
Isaiah / ישעיהו - According to 1Q Isaiah 
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a) - In Verse Order 

Chapter 1 
 ׃יהודה מלכי יחזקיהיותם אחז  עוזיה ובימים וירושלי יהודה על חזה אשר אמוץ בן עיהוחזון יש 1
 ׃בי פשעו והמה ]י[ממתכיא יהוה דבר בנים גדלתי ורו שמעו שמים והאזינו הארץ 2
 ׃ן]התבונ[וחמור אבוס בעליו ישראל לוא ידע ועמי לוא יונהו ידע שור ק 3
 ׃קדוש ישראל נזרו אחור ו אתצנא ]וה[עם כבד עוון זרע מרעים בנים משחיתים עזבו את יה הוי גוי חוטה 4
 ׃וכול לבב דוה תוסיפו סרה כול ראוש לחולי דעל מה תכו עו 5
 ׃לוא זרו ולוא חובשו ולוא רככה בשמן ומכה טריה המכף רגל ועד רואש אין בו מתם פצע וחבור 6
 ׃ים]ר[ז אכתזרים אוכלים אותה ושממו עליה כמפ אש אדמתכם לנגדכם ארצכם שממה עריכם שרופות 7
 ׃ונתרת בת ציון כסוכה בכרם וכמלונה במקשה כעיר נצורה 8
 ׃צבאות הותיר לנו שריד כמעט כסודם היינו לעומרה דמינו לולי יהוה 9

 ׃ה אלוהינו עם עומרהוריהוה קציני סודם ואזינו ת ]דבר[ עושמ 10
תודים לוא עפרים וכבשים ו וב זבחיכם יואמר יהוה שבעתי עולות אילים וחלב מריאים ודם מה ליל 11

 ׃חפצתי
 ׃ידכם לרמוס חצרי]מ[את י בקש זומכיא תבאו לראות פני  12
 ׃ושבת קרא מקרא לוא אוכל און ועצרתהי חודש ל תועבה היא תנחת שוא קטרמלוא תוסיפו להביא  13
 ׃שנאה נפשי היו עלי לטרח נלאיתי נשוא חודשיכם ומועדיכם 14
 ׃בעאון מכם גם כי הרבו תפלה אינני שומע ידיכמה דמים מלאו אצבעותיכם ובפרשכם כפיכם אעלים עיני 15



 ׃רחצו והזכו והסירו רוע מעלליכם מנגד עיני חדלו הרע 16
 ׃משפט אשרו חמוץ שפטו יאתום ריבו אלמנה היטיב דרושו למדו 17
 ׃ם ידומו כתולע כצמר יהיוא ונוכחה יואמר יהוה אם יהיו חטאיכם כשני כשלג ילבינו ]נא[כו ל 18
 ׃]ץ תאכלו[ארהאם תאבו ושמעתם טוב  19
 ׃אם תמאנו ומריתם בחרב תאכלו כיא פי יהוה דבר]ו[ 20
 ׃רצחים ]בה ועתה[ ילין צדק משפט מלאתי נאמנה קריה ונהיכה הייתה לז 21
 ׃כספך היו לסיגים סבאך מהול במים 22
אלמנה לוא ] טו וריב[גנבים כולם אוהבי שוחד רודפי שלמונים יאתום לוא ישפ] ם וחברייסורר[י ךשרי 23

 ׃יבוא אליהם
 ׃האיביהוה אנחם מצריי ואנקם מ] אביר ישראל[ לכן נאום האדון יהוה צבאות 24
 ׃כול בדיליך רהסיגיך ואסי] צרף כבר[ואוהשיב ידי עליך  25
 ׃כבתחלה אחרי כן יקראו לך עיר הצדק קריה נאמנה] ה ויעציך[נואשיבה שופטיך כבראישו 26
 ׃תפדה ושביה בצדקה ציון במשפט 27
 ׃יהוה יכלו ושבר פושעים וחטאים יחדו ועוזבי 28
 ׃אשר בחרתם כיא יבושו מאלים אשר חמדתם ותחפורו מהגנות 29
 ׃תהיו כאלה נובלת עלה וכגנה אשר אין מים להכי  30
  ׃ואין מכבה והיה החסנכם לנעורת ופעלכם לניצוץ ובערו שניהם יחדו 31



Chapter 2 
 ׃הדבר אשר חזה ישעיה בן אמוץ על יהודה וירושלים 1
 ׃מגבעות ונהרו עלוהי כול הגואים באחרית הימים נכון יהיה הר בית יהוה בראש הרים ונשא והיה 2
כיא מציון  לכו ונעלה אל בית אלוהי יעקוב וירונו מדרכיו ונאלכה באורחתיו והלכו עמים רבים ואמרו 3

 ׃ליםשדבר יהוה מירוותצא תורה 
למזמרות ולוא ישא  לעמים רבים וכתתו את חרבותם לאתים וחניתותיהם ביןוהוכיח  וה ושפט בין הגואים 4

 ׃גוי אל גוי חרב ולוא ילמדו עוד מלחמה
 ׃בית יעקוב לכו ונלכה באור יהוה 5
 ׃פיקויש נכריאים ובילדי כפלשתים ועוננים מקדם מלאו יאכ כיא נטשתה עמך בית יעקוב 6
 ׃ואין קץ למרכבותיו תמלא ארצו כסף וזהב ואין קץ לאוצרותיו ותמלא ארצו סוסיםו 7
 ׃עשו אצבעותיו ותמלא ארצו אלילים למעשה ידיו ישתחוו לאשר 8
 ׃וישפל אישוישח אדם  9

 ׃תשפלנה וישח רום אנשים ונשגב יהוה לבדו ביום ההוא ועיני גבהות אדם 11
 ׃כיא יום ליהוה צבאות על כל גאה ורם ונשא ושפל 12
 ׃הלבנון הרמים והנשאים ועל כל אלוני הבשן ועל כל ארזי 13
 ׃ים ועל כול הגבעות הנשאות]הרמ[ ועל כל ההרים 14
 ׃צורה]חומה ב[ ועל כול מגדל גבה ועל כול 15
 ׃ועל כול אניות תרשיש ועל כול שכיות החמדה 16
 ׃אואדם ושפל רום אנשים ונשגב יהוה לבדו ביום הה]גבהות ה[ ושח 17



 ׃כליל יחלופו ]והאלילים[ 18
 ׃וה ומהדר גאונו בקומו לערוץ הארץ]פחד יה[ ובאו במערות צורים ובמחלות עפר מפני 19
עותיו להשתחות לחפרפרים ]אצב עשו[ אלילי כספו ואת אלילי זהבו אשרהוא ישליך האדם את ]ביום ה[ 20

 ׃ולעטלפים
 ׃בקומו לערוץ הארץ ונעפי הסלעים מפני פחד יהוה ומהדר גאו]הצרים ובס[ לבוא בנקרות 21
 ׃באפו כיא במה נחשב הוא חדלו לכמה מן האדם אשר נשמה 22

Chapter 3 
 ׃משען ומשענה כל משען לחם וכול משען מים מירושלם ומיהודהון יהוה צבאות מהסיר דכיא הנה הא 1
 ׃מלחמה שופט ונביא וקוסם וזקן גבור ואיש 2
 ׃ויעץ וחכם חרשים ונבון לחש שר חמשים ונשא פנים 3
 ׃ותעלולים ימשולו בם ונתתי נערים שריהם 4
 ׃ירהבו הנער בזקן והנקלה בנכבד ונגש העם איש באיש ואיש ברעהו 5
 ׃תחת ידיך בית אביו שמלה לכה קצין תהיה לנו והמכשלה הזאות יתפוש איש באחיהוכיא  6
 ׃ובביתי אין לחם ואין שלמה לוא תשימוני קצין עם וישא ביום ההוא לאמור לוא אהיה חובש 7
 ׃עיני כבודו ירושלים ויהודה נפלה כי לשונם ומעלליהם על יהוה למרות כי כשלה 8
 ׃ולוא כחדו אוי לנפשם כיא גמלו להם רעהו וחטאתם כסודם הגידהכרות פניהם ענתה בם  9

 ׃כיא טוב כיא פרי מעלליהמה יאכלולצדיק אמורו  10
 ׃גמול ידו ישוב לוא אוי לרשע רע כיא 11
 ׃ו]בלע[עמי נגשו מעולל ונשים משלו בו עמי משריך מתעים ידרך אורחותיך  12



 ׃נצב לריב יהוה עומד לדין עמים 13
 ׃כםזקני עמו ושריו ואתמה בערתם הכרם גזלת העני בבתי במשפט יבוא עםיהוה  14
 ׃צבאות אדונימלכמה תדכאו עמי ופני עניים תטחנו נואם יהוה  15
 גרון ומשקרות עינים הלוך וטופף תלכנה וברגליהנה ויואמר יהוה יען כיא גבהו בנות ציון ותלכנה נטוות 16

 ׃תעכסנה
 ׃יערהפתהן  ואדוני ציון בנות קדקד יהוה אדוניושפח  17
 ׃והשבישים והשהרנים מרת העכיסיתפא את אדוני יהוהביום ההוא יסיר  18
 ׃והנטפות והשירות והרעלות 19
 ׃והפארים והצעדות וקשרים ובתי הנפש והלחשים 20
 ׃זמי האףנות ו]טבע[וה 21
 ׃והמחלצות והמעטפות והחריטים 22
 ׃והגליונים והסדינים והצניפות והרדידים 23
קרחה ותחת פתיגיל מחגרת שק כי  ה מקשה]עש[ה ותחות מ]פ[תחת הבשם מק ותחות הגורה נק ויהיו 24

 ׃תחת יפי בשת
 ׃במלחמה ותיךוגבור מתיך בחרב יפולו 25
 ׃ואנו ואבלו פתחיה ונקתה לארץ תשב 26

  



Chapter 4 
נלבש רק יקרא שמך עלינו אסף  ושלמתנו נאכל לחמנו לאמור ההוא ביום אחד באיש נשים שבע חזיקהוה 1

 ׃חרפתנו
 ׃לצבי ולכבוד ופרי הארץ לגאון ולתפארת לפליטת ישראל ויהודה ביום ההוא יהיה צמח יהוה 2
 ׃לחיים בירושלם ויהיה הנשאר בציון והנותר בירושלם קדוש יאמר לו כול הכתוב 3
 ׃משמט וברוח סערירושלם ידיח מקרבה ברוח  אם רחץ אדוני את צאת בנות ציון ואת דמי 4
 ׃כול מכון הר ציון ועל מקראה ענן יומם ויברא יהוה על 5
 ׃מזרם וממטר מחרב ולמחסה ולמסתור 6

Chapter 5 
 ׃אשירה לידידי שירת דודי לכרמו כרם היהא לידידי בקרן בן שמן 1
 ׃באושים ויעשה בו ויקו לעשות ענבים ויעזקהו ויסקולהו ויטעהו שורק ויבנא מגדל בתוכו וגם יקב חצב 2
 ׃ואיש יהודה שפוטונה ביני ובין כרמי ועתה יושבי ירושלם 3
 ׃עשיתי בו מדוע קויתי לעשות ענבים וישה באושים מה לעשות עוד בכרמי ולוא 4
 ׃ויהיה למרמס אתכמה את אשר אני עושא לכרמי אסיר משוכתו ויהיה בער פרץ גדרו ואתה אודיע נא 5
 ׃ועל העבים אצוה מהמטיר עליו מטר יעדר ועלה שמיר ושית ואשיתחו בתה ולוא יזמר ולוא 6
 ׃צעקה ואיש יהודה נטע שעשועו ויקו למשפט והנה למשפח לצדקה והנה כי כרם יהוה צבאות בית ישראל 7
 ׃בקרב הארץ הוי מגיצי בית בית שדה בשדה יקריבו עד אפס מקום וישתם בדכם 8
 ׃גדולים וטובים מאין יושב היובאזני יהוה צבאות אם לוא בתים רבים לשמה י 9

 ׃שה איפה]ע חמר יע[וזר כי עשרת צמדי כרם יעשו בת אחד 10



 ׃בקר שכר ירדופו מאחזי בנשף יין ידליקם]הוי משכימי ב[ 11
 ׃]ידיו לא ראו[ ין משתיהם ואת פעלת יהוה לוא הביטו ומעשה]כנור ונבל תף וחליל וי[ והיה 12
 ׃]צחה צמא[ עמי מבלי דעת וכבודו מתי רעב והמונו ]לכן גלה[ 13
 ׃בה ]לז[הדרה והמונה ושאונה וע רחיבה שאול נפשה ופערה פיה לבלי חוק וירד]לכן ה[ 14
 ׃גבהים תשפלנה ישח אדם וישפל איש ועיני 15
 ׃בצדקה ויגבה יהוה צבאות במשפט והאל הקדוש נקדש 16
 ׃יאכלוורעו כבושים כדברם וחרבות מיחים גרים  17
 ׃חטאה העגלה וכעבות השו בחבלי העווןהוי משכי  18
 ׃ונדעישראל  קדוש עצת ותבואה ותקרבה נראה למען יהויחיש מעש האומרים ימהר 19
 ׃ואור לחושך שמים מר למתוק ומתוק למרלאור  חושך שמים רע ולטובהוי האומרים לרע טוב  20
 ׃ונגד פניהם נבוניםעיניהם הוי חכמים ב 21
 ׃שכר גבורים לשתות יין ואנשי חיל למסך הוי 22
 ׃מצדיקי רשע עקב שחוד וצדקת צדיקים יסירו ממנו 23
כאבק יעלה כיא מאסו את תורת יהוה  כאכל קש לשון אש ואש לוהבת ירפה שרשם כמק יהיה ופרחם לכן 24

 ׃ישראל נאצו צבאות ואת אמרת קדוש
 וירגזו ההרים ותהיה נבלתם כסוחה בקרב חוצות בכול על כן חרה אף יהוה בעמו ויט ידיו עליו ויכהו 25

 ׃לוא שב אפו ועוד ידיו נטויה זאות
 ׃לוא מקצה הארץ והנה מהרה קל יבוא ונשא נס לגואים מרחוק ושרק 26
 ׃יישן ולוא נפתחה אזור חלציו ולוא נתק שרוך נעליו ינום ולוא אין יעף ואין כושל ולוא 27



 ׃וגלגליו כסופה ו דרוכות פרסות סוסיו כצור נחשבוחציו שנונים וכול קשתותי אשר 28
 ׃טרף ויפליט ואין מצילאזח שאג וככפירים ינהם ויישאגה לו כלביא  29
 ׃לארץ והנה חושך צר ואור חשך בעריפיה ינהם עליו ביום ההוא כנהמת ים ונבט 30

Chapter 6 
 ׃ושוליו מלאים את ההיכל בשנת מות המלך עוזיה אראה את אדוני יושב על כסא רם ונשא 1
 ׃אחד בשתים יכסה פניו ובשתים יכסה רגליו ובשתים יעופף שרפים עומדים ממעלה לו שש כנפים 2
 ׃וקראים זה אל זה קדוש קדוש יהוה צבאות מלא כול הארץ כבודו 3
 ׃וינועו אמות הספים מקול הקורה והבית נמלא עשן 4
א את המלך יהוה כישפתים אנוכי יושב  אנוכי ובתוך עם טמאאילי כי נדמיתי כיא איש טמה שפתים  ואמר 5

 ׃צבאות ראו עיני
 ׃]זבח[ל המ]מע[ ויעוף אלי אחד מן השרפים ובידו רצפה במלקחים לקח 6
 ׃עוונך וחטאותיך תכפר יואמר הנה נגע זה על שפתיך וסר]פי ו ויגע על[ 7
 ׃הנני שלחניאשלח ומי ילך לנו ואמרה  ואשמע את קול אדוני אמר את מי 8
 ׃לעם הזה שמעו שמוע ועל תבינו ראו ראו ועל תדעו ויואמר לך ואמרתה 9

 ׃ובאוזניו ישמעו בלבבו יבין ושב ורפא לו לב העם הזה ואוזניו הכבד ועיניו השע פן יראה בעיניו מהש 10
 ׃שממה מאין אדם והאדמה תשאה שאו ערים מאין יושב ובתים מיהוה ויואמר עד אשר א ואמרה עד מתי 11
 ׃ורבה עזובה בקרב הארץ ורחק יהוה את האדם 12
 ׃מצבתה לבער כאלה וכאלון אשר משלכת מצבת במה זרע הקודש ועוד בה עשיריה ושבה והייתה 13



Chapter 7 
מלך ארם ופקח בן רומליה מלך ישראל ירושלם  ויהי בימי אחז בן יותם בן עוזיה מלך יהודה עלה רצין 1

 ׃יכלו להלחם עליהולוא  למלחמה עליה
 ׃אפרים וינע לבב עמו כנע עצי היער מפני הרוח ויגד לבית דויד לאמור נחה ארם על 2
בנך אל קצה תעלת הברכה העליונה אל  ויואמר יהוה אל ישעיה צא נא לקראת אחז אתה ושאר ישוב 3

 ׃מסלת שדה כובס
האודים העושנים האלה כי בחורי אף  אליו השמר והשקט ואל תירא ולבבך אל ירך משני זנבות ואמרת 4

 ׃רמליה רצין וארם ובן
 ׃יען כי יעץ עליך ארם רעה אפרים ובן רומליה לאמור 5
 ׃את בן טבאל נעלה ביהודה ונקיצנה ונבקענה אלינו ונמליך מלך בתוכה 6
 ׃כה אמר אדוני יהוה לוא תקום ולוא תהיה 7
 ׃שנה יחת אפרים מעם ]וחמש[ כיא ראוש ארם דרמשק וראוש דרמשק רצין ובעוד ששים 8
 ׃רומליה אם לוא תאמינו כיא לוא תאמינו ]שמרון בן[ וראוש אפרים שומרון וראוש 9

 ׃ה דבר אל אחז לאמור]ויוסף יהו[ 10
 ׃אלה או הגבה למעלה]העמק ש[ שאל לך אות מעם יהוה אלוהיך 11
 ׃יהוה ת]אנסה א[ ויואמר אחז לוא אשאל ולוא 12
 ׃נשים כי תלאו גם את אלוהי]הלאות א[ בית דויד המעט מכמהויואמר שמעו נה  13
 ׃העלמה הרה וילדת בן וקרא שמו עמנואל ]אות הנה] [ם[לכן יתן יהוה הוה לכ 14
 ׃יאכל לדעתו מאוס ברע ובחר בטוב] ה ודבש[חמא 15



 ׃שני מלכיהמפני  קץ אתה אשר האדמה תעוזב בטוב ורמאס ברע ובחהנער  ידע בטרםכי  16
אשר לוא באו למיום סור אפרים מעל יהודה את מלך  ויביא יהוה עליך ועל עמך ועל בית אביך ימים 17

 ׃אשור
 ׃מצרים ולדבורא אשר בארץ אשור והיה ביום ההוא ישרוק יהוה לזבוב אשר בקצה יארי 18
 ׃ויליםהבתות ובנקיקי הסלעים ובכול הנעצוצים ובכול הנהל ובאו ונחו כולם בנחלי 19
 הזקן אתה וגם הרגליםאשור את הראוש ושער  ההוא יגלח אדוני בתער השכירה בעברי נהר במלךביום  20

 ׃תספה
 ׃והיה ביום ההוא יהיה איש עגלת בקר ושתי צאן 21
 ׃הנותר בקרב הארץ מרוב עשות חלב יאכל חמאה כיא חמאה ודבש יאכל כול והיה 22
 ׃באלף כסף לשמיר ולשית יהיה והיה ביום ההוא כול המקום אשר יהיה שם אלף גפן 23
 ׃שמה כיא שמיר ושית תהיה כול הארץ בחצים ובקשתות יבוא 24
 ׃והיה למשלח שור ולמרמס שה אשר במעדר יעדרון לוא תבוא שמה יראת שמיר ושית וכול ההרים 25

Chapter 8 
 ׃אנוש למהר שלל חש בז בחרטויאומר יהוה אלי קח לך גליון גדול וכתוב עליו  1
 ׃אוריה הכוהן ואת זכריה בן יברכיה תוהעד לי עדים נאמנים א 2
 ׃שמו מהר שלל חש בז הנביא ותהר ותלד בן ויאומר יהוה אלי קרא ואקרב אל 3
 ׃לפני מלך אשור אביו ואמו ישא את חיל דרמשק ואת שלל שומרון כיא בטרם ידע הנער לקראו 4
 ׃ויוסף יהוה דבר אלי עוד לאמור 5
 ׃]רמליהו[ את מי השולח ההולכים לאוט ומשוש את רצין ואת בן העם הזהיען כיא מאס  6



 ואת כול כבודו ועלה ך אשור]מל העצומים והרבים את[הנהר  מי את עליהם מעלה אדוני ]יהוה נה[ולכן ה 7
 ׃גדוותיו ]כול אפיקיו והלך על כול על[
 ׃ארצך עמנואלועבר עד צואר יגיע והיה מטות כנפיו מלוא רחב  וחלף ביהודה שטף 8
 ׃וחותו התאזרו הארץ מרחקי כול האזינורעו עמים וחתו ו 9

 ׃עצו עצה ותפר דברו דבר ולוא יקום כיא עמנואל 10
 ׃כי כה אמר יהוה אלי כחזקת יד יסירני מלכת בדרך העם הזה לאמור 11
 ׃ולוא תעריצו לוא תאמרו קשר לכול אשר יואמר העם הזה קשר ואת מוראו לוא תיראו 12
 ׃מערצכם את יהוה צבאות אותו תקדישו והוא מוראכם והוא 13
 ׃לפח ולמוקש ליושב ירושלים והיא למקדש ולאבן נגף ולצר מכשול לשני בתי ישראל 14
 ׃ונלכדו וכשלו בם רבים ונפלו ונשברו ונוקשו 15
 ׃צור תעודה וחתום תורה בלמדי 16
 ׃לו וקויתי יעקוב מבית פניו אתהמסתיר  וחכיתי ליהוה 17
 ׃נתן לי יהוה לאות ולמופת בישראל מעם יהוה צבאות השוכן בהר ציון אנה אנוכי והילדים אשר 18
והמהגים הלוא עם אל אלוהו ידרוש בעד  המצפצפים הידעונים ואל ובותוכי יואמרו אליכמה דרשו אל הא 19

 ׃חיים אל המיתים
 ׃ולתעודה אם לוא יואמרו כדבר הזה אשר אין לו שחר לתורה 20
 ׃ורעב והיה כיא ירעב יתקצף וקלל במלכו ובאלוהו ופנה למעלה ועבר בה ונקשה 21
 ׃מנדח ואפלה צוקה מעוף וחשוכההארץ יביט והנה צרה  ואל 22



הכביד דרך הים עבר  לאשר מוצק לה כעת הרישון הקל ארץ זבולון והארץ נפתלי והאחרון מעופף כלוי 23
 ׃הירדן גליל הגואים

Chapter 9 
 ׃ראו אור גדול יושבי בארץ צלמות אור נגה עליהם ךההולכים בחושהעם  1
 ׃בחלקם שלל הגוי לוא הגדלתה השמחה שמחו לפניך כשמחת בקציר כאשר יגילו הרביתה 2
 ׃כיום מדים כי את עול סבלו ואת מטה שכמו שבט הנוגש בו והחתת 3
 ׃אש לשרפה מאכלת כי כול סאון סאן ברעש ושמלה מגוללה בדמים והיתה 4
 ׃שכמו וקרא שמו פלא יועץ אל גבור אבי עד שר השלום המשורה עליכי ילד יולד לנו בן נתן לנו ותהי  5
במשפט ובצדקה מעתה לסעדו  אותו להכין ממלכתו ועל דויד כסה על קץ אין ולשלום ורההמש למרבה 6

 ׃ועד עולם קנאת יהוה צבאות תעשה זאות
 ׃בישראל ונפל עקובדבר שלח יהוה בי 7
 ׃שמרון בגאוה ובגדל לבב לאמור בוירעו העם כלו אפרים ויוש 8
 ׃גדעו וארזים נחליף לבנים נפלו וגזית נבנה שקמים 9

 ׃יסכסך את צרי רציאן עליו ואת אויביו ]הוה[וישטב י 10
 ׃נטויה ידיו ועוד אפו שב לוא תווובכול ז חור ויאכלו את ישראל בכול פה]שתים מא[ארם מקדם ופל 11
 ׃ואת יהוה צבאות לוא דרשוהמכהו והעם לוא שב על  12
 ׃ויכרת יהוה מישראל ראש וזנב כפה ואגמן ביום אחד 13
 ׃הזנב הוא שקר מורה ונביא ואשפנים הוא הר זקן ונשא 14
 ׃העם הזה מתעים ומאשריו מבלעים ויהיו מאשרי 15



וכול פה דבר  ירחם כי כולו חנף ומרעאדוני ואת יתומיו ואת אלמנותיו לוא ומל על כן על בחוריו לוא יח 16
 ׃נבלה בכול זואת לוא שב אפו ועוד ידיו נטויה

 ׃ויתאבכו גיאות עשןהיער  בסבכי ותצת ואכלכי בערה כאש רשעה שמיר ושית ת 17
 ׃העם כמאכלת אש איש אל אחיו לוא יחמולו מעברת יהוה צבאות נתעם הארץ ויהיו 18
 ׃יאכלוויאכל ועל שמאול ולוא שבעו איש בשר זרועו  ויגזר על ימין ורעב 19
 ׃לוא שב אפו ועוד ידיו נטויה את אפרים ואפרים את מנשה יחדו המה על יהודה ובכול זואת מנשה 20

Chapter 10 
 ׃הוי חוקקים חוקקי און ומכתבים עמל כתבו 1
 ׃יבוזו יתומיםדלים ולגזול משפט ָעניי עמי להיות אלמנות שללם ואת  להטות מדין 2
 ׃לעזרה ואנה תעזובו כבודכם ומה תעשו ליום פקודה ולשאה ממרחק תבוא על מי תנוסו 3
 ׃יפלו ובכול זואת לוא שב אפו ועוד ידיו נטויה בלתי כרע תחת אסיר ותחת הרוגים 4
 ׃הוי אשור שבט אפי ומטה הוא בידם זעמי 5
 ׃ם מרמס כחמר חוצותוולבז בז ולשועל עם עברתי אצונו לשלול שלל  בגוי חנף אשלחנו 6
 ׃גואים לוא מעט והוא לוא כן ידמה ולבבו לוא כן יחשוב כיא להשמיד בלבבו ולהכרית 7
 ׃כיא יואמר הלוא שרי יחדו מלכים 8
 ׃כלנו אם לוא כארפד מת אם לוא כדרמשק שומרון הלוא ככרכמיש 9

 ׃ומשומרוןלממלכות האלילים ופסיליהם מירושלים  כאשר מצאה ידי 10
 ׃לשומרון ולאליליה כן אעשה לירושלים ולעצביה הלוא כאשר עשיתי 11



מלך אשור ועל תפארת  את כול מעשיהו בהר ציון ובירושלים אפקוד על פרי גודל לבב כי יבצע אדוני 12
 ׃רום עיניו

יד רואו שיתישו ועתידותיהמה עמים גבלות ירבונתי ואס]כי נ[ כמתיחכי יואמר בכוח ידי עשיתי וב 13
 ׃ים]כאביר יושב[

 ץ אני אספתי ולוא היה נודד כנף ופוצה פה]האר עזבות כל[ סוף בציםאותמצא כקן ידי לחיל העמים וכ 14
 ׃ומצפצף

 ׃שבט את מרימיו כהרים מטה לוא עץ היתפאר הגרזן על החוצב בו אם יתגדל המשור על מניפיו כהניף 15
 ׃רזון ותחת כבודו יקד יקוד כיקד אשלכן ישלח האדון יהוה צבאות במשמניו  16
 ׃יו ושמירו ביום אחדתישוהיה אור ישראל לאש וקדושו ללהבה ובערה ואכלה  17
 ׃וכבוד יערו וכרמלו מנפש ועד בשר יכלה והיה כמסס נסס 18
 ׃יהיו ונער יכתבם ושאר עץ יערו מספר 19
ונשען אל יהוה קדוש  להשען על מכהווהיה ביום ההוא לוא יוסיף עוד שאר ישראל ופליטת בית יעקוב  20

 ׃ישראל באמת
 ׃שאר ישוב שאר יעקוב אל אל גבור 21
 ׃יהיה עמך ישראל כחול הים שאר ישוב בו כליון חרוץ שוטף צדקה כיא אם 22
 ׃אדוני יהוה צבאות עושה בקרב כול הארץ כי כלה ונחרצה 23
ישא עליך בדרך  אשור משבט יככה ומטולכן כוה אמר אדוני יהוה צבאות אל תירא עמי יושב ציון מ 24
 ׃ריםצמ
 ׃כי עוד מעט מזער וכלה זעם ואפי על תבליתם 25



 ׃יהוה צבאות שוט כמכת מדין בצור עורב ומטהו על הים ונשאו בדרך מצרים ויעיר עליו 26
 ׃לו מעל צוארך וחבל עול מפני שמןעוהיה ביום ההוא יסור סבלו מעל שכמך ו 27
 ׃במגרון למכמש יפקיד כליובא על עיה עבר  28
 ׃גבעת שאול נסה עבר במעברה גבע מלון לנו חרדה הרמה 29
 ׃צהלי קולך בת גלים הקשיבי ליש עניה ענתות 30
 ׃העיזו הגביםיושבי  נדדה מדמנה 31
 ׃עוד היום בנב לעמוד ינוף ידיו הר בת ציון גבעת ירושלים 32
 ׃ישפלווהגבהים  גדועים הקומההנה האדון יהוה צבאות מסעף פארה במערצה ורמי  33
 ׃י היער בברזל והלבנון באדיר יפולכונקף סב 34

Chapter 11 
 ׃ויצא חטר מגזע ישי ונצר משורשיו יפרה 1
 ׃ה רוח דעת ויראת יהוהררוח עצה וגבו ונחה עליו רוח יהוה רוח חכמה ובינה 2
 ׃ישפוט ולוא למשמע אוזנו יוכיח יהוה ולא למראה עניווהריחו ביראת  3
 יומת שפתיו וברוח רשע יומת פיו טבהארץ בש ושפט בצדק דלים והוכיח במישור לענוי הארץ והכה 4

 ׃רשע
 ׃אזור חלציו והיה צדק אזור מתניו ואמונה 5
 ׃במה אב עם כבש ונמר עם גדי ירבץ ועגל וכפיר ומרי יחדו ונער קטן נהגזוגר  6
 ׃ופרה ודב תרעינה יחדו ירבצו ילדיהן ואריה כבקר יאכל תבן 7
 ׃על חור פתן ועל מאורות צפעונים גמול ידו הדה וישעשע יונק 8



 ׃כי תמלאה הארץ דעה את יהוה כמים לים מכסים לוא ירעו ולוא ישחיתו בהר קדשי 9
 ׃כבוד מנוחתווהיה ביום ההוא שרש ישי אשר עמד לנס עמים אליו גואים ידרושו והיא  10
מאשור וממצרים ומפתרוס  ישאר אשר עמו שאר אתוהיה ביום ההוא יוסיף אדוני שנית ידו לקנות  11

 ׃ומכוש ומעילם ומשנער ומחמת ומאיי הים
 ׃לגואים ואסף נדחי ישראל ונפוצות יהודה יקבץ מכנפות הארץ ונשה נס 12
 ׃את יהודה ויהודה לוא יצר את אפריםאפרים וצוררי יהודה יכרתו אפרים לוא יקנא  וסרה קנאת 13
 ׃משמעתם ועפו בכתף פלשתיים ימה יחדו יבזזו את בני קדם אדום ומואב משלוח ידם ובני עמון 14
 ׃נעליםך בנשבעת נחלים והדריל והחרים יהוה את לשון ים מצרים והניף ידיו על הנהר בעיים רוח והכהו 15
 ׃מארץ מצרים והייתה לישראל ביום עלות כאשרוהייתה מסלה לשאר עמו אשר ישאר מאשור  16

Chapter 12 
 ׃ה יהוה כי אנפתה בי ישב אפכה ותנחמניכדוואמרתה ביום ההוא א 1
 ׃לישועה לי היהא יהוה האבטח ולוא אפחד כיא עוזי וזמרתי הנה אל אל ישועתי 2
 ׃הישועה ושאבתמה מים בששון ממעיני 3
 ׃שמו שגבכי נ בשמו הודיעו בעמים עלילותיו הזכירו ואמרתה ביום ההוא אודו ליהוה קראו 4
 ׃דעות זואת בכול הארץוזמרו ליהוה כי גאות עשה מ 5
 ׃כיא גדול בקרבך קדוש ישראלציון  יושבת בתצהלי ורני  6

Chapter 13 
 ׃זה ישעיה בן אמוץומשא בבל אשר ח 1
 ׃יבוא פתחי נדיבים על הר נשפה שאו נס הרימו קול להם הניפו יד 2



 ׃אותיגאני צויתי למקדשי גם קראתי גבורי לאפי עליזי  3
 ׃בהרים דמות עם רב קול שאון ממלכות גואים נספים יהוה צבאות מפקד צבא מלחמה קול המון 4
 ׃באים מארץ מרחק מקצה השמים יהוה וכלי זעמו לחבל כל הארץ 5
 ׃יהוה כשד משדי יבוא הילילו כי קרוב יום 6
 ׃וכל לבב אנוש ימס תרפינהם על כן כול ידי 7
 ׃וחבלים יאחזון כיולדה יחילון איש אל רעהו יתמהו ופני להבים פניהם ונבהלו צירים 8
 ׃יהוה בא אגזרי ועברה וחרון אף לשום ארץ לשמה וחטאים ישמיד ממנה הנה יום 9

 ׃אורוכי כוכבי השמים וכסיליהם לוא יאירו אורם חשך השמש בצאתו וירח לוא יגיה  10
 ׃ופקדתי על תבל רעה ועל רשעים עוונם והשבתי גאון זדים וגאות עריצים אשפיל 11
 ׃אנוש מפז ואדם מכתם אופיר אוקר 12
 ׃צבאות וביום חרון אפו ל כן שמים ארגיז ותרעש הארץ ממקומה בעברת יהוהע 13
 ׃אל ארצו ינוסו צבי מדח וכצאון ואין מקבץ איש אל עמו יפנו ואישכוהיו  14
 ׃ר וכול הנספה יפול בחרבדקהנמצא יכול  15
 ׃נהתשגלוישסו בתיהם ונשיהמה  ועולוליהמה ירוטשו לעיניהם 16
 ׃כסף לוא יחשוב וזהב לוא וחפצו בו אשרי דהנני מעיר עליהם את מ 17
 ׃תרטשנה ועל פרי בטן לוא ירחמו ועל בנים לוא תחוס עינם וקשתות נערים 18
 ׃ת אלוהים את סודם ואת עומרההפככשדיים כמתפראת גאון  והיתה בבל צבי ממלכת 19
 ׃שם וצושמה ערבי ורועים לוא ירב לתשכון עד דור ודור ולוא יה לוא תשב לנצח ולוא 20
 ׃מה בנות יענה ושעירים ירקדו שםשומלאו בתיהם אחים ושכנו  ורבצו שם ציים 21



 ׃ימשכו עודותנים בהיכלי ענוגו קרוב לבוא עתה וימיה לוא באלמנותו  יאםוענה  22
Chapter 14 

 ׃בית יעקוב עלובחר עוד בישראל והניחם על אדמתם ונלוא הגר עליהם ונספחו  כי ירחם יהוה את יעקוב 1
והתנחלום בית ישראל אל אדמת יהוה לעבדים  ולקחום עמים רבים והביאום אל אדמתם ואל מקומם 2

 ׃לשוביהם ורדים בנוגשיהם ולשפחות והיו שובים
 ׃עבדו בכה הניח יהוה לך מעצבך ומרוגזך ומן העבודה הקשה אשרוהיה ביום  3
 ׃נוגש שבתה מרהבה ונשאתה את המשל הזה על מלך בבל ואמרתה איכה שב 4
 ׃שבר יהוה מטה רשעים שבט מושלים 5
 ׃בעברה מכת בלתי סרה רודה באף גואים מרדף בלי חשך מכה עמים 6
 ׃כול הארץ פצחו רינה נחה שקטה 7
 ׃ולוא יעלה הכורת עלינו שמחו לך ארזי הלבנון מאז שבתהגם ברושים  8
 ׃רפאים כול עתודי ארץ הקימה מכסאותם כול מלכי גואים שאול מתחת רגזה לכה לקרת בואך עורה לכה 9

 ׃ויאמרו אליך גם אתה חליתה כמונו אלינו ומשלתה כלם יענו 10
 ׃גאונך המית נבלתך תחתיך יצע רמה ומכסך תולעה רד שאולהו 11
 ׃מהשמיש היליל בן שחר נגדעתה לארץ חולש על גוי היך נפלתה 12
 ׃מועד בירכתי צפון בהר שבבלבבכה השמים אעלה ממעלה לכוכבי אל ארים כסאי א אתה אמרתה 13
 ׃אעלה על בומתי עב אדמה לעליון 14
 ׃תורד אל ירכתי בור ל שאולאאך  15
 ׃לכותממ המרעיש הארץהמרגיז  הזה האיש ננורואין אליך ישגיחו אליכה יתבו 16



 ׃לוא פתח ביתה אסיריו סשם תבל כמדבר עריו הר 17
 ׃תוכול מלכי גואים שכבו בכבוד איש בבי 18
 ׃מובס כפגר בור אבני לא מקוברך כנצר נתעב לבש הרוגים מטעני חרב יורדי ואתה הושלכתה 19
 ׃זרע מרעיםלעולם  יקראו וא� הרגתה עמך הלוא תחת אותם בקבורה כי ארצך שחת 20
 ׃ומלו פני תבל ערים וירשו ארץ והכינו לבניו מטבח בעוון אבותם בל יקומ 21
 ׃שם ושארית נין ונכד נואם יהוה ללבב ות והכרתיאוקמתי עליהמה נואם יהוה צב 22
 ׃מים וטאטאתי במטאטא השמד נואם יהוה צבאות ושמתי למורש קפז אגמי 23
 ׃היא תקום תילוא כאשר דמיתי כן תהיה וכאשר יעצצבאות לאמור אם  שבע יהוהנ 24
 ׃מעל שכמכה יסור ו וסבלועללשבור אשור בארצי ועל הרי אבוסנו וסר מעליכמה  25
 ׃הגואים כול על ויההנט ץ וזות הידארזואת העצה היעוצה על כול ה 26
 ׃ומי ישיבנה וידיו הנטויה ]יפר[ כיא יהוה צבאות יעץ ומי 27
 ׃הזה המשא היה אחז ךבשנת מות המל 28
 ׃מעופף כולך כי נשבר שבט מככה כי משורש נחש יצא צפע ופריו שרף פלשת ]י[אל תשמח 29
 ׃שורשך ושאריתך אהרוג ורעו בכורי דלים ואביונים לבטח ירבצו והמתי ברעב 30
 ׃כי מצפון עשן בא ואין מודד במודעיו הילילי שער זעקי עיר נמוג פלשת כולך 31
 ׃יסד ציון ובו יחסו עניי עמו מלכי גוי כי יהוהומה יענו  32

Chapter 15 
 ׃מואב נדמה משא מואב כי בלילה שודד עיר מואב ונדמה כי בלילה שודד עיר 1
 ׃מואב יליל בכול ראושו קרחה וכל זקן גרועה מידבה ועל נבו על לבכי מותאבעלה הבית ודיבון ה 2



 ׃כלה יהיליל וירד בבכיחגורו שק על גגותיה וברחובתיה  בחוצותיה 3
 ׃נפשו ירע לו ועירותזעק חשבון ואלעלה עד יהץ נשמע קולם על כן חלצי מואב י 4
כי מעלה הלוחות בבכי יעלה בו כי דרך חורונים זעקת  לבי למואב יזעק ברחוה עד צעור עגלת שלישיה 5

 ׃שבר ערו
 ׃אהיא כי מי נמרים משמות יהיו כי יבש חציר כלה דשא ירוק לוא 6
 ׃על כן יתרה עשה ופקדתם על נחל ערבי תישאום 7
 ׃יללתה הקיפה הזעקה את גבול מואב עד אגלים יללתה ובאר אילים כי 8
 ׃מואב אריה לשארית אדמה כי מי דיבון מלאו דם כי אשית על דיבון נוספת לפליטת 9

Chapter 16 
 ׃אל הר בת ציון שלחו כרמשל ארץ מסלה מדברה 1
 ׃מעברת לארנון קן משלח תהינה בנות מואבוהיא כעוף נודד  2
 ׃סתרי נדחים נודד אל תגלי הביו עצה עשו פלילה שיתי כליל צלך בתוך צהרים 3
 ׃למו מפני שודד כי אפס המוץ כלה שד תם רומס מן הארץ יגורו בך נדחי מואב הוי סתר 4
 ׃ומהר צדקמשפט  ודורש שופט דויד באוהולבחסד כסא וישב עליו באמת  והוכן 5
 ׃ועברתו לכן בדיו שמענו גאון מואב גאה מואד גאתו וגאונו 6
 ׃קיר חרשת תהגו אך נכאים ישולכן לוא ייליל מואב למואב כלה ייליל לאשי 7
 ׃שבמה כי שדמות חשבון אמללה גפן 8
 ׃הידד נפל ךארזיך דמעתי חשבון ואלעלה כיא על קיצך ועל קציר 9

 ׃ירועע יין ביקבים לוא ידרוך הדורך הידד השבתיולוא  ירננו לוא ובכרמים הכרמל מן וגיל שמחה אסףונ 10



 ׃למואב ככנור יהמו וקרבי לקיר חרש על כן מעי 11
 ׃כלוי ולוא להתפלל יובא מואב על הבמה ובא אל מקדש יהיה כי נראה כי 12
 ׃זה הדבר אשר דבר יהוה אל מואב מאז 13
 זצערההמון הרב ושאר מעט מ ונקלה כבוד מואב בכוליר כלאמור בשלוש שנים כשני ש ועתה דבר יהוה 14

 ׃כבוד ולוא
Chapter 17 

 ׃משא דרמשק הנה דרמשק מוסר מעיר והיית מעי מפלה 1
 ׃עזובות ערי עורערו לעדרים תהינה ורבצו ואין מחריד 2
 ׃בני ישראל יהיה נואם יהוה צבאות ונשבת מבצר מאפרים וממלכה מדרמשק ושאר ארם ככבוד 3
 ׃ירזה בשרו ומשמן עקובוהיה ביום ההוא ידל כבוד י 4
 ׃בעמק רפאים כאסף קציר קמה וזרעו שבלים יקצור והיה כמלקט שבלים והיה 5
 יהוה נואם פריה בסעפי חמשה ארבעה אמיר ואשבר ונשאר בו עוללות כנקף זית שנים שלושה גרגרים 6

 ׃ישראלאלוהי 
 ׃אל קדוש ישראל תראינה יום ההוא ישעה האדם על עושיהו ועיניוב 7
 ׃אשר עשו אצבעותיו ולוא יראה האשרים והחמנים ולוא ישעה על המזבחות מעשיו 8
 ׃עזבו מפני בני ישראל והייתה שממה ביום ההוא יהיו ערי מעוזו כעזובות החרש האמיר אשר 9

 ׃יונרעזזר ת ישעך וצור מעוזך ולא זכרת על כן תטעי נטעי נעמונים וזמורת כי שכחתי אלוהי 10
 ׃נד קציר ביום נחלה וכאיב אנוש ביום נטעך תשגשגשי ובבקר זרעך תפריחי 11
 ׃כשאון מים כבדים ישאון הוי המון עמים רבים כהמות ימים יהמיון ושאון לאומים 12



 ׃סופה ויגער בו ונס ממרחק ורדף כמץ הרים לפני רוח וכגלגל לפני לאומים כשאון מים רבים ישאון 13
 ׃וגורל לבוזזינו והנה בלהה בטרם בקר ואיננו זה חלק שוסינולעת ערב  14

Chapter 18 
 ׃הוי ארץ צל צל כנפים אשר מעבר לנהרי כוש 1
אל עם נורא מן הוא ורט ובכלי גמא על פני מים לכו מלאכים קלים לגוי ממשך וממ השולח בים צירים 2

 ׃ארצו והלאה גוי קוקו ומבוסה אשר בזאו נהרים
 ׃שופר תשמעו תבל ושוכני ארץ כנשא נס הרים תראו וכתקוע כול יושבי 3
 ׃במכוני כחם צח עלי אור כעב טל בחם קציר כיא כה אמר יהוה אלי אשקוטה ואביטה 4
 ׃ואת הנטישות הסיר התז כתם פרח ובסור טמול יהיה נצה וחכרת הזלזלים במזמרות כי לפני קציר 5
 ׃יו העיט וכול בהמות הארץ עליו תחרףארץ וקץ על יעזבו יחדו לעיט הרים ולבהמות 6
והלאה גוי קוקו ומבוסא אשר  אובעתה ההיא יובל שי ליהוה צבאות מעם ממשך וממרט ומעם נורא מה 7

 ׃הר ציון נהרים ארצו אל מקום שם יהוה יבזא
Chapter 19 

 ׃קרבוימס ב מפניו ולבב מצרים משא מצרים הנה יהוה רוכב על עב קל ובא מצרים ונעו אלילי מצרים 1
 ׃איש באחיו ואיש ברעהו ועיר בעיר ממלכה בממלכהונלחמו  במצרים מצרים כסכתיוס 2
 ׃הידעוניםואל  ובותבקרבו ועצתו אבלע ודרשו אל אלילים ואל האטים ואל הא ונבקה רוח מצרים 3
 ׃בם נואם האדון יהוה צבאות וסכרתי את מצרים ביד אדונים קשה ומלך עז ימשל 4
 ׃מהים ונהר יחרוב ויבש ונשתו מים 5
 ׃ורי מצור קנה וסוף וקמלויא רחבווהזניחו הנהרות ודללו ו 6



 ׃בו ואין ונדף יבש יאור מזרע וכול יאור פי על ורעל יא ערות 7
 ׃ואבלו כול משליכי ביאור חכה ופרשי מכמרת על פני מים אמללו ואנו הדגים 8
 ׃עובדי פשתים שריקות ואורגים חורו בושוי 9

 ׃כל עושי שכר אגמי נפש שותתיה מדכאים והיו 10
 ׃עצה נבערה איך תאמרו אל פרעה בן חמים אני בן מלכי קדם אך אולים שרי צען חכמיה יועצי פרעוה 11
 ׃מצרים על צבאותאפוא חכמיך ויגידונא לך וידעו מה יעץ יהוה  אים 12
 ׃שבטיה פנת מצרים את התעו נף שרי ואושרי צען נש נאולו 13
 ׃בקיאושכור  מסך בקרבה רוח עועיים והתעו את מצרים בכול מעשהו כהתעות יהוה 14
 ׃כפה ואגמן ולוא יהיה למצרים מעשה אשר יעשה ראוש וזנב 15
 ׃עליה ידו הניףמפני תנופת יד יהוה צבאות אשר הוא מ ביום הוא יהיה מצרים כנשים וחרדו ופחדו 16
יפחד מפני עצת יהוה צבאות אשר הוא  יזכיר אותה אליואדמת יהודה למצרים לחוגה כול אשר  תוהיי 17

 ׃יועץ עליו
כנען ונשבעות ליהוה צבאות עיר החרס יאמר  יהיו חמש ערים בארץ מצרים מדברות שפת ]וא[ביום הה 18

 ׃לאחת
 ׃ליהוה ההוא יהיה מזבח ליהוה בתוך ארץ מצרים ומצבה אצל גבולה ביום 19
אל יהוה מפני לוחצים ושלח להם מושיע וירד  בארץ מצרים כי יצעקווהייה לאות ולעד ליהוה צבאות  20

 ׃והצילם
 ׃ומנחה ונדרו נדר ליהוה ושלמו יהוה למצרים וידעו מצרים את יהוה ביום ההוא ועבדו זבח ונודע 21
 ׃ושבו עד יהוה ונעתר להם ורפאם ונגף יהוה את מצרים נגף ונרפו 22



 ׃את אשור ובא אשור במצרים ומצרים באשור ועבדוממצרים אשורה  ביום ההוא תהיה מסלה 23
 ׃ולאשור ברכה בקרב הארץ ביום ההוא יהיה ישראל שלישיה למצרים 24
 ׃ברוך עמי מצרים ומעשה ידי אשור ונחלתי ישראל אשר ברכו יהוה צבאות לאמור 25

Chapter 20 
 ׃וילכודהבאשדוד  בשנת בא תורתן אשדודה בשלח אותו סרגון מלך אשור וילחם 1
 רגליך מעל תחליץ ונעליך מתניך מעל השקלאמור לך ופתחת  בעת ההיא דבר יהוה ביד ישעיה בן אמוץ 2

 ׃כן הלוך ערום ויחףויעש 
 ׃ערום ויחף שלוש שנים אות ומפת על מצרים ועל כוש ויואמר יהוה כאשר הלך עבדי ישעיה 3
 ׃ויחף וחשופי שת ערות מצרים וזקנים ערוםמלך אשור את שבי מצרים ואת גולת כוש נערים  כן ינהג 4
 ׃וממצרים תפארתם וחתו ויבושו מכוש מבטחם 5
ואיך נמלט  כה מבטנו אשר נסמך שם לעזרה להנצל מפני מלך אשורהנה  ההוא ביום הזה האיי יושבואמר  6

 ׃אנחנו
Chapter 21 

 ׃נוראהמשא דבר ים כספות בנגב לחלף ממדבר בא מארץ רחוקה  1
 ׃עילם צורי מדי כול אנחתה השבתי קשה הוגד לי הבוגד בוגד והשודד שודד עליחזות  2
 ׃תועה מראות צירים אחזוני כצירי יולדה נעויתי משמוע נבהלתי על כן מלאו מתני חלחלה 3
 ׃לחרדהלי  שם חשקי נשף את תניולבבי פלצות בעת 4
 ׃משחו מגן ערוך השלחן צופה הצפית אכול שתה קומו השרים 5
 ׃יראה ויגיד כה אמר אלי אדוני לך העמד המצפה אשרכי  6



 ׃רוכב גמל והקשב קשב רב קשבחמור  וכבשים ררוראה רכב צמד איש פ 7
 ׃כול הלילות אדוני אנוכי עומד תמיד יומם ועל משמרתי אנוכי נצב ויקרא הראה על מצפה 8
 ׃פסילי אלוהיה שברו לארץנפלה נפלה בבל וכול  והנה זה בא רוכב איש צמד פרשים ויעני ויואמר 9

 ׃לכם גדרי אשר שמעתי מאת יהוה צבאות אלוהי ישראל הגדתי מדשתי ובן 10
 ׃משא דומה אלי קרא משעיר שומר מה מליל שומר מה מליל 11
 ׃אמר שומר אתה בוקר וגם לילה אם תבעון בעו שובו אתיו 12
 ׃משא בערב ביער בערב תלינו אורחות דודנים 13
 ׃האתיו מים יושבי ארץ תימא בלחם קדמו נודדצמא  לקראת 14
 ׃כבוד מלחמה  ומפני דרוכה קשת ומפני נטושה חרב מפני נדד הרבותמפני  כי 15
 ׃שכיר וכלה כבוד קדר יהוה אלי בעוד שלוש שנים כשני רכי כה אמ 16
 ׃כי יהוה אלוהי ישראל דברימעטו  קדר בניושאר מספר קשת גבורי  17

Chapter 22 
 ׃חזיון מלכי אפוא כי עליתי כולך לגגות משא גי 1
 ׃הומיה קריה עליזה חלליך לוא חללי חרב ולוא מיתי מלחמה תשאות מלאה עיר 2
 ׃ברחו קציניך נדדו יחד מקשת אסורה כול נמצאיך אסרו יחדו מרחוק כול 3
 ׃שד בת עמי על כן אמרתי שועו ממני ואמרר בבכי אל תאציו לנחמני על 4
 ׃צבאות בגי חזיון מקרקר קדשו על ההר ומבוסה ומבוכה לאדוני יהוהכי יום מהומה  5
 ׃ברכב אדם פרשים וקיר ערה מגן ועילם נשא אשפא 6
 ׃רכב והפרשים שת שתו השערה מבחר עמקיך מלאו והיה 7



 ׃ביום ההוא אל נשק בית היער ויגל את מסך יהודה ותבט 8
 ׃הברכה התחתונהכי רבו ותקבצו את מי  םואת בקיעי עיר דויד ראיתה 9

 ׃ספרתם ותתוצו הבתים לבצור החומה לםואת בתי ירוש 10
 ׃ראיתם למי הברכה הישנה ולוא הבטתמה על עושיה ויצרה מרחוק לוא ומקוה עשיתם בין החומות 11
 ׃ולחגור שק ויקרא אדוני יהוה צבאות ביום ההוא לבכי ולמספד ולקרחה 12
 ׃בשר ושתות יין אכול ושתו כי מחר נמות אכולאן ווהנה ששון ושמחה הרג בקר ושחט צ 13
 ׃יהוה צבאות צבאות אם יכפר לכם העוון הזה לכמה עד תמותון אמר אדוני ונגלה באוזני יהוה 14
 ׃אשר על הבית כה אמר אדוני יהוה צבאות לך בוא אל הסוכן הזה אל שבנא 15
 ׃חוקקי בסלע משכן לוחצבי מרום קברו  מהלך פה ומי לך פה כי חצבתה לכה פה קבר 16
 ׃טלטלה גבר ועוטך עטה הנה יהוה מטלטלך 17
 ׃אדוניך ארץ רחבת ידים שמה תמות ושמה מרכבות כבודך קלון ביתאל  כדור צנפה צנפכהו ףינצ 18
 ׃והדפתיך ממצבך וממעמדך הרסך 19
 ׃והיה ביום ההוא וקרתי לעבדי לאליקים בן חלקיה 20
 ׃לאב ליושב ירושלם ולבית יהודה ואבניטך אחזקנו וממשלתך אתן בידו והיה תךכתנותיו והלבש 21
 ׃על שכמו ופתח ואין סוגר וסגר ואין פותח ונתתי מפתח בית דויד 22
 ׃במקום נאמן והיה לכסא כבוד לבית אביו יו יתדתותקע 23
 ׃כול כלי הנבלים ועדהאגנות  מכלי קטן כלי כול והצפעות אצאיםבית אביו הצ כול כבוד עליוותלו  24
אשר עליה  היתד התקועה במקום נאמן ונגדעה ונפלה ונכרת המשא ביום ההוא נואם יהוה צבאות תמוש 25

 ׃כי יהוה דבר



Chapter 23 
 ׃כתיים נגלה למו משא צר אילילו אניות תרשיש כי שודד מבית מבוא מארץ 1
 ׃מלאכיך ים עברו צידון סחר אי שביוידמו  2
 ׃גואים זרע שחר קציר יאור תבואתה ותהי סחרובמים רבים  3
 ׃חלתי ולוא ילדתי ולוא גדלתי בחורים רוממתי בתולות בושי צידן כי אמרה ים מעוז הים לאמור לוא 4
 ׃צר כשמע יחילו למצריםכאשר שמע  5
 ׃יושבי איהילילו  רשישהעוברי ת 6
 ׃רגליה מרחק לגור ובליה זה מימי קדם קדמותהוהזואת לכמה העל 7
 ׃ארץ נכבדי כנעניהשרים  סוחריהאשר  מי יעץ זואת על צר המעטרה 8
 ׃לחלל כול גאון צבי להקל כול נכבדי ארץ יהוה צבאות יעצה 9

 ׃בת תרשיש אין מזח עוד עבדי ארצך כיאור 10
 ׃יהוה צוה אל כנען להשמיד מעוזיה ידו נטה על הים הרגיז ממלכות 11
 ׃גם שם לוא ינוח לך מעשקה בתולת בת צידון כתיים קומי עבריעוד לעלוז  ויואמר לוא תוסיפי 12
 ׃פלההקימוה בחיניה עוררו ארמנותיה שמה למ הנה ארץ כשדיים זה העם לוא היה אשור יסדה לציין 13
 ׃אניות תרשיש כי שודד מעוזך הילילו 14
 ׃כשירת הזונה והיה ביום הוא לצר 15
 ׃נגן הרבי שיר למען תזכרי קחי כנור סבי עיר זונה נשכחה היטיבי 16
 ׃הארץ על פני האדמה יפקוד יהוה את צר ושבה לאתננה וזנתה את ממלכות בעין שנהשוהיה מקץ  17



יהיה סחרה לאכול לשבעה  ליהוה לוא יאצר ולוא יחסן כי ליושבים לפני יהוה ה ואתננה קודשחרוהיה ס 18
 ׃ולמכסה עתיק

Chapter 24 
 ׃יושביה ובולקה ועוה פניה והפיץהנה יהוה בוקק האדמה  1
 ׃בו כגברתה כקונה כמוכר כמלוה כלוה כנשא כאשר נשא והיה כעם ככוהן כעבד כאדוניו כשפחה 2
 ׃הדבר הזה הבוק תבוק הארץ והבוז תבוז כי יהוה דבר את 3
 ׃הארץ עםאמלל מרום  אבלה נבלה הארץ אמללה נבלה תבל  4
 ׃תורות חלפו חוק הפירו ברית עולםעברו  והארץ חנפה תחת יושביה כי 5
 ׃מזער וישמו יושבי בה על כן חורו יושבי ארץ ונשאר אנוש על כן אלה אכלה 6
 ׃אבל תירוש אמללה גפן נאנחו כול שמחי לב 7
 ׃משוש תפים חדל שאון עליזים שבת משוש כנור שבת 8
 ׃לוא ישתו יין וימר שכר לשותיו בשיר 9

 ׃מבוא כול בית נשברה קרית תהו סגר 10
 ׃גלה משוש הארץ צוחה על היין בחוצות ערבה כול שמחה 11
 ׃שער נשאר בעיר שמה ושאיה יוכת 12
 ׃כעוללת אם כלה בציר כי כה יהיה בקרב הארץ בתוך העמים כנקף זית 13
 ׃יהוה צהלו מים המה ישאו קולם ירונו בגאון 14
 ׃שם יהוה אלוהי ישראל על כן בארים כבדו יהוה באיי הים 15
 ׃אוי לי בוגדים בגדו ובגד בוגדים בגדו מכנף הארץ זמרת שמענו צבי לצדיק ואמר רזי לי רזי לי 16



 ׃ופח עליך יושב הארץ פחד ופחת 17
ממרום נפתחו וירעשו  אל הפחת והעולה מתוך חפחת ילכד בפח כי ארבות והיה הנס מקול הפחד יפול 18

 ׃מוסדי ארץ
 ׃ארץ מוט התמוטטה ארץהארץ פור התפוררה  התרועעה רעה 19
 ׃קום סיףוונפל ולוא ת תנוע הארץ כשכור והתנודדא וכמלונה וכבד עליה פשעה עונ 20
 ׃ועל מלכי האדמה על האדמה והיה ביום ההוא יפקוד יהוה על צבא המרום במרום 21
 ׃על מסגר ומרוב ימים יפקדו אספו אספה על בור וסגרו 22
 ׃ונגד זקניו כבוד שלםוהחמה כי מלך יהוה צבאות בהר ציון וביר וחפרה הלבנה ובושה 23

Chapter 25 
 ׃נה אמןמות מרחוק איאצ יהוה אלוהי אתה ארוממך אודה שמך כי עשיתה פלא 1
 ׃יבנה לוא לעולם מעיר זרים ארמון פלהלמ כי שמתה מעיר לגל קריה בצורה 2
 ׃עם עז קרית גוים עריצים ייראוך עלכן יכבדוך 3
 ׃כזרם קיר מעוז לאביון בצר לו מחסה מזרם צל מחורב כי רוח עריצים כי הייתה מעוז לדל 4
 ׃זמיר עריצים יענה כחורב בציון שאון זרום תכניע חורב בצל עב 5
 ׃ה שמרים שמנים ממחים שמרים מזוקקיםתמש ועשה יהוה צבאות לכול העמים בהר הזה משתה שמנים 6
 ׃כול הגואים על כול העמים והמסכה הנסוכה עלהזה פני הלוט הלוט  ובלע בהר 7
 ׃דבר מעל כול פנים וחרפת עמו יסיר מעל כול הארץ כי יהוה בלע המות לנצח ומחה אדוני יהוה דמעה 8
 ׃זה יהוה קוינו לו נגילה ונשמח בישועתו ואמרת ביום ההוא הנה יהוה אלוהינו זה קוינו לו ויושיענו 9

 ׃מדמנה ונדש מואב תחתיו כחדוש מתבן במייהוה בהר הזה  כי תנוח יד 10



 ׃והשפיל גאותו עם ארבות ידיו ופרש ידיו בקרבו כאשר יפרש השוחה לשחות 11
 ׃עפר עד לארץ יגיע השפיל ההשח ומבצר משגב חומותיך 12

Chapter 26 
 ׃ישועה ישית חומות וחל ביום ההוא ישיר השיר הזואת בארץ יהודה עיר עוז לנו 1
 ׃אמונים שעריך ויבוא גוי צדיק שומרפתחו  2
 ׃יצר סמוך תצר שלום שלום כי בכה 3
 ׃עולמים צור יהוה ביה כי עד יעד בטחו ביהוה 4
 ׃נשגבה ישפילנה עדי ארץ יגיענה עדי עפר כי השת יושבי מרום קריה 5
 ׃עניים פעמי דלים תרמסנה רגלי 6
 ׃ אורח לצדיק מישרים ישר מעגל צדק תפלט 7
 ׃משפטיך יהוה קוינו לשמך ולתורתך תאות נפשאף אורח  8
 ׃לארץ צדק למדו יושבי תבל נפשי אויתיך בלילה אף רוחי בקרבי אשחרכה כי כאשר משפטוך 9

 ׃ל ובל יראה גאות יהוהינכוחות יע יחון רשע בל למד צדק בארץ 10
 ׃אש צריך תאכלם יהוה רמה ידכה בל יחזיון ויחזו ויבושו קנאת העם אף 11
 ׃פעלתה לנו תשפוט שלום לנו כי גם כול מעשינו יהוה 12
 ׃ר שמךולבד בך נזכ יהוה אלוהינו בעלונו אדונים זולתך 13
 ׃פקדת ותשמידם ותאסר כול זכר למו מיתים בל יחיו ורפאים בל יקומו לכן 14
 ׃יספתה לגוי נכבדת רחקת כול קצוי ארץ יספת לגוי יהוה 15
 ׃למויהוה בצר פקדוך צקון לחשו מוסריך  16



 ׃ללדת תחיל תזעק בחבליה כן היינו מפניך יהוה כמו הרה תקריב 17
 ׃כמו ילדנו רוח ישועתך בל נעשה ארץ ובל יפולו יושבי תבל הרינו חלנו 18
 ׃כי טל אורות טלך וארץ רפאים תפיל יחיו מיתיך נבלתי יקומון יקיצו וירננו שוכני עפר 19
 ׃עד יעבור זעם כמעט רגעלך עמי בא בחדריך וסגר דלתיך בעדך חבי  20
 ׃הרוגיה הארץ עליו וגלתה הארץ את דמיה ולוא תכסה עוד על כי יהוה יצא ממקומו לפקוד עוון יושב 21

Chapter 27 
 והחזקה על לויתן נחש בורח ועל לויתן נחש עקלתון והרג ביום ההוא יפקוד יהוה בחרבו הקשה והגדולה 1

 ׃את התנין אשר בים
 ׃חומר ענו להביום ההוא כרם  2
 ׃אשקנה פן יפקוד עליה לילה ויום אצורנה אני יהוה נצרה לרגעים 3
 ׃ואציתנה יחדו לי מי יתנני שומיר ושית במלחמה אפשעה בה חמה אין 4
 ׃שלום יעשה לי או יחזק במעוזי יעשה שלום לי 5
 ׃ויפרח ישראל ומלאו פני תבל תנובה הבאים ישריש יעקוב ויציץ 6
 ׃הכהו אם כהרג הורגיו הרג הכמכת מכהו 7
 ׃הגה ברוחו הקשה ביום קדום בסאסאה בשלחה תריבנה 8
 בשומו כול אבני מזבח כאבני גיר מנפצות לוא יקומו לכן בזואת יכפר עוון יעקוב וזה כול פרי הסיר חטאו 9

 ׃אשרים וחמנים
 ׃כמדבר שם ירעה עגל ושם ירבץ וכלה סעפיה כי עיר בצורה בדד נוה משלח ונעזב 10



כן לוא ירחמנו עושהו ויוצרו על  הוא בינות עם לוא כי אותה מאירות באותתשברנה נשים  ביבש קצירה 11
 ׃לוא יחוננו

 ׃מצרים ואתמה תלקטו לאחד אחד בני ישראל והיה ביום ההוא יחבוט יהוה משבל הנהר עד נחל 12
בארץ מצרים והשתחו ליהוה אשור והנדחים  והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול ובאו האובדים בארץ 13

 ׃בירושלם בהר הקדש
Chapter 28 

 ׃אשר על ראש גאי שמנים הלומי יין הוי עטרת גאון שכורי אפרים וציץ נבל צבי תפארתו 1
 ׃והניח לארץ ביד ליהוה כזרם ברד שער קטב כזרם מים כברים שוטפיםואמץ  בחזקהנה  2
 ׃אפרים ברגלים תרמסנה עטרת גאות שכורי 3
 שמנים כבכורה בטרם קיץ אשר יראה הרואה אותה והייתה ציצת נבל צבי תפארתו אשר על ראש גאי 4

 ׃בעודנה בכפו יבלענה
 ׃תפארה לשאר עמו ביום ההוא יהיה יהוה צבאות לעטרת צבי ולצפירת 5
 ׃משיבי מלחמה שער ולרוח משפט ליושב על המשפט ולגבורה 6
 ׃פקו פליליה שגו בשכר נבלעו מן היין תעו מן השכר שגו בראה ונבי גם אלה ביין שגו ובשכר תעו כוהן 7
 ׃כי כול שלחנות מלאו קיה צאה בלי מקום 8
 ׃משדים את מי יורה דעה ואת מי יבין שמועה גמולי מחלב עתיקי 9

 ׃כי צי לצי צי לצי קו לקו קו לקו זעיר שם זעיר שם 10
 ׃כי בלעגי שפה ובלשון אחרת ידבר אל העם הזה 11
 ׃אבו לשמוע אליהמה זואת המנוחה הניחו ליעיף וזואת המרגעה ולוא אשר אמר 12



לקו זעיר שם זעיר שם למען ילכו וכשלו אחור ונשברו  והיה להם דבר יהוה צי לצי צי לצי קו לקו קו 13
 ׃ונלכדו ונוקשו

 ׃לכן שמע דבר יהוה אנשי לצון משלי העם הזה אשר בירושלים 14
שוטפ כי יבור לוא יבואנו כי שמנו כזב  את מות ועם שאול עשינו חזה שוטכי אמרתם כרתנו ברית  15

 ׃מחסנו ובשקר נסתרנו
 ׃יקרת מוסד מוסד המאמין לוא יחישפנת  בחן אבן אבן בציון מיסד הנני אדונילכן כה אמר יהוה  16
 ׃וצדקה למשקלת ויעה ברד ממחסה כזב וסתר מים ישטפו ושמתי משפט לקו 17
 ׃שוט שוטף כי יעבור והייתמה לו למרמס בריתכמה את מות וחזותכם את שאול לוא תקוםוכפר את  18
 ׃הבין שמועה אתכמה כי בבקר בבקר יעבור ביום ובלילה רק זועה מדי עברו יקח 19
 ׃בהתכנס כי קצר המצע משתריים והמסכסכה 20
 ׃ולעבד עבדתו נכריה עבדתוירגז לעשות מעשהו זר מעשהו  כי בהר פרצים יקום יהוה בעמק בגבעון 21
 ׃שמעתי מאת יהוה צבאות על כל הארץ ואתה אל תתלוצצו פן יחזקו מוסרותיכם כי כלה ונחרצה 22
 ׃האזינו ושמעו קולי הקשיבו ושמעו אמתי 23
 ׃אדמתו ישדדויחרוש החורש לזרוע ופתח  הכול היום 24
 ׃ושעורה נסמן וכסמת גבולותוקצח וכימן יזרק ושם חטה שורה  הלוא אם שוה פניה והפיץ 25
 ׃ויסרהו למשפט אלוהו יורנו 26
 ׃יסוב כי במטה יחבט קצח וכמן בשבט כי לוא בחרוץ ידש קצח ואקפן עגלה על כמן 27
 ׃נוידוק לוא ופרשיו עגלתו גלגלוהמם ידושנו  הדש לנצח לוא כי וידק 28
 ׃הפלה עצה והגדיל תושיה גם זואת מעם יהוה צבאות יצאה 29



Chapter 29 
 ׃אל קרית חנה דויד ספי שנה על שנה חגים ינקפוואל ארוהוי אר 1
 ׃אלואל והייתה תאניה ואניה והייתה לי כארולאר והציקותי 2
 ׃וצרתי עליך מצב והקימותי עליך מצודות וחניתי כדור עליך 3
 ׃אמרתך והיה כאוב מארץ קולך ומעפר אמרתך תצפצף ושפלת מארץ תדברי ומעפר תשח 4
 ׃זדיך וכמוץ עובר המון עריצים והיה לפתע פתאם והיה כאבק דק המון 5
 ׃תפקד ברעם וברעש וקול גדול סופה וסערה ולהב אש אוכלה מעם יהוה צבאות 6
 ׃ומצרתה והמציקים לה כחלום חזון לילה המון כול הגואים הצובאים על אריאל וכול צביה והיה 7
קיץ וריקה נפשיו וכאשר יחלום הצמא והנה שותה והקיץ והנה וה והיה כארש יחלום הרעב והנה אוכל 8

 ׃ונפשו שקוקה כן יהיה המון כול הגואים הצבאים על הר ציון עיף
 ׃ולשכר נעוו מיין ולוא שכרון ושועו תשעוהתמהמהו ותמהו התשע 9

 ׃החוזים כסה נסך עליכמה יהוה רוח תרדמה ויעצם את עיניכם את הנביאים ואת ראשיכם כי 10
 ויואמר זה נא קרא לאמור הספראל יודע  ותהיה לכם חזות הכול כדברי הספר החתום אשר יתנו אותו 11

 ׃הוא חתום כי אוכל לוא
 ׃הספר אל אשר לוא יודע ספר לאמור קרא נא זה ויואמר לוא ידעתי ספר ונתנו 12
יראת אותי כמצות  רחוק ממני ותהיה ויואמר אדוני יען כי נגש העם הזה בפיו ובשפתיו כבדתי ולבו 13

 ׃אנשים מלמדה
 ׃תסתתר להפלה את העם הזה הפלה ופלה ואבדה חכמת חכמיו ובינות נבוניו לכן הנה אנוכי יוסף 14
 ׃ידענו ומי ואנובמחשך מעשיהם ויואמרו מי ר הוי המעמיקים מיהוה לסתר עצה ויהי 15



 ׃חמר ליוצריו לוא הבין יחשב כי יאמר מעשה לעושהו לוא עשני ויצר הפך מכם אם כחם היוצר 16
 ׃עוד מעט מזער ושב לבנון לכרמל והכרמל ליער יחשב הלוא 17
 ׃ההוא החרשים דברי ספר ומאפלה ומחושך עיני עורים תראינה ושמעו ביום 18
 ׃ענוים ביהוה שמחה ואביוני אדם בקדוש ישראל יגילו ויספו 19
 ׃וכלה ליץ ונכרתו כול שוקדי און כי אפס עריץ 20
 ׃יקשון ויטו בתהו צחיק מחטיאי אדם בדבר ולמוכיח בשער  21
 ׃יבוש יעקוב ולוא עתה פניו יחורו לכן כה אמר יהוה אל בית יעקוב אשר פדה את אברהם לוא עתה 22
 ׃יקדשו שמי והקדישו את קדוש יעקוב ואת אלוהי ישראל יעריצו כי בראותו ילדיו מעשה ידי בקרבו 23
 ׃לקח ילמדו ורוגנים בינה רוח ותעיוידעו  24

Chapter 30 
 ׃ולוא רוחי למען ספות חטאת על חטאת הוי בנים סוררים נואם יהוה לעשות עצה ולוא ממני ולנסך מסכה 1
 ׃לוא שאלו לעוז במעוז פרעוה ולחסות בצל מצריםופי  מצרים תההולכים לרד 2
 ׃לבשת והחסות בצל מצרים לכמה והיה לכם מעוז פרעה 3
 ׃יגיעו בצען שריו ומלאכיו חנסכי היה  4
 ׃וגם לחרפה כלה באש על עם לוא יועילו למו לוא לעזרה ולוא תועיל כי לבשת 5
אפעה ושרף מעופף ישא על כתף עורים  משא בהמות נגב בארץ צרה וציה וצוקה לביא וליש ואין מים 6

 ׃על עם לוא יועילו חילם ועל דבשת גמלים אוצרותם
 ׃שבת יעזרו לכן קראתי לזואת רהב הםומצרים הבל וריק  7
 ׃לעד עד עולםאחרון  ליום ותהי חקה ספר ועל אותם לוח על ותבהאעתה בוא כ 8



 ׃יהוה כי עם מרי הוא בנים כחשים בנים לוא אבו לשמוע תורת 9
 ׃לנו חלקות חזו מתלות אשר אמרו לראים לוא תראו ולחוזים לוא תחזו לנו נכחות דברו 10
 ׃את קדוש ישראל דרך הטו מני ארח השביתו מפנינותסורו מני  11
 ׃ותעלוז ותשענו עליו לכן כה אמר קדוש ישראל יען מאסכם בדבר הזה ותבטחו בעושק 12
 ׃נשגבה אשר פתאם לפתע יבוא שברהבחומה  נבעה נופל כפרץ הזה ווןיילכן יהיה לכם הע 13
מים  ולחסוף מיקוד אש לחתות חרש במכתתו ימצא ולוא ולולוא יחמ ושברה כשבר נבל יוצרים כתות 14

 ׃מגבה
 ׃תהיה גבורתכם ולוא אביתם שראל בשובה ונחת תושעון בהשקט ובבטחהי קדושיהוה  אדוניכי כה אמר  15
 ׃ואל קל נרכב על  כן יקלו רודפיכם ותאמרו לוא כי אל סוס ננוס על כן תנוסון 16
 ׃הגבעה על וכנס הר ושתם כתרן על רארנות חמשה תנוסו עד אם אלף אחד מפני גערת אחד ומפני 17
 ׃אשרי כול חוכי לו יחכה יהוה לחונכם ולכן ירום לרחמכם כיא אלוהי משפט יהוה ולכן 18
 ׃תבכו חנון יחונך יהוה לקול זעקך כשמועתו ענך כי עם בציון ישב ובירושלם בכו לוא 19
 ׃ראות את מוריך והיו עיניךלחם צר ומי לחץ ולוא יכנפו עוד מוראיך  ונתן לכם אדוני 20
 ׃הדרך לכו בו כי תיאמינו וכי תשמאילו ואוזניך תשמענה דבר מאחריך לאמור זה 21
 ׃לו דוה צא תאמר ופסילי כספך ואת אפודות מסכות זהבך תזרם כמ וטמיתם את צפוי 22
ביום ההוא כר יהיה דשן ושמן ירעה מקניך האדמה  תבואת ולחם האדמהונתן מטר זרעך אשר תזרע את  23

 ׃נרהב
 ׃ובמזרה והעירים עובדי האדמה בליל חמץ יאכלו אשר יזרה ברחת והאלפים 24
 ׃מגדלים בנפל רב הרג וםיובלי מים בי והיה על כול הר גבה ועל כול גבעה נשאה פלגים 25



הימים ביום חבוש יהוה את שבר  כאור החמה ואור החמה יהיה שבעתים כאור שבעת והיה אור הלבנה 26
 ׃עמו ומחץ מכתו ירפא

 ׃זעם ולשונו כאש אוכלת הנה שם יהוה בא ממרחק בוער אפו וכבד משאה פתיו מלאו 27
 ׃עמים יגואים בנפת שוא ורסן מתעה על לוחי ורוחו כנחל שוטף עד צואר יחצה לנפה 28
 ׃אל צור ישראל כליל התקדישו חג ושמחת לבב כהולך בחליל לבוא בהר יהוהלכמה  יהיההשיר  29
 ׃זרועו יראה בזעף אף ולהב אש אוכלה נפץ וזרם ואבן ברד השמיע השמיע יהוה את הוד קולו ונחת 30
 ׃כי מקול יהוה יחת אשור בשבט יאכה 31
 ׃נלחם בה מוסדו אשר יניח יהוה עליו בתפים ובכנרות ובמלחמות תנופה והיה כול מעבר מטה 32
 והעמיקי הרחיבי מדורתה אש ועצים הרבה נשמת יהוה כי ערוך מאתמול תפתח גם היה למלך יוכן הכיני 33

 ׃כנחל גפרית בערה בה
Chapter 31 

הרכב כי רב ועל פרשים כי עצמו מאדה ולוא  הוי היורדים למצרים לעזרה על סוסים ישענו ויבטחו על 1
 ׃ישראל ואת יהוה לוא דרשו שעו אל קדוש

 ׃בית מרעים ועל עזרת פועלי און ואת דבריו לוא הסיר וקם על וגם הוא חכם ויביא רע 2
 ׃יןויהוה יטה ידו וכשל עוזר ונפל עזר יחדו כולם יכלו ומצרים אדם ולוא אל וסוסיהמה בשר ולוא רוח 3
 יחת לוא מקולם ורעיםאשר יקרא עליו מלאו טרפיו  על והכפיר האריהכי כה אמר יהוה אלי כאשר יהגה  4

 ׃לצבא על הר ציון ועל גבעתהיחת יענה כן ירד יהוה צבאות  נם לואומהמו
 ׃והציל ופסח והקליט כצפורים עפות כן יגן יהוה צבאות על ירושלם גנון 5
 ׃בני ישראל שוביו לאשר לאשר העמיקו סרה 6



 ׃אשר עשו לכם ידיכם חטא כי ביום ההוא ימאסון איש אלילי כספו ואלילי זהבו 7
 ׃יהיולמס  ובחוריו חרב מפני ולוא ונס תאכולנו אדםוחרב לוא ונפל אשור בחרב לוא איש 8
 ׃אשר אור לו בציון ותנור לו בירושלם וסלעו ממגור יעבור וחתו מניס שריו נואם יהוה 9

Chapter 32 
 ׃הנה לצדק ימלוך מלך ולשרים למשפט ישרו 1
 ׃בארץ עיפה כמחבה רוח וסתרם זרם כפלגי מים בציון בצל סלע כבד והיה איש 2
 ׃תקשבנה ראים ואזני שומעיםולוא תשענה עיני  3
 ׃לדבר צוחות ולבב נמהרים יבין לדעת ולשון עלגים תמהר 4
 ׃יואמר שוע לוא יקראו עוד לנבל נדיב ולכילי לוא 5
ולדבר אל יהוה תועה להריק נפש רעב ומשקה צמא  כי נבל נבלה ידבר ולבו חושב און לעשות חנף 6

 ׃יחסיר
 ׃שקר ובדבר אביונים משפט ענוים באמרי וכילי כליו רעים והוא זמות יעץ לחבל 7
 ׃על נדיבות יקום ונדיב נדיבות יעץ והוא 8
 ׃אמרתיהאזינה  בוטחות בנות קולי שמענה קומנה אננותנשים ש 9

 ׃בל יבוא ימים על שנה תרגזנה הבוטחות כי כלה בציר אסף 10
 ׃וספדנה על החלצים חרדו שאננות רגזה בוטחות פשטה וערו חגרנה 11
 ׃על גפן פריה שדים סופדים על שדי חמדהעל  12
 ׃משוש קריה עליזה על אדמת עמי קוץ ושמיר תעלה כי על כול בתי 13
 ׃היה בעד מערות עד עולם משוש פראים מרעה לעדרים כי ארמון נטש המון עיר עזב עופל ובחן 14



 ׃יחשב עד יערה עלינו רוח ממרום והיה מדבר לכרמל וכרמל ליער 15
 ׃משפט וצדקה בכרמל תשב ושכן במדבר 16
 ׃עד עולם מעשה הצדקה לשלום ועבודת הצדקה השקט ובטח והיה 17
 ׃ובמנוחות שאננות וישב עמי בנוה שלום ובמשכנות מבטחים 18
 ׃וברד ברדת היער ובשפלה תשפל היער 19
 ׃אשריכמה זורעי על כול מים ומשלחי רגל השור והחמור 20

Chapter 33 
 ׃שודד תושד ככלותך לבגוד יבגודו בך שדוד ובוגד ולוא בגדו בו כהתמכךהוי שודד ואתה לוא  1
 ׃הושעתנו בעת צרה יהוה חוננו לכה קוינו והיה זרעם לבקרים אף 2
 ׃גוים מקול המון נדדו עמים מדממתך נפצו 3
 ׃ואסף שללכם אסף החסיל משק גבים שקק בו 4
 ׃יהוה כי שכן מרום מלא ציון משפט וצדקה נשגב 5
 ׃עתיך חסן וישועות חכמת ודעת יראת יהוה היא אוצרו אמונת יהיה 6
 ׃הן ארא לם זעקו חצה מלאכי שלום מר יבכיון 7
 ׃שבת עובר ארח הפר ברית מאס עדים לוא חשב אנוש נשמו מסלות 8
 ׃בשן וכרמלנוער  כערבה השרון והיה קמל לבנון חפיר הארץאמללה  אבל 9

 ׃הנשא עתה אקום אמר יהוה עתה אתרומם עתה 10
 ׃חששה תלדו קש רוחכם אש תאכלכם תהרו 11
 ׃שיד קוצים כסוחים באש יצתו ויהיו עמים משרפות 12



 ׃ידעו קרובים גבורתי שמעו רחוקים אשר עשיתי 13
 ׃חנפים מי יגור לנו אש אוכלה מי יגור לנו מוקדי עולם פחדו בציון חטאים אחזה רעדה 14
ניו משמוע דמים ועצם זבשחוד אוטם או מעשקות נער כפי מתמךצדקות וידבר מישרים מאס בבצע והלך  15

 ׃ברע עיניו מראות
 ׃מימיו נאמנים הוא מרומים ישכון מצדות סלעים משגבו לחמו נתן 16
 ׃מרחקים מלך ביופיו תחזיון עיניך תראינה ארץ 17
 ׃המגדליםאת  לבכה יהגה אימה איה ספר איה שקל איה ספר 18
 ׃נלעג לשון אין בינה עם עמקי שפה משמועאת עם נועז לוא תראו  19
לנצח וכול חבליו  תראינה ירושלם נוה שאנן אהל בל יצען בל יסע יתדותו חזה ציון קרית מועדינו עיניך 20

 ׃בל ינתקו
 ׃וצי אדיר לוא יעברנו לנו מקום נהרות יארים רחבי ידים בל תלב בו אני שט כי אם שם אדיר יהוה 21
 ׃ויהוה מלכנו והוא יושיענו ויהוה מחוקקנוכי יהוה שופטנו  22
 ׃תרנם בל פרש נס אז חלק עד שלל מרובה פסחים בזזו בז נטשו חבליך בל יחזקו כי 23
 ׃ובל יואמר שוכן חליתי העם היושב בה נשא עוון 24

Chapter 34 
 ׃קרובו גואים לשמוע ולאומים הקשיבו תשמע הארץ ומלואה תבל וכול צאצאיה 1
 ׃וחליהוה על כול הגואים וחמה על כול צבאם החרימם ונתנם לטבכיא קצף  2
 ׃יושלכו ופגריהמה יעלה באושמה ונמסו ההרים מדמם וחלליהם 3



השמים יבולו ונגלו כספר השמים וכול צבאם יבול כנובל עלה מגופן וכנובלת  והעמקים יתבקעו וכול צבא 4
 ׃תאנה מן

 ׃על עם חרמי למשפטכיא תראה בשמים חרביא הנה על אדום תרד ו 5
זבח ליהוה בבוצרה  ליהוה מלאה דם הדשנה מחלב מדם כרים ועתודים מחלב כלאיות אילים כיא חרב 6

 ׃וטבח גדול בארץ אדום
 ׃אבירים ורותה ארצמה מדם ועפרם מחלב ידשן וירדו ראמים עמם ופרים עם 7
 ׃שלומים לריב ציון כיא יום נקם ליהוה שנת 8
 ׃ובערה ועפרה לגפרית והייתה ארצה לזפתונהפכו נחליה לזפת  9

 ׃ואין עובר בהא לילה ויומם ולוא תכובה לעולם יעלה עשנה מדור לדור ותחרב לנצח נצחים 10
 ׃קו ותהו ואבני בהו וירשוהה קאת וקפוד וינשוף ועורב ישכונו בהא ונטא עליהא 11
 ׃וחריה ואין שמה מלוכה יקראו וכול שריה יהיו כאפס 12
 ׃מוש וחוח במבצריהא והייתה נוה תנים חצר לבנות יענהק סירים ונותיהארמ ועלתה 13
 ׃להמה מנוח ופגשו ציים את אייאמים ושעיר על רעהו יקרא אך שמה ירגיעו ליליות ומצאו 14
 ׃דיות אשה רעותה שמה קננה קופד ותמלט ובקעה ודגרה בצלה אך אך שמה נקבצו 15
 ׃ןורוחהו הואה קבצ לוא נעדרה אשה רעותה כיא פיהו הוא צוהדרושו מעל ספר יהוה וקראו ואחת  16
 ׃בה לדור ודור ישכנוירשוה  עולם עד בקו נהוהואה הפיל להנה גורל וידיו חלקת להמ̇  17

Chapter 35 
 ׃יששום מדבר וציה ותגל ערבה ותפרח כחבצלת 1
 ׃המה יראו כבוד יהוה הדר אלהינונתן לה הדר הכרמל והשרון  פרח תפרח ותגל אף גילת ורנן כבוד לבנון 2



 ׃חזקו ידים רפות וברכים כושלות אמצו 3
 ׃אלוהכמה נקם יבוא גמול אלוהים הואה יבוא ויושעכמה הנאמרו לנמהרי לב חזקו אל תיראו ה 4
 ׃ואוזני חרשים תפתחנה אז תפקחנה עיני עורים 5
 ׃ונחלים בערבה ילכומים  אז ידלג כאיאל פסח ותרון לשון אלם כיא נבקעו במדבר 6
 ׃רבץ חציר לקנה וגומה והיה השרב לאגם וצמאון למבועי מים בנוה תנים 7
הואה ולמו הולך דרך ואוילים לוא טמה  ובורנהוהיה שמה שמה מסולל ודרך הקודש יקראו לה לוא יע 8

 ׃יתעו
 ׃יעלנה ולוא ימצא שם והלכו גאולים לוא יהיה שמה אריה ופריץ חיות בל לוא 9

 ׃עולם על ראושם ששון ושמחה ישיגובה ונס יגון ואנחה ופדויי יהוה ישובו ובאו ציון ברינה ושמחת 10
Chapter 36 

 ׃הבצורות ויתפושם ויהי בארבע עשרה שנה למלך חזקיה עלה סנחריב מלך אשור על כול ערי יהודה 1
מאודה ויעמוד בתעלת הברכה חזקיה בחיל כבד  וישלח מלך אשו את רב שקה מלכיש ירושלים אל המלך 2

 ׃העליונה במסלת שדי כובס
 ׃ויואח בן אסף המזכיר ויצא אליו אליקים בן חלקיה אשר על הבית ושובנא הסופר 3
הבטחון  אל חזקיה מלך יהודה כוה אמר המלך הגדול מלך אשור מה ויואמר אליהמה רב שקה אמורו נא 4

 ׃הזה אשר אתה בטחתה בו
 ׃עצה וגבורא למלחמה עתה על מיא בטחתה כיא מרדתה ביא אמרתה אך דבר שפתים 5
איש עליו ובא בכפו ונקבה כן פרעוה  בטחתה על משענת הקנה הרצוץ הזה על מצרים אשר יסמך הנה 6

 ׃עליו מלך מצרים לכול הבוטחים



ויואמר הסיר חזקיה את במותיו ואת מזבחותיו  וכיא תואמרו אלי על יהוה אלוהינו בטחנו הלוא הואה אשר 7
 ׃בירושליםלפני המזבח הזה תשתחוו  ליהודה ולירושלים

 ׃עליהמה המלך אשור ואתנה לכה אלפים סוסים אם תוכל לתת לכה רוכבים ועתה התערבונא את אדוני 8
 ׃ותבטח לכם על מצרים לרכב ולפרשים ואיכה תשיב את פני פחת אחד מעבדי אדוני הקטנים 9

 ׃להשחיתה הארץ הזואת להשחיתה יהוה אמר אלי עלה אל הארץ הזותעל  ועתה המבלעדי יהוה עליתי 10
נחנו ואל תדבר את א שומעים כיא ארמית עבדיך עמנו עם דברנא ויואח ובנאויואמרו אליו אליקים וש 11

 ׃האנשים היושבים על החומה הדברים האלה באוזני
 הדברים האלה הלוא על האנשיםאדוניכמה שלחני אדוני לדבר את  ויואמר רב שקה האליכמה ועל 12

 ׃עמכמה היושבים על החומה לאכול את חריהמה ולשתות את שיניהמה
 ׃שמעו את דברי המלך הגדול מלך אשור יד רב השקה ויקרא בקול גדול יהודית ויואמרעמוי 13
 ׃לכמה יחזקיה כיא לוא יוכל להציל אתכמה כוה אמר מלך אשור אל ישא 14
 ׃מלך אשור אל יהוה לאמור הצל יצילנו יהוה ולוא תנתן העיר הזואת ביד ואל יבטח אתכמה חיזקיה 15
ברכה וצאו אלי ואכולו איש את גפנו ואיש את  אל תשמעו אל חיזקיה כיא כוה אמר מלך אשור עשו אתי 16

 ׃בורו תנתו ושתו איש מי
 ׃ותירוש ארץ לחם וכרמים עד בואי ולקחתי אתכמה אל ארץ כארצכמה אל ארץ דגן 17
 ׃לוהי הגואים איש ארצו מיד מלך אשורו איהוה יצילנו ההציל יסית אתכמה חיזקיה לאמור ןפ 18
 ׃שומרון מידי איה אלוהי חמת וארפד איה אלוהי ספרוים וכיא ההצילו את 19
 ׃מידי כיא יציל יהוה את ירושלים מידי מיא בכול אלוהי הארצות האלה אשר הצילו את ארצם 20
 ׃ה לאמור לוא תענוהויהמלך ה אותוה דבר כיא מצותוהחרישו ולוא ענו  21



חיזקיה קרועי בגדים  ויבוא אליקים בן חלקיה אשר על הבית ושובנא הסופר ויואח בן אסף המזכיר אל 22
 ׃ויגידו לוא את דברי רב שקה

Chapter 37 
 ׃ויקרע את בגדיו ויתכס בשק ויבוא בית יהוה ויהי כשמוע חיזקיה המלך 1
ואת שובנא הסופר ואת זקני הכוהנים מתכסים בשקים אל ישעיה בן  אליקים אשר על הביתוישלח את  2

 ׃אמוץ הנביא
 ׃עד משבר וכוח אין ללדה ויואמרו אליו כוה אמר יחזקיה יום צרה ותוכחה ונאצה היום הזה כיא באו בנים 3
לוהים חי והוכיח מלך אשור אדוניו לחרף א אולי ישמע יהוה אלוהיכה את דברי רב שקה אשר שלחו 4

 ׃תפלה בעד השארית הנמצאים בעיר הזואתה בדברים אשר שמע יהוה אלוהיכה ונשאת
 ׃ישעיה אל יחיזקיה ךויבואו עבדי המל 5
אשר שמעתה אשר ם ויואמר להמה ישעיה כוה תואמרו אל אדוניכמה כוה אמר יהוה אל תירא מפני הדברי 6

 ׃גדפו נערי מלך אשור אותי
 ׃בארצו בחרבהנני נותן רוח בוא ושמע שמועה ושב לארצו והפלתיו  7
 ׃וישוב רב שקה וימצא את מלך אשור נלחם על לבנה כיא שמע כיא נסע מלכיש 8
 ׃יחיזקיה לאמור אל תרהקה מלך כוש לאמור יצא להלחם אתכה וישמע וישוב וישלח מלאכים אל וישמע 9

אשר אתה בוטח בוא לאמור לוא תנתן  אל ישייכה אלוהיכהכוה תומרו אל חיזקיה מלך יהודה לאמור  10
 ׃ירושלים ביד מלך אשור

 ׃אשר עשו מלכי אשור לכול הארצות להחרימם ואתה תנצל הנה אתה שמעתה את 11
 ׃הגואים אשר השחיתו אבותי את גוזן ואת חרן ורצף ובני עדן אשר בתלשר ההצילו אותם אלוהי 12



 ׃לעיר וספרוים ונע ועוה ושומרון מלך חמת ומלך ארפד ומלך איה 13
 ׃יהוה לפני חיזקיה ויקח חיזקיה את הספרים מיד המלאכים ויקראם ויעלה בית יהוה ויפרושה 14
 ׃ויתפלל חיזקיה אל יהוה לאמור 15
הכרובים אתה הואה האלוהים לבדכה לכול ממלכות הארץ אתה עשיתה  יהוה צבאות אלוהי ישראל יושב 16

 ׃ואת הארץ את השמים
סנחריב אשר שלח לחרף אלוהים  הטא יהוה אוזנכה ושמעה פקח יהוה עיניכה וראה ושמע את כול דברי 17

 ׃חי
 ׃הארצות אמנם יהוה החריבו מלכי אשור את כול 18
 ׃אדם עץ ואבן ויאבדום ויתנו את אלוהיהמה באש כיא לוא אלוהים המה כיא אם מעשי ידי 19
 ׃ממלכות הארץ כיא אתה יהוה אלוהים לבדכה וידעו כולועתה יהוה אלוהינו אושיענו מידו  20
התפללתה אליו אל  וישלח ישעיה בן אמוץ על יחיזקיה לאמור כוה אמר יהוה אלוהי ישראל אשר 21

 ׃סרחריב מלך אשור
 ׃לעגה לכה בתולת בת ציון אחריכה ראושה הניעה בת ירושלים זה הדבר אשר דבר יהוה עליו בזה לכה 22
 ׃וגדפתה ועל מיא הרימותה קול ותשא מרום עיניכה אל קדוש ישראל חרפתהאת מיא  23
לבנון ואכרותה קומת ארזיו  עבדיכה חרפתה אדוני ותומר ברוב רכבי אני עליתי מרום הרים ירכתי ביד 24

 ׃ם קצו יער כרמליורומבחר ברושיו ואבוא מ
 ׃קראתי ושתיתי מים זרים ואחריבה בכף פעמי כול יארי מצור אני 25
גלים נצורים ערים  למרחוק אותה עשיתי מימי קדם יצרתיה עתה הביאותיה ותהי לשאוות הלוא שמעתה 26

 ׃בצורות



ב 27  ׃קומכה יםירק דשה חציר גגות הנשדף לפני קדשדה  עשב היו שוויושביהנה קצרי יד חתו ויׅש̇
 ׃ידעתיא ואת הרגזכה אלי ושבתכה וצאתכה ובואכה 28
 ׃בשפאותיכה והשיבותיכה בדרך אשר בתה בה ושמתי חחי באפכה ומתגיה באוזני על אננכהוש 29
כרמים  השנה ספיח ובשנה השנית שעיס ובשנה השלישית זרעו וקצורו ונטוע וזה לכה האות אכולו 30

 ׃ואכולו פרים
 ׃מעלה פרי ועשה למטה שורש והנמצא יהודה בית פליטתואספה  31
 ׃קנאת יהוה צבאות תעשה זואתמציון תצא שארית ופליטא מירושלים  כיא 32
ישפוך עליהא סוללה ולוא ירא שם חץ  לכן כוה אמר יהוה אל מלך אשור לוא יבוא אל העיר הזאות ולוא 33

 ׃ולוא יקדמנה מגן
 ׃באה ישוב ואל העיר הזואת לוא יבוא נאום יהוה בדרך אשר בא 34
 ׃להושיעה למעני ולמען דויד עבדי וגנותי על העיר הזואת 35
 ׃והנה כולם פגרים מיתים ויצא מלאך יהוה ויך במחנה אשור מאה ושמונים וחמשא אלף וישכימו בבוקר 36
 ׃ויסע וילך וישוב סנחריב מלך אשור וישב בנינוה 37
טו ארץ הוררט לוהמה נמ ויהי הואה משתחוה בבית נסרך אלוהיו ואדרמלך ושראיצר בניו הכהו בחרב 38

 ׃וימלוך אסרחודן בניו תחתיו
Chapter 38 

אליו כוה אמר יהוה צוי  בימים ההמה חלה יחיזקיה למות ויבוא אליו ישעיה בן אמוץ הנביא ויואמר 1
 ׃לביתכה כיא מית אתה ולוא תחיה

 ׃פניו אל הקיר ויתפלל אל יהוה ויסוב יחיזקיה 2



עשיתי ויבכא באמת ובלבב שלם והטוב בעיניכה לפניכה  תהלכתיויואמר אנה יהוה זכורנא את אשר ה 3
 ׃יחיזקיה בכי גדול

 ׃ויהי דבר יהוה אל ישעיה לאמור 4
אלוהי דויד אביכה שמעתי את תפלתכה וראיתי את דמעתכה  הלוך ואמרתה אל יחיזקיה כוה אמר יהוה 5

 ׃ימיכה חמש עשרה שנה הנני יוסף על
 ׃דויד עבדיעל העיר הזואת למעני ולמען  הזואת וגנותי עירומכף מלך אשור אצילכה ואת ה 6
 ׃יהוה את הדבר הזה אשר דבר וזה לכה האות מאת יהוה אשר יעשה 7
עלות אחז את השמש אחורנית עשר מעלות ותשוב השמש  הנני משיב את צל המעלות אשר ירדה במעלות 8

 ׃אשר ירדה עשר מעלות במעלות 
 ׃מכתב ליחיזקיה מלך יהודה בחוליותיו ויחי מחוליו 9

 ׃שנותי רתי פקודתי שאול בשערי אלכה וימיאני אמרתי בדמי  10
 ׃אראה יה בארץ חיים ולוא אביט אדם עוד עם יושבי חדל אמרתי לוא 11
 ׃וכלה מני כאוהל רעי ספרתי כאורג חיי מדלה יבצעני מיום עד לילה תשלימני דורי נסע 12
 ׃שפותי עד בוקר כארי כן ישבור כול עצמותי מיום עד לילה תשלימני 13
 ׃וערבני כן אצפצף אהגה כיונא דלו עיני למרום אדוני עושקה ליכסוס עוגר  14
 ׃נפשיאמור  על שנותי כול אדודה ליא עשה והואהמה אדבר ואומר ליא  15
 ׃אדוני עליהמה יחיו ולכול בהמה חיו רוחו ותחלימני והחיני 16
 ׃חטאיאחרי גוכה כול  הן לשלום מר ליא מאודה ואתה חשקתה נפשי משחת כלי כיא השלכתה 17
 ׃יורדי בור אל אמתכה כיא לוא שאול תודכה ולוא מות יהללכה ולוא ישברו 18



 ׃אל אמתכה חי חי הוא יודכה כמוני היום אב לבנים יודיע 19
 והודיע אלוה אמתך יהוה להושיעני ונגנותי ננגן כול ימי יהוה להושיעני חי חי יודך כמוני היום אב לבנים 20

 ׃חיינו על בית יהוה
 ׃ויחיויאומר ישעיהו דבלת תאנים וימרחו על השחין  21
 ׃יהוה בית עלה כיא אות מה יהויאמר חזק 22

Chapter 39 
 ׃יחיזקיה וישמע כיא חלה ויחיה בעת ההיא שלח מרודך בלאדון בן בלאדון מלך בבל ספרים ומנחה אל 1
 ואת הבשמים ואת השמן הטובאת כול בית נכתיו את הכסף ואת הזהב  וישמח עליהמה יחיזקיה ויראם 2

 ובכול בביתו זקיהיהראם יח ואת כול בית כליו ואת כול אשר נמצא באוצרותיו לוא היה דבר אשר לוא
 ׃ממלכתו

האלה ומאין יבואו אליכה ויואמר  זקיה ויואמר אליו מה אמרו האנשיםיחי מלךהויבוא ישעיה הנביא אל  3
 ׃יחיזקיה מארץ רחוקה באו אלי מבבל

דבר אשר לוא הראיתים  מה ראו בביתכה ויואמר יחיזקיה את כול אשר בביתי ראו לוא היה ויואמר 4
 ׃באוצרותי

 ׃ויואמר ישעיה אל יחיזקיה שמע דבר יהוה צבאות 5
ולוא יותר דבר  ונשאו כול אשר בביתכה ואשר אצרו אבותיכה עד היום הזה בבל יביאו הנה ימים באים 6

 ׃אמר יהוה
 ׃ויהיו סריסים בהיכל מלך בבל ממעיכה אשר תוליד יקחוומבניכה אשר יצאו  7
 ׃בימי ואמת שלום יהיה כיא רדבר יהוה אשר דברתה ויואמ ויואמר יחיזקיה אל ישעיה טוב 8



Chapter 40 
 ׃נחמו נחמו עמי יואמר אלוהיכמה 1
 כפלים בכולכיא מלא צבאה כיא נרצא עוונה כיא לקחה מיד יהוה  דברו על לב ירושלים וקראו אליהא 2

 ׃חטאותיה
 ׃מסלה לאלוהינו קול קורא במדבר פנו דרך יהוה וישרו בערבה 3
 ׃והרוכסים לבקעה כול גי ינשא וכול הר וגבעה ישפלו והיה העקב למישור 4
 ׃יהוה דבר ונגלה כבוד יהוה וראו כול בשר יחדיו כיא פיא 5
 ׃השדה כציץקול אומר קרא ואומרה מה אקרא כול הבשר חציר וכול חסדיו  6
 ׃העם להכן חצי נשבה בוא ···· רוח כי ציבש חציר נבל צי 7
 ׃יקום לעולם אלוהינו ודבר אלוהינו ודבר צצי נבל ליבש חצי 8
 יהודה לערי וריהרימי אל תיראי אמ על הר גבה עלי לכי מבשרת ציון הרימי בכוח קולך מבשרת ירושלים 9

 ׃אלוההכמה הנה
 ׃יבוא וזרועו משלה לוא הנה שכרו אתו ופעלתיו לפניובחוזק  הנה אדוני יהוה 10
 ׃עדרו ירעה בזרועו יקבץ טלים ובחיקוה ישא עולות ינהל כרועה 11
 ׃בפלס הרים וגבעות במוזנים מיא מדד בשועלו מי ים ושמים בזרתו תכן וכל בשליש עפר הארץ ושקל 12
 ׃יודיענה אישעצתומיא תכן את רוח יהוה ו 13
 ׃נוויבינהו וילמדהו באורח משפט וילמדהו דעת ודרך תבונות יודימי נועץ  את 14
 ׃הן גואים כמר מדלי וכשחק מזנים נחשבו הן איים כדק ייטול 15
 ׃אין די בער וחיתו אין די עולה ולבנון 16



 ׃כול הגואים כאין נגדו וכאפס ותהוו נחשבו לו 17
 ׃ומה דמות תערוכי לי ואל מיא תדמיוני אל 18
 ׃כסף צורף ויעשה מסך חרש וצורף בזהב וירקענו ורתקותהפסל  19
 ׃לוא ימוט המסכן תרומה עץ לוא ירבק יבחר חרש חכם ובשקלו להוכין פסל 20
 ׃מוסדות ארץ הלוא תדעו הלוא תשמעו הלוא הוגד מרוש לכמה הלוא הבינותמה 21
 ׃בתשמים וימתחם כאוהל לש היושב על חוג הארץ ויושביהא כחגבים הנוטה כדוק 22
 ׃הנותן רוזנים לאין שופטי ארץ כתהו עשה 23
 ׃וסערה כקש תשאםוייבשו  בהמה נעשףאף בל נטעו אף בל זרעו אף בל שרשו בארץ גזעם גם  24
 ׃אל מיא תדמיוני ואשוא יואמר קדוש 25
 אלה המוציא במספר צבאם לכולם בשם יקרא מרוב אונים ואמץ כוחו שאו מרום עיניכמה וראו מי ברא 26

 ׃ואיש לוא נעדר
 ׃יעבור למה תאומר יעקוב ותדבר ישראל נסתרה דרכי מיהוה ומאלוהי משפטי 27
לוא יעף ולוא יגע ואין חקר  הלוא ידעתה אם לוא שמעתה אלוהי עולם יהוה בורא קצוות הארץ 28

 ׃לתבונתיו
 ׃ירבה הנותן ליעף כוח ולאין אונים עוצמה 29
 ׃יכשולוויעפו נערים ויגעו ובחורים כשול  30
 ׃אבר כנשרים ירוצו ולוא ייגעו ילכו ולוא יעופו וקוי יהוה יחליפו כוח ויעלו 31

Chapter 41 
 ׃׃החרישו אלי איים ולאומים יחליפו כוח יגושו אז ידברו יחדיו למשפט נקרבה 1



 ׃נידף קשתוכעפר חרבו כקש  מי העיר ממזרח צדק ויקראהו לרגליו ויתן לפניו גואים ומלכים יוריד ויתן 2
 ׃וירדפם ויעבור שלום אורח ברגליו לוא יבינו 3
 ׃פעל ועשה קורה הדורות מרואש אני יהוה רישון ואת אחרונים אני הואה מיא 4
 ׃ראו איים ויראו קצאוות הארץ יחדו קרבו ואתיון 5
 ׃לאחיהו יואמר חזקיעזורו  יהואיש את רע 6
 ׃לדבק טוב הואה ויחזקהו במסמרים לוא ימוט יואמרויחזק חרש את צורף מחליק פלטיש את אולם פעם  7
 ׃ואתה ישראל עבדי יעקוב אשר בחרתיכה זרע אברהם אוהבי 8
 ׃מאסתיכהולוא  בחרתיכה אתה עבדי לכה ומרהמקצוות הארץ ומאציליהא קראתיכה וא אשר החזקתיכה 9

 ׃תמכתיכה בימין צדקיאף עזרתיכה אף  אל תירא כיא עמכה אני אל תשתע כיא אני אלוהיכה אמצתיכה 10
 ׃כול אנשי ריבכהיובדו  בכה הנחרים כול ויכלמו יבושו הן 11
 ׃ואנשי מצתכה יהיו כאין וכאפס אנשי מלחמתכה 12
 ׃מחזיק ימינכה האומר לכה אל תירא אני עזרתיכה כיא אני יהוה אלוהיכה 13
 ׃קדוש ישראלומיתי ישראל אני עזרתיכה נאום יהוה וגואלכה  אל תיראי תולעת יעקוב 14
 ׃למורג חרוץ חדש בעל פי פיות תדוש הרים ותדק וגבעות כמוץ תשים הנה שמתיכה 15
 ׃תשאם וסערה תפיץ אותמה ואתה תגיל ביהוה ובקדוש ישראל תתהלל  תזרם ורוח 16
 ׃אלוהי ישראל לוא אעזובם העניים האביונים המבקשים מים ואין לשונמה בצמה נשתה אני יהוה אענם 17
 ׃אשימה המדבר לאגם מים וארץ ציאה למוצאי מים אפתחה על שפאים נהרות ובתוך בקעות מעינים 18
 ׃והדס ועץ שמן אשימה בערבה בראוש תרהר ותאשור יחדו אתנה במדבר ארז שטה 19
 ׃בראה וישכילו יחדיו כיא יד יהוה עשתה זואת וקדוש ישראל וישימווידעו ויבינו  למען יראו 20



 ׃יואמר מלך יעקוב יואמר יהוה הגישו עצמותיכמהקרבו ריבכמה  21
הגידו ונשימה לבנו ונדעה או אחרונות או הבאות  יגישו ויגידו לנו את אשר תקראון הראישונות מה הנה 22

 ׃השמיעונו
 ׃ונשמעה ונראה יחדיו אף תיטיבו ותרעו אתמה אלוהים כיא ונדעה לאחורהאותיות  הגידו 23
 ׃בכמה תועבה יבחרהנה אתמה מאין ופועלכמה  24
 ׃סגנים כמו חמר וכמו יוצר וירמוס טיט העירות מצפון ויאתיו ממזרח שמש ויקרא בשמו ויבואו 25
 ׃אמריכמה מלפנים ונאומרה צדק אף אין מגיד אף אין משמיע אף אין שומע מיא הגיד מרוש ונדעה 26
 ׃רישון לציון הנה הנומה ולירושלים מבשר אתן 27
 ׃ואין יועץ אשאלם וישיבו דבר ומאלהואראה ואין איש  28
 ׃יכיהמהותוהו נס הנה כולם אין ואפס מעשיהמה רוח 29

Chapter 42 
 ׃לגואים יוציא הנה עבדי אתמוכה בו בחירי רצתה נפשי נתתי רוחי עליו ומשפטי 1
 ׃לוא יזעק ולוא ישא ולוא ישמיע בחוץ קולו 2
 ׃יוציא משפט לוא ישבור ופשתה כהה לוא יכבה לאמת קנה רצוץ 3
 ׃ירוץ עד ישים בארץ משפט ולתורתיו איים ינחילו ולוא יכהה ולוא 4
וצאצאיה נותן נשמה לעם עליהא ורוח  כוה אמר האל האלוהים בורה השמים ונוטיהמה רוקע הארץ 5

 ׃להולכים בה
 ׃בצדק ואחזיקה בידכה ואצורכה ואתנכה לברית עם לאור גואים אני קרתיכה 6
 ׃ר ומבית כלא יושבי חושךוגר אססעורות להוציא ממלפקוח עינים  7



 ׃אני יהוה הואה ושמי וכבודי לאחר לוא אתן ותהלתי לפסילים 8
 ׃הנה באו והחדשות אני מגיד בטרם תצמחנה אשמיע אתכמה הרישונות 9

 ׃ויושביהםאיים  ואושירו ליהוה שיר חדש ותהלתו מקצה הארץ יורדי הים ומל 10
 ׃מראוש הררים יצריחו רים תשב קדר וירונו יושבי סלעצישא מדבר עריו וח 11
 ׃ישימו ליהוה כבוד ותהלתו באיים יגידו 12
 ׃על אויביו יתגבר יהוה כגבור יצא כאיש מלחמות יעיר קנאה יודיע אף יצריח 13
 ׃אפעה אשמה ואשופה יחדיו אחשיתי אך מעולם אחריש אתאפקה כיולדה 14
 ׃אוביש ושמתי נהרות לאיים ואגמים אוביש אחריבה הרים וגבעות וכול עשבם 15
ומעקשים  ולוא ידעו בנתיבות לוא ידעו אדריכם אשימה מהשוכים לפניהמה לאור והוליכתי עורים בדרך 16

 ׃למישור אלה הדברים עשיתים ולוא עזבתים
 ׃בושת הבוטחים בפסל האמרים למסכה אתמה אלוהינו נסגו אחור יבושו 17
 ׃הביטו לראות םהחרשים שמעו והעורי 18
 ׃אשלח מי עואר כמשלם ועואר כעבד יהוה מי עור כיא אם עבדי וחרש כמלאכי 19
 ׃אוזנים ולוא ישמע ראיתה רבות ולוא תשמור פתחו 20
 ׃יהוה חפץ למען צדקו ויגדל תורה ויאדרהה 21
ואין אומר  למשיסה עם בזוז ושסוי הפח בחורים כולם ובבתי כלאים הוחבאו היו לבז ואין מציל והואה 22

 ׃השב
 ׃מיא בכמה ויאזין זואת ויקשב וישמע לאחור 23



בדרכיו להלוך ולוא שמעו  נתן למשיסה יעקוב וישראל לבוזזים הלוא יהוה זה חטאנו לו ולוא אבו מיא 24
 ׃בתורתיו

 ׃מסביב ולוא ידע ותבער בו ולוא ישים על לב וישפוך עליו חמת אפוא ועוזז מלחמה ותלהטהו 25
Chapter 43 

 ׃אתה אקראתי בשמכה לי גאלתיכה כיא תירא אל ישראל ויוצריכה יעקוב יכהועתה כוה אמר יהוה בורא 1
 ׃כיא תלך במו אש לוא תכוה ולהבה לוא תבער בכה כיא תעבור במים אתכה אני ובנהרות לוא ישטפוך 2
 ׃תחתיכה וסבאים כוש כופרך מצרים ונתתי גואלךאני יהוה אלוהיכה קדוש ישראל  3
 ׃נפשכה תחת ולאומים תחתיכה האדםמאשר יקרתה בעיני נכבדתה ואני אהבתיכה אתן  4
 ׃אל תירא כיא אתכה אני ממזרח אביא זרעכה וממערב אקבצכה 5
 ׃לצפון תני ולתימן אל תכלאי הביאי בני מרחוק ובנותי מקצוי הארץ אומר 6
 ׃הנקרא בשמי ולכבודי בראתיהו יצרתיהו אף עשיתיהו כול 7
 ׃עינים יש וחרשים ואוזנים למו הוציאו עם עואר 8
מי בהמה ויגידו זואת ורישונות ישמיעו יתנו עדיהמה ויצדקו  כול הגואים נקבצו יחדיו ויאספו לאומים 9

 ׃ויואמרו אמת וישמיעו
ליא ותבינו כיא אני הואה לפני לוא נוצר אל  אתמה עדי נואם יהוה עבדי אשר בחרתי למען תדעו ותאמינו 10
 ׃אחרי לוא היהו

 ׃אנוכי אנוכי יהוה ואין מבלעדי מושיע 11
 ׃בכמה זר ואתמה עדי נואם יהוה אני אל אנוכי הגדתי והושעתי והשמעתי ואין 12
 ׃אפעולה ומי ישיבנה גם מיום אני הואה ואין מידי מציל 13



וכשדיים באוניות כולם  כוה אמר יהוה גואלכמה קדוש ישראל למענכמה שלחתי בבבל והורדתי בריחים 14
 ׃רנתמה

 ׃אני יהוה קדושכמה בורא ישראל מלככמה 15
 ׃כוה אמר יהוה הנותן בים דרך ובמים עזים נתיבה 16
 ׃וחיל ועיזוז יחדיו ישכובו בל יקומו דעכו כפשתה כבו המוציא רכב וסוס 17
 ׃וקדמוניות אל תתבוננו אל תזכור רישונות 18
 ׃אשים במדבר דרך בישימון נתיבים תדעו אףהנני עושה חדשה ועתה תצמח הלוא  19
 ׃תכבדני חית השדה תנים ובנות יענה כיא אתן במדבר מים נהרות בישימון להשקות עמי ובחירי 20
 ׃עם זה יצרתי לי ותהלתי יואמרו 21
 ׃ולוא אותי קראתה יעקוב כיא יגעתה ביא ישראל 22
 ׃עשיתה ליא מנחה ולוא הוגעתיכה בלבונהלוא כבדתני ולוא  לוא הביאותה לי שה לעולה ובזבחיכה 23
 ׃וחלב זבחיכה לוא הרויתני אך העבדתני בחטאותיכה הוגעתני בעונכה לוא קניתה ליא בכסף קנה 24
 ׃הואה מוחה פשעכה למעני וחטאתיכה לוא אזכור עוד אנוכי אנוכי 25
 ׃תצדק הזכירוני נשפטה יחדיו ספר אתה למען 26
 ׃פשעו ביא אביכה הרישון חטא ומליציכה 27
 ׃וישראל לגודפים ואחללה שרי קודש ואתן לחרם יעקוב 28

Chapter 44 
 ׃ועתה שמע יעקוב עבדי וישראל בחרתי בוא 1
 ׃כוה אמר יהוה עושכה ויוצרכה מבטן ועוזרכה אל תירא עבדי יעקוב וישורון בחרתי בוא 2



 ׃צאצאיכה על וברכתי זרעכה על רוחי אצק כןכיא אצק מים על צמא ונוזלים על יבשה  3
 ׃ציר כערבים על יובלי מיםח וצמחו כבין 4
 ׃ליהוה ובשם ישראל יכנה זה יואמר ליהוה אני וזה יקרא בשם יעקוב וזה יכתוב ידוהי 5
 ׃אלוהים כוה אמר יהוה מלך ישראל וגואליו יהוה צבאות שמו אני רישון ואני אחרון ומבלעדי אין 6
 ׃למו יגידו ויעריכהה לוא משומי עם עולם ואותיות יואמר אשר תבואינהומיא כמוני יקרא ויגידה  7
 ׃צור בל ידעתי אל תפחדו ואל תיראו הלוא מאז השמעתיכה והגדתי ואתמה עדי היש אלוה מבלעדי ואין 8
 ׃יבושולמען  ידעו בל יראו בל המהיוצר פסל כולמה תהו וחמודיהמה בל יועילו ועדיהמה  9

 ׃נסך לבלתי הועילמי יצר אל ופסל  10
 ׃כולם יעמודו ופחדו יבושו יחדיו הנה כול חובריו יבושו וחרשים המה מאדם יתקבצו 11
בזרוע כוחוה גם רעב ואין כוח לוא שותה מים ויפעלהו  ויצורהוחרש ברזל מעצד ופעל בפחם ובמקבות  12

 ׃וייעף
ויעשהו כתבנית איש כתפארת אדם יעשהו במקצעות ובמחגה יתארהו  חרש עצים נטהו קו יתארהו בשרד 13

 ׃לשבת בית
 ׃לון ויאמץ לוא בעצי יער נטע אורן וגשם יגדלה ואלוא ארזים ויקח תרז לכרות 14
 ׃מהמה ויחום אף ישיק ואפה לחם או יפעל אל וישתחו עשהו פסל ויסגוד למו והגה לאדם לבער ויקח 15
 ׃ח חמותי נגד אורהא ויואמר ויחם ישב גחליו ועל ויאכל בשר וחציו ועלאש  חציו שרף במו 16
 ׃לבלוי עץ יסגוד לו וישתחוה ויתפלל אליו ויואמר הצילני כיא אלי אתה ושריתו לאל עשה 17
 ׃כיא טח מראות עיניהמה מהשכל לבותמה לוא ידעו ולוא יבינו 18



גחליו לחם חציו שרפתי במו אש ואף אפיתי על  ולוא ישיב אל לבו ולוא דעת ולוא תבונה לאמור לאמור 19
 ׃עץ אסגוד אעשה לבלוי ואצלה בשר ואוכלה ויתרו לתועבות

 ׃רועה אפר לב הותל הטהו ולוא יוכיל נפשו ולוא יואמר שקר בימיני 20
 ׃זכור אלה יעקוב ישראל כיא עבדי אתה יצרתיכה עבד לי אתה ישראל לוא תשאני 21
 ׃פשעכה וכענן חטאותיכה שובה אלי כיא גאלתיכה מחיתי כעב 22
גאל יהוה יעקוב  רונו שמים כיא עשה יהוה הריעו תחתיות הארץ פצחו הרים רינה יער וכול עץ בו כיא  23

 ׃ובישראל יתפאר
 ׃אנוכי יהוה עושה כול נוטה שמים לבדי רוקע הארץ מיא אתי ןכוה אמר יהוה גואלכה ויוצרכה מבט 24
 ׃יסכל ודעתם אחור חכמיםיהולל משיב  מיםוקס בדיםמפר אותות  25
 ׃לירושלים תשב ולערי יהודה תבנינה וחרבותיה אקומם מקים דבר עבדו ועצת מלאכיו ישלים האומר 26
 ׃נהרותיך אובישו האומר לצולה חרבי 27
 ׃תוסד יוהיכל האומר לכורש רעי וכול חפצי ישלים ולאמור לירושלים תבנה 28

Chapter 45 
לרד לפניו גואים ומתני מלכים אפתח לפתוח לפניו  כוה אמר יהוה למשיחו לכורש אשר החזקתי בימינו 1

 ׃דלתות ושערים לוא יסגרו
 ׃לפניכה אלך והררים יאושר דלתות נחושה אשבור ובריחי ברזל אגדע אני 2
 ׃אלוהי ישראל לכה אוצרות חושך ומטמוני מסתרים למען תדע כיא אני יהוה הקורה בשמכה ונתתי 3
 ׃ידעתניולוא  ינכהלכה ובשם הכ למען עבדי יעקוב ישראל בחירי ואקרא 4
 ׃אני יהוה ואין עוד זולתי ואין אלוהים אאזרכה ולוא ידעתני 5



 ׃ממזרח שמש וממערב כיא אפס בלעדי אני יהוה ואין עוד למען ידעו 6
 ׃עושה טוב ובורה רע אני יהוה עושה כול אלה יוצר אור ובורה חושך 7
 ׃לארץ ויפרח ישע וצדקה תצמיחהריעו שמים ממעלה ושחקים ויזל צדק האמר  8
 ׃צרו מה תעשה ופועלכה אין אדם ידים לווי]ל[ הוי רב את יוצריו חרש את חורשי האדמה הוי האומר 9

 ׃חילין]ת ה[מ הוי האומר לאב מה תוליד ולאשה 10
 ׃צווני]ידי ת[ ני על בני ועל פועלשאלו האותות יוצר ישראל קדושכוה אמר יהוה  11
 ׃צויתי ]צבאם[ ארץ ואדם עליהא בראתי אני ידי נטו שמים וכולאנוכי עשיתי  12
תיא ישלח לוא במחיר ולוא בשוחוד ]עירי וגלו[ אנוכי העירותיהו בצדק וכול דרכיו אישר הואה יבנה 13

 ׃אמר יהוה צבאות
ילכו בזקים  ]אחריך[ יהוה יגיע מצרים וסחר כוש סבאים אנשי מדות עליך יעבורו ולך יהיו ]ה אמרו[כ 14

 ׃והים]אל[ ודעיעבורו ואליכי ישתחווה ואליכי יתפללו אך בכי אל ואין 
 ׃אכן אתה אל מסתתר אלוהי ישראל מושיע 15
 ׃וילכו בכלמה חורשי צירים ]דו[יחוכלמה בושו וגם נכלמו  16
 ׃לוא תבושו ולוא תכלמו עד עולמי עד ישראל נושע ביהוה תשועת עולמים 17
כוננה לוא לתהו בראה  יהוה בורה השמים הואה האלוהים ויוצר הארץ ועשיה והואהכיא כוה אמר  18

 ׃לשבת יצרה אני יהוה ואין עוד
צדק מגיד  במקום ארץ חושך לוא אמרתי לזרע יעקוב תהו בקשוני אני יהוה דובר לוא בסתר דברתי 19

 ׃מישרים



ת עץ פסלמה ומתפללים אל אל לוא ידעו הנושאים א הקבצו ובואו התנגשו ואתיו פליטי הגואים לוא 20
 ׃יושיע

אלוהים  הגידו והגישו אף יועצו יחדיו מיא השמיע זואת מקדם מאז הגידה הלוא אני יהוה ואין עוד 21
 ׃מבלעדי אל צדיק ומושיע ואין זולתי

 ׃אני אל ואין עוד פנו אלי והושיעו כול אפסי ארץ כיא 22
 ׃כול בורך ותשבע כול לשון כיא ליא תכרע ביא נשבעתי יצא מפיא צדקה דבר ולוא ישוב 23
 ׃כול הנחרים בו אך ביהוה ליא יאמר צדקות ועוז עדיו יבואו יבושו 24
 ׃ביהוה יצדקו ויתהללו כול זרע ישראל 25

Chapter 46 
 ׃היו עצביהמה לחיה לבהמה נשאותיכמה עמוסות משמיעיהמה כרע בל קרס נבו 1
 ׃משא ונפשמה בשבי הלכויחדיו ולוא יוכלו מלט  קרסו כרעו 2
 ׃רחם שמע אלי בית יעקוב וכול שארית בית ישראל עומסים ממני בטן ונושאים מני 3
 ׃אסבול ואמלטה עד זקנה אני הואה ועד שיבה אני אסבול אני עשיתי ואני אשא ואנוכי 4
 ׃למי תדמיוני ותשוי ותמשלוני ואדמה 5
 ׃ויעשה אל ויסגודו אף ישתחוזהב מכיס וכסף בקנה ישקולו ישכורו צורף  הזלים 6
עליו ולוא יענה מצרתו לוא  וישאוהו על כתף יסבלוהו ויניחוהו תחתיו ויעמוד ממקומו לוא ימיש אף יזעק 7

 ׃יושיענו
 ׃על לב זכורו זואת והתאוששו השיבו פושעים 8
 ׃זכורו רישונות מעולם כיא אני אל ואין עוד אלוהים ואפס כמוני 9



 ׃ת ומקדם אשר לוא נעשו אמר עצתי תקום וכול חפצי יעשהומראישית אחר מגיד 10
 ׃אף אעשנה קורה ממזרח עיט מארץ מרחק איש עצתו אף דברתי אף אביאנה יצרתיה 11
 ׃שמעו אלי אבירי לב הרחוקים מצדקה 12
 ׃ולוא תאחר נתתי בציון תשועה ולישראל תפארתי קרובה צדקתי ולוא תרחק ותשועתי 13

Chapter 47 
לוא תוסיפי יקראו לך רכה  ושבי על עפר בתולת בת בבל שבי על הארץ אין כסא בת כשדיים כיארדי  1

 ׃וענוגה
 ׃שוליך גלי שוק עבורי נהרות קחי רחים וטחני קמח גלי צמתך חשופי 2
 ׃אפגע אדם תגלה ערותך גם תראה חרפתך נקם אקח ולוא 3
 ׃גאלנו יהוה צבאות שמו קדוש ישראל 4
 ׃בחושך בת כשדיים כיא לוא תוסיפי יקראו לך גבורת ממלכותואי שבי דממה וב 5
 ׃מואדה וחללתי נחלתי ואתנם בידך לוא שמתי להמה רחמים על זקן הכבדתי עולך קצפתי על עמי 6
 ׃אחרונה ותואמרי לעולם אהיה גבורת עוד לוא שמתי אלה על לבכי לוא זכרתי 7
עוד לוא אשב אלמנה ולוא אראה  אני ואפסי ועתה שמעי זואת עודנה היושבת לבטח האומרה בלבבה 8

 ׃שכול
שכול ואלמנה כתומם באו עליך ברוב כשפיך בעצמת חובריך  ותבואינה לך שתי אלה רגע ביום אחד 9

 ׃מואדה
 ׃ואפסי עוד אני בלבבךבדעתך אמרתי אין רואני חכמתך ודעתך היאה שובבתך ותואמרי  ותבטחי 10



ותבוא עליך פתאום שאה ולוא  ותפול עליך הווה לוא תוכלי לכפרהובאה עליך רעה ולוא תדעי שחרה  11
 ׃תדעי

 ׃מנעוריך ועד היום יגעתי באשר כשפיך וברוב בחובריך ועמודינא 12
 ׃מודעים לחדשים מאשר יבוא עליהמה כרוב עצתך יעמודו נא ויושיעוך חוברי שמים והחוזים בכוכבים 13
 ׃מיד להבה אין גחלת לחומם אור לשבת נגדו נפשםהנה היו כקש אש שרפתם לוא הצילו את  14
 ׃איש לעברו תעו אין מושיעך כן היו לך אשר יגעתי סוחריך מנעוריך 15

Chapter 48 
יהוה ובאלוהי ישראל  שמעו זואת בית יעקוב הנקראים בשם ישראל וממי יהודה יצאו הנשבעים בשם 1

 ׃יזכירו לוא באמת ולוא בצדקה
 ׃אלוהי ישראל נסמכו יהוה צבאות שמו נקראו ועלכיא מעיר הקודש  2
 ׃ואשמיעם פתאום עשיתי ותבואינה הרישונות מאז הגדתי ומפי יצאה 3
 ׃ומצחכה נחושה מאשר ידעתי כיא קשה אתה וגיד ברזל עורפכה 4
 ׃פסלי ונסכי צום ואגידה לכה מאז בטרם תבוא השמעתיכה פן תואמר עצבי עשם 5
 ׃ונצורות לוא ידעתן הלוא תגידו השמעתיכה חדשות מעתהשמעתה חזה כולה ואתמה  6
 ׃ידעתים עתה נבראו ולוא מאז ולפני יום לוא שמעתים פן תואמר הנה 7
בגוד תבגוד ופושע מבטן יקראו  וגם לוא שמעתי גם לוא ידעתה גם מאז לוא פתחת אוזנכה כיא ידעתי כיא 8

 ׃לכה
 ׃הכריתכה למען שמי אאריך אפי ותהלתי אחטום לכה לבלתי 9

 ׃הנה צרפתיכה ולוא בכסף בחנתיכה בכור עני 10



 ׃אתן לוא לאחר וכבודי איחל איכה כיאאעשה  למעני למעני 11
 ׃שמע אלה יעקוב וישראל מקראי אני הואה אני רישון אף אני אחרון 12
 ׃ארץ וימיני טפחה שמים קורה אני אליהמה ויעמודו יחדיו אף ידי יסדו 13
 ׃מי בהם ויגיד את אלה יהוה אוהבי וישה חפצו בבבל זרועו כשדיים וישמעויקבצו כולם  14
 ׃דברתי אף קראתי והביאותיהו והצליחה דרכוהי אני אני 15
 ׃לוא מרוש בסתר דברתי בעת היותה שמה אני ועתה אדוני יהוה שלחני ורוחו שמעו זואתוקרובו אלי  16
 ׃הדריכה בדרך אשר תלך בה אלוהיכה מלמדכה להועילכוה אמר יהוה גואלכה קדוש ישראל אני יהוה  17
 ׃כגלי הים ולוא הקשבתה אל מצוותי והיה כנהר שלומכה וצדקתך 18
 ׃ויהי כחול זרעכה וצאצאיכה כמעותיו לוא יכרת ולוא ישמד שמו מלפני 19
עבדו אמרו גאל יהוה את  צאו מבבל ברחו מכשדיים בקול רינה הגידו והשמיעו זואת עד קצוי הארץ 20

 ׃יעקוב
 ׃ויבקע צור ויזובו מים ולוא צמאו בחרבות הוליכו מים מצור הזיב למו 21
 ׃ואין שלום אמר יהוה לרשעים 22

Chapter 49 
 ׃הזכיר שמי שמעו איים אלי הקשיבו לאומים מרחוק יהוה מבטן קראני ממעי אמי 1
 ׃הסתירני באשפתיוברור  חץכל וישימני החביאני ידיו בצל חדה כחרבוישם פי  2
 ׃ויואמר לי עבדי אתה ישראל אשר בכה אתפאר 3
 ׃את אלוהי אני אמרתי לריק יגעתי לתוה ולהבל כוחי כליתי אכן משפטי את יהוה ופועלתי 4



וישראל לו יאסף ואכבדה בעיני יהוה ואלוהי  ועתה אמר יהוה יוצרך מבטן לעבד לו לשובב יעקוב אליו 5
 ׃היה עזרי

 עבד להקים את שבטי ישראל ונצירי יעקוב להשיב ונתתיך לאור גואים להיות ליויואמר נקל מהיותכה  6
 ׃ישועתי עד קצוי הארץ

מלכים ראו וקמו  כוה אמר אדוני יהוה גואלכה ישראל קדושו לבזוי נפש למתעבי גוי לעבד מושלים 7
 ׃ושרים והשתחוו למען יהוה אשר נאמן קדוש ישראל יבחרכה

עם להקים ארץ להנחיל  אענכה וביום ישועה אעזרכה ואצורכה ואתנכה לבריתכוה אמר יהוה בעת רצון  8
 ׃נחלות שוממות

 ׃על כול הרים ירעו ובכול שפאים מרעיתם לאמור לאסורים צאו ולאשר בחושך הגלו 9
 ׃ושמש כיא מרחמם ינהגם ועל מבועי מים ינהלם לוא ירעבו ולוא יצמאו ולוא יכם שרב 10
 ׃ומסלתי ירומון ומסושמתי כול הרי לדרך  11
 ׃סיניים הנה אלה מרחוק יבואו והנה אלה מצפון ומים ואלה מארץ 12
 ׃ועניו ירחם רונו שמים וגילי ארץ פצחו הרים רינה כיא מנחם יהוה עמו  13
 ׃שכחני ואלוהיותואמר ציון עזבני יהוה ואדוני  14
 ׃אשכחכיגם אלה תשכחנה ואנוכי לוא  התשכח אשה עולה מרחם בן בטנה 15
 ׃נגדי תמיד הנה על כפים חוקותיך וחומותיך 16
 ׃מהרו בוניך מהורסיך ומחריביך ממך יצאו 17
 ׃ותקשרים ככלה וראי כולם נקבצו באו לכי חי אני נואם יהוה כיא כולם כעדי תלבשי סאי סביב עיניך 18
 ׃מיושב ורחקו מבלעיך כיא חרבותיך ושוממותיך וארץ הריסתך כיא עתה תצרי 19



 ׃לי ואשבה עוד יואמרו באוזניך בני שכוליך צר לי המקום גשה 20
וסרה אלה מיא גדל הנה אני נשארתי  ואמרת בלבבך מיא ילד לי את אלה ואני שכולה וגלמודה וגולה 21

 ׃לבדי אלה איפו המה
כתף  בניך בחוצן ובנותיך על כיא כוה אמר יהוה הנה אשא אל גואים ידי ואל העמים ארים נסי והביאו 22

 ׃תנשנה
אפים ארץ ישתחוו לך ועפר רגליך ילחכו וידעתי כיא אני יהוה  והיו מלכים אמניך ושרותיהמה מינקותיך 23

 ׃קוי אשר לוא יבושו
 ׃היקחו מגבור מלקוח אם שבי עריץ ימלט 24
בניך אנוכי ואת  אריב אנוכי ריביך ואת ימלט עריץ וביגם מלקוח גבור ילקח וש כיא כוה אמר יהוה 25

 ׃אושיע
כול בשר כיא אני יהוה מושיעך וגואלכי אביר  ואוכלתי את מוניך את בשרם וכעסיס דמם ישכרו וידעו 26

 ׃יעקוב
Chapter 50 

מכרתי אתכמה לו הנה  כוה אמר יהוה אי זה ספר כריתות אמכמה אשר שלחתיה או מי מנושי אשר 1
 ׃האמכמ ולחהבעוונותיכמה נמכרתמה ובפשעיכמה ש

להציל  הנה בגערתי  באתי ואין איש קראתי ואין עונה  הקצור קצרה ידי מפדות אם אין בי כוח מדוע 2
 ׃ותמות בצמא אחריב ים אשים נהרות מדבר תיבש דגתם מאין מים

 ׃אלבישה שמים קדרות ושק אשים כסותם 3



אוזן לשמוע לי  ויעיר בבוקר בבוקר ויעיר ראדוני יהוה נתן לי לשון למודים לדעת לעות את יעף דב 4
 ׃כלמודים

 ׃נסגותי אדוני אלוהים פתח לי אוזן ואנוכי לוא מריתי אחור לוא 5
 ׃גוי נתתי למכים ולחיי למטלים פני לוא הסירותי מכלמות ורוק 6
 ׃יהוה יעזור לי על כן לוא נכלמתי על כן שמתי פני כחלמיש ואדעה כיא לוא אבוש ואדוני 7
 ׃יחדיו מי בעל משפטי יגש אלימצדיקי מי יריב אתי נעמודה  קרוב 8
 ׃יעזור ליא מי הואה ירשיעני הנה כולם כבגד יבלו עש יאכולם הנה אדוני יהוה 9

 ׃כים ואין נוגה לו יבטח בשם יהוה וישען באלוהיוושומע בקול עבדו אשר הלכו חש מי בכמה יראי יהוה 10
זואת לכמה למעצבה  ה מידי הייתההנה כולם קודחי אש מאזרי זיקות לכו באור אשכמה ובזיקות בערתמ 11

 ׃תשכבו
Chapter 51 

 ׃שמעו אלי רודפי צדק מבקשי יהוה הביטו אל צור חצבתמה ואל מקבת בור נקרתמה 1
 ׃הביטו אל אברהם אביכמה ואל שרה תחוללכמה כיא אחד קרתיהו ואפרהו וארבהו 2
ושמחה ימצאו בה  כגן יהוה ששוןיה וישם מדברה כעדן וערבתה ]ת[כיא נחם יהוה ציון נחם כול חרבו 3

 ׃תודה וקול זמרה נס יגון ואנחה
 ׃ארגיע עמים לאור ומשפטי תצא מאתי תורה כיא האזינו אלי ומיאקשיבו אלי עמי ולא 4
 ׃עמים ישפוטו אליו איים יקוו ואל זרועו יוחילון וקרוב צדקי יצא ישעי וזרוע 5
ויושביה כמו כן ימותון וישועתי  מי ברא את אלהעיניכמה והביטו אל הארץ מתחתה וראו  שאו שמים 6

 ׃לעולם תהיה וצדקתי לוא תחת



 ׃תחתו אל ממגדפותםשמעו אלי יודעי צדק עם תורתי בלבם אל תיראו חרפת אנוש ו 7
 ׃יואכולם עש וכצמר יאכלם סס וצדקתי לעולם תהיה וישועתי לדור דורים כיא כבגד 8
רחוב מחללת  כימי קדם דורות עולמים הלוא אתה היאה המוחצתעורי עורי לבשי עוז זרוע יהוה עורי  9

 ׃תנים
 ׃דרך לעבור גאולים הלוא אתי היאה המחרבת ים מי תהום רבא השמה במעמקי ים 10
 ׃ששון ושמחה ישיגו ונס יגון ואנחה ופזורי יהוה ישובו ובאו ציון ברינה ושמחת עולם על רואשיהמה 11
 ׃אתי ותיראי מאנוש ימות ומבן אדם חציר נתןאנוכי אנוכי הואה מנחמכמה מי  12
כאשר כונן  את יהוה עשכה נוטה שמים ויסד ארץ ותפחד תמיד כול היום מפני חמת המציק  ותשכחי 13

 ׃להשחית ואיה חמת המציק
 ׃מהר צרה להפתח ולוא ימות לשחת ולוא יחסר לחמו 14
 ׃אנוכי יהוה אלוהיכה רוגע הים ויהמו גליו יהוה צבאות שמו 15
 ׃אתה דברי בפיכה ובצל ידי כסיתיכה לנטוע שמים וליסד ארץ ולאמור לציון עמיא אשים 16
את קובעת כוס התרעלה שתיתי  התעוררי התעוררי קומי ירושלים אשר שתיתי מיד יהוה את כוס חמתו 17

 ׃מצית
 ׃ואין מחזיק בידה מכול בנים גדלה אין מנחל לך מכול בנים ילדה 18
 ׃ינחמך מי החרבהשד והשבר והרעב ו קראתכי מי ינוד לכישתים המה  19
 ׃אלוהיך גערת יהוה חמת המלאים יכמרחוצות כתו מ בניך עולפו שוכבו בראוש כול 20
 ׃זואת עניה שכורת ולוא מיין לכן שמעי נא 21



לוא הנה לקחתי מידך את כוס התרעלה את קובעת כוס חמתי  כוה אמר אדוניך יהוה אלוהיך יריב עמוא 22
 ׃לשתותו עוד תוסיפי

 ׃ונעבורה ותשימי כארץ גוך וכחוץ לעוברים ושמתיהו ביד מוגיך ומעניך אשר אמרו לנפשכי שוחי 23
Chapter 52 

 ׃בך ערל וטמא בשי בגדי תפארתך ירושלם עיר הקודש כיא לוא יוסיף ויבואל ציוןעוז  עורי עורי לבשי 1
 ׃צורך שביה בת ציון התפתחו מוסריהתנערי מעפר וקומי ושבי ירושלים  2
 ׃בכסף תגאלו כיא כוה אמר יהוה חנם נמכרתמה ולוא 3
 ׃שמה ואשור באפס עשקו כיא כוה אמר יהוה מצרים ירד עמי ברישונה לגור 4
 ׃חנם משלו והוללו נואם ותמיד כול היום שמי מנואץ ועתה מה לי פה נואם יהוה כי לוקח עמי 5
 ׃ההואה כי אני הואה המדבר הננישמי ביום  לכן ידע עמיא 6
 ׃ישועה אומר לציון מלך אלוהיך מיעמה נאוו על ההרים רגלי מבשר מבשר שלום משמיע טוב מש 7
 ׃כיא עין בעין יראו בשוב יהוה ציון ברחמים קול צופיך נשאו קולם יחדיו ירננו 8
 ׃חרבות ירושלים כיא נחם יהוה עמו וגאל את ירושלים פצחו רינה יחדיו 9

 ׃אלוהינו את זרוע קודשו לעיני כול הגואים וראו כול אפסי הארץ את ישועת חשף יהוה 10
 ׃הברו נושאי כלי יהוה סורו סורו צאו משמה בטמה אל תגעו צאו מתוכה 11
 כול יכיא הולך לפניכמה יהוה ומאספכמה אלוהי ישראל אלוה כיא לוא בחפזון תצאו ובמנוסא לוא תלכון 12

 ׃הארץ יקרא
 ׃הנה ישכיל עבדי וירום ונשא וגבה מואדה 13
 ׃עליכה רבים כן משחתי מאיש מראהו ותוארו מבני האדם כאשר שממו 14



לוא סופר להמה ראו ואת אשר לוא שמעו  כן יזה גואים רבים עליו וקפצו מלכים פיהמה כיא את אשר 15
 ׃התבוננו

Chapter 53 
 ׃מי האמין לשמועתנו וזרוע יהוה אל מי נגלתה 1
 ׃ונחמדנו וכשורש מארץ ציאה לוא תאור לו ולוא הדרלו ונראנו ולוא מראה ויעל כיונק לפניו 2
 ׃וכמסתיר פנים ממנו ונבוזהו ולוא חשבנוהו נבזה וחדל אישים ואיש מכאובות ויודע חולי 3
 ׃ומעונה נשא ומכאובינו סבלם ואנחנו חשבנוהו נגוע ומוכה אלוהיםהואה  ינואכן חולי 4
 ׃שלומנו עליו ובחבורתיו נרפא לנו מחולל מפשעינו ומדוכא מעוונותינו ומוסרוהואה  5
 ׃פנינו ויהוה הפגיע בו את עוון כולנו כולנו כצואן תעינו איש לדרכו 6
 ׃פיהו יפתח פיהו כשה לטבוח יובל כרחל לפני גוזזיה נאלמה ולוא פתח נגש והואה נענה ולוא 7
 ׃חיים מפשע עמו נוגע למומארץ  נגזר כיא ישוחח מיא דורו ואת לוקח וממשפט רמעוצ 8
 ׃על לוא חמס עשה ולוא מרמה בפיהו עשיר בומתו עתויתנו את רשעים קברו ו 9

 ׃בידו יצלח אם תשים אשם נפשו יראה זרע ויארך ימים וחפץ יהוה ויהוה חפץ דכאו ויחללהו 10
 ׃לרבים ועוונותם הואה יסבול וצדיק עבד מעמל נפשוה יראה אור וישבע ובדעתו יצדיק 11
נמנא והואה  ואת עצומים יחלק שלל תחת אשר הערה למות נפשו ואת פושעים ברבים ולכן אחלק ל 12

 ׃חטאי רבים נשא ולפשעיהמה יפגע
Chapter 54 

 ׃בני שוממה מבני בעולה אמר יהוה רוני עקרה ולוא ילדה פצחי רינה וצהלי ולוא חלה כיא רבים 1
 ׃חזקי ויריעות משכנותיך יטי ואל תחשוכי האריכי מיתריך ויתדותיך מקום אהלכיארחיבי  2



 ׃נשמות יושיבו כיא ימין ושמואל תפרוצי וזרעך גואים יירשו וערים 3
תחפירי כיא בושת עלומיך תשכחי וחרפת אלמנותיך לוא  לוא כיא תכלמי ואלאל תיראי כיא לוא תבושי  4

 ׃עוד תזכורי
 ׃ישראל אלוהי כול הארץ יקרה קדוש וגואלכי שמו צבאות יהוה יךכיא בעלכי עוש 5
 ׃רוח קראך יהוה ואשת נעורים כיא תמאס אמר יהוה אלוהיך כיא כאשה עזובה ועצובת 6
 ׃ברוגע קטן עזבתיך וברחמים גדולים אקבצך 7
 ׃יהוה וגאלכיהסתרתי פני רוגע ממך ובחסדי עולם רחמתיך אמר  בשצף קצף 8
 ׃הארץ כן נשבעתי מקצוף עליך עוד ומגעור בך לי אשר נשבעתי מעבור מי נוח עוד עלכימי נוח זואת  9

שלומי לוא תמוט אמר מרחמכי  וברית ימוש לוא מאתך וחסדי תתמוטינה הגבעותימושו ו כיא ההרים 10
 ׃יהוה

 ׃בספירים תיךענייה סחורה לוא נחמה הנה אנוכי מרביץ בפוך אבניך ויסודו 11
 ׃גבוליך לאבני חפץ וכול וקדחשמשותיך ושעריך לאבני אושמתי כדכוד  12
 ׃ובניכיוכול בניך למודי יהוה ורב שלום  13
 ׃לוא תקרב אליך בצדקה תתכונני רחקי מעושק כיא לוא תיראי וממחתה כיא 14
 ׃יפולו הנה גור יגור אכס מאתי מי יגר אתך עליך 15
 ׃למעשיהו אנוכי בראתי משחית לחבל כלי ומוציאהנה אנוכי בראתי חרש נופח באש פחם  16
 ׃זואת נחלת עבדי יהוה וצדקתם מאתי נואם יהוה יצלח כול כלי יוצר עליך לוא 17

Chapter 55 
 ׃ובלוא מחיר יין וחלב כול צמא לכו למים ואשר אין לו כסף לכו שבורו בלוא כסף הוי 1



 ׃ואכולו טוב ותתענג בדשן נפשכם בלוא שבעה שמעו שמעוא אלי למה תשקולו כסף בלוא לחם ויגיעכם 2
 ׃ברית עולם חסדי דויד הנאמנים הטו אוזנכמה ולכו אלי ושמעו ותחיה נפשכמה ואכרות לכמה 3
 ׃נגיד ומצוה לאומים הנה עד לאומים נתתיהו 4
 ׃כיא פארך ישראל לקדושאלוהיך ואליכה ירוץ למען יהוה  הנה גוי לוא תדע תקרא וגוי לוא ידעכה 5
 ׃יהוה בהמצאו קראוהי בהיותו קרובדרושו  6
 ׃כיא ירבה לסלוח ואיש און מחשבותיו וישוב אל יהוה וירחמהו ואל אלוהינו יעזב רשע דרכו 7
 ׃דרכי נואם יהוה כיא לוא מחשבותי מחשבותיכם ולוא דרכיכמה 8
 ׃מדרכיכמה ומחשבותי ממחשבותיכמה כיא כגובה שמים מארץ כן גבהו דרכי 9

את הארץ והולידה והצמיחה ונתן  הגשם והשלג מן השמים ושמה לוא ישוב כיא אם הרוה כיא כאשר ירד 10
 ׃זרע לזורע ולחם לאכול

את אשר חפצתי והצליח את אשר  כן יהיה דברי אשר יצא מפי לוא ישוב אלי ריקם כיא אם עשה 11
 ׃שלחתיו

 ׃עצי השדה ימחוא כף וכול תצאו ובשלום תלכו ההרים והגבעות יפצחו לפניכמה רינה כיא בשמחה 12
 ׃הסרפוד יעלה אדס והיו ליהוה לאות ולשם עולם לוא יכרת תחת הנעצוץ יעלה בראוש ותחת 13

Chapter 56 
 ׃לבוא וצדקתי להגלות כיא כוה אמר יהוה שמורו משפט ועשו צדקה כיא קרובה ישועתי 1
 ׃ידיו מעשות כול רעבה שומר שבת מחללה ושומר  אשרי אנוש יעשה זואת ובן אדם יחזיק 2
עמו ואל יואמר הסריס הנה אנוכי עץ  אל יואמר בן הנכר הנלוא אל יהוה לאמור הבדל יבדילני יהוה מעל 3

 ׃יבש



 ׃בבריתי לסריסים אשר ישמורו את שבתותי ויבחורו באשר חפצתי ומחזיקים כיא כוה אמר יהוה 4
 ׃שם עולם אתן להמה אשר לוא יכרת ם ומן בנותיה בביתי ובחומותי יד ושם טוב מבנונתתי להמ 5
ומחזיקים  להיות לו לעבדים ולברך את שם יהוה ושומרים את השבת מחללה ובני הנכר הנלויים אל יהוה 6

 ׃בבריתי
תפלתי עולותיהמה וזבחיהמה יעלו לרצון על מזבחי כיא ביתי  והביאותים אל הר קודשי ושמחתים בבית 7

 ׃תפלה יקרה לכול העמים בית
 ׃אקבץ עליו לנקבציו אדוני יהוה מקבץ נדחי ישראל עודנואם  8
 ׃כול חיות שדה אתיו לאכול וכול חיות ביער 9

 ׃חוזים שוכבים אוהבים לנואם צופיו עורים כולם לוא ידעו כולם כלבים אלמים לוא יוכלו לנבוח המה 10
 ׃נו איש לבצעו מקצהווהמה הרועים לוא ידעו הבין כולם לדרכם פ והכלבים עזי נפש לוא ידעו שבעה 11
 ׃מואד יתר גדולאתיו ונקח יין ונסבה שכר ויהי כזה היום ומחר  12

Chapter 57 
 ׃סף הצדיקאכיא מפני הרעה נ והצדיק אובד ואין איש שם על לב ואנשי החסד נאספים באין מבין 1
 ׃כחהוהלוך נ ויבוא שלום וינוחו על משכבותיו  2
 ׃מנאף ותזנו ואתמה קרובו הנה בני עננה זרע 3
 ׃שקר זרע פשע דיופה תאריכו לשון הלוא אתמה יל על מיא תתענגו ועל מיא תרחיבו 4
 ׃עץ רענן שוחטי הילדים בנחלים תחת שעפי הסלעים הנחמים באלים תחת כול 5
 ׃המה גורלכה גם להמה שפכתה נסך העליתה מנחה העל אלה אנחם בחלקי נחל חלקכה שמה 6
 ׃משכבכה גם שם עלית לזבוח זבחגבה ונשא שמת  על הר 7



אהבת  שמתה זכרונכה כיא מאתי גליתה ותעלי הרחבת משכבך ותכרותי לכה מהמה ואחר הדלת והמזוזה 8
 ׃משכבמה יד חזית

 ׃עד מרחק ותשפילי עד שאול ותשרי למלך בשמן ותרבי רוקחיך ותשלחי ציריך 9
 ׃חלית על כן לוא ברוב דרכיך יגעת לוא אמרת נואש חית ידך מצת 10
אלה על לבכה הלוא אני מחשה ומעולם  ואת מי דאגת ותיראיני כיא תכזבי ואותי לוא זכרתי ולוא שמתי 11

 ׃ואותי לוא תיראי
 ׃ואת מעשיך ולוא יועילוך קובציך אני אגיד צדקתך 12
 ׃ויקח הבל וחוסה ביא ינחל ארץ וירש הר קודשי בזעקך יצילוך קובציך ואת כולם ישא רוח 13
 ׃ויואמר סולו סולו המסלה פנו דרך הרימו מכשול מדרך עמיא 14
לחיות רוח שפלים  אמר רם ונשא שוכן עד וקדוש שמו במרום ובקודש ישכן ואת דכא ושפל רוח כיא כוה 15

