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1. Isaiah chapter 7
1
In the reign of Ahaz son of Jotham son of Uzziah, king of Judah, King Rezin of Aram
and King Pekah son of Remaliah of Israel marched upon Jerusalem to attack it; but they
were not able to attack it. 2Now, when it was reported to the House of David that Aram
had allied itself with Ephraim, their hearts and the hearts of their people trembled as trees
of the forest sway before a wind. 3But the LORD said to Isaiah, “Go out with your son
Shear-jashub to meet Ahaz at the end of the conduit of the Upper Pool, by the road of the
Fuller’s Field. 4And say to him: Be firm and be calm. Do not be afraid and do not lose
heart on account of those two smoking stubs of firebrands, on account of the raging of
Rezin and his Arameans and the son of Remaliah…
10
The LORD spoke further to Ahaz: 11“Ask for a sign from the LORD your God,
anywhere down to Sheol or up to the sky.” 12But Ahaz replied, “I will not ask, and I will
not test the LORD.” 13“Listen, House of David,” [Isaiah] retorted, “is it not enough for you
to treat men as helpless that you also treat my God as helpless? 14Assuredly, my Lord will
give you a sign of His own accord! Look, the young woman is with child and about to
give birth to a son. Let her name him Immanuel…16For before the lad knows to reject the
bad and choose the good, the ground whose two kings you dread shall be abandoned.
17
The LORD will cause to come upon you and your people and your ancestral house such
days as never have come since Ephraim turned away from Judah—that selfsame king of
Assyria!...20“In that day, my Lord will cut away with the razor that is hired beyond the
Euphrates—with the king of Assyria—the hair of the head and the hair of the legs, and it
shall clip off the beard as well. 21And in that day, each man shall save alive a heifer of the
herd and two animals of the flock. 22(And he shall obtain so much milk that he shall eat
curds.) Thus everyone who is left in the land shall feed on curds and honey.
23
“For in that day, every spot where there could stand a thousand vines worth a
thousand shekels of silver shall become a wilderness of thornbush and thistle. 24One will
have to go there with bow and arrows, for the country shall be all thornbushes and
thistles. 25But the perils of thornbush and thistle shall not spread to any of the hills that
could only be tilled with a hoe; and here cattle shall be let loose, and sheep and goats
shall tramp about.”
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ישעיהו פרק ז
רּוש ִ ַלם
הּודה עָ לָה ְר ִצין מֶּ לְֶּך אֲ ָרם ּופֶּ ַקח בֶּ ן ְרמַ לְ יָהּו מֶּ לְֶּך יִ ְש ָראֵ ל יְ ָ
(א) וַ יְ ִהי בִ ימֵ י ָאחָ ז בֶּ ן יוֹתָ ם בֶּ ן עֻזִ יָהּו מֶּ לְֶּך יְ ָ
