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  פרק סה- "ישעיה"ספר 
י  ְללֹוא א ּתִ י ִנְדַרׁשְ ִני  ָאַמְרּתִ ָאלו  ִנְמֵצאִתי  ְלֹלא  ִבְקׁשֻ ּ  ׁשָ

ִמי ִני  ֶאל־ּגֹוי  ֹלא־ֹקָרא  ִבׁשְ ִני  ִהּנֵ י  ָיַדי  ב:  ִהּנֵ ּתִ ֵּפַרׂשְ
ל־ַהיֹום  ֶאל־ַעם  סֹוֵרר  ַהֹהְלִכים  ַהֶדֶרך  ֹלא־טֹוב  ַאַחר  ְּכָ ּ ּ

ֹבֵתיֶהם ִמיד ֹזְבִחים ג: ַמְחׁשְ ְכִעיִסים אֹוִתי ַעל־ָפַני ּתָ  ָּהָעם ַהּמַ
ּנֹות  וְמַקְטִרים  ַעל־ַהְלֵבִנים ּגַ ּּבַ ּ ָבִרים  ד:  ּ ּקְ ִבים  ּבַ ַּהיֹׁשְ

ר  ַהֲחִזיר   ׂשַ צוִרים  ָיִלינו  ָהֹאְכִלים  ּבְ ּוַבּנְ ּ ִלים ּוְפַרקּ ּ  וְמַרק  ִפּגֻ ּ
ֵליֶהם יך  ה:  ּכְ ּתִ י  ְקַדׁשְ י  ּכִ ׁש־ּבִ ּגַ ָָהֹאְמִרים  ְקַרב  ֵאֶליך  ַאל־ּתִ ָ

ַאִפי  ֵאׁש  ֹי ן  ּבְ ֵּאֶלה  ָעׁשָ ל־ַהיֹוםּ ה  ְכתוָבה  ְלָפָני  ו:  ֶּקֶדת  ּכָ ִּהּנֵ
י  ַעל־ֵחיָקם ַלְמּתִ י  ְוׁשִ ַלְמּתִ י  ִאם־ׁשִ ה  ּכִ ֹּלא  ֶאֱחׂשֶ ֲעֹוֹנֵתיֶכם  ז:  ּ

ר  ִקְטרו  ַעל־ֶהָהִרים  ַּוֲעֹוֹנת  ֲאבֹוֵתיֶכם  ַיְחָדו  ָאַמר  ְיהָוׁה  ֲאׁשֶ ּ ּ
ָבעֹות  ֵחְרפוִני  וַמֹדִתי  ְפֻעָלָתם  ִראׁשָֹנ ְּוַעל־ַהּגְ ּ ּ  ֶעלה  ּ
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ירֹוׁש |  ּכֹה   ח:  ֶאל־ֵחיָקם ֵצא  ַהּתִ ר  ִיּמָ ֲאׁשֶ ָאַמר  ְיהָוׁה  ּכַ
ה  ן  ֶאֱעׂשֶ י  ְבָרָכה  ּבֹו  ּכֵ ִחיֵתהו  ּכִ ׁשְ ּכֹול  ְוָאַמר  ַאל־ּתַ ֶאׁשְ ּּבָ

ִחית  ַהּכֹל י  ַהׁשְ ְּוהֹוֵצאִתי  ִמַיֲעֹקב  ֶזַרע  ט:  ְלַמַען  ֲעָבַדי  ְלִבְלּתִ
ּוִמיהוָדה  יֹוֵרׁש  ָהָרי  ִויֵרׁשו ּ הּ ּמָ נו־ׁשָ ּכְ : ָּה  ְבִחיַרי  ַוֲעָבַדי  ִיׁשְ

י  י ָקר  ְלַעּמִ רֹון  ִלְנֵוה־ֹצאן  ְוֵעֶמק  ָעכֹור  ְלֵרֶבץ  ּבָ ְוָהָיה  ַהּשָׁ
ר  ְדָרׁשוִני ֲּאׁשֶ י  יא:  ּ ֵכִחים  ֶאת־ַהר  ָקְדׁשִ ם  ֹעְזֵבי  ְיהָוׁה  ַהּשְׁ ְוַאּתֶ