 ׃ולחיות לב נדכאים
 ׃רוח מלפני יעטוף ונשמות אני עשיתי כיא לוא לעולם אריב ולוא לנצח אקצוף כיא 16
 ׃וילך שובב בדרך לבו קצפתי ואכהו ואהסתר ואקצופהבעוון בצעו  17
 ׃דרכיו ראיתי וארפאהו ואשלם לוא תנחומים לוא ולאבליו 18
 ׃בבורה ניב שפתים שלום לרחוק ולקרוב אמר יהוה ורפתיהו 19
 ׃יתגרשו מימיו רפש וטיט ונגרשו כיא לאשקיט לוא יוכל והרשעים כים 20
 ׃אלוהי לרשעים ואין שלום אמר 21

Chapter 58 
 ׃חטאותמה קרא בגרון אל תחשוך כשופר הרם קולכה והגד לעמיא פשעיהמה ולבית יעקוב 1



ומשפט אלוהו לוא עזב ישאלוני משפטי  אותי יום ויום ידרושו ודעת דרכי יחפצון כגוי אשר צדקה עשה 2
 ׃צדק קרבת אלוהים יחפצו

 ׃תנגשו מעצביכ לביום צומכמה תמצאו חפץ וכוולוא ראיתה ענינו נפשותינו ולוא תדע הן  למה צמנו 3
 ׃קולכמה הנה לריב ולמצא תצומו ולהכות בגורף רשע לוא תצומו כיום לשמיע במרום 4
שק ואפר יציע הלזה תקראו צום יום  הכזה יהיה צום אבחרהו יום ענות אדם נפשו הלכוף כאוגמן רואשו 5

 ׃רצון ליהוה
מוטה   וכול יםפשיורשע והתר אגודות מטה ושלח רצוצים ח אבחרהו פתח חרצבות הלוא זה הצום אשר 6

 ׃תנתקו
 ׃וכסיתו בגד ומבשרכה לוא תתעל ערום תראה כיא בית תביא מרודים ייםוהלוא פרוס לרעב לחמכה וענ 7
 ׃והלך לפניכה צדקכה וכבוד יהוה יאספכה אז יבקע כשחר אורכה וארוכתכה מהרה תצמח 8
 ׃אוןהנני אם תסיר מתוככה מוטה ושלוח אצבע ודבר  ויואמראז תקרא ויהוה יענה תשוע  9

 ׃נענה תשביע וזרח בחושך אורכה ואפלתכה כצהורים ותפק לרעב נפשכה ונפש 10
 לוא אשר מים וכמוצא רוה כגן והייתה יחליצו הבצצחות נפשכה ועצמותיכ ונחכה יהוה תמיד והשביע 11

 ׃מימיו יכזבו
 ׃נתיבות לשבת דור ודור תקומם וקראו לך גודר פרץ משובבובנו ממכה חרבות עולם מוסדי  12
יהוה מכבד וכבדתו  ודשאם תשיב משבת רגלכה מעשות חפציכה ביום קודשי וקראתה לשבת עונג ולק 13

 ׃מעשות דרכיכה וממצוא חפצכה ודבר דבר
 ׃ברפי יהוה ד והרכיבכה על בומתי ארץ והאכילכה נחלת יעקוב אביכה כיא אז תתענג על יהוה 14



Chapter 59 
 ׃הנה לוא קצרא יד יהוה מהושיע ולוא כבדו אוזניו משמוע 1
 ׃עומבדילים בינכמה לבין אלוהיכמה וחטאותיכמה הסתירו פנים מכמה משמ כיא אם עוונותיכמה היו 2
 ׃כפיכמה נגאלו בדם ואצבעותיכמה בעוון לשונכמה עולה תהגה כיא 3
 ׃בטחו על תהו ודבר שו הרוה עמל והולידו אוןואין נשפט באמונה  אין קורה בצדק 4
 ׃בקעו וקורי עכביש יירגו האוכל מבציהמה ימות והאזורה תבקע אפעי בצי צפעונים 5
 ׃לוא יהיו לבגד ולוא יכסו במעשיהמה מעשיהמה מעשי און ופועול חמס בכפיהם קוריהם 6
 ׃ושבר וחמס במסלותיהמה אין שדרגליהמה לרע ירוצו וימהרו לשפוך דם נקיא מחשבותיהמה מחשבות  7
 ׃המה עקשו להמה כול הדורך בה לוא ידע שלום דרך שלום לוא ידעו ואין משפט במעגלותיהמה נתיבותי 8
 ׃צדקה נקוה לאור והנה חושך לנגהות באפלה נהלך על כן רחק משפט ממנו ולוא תשיגנו 9

 ׃באשמונים כמיתיםעינים נגששה כשלנו בצהורים כנשף  נגשש כעורים קיר וכאין 10
 ׃כיונים הגוא נהגה נקוה למשפט ואין ולישועה רחקה ממנו נהמה כדבים כולנו 11
 ׃נגדכה וחטאותינו ענוא בנו כיא פשעינו אתנו ועוונותינו ידענום כיא רבו פשעינו 12
 ׃ביהוה ונסוג מאחר אלוהינו ודברו עושק וסרה והגוא מלב דברי שקר וכחש ועופש 13
 ׃משפט וצדקה מרחוק תעמוד כיא כשלה ברחוב אמת ונכוחה לוא תוכל לבואאחור  ואסיג 14
 ׃וירא יהוה וירע בעיניו כיא אין משפט ותהי האמת נעדרת וסר מרע משתולל 15
 ׃ותושע לוא זרעו וצדקתיו היא סמכתו וירא כיא אין איש וישתומם כיא אין מפגיע 16
 ׃בגדי נקם תלבושת ויעט כמעיל קנאאוילבש  וילבש צדקה כשרין וכובע ישועה ברואשיו 17
 ׃לאיים גמול ישלם כעל גמולות כעל ישלם חמה לצריו גמול לאויביו 18



 ׃בוה ונססהרוח יהוה  וייראו ממערב את שם יהוה וממזרח שמש את כבודיו כיא יבוא כנהר צור 19
 ׃ובא אל ציון גואל ולשבי פשע ביעקוב נואם יהוה 20
יהוה ורוחי אשר עליכה ודברי אשר שמתי בפיכה לוא ימושו מפיכה ומפי  אתם אמר ואני זואת בריתי 21

 ׃ומפי זרע זרעכה מעתה ועד עולם זרעכה
Chapter 60 

 ׃קומי אורי כיא בא אורך כבוד יהוה עליך זרח 1
 ׃יזרח יהוה וכבודו עליך יראה כיא הנה החושך יכסה ארץ וערפל לאומים ועליך 2
 ׃לנגד זרחך והלכו גואים לאורך ומלכים 3
 ׃כולמה נקבצו באו לך בניך מרחוק יבואו ובנותיך על צד תאמנה שאי סביב עיניך וראי 4
 ׃יהפך אליך המון ים חיל גואים יבואו לך אז תראי ונהר ורחב לבבך כיא 5
 ׃יבואו זהב ולבונה ישאו ותהלת יהוה יבשרו שפעת גמלים תכסך בכרי מדים ועיפו כולם משבאו  6
 ׃תי אפאררלרצון על מזבחי ובית תפא דר יקבצו לך אילי נבאות ישרתונך ויעלוכול צואן ק 7
 ׃מיא אלה כעב תעופפנה וכיונים אל ארבותיהמה 8
 איים יקוו ואניות תרשיש ברישונה להביא בני מרחוק כספם וזהבם אתם לשם יהוה אלוהיך כיא ליא 9

 ׃ולקדוש ישראל כיא פארך
 ׃וברצוני רחמתיך ומלכיהמה ישרתונך כיא בקצפי הכיתיךובנו בני נכר חומותיך  10
 ׃נהוגים ופתחו שעריך תמיד יומם ולילה ולוא יסגרו להביא אליך חיל גואים ומלכיהמה 11
 ׃יחרבו חרוב הגואיםוכיא הגוי והממלכה אשר לוא יעבודוכי יאבדו  12
 ׃מקום מקדשי ומקום רגלי אכבדואליך יבוא ברוש ותהרהר ותאשור יחדיו לפאר  כבוד הלבנון נתן לך 13



ציון קדוש  אליך שחוח כול בני מעניך והשתחוו על כפות רגליך כול מנאציך וקראו לך עיר יהוה ואהלכו 14
 ׃ישראל

 ׃ודור דור משוש עולם לגאון ושמתיך עובר ואין אהנותחת הייותך עזובה וש 15
 ׃מושיעך וגואלך אביר יעקובוינקתי חלב גואים ושד מלכים תינקי וידעתי כיא אני יהוה  16
ושמתי  ברזל האבנים ותחת נחושת עציםהתחת הנחושת אביא זהב ותחת הברזל אביא כסף ותחת  17

 ׃פקודתך שלום ונוגשיך צדקה
 ׃הישועה חומותיך ושעריך תהלה ולוא ישמע עוד חמס בארצך שד ושבר בגבוליך וקראתה 18
לוא יאיר לך והיה לך יהוה לאור עולם ואלוהיך  בלילה הירח גהולוא יהיה לך עוד השמש לאור יומם ולנ 19

 ׃לתפארתך
 ׃כיא יהוה יהיה לך לאור עולם ושלמו ימי אבלך לוא יבוא שמשך וירחך לוא יאסף 20
 ׃יהוה מעשי ידיו להתפאר ימטע ועמך כולם צדיקים לעולם ירשו ארץ נצר 21
 ׃אחישנה הקטן יהיה לאלף והצעיר לגוי עצום אני יהוה בעתה 22

Chapter 61 
דרור  לשבויים לקרוא לב לנשברי ולחבוש חני שלרוח יהוה עלי יען משח יהוה אותי לבשר ענוים  1

 ׃ולאסורים פקח קוח
 ׃לקרוא שנת רצון ליהוה יום נקם לאלוהינו לנחם כול אבילים 2
 רוח כהה וקראולאבילי ציון לתת להמה פאר תחת אפר שמן ששון תחת אבל מעטה תהלה תחת  לשים 3

 ׃להמה אילי הצדק מטע יהוה להתפאר
 ׃ערי חורב שוממות דור ודור יקוממו ובנו חרבות עולם שוממות ריאשונים יקוממו וחדשו 4



 ׃אכריכמה וכורמיכמה ועמדו זרים ורעו צואנכמה ובני נכר 5
 ׃תיאמרחיל גואים תואכלו ובכבודם ת ואתמה כוהני יהוה תקרוא ומשרתי אלוהינו יאמר לכמה 6
 ׃חלקכמה לכן משנה בארצם תירשו שמחת עולם תהיה לכמה תחת בושתכמה משנה וכלמה ירונו 7
 ׃אוהב משפט ושונה גזיל בעולה ונתתי פעולתכם באמת וברית עולם אכרות לכמה כיא אני יהוה 8
 ׃כיא המה זרע ברך יהוה ונודע בגואים זרעכמה וצאצאיכמה בתוך העמים כול רואיהמה יכירום 9

יעטני כחתן ככוהן פאר וככלה  שוש אשיש ביהוה תגל נפשי באלוהי כיא הלבישני בגדי ישע מעיל צדקה 10
 ׃תעדה כליהא

 ׃זרועיה תצמיח כן יהוה אלוהים יצמיח צדקה ותהלה נגד כול הגואים כיא כארץ תוציא צמחה וכגנה 11
Chapter 62 

 ׃כלפיד תבער ציון ולוא אחרוש ולמען ירושלים לוא אשקוט עד יצא כנוגה צדקה וישועתה למען 1
 ׃פי יהוה יקובנו וראו גואים צדקכי וכול מלכים כבודך וקראו לך שם חדש אשר 2
 ׃והיית עטרת תפארת ביד יהוה וצנוף מלוכה בכף אלוהיכי 3
 אבהא ולארצך בעולה כי עזובה ולארצך לוא יאמר עוד שוממה כיא לכי יקראו חפציולוא יאמר לכי עוד  4

 ׃חפץ יהוה בכי וארצך תבעל
 ׃בתולה יבעלוכי בניך ומשוש חתן על כלה ישיש עליך אלוהיך כיא כבעול בחור 5
יהוה אל דמי  ירושלים הפקדתי שומרים כול היום וכול הלילה לוא יחשו המזכירים את על חומותיך 6

 ׃לכמה
 ׃ארץב תהלה יםירושל ואל תתנו דמי לו עד יכין ועד יכונן ועד ישים את 7



לאיביך אם ישתו בני נכר תירושך אשר יגעתי  נשבע יהוה בימינו ובזרוע עוזו אם אתן עוד דגנך מאכל 8
 ׃בוה

 ׃אלוהיך אמר ודשייאכולוהו ויהללו את שם יהוה ומקבצו ישתוהו בחצרות ק כיא אם מאספיהו 9
 ׃בעמים עבורו בשערים פנו דרך העם סולו סולו המסלה סקולו מאבן הנגף אמורו 10
 ׃הנה שכרו אתו ופעלתיו לפניו הארץ אמורו לבת ציון הנה ישעך בא ויהנה יהוה השמיעו אל קצ 11
 ׃יקראו דרושה עיר לוא נעזבה וקראו להמה עם הקודש גאולי יהוה ולכי 12

Chapter 63 
אני מדבר בעדקה רב  חמוץ בגדים מבוצרה זה הדר בלבושו צועה ברוב כוחוהמיא זה בא מאדום  1

 ׃להושיע
 ׃דגמדוע אדום ללבושכה ובגדיך כדורך ב 2
 ׃כתי לבדי ומעמי אין איש אתי וכול מלבושי גאלתירפורה ד 3
 ׃ושנת גאולי באה כיא יום נקם בלבי  4
 ׃היא סמכתני וחמתיא ואביט ואין עוזר ואשתומם ואין תומך ותושע ליא זרועי 5
 ׃ואבוסה עמים באפיא ואשכירמה בחמתי ואורידה לארץ נצחם 6
אשר גמאלם כרחמיו  חסדי יהוה אזכיר תהלת יהוה כעל כול אשר גמלנו יהוה ורב טוב לבית ישראל 7

 ׃וכרוב חסדיו
 ׃למושיע ו ויהי להמהישקר לוא בנים המה עמי אך רויואמ 8
גאלמה וינשאם וינטלם כול ימי  פניו הושיעמה באהבתיו ובחומלתיו הואהבכול צרתמה לוא צר ומלאך  9

 ׃עולם



 ׃להמה לאויב והואה נלחם בם והמה מרו ועצבו את רוח קודשיו ויהפך 10
 ׃ו את רוח קודשובקרב השם איה אונווצ ויזכור ימי עולם מושה עמוא איה המעלה מי את רועי 11
 ׃מפניהמה לעשות שם עולם בוקע מיםומוליך לימין מושה זרוע תפארתיו  12
 ׃יכשלו לוא ברדמוליכם בתומות כסוס במ 13
 ׃תרד רוח יהוה תניחנו כיא נהגתה עמכה לעשות לכה שם תפארת כבהמה בבקעה 14
 תכה איה קנאתכה וגבורתכה המון מעיך ורחמיך אלירוראה מזבול קודשכה ותפא הבט מן השמים 15

 ׃התאפקו
 ׃יהוה אבינו גואלנו מעולם שמכה לוא ידענו וישראל לוא הכירנו אתה הואה כיא אתה אבינו ואברהם 16
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 ׃גואים ירגזו מפניכהכקדוח אש עמסים מים תבעה אש לצריכה להודיע שמכה לצריכה  1
 ׃בעשותכה נוראות נקוה ירדתה מפניכה הרים נזלו 2
 ׃ולוא האזינו ועין לוא ראתה אלוהים זולתך יעשה למחכה לו מעולם לוא שמעו 3
 ׃יזכורוכה הנה אתה קצפתה ונחטא בהמה עולם ונושעצדק בדרכיכה  פגעתה את שש ועושה 4
 ׃כולנו כבגד עדים כול צדקותינו ונבולה כעלה כולנו ועוונותינו כרוח ישאונו ונהיה כטמא 5
 ׃בשמכה מתעורר לאחזיק בכה כיא הסתרתה פניכה ממנו ותמגדנו ביד עווננו ואין קורה 6
 ׃ומעשה ידיכה כולנויהוה אבינו אתה ואנחנו חמר ואתה יוצרנו  ואתה 7



 ׃עד מואדה ואל לעת תזכור עוון הנה הבטנה עמכה כולנו אל תקצוף יהוה 8
 ׃ציון כמדבר הייתה ירושלים שוממה ערי קודשכה היו מדבר 9

 ׃היו לשרפת אש וכול מחמודינו היו לחורבה אבותינו הללוכה אשר ותפארתנו ודשנובית ק 10
 ׃מואדה עד העל אלה תתאפק יהוה תחשה ותעננו 11

Chapter 65 
 ׃נדרשתי ללוא שאלוני נמציתי ללוא בקשוני אמרתי הנני הנני אל גוי לוא קרא בשמיא 1
 ׃פרשתי ידי כול היום אל עם סורה ההולכים הדרך לוא טוב אחר מחשבותיהמה 2
 ׃המכעיסים אותי על פני תמיד המה זובחים בגנות וינקו ידים על האבנים העם 3
 ׃פגולים בכליהמה בקברים ובנצורים ילינו האוכלים בשר החוזיר ומרק היושבים  4
 ׃קדשתיכה אלה עשן באפי אש יוקדת כול היום האומרים קרב אליכה אל תגע ביא 5
 ׃כתובה לפני לוא אחשה כיא אם שלמתי ושלמתי אל חיקם הנה 6
עות חרפוני ומדותי על ההרים ועל הגב עוונותיכמה ועונות אבותיכמה יחדו אמר יהוה אשר קטרו 7

 ׃על חיקמה פועלתמה רישונה
אל תשחיתיהו כיא ברכה בוא כן אעשה למען עבדי  כוה אמר יהוה כאשר ימצא התירוש באשכול ויואמר 8

 ׃השחית הכול לבלתי
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ולוא עניתמה דברתי ולוא שמעתמה ותעשו  אתכמה לחרב וכולכמה לטבחה תכרעו יען קראתי ומניתי 12
 ׃בחרתמה חפצתיבעיני ובאשר לוא  הרע

הנה עבדי ישבו ואתמה תצמאו הנה עבדי  תרעבו ואתמה יואכלו עבדי הנה יהוה אדונילכן כוה אמר  13
 ׃ואתמה תבושו ישמחו
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 ׃כיא הנני בורא את ירושלים גילה ועמה משוש וגיל עדי עד אשר אני בורא כיא אם שיש 18
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 אמר ודשיישחיתו בכול הר ק וטלה ירעו כאחד וארי כבקר יואכל תבן ונחש עפר לחמו לוא ירעו ולוא זב 25

 ׃יהוה



Chapter 66 
 ׃ואיזה מקום מנוחתי ליא תבנו אשר בית איזה רגלי הדום הארץכסאי וכוה אמר יהוה השמים  1
 ׃זה אביט אל עניא ונכאי רוח והחורד לדברי ואת כול אלה ידי עשתה והיו כול אלה נואם יהוה ואל 2
המה בחרו  זובח השא עורף כלב מעלה מנחה דם חוזיר מזכיר לבונה מברך און גםאיש  כמכה השורשוחט  3

 ׃ובשקוציהמה נפשמה חפצהבדרכיהמה 
ולוא שמעו ויעשו את  אין עונה דברתיובתעלוליהמה ובמגורותיהמה אביא להמה יען קראתי  גם אני אבחר 4
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 ׃קול שאון בעיר קול מהיכל קול יהוה משלם גמול לאויביו 6
 ׃ילדה בטרם יבוא חבל לה המליטה זכר בטרם תחיל 7
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 ׃עליהא שמחו את ירושלים וגילו בהא כול אוהביהא שישו אתה משוש כול המתאבלים 10
 ׃ממזיז כבודה למען תינקו ושבעתמה משד תנחומיהא למען תמוצו והתענגתמה 11
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 ׃תשתעשעובירכים 
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 ׃יהוה את עבדיו וזעם את איביו ועצמותיכמה כדשא תפרחנה ונודע יד וראיתמה ושש לבכמה 14
 ׃אפו וגערתיו בלהבי אש ובסופה מרכבותיו להשיב בחמה אפו כיא הנה יהוה באש יבוא 15
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ובפרדים ובכורכובות ם יובצוב םכבברו בסוסים ליהוה מנחה הגואים מכלכול אחיכמה ל וכ את ווהביא 20

 ׃המנחה בכלי טהור בית יהוה כאשר יביאו בני ישראל את יהוה אל הר קדשי ירושלים אמר
 ׃אקח ליא לכוהנים ללויים אמר יהוה וגם מהם 21
לפני נואם יהוה כן יעמוד זרעכמה  דים]עמ[ כיא כאשר השמים חדשים והארץ החדשה אשר אני עשה 22

 ׃ושמכמה
 ׃יהוה ומדי שבת בשבתה יבוא כול הבשר להשתחות לפני אמר דשוווהיה מדי חודש בח 23
לוא תכבה והיו דראון לכול  המה]ש[וא בפגרי האנשים הפושעים ביא כיא תולעתם לוא תמותוראו  ויצאו 24

 ׃הבשר
  



Isaiah / ישעיהו - According to 1Q Isaiah 

a (1QIsa 

a) - Direct Transcription 

Column 1  
 1 עוזיה בימיום יוירושל יהודה על חזה אשר אמוץ בן יהועחזון יש1:1

 2 שמעו שמים והאזינו הארץ2 יהודה מלכי חזקיהייותם אחז 

 3 ונהויידע שור ק3 בי פשעו והמה ]י[מתמכיא יהוה דבר בנים גדלתי ורו

 4 הוי גוי חוטה4ן ]התבונ[וחמור אבוס בעליו ישראל לוא ידע ועמי לוא 

 5 ו אתצנא ]וה[עם כבד עוון זרע מרעים בנים משחיתים עזבו את יה

 6 תוסיפו סרה כול ראוש לחולי דמה תכו עועל 5קדוש ישראל נזרו אחור 

 7 ומכה טריה המכף רגל ועד רואש אין בו מתם פצע וחבור6וכול לבב דוה 

 8 ארצכם שממה עריכם שרופות7לוא זרו ולוא חובשו ולוא רככה בשמן 

 9 ים]ר[ז כתאזרים אוכלים אותה ושממו עליה כמפ אש אדמתכם לנגדכם
 10 לולי יהוה9ונתרת בת ציון כסוכה בכרם וכמלונה במקשה כעיר נצורה 8

 11 צבאות הותיר לנו שריד כמעט כסודם היינו לעומרה דמינו
 12 מה ליל11ה אלוהינו עם עומרה וריהוה קציני סודם ואזינו ת ]דבר[ עושמ10

 13 וב זבחיכם יואמר יהוה שבעתי עולות אילים וחלב מריאים ודם

 14 תאי בקש זומכיא תבאו לראות פני 12תודים לוא חפצתי עוכבשים ופרים 

 15 תועבה היא תנחת שוא קטרמלוא תוסיפו להביא 13ידכם לרמוס חצרי ]מ[

 16 חודשיכם ומועדיכם14י חודש ושבת קרא מקרא לוא אוכל און ועצרתה ל



 17 ובפרשכם כפיכם אעלים עיני15שנאה נפשי היו עלי לטרח נלאיתי נשוא 

 18 מכם גם כי הרבו תפלה אינני שומע ידיכמה דמים מלאו אצבעותיכם

 19 למדו17רחצו והזכו והסירו רוע מעלליכם מנגד עיני חדלו הרע 16בעאון 

 20 היטיב דרושו משפט אשרו חמוץ שפטו יאתום ריבו אלמנה
 21 ונוכחה יואמר יהוה אם יהיו חטאיכם כשני כשלג ילבינו ]נא[כו ל18

 22 ]ץ תאכלו[ארהאם תאבו ושמעתם טוב 19ם ידומו כתולע כצמר יהיו א

 23 אם תמאנו ומריתם בחרב תאכלו כיא פי יהוה דבר]ו20[
 24 ]בה ועתה[ ילין צדק משפט מלאתי נאמנה קריה נהויכה הייתה לז21

 25 ]ם וחברייסורר[י ךשרי23כספך היו לסיגים סבאך מהול במים 22רצחים 

 26 ]טו וריב[אוהבי שוחד רודפי שלמונים יאתום לוא ישפגנבים כולם 

 27 ]אביר ישראל[ לכן נאום האדון יהוה צבאות24אלמנה לוא יבוא אליהם 

 28 ]צרף כבר[והשיב ידי עליך וא25 איביההוה אנחם מצריי ואנקם מ

 29 ]ה ויעציך[נואשיבה שופטיך כבראישו26כול בדיליך  רהסיגיך ואסי
 

Column 2  

 1 ציון במשפט27כבתחלה אחרי כן יקראו לך עיר הצדק קריה נאמנה 

 2 ושבר פושעים וחטאים יחדו ועוזבי28תפדה ושביה בצדקה 

 3 כיא יבושו מאלים אשר חמדתם ותחפורו מהגנות29יהוה יכלו 

 4 כי תהיו כאלה נובלת עלה וכגנה אשר אין מים לה30אשר בחרתם 



 5 לניצוץ ובערו שניהם יחדווהיה החסנכם לנעורת ופעלכם 31

 6 ואין מכבה
 7 והיה2הדבר אשר חזה ישעיה בן אמוץ על יהודה וירושלים 1:2

 8 באחרית הימים נכון יהיה הר בית יהוה בראש הרים ונשא

 9 והלכו עמים רבים ואמרו3מגבעות ונהרו עלוהי כול הגואים 

 10 לכו ונעלה אל בית אלוהי יעקוב וירונו מדרכיו ונאלכה באורחתיו

 11 ושפט בין הגואים     וה4לים שדבר יהוה מירווכיא מציון תצא תורה 

 12 עמים רבים וכתתו את חרבותם לאתים וחניתותיהםל ביןוהוכיח 

 13 ישא גוי אל גוי חרב ולוא ילמדו עוד מלחמה למזמרות ולוא
 14 כיא נטשתה עמך בית יעקוב6בית יעקוב לכו ונלכה באור יהוה 5

 15 פיקויש נכריאים ובילדי כפלשתים ועוננים מקדם מלאו איכ
 16 תמלא ארצו כסף וזהב ואין קץ לאוצרותיו ותמלא ארצו סוסיםו7

 17 אלילים למעשה ידיו ישתחוו לאשרותמלא ארצו 8ואין קץ למרכבותיו 

 18 ועיני גבהות אדם11וישח אדם וישפל איש 9עשו אצבעותיו 

 19 תשפלנה וישח רום אנשים ונשגב יהוה לבדו ביום ההוא
 20 ועל כל ארזי13כיא יום ליהוה צבאות על כל גאה ורם ונשא ושפל 12

 21 ההריםועל כל 14הלבנון הרמים והנשאים ועל כל אלוני הבשן 

 22 ועל כול מגדל גבה ועל כול15ים ועל כול הגבעות הנשאות ]הרמ[

 23 ושח17ועל כול אניות תרשיש ועל כול שכיות החמדה 16צורה ]חומה ב[



 24 אואדם ושפל רום אנשים ונשגב יהוה לבדו ביום הה]גבהות ה[

 25 ובאו במערות צורים ובמחלות עפר מפני19כליל יחלופו  ]והאלילים18[

 26 וה ומהדר גאונו בקומו לערוץ הארץ]פחד יה[

 27 הוא ישליך האדם את אלילי כספו ואת אלילי זהבו אשר]ביום ה20[

 28 לבוא בנקרות21עותיו להשתחות לחפרפרים ולעטלפים ]אצב עשו[

 29 ו נעפי הסלעים מפני פחד יהוה ומהדר גאו]הצרים ובס[
 

Column 3  

 1 חדלו לכמה מן האדם אשר נשמה22בקומו לערוץ הארץ 

 2 באפו כיא במה נחשב הוא
 3 ון יהוה צבאות מהסיר מירושלם ומיהודהדכיא הנה הא1:3

 4 גבור ואיש2משען ומשענה כל משען לחם וכול משען מים 

 5 שר חמשים ונשא פנים3מלחמה שופט ונביא וקוסם וזקן 

 6 ונתתי נערים שריהם4ויעץ וחכם חרשים ונבון לחש 

 7 ונגש העם איש באיש ואיש ברעהו5ותעלולים ימשולו בם 

 8 כיא יתפוש איש באחיהו6ירהבו הנער בזקן והנקלה בנכבד 

 9 בית אביו שמלה לכה קצין תהיה לנו והמכשלה הזאות

 10 וישא ביום ההוא לאמור לוא אהיה חובש7תחת ידיך 

 11 כי כשלה8ובביתי אין לחם ואין שלמה לוא תשימוני קצין עם 



 12 ירושלים ויהודה נפלה כי לשונם ומעלליהם על יהוה למרות

 13 והכרות פניהם ענתה בם וחטאתם כסודם הגיד9עיני כבודו 

 14 צדיקלאמורו 10ולוא כחדו אוי לנפשם כיא גמלו להם רעה 

 15 אוי לרשע רע כיא11כיא טוב כיא פרי מעלליהמה יאכלו 

 16 עמי נגשו מעולל ונשים משלו בו עמי 12גמול ידו ישוב לוא 

 17 ו]בלע[משריך מתעים ידרך אורחותיך 
 18 יהוה במשפט יבוא עם14נצב לריב יהוה עומד לדין עמים 13

 19 כםגזלת העני בבתיזקני עמו ושריו ואתמה בערתם הכרם 
 20  אדונימלכמה תדכאו עמי ופני עניים תטחנו נואם יהוה 15

 21 צבאות
 22 ויואמר יהוה יען כיא גבהו בנות ציון ותלכנה נטוות16

 23 גרון ומשקרות עינים הלוך וטופף תלכנה וברגליהנה

 24 פתהן ואדוני ציון בנות קדקד יהוה אדוניושפח 17תעכסנה 

 25 מרת העכיסיתפא את אדוני יהוהביום ההוא יסיר 18יערה 

 26 והנטפות והשירות והרעלות19והשבישים והשהרנים 
 27 והפארים והצעדות וקשרים ובתי הנפש והלחשים20
 28 והמחלצות והמעטפות והחריטים22זמי האף נות ו]טבע[וה21
 29 ויהיו 24והגליונים והסדינים והצניפות והרדידים 23

 



Column 4  

 1 ה מקשה]עש[ה ותחות מ]פ[תחת הבשם מק ותחות הגורה נק

 2 מתיך בחרב יפולו25קרחה ותחת פתיגיל מחגרת שק כי תחת יפי בשת 

 3 ואנו ואבלו פתחיה ונקתה לארץ תשב26 במלחמה יךותוגבור
 4 ושלמתנו נאכל לחמנו לאמור ההוא ביום אחד באיש נשים שבע זיקהחוה1:4

 5 ביום ההוא יהיה צמח יהוה2נלבש רק יקרא שמך עלינו אסף חרפתנו 

 6 לצבי ולכבוד ופרי הארץ לגאון ולתפארת לפליטת ישראל ויהודה
 7 ויהיה הנשאר בציון והנותר בירושלם קדוש יאמר לו כול הכתוב3

 8 אם רחץ אדוני את צאת בנות ציון ואת דמי4לחיים בירושלם 

 9 ויברא יהוה על5ירושלם ידיח מקרבה ברוח משמט וברוח סער 

 10 מחרב ולמחסה ולמסתור6כול מכון הר ציון ועל מקראה ענן יומם 

 11 מזרם וממטר
 12 אשירה לידידי שירת דודי לכרמו כרם היהא לידידי בקרן בן שמן1:5
 13 ויעזקהו ויסקולהו ויטעהו שורק ויבנא מגדל בתוכו וגם יקב חצב2

 14 ועתה יושבי ירושלם3בו ויקו לעשות ענבים ויעשה באושים 

 15 מה לעשות עוד בכרמי ולוא4ואיש יהודה שפוטונה ביני ובין כרמי 

 16 ואתה אודיע נא5עשיתי בו מדוע קויתי לעשות ענבים וישה באושים 

 17 אתכמה את אשר אני עושא לכרמי אסיר משוכתו ויהיה בער פרץ גדרו

 18 ואשיתחו בתה ולוא יזמר ולוא יעדר ועלה שמיר ושית6ויהיה למרמס 



 19 כי כרם יהוה צבאות בית ישראל7ועל העבים אצוה מהמטיר עליו מטר 

 20 ואיש יהודה נטע שעשועו ויקו למשפט והנה למשפח לצדקה והנה

 21 צעקה
 22 הוי מגיצי בית בית שדה בשדה יקריבו עד אפס מקום וישתם בדכם8

 23 באזני יהוה צבאות אם לוא בתים רבים לשמה יהיו9בקרב הארץ 

 24 כי עשרת צמדי כרם יעשו בת אחד10גדולים וטובים מאין יושב 

 25 שה איפה]חמר יעע [וזר

 26 והיה12מאחזי בנשף יין ידליקם  ירדופובקר שכר ]הוי משכימי ב11[

 27 ין משתיהם ואת פעלת יהוה לוא הביטו ומעשה]כנור ונבל תף וחליל וי[

 28 עמי מבלי דעת וכבודו מתי רעב והמונו ]לכן גלה13 ידיו לא ראו[

 29 רחיבה שאול נפשה ופערה פיה לבלי חוק וירד ]לכן ה14 צחה צמא[
 

Column 5  

 1 ישח אדם וישפל איש ועיני15בה  ]לז[הדרה והמונה ושאונה וע

 2 ויגבה יהוה צבאות במשפט והאל הקדוש נקדש16גבהים תשפלנה 

 3 ורעו כבושים כדברם וחרבות מיחים גרים יאכלו17בצדקה 
 4 האומרים ימהר19 חטאה העגלה וכעבות השו בחבלי עווןההוי משכי 18

 5 ישראל קדוש עצת ותבואה ותקרבה נראה למען הוייחיש מעש

 6 לאור חושך שמים רע לטובוהוי האומרים לרע טוב 20ונדע 



 7 יניהםעהוי חכמים ב21ואור לחושך שמים מר למתוק ומתוק למר 

 8 למסךהוי גבורים לשתות יין ואנשי חיל 22ונגד פניהם נבונים 

 9 לכן24מצדיקי רשע עקב שחוד וצדקת צדיקים יסירו ממנו 23שכר 

 10 כאכל קש לשון אש ואש לוהבת ירפה שרשם כמק יהיה ופרחם

 11 כאבק יעלה כיא מאסו את תורת יהוה צבאות ואת אמרת קדוש

 12 על כן חרה אף יהוה בעמו ויט ידיו עליו ויכהו25ישראל נאצו 

 13 נבלתם כסוחה בקרב חוצות בכול זאות וירגזו ההרים ותהיה

 14 ונשא נס לגואים מרחוק ושרק26לוא שב אפו ועוד ידיו נטויה 

 15 אין יעף ואין כושל ולוא27לוא מקצה הארץ והנה מהרה קל יבוא 

 16 אשר28יישן ולוא נפתחה אזור חלציו ולוא נתק שרוך נעליו  ינום ולוא

 17 פרסות סוסיו כצור נחשבו חציו שנונים וכול קשתותיו דרוכות

 18 זחאשאג וככפירים ינהם ויישאגה לו כלביא 29וגלגליו כסופה 

 19 ינהם עליו ביום ההוא כנהמת ים ונבט30טרף ויפליט ואין מציל 

 20 לארץ והנה חושך צר ואור חשך בעריפיה
 21 בשנת מות המלך עוזיה אראה את אדוני יושב על כסא רם ונשא1:6

 22 שרפים עומדים ממעלה לו שש כנפים2ושוליו מלאים את ההיכל 

 23 אחד בשתים יכסה פניו ובשתים יכסה רגליו ובשתים יעופף
 24 וקראים זה אל זה קדוש קדוש יהוה צבאות מלא כול הארץ כבודו3
 25 ואמר5וינועו אמות הספים מקול הקורה והבית נמלא עשן 4



 26 אילי כי נדמיתי כיא איש טמה שפתים אנוכי ובתוך עם טמא

 27 א את המלך יהוה צבאות ראו עיניכישפתים אנוכי יושב 
 28 ויעוף אלי אחד מן השרפים ובידו רצפה במלקחים לקח6

 29 זה על שפתיך וסריואמר הנה נגע ]פי ו ויגע על7 זבח[ל המ]מע[
 

Column 6  

 1 ואשמע את קול אדוני אמר את מי8עוונך וחטאותיך תכפר 

 2 ויואמר לך ואמרתה9אשלח ומי ילך לנו ואמרה הנני שלחני 

 3 מהש10לעם הזה שמעו שמוע ועל תבינו ראו ראו ועל תדעו 

 4 לב העם הזה ואוזניו הכבד ועיניו השע פן יראה בעיניו

 5 ואמרה עד מתי11ובאוזניו ישמעו בלבבו יבין ושב ורפא לו 

 6 שאו ערים מאין יושב ובתים מיהוה ויואמר עד אשר א

 7 ורחק יהוה את האדם12מאין אדם והאדמה תשאה שממה 

 8 ועוד בה עשיריה ושבה והייתה13ורבה עזובה בקרב הארץ 

 9 לבער כאלה וכאלון אשר משלכת מצבת במה זרע הקודש

 10 מצבתה
 11 ויהי בימי אחז בן יותם בן עוזיה מלך יהודה עלה רצין1:7

 12 מלך ארם ופקח בן רומליה מלך ישראל ירושלם למלחמה עליה

 13 ויגד לבית דויד לאמור נחה ארם על2ולוא יכלו להלחם עליה 



 14 אפרים וינע לבב עמו כנע עצי היער מפני הרוח
 15 ויואמר יהוה אל ישעיה צא נא לקראת אחז אתה ושאר ישוב3

 16 ואמרת4בנך אל קצה תעלת הברכה העליונה אל מסלת שדה כובס 

 17 אליו השמר והשקט ואל תירא ולבבך אל ירך משני זנבות

 18 רם ובןהאודים העושנים האלה כי בחורי אף רצין וא

 19 יען כי יעץ עליך ארם רעה אפרים ובן רומליה לאמור5רמליה 
 20 נעלה ביהודה ונקיצנה ונבקענה אלינו ונמליך מלך בתוכה6

 21 כה אמר אדוני יהוה לוא תקום ולוא תהיה7את בן טבאל 
 22 כיא ראוש ארם דרמשק וראוש דרמשק רצין ובעוד ששים8

 23 וראוש אפרים שומרון וראוש9שנה יחת אפרים מעם  ]וחמש[

 24 רומליה אם לוא תאמינו כיא לוא תאמינו ]שמרון בן[

 25 שאל לך אות מעם יהוה אלוהיך11ה דבר אל אחז לאמור ]ויוסף יהו10[

 26 ויואמר אחז לוא אשאל ולוא12אלה או הגבה למעלה ]העמק ש[

 27 ויואמר שמעו נה בית דויד המעט מכמה13יהוה  ת]אנסה א[

 28 ]ם[לכן יתן יהוה הוה לכ14נשים כי תלאו גם את אלוהי ]הלאות א[

 29 ]ה ודבש[חמא15העלמה הרה וילדת בן וקרא שמו עמנואל  ]אות הנה[
 

  



Column 7  

 1 הנער ידע טרםבכי 16יאכל לדעתו מאוס ברע ובחר בטוב 

 2 מפני קץ אתה אשר האדמה תעוזב בטוב רומאס ברע ובח

 3 ויביא יהוה עליך ועל עמך ועל בית אביך ימים17שני מלכיה 

 4 אשר לוא באו למיום סור אפרים מעל יהודה את מלך אשור
 5 והיה ביום ההוא ישרוק יהוה לזבוב אשר בקצה יארי18

 6 ובאו ונחו כולם בנחלי19מצרים ולדבורא אשר בארץ אשור 

 7 יליםוהבתות ובנקיקי הסלעים ובכול הנעצוצים ובכול הנהל
 8 ביום ההוא יגלח אדוני בתער השכירה בעברי נהר במלך20

 9 תספה הזקן אתה וגם רגליםהאשור את הראוש ושער 
 10 והיה22והיה ביום ההוא יהיה איש עגלת בקר ושתי צאן 21

 11 מרוב עשות חלב יאכל חמאה כיא חמאה ודבש יאכל כול

 12 הנותר בקרב הארץ
 13 אשר יהיה שם אלף גפןוהיה ביום ההוא כול המקום 23

 14 בחצים ובקשתות יבוא24באלף כסף לשמיר ולשית יהיה 

 15 וכול ההרים25שמה כיא שמיר ושית תהיה כול הארץ 

 16 אשר במעדר יעדרון לוא תבוא שמה יראת שמיר ושית

 17 והיה למשלח שור ולמרמס שה
 18 חרטבויאומר יהוה אלי קח לך גליון גדול וכתוב עליו 1:8



 19 תוהעד לי עדים נאמנים א2אנוש למהר שלל חש בז 

 20 ואקרב אל3אוריה הכוהן ואת זכריה בן יברכיה 

 21 הנביא ותהר ותלד בן ויאומר יהוה אלי קרא

 22 לקראוכיא בטרם ידע הנער 4שמו מהר שלל חש בז 

 23 אביו ואמו ישא את חיל דרמשק ואת שלל שומרון

 24 לפני מלך אשור
 25 יען כיא מאס העם הזה6ויוסף יהוה דבר אלי עוד לאמור 5

 26 את מי השולח ההולכים לאוט ומשוש את רצין ואת בן

 27 [] הנהר מי את עליהם מעלה אדוני ]יהוה נה[ולכן ה7 ]רמליהו[

 28 ך אשור ואת כול כבודו ועלה]מל אתהעצומים והרבים [

 29 וחלף ביהודה שטף 8גדוותיו  ]לוכ אפיקיו והלך על לוכ על[
 

Column 8  

 1 ועבר עד צואר יגיע והיה מטות כנפיו מלוא רחב ארצך עמנואל
 2 וחותו התאזרו הארץ מרחקי כול אזינוהרעו עמים וחתו ו9

 3 עמנואלעצו עצה ותפר דברו דבר ולוא יקום כיא 10
 4 כי כה אמר יהוה אלי כחזקת יד יסירני מלכת בדרך העם הזה לאמור11
 5 לוא תאמרו קשר לכול אשר יואמר העם הזה קשר ואת מוראו לוא תיראו12

 6 את יהוה צבאות אותו תקדישו והוא מוראכם והוא13ולוא תעריצו 



 7 והיא למקדש ולאבן נגף ולצר מכשול לשני בתי ישראל14מערצכם 

 8 וכשלו בם רבים ונפלו ונשברו ונוקשו15לפח ולמוקש ליושב ירושלים 

 9 וחכיתי ליהוה17צור תעודה וחתום תורה בלמדי 16ונלכדו 

 10 אנה אנוכי והילדים אשר18 לו וקויתי יעקוב מבית פניו אתהמסתיר 

 11 נתן לי יהוה לאות ולמופת בישראל מעם יהוה צבאות השוכן בהר ציון
 12 המצפצפים הידעונים ואל בותויואמרו אליכמה דרשו אל האוכי 19

 13 לתורה20והמהגים הלוא עם אל אלוהו ידרוש בעד חיים אל המיתים 

 14 ועבר בה ונקשה21ולתעודה אם לוא יואמרו כדבר הזה אשר אין לו שחר 

 15 ואל22ורעב והיה כיא ירעב יתקצף וקלל במלכו ובאלוהו ופנה למעלה 

 16 מעופף לוכי23 מנדח ואפלה צוקה מעוף חשוכהוהארץ יביט והנה צרה 

 17 לאשר מוצק לה כעת הרישון הקל ארץ זבולון והארץ נפתלי והאחרון

 18 ךהעם ההולכים בחוש1:9הכביד דרך הים עבר הירדן גליל הגואים 

 19 הרביתה2ראו אור גדול יושבי בארץ צלמות אור נגה עליהם 

 20 הגוי לוא הגדלתה השמחה שמחו לפניך כשמחת בקציר כאשר יגילו

 21 כי את עול סבלו ואת מטה שכמו שבט הנוגש בו והחתת3בחלקם שלל 

 22 כי כול סאון סאן ברעש ושמלה מגוללה בדמים והיתה4כיום מדים 

 23 כי ילד יולד לנו בן נתן לנו ותהי המשורה על5לשרפה מאכלת אש 

 24 למרבה6שכמו וקרא שמו פלא יועץ אל גבור אבי עד שר השלום 

 25 לסעדו אותו להכין ממלכתו ועל דויד כסה על קץ אין ולשלום רהוהמש



 26 במשפט ובצדקה מעתה ועד עולם קנאת יהוה צבאות תעשה זאות
 27 בוירעו העם כלו אפרים ויוש8 בישראל ונפל קובעבידבר שלח יהוה 7

 28 לבנים נפלו וגזית נבנה שקמים9שמרון בגאוה ובגדל לבב לאמור 

 29 את צרי רציאן עליו ואת אויביו ]הוה[וישטב י10גדעו וארזים נחליף 

 30 חור ויאכלו את ישראל בכול פה]שתים מא[ארם מקדם ופל11יסכסך 
 

Column 9  

 1 מכהוהוהעם לוא שב על 12 נטויה ידיו ועוד אפו שב לוא ותוזובכול 

 2 ואת יהוה צבאות לוא דרשו
 3 זקן ונשא14ויכרת יהוה מישראל ראש וזנב כפה ואגמן ביום אחד 13

 4 ויהיו מאשרי15 הזנב הוא שקר מורה ונביא אשופנים הוא הר

 5 מלועל כן על בחוריו לוא יח16העם הזה מתעים ומאשריו מבלעים 

 6 אדוני ואת יתומיו ואת אלמנותיו לוא ירחם כי כולו חנף ומרע

 7 וכול פה דבר נבלה בכול זואת לוא שב אפו ועוד ידיו נטויה
 8 היער בסבכי ותצת אכלוכי בערה כאש רשעה שמיר ושית ת17

 9 מעברת יהוה צבאות נתעם הארץ ויהיו18ויתאבכו גיאות עשן 

 10 ויגזר על ימין ורעב19העם כמאכלת אש איש אל אחיו לוא יחמולו 

 11 מנשה20יאכל וויאכל ועל שמאול ולוא שבעו איש בשר זרועו 

 12 את אפרים ואפרים את מנשה יחדו המה על יהודה ובכול זואת



 13 לוא שב אפו ועוד ידיו נטויה
 14 להטות מדין2הוי חוקקים חוקקי און ומכתבים עמל כתבו 1:01

 15 דלים ולגזול משפט ָעניי עמי להיות אלמנות שללם ואת יתומים

 16 ומה תעשו ליום פקודה ולשאה ממרחק תבוא על מי תנוסו3יבוזו 

 17 ותחת הרוגיםבלתי כרע תחת אסיר 4לעזרה ואנה תעזובו כבודכם 

 18 יפלו ובכול זואת לוא שב אפו ועוד ידיו נטויה
 19 בגוי חנף אשלחנו6הוי אשור שבט אפי ומטה הוא בידם זעמי 5

 20 ם מרמס כחמר חוצותוועל עם עברתי אצונו לשלול שלל ולבז בז ולש
 21 והוא לוא כן ידמה ולבבו לוא כן יחשוב כיא להשמיד בלבבו ולהכרית7

 22 הלוא ככרכמיש9כיא יואמר הלוא שרי יחדו מלכים 8גואים לוא מעט 

 23 כאשר מצאה ידי10כלנו אם לוא כארפד מת אם לוא כדרמשק שומרון 

 24 הלוא כאשר עשיתי11לממלכות האלילים ופסיליהם מירושלים ומשומרון 

 25 כי יבצע אדוני12לשומרון ולאליליה כן אעשה לירושלים ולעצביה 

 26 כול מעשיהו בהר ציון ובירושלים אפקוד על פרי גודל לבבאת 

 27 כמתיחכי יואמר בכוח ידי עשיתי וב13מלך אשור ועל תפארת רום עיניו 

 28 ידרואו שיתישו ועתידותיהמה עמים גבלות ריבונתי ואס]כי נ[

 29 סוף בציםאותמצא כקן ידי לחיל העמים וכ14ים ]כאביר יושב[

 30 אני אספתי ולוא היה נודד כנף ופוצה פהץ ]האר עזבות כל[
  



Column 10  

 1 היתפאר הגרזן על החוצב בו אם יתגדל המשור על מניפיו כהניף15ומצפצף 

 2 שבט את מרימיו כהרים מטה לוא עץ
 3 לכן ישלח האדון יהוה צבאות במשמניו רזון ותחת כבודו יקד יקוד כיקד אש16
 4 יו ושמירו ביום אחדתישוהיה אור ישראל לאש וקדושו ללהבה ובערה ואכלה 17
 5 ושאר עץ יערו מספר19וכבוד יערו וכרמלו מנפש ועד בשר יכלה והיה כמסס נסס 18

 6 יהיו ונער יכתבם
 7 והיה ביום ההוא לוא יוסיף עוד שאר ישראל ופליטת בית יעקוב להשען על מכהו20

 8 כיא אם22שאר ישוב שאר יעקוב אל אל גבור 21ונשען אל יהוה קדוש ישראל באמת 

 9 כי כלה ונחרצה23יהיה עמך ישראל כחול הים שאר ישוב בו כליון חרוץ שוטף צדקה 

 10 אדוני יהוה צבאות עושה בקרב כול הארץ
 11 יככה ומטולכן כוה אמר אדוני יהוה צבאות אל תירא עמי יושב ציון מאשור משבט 24

 12 ויעיר עליו26כי עוד מעט מזער וכלה זעם ואפי על תבליתם 25רים צישא עליך בדרך מ

 13 יהוה צבאות שוט כמכת מדין בצור עורב ומטהו על הים ונשאו בדרך מצרים
 14 לו מעל צוארך וחבל עול מפני שמןעוהיה ביום ההוא יסור סבלו מעל שכמך ו27
 15 עבר במעברה גבע מלון לנו חרדה הרמה29בא על עיה עבר במגרון למכמש יפקיד כליו 28

 16 נדדה מדמנה31צהלי קולך בת גלים הקשיבי ליש עניה ענתות 30גבעת שאול נסה 

 17 עוד היום בנב לעמוד ינוף ידיו הר בת ציון גבעת ירושלים32 העיזו גביםהיושבי 
 18 והגבהים גדועים קומהההנה האדון יהוה צבאות מסעף פארה במערצה ורמי 33



 19 י היער בברזל והלבנון באדיר יפולכונקף סב34ישפלו 
 20 ונחה עליו רוח יהוה רוח חכמה ובינה2ויצא חטר מגזע ישי ונצר משורשיו יפרה 1:11

 21 והריחו ביראת יהוה ולא למראה עניו3ה רוח דעת ויראת יהוה ררוח עצה וגבו

 22 ושפט בצדק דלים והוכיח במישור לענוי הארץ והכה4ישפוט ולוא למשמע אוזנו יוכיח 

 23 והיה צדק אזור מתניו ואמונה5רשע  יומת שפתיו וברוח רשע יומת פיו טבהארץ בש

 24 אב עם כבש ונמר עם גדי ירבץ ועגל וכפיר ומרי יחדו ונער קטן נהגזוגר 6אזור חלציו 

 25 וישעשע יונק8ופרה ודב תרעינה יחדו ירבצו ילדיהן ואריה כבקר יאכל תבן 7במה 

 26 לוא ירעו ולוא ישחיתו בהר קדשי9על חור פתן ועל מאורות צפעונים גמול ידו הדה 

 27 יהוה כמים לים מכסים כי תמלאה הארץ דעה את
 28 והיה ביום ההוא שרש ישי אשר עמד לנס עמים אליו גואים ידרושו והיא מנוחתו10

 29 ישאר אשר עמו שאר אתוהיה ביום ההוא יוסיף אדוני שנית ידו לקנות 11כבוד 

 30 ונשה נס12מאשור וממצרים ומפתרוס ומכוש ומעילם ומשנער ומחמת ומאיי הים 
 

Column 11  

 1 וסרה קנאת13לגואים ואסף נדחי ישראל ונפוצות יהודה יקבץ מכנפות הארץ 

 2 אפרים וצוררי יהודה יכרתו אפרים לוא יקנא את יהודה ויהודה לוא יצר את אפרים
 3 ועפו בכתף פלשתיים ימה יחדו יבזזו את בני קדם אדום ומואב משלוח ידם ובני עמון14

 4 לשון ים מצרים והניף ידיו על הנהר בעיים רוח והכהווהחרים יהוה את 15משמעתם 

 5 והייתה מסלה לשאר עמו אשר ישאר מאשור כאשר16נעלים ך בנשבעת נחלים והדריל



 6 מארץ מצרים והייתה לישראל ביום עלות
 7 הנה אל אל ישועתי2ה יהוה כי אנפתה בי ישב אפכה ותנחמני כדוואמרתה ביום ההוא א1:21

 8 ושאבתמה מים בששון ממעיני3 לישועה לי היהא יהוה האבטח ולוא אפחד כיא עוזי וזמרתי

 9 ואמרתה ביום ההוא אודו ליהוה קראו בשמו הודיעו בעמים עלילותיו הזכירו4הישועה 

 10 ציון יושבת בתצהלי ורני 6דעות זואת בכול הארץ ועשה מ זמרו ליהוה כי גאות5 שמו גבשכי נ

 11 כיא גדול בקרבך קדוש ישראל
 12 על הר נשפה שאו נס הרימו קול להם הניפו יד2זה ישעיה בן אמוץ ומשא בבל אשר ח1:31

 13 קול המון4אותי גאני צויתי למקדשי גם קראתי גבורי לאפי עליזי 3יבוא פתחי נדיבים 

 14 בהרים דמות עם רב קול שאון ממלכות גואים נספים יהוה צבאות מפקד צבא מלחמה
 15 הילילו כי קרוב יום6באים מארץ מרחק מקצה השמים יהוה וכלי זעמו לחבל כל הארץ 5

 16 ונבהלו צירים8וכל לבב אנוש ימס  ם תרפינהעל כן כול ידי7יהוה כשד משדי יבוא 

 17 הנה יום9וחבלים יאחזון כיולדה יחילון איש אל רעהו יתמהו ופני להבים פניהם 

 18 יהוה בא אגזרי ועברה וחרון אף לשום ארץ לשמה וחטאים ישמיד ממנה
 19 אורוכי כוכבי השמים וכסיליהם לוא יאירו אורם חשך השמש בצאתו וירח לוא יגיה 10
 20 אוקר12ופקדתי על תבל רעה ועל רשעים עוונם והשבתי גאון זדים וגאות עריצים אשפיל 11

 21 ל כן שמים ארגיז ותרעש הארץ ממקומה בעברת יהוהע13אנוש מפז ואדם מכתם אופיר 

 22 צבי מדח וכצאון ואין מקבץ איש אל עמו יפנו ואישכוהיו 14צבאות וביום חרון אפו 

 23 ועולוליהמה ירוטשו לעיניהם16ר וכול הנספה יפול בחרב דקכול הנמצא י15אל ארצו ינוסו 

 24 נהתשגלוישסו בתיהם ונשיהמה 



 25 וקשתות נערים18כסף לוא יחשוב וזהב לוא וחפצו בו  אשרי דהנני מעיר עליהם את מ17

 26 והיתה בבל צבי ממלכת19תרטשנה ועל פרי בטן לוא ירחמו ועל בנים לוא תחוס עינם 

 27 לוא תשב לנצח ולוא20ת אלוהים את סודם ואת עומרה הפכתפראת גאון כשדיים כמ

 28 ורבצו שם ציים21 שם צוושמה ערבי ורועים לוא ירב לתשכון עד דור ודור ולוא יה

 29 באלמנותו אםיוענה 22מה בנות יענה ושעירים ירקדו שם שומלאו בתיהם אחים ושכנו 

 30 כי ירחם יהוה את יעקוב 1:41ותנים בהיכלי ענוגו קרוב לבוא עתה וימיה לוא ימשכו עוד 
 

Column 12  

 1 עלובחר עוד בישראל והניחם על אדמתם ונלוא הגר עליהם ונספחו 

 2 ולקחום עמים רבים והביאום אל אדמתם ואל מקומם2בית יעקוב 

 3 והתנחלום בית ישראל אל אדמת יהוה לעבדים ולשפחות והיו שובים

 4 לשוביהם ורדים בנוגשיהם
 5 הקשה אשרוהיה ביום הניח יהוה לך מעצבך ומרוגזך ומן העבודה 3

 6 ונשאתה את המשל הזה על מלך בבל ואמרתה איכה שב4עבדו בכה 

 7 מכה עמים6שבר יהוה מטה רשעים שבט מושלים 5נוגש שבתה מרהבה 

 8 נחה שקטה7בעברה מכת בלתי סרה רודה באף גואים מרדף בלי חשך 

 9 גם ברושים שמחו לך ארזי הלבנון מאז שבתה8כול הארץ פצחו רינה 

 10 שאול מתחת רגזה לכה לקרת בואך עורה לכה9ולוא יעלה הכורת עלינו 

 11 כלם יענו10רפאים כול עתודי ארץ הקימה מכסאותם כול מלכי גואים 



 12 רד שאולהו11ויאמרו אליך גם אתה חליתה כמונו אלינו ומשלתה 

 13 היך נפלתה12גאונך המית נבלתך תחתיך יצע רמה ומכסך תולעה 

 14 אתה אמרתה13מהשמיש היליל בן שחר נגדעתה לארץ חולש על גוי 

 15 בהר שבבלבבכה השמים אעלה ממעלה לכוכבי אל ארים כסאי א

 16 ל שאולאאך 15אעלה על בומתי עב אדמה לעליון 14מועד בירכתי צפון 

 17 הזה האיש ננורואין אליך ישגיחו אליכה יתבו16תורד אל ירכתי בור 

 18 אסיריו סשם תבל כמדבר עריו הר17לכות ממ המרעיש ארץההמרגיז 

 19 ואתה הושלכתה19 תוכול מלכי גואים שכבו בכבוד איש בבי18לוא פתח ביתה 

 20 מובס כפגר בור אבני לא מקוברך כנצר נתעב לבש הרוגים מטעני חרב יורדי
 21 לעולם יקראו וא� הרגתה עמך הלוא תחת אותם בקבורה כי ארצך שחת20

 22 וירשו ארץ והכינו לבניו מטבח בעוון אבותם בל יקומ21זרע מרעים 

 23 ות והכרתיאוקמתי עליהמה נואם יהוה צב22ומלו פני תבל ערים 

 24 ושמתי למורש קפז אגמי23שם ושארית נין ונכד נואם יהוה  ללבב

 25 שבע יהוהנ24מים וטאטאתי במטאטא השמד נואם יהוה צבאות 

 26 היא תקום תיאם לוא כאשר דמיתי כן תהיה וכאשר יעצ צבאות לאמור
 27 ו וסבלועללשבור אשור בארצי ועל הרי אבוסנו וסר מעליכמה 25

 28 ץ וזות הידארזואת העצה היעוצה על כול ה26מעל שכמכה יסור 

 29 וידיו הנטויה ]יפר[ כיא יהוה צבאות יעץ ומי27 הגואים כול על יהוהנט

 30 ומי ישיבנה



 31 פלשת  ]י[אל תשמח29 הזה המשא היה אחז ךבשנת מות המל28
 

Column 13  

 1 כולך כי נשבר שבט מככה כי משורש נחש יצא צפע ופריו שרף

 2 ורעו בכורי דלים ואביונים לבטח ירבצו והמתי ברעב30מעופף 

 3 הילילי שער זעקי עיר נמוג פלשת כולך31שורשך ושאריתך אהרוג 

 4 ומה יענו מלכי גוי כי יהוה32כי מצפון עשן בא ואין מודד במודעיו 

 5 יסד ציון ובו יחסו עניי עמו
 6 משא מואב כי בלילה שודד עיר מואב ונדמה כי בלילה שודד עיר1:51

 7 מידבה ועל נבו על לבכי מותאבודיבון העלה הבית 2מואב נדמה 

 8 בחוצותיה3מואב יליל בכול ראושו קרחה וכל זקן גרועה 

 9 חגורו שק על גגותיה וברחובתיה כלה יהיליל וירד בבכי
 10 ועירותזעק חשבון ואלעלה עד יהץ נשמע קולם על כן חלצי מואב י4

 11 שלישיהלבי למואב יזעק ברחוה עד צעור עגלת 5נפשו ירע לו 

 12 ערו aיכי מעלה הלוחות בבכי יעלה בו כי דרך חורונים זעקת שבר
 13 כי מי נמרים משמות יהיו כי יבש חציר כלה דשא ירוק לוא6

 14 כי8על כן יתרה עשה ופקדתם על נחל ערבי תישאום 7אהיא 

 15 הקיפה הזעקה את גבול מואב עד אגלים יללתה ובאר אילים
                                                            
a Marked by scribe to be ignored by inserting dots above and below the letter. 



 16 דיבון מלאו דם כי אשית על דיבון נוספת לפליטתכי מי 9יללתה 

 17 שלחו כרמשל ארץ מסלה מדברה1:61מואב אריה לשארית אדמה 

 18 והיא כעוף נודד קן משלח תהינה בנות מואב2אל הר בת ציון 

 19 הביו עצה עשו פלילה שיתי כליל צלך בתוך צהרים3מעברת לארנון 

 20 יגורו בך נדחי מואב הוי סתר4סתרי נדחים נודד אל תגלי 

 21 והוכן5למו מפני שודד כי אפס המוץ כלה שד תם רומס מן הארץ 

 22 משפט ודורש שופט דויד ולבאוהבחסד כסא וישב עליו באמת 

 23 גאתו וגאונושמענו גאון מואב גאה מואד 6ומהר צדק 

 24 ישולכן לוא ייליל מואב למואב כלה ייליל לאשי7ועברתו לכן בדיו 

 25 כי שדמות חשבון אמללה גפן8קיר חרשת תהגו אך נכאים 

 26 ךארזיך דמעתי חשבון ואלעלה כיא על קיצך ועל קציר9שבמה 

 27 ולוא ירננו לוא ובכרמים הכרמל מן וגיל שמחה סףאונ10הידד נפל 

 28 על כן מעי11ירועע יין ביקבים לוא ידרוך הדורך הידד השבתי 

 29 יהיה כי נראה כי12למואב ככנור יהמו וקרבי לקיר חרש 

 30 כלוי ולוא להתפלל ויבא מואב על הבמה ובא אל מקדש
 31 ועתה דבר יהוה14זה הדבר אשר דבר יהוה אל מואב מאז 13

 

Column 14  

 1 יר ונקלה כבוד מואב בכולכלאמור בשלוש שנים כשני ש



 2 כבוד ולוא צערזההמון הרב ושאר מעט מ
 3 משא דרמשק הנה דרמשק מוסר מעיר והיית מעי מפלה1:71
 4 עזובות ערי עורערו לעדרים תהינה ורבצו ואין מחריד2
 5 מבצר מאפרים וממלכה מדרמשק ושאר ארם ככבודונשבת 3

 6 בני ישראל יהיה נואם יהוה צבאות
 7 והיה5 ירזה בשרו ומשמן קובעוהיה ביום ההוא ידל כבוד י4

 8 כאסף קציר קמה וזרעו שבלים יקצור והיה כמלקט שבלים

 9 ונשאר בו עוללות כנקף זית שנים שלושה גרגרים6בעמק רפאים 

 10 אלוהי יהוה נואם פריה בסעפי חמשה ארבעה אמיר אשובר

 11 יום ההוא ישעה האדם על עושיהו ועיניוב7ישראל 

 12 ולוא ישעה על המזבחות מעשיו8אל קדוש ישראל תראינה 

 13 אשר עשו אצבעותיו ולוא יראה האשרים והחמנים
 14 ביום ההוא יהיו ערי מעוזו כעזובות החרש האמיר אשר9

 15 כי שכחתי אלוהי 10עזבו מפני בני ישראל והייתה שממה 

 16 ישעך וצור מעוזך ולא זכרת על כן תטעי נטעי נעמונים וזמורת

 17 ביום נטעך תשגשגשי ובבקר זרעך תפריחי11 יונזרעזר ת

 18 נד קציר ביום נחלה וכאיב אנוש
 19 הוי המון עמים רבים כהמות ימים יהמיון ושאון לאומים12

 20 לאומים כשאון מים רבים ישאון13כשאון מים כבדים ישאון 



 21 ויגער בו ונס ממרחק ורדף כמץ הרים לפני רוח וכגלגל לפני

 22 לעת ערב והנה בלהה בטרם בקר ואיננו זה חלק שוסינו14סופה 

 23 וגורל לבוזזינו
 24 השולח בים צירים2הוי ארץ צל צל כנפים אשר מעבר לנהרי כוש 1:81

 25 רטוובכלי גמא על פני מים לכו מלאכים קלים לגוי ממשך וממ

 26 אל עם נורא מן הוא והלאה גוי קוקו ומבוסה אשר בזאו נהרים

 27 כול יושבי תבל ושוכני ארץ כנשא נס הרים תראו וכתקוע3ארצו 

 28 כיא כה אמר יהוה אלי אשקוטה ואביטה4שופר תשמעו 

 29 כי לפני קציר5במכוני כחם צח עלי אור כעב טל בחם קציר 

 30 כתם פרח ובסור טמול יהיה נצה וחכרת הזלזלים במזמרות

 31 יעזבו יחדו לעיט הרים ולבהמות6ואת הנטישות הסיר התז 

 32 בעתה 7ארץ וקץ עליו העיט וכול בהמות הארץ עליו תחרף 
 

Column 15  

 1 אוההיא יובל שי ליהוה צבאות מעם ממשך וממרט ומעם נורא מה

 2 נהרים ארצו אל מקום שם יהוה יוהלאה גוי קוקו ומבוסא אשר בזא

 3 הר ציון
 4 אלילי מצריםמשא מצרים הנה יהוה רוכב על עב קל ובא מצרים ונעו 1:91

 5 ונלחמו במצרים מצרים סכתיכוס2 רבוקמפניו ולבב מצרים ימס ב



 6 ונבקה רוח מצרים3איש באחיו ואיש ברעהו ועיר בעיר ממלכה בממלכה 

 7 ואל בותוואל האבקרבו ועצתו אבלע ודרשו אל אלילים ואל האטים 

 8 וסכרתי את מצרים ביד אדונים קשה ומלך עז ימשל4הידעונים 

 9 ונשתו מים מהים ונהר יחרוב ויבש5בם נואם האדון יהוה צבאות 
 10 ערות7ורי מצור קנה וסוף וקמלו יא חבורוהזניחו הנהרות ודללו ו6

 11 הדגיםואנו 8 בו ואין ונדף יבש יאור מזרע וכול יאור פי על רועל יא

 12 בושוי9ואבלו כול משליכי ביאור חכה ופרשי מכמרת על פני מים אמללו 

 13 והיו שותתיה מדכאים10עובדי פשתים שריקות ואורגים חורו 

 14 אך אולים שרי צען חכמיה יועצי פרעוה11כל עושי שכר אגמי נפש 

 15 אים12עצה נבערה איך תאמרו אל פרעה בן חמים אני בן מלכי קדם 

 16 נאולו13 מצרים על צבאותאפוא חכמיך ויגידונא לך וידעו מה יעץ יהוה 

 17 יהוה14 שבטיה פנת מצרים את התעו נף שרי אוושרי צען נש

 18 מסך בקרבה רוח עועיים והתעו את מצרים בכול מעשהו כהתעות

 19 ולוא יהיה למצרים מעשה אשר יעשה ראוש וזנב15 קיאובשכור 

 20 ביום הוא יהיה מצרים כנשים וחרדו ופחדו16כפה ואגמן 

 21 תוהיי17 עליה ידו ניףהמפני תנופת יד יהוה צבאות אשר הוא מ

 22 אדמת יהודה למצרים לחוגה כול אשר יזכיר אותה אליו

 23 יפחד מפני עצת יהוה צבאות אשר הוא יועץ עליו
 24 יהיו חמש ערים בארץ מצרים מדברות שפת ]וא[ביום הה18



 25 ביום19כנען ונשבעות ליהוה צבאות עיר החרס יאמר לאחת 

 26 ההוא יהיה מזבח ליהוה בתוך ארץ מצרים ומצבה אצל גבולה

 27 והייה לאות ולעד ליהוה צבאות בארץ מצרים כי יצעקו20ליהוה 

 28 ונודע21אל יהוה מפני לוחצים ושלח להם מושיע וירד והצילם 

 29 יהוה ביום ההוא ועבדו זבח יהוה למצרים וידעו מצרים את

 30 ונגף יהוה את מצרים נגף ונרפו22ומנחה ונדרו נדר ליהוה ושלמו 

 31 ביום ההוא תהיה מסלה23ושבו עד יהוה ונעתר להם ורפאם 

 32 ממצרים אשורה ובא אשור במצרים ומצרים באשור ועבדו 
 

Column 16  

 1 למצריםביום ההוא יהיה ישראל שלישיה 24את אשור 

 2 אשר ברכו יהוה צבאות לאמור25ולאשור ברכה בקרב הארץ 

 3 ברוך עמי מצרים ומעשה ידי אשור ונחלתי ישראל
 4 בשנת בא תורתן אשדודה בשלח אותו סרגון מלך אשור וילחם1:02

 5 בעת ההיא דבר יהוה ביד ישעיה בן אמוץ2באשדוד וילכודה 

 6 ויעש רגליך מעל תחליץ ונעליך מתניך מעל השקלאמור לך ופתחת 

 7 ויואמר יהוה כאשר הלך עבדי ישעיה3כן הלוך ערום ויחף 

 8 כן ינהג4ערום ויחף שלוש שנים אות ומפת על מצרים ועל כוש 

 9 גולת כוש נערים וזקנים ערוםמלך אשור את שבי מצרים ואת 



 10 וחתו ויבושו מכוש מבטחם5ויחף וחשופי שת ערות מצרים 

 11 הנה ההוא ביום הזה האיי יושבואמר 6וממצרים תפארתם 

 12 כה מבטנו אשר נסמך שם לעזרה להנצל מפני מלך אשור

 13 ואיך נמלט אנחנו
 14 נוראהמשא דבר ים כספות בנגב לחלף ממדבר בא מארץ רחוקה 1:12
 15 חזות קשה הוגד לי הבוגד בוגד והשודד שודד עלי2

 16 על כן מלאו מתני חלחלה3עילם צורי מדי כול אנחתה השבתי 

 17 נבהלתי //// יולדה נעויתי משמוע צירים אחזוני כצירי

 18 לי שם חשקי נשף את ניתתולבבי פלצות בע4מראות תועה 

 19 ערוך השלחן צופה הצפית אכול שתה קומו השרים5לחרדה 

 20 כי כה אמר אלי אדוני לך העמד המצפה אשר6משחו מגן 

 21 חמור כבור שיםרפוראה רכב צמד איש 7יראה ויגיד 

 22 ויקרא הראה על מצפה8רוכב גמל והקשב קשב רב קשב 

 23 אדוני אנוכי עומד תמיד יומם ועל משמרתי אנוכי נצב

 24 והנה זה בא רוכב איש צמד פרשים ויעני ויואמר9כול הלילות 

 25 מדשתי ובן10נפלה נפלה בבל וכול פסילי אלוהיה שברו לארץ 

 26 ישראל הגדתיגדרי אשר שמעתי מאת יהוה צבאות אלוהי 

 27 לכם
 28 משא דומה אלי קרא משעיר שומר מה מליל שומר מה מליל11



 29 אמר שומר אתה בוקר וגם לילה אם תבעון בעו שובו אתיו12
 30 לקראת14משא בערב ביער בערב תלינו אורחות דודנים 13

 31 כי15צמא האתיו מים יושבי ארץ תימא בלחם קדמו נודד 

 32  ומפני דרוכה קשת ומפני שהטונ חרב מפני נדד רבותהמפני 
 

Column 17  

 1 יהוה אלי בעוד שלוש שנים כשני רכי כה אמ16כבוד מלחמה 

 2 ימעטו קדר בניושאר מספר קשת גבורי 17שכיר וכלה כבוד קדר 

 3 כי יהוה אלוהי ישראל דבר
 4 עירתשאות מלאה 2משא גי חזיון מלכי אפוא כי עליתי כולך לגגות 1:22

 5 כול3הומיה קריה עליזה חלליך לוא חללי חרב ולוא מיתי מלחמה 

 6 קציניך נדדו יחד מקשת אסורה כול נמצאיך אסרו יחדו מרחוק

 7 על כן אמרתי שועו ממני ואמרר בבכי אל תאציו לנחמני על4ברחו 

 8 כי יום מהומה ומבוסה ומבוכה לאדוני יהוה5שד בת עמי 

 9 ועילם נשא אשפא6צבאות בגי חזיון מקרקר קדשו על ההר 

 10 מבחר עמקיך מלאו והיה7ברכב אדם פרשים וקיר ערה מגן 

 11 ויגל את מסך יהודה ותבט8רכב והפרשים שת שתו השערה 

 12 םעיר דויד ראיתהואת בקיעי 9ביום ההוא אל נשק בית היער 

 13 לםואת בתי ירוש10כי רבו ותקבצו את מי הברכה התחתונה 



 14 ומקוה עשיתם בין החומות11ספרתם ותתוצו הבתים לבצור החומה 

 15 למי הברכה הישנה ולוא הבטתמה על עושיה ויצרה מרחוק לוא

 16 ראיתם
 17 ויקרא אדוני יהוה צבאות ביום ההוא לבכי ולמספד ולקרחה12

 18 אן אכולווהנה ששון ושמחה הרג בקר ושחט צ13ולחגור שק 

 19 ונגלה באוזני יהוה14בשר ושתות יין אכול ושתו כי מחר נמות 

 20 צבאות אם יכפר לכם העוון הזה לכמה עד תמותון אמר אדוני

 21 יהוה צבאות
 22 כה אמר אדוני יהוה צבאות לך בוא אל הסוכן הזה אל שבנא15

 23 מהלך פה ומי לך פה כי חצבתה לכה פה קבר16אשר על הבית 

 24 הנה יהוה מטלטלך17חצבי מרום קברו חוקקי בסלע משכן לו 

 25 אל כדור צנפה צנפכהו ףינצ18טלטלה גבר ועוטך עטה 

 26 ארץ רחבת ידים שמה תמות ושמה מרכבות כבודך קלון בית

 27 והדפתיך ממצבך וממעמדך הרסך19אדוניך 
 28 יותוהלבש21והיה ביום ההוא וקרתי לעבדי לאליקים בן חלקיה 20

 29 ואבניטך אחזקנו וממשלתך אתן בידו והיה /////////// תךכתנו

 30 ונתתי מפתח בית דויד22לאב ליושב ירושלם ולבית יהודה 

 31 יו יתדתותקע23על שכמו ופתח ואין סוגר וסגר ואין פותח 

 32 כול כבוד  עליוותלו 24במקום נאמן והיה לכסא כבוד לבית אביו 
 



Column 18  

 1 האגנות מכלי קטן כלי כול והצפעות צאיםאבית אביו הצ

 2 ביום ההוא נואם יהוה צבאות תמוש25ועד כול כלי הנבלים 

 3 היתד התקועה במקום נאמן ונגדעה ונפלה ונכרת המשא

 4 אשר עליה כי יהוה דבר
 5 משא צר אילילו אניות תרשיש כי שודד מבית מבוא מארץ1:32

 6 מלאכיך ים עברו צידון סחר אי שביוידמו 2כתיים נגלה למו 
 7 ובמים רבים זרע שחר קציר יאור תבואתה ותהי סחר3

 8 כי אמרה ים מעוז הים לאמור לואבושי צידן 4גואים 

 9 חלתי ולוא ילדתי ולוא גדלתי בחורים רוממתי בתולות
 10 הילילו שישהרעוברי ת6 צר כשמע יחילו מצריםלכאשר שמע 5

 11 זה מימי קדם קדמותהוהזואת לכמה העל7יושבי אי 

 12 מי יעץ זואת על צר המעטרה8רגליה מרחק לגור  ובליה

 13 יהוה צבאות יעצה9ארץ ה נכבדי כנעניהשרים  סוחריה אשר

 14 עבדי ארצך כיאור10לחלל כול גאון צבי להקל כול נכבדי ארץ 

 15 ידו נטה על הים הרגיז ממלכות11בת תרשיש אין מזח עוד 

 16 ויואמר לוא תוסיפי12יהוה צוה אל כנען להשמיד מעוזיה 

 17 עוד לעלוז מעשקה בתולת בת צידון כתיים קומי עברי

 18 גם שם לוא ינוח לך



 19 הנה ארץ כשדיים זה העם לוא היה אשור יסדה לציין13

 20 הילילו14 להפהקימוה בחיניה עוררו ארמנותיה שמה למ

 21 והיה ביום הוא לצר15אניות תרשיש כי שודד מעוזך 

 22 קחי כנור סבי עיר זונה נשכחה היטיבי16כשירת הזונה 

 23 בעין שנהשוהיה מקץ 17נגן הרבי שיר למען תזכרי 

 24 יפקוד יהוה את צר ושבה לאתננה וזנתה את ממלכות

 25 ה ואתננה קודשחרוהיה ס18הארץ על פני האדמה 

 26 ליהוה לוא יאצר ולוא יחסן כי ליושבים לפני יהוה

 27 יהיה סחרה לאכול לשבעה ולמכסה עתיק
 28 האדמה ובולקה ועוה פניה והפיץהנה יהוה בוקק 1:42

 29 והיה כעם ככוהן כעבד כאדוניו כשפחה2יושביה 

 30 כגברתה כקונה כמוכר כמלוה כלוה כנשא כאשר נשא

 31 הבוק תבוק הארץ והבוז תבוז כי יהוה דבר את3בו 

 32 אבלה נבלה הארץ אמללה נבלה תבל 4הדבר הזה 
 

Column 19  

 1 והארץ חנפה תחת יושביה כי5 הארץ עםאמלל מרום 

 2 על כן אלה אכלה6עברו תורות חלפו חוק הפירו ברית עולם 

 3 וישמו יושבי בה על כן חורו יושבי ארץ ונשאר אנוש



 4 שבת8אבל תירוש אמללה גפן נאנחו כול שמחי לב 7מזער 

 5 בשיר9משוש תפים חדל שאון עליזים שבת משוש כנור 

 6 נשברה קרית תהו סגר10לוא ישתו יין וימר שכר לשותיו 

 7 צוחה על היין בחוצות ערבה כול שמחה11כול בית מבוא 

 8 נשאר בעיר שמה ושאיה יוכת12גלה משוש הארץ 

 9 כי כה יהיה בקרב הארץ בתוך העמים כנקף זית13שער 

 10 המה ישאו קולם ירונו בגאון14כעוללת אם כלה בציר 

 11 על כן בארים כבדו יהוה באיי הים15יהוה צהלו מים 

 12 שם יהוה אלוהי ישראל
 13 מכנף הארץ זמרת שמענו צבי לצדיק ואמר רזי לי רזי לי16

 14 פחד ופחת17אוי לי בוגדים בגדו ובגד בוגדים בגדו 

 15 והיה הנס מקול הפחד יפול18ופח עליך יושב הארץ 

 16 אל הפחת והעולה מתוך חפחת ילכד בפח כי ארבות

 17 התרועעה רעה19ממרום נפתחו וירעשו מוסדי ארץ 

 18 עונ20הארץ פור התפוררה ארץ מוט התמוטטה ארץ 

 19 תנוע הארץ כשכור והתנודדא וכמלונה וכבד עליה פשעה

 20 קום סיףוונפל ולוא ת
 21 ההוא יפקוד יהוה על צבא המרום במרום והיה ביום21

 22 אספו אספה על בור וסגרו22ועל מלכי האדמה על האדמה 



 23 וחפרה הלבנה ובושה23על מסגר ומרוב ימים יפקדו 

 24 שלםוהחמה כי מלך יהוה צבאות בהר ציון וביר

 25 ונגד זקניו כבוד
 26 יהוה אלוהי אתה ארוממך אודה שמך כי עשיתה פלא1:52

 27 כי שמתה מעיר לגל קריה בצורה2נה אמן מות מרחוק איאצ

 28 עלכן יכבדוך3 יבנה לוא לעולם מעיר זרים ארמון להפלמ

 29 כי הייתה מעוז לדל4עם עז קרית גוים עריצים ייראוך 

 30 לו מחסה מזרם צל מחורב כי רוח עריצים מעוז לאביון בצר

 31 כחורב בציון שאון זרום תכניע חורב בצל עב5כזרם קיר 

 32 זמיר עריצים יענה 
 

Column 20  
 1 ועשה יהוה צבאות לכול העמים בהר הזה משתה שמנים25:6

 2 ובלע בהר7ה שמרים שמנים ממחים שמרים מזוקקים תמש

 3 כול העמים והמסכה הנסוכה עלהזה פני הלוט הלוט על 

 4 בלע המות לנצח ומחה אדוני יהוה דמעה8כול הגואים 

 5 מעל כול פנים וחרפת עמו יסיר מעל כול הארץ כי יהוה

 6 דבר
 7 ואמרת ביום ההוא הנה יהוה אלוהינו זה קוינו לו ויושיענו9



 8 כי תנוח יד10זה יהוה קוינו לו נגילה ונשמח בישועתו 

 9 בהר הזה ונדש מואב תחתיו כחדוש מתבן במייהוה 

 10 ופרש ידיו בקרבו כאשר יפרש השוחה לשחות11מדמנה 

 11 ומבצר משגב חומותיך12והשפיל גאותו עם ארבות ידיו 

 12 עפר עד לארץ יגיע השפיל ההשח
 13 ביום ההוא ישיר השיר הזואת בארץ יהודה עיר עוז לנו1:62

 14 פתחו שעריך ויבוא גוי צדיק שומר2ישועה ישית חומות וחל 

 15 בטחו ביהוה4יצר סמוך תצר שלום שלום כי בכה 3אמונים 

 16 כי השת יושבי מרום קריה5 עולמים צור יהוה ביה כי עד יעד

 17 תרמסנה רגלי6נשגבה ישפילנה עדי ארץ יגיענה עדי עפר 

 18 אורח לצדיק מישרים ישר מעגל צדק תפלט7עניים פעמי דלים 
 19 אף אורח משפטיך יהוה קוינו לשמך ולתורתך תאות נפש8
 20 נפשי אויתיך בלילה אף רוחי בקרבי אשחרכה כי כאשר משפטוך9

 21 רשע בל למד צדק בארץיחון 10לארץ צדק למדו יושבי תבל 

 22 ל ובל יראה גאות יהוהינכוחות יע
 23 יהוה רמה ידכה בל יחזיון ויחזו ויבושו קנאת העם אף11

 24 יהוה תשפוט שלום לנו כי גם כול מעשינו12אש צריך תאכלם 

 25 יהוה אלוהינו בעלונו אדונים זולתך13                 פעלתה לנו

 26 רפאים בל יקומו לכןומיתים בל יחיו 14ר שמך ולבד בך נזכ



 27 יספת לגוי יהוה15פקדת ותשמידם ותאסר כול זכר למו 

 28 יספתה לגוי נכבדת רחקת כול קצוי ארץ
 29 כמו הרה תקריב17   יהוה בצר פקדוך צקון לחשו מוסריך למו16

 30 הרינו חלנו18ללדת תחיל תזעק בחבליה כן היינו מפניך יהוה 

 31 כמו ילדנו רוח ישועתך בל נעשה ארץ ובל יפולו יושבי תבל 
 

Column 21  
 1 יחיו מיתיך נבלתי יקומון יקיצו וירננו שוכני עפר26:19

 2 כי טל אורות טלך וארץ רפאים תפיל
 3 לך עמי בא בחדריך וסגר דלתיך בעדך חבי כמעט רגע20

 4 יושב כי יהוה יצא ממקומו לפקוד עוון21עד יעבור זעם 

 5 הארץ עליו וגלתה הארץ את דמיה ולוא תכסה עוד על

 6 הרוגיה
 7 ביום ההוא יפקוד יהוה בחרבו הקשה והגדולה1:72

 8 והחזקה על לויתן נחש בורח ועל לויתן נחש עקלתון והרג

 9 אשר ביםאת התנין 
 10 אני יהוה נצרה לרגעים3ביום ההוא כרם חומר ענו לה 2

 11 חמה אין4אשקנה פן יפקוד עליה לילה ויום אצורנה 

 12 לי מי יתנני שומיר ושית במלחמה אפשעה בה



 13 או יחזק במעוזי יעשה שלום לי5ואציתנה יחדו 

 14 הבאים ישריש יעקוב ויציץ6שלום יעשה לי 

 15 הכמכת מכהו7ויפרח ישראל ומלאו פני תבל תנובה 

 16 בסאסאה בשלחה תריבנה8הכהו אם כהרג הורגיו הרג 

 17 הגה ברוחו הקשה ביום קדום
 18 לכן בזואת יכפר עוון יעקוב וזה כול פרי הסיר חטאו9

 19 בשומו כול אבני מזבח כאבני גיר מנפצות לוא יקומו

 20 בצורה בדד נוה משלח ונעזבכי עיר 10אשרים וחמנים 

 21 ביבש קצירה11כמדבר שם ירעה עגל ושם ירבץ וכלה סעפיה 

 22 על הוא בינות עם לוא כי אותה מאירות באותתשברנה נשים 

 23 כן לוא ירחמנו עושהו ויוצרו לוא יחוננו
 24 והיה ביום ההוא יחבוט יהוה משבל הנהר עד נחל12

 25 אחד בני ישראלמצרים ואתמה תלקטו לאחד 
 26 והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול ובאו האובדים בארץ13

 27 אשור והנדחים בארץ מצרים והשתחו ליהוה בהר הקדש

 28 בירושלם
 29 הוי עטרת גאון שכורי אפרים וציץ נבל צבי תפארתו1:82

 30 ואמץ חזקבהנה 2אשר על ראש גאי שמנים הלומי יין 

 31 ליהוה כזרם ברד שער קטב כזרם מים כברים שוטפים 
 



Column 22  

 1 ברגלים תרמסנה עטרת גאות שכורי3והניח לארץ ביד 

 2 והייתה ציצת נבל צבי תפארתו אשר על ראש גאי4אפרים 

 3 הרואה אותהשמנים כבכורה בטרם קיץ אשר יראה 

 4 בעודנה בכפו יבלענה
 5 ביום ההוא יהיה יהוה צבאות לעטרת צבי ולצפירת5

 6 ולרוח משפט ליושב על המשפט ולגבורה6תפארה לשאר עמו 

 7 גם אלה ביין שגו ובשכר תעו כוהן7משיבי מלחמה שער 

 8 ונבי שגו בשכר נבלעו מן היין תעו מן השכר שגו בראה

 9 כול שלחנות מלאו קיה צאה בלי מקוםכי 8פקו פליליה 
 10 את מי יורה דעה ואת מי יבין שמועה גמולי מחלב עתיקי9

 11 כי צי לצי צי לצי קו לקו קו לקו זעיר שם זעיר שם10משדים 
 12 אשר אמר12כי בלעגי שפה ובלשון אחרת ידבר אל העם הזה 11

 13 אליהמה זואת המנוחה הניחו ליעיף וזואת המרגעה ולוא

 14 והיה להם דבר יהוה צי לצי צי לצי קו לקו קו13אבו לשמוע 

 15 לקו זעיר שם זעיר שם למען ילכו וכשלו אחור ונשברו ונוקשו

 16 ונלכדו
 17 לכן שמע דבר יהוה אנשי לצון משלי העם הזה אשר בירושלים14
 18 כי אמרתם כרתנו ברית את מות ועם שאול עשינו חזה שוט15



 19 יבור לוא יבואנו כי שמנו כזב מחסנו ובשקר נסתרנושוטפ כי 
 20 פנת בחן אבן אבן בציון מיסד הנני אדונילכן כה אמר יהוה 16

 21 ושמתי משפט לקו17יקרת מוסד מוסד המאמין לוא יחיש 

 22 וצדקה למשקלת ויעה ברד ממחסה כזב וסתר מים ישטפו
 23 לוא תקוםוכפר את בריתכמה את מות וחזותכם את שאול 18

 24 מדי עברו יקח19שוט שוטף כי יעבור והייתמה לו למרמס 

 25 אתכמה כי בבקר בבקר יעבור ביום ובלילה רק זועה

 26 כי קצר המצע משתריים והמסכסכה20הבין שמועה 

 27 כי בהר פרצים יקום יהוה בעמק בגבעון21בהתכנס 

 28 עבדתוירגז לעשות מעשהו זר מעשהו ולעבד עבדתו נכריה 
 29 ואתה אל תתלוצצו פן יחזקו מוסרותיכם כי כלה ונחרצה22

 30 שמעתי מאת יהוה צבאות על כל הארץ
 31 הכול היום 24האזינו ושמעו קולי הקשיבו ושמעו אמתי 23

 

Column 23  

 1 הלוא אם שוה פניה והפיץ25 אדמתו שדדיויחרוש החורש לזרוע ופתח 

 2 שורה ושעורה נסמן וכסמת גבולותוקצח וכימן יזרק ושם חטה 
 3 כי לוא בחרוץ ידש קצח ואקפן עגלה על כמן27ויסרהו למשפט אלוהו יורנו 26

 4 ידושנו הדש לנצח לוא כי ידקו28יסוב כי במטה יחבט קצח וכמן בשבט 



 5 גם זואת מעם יהוה צבאות יצאה29נו ידוק לוא ופרשיו עגלתו גלגלוהמם 

 6 תושיההפלה עצה והגדיל 
 7 והציקותי2אל קרית חנה דויד ספי שנה על שנה חגים ינקפו ואל ארוהוי אר1:92

 8 וחניתי כדור עליך3אל ואל והייתה תאניה ואניה והייתה לי כארולאר

 9 ושפלת מארץ תדברי ומעפר תשח4וצרתי עליך מצב והקימותי עליך מצודות 

 10 והיה כאבק דק המון5אמרתך והיה כאוב מארץ קולך ומעפר אמרתך תצפצף 

 11 מעם יהוה צבאות6זדיך וכמוץ עובר המון עריצים והיה לפתע פתאם 

 12 והיה7תפקד ברעם וברעש וקול גדול סופה וסערה ולהב אש אוכלה 

 13 כחלום חזון לילה המון כול הגואים הצובאים על אריאל וכול צביה

 14 והיה כארש יחלום הרעב והנה אוכל8ומצרתה והמציקים לה 

 15 והקיץ וריקה נפשיו וכאשר יחלום הצמא והנה שותה והקיץ והנה עיף

 16 ונפשו שקוקה כן יהיה המון כול הגואים הצבאים על הר ציון
 17 כי10 ולשכר נעוו מיין ולוא שכרון ושועו שעותהתשע התמהמהו ותמהו9

 18 נסך עליכמה יהוה רוח תרדמה ויעצם את עיניכם את הנביאים ואת ראשיכם

 19 ותהיה לכם חזות הכול כדברי הספר החתום אשר יתנו אותו11החוזים כסה 

 20 ונתנו12 הוא חתום כי אוכל לוא ויואמר זה נא קרא לאמור ספרהאל יודע 

 21 הספר אל אשר לוא יודע ספר לאמור קרא נא זה ויואמר לוא ידעתי ספר
 22 ויואמר אדוני יען כי נגש העם הזה בפיו ובשפתיו כבדתי ולבו13

 23 לכן הנה אנוכי יוסף14רחוק ממני ותהיה יראת אותי כמצות אנשים מלמדה 



 24 להפלה את העם הזה הפלה ופלה ואבדה חכמת חכמיו ובינות נבוניו

 25 הוי המעמיקים מיהוה לסתר עצה ויהי15תסתתר 

 26 הפך מכם אם כחם היוצר16 ידענו ומי אנוובמחשך מעשיהם ויואמרו מי ר

 27 הלוא17יחשב כי יאמר מעשה לעושהו לוא עשני ויצר חמר ליוצריו לוא הבין 

 28 ושמעו ביום18עוד מעט מזער ושב לבנון לכרמל והכרמל ליער יחשב 

 29 ויספו19ההוא החרשים דברי ספר ומאפלה ומחושך עיני עורים תראינה 

 30 כי אפס עריץ20ענוים ביהוה שמחה ואביוני אדם בקדוש ישראל יגילו 

 31 מחטיאי אדם בדבר ולמוכיח בשער 21וכלה ליץ ונכרתו כול שוקדי און 
 

Column 24  

 1 יקשון ויטו בתהו צחיק
 2 בית יעקוב אשר פדה את אברהם לוא עתהלכן כה אמר יהוה אל 22

 3 כי בראותו ילדיו מעשה ידי בקרבו23יבוש יעקוב ולוא עתה פניו יחורו 

 4 יקדשו שמי והקדישו את קדוש יעקוב ואת אלוהי ישראל יעריצו
 5 לקח ילמדו ורוגנים בינה רוח תעיווידעו 24
 6 ממני ולנסך מסכההוי בנים סוררים נואם יהוה לעשות עצה ולוא 1:03

 7 ופי מצרים תההולכים לרד2ולוא רוחי למען ספות חטאת על חטאת 

 8 והיה לכם מעוז פרעה3לוא שאלו לעוז במעוז פרעוה ולחסות בצל מצרים 

 9 בצען שריו ומלאכיו חנסכי היה 4לבשת והחסות בצל מצרים לכמה 



 10 כלה באש על עם לוא יועילו למו לוא לעזרה ולוא תועיל כי לבשת5יגיעו 

 11 וגם לחרפה
 12 משא בהמות נגב בארץ צרה וציה וצוקה לביא וליש ואין מים6

 13 אפעה ושרף מעופף ישא על כתף עורים חילם ועל דבשת גמלים אוצרותם

 14 הבל וריק יעזרו לכן קראתי לזואת רהב הםומצרים 7על עם לוא יועילו 

 15 אחרון ליום ותהי חקה ספר ועל אותם לוח על תבהאועתה בוא כ8שבת 

 16 כי עם מרי הוא בנים כחשים בנים לוא אבו לשמוע תורת9לעד עד עולם 

 17 אשר אמרו לראים לוא תראו ולחוזים לוא תחזו לנו נכחות דברו10יהוה 

 18 תסורו מני דרך הטו מני ארח השביתו מפנינו11לנו חלקות חזו מתלות 

 19 את קדוש ישראל
 20 לכן כה אמר קדוש ישראל יען מאסכם בדבר הזה ותבטחו בעושק12

 21 בחומה נבעה נופל כפרץ הזה ןוויילכן יהיה לכם הע13ותעלוז ותשענו עליו 

 22 כשבר נבל יוצרים כתותושברה 14נשגבה אשר פתאם לפתע יבוא שברה 

 23 מים ולחסוף מיקוד אש לחתות חרש במכתתו ימצא ולוא לוולוא יחמ

 24 מגבה
 25 שראל בשובה ונחת תושעון בהשקט ובבטחהי קדושיהוה  אדוניכי כה אמר 15

 26 ותאמרו לוא כי אל סוס ננוס על כן תנוסון16תהיה גבורתכם ולוא אביתם 

 27 אלף אחד מפני גערת אחד ומפני17ואל קל נרכב על  כן יקלו רודפיכם 

 28 ולכן18 הגבעה על וכנס הר שותם כתרן על רארחמשה תנוסו עד אם נות



 29 יחכה יהוה לחונכם ולכן ירום לרחמכם כיא אלוהי משפט יהוה

 30 כי עם בציון ישב ובירושלם בכו לוא19אשרי כול חוכי לו 

 31 ונתן לכם אדוני 20תבכו חנון יחונך יהוה לקול זעקך כשמועתו ענך 
 

Column 25  

 1 לחם צר ומי לחץ ולוא יכנפו עוד מוראיך והיו עיניך

 2 ואוזניך תשמענה דבר מאחריך לאמור זה21ראות את מוריך 

 3 וטמיתם את צפוי22הדרך לכו בו כי תיאמינו וכי תשמאילו 

 4 דוה צא תאמר ואפודות מסכות זהבך תזרם כמפסילי כספך ואת 

 5 האדמה תבואת ולחם אדמההונתן מטר זרעך אשר תזרע את 23לו 

 6 והאלפים24יהיה דשן ושמן ירעה מקניך ביום ההוא כר נרהב 

 7 והעירים עובדי האדמה בליל חמץ יאכלו אשר יזרה ברחת

 8 פלגיםוהיה על כול הר גבה ועל כול גבעה נשאה 25ובמזרה 

 9 והיה אור הלבנה26 מגדלים בנפל רב הרג םויובלי מים בי

 10 כאור החמה ואור החמה יהיה שבעתים כאור שבעת

 11 הימים ביום חבוש יהוה את שבר עמו ומחץ מכתו ירפא
 12 הנה שם יהוה בא ממרחק בוער אפו וכבד משאה פתיו מלאו27

 13 עד צואר יחצה לנפהורוחו כנחל שוטף 28זעם ולשונו כאש אוכלת 

 14 לכמה היהיהשיר 29 עמים יגואים בנפת שוא ורסן מתעה על לוחי



 15 כליל התקדישו חג ושמחת לבב כהולך בחליל לבוא בהר יהוה

 16 השמיע השמיע יהוה את הוד קולו ונחת30אל צור ישראל 

 17 זרועו יראה בזעף אף ולהב אש אוכלה נפץ וזרם ואבן ברד
 18 והיה כול מעבר מטה32כי מקול יהוה יחת אשור בשבט יאכה 31

 19 מוסדו אשר יניח יהוה עליו בתפים ובכנרות ובמלחמות תנופה

 20 כי ערוך מאתמול תפתח גם היה למלך יוכן הכיני33נלחם בה 

 21 והעמיקי הרחיבי מדורתה אש ועצים הרבה נשמת יהוה

 22 כנחל גפרית בערה בה
 23 היורדים למצרים לעזרה על סוסים ישענו ויבטחו עלהוי 1:13

 24 הרכב כי רב ועל פרשים כי עצמו מאדה ולוא שעו אל קדוש

 25 וגם הוא חכם ויביא רע2ישראל ואת יהוה לוא דרשו 

 26 בית מרעים ועל עזרת פועלי אוןואת דבריו לוא הסיר וקם על 
 27 ומצרים אדם ולוא אל וסוסיהמה בשר ולוא רוח3

 28 ןיויהוה יטה ידו וכשל עוזר ונפל עזר יחדו כולם יכלו
 29 טרפיו על והכפיר אריההכי כה אמר יהוה אלי כאשר יהגה 4

 30 נם לואומהמו יחת לוא מקולם רעיםואשר יקרא עליו מלאו 

 31 יחת יענה כן ירד יהוה צבאות לצבא על הר ציון ועל גבעתה 
 

Column 26  



 1 כצפורים עפות כן יגן יהוה צבאות על ירושלם גנון315:

 2 שוביו לאשר לאשר העמיקו סרה6והציל ופסח והקליט 

 3 בני ישראל
 4 כי ביום ההוא ימאסון איש אלילי כספו ואלילי זהבו7

 5 ונפל אשור בחרב לוא איש8אשר עשו לכם ידיכם חטא 

 6 למס ובחוריו חרב מפני ולוא ונס תאכולנו דםאוחרב לוא

 7 וסלעו ממגור יעבור וחתו מניס שריו נואם יהוה9יהיו 

 8 אשר אור לו בציון ותנור לו בירושלם
 9 והיה איש2הנה לצדק ימלוך מלך ולשרים למשפט ישרו 1:23

 10 כמחבה רוח וסתרם זרם כפלגי מים בציון בצל סלע כבד

 11 ולוא תשענה עיני ראים ואזני שומעים3בארץ עיפה 

 12 ולבב נמהרים יבין לדעת ולשון עלגים תמהר4תקשבנה 

 13 ולכילי לואלוא יקראו עוד לנבל נדיב 5לדבר צוחות 

 14 כי נבל נבלה ידבר ולבו חושב און לעשות חנף6יואמר שוע 

 15 ולדבר אל יהוה תועה להריק נפש רעב ומשקה צמא יחסיר
 16 וכילי כליו רעים והוא זמות יעץ לחבל ענוים באמרי7

 17 ונדיב נדיבות יעץ והוא8שקר ובדבר אביונים משפט 

 18 על נדיבות יקום
 19 האזינה בוטחות בנות קולי שמענה קומנה ננותאנשים ש9



 20 ימים על שנה תרגזנה הבוטחות כי כלה בציר אסף10אמרתי 

 21 חרדו שאננות רגזה בוטחות פשטה וערו חגרנה11בל יבוא 

 22 על שדים סופדים על שדי חמדה12וספדנה על החלצים 

 23 בתיעל אדמת עמי קוץ ושמיר תעלה כי על כול 13על גפן פריה 

 24 כי ארמון נטש המון עיר עזב עופל ובחן14משוש קריה עליזה 

 25 היה בעד מערות עד עולם משוש פראים מרעה לעדרים
 26 עד יערה עלינו רוח ממרום והיה מדבר לכרמל וכרמל ליער15

 27 והיה17ושכן במדבר משפט וצדקה בכרמל תשב 16יחשב 

 28 ובטח מעשה הצדקה לשלום ועבודת הצדקה השקט

 29 וישב עמי בנוה שלום ובמשכנות מבטחים18עד עולם 

 30 וברד ברדת היער ובשפלה תשפל היער19ובמנוחות שאננות 
 31 אשריכמה זורעי על כול מים ומשלחי רגל השור והחמור20
 32 הוי שודד ואתה לוא שדוד ובוגד ולוא בגדו בו כהתמכך 1:33

 

Column 27  

 1 שודד תושד ככלותך לבגוד יבגודו בך
 2 יהוה חוננו לכה קוינו והיה זרעם לבקרים אף 2

 3 מקול המון נדדו עמים מדממתך נפצו3הושעתנו בעת צרה 

 4 נשגב5ואסף שללכם אסף החסיל משק גבים שקק בו 4גוים 



 5 יהיה אמונת6יהוה כי שכן מרום מלא ציון משפט וצדקה 

 6 עתיך חסן וישועות חכמת ודעת יראת יהוה היא אוצרו
 7 נשמו מסלות8הן ארא לם זעקו חצה מלאכי שלום מר יבכיון 7

 8 אבל9שבת עובר ארח הפר ברית מאס עדים לוא חשב אנוש 

 9 נוער כערבה השרון והיה קמל לבנון חפיר ארץהאמללה 

 10 בשן וכרמל
 11 תהרו11עתה אקום אמר יהוה עתה אתרומם עתה הנשא 10

 12 ויהיו עמים משרפות12חששה תלדו קש רוחכם אש תאכלכם 

 13 שמעו רחוקים אשר עשיתי13שיד קוצים כסוחים באש יצתו 

 14 פחדו בציון חטאים אחזה רעדה14ידעו קרובים גבורתי 

 15 הלךו15חנפים מי יגור לנו אש אוכלה מי יגור לנו מוקדי עולם 

 16 צדקות וידבר מישרים מאס בבצע מעשקות נער כפי מתמך

 17 ניו משמוע דמים ועצם עיניו מראותזבשחוד אוטם או

 18 הוא מרומים ישכון מצדות סלעים משגבו לחמו נתן16ברע 

 19 תראינה ארץמלך ביופיו תחזיון עיניך 17מימיו נאמנים 

 20 לבכה יהגה אימה איה ספר איה שקל איה ספר18מרחקים 

 21 את עם נועז לוא תראו עם עמקי שפה משמוע19 מגדליםהאת 

 22 חזה ציון קרית מועדינו עיניך20נלעג לשון אין בינה 

 23 תראינה ירושלם נוה שאנן אהל בל יצען בל יסע יתדותו



 24 כי אם שם אדיר יהוה21לנצח וכול חבליו בל ינתקו 

 25 לנו מקום נהרות יארים רחבי ידים בל תלב בו אני שט

 26 כי יהוה שופטנו ויהוה מחוקקנו22וצי אדיר לוא יעברנו 

 27 נטשו חבליך בל יחזקו כי23ויהוה מלכנו והוא יושיענו 

 28 תרנם בל פרש נס אז חלק עד שלל מרובה פסחים בזזו בז
 29 ובל יואמר שוכן חליתי העם היושב בה נשא עוון 24

 

Column 28  
 1 קרובו גואים לשמוע ולאומים הקשיבו תשמע הארץ ומלואה תבל וכול צאצאיה1:34
 2 וחלליהם3 חוכיא קצף ליהוה על כול הגואים וחמה על כול צבאם החרימם ונתנם לטב2

 3 והעמקים יתבקעו וכול צבא4יושלכו ופגריהמה יעלה באושמה ונמסו ההרים מדמם 

 4 השמים יבולו ונגלו כספר השמים וכול צבאם יבול כנובל עלה מגופן וכנובלת מן

 5 חרב6כיא תראה בשמים חרביא הנה על אדום תרד ועל עם חרמי למשפט 5תאנה 

 6 ליהוה מלאה דם הדשנה מחלב מדם כרים ועתודים מחלב כלאיות אילים כיא

 7 וירדו ראמים עמם ופרים עם7זבח ליהוה בבוצרה וטבח גדול בארץ אדום 

 8 כיא יום נקם ליהוה שנת8אבירים ורותה ארצמה מדם ועפרם מחלב ידשן 

 9 ונהפכו נחליה לזפת ועפרה לגפרית והייתה ארצה לזפת9שלומים לריב ציון 

 10 ותחרב לנצח נצחיםלילה ויומם ולוא תכובה לעולם יעלה עשנה מדור לדור 10ובערה 

 11 וירשוהה קאת וקפוד וינשוף ועורב ישכונו בהא ונטא עליהא11ואין עובר בהא 



אפס 12קו ותהו ואבני בהו   12 ועלתה13וחריה ואין שמה מלוכה יקראו וכול שריה יהיו ׅכ̇

 13 מוש וחוח במבצריהא והייתה נוה תנים חצר לבנות יענהק סירים נותיהוארמ
 14 ציים את אייאמים ושעיר על רעהו יקרא אך שמה ירגיעו ליליות ומצאוופגשו 14

 15 שמה קננה קופד ותמלט ובקעה ודגרה בצלה אך אך שמה נקבצו15להמה מנוח 

 16 דיות אשה רעותה
 17 דרושו מעל ספר יהוה וקראו ואחת לוא נעדרה אשה רעותה כיא פיהו הוא צוה16

 18 ירשוה עולם עד בקו הנלהנה גורל וידיו חלקת להמׅ̇  והואה הפיל17 ןורוחהו הואה קבצ

 פרח תפרח ותגל אף גילת ורנן כבוד לבנון2יששום מדבר וציה ותגל ערבה ותפרח כחבצלת 1:53בה  לדור ודור ישכנו

 19 נתן לה הדר הכרמל והשרון המה יראו כבוד יהוה הדר אלהינו

 20 הנאמרו לנמהרי לב חזקו אל תיראו ה4חזקו ידים רפות וברכים כושלות אמצו 3

 21 אז תפקחנה עיני עורים5אלוהכמה נקם יבוא גמול אלוהים הואה יבוא ויושעכמה 

 22 אז ידלג כאיאל פסח ותרון לשון אלם כיא נבקעו במדבר6ואוזני חרשים תפתחנה 

 23 והיה השרב לאגם וצמאון למבועי מים בנוה תנים7מים ונחלים בערבה ילכו 

 24 טמה בורנהווהיה שמה שמה מסולל ודרך הקודש יקראו לה לוא יע8רבץ חציר לקנה וגומה 

 25 לוא יהיה שמה אריה ופריץ חיות בל לוא9הואה ולמו הולך דרך ואוילים לוא יתעו 

 26 ופדויי יהוה ישובו ובאו ציון ברינה ושמחת10יעלנה ולוא ימצא שם והלכו גאולים 

ׅה̇ ונס יגון ואנחה  27 עולם על ראושם ששון ושמחה ישיגוׅב̇
 28 ויהי בארבע עשרה שנה למלך חזקיה עלה סנחריב מלך אשור על כול ערי יהודה1:63

 29 וישלח מלך אשו את רב שקה מלכיש ירושלים אל המלך2         הבצורות ויתפושם



 30 חזקיה בחיל כבד מאודה ויעמוד בתעלת הברכה העליונה במסלת שדי כובס 
 

Column 29  
 1 ויצא אליו אליקים בן חלקיה אשר על הבית ושובנא הסופר36:3

 2 ויואמר אליהמה רב שקה אמורו נא4ויואח בן אסף המזכיר 

 3 אל חזקיה מלך יהודה כוה אמר המלך הגדול מלך אשור מה

 4 אמרתה אך דבר שפתים5הבטחון הזה אשר אתה בטחתה בו 

 5 הנה6עצה וגבורא למלחמה עתה על מיא בטחתה כיא מרדתה ביא 

 6 ר יסמךבטחתה על משענת הקנה הרצוץ הזה על מצרים אש

 7 איש עליו ובא בכפו ונקבה כן פרעוה מלך מצרים לכול הבוטחים

 8 וכיא תואמרו אלי על יהוה אלוהינו בטחנו הלוא הואה אשר7עליו 

 9 הסיר חזקיה את במותיו ואת מזבחותיו ויואמר ליהודה ולירושלים

ׅם̇  ׅי̇ ׅל̇ ׅש̇ ׅו̇ ׅר̇ ׅי̇  10 אדוניועתה התערבונא את 8לפני המזבח הזה תשתחוו ׅב̇

 11 המלך אשור ואתנה לכה אלפים סוסים אם תוכל לתת לכה רוכבים

 12 ואיכה תשיב את פני פחת אחד מעבדי אדוני הקטנים9עליהמה 

 13 ועתה המבלעדי יהוה עליתי10ותבטח לכם על מצרים לרכב ולפרשים 

 14 על הארץ הזואת להשחיתה יהוה אמר אלי עלה אל הארץ הזות

 15 עבדיך עם דברנא ויואח בנאוויואמרו אליו אליקים וש11להשחיתה 
 16 נחנו ואל תדבר את הדברים האלה באוזניא שומעים כיא ארמית עמנו



 17 ויואמר רב שקה האליכמה ועל12האנשים היושבים על החומה 

 18 אדוניכמה שלחני אדוני לדבר את הדברים האלה הלוא על האנשים

 19 חריהמה ולשתות את שיניהמה היושבים על החומה לאכול את

 20 יד רב השקה ויקרא בקול גדול יהודית ויואמרעמוי13עמכמה 

 21 כוה אמר מלך אשור אל ישא14שמעו את דברי המלך הגדול מלך אשור 

 22 ואל יבטח אתכמה חיזקיה15לכמה יחזקיה כיא לוא יוכל להציל אתכמה 

 23 העיר הזואת בידאל יהוה לאמור הצל יצילנו יהוה ולוא תנתן 

 24 אל תשמעו אל חיזקיה כיא כוה אמר מלך אשור עשו אתי16מלך אשור 

 25 ברכה וצאו אלי ואכולו איש את גפנו ואיש את תנתו ושתו איש מי

 26 עד בואי ולקחתי אתכמה אל ארץ כארצכמה אל ארץ דגן17בורו 

 27 יסית אתכמה חיזקיה לאמור ןפ18ותירוש ארץ לחם וכרמים 

 28 לוהי הגואים איש ארצו מיד מלך אשורו איהוה יצילנו ההציל
 29 איה אלוהי חמת וארפד איה אלוהי ספרוים וכיא ההצילו את19

 30 מיא בכול אלוהי הארצות האלה אשר הצילו את ארצם 20שומרון מידי 
 

Column 30  

 1 דבר כיא מצותוהחרישו ולוא ענו אותוה 21מידי כיא יציל יהוה את ירושלים מידי 

 2 ה לאמור לוא תענוהויהמלך ה
 3 ויבוא אליקים בן חלקיה אשר על הבית ושובנא הסופר ויואח בן אסף המזכיר אל22



 4 ויהי כשמוע חיזקיה המלך1:73חיזקיה קרועי בגדים ויגידו לוא את דברי רב שקה 

 5 וישלח את אליקים אשר על הבית2ויקרע את בגדיו ויתכס בשק ויבוא בית יהוה 

 6 ואת שובנא הסופר ואת זקני הכוהנים מתכסים בשקים אל ישעיה בן אמוץ הנביא
 7 ויואמרו אליו כוה אמר יחזקיה יום צרה ותוכחה ונאצה היום הזה כיא באו בנים3

 8 אולי ישמע יהוה אלוהיכה את דברי רב שקה אשר שלחו4עד משבר וכוח אין ללדה 

 9 המלך אשור אדוניו לחרף אלוהים חי והוכיח בדברים אשר שמע יהוה אלוהיכה ונשאת

 10 ישעיה אל יחיזקיה ךויבואו עבדי המל5תפלה בעד השארית הנמצאים בעיר הזואת 
 11 םאדוניכמה כוה אמר יהוה אל תירא מפני הדבריויואמר להמה ישעיה כוה תואמרו אל 6

הנני נותן רוח בוא ושמע שמועה ושב 7אשר שמעתה אשר גדפו נערי מלך אשור אותי 
 בארצו בחרבלארצו והפלתיו 

12 

 13 וישמע9וישוב רב שקה וימצא את מלך אשור נלחם על לבנה כיא שמע כיא נסע מלכיש 8

 14 להלחם אתכה וישמע וישוב וישלח מלאכים אלאל תרהקה מלך כוש לאמור יצא 

 15 כוה תומרו אל חיזקיה מלך יהודה לאמור אל ישייכה אלוהיכה10יחיזקיה לאמור 

 16 הנה אתה שמעתה את11אשר אתה בוטח בוא לאמור לוא תנתן ירושלים ביד מלך אשור 

 17 אלוהיההצילו אותם 12אשר עשו מלכי אשור לכול הארצות להחרימם ואתה תנצל 

 18 איה13הגואים אשר השחיתו אבותי את גוזן ואת חרן ורצף ובני עדן אשר בתלשר 

 19 מלך חמת ומלך ארפד ומלך לעיר וספרוים ונע ועוה ושומרון
 20 ויקח חיזקיה את הספרים מיד המלאכים ויקראם ויעלה בית יהוה ויפרושה14

 21 יהוה צבאות אלוהי ישראל יושב16ר ויתפלל חיזקיה אל יהוה לאמו15 יהוה לפני חיזקיה



 22 הכרובים אתה הואה האלוהים לבדכה לכול ממלכות הארץ אתה עשיתה את השמים

 23 הטא יהוה אוזנכה ושמעה פקח יהוה עיניכה וראה ושמע את כול דברי17ואת הארץ 

 24 אמנם יהוה החריבו מלכי אשור את כול18סנחריב אשר שלח לחרף אלוהים חי 

 25 ויתנו את אלוהיהמה באש כיא לוא אלוהים המה כיא אם מעשי ידי19הארצות 

 26 ועתה יהוה אלוהינו אושיענו מידו וידעו כול20אדם עץ ואבן ויאבדום 

 27 ממלכות הארץ כיא אתה יהוה אלוהים לבדכה
 28 וישלח ישעיה בן אמוץ על יחיזקיה לאמור כוה אמר יהוה אלוהי ישראל אשר21

 29 זה הדבר אשר דבר יהוה עליו בזה לכה22התפללתה אליו אל סרחריב מלך אשור 

 30 את מיא חרפתה23לעגה לכה בתולת בת ציון אחריכה ראושה הניעה בת ירושלים 

 31 ביד 24וגדפתה ועל מיא הרימותה קול ותשא מרום עיניכה אל קדוש ישראל 
 

Column 31  

 1 רכבי אני עליתי מרום הרים ירכתיעבדיכה חרפתה אדוני ותומר ברוב 

 2 אני25ם קצו יער כרמליו רולבנון ואכרותה קומת ארזיו מבחר ברושיו ואבוא מ

 3 הלוא שמעתה26קראתי ושתיתי מים זרים ואחריבה בכף פעמי כול יארי מצור 

 4 למרחוק אותה עשיתי מימי קדם יצרתיה עתה הביאותיה ותהי לשאוות

ב27גלים נצורים ערים בצורות   5 שדה עשב היו ושויושביהנה קצרי יד חתו ויׅש̇

 6 ושבתכה וצאתכה ובואכה28 קומכה םיירק דשה חציר גגות הנשדף לפני קד

 7 ה באוזני ושמתי חחי באפכה ומתגיעל ננכהאוש29ידעתיא ואת הרגזכה אלי 



 8 האות אכולווזה לכה 30בשפאותיכה והשיבותיכה בדרך אשר בתה בה 

 9 השנה ספיח ובשנה השנית שעיס ובשנה השלישית זרעו וקצורו ונטוע

 10 כיא32 מעלה פרי ועשה למטה שורש והנמצא יהודה בית פליטתואספה 31כרמים ואכולו פרים 

 11 מציון תצא שארית ופליטא מירושלים קנאת יהוה צבאות תעשה זואת
 12 יבוא אל העיר הזאות ולואלכן כוה אמר יהוה אל מלך אשור לוא 33

 13 בדרך אשר בא34ישפוך עליהא סוללה ולוא ירא שם חץ ולוא יקדמנה מגן 

 14 וגנותי על העיר הזואת35באה ישוב ואל העיר הזואת לוא יבוא נאום יהוה 

 15 להושיעה למעני ולמען דויד עבדי
 16 וישכימו בבוקרויצא מלאך יהוה ויך במחנה אשור מאה ושמונים וחמשא אלף 36

 17 ויסע וילך וישוב סנחריב מלך אשור וישב בנינוה37והנה כולם פגרים מיתים 
 18 ויהי הואה משתחוה בבית נסרך אלוהיו ואדרמלך ושראיצר בניו הכהו בחרב38

 19 טו ארץ הוררט וימלוך אסרחודן בניו תחתיולוהמה נמ
 20 ישעיה בן אמוץ הנביא ויואמר בימים ההמה חלה יחיזקיה למות ויבוא אליו1:83

 21 ויסוב יחיזקיה2אליו כוה אמר יהוה צוי לביתכה כיא מית אתה ולוא תחיה 

 22 לפניכה לכתיתהויואמר אנה יהוה זכורנא את אשר ה3פניו אל הקיר ויתפלל אל יהוה 

 23 באמת ובלבב שלם והטוב בעיניכה עשיתי ויבכא יחיזקיה בכי גדול
 24 הלוך ואמרתה אל יחיזקיה כוה אמר יהוה5ויהי דבר יהוה אל ישעיה לאמור 4

 25 אלוהי דויד אביכה שמעתי את תפלתכה וראיתי את דמעתכה הנני יוסף על

 26 הזואת וגנותי עירומכף מלך אשור אצילכה ואת ה6ימיכה חמש עשרה שנה 



 27 וזה לכה האות מאת יהוה אשר יעשה7על העיר הזואת למעני ולמען דויד עבדי 

 28 הנני משיב את צל המעלות אשר ירדה במעלות8יהוה את הדבר הזה אשר דבר 

 29 עלות אחז את השמש אחורנית עשר מעלות ותשוב השמש עשר מעלות במעלות 
 

 Column 32  

 1 ליחיזקיה מלך יהודה בחוליותיו ויחי מחוליו מכתב9אשר ירדה  
 2 אמרתי לוא11 שנותי רתי פקודתי שאול בשערי אלכה ימיואני אמרתי בדמי 10 

 3 דורי נסע12אראה יה בארץ חיים ולוא אביט אדם עוד עם יושבי חדל  

 4 וכלה מני כאוהל רעי ספרתי כאורג חיי מדלה יבצעני מיום עד לילה תשלימני
 5 שפותי עד בוקר כארי כן ישבור כול עצמותי מיום עד לילה תשלימני13 
 6 כסוס עוגר כן אצפצף אהגה כיונא דלו עיני למרום אדוני עושקה לי14 

 7 מור על שנותי כול אדודה ליא עשה הואהומה אדבר ואומר ליא 15וערבני  

 8 והחיניאדוני עליהמה יחיו ולכול בהמה חיו רוחו ותחלימני 16נפשיא  
 9 הן לשלום מר ליא מאודה ואתה חשקתה נפשי משחת כלי כיא השלכתה17 

 10 כיא לוא שאול תודכה ולוא מות יהללכה ולוא ישברו18אחרי גוכה כול חטאי  

 11 חי חי הוא יודכה כמוני היום אב לבנים יודיע19יורדי בור אל אמתכה  

 12 היום אב לבנים יהוה להושיעני חי חי יודך כמוני20אל אמתכה  

 13 והודיע אלוה אמתך יהוה להושיעני ונגנותי ננגן כול ימי 
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 14 השחין   על  וימרחו  תאנים    דבלת  ישעיהו    ויאומר21   חיינו על בית יהוה
 15 בבל ספרים ומנחה אלבעת ההיא שלח מרודך בלאדון בן בלאדון מלך 1:93

 16 וישמח עליהמה יחיזקיה ויראם2יחיזקיה וישמע כיא חלה ויחיה 

 17 את כול בית נכתיו את הכסף ואת הזהב ואת הבשמים ואת השמן הטוב

 18 נמצא באוצרותיו לוא היה דבר אשר לואואת כול בית כליו ואת כול אשר 

 19 ממלכתו ובכול בביתו זקיהיהראם יח
 20 זקיה ויואמר אליו מה אמרו האנשיםיחי מלךהויבוא ישעיה הנביא אל 3

 21 האלה ומאין יבואו אליכה ויואמר יחיזקיה מארץ רחוקה באו אלי מבבל
 22 אשר בביתי ראו לוא היהויואמר מה ראו בביתכה ויואמר יחיזקיה את כול 4

 23 דבר אשר לוא הראיתים באוצרותי
 24 הנה ימים באים6ויואמר ישעיה אל יחיזקיה שמע דבר יהוה צבאות 5

 25 ונשאו כול אשר בביתכה ואשר אצרו אבותיכה עד היום הזה בבל יביאו 

 26 ומבניכה אשר יצאו ממעיכה אשר תוליד יקחו7ולוא יותר דבר אמר יהוה  

 27 ויואמר יחיזקיה אל ישעיה טוב8ויהיו סריסים בהיכל מלך בבל  

 28 בימי ואמת שלום יהיה כיא רדבר יהוה אשר דברתה ויואמ 
 29 דברו על לב ירושלים וקראו אליהא 2נחמו נחמו עמי יואמר אלוהיכמה 1:04 

 

Column 33  

 1 כיא מלא צבאה כיא נרצא עוונה כיא לקחה מיד יהוה כפלים בכול 



 2 קול קורא במדבר פנו דרך יהוה וישרו בערבה3                 חטאותיה 

 3 כול גי ינשא וכול הר וגבעה ישפלו והיה העקב למישור4מסלה לאלוהינו  

 4 וראו כול בשר יחדיו כיא פיאונגלה כבוד יהוה 5והרוכסים לבקעה  

 5 יהוה דבר 
 6 קול אומר קרא ואומרה מה אקרא כול הבשר חציר וכול חסדיו כציץ6 

 

 7a  בוא       נשבה         ····       רוח כי                                                       

 7 םהע           חציר        הכן         יקום לעולם אלוהינו ׅר בׅ ׅד וׅ  ציבש חציר נבל צי7השדה 
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 8 על הר גבה עלי לכי מבשרת ציון הרימי בכוח קולך מבשרת ירושלים9

 9 הנה אדוני יהוה10 אלוההכמה הנה יהודה לערי ריוהרימי אל תיראי אמ

 10 כרועה11בחוזק יבוא וזרועו משלה לוא הנה שכרו אתו ופעלתיו לפניו 

 11 טלים ובחיקוה ישא עולות ינהל צעדרו ירעה בזרועו יקב
 12 מיא מדד בשועלו מי ים ושמים בזרתו תכן וכל בשליש עפר הארץ ושקל12
 13a איש                

 13 את14 יודיענה עצתורוח יהוה ומיא תכן את 13בפלס הרים וגבעות במוזנים 

 14 נומי נועץ ויבינהו וילמדהו באורח משפט וילמדהו דעת ודרך תבונות יודי
 15 ולבנון16הן גואים כמר מדלי וכשחק מזנים נחשבו הן איים כדק ייטול 15

 16 אין די בער וחיתו אין די עולה
 17 ואל מיא תדמיוני אל18כול הגואים כאין נגדו וכאפס ותהוו נחשבו לו 17

 18 הפסל ויעשה מסך חרש וצורף בזהב וירקענו ורתקות19ומה דמות תערוכי לי  

 19 המסכן תרומה עץ לוא ירבק יבחר חרש חכם ובשקלו להוכין פסל20כסף צורף  



 20 הלוא תדעו הלוא תשמעו הלוא הוגד מרוש לכמה הלוא הבינותמה21לוא ימוט  

 21 על חוג הארץ ויושביהא כחגבים הנוטה כדוקהיושב 22מוסדות ארץ  

 22 הנותן רוזנים לאין שופטי ארץ כתהו עשה23שמים וימתחם כאוהל לשבת  
 23 וייבשו בהמה עשףנאף בל נטעו אף בל זרעו אף בל שרשו בארץ גזעם גם 24 

 24 וסערה כקש תשאם 
 25 וראו מי בראשאו מרום עיניכמה 26אל מיא תדמיוני ואשוא יואמר קדוש 25 

 26 אלה המוציא במספר צבאם לכולם בשם יקרא מרוב אונים ואמץ כוחו 

 27 ואיש לוא נעדר 
 28 למה תאומר יעקוב ותדבר ישראל נסתרה דרכי מיהוה ומאלוהי משפטי27 

 29 הלוא ידעתה אם לוא שמעתה אלוהי עולם יהוה בורא קצוות הארץ 28יעבור  
 

Column 34  

 1 הנותן ליעף כוח ולאין אונים עוצמה29לוא יעף ולוא יגע ואין חקר לתבונתיו 

 2 וקוי יהוה יחליפו כוח ויעלו31ויעפו נערים ויגעו ובחורים כשול יכשולו 30ירבה 

 3 אבר כנשרים ירוצו ולוא ייגעו ילכו ולוא יעופו
 4 יחדיו למשפט נקרבההחרישו אלי איים ולאומים יחליפו כוח יגושו אז ידברו 1:14
 5 מי העיר ממזרח צדק ויקראהו לרגליו ויתן לפניו גואים ומלכים יוריד ויתן2

 6 מיא4וירדפם ויעבור שלום אורח ברגליו לוא יבינו 3כעפר חרבו כקש נידף קשתו 

 7 הדורות מרואש אני יהוה רישון ואת אחרונים אני הואהפעל ועשה קורה 



 8 יעזורו הויאיש את רע6ראו איים ויראו קצאוות הארץ יחדו קרבו ואתיון 5

 9 ויחזק חרש את צורף מחליק פלטיש את אולם פעם יואמר7לאחיהו יואמר חזק 

 10 לדבק טוב הואה ויחזקהו במסמרים לוא ימוט
 11 אשר החזקתיכה9ואתה ישראל עבדי יעקוב אשר בחרתיכה זרע אברהם אוהבי 8

 12 ולוא בחרתיכה אתה עבדי לכה מרהומקצוות הארץ ומאציליהא קראתיכה וא

 13 אל תירא כיא עמכה אני אל תשתע כיא אני אלוהיכה אמצתיכה10מאסתיכה 

 14 יובדו בכה הנחרים כול ויכלמו יבושו הן11אף עזרתיכה אף תמכתיכה בימין צדקי 

 15 כול אנשי ריבכה
 16 כיא אני יהוה אלוהיכה13ואנשי מצתכה יהיו כאין וכאפס אנשי מלחמתכה 12

 17 אל תיראי תולעת יעקוב14מחזיק ימינכה האומר לכה אל תירא אני עזרתיכה 

 18 הנה שמתיכה15ומיתי ישראל אני עזרתיכה נאום יהוה וגואלכה קדוש ישראל 

 19 תזרם ורוח16למורג חרוץ חדש בעל פי פיות תדוש הרים ותדק וגבעות כמוץ תשים 

 20 תשאם וסערה תפיץ אותמה ואתה תגיל ביהוה ובקדוש ישראל תתהלל 
 21 העניים האביונים המבקשים מים ואין לשונמה בצמה נשתה אני יהוה אענם17

 22 וך בקעות מעיניםאפתחה על שפאים נהרות ובת18אלוהי ישראל לוא אעזובם 

 23 אתנה במדבר ארז שטה19אשימה המדבר לאגם מים וארץ ציאה למוצאי מים 

 24 למען יראו20והדס ועץ שמן אשימה בערבה בראוש תרהר ותאשור יחדו 

 25 וישכילו יחדיו כיא יד יהוה עשתה זואת וקדוש ישראל וישימווידעו ויבינו 

 26 הגישו עצמותיכמהקרבו ריבכמה יואמר יהוה 21בראה  



 27 יגישו ויגידו לנו את אשר תקראון הראישונות מה הנה22יואמר מלך יעקוב 

 28 הגידו 23הגידו ונשימה לבנו ונדעה או אחרונות או הבאות השמיעונו 
 

Column 35  

 1 אף תיטיבו ותרעו אתמה אלוהים כיא ונדעה אחורלהאותיות 

 2 מאין ופועלכמה תועבה יבחרהנה אתמה 24ונשמעה ונראה יחדיו 

 3 העירות מצפון ויאתיו ממזרח שמש ויקרא בשמו ויבואו25בכמה 

 4 מיא הגיד מרוש ונדעה26סגנים כמו חמר וכמו יוצר וירמוס טיט 

 5 מלפנים ונאומרה צדק אף אין מגיד אף אין משמיע אף אין שומע

 6 אמריכמה
 7 ואראה ואין איש ומאלה28רישון לציון הנה הנומה ולירושלים מבשר אתן 27

 8 הנה כולם אין ואפס מעשיהמה רוח29ואין יועץ אשאלם וישיבו דבר 

 9 כיהמהיותוהו נס
 10 הנה עבדי אתמוכה בו בחירי רצתה נפשי נתתי רוחי עליו ומשפטי1:24

 11 קנה רצוץ3לוא יזעק ולוא ישא ולוא ישמיע בחוץ קולו 2לגואים יוציא 

 12 ולוא יכהה ולוא4לוא ישבור ופשתה כהה לוא יכבה לאמת יוציא משפט 

 13 ירוץ עד ישים בארץ משפט ולתורתיו איים ינחילו
 14 רוקע הארץכוה אמר האל האלוהים בורה השמים ונוטיהמה 5

יכה6וצאצאיה נותן נשמה לעם עליהא ורוח להולכים בה  ׅת̇ ׅר̇  15 אני ׅק̇



 16 בצדק ואחזיקה בידכה ואצורכה ואתנכה לברית עם לאור גואים
 17 ר ומבית כלא יושבי חושךוגר אססלפקוח עינים עורות להוציא ממ7
 18 הרישונות9אני יהוה הואה ושמי וכבודי לאחר לוא אתן ותהלתי לפסילים 8

 19 הנה באו והחדשות אני מגיד בטרם תצמחנה אשמיע אתכמה
 20 איים אוושירו ליהוה שיר חדש ותהלתו מקצה הארץ יורדי הים ומל10

 21 רים תשב קדר וירונו יושבי סלעצישא מדבר עריו וח11ויושביהם 

 22 ישימו ליהוה כבוד ותהלתו באיים יגידו12מראוש הררים יצריחו 
 23 יהוה כגבור יצא כאיש מלחמות יעיר קנאה יודיע אף יצריח13

 24 אחשיתי אך מעולם אחריש אתאפקה כיולדה14על אויביו יתגבר 

 25 אחריבה הרים וגבעות וכול עשבם15אפעה אשמה ואשופה יחדיו 

 26 והוליכתי עורים בדרך16אוביש ושמתי נהרות לאיים ואגמים אוביש 

 27 ידעו אדריכם אשימה מהשוכים לפניהמה לאור ולוא ידעו בנתיבות לוא

 28 נסגו אחור יבושו17ומעקשים למישור אלה הדברים עשיתים ולוא עזבתים 

 29 בושת הבוטחים בפסל האמרים למסכה אתמה אלוהינו
 

Column 36  
 1 מי עור כיא אם עבדי וחרש כמלאכי19הביטו לראות  םהחרשים שמעו והעורי18

 2 ראיתה רבות ולוא תשמור פתחו20אשלח מי עואר כמשלם ועואר כעבד יהוה 

 3 והואה22יהוה חפץ למען צדקו ויגדל תורה ויאדרהה 21אוזנים ולוא ישמע 



 4 עם בזוז ושסוי הפח בחורים כולם ובבתי כלאים הוחבאו היו לבז ואין מציל

 5 מיא24מיא בכמה ויאזין זואת ויקשב וישמע לאחור 23למשיסה ואין אומר השב 

 6 נתן למשיסה יעקוב וישראל לבוזזים הלוא יהוה זה חטאנו לו ולוא אבו

 7 וישפוך עליו חמת אפוא ועוזז מלחמה ותלהטהו25בדרכיו להלוך ולוא שמעו בתורתיו 

 8 מסביב ולוא ידע ותבער בו ולוא ישים על לב
 9 גאלתיכה כיא תירא אל ישראל כהיויוצר יעקוב כהייהוה בוראועתה כוה אמר 1:34

 10 כיא תעבור במים אתכה אני ובנהרות לוא ישטפוך2 אתה אקראתי בשמכה לי

 11 כיא תלך במו אש לוא תכוה ולהבה לוא תבער בכה
 12 תחתיכה וסבאים כוש כופרך מצרים ונתתי גואלךאני יהוה אלוהיכה קדוש ישראל 3
 13 תחת ולאומים תחתיכה אדםהמאשר יקרתה בעיני נכבדתה ואני אהבתיכה אתן 4

 14 אומר6אל תירא כיא אתכה אני ממזרח אביא זרעכה וממערב אקבצכה 5נפשכה 

 15 כול7לצפון תני ולתימן אל תכלאי הביאי בני מרחוק ובנותי מקצוי הארץ 

 16 הוציאו עם עואר8הנקרא בשמי ולכבודי בראתיהו יצרתיהו אף עשיתיהו 

 17 כול הגואים נקבצו יחדיו ויאספו לאומים9עינים יש וחרשים ואוזנים למו 

 18 ויצדקו וישמיעומי בהמה ויגידו זואת ורישונות ישמיעו יתנו עדיהמה 

 19 אתמה עדי נואם יהוה עבדי אשר בחרתי למען תדעו ותאמינו10ויואמרו אמת 

 20 ליא ותבינו כיא אני הואה לפני לוא נוצר אל ואחרי לוא היה
 21 אנוכי הגדתי והושעתי והשמעתי ואין12אנוכי אנוכי יהוה ואין מבלעדי מושיע 11

 22 גם מיום אני הואה ואין מידי מציל13בכמה זר ואתמה עדי נואם יהוה אני אל 



 23 אפעולה ומי ישיבנה
 24 כוה אמר יהוה גואלכמה קדוש ישראל למענכמה שלחתי בבבל והורדתי בריחים14

 25 אני יהוה קדושכמה בורא ישראל מלככמה15כולם וכשדיים באוניות רנתמה 
 26 המוציא רכב וסוס17כוה אמר יהוה הנותן בים דרך ובמים עזים נתיבה 16

 27 אל תזכור רישונות18וחיל ועיזוז יחדיו ישכובו בל יקומו דעכו כפשתה כבו 

 28 הנני עושה חדשה ועתה תצמח הלוא תדעו אף19וקדמוניות אל תתבוננו 

 29 תכבדני חית השדה תנים ובנות יענה 20אשים במדבר דרך בישימון נתיבים 
 

Column 37  

 1 עם זה יצרתי לי ותהלתי יואמרו21כיא אתן במדבר מים נהרות בישימון להשקות עמי ובחירי 
 2 לוא הביאותה לי שה לעולה ובזבחיכה23ולוא אותי קראתה יעקוב כיא יגעתה ביא ישראל 22

 3 לוא קניתה ליא בכסף קנה24לוא כבדתני ולוא עשיתה ליא מנחה ולוא הוגעתיכה בלבונה 

 4 אנוכי אנוכי25וחלב זבחיכה לוא הרויתני אך העבדתני בחטאותיכה הוגעתני בעונכה 

 5 הזכירוני נשפטה יחדיו ספר אתה למען26הואה מוחה פשעכה למעני וחטאתיכה לוא אזכור עוד 

 6 ואחללה שרי קודש ואתן לחרם יעקוב28אביכה הרישון חטא ומליציכה פשעו ביא 27תצדק 

 7 ועתה שמע יעקוב עבדי וישראל בחרתי בוא1:44וישראל לגודפים  
 8 תירא עבדי יעקוב וישורון בחרתי בואכוה אמר יהוה עושכה ויוצרכה מבטן ועוזרכה אל 2
 9 וצמחו כבין4 צאצאיכה על וברכתי זרעכה על רוחי אצק כןכיא אצק מים על צמא ונוזלים על יבשה 3

 10 זה יואמר ליהוה אני וזה יקרא בשם יעקוב וזה יכתוב ידוהי5ציר כערבים על יובלי מים ח



 11 ליהוה ובשם ישראל יכנה
 12 ישראל וגואליו יהוה צבאות שמו אני רישון ואני אחרון ומבלעדי אין אלוהיםכוה אמר יהוה מלך 6
 13 ומיא כמוני יקרא ויגידה ויעריכהה לוא משומי עם עולם ואותיות יואמר אשר תבואינה יגידו7

 14 אל תפחדו ואל תיראו הלוא מאז השמעתיכה והגדתי ואתמה עדי היש אלוה מבלעדי ואין8למו 

 15 למען ידעו בל יראו בל המהיוצר פסל כולמה תהו וחמודיהמה בל יועילו ועדיהמה 9צור בל ידעתי 

 16 הנה כול חובריו יבושו וחרשים המה מאדם יתקבצו11מי יצר אל ופסל נסך לבלתי הועיל 10יבושו 

 17 ויפעלהו יצורהווחרש ברזל מעצד ופעל בפחם ובמקבות 12כולם יעמודו ופחדו יבושו יחדיו 

 18 חרש עצים נטהו קו יתארהו בשרד13בזרוע כוחוה גם רעב ואין כוח לוא שותה מים וייעף 

 19 לכרות14יעשהו במקצעות ובמחגה יתארהו ויעשהו כתבנית איש כתפארת אדם לשבת בית 

 20 ויקחוהגה לאדם לבער 15לון ויאמץ לוא בעצי יער נטע אורן וגשם יגדל ה ואלוא ארזים ויקח תרז

 21 חציו שרף במו16מהמה ויחום אף ישיק ואפה לחם או יפעל אל וישתחו עשהו פסל ויסגוד למו 

 22 ושריתו לאל עשה17ח חמותי נגד אור הא ויואמר ויחם ישב גחליו ועל ויאכל בשר וחציו ועלאש 

 23 ולוא יבינו לוא ידעו18לבלוי עץ יסגוד לו וישתחוה ויתפלל אליו ויואמר הצילני כיא אלי אתה 

 24 ולוא ישיב אל לבו ולוא דעת ולוא תבונה לאמור לאמור19כיא טח מראות עיניהמה מהשכל לבותמה 

 25 חציו שרפתי במו אש ואף אפיתי על גחליו לחם ואצלה בשר ואוכלה ויתרו לתועבות אעשה לבלוי

 26 בימינירועה אפר לב הותל הטהו ולוא יוכיל נפשו ולוא יואמר שקר 20עץ אסגוד 
 27 מחיתי כעב22זכור אלה יעקוב ישראל כיא עבדי אתה יצרתיכה עבד לי אתה ישראל לוא תשאני 21

 28 פשעכה וכענן חטאותיכה שובה אלי כיא גאלתיכה
 29 רונו שמים כיא עשה יהוה הריעו תחתיות הארץ פצחו הרים רינה יער וכול עץ בו כיא גאל יהוה 23

 



Column 38  

 1 ןכוה אמר יהוה גואלכה ויוצרכה מבט24                  ובישראל יתפאריעקוב 

 2 מיםוקס בדיםמפר אותות 25רוקע הארץ מיא אתי ואנוכי יהוה עושה כול נוטה שמים לבדי 

 3 מקים דבר עבדו ועצת מלאכיו ישלים האומר26 יסכל ודעתם אחור חכמיםיהולל משיב 

 4 האומר לצולה חרבי27לירושלים תשב ולערי יהודה תבנינה וחרבותיה אקומם 

 5 האומר לכורש רעי וכול חפצי ישלים ולאמור לירושלים תבנה28נהרותיך אוביש ו

 6 כוה אמר יהוה למשיחו לכורש אשר החזקתי בימינו1:54                        תוסד יוהיכל

 7 אני2לרד לפניו גואים ומתני מלכים אפתח לפתוח לפניו דלתות ושערים לוא יסגרו 

 8 ונתתי3לפניכה אלך והררים יאושר דלתות נחושה אשבור ובריחי ברזל אגדע 

 9 בשמכהלכה אוצרות חושך ומטמוני מסתרים למען תדע כיא אני יהוה הקורה 

 10 ולוא נכהילמען עבדי יעקוב ישראל בחירי ואקרא לכה ובשם הכ4אלוהי ישראל 

 11 למען ידעו6אני יהוה ואין עוד זולתי ואין אלוהים אאזרכה ולוא ידעתני 5ידעתני 

 12 יוצר אור ובורה חושך7ממזרח שמש וממערב כיא אפס בלעדי אני יהוה ואין עוד 

 13 יהוה עושה כול אלהעושה טוב ובורה רע אני 
 14 הריעו שמים ממעלה ושחקים ויזל צדק האמר לארץ ויפרח ישע וצדקה תצמיח8

 15 הוי רב את יוצריו חרש את חורשי האדמה הוי האומר9                                

 16 הוי האומר לאב מה תוליד ולאשה10צרו מה תעשה ופועלכה אין אדם ידים לו וי]ל[

 17 ני על בני ועל פועלשאלו האותות יוצר ישראל קדושכוה אמר יהוה 11            חילין]ת ה[מ

 18 אנוכי עשיתי ארץ ואדם עליהא בראתי אני ידי נטו שמים וכול12צווני ]ידי ת[



 19 אנוכי העירותיהו בצדק וכול דרכיו אישר הואה יבנה13     צויתי ]צבאם[

 20 ולוא בשוחוד אמר יהוה צבאות תיא ישלח לוא במחיר]עירי וגלו[
 21 יהוה יגיע מצרים וסחר כוש סבאים אנשי מדות עליך יעבורו ולך יהיו ]ה אמרו[כ14

 22 ודעילכו בזקים יעבורו ואליכי ישתחווה ואליכי יתפללו אך בכי אל ואין  ]אחריך[

 23 כלמהובושו וגם נכלמו 16   אכן אתה אל מסתתר אלוהי ישראל מושיע15והים ]אל[

 24 ישראל נושע ביהוה תשועת עולמים17      וילכו בכלמה חורשי צירים ]דו[יח

 25 לוא תבושו ולוא תכלמו עד עולמי עד
 26 כיא כוה אמר יהוה בורה השמים הואה האלוהים ויוצר הארץ ועשיה והואה18

 27 לוא בסתר דברתי19כוננה לוא לתהו בראה לשבת יצרה אני יהוה ואין עוד 

 28 במקום ארץ חושך לוא אמרתי לזרע יעקוב תהו בקשוני אני יהוה דובר

 29 לוא   הקבצו ובואו התנגשו ואתיו פליטי הגואים20צדק מגיד מישרים 

 30 הגידו והגישו 21   ידעו הנושאים את עץ פסלמה ומתפללים אל אל לוא יושיע
 

Column 39  

 1 הגידה הלוא אני יהוה ואין עודאף יועצו יחדיו מיא השמיע זואת מקדם מאז 

 2 פנו אלי והושיעו כול אפסי ארץ כיא22אלוהים מבלעדי אל צדיק ומושיע ואין זולתי 

 3 ביא נשבעתי יצא מפיא צדקה דבר ולוא ישוב כיא ליא תכרע23אני אל ואין עוד 

 4 אך ביהוה ליא יאמר צדקות ועוז עדיו יבואו יבושו24כול בורך ותשבע כול לשון 

 5 כרע בל קרס נבו1:64ביהוה יצדקו ויתהללו כול זרע ישראל  25כול הנחרים בו 



 6 קרסו כרעו2היו עצביהמה לחיה לבהמה נשאותיכמה עמוסות משמיעיהמה 

 7 הלכויחדיו ולוא יוכלו מלט משא ונפשמה בשבי 
 8 שמע אלי בית יעקוב וכול שארית בית ישראל עומסים ממני בטן ונושאים מני3

 9 עד זקנה אני הואה ועד שיבה אני אסבול אני עשיתי ואני אשא ואנוכי4רחם 

 10 הזלים6למי תדמיוני ותשוי ותמשלוני ואדמה 5אסבול ואמלטה  

 11 ויסגודו אף ישתחוזהב מכיס וכסף בקנה ישקולו ישכורו צורף ויעשה אל 
 12 וישאוהו על כתף יסבלוהו ויניחוהו תחתיו ויעמוד ממקומו לוא ימיש אף יזעק7

 13 זכורו זואת והתאוששו השיבו פושעים8עליו ולוא יענה מצרתו לוא יושיענו 

 14 מגיד10זכורו רישונות מעולם כיא אני אל ואין עוד אלוהים ואפס כמוני 9על לב 

 15 ומקדם אשר לוא נעשו אמר עצתי תקום וכול חפצי יעשהת ומראישית אחר
 16 קורה ממזרח עיט מארץ מרחק איש עצתו אף דברתי אף אביאנה יצרתיה11

 17 אף אעשנה
 18 קרובה צדקתי ולוא תרחק ותשועתי13שמעו אלי אבירי לב הרחוקים מצדקה 12

 19 ולוא תאחר נתתי בציון תשועה ולישראל תפארתי
 20 ושבי על עפר בתולת בת בבל שבי על הארץ אין כסא בת כשדיים כיא רדי1:74

 21 קחי רחים וטחני קמח גלי צמתך חשופי2לוא תוסיפי יקראו לך רכה וענוגה 

 22 חרפתך נקם אקח ולואתגלה ערותך גם תראה 3שוליך גלי שוק עבורי נהרות 

 23 איושבי דממה וב5גאלנו יהוה צבאות שמו קדוש ישראל 4אפגע אדם 

 24 קצפתי על עמי6בחושך בת כשדיים כיא לוא תוסיפי יקראו לך גבורת ממלכות 



 25 וחללתי נחלתי ואתנם בידך לוא שמתי להמה רחמים על זקן הכבדתי עולך

 26 עוד לוא שמתי אלה על לבכי לוא זכרתיותואמרי לעולם אהיה גבורת 7מואדה 

 27 ועתה שמעי זואת עודנה היושבת לבטח האומרה בלבבה אני ואפסי8אחרונה 

 28 ותבואינה לך שתי אלה רגע ביום אחד9עוד לוא אשב אלמנה ולוא אראה שכול 

 29 ותבטחי10שכול ואלמנה כתומם באו עליך ברוב כשפיך בעצמת חובריך מואדה 

 30 אמרתי אין רואני חכמתך ודעתך היאה שובבתך ותואמרי בלבבך אניבדעתך 

 31 ובאה עליך רעה ולוא תדעי שחרה ותפול עליך הווה לוא תוכלי לכפרה 11ואפסי עוד 
 

Column 40  

 1 יגעתי באשר כשפיך וברוב בחובריך עמודינאו12ותבוא עליך פתאום שאה ולוא תדעי 

 2 עצתך יעמודו נא ויושיעוך חוברי שמים והחוזים בכוכביםכרוב 13מנעוריך ועד היום 

 3 הנה היו כקש אש שרפתם לוא הצילו את נפשם14מודעים לחדשים מאשר יבוא עליהמה 

 4 כן היו לך אשר יגעתי סוחריך מנעוריך15מיד להבה אין גחלת לחומם אור לשבת נגדו 

 5 איש לעברו תעו אין מושיעך
 6 יעקוב הנקראים בשם ישראל וממי יהודה יצאו הנשבעים בשםשמעו זואת בית 1:84

 7 כיא מעיר הקודש נקראו ועל2יהוה ובאלוהי ישראל יזכירו לוא באמת ולוא בצדקה 

 8 הגדתי ומפי יצאההרישונות מאז 3אלוהי ישראל נסמכו יהוה צבאות שמו  

 9 מאשר ידעתי כיא קשה אתה וגיד ברזל עורפכה4ואשמיעם פתאום עשיתי ותבואינה 

 10 ואגידה לכה מאז בטרם תבוא השמעתיכה פן תואמר עצבי עשם5ומצחכה נחושה 



 11 שמעתה חזה כולה ואתמה הלוא תגידו השמעתיכה חדשות מעתה6פסלי ונסכי צום 

 12 נבראו ולוא מאז ולפני יום לוא שמעתים פן תואמר הנה עתה7ונצורות לוא ידעתן 

 13 וגם לוא שמעתי גם לוא ידעתה גם מאז לוא פתחת אוזנכה כיא ידעתי כיא8ידעתים 

 14 למען שמי אאריך אפי ותהלתי אחטום לכה לבלתי9בגוד תבגוד ופושע מבטן יקראו לכה 

 15 למעני למעני11י הנה צרפתיכה ולוא בכסף בחנתיכה בכור ענ10הכריתכה 

 16 אתן לוא לאחר וכבודי איחל איכה כיאאעשה 
 17 אף ידי יסדו13שמע אלה יעקוב וישראל מקראי אני הואה אני רישון אף אני אחרון 12

 18 יקבצו כולם וישמעו14ארץ וימיני טפחה שמים קורה אני אליהמה ויעמודו יחדיו 

 19 אני אני15מי בהם ויגיד את אלה יהוה אוהבי וישה חפצו בבבל זרועו כשדיים 

 20 שמעו זואתו{◦◦◦◦} קרובו אלי 16דברתי אף קראתי והביאותיהו והצליחה דרכוהי 

 21 לוא מרוש בסתר דברתי בעת היותה שמה אני ועתה אדוני יהוה שלחני ורוחו

 22 ישראל אני יהוה אלוהיכה מלמדכה להועילכוה אמר יהוה גואלכה קדוש 17         

 23 ולוא הקשבתה אל מצוותי והיה כנהר שלומכה וצדקתך18הדריכה בדרך אשר תלך בה 

 24 ויהי כחול זרעכה וצאצאיכה כמעותיו לוא יכרת ולוא ישמד שמו מלפני19כגלי הים 

 25 עד קצוי הארץצאו מבבל ברחו מכשדיים בקול רינה הגידו והשמיעו זואת 20          

 26 ולוא צמאו בחרבות הוליכו מים מצור הזיב למו21אמרו גאל יהוה את עבדו יעקוב 

 27 ואין שלום אמר יהוה לרשעים22ויבקע צור ויזובו מים 
 28 שמעו איים אלי הקשיבו לאומים מרחוק יהוה מבטן קראני ממעי אמי1:94

 29 ברור חץכל וישימני החביאני ידיו בצל חדה חרבכוישם פי 2הזכיר שמי 



 30 ויואמר לי עבדי אתה ישראל אשר בכה אתפאר3באשפתיו הסתירני 
 31 אני אמרתי לריק יגעתי לתוה ולהבל כוחי כליתי אכן משפטי את יהוה ופועלתי 4

 

Column 41  

 1 ועתה אמר יהוה יוצרך מבטן לעבד לו לשובב יעקוב אליו5את אלוהי  

 2 ויואמר נקל מהיותכה לי6וישראל לו יאסף ואכבדה בעיני יהוה ואלוהי היה עזרי 

 3 עבד להקים את שבטי ישראל ונצירי יעקוב להשיב ונתתיך לאור גואים להיות

 4 ישועתי עד קצוי הארץ
 5 גואלכה ישראל קדושו לבזוי נפש למתעבי גוי לעבד מושליםכוה אמר אדוני יהוה 7

