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ישעיהו פרק ב
הּודה
(א) הַ ָּדבָּ ר אֲ ֶׁשר חָּ זָּ ה יְ ַשעְ יָּהּו בֶׁ ן ָאמוֹץ עַ ל יְ ָּ
ירּוש ִ ָּלם( :ב) וְ הָּ יָּה בְ ַאחֲ ִרית הַ י ִָּמים נָּכוֹן יִ ְהיֶׁה הַ ר
ָּ
וִ
בֵּ ית יְ קֹוָּ ק בְ רֹאש הֶׁ הָּ ִרים וְ נ ִָּשא ִמגְ בָּ עוֹת וְ נָּהֲ רּו אֵּ לָּיו
ָאמרּו לְ כּו
כָּ ל הַ גוֹיִם( :ג) וְ הָּ לְ כּו עַ ִמים ַרבִ ים וְ ְ
וְ ַנ ֲעלֶׁה אֶׁ ל הַ ר יְ קֹוָּ ק אֶׁ ל בֵּ ית אֱ ֹלהֵּ י ַי ֲעקֹב וְ י ֵֹּרנּו
ִמ ְד ָּרכָּ יו וְ נֵּלְ כָּ ה בְ א ְֹרחֹתָּ יו כִ י ִמ ִציוֹן ֵּתצֵּ א תו ָֹּרה ְּודבַ ר
ירּוש ִ ָּלם( :ד) וְ ָּשפַ ט בֵּ ין הַ גוֹיִ ם וְ הוֹכִ יחַ
יְ קֹוָּ ק ִמ ָּ
לְ עַ ִמים ַרבִ ים וְ כִ ְתתּו חַ ְרבו ָֹּתם לְ ִא ִתים וַ חֲ נִיתוֹתֵּ יהֶׁ ם
לְ מַ זְ מֵּ רוֹת ֹלא יִ ָּשא גוֹי אֶׁ ל גוֹי חֶׁ ֶׁרב וְ ֹלא יִ לְ ְמדּו עוֹד
ִמלְ חָּ מָּ ה :פ

מיכה פרק ד
(א ) וְ הָּ יָּה בְ ַאחֲ ִרית הַ י ִָּמים יִ ְהיֶׁה הַ ר בֵּ ית יְ קֹוָּ ק נָּכוֹן בְ רֹאש
הֶׁ הָּ ִרים וְ נ ִָּשא הּוא ִמגְ בָּ עוֹת וְ נָּהֲ רּו עָּ לָּיו עַ ִמים( :ב) וְ הָּ לְ כּו גוֹיִ ם
ָאמרּו לְ כּו וְ ַנ ֲעלֶׁה ֶׁאל הַ ר יְ קֹוָּ ק וְ אֶׁ ל בֵּ ית אֱ ֹלהֵּ י ַי ֲעקֹב
ַרבִ ים וְ ְ
וְ יו ֵֹּרנּו ִמ ְד ָּרכָּ יו וְ נֵּלְ כָּ ה בְ א ְֹרחֹתָּ יו כִ י ִמ ִציוֹן ֵּתצֵּ א תו ָֹּרה ְּודבַ ר יְ קֹוָּ ק
ירּוש ִ ָּלם( :ג) וְ ָּשפַ ט בֵּ ין עַ ִמים ַרבִ ים וְ הוֹכִ יחַ לְ גוֹיִ ם ֲעצ ִֻמים עַ ד
ִמ ָּ
ָּרחוֹק וְ כִ ְתתּו חַ ְרבֹתֵּ יהֶׁ ם לְ ִא ִתים וַ חֲ נִיתֹתֵּ יהֶׁ ם לְ מַ זְ מֵּ רוֹת ֹלא
יִ ְשאּו גוֹי אֶׁ ל גוֹי חֶׁ ֶׁרב וְ ֹלא יִלְ ְמדּון עוֹד ִמלְ חָּ מָּ ה( :ד) וְ י ְָּשבּו ִאיש
