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  פרק סא- "ישעיה"ספר 
ר  ֲעָנִוים ּרוַח  ֲאֹדָנ א ח  ְיהָוׁה  ֹאִתי  ְלַבּשֵׂ י  יֱהִוׁה  ָעָלי  ַיַען  ָמׁשַ

בוִים  ְדרֹור  ְוַלֲאסוִרים  ֵרי־ֵלב  ִלְקֹרא  ִלׁשְ ּבְ ָלַחִני  ַלֲחֹבׁש  ְלִנׁשְ ּׁשְ ּ ּ
ַנת־ָרצֹון  ַליהָוׁה  ְויֹום  ָנָקם  ֵלאֹלֵהינו  ב:  ְּפַקח־קֹוַח ִּלְקֹרא  ׁשְ

ל־ֲאֵבִלים ּי  ִציֹון  ָלֵתת  ָלֶהם  ְפֵאר ַלֲאֵבֵל|  ָּלׂשום   ג:  ְלַנֵחם  ּכָ ּ
ַחת  רוַח  ַחת  ֵאֶבל  ַמֲעֵטה  ְתִהָלה  ּתַ ׂשֹון  ּתַ ֶמן  ׂשָ ַחת  ֵאֶפר  ׁשֶ ּּתַ ּ

ֶדק  ַמַטע  ְיהָוׁה  ְלִהְתָפֵאר ָהה  ְוֹקָרא  ָלֶהם  ֵאיֵלי  ַהּצֶ ּּכֵ ּוָבנו  ד:  ּ ּ
ָּחְרבֹות  עֹוָלם  ׁשְֹממֹות  ִראׁשִֹנים  ְיקֹוֵממו  ְוִחְדׁשו  ָעֵרי  ֹחֶרב  ּ ּ

ְּוָעְמדו  ָזִרים  ְוָרעו  ֹצאְנֶכם  וְבֵני  ֵנָכר  ה:  ֹּות  דֹור  ָודֹורׁשְֹממ ּ ּ
ֵריֶכם  ְוֹכְרֵמיֶכם ְרֵתי  ו:  ִאּכָ ֵראו  ְמׁשָ ּקָ ם  ּכֲֹהֵני  ְיהָוׁה  ּתִ ְּוַאּתֶ

רו ְתַיּמָ ֱּאֹלֵהינו  ֵיָאֵמר  ָלֶכם  ֵחיל  ּגֹוִים  ּתֹאֵכלו  וִבְכבֹוָדם  ּתִ ּ ּ ּ :
ֶנה  וְכ ז ֶכם  ִמׁשְ ּתְ ׁשְ ַחת  ּבָ ַאְרָצם ּּתַ ה  ָיֹרּנו  ֶחְלָקם  ָלֵכן  ּבְ ִּלּמָ

ְהֶיה  ָלֶהם ְמַחת  עֹוָלם  ּתִ ֶנה  ִייָרׁשו  ׂשִ י  ֲאִני  ְיהָוׁה  ֹאֵהב  ח:  ִּמׁשְ ּכִ
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ֱאֶמת  וְבִרית  עֹוָלם  י  ְפֻעָלָתם  ּבֶ עֹוָלה  ְוָנַתּתִ ָפט  ׂשֵֹנא  ָגֵזל  ּבְ ִּמׁשְ ּ ּ
ּגֹוִים  ַזְרָעם  ְוֶצֱאָצֵאי ט:  ֶאְכרֹות  ָלֶהם ים ְונֹוַדע  ּבַ תֹוך  ָהַעּמִ ְֶהם  ּבְ

ַרך  ְיהָוׁה י  ֵהם  ֶזַרע  ּבֵ ירום  ּכִ ל־ֹרֵאיֶהם  ַיּכִ ְּכָ יׂש  י:  ּ ׂשֹוׂש  ָאׂשִ
ע  ְמִעיל  ְגֵדי־ֶיׁשַ ִני  ּבִ יׁשַ י  ִהְלּבִ אֹלַהי  ּכִ י  ּבֵ ֵגל  ַנְפׁשִ יהָוׁה  ּתָ ּבַ

ְעֶדה  ֵכֶליָה ָלה  ּתַ ָחָתן  ְיַכֵהן  ְפֵאר  ְוַכּכַ ְּצָדָקה  ְיָעָטִני  ּכֶ ּ י ּכִ יא:  ּ
ן   ה  ֵזרוֶעיָה  ַתְצִמיַח  ּכֵ ָּכָאֶרץ  ּתֹוִציא  ִצְמָחה  וְכַגּנָ ּ ֲאֹדָני  יֱהִוׁה |  ּ

ל־ַהּגֹוִי ַּיְצִמיַח ְצָדָקה וְתִהָלה ֶנֶגד ּכָ ּ 

  פרק סב- "ישעיה"ספר 
קֹוט  א ַלם  ֹלא  ֶאׁשְ ה  וְלַמַען  ְירוׁשָ ְּלַמַען  ִציֹון  ֹלא  ֶאֱחׁשֶ ּ ּ

