמי  ִהׁשְ ידו  ְוַהּגִ ַּהּגִ ּ ּ ּ ּ
יָדה  ֲהלֹוא   ְלָעַדי ֵּמָאז  ִהּגִ ֲאִני  ְיהָוׁה  ְוֵאין־עֹוד  ֱאֹלִהים  ִמּבַ

יַע  ַאִין  זוָלִתי ֵּאל־ַצִדיק  ומֹוׁשִ ּ עו  כב:  ּ ְּפנו־ֵאַלי  ְוִהָוׁשְ ּ ּ ּ
י  ֲאִני־ֵאל  ְוֵאין  עֹוד ל־ַאְפֵסי־ָאֶרץ  ּכִ י  ָיָצא  כג:  ּכָ ְעּתִ ּבַ י  ִנׁשְ ּבִ

ל־ּבֶ ְכַרע  ּכָ י־ִלי  ּתִ ִּמִפי  ְצָדָקה  ָדָבר  ְוֹלא  ָיׁשוב  ּכִ ּ ַבע ּ ּשָׁ ְֶרך  ּתִ

ל־ָלׁשֹון יהָוׁה  ִלי  ָאַמר  ְצָדקֹות  ָוֹעז  ָעָדיו  ָיבֹוא  כד:  ּכָ ְַאך  ּבַ

ֱחִרים  ּבֹו ל־ֶזַרע  כה:  ְּוֵיֹבׁשו  ּכֹל  ַהּנֶ יהָוׁה  ִיְצְדקו  ְוִיְתַהְללו  ּכָ ּּבַ ּ ּ
ָרֵאל  :ִיׂשְ

  פרק מו- "ישעיה"ספר 
יֶהם  ַלַחָיה   א ל  ֹקֵרס  ְנבֹו  ָהיו  ֲעַצּבֵ ַרע  ּבֵ ּּכָ ֹאֵתיֶכם ּ ֵהָמה  ְנׂשֻ ְוַלּבְ

א  ַלֲעֵיָפה ָּקְרסו  ָכְרעו  ַיְחָדו  ֹלא  ָיְכלו  ַמֵלט  ב:  ֲּעמוסֹות  ַמּשָׂ ּ ּ ּ ּ
ִבי  ָהָלָכה ּשְׁ ם  ּבַ א  ְוַנְפׁשָ ית  ַיֲעֹקב  ג:  ַמּשָׂ ְמעו  ֵאַלי  ּבֵ ּׁשִ

ִאים  ׂשֻ י־ֶבֶטן  ַהּנְ ָרֵאל  ַהֲעֻמִסים  ִמּנִ ית  ִיׂשְ ֵאִרית  ּבֵ ְוָכל־ׁשְ
י־ָרַחם יָבה  ֲאִני  ֶאְסּבֹל  ֲאִני  ד:  ִמּנִ ְּוַעד־ִזְקָנה  ֲאִני  הוא  ְוַעד־ׂשֵ

א  ַוֲאִני  ֶאְסּבֹל  ַוֲאַמֵלט יִתי  ַוֲאִני  ֶאּשָׂ יוִני  ה:  ָּעׂשִ ְּלִמי  ְתַדּמְ
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לוִני  ְוִנְדֶמה וו  ְוַתְמׁשִ ְּוַתׁשְ ֶנה  ו:  ּ ּקָ יס  ְוֶכֶסף  ּבַ ַּהָזִלים  ָזָהב  ִמּכִ
רו  צֹוֵרף  ְוַיֲע ּכְ ֹקלו  ִיׂשְ ִּיׁשְ ֲחווּ ּתַ דו  ַאף־ִיׁשְ הו  ֵאל  ִיְסּגְ ּׂשֵ ּ ּ :

קֹומֹו  ז יו  ְוַיֲעֹמד  ִמּמְ יֻחהו  ַתְחּתָ ֻלהו  ְוַיּנִ ֵתף  ִיְסּבְ ֻאהו  ַעל־ּכָ ִּיּשָׂ ּ ּ
יֶעּנו ָרתֹו  ֹלא  יֹוׁשִ : ֹּלא  ָיִמיׁש  ַאף־ִיְצַעק  ֵאָליו  ְוֹלא  ַיֲעֶנה  ִמּצָ

ִעים  ַעל ח יבו  פֹוׁשְ ׁשו  ָהׁשִ ִּזְכרו־ֹזאת  ְוִהְתֹאׁשָ ּ ִּזְכרו  ט:  ־ֵלבּ
מֹוִני י ָאֹנִכי ֵאל ְוֵאין עֹוד ֱאֹלִהים ְוֶאֶפס ּכָ : ִראׁשֹנֹות ֵמעֹוָלם ּכִ

ר  ֹלא־ַנֲעׂשו  ֹאֵמר  ֲעָצִתי  י ֶדם  ֲאׁשֶ ית  ַאֲחִרית  וִמּקֶ יד  ֵמֵראׁשִ ַּמּגִ ּ
ה ְזָרח  ַעִיט  ֵמֶאֶרץ  ֶמְרָחק  יא:  ָּתקום  ְוָכל־ֶחְפִצי  ֶאֱעׂשֶ ֹקֵרא  ִמּמִ

י   ֲעֲעָצִתוִאיׁש   ה  ָיַצְרּתִ י  ַאף־ֲאִביֶאּנָ ְרּתִ ָּצִתי  ַאף־ִדּבַ
ה ּנָ ָדָקה יב:  ַאף־ֶאֱעׂשֶ יֵרי  ֵלב  ָהְרחֹוִקים  ִמּצְ ְמעו  ֵאַלי  ַאּבִ : ּׁשִ

י  יג י  ִצְדָקִתי  ֹלא  ִתְרָחק  וְתׁשוָעִתי  ֹלא  ְתַאֵחר  ְוָנַתּתִ ֵּקַרְבּתִ ּ
י ְפַאְרּתִ ָרֵאל ּתִ ׁשוָעה ְלִיׂשְ ְּבִציֹון ּתְ ּ: 

gG 

ך  במעגל "כך  יגמור  כל  ספרי  נ,  רקים  ליוםשני  פ,  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 "כד  אף  ספרי  תורה  "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, 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(. למדך שאם קבעת אותם כמסמר בלבבך הם משמרין אותךא למה כתיב כמשמרות ואנו קורין מסמרות ל"ד


