
 בס"ד

 פרקי גאולה -ספר ישעיהו

 

  י פרק ישעיהו ספר

ֹנב ַהּיֹום עֹוד( לב) ֹנֵפף ַלֲעֹמד בְּ ַעת ִצּיֹון ַבת ַהר ָידֹו יְּ רּוָשָלִם ִגבְּ  :יְּ

ָבאֹות ה' ָהָאדֹון ִהֵנה( לג) ָסֵעף צְּ אָרה מְּ ַמֲעָרָצה פֻּ ָרֵמי בְּ דּוִעים ַהּקֹוָמה וְּ ֹבִהים גְּ ַהגְּ ָפלּו וְּ  :ִישְּ

ִנַּקף( לד) ֵכי וְּ ֶזל ַהַּיַער ִסבְּ ָבנֹון ַבַברְּ ַהלְּ ַאִדיר וְּ   :ִיפֹול בְּ

 

 ספר ישעיהו פרק י"א

ָיָצא( א) ֵנֶצר ִיָשי ִמֶגַזע ֹחֶטר וְּ ֶרה ִמָשָרָשיו וְּ  :ִיפְּ

ָנָחה( ב) ָמה רּוחַ  ה' רּוחַ  ָעָליו וְּ בּוָרה ֵעָצה רּוחַ  ּוִביָנה ָחכְּ ַאת ַדַעת רּוחַ  ּוגְּ ִירְּ  :ה' וְּ

ַאת ַוֲהִריחֹו( ג) ִירְּ לֹא ה' בְּ ֵאה וְּ ַמרְּ פֹוט ֵעיָניו לְּ לֹא ִישְּ ַמע וְּ ִמשְּ ָניו לְּ  :יֹוִכיחַ  ָאזְּ

ָשַפט( ד) ֶצֶדק וְּ הֹוִכיחַ  ַדִלים בְּ ִמישֹור וְּ ֵוי בְּ ַענְּ ִהָכה ָאֶרץ לְּ ֵשֶבט ֶאֶרץ וְּ רּוחַ  ִפיו בְּ ָפָתיו ּובְּ  :ָרָשע ָיִמית שְּ

ָהָיה( ה) ָניו ֵאזֹור ֶצֶדק וְּ ָהֱאמּוָנה ָמתְּ  :ֲחָלָציו ֵאזֹור וְּ

ָגר( ו) ֵאב וְּ ָנֵמר ֶכֶבש ִעם זְּ ִדי ִעם וְּ ָבץ גְּ ֵעֶגל ִירְּ ִפיר וְּ ִריא ּוכְּ ָדו ּומְּ ַנַער ַיחְּ  :ָבם ֹנֵהג ָקֹטן וְּ

ֶעיָנה ָוֹדב ּוָפָרה( ז) ָדו ִתרְּ צּו ַיחְּ בְּ ֵדיֶהן ִירְּ ֵיה ַילְּ ַארְּ  :ֶתֶבן יֹאַכל ַכָבָקר וְּ

ִשֲעַשע( ח) ר ַעל יֹוֵנק וְּ ַעל ָפֶתן חֻּ אּוַרת וְּ עֹוִני מְּ  :ָהָדה ָידֹו ָגמּול ִצפְּ

לֹא ָיֵרעּו לֹא( ט) ִחיתּו וְּ ָכל ַישְּ ִשי ַהר בְּ ָאה ִכי ָקדְּ ַכִסים ַלָּים ַכַמִים ה' ֶאת ֵדָעה ָהָאֶרץ ָמלְּ  :מְּ

ָהָיה( י) ֵנס ֹעֵמד ֲאֶשר ִיַשי ֹשֶרש ַההּוא ַבּיֹום וְּ ֹרשּו גֹוִים ֵאָליו ַעִמים לְּ ָתה ִידְּ ָהיְּ נָֻּחתֹו וְּ  :ָכבֹוד מְּ

ָהָיה( יא) נֹות ָידֹו ֵשִנית ֲאֹדָני יֹוִסיף ַההּוא ַבּיֹום וְּ ָאר ֶאת ִלקְּ ַרִים ֵמַאשּור ִיָשֵאר ֲאֶשר ַעמֹו שְּ רֹוס ּוִמִמצְּ  ּוִמכּוש ּוִמַפתְּ

