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ל־לב
ֹאמר אֱ לָֽה ֶיכָֽם׃ (ב )דַ ב ְַׁ֞רּו עַ ִ֤
מי י ַ ֵּ֖
(א )נַחֲ ֵׁ֥מּו נַחֲ ֵּ֖מּו עַ ִ ֵ֑
מלְָׁאה֙ צְׁב ָּ֔אה ִּ ֵׁ֥כי נ ְִּׁר ֵּ֖צה
י ְׁרּוש ַ֙͏לִַּ ם֙ ו ְִק ְר ָ֣אּו א ָּ֔ ֶליה֙ ִּ ִ֤כי ָֽ
ה ִּכ ְׁפ ַ ֵּ֖לי ִּם ב ְׇׁכל־חַ ט ֹאת ֽיהָ ׃ {ס}
ה מִּ ַיֶּ֣ד י ְׁה ָֹּ֔ו ֙
עֲ וֺנָ ֵּ֑ה ִּ ִ֤כי לָֽקְׁ ח ֙
קֹורא בַמִּ דְׁ ֹּ֕בר פַנֵּ֖ ּו ֶ ֶּ֣ד ֶרך י ְׁה ֹוָּׂ֑ה י ַשְׁ רּו֙ בעֲ ר ָּ֔בה
(ג ) ָ֣קֹול ֶ֔
ֶיא י ִּנ ָּ֔שא ו ְׇׁכל־ ַ ֵׁ֥הר ו ְׁ ִּגב ְֵּׁ֖עה י ִּשְׁ ָּׂ֑פלּו
מְׁ סִּ ֵּ֖לה לאלהָֽינּו׃ ( ֙ד )כׇ ל־ג ֙
ישֹו ֙ר ו ְׁה ְׁרכ ִּ ֵּ֖סים ְׁלבִּקְׁ עָֽה֙׃ (ה)
י ִּשְׁ ָּׂ֑פלּו ו ְׁהיִ֤ה ֶהָֽעק ֹב֙ לְׁמִּ ָּ֔
ִּ
ִּ
וְׁנִּג ְֵּׁ֖לה כ ְָ֣בֹוד י ְה ֹוָ ֵ֑ה ו ְׁר ִ֤אּו ׇכל־בשר֙ י ַחְׁ ָּ֔דו ַ֛כ֙י ֵׁ֥פי י ְׁה ֹוֵּ֖ה
דִּ בָֽר׃ {פ}
מה אקְ ָ ֵ֑רא כׇ ל־הַ ב ֶּ֣שר ח ִָּּ֔ציר
ְָׁאמר ָ ָ֣
(ו ) ֚קֹול א ָֹ֣מר קְ ֶָ֔רא ו ַ ֵּ֖
ֶּ֣ב ֙ל ִָּּ֔ציץ ִּ ַ֛כ֙י ֵׁ֥רּוחַ֙
ו ְׇׁכל־חַ סְׁ ֵּ֖דֹו כ ִּ ְֵׁׁ֥ציץ הַ ש ֶדָֽה֙׃ (ז )י ִ֤בש חצִּיר֙ נ ָֽ
ָאכן ח ִּ ֵּ֖ציר העָֽם׃ (ח )י ֵׁ֥בש ח ִּ ֵּ֖ציר נֶּ֣בָֽל ִּ ָּׂ֑ציץ
י ְׁה ֹוֵּ֖ה נֶּ֣שְׁ בה ָּׂ֑בֹו ֵׁ֥
ם לְׁעֹולָֽם֙׃ {ס}
להינּו י ֵׁ֥קּו ֙
ּודְׁ בַר־אֱ ֵּ֖

