לק"י

éùòéä îá-îâ
ôø÷ îá, ôñå÷éí à-è \ éôòú ùèøàåñ
[ò"ô ääðçä ùòáã ä' äåà äîùéç].
ôñå÷éí à-ã òåñ÷éí áäëðú òí éùøàì ìîùéç. éãåò ùéù ëæå úåôòä [הערה: לא הבנתי את המשפט הזה. —אראל]. 
ôñå÷ à: "הן עבדו אתמוך בו, בחירי רצתה נפשי, נתתי רוחי עליו, משפט לגויים יוציא" – òáã ä' éòùä öã÷ ùååä âí ìâåééí åìà éôìä ìèåáú éùøàì. ôéøåù àçø: áâìì ùäåà éùôåè áöã÷, äâåééí éúôòìå åéú÷ãù ùí ä'.
ôñå÷ á: לא יצעק, ולא יישא; ולא ישמיע בחוץ קולו.
ôñå÷ â: קנה רצוץ לא ישבור, ופשתה כהה לא יכבנה; לאמת, יוציא משפט.
ôñå÷ ã: לא יכהה ולא ירוץ, עד ישים בארץ משפט; ולתורתו איים ייחלו: îúàø àú äúô÷éã ùì òáã ä'. ôéøåè ðéúï ìîöåà áùéòåø ùì øôé ùçåøé òì òáã ä' åúô÷éãéå.
ôñå÷ ä: כה אמר האל ה’, בורא השמיים ונוטהם, רוקע הארץ, וצאצאיה; נותן נשמה לעם עליה, ורוח להולכים בה.
ôñå÷ å: אני ה’ קראתיך בצדק, ואחזק בידך; ואצורך, ואתנך לברית עם--לאור גויים.
ôñå÷ æ: לפקוח, עיניים עיוורות; להוציא ממסגר אסיר, מבית כלא יושבי חושך: äòí ðîöà áîöá ðåøà. ò"ô äôéøåù ùì òãéðä áãáø-úåøä ìôøùú úøåîä-úöååä, öøéê ùäòí éäéä áîöá ðåøà ëãé ùéáéï ëîä èåá áéîåú äîùéç. àé àôùø ìùîåç îîöéàåú îùéçéú áìé äòãø ùìä. äîùéç öøéê "ìô÷åç òéðééí òéååøåú". ëì ä÷èò ôåðä ìòí. àúí öøéëéí ìäáéï àú äîöéàåú äðåøàéú ùàúí çééí áä. "ìäåöéà îîñâø àñéø, îáéú ëìà éåùáé çåùê" – çì÷ îäîöéàåú ùì àé äöã÷ äåà ùäëðñúí àðùéí èåáéí ìáéú ëìà, åäøòéí áçåõ. 
ôñå÷ ç: אני ה’, הוא שמי; וכבודי לאחר לא אתן, ותהילתי לפסילים: äòí ùøåé áîöá ùì ò"æ åöøéê ìäúðòø.
ôñå÷ è: הראשונות הנה באו, וחדשות אני מגיד, בטרם תצמחנה אשמיע אתכם: äðáéà àåîø ìäí, ùëîå ùäðáåàåú ä÷åãîåú äú÷ééîå, âí æä éú÷ééí, àó òì ôé ùäåà îðáà ðáåàåú ùé÷øå áòúéã "áèøí úöîçðä".
{åàæ éù úéàåø ùì ùîçú äâàåìä, åäîùê úô÷éãé òáã ä'.}
éù ñãø ëøåðåìåâé áôø÷: úåãòú äòí ìîùéç, úô÷éãéå, äåãàä, âàåìú äàøõ åàæ áéàú äîùéç.

ôø÷ îá, ôñå÷éí é-éæ \ àøàì ñâì
ìôðé ëîä ùáúåú, áæîï ÷áìú ùáú, ùîúé ìá ôúàåí ùéù ãîéåï îòðééï áéï ùðé îæîåøéí ùì ÷áìú ùáú (úäìéí öå - öæ) ìáéï ä"ùéø çãù" áéùòéä îá. ñéëîúé àú ää÷áìåú áèáìä:

ישעיהו מב 10 - 17
תהלים צו - צז
1
שירו לה’ שיר חדש, תהילתו מקצה הארץ,
שירו לה’ שיר חדש; שירו לה’ כל הארץ.
2
יורדי הים ומלואו, איים ויושביהם.
ישמחו השמיים ותגל הארץ; ירעם הים ומלואו.
3
ישאו מדבר ועריו חצרים תשב קדר; ירונו יושבי סלע מראש הרים יצווחו.

4
ישימו לה’ כבוד; ותהילתו באיים יגידו.
ה’ מלך תגל הארץ; ישמחו איים רבים.
5
ה’ כגיבור ייצא כאיש מלחמות יעיר קנאה; יריע אף יצריח על אויביו יתגבר.
אש לפניו תלך; ותלהט סביב צריו.

