
––1079 

 

 
F––f 

      
                                      

                                      
                                   
                           

                                 

  פרק סג- "ישעיה"ספר 
ְצָרה  ֶזה  ָהדור |  ִמי־ֶזה   א ָגִדים  ִמּבָ א  ֵמֱאדֹום  ֲחמוץ  ּבְ ּּבָ ּ

יַע ְצָדָקה  ַרב  ְלהֹוׁשִ ר  ּבִ ֹרב  ּכֹחֹו  ֲאִני  ְמַדּבֵ ְלבוׁשֹו  ֹצֶעה  ּבְ : ּּבִ
ך  וְבָגֶדיך  ּכְ ב ַָמדוַע  ָאֹדם  ִלְלבוׁשֶ ָּ ּ ּ ַגתּ ּפוָרה   ג:  ְֹדֵרך  ּבְ י |  ּ ָּדַרְכּתִ

ַאִפי  ְוֶאְרְמֵסם  י  ְוֶאְדְרֵכם  ּבְ ים  ֵאין־ִאיׁש  ִאּתִ ְּלַבִדי  וֵמַעּמִ ּ ּ
י י  ֶאְגָאְלּתִ ָגַדי  ְוָכל־ַמְלּבוׁשַ ֲחָמִתי  ְוֵיז  ִנְצָחם  ַעל־ּבְ י  יֹום  ד:  ּּבַ ּכִ

ָאה אוַלי  ּבָ ַנת  ּגְ י  וׁשְ ִלּבִ ָּנָקם  ּבְ יט  ְוֵאי ה:  ּ ּתֹוֵמם ְוַאּבִ ן  ֹעֵזר  ְוֶאׁשְ
ע  ִלי  ְזֹרִעי  ַוֲחָמִתי  ִהיא  ְסָמָכְתִני ְּוָאבוס  ו:  ְְוֵאין  סֹוֵמך  ַוּתֹוׁשַ

ֲחָמִתי  ְואֹוִריד  ָלָאֶרץ  ִנְצָחם ֵרם  ּבַ ּכְ ַאִפי  ַוֲאׁשַ ים  ּבְ ַּחְסֵדי  ז:  ַּעּמִ
ָמָלנו  ְיהָוׁה|  ְיהָוׁה   ר־ּגְ ַעל  ּכֹל  ֲאׁשֶ ִהֹלת  ְיהָוׁה  ּכְ יר  ּתְ ַּאְזּכִ ּ 

ַרֲחָמיו  וְכֹרב  ֲחָסָדיו ָמָלם  ּכְ ר־ּגְ ָרֵאל  ֲאׁשֶ ְּוַרב־טוב  ְלֵבית  ִיׂשְ ּ :
יַע ח רו  ַוְיִהי  ָלֶהם  ְלמֹוׁשִ ּקֵ ִנים  ֹלא  ְיׁשַ ה  ּבָ י  ֵהּמָ ַּויֹאֶמר  ַאך־ַעּמִ ְ ּ :
ָכל־ָצָרָתם   ט ַאֲהָבתֹו לֹא|  ּבְ יָעם  ּבְ ּ  לֹו  ָצר  וַמְלַאך  ָפָניו  הֹוׁשִ ְ ּ
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ּוְבֶחְמָלתֹו  הוא  ְגָאָל ל־ְיֵמי  עֹוָלםּ ֵאם  ּכָ ה  י:  ּם  ַוְיַנְטֵלם  ַוְיַנּשְׂ ְוֵהּמָ
בו  ֶאת־רוַח  ָקְדׁשֹו  ַוֵיָהֵפך  ָלֶהם  ְלאֹוֵיב  הוא  ָּמרו  ְוִעּצְ ּ ּ ְּ ּ