(א) בִּשְׁ נַת־מֹות֙ הַ ֶ ֶּ֣מ ֶל ֙ך עֻ ז ִָּּ֔יהּו ואֶ ְׁר ֶ ֶ֧אה אֶ ת־אדושם י ֵֹׁ֥שב
ְׁשּולי֙ו מְׁ ל ִּ ֵׁ֥אים אֶ ת־ה
א ו ֵּ֖
א ֶּ֣רם וְׁנ ִָּּׂ֑ש ֙
היכָֽל׃ (ב) ַַעַ ל־כ ִֵּּ֖ס ֙
ָּ֔
ַ
ַ
עַ
שְׁ ר ִִּ֨פים ע ֹמְׁ ִּ ִ֤דים ׀ מִּ מַ ל לֹו ֶ֧שש ְׁ֙כנ ַ֛פי ִּם ֵׁ֥שש כְׁנ ֵּ֖פי ִּם
לְׁאֶ ָּׂ֑ח ֙ד בִּשְׁ ַ ֶּ֣תי ִּם ׀ יְׁכ ֶ ֶַּ֣סה פ ָ֗ניו ּובִּשְׁ ַ ַ֛תי ִּם יְׁכ ֶ ֵַׁ֥סה ַרג ְֵּׁ֖ליו ּובִּשְׁ ַ ֵׁ֥תי ִּם
ש
ש ק ֵּ֖דֹו ֙
י ְׁעֹופָֽף׃ (ג) ו ְָק ָָ֨רא ֶזִ֤ה אֶ ל־זֶה֙ ו ְָׁאמַָּ֔ ר ק ֶ֧דֹוש ׀ ק ַ֛דֹו ֙
ְבֹודֹו׃ (ד) ו ַינֻעּו֙ אַ ֶּ֣מֹות
יקוק צְׁב ָּׂ֑אֹות מְׁ ֵׁ֥לא ׇכל־ה ֵּ֖א ֶרץ כ ֽ
קֹורא ו ְׁהַ ַ ֵּ֖בי ִּת י ִּמ ֵׁ֥לא עשָֽן׃ (ה) וא ַֹ֞מַ ר
הַ סִּ ִָּּ֔פים מִ ּ֖קֹול הַ ֵ֑
ְׁתֹוך
ָאנ ֹכִּי ּוב ֙
ֹוי־לי ִּכָֽי־נִּדְׁ ָ֗מיתִּ ֙י ִּ ֶּ֣כי ִּ ִ֤איש טְׁ מָֽא־שְׁ פתַ י ִּם֙ ָּ֔
אָֽ ִּ ֶּ֣
יֹושב ִָּ֗כ֙י אֶ ת־הַ ֶ ַ֛מ ֶל ֙ך יקוק
עַ ם־טְׁ ֶּ֣מא שְׁ פתַָּ֔ י ִּם ָאנ ִּ ֵֹּ֖כי ָּׂ֑
ת ר ֵׁ֥אּו עינ ָֽי׃ (ו) ו ַי ֶׇּ֣עף א ַָ֗לי אֶ חד֙ מִּ ן־הַ שְׁ ר ִָּּ֔פים
צְׁב ֵּ֖אֹו ֙
ּובְׁי ֵּ֖דֹ֙ו ִּרצ ְָּׁׂ֑פה בְׁמִֶ֨ לְׁקַ חַָּ֔ י ִּם ל ַ ֵּ֖קח מ ַ ֵׁ֥על הַ מִּ זְׁבָֽחַ ׃ (ז)
וַי ַַגֶּ֣ע עַ ל־ ִָּּ֔פי ו ַֹּ֕י ֹאמֶ ר הִּ נַ֛ה נגַ ֵׁ֥ע ֶזֵּ֖ה עַ ל־שְׁ פ ֶ ָּׂ֑תיָך ו ְֶּׁ֣ס ֙ר עֲ ו ֶֺ֔נָך
ֻפר֙׃
֙ו ְׁחַ טָ אתְ ָךּ֖ תְׁ כ ָֽ֙
ּומי
ת־מי אֶ שְׁ ַ ֵּ֖לח ִּ ֶּ֣
ת־קֹול אדושם א ָֹּ֔מר אֶ ִּ ֵׁ֥
(ח) ואֶ שְׁ ַ֞מַ ע אֶ ִ֤
ת לָ ָ ָ֣עם
חנִּי׃ (ט) ו ַֹּ֕י ֹאמֶ ר ֵׁ֥לך ו ְָׁאמַ ְׁר ֵּ֖֙
ֶך־לנּו וא ַ ֵֹּ֖מ ֙ר הִּ נְׁנִּ ֵׁ֥י שְׁ ל ָֽ
יָֽל ָּׂ֑
ּור ֵׁ֥אּו ר ֵּ֖אֹו ו ְַׁאל־תדָֽעּו׃ (י)
הַ זֵ֑ה שִּ מְׁ ִ֤עּו שמֹועַ֙ ו ְַׁאל־ת ִָּּ֔בינּו ְׁ
הַ שְׁ מן֙ לב־הָ ָ ָ֣עם הַ ֶ֔זה ו ְׇׁאזְׁנֵׁ֥י֙ו הַ כ ְֵּׁ֖בד ו ְׁעינֶּ֣יו ה ַ ָּׂ֑שע פֶן ֙־
ע ּולְׁב ֵׁ֥בֹו י ִּ ַ֛בי֙ן ו ֵּ֖שב ו ְֵׁׁ֥רפא לָֹֽו׃
י ְִּׁראִֶ֨ ה בְׁע ָ֜יניו ּוב ְׇׁאזְׁנֶּ֣יו י ִּשְׁ ָ֗מ ֙
תי אדושם ו ַֹּ֡י ֹאמֶ ר ַ ֶּ֣ע ֙ד אֲ שֶ ר֙ אִּ ם־ש ִ֨אּו
(יא) וָא ֹמַַ֕ ר עַ ד־מָ ַ ּ֖
ָאדם ו ְׁהאֲ ד ֵּ֖מה תִּ ש ֶ ֵׁ֥אה
ים מ ֶּ֣אין ָּ֔
ב ּובתִּ ֙
יֹוש ֙
ם מ ֶּ֣אין ָ֗
ע ִּ ָ֜רי ֙
זּובה
ָאדם ו ְַׁר ֵׁ֥בה העֲ ֵּ֖
ק אֶ ת־ה ָּׂ֑
שְׁ ממָֽה׃ (יב) ו ְִּׁר ַ ֵׁ֥חק יקו ֙
ב ֶ ְֵׁׁ֥ק ֶרב הא ֶָֽרץ׃ (יג) ו ְֵׁׁ֥עֹו ֙ד בה֙ עֲ ִּ ֶּ֣ש ִּר ָּ֔יה ו ְֵּׁ֖שבה ו ְׁהי ְֶּׁ֣תה לְׁב ָּׂ֑ער
ֶת מַ ֶ ֶּ֣צבֶת ָּ֔בם ֶזֵׁ֥רַ֙ע ֵּ֖ק ֹדֶ ש
אֲשר בְׁשַ ֶלכ ֙
כא ֶּ֣לה ו ְׁכאַ ָ֗לֹון ֶ ִ֤
מַ ַצבְׁתָֽה׃ {פ}