6
החשיתי מעולם אחריש אתאפק; כיולדה אפעה אשום ואשאף יחד.
ראתה ותחל הארץ.
7
אחריב הרים וגבעות וכל עשבם אוביש; 
הרים כדונג נמסו מלפני ה’
8
ושמתי נהרות לאיים ואגמים אוביש.

9
והולכתי עיוורים בדרך לא ידעו, בנתיבות לא ידעו אדריכם;
כי כל אלוהי העמים אלילים; וה’ שמיים עשה.
10
אשים מחשך לפניהם לאור ומעקשים למישור;
אור זרוע לצדיק; ולישרי לב שמחה.
11
אלה הדברים עשיתים ולא עזבתים.

12
נסוגו אחור יבושו בושת הבוטחים בפסל; האומרים למסכה אתם אלוהינו. 
יבושו כל עובדי פסל המתהללים באלילים; השתחוו לו כל אלוהים.
àôùø ìäñé÷ îää÷áìä äæàú ëîä îñ÷ðåú:
ý1þ.	(ìôé ä÷áìä 6): "ותחל הארץ" – ééúëï ùäëååðä ùäàøõ éìãä. ìôé æä, äãéîåé "כיולדה אפעה" ìà ðàîø òì ä' àìà òì äàøõ – äàøõ úøòù ëîå àéùä ùéåìãú. (æä éåúø îúàéí, ëé áãøê ëìì äðáéàéí ìà îãîéí àú ä' ìàéùä).
ý2þ.	(לפי שורות 7 - 8): אפשר להבין למה בתהלים צו לא כתוב שההרים והנהרות שמחים (בניגוד לתהלים צח 8 – "נהרות ימחאו כף יחד הרים ירננו"): הם לא יכולים לשמוח כי ה' החריב אותם!
3.	(ìôé ä÷áìåú 9 - 10): îëéååï ùä'àåø' åä'îéùåø' ÷ùåøéí ì'öãé÷' åì'éùøé ìá' – æä îåëéç àú îä ùéãòðå ëáø îæîï -- ùä'òéååøéí' ùéùòéäå îãáø òìéäí äí àëï òéååøéí áúçåí äøåçðé – òåáãé àìéìéí, åäëååðä äéà ùä' éô÷ç àú òéðéäí åéòùä àåúí öãé÷éí åéùøé ìá.

ôø÷ îá, ôñå÷éí éç-ëä \ ãåáé îééãðáàåí
...
...
...

ôø÷ îâ, ôñå÷éí à-é \ éôòú ùèøàåñ
ôø÷ îâ äåà äîùê éùéø ìôø÷ îá. ôø÷ îá äåà "úéàåøééú àçøéú äéîéí" åôä äééùåí.
"áðäøåú ìà éùèôåê" – éù ôñå÷ ãåîä áùä"ù (ç,æ).
"ëé úòáåø áîéí àúê àðé" – áôø÷ îá äãøê ðôìñä åôä äåìëéí áä.
éù úäìéê îôø÷ îá ôñ' éç òã îâ\é:

פרק מב
פרק מג
1
החירשים שמעו; והעיוורים הביטו לראות. מי עיוור כי אם עבדי, וחירש כמלאכי אשלח; מי עיוור כמשולם, ועיוור כעבד ה'. ראות רבות ולא תשמור; פקוח אוזניים ולא ישמע.
הוציא עם עיוור ועיניים יש, וחרשים ואזניים למו.
2
והוא עם בזוז ושסוי... מי נתן למשיסה יעקב, וישראל לבוזזים? 
אתם עדי, נאום ה', ועבדי אשר בחרתי...
3
הלוא ה' זו חטאנו לו...
וישמעו ויאמרו אמת
4
ה' חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר
למען תדעו ותאמינו לי ותבינו כי אני הוא âí áôø÷ ðâ: "לכן,ביום ההוא, כי אני הוא המדבר, הנני", לפני לא נוצר אל ואחרי לא יהיה
5
וישפוך עליו חמה אפו... ותלהטהו... ותבער בו...
כי תלך במו אש לא תיכווה, ולהבה לא תבער בך
äñáøéí:
2. äîòîã ùì òí éùøàì òåìä: áôø÷ îá äí áæåæéí åùñåééí åáôø÷ îâ äí òáãé ä'.
3. áôø÷ îá áð"é îåãéí ùäí çèàå ("ñåø îøò"), åáôø÷ îâ äí àåîøéí àîú ("òùä èåá").
4. áùðé äôø÷éí ä' ôåòì ëãé ùéëéøå áöã÷úå.
Üý	"נתתי כפרך מצרים, כוש וסבא תחתיך": äí éùìîå ìê כופר – îéñéí, åéäéå תחת ùìèåðê. ôä äééùåí ùì îä ùëúåá áôø÷ îá: "לתורתו איים ייחלו... ואתנך לברית עם לאור גויים...".
Üý	ôéøåù àçø: 