 6 מלכים ראו וקמו ושרים והשתחוו למען יהוה אשר נאמן קדוש ישראל יבחרכה
 7 כוה אמר יהוה בעת רצון אענכה וביום ישועה אעזרכה ואצורכה ואתנכה לברית8

 8 ושך הגלולאמור לאסורים צאו ולאשר בח9עם להקים ארץ להנחיל נחלות שוממות 

 9 לוא ירעבו ולוא יצמאו ולוא יכם שרב10על כול הרים ירעו ובכול שפאים מרעיתם 

 10 ושמתי כול הרי לדרך ומס11ושמש כיא מרחמם ינהגם ועל מבועי מים ינהלם 

 11 הנה אלה מרחוק יבואו והנה אלה מצפון ומים ואלה מארץ12ומסלתי ירומון 

 12 רונו שמים וגילי ארץ פצחו הרים רינה כיא מנחם יהוה עמו 13סיניים  

 13 ועניו ירחם
 14 התשכח אשה עולה מרחם בן בטנה15שכחני  ⸱ואלוהי⸱ותואמר ציון עזבני יהוה ואדוני 14

 15 הנה על כפים חוקותיך וחומותיך16גם אלה תשכחנה ואנוכי לוא אשכחכי 



 16 סאי סביב עיניך18מהרו בוניך מהורסיך ומחריביך ממך יצאו 17נגדי תמיד 

 17 וראי כולם נקבצו באו לכי חי אני נואם יהוה כיא כולם כעדי תלבשי

 18 כיא חרבותיך ושוממותיך וארץ הריסתך כיא עתה תצרי19ותקשרים ככלה 

 19 עוד יואמרו באוזניך בני שכוליך צר לי המקום גשה20מיושב ורחקו מבלעיך 

 20 ואמרת בלבבך מיא ילד לי את אלה ואני שכולה וגלמודה וגולה21לי ואשבה 

 21 וסרה אלה מיא גדל הנה אני נשארתי לבדי אלה איפו המה
 22 כיא כוה אמר יהוה הנה אשא אל גואים ידי ואל העמים ארים נסי והביאו22

 23 מה מינקותיךוהיו מלכים אמניך ושרותיה23בניך בחוצן ובנותיך על כתף תנשנה 

 24 אפים ארץ ישתחוו לך ועפר רגליך ילחכו וידעתי כיא אני יהוה אשר לוא יבושו

 25 כיא כוה אמר יהוה25היקחו מגבור מלקוח אם שבי עריץ ימלט 24קוי  

 26 ואת אריב אנוכי ךיריב ואת ימלט עריץ ביוגם מלקוח גבור ילקח וש

 27 את בשרם וכעסיס דמם ישכרו וידעוואוכלתי את מוניך 26בניך אנוכי אושיע 

 28 כול בשר כיא אני יהוה מושיעך וגואלכי אביר יעקוב
 29 כוה אמר יהוה אי זה ספר כריתות אמכמה אשר שלחתיה או מי מנושי אשר1:05

 

  



Column 42  

 1 מדוע2ה אמכמ לחהואתכמה לו הנה בעוונותיכמה נמכרתמה ובפשעיכמה שמכרתי 

 2 באתי ואין איש קראתי ואין עונה  הקצור קצרה ידי מפדות אם אין בי כוח

 3 להציל  הנה בגערתי אחריב ים אשים נהרות מדבר תיבש דגתם מאין מים

 4 אלבישה שמים קדרות ושק אשים כסותם3ותמות בצמא 
 5 ויעיר בבוקר בבוקר ויעיר ריהוה נתן לי לשון למודים לדעת לעות את יעף דבאדוני 4

 6 אדוני אלוהים פתח לי אוזן ואנוכי לוא מריתי אחור לוא5לי אוזן לשמוע כלמודים 

 7 ואדוני7גוי נתתי למכים ולחיי למטלים פני לוא הסירותי מכלמות ורוק 6נסגותי 

 8 קרוב8יהוה יעזור לי על כן לוא נכלמתי על כן שמתי פני כחלמיש ואדעה כיא לוא אבוש 

 9 הנה אדוני יהוה9מצדיקי מי יריב אתי נעמודה יחדיו מי בעל משפטי יגש אלי 

 10 מי בכמה יראי יהוה10יעזור ליא מי הואה ירשיעני הנה כולם כבגד יבלו עש יאכולם 

 11 כים ואין נוגה לו יבטח בשם יהוה וישען באלוהיווחש שומע בקול עבדו אשר הלכו
 12 הנה כולם קודחי אש מאזרי זיקות לכו באור אשכמה ובזיקות בערתמה מידי הייתה11

 13 זואת לכמה למעצבה תשכבו
 14 שמעו אלי רודפי צדק מבקשי יהוה הביטו אל צור חצבתמה ואל מקבת בור נקרתמה1:15
 15 הביטו אל אברהם אביכמה ואל שרה תחוללכמה כיא אחד קרתיהו ואפרהו וארבהו2
 16 יה וישם מדברה כעדן וערבתה כגן יהוה ששון]ת[כיא נחם יהוה ציון נחם כול חרבו3

 17 ושמחה ימצאו בה תודה וקול זמרה נס יגון ואנחה
 18 ארגיע עמים לאור ומשפטי תצא מאתי תורה כיא האזינו אלי מיואקשיבו אלי עמי ולא4



 19 שאו שמים6עמים ישפוטו אליו איים יקוו ואל זרועו יוחילון  וקרוב צדקי יצא ישעי וזרוע5

 20 עיניכמה והביטו אל הארץ מתחתה וראו מי ברא את אלה

 21 וצדקתי לוא תחת ויושביה כמו כן ימותון וישועתי לעולם תהיה
 22 כיא כבגד8 תחתו אל מגדפותםמשמעו אלי יודעי צדק עם תורתי בלבם אל תיראו חרפת אנוש ו7

 23 יואכולם עש וכצמר יאכלם סס וצדקתי לעולם תהיה וישועתי לדור דורים
 24 עורי עורי לבשי עוז זרוע יהוה עורי כימי קדם דורות עולמים הלוא אתה היאה המוחצת9

 25 הלוא אתי היאה המחרבת ים מי תהום רבא השמה במעמקי ים10רחוב מחללת תנים 

 26 ופזורי יהוה ישובו ובאו ציון ברינה ושמחת עולם על רואשיהמה ייוופד11דרך לעבור גאולים  

 27 ששון ושמחה ישיגו ונס יגון ואנחה
 28 ותשכחי13אנוכי אנוכי הואה מנחמכמה מי אתי ותיראי מאנוש ימות ומבן אדם חציר נתן 12

 29 את יהוה עשכה נוטה שמים ויסד ארץ ותפחד תמיד כול היום מפני חמת המציק 
 

Column 43  

 1 כאשר כונן להשחית ואיה חמת המציק
 2 מהר צרה להפתח ולוא ימות לשחת ולוא יחסר לחמו14
 3 אשים16אנוכי יהוה אלוהיכה רוגע הים ויהמו גליו יהוה צבאות שמו 15

 4 דברי בפיכה ובצל ידי כסיתיכה לנטוע שמים וליסד ארץ ולאמור לציון עמיא

 5 אתה
 6 התעוררי התעוררי קומי ירושלים אשר שתיתי מיד יהוה את כוס חמתו17



 7 בנים ילדהאין מנחל לך מכול 18את קובעת כוס התרעלה שתיתי מצית 

 8 שתים המה קראתכי מי ינוד לכי19ואין מחזיק בידה מכול בנים גדלה 

 9 בניך עולפו שוכבו בראוש כול20 ינחמך מי חרבההשד והשבר והרעב ו

 10 לכן שמעי נא21 אלוהיך גערת יהוה חמת המלאים כמריחוצות כתו מ

 11 יריב עמוא כוה אמר אדוניך יהוה אלוהיך22זואת עניה שכורת ולוא מיין 

 12 הנה לקחתי מידך את כוס התרעלה את קובעת כוס חמתי לוא תוסיפי

 13 ושמתיהו ביד מוגיך ומעניך אשר אמרו לנפשכי שוחי23לשתותו עוד 

 14 עורי עורי לבשי1:25ונעבורה ותשימי כארץ גוך וכחוץ לעוברים  

 15 בשי בגדי תפארתך ירושלם עיר הקודש כיא לוא יוסיף ויבואל ציוןעוז 

 16 התנערי מעפר וקומי ושבי ירושלים התפתחו מוסרי2בך ערל וטמא 

 17 כיא כוה אמר יהוה חנם נמכרתמה ולוא3צורך שביה בת ציון 

 18 ברישונה לגורכיא כוה אמר יהוה מצרים ירד עמי 4בכסף תגאלו 

 19 ועתה מה לי פה נואם יהוה כי לוקח עמי5שמה ואשור באפס עשקו 

 20 לכן ידע עמיא6חנם משלו והוללו נואם ותמיד כול היום שמי מנואץ 

 21 שמי ביום ההואה כי אני הואה המדבר הנני
 22 מיעמה נאוו על ההרים רגלי מבשר מבשר שלום משמיע טוב מש7

 23 קול צופיך נשאו קולם יחדיו ירננו8ישועה אומר לציון מלך אלוהיך 

 24 פצחו רינה יחדיו9כיא עין בעין יראו בשוב יהוה ציון ברחמים 

 25 חשף יהוה10חרבות ירושלים כיא נחם יהוה עמו וגאל את ירושלים 



 26 את זרוע קודשו לעיני כול הגואים וראו כול אפסי הארץ את ישועת

 27 סורו סורו צאו משמה בטמה אל תגעו צאו מתוכה11אלוהינו 

 28 כיא לוא בחפזון תצאו ובמנוסא לוא תלכון12הברו נושאי כלי יהוה 

 29 כול יכיא הולך לפניכמה יהוה ומאספכמה אלוהי ישראל אלוה

 30 הארץ יקרא 
 

Column 44  
 1 כאשר שממו14הנה ישכיל עבדי וירום ונשא וגבה מואדה 13

 2 עליכה רבים כן משחתי מאיש מראהו ותוארו מבני האדם
 3 כן יזה גואים רבים עליו וקפצו מלכים פיהמה כיא את אשר15

 4 לוא סופר להמה ראו ואת אשר לוא שמעו התבוננו
 5 ויעל כיונק לפניו2מי האמין לשמועתנו וזרוע יהוה אל מי נגלתה 1:35

 6 וכשורש מארץ ציאה לוא תאור לו ולוא הדרלו ונראנו ולוא מראה

 7 נבזה וחדל אישים ואיש מכאובות ויודע חולי3ונחמדנו 

 8 הואה נויאכן חולי4וכמסתיר פנים ממנו ונבוזהו ולוא חשבנוהו 

 9 ומוכה אלוהיםנשא ומכאובינו סבלם ואנחנו חשבנוהו נגוע 

 10 והואה מחולל מפשעינו ומדוכא מעוונותינו ומוסר5ומעונה 

 11 כולנו כצואן תעינו איש לדרכו6שלומנו עליו ובחבורתיו נרפא לנו 

 12 נגש והואה נענה ולוא7פנינו ויהוה הפגיע בו את עוון כולנו 



 13 יפתח פיהו כשה לטבוח יובל כרחל לפני גוזזיה נאלמה ולוא פתח

 14 מארץ נגזר כיא ישוחח מיא דורו ואת לוקח וממשפט רמעוצ8פיהו 

 15 חיים מפשע עמו נוגע למו

 16 עשיר בומתו תמויתנו את רשעים קברו וע9                         

 17 ויהוה חפץ דכאו ויחללהו10על לוא חמס עשה ולוא מרמה בפיהו 

 18 יהוה אם תשים אשם נפשו יראה זרע ויארך ימים וחפץ

 19 מעמל נפשוה יראה אור וישבע ובדעתו יצדיק11בידו יצלח 

 20 ברבים ולכן אחלק ל12לרבים ועוונותם הואה יסבול  וצדיק עבד

 21 ואת עצומים יחלק שלל תחת אשר הערה למות נפשו ואת פושעים

 22 נמנא והואה חטאי רבים נשא ולפשעיהמה יפגע
 23 פצחי רינה וצהלי ולוא חלה כיא רביםוני עקרה ולוא ילדה ר1:45

 24 ארחיבי מקום אהלכי2בני שוממה מבני בעולה אמר יהוה 

 25 ויריעות משכנותיך יטי ואל תחשוכי האריכי מיתריך ויתדותיך

 26 וזרעך גואים יירשו ועריםכיא ימין ושמואל תפרוצי 3חזקי 

 27 לוא כיא תכלמי אלואל תיראי כיא לוא תבושי 4נשמות יושיבו 

 28 תחפירי כיא בושת עלומיך תשכחי וחרפת אלמנותיך לוא תזכורי 
 

  



Column 45  

 1 קדוש וגואלכי שמו צבאות יהוה ךיכיא בעלכי עוש5עוד 

 2 ועצובתכיא כאשה עזובה 6ישראל אלוהי כול הארץ יקרה 

 3 רוח קראך יהוה ואשת נעורים כיא תמאס אמר יהוה אלוהיך
 4 בשצף קצף8ברוגע קטן עזבתיך וברחמים גדולים אקבצך 7

 5 גאלכיוהסתרתי פני רוגע ממך ובחסדי עולם רחמתיך אמר 

 6 כימי נוח זואת לי אשר נשבעתי מעבור מי נוח עוד על9יהוה 

 7 כיא ההרים10הארץ כן נשבעתי מקצוף עליך עוד ומגעור בך 

 8 וברית ימוש לוא מאתך וחסדי תתמוטינה גבעותהימושו ו

 9 שלומי לוא תמוט אמר מרחמכי יהוה
 10 ך תיענייה סחורה לוא נחמה הנה אנוכי מרביץ בפוך אבניך ויסודו11

 11 וכול קדחוושמתי כדכוד שמשותיך ושעריך לאבני א12בספירים 

 12 בניכיווכול בניך למודי יהוה ורב שלום 13גבוליך לאבני חפץ 
 13 בצדקה תתכונני רחקי מעושק כיא לוא תיראי וממחתה כיא14

 14 הנה גור יגור אכס מאתי מי יגר אתך עליך15לוא תקרב אליך 

 15 כלי מוציאוהנה אנוכי בראתי חרש נופח באש פחם 16יפולו 

 16 כול כלי יוצר עליך לוא17למעשיהו אנוכי בראתי משחית לחבל 

 17 יצלח

 18 הוי1:55זואת נחלת עבדי יהוה וצדקתם מאתי נואם יהוה 



 19 כול צמא לכו למים ואשר אין לו כסף לכו שבורו בלוא כסף

 20 למה תשקולו כסף בלוא לחם ויגיעכם2ובלוא מחיר יין וחלב 

 21 בלוא שבעה שמעו שמעוא אלי ואכולו טוב ותתענג בדשן נפשכם
 22 הטו אוזנכמה ולכו אלי ושמעו ותחיה נפשכמה ואכרות לכמה3

 23 הנה עד לאומים נתתיהו4ברית עולם חסדי דויד הנאמנים 

 24 תדע תקרא וגוי לוא ידעכה הנה גוי לוא5נגיד ומצוה לאומים 

 25 כיא פארך ישראל קדושלאליכה ירוץ למען יהוה אלוהיך ו
 26 יעזב רשע דרכו7דרושו יהוה בהמצאו קראוהי בהיותו קרוב 6

 27 ואיש און מחשבותיו וישוב אל יהוה וירחמהו ואל אלוהינו

 28 כיא לוא מחשבותי מחשבותיכם ולוא דרכיכמה 8כיא ירבה לסלוח 
 

Column 46  

 1 כיא כגובה שמים מארץ כן גבהו דרכי9דרכי נואם יהוה 

 2 כיא כאשר ירד10מדרכיכמה ומחשבותי ממחשבותיכמה 

 3 הגשם והשלג מן השמים ושמה לוא ישוב כיא אם הרוה

 4 את הארץ והולידה והצמיחה ונתן זרע לזורע ולחם לאכול
 5 ריקם כיא אם עשהכן יהיה דברי אשר יצא מפי לוא ישוב אלי 11

 6 כיא בשמחה12את אשר חפצתי והצליח את אשר שלחתיו 

 7 תצאו ובשלום תלכו ההרים והגבעות יפצחו לפניכמה רינה



 8 תחת הנעצוץ יעלה בראוש ותחת13וכול עצי השדה ימחוא כף 

 9 הסרפוד יעלה אדס והיו ליהוה לאות ולשם עולם לוא יכרת
 10 שמורו משפט ועשו צדקה כיא קרובה ישועתיכיא כוה אמר יהוה 1:65

 11 אשרי אנוש יעשה זואת ובן אדם יחזיק2לבוא וצדקתי להגלות 

 12 חללה ושומר ידיו מעשות כול רעמבה שומר שבת 
 13 לאמור הבדל יבדילני יהוה מעלאל יואמר בן הנכר הנלוא אל יהוה 3

 14 כיא כוה אמר יהוה4עמו ואל יואמר הסריס הנה אנוכי עץ יבש 

 15 לסריסים אשר ישמורו את שבתותי ויבחורו באשר חפצתי ומחזיקים

 16 ם ומן בנותיה בביתי ובחומותי יד ושם טוב מבנונתתי להמ5בבריתי 

 17 הנלויים אל יהוה ובני הנכר6שם עולם אתן להמה אשר לוא יכרת 

 18 להיות לו לעבדים ולברך את שם יהוה ושומרים את השבת מחללה

 19 והביאותים אל הר קודשי ושמחתים בבית7ומחזיקים בבריתי 

 20 תפלתי עולותיהמה וזבחיהמה יעלו לרצון על מזבחי כיא ביתי בית

 21 נואם אדוני יהוה מקבץ נדחי ישראל עוד8תפלה יקרה לכול העמים 

 22 כול חיות שדה אתיו לאכול וכול חיות ביער9אקבץ עליו לנקבציו 
 23 צופיו עורים כולם לוא ידעו כולם כלבים אלמים לוא יוכלו לנבוח המה10

 24 והכלבים עזי נפש לוא ידעו שבעה11חוזים שוכבים אוהבים לנואם 

 25 והמה הרועים לוא ידעו הבין כולם לדרכם פנו איש לבצעו מקצהו
 26 מואד יתר גדולאתיו ונקח יין ונסבה שכר ויהי כזה היום ומחר 12



 27 והצדיק אובד ואין איש שם על לב ואנשי החסד נאספים באין מבין1:75

 28 ויבוא שלום וינוחו על משכבותיו 2סף הצדיק אכיא מפני הרעה נ
 

Column 47  

 1 כחהוהלוך נ
 2 על מיא תתענגו ועל מיא תרחיבו4ואתמה קרובו הנה בני עננה זרע מנאף ותזנו 3

 3 הנחמים באלים תחת כול5 שקר זרע פשע דיופה תאריכו לשון הלוא אתמה יל

 4 נחל חלקכה שמהבחלקי 6עץ רענן שוחטי הילדים בנחלים תחת שעפי הסלעים 

 5 על הר7המה גורלכה גם להמה שפכתה נסך העליתה מנחה העל אלה אנחם 

 6 ואחר הדלת והמזוזה8גבה ונשא שמת משכבכה גם שם עלית לזבוח זבח 

 7 שמתה זכרונכה כיא מאתי גליתה ותעלי הרחבת משכבך ותכרותי לכה מהמה

 8 רוקחיך ותשלחי ציריךותשרי למלך בשמן ותרבי 9אהבת משכבמה יד חזית 

 9 ברוב דרכיך יגעת לוא אמרת נואש חית ידך מצת10עד מרחק ותשפילי עד שאול 

 10 ואת מי דאגת ותיראיני כיא תכזבי ואותי לוא זכרתי ולוא שמתי11על כן לוא חלית 

 11 אני אגיד צדקתך12אלה על לבכה הלוא אני מחשה ומעולם ואותי לוא תיראי 

 12 בזעקך יצילוך קובציך ואת כולם ישא רוח13ואת מעשיך ולוא יועילוך קובציך 

 13 ויקח הבל וחוסה ביא ינחל ארץ וירש הר קודשי
 14 כיא כוה15ויואמר סולו סולו המסלה פנו דרך הרימו מכשול מדרך עמיא 14

 15 אמר רם ונשא שוכן עד וקדוש שמו במרום ובקודש ישכן ואת דכא ושפל רוח



 16 כיא לוא לעולם אריב ולוא לנצח אקצוף כיא16לחיות רוח שפלים ולחיות לב נדכאים 

 17 בעוון בצעו קצפתי ואכהו ואהסתר ואקצופה17רוח מלפני יעטוף ונשמות אני עשיתי 

 18 דרכיו ראיתי וארפאהו ואשלם לוא תנחומים לוא ולאבליו18וילך שובב בדרך לבו 
 19 והרשעים כים20בבורה ניב שפתים שלום לרחוק ולקרוב אמר יהוה ורפתיהו 19

 20 ואין שלום אמר21יתגרשו מימיו רפש וטיט  ונגרשו כיא לאשקיט לוא יוכל

 21 אלוהי לרשעים
 22 קרא בגרון אל תחשוך כשופר הרם קולכה והגד לעמיא פשעיהמה ולבית יעקוב1:85

 23 אותי יום ויום ידרושו ודעת דרכי יחפצון כגוי אשר צדקה עשה2חטאותמה 

 24 למה צמנו3ומשפט אלוהו לוא עזב ישאלוני משפטי צדק קרבת אלוהים יחפצו 

 25 מעצביכ לולוא ראיתה ענינו נפשותינו ולוא תדע הן ביום צומכמה תמצאו חפץ וכו

 26 הנה לריב ולמצא תצומו ולהכות בגורף רשע לוא תצומו כיום לשמיע במרום4תנגשו 

 27 הכזה יהיה צום אבחרהו יום ענות אדם נפשו הלכוף כאוגמן רואשו5קולכמה 

 28 הלוא זה הצום אשר6שק ואפר יציע הלזה תקראו צום יום רצון ליהוה 

 29  וכול םישיפומטה ושלח רצוצים חאבחרהו פתח חרצבות רשע והתר אגודות 
 

Column 48  

 1 ערום תראה כיא בית תביא מרודים םייוהלוא פרוס לרעב לחמכה וענ7מוטה תנתקו 

 2 אז יבקע כשחר אורכה וארוכתכה מהרה תצמח8וכסיתו בגד ומבשרכה לוא תתעל 

 3 ויואמראז תקרא ויהוה יענה תשוע 9והלך לפניכה צדקכה וכבוד יהוה יאספכה 



 4 ותפק לרעב נפשכה ונפש10הנני אם תסיר מתוככה מוטה ושלוח אצבע ודבר און 

 5 ונחכה יהוה תמיד והשביע11נענה תשביע וזרח בחושך אורכה ואפלתכה כצהורים 

 6 יכזבו לוא אשר מים וכמוצא רוה כגן והייתה יחליצו הבצצחות נפשכה ועצמותיכ

 7 מוסדי דור ודור תקומם וקראו לך גודר פרץ משובבובנו ממכה חרבות עולם 12מימיו 

 8 נתיבות לשבת
 9 דשואם תשיב משבת רגלכה מעשות חפציכה ביום קודשי וקראתה לשבת עונג ולק13

 10 אז תתענג על יהוה14יהוה מכבד וכבדתו מעשות דרכיכה וממצוא חפצכה ודבר דבר 

 11 אביכה כיא פי יהוה דברוהרכיבכה על בומתי ארץ והאכילכה נחלת יעקוב 
 12 כיא אם עוונותיכמה היו2הנה לוא קצרא יד יהוה מהושיע ולוא כבדו אוזניו משמוע 1:95

 13 כיא3ע ומבדילים בינכמה לבין אלוהיכמה וחטאותיכמה הסתירו פנים מכמה משמ

 14 אין קורה בצדק4כפיכמה נגאלו בדם ואצבעותיכמה בעוון לשונכמה עולה תהגה 

 15 בצי צפעונים5ואין נשפט באמונה בטחו על תהו ודבר שו הרוה עמל והולידו און 

 16 קוריהם6בקעו וקורי עכביש יירגו האוכל מבציהמה ימות והאזורה תבקע אפע י

 17 מעשיהמה מעשי און ופועול חמס בכפיהםלוא יהיו לבגד ולוא יכסו במעשיהמה 
 18 רגליהמה לרע ירוצו וימהרו לשפוך דם נקיא מחשבותיהמה מחשבות אין שד7

 19 דרך שלום לוא ידעו ואין משפט במעגלותיהמה נתיבותי8ושבר וחמס במסלותיהמה 

 20 על כן רחק משפט ממנו ולוא תשיגנו9המה עקשו להמה כול הדורך בה לוא ידע שלום 

 21 נגשש כעורים קיר וכאין10צדקה נקוה לאור והנה חושך לנגהות באפלה נהלך 

 22 נהמה כדבים כולנו11עינים נגששה כשלנו בצהורים כנשף באשמונים כמיתים 



 23 כיא רבו פשעינו12כיונים הגוא נהגה נקוה למשפט ואין ולישועה רחקה ממנו 

 24 וכחש עוופש13נגדכה וחטאותינו ענוא בנו כיא פשעינו אתנו ועוונותינו ידענום 

 25 ואסיג14ביהוה ונסוג מאחר אלוהינו ודברו עושק וסרה והגוא מלב דברי שקר 

 26 אחור משפט וצדקה מרחוק תעמוד כיא כשלה ברחוב אמת ונכוחה לוא תוכל לבוא
 27 ותהי האמת נעדרת וסר מרע משתולל15

 28 וירא כיא אין איש וישתומם כיא אין מפגיע16וירא יהוה וירע בעיניו כיא אין משפט 

 29 וילבש צדקה כשרין וכובע ישועה ברואשיו17ותושע לוא זרעו וצדקתיו היא סמכתו 
 

Column 49  

 1 ל לאויביומוכעל גמולות כעל ישלם חמה לצריו ג18וילבש בגדי נקם תלבושת ויעט כמעיל קנאא 

 2 וייראו ממערב את שם יהוה וממזרח שמש את כבודיו כיא יבוא כנהר צור19לאיים גמול ישלם 

 3 ואני זואת בריתי21ובא אל ציון גואל ולשבי פשע ביעקוב נואם יהוה 20 בוה נססהורוח יהוה 

 4 אתם אמר יהוה ורוחי אשר עליכה ודברי אשר שמתי בפיכה לוא ימושו מפיכה ומפי זרעכה

 5 זרע זרעכה מעתה ועד עולםומפי 
 6 כיא הנה החושך יכסה ארץ וערפל לאומים ועליך2קומי אורי כיא בא אורך כבוד יהוה עליך זרח 1:06

 7 שאי סביב עיניך וראי4והלכו גואים לאורך ומלכים לנגד זרחך 3יזרח יהוה וכבודו עליך יראה 

 8 אז תראי ונהר ורחב לבבך כיא5כולמה נקבצו באו לך בניך מרחוק יבואו ובנותיך על צד תאמנה 

 9 שפעת גמלים תכסך בכרי מדים ועיפו כולם משבאו 6יהפך אליך המון ים חיל גואים יבואו לך 

 10 כול צואן קדר יקבצו לך אילי נבאות ישרתונך ויעלו7יבואו זהב ולבונה ישאו ותהלת יהוה יבשרו 



 11 כיא ליא9מיא אלה כעב תעופפנה וכיונים אל ארבותיהמה 8תי אפאר רלרצון על מזבחי ובית תפא

 12 איים יקוו ואניות תרשיש ברישונה להביא בני מרחוק כספם וזהבם אתם לשם יהוה אלוהיך

 13 ובנו בני נכר חומותיך ומלכיהמה ישרתונך כיא בקצפי הכיתיך10ולקדוש ישראל כיא פארך 

 14 ופתחו שעריך תמיד יומם ולילה ולוא יסגרו להביא אליך חיל גואים ומלכיהמה11וברצוני רחמתיך 

 15 הלבנון נתן לךכבוד 13 יחרבו חרוב הגואיםוכיא הגוי והממלכה אשר לוא יעבודוכי יאבדו 12נהוגים 

 16 ואהלכו14ואליך יבוא ברוש ותהרהר ותאשור יחדיו לפאר מקום מקדשי ומקום רגלי אכבד 

 17 אליך שחוח כול בני מעניך והשתחוו על כפות רגליך כול מנאציך וקראו לך עיר יהוה

 18 ודור דור משוש עולם לגאון ושמתיך עובר ואין אהונתחת הייותך עזובה וש15ציון קדוש ישראל 
 19 וינקתי חלב גואים ושד מלכים תינקי וידעתי כיא אני יהוה מושיעך וגואלך אביר יעקוב16
 20 ברזל האבנים ותחת נחושת עציםהתחת הנחושת אביא זהב ותחת הברזל אביא כסף ותחת 17

 21 ולוא ישמע עוד חמס בארצך שד ושבר בגבוליך וקראתה18ושמתי פקודתך שלום ונוגשיך צדקה 

 22 בלילה הירח גהולוא יהיה לך עוד השמש לאור יומם ולנ19הישועה חומותיך ושעריך תהלה 

 23 לוא יבוא שמשך וירחך לוא יאסף20לוא יאיר לך והיה לך יהוה לאור עולם ואלוהיך לתפארתך 

 24 ועמך כולם צדיקים לעולם ירשו ארץ נצר21כיא יהוה יהיה לך לאור עולם ושלמו ימי אבלך 

 25 הקטן יהיה לאלף והצעיר לגוי עצום אני יהוה בעתה22יהוה מעשי ידיו להתפאר  ימטע

 26 לשבויים לקרוא לב לנשברי ולחבוש חני שלרוח יהוה עלי יען משח יהוה אותי לבשר ענוים 1:16אחישנה 

 27 לשים3לקרוא שנת רצון ליהוה יום נקם לאלוהינו לנחם כול אבילים 2דרור ולאסורים פקח קוח 

 28 לאבילי ציון לתת להמה פאר תחת אפר שמן ששון תחת אבל מעטה תהלה תחת רוח כהה וקראו

 29 ובנו חרבות עולם שוממות ריאשונים יקוממו וחדשו4להמה אילי הצדק מטע יהוה להתפאר 
 



Column 50  

 1 ועמדו זרים ורעו צואנכמה ובני נכר5ערי חורב שוממות דור ודור יקוממו 

 2 ואתמה כוהני יהוה תקרוא ומשרתי אלוהינו יאמר לכמה6אכריכמה וכורמיכמה 

 3 תחת בושתכמה משנה וכלמה ירונו7חיל גואים תואכלו ובכבודם תתיאמר 

 4 כיא אני יהוה8   תהיה לכמהחלקכמה לכן משנה בארצם תירשו שמחת עולם 

 5 אוהב משפט ושונה גזיל בעולה ונתתי פעולתכם באמת וברית עולם אכרות לכמה
 6 ונודע בגואים זרעכמה וצאצאיכמה בתוך העמים כול רואיהמה יכירום9

 7 כיא המה זרע ברך יהוה
 8 שוש אשיש ביהוה תגל נפשי באלוהי כיא הלבישני בגדי ישע מעיל צדקה10

 9 כיא כארץ תוציא צמחה וכגנה11   יעטני כחתן ככוהן פאר וככלה תעדה כליהא

 10 למען1:26  זרועיה תצמיח כן יהוה אלוהים יצמיח צדקה ותהלה נגד כול הגואים

 11 אשקוט עד יצא כנוגה צדקה וישועתהציון ולוא אחרוש ולמען ירושלים לוא 

 12 אשר  וקראו לך שם חדש    וכול מלכים כבודך   וראו גואים צדקכי2  כלפיד תבער

 13 וצנוף מלוכה בכף אלוהיכי  והיית עטרת תפארת ביד יהוה 3   פי יהוה יקובנו
 14 כיא לכי יקראו חפצי   ולארצך לוא יאמר עוד שוממה   ולוא יאמר לכי עוד עזובה4

 15 כיא כבעול בחור5   וארצך תבעל   חפץ יהוה בכי אכי   ולארצך בעולה   בהא

 16 על חומותיך6בתולה יבעלוכי בניך ומשוש חתן על כלה ישיש עליך אלוהיך 

 17 ם כול היום וכול הלילה לוא יחשו המזכירים אתמריי שותקדפירושלים ה

 18 ועד ישים את  עד יכין ועד יכונן   ואל תתנו דמי לו 7   אל דמי לכמה  יהוה 



 19 נשבע יהוה בימינו ובזרוע עוזו אם אתן עוד דגנך מאכל8   ארץב תהלה מיירושל

 20 כיא אם מאספיהו9   אשר יגעתי בוה   ישתו בני נכר תירושך מא   יביךאל

 21 אמר   דשיוק צרותחומקבצו ישתוהו ב  יהוה  מויהללו את ש  יאכולוהו 

 22 אלוהיך
 23 ם סולו סולו המסלה סקולו מאבן הנגף אמורועים פנו דרך הערעבורו בש10

 24 הארץ אמורו לבת ציון הנה ישעך בא ויהנה יהוה השמיעו אל קצ11בעמים 

 25 וקראו להמה עם הקודש גאולי יהוה ולכי12הנה שכרו אתו ופעלתיו לפניו 

 26 יקראו דרושה עיר לוא נעזבה
 27 מיא זה בא מאדום חמוץ בגדים מבוצרה זה הדר בלבושו צועה ברוב כוחוה1:36

 28 דגמדוע אדום ללבושכה ובגדיך כדורך ב2אני מדבר בעדקה רב להושיע 
 29 כיא יום נקם בלבי 4כתי לבדי ומעמי אין איש אתי וכול מלבושי גאלתי רפורה ד3

 

Column 51  

 1 ואביט ואין עוזר ואשתומם ואין תומך ותושע ליא זרועי וחמתיא5ושנת גאולי באה 

 2 ואבוסה עמים באפיא ואשכירמה בחמתי ואורידה לארץ נצחם6היא סמכתני 
 3 כול אשר גמלנו יהוה ורב טוב לבית ישראלחסדי יהוה אזכיר תהלת יהוה כעל 7

 4 ו ויהי להמהישקר לוא בנים המה עמי אך רויואמ8אשר גמאלם כרחמיו וכרוב חסדיו 

 5 בכול צרתמה לוא צר ומלאך פניו הושיעמה באהבתיו ובחומלתיו הואה9למושיע 

 6 ויהפךוהמה מרו ועצבו את רוח קודשיו 10גאלמה וינשאם וינטלם כול ימי עולם 



 7 ויזכור ימי עולם מושה עמוא איה המעלה מי את רועי11להמה לאויב והואה נלחם בם 

 8 ומוליך לימין מושה זרוע תפארתיו בוקע מים12ו את רוח קודשו בקרב השם איה אונווצ

 9 כבהמה בבקעה14 יכשלו לוא ברדמוליכם בתומות כסוס במ13מפניהמה לעשות שם עולם 

 10 הבט מן השמים15תרד רוח יהוה תניחנו כיא נהגתה עמכה לעשות לכה שם תפארת 

 11 תכה איה קנאתכה וגבורתכה המון מעיך ורחמיך אלירוראה מזבול קודשכה ותפא

 12 כיא אתה אבינו ואברהם לוא ידענו וישראל לוא הכירנו אתה הואה16התאפקו 

 13 תתענו מדרכיכה תקשיח לבנו מיראתךלמה יהוה 17יהוה אבינו גואלנו מעולם שמכה 

 14 היינו19למצער ירש עם קודשך צרינו בססו מקדשכה 18שוב למען עבדיך שבט נחלתך 

 15 רא שמכה עליהמה לוא קרעתה שמים וירדתה מפניכהקמעולם לוא משלתה בם לוא נ

 16 פניכהמכקדוח אש עמסים מים תבעה אש לצריכה להודיע שמכה לצריכה 1:46הרים נזלו 

 17 מעולם לוא שמעו3ות נקוה ירדתה מפניכה הרים נזלו אבעשותכה נור2גואים ירגזו 

 18 פגעתה את שש ועושה4ולוא האזינו ועין לוא ראתה אלוהים זולתך יעשה למחכה לו 

 19 ונהיה כטמא5צדק בדרכיכה יזכורוכה הנה אתה קצפתה ונחטא בהמה עולם ונושע 

 20 ואין קורה6נו ונבולה כעלה כולנו ועוונותינו כרוח ישאונו יכולנו כבגד עדים כול צדקות

 21 ואתה7בשמכה מתעורר לאחזיק בכה כיא הסתרתה פניכה ממנו ותמגדנו ביד עווננו 

 22 אל תקצוף יהוה8מר ואתה יוצרנו ומעשה ידיכה כולנו יהוה אבינו אתה ואנחנו ח

 23 ערי קודשכה היו מדבר9עד מואדה ואל לעת תזכור עוון הנה הבטנה עמכה כולנו 

 24 אבותינו הללוכה אשר ותפארתנו דשנוובית ק10ציון כמדבר הייתה ירושלים שוממה 

 25 יהוה תחשה ותעננוהעל אלה תתאפק 11היו לשרפת אש וכול מחמודינו היו לחורבה 



 26 עד מואדה
 27 נדרשתי ללוא שאלוני נמציתי ללוא בקשוני אמרתי הנני הנני אל גוי לוא קרא בשמיא1:56
 28 העם3פרשתי ידי כול היום אל עם סורה ההולכים הדרך לוא טוב אחר מחשבותיהמה 2

 29 היושבים 4המכעיסים אותי על פני תמיד המה זובחים בגנות וינקו ידים על האבנים 
 

Column 52  

 1 בקברים ובנצורים ילינו האוכלים בשר החוזיר ומרק

 2 ביאהאומרים קרב אליכה אל תגע 5פגולים בכליהמה 

 3 הנה6ש יוקדת כול היום אכה אלה עשן באפי יקדשת

 4 כתובה לפני לוא אחשה כיא אם שלמתי ושלמתי אל חיקם
 5 עוונותיכמה ועונות אבותיכמה יחדו אמר יהוה אשר קטרו7

 6 על ההרים ועל הגבעות חרפוני ומדותי פועלתמה רישונה

 7 על חיקמה
 8 באשכול ויואמרכוה אמר יהוה כאשר ימצא התירוש 8

 9 אל תשחיתיהו כיא ברכה בוא כן אעשה למען עבדי לבלתי

 10 והוציתי מיעקוב זרע ומיהודה ירש הרי9השחית הכול 

 11 השרון האוהי10וירשוהו בחירי ועבדי ישכונו שמה 

 12 לנוי צואן ועמק עכור למרבץ בקר לעמי אשר דרשוני
 13 קודשייהוה השכחים את הר  ]י[ואתמה עוזב11



 14 ומניתי12העורכים לגד שולחן וממלאים למני מסכה 

 15 אתכמה לחרב וכולכמה לטבחה תכרעו יען קראתי

 16 יתמה דברתי ולוא שמעתמה ותעשו הרענולוא ע

 17 בחרתמה חפצתיבעיני ובאשר לוא 
 18 תרעבו ואתמה אכלווי עבדי הנה יהוה אדונילכן כוה אמר 13

 19 ואתמה תצמאו הנה עבדי ישמחוהנה עבדי ישבו 

 20 הנה עבדי ירננו בטוב לב ואתמה14ואתמה תבושו 

 21 והנחתמה15תזעקו מכאיב לב ומשברון רוח תילילו 

 22 שמכמה לשבועה לבחירי והמיתכה אדוני יהוה

 23 והיה הנשבע16 תמיד

 24 באלוהי אמן והנשבע בארץ ישבע באלוהי אמן כיא

 25 הרישונות וכיא נסתרו מעינינשכחו הצרות 
 26 כיא הנני בורא שמים חדשים וארץ חדשה ולוא17

 27 כיא אם שיש18תזכרנה הרישונות ולוא תעלינא על לב 

 28 וגיל עדי עד אשר אני בורא

 29 כיא הנני בורא את ירושלים גילה ועמה משוש
 

  



Column 53  
 1 עוד קול בכי וקול זעקה וגלתי בירושלים וששתי בעמיא ולוא ישמע בה19
 2 ולוא יהיה משמה עוד עויל ימים וזקן אשר לוא ימלה את ימיו כיא20

 3 ובנו בתים וישבו21הנער בן מאה שנה ימות והחוטא בן מאה שנה יקולל 

 4 לוא יבנו ואחר ישב לוא יטעו ואחר22ונטעו כרמים ואכלו את פריאם 

 5 געוילוא 23יואכל כיא כימי עץ ימי עמיא ומעשה ידיהמה יבלו בחירי 

 6 לריק ולוא ילדו לבהלה כיא זרע ברך יהוה המה וצאצאיהמה אתם
 7 זב25    והיה טרם יקראו ואני אענה עוד המה מדברים ואני אשמע24

 8 וטלה ירעו כאחד וארי כבקר יואכל תבן ונחש עפר לחמו לוא ירעו ולוא

 9 יהוה אמר דשיוישחיתו בכול הר ק
 10 ליא תבנו אשר בית איזה רגלי הדום ארץהכוה אמר יהוה השמים כסאי ו1:66

 11 ואת כול אלה ידי עשתה והיו כול אלה נואם יהוה ואל2ואיזה מקום מנוחתי 

 12 איש כמכה שורהשוחט 3    אביט אל עניא ונכאי רוח והחורד לדבריזה 

 13 זובח השא עורף כלב מעלה מנחה דם חוזיר מזכיר לבונה מברך און גם

 14 גם אני אבחר4המה בחרו בדרכיהמה ובשקוציהמה נפשמה חפצה 

 15 אין עונה דברתיובתעלוליהמה ובמגורותיהמה אביא להמה יען קראתי 

 16 לוא חפצתי בחרו רשמעו ויעשו את הרע בעיני ובאשולוא 
 17 שמעו דבר יהוה החרדים אל דבריו אמרו אחיכמה שונאיכמה מנדיכם5

 18 למען שמי יכבד יהוה יראה בשמחתמה והמה יבושו



 19 בטרם תחיל7    קול שאון בעיר קול מהיכל קול יהוה משלם גמול לאויביו6

 20 מיא שמע כזואת ומיא יראה8ילדה בטרם יבוא חבל לה המליטה זכר 

 21 כאלה התחיל ארץ ביום אחד אם יולד גוי פעם אחת כיא חלה גם ילדה

 22 המוליד אניא אם יהוה יואמר אוליד ולוא אשביר אניה9ציון את בניהא 

 23 ואעצרה אמר אלוהיך
 24 שישו אתה משוש כול המתאבליםשמחו את ירושלים וגילו בהא כול אוהביהא 10

 25 למען תינקו ושבעתמה משד תנחומיהא למען תמוצו והתענגתמה11עליהא 

 26 ממזיז כבודה
 27 כוה אמר יהוה הנני נוטה אליהא כנהר שלום וכנחל שוטף כבוד גואים12

 28 כאיש אשר אמו13תיהמה על צד תנשינה ועל בירכים תשתעשעו ]וינק[

 29 וראיתמה ושש לבכמה14שלים תתנחמו רואנוכי אנחמכמה וביו כן ]תנחמנ[
 

Column 54  

 1 ו וזעם את איביוייהוה את עבד דועצמותיכמה כדשא תפרחנה ונודע י
 2 ובסופה מרכבותיו להשיב בחמה אפו כיא הנה יהוה באש יבוא15

 3 כיא באש יהוה יבוא לשפוט ובחרבו את16אפו וגערתיו בלהבי אש 

 4 המתקדשים והמטהרים אל הגנות אחר אחת17כול הבשר ורבו חלליו 

 5 ואנוכי 18יר והשקוץ והעכבר יחדיו אמר יהוה זבתוך אוכלי בשר החו

 6 באוו מעשיהמה ומחשבותיהמה באו לקבץ את כול הגואים והלשונות



 7 ושמתי בהמה אותות ושלחתי מהמה פליטים אל הגואים19וראו את כבודי 

 8 שמעוקשת תובל ויואן האים הרחוקים אשר לוא ] [ךופול ולוד משתרשיש 

 9 לוכ את ווהביא20כבודי והגידו את כבודי בגואים  ]ת[את שמעי ולוא ראוו א

 10 םיובצוב םכבברו בסוסים ליהוה מנחה הגואים מכלכול אחיכמה 

 11 יהוה קדשי ירושלים אמר רובפרדים ובכורכובות אל ה

 12 הםמם גו21כאשר יביאו בני ישראל את המנחה בכלי טהור בית יהוה 

 13 אקח ליא לכוהנים ללויים אמר יהוה
 14 דים]עמ[ השעי נא רכיא כאשר השמים חדשים והארץ החדשה אש22

 15 דשווחב שי חודדוהיה מ23    לפני נואם יהוה כן יעמוד זרעכמה ושמכמה

 16 וויצא24יהוה  פני אמרלהשתחות לומדי שבת בשבתה יבוא כול הבשר 

 17 המה]ש[וא לוא תמות תולעתםוראו בפגרי האנשים הפושעים ביא כיא 

 18 לכול הבשר ןלוא תכבה והיו דראו
  



Hebrew Comparison of the Text of Isaiah – Masoretic against 1Q Isaiah 

a (1QIsa 

a) 

Chapter 1 

1 

ז ם ָאחָ הּו יֹותָ י ֻעִּזּיָ ם ִּבימֵ ה ִוירּוָׁשלָ ה ַעל־ְיהּודָ ר ָחזָ ֹוץ ֲאׁשֶ ֶבן־ָאמהּו ְעיָ ְיׁשַ  ֲחזֹון
 הְיהּודָ  יַמְלכֵ  הּוּיָ ְזקִ ְיחִ 

Masoretic 

יותם אחז  עוזיה ובימים וירושלי יהודה על חזה אשר אמוץ בן עיהוחזון יש
 יהודה מלכי יחזקיה

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

יותם אחז  -ו-זיה+ו+ע בימי+ו+ם +י+וירושל יהודה על חזה אשר אמוץ בן עיהוחזון יש
 יהודה מלכי -ו-יחזקיה

Highlighted Diff. 

2 

 Masoretic יְׁשעּו בִ ם ּפָ י ְוהֵ ְמּתִ י ְורֹומַ ְלּתִ ּדַ ּגִ  יםר ָּבנִ ּבֵ ה ּדִ י ְיהוָ ֶרץ ּכִ י אֶ ינִ ְוַהֲאזִ  םיִ ּו ָׁשמַ ְמעׁשִ 

a( בי פשעו והמה ]י[ממתכיא יהוה דבר בנים גדלתי ורו שמים והאזינו הארץשמעו 
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff בי פשעו +ה+*מ*וה יממתיהוה דבר בנים גדלתי ורו +א+כי ארץ+ה+שמעו שמים והאזינו 

  



3 

ֹ  ְׂשָרֵאליו יִ ּוס ְּבָעלָ ֹור ֵאבהּו ַוֲחמֹקנֵ  ע ׁשֹורָידַ  ֹ ע ַעּמִ ָידַ א ל  Masoretic ןְתּבֹונָ א הִ י ל

a( ן]התבונ[וחמור אבוס בעליו ישראל לוא ידע ועמי לוא יונהו ידע שור ק
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff ןהתבונא +ו+עמי ל+ו+א ידע +ו+וחמור אבוס בעליו ישראל לנהו +יו+ידע שור ק

4 

ּו ֲאצה נִ ּו ֶאת־ְיהוָ ים ָעְזביתִ ים ַמְׁשחִ ים ָּבנִ ַרע ְמֵרעִ ן זֶ ָעֹוֶבד ם ּכֶ א עַ ֹוי ֹחטֵ ֹוי ּגה
 ֹוררּו ָאחל ָנזֹ ְׂשָראֵ יִ  ֹוׁשֶאת־ְקד

Masoretic 

ו צנא ]וה[עם כבד עוון זרע מרעים בנים משחיתים עזבו את יה הוי גוי חוטה
 ישראל נזרו אחור קדוש את

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

ו צנא והון זרע מרעים בנים משחיתים עזבו את יה+ו+עם כבד ע *ה*ט+ו+הוי גוי ח
 קדוש ישראל נזרו אחור את

Highlighted Diff. 

5 

ֹ יפּו ָסָר ֹוד ּתֹוסִ ּו עה ֻתּכל מֶ עַ   Masoretic יב ַּדּוָ י ְוָכל־ֵלבָ אׁש ָלֳחלִ ה ָּכל־ר

a( וכול לבב דוה תוסיפו סרה כול ראוש לחולי דעל מה תכו עו
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff *ה*ל לבב דו+ו+וכ לי+ו+ש לח+ו+ל רא+ו+תוסיפו סרה כ דעל מה תכו עו

 

  



6 

ֹ  רּוה לֹא־זֹ ּיָ ה ְטִר ה ּוַמּכָ ַצע ְוַחּבּוָר ם ּפֶ ֹו ְמתֹ ין־ּבאֵ  ֶגל ְוַעד־רֹאׁשַּכף־ֶר מִ  ׁשּו א ֻחּבָ ְול
 ֹ  ֶמןַּבּׁשָ  הֻרְּככָ  אְול

Masoretic 

לוא זרו ולוא חובשו  ומכה טריה המכף רגל ועד רואש אין בו מתם פצע וחבור
 רככה בשמן ולוא

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

בשו +ו+א ח+ו+א זרו ול+ו+ל ומכה טריה האש אין בו מתם פצע וחבור+ו+מכף רגל ועד ר
 א רככה בשמן+ו+ול

Highlighted Diff. 

7 

ה ּה ּוְׁשָממָ ים ֹאתָ ֹאְכלִ  יםָזִר  ם ְלֶנְגְּדֶכםׁש ַאְדַמְתכֶ ֹות אֵ ם ְׂשֻרפָעֵריכֶ ה ם ְׁשָממָ ַאְרְצכֶ 
 יםָזִר  תְּכַמְהֵּפכַ 

Masoretic 

זרים אוכלים אותה ושממו  אש אדמתכם לנגדכם ארצכם שממה עריכם שרופות
 ים]ר[ז אכתכמפ עליה

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 *ו*תה ושממ+ו+כלים א+ו+זרים א אש אדמתכם לנגדכם פות+ו+ארצכם שממה עריכם שר
 יםרז כת+א+פ-ה-כמ +עליה+

Highlighted Diff. 

8 

 Masoretic היר ְנצּוָר ה ְּכעִ ְקׁשָ ה ְבמִ ְמלּונָ ֶרם ּכִ ה ְבכָ ֹון ְּכֻסּכָ ּיה ַבת־צִ ְונֹוְתָר 

a( ונתרת בת ציון כסוכה בכרם וכמלונה במקשה כעיר נצורה
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff כמלונה במקשה כעיר נצורה+ו+כה בכרם +ו+בת ציון כס *ת*תר-ו-ונ



9 

 Masoretic ינּוה ָּדמִ ינּו ַלֲעֹמָר ם ָהיִ ְסדֹ ט ּכִ ְמעָ יד ּכִ נּו ָׂשִר יר לָ ֹות הֹותִ ה ְצָבאְיהוָ  לּוֵלי

a( לעומרה דמינוצבאות הותיר לנו שריד כמעט כסודם היינו  לולי יהוה
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff מרה דמינו+ו+דם היינו לע+ו+צבאות הותיר לנו שריד כמעט כס לולי יהוה

10 

 Masoretic הם ֲעֹמָר ינּו עַ ת ֱא�הֵ ינּו ּתֹוַר ם ַהֲאזִ י ְסדֹ ינֵ ה ְקצִ ּו ְדַבר־ְיהוָ ְמעׁשִ 

a( ה אלוהינו עם עומרהורתיהוה קציני סודם ואזינו  ]דבר[ עושמ
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff מרה+ו+הינו עם ע+ו+אל *ה*וראזינו ת*ו*דם +ו+יהוה קציני ס דבר עושמ

11 

ים ם ָּפִר ים ְודַ יאִ ֶלב ְמִר ים ְוחֵ ֹות ֵאילִ י ֹעלְעּתִ ה ָׂשבַ ר ְיהוָ יֹאמַ  ְבֵחיֶכםי ֹרב־זִ ָלָּמה־ּלִ 
ֹ ְוַעּתּודִ  יםּוְכָבׂשִ   יְצּתִ א ָחפָ ים ל

Masoretic 

פרים  וב זבחיכם יואמר יהוה שבעתי עולות אילים וחלב מריאים ודם מה ליל
 תודים לוא חפצתיעו וכבשים

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

פרים  לות אילים וחלב מריאים ודם+ו+אמר יהוה שבעתי ע+ו+ב זבחיכם י*ו* מה ליל
 א חפצתי+ו+תודים לעוכבשים ו

Highlighted Diff. 

 

  



12 

ֹ ּקֵ י־בִ י מִ ֹות ָּפנָ אּו ֵלָראי ָתבֹ ּכִ   Masoretic יס ֲחֵצָר ם ְרמֹ ֶּיְדכֶ את מִ ׁש ז

a( ידכם לרמוס חצרי]מ[את י בקש זומכיא תבאו לראות פני 
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff ס חצרי+ו+רמ+ל+ידכם מאת +ו+י בקש זמתבאו לראות פני  *א*כי

13 

 ֹ ֹ  ֶדׁש ְוַׁשָּבתי חֹ יא לִ ה הִ ֶרת ּתֹוֵעבָ ְוא ְקטֹ ְנַחת־ׁשָ מִ  יאיפּו ָהבִ א תֹוסִ ל א ְקָר א מִ ְקר
 הַוֲעָצָר  ֶוןאָ  ללֹא־אּוכַ 

Masoretic 

י חודש ושבת קרא מקרא ל תועבה היא תנחת שוא קטרמלוא תוסיפו להביא 
 און ועצרתה אוכל לוא

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

דש ושבת קרא מקרא +ו+י חל תועבה היא תנחת שוא קטרמהביא +ל+א תוסיפו +ו+ל
 ה+ת+ועצר אוכל און א+ו+ל

Highlighted Diff. 

14 

 Masoretic אי ְנׂשֹ יתִ ְלאֵ ַרח נִ י ָלטֹ ּו ָעלַ י ָהיה ַנְפׁשִ ָׂשְנאָ  ם ּומֹוֲעֵדיֶכםָחְדֵׁשיכֶ 

a( שנאה נפשי היו עלי לטרח נלאיתי נשוא חודשיכם ומועדיכם
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff א+ו+שנאה נפשי היו עלי לטרח נלאיתי נש דשיכם ומועדיכם+ו+ח

 

  



15 

 יםָּדמִ ם ַע ְיֵדיכֶ י ֹׁשמֵ ּנִ ה ֵאינֶ ּלָ ּו ְתפִ י־ַתְרּבם ּכִ ם ּגַ ּכֶ מִ  ים ֵעיַנים ַאְעלִ ם ַּכֵּפיכֶ ְׂשכֶ ּוְבָפִר 
 אּוָמלֵ 

Masoretic 

מע ידיכמה דמים +ו+מכם גם כי הרבו תפלה אינני ש ובפרשכם כפיכם אעלים עיני
 בעאון אצבעותיכם מלאו

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

דמים  +ה+*מ*רבו תפלה אינני שומע ידיכ*ה*מכם גם כי  ובפרשכם כפיכם אעלים עיני
 +בעאון אצבעותיכם+מלאו 

Highlighted Diff. 

16 

 Masoretic עַ ּו ָהֵר ְדלי חִ ֶגד ֵעינָ ּנֶ ם מִ ַע ַמַעְלֵליכֶ ירּו רֹ ּו ָהסִ ַּזּכהִ  ַרֲחצּו

a( רחצו והזכו והסירו רוע מעלליכם מנגד עיני חדלו הרע
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff ע מעלליכם מנגד עיני חדלו הרע+ו+הסירו ר+ו+הזכו +ו+רחצו 

17 

 Masoretic היבּו ַאְלָמנָ ֹום ִר ּו ָיתְפטֹוץ ׁשִ ּו ָחמט ַאְּׁשרְׁשּפָ ּו מִ ְרׁשב ּדִ ּו ֵהיטֵ ְמדלִ 

a( היטיב דרושו משפט אשרו חמוץ שפטו יאתום ריבו אלמנה למדו
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff תום ריבו אלמנה+א+שו משפט אשרו חמוץ שפטו י+ו+ב דר+י+היט למדו

 

  



18 

ימּו ם־ַיְאּדִ ינּו אִ ֶלג ַיְלּבִ ַּכּׁשֶ  יםם ַּכָּׁשנִ ּו ֲחָטֵאיכֶ ְהים־יִ ה אִ ר ְיהוָ ה יֹאמַ ְכחָ ּוָ א ְונִ ְלכּו־נָ 
 ּוְהיֶמר יִ ַּכּצֶ  עַכּתֹולָ 

Masoretic 

ם ידומו א ונוכחה יואמר יהוה אם יהיו חטאיכם כשני כשלג ילבינו ]נא[כו ל
 יהיו כצמר כתולע

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

מו *ו*ד-א-ם יא כשלג ילבינו -ם-אמר יהוה אם יהיו חטאיכם כשני+ו+ונוכחה י נאכו ל
 כתולע כצמר יהיו

Highlighted Diff. 

19 

 Masoretic לּוֶרץ ּתֹאכֵ ּוב ָהאָ ם טּו ּוְׁשַמְעּתֶ ם־ּתֹאבאִ 

a( ]ץ תאכלו[ארהאם תאבו ושמעתם טוב 
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

None Extant Highlighted Diff. 

20 

 Masoretic רּבֵ ה ּדִ י ְיהוָ י ּפִ ּו ּכִ ֶרב ְּתֻאְּכלם חֶ יתֶ ּו ּוְמִר ם־ְּתָמֲאנְואִ 

a( אם תמאנו ומריתם בחרב תאכלו כיא פי יהוה דבר]ו[
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff פי יהוה דבר +א+חרב תאכלו כי+ב+אם תמאנו ומריתם ו

 

  



21 

 Masoretic יםה ְמַרְּצחִ ּה ְוַעּתָ ין ּבָ ֶדק ָילִ ט צֶ ְׁשּפָ י מִ ה ְמֵלֲאתִ ה ֶנֱאָמנָ ְריָ ה קִ ה ְלזֹונָ ָהְיתָ  ֵאיָכה

a( רצחים ]בה ועתה[ ילין צדק משפט מלאתי נאמנה קריה ונהיכה הייתה לז
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff רצחים-מ- בה ועתה ילין צדק משפט מלאתי נאמנה קריה ונהיתה לז+י+יכה ה-א-

22 

 Masoretic םיִ ּול ַּבּמָ � ָמהים ָסְבאֵ יגִ ה ְלסִ � ָהיָ ַּכְסּפֵ 

a( כספך היו לסיגים סבאך מהול במים
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff לסיגים סבאך מהול במים *ו*כספך הי

23 

 ים ָיתֹוםף ַׁשְלֹמנִ ַחד ְוֹרדֵ ב ׁשֹ ֹאהֵ  ים ֻּכּלֹוַּגָּנבִ  ים ְוַחְבֵרי� סֹוְרִר יִ ָׂשַר 
 ֹ ֹ  הַאְלָמנָ  יבְוִר  טּוְׁשּפֹ יִ  אל  םֹוא ֲאֵליהֶ א־ָיבל

Masoretic 

גנבים כולם אוהבי שוחד רודפי שלמונים יאתום ] ם וחברייסורר[י ךשרי
 אלמנה לוא יבוא אליהם] וריב[ ]טו[ישפ לוא

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

תום +א+נים י+ו+שלמ +י+דפ*רו*חד +ו+ש +י+הב+ו+א *ם*ל+ו+גנבים כ ם וחברייסוררי ךשרי
 א יבוא אליהם+ו+אלמנה ל טו וריבא ישפ+ו+ל

Highlighted Diff. 

 

  



24 

 Masoretic יה ֵמאֹוְיבָ ָּנְקמָ י ְואִ ָּצַר ם מִ ֶאָּנחֵ  ֹויל הְׂשָראֵ יר יִ ֹות ֲאבִ ה ְצָבאְיהוָ  ָאדֹוןם הָ ן ְנאֻ ָלכֵ 

a( האיביהוה אנחם מצריי ואנקם מ] אביר ישראל[ לכן נאום האדון יהוה צבאות
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff יבי*הא*מ -ה-ם*י ואנק+י+אנחם מצר *ה*הו אביר ישראל ם האדון יהוה צבאות+ו+לכן נא

25 

 Masoretic �יִ ילָ יָרה ָּכל־ְּבדִ � ְוָאסִ יִ יגָ ר סִ ף ַּכּבֹ � ְוֶאְצרֹ יִ ָעלַ  ייָבה ָידִ ְוָאׁשִ 

a( כול בדיליך רהסיגיך ואסי] צרף כבר[והשיב ידי עליך וא
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff ל בדיליך+ו+כ רהסיגיך ואסי צרף כברידי עליך וא -ה-והשיב

26 

 ֶדקיר ַהּצֶ עִ  ֵרא ָל�ּקָ ן יִ ה ַאֲחֵרי־כֵ ּלָ � ְּכַבְּתחִ יִ ה ְוֹיֲעצַ אֹׁשנָ ְּכָבִר  �יִ יָבה ֹׁשְפטַ ְוָאׁשִ 
 הֶנֱאָמנָ  הְריָ קִ 

Masoretic 

כבתחלה אחרי כן יקראו לך עיר הצדק ] ה ויעציך[נואשיבה שופטיך כבראישו
 נאמנה קריה

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

לך עיר הצדק  +ו+כבתחלה אחרי כן יקרא נה ויעציך+ו+ש+י+פטיך כברא+ו+ש ואשיבה
 קריה נאמנה

Highlighted Diff. 

 

  



27 

 Masoretic הְצָדקָ יָה ּבִ ה ְוָׁשבֶ ָּפדֶ ט ּתִ ְׁשּפָ ֹון ְּבמִ ּיצִ 

a( תפדה ושביה בצדקה ציון במשפט
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

None Extant Highlighted Diff. 

28 

 Masoretic ּוְכלה יִ י ְיהוָ ו ְוֹעְזבֵ ים ַיְחּדָ ים ְוַחָּטאִ ֶבר ֹּפְׁשעִ ְוׁשֶ 

a( יהוה יכלו ושבר פושעים וחטאים יחדו ועוזבי
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff יהוה יכלו זבי+ו+שעים וחטאים יחדו וע+ו+ושבר פ

29 

 Masoretic םר ְּבַחְרּתֶ ֹות ֲאׁשֶ ּו ֵמַהַּגּנְחְּפרם ְותַ ֲחַמְדּתֶ ר ים ֲאׁשֶ ׁשּו ֵמֵאילִ י ֵיבֹ ּכִ 

a( אשר בחרתם רו מהגנותוכיא יבושו מאלים אשר חמדתם ותחפ
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff אשר בחרתם רו מהגנות+ו+לים אשר חמדתם ותחפ-י-יבושו מא +א+כי

30 

 Masoretic ּהין לָ ם אֵ יִ ה ֲאֶׁשר־מַ ְכַגּנָ ָה ּוֶלת ָעלֶ ֹנבֶ ה ּו ְּכֵאלָ ְהיי תִ ּכִ 

a( כי תהיו כאלה נובלת עלה וכגנה אשר אין מים לה
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff לה *אין מים*בלת עלה וכגנה אשר +ו+כי תהיו כאלה נ



31 

 Masoretic הין ְמַכּבֶ ו ְואֵ ם ַיְחּדָ ּו ְׁשֵניהֶ ּוָבֲערֹוץ יצֹו ְלנִ ֶרת ּוֹפֲעלְנעֹ לִ  ה ֶהָחֹסןְוָהיָ 

a( ואין מכבה והיה החסנכם לנעורת ופעלכם לניצוץ ובערו שניהם יחדו
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff ואין מכבה לניצוץ ובערו שניהם יחדו +ם+*כ*רת ופעל+ו+לנע +כם+*נ*והיה החס

Chapter 2 

1 

 Masoretic םירּוָׁשלָ ה וִ ֹוץ ַעל־ְיהּודָ הּו ֶּבן־ָאמְעיָ ה ְיׁשַ ר ָחזָ ֲאׁשֶ  ַהָּדָבר

a( הדבר אשר חזה ישעיה בן אמוץ על יהודה וירושלים
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff ם+י+בן אמוץ על יהודה וירושל -ו-הדבר אשר חזה ישעיה

2 

ה הַ ֹון יִ ָנכים ית ַהָּימִ ה ְּבַאֲחִר ְוָהיָ  ֹ  ר ֵּבית־ְיהָוהְהֶי֜ ּו ֹות ְוָנֲהרְּגָבעא מִ ּׂשָ ים ְונִ אׁש ֶהָהִר ְּבר
 םָּכל־ַהּגֹויִ  יוֵאלָ 

Masoretic 

מגבעות ונהרו  באחרית הימים נכון יהיה הר בית יהוה בראש הרים ונשא והיה
 כול הגואים עלוהי

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

מגבעות ונהרו  הרים ונשא-ה-באחרית הימים נכון יהיה הר בית יהוה בראש  והיה
 ים+א+ל הגו+ו+כ *עלוהי*

Highlighted Diff. 



3 

 נּוב ְוֹיֵר י ַיֲעקֹ ֱא�הֵ  ה ֶאל־ֵּביתה ֶאל־ַהר־ְיהוָ ּו ְוַנֲעלֶ ְלכ ים ְוָאְמרּוים ַרּבִ ָהְל֞כּו ַעּמִ וְ 
 םירּוָׁשלָ ה מִ ה ּוְדַבר־ְיהוָ א תֹוָר ֵּתצֵ  ּיֹוןּצִ י מִ יו ּכִ ְּבֹאְרֹחתָ ה ְוֵנְלכָ  יוְּדָרכָ מִ 

Masoretic 

לכו ונעלה אל בית אלוהי יעקוב וירונו  והלכו עמים רבים ואמרו
 ליםשדבר יהוה מירווכיא מציון תצא תורה  באורחתיו ונאלכה מדרכיו

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

נו +ו+ב ויר+ו+הי יעק+ו+אל בית אל -יהוה הר אל- לכו ונעלה והלכו עמים רבים ואמרו
 ם+י+לשדבר יהוה מירוומציון תצא תורה  +א+כי רחתיו+ו+בא לכה+א+מדרכיו ונ

Highlighted Diff. 

4 

ם ְלאִ ְּתתים ְוכִ ים ַרּבִ יַח ְלַעּמִ ם ְוהֹוכִ ין ַהּגֹויִ ּבֵ  ְוָׁשַפט ים ּתִ ּו ַחְרבֹוָת֜
 הְלָחמָ ֹוד מִ ּו עְלְמדֶרב ְולֹא־יִ חֶ  ֹוי ֶאל־ּגֹויא גּׂשָ לֹא־יִ  ֹותְלַמְזֵמר ֹוֵתיֶהםיתַוֲחנִ 

Masoretic 

והוכיח בין לעמים רבים וכתתו את חרבותם לאתים  וה ושפט בין הגואים
 למזמרות ולוא ישא גוי אל גוי חרב ולוא ילמדו עוד מלחמה וחניתותיהם

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

חרבותם לאתים  +את+לעמים רבים וכתתו  +בין+והוכיח  +וה+ ים+א+ושפט בין הגו
 א ילמדו עוד מלחמה+ו+א ישא גוי אל גוי חרב ול+ו+ל+ו+למזמרות  וחניתותיהם

Highlighted Diff. 

5 

 Masoretic הֹור ְיהוָ ה ְּבאּו ְוֵנְלכָ ב ְלכית ַיֲעקֹ ּבֵ 

a( באור יהוהבית יעקוב לכו ונלכה 
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff ב לכו ונלכה באור יהוה+ו+בית יעק



6 

 יים ּוְבַיְלדֵ ְׁשּתִ ים ַּכְּפלִ ְננִ ֶדם ְועֹ ּקֶ מִ  י ָמְלאּוב ּכִ ית ַיֲעקֹ ּבֵ  ְׁשָּתה ַעְּמ�י ָנטַ ּכִ 
 יקּוים ַיְׂשּפִ ָנְכִר 

Masoretic 

 ובילדי כפלשתים ועוננים מקדם מלאו יאכ יעקובכיא נטשתה עמך בית 
 פיקויש נכריאים

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 ובילדי כפלשתים ננים+ו+וע מקדם מלאו +א+יכ ב+ו+נטשתה עמך בית יעק +א+כי
 פיקויש ים+אי+נכר

Highlighted Diff. 

7 

 ֶצהין קֵ ים ְואֵ סּוסִ  א ַאְרצֹוָּמלֵ ַוּתִ יו ֶצה ְלֹאְצֹרתָ ין קֵ ב ְואֵ ֶסף ְוָזהָ ּכֶ  א ַאְרצֹוָּמלֵ ַוּתִ 
 יוְלַמְרְּכֹבתָ 

Masoretic 

 ואין קץ תמלא ארצו כסף וזהב ואין קץ לאוצרותיו ותמלא ארצו סוסיםו
 למרכבותיו

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 -ה-ואין קץ תיו ותמלא ארצו סוסים+ו+צר+ו+לא -ה-תמלא ארצו כסף וזהב ואין קץו
 תיו+ו+למרכב

Highlighted Diff. 

8 

 Masoretic יוּו ֶאְצְּבֹעתָ ר ָעׂשּו ַלֲאׁשֶ ְׁשַּתֲחויִ  ה ָיָדיוים ְלַמֲעׂשֵ ילִ ֹו ֱאלִ א ַאְרצָּמלֵ ַוּתִ 

a( עשו אצבעותיו ותמלא ארצו אלילים למעשה ידיו ישתחוו לאשר
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff תיו+ו+אצבעעשו  ותמלא ארצו אלילים למעשה ידיו ישתחוו לאשר



9 

 Masoretic םא ָלהֶ ּׂשָ יׁש ְוַאל־ּתִ ְׁשַּפל־אִ ם ַוּיִ ח ָאדָ ּׁשַ ַוּיִ 

a( וישח אדם וישפל איש
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff -תשא להם ואל- וישח אדם וישפל איש

]a Verse 10 is not containing in 1QIsa[ 
11 

י   Masoretic ּואֹום ַההֹו ַּבּיה ְלַבּדב ְיהוָ ְׂשּגַ ים ְונִ ּום ֲאָנׁשִ ח רל ְוׁשַ ָׁשפֵ  ּות ָאָדםַּגְבהֵעיֵנ֞

a( תשפלנה וישח רום אנשים ונשגב יהוה לבדו ביום ההוא ועיני גבהות אדם
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff לבדו ביום ההואשח רום אנשים ונשגב יהוה +י+ו +נה+שפל+ת+ עיני גבהות אדם+ו+

12 

 Masoretic לא ְוָׁשפֵ ּׂשָ ל ָּכל־נִ ם ְועַ ה ָוָר ל ָּכל־ֵּגאֶ ֹות עַ ה ְצָבאי ֞יֹום ַליהוָ ּכִ 

a( כיא יום ליהוה צבאות על כל גאה ורם ונשא ושפל
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff נשא ושפל-על כל-יום ליהוה צבאות על כל גאה ורם ו +א+כי

13 

 Masoretic ןי ַהָּבׁשָ ל ָּכל־ַאּלֹונֵ ים ְועַ ָּׂשאִ ים ְוַהּנִ ֹון ָהָרמִ י ַהְּלָבנָּכל־ַאְרזֵ  ְוַעל

a( הלבנון הרמים והנשאים ועל כל אלוני הבשן ועל כל ארזי
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

None Extant Highlighted Diff. 



14 

 Masoretic ֹותָּׂשאֹות ַהּנִ ל ָּכל־ַהְּגָבעים ְועַ ים ָהָרמִ ָּכל־ֶהָהִר ל ְועַ 

a( ים ועל כול הגבעות הנשאות]הרמ[ ועל כל ההרים
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff ל הגבעות הנשאות+ו+ים ועל כהרמ ועל כל ההרים

15 

 Masoretic הה ְבצּוָר ל ָּכל־חֹומָ ְועַ  הַ ל ָּגבֹ ְגּדָ ל ָּכל־מִ ְועַ 

a( צורה]חומה ב[ ועל כול מגדל גבה ועל כול
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff צורהחומה ב ל+ו+ל מגדל גבה ועל כ+ו+ועל כ

16 

 Masoretic הֹות ַהֶחְמּדָ ּיל ָּכל־ְׂשכִ יׁש ְועַ ֹות ַּתְרׁשִ ּיל ָּכל־ֳאנִ ְועַ 

a( אניות תרשיש ועל כול שכיות החמדהועל כול 
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff ל שכיות החמדה+ו+ל אניות תרשיש ועל כ+ו+ועל כ

17 

 Masoretic ּואֹום ַההֹו ַּבּיה ְלַבּדב ְיהוָ ְׂשּגַ ים ְונִ ּום ֲאָנׁשִ ל רם ְוָׁשפֵ ּות ָהָאדָ ַּגְבה ְוַׁשח

a( אוושפל רום אנשים ונשגב יהוה לבדו ביום ההאדם ]גבהות ה[ ושח
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

None Extant Highlighted Diff. 



18 

 Masoretic ףיל ַיֲח�ים ָּכלִ ילִ ְוָהֱאלִ 

a( כליל יחלופו ]והאלילים[
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff +ו+פ+ו+כליל יחל והאלילים

19 

י ּפַ ר מִ ֹות ָעפָ ּלְמחִ ים ּובִ ֹות ֻצִר ְמָערּבִ  אּוּובָ   Masoretic ֶרץץ ָהאָ ֹו ַלֲערֹ ו ְּבקּומר ְּגאֹונֹ ּוֵמֲהדַ  ַחד ְיהָוהְּפֵנ֞

a( וה ומהדר גאונו בקומו לערוץ הארץ]פחד יה[ ובאו במערות צורים ובמחלות עפר מפני
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff ץ הארץ+ו+וה ומהדר גאונו בקומו לערפחד יה עפר מפני רים ובמחלות+ו+ובאו במערות צ

20 

 ׂשּו־לֹור עָ ֹו ֲאׁשֶ י ְזָהבילֵ ת ֱאלִ ֹו ְואֵ י ַכְסּפילֵ ת ֱאלִ ם אֵ י� ָהָאדָ ַיְׁשלִ  ֹום ַההּואַּבּי
 יםֹות ְוָלֲעַטֵּלפִ ֵּפר רַלְחּפֹ  תְׁשַּתֲחֹוְלהִ 

Masoretic 

עותיו ]אצב עשו[ הוא ישליך האדם את אלילי כספו ואת אלילי זהבו אשר]ביום ה[
 להשתחות לחפרפרים ולעטלפים

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

ו -ל-+אצבעותי+ עשו הוא ישליך האדם את אלילי כספו ואת אלילי זהבו אשרביום ה
 ולעטלפים *ים*להשתחות לחפרפר

Highlighted Diff. 

 

  



21 

י ּפַ ים מִ י ַהְּסָלעִ פֵ ְסעִ ים ּובִ ֹות ַהֻּצִר ְקרְּבנִ  ָלבֹוא  ץֹו ַלֲערֹ ו ְּבקּומר ְּגאֹונֹ ּוֵמֲהדַ  ַחד ְיהָוהְּפֵנ֞
 ֶרץָהאָ 

Masoretic 

בקומו לערוץ  ונעפי הסלעים מפני פחד יהוה ומהדר גאו]הצרים ובס[ לבוא בנקרות
 הארץ

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

ץ +ו+בקומו לער ונעפי הסלעים מפני פחד יהוה ומהדר גאוובסהצרים  לבוא בנקרות
 הארץ

Highlighted Diff. 

22 

 Masoretic ּואב הה ֶנְחׁשָ י־ַבּמֶ ֹו ּכִ ה ְּבַאּפר ְנָׁשמָ ם ֲאׁשֶ ָאדָ ן־הָ מִ  ּו ָלֶכםְדלחִ 

a( באפו כיא במה נחשב הוא חדלו לכמה מן האדם אשר נשמה
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff במה נחשב הוא +א+באפו כי מן האדם אשר נשמה +ה+*מ*חדלו לכ

 

  



Chapter 3 

1 

ִ יר מִ ֹות ֵמסִ ה ְצָבאה ָהָא֜דֹון ְיהוָ ּנֵ ֩י הִ ּכִ  ֶחם ְׁשַען־לֶ ל מִ ה ּכֹ ן ּוַמְׁשֵענָ ה ַמְׁשעֵ יהּודָ ּומִ  םירּוָׁשַל
 םיִ ְׁשַען־מָ מִ  לְוכֹ 

Masoretic 

משען ומשענה כל משען לחם  ון יהוה צבאות מהסיר מירושלם ומיהודהדהנה האכיא 
 וכול משען מים

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

משען ומשענה כל משען לחם  סיר מירושלם ומיהודה+ה+ון יהוה צבאות מדהנה הא +א+כי
 ל משען מים+ו+וכ

Highlighted Diff. 

2 

 Masoretic ןם ְוָזקֵ יא ְוֹקסֵ ט ְוָנבִ ׁשֹופֵ ה ְלָחמָ יׁש מִ ֹור ְואִ ּבּגִ 

a( מלחמה שופט ונביא וקוסם וזקן גבור ואיש
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff סם וזקן+ו+מלחמה שופט ונביא וק גבור ואיש

3 

 Masoretic ַחׁשֹון לָ ים ּוְנבם ֲחָרׁשִ ץ ַוֲחכַ ים ְויֹועֵ ּוא ָפנִ ים ּוְנׂשּׁשִ ַׂשר־ֲחמִ 

a( ויעץ וחכם חרשים ונבון לחש שר חמשים ונשא פנים
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff עץ וחכם חרשים ונבון לחש-ו-וי א פנים-ו-שר חמשים ונש



4 

 Masoretic םְמְׁשלּו־בָ ים יִ ם ְוַתֲעלּולִ ים ָׂשֵריהֶ י ְנָעִר ְוָנַתּתִ 

a( ימשולו בםותעלולים  ונתתי נערים שריהם
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff לו בם+ו+ותעלולים ימש ונתתי נערים שריהם

5 

 Masoretic דְכּבָ ה ַּבּנִ ְקלֶ ן ְוַהּנִ ַּבָּזקֵ  ַערּו ַהּנַ ְרֲהבהּו יִ יׁש ְּבֵרעֵ יׁש ְואִ יׁש ְּבאִ ם אִ ׂש ָהעָ ּגַ ְונִ 

a( הנער בזקן והנקלה בנכבדירהבו  ונגש העם איש באיש ואיש ברעהו
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

None Extant Highlighted Diff. 

6 

ֹ נּו ְוַהַּמְכֵׁשלָ ְהֶיה־ּלָ ין ּתִ ה ָקצִ ה ְלכָ ְמלָ יו ׂשִ ית ָאבִ ּבֵ  יויׁש ְּבָאחִ ׂש אִ ְתּפֹ י־יִ ּכִ   אתה ַהּז
 �ָידֶ  ַחתּתַ 

Masoretic 

 שמלה לכה קצין תהיה לנו והמכשלה הזאותבית אביו  כיא יתפוש איש באחיהו
 ידיך תחת

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 ת+ו+בית אביו שמלה לכה קצין תהיה לנו והמכשלה הזא ו+ה+ש איש באחי+ו+יתפ +א+כי
 תחת ידיך

Highlighted Diff. 

 

  



7 

ֹ ְמלָ ין ׂשִ ְואֵ  ֶחםין לֶ י אֵ ׁש ּוְבֵביִת֕ ה ֹחבֵ לֹא־ֶאְהיֶ  ּוא ֵלאֹמרֹום ַההָּׂש֩א ַבּייִ   אה ל
 םעָ  יןי ְקצִ נִ ימֻ ְתׂשִ 

Masoretic 

ובביתי אין לחם ואין שלמה לוא  וישא ביום ההוא לאמור לוא אהיה חובש
 עם קצין תשימוני

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

א +ו+ובביתי אין לחם ואין שלמה ל בש+ו+א אהיה ח+ו+ר ל+ו+ישא ביום ההוא לאמ+ו+
 ני קצין עם+ו+תשימ

Highlighted Diff. 

8 

ִ ְיר י ָכְׁשָלהּכִ   Masoretic וי ְכבֹודֹ ֹות ֵענֵ ה ַלְמרֶאל־ְיהוָ  ַעְלֵליֶהםם ּומַ י־ְלׁשֹונָ ל ּכִ ה ָנפָ יהּודָ ם וִ ּוָׁשַל

a( עיני כבודו ירושלים ויהודה נפלה כי לשונם ומעלליהם על יהוה למרות כי כשלה
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff ני כבודו+י+ע ל יהוה למרות*ע*כי לשונם ומעלליהם  +ה+ם ויהודה נפל+י+ירושל כי כשלה

9 

ֹ ּגִ ם הִ ְסדֹ ם ּכִ ם ְוַחָּטאתָ ְנָתה ּבָ עָ  ת ְּפֵניֶהםַהָּכַר   ּוי־ָגְמלם ּכִ ֹוי ְלַנְפׁשָ דּו אחֵ א כִ ידּו ל
 הָרעָ  םָלהֶ 

Masoretic 

ולוא כחדו אוי לנפשם כיא גמלו ו וחטאתם כסודם הגידהכרות פניהם ענתה בם 
 רעה להם

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

גמלו  +א+א כחדו אוי לנפשם כי+ו+ל+ו+ו דם הגיד+ו+ת פניהם ענתה בם וחטאתם כס+ו+הכר
 להם רעה

Highlighted Diff. 



10 

 Masoretic לּום יֹאכֵ י ַמַעְלֵליהֶ י־ְפִר ֹוב ּכִ י־טיק ּכִ ּו ַצּדִ ְמראִ 

a( כיא טוב כיא פרי מעלליהמה יאכלולצדיק אמורו 
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff יאכלו +ה+*מ*פרי מעלליה +א+טוב כי +א+כיצדיק +ל+רו +ו+אמ

11 

 Masoretic ֹוֶׂשה ּליו ֵיעָ ּול ָידָ י־ְגמע ּכִ ע ָר ֹוי ְלָרׁשָ א

a( לואגמול ידו ישוב  אוי לרשע רע כיא
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff +א+לו *ב*+ו+ש-ע-ו י-י-גמול יד +א+אוי לרשע רע כי

12 

 Masoretic עּוּלֵ י� ּבִ ְרֹחתֶ ֶר� אֹ ים ְודֶ י� ַמְתעִ ְמַאְּׁשֶר  יֹו ַעּמִ ְׁשלּו בים מָ ל ְוָנׁשִ יו ְמעֹולֵ ֹנְגׂשָ  יַעּמִ 

a( ו]בלע[עמי נגשו מעולל ונשים משלו בו עמי משריך מתעים ידרך אורחותיך 
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff ובלעתיך +ו+רח+ו+דרך א*י*שריך מתעים -א-ו מעולל ונשים משלו בו עמי מ-י-עמי נגש

13 

 Masoretic יםין ַעּמִ ד ָלדִ ה ְוֹעמֵ יב ְיהוָ ב ָלִר ּצָ נִ 

a( יהוה עומד לדין עמים נצב לריב
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff מד לדין עמים*עו*נצב לריב יהוה 



14 

 Masoretic םי ְּבָבֵּתיכֶ ָענִ ת הֶ ֶרם ְּגֵזלַ ם ַהּכֶ ַעְרּתֶ ּבִ  יו ְוַאֶּתםֹו ְוָׂשָר י ַעּמְקנֵ ם־זִ ֹוא עִ ט ָיבְׁשּפָ ְּבמִ  ְיהָוה

a( כםזקני עמו ושריו ואתמה בערתם הכרם גזלת העני בבתי יהוה במשפט יבוא עם
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff כםבערתם הכרם גזלת העני בבתי +ה+*מ*זקני עמו ושריו ואת יהוה במשפט יבוא עם

15 

֮ם ְּתַדְּכא  Masoretic ֹותְצָבאה י ְיהוִ נּו ְנֻאם־ֲאֹדנָ ְטחָ ים ּתִ ּיִ י ֲענִ י ּוְפנֵ ּו ַעּמִ ַמָּלֶכ֯

a( צבאות אדונימלכמה תדכאו עמי ופני עניים תטחנו נואם יהוה 
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff צבאות ^ני+ו+אד˅ ˅יהוה^אם +ו+תדכאו עמי ופני עניים תטחנו נ +ה+*מ*מלכ

16 

 ֹ ֹו� ם ָהליִ ֹות ֵעינָ ְמַׂשְּקרֹון ּות ָּגרְנטּ֯וֹו ְכָנהַוֵּתלַ ֹון ּיֹות צִ ְּבנ ְבהּוי גָ ַען ּכִ ה יַ אֶמר ְיהוָ ַוּי
 ְסָנהם ְּתַעּכַ ְכָנה ּוְבַרְגֵליהֶ ֵּתלַ  ְוָטֹפף

Masoretic 

גרון ומשקרות עינים הלוך  ויואמר יהוה יען כיא גבהו בנות ציון ותלכנה נטוות
 תעכסנה תלכנה וברגליהנה וטופף

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

גרון ומשקרות עינים הלוך  גבהו בנות ציון ותלכנה נטוות +א+אמר יהוה יען כי+ו+וי
 תעכסנה +ה+*נ*פף תלכנה וברגליה+ו+וט

Highlighted Diff. 

 

  



17 

 Masoretic הן ְיָעֶר ה ָּפְתהֵ ֹון ַויהוָ ּיֹות צִ ד ְּבני ָקְדקֹ ח ֲאֹדנָ ּפַ ְוׂשִ 

a( יערהפתהן  ואדוני ציון בנות קדקד יהוהושפח 
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff יערהפתהן  *אדוני*ו ציון בנות קדקד *יהוה*ושפח 

18 

 Masoretic יםים ְוַהַּׂשֲהֹרנִ יסִ ים ְוַהְּׁשבִ ֶרת ָהֲעָכסִ ְפאֶ ת ּתִ י אֵ יר ֲאֹדנָ ֹום ַה֜הּוא ָיסִ ַּבּי

a( והשבישים והשהרנים מרת העכיסיתפא את אדוניביום ההוא יסיר 
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff ים והשהרנים*ש*והשבי *מ*סי+י+רת העכתפא את ני+ו+אדביום ההוא יסיר 

19 

 Masoretic ֹותְרָעלֹות ְוהָ ֹות ְוַהֵּׁשיריפַהְּנטִ 

a( והנטפות והשירות והרעלות
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff והרעלותפות והשירות -י-הנט+ו+

20 

 Masoretic יםֶפׁש ְוַהְּלָחׁשִ י ַהּנֶ ים ּוָבּתֵ ֻּׁשִר ְוַהּקִ  ים ְוַהְּצָעדֹותַהְּפֵאִר 

a( והפארים והצעדות וקשרים ובתי הנפש והלחשים
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff קשרים ובתי הנפש והלחשים-ה-הפארים והצעדות ו+ו+



21 

 Masoretic ףי ָהאָ ְזמֵ ֹות ְונִ ַהַּטָּבע

a( זמי האףנות ו]טבע[וה
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff זמי האףנות וטבעה+ו+

22 

 Masoretic יםיטִ ֹות ְוָהֲחִר ְטָּפחֹות ְוַהּמִ ֲעָטפְוַהּמַ  ֲחָלצֹותַהּמַ 

a( והמחלצות והמעטפות והחריטים
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff והחריטים -והמטפחות- המחלצות והמעטפות+ו+

23 

 Masoretic יםידִ ֹות ְוָהְרדִ יפים ְוַהְּצנִ ינִ ְוַהְּסדִ  יםְלֹינִ ְוַהּגִ 

a( והגליונים והסדינים והצניפות והרדידים
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff נים והסדינים והצניפות והרדידים+ו+והגלי

 

  



24 

ֶׂשם מַ ְוָהָי֩ה תַ  ה ָקְרחָ  ְקֶׁשהה מִ ַחת ַמֲעׂשֶ ְותַ  ְקָּפהה נִ ַחת ֲחגֹוָר ה ְותַ ְהיֶ ק יִ ַחת ֹּב֜
 יפִ ַחת יֹ י־תַ ק ּכִ ֶרת ׂשָ ַמֲחגֹ  יליגִ ְּפתִ  ַחתְותַ 

Masoretic 

קרחה  ה מקשה]עש[ה ותחות מ]פ[תחת הבשם מק ותחות הגורה נק ויהיו
 מחגרת שק כי תחת יפי בשת פתיגיל ותחת

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

קרחה  ה מקשהעשת מ+ו+ה ותחפת הגורה נק+ו+ותח -יהיה- בשם מק+ה+תחת  *ו*הי+י+ו
 +בשת+ותחת פתיגיל מחגרת שק כי תחת יפי 

Highlighted Diff. 

25 

 Masoretic הְלָחמָ � ַּבּמִ לּו ּוְגבּוָרתֵ ּפֹ ֶרב יִ � ַּבחֶ יִ ְמתַ 

a( במלחמה ותיךוגבור בחרב יפולומתיך 
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff במלחמה ך+י+ת+ו+וגבור לו+ו+מתיך בחרב יפ

26 

 Masoretic בֶרץ ֵּתׁשֵ ָתה ָלאָ ּקָ יָה ְונִ ּו ְּפָתחֶ ּו ְוָאְבלְוָאנ

a( ואנו ואבלו פתחיה ונקתה לארץ תשב
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

None Extant Highlighted Diff. 



Chapter 4 

1 

ק ׁש ַר ְלּבָ נּו נִ ְמָלתֵ ל ְוׂשִ נּו נֹאכֵ ר ַלְחמֵ ֵלאמֹ  ֹום ַההּואד ַּבּייׁש ֶאחָ ים ְּבאִ ַבע ָנִׁש֜ יקּ֩ו ׁשֶ ְוֶהֱחזִ 
 נּוף ֶחְרָּפתֵ ינּו ֱאסֹ ָעלֵ  ְמ�ׁשִ  אָּקֵר יִ 

Masoretic 

נלבש רק  ושלמתנו נאכל לחמנו לאמור ההוא ביום אחד באיש נשים שבע חזיקהוה
 שמך עלינו אסף חרפתנו יקרא

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

נלבש רק  תנו*למ*וש נאכל לחמנו ר+ו+לאמ ההוא ביום אחד באיש נשים שבע *ה*חזיקוה
 יקרא שמך עלינו אסף חרפתנו

Highlighted Diff. 

2 

 Masoretic לְׂשָראֵ ת יִ ְפֵליטַ ֶרת לִ ְפאֶ ֹון ּוְלתִ ְלָגא ֶרץי ָהאָ ֹוד ּוְפִר י ּוְלָכבְצבִ לִ ה ַמח ְיהוָ צֶ  ְהֶיהּוא יִ ֹום ַההַּבּי

לצבי ולכבוד ופרי הארץ לגאון ולתפארת לפליטת ישראל  ביום ההוא יהיה צמח יהוה
 ויהודה

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

לצבי ולכבוד ופרי הארץ לגאון ולתפארת לפליטת ישראל  ביום ההוא יהיה צמח יהוה
 +ויהודה+

Highlighted Diff. 

 

  



3 

ִ ירּבִ  ֹון ְוַהּנֹוָתרּיר ְּבצִ ְׁשאָ ה ַהּנִ ְוָהיָ   Masoretic םירּוָׁשלָ ים ּבִ ּוב ַלַחּיִ ֹו ָּכל־ַהָּכתֶמר לֹוׁש ֵיאָ ם ָקדּוָׁשַל

a( לחיים בירושלם קדוש יאמר לו כול הכתובויהיה הנשאר בציון והנותר בירושלם 
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff לחיים בירושלם ל הכתוב+ו+ויהיה הנשאר בציון והנותר בירושלם קדוש יאמר לו כ

4 

ּוַח ט ּוְברְׁשּפָ ּוַח מִ ְּברּה ְרּבָ ּקִ יַח מִ ם ָידִ י ְירּוָׁשלַ ֹון ְוֶאת־ְּדמֵ ּית ְּבנֹות־צִ ת ֹצאַ י אֵ ץ ֲאֹדנָ ם ָרחַ אִ 
 רָּבעֵ 

Masoretic 

ירושלם ידיח מקרבה ברוח משמט וברוח  אם רחץ אדוני את צאת בנות ציון ואת דמי
 סער

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

ירושלם ידיח מקרבה ברוח משמט וברוח  ני את צאת בנות ציון ואת דמי+ו+אם רחץ אד
 ער*ס*

Highlighted Diff. 

5 

ה ַעל֩ ָּכל־ְמכּוָבָר  י ְיָלה ּכִ ה לָ ׁש ֶלָהבָ ַגּה אֵ ן ְונֹ ְוָעׁשָ  ן יֹוָמםָה ָענָ ְקָראֶ ּ֜יֹון ְוַעל־מִ ֹון ַהר־צִ א ְיהָו֡
 הֹוד ֻחּפָ ַעל־ָּכל־ָּכב

Masoretic 

a( כול מכון הר ציון ועל מקראה ענן יומם ויברא יהוה על
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

ועשן ונגה אש להבה לילה - ל מכון הר ציון ועל מקראה ענן יומם+ו+כ ברא יהוה על+י+ו
 -כבוד חפה כל כי על

Highlighted Diff. 



6 

 Masoretic רָּמטָ ֶרם ּומִ ּזֶ ֹור מִ ְסּתּוְלמִ  ֶרב ּוְלַמְחֶסהם ֵמחֹ ה ְלֵצל־יֹומָ ְהיֶ ה ּתִ ְוֻסּכָ 

a( מזרם וממטר מחרב ולמחסה ולמסתור
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff מזרם וממטר מחרב ולמחסה ולמסתור -יומם וסכה תהיה לצל-

Chapter 5 

1 

 Masoretic ֶמןֶרן ֶּבן־ׁשָ י ְּבקֶ ידִ ידִ ה לִ ֶרם ָהיָ ֹו ּכֶ י ְלַכְרמת ּדֹודִ יַר י ׁשִ ידִ ידִ לִ  יָרה ָּנאָאׁשִ 

a( בקרן בן שמןאשירה לידידי שירת דודי לכרמו כרם היהא לידידי 
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff לידידי בקרן בן שמן +א+לידידי שירת דודי לכרמו כרם היה -נא- אשירה

2 

ֹות ו ַלֲעׂשֹו ַוְיקַ ב ּבֶקב ָחצֵ ו ְוַגם־יֶ ְּבתֹוכֹ  ְגָּדלֶבן מִ ק ַוּיִ ֹׂשֵר  הּוָּטעֵ הּו ַוּיִ ְיַסְּקלֵ הּו וַ ְיַעְּזקֵ וַ 
 יםַעׂש ְּבֻאׁשִ ַוּיַ  יםֲעָנבִ 

Masoretic 

בו ויקו לעשות  ויעזקהו ויסקולהו ויטעהו שורק ויבנא מגדל בתוכו וגם יקב חצב
 באושים ויעשה ענבים

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

בו ויקו לעשות  מגדל בתוכו וגם יקב חצב +א+רק ויבנ+ו+להו ויטעהו ש+ו+ויעזקהו ויסק
 שים+ו+בא +ה+ויעש ענבים

Highlighted Diff. 



3 

א ֵּבינִ ה ׁשִ יׁש ְיהּודָ ם ְואִ ב ְירּוָׁשלַ ה יֹוׁשֵ ְוַעּתָ   Masoretic יין ַּכְרמִ י ּובֵ ְפטּו־ָנ֕

a( ואיש יהודה שפוטונה ביני ובין כרמי ועתה יושבי ירושלם
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff ביני ובין כרמי *ה*טונ+ו+ואיש יהודה שפ ירושלם +י+ועתה יושב

4 

ֹ ְלַכְרמִ  ֹות עֹודַמה־ַּלֲעׂש  Masoretic יםַעׂש ְּבֻאׁשִ ים ַוּיַ ֹות ֲעָנבִ י ַלֲעׂשיתִ ּוֵ ּוַע קִ ֹו ַמּדי ּביתִ א ָעׂשִ י ְול

a( עשיתי בו מדוע קויתי לעשות ענבים וישה באושים מה לעשות עוד בכרמי ולוא
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff שים+ו+בא *שה*עשיתי בו מדוע קויתי לעשות ענבים וי א+ו+מה לעשות עוד בכרמי ול

5 

ה ְוָהיָ  ר ְמׂשּוָּכתֹוי ָהסֵ ה ְלַכְרמִ י ֹעׂשֶ ת ֲאֶׁשר־ֲאנִ ם אֵ א ֶאְתכֶ יָעה־ּנָ אֹודִ  ְוַעָּתה
 סְרמָ ה ְלמִ ְוָהיָ  ֹוְּגֵדר ץָּפרֹ  רְלָבעֵ 

Masoretic 

אתכמה את אשר אני עושא לכרמי אסיר משוכתו ויהיה  ואתה אודיע נא
 ויהיה למרמס גדרו פרץ בער

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

ר משוכתו ויהיה +י+ס*א*לכרמי  *א*ש+ו+את אשר אני ע +ה+*מ*אתכ נא -ה-תה אודיע*א*ו
 היה למרמס+י+ו בער פרץ גדרו-ל-

Highlighted Diff. 

 

  



6 

ֹ הּו ָבתָ יתֵ ַוֲאׁשִ  ֹ  ָּזֵמרא יִ ה ל יר ה ֵמַהְמטִ ֲאַצּוֶ  יםל ֶהָעבִ ת ְועַ יִ יר ָוׁשָ ה ָׁשמִ ר ְוָעלָ א ֵיָעדֵ ְול
 רָמטָ  יוָעלָ 

Masoretic 

ועל העבים אצוה מהמטיר  ואשיתחו בתה ולוא יזמר ולוא יעדר ועלה שמיר ושית
 מטר עליו

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

ועל העבים אצוה מהמטיר  א יעדר ועלה שמיר ושית+ו+א יזמר ול+ו+ל+ו+ו בתה *ח*ואשית
 עליו מטר

Highlighted Diff. 

7 

ֶרם ְיהוָ ּכִ  ה ּנֵ ְוהִ  ְׁשָּפטו ְלמִ יו ַוְיקַ ע ַׁשֲעׁשּועָ ה ְנטַ יׁש ְיהּודָ ל ְואִ ְׂשָראֵ ית יִ ּבֵ  ה ְצָבאֹותי ֶכ֜
 הְצָעקָ ה ּנֵ ה ְוהִ ְצָדקָ לִ  חְׂשּפָ מִ 

Masoretic 

ואיש יהודה נטע שעשועו ויקו למשפט והנה  כי כרם יהוה צבאות בית ישראל
 צעקה לצדקה והנה למשפח

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

ו ויקו למשפט והנה -י-ואיש יהודה נטע שעשוע כי כרם יהוה צבאות בית ישראל
 צעקה משפח לצדקה והנה+ל+

Highlighted Diff. 

 

  



8 

 םם ְלַבְּדכֶ ּוַׁשְבּתֶ ֹום ְוהֶפס ָמקד אֶ יבּו עַ ה ַיְקִר ה ְבָׂשדֶ ת ָׂשדֶ יִ ְּבבַ  תיִ י בַ יעֵ ַמּגִ ֹוי ה
 ֶרץֶרב ָהאָ ְּבקֶ 

Masoretic 

 הוי מגיצי בית בית שדה בשדה יקריבו עד אפס מקום וישתם בדכם
 בקרב הארץ

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 בדכם-ל-תם -ב-ש*י*-ה-בשדה יקריבו עד אפס מקום ובית שדה -ב-הוי מגיצי בית 
 בקרב הארץ

Highlighted Diff. 

9 

א ָּבּתִ ֹות אִ ה ְצָבאי ְיהוָ ְּבָאְזנָ  ֹ֞  Masoretic בין יֹוׁשֵ ים ֵמאֵ ים ְוטֹובִ ּו ְּגֹדלִ ְהיה יִ ְלַׁשּמָ  יםים ַרּבִ ם־ל

a( וטובים מאין יושב גדולים באזני יהוה צבאות אם לוא בתים רבים לשמה יהיו
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff לים וטובים מאין יושב+ו+גד א בתים רבים לשמה יהיו+ו+באזני יהוה צבאות אם ל

10 

 Masoretic הה ֵאיפָ ֶמר ַיֲעׂשֶ ַרע חֹ ת ְוזֶ ת ֶאחָ ּו ּבַ ֶרם ַיֲעׂשְמֵּדי־כֶ צִ  ֶרתי ֲעׂשֶ ּכִ 

a( שה איפה]ע חמר יע[וזר יעשו בת אחדכי עשרת צמדי כרם 
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff שה איפהע חמר יעוזר *ד*כי עשרת צמדי כרם יעשו בת אח

 

  



11 

 Masoretic םיקֵ ן ַיְדלִ יִ ֶׁשף יַ י ַבּנֶ פּו ְמַאֲחֵר ְרּדֹ ר יִ ֶקר ֵׁשכָ י ַבּבֹ ימֵ ֹוי ַמְׁשּכִ ה

a( ירדופו מאחזי בנשף יין ידליקםבקר שכר ]הוי משכימי ב[
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff פו מאחזי בנשף יין ידליקם+ו+בקר שכר ירדהוי משכימי ב

12 

ֹ  ַעל ְיהָוהת ּפֹ ם ְואֵ ְׁשֵּתיהֶ ן מִ יִ יל ָויַ ף ְוָחלִ ֶבל ּתֹ ּ֜נֹור ָונֶ ה כִ ְוָהיָ  ֹ ה ָידָ יטּו ּוַמֲעׂשֵ א ַיּבִ ל  איו ל
 ּוָרא

Masoretic 

 ]ידיו לא[ ין משתיהם ואת פעלת יהוה לוא הביטו ומעשה]כנור ונבל תף וחליל וי[ והיה
 ]ראו[

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 אידיו ל ביטו ומעשה*ה*א +ו+יהוה ל +ת+ין משתיהם ואת פעלכנור ונבל תף וחליל וי והיה
 ראו

Highlighted Diff. 

13 

 Masoretic אה ָצמָ חֵ ֹו צִ ב ַוֲהמֹוני ָרעָ ְמתֵ  ַעת ּוְכבֹודֹוי־דָ ְּבלִ מִ י ה ַעּמִ ן ָּגלָ ָלכֵ 

a( ]צחה צמא[ עמי מבלי דעת וכבודו מתי רעב והמונו ]לכן גלה[
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

None Extant Highlighted Diff. 

 

  



14 

 Masoretic ּהז ּבָ ּה ְוָעלֵ ּה ּוְׁשאֹונָ ּה ַוֲהמֹונָ ד ֲהָדָר ק ְוָיַר י־חֹ ְבלִ לִ יָה ה פִ ּה ּוָפֲעָר ַנְפׁשָ  יָבה ְּׁשאֹולְרחִ ן הִ ָלכֵ 

a( בה ]לז[הדרה והמונה ושאונה וע רחיבה שאול נפשה ופערה פיה לבלי חוק וירד]לכן ה[
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff בה לזהדרה והמונה ושאונה וע ק וירד+ו+רחיבה שאול נפשה ופערה פיה לבלי חלכן ה

15 

 Masoretic ְלָנהְׁשּפַ ים ּתִ י ְגֹבהִ יׁש ְוֵעינֵ ְׁשַּפל־אִ ם ַוּיִ ח ָאדָ ּׁשַ ַוּיִ 

a( גבהים תשפלנה ישח אדם וישפל איש ועיני
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff גבהים תשפלנה ישח אדם וישפל איש ועיני-ו-

16 

 Masoretic הְצָדקָ ׁש ּבִ ְקּדָ ֹוׁש נִ ַהָּקד ט ְוָהֵאלְׁשּפָ ֹות ַּבּמִ ה ְצָבאְיהוָ  הְגּבַ ַוּיִ 

a( בצדקה ויגבה יהוה צבאות במשפט והאל הקדוש נקדש
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

None Extant Highlighted Diff. 

17 

 Masoretic לּויֹאכֵ ים ים ָּגִר ֹות ֵמחִ ם ְוָחְרבים ְּכָדְבָר ּו ְכָבׂשִ ְוָרע

a( ורעו כבושים כדברם וחרבות מיחים גרים יאכלו
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff חים גרים יאכלו+י+שים כדברם וחרבות מ+ו+ורעו כב



18 

 Masoretic הה ַחָּטאָ ֹות ָהֲעָגלָ ְוא ְוַכֲעבי ַהּׁשָ ן ְּבַחְבלֵ ָעֹוי הֶ ֹוי ֹמְׁשכֵ ה

a( חטאה העגלה וכעבות השו בחבלי העווןהוי משכי 
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff חטאה העגלה וכעבות -א-השו בחבלי ון+ו+העהוי משכי 

19 

 לְׂשָראֵ ֹוׁש יִ ת ְקדֹוָאה ֲעצַ ב ְוָתבְקַר ה ְותִ ְראֶ ַען נִ הּו ְלמַ יָׁשה ַמֲעׂשֵ ר ָיחִ ים ְיַמהֵ ָהֹאְמִר 
 ָעהְוֵנדָ 

Masoretic 

 ישראל קדוש עצת ותבואה ותקרבה נראה למען יהויחיש מעש האומרים ימהר
 ונדע

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

ישראל  קדוש עצת ותבואה +ה+ותקרב נראה למען הו+י+מעש -ה-יחיש מרים ימהר+ו+הא
 -ה-ונדע

Highlighted Diff. 

20 

ֹוק ר ְלָמתים מַ ֶׁש� ָׂשמִ ֹור ְלחֹ ְוא ֶׁש� ְלאֹורים חֹ ָׂשמִ ע ֹוב ָר ֹוב ְוַלּטע טים ָלַר ֹוי ָהֹאְמִר ה
 רְלמָ  ֹוקּוָמת

Masoretic 

ואור לחושך שמים מר למתוק לאור  חושך שמים רע ולטובהוי האומרים לרע טוב 
 ומתוק למר

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

שך שמים מר למתוק +ו+ואור לחלאור  שך+ו+ח שמים רע ולטובמרים לרע טוב +ו+הוי הא
 ומתוק למר

Highlighted Diff. 



21 

 Masoretic יםם ְנֹבנִ ֶגד ְּפֵניהֶ ם ְונֶ יֵניהֶ ים ְּבעֵ ֹוי ֲחָכמִ ה

a( ונגד פניהם נבוניםעיניהם הוי חכמים ב
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff נים+ו+ונגד פניהם נבעיניהם הוי חכמים ב

22 

 Masoretic ר� ֵׁשכָ ְמסֹ ל לִ יִ ן ְוַאְנֵׁשי־חַ יִ ֹות יָ ְׁשּתים לִ ּבֹוִר ּגִ ֕הֹוי 

a( שכר הוי גבורים לשתות יין ואנשי חיל למסך
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

None Extant Highlighted Diff. 

23 

 Masoretic ּנּוּמֶ ירּו מִ ים ָיסִ יקִ ת ַצּדִ ְדקַ ַחד ְוצִ ֶקב ׁשֹ ע עֵ י ָרׁשָ יקֵ ַמְצּדִ 

a( מצדיקי רשע עקב שחוד וצדקת צדיקים יסירו ממנו
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff ד וצדקת צדיקים יסירו ממנו+ו+מצדיקי רשע עקב שח

 

  



24 

ׁש ְלׁשָלֵכ֩ן ֶּכֱאכֹ  ה ק ַיֲעלֶ ם ָּכָאבָ ְרחָ ּופִ ה ְהיֶ ק יִ ַּכּמָ  ה ָׁשְרָׁשםְרּפֶ יִ  ָהָבהׁש לֶ ׁש ַוֲחׁשַ ֹון אֵ ל ַק֜
 צּואֵ ל נִ ְׂשָראֵ ֹוׁש־יִ ת ְקדְמַר ת אִ ֹות ְואֵ ה ְצָבאְיהוָ  ת ּתֹוַרתּו אֵ ָמֲאס יּכִ 

Masoretic 

כאבק יעלה  כאכל קש לשון אש ואש לוהבת ירפה שרשם כמק יהיה ופרחם לכן
 ישראל נאצו מאסו את תורת יהוה צבאות ואת אמרת קדוש כיא

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

כאבק יעלה  ירפה שרשם כמק יהיה ופרחם *ת*הב+ו+ל -ש-ש*א*כאכל קש לשון אש ו לכן
 ישראל נאצו מאסו את תורת יהוה צבאות ואת אמרת קדוש +א+כי

Highlighted Diff. 

25 

ן ָחָר֩ה ַאף־ְיהוָ  ה ם ַּכּסּוחָ ְבָלתָ י נִ ים ַוְּתהִ ָהִר הֶ  ְרְּגזּוּיִ וַ הּו יו ַוַּיּכֵ ֹו ָעלָ ט ָידה ְּבַעּ֜מֹו ַוּיֵ ַעל־ֵּכ֡
 הֹו ְנטּויָ ֹוד ָידֹו ְועב ַאּפלֹא־ׁשָ  ֹות ְּבָכל־זֹאתחּוצ ֶרבְּבקֶ 

Masoretic 

וירגזו ההרים ותהיה נבלתם כסוחה  על כן חרה אף יהוה בעמו ויט ידיו עליו ויכהו
 ידיו נטויה לוא שב אפו ועוד זאות חוצות בכול בקרב

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

נבלתם כסוחה  +ה+וירגזו ההרים ותהי ו עליו ויכהו+י+על כן חרה אף יהוה בעמו ויט יד
 ו נטויה+י+א שב אפו ועוד יד+ו+ל ת+ו+זא ל+ו+בקרב חוצות בכ

Highlighted Diff. 

26 

 Masoretic ֹואל ָיבה קַ ה ְמֵהָר ּנֵ ֶרץ ְוהִ ָהאָ ה ְקצֵ ֹו מִ ַרק לֹוק ְוׁשָ ֵמָרח םס ַלּגֹויִ ָׂשא־נֵ ְונָ 

a( לוא מקצה הארץ והנה מהרה קל יבוא ונשא נס לגואים מרחוק ושרק
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff מקצה הארץ והנה מהרה קל יבוא +א+לו ים מרחוק ושרק+א+ונשא נס לגו



27 

ֹ ּב ף ְוֵאין־ּכֹוֵׁשלֵאין־ָעיֵ  ֹ ָינ אֹו ל ֹ יׁשָ א יִ ּום ְול ֹ ֹור ֲחָלצָ ֵאז ְפַּתחא נִ ן ְול  איו ְול
 יוֹו� ְנָעלָ ק ְׂשרּתַ נִ 

Masoretic 

 יישן ולוא נפתחה אזור חלציו ולוא ינום ולוא אין יעף ואין כושל ולוא
 נתק שרוך נעליו

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

א +ו+אזור חלציו ול +ה+א נפתח+ו+יישן ול א+ו+ינום ול א+ו+ל+ו+ -בו- אין יעף ואין כושל
 נתק שרוך נעליו

Highlighted Diff. 

28 

 יוּלָ בּו ְוַגְלּגִ ר ֶנְחׁשָ ַּכּצַ  ֹות סּוָסיוֹות ַּפְרסיו ְּדֻרכים ְוָכל־ַקְּׁשֹתתָ ְׁשנּונִ  ָּציור חִ ֲאׁשֶ 
 הַּכּסּופָ 

Masoretic 

 וגלגליו סוסיו כצור נחשבו חציו שנונים וכול קשתותיו דרוכות פרסות אשר
 כסופה

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

וגלגליו  ר נחשבו+ו+כות פרסות סוסיו כצ+ו+תיו דר+ו+ל קשת+ו+חציו שנונים וכ אשר
 כסופה

Highlighted Diff. 

29 

אַ יא וִ ֹו ַּכָּלבִ ה לְׁשָאגָ   Masoretic ילין ַמּצִ ְואֵ יט ֶרף ְוַיְפלִ ז טֶ ְויֹאחֵ  ְנֹהםים ְויִ יִר ג ַּכְּכפִ ְׁש֯

a( טרף ויפליט ואין מצילאזח שאג וככפירים ינהם ויישאגה לו כלביא 
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff טרף ויפליט ואין מציל *זח*אינהם וי-ו-ככפירים +ו+שאג *י*שאגה לו כלביא 



30 

 Masoretic יהָ יפֶ � ַּבֲעִר ֹור ָחׁשַ ר ָואֶׁש� צַ ֵּנה־חֹ ְוהִ  ֶרץט ָלאָ ּבַ ְונִ ם ּוא ְּכַנֲהַמת־יָ ֹום ַההיו ַּבּים ָעלָ ְנהֹ ְויִ 

a( לארץ והנה חושך צר ואור חשך בעריפיה ינהם עליו ביום ההוא כנהמת ים ונבט
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff שך צר ואור חשך בעריפיה+ו+לארץ והנה ח ינהם עליו ביום ההוא כנהמת ים ונבט-ו-

Chapter 6 

1 

יו א ְוׁשּולָ ּׂשָ ם ְונִ א ָר ּסֵ ב ַעל־ּכִ י ֹיׁשֵ ה ֶאת־ֲאֹדנָ הּו ָוֶאְראֶ ּיָ ֶל� ֻעּזִ ַהּמֶ  ְׁשַנת־מֹותּבִ 
 לֶאת־ַהֵהיכָ  יםְמֵלאִ 

Masoretic 

ושוליו  בשנת מות המלך עוזיה אראה את אדוני יושב על כסא רם ונשא
 ההיכל את מלאים

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

ושוליו  שב על כסא רם ונשא+ו+ני י+ו+אראה את אד-ו- -ו-זיה+ו+בשנת מות המלך ע
 ההיכל מלאים את

Highlighted Diff. 

 

  



2 

יו ָפנָ ה ם ְיַכּסֶ יִ ְׁשּתַ ד ּבִ ם ְלֶאחָ יִ ׁש ְּכָנפַ ם ׁשֵ יִ ׁש ְּכָנפַ ֹו ׁשֵ ל ַעלּמַ ים מִ ים ֹעְמדִ ְׂשָרפִ 
 ףם ְיעֹופֵ יִ ְׁשּתַ יו ּובִ ַרְגלָ  הְיַכּסֶ  םיִ ְׁשּתַ ּובִ 

Masoretic 

אחד בשתים יכסה פניו  שרפים עומדים ממעלה לו שש כנפים
 ובשתים יעופף רגליו יכסה ובשתים

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

אחד בשתים יכסה פניו -ל- -שש כנפים- לו שש כנפים +ה+מדים ממעל+ו+שרפים ע
 ובשתים יעופף ובשתים יכסה רגליו

Highlighted Diff. 

3 

ֹ ה ְצָבאֹוׁש ְיהוָ ֹוׁש ָקדֹוׁש ָקדר ָקדְוָאמַ  ה ֶאל־ֶזהא זֶ ְוָקָר   Masoretic וֶרץ ְּכבֹודֹ א ָכל־ָהאָ ֹות ְמל

a( וקראים זה אל זה קדוש קדוש יהוה צבאות מלא כול הארץ כבודו
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff ל הארץ כבודו+ו+קדוש קדוש יהוה צבאות מלא כ -קדוש ואמר- זה אל זה +ים+וקרא

4 

 Masoretic ןא ָעׁשָ ָּמלֵ ת יִ יִ א ְוַהּבַ ֹול ַהּקֹוֵר ּקים מִ ּפִ ֹות ַהּסִ ַאּמ עּוַוָּינֻ 

a( וינועו אמות הספים מקול הקורה והבית נמלא עשן
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff מלא עשן*נ*והבית  *ה*עו אמות הספים מקול הקור+ו+וינ

 

  



5 

ר א ם יִ א ְׂשָפתַ ַעם־ְטמֵ  י ּוְבתֹו�כִ ָאנֹ  םיִ א־ְׂשָפתַ יׁש ְטמֵ י אִ י ּכִ יתִ ְדמֵ י־נִ י כִ ֹוי־לִ ָוֹאַמ֞
 יּו ֵעינָ ֹות ָראה ְצָבאֶל� ְיהוָ י ֶאת־ַהּמֶ ּכִ  ביֹוׁשֵ  יָאֹנכִ 

Masoretic 

שפתים  אילי כי נדמיתי כיא איש טמה שפתים אנוכי ובתוך עם טמא ואמר
 א את המלך יהוה צבאות ראו עיניכי יושב אנוכי

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

שפתים  כי ובתוך עם טמא+ו+שפתים אנ *ה*איש טמ +א+ילי כי נדמיתי כי-ו-א ואמר
 את המלך יהוה צבאות ראו עיני +א+כיכי יושב +ו+אנ

Highlighted Diff. 

6 

 Masoretic חַ ְזּבֵ ל ַהּמִ ח ֵמעַ ם ָלקַ יִ ְלַקחַ ה ְּבמֶ ְצּפָ ֹו ִר ים ּוְבָידן־ַהְּׂשָרפִ מִ  י ֶאָחדָעף ֵאלַ ַוּיָ 

a( ]זבח[ל המ]מע[ ויעוף אלי אחד מן השרפים ובידו רצפה במלקחים לקח
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff זבחל הממע ף אלי אחד מן השרפים ובידו רצפה במלקחים לקח+ו+ויע

7 

אֶמר הִ ע ַעל־ּפִ ַוַּיּגַ  ֹ֕  Masoretic רְּתֻכּפָ  � ְוַחָּטאְת�ר ֲעֹונֶ י� ְוסָ ה ַעל־ְׂשָפתֶ ע זֶ ה ָנגַ ּנֵ י ַוּי

a( תכפר עוונך וחטאותיך יואמר הנה נגע זה על שפתיך וסר]פי ו ויגע על[
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff ך תכפר+י+ת+ו+ונך וחטא+ו+ע אמר הנה נגע זה על שפתיך וסר+ו+יפי ו ויגע על

 

  



8 

ע ֶאת־ק  Masoretic ינִ י ְׁשָלחֵ ְננִ ר הִ נּו ָוֹאמַ ֶל�־לָ י יֵ ח ּומִ י ֶאְׁשלַ ר ֶאת־מִ ֹאמֵ  ֹול ֲאֹדָניָוֶאְׁשַמ֞

a( אשלח ומי ילך לנו ואמרה הנני שלחני אדוני אמר את מיואשמע את קול 
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff הנני שלחני +ה+אשלח ומי ילך לנו ואמר ני אמר את מי+ו+ואשמע את קול אד

9 

אֶמר לֵ  ֹ֕  Masoretic עּוֹו ְוַאל־ֵּתדָ ָראּו ינּו ּוְראְוַאל־ָּתבִ  ֹועַ ּו ָׁשמְמעה ׁשִ ם ַהּזֶ ָלעָ  � ְוָאַמְרּתָ ַוּי

a( לעם הזה שמעו שמוע ועל תבינו ראו ראו ועל תדעו ויואמר לך ואמרתה
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff ל תדעו*ע*ראו ראו ו-ו-ל תבינו *ע*לעם הזה שמעו שמוע ו +ה+אמר לך ואמרת+ו+וי

10 

יו ּוְבָאְזנָ ְראֶ ע ֶּפן־יִ יו ָהׁשַ ד ְוֵעינָ ַהְכּבֵ יו ה ְוָאְזנָ ם ַהּזֶ ֵלב־ָהעָ  ַהְׁשֵמן ע ְׁשמָ יו יִ ה ְבֵעיָנ֜
 ֹוָפא לב ְוָר ָוׁשָ  יןָיבִ  ֹוּוְלָבב

Masoretic 

ובאוזניו ישמעו  לב העם הזה ואוזניו הכבד ועיניו השע פן יראה בעיניו השם
 ושב ורפא לו יבין בלבבו

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 +ו+זניו ישמע+ו+ובא זניו הכבד ועיניו השע פן יראה בעיניו+ו+העם הזה ואלב  -ן-מהש
 לבבו יבין ושב ורפא לו*ב*

Highlighted Diff. 

 

  



11 

ר ַעד־ָמתַ  אֶמר עַ י ֲאֹדנָ ָוֹאַמ֕ ֹ֡ ם ין ָאדָ ֵמאֵ  יםב ּוָבּתִ ין יֹוׁשֵ ים ֵמאֵ ּו ָעִר֜ ם־ָׁשאד ֲאֶׁש֩ר אִ י ַוּי
 הה ְׁשָממָ ָּׁשאֶ ּתִ  הְוָהֲאָדמָ 

Masoretic 

מאין אדם  שאו ערים מאין יושב ובתים מיהוה ויואמר עד אשר א ואמרה עד מתי
 והאדמה תשאה שממה

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

מאין אדם  שאו ערים מאין יושב ובתים *מ*אמר עד אשר א+ו+וי *יהוה* עד מתי +ה+ואמר
 והאדמה תשאה שממה

Highlighted Diff. 

12 

 Masoretic ֶרץֶרב ָהאָ ה ְּבקֶ ה ָהֲעזּובָ ם ְוַרּבָ ה ֶאת־ָהָאדָ ק ְיהוָ חַ ְוִר 

a( ורבה עזובה בקרב הארץ ורחק יהוה את האדם
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff עזובה בקרב הארץ-ה-ורבה  ורחק יהוה את האדם

13 

ם ֶבת ּבָ ַמּצֶ  ֶכתר ְּבַׁשּלֶ ֹון ֲאׁשֶ ה ְוָכַאּלר ָּכֵאלָ ה ְלָבעֵ ְוָהְיתָ ָבה ה ְוׁשָ ּיָ ִר ֲעׂשִ  ֹוד ָּבּהְוע
 ּהַמַּצְבּתָ  ֶדׁשקֹ  ַרעזֶ 

Masoretic 

לבער כאלה וכאלון אשר משלכת מצבת במה  ועוד בה עשיריה ושבה והייתה
 מצבתה הקודש זרע

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 +ה+*מ*שלכת מצבת ב*מ*לבער כאלה וכאלון אשר  יתה+י+ריה ושבה וה+י+ועוד בה עש
 מצבתה דש+ו+ק+ה+זרע 

Highlighted Diff. 



Chapter 7 

1 

ָחז ֶּבן־יֹותָ ימֵ י ּבִ ַוְיהִ֡  הּו מֶ ם ֶּבן־ֻעּזִ י ָא֠ ָרם ּופֶ ין מֶ ה ְרצִ ה ָעלָ ֶל� ְיהּודָ ָּי֜ ַקח ֶל�־ֲא֠
ִ ְיר ְׂשָרֵאלֶל�־יִ מֶ  הּוֶּבן־ְרַמְליָ  ֹ ה ָעלֶ ְלָחמָ ם ַלּמִ ּוָׁשַל  יהָ ם ָעלֶ ָּלחֵ ל ְלהִ א ָיכֹ יָה ְול

Masoretic 

מלך ארם ופקח  ויהי בימי אחז בן יותם בן עוזיה מלך יהודה עלה רצין
 ולוא יכלו להלחם עליה ישראל ירושלם למלחמה עליה מלך רומליה בן

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

מלך ארם ופקח  מלך יהודה עלה רצין -ו-זיה+ו+ע ויהי בימי אחז בן יותם בן
 להלחם עליה +ו+א יכל+ו+ול ישראל ירושלם למלחמה עליה מלך -ו-מליה+ו+ר בן

Highlighted Diff. 

2 

 ֹועַ ֹו ְּכנב ַעּמּוְלבַ  ַנע ְלָבבֹום ַוּיָ יִ ם ַעל־ֶאְפָר ה ֲאָר חָ ר נָ ֵלאמֹ  דית ָּדוִ ד ְלבֵ ַוּיֻּגַ 
 ּוחַ ְּפֵני־רַער מִ ֲעֵצי־יַ 

Masoretic 

 אפרים וינע לבב עמו כנע ויגד לבית דויד לאמור נחה ארם על
 עצי היער מפני הרוח

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

ע -ו-עמו כנ -ולבב- -ו-אפרים וינע לבב ד לאמור נחה ארם על+י+ויגד לבית דו
 יער מפני הרוח+ה+ עצי

Highlighted Diff. 

 

  



3 

 ֹ ה ּוְׁשאָ את ָאחָ ְקַר לִ  ל־ְיַׁשְעָיהּ֒ו ֵצא־ָנאאֶמר ְיהָו֮ה אֶ ַוּי  ה ְּתָעַלת� ֶאל־ְקצֵ ּוב ְּבנֶ ר ָיׁשז ַאָּת֕
 סה כֹובֵ ת ְׂשדֵ ּלַ ה ֶאל־ְמסִ ה ָהֶעְליֹונָ ַהְּבֵרכָ 

Masoretic 

הברכה בנך אל קצה תעלת  ויואמר יהוה אל ישעיה צא נא לקראת אחז אתה ושאר ישוב
 העליונה אל מסלת שדה כובס

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

בנך אל קצה תעלת  צא נא לקראת אחז אתה ושאר ישוב -ו-אמר יהוה אל ישעיה+ו+וי
 כובס הברכה העליונה אל מסלת שדה

Highlighted Diff. 

4 

ָליו הִ  ְוָאַמְרּתָ  ט ַאל־ּתִ ָּׁשמֵ ֵא֠ ים ים ָהֲעֵׁשנִ ֹות ָהאּודִ י ַזְנבְּׁשנֵ � מִ ַאל־ֵיַר  א ּוְלָבְב�יָר ר ְוַהְׁשֵק֜
 הּום ּוֶבן־ְרַמְליָ ין ַוֲאָר ף ְרצִ י־אַ ֶּלה ָּבֳחִר ָהאֵ 

Masoretic 

האודים העושנים  אליו השמר והשקט ואל תירא ולבבך אל ירך משני זנבות ואמרת
 רמליה האלה כי בחורי אף רצין וארם ובן

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

שנים +ו+האודים הע אליו השמר והשקט ואל תירא ולבבך אל ירך משני זנבות ואמרת
 -ו-רמליה רי אף רצין וארם ובן+ו+בח +כי+האלה 

Highlighted Diff. 

5 

 Masoretic רהּו ֵלאמֹ ם ּוֶבן־ְרַמְליָ יִ ה ֶאְפַר ם ָרעָ י� ֲאָר ץ ָעלֶ י־ָיעַ ַען ּכִ יַ 

a( אפרים ובן רומליה לאמוריען כי יעץ עליך ארם רעה 
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff ר+ו+לאמ -ו-מליה+ו+יען כי יעץ עליך ארם רעה אפרים ובן ר



6 

 Masoretic לְבאַ ת ֶּבן־טָ ּה אֵ ְּבתֹוכָ  ֶל�י� מֶ ינּו ְוַנְמלִ ָּנה ֵאלֵ עֶ ָּנה ְוַנְבקִ יצֶ ּוְנקִ  יהּוָדהה בִ ַנֲעלֶ 

a( את בן טבאל ביהודה ונקיצנה ונבקענה אלינו ונמליך מלך בתוכהנעלה 
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

None Extant Highlighted Diff. 

7 

ֹ י ְיהוִ ר ֲאֹדנָ ה ָאמַ ּכֹ  ֹ א ָתקה ל  Masoretic הְהיֶ א תִ ּום ְול

a( כה אמר אדוני יהוה לוא תקום ולוא תהיה
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff א תהיה+ו+א תקום ול+ו+ני יהוה ל+ו+כה אמר אד

8 

ֹ ּכִ  ֹ ַּדּמֶ  אׁש ֲאָרםי ר  תה ֵיחַ ָׁשנָ  ים ְוָחֵמׁשּׁשִ ֹוד ׁשִ ין ּוְבעֶׂשק ְרצִ אׁש ַּדּמֶ ֶׂשק ְור
 םֵמעָ  םיִ ֶאְפַר 

Masoretic 

שנה יחת  ]וחמש[ כיא ראוש ארם דרמשק וראוש דרמשק רצין ובעוד ששים
 מעם אפרים

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

יחת  שנה וחמש ששיםמשק רצין ובעוד +ר+ש ד+ו+משק ורא+ר+ש ארם ד+ו+רא +א+כי
 אפרים מעם

Highlighted Diff. 

 

  



9 

 ֹ ֹ ֹׁשְמר םיִ אׁש ֶאְפַר ְור ֹ הּו אִ ֹון ֶּבן־ְרַמְליָ אׁש ֹׁשְמרֹון ְור ֹ ינּו ּכִ א ַתֲאמִ ם ל  Masoretic נּוא ֵתָאמֵ י ל

a( רומליה אם לוא תאמינו כיא לוא תאמינו ]שמרון בן[ וראוש אפרים שומרון וראוש
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

א +ו+ל +א+א תאמינו כי+ו+אם ל מליה+ו+ר שמרון בן ש+ו+וראמרון +ו+ש אפרים ש+ו+ורא
 נו+י+תאמ

Highlighted Diff. 

10 

 Masoretic רז ֵלאמֹ ר ֶאל־ָאחָ ה ַּדּבֵ ֹוֶסף ְיהוָ ַוּי

a( ה דבר אל אחז לאמור]ויוסף יהו[
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff ר+ו+ה דבר אל אחז לאמויוסף יהו

11 

 Masoretic ְעָלהַּה ְלמָ ֹו ַהְגּבֵ ָלה אק ְׁשאָ י� ַהְעמֵ ה ֱא�הֶ ם ְיהוָ ֹות ֵמעִ א ְׁשַאל־ְל�

a( אלה או הגבה למעלה]העמק ש[ שאל לך אות מעם יהוה אלוהיך
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff או הגבה למעלה אלההעמק ש היך+ו+אלשאל לך אות מעם יהוה 

12 

 ֹ ֹ ז לֹא־ֶאְׁשאַ אֶמר ָאחָ ַוּי  Masoretic הה ֶאת־ְיהוָ א־ֲאַנּסֶ ל ְול

a( יהוה ת]אנסה א[ ויואמר אחז לוא אשאל ולוא
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff יהוה תאנסה א א+ו+אל ולא אש+ו+אמר אחז ל+ו+וי



13 

אֶמר ׁשִ  ֹ֕  Masoretic ים ֶאת־ֱא�הָ ּו ּגַ י ַתְלאים ּכִ ֹות ֲאָנׁשִ ַהְלא ֶּכםט מִ ד ַהְמעַ ית ָּדוִ א ּבֵ ְמעּו־נָ ַוּי

a( נשים כי תלאו גם את אלוהי]הלאות א[ ויואמר שמעו נה בית דויד המעט מכמה
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff הי+ו+נשים כי תלאו גם את אלהלאות א +ה+*מ*ד המעט מכ+י+אמר שמעו נה בית דו+ו+וי

14 

ֵכן יִ   Masoretic לנּו אֵ ּמָ ֹו עִ את ְׁשמן ְוָקָר ֶדת ּבֵ ְוֹילֶ  ה ָהָרהה ָהַעְלמָ ּנֵ ֹות הִ ם אּוא ָלכֶ י הן ֲאֹדנָ ּתֵ ָל֠

a( העלמה הרה וילדת בן וקרא שמו עמנואל ]אות הנה ם[יהוה הוה לכלכן יתן 
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .b Highlighted Diffעמנואלשמו  -ת-העלמה הרה וילדת בן וקרא אות הנה םלכ *ה*הו *יהוה*לכן יתן 

15 

 Masoretic ֹובֹור ַּבּטע ּוָבחֹוס ָּבָר ֹו ָמאל ְלַדְעּתׁש יֹאכֵ ה ּוְדבַ ֶחְמאָ 

a( יאכל לדעתו מאוס ברע ובחר בטוב] ה ודבש[חמא
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff ר בטוב-ו-יאכל לדעתו מאוס ברע ובח ה ודבשחמא

 

  

                                                            
b 1QIsaa removes the space between עמנו ‘Immanu and אל ‘El, changing this from a phrase meaning “God is with us”, to the name ‘Immanuel. 
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 יי ְׁשנֵ ְּפנֵ מִ ץ ה קָ ר ַאּתָ ֲאׁשֶ  ב ָהֲאָדָמהֹוב ֵּתָעזֵ ר ַּבּטע ּוָבחֹ ס ָּבָר ַער ָמאֹ ע ַהּנַ ֶרם ֵידַ י ְּבטֶ ִּכ֠ 
 יהָ ְמָלכֶ 

Masoretic 

שני מפני  קץ אתה אשר האדמה תעוזב בטוב ורמאס ברע ובחהנער  ידע בטרםכי 
 מלכיה

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

שני מפני  קץ אתה אשר האדמה זב+ו+תע בטוב ר+ו+מאס ברע ובחהנער  ידע בטרםכי 
 מלכיה

Highlighted Diff. 

17 

ה ָיבִ  ל ם ֵמעַ יִ ֹום סּור־ֶאְפַר ּיאּו ְלמִ ר לֹא־בָ ֲאׁשֶ  יםי֒� ָימִ ית ָאבִ ל־ַעְּמ֮� ְוַעל־ּבֵ י� ְועַ ָעלֶ יא ְיהָו֜
 ּורֶל� ַאּׁשת מֶ ה אֵ ְיהּודָ 

Masoretic 

אשר לוא באו למיום סור אפרים מעל  ויביא יהוה עליך ועל עמך ועל בית אביך ימים
 יהודה את מלך אשור

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

א באו למיום סור אפרים מעל +ו+אשר ל יביא יהוה עליך ועל עמך ועל בית אביך ימים+ו+
 יהודה את מלך אשור

Highlighted Diff. 
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 ֶרץְּבאֶ ר ה ֲאׁשֶ ְּדבֹוָר ם ְולַ יִ ְצָר י מִ ה ְיֹאֵר ְקצֵ ר ּבִ ּוב ֲאׁשֶ ַלְּזב ק ְיהָוהְׁשרֹ ּוא יִ ֹום ַההה ַּבּיְוָהיָ 
 ּורַאּׁש

Masoretic 

מצרים ולדבורא אשר בארץ  והיה ביום ההוא ישרוק יהוה לזבוב אשר בקצה יארי
 אשור

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

אשר בארץ  *א*מצרים ולדבור ק יהוה לזבוב אשר בקצה יארי+ו+והיה ביום ההוא ישר
 אשור

Highlighted Diff. 

19 

 לים ּוְבכֹ ֲעצּוצִ ַהּנַ  ים ּוְבֹכלי ַהְּסָלעִ יקֵ ְנקִ ֹות ּובִ י ַהַּבּתְּבַנֲחלֵ  ּו ֻכָּלםאּו ְוָנחּובָ 
 יםַהַּנֲה�לִ 

Masoretic 

 הבתות ובנקיקי הסלעים ובכול הנעצוצים ובכול ובאו ונחו כולם בנחלי
 ויליםהנהל

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

ל +ו+ל הנעצוצים ובכ+ו+הבתות ובנקיקי הסלעים ובכ לם בנחלי+ו+ובאו ונחו כ
 לים+וי+הנהל

Highlighted Diff. 

 

  



20 

ה ְּבֶעְבֵר ַער ַהְּׂשכִ ח ֲאֹדָנ֩י ְּבתַ ֹום ַה֡הּוא ְיַגּלַ ַּבּי ֹ ֶל� ַאּׁשְּבמֶ  י ָנָהריָר֜ ַער אׁש ְוׂשַ ּור ֶאת־ָהר
 הְסּפֶ ן ּתִ ם ֶאת־ַהָּזקָ ְוגַ  םיִ ָהַרְגלָ 

Masoretic 

אשור את הראוש ושער  אדוני בתער השכירה בעברי נהר במלךביום ההוא יגלח 
 תספה הזקן אתה וגם הרגלים

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

ש ושער +ו+אשור את הרא ני בתער השכירה בעברי נהר במלך+ו+ביום ההוא יגלח אד
 תספה הזקן אתה וגם הרגלים

Highlighted Diff. 

21 

ֹ ת ָּבקָ יׁש ֶעְגלַ ְיַחֶּיה־אִ ּוא ֹום ַההה ַּבּיְוָהיָ   Masoretic אןר ּוְׁשֵּתי־צ

a( והיה ביום ההוא יהיה איש עגלת בקר ושתי צאן
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

None Extant Highlighted Diff. 

22 

 Masoretic ֶרץֶרב ָהאָ ְּבקֶ  רל ָּכל־ַהּנֹותָ יֹאכֵ  ה ּוְדַבׁשי־ֶחְמאָ ה ּכִ ל ֶחְמאָ ב יֹאכַ ֹות ָחלָ ב ֲעׂשה ֵמרֹ ְוָהיָ 

a( הנותר בקרב הארץ מרוב עשות חלב יאכל חמאה כיא חמאה ודבש יאכל כול והיה
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff הנותר בקרב הארץ ל+ו+חמאה ודבש יאכל כ +א+ב עשות חלב יאכל חמאה כי+ו+מר והיה
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 ירֶסף ַלָּׁשמִ ֶלף ּכָ ֶפן ְּבאֶ ֶלף ּגֶ ם אֶ ְהֶיה־ּׁשָ ר יִ ֹום ֲאׁשֶ ה ָכל־ָמקְהיֶ יִ ּוא ֹום ַההַּבּי ְוָהָיה
 הְהיֶ ת יִ יִ ְוַלּׁשַ 

Masoretic 

 באלף כסף לשמיר והיה ביום ההוא כול המקום אשר יהיה שם אלף גפן
 ולשית יהיה

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

באלף כסף לשמיר  אשר יהיה שם אלף גפןמקום +ה+ל +ו+כ -יהיה- והיה ביום ההוא
 ולשית יהיה

Highlighted Diff. 

24 

 Masoretic ֶרץה ָכל־ָהאָ ְהיֶ ת ּתִ יִ יר ָוׁשַ י־ָׁשמִ ָּמה ּכִ בֹוא ׁשָ ֶׁשת יָ ים ּוַבּקֶ ּצִ ַּבחִ 

a( שמה כיא שמיר ושית תהיה כול הארץ בחצים ובקשתות יבוא
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff ל הארץ+ו+שמיר ושית תהיה כ +א+שמה כי ת יבוא+תו+בחצים ובקש

25 

ֹ ֵדרֵיעָ  ר ַּבַּמְעֵּדרים ֲאׁשֶ ל ֶהָהִר ְוכֹ  ח ְׁשלַ ְלמִ  ת ְוָהָיהיִ יר ָוׁשָ ת ָׁשמִ ְראַ ָּמה יִ ֹוא ׁשָ א־ָתבּון ל
 הס ׂשֶ ְרמַ ּוְלמִ  ֹורׁש

Masoretic 

והיה למשלח  לוא תבוא שמה יראת שמיר ושיתאשר במעדר יעדרון  וכול ההרים
 ולמרמס שה שור

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

והיה למשלח  א תבוא שמה יראת שמיר ושית+ו+אשר במעדר יעדרון ל ל ההרים+ו+וכ
 שור ולמרמס שה

Highlighted Diff. 



Chapter 8 

1 

 ֹ  Masoretic זׁש ּבַ ל חָ ר ָׁשלָ ֹוׁש ְלַמהֵ ֶרט ֱאנְּבחֶ  ב ָעָליוּוְכתֹ ֹול ֹון ָּגדָּליּגִ  י ַקח־ְל�ֵאלַ  אֶמר ְיהָוהַוּי

a( אנוש למהר שלל חש בז בחרטויאומר יהוה אלי קח לך גליון גדול וכתוב עליו 
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff אנוש למהר שלל חש בז בחרטב עליו +ו+מר יהוה אלי קח לך גליון גדול וכת+ו+ויא

2 

 Masoretic הּון ְיֶבֶרְכיָ הּו ּבֶ ן ְוֶאת־ְזַכְריָ ה ַהֹּכהֵ ּיָ ת אּוִר ים אֵ ים ֶנֱאָמנִ י ֵעדִ יָדה ּלִ ְוָאעִ 

a( אוריה הכוהן ואת זכריה בן יברכיה תוהעד לי עדים נאמנים א
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff -ו-בן יברכיה -ו-זכריההן ואת +ו+אוריה הכ תלי עדים נאמנים א -ה-ד-י-ע*ה*ו

3 

ֹ ֶלד ּבֵ ַהר ַוּתֵ ה ַוּתַ יאָ ֶאל־ַהְּנבִ  ָוֶאְקַרב  Masoretic זׁש ּבַ ל חָ ר ָׁשלָ ֹו ַמהֵ א ְׁשמי ְקָר ֵאלַ  אֶמר ְיהָוהן ַוּי

a( שמו מהר שלל חש בז הנביא ותהר ותלד בן ויאומר יהוה אלי קרא ואקרב אל
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff שמו מהר שלל חש בז מר יהוה אלי קרא+ו+ותהר ותלד בן ויא -ה-הנביא ואקרב אל

 

  



4 

ֹ ע ַהּנַ ֵידַ  ֶרםי ְּבטֶ ּכִ  ל ְׁשלַ  ֶׂשק ְוֵאתיל ַּדּמֶ א ֶאת־חֵ ּׂשָ י יִ ּמִ י ְואִ א ָאבִ ַער ְקר
 ּורַאּׁש ֶל�מֶ  יְפנֵ לִ  ֹוןֹׁשְמר

Masoretic 

אביו ואמו ישא את חיל דרמשק ואת שלל  כיא בטרם ידע הנער לקראו
 מלך אשור לפני שומרון

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

משק ואת שלל +ר+ישא את חיל ד *ו*ואמ +ו+אבי +ו+קרא+ל+בטרם ידע הנער  +א+כי
 לפני מלך אשור מרון+ו+ש

Highlighted Diff. 

5 

 Masoretic רֹוד ֵלאמֹ עי ר ֵאלַ ה ַּדּבֵ ֶסף ְיהוָ ַוּיֹ 

a( ויוסף יהוה דבר אלי עוד לאמור
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff ר+ו+סף יהוה דבר אלי עוד לאמ+ו+וי

6 

 יןֹוׂש ֶאת־ְרצִ ט ּוְמׂשים ְלאַ ַח ַהֹהְלכִ �י ַהּׁשִ ת מֵ ה אֵ ם ַהּזֶ ָהעָ  י ָמַאסַען ּכִ יַ 
 הּוּוֶבן־ְרַמְליָ 

Masoretic 

 את מי השולח ההולכים לאוט ומשוש את רצין ואת יען כיא מאס העם הזה
 ]רמליהו[ בן

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 +את+ט ומשוש את רצין ו+ו+לכים לא+ו+לח הה+ו+את מי הש מאס העם הזה +א+יען כי
 רמליהו בן

Highlighted Diff. 
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ן הִ  ם ֶאת־מֵ ה ה ֲאֹדָנ֩י ַמֲעלֶ ּנֵ ְוָלֵכ֡ ּור ֶל� ַאּׁשים ֶאת־מֶ ַרּבִ ְוהָ  יםר ָהֲעצּומִ י ַהָּנהָ ֲעֵליֶה֜
 יו� ַעל־ָּכל־ְּגדֹותָ יו ְוָהלַ יקָ ַעל־ָּכל־ֲאפִ  ו ְוָעָלהְוֶאת־ָּכל־ְּכבֹודֹ 

Masoretic 

 ך אשור]מל העצומים והרבים את[הנהר  מי את עליהם מעלה אדוני ]יהוה נה[ולכן ה
 גדוותיו ]כול אפיקיו והלך על כול על[ כבודו ועלהואת כול 

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 ך אשורמל העצומים והרבים אתהנהר  מי את עליהם מעלה ני+ו+אד +יהוה+ נהולכן ה
 ותיו+ו+גד ל+ו+כ אפיקיו והלך על ל+ו+כ על ל כבודו ועלה+ו+ואת כ

Highlighted Diff. 

8 

ֹ ֹות ְּכָנפָ ֻמּט יַע ְוָהָיהאר ַיּגִ ר ַעד־ַצּוָ ְוָעבַ ף ָׁשטַ  יהּוָדהף ּבִ ְוָחלַ   Masoretic לנּו אֵ ּמָ עִ  ַחב־ַאְרְצ�א רֹ יו ְמל

a( ועבר עד צואר יגיע והיה מטות כנפיו מלוא רחב ארצך עמנואל וחלף ביהודה שטף
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .c Highlighted Diffעמנואלא רחב ארצך +ו+מלועבר עד צואר יגיע והיה מטות כנפיו  וחלף ביהודה שטף

9 

 Masoretic ּתּוּו ָוחֹ ְתַאְּזרּתּו הִ ּו ָוחֹ ְתַאְּזרֶרץ הִ ל ֶמְרַחֵּקי־אָ ינּו ּכֹ ֲאזִ ּתּו ְוהַ ָוחֹ  יםעּו ַעּמִ רֹ 

a( וחותו התאזרו הארץ מרחקי כול האזינורעו עמים וחתו ו
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff -התאזרו וחתו- תו+ו+וח התאזרו ארץ+ה+ מרחקי ל+ו+כ האזינוו רעו עמים וחתו

                                                            
c As with 7:14 above, 1QIsaa has the name ‘Immanuel, rather than the phrase עמנו אל/’Immanu ‘El meaning “God is with us”. 
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ֹ  ּו ָדָברר ַּדְּברה ְוֻתפָ צּו ֵעצָ עֻ   Masoretic לנּו אֵ ּמָ י עִ ּום ּכִ א ָיקְול

a( עצו עצה ותפר דברו דבר ולוא יקום כיא עמנואל
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .d Highlighted Diffעמנואל +א+א יקום כי+ו+ולעצו עצה ותפר דברו דבר 

11 

נִ ד ְויִ ת ַהּיָ י ְּכֶחְזקַ ה ֵאלַ ר ְיהוָ ה ָאמַ ֩י כֹ ּכִ   Masoretic רה ֵלאמֹ ָעם־ַהּזֶ ֶר� הָ ֶכת ְּבדֶ ּלֶ י מִ ְּסֵר֕

a( כי כה אמר יהוה אלי כחזקת יד יסירני מלכת בדרך העם הזה לאמור
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff ר+ו+יסירני מלכת בדרך העם הזה לאמ-ו-יד -ה-כי כה אמר יהוה אלי כחזקת 

12 

ֹ ֶׁשר ְוֶאת־מֹוָראה קָ ם ַהּזֶ ר ָהעָ ל ֲאֶׁשר־יֹאמַ ֶׁשר ְלכֹ ּון קֶ לֹא־תֹאְמר  ּויְראא־תִ ֹו ל
 ֹ  יצּוא ַתֲעִר ְול

Masoretic 

 קשר ואת מוראו לוא תיראולוא תאמרו קשר לכול אשר יואמר העם הזה 
 ולוא תעריצו

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 א תיראו+ו+אמר העם הזה קשר ואת מוראו ל+ו+ל אשר י+ו+קשר לכ -ן-א תאמרו+ו+ל
 א תעריצו+ו+ול

Highlighted Diff. 

                                                            
d The reading of עמנואל/’Immanuel in 1QIsaa here is also found in another Dead Sea Scrolls manuscripts: 4QIsae 



13 

 Masoretic םְצכֶ ֲעִר ּוא מם ְוהּוא מֹוַרֲאכֶ יׁשּו ְוהֹו ַתְקּדִ ֹות ֹאתה ְצָבאֶאת־ְיהוָ 

a( מערצכם את יהוה צבאות אותו תקדישו והוא מוראכם והוא
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff מערצכם תו תקדישו והוא מוראכם והוא+ו+את יהוה צבאות א

14 

ֶגף ּוְלצׁש ּוְלאֶ ְקּדָ ה ְלמִ ְוָהיָ   בׁש ְליֹוׁשֵ ּוְלמֹוקֵ ח ְלפַ  ְׂשָרֵאלי יִ י ָבּתֵ ְׁשנֵ ְכׁ֜שֹול לִ ּור מִ ֶבן ֶנ֠
 םְירּוָׁשלָ 

Masoretic 

 לפח ולמוקש ליושב והיא למקדש ולאבן נגף ולצר מכשול לשני בתי ישראל
 ירושלים

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

לפח ולמוקש ליושב  ר מכשול לשני בתי ישראל-ו-למקדש ולאבן נגף ולצ *א*והי
 ם+י+ירושל

Highlighted Diff. 

15 

 Masoretic דּוְלּכָ ּו ְונִ רּו ְונֹוְקׁשְׁשּבָ ּו ְונִ ים ְוָנְפלם ַרּבִ בָ  ְׁשלּוְוכָ 

a( ונלכדו וכשלו בם רבים ונפלו ונשברו ונוקשו
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

None Extant Highlighted Diff. 
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 Masoretic יֻּמדָ ה ְּבלִ ֹום ּתֹוָר ה ֲחתֹור ְּתעּודָ צ

a( תורה בלמדיצור תעודה וחתום 
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff חתום תורה בלמדי+ו+צור תעודה 

17 

 Masoretic ֹוי־ליתִ ּוֵ ב ְוקִ ית ַיֲעקֹ ּבֵ יו מִ יר ָּפנָ ה ַהַּמְסּתִ ַליהוָ  ייתִ ּכִ ְוחִ 

a( לו וקויתי יעקוב מבית פניו אתהמסתיר  וחכיתי ליהוה
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff לו וקויתי ב+ו+יעק מבית פניו +את+המסתיר  וחכיתי ליהוה

18 

ֹות ה ְצָבאְיהוָ  םל ֵמעִ ְׂשָראֵ ים ְּביִ ֹות ּוְלמֹוְפתִ ה ְלֹאתי ְיהוָ ַתן־לִ ר נָ ֲאׁשֶ  יםי ְוַהְיָלדִ ה ָאֹנכִ ּנֵ הִ 
 ֹוןּיר צִ ְּבהַ  ןַהֹּׁשכֵ 

Masoretic 

נתן לי יהוה לאות ולמופת בישראל מעם יהוה צבאות  אשראנה אנוכי והילדים 
 בהר ציון השוכן

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

בישראל מעם יהוה צבאות  -ים-ות ולמופת-ת-נתן לי יהוה לא כי והילדים אשר+ו+אנה אנ
 כן בהר ציון+ו+הש

Highlighted Diff. 
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ים ים ְוַהַּמְהּגִ ְמַצְפְצפִ ים הַ ְּדֹענִ ְוֶאל־ַהּיִ  ֶאל־ָהֹאבֹותּו ְרׁשם ּדִ ּו ֲאֵליכֶ י־יֹאְמרְוכִ 
 יםים ֶאל־ַהֵּמתִ ד ַהַחּיִ ׁש ְּבעַ ְדרֹ יו יִ ֶאל־ֱא�הָ  ֲהלֹוא־ַעם

Masoretic 

והמהגים  המצפצפים הידעונים ואל ובותוכי יואמרו אליכמה דרשו אל הא
 אלוהו ידרוש בעד חיים אל המיתים אל עם הלוא

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

והמהגים  המצפצפים נים+ו+הידע ואל בות+ו+דרשו אל הא +ה+אמרו אליכמ+ו+וכי י
 תים+י+חיים אל המ-ה-ש בעד +ו+הו ידר+ו+אל עם אל הלוא

Highlighted Diff. 