I
1. Isa 1:1
ָאחָ֥ז י ְחִ ז ְִקיָ ּ֖הּו מַ ל ְֵׁׁ֥כי י ְׁהּודָֽה
ָ יֹותם
ָ֛ ָ ִּימי עֻ זִיָ ָּ֧הּו
ִ֨ ְׁהּודה ו ִָּֽירּוש ָּׂ֑֙͏לִַּ ם ב
ֵּ֖ ֶן־ָאמֹוץ אֲ ֶ ֶּ֣שר ח ָּ֔זה עַ ל־י
ָּ֔ חֲ זֹון֙ י ְַׁשָֽעְׁ יֶּ֣הּ֙ו ב
2.
King
Uzziah
(Azariah)

Dates of Various Scholars
783–
742

767–
740

788–
736

776–736

Reigned for
52 years.

Heb.
אמציה-֙ ֙עזיה בן
ה
֙ מלך֙יהוד
‘Uziyah ben
’Amatzyah,

Death
Tzaraath
George Syncellus wrote that the
First Olympiad took place in Uzziah's
48th regnal year.

Melekh Yehudah

אמציה-֙עזריה בן
ה
֙ מלך֙יהוד
‘Azaryah ben
’Amatzyah,
Melekh Yehudah

Jotham
Reigned for
16 years.

742–
735

740–
732

758–
742

750–
735/30

עזיה֙מלך-֙יותם בן
ה
֙ יהוד
Yotam ben
‘Uziyah,

Natural causes

Melekh Yehudah

Ahaz
Reigned for
16 years.

735–
715

732–
716

742–
726

735/31–
715

יותם֙מלך-֙אחז בן
ה
֙ יהוד
’Ahaz ben
Yotam,

Natural causes
The Assyrian king Tiglath-Pileser
III records he received tribute from Ahaz;
compare 2 Kings 16:7-9

Melekh Yehudah

Hezekiah
Reigned for
29 years.

715–
687

716–
687

726–
697

715–687

אחז-֙חזקיה בן
ה
֙ מלך֙יהוד
Hizqiyah ben
’Ahaz,
Melekh Yehudah

Natural Causes
Contemporary with Sennacherib of
Assyria and Merodach-Baladan of
Babylon.

