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  פרק נט- "ישעיה"ספר 
יַע  ְוֹלא־ָכְבָדה  ָאְזנ א מֹוַעֵהן  ֹלא־ָקְצָרה  ַיד־ְיהָוׁה  ֵמהֹוׁשִ : ֹו  ִמּשְׁ
יֵנֶכם  ְלֵבין  ֱאֹלֵהיֶכם  ב י  ִאם־ֲעֹוֹנֵתיֶכם  ָהיו  ַמְבִדִלים  ּבֵ ּּכִ ּ

מֹוַע ם  ִמּשְׁ ירו  ָפִנים  ִמּכֶ ְּוַחטֹאוֵתיֶכם  ִהְסּתִ י  ַכֵפיֶכם  ְנֹגֲאלו  ג:  ּ ּּכִ ּ
ֶקר  ְלׁשֹוְנֶכם  רו־ׁשֶ ְפתֹוֵתיֶכם  ִדּבְ ָעֹון  ׂשִ עֹוֵתיֶכם  ּבֶ ַּבָדם  ְוֶאְצּבְ ּ ּ

הַעְוָלה  ֶת טֹוַח  ד:  ְהּגֶ ֱאמוָנה  ּבָ ָפט  ּבֶ ֵּאין־ֹקֵרא  ְבֶצֶדק  ְוֵאין  ִנׁשְ ּ
ְוא  ָהרֹו  ָעָמל  ְוהֹוֵליד  ָאֶון ר־ׁשָ יֵצי  ִצְפעֹוִני  ה:  ַּעל־ּתֹהו  ְוַדּבֶ ּבֵ

יֵציֶהם  ָימות  ְוַהזוֶרה  ִביׁש  ֶיֱאֹרגו  ָהֹאֵכל  ִמּבֵ עו  ְוקוֵרי  ַעּכָ ּקֵ ּּבִ ּ ּ ּ ּּ
ַקע  ֶאְפֶעה ּבָ ּסו ּקוֵריֶהם   ו:  ּתִ ֹּלא־ִיְהיו  ְלֶבֶגד  ְוֹלא  ִיְתּכַ ּ

ַכֵפיֶהם י־ָאֶון  וֹפַעל  ָחָמס  ּבְ יֶהם  ַמֲעׂשֵ יֶהם  ַמֲעׂשֵ ַמֲעׂשֵ ּּבְ ּ :
ֹבֵתיֶהם  ז פֹך  ָדם  ָנִקי  ַמְחׁשְ ַּרְגֵליֶהם  ָלַרע  ָיֻרצו  ִויַמֲהרו  ִלׁשְ ּ ְּ ּ

ְמִסלֹוָתם ֶבר  ּבִ בֹות  ָאֶון  ׁשֹד  ָוׁשֶ לֹום  ֹלא  ָי ח:  ַּמְחׁשְ ְֶדֶרך  ׁשָ ָּדעו ּ
ה  ׁשו  ָלֶהם  ּכֹל  דֵֹרך  ּבָ ֹלָתם  ְנִתיבֹוֵתיֶהם  ִעּקְ ַמְעּגְ ָפט  ּבְ ְּוֵאין  ִמׁשְ ּ ְּ ּ



––1072 

לֹום יֵגנו  ט:  ֹלא  ָיַדע  ׁשָ ּנו  ְוֹלא  ַתּשִׂ ָפט  ִמּמֶ ן  ָרַחק  ִמׁשְ ַּעל־ּכֵ ּ ּ
ֲאֵפלֹות  ְנַהֵלך ך  ִלְנֹגהֹות  ּבַ ה־ֹחׁשֶ ְְצָדָקה  ְנַקֶוה  ָלאֹור  ְוִהּנֵ ְּ ּ :

ה  ַכִע י ׁשָ ֳהַרִים ְנַגׁשְ ְלנו  ַבּצָ ׁשַ ה  ּכָ ׁשָ ְּוִרים  ִקיר  וְכֵאין  ֵעיַנִים  ְנַגּשֵׁ ּ
ִתים ּמֵ ים ּכַ ַמּנִ ַאׁשְ ף ּבָ ׁשֶ ּנֶ ָלנו ְוַכיֹוִנים ָהֹגה  יא: ּכַ ים ּכֻ ֶּנֱהֶמה ַכֻדּבִ ּ ּּ