20 

ֹ ה אִ ְתעּודָ ה ְולִ ְלתֹוָר  ֹ ם־ל  Masoretic ַחרֹו ׁשָ ין־לר אֵ ה ֲאׁשֶ ר ַהּזֶ ַּכָּדבָ  אְמרּוא י

a( ולתעודה אם לוא יואמרו כדבר הזה אשר אין לו שחר לתורה
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff אמרו כדבר הזה אשר אין לו שחר+ו+א י+ו+ולתעודה אם ל לתורה

21 

ב ְוהִ י־יִ ה כִ ב ְוָהיָ ה ְוָרעֵ ְקׁשֶ ּה נִ ַבר ּבָ ְועָ   היו ּוָפנָ ֹו ּוֵבא�הָ ְּבַמְלּכל ּלֵ ף ְוקִ ְתַקּצַ ְרַע֜
 ְעָלהְלמָ 

Masoretic 

 ורעב והיה כיא ירעב יתקצף וקלל במלכו ובאלוהו ופנה ועבר בה ונקשה
 למעלה

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

ו ופנה -י-ה+ו+תקצף וקלל במלכו ובאל-ה-ירעב י +א+ורעב והיה כי נקשה+ו+ועבר בה 
 למעלה

Highlighted Diff. 
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 Masoretic חה ְמנֻּדָ ה ַוֲאֵפלָ ּוף צּוקָ ְמע ה ַוֲחֵׁשָכהה ָצָר ּנֵ יט ְוהִ ֶרץ ַיּבִ ְוֶאל־אֶ 

a( מנדח ואפלה צוקה מעוף וחשוכההארץ יביט והנה צרה  ואל
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff מנדח ואפלה צוקה מעוף כה+ו+וחשארץ יביט והנה צרה +ה+ ואל

23 

ֹ י ּכִ  ל אַ אׁשת ָהִר ק ָלּ֒ה ָּכעֵ ר מּוצָ א מּוָע֮ף ַלֲאׁשֶ ל ְרָצה ְואַ  ְרָצה ְזֻבלּוןֹון ֵהַק֞
 םיל ַהּגֹויִ ן ְּגלִ ֶבר ַהַּיְרּדֵ עֵ  ֶר� ַהָּיםיד ּדֶ ְכּבִ הִ  ֹוןְוָהַאֲחר יַנְפָּתלִ 

Masoretic 

לאשר מוצק לה כעת הרישון הקל ארץ זבולון והארץ  מעופף כל וי
 הכביד דרך הים עבר הירדן גליל הגואים והאחרון נפתלי

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 -ה-ארץ*ה*לון ו+ו+זב -ה-שון הקל ארץ*י*לאשר מוצק לה כעת הר ף+פ+*עו*מ *ו*כלי
 ים+א+הכביד דרך הים עבר הירדן גליל הגו נפתלי והאחרון

Highlighted Diff. 

Chapter 9 

1 

 Masoretic םּה ֲעֵליהֶ ֹור ָנגַ ֶות אֶרץ ַצְלמָ ְּבאֶ  ֹול ֹיְׁשֵביֹור ָּגדּו אֶׁש� ָראַּבחֹ ים ַהֹהְלכִ  ָהָעם

a( ראו אור גדול יושבי בארץ צלמות אור נגה עליהם ךהעם ההולכים בחוש
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff שבי בארץ צלמות אור נגה עליהם+ו+ראו אור גדול י ךש+ו+לכים בח+ו+העם הה
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ֹ יָת ַהּגְרּבִ הִ   ילּור ָיגִ יר ַּכֲאׁשֶ ת ַּבָּקצִ ְמחַ ְּכׂשִ  י�ּו ְלָפנֶ ה ָׂשְמחְמחָ ְלָּת ַהּׂשִ ְגּדַ ֯א הִ ֹוי ל
 לם ָׁשלָ ְּבַחְּלקָ 

Masoretic 

 הגוי לוא הגדלתה השמחה שמחו לפניך כשמחת בקציר כאשר יגילו הרביתה
 שלל בחלקם

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 השמחה שמחו לפניך כשמחת בקציר כאשר יגילו +ה+א הגדלת+ו+הגוי ל +ה+הרבית
 בחלקם שלל

Highlighted Diff. 

3 

 Masoretic ןְדיָ ֹום מִ ָת ְּכיּתֹ ֹו ַהחִ ׂש ּבֶבט ַהֹּנגֵ ֹו ׁשֵ ְכמה ׁשִ ַמּטֵ  ֹו ְוֵאתל ֻסֳּבלי ֶאת־עֹ ּכִ 

a( כיום מדים מטה שכמו שבט הנוגש בו והחתתכי את עול סבלו ואת 
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff כיום מדים החתת+ו+גש בו +ו+ל סבלו ואת מטה שכמו שבט הנ+ו+כי את ע

4 

 Masoretic ׁשֶלת אֵ ה ַמֲאכֹ ְׂשֵרפָ ה לִ ים ְוָהְיתָ ה ְבָדמִ ה ְמגֹוָללָ ְמלָ ַעׁש ְוׂשִ ן ְּבַר ֹסאֵ  י ָכל־ְסאֹוןּכִ 

a( לשרפה מאכלת אש כי כול סאון סאן ברעש ושמלה מגוללה בדמים והיתה
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff לשרפה מאכלת אש ל סאון סאן ברעש ושמלה מגוללה בדמים והיתה+ו+כי כ
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ֶלא יֹוֵעץְקָר ֹו ַוּיִ ְכמַעל־ׁשִ ה ְׂשָר י ַהּמִ נּו ַוְּתהִ ַּתן־לָ ן נִ נּו ּבֵ ֶלד יַֻּלד־לָ י־יֶ ּכִ  ֹור ּבל ּגִ אֵ  א ְׁש֜מֹו ֶּפ֠
 ֹוםד ַׂשר־ָׁשליעַ ֲאבִ 

Masoretic 

שכמו וקרא שמו פלא יועץ אל גבור אבי  כי ילד יולד לנו בן נתן לנו ותהי המשורה על
 עד שר השלום

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

קרא שמו פלא יועץ אל גבור -י-שכמו ו עלרה +ו+לד לנו בן נתן לנו ותהי המש+ו+כי ילד י
 שלום+ה+אבי עד שר 

Highlighted Diff. 

6 

ּבֵ  ה ּוְלָׁשלה ַהּמִ ְלַםְר֯  ין ֹאָתּהֹו ְלָהכִ ְוַעל־ַמְמַלְכּת דא ָדוִ ּסֵ ץ ַעל־ּכִ ין־קֵ ֹום אֵ ְׂשָר֜
ֹ ה ְצָבאת ְיהוָ ְנאַ קִ ם ְוַעד־עֹולָ  ה ֵמַעָּתהְצָדקָ ּובִ  טְׁשּפָ ְּבמִ  ּהְלַסֲעדָ ּו  אתֹות ַּתֲעֶׂשה־ּז

Masoretic 

 אותו להכין ממלכתו ועל דויד כסה על קץ אין ולשלום ורההמש למרבה
 ובצדקה מעתה ועד עולם קנאת יהוה צבאות תעשה זאות במשפט לסעדו

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 *ו*ת+ו+א להכין ממלכתו ועל ד+י+דו כסה על קץ אין ולשלום רה+ו+המש למרבה
 ת+ו+במשפט ובצדקה מעתה ועד עולם קנאת יהוה צבאות תעשה זא *ו*לסעד-ו-

Highlighted Diff. 

7 

 Masoretic לְׂשָראֵ ל ְּביִ ב ְוָנפַ י ְּבַיֲעקֹ ח ֲאֹדנָ ר ָׁשלַ ָּדבָ 

a( בישראל ונפל עקובדבר שלח יהוה בי
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff בישראל ונפל ב+ו+עקבי *יהוה*דבר שלח 



8 

 Masoretic רב ֵלאמֹ ֶדל ֵלבָ ה ּוְבגֹ ֹון ְּבַגֲאוָ ב ֹׁשְמרם ְויֹוׁשֵ יִ ֹו ֶאְפַר ם ֻּכּלָהעָ  ְוָיְדעּו

a( שמרון בגאוה ובגדל לבב לאמור בוירעו העם כלו אפרים ויוש
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff ר+ו+בגאוה ובגדל לבב לאמשמרון  בעו העם כלו אפרים ויוש*ר*וי

9 

 Masoretic יףים ַנֲחלִ עּו ַוֲאָרזִ ים ֻּגּדָ ְקמִ ה ׁשִ ְבנֶ ית נִ לּו ְוָגזִ ים ָנפָ ְלֵבנִ 

a( גדעו וארזים נחליף לבנים נפלו וגזית נבנה שקמים
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

None Extant Highlighted Diff. 

10 

 Masoretic �יו ְיַסְכסֵ יו ְוֶאת־ֹאְיבָ ין ָעלָ י ְרצִ ה ֶאת־ָצֵר ְיהוָ ב ַוְיַׂשּגֵ 

a( יסכסך את צרי רציאן עליו ואת אויביו ]הוה[וישטב י
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff יסכסך יביו+ו+ן עליו ואת א+א+את צרי רצי הוהב י*ט*ויש
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ב לֹא־ׁשָ  ה ְּבָכל־זֹאתל ְּבָכל־ּפֶ ְׂשָראֵ ּו ֶאת־יִ ֹור ַוּיֹאְכלָאחמֵ  יםְׁשּתִ ֶדם ּוְפלִ ּקֶ ם מִ ֲאָר 
 הְנטּויָ  ֹוָיד ֹודְוע ֹוַאּפ

Masoretic 

 שב לוא תווובכול ז חור ויאכלו את ישראל בכול פה]שתים מא[ארם מקדם ופל
 נטויה ידיו ועוד אפו

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 שב א+ו+ל ת*ו*+ו+ל ז+ו+בכ+ו+ ל פה+ו+ויאכלו את ישראל בכחור שתים מאארם מקדם ופל
 נטויה ו+י+יד ועוד אפו

Highlighted Diff. 

12 

ֹ ה ְצָבאהּו ְוֶאת־ְיהוָ ב ַעד־ַהַּמּכֵ ם לֹא־ׁשָ ְוָהעָ   Masoretic ׁשּוא ָדָר ֹות ל

a( ואת יהוה צבאות לוא דרשוהמכהו והעם לוא שב על 
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff א דרשו+ו+ואת יהוה צבאות להמכהו א שב על +ו+ל והעם

13 

ה מִ ַוַּיְכֵר  ֹ ְׂשָראֵ ּיִ ת ְיהָו֜  Masoretic דֹום ֶאחָ ֹון יה ְוַאְגמּפָ ב ּכִ אׁש ְוָזנָ ל ר

a( ויכרת יהוה מישראל ראש וזנב כפה ואגמן ביום אחד
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff יום אחד+ב+ן -ו-וזנב כפה ואגמויכרת יהוה מישראל ראש 
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ֹ ים הן ּוְנׂשּוא־ָפנִ ָזקֵ   Masoretic בּוא ַהָּזנָ ֶקר הֹוֶרה־ּׁשֶ יא מאׁש ְוָנבִ ּוא ָהר

a( הזנב הוא שקר מורה ונביא ואשפנים הוא הר זקן ונשא
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff הזנב הוא שקר מורה ונביא אש+ו+פנים הוא הר א-ו-זקן ונש

15 

 Masoretic יםיו ְמֻבָּלעִ ים ּוְמֻאָּׁשָר ה ַמְתעִ ָעם־ַהּזֶ י הָ ּו ְמַאְּׁשֵר ְהיַוּיִ 

a( העם הזה מתעים ומאשריו מבלעים ויהיו מאשרי
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

None Extant Highlighted Diff. 

16 

יו ַעל־ּכֵ  ֹ ן ַעל־ַּבחּוָר֜ ֹ  יו ְוֶאת־ַאְלְמֹנָתיוי ְוֶאת־ְיֹתמָ ח ֲאֹדנָ ְׂשמַ א־יִ ל י ם ּכִ א ְיַרחֵ ל
 הֹו ְנטּויָ ֹוד ָידֹו ְועב ַאּפלֹא־ׁשָ  ה ְּבָכל־זֹאתר ְנָבלָ ה ֹּדבֵ ְוָכל־ּפֶ  עּוֵמַר  ףָחנֵ  ֻכּלֹו

Masoretic 

לוא ירחם כי אדוני ואת יתומיו ואת אלמנותיו ומל על כן על בחוריו לוא יח
 וכול פה דבר נבלה בכול זואת לוא שב אפו ועוד ידיו נטויה ומרע חנף כולו

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

א ירחם כי +ו+תיו ל+ו+מיו ואת אלמנ+ו+ני ואת ית+ו+אד *ל*מ+ו+*ח*א י+ו+על כן על בחוריו ל
 ו נטויה+י+א שב אפו ועוד יד+ו+את ל+ו+ל ז+ו+ל פה דבר נבלה בכ+ו+וכ לו חנף ומרע+ו+כ

Highlighted Diff. 
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 Masoretic ןּות ָעׁשָ ּו ֵּגאְתַאְּבכַער ַוּיִ י ַהּיַ ְבכֵ ְּבסִ  ַּצתל ַוּתִ ת ּתֹאכֵ יִ יר ָוׁשַ ה ָׁשמִ ְׁשעָ ִר  ה ָכֵאׁשי־ָבֲעָר ּכִ 

a( ויתאבכו גיאות עשןהיער  בסבכי ותצת ואכלכי בערה כאש רשעה שמיר ושית ת
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff אות עשן+י+ויתאבכו גהיער  בסבכי ותצת אכל+ו+כי בערה כאש רשעה שמיר ושית ת

18 

ֹ יׁש ֶאל־ָאחִ ׁש אִ ֶלת אֵ ְּכַמֲאכֹ  י ָהָעםֶרץ ַוְיהִ ם אָ ֹות ֶנְעּתַ ה ְצָבאת ְיהוָ ְּבֶעְבַר   איו ל
 לּוַיְחמֹ 

Masoretic 

 העם כמאכלת אש איש אל אחיו לוא הארץ ויהיומעברת יהוה צבאות נתעם 
 יחמולו

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

א +ו+העם כמאכלת אש איש אל אחיו ל +ו+ארץ ויהי+ה+מעברת יהוה צבאות נתעם 
 לו+ו+יחמ

Highlighted Diff. 

19 

ֹ ְוָרעֵ  יןר ַעל־ָימִ ְגזֹ ַוּיִ  ֹ ב ַוּי ֹ אַכל ַעל־ְׂשמ  Masoretic לּוֹו יֹאכֵ ְּבַׂשר־ְזֹרעיׁש עּו אִ א ָׂשבֵ אול ְול

a( יאכלוויאכל ועל שמאול ולוא שבעו איש בשר זרועו  ויגזר על ימין ורעב
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff -ו-יאכל+ו+עו +ו+א שבעו איש בשר זר+ו+על שמאול ול+ו+ויאכל  ויגזר על ימין ורעב
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ֹו ב ַאּפלֹא־ׁשָ  ה ְּבָכל־זֹאתָּמה ַעל־ְיהּודָ ו הֵ ה ַיְחּדָ ֶאת־ְמַנּׁשֶ  םיִ ְוֶאְפַר ם יִ ה ֶאת־ֶאְפַר ְמַנּׁשֶ 
 הֹו ְנטּויָ ָיד ֹודְוע

Masoretic 

לוא שב אפו  את אפרים ואפרים את מנשה יחדו המה על יהודה ובכול זואת מנשה
 ידיו נטויה ועוד

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

א שב אפו +ו+ל את+ו+ל ז+ו+בכ+ו+את אפרים ואפרים את מנשה יחדו המה על יהודה  מנשה
 ו נטויה+י+ועוד יד

Highlighted Diff. 

Chapter 10 

1 

 Masoretic בּוּתֵ ל ּכִ ים ָעמָ ְמַכְּתבִ ֶון ּוְקֵקי־אָ ים חִ ְקקִ ֹוי ַהחֹ ה

a( הוי חוקקים חוקקי און ומכתבים עמל כתבו
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff קקי און ומכתבים עמל כתבו+ו+קקים ח+ו+ח-ה-הוי 

2 

ל מִ ים ְולִ ַּדּלִ  יןּדִ ֹות מִ ְלַהּט  Masoretic ּזּוים ָיבֹ ם ְוֶאת־ְיתֹומִ ְׁשָללָ  ֹות ַאְלָמנֹותְהיי לִ י ַעּמִ ּיֵ ט ֲענִ ְׁשּפַ ְגֹז֕

a( יבוזו להיות אלמנות שללם ואת יתומיםדלים ולגזול משפט ָעניי עמי  להטות מדין
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff זו+ו+יב ל משפט ָעניי עמי להיות אלמנות שללם ואת יתומים+ו+דלים ולגז להטות מדין



3 

 ּוָנה ַתַעְזבה ְואָ ְלֶעְזָר ּוסּו ָּתנ יֹוא ַעל־מִ ק ָּתבֶּמְרחָ ה מִ ה ּוְלׁשֹואָ ֹום ְּפֻקּדָ ְלי ה־ַּתֲעׂשּוּומַ 
 םְּכבֹוְדכֶ 

Masoretic 

 לעזרה ואנה תעזובו ומה תעשו ליום פקודה ולשאה ממרחק תבוא על מי תנוסו
 כבודכם

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

בו +ו+לעזרה ואנה תעז אה ממרחק תבוא על מי תנוסו-ו-דה ולש+ו+ומה תעשו ליום פק
 כבודכם

Highlighted Diff. 

4 

 Masoretic הֹו ְנטּויָ ֹוד ָידֹו ְועב ַאּפלֹא־ׁשָ  לּו ְּבָכל־זֹאתּפֹ ים יִ ַחת ֲהרּוגִ יר ְותַ ַחת ַאּסִ ּתַ  י ָכַרעְלּתִ ּבִ 

a( יפלו ובכול זואת לוא שב אפו ועוד ידיו נטויה בלתי כרע תחת אסיר ותחת הרוגים
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

ו +י+א שב אפו ועוד יד+ו+את ל+ו+ל ז+ו+בכ+ו+יפלו  הרוגיםבלתי כרע תחת אסיר ותחת 
 נטויה

Highlighted Diff. 

5 

 Masoretic ים ַזְעמִ ּוא ְבָידָ י ּוַמֶּטה־הֶבט ַאּפִ ּור ׁשֵ ֹוי ַאּׁשה

a( הוי אשור שבט אפי ומטה הוא בידם זעמי
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

None Extant Highlighted Diff. 

 

  



6 

 ֶמרס ְּכחֹ ְרמָ ֹו מִ ז ּוְלׂ֯שּימז ּבַ ְוָלבֹ  ל ָׁשָללְׁש�ּנּו לִ י ֲאַצּוֶ ם ֶעְבָרתִ ּנּו ְוַעל־עַ ֲאַׁשְּלחֶ  ֹוי ָחֵנףְּבג
 ֹותחּוצ

Masoretic 

 ם מרמס כחמרוועל עם עברתי אצונו לשלול שלל ולבז בז ולש בגוי חנף אשלחנו
 חוצות

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

מרמס כחמר  -ו-ם*ו*ל שלל ולבז בז ולש+ו+ועל עם עברתי אצונו לשל חנף אשלחנובגוי 
 חוצות

Highlighted Diff. 

7 

 םית ּגֹויִ ֹו ּוְלַהְכִר ְלָבביד ּבִ י ְלַהְׁשמִ ב ּכִ ן ַיְחׁשֹ ֹו לֹא־כֵ ה ּוְלָבבן ְיַדּמֶ לֹא־כֵ  ְוהּוא
 ֹ  טא ְמעָ ל

Masoretic 

 גואים לוא כן יחשוב כיא להשמיד בלבבו ולהכריתוהוא לוא כן ידמה ולבבו 
 לוא מעט

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

ים +א+גו להשמיד בלבבו ולהכרית +א+ב כי+ו+א כן יחש+ו+א כן ידמה ולבבו ל+ו+והוא ל
 א מעט+ו+ל

Highlighted Diff. 

8 

ֹ י יֹאמַ ּכִ   Masoretic יםו ְמָלכִ י ַיְחּדָ א ָׂשַר ר ֲהל

a( הלוא שרי יחדו מלכיםכיא יואמר 
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff א שרי יחדו מלכים+ו+אמר הל+ו+י +א+כי



9 

 ֹ ֹ ֹו אִ יׁש ַּכְלנא ְּכַכְרְּכמִ ֲהל ֹ ת אִ ֲחמָ  א ְכַאְרַּפדם־ל  Masoretic ֹוןֶׂשק ֹׁשְמרא ְכַדּמֶ ם־ל

a( שומרוןכלנו אם לוא כארפד מת אם לוא כדרמשק  הלוא ככרכמיש
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff מרון+ו+משק ש+ר+א כד+ו+מת אם ל-ח-א כארפד +ו+כלנו אם ל א ככרכמיש+ו+הל

10 

 Masoretic ֹוןֹּׁשְמרם ּומִ ּוָׁשלַ ירם מִ יֵליהֶ יל ּוְפסִ ת ָהֱאלִ י ְלַמְמְלכֹ ה ָידִ ָמְצאָ  ַּכֲאֶׁשר

a( האלילים ופסיליהם מירושלים ומשומרוןלממלכות  כאשר מצאה ידי
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff מרון+ו+ם ומש+י+ופסיליהם מירושל +ים+ת האליל+ו+לממלכ כאשר מצאה ידי

11 

 ֹ  Masoretic יהָ ם ְוַלֲעַצּבֶ ירּוָׁשלַ ה לִ ן ֶאֱעׂשֶ יָה ּכֵ ילֶ ֹון ְוֶלֱאלִ י ְלֹׁשְמריתִ ר ָעׂשִ א ַּכֲאׁשֶ ֲהל

a( לשומרון ולאליליה כן אעשה לירושלים ולעצביה הלוא כאשר עשיתי
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff ם ולעצביה+י+מרון ולאליליה כן אעשה לירושל+ו+לש א כאשר עשיתי+ו+הל
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ד ם ֶאְפקֹ ירּוָׁשלָ ּובִ ֹון ּיר צִ הּו ְּבהַ ֲעׂשֵ ֶאת־ָּכל־מ ע ֲאֹדָניי־ְיַבּצַ ה ּכִ ְוָהיָ 
 יוּום ֵעינָ ֶרת רְפאֶ ּור ְוַעל־ּתִ ֶל�־ַאּׁשמֶ  בְלבַ  ֶדלי־גֹ ַעל־ְּפִר 

Masoretic 

את כול מעשיהו בהר ציון ובירושלים אפקוד  כי יבצע אדוני
 אשור ועל תפארת רום עיניו מלך לבב גודל פרי על

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

ד +ו+ם אפק+י+הו בהר ציון ובירושל+י+ל מעש+ו+את כ ני+ו+כי יבצע אד -והיה-
 מלך אשור ועל תפארת רום עיניו דל לבב+ו+ג פרי על

Highlighted Diff. 

13 

ֵתיֶה֮ם ים ַוֲעתּ֯ידֹ ת ַעּמִ יר ְּגבּו�י ְוָאסִ ֹותִ י ְנֻבני ּכִ י ּוְבָחְכָמתִ יתִ ָעׂשִ  יַח ָידִ ר ְּבכֹ י ָאמַ ּכִ 
 יםיר יֹוְׁשבִ יד ַּכאּבִ ְואֹוִר  יתִ ׁשֹוׂשֵ 

Masoretic 

 ועתידותיהמה עמים גבלות ירבונתי ואס]כי נ[ כמתיחכי יואמר בכוח ידי עשיתי וב
 ים]כאביר יושב[יד רואו שיתישו

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 +ה+תיהמ+ו+ועתיד עמים גבלות ירבונתי ואסכי נ כמתיחח ידי עשיתי וב+ו+אמר בכ+יו+כי 
 יםכאביר יושביד רואו תי+י+ששו

Highlighted Diff. 

 

  



14 

ֹ ְפּתִ י ָאסָ ֶרץ ֲאנִ ֹות ָּכל־ָהאָ ים ֲעזֻבֵּביצִ  ים ְוֶכֱאֹסףַעּמִ יל הָ ְלחֵ  ין ָידִ א ַכּקֵ ְמצָ ַוּתִ   א ָהָיהי ְול
 ףה ּוְמַצְפצֵ ה פֶ ף ּוֹפצֶ ָּכנָ  דֹנדֵ 

Masoretic 

ץ אני אספתי ולוא היה ]האר עזבות כל[ סוף בציםאותמצא כקן ידי לחיל העמים וכ
 ומצפצף כנף ופוצה פה נודד

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

א היה +ו+אספתי ול ץ אניהאר עזבות כל בציםף +ו+סאותמצא כקן ידי לחיל העמים וכ
 ומצפצף צה פה+ו+דד כנף ופ+ו+נ

Highlighted Diff. 

15 

יו ימָ ְוֶאת־ְמִר  ֶבטיף ׁשֵ ֹו ְּכָהנִ יפַעל־ְמנִ  ל ַהַּמּׂשֹורְתַּגּדֵ ם־יִ ֹו אִ ּב בל ַהֹחצֵ ן עַ ַהַּגְרזֶ  ְתָּפֵארֲהיִ 
 ץה לֹא־עֵ ים ַמּטֶ ְּכָהִר 

Masoretic 

שבט את מרימיו  היתפאר הגרזן על החוצב בו אם יתגדל המשור על מניפיו כהניף
 כהרים מטה לוא עץ

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

את מרימיו -ו-שבט  ו כהניף+י+צב בו אם יתגדל המשור על מניפ+ו+היתפאר הגרזן על הח
 א עץ+ו+כהרים מטה ל

Highlighted Diff. 

16 

ֵכן ְיַׁשּלַ   Masoretic ׁשֹוד אֵ יקד ּכִ ד ְיקֹ ֹו ֵיקַ ַחת ְּכֹבדֹון ְותַ יו ָרזְׁשַמּנָ ֹות ְּבמִ ה ְצָבאח ָהָא֜דֹון ְיהוָ ָל֠

a( במשמניו רזון ותחת כבודו יקד יקוד כיקד אשלכן ישלח האדון יהוה צבאות 
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff ד אש-ו-ד כיק+ו+דו יקד יק+ו+לכן ישלח האדון יהוה צבאות במשמניו רזון ותחת כב



17 

 Masoretic דֹום ֶאחָ ֹו ְּביירּוְׁשמִ ֹו יתה ׁשִ ְכלָ ה ְואָ ה ּוָבֲעָר ו ְלֶלָהבָ ׁש ּוְקדֹוׁשֹ ְלאֵ  ְׂשָרֵאלֹור־יִ ה אְוָהיָ 

a( יו ושמירו ביום אחדתישוהיה אור ישראל לאש וקדושו ללהבה ובערה ואכלה 
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff ו ושמירו ביום אחד+י+תישוהיה אור ישראל לאש וקדושו ללהבה ובערה ואכלה 

18 

 Masoretic סס ֹנסֵ ְמסֹ ה ּכִ ה ְוָהיָ ר ְיַכּלֶ ֶפׁש ְוַעד־ָּבׂשָ ּנֶ מִ ֹו ּלְוַכְרמִ  ֹוד ַיְערֹוּוְכב

a( וכבוד יערו וכרמלו מנפש ועד בשר יכלה והיה כמסס נסס
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

None Extant Highlighted Diff. 

19 

 Masoretic םְכְּתבֵ ַער יִ ּו ְונַ ְהיר יִ ְסּפָ ֹו מִ ץ ַיְערר עֵ ּוְׁשאָ 

a( יהיו ונער יכתבם ושאר עץ יערו מספר
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

None Extant Highlighted Diff. 

  



20 

ֹ ֹום ַההה ַּבּיְוָהיָ  הּו ן ַעל־ַמּכֵ ָּׁשעֵ ב ְלהִ ית־ַיֲעקֹ ת ּבֵ ּוְפֵליטַ  ְׂשָרֵאלר יִ יף ֜עֹוד ְׁשאָ א־יֹוסִ ּוא ל
 תל ֶּבֱאמֶ ְׂשָראֵ יִ ֹוׁש ה ְקדַעל־ְיהוָ  ןְׁשעַ ְונִ 

Masoretic 

 והיה ביום ההוא לוא יוסיף עוד שאר ישראל ופליטת בית יעקוב להשען על מכהו
 אל יהוה קדוש ישראל באמת ונשען

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 ב להשען על מכהו+ו+א יוסיף עוד שאר ישראל ופליטת בית יעק+ו+והיה ביום ההוא ל
 באמת ל יהוה קדוש ישראל*א*ונשען 

Highlighted Diff. 

21 

 Masoretic ֹורּבל ּגִ ב ֶאל־אֵ ר ַיֲעקֹ ּוב ְׁשאָ ר ָיׁשְׁשאָ 

a( שאר ישוב שאר יעקוב אל אל גבור
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff ב אל אל גבור+ו+שאר ישוב שאר יעק

22 

ה ַעְּמ�ם־יִ י אִ ּכִ   Masoretic הף ְצָדקָ ּוץ ׁשֹוטֵ ֹון ָחרָּליֹו ּכִ ּוב ּבר ָיׁשְׁשאָ ם ֹול ַהּיָ ְּכח ְׂשָרֵאליִ  ְהֶי֞

a( יהיה עמך ישראל כחול הים שאר ישוב בו כליון חרוץ שוטף צדקה כיא אם
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff יהיה עמך ישראל כחול הים שאר ישוב בו כליון חרוץ שוטף צדקה אם +א+כי

 

  



23 

 Masoretic ֶרץֶרב ָּכל־ָהאָ ה ְּבקֶ ֹות ֹעׂשֶ ְצָבא הי ְיהוִ ה ֲאֹדנָ ה ְוֶנֱחָרצָ ָכלָ י ּכִ 

a( אדוני יהוה צבאות עושה בקרב כול הארץ כי כלה ונחרצה
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff ל הארץ+ו+שה בקרב כ+ו+ני יהוה צבאות ע+ו+אד כי כלה ונחרצה

24 

ר ֲאֹדנָ ּכֹ ן ָלכֵ  ָּכה ֶבט ַיּכֶ ּור ַּבּׁשֵ ַאּׁשֹון מֵ ּיב צִ י ֹיׁשֵ א ַעּמִ יָר ֹות ַאל־ּתִ ְצָבא הי ְיהוִ ה־ָאַמ֞
 םיִ ְצָר ֶר� מִ י� ְּבדֶ א־ָעלֶ ּׂשָ יִ  הּוּוַמּטֵ 

Masoretic 

לכן כוה אמר אדוני יהוה צבאות אל תירא עמי יושב ציון מאשור משבט יככה 
 ריםצעליך בדרך מ ישא ומטו

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

שב ציון מאשור משבט יככה +ו+ני יהוה צבאות אל תירא עמי י+ו+ה אמר אד+ו+לכן כ
 ריםצישא עליך בדרך מ ו-ה-ומט

Highlighted Diff. 

25 

 Masoretic םיתָ י ַעל־ַּתְבלִ ַעם ְוַאּפִ ָלה זַ ר ְוכָ ְזעָ ט מִ ֹוד ְמעַ י־עּכִ 

a( מזער וכלה זעם ואפי על תבליתםכי עוד מעט 
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

None Extant Highlighted Diff. 

 

  



26 

יו ְיהוָ ְועֹוֵר  ֶר� ֹו ְּבדֶ ם ּוְנָׂשאַעל־ַהּיָ  הּוב ּוַמּטֵ ּור עֹוֵר ן ְּבצְדיָ ת מִ ֹוט ְּכַמּכַ ׁש ה ְצָבאֹותר ָעָל֜
 םיִ ְצָר מִ 

Masoretic 

 צבאות שוט כמכת מדין בצור עורב ומטהו על הים ונשאו בדרךיהוה  ויעיר עליו
 מצרים

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

יהוה צבאות שוט כמכת מדין בצור עורב ומטהו על הים ונשאו בדרך  ר עליו*יעי*ו
 מצרים

Highlighted Diff. 

27 

 Masoretic ֶמןְּפֵני־ׁשָ ל מִ ל עֹ � ְוֻחּבַ ל ַצָּואֶר ֵמעַ ֹו � ְוֻעּלְכמֶ ל ׁשִ ֵמעַ  ּור ֻסֳּבלֹוּוא ָיסֹום ַההה ַּבּיְוָהיָ 

a( לו מעל צוארך וחבל עול מפני שמןעוהיה ביום ההוא יסור סבלו מעל שכמך ו
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff ל מפני שמן+ו+לו מעל צוארך וחבל עעוהיה ביום ההוא יסור סבלו מעל שכמך ו

28 

 Masoretic יויד ֵּכלָ ׂש ַיְפקִ ְכמָ ֹון ְלמִ ְגרר ְּבמִ ת ָעבַ ַעל־ַעּיַ א ּבָ 

a( בא על עיה עבר במגרון למכמש יפקיד כליו
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

None Extant Highlighted Diff. 

 

  



29 

 Masoretic ָסהנָ ּול ת ָׁשאְבעַ ה ּגִ ָרמָ הָ  ְרָדהנּו חָ ֹון לָ ַבע ָמלה ּגֶ ַמְעָּבָר  ְברּועָ 

a( גבעת שאול נסה עבר במעברה גבע מלון לנו חרדה הרמה
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff גבעת שאול נסה מעברה גבע מלון לנו חרדה הרמה+ב+ -ו-עבר

30 

 Masoretic ֹותה ֲעָנתּיָ ְיָׁשה ֲענִ י לַ יבִ ים ַהְקׁשִ � ַּבת־ַּגּלִ י קֹולֵ ַצֲהלִ 

a( קולך בת גלים הקשיבי ליש עניה ענתותצהלי 
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff עניה ענתות -ה-צהלי קולך בת גלים הקשיבי ליש

31 

 Masoretic יזּוים ֵהעִ י ַהֵּגבִ ה ֹיְׁשבֵ ה ַמְדֵמנָ ָנְדדָ 

a( העיזו הגביםיושבי  נדדה מדמנה
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff העיזו הגביםשבי +ו+י נדדה מדמנה

32 

 Masoretic םת ְירּוָׁשלָ ְבעַ ֹון ּגִ ּיר ַּב֯ית־צִ הַ  ף ָידֹוד ְיֹנפֵ ֲעמֹ ב לַ ֹום ְּבנֹ ֹוד ַהּיע

a( עוד היום בנב לעמוד ינוף ידיו הר בת ציון גבעת ירושלים
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff ם+י+ת ציון גבעת ירושל-י-ו הר ב+י+ף יד*ו*ד ינ+ו+עוד היום בנב לעמ



33 

 Masoretic לּוְׁשּפָ ים יִ ים ְוַהְּגֹבהִ ְּגדּועִ  י ַהּקֹוָמהה ְוָרמֵ ה ְּבַמֲעָרצָ ף ֻּפאָר ֹות ְמָסעֵ ה ְצָבאְיהוָ  ה ָהָאדֹוןּנֵ הִ 

a( ישפלווהגבהים  גדועים הקומההנה האדון יהוה צבאות מסעף פארה במערצה ורמי 
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

None Extant Highlighted Diff. 

34 

 Masoretic ֹולּפיר יִ ֹון ְּבַאּדִ ל ְוַהְּלָבנַער ַּבַּבְרזֶ י ַהּיַ ְבכֵ ף סִ ּקַ ְונִ 

a( י היער בברזל והלבנון באדיר יפולכונקף סב
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

None Extant Highlighted Diff. 

Chapter 11 

1 

 Masoretic הְפֶר יו יִ ָּׁשָרׁשָ ֶצר מִ י ְונֵ ׁשָ ַזע יִ ּגֵ ֶטר מִ א חֹ ְוָיצָ 

a( ויצא חטר מגזע ישי ונצר משורשיו יפרה
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff רשיו יפרה+ו+ויצא חטר מגזע ישי ונצר מש

2 

 Masoretic הת ְיהוָ ְראַ ַעת ְויִ ּוַח ּדַ ה רּוְגבּוָר  ּוַח ֵעָצהרה ינָ ה ּובִ ּוַח ָחְכמָ ה רּוַח ְיהוָ יו רה ָעלָ ְוָנחָ 

a( ה רוח דעת ויראת יהוהררוח עצה וגבו ונחה עליו רוח יהוה רוח חכמה ובינה
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

None Extant Highlighted Diff. 



3 

ֹ ת ְיהוָ ְראַ ֹו ְּביִ יחַוֲהִר  ֹ ְׁשּפיִ  ה ֵעיָניוא־ְלַמְראֵ ה ְול  Masoretic יחַ יו יֹוכִ ע ָאְזנָ ְׁשמַ א־ְלמִ ֹוט ְול

a( ישפוט ולוא למשמע אוזנו יוכיח והריחו ביראת יהוה ולא למראה עניו
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff ו יוכיח-י-זנ+ו+א למשמע א+ו+ישפוט ול ניו-י-והריחו ביראת יהוה ולא למראה ע

4 

יו ּוַח ְׂשָפתָ יו ּוְברֶבט ּפִ ְּבׁשֵ  ֶרץָּכה־אֶ ֶרץ ְוהִ ֹור ְלַעְנֵוי־אָ יׁשיַח ְּבמִ ים ְוהֹוכִ ַּדּלִ  ֶדקְּבצֶ ט ְוָׁשפַ 
 עָרׁשָ  יתָימִ 

Masoretic 

 שפתיו וברוח פיו בטהארץ בש ושפט בצדק דלים והוכיח במישור לענוי הארץ והכה
 רשע יומת

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 שפתיו וברוח פיו בטארץ בש+ה+ ארץ והכה+ה+ושפט בצדק דלים והוכיח במישור לענוי 
 רשע ת*ומ*י

Highlighted Diff. 

5 

 Masoretic יוֹור ֲחָלצָ ה ֵאזיו ְוָהֱאמּונָ ֹור ָמְתנָ ֶדק ֵאזָיה צֶ ְוהָ 

a( אזור חלציו והיה צדק אזור מתניו ואמונה
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff אזור חלציו אמונה-ה-אזור מתניו ווהיה צדק 

 

  



6 

 Masoretic םג ּבָ ן ֹנהֵ ַער ָקטֹ ו ְונַ ַיְחּדָ  יאיר ּוְמִר ֶגל ּוְכפִ ץ ְועֵ ְרּבָ י יִ ם־ְּגדִ ר עִ ֶבׂש ְוָנמֵ ם־ּכֶ עִ  ר ְזֵאבְוגָ 

a( במה נהגאב עם כבש ונמר עם גדי ירבץ ועגל וכפיר ומרי יחדו ונער קטן זוגר 
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff +ה+במ יחדו ונער קטן נהג -א-אב עם כבש ונמר עם גדי ירבץ ועגל וכפיר ומריזוגר 

7 

ֹ ה ַּכָּבקָ ן ְוַאְריֵ ּו ַיְלֵדיהֶ ְרְּבצו יִ יָנה ַיְחּדָ ְרעֶ ּתִ  ה ָוֹדבּוָפָר   Masoretic ֶבןאַכל־ּתֶ ר י

a( יחדו ירבצו ילדיהן ואריה כבקר יאכל תבןופרה ודב תרעינה 
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

None Extant Highlighted Diff. 

8 

 Masoretic הֹו ָהדָ ּול ָידי ָּגמְפעֹונִ ת צִ ְמאּוַר  ֶתן ְוַעלר ּפָ ק ַעל־חֻ ע יֹונֵ ֲעׁשַ ְוׁשִ 

a( על חור פתן ועל מאורות צפעונים גמול ידו הדה וישעשע יונק
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff גמול ידו הדה +ם+ת צפעוני+ו+ר פתן ועל מאור+ו+על ח שעשע יונק+י+ו

 

  



9 

 ֹ ֹ א־ָיֵר ל  םם ַלּיָ יִ ה ַּכּמַ ֶאת־ְיהוָ  ֶרץ ֵּדָעהה ָהאָ י־ָמְלאָ י ּכִ ר ָקְדׁשִ יתּו ְּבָכל־הַ א־ַיְׁשחִ עּו ְול
 יםְמַכּסִ 

Masoretic 

 כי תמלאה הארץ דעה את יהוה כמים לים ולוא ישחיתו בהר קדשי לוא ירעו
 מכסים

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

מלאה הארץ דעה את יהוה כמים לים +ת+כי  הר קדשי-כל-א ישחיתו ב+ו+א ירעו ול+ו+ל
 מכסים

Highlighted Diff. 

10 

 הׁשּו ְוָהְיתָ ְדרֹ ם יִ יו ּגֹויִ ים ֵאלָ ַעּמִ ס ְלנֵ  ר ֹעֵמדי ֲאׁשֶ ׁשַ ֶרׁש יִ ּוא ׁשֹ ֹום ַההַּבּי ְוָהָיה
 ֹודֹו ָּכבְמנָֻחת

Masoretic 

 והיה ביום ההוא שרש ישי אשר עמד לנס עמים אליו גואים ידרושו והיא
 כבוד מנוחתו

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 -ה-*א*שו והי+ו+ים ידר+א+והיה ביום ההוא שרש ישי אשר עמד לנס עמים אליו גו
 כבוד חתו+ו+מנ

Highlighted Diff. 

 

  



11 

ּור ָּׁשֵא֩ר ֵמַאּׁשר יִ ֹו ֲאׁשֶ ר ַעּמֹות ֶאת־ְׁשאָ ְקנֹו לִ ָיד יתי ֵׁשנִ יף ֲאֹדנָ ּוא יֹוסִ ֹום ַההה ַּבּיְוָהיָ 
יִ ּמִ ּומִ   םַהּיָ י ּיֵ ת ּוֵמאִ ֲחמָ ּומֵ  ְנָערּׁשִ ם ּומִ ּוׁש ּוֵמֵעילָ ּכֹוס ּומִ ַּפְתרּומִ  םְצַר֜

Masoretic 

מאשור ישאר  אשר עמו שאר אתוהיה ביום ההוא יוסיף אדוני שנית ידו לקנות 
 וממצרים ומפתרוס ומכוש ומעילם ומשנער ומחמת ומאיי הים

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

מאשור ישאר  אשר עמו שאר אתני שנית ידו לקנות +ו+והיה ביום ההוא יוסיף אד
 ומעילם ומשנער ומחמת ומאיי הים וממצרים ומפתרוס ומכוש

Highlighted Diff. 

12 

 Masoretic ֶרץֹות ָהאָ ע ַּכְנפץ ֵמַאְרּבַ ְיַקּבֵ  ֹות ְיהּוָדהל ּוְנֻפצְׂשָראֵ י יִ ְדחֵ ף נִ ם ְוָאסַ ַלּגֹויִ  א ֵנסְוָנׂשָ 

a( לגואים ואסף נדחי ישראל ונפוצות יהודה יקבץ מכנפות הארץ ונשה נס
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff כנפות הארץ-ארבע-צות יהודה יקבץ מ+ו+ים ואסף נדחי ישראל ונפ+א+לגו ונשה נס

13 

ֹ  םיִ תּו ֶאְפַר ָּכֵר ה יִ י ְיהּודָ ם ְוֹצְרֵר יִ ת ֶאְפַר ְנאַ קִ  ָרהְוסָ  ה יהּודָ ה וִ א ֶאת־ְיהּודָ א־ְיַקּנֵ ל
 ֹ  םיִ ֶאת־ֶאְפָר  רא־ָיצֹ ל

Masoretic 

אפרים וצוררי יהודה יכרתו אפרים לוא יקנא את יהודה ויהודה  וסרה קנאת
 אפרים את יצר לוא

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

א יקנא את יהודה ויהודה +ו+ררי יהודה יכרתו אפרים ל+ו+אפרים וצ וסרה קנאת
 אפרים יצר את א+ו+ל

Highlighted Diff. 



14 

ֹון י ַעּמם ּוְבנֵ ָידָ  ֹוחְׁשלמִ  ֹום ּומֹוָאבֶדם ֱאדּזּו ֶאת־ְּבֵני־קֶ ו ָיבֹ ָּמה ַיְחּדָ יָ  יםְׁשּתִ ְּפלִ ף ּו ְבָכתֵ ְוָעפ
 םְׁשַמְעּתָ מִ 

Masoretic 

 ועפו בכתף פלשתיים ימה יחדו יבזזו את בני קדם אדום ומואב משלוח ידם ובני עמון
 משמעתם

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 זו את בני קדם אדום ומואב משלוח ידם ובני עמון+ז+ים ימה יחדו יב+י+בכתף פלשתועפו 
 משמעתם

Highlighted Diff. 

15 

ה ְבעָ ְלׁשִ  הּוּכָ ֹו ְוהִ ם רּוחר ַּבְעיָ ֹו ַעל־ַהָּנהָ יף ָידם ְוֵהנִ יִ ְצַר ֹון ָים־מִ ת ְלׁשה אֵ ים ְיהוָ ְוֶהֱחִר 
 יםַּבְּנָעלִ י� ְדִר ְוהִ  יםְנָחלִ 

Masoretic 

שבעת ל והחרים יהוה את לשון ים מצרים והניף ידיו על הנהר בעיים רוח והכהו
 נעליםך בנוהדרי נחלים

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

שבעת ל והכהו -ו-ים רוח+י+ו על הנהר בע+י+והחרים יהוה את לשון ים מצרים והניף יד
 נעלים+נ+ך בנחלים והדרי

Highlighted Diff. 
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ֹו ֹום ֲע�תל ְּביְׂשָראֵ ְליִ  ְיָתהר הָ ּור ַּכֲאׁשֶ ַאּׁשר מֵ ָּׁשאֵ ר יִ ֹו ֲאׁשֶ ר ַעּמְׁשאָ ה לִ ּלָ ה ְמסִ ְוָהְיתָ 
 םיִ ְצָר מִ  ֶרץֵמאֶ 

Masoretic 

 והייתה לישראל ביום עלות והייתה מסלה לשאר עמו אשר ישאר מאשור כאשר
 מצרים מארץ

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 ות+ו+תה לישראל ביום על+י+הי יתה מסלה לשאר עמו אשר ישאר מאשור כאשר+י+וה
 מארץ מצרים

Highlighted Diff. 

Chapter 12 

1 

 Masoretic ינִ ְתַנֲחמֵ ּו ב ַאְּפ�י ָיׁשֹ ְפָּת ּבִ י ָאנַ ה ּכִ ְיהוָ  ּוא אֹוְד�ֹום ַההַּבּי ַמְרּתָ ְואָ 

a( ה יהוה כי אנפתה בי ישב אפכה ותנחמניכדוא ואמרתה ביום ההוא
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff ותנחמני +ה+*כ*בי ישב אפ +ה+יהוה כי אנפת +ה+*כ*דוביום ההוא א +ה+ואמרת

2 

ֹ י ֶאְבטַ ל ְיׁשּוָעתִ ה אֵ ּנֵ הִ   Masoretic היׁשּועָ י לִ י־לִ ְיהִ וַ ה ּה ְיהוָ יָ  ְמָרתי ְוזִ י־ָעּזִ ד ּכִ א ֶאְפחָ ח ְול

a( לישועה לי היהא יהוה האבטח ולוא אפחד כיא עוזי וזמרתי הנה אל אל ישועתי
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff לישועה לי *א*יה*ה* יהוה הזי וזמרתי+ו+ע +א+א אפחד כי+ו+אבטח ול אל ישועתי +אל+הנה 



3 

 Masoretic הי ַהְיׁשּועָ ַּמַעְינֵ ֹון מִ ְּבָׂשׂש םיִ ּוְׁשַאְבֶּתם־מַ 

a( הישועה ושאבתמה מים בששון ממעיני
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff הישועה מים בששון ממעיני +ה+*מ*ושאבת

4 

ם ַּבּי י ירּו ּכִ יו ַהְזּכִ֕ י�תָ ֲעלִ ים ַעּמִ יעּו בָ ֹו הֹודִ ְׁשמּו בִ ְראקִ  יהָוהּו לַ ּוא הֹודֹום ַההַוֲאַמְרֶּת֞
 ֹוְׁשמ בְׂשּגָ נִ 

Masoretic 

כי  ואמרתה ביום ההוא אודו ליהוה קראו בשמו הודיעו בעמים עלילותיו הזכירו
 שמו שגבנ

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

כי  תיו הזכירו+ו+ביום ההוא אודו ליהוה קראו בשמו הודיעו בעמים עליל *ה*ואמרת
 שמו שגבנ

Highlighted Diff. 

5 

ֹ ה מּידַ ּות ָעׂשָ י ֵגאה ּכִ ּו ְיהוָ ַזְּמר  Masoretic ֶרץאת ְּבָכל־ָהאָ ַעת ז

a( זמרו ליהוה כי גאות עשה מידעות זואת בכול הארץ
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff ל הארץ+ו+את בכ+ו+ת ז+ו+דע*ו*יהוה כי גאות עשה מ+ל+זמרו 

 

  



6 

 Masoretic לְׂשָראֵ ֹוׁש יִ � ְקדְרּבֵ ֹול ְּבקִ י־ָגדֹון ּכִ ּיֶבת צִ י יֹוׁשֶ ּנִ י ָורֹ ַצֲהלִ 

a( כיא גדול בקרבך קדוש ישראלציון  יושבת בתצהלי ורני 
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff גדול בקרבך קדוש ישראל +א+כיציון  יושבתצהלי ורני 

Chapter 13 

1 

 Masoretic ֹוץהּו ֶּבן־ָאמה ְיַׁשְעיָ ר ָחזָ ל ֲאׁשֶ א ָּבבֶ ַמּׂשָ 

a( זה ישעיה בן אמוץומשא בבל אשר ח
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff בן אמוץ -ו-זה ישעיה+ו+משא בבל אשר ח

2 

 Masoretic יםיבִ י ְנדִ ְתחֵ אּו ּפִ ְוָיבֹ ד יפּו יָ ם ָהנִ ֹול ָלהֶ ימּו קס ָהִר אּו־נֵ ׂשְ  ְׁשֶּפהל ַהר־נִ עַ 

a( יבוא פתחי נדיבים על הר נשפה שאו נס הרימו קול להם הניפו יד
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff יבוא פתחי נדיבים-ו- על הר נשפה שאו נס הרימו קול להם הניפו יד

3 

 Masoretic יי ַּגֲאָותִ יזֵ י ַעּלִ ְלַאּפִ  ּבֹוַריי גִ אתִ ָקָר ם י ּגַ ְמֻקָּדׁשָ י לִ יתִ ּוֵ י צִ ֲאנִ 

a( אותיגאני צויתי למקדשי גם קראתי גבורי לאפי עליזי 
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

None Extant Highlighted Diff. 



4 

ד ֹות ְמַפּקֵ ה ְצָבאים ְיהוָ ֱאָספִ נֶ  םֹות ּגֹויִ ב ֠קֹול ְׁש֞אֹון ַמְמְלכּות ַעם־ָר ים ְּדמָהִר ֹון ּבֶ ֹול ָהמק
 הְלָחמָ מִ  אְצבָ 

Masoretic 

בהרים דמות עם רב קול שאון ממלכות גואים נספים יהוה צבאות מפקד  קול המון
 מלחמה צבא

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

ספים יהוה צבאות מפקד -א-ים נ+א+בהרים דמות עם רב קול שאון ממלכות גו קול המון
 מלחמהצבא 

Highlighted Diff. 

5 

 Masoretic ֶרץל ָּכל־ָהאָ ֹו ְלַחּבֵ י ַזְעמּוְכלֵ  ם ְיהָוהיִ ה ַהָּׁשמָ ְקצֵ ק מִ ֶרץ ֶמְרחָ ים ֵמאֶ ָּבאִ 

a( באים מארץ מרחק מקצה השמים יהוה וכלי זעמו לחבל כל הארץ
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

None Extant Highlighted Diff. 

6 

 Masoretic ֹואי ָיבַּׁשּדַ ד מִ ה ְּכׁשֹ ֹום ְיהוָ ֹוב יי ָקרילּו ּכִ ֵהילִ֕ 

a( יהוה כשד משדי יבוא הילילו כי קרוב יום
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

None Extant Highlighted Diff. 

 

  



7 

 Masoretic סּמָ ֹוׁש יִ ב ֱאניָנה ְוָכל־ְלבַ ְרּפֶ ם ּתִ יִ ן ָּכל־ָידַ ַעל־ּכֵ 

a( וכל לבב אנוש ימס ם תרפינהעל כן כול ידי
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff וכל לבב אנוש ימס ם תרפינהל ידי+ו+על כן כ

8 

לּו צִ נִ וְ  ֹ  יםֲחָבלִ ים וַ יִר ְבָה֓  Masoretic םְּפֵניהֶ ים י ְלָהבִ הּו ְּפנֵ ְתמָ יִ  הּויׁש ֶאל־ֵרעֵ ּון אִ ילה ְיחִ ּון ַּכּיֹוֵלדָ אֵחזי

a( וחבלים יאחזון כיולדה יחילון איש אל רעהו יתמהו ופני להבים פניהם ונבהלו צירים
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff פני להבים פניהם+ו+וחבלים יאחזון כיולדה יחילון איש אל רעהו יתמהו  ונבהלו צירים

9 

 Masoretic ָּנהּמֶ יד מִ יָה ַיְׁשמִ ה ְוַחָּטאֶ ְלַׁשּמָ  ֶרץּום ָהאָ ף ָלׂשֹון אָ ה ַוֲחרי ְוֶעְבָר ַאְכָזִר א ּבָ  ה יֹום־ְיהָוהּנֵ הִ 

a( יהוה בא אגזרי ועברה וחרון אף לשום ארץ לשמה וחטאים ישמיד ממנה הנה יום
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff לשמה וחטאים ישמיד ממנה ארץ-ה-זרי ועברה וחרון אף לשום *ג*יהוה בא א הנה יום

 

  



10 

ֹ יֵליהֶ ּוְכסִ  םיִ י ַהָּׁשמַ י־כֹוְכבֵ ּכִ  ֹ ֹו ְוָיֵר ְּבֵצאת ֶמׁש� ַהּׁשֶ ם ָחׁשַ ּלּו אֹוָר א ָיהֵ ם ל  יהַ א־ַיּגִ ַח ל
 ואֹור

Masoretic 

 לוא יגיהכי כוכבי השמים וכסיליהם לוא יאירו אורם חשך השמש בצאתו וירח 
 אורו

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

א יגיה +ו+ו אורם חשך השמש בצאתו וירח ל+ר+*אי*א י+ו+כי כוכבי השמים וכסיליהם ל
 אורו

Highlighted Diff. 

11 

 Masoretic ילַאְׁשּפִ ים יצִ ת ָעִר ים ְוַגֲאוַ ֹון ֵזדִ ְּגא יְׁשַּבּתִ ם ְוהִ ים ֲעֹונָ ה ְוַעל־ְרָׁשעִ ָרעָ  י ַעל־ֵּתֵבלּוָפַקְדּתִ 

a( ופקדתי על תבל רעה ועל רשעים עוונם והשבתי גאון זדים וגאות עריצים אשפיל
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff ונם והשבתי גאון זדים וגאות עריצים אשפיל+ו+ופקדתי על תבל רעה ועל רשעים ע

12 

 Masoretic יראֹופִ ֶתם ּכֶ ם מִ ז ְוָאדָ ּפָ ֹוׁש מִ יר ֱאנאֹוקִ 

a( אנוש מפז ואדם מכתם אופיר אוקר
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff אנוש מפז ואדם מכתם אופיר ר-י-אוק

 

  



13 

 Masoretic ֹוֹון ַאּפֹום ֲחרֹות ּוְביה ְצָבאְיהוָ  ּה ְּבֶעְבַרתְּמקֹומָ ֶרץ מִ ׁש ָהאָ ְרעַ יז ְותִ ם ַאְרּגִ יִ ָׁשמַ  ַעל־ֵּכן

a( צבאות וביום חרון אפו ל כן שמים ארגיז ותרעש הארץ ממקומה בעברת יהוהע
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

None Extant Highlighted Diff. 

14 

ֹ י ֻמּדָ ְצבִ ּכִ  ְוָהָיה  Masoretic ּוסּוֹו ָיניׁש ֶאל־ַאְרצּו ְואִ ְפניִ  יׁש ֶאל־ַעּמֹוץ אִ ין ְמַקּבֵ אן ְואֵ ח ּוְכצ

a( אל ארצו ינוסו צבי מדח וכצאון ואין מקבץ איש אל עמו יפנו ואישכוהיו 
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff אל ארצו ינוסו ן ואין מקבץ איש אל עמו יפנו ואיש+ו+צבי מדח וכצאכ *ו*והי

15 

 Masoretic ֶרבֹול ֶּבחָ ּפה יִ ְסּפֶ ר ְוָכל־ַהּנִ ָּדקֵ א יִ ְמצָ ָּכל־ַהּנִ 

a( ר וכול הנספה יפול בחרבדקכול הנמצא י
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff ל הנספה יפול בחרב+ו+ר וכדקל הנמצא י+ו+כ

16 

 Masoretic ְלָנהָּׁשגַ ם ּתִ ם ּוְנֵׁשיהֶ ֵּתיהֶ ּבָ  ּסּוּׁשַ ם יִ יֵניהֶ ּו ְלעֵ ם ְיֻרְּטׁשְוֹעְלֵליהֶ 

a( נהתשגלוישסו בתיהם ונשיהמה  ירוטשו לעיניהםועולוליהמה 
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff נהתשגל +ה+ישסו בתיהם ונשיהמ+ו+ טשו לעיניהם+ו+יר +ה+ליהמ+ו+ל+ו+וע
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ֹ  ֶסףי ֲאֶׁשר־ּכֶ ם ֶאת־ָמדָ יר ֲעֵליהֶ י ֵמעִ ְננִ הִ  ֹ בּו ְוָזהָ א ַיְחׁשֹ ל  Masoretic ֹוא ַיְחְּפצּו־בב ל

a( כסף לוא יחשוב וזהב לוא וחפצו בו אשרי דהנני מעיר עליהם את מ
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff חפצו בו*ו*א +ו+וזהב ל *וב*א יחש+ו+כסף ל אשרי דהנני מעיר עליהם את מ

18 

ֹ  ֶטןי־בֶ ְׁשָנה ּוְפִר ים ְּתַרּטַ ֹות ְנָעִר ּוְקָׁשת ֹ ַעל־ָּבנִ מּו א ְיַרחֵ ל  Masoretic םּוס ֵעינָ א־ָתחים ל

a( תרטשנה ועל פרי בטן לוא ירחמו ועל בנים לוא תחוס עינם וקשתות נערים
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff א תחוס עינם+ו+על בנים ל+ו+א ירחמו +ו+פרי בטן ל +ועל+תרטשנה  וקשתות נערים

19 

 םים ֶאת־ְסדֹ ת ֱא�הִ ים ְּכַמְהֵּפכַ ֹון ַּכְׂשּדִ ֶרת ְּגאְפאֶ ֹות ּתִ ַמְמָלכי ְצבִ  ה ָבֶבלְוָהְיתָ 
 הְוֶאת־ֲעֹמָר 

Masoretic 

 ת אלוהים את סודםהפכתפראת גאון כשדיים כמ והיתה בבל צבי ממלכת
 ואת עומרה

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

דם +ו+הים את ס+ו+ת אלהפכים כמ+י+תפראת גאון כשד ת-ו-והיתה בבל צבי ממלכ
 מרה+ו+ע ואת

Highlighted Diff. 
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 ֹ ֹ ב ָלנֶ א־ֵתׁשֵ ל ֹ ֹור ָודן ַעד־ּדְׁשּכֹ א תִ ַצח ְול  יםי ְוֹרעִ ֲעָרבִ  ל ָׁשםא־ַיהֵ ֹור ְול
 םצּו ׁשָ לֹא־ַיְרּבִ 

Masoretic 

 שמה ערבי ורועים לתשכון עד דור ודור ולוא יה לוא תשב לנצח ולוא
 שם וצולוא ירב

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

עים +ו+ערבי ור +ה+שמ לא יה+ו+ן עד דור ודור ול+ו+תשכ א+ו+א תשב לנצח ול+ו+ל
 שם צו+ו+ירב א+ו+ל

Highlighted Diff. 

21 

 Masoretic םְיַרְּקדּו־ׁשָ ים יִר ה ּוְׂשעִ ֲענָ ֹות יַ ְּבנ ְכנּו ָׁשםים ְוׁשָ ם ֹאחִ ּו ָבֵּתיהֶ ים ּוָמְלאּיִ ם צִ ְוָרְבצּו־ׁשָ 

a( מה בנות יענה ושעירים ירקדו שםשומלאו בתיהם אחים ושכנו  ורבצו שם ציים
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff בנות יענה ושעירים ירקדו שם +ה+משומלאו בתיהם אחים ושכנו  ורבצו שם ציים

22 

ֹ ּה ְוָימֶ ּתָ עִ  ֹוב ָלבֹואֶנג ְוָקריְכֵלי עֹ ים ְּבהֵ ְוַתּנִ  יוְּבַאְלמנֹותָ  יםּיִ ה אִ ְוָענָ   איָה ל
 כּוָּמׁשֵ יִ 

Masoretic 

 ותנים בהיכלי ענוגו קרוב לבוא עתה וימיה לואבאלמנותו  יאם וענה
 עוד ימשכו

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

א +ו+עתה וימיה לקרוב לבוא -ו- +ו+ג+ו+ותנים בהיכלי ענו -י-באלמנות ם-י-*יא*וענה 
 +עוד+ימשכו 

Highlighted Diff. 



Chapter 14 

1 

ה אֶ ֩י ְיַרחֵ ּכִ  ם ֲעֵליהֶ  ה ַהֵּגרְלוָ ם ְונִ ם ַעל־ַאְדָמתָ יחָ ּנִ ל ְוהִ ְׂשָראֵ ְּביִ  ר עֹודב ּוָבחַ ת־ַיֲעקֹ ם ְיהָו֜
 בית ַיֲעקֹ ּו ַעל־ּבֵ ְסְּפחְונִ 

Masoretic 

ובחר עוד בישראל והניחם על אדמתם ונלוא הגר עליהם  כי ירחם יהוה את יעקוב
 בית יעקוב עלונספחו 

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

הגר עליהם  *א*ובחר עוד בישראל והניחם על אדמתם ונלו ב+ו+כי ירחם יהוה את יעק
 ב+ו+בית יעק עלונספחו 

Highlighted Diff. 

2 

ל ל עַ ְׂשָראֵ ית־יִ ּום ּבֵ ְתַנֲחלְוהִ ּום ֶאל־ְמקֹוָמ֒ם יאי֮ם ֶוֱהבִ ּום ַעּמִ ּוְלָקח
 םּו ְּבֹנְגֵׂשיהֶ ם ְוָרדֵביהֶ ים ְלׁשֹ ֹׁשבִ  ֹות ְוָהיּוְׁשָפחְולִ  יםַלֲעָבדִ  הְיהוָ  תַאְדמַ 

Masoretic 

והתנחלום בית ישראל אל  ולקחום עמים רבים והביאום אל אדמתם ואל מקומם
 לשוביהם ורדים בנוגשיהם יהוה לעבדים ולשפחות והיו שובים אדמת

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

ל *א*והתנחלום בית ישראל  אל מקומם+ו+ +אדמתם אל+והביאום  +רבים+ולקחום עמים 
 גשיהם+ו+בנ +ם+*י*ביהם ורד+ו+לש בים+ו+לעבדים ולשפחות והיו ש יהוה אדמת

Highlighted Diff. 
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 Masoretic �ר ֻעַּבד־ּבָ ה ֲאׁשֶ ה ַהָּקׁשָ ן־ָהֲעֹבדָ � ּומִ ּוֵמָרְגזֶ  ָעְצְּב�מֵ  ְל� יַח ְיהָוהֹום ָהנִ ה ְּביְוָהיָ 

a( עבדו בכה והיה ביום הניח יהוה לך מעצבך ומרוגזך ומן העבודה הקשה אשר
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff +ה+בכ +ו+עבד דה הקשה אשר+ו+גזך ומן העב+ו+והיה ביום הניח יהוה לך מעצבך ומר

4 

אָת ַהָּמׁשָ   הׂש ָׁשְבתָ ת ֹנגֵ י� ָׁשבַ ְרָּת אֵ ל ְוָאמָ ֶל� ָּבבֶ ה ַעל־מֶ ל ַהּזֶ ְוָנָׂש֜
 הַמְדֵהבָ 

Masoretic 

 נוגש שבתה ונשאתה את המשל הזה על מלך בבל ואמרתה איכה שב
 מרהבה

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

גש שבתה +ו+נ -ת-שב +ה+איכ +ה+המשל הזה על מלך בבל ואמרת +את+ +ה+ונשאת
 מרהבה

Highlighted Diff. 

5 

 Masoretic יםֶבט ֹמְׁשלִ ים ׁשֵ ה ְרָׁשעִ ה ַמּטֵ ר ְיהוָ ָׁשבַ 

a( שבר יהוה מטה רשעים שבט מושלים
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff שלים+ו+שבר יהוה מטה רשעים שבט מ
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 Masoretic �י ָחׂשָ ף ְּבלִ ם ֻמְרּדָ ּגֹויִ  ה ָבַאףה ֹרדֶ י ָסָר ְלּתִ ת ּבִ ה ַמּכַ ְּבֶעְבָר  יםה ַעּמִ ַמּכֶ 

a( בעברה מכת בלתי סרה רודה באף גואים מרדף בלי חשך מכה עמים
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff ים מרדף בלי חשך+א+דה באף גו+ו+בעברה מכת בלתי סרה ר מכה עמים

7 

 Masoretic הּנָ ּו ִר ֶרץ ָּפְצחה ָּכל־ָהאָ ָחה ָׁשְקטָ נָ 

a( כול הארץ פצחו רינה נחה שקטה
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff נה+י+ל הארץ פצחו ר+ו+כ נחה שקטה

8 

ֹ ז ָׁשכַ ֵמאָ  ֹוןי ְלָבנַאְרזֵ  ּו ְל�ים ָׂשְמחַּגם־ְּברֹוׁשִ   Masoretic ינּות ָעלֵ ה ַהֹּכֵר א־ַיֲעלֶ ְבָּת ל

a( ולוא יעלה הכורת עלינו גם ברושים שמחו לך ארזי הלבנון מאז שבתה
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff רת עלינו+ו+א יעלה הכ+ו+ל+ו+ *תה*לבנון מאז שב+ה+גם ברושים שמחו לך ארזי 
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 יםֶרץ ֵהקִ ּוֵדי אָ ָּכל־ַעּת יםְרָפאִ  ר ְל�� עֹוֵר את ּבֹואֶ ְקַר לִ  ה ְל�ַחת ָרְגזָ ּתַ מִ ֹול ְׁשא
 םי גֹויִ ַמְלכֵ  לּכֹ  םְסאֹותָ ּכִ מִ 

Masoretic 

רפאים כול עתודי ארץ הקימה  שאול מתחת רגזה לכה לקרת בואך עורה לכה
 כול מלכי גואים מכסאותם

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 +ה+ל עתודי ארץ הקימ+ו+רפאים כ +ה+לכ *ה*ת בואך עור-א-שאול מתחת רגזה לכה לקר
 ים+א+ל מלכי גו+ו+מכסאותם כ

Highlighted Diff. 

10 

 Masoretic ְלּתָ ְמׁשָ ינּו נִ ֹונּו ֵאלֵ יָת ָכמה ֻחּלֵ י� ַּגם־ַאּתָ ּו ֵאלֶ ּו ְויֹאְמרֲענם יַ ֻּכּלָ 

a( גם אתה חליתה כמונו אלינו ומשלתהויאמרו אליך  כלם יענו
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff +ה+משלת*ו*כמונו אלינו  +ה+ויאמרו אליך גם אתה חלית כלם יענו

11 

 Masoretic הי� ּתֹוֵלעָ ה ּוְמַכּסֶ ּמָ ע ִר יֻּצַ  י�י� ַּתְחּתֶ ת ְנָבלֶ � ֶהְמיַ ֹול ְגאֹונֶ ד ְׁשאהּוַר 

a( גאונך המית נבלתך תחתיך יצע רמה ומכסך תולעה שאולרד הו
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff ך תולעה-י-ך תחתיך יצע רמה ומכס*ת*גאונך המית נבל רד שאולהו
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 Masoretic םׁש ַעל־ּגֹויִ ֶרץ חֹולֵ ְעָּת ָלאָ ְגּדַ ַחר נִ ל ֶּבן־ׁשָ ם ֵהילֵ יִ ָּׁשמַ ְלָּת מִ י� ָנפַ אֵ 

a( מהשמיש היליל בן שחר נגדעתה לארץ חולש על גוי היך נפלתה
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff -ם-לארץ חולש על גוי +ה+ל בן שחר נגדעת+י+היל *ש*שמי+ה+מ +ה+יך נפלת*ה*

13 

ה ָאמַ  ב י ְוֵאׁשֵ ְסאִ ים ּכִ ל ָאִר ֹוְכֵבי־אֵ ְלכַעל ּמַ ה מִ ֱעלֶ ם אֶ יִ ַהָּׁשמַ  ְלָבְב�ְרָּת בִ ְוַאָּת֞
 ֹוןי ָצפְּבַיְרְּכתֵ  דְּבַהר־מֹועֵ 

Masoretic 

 שבבלבבכה השמים אעלה ממעלה לכוכבי אל ארים כסאי א אתה אמרתה
 בירכתי צפון מועד בהר

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 שבא-ו-לכוכבי אל ארים כסאי  +ה+השמים אעלה ממעל +ה+בלבבכ +ה+אתה אמרת-ו-
 מועד בירכתי צפון בהר

Highlighted Diff. 

14 

 Masoretic ֹוןה ְלֶעְליב ֶאַּדּמֶ ֳמֵתי עָ ה ַעל־ּבָ ֶאֱעלֶ 

a( אעלה על בומתי עב אדמה לעליון
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff מתי עב אדמה לעליון+ו+אעלה על ב
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 Masoretic ֹורד ֶאל־ַיְרְּכֵתי־בֹול ּתּוָר ֶאל־ְׁשא� אַ 

a( תורד אל ירכתי בור ל שאולאאך 
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

None Extant Highlighted Diff. 

16 

 Masoretic ֹותיׁש ַמְמָלכֶרץ ַמְרעִ יז ָהאָ ַמְרּגִ  יׁשה ָהאִ נּו ֲהזֶ ְתּבֹונָ י� יִ יחּו ֵאלֶ י� ַיְׁשּגִ ֵאלֶ  י�ֹראֶ 

a( לכותממ המרעיש הארץהמרגיז  הזה האיש ננורואין אליך ישגיחו אליכה יתבו
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff לכותממ מרעיש+ה+ הארץמרגיז +ה+ הזה האיש ננויתבו +ה+אין אליך ישגיחו אליכ+ו+ר

17 

 Masoretic ְיָתהַתח ּבָ לֹא־פָ יו יָר ס ֲאסִ יו ָהָר ר ְוָעָר ְדּבָ ל ַּכּמִ ם ֵּתבֵ ׂשָ 

a( לוא פתח ביתה אסיריו סשם תבל כמדבר עריו הר
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff א פתח ביתה+ו+ל אסיריו סעריו הר-ו-שם תבל כמדבר 

18 

 Masoretic ֹויׁש ְּבֵביתֹוד אִ ּו ְבָכבם ָׁשְכבם ֻּכּלָ י גֹויִ ָּכל־ַמְלכֵ 

a( תוגואים שכבו בכבוד איש בביכול מלכי 
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff תושכבו בכבוד איש בבי -כלם- ים+א+ל מלכי גו+ו+כ



19 

ה ָהְׁשלַ  י ֶרב יֹוְרדֵ ֲעֵני חָ ים ְמטֹ ּוׁש ֲהֻרגִ ב ְלבְתעָ ֶצר נִ ְּכנֵ  ְבְר�ּקִ ְכָּת מִ ְוַאָּת֞
 סמּובָ  ֶגרְּכפֶ  ֹורֶאל־ַאְבֵני־ב

Masoretic 

 מקוברך כנצר נתעב לבש הרוגים מטעני חרב יורדי ואתה הושלכתה
 מובס כפגר בור אבני לא

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 גים מטעני חרב יורדי+ו+ש הר-ו-ברך כנצר נתעב לב+ו+מק +ה+שלכת+ו+ואתה ה
 מובס כפגר בור אבני לא

Highlighted Diff. 

20 

 ֹ ֹ ָהָר  ָּת ַעְּמ�חַ ׁשִ  י־ַאְרְצ�ה ּכִ ְקבּוָר ּבִ  ָּתםד אִ א־ֵתחַ ל  ַרעם זֶ א ְלעֹולָ ָּקֵר א־יִ ְגָּת ל
 יםְמֵרעִ 

Masoretic 

 זרעלעולם  יקראו וא� הרגתה עמך הלוא תחת אותם בקבורה כי ארצך שחת
 מרעים

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

זרע לעולם  +ו+יקרא א+ו+לֹ  +ה+הרגת עמך +ה+תם בקבורה כי ארצך שחת+ו+א *ת*א תח+ו+ל
 מרעים

Highlighted Diff. 

21 

 Masoretic יםל ָעִר י־ֵתבֵ ּו ְפנֵ ֶרץ ּוָמְלאְרׁשּו אָ ְויָ  מּום ַּבל־ָיקֻ ן ֲאבֹותָ ַח ַּבֲעֹויו ַמְטּבֵ ינּו ְלָבנָ ָהכִ 

a( ומלו פני תבל ערים וירשו ארץ והכינו לבניו מטבח בעוון אבותם בל יקומ
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff ו פני תבל ערים-א-ומל וירשו ארץ ומ+ו+ון אבותם בל יק+ו+הכינו לבניו מטבח בע



22 

ל ׁשֵ ְכַרּתִ ֹות ְוהִ ה ְצָבאם ְיהוָ ם ְנאֻ י ֲעֵליהֶ ְוַקְמּתִ   ֶכדין ָונֶ ר ְונִ ם ּוְׁשאָ י ְלָבֶב֜
 הְנֻאם־ְיהוָ 

Masoretic 

 שם ושארית נין ונכד ללבב ות והכרתיאנואם יהוה צבוקמתי עליהמה 
 נואם יהוה

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

נין ונכד -ו- +ית+שם ושאר ללבב ות והכרתיאאם יהוה צב+ו+נ +ה+וקמתי עליהמ
 יהוה אם+ו+נ

Highlighted Diff. 

23 

 Masoretic ֹותה ְצָבאם ְיהוָ ד ְנאֻ א ַהְׁשמֵ ְּבַמְטֲאטֵ  יהָ אֵטאתִ ם ְוטֵ יִ ד ְוַאְגֵמי־מָ ּפֹ ׁש קִ יָה ְלמֹוַר ְוַׂשְמּתִ 

a( מים וטאטאתי במטאטא השמד נואם יהוה צבאות ושמתי למורש קפז אגמי
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff אם יהוה צבאות+ו+במטאטא השמד נ -ה-מים וטאטאתי אגמי-ו-למורש קפז  -ה-ושמתי

24 

א ַּכֲאׁשֶ ר אִ ֹות ֵלאמֹ ְצָבא הע ְיהוָ ְׁשּבַ נִ  ֹ֞  Masoretic ּוםיא ָתקי הִ ְצּתִ ר ָיעַ ָתה ְוַכֲאׁשֶ ן ָהיָ ּכֵ  ייתִ ּמִ ר ּדִ ם־ל

a( היא תקום תיצבאות לאמור אם לוא כאשר דמיתי כן תהיה וכאשר יעצ שבע יהוהנ
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff היא תקום תיוכאשר יעצ *תהיה*א כאשר דמיתי כן +ו+ר אם ל+ו+צבאות לאמ שבע יהוהנ

 

  



25 

 Masoretic ּורֹו ָיסְכמל ׁשִ ֹו ֵמעַ ֳּבלֹו ְוסֻ ֻעּל ֲעֵליֶהםר מֵ ּנּו ְוסָ י ֲאבּוסֶ י ְוַעל־ָהַר ְּבַאְרצִ  ר ַאּׁשּורְׁשּבֹ לִ 

a( מעל שכמכה יסור ו וסבלועללשבור אשור בארצי ועל הרי אבוסנו וסר מעליכמה 
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff יסור +ה+*כ*מעל שכמ ו וסבלועל +ה+ר אשור בארצי ועל הרי אבוסנו וסר מעליכמ+ו+לשב

26 

 ֹ ֹ ה ַעל־ָּכל־ָהאָ ה ַהְּיעּוצָ את ָהֵעצָ ז  Masoretic םה ַעל־ָּכל־ַהּגֹויִ ד ַהְּנטּויָ את ַהּיָ ֶרץ ְוז

a( הגואים כול על ויההנט ץ וזות הידארזואת העצה היעוצה על כול ה
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff ים+א+הגו ל+ו+כ על ויההנט ת היד*ו*ץ וזארל ה+ו+את העצה היעוצה על כ+ו+ז

27 

 Masoretic ָּנהיבֶ ְיׁשִ  יה ּומִ ֹו ַהְּנטּויָ ר ְוָידי ָיפֵ ץ ּומִ ֹות ָיעָ ה ְצָבאי־ְיהוָ ּכִ 

a( ומי ישיבנה וידיו הנטויה ]יפר[ צבאות יעץ ומיכיא יהוה 
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff ומי ישיבנה ו הנטויה+י+ויד יפר יהוה צבאות יעץ ומי +א+כי

28 

 Masoretic הא ַהּזֶ ה ַהַּמּׂשָ ז ָהיָ ֶל� ָאחָ ֹות ַהּמֶ ְׁשַנת־מּבִ 

a( הזה המשא היה אחז ךבשנת מות המל
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

None Extant Highlighted Diff. 



29 

 ףֹו ָׂשָר ְריַפע ּופִ ֵצא צֶ יֵ  ֶרׁש ָנָחׁשּׁשֹ י־מִ � ּכִ ֶבט ַמּכֵ ר ׁשֵ ְׁשּבַ י נִ � ּכִ ֻּכּלֵ  ֶׁשתי ְפלֶ ְׂשְמחִ ל־ּתִ אַ 
 ףְמעֹופֵ 

Masoretic 

 צפע ופריו שרףכולך כי נשבר שבט מככה כי משורש נחש יצא  פלשת ]י[אל תשמח
 מעופף

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 רש נחש יצא צפע ופריו שרף+ו+כי מש +ה+לך כי נשבר שבט מככ+ו+כ פלשת יאל תשמח
 מעופף

Highlighted Diff. 

30 

 Masoretic ג� ַיֲהרֹ יתֵ ּוְׁשֵאִר � ָׁשְרׁשֵ  ָרָעבי בָ צּו ְוֵהַמּתִ ְרּבָ ַטח יִ ים ָלבֶ ים ְוֶאְביֹונִ י ַדּלִ ְּבכֹוֵר  ְוָרעּו

a( שורשך ושאריתך אהרוג ורעו בכורי דלים ואביונים לבטח ירבצו והמתי ברעב
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff ג+ו+הר*א*רשך ושאריתך +ו+ש ורעו בכורי דלים ואביונים לבטח ירבצו והמתי ברעב

31 

 Masoretic יוד ְּבמֹוָעדָ ין ּבֹודֵ א ְואֵ ן ּבָ ָעׁשָ  ָּצפֹוןי מִ � ּכִ ֶׁשת ֻּכּלֵ ֹוג ְּפלֶ ָנמ ירי־עִ ֲעקִ זַ  ַערי ׁשַ ילִ ֵהילִ 

a( כי מצפון עשן בא ואין מודד במודעיו הילילי שער זעקי עיר נמוג פלשת כולך
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff יו*דע*ודד במו*מ*כי מצפון עשן בא ואין  לך+ו+הילילי שער זעקי עיר נמוג פלשת כ
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 Masoretic ֹוי ַעּמּיֵ ּו ֲענִ ּה ֶיֱחסֹון ּובָ ּיד צִ ּסַ יִ  י ְיהָוהֹוי ּכִ ה ַמְלֲאֵכי־גה־ַּיֲענֶ ּומַ 

a( יסד ציון ובו יחסו עניי עמו ומה יענו מלכי גוי כי יהוה
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff יחסו עניי עמו *ו*יסד ציון וב כי גוי כי יהוה-א-מל *ו*ומה יענ

Chapter 15 

1 

יל ֻׁשּדַ ב ִּכ֠ א מֹואָ ַמּׂשָ   Masoretic הְדמָ ב נִ יר־מֹואָ ד קִ יל ֻׁשּדַ י ְּבלֵ ה ּכִ ְדמָ נִ  ר מֹוָאבד עָ י ְּבֵל֞

a( מואב נדמה משא מואב כי בלילה שודד עיר מואב ונדמה כי בלילה שודד עיר
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff מואב נדמה יר*ע*דד +ו+ש +ה+נדמה כי בליל+ו+ר מואב +י+דד ע+ו+ש +ה+משא מואב כי בליל

2 

 ילב ְיֵילִ מֹואָ  יְדָבאל מֵ י ַעל־ְנ֞בֹו ְועַ כִ ֹות ְלבֶ ן ַהָּבמיבֹ ת ְודִ יִ ה ַהּבַ ָעלָ 
 הְּגרּועָ  ןָּכל־ָזקָ  הָקְרחָ  יוְּבָכל־רֹאׁשָ 

Masoretic 

 מואב ילילמידבה  ועל נבו על לבכי מותאבעלה הבית ודיבון ה
 זקן גרועה וכל קרחה ראושו בכול

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 יליל-י-מואב  *ה*מידב ועל נבו על לבכי מות+א+בהן +ו+עלה הבית ודיב
 זקן גרועה כל+ו+ו קרחה -י-ש+ו+רא ל+ו+בכ

Highlighted Diff. 



3 

 Masoretic יכִ ד ַּבּבֶ יל ֹיֵר ה ְיֵילִ יָה ֻּכ�ְרֹחֹבתֶ יָה ּובִ ל ַּגּגֹותֶ ק עַ ְגרּו ׂשָ יו חָ ְּבחּוֹצתָ 

a( חגורו שק על גגותיה וברחובתיה כלה יהיליל וירד בבכי בחוצותיה
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff ירד בבכי+ו+יליל +ה+בתיה כלה י+ו+רו שק על גגותיה וברח+ו+חג *ה*תי+ו+בחוצ

4 

 Masoretic ֹוְרָעה ּלֹו יָ יעּו ַנְפׁשָיִר  י מֹוָאבן ֲחֻלצֵ ם ַעל־ּכֵ ע קֹולָ ְׁשמַ ַהץ נִ ה ַעד־יַ ְוֶאְלָעלֵ  ק ֶחְׁשּבֹוןְזעַ ַוּתִ 

a( נפשו ירע לו ועירמואב יותזעק חשבון ואלעלה עד יהץ נשמע קולם על כן חלצי 
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff לו -ה-נפשו ירע ועירמואב יותזעק חשבון ואלעלה עד יהץ נשמע קולם על כן חלצי 

5 

ָה ַעד־צֹ ק ְּבִר ְזעָ ב יִ ְלמֹואָ  יּבִ לִ   יְבכִ ית ּבִ ה ַהּלּוחִ י ַמֲעלֵ ה ּכִ ּיָ ׁשִ ת ְׁשלִ ַער ֶעְגלַ יֶח֕
 רּוֶבר ְיֹעעֵ ַזֲעַקת־ׁשֶ ם יִ חֹוֹרנַ  ֶר�ּדֶ  יּכִ  ֹוֲעֶלה־ּביַ 

Masoretic 

כי מעלה הלוחות בבכי  לבי למואב יזעק ברחוה עד צעור עגלת שלישיה
 חורונים זעקת שבר ערו דרך כי בו יעלה

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

ת בבכי *ו*כי מעלה הלוח שיה+י+ר עגלת של+ו+ה עד צע+ו+ח-י-לבי למואב יזעק בר
 ערו-עי-נים זעקת שבר +ו+בו כי דרך חור יעלה

Highlighted Diff. 

 

  



6 

ֹ ֶׁשא יֶ ָלה דֶ ּכָ  ירׁש ָחצִ י־ָיבֵ ּו ּכִ ְהיֹות יִ ים ְמַׁשּמְמִר י נִ י־מֵ ּכִ   Masoretic הא ָהיָ ֶרק ל

a( אהיא כי מי נמרים משמות יהיו כי יבש חציר כלה דשא ירוק לוא
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff *א*הי+א+ א+ו+ק ל+ו+יהיו כי יבש חציר כלה דשא ירכי מי נמרים משמות 

7 

 Masoretic ּוםָּׂשאים יִ ַחל ָהֲעָרבִ ל נַ ם עַ ה ּוְפֻקָּדתָ ה ָעׂשָ ְתָר ן יִ ַעל־ּכֵ 

a( על כן יתרה עשה ופקדתם על נחל ערבי תישאום
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff ישאום+ת+ -ם-ערבי-ה-על כן יתרה עשה ופקדתם על נחל 

8 

 Masoretic ּהְלָלתָ ים יִ ר ֵאילִ ּה ּוְבאֵ ְלָלתָ יִ  םיִ ב ַעד־ֶאְגלַ ּול מֹואָ ה ֶאת־ְּגביָפה ַהְּזָעקָ ּקִ י־הִ ּכִ 

a( יללתה הקיפה הזעקה את גבול מואב עד אגלים יללתה ובאר אילים כי
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

None Extant Highlighted Diff. 

 

  



9 

 יתְׁשֵאִר ה ְולִ ַאְריֵ  ת מֹוָאבְפֵליטַ ֹות לִ ֹון נֹוָספימית ַעל־ּדִ י־ָאׁשִ ם ּכִ ְלאּו דָ מָ  ימֹוןי דִ י מֵ ּכִ 
 הֲאָדמָ 

Masoretic 

 ה לשאריתומואב אר כי מי דיבון מלאו דם כי אשית על דיבון נוספת לפליטת
 אדמה

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

לשארית -ו-ה *ו*מואב אר ת לפליטת-ו-כי מי דיבון מלאו דם כי אשית על דיבון נוספ
 אדמה

Highlighted Diff. 

Chapter 16 

1 

 Masoretic ֹוןּיר ַּבת־צִ ָרה ֶאל־הַ ְדּבָ ַלע מִ ּסֶ ֶרץ מִ ל־אֶ ר ֹמׁשֵ ְלחּו־כַ ׁשִ 

a( אל הר בת ציון שלחו כרמשל ארץ מסלה מדברה
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff אל הר בת ציון מדברה *ה*שלחו כרמשל ארץ מסל

2 

 Masoretic ֹוןת ְלַאְרנב ַמְעָּברֹ ֹות מֹואָ ְּבנ יָנהְהיֶ ח ּתִ ן ְמֻׁשּלָ ד קֵ ה ְכעֹוף־נֹודֵ ְוָהיָ 

a( מעברת לארנון והיא כעוף נודד קן משלח תהינה בנות מואב
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff מעברת לארנון ינה בנות מואב-י-כעוף נודד קן משלח תה *א*והי



3 

 Masoretic יד ַאל־ְּתַגּלִ ים ֹנדֵ ָּדחִ נִ  ים ַסְּתִר יִ ֹו� ָצֳהָר � ְּבתּלֵ ל צִ יִ י ַכּלַ יתִ ה ׁשִ ילָ ּו ְפלִ ֲעׂש ו ֵעָצהיאִ ָהבִ 

a( סתרי נדחים נודד אל תגלי צהריםהביו עצה עשו פלילה שיתי כליל צלך בתוך 
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff דד אל תגלי+ו+סתרי נדחים נ ו עצה עשו פלילה שיתי כליל צלך בתוך צהרים-א-הבי

4 

 סּמּו ֹרמֵ ּתַ ד ָלה ׁשֹ ּכָ  ס ַהֵּמץי־ָאפֵ ד ּכִ י ׁשֹודֵ ְּפנֵ מֹו מִ ֶתר לָ י־סֵ ב ֱהוִ י מֹואָ ָּדחַ נִ  ּורּו ָב�ָיג
 ֶרץן־ָהאָ מִ 

Masoretic 

 למו מפני שודד כי אפס המוץ כלה שד תם רומס יגורו בך נדחי מואב הוי סתר
 מן הארץ

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

מס +ו+ץ כלה שד תם ר+ו+למו מפני שודד כי אפס המ יגורו בך נדחי מואב הוי סתר
 הארץ מן

Highlighted Diff. 

5 

 Masoretic ֶדקר צֶ ט ּוְמהִ ְׁשּפָ ׁש מִ ט ְוֹדֵר ד ֹׁשפֵ ֶהל ָּדוִ ת ְּבאֹ יו ֶּבֱאמֶ ב ָעלָ א ְוָיׁשַ ּסֵ ּכִ  ֶסדַּבחֶ ן ְוהּוכַ 

a( ומהר צדקמשפט  ודורש שופט דויד באוהולבחסד כסא וישב עליו באמת  והוכן
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff ומהר צדקמשפט  רש+ו+וד פט+ו+ש ד+י+דו ל+ו+ה+ו+באבחסד כסא וישב עליו באמת  והוכן

 

  



6 

 Masoretic יון ַּבּדָ ֹו לֹא־כֵ ו ְוֶעְבָרתֹו ּוְגאֹונֹ ד ַּגֲאָותא ְמאֹ ב ּגֵ ְענּו ְגאֹון־מֹואָ ָׁשמַ 

a( ועברתו לכן בדיו שמענו גאון מואב גאה מואד גאתו וגאונו
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff כן בדיו-א-ועברתו ל תו וגאונו-ו-אד גא+ו+מ +ה+גאשמענו גאון מואב 

7 

 Masoretic יםּו ַא�־ְנָכאִ ֶׂשת ֶּתְהּגיר־ֲחֶר י קִ יׁשֵ יל ַלֲאׁשִ ה ְיֵילִ ב ֻּכ�ב ְלמֹואָ יל מֹואָ ן ְיֵילִ ָלכֵ 

a( קיר חרשת תהגו אך נכאים ישולכן לוא ייליל מואב למואב כלה ייליל לאשי
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff קיר חרשת תהגו אך נכאים ישייליל מואב למואב כלה ייליל לאשי +לוא+לכן +ו+

8 

ל ּגֶ י ַׁשְדמֹו֩ת ֶחְׁשּבּכִ  עּו עּו ּתָ ר ָנגָ יָה ַעד־ַיְעזֵ ּו ְׂשרּוּקֶ ָהְלמ םי גֹויִ ה ַּבֲעלֵ ְבמָ ֶפן ׂשִ ֹון ֻאְמָל֜
 םְברּו יָ ּו עָ ְּטׁשיָה נִ חֹותֶ ְׁשלֻ  רְדּבָ מִ 

Masoretic 

a( שבמה כי שדמות חשבון אמללה גפן
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 -יעזר נגעו תעו בעלי גוים הלמו שרוקיה עד- שבמה גפן +ה+כי שדמות חשבון אמלל
 -מדבר שלחותיה נטשו עברו ים-

Highlighted Diff. 

 

  



9 

ה  ן ֶאְבֶּכ֞ � י ַעל־ֵקיצֵ ה ּכִ ֹון ְוֶאְלָעלֵ י ֶחְׁשּבְמָעתִ ּדִ  ֶו�ה ֲאַרּיָ ְבמָ ֶפן ׂשִ ּגֶ  י ַיְעֵזרְבכִ ּבִ ַעל־ֵּכ֡
 לד ָנפָ � ֵהידָ יֵר ְוַעל־ְקצִ 

Masoretic 

 ארזיך דמעתי חשבון ואלעלה כיא על קיצך
 הידד נפל ךועל קציר

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 על קיצך +א+ארזיך דמעתי חשבון ואלעלה כי -שבמהכן אבכה בבכי יעזר גפן  על-
 הידד נפל ךועל קציר

Highlighted Diff. 

10 

ֹ ל ּוַבְּכָרמִ ן־ַהַּכְרמֶ מִ  ילה ָוגִ ְמחָ ף ׂשִ ְוֶנֱאסַ  ֹ א־ְיֻרּנָ ים ל ים ן ַּבְיָקבִ יִ ע יַ א ְיֹרעָ ן ל
 ֹ  יּתִ ְׁשּבַ ד הִ ֵהידָ  �ַהֹּדֵר  �ְדרֹ א־יִ ל

Masoretic 

ירועע יין ביקבים ולוא  ירננו לוא ובכרמים הכרמל מן וגיל שמחה אסףונ
 הדורך הידד השבתי ידרוך לוא

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

עע יין ביקבים +ו+ירא +ו+ל+ו+ +ו+ירננ א+ו+ל ובכרמים הכרמל מן וגיל שמחה אסףונ
 רך הידד השבתי+ו+ך הד+ו+ידר א+ו+ל

Highlighted Diff. 

11 

 Masoretic ֶרׂשיר חָ י ְלקִ ְרּבִ ּו ְוקִ ֱהמֹור יֶ ּנב ַּכּכִ י ְלמֹואָ ֵמעַ  ַעל־ֵּכן

a( למואב ככנור יהמו וקרבי לקיר חרש על כן מעי
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

None Extant Highlighted Diff. 



12 

ֹ ְתַּפּלֵ ֹו ְלהִ ְקָּדׁשֶאל־מִ א ה ּובָ ב ַעל־ַהָּבמָ ה מֹואָ ְלאָ י־נִ ה ּכִ ְראָ י־נִ ה כִ ְוָהיָ   Masoretic לא יּוכָ ל ְול

a( כלוי ולוא להתפלל יובא מואב על הבמה ובא אל מקדש יהיה כי נראה כי
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff כלוי א+ו+ול להתפלל ו+י+מואב על הבמה ובא אל מקדש -ה-א*ב*-נ- כי נראה כי *יהיה*

13 

 Masoretic זב ֵמאָ ה ֶאל־מֹואָ ר ְיהוָ ּבֶ ר ּדִ ר ֲאׁשֶ ַהָּדבָ ה זֶ 

a( זה הדבר אשר דבר יהוה אל מואב מאז
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

None Extant Highlighted Diff. 

14 

ֹון ל ֶהָהמב ְּבכֹ מֹואָ ֹוד ְּכב ְקָלהיר ְונִ י ָׂשכִ ְׁשנֵ ּכִ  יםׁש ָׁשנִ ר ְיהָו֮ה ֵלאֹמ֒ר ְּבָׁש�ּבֶ ה ּדִ ְוַעּתָ 
 ירֹוא ַכּבִ ר לְזעָ ט מִ ר ְמעַ ּוְׁשאָ  בָהָר 

Masoretic 

ההמון  יר ונקלה כבוד מואב בכולכלאמור בשלוש שנים כשני ש ועתה דבר יהוה
 כבוד ולוא זצערושאר מעט מ הרב

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

ההמון  ל+ו+כבוד מואב בכיר ונקלה כשנים כשני ש ש+ו+ר בשל+ו+לאמ ועתה דבר יהוה
 ד*ו*כב לוא+ו+ ער+צ+זהרב ושאר מעט מ

Highlighted Diff. 



Chapter 17 

1 

 Masoretic הי ַמָּפלָ ה ְמעִ יר ְוָהְיתָ ר ֵמעִ מּוסָ  ֶׂשקה ַדּמֶ ּנֵ ֶׂשק הִ א ַּדּמָ ַמּׂשָ 

a( משא דרמשק הנה דרמשק מוסר מעיר והיית מעי מפלה
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff מעי מפלה -ה-ית+י+משק מוסר מעיר וה+ר+משק הנה ד+ר+משא ד

2 

 Masoretic ידין ַמֲחִר ּו ְואֵ יָנה ְוָרְבצְהיֶ ים ּתִ ר ַלֲעָדִר י ֲעֹרעֵ ֹות ָעֵר ֲעזֻב

a( עזובות ערי עורערו לעדרים תהינה ורבצו ואין מחריד
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff ינה ורבצו ואין מחריד-י-לעדרים תה +ו+רער+ו+בות ערי ע+ו+עז

3 

ם ּו ְנאֻ ְהייִ  ְׂשָרֵאלי־יִ ֹוד ְּבנֵ ְכבם ּכִ ר ֲאָר ֶׂשק ּוְׁשאָ ַּדּמֶ ה מִ ם ּוַמְמָלכָ יִ ֶאְפַר מֵ  ְבָצרת מִ ְׁשּבַ ְונִ 
 ֹותְצָבא הְיהוָ 

Masoretic 

בני ישראל יהיה נואם  ארם ככבודונשבת מבצר מאפרים וממלכה מדרמשק ושאר 
 צבאות יהוה

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

אם +ו+נ *היה*בני ישראל י משק ושאר ארם ככבוד+ר+ונשבת מבצר מאפרים וממלכה מד
 יהוה צבאות

Highlighted Diff. 



4 

 Masoretic הֹו ֵיָרזֶ ן ְּבָׂשרְׁשמַ ב ּומִ ֹוד ַיֲעקֹ ל ְּכבּדַ ּוא יִ ֹום ַההַּבּי ְוָהָיה

a( ירזה בשרו ומשמן עקובוהיה ביום ההוא ידל כבוד י
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff ירזה בשרו ומשמן ב+ו+עקוהיה ביום ההוא ידל כבוד י

5 

 Masoretic יםֶמק ְרָפאִ ְּבעֵ ים ֳּבלִ ט ׁשִ ְמַלּקֵ ה ּכִ ֹור ְוָהיָ ְקצים יִ ֳּבלִ ֹו ׁשִ ה ּוְזֹרעיר ָקמָ ָקצִ  ֱאֹסףה ּכֶ ְוָהיָ 

a( בעמק רפאים כאסף קציר קמה וזרעו שבלים יקצור והיה כמלקט שבלים והיה
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

None Extant Highlighted Diff. 

6 

ֹ ה ַּגְרְּגִר ם ְׁש�ׁשָ יִ ת ְׁשנַ יִ ֶקף זַ ְּכנֹ  ֹוֵל�תֹו עְׁשַאר־ּבְונִ  ה ּׁשָ ה ֲחמִ ַאְרָּבעָ יר אׁש ָאמִ ים ְּבר
 לְׂשָראֵ י יִ ה ֱא�הֵ ה ְנֻאם־ְיהוָ ּיָ ִר ּפֹ  יהָ פֶ ְסעִ ּבִ 

Masoretic 

 חמשה ארבעה אמיר ואשבר גרגריםונשאר בו עוללות כנקף זית שנים שלושה 
 ישראל אלוהי יהוה נואם פריה בסעפי

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 חמשה ארבעה אמיר אש+ו+בר גרגרים שה+ו+ת כנקף זית שנים של+ו+ונשאר בו עולל
 ישראל הי+ו+אל יהוה אם+ו+נ פריה -ה-בסעפי

Highlighted Diff. 

 

  



7 

יו ֶאל־ְקדם ַעל־ֹעׂשֵ ה ָהָאדָ ְׁשעֶ ּוא יִ ֹום ַההַּבּי  Masoretic יָנהְראֶ ל ּתִ ְׂשָראֵ ֹוׁש יִ הּו ְוֵעיָנ֕

a( ישראל תראינהאל קדוש  יום ההוא ישעה האדם על עושיהו ועיניוב
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff אל קדוש ישראל תראינה הו ועיניו+י+ש+ו+יום ההוא ישעה האדם על עב

8 

 ֹ ֹ  ּו ֶאְצְּבֹעָתיור ָעׂשיו ַוֲאׁשֶ ה ָידָ ֹות ַמֲעׂשֵ ְזְּבחּמִ ה ֶאל־הַ ְׁשעֶ א יִ ְול  הְראֶ א יִ ל
 יםים ְוָהַחָּמנִ ְוָהֲאֵׁשִר 

Masoretic 

 אשר עשו אצבעותיו ולוא יראה ולוא ישעה על המזבחות מעשיו
 האשרים והחמנים

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

-א יראה +ו+ל+ו+תיו +ו+אשר עשו אצבע-ו- -ידיו- +ו+*י*ל המזבחות מעש*ע*א ישעה +ו+ול
 האשרים והחמנים-ו

Highlighted Diff. 

9 

ל ְׂשָראֵ י יִ י ְּבנֵ ְּפנֵ ּו מִ ר ָעְזביר ֲאׁשֶ ָאמִ ְוהָ  ֶרׁשת ַהחֹ ֹו ַּכֲעזּובַ ָמֻעּזי ּו ָעֵר ְהיֹום ַה֜הּוא יִ ַּבּי
 הְׁשָממָ  הְוָהְיתָ 

Masoretic 

עזבו מפני בני ישראל  ביום ההוא יהיו ערי מעוזו כעזובות החרש האמיר אשר
 שממה והייתה

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

עזבו מפני בני ישראל  האמיר אשר-ו-ת החרש +ו+כעזובזו +ו+ביום ההוא יהיו ערי מע
 יתה שממה+י+וה

Highlighted Diff. 



10 

ֹ ּור ָמֻעּזֵ � ְוצְׁשעֵ י יִ ֱא�הֵ  ַחּתְ י ָׁשכַ ּכִ   יםי ַנֲעָמנִ ְטעֵ נִ  יְּטעִ ן ּתִ ְרְּת ַעל־ּכֵ א ָזכָ � ל
 ּנּוְזָרעֶ ר ּתִ ַרת זָ ּוְזמֹ 

Masoretic 

ישעך וצור מעוזך ולא זכרת על כן תטעי נטעי נעמונים  כי שכחתי אלוהי
 יונזרעת זר וזמורת

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

נים +ו+לא זכרת על כן תטעי נטעי נעמ+ו+זך +ו+ישעך וצור מע הי+ו+אל +י+כי שכחת
 י+ו+נזרעזר ת רת+ו+וזמ

Highlighted Diff. 

11 

 Masoretic ּוׁשב ָאנה ּוְכאֵ ֹום ַנֲחלָ יר ְּביד ָקצִ י נֵ יחִ � ַּתְפִר ַזְרעֵ ֶקר י ּוַבּבֹ גִ ְּתַׂשְגׂשֵ  ְטֵע�ֹום נִ ְּבי

a( נד קציר ביום נחלה וכאיב אנוש ביום נטעך תשגשגשי ובבקר זרעך תפריחי
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff ב אנוש+י+נד קציר ביום נחלה וכא י ובבקר זרעך תפריחי+ש+ביום נטעך תשגשג

12 

 Masoretic ּוןָּׁשאים יִ יִר ם ַּכּבִ יִ ֹון מַ ְׁשאים ּכִ ֹון ְלֻאּמִ ּון ּוְׁשאים ֶיֱהָמיֹות ַיּמִ ים ַּכֲהמים ַרּבִ ַעּמִ  ֹוי ֲהמֹוןה

a( כשאון מים כבדים ישאון הוי המון עמים רבים כהמות ימים יהמיון ושאון לאומים
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff דים ישאון-י-כשאון מים כב מים+ו+עמים רבים כהמות ימים יהמיון ושאון לאהוי המון 

 

  



13 

ּוַח ְפֵני־רלִ  יםץ ָהִר ף ְּכמֹ ק ְוֻרּדַ ֶּמְרחָ ס מִ ֹו ְונָ ַער ּבּון ְוגָ ָּׁשאיִ  יםם ַרּבִ יִ ְׁש֞אֹון מַ ים ּכִ ְלֻאּמִ 
 הי סּופָ ְפנֵ לִ  לּוְכַגְלּגַ 

Masoretic 

ויגער בו ונס ממרחק ורדף כמץ הרים לפני רוח  לאומים כשאון מים רבים ישאון
 סופה לפני וכגלגל

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

גער בו ונס ממרחק ורדף כמץ הרים לפני רוח +י+ו מים כשאון מים רבים ישאון+ו+לא
 סופה וכגלגל לפני

Highlighted Diff. 

14 

 Masoretic ינּול ְלֹבְזזֵ ינּו ְוגֹוָר ֶלק ׁשֹוסֵ ה חֵ ּנּו זֶ ֶקר ֵאינֶ ֶרם ּבֹ ה ְּבטֶ ה ַבָּלהָ ּנֵ ְוהִ  ֶרבת עֶ ְלעֵ 

a( וגורל לבוזזינו לעת ערב והנה בלהה בטרם בקר ואיננו זה חלק שוסינו
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff זזינו+ו+וגורל לב איננו זה חלק שוסינו+ו+לעת ערב והנה בלהה בטרם בקר 

Chapter 18 

1 

 Masoretic ּוׁשֲהֵרי־כֶבר ְלנַ ר ֵמעֵ ם ֲאׁשֶ יִ ל ְּכָנפָ ְלצַ ֶרץ צִ ֹוי אֶ ה

a( הוי ארץ צל צל כנפים אשר מעבר לנהרי כוש
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

None Extant Highlighted Diff. 



2 

ם צִ ַהֹּׁשלֵ  ט � ּומֹוָר ְמֻמּׁשָ  ים ֶאל־ּגֹויים ַקּלִ ּו ַמְלָאכִ ֒ם ְלכְכֵלי־ֹגֶמ֮א ַעל־ְּפֵני־ַמיִ ּובִ ים יִר ַח ַּבָּי֜
 ֹוים ַאְרצּו ְנָהִר ה ֲאֶׁשר־ָּבְזאו ּוְמבּוסָ ֹוי ַקו־קָ ְלָאה ּגּוא ָוהָ ן־הא מִ ם נֹוָר ֶאל־עַ 

Masoretic 

ורט מלאכים קלים לגוי ממשך וממובכלי גמא על פני מים לכו  השולח בים צירים
 ארצו נורא מן הוא והלאה גוי קוקו ומבוסה אשר בזאו נהרים עם אל

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

ורט +מ+לגוי ממשך ומ-א-ובכלי גמא על פני מים לכו מלאכים קלים  לח בים צירים+ו+הש
 ארצו נורא מן הוא והלאה גוי קוקו ומבוסה אשר בזאו נהרים עם אל

Highlighted Diff. 

3 

 Masoretic עּוְׁשמָ ר ּתִ ַע ׁשֹופָ ְתקֹ ּו ְוכִ ְראּתִ  יםס ָהִר ְנׂשֹא־נֵ ֶרץ ּכִ ְכֵני אָ ל ְוׁשֹ י ֵתבֵ ָּכל־ֹיְׁשבֵ 

a( שופר תשמעו כול יושבי תבל ושוכני ארץ כנשא נס הרים תראו וכתקוע
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff שופר תשמעו ע+ו+כנשא נס הרים תראו וכתקכני ארץ +ו+שבי תבל וש+ו+ל י+ו+כ

4 

וטָ ֵאלַ  ר ְיהָוהָאמַ  ה֩י כֹ ּכִ   Masoretic ירם ָקצִ ל ְּבחֹ ב טַ ֹור ְּכעָ ֲעֵלי־א ם ַצחי ְּכחֹ ְמכֹונִ יָטה בִ ה ְוַאּבִ י ֶאְׁשֳק֯

a( כעב טל בחם קצירבמכוני כחם צח עלי אור  כיא כה אמר יהוה אלי אשקוטה ואביטה
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff במכוני כחם צח עלי אור כעב טל בחם קציר כה אמר יהוה אלי אשקוטה ואביטה +א+כי

 

  



5 

ֹות ַּבַּמְזֵמר יםת ַהַּזְלַזּלִ ה ְוָכַר ּצָ ה נִ ְהיֶ ל יִ ֶסר ֹּגמֵ ַרח ּובֹ ְּכָתם־ּפֶ  ירי ָקצִ ְפנֵ י־לִ ּכִ 
 זיר ֵהתַ ֵהסִ  ֹותיׁשְוֶאת־ַהְּנטִ 

Masoretic 

 כתם פרח ובסור טמול יהיה נצה וחכרת הזלזלים במזמרות כי לפני קציר
 הסיר התז הנטישות ואת

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 כרת הזלזלים במזמרות+ח+ל יהיה נצה ו+ו+מ*ט*ר +ו+כתם פרח ובס כי לפני קציר
 הנטישות הסיר התז ואת

Highlighted Diff. 

6 

 יוֶרץ ָעלָ ת ָהאָ ט ְוָכל־ֶּבֱהמַ יִ ָהעַ  ץ ָעָליוֶרץ ְוקָ ת ָהאָ ְלֶבֱהמַ ים ּויט ָהִר ְלעֵ  ּו ַיְחָּדוֵיָעְזב
 ףֶּתֱחָר 

Masoretic 

 ארץ וקץ עליו העיט וכול בהמות הארץ עליו יעזבו יחדו לעיט הרים ולבהמות
 תחרף

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

ת הארץ עליו +ו+ל בהמ+ו+ארץ וקץ עליו העיט וכ-ה- ת+ו+יעזבו יחדו לעיט הרים ולבהמ
 תחרף

Highlighted Diff. 

 

  



7 

י ַליהוָ יא יָּבֵע֩ת ַההִ  ְלָאה ּוא ָוהָ ן־הא מִ ם נֹוָר ט ּוֵמעַ � ּומֹוָר ם ְמֻמּׁשָ ֹות עַ ה ְצָבאּוַבל־ַׁש֜
 ֹוןּיֹות ַהר־צִ ה ְצָבאֹום ֵׁשם־ְיהוָ ֹו ֶאל־ְמקַאְרצ יםּו ְנָהִר ָּבְזאר ה ֲאׁשֶ ּוְמבּוסָ  וַקו־קָ  ֹויּג

Masoretic 

והלאה  אובעתה ההיא יובל שי ליהוה צבאות מעם ממשך וממרט ומעם נורא מה
 הר ציון נהרים ארצו אל מקום שם יהוה יקוקו ומבוסא אשר בזא גוי

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

והלאה  אוה-ן-רט ומעם נורא מ*מ*עם ממשך ומ+מ+ההיא יובל שי ליהוה צבאות  +ה+בעת
 הר ציון -צבאות- נהרים ארצו אל מקום שם יהוה *י*אשר בזא *א*קו ומבוס- -גוי קו

Highlighted Diff. 

Chapter 19 

1 

ה ֹרכֵ ּנֵ ם הִ יִ ְצָר א מִ ַמּׂשָ  ב יו ּוְלבַ ָּפנָ מִ  םיִ ְצַר י מִ ילֵ ְוָנ֞עּו ֱאלִ ם יִ ְצַר א מִ ּובָ  ב ַקלב ַעל־עָ ה ְיהָו֜
 ֹוְרּבס ְּבקִ ּמַ ם יִ יִ ְצַר מִ 

Masoretic 

מפניו ולבב  משא מצרים הנה יהוה רוכב על עב קל ובא מצרים ונעו אלילי מצרים
 קרבומצרים ימס ב

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

מפניו ולבב  אלילי מצריםכב על עב קל ובא מצרים ונעו +ו+משא מצרים הנה יהוה ר
 קרבומצרים ימס ב

Highlighted Diff. 

 

  



2 

 Masoretic הה ְּבַמְמָלכָ יר ַמְמָלכָ יר ְּבעִ הּו עִ יׁש ְּבֵרעֵ יו ְואִ יׁש־ְּבָאחִ ּו אִ ְלֲחמם ְונִ יִ ְצַר ְּבמִ  םיִ ְצַר י מִ ְכַסְכּתִ ְוסִ 

a( ברעהו ועיר בעיר ממלכה בממלכהאיש באחיו ואיש ונלחמו  במצרים מצרים כסכתיוס
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff עיר בעיר ממלכה בממלכה+ו+איש באחיו ואיש ברעהו ונלחמו  במצרים מצרים כסכתיוס

3 

ֹות ים ְוֶאל־ָהֹאבּטִ אִ ְוֶאל־הָ  יםילִ ֱאלִ ּו ֶאל־הָ ַע ְוָדְרׁשֹו ֲאַבּלֵ ֹו ַוֲעָצתְרּבְּבקִ  םיִ ְצַר ּוַח־מִ ה רְוָנְבקָ 
 יםְּדֹענִ ְוֶאל־ַהּיִ 

Masoretic 

 ובותבקרבו ועצתו אבלע ודרשו אל אלילים ואל האטים ואל הא ונבקה רוח מצרים
 הידעונים ואל

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 בות+ו+אלילים ואל האטים ואל הא-ה-בקרבו ועצתו אבלע ודרשו אל  ונבקה רוח מצרים
 נים+ו+הידע ואל

Highlighted Diff. 

4 

 Masoretic ֹותה ְצָבאֹון ְיהוָ ם ָהָאדם ְנאֻ ְמָׁשל־ּבָ יִ  ֶל� ַעזה ּומֶ ים ָקׁשֶ ד ֲאֹדנִ ם ְּביַ יִ ְצַר ֶאת־מִ  יַּכְרּתִ ְוסִ 

a( בם נואם האדון יהוה צבאות וסכרתי את מצרים ביד אדונים קשה ומלך עז ימשל
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff אם האדון יהוה צבאות+ו+בם נ נים קשה ומלך עז ימשל+ו+וסכרתי את מצרים ביד אד

 

  



5 

 Masoretic ׁשב ְוָיבֵ ר ֶיֱחַר ם ְוָנהָ ַהּיָ ם מֵ יִ ְּׁשתּו־מַ ְונִ 

a( ונשתו מים מהים ונהר יחרוב ויבש
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff ב ויבש+ו+ונשתו מים מהים ונהר יחר

6 

 Masoretic לּוּוף ָקמֵ ה ָוסֹור ָקנֶ י ָמצּו ְיֹאֵר ּו ְוָחְרבֹות ָּדֲלליחּו ְנָהרְוֶהֶאְזנִ 

a( ורי מצור קנה וסוף וקמלויא רחבווהזניחו הנהרות ודללו ו
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff קמלו+ו+רי מצור קנה וסוף +ו+יא בו*רח*דללו ו+ו+נהרות +ה+זניחו -א-וה

7 

 Masoretic ּנּוף ְוֵאינֶ ּדַ ׁש נִ יבַ ֹור יִ ע ְיאְזַר מִ  ֹור ְוֹכלי ְיאֹור ַעל־ּפִ ֹות ַעל־ְיאָער

a( בו ואין ונדף יבש יאור מזרע וכול יאור פי על ורעל יא ערות
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff בו+ +ואין נדף+ו+ יבש-י- יאור מזרע ל+ו+וכ יאור פי על ורעל יא ערות

8 

 Masoretic לּום ֻאְמלָ יִ ֶרת ַעל־ְּפֵני־מַ ְכמֹ י מִ ה ּוֹפְרׂשֵ ֹור ַחּכָ י ַבְיאיכֵ ּו ָּכל־ַמְׁשלִ ְבלים ְואָ ַהַּדָּיגִ  ְוָאנּו

a( ואבלו כול משליכי ביאור חכה ופרשי מכמרת על פני מים אמללו ואנו הדגים
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff ל משליכי ביאור חכה ופרשי מכמרת על פני מים אמללו+ו+ואבלו כ גים-י-ואנו הד



9 

 Masoretic יים חֹוָר ֹות ְוֹאְרגִ יקים ְׂשִר ְׁשּתִ י פִ ׁשּו ֹעְבדֵ ּובֹ 

a( עובדי פשתים שריקות ואורגים חורו בושוי
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff רגים חורו+ו+פשתים שריקות ואבדי +ו+ע שו+ו+ב*י*

10 

 Masoretic ֶפׁשֶכר ַאְגֵמי־נָ ֵׂשי ׂשֶ ים ָּכל־עֹ יָה ְמֻדָּכאִ ּו ָׁשֹתתֶ ְוָהי

a( כל עושי שכר אגמי נפש והיו שותתיה מדכאים
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff שי שכר אגמי נפש+ו+כל ע תתיה מדכאים+ו+והיו ש

11 

ה ּו ֶאל־ַּפְרעֹ י� ּתֹאְמרה אֵ ְבָעָר ה נִ ה ֵעצָ י ַפְרעֹ ֹיֲעצֵ  ַען ַחְכֵמיֵרי צֹ ׂשָ  יםלִ ַא�־ֱאוִ 
 ֶדםֶּבן־ַמְלֵכי־קֶ  יֲאנִ  יםֶּבן־ֲחָכמִ 

Masoretic 

עצה נבערה איך תאמרו אל פרעה  אך אולים שרי צען חכמיה יועצי פרעוה
 בן מלכי קדם אני חמים בן

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

עצה נבערה איך תאמרו אל פרעה  ה+ו+עצי פרע+ו+י +ה+אך אולים שרי צען חכמי
 מים אני בן מלכי קדם-כ-ח בן

Highlighted Diff. 

 

  



12 

 Masoretic םיִ ְצָר ֹות ַעל־מִ ה ְצָבאץ ְיהוָ ּו ַמה־ָּיעַ ְדע� ְויֵ א לָ ידּו נָ י� ְוַיּגִ ֹוא ֲחָכמֶ ֵאפ ַאָּים

a( מצרים על צבאותאפוא חכמיך ויגידונא לך וידעו מה יעץ יהוה  אים
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff מצרים על צבאותנא לך וידעו מה יעץ יהוה +ו+אפוא חכמיך ויגיד אים

13 

 Masoretic יהָ ת ְׁשָבטֶ ּנַ ּפִ ם יִ ְצַר ּו ֶאת־מִ ְתעף הִ ֵרי נֹ ּו ׂשָ ְּׁשאַען נִ ֵרי צֹ ׂשָ  ֹוֲאלּונ

a( שבטיה פנת מצרים את התעו נף שרי ואושרי צען נש נאולו
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff שבטיה פנת מצרים את התעו נף שרי או+ו+שרי צען נש לו*או*נ

14 

 Masoretic ֹויאֹור ְּבקִ ּכֹות ׁשִ ָּתעהּו ְּכהִ ל־ַמֲעׂשֵ ְּבכָ  םיִ ְצַר ּו ֶאת־מִ ְתעים ְוהִ ְועִ ּוַח עִ ּה רְרּבָ � ְּבקִ ה ָמסַ ְיהוָ 

a( בקיאושכור  מסך בקרבה רוח עועיים והתעו את מצרים בכול מעשהו כהתעות יהוה
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff בקיאושכור  ל מעשהו כהתעות+ו+ים והתעו את מצרים בכ+י+מסך בקרבה רוח עוע יהוה

15 

 ֹ ֹ ר ַיֲעׂשֶ ה ֲאׁשֶ ֲעׂשֶ ם מַ יִ ְצַר ה ְלמִ ְהיֶ א־יִ ְול  Masoretic ֹוןה ְוַאְגמּפָ ב ּכִ אׁש ְוָזנָ ה ר

a( כפה ואגמן ולוא יהיה למצרים מעשה אשר יעשה ראוש וזנב
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff ן-ו-כפה ואגמ ש וזנב+ו+א יהיה למצרים מעשה אשר יעשה רא+ו+ול



16 

ֹות ה ְצָבאַיד־ְיהוָ  ְּתנּוַפת ְּפֵניד מִ ד ּוָפחַ ים ְוָחַר ם ַּכָּנׁשִ יִ ְצַר ה מִ ְהיֶ ּוא יִ ֹום ַההַּבּי
 יוָעלָ  יףֵמנִ  ּואֲאֶׁשר־ה

Masoretic 

מפני תנופת יד יהוה צבאות  ביום הוא יהיה מצרים כנשים וחרדו ופחדו
 עליה ידו הניףמ הוא אשר

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

מפני תנופת יד יהוה צבאות  +ו+ופחד +ו+הוא יהיה מצרים כנשים וחרד-ה-ביום 
 ה+עלי +ידו+ ניף+ה+א מ+ו+ה אשר

Highlighted Diff. 

17 

ָהְיָתה ַאְדמַ   י ֲעַצתְּפנֵ ד מִ ְפחָ יו יִ ּה ֵאלָ יר ֹאתָ ר ַיְזּכִ א ֹּכל֩ ֲאׁשֶ ְלָחּגָ  םיִ ְצַר ה ְלמִ ת ְיהּודָ ְו֠
 יוץ ָעלָ ּוא יֹועֵ ֹות ֲאֶׁשר־הְצָבא הְיהוָ 

Masoretic 

יפחד מפני עצת  אדמת יהודה למצרים לחוגה כול אשר יזכיר אותה אליו תוהיי
 צבאות אשר הוא יועץ עליו יהוה

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

יפחד מפני עצת  תה אליו+ו+ל אשר יזכיר א+ו+כ *ה*ג+ו+אדמת יהודה למצרים לח *תי*והי
 יהוה צבאות אשר הוא יועץ עליו

Highlighted Diff. 
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ֹות ה ְצָבאֹות ַליהוָ ְׁשָּבעַען ְונִ ת ְּכנַ ְׂשפַ  ם ְמַדְּברֹותיִ ְצַר ֶרץ מִ ים ְּבאֶ ׁש ָעִר֜ ְהיּ֩ו ָחמֵ ֹום ַה֡הּוא יִ ַּבּי
 תר ְלֶאחָ ֶרס ֵיָאמֵ יר ַההֶ עִ 

Masoretic 

כנען ונשבעות ליהוה צבאות  יהיו חמש ערים בארץ מצרים מדברות שפת ]וא[ביום הה
 עיר החרס יאמר לאחת

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

None Extant Highlighted Diff. 

19 

 Masoretic היהוָ ּה לַ ֶצל־ְּגבּולָ ה אֵ ם ּוַמֵּצבָ יִ ְצָר ֶרץ מִ ֹו� אֶ ה ְּבתיהוָ לַ  חַ ְזּבֵ ה מִ ְהיֶ ּוא יִ ֹום ַההַּבּי

a( ליהוה ההוא יהיה מזבח ליהוה בתוך ארץ מצרים ומצבה אצל גבולה ביום
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

None Extant Highlighted Diff. 

20 

ים ֲחצִ י �ְּפנֵ מִ  ּו ֶאל־ְיהָוהְצֲעקי־יִ ם ּכִ יִ ְצָר ֶרץ מִ ֹות ְּבאֶ ה ְצָבאיהוָ ד לַ ֹות ּוְלעֵ ה ְלאְוָהיָ 
 םילָ ּצִ ב ְוהִ יַע ָוָר ם מֹוׁשִ ָלהֶ  חְׁשלַ ְויִ 

Masoretic 

אל יהוה מפני לוחצים  והייה לאות ולעד ליהוה צבאות בארץ מצרים כי יצעקו
 להם מושיע וירד והצילם ושלח

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

חצים +ו+אל יהוה מפני ל יה לאות ולעד ליהוה צבאות בארץ מצרים כי יצעקו+י+וה
 והצילם *ד*ר+י+שלח להם מושיע ו-י-ו

Highlighted Diff. 



21 

ֶדר ה ְוָנְדרּו־נֵ ְנחָ ַבח ּומִ זֶ  ְבדּוּוא ְועָ ֹום ַההה ַּבּים ֶאת־ְיהוָ יִ ְצַר ּו מִ ם ְוָיְדעיִ ְצַר ְלמִ  ע ְיהָוהְונֹודַ 
 מּוּלֵ ה ְוׁשִ יהוָ לַ 

Masoretic 

ומנחה ונדרו נדר  ביום ההוא ועבדו זבחיהוה למצרים וידעו מצרים את יהוה  ונודע
 ליהוה ושלמו

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

None Extant Highlighted Diff. 

22 

 Masoretic םם ּוְרָפאָ ר ָלהֶ ה ְוֶנְעּתַ ַעד־ְיהוָ  בּוֹוא ְוׁשָ ף ְוָרפם ָנגֹ יִ ְצַר ה ֶאת־מִ ף ְיהוָ ְוָנגַ 

a( יהוה ונעתר להם ורפאםושבו עד  ונגף יהוה את מצרים נגף ונרפו
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff ושבו עד יהוה ונעתר להם ורפאם -א-רפו+נ+ונגף יהוה את מצרים נגף ו

23 

ּו ְוָעְבדּור ם ְּבַאּׁשיִ ְצַר ם ּומִ יִ ְצַר ּור ְּבמִ א־ַאּׁשּוָרה ּובָ ַאּׁש םיִ ְצַר ּמִ ה מִ ּלָ ה ְמסִ ְהיֶ ּוא ּתִ ֹום ַההַּבּי
 ּורם ֶאת־ַאּׁשיִ ְצַר מִ 

Masoretic 

 ממצרים אשורה ובא אשור במצרים ומצרים באשור ועבדו ביום ההוא תהיה מסלה
 אשור את

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 ממצרים אשורה ובא אשור במצרים ומצרים באשור ועבדו ביום ההוא תהיה מסלה
 אשור את -מצרים-

Highlighted Diff. 



24 

 Masoretic ֶרץֶרב ָהאָ ה ְּבקֶ ּור ְּבָרכָ ם ּוְלַאּׁשיִ ְצַר ה ְלמִ ּיָ יׁשִ ְׁשלִ  ְׂשָרֵאלה יִ ְהיֶ ּוא יִ ֹום ַההַּבּי

a( ולאשור ברכה בקרב הארץ ביום ההוא יהיה ישראל שלישיה למצרים
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

None Extant Highlighted Diff. 

25 

 Masoretic לְׂשָראֵ י יִ ּור ְוַנֲחָלתִ ַאּׁש ה ָיַדים ּוַמֲעׂשֵ יִ ְצַר י מִ ּו� ַעּמִ֜ ר ָּברֹות ֵלאמֹ ה ְצָבאְיהוָ ֹו ר ֵּבֲרכֲאׁשֶ 

a( ברוך עמי מצרים ומעשה ידי אשור ונחלתי ישראל אשר ברכו יהוה צבאות לאמור
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff ומעשה ידי אשור ונחלתי ישראלברוך עמי מצרים  ר+ו+אשר ברכו יהוה צבאות לאמ

Chapter 20 

1 

ֹ ְׁשנַ ּבִ   Masoretic ּהְלְּכדָ ּיִ ֹוד וַ ֶחם ְּבַאְׁשּדּלָ ּור ַוּיִ ֶל� ַאּׁשֹון מֶ ְרגֹו סַ ח ֹאתְׁש�ֹוָדה ּבִ ַאְׁשּד א ַתְרָּתןת ּב

a( באשדוד וילכודה בשנת בא תורתן אשדודה בשלח אותו סרגון מלך אשור וילחם
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff דה+ו+באשדוד וילכ תו סרגון מלך אשור וילחם+ו+רתן אשדודה בשלח א+ו+בשנת בא ת

 

  



2 

י� ָמְתנֶ ל ֵמעַ  ַהַּׂשק ַּתְחּתָ � ּופִ הּו ֶבן־ָאמֹו֮ץ ֵלאֹמ֒ר לֵ ד ְיַׁשְעיָ ר ְיהָו֮ה ְּביַ ּבֶ יא ּדִ ת ַההִ ָּבעֵ 
 ףֹום ְוָיחֵ � ָערן ָה�ַעׂש ּכֵ י� ַוּיַ ל ַרְגלֶ ץ ֵמעַ ַתֲח� ְוַנַעְל�

Masoretic 

 מתניך מעל השקלאמור לך ופתחת  בעת ההיא דבר יהוה ביד ישעיה בן אמוץ
 כן הלוך ערום ויחףויעש  רגליך מעל תחליץ ונעליך

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 מתניך מעל השקר לך ופתחת +ו+לאמ בן אמוץ -ו-ביד ישעיהבעת ההיא דבר יהוה 
 ך ערום ויחף+ו+כן הלויעש  רגליך מעל ץ+י+תחל ך+י+ונעל

Highlighted Diff. 

3 

 ֹ ת ֹות ּומֹופֵ א יםׁש ָׁשנִ ף ָׁש�ֹום ְוָיחֵ הּו ָערי ְיַׁשְעיָ � ַעְבּדִ ר ָהלַ ה ַּכֲאׁשֶ אֶמר ְיהוָ ַוּי
 ּוׁשְוַעל־ּכ םיִ ְצַר ַעל־מִ 

Masoretic 

ערום ויחף שלוש שנים אות ומפת  ויואמר יהוה כאשר הלך עבדי ישעיה
 כוש ועל מצרים על

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

פת -ו-ש שנים אות ומ+ו+ערום ויחף של -ו-אמר יהוה כאשר הלך עבדי ישעיה+ו+וי
 כוש מצרים ועל על

Highlighted Diff. 

 

  



4 

ּׁשּור ֶאת־ְׁשבִ מֶ ג ְנהַ ן יִ ּכֵ  יִ י מִ ֶל�־ַא֠ י ף ַוֲחׂשּופַ ֹום ְוָיחֵ ים ָערים ּוְזֵקנִ ּוׁש ְנָעִר ּות ּכם ְוֶאת־ָּגלְצַר֜
 םיִ ְצָר ת מִ ת ֶעְרוַ ׁשֵ 

Masoretic 

ויחף וחשופי  מלך אשור את שבי מצרים ואת גולת כוש נערים וזקנים ערום כן ינהג
 ערות מצרים שת

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

None Extant Highlighted Diff. 

5 

 Masoretic םְפַאְרּתָ ם ּתִ יִ ְצַר ן־מִ ם ּומִ ַמָּבטָ  ּכּוׁשׁשּו מִ ּו ָובֹ ְוַחּת

a( וממצרים תפארתם וחתו ויבושו מכוש מבטחם
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff מצרים תפארתם-ן-ומ ם+ח+שו מכוש מבט+ו+וחתו ויב

6 

ָאַמר ֹיׁשֵ  י ְּפנֵ ל מִ ָּנצֵ ה ְלהִ ְלֶעְזָר  ְסנּו ָׁשםנּו ֲאֶׁשר־נַ ה ַמָּבטֵ ֵּנה־כֹ ֹום ַההּו֒א הִ י ַהֶּז֮ה ַּבּיב ָהאִ ְו֠
 ְחנּוט ֲאנָ ָּמלֵ י� נִ ּור ְואֵ ַאּׁש ֶל�מֶ 

Masoretic 

מפני כה מבטנו אשר נסמך שם לעזרה להנצל הנה  ההוא ביום הזה האיי יושבואמר 
 ואיך נמלט אנחנו מלך אשור

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

שם לעזרה להנצל מפני  *מך*כה מבטנו אשר נסהנה  ההוא ביום הזה י+י+הא שב+ו+יואמר 
 ואיך נמלט אנחנו מלך אשור

Highlighted Diff. 



Chapter 21 

1 

 Masoretic הֶרץ נֹוָראָ א ֵמאֶ ר ּבָ ְדּבָ ּמִ מִ ף ֲח�לַ  ֶגבֹות ַּבּנֶ ם ְּכסּופְדַּבר־יָ א מִ ַמּׂשָ 

a( נוראהמשא דבר ים כספות בנגב לחלף ממדבר בא מארץ רחוקה 
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff נוראה +רחוקה+פות בנגב לחלף ממדבר בא מארץ -ו-דבר ים כס-מ-משא 

2 

 הי ָּכל־ַאְנָחתָ י ָמדַ צּוִר  י ֵעיָלםד ֲעלִ ד ׁשֹודֵ ְוַהּׁשֹודֵ  ד ּבֹוֵגדי ַהּבֹוגֵ ה ֻהַּגד־לִ ּות ָקׁשָ ָחז
 יּתִ ְׁשּבַ הִ 

Masoretic 

 עילם צורי מדי כול אנחתה חזות קשה הוגד לי הבוגד בוגד והשודד שודד עלי
 השבתי

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

ל אנחתה +ו+עילם צורי מדי כ גד לי הבוגד בוגד והשודד שודד עלי+ו+חזות קשה ה
 השבתי

Highlighted Diff. 

 
  



3 

 ֹותי ֵמְראְלּתִ ְבהַ ַע נִ ְּׁשמֹ י מִ יתִ ה ַנֲעוֵ ֹוֵלדָ י ייֵר י ְּכצִ ּונִ ים ֲאָחזיִר ה צִ ַחְלָחלָ  ּו ָמְתַנין ָמְלאַעל־ּכֵ 
 

Masoretic 

 מראות צירים אחזוני כצירי יולדה נעויתי משמוע נבהלתי על כן מלאו מתני חלחלה
 תועה

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 מראות ע נבהלתי+ו+צירים אחזוני כצירי יולדה נעויתי משמ על כן מלאו מתני חלחלה
 +תועה+

Highlighted Diff. 

4 

 Masoretic הי ַלֲחָרדָ ם לִ י ׂשָ ְׁשקִ ֶׁשף חִ ת נֶ י אֵ ְתנִ ֲעתָ ּות ּבִ י ַּפָּלצה ְלָבבִ ָּתעָ 

a( לחרדהלי  שם חשקי נשף את תניולבבי פלצות בעת
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff לחרדהלי  שם חשקי נשף את תנילבבי פלצות בעת+ו+ -תעה-

5 

 Masoretic ןּו ָמגֵ ְׁשחים מִ ּומּו ַהָּׂשִר ה קֹול ָׁשתֹ ית ָאכה ַהָּצפִ ן ָצפֹ � ַהֻּׁשְלחָ ָערֹ 

a( משחו מגן השריםערוך השלחן צופה הצפית אכול שתה קומו 
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff משחו מגן פה הצפית אכול שתה קומו השרים+ו+ך השלחן צ+ו+ער

 
  



6 

 Masoretic ידה ַיּגִ ְראֶ ר יִ ה ֲאׁשֶ ְמַצּפֶ ד הַ � ַהֲעמֵ י לֵ י ֲאֹדנָ ר ֵאלַ ה ָאמַ י כֹ ּכִ 

a( יראה ויגיד כי כה אמר אלי אדוני לך העמד המצפה אשר
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff יגיד+ו+יראה  ני לך העמד המצפה אשר+ו+כי כה אמר אלי אד

7 

 Masoretic ֶׁשבֶׁשב ַרב־קָ יב קֶ ְקׁשִ ל ְוהִ ֶכב ָּגמָ ֹור ֶר ֶכב ֲחמֶר  יםָרׁשִ ּפָ ֶמד ֶכב צֶ ָאה ֶר ְוָר 

a( גמל והקשב קשב רב קשברוכב חמור  וכבשים ררוראה רכב צמד איש פ
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff ב קשב רב קשב-י-כב גמל והקש+ו+רחמור  כב+ו+שים ררפ +איש+וראה רכב צמד 

8 

 בּצָ י נִ י ָאֹנכִ ְׁשַמְרּתִ ם ְוַעל־מִ יֹומָ  ידד ָּתמִ י ֹעמֵ י ָאֹנכִ֞ ה ֲאֹדנָ ְצּפֶ ה ַעל־מִ א ַאְריֵ ְקָר ַוּיִ 
 ֹותָּכל־ַהֵּליל

Masoretic 

 אדוני אנוכי עומד תמיד יומם ועל משמרתי אנוכי נצב ויקרא הראה על מצפה
 הלילות כול

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 כי נצב+ו+מד תמיד יומם ועל משמרתי אנ+ו+כי ע+ו+ני אנ+ו+אד ה על מצפה*א*ויקרא הר
 הלילות ל+ו+כ

Highlighted Diff. 
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ֹ ים ַוּיַ ָרׁשִ ֶמד ּפָ יׁש צֶ ֶכב אִ ֶר  ָבא הֵּנה־זֶ ְוהִ  י ילֵ ל ְוָכל־ְּפסִ ָּבבֶ  ְפָלהה נָ אֶמר ָנְפלָ ַען ַוּי
 ֶרץָלאָ  רּבַ ׁשִ  יהָ ֱא�הֶ 

Masoretic 

נפלה נפלה בבל וכול פסילי  והנה זה בא רוכב איש צמד פרשים ויעני ויואמר
 שברו לארץ אלוהיה

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

ל פסילי +ו+נפלה נפלה בבל וכ אמר+ו+וי +י+כב איש צמד פרשים ויענ+ו+והנה זה בא ר
 היה שברו לארץ+ו+אל

Highlighted Diff. 

10 

 Masoretic םי ָלכֶ ְדּתִ ּגַ ל הִ ְׂשָראֵ י יִ ֹות ֱא�הֵ ה ְצָבאת ְיהוָ י ֵמאֵ ְעּתִ ר ָׁשמַ י ֲאׁשֶ י ּוֶבן־ָּגְרנִ ְמֻדָׁשתִ 

a( לכם גדרי אשר שמעתי מאת יהוה צבאות אלוהי ישראל הגדתי מדשתי ובן
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff לכם הי ישראל הגדתי+ו+י אשר שמעתי מאת יהוה צבאות אל*דר*ג מדשתי ובן

11 

 Masoretic ילּלֵ ר ַמה־מִ ְיָלה ֹׁשמֵ ּלַ ַמה־מִ  יר ֹׁשֵמרֵּׂשעִ א מִ ֹקֵר  ה ֵאַליא ּדּומָ ַמּׂשָ 

a( משא דומה אלי קרא משעיר שומר מה מליל שומר מה מליל
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff מר מה מליל+ו+ש -ה-מר מה מליל+ו+משא דומה אלי קרא משעיר ש

 
  



12 

 Masoretic יּובּו ֵאתָ יּו ׁשֻ ּון ְּבעָ ְבָעים־ּתִ ְיָלה אִ ֶקר ְוַגם־לָ ה בֹ ר ָאתָ ר ֹׁשמֵ ָאמַ 

a( אמר שומר אתה בוקר וגם לילה אם תבעון בעו שובו אתיו
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff בו אתיו+ו+ו ש-י-ון בע-י-קר וגם לילה אם תבע+ו+מר אתה ב+ו+אמר ש

13 

 Masoretic יםֹות ְּדָדנִ ְרחינּו אֹ ָּתלִ  ַער ַּבְעַרבב ַּבּיַ א ַּבְעָר ַמּׂשָ 

a( בערב ביער בערב תלינו אורחות דודניםמשא 
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff דנים+ו+רחות ד+ו+משא בערב ביער בערב תלינו א

14 

 Masoretic דּו ֹנדֵ ְּדמֹו קִ א ְּבַלְחמֶרץ ֵּתימָ אֶ  ם ֹיְׁשֵבייִ יּו מָ א ֵהתָ את ָצמֵ ְקַר לִ 

a( בלחם קדמו נודד צמא האתיו מים יושבי ארץ תימא לקראת
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff דד+ו+קדמו נ -ו-שבי ארץ תימא בלחם+ו+תיו מים י+א+צמא ה לקראת

15 

 Masoretic הְלָחמָ ֶבד מִ י ּכֹ ְּפנֵ ה ּומִ ֶׁשת ְּדרּוכָ קֶ  ְּפֵניה ּומִ ֶרב ְנטּוׁשָ י חֶ ְּפנֵ דּו מִ ֹות ָנדָ י ֲחָרבְּפנֵ י־מִ ּכִ 

a( כבוד מלחמה  ומפני דרוכה קשת ומפני נטושה חרב מפני נדד הרבותמפני  כי
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff ד מלחמה+ו+כב  ומפני דרוכה קשת ומפני נטושה חרב מפני -ו-נדד הרבותמפני  כי



16 

 Masoretic רֹוד ֵקדָ ה ָּכל־ְּכבְוָכלָ יר י ָׂשכִ ְׁשנֵ ּכִ  ֹוד ָׁשָנהי ְּבעי ֵאלָ ר ֲאֹדנָ ה ָאמַ י־כֹ ּכִ 

a( שכיר וכלה כבוד קדר יהוה אלי בעוד שלוש שנים כשני רכי כה אמ
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff כבוד קדר -כל- שכיר וכלה כשני +ם+*י*שנ +שלוש+אלי בעוד  *יהוה* רכי כה אמ

17 

 Masoretic רּבֵ ל ּדִ ְׂשָראֵ י־יִ ה ֱא�הֵ י ְיהוָ טּו ּכִ ְמעָ ר יִ י־ֵקדָ ְבנֵ י ּבֹוֵר ֶׁשת ּגִ ְסַּפר־קֶ ר מִ ּוְׁשאָ 

a( כי יהוה אלוהי ישראל דברימעטו  קדר בניושאר מספר קשת גבורי 
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff הי ישראל דבר+ו+כי יהוה אלימעטו  קדר בניושאר מספר קשת גבורי 

Chapter 22 

1 

 Masoretic ֹות� ַלַּגּגית ֻּכּלָ י־ָעלִ ֹוא ּכִ � ֵאפֹון ַמה־ּלָ ָּזייא חִ א ּגֵ ַמּׂשָ 

a( משא גי חזיון מלכי אפוא כי עליתי כולך לגגות
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff לך לגגות+ו+כ +י+אפוא כי עלית +י+לכ-ה-חזיון מ -א-משא גי

2 

ֹ  �יִ ה ֲחָללַ יזָ ה ַעּלִ ְריָ ה קִ ּיָ ֹומִ יר העִ ה ֹות ְמֵלאָ ְּתֻׁשא ֹ א ַחְלֵלי־חֶ ל  Masoretic הְלָחמָ י מִ א ֵמתֵ ֶרב ְול

a( הומיה קריה עליזה חלליך לוא חללי חרב ולוא מיתי מלחמה תשאות מלאה עיר
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff תי מלחמה+י+א מ+ו+א חללי חרב ול+ו+הומיה קריה עליזה חלליך ל תשאות מלאה עיר



3 

 Masoretic חּוֹוק ָּבָר ו ֵמָרחּו ַיְחּדָ ֻאְּסר �יִ ְמָצאַ רּו ָּכל־נִ ֶׁשת ֻאּסָ ּקֶ ַחד מִ ְדדּו־יַ � נָ יִ ינַ ָּכל־ְקצִ 

a( ברחו קציניך נדדו יחד מקשת אסורה כול נמצאיך אסרו יחדו מרחוק כול
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff ברחו ל נמצאיך אסרו יחדו מרחוק+ו+כ +ה+*ור*קציניך נדדו יחד מקשת אס ל+ו+כ

4 

 Masoretic יד ַּבת־ַעּמִ י ַעל־ׁשֹ נִ ֲחמֵ יצּו ְלנַ י ַאל־ָּתאִ כִ ר ַּבּבֶ י ֲאָמֵר ּנִ ּו מִ י ְׁשעְרּתִ ן ָאמַ ַעל־ּכֵ 

a( שד בת עמי על על כן אמרתי שועו ממני ואמרר בבכי אל תאציו לנחמני
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff שד בת עמי ו לנחמני על*צי*אמרר בבכי אל תא+ו+מני +מ+עו +ו+על כן אמרתי ש

5 

ה ּוְמבּוכָ י יֹו֩ם ְמהּומָ ּכִ   ֹועַ ר ְוׁשר קִ ֹון ְמַקְרקַ ָּזייא חִ ֹות ְּבגֵ ה ְצָבאי ְיהוִ אֹדנָ ה לַ ה ּוְמבּוָס֜
 רֶאל־ָההָ 

Masoretic 

 צבאות בגי חזיון מקרקר קדשו כי יום מהומה ומבוסה ומבוכה לאדוני יהוה
 על ההר

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 *קדשו* -קר- י חזיון מקרקר-א-צבאות בג ני יהוה+ו+כי יום מהומה ומבוסה ומבוכה לאד
 ל ההר*ע*

Highlighted Diff. 

 
  



6 

 Masoretic ןה ָמגֵ יר ֵעָר ים ְוקִ ָרׁשִ ם ּפָ ֶכב ָאדָ ה ְּבֶר ַאְׁשּפָ א ָנׂשָ  ְוֵעיָלם

a( ברכב אדם פרשים וקיר ערה מגן ועילם נשא אשפא
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff ברכב אדם פרשים וקיר ערה מגן *א*ועילם נשא אשפ

7 

 Masoretic ְעָרהתּו ַהּׁשָ ת ׁשָ ים ׁשֹ ָרׁשִ ְוַהּפָ ֶכב ְלאּו ָר � מָ יִ ְבַחר־ֲעָמקַ י מִ ַוְיהִ 

a( רכב והפרשים שת שתו השערה מבחר עמקיך מלאו והיה
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff רכב והפרשים שת שתו השערה מבחר עמקיך מלאו *היה*ו

8 

ל אֵ   Masoretic ַערית ַהּיָ ֶׁשק ּבֵ ֶאל־נֶ ּוא ֹום ַההַּבּי ה ַוַּתֵּבט� ְיהּודָ ת ָמסַ ַוְיַג֕

a( ביום ההוא אל נשק בית היער ויגל את מסך יהודה ותבט
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

None Extant Highlighted Diff. 

9 

 Masoretic הה ַהַּתְחּתֹונָ י ַהְּבֵרכָ ּו ֶאת־מֵ ְּתַקְּבצּבּו וַ י־ָר ם ּכִ יתֶ ד ְראִ יר־ָּדוִ י עִ יעֵ ת ְּבקִ ְואֵ 

a( כי רבו ותקבצו את מי הברכה התחתונה םואת בקיעי עיר דויד ראיתה
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff כי רבו ותקבצו את מי הברכה התחתונה ם+ה+ד ראית+י+ואת בקיעי עיר דו



10 

 Masoretic הַהחֹומָ  רים ְלַבּצֵ ּתִ ַהּבָ  ְ�צּום ַוּתִ ם ְסַפְרּתֶ י ְירּוָׁשלַ ְוֶאת־ָּבּתֵ 

a( ספרתם ותתוצו הבתים לבצור החומה לםואת בתי ירוש
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff ר החומה+ו+צו הבתים לבצ+ו+ספרתם ותת לםואת בתי ירוש

11 

ֹ ה ַהְיָׁשנָ י ַהְּבֵרכָ ם ְלמֵ יִ ֹמתַ ין ַהחֹ ם ּבֵ יתֶ ה ֲעׂשִ ְקוָ ּומִ  ּה יָה ְוֹיְצָר ֶאל־ֹעׂשֶ  ַּבְטֶּתםא הִ ה ְול
ֹ  ֹוקָרחמֵ   םיתֶ ְראִ  אל

Masoretic 

למי הברכה הישנה ולוא הבטתמה על עושיה ויצרה  ומקוה עשיתם בין החומות
 ראיתם לוא מרחוק

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

שיה ויצרה +ו+ל ע*ע* +ה+א הבטתמ+ו+למי הברכה הישנה ול *ומות*ומקוה עשיתם בין הח
 ראיתם א+ו+מרחוק ל

Highlighted Diff. 

12 

 Masoretic קר ׂשָ ה ְוַלֲחגֹ ד ּוְלָקְרחָ ְסּפֵ ּוְלמִ  יְבכִ ּוא לִ ֹום ַההֹות ַּבּיה ְצָבאי ְיהוִ א ֲאֹדנָ ְקָר ַוּיִ 

a( ולחגור שק ויקרא אדוני יהוה צבאות ביום ההוא לבכי ולמספד ולקרחה
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff ר שק+ו+ולחג צבאות ביום ההוא לבכי ולמספד ולקרחהני יהוה +ו+ויקרא אד

 
  



13 

ֹ ְוָׁשחֹ  ג ָּבָקרה ָהרֹ ְמחָ ֹון ְוׂשִ ה ָׂשׂשּנֵ ְוהִ   רי ָמחָ ֹו ּכִ ֹול ְוָׁשתן ָאכיִ ֹות יָ ר ְוָׁשתל ָּבׂשָ אן ָאכֹ ט צ
 ּותָנמ

Masoretic 

 בשר ושתות יין אכול ושתו כי מחר אכולאן ווהנה ששון ושמחה הרג בקר ושחט צ
 נמות

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

בשר ושתות יין אכול ושתו כי מחר  ל+ו+אן אכ+ו+והנה ששון ושמחה הרג בקר ושחט צ
 נמות

Highlighted Diff. 

14 

ֻכַּפר ֶהָעֹוןֹות אִ ה ְצָבאי ְיהוָ ה ְבָאְזנָ ְגלָ ְונִ   רּון ָאמַ ַעד־ְּתֻמת ה ָלֶכםַהּזֶ  ם־ְי֠
 ֹותה ְצָבאי ְיהוִ ֲאֹדנָ 

Masoretic 

צבאות אם יכפר לכם העוון הזה לכמה עד תמותון אמר  ונגלה באוזני יהוה
 צבאות יהוה אדוני

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

תון אמר +ו+עד תמ +ה+ון הזה לכמ+ו+הע +לכם+צבאות אם יכפר  זני יהוה+ו+ונגלה בא
 צבאותיהוה  ני+ו+אד

Highlighted Diff. 

15 

 Masoretic תיִ ר ַעל־ַהּבָ א ֲאׁשֶ ה ַעל־ֶׁשְבנָ ן ַהּזֶ ֶאל־ַהֹּסכֵ  ֹות ֶל�־ּבֹאה ְצָבאי ְיהוִ ר ֲאֹדנָ ה ָאמַ ּכֹ 

a( אשר על הבית כה אמר אדוני יהוה צבאות לך בוא אל הסוכן הזה אל שבנא
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff אשר על הבית ל שבנא*א*כן הזה +ו+א אל הס+ו+צבאות לך בני יהוה +ו+כה אמר אד



16 

 ןְׁשּכָ ַלע מִ י ַבּסֶ ֹו ֹחְקקִ ְברקִ  י ָמרֹוםֶבר ֹחְצבִ ה קָ ּפֹ  ְבָּת ְּל�י־ָחצַ ה ּכִ פֹ  י ְל�ּומִ  ֹפה ַמה־ְּל�
 ֹול

Masoretic 

 חצבי מרום קברו חוקקי בסלע משכן מהלך פה ומי לך פה כי חצבתה לכה פה קבר
 לו

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

קקי בסלע משכן +ו+חצבי מרום קברו ח פה קבר +ה+לכ +ה+מהלך פה ומי לך פה כי חצבת
 לו

Highlighted Diff. 

17 

 Masoretic הָעטֹ  ֶבר ְוֹעְט�ה ּגָ ַטְלֵטלָ  ְמַטְלֶטְל� ה ְיהָוהּנֵ הִ 

a( גבר ועוטך עטהטלטלה  הנה יהוה מטלטלך
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff טך עטה+ו+טלטלה גבר וע הנה יהוה מטלטלך

18 

ֹון � ְקלֹות ְּכבֹודֶ ַמְרְּכב ָּמהּות ְוׁשָ ָּמה ָתמם ׁשָ יִ ת ָידָ ֶרץ ַרֲחבַ ה ַּכּ֕דּור ֶאל־אֶ ְצֵנפָ  ְצָנְפ�ֹוף יִ ָצנ
 י�ֲאֹדנֶ  יתּבֵ 

Masoretic 

ארץ רחבת ידים שמה תמות ושמה מרכבות כבודך קלון אל  כדור צנפה צנפכהו ףינצ
 אדוניך בית

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

ארץ רחבת ידים שמה תמות ושמה מרכבות כבודך קלון אל  כדור צנפה +ה+נפכ*ו* ף*י*נצ
 ניך+ו+אד בית

Highlighted Diff. 



19 

 Masoretic �ֶיֶהְרסֶ  ְד�ַּמֲעמָ ּומִ � ַּמָּצבֶ י� מִ ַוֲהַדְפּתִ 

a( והדפתיך ממצבך וממעמדך הרסך
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff הרסך-י-והדפתיך ממצבך וממעמדך 

20 

 Masoretic הּוּיָ ְלקִ ים ֶּבן־חִ י ְלֶאְלָיקִ י ְלַעְבּדִ אתִ ּוא ְוָקָר ֹום ַההה ַּבּיְוָהיָ 

a( וקרתי לעבדי לאליקים בן חלקיהוהיה ביום ההוא 
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff -ו-תי לעבדי לאליקים בן חלקיה-א-והיה ביום ההוא וקר

21 

ם ב ְירּוָׁשלַ ב ְליֹוׁשֵ ה ְלאָ ֹו ְוָהיָ ן ְּבָידֶאּתֵ  ְמֶׁשְלְּת�ּנּו ּומֶ ֲאַחְּזקֶ  ְט�� ְוַאְבנֵ יו ֻּכָּתְנּתֶ ְלַּבְׁשּתִ ְוהִ 
 הְיהּודָ  יתּוְלבֵ 

Masoretic 

לאב ליושב ירושלם  ואבניטך אחזקנו וממשלתך אתן בידו והיה תךכתנותיו והלבש
 ולבית יהודה

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

ליושב ירושלם  לאב טך אחזקנו וממשלתך אתן בידו והיה+י+ואבנ תך+ו+כתנתיו והלבש
 ולבית יהודה

Highlighted Diff. 