ְלָחן  ְוַהְמַמְלִאים  ַלְמִני  ִמְמָסך ד  ׁשֻ ּוָמִניִתי  יב:  ְַהֹעְרִכים  ַלּגַ
ְכָרעו  ַיַען  ָקָראִתי  ְוֹלא  ֶּאְתֶכם  ַלֶחֶרב  ְוֻכְלֶכם  ַלֶטַבח  ּתִ ּ ּ
ר  ֵעיַני  וַבֲאׁשֶ ֲעׂשו  ָהַרע  ּבְ ם  ַוּתַ ַמְעּתֶ י  ְוֹלא  ׁשְ ְרּתִ ֲּעִניֶתם  ִדּבַ ּ ּ

ם ַחְרּתֶ י  ּבְ ה |  ָלֵכן  ּכֹה־ָאַמר   יג:  ֹלא־ָחַפְצּתִ ֲאֹדָני  יֱהִוׁה  ִהּנֵ
ם ֹּיאֵכלו  ְוַא|  ֲעָבַדי   ּתו  ְוַאּתֶ ה  ֲעָבַדי  ִיׁשְ ְרָעבו  ִהּנֵ ם  ּתִ ּּתֶ ּ

בׁשו ם  ּתֵ ָמחו  ְוַאּתֶ ה  ֲעָבַדי  ִיׂשְ ְצָמאו  ִהּנֵ ּּתִ ּ ה  ֲעָבַדי  ָיֹרּנו  יד:  ּ ִּהּנֵ
ֵיִלילו ֶבר  רוַח  ּתְ ֵאב  ֵלב  וִמּשֵׁ ְצֲעקו  ִמּכְ ם  ּתִ ִּמטוב  ֵלב  ְוַאּתֶ ּ ּ ּ ּ ּ :

בוָעה  ִלְבִחיַר טו ְמֶכם  ִלׁשְ ם  ׁשִ ְחּתֶ ָי  ֶוֱהִמיְתך  ֲאֹדָני  יֱהִוׁה ְּוִהּנַ

ם  ַאֵחר ֵרך  טז:  ְוַלֲעָבָדיו  ִיְקָרא  ׁשֵ ָאֶרץ  ִיְתּבָ ֵרך  ּבָ ְתּבָ ר  ַהּמִ ְֲאׁשֶ ְ

חו  ּכְ י  ִנׁשְ אֹלֵהי  ָאֵמן  ּכִ ַבע  ּבֵ ָאֶרץ  ִיּשָׁ ע  ּבָ ּבָ ׁשְ אֹלֵהי  ָאֵמן  ְוַהּנִ ּּבֵ
רו  ֵמֵעיָני רֹות  ָהִראׁשֹנֹות  ְוִכי  ִנְסּתְ י־ִהְנִנ יז:  ַּהּצָ י  בֹוֵרא ּכִ
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ה  ְוֹלא  ִתָזַכְרָנה  ָהִראׁשֹנֹות  ְוֹלא  ים  ָוָאֶרץ  ֲחָדׁשָ ַמִים  ֲחָדׁשִ ּׁשָ
ר  יח:  ַתֲעֶליָנה  ַעל־ֵלב יׂשו  ְוִגילו  ֲעֵדי־ַעד  ֲאׁשֶ י־ִאם־ׂשִ ּּכִ ּ

ה  ָמׂשֹוׂש יָלה  ְוַעּמָ ַלם  ּגִ י  ִהְנִני  בֹוֵרא  ֶאת־ְירוׁשָ ֲּאִני  בֹוֵרא  ּכִ ּ :
ַלם  ְו יט י  ִבירוׁשָ ה  עֹוד  קֹול ְּוַגְלּתִ ַמע  ּבָ י  ְוֹלא־ִיּשָׁ י  ְבַעּמִ ּתִ ׂשְ ּׂשַ

ִכי  ְוקֹול  ְזָעָקה ם  עֹוד  עול  ָיִמים  ְוָזֵקן  כ:  ּבְ ֹּלא־ִיְהֶיה  ִמּשָׁ
ָנה  ָימות  ן־ֵמָאה  ׁשָ ַער  ּבֶ י  ַהּנַ ר  ֹלא־ְיַמֵלא  ֶאת־ָיָמיו  ּכִ ֲּאׁשֶ ּ

ָנה  ְיֻקָלל ן־ֵמָאה  ׁשָ ים  ְוָיׁשָ כא:  ְּוַהחֹוֶטא  ּבֶ ּוָבנו  ָבּתִ ּבו  ְוָנְטעו ּ ּ
ְּכָרִמים  ְוָאְכלו  ִפְרָים ב  ֹלא  ִיְטעו  כב:  ּ ֹּלא  ִיְבנו  ְוַאֵחר  ֵיׁשֵ ּ ּ