ל ִַמלְ חָ מָ ה עָ לֶּיהָ וְ ֹלא ָיכֹל לְ ִהלָחֵ ם עָ לֶּיהָ ( :ב) וַ יֻגַד לְ בֵ ית ָדוִ ד לֵאמֹר נָחָ ה אֲ ָרם עַ ל אֶּ פְ ָריִ ם וַ ָינַע לְ בָ ב ֹו ּולְ בַ ב עַ מ ֹו כְ נוֹעַ
ּושָאר יָשּוב בְ נֶָּך ֶּאל ְקצֵ ה ְתעָ לַת הַ בְ ֵרכָ ה
עֲצֵ י יַעַ ר ִמפְ נֵי רּוחַ ( :ג) וַ יֹאמֶּ ר ה' אֶּ ל יְ שַ עְ יָהּו צֵ א נָא לִ ְק ַראת ָאחָ ז אַ ָתה ְ
אּודים
ירא ּולְ בָ בְ ָך ַאל י ֵַרְך ִמ ְשנֵי זַ נְבוֹת הָ ִ
הָ עֶּ לְ י ֹונָה אֶּ ל ְמ ִסלַת ְש ֵדה כוֹבֵ ס( :ד) וְ ָאמַ ְר ָת אֵ לָיו ִהשָ מֵ ר וְ הַ ְש ֵקט ַאל ִת ָ
הָ עֲשֵ נִים הָ אֵ לֶּה בָ חֳ ִרי ַאף ְר ִצין וַ אֲ ָרם ּובֶּ ן ְרמַ לְ יָהּו...:
(י) וַ יוֹסֶּ ף ה' ַדבֵ ר אֶּ ל ָאחָ ז לֵאמֹר( :יא) ְשַאל לְ ָך אוֹת מֵ עִ ם ה' אֹ-ל ֶּקיָך הַ עְ מֵ ק ְשָאלָה א ֹו הַ גְ בֵ הַ לְ ָמעְ לָה( :יב)
וַ יֹאמֶּ ר ָאחָ ז ֹלא אֶּ ְשַאל וְ ֹלא אֲ נַסֶּ ה אֶּ ת ה'( :יג) וַ יֹאמֶּ ר ִש ְמעּו נָא בֵ ית ָדוִ ד הַ ְמעַ ט ִמכֶּם הַ לְ אוֹת אֲ נ ִָשים כִ י תַ לְ אּו גַם
אֶּ ת אֹ-ל ָקי( :יד) ָל ֵכן יִ ֵתן ה' הּוא ָלכֶּם אוֹת ִהנֵה הָ עַ לְ מָ ה הָ ָרה וְ ֹיל ֶֶּּדת בֵ ן וְ ָק ָראת ְשמ ֹו עִ ָמנּו אֵ -ל(...:טז) כִ י בְ טֶּ ֶּרם
י ֵַדע הַ נַעַ ר מָ אֹס בָ ָרע ּובָ חֹר בַ ּטוֹב ֵתעָ זֵ ב הָ אֲ ָדמָ ה אֲ שֶּ ר אַ ָתה ָקץ ִמפְ נֵי ְשנֵי ְמלָכֶּ יהָ ( :יז) יָבִ יא ה' עָ לֶּיָך וְ עַ ל עַ ְמָך וְ עַ ל
הּודה אֵ ת מֶּ לְֶּך אַ שּור(...:כ) בַ יוֹם הַ הּוא יְ ַגלַח ה' בְ ַתעַ ר
בֵ ית ָאבִ יָך י ִָמים אֲ שֶּ ר ֹלא בָ אּו לְ ִמיוֹם סּור אֶּ פְ ַריִ ם מֵ עַ ל יְ ָ
ירה בְ עֶּ בְ ֵרי נָהָ ר בְ מֶּ לְֶּך אַ שּור אֶּ ת הָ רֹאש וְ שַ עַ ר הָ ַרגְ לָיִ ם וְ גַם אֶּ ת הַ זָ ָקן ִת ְספֶּ ה( :כא) וְ הָ יָה בַ יוֹם הַ הּוא יְ חַ יֶּה
הַ ְשכִ ָ
ָארץ:
ּוש ֵתי צֹאן( :כב) וְ הָ יָה מֵ רֹב עֲשוֹת חָ לָב יֹאכַ ל חֶּ ְמָאה כִ י חֶּ ְמָאה ְּודבַ ש יֹאכֵ ל כָל הַ נוֹתָ ר בְ ֶּק ֶּרב הָ ֶּ
ִאיש עֶּ גְ לַת בָ ָקר ְ
(כג) וְ הָ יָה בַ יוֹם הַ הּוא יִ ְהיֶּה כָ ל מָ קוֹם אֲ שֶּ ר יִ ְהיֶּה שָ ם אֶּ לֶּף גֶּפֶּ ן בְ אֶּ לֶּף כָסֶּ ף ל ַָש ִמיר וְ ל ַַשיִ ת יִ ְהיֶּה( :כד) בַ ִח ִצים
ָארץ( :כה) וְ כֹל הֶּ הָ ִרים אֲ ֶּשר בַ מַ עְ ֵדר יֵעָ ֵדרּון ֹלא תָ בוֹא ָש ָמה יִ ְרַאת
ּובַ ֶּקשֶּ ת יָבוֹא שָ מָ ה כִ י שָ ִמיר וָ שַ יִ ת ִת ְהיֶּה כָל הָ ֶּ
שָ ִמיר וָ שָ יִ ת וְ הָ יָה לְ ִמ ְשלַח שוֹר ּולְ ִמ ְרמַ ס ֶּשה:

2. Isaiah 8:22
…Behold, distress and darkness, with no daybreak; straitness and gloom, with no dawn.
ישעיהו ח:כב
צּוקה וַ אֲ פֵ לָה ְמנ ָֻדח:
...וְ ִהנֵה צָ ָרה וַ חֲ שֵ כָ ה ְמעּוף ָ

3. Isaiah 9:1-6
1
The people that walked in darkness have seen a brilliant light; on those who dwelt in a
land of gloom light has dawned…5For a child has been born to us, a son has been given
us. And authority has settled on his shoulders. He has been named “The Mighty God is
planning grace; The Eternal Father, a peaceable ruler”—6In token of abundant authority
and of peace without limit upon David’s throne and kingdom, that it may be firmly
established in justice and in equity now and evermore. The zeal of the LORD of Hosts
shall bring this to pass.