ַתחַ ת גַפְ נ ֹו וְ תַ חַ ת ְתאֵּ נָּת ֹו וְ ֵּאין מַ חֲ ִריד כִ י פִ י יְ קֹוָּ ק ְצבָּ אוֹת ִדבֵּ ר:
(ה) כִ י כָּ ל הָּ עַ ִמים יֵּלְ כּו ִאיש בְ ֵּשם אֱ ֹלהָּ יו וַ אֲ נ ְַחנּו ֵּנלְֵּך בְ ֵּשם יְ קֹוָּ ק
אֱ ֹלהֵּ ינּו לְ ע ֹו ָּלם וָּ עֶׁ ד :פ

(ה) בֵּ ית ַי ֲעקֹב לְ כּו וְ נֵּלְ כָּ ה בְ אוֹר יְ קֹוָּ ק( :ו) כִ י
נָּטַ ְש ָּתה עַ ְמָך בֵּ ית ַי ֲעקֹב כִ י מָּ לְ אּו ִמ ֶׁק ֶׁדם וְ ֹע ְננִים
כַ פְ לִ ְש ִתים ּובְ יַלְ ֵּדי נָּכְ ִרים י ְַשפִ יקּו( :ז) וַ ִתמָּ לֵּא
ַארצ ֹו
ַארצ ֹו כֶׁ סֶׁ ף וְ זָּ הָּ ב וְ אֵּ ין ֵּקצֶׁ ה לְ א ְֹצרֹתָּ יו וַ ִתמָּ ֵּלא ְ
ְ
ַארצ ֹו
סּוסים וְ אֵּ ין ֵּקצֶׁ ה לְ מַ ְרכְ ב ָֹּתיו( :ח) וַ ִתמָּ לֵּא ְ
ִ
אֱ לִ ילִ ים לְ ַמע ֲֵּשה י ָָּּדיו יִ ְש ַתחֲ וּו לַאֲ ֶׁשר עָּ שּו
ָאדם וַ יִ ְשפַ ל ִאיש וְ ַאל ִת ָּשא
אֶׁ ְצבְ עֹתָּ יו( :ט) וַ יִ ַשח ָּ
לָּהֶׁ ם( :י) בוֹא בַ צּור וְ ִהטָּ מֵּ ן בֶׁ עָּ פָּ ר ִמפְ נֵּי פַ חַ ד יְ קֹוָּק
ָאדם ָּשפֵּ ל וְ ַשח רּום
ּומֵּ הֲ ַדר גְ אֹנוֹ( :יא) עֵּ ינֵּי גַבְ הּות ָּ
קוָק לְ בַּ ּדוֹ בַּ ּיוֹם הַּ הּוא:ס
אֲ נ ִָּשים וְ נִ ְשגַּב יְ ֹ
(יב) כִ י יוֹם לַיקֹוָּ ק ְצבָּ אוֹת עַ ל כָּ ל גֵּאֶׁ ה וָּ ָּרם וְ עַ ל כָּ ל
ַארזֵּ י הַ לְ בָּ נוֹן הָּ ָּר ִמים
נ ִָּשא וְ ָּשפֵּ ל( :יג) וְ עַ ל כָּ ל ְ
וְ הַ נ ִָּש ִאים וְ עַ ל כָּ ל אַ ל ֹונֵּי הַ בָּ ָּשן( :יד) וְ עַ ל כָּ ל הֶׁ הָּ ִרים
הָּ ָּר ִמים וְ עַ ל כָּ ל הַ גְ בָּ עוֹת הַ נ ִָּשאוֹת( :טו) וְ עַ ל כָּ ל
צּורה( :טז) וְ עַ ל כָּ ל
ִמגְ ָּדל ָּגבֹהַ וְ עַ ל כָּ ל חוֹמָּ ה בְ ָּ
אֳ נִיוֹת ַת ְר ִשיש וְ עַ ל כָּ ל ְשכִ יוֹת הַ חֶׁ ְמ ָּדה( :יז) וְ ַּשח
