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  פרק נה- "ישעיה"ספר 
ְברו  א ֶסף  ְלכו  ׁשִ ר  ֵאין־לֹו  ּכָ ִים  ַוֲאׁשֶ ל־ָצֵמא  ְלכו  ַלּמַ ּהֹוי  ּכָ ּ ּ

לֹוא ְברו  ּבְ ֶּוֱאֹכלו  וְלכו  ׁשִ ּ ּ ה  ב:  ּ־ֶכֶסף  וְבלֹוא  ְמִחיר  ַיִין  ְוָחָלבּ ָלּמָ
ְמעו  ְבָעה  ׁשִ לֹוא  ְלׂשָ לֹוא־ֶלֶחם  ִויִגיֲעֶכם  ּבְ ְקלו־ֶכֶסף  ּבְ ִּתׁשְ ּ

ֶכם ן  ַנְפׁשְ ֶדׁשֶ ג  ּבַ מֹוַע  ֵאַלי  ְוִאְכלו־טֹוב  ְוִתְתַעּנַ ּׁשָ ַּהטו  ג:  ּ ּ
ֶכם  ְוֶאְכְרָתה ְמעו  וְתִחי  ַנְפׁשְ ָּאְזְנֶכם  וְלכו  ֵאַלי  ׁשִ ּ ּ ִרית ּ   ָלֶכם  ּבְ

ֱאָמִנים יו  ָנִגיד  ד:  עֹוָלם  ַחְסֵדי  ָדִוד  ַהּנֶ ים  ְנַתּתִ ֵּהן  ֵעד  ְלאוּמִ
ים ּוְמַצֵוה  ְלֻאּמִ ְקָרא  ְוגֹוי  ֹלא־ְיָדעוך  ה:  ּ ֵָהן  ּגֹוי  ֹלא־ֵתַדע  ּתִ ּ

י  ֵפֲאָרך ָרֵאל  ּכִ ְֵאֶליך  ָירוצו  ְלַמַען  ְיהָוׁה  ֱאֹלֶהיך  ְוִלְקדֹוׁש  ִיׂשְ ָ ָּ ּ :
ִּדְרׁשו   ו ְהיֹותֹו  ָקרֹובּ ְצאֹו  ְקָרֻאהו  ּבִ ִהּמָ ע  ז:  ְּיהָוׁה  ּבְ ַיֲעֹזב  ָרׁשָ

ֹבָתיו  ְוָיׁשֹב  ֶאל־ְיהָוׁה  ִויַרֲחֵמהו  ַּדְרּכֹו  ְוִאיׁש  ָאֶון  ַמְחׁשְ ּ
ה  ִלְסלֹוַח י־ַיְרּבֶ בֹוַתי  ח:  ְּוֶאל־ֱאֹלֵהינו  ּכִ י  ֹלא  ַמְחׁשְ ּכִ

בֹוֵתיֶכם  ְוֹלא  ַדְרֵכיֶכם  ְדָרָכי  ְנֻאם י־ָגְבהו  ט:    ְיהָוׁהַּמְחׁשְ ּּכִ
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ֹבַתי  ְבהו  ְדָרַכי  ִמַדְרֵכיֶכם  וַמְחׁשְ ן  ּגָ ַמִים  ֵמָאֶרץ  ּכֵ ּׁשָ ּ ּ
ֹבֵתיֶכם ְחׁשְ ַמִים  י:  ִמּמַ ֶלג  ִמן־ַהּשָׁ ם  ְוַהּשֶׁ ׁשֶ ר  ֵיֵרד  ַהּגֶ ֲאׁשֶ י  ּכַ ּכִ

י  ִאם־ִהְרָוה  ֶאת־ָהָאֶרץ  ְוהֹוִליָדה  ְוִהְצִמיָחה  ה  ֹלא  ָיׁשוב  ּכִ ּמָ ְּוׁשָ ּ ּ
ר  ֵיֵצא  יא:  ַּתן  ֶזַרע  ַלזֵֹרַע  ְוֶלֶחם  ָלֹאֵכלְוָנ ן  ִיְהֶיה  ְדָבִרי  ֲאׁשֶ ּכֵ

י  ר  ָחַפְצּתִ ה  ֶאת־ֲאׁשֶ י  ִאם־ָעׂשָ ִּמִפי  ֹלא־ָיׁשוב  ֵאַלי  ֵריָקם  ּכִ ּ
יו ַלְחּתִ ר  ׁשְ לֹום ּתוָבלון  יב: ְוִהְצִליַח  ֲאׁשֶ ְמָחה ֵתֵצאו וְבׁשָ י־ְבׂשִ ּּכִ ּ ּ ּ

ָבעֹות  ִיְפְצ ֶדה ֶהָהִרים  ְוַהּגְ ה  ְוָכל־ֲעֵצי  ַהּשָׂ ּחו  ִלְפֵניֶכם  ִרּנָ
ֲעצוץ  ַיֲעֶלה יג:  ִּיְמֲחאו־ָכף ַחת  ַהּנַ ְרָפד ַתַחת ְברֹושּּתַ ּ  ְוַתַחת  ַהּסִ