ּנו ָפט  ָוַאִין  ִליׁשוָעה  ָרֲחָקה  ִמּמֶ ׁשְ ה  ְנַקֶוה  ַלּמִ ֶּנְהּגֶ ּ י־ַרּבו  יב:  ּּ ּּכִ
ֵעינו  ֶנ נו ְּפׁשָ ֵעינו  ִאּתָ י־ְפׁשָ נו  ּכִ ְּגֶדך  ְוַחטֹאוֵתינו  ָעְנָתה  ּבָ ּ ּ ּ ּ ָּ

ַּוֲעֹוֹנֵתינו  ְיַדֲענום יהָוׁה  ְוָנסֹוג  ֵמַאַחר ֱאֹלֵהינו  יג:  ּ ָּפׁשַֹע  ְוַכֵחׁש  ּבַ ּ
ֶקר ק  ְוָסָרה  ֹהרֹו  ְוֹהגֹו  ִמֵלב  ִדְבֵרי־ׁשָ ר־ֹעׁשֶ ַּדּבֶ ג  ָאחֹור  יד:  ּּ ְוֻהּסַ

ָפט  וְצָדָקה  ֵמָר ִּמׁשְ ָלה  ָבְרחֹוב  ֱאֶמת  וְנֹכָחה ּ י־ָכׁשְ ֲעֹמד  ּכִ ּחֹוק  ּתַ
ּתֹוֵלל  טו:  ֹּלא־תוַכל  ָלבֹוא ִהי  ָהֱאֶמת  ֶנְעֶדֶרת  ְוָסר  ֵמָרע  ִמׁשְ ַּוּתְ

ָפט י־ֵאין  ִמׁשְ ֵעיָניו  ּכִ ַּוַיְרא  ְיהָוׁה  ַוֵיַרע  ּבְ ּ י־ֵאין  ִאיׁש  טז:  ּ ַּוַיְרא  ּכִ
יַע  ַוּתֹו י  ֵאין  ַמְפּגִ ּתֹוֵמם  ּכִ ע  לֹו  ְזֹרעֹו  ְוִצְדָקתֹו  ִהיא ַּוִיׁשְ ׁשַ

ֹראׁשֹו  יז:  ְּסָמָכְתהו ְרָין  ְוכֹוַבע  ְיׁשוָעה  ּבְ ּשִׁ ׁש  ְצָדָקה  ּכַ ַּוִיְלּבַ ּ
ְמִעיל  ִקְנָאה ת  ַוַיַעט  ּכַ ְלּבֹׁשֶ ְגֵדי  ָנָקם  ּתִ ׁש  ּבִ ַּוִיְלּבַ ַעל  יח:  ּ ּכְ
מול  ְלֹאְיָביו  ָל ֵלם  ֵחָמה  ְלָצָריו  ּגְ ַעל  ְיׁשַ ֻמלֹות  ּכְ ּּגְ מול ּ ִּאִיים  ּגְ ּ

ֵלם ֶמׁש  יט:  ְּיׁשַ ְזַרח־ׁשֶ ם  ְיהָוׁה  וִמּמִ ֲעָרב  ֶאת־ׁשֵ ְּוִייְראו  ִמּמַ ּ
ָהר  ָצר  רוַח  ְיהָוׁה  ֹנְסָסה  בֹו י־ָיבֹוא  ַכּנָ בֹודֹו  ּכִ ּוָבא  כ:  ֶּאת־ּכְ

ַיֲעֹקב  ְנֻאם  ְיהָוׁה ע  ּבְ ֵבי  ֶפׁשַ ְּלִציֹון  ּגֹוֵאל  וְלׁשָ ַוֲאִני  ֹזאת  כא:  ּ
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ִריִתי  אֹו י ּבְ ְמּתִ ר־ׂשַ ר ָעֶליך וְדָבַרי ֲאׁשֶ ָּתם  ָאַמר ְיהָוׁה רוִחי ֲאׁשֶ ָּ

ִפיך  ֹלא־ָימוׁשו  ִמִפיך  וִמִפי  ַזְרֲעך  וִמִפי  ֶזַרע  ַזְרֲעך  ָאַמר  ָּבְ ָ ָ ָּ ּ ּּ ּ ּ ּ
ה ְוַעד־עֹוָלם  :ְיהָוׁה ֵמַעּתָ

  פרק ס- "ישעיה"ספר 
י־ָבא  אֹוֵרך  וְכבֹוד  ְיהָוׁה  ָעַלִיך א ְקוִמי  אֹוִרי  ּכִ ְּ :   ָזָרחּ
ים  ְוָעַלִיך  ִיְזַרח  ב ה־ֶאֶרץ  ַוֲעָרֶפל  ְלֻאּמִ ך  ְיַכּסֶ ה  ַהֹחׁשֶ י־ִהּנֵ ְּכִ ְ