3. Isa 6:1
אים אֶ ת־הַ היכָֽל׃
ְׁשּוליו מְׁ ל ִּ ֵׁ֥֙
בִּשְׁ נַת־מֹות֙ הַ ֶ ֶּ֣מלֶך עֻ ז ִָּּ֔יהּו ואֶ ְׁר ֶ ֶ֧אה אֶ ת־אדושם י ֵֹׁ֥שב עַ ל־כ ִֵּּ֖סא ֶּ֣רם וְׁנ ִָּּׂ֑שא ו ֵּ֖
4. Isa 7:1
מלֶך־י ִּשְׁ ראל י ְֶּׁ֣רּוש ָּ֔ ַ֙ל͏ִַּ ם
ֶן־רמַ לְׁיִ֤הּו ֶ ָֽ
ֶך־אֲ ָ֠רם ּו ִֶ֨פקַ ח ב ְׁ
מל ָ֠
ה ע ֶּ֣לה ְׁר ִּ ֶּ֣צי֙ן ֶ ָֽ
ְׁהּוד ֙
ם בֶן־עֻ ז ִָּ֜יהּו ֶ ֶּ֣מלֶך י ָ֗
ֶן־יֹות ֙
ִּימי ָ֠א ָ֠חז ב ִ֨
וַי ְׁהִֹּּ֡ י ב ֶּ֣
לַמִּ לְׁח ֵּ֖מה ע ֶ ָּׂ֑ליה֙ ו ְֵׁׁ֥לא י ֵּ֖כ ֹל לְׁהִּ ל ֵׁ֥חם ע ֶלָֽיה֙֙׃
5. Isa 14:28
ָאחז ה ֵּ֖יה הַ מַ ֵׁ֥שא הַ זֶ ָֽה׃
ַת־מֹות הַ ֶ ֶּ֣מלֶך ָּׂ֑
בִּשְׁ נ ֵּ֖
6. Isa 36:1, 37:6-7
ם.
ש֙
ְׁהּודה הַ ְׁבצ ֵֻּ֖רֹות ַוָֽיִּתְׁ פְׁ֙ ָֽ
מלֶך־אַ שּור֙ ַ ֶּ֣על כׇ ל־ע ֶ֧רי י ַ֛
ְַׁארבַע֙ עֶ שְׁ ִ֨רה ש ָ֜נה ל ֶ ֶַּ֣מלֶך חִּ זְׁקִּ ָ֗יהּו ע ַ֞לה סַ נְׁח ִּ ִ֤ריב ֶ ָֽ
וַי ְׁהִֹּּ֡ י ב ְׁ
ָאמר י ְׁה ָֹ֗וה ַאל־תִּ ירא֙ מִּ פְׁנִ֤י הַ דְׁ ב ִּרים֙ אֲ ֶ ֶּ֣שר שמַָּ֔ עְׁ ת֙ אֲ ֶ ֶ֧שר
יכם ֶּ֣כ ֹה ׀ ַ ֶּ֣
ו ִַ֤י ֹאמֶ ר אֲ ליהֶ ם֙ י ְַׁשָֽעְׁ ָּ֔יהּ֙ו ֵׁ֥כ ֹה ת ֹאמְׁ ֵּ֖רּון אֶ ל־אֲ ד ֹנ ֶ ָּׂ֑
גִּדְׁ ַ֛פּו נַעֲ ֵׁ֥רי מֶ לֶך־אַ ֵּ֖שּור ִּ
ְַׁארצָֹֽו֙׃
ְׁתיו ב ֶ ֵַּ֖ח ֶרב ב ְׁ
ל־ַאר ָּׂ֑צו ו ְׁהִּ פַ ל ִּ ֵׁ֥
ְׁ
מּועה ו ְֶּׁ֣שב אֶ
נֹותן בֹו֙ רָּ֔ ּוחַ֙ ו ְׁש֙ ַ ֵׁ֥מע שְׁ ֵּ֖
אֹותָֽי֙׃ (ז )הִּ נְׁ ִִּ֨ני ֵׁ֥
II
7. Rashi, Isa 40:1:
ם
נחמו נחמו .חוזר על נבואותיו העתידות לפי שמכאן ועד סוף הספר דברי נחמות ,הפסיק פרשה זו בינ ֙
לבין הפורענות נחמ֙ו אתם נביאי נחמו את עמ֙י
8. Isa 43:14
ָֹֽה־ָאמר י ְׁה ֹוַ֛ה ג ַֹאל ֶ ְֵּׁ֖כם קְׁ ֶּ֣דֹוש י ִּשְׁ ר ָּׂ֑אל לְׁמַ עַ נְׁ ֶַ֞כם שִּ ַ ֶּ֣לחְׁ תִּ י ב ֶָ֗בלה ו ַ
ְׁהֹורדְׁ ִּ ִ֤תי ב ִָּֽריחִּ ים֙ כ ָֻּ֔לם וְׁכַשְׁ ִּ ֵּ֖דים בָֽאֳ נִּיֵׁ֥ ֹות
ַ ֶ֧
(יד )כ
ִּרנתָֽם׃
Rashi:
ם
למענכם שלחתי – אשלח מלכי מדי לבבל ואורי ֙ד הכשדים בספינות ומשוטי֙ן לגולה לארץ מדי וכשדי ֙
.אוריד באניות שהַ יי ְׁתה רנתם בהם
Shadal:
וכשדים באניות רנתם – ואהפוך רנת הכשדים לתאניה ואניה