 
  



22 

 Masoretic חַ ין ֹּפתֵ ר ְואֵ ר ְוָסגַ ין ֹסגֵ ְואֵ  ֹו ּוָפַתחְכמד ַעל־ׁשִ ַח ֵּבית־ָּדוִ י ַמְפּתֵ ְוָנַתּתִ 

a( על שכמו ופתח ואין סוגר וסגר ואין פותח ונתתי מפתח בית דויד
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff תח+ו+גר וסגר ואין פ+ו+על שכמו ופתח ואין ס ד+י+בית דוונתתי מפתח 

23 

 Masoretic יוית ָאבִ ֹוד ְלבֵ א ָכבּסֵ ה ְלכִ ן ְוָהיָ ֹום ֶנֱאמָ ד ְּבָמקיו ָיתֵ ּוְתַקְעּתִ 

a( במקום נאמן והיה לכסא כבוד לבית אביו יו יתדתותקע
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

None Extant Highlighted Diff. 

24 

יו ּכֹ ְוָתל ד ֹות ְועַ ַאָּגנהָ  ְּכֵלין מִ י ַהָּקטָ ל ְּכלֵ ֹות ּכֹ עְוַהְּצפִ  יםֱאָצאִ יו ַהּצֶ ֹוד ֵּבית־ָאבִ ל ְּכבּו ָעָל֜
 יםי ַהְּנָבלִ ָּכל־ְּכלֵ 

Masoretic 

ועד האגנות  מכלי קטן כלי כול והצפעות אצאיםבית אביו הצ כול כבוד עליוותלו 
 כלי הנבלים כול

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

ועד האגנות  מכלי קטן-ה- כלי ל+ו+כ והצפעות אצאיםבית אביו הצ ל כבוד+ו+כ עליוותלו 
 כלי הנבלים ל+ו+כ

Highlighted Diff. 

 
  



25 

 ְכַרתה ְונִ ה ְוָנְפלָ ְגְּדעָ ן ְונִ ֶנֱאמָ  ֹוםה ְּבָמקד ַהְּתקּועָ ַהָּיתֵ  ֹות ָּתמּוׁשה ְצָבאְיהוָ  ּוא ְנֻאםֹום ַההַּבּי
 רּבֵ ה ּדִ י ְיהוָ יָה ּכִ א ֲאֶׁשר־ָעלֶ ַהַּמּׂשָ 

Masoretic 

היתד התקועה במקום נאמן ונגדעה ונפלה ונכרת  ביום ההוא נואם יהוה צבאות תמוש
 אשר עליה כי יהוה דבר המשא

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

היתד התקועה במקום נאמן ונגדעה ונפלה ונכרת  צבאות תמושאם יהוה +ו+ביום ההוא נ
 אשר עליה כי יהוה דבר המשא

Highlighted Diff. 

Chapter 23 

1 

 Masoretic מֹוְגָלה־לָ ים נִ ּתִ ֶרץ ּכִ ֹוא ֵמאֶ ּבמִ  תיִ ּבַ ד מִ י־ֻׁשּדַ יׁש ּכִ ֹות ַּתְרׁשִ ּיילּו ֳאנִ ר ֵהילִ א צֹ ַמּׂשָ 

a( כתיים נגלה למו אניות תרשיש כי שודד מבית מבוא מארץמשא צר אילילו 
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff ים נגלה למו+י+כת דד מבית מבוא מארץ+ו+ילילו אניות תרשיש כי ש*א*משא צר 

2 

 Masoretic ּו�ְלאם מִ ר יָ ֹון ֹעבֵ ידר צִ י ֹסחֵ ְׁשֵבי אִ ּמּו יֹ ּדֹ 

a( מלאכיך ים עברו צידון סחר אי וישבידמו 
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff ך+י+*כ*מלא ים +ו+עבר צידון סחר אי שבי+ו+ידמו 



3 

 Masoretic םר ּגֹויִ י ְסחַ ּה ַוְּתהִ ּוָאתָ ֹור ְּתביר ְיאר ְקצִ חֹ ַרע ׁשִ זֶ  יםם ַרּבִ יִ ּוְבמַ 

a( גואים ותהי סחרובמים רבים זרע שחר קציר יאור תבואתה 
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff ים+א+גו ובמים רבים זרע שחר קציר יאור תבואתה ותהי סחר

4 

ֹ ם ֵלאמֹ ֹוז ַהּיָ ם ָמער יָ י־ָאמַ ֹון ּכִ ידי צִ ֹוׁשִ ּב ֹ ְלּתִ א־חַ ר ל ֹ ְדּתִ א־ָילַ י ְול י ְלּתִ ּדַ א גִ י ְול
 ֹותְבתּולי ְמּתִ רֹומַ  יםַּבחּוִר 

Masoretic 

חלתי ולוא ילדתי ולוא גדלתי  בושי צידן כי אמרה ים מעוז הים לאמור לוא
 רוממתי בתולות בחורים

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

א גדלתי +ו+א ילדתי ול+ו+חלתי ול א+ו+ר ל+ו+ים מעוז הים לאמ +ה+ן כי אמר-ו-בושי ציד
 בחורים רוממתי בתולות

Highlighted Diff. 

5 

 Masoretic רַמע צֹ ילּו ְּכׁשֵ ם ָיחִ יִ ְצָר ַמע ְלמִ ֲאֶׁשר־ׁשֵ ּכַ 

a( צר כשמע יחילו למצריםכאשר שמע 
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

None Extant Highlighted Diff. 

 
  



6 

 Masoretic יְׁשֵבי אִ ילּו יֹ יָׁשה ֵהילִ ּו ַּתְרׁשִ ְברעִ 

a( יושבי איהילילו  רשישהעוברי ת
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff שבי אי+ו+יהילילו  רשישהברי ת+ו+ע

7 

 ֹ  Masoretic ּורֹוק ָלגָרחיָה מֵ ּוָה ַרְגלֶ לֹיבִ  ֶדם ַקְדָמָתּהיֵמי־קֶ ה מִ יזָ ם ַעּלִ את ָלכֶ ֲהז

a( רגליה מרחק לגור ובליה זה מימי קדם קדמותהוהזואת לכמה העל
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff ק לגור-ו-רגליה מרח ה*י*בל*ו* תה+ו+זה מימי קדם קדמ*ו*על+ה+ +ה+את לכמ+ו+הז

8 

ֹ י ָיעַ מִ   Masoretic ֶרץְכַּבֵּדי־אָ יָה נִ ְנָענֶ ים ּכִ ָׂשִר  יהר ֹסֲחֶר ה ֲאׁשֶ יָר ֲעטִ ר ַהּמַ את ַעל־צֹ ץ ז

a( ארץ נכבדי כנעניהשרים  סוחריהאשר  מי יעץ זואת על צר המעטרה
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff ארץ נכבדי כנעניהשרים  חריה+ו+ס אשר רה-י-את על צר המעט+ו+מי יעץ ז

9 

 Masoretic ֶרץְכַּבֵּדי־אָ ל ָּכל־נִ י ְלָהקֵ ֹון ָּכל־ְצבִ ְּגא ּה ְלַחֵּללֹות ְיָעצָ ה ְצָבאְיהוָ 

a( גאון צבי להקל כול נכבדי ארץלחלל כול  יהוה צבאות יעצה
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff ל נכבדי ארץ+ו+צבי להקל כ ^גאון˅ ˅כול^לחלל  יהוה צבאות יעצה



10 

 Masoretic ֹודַזח עין מֵ יׁש אֵ ר ַּבת־ַּתְרִׁש֕ � ַּכְיאֹ י ַאְרצֵ ְבִר עִ 

a( בת תרשיש אין מזח עוד עבדי ארצך כיאור
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff בת תרשיש אין מזח עוד ר+ו+י ארצך כיא*ד*עב

11 

 Masoretic יהָ ד ָמֻעְזנֶ ַען ַלְׁשמִ ה ֶאל־ְּכנַ ּוָ צִ  ֹות ְיהָוהיז ַמְמָלכְרּגִ ם הִ ה ַעל־ַהּיָ ָנטָ  ָידֹו

a( יהוה צוה אל כנען להשמיד מעוזיה ידו נטה על הים הרגיז ממלכות
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff יה-נ-ז+ו+ד מע+י+שמ+ה+יהוה צוה אל כנען ל ידו נטה על הים הרגיז ממלכות

12 

 ֹ אֶמר ל ֹ֕ ה ְּבתּולַ ֹוז הַ ֹוד ַלְעלי עיפִ א־תֹוסִ ַוּי ם י ַּגם־ׁשָ ִר י ֲעבֹ ּומִ יי֮ם קִת֯ ֹון ּכִ ידת ַּבת־צִ ְמֻעָּׁשָק֞
 �לָ  ּוחַ לֹא־ָינ

Masoretic 

גם שם  עוד לעלוז מעשקה בתולת בת צידון כתיים קומי עברי ויואמר לוא תוסיפי
 ינוח לך לוא

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

גם שם  מעשקה בתולת בת צידון כתיים קומי עברי-ה-עוד לעלוז  א תוסיפי+ו+אמר ל+ו+וי
 ינוח לך א+ו+ל

Highlighted Diff. 

 
  



13 

ֹ  ה ָהָעםים זֶ ַּכְׂשּדִ ֶרץ ן אֶ הֵ   יו ֹעְררּוימּו ַבחּ֯ינָ ים ֵהקִ ּיִ ּה ְלצִ ּור ְיָסדָ ה ַאּׁשא ָהיָ ל
 הְלַמֵּפלָ  ּהָׂשמָ  יהָ ַאְרְמנֹותֶ 

Masoretic 

הקימוה בחיניה עוררו  הנה ארץ כשדיים זה העם לוא היה אשור יסדה לציין
 פלהשמה למ ארמנותיה

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 ררו+ו+ע +ה+בחיני +ה+הקימו *ן*א היה אשור יסדה לציי+ו+ים זה העם ל+י+ארץ כשד +ה+הנ
 פלהלמ שמה ארמנותיה

Highlighted Diff. 

14 

 Masoretic ןד ָמֻעְּזכֶ י ֻׁשּדַ יׁש ּכִ ֹות ַּתְרׁשִ ּיילּו ֳאנִ ֵהילִ 

a( אניות תרשיש כי שודד מעוזך הילילו
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff *וזך*דד מע+ו+אניות תרשיש כי ש הילילו

15 

ץ ׁשִ ד מִ ֶל� ֶאחָ י מֶ ימֵ ה ּכִ ים ָׁשנָ ְבעִ ׁשִ  ַחת ֹצרְׁשּכַ ּוא ְונִ ֹום ַההַּבּי ְוָהָיה ה ְהיֶ יִ  ים ָׁשָנהְבעִ ֵּק֞
 הת ַהּזֹונָ יַר ְּכׁשִ  רְלצֹ 

Masoretic 

a( כשירת הזונה לצר והיה ביום הוא
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 -ונשכחת צר שבעים שנה כימי מלך אחד מקץ שבעים שנה יהיה- הוא-ה-והיה ביום 
 כשירת הזונה לצר

Highlighted Diff. 



16 

 Masoretic יִר ָּזכֵ ַען ּתִ יר ְלמַ י־ׁשִ ַהְרּבִ  י ַנֵּגןיבִ ה ֵהיטִ ְׁשָּכחָ ה נִ יר זֹונָ י עִ ּבִ ֹור סֹ ּני כִ ְקחִ 

a( נגן הרבי שיר למען תזכרי סבי עיר זונה נשכחה היטיבי קחי כנור
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

None Extant Highlighted Diff. 

17 

ה מִ  ֹות ה ֶאת־ָּכל־ַמְמְלכְנתָ ה ְוזָ ה ְלֶאְתַנּנָ ר ְוָׁשבָ ֶאת־צֹ  ד ְיהָוהְפקֹ ה יִ ים ָׁשנָ ְבעִ ץ ׁשִ ּקֵ ְוָהָי֞
 הָהֲאָדמָ י ַעל־ְּפנֵ  ֶרץָהאָ 

Masoretic 

 יפקוד יהוה את צר ושבה לאתננה וזנתה את ממלכות בעין שנהשוהיה מקץ 
 פני האדמה על הארץ

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 ממלכות -כל- ד יהוה את צר ושבה לאתננה וזנתה את+ו+יפק שנה *ן*בעישוהיה מקץ 
 פני האדמה הארץ על

Highlighted Diff. 

18 

ּה ְוֶאְתַנּנָ ה ְוָהיָ  ֹ יהוָ ֶדׁש לַ ּה קֹ ַסְחָר֜ ֹ ָאצֵ א יֵ ה ל ה ְהיֶ יִ  י ְיהָוהְפנֵ ים לִ י ַלֹּיְׁשבִ֞ ן ּכִ ָחסֵ א יֵ ר ְול
 יקה ָעתִ ְמַכּסֶ ה ְולִ ל ְלָׂשְבעָ ֶלֱאכֹ  ּהַסְחָר 

Masoretic 

יהיה  ליהוה לוא יאצר ולוא יחסן כי ליושבים לפני יהוה ה ואתננה קודשחרוהיה ס
 לאכול לשבעה ולמכסה עתיק סחרה

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

יהיה  שבים לפני יהוה+ו+א יחסן כי לי+ו+א יאצר ול+ו+ליהוה ל דש+ו+ה ואתננה קחרוהיה ס
 ל לשבעה ולמכסה עתיק+ו+סחרה לאכ

Highlighted Diff. 



Chapter 24 

1 

 Masoretic יהָ יץ ֹיְׁשבֶ יָה ְוֵהפִ ה ָפנֶ ּוָ ְועִ ּה ֹוְלקָ ֶרץ ּובק ָהאָ ה ּבֹוקֵ ה ְיהוָ ּנֵ הִ 

a( יושביה הנה יהוה בוקק האדמה ובולקה ועוה פניה והפיץ
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff שביה+ו+י ובולקה ועוה פניה והפיץ -ה-*דמ*הנה יהוה בוקק הא

2 

ה ַּכ�וֶ  ר ַּכַּמְלֶוהַּכּמֹוכֵ  ּה ַּכּקֹוֶנהְרּתָ ה ַּכְּגבִ ְפחָ ַּכּׁשִ  יואֹדנָ ּכַ  ֶבדן ַּכעֶ ַּכֹּכהֵ  ה ָכָעםְוָהיָ  ה ַּכֹּנֶׁש֕
 ֹוא בֹנׁשֶ  רַּכֲאׁשֶ 

Masoretic 

כגברתה כקונה כמוכר כמלוה כלוה כנשא  והיה כעם ככוהן כעבד כאדוניו כשפחה
 בו כאשר נשא

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 *א*כגברתה כקונה כמוכר כמלוה כלוה כנש ניו כשפחה+ו+הן כעבד כאד+ו+והיה כעם ככ
 בו כאשר נשא

Highlighted Diff. 

3 

 Masoretic הר ַהּזֶ ר ֶאת־ַהָּדבָ ּבֶ ה ּדִ י ְיהוָ ֹוז ּכִ ּבֹוז ּתִ ּבֶרץ ְוהִ ֹוק ָהאָ ּבֹוק ּתִ ּבהִ 

a( הדבר הזה הבוק תבוק הארץ והבוז תבוז כי יהוה דבר את
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

None Extant Highlighted Diff. 



4 

 Masoretic ֶרץֹום ַעם־ָהאָ לּו ְמרל ֻאְמלָ ה ֵּתבֵ ה ָנְבלָ ֶרץ ֻאְמְללָ ָהאָ  ְבָלהה נָ ָאְבלָ 

a( הארץ עםאמלל מרום  אבלה נבלה הארץ אמללה נבלה תבל
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff הארץ עםמרום  -ו-אמלל אבלה נבלה הארץ אמללה נבלה תבל

5 

 Masoretic םית עֹולָ רּו ְּבִר ק ֵהפֵ ְלפּו חֹ חָ  ּו תֹוֹרתי־ָעְבריָה ּכִ ַחת ֹיְׁשבֶ ה ּתַ ֶרץ ָחְנפָ ְוָהאָ 

a( עברו תורות חלפו חוק הפירו ברית עולם והארץ חנפה תחת יושביה כי
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff רו ברית עולם+י+ק הפ+ו+ת חלפו ח+ו+תורעברו  שביה כי+ו+והארץ חנפה תחת י

6 

 ֹוׁשר ֱאנְׁשאַ ֶרץ ְונִ ְׁשֵבי אֶ יֹ  ן ָחרּוּה ַעל־ּכֵ ְׁשֵבי בָ ּו יֹ ֶּיְאְׁשמֶרץ וַ ְכָלה אֶ אָ  ן ָאָלהַעל־ּכֵ 
 רְזעָ מִ 

Masoretic 

 אנושוישמו יושבי בה על כן חורו יושבי ארץ ונשאר  על כן אלה אכלה
 מזער

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 שבי ארץ ונשאר אנוש+ו+רו י+ו+שבי בה על כן ח+ו+שמו י-א-וי -ארץ- על כן אלה אכלה
 מזער

Highlighted Diff. 

 

  



7 

 Masoretic בְמֵחי־לֵ ּו ָּכל־ׂשִ ֶפן ֶנֶאְנחֹוׁש ֻאְמְלָלה־גָ ירל ּתִ ָאבַ 

a( אבל תירוש אמללה גפן נאנחו כול שמחי לב
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff ל שמחי לב+ו+אבל תירוש אמללה גפן נאנחו כ

8 

 Masoretic ֹורּנֹוׂש ּכִ ת ְמׂשים ָׁשבַ יזִ ֹון ַעּלִ ל ְׁשאים ָחדַ ֹוׂש ֻּתּפִ ְמׂש ָׁשַבת

a( משוש תפים חדל שאון עליזים שבת משוש כנור שבת
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

None Extant Highlighted Diff. 

9 

ֹ ַּבּׁשִ   Masoretic יור ְלֹׁשתָ ר ֵׁשכָ ן ֵימַ יִ ְׁשּתּו־יָ א יִ יר ל

a( לוא ישתו יין וימר שכר לשותיו בשיר
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff תיו+ו+ימר שכר לש+ו+א ישתו יין +ו+ל בשיר

10 

 Masoretic ֹואּבת מִ יִ ָּכל־ּבַ ר הּו ֻסּגַ ְרַית־ּתֹ ה קִ ְׁשְּבָר נִ 

a( כול בית מבוא נשברה קרית תהו סגר
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff ל בית מבוא+ו+כ נשברה קרית תהו סגר



11 

 Masoretic ֶרץֹוׂש ָהאָ ה ְמׂשה ָּגלָ ְמחָ ָּכל־ׂשִ  ְרָבהֹות עָ חּוצן ּבַ יִ ה ַעל־ַהּיַ ְצָוחָ 

a( גלה משוש הארץ בחוצות ערבה כול שמחהצוחה על היין 
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff גלה משוש הארץ ל שמחה+ו+צוחה על היין בחוצות ערבה כ

12 

 Masoretic ַערה יַֻּכת־ׁשָ ּיָ ה ּוְׁשאִ יר ַׁשּמָ ר ָּבעִ ְׁשאַ נִ 

a( שער נשאר בעיר שמה ושאיה יוכת
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff שער כת+ו+בעיר שמה ושאיה ינשאר 

13 

 Masoretic ירה ָבצִ ם־ָּכלָ ת אִ ת ְּכעֹוֵל�יִ ֶקף זַ ים ְּכנֹ ַעּמִ ֹו� הָ ֶרץ ְּבתֶרב ָהאָ ה ְּבקֶ ְהיֶ ה יִ י כֹ ּכִ 

a( כעוללת אם כלה בציר כי כה יהיה בקרב הארץ בתוך העמים כנקף זית
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

None Extant Highlighted Diff. 

14 

 Masoretic םּיָ ּו מִ ה ָצֲהלֹון ְיהוָ ְגאּנּו ּבִ ם ָירֹ ּו קֹולָ ְׂשאָּמה יִ הֵ 

a( יהוה צהלו מים המה ישאו קולם ירונו בגאון
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff יהוה צהלו מים נו בגאון+ו+המה ישאו קולם יר



15 

 Masoretic לְׂשָראֵ י יִ ה ֱא�הֵ ם ְיהוָ ם ׁשֵ י ַהּיָ ּיֵ ה ְּבאִ ּו ְיהוָ ים ַּכְּבדָּבֻאִר ן ַעל־ּכֵ 

a( שם יהוה אלוהי ישראל על כן בארים כבדו יהוה באיי הים
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff הי ישראל+ו+שם יהוה אל על כן בארים כבדו יהוה באיי הים

16 

ֶרץ ְזמִ ף ְּכנַ מִ  ֶגד דּו ּובֶ ים ָּבגָ י ֹּבְגדִ ֹוי לִ י אי־לִ זִ י ָר י־לִ ר ָרזִ יק ָוֹאמַ י ַלַּצּדִ ְצבִ  ְענּות ָׁשמַ רֹ ָהָא֜
 דּוים ָּבגָ ּבֹוְגדִ 

Masoretic 

אוי לי בוגדים בגדו ובגד  מכנף הארץ זמרת שמענו צבי לצדיק ואמר רזי לי רזי לי
 בוגדים בגדו

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

גדים בגדו ובגד +ו+אוי לי ב מכנף הארץ זמרת שמענו צבי לצדיק ואמר רזי לי רזי לי
 בוגדים בגדו

Highlighted Diff. 

17 

 Masoretic ֶרץב ָהאָ י� יֹוׁשֵ ח ָעלֶ ַחת ָופָ ַחד ָופַ ּפַ 

a( ופח עליך יושב הארץ פחד ופחת
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

None Extant Highlighted Diff. 

 

  



18 

ס מִ ו  ָּמרֹוםֹות מִ י־ֲאֻרּבח ּכִ ד ַּבּפָ ָּלכֵ ַחת יִ ֹו� ַהּפַ ּתמִ  עֹוֶלהַחת ְוהָ ל ֶאל־ַהּפַ ּפֹ יִ  ַחדֹול ַהּפַ ּקָהָיה ַהָּנ֞
 ֶרץֹוְסֵדי אָ ּו מְרֲעׁשּיִ חּו וַ ְפּתָ נִ 

Masoretic 

ממרום  חפחת ילכד בפח כי ארבותאל הפחת והעולה מתוך  והיה הנס מקול הפחד יפול
 נפתחו וירעשו מוסדי ארץ

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

ממרום  אל הפחת והעולה מתוך חפחת ילכד בפח כי ארבות ל+ו+והיה הנס מקול הפחד יפ
 נפתחו וירעשו מוסדי ארץ

Highlighted Diff. 

19 

 Masoretic ֶרץה אָ ְתמֹוְטטָ ֹוט הִ מֶרץ אֶ  ְתּפֹוְרָרהֹור הִ ֶרץ ּפה ָהאָ ְתֹרֲעעָ ָעה הִ רֹ 

a( הארץ פור התפוררה ארץ מוט התמוטטה ארץ התרועעה רעה
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff הארץ פור התפוררה ארץ מוט התמוטטה ארץ עעה+ו+התר רעה

20 

 הּה ְוָנְפלָ ְׁשעָ ּפִ  יהָ ד ָעלֶ ְוָכבַ ה ה ַּכְּמלּונָ ְתנֹוְדדָ ֹור ְוהִ ּכַּכּׁשִ  ֶרץּוַע אֶ ֹוַע ָּתננ
 ּוםיף קְולֹא־ֹתסִ 

Masoretic 

 ונפל תנוע הארץ כשכור והתנודדא וכמלונה וכבד עליה פשעהוע נ
 קום וסיףולוא ת

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 -ה-ונפל כמלונה וכבד עליה פשעה+ו+ *א*ארץ כשכור והתנודד+ה+תנוע וע נ
 קום סיף+ו+ת א+ו+ול

Highlighted Diff. 



21 

 Masoretic הה ַעל־ָהֲאָדמָ י ָהֲאָדמָ ֹום ְוַעל־ַמְלכֵ ֹום ַּבָּמרא ַהָּמרה ַעל־ְצבָ ד ְיהוָ ְפקֹ ּוא יִ ֹום ַההַּבּי ְוָהָיה

a( ועל מלכי האדמה על האדמה והיה ביום ההוא יפקוד יהוה על צבא המרום במרום
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff ועל מלכי האדמה על האדמה ד יהוה על צבא המרום במרום+ו+ההוא יפקוהיה ביום 

22 

 Masoretic דּוָּפקֵ ים יִ ב ָימִ ר ּוֵמרֹ ּו ַעל־ַמְסּגֵ ֹור ְוֻסְּגרַעל־ּב ירה ַאּסִ ּו ֲאֵספָ ְוֻאְּספ

a( על מסגר ומרוב ימים יפקדו אספו אספה על בור וסגרו
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff ב ימים יפקדו+ו+על מסגר ומר על בור וסגרו -אסיר- אספו אספה-ו-

23 

� ְיהוָ ה ּכִ ַחּמָ ה הַ ה ּובֹוׁשָ ַהְּלָבנָ  ְפָרהְוחָ  ִ ירּובִ  ּיֹוןר צִ ֹות ְּבהַ ה ְצָבאי־ָמַל֞  Masoretic ֹודיו ָּכבֶגד ְזֵקנָ ם ְונֶ ּוָׁשַל

a( ונגד זקניו כבוד שלםוהחמה כי מלך יהוה צבאות בהר ציון וביר וחפרה הלבנה ובושה
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

None Extant Highlighted Diff. 

Chapter 25 

1 

 Masoretic ֶמןּוָנה אֹ ֹוק ֱאמָרחֹות מֵ ֶלא ֵעציָת ּפֶ י ָעׂשִ ּכִ  ְמ�ה ׁשִ אֹודֶ  ְמ�ֹומִ ה ֲארַאּתָ  ה ֱא�ַהיְיהוָ 

a( נה אמןמות מרחוק איאצ יהוה אלוהי אתה ארוממך אודה שמך כי עשיתה פלא
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff נה אמןמות מרחוק א*י*צ*א* פלא +ה+הי אתה ארוממך אודה שמך כי עשית+ו+יהוה אל



2 

ֹ יר ְלעֹולָ ֵמעִ  יםֹון ָזִר ַאְרמה ה ְלַמֵּפלָ ה ְבצּוָר ְריָ ל קִ ַלּגָ  ירְמָּת ֵמעִ י ׂשַ ּכִ   Masoretic הָּבנֶ א יִ ם ל

a( יבנה לוא לעולם מעיר זרים ארמון פלהלמ כי שמתה מעיר לגל קריה בצורה
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff יבנה א+ו+ל לעולם מעיר זרים ארמון פלהלמ מעיר לגל קריה בצורה +ה+כי שמת

3 

 Masoretic ּו�יָראים יִ יצִ ם ָעִר ת ּגֹויִ ְריַ ז קִ ּו� ַעם־עָ ְיַכְּבדן ַעל־ּכֵ 

a( עם עז קרית גוים עריצים ייראוך כן יכבדוך על
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

None Extant Highlighted Diff. 

4 

ים יצִ ּוַח ָעִר י רֶרב ּכִ ל ֵמחֹ צֵ  ֶרםּזֶ מִ ה ֹו ַמְחסֶ ֹון ַּבַּצר־לֹוז ָלֶאְביל ָמעֹוז ַלּדָ יָת ָמעי־ָהיִ ּכִ 
 ירקִ  ֶרםְּכזֶ 

Masoretic 

 מעוז לאביון בצר לו מחסה מזרם צל מחורב כי רוח עריצים כי הייתה מעוז לדל
 קיר כזרם

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 רב כי רוח עריצים+ו+מעוז לאביון בצר לו מחסה מזרם צל מח מעוז לדל +ה+כי היית
 קיר כזרם

Highlighted Diff. 

 

  



5 

 Masoretic הים ַיֲענֶ יצִ ִר יר עָ ב ְזמִ ל עָ ֶרב ְּבצֵ יַע חֹ ים ַּתְכנִ ֹון ָזִר ֹון ְׁשאֶרב ְּבָציְּכחֹ 

a( זמיר עריצים יענה כחורב בציון שאון זרום תכניע חורב בצל עב
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff זמיר עריצים יענה בצל עברב +ו+רב בציון שאון זרום תכניע ח+ו+כח

6 

ם ָחיִ ְממֻ  יםים ְׁשָמנִ ה ְׁשָמִר ְׁשּתֵ ים מִ ה ְׁשָמנִ ְׁשּתֵ ה מִ ר ַהּזֶ ָּבהָ  יםַעּמִ ה ְצָב֜אֹות ְלָכל־הָ ְוָעָׂש֩ה ְיהוָ 
 יםים ְמזָֻּקקִ ְׁשָמִר 

Masoretic 

ה שמרים שמנים ממחים תמש ועשה יהוה צבאות לכול העמים בהר הזה משתה שמנים
 שמרים מזוקקים

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

ה שמרים שמנים ממחים תמש ל העמים בהר הזה משתה שמנים+ו+ועשה יהוה צבאות לכ
 קקים+ו+שמרים מז

Highlighted Diff. 

7 

 Masoretic םה ַעל־ָּכל־ַהּגֹויִ ַהְּנסּוכָ ה ים ְוַהַּמֵּסכָ ַעּמִ ֹוט ַעל־ָּכל־הָ ֹוט ַהּלי־ַהּלה ְּפנֵ ר ַהּזֶ ָּבהָ  ַּלעּובִ 

a( כול הגואים הזה פני הלוט הלוט על כול העמים והמסכה הנסוכה על ובלע בהר
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff ים+א+ל הגו+ו+כ ל העמים והמסכה הנסוכה על+ו+הזה פני הלוט הלוט על כ ובלע בהר

 

  



8 

ל ֵמעַ  ירֹו ָיסִ ת ַעּמים ְוֶחְרּפַ ל ָּכל־ָּפנִ ה ֵמעַ ְמעָ ה ּדִ י ְיהוִ ה ֲאֹדנָ ַצח ּוָמחָ ָלנֶ  ֶותע ַהּמָ ּלַ ּבִ 
 רּבֵ ה ּדִ י ְיהוָ ּכִ  ֶרץָּכל־ָהאָ 

Masoretic 

מעל כול פנים וחרפת עמו יסיר מעל  בלע המות לנצח ומחה אדוני יהוה דמעה
 דבר כי יהוה הארץ כול

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

ל פנים וחרפת עמו יסיר מעל +ו+מעל כ ני יהוה דמעה+ו+בלע המות לנצח ומחה אד
 דבר הארץ כי יהוה ל+ו+כ

Highlighted Diff. 

9 

יָלה ֹו ָנגִ ינּו לּוִ קִ  ה ְיהָוהנּו זֶ יעֵ ֹוׁשִ ֹו ְויינּו לּוִ ה קִ ינּו זֶ ה ֱא�הֵ ּנֵ ּוא הִ ֹום ַההַּבּי ְוָאַמר
 ֹויׁשּוָעתּבִ  הְׂשְמחָ ְונִ 

Masoretic 

זה יהוה קוינו לו נגילה  ואמרת ביום ההוא הנה יהוה אלוהינו זה קוינו לו ויושיענו
 ונשמח בישועתו

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

זה יהוה קוינו לו נגילה  הינו זה קוינו לו ויושיענו+ו+אל +יהוה+ביום ההוא הנה  +ת+ואמר
 בישועתו -ה-ונשמח

Highlighted Diff. 

10 

מּוׁש ַמְתּבֵ ּדיו ְּכהִ ַּתְחּתָ  דֹוׁש מֹוָאבה ְונָ ר ַהּזֶ ה ָּבהָ ּוַח ַיד־ְיהוָ י־ָתנּכִ   Masoretic הֹי ַמְדֵמנָ ן ְּב֯

a( מדמנה יהוה בהר הזה ונדש מואב תחתיו כחדוש מתבן במי כי תנוח יד
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff מדמנה מואב תחתיו כחדוש מתבן במיש -ו-יהוה בהר הזה ונד כי תנוח יד



11 

 Masoretic יוֹות ָידָ ם ָאְרּבֹו עִ ֲאָותּגַ  ילְׁשּפִ ֹות ְוהִ ְׂשחה לִ ׂש ַהֹּׂשחֶ ר ְיָפֵר ֹו ַּכֲאׁשֶ ְרּבְּבקִ  ׂש ָיָדיוּוֵפַר 

a( והשפיל גאותו עם ארבות ידיו ופרש ידיו בקרבו כאשר יפרש השוחה לשחות
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff והשפיל גאותו עם ארבות ידיו חה לשחות+ו+ופרש ידיו בקרבו כאשר יפרש הש

12 

ר מִ ּומִ   Masoretic רֶרץ ַעד־ָעפָ יַע ָלאָ ּגִ יל הִ ְׁשּפִ ח הִ י� ֵהׁשַ ב חֹוֹמתֶ ְׂשּגַ ְבַצ֞

a( עפר עד לארץ יגיע השפיל ההשח ומבצר משגב חומותיך
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff עפר עד לארץ גיע*י* השפיל +ה+השח תיך+ו+ומבצר משגב חומ

Chapter 26 

1 

 Masoretic לות ָוחֵ ית חֹומֹ ה ָיׁשִ נּו ְיׁשּועָ יר ָעז־לָ ה עִ ֶרץ ְיהּודָ ה ְּבאֶ יר־ַהּזֶ ר ַהּׁשִ ּוא יּוׁשַ ֹום ַההַּבּי

a( ישועה ישית חומות וחל הזואת בארץ יהודה עיר עוז לנוביום ההוא ישיר השיר 
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff ישועה ישית חומות וחל ז לנו+ו+בארץ יהודה עיר ע +את+*ו*ר השיר הז*שי*ביום ההוא י

2 

ֹ ּו ְׁשָעִר ְתחּפִ   Masoretic יםר ֱאֻמנִ יק ֹׁשמֵ א גֹוי־ַצּדִ ים ְוָיב

a( אמונים שעריך ויבוא גוי צדיק שומרפתחו 
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff נים+ו+אמ מר+ו+א גוי צדיק ש+ו+ויב *ך*פתחו שערי



3 

 Masoretic ּוחַ ָּבט י ְב�ֹום ּכִ ֹום ָׁשלר ָׁשלּצֹ ּו� ּתִ ֶצר ָסמיֵ 

a( יצר סמוך תצר שלום שלום כי בכה
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff -בטוח- +ה+סמוך תצר שלום שלום כי בכיצר 

4 

 Masoretic יםּור עֹוָלמִ ה צּה ְיהוָ י ְּביָ ד ּכִ ה ֲעֵדי־עַ יהוָ ּו בַ ְטחּבִ 

a( עולמים צור יהוה ביה כי עד יעד בטחו ביהוה
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

None Extant Highlighted Diff. 

5 

 Masoretic רָּנה ַעד־ָעפָ יעֶ ֶרץ ַיּגִ ַעד־אֶ  יָלּהָּנה ַיְׁשּפִ ילֶ ה ַיְׁשּפִ ְׂשָּגבָ ה נִ ְריָ ֹום קִ י ָמרֹיְׁשבֵ  י ֵהַׁשחּכִ 

a( נשגבה ישפילנה עדי ארץ יגיענה עדי עפר כי השת יושבי מרום קריה
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff ארץ יגיענה עדי עפר +י+עד -ישפילה- נשגבה ישפילנה שבי מרום קריה+ו+כי השת י

6 

 Masoretic יםי ַדּלִ י ַּפֲעמֵ י ָענִ ֶגל ַרְגלֵ ָּנה ָר ְרְמסֶ ּתִ 

a( עניים פעמי דלים תרמסנה רגלי
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff פעמי דלים +ים+עני רגלי -רגל- תרמסנה



7 

ריָׁשִר יק מֵ ַרח ַלַּצּדִ אֹ   Masoretic סיק ְּתַפּלֵ ל ַצּדִ ַמְעּגַ  ים ָיָׁש֕

a( אורח לצדיק מישרים ישר מעגל צדק תפלט
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff ק תפלט-י-רח לצדיק מישרים ישר מעגל צד+ו+א

8 

 Masoretic ֶפׁשַּתֲאַות־נָ  ְכְר�ְלזִ ּו ְמ�ּו� ְלׁשִ ינּוִ ה קִ י� ְיהוָ ְׁשָּפטֶ ַרח מִ ף אֹ אַ 

a( אף אורח משפטיך יהוה קוינו לשמך ולתורתך תאות נפש
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff ך תאות נפש+ת+ר*תו*לשמך ול -ך-רח משפטיך יהוה קוינו+ו+אף א

9 

ּו ֶדק ָלְמדֶרץ צֶ ָלאָ  י�ְׁשָּפטֶ מִ ר י ַּכֲאׁשֶ ָּך ּכִ֞ ֲחֶר י ֲאׁשַ ְרּבִ י ְבקִ ְיָלה ַאף־רּוחִ ַּבּלַ  י�יתִ ּוִ י אִ ַנְפׁשִ 
 לֵתבֵ  יֹיְׁשבֵ 

Masoretic 

לארץ צדק למדו  נפשי אויתיך בלילה אף רוחי בקרבי אשחרכה כי כאשר משפטוך
 יושבי תבל

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

לארץ צדק למדו  כי כאשר משפטוך +ה+נפשי אויתיך בלילה אף רוחי בקרבי אשחרכ
 שבי תבל+ו+י

Highlighted Diff. 

 

  



10 

 Masoretic הּות ְיהוָ ה ֵּגאְראֶ ל ּוַבל־יִ ֹות ְיַעּוֵ ֶרץ ְנֹכחֶדק ְּבאֶ ד צֶ ַּבל־ָלמַ  ן ָרָׁשעיֻחַ 

a( נכוחות יעול ובל יראה גאות יהוה יחון רשע בל למד צדק בארץ
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff יראה גאות יהוהחות יעול ובל +ו+נכ ן רשע בל למד צדק בארץ+ו+יח

11 

 Masoretic םי� תֹאְכלֵ ׁש ָצֶר ם ַאף־אֵ ְנַאת־עָ קִ  ׁשּוּו ְוֵיבֹ ּון ֶיֱחזַּבל־ֶיֱחָזי ָמה ָיְד�ה ָר ְיהוָ 

a( אש צריך תאכלם יהוה רמה ידכה בל יחזיון ויחזו ויבושו קנאת העם אף
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff אש צריך תאכלם עם אף+ה+שו קנאת +ו+יחזו ויב+ו+בל יחזיון  +ה+יהוה רמה ידכ

12 

ה ּתִ   Masoretic נּוְלָּת ּלָ ינּו ָּפעַ ל־ַמֲעׂשֵ ם ּכָ י ּגַ נּו ּכִ ֹום לָ ת ָׁשלְׁשּפֹ ְיהָו֕

a( פעלתה לנו יהוה תשפוט שלום לנו כי גם כול מעשינו
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff לנו +ה+פעלת ל מעשינו+ו+שלום לנו כי גם כ *ט*+ו+יהוה תשפ

13 

 Masoretic �יר ְׁשמֶ ַנְזּכִ  � ְלַבד־ְּב�ּוָלתֶ ים זּונּו ֲאֹדנִ ינּו ְּבָעלה ֱא�הֵ ְיהוָ 

a( ר שמךולבד בך נזכ יהוה אלוהינו בעלונו אדונים זולתך
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff ר שמך*ו*לבד בך נזכ נים זולתך+ו+בעלונו אדהינו +ו+יהוה אל



14 

 Masoretic מֹוֶכר לָ ד ָּכל־זֵ ם ַוְּתַאּבֵ ידֵ ַוַּתְׁשמִ  ְדּתָ ן ָּפקַ מּו ָלכֵ ים ַּבל־ָיקֻ ּו ְרָפאִ ְחיַּבל־יִ  יםֵמתִ 

a( פקדת ותשמידם ותאסר כול זכר למו מיתים בל יחיו ורפאים בל יקומו לכן
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff ל זכר למו+ו+פקדת ותשמידם ותאסר כ מו לכן+ו+רפאים בל יק+ו+תים בל יחיו +י+מ

15 

 Masoretic ֶרץְקָּת ָּכל־ַקְצֵוי־אָ חַ ְדָּת ִר ְכּבָ ֹוי נִ ְפָּת ַלּגה ָיסַ ְיהוָ  ְפָּת ַלּגֹויָיסַ 

a( כול קצוי ארץיספתה לגוי נכבדת רחקת  יספת לגוי יהוה
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff ל קצוי ארץ+ו+לגוי נכבדת רחקת כ +ה+יספת יספת לגוי יהוה

16 

 Masoretic מֹולָ  ַחׁש מּוָסְר�ּון לַ ּו� ָצקר ְּפָקדה ַּבּצַ ְיהוָ 

a( יהוה בצר פקדוך צקון לחשו מוסריך למו
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff ך למו+י+מוסר +ו+פקדוך צקון לחשיהוה בצר 

17 

 Masoretic הי� ְיהוָ ָּפנֶ ינּו מִ ן ָהיִ יָה ּכֵ ק ַּבֲחָבלֶ ְזעַ יל ּתִ ֶדת ָּתחִ יב ָללֶ ַּתְקִר  ֹו ָהָרהְּכמ

a( ללדת תחיל תזעק בחבליה כן היינו מפניך יהוה כמו הרה תקריב
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

None Extant Highlighted Diff. 



18 

 Masoretic לי ֵתבֵ ּו ֹיְׁשבֵ ְּפלל־יִ ֶרץ ּובַ ֲעֶׂשה אֶ ַּבל־נַ  ּוַח ְיׁשּוֹעתְדנּו רֹו ָילַ ְלנּו ְּכמינּו חַ ָהִר 

a( כמו ילדנו רוח ישועתך בל נעשה ארץ ובל יפולו יושבי תבל הרינו חלנו
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff שבי תבל+ו+לו י+ו+בל נעשה ארץ ובל יפ +ך+ילדנו רוח ישועתכמו  הרינו חלנו

19 

 ֶרץ� ָואָ ַטּלֶ  ל אֹוֹרתי טַ ר ּכִ י ָעפָ יצּו ְוַרְּנ֜נּו ֹׁשְכנֵ ּון ָהקִ י ְיקּומי� ְנֵבָלתִ ּו ֵמתֶ ְחייִ 
 ילים ַּתּפִ ְרָפאִ 

Masoretic 

 כי טל אורות טלך וארץ וירננו שוכני עפריחיו מיתיך נבלתי יקומון יקיצו 
 רפאים תפיל

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

ת טלך וארץ +ו+כי טל אור כני עפר+ו+רננו ש+י+קיצו ו*י*תיך נבלתי יקומון +י+יחיו מ
 רפאים תפיל

Highlighted Diff. 

20 

ֹ  י� ַעּמִ לֵ  י�ְסגֹ י� ּוא ַבֲחָדֶר ּב ור־זָ ־ַגע ַעדְמַעט־ֶר כִ  י� ֲחבִ ַּבֲעדֶ  ר ְּדָלְת֯  Masoretic ַעםַיֲעָב֯

a( עד יעבור זעם לך עמי בא בחדריך וסגר דלתיך בעדך חבי כמעט רגע
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

None Extant Highlighted Diff. 

 

  



21 

יָה ֶאת־ָּדמֶ  ֶרץה ָהאָ ְּלתָ ְוגִ יו ֶרץ ָעלָ ֵׁשב־ָהאָ ן יֹ ד ֲעֹוְפקֹ ו לִ ְּמקֹומֹ א מִ ֹיצֵ  ה ְיהָוהּנֵ י־הִ ּכִ 
 ֹ  יהָ ֹוד ַעל־ֲהרּוגֶ ע הא־ְתַכּסֶ ְול

Masoretic 

הארץ עליו וגלתה הארץ את דמיה  כי יהוה יצא ממקומו לפקוד עוון יושב
 הרוגיה עוד על תכסה ולוא

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

וגלתה הארץ את דמיה הארץ עליו  שב+ו+ון י+ו+ד ע+ו+יהוה יצא ממקומו לפק -הנה- כי
 הרוגיה א תכסה עוד על+ו+ול

Highlighted Diff. 

Chapter 27 

1 

ה ְוַהְּגדֹולָ  ֹוד ְיהָו֩ה ְּבַחְרבְפקֹ ֹום ַה֡הּוא יִ ַּבּי  ַח ְוַעלׁש ָּבִר ָנחָ  ְוָיָתןל לִ ה עַ ֲחָזקָ ה ְוהַהָּקָׁש֜
 םר ַּבּיָ ין ֲאׁשֶ ֶאת־ַהַּתּנִ ג ֹון ְוָהַר ׁש ֲעַקָּלתָנחָ  ןְוָיתָ לִ 

Masoretic 

והחזקה על לויתן נחש בורח ועל  ביום ההוא יפקוד יהוה בחרבו הקשה והגדולה
 את התנין אשר בים נחש עקלתון והרג לויתן

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

רח ועל +ו+והחזקה על לויתן נחש ב ד יהוה בחרבו הקשה והגדולה+ו+ביום ההוא יפק
 את התנין אשר בים לויתן נחש עקלתון והרג

Highlighted Diff. 

 

  



2 

 Masoretic ּהֶמד ַעּנּו־לָ ֶרם חֶ ּוא ּכֶ ֹום ַההַּבּי

a( ביום ההוא כרם חומר ענו לה
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff מר ענו לה+ו+ביום ההוא כרם ח

3 

 Masoretic ָּנהֹום ֶאֳּצֶר ְיָלה ָוייָה לַ ד ָעלֶ ְפקֹ ן יִ ָּנה ּפֶ ַאְׁשקֶ ים ְרָגעִ ּה לִ ְצָר נֹ  י ְיהָוהֲאנִ 

a( אשקנה פן יפקוד עליה לילה ויום אצורנה אני יהוה נצרה לרגעים
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff רנה+ו+ד עליה לילה ויום אצ+ו+אשקנה פן יפק אני יהוה נצרה לרגעים

4 

נִ י־יִ י מִ לִ ין ה אֵ ֵחמָ   Masoretic ַחדָּנה ּיָ יתֶ ּה ֲאצִ ה בָ ה ֶאְפְׂשעָ ְלָחמָ ַּבּמִ  תיִ יר ׁשַ י ָׁשמִ ְּתֵנ֜

a( ואציתנה יחדו לי מי יתנני שומיר ושית במלחמה אפשעה בה חמה אין
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff +ו+אציתנה יחד+ו+ שית במלחמה אפשעה בה+ו+מיר +ו+לי מי יתנני ש חמה אין

5 

 Masoretic יֲעֶׂשה־ּלִ ֹום יי ָׁשלֹום לִ ה ָׁשלי ַיֲעׂשֶ ק ְּבָמעּוּזִ ֹו ַיֲחזֵ א

a( שלום יעשה לי או יחזק במעוזי יעשה שלום לי
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

None Extant Highlighted Diff. 



6 

 Masoretic הל ְּתנּובָ ּו ְפֵני־ֵתבֵ ל ּוָמְלאְׂשָראֵ יִ ח יץ ּוָפַר ב ָיצִ ֲעקֹ ׁש יַ ַיְׁשֵר  יםַהָּבאִ 

a( ויפרח ישראל ומלאו פני תבל תנובה הבאים ישריש יעקוב ויציץ
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff פרח ישראל ומלאו פני תבל תנובה+י+ו יציץ+ו+ב +ו+ש יעק+י+הבאים ישר

7 

 Masoretic גיו ֹהָר ֶרג ֲהֻרגָ ם־ְּכהֶ אִ הּו ּכָ הּו הִ ת ַמּכֵ ַהְּכַמּכַ 

a( הכהו אם כהרג הורגיו הרג הכמכת מכהו
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff רגיו הרג+ו+הכהו אם כהרג ה הכמכת מכהו

8 

 Masoretic יםֹום ָקדִ ה ְּביֹו ַהָּקׁשָ ה ְּברּוחָּנה ָהגָ יבֶ ּה ְּתִר ה ְּבַׁשְלחָ ְּבַסאְּסאָ 

a( הגה ברוחו הקשה ביום קדום בסאסאה בשלחה תריבנה
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff ם*ו*הגה ברוחו הקשה ביום קד בסאסאה בשלחה תריבנה

 

  



9 

ה ָּכל־ְּפִר ן־ַיֲעקֹ ר ֲעֹוְיֻכּפַ  ן ְּבזֹאתָלכֵ  י ֹו ָּכל־ַאְבנֵ ֹו ְּבׂשּומר ַחָּטאתי ָהסִ ב ְוֶז֕
ֹ ְמנָֻּפצ רְּכַאְבֵני־גִ  חַ ְזּבֵ מִ   יםים ְוַחָּמנִ מּו ֲאֵׁשִר א־ָיקֻ ֹות ל

Masoretic 

בשומו כול אבני  לכן בזואת יכפר עוון יעקוב וזה כול פרי הסיר חטאו
 אשרים וחמנים מנפצות לוא יקומו גיר כאבני מזבח

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

ל אבני +ו+בשומו כ ו-ת-ר חטא+י+הסל פרי +ו+ב וזה כ+ו+ון יעק+ו+את יכפר ע+ו+לכן בז
 אשרים וחמנים מו+ו+א יק+ו+ר מנפצות ל+י+מזבח כאבני ג

Highlighted Diff. 

10 

ה ְמֻׁשּלָ ָּבדָ  יר ְּבצּוָרהי עִ ּכִ   Masoretic יהָ פֶ ה ְסעִ ּלָ ץ ְוכִ ְרּבָ ם יִ ֶגל ְוׁשָ ה עֵ ְרעֶ ם יִ ר ׁשָ ְדּבָ ב ַּכּמִ ח ְוֶנֱעזָ ד ָנֶו֕

a( כמדבר שם ירעה עגל ושם ירבץ וכלה סעפיה עיר בצורה בדד נוה משלח ונעזבכי 
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

None Extant Highlighted Diff. 

11 

ֹ ּה ּכִ ֹות אֹותָ ירֹות ְמאִ ים ָּבאְרָנה ָנִׁש֕ ָּׁשבַ ּתִ  יָרּהׁש ְקצִ יבֹ ּבִ   ּוא ַעל־ֵּכןה ינֹותא ַעם־ּבִ י ל
 ֹ ֹ הּו ְוֹיְצרּנּו ֹעׂשֵ א־ְיַרֲחמֶ ל  ּנּוא ְיֻחּנֶ ֹו ל

Masoretic 

כן על  הוא בינות עם לוא כי אותה מאירות באותתשברנה נשים  ביבש קצירה
 ירחמנו עושהו ויוצרו לוא יחוננו לוא

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

כן על  הוא בינות עם א+ו+ל כי אותה מאירות באותתשברנה נשים  ביבש קצירה
 ננו+ו+א יח+ו+שהו ויוצרו ל+ו+ירחמנו ע א+ו+ל

Highlighted Diff. 



12 

ד ּו ְלַאחַ ם ְּתֻלְּקטם ְוַאּתֶ יִ ְצָר ַחל מִ ר ַעד־נַ ֶלת ַהָּנהָ ּבֹ ּׁשִ ה מִ ט ְיהוָ ּוא ַיְחּבֹ ֹום ַההַּבּי ְוָהָיה
 לְׂשָראֵ יִ  יְּבנֵ  דֶאחָ 

Masoretic 

מצרים ואתמה תלקטו לאחד  יהוה משבל הנהר עד נחלוהיה ביום ההוא יחבוט 
 ישראל בני אחד

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

תלקטו לאחד  +ה+*מ*מצרים ואת הנהר עד נחל -ת-ט יהוה משבל+ו+והיה ביום ההוא יחב
 אחד בני ישראל

Highlighted Diff. 

13 

ם יִ ְצָר ֶרץ מִ ים ְּבאֶ ָּדחִ ּור ְוַהּנִ ֶרץ ַאּׁשְּבאֶ  יםְבדִ אּו ָהאֹ ּובָ ר ָּגדֹול֒ ָּתַק֮ע ְּבׁשֹופָ ּוא יִ ֹום ַההה ַּבּיְוָהיָ 
 םירּוָׁשלָ ֶדׁש ּבִ ר ַהּקֹ ה ְּבהַ ּו ַליהוָ ְׁשַּתֲחוְוהִ 

Masoretic 

אשור והנדחים בארץ מצרים  והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול ובאו האובדים בארץ
 בירושלם והשתחו ליהוה בהר הקדש

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

אשור והנדחים בארץ מצרים  בדים בארץ+ו+והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול ובאו הא
 בירושלם ליהוה בהר הקדש -ו-והשתחו

Highlighted Diff. 

 

  



Chapter 28 

1 

ֹ ר ֹו ֲאׁשֶ ְפַאְרּתי תִ ל ְצבִ יץ ֹנבֵ ם ְוצִ יִ י ֶאְפַר ֹּכֵר ׁשִ  ֶרת ֵּגאּותֹוי ֲעטֶ ה ים יא־ְׁשָמנִ אׁש ּגֵ ַעל־ר
 ןיִ יָ  ּוֵמיֲהל

Masoretic 

אשר על ראש גאי שמנים  הוי עטרת גאון שכורי אפרים וציץ נבל צבי תפארתו
 יין הלומי

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

שמנים  *אי*אשר על ראש ג רי אפרים וציץ נבל צבי תפארתו+ו+שכ *ן*הוי עטרת גאו
 הלומי יין

Highlighted Diff. 

2 

ֶזֶרם מַ ַער קָ ד ׂשַ ֶרם ָּבָר י ְּכזֶ אֹדנָ לַ  ץק ְוַאּמִ ה ָחזָ ּנֵ הִ   יחַ ּנִ ים הִ ים ֹׁשְטפִ יִר ם ַּכּבִ יִ ֶטב ְּכ֠
 דֶרץ ְּביָ ָלאָ 

Masoretic 

 והניח ליהוה כזרם ברד שער קטב כזרם מים כברים שוטפיםואמץ  בחזקהנה 
 לארץ ביד

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

הניח +ו+ טפים+ו+רים ש-י-כזרם ברד שער קטב כזרם מים כב *יהוה*לואמץ  חזק+ב+הנה 
 לארץ ביד

Highlighted Diff. 

 

  



3 

 Masoretic םיִ י ֶאְפָר ּכֹוֵר ּות ׁשִ ֶרת ֵּגאְסָנה ֲעטֶ ָרמַ ם ּתֵ יִ ְּבַרְגלַ 

a( אפרים ברגלים תרמסנה עטרת גאות שכורי
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

None Extant Highlighted Diff. 

4 

ה צִ הָ וְ  ֹ ֹו ֲאׁשֶ ְפַאְרּתי תִ ְצבִ  ת ֹנֵבליצַ ְיָת֜ ר ץ ֲאׁשֶ יִ ֶרם קַ ְּבטֶ  ּכּוָרּהים ְּכבִ יא ְׁשָמנִ אׁש ּגֵ ר ַעל־ר
 ָּנהְבָלעֶ ֹו יִ ּה ְּבַכּפּה ְּבעֹודָ אֹותָ  ֹרֶאההָ  הְראֶ יִ 

Masoretic 

שמנים כבכורה בטרם קיץ אשר  אשר על ראש גאי והייתה ציצת נבל צבי תפארתו
 בעודנה בכפו יבלענה יראה הרואה אותה

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

שמנים כבכורה בטרם קיץ אשר  יתה ציצת נבל צבי תפארתו אשר על ראש גאי+י+וה
 יבלענה ה בכפו+נ+בעוד אה אותה+ו+יראה הר

Highlighted Diff. 

5 

 Masoretic ֹור ַעּמְׁשאָ ה לִ ְפָאָר ת ּתִ יַר ְצפִ י ְולִ ֶרת ְצבִ ֹות ַלֲעטֶ ה ְצָבאְיהוָ  ְהֶיהיִ ּוא ֹום ַההַּבּי

a( תפארה לשאר עמו ביום ההוא יהיה יהוה צבאות לעטרת צבי ולצפירת
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

None Extant Highlighted Diff. 

 

  



6 

 Masoretic ְעָרהה ׁשָ ְלָחמָ י מִ יבֵ ה ְמׁשִ ְגבּוָר ט ְולִ ְׁשּפָ ַעל־ַהּמִ  ט ַלּיֹוֵׁשבְׁשּפָ ּוַח מִ ּוְלר

a( משיבי מלחמה שער ולרוח משפט ליושב על המשפט ולגבורה
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff -ה-משיבי מלחמה שער ולרוח משפט ליושב על המשפט ולגבורה

7 

ר נִ י֩א ָׁשגן ְוָנבִ ּו ֹּכהֵ ר ָּתעּוַבֵּׁשכָ  ּון ָׁשגיִ ַּבּיַ  ֶּלהְוַגם־אֵ  ר ן־ַהֵּׁשכָ מִ  ן ָּתעּויִ ן־ַהּיַ ּו מִ ְבְלעּו ַבֵּׁשָכ֜
 הּיָ ילִ ּו ְּפלִ ה ָּפקֹראֶ ּבָ  ָׁשגּו

Masoretic 

ונבי שגו בשכר נבלעו מן היין תעו מן השכר  גם אלה ביין שגו ובשכר תעו כוהן
 פקו פליליה בראה שגו

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

שגו בשכר נבלעו מן היין תעו מן השכר  -א-ונבי הן+ו+גם אלה ביין שגו ובשכר תעו כ-ו-
 פקו פליליה שגו בראה

Highlighted Diff. 

8 

 Masoretic ֹוםי ָמקה ְּבלִ יא ֹצאָ ּו קִ ֹות ָמְלאי ָּכל־ֻׁשְלָחנּכִ 

a( כי כול שלחנות מלאו קיה צאה בלי מקום
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff צאה בלי מקום *ה*ל שלחנות מלאו קי+ו+כי כ

 

  



9 

 Masoretic םיִ ָּׁשדָ י מִ יקֵ ב ַעּתִ ָחלָ מֵ  ה ְּגמּוֵליין ְׁשמּועָ י ָיבִ ה ְוֶאת־מִ ה ֵדעָ יֹוֶר  יֶאת־מִ 

a( משדים את מי יורה דעה ואת מי יבין שמועה גמולי מחלב עתיקי
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

None Extant Highlighted Diff. 

10 

 Masoretic םיר ׁשָ ם ְזעֵ יר ׁשָ ו ְזעֵ ו ָלקָ ו קַ ו ָלקָ ו קַ ו ָלצָ צַ  ו ָלָצוי צַ ּכִ 

a( כי צי לצי צי לצי קו לקו קו לקו זעיר שם זעיר שם
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff קו לקו קו לקו זעיר שם זעיר שם *י*לצ *י*צ *י*לצ *י*כי צ

11 

 Masoretic הם ַהּזֶ ר ֶאל־ָהעָ ֶרת ְיַדּבֵ ֹון ַאחֶ ה ּוְבָלׁשי ָׂשפָ י ְּבַלֲעגֵ ּכִ 

a( כי בלעגי שפה ובלשון אחרת ידבר אל העם הזה
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

None Extant Highlighted Diff. 

 

  



12 

ֹ ֲאֵליהֶ  רר ָאמַ ֲאׁשֶ  ֹ ָעיֵ יחּו לֶ ָהנִ  את ַהְּמנּוָחהם ז ֹ את ַהַּמְרֵּגעָ ף ְוז  ּואא ָאבה ְול
 ֹועַ ְׁשמ

Masoretic 

 אבו אליהמה זואת המנוחה הניחו ליעיף וזואת המרגעה ולוא אשר אמר
 לשמוע

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 -א-אבו א+ו+המרגעה ולאת +ו+עיף וז+י+את המנוחה הניחו ל+ו+ז +ה+אליהמ אשר אמר
 שמוע+ל+

Highlighted Diff. 

13 

ם ְּדַבר־ְיהוָ ְוָהיָ  ו צַ ה צַ ה ָלֶה֜ ַען ֵיְל֜כּו ם ְלמַ יר ׁשָ ם ְזעֵ יר ׁשָ ו ְזעֵ ו ָלקָ קַ  ו ָלָקוקַ  ו ָלָצוו ָלָצ֞
 דּוְלּכָ ּו ְונִ רּו ְונֹוְקׁשְׁשּבָ ְונִ  ָאחֹור ּוְוָכְׁשל

Masoretic 

לקו זעיר שם זעיר שם למען ילכו  להם דבר יהוה צי לצי צי לצי קו לקו קווהיה 
 ונלכדו אחור ונשברו ונוקשו וכשלו

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

לקו זעיר שם זעיר שם למען ילכו  קו לקו קו *י*לצ *י*צ *י*לצ *י*והיה להם דבר יהוה צ
 ונלכדו וכשלו אחור ונשברו ונוקשו

Highlighted Diff. 

14 

 Masoretic םירּוָׁשלָ ר ּבִ ה ֲאׁשֶ ם ַהּזֶ ָהעָ  ְׁשֵליֹון מֹ י ָלצה ַאְנׁשֵ ּו ְדַבר־ְיהוָ ְמען ׁשִ ָלכֵ 

a( לכן שמע דבר יהוה אנשי לצון משלי העם הזה אשר בירושלים
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff ם+י+דבר יהוה אנשי לצון משלי העם הזה אשר בירושל -ו-לכן שמע



15 

ֹ ־יף ּכִ ף ׁשֹוטֵ ה ׁשֹוטֵ ינּו ֹחזֶ ֹול ָעׂשִ ם־ְׁשאֶות ְועִ ֶאת־מָ  יתּו ְבִר ְתנם ָּכַר י ֲאַמְרּתֶ ּכִ  ֮ר ל א ֲעֹב֯
 ְרנּוְסּתָ ֶקר נִ נּו ּוַבּׁשֶ ב ַמְחסֵ ְמנּו ָכזָ י ׂשַ ּכִ  נּוְיבֹואֵ 

Masoretic 

שוטפ כי יבור לוא  חזה שוט כי אמרתם כרתנו ברית את מות ועם שאול עשינו
 שמנו כזב מחסנו ובשקר נסתרנו כי יבואנו

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

א +ו+ר ל+ו+שוטפ כי יב -ף-כי אמרתם כרתנו ברית את מות ועם שאול עשינו חזה שוט
 יבואנו כי שמנו כזב מחסנו ובשקר נסתרנו

Highlighted Diff. 

16 

ַחן ּפִ ֶבן אֶ ֹון אָ ּיד ְּבצִ ּסַ י יִ ְננִ ה הִ ְיהוִ י ֲאֹדנָ  ה ָאַמרן ּכֹ ָלכֵ  ד ד מּוּסָ מּוסָ  ְקַרתת יִ ּנַ ֶבן ֹּב֜
ֹ  יןַּמֲאמִ הַ   יׁשָיחִ  אל

Masoretic 

יקרת מוסד מוסד פנת  בחן אבן אבן בציון מיסד הנני אדונילכן כה אמר יהוה 
 לוא יחיש המאמין

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

יקרת מוסד מוסד פנת  בחן אבן אבן בציון יסד+מ+ הנני ^ני+ו+אד˅ ˅יהוה^לכן כה אמר 
 א יחיש+ו+המאמין ל

Highlighted Diff. 

17 

 Masoretic פּוְׁשטֹ ם יִ יִ ֶתר מַ ב ְוסֵ ה ָכזָ ַמְחסֵ  ה ָבָרדֶלת ְוָיעָ ְׁשקָ ה ְלמִ ו ּוְצָדקָ ְלקָ  ְׁשָּפטי מִ ְוַׂשְמּתִ 

a( למשקלת ויעה ברד ממחסה כזב וסתר מים ישטפווצדקה  ושמתי משפט לקו
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff מחסה כזב וסתר מים ישטפו+מ+וצדקה למשקלת ויעה ברד  ושמתי משפט לקו



18 

ֹ ם ֶאת־ְׁשאֶות ְוָחזּוְתכֶ ֶאת־מָ  יְתֶכםר ְּבִר ְוֻכּפַ   רֲעבֹ י יַ ּכִ  ֹוט ׁשֹוֵטףּום ׁשא ָתקֹול ל
 סְרמָ ְלמִ  ֹול יֶתםְהיִ וִ 

Masoretic 

שוט שוטף כי יעבור  וכפר את בריתכמה את מות וחזותכם את שאול לוא תקום
 לו למרמס והייתמה

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

ר +ו+שוט שוטף כי יעב א תקום+ו+את מות וחזותכם את שאול ל +ה+בריתכמ +את+וכפר 
 לו למרמס +ה+והייתמ

Highlighted Diff. 

19 

 יןה ָהבִ ה ַרק־ְזָועָ ְיָלה ְוָהיָ ֹום ּוַבּלָ ר ַּבּיֶקר ַיֲעבֹ ֶקר ַּבּבֹ י־ַבּבֹ ם ּכִ ח ֶאְתכֶ ּקַ יִ  י ָעְברֹוּדֵ מִ 
 הְׁשמּועָ 

Masoretic 

 הבין אתכמה כי בבקר בבקר יעבור ביום ובלילה רק זועה מדי עברו יקח
 שמועה

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

הבין  רק זועה -והיה- ר ביום ובלילה+ו+כי בבקר בבקר יעב +ה+אתכמ מדי עברו יקח
 שמועה

Highlighted Diff. 

20 

 Masoretic סְתַּכּנֵ ָרה ְּכהִ ה צָ ַע ְוַהַּמֵּסכָ ְׂשָּתֵר הִ ע מֵ ר ַהַּמּצָ י־ָקצַ ּכִ 

a( בהתכנס כי קצר המצע משתריים והמסכסכה
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff התכנס*ב* -צרה- ה+סכ+והמסכ +ים+*י*שתר-ה-כי קצר המצע מ



21 

 ֲעֹבדהּו ְולַ ר ַמֲעׂשֵ זָ  הּוֹות ַמֲעׂשֵ ז ַלֲעׂשְרּגָ ֹון יִ ְבעֶמק ְּבגִ ה ְּכעֵ ּום ְיהוָ ָיק יםי ְכַהר־ְּפָרצִ ּכִ 
 ֹוה ֲעֹבָדתּיָ ָנְכִר  ֹוָדתֲעבֹ 

Masoretic 

ירגז לעשות מעשהו זר מעשהו ולעבד  בעמק בגבעוןכי בהר פרצים יקום יהוה 
 נכריה עבדתו עבדתו

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

ירגז לעשות מעשהו זר מעשהו ולעבד  עמק בגבעון*ב*הר פרצים יקום יהוה *ב*כי 
 עבדתו נכריה עבדתו

Highlighted Diff. 

22 

ה ָׁשמַ י־ָכלָ ּכִ ם ֹוְסֵריכֶ ּו מן־ֶיְחְזקצּו ּפֶ ְתלֹוצָ ַאל־ּתִ  ְוַעָּתה ה י ְיהוִ ת ֲאֹדנָ י ֵמאֵ ְעּתִ ה ְוֶנֱחָרָצ֜
 ֶרץַעל־ָּכל־ָהאָ  ֹותְצָבא

Masoretic 

שמעתי מאת יהוה  ואתה אל תתלוצצו פן יחזקו מוסרותיכם כי כלה ונחרצה
 כל הארץ על צבאות

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

יהוה  -אדני- שמעתי מאת ונחרצהיכם כי כלה +ות+תה אל תתלוצצו פן יחזקו מוסר*א*ו
 כל הארץ צבאות על

Highlighted Diff. 

23 

 Masoretic יְמָרתִ ּו אִ ְמעיבּו ְוׁשִ י ַהְקׁשִ ּו קֹולִ ְמעינּו ְוׁשִ ַהֲאזִ 

a( האזינו ושמעו קולי הקשיבו ושמעו אמתי
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff תי-ר-האזינו ושמעו קולי הקשיבו ושמעו אמ



24 

 Masoretic ֹוד ַאְדָמתיַׂשּדֵ ח וִ ַע ְיַפּתַ ְזרֹ ׁש לִ ׁש ַהֹחֵר ֹום ַיֲחרֹ ל ַהּיֲהכֹ 

a( אדמתו ישדדויחרוש החורש לזרוע ופתח  הכול היום
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff אדמתו שדדויפתח *ו*ע +ו+רש לזר+ו+ש הח+ו+יחר ל היום+ו+הכ

25 

 ֶמתן ְוֻכּסֶ ְסמָ ה נִ ּוְׂשֹעָר  ה ׂשֹוָרהּטָ ם חִ ק ְוׂשָ ְזרֹ ן יִ ַצח ְוַכּמֹ יץ קֶ יָה ְוֵהפִ ה ָפנֶ ּוָ ם־ׁשִ אִ  ֲהלֹוא
 ֹוְּגֻבָלת

Masoretic 

קצח וכימן יזרק ושם חטה שורה ושעורה נסמן וכסמת  הלוא אם שוה פניה והפיץ
 גבולותו

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

רה נסמן וכסמת +ו+מן יזרק ושם חטה שורה ושע+י+קצח וכ והפיץהלוא אם שוה פניה 
 תו+ו+ל+ו+גב

Highlighted Diff. 

26 

 Masoretic ּנּויו יֹוֶר ט ֱא�הָ ְׁשּפָ ֹו ַלּמִ ְּסרְויִ 

a( ויסרהו למשפט אלוהו יורנו
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff ו יורנו*וה*ו למשפט אל+ה+ויסר

 

  



27 

ֹ י ּכִ   ןַצח ְוַכּמֹ ֶבט קֶ ה ֵיחָ י ַבַּמּטֶ ב ּכִ ן יּוּסָ ה ַעל־ַּכּמֹ ן ֲעָגלָ ַצח ְואֹופַ ּוַדׁש קֶ י ָחרּוץא בֶ ל
 ֶבטַּבּׁשָ 

Masoretic 

 יסוב כי במטה יחבט קצח וכמן כי לוא בחרוץ ידש קצח ואקפן עגלה על כמן
 בשבט

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

ב כי במטה יחבט קצח וכמן *סו*י פן עגלה על כמן*ק*קצח ואדש -ו-א בחרוץ י+ו+כי ל
 בשבט

Highlighted Diff. 

28 

ֹ ק ּכִ ֶחם יּודָ לֶ  ָהַמם ּגִ ֹוׁש ְידּוׁשֶ ַצח ָאדא ָלנֶ י ל ֹ ֹו ּוָפָרׁשָ ל ֶעְגָלתְלּגַ ּנּו ְו֠  Masoretic ּנּוא־ְיֻדּקֶ יו ל

a( נוידוק לוא ופרשיו עגלתו גלגלוהמם ידושנו  הדש לנצח לוא כי וידק
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff נוק+ו+יד א+ו+ל ופרשיו עגלתו גלגלוהמם ידושנו  ש-ו-ד*ה* לנצח א+ו+ל כי דק*וי* -לחם-

29 

את ֵמעִ  ֹ֕  Masoretic הּיָ יל ּתּוׁשִ ְגּדִ ה הִ יא ֵעצָ ְפלִ ָאה הִ ֹות ָיצָ ה ְצָבאם ְיהוָ ַּגם־ז

a( הפלה עצה והגדיל תושיה יהוה צבאות יצאהגם זואת מעם 
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff הגדיל תושיה+ו+עצה  *ה*-י-הפל את מעם יהוה צבאות יצאה+ו+גם ז

 

  



Chapter 29 

1 

 Masoretic פּוְנקֹ ים יִ ה ַחּגִ ה ַעל־ָׁשנָ ּו ָׁשנָ ד ְספה ָדוִ ת ָחנָ ְריַ ל קִ יאֵ ל ֲאִר יאֵ ֹוי ֲאִר ה

a( אל קרית חנה דויד ספי שנה על שנה חגים ינקפוואל ארוהוי אר
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff שנה על שנה חגים ינקפו *י*ד ספ+י+אל קרית חנה דו*ו*אל אר*ו*הוי אר

2 

 Masoretic ליאֵ ַּכֲאִר  יְיָתה ּלִ ה ְוהָ ּיָ ֲאנִ וַ  ָּיהֲאנִ ה תַ ל ְוָהְיתָ יאֵ ֲאִר י לַ ֹותִ יקַוֲהצִ 

a( אלואל והייתה תאניה ואניה והייתה לי כארולאר והציקותי
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff אל*ו*יתה לי כאר+י+יתה תאניה ואניה וה+י+אל וה*ו*לאר והציקותי

3 

 Masoretic ת� ְמֻצרֹ יִ י ָעלַ יֹמתִ ַוֲהקב ֻמּצָ  �יִ י ָעלַ � ְוַצְרּתִ יִ ּור ָעלָ י ַכּדיתִ ְוָחנִ 

a( וצרתי עליך מצב והקימותי עליך מצודות וחניתי כדור עליך
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff ת+ו+ד+ו+תי עליך מצ+ו+וצרתי עליך מצב והקימ וחניתי כדור עליך

 

  



4 

� ְמָרתֵ ר אִ � ּוֵמָעפָ קֹולֵ  ֶרץֹוב ֵמאֶ ָהָיה ְּכא� וְ ְמָרתֵ ח אִ ּׁשַ ּתִ ר ָעפָ י ּומֵ ִר ֶרץ ְּתַדּבֵ ֵמאֶ  ְוָׁשַפְלּתְ 
 ףְּתַצְפצֵ 

Masoretic 

אמרתך והיה כאוב מארץ קולך ומעפר אמרתך  ושפלת מארץ תדברי ומעפר תשח
 תצפצף

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

None Extant Highlighted Diff. 

5 

 Masoretic םְתאֹ ַתע ּפִ ה ְלפֶ ים ְוָהיָ יצִ ִר ֹון עָ ֲהמ ץ ֹעֵבר� ּוְכמֹ יִ ֹון ָזָר ק ֲהמּדַ ק ה ְּכָאבָ ְוָהיָ 

a( זדיך וכמוץ עובר המון עריצים והיה לפתע פתאם והיה כאבק דק המון
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff בר המון עריצים והיה לפתע פתאם+ו+ץ ע+ו+זדיך וכמ והיה כאבק דק המון

6 

 Masoretic הׁש אֹוֵכלָ ַהב אֵ ה ְולַ ּוְסָעָר  ֹול סּוָפהֹול ָּגדַעׁש ְוקַעם ּוְבַר ד ְּבַר ָּפקֵ ּתִ  ה ְצָבאֹותם ְיהוָ ֵמעִ 

a( תפקד ברעם וברעש וקול גדול סופה וסערה ולהב אש אוכלה מעם יהוה צבאות
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

None Extant Highlighted Diff. 

 

  



7 

ּה ָדתָ ּוְמצֹ  יהָ ל ְוָכל־ֹצבֶ יאֵ ים ַעל־ֲאִר ם ַהֹּצְבאִ ָּכל־ַהּגֹויִ  ְיָלה ֲהמֹוןֹון לַ ֲחז ֲחלֹוםה ּכַ ְוָהיָ 
 ּהים לָ יקִ ְוַהְּמצִ 

Masoretic 

ומצרתה  כחלום חזון לילה המון כול הגואים הצובאים על אריאל וכול צביה והיה
 לה והמציקים

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

ומצרתה  ל צביה+ו+באים על אריאל וכ+ו+ים הצ+א+ל הגו+ו+כחלום חזון לילה המון כ והיה
 והמציקים לה

Highlighted Diff. 

8 

ה ַּכֲאֶׁש֩ר ַיֲח� ב ְוהִ ְוָהָי֡  ם ַהָּצֵמאר ַיֲח�ה ַנְפׁשֹ֒ו ְוַכֲאׁשֶ י֮ץ ְוֵריקָ ל ְוֵהקִ ה אֹוכֵ ּנֵ ם ָהָרֵע֜
 יםם ַהֹּצְבאִ ָּכל־ַהּגֹויִ  ה ֲהמֹוןְהיֶ ן יִ ה ּכֵ ֹו ׁשֹוֵקקָ ף ְוַנְפׁשה ָעיֵ ּנֵ ְוהִ  יץְוֵהקִ  הֹׁשתֶ  הּנֵ ְוהִ 

 ֹוןּיר צִ ַעל־הַ 
Masoretic 

והקיץ וריקה נפשיו וכאשר יחלום הצמא  והיה כארש יחלום הרעב והנה אוכל
יהיה המון כול הגואים הצבאים ונפשו שקוקה כן  שותה והקיץ והנה עיף והנה

 ציון הר על
)a

 QIsa1( a
 IsaiahQ 1 

ם הצמא +ו+ו וכאשר יחל+י+והקיץ וריקה נפש ם הרעב והנה אוכל+ו+יחל *רש*והיה כא
ים הצבאים +א+ל הגו+ו+קה כן יהיה המון כ*קו*ונפשו ש תה והקיץ והנה עיף+ו+והנה ש

 הר ציון על
Highlighted Diff. 



9 

ֹ ן ָנעיִ ּו ְולֹא־יַ ְכרעּו ׁשָ ּו ָוׁשֹ ַעְׁשעְׁשּתהּו הִ ּו ּוְתמָ ְתַמְהְמההִ   Masoretic רא ֵׁשכָ ּו ְול

a( ולשכר נעוו מיין ולוא שכרון ושועו תשעוהתמהמהו ותמהו התשע
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff שכר-א-ול ו+ו+נע יין+מ+ א+ו+ול +ן+שכרו עו+ו+וש שעו*תע*ש+ת+התמהמהו ותמהו ה

10 

ם ים ְוֶאת־ָראֵׁשיכֶ יאִ ם ֶאת־ַהְּנבִ יֵניכֶ ם ֶאת־עֵ ה ַוְיַעּצֵ ּוַח ַּתְרֵּדמָ ר ם ְיהָוה� ֲעֵליכֶ י־ָנסַ ּכִ 
 הּסָ ּכִ  יםַהֹחזִ 

Masoretic 

 נסך עליכמה יהוה רוח תרדמה ויעצם את עיניכם את הנביאים ואת ראשיכם כי
 כסה החוזים

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 יהוה רוח תרדמה ויעצם את עיניכם את הנביאים ואת ראשיכם +ה+נסך עליכמ כי
 זים כסה+ו+הח

Highlighted Diff. 

11 

ם ָחזַוְּתהִ  ֶפר ַע הסֵ ֹו ֶאל־יֹודֵ ּו ֹאתְּתנר־יִ ָחתּו֒ם ֲאׁשֶ ֶפר הֶ ְבֵר֮י ַהּסֵ ל ְּכדִ ּות ַהּכֹ י ָלֶכ֜
ֹ  ה ְוָאַמרָנא־זֶ  אְקָר  רֵלאמֹ   ּואּום הי ָחתל ּכִ א אּוכַ ל

Masoretic 

 הספראל יודע  ותהיה לכם חזות הכול כדברי הספר החתום אשר יתנו אותו
 הוא חתום כי אוכל לוא ויואמר זה נא קרא לאמור

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 הספראל יודע  תו+ו+ל כדברי הספר החתום אשר יתנו א+ו+לכם חזות הכ +ה+ותהי
 הוא חתום כי אוכל א+ו+ל אמר+ו+וי זה נא קרא ר+ו+לאמ

Highlighted Diff. 



12 

ֹ ֶפר ַעל֩ ֲאׁשֶ ן ַהּסֵ ּתַ ְונִ  ֹ א ָנא־זֶ ר ְקָר ֶפר ֵלאמֹ ע סֵ א־ָידַ ר ל ר ל  יְעּתִ א ָידַ ה ְוָאַמ֕
 ֶפרסֵ 

Masoretic 

 ויואמר לוא ידעתיהספר אל אשר לוא יודע ספר לאמור קרא נא זה  ונתנו
 ספר

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

א ידעתי +ו+ואמר ל+וי+ר קרא נא זה +ו+דע ספר לאמ+ו+א י+ו+ל אשר ל*א*הספר  +ו+ונתנ
 ספר

Highlighted Diff. 

13 

 ֹ י ּנִ ּמֶ ק מִ חַ ִר ֹו ּבי ְולִ ּונִ ְּבדּכִ  ְׂשָפָתיויו ּובִ ה ְּבפִ ם ַהּזֶ ָהעָ  ַּגׁשי נִ ַען ּכִ י יַ אֶמר ֲאֹדנָ ַוּי
 הים ְמֻלָּמדָ ת ֲאָנׁשִ ְצוַ י מִ ֹאתִ  ְרָאָתםיִ  יַוְּתהִ 

Masoretic 

רחוק ממני  ויואמר אדוני יען כי נגש העם הזה בפיו ובשפתיו כבדתי ולבו
 אותי כמצות אנשים מלמדה יראת ותהיה

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

ק ממני +ו+רח י ולבו*ת*-ו-ובשפתיו כבדני יען כי נגש העם הזה בפיו +ו+אמר אד+ו+וי
 מצות אנשים מלמדה+כ+תי +ו+א -ם-יראת +ה+ותהי

Highlighted Diff. 

 

  



14 

יו ת ֲחָכמָ ָחְכמַ  ְבָדהֶלא ְואָ א ָופֶ ה ַהְפלֵ ָעם־ַהּזֶ יא ֶאת־הָ ף ְלַהְפלִ י יֹוסִ ְננִ ן הִ ָלכֵ 
 רְסַּתּתָ ּתִ  יוְנֹבנָ  תינַ ּובִ 

Masoretic 

להפלה את העם הזה הפלה ופלה ואבדה חכמת חכמיו  הנה אנוכי יוסף לכן
 תסתתר נבוניו ובינות

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

ואבדה חכמת חכמיו  *ה*ופל *ה*את העם הזה הפל -א-*ה*להפל י יוסף+וכ+נ+א+ +ה+לכן הנ
 תסתתר ניו+ו+ת נב+ו+ובינ

Highlighted Diff. 

15 

ֹ ֲעֵׂשיהֶ מַ  ה ְבַמְחָׁש�ה ְוָהיָ ר ֵעצָ ה ַלְסּתִ יהוָ מֵ ים יקִ ֹוי ַהַּמֲעמִ ה  Masoretic נּוי יֹוְדעֵ נּו ּומִ י ֹראֵ ּו מִ אְמרם ַוּי

a( ידענו ומי ואנובמחשך מעשיהם ויואמרו מי ר הוי המעמיקים מיהוה לסתר עצה ויהי
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 ומי אנו+ו+אמרו מי ר+ו+במחשך מעשיהם וי *יהי*הוי המעמיקים מיהוה לסתר עצה ו
 דענו-ו-י

Highlighted Diff. 

 

  



16 

ֹ  הּוה ְלֹעׂשֵ ר ַמֲעׂשֶ י־יֹאמַ ב ּכִ ָחׁשֵ ר יֵ ֶמר ַהֹּיצֵ ם־ְּכחֹ ם אִ ְפְּככֶ הַ  ֶצר י ְויֵ נִ א ָעׂשָ ל
ֹ  ֹוְליֹוְצר רָאמַ   יןֵהבִ  אל

Masoretic 

יאמר מעשה לעושהו לוא עשני ויצר יחשב כי  הפך מכם אם כחם היוצר
 לוא הבין ליוצריו חמר

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

א עשני ויצר +ו+שהו ל+ו+יחשב כי יאמר מעשה לע צר+ו+הי -ר-כם אם כחם+מ+הפך 
 א הבין+ו+ו ל+י+מר ליוצר*ח*

Highlighted Diff. 

17 

 Masoretic בַער ֵיָחׁשֵ ל ַלּיַ ְוַהַּכְרמֶ ל ֹון ַלַּכְרמֶ ב ְלָבנר ְוׁשָ ְזעָ ט מִ ְמעַ  ֲהלֹוא־עֹוד

a( עוד מעט מזער ושב לבנון לכרמל והכרמל ליער יחשב הלוא
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

None Extant Highlighted Diff. 

18 

 Masoretic יָנהְראֶ ּתִ ים ְוִר י עִ ֶׁש� ֵעינֵ ֶפל ּוֵמחֹ ֶפר ּוֵמאֹ ְבֵרי־סֵ ים ּדִ ּוא ַהֵחְרׁשִ ּו ַבּיֹום־ַההְוָׁשְמע

a( ההוא החרשים דברי ספר ומאפלה ומחושך עיני עורים תראינה ושמעו ביום
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff ומחושך עיני עורים תראינה +ה+ההוא החרשים דברי ספר ומאפל ושמעו ביום

 

  



19 

 Masoretic ילּול ָיגִ ְׂשָראֵ ֹוׁש יִ ְקדם ּבִ י ָאדָ ְוֶאְביֹונֵ ה ְמחָ ה ׂשִ יהוָ ים ּבַ ּו ֲעָנוִ ְוָיְספ

a( ענוים ביהוה שמחה ואביוני אדם בקדוש ישראל יגילו ויספו
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

None Extant Highlighted Diff. 

20 

 Masoretic ֶוןְקֵדי אָ ּו ָּכל־ׁשֹ ְכְרתץ ְונִ ָלה לֵ יץ ְוכָ ס ָעִר י־ָאפֵ ּכִ 

a( וכלה ליץ ונכרתו כול שוקדי און כי אפס עריץ
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff קדי און+ו+ל ש+ו+ץ ונכרתו כ+י+וכלה ל כי אפס עריץ

21 

 Masoretic יקהּו ַצּדִ ּו ַבּתֹ ּון ַוַּיּטַער ְיֹקׁשיַח ַּבּׁשַ ר ְוַלּמֹוכִ ְּבָדבָ  י ָאָדםיאֵ ַמֲחטִ 

a( יקשון ויטו בתהו צחיק בדבר ולמוכיח בשערמחטיאי אדם 
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

None Extant Highlighted Diff. 

 

  



22 

ֹ ה ֶאת־ַאְבָרהָ ר ָּפדָ ב ֲאׁשֶ ֲעקֹ ית יַ ֶאל־ּבֵ  ר ְיהָוהה־ָאמַ ן ּכֹ ָלכֵ  ב ֲעקֹ יַ  ה ֵיבֹוׁשא־ַעּתָ ם ל
 ֹ  רּויו ֶיֱחוָ ָּפנָ  הַעּתָ  אְול

Masoretic 

יבוש יעקוב  לכן כה אמר יהוה אל בית יעקוב אשר פדה את אברהם לוא עתה
 פניו יחורו עתה ולוא

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

ב +ו+יבוש יעק א עתה+ו+ב אשר פדה את אברהם ל+ו+לכן כה אמר יהוה אל בית יעק
 א עתה פניו יחורו+ו+ול

Highlighted Diff. 

23 

יו י ִב֠ ּכִ  ב ֲעקֹ ֹוׁש יַ ֶאת־ְקד יׁשּוְקּדִ י ְוהִ ּו ְׁשמִ יׁשֹו ַיְקּדִ ְרּבי ְּבקִ ה ָידַ ַמֲעׂשֵ ְרֹאתֹו ְיָלָד֞
 יצּול ַיֲעִר ְׂשָראֵ יִ  יְוֶאת־ֱא�הֵ 

Masoretic 

יקדשו שמי והקדישו את קדוש יעקוב  כי בראותו ילדיו מעשה ידי בקרבו
 ישראל יעריצו אלוהי ואת

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

ב +ו+שו שמי והקדישו את קדוש יעק-י-יקד תו ילדיו מעשה ידי בקרבו+ו+בראכי 
 הי ישראל יעריצו+ו+אל ואת

Highlighted Diff. 

24 

 Masoretic ַקחְלְמדּו־לֶ ים יִ ה ְורֹוְגנִ ינָ ּוַח ּבִ ֵעי־רּו תֹ ְוָיְדע

a( לקח ילמדו ורוגנים בינה רוח ותעיוידעו 
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff לקח ילמדו ורוגנים בינה רוח תעי+ו+וידעו 



Chapter 30 

1 

ֹ  ֹות ֵעָצהה ַלֲעׂשְנֻאם־ְיהוָ  יםֹוְרִר ים סֹוי ָּבנִ ה ֹ � ַמֵּסכָ ְנסֹ י ְולִ ּנִ א מִ ְול ַען י ְלמַ א רּוחִ ה ְול
 אתאת ַעל־ַחּטָ ַחּטָ  ֹותְספ

Masoretic 

ולוא רוחי למען  לעשות עצה ולוא ממני ולנסך מסכההוי בנים סוררים נואם יהוה 
 חטאת על חטאת ספות

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

א רוחי למען +ו+ול מני ולנסך מסכה+מ+א +ו+אם יהוה לעשות עצה ול+ו+הוי בנים סוררים נ
 ספות חטאת על חטאת

Highlighted Diff. 

2 

ֹ ם ּופִ יִ ְצַר ֶדת מִ ָלֶר  יםַהֹהְלכִ   Masoretic םיִ ְצָר ל מִ ֹות ְּבצֵ ה ְוַלְחסֹוז ַּפְרעֹ ְּבָמע לּו ָלעֹוזָׁשאָ א י ל

a( לוא שאלו לעוז במעוז פרעוה ולחסות בצל מצריםופי  מצרים תההולכים לרד
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff ה ולחסות בצל מצרים+ו+א שאלו לעוז במעוז פרע+ו+לופי  מצרים תלכים לרד+ו+הה

3 

 Masoretic הּמָ ְכלִ ם לִ יִ ְצַר ּות ְּבֵצל־מִ ֶׁשת ְוֶהָחסה ְלבֹ ֹוז ַּפְרעֹ ם ָמעה ָלכֶ ְוָהיָ 

a( לבשת והחסות בצל מצרים לכמה והיה לכם מעוז פרעה
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff מה-ל-לבשת והחסות בצל מצרים לכ והיה לכם מעוז פרעה



4 

 Masoretic יעּוס ַיּגִ יו ָחנֵ יו ּוַמְלָאכָ ַען ָׂשָר ּו ְבצֹ י־ָהיּכִ 

a( יגיעו כי היה בצען שריו ומלאכיו חנס
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff יגיעו בצען שריו ומלאכיו חנס *ה*כי הי

5 

ֹ ילּו לָ ם לֹא־יֹועִ ֯איׁש ַעל־עַ ל ֹהבִ ּכֹ  ֹ  ֶזרא ְלעֵ מֹו ל  ֶׁשתי ְלבֹ יל ּכִ א ְלהֹועִ ְול
 הְוַגם־ְלֶחְרּפָ 

Masoretic 

 כלה באש על עם לוא יועילו למו לוא לעזרה ולוא תועיל כי לבשת
 וגם לחרפה

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 ועיל כי לבשת*ת*-ל-א +ו+ול +ה+א לעזר+ו+א יועילו למו ל+ו+באש על עם ל-ה- +ה+כל
 לחרפה וגם

Highlighted Diff. 

6 

ה ָלבִ ֶגב ְּבֶאֶר֩ץ ָצָר ֹות נֶ א ַּבֲהמַמּׂשָ  ף ף ְמעֹופֵ ְוָׂשָר  ם ֶאְפֶעהׁש ֵמהֶ יִ יא ָולַ ה ְוצּוָק֜
ֹ ם ַעל־עַ ֹוְצֹרתָ א יםֶׁשת ְּגַמּלִ ם ְוַעל־ַּדּבֶ יֵלהֶ ים חֵ ֲעָיִר֜  ֶתףַעל־ּכֶ  ְׂשאּו֩ יִ   ילּוא יֹועִ ם ל

Masoretic 

אפעה ושרף מעופף  בארץ צרה וציה וצוקה לביא וליש ואין מיםמשא בהמות נגב 
 על עם לוא יועילו על כתף עורים חילם ועל דבשת גמלים אוצרותם ישא

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

אפעה ושרף מעופף  ם*י*מ +ואין+וצוקה לביא וליש  +וציה+משא בהמות נגב בארץ צרה 
 א יועילו+ו+על עם ל תם+ו+גמלים אוצרם ועל דבשת -ה-רים חיל*ו*על כתף ע -ו-ישא

Highlighted Diff. 



7 

יִ ּומִ  ֹ אתִ ָקָר  רּו ָלֵכןיק ַיְעזֹ ֶבל ָוִר ם הֶ ְצַר֕  Masoretic ֶבתם ׁשָ ַהב הֵ את ַר י ָלז

a( שבת ומצרים הבל וריק יעזרו לכן קראתי לזואת רהב הם
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff שבת את רהב הם+ו+לזומצרים הבל וריק יעזרו לכן קראתי 

8 

 Masoretic םד ַעד־עֹולָ ֹון ָלעַ ֹום ַאֲחרְלי יּה ּוְתהִ ֶפר ֻחּקָ ם ְוַעל־סֵ ּתָ ּוַח אִ ּה ַעל־לֹוא ָכְתבָ ה ּבַעּתָ 

a( לעד עד עולםאחרון  ליום ותהי חקה ספר ועל אותם לוח על ותבהאעתה בוא כ
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff לעד עד עולםאחרון  ליום ותהי חקה ספר ועל תם+ו+א לוח על +א+תבה+ו+בוא כ עתה

9 

ֹ ים ָּבנִ֕ ים ֶּכָחׁשִ ּוא ָּבנִ ה ים ְמִר י עַ ּכִ   Masoretic הת ְיהוָ ֹוַע ּתֹוַר ּו ְׁשמא־ָאבים ל

a( יהוה כי עם מרי הוא בנים כחשים בנים לוא אבו לשמוע תורת
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff יהוה שמוע תורת+ל+א אבו +ו+כי עם מרי הוא בנים כחשים בנים ל

 

  



10 

ֹ  יםֹראִ ּו לָ ר ָאְמרֲאׁשֶ  ֹ ֹחזִ ּו ְולַ ְראא תִ ל  ּוֹות ֲחזנּו ֲחָלקֹות ַּדְּברּו־לָ נּו ְנֹכחא ֶתֱחזּו־לָ ים ל
 ֹותַמֲהַתּל

Masoretic 

 לנו חלקות חזו לראים לוא תראו ולחוזים לוא תחזו לנו נכחות דברואשר אמרו 
 מתלות

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

לנו חלקות חזו  א תחזו לנו נכחות דברו+ו+א תראו ולחוזים ל+ו+אשר אמרו לראים ל
 תלות-ה-מ

Highlighted Diff. 

11 

 Masoretic לְׂשָראֵ ֹוׁש יִ ינּו ֶאת־ְקדָּפנֵ מִ יתּו ַרח ַהְׁשּבִ ֵּני־אֹ ּו מִ ֶר� ַהּטֵּני־דֶ ּורּו מִ ס

a( את קדוש ישראל תסורו מני דרך הטו מני ארח השביתו מפנינו
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff את קדוש ישראל סורו מני דרך הטו מני ארח השביתו מפנינו+ת+

12 

 ּוָּׁשֲענֹוז ַוּתִ ֶׁשק ְוָנלְּבעֹ  ְבְטחּוּתִ ה וַ ר ַהּזֶ ם ַּבָּדבָ ָאְסכֶ מָ ַען ל יַ ְׂשָראֵ ֹוׁש יִ ְקד ה ָאַמרן ּכֹ ָלכֵ 
 יוָעלָ 

Masoretic 

 ותעלוז ותשענו לכן כה אמר קדוש ישראל יען מאסכם בדבר הזה ותבטחו בעושק
 עליו

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

לוז ותשענו +ע+*ת*ו שק+ו+לכן כה אמר קדוש ישראל יען מאסכם בדבר הזה ותבטחו בע
 עליו

Highlighted Diff. 



13 

 ֹואַתע ָיבם ְלפֶ ְתאֹ ה ֲאֶׁשר־ּפִ ְׂשָּגבָ ה נִ ה ְּבחֹומָ ְבעֶ ל נִ ֶרץ ֹנפֵ ה ְּכפֶ ן ַהּזֶ ֶהָעֹו ה ָלֶכםְהיֶ ן יִ ָלכֵ 
 ּהְבָר ׁשִ 

Masoretic 

יבוא  נשגבה אשר פתאם לפתעבחומה  נבעה נופל כפרץ הזה ווןיילכן יהיה לכם הע
 שברה

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

נשגבה אשר פתאם לפתע יבוא בחומה  נבעה פל+ו+נ כפרץ הזה ון+ו+לכן יהיה לכם הע
 שברה

Highlighted Diff. 

14 

ֹ ים ָּכתֶבל יֹוְצִר ֶבר נֵ ּ֠וְׁשָבָרּה ְּכׁשֵ  ֹ א ַיְחמֹ ּות ל ֹות ֶרׂש ַלְחּתחֶ  ָּתתֹוְמכִ א בִ ָּמצֵ א־יִ ל ְול
 ֶבאּגֶ ם מִ יִ ף מַ ְוַלְחׂשֹ  ּודָּיקמִ  ֵאׁש

Masoretic 

 לחתות חרש במכתתו ימצא ולוא ולולוא יחמ ושברה כשבר נבל יוצרים כתות
 מגבהמים  ולחסוף מיקוד אש

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 לחתות חרש במכתתו ימצא א+ו+ול +ו+ל+ו+א יחמ+ו+ל ושברה כשבר נבל יוצרים כתות
 *ה*מגבמים  ף+ו+*ס*ולח מיקוד אש

Highlighted Diff. 

 

  



15 

 הְהיֶ ה ּתִ ְטחָ ּוְבבִ  ּון ְּבַהְׁשֵקטֵׁשעּוָ ּתִ  ַחתה ָונַ ל ְּבׁשּובָ ְׂשָראֵ ֹוׁש יִ ה ְקדי ְיהוִ֜ ה־ָאַמ֩ר ֲאֹדנָ י כֹ ּכִ 
ֹ ּוַרְתכֶ ְּגב  םיתֶ א ֲאבִ ם ְול

Masoretic 

תהיה  תושעון בהשקט ובבטחה שראל בשובה ונחתי קדושיהוה  אדוניכי כה אמר 
 גבורתכם ולוא אביתם

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

תהיה  שראל בשובה ונחת תושעון בהשקט ובבטחהי קדוש יהוה ני+ו+אדכי כה אמר 
 א אביתם+ו+גבורתכם ול

Highlighted Diff. 

16 

 ֹ  Masoretic םּלּו ֹרְדֵפיכֶ ּקַ ן יִ ב ַעל־ּכֵ ְרּכָ נִ ל ּון ְוַעל־קַ ן ְּתנּוסּוס ַעל־ּכֵ ּוס ָנני ַעל־סּו לֹא־כִ אְמרַוּת

a( ואל קל נרכב על  כן יקלו רודפיכם ותאמרו לוא כי אל סוס ננוס על כן תנוסון
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff דפיכם+ו+ל קל נרכב על  כן יקלו ר*א*ו ל סוס ננוס על כן תנוסון*א* א כי+ו+ותאמרו ל

17 

 ֶרןם ַּכּתֹ ם־נֹוַתְרּתֶ ד אִ סּו עַ ה ָּתנֻ ּׁשָ ת ֲחמִ י ַּגֲעַר ְּפנֵ ד מִ ת ֶאחָ ַּגֲעַר  ְּפֵניד מִ ֶאחָ ֶלף אֶ 
 ֹ  הְבעָ ס ַעל־ַהּגִ ְוַכּנֵ  רָההָ  אׁשַעל־ר

Masoretic 

תם כתרן רחמשה תנוסו עד אם נות אלף אחד מפני גערת אחד ומפני
 הגבעה על וכנס הר ושרא על

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

תם כתרן רסו עד אם נות+ו+חמשה תנ -גערת- מפני+ו+אלף אחד מפני גערת אחד 
 הגבעה על וכנס הר-ה- ש+ו+רא על

Highlighted Diff. 



18 

ן ְיַחּכֶ   יה ַאְׁשֵר ְיהוָ  ְׁשָּפטי מִ י־ֱא�הֵ ם ּכִ ֶחְמכֶ ּום ְלַר ן ָירם ְוָלכֵ ֲחַנְנכֶ לַ  ה ְיהָוהְוָלֵכ֞
 ֹוֹוֵכי לָּכל־ח

Masoretic 

 אשרי יחכה יהוה לחונכם ולכן ירום לרחמכם כיא אלוהי משפט יהוה ולכן
 כול חוכי לו

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

אשרי  הי משפט יהוה+ו+אל +א+יחכה יהוה לחונכם ולכן ירום לרחמכם כי ולכן
 חוכי לו ל+ו+כ

Highlighted Diff. 

19 

ֹ ם ָּבכּוָׁשלָ ירב ּבִ ֵיׁשֵ ֹון ּים ְּבצִ י־עַ ּכִ   �ֹול ַזֲעקֶ ְלק ֹון ָיְחְנ�ה ָחנְבּכֶ א־תִ ֹו ל
 �ֹו ָענָ ְּכָׁשְמָעת

Masoretic 

 תבכו חנון יחונך יהוה לקול זעקך כי עם בציון ישב ובירושלם בכו לוא
 כשמועתו ענך

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

לקול זעקך  +יהוה+נך +ו+חנון יח *ו*תבכ א+ו+בירושלם בכו ל+ו+כי עם בציון ישב 
 עתו ענך+ו+כשמ

Highlighted Diff. 

 

  



20 

ֹ ם לָ יִ ר ּומַ ֶחם צָ י לֶ ם ֲאֹדנָ ן ָלכֶ ְוָנתַ   ֹותי� ֹראּו ֵעינֶ י� ְוָהימֹוֶר  ף עֹודָּכנֵ א־יִ ַחץ ְול
 י�ֶאת־מֹוֶר 

Masoretic 

 ראות עוד מוראיך והיו עיניךלחם צר ומי לחץ ולוא יכנפו  ונתן לכם אדוני
 את מוריך

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

ראות  יך והיו עיניך+א+עוד מור +ו+א יכנפ+ו+לחץ ול -ם-לחם צר ומי ני+ו+ונתן לכם אד
 את מוריך

Highlighted Diff. 

21 

 Masoretic ילּוי ַתְׂשְמאִ ינּו ְוכִ י ַתֲאמִ ּכִ ֹו ּו בְלכ ֶר�ה ַהּדֶ ר זֶ י� ֵלאמֹ ַאֲחֶר ר מֵ ְעָנה ָדבָ ְׁשמַ ּתִ  י�ְוָאְזנֶ 

a( הדרך לכו בו כי תיאמינו וכי תשמאילו ואוזניך תשמענה דבר מאחריך לאמור זה
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff אמינו וכי תשמאילו+י+הדרך לכו בו כי ת ר זה+ו+זניך תשמענה דבר מאחריך לאמ+ו+וא

22 

ֹ ה צֵ ֹו ָדוָ ְּכמ ְזֵרם� ּתִ ת ְזָהבֶ ת ַמֵּסכַ � ְוֶאת־ֲאֻפּדַ י ַכְסּפֶ ילֵ ְּפסִ  ּפּויֶאת־צִ ם ֵּמאתֶ ְוטִ   אַמרא ּת
 ֹול

Masoretic 

 דוה צא תאמר ופסילי כספך ואת אפודות מסכות זהבך תזרם כמ וטמיתם את צפוי
 לו

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 דוה צא תאמר ות זהבך תזרם כמ+ו+ת מסכ+ו+ד+ו+פסילי כספך ואת אפ תם את צפוי*י*וטמ
 לו

Highlighted Diff. 



23 

ה ְרעֶ ן יִ ן ְוָׁשמֵ ה ָדׁשֵ ה ְוָהיָ ֲאָדמָ ת הָ ְּתבּואַ  ֶחםה ְולֶ ע ֶאת־ָהֲאָדמָ ְזַר ר ַזְרֲע֜� ֲאֶׁשר־ּתִ ְוָנַת֩ן ְמטַ 
 בְרחָ ר נִ ּוא ּכַ ֹום ַההי� ַּבּיְקנֶ מִ 

Masoretic 

יהיה דשן ושמן ירעה האדמה  תבואת ולחם האדמהונתן מטר זרעך אשר תזרע את 
 מקניך ביום ההוא כר נרהב

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

היה דשן ושמן ירעה *י*האדמה  תבואת ולחם האדמהונתן מטר זרעך אשר תזרע את 
 מקניך ביום ההוא כר נרהב

Highlighted Diff. 

24 

 Masoretic הְזֶר ַחת ּוַבּמִ ה ָבַר לּו ֲאֶׁשר־ֹזֶר יץ יֹאכֵ יל ָחמִ ה ְּבלִ ֲאָדמָ הָ  ְבֵדיים עֹ ְוָהֲעָיִר ים ְוָהֲאָלפִ 

a( ובמזרה והעירים עובדי האדמה בליל חמץ יאכלו אשר יזרה ברחת והאלפים
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff ובמזרה ברחתץ יאכלו אשר יזרה -י-בדי האדמה בליל חמ+ו+והעירים ע והאלפים

25 

 לְנפֹ ב ּבִ ֶרג ָר הֶ  ם ְּביֹוםיִ ְבֵלי־מָ ים יִ ה ְּפָלגִ ָּׂשאָ ה נִ ְבעָ ָּכל־ּגִ  ְוַעל הַ ר ָּגבֹ ה ַעל־ָּכל־הַ ְוָהיָ 
 יםְגָּדלִ מִ 

Masoretic 

 בנפל רב הרג וםיובלי מים בי והיה על כול הר גבה ועל כול גבעה נשאה פלגים
 מגדלים

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 בנפל רב הרג וםבלי מים בי+ו+י ל גבעה נשאה פלגים+ו+ל הר גבה ועל כ+ו+והיה על כ
 מגדלים

Highlighted Diff. 



26 

ֹום ים ְּבית ַהָּימִ ְבעַ ֹור ׁשִ ם ְּכאיִ ְבָעתַ ה ׁשִ ְהיֶ יִ  ַחָּמהֹור הַ ה ְואַחּמָ ֹור הַ ְּכא ַהְּלָבָנהה אֹור־ְוָהיָ 
 אְרּפָ ֹו יִ ַחץ ַמָּכתֹו ּומַ ֶבר ַעּמֶאת־ׁשֶ  ְיהָוה ׁשֲחבֹ 

Masoretic 

הימים ביום  כאור החמה ואור החמה יהיה שבעתים כאור שבעת והיה אור הלבנה
 את שבר עמו ומחץ מכתו ירפאיהוה  חבוש

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

הימים ביום  כאור החמה ואור החמה יהיה שבעתים כאור שבעת והיה אור הלבנה
 ש יהוה את שבר עמו ומחץ מכתו ירפא+ו+חב

Highlighted Diff. 

27 

 ׁשו ְּכאֵ ַעם ּוְלׁשֹונֹ ְלאּו זַ מָ  ְׂשָפָתיוה ֶבד ַמָּׂשאָ ֹו ְוכֹ ר ַאּפק ֹּבעֵ ֶּמְרחָ א מִ ּבָ  ה ֵׁשם־ְיהָוהּנֵ הִ 
 ֶלתֹאכָ 

Masoretic 

 זעם ולשונו כאש הנה שם יהוה בא ממרחק בוער אפו וכבד משאה פתיו מלאו
 אוכלת

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

זעם ולשונו כאש  פתיו מלאו-ש-ער אפו וכבד משאה +ו+הנה שם יהוה בא ממרחק ב
 כלת+ו+א

Highlighted Diff. 

 

  



28 

 יל ְלָחיֵ ה עַ ֶסן ַמְתעֶ ְוא ְוֶר ַפת ׁשָ ם ְּבנָ ה גֹויִ ה ַלֲהָנפָ ֱחצֶ אר יֶ ַעד־ַצּוָ  ַחל ׁשֹוֵטףְורּו֞חֹו ְּכנַ 
 יםַעּמִ 

Masoretic 

 יגואים בנפת שוא ורסן מתעה על לוחי ורוחו כנחל שוטף עד צואר יחצה לנפה
 עמים

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 יחי+ו+ים בנפת שוא ורסן מתעה על ל-א-גו נפה-ה-כנחל שוטף עד צואר יחצה לורוחו 
 עמים

Highlighted Diff. 

29 

ה ֹוא ְבַהר־ְיהוָ יל ָלבָחלִ ּבֶ  הֹוֵל�ב ּכַ ת ֵלבָ ְמחַ ג ְוׂשִ ְתַקֶּדׁש־חָ יל הִ ם ְּכלֵ ה ָלכֶ ְהיֶ יִ  ירַהּׁשִ 
 לְׂשָראֵ יִ  ּורֶאל־צ

Masoretic 

 כליל התקדישו חג ושמחת לבב כהולך בחליל לבוא בהר יהוהלכמה  יהיההשיר 
 ישראל צור אל

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 חג ושמחת לבב כהולך בחליל לבוא בהר יהוה +ו+ש+י+כליל התקד +ה+לכמ יהיההשיר 
 אל צור ישראל

Highlighted Diff. 

 

  



30 

ה ֶאת־הְׁשמִ ְוהִ  ֶפץ ה נֶ ׁש אֹוֵכלָ ַהב אֵ ף ְולַ ַעף אַ ה ְּבזַ ַיְראֶ  ַחת ְזרֹוֹעוְונַ ו ֹוד קֹו�יַע ְיהָו֜
 דָּבָר  ֶבןְואֶ  ֶרםָוזֶ 

Masoretic 

זרועו יראה בזעף אף ולהב אש אוכלה נפץ  השמיע השמיע יהוה את הוד קולו ונחת
 וזרם ואבן ברד

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

זרועו יראה בזעף אף ולהב אש אוכלה נפץ  יהוה את הוד קולו ונחת +השמיע+השמיע -ו-
 וזרם ואבן ברד

Highlighted Diff. 

31 

 Masoretic הֶבט ַיּכֶ ּור ַּבּׁשֵ ת ַאּׁשה ֵיחַ ֹול ְיהוָ ּקי־מִ ּכִ 

a( כי מקול יהוה יחת אשור בשבט יאכה
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff כה+א+כי מקול יהוה יחת אשור בשבט י

32 

ה ֹות ְּתנּופָ ְלֲחמֹות ּוְבמִ ֹּנרים ּוְבכִ יו ְּבֻתּפִ ָעלָ  יַח ְיהָוהר ָינִ ה ֲאׁשֶ ּוָסדָ ה מַמּטֵ  ֲעַברל מַ ה ּכֹ ְוָהיָ 
ה־ְלַחםנִ   ֳּב֯

Masoretic 

 מוסדו אשר יניח יהוה עליו בתפים ובכנרות ובמלחמות תנופה והיה כול מעבר מטה
 בהנלחם 

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 אשר יניח יהוה עליו בתפים ובכנרות ובמלחמות תנופה *ו*מוסד ל מעבר מטה+ו+והיה כ
 נלחם בה

Highlighted Diff. 



33 

ּה ב ְמֻדָרתָ ְרחִ יק הִ ן ֶהְעמִ ֶל� הּוכָ ֯וא ַלּמֶ הִ ־ה ַּגםָּתְפּתֶ  ֶאְתמּולּו� מֵ י־ָערּכִ 
 ּהה ּבָ ית ֹּבֲעָר ַחל ָּגְפִר ְּכנַ  ת ְיהָוהְׁשמַ נִ  הַהְרּבֵ  יםְוֵעצִ  ׁשאֵ 

Masoretic 

והעמיקי הרחיבי מדורתה  כי ערוך מאתמול תפתח גם היה למלך יוכן הכיני
 כנחל גפרית בערה בה הרבה נשמת יהוה ועצים אש

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

רתה +ו+מד +י+ב+י+הרח +י+העמיק+ו+ +הכיני+וכן *י*למלך  *יה*כי ערוך מאתמול תפתח גם ה
 בה כנחל גפרית בערה אש ועצים הרבה נשמת יהוה

Highlighted Diff. 

Chapter 31 

1 

ֶכב ּכִ ְבְטחנּו ַוּיִ ָּׁשעֵ ים יִ ה ַעל־סּוסִ ְלֶעְזָר  םיִ ְצַר ים מִ ֹוי ַהֹּיְרדִ ה  יםָרׁשִ ל ּפָ ב ְועַ י ָר ּו ַעל־ֶר֜
ֹ ד ְמאֹ  ּוי־ָעְצמּכִ  ֹ ל ְוֶאת־ְיהוָ ְׂשָראֵ ֹוׁש יִ ַעל־ְקד א ָׁשעּוְול  ׁשּוא ָדָר ה ל

Masoretic 

הרכב כי רב ועל פרשים  הוי היורדים למצרים לעזרה על סוסים ישענו ויבטחו על
 ישראל ואת יהוה לוא דרשו עצמו מאדה ולוא שעו אל קדוש כי

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

רכב כי רב ועל פרשים +ה+ לעזרה על סוסים ישענו ויבטחו עלמצרים +ל+רדים +ו+הוי הי
 א דרשו+ו+ישראל ואת יהוה ל ל קדוש*א*א שעו +ו+ול +ה+עצמו מאד כי

Highlighted Diff. 

 

  



2 

ֹ ע ְוֶאת־ְּדָבָר ֵבא ָר ַוּיָ  ּוא ָחָכםְוַגם־ה  ֲעֵליּפֹ ת ים ְוַעל־ֶעְזַר ית ְמֵרעִ ַעל־ּבֵ  יר ְוָקםא ֵהסִ יו ל
 ֶוןאָ 

Masoretic 

 ואת דבריו לוא הסיר וקם על בית מרעים ועל עזרת פועלי וגם הוא חכם ויביא רע
 און

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

עלי +ו+א הסיר וקם על בית מרעים ועל עזרת פ+ו+ואת דבריו ל א רע+י+וגם הוא חכם ויב
 און

Highlighted Diff. 

3 

ה ַיּטֶ ּוַח וַ ר ְולֹא־רם ָּבׂשָ ל ְוסּוֵסיהֶ לֹא־אֵ וְ  ם ָאָדםיִ ְצַר ּומִ  ל ְוָנפַ  ל עֹוֵזרֹו ְוָכׁשַ ה ָידיהָו֞
 ּוןְכָלים יִ ֻּכּלָ  וְוַיְחּדָ  רָעזֻ 

Masoretic 

ויהוה יטה ידו וכשל עוזר ונפל  ומצרים אדם ולוא אל וסוסיהמה בשר ולוא רוח
 יןיחדו כולם יכלו עזר

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

ויהוה יטה ידו וכשל עוזר ונפל  א רוח+ו+בשר ול +ה+*מ*א אל וסוסיה+ו+ומצרים אדם ול
 ן*יו*לם יכל+ו+יחדו כ-ו-עזר 

Highlighted Diff. 

 

  



4 

י ַּכֲאׁשֶ ַמר־ְיהוָ ה אָ י כֹ ּכִ  ֹ  א ָעָליוָּקֵר ר יִ ֹו ֲאׁשֶ יר ַעל־ַטְרּפה ְוַהְּכפִ֜ ר ֶיְהֶּג֩ה ָהַאְריֵ ה ֵאַל֡ א ְמל
ֹ  ּקֹוָלםמִ  יםֹרעִ  ֹ ֲהמֹונָ ת ּומֵ א ֵיחָ ל ֹ ֹות לִ ה ְצָבאְיהוָ  ן ֵיֵרדה ּכֵ ֲענֶ א יַ ם ל א ְצּב

 ּהְבָעתָ ְוַעל־ּגִ  ֹוןּיַעל־ַהר־צִ 
Masoretic 

אשר יקרא עליו מלאו טרפיו  על והכפיר האריהכי כה אמר יהוה אלי כאשר יהגה 
יחת יענה כן ירד יהוה צבאות לצבא  לואנם ומהמו יחת לוא מקולם ורעים

 ועל גבעתה ציון הר על
)a

 QIsa1( a
 IsaiahQ 1 

 +ו+אשר יקרא עליו מלאו +י+טרפ על והכפיר האריהכי כה אמר יהוה אלי כאשר יהגה 
יענה כן ירד יהוה צבאות לצבא  +יחת+ א+ו+נם לומהמו יחת א+ו+ל מקולם רעים+ו+

 ציון ועל גבעתה הר על
Highlighted Diff. 

5 

 Masoretic יטְמלִ ַח ְוהִ יל ָּפסֹ ּצִ ֹון ְוהִ ם ָּגנּוָׁשלָ ֹות ַעל־ְירה ְצָבאן ְיהוָ ן ָיגֵ ֹות ּכֵ ים ָעפֳּפִר ְּכצִ 

a( והציל ופסח והקליט כצפורים עפות כן יגן יהוה צבאות על ירושלם גנון
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff ליט*ק*פסח וה+ו+והציל  יהוה צבאות על ירושלם גנוןרים עפות כן יגן +ו+כצפ

6 

 Masoretic לְׂשָראֵ י יִ ה ְּבנֵ יקּו ָסָר ר ֶהְעמִ ּובּו ַלֲאׁשֶ ׁש

a( בני ישראל שוביו לאשר לאשר העמיקו סרה
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff בני ישראל העמיקו סרה +לאשר+ו לאשר +י+שוב



7 

 Masoretic ְטאם חֵ ם ְיֵדיכֶ ּו ָלכֶ ר ָעׂשֹו ֲאׁשֶ י ְזָהבילֵ ֹו ֶוֱאלִ י ַכְסּפילֵ יׁש ֱאלִ ּון אִ ְמָאסּוא יִ ֹום ַההי ַּבּיּכִ 

a( אשר עשו לכם ידיכם חטא כי ביום ההוא ימאסון איש אלילי כספו ואלילי זהבו
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

None Extant Highlighted Diff. 

8 

ֹ יׁש ְוחֶ ֶרב לֹא־אִ ְּבחֶ  ל ַאּׁשּורְוָנפַ   יוֶרב ּוַבחּוָר ְּפֵני־חֶ מִ  ס לֹוּנּו ְונָ אֲכלֶ ם ּתֹ א־ָאדָ ֶרב ל
 ּוְהייִ  סָלמַ 

Masoretic 

 ובחוריו חרב מפני ולוא ונס תאכולנו אדםוחרב לוא ונפל אשור בחרב לוא איש
 יהיו למס

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 ובחוריו חרב מפני +א+לו+ו+ ונס לנו+ו+תאכ אדםא+ו+וחרב ל א איש+ו+ונפל אשור בחרב ל
 יהיולמס 

Highlighted Diff. 

9 

 ֹוּור לֹון ְוַתּנּיְּבצִ  ּור לֹוה ֲאֶׁשר־איו ְנֻאם־ְיהוָ ס ָׂשָר ּנֵ ּו מִ ֹור ְוַחּתֲעבֹור יַ ָּמגמִ  ְוַסְלעֹו
 םירּוָׁשלָ ּבִ 

Masoretic 

 אשר אור לו בציון ותנור לו וסלעו ממגור יעבור וחתו מניס שריו נואם יהוה
 בירושלם

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

אשר אור לו בציון ותנור לו  אם יהוה+ו+ס שריו נ+י+וסלעו ממגור יעבור וחתו מנ
 בירושלם

Highlighted Diff. 



Chapter 32 

1 

 Masoretic רּוט ָיׂשֹ ְׁשּפָ ים ְלמִ ֶל� ּוְלָׂשִר ְמָל�־מֶ ֶדק יִ ן ְלצֶ הֵ  

a( הנה לצדק ימלוך מלך ולשרים למשפט ישרו
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff ך מלך ולשרים למשפט ישרו+ו+לצדק ימל +ה+הנ

2 

 Masoretic הֶרץ ֲעֵיפָ ד ְּבאֶ ַלע־ָּכבֵ ל סֶ ֹון ְּכצֵ ם ְּבָצייִ ְּכַפְלֵגי־מַ ֶרם ֶתר זָ ּוַח ְוסֵ ֲחֵבא־ריׁש ְּכמַ ְוָהָיה־אִ 

a( בארץ עיפה כמחבה רוח וסתרם זרם כפלגי מים בציון בצל סלע כבד והיה איש
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff בארץ עיפה זרם כפלגי מים בציון בצל סלע כבד +ם+רוח וסתר *ה*כמחב והיה איש

3 

 ֹ  Masoretic ְבָנהְקׁשַ ים ּתִ י ֹׁשְמעִ ים ְוָאְזנֵ י ֹראִ יָנה ֵעינֵ ְׁשעֶ א תִ ְול

a( תקשבנה ולוא תשענה עיני ראים ואזני שומעים
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff תקשבנה מעים+ו+נה עיני ראים ואזני ש-י-א תשע+ו+ול

4 

 Masoretic ֹותר ָצחר ְלַדּבֵ ים ְּתַמהֵ ְּלגִ ֹון עִ ַעת ּוְלׁשין ָלדָ ים ָיבִ ְמָהִר נִ ב ּוְלבַ 

a( לדבר צוחות ולבב נמהרים יבין לדעת ולשון עלגים תמהר
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff חות+ו+לדבר צ ולבב נמהרים יבין לדעת ולשון עלגים תמהר



5 

 ֹ ֹ יב ּוְלכִ ל ָנדִ ְלָנבָ  ֹודא עָּקֵר א־יִ ל י ל  Masoretic ֹועַ ר ׁשָאמֵ א יֵ יַל֕

a( יואמר שוע לוא יקראו עוד לנבל נדיב ולכילי לוא
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff אמר שוע+ו+י א+ו+עוד לנבל נדיב ולכילי ל +ו+א יקרא+ו+ל

6 

ֶפׁש נֶ  יקה ְלָהִר ּתֹועָ  ר ֶאל־ְיהָוהֶנף ּוְלַדּבֵ ֹות חֹ ֶון ַלֲעׂשַיֲעֶׂשה־אָ ֹו ּבר ְולִ ה ְיַדּבֵ ְנָבלָ  י ָנָבלּכִ 
 ירא ַיְחסִ ה ָצמֵ ּוַמְׁשקֶ  בָרעֵ 

Masoretic 

ולדבר אל יהוה תועה להריק נפש  כי נבל נבלה ידבר ולבו חושב און לעשות חנף
 ומשקה צמא יחסיר רעב

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

ולדבר אל יהוה תועה להריק נפש  און לעשות חנף *ב*ש*חו*כי נבל נבלה ידבר ולבו 
 רעב ומשקה צמא יחסיר

Highlighted Diff. 

7 

 Masoretic טְׁשּפָ ֹון מִ ר ֶאְביֶקר ּוְבַדּבֵ ְמֵרי־ׁשֶ י֮ם ְּבאִ ּוִ֯ ל ֲענִ ץ ְלַחּבֵ ֹות ָיעָ ּמּוא זִ ים היו ָרעִ י ֵּכלָ ְוֵכלַ 

a( שקר ובדבר אביונים משפט כליו רעים והוא זמות יעץ לחבל ענוים באמריוכילי 
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff משפט +ים+שקר ובדבר אביונ הוא זמות יעץ לחבל ענוים באמרי+ו+לי כליו רעים +י+וכ

 

  



8 

 Masoretic ּוםֹות ָיקיבּוא ַעל־ְנדִ ץ ְוהֹות ָיעָ יביב ְנדִ ְוָנדִ 

a( על נדיבות יקום ונדיב נדיבות יעץ והוא
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

None Extant Highlighted Diff. 

9 

 Masoretic יְמָרתִ ָּנה אִ ֹות ַהְאזֵ טחּבֹ  י ָּבנֹותְעָנה קֹולִ ְמָנה ְׁשמַ ֹות קֹ ֲאַנּנׁשַ  יםָנׁשִ 

a( אמרתיהאזינה  בוטחות בנות קולי שמענה קומנה אננותנשים ש
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff אמרתינה +י+האז טחות+ו+ב בנות קולי שמענה מנה+ו+ק אננותנשים ש

10 

 Masoretic ֹואי ָיבֶסף ְּבלִ יר אֹ ה ָבצִ י ָּכלָ ֹות ּכִ ְטחְזָנה ּבֹ ְרּגַ ה ּתִ ַעל־ָׁשנָ  יםָימִ 

a( יבואבל  ימים על שנה תרגזנה הבוטחות כי כלה בציר אסף
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff יבוא -י-בל טחות כי כלה בציר אסף+ו+ב+ה+ימים על שנה תרגזנה 

11 

 Masoretic םיִ ֹוָרה ַעל־ֲחָלצָ ָרה ַוֲחגה ְועֹ טָ ֹות ְּפׁשֹ ְטחָזה ּבֹ ֹות ְרגָ ֲאַנּנׁשַ  ְרדּוחִ 

a( וספדנה על החלצים חרדו שאננות רגזה בוטחות פשטה וערו חגרנה
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff חלצים+ה+על  +וספדנה+ ה*רנ*חג-ו- *ו*טחות פשטה וער+ו+חרדו שאננות רגזה ב



12 

ֶמד ַעל־ּגֶ ְפדִ ם סֹ יִ ַעל־ָׁשדַ   Masoretic הּיָ ֶפן ֹּפִר ים ַעל־ְׂשֵדי־ֶח֕

a( על גפן פריה על שדים סופדים על שדי חמדה
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff על גפן פריה +ה+פדים על שדי חמד+ו+על שדים ס

13 

 Masoretic היזָ ה ַעּלִ ְריָ ֹוׂש קִ י ָמׂשי ַעל־ָּכל־ָּבּתֵ ה ּכִ ֲעלֶ יר ּתַ ֹוץ ָׁשמִ י קת ַעּמִ ל ַאְדמַ עַ 

a( משוש קריה עליזה על אדמת עמי קוץ ושמיר תעלה כי על כול בתי
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff משוש קריה עליזה ל בתי+ו+שמיר תעלה כי על כ+ו+על אדמת עמי קוץ 

14 

ַחן ָהיָ ב עֹ יר ֻעּזָ ֹון עִ ׁש ֲהמֹון נֻּטָ י־ַאְרמּכִ  ים ֹוׂש ְּפָראִ ם ְמׂשַעד־עֹולָ  ד ְמָערֹותה ְבעַ ֶפל ָוַב֜
 יםֲעָדִר  הְרעֵ מִ 

Masoretic 

היה בעד מערות עד עולם משוש פראים  כי ארמון נטש המון עיר עזב עופל ובחן
 לעדרים מרעה

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

היה בעד מערות עד עולם משוש פראים  פל ובחן+ו+כי ארמון נטש המון עיר עזב ע
 עדרים+ל+מרעה 

Highlighted Diff. 

 

  



15 

מֶ ַלַּכְרמֶ  ְדָּברה מִ ְוָהיָ ֹום ָּמרּוַח מִ ינּו רה ָעלֵ ָעֶר ַעד־יֵ   Masoretic בַער ֵיָחׁשֵ ל ַלּיַ ל וֲַּכְר֯

a( יחשב עד יערה עלינו רוח ממרום והיה מדבר לכרמל וכרמל ליער
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

None Extant Highlighted Diff. 

16 

 Masoretic בל ֵּתׁשֵ ה ַּבַּכְרמֶ ט ּוְצָדקָ ְׁשּפָ ר מִ ְדּבָ ן ַּבּמִ ְוָׁשכַ 

a( ושכן במדבר משפט וצדקה בכרמל תשב
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

None Extant Highlighted Diff. 

17 

 Masoretic םַטח ַעד־עֹולָ ט ָובֶ ה ַהְׁשקֵ ַהְּצָדקָ  ֲעֹבַדתֹום וַ ה ָׁשלה ַהְּצָדקָ ה ַמֲעׂשֵ ְוָהיָ 

a( עולםעד  מעשה הצדקה לשלום ועבודת הצדקה השקט ובטח והיה
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff עד עולם דת הצדקה השקט ובטח+ו+שלום ועב+ל+מעשה הצדקה  והיה

18 

 Masoretic ֹותת ַׁשֲאַנּנְמנּוחֹ ים ּובִ ְבַטחִ מִ  ְׁשְּכנֹותְבמִ ֹום ּוה ָׁשלְנוֵ י ּבִ ב ַעּמִ ְוָיׁשַ 

a( ובמנוחות שאננות וישב עמי בנוה שלום ובמשכנות מבטחים
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff ת שאננות+ו+ובמנוח וישב עמי בנוה שלום ובמשכנות מבטחים



19 

 Masoretic ירל ָהעִ ְׁשּפַ ה ּתִ ְפלָ ַער ּוַבּׁשִ ֶדת ַהּיָ ד ְּבֶר ּוָבַר 

a( וברד ברדת היער ובשפלה תשפל היער
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

None Extant Highlighted Diff. 

20 

ם ֹזְרעֵ   Masoretic ֹורֹור ְוַהֲחמֶגל־ַהּׁשי ֶר ם ְמַׁשְּלחֵ יִ י ַעל־ָּכל־מָ ַאְׁשֵריֶכ֕

a( אשריכמה זורעי על כול מים ומשלחי רגל השור והחמור
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff משלחי רגל השור והחמור+ו+ל מים +ו+רעי על כ+ו+ז +ה+אשריכמ

Chapter 33 

1 

ֹ  ד ְוַאָּתהֹוי ׁשֹודֵ ה  ד ַּכְּנ�ְת�ּתּוּׁשַ  ׁשֹוֵדד ְמ�ֹו ַּכֲהתִ ְגדּו בד ְולֹא־בָ ּוד ּובֹוגֵ א ָׁשדל
 �ְבְּגדּו־בָ יִ  דְבּגֹ לִ 

Masoretic 

 ככלותך שודד תושד הוי שודד ואתה לוא שדוד ובוגד ולוא בגדו בו כהתמכך
 בךיבגודו  לבגוד

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

תך +ו+ל*כ*שודד תושד כ ך+כ+א בגדו בו כהתמ+ו+א שדוד ובוגד ול+ו+הוי שודד ואתה ל
 דו בך+ו+יבג ד+ו+לבג

Highlighted Diff. 



2 

 Masoretic הת ָצָר נּו ְּבעֵ ים ַאף־ְיׁשּוָעתֵ ַלְּבָקִר  ה ְזֹרָעםינּו ֱהיֵ ּוִ קִ  נּו ְל�ה ָחּנֵ ְיהוָ 

a( הושעתנו בעת צרה חוננו לכה קוינו והיה זרעם לבקרים אף יהוה
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff עתנו בעת צרה*הוש* היה זרעם לבקרים אף+ו+קוינו  +ה+ננו לכ+ו+יהוה ח

3 

 Masoretic םּו ּגֹויִ � ָנְפצֹוְמֻמתֶ ים ֵמרּו ַעּמִ ֹון ָנְדדֹול ָהמּקמִ 

a( גוים עמים מדממתך נפצו מקול המון נדדו
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff גוים ממתך נפצו-ו-*ד*מקול המון נדדו עמים מ

4 

 Masoretic ֹוק ּבים ׁשֹוקֵ ק ֵּגבִ יל ְּכַמּׁשַ ָחסִ ֶסף הֶ ם אֹ ף ְׁשַלְלכֶ ְוֻאּסַ 

a( ואסף שללכם אסף החסיל משק גבים שקק בו
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff קק בו-ו-משק גבים ש-כ-ואסף שללכם אסף החסיל 

5 

 Masoretic הט ּוְצָדקָ ְׁשּפָ ֹון מִ ּיא צִ ּלֵ ֹום מִ ן ָמרי ֹׁשכֵ ה ּכִ ב ְיהוָ ְׂשּגָ נִ 

a( יהוה כי שכן מרום מלא ציון משפט וצדקה נשגב
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

None Extant Highlighted Diff. 



6 

 Masoretic ֹויא אֹוָצרה הִ ת ְיהוָ ְראַ ַעת יִ ת ָודָ ת ָחְכמַ ֶסן ְיׁשּועֹ י� חֹ ּתֶ ת עִ ֱאמּונַ  ְוָהָיה

a( עתיך חסן וישועות חכמת ודעת יראת יהוה היא אוצרו יהיה אמונת
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff ת חכמת ודעת יראת יהוה היא אוצרו+ו+ישוע+ו+עתיך חסן  יהיה אמונת

7 

 Masoretic ּוןְבָּכיר יִ ֹום מַ י ָׁשלָצה ַמְלֲאכֵ ּו חֻ ם ָצֲעקן ֶאְרֶאּלָ הֵ 

a( הן ארא לם זעקו חצה מלאכי שלום מר יבכיון
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff עקו חצה מלאכי שלום מר יבכיון*ז*הן ארא לם 

8 

ֹ ס ָעִר ָמאַ  יתר ְּבִר ַרח ֵהפֵ ר אֹ ת ֹעבֵ ָׁשבַ ֹות ּלּמּו ְמסִ ָנׁשַ   Masoretic ֹוׁשב ֱאנא ָחׁשַ ים ל

a( שבת עובר ארח הפר ברית מאס עדים לוא חשב אנוש נשמו מסלות
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff א חשב אנוש+ו+בר ארח הפר ברית מאס עדים ל+ו+שבת ע נשמו מסלות

9 

 Masoretic לן ְוַכְרמֶ ר ָּבׁשָ ה ְוֹנעֵ ֲעָרבָ ּכָ  ה ַהָּׁשרֹוןל ָהיָ ֹון ָקמַ יר ְלָבנֶרץ ֶהְחּפִ אָ  ֻאְמְלָלהל ָאבַ 

a( בשן וכרמלנוער  כערבה השרון והיה קמל לבנון חפיר הארץאמללה  אבל
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff בשן וכרמלער *נו* כערבה השרון היה+ו+ קמל לבנון חפיר-ה- ארץ+ה+אמללה  אבל



10 

 Masoretic אה ֶאָּנׂשֵ ם ַעּתָ רֹומָ אֵ  ה ַעָּתהר ְיהוָ ּום יֹאמַ ה ָאקַעּתָ 

a( עתה אקום אמר יהוה עתה אתרומם עתה הנשא
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff נשא*ה*רומם עתה +ת+אמר יהוה עתה א-י-עתה אקום 

11 

ם אֵ ְלדּו קַ ׁש ּתֵ ּו ֲחׁשַ ַּתֲהר  Masoretic םׁש ּתֹאַכְלכֶ ׁש רּוֲחֶכ֕

a( חששה תלדו קש רוחכם אש תאכלכם תהרו
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff תלדו קש רוחכם אש תאכלכם +ת+חשש תהרו

12 

 Masoretic ּתּוּצַ ׁש יִ ָּבאֵ ים ים ְּכסּוחִ יד קֹוצִ ֹות ׂשִ ְׂשְרפים מִ ּו ַעּמִ ְוָהי

a( שיד קוצים כסוחים באש יצתו ויהיו עמים משרפות
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff שיד קוצים כסוחים באש יצתו היו עמים משרפות-י-ו

13 

 Masoretic יים ְּגֻבָרתִ ּו ְקרֹובִ י ּוְדעיתִ ר ָעׂשִ ים ֲאׁשֶ ּו ְרחֹוקִ ְמעׁשִ 

a( ידעו קרובים גבורתי רחוקים אשר עשיתישמעו 
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff רתי+ו+דעו קרובים גב*י* שמעו רחוקים אשר עשיתי



14 

 Masoretic םעֹולָ י נּו מֹוְקדֵ ּור לָ י־ָיגה מִ ׁש אֹוֵכלָ נּו אֵ ּור לָ י ָיגים מִ ה ֲחֵנפִ ה ְרָעדָ ים ָאֲחזָ ַחָּטאִ  ּיֹוןּו ְבצִ ָּפֲחד

a( חנפים מי יגור לנו אש אוכלה מי יגור לנו מוקדי עולם פחדו בציון חטאים אחזה רעדה
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

None Extant Highlighted Diff. 

15 

ס ְּבבֶ יָׁשִר ר מֵ ֹות ְוֹדבֵ � ְצָדקֹהלֵ  ם ַחד ֹאטֵ ַּבּׁשֹ � ְּתמֹ מִ  ר ַּכָּפיוֹות ֹנעֵ ַצע ַמֲעַׁשּקים ֹמֵא֞
 עֹות ְּבריו ֵמְראם ֵעינָ ים ְוֹעצֵ ָּדמִ  עַ ְּׁשמֹ מִ  ָאְזנֹו

Masoretic 

בשחוד אוטם  צדקות וידבר מישרים מאס בבצע מעשקות נער כפי מתמךוהלך 
 ברע משמוע דמים ועצם עיניו מראות ניוזאו

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

טם +ו+ד א+ו+בשח מתמך -ו-בבצע מעשקות נער כפידבר מישרים מאס +י+צדקות והלך +ו+
 ברע ע דמים ועצם עיניו מראות+ו+ו משמ+י+נז+ו+א

Highlighted Diff. 

16 

 Masoretic יםיו ֶנֱאָמנִ ן ֵמימָ ּתָ ֹו נִ ֹו ַלְחמְׂשַּגּבים מִ ֹות ְסָלעִ ן ְמָצדְׁשּכֹ ים יִ ּוא ְמרֹומִ ה

a( מימיו נאמנים לחמו נתןהוא מרומים ישכון מצדות סלעים משגבו 
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff מימיו נאמנים ן מצדות סלעים משגבו לחמו נתן+ו+הוא מרומים ישכ

 

  



17 

 Masoretic יםֶרץ ַמְרַחּקִ יָנה אֶ ְראֶ י� ּתִ יָנה ֵעינֶ ֹו ֶּתֱחזֶ ֶל� ְּבָיְפימֶ 

a( מרחקים מלך ביופיו תחזיון עיניך תראינה ארץ
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff מרחקים עיניך תראינה ארץ -ה-פיו תחזיון+ו+מלך בי

18 

 Masoretic יםְגָּדלִ ר ֶאת־ַהּמִ ה ֹספֵ ל ַאּיֵ ה ֹׁשקֵ ַאּיֵ  ה ֹסֵפרה ַאּיֵ ה ֵאימָ ֶיְהּגֶ  ְּב�לִ 

a( המגדליםאת  לבכה יהגה אימה איה ספר איה שקל איה ספר
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff המגדליםאת  יהגה אימה איה ספר איה שקל איה ספר +ה+לבכ

19 

ֹ ם נֹועָ ֶאת־עַ   Masoretic הינָ ין ּבִ ֹון אֵ ג ָלׁשְלעַ ֹוַע נִ ְּׁשממִ  י ָׂשָפהְמקֵ ם עִ ה עַ ְראֶ א תִ ז ל

a( בינהנלעג לשון אין  את עם נועז לוא תראו עם עמקי שפה משמוע
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff נלעג לשון אין בינה עם עמקי שפה משמוע *ו*א תרא+ו+את עם נועז ל

 

  



20 

ִ֜ ְראֶ נּו ֵעיֶני֩� תִ ֹוֲעדֵ ת מְריַ ֹון קִ ּיה צִ ֲחזֵ  ע ּסַ ַּבל־יִ  ְצָעןֶהל ַּבל־יִ ן אֹ ה ַׁשֲאנָ ם ָנוֶ יָנה ְירּוָׁשַל
 קּוָּנתֵ יו ַּבל־יִ ַצח ְוָכל־ֲחָבלָ ָלנֶ  ֹדָתיוְיתֵ 

Masoretic 

תראינה ירושלם נוה שאנן אהל בל יצען בל יסע  חזה ציון קרית מועדינו עיניך
 לנצח וכול חבליו בל ינתקו יתדותו

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

תראינה ירושלם נוה שאנן אהל בל יצען בל יסע  ינו עיניך+י+חזה ציון קרית מועד
 ל חבליו בל ינתקו+ו+לנצח וכ ו-י-ת+ו+יתד

Highlighted Diff. 

21 

ם ַאּדִ י אִ ּכִ  יר י ַאּדִ ט ְוצִ יִ י־ׁשַ ֳאנִ  ֶל� ּבֹום ַּבל־ּתֵ יִ י ָידָ ים ַרֲחבֵ ים ְיֹאִר נּו ְמקֹום־ְנָהִר לָ  יר ְיהָוהם־ָׁש֞
 ֹ  ּנּוא ַיַעְבֶר ל

Masoretic 

וצי אדיר  יארים רחבי ידים בל תלב בו אני שטלנו מקום נהרות  כי אם שם אדיר יהוה
 לוא יעברנו

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

וצי  ט-י-בו אני ש *ב*יארים רחבי ידים בל תל *ות*לנו מקום נהר כי אם שם אדיר יהוה
 א יעברנו+ו+אדיר ל

Highlighted Diff. 

22 

 Masoretic נּויעֵ ּוא יֹוׁשִ נּו הַמְלּכֵ ה נּו ְיהוָ ה ְמֹחְקקֵ נּו ְיהוָ ֹׁשְפטֵ  י ְיהָוהּכִ 

a( ויהוה מלכנו והוא יושיענו כי יהוה שופטנו ויהוה מחוקקנו
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff הוא יושיענו+ו+יהוה מלכנו +ו+ קקנו+ו+יהוה מח+ו+פטנו +ו+כי יהוה ש



23 

 Masoretic זְזזּו בַ ים ּבָ ְסחִ ה ּפִ ַמְרּבֶ  ד־ָׁשָללק עַ ז ֻחּלַ ס אָ ְרׂשּו נֵ ַּבל־ּפָ  ֵכן־ָּתְרָנםּו � ַּבל־ְיַחְּזקיִ ּו ֲחָבלָ ְּטׁשנִ 

a( תרנם בל פרש נס אז חלק עד שלל מרובה פסחים בזזו בז נטשו חבליך בל יחזקו כי
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff בה פסחים בזזו בז+ו+נס אז חלק עד שלל מר -ו-תרנם בל פרש נטשו חבליך בל יחזקו כי

24 

 Masoretic ןא ָעֹוּה ְנׂשֻ ב ּבָ ם ַהֹּיׁשֵ י ָהעָ יתִ ן ָחלִ ר ָׁשכֵ ּוַבל־יֹאמַ 

a( ובל יואמר שוכן חליתי העם היושב בה נשא עוון
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff ון+ו+שב בה נשא ע+ו+כן חליתי העם הי+ו+אמר ש+ו+ובל י

Chapter 34 

1 

 לּה ֵּתבֵ ּוְמ�אָ  ֶרץע ָהאָ ְׁשמַ יבּו ּתִ ים ַהְקׁשִ ַע ּוְלֻאּמִ ְׁשמֹ לִ  םּו גֹויִ ְרבקִ 
 יהָ ְוָכל־ֶצֱאָצאֶ 

Masoretic 

 קרובו גואים לשמוע ולאומים הקשיבו תשמע הארץ ומלואה תבל
 וכול צאצאיה

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

אה תבל +ו+מים הקשיבו תשמע הארץ ומל+ו+ע ולא+ו+ים לשמ+א+בו גו+ו+קר
 צאצאיה ל+ו+וכ

Highlighted Diff. 



2 

 Masoretic ַבחם ַלּטָ ם ְנָתנָ ימָ ם ֶהֱחִר ה ַעל־ָּכל־ְצָבאָ ם ְוֵחמָ ַעל־ָּכל־ַהּגֹויִ  יהָוהֶצף לַ י קֶ ּכִ 

a( וחהחרימם ונתנם לטבכיא קצף ליהוה על כול הגואים וחמה על כול צבאם 
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff ח+ו+נתנם לטב+ו+ל צבאם החרימם +ו+ים וחמה על כ+א+ל הגו+ו+קצף ליהוה על כ +א+כי

3 

 Masoretic םָּדמָ ים מִ ּסּו ָהִר ם ְוָנמַ ה ָבְאׁשָ ם ַיֲעלֶ ְגֵריהֶ כּו ּופִ ם יְֻׁשלָ ְוַחְלֵליהֶ 

a( ופגריהמה יעלה באושמה ונמסו ההרים מדמםיושלכו  וחלליהם
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff הרים מדמם+ה+ונמסו  +ה+שמ+ו+יעלה בא +ה+שלכו ופגריהמ+ו+י וחלליהם

4 

ם ם ְוָכל־ְצָבאָ יִ ֶפר ַהָּׁשמָ ּלּו ַכּסֵ ם ְוָנגֹ יִ א ַהָּׁשמַ ָּכל־ְצבָ  ּקּוְוָנמַ 
 הְּתֵאנָ מִ  ֶלתּוְכֹנבֶ  ֶפןּגֶ מִ  ָעֶלה לְנבֹ ּכִ  ֹולּביִ 

Masoretic 

השמים יבולו ונגלו כספר השמים וכול צבאם  והעמקים יתבקעו וכול צבא
 תאנה עלה מגופן וכנובלת מן כנובל יבול

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 ל צבאם+ו+ונגלו כספר השמים וכ +יבולו+השמים  ל צבא+ו+כ+ו+ +יתבקעו+ +ם+*י*מק*ע*+ה+ו
 תאנה +ן+בלת מ+ו+פן וכנ+ו+בל עלה מג+ו+יבול כנ

Highlighted Diff. 

 

  



5 

 Masoretic טְׁשּפָ י ְלמִ ם ֶחְרמִ ד ְוַעל־עַ ֹום ֵּתֵר ַעל־ֱאד ֵּנהי הִ ם ַחְרּבִ יִ ה ַבָּׁשמַ ְּותָ י־ִר ּכִ 

a( כיא תראה בשמים חרביא הנה על אדום תרד ועל עם חרמי למשפט
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff הנה על אדום תרד ועל עם חרמי למשפט +א+ה בשמים חרבי*א*תר +א+כי

6 

ה ָמְלאָ חֶ  י ים ּכִ ֹות ֵאילִ ְליֶלב ּכִ ים ֵמחֵ ְוַעּתּודִ  יםם ָּכִר ּדַ ֶלב מִ ְׁשָנה ֵמחֵ ֻהּדַ  ה ָדםֶרב ַליהָו֞
 ֹוםֶרץ ֱאדְּבאֶ ֹול ַבח ָּגדה ְוטֶ ְּבָבְצָר  יהָוהלַ  ַבחזֶ 

Masoretic 

 ליהוה מלאה דם הדשנה מחלב מדם כרים ועתודים מחלב כלאיות אילים כיא חרב
 ליהוה בבוצרה וטבח גדול בארץ אדום זבח

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 +א+יות אילים כי+א+ליהוה מלאה דם הדשנה מחלב מדם כרים ועתודים מחלב כל חרב
 גדול בארץ אדוםצרה וטבח +ו+זבח ליהוה בב

Highlighted Diff. 

7 

 Masoretic ןֶלב ְיֻדּׁשָ ם ֵמחֵ ם ַוֲעָפָר ּדָ מִ  ה ַאְרָצםְּותָ ים ְוִר יִר ם־ַאּבִ ים עִ ם ּוָפִר ּמָ עִ  יםּו ְרֵאמִ ְוָיְרד

a( אבירים ורותה ארצמה מדם ועפרם מחלב ידשן וירדו ראמים עמם ופרים עם
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff מדם ועפרם מחלב ידשן +ה+אבירים ורותה ארצמ ראמים עמם ופרים עםוירדו 

 

  



8 

 Masoretic ֹוןּייב צִ ים ְלִר ּלּומִ ת ׁשִ ה ְׁשנַ יהוָ ם לַ ֹום ָנקָ י יּכִ 

a( שלומים לריב ציון כיא יום נקם ליהוה שנת
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff לריב ציוןשלומים  יום נקם ליהוה שנת +א+כי

9 

 Masoretic הֶפת ֹּבֵעָר ּה ְלזֶ ה ַאְרצָ ית ְוָהְיתָ ּה ְלָגְפִר ֶפת ַוֲעָפָר ְלזֶ  יהָ ּו ְנָחלֶ ְוֶנֶהְפכ

a( ובערה ונהפכו נחליה לזפת ועפרה לגפרית והייתה ארצה לזפת
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff בערה+ו+ ארצה לזפת יתה+י+ונהפכו נחליה לזפת ועפרה לגפרית וה

10 

ֹ  ְיָלה ְויֹוָמםלַ   יםַצח ְנָצחִ ב ְלנֵ ֶּתֱחָר  ֹור ָלדֹורּדּה מִ ה ֲעָׁשנָ ם ַיֲעלֶ ה ְלעֹולָ ְכּבֶ א תִ ל
 ּהר ּבָ ין ֹעבֵ אֵ 

Masoretic 

 לילה ויומם ולוא תכובה לעולם יעלה עשנה מדור לדור ותחרב לנצח נצחים
 בהא עובר ואין

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 תחרב לנצח נצחים+ו+בה לעולם יעלה עשנה מדור לדור +ו+א תכ+ו+ל+ו+לילה ויומם 
 +א+בר בה+ו+אין ע+ו+

Highlighted Diff. 

 

  



11 

 הּוו־תֹ יָה קַ ה ָעלֶ ּה ְוָנטָ ְׁשְּכנּו־בָ ב יִ ֹוף ְוֹעֵר ֹוד ְוַיְנׁשּפת ְוקִ ָקאַ  ּוהָ יֵרׁשוִ 
 הּוְוַאְבֵני־בֹ 

Masoretic 

 קו ותהו וירשוהה קאת וקפוד וינשוף ועורב ישכונו בהא ונטא עליהא
 ואבני בהו

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

קו ותהו  +א+עליה *א*ונט +א+נו בה+ו+רב ישכ+ו+קאת וקפוד וינשוף וע +ה+וירשוה
 בהו ואבני

Highlighted Diff. 

12 

 Masoretic ֶפסְהיּו אָ יָה יִ אּו ְוָכל־ָׂשֶר ְקָר ה יִ ְמלּוכָ ם ין־ׁשָ יָה ְואֵ ֹחֶר 

a( וחריה ואין שמה מלוכה יקראו וכול שריה יהיו כאפס
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff אפס+כ+ל שריה יהיו +ו+מלוכה יקראו וכ +ה+חריה ואין שמ+ו+

13 

 ֹותְבניר לִ ים ָחצִ ה ַתּנִ ְנוֵ  יָה ְוָהְיָתהְבָצֶר ֹוַח ְּבמִ ָוח ֹוׂשּמים קִ יִר סִ  יהָ ה ַאְרְמֹנתֶ ְוָעְלתָ 
 הַיֲענָ 

Masoretic 

 מוש וחוח במבצריהא והייתה נוה תנים חצר לבנותק סירים ונותיהארמ ועלתה
 יענה

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

ר לבנות -י-יתה נוה תנים חצ+י+וה +א+מוש וחוח במבצריהק סירים תיה+ו+נ+ו+ארמ ועלתה
 יענה

Highlighted Diff. 



14 

 Masoretic ֹוחַ ּה ָמנה לָ ית ּוָמְצאָ ילִ יָעה ּלִ ְרּגִ הִ  א ַא�־ָׁשםְקָר הּו יִ יר ַעל־ֵרעֵ ים ְוָׂשעִ ּיִ ֶאת־אִ  יםּיִ ּו צִ ּוָפְגׁש

להמה  ופגשו ציים את אייאמים ושעיר על רעהו יקרא אך שמה ירגיעו ליליות ומצאו
 מנוח

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 *ו*ת ומצא+ו+לילי *ו*רגיע*י* +ה+ים ושעיר על רעהו יקרא אך שמ+יאמ+ופגשו ציים את אי
 מנוח +מה+לה

Highlighted Diff. 

15 

 Masoretic ּהְרעּותָ ה ּׁשָ ֹות אִ ּו ַדּיְקְּבצם נִ ּה ַא�־ׁשָ ּלָ ה ְבצִ ה ְוָדְגָר ט ּוָבְקעָ ַוְּתַמּלֵ  ּפֹוזה קִ ְּננָ ָּמה קִ ׁשָ 

a( דיות אשה רעותה שמה קננה קופד ותמלט ובקעה ודגרה בצלה אך אך שמה נקבצו
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff דיות אשה רעותה נקבצו +ה+אך שמ +אך+ותמלט ובקעה ודגרה בצלה  *ופד*שמה קננה ק

16 

ֹ  ָּנהת ֵמהֵ ַאחַ אּו ְקָר ּו ֶפר ְיהָוהַעל־סֵ ּו מֵ ְרׁשּדִ  ֹ ה ְרעּותָ ּׁשָ ָרה אִ א ֶנְעּדָ ל דּו א ָפקָ ּה ל
 ןְּבצָ ּוא קִ ֹו הְורּוח הּוָ צִ  ּואה יי־פִ ּכִ 

Masoretic 

דרושו מעל ספר יהוה וקראו ואחת לוא נעדרה אשה רעותה 
 ןהואה קבצ ורוחהו צוה הוא פיהו כיא

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 -לא פקדו- א נעדרה אשה רעותה+ו+ל -מהנה- אחת+ו+שו מעל ספר יהוה וקראו +ו+דר
 ןקבצ +ה+ו הוא+ה+ורוח הוא צוה +הו+פי +א+כי

Highlighted Diff. 