ֵרת ם ְלאֹות עֹוָלם ֹלא ִיּכָ  :ַיֲעֶלה ֲהַדס ְוָהָיה ַליהָוׁה ְלׁשֵ

  פרק נו- "ישעיה"ספר 
ָפט  ַוֲעׂשו א ְמרו  ִמׁשְ ּּכֹה  ָאַמר  ְיהָוׁה  ׁשִ י־ְקרֹוָבה ּּ   ְצָדָקה  ּכִ

לֹות ה־זֹאת  ב:  ְּיׁשוָעִתי  ָלבֹוא  ְוִצְדָקִתי  ְלִהּגָ ֵרי  ֱאנֹוׁש  ַיֲעׂשֶ ַּאׁשְ
ת  ֵמַחְללֹו  ְוׁשֵֹמר  ָידֹו  ֵמֲעׂשֹות  ּבָ ה  ׁשֵֹמר  ׁשַ ּוֶבן־ָאָדם  ַיֲחִזיק  ּבָ ּ ּ

ל־ָרע ְלָוה ֶאל־ְיהָוׁה ֵלאֹמר ַהְבֵדל ג: ּכָ ָכר ַהּנִ ן־ַהּנֵ  ְּוַאל־ֹיאַמר ּבֶ
ִריס  ֵהן  ֲאִני  ֵעץ  ָיֵבׁש : ַּיְבִדיַלִני  ְיהָוׁה  ֵמַעל  ַעּמֹו  ְוַאל־ֹיאַמר  ַהּסָ

י־ֹכה   ד תֹוַתי |  ּכִ ּבְ ְמרו  ֶאת־ׁשַ ר  ִיׁשְ ִריִסים  ֲאׁשֶ ָּאַמר  ְיהָוׁה  ַלּסָ
ְבִריִתי י  וַמֲחִזיִקים  ּבִ ר  ָחָפְצּתִ ֲאׁשֶ ּוָבֲחרו  ּבַ ּ י  ָלֶהם  ה:  ּ ְוָנַתּתִ
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ֵביִתי  וְבחֹוֹמַתי   ם  עֹוָלם ּּבְ נֹות  ׁשֵ ִנים  וִמּבָ ם  טֹוב  ִמּבָ ָּיד  ָוׁשֵ
ֵרת ר  ֹלא  ִיּכָ ן־לֹו  ֲאׁשֶ ְלִוים  ַעל־ְיהָוׁה  ו:  ֶאּתֶ ָכר  ַהּנִ ּוְבֵני  ַהּנֵ

ל־ׁשֵֹמר  ם  ְיהָוׁה  ִלְהיֹות  לֹו  ַלֲעָבִדים  ּכָ ְרתֹו  וְלַאֲהָבה  ֶאת־ׁשֵ ְּלׁשָ
ְבִריִתי ת  ֵמַחְללֹו  וַמֲחִזיִקים  ּבִ ּבָ ּׁשַ י ַוֲהִבי ז:  ּ אֹוִתים  ֶאל־ַהר  ָקְדׁשִ

ִחי  ִפָלִתי עֹוֹלֵתיֶהם ְוִזְבֵחיֶהם ְלָרצֹון ַעל־ִמְזּבְ ֵבית ּתְ ים ּבְ ְחּתִ ּמַ ְּוׂשִ
ים ֵרא  ְלָכל־ָהַעּמִ ִפָלה  ִיּקָ ית־ּתְ י  ֵביִתי  ּבֵ ְנֻאם  ֲאֹדָני  יֱהִוׁה  ח:  ּּכִ

ָציו ץ  ָעָליו  ְלִנְקּבָ ָרֵאל  עֹוד  ֲאַקּבֵ ץ  ִנְדֵחי  ִיׂשְ ל  ַחְיתֹו ּכֹ ט:  ְמַקּבֵ
ָיַער ל־ַחְיתֹו ּבַ ָדי ֵאָתיו ֶלֱאֹכל ּכָ ּׂשָ ָלם ֹלא ֹצָפו י: ּ ּ ֹצָפיו ִעְוִרים ּכֻ

ָלִבים  ִאְלִמים  ֹלא  יוְכלו  ִלְנּבַֹח  ֹהִזים  ׁשְֹכִבים  ָלם  ּכְ ָּיָדעו  ּכֻ ּ ּּ ּ
ה  יא:  ֹּאֲהֵבי  ָלנום ְבָעה  ְוֵהּמָ ָלִבים  ַעֵזי־ֶנֶפׁש  ֹלא  ָיְדעו  ׂשָ ְּוַהּכְ ּ

ֵצהוֹרִעים  ֹל ם  ָפנו  ִאיׁש  ְלִבְצעֹו  ִמּקָ ָלם  ְלַדְרּכָ ּא  ָיְדעו  ָהִבין  ּכֻ ּ ּּ ּ :
דֹול  יב ָכר  ְוָהָיה  ָכֶזה  יֹום  ָמָחר  ּגָ ָאה  ׁשֵ ֵּאָתיו  ֶאְקָחה־ַיִין  ְוִנְסּבְ

 :ֶיֶתר ְמֹאד
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 
                         

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

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