ְְיהָוׁה  וְכבֹודֹו  ָעַלִיך  ֵיָרֶאה ְּוָהְלכו  גֹוִים  ְלאֹוֵרך  וְמָלִכים  ג:  ּ ְּ

ְְלֹנַגה  ַזְרֵחך צו  ד:  ּ ָלם  ִנְקּבְ ִאי־ָסִביב  ֵעיַנִיך  וְרִאי  ּכֻ ּׂשְ ּּ ְ

ַנִיך   ְָבאו־ָלך  ּבָ ְ ָאַמָנהּ ְֵמָרחֹוק  ָיֹבאו  וְבֹנַתִיך  ַעל־ַצד  ּתֵ ּ ָאז  ה:  ּ
י־ֵיָהֵפך  ָעַלִיך  ֲהמֹון  ָים  ְרִאי  ְוָנַהְרּתְ  וָפַחד  ְוָרַחב  ְלָבֵבך  ּכִ ְּתִ ְ ְ ּ

ְֵחיל  ּגֹוִים  ָיֹבאו  ָלך ְכֵרי  ִמְדָין  ו:  ּ ך  ּבִ ַכּסֵ ַמִלים  ּתְ ְפַעת  ּגְ ְׁשִ ּ
ָבא  ָיֹבאו  ָזָהב  ו ָלם  ִמּשְׁ ְּוֵעיָפה  ּכֻ ּ או  וְתִהלֹות  ְיהָוׁה ּ ְּלבֹוָנה  ִיּשָׂ ּ ּ

רו ְרתוֶנך  ז:  ְּיַבּשֵׂ ְבצו  ָלך  ֵאיֵלי  ְנָביֹות  ְיׁשָ ל־ֹצאן  ֵקָדר  ִיּקָ ְּכָ ְּ ּ
י  ֲאָפֵאר ְפַאְרּתִ ִחי  וֵבית  ּתִ ַּיֲעלו  ַעל־ָרצֹון  ִמְזּבְ ִּמי־ֵאֶלה  ח:  ּ

עוֶפיָנה ְוַכיֹוִנים ֶאל־ֲאֻרּבֵֹתיֶהם ָעב ּתְ ּּכָ י־ִלי  ט: ּ ִּיים ְיַקוו ִא| ּכִ ּ ּ
ְסָפם  ִראׁשָֹנה  ְלָהִביא  ָבַנִיך  ֵמָרחֹוק  ּכַ יׁש  ּבָ ְרׁשִ ָּוֳאִניֹות  ּתַ ְ ּ



––1074 

י  ֵפֲאָרך ָרֵאל  ּכִ ם  ְיהָוׁה  ֱאֹלַהִיך  ְוִלְקדֹוׁש  ִיׂשְ ם  ְלׁשֵ ְוְזָהָבם  ִאּתָ ְ ּ :
י  ְבִקְצִפי  י ְרתוֶנך  ּכִ ּוָבנו  ְבֵני־ֵנָכר  ֹחֹמַתִיך  וַמְלֵכיֶהם  ְיׁשָ ְ ְּ ּ ּ ּ

יִת יךִהּכִ ְיך  וִבְרצֹוִני  ִרַחְמּתִ ִמיד  יֹוָמם  יא:  ְּ ָעַרִיך  ּתָ חו  ׁשְ ְוִפּתְ ּ ּ
ֵגרו  ְלָהִביא  ֵאַלִיך  ֵחיל  ּגֹוִים  וַמְלֵכיֶהם  ָּוַלְיָלה  ֹלא  ִיּסָ ְּ

ר  ֹלא־ַיַעְבדוך  ֹיאֵבדו  יב:  ְּנהוִגים ְמָלָכה  ֲאׁשֶ י־ַהּגֹוי  ְוַהּמַ ּּכִ ְּ

בֹוד  ַה יג:  ְּוַהּגֹוִים  ָחֹרב  ֶיֱחָרבו רֹוׁש ּכְ ְְלָבנֹון  ֵאַלִיך  ָיבֹוא  ּבְ ּ
י  וְמקֹום  ַרְגַלי  ור  ַיְחָדו  ְלָפֵאר  ְמקֹום  ִמְקָדׁשִ ְדָהר  וְתַאּשׁ ּּתִ ּ ּ ּ ּ

