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 עיהו פרק ב יש
ה  ן ָאמֹוץ ַעל ְיהּודָּ ה ְיַשְעיָּהּו בֶׁ זָּ ר חָּ ר ֲאשֶׁ בָּ )א( ַהדָּ
יָּה ְבַאֲחִרית ַהיִָּמים נָּכֹון ִיְהיֶׁה ַהר  ם:  )ב( ְוהָּ לִָּ ִוירּושָּ
יו  לָּ עֹות ְונֲָּהרּו אֵּ א ִמְגבָּ ִרים ְוִנשָּ הָּ ק ְבֹראש הֶׁ ית ְיֹקוָּ בֵּ

ְלכּו ַעִמים  ל  ַהגֹוִים:  )ג( ְוהָּ ַרִבים ְוָאְמרּו ְלכּו כָּ
נּו  י ַיֲעֹקב ְוֹירֵּ ית ֱאֹלהֵּ ל בֵּ ק אֶׁ ל ַהר ְיֹקוָּ ְוַנֲעלֶׁה אֶׁ
ה ּוְדַבר  א תֹורָּ צֵּ יו ִכי ִמִציֹון תֵּ ה ְבֹאְרֹחתָּ יו ְונְֵּלכָּ כָּ ִמְדרָּ
ין ַהגֹוִים ְוהֹוִכיַח  ַפט בֵּ ם:  )ד( ְושָּ לִָּ ק ִמירּושָּ ְיֹקוָּ

ם ְלַעִמים ַרִבים ְוִכְתתּו ַחְר  יהֶׁ ם ְלִאִתים ַוֲחִניתֹותֵּ בֹותָּ
ב ְוֹלא ִיְלְמדּו עֹוד  רֶׁ ל גֹוי חֶׁ א גֹוי אֶׁ רֹות ֹלא ִישָּ ְלַמְזמֵּ

ה:  מָּ  פִמְלחָּ
 

ק:  )ו( ִכי  ה ְבאֹור ְיֹקוָּ ית ַיֲעֹקב ְלכּו ְונְֵּלכָּ )ה( בֵּ
ם ְוֹעְנִנים  דֶׁ ְלאּו ִמקֶׁ ית ַיֲעֹקב ִכי מָּ ה ַעְמָך בֵּ נַָּטְשתָּ
א  לֵּ י נְָּכִרים ַיְשִפיקּו:  )ז( ַוִתמָּ ַכְפִלְשִתים ּוְבַיְלדֵּ

לֵּ  יו ַוִתמָּ ה ְלֹאְצֹרתָּ צֶׁ ין קֵּ ב ְואֵּ הָּ ף ְוזָּ סֶׁ א ַאְרצֹו ַאְרצֹו כֶׁ
לֵּא ַאְרצֹו  יו:  )ח( ַוִתמָּ ה ְלַמְרְכֹבתָּ צֶׁ ין קֵּ סּוִסים ְואֵּ
שּו  ר עָּ יו ִיְשַתֲחוּו ַלֲאשֶׁ דָּ ה יָּ ֱאִליִלים ְלַמֲעשֵּ
א  ם ַוִיְשַפל ִאיש ְוַאל ִתשָּ יו:  )ט( ַוִיַשח ָאדָּ ְצְבֹעתָּ אֶׁ

ר ִמְפנֵּי פָּ עָּ ן בֶׁ מֵּ ם:  )י( בֹוא ַבצּור ְוִהטָּ הֶׁ ק  לָּ ַפַחד ְיֹקוָּ
ל ְוַשח רּום  פֵּ ם שָּ ינֵּי ַגְבהּות ָאדָּ ֲהַדר ְגֹאנֹו:  )יא( עֵּ ּומֵּ

הּואֲאנִָּשים  ּיוֹם הַּ ּדוֹ בַּ ב ְיֹקָוק ְלבַּ  ס:ְוִנְשגַּ
ל  ם ְוַעל כָּ רָּ ה וָּ אֶׁ ל גֵּ אֹות ַעל כָּ ק ְצבָּ )יב( ִכי יֹום ַליֹקוָּ

י ַהְלבָּ  ל ַאְרזֵּ ל:  )יג( ְוַעל כָּ פֵּ א ְושָּ ִמים ִנשָּ רָּ נֹון הָּ
ִרים  הָּ ל הֶׁ ן:  )יד( ְוַעל כָּ שָּ ל ַאלֹונֵּי ַהבָּ ִאים ְוַעל כָּ ְוַהִנשָּ
ל  אֹות:  )טו( ְוַעל כָּ עֹות ַהִנשָּ ל ַהְגבָּ ִמים ְוַעל כָּ רָּ הָּ
ל  ה:  )טז( ְוַעל כָּ ה ְבצּורָּ ל חֹומָּ ֹבַה ְוַעל כָּ ל גָּ ִמְגדָּ

