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עכ"ד) .מתוך אתר מרכז התהילים(
ישעיהו פרק לח
ית ָך-
ְש ְעיָהוּ בֶ ןָ -אמוֹ ץ הַ ּנ ִָביאַ ,ויֹּאמֶ ר ֵאלָ יו כּ ֹהָ -א ַמר יְהוָה צַ ו ְלבֵ ֶ
ַּבי ִָּמים הָ הֵ ם ,חָ לָ ה ִחז ְִקיָּה ּו ָלמוּת; ַוי ָּבוֹ א ֵאלָ יו י ַׁ
 ִּכי ֵמת ַא ּ ָתה ,וְ לֹא ִת ְחיֶה.ַוי ּ ֵַּסב ִחז ְִקי ָּהוּ ּ ָפנָיוֶ ,אל -הַ ִ ּקיר; ַוי ְִּת ּ ַפ ּ ֵללֶ ,אל-יְה ָוה.
יתי; ַוי ּ ְֵב ְּך
ש ִ
ֹאמרָ ,א ּנָה יְהוָה זְכָ ר -נָא ֵאת אֲ ֶׁשר ִה ְתהַ ַּל ְכ ִּתי ְלפָ נ ֶָיך ֶּבאֱ ֶמת ו ְּבלֵ ב ָׁשלֵ םְ ,והַ ּטוֹ ב ְ ּב ֵעינ ֶָיךָ ,ע ִ ׂ
ַוי ּ ַ
ִחז ְִק ָי ּה ּוּ ְ ,ב ִכי ָגדוֹ ל.
ְש ְעיָה ּו ,לֵ אמֹר.
ַוי ְִהיְ ,דּ ַבר-יְהוָהֶ ,אל-י ַׁ
יתי ֶאתִ -דּ ְמ ָע ֶת ָך; ִהנְ נִ י
הָ לוֹ ְך ו ְָא ַמ ְר ּ ָת ֶאלִ -חז ְִקי ָּה ּו ,כּ ֹהָ -א ַמר יְהוָה אֱ ל ֹהֵ י דָּ וִ ד ָא ִב ָיךָׁ ,ש ַמ ְע ִּתי ֶאתְּ -ת ִפ ָּל ֶת ָךָ ,ר ִא ִ
ש ֵרה ָׁש ָנה.
יוֹ ִס ף ַעל-יָמֶ ָיך ,ח ֲֵמ ׁש ֶע ְ ׂ
יל ָך ,וְ ֵאת הָ ִעיר הַ זֹּאת; וְ גַ נּוֹ ִתיַ ,על-הָ ִעיר הַ זֹּאת.
ו ִּמ ַּכ ף מֶ לֶ ְךַ -א ּׁשוּר ַא ִּצ ְ
שה יְהוָהֶ ,את-הַ דָּ בָ ר הַ זֶּה אֲ ֶׁשר דִּ ֵּבר.
שר יַעֲ ֶׂ
וְ זֶהְּ -ל ָך הָ אוֹ תֵ ,מ ֵאת יְהוָה ,אֲ ֶׁ
שמֶ ׁש ֶע ֶׂשר
לות; ו ַָּת ָׁשב הַ ּׁ ֶ
שר ַמעֲ ֹ
שמֶ ׁש ,אֲ ח ַֹר ִ ּניתֶ --ע ֶׂ
לות ָאחָ ז ַּב ּׁ ֶ
שר י ְָר ָדה ְב ַמעֲ ֹ
לות אֲ ֶׁ
ִהנְ נִ י מֵ ִ ׁשיב ֶאת-צֵ ל הַ ּ ַמעֲ ֹ
לותַּ ,ב ּ ַמעֲ לוֹ ת אֲ ֶׁשר י ָָר ָדה.
ַמ עֲ ֹ
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ִמ ְכ ּ ָתבְ ,ל ִחז ְִקי ָּה ּו מֶ לֶ ְך-יְהו ָּדהַּ ,ב ֲחלֹתוֹ ַ ,וי ְִחי ֵמחָ ְל ֹיו.
אול; ּפ ַֻּק ְד ִּתי ,י ֶֶתר ְ ׁשנוֹ ָתי.
