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  פרק כא- "ישעיה"ספר 
א  ֵמֶאֶרץ ַמ א ר  ּבָ ְדּבָ ֶגב  ַלֲחֹלף  ִמּמִ ּנֶ סופֹות  ּבַ ר־ָים  ּכְ א  ִמְדּבַ ּּשָׂ

ד־ִלי  ַהּבֹוֵגד   ב:  נֹוָרָאה ה  ֻהּגַ ֹוֵדד  |  ָּחזות  ָקׁשָ ׁשֹוֵדד |  ּבֹוֵגד  ְוַהּשׁ
י ּתִ ּבַ ל־ַאְנָחָתה  ִהׁשְ ן  ָמְלאו  ג:  ֲּעִלי  ֵעיָלם  צוִרי  ָמַדי  ּכָ ַּעל־ּכֵ

ֹמַע ָמְתַני  ַחְלָחָלה  ִציִרים  ֲא ִציֵרי  יֹוֵלָדה  ַנֲעֵויִתי  ִמּשְׁ ָּחזוִני  ּכְ
י  ֵמְראֹות ף  ד:  ִנְבַהְלּתִ ֲעָתְתִני  ֵאת  ֶנׁשֶ ָעה  ְלָבִבי  ַפָלצות  ּבִ ּּתָ ּ ּ

ם  ִלי  ַלֲחָרָדה ִקי  ׂשָ ִפית  ָאכֹול  ה:  ִחׁשְ ְלָחן  ָצֹפה  ַהּצָ ֻ ְָעֹרך  ַהּשׁ

חו  ָמֵגן ִרים  ִמׁשְ ֹתה  קומו  ַהּשָׂ ּׁשָ ּ י  ֹכה  ָאַמר   ו:  ּ ְֵאַלי  ֲאֹדָני  ֵלך ּכִ

יד ר  ִיְרֶאה  ַיּגִ ים  ז:  ַּהֲעֵמד  ַהְמַצֶפה  ֲאׁשֶ ְּוָרָאה  ֶרֶכב  ֶצֶמד  ָפָרׁשִ
ב ב  ַרב־ָקׁשֶ יב  ֶקׁשֶ ָמל  ְוִהְקׁשִ ַּוִיְקָרא  ח:  ֶרֶכב  ֲחמֹור  ֶרֶכב  ּגָ

ִמיד  יֹוָמם |  ַּאְרֵיה  ַעל־ִמְצֶפה   ֲאֹדָני  ָאֹנִכי  ֹעֵמד  ּתָ
י  ָאֹנִכי  ִנּצָ ַמְרּתִ ל־ַהֵלילֹותְוַעל־ִמׁשְ ה־ֶזה  ָבא  ֶרֶכב  ט:  ּב  ּכָ ְוִהּנֵ

ֶבל  ְוָכל־ְפִסיֵלי  ים  ַוַיַען  ַויֹאֶמר  ָנְפָלה  ָנְפָלה  ּבָ ִּאיׁש  ֶצֶמד  ָפָרׁשִ ּּ ּ
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ר  ָלָאֶרץ ּבַ י  ֵמֵאת  י:  ֱאֹלֶהיָה  ׁשִ ַמְעּתִ ר  ׁשָ ְרִני  ֲאׁשֶ ִתי  וֶבן־ּגָ ְּמֻדׁשָ
י  ָל ְדּתִ ָרֵאל  ִהּגַ א  דוָמה  ֵאַלי  יא:  ֶכםְיהָוׁה  ְצָבאֹות  ֱאֹלֵהי  ִיׂשְ ַּמּשָׂ ּ

ֵליל ַלְיָלה  ׁשֵֹמר  ַמה־ּמִ ִעיר  ׁשֵֹמר  ַמה־ּמִ ֹּקֵרא  ִמּשֵׂ ָאַמר  יב:  ּ
בו  ֵאָתיו ָעיו  ׁשֻ ְבָעיון  ּבְ ּׁשֵֹמר  ָאָתא  ֹבֶקר  ְוַגם־ָלְיָלה  ִאם־ּתִ ּ ּ ּ :

ִלינו  ֹאְרחֹות  ְדָדִנים יג ְעַרב  ּתָ ַיַער  ּבַ ְעָרב  ּבַ א  ּבַ ַּמּשָׂ ּ ִלְקַראת  יד:  ּ
ַלְחמֹו  ִקְדמו  ֹנֵדד יָמא  ּבְ ֵבי  ֶאֶרץ  ּתֵ ָּצֵמא  ֵהָתיו  ָמִים  ֹיׁשְ ּ ּ :

י־ִמְפֵני  ֲחָרבֹות  ָנָדדו  ִמְפֵני   טו ּּכִ ת |  ּּ ה  וִמְפֵני  ֶקׁשֶ ֶּחֶרב  ְנטוׁשָ ּ ּ
ְּדרוָכה  וִמְפֵני  ּכֶֹבד  ִמְלָחָמה ּ ּ עֹוד  טז:  ּ י־ֹכה  ָאַמר  ֲאֹדָני  ֵאָלי  ּבְ ּכִ