ל ְשִכי ה:  )יז( ֳאִניֹות ַתְרִשיש ְוַעל כָּ ְמדָּ ח ֹות ַהחֶׁ ְושַּ
ּדוֹ  ב ְיֹקָוק ְלבַּ ְבהּות ָהָאָדם ְוָשֵפל רּום ֲאָנִשים ְוִנְשגַּ גַּ

הּוא ּיוֹם הַּ ִליל ַיֲחֹלף:  )יט( בַּ ֱאִליִלים כָּ :  )יח( ְוהָּ
ק  ר ִמְפנֵּי ַפַחד ְיֹקוָּ פָּ רֹות ֻצִרים ּוִבְמִחלֹות עָּ אּו ִבְמעָּ ּובָּ

ֲהַדר ְגאֹונֹו ְבקּו ץ:  )כ( ַביֹום ַההּוא ּומֵּ ָארֶׁ מֹו ַלֲעֹרץ הָּ
בֹו  י ְזהָּ ת ֱאִלילֵּ י ַכְספֹו ְואֵּ ת ֱאִלילֵּ ם אֵּ ָאדָּ ַיְשִליְך הָּ

ִפים:   ֲעַטלֵּ רֹות ְולָּ שּו לֹו ְלִהְשַתֲחֹות ַלְחֹפר פֵּ ר עָּ ֲאשֶׁ
ִעים ִמְפנֵּי  י ַהְסלָּ בֹוא ְבִנְקרֹות ַהֻצִרים ּוִבְסִעפֵּ )כא( לָּ

ץ:  )כב( ַפַחד ְיֹקוָּ  ָארֶׁ ֲהַדר ְגאֹונֹו ְבקּומֹו ַלֲעֹרץ הָּ ק ּומֵּ
ה  ה ְבַאפֹו ִכי ַבמֶׁ מָּ ר ְנשָּ ם ֲאשֶׁ ָאדָּ ם ִמן הָּ כֶׁ ִחְדלּו לָּ

ב הּוא:   פנְֶׁחשָּ
 

 פרק ג 
ם  ַלִ ִסיר ִמירּושָּ אֹות מֵּ ק ְצבָּ ָאדֹון ְיֹקוָּ )א( ִכי ִהנֵּה הָּ

נָּה ֹכל ִמְשַען  ן ּוַמְשעֵּ ה ַמְשעֵּ ם ְוֹכל ִמְשַען  ּוִמיהּודָּ חֶׁ לֶׁ
ם  ט ְונִָּביא ְוֹקסֵּ ה שֹופֵּ מָּ ִים:  )ב( ִגבֹור ְוִאיש ִמְלחָּ מָּ
ץ ַוֲחַכם  ִנים ְויֹועֵּ ן:  )ג( ַשר ֲחִמִשים ּוְנשּוא פָּ קֵּ ְוזָּ
ם  יהֶׁ רֵּ ִרים שָּ ַחש:  )ד( ְונַָּתִתי ְנעָּ ִשים ּוְנבֹון לָּ ֲחרָּ

ם:  ְוַתֲעלּוִלים ִיְמְשלּו בָּ

 מיכה פרק ד 
ק נָּכֹון ְבֹראש )א ית ְיֹקוָּ יָּה ְבַאֲחִרית ַהיִָּמים ִיְהיֶׁה ַהר בֵּ ( ְוהָּ

ְלכּו גֹוִים  יו ַעִמים:  )ב( ְוהָּ לָּ עֹות ְונֲָּהרּו עָּ א הּוא ִמְגבָּ ִרים ְוִנשָּ הָּ הֶׁ
י ַיֲעֹקב  ית ֱאֹלהֵּ ל בֵּ ק ְואֶׁ ל ַהר ְיֹקוָּ ַרִבים ְוָאְמרּו ְלכּו ְוַנֲעלֶׁה אֶׁ

כָּ  נּו ִמְדרָּ ק ְויֹורֵּ ה ּוְדַבר ְיֹקוָּ א תֹורָּ צֵּ יו ִכי ִמִציֹון תֵּ ה ְבֹאְרֹחתָּ יו ְונְֵּלכָּ
ין ַעִמים ַרִבים ְוהֹוִכיַח ְלגֹוִים ֲעֻצִמים ַעד  ַפט בֵּ ם:  )ג( ְושָּ לִָּ ִמירּושָּ
רֹות ֹלא  ם ְלַמְזמֵּ יהֶׁ ם ְלִאִתים ַוֲחִניֹתתֵּ יהֶׁ חֹוק ְוִכְתתּו ַחְרֹבתֵּ רָּ