קוָק לְ בַּ ּדוֹ
ָאדם וְ ָשפֵ ל רּום אֲ נ ִָשים וְ נִ ְשגַּב יְ ֹ
גַּבְ הּות הָ ָ
בַּ ּיוֹם הַּ הּוא( :יח) וְ הָּ אֱ לִ ילִ ים כָּ לִ יל יַחֲ ֹלף( :יט)
ּוב ְמ ִחלוֹת עָּ פָּ ר ִמפְ נֵּי פַ חַ ד יְ קֹוָּ ק
ּובָּ אּו בִ ְמעָּ רוֹת צ ִֻרים ִ
ָארץ( :כ) בַ יוֹם הַ הּוא
ּומֵּ הֲ ַדר גְ אוֹנ ֹו בְ קּומ ֹו ַל ֲערֹץ הָּ ֶׁ
ָאדם ֵּאת אֱ לִ ילֵּי כַ ְספ ֹו וְ אֵּ ת אֱ לִ ילֵּי זְ הָּ ב ֹו
י ְַשלִ יְך הָּ ָּ
אֲ ֶׁשר עָּ שּו ל ֹו לְ ִה ְש ַתחֲ וֹת ל ְַחפֹר פֵּ רוֹת וְ ָּלעֲטַ לֵּפִ ים:
(כא) לָּבוֹא בְ נ ְִקרוֹת הַ צ ִֻרים ּובִ ְסעִ פֵּ י הַ ְסלָּעִ ים ִמפְ נֵּי
ָארץ( :כב)
פַ חַ ד יְ קֹוָּ ק ּומֵּ הֲ ַדר גְ אוֹנ ֹו בְ קּומ ֹו ַל ֲערֹץ הָּ ֶׁ
ָאדם אֲ ֶׁשר נ ְָּשמָּ ה בְ אַ פ ֹו כִ י בַ מֶׁ ה
ִח ְדלּו לָּכֶׁ ם ִמן הָּ ָּ
נ ְֶׁח ָּשב הּוא :פ

(ו) בַ יוֹם הַ הּוא נְאֻ ם יְ קֹוָּ ק א ְֹספָּ ה הַ ֹצלֵּעָּ ה וְ הַ נ ִָּדחָּ ה אֲ ַקבֵּ צָּ ה וַ אֲ ֶׁשר
הֲ ֵּרע ִֹתי( :ז) וְ ַּש ְמ ִתי אֶ ת הַּ ֹצלֵעָ ה לִ ְשאֵ ִרית וְ הַּ נַּהֲ לָָאה לְ גוֹי עָ צּום
ּומָּ לְַך יְ קֹוָּ ק ֲעלֵּיהֶׁ ם בְ הַ ר ִציוֹן מֵּ עַ ָּתה וְ עַ ד ע ֹולָּם :פ (ח) וְ אַּ ָתה
שנָה
ִמגְ ַּּדל עֵ ֶדר עֹפֶ ל בַּ ת צִ ּיוֹן עָ ֶדיָך ֵתאתֶ ה ּובָ ָאה הַּ ֶמ ְמ ָשלָה ָה ִרא ֹ
רּוש ִ ָלם( :ט) עַ ָּתה לָּמָּ ה תָּ ִריעִ י ֵּרעַ הֲ מֶׁ לְֶׁך אֵּ ין בָּ ְך
מַּ ְמלֶכֶ ת לְ בַּ ת יְ ָ
יקְך ִחיל כַ י ֹול ֵָּּדה( :י) חּולִ י וָּ ג ִֹחי בַ ת ִציוֹן
ִאם י ֹועֲצֵּ ְך ָאבָּ ד כִ י הֶׁ חֱ זִ ֵּ
כַ י ֹול ֵָּּדה כִ י עַ ָּתה תֵּ ְצ ִאי ִמ ִק ְריָּה וְ ָּשכַ נ ְְת בַ ָּש ֶׁדה ּובָּ את עַ ד בָּ בֶׁ ל ָּשם