9. Isa 45:1
ִּפְׁת ֹחַ֙ לְׁפנ ֙יו
ּומתְׁ ֵׁ֥נ֙י מְׁ ל ִּ ֵּ֖כים אֲ פַתָּׂ֑֙חַ֙ ל ִ֤
ֹורש אֲ שֶ ר־הֶ חֱ ַזֶּ֣קְׁ תִּ י ִּבָֽימִּ ינָ֗ ֹו ל ְַׁרד־לְׁפניו֙ גֹו ִָּּ֔ים ׇ
ה־ָאמר יקוק לִּמְׁ שִּ יחֹו֙ ל ְֶּׁ֣כ ֶ
ַ ֶּ֣
ָֽ֙כ ֹ
דְׁ לתַָּ֔ י ִּם ּושְׁ ע ִּ ֵּ֖רים ֵׁ֥לא י ִּסג ָֽרּו֙׃

Stone-carving relief in the ancient city of Persepolis, Iran (Napishtim, January 2009).

10. Isa 47:1, 5-6, 8-9
א ) ְׁר ִּ ֶּ֣די ׀ ּושְׁ ִּ ֶּ֣בי עַ ל־ע ָ֗פ ֙ר בְׁתּולַת֙ בַת־ב ֶָּ֔בל שְׁ בִּי־ל ֵׁ֥א ֶרץ אין־כ ִֵּּ֖סא בַת־כַשְׁ ִּ ָּׂ֑דים ִּ ֶּ֣כי ִ֤לא תֹוסִּ יפִּי֙ י ִּקְׁ ְׁר ָּ֔
אּו־לך ַר ֵּ֖כה
ּוב ֹאִּ י ב ֵַּ֖ח ֹשֶ ך בַת־כַשְׁ ִּ ָּׂ֑דים ִּ ֶּ֣כי ִ֤לא תֹוסִּ י ִּפי֙ י ִּקְׁ ְׁר ָּ֔
אּו־לך ג ֶ ְֵּׁ֖ב ֶרת מַ מְׁ ל֙כָֹֽות׃ (ו )ק ַ ֶּ֣צפְׁתִּ ֙י עַ ל־
דּומם ֵׁ֥
ו ַעֲ נֻג ָֽה׃ (ה )שְׁ ִּ ֵׁ֥בי ַ֛
לא־שמְׁ תְׁ֙ להֶ ם֙ ַרחֲ מִָּּ֔ ים עַ ל־ז ֹּ֕קן הִּ כ ַ ְֵׁׁ֥בדְׁ תְׁ֙ עֻ ֵּ֖לך מְׁ ָֽא ֹד׃
ַ ִ֤
עַ מִָּ֗ י חִּ ַללְׁתִּ י֙ נַחֲ לתִָּּ֔ י ואֶ תְׁ נֵּ֖ם בְׁי ָּׂ֑דך
11. Isa 48:20
ק עַ ב ְֵׁׁ֥דֹו
ה ה ָּׂ֑א ֶרץ אִּ מְׁ רֹּ֕ ּו ג ַ ֵׁ֥אל יקו ֙
ִּיאּוה֙ עַ ד־קְׁ ֶּ֣צ ֙
צ ְֶּׁ֣אּו מִּ בבֶל ב ְִּׁר ֶּ֣חּו מִּ כַשְׁ דִּ ים֙ ב ְֶּׁ֣קֹול ִּר ָ֗נה הַ ִּ ִ֤גידּ֙ו הַ שְׁ מִּ יעּו֙ ָּ֔ז ֹאת הֹוצ ֵּ֖
י ַעֲ ָֽק ֹב׃

