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H8 JES. 2 (luonnos) 
 

 

8 HEPREA, TEKSTIT, https://www.gen.fi/h8.html 

H8 JES., https://www.gen.fi/h8-12.html 

H8 Jes. 2 
    https://www.gen.fi/h8-12-2.html 

 

SISÄLLYSLUETTELO 

 

1. Teksti (Jes. 2) 

 

 

1. TEKSTI (Jes. 2) 

 

 ׳ישעיה ב
 

ר 1 בָּ הּו ַהדָּ זָּה ְיַשְעיָָּ֫ ר חָּ ֑מֹוץ  ֲאשֶׁ ן־אָּ  בֶׁ

ִם׃ ַעל לָּ  ה ִוירּושָּ  ְיהּודָּ
 

יָּה 2  ים־ַהיָּמִ יתְבַאֲחִר  ְוהָּ

ית־ְיהוָּהרהַ ה נָּכֹון ִיְהיֶׁ    ־בֵּ

ִרים הָּ ֑עֹות  ְברֹאש־הֶׁ א ִמְגבָּ  ְוִנשָּ

יו  לָּ ם׃ְונֲָּהרּו אֵּ ל־ַהגֹוִי   כָּ
 

ְלכּו 3   ְמרּוְואָּ  ַעִמים ַרִבים  ְוהָּ 

ל ה אֶׁ ל ַהר־ְיהוָּה ְלכּו ְוַנֲעלֶׁ י־ַיֲעֹקב  אֶׁ ית ֱאֹלהֵּ  בֵּ

יו כָּ נּו ִמְדרָּ ָ֫ יו  ְוֹירֵּ ֑ ה ְבֹאְרֹחתָּ  ְונְֵּלכָּ

ה י ִמִציֹוןכִ  א תֹורָּ צֵּ  תֵּ

 ִ לָּ  ה ִמירּושָּ  ם׃ּוְדַבר־ְיהוָּ
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ין  4 ֵּ֣ ַפ֙ט בֵּ ים בְוִכְת֨תּו ְושָּ ים ַרִב֑ יַח ְלַעִמֵּ֣ ם ְוהֹוִכִ֖ ַהגֹוִיִ֔

א ֤גֹוי  ֹות גלֹא־ִישָּ֨ רִ֔ ֙ם ְלַמְזמֵּ יהֶׁ ֹותֵּ ים ַוֲחִנית  ם ְלִאִתִּ֗ ַחְרבֹותָָּ֜

ה׃ מָּ  ֹוד ִמְלחָּ ב דְולֹא־ִיְלְמ֥דּו עִ֖ רֶׁ ל־גֹו֙י חִֶׁ֔  אֶׁ
 

ה׃ 5  ִ֖ה בְב֥אֹור ְיהוָּ  ְלכָּ ב ְל֥כּו ְונֵּ ית ַיֲעֹק֑ ִ֖  בֵּ
 

ַטִּ֗  6 י אנָּ ם ִכֵּ֣ דֶׁ ְלאּ֙ו ִמקִֶׁ֔ י מָּ ב ִכ֤ ית ַיֲעֹקִ֔ ֵּ֣ ה ַעְמ֙ך בֵּ ְשתָּ

יקּו׃ ים ַיְשִפ  ְכִרִ֖ י נָּ ֥ ים גּוְבַיְלדֵּ ים ַכְפִלְשִת֑ ְנִנִ֖  בְוֹע 
 

יו  7 ֑ ה ְלֹאְצֹרתָּ צֶׁ ִ֖ ין קֵּ ֥ ב ְואֵּ ף ְוזָּהִָּ֔ סֶׁ ֵּ֣ א ַאְרצֹ֙ו כֶׁ ֤ לֵּ ַוִתמָּ

ה ְלַמְרכְ  צֶׁ ִ֖ ין קֵּ ֥ ים ְואֵּ א ַאְרצֹ֙ו אסּוִסִ֔ ֤ לֵּ יו׃ַוִתמָּ  ֹבתָּ 
 

ּו  8  ְשַתֲחוִ֔ י֙ו ִי  ה יָּדָּ ֤ ים גְלַמֲעשֵּ ֹו בֱאִליִל֑ א ַאְרצִ֖ ֥ לֵּ ַוִתמָּ

יו׃ ְצְבֹעתָּ  ּו אֶׁ שִ֖ ר עָּ ֥  ַלֲאשֶׁ
 

ם׃ 9 הֶׁ  א לָּ ִ֖ יש בְוַאל־ִתשָּ ם ַוִיְשַפל־ִא֑ ִ֖ דָּ ח אָּ  ַוִיַש֥
 

ה 10 ַחד ְיהוִָּ֔ ֙י ַפֵּ֣ ר בִמְפנֵּ ֑ פָּ עָּ ן בֶׁ  ִ֖ מֵּ ּור ְוִהטָּ ֹוא ַבצִ֔ ר  בֵּ֣ ֲהַדִ֖ ּומֵּ