ם ה  ַעּמֹו  ַאֵיה   יא:  ִנְלַחם־ּבָ ַּוִיְזּכֹר  ְיֵמי־עֹוָלם  ֹמׁשֶ ֲעֵלם  ִמָים |  ּ ַּהּמַ
ִקְרּבֹו  ֶא ם  ּבְ ְמֹוִליך  יב:  ּת־רוַח  ָקְדׁשֹוֵּאת  ֹרֵעי  ֹצאנֹו  ַאֵיה  ַהּשָׂ

ְפַאְרּתֹו  ּבֹוֵקַע  ַמִים  ִמְפֵניֶהם  ַלֲעׂשֹות  לֹו  ה  ְזרֹוַע  ּתִ ִּליִמין  ֹמׁשֶ
ם  עֹוָלם לו יג:  ׁשֵ ׁשֵ ר  ֹלא  ִיּכָ ְדּבָ ּמִ ּסוס  ּבַ ֹהמֹות  ּכַ ּתְ ּמֹוִליָכם  ּבַ ּ :

ן  ִנַה יד ִניֶחּנו  ּכֶ ְקָעה  ֵתֵרד  רוַח  ְיהָוׁה  ּתְ ּבִ ֵהָמה  ּבַ ּבְ ּּכַ ך ּ ְָגּתָ  ַעּמְ

ְפָאֶרת ם ּתִ ך  טו: ַָלֲעׂשֹות ְלך ׁשֵ ַמִים וְרֵאה ִמְזֻבל ָקְדׁשְ ט ִמּשָׁ ַָהּבֵ ּ ּ
ך  ַאֵיה  ִקְנָאְתך  וְגבוֹרֶתך  ֲהמֹון  ֵמֶעיך  ְוַרֲחֶמיך  ֵאַלי  ְָוִתְפַאְרּתֶ ָ ָ ָ ָּ ּ ּ

ִּהְתַאָפקו ָרֵאל  טז:  ּ י  ַאְבָרָהם  ֹלא  ְיָדָענו  ְוִיׂשְ ה  ָאִבינו  ּכִ י־ַאּתָ ּּכִ ּ
ֶמך ה  ְיהָוׁה  ָאִבינו  ּגֲֹאֵלנו  ֵמעֹוָלם  ׁשְ יָרנו  ַאּתָ ָֹלא  ַיּכִ ּ ּ ה  יז:  ּ ָלּמָ

נו  ִמִיְרָאֶתך  ׁשוב  ְלַמַען  יַח  ִלּבֵ ְקׁשִ ַּתְתֵענו  ְיהָוׁה  ִמְדָרֶכיך  ּתַ ּ ּ ָּ ָּ
ְבֵטי  ַנֲחָלֶתך ֲָעָבֶדיך  ׁשִ ך  ָצֵרינו  יח:  ָ ְצָער  ָיְרׁשו  ַעם־ָקְדׁשֶ ַּלּמִ ָּ

ּּבֹוְססו  ִמְקָדׁשֶ ם  ֹלא־ִנְקָרא  יט:  ָךּ ְלּתָ  ּבָ ָּהִיינו  ֵמעֹוָלם  ֹלא־ָמׁשַ
ַמִים ָיַרְדּתָ ִמָפֶניך ָהִרים ָנֹזלו ְמך ֲעֵליֶהם לוא־ָקַרְעּתָ ׁשָ ּׁשִ ּּ ָ ָּ: 

  פרק סד- "ישעיה"ספר 
ְמך  ְלָצֶריך  א ְבֶעה־ֵאׁש  ְלהֹוִדיַע  ׁשִ ְקֹדַח  ֵאׁש  ֲהָמִסים  ַמִים  ּתִ ָּכִ ָ
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ִָמָפֶניך  ּגֹוִים  ִיְרּגָ ֲעׂשֹוְתך  נֹוָראֹות  ֹלא  ְנַקֶוה  ָיַרְדּתָ  ב:  ּזוּ ּּבַ ָ