ה  ְיֵדיֶהם  ְיַבלו  י  וַמֲעׂשֵ י־ִכיֵמי  ָהֵעץ  ְיֵמי  ַעּמִ ְּוַאֵחר  ֹיאֵכל  ּכִ ּּ
רוֵכי  כג: ְבִחיָרי י ֶזַרע ּבְ ָהָלה ּכִ ֹּלא ִייְגעו ָלִריק ְוֹלא ֵיְלדו ַלּבֶ ּ ּ

ה םְיהָוׁה  ֵהּמָ ְּוָהָיה  ֶטֶרם־ִיְקָראו  ַוֲאִני  כד:    ְוֶצֱאָצֵאיֶהם  ִאּתָ
ָמע ִרים  ַוֲאִני  ֶאׁשְ ְּזֵאב  ְוָטֶלה  ִיְרעו  כה:  ֶאֱעֶנה  עֹוד  ֵהם  ְמַדּבְ

ֶבן  ְוָנָחׁש  ָעָפר  ַלְחמֹו  ֹלא־ָיֵרעו  ָקר  ֹיאַכל־ּתֶ ּבָ ְּכֶאָחד  ְוַאְרֵיה  ּכַ
י ָאַמר ְיהָוׁ ָכל־ַהר ָקְדׁשִ ִחיתו ּבְ  :הְּוֹלא־ַיׁשְ

  פרק סו- "ישעיה"ספר 
ְסִאי  ְוָהָאֶרץ  ֲהֹדם  ַרְגָלי  ֵאי־ֶזה  א ַמִים  ּכִ ּכֹה  ָאַמר  ְיהָוׁה  ַהּשָׁ
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ְבנו־ִלי  ְוֵאי־ֶזה  ָמקֹום  ְמנוָחִתי ר  ּתִ ַּבִית  ֲאׁשֶ ּ :
ָתה  ַוִיְהיו  ָכל־ֵאֶלה  ְנֻאם־ְיהָוׁה  ב ל־ֵאֶלה  ָיִדי  ָעׂשָ ְּוֶאת־ּכָ ּּ ּ

יט  ֶאל־ָעִני  ו ְּנֵכה־רוַח  ְוָחֵרד  ַעל־ְדָבִריְּוֶאל־ֶזה  ַאּבִ ׁשֹוֵחט  ג:  ּ
ֶלב  ַמֲעֵלה  ִמְנָחה  ה  ֹעֵרף  ּכֶ ה־ִאיׁש  זֹוֵבַח  ַהּשֶׂ ֹור  ַמּכֵ ַהּשׁ
ַדְרֵכיֶהם  ֲחרו  ּבְ ה  ּבָ ם־ֵהּמָ יר  ְלֹבָנה  ְמָבֵרך  ָאֶון  ּגַ ַּדם־ֲחִזיר  ַמְזּכִ ְּ

ם  ָחֵפָצה ּקוֵציֶהם  ַנְפׁשָ ּוְבׁשִ ַתֲעֻל ד:  ּ ם־ֲאִני  ֶאְבַחר  ּבְ ֵליֶהם ּגַ
י  ְוֹלא  ְרּתִ ּוְמגוֹרָתם  ָאִביא  ָלֶהם  ַיַען  ָקָראִתי  ְוֵאין  עֹוֶנה  ִדּבַ ּ ּ
ָחרו י  ּבָ ר  ֹלא־ָחַפְצּתִ ֵעיַני  וַבֲאׁשֶ ֵמעו  ַוַיֲעׂשו  ָהַרע  ּבְ ּׁשָ ּ ּ ּּ :

ְמעו  ְדַבר־ְיהָוׁה  ַהֲחֵרִדים  ֶאל־ְדָברֹו  ָאְמרו  ֲאֵחיֶכם  ה ּׁשִ ּ ּ ּ
ד  ְיהָוׁה  ְוִנְרֶאה ּׂשְֹנֵאיֶכם  ְמַנֵדיֶכם  ְלַמַען  ׁשְ ִמי  ִיְכּבַ