ישעיהו ט:א-ו
הָ עָ ם הַ הֹלְ כִ ים בַ חֹשֶּ ְך ָראּו אוֹר גָדוֹל י ְֹשבֵ י בְ אֶּ ֶּרץ צַ לְ מָ וֶּ ת אוֹר ָנגַה ֲעלֵיהֶּ ם(...:ה) כִ י ֶּילֶּד יֻלַד לָנּו בֵ ן נִ ַתן לָנּו וַ ְת ִהי
הַ ִמ ְש ָרה עַ ל ִשכְ מ ֹו וַ יִ ְק ָרא ְשמ ֹו פֶּ לֶּא יוֹעֵ ץ אֵ -ל גִ בוֹר אֲ בִ יעַ ד שַ ר שָ לוֹם( :ו) לםרבה לְ מַ ְרבֵ ה הַ ִמ ְש ָרה ּולְ ָשלוֹם ֵאין ֵקץ
עַ ל כִ סֵ א ָדוִ ד וְ עַ ל מַ ְמלַכְ ת ֹו לְ הָ כִ ין אֹתָ ה ּולְ סַ ע ֲָדה בְ ִמ ְשפָ ט ּובִ ְצ ָד ָקה מֵ עַ ָתה וְ עַ ד ע ֹולָם ִקנְַאת ה' ְצבָ -אוֹת ַתע ֲֶּשה זֹאת:

4. Isaiah 10:5-33
5
Ha! Assyria, rod of My anger, in whose hand, as a staff, is My fury!...15Does an ax boast
over him who hews with it, or a saw magnify itself above him who wields it? As though
the rod raised him who lifts it, as though the staff lifted the man!...33Lo! The Sovereign
LORD of Hosts will hew off the tree-crowns with an ax: the tall ones shall be felled, the
lofty ones cut down.
ישעיהו י:ה-לג
ל־מנִ יפ ֹו
(ה) הוֹי אַ שּור שֵ בֶּ ט אַ פִ י ּומַ ּטֶּ ה־הּוא בְ י ָָדם זַ עְ ִמי(...:טו) הֲ יִ ְתפָ אֵ ר הַ ג ְַרזֶּ ן עַ ל הַ חֹצֵ ב ב ֹו ִאם־יִ ְתג ֵַדל הַ מַ שוֹר עַ ְ
ֻארה בְ מַ ע ֲָרצָ ה וְ ָר ֵמי הַ קוֹמָ ה
ת־מ ִרימָ יו כְ הָ ִרים מַ ּטֶּ ה ֹלא־עֵ ץ(...:לג) ִהנֵה הָ ָאדוֹן ה' ְצבָ -אוֹת ְמסָ עֵ ף פ ָ
כְ הָ נִיף שֵ בֶּ ט וְ אֶּ ְ
גְ דּועִ ים וְ הַ גְ ב ִֹהים יִ ְשפָ לּו:
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5. Isaiah chapters 11-12
11:1
But a shoot shall grow out of the stump of Jesse, a twig shall sprout from his stock…4Thus he
shall judge the poor with equity and decide with justice for the lowly of the land. He shall strike
down a land with the rod of his mouth and slay the wicked with the breath of his lips…6The wolf
shall dwell with the lamb, the leopard lie down with the kid; the calf, the beast of prey, and the
fatling together, with a little boy to herd them…8A babe shall play over a viper’s hole, and an
infant pass his hand over an adder’s den. 9In all of My sacred mount nothing evil or vile shall be
done; for the land shall be filled with devotion to the LORD as water covers the sea…15The LORD
will dry up the tongue of the Egyptian sea.—He will raise His hand over the Euphrates with the
might of His wind and break it into seven wadis, so that it can be trodden dry-shod. 16Thus there
shall be a highway for the other part of His people out of Assyria, such as there was for Israel
when it left the land of Egypt.
12:1
In that day, you shall say: “I give thanks to You, O LORD! Although You were wroth
with me, Your wrath has turned back and You comfort me, 2Behold the God who gives me
triumph! I am confident, unafraid; for Yah the LORD is my strength and might, and He has been
my deliverance.”…6Oh, shout for joy, you who dwell in Zion! For great in your midst is the
Holy One of Israel.”