ל גֹוי ה:  )ד( ְויְָּשבּו ִאיש  ִיְשאּו גֹוי אֶׁ מָּ ב ְוֹלא ִיְלְמדּון עֹוד ִמְלחָּ רֶׁ חֶׁ
ר:   אֹות ִדבֵּ ק ְצבָּ ין ַמֲחִריד ִכי ִפי ְיֹקוָּ נָּתֹו ְואֵּ ַתַחת ַגְפנֹו ְוַתַחת ְתאֵּ
ק  ם ְיֹקוָּ ְך ְבשֵּ יו ַוֲאַנְחנּו נֵּלֵּ ם ֱאֹלהָּ ְלכּו ִאיש ְבשֵּ ַעִמים יֵּ ל הָּ )ה( ִכי כָּ

ינּו ְלעֹולָּ  ד: ֱאֹלהֵּ עֶׁ  פם וָּ
 

ר  ה ַוֲאשֶׁ צָּ ה ֲאַקבֵּ חָּ ה ְוַהִנדָּ עָּ ה ַהֹצלֵּ ק ֹאְספָּ )ו( ַביֹום ַההּוא ְנֻאם ְיֹקוָּ
ֹעִתי:  )ז(  ֲהָלָאה ְלגוֹי ָעצּוםֲהרֵּ נַּ ֹצֵלָעה ִלְשֵאִרית ְוהַּ ְמִתי ֶאת הַּ  ְושַּ

ה ְוַעד עֹולָּם:  ַעתָּ ם ְבַהר ִציֹון מֵּ יהֶׁ ק ֲעלֵּ ַלְך ְיֹקוָּ ָתה )ח(   פּומָּ ְואַּ
ֶמְמָשָלה ָהִראֹשָנה  ת ִצּיוֹן ָעֶדיָך ֵתאֶתה ּוָבָאה הַּ ל ֵעֶדר ֹעֶפל בַּ ִמְגּדַּ

ם ת  ְירּוָשָלִ ְמֶלֶכת ְלבַּ ְך מַּ ין בָּ ְך אֵּ לֶׁ ַע ֲהמֶׁ ִריִעי רֵּ ה תָּ ה לָּמָּ :  )ט( ַעתָּ
ֹגִחי בַ  ה:  )י( חּוִלי וָּ ְך ִחיל ַכיֹולֵּדָּ ֱחִזיקֵּ ד ִכי הֶׁ ְך ָאבָּ ת ִציֹון ִאם יֹוֲעצֵּ

ם  ל שָּ בֶׁ את ַעד בָּ ה ּובָּ דֶׁ ַכְנְת ַבשָּ ְצִאי ִמִקְריָּה ְושָּ ה תֵּ ה ִכי ַעתָּ דָּ ַכיֹולֵּ
ַלִיְך  ְספּו עָּ ה נֶׁאֶׁ ִיְך:  )יא( ְוַעתָּ ק ִמַכף ֹאְיבָּ ְך ְיֹקוָּ ם ִיְגָאלֵּ ִלי שָּ ִתנָּצֵּ

ינֵּינּו:  ֱחנָּף ְוַתַחז ְבִציֹון עֵּ ֹאְמִרים תֶׁ ה ֹלא  גֹוִים ַרִבים הָּ מָּ )יב( ְוהֵּ
ִמיר ֹגְרנָּה:   עָּ ם כֶׁ תֹו ִכי ִקְבצָּ ִבינּו ֲעצָּ ק ְוֹלא הֵּ ְדעּו ַמְחְשבֹות ְיֹקוָּ יָּ
ִשים  ל ּוַפְרֹסַתִיְך אָּ ִשים ַבְרזֶׁ דֹוִשי ַבת ִציֹון ִכי ַקְרנְֵּך אָּ )יג( קּוִמי וָּ

ק בִ  ה ַוֲהִדקֹות ַעִמים ַרִבים ְוַהֲחַרְמִתי ַליֹקוָּ ילָּם ְנחּושָּ ם ְוחֵּ ְצעָּ
ינּו  לֵּ ם עָּ צֹור שָּ ה ִתְתֹגְדִדי ַבת ְגדּוד מָּ ץ:  )יד( ַעתָּ ָארֶׁ ל הָּ ַלֲאדֹון כָּ