ִתנָּצֵּ לִ י ָּשם יִ גְ ָאלְֵּך יְ קֹוָּ ק ִמכַ ף אֹיְ בָּ יִ ְך( :יא) וְ עַ ָּתה נֶׁאֶׁ ְספּו עָּ לַיִ ְך
גוֹיִ ם ַרבִ ים הָּ א ְֹמ ִרים ֶׁתחֱ נָּף וְ תַ חַ ז בְ ִציוֹן עֵּ ינֵּינּו( :יב) וְ הֵּ מָּ ה ֹלא
י ְָּדעּו מַ ְח ְשבוֹת יְ קֹוָּ ק וְ ֹלא הֵּ בִ ינּו עֲצָּ ת ֹו כִ י ִקבְ צָּ ם כֶׁ עָּ ִמיר ג ְֹרנָּה:
קּומי וָּ דו ִֹשי בַ ת ִציוֹן כִ י ַק ְרנְֵּך אָּ ִשים בַ ְרזֶׁ ל ּופַ ְרסֹתַ יִ ְך אָּ ִשים
(יג) ִ
ְחּושה וַ הֲ ִדקוֹת עַ ִמים ַרבִ ים וְ הַ חֲ ַר ְמ ִתי לַיקֹוָּ ק בִ ְצעָּ ם וְ חֵּ ילָּם
נ ָּ
ָארץ( :יד) עַ ָּתה ִת ְתג ְֹד ִדי בַ ת גְ דּוד מָּ צוֹר ָּשם עָּ לֵּינּו
לַאֲ דוֹן כָּ ל הָּ ֶׁ
בַ ֵּשבֶׁ ט יַכּו עַ ל הַ לְ ִחי אֵּ ת שֹפֵּ ט יִ ְש ָּראֵּ ל :ס
פרק ה
הּודה ִמ ְמָך לִ י
(א) וְ אַּ ָתה בֵ ית לֶחֶ ם אֶ ְפ ָרתָ ה צָּ עִ יר לִ ְהיוֹת בְ ַאלְ פֵּ י יְ ָּ
יֵצֵ א לִ ְה יוֹת מו ֵֹשל בְ יִ ְש ָראֵ ל ּומוֹצָ אֹתָ יו ִמ ֶק ֶדם ִמימֵ י עוֹלָם( :ב)
לָּכֵּ ן יִ ְתנֵּם עַ ד עֵּ ת י ֹול ֵָּּדה ָּיל ָָּּדה וְ יֶׁתֶׁ ר אֶׁ חָּ יו יְ שּובּון עַ ל בְ נֵּי יִ ְש ָּראֵּ ל:
קוָק אֱ ֹלהָ יו וְ י ָָשבּו כִ י עַּ ָתה
קוָק בִ גְ אוֹן ֵשם יְ ֹ
(ג) וְ עָ מַּ ד וְ ָרעָ ה בְ עֹז יְ ֹ
ַארצֵּ נּו
ָארץ( :ד) וְ הָּ יָּה זֶׁ ה ָּשלוֹם אַ שּור כִ י יָּבוֹא בְ ְ
ַאפ ֵסי ֶ
יִ גְ ַּּדל עַּ ד ְ
מנָה נְ ִסיכֵי
ּוש ֹ
ַאר ְמנֹתֵּ ינּו וַּהֲ ֵקמֹנּו עָ לָיו ִשבְ עָ ה רֹעִ ים ְ
וְ כִ י יִ ְדרְֹך בְ ְ
ָאדם ( :ה) וְ ָּרעּו אֶׁ ת אֶׁ ֶׁרץ אַ שּור בַ חֶׁ ֶׁרב וְ אֶׁ ת אֶׁ ֶׁרץ נ ְִמרֹד בִ פְ תָּ חֶׁ יהָּ
ָ
ַארצֵּ נּו וְ כִ י יִ ְדרְֹך בִ גְ בּולֵּנּו :ס
וְ ִה ִציל מֵּ אַ שּור כִ י יָּבוֹא בְ ְ
