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  פרק מז- "ישעיה"ספר 
תוַל|  ְרִדי   א ִבי  ַעל־ָעָפר  ּבְ ּוׁשְ ִבי־ָלָאֶרץ ּ ֶבל  ׁשְ ת־ּבָ ת  ּבַ

ה ה  ַוֲעֻנּגָ י  ֹלא  תֹוִסיִפי  ִיְקְראו־ָלך  ַרּכָ ִדים  ּכִ ׂשְ ת־ּכַ א  ּבַ ּסֵ ְֵאין־ּכִ ּ ּ :
ִלי־ׁשֹוק  ב ִפי־ׁשֶֹבל  ּגַ ֵתך  ֶחׂשְ ִלי  ַצּמָ ְּקִחי  ֵרַחִים  ְוַטֲחִני  ָקַמח  ּגַ ּּ ְ

ָרֶאה  ֶחְרָפֵתך ג:  ִעְבִרי  ְנָהרֹות ם  ּתֵ ל  ֶעְרָוֵתך  ּגַ ּגָ ְּתִ ח ְּ   ָנָקם  ֶאּקָ
ע  ָאָדם ָרֵאל ד:  ְוֹלא  ֶאְפּגַ מֹו  ְקדֹוׁש  ִיׂשְ : ּּגֲֹאֵלנו  ְיהָוׁה  ְצָבאֹות  ׁשְ

י  ֹלא  תֹוִסיִפי  ה ִדים  ּכִ ׂשְ ת־ּכַ ך  ּבַ ִבי  דוָמם  וֹבִאי  ַבֹחׁשֶ ּׁשְ ּ ְּ

ֶבֶרת  ַמְמָלכֹות ְִיְקְראו־ָלך  ּגְ י  ַנֲחָלִתי  ו:  ּ י  ִחַלְלּתִ י  ַעל־ַעּמִ ָּקַצְפּתִ
ֵנם ְדּתְ  ֻעֵלך ָוֶאּתְ ְמּתְ  ָלֶהם  ַרֲחִמים  ַעל־ָזֵקן  ִהְכּבַ ָיֵדך  ֹלא־ׂשַ ְ  ּבְ ְּ
ְמּתְ  ֵאֶלה  ז:  ְמֹאד ַּוּתֹאְמִרי  ְלעֹוָלם  ֶאְהֶיה  ְגָבֶרת  ַעד  ֹלא־ׂשַ

ך  ֹלא  ָזַכְרּתְ  ַאֲחִריָתה ַּעל־ִלּבֵ ְמִעי־ֹזאת  ֲעִדיָנה  ח:  ְ ה  ׁשִ ְוַעּתָ
ְלָבָבה   ֶבת  ָלֶבַטח  ָהֹאְמָרה  ּבִ ַּהיֹוׁשֶ ב ּ ֲאִני  ְוַאְפִסי  עֹוד  ֹלא  ֵאׁשֵ

כֹול י־ֵאֶלה  ֶרַגע  ט:  ַאְלָמָנה  ְוֹלא  ֵאַדע  ׁשְ ּתֵ ְּוָתֹבאָנה  ָלך  ׁשְ ְּ
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ַפִיך  ׁשָ ֹרב  ּכְ או  ָעַלִיך  ּבְ ם  ּבָ ֻתּמָ כֹול  ְוַאְלֹמן  ּכְ יֹום  ֶאָחד  ׁשְ ְּבְ ְ ּ
ָעְצַמת  ֲחָבַרִיך  ְמֹאד ְבְטִחי  ְבָרָעֵתך  ָאַמְרּתְ  ֵאין  ֹרָאִנ י:  ְּבְ י ְַוּתִ

ך  ֲאִני  ְוַאְפִסי  ך  ִהיא  ׁשֹוְבָבֶתך  ַוּתֹאְמִרי  ְבִלּבֵ ְָחְכָמֵתך  ְוַדְעּתֵ ְ ְ ְ

ְחָרה  ְוִתפֹל  ָעַלִיך  הָוׁה  יא:  עֹוד ְוָבא  ָעַלִיך  ָרָעה  ֹלא  ֵתְדִעי  ׁשַ ְּ ּ ּ
ְפָרה  ְוָתֹבא  ָעַלִיך  ִפְתֹאם  ׁשֹוָאה  ֹלא  ֵתָדִעי ֹּלא  תוְכִלי  ּכַ ְּ ּ ּ :

עוָרִיך ְִעְמִדי־ָנא  ַבֲחָבַרִיך יב ר  ָיַגַעּתְ  ִמּנְ ֲאׁשֶ ַפִיך  ּבַ ׁשָ ְ  וְבֹרב  ּכְ ְּ ּ
ֲערֹוִצי ּאוַלי  ּתוְכִלי  הֹוִעיל  אוַלי  ּתַ ּ ֹרב  ֲעָצָתִיך  יג:  ּ ְִנְלֵאית  ּבְ

