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  פרק כג- "ישעיה"ספר 
א  ֹצר  ֵהיִלילו   א ִית  |  ַּמּשָׂ ַדד  ִמּבַ י־ׁשֻ יׁש  ּכִ ְרׁשִ ֳּאִניֹות  ּתַ ִמּבֹוא ּ

ים  ִנְגָלה־ָלמֹו ּתִ ֵבי  ִאי  ֹסֵחר  ִצידֹון  ֹעֵבר  ָים  ב:  ֵמֶאֶרץ  ּכִ ּדֹּמו  יׁשְ ּ
ְִמְלאוך ִהי  ג:  ּ בוָאָתה  ַוּתְ ֹחר  ְקִציר  ְיאֹור  ּתְ ים  ֶזַרע  ׁשִ ּוְבַמִים  ַרּבִ ּ ּ

י־ָאַמר  ָים  ָמעֹוז  ַהָים  ֵלאֹמר  ד:  ְסַחר  ּגֹוִים י  ִצידֹון  ּכִ ּּבֹוׁשִ
י  ְוֹלא־ָי י  ְבתולֹותֹלא־ַחְלּתִ חוִרים  רֹוַמְמּתִ י  ּבַ י  ְוֹלא  ִגַדְלּתִ ַּלְדּתִ ּ ּ :

ַמע  ֹצר ה ׁשֵ ַמע  ְלִמְצָרִים  ָיִחילו  ּכְ ר־ׁשֵ ֲאׁשֶ ה  ו:  ּּכַ יׁשָ ְרׁשִ ִּעְברו  ּתַ
ֵבי  ִאי ֲּהֹזאת  ָלֶכם  ַעִליָזה  ִמיֵמי־ֶקֶדם  ַקְדָמָתה  ז:  ֵּהיִלילו  יׁשְ ּ

ֹּיִבלוָה  ַרְגֶליָה  ֵמָרחֹוק  ָלגור ָיַעץ  ֹזאת  ַעל־ֹצר ִמי   ח:  ּ
ֵדי־ָאֶרץ ְנָעֶניָה  ִנְכּבַ ִרים  ּכִ ר  ֹסֲחֶריה  ׂשָ ֲעִטיָרה  ֲאׁשֶ ְיהָוׁה  ט:  ַּהּמַ

ֵדי־ָאֶרץ ל־ִנְכּבַ ל־ְצִבי  ְלָהֵקל  ּכָ אֹון  ּכָ ְּצָבאֹות  ְיָעָצה  ְלַחֵלל  ּגְ ּּ :
יׁש  ֵאין  ֵמַזח  עֹוד י ְרׁשִ ת־ּתַ ְיֹאר  ּבַ ָידֹו  ָנָטה  יא:  ְִעְבִרי  ַאְרֵצך  ּכַ
ִמד  ָמֻעְזֶניָהַע ַנַען  ַלׁשְ יז  ַמְמָלכֹות  ְיהָוׁה  ִצָוה  ֶאל־ּכְ ּל־ַהָים  ִהְרּגִ ּ :
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תוַלת  יב ָקה  ּבְ ַּויֹאֶמר  ֹלא־תֹוִסיִפי  עֹוד  ַלֲעלֹוז  ַהְמֻעּשָׁ ּ
ת־ִצידֹון   ייםּבַ ם  ֹלא־ָינוַח  ָלךִּכּתִ ם־ׁשָ ים  קוִמי  ֲעֹבִרי  ּגַ ּתִ ְ  ּכִ ּ ּ :

ִדים  ֶזה  ָהָעם|  ֵהן   יג ׂשְ ור  ְיָסָדה  ְלִצִיים ֶּאֶרץ  ּכַ ּ  ֹלא  ָהָיה  ַאּשׁ ּ ּ
ָמה  ְלַמֵפָלהַּבחיָניוֵּהִקימו   ּ  ַבחוָניו  עֹוְררו  ַאְרְמנֹוֶתיָה  ׂשָ ּ ּ ּ :

ַדד  ָמֻעְזֶכן יד י  ׁשֻ יׁש  ּכִ ְרׁשִ ֵּהיִלילו  ֳאִניֹות  ּתַ ּ יֹום  טו:  ּּ ְּוָהָיה  ּבַ
יֵמי  ֶמֶלך  ֶאָחד  ִמ ָנה  ּכִ ְבִעים  ׁשָ ַחת  ֹצר  ׁשִ ּכַ ְַההוא  ְוִנׁשְ ץ ּ ּקֵ