ִכיר ְוָכ ֵני ׂשָ ׁשְ ָנה ּכִ בֹוד ֵקָדרׁשָ ל־ּכְ ת  יז: ָלה ּכָ ָאר ִמְסַפר־ֶקׁשֶ ּוׁשְ ּ
ר ָרֵאל ִדּבֵ י ְיהָוׁה ֱאֹלֵהי־ִיׂשְ ּבֹוֵרי ְבֵני־ֵקָדר ִיְמָעטו ּכִ ּּגִ ּ: 

  פרק כב- "ישעיה"ספר 
ּגֹות א ָלך  ַלּגַ י־ָעִלית  ּכֻ יא  ִחָזיֹון  ַמה־ָלך  ֵאפֹוא  ּכִ א  ּגֵ ְַמּשָׂ ְּ ּ ּ :
אֹות   ב ׁשֻ ְָיה  ִקְרָיה  ַעִליָזה  ֲחָלַלִיך  ֹלא ְמֵלָאה  ִעיר  הֹוִמ|  ּתְ ּ ּ

ל־ְקִציַנִיך  ָנְדדו־ַיַחד  ג:  ַחְלֵלי־ֶחֶרב  ְוֹלא  ֵמֵתי  ִמְלָחָמה ּּכָ ְ

ָרחו רו ַיְחָדו ֵמָרחֹוק ּבָ ל־ִנְמָצַאִיך ֻאּסְ רו ּכָ ת ֻאּסָ ׁשֶ ִּמּקֶ ּ ּ ן  ד: ְּ ַעל־ּכֵ
ִאיצו  ְלַנֲח ִכי  ַאל־ּתָ ּבֶ י  ֲאָמֵרר  ּבַ עו  ִמּנִ י  ׁשְ ָּאַמְרּתִ ֵמִני  ַעל־ׁשֹד ּ

י ת־ַעּמִ י  יֹום  ְמהוָמה  וְמבוָסה  וְמבוָכה  ַלאֹדָני  יֱהִוׁה  ה:  ּבַ ּּכִ ּ ּ ּ ּ
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ֵגיא  ִחָזיֹון  ְמַקְרַקר  ִקר  ְוׁשֹוַע  ֶאל־ָהָהר ְוֵעיָלם  ו:  ְּצָבאֹות  ּבְ
ים  ְוִקיר  ֵעָרה  ָמֵגן ֶרֶכב  ָאָדם  ָפָרׁשִ ָפה  ּבְ א  ַאׁשְ ָּנׂשָ ַוְיִהי  ז:  ּ

ְעָרהְִמְבַחר־ֲעָמַקִיך  ָמְל תו  ַהּשָׁ ים  ׁשֹת  ׁשָ ּאו  ָרֶכב  ְוַהָפָרׁשִ ּּ :
ית  ח ק  ּבֵ יֹום  ַההוא  ֶאל־ֶנׁשֶ ט  ּבַ ּבֵ ַּוְיַגל  ֵאת  ָמַסך  ְיהוָדה  ַוּתַ ּּ ְ

צו  ט:  ַּהָיַער ַקּבְ י־ָרּבו  ַוּתְ ִקיֵעי  ִעיר־ָדִוד  ְרִאיֶתם  ּכִ ְּוֵאת  ּבְ ּ ּ
ְחּתֹוָנה ֵרָכה  ַהּתַ י  ְירוׁשָ י:  ֶאת־ֵמי  ַהּבְ ּתֵ ם ְּוֶאת־ּבָ ַלם  ְסַפְרּתֶ

ר  ַהחֹוָמה ים  ְלַבּצֵ ּתִ ְתצו  ַהּבָ ין |  ּוִמְקָוה   יא:  ַּוּתִ יֶתם  ּבֵ ֲעׂשִ
יָה  ְוֹיְצָרה  ם  ֶאל־ֹעׂשֶ ְטּתֶ ָנה  ְוֹלא  ִהּבַ ֵרָכה  ַהְיׁשָ ַּהֹחֹמַתִים  ְלֵמי  ַהּבְ

יֹום  ַההוא  יב:  ֵמָרחֹוק  ֹלא  ְרִאיֶתם ַּוִיְקָרא  ֲאֹדָני  יֱהִוׁה  ְצָבאֹות  ּבַ ּ ּ
קִלְבִכי ּ  וְלִמְסֵפד  וְלָקְרָחה  ְוַלֲחֹגר  ׂשָ ה   יג:  ּּ ְמָחה |  ְוִהּנֵ ׂשֹון  ְוׂשִ ׂשָ
י |  ָהֹרג   תֹו  ּכִ תֹות  ָיִין  ָאכֹול  ְוׁשָ ר  ְוׁשָ ׂשָ ֹחט  ֹצאן  ָאֹכל  ּבָ ָקר  ְוׁשָ ּבָ