ל:  אֵּ ט ִיְשרָּ ת ֹשפֵּ ט ַיכּו ַעל ַהְלִחי אֵּ בֶׁ  סַבשֵּ
 פרק ה 

ָתה ֵבית ֶלֶחם ֶאְפָרָתה)א(  ה  ְואַּ י ְיהּודָּ ִעיר ִלְהיֹות ְבַאְלפֵּ ִמְמָך ִלי צָּ
:  )ב( יוֹת מוֵֹשל ְבִיְשָרֵאל ּומוָֹצֹאָתיו ִמֶקֶדם ִמיֵמי עוָֹלםֵיֵצא ִלְה 

ל:   אֵּ י ִיְשרָּ יו ְישּובּון ַעל ְבנֵּ חָּ ר אֶׁ ה ְויֶׁתֶׁ דָּ לָּ ה יָּ דָּ ת יֹולֵּ ן ִיְתנֵּם ַעד עֵּ כֵּ לָּ
ָתה )ג(  ד ְוָרָעה ְבֹעז ְיֹקָוק ִבְגאוֹן ֵשם ְיֹקָוק ֱאֹלָהיו ְוָיָשבּו ִכי עַּ ְוָעמַּ
ד ַאְפֵסי ָאֶרץִיְגּדַּ  נּו ל עַּ לֹום ַאשּור ִכי יָּבֹוא ְבַאְרצֵּ ה שָּ יָּה זֶׁ :  )ד( ְוהָּ

ינּו  ֲהֵקֹמנּו ָעָליו ִשְבָעה ֹרִעים ּוְשֹמָנה ְנִסיֵכי ְוִכי ִיְדֹרְך ְבַאְרְמֹנתֵּ וַּ
יהָּ ָאָדם חֶׁ ץ ִנְמֹרד ִבְפתָּ רֶׁ ת אֶׁ ב ְואֶׁ רֶׁ ץ ַאשּור ַבחֶׁ רֶׁ ת אֶׁ עּו אֶׁ :  )ה( ְורָּ
נּו: ְוִהצִ  נּו ְוִכי ִיְדֹרְך ִבְגבּולֵּ ַאשּור ִכי יָּבֹוא ְבַאְרצֵּ   סיל מֵּ

ק  ת ְיֹקוָּ אֵּ ב ַעִמים ַרִבים ְכַטל מֵּ רֶׁ ִרית ַיֲעֹקב ְבקֶׁ יָּה ְשאֵּ )ו( ְוהָּ
ם:   ל ִלְבנֵּי ָאדָּ ה ְלִאיש ְוֹלא ְיַיחֵּ ר ֹלא ְיַקּוֶׁ ב ֲאשֶׁ שֶׁ י עֵּ ִכְרִביִבים ֲעלֵּ

עֲ )ז(  ִבים ְכַאְרֵיה ְוָהָיה ְשֵאִרית יַּ ִמים רַּ גוִֹים ְבֶקֶרב עַּ ֹקב בַּ
ר ִכְכִפיר ְבֶעְדֵרי ֹצאן עַּ ֲהמוֹת יַּ ין  ְבבַּ ַרף ְואֵּ ַמס ְוטָּ ַבר ְורָּ ר ִאם עָּ ֲאשֶׁ

תּו:  רֵּ יָך ִיכָּ ל ֹאְיבֶׁ יָך ְוכָּ רֶׁ ְדָך ַעל צָּ ֹרם יָּ  פַמִציל:  )ח( תָּ
 

ק ְוִהְכַר  יָּה ַביֹום ַההּוא ְנֻאם ְיֹקוָּ ָך )ט( ְוהָּ יָך ִמִקְרבֶׁ ִתי סּוסֶׁ
ל  ַרְסִתי כָּ ָך ְוהָּ י ַאְרצֶׁ רֵּ יָך:  )י( ְוִהְכַרִתי עָּ ְוַהֲאַבְדִתי ַמְרְכֹבתֶׁ
ְך:   ָך ּוְמעֹוְנִנים ֹלא ִיְהיּו לָּ ִפים ִמיָּדֶׁ יָך:  )יא( ְוִהְכַרִתי ְכשָּ רֶׁ ִמְבצָּ

ָך ְוֹל יָך ִמִקְרבֶׁ בֹותֶׁ יָך ּוַמצֵּ ה עֹוד )יב( ְוִהְכַרִתי ְפִסילֶׁ א ִתְשַתֲחוֶׁ
יָך:   רֶׁ ָך ְוִהְשַמְדִתי עָּ יָך ִמִקְרבֶׁ ירֶׁ יָך:  )יג( ְונַָּתְשִתי ֲאשֵּ ה יָּדֶׁ ְלַמֲעשֵּ

עּו:  מֵּ ר ֹלא שָּ ת ַהגֹוִים ֲאשֶׁ ם אֶׁ ה נָּקָּ מָּ ִשיִתי ְבַאף ּוְבחֵּ  ס)יד( ְועָּ