(ו) וְ הָּ יָּה ְשאֵּ ִרית ַי ֲעקֹב בְ ֶׁק ֶׁרב עַ ִמים ַרבִ ים כְ ַטל ֵּמ ֵּאת יְ קֹוָּ ק
ָאדם:
כִ ְרבִ יבִ ים ֲעלֵּי עֵּ ֶׁשב אֲ ֶׁשר ֹלא יְ ַקּוֶׁ ה לְ ִאיש וְ ֹלא יְ יַחֵּ ל לִ בְ נֵּי ָּ
ַאריֵה
(ז) וְ הָ יָה ְשאֵ ִרית ַּי ֲעקֹב בַּ גוֹיִ ם בְ ֶק ֶרב עַּ ִמים ַּרבִ ים כְ ְ
בְ בַּ הֲ מוֹת יַּעַּ ר כִ כְ ִפיר בְ עֶ ְד ֵרי צֹאן אֲ ֶׁשר ִאם עָּ בַ ר וְ ָּר ַמס וְ ָּט ַרף וְ אֵּ ין
מַ ִציל( :ח) ָּתרֹם י ְָּדָך עַ ל צָּ ֶׁריָך וְ כָּ ל אֹיְ בֶׁ יָך יִ כָּ ֵּרתּו :פ

פרק ג
ירּוש ִ ַלם
(א) כִ י ִהנֵּה הָּ ָאדוֹן יְ קֹוָּ ק ְצבָּ אוֹת ֵּמ ִסיר ִמ ָּ
יהּודה מַ ְשעֵּ ן ּומַ ְשעֵּ נָּה כֹל ִמ ְשעַ ן לֶׁחֶׁ ם וְ כֹל ִמ ְשעַ ן
ּומ ָּ
ִ
מָּ יִם( :ב) גִ בוֹר וְ ִאיש ִמלְ חָּ מָּ ה שוֹפֵּ ט וְ נָּבִ יא וְ קֹסֵּ ם
וְ זָּ ֵּקן( :ג) ַשר חֲ ִמ ִשים ּונְשּוא פָּ נִים וְ יוֹעֵּ ץ וַ חֲ כַ ם
חֲ ָּר ִשים ּונְבוֹן לָּחַ ש( :ד) וְ נָּתַ ִתי נְעָּ ִרים ָּש ֵּריהֶׁ ם
וְ תַ עֲלּולִ ים יִ ְמ ְשלּו בָּ ם:

(ט) וְ הָּ יָּה בַ יוֹם הַ הּוא נְאֻ ם יְ קֹוָּ ק וְ ִהכְ ַר ִתי סּוסֶׁ יָך ִמ ִק ְרבֶׁ ָך
ַארצֶׁ ָך וְ הָּ ַר ְס ִתי כָּ ל
וְ הַ אֲ בַ ְד ִתי מַ ְרכְ בֹתֶׁ יָך( :י) וְ ִהכְ ַר ִתי עָּ ֵּרי ְ
ּומע ֹו ְננִים ֹלא יִ ְהיּו לְָּך:
ִמבְ צָּ ֶׁריָך( :יא) וְ ִהכְ ַר ִתי כְ ָּשפִ ים ִמי ֶָּׁדָך ְ
(יב) וְ ִהכְ ַר ִתי פְ ִסילֶׁיָך ּומַ צֵּ בוֹתֶׁ יָך ִמ ִק ְרבֶׁ ָך וְ ֹלא ִת ְש ַתחֲ וֶׁ ה עוֹד
יריָך ִמ ִק ְרבֶׁ ָך וְ ִה ְשמַ ְד ִתי עָּ ֶׁריָך:
לְ מַ ע ֲֵּשה י ֶָּׁדיָך( :יג) וְ נָּתַ ְש ִתי אֲ ֵּש ֶׁ
יתי בְ ַאף ּובְ חֵּ מָּ ה נ ָָּּקם ֶׁאת הַ גוֹיִ ם אֲ ֶׁשר ֹלא ָּשמֵּ עּו :ס
(יד) וְ עָּ ִש ִ