יַרת  ַהזֹוָנה ׁשִ ָנה  ִיְהֶיה  ְלֹצר  ּכְ ְבִעים  ׁשָ י  טז:  ּׁשִ ְקִחי  ִכּנֹור  ֹסּבִ
ָזֵכִרי יר  ְלַמַען  ּתִ י־ׁשִ ן  ַהְרּבִ ָחה  ֵהיִטיִבי  ַנּגֵ ּכָ : ִּעיר  זֹוָנה  ִנׁשְ

ץ   יז ָבה |  ְוָהָיה  ִמּקֵ ָנה  ִיְפֹקד  ְיהָוׁה  ֶאת־ֹצר  ְוׁשָ ְבִעים  ׁשָ ׁשִ
ה  ְוָזְנָתה  ֶאת ל־ַמְמְלכֹות  ָהָאֶרץ  ַעל־ְפֵני  ָהֲאָדָמהְלֶאְתַנּנָ : ּ־ּכָ

י  יח ה  ֹקֶדׁש  ַליהָוׁה  ֹלא  ֵיָאֵצר  ְוֹלא  ֵיָחֵסן  ּכִ ְּוָהָיה  ַסְחָרה  ְוֶאְתַנּנָ ּ
ה  ְבָעה  ְוִלְמַכּסֶ ִבים  ִלְפֵני  ְיהָוׁה  ִיְהֶיה  ַסְחָרה  ֶלֱאֹכל  ְלׂשָ ַּליֹׁשְ ּ

 :ָעִתיק

  פרק כד- "ישעיה"ספר 
ה  ְיהָוׁה  ּבֹו א ֶביָהִהּנֵ ֵּקק  ָהָאֶרץ  ובֹוְלָקה  ְוִעָוה  ָפֶניָה  ְוֵהִפיץ  ֹיׁשְ ּ ּ :
ּקֹוֶנה  ב ה  ּכַ ִבְרּתָ ּגְ ְפָחה  ּכַ ּשִׁ אֹדָניו  ּכַ ֶעֶבד  ּכַ ּכֵֹהן  ּכַ ְּוָהָיה  ָכָעם  ּכַ

א  בֹו ר  ֹנׁשֶ ֲאׁשֶ ה  ּכַ ּנֹׁשֶ לֶוׁה  ּכַ ְלֶוה  ּכַ ּמַ ּמֹוֵכר  ּכַ ּבֹוק |  ִהּבֹוק   ג:  ּּכַ ּתִ
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ר  ֶאת־ַהָדָבר  ַהֶזהּתִ|  ָהָאֶרץ  ְוִהּבֹוז   י  ְיהָוׁה  ִדּבֶ ּּבֹוז  ּכִ ּ ָאְבָלה  ד:  ּ
ֵבל  ֻאְמָללו  ְמרֹום  ַעם־ָהָאֶרץ : ָּנְבָלה  ָהָאֶרץ  ֻאְמְלָלה  ָנְבָלה  ּתֵ

י־ָעְברו  תֹוֹרת  ָחְלפו  ֹחק  ֵהֵפרו  ה ֶביָה  ּכִ ַחת  ֹיׁשְ ְּוָהָאֶרץ  ָחְנָפה  ּתַ ּ ּ
ִרית  עֹוָלם ן  ָאָלה  ָאְכָלה  ֶאֶרץ   ו:  ּבְ ֵבי  ָבה ַעל־ּכֵ מו  יׁשְ ַּוֶיְאׁשְ ּ ּ

ַאר  ֱאנֹוׁש  ִמְזָער ֵבי  ֶאֶרץ  ְוִנׁשְ ן  ָחרו  יׁשְ ירֹוׁש  ז:  ַּעל־ּכֵ ָאַבל  ּתִ
ְמֵחי־ֵלב ל־ׂשִ ִפים  ח:  ֻּאְמְלָלה־ָגֶפן  ֶנֶאְנחו  ּכָ ַבת  ְמׂשֹוׂש  ּתֻ ּׁשָ

ּנֹור ַבת  ְמׂשֹוׂש  ּכִ אֹון  ַעִליִזים  ׁשָ ּתו־ָיִין ט:  ָּחַדל  ׁשְ יר  ֹלא  ִיׁשְ ּשִׁ  ּּבַ
ָכר  ְלׁשָֹתיו ִית  ִמּבֹוא י:  ֵיַמר  ׁשֵ ל־ּבַ ר  ּכָ ָרה  ִקְרַית־ּתֹהו  ֻסּגַ ּבְ : ִּנׁשְ