17 

 ֹורֹור ָודּוָה ְלדיָרׁשיִ  ו ַעד־עֹוָלםם ַּבּקָ ָּתה ָלהֶ ְּלקַ ֹו חִ ל ְוָידּגֹוָר  יל ָלֶהןּפִ ּוא־הִ ְוה
 ּהְׁשְּכנּו־בָ יִ 

Masoretic 

 לדור ודורירשוה  עולם עד בקו נהוהואה הפיל להנה גורל וידיו חלקת להמ̇ 
 בה ישכנו

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

לדור ודור ירשוה -י- עולם עד בקו +נה+להמ -ה-ו חלקת+י+גורל ויד +ה+הפיל להנ +ה+והוא
 בה ישכנו

Highlighted Diff. 

Chapter 35 

1 

 Masoretic ֶלתח ַּכֲחַבּצָ ְפַר ה ְותִ ל ֲעָרבָ ה ְוָתגֵ ּיָ ר ְוצִ ְדּבָ ּום מִ ְיֻׂשׂש

a( יששום מדבר וציה ותגל ערבה ותפרח כחבצלת
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

None Extant Highlighted Diff. 

 

  



2 

ח ְוָתגֵ ַח ּתִ ָּפרֹ  ּו ְראָּמה יִ ֹון הֵ ל ְוַהָּׁשרר ַהַּכְרמֶ ּה ֲהדַ ַּתן־לָ נִ  ַהְּלָבנֹוןֹוד ן ְּכבת ְוַרּנֵ ילַ ף ּגִ ל אַ ְפַר֜
 ינּור ֱא�הֵ ה ֲהדַ ְכבֹוד־ְיהוָ 

Masoretic 

נתן לה הדר הכרמל והשרון המה יראו  פרח תפרח ותגל אף גילת ורנן כבוד לבנון
 יהוה הדר אלהינו כבוד

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

נתן לה הדר הכרמל והשרון המה יראו  לבנון-ה-פרח תפרח ותגל אף גילת ורנן כבוד 
 יהוה הדר אלהינו כבוד

Highlighted Diff. 

3 

 Masoretic צּוֹות ַאּמֵ ם ֹּכְׁשליִ ְרּכַ ֹות ּובִ ם ָרפיִ ּו ָידַ ַחְּזק

a( חזקו ידים רפות וברכים כושלות אמצו
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff שלות אמצו+ו+ידים רפות וברכים כחזקו 

4 

ים ּול ֱא�הִ ֹוא ְּגמם ָיבָנקָ  ֵהיֶכםה ֱא�ּנֵ אּו הִ יָר ּו ַאל־ּתִ ְזקב חִ ְמֲהֵרי־לֵ ְלנִ  ְמרּואִ 
 םְוֹיַׁשֲעכֶ  ֹואָיב ּואה

Masoretic 

אלוהים אלוהכמה נקם יבוא גמול  הנאמרו לנמהרי לב חזקו אל תיראו ה
 ויושעכמה יבוא הואה

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

הים +ו+נקם יבוא גמול אל +ה+*מ*כ-י-ה+ו+אל הנאמרו לנמהרי לב חזקו אל תיראו ה
 +ה+*מ*שעכ+ו+יבוא וי +ה+הוא

Highlighted Diff. 



5 

 Masoretic ְחָנהָּפתַ ים ּתִ י ֵחְרׁשִ ים ְוָאְזנֵ ְוִר י עִ ְחָנה ֵעינֵ ָּפקַ ז ּתִ אָ 

a( ואוזני חרשים תפתחנה אז תפקחנה עיני עורים
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff זני חרשים תפתחנה+ו+וא אז תפקחנה עיני עורים

6 

 הים ָּבֲעָרבָ ם ּוְנָחלִ יִ מַ  ְדָּברּו ַבּמִ ְבְקעי־נִ ם ּכִ ּלֵ ֹון אִ ן ְלׁשַח ְוָתרֹ ּסֵ ּפִ  ַאָּילג ּכָ ז ְיַדּלֵ אָ 
 

Masoretic 

 מים ונחלים בערבה אז ידלג כאיאל פסח ותרון לשון אלם כיא נבקעו במדבר
 ילכו

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

מים ונחלים בערבה  נבקעו במדבר +א+ן לשון אלם כי+ו+ל פסח ותר+א+אז ידלג כאי
 +ילכו+

Highlighted Diff. 

7 

 Masoretic ֶמאה ָוגֹ יר ְלָקנֶ ּה ָחצִ ְבצָ ִר  יםה ַתּנִ ְנוֵ ם ּבִ יִ ּוֵעי מָ ְלַמּבֹון ָּמאם ְוצִ ַלֲאגַ  ה ַהָּׁשָרבְוָהיָ 

a( רבץ חציר לקנה וגומה והיה השרב לאגם וצמאון למבועי מים בנוה תנים
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff *ה*מ+ו+חציר לקנה וג -ה-*ץ*רב והיה השרב לאגם וצמאון למבועי מים בנוה תנים

 

  



8 

ם ַמְסל ֹ ֵרא לָ ּקָ יִ  ֶדׁשֶר� ַהּקֹ ֶר� ְודֶ ּול ָודֶ ְוָהָיה־ָׁש֞ ּנּו א־ַיַעְבֶר ּה ל
ֹ ילִ ֶוֱאוִ  ֶר�ּדֶ  �ֹהלֵ  מֹוְוהּוא־לָ  אָטמֵ   ּוְתעא יִ ים ל

Masoretic 

 ובורנהוהיה שמה שמה מסולל ודרך הקודש יקראו לה לוא יע
 ואוילים לוא יתעודרך  הולך ולמו הואה טמה

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 *ה*רנ+ו+ב+ו+א יע+ו+לה ל +ו+דש יקרא+ו+הק -ודרך- ל ודרך*ול*מס +שמה+ +ה+*מ*והיה ש
 א יתעו+ו+לך דרך ואוילים ל+ו+למו ה+ו+ *הואה* *ה*טמ

Highlighted Diff. 

9 

ם ַאְריֵ ְהיֶ לֹא־יִ  ֹ ָּנה ל־ַיֲעלֶ ּבַ  יץ ַחּיֹותה ּוְפִר ה ָׁש֜  ּום ְוָהְלכא ׁשָ ָּמצֵ א תִ ל
 יםְּגאּולִ 

Masoretic 

 יעלנה ולוא ימצא שם והלכו לוא יהיה שמה אריה ופריץ חיות בל לוא
 גאולים

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

מצא שם והלכו *י*א +ו+ל+ו+יעלנה  +לוא+אריה ופריץ חיות בל  +ה+*מ*א יהיה ש+ו+ל
 גאולים

Highlighted Diff. 

 

  



10 

ה ְיֻׁשבּוְפדּויֵ   ְמָחהֹון ְוׂשִ ם ָׂשׂשם ַעל־רֹאׁשָ ת עֹולָ ְמחַ ה ְוׂשִ ּנָ ְּבִר  ּיֹוןאּו צִ ּון ּובָ י ְיהָו֜
 הֹון ַוֲאָנחָ ָיג סּוְונָ  יגּוַיּׂשִ 

Masoretic 

עולם על ראושם ששון ושמחה  ופדויי יהוה ישובו ובאו ציון ברינה ושמחת
 יגון ואנחה ונס ישיגובה

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

שם ששון ושמחה +ו+עולם על רא נה ושמחת+י+ובאו ציון בר *ובו*ופדויי יהוה יש
 יגון ואנחה -ו-ונס +בה+ישיגו

Highlighted Diff. 

Chapter 36 

1 

ה ַלּמֶ י ְּבַאְרַּב֩ע ֶעְׂשֵר ַוְיהִ֡  ה ַסְנֵחִר ּיָ ְזקִ ֶל� חִ ה ָׁשָנ֜ ה י ְיהּודָ ל ָּכל־ָעֵר עַ  ֶל�־ַאּׁשּוריב מֶ הּו ָעָל֞
 םְתְּפׂשֵ ּיִ ֹות וַ ַהְּבֻצר

Masoretic 

 ויהי בארבע עשרה שנה למלך חזקיה עלה סנחריב מלך אשור על כול ערי יהודה

 הבצורות ויתפושם
)a

 QIsa1( a
 IsaiahQ 1 

 ל ערי יהודה+ו+עלה סנחריב מלך אשור על כ -ו-ויהי בארבע עשרה שנה למלך חזקיה

 שם+ו+רות ויתפ+ו+הבצ
Highlighted Diff. 

 

  



2 

ד יל ָּכבֵ הּו ְּבחֵ ּיָ ְזקִ ֶל� חִ ָמה ֶאל־ַהּמֶ יׁש ְירּוָׁשלַ ָּלכִ ה מִ ּור ֶאת־ַרב־ָׁשקֵ ֶל�־ַאּׁשח מֶ ְׁשלַ ַוּיִ 
 סה כֹובֵ ת ְׂשדֵ ּלַ ְמסִ ה ּבִ ה ָהֶעְליֹונָ ַהְּבֵרכָ  ְתָעַלתּבִ  דַּיֲעמֹ וַ 

Masoretic 

חזקיה בחיל כבד מאודה  וישלח מלך אשו את רב שקה מלכיש ירושלים אל המלך
 ויעמוד בתעלת הברכה העליונה במסלת שדי כובס

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

בחיל כבד  -ו-חזקיה אל המלך -ה-ם+י+את רב שקה מלכיש ירושל -ר-וישלח מלך אשו
 כובס *י*ד בתעלת הברכה העליונה במסלת שד+ו+ויעמ +מאודה+

Highlighted Diff. 

3 

 Masoretic  ירף ַהַּמְזּכִ ח ֶּבן־ָאסָ ר ְויֹואָ ַהֹּספֵ  ת ְוֶׁשְבָנאיִ ר ַעל־ַהּבָ הּו ֲאׁשֶ ּיָ ְלקִ ים ֶּבן־חִ יו ֶאְלָיקִ א ֵאלָ ַוֵּיצֵ 

a( ויואח בן אסף המזכיר ויצא אליו אליקים בן חלקיה אשר על הבית ושובנא הסופר
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff ויואח בן אסף המזכיר פר+ו+בנא הס+ו+אשר על הבית וש -ו-ויצא אליו אליקים בן חלקיה

4 

 ֹ ר ַהּמֶ הּו ּכֹ ּיָ ְזקִ א ֶאל־חִ ְמרּו־נָ ה אִ ַרב־ָׁשקֵ  אֶמר ֲאֵליֶהםַוּי ֶל� ה־ָאַמ֞
 ְחּתָ ר ָּבטָ ֲאׁשֶ ה ֹון ַהּזֶ ָּטחַהּבִ  המָ  ּורַאּׁש ֶל�מֶ  ַהָּגדֹול

Masoretic 

אל חזקיה מלך יהודה כוה אמר המלך  ויואמר אליהמה רב שקה אמורו נא
 הבטחון הזה אשר אתה בטחתה בו אשור מה מלך הגדול

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

ה אמר המלך +ו+כ +מלך יהודה+ -ו-אל חזקיה רו נא+ו+רב שקה אמ +ה+אמר אליהמ+ו+וי
 +בו+ +ה+בטחת +אתה+הבטחון הזה אשר  הגדול מלך אשור מה

Highlighted Diff. 



5 

 יְחָּת ּכִ י ָבטַ ַעל־מִ  ה ַעָּתהְלָחמָ ה ַלּמִ ה ּוְגבּוָר ם ֵעצָ יִ ַא�־ְּדַבר־ְׂשָפתַ  יְרּתִ ָאמַ 
 יְדָּת ּבִ ָמַר 

Masoretic 

 עצה וגבורא למלחמה עתה על מיא בטחתה כיא אמרתה אך דבר שפתים
 מרדתה ביא

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 +א+כי +ה+בטחת +א+למלחמה עתה על מי *א*עצה וגבור אך דבר שפתים *ה*אמרת
 +א+בי +ה+מרדת

Highlighted Diff. 

6 

ְחָּת ַעל־מִ ּנֵ הִ  ֹו א ְבַכּפיו ּובָ ָעלָ  יׁש� אִ ָּסמֵ ר יִ ם ֲאׁשֶ יִ ְצַר ַעל־מִ  ּוץ ַהֶּזהה ָהָרצְׁשֶעֶנ֩ת ַהָּקנֶ ה ָבַט֡
 יוים ָעלָ ל־ַהֹּבְטחִ ם ְלכָ יִ ְצַר ֶל�־מִ ה מֶ ן ַּפְרעֹ ּה ּכֵ ּוְנָקבָ 

Masoretic 

איש עליו ובא בכפו  בטחתה על משענת הקנה הרצוץ הזה על מצרים אשר יסמך הנה
 עליו ונקבה כן פרעוה מלך מצרים לכול הבוטחים

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

איש עליו ובא בכפו  על משענת הקנה הרצוץ הזה על מצרים אשר יסמך +ה+בטחת הנה
 עליו טחים+ו+ל הב+ו+ה מלך מצרים לכ+ו+כן פרע ונקבה

Highlighted Diff. 

 

  



7 

 הּוּיָ ְזקִ יר חִ ר ֵהסִ ּוא ֲאׁשֶ ְחנּו ֲהלֹוא־הינּו ָּבטָ ה ֱא�הֵ י ֶאל־ְיהוָ ר ֵאלַ י־תֹאמַ ְוכִ 
ֹ ְזְּבֹחתָ ְוֶאת־מִ  יוֶאת־ָּבֹמתָ  ִ ירְולִ  יהּוָדהאֶמר לִ יו ַוּי  ּוְׁשַּתֲחוה ּתִ ַח ַהּזֶ ְזּבֵ י ַהּמִ ְפנֵ ם לִ ּוָׁשַל

 

Masoretic 

הסיר חזקיה  וכיא תואמרו אלי על יהוה אלוהינו בטחנו הלוא הואה אשר
לפני המזבח הזה תשתחוו  ואת מזבחותיו ויואמר ליהודה ולירושלים במותיו את

 בירושלים
)a

 QIsa1( a
 IsaiahQ 1 

 -ו-הסיר חזקיה אשר +ה+הינו בטחנו הלוא הוא+ו+ל יהוה אל*ע*אלי  +ו+אמר+ו+ת +א+וכי
 לפני המזבח הזה תשתחוו ם+י+אמר ליהודה ולירושל+ו+תיו וי+ו+תיו ואת מזבח+ו+את במ

 

Highlighted Diff. 

8 

ל לָ ים אִ ם סּוסִ יִ ַאְלּפַ  ה ְל�ּור ְוֶאְּתנָ ֶל� ַאּׁשַהּמֶ י א ֶאת־ֲאֹדנִ ֶרב נָ ְתעָ הִ  ְוַעָּתה ֶתת ם־ּתּוַכ֕
 םים ֲעֵליהֶ ֹרְכבִ  ְל�

Masoretic 

המלך אשור ואתנה לכה אלפים סוסים אם תוכל לתת  ועתה התערבונא את אדוני
 עליהמה רוכבים לכה

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

אלפים סוסים אם תוכל לתת  +ה+אשור ואתנה לכ המלך ני+ו+נא את אד+ו+ועתה התערב
 +ה+עליהמ כבים+ו+ר +ה+לכ

Highlighted Diff. 
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ת ְּפנֵ י� ָּתׁשִ ְואֵ   םיִ ְצַר ַעל־מִ  ח ְל�ְבטַ ים ַוּתִ י ַהְקַטּנִ י ֲאֹדנִ ד ַעְבדֵ ת ַאחַ י ַפחַ יב ֵא֠
 יםֶכב ּוְלָפָרׁשִ ְלֶר 

Masoretic 

ותבטח לכם על מצרים  אחד מעבדי אדוני הקטנים ואיכה תשיב את פני פחת
 ולפרשים לרכב

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

על מצרים  +ם+ותבטח לכ ני הקטנים+ו+עבדי אד+מ+תשיב את פני פחת אחד  +ה+ואיכ
 לרכב ולפרשים

Highlighted Diff. 

10 

ֹ י ַעל־ָהאָ יתִ ה ָעלִ י ְיהוָ ַּבְלֲעדֵ ֲהמִ  ְוַעָּתה ֶרץ ה ֶאל־ָהאָ י ֲעלֵ ר ֵאלַ ָאמַ  ּה ְיהָוהיתָ ְלַהְׁשחִ את ֶרץ ַהּז
 ֹ  ּהיתָ את ְוַהְׁשחִ ַהּז

Masoretic 

על הארץ הזואת להשחיתה יהוה אמר אלי עלה אל הארץ  ועתה המבלעדי יהוה עליתי
 להשחיתה הזות

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

אמר אלי עלה אל הארץ את להשחיתה יהוה +ו+על הארץ הז ועתה המבלעדי יהוה עליתי
 השחיתה*ל* ת*ו*הז

Highlighted Diff. 

 

  



11 

 ֹ ח ֶאל־ַרב־ָׁשקֵ י֩ם ְוֶׁשְבנָ אֶמר ֶאְלָיקִ ַוּי  י�א ֶאל־ֲעָבדֶ ה ַּדֶּבר־נָ א ְויֹוָא֜
 יית ְּבָאְזנֵ ְיהּודִ  ינּור ֵאלֵ ְוַאל־ְּתַדּבֵ  ְחנּוֲאנָ  יםֹׁשְמעִ  יּכִ  יתֲאָרמִ 

 הַעל־ַהחֹומָ ר ם ֲאׁשֶ ָהעָ 
Masoretic 

 עבדיך עמנו עם דברנא ויואח ובנאויואמרו אליו אליקים וש
 ואל תדבר את הדברים האלה באוזני נחנוא שומעים כיא ארמית

 החומה על היושבים האנשים
)a

 QIsa1( a
 IsaiahQ 1 

 +עמנו+עבדיך  *עם* דברנא -שקה רב אל- ויואח בנא+ו+אליקים וש +אליו+ +ו+אמר+ו+וי
 זני+ו+בא +את הדברים האלה+ -אלינו יהודית- נחנו ואל תדברא מעים+ו+ש +א+כי ארמית

 על החומה *ם*+בי+ש+יו+*ה*ם +נשי+*א*ה
Highlighted Diff. 
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 ֹ ר י ְלַדּבֵ י ֲאֹדנִ נִ ְׁשָלחַ  י�י� ְוֵאלֶ ל ֲאֹדנֶ ה ַהאֶ אֶמר ַרב־ָׁשקֵ ַוּי
ֹ  ֶּלהָהאֵ  יםֶאת־ַהְּדָבִר  ם ֹחָר֯איהָ ־ל ֶאתה ֶלֱאכֹ חֹומָ ַעל־הַ  יםְׁשבִ ים ַהּיֹ ַעל־ָהֲאָנׁשִ  אֲהל

ְיֵהֶ ֵׁשיֵ ־ֶאת ֹותְׁשּתְולִ   םָּמכֶ ם עִ ַנ֯
Masoretic 

אדוניכמה שלחני אדוני לדבר  ויואמר רב שקה האליכמה ועל
היושבים על החומה לאכול את חריהמה  על האנשים הלוא האלה הדברים את

 עמכמה שיניהמהאת  ולשתות
)a

 QIsa1( a
 IsaiahQ 1 

ני לדבר +ו+שלחני אד -ואליך- +מה+ניכ+ו+אד +ועל+ +יכמה+אמר רב שקה האל+ו+וי
 +ה+יהמ-א-ל את חר+ו+שבים על החומה לאכ+ו+הי א על האנשים+ו+הדברים האלה הל את

 +ה+עמכמ +ה+ולשתות את שיניהמ
Highlighted Diff. 

13 

אֶמר ׁשִ ֹול ְיהּודִ א ְבקֹול־ָּגדְקָר ה ַוּיִ ַרב־ָׁשקֵ  ַּיֲעֹמדוַ  ֹ֕ ֹול ֶל� ַהָּגדי ַהּמֶ ְבֵר ּו ֶאת־ּדִ ְמעית ַוּי
 ּורַאּׁש ֶל�מֶ 

Masoretic 

שמעו את דברי המלך הגדול  יד רב השקה ויקרא בקול גדול יהודית ויואמרעמוי
 אשור מלך

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

שמעו את דברי המלך הגדול  אמר+ו+ויקרא בקול גדול יהודית וי שקה+ה+ד רב +י+עמוי
 מלך אשור

Highlighted Diff. 
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ֹ הּו ּכִ ּיָ ְזקִ ם חִ א ָלכֶ ֶל� ַאל־ַיּׁשִ ר ַהּמֶ ה ָאמַ ּכֹ   ילל ְלַהּצִ א־יּוכַ י ל
 םֶאְתכֶ 

Masoretic 

 לכמה יחזקיה כיא לוא יוכל להציל כוה אמר מלך אשור אל ישא
 אתכמה

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

א יוכל להציל +ו+ל +א+כי -ו-חזקיה+י+ +ה+לכמ אל ישא +אשור+מלך -ה-ה אמר +ו+כ
 +ה+אתכמ

Highlighted Diff. 

15 

ֹ נּו ְיהוָ ילֵ ל ַיּצִ ר ַהּצֵ ה ֵלאמֹ ֶאל־ְיהוָ  הּוּיָ ְזקִ ם חִ ח ֶאְתכֶ ְוַאל־ַיְבטַ  יר ָהעִ  ָּנֵתןא תִ ה ל
 ֹ  ּורַאּׁש ֶל�מֶ  דְּביַ  אתַהּז

Masoretic 

אל יהוה לאמור הצל יצילנו יהוה ולוא תנתן העיר  ואל יבטח אתכמה חיזקיה
 מלך אשור ביד הזואת

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

א תנתן העיר +ו+ל+ו+ר הצל יצילנו יהוה +ו+אל יהוה לאמ -ו-זקיה+י+ח +ה+ואל יבטח אתכמ
 מלך אשור את ביד+ו+הז

Highlighted Diff. 
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ר ַהּמֶ ֩י כֹ הּו ּכִ ּיָ ְזקִ ּו ֶאל־חִ ְׁשְמעל־ּתִ אַ  י ּו ֵאלַ ּוְצא י ְבָרָכהּתִ ּו־אִ ּור ֲעׂשֶל� ַאּׁשה ָאַמ֜
 ויׁש ֵמי־בֹורֹ ּו אִ ֹו ּוְׁשתיׁש ְּתֵאָנתְואִ  יׁש־ַּגְפנֹואִ  ּוְכלְואִ 

Masoretic 

ברכה וצאו אלי  אתיאל תשמעו אל חיזקיה כיא כוה אמר מלך אשור עשו 
 בורו את גפנו ואיש את תנתו ושתו איש מי איש ואכולו

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

ברכה וצאו אלי  מלך אשור עשו אתי-ה-ה אמר +ו+כ +א+כי -ו-זקיה+י+אל תשמעו אל ח
 בורו נתו ושתו איש מי-א-ת +את+גפנו ואיש  +את+ לו איש+ו+ואכ

Highlighted Diff. 

17 

 ֶחםֶרץ לֶ ֹוׁש אֶ ירְותִ  ֶרץ ָּדָגןם אֶ ֶרץ ְּכַאְרְצכֶ ם ֶאל־אֶ י ֶאְתכֶ ְוָלַקְחּתִ י ַעד־ֹּבאִ֕ 
 יםּוְכָרמִ 

Masoretic 

 ותירוש ארץ לחם עד בואי ולקחתי אתכמה אל ארץ כארצכמה אל ארץ דגן
 וכרמים

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

ותירוש ארץ לחם  ארץ דגן +אל+ +ה+אל ארץ כארצכמ +ה+אי ולקחתי אתכמ+ו+עד ב
 וכרמים

Highlighted Diff. 
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יׁש אִ  םי ַהּגֹויִ ילּו ֱא�הֵ ּצִ֜ נּו ַההִ ילֵ ה ַיּצִ ר ְיהוָ ֵלאמֹ  הּוּיָ ְזקִ ם חִ ית ֶאְתכֶ ֶּפן־ַיּסִ 
 ּורַאּׁש ֶל�מֶ  דּיַ מִ  ֹוֶאת־ַאְרצ

Masoretic 

לוהי הגואים איש ו אההציליהוה יצילנו  יסית אתכמה חיזקיה לאמור ןפ
 אשור מלך מיד ארצו

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 ים איש+א+הי הגו+ו+לו איהוה יצילנו ההציל ר+ו+לאמ -ו-זקיה+י+ח +ה+יסית אתכמ ןפ
 ארצו מיד מלך אשור -את-

Highlighted Diff. 

19 

ה ֱא�הֵ   Masoretic יָּידִ ֹון מִ ילּו ֶאת־ֹׁשְמרּצִ י־הִ ְוכִ ם יִ י ְסַפְרוָ ה ֱא�הֵ ד ַאּיֵ ְוַאְרּפָ  י ֲחָמתַאֵּי֞

a( שומרון מידי איה אלוהי חמת וארפד איה אלוהי ספרוים וכיא ההצילו את
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff מרון מידי+ו+ש הצילו את+ה+ +א+הי ספרוים וכי+ו+הי חמת וארפד איה אל+ו+איה אל

20 

ה יל ְיהוָ י־ַיּצִ י ּכִ ָּידִ ם מִ ילּו ֶאת־ַאְרצָ ּצִ ֶּלה ֲאֶׁשר־הִ ָהאֵ  ֲאָרצֹותי הָ ְּבָכל־ֱא�הֵ י מִ 
 יָּידִ מִ  םֶאת־ְירּוָׁשלַ 

Masoretic 

מידי כיא יציל יהוה  מיא בכול אלוהי הארצות האלה אשר הצילו את ארצם
 מידי ירושלים את

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

יציל יהוה  +א+מידי כי הי הארצות האלה אשר הצילו את ארצם+ו+ל אל+ו+בכ +א+מי
 ם מידי+י+ירושל את

Highlighted Diff. 
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ֹ ַּיֲחִר וַ  ֹ יא ֵלאמֹ ֶל� הִ ת ַהּמֶ ְצוַ י־מִ ר ּכִ ֹו ָּדבָ ּו ֹאתא־ָעניׁשּו ְול  Masoretic הּוא ַתֲענֻ ר ל

a( ה לאמור לוא תענוהויהמלך ה והחרישו ולוא ענו אותוה דבר כיא מצות
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff הו+ו+א תענ+ו+ר ל+ו+לאמ *ה*יהמלך ה מצות +א+דבר כי +ה+תו+ו+א ענו א+ו+חרישו ול*ה*ו

22 

 ֹ ַּביִ ּיָ ְלקִ ים ֶּבן־חִ א ֶאְלָיקִ ַוָּיב ר ְויֹואָ ת ְוֶׁשְבנָ הּו ֲאֶׁשר־ַעל־ַה֠ יר ַהַּמְזּכִ ף ח ֶּבן־ָאסָ א ַהּסֹוֵפ֜
 הי ַרב־ָׁשקֵ ְבֵר ת ּדִ ֹו אֵ ידּו לים ַוַּיּגִ י ְבָגדִ הּו ְקרּועֵ ּיָ ְזקִ ֶאל־חִ 

Masoretic 

ויבוא אליקים בן חלקיה אשר על הבית ושובנא הסופר ויואח בן אסף המזכיר 
 חיזקיה קרועי בגדים ויגידו לוא את דברי רב שקה אל

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

בנא הסופר ויואח בן אסף המזכיר +ו+אשר על הבית וש -ו-אליקים בן חלקיהא +ו+ויב
 את דברי רב שקה +א+קרועי בגדים ויגידו לו -ו-זקיה+י+ח אל

Highlighted Diff. 

Chapter 37 

1 

ֹ ק ס ַּבּׂשָ ְתּכַ יו ַוּיִ ע ֶאת־ְּבָגדָ ְקַר הּו ַוּיִ ּיָ ְזקִ ֶל� חִ ַהּמֶ  עַ ְׁשמֹ י ּכִ ַוְיהִ   Masoretic הית ְיהוָ א ּבֵ ַוָּיב

a( ויקרע את בגדיו ויתכס בשק ויבוא בית יהוה ויהי כשמוע חיזקיה המלך
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff א בית יהוה+ו+ויקרע את בגדיו ויתכס בשק ויב ^המלך˅ ˅-ו-זקיה+י+ח^ע +ו+ויהי כשמ



2 

ּיִ  יִ ים ְׁשַלח ֶאת־ֶאְלָיקִ ַו֠ ים ְתַּכּסִ ים מִ י ַהֹּכֲהנִ ְקנֵ זִ  ר ְוֵאתא ַהּסֹופֵ ת ֶׁשְבנָ ת ְואֵ ֲאֶׁשר־ַעל־ַהַּב֜
 יאֹוץ ַהָּנבִ הּו ֶבן־ָאמְעיָ ֶאל־ְיׁשַ  יםַּבַּׂשּקִ 

Masoretic 

ואת שובנא הסופר ואת זקני הכוהנים מתכסים  וישלח את אליקים אשר על הבית
 בשקים אל ישעיה בן אמוץ הנביא

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

הנים מתכסים +ו+בנא הסופר ואת זקני הכ+ו+ואת ש וישלח את אליקים אשר על הבית
 בן אמוץ הנביא -ו-בשקים אל ישעיה

Highlighted Diff. 

3 

אּו בָ י ה ּכִ ֹום ַהּזֶ ה ַהּיה ּוְנָאצָ ה ְותֹוֵכחָ הּו יֹום־ָצָר ּיָ ְזקִ ר חִ ה ָאמַ יו ּכֹ ּו ֵאלָ ַוּיֹאְמר
 הן ְלֵלדָ יִ ַח אַ ְוכֹ  רַעד־ַמְׁשּבֵ  יםָבנִ 

Masoretic 

ויואמרו אליו כוה אמר יחזקיה יום צרה ותוכחה ונאצה היום הזה כיא באו 
 משבר וכוח אין ללדה עד בנים

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

באו  +א+יום צרה ותוכחה ונאצה היום הזה כי -ו-חזקיה+י+ה אמר +ו+אמרו אליו כ+ו+וי
 ח אין ללדה+ו+משבר וכ עד בנים

Highlighted Diff. 

 

  



4 

י יִ  י� אֵ ְׁשַמ֩ע ְיהוָ אּוַל֡  ְלָחֵרף ּור ֲאֹדָניוֶל�־ַאּׁשֹו מֶ ה ֲאֶׁש֩ר ְׁשָלחי ַרב־ָׁשקֵ ְבֵר ת ּדִ ה ֱא�ֶה֜
 דה ְּבעַ ּלָ אָת ְתפִ ְוָנׂשָ י� ה ֱא�הֶ ע ְיהוָ ר ָׁשמַ ים ֲאׁשֶ ַּבְּדָבִר  יחַ י ְוהֹוכִ חַ  יםֱא�הִ 

 הְמָצאָ ַהּנִ  יתַהְּׁשֵאִר 
Masoretic 

מלך אשור אדוניו לחרף  אולי ישמע יהוה אלוהיכה את דברי רב שקה אשר שלחו
תפלה בעד ה אלוהים חי והוכיח בדברים אשר שמע יהוה אלוהיכה ונשאת

 הנמצאים בעיר הזואת השארית
)a

 QIsa1( a
 IsaiahQ 1 

ניו לחרף +ו+מלך אשור אד את דברי רב שקה אשר שלחו +ה+היכ+ו+יהוה אל אולי ישמע
תפלה בעד  +ה+ונשאת +ה+היכ+ו+הים חי והוכיח בדברים אשר שמע יהוה אל+ו+אל

 +בעיר הזואת+ *ם*+י+השארית הנמצא
Highlighted Diff. 

5 

 Masoretic הּוהּו ֶאל־ְיַׁשְעיָ ּיָ ְזקִ ֶל� חִ י ַהּמֶ אּו ַעְבדֵ ַוָּיבֹ 

a( ישעיה אל יחיזקיה ךויבואו עבדי המל
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff -ו-ישעיה אל -ו-זקיה+י+ח+י+ ךאו עבדי המל+ו+ויב
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 ֹ ה ר ְיהוָ ה ָאמַ ם ּכֹ ּון ֶאל־ֲאֹדֵניכֶ ה תֹאְמרהּו ּכֹ ְעיָ ְיׁשַ  אֶמר ֲאֵליֶהםַוּי
 יּור אֹותִ י ֶמֶל�־ַאּׁשּו ַנֲעֵר ְּדפר ּגִ ְעָּת ֲאׁשֶ ר ָׁשמַ ֲאׁשֶ  יםַהְּדָבִר  יְּפנֵ מִ  יָראַאל־ּתִ 

Masoretic 

ויואמר להמה ישעיה כוה תואמרו אל אדוניכמה כוה אמר יהוה 
 אשר שמעתה אשר גדפו נערי מלך אשור אותי םהדברי מפני תירא אל

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

ה אמר יהוה +ו+כ +ה+ניכמ+ו+אל אד -ן-אמרו+ו+ה ת+ו+כ -ו-ישעיה *להמה*אמר +ו+וי
 אשר גדפו נערי מלך אשור אותי +ה+אשר שמעתם תירא מפני הדברי אל

Highlighted Diff. 

7 

 Masoretic ֹוֶרב ְּבַאְרציו ַּבחֶ ַּפְלּתִ ֹו ְוהִ ב ֶאל־ַאְרצה ְוׁשָ ע ְׁשמּועָ ּוַח ְוָׁשמַ ר ן ּבֹוי נֹותֵ ְננִ הִ 

a( בארצו בחרבהנני נותן רוח בוא ושמע שמועה ושב לארצו והפלתיו 
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff בארצו בחרבלארצו והפלתיו -א-ושמע שמועה ושב  ^+א+בו˅ ˅רוח^הנני נותן 

8 

 Masoretic יׁשָּלכִ ע מִ י ָנסַ ע ּכִ ָׁשמַ י ה ּכִ ְבנָ ם ַעל־לִ ְלחָ ּור נִ ֶל� ַאּׁשֶאת־מֶ  ְמָצאה ַוּיִ ַרב־ָׁשקֵ  ָׁשבַוּיָ 

a( וישוב רב שקה וימצא את מלך אשור נלחם על לבנה כיא שמע כיא נסע מלכיש
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff נסע מלכיש +א+ב רב שקה וימצא את מלך אשור נלחם על לבנה כיא שמע כי+ו+ויש
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ח ְׁשלַ ַוּיִ  ְׁשַמע� ַוּיִ ּתָ ם אִ ָּלחֵ א ְלהִ ר ָיצָ ֵלאמֹ  ֶל�־ּכּוׁשמֶ ָקה ְרהָ ע ַעל־ּתִ ְׁשמַ ַוּיִ 
 רֵלאמֹ  הּוּיָ ְזקִ ֶאל־חִ  יםַמְלָאכִ 

Masoretic 

אל תרהקה מלך כוש לאמור יצא להלחם אתכה וישמע וישוב וישלח  וישמע
 יחיזקיה לאמור אל מלאכים

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

וישלח  +וישוב+וישמע  +ה+ר יצא להלחם אתכ+ו+כוש לאמ ל תרהקה מלך*א* וישמע
 ר+ו+לאמ -ו-זקיה+י+ח+י+ מלאכים אל

Highlighted Diff. 

10 

ר י� ֲאׁשֶ ֱא�הֶ  ֲא�ַיּׁשִ ר ַאל־ֵלאמֹ  ֶל�־ְיהּוָדההּו מֶ ּיָ ְזקִ ּון ֶאל־חִ ה תֹאְמרּכֹ 
ֹ  רֵלאמֹ  ֹוּב חַ ּבֹוטֵ  הַאּתָ  ִ ְיר ָּנֵתןא תִ ל  ּורֶל� ַאּׁשד מֶ ם ְּביַ ּוָׁשַל

Masoretic 

אשר  כוה תומרו אל חיזקיה מלך יהודה לאמור אל ישייכה אלוהיכה
 לאמור לוא תנתן ירושלים ביד מלך אשור בוא בוטח אתה

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

אשר  +ה+היכ+ו+אל +ה+כ*י*+י+ר אל יש+ו+מלך יהודה לאמ -ו-זקיה+י+אל ח -ן-מרו*ו*ה ת+ו+כ
 ם ביד מלך אשור+י+א תנתן ירושל+ו+ר ל+ו+לאמ +א+אתה בוטח בו

Highlighted Diff. 

11 

 Masoretic לָּנצֵ ה ּתִ ם ְוַאּתָ ימָ ֹות ְלַהֲחִר ּור ְלָכל־ָהֲאָרצי ַאּׁשר ָעׂ֜שּו ַמְלכֵ ְעָּת ֲאׁשֶ ה ָׁשמַ ה ַאּתָ ּנֵ הִ 

a( הארצות להחרימם ואתה תנצלאשר עשו מלכי אשור לכול  הנה אתה שמעתה את
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff ל הארצות להחרימם ואתה תנצל+ו+אשר עשו מלכי אשור לכ +את+ +ה+הנה אתה שמעת



12 

ם ֱא�הֵ ּצִ ַההִ  ֶדן ּוְבֵני־עֶ ֶצף ן ְוֶר ן ְוֶאת־ָחָר י ֶאת־ּגֹוזָ יתּו ֲאבֹותַ ְׁשחִ ר הִ ֲאׁשֶ  םי ַהּגֹויִ ילּו אֹוָת֜
 רְתַלּׂשָ ּבִ  רֲאׁשֶ 

Masoretic 

הגואים אשר השחיתו אבותי את גוזן ואת חרן ורצף ובני עדן  ההצילו אותם אלוהי
 בתלשר אשר

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

ים אשר השחיתו אבותי את גוזן ואת חרן ורצף ובני עדן +א+הגו הי+ו+ההצילו אותם אל
 אשר בתלשר

Highlighted Diff. 

13 

 Masoretic הּוָ ע ְועִ ם ֵהנַ יִ יר ְסַפְרוָ ֶל� ָלעִ ד ּומֶ ֶל� ַאְרּפָ ּומֶ  ֶל�־ֲחָמתה מֶ ַאּיֵ 

a( מלך חמת ומלך ארפד ומלך לעיר וספרוים ונע ועוה ושומרון איה
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff +ושומרון+נע ועוה *ו*ספרוים +ו+מלך חמת ומלך ארפד ומלך לעיר  איה

14 

ה ית ְיהוָ ּבֵ  ַעלהּו ַוּיַ ְקָראֵ ים ַוּיִ ד ַהַּמְלָאכִ ּיַ ים מִ הּו ֶאת־ַהְּסָפִר ּיָ ְזקִ ח חִ ּקַ ַוּיִ 
 הְיהוָ  יְפנֵ לִ  הּוּיָ ְזקִ חִ  הּוְפְרׂשֵ ַוּיִ 

Masoretic 

ויקח חיזקיה את הספרים מיד המלאכים ויקראם ויעלה בית יהוה 
 יהוה לפני חיזקיה ויפרושה

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

בית יהוה  +ה+ויעל -ו-*ם*את הספרים מיד המלאכים ויקרא -ו-זקיה+י+ויקח ח
 יהוה לפני -ו-זקיה+י+ח -ו-שה+ו+ויפר

Highlighted Diff. 
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 Masoretic רה ֵלאמֹ הּו ֶאל־ְיהוָ ּיָ ְזקִ חִ  ְתַּפֵּללַוּיִ 

a( ויתפלל חיזקיה אל יהוה לאמור
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff ר+ו+אל יהוה לאמ -ו-זקיה+י+ויתפלל ח

16 

ל ְלכֹ  ְלַבְּד� יםֱא�הִ ּוא הָ ים ַאָּתה־הב ַהְּכֻרבִ ֹיׁשֵ  ְׂשָרֵאלי יִ ְצָב֜אֹות ֱא�הֵ  הְיהוָ 
 ֶרץם ְוֶאת־ָהאָ יִ יָת ֶאת־ַהָּׁשמַ ה ָעׂשִ ַאּתָ  ֶרץָהאָ  ֹותַמְמְלכ

Masoretic 

הכרובים אתה הואה האלוהים לבדכה לכול  יהוה צבאות אלוהי ישראל יושב
 ואת הארץ הארץ אתה עשיתה את השמים ממלכות

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

ל +ו+לכ +ה+הים לבדכ+ו+האל +ה+בים אתה הוא+ו+הכר שב+ו+הי ישראל י+ו+יהוה צבאות אל
 הארץואת  את השמים +ה+ממלכות הארץ אתה עשית

Highlighted Diff. 

17 

י ְבֵר ת ָּכל־ּדִ ע אֵ ה ּוְׁשמַ � ּוְראֵ ה ֵעינֶ ח ְיהוָ ע ְּפקַ ְׁשמָ ּו ה ָאְזְנ�ה ְיהוָ ַהּטֵ 
 יים חָ ף ֱא�הִ ְלָחֵר  חָׁשלַ  רֲאׁשֶ  יבַסְנֵחִר 

Masoretic 

 הטא יהוה אוזנכה ושמעה פקח יהוה עיניכה וראה ושמע את כול דברי
 שלח לחרף אלוהים חי אשר סנחריב

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 ל דברי+ו+וראה ושמע את כ +ה+כ+י+פקח יהוה עינ +ה+ושמע +ה+זנכ+ו+יהוה א *א*הט
 הים חי+ו+סנחריב אשר שלח לחרף אל

Highlighted Diff. 
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 Masoretic םְוֶאת־ַאְרצָ ֹות ּור ֶאת־ָּכל־ָהֲאָרצי ַאּׁשיבּו ַמְלכֵ ה ֶהֱחִר֜ ם ְיהוָ ָאְמנָ 

a( הארצות אמנם יהוה החריבו מלכי אשור את כול
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff -ארצם ואת- הארצות ל+ו+אמנם יהוה החריבו מלכי אשור את כ

19 

ֹ ׁש ּכִ ם ָּבאֵ ן ֶאת־ֱא�ֵהיהֶ ְוָנתֹ   ץם עֵ י־ָאדָ ְידֵ ה ם־ַמֲעׂשֵ י אִ ָּמה ּכִ ים הֵ א ֱא�הִ֜ ֩י ל
 ּוםְיַאְּבדֶבן וַ ָואֶ 

Masoretic 

אדם עץ  ויתנו את אלוהיהמה באש כיא לוא אלוהים המה כיא אם מעשי ידי
 ויאבדום ואבן

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

אדם עץ  ידי *י*אם מעש +א+הים המה כי+ו+א אל+ו+ל +א+באש כי +ה+היהמ+ו+תנו את אל+י+ו
 ואבן ויאבדום

Highlighted Diff. 

20 

 הה ְיהוָ י־ַאּתָ ֶרץ ּכִ ֹות ָהאָ ָּכל־ַמְמְלכ ְדעּוְויֵ  ֹוָידנּו מִ יעֵ ינּו הֹוׁשִ ה ֱא�הֵ ְיהוָ  ְוַעָּתה
 �ְלַבּדֶ 

Masoretic 

ממלכות הארץ כיא אתה יהוה  ועתה יהוה אלוהינו אושיענו מידו וידעו כול
 לבדכה אלוהים

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

אתה יהוה  +א+ממלכות הארץ כי ל+ו+ושיענו מידו וידעו כ*א*הינו +ו+יהוה אל ועתה
 +ה+לבדכ +אלוהים+

Highlighted Diff. 
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ל ְׂשָראֵ י יִ ֱא�הֵ  ר ְיהָוהה־ָאמַ ר ּכֹ הּו ֵלאמֹ ּיָ ְזקִ ֹוץ ֶאל־חִ הּו ֶבן־ָאמְעיָ ְיׁשַ  ְׁשַלחַוּיִ 
 ּורֶל� ַאּׁשיב מֶ י ֶאל־ַסְנֵחִר ֵאלַ  ְלּתָ ְתַּפּלַ הִ  ֲאֶׁשר

Masoretic 

וישלח ישעיה בן אמוץ על יחיזקיה לאמור כוה אמר יהוה אלוהי ישראל 
 אליו אל סרחריב מלך אשור התפללתה אשר

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

הי ישראל +ו+ה אמר יהוה אל+ו+ר כ+ו+לאמ -ו-זקיה+י+ח+י+בן אמוץ על  -ו-וישלח ישעיה
 אל סרחריב מלך אשור +ו+אלי +ה+התפללת אשר

Highlighted Diff. 

22 

 י�ֹון ַאֲחֶר ּיַּבת־צִ  ְּבתּוַלת ה ְל�ה ְל֜� ָלֲעגָ יו ָּבזָ ה ָעלָ ר ְיהוָ ּבֶ ר ֲאֶׁשר־ּדִ ה ַהָּדבָ זֶ 
 ֹ  םְירּוָׁשלָ  תּבַ  יָעהֵהנִ  אׁשר

Masoretic 

לעגה לכה בתולת בת ציון אחריכה  זה הדבר אשר דבר יהוה עליו בזה לכה
 הניעה בת ירושלים ראושה

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 +ה+בתולת בת ציון אחריכ +ה+לעגה לכ +ה+זה הדבר אשר דבר יהוה עליו בזה לכ
 ם+י+הניעה בת ירושל +ה+ש+ו+רא

Highlighted Diff. 
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 ֹוׁשי� ֶאל־ְקדֹום ֵעינֶ א ָמרּׂשָ ֹול ַוּתִ ֹוָתה ּקימֲהִר י ְפָּת ְוַעל־מִ ּדַ ְוגִ  ְפּתָ י ֵחַר ֶאת־מִ 
 לְׂשָראֵ יִ 

Masoretic 

 וגדפתה ועל מיא הרימותה קול ותשא מרום עיניכה אל קדוש את מיא חרפתה
 ישראל

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

אל קדוש  +ה+הרימותה קול ותשא מרום עיניכ +א+ועל מי +ה+וגדפת +ה+חרפת +א+את מי
 ישראל

Highlighted Diff. 

24 

ֹ ד ֲעָבֶדי֮� ֵחַר ְּביַ  י ים ַיְרְּכתֵ ֹום ָהִר י ְמריתִ י ָעלִ י ֲאנִ ְכּבִ ב ִר אֶמר ְּברֹ ְפָּת ֲאֹדָנ֒י ַוּת
ת ֹוןְלָבנ  ֹוּלַער ַּכְרמִ ֹו יַ ּצֹום קִ ְמר יו ְוָאבֹואר ְּבֹרׁשָ ְבחַ מִ  ת ֲאָרָזיוקֹומַ  ְוֶאְכֹר֞

Masoretic 

 עבדיכה חרפתה אדוני ותומר ברוב רכבי אני עליתי מרום הרים ירכתי ביד
 ם קצו יער כרמליורוואכרותה קומת ארזיו מבחר ברושיו ואבוא מ לבנון

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 ב רכבי אני עליתי מרום הרים ירכתי+ו+מר בר*ו*ני ות+ו+אד +ה+חרפת +ה+עבדיכ ביד
 ו+י+ם קצו יער כרמלרושיו ואבוא מ+ו+קומת ארזיו מבחר בר +ה+ת+ו+לבנון ואכר

Highlighted Diff. 

25 

 Masoretic ֹורי ָמצל ְיֹאֵר י ּכֹ ְּבַכף־ְּפָעמַ  בם ְוַאְחִר יִ י מָ יתִ י ְוָׁשתִ ְרּתִ י קַ ֲאנִ 

a( קראתי ושתיתי מים זרים ואחריבה בכף פעמי כול יארי מצור אני
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff ל יארי מצור+ו+בכף פעמי כ +ה+ב+י+ואחר +זרים+תי ושתיתי מים +א+קר אני



26 

י יָה ּוְתהִ ה ֲהֵבאתִ יָה ַעּתָ יַצְרּתִ ֶדם וִ יֵמי קֶ י מִ יתִ ּה ָעׂשִ אֹותָ  ָרחֹוקְעָּת ְלמֵ ֹוא־ָׁשמַ ֲהל
 ֹותים ְּבֻצרים ָעִר ּצִ ים נִ ַּגּלִ  ֹותְלַהְׁשא

Masoretic 

למרחוק אותה עשיתי מימי קדם יצרתיה עתה הביאותיה ותהי  הלוא שמעתה
 גלים נצורים ערים בצורות לשאוות

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

תיה ותהי +ו+א+י+יצרתיה עתה הב-ו-למרחוק אותה עשיתי מימי קדם  +ה+הלוא שמעת
 רות+ו+ים ערים בצ+רו+גלים נצ ות+ו+שא-ה-ל

Highlighted Diff. 

27 

 הֹות ּוְׁשֵדמָ יר ַּגּגֶׁשא ֲחצִ יַרק ּדֶ וִ  ֶׂשב ָׂשֶדהׁשּו ָה֞יּו עֵ ּתּו ָובֹ ד חַ ְצֵרי־יָ קִ  ְׁשֵביֶהןְויֹ 
 הי ָקמָ ְפנֵ לִ 

Masoretic 

ירק דשה חציר גגות הנשדף שדה  עשב היו שוויושביהנה קצרי יד חתו וישב
 קומכה יםקד לפני

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 *הנשדף*ירק דשה חציר גגות -ו-שדה  עשב היו שוב+יש+קצרי יד חתו ו +ה+שביהנ+ו+וי
 ה+כ+מ+ו+ק +יםקד+לפני 

Highlighted Diff. 

28 

 Masoretic יֵאלָ  ְתַרֶּגְז�ת הִ י ְואֵ ְעּתִ ָידָ  ּובֹוֲא� ְוֵצאְת� ְבְּת�ְוׁשִ 

a( ידעתיא ואת הרגזכה אלי ושבתכה וצאתכה ובואכה
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff אלי +ה+רגזכ-ת-ואת ה +א+ידעתי +ה+ובואכ +ה+וצאתכ +ה+ושבתכ



29 

י� ְׂשָפתֶ ּבִ  יְתּגִ � ּומִ י ְּבַאּפֶ י ַחחִ֜ י ְוַׂשְמּתִ ה ְבָאְזנָ ָעלָ  י ְוַׁשֲאַנְנ�ֵאלַ  ְתַרֶּגְז�ַען הִ יַ 
 ּהאָת ּבָ ֲאֶׁשר־ּבָ  ֶר�ַּבּדֶ  י�יֹבתִ ַוֲהׁשִ 

Masoretic 

בשפאותיכה  ה באוזני ושמתי חחי באפכה ומתגיעל אננכהוש
 בתה בה אשר בדרך והשיבותיכה

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 +ה+תיכ+וא+בשפ ומתגי +ה+זני ושמתי חחי באפכ+ו+ה באעל +ה+אננכוש -יען התרגזך אלי-
 בה +ה+ת-א-ב בדרך אשר +ה+תיכ+ו+והשיב

Highlighted Diff. 

30 

ּו ְרעית זִ יׁשִ ה ַהְּׁשלִ יס ּוַבָּׁשנָ ית ָׁשחִ ה ַהֵּׁשנִ יַח ּוַבָּׁשנָ ָספִ  ֹול ַהָּׁשָנהֹות ָאכָהא ְוֶזה־ְּל�
ולֻ ים ְואִ ּו ְכָרמִ ְטעְונִ  ּוְצרְוקִ   םְריָ פִ  ְכ֯

Masoretic 

ובשנה השלישית זרעו השנה ספיח ובשנה השנית שעיס  וזה לכה האות אכולו
 כרמים ואכולו פרים ונטוע וקצורו

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

השנה ספיח ובשנה השנית שעיס ובשנה השלישית זרעו  +ו+האות אכול +ה+וזה לכ
 פרים +ו+כרמים ואכול *וע*רו ונט+ו+וקצ

Highlighted Diff. 

31 

ה ְּפֵליטַ ְויָ   Masoretic ְעָלהי ְלמָ ה ְפִר ָּטה ְוָעׂשָ ֶרׁש ְלמָ ׁשֹ ה ְׁשָאָר ה ַהּנִ ת ֵּבית־ְיהּודָ ְסָפ֜

a( מעלה פרי ועשה למטה שורש והנמצא יהודה בית פליטתואספה 
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff מעלה-ל- פרי ועשה למטה רש+ו+ש *והנמצא* יהודה בית פליטתספה *א*ו



32 

ִ ירי מִ ּכִ   ֹותה ְצָבאת ְיהוָ ְנאַ ֹון קִ ּיר צִ ה ֵמהַ ית ּוְפֵליטָ ְׁשֵאִר א ֵּתצֵ  םּוָׁשַל
ֹ ּתַ   אתֲעֶׂשה־ּז

Masoretic 

 מציון תצא שארית ופליטא מירושלים קנאת יהוה צבאות כיא
 תעשה זואת

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

קנאת יהוה צבאות  ^ם+י+ירושל˅-הר-מ *א*תצא שארית ופליט ˅ציון^מ +א+כי
 את+ו+ז תעשה

Highlighted Diff. 

33 

ֹ ֶל� ַאּׁשֶאל־מֶ  ר ְיהָוהה־ָאמַ ן ּכֹ ָלכֵ  ֹ ֶאל־ָהעִ  א ָיבֹואּור ל ֹ יר ַהּז ץ ם חֵ ה ׁשָ א־יֹוֶר את ְול
 ֹ ֹ ָּנה ָמגֵ א־ְיַקְּדמֶ ְול  הֹסְללָ  יהָ � ֳעלֶ ְׁשּפֹ א־יִ ן ְול

Masoretic 

ישפוך עליהא סוללה  העיר הזאות ולואלכן כוה אמר יהוה אל מלך אשור לוא יבוא אל 
 ולוא ירא שם חץ ולוא יקדמנה מגן

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

ישפוך  א+ו+ול˅ת +ו+א יבוא אל העיר הזא+ו+ה אמר יהוה אל מלך אשור ל+ו+לכן כ
 ^סללה ישפך עליה ולא^ א יקדמנה מגן+ו+שם חץ ול *א*ר-ו-א י+ו+ול ˅ללה+ו+ס +א+עליה

Highlighted Diff. 

34 

ֹ ּוב ְוֶאל־ָהעִ ּה ָיׁשא ּבָ ֶר� ֲאֶׁשר־ּבָ ַּבּדֶ  ֹ יר ַהּז  Masoretic הֹוא ְנֻאם־ְיהוָ א ָיבאת ל

a( באה ישוב ואל העיר הזואת לוא יבוא נאום יהוה בדרך אשר בא
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff ם יהוה+ו+א יבוא נא+ו+את ל+ו+ה ישוב ואל העיר הז+א+ב בדרך אשר בא



35 

ֹ י ַעל־ָהעִ ְוַגּנֹותִ   Masoretic יד ַעְבּדִ ַען ָּדוִ י ּוְלמַ ֲענִ ּה ְלמַ יעָ ֹוׁשִ את ְלהיר ַהּז

a( להושיעה למעני ולמען דויד עבדי וגנותי על העיר הזואת
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff ד עבדי+י+להושיעה למעני ולמען דו את+ו+וגנותי על העיר הז

36 

ֶקר ימּו ַבּבֹ ֶלף ַוַּיְׁשּכִ ה אָ ּׁשָ ים ַוֲחמִ ה ּוְׁשֹמנִ ּור ֵמאָ ה ַאּׁשְּבַמֲחנֵ  ה ַוַּיֶּכה� ְיהוָ א ַמְלאַ ַוֵּיצֵ 
 יםים ֵמתִ ְּפָגִר  םֻכּלָ  הּנֵ ְוהִ 

Masoretic 

 וישכימו בבוקרויצא מלאך יהוה ויך במחנה אשור מאה ושמונים וחמשא אלף 
 כולם פגרים מיתים והנה

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 קר+ו+נים וחמשא אלף וישכימו בב+ו+במחנה אשור מאה ושמ -ה-ויצא מלאך יהוה ויך
 תים+י+לם פגרים מ+ו+והנה כ

Highlighted Diff. 

37 

 Masoretic היְנוֵ ְּבנִ ֶׁשב ּור ַוּיֵ ֶל�־ַאּׁשיב מֶ ָׁשב ַסְנֵחִר ֶל� ַוּיָ ע ַוּיֵ ּסַ ַוּיִ 

a( ויסע וילך וישוב סנחריב מלך אשור וישב בנינוה
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff ב סנחריב מלך אשור וישב בנינוה+ו+ויסע וילך ויש
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ה ּבֵ מִ  ּוא֩י הַוְיהִ  ֶרב הּו ַבחֶ ּכֻ הִ  ֶצר ָּבָניוֶל� ְוַׂשְראֶ ַאְדַרּמֶ יו וְ � ֱא�הָ ְסרֹ ית נִ ְׁשַּתֲחֶו֜
 יוֹו ַּתְחּתָ ן ְּבנַסר־ַחּדֹ � אֵ ְמ�ט ַוּיִ ֶרץ ֲאָרָר אֶ  ּוְמְלטנִ  ָּמהְוהֵ 

Masoretic 

 כהו בחרבויהי הואה משתחוה בבית נסרך אלוהיו ואדרמלך ושראיצר בניו ה
 טו ארץ הוררט וימלוך אסרחודן בניו תחתיולנמ והמה

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 צר בניו הכהו בחרב+י+היו ואדרמלך ושרא+ו+בית נסרך אל+ב+משתחוה  +ה+ויהי הוא
 ו תחתיו+י+דן בנ+ו+ך אסרח+ו+ררט וימל+ו+*ה*טו ארץ לוהמה נמ

Highlighted Diff. 

Chapter 38 

1 

ָליו ְיַׁשְעיָ ּות ַוָּיבהּו ָלמּיָ ְזקִ ה חִ ם ָחלָ ָההֵ ים ַּבָּימִ  ֹ הּו ֶבן־ָא֜מֹוץ ַהָּנבִ ֹוא ֵא֠ אֶמר יא ַוּי
יו ֹ ת ַאּתָ י מֵ � ּכִ ו ְלֵביתֶ צַ  ְיהָוה רה־ָאמַ ּכֹ  ֵאָל֜  הְחיֶ א תִ ה ְול

Masoretic 

 ויואמרבימים ההמה חלה יחיזקיה למות ויבוא אליו ישעיה בן אמוץ הנביא 

 אמר יהוה צוי לביתכה כיא מית אתה ולוא תחיה כוה אליו
)a

 QIsa1( a
 IsaiahQ 1 

 אמר+ו+בן אמוץ הנביא וי -ו-למות ויבוא אליו ישעיה -ו-זקיה+י+ח+י+חלה  +ה+בימים ההמ

 א תחיה+ו+ת אתה ול+י+מ +א+כי +ה+לביתכ +י+יהוה צו אמר ה+ו+אליו כ
Highlighted Diff. 

 

  



2 

 Masoretic הל ֶאל־ְיהוָ ְתַּפּלֵ יר ַוּיִ יו ֶאל־ַהּקִ הּו ָּפנָ ּיָ ְזקִ ב חִ ַוַּיּסֵ 

a( פניו אל הקיר ויתפלל אל יהוה ויסוב יחיזקיה
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff פניו אל הקיר ויתפלל אל יהוה -ו-זקיה+י+ח+י+ב +ו+ויס

3 

א אֵ  ה ְיהָוהר ָאּנָ ַוּיֹאמַ  ֹוב ם ְוַהּטב ָׁשלֵ ּוְבלֵ  ֱאֶמתי� ּבֶ י ְלָפנֶ ְכּתִ ְתַהּלַ ר הִ ת ֲאׁשֶ ְזָכר־ָנ֞
 ֹולי ָגדהּו ְּבכִ ּיָ ְזקִ ְבְּך חִ י ַוּיֵ יתִ ָעׂשִ  י�ְּבֵעינֶ 

Masoretic 

באמת ובלבב שלם והטוב לפניכה  תהלכתיויואמר אנה יהוה זכורנא את אשר ה
 יחיזקיה בכי גדולעשיתי ויבכא  בעיניכה

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

שלם והטוב  +ב+באמת ובלב +ה+לפניכ תהלכתירנא את אשר ה+ו+אמר אנה יהוה זכ+ו+וי
 בכי גדול -ו-זקיה+י+ח+י+ +א+עשיתי ויבכ +ה+בעיניכ

Highlighted Diff. 

4 

 Masoretic רהּו ֵלאמֹ ל־ְיַׁשְעיָ ה אֶ ְּדַבר־ְיהוָ  יְיהִ וַ 

a( יהוה אל ישעיה לאמורויהי דבר 
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff ר+ו+לאמ -ו-ויהי דבר יהוה אל ישעיה

 

  



5 

 יְעּתִ י� ָׁשמַ ד ָאבִ ָּדוִ  ֱא�ֵהי ר ְיהָוהה־ָאמַ הּו ּכֹ ּיָ ְזקִ ֶאל־חִ  ָה֞לֹו� ְוָאַמְרּתָ 
 הה ָׁשנָ ׁש ֶעְׂשֵר י� ֲחמֵ ף ַעל־ָימֶ יֹוסִ  יְננִ � הִ ְמָעתֶ ֶאת־ּדִ  ייתִ ָראִ  �ָּלתֶ ֶאת־ְּתפִ 

Masoretic 

אלוהי דויד אביכה שמעתי  הלוך ואמרתה אל יחיזקיה כוה אמר יהוה
 ימיכה חמש עשרה שנה וראיתי את דמעתכה הנני יוסף על תפלתכה את

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

שמעתי  +ה+ד אביכ+י+הי דו+ו+אל ה אמר יהוה+ו+כ -ו-זקיה+י+ח+י+אל  +ה+הלוך ואמרת
 חמש עשרה שנה +ה+ימיכ הנני יוסף על +ה+ראיתי את דמעתכ+ו+ +ה+תפלתכ את

Highlighted Diff. 

6 

ֹ ת ָהעִ ְואֵ  יְל�ַאּצִ  ֶל�־ַאּׁשּורף מֶ ּכַ ּומִ  ֹ י ַעל־ָהעִ את ְוַגּנֹותִ יר ַהּז  Masoretic אתיר ַהּז

על העיר הזואת למעני ולמען  הזואת וגנותי עירומכף מלך אשור אצילכה ואת ה
 עבדי דויד

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 +למעני ולמען+את +ו+על העיר הז את וגנותי+ו+הז עירואת ה +ה+ומכף מלך אשור אצילכ
 +דויד עבדי+

Highlighted Diff. 

7 

 Masoretic רּבֵ ר ּדִ ה ֲאׁשֶ ר ַהּזֶ ֶאת־ַהָּדבָ ה ה ְיהוָ ַיֲעׂשֶ  ה ֲאֶׁשרת ְיהוָ ֹות ֵמאֵ ָהא ְוֶזה־ְּל�

a( יהוה את הדבר הזה אשר דבר וזה לכה האות מאת יהוה אשר יעשה
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff יהוה את הדבר הזה אשר דבר האות מאת יהוה אשר יעשה +ה+וזה לכ
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ית ֶמׁש ֲאֹחַרּנִ ז ַּבּׁשֶ ֹות ָאחָ ָיְרָד֩ה ְבַמֲעל רַּמֲע֡לֹות ֲאׁשֶ ל הַ יב ֶאת־צֵ י ֵמׁשִ ְננִ הִ 
 ָדהר ָיָר ֹות ֲאׁשֶ ַּמֲעלֹות ּבַ ֶׂשר ַמֲעלעֶ  ֶמׁשַהּׁשֶ  ָׁשבַוּתָ  ֹותַמֲעל ֶׂשרעֶ 

Masoretic 

עלות אחז את השמש אחורנית  הנני משיב את צל המעלות אשר ירדה במעלות
 אשר ירדה מעלות ותשוב השמש עשר מעלות במעלות  עשר

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

רנית +ו+שמש אח*ה* +את+אחז  +עלות+ הנני משיב את צל המעלות אשר ירדה במעלות
 אשר ירדה ב השמש עשר מעלות במעלות +ו+עשר מעלות ותש

Highlighted Diff. 

9 

 Masoretic ֹוי ֵמָחְליַּבֲח�֕תֹו ַוְיחִ ה ֶל�־ְיהּודָ הּו מֶ ּיָ ְזקִ ב ְלחִ ְכּתָ מִ 

a( מכתב ליחיזקיה מלך יהודה בחוליותיו ויחי מחוליו
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff ליו+ו+ו ויחי מח+י+ת+וי+ל+ו+מלך יהודה בח -ו-זקיה+י+ח+י+מכתב ל

10 

 Masoretic יֶתר ְׁשנֹותָ י יֶ ְדּתִ ֹול ֻּפּקַ ְׁשאי ָכה ְּבַׁשֲעֵר י ֵאלֵ י ָימַ ְדמִ י ּבִ ְרּתִ י ָאמַ ֲאנִ 

a( שנותי רתי פקודתי שאול בשערי אלכה וימיאני אמרתי בדמי 
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff שנותי רתי דתי+ו+פק שאול בשערי אלכה ימי+ו+אני אמרתי בדמי 

 

  



11 

 Masoretic ֶדלֹוְׁשֵבי חָ ם־יֹוד עִ ם עיט ָאדָ ים לֹא־ַאּבִ ֶרץ ַהַחּיִ ְּבאֶ ּה ּה יָ ה יָ לֹא־ֶאְראֶ  יְרּתִ ָאמַ 

a( אראה יה בארץ חיים ולוא אביט אדם עוד עם יושבי חדל אמרתי לוא
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff א אביט אדם עוד עם יושבי חדל+ו+ל+ו+חיים -ה-בארץ  -יה- אראה יה א+ו+אמרתי ל

12 

 ְיָלהֹום ַעד־לַ ּיי מִ נִ ה ְיַבְּצעֵ ַּדּלָ מִ  ג ַחַּייי ָכֹאֵר ְדּתִ ּפַ י קִ ֶהל ֹרעִ י ְּכאֹ ּנִ ה מִ ְגלָ ע ְונִ ּסַ י נִ ּדֹוִר 
 ינִ ימֵ ַּתְׁשלִ 

Masoretic 

 וכלה מני כאוהל רעי ספרתי כאורג חיי מדלה יבצעני מיום עד לילה דורי נסע
 תשלימני

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

רג חיי מדלה יבצעני מיום עד לילה +ו+פרתי כא*ס*הל רעי +ו+לה מני כא*כ*-נ-ו דורי נסע
 תשלימני

Highlighted Diff. 

13 

 Masoretic ינִ ימֵ ְיָלה ַּתְׁשלִ ֹום ַעד־לַ ּיי מִ ר ָּכל־ַעְצמֹותָ ן ְיַׁשּבֵ י ּכֵ ֲאִר ּכ ֶקרי ַעד־ּבֹ יתִ ּוִ ׁשִ 

a( ישבור כול עצמותי מיום עד לילה תשלימנישפותי עד בוקר כארי כן 
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff ל עצמותי מיום עד לילה תשלימני+ו+ר כ+ו+קר כארי כן ישב+ו+תי עד ב*פו*ש

 

  



14 

 Masoretic ינִ י ָעְרבֵ ְׁשָקה־ּלִ עָ י ֹום ֲאֹדנָ ַלָּמר ּו ֵעיַניה ַּדּלה ַּכּיֹונָ ף ֶאְהּגֶ ן ֲאַצְפצֵ ּכֵ  ּוס ָעגּורְּכס

a( וערבני כסוס עוגר כן אצפצף אהגה כיונא דלו עיני למרום אדוני עושקה לי
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff ערבני+ו+ שקה לי+ו+ני ע+ו+דלו עיני למרום אד *א*כסוס עוגר כן אצפצף אהגה כיונ

15 

 Masoretic יר ַנְפׁשִ י ַעל־מַ ה ָכל־ְׁשנֹותַ ה ֶאַּדּדֶ ּוא ָעׂשָ ְוהי ַמר־לִ ר ְואָ ה־ֲאַדּבֵ מָ 

a( נפשיאמור  על שנותי כול אדודה ליא עשה והואהמה אדבר ואומר ליא 
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff +א+נפשיר +ו+מ על שנותי ל+ו+כ דה+ו+אד +ליא+ עשה +ה+והוא +א+מר לי+ו+מה אדבר וא

16 

 Masoretic ינִ י ְוַהֲחיֵ נִ ימֵ י ְוַתֲחלִ י רּוחִ ַחּיֵ  ּו ּוְלָכל־ָּבֶהןְחים יִ י ֲעֵליהֶ ֲאֹדנָ 

a( אדוני עליהמה יחיו ולכול בהמה חיו רוחו ותחלימני והחיני
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff רוחו ותחלימני והחיני *ו*חי +ה+*מ*ל בה+ו+יחיו ולכ +ה+ני עליהמ+ו+אד

 

  



17 

ה ָחׁשַ י מָ ֹום ַמר־לִ ה ְלָׁשלּנֵ הִ   ְכּתָ ְׁשלַ י הִ י ּכִ ַחת ְּבלִ ּׁשַ מִ  יְקָּת ַנְפׁשִ ר ְוַאָּת֞
 יָּכל־ֲחָטאָ  י ֵגְו�ַאֲחֵר 

Masoretic 

 הן לשלום מר ליא מאודה ואתה חשקתה נפשי משחת כלי כיא השלכתה
 חטאי כול גוכה אחרי

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 +ה+השלכת +א+לי כי*כ*נפשי משחת  +ה+ואתה חשקת *ה*+אוד+מ +א+לשלום מר לי -ה-הן
 ל חטאי+ו+כ +ה+אחרי גוכ

Highlighted Diff. 

18 

ֹ ּכִ  ֹ ֶות ְיַהְללֶ ָּך מָ ֹול ּתֹודֶ א ְׁשאי ל  Masoretic �ּתֶ ֹור ֶאל־ֲאמִ ֹוְרֵדי־בּו יא־ְיַׂשְּברָּך ל

a( יורדי בור אל אמתכה ולוא מות יהללכה ולוא ישברוכיא לוא שאול תודכה 
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff +ה+יורדי בור אל אמתכ א ישברו+ו+ל+ו+ +ה+מות יהללכ +ולוא+ +ה+א שאול תודכ+ו+ל +א+כי

19 

 Masoretic �ּתֶ יַע ֶאל־ֲאמִ ים יֹודִ ב ְלָבנִ ֹום אָ י ַהּיֹונִ � ָּכמּוא יֹודֶ י הי חַ חַ 

a( אל אמתכה חי חי הוא יודכה כמוני היום אב לבנים יודיע
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff +ה+אל אמתכ כמוני היום אב לבנים יודיע +ה+חי חי הוא יודכ

 

  



20 

 ינִ יעֵ ה ְלהֹוׁשִ ְיהוָ 
 הית ְיהוָ ינּו ַעל־ּבֵ י ַחּיֵ ן ָּכל־ְימֵ י ְנַנּגֵ נֹותַ ּוְנגִ 

Masoretic 

והודיע אלוה אמתך יהוה להושיעני  יהוה להושיעני חי חי יודך כמוני היום אב לבנים
 חיינו על בית יהוה ונגנותי ננגן כול ימי

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 +והודיע אלוה אמתך יהוה להושיעני חי חי יודך כמוני היום אב לבנים+יהוה להושיעני 
 על בית יהוה חיינו ול ימי+ו+ונגנותי ננגן כ

Highlighted Diff. 

21 

 ֹ  Masoretic יחִ ין ְויֶ ל־ַהְּׁשחִ ּו עַ ְמְרחים ְויִ ֶלת ְּתֵאנִ ּו ְּדבֶ ְׂשאהּו יִ אֶמר ְיַׁשְעיָ ַוּי

a( ויחיויאומר ישעיהו דבלת תאנים וימרחו על השחין 
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff ויחידבלת תאנים וימרחו על השחין  -ישאו- מר ישעיהו+ו+ויא

22 

 ֹ  Masoretic הית ְיהוָ ה ּבֵ י ֶאֱעלֶ ֹות ּכִ ה אהּו מָ ּיָ ְזקִ אֶמר חִ ַוּי

a( יהוה בית עלה כיא אות מה יהויאמר חזק
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff יהוה בית עלה-א- +א+כי אות מה -ו-יהויאמר חזק



Chapter 39 

1 

ח ְמֹרדַ ת ַההִ֡ עֵ ּבָ  ה ְנחָ ים ּומִ ל ְסָפִר ֶל�־ָּבבֶ ן מֶ ן־ַּבְלֲאדָ ַּבְלֲאָדן ּבֶ � וא ָׁשַל֡
עַוּיִ  הּוּיָ ְזקִ ֶאל־חִ   קֶּיֱחזָ ה וָחלָ  יּכִ  ְׁשַמ֕

Masoretic 

בעת ההיא שלח מרודך בלאדון בן בלאדון מלך בבל ספרים ומנחה 
 כיא חלה ויחיה וישמע יחיזקיה אל

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

ן מלך בבל ספרים ומנחה +ו+ן בן בלאד+ו+דך בלאד+ו+א שלח מר*י*בעת הה
 *יה*חלה ויח +א+וישמע כי -ו-זקיה+י+ח+י+ אל

Highlighted Diff. 

2 

ה ֶאת־ַהֶּכֶס֩ף ם ֶאת־ּבֵ ָּיהּ֒ו ַוַּיְראֵ ְזקִ ח ֲעֵליֶה֮ם חִ ְׂשמַ ַוּיִ  ֹת֡ ב ְוֶאת־ַהָּזהָ ית ְנֹכ֯
יו ְצֹרתָ א ְּבאֹ ְמצָ ר נִ ת ָּכל־ֲאׁשֶ יו ְואֵ ית ֵּכלָ ָּכל־ּבֵ  ֹוב ְוֵאתֶמן ַהּטַהּׁשֶ  תְואֵ  יםְוֶאת־ַהְּבָׂשמִ֜ 

 ֹ ֹ ָדבָ  הא־ָהיָ ל ֶׁשר ל  ֹוֹו ּוְבָכל־ֶמְמַׁשְלּתהּו ְּבֵביתּיָ ְזקִ ם חִ א־ֶהְראָ ר ֲא֠
Masoretic 

את כול בית נכתיו את הכסף ואת הזהב  ויראם וישמח עליהמה יחיזקיה
ואת כול בית כליו ואת כול אשר נמצא באוצרותיו  ואת השמן הטוב הבשמים ואת
 ממלכתו ובכול בביתו זקיהיהראם יח היה דבר אשר לוא לוא

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

את הכסף ואת הזהב  +ו+*י*בית נכת +כול+את  ויראם -ו-זקיה+י+ח+י+ +ה+*מ*וישמח עליה
תיו +ו+צר+ו+ל אשר נמצא בא+ו+ל בית כליו ואת כ+ו+ואת כ הבשמים ואת השמן הטוב ואת

 תו*לכ*ממ ל+ו+ובכ בביתו -ו-זקיה+י+ח+י+הראם  א+ו+א היה דבר אשר ל+ו+ל
Highlighted Diff. 



3 

ֹ הּו ּיָ ְזקִ ֶל� חִ יא ֶאל־ַהּמֶ הּו ַהָּנבִ ְיַׁשְעיָ  ַוָּיבֹא יו מָ ַוּי ים ּו ָהֲאָנׁשִ ה ָאְמראֶמר ֵאָל֜
ֹ ֵאלֶ  אּוָיבֹ  ןיִ ּוֵמאַ  ֶּלהָהאֵ   לָּבבֶ י מִ אּו ֵאלַ ה ּבָ ֶרץ ְרחֹוקָ הּו ֵמאֶ ּיָ ְזקִ חִ  אֶמרי� ַוּי

Masoretic 

 זקיה ויואמר אליו מה אמרו האנשיםיחי מלךהויבוא ישעיה הנביא אל 
 ויואמר יחיזקיה מארץ רחוקה באו אלי מבבלאליכה  יבואו ומאין האלה

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 אמר אליו מה אמרו האנשים+ו+וי -ו-זקיה+י+ח+י+ המלךאל הנביא  -ו-א ישעיה+ו+ויב
 מארץ רחוקה באו אלי מבבל -ו-זקיה+י+ח+י+אמר +ו+וי +ה+*כ*או אלי+ו+האלה ומאין יב

Highlighted Diff. 

4 

אֶמר מָ  ֹ֕ ֹ ּו ְּבֵביתֶ ָראה ַוּי ּו ָרא יר ְּבֵביתִ ת ָּכל־ֲאׁשֶ הּו אֵ ּיָ ְזקִ אֶמר חִ � ַוּי
 ֹ ֹ  רֲאׁשֶ  רָדבָ  הא־ָהיָ ל  יים ְּבאֹוְצֹרתָ יתִ ְראִ א־הִ ל

Masoretic 

ויואמר מה ראו בביתכה ויואמר יחיזקיה את כול אשר בביתי ראו 
 לוא הראיתים באוצרותי אשר דבר היה לוא

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

ל אשר בביתי ראו +ו+את כ -ו-זקיה+י+ח+י+אמר +ו+וי +ה+*כ*אמר מה ראו בבית+ו+וי
 תי+ו+א הראיתים באוצר+ו+דבר אשר ל היה א+ו+ל

Highlighted Diff. 

5 

 ֹ  Masoretic ֹותה ְצָבאע ְּדַבר־ְיהוָ הּו ְׁשמַ ּיָ ְזקִ הּו ֶאל־חִ אֶמר ְיַׁשְעיָ ַוּי

a( יחיזקיה שמע דבר יהוה צבאותויואמר ישעיה אל 
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff שמע דבר יהוה צבאות -ו-זקיה+י+ח+י+אל  -ו-אמר ישעיה+ו+וי



6 

ה ֹום ַהּזֶ י� ַעד־ַהּיּו ֲאֹבתֶ ר ָאְצר� ַוֲאׁשֶ ר ְּבֵביתֶ א ָּכל־ֲאׁשֶ ּׂשָ י֒ם ְונִ ים ָּבאִ ֵּנ֮ה ָימִ הִ 
ֹ  לָּבבֶ   הר ְיהוָ ר ָאמַ ָּדבָ  רָּותֵ א־יִ ל

Masoretic 

ונשאו כול אשר בביתכה ואשר אצרו אבותיכה עד היום הזה  הנה ימים באים
 ולוא יותר דבר אמר יהוה יביאו בבל

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

עד היום הזה  +ה+*כ*תי+ו+ואשר אצרו אב +ה+*כ*ל אשר בבית+ו+כ +ו+ונשא הנה ימים באים
 א יותר דבר אמר יהוה+ו+ל+ו+ +יביאו+בבל 

Highlighted Diff. 

7 

י� ֲאׁשֶ ּומִ   Masoretic לֶל� ָּבבֶ ל מֶ ים ְּבֵהיכַ יסִ ָסִר  חּו ְוָהיּוּקָ יד יִ ר ּתֹולִ ֲאׁשֶ  ְּמ�ּו מִ ר ֵיְצאָּבֶנ֜

a( ויהיו סריסים בהיכל מלך בבל ומבניכה אשר יצאו ממעיכה אשר תוליד יקחו
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff היו סריסים בהיכל מלך בבל+י+ו אשר תוליד יקחו +ה+*כ*+עי+אשר יצאו ממ +ה+*כ*ומבני

8 

 ֹ אֶמר ּכִ ּבַ ר ּדִ ה ֲאׁשֶ ֹוב ְּדַבר־ְיהוָ הּו טל־ְיַׁשְעיָ אֶ  הּוּיָ ְזקִ אֶמר חִ ַוּי ֹ֕  הְהיֶ י יִ ְרָּת ַוּי
 ית ְּבָימָ ֹום ֶוֱאמֶ ָׁשל

Masoretic 

 יהיה כיא רדבר יהוה אשר דברתה ויואמ ויואמר יחיזקיה אל ישעיה טוב
 בימי ואמת שלום

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 יהיה +א+כי ראמ+ו+וי +ה+דבר יהוה אשר דברת טוב -ו-אל ישעיה -ו-זקיה+י+ח+י+אמר +ו+וי
 בימי ואמת שלום

Highlighted Diff. 



Chapter 40 

1 

 Masoretic םר ֱא�ֵהיכֶ י יֹאמַ ּו ַעּמִ ַנֲחמּו ַנֲחמ

a( נחמו נחמו עמי יואמר אלוהיכמה
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff +ה+היכמ+ו+אמר אל+ו+נחמו נחמו עמי י

2 

ִ ב ְירַּדְּב֞רּו ַעל־לֵ  י ּה ּכִ ֲעֹונָ ה ְרצָ י נִ ּה ּכִ ְצָבאָ  ְלָאהי מָ יָה ּכִ ּו ֵאלֶ ְראְוקִ  םּוָׁשַל
 יהָ ם ְּבָכל־ַחּטֹאתֶ יִ ְפלַ ּכִ  הְיהוָ  דּיַ מִ  ָלְקָחה

Masoretic 

כיא מלא צבאה כיא נרצא עוונה כיא  דברו על לב ירושלים וקראו אליהא
 חטאותיה יהוה כפלים בכול מיד  לקחה

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 +א+ונה כי+ו+ע *א*נרצ +א+צבאה כי -ה-מלא +א+כי +א+ם וקראו אליה+י+דברו על לב ירושל
 תיה+ו+חטא ל+ו+לקחה מיד יהוה כפלים בכ

Highlighted Diff. 

3 

ר ַּפּנא ַּבּמִ ֹול קֹוֵר ק  Masoretic ינּוה ֵלא�הֵ ּלָ ה ְמסִ ָּבֲעָרבָ  ה ַיְּׁשרּוֶר� ְיהוָ ּו ּדֶ ְדָּב֕

a( מסלה לאלוהינו קול קורא במדבר פנו דרך יהוה וישרו בערבה
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff הינו+ו+מסלה לאל ישרו בערבה+ו+קול קורא במדבר פנו דרך יהוה 



4 

 Masoretic הְקעָ ים ְלבִ ֹור ְוָהְרָכסִ יׁשְלמִ  ָעֹקבה הֶ לּו ְוָהיָ ְׁשּפָ ה יִ ְבעָ ר ְוגִ א ְוָכל־הַ ָּנׂשֵ יִ  ָּכל־ֶּגיא

a( והרוכסים לבקעה ישפלו והיה העקב למישורכול גי ינשא וכול הר וגבעה 
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff כסים לבקעה+ו+והר ל הר וגבעה ישפלו והיה העקב למישור+ו+ינשא וכ -א-ל גי+ו+כ

5 

 Masoretic רּבֵ ה ּדִ י ְיהוָ י ּפִ ו ּכִ ַיְחּדָ  ּו ָכל־ָּבָׂשרה ְוָראֹוד ְיהוָ ה ְּכבְגלָ ְונִ 

a( יהוה דבר ונגלה כבוד יהוה וראו כול בשר יחדיו כיא פיא
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff יהוה דבר +א+פי +א+ו כי+י+ל בשר יחד+ו+ונגלה כבוד יהוה וראו כ

6 

 Masoretic הַהָּׂשדֶ יץ ֹו ְּכצִ יר ְוָכל־ַחְסּדר ָחצִ א ָּכל־ַהָּבׂשָ ה ֶאְקָר ר מָ א ְוָאמַ ר ְקָר ֹול ֹאמֵ ק

a( השדה קול אומר קרא ואומרה מה אקרא כול הבשר חציר וכול חסדיו כציץ
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff השדה ו כציץ+י+ל חסד+ו+ל הבשר חציר וכ+ו+מה אקרא כ +ה+מר+ו+מר קרא וא+ו+קול א

 

  



8a-7e 

יץ ל צִ בֵ יר נָ ׁש ָחצִ ָיבֵ  *ם יר ָהעָ ן ָחצִ ֹו ָאכֵ ְׁשָבה ּבה נָ ּוַח ְיהוָ י ריץ ּכִ ל צִ בֵ נָ  ירׁש ָחצִ ָיבֵ 
 םּום ְלעֹולָ ינּו ָיקּוְדַבר־ֱא�הֵ 

Masoretic 

 צצי נבל חציר יבש
 יקום לעולם ודבר אלוהינו

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 -יבש חציר נבל ציץ רוח יהוה נשבה בו אכן חציר העם כי- *צ*ש חציר נבל צייב
 הינו יקום לעולם+ו+אל ודבר

Highlighted Diff. 

7-8b 

יץ ל צִ בֵ יר נָ ׁש ָחצִ ָיבֵ  * םיר ָהעָ ן ָחצִ ֹו ָאכֵ ְׁשָבה ּבה נָ ּוַח ְיהוָ י ריץ ּכִ ל צִ בֵ נָ  ירׁש ָחצִ ָיבֵ 
 םְלעֹולָ ּום ינּו ָיקּוְדַבר־ֱא�הֵ 

Masoretic 

 צצי נבל יבש חצירהעם  לנשבה בוא הכן חצי···· יבש חציר נבל ציצ כי רוח 
 אלוהינו יקום לעולם ודבר אלוהינו ודבר

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 *צ*צי נבל יבש חציר העם *ל*חצי כן*ה* +א+בו נשבה  f···· רוח כי ציבש חציר נבל צי
 יקום לעולם +אלוהינו+ הינו+ו+אל ודבר

Highlighted Diff. 

 

  

                                                            
e The reason for two versions of verses 7-8 is due to the long correction added on Column 33 (see p. 139 above). 
f A scribal editor of 1QIsaa used a common substitution of four dots ···· for Yahweh’s name in Hebrew יהוה. 



9 

 יימִ ם ָהִר ֶרת ְירּוָׁשלָ � ְמַבּׂשֶ קֹולֵ  חַ י ַבּכֹ ימִ ֹון ָהִר ּיֶרת צִ ְמַבּׂשֶ  י־ָל�ַה ֲעלִ ל ַהר־ָּגבֹ עַ 
 םה ֱא�ֵהיכֶ ּנֵ ה הִ י ְיהּודָ ְלָעֵר  יְמִר אִ  יאִ יָר ַאל־ּתִ 

Masoretic 

הרימי  ציון הרימי בכוח קולך מבשרת ירושליםעל הר גבה עלי לכי מבשרת 
 אלוההכמה הנה יהודה לערי וריאמ תיראי אל

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

הרימי  ם+י+ח קולך מבשרת ירושל+ו+מבשרת ציון הרימי בכ +י+על הר גבה עלי לכ
 +ה+כמ*ה*ה+ו+אל הנה יהודה לערי רי+ו+תיראי אמ אל

Highlighted Diff. 

10 

 Masoretic יוֹו ְלָפנָ ֹו ּוְפֻעָּלתּתאִ  ה ְׂשָכרֹוּנֵ ֹו הִ ְׁשָלה לֹו מֹ ֹוא ּוְזֹרעק ָיבְּבָחזָ  הי ְיהוִ ֲאֹדנָ ה ּנֵ הִ 

a( בחוזק יבוא וזרועו משלה לוא הנה שכרו אתו ופעלתיו לפניו הנה אדוני יהוה
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff ו לפניו+י+הנה שכרו אתו ופעלת +א+משלה לועו +ו+זק יבוא וזר+ו+בח ני יהוה+ו+הנה אד

11 

 Masoretic לֹות ְיַנהֵ א ָעלּׂשָ ֹו יִ ים ּוְבֵחיקץ ְטָלאִ ְיַקּבֵ  ְזֹרעֹוה ּבִ ְרעֶ ֹו יִ ֶעְדר ְּכֹרֶעה

a( עדרו ירעה בזרועו יקבץ טלים ובחיקוה ישא עולות ינהל כרועה
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff לות ינהל+ו+ישא ע +ה+ים ובחיקו-א-עו יקבץ טל+ו+עדרו ירעה בזר עה+ו+כר

 

  



12 

 ֶלסל ַּבּפֶ ֶרץ ְוָׁשקַ ר ָהאָ ׁש ֲעפַ ל ַּבָּׁשלִ ן ְוכָ ּכֵ ֶרת ּתִ ַּבּזֶ  םיִ ם ְוָׁשמַ יִ ד ְּבָׁשֳע֜לֹו מַ י־ָמדַ מִ 
 םיִ ְּבמֹאְזנָ  ֹותּוְגָבע יםָהִר 

Masoretic 

בפלס  מיא מדד בשועלו מי ים ושמים בזרתו תכן וכל בשליש עפר הארץ ושקל
 וגבעות במוזנים הרים

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

בפלס  ש עפר הארץ ושקל+י+תכן וכל בשל +ו+ים ושמים בזרת +י+עלו מ+ו+מדד בש +א+מי
 זנים*ו*הרים וגבעות במ

Highlighted Diff. 

13 

 Masoretic ּנּויעֶ ֹו יֹודִ יׁש ֲעָצתה ְואִ ְיהוָ  ּוחַ רן ֶאת־ּכֵ י־תִ מִ 

a( יודיענה אישעצתומיא תכן את רוח יהוה ו
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff *ה*יודיענ אישעצתותכן את רוח יהוה ו +א+מי

14 

 Masoretic ּנּויעֶ ֹות יֹודִ ֶר� ְּתבּונַעת ְודֶ הּו דַ ַוְיַלְּמדֵ ט ְׁשּפָ ַרח מִ הּו ְּבאֹ ְיַלְּמדֵ הּו וַ ינֵ ַוְיבִ  י נֹוָעץֶאת־מִ 

a( נומי נועץ ויבינהו וילמדהו באורח משפט וילמדהו דעת ודרך תבונות יודי את
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff נו-ע-רח משפט וילמדהו דעת ודרך תבונות יודי+ו+מי נועץ ויבינהו וילמדהו בא את

 

  



15 

 Masoretic ֹולּטק יִ ים ַּכּדַ ּיִ ן אִ בּו הֵ ם ֶנְחׁשָ יִ ַחק מֹאְזנַ י ּוְכׁשַ ְּדלִ ר מִ ְּכמַ  םן ּגֹויִ הֵ 

a( הן גואים כמר מדלי וכשחק מזנים נחשבו הן איים כדק ייטול
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff טול+י+זנים נחשבו הן איים כדק י-א-ים כמר מדלי וכשחק מ+א+הן גו

16 

 Masoretic הי עֹולָ ין ּדֵ ֹו אֵ ר ְוַחָּיתי ָּבעֵ ין ּדֵ ּוְלָב֕נֹון אֵ 

a( אין די בער וחיתו אין די עולה ולבנון
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

None Extant Highlighted Diff. 

17 

 Masoretic ֹוֶנְחְׁשבּו־להּו ֶפס ָותֹ ֹו ֵמאֶ ן ֶנְגּדיִ ם ְּכאַ ָּכל־ַהּגֹויִ 

a( כול הגואים כאין נגדו וכאפס ותהוו נחשבו לו
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff ו נחשבו לו+ו+כאפס ותה+ו+ים כאין נגדו +א+ל הגו+ו+כ

18 

 Masoretic ֹוַעְרכּו לּות ּתַ ל ּוַמה־ְּדמּון אֵ י ְּתַדְּמיְוֶאל־מִ 

a( ומה דמות תערוכי לי ואל מיא תדמיוני אל
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff כי לי+ו+ומה דמות תער אל +י+תדמיונ +א+ואל מי



19 

 Masoretic ףֶסף צֹוֵר ֹות ּכֶ ּנּו ּוְרֻתקב ְיַרְּקעֶ ף ַּבָּזהָ ׁש ְוֹצֵר � ָחָר ָנסַ  ֶסלַהּפֶ 

a( כסף צורף הפסל ויעשה מסך חרש וצורף בזהב וירקענו ורתקות
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff כסף צורף ירקענו ורתקות+ו+רף בזהב +ו+סך חרש וצ*מ* +ויעשה+הפסל 

20 

ֹ ה עֵ ן ְּתרּומָ ְמֻסּכָ הַ  ֹ ין ּפֶ ֹו ְלָהכִ ְיַבֶּקׁש־ל ׁש ָחָכםר ָחָר ְבחָ ב יִ ְרקַ א־יִ ץ ל  Masoretic ֹוטּמא יִ ֶסל ל

a( לוא ימוט לוא ירבק יבחר חרש חכם ובשקלו להוכין פסלהמסכן תרומה עץ 
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff א ימוט+ו+ל כין פסל+ו+בשקלו לה*ו*א ירבק יבחר חרש חכם +ו+המסכן תרומה עץ ל

21 

ֹ ֹוא ֻהּגַ עּו ֲהלְׁשמָ ֹוא תִ ֲהל ְדעּוֹוא תֵ ֲהל  ֹותמֹוְסד םיֹנתֶ ֲהבִ  ם ֲהלֹואאׁש ָלכֶ ד ֵמר
 ֶרץָהאָ 

Masoretic 

 מוסדות הלוא תדעו הלוא תשמעו הלוא הוגד מרוש לכמה הלוא הבינותמה
 ארץ

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

מוסדות  +ה+תמ+ו+הלוא הבינ +ה+ש לכמ*ו*גד מר+ו+הלוא תדעו הלוא תשמעו הלוא ה
 ארץ-ה-

Highlighted Diff. 

 

  



22 

 ֶהלם ָּכאֹ ְמָּתחֵ ם ַוּיִ יִ ָׁשמַ  ה ַכֹּדקים ַהּנֹוטֶ יָה ַּכֲחָגבִ ְוֹיְׁשבֶ ֶרץ ּוג ָהאָ ַעל־ח ַהֹּיֵׁשב
 ֶבתָלׁשָ 

Masoretic 

 שמים וימתחם כאוהל היושב על חוג הארץ ויושביהא כחגבים הנוטה כדוק
 לשבת

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

הל +ו+וימתחם כאשמים  ק+ו+כחגבים הנוטה כד +א+שביה+ו+שב על חוג הארץ וי+ו+הי
 לשבת

Highlighted Diff. 

23 

 Masoretic ההּו ָעׂשָ ֶרץ ַּכּתֹ ְפֵטי אֶ ן ׁשֹ יִ ים ְלאָ ן רֹוְזנִ ַהּנֹותֵ 

a( הנותן רוזנים לאין שופטי ארץ כתהו עשה
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff פטי ארץ כתהו עשה+ו+הנותן רוזנים לאין ש

24 

ׁשּו בָ ַוּיִ  ף ָּבֶהםם ְוַגם־ָנׁשַ ְזעָ ֶרץ ּגִ ׁש ָּבאָ ף ַּבל־ֹׁשֵר עּו אַ ף ַּבל־ֹזָר עּו אַ ּטָ ַּבל־נִ ף אַ 
 םָּׂשאֵ ּתִ  ׁשַּכּקַ  הּוְסָעָר 

Masoretic 

וייבשו  בהמה נעשףאף בל נטעו אף בל זרעו אף בל שרשו בארץ גזעם גם 
 תשאם כקש וסערה

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

יבשו +י+ו +ה+בהמ שף+ע+נגם -ו-בארץ גזעם  +ו+בל נטעו אף בל זרעו אף בל שרשאף 
 וסערה כקש תשאם

Highlighted Diff. 



25 

 Masoretic ֹוׁשר ָקדה יֹאמַ י ְוֶאְׁשוֶ ּונִ י ְתַדְּמיְוֶאל־מִ 

a( אל מיא תדמיוני ואשוא יואמר קדוש
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff אמר קדוש+ו+י *א*תדמיוני ואשו +א+אל מי-ו-

26 

א ְקָר ם יִ ְּבׁשֵ  ם ְלֻכָּלםר ְצָבאָ ְסּפָ יא ְבמִ ֶּלה ַהּמֹוצִ א אֵ י־ָבָר מִ  ם ּוְראּוֹום ֵעיֵניכֶ ְׂשאּו־ָמר
ֹ ַח אִ יץ ּכֹ ְוַאּמִ  יםאֹונִ  בֵמרֹ   רא ֶנְעּדָ יׁש ל

Masoretic 

המוציא במספר צבאם לכולם בשם יקרא אלה  שאו מרום עיניכמה וראו מי ברא
 ואיש לוא נעדר אונים ואמץ כוחו מרוב

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

לם בשם יקרא +ו+אלה המוציא במספר צבאם לכ וראו מי ברא +ה+שאו מרום עיניכמ
 א נעדר+ו+איש ל+ו+ +ו+ח+ו+ץ כ-י-ב אונים ואמ+ו+מר

Highlighted Diff. 

27 

 Masoretic ֹורי ַיֲעבְׁשָּפטִ י מִ ּוֵמֱא�הַ  הֵמְיהוָ  יה ַדְרּכִ ְסְּתָר ל נִ ְׂשָראֵ ר יִ ּוְתַדּבֵ  בֲעקֹ יַ  ָּמה תֹאַמרלָ 

a( יעבור למה תאומר יעקוב ותדבר ישראל נסתרה דרכי מיהוה ומאלוהי משפטי
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff יעבור משפטיהי +ו+ב ותדבר ישראל נסתרה דרכי מיהוה ומאל+ו+מר יעק+ו+למה תא

 

  



28 

ְעָּת אִ ֲהל ֹ ֹוא ָיַד֜ ֹ ֹות ָהאָ ְקצ ּבֹוֵרא ם ְיהָוהי עֹולָ ְעָּת ֱא�הֵ א ָׁשמַ ם־ל א ֶרץ ל
ֹ  ףיעַ יִ   ֹוְתבּוָנתֶקר לִ חֵ  יןאֵ  עיגָ יִ  אְול

Masoretic 

לוא  הלוא ידעתה אם לוא שמעתה אלוהי עולם יהוה בורא קצוות הארץ
 ואין חקר לתבונתיו יגע ולוא יעף

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

א +ו+ל ות הארץ+ו+הי עולם יהוה בורא קצ+ו+אל +ה+א שמעת+ו+אם ל +ה+הלוא ידעת
 ו+י+אין חקר לתבונת+ו+יגע -י-א +ו+יעף ול-י-

Highlighted Diff. 

29 

 Masoretic הה ַיְרּבֶ ים ָעְצמָ ין אֹונִ ַח ּוְלאֵ ף ּכֹ ן ַלָּיעֵ ֹנתֵ 

a( ירבה הנותן ליעף כוח ולאין אונים עוצמה
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff ירבה צמה+ו+ח ולאין אונים ע+ו+תן ליעף כ+ו+נ+ה+

30 

 Masoretic לּוָּכׁשֵ ֹול יִ ים ָּכׁשעּו ּוַבחּוִר גָ ים ְויִ ּו ְנָעִר ֲעפְויִ 

a( יכשולוויעפו נערים ויגעו ובחורים כשול 
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff לו+ו+ויעפו נערים ויגעו ובחורים כשול יכש
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ֹ  ּוצּוים ָירֶבר ַּכְּנָׁשִר ּו אֵ ַח ַיֲעליפּו כֹ ַיֲחלִ  ְיהָוה ְוקֹויֵ  ֹ עּו ֵיְלכיגָ א יִ ְול  Masoretic פּויעָ א יִ ּו ְול

a( כנשרים ירוצו ולוא ייגעו ילכו ולוא יעופו אבר וקוי יהוה יחליפו כוח ויעלו
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff פו+ו+יע-י-א +ו+א ייגעו ילכו ול+ו+אבר כנשרים ירוצו ול יעלו+ו+ח +ו+וקוי יהוה יחליפו כ

Chapter 41 

1 

 Masoretic ָבהְקָר ט נִ ְׁשּפָ ו ַלּמִ רּו ַיְחּדָ ְיַדּבֵ  זאָ  ְּגׁשּוַח יִ יפּו כֹ ים ַיֲחלִ ים ּוְלֻאּמִ ּיִ אִ  יׁשּו ֵאַליַהֲחִר 

a( החרישו אלי איים ולאומים יחליפו כוח יגושו אז ידברו יחדיו למשפט נקרבה
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff ו למשפט נקרבה+י+שו אז ידברו יחד+ו+ח יג+ו+מים יחליפו כ+ו+החרישו אלי איים ולא

2 

ן ּתֵ ְרְּד יִ ים יַ ּוְמָלכִ  םיו ּגֹויִ ן ְלָפנָ ּתֵ ֹו יִ הּו ְלַרְגלְקָראֵ ֶדק יִ ח צֶ ְזָר ּמִ מִ  ירֵהעִ י מִ 
 ֹוף ַקְׁשּתּדָ נִ  ׁשְּכקַ  ֹוַחְרּב ָעָפרּכֶ 

Masoretic 

 מי העיר ממזרח צדק ויקראהו לרגליו ויתן לפניו גואים ומלכים יוריד ויתן
 קשתוכקש נידף  חרבו כעפר

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 יתן+ו+ד +י+ר+ו+ים ומלכים י+א+יתן לפניו גו+ו+ו +י+יקראהו לרגל+ו+מי העיר ממזרח צדק 
 דף קשתו+י+כעפר חרבו כקש נ

Highlighted Diff. 



3 

ֹ ַרח ְּבַרְגלָ ֹום אֹ ֹור ָׁשלם ַיֲעבְרְּדפֵ יִ   Masoretic ֹואא ָיביו ל

a( ברגליו לוא יבינווירדפם ויעבור שלום אורח 
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff -א-ו+ינ+א יב+ו+רח ברגליו ל+ו+יעבור שלום א+ו+ירדפם +ו+

4 

ֹ א ַהֹּדרה ֹקֵר ל ְוָעׂשָ י־ָפעַ מִ   יםֹון ְוֶאת־ַאֲחֹרנִ אׁשִר  י ְיהָוהאׁש ֲאנִ ֹות ֵמר
 ּואי־הֲאנִ 

Masoretic 

 מרואש אני יהוה רישון ואת אחרוניםפעל ועשה קורה הדורות  מיא
 הואה אני

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

נים +ו+שון ואת אחר*י*אש אני יהוה ר+ו+רות מר+ו+הד *ה*ר+ו+פעל ועשה ק +א+מי
 +ה+הוא אני

Highlighted Diff. 

5 

 Masoretic ּוןּו ַוֶּיֱאָתידּו ָקְרבֶרץ ֶיֱחָר ֹות ָהאָ אּו ְקציָר ְויִ  יםּיִ ּו אִ ָרא

a( ראו איים ויראו קצאוות הארץ יחדו קרבו ואתיון
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff אתיון-י-דו קרבו ו-ר-ות הארץ יח+או+יראו קצ-י-ראו איים ו
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 Masoretic קר ֲחזָ יו יֹאמַ רּו ּוְלָאחִ הּו ַיְעזֹ יׁש ֶאת־ֵרעֵ אִ 

a( יואמר חזקלאחיהו יעזורו  יהואיש את רע
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff אמר חזק+ו+ו י+ה+לאחירו +ו+יעז הו+י+איש את רע

7 

ּוא ֹוב הט ֶבקר ַלּדֶ ַעם ֹאמֵ ֹוֶלם ּפָ יׁש ֶאת־היק ַּפּטִ ף ַמֲחלִ ֶאת־ֹצֵר  ק ָחָרׁשַוְיַחּזֵ 
ֹ ְבַמְסְמִר  הּוַוְיַחְּזקֵ   ֹוטּמא יִ ים ל

Masoretic 

לדבק טוב הואה  ויחזק חרש את צורף מחליק פלטיש את אולם פעם יואמר
 במסמרים לוא ימוט ויחזקהו

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 +ה+לדבק טוב הוא אמר+יו+ולם פעם *א*טיש את +ל+רף מחליק פ+ו+ויחזק חרש את צ
 א ימוט+ו+ויחזקהו במסמרים ל

Highlighted Diff. 

8 

 Masoretic ים ֹאֲהבִ ַרע ַאְבָרהָ י� זֶ ר ְּבַחְרּתִ ב ֲאׁשֶ י ַיֲעקֹ ַעְבּדִ ל ְׂשָראֵ יִ  ְוַאָּתה

a( ואתה ישראל עבדי יעקוב אשר בחרתיכה זרע אברהם אוהבי
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff הבי+ו+זרע אברהם א +ה+ב אשר בחרתיכ+ו+ואתה ישראל עבדי יעק
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 ַמר ְל�י� ָואֹ יָה ְקָראתִ ילֶ ֶרץ ּוֵמֲאצִ ֹות ָהאָ ְקצמִ  י�ֶהֱחַזְקּתִ ר ֲאׁשֶ 
ֹ  י�ְּבַחְרּתִ  ָּתהי־אַ ַעְבּדִ   י�ְמַאְסּתִ  אְול

Masoretic 

 לכה ומרהמקצוות הארץ ומאציליהא קראתיכה וא אשר החזקתיכה
 מאסתיכהולוא  בחרתיכה אתה עבדי

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 +ה+לכ +ה+מר+ו+וא +ה+קראתיכ +א+ות הארץ ומאציליה+ו+מקצ +ה+החזקתיכאשר 
 +ה+מאסתיכא +ו+ול +ה+בחרתיכ אתה עבדי

Highlighted Diff. 

10 

י� ַאף־ֲעַזְרּתִ  י�ַּמְצּתִ י� אִ י ֱא�הֶ י־ֲאנִ ע ּכִ ְׁשּתָ י ַאל־ּתִ נִ ְּמ�־אָ י עִ ּכִ  יָראַאל־ּתִ 
 יְדקִ צִ  יןימִ ּבִ  י�ַאף־ְּתַמְכּתִ 

Masoretic 

אף עזרתיכה  אל תירא כיא עמכה אני אל תשתע כיא אני אלוהיכה אמצתיכה
 תמכתיכה בימין צדקי אף

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 +ה+אף עזרתיכ +ה+אמצתיכ +ה+היכ+ו+אני אל +א+אני אל תשתע כי +ה+עמכ +א+אל תירא כי
 בימין צדקי +ה+תמכתיכ אף

Highlighted Diff. 

11 

 Masoretic �יבֶ י ִר ּו ַאְנׁשֵ ן ְויֹאְבדיִ ּו ְכאַ ְהי� יִ ים ּבָ ל ַהֶּנֱחִר ּו ּכֹ ְלמּכָ ְויִ  ׁשּון ֵיבֹ הֵ 

a( כול אנשי ריבכהיובדו  בכה הנחרים כול ויכלמו יבושו הן
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff +ה+אנשי ריבכ +כול+בדו -א-*יו* -יהיו כאין- +ה+בכ הנחרים ל+ו+כ ויכלמו שו+ו+יב הן



12 

ֹ  ְּתַבְקֵׁשם  Masoretic �ְלַחְמּתֶ י מִ ֶפס ַאְנׁשֵ ן ּוְכאֶ יִ ּו ְכאַ ְהי� יִ י ַמֻּצתֶ ם ַאְנׁשֵ ְמָצאֵ א תִ ְול

a( ואנשי מצתכה יהיו כאין וכאפס אנשי מלחמתכה
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff +ה+יהיו כאין וכאפס אנשי מלחמתכ +ה+מצתכאנשי +ו+ -תבקשם ולא תמצאם-

13 

 Masoretic י�י ֲעַזְרּתִ א ֲאנִ יָר ַאל־ּתִ  ר ְל�� ָהֹאמֵ ינֶ יק ְימִ י� ַמֲחזִ ה ֱא�הֶ י ְיהוָ י ֲאנִ ּכִ 

a( מחזיק ימינכה האומר לכה אל תירא אני עזרתיכה כיא אני יהוה אלוהיכה
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff +ה+אל תירא אני עזרתיכ +ה+מר לכ+ו+הא +ה+מחזיק ימינכ +ה+היכ+ו+אני יהוה אל +א+כי

14 

 �ה ְוֹגֲאלֵ ְנֻאם־ְיהוָ  י�י ֲעַזְרּתִ ל ֲאנִ ְׂשָראֵ י יִ ב ְמתֵ ֲעקֹ ַעת יַ ּתֹולַ  ייְראִ ַאל־ּתִ 
 לְׂשָראֵ ֹוׁש יִ ְקד

Masoretic 

 ומיתי ישראל אני עזרתיכה נאום יהוה וגואלכה יעקובאל תיראי תולעת 
 קדוש ישראל

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 +ה+אלכ+ו+ם יהוה וג+ו+נא +ה+תי ישראל אני עזרתיכ+י+מ+ו+ ב+ו+אל תיראי תולעת יעק
 קדוש ישראל

Highlighted Diff. 
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 Masoretic יםץ ָּתׂשִ ֹות ַּכּמֹ ק ּוְגָבעְוָתדֹ  יםּוׁש ָהִר ֹות ָּתדּייפִ ּפִ ַעל ׁש ּבַ ּוץ ָחדָ ָחר י� ְלמֹוַרגה ַׂשְמּתִ ּנֵ הִ 

a( למורג חרוץ חדש בעל פי פיות תדוש הרים ותדק וגבעות כמוץ תשים הנה שמתיכה
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff ץ תשים+ו+למורג חרוץ חדש בעל פי פיות תדוש הרים ותדק וגבעות כמ +ה+הנה שמתיכ

16 

 Masoretic לְתַהּלָ ל ּתִ ְׂשָראֵ ֹוׁש יִ ְקדה ּבִ יהוָ יל ּבַ ָּתגִ  ם ְוַאָּתהיץ אֹותָ ה ָּתפִ ם ּוְסָעָר ָּׂשאֵ ּוַח ּתִ ְור ְזֵרםּתִ 

a( תשאם וסערה תפיץ אותמה ואתה תגיל ביהוה ובקדוש ישראל תתהלל תזרם ורוח
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff בקדוש ישראל תתהלל+ו+ואתה תגיל ביהוה  +ה+תשאם וסערה תפיץ אותמ ורוחתזרם 

17 

ם ֶאֱענֵ  י ְיהָוהָּתה ֲאנִ א ָנׁשָ ם ַּבָּצמָ ן ְלׁשֹונָ יִ ָואַ  םיִ ים מַ ים ְמַבְקׁשִ ים ְוָהֶאְביֹונִ֜ ּיִ ָהֲענִ 
ֹ  לְׂשָראֵ יִ  יֱא�הֵ   םא ֶאֶעְזבֵ ל

Masoretic 

 העניים האביונים המבקשים מים ואין לשונמה בצמה נשתה אני יהוה אענם
 ישראל לוא אעזובם אלוהי

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 נשתה אני יהוה אענם *ה*בצמ +ה+מבקשים מים ואין לשונמ+ה+האביונים -ו-העניים 
 בם+ו+א אעז+ו+הי ישראל ל+ו+אל

Highlighted Diff. 
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ם יִ ַלֲאַגם־מַ  ְדָּברים מִ ֹות ָאׂשִ ֹות ַמְעָינֹו� ְּבָקעֹות ּוְבתְנָהר יםַעל־ְׁשָפיִ ח ֶאְפּתַ 
 םיִ ֵאי מָ ְלמֹוצָ  הּיָ צִ  ֶרץְואֶ 

Masoretic 

אשימה המדבר לאגם מים  אפתחה על שפאים נהרות ובתוך בקעות מעינים
 למוצאי מים ציאה וארץ

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

מדבר לאגם מים +ה+ +ה+אשימ *ים*ים נהרות ובתוך בקעות מעינ*א*על שפ +ה+אפתח
 ה למוצאי מים+א+וארץ צי

Highlighted Diff. 

19 

 Masoretic וּור ַיְחּדָ ר ּוְתַאּׁשְדהָ ֹוׁש ּתִ ה ְּברים ָּבֲעָרבָ ֶמן ָאׂשִ ץ ׁשָ ס ְועֵ ה ַוֲהדַ ּטָ ֶרז ׁשִ אֶ  ְדָּברן ַּבּמִ ֶאּתֵ 

a( והדס ועץ שמן אשימה בערבה בראוש תרהר ותאשור יחדו במדבר ארז שטהאתנה 
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff וש תרהר ותאשור יחדו+א+בערבה בר +ה+והדס ועץ שמן אשימ במדבר ארז שטה +ה+אתנ

20 

ֹ ה עָ ַיד־ְיהוָ י ו ּכִ ַיְחּדָ  ילּוימּו ְוַיְׂשּכִ ּו ְוָיׂשִ ּו ְוֵיְדעְראַען יִ ְלמַ   ֹוׁשאת ּוְקדְׂשָתה ּז
 ּהל ְּבָראָ ְׂשָראֵ יִ 

Masoretic 

וישכילו יחדיו כיא יד יהוה עשתה זואת וקדוש  וישימווידעו ויבינו  למען יראו
 בראה ישראל

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

וקדוש את +ו+יד יהוה עשתה ז +א+ו כי+י+וישכילו יחד וישימו +ויבינו+וידעו  למען יראו
 בראה ישראל

Highlighted Diff. 



21 

 Masoretic בֶל� ַיֲעקֹ ר מֶ ם יֹאמַ ֹוֵתיכֶ ֲעֻצמ יׁשּוה ַהּגִ ר ְיהוָ ם יֹאמַ יְבכֶ ּו ִר ָקְרב

a( יואמר מלך יעקוב קרבו ריבכמה יואמר יהוה הגישו עצמותיכמה
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff ב+ו+אמר מלך יעק+ו+י +ה+עצמותיכמאמר יהוה הגישו +ו+י +ה+קרבו ריבכמ

22 

ה ְוֵנְדעָ  נּוּבֵ יָמה לִ ידּו ְוָנׂשִ ָּנה ַהּגִ֜ ה הֵ ֹות מָ אֹׁשניָנה ָהִר ְקֶר ר ּתִ ת ֲאׁשֶ נּו אֵ ידּו לָ ְוַיּגִ  יׁשּוַיּגִ 
 נויעֻ ֹות ַהְׁשמִ ֹו ַהָּבאא ןיתָ ַאֲחִר 

Masoretic 

הגידו ונשימה לבנו ונדעה  את אשר תקראון הראישונות מה הנהיגישו ויגידו לנו 
 אחרונות או הבאות השמיעונו או

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

הגידו ונשימה לבנו ונדעה  נות מה הנה+ו+ש+י+הרא *און*יגישו ויגידו לנו את אשר תקר
 נו+ו+או הבאות השמיע *נות*+ו+אחר +או+

Highlighted Diff. 

23 

 ָעהְׁשּתָ עּו ְונִ יבּו ְוָתֵר ם ַאף־ֵּתיטִ ים ַאּתֶ י ֱא�הִ ה ּכִ ְדעָ ֹור ְונֵ ֹות ְלָאחּיָהֹאתִ  ידּוַהּגִ 
אֶ ְונִ   וַיְחּדָ  ְר֯

Masoretic 

ונשמעה  אף תיטיבו ותרעו אתמה אלוהים כיא ונדעה לאחורהאותיות  הגידו
 יחדיו ונראה

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

ונשמעה  אף תיטיבו ותרעו +ה+אתמ הים+ו+אל +א+כי ונדעה לאחורתיות +ו+הא הגידו
 ו+י+יחד +ה+ונרא

Highlighted Diff. 



24 

 Masoretic םר ָּבכֶ ְבחַ ה יִ ַפע ּתֹוֵעבָ ם ֵמאָ ן ּוָפָעְלכֶ יִ ם ֵמאַ ֵהן־ַאּתֶ 

a( בכמה הנה אתמה מאין ופועלכמה תועבה יבחר
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff +ה+בכמ תועבה יבחר -מאפע- +ה+עלכמ+ו+מאין ופ +ה+אתמ +ה+הנ

25 

ֹ ְׁשמִ א בִ ְקָר ֶמׁש יִ ְזַרח־ׁשֶ ּמִ את מִ ַוּיַ  ָּצפֹוןי מִ ֹותִ ירַהעִ  ֹו ֶמר ּוְכמְּכֹמו־חֹ  יםא ְסָגנִ י ְוָיב
 יטְרָמס־טִ יִ  ריֹוצֵ 

Masoretic 

כמו חמר וכמו סגנים  העירות מצפון ויאתיו ממזרח שמש ויקרא בשמו ויבואו
 וירמוס טיט יוצר

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

סגנים כמו חמר וכמו  +ו+א+ו+ויב *ו*יקרא בשמ+ו+ממזרח שמש  +יו+מצפון ויאת -י-העירות
 ס טיט+ו+ירמ+ו+יוצר 

Highlighted Diff. 

26 

יַע ין ַמְׁשמִ ף אֵ יד אַ ֵאין־ַמּגִ ף יק אַ ר ַצּדִ ים ְונֹאמַ ְּלָפנִ ָעה ּומִ ְוֵנדָ  יד ֵמרֹאׁשּגִ י־הִ מִ 
 םְמֵריכֶ אִ  עַ ֵאין־ֹׁשמֵ  ףאַ 

Masoretic 

מלפנים ונאומרה צדק אף אין מגיד אף אין משמיע  מיא הגיד מרוש ונדעה
 אמריכמה שומע אין אף

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

אין משמיע ק אף אין מגיד אף -י-צד +ה+מר+ו+מלפנים ונא-ו- ש ונדעה*ו*הגיד מר +א+מי
 +ה+אמריכמ מע+ו+אף אין ש

Highlighted Diff. 



27 

 Masoretic ןר ֶאּתֵ ם ְמַבּׂשֵ ירּוָׁשלַ ם ְולִ ּנָ ה הִ ּנֵ ֹון הִ ּיֹון ְלצִ אׁשִר 

a( רישון לציון הנה הנומה ולירושלים מבשר אתן
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff ם מבשר אתן+י+ולירושל +ה+מ+ו+רישון לציון הנה הנ

28 

 Masoretic ריבּו ָדבָ ם ְוָיׁשִ ץ ְוֶאְׁשָאלֵ ין יֹועֵ ֶּלה ְואֵ יׁש ּוֵמאֵ ין אִ ְואֵ  ֶראְואֵ 

a( ואין יועץ אשאלם וישיבו דבר ואראה ואין איש ומאלה
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff אשאלם וישיבו דבר-ו-ואין יועץ  ואין איש ומאלה +ה+וארא

29 

 Masoretic םְסֵּכיהֶ הּו נִ ּוַח ָותֹ ם רֶפס ַמֲעֵׂשיהֶ ֶון אֶ ם אָ ן ֻּכּלָ הֵ 

a( יכיהמהותוהו נס הנה כולם אין ואפס מעשיהמה רוח
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff +ה+כיהמ+י+הו נס+ו+ות רוח +ה+אפס מעשיהמ+ו+לם אין +ו+כ +ה+הנ

  



Chapter 42 

1 

 םט ַלּגֹויִ ְׁשּפָ יו מִ ָעלָ  יי רּוחִ ּתִ י ָנתַ ה ַנְפׁשִ י ָרְצתָ יִר ֹו ְּבחִ ֶאְתָמ�־ּב ין ַעְבּדִ הֵ 
 יאיֹוצִ 

Masoretic 

 לגואים הנה עבדי אתמוכה בו בחירי רצתה נפשי נתתי רוחי עליו ומשפטי
 יוציא

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

ים +א+לגו +י+משפט+ו+בו בחירי רצתה נפשי נתתי רוחי עליו  +ה+כ+ו+עבדי אתמ +ה+הנ
 יוציא

Highlighted Diff. 

2 

 ֹ ֹ ְצעַ א יִ ל ֹ ּׂשָ א יִ ק ְול  Masoretic וּוץ קֹו�יַע ַּבחא־ַיְׁשמִ א ְול

a( לוא יזעק ולוא ישא ולוא ישמיע בחוץ קולו
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff ישמיע בחוץ קולוא +ו+א ישא ול+ו+א יזעק ול+ו+ל

3 

ֹ  ה ָרצּוץָקנֶ  ֹ ה ֵכהָ ְׁשּתָ ֹור ּופִ ְׁשּבא יִ ל  Masoretic טְׁשּפָ יא מִ ת יֹוצִ ָּנה ֶלֱאמֶ א ְיַכּבֶ ה ל

a( לוא ישבור ופשתה כהה לוא יכבה לאמת יוציא משפט קנה רצוץ
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff ה לאמת יוציא משפט-נ-א יכב+ו+א ישבור ופשתה כהה ל+ו+ל קנה רצוץ



4 

 ֹ ֹ  ְכֶההא יִ ל  Masoretic ילּוים ְיַיחֵ ּיִ ֹו אִ ט ּוְלתֹוָרתְׁשּפָ ֶרץ מִ ים ָּבאָ ּוץ ַעד־ָיׂשִ א ָירְול

a( ירוץ עד ישים בארץ משפט ולתורתיו איים ינחילו ולוא יכהה ולוא
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff ו איים ינחילו+י+ירוץ עד ישים בארץ משפט ולתורת א+ו+ולא יכהה +ו+ל+ו+

5 

ר ָהאֵ ּכֹ  ן יָה ֹנתֵ ֶרץ ְוֶצֱאָצאֶ ע ָהאָ ם ֹרקַ ֹוֵטיהֶ ְונ םיִ א ַהָּׁשמַ ה ּבֹוֵר ל ְיהוָ ה־ָאַמ֞
 ּהים ּבָ ּוַח ַלֹהְלכִ ְור יהָ ָעלֶ  םָלעָ  ְנָׁשָמה

Masoretic 

וצאצאיה נותן  האלוהים בורה השמים ונוטיהמה רוקע הארץכוה אמר האל 
 עליהא ורוח להולכים בה לעם נשמה

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

תן +ו+וצאצאיה נ קע הארץ+ו+ר +ה+השמים ונוטיהמ *ה*בור *אלוהים*+ה+ה אמר האל +ו+כ
 לכים בה+ו+ורוח לה *א*נשמה לעם עליה

Highlighted Diff. 

6 

 םית עָ ְבִר לִ  ְוֶאֶּתְנ� � ְוֶאָּצְר�ק ְּבָידֶ ֶדק ְוַאְחזֵ ְבצֶ  י�ְקָראתִ ה י ְיהוָ ֲאנִ 
 םֹור ּגֹויִ ְלא

Masoretic 

 בצדק ואחזיקה בידכה ואצורכה ואתנכה לברית עם אני קרתיכה
 לאור גואים

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

לברית עם  +ה+ואתנכ +ה+רכ+ו+ואצ +ה+בידכ +ה+ק+י+בצדק ואחז +ה+תיכ-א-קר -יהוה- אני
 ים+א+לאור גו

Highlighted Diff. 



7 

 Masoretic ֶׁש�ְׁשֵבי חֹ ֶלא יֹ ית ּכֶ ּבֵ יר מִ ַאּסִ  ַּמְסֵּגריא מִ ֹות ְלהֹוצִ ְורם עִ יִ ַח ֵעינַ ְפקֹ לִ 

a( ר ומבית כלא יושבי חושךוגר אססלפקוח עינים עורות להוציא ממ
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff שך+ו+שבי ח+ו+מבית כלא י+ו+ר *ו*גר אססעינים עורות להוציא ממח +ו+לפק

8 

ֹ ְלַאחֵ  יי ּוְכבֹודִ ּוא ְׁשמִ ה הי ְיהוָ ֲאנִ   Masoretic יםילִ י ַלְּפסִ ָּלתִ ן ּוְתהִ א־ֶאּתֵ ר ל

a( אני יהוה הואה ושמי וכבודי לאחר לוא אתן ותהלתי לפסילים
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff א אתן ותהלתי לפסילים+ו+שמי וכבודי לאחר ל+ו+ +ה+אני יהוה הוא

9 

 Masoretic םיע ֶאְתכֶ ְחָנה ַאְׁשמִ ְצמַ ֶרם ּתִ יד ְּבטֶ י ַמּגִ ֲאנִ  ֲחָדׁשֹותאּו וַ ֵּנה־בָ ֹות הִ אֹׁשנָהִר 

a( הנה באו והחדשות אני מגיד בטרם תצמחנה אשמיע אתכמה הרישונות
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff +ה+חדשות אני מגיד בטרם תצמחנה אשמיע אתכמ+ה+הנה באו ו הרישונות

10 

 Masoretic םים ְוֹיְׁשֵביהֶ ּיִ ֹו אִ ּוְמ�א י ַהָּיםֶרץ יֹוְרדֵ ה ָהאָ ְקצֵ ֹו מִ ָּלתׁש ְּתהִ יר ָחדָ ׁשִ  יהָוהירּו לַ ׁשִ 

a( ויושביהםאיים  ואוותהלתו מקצה הארץ יורדי הים ומלשירו ליהוה שיר חדש 
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff שביהם+ו+ויאיים  או+ו+תהלתו מקצה הארץ יורדי הים ומל+ו+שירו ליהוה שיר חדש 



11 

ֹ ַלע ְׁשֵבי סֶ יֹ  ּנּור ָירֹ ב ֵקדָ ים ֵּתׁשֵ יו ֲחֵצִר ְוָעָר  ְדָּברּו מִ ְׂשאיִ   Masoretic חּוְצוָ ים יִ אׁש ָהִר ֵמר

a( מראוש הררים יצריחו רים תשב קדר וירונו יושבי סלעצישא מדבר עריו וח
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

רים +ר+ש ה+ו+מרא שבי סלע+ו+נו י+ו+יר+ו+רים תשב קדר צעריו וח-ו-מדבר  -ו-ישא
 חו*י*+ר+יצ

Highlighted Diff. 

12 

 Masoretic ידּוים ַיּגִ ּיִ ֹו ָּבאִ ָּלתֹוד ּוְתהִ ָּכבה יהוָ ימּו לַ ָיׂשִ 

a( ישימו ליהוה כבוד ותהלתו באיים יגידו
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

None Extant Highlighted Diff. 

13 

 Masoretic רְתַּגּבָ יִ יו יַח ַעל־ֹאְיבָ ַאף־ַיְצִר  יעַ ה ָיִר ְנאָ יר קִ ֹות ָיעִ ְלָחמיׁש מִ א ְּכאִ ֹור ֵיצֵ ּבַּכּגִ  ְיהָוה

a( על אויביו יתגבר יהוה כגבור יצא כאיש מלחמות יעיר קנאה יודיע אף יצריח
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff יביו יתגבר+ו+על א דיע אף יצריח+ו+יהוה כגבור יצא כאיש מלחמות יעיר קנאה י

14 

 Masoretic ַחדף יָ ם ְוֶאְׁשאַ ה ֶאּׁשֹ ה ֶאְפעֶ ַּכּיֹוֵלדָ  קיׁש ֶאְתַאּפָ ם ַאֲחִר עֹולָ מֵ  ייתִ ֶהֱחׁשֵ 

a( אפעה אשמה ואשופה יחדיו אחשיתי אך מעולם אחריש אתאפקה כיולדה
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff +יו+יחד +ה+פ*ו*ואש +ה+אפעה אשמ כיולדה +ה+מעולם אחריש אתאפק +אך+חשיתי *א*



15 

 Masoretic יׁשים אֹובִ ים ַוֲאַגּמִ ּיִ אִ ל י ְנָהרֹותיׁש ְוַׂשְמּתִ ם אֹובִ ֹות ְוָכל־ֶעְׂשּבָ ּוְגָבע יםָהִר יב ַאֲחִר 

a( אוביש ושמתי נהרות לאיים ואגמים אוביש אחריבה הרים וגבעות וכול עשבם
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff לאיים ואגמים אובישאוביש ושמתי נהרות  ל עשבם+ו+הרים וגבעות וכ +ה+אחריב

16 

ֹ  ֶר�ים ְּבדֶ ְוִר י עִ ְוהֹוַלְכּתִ  ֹ יבְנתִ עּו ּבִ א ָידָ ל י֩ם ם ָאׂשִ יכֵ ּו ַאְדִר א־ָיְדעֹות ל
םלִ  �ַמְחׁשָ  ֹ יתִ ים ֲעׂשִ ֶּלה ַהְּדָבִר ֹור אֵ יׁשְלמִ  יםֲעַקּׁשִ ּומַ  ֹורָלא ְפֵניֶה֜  אם ְול
 יםֲעַזְבּתִ 

Masoretic 

ולוא ידעו בנתיבות לוא ידעו אדריכם אשימה  והוליכתי עורים בדרך
 ומעקשים למישור אלה הדברים עשיתים ולוא לאור לפניהמה מהשוכים

 עזבתים
)a

 QIsa1( a
 IsaiahQ 1 

 +ה+א ידעו אדריכם אשימ+ו+א ידעו בנתיבות ל+ו+ל+ו+ כתי עורים בדרך+י+והול
א +ו+ם ול+י+ומעקשים למישור אלה הדברים עשית לאור +ה+לפניהמ +ים+כ+ו+מהש

 עזבתים
Highlighted Diff. 

17 

 Masoretic ינּום ֱא�הֵ ה ַאּתֶ ים ְלַמֵּסכָ ֶסל ָהֹאְמִר ים ַּבּפָ ֶׁשת ַהֹּבְטחִ ׁשּו בֹ ֵיבֹ  גּו ָאחֹורָנסֹ 

a( בושת הבוטחים בפסל האמרים למסכה אתמה אלוהינו נסגו אחור יבושו
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff הינו+ו+אל +ה+אתמ +ה+טחים בפסל האמרים למסכ+ו+שת הב+ו+ב שו+ו+נסגו אחור יב



18 

 Masoretic ֹותְראיטּו לִ ים ַהּבִ ְוִר עּו ְוַהעִ ים ְׁשמָ ַהֵחְרׁשִ 

a( הביטו לראות םהחרשים שמעו והעורי
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

None Extant Highlighted Diff. 

19 

 Masoretic הֶבד ְיהוָ ר ְּכעֶ ּוֵ ם ְועִ ְמֻׁשּלָ ּכִ  ֵּורי עִ ח מִ י ֶאְׁשלָ ׁש ְּכַמְלָאכִ י ְוֵחֵר ם־ַעְבּדִ י אִ ּכִ  ֵּורי עִ מִ 

a( אשלח מי עואר כמשלם ועואר כעבד יהוה מי עור כיא אם עבדי וחרש כמלאכי
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff ר כעבד יהוה+א+ר כמשלם ועו+א+אשלח מי עו אם עבדי וחרש כמלאכי +א+מי עור כי

20 

ֹ ֹית ַרּבָרא ֹ יִ ֹוַח ָאְזנַ ר ָּפקְׁשמֹ א תִ ֹות ְול  Masoretic עְׁשמָ א יִ ם ְול

a( אוזנים ולוא ישמע ראיתה רבות ולוא תשמור פתחו
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff א ישמע+ו+זנים ול+ו+א *תחו*ר פ+ו+א תשמ+ו+רבות ול +ה+ראית

21 

 Masoretic ירה ְוַיְאּדִ יל ּתֹוָר ֹו ַיְגּדִ ְדקַען צִ ץ ְלמַ ה ָחפֵ ְיהוָ 

a( יהוה חפץ למען צדקו ויגדל תורה ויאדרהה
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff +ה++ה+ר-י-ל תורה ויאד-י-יגד+ו+יהוה חפץ למען צדקו 



22 

יל ין ַמּצִ ְואֵ  ּו ָלַבזאּו ָהיים ָהְחּבָ י ְכָלאִ ם ּוְבָבּתֵ ֻּכּלָ  יםחּוִר ַח ּבַ ּוז ְוָׁשסּו֒י ָהפֵ ְוהּו֮א ַעם־ָּבז
 בר ָהׁשַ ְוֵאין־ֹאמֵ  הּסָ ְמׁשִ 

Masoretic 

 עם בזוז ושסוי הפח בחורים כולם ובבתי כלאים הוחבאו היו לבז ואין מציל והואה
 למשיסה ואין אומר השב

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 חבאו היו לבז ואין מציל+ו+לם ובבתי כלאים ה+ו+עם בזוז ושסוי הפח בחורים כ +ה+והוא
 מר השב+ו+סה ואין א+י+מש+ל+

Highlighted Diff. 

23 

ֹ ם ַיֲאזִ י ָבכֶ מִ   Masoretic ֹורע ְלָאחְׁשמַ ב ְויִ את ַיְקׁשִ ין ז

a( ויאזין זואת ויקשב וישמע לאחורמיא בכמה 
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff יקשב וישמע לאחור+ו+את +ו+יאזין ז+ו+ +ה+בכמ +א+מי

24 

ֹ אנּו לּו ָחטָ ה זֹוא ְיהוָ ים ֲהלל ְלֹבְזזִ ְׂשָראֵ ב ְויִ ה ַיֲעקֹ וּסָ ְמִׁש֯ ן לִ י־ָנתַ מִ  ּו א־ָאבֹו ְול
ֹ  ֹו�ָהל ְדָרָכיובִ   ֹוּו ְּבתֹוָרתא ָׁשְמעְול

Masoretic 

 נתן למשיסה יעקוב וישראל לבוזזים הלוא יהוה זה חטאנו לו ולוא אבו מיא
 להלוך ולוא שמעו בתורתיו בדרכיו

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 א אבו+ו+חטאנו לו ול *ה*זזים הלוא יהוה ז+ו+ב וישראל לב+ו+סה יעק*י*נתן למש +א+מי
 ו+י+א שמעו בתורת+ו+ול הלוך+ל+בדרכיו 

Highlighted Diff. 



25 

ֹ  יבָּסבִ הּו מִ ה ַוְּתַלֲהטֵ ְלָחמָ ּוז מִ ֹו ֶוֱעזה ַאּפֵחמָ  � ָעָליוְׁשּפֹ ַוּיִ  ֹו ְבַער־ּבע ַוּתִ א ָידָ ְול
 בַעל־לֵ  יםְולֹא־ָיׂשִ 

Masoretic 

ותבער בו מסביב ולוא ידע  וישפוך עליו חמת אפוא ועוזז מלחמה ותלהטהו
 על לב ישים ולוא

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

א ידע ותבער בו +ו+מסביב ול ז מלחמה ותלהטהו*וז*וע +א+ך עליו חמת אפו+ו+וישפ
 ישים על לב א+ו+ול

Highlighted Diff. 

Chapter 43 

1 

ה ּכֹ  י ּכִ  יָראַאל־ּתִ ל ְׂשָראֵ יִ  ב ְוֹיֶצְר�ַיֲעקֹ  ֹּבַרֲא� ר ְיהָוהה־ָאמַ ְוַעָּת֞
 ָּתהי־אָ לִ  ְמ�ְבׁשִ  יאתִ ָקָר  י�ְגַאְלּתִ 

Masoretic 

 כיא תירא אל ישראל ויוצריכה יעקוב יכהועתה כוה אמר יהוה בורא
 אתה אבשמכה לי קראתי גאלתיכה

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 +א+כי תירא אל ישראל +ה+כ+י+צר+ו+וי ב+ו+יעק +ה+כ+י+רא+ו+ה אמר יהוה ב+ו+ועתה כ
 אתה +א+לי +ה+קראתי בשמכ +ה+גאלתיכ

Highlighted Diff. 

 

  



2 

ֹ י ּוַבְּנָהרנִ ְּת�־אָ אִ  םיִ ר ַּבּמַ י־ַתֲעבֹ ּכִ  ֹ  � ְּבֹמו־ֵאׁשי־ֵתלֵ ּו� ּכִ ְׁשְטפא יִ ֹות ל א ל
ֹ  הְוֶלָהבָ  הָּכוֶ תִ   �ְבַער־ּבָ תִ  אל

Masoretic 

כיא תלך במו אש לוא  ובנהרות לוא ישטפוךכיא תעבור במים אתכה אני 
 לוא תבער בכה ולהבה תכוה

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

א +ו+תלך במו אש ל +א+כי א ישטפוך+ו+אני ובנהרות ל +ה+ר במים אתכ+ו+תעב +א+כי
 +ה+א תבער בכ+ו+תכוה ולהבה ל

Highlighted Diff. 

3 

 ּוׁשם ּכיִ ְצַר מִ  י ָכְפְר�ּתִ � ָנתַ יעֶ ל מֹוׁשִ ְׂשָראֵ יִ ֹוׁש י� ְקדה ֱא�הֶ ְיהוָ  יי ֲאנִ ּכִ 
 י�א ַּתְחּתֶ ּוְסבָ 

Masoretic 

 כוש כופרך מצרים ונתתי גואלךאני יהוה אלוהיכה קדוש ישראל 
 תחתיכה וסבאים

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 כוש ^פרך+ו+כ˅ ˅מצרים^ נתתי+ו+ ך*גואל*-מ-קדוש ישראל  +ה+היכ+ו+אני יהוה אל -כי-
 +ה+תחתיכ +ים+וסבא

Highlighted Diff. 

 

  



4 

 יםי� ּוְלֻאּמִ ַּתְחּתֶ  ן ָאָדםי� ְוֶאּתֵ י ֲאַהְבּתִ ְדָּת ַוֲאנִ ְכּבַ י נִ ְרָּת ְבֵעינַ ר ָיקַ ֵמֲאׁשֶ 
 �ַחת ַנְפׁשֶ ּתַ 

Masoretic 

 ולאומים תחתיכה האדםמאשר יקרתה בעיני נכבדתה ואני אהבתיכה אתן 
 נפשכה תחת

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 מים+ו+ולא +ה+תחתיכ אדם+ה+אתן  +ה+ואני אהבתיכ +ה+בעיני נכבדת +ה+מאשר יקרת
 +ה+נפשכ תחת

Highlighted Diff. 

5 

 Masoretic ּךָ ב ֲאַקְּבצֶ ַּמֲעָר � ּומִ יא ַזְרעֶ ָאבִ  ְזָרחּמִ י מִ נִ ְּת�־אָ י אִ א ּכִ יָר ַאל־ּתִ 

a( אתכה אני ממזרח אביא זרעכה וממערב אקבצכהאל תירא כיא 
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff +ה+וממערב אקבצכ +ה+אני ממזרח אביא זרעכ +ה+אתכ +א+אל תירא כי

6 

 Masoretic ֶרץה ָהאָ ְקצֵ י מִ ֹוק ּוְבנֹותַ ֵמָרח י ָבַנייאִ י ָהבִ אִ ְכלָ ן ַאל־ּתִ י ּוְלֵתימָ נִ ּתֵ  ר ַלָּצפֹוןֹאמַ 

a( לצפון תני ולתימן אל תכלאי הביאי בני מרחוק ובנותי מקצוי הארץ אומר
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff הארץ *י*+ו+לצפון תני ולתימן אל תכלאי הביאי בני מרחוק ובנותי מקצ מר+ו+א

 

  



7 

 Masoretic יויתִ יו ַאף־ֲעׂשִ ְיַצְרּתִ יו י ְּבָראתִ ְכבֹודִ י ְולִ ְׁשמִ א בִ ְקָר ל ַהּנִ ּכֹ 

a( הנקרא בשמי ולכבודי בראתיהו יצרתיהו אף עשיתיהו כול
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff ו+ה+ו אף עשיתי+ה+ו יצרתי+ה+הנקרא בשמי ולכבודי בראתי ל+ו+כ

8 

 Masoretic מֹולָ  םיִ ים ְוָאְזנַ ׁש ְוֵחְרׁשִ ם יֵ יִ ר ְוֵעינַ ּוֵ יא ַעם־עִ הֹוצִ 

a( עינים יש וחרשים ואוזנים למו הוציאו עם עואר
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff זנים למו+ו+עינים יש וחרשים וא-ו- ר+א+עם עו +ו+הוציא

9 

ֹ ַיּגִ  י ָבֶהםים מִ ְלֻאּמִ  ְספּוו ְוֵיאָ ּו ַיְחּדָ ְקְּבצם נִ ל־ַהּגֹויִ֞ ּכָ  את יד ז
 תּו ֱאמֶ ּו ְויֹאְמרְׁשְמעקּו ְויִ ְצּדָ ְויִ  ֵדיֶהםעֵ  ּוְּתניִ  נּויעֻ ַיְׁשמִ  ֹותאֹׁשנְוִר 

Masoretic 

מי בהמה ויגידו זואת  כול הגואים נקבצו יחדיו ויאספו לאומים
 ויואמרו אמת עדיהמה ויצדקו וישמיעו יתנו ישמיעו ורישונות

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

את +ו+ז +ו+יגיד+ו+ +ה+מי בהמ מים+ו+ו ויאספו לא+י+ים נקבצו יחד+א+ל הגו+ו+כ
 אמרו אמת+ו+וי עו+י+ויצדקו וישמ +ה+ו יתנו עדיהמ-נ-נות ישמיע+ו+ש*י*ור

Highlighted Diff. 

 

  



10 

ְדעּו ְוַתֲאמִ י ְלמַ ְרּתִ ר ָּבחָ י ֲאׁשֶ ה ְוַעְבּדִ ְנֻאם־ְיהוָ  ם ֵעַדיַאּתֶ   ינּוְוָתבִ י ינּו לִ ַען ֵּת֠
ֹ ל ְוַאֲחַר ֹוַצר אֵ לֹא־נ ְלָפַני ּואה יי־ֲאנִ ּכִ   הְהיֶ א יִ י ל

Masoretic 

ליא ותבינו  אתמה עדי נואם יהוה עבדי אשר בחרתי למען תדעו ותאמינו
 לפני לוא נוצר אל ואחרי לוא היה הואה אני כיא

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

ותבינו  +א+לי אשר בחרתי למען תדעו ותאמינועבדי -ו-אם יהוה +ו+עדי נ +ה+אתמ
 היה-י-א +ו+א נוצר אל ואחרי ל+ו+לפני ל +ה+אני הוא +א+כי

Highlighted Diff. 

11 

 Masoretic יעַ י מֹוׁשִ ַּבְלָעדַ ין מִ ה ְואֵ י ְיהוָ י ָאֹנכִ ָאֹנכִ 

a( אנוכי אנוכי יהוה ואין מבלעדי מושיע
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff כי יהוה ואין מבלעדי מושיע+ו+כי אנ+ו+אנ

12 

 Masoretic לי־אֵ ֲאנִ ה וַ י ְנֻאם־ְיהוָ ם ֵעדַ ר ְוַאּתֶ ם זָ ין ָּבכֶ י ְואֵ ְעּתִ ְׁשמַ ְוהִ  יְעּתִ י ְוהֹוׁשַ ְדּתִ ּגַ י הִ ָאֹנכִ֞ 

a( בכמה זר ואתמה עדי נואם יהוה אני אל אנוכי הגדתי והושעתי והשמעתי ואין
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff אני אל-ו-אם יהוה +ו+עדי נ +ה+זר ואתמ +ה+בכמ כי הגדתי והושעתי והשמעתי ואין+ו+אנ

 

  



13 

 Masoretic ָּנהיבֶ י ְיׁשִ ל ּומִ יל ֶאְפעַ י ַמּצִ ָּידִ ין מִ ּוא ְואֵ י הֲאנִ  ּיֹוםַּגם־מִ 

a( אפעולה ומי ישיבנה גם מיום אני הואה ואין מידי מציל
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff ומי ישיבנה +ה+ל+ו+אפע ואין מידי מציל +ה+גם מיום אני הוא

14 

ם ׁשִ ְׂשָראֵ ֹוׁש יִ ם ְקדה ֹּגַאְלכֶ ר ְיהוָ ה־ָאמַ ּכֹ  י ָלה ְוהֹוַרְדּתִ י ָבבֶ ְחּתִ ּלַ ל ְלַמַעְנֶכ֞
 םָּנתָ ֹות ִר ּיים ָּבֳאנִ ְוַכְׂשּדִ  םֻּכּלָ  יםיחִ ִר בָ 

Masoretic 

כוה אמר יהוה גואלכמה קדוש ישראל למענכמה שלחתי בבבל והורדתי 
 וכשדיים באוניות רנתמה כולם בריחים

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

והורדתי  -ה-בבל+ב+שלחתי  +ה+קדוש ישראל למענכמ +ה+אלכמ+ו+ה אמר יהוה ג+ו+כ
 +ה+ניות רנתמ+ו+ים בא+י+לם וכשד+ו+כ בריחים

Highlighted Diff. 

15 

 Masoretic םל ַמְלְּככֶ ְׂשָראֵ א יִ ם ּבֹוֵר ֹוְׁשכֶ ה ְקדי ְיהוָ ֲאנִ 

a( אני יהוה קדושכמה בורא ישראל מלככמה
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff +ה+בורא ישראל מלככמ +ה+אני יהוה קדושכמ

 

  



16 

 Masoretic היבָ ים ְנתִ ם ַעּזִ יִ ֶר� ּוְבמַ ם ּדָ ן ַּבּיָ ה ַהּנֹותֵ ְיהוָ ר ה ָאמַ ּכֹ 

a( כוה אמר יהוה הנותן בים דרך ובמים עזים נתיבה
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff ה אמר יהוה הנותן בים דרך ובמים עזים נתיבה+ו+כ

17 

 Masoretic ּוה ָכבְׁשּתָ ּו ַּכּפִ ּומּו ָּדֲעכַּבל־ָיק ְׁשְּכבּוו יִ ּוז ַיְחּדָ ּזְועִ ל יִ ּוס חַ ֶכב־ָוסיא ֶר ַהּמֹוצִ 

a( וחיל ועיזוז יחדיו ישכובו בל יקומו דעכו כפשתה כבו המוציא רכב וסוס
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff בו בל יקומו דעכו כפשתה כבו+ו+ו ישכ+י+זוז יחד+י+חיל וע+ו+ המוציא רכב וסוס

18 

 Masoretic נּוְתֹּבנָ ֹות ַאל־ּתִ ּיֹות ְוַקְדֹמנִ אֹׁשנּו ִר ְזְּכרל־ּתִ אַ 

a( וקדמוניות אל תתבוננו אל תזכור רישונות
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff ננו+ו+ניות אל תתב+ו+וקדמ נות+ו+ש*י*ר *ור*אל תזכ
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 ֹוןמיׁשִ ֶר� ּבִ ּדֶ  ְדָּברים ַּבּמִ ף ָאׂשִ ּוָה אַ ָדעֹוא תֵ ח ֲהלְצמָ ה תִ ַעּתָ  ֲחָדָׁשהה י ֹעׂשֶ ְננִ הִ 
 ֹותְנָהר

Masoretic 

 אשים במדבר דרך בישימון הנני עושה חדשה ועתה תצמח הלוא תדעו אף
 נתיבים

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

מון +י+אשים במדבר דרך ביש אף -ה-עתה תצמח הלוא תדעו+ו+שה חדשה +ו+הנני ע
 *תיבים*נ

Highlighted Diff. 

20 

ר מַ י ַבּמִ ּתִ י־ָנתַ ה ּכִ ֲענָ ֹות יַ ים ּוְבנה ַּתּנִ ת ַהָּׂשדֶ ַחּיַ  ינִ ְּתַכְּבדֵ  ן ימֹ יׁשִ ּבִ  ם ְנָהרֹותיִ ְדָּב֜
 ייִר ְבחִ  יַעּמִ  ֹותְלַהְׁשק

Masoretic 

כיא אתן במדבר מים נהרות בישימון תכבדני חית השדה תנים ובנות יענה 
 ובחירי עמי להשקות

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

ן +ו+במדבר מים נהרות בישימ *ן*-ת-ת*א* +א+תכבדני חית השדה תנים ובנות יענה כי
 בחירי+ו+להשקות עמי 

Highlighted Diff. 

21 

 Masoretic רּוי ְיַסּפֵ ָּלתִ י ְּתהִ י לִ ְרּתִ ָיצַ  ַעם־זּו

a( זה יצרתי לי ותהלתי יואמרועם 
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff רו*אמ*+ו+תהלתי י+ו+יצרתי לי  *ה*עם ז



22 

 Masoretic לְׂשָראֵ י יִ ְעָּת ּבִ י־ָיגַ ב ּכִ ֲעקֹ אָת יַ י ָקָר ְולֹא־ֹאתִ 

a( ולוא אותי קראתה יעקוב כיא יגעתה ביא ישראל
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff ישראל +א+בי +ה+יגעת +א+ב כי+ו+יעק +ה+תי קראת+ו+א א+ו+ול

23 

 ֹ ֹ י� ּוְזָבחֶ ה ֹע�תֶ ׂשֵ  ייאָת ּלִ א־ֵהבֵ ל ֹ נִ ַּבְדּתָ א כִ י� ל  י�א ֶהֱעַבְדּתִ י ל
ֹ ְנחָ ְּבמִ   הְלבֹונָ י� ּבִ א הֹוַגְעּתִ ה ְול

Masoretic 

לוא כבדתני ולוא עשיתה ליא  לוא הביאותה לי שה לעולה ובזבחיכה
 הוגעתיכה בלבונה ולוא מנחה

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 +א+*לי* *עשיתה*א +ו+ל+ו+א כבדתני +ו+ל +ה+זבחיכ+ב+ו *לעולה*לי שה  +ה+ת+ו+א הביא+ו+ל
 בלבונה +ה+א הוגעתיכ+ו+מנחה ול-ב-

Highlighted Diff. 

24 

ֹ ֶלב ְזָבחֶ ְוחֵ ה ָקנֶ  ֶסףי ַבּכֶ יָת ּלִ לֹא־ָקנִ   ינִ � ֶהֱעַבְדּתַ י אַ נִ יתָ ְרוִ א הִ י� ל
 י�ַּבֲעֹוֹנתֶ  ינִ הֹוַגְעּתַ  י�ְּבַחּטֹאותֶ 

Masoretic 

וחלב זבחיכה לוא הרויתני אך העבדתני  לוא קניתה ליא בכסף קנה
 בעונכה הוגעתני בחטאותיכה

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

א הרויתני אך העבדתני +ו+ל +ה+וחלב זבחיכ בכסף קנה +א+לי +ה+א קנית+ו+ל
 +ה+כ-תי-הוגעתני בעונ +ה+בחטאותיכ

Highlighted Diff. 



25 

ֹ י ְוַחּטֹאתֶ י� ְלַמֲענִ ה ְפָׁשעֶ ּוא ֹמחֶ י הי ָאֹנכִ ָאֹנכִ   Masoretic רא ֶאְזּכֹ י� ל

a( הואה מוחה פשעכה למעני וחטאתיכה לוא אזכור עוד אנוכי אנוכי
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff +עוד+ר +ו+א אזכ+ו+ל +ה+למעני וחטאתיכ *כה*חה פשע+ו+מ +ה+הוא כי+ו+כי אנ+ו+אנ

26 

נִ ַהְזּכִ   Masoretic קְצּדָ ַען ּתִ ה ְלמַ ר ַאּתָ ַחד ַסּפֵ ה יָ ָּׁשְפטָ י נִ יֵר֕

a( תצדק הזכירוני נשפטה יחדיו ספר אתה למען
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff תצדק ספר אתה למען +יו+ני נשפטה יחד+ו+הזכיר

27 

 Masoretic יְׁשעּו בִ י� ּפָ יצֶ א ּוְמלִ ֹון ָחטָ אׁשי� ָהִר ָאבִ 

a( אביכה הרישון חטא ומליציכה פשעו ביא
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff +א+פשעו בי +ה+שון חטא ומליציכ*י*הר +ה+אביכ

28 

 Masoretic יםּדּופִ ל ְלגִ ְׂשָראֵ ב ְויִ ַיֲעקֹ  ֶרםה ַלחֵ ֶדׁש ְוֶאְּתנָ ֵרי קֹ ל ׂשָ ַוֲאַחּלֵ 

a( וישראל לגודפים ואחללה שרי קודש ואתן לחרם יעקוב
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff פים*וד*וישראל לג ב+ו+לחרם יעק -ה-דש ואתן+ו+שרי ק +ה+ואחלל



Chapter 44 

1 

 Masoretic ֹוי בְרּתִ ל ָּבחַ ְׂשָראֵ י ְויִ ב ַעְבּדִ ע ַיֲעקֹ ה ְׁשמַ ְוַעּתָ 

a( ועתה שמע יעקוב עבדי וישראל בחרתי בוא
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff +א+ב עבדי וישראל בחרתי בו+ו+ועתה שמע יעק

2 

 בֲעקֹ י יַ ַעְבּדִ  יָראָּך ַאל־ּתִ ֶטן ַיְעְזֶר ּבֶ מִ  � ְוֹיֶצְר�ה ֹעׂשֶ ר ְיהוָ ֹּכה־ָאמַ 
 ֹוי בְרּתִ ּון ָּבחַ יֻׁשרוִ 

Masoretic 

כוה אמר יהוה עושכה ויוצרכה מבטן ועוזרכה אל תירא עבדי יעקוב 
 בוא בחרתי וישורון

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

ב +ו+אל תירא עבדי יעק +ה+זרכ+ו+ע*ו*מבטן  +ה+צרכ+ו+וי +ה+שכ+ו+ה אמר יהוה ע+ו+כ
 +א+רון בחרתי בו+ו+ויש

Highlighted Diff. 