ש ֹ
אֲ נִ י ָא ַמ ְר ִּתיּ ִ ,ב ְד ִמי י ַָמי ֵאלֵ כָ הּ ְ --ב ַׁשעֲ ֵרי ְ ׁ
ָא ַמ ְר ִּתי ל ֹא-אֶ ְר ֶאה י ָּה ,יָהּ ְ ּב ֶא ֶרץ הַ חַ י ִּים; לֹאַ -א ִ ּביט ָא ָדם עוֹ דִ ,עם-יוֹ ְ ׁשבֵ י חָ ֶדל.
ימנִ י.
דּ וֹ ִרי ,נִ ַּס ע וְנִ גְ לָ ה ִמ ִּניְּ --כאֹהֶ ל ר ִֹעי; ִק ּ ַפ ְד ִּתי כָ א ֵֹרג חַ י ַּי ִמדַּ ָּלה יְבַ ְּצ ֵענִ יִ ,מי ּוֹ ם ַעדַ -ליְלָ ה ּ ַת ְׁש ִל ֵ
ימנִ י.
ְש ֵּב ר ָּכלַ -ע ְצמוֹ ָתי; ִמי ּוֹ ם ַעד-לַ י ְָלהַ ּ ,ת ְ ׁש ִל ֵ
יתי ַעדּ -ב ֶֹקר ָּכאֲ ִריֵ ּ ,כן י ַׁ
ִ ׁש ִּו ִ
ְּכסוּס ָעגוּר ּ ֵכן אֲ צַ פְ צֵ ף ,אֶ ְה ּגֶה ַּכי ּוֹ נָה; דַּ ּלוּ ֵעינַי לַ ּ ָמרוֹ ם ,אֲ דֹנָי ָע ְׁש ָקהִּ -לי ָע ְרבֵ נִ י.
שה; אֶ דַּ דֶּ ה כָ לׁ ְ -שנוֹ ַתיַ ,עלַ -מר נ ְַפ ִ ׁשי.
ָמה-אֲ ַד ֵּבר וְ ָא ַמרִ -לי ,וְ הוּא ָע ָׂ
ימנִ י וְ הַ ֲחיֵנִ י.
אֲ דֹנָי ,עֲ לֵ יהֶ ם י ְִחיוּ; ו ְּלכָ לָּ -ב הֶ ן חַ יֵּי רו ִּחי ,וְ ַתח ֲִל ֵ
ִה ּנֵה ְל ָׁשלוֹ םַ ,מרִ -לי ָמר; וְ ַא ּ ָתה חָ ַׁש ְק ּ ָת ַנ ְפ ִ ׁשיִ ,מ ּׁ ַשחַ ת ְ ּב ִליִּ ,כי ִה ְ ׁשלַ ְכ ּ ָת ַאח ֲֵרי גֵוְ ָךָּ ,כל-ח ֲָט ָאי.
ְש ְּברוּ יוֹ ְר ֵדי-בוֹ רֶ ,אל-אֲ ִמ ּ ֶת ָך.
ִּכי לֹא ְ ׁשאוֹ ל ּתוֹ ֶד ּ ָךָ ,מוֶת יְהַ ְללֶ ּ ָך; ל ֹא-י ַׂ
יע ֶאל-אֲ ִמ ּ ֶת ָך.
חַ י חַ י הוּא יוֹ ֶד ָךָּ ,כמוֹ נִ י הַ י ּוֹ ם; ָאב ְלבָ נִ ים ,יוֹ ִד ַ
יענִ י; וּנְ גִ נוֹ ַתי נְ ַנ ּגֵן ָּכל-יְמֵ י חַ י ֵּינ ּוַ ,עלֵּ -בית יְהוָה.
הו ִׁש ֵ
יְהוָהְ ,ל ֹ
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ִשאוּ ְדּ בֶ לֶ ת ְּת ֵאנִ ים; וְ י ְִמ ְרח ּו ַעל-הַ ּ ְ ׁש ִחין ,וְ י ִֶחי.
ְש ְעיָה ּו ,י ְ ׂ
ַויֹּאמֶ ר י ַׁ
אותִּ :כי ֶאעֱלֶ הֵּ ,בית יְהוָה.
ַויֹּאמֶ ר ִחז ְִקי ָּה ּו ,מָ ה ֹ
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