יב-ישעיהו פרקים יא
ָארץ וְ ִהכָ ה אֶּ ֶּרץ
ֶּ  (ד) וְ שָ פַ ט בְ צֶּ ֶּדק ַדלִ ים וְ הוֹכִ יחַ בְ ִמישוֹר לְ עַ נְ וֵ י...:א) וְ יָצָ א חֹטֶּ ר ִמגֵזַ ע יִ שָ י וְ נֵצֶּ ר ִמשָ ָרשָ יו יִ פְ ֶּרה:(יא
ּומ ִריא י ְַח ָדו וְ נַעַ ר ָקטֹן
ְ  (ו) וְ גָר זְ אֵ ב עִ ם כֶּבֶּ ש וְ נָמֵ ר עִ ם גְ ִדי יִ ְרבָ ץ וְ עֵ גֶּל ּוכְ פִ יר...:בְ שֵ בֶּ ט פִ יו ּובְ רּוחַ ְשפָ תָ יו י ִָמית ָרשָ ע
 (ט) ֹלא י ֵָרעּו וְ ֹלא י ְַש ִחיתּו בְ כָ ל הַ ר ָק ְד ִשי:אּורת ִצפְ ע ֹו ִני גָמּול יָד ֹו הָ ָדה
ַ  (ח) וְ ִשעֲשַ ע י ֹונֵק עַ ל־חֻ ר פָ תֶּ ן וְ עַ ל ְמ...:נֹהֵ ג בָ ם
ָם־מ ְצ ַריִ ם וְ הֵ נִיף יָד ֹו עַ ל־הַ נָהָ ר בַ עְ יָם
ִ (טו) וְ הֶּ ח ִרים ה' אֵ ת לְ שוֹן י... :ָארץ ֵדעָ ה אֶּ ת ה' כַ מַ יִ ם ַליָם ְמכַ ִסים
ֶּ ָכִ י מָ לְ ָאה ה
 (טז) וְ הָ יְ תָ ה ְמ ִסלָה לִ ְשָאר עַ מ ֹו אֲ ֶּשר יִ ָשאֵ ר מֵ אַ שּור כַאֲ ֶּשר הָ יְ תָ ה:רּוח ֹו וְ ִה ָכהּו לְ ִשבְ עָ ה נְ חָ לִ ים וְ ִה ְד ִריְך בַ נְ עָ לִ ים
:לְ יִ ְש ָראֵ ל בְ יוֹם עֲֹלת ֹו מֵ אֶּ ֶּרץ ִמ ְצ ָריִ ם
ל יְ שּועָ ִתי אֶּ בְ טַ ח וְ ֹלא- ֵ (ב) ִהנֵה א:ּותנַחֲ מֵ נִ י
ְ א) וְ ָאמַ ְר ָת בַ יוֹם הַ הּוא או ְֹדָך ה' כִ י ָאנַפְ ָת בִ י ָישֹב אַ פְ ָך:(יב
:(ו) צַ הֲ לִ י וָ רֹנִ י יוֹשֶּ בֶּ ת ִציוֹן כִ י־גָדוֹל בְ ִק ְרבֵ ְך ְקדוֹש יִ ְש ָראֵ ל...:ה ה' וַ יְ ִהי־לִ י לִ ישּועָ ה-אֶּ פְ חָ ד כִ י־עָ זִ י וְ זִ ְמ ָרת ָי
6. Malbim on Isaiah 11:1
With the proper outlook, we find in these matters a powerful principle, that from the moment of
the first exile in Sennacherib’s time began the time of redemption. I mean to say that from that
time, prophets began to prophesy that there will come a redeemer who will gather these exiles
from the four corners of the earth.… The potential for redemption based on good deeds and
repentance began already in Hezekiah’s time. This is what [the Sages] said in “the chapter of
helek,” that “The Holy One, blessed be He, wished to appoint Hezekiah as the Messiah, and
Sennacherib as Gog and Magog, except that a sin interfered, etc.” (Sanhedrin 94a). They
intended to teach that had they merited, Hezekiah himself would have been that redeemer, and
all these futuristic prophecies would have been fulfilled in his day. Since they did not merit [that
redemption], the prophecy remains suspended and in its potential state until its proper time.
א:מלבי"ם ישעיהו יא
 אך היעודים המובטחים בה לא,מבואר מסדר הכתובים שנבואה זאת (=ויצא חטר מגזע ישי) היא על חזקיה...
ועם ההשקפה הנכונה מצאנו... כי היא נבואה עתידה על אחרית הימים,נתקיימו אז? ולכן האמת עד לעצמו
 כי תיכף מעת הגלות הראשון הכללי שהיה בימי סנחריב מעת ההיא התחילה, והוא,בדברים האלה שורש חזק
 שמעת ההיא התחילו הנביאים לנבאות כי יבוא גואל כללי שיקבץ הנדחים האלה מארבע, רצוני.זמן הגאולה
 ועל הכונה.הנה אפשריות הגאולה על פי זכות המעשים והתשובה התחילה תיכף מימי חזקיהו...כנפות הארץ
" רק שגרם איזה חטא עיין, וסנחריב גוג ומגוג,הזאת אמרו בפרק חלק ש"ביקש הקב"ה לעשות חזקיהו משיח
 וכל היעודים העתידים היו, כונתם שאם היו זוכים היה חזקיהו עצמו הגואל הכללי.).שם (סנהדרין צד
 הדבר תלוי ועומד על אפשריותו עד בוא זמן המוגבל שאז יגאלו, ואחר שלא זכו אז.מתקיימים בימיו
.)" (="בעתה אחישנה...בהכרח