ד ֲחוו  יד:  ֲאַכּבֵ ּתַ ִיך  ְוִהׁשְ ֵני  ְמַעּנַ חֹוַח  ּבְ ְּוָהְלכו  ֵאַלִיך  ׁשְ ְּ ְ

ל־ְמַנֲאָצִיך  ְוָקְראו  ָלך  ִעיר  ְיהָוׁה פֹות  ַרְגַלִיך  ּכָ ְַעל־ּכַ ְ ְּ ּ  ִציֹון ּ
ָרֵאל נוָאה  ְוֵאין  עֹוֵבר  טו:  ְקדֹוׁש  ִיׂשְ ַחת  ֱהיֹוֵתך  ֲעזוָבה  וׂשְ ּּתַ ּ ּ ְ

יך  ִלְגאֹון  עֹוָלם  ְמׂשֹוׂש  דֹור  ָודֹור ְמּתִ ְּוׂשַ ְוָיַנְקּתְ  ֲחֵלב  טז:  ְ
יֵעך  י  ֲאִני  ְיהָוׁה  מֹוׁשִ יָנִקי  ְוָיַדַעּתְ  ּכִ ְּגֹוִים  ְוׁשֹד  ְמָלִכים  ּתִ

ת  ָאִביא  ָזָהב  ְוַתַחת  יז:  ֹקבְְוֹגֲאֵלך  ֲאִביר  ַיֲע ֹחׁשֶ ַחת  ַהּנְ ּתַ
ת  ְוַתַחת  ָהֲאָבִנים  ְרֶזל  ָאִביא  ֶכֶסף  ְוַתַחת  ָהֵעִצים  ְנֹחׁשֶ ַהּבַ

ִיך  ְצָדָקה לֹום  ְוֹנְגׂשַ י  ְפֻקָדֵתך  ׁשָ ְמּתִ ְרֶזל  ְוׂשַ ְּבַ ְ ַמע  יח:  ּ ֹלא־ִיּשָׁ
ְגבוָלִיך  ְוָקָר ֶבר  ּבִ ַאְרֵצך  ׁשֹד  ָוׁשֶ ְעֹוד  ָחָמס  ּבְ ּאת  ְיׁשוָעה ְּ

ִהָלה ָעַרִיך  ּתְ ּחֹוֹמַתִיך  וׁשְ ְ ֶמׁש  יט:  ְּ ְֹלא־ִיְהֶיה־ָלך  עֹוד  ַהּשֶׁ ּ
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ְְלאֹור יֹוָמם וְלֹנַגה ַהָיֵרַח ֹלא־ָיִאיר ָלך ְוָהָיה־ָלך ְיהָוׁה ְלאֹור  ְ ּ ּ ּ
ך ְעֹוָלם  ֵואֹלַהִיך  ְלִתְפַאְרּתֵ ך  ִויֵרֵחך  כ:  ְ ְמׁשֵ ְֹלא־ָיבֹוא  עֹוד  ׁשִ ְ

ְלמו  ְיֵמי ֹלא  ֵיָאֵסף  ּכִ ּי  ְיהָוׁה  ִיְהֶיה־ָלך  ְלאֹור  עֹוָלם  ְוׁשָ ְ ּ
ָלם  ַצִדיִקים  ְלעֹוָלם  ִייְרׁשו  ָאֶרץ  ֵנֶצר  כא:  ְֶאְבֵלך ך  ּכֻ ְּוַעּמֵ ּ ּ ְ

ה  ָיַדי  ְלִהְתָפֵארַּמָטַעו ּ  ַמָטַעי  ַמֲעׂשֵ ֹטן  ִיְהֶיה  ָלֶאֶלף  כב:  ּ ַהּקָ
ה ֲא ִעּתָ ִעיר ְלגֹוי ָעצום ֲאִני ְיהָוׁה ּבְ ְּוַהּצָ הּ ּנָ  :ִחיׁשֶ
gG 

ך  במעגל "  יגמור  כל  ספרי  נכך,  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(. תיב כמשמרות ואנו קורין מסמרות ללמדך שאם קבעת אותם כמסמר בלבבך הם משמרין אותךא למה כ"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,  י  כנסיות  ובבתי  מדרשות  נא  לפרסם  בבת–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(.  אותם כמסמר בלבבך הם משמרין אותךא למה כתיב כמשמרות ואנו קורין מסמרות ללמדך שאם קבעת"ד