ָער ּוֵמֵעיָלם  :ַהָּים ּוֵמִאֵּיי ּוֵמֲחָמת ּוִמִשנְּ

ָנָשא( יב) ָאַסף ַלגֹוִים ֵנס וְּ ֵחי וְּ ָרֵאל ִנדְּ צֹות ִישְּ פֻּ הּוָדה ּונְּ ַקֵבץ יְּ ַבע יְּ פֹות ֵמַארְּ  :ָהָאֶרץ ַכנְּ

ָסָרה( יג) ַאת וְּ ַרִים ִקנְּ ֵרי ֶאפְּ ֹצרְּ הּוָדה וְּ ַרִים ִיָכֵרתּו יְּ ַקֵנא לֹא ֶאפְּ הּוָדה ֶאת יְּ ָרִים ֶאת ָיֹצר לֹא ִויהּוָדה יְּ  :ֶאפְּ

ָעפּו( יד) ָכֵתף וְּ ִתים בְּ ִלשְּ ָדו ָיָמה פְּ ֵני ֶאת ָיֹבּזּו ַיחְּ לֹוחַ  ּומֹוָאב ֱאדֹום ֶקֶדם בְּ ֵני ָיָדם ִמשְּ ָתם ַעמֹון ּובְּ ַמעְּ   :ִמשְּ

ֶהֱחִרים( טו) שֹון ֵאת ה' וְּ ַרִים ָים לְּ ֵהִניף ִמצְּ ָים ַהָנָהר ַעל ָידֹו וְּ ִהָכהּו רּוחֹו ַבעְּ ָעה וְּ ִשבְּ ָחִלים לְּ ִריְך נְּ ִהדְּ ָעִלים וְּ  :ַבנְּ

ָתה( טז) ָהיְּ ִסָלה וְּ ָאר מְּ ָתה ַכֲאֶשר ֵמַאשּור ִיָשֵאר ֲאֶשר ַעמֹו ִלשְּ ָרֵאל ָהיְּ ִישְּ יֹום לְּ ָרִים ֵמֶאֶרץ ֲעֹלתֹו בְּ  :ִמצְּ

 

 

  יב פרק ישעיה ספר

תָ ( א) ָאַמרְּ ָך ַההּוא ַבּיֹום וְּ תָ  ִכי ה' אֹודְּ ָך ָיֹשב ִבי ָאַנפְּ ַנֲחֵמִני ַאפְּ  :ּותְּ

שּוָעִתי ֵאל ִהֵנה( ב) ַטח יְּ לֹא ֶאבְּ ָחד וְּ ָרת ָעִּזי ִכי ֶאפְּ ִזמְּ ִהי ה' ָיּה וְּ  :ִלישּוָעה ִלי ַויְּ

ֶתם( ג) ַאבְּ ָששֹון ַמִים ּושְּ ֵני בְּ שּוָעה ִמַמַעיְּ  :ַהיְּ

ֶתם( ד) אּו ַלה' הֹודּו ַההּוא ַבּיֹום ַוֲאַמרְּ מֹו ִקרְּ ִכירּו ֲעִליֹלָתיו ָבַעִמים הֹוִדיעּו ִבשְּ ָגב ִכי ַהזְּ מֹו ִנשְּ  :שְּ

רּו( ה) ָכל מּוַדַעת זֹאת ָעָשה ֵגאּות ִכי ה' ַזמְּ  :ָהָאֶרץ בְּ

ֵבְך ָגדֹול ִכי ִצּיֹון יֹוֶשֶבת ָוֹרִני ַצֲהִלי( ו) ִקרְּ דֹוש בְּ ָרֵאל קְּ  :ִישְּ

 

 

 

  הענין באור חלק - ד פסוק א פרק ישעיה על ם"מלבי

 ומנהיגו ומחדשו העולם בורא שהוא מצד עליו מדבר, סתם' ה שם בספר שיזכיר מ"כ כי דע - ישראל קדוש', ה

, יעקב אביר, ישראל אלהי, יעקב אלהי, אלהינו כמו, ישראל אל בכינוי שיזכירנו מ"וכ. ויכלתו וחכמתו בחפצו

 מהשגחתו אם, ישראל בעבור עשה אשר הנפלאים המיוחדים הענינים מצד עליו ידבר, וכדומה, ישראל קדוש

 ויתבאר. לבינם שבינו והאהבה והדיבוק מהקשר אם, הכללית ההנהגה מן היוצאים מאותותיו אם, המיוחדת

'. ז ט"מ'. ג ג"מ. א"כ' כ ז"י ו"ט ד"י א"מ'. ג' מ'. ב ה"ל'. א א"ל'. ו' ה ב"י) לקמן לזה דוגמא ועיין, במקומו א"כ

 (רבים במקומות ועוד