ְּוִנְגָלה  ְבָאְזָני  ְיהָוׁה  ְצָבאֹות  ִאם־ְיֻכַפר  ֶהָעֹון  יד:  ָּמָחר  ָנמות
ֻמתו ַּהֶזה  ָלֶכם  ַעד־ּתְ ּכֹה  ָאַמר  טו:  ן  ָאַמר  ֲאֹדָני  יֱהִוׁה  ְצָבאֹותּ

ר  ְבָנא  ֲאׁשֶ ֲּאֹדָני  יֱהִוׁה  ְצָבאֹות  ֶלך־ּבֹא  ֶאל־ַהּסֵֹכן  ַהֶזה  ַעל־ׁשֶ ְ

ִית י־ָחַצְבּתָ  ְלך  פֹה  ָקֶבר  טז:  ַעל־ַהּבָ ַּמה־ְלך  ֹפה  וִמי  ְלך  ֹפה  ּכִ ָ ָ ָּ ּּ
ן  לֹו ּכָ ַלע  ִמׁשְ ה  ְיהָוׁה  יז:  ֹחְצִבי  ָמרֹום  ִקְברֹו  ֹחְקִקי  ַבּסֶ ִהּנֵ

ֶבר  ְוֹעְטך  ָעֹטה ְָמַטְלֶטְלך  ַטְלֵטָלה  ּגָ ָָצנֹוף  ִיְצָנְפך  ְצֵנָפה  יח:  ָ

בֹות  ה  ַמְרּכְ ּמָ ה  ָתמות  ְוׁשָ ּמָ דור  ֶאל־ֶאֶרץ  ַרֲחַבת  ָיָדִים  ׁשָ ּּכַ ּ ּ
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ית  ֲאֹדֶניך בֹוֶדך  ְקלֹון  ּבֵ ָּכְ ֲעָמְדך  יט:  ָ ֶבך  וִמּמַ ּצָ יך  ִמּמַ ַָוֲהַדְפּתִ ָ ָּ
יֹום  ַההוא  ְוָקָראִתי  ְלַעְבִדי  ְלֶאְלָיִקים  כ:  ֶָיֶהְרֶסך ְּוָהָיה  ּבַ ּ ּ

ן־ִחְלִקָיהו ּּבֶ ך  ְוַאְבֵנְטך  ֲאַחְזֶקּנו  כא:  ּ ְנּתֶ ּתָ יו  ּכֻ ּתִ ׁשְ ְּוִהְלּבַ ּ ָ ָ

ַלם  וְלֵבית  ב  ְירוׁשָ ָידֹו  ְוָהָיה  ְלָאב  ְליֹוׁשֵ ן  ּבְ ך  ֶאּתֵ ְלּתְ ּוֶמְמׁשַ ּ ָּ

ַח כב:  ְּיהוָדה י  ַמְפּתֵ ְכמֹו  וָפַתח  ְוֵאין  ֹסֵגר ְוָנַתּתִ ית־ָדִוד  ַעל־ׁשִ ּ  ּבֵ ּ
א  כג:  ְּוָסַגר  ְוֵאין  פֵֹתַח ָמקֹום  ֶנֱאָמן  ְוָהָיה  ְלִכּסֵ יו  ָיֵתד  ּבְ ּוְתַקְעּתִ

ית־ָאִביו |  ְּוָתלו  ָעָליו  ּכֹל   כד:  ָכבֹוד  ְלֵבית  ָאִביו בֹוד  ּבֵ ּכְ
ֵלי   ָטן  ִמּכְ ֵלי  ַהּקָ ִפעֹות  ּכֹל  ּכְ ֱאָצִאים  ְוַהּצְ נֹות  ְוַעד ַהּצֶ ָהַאּגָ

ָבִלים ֵלי  ַהּנְ ל־ּכְ מוׁש  כה:  ּכָ יֹום  ַההוא  ְנֻאם  ְיהָוׁה  ְצָבאֹות  ּתָ ּּבַ ּ ּ
א  ּשָׂ ָמקֹום  ֶנֱאָמן  ְוִנְגְדָעה  ְוָנְפָלה  ְוִנְכַרת  ַהּמַ קוָעה  ּבְ ַּהָיֵתד  ַהּתְ ּ ּ

ר י ְיהָוׁה ִדּבֵ ר־ָעֶליָה ּכִ  :ֲּאׁשֶ
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, כל תפוצות ישראלך המחולק ב"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"ת  נטועים  אוכמשמרו

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

 .ואין חטא בא על ידו, ים צדיקיםוכל המזכה את הרבים זוכה לבנ, 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"נו  קורין  מסמרות  לומר  לך  מה  משמרות  כהונה  כר  ברכיה  הכהן  ברבי  כמשמרות  כתיב  וא"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