יֻעך   ְַיַעְמדו־ָנא  ְויֹוׁשִ ּכֹוָכִבים ֹהְבֵרוּ ַמִים  ַהֹחִזים  ּבַ   ֹהְבֵרי  ׁשָ
ר  ָיֹבאו  ָעָלִיך ים  ֵמֲאׁשֶ ְמֹוִדיִעים  ֶלֳחָדׁשִ ה  ָהיו  ְכַקׁש  ֵאׁש  יד:  ּ ִּהּנֵ

ֶחֶלת  ַלְחָמם  ם  ִמַיד  ֶלָהָבה  ֵאין־ּגַ ילו  ֶאת־ַנְפׁשָ ָרָפַתם  ֹלא־ַיּצִ ּׂשְ ּ
ֶבת  ֶנְגדֹו ּאור  ָלׁשֶ עוַרִיך  טו:  ּ ר  ָיָגַעּתְ  ֹסֲחַרִיך  ִמּנְ ן  ָהיו־ָלך  ֲאׁשֶ ְּכֵ ְ ְּ ּ

יֵעך עו ֵאין מֹוׁשִ ְִאיׁש ְלֶעְברֹו ּתָ ּ: 

  פרק מח- "ישעיה"ספר 
י ׁשִ א ָרֵאל  וִמּמֵ ם  ִיׂשְ ׁשֵ ְקָרִאים  ּבְ ית־ַיֲעֹקב  ַהּנִ ְּמעו־ֹזאת  ּבֵ ּ

ִעים   ּבָ ׁשְ ְּיהוָדה  ָיָצאו  ַהּנִ ירו |  ּ ָרֵאל  ַיְזּכִ ם  ְיהָוׁה  וֵבאֹלֵהי  ִיׂשְ ׁשֵ ּּבְ ּ
י־ֵמִעיר  ַהּקֶֹדׁש  ִנְקָראו  ב:  ֹלא  ֶבֱאֶמת  ְוֹלא  ִבְצָדָקה ּּכִ

ָרֵאל  ִנְסָמכו  ְיהָוׁ מֹוְּוַעל־ֱאֹלֵהי  ִיׂשְ ָהִראׁשֹנֹות  ג:  ה  ְצָבאֹות  ׁשְ
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ֹבאָנה יִתי  ַוּתָ ִמיֵעם  ִפְתֹאם  ָעׂשִ י  וִמִפי  ָיְצאו  ְוַאׁשְ ְדּתִ ֵּמָאז  ִהּגַ ּּ ּ :
ה ד ְרֶזל  ָעְרֶפך  וִמְצֲחך  ְנחוׁשָ ה  ְוִגיד  ּבַ ה  ָאּתָ י  ָקׁשֶ י  ּכִ ִּמַדְעּתִ ּ ָּ ָ ּ :
יך  ֶפ ה ַמְעּתִ בֹוא  ִהׁשְ ֶטֶרם  ּתָ יד  ְלך  ֵמָאז  ּבְ ָּוַאּגִ ָ י ָ ן־ּתֹאַמר  ָעְצּבִ

י  ִצָום ם  וִפְסִלי  ְוִנְסּכִ ָּעׂשָ ם  ֲהלֹוא  ו:  ּ ָלה  ְוַאּתֶ ַמְעּתָ  ֲחֵזה  ּכֻ ּׁשָ ּ
ם ה  וְנֻצרֹות  ְוֹלא  ְיַדְעּתָ יך  ֲחָדׁשֹות  ֵמַעּתָ ַמְעּתִ ידו  ִהׁשְ ַּתּגִ ָּ :

ם  ֶפן־ּתֹאַמר  ז ַמְעּתָ ה  ִנְבְראו  ְוֹלא  ֵמָאז  ְוִלְפֵני־יֹום  ְוֹלא  ׁשְ ַּעּתָ ּ
יןִהּנֵ ם  ֵמָאז  ח:  ה  ְיַדְעּתִ ם  ֹלא  ָיַדְעּתָ  ּגַ ַמְעּתָ  ּגַ ם  ֹלא־ׁשָ ּגַ

ֶטן  ֹקָרא  ַע  ִמּבֶ ְבּגֹוד  וֹפׁשֵ גֹוד  ּתִ י  ּבָ י  ָיַדְעּתִ ָחה  ָאְזֶנך  ּכִ ֹּלא־ִפּתְ ָ

י  ט:  ְָלך ִמי  ַאֲאִריך  ַאִפי  וְתִהָלִתי  ֶאֱחָטם־ָלך  ְלִבְלּתִ ְְלַמַען  ׁשְ ְּ ּ ּ
ה  ְצַרְפּתִ י:  ַָהְכִריֶתך כור  ֹעִניִהּנֵ יך  ּבְ ַחְרּתִ ּיך  ְוֹלא  ְבָכֶסף  ּבְ ָ ָ :