 

  



3 

 יְרָכתִ � ּובִ ַעל־ַזְרעֶ  יק רּוחִ ה ֶאּצֹ ים ַעל־ַיָּבׁשָ א ְוֹנְזלִ ַעל־ָצמֵ  םיִ י ֶאָּצק־מַ ּכִ 
 י�ַעל־ֶצֱאָצאֶ 

Masoretic 

 וברכתי זרעכה על רוחי אצק כןכיא אצק מים על צמא ונוזלים על יבשה 
 צאצאיכה על

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 וברכתי +ה+זרעכ על רוחי אצק +כן+זלים על יבשה +ו+אצק מים על צמא ונ +א+כי
 +ה+צאצאיכ על

Highlighted Diff. 

4 

 Masoretic םיִ ְבֵלי־מָ ים ַעל־יִ יר ַּכֲעָרבִ ין ָחצִ ּו ְּבבֵ ְוָצְמח

a( ציר כערבים על יובלי מיםח וצמחו כבין
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff בלי מים+ו+ציר כערבים על יח וצמחו כבין

5 

 לְׂשָראֵ ם יִ ה ּוְבׁשֵ יהוָ לַ  ב ָידֹוְכּתֹ ה יִ ב ְוזֶ ם־ַיֲעקֹ א ְבׁשֵ ְקָר ה יִ י ְוזֶ נִ ה אָ יהוָ לַ  ה יֹאַמרזֶ 
 הְיַכּנֶ 

Masoretic 

 ליהוה ובשם ישראל וזה יכתוב ידוהי זה יואמר ליהוה אני וזה יקרא בשם יעקוב
  יכנה

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

ליהוה ובשם ישראל  +הי+ב ידו+ו+ב וזה יכת+ו+אמר ליהוה אני וזה יקרא בשם יעק+ו+זה י
 יכנה

Highlighted Diff. 



6 

ֹון י ַאֲחרַוֲאנִ  אׁשֹוןי ִר ֹות ֲאנִ ה ְצָבאֹו ְיהוָ ל ְוֹגֲאלְׂשָראֵ ֶל�־יִ ה מֶ ר ְיהוָ ה־ָאמַ ּכֹ 
 יםֱא�הִ  יןאֵ  יַּבְלָעדַ ּומִ 

Masoretic 

כוה אמר יהוה מלך ישראל וגואליו יהוה צבאות שמו אני רישון ואני אחרון 
 אלוהים אין ומבלעדי

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

שון ואני אחרון *י*אני ר +שמו+ו יהוה צבאות +י+אל+ו+ה אמר יהוה מלך ישראל וג+ו+כ
 הים+ו+אל איןומבלעדי 

Highlighted Diff. 

7 

 רֹות ַוֲאׁשֶ ּים ְוֹאתִ י ַעם־עֹולָ ּׂשּומִ י מִ לִ  הָ ָה ְוַיְעְרכֶ ידֶ א ְוַיּגִ ְקָר י יִ ֹונִ י־ָכמּומִ 
 ֹ  מֹוידּו לָ אָנה ַיּגִ ָּתב

Masoretic 

ומיא כמוני יקרא ויגידה ויעריכהה לוא משומי עם עולם ואותיות יואמר 
 למו יגידו תבואינה אשר

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

ואמר +י+תיות +ו+משומי עם עולם וא +א+*ו*ל +ה+כה+י+כמוני יקרא ויגידה ויער +א+ומי
 למו יגידו נה+י+א+ו+תב +אשר+

Highlighted Diff. 

 

  



8 

ֹ ְרהְוַאל־ּתִ  ְפֲחדּול־ּתִ אַ   ֹוּהַ ׁש ֱאלי ֲהיֵ ֵעדָ ם י ְוַאּתֶ ְדּתִ ּגַ י� ְוהִ ְׁשַמְעּתִ ז הִ א ֵמאָ ּו ֲהל
 יְעּתִ ּור ַּבל־ָידָ צ יןְואֵ  יַּבְלָעדַ מִ 

Masoretic 

אל תפחדו ואל תיראו הלוא מאז השמעתיכה והגדתי ואתמה עדי היש אלוה 
 צור בל ידעתי ואין מבלעדי

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

עדי היש אלוה  +ה+והגדתי ואתמ +ה+א מאז השמעתיכ+ו+ו הל*א*ר+י+אל תפחדו ואל ת
 צור בל ידעתי מבלעדי ואין

Highlighted Diff. 

9 

ה̇ ם הֵ ילּו ְוֵעֵדיהֶ ם ַּבל־יֹועִ הּו ַוֲחמּוֵדיהֶ ּתֹ  ֶסל ֻּכָּלםְצֵרי־פֶ יֹ   ּוְראַּבל־יִ  ָּמ̇
 ׁשּוַען ֵיבֹ ּו ְלמַ ּוַבל־ֵיְדע

Masoretic 

 יראו בל המהיוצר פסל כולמה תהו וחמודיהמה בל יועילו ועדיהמה 
 יבושו למען ידעו בל

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 יראו בל המה +ה+בל יועילו ועדיהמ +ה+תהו וחמודיהמ +ה+למ+ו+פסל כ -י-צר+ו+י
 שו+ו+יבלמען  ידעו בל-ו-

Highlighted Diff. 

10 

 Masoretic ילי הֹועִ ְלּתִ � ְלבִ ֶסל ָנסָ ל ּופֶ ר אֵ י־ָיצַ מִ 

a( לבלתי הועיל מי יצר אל ופסל נסך
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

None Extant Highlighted Diff. 



11 

 Masoretic ַחדׁשּו יָ ּו ֵיבֹ ְפֲחדדּו יִ ֲעמֹ יַ  ּו ֻכָּלםְתַקְּבצם יִ ָאדָ ָּמה מֵ ים הֵ ׁשּו ְוָחָרׁשִ ֵיבֹ  ן ָּכל־ֲחֵבָריוהֵ 

a( יעמודו ופחדו יבושו יחדיוכולם  הנה כול חובריו יבושו וחרשים המה מאדם יתקבצו
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

פחדו *ו*דו +ו+לם יעמ+ו+כ שו וחרשים המה מאדם יתקבצו+ו+בריו יב+ו+ל ח+ו+כ +ה+הנ
 +יו+שו יחד+ו+יב

Highlighted Diff. 

12 

 ֹו ַּגם־ָרֵעבֹוַע ֹּכחְזרּבִ  הּוְפָעלֵ הּו ַוּיִ ְּצֵר ֹות יִ ם ּוַבַּמָּקבַּבֶּפחָ  ד ּוָפַעלֲעצָ מַ  ׁש ַּבְרֶזלָחַר 
 ףיעָ ם ַוּיִ יִ ָתה מַ לֹא־ׁשָ  חַ ּכֹ  יןְואֵ 

Masoretic 

רעב  בזרוע כוחוה גםויפעלהו  ויצורהוחרש ברזל מעצד ופעל בפחם ובמקבות 
 לוא שותה מים וייעף כוח ואין

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

גם רעב  +ה+חו+ו+בזרוע כויפעלהו  רהו+ו+יצ+ו+חרש ברזל מעצד ופעל בפחם ובמקבות 
 תה מים וייעף+ו+א ש+ו+ח ל+ו+ואין כ

Highlighted Diff. 

 

  



13 

 הּוַּיֲעׂשֵ הּו וַ ה ְיָתֳאֵר ֹות ּוַבְּמחּוגָ ַּבַּמְקֻצע הּוֶרד ַיֲעׂשֵ הּו ַבּׂשֶ ָטה ָק֒ו ְיָתֲאֵר י֮ם נָ ׁש ֵעצִ ָחַר 
 תיִ ֶבת ּבָ ָלׁשֶ  םֶרת ָאדָ ְפאֶ יׁש ְּכתִ אִ  יתְּכַתְבנִ 

Masoretic 

יעשהו במקצעות ובמחגה יתארהו ויעשהו  חרש עצים נטהו קו יתארהו בשרד
 איש כתפארת אדם לשבת בית כתבנית

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

גה יתארהו ויעשהו -ו-יעשהו במקצעות ובמח קו יתארהו בשרד +ו+חרש עצים נטה
 בית כתבנית איש כתפארת אדם לשבת

Highlighted Diff. 

14 

 Masoretic לֶׁשם ְיַגּדֵ ְוגֶ  ֶרןע אֹ ַער ָנטַ ֹו ַּבֲעֵצי־יָ ֹון ַוְיַאֶּמץ־לְוַאּל ְרָזהח ּתִ ּקַ ים ַוּיִ ֹו ֲאָרזִ ְכָרת־ללִ 

a( לון ויאמץ לוא בעצי יער נטע אורן וגשם יגדלה ואלוא ארזים ויקח תרז לכרות
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff רן וגשם יגדל+ו+בעצי יער נטע א +א+לון ויאמץ לוה ואארזים ויקח תרז +א+לו ת+ו+לכר

15 

חּו ְׁשּתָ ַוּיִ  ְפַעל־ֵאלֶחם ַאף־יִ ָפה לָ יק ְואָ ָחם ַאף־ַיּׂשִ ַוּיָ  ח ֵמֶהםּקַ ר ַוּיִ ְלָבעֵ  ה ְלָאָדםְוָהיָ 
 מֹוְסָּגד־לָ ַוּיִ  ֶסלפֶ  הּוָעׂשָ 

Masoretic 

מהמה ויחום אף ישיק ואפה לחם או יפעל אל וישתחו  והגה לאדם לבער ויקח
 פסל ויסגוד למו עשהו

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

יפעל אל וישתחו  *ו*ם אף ישיק ואפה לחם א+ו+ויח +ה+מהמ והגה לאדם לבער ויקח
 ד למו+ו+עשהו פסל ויסג

Highlighted Diff. 



16 

 ע ַאף־ָיֹחםְׂשּבָ י ְויִ ה ָצלִ ְצלֶ ל יִ ר יֹאכֵ ָּבׂשָ  ַעל־ֶחְציֹו ׁשף ְּבֹמו־אֵ ָׂשַר  ֶחְציֹו
 ּורי איתִ ָראִ  יַחּמֹותִ  חֶהאָ  רְויֹאמַ 

Masoretic 

 ויחם ישב גחליו ועל ויאכל בשר וחציו ועלאש  חציו שרף במו
 אור נגד חמותי חהא ויואמר

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 יחם+ו+ -אף- -ע-ישב-ו- *גחליו* -ה-על*ו* יאכל+ו+ בשר חציו+ו+ על+ו+אש  חציו שרף במו
 אור *נגד*ח חמותי הא אמר+ו+וי

Highlighted Diff. 

17 

ודֹו יִ ְסלה ְלפִ ל ָעׂשָ ֹו ְלאֵ יתִר ּוְׁשאֵ   ינִ ילֵ ַהּצִ  יו ְויֹאַמרל ֵאלָ ְתַּפּלֵ ְויִ  חּוְׁשּתַ ֹו ְויִ ל־ְסָּג֯
 ָּתהי אָ י ֵאלִ ּכִ 

Masoretic 

לבלוי עץ יסגוד לו וישתחוה ויתפלל אליו ויואמר הצילני  ושריתו לאל עשה
 אתה אלי כיא

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

אמר הצילני +ו+ויתפלל אליו וי +ה+יסגוד לו וישתחו +עץ+ *בלוי*ל ריתו לאל עשה-א-וש
 אלי אתה +א+כי

Highlighted Diff. 

18 

 ֹ ֹ א ָיְדעל  Masoretic םֹּבתָ יל לִ ם ֵמַהְׂשּכִ יֵניהֶ עֵ  ְראֹותח מֵ י טַ ינּו ּכִ ָיבִ א ּו ְול

a( כיא טח מראות עיניהמה מהשכל לבותמה לוא ידעו ולוא יבינו
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff +ה+תמ+ו+ל לב-י-מהשכ +ה+טח מראות עיניהמ +א+כי א יבינו+ו+א ידעו ול+ו+ל



19 

ֹ ּביב ֶאל־לִ ְולֹא־ָיׁשִ  ֹ א דַ ֹו ְול ׁש י ְבֹמו־אֵ ְפּתִ א־ְתבּוָנ֮ה ֵלאֹמ֒ר ֶחְצ֞יֹו ָׂשַר ַעת ְול
ַאף  ּולה ְלבה ֶאֱעׂשֶ ְלתֹוֵעבָ  ְתרֹול ְויִ ר ְוֹאכֵ ה ָבׂשָ ֶחם ֶאְצלֶ לֶ  ַעל־ֶּגָחָליו ייתִ ָאפִ  ְו֠

 ֹודץ ֶאְסּגעֵ 
Masoretic 

חציו שרפתי במו אש  עת ולוא תבונה לאמור לאמורולוא ישיב אל לבו ולוא ד
 אעשה לבלוי אפיתי על גחליו לחם ואצלה בשר ואוכלה ויתרו לתועבות ואף

 עץ אסגוד
)a

 QIsa1( a
 IsaiahQ 1 

חציו שרפתי במו אש  +לאמור+ר +ו+א תבונה לאמ+ו+א דעת ול+ו+א ישיב אל לבו ול+ו+ול
 +י+*לו*אעשה לב *ת*+ו+ויתרו לתועב +ה+כל+ו+אצלה בשר וא+ו+ואף אפיתי על גחליו לחם 

 עץ אסגוד
Highlighted Diff. 

20 

ֹ ּטָ ל הִ ב הּותַ ֶפר לֵ ה אֵ ֹרעֶ  ֹ  יל ֶאת־ַנְפׁשֹוא־ַיּצִ הּו ְול  ֶקרֹוא ׁשֶ ר ֲהלא יֹאמַ ְול
 יינִ ימִ ּבִ 

Masoretic 

 רועה אפר לב הותל הטהו ולוא יוכיל נפשו ולוא יואמר שקר
 בימיני

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

שקר  -הלוא- אמר+ו+א י+ו+נפשו ול -את-יל *כ*+ו+א י+ו+עה אפר לב הותל הטהו ול+ו+ר
 בימיני

Highlighted Diff. 



21 

ֹ ְׂשָראֵ ָּתה יִ אַ  יֶבד־לִ י� עֶ ָּתה ְיַצְרּתִ י־אָ י ַעְבּדִ ל ּכִ ְׂשָראֵ ב ְויִ ֶּלה ַיֲעקֹ ְזָכר־אֵ   אל ל
 ינִ ָּנׁשֵ תִ 

Masoretic 

 זכור אלה יעקוב ישראל כיא עבדי אתה יצרתיכה עבד לי אתה ישראל לוא
 תשאני

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

א +ו+עבד לי אתה ישראל ל +ה+עבדי אתה יצרתיכ +א+ישראל כי-ו-ב +ו+ר אלה יעק+ו+זכ
 ני+א+ש-נ-ת

Highlighted Diff. 

22 

 Masoretic י�י ְגַאְלּתִ י ּכִ ה ֵאלַ י� ׁשּובָ ַחּטֹאותֶ ן י� ְוֶכָענָ ְּפָׁשעֶ  י ָכָעביתִ ָמחִ 

a( פשעכה וכענן חטאותיכה שובה אלי כיא גאלתיכה מחיתי כעב
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff +ה+גאלתיכ +א+שובה אלי כי +ה+וכענן חטאותיכ +ה+פשעכ מחיתי כעב

23 

יִ ָרּנ ץ ַער ְוָכל־עֵ ה יַ ּנָ ִר  יםּו ָהִר ְצחֶרץ ּפִ ֹות אָ ּיַּתְחּתִ  יעּוה ָהִר ְיהוָ ה י־ָעׂשָ ם ּכִ ּו ָׁשַמ֜
 רְתָּפאָ ל יִ ְׂשָראֵ ב ּוְביִ ֲעקֹ יַ  ְיהָוה לי־ָגאַ ּכִ  ֹוּב

Masoretic 

רונו שמים כיא עשה יהוה הריעו תחתיות הארץ פצחו הרים רינה יער וכול עץ 
 ובישראל יתפארגאל יהוה יעקוב  כיא בו

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

ל עץ +ו+נה יער וכ+י+ארץ פצחו הרים ר+ה+עשה יהוה הריעו תחתיות  +א+נו שמים כי+ו+ר
 ב ובישראל יתפאר+ו+גאל יהוה יעק +א+בו כי

Highlighted Diff. 



24 

 םיִ ה ָׁשמַ ל ֹנטֶ ּכֹ ֶׂשה עֹ  י ְיהָוהֶטן ָאֹנכִ ּבָ מִ  � ְוֹיֶצְר�ֹּגֲאלֶ  ר ְיהָוהה־ָאמַ ּכֹ 
 יּתִ אִ  ֵמי֯  ֶרץָהאָ  עֹרקַ  יְלַבּדִ 

Masoretic 

אנוכי יהוה עושה כול נוטה שמים  ןכוה אמר יהוה גואלכה ויוצרכה מבט
 הארץ מיא אתי רוקע לבדי

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

טה שמים +ו+ל נ+ו+שה כ+ו+כי יהוה ע+ו+אנ ןמבט +ה+צרכ+ו+וי +ה+אלכ+ו+ה אמר יהוה ג+ו+כ
 אתי +א+קע הארץ מי+ו+לבדי ר

Highlighted Diff. 

25 

 Masoretic לם ְיַׂשּכֵ ֹור ְוַדְעּתָ ים ָאחיב ֲחָכמִ ל ֵמׁשִ ים ְיהֹולֵ ים ְוֹקְסמִ ֹות ַּבּדִ ֹאת ֵמֵפר

a( יסכל ודעתם אחור חכמיםיהולל משיב  מיםוקס בדיםמפר אותות 
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff כל*ס*י ודעתם אחור חכמיםיהולל משיב  מיםוקס בדיםתות +ו+מפר א

26 

ִ֜ ר לִ ים ָהֹאמֵ יו ַיְׁשלִ ת ַמְלָאכָ ֹו ַוֲעצַ ר ַעְבּדְּדבַ  יםֵמקִ   י ְיהּוָדהב ּוְלָעֵר ם ּתּוׁשָ ירּוָׁשַל
 םיָה ֲאקֹומֵ ְוָחְרבֹותֶ  יָנהָּבנֶ ּתִ 

Masoretic 

לירושלים תשב ולערי יהודה  מלאכיו ישלים האומרמקים דבר עבדו ועצת 
 וחרבותיה אקומם תבנינה

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

שב ולערי יהודה -ו-ם ת+י+לירושל מר+ו+מקים דבר עבדו ועצת מלאכיו ישלים הא
 תבנינה וחרבותיה אקומם

Highlighted Diff. 



27 

 Masoretic יׁשאֹובִ � יִ י ְוַנֲהֹרתַ בִ ה ֳחָר ר ַלּצּולָ ָהֹאמֵ 

a( נהרותיך אובישו האומר לצולה חרבי
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff תיך אוביש+ו+נהרו מר לצולה חרבי+ו+הא

28 

ִ ר לִ ם ְוֵלאמֹ י ַיְׁשלִ י ְוָכל־ֶחְפצִ ֹרעִ  ֹוֶרׁשר ְלכָהֹאמֵ   Masoretic דָּוסֵ ל ּתִ ה ְוֵהיכָ ָּבנֶ ּתִ  םירּוָׁשַל

a( יתוסדוהיכל  האומר לכורש רעי וכול חפצי ישלים ולאמור לירושלים תבנה
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff תוסד +י+והיכל ם תבנה+י+ר לירושל+ו+ם ולאמ+י+ל חפצי ישל+ו+מר לכורש רעי וכ+ו+הא

Chapter 45 

1 

ים י ְמָלכִ ם ּוָמְתנֵ ּגֹויִ  ֹו ְלַרד־ְלָפָניוינימִ י בִ ְקּתִ ֲאֶׁשר־ֶהֱחזַ ֹוֶרׁש יחֹ֮ו ְלכְמׁשִ ר ְיהָו֮ה לִ ֹּכה־ָאמַ 
ֹ ם ּוְׁשָעִר יִ ְּדָלתַ  ַח ְלָפָניוְפּתֹ לִ  חַ ֲאַפּתֵ   רּוָּסגֵ א יִ ים ל

Masoretic 

לרד לפניו גואים ומתני מלכים  כוה אמר יהוה למשיחו לכורש אשר החזקתי בימינו
 לתות ושערים לוא יסגרואפתח לפתוח לפניו ד

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

ים ומתני מלכים +א+לרד לפניו גו ה אמר יהוה למשיחו לכורש אשר החזקתי בימינו+ו+כ
 א יסגרו+ו+ח לפניו דלתות ושערים ל+ו+אפתח לפת

Highlighted Diff. 



2 

ּׁשֵ � ַוֲהדּוִר י� ֵאלֵ ְלָפנֶ  יֲאנִ   Masoretic עַ ל ֲאַגּדֵ י ַבְרזֶ יחֵ ר ּוְבִר ֲאַׁשּבֵ  ְנחּוָׁשהֹות ר ַּדְלתים ֲאַו֯

a( לפניכה אלך והררים יאושר דלתות נחושה אשבור ובריחי ברזל אגדע אני
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff ר ובריחי ברזל אגדע+ו+אושר דלתות נחושה אשב+י+רים -ו-*ר*אלך וה +ה+לפניכ אני

3 

א ה ַהּקֹוֵר י ְיהוָ י־ֲאנִ ע ּכִ ַען ֵּתדַ ים ְלמַ ְסָּתִר י מִ ֶׁש� ּוַמְטֻמנֵ ֹות חֹ אֹוְצר י ְל�ְוָנַתּתִ 
 לְׂשָראֵ יִ  יֱא�הֵ  ְמ�ְבׁשִ 

Masoretic 

לכה אוצרות חושך ומטמוני מסתרים למען תדע כיא אני יהוה הקורה  ונתתי
 אלוהי ישראל בשמכה

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 *ה*אני יהוה הקור +א+ני מסתרים למען תדע כי+ו+שך ומטמ+ו+אוצרות ח +ה+לכ ונתתי
 הי ישראל+ו+אל +ה+בשמכ

Highlighted Diff. 

4 

ֹ  � ֲאַכְּנ�ְׁשמֶ ּבִ  א ְל�י ָוֶאְקָר יִר ל ְּבחִ ְׂשָראֵ ב ְויִ י ַיֲעקֹ ַעְבּדִ  ַעןְלמַ   Masoretic ינִ א ְיַדְעּתָ ְול

a( ידעתניולוא  ינכהלמען עבדי יעקוב ישראל בחירי ואקרא לכה ובשם הכ
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff ידעתניא +ו+ול +ה+נכ+י+כ*ה* -ך-בשם+ו+ +ה+ב ישראל בחירי ואקרא לכ+ו+למען עבדי יעק

 

  



5 

ֹ  ים ֲאַאֶּזְר�ין ֱא�הִ י אֵ ֹוד זּוָלתִ ין עְואֵ  י ְיהָוהֲאנִ   Masoretic ינִ א ְיַדְעּתָ ְול

a( אני יהוה ואין עוד זולתי ואין אלוהים אאזרכה ולוא ידעתני
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff א ידעתני+ו+ול +ה+הים אאזרכ+ו+אין אל+ו+אני יהוה ואין עוד זולתי 

6 

 Masoretic ֹודין עה ְואֵ י ְיהוָ י ֲאנִ ְלָעדָ ֶפס ּבִ י־אֶ ּכִ ה ֲעָרבָ ּמַ ּומִ  ֶמׁשְזַרח־ׁשֶ ּמִ ּו מִ ַען ֵיְדעְלמַ 

a( ממזרח שמש וממערב כיא אפס בלעדי אני יהוה ואין עוד למען ידעו
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff אפס בלעדי אני יהוה ואין עוד +א+כי -ה-ממזרח שמש וממערב למען ידעו

7 

 Masoretic ֶּלהה ָכל־אֵ ה ֹעׂשֶ י ְיהוָ ע ֲאנִ ֹוֵרא ָר ֹום ּובה ָׁשלֶׁש� ֹעׂשֶ חֹ א ּובֹוֵר  ר אֹוריֹוצֵ 

a( עושה טוב ובורה רע אני יהוה עושה כול אלה יוצר אור ובורה חושך
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff ל אלה+ו+שה כ+ו+רע אני יהוה ע *ה*ובור *טוב*שה +ו+ע שך+ו+ח *ה*יוצר אור ובור

 

  



8 

י ַחד ֲאנִ יַ  יחַ ה ַתְצמִ ַׁשע ּוְצָדקָ ְפרּו־יֶ ֶרץ ְויִ ְפַּתח־אֶ ֶדק ּתִ ְּזלּו־צֶ ים יִ ַעל ּוְׁשָחקִ ּמַ מִ  םיִ יפּו ָׁשמַ ַהְרעִ 
 יוה ְּבָראתִ ְיהוָ 

Masoretic 

a( הריעו שמים ממעלה ושחקים ויזל צדק האמר לארץ ויפרח ישע וצדקה תצמיח
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

ישע וצדקה  *ח*ארץ ויפר+ל+ *האמר*צדק  -ו-יזל+ו+ושחקים  +ה+ו שמים ממעל-פ-הריע
 -יהוה בראתיו יחד אני- תצמיח

Highlighted Diff. 

9 

 ְצרֹוֶמר ְליֹ ר חֹ ה ֲהיֹאמַ י ֲאָדמָ ֶרׂש ֶאת־ַחְרׂשֵ ֹו חֶ ְצרב ֶאת־יֹ ֹוי ָר ה
 ֹול םיִ ֵאין־ָידַ  ּוָפָעְל� הה־ַּתֲעׂשֶ מַ 

Masoretic 

 צרווי]ל[ הוי רב את יוצריו חרש את חורשי האדמה הוי האומר
 אין אדם ידים לו ופועלכה תעשה מה

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 צרו+ו+יל -חמר- מר+ו+א-י-ה +הוי+אדמה +ה+רשי +ו+ו חרש את ח+י+צר+ו+הוי רב את י
 לו ידים +אדם+ אין +ה+עלכ+ו+ופ תעשה מה

Highlighted Diff. 

10 

 Masoretic יןילִ ה ַמה־ְּתחִ ּׁשָ יד ּוְלאִ ב ַמה־ּתֹולִ ר ְלאָ ֹוי ֹאמֵ ה

a( חילין]ת ה[מ הוי האומר לאב מה תוליד ולאשה
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff חיליןת מה מר לאב מה תוליד ולאשה+ו+א+ה+הוי 



11 

 יַעל ָידַ י ְוַעל־ּפֹ י ַעל־ָּבנַ ּונִ ֹות ְׁשָאלּיֹו ָהֹאתִ ל ְוֹיְצרְׂשָראֵ יִ ֹוׁש ה ְקדר ְיהוָ ה־ָאמַ ּכֹ 
 ינִ ְּתַצּוֻ 

Masoretic 

 ]ידי[ ני על בני ועל פועלשאלו האותות יוצר ישראל קדושכוה אמר יהוה 
 צווני]ת[

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

ידי  על+ו+ועל פ ני על בנישאלו ות-י-ת+ו+הא -ו-צר+ו+י-ו- ישראל קדושה אמר יהוה +ו+כ
 וני+ו+צת

Highlighted Diff. 

12 

 Masoretic ייתִ ּוֵ ם צִ ם ְוָכל־ְצָבאָ יִ ּו ָׁשמַ ָנט י ָיַדיי ֲאנִ אתִ יָה ָבָר ם ָעלֶ ֶרץ ְוָאדָ י אֶ יתִ ָעׂשִ  יֹנכִ אָ 

a( צויתי ]צבאם[ אנוכי עשיתי ארץ ואדם עליהא בראתי אני ידי נטו שמים וכול
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff צויתי צבאם ל+ו+בראתי אני ידי נטו שמים וכ +א+כי עשיתי ארץ ואדם עליה+ו+אנ

13 

ַח י ְיַׁשּלֵ ְוָגלּותִ  ייִר ה עִ ְבנֶ ּוא־יִ ר היו ֲאַיּׁשֵ ֶדק ְוָכל־ְּדָרכָ ּו ְבצֶ היֹרתִ ַהעִ  יָאֹנכִ 
 ֹ ֹ  ירְמחִ בִ  אל  ֹותה ְצָבאר ְיהוָ ָאמַ ַחד ְבׁשֹ  אְול

Masoretic 

תיא ישלח ]עירי וגלו[ אנוכי העירותיהו בצדק וכול דרכיו אישר הואה יבנה
 ולוא בשוחוד אמר יהוה צבאות במחיר לוא

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

ישלח  +א+תיעירי וגלו יבנה +ה+ל דרכיו אישר הוא+ו+הו בצדק וכ+י+ת+ו+כי העיר+ו+אנ
 ד אמר יהוה צבאות+ו+ח+ו+א בש+ו+א במחיר ול+ו+ל

Highlighted Diff. 



14 

 �ְולָ  רּו� ַיֲעבֹ יִ ָּד֒ה ָעלַ י מִ י֮ם ַאְנׁשֵ ְסַחר־ּכּוׁ֮ש ּוְסָבאִ ם ּויִ ְצַר יַע מִ ה ְיגִ ר ְיהוָ ה ָאמַ ּכֹ 
 ל� אֵ � ּבָ לּו אַ ְתַּפּלָ � יִ יִ ֵאלַ  ְׁשַּתֲחּוּו� יִ יִ רּו ְוֵאלַ ים ַיֲעבֹ ּקִ כּו ַּבּזִ ֵילֵ  �יִ ּו ַאֲחַר ְהייִ 

 יםֶפס ֱא�הִ ֹוד אֶ ע יןְואֵ 
Masoretic 

 יהוה יגיע מצרים וסחר כוש סבאים אנשי מדות עליך יעבורו ולך ]ה אמרו[כ
 ילכו בזקים יעבורו ואליכי ישתחווה ואליכי יתפללו אך בכי אל ]אחריך[ יהיו

 והים]אל[ ודעואין 
)a

 QIsa1( a
 IsaiahQ 1 

רו ולך +ו+עליך יעב *ת*+ו+סבאים אנשי מד-ו-יהוה יגיע מצרים וסחר כוש  ה אמר+ו+כ
אל  +י+יתפללו אך בכ +י+אליכ+ו+ +ה+ישתחוו +י+רו ואליכ+ו+ילכו בזקים יעב אחריך יהיו

 הים+ו+אל -אפס- ודעואין 
Highlighted Diff. 

15 

ן ַאּתָ   Masoretic יעַ ל מֹוׁשִ ְׂשָראֵ יִ י ר ֱא�הֵ ְסַּתּתֵ ל מִ ה אֵ ָאֵכ֕

a( אכן אתה אל מסתתר אלוהי ישראל מושיע
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff הי ישראל מושיע+ו+אכן אתה אל מסתתר אל

16 

 Masoretic יםיִר י צִ ה ָחָרׁשֵ ּמָ ּו ַבְּכלִ ָהְלכ ם ַיְחָּדוּו ֻּכּלָ ְכְלמם־נִ ֹוׁשּו ְוגַ ּב

a( וילכו בכלמה חורשי צירים ]דו[יחוכלמה בושו וגם נכלמו 
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff רשי צירים+ו+לכו בכלמה ח*י*+ו+ דויח +ה+כלמ+ו+כלמו בושו וגם נ



17 

 Masoretic דעַ  ֹוְלֵמיּו ַעד־עָּכְלמׁשּו ְולֹא־תִ ים לֹא־ֵתבֹ ת עֹוָלמִ ה ְּתׁשּועַ ע ַּביהוָ נֹוׁשַ  ְׂשָרֵאליִ 

a( לוא תבושו ולוא תכלמו עד עולמי עד ישראל נושע ביהוה תשועת עולמים
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff א תכלמו עד עולמי עד+ו+שו ול+ו+א תב+ו+ל ישראל נושע ביהוה תשועת עולמים

18 

הָוה ּבֹוֵר ה אָ י כֹ ּכִ  יִ ַמר־ְי֠  ֶרץ ְוֹעָׂשּהר ָהאָ ים ֹיצֵ ָהֱא�הִ ּוא ם הא ַהָּׁשַמ֜
 ֹודין עה ְואֵ י ְיהוָ ּה ֲאנִ ֶבת ְיָצָר ָלׁשֶ  ּהְבָראָ  הּולֹא־תֹ  ּהֹוְננָ כ ּואה

Masoretic 

כיא כוה אמר יהוה בורה השמים הואה האלוהים ויוצר הארץ ועשיה 
 לתהו בראה לשבת יצרה אני יהוה ואין עוד לוא כוננה והואה

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

ה +י+צר הארץ ועש+ו+י+ו+הים +ו+האל +ה+השמים הוא *ה*ה אמר יהוה בור+ו+כ +א+כי
 תהו בראה לשבת יצרה אני יהוה ואין עוד+ל+ א+ו+כוננה ל +ה+הוא+ו+

Highlighted Diff. 

19 

 ֹ ֹ ֶרץ חֹ אֶ  ְמקֹוםי ּבִ ְרּתִ ּבַ ֶתר ּדִ א ַבּסֵ ל י י ֲאנִ ּונִ הּו ַבְּקׁשב ּתֹ ַרע ַיֲעקֹ ְלזֶ י ְרּתִ א ָאמַ ֶׁש� ל
 יםיד ֵמיָׁשִר ֶדק ַמּגִ צֶ  רֹּדבֵ  ְיהָוה

Masoretic 

במקום ארץ חושך לוא אמרתי לזרע יעקוב תהו בקשוני אני  לוא בסתר דברתי
 צדק מגיד מישרים דובר יהוה

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

ב תהו בקשוני אני +ו+אמרתי לזרע יעק א+ו+שך ל+ו+במקום ארץ ח א בסתר דברתי+ו+ל
 צדק מגיד מישרים בר+ו+יהוה ד

Highlighted Diff. 



20 

ֹ י ַהּגֹויִ יטֵ ו ְּפלִ ּו ַיְחּדָ ְתַנְּגׁשאּו הִ ּו ָובֹ ָּקְבצהִ  ץ ֶאת־עֵ  יםְׂשאִ ּו ַהּנֹ א ָיְדעם ל
ֹ ֶאל־אֵ  יםְתַּפְללִ ּומִ  םְסלָ ּפִ   יעַ א יֹוׁשִ ל ל

Masoretic 

ידעו הנושאים את עץ  הקבצו ובואו התנגשו ואתיו פליטי הגואים לוא
 אל אל לוא יושיע ומתפללים פסלמה

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

שאים את עץ +ו+ידעו הנ א+ו+ים ל+א+תיו פליטי הגו+א+*ו*או התנגשו +ו+הקבצו וב
 א יושיע+ו+ומתפללים אל אל ל +ה+פסלמ

Highlighted Diff. 

21 

ֹ ְׁשמִ י הִ ו מִ ּו ַיְחּדָ ָּוֲעצף יִ יׁשּו אַ ְוַהּגִ ידּו ַהּגִ  ֶדם ֵמאָ את מִ יַע֩ ז  י ְיהָוהֹוא ֲאנִ ּה ֲהלידָ ּגִ ז הִ ֶּק֜
 ין זּוָלתִ יִ יַע אַ יק ּומֹוׁשִ ל־ַצּדִ י אֵ ַּבְלָעדַ מִ  יםֱא�הִ  ֹודין־עְואֵ 

Masoretic 

ם מאז הגידה הלוא אני יהוה הגידו והגישו אף יועצו יחדיו מיא השמיע זואת מקד
 אלוהים מבלעדי אל צדיק ומושיע ואין זולתי עוד ואין

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

את מקדם מאז הגידה הלוא אני יהוה +ו+השמיע ז +א+ו מי+י+הגידו והגישו אף יועצו יחד
 אין זולתי+ו+הים מבלעדי אל צדיק ומושיע +ו+אל עוד ואין

Highlighted Diff. 

22 

 Masoretic ֹודין על ְואֵ י־אֵ י ֲאנִ ֶרץ ּכִ ּו ָּכל־ַאְפֵסי־אָ ָּוְׁשעי ְוהִ ְּפנּו־ֵאלַ 

a( אני אל ואין עוד פנו אלי והושיעו כול אפסי ארץ כיא
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff אני אל ואין עוד +א+ל אפסי ארץ כי+ו+עו כ+י+פנו אלי והוש



23 

ֹ ה ָּדבָ י ְצָדקָ ּפִ א מִ י ָיצָ ְעּתִ ְׁשּבַ נִ י ּבִ   ֶר�ע ָּכל־ּבֶ ְכַר ּתִ  יי־לִ ּוב ּכִ א ָיׁשר ְול
 ֹוןָּכל־ָלׁש עָּׁשבַ ּתִ 

Masoretic 

כול בורך  ביא נשבעתי יצא מפיא צדקה דבר ולוא ישוב כיא ליא תכרע
 לשון כול ותשבע

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

רך +ו+ל ב+ו+כ תכרע +א+לי +א+א ישוב כי+ו+צדקה דבר ול +א+נשבעתי יצא מפי +א+בי
 לשון ל+ו+תשבע כ+ו+

Highlighted Diff. 

24 

 Masoretic ֹוים ּבל ַהֶּנֱחִר ׁשּו ּכֹ ֹוא ְוֵיבֹ ָיב ז ָעָדיוֹות ָועֹ ר ְצָדקי ָאמַ ה לִ � ַּביהוָ אַ 

a( הנחרים בוכול  אך ביהוה ליא יאמר צדקות ועוז עדיו יבואו יבושו
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff ל הנחרים בו+ו+כ שו+ו+יב-ו- +ו+ז עדיו יבוא+ו+אמר צדקות וע+י+ +א+אך ביהוה לי

25 

 Masoretic לְׂשָראֵ ַרע יִ ּו ָּכל־זֶ ְתַהְללּו ְויִ ְצְּדקה יִ ַּביהוָ 

a( ביהוה יצדקו ויתהללו כול זרע ישראל
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff ל זרע ישראל+ו+ביהוה יצדקו ויתהללו כ



Chapter 46 

1 

 ֹותם ֲעמּוסה ְנֻׂשֹאֵתיכֶ ה ְוַלְּבֵהמָ ם ַלַחּיָ ֲעַצֵּביהֶ  ֹו ָהיּוס ְנבֹקֵר  ע ֵּבלָּכַר 
 הא ַלֲעֵיפָ ַמּׂשָ 

Masoretic 

 עמוסותהיו עצביהמה לחיה לבהמה נשאותיכמה  כרע בל קרס נבו
 משמיעיהמה

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

עמוסות  +ה+*מ*תיכ+ו+לבהמה נשא-ו-לחיה  +ה+*מ*היו עצביה כרע בל קרס נבו
 +ה+*מ*+ה+עי+י+*מ*מש

Highlighted Diff. 

2 

ֹ ַיְחּדָ  ְרעּוּו כָ ָקְרס  Masoretic ָכהי ָהלָ ם ַּבְּׁשבִ א ְוַנְפׁשָ ט ַמּׂשָ ּו ַמּלֵ א ָיְכלו ל

a( יחדיו ולוא יוכלו מלט משא ונפשמה בשבי הלכו קרסו כרעו
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff *ו*בשבי הלכ +ה+*מ*כלו מלט משא ונפש+ו+א י+ו+ל+ו+ו +י+יחד קרסו כרעו

 

  



3 

 יםֶטן ַהְּנֻׂשאִ י־בֶ ּנִ מִ  יםֲעֻמסִ ל הַ ְׂשָראֵ ית יִ ית ּבֵ ב ְוָכל־ְׁשֵאִר ית ַיֲעקֹ ּבֵ  ּו ֵאַליְמעׁשִ 
 ַחםי־ָר ּנִ מִ 

Masoretic 

 שמע אלי בית יעקוב וכול שארית בית ישראל עומסים ממני בטן ונושאים
 רחם מני

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

שאים +ו+נ*ו*ני בטן +מ+מסים מ*עו*ל שארית בית ישראל +ו+ב וכ+ו+אלי בית יעק -ו-שמע
 רחם מני

Highlighted Diff. 

4 

 לי ֶאְסּבֹ א ַוֲאנִ י ֶאּׂשָ ַוֲאנִ  ייתִ י ָעׂשִ ל ֲאנִ י ֶאְסּבֹ ֲאנִ  הֵשיבָ ּוא ְוַעד־י הֲאנִ  ְקָנהְוַעד־זִ 
 טַוֲאַמּלֵ 

Masoretic 

 אסבול עד זקנה אני הואה ועד שיבה אני אסבול אני עשיתי ואני אשא ואנוכי
 ואמלטה

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

ל +ו+אסב י+כו+ל אני עשיתי ואני אשא ואנ+ו+ועד שיבה אני אסב +ה+הואעד זקנה אני -ו-
 +ה+ואמלט

Highlighted Diff. 

5 

 Masoretic הְדמֶ י ְונִ ּונִ לּו ְוַתְמׁשִ י ְוַתְׁשוּונִ י ְתַדְמיְלמִ 

a( למי תדמיוני ותשוי ותמשלוני ואדמה
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff דמה*א*ותמשלוני ו *י*למי תדמיוני ותשו



6 

 ּוְסְּגדל יִ הּו אֵ ְוַיֲעׂשֵ  ּו צֹוֵרףְׂשְּכרלּו יִ ְׁשקֹ ה יִ ֶסף ַּבָּקנֶ יס ְוכֶ ּכִ מִ  ים ָזָהבַהָּזלִ 
 ּוְׁשַּתֲחּויִ ַאף־

Masoretic 

 זהב מכיס וכסף בקנה ישקולו ישכורו צורף ויעשה אל ויסגודו הזלים
 אף ישתחו

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

דו +ו+יסג+ו+אל  -ו-רו צורף ויעשה+ו+לו ישכ+ו+זהב מכיס וכסף בקנה ישק הזלים
 -ו-ישתחו אף

Highlighted Diff. 

7 

הּו ְוַיּנִ ף יִ ָּׂשֻאהּו ַעל־ָּכתֵ יִ֠  ֹ ְּמקֹומֹ ד מִ ֲעמֹ ְויַ  הּו ַתְחָּתיויחֻ ְסְּבֻל֜  יׁשא ָימִ ו ל
ֹ  ק ֵאָליוְצעַ ַאף־יִ  ֹ ָּצָרתמִ ה א ַיֲענֶ ְול  ּנּויעֶ א יֹוׁשִ ֹו ל

Masoretic 

וישאוהו על כתף יסבלוהו ויניחוהו תחתיו ויעמוד ממקומו לוא ימיש 
 יענה מצרתו לוא יושיענו ולוא עליו יזעק אף

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

א ימיש +ו+ד ממקומו ל+ו+הו תחתיו ויעמ+ו+הו ויניח+ו+הו על כתף יסבל+ו+ישא+ו+
 א יושיענו+ו+א יענה מצרתו ל+ו+ולעליו  עק*ז*י אף

Highlighted Diff. 

8 

ֹ זִ   Masoretic בים ַעל־לֵ יבּו פֹוְׁשעִ ׁשּו ָהׁשִ ְתֹאׁשָ את ְוהִ ְכרּו־ז

a( על לב זכורו זואת והתאוששו השיבו פושעים
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff על לב ששו השיבו פושעים+ו+את והתא+ו+רו ז+ו+זכ



9 

 Masoretic יֹונִ ֶפס ָּכמים ְואֶ ֹוד ֱא�הִ ין עְואֵ  י ֵאלי ָאֹנכִ ם ּכִ ֹות ֵמעֹולָ אֹׁשנּו ִר ְכרזִ 

a( זכורו רישונות מעולם כיא אני אל ואין עוד אלוהים ואפס כמוני
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff כמוניהים ואפס +ו+י אל ואין עוד אל-כ-אנ +א+נות מעולם כי+ו+ש+י+רו ר+ו+זכ

10 

 יּום ְוָכל־ֶחְפצִ י ָתקֲעָצתִ  ּו ֹאֵמרר לֹא־ַנֲעׂשֶדם ֲאׁשֶ ּקֶ ית ּומִ ַאֲחִר  יתֵראׁשִ יד מֵ ַמּגִ 
 הֶאֱעׂשֶ 

Masoretic 

 ת ומקדם אשר לוא נעשו אמר עצתי תקום וכול חפציומראישית אחר מגיד
 יעשה

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

ל חפצי +ו+א נעשו אמר עצתי תקום וכ+ו+ת ומקדם אשר ל*ו*שית אחר+י+מרא מגיד
 עשה*י*

Highlighted Diff. 

11 

תִ ק אִ ֶרץ ֶמְרחָ ט ֵמאֶ יִ עַ  ְזָרחּמִ א מִ ֹקֵר   יְרּתִ ָּנה ָיצַ יאֶ ַאף־ֲאבִ  יְרּתִ ּבַ ו ַאף־ּדִ יׁש ֲעָצ֯
 ָּנהַאף־ֶאֱעׂשֶ 

Masoretic 

 עצתו אף דברתי אף אביאנה יצרתיהקורה ממזרח עיט מארץ מרחק איש 
 אף אעשנה

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 +ה+ממזרח עיט מארץ מרחק איש עצתו אף דברתי אף אביאנה יצרתי *ה*ר+ו+ק
 אעשנה אף

Highlighted Diff. 



12 

 Masoretic הְּצָדקָ ים מִ ב ָהְרחֹוקִ יֵרי לֵ י ַאּבִ ּו ֵאלַ ְמעׁשִ 

a( מצדקהשמעו אלי אבירי לב הרחוקים 
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

None Extant Highlighted Diff. 

13 

ֹ  יְדָקתִ י צִ ְבּתִ ֵקַר  ֹ ק ּוְתׁשּוָעתִ ְרחָ א תִ ל  הְּתׁשּועָ  ּיֹוןי ְבצִ ר ְוָנַתּתִ א ְתַאחֵ י ל
 יְפַאְרּתִ ל ּתִ ְׂשָראֵ ְליִ 

Masoretic 

 תשועהולוא תאחר נתתי בציון  קרובה צדקתי ולוא תרחק ותשועתי
 ולישראל תפארתי

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

נתתי בציון תשועה -ו-א תאחר +ו+ל+ו+ א תרחק ותשועתי+ו+ל+ו+צדקתי  *ובה*קר
 ולישראל תפארתי

Highlighted Diff. 

 

  



Chapter 47 

1 

ֹ ים ּכִ ַּבת־ַּכְׂשּדִ א ּסֵ ֶרץ ֵאין־ּכִ י־ָלאָ ל ְׁשבִ ַּבת־ָּבבֶ  ר ְּבתּוַלתי ַעל־ָעפָ י ּוְׁשבִ ְרדִ  א י ל
 הה ַוֲענֻּגָ � ַרּכָ ְקְראּו־לָ יִ  ייפִ תֹוסִ 

Masoretic 

לוא  רדי ושבי על עפר בתולת בת בבל שבי על הארץ אין כסא בת כשדיים כיא
 יקראו לך רכה וענוגה תוסיפי

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

א +ו+ל +א+ים כי+י+כסא בת כשדארץ אין *ה* +על+רדי ושבי על עפר בתולת בת בבל שבי 
 גה+ו+תוסיפי יקראו לך רכה וענ

Highlighted Diff. 

2 

 Masoretic ֹותי ְנָהרְבִר ֹוק עִ י־ׁשֶבל ַּגּלִ י־ׁשֹ � ֶחְׂשּפִ י ַצָּמתֵ ַמח ַּגּלִ י קָ ֲחנִ ם ְוטַ יִ י ֵרחַ ְקחִ 

a( שוליך גלי שוק עבורי נהרות קחי רחים וטחני קמח גלי צמתך חשופי
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff רי נהרות+ו+גלי שוק עב +יך+ל*ו*ש פי+ו+קחי רחים וטחני קמח גלי צמתך חש

3 

ֹ ם ֶאּקָ � ָנקָ ה ֶחְרָּפתֵ ם ֵּתָראֶ � ּגַ ֶעְרָותֵ  ָּגלּתִ   Masoretic םע ָאדָ א ֶאְפּגַ ח ְול

a( אדםאפגע  תגלה ערותך גם תראה חרפתך נקם אקח ולוא
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff אפגע אדם א+ו+ערותך גם תראה חרפתך נקם אקח ול +ה+תגל



4 

נּו ְיהוָ   Masoretic לְׂשָראֵ ֹוׁש יִ ֹו ְקדֹות ְׁשמה ְצָבאֹּגֲאֵל֕

a( גאלנו יהוה צבאות שמו קדוש ישראל
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

None Extant Highlighted Diff. 

5 

ֹ ים ּכִ ֶׁש� ַּבת־ַּכְׂשּדִ י ַבחֹ אִ ם ּובֹ י דּומָ ְׁשבִ   ֶרת� ְּגבֶ ְקְראּו־לָ יִ  ייפִ א תֹוסִ י ל
 ֹותַמְמָלכ

Masoretic 

 בחושך בת כשדיים כיא לוא תוסיפי יקראו לך גבורתואי שבי דממה וב
 ממלכות

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

רת +ו+א תוסיפי יקראו לך גב+ו+ל +א+ים כי+י+שך בת כשד+ו+בחאי +ו+וב *ה*מ*מ*שבי ד
 ממלכות

Highlighted Diff. 

6 

ן ַרֲחמִ  ְמְּת ָלֶהם� לֹא־ׂשַ ם ְּבָידֵ י ָוֶאְּתנֵ ַנֲחָלתִ  יְלּתִ ּלַ י חִ י ַעל־ַעּמִ ְפּתִ ָקצַ  ים ַעל־ָזֵק֕
 דְמאֹ  �ֻעּלֵ  ְדּתְ ְכּבַ הִ 

Masoretic 

בידך לוא שמתי להמה רחמים על זקן וחללתי נחלתי ואתנם  קצפתי על עמי
 מואדה עולך הכבדתי

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

רחמים על זקן  +ה+*מ*לה +י+א שמת+ו+חללתי נחלתי ואתנם בידך ל+ו+ קצפתי על עמי
 +ה+אד+ו+מ לך+ו+ע +י+הכבדת

Highlighted Diff. 



7 

 ֹ ֹ ּבֵ ַעל־לִ  ֶּלהאֵ ְמְּת ד לֹא־ׂשַ ֶרת עַ ה ְגבָ ם ֶאְהיֶ י ְלעֹולָ אְמִר ַוּת  Masoretic ּהיתָ ְרְּת ַאֲחִר א ָזכַ � ל

a( אחרונה ותואמרי לעולם אהיה גבורת עוד לוא שמתי אלה על לבכי לוא זכרתי
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 +י+א זכרת+ו+ל +י+*כ*אלה על לב +י+א שמת+ו+ד ל+ו+רת ע+ו+אמרי לעולם אהיה גב+ו+ות
 ה*ונ*אחר

Highlighted Diff. 

8 

ה ׁשִ  ֹ ְמעִ ְוַעָּת֞ ֹ י עי ְוַאְפסִ ָבּה ֲאנִ ְלבָ ּבִ  ְמָרהַטח ָהאֹ ֶבת ָלבֶ ַהּיֹוׁשֶ  יָנהאת ֲעדִ י־ז א ֹוד ל
ֹ  הַאְלָמנָ  ֵאֵׁשב  ֹולע ְׁשכא ֵאדַ ְול

Masoretic 

עוד לוא  ועתה שמעי זואת עודנה היושבת לבטח האומרה בלבבה אני ואפסי
 שכולאלמנה ולוא אראה  אשב

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

א +ו+עוד ל מרה בלבבה אני ואפסי+ו+נה היושבת לבטח הא-י-ד+ו+את ע+ו+ועתה שמעי ז
 שכול +ה+*א*א אר+ו+אשב אלמנה ול

Highlighted Diff. 

 

  



9 

ב � ְּברֹ יִ ָעלַ אּו ּבָ  ן ְּכֻתָּמםֹול ְוַאְלמֹ ד ְׁשכֹום ֶאחָ ַגע ְּביֶּלה ֶר � ְׁשֵּתי־אֵ ְוָתבֹאָנ֩ה ּלָ 
 ד� ְמאֹ יִ ֲחָבַר  תְּבָעְצמַ  �יִ ְּכָׁשפַ 

Masoretic 

שכול ואלמנה כתומם באו עליך ברוב  ותבואינה לך שתי אלה רגע ביום אחד
 בעצמת חובריך מואדה כשפיך

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

ב +ו+ברמם באו עליך +ו+כת +ה+שכול ואלמנ נה לך שתי אלה רגע ביום אחד+י+א+ו+ותב
 +ה+אד+ו+בריך מ+ו+כשפיך בעצמת ח

Highlighted Diff. 

10 

י ֶת� ַוּתֹאְמִר יא ׁשֹוְבבָ � הִ � ְוַדְעּתֵ י ָחְכָמתֵ נִ ין ֹראָ אֵ  � ָאַמְרּתְ י ְבָרָעתֵ ְבְטחִ ַוּתִ 
 ֹודע יְוַאְפסִ  יֲאנִ  �ּבֵ ְבלִ 

Masoretic 

היאה שובבתך ותואמרי  בדעתך אמרתי אין רואני חכמתך ודעתך ותבטחי
 ואפסי עוד אני בלבבך

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

אמרי +ו+שובבתך ות +ה+אני חכמתך ודעתך היא+ו+אין ר +י+בדעתך אמרת ותבטחי
 ואפסי עוד בך אני+ב+בל

Highlighted Diff. 

 

  



11 

ֹ � ָרעָ יִ א ָעלַ ּובָ  ֹ  הֹהוָ  �יִ ל ָעלַ ּפֹ ּה ְותִ ַׁשְחָר  יא ֵתְדעִ ה ל ּה י ַּכְּפָר א תּוְכלִ ל
 ֹ ֹ ׁשֹואָ  םְתאֹ ּפִ  �יִ ָעלַ  אְוָתב  יעִ א ֵתדָ ה ל

Masoretic 

 ובאה עליך רעה ולוא תדעי שחרה ותפול עליך הווה לוא תוכלי לכפרה
 פתאום שאה ולוא תדעי עליך ותבוא

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 כפרה+ל+א תוכלי +ו+וה ל+ו+ל עליך ה+ו+א תדעי שחרה ותפ+ו+ל+ו+עליך רעה  +ה+ובא
 א תדעי+ו+ל+ו+אה -ו-ם ש+ו+א עליך פתא+ו+ותב

Highlighted Diff. 

12 

 ילי הֹועִ י ּתּוְכלִ � אּולַ יִ ְּנעּוָר ַעְּת מִ ר ָיגַ � ַּבֲאׁשֶ יִ ב ְּכָׁשפַ ּוְברֹ  �יִ א ַבֲחָבַר י־נָ ְמדִ עִ 
 יֹוצִ י ַּתֲעראּולַ 

Masoretic 

a( מנעוריך ועד היוםיגעתי  באשר כשפיך וברוב בחובריך ועמודינא
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 -אולי תוכלי הועיל- מנעוריך +י+יגעת באשר כשפיך ב+ו+ובר בריך+ו+בח דינא+ו+עמ+ו+
 +ועד היום+ -אולי תערוצי-

Highlighted Diff. 

 

  



13 

� א ְויֹוׁשִ � ַיַעְמדּו־נָ יִ ב ֲעָצתָ ית ְּברֹ ְלאֵ נִ  ֵר יֻע֜ ים ֹוָכבִ ַּבּכ יםֹחזִ ם הַ יִ ו ָׁשמַ ֹהְב֯
 �יִ אּו ָעלָ ר ָיבֹ ֵמֲאׁשֶ  יםֶלֳחָדׁשִ  םיעִ ֹודִ מ

Masoretic 

 כרוב עצתך יעמודו נא ויושיעוך חוברי שמים והחוזים בכוכבים
 יבוא עליהמה מאשר לחדשים מודעים

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 זים בכוכבים+ו+הח+ו+שמים  *י*בר+ו+ך ח+ו+ויושיע דו נא+ו+ך יעמ-י-ב עצת+ו+כר -נלאית-
 +מה+*ה*עלי *וא*מודעים לחדשים מאשר יב

Highlighted Diff. 

14 

ֹ ׁש ְׂשָרפָ אֵ  ּו ְכַקׁשה ָהיּנֵ הִ  ּור ם אֶלת ַלְחמָ ה ֵאין־ַּגחֶ ָהבָ ד לֶ ּיַ ם מִ ילּו ֶאת־ַנְפׁשָ א־ַיּצִ ַתם ל
 ֹוֶנְגּד ֶבתָלׁשֶ 

Masoretic 

מיד להבה אין גחלת לחומם אור  הנה היו כקש אש שרפתם לוא הצילו את נפשם
 נגדו לשבת

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

מם אור +ו+מיד להבה אין גחלת לח צילו את נפשם*ה*א +ו+הנה היו כקש אש שרפתם ל
 לשבת נגדו

Highlighted Diff. 

15 

 Masoretic �יעֵ ין מֹוׁשִ ּו אֵ ָּתע יׁש ְלֶעְברֹו� אִ יִ ְּנעּוַר מִ � יִ ַעְּת ֹסֲחַר ר ָיגָ � ֲאׁשֶ ן ָהיּו־לָ ּכֵ 

a( איש לעברו תעו אין מושיעך כן היו לך אשר יגעתי סוחריך מנעוריך
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff איש לעברו תעו אין מושיעך חריך מנעוריך+ו+ס +י+כן היו לך אשר יגעת



Chapter 48 

1 

ֹ ׁשִ  ה ם ְיהוָ ים ְּבׁשֵ ְׁשָּבעִ ּנִ אּו הַ ה ָיצָ י ְיהּודָ ּמֵ ל ּומִ ְׂשָראֵ ם יִ ְּבׁשֵ  יםְקָראִ ב ַהּנִ ית־ַיֲעקֹ את ּבֵ ְמעּו־ז
ֹ ַיְזּכִ  ְׂשָרֵאלי יִ ּוֵבא�הֵ  ֹ א ֶבֱאמֶ ירּו ל  הְצָדקָ א בִ ת ְול

Masoretic 

יהוה  ודה יצאו הנשבעים בשםשמעו זואת בית יעקוב הנקראים בשם ישראל וממי יה
 ובאלוהי ישראל יזכירו לוא באמת ולוא בצדקה

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

יהוה  ב הנקראים בשם ישראל וממי יהודה יצאו הנשבעים בשם+ו+את בית יעק+ו+שמעו ז
 א בצדקה+ו+א באמת ול+ו+הי ישראל יזכירו ל+ו+ובאל

Highlighted Diff. 

2 

 Masoretic ֹוֹות ְׁשמה ְצָבאכּו ְיהוָ ְסמָ ל נִ ְׂשָראֵ י יִ אּו ְוַעל־ֱא�הֵ ְקָר נִ  ֶדׁשַהּקֹ יר י־ֵמעִ ּכִ 

a( אלוהי ישראל נסמכו יהוה צבאות שמו כיא מעיר הקודש נקראו ועל
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff הי ישראל נסמכו יהוה צבאות שמו+ו+אל דש נקראו ועל+ו+מעיר הק +א+כי

3 

ֹ יתִ ם ָעׂשִ ְתאֹ ם ּפִ יעֵ ּו ְוַאְׁשמִ י ָיְצאּפִ י ּומִ ְדּתִ ּגַ ז הִ ֵמאָ  אֹׁשנֹותָהִר   Masoretic אָנהי ַוָּתב

a( ואשמיעם פתאום עשיתי ותבואינה הרישונות מאז הגדתי ומפי יצאה
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff נה+י+א+ו+עשיתי ותבם +ו+ואשמיעם פתא *ה*נות מאז הגדתי ומפי יצא+ו+ש*י*הר



4 

 Masoretic הְנחּוׁשָ  ְצֲח�� ּומִ ָעְרּפֶ  יד ַּבְרֶזלָּתה ְוגִ ה אָ י ָקׁשֶ י ּכִ ַּדְעִּת֕ מִ 

a( ומצחכה נחושה מאשר ידעתי כיא קשה אתה וגיד ברזל עורפכה
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff נחושה +ה+ומצחכ +ה+רפכ+ו+קשה אתה וגיד ברזל ע +א+דעתי כי+י+ +אשר+מ

5 

 יְסּכִ י ְונִ ְסלִ ם ּופִ י ָעׂשָ ָעְצּבִ  י� ֶּפן־ּתֹאַמרְׁשַמְעּתִ ֹוא הִ ֶרם ָּתבז ְּבטֶ ֵמאָ  יד ְל�ָוַאּגִ 
 םּוָ צִ 

Masoretic 

 פסלי ונסכי ואגידה לכה מאז בטרם תבוא השמעתיכה פן תואמר עצבי עשם
 צום

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

פסלי ונסכי -ו- אמר עצבי עשם+ו+פן ת +ה+מאז בטרם תבוא השמעתיכ +ה+לכ +ה+ואגיד
 צום

Highlighted Diff. 

6 

ֹ ָּתה ּוְנֻצרֵמעַ  י� ֲחָדׁשֹותְׁשַמְעּתִ ידּו הִ ֹוא ַתּגִ ם ֲהלּה ְוַאּתֶ ֻּכּלָ  ֲחֵזה ְעּתָ ָׁשמַ   אֹות ְול
 םְיַדְעּתָ 

Masoretic 

 ונצורות לוא חזה כולה ואתמה הלוא תגידו השמעתיכה חדשות מעתהשמעתה 
 ידעתן

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

א *לו*רות +ו+ונצ חדשות מעתה +ה+הלוא תגידו השמעתיכ +ה+לה ואתמ+ו+חזה כ +ה+שמעת
 *ן*ידעת

Highlighted Diff. 



7 

ֹ  ְבְראּוה נִ ַעּתָ  ֹ ְפֵני־יז ְולִ א ֵמאָ ְול  Masoretic יןה ְיַדְעּתִ ּנֵ ר הִ ם ֶּפן־ּתֹאמַ ְׁשַמְעּתָ א ֹום ְול

a( ידעתים עתה נבראו ולוא מאז ולפני יום לוא שמעתים פן תואמר הנה
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff *ם*ידעתי אמר הנה+ו+ם פן ת+י+א שמעת*לו*א מאז ולפני יום +ו+עתה נבראו ול

8 

ֹ ּגַ  ֹ ּגַ ְעָּת א־ָׁשמַ ם ל ם ֵמאָ א ָידַ ם ל  יְעּתִ י ָידַ � ּכִ ה ָאְזנֶ ְּתחָ ז לֹא־פִ ְעָּת ַּג֕
 �ָרא לָ קֹ  ֶטןּבֶ מִ  עַ ּוֹפׁשֵ  ֹודְבּגּתִ  ֹודָּבג

Masoretic 

וגם לוא שמעתי גם לוא ידעתה גם מאז לוא פתחת אוזנכה כיא ידעתי 
 ופושע מבטן יקראו לכה תבגוד בגוד כיא

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

ידעתי  +א+כי +ה+זנכ+ו+א פתחת א+ו+גם מאז ל +ה+א ידעת+ו+גם ל +י+א שמעת+ו+גם ל+ו+
 +ה+לכ +ו+קרא+י+שע מבטן +ו+בגוד תבגוד ופ +כיא+

Highlighted Diff. 

9 

 Masoretic �יתֶ י ַהְכִר ְלּתִ � ְלבִ י ֶאֱחָטם־לָ ָּלתִ י ּוְתהִ י� ַאּפִ ַאֲאִר  יַען ְׁשמִ ְלמַ 

a( הכריתכה למען שמי אאריך אפי ותהלתי אחטום לכה לבלתי
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff +ה+הכריתכ לבלתי +ה+ם לכ+ו+למען שמי אאריך אפי ותהלתי אחט
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ֹ ה ְצַרְפּתִ ּנֵ הִ   Masoretic ינִ ּור עֹ י� ְּבכֶסף ְּבַחְרּתִ א ְבכָ י� ְול

a( בחנתיכה בכור עניהנה צרפתיכה ולוא בכסף 
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff בכור עני +ה+תיכ*נ*א בכסף בח+ו+ול +ה+הנה צרפתיכ

11 

ֹ י ְלַאחֵ ל ּוְכבֹודִ י� ֵיחָ י אֵ ה ּכִ י ֶאֱעׂשֶ י ְלַמֲענִ ְלַמֲענִ   Masoretic ןא־ֶאּתֵ ר ל

a( אתן לוא לאחר וכבודי איחל איכה כיאאעשה  למעני למעני
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff אתן א+ו+ל לאחר וכבודי יחל+א+ +ה+איכ +א+כיאעשה  למעני למעני

12 

 Masoretic ֹוןי ַאֲחרף ֲאנִ ֹון אַ אׁשי ִר ֲאנִ  י־הּואי ֲאנִ ל ְמֹקָראִ ְׂשָראֵ ב ְויִ ֲעקֹ יַ  ע ֵאַליְׁשמַ 

a( רישון אף אני אחרון שמע אלה יעקוב וישראל מקראי אני הואה אני
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff שון אף אני אחרון*י*אני ר +ה+ב וישראל מקראי אני הוא+ו+יעק *ה*שמע אל

13 

 Masoretic וּו ַיְחּדָ ם ַיַעְמדי ֲאֵליהֶ א ֲאנִ ם ֹקֵר יִ ה ָׁשמָ ְּפחָ י טִ ינִ ימִ ֶרץ וִ ְסָדה אֶ יָ  יַאף־ָידִ 

a( ארץ וימיני טפחה שמים קורה אני אליהמה ויעמודו יחדיו יסדואף ידי 
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff ו+י+דו יחד+ו+יעמ+ו+ +ה+אני אליהמ *ה*ר+ו+ארץ וימיני טפחה שמים ק *ו*אף ידי יסד



14 

 לְּבָבבֶ  ה ֶחְפצֹוֹו ַיֲעׂשֶ ֲאֵהבה ֶּלה ְיהוָ יד ֶאת־אֵ ּגִ ם הִ י ָבהֶ עּו מִ ֲׁשמָ ּו ּו ֻכְּלֶכםָּקְבצהִ 
 יםֹו ַּכְׂשּדִ ּוְזֹרע

Masoretic 

 מי בהם ויגיד את אלה יהוה אוהבי וישה חפצו בבבל יקבצו כולם וישמעו
 זרועו כשדיים

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

שה חפצו בבבל *וי*הבי +ו+גיד את אלה יהוה א+י+*ו*מי בהם  שמעו+י+ם ו*ול*קבצו כ*י*
 ים+י+עו כשד*זרו*

Highlighted Diff. 

15 

 Masoretic ֹויַח ַּדְרּכְצלִ יו ְוהִ יֹאתִ יו ֲהבִ י ַאף־ְקָראתִ ְרּתִ ּבַ י ּדִ י ֲאנִ ֲאנִ 

a( דברתי אף קראתי והביאותיהו והצליחה דרכוהי אני אני
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff +הי+דרכו +ה+ו והצליח+ה+תי+ו+הביא+ו+ -ו-דברתי אף קראתי אני אני

16 

ֹ י ׁשִ ּו ֵאלַ ְרבקִ  ֹ ְמעּו־ז ה י ְוַעּתָ נִ ם אָ ּה ׁשָ ת ֱהיֹותָ י ֵמעֵ ְרּתִ ּבַ ֶתר ּדִ ַּבּסֵ  א ֵמרֹאׁשאת ל
 ֹוי ְורּוחנִ ְׁשָלחַ  הְיהוִ  יֲאֹדנָ 

Masoretic 

לוא מרוש בסתר דברתי בעת היותה שמה אני ועתה  שמעו זואתוקרובו אלי 
 שלחני ורוחו יהוה אדוני

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

אני ועתה  +ה+ש בסתר דברתי בעת היותה שמ*ו*א מר+ו+ל את+ו+שמעו ז+ו+בו אלי +ו+קר
 ני יהוה שלחני ורוחו+ו+אד

Highlighted Diff. 
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 ילְלהֹועִ  ְמַלֶּמְד� י�ה ֱא�הֶ י ְיהוָ ל ֲאנִ ְׂשָראֵ ֹוׁש יִ ְקד ה ֹּגַאְל�ר ְיהוָ ה־ָאמַ ּכֹ 
 �ֶר� ֵּתלֵ ְּבדֶ  יֲכ�ַמְדִר 

Masoretic 

הדריכה בדרך  כוה אמר יהוה גואלכה קדוש ישראל אני יהוה אלוהיכה מלמדכה להועיל
 אשר תלך בה

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 להועיל +ה+מלמדכ +ה+היכ+ו+קדוש ישראל אני יהוה אל +ה+אלכ+ו+ה אמר יהוה ג+ו+כ
 +בה+תלך  +אשר+בדרך  +ה+דריכ*ה*

Highlighted Diff. 

18 

 Masoretic םי ַהּיָ ְּכַגּלֵ  ְדָקְת�� ְוצִ ְׁשלֹומֶ  י ַכָּנָהרי ַוְיהִ ְצֹותָ ְבָּת ְלמִ ְקׁשַ ּוא הִ ל

a( כגלי הים ולוא הקשבתה אל מצוותי והיה כנהר שלומכה וצדקתך
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff כגלי הים וצדקתך +ה+כנהר שלומכ *היה*ותי ו+ו+מצ-ל- +אל+ +ה+לוא הקשבת+ו+

19 

ֹ ְמֹעתָ י� ּכִ י ֵמעֶ � ְוֶצֱאָצאֵ ַזְרעֶ  י ַכחֹולַוְיהִ   Masoretic יְּלָפנָ ֹו מִ ד ְׁשמָּׁשמֵ לֹא־יִ ת וְ ָּכֵר א־יִ יו ל

a( ויהי כחול זרעכה וצאצאיכה כמעותיו לוא יכרת ולוא ישמד שמו מלפני
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff א ישמד שמו מלפני+ו+א יכרת ול+ו+תיו ל+ו+כמע -מעיך- +הכ+וצאצאי +ה+ויהי כחול זרעכ
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ֹ  יעּוידּו ַהְׁשמִ ה ַהּגִ ּנָ ֹול ִר י֒ם ְּבקַּכְׂשּדִ ּו מִ ְרחָּבֶבל֮ ּבִ ּו מִ ְצא ּוָה יאאת הֹוצִ ז
 בֹו ַיֲעקֹ ה ַעְבּדְיהוָ  לָּגאַ  ְמ֕רּואִ  ֶרץָהאָ  הַעד־ְקצֵ 

Masoretic 

צאו מבבל ברחו מכשדיים בקול רינה הגידו והשמיעו זואת 
 יהוה את עבדו יעקוב גאל אמרו הארץ קצוי עד

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 -הוציאוה- את+ו+השמיעו ז+ו+נה הגידו +י+ים בקול ר+י+צאו מבבל ברחו מכשד
 ב+ו+עבדו יעק +את+יהוה  אמרו גאל הארץ *י*+ו+קצ עד

Highlighted Diff. 

21 

 ֹ  Masoretic םיִ בּו מָ ּור ַוָּיזֻ ְבַקע־צמֹו ַוּיִ יל לָ ּזִ ּור הִ ּצם מִ יִ ם מַ יכָ ֹולִ ה ּו ָּבֳחָרבֹותא ָצְמאְול

a( ויבקע צור ויזובו מים ולוא צמאו בחרבות הוליכו מים מצור הזיב למו
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff בו מים+ו+ויבקע צור ויז למו *ב*מים מצור הזי *ו*צמאו בחרבות הוליכא +ו+ול

22 

 Masoretic יםה ָלְרָׁשעִ ר ְיהוָ ֹום ָאמַ ין ָׁשלאֵ 

a( ואין שלום אמר יהוה לרשעים
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff אין שלום אמר יהוה לרשעים+ו+



Chapter 49 

1 

 Masoretic ייר ְׁשמִ ְזּכִ י הִ ּמִ י אִ ְּמעֵ י מִ נִ ֶטן ְקָראָ ּבֶ מִ  ֹוק ְיהָוהים ֵמָרחיבּו ְלֻאּמִ י ְוַהְקׁשִ ֵאלַ  יםּיִ ּו אִ ְמעׁשִ 

a( הזכיר שמי שמעו איים אלי הקשיבו לאומים מרחוק יהוה מבטן קראני ממעי אמי
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff הזכיר שמי מים מרחוק יהוה מבטן קראני ממעי אמי+ו+לא הקשיבו-ו-שמעו איים אלי 

2 

 Masoretic ינִ יָר ְסּתִ ֹו הִ ּור ְּבַאְׁשָּפתץ ָּברְלחֵ  ינִ ימֵ י ַוְיׂשִ נִ יאָ ֹו ֶהְחּבִ ל ָידה ְּבצֵ ֶרב ַחּדָ ְּכחֶ  יֶׂשם ּפִ ַוּיָ 

a( באשפתיו הסתירניברור  חץכל וישימני החביאני ידיו בצל חדה כחרבוישם פי 
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff ו הסתירני+י+באשפתברור  חץ+כ+ל וישימני החביאני ו+י+יד בצל חדה כחרבוישם פי 

3 

 ֹ ל ֲאֶׁשר־ְּב�ָּתה יִ י־אָ י ַעְבּדִ אֶמר לִ ַוּי  Masoretic רֶאְתָּפאָ  ְׂשָרֵא֕

a( בכה אתפארויואמר לי עבדי אתה ישראל אשר 
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff אתפאר +ה+אמר לי עבדי אתה ישראל אשר בכ+ו+וי

 

  



4 

 יה ּוְפֻעָּלתִ י ֶאת־ְיהוָ ְׁשָּפטִ מִ  י ָאֵכןיתִ ּלֵ י כִ ֶבל ֹּכחִ הּו ְוהֶ י ְלתֹ ְעּתִ יק ָיגַ ְלִר  יְרּתִ י ָאמַ ַוֲאנִ 
 יֶאת־ֱא�הָ 

Masoretic 

 אמרתי לריק יגעתי לתוה ולהבל כוחי כליתי אכן משפטי את יהוה ופועלתיאני 
 אלוהי את

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 עלתי+ו+חי כליתי אכן משפטי את יהוה ופ+ו+הבל כ+ל+ו *וה*אני אמרתי לריק יגעתי לת-ו-
 הי+ו+אל את

Highlighted Diff. 

5 

ֹ ְׂשָראֵ יו ְויִ ֵאלָ  ֲעֹקבב יַ ֹו ְלׁשֹובֵ ֶבד לְלעֶ  ֶטןּבֶ י מִ ה ֹיְצִר ר ְיהוָ ה ָאמַ ְוַעּתָ  ף א ֵיָאסֵ ל ל
 יה ֻעּזִ י ָהיָ ה ֵוא�הַ ְיהוָ  יְּבֵעינֵ  ְוֶאָּכֵבד

Masoretic 

וישראל לו יאסף  ועתה אמר יהוה יוצרך מבטן לעבד לו לשובב יעקוב אליו
 בעיני יהוה ואלוהי היה עזרי ואכבדה

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

יאסף  *לו*וישראל  ב אליו+ו+מבטן לעבד לו לשובב יעק *ך*צר+ו+ועתה אמר יהוה י
 י+ר+הי היה עז+ו+בעיני יהוה ואל +ה+ואכבד

Highlighted Diff. 
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 ֹ יב ל ְלָהׁשִ ְׂשָראֵ י יִ ב ּוְנ֯צּיֵר י ַיֲעקֹ ְבטֵ ֶאת־ׁשִ  יםֶבד ְלָהקִ עֶ  ילִ  ְהיֹוְת�ל מִ אֶמר ָנקֵ ַוּי
 ֶרץה ָהאָ י ַעד־ְקצֵ ֹות ְיׁשּוָעתִ ְהים לִ ּגֹויִ  ֹורְלא י�ּוְנַתּתִ 

Masoretic 

עבד להקים את שבטי ישראל ונצירי יעקוב להשיב  ויואמר נקל מהיותכה לי
 ישועתי עד קצוי הארץ לאור גואים להיות ונתתיך

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

להשיב  ^ב+ו+יעק˅ונצירי  ˅ישראל^עבד להקים את שבטי  לי +ה+אמר נקל מהיותכ+ו+וי
 הארץ *י*+ו+ישועתי עד קצ ים להיות+א+ונתתיך לאור גו

Highlighted Diff. 

7 

ל ְקדֹוׁשֹ ל יִ ַמר־ְיהָו֩ה ֹּגאֵ ה אָ ּכֹ  ֶפׁש לִ ו לִ ְׂשָרֵא֜ ֶבד ְלעֶ  ב ּגֹויעֵ ְמתָ ְבֹזה־ֶנ֜
 לְׂשָראֵ ׁש יִ ן ְקדֹ ר ֶנֱאמָ ֲאׁשֶ  ַען ְיהָוהְלמַ  ּוְׁשַּתֲחּוים ְויִ ָׂשִר  מּוָוקָ  ּוְראיִ  יםְמָלכִ  יםֹמְׁשלִ 

 ּךָ ְבָחֶר ַוּיִ 
Masoretic 

כוה אמר אדוני יהוה גואלכה ישראל קדושו לבזוי נפש למתעבי גוי לעבד 
 מלכים ראו וקמו ושרים והשתחוו למען יהוה אשר נאמן קדוש ישראל מושלים
 יבחרכה

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

גוי לעבד  +י+נפש למתעב *י*+ו+ישראל קדושו לבז +כה+אל+ו+יהוה ג +אדוני+ה אמר +ו+כ
ש ישראל +ו+שתחוו למען יהוה אשר נאמן קד*ה*שרים ו+ו+ראו וקמו -י-מלכים  שלים+ו+מ
 +ה+יבחרכ-ו-

Highlighted Diff. 
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 ְוֶאֶּתְנ� י� ְוֶאָּצְר�ה ֲעַזְרּתִ ֹום ְיׁשּועָ ּוְבי י�יתִ ֲענִ  ת ָרצֹוןה ְּבעֵ ר ְיהוָ ה ָאמַ ּכֹ 
 ֹותֹות ֹׁשֵממיל ְנָחלֶרץ ְלַהְנחִ אֶ  יםְלָהקִ  םעָ  יתְבִר לִ 

Masoretic 

כוה אמר יהוה בעת רצון אענכה וביום ישועה אעזרכה ואצורכה ואתנכה 
 להקים ארץ להנחיל נחלות שוממות עם לברית

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 +ה+ואתנכ +ה+רכ+ו+ואצ *אעזרכה*וביום ישועה  -ך-*אענכה*ה אמר יהוה בעת רצון +ו+כ
 ממות+ו+עם להקים ארץ להנחיל נחלות ש לברית

Highlighted Diff. 

9 

 יםּו ּוְבָכל־ְׁשָפיִ ְרעים יִ ּו ַעל־ְּדָרכִ ָּגלֶׁש� הִ ר ַּבחֹ אּו ַלֲאׁשֶ צֵ  יםֲאסּוִר ר לַ ֵלאמֹ 
 םיתָ ַמְרעִ 

Masoretic 

 על כול הרים ירעו ובכול שפאים לאמור לאסורים צאו ולאשר בחושך הגלו
 מרעיתם

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

ל +ו+ים ירעו ובכ-כ-ר*ה* +כול+על  שך הגלו+ו+לאשר בח+ו+ר לאסורים צאו +ו+לאמ
 ים מרעיתם*א*שפ

Highlighted Diff. 
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 ֹ ֹ  בּוְרעָ א יִ ל  םיִ ּוֵעי מַ ם ְוַעל־ַמּבם ְיַנֲהגֵ י־ְמַרֲחמָ ֶמׁש ּכִ ב ָוׁשָ ם ָׁשָר אּו ְולֹא־ַיּכֵ ְצמָ יִ א ְול
 םְיַנֲהלֵ 

Masoretic 

 ושמש כיא מרחמם ינהגם ועל מבועי מים לוא ירעבו ולוא יצמאו ולוא יכם שרב
 ינהלם

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

מרחמם ינהגם ועל מבועי מים  +א+ושמש כי א יכם שרב+ו+א יצמאו ול+ו+א ירעבו ול+ו+ל
 ינהלם

Highlighted Diff. 

11 

 Masoretic ּוןי ְיֻרמ�תַ ֶר� ּוְמסִ י ַלּדָ י ָכל־ָהַר ְוַׂשְמּתִ 

a( ומסלתי ירומון ושמתי כול הרי לדרך ומס
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff מון+ו+ומסלתי יר +ומס+ל הרי לדרך +ו+ושמתי כ

12 

ֶּלה ֵמָרחהִ   Masoretic יםינִ ֶרץ סִ ֶּלה ֵמאֶ ם ְואֵ ּיָ ֹון ּומִ ָּצפמִ  ֶּלהֵּנה־אֵ אּו ְוהִ ֹוק ָיבֹ ֵּנה־ֵא֕

a( סיניים הנה אלה מרחוק יבואו והנה אלה מצפון ומים ואלה מארץ
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff ם+י+סיני או והנה אלה מצפון ומים ואלה מארץ+ו+הנה אלה מרחוק יב
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חֶרץ ּיפִ י אָ ילִ ְוגִ  םיִ ּו ָׁשמַ ָרּנ  Masoretic םו ְיַרחֵ ּיָ ֹו ַוֲענִ ַעּמ ם ְיהָוהחַ י־נִ ה ּכִ ּנָ ים ִר ּו ָהִר ְצ֯

a( ועניו ירחם רונו שמים וגילי ארץ פצחו הרים רינה כיא מנחם יהוה עמו 
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff ועניו ירחם נחם יהוה עמו +מ+ +א+נה כי+י+פצחו הרים ר-י-נו שמים וגילי ארץ +ו+ר

14 

 ֹ  Masoretic ינִ י ְׁשֵכחָ ה ַואֹדנָ י ְיהוָ נִ ֹון ֲעָזבַ ּיאֶמר צִ ַוּת

a( שכחני ואלוהיותואמר ציון עזבני יהוה ואדוני 
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff שכחני +ואלוהי+ני +ו+ואד אמר ציון עזבני יהוה+ו+ות

15 

ֹ ְחָנה ְוָאֹנכִ ְׁשּכַ ֶּלה תִ ּה ַּגם־אֵ ְטנָ ם ֶּבן־ּבִ ּה ֵמַרחֵ עּולָ  ָּׁשהח אִ ְׁשּכַ ֲהתִ   Masoretic �א ֶאְׁשָּכחֵ י ל

a( גם אלה תשכחנה ואנוכי לוא אשכחכי התשכח אשה עולה מרחם בן בטנה
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff +י+א אשכחכ+ו+כי ל+ו+גם אלה תשכחנה ואנ התשכח אשה עולה מרחם בן בטנה

16 

 Masoretic ידי ָּתמִ � ֶנְגּדִ יִ י� חֹוֹמתַ ם ַחֹּקתִ יִ ן ַעל־ַּכּפַ הֵ 

a( נגדי תמיד הנה על כפים חוקותיך וחומותיך
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff נגדי תמיד תיך+ו+חומ+ו+תיך +ו+ק+ו+על כפים ח +ה+הנ



17 

 Masoretic אּו� ֵיצֵ ּמֵ � מִ יִ בַ � ּוַמֲחִר יִ ְרסַ � ְמהָ יִ ּו ָּבנָ ֲהרמִ 

a( מהרו בוניך מהורסיך ומחריביך ממך יצאו
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff ביך ממך יצאו+י+רסיך ומחר+ו+ניך מה+ו+מהרו ב

18 

י ָּכֲעדִ  י ֻכָּלםה ּכִ י ְנֻאם־ְיהוָ נִ � ַחי־אָ אּו־לָ ּו בָ ְקְּבצם נִ י ֻּכּלָ ּוְראִ  �יִ יב ֵעינַ י־ָסבִ ְׂשאִ 
 הים ַּכַּכּלָ ְתַקְּׁשִר ּו יׁשִ ְלּבָ תִ 

Masoretic 

וראי כולם נקבצו באו לכי חי אני נואם יהוה כיא כולם כעדי  סאי סביב עיניך
 ככלה ותקשרים תלבשי

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

לם כעדי +ו+כ +א+אם יהוה כי+ו+חי אני נ +י+לם נקבצו באו לכ+ו+וראי כ אי סביב עיניך*ס*
 ותקשרים ככלה תלבשי

Highlighted Diff. 

19 

 ּוְוָרֲחקב ּיֹוׁשֵ י מִ ֵּתְצִר  י ַעָּתהי� ּכִ ֻסתֵ ֶרץ ֲהִר � ְואֶ יִ ְמֹמתַ ְוׁשֹ  �יִ י ָחְרֹבתַ ּכִ 
 �יִ ְמַבְּלעָ 

Masoretic 

 מיושב ורחקו כיא חרבותיך ושוממותיך וארץ הריסתך כיא עתה תצרי
 מבלעיך

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

מיושב ורחקו  עתה תצרי +א+תך כי-י-ס+י+תיך וארץ הר+ו+ממ+ו+תיך וש+ו+חרב +א+כי
 מבלעיך

Highlighted Diff. 
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 Masoretic ָבהי ְוֵאׁשֵ ֹום ְּגָׁשה־ּלִ י ַהָּמק� ַצר־לִ יִ ֻּכלָ י ׁשִ � ְּבנֵ יִ ְבָאְזנַ ּו ֹוד יֹאְמרע

a( לי ואשבה עוד יואמרו באוזניך בני שכוליך צר לי המקום גשה
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff לי ואשבה ליך צר לי המקום גשה+ו+זניך בני שכ+ו+אמרו בא+ו+עוד י

21 

 ֶּלהה ְואֵ ה ְוסּוָר ה ֹּגלָ ה ְוַגְלמּודָ י ְׁשכּולָ ֶּלה ַוֲאנִ ֶאת־אֵ  יַלד־לִ י יָ � מִ ְלָבבֵ ְרְּת ּבִ ְוָאמַ 
 םה הֵ ֶּלה ֵאיפֹ י אֵ י ְלַבּדִ ְרּתִ ְׁשאַ נִ  יֲאנִ  ןהֵ  לּדֵ גִ  ימִ 

Masoretic 

סרה אלה ו ואמרת בלבבך מיא ילד לי את אלה ואני שכולה וגלמודה וגולה
 אני נשארתי לבדי אלה איפו המה הנה גדל מיא

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

אלה -ו-רה -ו-וס לה+ו+ג+ו+ילד לי את אלה ואני שכולה וגלמודה  +א+ואמרת בלבבך מי
 +ה+המ *ו*אני נשארתי לבדי אלה איפ +ה+גדל הנ +א+מי

Highlighted Diff. 

22 

ר ֲאֹדנָ ּכֹ  יאּו י ְוֵהבִ ּסִ ים נִ ים ָאִר י ְוֶאל־ַעּמִ ָידִ  םא ֶאל־ּגֹויִ ֶאּׂשָ  הּנֵ ה הִ י ְיהוִ ה־ָאַמ֞
 אָנהָּנׂשֶ ף ּתִ � ַעל־ָּכתֵ יִ ּוְבֹנתַ  ֶצןְּבחֹ  �יִ ָבנַ 

Masoretic 

 כיא כוה אמר יהוה הנה אשא אל גואים ידי ואל העמים ארים נסי והביאו
 ובנותיך על כתף תנשנה בחוצן בניך

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 עמים ארים נסי והביאו+ה+ים ידי ואל +א+יהוה הנה אשא אל גו -אדני- ה אמר+כו+ +אי+כ
 נה-א-תיך על כתף תנש+ו+צן ובנ+ו+בניך בח

Highlighted Diff. 
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� יִ ר ַרְגלַ ַוֲעפַ � ֲחוּו לָ ְׁשּתַ ֶרץ יִ ם אֶ יִ � ַאּפַ יִ יֹקתַ ֵמינִ  ֹוֵתיֶהם� ְוָׂשריִ ְמנַ ים אֹ ּו ְמָלכִ֜ ְוָהי
ֹ ה ֲאׁשֶ י ְיהוָ י־ֲאנִ ּכִ  ַעּתְ ְוָידַ  כּוְיַלחֵ   יׁשּו ֹקוָ א־ֵיבֹ ר ל

Masoretic 

אפים ארץ ישתחוו לך ועפר רגליך  והיו מלכים אמניך ושרותיהמה מינקותיך
 קוי וידעתי כיא אני יהוה אשר לוא יבושו ילחכו

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

אפים ארץ ישתחוו לך ועפר רגליך  תיך+ו+ק-י-מינ +ה+אמניך ושרותיהמוהיו מלכים 
 קוי שו+ו+א יב+ו+אני יהוה אשר ל +א+כי -י-ילחכו וידעת

Highlighted Diff. 

24 

 Masoretic טָּמלֵ יק יִ י ַצּדִ ם־ְׁשבִ ֹוַח ְואִ ֹור ַמְלקּבּגִ ח מִ ֲהיֻּקַ 

a( היקחו מגבור מלקוח אם שבי עריץ ימלט
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff ימלט *ץ*י*ער*אם שבי -ו-מגבור מלקוח  +ו+היקח

25 

 יֵב�ט ְוֶאת־ְיִר ָּמלֵ יץ יִ ֹוַח ָעִר ח ּוַמְלקיֻּקָ  ּבֹורי גִ ה ַּגם־ְׁשבִ ר ְיהוָ ה ָאמַ י־כֹ ּכִ 
 יעַ י אֹוׁשִ � ָאֹנכִ יִ ְוֶאת־ָּבנַ  יבָאִר  יָאֹנכִ 

Masoretic 

 ריביך ואת ימלט עריץ וביגם מלקוח גבור ילקח וש כיא כוה אמר יהוה
 בניך אנוכי אושיע ואת אריב אנוכי

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 ך+י+ריב-י- ואת ימלט עריץ ^בי+ו+ש˅קח ו+ל+גבור י ˅מלקוח^גם  ה אמר יהוה+ו+כ +א+כי
 כי אושיע+ו+בניך אנ ואת אריב כי+ו+אנ

Highlighted Diff. 
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י י ֲאנִ ר ּכִ ּו ָכל־ָּבׂשָ ּון ְוָיְדעְׁשָּכרם יִ יס ָּדמָ ם ְוֶכָעסִ ֶאת־ְּבָׂשָר  �יִ י ֶאת־מֹונַ ְוַהֲאַכְלּתִ 
 ביר ַיֲעקֹ � ֲאבִ ְוֹגֲאלֵ  �יעֵ ֹוׁשִ מ ְיהָוה

Masoretic 

כול בשר כיא אני  ואוכלתי את מוניך את בשרם וכעסיס דמם ישכרו וידעו
 וגואלכי אביר יעקוב מושיעך יהוה

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

אני  +א+ל בשר כי+ו+כ וידעו -ן-כלתי את מוניך את בשרם וכעסיס דמם ישכרו+ו+א-ה-ו
 ב+ו+אביר יעק +י+אלכ+ו+יהוה מושיעך וג

Highlighted Diff. 

Chapter 50 

1 

ה סֵ ה אֵ ר ְיהוָ ה ָאמַ ּכֹ  י ְרּתִ י ֲאֶׁשר־ָמכַ ּנֹוׁשַ י מִ ֹו מִ יָה אַּלְחּתִ ׁשִ ר ֲאׁשֶ  ְּמֶכםּות אִ יתֶפר ְּכִר י ֶז֠
 הם ֻׁשְּלחָ ְׁשֵעיכֶ ם ּוְבפִ ְמַּכְרּתֶ נִ  ֵתיֶכםן ַּבֲעֹונֹ ֹו הֵ ל םֶאְתכֶ 

 םְּמכֶ אִ 
Masoretic 

מכרתי  כוה אמר יהוה אי זה ספר כריתות אמכמה אשר שלחתיה או מי מנושי אשר
 ולחהנמכרתמה ובפשעיכמה שאתכמה לו הנה בעוונותיכמה 

 האמכמ
)a

 QIsa1( a
 IsaiahQ 1 

מכרתי  אשר שלחתיה או מי מנושי אשר +ה+*מ*ה אמר יהוה אי זה ספר כריתות אמכ+ו+כ
 לחה+ו+ש +ה+*מ*ובפשעיכ +ה+*מ*נמכרת +ה+*מ*תיכ+ו+נ+ו+בעו +ה+*נ*לו ה +ה+*מ*אתכ
 +ה+*מ*אמכ

Highlighted Diff. 



2 

אתִ ַמּד ַח י כֹ ין־ּבִ ם־אֵ ּות ְואִ ְּפדמִ  יה ָידִ ֹור ָקְצָר ין עֹוֶנ֒ה ֲהָקצְואֵ  י֮ אתִ יׁש ָקָר ין אִ ְואֵ י ּוַע ָּב֜
 תם ְוָתמֹ יִ ין מַ ֵמאֵ  ׁש ְּדָגָתםְבאַ ר ּתִ ְדּבָ מִ  ים ְנָהרֹותם ָאׂשִ יב יָ י ַאֲחִר ן ְּבַגֲעָרִת֞ הֵ  ילְלַהּצִ 
 אַּבָּצמָ 

Masoretic 

 ואין איש קראתי ואין עונה  הקצור קצרה ידי מפדות אם אין בי כוחבאתי  מדוע
 ותמות הנה בגערתי אחריב ים אשים נהרות מדבר תיבש דגתם מאין מים להציל
 בצמא

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 ח+ו+אם אין בי כ-ו-באתי ואין איש קראתי ואין עונה  הקצור קצרה ידי מפדות  מדוע
ת +ו+ותמ ש דגתם מאין מים*יב*בגערתי אחריב ים אשים נהרות מדבר ת +ה+*נ*ה להציל
 בצמא

Highlighted Diff. 

3 

 Masoretic םים ְּכסּותָ ק ָאׂשִ ּות ְוׂשַ ם ַקְדריִ יׁש ָׁשמַ ַאְלּבִ 

a( אלבישה שמים קדרות ושק אשים כסותם
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff שמים קדרות ושק אשים כסותם +ה+אלביש

 

  



4 

ֶקר ֶקר ַּבּבֹ יר ַּבּבֹ ר ָיעִ ף ָּדבָ ּות ֶאת־ָיעֵ ַעת ָלעים ָלדַ ּמּודִ ֹון לִ ְלׁש יַתן לִ ה נָ י ְיֹהוִ ֲאֹדנָ 
 יםּמּודִ ַע ַּכּלִ ְׁשמֹ לִ  ֶזןאֹ  ילִ  ירָיעִ 

Masoretic 

ויעיר בבוקר בבוקר  ראדוני יהוה נתן לי לשון למודים לדעת לעות את יעף דב
 אוזן לשמוע כלמודים לי ויעיר

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

קר +ו+קר בב+ו+יעיר בב+ו+ רני יהוה נתן לי לשון למודים לדעת לעות את יעף דב+ו+אד
 ע כלמודים+ו+זן לשמ+ו+לי א יעיר+ו+

Highlighted Diff. 

5 

ֹ ֶזן ְוָאֹנכִ י אֹ ח־לִ ָּפתַ  הי ְיהוִ ֲאֹדנָ  ֹ י ָאחיתִ ָמִר א י ל  Masoretic יתִ א ְנסּוגֹ ֹור ל

a( נסגותי אדוני אלוהים פתח לי אוזן ואנוכי לוא מריתי אחור לוא
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff ותי*ג*נס א+ו+א מריתי אחור ל+ו+כי ל+ו+זן ואנ+ו+פתח לי א *אלוהים*ני +ו+אד

6 

ֹ  ים ָּפַניְרטִ י ְלמֹ ּוְלָחיַ ים י ְלַמּכִ ּתִ ָנתַ  יֵּגוִ   Masoretic קֹות ָורֹ ּמְּכלִ י מִ ְרּתִ ְסּתַ א הִ ל

a( גוי נתתי למכים ולחיי למטלים פני לוא הסירותי מכלמות ורוק
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff ק+ו+תי מכלמות ור+ו+ר*י*א הס+ו+גוי נתתי למכים ולחיי למטלים פני ל

 

  



7 

ֹ י ַעל־ּכֵ ֲעָזר־לִ יַ  הי ְיהוִ ַואֹדנָ  ן ׂשַ ְמּתִ ְכלָ א נִ ן ל  עיׁש ָוֵאדַ ַחָּלמִ ּכַ  י ָפַניְמּתִ י ַעל־ֵּכ֞
ֹ ּכִ   ֹוׁשא ֵאבי־ל

Masoretic 

יהוה יעזור לי על כן לוא נכלמתי על כן שמתי פני כחלמיש ואדעה  ואדוני
 אבוש לוא כיא

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 +ה+א נכלמתי על כן שמתי פני כחלמיש ואדע+ו+ר לי על כן ל+ו+יהוה יעז ני+ו+ואד
 א אבוש+ו+ל +א+כי

Highlighted Diff. 

8 

 Masoretic יׁש ֵאלָ ּגַ י יִ ְׁשָּפטִ ַעל מִ י־בַ ַחד מִ ַעְמָדה ּיָ י נַ ּתִ יב אִ י־ָיִר י מִ יקִ ַמְצּדִ  ָקרֹוב

a( בעל משפטי יגש אלימצדיקי מי יריב אתי נעמודה יחדיו מי  קרוב
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff מי בעל משפטי יגש אלי +יו+דה יחד+ו+מצדיקי מי יריב אתי נעמ קרוב

9 

 ׁשּו עָ ְבלֶגד יִ ַּכּבֶ  ן ֻּכָּלםי הֵ נִ יעֵ ּוא ַיְרׁשִ י־הי מִ ֲעָזר־לִ יַ  הי ְיהוִ ן ֲאֹדנָ הֵ 
 םיֹאְכלֵ 

Masoretic 

 יעזור ליא מי הואה ירשיעני הנה כולם כבגד יבלו עש יהוההנה אדוני 
 יאכולם

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

לם כבגד יבלו עש +ו+כ +ה+*נ*ירשיעני ה +ה+מי הוא +א+ר לי+ו+יעז ני יהוה+ו+אד +ה+*נ*ה
 לם+ו+יאכ

Highlighted Diff. 



10 

ֹו ל ַגּהין נֹ ים ְואֵ � ֲחֵׁשכִ ר ָהלַ ֲאׁשֶ ֹו ֹול ַעְבּדַע ְּבקה ֹׁשמֵ א ְיהוָ ְיֵר  י ָבֶכםמִ 
 יוֵּבא�הָ  ןָּׁשעֵ ְויִ  הְיהוָ  םְּבׁשֵ  ְבַטחיִ 

Masoretic 

כים ואין נוגה לו ושומע בקול עבדו אשר הלכו חש מי בכמה יראי יהוה
 וישען באלוהיו יהוה בשם יבטח

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

גה לו +ו+כים ואין נ+ו+חש +ו+*כ*בקול עבדו אשר הלמע +ו+ש יהוה +י+ירא +ה+*מ*מי בכ
 היו+ו+יבטח בשם יהוה וישען באל

Highlighted Diff. 

11 

ם ַעְרּתֶ ּבִ  יקֹותם ּוְבזִ ּור ֶאְׁשכֶ ּו ְּבאֹות ְלכיקי זִ ׁש ְמַאְּזֵר ְדֵחי אֵ ם קֹ ן ֻּכְּלכֶ הֵ 
ֹ  יָּידִ מִ   ּוןְׁשָּכבּתִ ה ְלַמֲעֵצבָ  םָלכֶ  אתָהְיָתה־ּז

Masoretic 

הנה כולם קודחי אש מאזרי זיקות לכו באור אשכמה ובזיקות בערתמה 
 לכמה למעצבה תשכבו זואת הייתה מידי

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 +ה+*מ*ובזיקות בערת +ה+*מ*דחי אש מאזרי זיקות לכו באור אשכ+ו+ם ק*ול*כ +ה+*נ*ה
 -ן-למעצבה תשכבו +ה+*מ*את לכ+ו+ז יתה+י+מידי ה

Highlighted Diff. 

 

  



Chapter 51 

1 

 ֹורֶבת ּבם ְוֶאל־ַמּקֶ ּור ֻחַּצְבּתֶ ֶאל־צ יטּוה ַהּבִ י ְיהוָ ֶדק ְמַבְקׁשֵ ְדֵפי צֶ י רֹ ּו ֵאלַ ְמעׁשִ 
 םנַֻּקְרּתֶ 

Masoretic 

 שמעו אלי רודפי צדק מבקשי יהוה הביטו אל צור חצבתמה ואל מקבת בור
 נקרתמה

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

ואל מקבת בור  +ה+דפי צדק מבקשי יהוה הביטו אל צור חצבתמ+ו+שמעו אלי ר
 +ה+נקרתמ

Highlighted Diff. 

2 

 יוד ְקָראתִ י־ֶאחָ ם ּכִ ה ְּתחֹוֶלְלכֶ ם ְוֶאל־ָׂשָר יכֶ ם ֲאבִ ֶאל־ַאְבָרהָ  יטּוַהּבִ 
 הּוְוַאְרּבֵ  הּוַוֲאָבְרכֵ 

Masoretic 

 הביטו אל אברהם אביכמה ואל שרה תחוללכמה כיא אחד קרתיהו
 וארבהו ואפרהו

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

ו +ה+תי-א-אחד קר +א+כי +ה+ואל שרה תחוללכמ +ה+הביטו אל אברהם אביכמ
 וארבהו הו-כ-ר*פ*וא

Highlighted Diff. 

 

  



3 

ה צִ חַ י־נִ ּכִ  ֹון ה ָׂשׂשּה ְּכַגן־ְיהוָ ֶדן ְוַעְרָבתָ ְּכעֵ  ְדָּבָרּהֶׂשם מִ ַוּיָ יָה ָּכל־ָחְרֹבתֶ  ַחםֹון נִ ּים ְיהָו֜
 הְמָר ֹול זִ ה ְוקּה ּתֹודָ ֵצא בָ ּמָ יִ  ְמָחהְוׂשִ 

Masoretic 

 יה וישם מדברה כעדן וערבתה כגן יהוה ששון]ת[כיא נחם יהוה ציון נחם כול חרבו
 ושמחה ימצאו בה תודה וקול זמרה נס יגון ואנחה

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 וישם מדברה כעדן וערבתה כגן יהוה ששון יהת+ו+חרבל +ו+נחם יהוה ציון נחם כ +א+כי
 +נס יגון ואנחה+בה תודה וקול זמרה  +ו+ושמחה ימצא

Highlighted Diff. 

4 

 Masoretic יעַ ים ַאְרּגִ ֹור ַעּמִ י ְלאְׁשָּפטִ א ּומִ ֵתצֵ י ּתִ ֵמאִ  י תֹוָרהינּו ּכִ י ַהֲאזִ י ֵאלַ י ּוְלאּוּמִ ַעּמִ  יבּו ֵאַליַהְקׁשִ 

a( ארגיע עמים לאור ומשפטי תצא מאתי תורה כיא האזינו אלי ומיאקשיבו אלי עמי ולא
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff ארגיע עמים לאור ומשפטי תצא מאתי תורה +א+כי האזינו אלי ומיאקשיבו אלי עמי ולא

5 

 יּו ְוֶאל־ְזֹרעִ ים ְיַקּוּיִ אִ  טּו ֵאַליְׁשּפֹ ים יִ י ַעּמִ י ּוְזֹרעַ ְׁשעִ א יִ ָיצָ  יְדקִ ֹוב צִ ָקר
 ּוןְיַיֵחל

Masoretic 

 עמים ישפוטו אליו איים יקוו ואל זרועו וקרוב צדקי יצא ישעי וזרוע
 יוחילון

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 *ו*ע+ו+איים יקוו ואל זר +ו+טו אלי+ו+עמים ישפ *ו*ע+ו+קרוב צדקי יצא ישעי וזר
 לון+י+ח*ו*י

Highlighted Diff. 



6 

ם וְ ם עֵ יִ ְׂשאּ֩ו ַלָּׁשמַ  יִ ַחת ּכִ ּתַ ֶרץ מִ יטּו ֶאל־ָהאָ ַהּבִ יֵניֶכ֜  ֶרץְוָהאָ  חּוְמלָ ן נִ ם ֶּכָעׁשָ י־ָׁשַמ֜
 הְהיֶ ם ּתִ ְלעֹולָ  יּוָעתִ יׁשּון וִ ְימּותן יָה ְּכֹמו־כֵ ְוֹיְׁשבֶ  הְבלֶ ּתִ  ֶגדַּכּבֶ 
ֹ ְדָקתִ ְוצִ   תא ֵתחָ י ל

Masoretic 

 עיניכמה והביטו אל הארץ מתחתה שאו שמים
 ימותון וישועתי לעולם תהיה כן כמו ויושביה וראו מי ברא את אלה

 וצדקתי לוא תחת
)a

 QIsa1( a
 IsaiahQ 1 

 -שמים כעשן נמלחו והארץ כי- +ה+והביטו אל הארץ מתחת +ה+עיניכמ שמים-ל-שאו 
ימותון וישועתי לעולם תהיה  כן כמו שביה+ו+י+ו+ +וראו מי ברא את אלה+ -כבגד תבלה-

 א תחת+ו+וצדקתי ל
Highlighted Diff. 

7 

 םֻּדֹפתָ ּגִ ֹוׁש ּומִ ֱאנת ֶחְרּפַ  יְראּום ַאל־ּתִ ּבָ י ְבלִ ם ּתֹוָרתִ ֶדק עַ ְדֵעי צֶ יֹ  ּו ֵאַליְמעׁשִ 
 ּתּוַאל־ֵּתחָ 

Masoretic 

 ממגדפותםשמעו אלי יודעי צדק עם תורתי בלבם אל תיראו חרפת אנוש ו
 תחתו אל

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 תם+ו+מגדפ+מ+דעי צדק עם תורתי בלבם אל תיראו חרפת אנוש ו+ו+שמעו אלי י
 תחתו אל

Highlighted Diff. 



8 

 ֹורי ְלדיׁשּוָעתִ ה וִ ְהיֶ ם ּתִ ְלעֹולָ  יְדָקתִ ס ְוצִ ם סָ ֶמר יֹאְכלֵ ׁש ְוַכּצֶ ם עָ יֹאְכלֵ  ֶגדַכּבֶ י ּכִ 
 יםּדֹוִר 

Masoretic 

 יואכולם עש וכצמר יאכלם סס וצדקתי לעולם תהיה וישועתי לדור כיא כבגד
 דורים

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

וכצמר יאכלם סס וצדקתי לעולם תהיה וישועתי לדור לם עש +ו+אכ+ו+י כבגד +א+כי
 דורים

Highlighted Diff. 

9 

יא ֹוא ַאְּת־הִ ים ֲהלֹות עֹוָלמִ ֶדם ֹּדריֵמי קֶ י ּכִ ּוִר ה עֹוַע ְיהוָ ְזר י־ֹעזְבׁשִ י לִ י עּוִר עּוִר 
 יןֶלת ַּתּנִ ַהב ְמחֹולֶ ַר  ֶבתַהַּמְחצֶ 

Masoretic 

זרוע יהוה עורי כימי קדם דורות עולמים הלוא אתה היאה  עורי עורי לבשי עוז
 רחוב מחללת תנים המוחצת

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 +ה+היא +ה+רות עולמים הלוא את+ו+ז זרוע יהוה עורי כימי קדם ד+ו+עורי עורי לבשי ע
 *ם*ללת תני-ו-ב מח+ו+רח ת-ב-חצ+ו+המ

Highlighted Diff. 

 

  



10 

 רֶר� ַלֲעבֹ ם ּדֶ ֲעַמֵּקי־יָ מַ  ָמהה ַהּׂשָ ֹום ַרּבָ י ְּתהם מֵ ֶבת יָ ַהַּמֲחֶר  יאֹוא ַאְּת־הִ ֲהל
 יםְּגאּולִ 

Masoretic 

 דרך לעבור הלוא אתי היאה המחרבת ים מי תהום רבא השמה במעמקי ים
 גאולים

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

ר +ו+דרך לעב יםמעמקי +ב+השמה  *א*המחרבת ים מי תהום רב +ה+הלוא אתי היא
 גאולים

Highlighted Diff. 

11 

ה ְיׁשּובּוְפדּויֵ  ֹון ם ָׂשׂשם ַעל־רֹאׁשָ ת עֹולָ ְמחַ ה ְוׂשִ ּנָ ְּבִר  ּיֹוןאּו צִ ּון ּובָ י ְיהָו֜
 הֹון ַוֲאָנחָ ָיג סּונָ  ּוןיגַיּׂשִ  ְמָחהְוׂשִ 

Masoretic 

ששון  על רואשיהמהופזורי יהוה ישובו ובאו ציון ברינה ושמחת עולם 
 ונס יגון ואנחה ישיגו ושמחה

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

ששון  +ה+מ+יה+אש+ו+נה ושמחת עולם על ר+י+ובאו ציון בר -ן-י יהוה ישובו*ר*ו*ז*ופ
 יגון ואנחה *ונס* -ן-ושמחה ישיגו

Highlighted Diff. 

 

  



12 

 ירם ָחצִ ֶּבן־ָאדָ ּות ּומִ ֹוׁש ָימֵמֱאנ ייְראִ ַוּתִ ְּת י־אַ ם מִ ּוא ְמַנֶחְמכֶ י הי ָאֹנכִ ָאֹנכִ 
 ןָּנתֵ יִ 

Masoretic 

 אנוכי אנוכי הואה מנחמכמה מי אתי ותיראי מאנוש ימות ומבן אדם חציר
 נתן

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

ותיראי מאנוש ימות ומבן אדם חציר  +י+מי את +ה+מנחמכמ +ה+כי הוא+ו+כי אנ+ו+אנ
 נתן-י-

Highlighted Diff. 

13 

ח ְיהוָ ַוּתִ  ת ֲחמַ  ְּפֵניֹום מִ ָּכל־ַהּי ידד ָּתמִ֜ ד ָאֶר֒ץ ַוְּתַפחֵ ֮ם ְוֹיסֵ ה ָׁשַמיִ � נֹוטֶ ה ֹעׂשֶ ְׁשַּכ֞
 יקת ַהֵּמצִ ה ֲחמַ ית ְוַאּיֵ ן ְלַהְׁשחִ ּכֹונֵ  רַּכֲאׁשֶ  יקַהֵּמצִ 

Masoretic 

ויסד ארץ ותפחד תמיד כול היום מפני חמת את יהוה עשכה נוטה שמים  ותשכחי
 כאשר כונן להשחית ואיה חמת המציק המציק

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

ל היום מפני חמת +ו+נוטה שמים ויסד ארץ ותפחד תמיד כ +ה+יהוה עשכ +את+ +י+ותשכח
 כונן להשחית ואיה חמת המציק כאשר המציק

Highlighted Diff. 

14 

ֹ ּות ַלּׁשַ ַח ְולֹא־ָימָּפתֵ ְלהִ ה ר ֹצעֶ הַ מִ   Masoretic ֹור ַלְחמא ֶיְחסַ ַחת ְול

a( מהר צרה להפתח ולוא ימות לשחת ולוא יחסר לחמו
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff א יחסר לחמו+ו+א ימות לשחת ול+ו+מהר צרה להפתח ול



15 

 Masoretic ֹוֹות ְׁשמה ְצָבאיו ְיהוָ ּו ַּגּלָ ַוֶּיֱהמ םע ַהּיָ י� ֹרגַ ה ֱא�הֶ ְיהוָ  יֹנכִ ְואָ 

a( אנוכי יהוה אלוהיכה רוגע הים ויהמו גליו יהוה צבאות שמו
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff גע הים ויהמו גליו יהוה צבאות שמו+ו+ר +ה+היכ+ו+כי יהוה אל+ו+אנ-ו-

16 

 ֹוןּיר ְלצִ ֶרץ ְוֵלאמֹ ד אָ יסֹ ְולִ  םיִ ַע ָׁשמַ ְנטֹ י� לִ יתִ ּסִ י ּכִ ל ָידִ ּוְבצֵ י� ְּבפִ  ים ְּדָבַריָוָאׂשִ 
 ָּתהי־אָ ַעּמִ 

Masoretic 

דברי בפיכה ובצל ידי כסיתיכה לנטוע שמים וליסד ארץ ולאמור לציון  אשים
 אתה עמיא

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

ר לציון +ו+ע שמים וליסד ארץ ולאמ+ו+לנט +ה+ובצל ידי כסיתיכ +ה+דברי בפיכ אשים-ו-
 אתה +א+עמי

Highlighted Diff. 

17 

ִ י ְירּומִ י קְתעֹוְרִר י הִ ְתעֹוְרִר הִ  ַעת ֹוס ֲחָמתה ֶאת־ּכד ְיהוָ ּיַ ית מִ ר ָׁשתִ ם ֲאׁשֶ ּוָׁשַל ֹו ֶאת־ֻקַּב֜
 יתית ָמצִ ה ָׁשתִ ַהַּתְרֵעלָ  ֹוסּכ

Masoretic 

את קובעת  קומי ירושלים אשר שתיתי מיד יהוה את כוס חמתוהתעוררי התעוררי 
 התרעלה שתיתי מצית כוס

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

בעת +ו+את ק מיד יהוה את כוס חמתו +י+ם אשר שתית+י+התעוררי התעוררי קומי ירושל
 מצית +י+כוס התרעלה שתית

Highlighted Diff. 



18 

 Masoretic ָלהּדֵ ים ּגִ ָּכל־ָּבנִ ּה מִ ְּבָידָ  יקין ַמֲחזִ ָדה ְואֵ ָילָ ים ָּכל־ָּבנִ ּה מִ ל לָ ֵאין־ְמַנהֵ 

a( ואין מחזיק בידה מכול בנים גדלה אין מנחל לך מכול בנים ילדה
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff ל בנים גדלה+ו+ואין מחזיק בידה מכ ל בנים ילדה+ו+מכ *ך*אין מנחל ל

19 

 Masoretic �י ֲאַנֲחמֵ ֶרב מִ ב ְוַהחֶ ֶבר ְוָהָרעָ ד ְוַהּׁשֶ � ַהּׁשֹ ּוד לָ י ָינ� מִ יִ ְרֹאתַ קֹ  ָּנההֵ ם יִ ְׁשּתַ 

a( ינחמך מי החרבהשד והשבר והרעב ו שתים המה קראתכי מי ינוד לכי
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff נחמך*י* מי החרבהשד והשבר והרעב ו +י+מי ינוד לכ *כי*ה קראת*מ*שתים ה

20 

יִ  ֹ ּו ָׁשְכב� ֻעְּלפָּבַנ֜  תה ַּגֲעַר ים ֲחַמת־ְיהוָ ְמֵלאִ ר הַ ְכמָ ֹוא מִ ֹות ְּכתאׁש ָּכל־חּוצּו ְּבר
 �יִ ֱא�הָ 

Masoretic 

 גערת יהוה חמת המלאים יכמרחוצות כתו מ בניך עולפו שוכבו בראוש כול
 אלוהיך

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 גערת יהוה חמת המלאים כמר+י+מ -א-חוצות כתו ל+ו+ש כ+ו+כבו ברא+ו+לפו ש+ו+בניך ע
 היך+ו+אל

Highlighted Diff. 

 

  



21 

ֹ י־נָ ְמעִ ן ׁשִ ָלכֵ  ֹ ה ּוְׁשֻכַר ּיָ את ֲענִ א ז  Masoretic ןיִ ּיָ א מִ ת ְול

a( זואת עניה שכורת ולוא מיין לכן שמעי נא
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff א מיין+ו+רת ול+ו+שכ-ו-את עניה +ו+ז שמעי נאלכן 

22 

ר ֲאֹדנַ ּכֹ  ה ֹוס ַהַּתְרֵעלָ � ֶאת־ּכָּידֵ י מִ ְחּתִ ה ָלקַ ּנֵ ֹו הִ יב ַעּמָיִר  �יִ ה ֵוא�הַ � ְיהוָ יִ ה־ָאַמ֞
 ֹודּה עְׁשּתֹותָ י לִ יפִ י לֹא־תֹוסִ ֹוס ֲחָמתִ ּכ ַעתֶאת־ֻקּבַ 

Masoretic 

הנה לקחתי מידך את כוס התרעלה  כוה אמר אדוניך יהוה אלוהיך יריב עמוא
 לשתותו עוד כוס חמתי לוא תוסיפי קובעת את

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

הנה לקחתי מידך את כוס התרעלה  +א+היך יריב עמו+ו+אל-ו-ניך יהוה +ו+ה אמר אד+ו+כ
 עוד *ו*לשתות א תוסיפי+ו+בעת כוס חמתי ל+ו+את ק

Highlighted Diff. 

23 

 ֶרץי ָכאָ ימִ ָרה ַוָּתׂשִ י ְוַנֲעבֹ � ְׁשחִ ּו ְלַנְפׁשֵ � ֲאֶׁשר־ָאְמריִ ְּבַיד־מֹוגַ  יהָ ְוַׂשְמּתִ 
 יםּוץ ַלֹעְבִר � ְוַכחֵּגוֵ 

Masoretic 

ונעבורה ותשימי כארץ  ושמתיהו ביד מוגיך ומעניך אשר אמרו לנפשכי שוחי
 לעוברים וכחוץ גוך

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

רה ותשימי כארץ +ו+ונעב חי+ו+ש +י+אשר אמרו לנפשכ +ומעניך+ביד מוגיך  +ו+ושמתיה
 ברים+ו+גוך וכחוץ לע

Highlighted Diff. 



Chapter 52 

1 

ִ ְפַאְרּתֵ י תִ ְגדֵ י ּבִ ְבׁשִ ֹון לִ ּי� צִ י ֻעּזֵ ְבׁשִ י לִ י עּוִר עּוִר  ֹ ֶדׁש ּכִ יר ַהּקֹ עִ  ם� ְירּוָׁשַל יף א יֹוסִ י ל
 אל ְוָטמֵ ֹוד ָעֵר ע �ָיבֹא־בָ 

Masoretic 

בשי בגדי תפארתך ירושלם עיר הקודש כיא לוא יוסיף ל ציוןעוז  עורי עורי לבשי
 בך ערל וטמא ויבוא

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

א יוסיף +ו+ל +א+דש כי+ו+בשי בגדי תפארתך ירושלם עיר הקל ציון *ז*עו עורי עורי לבשי
 בך ערל וטמא יבוא+ו+

Highlighted Diff. 

2 

ְּתחִ ם הִ ּוָׁשלָ י ְירי ְּׁשבִ ּומִ ר קי ֵמָעפָ ְתַנֲעִר הִ   Masoretic ֹוןּיה ַּבת־צִ ּיָ � ְׁשבִ י ַצָּואֵר ֮ו מֹוְסֵר ְתַּפ֯

a( צורך שביה בת ציון התנערי מעפר וקומי ושבי ירושלים התפתחו מוסרי
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff רך שביה בת ציון-א-צו ם התפתחו מוסרי+י+שבי ירושל+ו+קומי +ו+התנערי מעפר 

3 

ֹ ְמַּכְרּתֶ ם נִ ּנָ ה חִ ר ְיהוָ ָאמַ  י־ֹכהּכִ   Masoretic לּוָּגאֵ ֶסף ּתִ א ְבכֶ ם ְול

a( בכסף תגאלו כיא כוה אמר יהוה חנם נמכרתמה ולוא
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff בכסף תגאלו א+ו+ול +ה+*מ*ה אמר יהוה חנם נמכרת+ו+כ +א+כי



4 

 ֶפסּור ְּבאֶ ם ְוַאּׁשּור ׁשָ ה ָלגאֹׁשנָ י ָבִר ַרד־ַעּמִ ם יָ יִ ְצַר ה מִ י ְיהוִ ֲאֹדנָ  ה ָאַמרי כֹ ּכִ 
 ֹוֲעָׁשק

Masoretic 

 שמה ואשור באפס עמי ברישונה לגורכיא כוה אמר יהוה מצרים ירד 
 עשקו

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

ואשור באפס  +ה+*מ*ש נה לגור+ו+ש*י*יהוה מצרים ירד עמי בר -אדני- ה אמר+ו+כ +א+כי
 עשקו

Highlighted Diff. 

5 

לָ ּנָ י חִ ח ַעּמִ י־ֻלּקַ ה ּכִ ְנֻאם־ְיהוָ  י־ֹפהה ַמי־ּלִ ְוַעּתָ  ה ְנֻאם־ְיהוָ  ילּוו ְיֵהילִ ם ֹמְׁש֯
 ץֹּנאָ י מִ ְׁשמִ  ֹוםָּכל־ַהּי ידְוָתמִ 

Masoretic 

חנם משלו והוללו נואם  ועתה מה לי פה נואם יהוה כי לוקח עמי
 מנואץ שמי היום כול ותמיד

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 -יהוה- אם+ו+לו נ-י-ל*ו*חנם משלו וה קח עמי+ו+אם יהוה כי ל+ו+לי פה נ *ה*ועתה מ
 אץ+ו+ל היום שמי מנ+ו+כותמיד 

Highlighted Diff. 

6 

 Masoretic ינִ ּנֵ ר הִ ְמַדּבֵ ּוא הַ י־הי־ֲאנִ ּוא ּכִ ֹום ַההַּבּי י ָלֵכןי ְׁשמִ ע ַעּמִ ן ֵידַ ָלכֵ 

a( שמי ביום ההואה כי אני הואה המדבר הנני לכן ידע עמיא
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff המדבר הנני +ה+כי אני הוא +ה+ההואביום  -לכן-שמי  +א+לכן ידע עמי



7 

ר ה ֹאמֵ יַע ְיׁשּועָ ֹוב ַמְׁשמִ ר טֹום ְמַבּׂשֵ יַע ָׁשלר ַמְׁשמִ י ְמַבּׂשֵ ים ַרְגלֵ ּו ַעל־ֶהָהִר֜ ַמה־ָּנאו
 �יִ � ֱא�הָ ָמלַ  ֹוןּיְלצִ 

Masoretic 

ישועה אומר  מיעטוב משמה נאוו על ההרים רגלי מבשר מבשר שלום משמיע 
 מלך אלוהיך לציון

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

מר +ו+ישועה א מיעטוב מש ^משמיע˅שלום  ˅מבשר^מה נאוו על ההרים רגלי מבשר 
 היך+ו+לציון מלך אל

Highlighted Diff. 

8 

 Masoretic ֹוןּיה צִ ּוב ְיהוָ ּו ְּבׁשְראיִ  ןיִ ן ְּבעַ יִ י עַ נּו ּכִ ו ְיַרּנֵ ֹול ַיְחּדָ ְׂשאּו ק� נָ יִ ֹול ֹצפַ ק

a( כיא עין בעין יראו בשוב יהוה ציון ברחמים קול צופיך נשאו קולם יחדיו ירננו
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff +ברחמים+עין בעין יראו בשוב יהוה ציון  +א+כי ו ירננו+י+יחד +ם+פיך נשאו קול+ו+קול צ

9 

 Masoretic םל ְירּוָׁשלָ ֹו ָּגאַ ַעּמ ם ְיהָוהחַ י־נִ ם ּכִ ֹות ְירּוָׁשלָ ו ָחְרבַיְחּדָ  ַרְּננּוּו ְצחּפִ 

a( חרבות ירושלים כיא נחם יהוה עמו וגאל את ירושלים פצחו רינה יחדיו
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff ם+י+ירושל +את+גאל +ו+נחם יהוה עמו  +א+ם כי+י+חרבות ירושל ו+י+יחד *ה*פצחו רינ

 

  



10 

 תת ְיׁשּועַ ֶרץ אֵ ָּכל־ַאְפֵסי־אָ  ם ְוָראּוי ָּכל־ַהּגֹויִ ֹו ְלֵעינֵ ֹוַע ָקְדׁשֶאת־ְזר ף ְיהָוהָחׂשַ 
 ינּוֱא�הֵ 

Masoretic 

 את זרוע קודשו לעיני כול הגואים וראו כול אפסי הארץ את ישועת חשף יהוה
 אלוהינו

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 ארץ את ישועת+ה+ל אפסי +ו+ים וראו כ+א+ל הגו+ו+דשו לעיני כ+ו+את זרוע ק חשף יהוה
 הינו+ו+אל

Highlighted Diff. 

11 

רּו ֹנְׂשאֵ ּה הִ ּתֹוכָ ּו מִ עּו ְצאּגָ א ַאל־ּתִ ם ָטמֵ ּׁשָ ּו מִ ְצא ּורּוּורּו סס  Masoretic הי ְיהוָ י ְּכלֵ ָּב֕

a( הברו נושאי כלי יהוה סורו צאו משמה בטמה אל תגעו צאו מתוכהסורו 
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff הברו נושאי כלי יהוה אל תגעו צאו מתוכה *ה*טמ+ב+ +ה+סורו סורו צאו משמ

12 

ֹ ּכִ  ֹ ְמנּוסָ אּו ּובִ ֵּתצֵ  ָּפזֹוןא ְבחִ י ל  הְיהוָ  ְפֵניֶכםלִ � י־ֹהלֵ ּון ּכִ א ֵתֵלכה ל
 לְׂשָראֵ י יִ ם ֱא�הֵ ְפכֶ ּוְמַאּסִ 

Masoretic 

כיא הולך לפניכמה יהוה  כיא לוא בחפזון תצאו ובמנוסא לוא תלכון
 הארץ יקרא כול יישראל אלוה אלוהי ומאספכמה

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

יהוה  +ה+לפניכמלך +ו+ה +א+כי א תלכון+ו+ל *א*א בחפזון תצאו ובמנוס+ו+ל +א+כי
 +הארץ יקרא כול יאלוה+הי ישראל +ו+אל +ה+ומאספכמ

Highlighted Diff. 



13 

 Masoretic דּה ְמאֹ א ְוָגבַ ּׂשָ ּום ְונִ י ָיריל ַעְבּדִ ה ַיְׂשּכִ ּנֵ הִ 

a( הנה ישכיל עבדי וירום ונשא וגבה מואדה
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff +ה+אד+ו+ירום ונשא וגבה מ+ו+הנה ישכיל עבדי 

14 

 Masoretic םי ָאדָ ְּבנֵ ֹו מִ הּו ְוֹתֲאריׁש ַמְראֵ ת ֵמאִ ְׁשחַ ים ֵּכן־מִ ַרּבִ  י�ּו ָעלֶ ר ָׁשְממַּכֲאׁשֶ 

a( עליכה רבים כן משחתי מאיש מראהו ותוארו מבני האדם כאשר שממו
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff אדם+ה+ארו מבני +ו+מאיש מראהו ות +י+רבים כן משחת +ה+עליכ כאשר שממו

15 

ֹ י ֲאׁשֶ ם ִּכ֠ יהֶ ים ּפִ ּו ְמָלכִ ְקְּפציו יִ ים ָעלָ ם ַרּבִ ּגֹויִ  ן ַיֶּזהּכֵ  ר א־ֻסּפַ ר ל
ֹ  רַוֲאׁשֶ  ּוָרא ָלֶהם  נּוְתּבֹונָ הִ  ּוא־ָׁשְמעל

Masoretic 

לוא סופר  פיהמה כיא את אשרכן יזה גואים רבים עליו וקפצו מלכים 
 אשר לוא שמעו התבוננו ואת ראו להמה

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

פר +ו+א ס+ו+ל אשר +את+ +א+כי +ה+קפצו מלכים פיהמ*ו*ים רבים עליו +א+כן יזה גו
 א שמעו התבוננו+ו+אשר ל +את+ראו ו +ה+להמ

Highlighted Diff. 



Chapter 53 

1 

 Masoretic ָתהְגלָ י נִ ה ַעל־מִ ֹוַע ְיהוָ נּו ּוְזרְׁשֻמָעתֵ לִ ין י ֶהֱאמִ מִ 

a( מי האמין לשמועתנו וזרוע יהוה אל מי נגלתה
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff ל מי נגלתה*א*עתנו וזרוע יהוה +ו+מי האמין לשמ

2 

ק ְלָפנָ ַוּיַ  ֹ ַאר לה לֹא־תֹ ּיָ צִ ֶרץ ֵמאֶ  ֶרׁשיו ְוַכּׁשֹ ַעל ַּכּיֹוֵנ֜  הּוְראֵ ר ְונִ א ָהדָ ֹו ְול
 ֹ  הּוְוֶנְחְמדֵ  הא־ַמְראֶ ְול

Masoretic 

וכשורש מארץ ציאה לוא תאור לו ולוא הדרלו ונראנו  ויעל כיונק לפניו
 ונחמדנו מראה ולוא

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

ו *נ*ונרא +לו+א הדר+ו+ולר לו +ו+א תא+ו+ה ל+א+רש מארץ צי+ו+וכש ויעל כיונק לפניו
 ו*נ*ונחמד א מראה+ו+ול

Highlighted Diff. 

 
  



3 

 הְבזֶ ּנּו נִ ּמֶ מִ  יםר ָּפנִ י ּוְכַמְסּתֵ לִ ּוַע חֹ ידֹות וִ יׁש ַמְכֹאבים אִ יׁשִ ל אִ ַוֲחדַ  ְבֶזהנִ 
 ֹ  הּוֲחַׁשְבנֻ  אְול

Masoretic 

פנים ממנו ונבוזהו  וכמסתיר נבזה וחדל אישים ואיש מכאובות ויודע חולי
 חשבנוהו ולוא

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 +ו+זה+ו+נב+ו+ר פנים ממנו +י+וכמסת לי+ו+ח ע*וד*בות וי+ו+איש מכא+ו+נבזה וחדל אישים 
 הו+ו+א חשבנ+ו+ול

Highlighted Diff. 

4 

 הּוַע ֻמּכֵ הּו ָנגֲחַׁשְבנֻ ְחנּו ם ַוֲאנַ ינּו ְסָבלָ א ּוַמְכֹאבֵ ּוא ָנׂשָ ה נּון ֳחָליֵ ָאכֵ 
 הים ּוְמֻעּנֶ ֱא�הִ 

Masoretic 

 נשא ומכאובינו סבלם ואנחנו חשבנוהו נגוע ומוכההואה  ינואכן חולי
 ומעונה אלוהים

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

כה +ו+מ+ו+הו נגוע +ו+בינו סבלם ואנחנו חשבנ+ו+נשא ומכא +ה+הוא נו+י+לי+ו+אכן ח
 נה+ו+ומע הים+ו+אל

Highlighted Diff. 

 

  



5 

 יוָעלָ  נּור ְׁשלֹומֵ ינּו מּוסַ א ֵמֲעֹוֹנתֵ נּו ְמֻדּכָ ְּפָׁשעֵ ל מִ ְמֹחלָ  ְוהּוא
 נּוְרָּפא־לָ נִ  ֹוּוַבֲחֻבָרת

Masoretic 

 שלומנו עליו והואה מחולל מפשעינו ומדוכא מעוונותינו ומוסר
 נרפא לנו ובחבורתיו

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

שלומנו עליו  מוסר+ו+תינו +ו+ונ+ו+כא מע+ו+מד+ו+נו +י+לל מפשע+ו+מח +ה+והוא
 ו נרפא לנו+י+רת+ו+ובחב

Highlighted Diff. 

6 

ֹ  נּוֻּכּלָ   Masoretic נּון ֻּכּלָ ת ֲעֹוֹו אֵ יַע ּבְפּגִ הִ  יהָוהינּו וַ ֹו ָּפנִ יׁש ְלַדְרּכינּו אִ אן ָּתעִ ַּכּצ

a( פנינו ויהוה הפגיע בו את עוון כולנו תעינו איש לדרכוכולנו כצואן 
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff לנו+ו+ון כ+ו+פנינו ויהוה הפגיע בו את ע אן תעינו איש לדרכו+ו+לנו כצ+ו+כ

7 

ֹ ׂש ְוהּגַ נִ  ל ַבח יּובָ ַלּטֶ  י֒ו ַּכֶּׂשהְפַּתח־ּפִ א יִ ּוא ַנֲעֶנ֮ה ְול  ָמהיָה ֶנֱאלָ י ֹגְזזֶ ְפנֵ לִ ל ּוְכָרֵח֕
 ֹ  יוח ּפִ ְפּתַ א יִ ְול

Masoretic 

 יפתח פיהו כשה לטבוח יובל כרחל לפני גוזזיה נאלמה נגש והואה נענה ולוא
 פיהו פתח ולוא

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

זזיה נאלמה +ו+כרחל לפני ג-ו-ח יובל +ו+ו כשה לטב+ה+יפתח פי א+ו+נענה ול +ה+נגש והוא
 ו+ה+פי-י- א פתח+ו+ול

Highlighted Diff. 



8 

 יַׁשע ַעּמִ ּפֶ ים מִ ֶרץ ַחּיִ ֵמאֶ  ְגַזרי נִ ַח ּכִ י ְיׂשֹוחֵ ו מִ ח ְוֶאת־ּדֹורֹ ֻלּקָ  ְׁשָּפטּמִ ֶצר ּומִ ֵמעֹ 
 מֹוַגע לָ נֶ 

Masoretic 

 חיים מפשע עמומארץ  נגזר כיא ישוחח מיא דורו ואת לוקח וממשפט רמעוצ
 נוגע למו

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 *ו*חיים מפשע עממארץ  נגזר +ה+כי ישוחח +א+מי דורו ואת קח+ו+ל וממשפט רצ+ו+מע
 גע למו+ו+נ

Highlighted Diff. 

9 

ֹ ס ָעׂשָ ל לֹא־ָחמָ יו עַ יר ְּבֹמתָ ֹו ְוֶאת־ָעׁשִ ְברקִ  יםן ֶאת־ְרָׁשעִ ּתֵ ַוּיִ   הְרמָ א מִ ה ְול
 יוְּבפִ 

Masoretic 

 על לוא חמס עשה ולוא מרמה עשיר בומתו תאת רשעים קברו ועויתנו 
 בפיהו

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

א מרמה +ו+א חמס עשה ול+ו+על ל מתו+ו+עשיר ב ת*ע*את רשעים קברו ו +ו+*נ*וית
 ו+ה+בפי

Highlighted Diff. 

  



10 

ה ָחפֵ  ֶפץ ים ְוחֵ י� ָימִ ַרע ַיֲאִר ה זֶ ְראֶ יִ ֹו ַנְפׁש ים ָאָׁשםם־ָּתׂשִ י אִ ֱחלִ הֶ  ץ ַּדְּכאֹוַויהָו֞
 חְצלָ יִ  ֹוְּבָיד הְיהוָ 

Masoretic 

אם תשים אשם נפשו יראה זרע ויארך ימים וחפץ  ויהוה חפץ דכאו ויחללהו
 יצלח בידו יהוה

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

ימים וחפץ ך -י-יאר+ו+אם תשים אשם נפשו יראה זרע  *ו*+לה+חל*י*+ו+ויהוה חפץ דכאו 
 בידו יצלח יהוה

Highlighted Diff. 

11 

 םים ַוֲעֹוֹנתָ ַרּבִ י לָ יק ַעְבּדִ יק ַצּדִ ֹו ַיְצּדִ ע ְּבַדְעּתְׂשּבָ ה יִ ְראֶ יִ  ל ַנְפׁשֹוֵמֲעמַ 
 לְסּבֹ ּוא יִ ה

Masoretic 

 לרבים ועוונותם וצדיק עבד מעמל נפשוה יראה אור וישבע ובדעתו יצדיק
 הואה יסבול

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

תם +ו+ונ+ו+לרבים וע *ו*צדיק עבד בדעתו יצדיק+ו+ישבע +ו+ +אור+יראה  +ה+מעמל נפשו
 ל+ו+יסב +ה+הוא

Highlighted Diff. 

 

  



12 

ן ֲאַחֶּלק־ל ֹו ַנְפׁש ֶותה ַלּמָ ר ֶהֱעָר ַחת ֲאׁשֶ ק ָׁשָלל֒ ּתַ י֮ם ְיַחּלֵ ים ְוֶאת־ֲעצּומִ ֹו ָבַרּבִ ָלֵכ֞
 יעַ ים ַיְפּגִ א ְוַלֹּפְׁשעִ ים ָנׂשָ ֵחְטא־ַרּבִ  ה ְוהּואְמנָ נִ  יםְוֶאת־ֹּפְׁשעִ 

Masoretic 

ואת עצומים יחלק שלל תחת אשר הערה למות נפשו  ברבים ולכן אחלק ל
 נמנא והואה חטאי רבים נשא ולפשעיהמה יפגע פושעים ואת

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

עצומים יחלק שלל תחת אשר הערה למות נפשו ואת  ברבים ולכן אחלק ל
 יפגע +ה+*מ*+ה+רבים נשא ולפשעי +י+חטא +ה+והוא *א*נמנ שעים+ו+פ ואת

Highlighted Diff. 

Chapter 54 

1 

ֹ י ֲעָקָר ָרּנִ  ה ֵני־ׁשֹוֵממָ ים ּבְ י־ַרּבִ ָלה ּכִ לֹא־חָ  יה ְוַצֲהלִ ּנָ י ִר ְצחִ ָדה ּפִ א ָילָ ה ל
 הְיהוָ  רָאמַ  הְבעּולָ  יְּבנֵ מִ 

Masoretic 

בני שוממה  רוני עקרה ולוא ילדה פצחי רינה וצהלי ולוא חלה כיא רבים
 אמר יהוה בעולה מבני

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

בני שוממה  רבים +א+א חלה כי+ו+ל+ו+נה וצהלי +י+א ילדה פצחי ר+ו+ל+ו+ני עקרה +ו+ר
 מבני בעולה אמר יהוה

Highlighted Diff. 

 

  



2 

 �יִ יָתַר מֵ  ייכִ י ַהֲאִר כִ ּו ַאל־ַּתְחׂשֹ � ַיּטיִ ְׁשְּכנֹותַ ֹות מִ יעיִר � וִ ֹום ָאֳהלֵ י ְמקיבִ ַהְרחִ 
 יקִ � ַחּזֵ יִ יֵתֹדתַ וִ 

Masoretic 

ויריעות משכנותיך יטי ואל תחשוכי האריכי מיתריך  ארחיבי מקום אהלכי
 חזקי ויתדותיך

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

כי האריכי מיתריך +ו+אל תחש+ו+ *י*ויריעות משכנותיך יט +י+רחיבי מקום אהלכ*א*
 חזקי תיך+ו+ויתד

Highlighted Diff. 

3 

ֹ י־ָימִ ּכִ   Masoretic יבּוֹות יֹוׁשִ ים ְנַׁשּמׁש ְוָעִר יָר ם יִ ּגֹויִ  י ְוַזְרֵע�צִ ְפרֹ אול ּתִ ין ּוְׂשמ

a( נשמות יושיבו וזרעך גואים יירשו ועריםכיא ימין ושמואל תפרוצי 
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff נשמות יושיבו וערים +ו+ים יירש+א+צי וזרעך גו+ו+ל תפר*וא*ימין ושמ +א+כי

4 

ֹ ּכִ  ייְראִ ַאל־ּתִ  ֹ י ּכִ ָּכְלמִ י ְוַאל־ּתִ ֹוׁשִ א ֵתבי־ל  �יִ ֲעלּומַ ֶׁשת י בֹ י ּכִ יִר א ַתְחּפִ י ל
ֹ יִ ַאְלְמנּותַ  תְוֶחְרּפַ  יחִ ְׁשּכָ ּתִ   ֹודי־עְזְּכִר א תִ � ל

Masoretic 

תחפירי כיא בושת עלומיך  לוא כיא תכלמי ואלאל תיראי כיא לוא תבושי 
 עוד וחרפת אלמנותיך לוא תזכורי תשכחי

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

שת עלומיך +ו+ב +א+תחפירי כי א+ו+ל +א+כי תכלמי ואלא תבושי +ו+ל +א+אל תיראי כי
 עוד רי+ו+א תזכ+ו+תשכחי וחרפת אלמנותיך ל

Highlighted Diff. 



5 

 ֶרץי ָכל־ָהאָ ל ֱא�הֵ ְׂשָראֵ ֹוׁש יִ ְקד ֲאֵל�ֹו ְוגֹ ֹות ְׁשמה ְצָבא� ְיהוָ יִ ֹעׂשַ  �יִ י ֹבֲעלַ ּכִ 
 אָּקֵר יִ 

Masoretic 

 ישראל אלוהי כול הארץ קדוש וגואלכי שמו צבאות יהוה יךכיא בעלכי עוש
 יקרה

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

ל הארץ +ו+הי כ+ו+ישראל אל קדוש +י+אלכ+ו+וג שמו צבאות יהוה יךש+ו+ע *כי*בעל +א+כי
 *ה*יקר

Highlighted Diff. 

6 

 רָאמַ  סָּמאֵ י תִ ים ּכִ ְנעּוִר ֶׁשת ה ְואֵ � ְיהוָ ּוַח ְקָראָ ּוַבת רה ַוֲעצה ֲעזּובָ ּׁשָ י־ְכאִ ּכִ 
 �יִ ֱא�הָ 

Masoretic 

 רוח קראך יהוה ואשת נעורים כיא תמאס אמר כיא כאשה עזובה ועצובת
 יהוה אלוהיך

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

תמאס אמר  +א+רוח קראך יהוה ואשת נעורים כי כאשה עזובה ועצובת +א+כי
 אלוהיך +יהוה+

Highlighted Diff. 

7 

 Masoretic �ים ֲאַקְּבצֵ ים ְּגֹדלִ י� ּוְבַרֲחמִ ן ֲעַזְבּתִ ַגע ָקטֹ ְּבֶר 

a( ברוגע קטן עזבתיך וברחמים גדולים אקבצך
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff לים אקבצך+ו+גע קטן עזבתיך וברחמים גד+ו+בר



8 

 Masoretic ה� ְיהוָ ר ֹּגֲאלֵ י� ָאמַ ַחְמּתִ ם ִר ֶסד עֹולָ � ּוְבחֶ ּמֵ מִ  ַגעי ֶר י ָפנַ ְרּתִ ְסּתַ ֶצף הִ ֶצף קֶ ְּבׁשֶ 

a( יהוה וגאלכיהסתרתי פני רוגע ממך ובחסדי עולם רחמתיך אמר  בשצף קצף
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff יהוה +י+גאלכ+ו+עולם רחמתיך אמר  +י+גע ממך ובחסד+ו+הסתרתי פני ר בשצף קצף

9 

ֹ  חַ י נֹ י־מֵ ּכִ  ף ְּקצֹ י מִ ְעּתִ ְׁשּבַ ן נִ ֶרץ ּכֵ ֹוד ַעל־ָהאָ ַח ער ֵמי־נֹ י ֵמֲעבֹ ְעּתִ ְׁשּבַ ר נִ י ֲאׁשֶ את לִ ז
 �ְּגָער־ּבָ ּומִ  �יִ ָעלַ 

Masoretic 

הארץ כן נשבעתי מקצוף  כימי נוח זואת לי אשר נשבעתי מעבור מי נוח עוד על
 עוד ומגעור בך עליך

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

ף +ו+הארץ כן נשבעתי מקצ ח עוד על+ו+ר מי נ+ו+את לי אשר נשבעתי מעב+ו+ח ז+ו+כימי נ
 ר בך+ו+ומגע +עוד+עליך 

Highlighted Diff. 

10 

ֹ ּתֵ י ֵמאִ ָנה ְוַחְסּדִ֞ ֹות ְּתמּוטֶ ּוׁשּו ְוַהְּגָבעָימ יםָהִר י הֶ ּכִ   יְׁשלֹומִ ית ּוׁש ּוְבִר א־ָימ� ל
 ֹ  ה� ְיהוָ ְמַרֲחמֵ  רָאמַ  ּוטָתמ אל

Masoretic 

שלומי  וברית ימוש לוא מאתך וחסדי תתמוטינה הגבעותימושו ו כיא ההרים
 אמר מרחמכי יהוה תמוט לוא

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

שלומי  וברית ימוש א+ו+ל מאתך וחסדי נה+י+תמוט+ת+ הגבעותימושו ו ההרים +א+כי
 יהוה +י+תמוט אמר מרחמכא +ו+ל

Highlighted Diff. 



11 

ֹ ה ֹסֲעָר ּיָ ֲענִ   Masoretic יםיִר י� ַּבַּסּפִ יַסְדּתִ � וִ יִ ֲאָבנַ  יץ ַּבּפּו�י ַמְרּבִ ה ָאֹנכִ֜ ּנֵ ָמה הִ א נֻחָ ה ל

a( בספירים תיךענייה סחורה לוא נחמה הנה אנוכי מרביץ בפוך אבניך ויסודו
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff בספירים תיך+ו+ד+ו+כי מרביץ בפוך אבניך ויס+ו+א נחמה הנה אנ+ו+רה ל+ו+יה סח+י+ענ

12 

 Masoretic ֶפץ� ְלַאְבֵני־חֵ ח ְוָכל־ְּגבּולֵ י ֶאְקּדָ � ְלַאְבנֵ יִ � ּוְׁשָעַר יִ ְמֹׁשתַ ׁשִ  ְדֹכדי ּכַ ְוַׂשְמּתִ 

a( גבוליך לאבני חפץ וכול וקדחלאבני אושמתי כדכוד שמשותיך ושעריך 
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff ך לאבני חפץ+י+גבול ל+ו+וכ קדח+ו+תיך ושעריך לאבני א+ו+ד שמש+ו+ושמתי כדכ

13 

 Masoretic �יִ ֹום ָּבנָ ב ְׁשלה ְוַר י ְיהוָ ּמּודֵ � לִ יִ ְוָכל־ָּבנַ 

a( ובניכיוכול בניך למודי יהוה ורב שלום 
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff +י+בניכ+ו+ל בניך למודי יהוה ורב שלום +ו+וכ

14 

ֹ ּכִ  ֶׁשקי ֵמעֹ י ַרֲחקִ נִ ּכֹונָ ה ּתִ ְצָדקָ ּבִ  ֹ  יה ּכִ ּתָ ְּמחִ י ּומִ אִ יָר א תִ י־ל  Masoretic �יִ ב ֵאלָ ְקַר א־תִ ל

a( לוא תקרב אליך תיראי וממחתה כיאבצדקה תתכונני רחקי מעושק כיא לוא 
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff א תקרב אליך+ו+ל +א+א תיראי וממחתה כי+ו+ל +א+שק כי+ו+תכונני רחקי מע+ת+בצדקה 



15 

 Masoretic ֹולּפ� יִ יִ � ָעלַ ּתָ ר אִ י־גָ י מִ אֹותִ ֶפס מֵ ּור אֶ ֹור ָיגן ּגהֵ 

a( יפולו מאתי מי יגר אתך עליךהנה גור יגור אכס 
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff +ו+יפול תי מי יגר אתך עליך-ו-גור יגור אכס מא +ה+הנ

16 

ֵּ הִ   יאתִ י ָּבָר הּו ְוָאֹנכִ י ְלַמֲעׂשֵ יא ְכלִ ם ּומֹוצִ ׁש ֶּפחָ ְּבאֵ  חַ ׁש ֹנפֵ י ָחָר אתִ ָּבָר  יֹנכִ אָ  ן
 לְלַחּבֵ ית ַמְׁשחִ 

Masoretic 

למעשיהו אנוכי בראתי  כלי ומוציאהנה אנוכי בראתי חרש נופח באש פחם 
 לחבל משחית

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

כי בראתי +ו+הו אנ+י+למעש כלי ומוציאפח באש פחם +ו+כי בראתי חרש נ+ו+אנ +ה+הנ
 משחית לחבל

Highlighted Diff. 

17 

ֹ  �יִ ָעלַ ר י יּוצַ ָּכל־ְּכלִ֞  את ַנֲחַל֩ת יעִ ט ַּתְרׁשִ ְׁשּפָ ַלּמִ  �ּתָ אִ קּום־ֹון ּתָ ח ְוָכל־ָלׁשְצלָ א יִ ל ֹ֡ י ז
 הי ְנֻאם־ְיהוָ ּתִ ם ֵמאִ ְדָקתָ ה ְוצִ ְיהוָ  יַעְבדֵ 

Masoretic 

 נחלת זואת יצלח כול כלי יוצר עליך לוא
 עבדי יהוה וצדקתם מאתי נואם יהוה

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

את נחלת +ו+ז -למשפט תרשיעי אתך לשון תקום וכל- יצלח א+ו+ל כלי יוצר עליך ל+ו+כ
 אם יהוה+ו+עבדי יהוה וצדקתם מאתי נ

Highlighted Diff. 



Chapter 55 

1 

ֶסף ּו ְּבלֹוא־כֶ ְברׁשִ ּו לּו ּוְלכֱאכֹ וֶ  ְברּוּו ׁשִ ֶסף ְלכֹו ּכָ ין־לר אֵ ם ַוֲאׁשֶ יִ ּו ַלּמַ ְלכ ֹוי ָּכל־ָצֵמאה
 בן ְוָחלָ יִ יר יַ ְמחִ  ֹואּוְבל

Masoretic 

 כול צמא לכו למים ואשר אין לו כסף לכו שבורו בלוא כסף הוי
 ובלוא מחיר יין וחלב

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 בלוא כסף -ואכלו ולכו שברו- רו+ו+ל צמא לכו למים ואשר אין לו כסף לכו שב+ו+כ הוי
 מחיר יין וחלב ובלוא

Highlighted Diff. 

2 

 ֹוַע ֵאַליּו ָׁשמְמעה ׁשִ ֹוא ְלָׂשְבעָ ם ְּבליֲעכֶ יגִ ֶחם וִ לֹוא־לֶ ּבְ  ֶסףְׁשְקלּו־כֶ ָּמה תִ לָ 
 םֶׁשן ַנְפְׁשכֶ ג ַּבּדֶ ְתַעּנַ ְותִ  ֹובְכלּו־טְואִ 

Masoretic 

שמעוא אלי בלוא שבעה שמעו  למה תשקולו כסף בלוא לחם ויגיעכם
 ותתענג בדשן נפשכם טוב ואכולו

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

אלי  +א+*עו*שבעה שמעו שמ-ל-בלוא  לו כסף בלוא לחם ויגיעכם+ו+למה תשק
 טוב ותתענג בדשן נפשכם לו+ו+ואכ

Highlighted Diff. 

 

  



3 

 יתְּבִר  ה ָלֶכםְוֶאְכְרתָ ם י ַנְפְׁשכֶ ּו ּוְתחִ ְמעי ׁשִ ּו ֵאלַ ּוְלכ ּו ָאְזְנֶכםַהּט
 יםד ַהֶּנֱאָמנִ י ָדוִ ְסדֵ ם חַ עֹולָ 

Masoretic 

ברית  הטו אוזנכמה ולכו אלי ושמעו ותחיה נפשכמה ואכרות לכמה
 הנאמנים דויד חסדי עולם

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

ברית  +ה+*מ*לכ *ות*ואכר +ה+*מ*נפשכ +ה+שמעו ותחי+ו+ולכו אלי  +ה+*מ*זנכ+ו+הטו א
 ד הנאמנים+י+עולם חסדי דו

Highlighted Diff. 