12. Gen 1:26
ת הַ ָ֜ים ּוב ְֶּׁ֣עֹוף הַ שמַָ֗ י ִּם ּו ַבבְׁהמה֙ ּוב ְׇׁכל־ה ָּ֔א ֶרץ ּוב ְׇׁכל־
מּותנּו וְׁי ְִּׁרדּו֙ בִּדְׁ ִַ֨ג ֙
ָּׂ֑
ָאדם ְׁב ַצל ְֵּׁ֖מנּו כִּדְׁ
ו ֶַּ֣י ֹאמֶ ר אֱ להִָּּ֔ ים נַ ָֽעֲ ֶ ֵׁ֥שה ַ֛
רמֶ ש הָֽר ֵֹׁ֥מש עַ ל־הא ֶָֽרץ׃
ה ֶ ֵּ֖֙
13. Psalms 82:1
מִּ ז ְָׁ֗מֹור ל ְָׁ֫א ֵׁ֥סף ֱֽאלקִָּ֗ ים נ ִֵּׁ֥צב בַעֲ דַ
לקים י ִּשְׁ פָֹֽט׃
ת־אל ב ֶ ְֵּׁ֖ק ֶרב אֱ ִּ ֶּ֣
ָּׂ֑
14. Job 1:6
ם לְׁהִּ תְׁ י ֵַּ֖צב עַ ל־י ְׁה ֹוָּׂ֑ה ו ַי ֵׁ֥בֹוא גַ ָֽם־הַ ש ֵּ֖טן ְׁב֙תֹוכָֽם׃
֙ו ַי ִּ ְֶּׁ֣הי הַ יָּ֔ ֹום ו ַיב ֹאּו֙ בְׁנֶּ֣י האֱ להִָּּ֔ י ֙

15. 1 Kings 22:19-22
ק י ֶֹּ֣שב עַ ל־כִּסְׁ ָּ֔אֹו ו ְׇׁכל־צ ְִׁ֤בא הַ שמַ י ִּם֙ ע ֶֹּ֣מד ע ָּ֔ליו ִּמָֽימִּ ינֵּ֖ ֹו ּומִּ שְׁ מ ֹאלָֹֽו׃
(יט )ו ַֹּ֕י ֹאמֶ ר ל ֵּ֖כן שְׁ ַ ֶּ֣מע דְׁ בַר־יקוק ר ִּ ִ֤איתִּ י אֶ ת־יקו ֙
(כ )ו ֶַּ֣י ֹאמֶ ר יקוק ִּ ִ֤מי יְׁפַתֶ ה֙ אֶ ת־ַאחְׁ ָּ֔אב ו ְׁ ַֹּ֕יעַ ל וְׁי ִֵּּ֖פ ֹל בְׁר ֶּ֣מ ֹת ִּגל ְָּׁׂ֑עד ו ִַ֤י ֹאמֶ ר זֶה֙ ב ְָּׁ֔כ ֹה ו ְֶׁזֵׁ֥ה א ֵֹּ֖מר בְׁכָֹֽה׃ (כא )ו ַי ֶּ֣צא הרָ֗ ּוחַ֙
ַתנּו ו ֶַ֧י ֹאמֶ ר יקוק א ֵּ֖לי֙ו בַמָֽה׃ (כב )ו ַָ֗י ֹאמֶ ר אצא֙ ו ְׁהי ִּיתִּ ֙י ֶּ֣רּוחַ֙ שֶָּ֔ קֶ ר ב ִּ ְֵּׁ֖פ֙י כׇ֙ל־
ק ו ֵַּ֖י ֹאמֶ ר אֲ ִּנֶּ֣י אֲ פ ֶ ָּׂ֑
ַוָֽיַעֲ מ ֹד֙ ִּלפ ְֶּׁ֣נ֙י יקו ֙
ִּיאיָך ָּׂ֑אלֶה ַו ָֽיקוק
ַם־תּוכל ֵּ֖צא ו ַעֲ שה־כָֽן׃ (כג )ו ְׁעַ ָ֗תה הִּ ִ֨נה נ ַ ִ֤תן יקוק ֶּ֣רּוחַ֙ שֶָּ֔ קֶ ר ב ִּ ְֵּׁ֖פ֙י כׇ ל־נְׁב ֶ ֶּ֣
ָּ֔
ִּיאיו ו ַָ֗י ֹאמֶ ר תְׁ פַתֶ ה֙ וְׁג
נְׁב ָּׂ֑
ה
דִּ ֶ ֵׁ֥בר ע ֶ ֵּ֖ליָך ר ָֽע ֙
16. Job 14:7-10
ף ְ֝ו ְׁיֹנַקְׁ ָ֗תֹ֙ו ֶּ֣לא תֶ חְׁ דָֽל׃ (ח )אִּ ם־יַז ִּ ְֶּׁ֣קין ב ֶּ֣א ֶרץ ׇש ְׁר ָּׂ֑שֹו ְּ֝ובֶע ָ֗פר י ֵׁ֥מּות ִּגזְׁעָֽ ֹו֙׃
(ז ) ִּ ִ֤כי יֵׁ֥ש ל ָ֗עץ תִָּ֫ קְׁ וֵׁ֥ה ִּאָֽם־ ִ֭י ִּכרת ו ְֶּׁ֣עֹוד י ַחֲ ִּ ָּׂ֑לי ֙
ם ו ְׁאַ יָֹֽו֙׃
ָאד ֙
(ט )מ ֶּ֣ריחַ֙ ַ ֶּ֣מי ִּם י ַ ְׁפ ִּ ָּׂ֑רחַ֙ ו ְׁע ֵּ֖שה ק ִּ ֶּ֣ציר כְׁמֹו־נ ָֽטַ ע׃ (י )ו ֶ ְֶּׁ֣גבֶר ִ֭ימּות ַוָֽיֶחֱ ָּׂ֑לש וַיִּ ְׁג ֵַּ֖וע ֶּ֣
III
17. Radak, Isa 40:8
ודב ֙ר אלהינו .שדב ֙ר על יד נביאי֙ו