ְמַחְתֶכם  ְוֵהם  ֵיֹבׁשו אֹון  ֵמִעיר  קֹול  ֵמֵהיָכל  קֹול  ו:  ְּבׂשִ קֹול  ׁשָ
מול  ְלֹאְיָביו ֵלם  ּגְ ְּיהָוׁה  ְמׁשַ ֶטֶרם  ז:  ּ ִחיל  ָיָלָדה  ּבְ ֶטֶרם  ּתָ ּבְ

ֹזאת  ִמי  ָרָאה  ח:  ָּיבֹוא  ֵחֶבל  ָלה  ְוִהְמִליָטה  ָזָכר ַמע  ּכָ ִמי־ׁשָ
ֵאֶלה יֹום  ֶאָחד  ִאם־ִיָוֵלד  ּגֹוי  ַפַעם  ֶאָחת ּּכָ ּ  ֲהיוַחל  ֶאֶרץ  ּבְ ּ ּ

ֶניָה ם־ָיְלָדה  ִציֹון  ֶאת־ּבָ י־ָחָלה  ּגַ יר  ְוֹלא  ט:  ּּכִ ּבִ ַהֲאִני  ַאׁשְ
י  ָאַמר  ֱאֹלָהִיך : ְאֹוִליד  ֹיאַמר  ְיהָוׁה  ִאם־ֲאִני  ַהּמֹוִליד  ְוָעַצְרּתִ

ל־ י ַלם  ְוִגילו  ָבה  ּכָ ְמחו  ֶאת־ְירוׁשָ ּׂשִ ּ ּ ה ּ יׂשו  ִאּתָ ֹּאֲהֶביָה  ׂשִ ּ
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ִלים  ָעֶליָה ְתַאּבְ ל־ַהּמִ ם  יא:  ָמׂשֹוׂש  ּכָ ַבְעּתֶ יְנקו  וׂשְ ְּלַמַען  ּתִ ּ
בֹוָדה ם  ִמִזיז  ּכְ ְגּתֶ ֹמּצו  ְוִהְתַעּנַ ְנֻחֶמיָה  ְלַמַען  ּתָ ֹד  ּתַ ִּמּשׁ ּּ :

י־ֹכה   יב לֹום  וְכַנַחל |  ּכִ ָנָהר  ׁשָ ָּאַמר  ְיהָוׁה  ִהְנִני  ֹנֶטה־ֵאֶליָה  ּכְ
ִים  ְרּכַ או  ְוַעל־ּבִ ׂשֵ ּנָ ם  ַעל־ַצד  ּתִ בֹוד  ּגֹוִים  ִויַנְקּתֶ ּׁשֹוֵטף  ּכְ

עו ֳעׁשָ ׁשָ ן  ָאֹנִכי  ֲאַנֶחְמֶכם  יג:  ּּתְ ַנֲחֶמּנו  ּכֵ ר  ִאּמֹו  ּתְ ִאיׁש  ֲאׁשֶ ּּכְ
ֻנָחמו ַלם  ּתְ ּוִבירוׁשָ ּ ֶכם  ְוַעְצמֹוֵתיֶכם  יד:  ּ ׂש  ִלּבְ ּוְרִאיֶתם  ְוׂשָ

א  ִתְפַרְחָנה  ְונ ֶדׁשֶ ֹוְדָעה  ַיד־ְיהָוׁה  ֶאת־ֲעָבָדיו  ְוָזַעם ּּכַ
ֹבָתיו  טו:  ֶאת־ֹאְיָביו ֵאׁש  ָיבֹוא  ְוַכּסוָפה  ַמְרּכְ ה  ְיהָוׁה  ּבָ י־ִהּנֵ ּּכִ

ַלֲהֵבי־ֵאׁש ֵחָמה  ַאפֹו  ְוַגֲעָרתֹו  ּבְ יב  ּבְ י  ָבֵאׁש  ְיהָוׁה  טז:  ְּלָהׁשִ ּכִ
ר  ְוַרּבו  ַחְלֵלי  ְי ׂשָ ל־ּבָ ָפט  וְבַחְרּבֹו  ֶאת־ּכָ ִּנׁשְ ּ : הָוׁהּ

ּנֹות ַאַחר  יז ַטֲהִרים ֶאל־ַהּגַ ים  ְוַהּמִ ְתַקְדׁשִ ַּהּמִ ֶוך ַאַחדּ ּתָ ְ ַאַחת ּבַ