ַּעד־ֵיֵצא  ַכּנַֹגה  ִצְדָקה  ִויׁשו ּ ַלִפיד  ִיְבָערּ ָּעָתה  ּכְ ְּוָראו  גֹוִים  ב:  ּ
ר ִפי ְיהָוׁה  ם  ָחָדׁש ֲאׁשֶ בֹוֵדך  ְוֹקָרא  ָלך  ׁשֵ ִּצְדֵקך  ְוָכל־ְמָלִכים  ּכְ ְ ְ ְ

ֶבּנו ַיד־ְיהָוׁה   ג:  ִּיּקֳ ְפֶאֶרת  ּבְ ּ  וְצִניף  ְמלוָכה ּוְצִנוףְוָהִיית  ֲעֶטֶרת  ּתִ ּ
ַכף־ֱאֹלָהִיך ֹּלא־ֵיָאֵמר ָלך עֹוד ֲעזו ד: ְּבְ ְָבה וְלַאְרֵצך ֹלא־ֵיָאֵמר ְ ּ

י־ָחֵפץ  עוָלה  ּכִ ֵרא  ֶחְפִצי־ָבה  וְלַאְרֵצך  ּבְ י  ָלך  ִיּקָ ָמָמה  ּכִ ּעֹוד  ׁשְ ּ ְּ ְ

ֵעל ּבָ ך  ְוַאְרֵצך  ּתִ ְְיהָוׁה  ּבָ תוָלה  ִיְבָעלוך  ה:  ְ חור  ּבְ י־ִיְבַעל  ּבָ ְּכִ ּ ּ ּ
יׂש  ָעַלִיך  ֱאֹלָהִי ָלה  ָיׂשִ ָנִיך  וְמׂשֹוׂש  ָחָתן  ַעל־ּכַ ְּבָ ְּ : ְךּ

ל־ַהיֹום  ו י  ׁשְֹמִרים  ּכָ ַלם  ִהְפַקְדּתִ ַּעל־חֹוֹמַתִיך  ְירוׁשָ ּ ְ
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ִרים  ֶאת־ְיהָוׁה  ַאל־ֳדִמי  ְזּכִ ִמיד  ֹלא  ֶיֱחׁשו  ַהּמַ ְּוָכל־ַהַלְיָלה  ּתָ ּ ּ
ַלם  ז:  ָלֶכם ים  ֶאת־ְירוׁשָ נו  ֳדִמי  לֹו  ַעד־ְיכֹוֵנן  ְוַעד־ָיׂשִ ּתְ ְּוַאל־ּתִ ּ

ָאֶרץ ִהָלה  ּבָ ע   ח:  ּּתְ ּבַ ן ִנׁשְ יִמינֹו  וִבְזרֹוַע  ֻעזֹו  ִאם־ֶאּתֵ ְּיהָוׁה  ּבִ ּ
ך  ירֹוׁשֵ ּתו  ְבֵני־ֵנָכר  ּתִ ְֶאת־ְדָגֵנך  עֹוד  ַמֲאָכל  ְלֹאְיַבִיך  ְוִאם־ִיׁשְ ְ ְּ ּ

ר  ָיַגַעּתְ  ּבֹו י  ְמַאְסָפיו  ֹיאְכֻלהו  ְוִהְללו  ֶאת־ְיהָוׁה  ט:  ֲאׁשֶ ּּכִ ּ
י ַחְצרֹות  ָקְדׁשִ הו  ּבְ ּתֻ ָציו  ִיׁשְ ּוְמַקּבְ ָעִרים  ַפּנו ִע י:  ּ ּשְׁ ְּברו  ִעְברו  ּבַ ּ ּּ

לו  ֵמֶאֶבן  ָהִרימו  ֵנס  ֶּדֶרך  ָהָעם  ֹסלו  ֹסלו  ַהְמִסָלה  ַסּקְ ּ ּ ּ ּּ ּ ּ ְ

ים ִמיַע  ֶאל־ְקֵצה  ָהָאֶרץ  ִאְמרו  יא:  ַעל־ָהַעּמִ ה  ְיהָוׁה  ִהׁשְ ִּהּנֵ
ָכרֹו  ִאּתֹו  וְפֻעָלתֹו  ְלָפָניו ה  ׂשְ א  ִהּנֵ ֵעך  ּבָ ה  ִיׁשְ ְּלַבת־ִציֹון  ִהּנֵ ּ ְ ּ: 

ה  יב ֵרא  ְדרוׁשָ אוֵלי  ְיהָוׁה  ְוָלך  ִיּקָ ְּוָקְראו  ָלֶהם  ַעם־ַהּקֶֹדׁש  ּגְ ּ ְּ

 :ִעיר ֹלא ֶנֱעָזָבה
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,    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 
                         

וש"כ צי י ו מלי ן וח, רד 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(. ךא למה כתיב כמשמרות ואנו קורין מסמרות ללמדך שאם קבעת אותם כמסמר בלבבך הם משמרין אות"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(. א למה כתיב כמשמרות ואנו קורין מסמרות ללמדך שאם קבעת אותם כמסמר בלבבך הם משמרין אותך"ד