18. Gen 34:3
ר֙׃
ל־לב ַהֽנַעֲ ָ ֽ
ת־הנַעֲ רָּ֔֙ וַי ְַדבּ֖ר עַ ָ֥
ַ ָֽ
ַפְׁשֹו בְׁדִּ ינֵּ֖ה ַבָֽת־י ַעֲ ָּׂ֑ק ֹב ו ַיֶ ָֽאֱ הַ ב֙ אֶ
ו ַתִּ דְׁ ַ ֶּ֣בק נ ָּ֔
19. Ruth 2:13
ְַׁאחת שִּ ְׁפח ֶֹתָֽיָך׃
ל־לב שִּ ְׁפח ֶ ָּׂ֑תָך ו ְׁאָֽנֹכִּי֙ ֶּ֣לא אֶ הְׁ ֶָּ֔יה כ ַ ֵּ֖
א־חן בְׁע ֶינִ֤יָך אֲ דֹנִּי֙ ִּ ֶּ֣כי נִּ ָֽחַ מְׁ ָּ֔תנִּי ו ִּ ְֵׁׁ֥כי ִד ַב ְּ֖רתָ עַ ָ֣
ַָ֠ו ָ֠ת ֹאמֶ ר אֶ מְׁ צ ִ֨

20. Gen 50:21
ם
ִּב ֙
אֹותם וַי ְׁדַ ֵּ֖בר עַ ל־ל ָֽ
יראּו ָאנ ִּ ַֹ֛כי אֲ ַכל ְֵׁׁ֥כל אֶ תְׁ ֶ ֵּ֖כם ו ְֶׁאָֽת־טַ פ ֶ ְָּׁׂ֑כם וַיְׁנ ֶַּ֣חם ָּ֔
֙ו ְׁעַ תה֙ ַאל־תִּ ָּ֔

21.
Isaiah 6

Isaiah 40

God in the Divine Council (6:1)

God in the Divine Council (40:1)

Unidentified Voices Call Out (kol ha’koray)
(6:3,4)

Unidentified Voices Call Out (kol koray)
(40:3,6)

God’s glory (kabod) proclaimed by seraphim
(Isa 6:3)

God’s glory (kabod) seen by all flesh (40:5)

Isaiah’s purified from sin (chet) and
bloodguilt (avon) (6:7)

Israel forgiven for its sin (chet) and
bloodguilt (avon) (40:2)

Israel is called “This People (ha’am hazeh)”
(6:9,10)

Israel is called “My People (ammi)” and God
is called “Your God (eloheichem)” (40:1)

Prophetic objection to the Mission (ad mattai) Prophetic objection to the Mission (mah
(6:11)
ekr’a) (40:6)
Divine response to the prophetic objection
(6:11-13)

Divine response to the prophetic objection
(40:7)