י  ֵאיך  ֵיָחל  וְכבֹוִדי  ְלַאֵחר  יא ה  ּכִ ְּלַמֲעִני  ְלַמֲעִני  ֶאֱעׂשֶ ְ

ן ָרֵאל  ְמֹקָרִאי  ֲאִני־הוא  ֲאִני  יב:  ֹלא־ֶאּתֵ ַמע  ֵאַלי  ַיֲעֹקב  ְוִיׂשְ ּׁשְ
ּי  ִטְפָחה ַאף־ָיִדי  ָיְסָדה  ֶאֶרץ  ִויִמיִנ יג:  ִראׁשֹון  ַאף  ֲאִני  ַאֲחרֹון

ָמִים  ֹקֵרא  ֲאִני  ֲאֵליֶהם  ַיַעְמדו  ַיְחָדו ּׁשָ ְבצו  ֻכְלֶכם  יד:  ּ ִּהּקָ ּ
ה  ֶחְפצֹו  יד  ֶאת־ֵאֶלה  ְיהָוׁה  ֲאֵהבֹו  ַיֲעׂשֶ ָמעו  ִמי  ָבֶהם  ִהּגִ ּוׁשְ ּ ּ

ִדים ׂשְ ָבֶבל  וְזֹרעֹו  ּכַ ּּבְ י  ַאף־ְקָראִתיו  טו:  ּ ְרּתִ ֲּאִני  ֲאִני  ִדּבַ
ְמעו־ֹזאת ֹלא ֵמֹראׁש  טז: ְרּכֹוֲּהִביֹאִתיו ְוִהְצִליַח ַד ִּקְרבו ֵאַלי ׁשִ ּ

ָלַחִני  ה  ֲאֹדָני  יֱהִוׁה  ׁשְ ם  ָאִני  ְוַעּתָ י  ֵמֵעת  ֱהיֹוָתה  ׁשָ ְרּתִ ֶתר  ִדּבַ ּסֵ ּּבַ ּ



––1052 

ָרֵאל  ֲאִני  ְיהָוׁה  יז:  ְּורוחֹו ָּכֹה־ָאַמר  ְיהָוׁה  ּגַֹאְלך  ְקדֹוׁש  ִיׂשְ

ְדך  ְלהֹוִעיל  ַמְדִריְכך ֱָאֹלֶהיך  ְמַלּמֶ ָ ֵלךָ ֶדֶרך  ּתֵ ְ  ּבְ ּלוא  יח:  ְ
ַגֵלי  ַהָים לֹוֶמך  ְוִצְדָקְתך  ּכְ ָהר  ׁשְ ְבּתָ  ְלִמְצֹוָתי  ַוְיִהי  ַכּנָ ִּהְקׁשַ ּ ָ ָ :

ֵרת  יט ְמעֹוָתיו  ֹלא־ִיּכָ ַָוְיִהי  ַכחֹול  ַזְרֶעך  ְוֶצֱאָצֵאי  ֵמֶעיך  ּכִ ָ

מֹו  ִמְלָפָני ֵמד  ׁשְ ִד כ:  ְּוֹלא־ִיּשָׁ ׂשְ ְרחו  ִמּכַ ֶבל  ּבִ ְּצאו  ִמּבָ ּ קֹול ּ ים  ּבְ
ִמיעו  ֹזאת  הֹוִציאוָה  ַעד־ְקֵצה  ָהָאֶרץ  ִאְמרו  ידו  ַהׁשְ ה  ַהּגִ ִּרּנָ ּ ּ ּ

ַאל  ְיהָוׁה  ַעְבדֹו  ַיֲעֹקב ֳחָרבֹות  הֹוִליָכם  ַמִים  כא:  ּּגָ ְּוֹלא  ָצְמאו  ּבָ
ִּמּצור  ִהִזיל  ָלמֹו  ַוִיְבַקע־צור  ַוָיזֻבו  ָמִים ּ ּּ ּ לֹום  ָאַמר  כב:  ּ ֵאין  ׁשָ

 :ִעיםְיהָוׁה ָלְרׁשָ
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,  שות  נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי  מדר–השנה  

 .ואין חטא בא על ידו, וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, ך המחולק בכל תפוצות ישראל"לימוד ספרי נ 
                         

ושרד ספרי המקרא הם ע"כ צי י ו מלי ן וח, לי 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(. הם משמרין אותךא למה כתיב כמשמרות ואנו קורין מסמרות ללמדך שאם קבעת אותם כמסמר בלבבך "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'ו' נ נ נ )ע מפאנו"הרמ(. ק"קו'סדי י' חיתבו
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