ִּמָפֶניך  ָהִרים  ָנֹזלו ּ ָ ְמעו  ֹלא  ֶהֱאִזינו  ַעִין  ג:  ּ ּוֵמעֹוָלם  ֹלא־ׁשָ ּ ּ
ה־לֹו ה  ִלְמַחּכֵ ָֹלא־ָרָאָתה  ֱאֹלִהים  זוָלְתך  ַיֲעׂשֶ ָּפַגְעּתָ  ד:  ּ

רוך  ֵהן־ַא ְדָרֶכיך  ִיְזּכְ ה  ֶצֶדק  ּבִ ׂש  ְוֹעׂשֵ ֶָאת־ׂשָ ֱחָטא ָּ ה  ָקַצְפּתָ  ַוּנֶ ּתָ
ַע ֶהם  עֹוָלם  ְוִנָוׁשֵ ָלנו  וְכֶבֶגד  ִעִדים  ה:  ּּבָ ִהי  ַכָטֵמא  ּכֻ ַּוּנְ ּ ּ ּּ

ֻאנו רוַח  ִיּשָׂ ָלנו  ַוֲעֹוֵננו  ּכָ ָעֶלה  ּכֻ ֶבל  ּכֶ ל־ִצְדֹקֵתינו  ַוּנָ ּּכָ ּ ּ ּ ּּ :
ְרּתָ  ָפ ו י־ִהְסּתַ ך  ּכִ ְמך  ִמְתעֹוֵרר  ְלַהֲחִזיק  ּבָ ְְוֵאין־קֹוֵרא  ְבׁשִ ֶָניך ָ

ַיד־ֲעֹוֵננו מוֵגנו  ּבְ ּנו  ַוּתְ ִּמּמֶ ּ ּ ה  ֲאַנְחנו  ז:  ּ ה  ְיהָוׁה  ָאִבינו  ָאּתָ ְּוַעּתָ ּ
ָלנו ה  ָיְדך  ּכֻ ה  ֹיְצֵרנו  וַמֲעׂשֵ ַּהֹחֶמר  ְוַאּתָ ּ ּּ ְקֹצף  ְיהָוׁה  ח:  ָ ַאל־ּתִ

ך  ֻכָלנו ט־ָנא  ַעּמְ ְזּכֹר  ָעֹון  ֵהן  ַהּבֶ ַּעד־ְמֹאד  ְוַאל־ָלַעד  ּתִ ּ ָ :
ָמָמהָעֵרי  ָקְד ט ַלם  ׁשְ ר  ָהָיָתה  ְירוׁשָ ר  ִציֹון  ִמְדּבָ ך  ָהיו  ִמְדּבָ ּׁשְ ּּ ָ :
ֵרַפת  י ר  ִהְללוך  ֲאֹבֵתינו  ָהָיה  ִלׂשְ נו  ֲאׁשֶ נו  ְוִתְפַאְרּתֵ ית  ָקְדׁשֵ ּּבֵ ּ ּ ָּ

ה ֵּאׁש  ְוָכל־ַמֲחַמֵדינו  ָהָיה  ְלָחְרּבָ ַּהַעל־ֵאֶלה  ִתְתַאַפק  ְיהָוׁה  יא:  ּ ּ
נו ַעד־ְמ ה וְתַעּנֵ ֱחׁשֶ ּּתֶ  :ֹאדּ
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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, ת ישראלך המחולק בכל תפוצו"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"  אוכמשמרות  נטועים

 )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,  ן  לימוד  ספרי  נביאים  וכתובים  מחולק  לכל  השנההנה  מובא  כא
הרבים  לפרסם לזכות  את,  ולכל  החברים  וידידים,  ובשמחות,    נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי  מדרשות–השנה  

 .ואין חטא בא על ידו, םוכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקי, 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"  מסמרות  לומר  לך  מה  משמרות  כהונה  כר  ברכיה  הכהן  ברבי  כמשמרות  כתיב  ואנו  קורין"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