4 

 Masoretic יםה ְלֻאּמִ יד ּוְמַצּוֵ יו ָנגִ ים ְנַתּתִ ד ְלאּוּמִ ן עֵ הֵ 

a( נגיד ומצוה לאומים הנה עד לאומים נתתיהו
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff מים+ו+נגיד ומצוה לא ו+ה+עד לאומים נתתי +ה+*נ*ה

5 

ֹ ן ּגהֵ  ֹ א ְוגְקָר ּתִ  א־ֵתַדעֹוי ל י� ה ֱא�הֶ ְיהוָ  ַעןּוצּו ְלמַ י� ָירּו� ֵאלֶ א־ְיָדעֹוי ל
 �ֵפֲאָר  יּכִ  לְׂשָראֵ יִ  ֹוׁשְקדְולִ 

Masoretic 

אליכה ירוץ למען יהוה אלוהיך  הנה גוי לוא תדע תקרא וגוי לוא ידעכה
 כיא פארך ישראל לקדושו

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

היך +ו+למען יהוה אל -ו-ירוץ +ה+*מ*אלי *כה*א ידע+ו+א תדע תקרא וגוי ל+ו+גוי ל +ה+*נ*ה
 פארך +א+כי ישראל לקדושו

Highlighted Diff. 



6 

 Masoretic ֹובו ָקרְהיֹותֹ הּו ּבִ ֹו ְקָראֻ ָּמְצאה ְּבהִ ּו ְיהוָ ְרׁשּדִ 

a( דרושו יהוה בהמצאו קראוהי בהיותו קרוב
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff הי בהיותו קרוב+ו+שו יהוה בהמצאו קרא+ו+דר

7 

ינּו הּו ְוֶאל־ֱא�הֵ יַרֲחמֵ וִ  ב ֶאל־ְיהָוהיו ְוָיׁשֹ ֶון ַמְחְׁשֹבתָ יׁש אָ ֹו ְואִ ַּדְרּכ ב ָרָׁשעַיֲעזֹ 
 ֹוחַ ְסללִ  הי־ַיְרּבֶ ּכִ 

Masoretic 

 און מחשבותיו וישוב אל יהוה וירחמהו ואל אלוהינוואיש  יעזב רשע דרכו
 לסלוח ירבה כיא

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 הינו+ו+ב אל יהוה וירחמהו ואל אל+ו+תיו ויש+ו+ואיש און מחשב יעזב רשע דרכו
 ירבה לסלוח +א+כי

Highlighted Diff. 

8 

ֹ ּכִ  ֹ ֹוֵתיכֶ ַמְחְׁשב א ַמְחְׁשבֹוַתיי ל  Masoretic הם ְיהוָ י ְנאֻ ם ְּדָרכָ ַדְרֵכיכֶ א ם ְול

a( דרכי נואם יהוה כיא לוא מחשבותי מחשבותיכם ולוא דרכיכמה
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff אם יהוה+ו+דרכי נ +ה+*מ*א דרכיכ+ו+א מחשבותי מחשבותיכם ול+ו+ל +א+כי

 

  



9 

 ים ּוַמְחְׁשֹבתַ ַּדְרֵכיכֶ מִ  ּו ְדָרַכיָּגְבהן ֶרץ ּכֵ ם ֵמאָ יִ ּו ָׁשמַ י־ָגְבהּכִ 
 םַּמְחְׁשֹבֵתיכֶ מִ 

Masoretic 

 מדרכיכמה ומחשבותי כיא כגובה שמים מארץ כן גבהו דרכי
 ממחשבותיכמה

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

תי +ו+ומחשב +ה+*מ*מדרכיכ שמים מארץ כן גבהו דרכי *ובה*ג+כ+ +א+כי
 +ה+*מ*תיכ+ו+ממחשב

Highlighted Diff. 

10 

ֶלג מִ ר ֵיֵר֩ד ַהּגֶ י ַּכֲאׁשֶ ּכִ֡  ֹ  ָּמהם ְוׁשָ יִ ן־ַהָּׁשמַ ֶׁשם ְוַהֶּׁש֜ ֶרץ ה ֶאת־ָהאָ ְרוָ ם־הִ י אִ ּוב ּכִ א ָיׁשל
 לֶחם ָלֹאכֵ ַע ְולֶ ַלֹּזֵר  ַרעַתן זֶ ּה ְונָ יחָ ְצמִ ְוהִ  ּהידָ ְוהֹולִ 

Masoretic 

את הארץ  מן השמים ושמה לוא ישוב כיא אם הרוההגשם והשלג  כיא כאשר ירד
 והולידה והצמיחה ונתן זרע לזורע ולחם לאכול

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

את הארץ  אם הרוה +א+א ישוב כי+ו+הגשם והשלג מן השמים ושמה ל כאשר ירד +א+כי
 ל+ו+רע ולחם לאכ+ו+והולידה והצמיחה ונתן זרע לז

Highlighted Diff. 

 

  



11 

ֹ ּפִ א מִ ר ֵיצֵ ֲאׁשֶ  יה ְדָבִר ְהיֶ ן יִ ּכֵ  י ְצּתִ ר ָחפַ ֶאת־ֲאׁשֶ  ם־ָעָׂשהי אִ ם ּכִ י ֵריקָ ּוב ֵאלַ א־ָיׁשי ל
 יור ְׁשַלְחּתִ ֲאׁשֶ  יחַ ְצלִ ְוהִ 

Masoretic 

את אשר חפצתי  כן יהיה דברי אשר יצא מפי לוא ישוב אלי ריקם כיא אם עשה
 את אשר שלחתיו והצליח

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

את אשר חפצתי  אם עשה +א+א ישוב אלי ריקם כי+ו+כן יהיה דברי אשר יצא מפי ל
 אשר שלחתיו +את+והצליח 

Highlighted Diff. 

12 

ה ּנָ ִר  ְפֵניֶכםּו לִ ְפְצחֹות יִ ים ְוַהְּגָבעּון ֶהָהִר ּוָבלֹום ּתאּו ּוְבָׁשלה ֵתצֵ ְמחָ י־ְבׂשִ ּכִ 
 ףְמֲחאּו־כָ יִ  הַהָּׂשדֶ  יְוָכל־ֲעצֵ 

Masoretic 

 תצאו ובשלום תלכו ההרים והגבעות יפצחו לפניכמה רינה כיא בשמחה
 ימחוא כף השדה עצי וכול

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 נה+י+ר +ה+*מ*ההרים והגבעות יפצחו לפניכ *כו*ל-וב-תצאו ובשלום ת בשמחה +א+כי
 כף *וא*ל עצי השדה ימח+ו+וכ

Highlighted Diff. 

 

  



13 

ת ַהּסִ ֹוׁש ְותַ ה ְברַיֲעלֶ  ַּנֲעצּוץַחת הַ ּתַ  ֹות ם ְלאְלׁשֵ  יהָוהה לַ ס ְוָהיָ ה ֲהדַ ד ַיֲעלֶ ְרּפַ ַח֯
ֹ  םעֹולָ   תָּכֵר יִ  אל

Masoretic 

הסרפוד יעלה אדס והיו ליהוה לאות ולשם  תחת הנעצוץ יעלה בראוש ותחת
 יכרת לוא עולם

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 ^לשם+ו+˅ ˅לאות^ליהוה  *היו*דס ו*א*ד יעלה +ו+הסרפ וש ותחת+א+תחת הנעצוץ יעלה בר
 א יכרת+ו+עולם ל

Highlighted Diff. 

Chapter 56 

1 

 יְדָקתִ ְוצִ ֹוא ָלב יּוָעתִ ה ְיׁשי־ְקרֹובָ ה ּכִ ּו ְצָדקָ ט ַוֲעׂשְׁשּפָ ּו מִ ְמרה ׁשִ ר ְיהוָ ה ָאמַ ּכֹ 
 ֹותָּגלְלהִ 

Masoretic 

 לבוא וצדקתי כיא כוה אמר יהוה שמורו משפט ועשו צדקה כיא קרובה ישועתי
 להגלות

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

לבוא וצדקתי  קרובה ישועתי +א+רו משפט ועשו צדקה כי+ו+ה אמר יהוה שמ+ו+כ +כיא+
 להגלות

Highlighted Diff. 

 

  



2 

ֹ  ֱאנֹוׁשי ַאְׁשֵר   ֹור ָידֹו ְוֹׁשמֵ ַחְּללמֵ  ר ַׁשָּבתּה ֹׁשמֵ יק ּבָ ם ַיֲחזִ את ּוֶבן־ָאדָ ַיֲעֶׂשה־ּז
 עֹות ָּכל־ָר ֵמֲעׂש

Masoretic 

בה שומר שבת מחללה ושומר ידיו  אשרי אנוש יעשה זואת ובן אדם יחזיק
 רע כול מעשות

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

ו +י+מר יד+ו+וש *ה*מר שבת מחלל+ו+בה ש ובן אדם יחזיקאת +ו+אשרי אנוש יעשה ז
 רע ל+ו+מעשות כ

Highlighted Diff. 

3 

ֹו ל ַעּמה ֵמעַ י ְיהוָ נִ ילַ ל ַיְבּדִ ר ַהְבּדֵ ֵלאמֹ  ה ֶאל־ְיהָוהְלוָ ר ַהּנִ ר ֶּבן־ַהֵּנכָ ְוַאל־יֹאמַ 
 ׁשץ ָיבֵ י עֵ ן ֲאנִ יס הֵ ַהָּסִר  ְוַאל־יֹאַמר

Masoretic 

עמו  אל יואמר בן הנכר הנלוא אל יהוה לאמור הבדל יבדילני יהוה מעל
 הסריס הנה אנוכי עץ יבש יואמר ואל

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

עמו  ר הבדל יבדילני יהוה מעל+ו+אל יהוה לאמ *ה*אמר בן הנכר הנלו+ו+אל י-ו-
 י עץ יבש+כו+אנ +ה+*נ*אמר הסריס ה+ו+י ואל

Highlighted Diff. 

 

  



4 

י ְצּתִ ר ָחפָ ּו ַּבֲאׁשֶ ֲחרי ּובָ ֶאת־ַׁשְּבתֹותַ  ְׁשְמרּור יִ ֲאׁשֶ  יםיסִ ִר ה ַלּסָ ר ְיהוָ ה ָאמַ י־כֹ ּכִ 
 ייתִ ְבִר ּבִ  יםיקִ ּוַמֲחזִ 

Masoretic 

לסריסים אשר ישמורו את שבתותי ויבחורו באשר חפצתי  כיא כוה אמר יהוה
 בבריתי ומחזיקים

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

רו באשר חפצתי +ו+רו את שבתותי ויבח+ו+לסריסים אשר ישמ ה אמר יהוה+ו+כ +א+כי
 בבריתי ומחזיקים

Highlighted Diff. 

5 

ם ְּבֵביתִ ְוָנַתּתִ   ם עֹוָלםֹות ׁשֵ ָּבנים ּומִ ָּבנִ ֹוב מִ ם טד ָוׁשֵ יָ  ֹוֹמַתיי ּוְבחי ָלֶה֜
ֹ ֹו ֲאׁשֶ ֶאֶּתן־ל  תָּכֵר א יִ ר ל

Masoretic 

שם עולם  ם ומן בנותיונתתי להמה בביתי ובחומותי יד ושם טוב מבנ
 לוא יכרת אשר להמה אתן

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

שם עולם  בנות +ן+ם ומיתי יד ושם טוב מבנ+ו+בביתי ובחומ +ה+*מ*ונתתי לה
 א יכרת+ו+אשר ל +המ+*ה*ל אתן

Highlighted Diff. 

 

  



6 

 הם ְיהוָ ֶאת־ׁשֵ  ְלַאֲהָבהֹו ּוְרתְלׁשָ  ים ַעל־ְיהָוהְלוִ ַהּנִ ר י ַהֵּנכָ ּוְבנֵ 
 ייתִ ְבִר ים ּבִ יקִ ֹו ּוַמֲחזִ ַחְּללמֵ  ר ַׁשָּבתים ָּכל־ֹׁשמֵ ֹו ַלֲעָבדִ ֹות לְהילִ 

Masoretic 

להיות לו לעבדים ולברך את שם יהוה ושומרים את  ובני הנכר הנלויים אל יהוה
 יקים בבריתיומחז מחללה השבת

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

את שם יהוה  +ולברך+ +ם+*עבדי*ו ל+ל+ *היות*ל ל יהוה*א*ים +י+ובני הנכר הנלו
 ומחזיקים בבריתי *ה*מחלל שבת+ה+ -שמר לעבדים כל- *את* +ים+*ושומר*

Highlighted Diff. 

7 

ם ְבֵחיהֶ ם ְוזִ י עֹו�ֵתיהֶ ָּלתִ ְּתפִ ית ְּבבֵ  יםַּמְחּתִ י ְוׂשִ ר ָקְדׁשִ ים ֶאל־הַ יאֹוִת֞ ַוֲהבִ 
 יםא ְלָכל־ָהַעּמִ ָּקֵר ה יִ ּלָ י ֵּבית־ְּתפִ ֵביתִ  יּכִ  יְזְּבחִ ל־מִ עַ  ֹוןְלָרצ

Masoretic 

תפלתי עולותיהמה וזבחיהמה  והביאותים אל הר קודשי ושמחתים בבית
 תפלה יקרה לכול העמים מזבחי כיא ביתי בית על לרצון יעלו

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 +ה+*מ*וזבחיה +ה+*מ*תיה+ו+תפלתי עול דשי ושמחתים בבית+ו+והביאותים אל הר ק
 ל העמים+ו+לכ *ה*תפלה יקר ביתי בית +א+מזבחי כי לרצון על +יעלו+

Highlighted Diff. 

8 

 Masoretic יוְקָּבצָ ְלנִ יו ץ ָעלָ ֹוד ֲאַקּבֵ ל עְׂשָראֵ י יִ ְדחֵ ץ נִ ה ְמַקּבֵ י ְיהוִ ֲאֹדנָ  ְנֻאם

a( אקבץ עליו לנקבציו נואם אדוני יהוה מקבץ נדחי ישראל עוד
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff אקבץ עליו לנקבציו ני יהוה מקבץ נדחי ישראל עוד+ו+אם אד+ו+נ



9 

יּו ֶלֱאכֹ ֹו ָׂשדָ ל ַחְיתּכֹ   Masoretic ַערֹו ַּבּיָ ל ָּכל־ַחְיתי ֵאָת֕

a( כול חיות שדה אתיו לאכול וכול חיות ביער
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff ביער *ות*ל חי+ו+כ+ו+ל +ו+אתיו לאכ *ה*ל חיות שד+ו+כ

10 

ו עִ  ָפ֞ ֹ  ים ֻּכָּלםְוִר ֹצ֯ ֹ ְּלמִ ים אִ ְּכָלבִ  עּו ֻּכָּלםא ָידָ ל  חַ ְנּבֹ ּו לִ א יּוְכלים ל
 ּוםי ָלנים ֹאֲהבֵ ְכבִ ׁשֹ  יםֹהזִ 

Masoretic 

צופיו עורים כולם לוא ידעו כולם כלבים אלמים לוא יוכלו לנבוח 
 אוהבים לנואם שוכבים חוזים המה

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

ח +ו+א יוכלו לנב+ו+לם כלבים אלמים ל+ו+א ידעו כ+ו+לם ל+ו+ו עורים כ+י+פ+ו+צ
 ם+א+לנו +ם+הבי+ו+כבים א+ו+זים ש+ו+ח +המה+

Highlighted Diff. 

11 

ֹ ים ַעֵּזי־נֶ ְוַהְּכָלבִ  ֹ ָּמה ֹרעִ ה ְוהֵ ָׂשְבעָ  ְדעּוא יָ ֶפׁש ל ם ְלַדְרּכָ  ין ֻּכָּלםּו ָהבִ א ָיְדעים ל
 הּוָּקצֵ ֹו מִ ְצעְלבִ  יׁשאִ  ּוָּפנ

Masoretic 

כולם לדרכם והמה הרועים לוא ידעו הבין  והכלבים עזי נפש לוא ידעו שבעה
 לבצעו מקצהו איש פנו

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

לם לדרכם +ו+א ידעו הבין כ+ו+עים ל+ו+ר+ה+והמה  א ידעו שבעה+ו+והכלבים עזי נפש ל
 פנו איש לבצעו מקצהו

Highlighted Diff. 
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 Masoretic דֶתר ְמאֹ יֶ  ֹולר ָּגדֹום ָמחָ י ה ָכֶזהר ְוָהיָ ה ֵׁשכָ ְסְּבאָ ן ְונִ יִ יּו ֶאְקָחה־יַ ֵאתָ 

a( מואד יתר גדולאתיו ונקח יין ונסבה שכר ויהי כזה היום ומחר 
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff אד+ו+מ יתר גדולמחר +ו+יום +ה+כזה  *יהי*ה שכר ו-א-יין ונסב *ונקח*אתיו 

Chapter 57 

1 

י ְּפנֵ י־מִ ין ּכִ ין ֵמבִ ְּבאֵ  יםֱאָספִ ֶסד נֶ ב ְוַאְנֵׁשי־חֶ ַעל־לֵ ם יׁש ׂשָ ין אִ ד ְואֵ יק ָאבָ ַהַּצּדִ 
 יקַהַּצּדִ  ףֶנֱאסַ  הָהָרעָ 

Masoretic 

כיא מפני  והצדיק אובד ואין איש שם על לב ואנשי החסד נאספים באין מבין
 סף הצדיקאנ הרעה

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

מפני  +א+כי חסד נאספים באין מבין+ה+בד ואין איש שם על לב ואנשי +ו+הצדיק א+ו+
 סף הצדיקאהרעה נ

Highlighted Diff. 

2 

 Masoretic ֹו� ְנֹכחם ֹהלֵ ְׁשְּכבֹותָ ּוחּו ַעל־מִ ֹום ָינֹוא ָׁשלָיב

a( וכחההלוך נ ויבוא שלום וינוחו על משכבותיו 
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff *ה*כח+ו+ך נ+ו+הל  +ו+*י*ינוחו על משכבות+ו+יבוא שלום +ו+



3 

 Masoretic הְזנֶ ף ַוּתִ ַרע ְמָנאֵ ה זֶ י ֹעְננָ ָּנה ְּבנֵ ְרבּו־הֵ ם קִ ְוַאּתֶ 

a( ואתמה קרובו הנה בני עננה זרע מנאף ותזנו
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff *ו*בו הנה בני עננה זרע מנאף ותזנ+ו+קר +ה+ואתמ

4 

 ַרעַׁשע זֶ ְלֵדי־פֶ ם יִ ֹוא־ַאּתֶ ֹון ֲהליכּו ָלׁשה ַּתֲאִר יבּו פֶ י ַּתְרחִ גּו ַעל־מִ ְתַעּנָ ּתִ  יַעל־מִ 
 ֶקרׁשָ 

Masoretic 

 זרע פשע ודיילפה תאריכו לשון הלוא אתמה  על מיא תתענגו ועל מיא תרחיבו
 שקר

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 זרע פשע די+ו+יל +ה+פה תאריכו לשון הלוא אתמ תרחיבו +א+על מי+ו+תתענגו  +א+על מי
 שקר

Highlighted Diff. 

5 

 Masoretic יםי ַהְּסָלעִ פֵ ַחת ְסעִ ים ּתַ ַּבְּנָחלִ  יםי ַהְיָלדִ ן ֹׁשֲחטֵ ץ ַרֲענָ ַחת ָּכל־עֵ ים ּתַ ֵאלִ ּבָ  יםָחמִ ַהּנֵ 

a( שוחטי הילדים בנחלים תחת שעפי הסלעיםעץ רענן  הנחמים באלים תחת כול
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff עפי הסלעים*ש*חטי הילדים בנחלים תחת +ו+עץ רענן ש ל+ו+הנחמים באלים תחת כ
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ם ָׁשפַ ם ּגֹוָרלֵ ם הֵ � הֵ ַחל ֶחְלקֵ ְּבַחְּלֵקי־נַ   הְנחָ ית מִ ֶהֱעלִ  ֶס�ְכְּת נֶ � ַּגם־ָלֶה֞
 םֶּלה ֶאָּנחֵ ַעל אֵ הַ 

Masoretic 

המה גורלכה גם להמה שפכתה נסך העליתה מנחה  בחלקי נחל חלקכה שמה
 אנחם אלה העל

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

מנחה  +ה+נסך העלית +ה+שפכת +ה+גם להמ +ה+גורלכ +ה+המ +ה+שמ +ה+בחלקי נחל חלקכ
 העל אלה אנחם

Highlighted Diff. 

7 

 Masoretic ַבחַח זָ ְזּבֹ ית לִ ם ָעלִ � ַּגם־ׁשָ ְׁשָּכבֵ ְמְּת מִ א ׂשַ ּׂשָ ְונִ  ּהַ ַהר־ָּגבֹ ל עַ 

a( גבה ונשא שמת משכבכה גם שם עלית לזבוח זבח על הר
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff ח זבח+ו+גם שם עלית לזב +ה+גבה ונשא שמת משכבכ על הר

8 

 ְׁשָּכֵב�ְבְּת מִ ְרחַ י הִ ַּתֲעלִ ית וַ ּלִ י ּגִ ִּת֞ י ֵמאִ � ּכִ ְכרֹונֵ ְמְּת זִ ה ׂשַ ְוַהְּמזּוזָ  ֶלתַהּדֶ ר ְוַאחַ 
 יתד ָחזִ ם יָ ְׁשָּכבָ ְבְּת מִ ָאהַ  םֵמהֶ  �ְכָרת־לָ ַוּתִ 

Masoretic 

שמתה זכרונכה כיא מאתי גליתה ותעלי הרחבת משכבך  ואחר הדלת והמזוזה
 אהבת משכבמה יד חזית לכה מהמה ותכרותי

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

ותעלי הרחבת משכבך  +ה+מאתי גלית +א+כי +ה+זכרונכ +ה+שמת ואחר הדלת והמזוזה
 יד חזית +ה+אהבת משכבמ +ה+מהמ +ה+לכ +י+ת+ו+ותכר

Highlighted Diff. 
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 Masoretic ֹולי ַעד־ְׁשאילִ ק ַוַּתְׁשּפִ ָרחֹ ַעד־מֵ  י�ַר י צִ � ַוְּתַׁשְּלחִ יִ ֻּקחָ ִר י ֶמן ַוַּתְרּבִ ַּבּׁשֶ  ֶל�י ַלּמֶ ִר ַוָּתׁשֻ 

a( עד מרחק ותשפילי עד שאול ותשרי למלך בשמן ותרבי רוקחיך ותשלחי ציריך
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff עד מרחק ותשפילי עד שאול ריך+י+קחיך ותשלחי צ+ו+ותשרי למלך בשמן ותרבי ר

10 

ֹ ָיגַ  ב ַּדְרֵּכ�ְּברֹ  ֹ את ַעל־ּכֵ ָמצָ  ת ָיֵד�ׁש ַחּיַ ְרְּת נֹואָ א ָאמַ ַעְּת ל  Masoretic יתא ָחלִ ן ל

a( על כן לוא חלית ברוב דרכיך יגעת לוא אמרת נואש חית ידך מצת
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff א חלית+ו+על כן ל ת-א-ידך מצא אמרת נואש חית +ו+ך יגעת ל+י+ב דרכ+ו+בר

11 

ֹ  יי ְואֹותִ בִ י ְתַכּזֵ ּכִ  ייְראִ ְגְּת ַוּתִ י ָּדאַ ְוֶאת־מִ֞  ְמְּת ְרְּת לֹא־ׂשַ א ָזכַ ל
ֹ  �ּבֵ ַעל־לִ  ֹ ם ְואֹותִ ֹעלָ ּומֵ  ַמְחֶׁשה יֲאנִ  אֲהל  יאִ יָר א תִ י ל

Masoretic 

אלה  תכזבי ואותי לוא זכרתי ולוא שמתיואת מי דאגת ותיראיני כיא 
 מחשה ומעולם ואותי לוא תיראי אני הלוא לבכה על

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 +אלה+ +י+א שמת+ו+ל+ו+ +י+א זכרת+ו+תכזבי ואותי ל +א+כי +ני+ואת מי דאגת ותיראי
 א תיראי+ו+לם ואותי ל+ו+א אני מחשה ומע+ו+הל +ה+לבכ על

Highlighted Diff. 
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ֹ יִ ת־ַמֲעׂשַ � ְואֶ ְדָקתֵ יד צִ י ַאּגִ ֲאנִ   Masoretic ּו�ילא יֹועִ � ְול

a( ואת מעשיך ולוא יועילוך קובציך אני אגיד צדקתך
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff +קובציך+א יועילוך +ו+ואת מעשיך ול אני אגיד צדקתך

13 

ֶרץ ְנַחל־אֶ יִ  יה בִ ֶבל ְוַהחֹוסֶ ַּקח־הָ ּוַח יִ ָּׂשא־רם יִ � ְוֶאת־ֻּכּלָ יִ ּבּוצַ קִ � ילֻ ַיּצִ  ֲעֵק�ְּבזַ 
 יַהר־ָקְדׁשִ  ׁשיַר ְויִ 

Masoretic 

ויקח הבל וחוסה ביא ינחל ארץ  בזעקך יצילוך קובציך ואת כולם ישא רוח
 קודשי הר וירש

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

ינחל ארץ  +א+חוסה בי-ה-יקח הבל ו+ו+ לם ישא רוח+ו+כציך ואת *וב*ך ק+ו+בזעקך יציל
 דשי+ו+ירש הר ק-י-ו

Highlighted Diff. 

14 

 Masoretic יֶר� ַעּמִ ּדֶ ֹול מִ ְכׁשימּו מִ ֶר� ָהִר ּלּו ַּפּנּו־דָ ּלּו־סֹ ר סֹ ְוָאמַ 

a( ויואמר סולו סולו המסלה פנו דרך הרימו מכשול מדרך עמיא
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff +א+פנו דרך הרימו מכשול מדרך עמי +המסלה+לו +ו+לו ס+ו+אמר ס+יו+ו
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ר ָר ֩י כֹ ּכִ  ֹון ֹוׁש ֶאְׁשּכֹום ְוָקדֹו ָמרֹוׁש ְׁשמְוָקד ן ַעדא ֹׁשכֵ ּׂשָ ם ְונִ ה ָאַמ֜
 יםְדָּכאִ ב נִ ֹות לֵ ְלַהֲחיּוים ּוַח ְׁשָפלִ ר ְלַהֲחיֹות ּוחַ ּוְׁשַפל־ר ְוֶאת־ַּדָּכא

Masoretic 

אמר רם ונשא שוכן עד וקדוש שמו במרום ובקודש ישכן  כיא כוה
 לחיות רוח שפלים ולחיות לב נדכאים רוח ושפל דכא ואת

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

ן -ו-שכ*י*ש *וד*ק+ב+מרום ו+ב+כן עד וקדוש שמו +ו+אמר רם ונשא ש ה+ו+כ +א+כי
 חיות לב נדכאים-ה-חיות רוח שפלים ול-ה-ל ושפל רוחדכא  ואת

Highlighted Diff. 

16 

ֹ ּכִ  ֹ ָאִר  א ְלעֹוָלםי ל  יֹות ֲאנִ ֹוף ּוְנָׁשמֲעטי יַ ְּלָפנַ מִ  ּוחַ י־רֹוף ּכִ ַצח ֶאְּקצא ָלנֶ יב ְול
 ייתִ ָעׂשִ 

Masoretic 

 יעטוף ונשמות אנירוח מלפני  כיא לוא לעולם אריב ולוא לנצח אקצוף כיא
 עשיתי

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

רוח מלפני יעטוף ונשמות אני  +א+א לנצח אקצוף כי+ו+א לעולם אריב ול+ו+ל +א+כי
 עשיתי

Highlighted Diff. 

17 

 Masoretic ֹוּבֶר� לִ ב ְּבדֶ ֶל� ׁשֹובָ ף ַוּיֵ ר ְוֶאְקצֹ הּו ַהְסּתֵ י ְוַאּכֵ ְפּתִ ֹו ָקצַ ְצען ּבִ ַּבֲעֹו

a( וילך שובב בדרך לבו בעוון בצעו קצפתי ואכהו ואהסתר ואקצופה
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff וילך שובב בדרך לבו +ה+פ+ו+הסתר ואקצ+וא+ון בצעו קצפתי ואכהו +ו+בע
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הּו ַוֲאַׁשּלֵ י ְוֶאְרָּפאֵ יתִ יו ָראִ ְּדָרכָ   Masoretic יוְוַלֲאֵבלָ  ֹוים לֻחמִ ם נִ הּו ְוַאְנֵח֕

a( דרכיו ראיתי וארפאהו ואשלם לוא תנחומים לוא ולאבליו
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff ולאבליו +א+מים לו+ו+נח+ת+ +לוא+ואשלם  -ואנחהו- דרכיו ראיתי וארפאהו

19 

 Masoretic יוה ּוְרָפאתִ ר ְיהוָ ָאמַ  ֹובֹוק ְוַלָּקרֹום ָׁש֜לֹום ָלָרחם ָׁשליִ ֯וב ְׂשָפתָ א נִ ּבֹוֵר 

a( בבורה ניב שפתים שלום לרחוק ולקרוב אמר יהוה ורפתיהו
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff ו+ה+תי-א-לרחוק ולקרוב אמר יהוה ורפ -שלום- ב שפתים שלום*י*נ *ה*בור+ב+

20 

ֹ  י ַהְׁשֵקטׁש ּכִ ְגָר ם נִ ים ַּכּיָ ְוָהְרָׁשעִ   Masoretic יטֶפׁש ָוטִ יו ֶר ּו ֵמימָ ְגְרׁשל ַוּיִ א יּוכָ ל

a( יתגרשו מימיו רפש וטיט ונגרשו כיא לאשקיט לוא יוכל והרשעים כים
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff גרשו מימיו רפש וטיט+ת+י-ו- +ו+א יוכל+ו+ט ל+י+שק*א*+ל+ +א+כי +ו+נגרש והרשעים כים

21 

 Masoretic יםי ָלְרָׁשעִ ר ֱא�הַ ֹום ָאמַ ָׁשלין אֵ 

a( אלוהי לרשעים ואין שלום אמר
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff הי לרשעים+ו+אל אין שלום אמר+ו+



Chapter 58 

1 

 יתּוְלבֵ ם ְׁשעָ ּפִ  יד ְלַעּמִ � ְוַהּגֵ ם קֹולֶ ר ָהֵר � ַּכּׁשֹופָ ַאל־ַּתְחׂשֹ  א ְבָגרֹוןְקָר 
 םב ַחּטֹאתָ ַיֲעקֹ 

Masoretic 

בגרון אל תחשוך כשופר הרם קולכה והגד לעמיא פשעיהמה ולבית  קרא
 חטאותמה יעקוב

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

ולבית  +ה+*מ*+יה+פשע +א+והגד לעמי +ה+*כ*ך כשופר הרם קול+ו+קרא בגרון אל תחש
 +ה+*מ*ת+ו+חטא ב+ו+יעק

Highlighted Diff. 

2 

ט ְׁשּפַ ה ּומִ ה ָעׂשָ ּון ְּכ֞גֹוי ֲאֶׁשר־ְצָדקָ י ֶיְחָּפצַעת ְּדָרכַ ּון ְודַ ְדֹרׁשיִ  יֹום ֹוםי יְואֹותִ 
ֹ  ֱא�ָהיו  ּוןים ֶיְחָּפצת ֱא�הִ ְרבַ ֶדק קִ ְׁשְּפֵטי־צֶ מִ  יּונִ ְׁשָאליִ  בָעזָ  אל

Masoretic 

ומשפט  כגוי אשר צדקה עשהאותי יום ויום ידרושו ודעת דרכי יחפצון 
 ישאלוני משפטי צדק קרבת אלוהים יחפצו עזב לוא אלוהו

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

ומשפט  ודעת דרכי יחפצון כגוי אשר צדקה עשה -ן-שו+ו+יום ידר+ו+אותי יום -ו-
 -ן-הים יחפצו+ו+א עזב ישאלוני משפטי צדק קרבת אל+ו+ו ל-י-ה+ו+אל

Highlighted Diff. 

 

  



3 

ֹ  ְמנּוָּמה ּצַ לָ  ֹ ינּו ַנְפׁשֵ ּנִ יָת עִ א ָראִ ְול  ְמֶכםֹום צֹ ן ְּביע הֵ א ֵתדָ נּו ְול
 ׂשּוְנּגֹ ּתִ  םְוָכל־ַעְּצֵביכֶ  ֶפץְמְצאּו־חֵ ּתִ 

Masoretic 

ולוא ראיתה ענינו נפשותינו ולוא תדע הן ביום צומכמה  למה צמנו
 תנגשו מעצביכ לוכו חפץ תמצאו

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 +ה+*מ*מכ+ו+א תדע הן ביום צ+ו+נו ול+ותי+ענינו נפש +ה+א ראית+ו+ול למה צמנו
 תנגשו *מ*עצביכ ל+ו+חפץ וכ תמצאו

Highlighted Diff. 

4 

 יעַ ֹום ְלַהְׁשמִ ּומּו ַכּיַׁשע לֹא־ָתצף ֶר ֹות ְּבֶאְגרֹ ּומּו ּוְלַהּכָּתצ יב ּוַמָּצהן ְלִר הֵ 
 םקֹוְלכֶ ֹום ַּבָּמר

Masoretic 

 הנה לריב ולמצא תצומו ולהכות בגורף רשע לוא תצומו כיום לשמיע
 קולכמה במרום

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

שמיע -ה-א תצומו כיום ל+ו+רף רשע ל+ו+ג-א-תצומו ולהכות ב *א*מצ+ל+לריב ו +ה+*נ*ה
 +ה+*מ*קולכ במרום

Highlighted Diff. 

 

  



5 

ן רֹאׁשֹו ֲהָלכֹ ם ַנְפׁשֹות ָאדָ ֹום ַעּנהּו יֹום ֶאְבָחֵר צ ְהֶיהה יִ ֲהָכזֶ   ֶפרק ָואֵ ֹו ְוׂשַ ף ְּכַאְגֹמ֜
 הֹון ַליהוָ ֹום ָרצֹום ְויְקָרא־צּתִ  ֲהָלֶזה יעַ ַיּצִ 

Masoretic 

שק ואפר  הכזה יהיה צום אבחרהו יום ענות אדם נפשו הלכוף כאוגמן רואשו
 יום רצון ליהוהתקראו צום  הלזה יציע

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

שק ואפר -ו- אשו+ו+גמן ר+ו+ף כא+ו+הכזה יהיה צום אבחרהו יום ענות אדם נפשו הלכ
 יום רצון ליהוה-ו-ו צום +ו+יציע הלזה תקרא

Highlighted Diff. 

6 

ח ה ְוַׁשּלַ מֹוטָ  ֹותֲאֻגּדר ַׁשע ַהּתֵ ֹות ֶר ַחְרֻצּב חַ ֹום ֶאְבָחֵרהּ֒ו ַּפּתֵ ֹוא ֶז֮ה צֲהל
 קּוה ְּתַנּתֵ ְוָכל־מֹוטָ  יםָחְפׁשִ  יםְרצּוצִ 

Masoretic 

אבחרהו פתח חרצבות רשע והתר אגודות מטה ושלח  הלוא זה הצום אשר
 מוטה תנתקו  וכול יםפשיוח רצוצים

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

טה ושלח -ו-דות מ+ו+אג התר+ו+אבחרהו פתח חרצבות רשע  +אשר+צום +ה+הלוא זה 
 מוטה תנתקו  ל+ו+וכ ים+י+פש+ו+רצוצים ח

Highlighted Diff. 

 

  



7 

ֹו יתּסִ ְוכִ  ה ָעֹרםְראֶ י־תִ ת ּכִ יִ יא בָ בִ ים ּתָ ים ְמרּודִ ּיִ � ַוֲענִ ַלְחמֶ  ָרֵעבס לָ ֹוא ָפרֹ ֲהל
ֹ  ְּבָׂשְר�ּומִ   םְתַעּלָ תִ  אל

Masoretic 

וכסיתו  ערום תראה כיא בית תביא מרודים ייםולחמכה וענהלוא פרוס לרעב 
 ומבשרכה לוא תתעל בגד

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

וכסיתו  ם+ו+ער תראה +א+כי בית תביא מרודים יםי+ו+וענ +ה+*כ*ס לרעב לחמ+ו+הלוא פר
 -ם-א תתעל+ו+ל +ה+*כ*ומבשר +בגד+

Highlighted Diff. 

8 

 �ְדקֶ צִ  י�� ְלָפנֶ ח ְוָהלַ ְצמָ ה תִ ְמֵהָר  � ַוֲאֻרָכְת�אֹוֶר  ַחרע ַּכּׁשַ ָּבקַ ז יִ אָ 
 �ה ַיַאְספֶ ֹוד ְיהוָ ְּכב

Masoretic 

והלך לפניכה צדקכה  אז יבקע כשחר אורכה וארוכתכה מהרה תצמח
 יאספכה יהוה וכבוד

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 +ה+*כ*צדק +ה+*כ*והלך לפני מהרה תצמח +ה+*כ*כת+ו+ואר +ה+*כ*אז יבקע כשחר אור
 +ה+*כ*כבוד יהוה יאספ+ו+

Highlighted Diff. 

 

  



9 

 עח ֶאְצּבַ ה ְׁשלַ מֹוטָ  ֹוְכ�ּתיר מִ ם־ָּתסִ י אִ נִ ּנֵ ר הִ ע ְויֹאמַ ה ְּתַׁשּוַ ה ַיֲענֶ ַויהוָ  ְקָראז ּתִ אָ 
 ֶוןְוַדֶּבר־אָ 

Masoretic 

 הנני אם תסיר מתוככה מוטה ושלוח אצבע ויואמראז תקרא ויהוה יענה תשוע 
 און ודבר

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

ח אצבע +ו+של+ו+מוטה  +ה+*כ*הנני אם תסיר מתוכ אמר+ו+אז תקרא ויהוה יענה תשוע וי
 און ודבר

Highlighted Diff. 

10 

 � ַוֲאֵפָלְת�אֹוֶר  ֶׁש�ַּבחֹ ח יַע ְוָזַר ה ַּתְׂשּבִ ֶפׁש ַנֲענָ � ְונֶ ַנְפׁשֶ  ָרֵעבק לָ ְוָתפֵ 
 םיִ ָּצֳהָר ּכַ 

Masoretic 

 נענה תשביע וזרח בחושך אורכה ואפלתכה ותפק לרעב נפשכה ונפש
 כצהורים

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 +ה+*כ*ואפלת +ה+*כ*שך אור+ו+נענה תשביע וזרח בח ונפש +ה+*כ*ותפק לרעב נפש
 רים+ו+כצה

Highlighted Diff. 

 

  



11 

 יתָ יץ ְוָהיִ י� ַיֲחלִ � ְוַעְצֹמתֶ ַנְפׁשֶ  יַע ְּבַצְחָצחֹותְׂשּבִ י֒ד ְוהִ ְיהָו֮ה ָּתמִ  ְוָנֲח�
 יוּו ֵמימָ ר לֹא־ְיַכְּזבֲאׁשֶ  םיִ מַ  אּוְכמֹוצָ  הָרוֶ  ןְּכגַ 

Masoretic 

 והייתה יחליצו הבצצחות נפשכה ועצמותיכ ונחכה יהוה תמיד והשביע
 מימיו יכזבו לוא אשר מים וכמוצא רוה כגן

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 +ה+והיית +ו+יחליצ +ה+*כ*תי+ו+ועצמ +ה+*כ*צחות נפש-ח-בצ יהוה תמיד והשביע +ה+*כ*ונח
 מימיו יכזבו א+ו+ל אשר מים וכמוצא רוה כגן

Highlighted Diff. 

12 

 בֶרץ ְמֹׁשבֵ ר ּפֶ ֹּגדֵ  א ְל�ם ְוֹקָר ְּתקֹומֵ  ֹורי דֹור־ָודם מֹוְסדֵ ֹות עֹולָ ָחְרב ְּמ�ּו מִ ּוָבנ
 ֶבתֹות ָלׁשָ יבְנתִ 

Masoretic 

 ובנו ממכה חרבות עולם מוסדי דור ודור תקומם וקראו לך גודר פרץ משובב
 לשבת נתיבות

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 בב+ו+דר פרץ מש+ו+לך ג +ו+חרבות עולם מוסדי דור ודור תקומם וקרא +ה+*כ*ובנו ממ
 נתיבות לשבת

Highlighted Diff. 

 

  



13 

ת עֹ י ְוָקָר ֹום ָקְדׁשִ י� ְּביֹות ֲחָפצֶ � ֲעׂשַרְגלֶ  ַּׁשָּבתיב מִ ם־ָּתׁשִ אִ  ֶנג אָת ַלַּׁשָּב֜
 רר ָּדבָ ְוַדּבֵ  ֹוא ֶחְפְצ�ְּמצי� מִ ֹות ְּדָרכֶ ֵמֲעׂש ַּבְדּתֹוְוכִ  דְמֻכּבָ  ְיהָוה ֹוׁשְקדלִ 

Masoretic 

אם תשיב משבת רגלכה מעשות חפציכה ביום קודשי וקראתה לשבת עונג 
 מכבד וכבדתו מעשות דרכיכה וממצוא חפצכה ודבר דבר יהוה ודשולק

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

נג +ו+לשבת ע +ה+דשי וקראת+ו+ביום ק +ה+*כ*עשות חפצי+מ+ +ה+*כ*אם תשיב משבת רגל
 ודבר דבר +ה+*כ*ממצוא חפצ+ו+ +ה+*כ*מעשות דרכי יהוה מכבד וכבדתו ש*וד*לק+ו+

Highlighted Diff. 

14 

וֵתי אָ י� ַעל־ּבָ ְרַּכְבּתִ ה ְוהִ ַעל־ְיהוָ  ְתַעַּנגז ּתִ אָ  ב ַיֲעקֹ  י� ַנֲחַלתֶרץ ְוַהֲאַכְלּתִ ֳמ֯
 רּבֵ ּדִ  הְיהוָ  יּפִ  יּכִ  י�ָאבִ 

Masoretic 

בומתי ארץ והאכילכה נחלת יעקוב והרכיבכה על  אז תתענג על יהוה
 יהוה דבר פי כיא אביכה

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

ב +ו+נחלת יעק +ה+*כ*-תי-ל+י+תי ארץ והאכ*ומ*על ב +ה+*כ*ב+י+והרכ אז תתענג על יהוה
 פי יהוה דבר +א+כי +ה+*כ*אבי

Highlighted Diff. 

 

  



Chapter 59 

1 

ֹ הֵ   Masoretic ֹועַ ְּׁשמֹו מִ ה ָאְזניַע ְולֹא־ָכְבדָ הֹוׁשִ מֵ ה ה ַיד־ְיהוָ א־ָקְצָר ן ל

a( הנה לוא קצרא יד יהוה מהושיע ולוא כבדו אוזניו משמוע
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff זניו משמוע+ו+א *ו*א כבד+ו+יד יהוה מהושיע ול *א*א קצר+ו+ל +ה+הנ

2 

ם ְלבֵ לִ ַמְבּדִ ּו ָהי ֵתיֶכםם־ֲעֹונֹ י אִ ּכִ  ֹ ֵהיכֶ ין ֱא�ים ֵּביֵנֶכ֕  םאוֵתיכֶ ם ְוַחּט
 ֹועַ ְּׁשמם מִ ּכֶ ים מִ ירּו ָפנִ ְסּתִ הִ 

Masoretic 

מבדילים בינכמה לבין אלוהיכמה וחטאותיכמה  כיא אם עוונותיכמה היו
 עומכמה משמ פנים הסתירו

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 +ה+וחטאותיכמ +ה+היכמ+ו+לבין אל +ה+לים בינכמ+י+מבד היו +ה+תיכמ+ו+ונ+ו+אם ע +א+כי
 עומשמ +ה+הסתירו פנים מכמ

Highlighted Diff. 

 

  



3 

 םֶקר ְלׁשֹוְנכֶ ְּברּו־ׁשֶ ּדִ  ֹוֵתיֶכםְפתן ׂשִ ָעֹום ּבֶ ם ְוֶאְצְּבעֹוֵתיכֶ ּו ַבּדָ ְנֹגֲאל י ַכֵּפיֶכםּכִ 
 הה ֶתְהּגֶ ַעְולָ 

Masoretic 

 נגאלו בדם ואצבעותיכמה בעוון לשונכמה כפיכמה כיא
 עולה תהגה

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 +ה+לשונכמ -שקר שפתותיכם דברו- ון+ו+בע +ה+נגאלו בדם ואצבעותיכמ +ה+כפיכמ +א+כי
 עולה תהגה

Highlighted Diff. 

4 

 לֹו ָעמָ ְוא ָהרְוַדֶּבר־ׁשָ  הּוֹוַח ַעל־ּתֹ ה ָּבטט ֶּבֱאמּונָ ְׁשּפָ ין נִ ֶדק ְואֵ א ְבצֶ ֵאין־ֹקֵר 
 ֶוןיד אָ ְוהֹולֵ 

Masoretic 

 ואין נשפט באמונה בטחו על תהו ודבר שו הרוה עמל אין קורה בצדק
 והולידו און

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

עמל  +ה+הרו -א-על תהו ודבר שו *חו*ואין נשפט באמונה בט בצדק *ה*ר+ו+אין ק
 און +ו+והוליד

Highlighted Diff. 

 

  



5 

 הּות ְוַהּזּוֶר ָימ יֵציֶהםּבֵ ל מִ גּו ָהֹאכֵ יׁש ֶיֱארֹ י ַעָּכבִ עּו ְוקּוֵר ּקֵ ּבִ  יְפעֹונִ י צִ ֵּביצֵ 
 הע ֶאְפעֶ ָּבקַ ּתִ 

Masoretic 

 בקעו וקורי עכביש יירגו האוכל מבציהמה ימות והאזורהי בצי צפעונים
 תבקע אפע

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

זורה +א+ימות וה +ה+ציהמ-י-כל מב+ו+רגו הא*י*בקעו וקורי עכביש י+י+ +ם+צפעוניבצי 
 -ה-תבקע אפע

Highlighted Diff. 

6 

ֹ ּו ְלבֶ ְהילֹא־יִ  ּוֵריֶהםק  ַעלֶון ּופֹ ֲעֵׂשי־אָ מַ  ֲעֵׂשיֶהםם מַ ֲעֵׂשיהֶ ּו ְּבמַ ְתַּכּסא יִ ֶגד ְול
 םס ְּבַכֵּפיהֶ ָחמָ 

Masoretic 

 לוא יהיו לבגד ולוא יכסו במעשיהמה מעשיהמה מעשי און ופועול קוריהם
 חמס בכפיהם

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

ל +ו+ע+ו+מעשי און ופ +ה+מעשיהמ +ה+כסו במעשיהמ-ת-א י+ו+א יהיו לבגד ול+ו+ל קוריהם
 חמס בכפיהם

Highlighted Diff. 

 

  



7 

 דֶון ׁשֹ ֹות אָ ַמְחְׁשב ֹוֵתיֶהםי ַמְחְׁשבם ָנקִ � ּדָ ְׁשּפֹ לִ ּו יַמֲהרצּו וִ ע ָירֻ ָלַר  ַרְגֵליֶהם
 םּלֹותָ ְמסִ ֶבר ּבִ ָוׁשֶ 

Masoretic 

 רגליהמה לרע ירוצו וימהרו לשפוך דם נקיא מחשבותיהמה מחשבות אין שד
 וחמס במסלותיהמה ושבר

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 מחשבות אין שד +ה+מחשבותיהמ +א+נקיך דם +ו+צו וימהרו לשפ+ו+לרע יר +ה+רגליהמ
 +ה+מ+יה+במסלות +וחמס+ושבר 

Highlighted Diff. 

8 

ֹ  ֶר� ָׁשלֹוםּדֶ  ם ּו ָלהֶ ְּקׁשעִ  ֹוֵתיֶהםיבם ְנתִ ט ְּבַמְעְּגלֹותָ ְׁשּפָ ין מִ עּו ְואֵ א ָידָ ל
ֹ  ּהּבָ  �ֹּדֵר  לּכֹ   ֹוםָׁשל עָידַ  אל

Masoretic 

המה עקשו להמה  ידעו ואין משפט במעגלותיהמה נתיבותידרך שלום לוא 
 בה לוא ידע שלום הדורך כול

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 +ה+עקשו להמ +המה+ -הם-נתיבותי +ה+מ+יה+א ידעו ואין משפט במעגלו+ו+דרך שלום ל
 א ידע שלום+ו+רך בה ל+ו+ד+ה+ל +ו+כ

Highlighted Diff. 

 

  



9 

ֹ ּמֶ מִ  ְׁשָּפטמִ ק ן ָרחַ ַעל־ּכֵ   ֹותְנֹגהֶׁש� לִ ֵּנה־חֹ ְוהִ  ה ָלאֹורה ְנַקּוֶ נּו ְצָדקָ יגֵ א ַתּׂשִ ּנּו ְול
 �ֹות ְנַהּלֵ ָּבֲאֵפל

Masoretic 

 צדקה נקוה לאור והנה חושך לנגהות על כן רחק משפט ממנו ולוא תשיגנו
 באפלה נהלך

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

שך לנגהות +ו+צדקה נקוה לאור והנה ח א תשיגנו+ו+על כן רחק משפט ממנו ול
 נהלך +ה+-ו-באפל

Highlighted Diff. 

10 

 יםֶׁשף ָּבַאְׁשַמּנִ ַּכּנֶ  םיִ ָּצֳהַר ְלנּו בַ ָׁשה ָּכׁשַ ם ְנַגּׁשֵ יִ ין ֵעינַ יר ּוְכאֵ קִ  יםְוִר עִ ה כַ ְׁשׁשָ ְנגַ 
 יםַּכֵּמתִ 

Masoretic 

 עינים נגששה כשלנו בצהורים כנשף באשמונים נגשש כעורים קיר וכאין
 כמיתים

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

נים +ו+רים כנשף באשמ+ו+עינים נגששה כשלנו בצה כעורים קיר וכאין -ה-נגשש
 תים+י+כמ

Highlighted Diff. 

11 

 Masoretic ּנּוּמֶ ה מִ ה ָרֲחקָ יׁשּועָ ן לִ יִ ָואַ  ְׁשָּפטה ַלּמִ ה ְנַקּוֶ ה ֶנְהּגֶ ים ָהגֹ נּו ְוַכּיֹונִ ֻּכּלָ  יםה ַכֻּדּבִ ֶנֱהמֶ 

a( כיונים הגוא נהגה נקוה למשפט ואין ולישועה רחקה ממנו נהמה כדבים כולנו
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff לישועה רחקה ממנו+ו+נהגה נקוה למשפט ואין  *א*+ו+כיונים הג-ו- לנו+ו+נהמה כדבים כ



12 

 ינּונּו ַוֲעֹוֹנתֵ ּתָ ינּו אִ י־ְפָׁשעֵ נּו ּכִ ְנָתה ּבָ ינּו עָ � ְוַחּטֹאותֵ ֶנְגּדֶ  ינּוּו ְפָׁשעֵ י־ַרּבּכִ 
 ּוםֲענְידַ 

Masoretic 

 נגדכה וחטאותינו ענוא בנו כיא פשעינו אתנו ועוונותינו כיא רבו פשעינו
 ידענום

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

תינו +ו+ונ+ו+פשעינו אתנו וע +א+בנו כי *וא*וחטאותינו ענ +ה+נגדכ רבו פשעינו +א+כי
 ידענום

Highlighted Diff. 

13 

 ֹוֹו ְוֹהגה ֹהרֶׁשק ְוָסָר ינּו ַּדֶּבר־עֹ ר ֱא�הֵ ֹוג ֵמַאחַ ה ְוָנסיהוָ ּבַ  ַע ְוַכֵחׁשָּפׁשֹ 
 ֶקרְבֵרי־ׁשָ ב ּדִ ּלֵ מִ 

Masoretic 

 מאחר אלוהינו ודברו עושק וסרה והגואביהוה ונסוג  וכחש ועופש
 מלב דברי שקר

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 +א+והגו -הרו- שק וסרה+ו+ע +ו+דבר+ו+הינו +ו+ביהוה ונסוג מאחר אל וכחש +ו+ע+ו+פש
 מלב דברי שקר

Highlighted Diff. 

 

  



14 

 הת ּוְנֹכחָ ֱאמֶ  ְרחֹובה בָ י־ָכְׁשלָ ּכִ ד ֹוק ַּתֲעמֹ ה ֵמָרחט ּוְצָדקָ ְׁשּפָ מִ  ג ָאחֹורְוֻהּסַ 
 ֹואל ָלבלֹא־תּוכַ 

Masoretic 

אחור משפט וצדקה מרחוק תעמוד כיא כשלה ברחוב אמת ונכוחה  ואסיג
 לבוא תוכל לוא

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

חה +ו+כשלה ברחוב אמת ונכ +א+ד כי+ו+אחור משפט וצדקה מרחוק תעמ ג+י+ס*א*ו
 לבואתוכל  א+ו+ל

Highlighted Diff. 

15 

 Masoretic טְׁשּפָ ין מִ י־אֵ יו ּכִ ַרע ְּבֵעינָ ה ַוּיֵ ְרא ְיהוָ ל ַוּיַ ְׁשּתֹולֵ ע מִ ר ֵמָר ֶרת ְוסָ ֶנְעּדֶ  ֱאֶמתי הָ ַוְּתהִ 

a( וירא יהוה וירע בעיניו כיא אין משפט ותהי האמת נעדרת וסר מרע משתולל
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff אין משפט +א+וירא יהוה וירע בעיניו כי האמת נעדרת וסר מרע משתוללותהי 

16 

 יאֹו הִ ְדָקתֹו ְוצִ ְזֹרע ע לֹוֹוׁשַ יַע ַוּתין ַמְפּגִ י אֵ ם ּכִ ְׁשּתֹומֵ יׁש ַוּיִ ין אִ י־אֵ ּכִ  ַוַּיְרא
 ְתהּוְסָמכָ 

Masoretic 

 ותושע לוא זרעו וצדקתיו היא אין מפגיעוירא כיא אין איש וישתומם כיא 
 סמכתו

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

ו היא +י+זרעו וצדקת +א+ותושע לו אין מפגיע +א+אין איש וישתומם כי +א+וירא כי
 ו-ה-סמכת

Highlighted Diff. 



17 

ׁש ֹו ַוּיִ ה ְּברֹאׁשֹוַבע ְיׁשּועָ ן ְוכְריָ ַּכּׁשִ  ׁש ְצָדָקהְלּבַ ַוּיִ   ילַעט ַּכְמעִ ֶׁשת ַוּיַ ְלּבֹ ּתִ  י ָנָקםְגדֵ ּבִ ְלַּב֞
 הְנאָ קִ 

Masoretic 

וילבש בגדי נקם תלבושת ויעט כמעיל  וילבש צדקה כשרין וכובע ישועה ברואשיו
 קנאא

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

שת ויעט כמעיל +ו+וילבש בגדי נקם תלב ו+י+אש+ו+וילבש צדקה כשרין וכובע ישועה בר
 *א*קנא

Highlighted Diff. 

18 

 Masoretic םּול ְיַׁשּלֵ ים ְּגמּיִ יו ָלאִ ְיבָ ּול ְלאֹ יו ְּגמה ְלָצָר ם ֵחמָ ל ְיַׁשּלֵ ְּכעַ  ל ְּגֻמלֹותְּכעַ 

a( לאיים גמול ישלם כעל גמולות כעל ישלם חמה לצריו גמול לאויביו
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff לאיים גמול ישלם יביו+ו+גמול לאלות כעל ישלם חמה לצריו +ו+כעל גמ

19 

ּוַח ר רצָ  ֹוא ַכָּנָהרי־ָיבו ּכִ ֶמׁש ֶאת־ְּכבֹודֹ ְזַרח־ׁשֶ ּמִ ה ּומִ ם ְיהוָ ֶאת־ׁשֵ  ַּמֲעָרבּו מִ יְראְויִ 
 ֹוב ְסָסהנֹ  הְיהוָ 

Masoretic 

רוח  כנהר צור וייראו ממערב את שם יהוה וממזרח שמש את כבודיו כיא יבוא
 בוה ונססה יהוה

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

רוח  ר+ו+יבוא כנהר צ +א+ו כי+י+וייראו ממערב את שם יהוה וממזרח שמש את כבוד
 +ה+בו נססה+ו+יהוה 

Highlighted Diff. 



20 

 Masoretic הם ְיהוָ ב ְנאֻ ֲעקֹ ַׁשע ְּביַ י פֶ ל ּוְלָׁשבֵ ּגֹואֵ  ּיֹוןא ְלצִ ּובָ 

a( אל ציון גואל ולשבי פשע ביעקוב נואם יהוהובא 
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff אם יהוה+ו+ב נ+ו+ל ציון גואל ולשבי פשע ביעק+א+ובא 

21 

ֹ ַוֲאנִ  י� י ְּבפִ ְמּתִ י ֲאֶׁשר־ׂשַ י� ּוְדָבַר ר ָעלֶ ֲאׁשֶ  יה רּוחִ ר ְיהוָ ָאמַ  י אֹוָתםיתִ את ְּבִר י ז
 ֹ  םה ְוַעד־עֹולָ ה ֵמַעּתָ ר ְיהוָ ָאמַ  ַרע ַזְרֲע�י זֶ ּפִ י ַזְרֲע֜� ּומִ ּפִ י֩� ּומִ ּפִ מִ  א־ָי֡מּוׁשּול

Masoretic 

אתם אמר יהוה ורוחי אשר עליכה ודברי אשר שמתי בפיכה  ואני זואת בריתי
 ומפי זרע זרעכה מעתה ועד עולם ימושו מפיכה ומפי זרעכה לוא

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 +ה+ודברי אשר שמתי בפיכ +ה+רוחי אשר עליכ+ו+תם אמר יהוה -ו-א את בריתי+ו+ואני ז
 מעתה ועד עולם -אמר יהוה- +ה+ומפי זרע זרעכ +ה+ומפי זרעכ +ה+ימושו מפיכ א+ו+ל

Highlighted Diff. 

Chapter 60 

1 

 Masoretic ח� ָזָר יִ ָעלַ ה ֹוד ְיהוָ � ּוְכבא אֹוֵר י בָ י ּכִ ֹוִר י אּומִ ק

a( קומי אורי כיא בא אורך כבוד יהוה עליך זרח
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff כבוד יהוה עליך זרח-ו-בא אורך  +א+קומי אורי כי



2 

 Masoretic ה� ֵיָראֶ יִ ו ָעלַ ּוְכבֹודֹ ה ח ְיהוָ ְזַר יִ  �יִ ים ְוָעלַ ל ְלֻאּמִ ֶרץ ַוֲעָרפֶ ְיַכֶּסה־אֶ  ֶׁש�ה ַהחֹ ּנֵ י־הִ ּכִ 

a( יזרח יהוה וכבודו עליך יראה כיא הנה החושך יכסה ארץ וערפל לאומים ועליך
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff יזרח יהוה וכבודו עליך יראה מים ועליך+ו+שך יכסה ארץ וערפל לא+ו+הנה הח +א+כי

3 

 Masoretic �ַגּה ַזְרחֵ ים ְלנֹ � ּוְמָלכִ ְלאֹוֵר ם ּו גֹויִ ְוָהְלכ

a( והלכו גואים לאורך ומלכים לנגד זרחך
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff זרחך *ד*ים לאורך ומלכים לנג+א+והלכו גו

4 

 ד� ַעל־צַ יִ אּו ּוְבֹנתַ ֹוק ָיבֹ ֵמָרח �יִ � ָּבנַ אּו־לָ ּו בָ ְקְּבצם נִ י ֻּכּלָ ּוְראִ  �יִ יב ֵעינַ י־ָסבִ ְׂשאִ 
 ָנהֵּתָאמַ 

Masoretic 

 כולמה נקבצו באו לך בניך מרחוק יבואו ובנותיך על צד שאי סביב עיניך וראי
 תאמנה

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

תיך על צד +ו+או ובנ+ו+נקבצו באו לך בניך מרחוק יב +ה+למ+ו+כ שאי סביב עיניך וראי
 תאמנה

Highlighted Diff. 

 

  



5 

 אּום ָיבֹ יל ּגֹויִ ם חֵ ֹון יָ ֲהמ �יִ � ָעלַ י־ֵיָהפֵ � ּכִ ב ְלָבבֵ ד ְוָרחַ ְרְּת ּוָפחַ ְוָנהַ  יְראִ ז ּתִ אָ 
 �לָ 

Masoretic 

 יהפך אליך המון ים חיל גואים יבואו אז תראי ונהר ורחב לבבך כיא
 לך

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

או +ו+ים יב+א+ליך המון ים חיל גו*א*יהפך  +א+ורחב לבבך כי -ופחד- -ת-ונהראז תראי 
 לך

Highlighted Diff. 

6 

אּו ּׂשָ יִ  ב ּוְלבֹוָנהאּו ָזהָ א ָיבֹ ְּׁשבָ ם מִ ה ֻּכּלָ ְוֵעיפָ  ְדָיןי מִ ְכֵר � ּבִ ים ְּתַכּסֵ ת ְּגַמּלִ֜ ְפעַ ׁשִ 
 רּוְיַבּׂשֵ  הְיהוָ  ת�ּוְתהִ 

Masoretic 

יבואו זהב ולבונה ישאו  שפעת גמלים תכסך בכרי מדים ועיפו כולם משבאו 
 יהוה יבשרו ותהלת

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

או זהב ולבונה ישאו +ו+יב  +ו+לם משבא+ו+כ *ו*ועיפ *ם*שפעת גמלים תכסך בכרי מדי
 ותהלת יהוה יבשרו

Highlighted Diff. 

 

  



7 

 ֹ  יתי ּובֵ ְזְּבחִ מִ  ּו ַעל־ָרצֹוןּוֶנ� ַיֲעלֹות ְיָׁשְרתי ְנָבי� ֵאילֵ ְבצּו לָ ּקָ יִ  אן ֵקָדרָּכל־צ
 רי ֲאָפאֵ ְפַאְרּתִ ּתִ 

Masoretic 

לרצון על מזבחי ובית  כול צואן קדר יקבצו לך אילי נבאות ישרתונך ויעלו
 אפאר תירתפא

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

מזבחי ובית  +על+לרצון -ע- יעלו*ו*ות ישרתונך *א*אילי נבאן קדר יקבצו לך +ו+ל צ+ו+כ
 תי אפאררתפא

Highlighted Diff. 

8 

 Masoretic םים ֶאל־ֲאֻרֹּבֵתיהֶ יָנה ְוַכּיֹונִ ב ְּתעּופֶ ֶּלה ָּכעָ י־אֵ מִ 

a( מיא אלה כעב תעופפנה וכיונים אל ארבותיהמה
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff +ה+תיהמ+ו+וכיונים אל ארבנה *פ*אלה כעב תעופ +א+מי

9 

ם ם ּוְזָהבָ ֹוק ַּכְסּפָ ָרחמֵ  �יִ יא ָבנַ ה ְלָהבִ אֹׁשנָ ָּבִר  יׁשֹות ַּתְרׁשִ ּיּו ָוֳאנִ ים ְיַקּוּיִ י אִ י־לִ ּכִ 
 �י ֵפֲאָר ל ּכִ ְׂשָראֵ ֹוׁש יִ ְקד� ְולִ יִ ה ֱא�הַ ְיהוָ  ְלֵׁשם םּתָ אִ 

Masoretic 

איים יקוו ואניות תרשיש ברישונה להביא בני מרחוק כספם וזהבם  כיא ליא
 ולקדוש ישראל כיא פארך יהוה אלוהיך לשם אתם

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

מרחוק כספם וזהבם  -ך-נה להביא בני+ו+ש*י*איים יקוו ואניות תרשיש בר +א+לי +א+כי
 פארך +א+ולקדוש ישראל כי היך+ו+אתם לשם יהוה אל

Highlighted Diff. 



10 

 Masoretic י�ַחְמּתִ י ִר ְרצֹונִ י� ּובִ יתִ ּכִ הִ  יְצּפִ י ְבקִ ּוֶנ� ּכִ ם ְיָׁשְרת� ּוַמְלֵכיהֶ יִ ֹחֹמתַ  י־ֵנָכרּו ְבנֵ ּוָבנ

a( וברצוני רחמתיך ובנו בני נכר חומותיך ומלכיהמה ישרתונך כיא בקצפי הכיתיך
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff וברצוני רחמתיך בקצפי הכיתיך +א+ישרתונך כי +ה+תיך ומלכיהמ+ו+מ+ו+ובנו בני נכר ח

11 

ֹ ם ָולַ יד יֹומָ � ָּתמִ יִ ּו ְׁשָעַר ְּתחּופִ   םם ּוַמְלֵכיהֶ יל ּגֹויִ חֵ  �יִ יא ֵאלַ ְלָהבִ  רּוָּסגֵ א יִ ְיָלה ל
 יםְנהּוגִ 

Masoretic 

 שעריך תמיד יומם ולילה ולוא יסגרו להביא אליך חיל גואים ומלכיהמהופתחו 
 נהוגים

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 +ה+ים ומלכיהמ+א+א יסגרו להביא אליך חיל גו+ו+ל+ו+ופתחו שעריך תמיד יומם ולילה 
 נהוגים

Highlighted Diff. 

12 

 Masoretic בּוב ֶיֱחָר ם ָחרֹ דּו ְוַהּגֹויִ יֹאבֵ ּו� ר לֹא־ַיַעְבדה ֲאׁשֶ ֹוי ְוַהַּמְמָלכָ י־ַהּגּכִ 

a( יחרבו חרוב והגואיםכיא הגוי והממלכה אשר לוא יעבודוכי יאבדו 
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff יחרבו חרוב והגואיםיאבדו  +י+דוכ+ו+א יעב+ו+הגוי והממלכה אשר ל +א+כי

 

  



13 

ֹום ְמק ו ְלָפֵארּור ַיְחּדָ ר ּוְתַאּׁשְדהָ ֹוׁש ּתִ ֹוא ְּבר� ָיביִ ֵאלַ  ֹוד ַהְּלָבנֹוןְּכב
 דֲאַכּבֵ  יַרְגלַ  ֹוםּוְמק יְקָּדׁשִ מִ 

Masoretic 

ואליך יבוא ברוש ותהרהר ותאשור יחדיו לפאר מקום  כבוד הלבנון נתן לך
 ומקום רגלי אכבד מקדשי

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

ו לפאר מקום +י+רהר ותאשור יחד+ה+ת+ו+אליך יבוא ברוש +ו+ +נתן לך+כבוד הלבנון 
 מקדשי ומקום רגלי אכבד

Highlighted Diff. 

14 

ְראּו � ְוקָ יִ ֲאצָ � ָּכל־ְמנַ יִ ֹות ַרְגלַ ּו ַעל־ַּכּפְׁשַּתֲחו� ְוהִ יִ י ְמַעּנַ ְּבנֵ  ֹוחַ � ְׁשחיִ ּו ֵאלַ ְוָהְלכ
 לְׂשָראֵ ֹוׁש יִ ֹון ְקדּיצִ  הְיהוָ  ירעִ  ָל�

Masoretic 

אליך שחוח כול בני מעניך והשתחוו על כפות רגליך כול מנאציך וקראו  ואהלכו
 ציון קדוש ישראל יהוה עיר לך

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

ל מנאציך וקראו +ו+בני מעניך והשתחוו על כפות רגליך כ +כול+אליך שחוח  הלכו+א+ו
 קדוש ישראלציון  לך עיר יהוה

Highlighted Diff. 

15 

 Masoretic ֹורֹור ָודֹוׂש ּדם ְמׂשֹון עֹולָ ְגאלִ  י�ר ְוַׂשְמּתִ ין עֹובֵ ה ְואֵ ה ּוְׂשנּואָ � ֲעזּובָ ַחת ֱהיֹותֵ ּתַ 

a( ודור דור משוש עולם לגאון ושמתיך עובר ואין אהנוושתחת הייותך עזובה 
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff ודור דור משוש עולם לגאון ושמתיך עובר ואין אהנוושיותך עזובה +י+תחת ה
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 �� ְוֹגֲאלֵ יעֵ ֹוׁשִ מ י ְיהָוהי ֲאנִ ַעְּת ּכִ י ְוָידַ קִ ינָ ים ּתִ ד ְמָלכִ ם ְוׁשֹ ב ּגֹויִ ֲחלֵ  ְוָיַנְקּתְ 
 ביר ַיֲעקֹ ֲאבִ 

Masoretic 

 תינקי וידעתי כיא אני יהוה מושיעך וגואלךוינקתי חלב גואים ושד מלכים 
 אביר יעקוב

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

אלך +ו+אני יהוה מושיעך וג +א+כי +י+ים ושד מלכים תינקי וידעת+א+חלב גו +י+וינקת
 ב+ו+אביר יעק

Highlighted Diff. 

17 

ֶׁשת ָאבִ ּתַ  ים ַחת ָהֲאָבנִ ֶׁשת ְותַ ְנחֹ  יםֵעצִ ַחת הָ ֶסף ְותַ כֶ יא בִ אָ  ַחת ַהַּבְרֶזלב ְותַ יא ָזהָ ַחת ַהְּנֹח֜
 ה� ְצָדקָ יִ ֹום ְוֹנְגׂשַ ָׁשל י ְפֻקָּדֵת�ְוַׂשְמּתִ  לַּבְרזֶ 

Masoretic 

 האבנים ותחת נחושת העציםתחת הנחושת אביא זהב ותחת הברזל אביא כסף ותחת 
 ושמתי פקודתך שלום ונוגשיך צדקה ברזל

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 האבנים ותחת שת+ו+נח העציםשת אביא זהב ותחת הברזל אביא כסף ותחת +ו+תחת הנח
 גשיך צדקה+ו+דתך שלום ונ+ו+ושמתי פק ברזל

Highlighted Diff. 
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 �יִ חֹוֹמתַ  את ְיׁשּוָעה� ְוָקָר יִ ְגבּולָ ֶבר ּבִ ד ָוׁשֶ � ׁשֹ ְּבַאְרצֵ  ֹוד ָחָמסע עָּׁשמַ לֹא־יִ 
 הּלָ � ְּתהִ יִ ּוְׁשָעַר 

Masoretic 

הישועה חומותיך  ולוא ישמע עוד חמס בארצך שד ושבר בגבוליך וקראתה
 תהלה ושעריך

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

תיך +ו+ישועה חומ+ה+ +ה+א ישמע עוד חמס בארצך שד ושבר בגבוליך וקראת+ו+ל+ו+
 ושעריך תהלה

Highlighted Diff. 

19 

ַגּה ַהָּיֵר ֹור יֹומָ ְלא ֶמׁשֹוד ַהּׁשֶ � עְהֶיה־ּלָ לֹא־יִ  � � ְוָהָיה־לָ יר לָ ַח לֹא־ָיאִ ם ּוְלֹנ֕
 �ְפַאְרּתֵ � ְלתִ יִ ֵוא�הַ  םעֹולָ  ֹורְלא ְיהָוה

Masoretic 

לוא יאיר לך והיה לך  בלילה הירח וגהולנלוא יהיה לך עוד השמש לאור יומם 
 עולם ואלוהיך לתפארתךלאור  יהוה

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

א יאיר לך והיה לך +ו+ל +בלילה+ הירח גה+ו+ולנא יהיה לך עוד השמש לאור יומם +ו+ל
 היך לתפארתך+ו+יהוה לאור עולם ואל

Highlighted Diff. 
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ֹ יֵרחֵ � וִ ְמׁשֵ ׁשִ  ֹוא עֹודלֹא־ָיב  יּו ְימֵ ם ְוָׁשְלמֹור עֹולָ ְלא ְהֶיה־ָּל�יִ ה י ְיהוָ ף ּכִ א ֵיָאסֵ � ל
 �ֶאְבלֵ 

Masoretic 

 כיא יהוה יהיה לך לאור עולם ושלמו ימי לוא יבוא שמשך וירחך לוא יאסף
 אבלך

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

יהוה יהיה לך לאור עולם ושלמו ימי  +א+כי א יאסף+ו+שמשך וירחך ל -עוד- א יבוא+ו+ל
 אבלך

Highlighted Diff. 

21 

עַ ֶרץ נֵ יְרׁשּו אָ ם יִ ים ְלעֹולָ יקִ ם ַצּדִ ֻּכּלָ  ְוַעֵּמ�  Masoretic רְתָּפאֵ י ְלהִ ה ָידַ ו ַמֲעׂשֵ ֶצר ַמָּט֯

a( יהוה מעשי ידיו להתפאר ימטע ועמך כולם צדיקים לעולם ירשו ארץ נצר
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff להתפאר +ו+ידי *י*מעש +יהוה+ *י*מטע ירשו ארץ נצר-י-לם צדיקים לעולם +ו+ועמך כ

22 

 Masoretic ָּנהיׁשֶ ּה ֲאחִ ּתָ ה ְּבעִ י ְיהוָ ּום ֲאנִ ֹוי ָעציר ְלגֶלף ְוַהָּצעִ ה ָלאֶ ְהיֶ יִ  ַהָּקֹטן

a( אחישנה הקטן יהיה לאלף והצעיר לגוי עצום אני יהוה בעתה
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

None Extant Highlighted Diff. 



Chapter 61 

1 

ַען ָמַׁש֩ח ְיהוָ ה ָעלָ י ְיהוִ ּוַח ֲאֹדנָ ר ב ְׁשְּבֵרי־לֵ ׁש ְלנִ ַלֲחבֹ  ינִ ים ְׁשָלחַ ר ֲעָנוִ י ְלַבּׂשֵ ה ֹאִת֜ י ַי֡
ֹ לִ   ֹוחַ ים ְּפַקח־קֹור ְוַלֲאסּוִר ְּדר םְׁשבּויִ לִ  אְקר

Masoretic 

 לב לנשברי ולחבוש חני שלרוח יהוה עלי יען משח יהוה אותי לבשר ענוים 
 דרור ולאסורים פקח קוח לשבויים לקרוא

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 לב לנשברי ש+ו+לחב+ו+ חני שלתי לבשר ענוים +ו+יהוה עלי יען משח יהוה א -אדני- רוח
 דרור ולאסורים פקח קוח ים+י+לשבו א+ו+לקר

Highlighted Diff. 

2 

ֹ לִ   Masoretic יםם ָּכל־ֲאֵבלִ ינּו ְלַנחֵ ם ֵלא�הֵ ֹום ָנקָ ה ְוייהוָ לַ  א ְׁשַנת־ָרצֹוןְקר

a( לקרוא שנת רצון ליהוה יום נקם לאלוהינו לנחם כול אבילים
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff לים+י+ל אב+ו+הינו לנחם כ+ו+יום נקם לאל-ו-א שנת רצון ליהוה +ו+לקר

 

  



3 

ר ּתַ ֹון ָלֵת֩ת ָלהֶ ּיי צִ ּום ַלֲאֵבלֵ ָלׂש ה ּלָ ה ְתהִ ֶבל ַמֲעטֵ ַחת אֵ ּתַ  ֶמן ָׂשׂשֹוןֶפר ׁשֶ ַחת אֵ ם ְּפֵא֜
 רְתָּפאֵ ה ְלהִ ע ְיהוָ ֶדק ַמּטַ י ַהּצֶ ֵאילֵ  א ָלֶהםה ְוֹקָר ֵּכהָ  ּוחַ ר ַחתּתַ 

Masoretic 

ציון לתת להמה פאר תחת אפר שמן ששון תחת אבל מעטה תהלה לאבילי  לשים
 להמה אילי הצדק מטע יהוה להתפאר רוח כהה וקראו תחת

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

פאר תחת אפר שמן ששון תחת אבל מעטה תהלה  +ה+*מ*לי ציון לתת לה+י+לאב לשים
 אילי הצדק מטע יהוה להתפאר +ה+*מ*לה +ו+תחת רוח כהה וקרא

Highlighted Diff. 

4 

 ֹורֹור ָודֹות ּדֶרב ֹׁשְממֵרי חֹ עָ  ְּדׁשּומּו ְוחִ ים ְיקֹומֵ אֹׁשנִ ֹות ִר ם ֹׁשְממֹות עֹולָ ָחְרב ּוָבנּו
 

Masoretic 

ערי חורב שוממות דור ודור  ובנו חרבות עולם שוממות ריאשונים יקוממו וחדשו
 יקוממו

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

ממות דור ודור +ו+רב ש+ו+ערי ח נים יקוממו וחדשו+ו+ממות ריאש+ו+חרבות עולם שובנו 
 +יקוממו+

Highlighted Diff. 

5 

 Masoretic םם ְוֹכְרֵמיכֶ ָּכֵריכֶ ר אִ י ֵנכָ ם ּוְבנֵ ּו צֹאְנכֶ ים ְוָרעּו ָזִר ְוָעְמד

a( אכריכמה וכורמיכמה ועמדו זרים ורעו צואנכמה ובני נכר
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff +ה+*מ*רמיכ+ו+וכ +ה+*מ*אכריכ ובני נכר +ה+*מ*אנכ+ו+ועמדו זרים ורעו צ



6 

 םיל ּגֹויִ ם חֵ ר ָלכֶ ינּו ֵיָאמֵ י ֱא�הֵ אּו ְמָׁשְרתֵ ָּקֵר ּתִ  י ְיהָוהם ֹּכֲהנֵ ְוַאּתֶ 
 רּוְתַיּמָ ּתִ  םְכבֹודָ לּו ּובִ ּתֹאכֵ 

Masoretic 

חיל גואים  כוהני יהוה תקרוא ומשרתי אלוהינו יאמר לכמהואתמה 
 תתיאמר ובכבודם תואכלו

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

ים +א+חיל גו +ה+*מ*הינו יאמר לכ+ו+משרתי אל+ו+ *וא*הני יהוה תקר+ו+כ +ה+*מ*ואת
 ר*אמ*אכלו ובכבודם תתי+ו+ת

Highlighted Diff. 

7 

 ׁשּויָר ה יִ ְׁשנֶ מִ  ן ְּבַאְרָצםם ָלכֵ ּנּו ֶחְלקָ ה ָירֹ ּמָ ּוְכלִ ה ְׁשנֶ מִ  ַחת ָּבְׁשְּתֶכםּתַ 
 םָלהֶ  הְהיֶ ּתִ  םת עֹולָ ְמחַ ׂשִ 

Masoretic 

חלקכמה לכן משנה בארצם תירשו  תחת בושתכמה משנה וכלמה ירונו
 תהיה לכמה עולם שמחת

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

ירשו *ת* ^בארצם˅ ˅משנה^לכן  +ה+*מ*+כ+חלק נו+ו+משנה וכלמה יר +ה+*מ*שתכ+ו+תחת ב
 +ה+*מ*שמחת עולם תהיה לכ

Highlighted Diff. 

 

  



8 

 יתת ּוְבִר ֶּבֱאמֶ  י ְפֻעָּלָתםה ְוָנַתּתִ ל ְּבעֹולָ א ָגזֵ ט ֹׂשנֵ ְׁשּפָ ב מִ ֹאהֵ  י ְיהָוהי ֲאנִ ּכִ 
 םֹות ָלהֶ ֶאְכר םעֹולָ 

Masoretic 

ושונה גזיל בעולה ונתתי פעולתכם באמת וברית אוהב משפט  כיא אני יהוה
 אכרות לכמה עולם

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

ם באמת וברית +כ+לת+ו+ל בעולה ונתתי פע+י+גז *ה*נ+ו+הב משפט וש+ו+א אני יהוה +א+כי
 +ה+*כמ*עולם אכרות ל

Highlighted Diff. 

9 

 ּוםירַיּכִ  ֵאיֶהםים ָּכל־רֹ ֹו� ָהַעּמִ ְּבתם ם ְוֶצֱאָצֵאיהֶ ַזְרעָ  םע ַּבּגֹויִ ְונֹודַ 
 ה� ְיהוָ ַרע ֵּבַר ם זֶ י הֵ ּכִ 

Masoretic 

 ונודע בגואים זרעכמה וצאצאיכמה בתוך העמים כול רואיהמה יכירום
 ברך יהוה זרע המה כיא

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 יכירום +ה+*מ*איה+ו+ל ר+ו+בתוך העמים כ +ה+*מכ*וצאצאי +ה+*מ*+כ+ים זרע+א+ונודע בגו
 זרע ברך יהוה +ה+*מ*ה +א+כי

Highlighted Diff. 

 

  



10 

י נִ ה ְיָעטָ יל ְצָדקָ ַׁשע ְמעִ ְגֵדי־יֶ ּבִ  ינִ יׁשַ ְלּבִ י הִ י ּכִ א�הַ ּבֵ  יל ַנְפׁשִ ה ָּתגֵ יהוָ יׂש ּבַ ֹוׂש ָאׂשִ ׂש
 יהָ ֵכלֶ ה ה ַּתְעּדֶ ר ְוַכַּכּלָ ן ְּפאֵ ְיַכהֵ  ָחָתןּכֶ 

Masoretic 

יעטני  שוש אשיש ביהוה תגל נפשי באלוהי כיא הלבישני בגדי ישע מעיל צדקה
 ככוהן פאר וככלה תעדה כליהא כחתן

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

יעטני  הלבישני בגדי ישע מעיל צדקה +א+הי כי+ו+שוש אשיש ביהוה תגל נפשי באל
 +א+הן פאר וככלה תעדה כליה+ו+כחתן ככ

Highlighted Diff. 

11 

ה ּלָ ּוְתהִ  יַח ְצָדָקהה ַיְצמִ י ְיהוִ ן ֲאֹדנָ יַח ּכֵ יָה ַתְצמִ ה ֵזרּועֶ ּה ּוְכַגּנָ ְמחָ יא צִ ּתֹוצִ  ֶרץי ָכאָ ּכִ 
 םָּכל־ַהּגֹויִ  ֶגדנֶ 

Masoretic 

זרועיה תצמיח כן יהוה אלוהים יצמיח צדקה ותהלה  כיא כארץ תוציא צמחה וכגנה
 כול הגואים נגד

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

יצמיח צדקה ותהלה  *יהוה אלוהים*זרועיה תצמיח כן  כארץ תוציא צמחה וכגנה +א+כי
 ים+א+ל הגו+ו+נגד כ

Highlighted Diff. 

 
  



Chapter 62 

1 

ֹ  ּיֹוןַען צִ ְלמַ   ֹ ַען ְירּוָׁשלַ ה ּוְלמַ א ֶאֱחׁשֶ ל ּה ְדקָ צִ  ַגּהא ַכּנֹ ֹוט ַעד־ֵיצֵ א ֶאְׁשקם ל
 רְבעָ יִ  ידְּכַלּפִ  ּהיׁשּוָעתָ וִ 

Masoretic 

ציון ולוא אחרוש ולמען ירושלים לוא אשקוט עד יצא כנוגה צדקה  למען
 כלפיד תבער וישועתה

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

גה צדקה +ו+א אשקוט עד יצא כנ+ו+ם ל+י+ולמען ירושל *וש*+ר+א אח+ו+ל+ו+ציון  למען
 כלפיד תבער וישועתה

Highlighted Diff. 

2 

 ה י ְיהוָ ר ּפִ ׁש ֲאׁשֶ ם ָחדָ ׁשֵ  ָרא ָל�� ְוקֹ ים ְּכבֹודֵ � ְוָכל־ְמָלכִ ְדקֵ צִ  םּו גֹויִ ְוָרא
 ּנּוֳּקבֶ יִ 

Masoretic 

 פי יהוה וראו גואים צדקכי וכול מלכים כבודך וקראו לך שם חדש אשר
 יקובנו

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

פי יהוה  לך שם חדש אשר +ו+ל מלכים כבודך וקרא+ו+וכ +י+*כ*ים צדק+א+וראו גו
 בנו+ו+יק

Highlighted Diff. 

 

  



3 

 Masoretic �יִ ה ְּבַכף־ֱא�הָ וף ְמלּוכָ ה ּוְצנִ ֶרת ְּבַיד־ְיהוָ ְפאֶ ֶרת ּתִ ֲעטֶ  יתְ ְוָהיִ 

a( והיית עטרת תפארת ביד יהוה וצנוף מלוכה בכף אלוהיכי
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff +י+*כ*הי+ו+והיית עטרת תפארת ביד יהוה וצנוף מלוכה בכף אל

4 

 ֹ � י לָ ה ּכִ ְׁשָממָ  ר עֹודלֹא־ֵיָאמֵ  ה ּוְלַאְרֵצ�� ֜עֹוד ֲעזּובָ לָ א־ֵיָאֵמ֩ר ל
 לָּבעֵ � ּתִ � ְוַאְרצֵ ּבָ  ץ ְיהָוהי־ָחפֵ ה ּכִ ְּבעּולָ  �ּוְלַאְרצֵ  ּהי־בָ ֶחְפצִ  ָּקֵראיִ 

Masoretic 

ולוא יאמר לכי עוד עזובה ולארצך לוא יאמר עוד שוממה כיא לכי 
 חפץ יהוה בכי וארצך תבעל אולארצך בעולה כי בהא חפצי יקראו

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 +י+*כ*ל +א+ממה כי+ו+א יאמר עוד ש+ו+עוד עזובה ולארצך ל +י+*כ*א יאמר ל+ו+ל+ו+
 וארצך תבעל +י+*כ*חפץ יהוה ב +א+ולארצך בעולה כי +א+בה חפצי +ו+יקרא

Highlighted Diff. 

5 

 �יִ יׂש ָעלַ ה ָיׂשִ ַעל־ַּכּלָ  ֹוׂש ָחָתן� ּוְמׂשיִ ּו� ָּבנָ ְבָעלה יִ ְּבתּולָ  ל ָּבחּורְבעַ י־יִ ּכִ 
 �יִ ֱא�הָ 

Masoretic 

 בתולה יבעלוכי בניך ומשוש חתן על כלה ישיש עליך כיא כבעול בחור
 אלוהיך

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

בניך ומשוש חתן על כלה ישיש עליך  +י+*כ*בתולה יבעלו ל בחור+ו+בע*כ* +א+כי
 היך+ו+אל

Highlighted Diff. 



6 

ִ יִ ַעל־חֹוֹמתַ  ֹ ְיָלה ָּתמִ ֹום ְוָכל־ַהּלַ ים ָּכל־ַהּיְמִר ׁשֹ  יְדּתִ ְפקַ ם הִ � ְירּוָׁשַל א יד ל
 םי ָלכֶ ה ַאל־ֳּדמִ ֶאת־ְיהוָ  יםִר ַהַּמְזּכִ  ּוֶיֱחׁש

Masoretic 

הפקדתי שומרים כול היום וכול הלילה לוא ירושלים  על חומותיך
 יהוה אל דמי לכמה את המזכירים יחשו

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

א +ו+ל -תמיד- ל הלילה+ו+ל היום וכ+ו+מרים כ+ו+ם הפקדתי ש+י+ירושל תיך+ו+על חומ
 +ה+*מ*יהוה אל דמי לכ רים את+י+יחשו המזכ

Highlighted Diff. 

7 

ן ְוַעד־ָיׂשִ ל יּו ֳדמִ ְּתנל־ּתִ ְואַ   Masoretic ֶרץה ָּבאָ ּלָ ם ְּתהִ ּוָׁשלַ ים ֶאת־ְירֹו ַעד־ְיכֹוֵנ֞

a( ארץב תהלה יםירושל ואל תתנו דמי לו עד יכין ועד יכונן ועד ישים את
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff ארץב תהלה ם+י+ירושל ועד ישים את +ועד יכונן+ן -נ-*י*ואל תתנו דמי לו עד יכ

8 

ּו ְׁשּתם־יִ � ְואִ יִ ְיבַ ְלאֹ  ֲאָכלֹוד מַ � עם־ֶאֵּת֩ן ֶאת־ְּדָגנֵ ֹו אִ ֹוַע ֻעּזְזרֹו ּובִ ינימִ ה ּבִ ע ְיהוָ ְׁשּבַ נִ 
 ֹוַעְּת ּבר ָיגַ � ֲאׁשֶ ירֹוׁשֵ ּתִ  י־ֵנָכרְבנֵ 

Masoretic 

לאיביך אם ישתו  דגנך מאכלנשבע יהוה בימינו ובזרוע עוזו אם אתן עוד 
 תירושך אשר יגעתי בוה נכר בני

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

אם ישתו -ו-לאיביך  מאכל -עוד- דגנך *וד*+ע+זו אם אתן +ו+נשבע יהוה בימינו ובזרוע ע
 -ה-בו +י+בני נכר תירושך אשר יגעת

Highlighted Diff. 



9 

 הּוְׁשּתֻ יו יִ ְמַקְּבצָ ה ּוֶאת־ְיהוָ ּו ְללהּו ְוהִ יֹאְכלֻ  י ְמַאְסָפיוּכִ 
 יֹות ָקְדׁשִ ְּבַחְצר

Masoretic 

יאכולוהו ויהללו את שם יהוה ומקבצו ישתוהו  כיא אם מאספיהו
 אלוהיך אמר ודשיק בחצרות

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

הו +ו+ו ישת-י-יהוה ומקבצ +שם+הללו את +י+הו ו+ו+ל+ו+יאכ ו+ה+מאספי +אם+ +א+כי
 +אלוהיך אמר+ דשי+ו+בחצרות ק

Highlighted Diff. 

10 

 ימּוֶבן ָהִר ּו ֵמאֶ ַסְּקל ָּלהְמסִ ּלּו הַ ּלּו סֹ ם סֹ ֶר� ָהעָ ּו ּדֶ ים ַּפּנַּבְּׁשָעִר  ְברּוּו עִ ְברעִ 
 יםס ַעל־ָהַעּמִ נֵ 

Masoretic 

 עבורו בשערים פנו דרך העם סולו סולו המסלה סקולו מאבן הנגף
 בעמים אמורו

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 -ו-*נגף*לו מאבן ה+ו+לו המסלה סק+ו+לו ס+ו+בשערים פנו דרך העם ס -עברו-רו +ו+עב
 עמים*ב* *רו*+ו+*אמ*

Highlighted Diff. 

 

  



11 

ֹו ּתאִ  ה ְׂשָכרֹוּנֵ הִ א � ּבָ ְׁשעֵ ה יִ ּנֵ ֹון הִ ּיְלַבת־צִ  ְמרּוֶרץ אִ ה ָהאָ ֶאל־ְקצֵ  יעַ ְׁשמִ ה הִ ה ְיהוָ ּנֵ הִ 
 יוְלָפנָ  ֹוּוְפֻעָּלת

Masoretic 

הנה שכרו אתו  הארץ אמורו לבת ציון הנה ישעך בא ויהנה יהוה השמיעו אל קצ
 ופעלתיו לפניו

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

הנה שכרו אתו  רו לבת ציון הנה ישעך בא+ו+הארץ אמ +י+*ו*אל קצ +ו+הנה יהוה השמיע
 ו+י+ופעלתיו לפנ

Highlighted Diff. 

12 

ֹ ה עִ א ְדרּוׁשָ ָּקֵר יִ  ה ְוָל�י ְיהוָ ֶדׁש ְּגאּולֵ ם ַעם־ַהּקֹ ּו ָלהֶ ְוָקְרא  Masoretic ָבהא ֶנֱעזָ יר ל

a( יקראו דרושה עיר לוא נעזבה וקראו להמה עם הקודש גאולי יהוה ולכי
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff א נעזבה+ו+דרושה עיר ל +ו+יקרא +י+*כ*יהוה ול דש גאולי+ו+עם הק +ה+*מ*וקראו לה

 

  



Chapter 63 

1 

י ֹו ֲאנִ ב ֹּכחה ְּברֹ ֹו ֹצעֶ ְלבּוׁשּור ּבִ ה ָהדה זֶ ָּבְצָר מִ  יםּוץ ְּבָגדִ ֹום ֲחמא ֵמֱאדה ּבָ י־זֶ מִ 
 יעַ ב ְלהֹוׁשִ ַר  הְצָדקָ ּבִ  רְמַדּבֵ 

Masoretic 

אני  מאדום חמוץ בגדים מבוצרה זה הדר בלבושו צועה ברוב כוחוהמיא זה בא 
 בעדקה רב להושיע מדבר

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

אני  +הו+ב כוח+ו+עה בר+ו+צרה זה הדר בלבושו צ+ו+זה בא מאדום חמוץ בגדים מב +א+מי
 מדבר בעדקה רב להושיע

Highlighted Diff. 

2 

 Masoretic ת� ְּבגַ י� ְּכֹדֵר ּוְבָגדֶ  �ְלבּוׁשֶ ם לִ ּוַע ָאדֹ ַמּד

a( דגמדוע אדום ללבושכה ובגדיך כדורך ב
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff *ד*גרך ב+ו+ובגדיך כד +ה+ם ללבושכ+ו+מדוע אד

 

  



3 

 ְצָחםז נִ י ְויֵ ם ַּבֲחָמתִ י ְוֶאְרְמסֵ ְּבַאּפִ ם י ְוֶאְדְרכֵ ּתִ יׁש אִ ין־אִ אֵ  יםַעּמִ י ּומֵ י ְלַבּדִ ְכּתִ ה ָּדַר ּפּוָר 
 יְלּתִ י ֶאְגאָ י ְוָכל־ַמְלּבּוׁשַ ַעל־ְּבָגדַ 

Masoretic 

a( כתי לבדי ומעמי אין איש אתי וכול מלבושי גאלתירפורה ד
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 -נצחםואדרכם באפי וארמסם בחמתי ויז - אין איש אתי -ם-כתי לבדי ומעמירפורה ד
 גאלתי-א-ל מלבושי +ו+וכ -בגדי על-

Highlighted Diff. 

4 

 Masoretic ָאהי ּבָ ת ְּגאּולַ י ּוְׁשנַ ּבִ ם ְּבלִ ֹום ָנקָ י יּכִ 

a( ושנת גאולי באה כיא יום נקם בלבי 
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff ושנת גאולי באה יום נקם בלבי  +א+כי

5 

 Masoretic יְתנִ יא ְסָמכָ י הִ י ַוֲחָמתִ ְזֹרעִ  יע לִ ֹוׁשַ � ַוּתין סֹומֵ ם ְואֵ ר ְוֶאְׁשּתֹומֵ ין ֹעזֵ ְואֵ  יטְוַאּבִ 

a( היא סמכתני ואביט ואין עוזר ואשתומם ואין תומך ותושע ליא זרועי וחמתיא
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff היא סמכתני +א+עי וחמתי+ו+זר +א+ומך ותושע לי*ת*זר ואשתומם ואין +ו+ואביט ואין ע

 

  



6 

 Masoretic םְצחָ ֶרץ נִ יד ָלאָ י ְואֹוִר ם ַּבֲחָמתִ י ַוֲאַׁשְּכֵר ְּבַאּפִ  יםּוס ַעּמִ ְוָאב

a( ואבוסה עמים באפיא ואשכירמה בחמתי ואורידה לארץ נצחם
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff לארץ נצחם +ה+בחמתי ואוריד +ה+רמ+י+ואשכ +א+עמים באפי +ה+ואבוס

7 

ל ּכֹ ת ְיהוָ �ְּתהִ  ירה ַאְזּכִ י ְיהוָ ְסדֵ חַ  ל ְׂשָראֵ ית יִ ְלבֵ  ה ְוַרב־טּובנּו ְיהוָ ל ֲאֶׁשר־ְּגָמלָ ה ְּכַע֕
 יוב ֲחָסדָ יו ּוְכרֹ ַרֲחמָ ם ּכְ ֲאֶׁשר־ְּגָמלָ 

Masoretic 

 יהוה כעל כול אשר גמלנו יהוה ורב טוב לבית ישראלחסדי יהוה אזכיר תהלת 
 גמאלם כרחמיו וכרוב חסדיו אשר

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 ל אשר גמלנו יהוה ורב טוב לבית ישראל+ו+חסדי יהוה אזכיר תהלת יהוה כעל כ
 ב חסדיו+ו+לם כרחמיו וכר+א+גמ אשר

Highlighted Diff. 

8 

 ֹ ֹ ָּבנִ ָּמה י הֵ ַא�־ַעּמִ  אֶמרַוּי  Masoretic יעַ ם ְלמֹוׁשִ י ָלהֶ רּו ַוְיהִ א ְיַׁשּקֵ ים ל

a( למושיע ו ויהי להמהישקר לוא בנים המה עמי אך רויואמ
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff למושיע ו ויהי להמהישקר א+ו+ל בנים המה עמי אך ראמ+ו+וי

 

  



9 

ֹ ָכל־ָצָרתָ ּבְ  ּוא ֹו הֹו ּוְבֶחְמָלתם ְּבַאֲהָבתיעָ ֹוׁשִ ה � ָּפָניוּוַמְלאַ ר א צָ ם ל
 םי עֹולָ ָּכל־ְימֵ  םְיַנְּׂשאֵ וַ  םְיַנְּטלֵ וַ  םְגָאלָ 

Masoretic 

 בכול צרתמה לוא צר ומלאך פניו הושיעמה באהבתיו ובחומלתיו הואה
 וינטלם כול ימי עולם וינשאם גאלמה

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 +ה+ו הוא+י+מלת+ו+ו ובח+י+באהבת +ה+א צר ומלאך פניו הושיעמ+ו+ל +ה+ל צרתמ+ו+בכ
 ל ימי עולם+ו+כ ^וינטלם˅ ˅וינשאם^ +ה+גאלמ

Highlighted Diff. 

10 

 Masoretic םְלַחם־ּבָ ּוא נִ ב הם ְלאֹויֵ � ָלהֶ ֹו ַוֵּיָהפֵ ּוַח ָקְדׁשּו ֶאת־רְּצבּו ְועִ ָּמה ָמרְוהֵ 

a( להמה לאויב והואה נלחם בם מרו ועצבו את רוח קודשיו ויהפךוהמה 
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff נלחם בם +ה+הוא+ו+לאויב  +ה+להמ ו ויהפך+י+דש+ו+והמה מרו ועצבו את רוח ק

11 

ם ה ַהּׂשָ ֹו ַאּיֵ צֹאני ת ֹרעֵ ם אֵ ּיָ ם מִ ַּמֲעלֵ ה הַ ֹו ַאּיֵ ה ַעּמם ֹמׁשֶ י־עֹולָ ר ְימֵ ְזּכֹ ַוּיִ 
 ֹוָקְדׁש ּוחַ ֶאת־ר ֹוְרּבְּבקִ 

Masoretic 

 השם איה אונווצ ויזכור ימי עולם מושה עמוא איה המעלה מי את רועי
 קודשו רוח את ובקרב

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 השם איה נו+ו+א+ו+צ עי+ו+את ר -ם-מי *ה*איה המעל +א+שה עמו+ו+ר ימי עולם מ+ו+ויזכ
 דשו+ו+ו את רוח קבקרב

Highlighted Diff. 



12 

 Masoretic םם עֹולָ ֹו ׁשֵ ֹות לם ַלֲעׂשְּפֵניהֶ מִ  םיִ ַע מַ ֹוקֵ ֹו ּבְפַאְרּתֹוַע ּתִ ה ְזרין ֹמׁשֶ ימִ לִ  י�מֹולִ 

a( מפניהמה לעשות שם עולם ומוליך לימין מושה זרוע תפארתיו בוקע מים
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff שם עולם -לו- לעשות +ה+מפניהמ ו בוקע מים+י+שה זרוע תפארת+ו+מוליך לימין מ+ו+

13 

ֹ ְדּבָ ּוס ַּבּמִ ֹות ַּכּסם ַּבְּתֹהמיכָ מֹולִ   Masoretic לּוָּכׁשֵ א יִ ר ל

a( יכשלו לוא דברמוליכם בתומות כסוס במ
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff יכשלו א+ו+ל דברמות כסוס במ*ו*מוליכם בת

14 

 םׁשֵ  ֹות ְל�ַלֲעׂש ְגָּת ַעְּמ�הַ ן נִ ּנּו ּכֵ יחֶ ה ְּתנִ ּוַח ְיהוָ ד רה ֵתֵר ְקעָ ַּבּבִ  ַּכְּבֵהָמה
 ֶרתְפאָ ּתִ 

Masoretic 

 תרד רוח יהוה תניחנו כיא נהגתה עמכה לעשות לכה שם כבהמה בבקעה
 תפארת

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

שם  +ה+לעשות לכ +ה+עמכ +ה+נהגת +א+*י*תרד רוח יהוה תניחנו כ כבהמה בבקעה
 תפארת

Highlighted Diff. 

 

  



15 

� ּוֹרתֶ ּוְגב ְת�ְנאה קִ � ַאּיֵ ְפַאְרּתֶ ְותִ  ל ָקְדְׁש�ְּזבֻ ה מִ ּוְראֵ  םיִ ָּׁשמַ ט מִ ַהּבֵ 
 קּוְתַאּפָ הִ  יֵאלַ  י�ַרֲחמֶ וְ  י�ֵמעֶ  ֹוןֲהמ

Masoretic 

תכה איה קנאתכה וגבורתכה רוראה מזבול קודשכה ותפא הבט מן השמים
 התאפקו ורחמיך אלי מעיך המון

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 +ה+וגבורתכ +ה+איה קנאתכ +ה+תכרותפא +ה+דשכ+ו+ל ק+ו+וראה מזב שמים*ה* +מן+הבט 
 התאפקו המון מעיך ורחמיך אלי

Highlighted Diff. 

16 

ֹ  י ַאְבָרָהםינּו ּכִ ה ָאבִ י־ַאּתָ ּכִ  ֹ ְׂשָראֵ נּו ְויִ א ְיָדעָ ל  ה ְיהָוהנּו ַאּתָ יָר א ַיּכִ ל ל
 �ְׁשמֶ  םעֹולָ מֵ  נּוֹּגֲאלֵ  ינּוָאבִ 

Masoretic 

יהוה  כיא אתה אבינו ואברהם לוא ידענו וישראל לוא הכירנו אתה הואה
 מעולם שמכה גואלנו אבינו

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

יהוה  +הואה+כירנו אתה *ה*א +ו+א ידענו וישראל ל+ו+אברהם ל+ו+ -כי- אתה אבינו +א+כי
 +ה+אלנו מעולם שמכ+ו+אבינו ג

Highlighted Diff. 

17 

 Masoretic �י ַנֲחָלתֶ ְבטֵ י� ׁשִ ֲעָבדֶ ַען ּוב ְלמַ � ׁשְרָאתֶ ּיִ נּו מִ ּבֵ יַח לִ י� ַּתְקׁשִ ְּדָרכֶ מִ  נּו ְיהָוהָּמה ַתְתעֵ לָ 

a( שוב למען עבדיך שבט נחלתך למה יהוה תתענו מדרכיכה תקשיח לבנו מיראתך
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff שוב למען עבדיך שבט נחלתך תקשיח לבנו מיראתך +ה+מדרכיכ ^תתענו˅ ˅יהוה^למה 



18 

ר ָיְרׁשַלּמִ  ינּו ּבֹוְססַעם־ָקְדׁשֶ ּו ְצָע֕  Masoretic �ְקָּדׁשֶ ּו מִ � ָצֵר֕

a( למצער ירש עם קודשך צרינו בססו מקדשכה
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff +ה+ססו מקדשכ-ו-דשך צרינו ב+ו+עם ק -ו-למצער ירש

19 

ֹ  עֹוָלםינּו מֵ ָהיִ  ֹ ְלָּת ּבָ א־ָמׁשַ ל  םיִ ְעָּת ָׁשמַ ם לּוא־ָקַר ֲעֵליהֶ  ְמ�א ׁשִ ְקָר א־נִ ם ל
 ּלּוָנזֹ  יםָהִר  י�ָּפנֶ מִ  ְדּתָ ָיַר 

Masoretic 

רא שמכה עליהמה לוא קרעתה שמים קמעולם לוא משלתה בם לוא נ היינו
 הרים נזלו מפניכה וירדתה

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

שמים  +ה+א קרעת+ו+ל +ה+עליהמ +ה+רא שמכקא נ+ו+בם ל +ה+א משלת+ו+מעולם ל היינו
 הרים נזלו +ה+מפניכ +ה+ירדת+ו+

Highlighted Diff. 

 
  



Chapter 64 

1 

 י�ָּפנֶ י� מִ ְלָצֶר  ְמ�יַע ׁשִ ׁש ְלהֹודִ ְבֶעה־אֵ ם ּתִ יִ ים מַ ׁש ֲהָמסִ ַח אֵ ְקדֹ ּכִ 
 זּוְרּגָ ם יִ ּגֹויִ 

Masoretic 

 מפניכהכקדוח אש עמסים מים תבעה אש לצריכה להודיע שמכה לצריכה 

 גואים ירגזו
)a

 QIsa1( a
 IsaiahQ 1 

 +ה+*כ*מפני +ה+*כ*לצרי +ה+*כ*להודיע שמ +לצריכה+ח אש עמסים מים תבעה אש +ו+כקד
 ים ירגזו+א+גו

Highlighted Diff. 

2 

ֹ נֹוָרא ַּבֲעׂשֹוְת� ְדָּת מִ ה א ְנַקּוֶ ֹות ל  Masoretic ּלּוים ָנזֹ י� ָהִר ָּפנֶ ָיַר֕

a( בעשותכה נוראות נקוה ירדתה מפניכה הרים נזלו
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff הרים נזלו +ה+*כ*מפני +ה+נקוה ירדת -לא- נוראות +ה+*כ*בעשות

 

  



3 

ֹ ם לֹא־ָׁשְמעּוֵמעֹולָ  ֹ ן יִ ינּו עַ א ֶהֱאזִ ּו ל  הַיֲעׂשֶ  ְת�זּולָ  יםָתה ֱא�הִ א־ָראָ ל
 וְמַחֵּכה־ללִ 

Masoretic 

 ולוא האזינו ועין לוא ראתה אלוהים זולתך יעשה מעולם לוא שמעו
 למחכה לו

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

הים זולתך יעשה +ו+א ראתה אל+ו+עין ל+ו+א האזינו +ו+ל+ו+ א שמעו+ו+מעולם ל-ו-
 לו למחכה

Highlighted Diff. 

4 

 אֶּנֱחטָ וַ  ְפּתָ ה ָקצַ ּו� ֵהן־ַאּתָ ְזְּכרי� יִ ְדָרכֶ ֶדק ּבִ ֵׂשה צֶ ְועֹ  ְעָּת ֶאת־ָׂשׂשָּפגַ 
 עַ ָּוׁשֵ ְונִ  םם עֹולָ ָּבהֶ 

Masoretic 

 צדק בדרכיכה יזכורוכה הנה אתה קצפתה ונחטא פגעתה את שש ועושה
 בהמה עולם ונושע

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

ונחטא  +ה+אתה קצפת +ה+*נ*ה +ה+*כ*צדק בדרכיכה יזכורו שה+ו+את שש וע +ה+פגעת
 עולם ונושע +ה+*מ*בה

Highlighted Diff. 

 

  



5 

 נּוֻּכּלָ  ָעֶלהֶבל ּכֶ ינּו ַוּנָ ְדֹקתֵ ים ָּכל־צִ ּדִ ֶגד עִ נּו ּוְכבֶ ֻּכּלָ  י ַכָּטֵמאַוְּנהִ 
 נּוָּׂשאֻ יִ ּוַח נּו ָּכרַוֲעֹונֵ 

Masoretic 

כולנו כבגד עדים כול צדקותינו ונבולה כעלה כולנו  ונהיה כטמא
 ישאונו כרוח ועוונותינו

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

לנו +ו+כעלה כ +ה+ל+ו+תינו ונב+ו+ל צדק+ו+כבגד עדים כ-ו-לנו +ו+כ כטמא +ה+ונהי
 נו+ו+נו כרוח ישא+ותי+נ+ו+ועו

Highlighted Diff. 

6 

 ּנּוּמֶ מִ  י�ְרָּת ָפנֶ ְסּתַ י־הִ � ּכִ יק ּבָ ר ְלַהֲחזִ ְתעֹוֵר מִ  ְמ�א ְבׁשִ ְוֵאין־קֹוֵר 
 נּונּו ְּבַיד־ֲעֹונֵ ַוְּתמּוגֵ 

Masoretic 

 בשמכה מתעורר לאחזיק בכה כיא הסתרתה פניכה ממנו ואין קורה
 ותמגדנו ביד עווננו

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

ממנו  +ה+*כ*פני +ה+הסתרת +א+כי +ה+*כ*מתעורר לאחזיק ב +ה+*כ*בשמ *ה*ואין קור
 וננו+ו+נו ביד ע+ד+ג-ו-ותמ

Highlighted Diff. 

7 

 Masoretic נּוֻּכּלָ  ה ָיְד�נּו ּוַמֲעׂשֵ ה ֹיְצֵר ְוַאּתָ  ֶמרְחנּו ַהחֹ ָּתה ֲאנַ ינּו אָ ה ָאבִ ה ְיהוָ ְוַעּתָ 

a( ואתה יוצרנו ומעשה ידיכה כולנויהוה אבינו אתה ואנחנו חמר  ואתה
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff לנו+ו+כ +ה+*כ*צרנו ומעשה ידי+ו+חמר ואתה י-ה-אנחנו +ו+יהוה אבינו אתה  תה*א*ו



8 

 א ַעְּמ�ן ַהֶּבט־נָ ן הֵ ר ָעֹוְזּכֹ ד ּתִ ד ְוַאל־ָלעַ ַעד־ְמאֹ  ף ְיהָוהְקצֹ ַאל־ּתִ 
 נּוֻכּלָ 

Masoretic 

 עד מואדה ואל לעת תזכור עוון הנה הבטנה עמכה אל תקצוף יהוה
 כולנו

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 +ה+*כ*עמ *ה*הבטנ +ה+*נ*ון ה+ו+ר ע+ו+תזכ *ת*ואל לע +ה+אד+ו+עד מ ף יהוה+ו+אל תקצ
 לנו+ו+כ

Highlighted Diff. 

9 

 Masoretic הם ְׁשָממָ ָתה ְירּוָׁשלַ ר ָהיָ ְדּבָ מִ  ּיֹוןר צִ ְדּבָ ּו מִ ָהי י ָקְדְׁש�ָעֵר 

a( ציון כמדבר הייתה ירושלים שוממה ערי קודשכה היו מדבר
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff ממה+ו+ם ש+י+יתה ירושל+י+מדבר ה+כ+ציון  היו מדבר +ה+*כ*ערי קודש

10 

 ׁשַפת אֵ ְׂשֵר ה לִ ינּו ָהיָ ֲאֹבתֵ  ּו�ְללר הִ ֲאׁשֶ נּו ְפַאְרּתֵ נּו ְותִ ית ָקְדׁשֵ ּבֵ 
 הה ְלָחְרּבָ ינּו ָהיָ ְוָכל־ַמֲחַמּדֵ 

Masoretic 

היו לשרפת אש  אבותינו הללוכה אשר ותפארתנו ודשנובית ק
 לחורבה היו מחמודינו וכול

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

לשרפת אש  *ו*הי תינו+ו+אב +ה+*כ*הללו אשר ותפארתנו דשנו+ו+בית ק
 רבה+ו+לח *ו*דינו הי+ו+מחמ ל+ו+וכ

Highlighted Diff. 



11 

 Masoretic דנּו ַעד־ְמאֹ ה ּוְתַעּנֵ ה ֶּתֱחׁשֶ ק ְיהוָ ְתַאּפַ ֶּלה תִ ַהַעל־אֵ 

a( עד מואדה העל אלה תתאפק יהוה תחשה ותעננו
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff + ה+אד+ו+עד מ העל אלה תתאפק יהוה תחשה ותעננו

Chapter 65 

1 

ֹ אתִ ְמצֵ לּו נִ ֹוא ָׁשאָ ְלל יְׁשּתִ ְדַר נִ  ֹ י ֶאל־ּגנִ ּנֵ י הִ נִ ּנֵ הִ  יְרּתִ י ָאמַ נִ ְקׁשֻ א בִ י ְלל  אא־ֹקָר ֹוי ל
 יְׁשמִ בִ 

Masoretic 

 נדרשתי ללוא שאלוני נמציתי ללוא בקשוני אמרתי הנני הנני אל גוי לוא קרא
 בשמיא

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

א קרא +ו+ני אמרתי הנני הנני אל גוי ל+ו+א בקש+ו+תי לל*י*נמצ +ני+נדרשתי ללוא שאלו
 +א+בשמי

Highlighted Diff. 

 

  



2 

 רֹוב ַאחַ ֶר� לֹא־טַהּדֶ  יםר ַהֹהְלכִ ם סֹוֵר ֹום ֶאל־עַ י ָּכל־ַהּיי ָידַ ְׂשּתִ ֵּפַר 
 םַמְחְׁשֹבֵתיהֶ 

Masoretic 

 פרשתי ידי כול היום אל עם סורה ההולכים הדרך לוא טוב אחר
 מחשבותיהמה

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

א טוב אחר +ו+לכים הדרך ל+ו+הה *ה*ל היום אל עם סור+ו+פרשתי ידי כ
 +ה+תיהמ+ו+מחשב

Highlighted Diff. 

3 

 Masoretic יםים ַעל־ַהְּלֵבנִ ְמַקְּטִר ֹות ּוַּבַּגּנ יםְבחִ יד זֹ י ָּתמִ י ַעל־ָּפנַ ים אֹותִ יסִ ם ַהַּמְכעִ ָהעָ 

a( המכעיסים אותי על פני תמיד המה זובחים בגנות וינקו ידים על האבנים העם
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff בנים*א*דים על ה+י+ +ו+*ינק*בחים בגנות ו+ו+ז +המה+המכעיסים אותי על פני תמיד  העם

4 

 יםֻּגלִ ק ּפִ יר ּוְפַר ר ַהֲחזִ ְּבׂשַ  יםְכלִ ינּו ָהאֹ ים ָילִ ים ּוַבְּנצּוִר ַּבְּקָבִר  יםְׁשבִ ַהּיֹ 
 םְּכֵליהֶ 

Masoretic 

 פגולים בקברים ובנצורים ילינו האוכלים בשר החוזיר ומרק היושבים 
 בכליהמה

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

לים +ו+פג זיר ומרק+ו+כלים בשר הח+ו+ילינו האבקברים ובנצורים  שבים +ו+הי
 +ה+כליהמ+ב+

Highlighted Diff. 



5 

 ֶדתׁש ֹיקֶ י אֵ ן ְּבַאּפִ ֶּלה ָעׁשָ י� אֵ י ְקַדְׁשּתִ י ּכִ ַּגׁש־ּבִ י� ַאל־ּתִ ב ֵאלֶ ְקַר  יםְמִר ָהאֹ 
 ֹוםָּכל־ַהּי

Masoretic 

 באפי אש יוקדת קדשתיכה אלה עשן האומרים קרב אליכה אל תגע ביא
 כול היום

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

קדת +ו+אלה עשן באפי אש י +ה+קדשתיכ +א+בי *ע*אל תג +ה+מרים קרב אליכ+ו+הא
 היום ל+ו+כ

Highlighted Diff. 

6 

ֹ ה ְלָפנָ ה ְכתּובָ ּנֵ הִ   Masoretic םי ַעל־ֵחיקָ ַּלְמּתִ י ְוׁשִ ְמּתִ ּלַ ם־ׁשִ י אִ ּכִ  א ֶאֱחֶׂשהי ל

a( כתובה לפני לוא אחשה כיא אם שלמתי ושלמתי אל חיקם הנה
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff ל חיקם*א*אם שלמתי ושלמתי  +א+א אחשה כי+ו+כתובה לפני ל הנה

7 

ֹוֹנֵתיֶכם ַוֲעֹונֹ  ים ָהִר ַעל־הֶ  ְּטרּור קִ ה ֲאׁשֶ ר ְיהוָ ָאמַ  ם ַיְחָּדות ֲאבֹוֵתיכֶ ֲע֠
ל־ֵחיקָ אֹׁשנָ ם ִר י ְפֻעָּלתָ ּוַמֹּדתִ  יּונִ ֵחְרפ ֹותְוַעל־ַהְּגָבע  םה ֶע֯

Masoretic 

על ההרים  עוונותיכמה ועונות אבותיכמה יחדו אמר יהוה אשר קטרו
 על חיקמה חרפוני ומדותי פועלתמה רישונה הגבעות ועל

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

על ההרים  יחדו אמר יהוה אשר קטרו +ה+ת אבותיכמ+ו+ועונ +ה+תיכמ+ו+ונ+ו+ע
 +ה+על חיקמ נה+ו+ריש +ה+עלתמ+ו+תי פ+ו+הגבעות חרפוני ומד ועל

Highlighted Diff. 



8 

ה י ְבָרכָ הּו ּכִ יתֵ ַאל־ַּתְׁשחִ  ֹול ְוָאַמרֶאְׁשּכּבָ  ירֹוׁשא ַהּתִ ָּמצֵ ר יִ ה ַּכֲאׁשֶ ר ְיהוָ ה ָאמַ ּכֹ 
 לית ַהּכֹ ְׁשחִ י הְלּתִ י ְלבִ ַען ֲעָבדַ ְלמַ  ֱעֶׂשהאֶ  ןּכֵ  ֹוּב

Masoretic 

אל תשחיתיהו כיא ברכה  כוה אמר יהוה כאשר ימצא התירוש באשכול ויואמר
 השחית הכול אעשה למען עבדי לבלתי כן בוא

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

ברכה  +א+הו כי+י+אל תשחית אמר+וי+ה אמר יהוה כאשר ימצא התירוש באשכול ו+ו+כ
 ל+ו+השחית הכ כן אעשה למען עבדי לבלתי +א+בו

Highlighted Diff. 

9 

 Masoretic ָּמהְׁשְּכנּו־ׁשָ י יִ י ַוֲעָבדַ יַר ּוָה ְבחִ יֵרׁשי וִ ׁש ָהָר ה יֹוֵר יהּודָ ַרע ּומִ זֶ  ַּיֲעֹקבי מִ ְוהֹוֵצאתִ 

a( ישכונו שמהוירשוהו בחירי ועבדי  והוציתי מיעקוב זרע ומיהודה ירש הרי
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff נו שמה+ו+בחירי ועבדי ישכ +ו+וירשוה רש הרי-ו-ב זרע ומיהודה י+ו+תי מיעק*י*והוצ

10 

ֹ לִ  ה ַהָּׁשרֹוןְוָהיָ   Masoretic יּונִ ר ְּדָרׁשי ֲאׁשֶ ר ְלַעּמִ ֶבץ ָּבקָ ֹור ְלֵר ֶמק ָעכאן ְועֵ ְנֵוה־צ

a( לנוי צואן ועמק עכור למרבץ בקר לעמי אשר דרשוני השרון אהוהי
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff רבץ בקר לעמי אשר דרשוני+מ+אן ועמק עכור ל+ו+צ *י*לנו השרון ה+א+והי

 

  



11 

 יםְמַמְלאִ ְוהַ ן ֻׁשְלחָ  ים ַלַּגדֹעְרכִ י הר ָקְדׁשִ ים ֶאת־הַ ה ַהְּׁשֵכחִ י ְיהוָ ֹעְזבֵ  ְוַאֶּתם
 �ְמסָ י מִ ַלְמנִ 

Masoretic 

 העורכים לגד שולחן וממלאים יהוה השכחים את הר קודשי ואתמה עוזבי
 למני מסכה

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

ממלאים -ה-לחן ו+ו+רכים לגד ש+ו+הע דשי+ו+יהוה השכחים את הר ק זבי+ו+ע +ה+ואתמ
 +ה+מסכ-מ-למני 

Highlighted Diff. 

12 

ם ַלחֶ יתִ ּוָמנִ  ֹ  יאתִ ַען ָקָר עּו יַ ְכָר ַבח ּתִ ַלּטֶ  ֶרב ְוֻכְּלֶכםי ֶאְתֶכ֜ י ְרּתִ ּבַ ם ּדִ יתֶ א ֲענִ ְול
 ֹ ֹ י ּוַבֲאׁשֶ ְּבֵעינַ  ּו ָהַרעַוַּתֲעׂש םְׁשַמְעּתֶ  אְול  םי ְּבַחְרּתֶ ְצּתִ א־ָחפַ ר ל

Masoretic 

ולוא עניתמה דברתי  יען קראתיאתכמה לחרב וכולכמה לטבחה תכרעו  ומניתי
 בחרתמה חפצתיבעיני ובאשר לוא  שמעתמה ותעשו הרע ולוא

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

דברתי  +ה+א עניתמ+ו+ול תכרעו יען קראתי +ה+לטבח +ה+לכמ+ו+לחרב וכ +ה+אתכמ ומניתי
 +ה+בחרתמ חפצתיא +ו+בעיני ובאשר ל ותעשו הרע +ה+א שמעתמ+ו+ול

Highlighted Diff. 

 

  



13 

ן ֹּכה־ָאמַ  ּו ְׁשּתי יִ ה ֲעָבדַ ּנֵ בּו הִ ְרעָ ם ּתִ ְוַאּתֶ  לּוי יֹאכֵ ה ֲעָבדַ ּנֵ ה הִ י ְיהוִ ר ֲאֹדנָ ָלֵכ֞
 ׁשּום ֵּתבֹ חּו ְוַאּתֶ ְׂשמָ י יִ ה ֲעָבדַ ּנֵ הִ  אּוְצמָ ּתִ  םְוַאּתֶ 

Masoretic 

הנה עבדי ישבו  תרעבו ואתמה יואכלו עבדי הנה יהוה אדונילכן כוה אמר 
 ואתמה תבושו תצמאו הנה עבדי ישמחו ואתמה

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

הנה עבדי ישבו  תרעבו +ה+ואתמ אכלו+ו+י עבדי הנה יהוה ני+ו+אדה אמר +ו+לכן כ
 שו+ו+תב +ה+ואתמ תצמאו הנה עבדי ישמחו +ה+ואתמ

Highlighted Diff. 

14 

 Masoretic ילּוּוַח ְּתֵילִ ֶבר רּׁשֵ ב ּומִ ב לֵ ְּכאֵ מִ  ְצֲעקּום ּתִ ְוַאּתֶ  בּוב לֵ ּטּנּו מִ י ָירֹ ה ֲעָבדַ ּנֵ הִ 

a( תזעקו מכאיב לב ומשברון רוח תילילו הנה עבדי ירננו בטוב לב ואתמה
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff רוח תילילו +ון+ב לב ומשבר+י+עקו מכא*ז*ת +ה+נו בטוב לב ואתמ+נ+הנה עבדי יר

15 

 אְקָר יו יִ ה ְוַלֲעָבדָ י ְיהוִ ֲאֹדנָ  יְת�י ֶוֱהמִ יַר ְבחִ לִ  ְׁשבּוָעהם לִ ְמכֶ ם ׁשִ ַּנְחּתֶ ְוהִ 
 רם ַאחֵ ׁשֵ 

Masoretic 

a( תמיד שמכמה לשבועה לבחירי והמיתכה אדוני יהוה והנחתמה
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 -ולעבדיו יקרא- +תמיד+ ני יהוה+ו+אד +ה+לשבועה לבחירי והמיתכ +ה+שמכמ +ה+והנחתמ
 -שם אחר-

Highlighted Diff. 



16 

� ָּבאָ ר ַהּמִ ֲאׁשֶ  ן י ָאמֵ ע ֵּבא�הֵ ָּׁשבַ ֶרץ יִ ע ָּבאָ ְׁשּבָ ן ְוַהּנִ י ָאמֵ ֵּבא�הֵ  ְתָּבֵר�ֶרץ יִ ְתָּבֵר֜
 יֵמֵעינָ ּו ְסְּתרי נִ ֹות ְוכִ אֹׁשנָהִר  ַהָּצרֹות ּוְׁשְּכחנִ  יּכִ 

Masoretic 

באלוהי אמן והנשבע בארץ ישבע באלוהי אמן  והיה הנשבע
 הרישונות וכיא נסתרו מעיני הצרות נשכחו כיא

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

הי אמן +ו+הי אמן והנשבע בארץ ישבע באל+ו+באל -בארץ יתברך- -ך-*נשבע*ה +ה+*והי*
 נסתרו מעיני +א+נות וכי+ו+ש+י+הר נשכחו הצרות +א+כי

Highlighted Diff. 

17 

ֹ ֶרץ ֲחָדׁשָ ים ָואָ ם ֲחָדׁשִ יִ א ָׁשמַ י בֹוֵר ְננִ י־הִ ּכִ  ֹ אֹׁשנָהִר  ְרָנהָּזכַ א תִ ה ְול  אֹות ְול
 ביָנה ַעל־לֵ ַתֲעלֶ 

Masoretic 

 תזכרנה הרישונות ולוא כיא הנני בורא שמים חדשים וארץ חדשה ולוא
 תעלינא על לב

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

א +ו+נות ול+ו+ש*י*תזכרנה הר א+ו+הנני בורא שמים חדשים וארץ חדשה ול +א+כי
 על לב *א*תעלינ

Highlighted Diff. 
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 הילָ ם ּגִ א ֶאת־ְירּוָׁשלַ י בֹוֵר ְננִ ֩י הִ א ּכִ י בֹוֵר ר ֲאנִ ד ֲאׁשֶ ֲעֵדי־עַ  ילּויׂשּו ְוגִ ם־ׂשִ י־אִ ּכִ 
 ֹוׂשָמׂש ּהְוַעּמָ 

Masoretic 

 כיא הנני בורא את ירושלים גילה וגיל עדי עד אשר אני בורא כיא אם שיש
 ועמה משוש

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

ם גילה +י+הנני בורא את ירושל +א+כי עדי עד אשר אני בורא -ו-וגיל -ו-אם שיש +א+כי
 ועמה משוש

Highlighted Diff. 

19 

ֹ י ְבַעּמִ ם ְוַׂשְׂשּתִ ירּוָׁשלַ בִ י ְוַגְלּתִ   Masoretic הֹול ְזָעקָ י ְוקֹול ְּבכִ ֹוד קע ע ָּבּהָּׁשמַ א־יִ י ְול

a( וגלתי בירושלים וששתי בעמיא ולוא ישמע בה עוד קול בכי וקול זעקה
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff וקול זעקהא ישמע בה עוד קול בכי +ו+ול +א+ם וששתי בעמי+י+וגלתי בירושל

20 

ם עה מִ ְהיֶ לֹא־יִ  ֹ ן ֲאׁשֶ ְוָזקֵ  יםּול ָימִ ֹוד עָּׁש֜ ַער י ַהּנַ יו ּכִ א ֶאת־ָימָ א־ְיַמּלֵ ר ל
 לה ְיֻקּלָ ה ָׁשנָ א ֶּבן־ֵמאָ חֹוטֶ ְוהַ  ּותָימ ָׁשָנה הֶּבן־ֵמאָ 

Masoretic 

הנער  לוא ימלה את ימיו כיאולוא יהיה משמה עוד עויל ימים וזקן אשר 
 ימות והחוטא בן מאה שנה יקולל שנה מאה בן

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

הנער  +א+את ימיו כי *א*א ימל+ו+ל ימים וזקן אשר ל+י+עוד עו +ה+א יהיה משמ+ו+ל+ו+
 לל+ו+מאה שנה ימות והחוטא בן מאה שנה יק בן

Highlighted Diff. 



21 

 Masoretic םְריָ ּו ּפִ ים ְוָאְכלּו ְכָרמִ בּו ְוָנְטעְוָיׁשָ ים ּו ָבּתִ ּוָבנ

a( ונטעו כרמים ואכלו את פריאם ובנו בתים וישבו
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff ם+א+פרי +את+ונטעו כרמים ואכלו  ובנו בתים וישבו

22 

 ֹ ֹ ר ֵיׁשֵ ְוַאחֵ  ְבנּוא יִ ל  הי ּוַמֲעׂשֵ י ַעּמִ ְימֵ  י ָהֵעץימֵ י־כִ ל ּכִ יֹאכֵ ר ּו ְוַאחֵ ְּטעא יִ ב ל
 ייָר ּו ְבחִ ם ְיַבּלְיֵדיהֶ 

Masoretic 

יואכל כיא כימי עץ ימי עמיא ומעשה  לוא יבנו ואחר ישב לוא יטעו ואחר
 בחירי יבלו ידיהמה

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

ומעשה  +א+עץ ימי עמי-ה-כימי  +א+אכל כי+ו+י א יטעו ואחר+ו+א יבנו ואחר ישב ל+ו+ל
 יבלו בחירי +ה+ידיהמ

Highlighted Diff. 

23 

 ֹ ֹ ָלִר  יְגעּוא יִ ל ַרע ְּברּוכֵ ה ּכִ ּו ַלֶּבָהלָ א ֵיְלדיק ְול  Masoretic םּתָ ם אִ ָּמה ְוֶצֱאָצֵאיהֶ הֵ  י ְיהָוהי ֶז֜

a( וצאצאיהמה אתםלריק ולוא ילדו לבהלה כיא זרע ברך יהוה המה  לוא יגעו
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff אתם +ה+יהוה המה וצאצאיהמ -י-ך-ו-זרע בר +א+א ילדו לבהלה כי+ו+לריק ול א יגעו+ו+ל

 

  



24 

 Masoretic עי ֶאְׁשמָ ים ַוֲאנִ ם ְמַדְּבִר ֹוד הֵ ה עי ֶאֱענֶ אּו ַוֲאנִ ְקָר ֶרם־יִ ה טֶ ְוָהיָ 

a( ואני אענה עוד המה מדברים ואני אשמעוהיה טרם יקראו 
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff מדברים ואני אשמע +ה+והיה טרם יקראו ואני אענה עוד המ

25 

ה יִ ְזאֵ  ֹ ַּכָּבקָ  ד ְוַאְרֵיהּו ְכֶאחָ ְרעב ְוָטֶל֜ ֹ ר ַלְחמׁש ָעפָ ֶבן ְוָנחָ אַכל־ּתֶ ר י עּו א־ָיֵר ֹו ל
 ֹ  הר ְיהוָ י ָאמַ ר ָקְדׁשִ ְּבָכל־הַ  יתּוא־ַיְׁשחִ ְול

Masoretic 

וטלה ירעו כאחד וארי כבקר יואכל תבן ונחש עפר לחמו לוא ירעו  זב
 יהוה אמר ודשיבכול הר ק ישחיתו ולוא

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

ירעו א +ו+אכל תבן ונחש עפר לחמו ל+ו+כבקר י -ה-וטלה ירעו כאחד וארי ב-א-ז
 יהוה אמר דשי+ו+ל הר ק+ו+ישחיתו בכ א+ו+ול

Highlighted Diff. 

  



Chapter 66 

1 

ה י ְוֵאי־זֶ ְבנּו־לִ ר ּתִ ֲאׁשֶ  תיִ ה בַ י ֵאי־זֶ ם ַרְגלָ ֶרץ ֲהדֹ י ְוָהאָ ְסאִ ם ּכִ יִ ה ַהָּׁשמַ ר ְיהוָ ה ָאמַ ּכֹ 
 יְמנּוָחתִ  ֹוםָמק

Masoretic 

ואיזה  ליא תבנו אשר בית איזה רגלי הדום הארץו כוה אמר יהוה השמים כסאי
 מנוחתי מקום

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 *איזהו* +א+לי תבנו אשר בית *איזה* רגלי ם+ו+הד הארץה אמר יהוה השמים כסאי ו+ו+כ
 מקום מנוחתי

Highlighted Diff. 

2 

 ייט ֶאל־ָענִ ה ַאּבִ ה ְוֶאל־זֶ ְנֻאם־ְיהוָ ֶּלה ּו ָכל־אֵ ְהיָתה ַוּיִ י ָעׂשָ ָידִ  ֶּלהְוֶאת־ָּכל־אֵ 
 יַעל־ְּדָבִר  דְוָחֵר  ּוחַ ּוְנֵכה־ר

Masoretic 

זה אביט אל עניא  ואת כול אלה ידי עשתה והיו כול אלה נואם יהוה ואל
 והחורד לדברי רוח ונכאי

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 +א+זה אביט אל עני ואל אם יהוה+ו+ל אלה נ+ו+היו כ-י-ל אלה ידי עשתה ו+ו+ואת כ
 לדברי-ע-רד +ו+ח+ה+רוח ו +י+*א*ונכ

Highlighted Diff. 

  



3 

יר יר ַמְזּכִ ַּדם־ֲחזִ  ְנָחהה מִ ֶלב ַמֲעלֵ ף ּכֶ ֵר עֹ  ַח ַהֶּׂשהיׁש זֹובֵ ט ַהּׁ֜שֹור ַמֵּכה־אִ ׁשֹוחֵ 
 ָצהם ָחפֵ ם ַנְפׁשָ ּקּוֵציהֶ ּוְבׁשִ  םְּבַדְרֵכיהֶ  ֲחרּוָּמה ּבָ ֶון ַּגם־הֵ אָ  �ֵר ְמבָ  הְלֹבנָ 

Masoretic 

זובח השא עורף כלב מעלה מנחה דם חוזיר מזכיר איש  כמכה השורשוחט 
 המה בחרו בדרכיהמה ובשקוציהמה נפשמה חפצה און גם מברך לבונה

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

מזכיר  זיר+ו+רף כלב מעלה מנחה דם ח+ו+ע *א*זובח השאיש  מכה+כ+ השורשוחט 
 חפצה +ה+נפשמ +ה+ובשקוציהמ +ה+המה בחרו בדרכיהמ נה מברך און גם+ו+לב

Highlighted Diff. 

4 

 יןְואֵ  יאתִ ַען ָקָר ם יַ יא ָלהֶ ָאבִ  ּוֹרָתםם ּוְמגר ְּבַתֲעֻלֵליהֶ י ֶאְבחַ ַּגם־ֲאנִ֞ 
ֹ  יְרּתִ ּבַ ּדִ  העֹונֶ  ֹ י ּוַבֲאׁשֶ ְּבֵעינַ  ּו ָהַרעַוַּיֲעׂש עּוָׁשמֵ  אְול  רּוי ָּבחָ ְצּתִ א־ָחפַ ר ל

Masoretic 

 בתעלוליהמה ובמגורותיהמה אביא להמה יען קראתי ואין גם אני אבחר
 ולוא שמעו ויעשו את הרע בעיני ובאשר לוא חפצתי בחרו דברתי עונה

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

יען קראתי ואין  +ה+אביא להמ +ה+מ+יה+ת+ו+מגור+ב+ו +ה+ליהמ+ו+בתעל גם אני אבחר
 א חפצתי בחרו+ו+הרע בעיני ובאשר ל +את+א שמעו ויעשו +ו+ול עונה דברתי

Highlighted Diff. 

  



5 

ם ְמַנֵּדיכֶ ֹו ָאְמרּ֩ו ֲאֵחיכֶ ים ֶאל־ְּדָברה ַהֲחֵרדִ ְּדַבר־ְיהוָ  ְמעּוׁשִ   יַען ְׁשמִ ם ְלמַ ם ֹׂשְנֵאיֶכ֜
 ׁשּום ֵיבֹ ם ְוהֵ ְמַחְתכֶ ה ְבׂשִ ְראֶ ְונִ  הְיהוָ  דְכּבַ יִ 

Masoretic 

למען שמי  שמעו דבר יהוה החרדים אל דבריו אמרו אחיכמה שונאיכמה מנדיכם
 יהוה יראה בשמחתמה והמה יבושו יכבד

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

למען שמי  מנדיכם +ה+נאיכמ+ו+ש +ה+ו אמרו אחיכמ+י+שמעו דבר יהוה החרדים אל דבר
 שו+ו+יב +ה+והמ +ה+ראה בשמחתמ-נ-*י*יכבד יהוה 

Highlighted Diff. 

6 

 Masoretic יוּול ְלֹאְיבָ ם ְּגמה ְמַׁשּלֵ ֹול ְיהוָ ל קֵהיכָ ֹול מֵ יר קֵמעִ  ֹול ָׁשאֹוןק

a( קול שאון בעיר קול מהיכל קול יהוה משלם גמול לאויביו
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff יביו+ו+בעיר קול מהיכל קול יהוה משלם גמול לאקול שאון 

7 

 Masoretic ריָטה ָזכָ ְמלִ ּה ְוהִ ֶבל לָ ֹוא חֵ ֶרם ָיבָדה ְּבטֶ יל ָילָ ֶרם ָּתחִ ְּבטֶ 

a( ילדה בטרם יבוא חבל לה המליטה זכר בטרם תחיל
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff המליטה זכר-ו-ילדה בטרם יבוא חבל לה  בטרם תחיל

  



8 

ֹ י־ָׁשמַ מִ  ַעם ֹוי ּפַ ד ּגלֵ ּוָ ם־יִ ד אִ ֹום ֶאחָ ְּבי ֶרץּוַחל אֶ ֶּלה ֲהיָּכאֵ  י ָרָאהאת מִ ע ָּכז
 יהָ ֹון ֶאת־ָּבנֶ ּיה צִ ַּגם־ָיְלדָ  ָלהי־חָ ּכִ  תֶאחָ 

Masoretic 

אחד אם יולד גוי פעם כאלה התחיל ארץ ביום  מיא שמע כזואת ומיא יראה
 ציון את בניהא חלה גם ילדה כיא אחת

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

ל ארץ ביום אחד אם יולד גוי פעם *תחי*כאלה ה ה+א+יר +א+מי+ו+את +ו+שמע כז +א+מי
 +א+ציון את בניה חלה גם ילדה +א+אחת כי

Highlighted Diff. 

9 

ֹ י ַאְׁשּבִ ַהֲאנִ   רי ָאמַ ְרּתִ יד ְוָעצַ י ַהּמֹולִ ם־ֲאנִ ה אִ ְיהוָ  ריד יֹאמַ א אֹולִ יר ְול
 �יִ ֱא�הָ 

Masoretic 

 ואעצרה אמרהמוליד  אניא אם יהוה יואמר אוליד ולוא אשביר האני
 אלוהיך

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

אמר  *ה*-ת-עצר*א*והמוליד  +א+אני אם יהוה אמר+ו+י אוליד א+ו+ול אשביר האני
 היך+ו+אל

Highlighted Diff. 

  



10 

 ֹוׂשָמׂש ָּתּהיׂשּו אִ יָה ׂשִ ּה ָּכל־ֹאֲהבֶ ילּו בָ ם ְוגִ ּו ֶאת־ְירּוָׁשלַ ְמחׂשִ 
 יהָ ים ָעלֶ ְתַאְּבלִ ָּכל־ַהּמִ 

Masoretic 

 שמחו את ירושלים וגילו בהא כול אוהביהא שישו אתה משוש
 עליהא כול המתאבלים

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

שישו אתה משוש  +א+הביה+ו+ל א+ו+כ +א+ם וגילו בה+י+את ירושלשמחו 
 עליהא המתאבלים ל+ו+כ

Highlighted Diff. 

11 

 Masoretic ּהיז ְּכבֹודָ ּזִ ם מִ ְתַעַּנְגּתֶ ּצּו ְוהִ ַען ָּתמֹ יָה ְלמַ ד ַּתְנֻחמֶ ּׁשֹ ם מִ ּוְׂשַבְעּתֶ  יְנקּוַען ּתִ ְלמַ 

a( ממזיז כבודה תנחומיהא למען תמוצו והתענגתמהלמען תינקו ושבעתמה משד 
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff מזיז כבודה+מ+ +ה+צו והתענגתמ+ו+למען תמ +א+מיה+ו+משד תנח +ה+למען תינקו ושבעתמ

12 

ֶליָה ְּכָנהָ י ֹנטֶ ְננִ ה הִ ר ְיהוָ ה ָאמַ י־כֹ ּכִ  ם ֹוד ּגֹויִ ְּכבף ַחל ׁשֹוטֵ ר ָׁש֜לֹום ּוְכנַ ה־ֵא֠
 עּום ְּתָׁשֳעׁשָ יִ ְרּכַ אּו ְוַעל־ּבִ ָּנׂשֵ ּתִ  ַעל־ַצד םיַנְקּתֶ וִ 

Masoretic 

 כוה אמר יהוה הנני נוטה אליהא כנהר שלום וכנחל שוטף כבוד גואים
 צד תנשינה ועל בירכים תשתעשעו על תיהמה]וינק[

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 ים+א+כנהר שלום וכנחל שוטף כבוד גו +א+טה אליה+ו+אמר יהוה הנני נה +ו+כ -כי-
 עשעו+ת+רכים תש+י+ועל ב +ה+*ינ*צד תנש על +ה+מ+יה+וינקת

Highlighted Diff. 



13 

 Masoretic מּום ְּתנֻחָ ּוָׁשלַ ירם ּובִ ֶחְמכֶ ֲאנַ  יֹנכִ ן אָ ּנּו ּכֵ ֹו ְּתַנֲחמֶ ּמר אִ יׁש ֲאׁשֶ ְּכאִ֕ 

a( כן אנוכי אנחמכמה ובירושלים תתנחמו ו]תנחמנ[ כאיש אשר אמו
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff תנחמו+ת+ם +י+ובירושל +ה+כי אנחמכמ+ו+תנחמנו כן אנ כאיש אשר אמו

14 

יו ֶאת־ֲעָבדָ  ה ַיד־ְיהָוהְחָנה ְונֹוְדעָ ְפַר ֶׁשא תִ ם ַּכּדֶ ם ְוַעְצמֹוֵתיכֶ ְּבכֶ ׂש לִ ְוׂשָ  יֶתםּוְראִ 
 יוֶאת־ֹאְיבָ  םְוָזעַ 

Masoretic 

יהוה את עבדיו  ועצמותיכמה כדשא תפרחנה ונודע יד וראיתמה ושש לבכמה
 איביו את וזעם

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

יהוה את עבדיו  יד -ה-כדשא תפרחנה ונודע +ה+ועצמותיכמ +ה+ושש לבכמ +ה+וראיתמ
 איביו וזעם את

Highlighted Diff. 

15 

 ֹוֹו ְוַגֲעָרתַאּפ יב ְּבֵחָמהיו ְלָהׁשִ ה ַמְרְּכֹבתָ ֹוא ְוַכּסּופָ ׁש ָיבָּבאֵ  ה ְיהָוהּנֵ י־הִ ּכִ 
 ׁשְּבַלֲהֵבי־אֵ 

Masoretic 

 אפו וגערתיו ובסופה מרכבותיו להשיב בחמה אפו כיא הנה יהוה באש יבוא
 בלהבי אש

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

ו +י+אפו וגערת +אפו+תיו להשיב בחמה +ו+ובסופה מרכב הנה יהוה באש יבוא +א+כי
 בלהבי אש

Highlighted Diff. 



16 

 Masoretic הי ְיהוָ ְללֵ ּו חַ ר ְוַרּבֹו ֶאת־ָּכל־ָּבׂשָ ט ּוְבַחְרּבְׁשּפָ ה נִ ְיהוָ  י ָבֵאׁשּכִ 

a( חלליוכול הבשר ורבו חללי כיא באש יהוה יבוא לשפוט ובחרבו את
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff -יהוה- +ו+בשר ורבו חללי+ה+ל +ו+כ ט ובחרבו את+ו+שפ*ל* +יבוא+באש יהוה  +א+כי

17 

֮ד ַּבּתָ ֹות ַאחַ ים ֶאל־ַהַּגּנַּטֲהִר֜ ים ְוַהּמִ ְתַקְּדׁשִ ַהּמִ  ֶקץ יר ְוַהּׁשֶ ר ַהֲחזִ ְּבׂשַ  ְכֵליֶו� אֹ ר ַאַח֯
 הפּו ְנֻאם־ְיהוָ ו ָיסֻ ַיְחּדָ  רְוָהַעְכּבָ 

Masoretic 

בתוך אוכלי בשר החוזיר והשקוץ  המתקדשים והמטהרים אל הגנות אחר אחת
 יחדיו אמר יהוה והעכבר

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

ץ +ו+זיר והשק+ו+כלי בשר הח+ו+בתוך א המתקדשים והמטהרים אל הגנות אחר אחת
 יהוה *אמר* -יספו-ו +י+והעכבר יחד

Highlighted Diff. 

18 

ה ְלַקּבֵ ֵתיהֶ ּוַמְחְׁשבֹ  י ַמֲעֵׂשיֶהםְוָאֹנכִ   ֹותם ְוַהְּלֹׁשנץ ֶאת־ָּכל־ַהּגֹויִ ם ָּבָא֕
 יּו ֶאת־ְּכבֹודִ אּו ְוָראּובָ 

Masoretic 

מעשיהמה ומחשבותיהמה באו לקבץ את כול הגואים והלשונות  ואנוכי
 כבודי את וראו באוו

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 נות+ו+ים והלש+א+ל הגו+ו+לקבץ את כ *ו*בא +ה+תיהמ+ו+ומחשב +ה+מעשיהמ כי+ו+ואנ
 כבודי וראו את ובאו

Highlighted Diff. 



19 

ם אְוַׂשְמּתִ  ֵליטִ י ֵמהֶ ַּלְחּתִ ֹות ְוׁשִ י ָבֶה֜ ְׁשֵכי מֹ ּוד ּול ְוליׁש ּפם ַּתְרׁשִ ל־ַהּגֹויִ֞ ים אֶ ם ְּפ֠
ּו ְולֹא־ָרא יְמעִ ּו ֶאת־ׁשִ ר לֹא־ָׁשְמעים ֲאׁשֶ ים ָהְרֹחקִ ּיִ ָהאִ  ןְוָיוָ  לֻּתבַ  ֶׁשתקֶ 

 םי ַּבּגֹויִ ֶאת־ְּכבֹודִ  ידּוּגִ ְוהִ  יֶאת־ְּכבֹודִ 
Masoretic 

 ךותרשיש פול ולוד מש ושמתי בהמה אותות ושלחתי מהמה פליטים אל הגואים
את שמעי ולוא ראוו  האים הרחוקים אשר לוא שמעותובל ויואן  קשת

 והגידו את כבודי בגואים כבודי ]ת[א
)a

 QIsa1( a
 IsaiahQ 1 

 *וך*תרשיש פול ולוד מש ים+א+פליטים אל הגו +ה+ושלחתי מהמ +ות+אות +ה+ושמתי בהמ
ו +ו+ראא +ו+את שמעי ול א שמעו+ו+קים אשר ל+ו+ים הרח-י-ן הא+א+בל ויו+ו+קשת ת

 ים+א+כבודי והגידו את כבודי בגו את
Highlighted Diff. 

  



20 

ה ַּבּסּוסִ֡ ה לַ ְנחָ ם מִ ָּכל־ַהּגֹויִ ם מִ יאּו ֶאת־ָּכל־ֲאֵחיכֶ ְוֵהבִ  ים ּ֠וָבֶרֶכב יהָו֡
ר ה ַּכֲאׁשֶ ר ְיהוָ ם ָאמַ י ְירּוָׁשלַ ר ָקְדׁשִ ל הַ ֹות עַ ְרָּכרּוַבּכִ  יםּוַבְּפָרדִ֜  יםּוַבַּצּבִ 

 הית ְיהוָ ֹור ּבֵ י ָטהְכלִ ה ּבִ ְנחָ ֶאת־ַהּמִ  לְׂשָראֵ יִ  יְבנֵ  יאּו֩ ָיבִ 
Masoretic 

 םכבברו בסוסים ליהוה מנחה הגואים מכלכול אחיכמה ל וכ את ווהביא
 כאשר יהוה ובפרדים ובכורכובות אל הר קדשי ירושלים אמר םיובצוב
 המנחה בכלי טהור בית יהוה את ישראל בני יביאו

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 +ם+כבברו בסוסים ליהוה מנחה ים+א+הגו מכל +ה+אחיכמ +כול+ל +ו+כ את ווהביא
 כאשר יהוה ם אמר+י+ל הר קדשי ירושל*א*ות *ב*+ו+רכ+ו+ובפרדים ובכם יב+ו+ובצ

 המנחה בכלי טהור בית יהוה יביאו בני ישראל את
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 Masoretic הר ְיהוָ ם ָאמַ ּיִ ים ַלְלוִ ַלֹּכֲהנִ ח ם ֶאּקַ ְוַגם־ֵמהֶ 

a( אקח ליא לכוהנים ללויים אמר יהוה וגם מהם
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 .Highlighted Diff ים אמר יהוה+י+הנים ללו+ו+לכ +ליא+אקח  וגם מהם

  



22 

ֳחָדׁשִ יִ ר ַהָּׁשמַ י ַכֲאׁשֶ ּכִ  ה ֲאׁשֶ ים ְוָהאָ ם ַה֠ ה י ְנֻאם־ְיהוָ ים ְלָפנַ ה ֹעְמדִ י ֹעׂשֶ ֲאנִ  רֶרץ ַהֲחָדָׁש֜
 םְמכֶ ם ְוׁשִ ד ַזְרֲעכֶ ַיֲעמֹ  ןּכֵ 

Masoretic 

לפני נואם יהוה  דים]עמ[ כיא כאשר השמים חדשים והארץ החדשה אשר אני עשה
 יעמוד זרעכמה ושמכמה כן

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

אם יהוה +ו+לפני נ אני עשה עמדיםהחדשה אשר חדשים והארץ -ה-כאשר השמים  +א+כי
 +ה+ושמכמ +ה+כן יעמוד זרעכמ
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 ית ְלָפנַ ְׁשַּתֲחֹור ְלהִ ֹוא ָכל־ָּבׂשָ ֹו ָיבת ְּבַׁשַּבּתי ַׁשּבָ ּדֵ ֹו ּומִ ְּבָחְדׁש ֶדׁשֵּדי־חֹ ה מִ ְוָהיָ 
 הְיהוָ  רָאמַ 

Masoretic 

 בשבתה יבוא כול הבשר להשתחות לפניומדי שבת  דשוווהיה מדי חודש בח
 יהוה אמר

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

בשר להשתחות לפני +ה+ל +ו+יבוא כ *ה*ומדי שבת בשבת דשו+ו+דש בח+ו+והיה מדי ח
 יהוה אמר

Highlighted Diff. 
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ם י ּכִ ים ּבִ ים ַהֹּפְׁשעִ ָהֲאָנׁשִ  ְגֵריּו ְּבפִ ּו ְוָראְוָיְצא ֹ י תֹוַלְעָּת֞  ָּׁשםּות ְואִ א ָתמל
 ֹ  רֹון ְלָכל־ָּבׂשָ ֵדָרא ּוְוָהי הְכּבֶ א תִ ל

Masoretic 

 המה]ש[וא תמות וראו בפגרי האנשים הפושעים ביא כיא תולעתם לוא ויצאו
 לכול הבשר דראון והיו תכבה לוא

)a
 QIsa1( a

 IsaiahQ 1 

 +ה+*מ*+ה+ואש א תמות+ו+תולעתם ל +א+כי +א+שעים בי+ו+וראו בפגרי האנשים הפ ויצאו
 בשר+ה+ל +ו+לכ א תכבה והיו דראון+ו+ל
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