God’s Message: Judgment, with implied
Hope

God’s Message: All Comfort and Love

IV

22. Isa 42:9
ם תִּ צ ַ ְֵּׁ֖מחְׁ נה אַ שְׁ ִּ ֵׁ֥מיעַ֙ אֶ תְׁ ֶכָֽם׃
֙ ה־באּו ַו ָֽחֲ דשֹות֙ אֲ ִּנֶּ֣י מַ גִָּּ֔֙יד ב ֶ ְֵׁׁ֥ט ֶר
ָּׂ֑ ה ִּראש ֹנֵּ֖ ֹות הִּ נ
23. Isa 44:26-28
יכל
ֵּ֖ אמ ֹר לִּירּוש ַל͏ִַּ ם֙ תִּ ב ֶָּ֔נה ו ְׁה
ִ֤ ֹורש֙ ר ֹעִָּּ֔ י ו ְׇׁכל־חֶ ְׁפ ִּ ֵּ֖צ֙י י ַשְׁ ִּ ָּׂ֑לם ו ְׁל
ֶ ְָׁאכיו י ַשְׁ ִּ ָּׂ֑לים … הא ִֹ֤מר לְׁכ
ֵּ֖ ת מַ ל
֙ מקִּ ים֙ דְׁ ַ ֶּ֣בר עַ ב ְָּׁ֔דֹו ו ַעֲ ַ ֵׁ֥צ
תִּ ּוסָֽד׃ {פ
24. Isa 46:10-11
מַ֙ ִּ ִ֤גיד מָֽראשִּ ית֙ ַאחֲ ִּ ָּ֔רית ּומִּ ֶ ֵּ֖קדֶ ם אֲ ֶ ֶּ֣שר לא־נַ ָֽעֲ ָּׂ֑שּו א ֹמר֙ עֲ צ ִּ ֶּ֣תי ת ָּ֔קּום ו ְׇׁכל־חֶ פְׁ ִּ ֵּ֖צי אֶ עֱ ֶשָֽה׃ ק ִֹ֤רא
עֱשָֽנה
ֶ ֶמִּ מִּ זְׁרח֙ עַָּ֔ י ִּט מ ֶ ֵׁ֥א ֶרץ מֶ ְׁר ֵּ֖חק ִּ ֶּ֣איש (עצתו[ )עֲ צ ִּ ָּׂ֑תי ]ַאף־דִּ ַב ְׁרתִּ י֙ ַאף־אֲ בִּיאֶָּ֔ נה י ַ ֵּ֖צ ְׁרתִּ י ַאף־א

25. Isa 48:14-16
ְׁצֹו בְׁב ֶָּ֔בל ּוזְׁר ֵֹּ֖עֹו כַשְׁ ִּדָֽים׃ (טו )אֲ נִּ ֵׁ֥י
ת־אלֶה יקוק אֲ ה ָּ֔בֹו י ַעֲ ֶ ִ֤שה חֶ פ ֙
ָּׂ֑
(יד )הִּ קב ְִׁ֤צּו ֻכ ְׁלכֶם֙ ּוָֽשְׁ ָּ֔מעּו ִּ ֵׁ֥מי ב ֶ ֵּ֖הם הִּ ִּגֶּ֣יד אֶ
בא ִּ ֵֹּ֖תיו ו ְׁהִּ צ ִּ ְֵׁׁ֥ליחַ֙ דַ ְׁרכָֹֽו׃
אתיו הֲ ִּ ָֽ
אֲ נִּ ַ֛י דִּ ַ ֵּ֖ב ְׁרתִּ י ַאף־קְׁ ר ִּ ָּׂ֑
26. Isa 13
יהם אֶ ת־מ ָּׂ֑די אֲ שֶ ר־ ֶכסֶ ף֙ ֶּ֣לא י ַחְׁ ָּ֔ש ֹבּו ו ְׁז ֵּ֖הב ֵׁ֥לא
(א )מַ ֵּ֖שא ב ֶ ָּׂ֑בל אֲ ֶ ֶּ֣שר ח ָּ֔זה י ְַׁשָֽעְׁ יֵּ֖הּו בֶן־ָאמָֽ ֹוץ׃ (יז )הִּ נְׁנִּ ַ֛י מ ִּ ֵׁ֥עיר עֲ ל ֶ ֵּ֖
ַ
ְׁמַ
ם כ הְׁ פ ֶּ֣כת אֱ לקִָּּ֔ ים אֶ ת־סְׁ ֵּ֖ד ֹם ו ְׁאֶ ת־עֲ מ ֹרָֽה׃
י ַחְׁ פְׁ צּו־בָֹֽו֙׃ …( (יט) ו ְׁהי ְִׁ֤תה בבֶל צ ִּ ְֶּׁ֣בי מַ מְׁ לכָּ֔ ֹות תִּ פ ֶ ְֵּׁ֖א ֶרת ג ְֶּׁ֣אֹון כַשְׁ ִּ ָּׂ֑די ֙