ר  ַיְחָדו  ָיֻספו  ְנֻאם־ְיהָוׁה ֶקץ  ְוָהַעְכּבָ ר  ַהֲחִזיר  ְוַהּשֶׁ ׂשַ ֹּאְכֵלי  ּבְ ּ :
ץ  יח ָאה  ְלַקּבֵ ֹבֵתיֶהם  ּבָ יֶהם  וַמְחׁשְ ְּוָאֹנִכי  ַמֲעׂשֵ

ל־ַהּגֹוִים  ְוַהְל בֹוִדיֶּאת־ּכָ ּׁשֹנֹות  וָבאו  ְוָראו  ֶאת־ּכְ ּ י  יט:  ּ ְמּתִ ְוׂשַ
י  ֵמֶהם   ַלְחּתִ יׁש  פול |  ָּבֶהם  אֹות  ְוׁשִ ְרׁשִ ְּפֵליִטים  ֶאל־ַהּגֹוִים  ּתַ ּ ּ

ר  ַבל  ְוָיָון  ָהִאִיים  ָהְרֹחִקים  ֲאׁשֶ ת  ּתֻ ֵכי  ֶקׁשֶ ְּולוד  ֹמׁשְ ּ
בֹוִדי  ְוִהּגִ ְמִעי  ְוֹלא־ָראו  ֶאת־ּכְ ְמעו  ֶאת־ׁשִ ֹּלא־ׁשָ ּידו ּ
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ּגֹוִים בֹוִדי  ּבַ ל־ַהּגֹוִים   כ:  ֶאת־ּכְ ל־ֲאֵחיֶכם  ִמּכָ | ְּוֵהִביאו  ֶאת־ּכָ
רֹות  ְרּכָ ים  וַבְפָרִדים  וַבּכִ ּבִ ּסוִסים  וָבֶרֶכב  וַבּצַ ִּמְנָחה  ַליהָוׁה  ּבַ ּ ּ ּ ּּ
ר  ָיִביאו  ְבֵני  ֲאׁשֶ ַלם  ָאַמר  ְיהָוׁה  ּכַ י  ְירוׁשָ ַּעל  ַהר  ָקְדׁשִ ּ

ְנָח ָרֵאל  ֶאת־ַהּמִ ית  ְיהָוׁהִיׂשְ ְכִלי  ָטהֹור  ּבֵ ְוַגם־ֵמֶהם  כא:  ה  ּבִ
ח  ַלּכֲֹהִנים  ַלְלִוִים  ָאַמר  ְיהָוׁה ַמִים  כב:  ֶּאּקַ ר  ַהּשָׁ י  ַכֲאׁשֶ ּכִ

ה  ֹעְמִדים  ְלָפַני  ר  ֲאִני  ֹעׂשֶ ה  ֲאׁשֶ ים  ְוָהָאֶרץ  ַהֲחָדׁשָ ַהֳחָדׁשִ
ְמֶכם ן  ַיֲעֹמד  ַזְרֲעֶכם  ְוׁשִ י־ֹחֶדׁש ְּוָהָיה  ִמֵד כג:  ְנֻאם־ְיהָוׁה  ּכֵ

ֲחֹות ְלָפַני  ּתַ ר ְלִהׁשְ ׂשָ ּתֹו ָיבֹוא ָכל־ּבָ ּבַ ׁשַ ת ּבְ ּבָ ָחְדׁשֹו  וִמֵדי ׁשַ ּּבְ ּ
י  כד:  ָאַמר  ְיהָוׁה י  ּכִ ִעים  ּבִ ים  ַהפֹׁשְ ִפְגֵרי  ָהֲאָנׁשִ ְּוָיְצאו  ְוָראו  ּבְ ּ ּ

ה  ְוָהיו  ֵדָראֹון  ם  ֹלא  ִתְכּבֶ ם  ֹלא  ָתמות  ְוִאּשָׁ ּתֹוַלְעּתָ ּ
ר ׂשָ  :ְלָכל־ּבָ
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ך  במעגל "כך  יגמור  כל  ספרי  נ,  שני  פרקים  ליום,  לק  לכל  השנההנה  מובא  כאן  לימוד  ספרי  נביאים  וכתובים  מחו
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"  כר  ברכיה  הכהן  ברבי  כמשמרות  כתיב  ואנו  קורין  מסמרות  לומר  לך  מה  משמרות  כהונה"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 "י  נכך  יגמור  כל  ספר,  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(. אנו קורין מסמרות ללמדך שאם קבעת אותם כמסמר בלבבך הם משמרין אותךא למה כתיב כמשמרות ו"ד