ֹו׃  ְגֹאנ 
 

ים גְוִנְשַגַּ֧ב  11  ִש֑ ּום ֲאנָּ ח ברֵּ֣ ל ְוַשִ֖ פִֵּ֔ ֙ם שָּ דָּ י ַגְב֤הּות אָּ ינֵֵּ֞ עֵּ

ּוא׃ ֹו ַב֥יֹום ַהה  ָ֛ה ְלַבדִ֖  ְיהוָּ
 

12  ֑ רָּ ה וָּ ִ֖ אֶׁ ל־גֵּ ל בכָּ ֹות ַע֥ אָ֛ ַּ֧ה ְצבָּ ֹום ַליהוָּ י איֵ֞ ל־ םִכֵּ֣ ל כָּ ְוַעִ֖

ל׃ פֵּ  א ְושָּ ֥  ִנשָּ
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13 ֵּ֣ ל־ַאְרזֵּ ל־ְוַע֙ל כָּ ל בכָּ ים ְוַעִ֖ ִא֑ ים ְוַהִנשָּ ִמִ֖ רָּ ֹון הָּ נִ֔ י ַהְלבָּ

ן׃ שָּ  ֥י ַהבָּ  ַאלֹונֵּ
 

֥עֹות  14 ל־ַהְגבָּ ל כָּ ים ְוַעִ֖ ִמ֑ רָּ ים הָּ ִרֵּ֣ הָּ ל־הֶׁ ל אכָּ ְוַעִ֖

ֹות׃ א   ַהִנשָּ
 

ל 15 ל כָּ ַה ְוַעִ֖ ֹב֑ ל גָּ ֵּ֣ ל־ִמְגדָּ ל אכָּ הְוַעִ֖ ֥ ה׃ ־חֹומָּ  ְבצּורָּ 
 

ֹות  16 ל־ֳאִניֵּ֣ ל אכָּ ה׃ְוַעִ֖ ְמדָּ  ל־ְשִכ֥יֹות ַהחֶׁ ל כָּ יש ְוַעִ֖  ַתְרִש֑
 

ָ֛ה  17 ים ְוִנְשַגַּ֧ב ְיהוָּ ִש֑ ּום ֲאנָּ ל רֵּ֣ ִ֖ פֵּ ם ְושָּ דִָּ֔ אָּ ּות הָּ ְוַש֙ח ַגְבהֵּ֣

ּוא׃ ֹו ַב֥יֹום ַהה   ְלַבדִ֖
 

ף 18 יל ַיֲחֹל  ִל֥ ים כָּ ֱאִליִלִ֖  ׃ ְוהָּ
 

אּ֙ו בִ  19 ֹותּובָּ֨ רֵּ֣ ר מִ  ְמעָּ ֑ פָּ ֹות עָּ ים ּוִבְמִחלִ֖ ֙ה ֻצִרִ֔ ַחד ְיהוָּ י ַפ֤ ְפנֵֵּ֞

ץ רֶׁ אָּ  ץ הָּ ֹו ַלֲעֹר֥ ֹו בְבקּומִ֖ ר ְגאֹונִ֔ ֲהַדֵּ֣  ׃ ּומֵּ
 

ת  20 ִ֖ ֹו ְואֵּ י ַכְספִ֔ ֵּ֣ ת ֱאִלילֵּ ם אֵֵּ֚ דִָּ֔ אָּ יְך הָּ ַב֤יֹום ַההּו֙א אַיְשִלֵּ֣

ת ַלחְ  ְשַתֲחֹוִ֔ שּו־לֹ֙ו ְלִה  ר עָּ  ֤ ֑בֹו ֲאשֶׁ י ְזהָּ ֵּ֣ רֱאִלילֵּ ֹות  ֹפ֥ רִ֖ פֵּ

ים ִפ  ֲעַטלֵּ  ׃ ְולָּ
 

ַחד לָּ  21 י ַפ֤ ים ִמְפנֵֵּ֞ ִע֑ י ַהְסלָּ ִ֖ ים ּוִבְסִעפֵּ ֹות ַהֻצִרִ֔ בֹו֙א ְבִנְקרֵּ֣

ץ רֶׁ אָּ  ץ הָּ ֹו ַלֲעֹר֥ ֹו ְבקּומִ֖ ר ְגאֹונִ֔ ֲהַדֵּ֣ ֙ה ּומֵּ  ׃ ְיהוָּ
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ה  22 ֥ י־ַבמֶׁ ה ְבַא֑פֹו בִכ  ִ֖ מָּ ר ְנשָּ ֥ ם ֲאשֶׁ דִָּ֔ אָּ ֵּ֣ ֙ם ִמן־הָּ כֶׁ ִחְד֤לּו לָּ

 ִ֖ ּוא׃ בנְֶׁחשָּ  ה 