ָלה  ְמׂשֹוׂש  יא ְמָחה  ּגָ ל־ׂשִ חוצֹות  ָעְרָבה  ּכָ ְּצָוָחה  ַעל־ַהַיִין  ּבַ ּ
ַער יב:  ָהָאֶרץ ת־ׁשָ ִאָיה  ֻיּכַ ה  וׁשְ ּמָ ִעיר  ׁשַ ָאר  ּבָ ִּנׁשְ י־ֹכה  יג:  ּ ּכִ

ֶקֶרב  ָהָאֶרץ   עֹוֵלֹלת ִיְהֶיה  ּבְ ֹנֶקף  ַזִית  ּכְ ים  ּכְ תֹוך  ָהַעּמִ ְּבְ

ָלה  ָבִציר ְגאֹון  ְיהָוׁה  ָצֲהלו  יד:  ִאם־ּכָ או  קֹוָלם  ָיֹרּנו  ּבִ ה  ִיׂשְ ֵּהּמָ ּ ּ
ם  ְיהָוׁה  ֱאֹלֵהי  טו:  ִּמָים ִאֵיי  ַהָים  ׁשֵ דו  ְיהָוׁה  ּבְ ּבְ ֻאִרים  ּכַ ן  ּבָ ַּעל־ּכֵ ּ ּ

ָרֵאל ַמ טז:  ִיׂשְ ַנף  ָהָאֶרץ  ְזִמֹרת  ׁשָ ִדיק  ָוֹאַמר ִמּכְ ְּענו  ְצִבי  ַלּצַ ּ
ָגדו ָגדו  וֶבֶגד  ּבֹוְגִדים  ּבָ ָּרִזי־ִלי  ָרִזי־ִלי  אֹוי  ִלי  ּבְֹגִדים  ּבָ ּ ּ :

ב  ָהָאֶרץ יז ַָפַחד  ָוַפַחת  ָוָפח  ָעֶליך  יֹוׁשֵ ס  ִמּקֹול  יח:  ּ ְוָהָיה  ַהּנָ
ָפ ַּהַפַחד  ִיפֹל  ֶאל־ַהַפַחת  ְוָהעֹוֶלה  ִמּתֹוך  ַהַפַחת  ִיָלֵכד  ּבַ ּ ּ ּ ּּ ח ְ

חו  ַוִיְרֲעׁשו  מֹוְסֵדי  ָאֶרץ רֹום  ִנְפּתָ י־ֲאֻרּבֹות  ִמּמָ ּּכִ ֹרָעה  יט:  ּּ
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ִּהְתֹרֲעָעה  ָהָאֶרץ  פֹור  ִהְתפֹוְרָרה  ֶאֶרץ  מֹוט  ִהְתמֹוְטָטה  ָאֶרץ ּ :
לוָנה  ְוָכַבד  ָעֶליָה  כ ּמְ ּכֹור  ְוִהְתנֹוְדָדה  ּכַ ּשִׁ נוַע  ֶאֶרץ  ּכַ ּנֹוַע  ּתָ ּ

ָעה  ְוָנְפָלה  ְוֹלא־ ִּפׁשְ יֹום  ַההוא  ִיְפֹקד  כא:  ֹּתִסיף  קוםּ ְּוָהָיה  ּבַ ּ
רֹום  ְוַעל־ַמְלֵכי  ָהֲאָדָמה  ּמָ רֹום  ּבַ ְיהָוׁה  ַעל־ְצָבא  ַהּמָ

רו  כב:  ַעל־ָהֲאָדָמה יר  ַעל־ּבֹור  ְוֻסּגְ פו  ֲאֵסָפה  ַאּסִ ְּוֻאּסְ ּ
ר  וֵמֹרב  ָיִמים  ִיָפֵקדו ַּעל־ַמְסּגֵ ה  כג:  ּּ ְּוָחְפָרה  ַהְלָבָנה  ובֹוׁשָ ּ

ַלם ְוֶנֶגד ְזֵקָניו ַהַחּמָ ַהר ִציֹון וִבירוׁשָ י־ָמַלך  ְיהָוׁה ְצָבאֹות ּבְ ּה  ּכִ ּ ּ ְ

בֹוד  :ּכָ
gG 

ך  במעגל "כך  יגמור  כל  ספרי  נ,  שני  פרקים  ליום,  ובים  מחולק  לכל  השנההנה  מובא  כאן  לימוד  ספרי  נביאים  וכת
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"ות  כהונה  כר  ברכיה  הכהן  ברבי  כמשמרות  כתיב  ואנו  קורין  מסמרות  לומר  לך  מה  משמר"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 "ר  כל  ספרי  נכך  יגמו,  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(. משמרות ואנו קורין מסמרות ללמדך שאם קבעת אותם כמסמר בלבבך הם משמרין אותךא למה כתיב כ"ד


