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Isaiah Chapter 27 ְעָיהּו  ְישַׁ

הּוא ִיְפקֹד ה  א גְ ' בַּּיֹום הַּ ה ְוהַּ ְרבֹו הַּקָּשָּ דֹוהָּה ְבחַּ
ֲחזָּקָּה ש בִָּרחַּ , ְוהַּ ן נָּחָּ ן, עַּה ִהוְיָּתָּ נָּחָּש , ְועַּה ִהוְיָּתָּ
רַּג ֶאת; ֲעקַּלָּתֹון ִנין-ְוהָּ תַּ  { ס}  .ֲאֶשר בַּּיָּם, הַּ

1 In that day the LORD with His sore and great 
and strong sword will Punish leviathan the slant 
serpent, and leviathan the tortuous serpent; 
and He will Slay the dragon that is in the sea. {S}  

הּוא, בַּּיֹום  ב  In that day sing ye of her: 'A vineyard of 2 . הָּּה-עַּנּו, ֶכֶרם ֶחֶמר, הַּ
foaming wine!'  

, ֶפן ִיְפקֹד עֶָּהיהָּ   :ִהְרגִָּעים ַאְשֶקנָּה, נְֹצרָּּה' ֲאִני ה  ג
 . הְַּיהָּה וָּיֹום ֶאצֳֶּרנָּה

3 I the LORD do Guard it, I Water it every 
moment; lest Mine anger Visit it, I Guard it 
night and day.  

ה  ד ִיתִיְתֵנִני -ִמי  :ֵאין ִהי, ֵחמָּ ִמיר שַּ מָּה, שָּ --בִַּמְהחָּ
ד, ֶאְפְשעָּה בָּּה  . ֲאִציֶתנָּה ּיָּחַּ

4 Fury is not in Me; would that I Were as the 
briers and thorns in flame! I would with one 
step Burn it altogether.  

עּוִזי  ה הֹום ִהי, אֹו יֲַּחֵזק ְבמָּ הֹום; יֲַּעֶשה שָּ -יֲַּעֶשה, שָּ
 . ִלי

5 Or else let him take hold of My Strength, that 
he may make peace with Me; yea, let him make 
peace with Me.  

ִאים יְַּשֵרש יֲַּעקֹב  ו בָּ ְהאּו ; יִָּציץ ּופָּרַּח ִיְשרֵָּאה, הַּ ּומָּ
 { פ}  .ְתנּובָּה, ֵתֵבה-ְפֵני

6 In days to come shall Jacob take root, Israel 
shall blossom and bud; and the face of the 
world shall be filled with fruitage. {P}  

ֵכהּו  ז כַּת מַּ ְכמַּ  Hath He Smitten him as He Smote those that 7 . הֹרָּג, ְכֶהֶרג ֲהֻרגָּיו-ִאם  :ִהכָּהּו, הַּ
smote him? Or is he slain according to the 
slaughter of them that were Slain by Him?  

אְסָאה  ח ּה ְתִריֶבנָּה, ְבסַּ ְהחָּ גָּה ְברּוחֹו ; ְבשַּ הָּ
ה קָּשָּ ִדים, הַּ  . ְביֹום קָּ

8 In full measure, when Thou Sendest her away, 
Thou dost Contend with her; He hath Removed 
her with His rough Blast in the day of the east 
wind.  

ִסר -כָּה, ְוֶזה, יֲַּעקֹב-ֹן ְבזֹאת ְיֻכפַּר ֲעו, הֵָּכן  ט ְפִרי הָּ
טָּאתֹו ִגר -ְכַאְבֵני, ַאְבֵני ִמְזֵבחַּ -ְבשּומֹו כָּה  :חַּ
ִנים, יָֻּקמּו ֲאֵשִרים-הֹא, ְמֻנפָּצֹות  . ְוחַּמָּ

9 Therefore by this shall the iniquity of Jacob be 
expiated, and this is all the fruit of taking away 
his sin: when he maketh all the stones of the 
altar as chalkstones that are beaten in pieces, 
so that the Asherim and the sun-images shall 
rise no more.  

; רכִַּמְדבָּ  ְמֻשלָּח ְוֶנֱעזָּב, נֶָּוה, בָּדָּד, ִכי ִעיר ְבצּורָּה  י
ם ִיְרבָּץ ם ִיְרֶעה ֵעֶגה ְושָּ  . ְוִכלָּה ְסִעֶפיהָּ , שָּ

10 For the fortified city is solitary, a habitation 
abandoned and forsaken, like the wilderness; 
there shall the calf feed, and there shall he lie 
down, and consume the branches thereof.  

ְרנָּה, ִביבֹש ְקִצירָּּה  יא בַּ ת בָּאֹות ְמִאירֹו, נִָּשים, ִתשָּ
ּה  ְירֲַּחֶמנּו-ֵכן הֹא-עַּה--הּוא, ִבינֹות-ִכי הֹא עַּם  :אֹותָּ

 { פ}  .וְיְֹצרֹו הֹא ְיֻחֶננּו, עֵֹשהּו

11 When the boughs thereof are withered, they 
shall be broken off; the women shall come, and 
set them on fire; for it is a people of no 
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understanding; therefore He that Made them 
will not have compassion upon them, and He 
that Formed them will not be gracious unto 
them. {P}  

הּוא  יב יָּה בַּּיֹום הַּ ר ִמִשבֶֹהת הַּ ' יְַּחבֹט ה, ְוהָּ נָּהָּ
ה ִמְצרִָּים-עַּד ד ֶאחָּ ; נַּחַּ ְבֵני , דְוַאֶתם ְתֻהְקטּו ְהַאחַּ

 { פ}  .ִיְשרֵָּאה

12 And it shall come to pass in that day, that the 
LORD will Beat off [His fruit] from the flood of 
the River unto the Brook of Egypt, and ye shall 
be gathered one by one, O ye children of Israel. 
{P}  

הּוא  יג יָּה בַּּיֹום הַּ קַּע ְבשֹופָּר גָּדֹוה, ְוהָּ ּובָּאּו , ִיתָּ
אְֹבִדים ְבֶאֶרץ ַאשּור ִנדִָּחים ְבֶאֶרץ ִמצְ , הָּ ; רִָּיםְוהַּ

ֲחוּו הַּה קֶֹדש' ְוִהְשתַּ ר הַּ הִָּם, ְבהַּ  { פ}  .ִבירּושָּ

13 And it shall come to pass in that day, that a 
great horn shall be blown; and they shall come 
that were lost in the land of Assyria, and they 
that were dispersed in the land of Egypt; and 
they shall worship the LORD in the holy 
mountain at Jerusalem. {P}  

 א פסוק כז פרק ישעיהו י"רש

 כסנחרב דאתגאי מהכא ועה קדמאה מהכא כפרעה דאתרברב מהכא עה י"ת -' וגו בריח נחש הויתן עה( א)

 :ראשון שהוא הפי הזה כבריח פשוט' ה בריח, תנינא מהכא

 עה אמר הכך ואשור מצרים חשובות אומות שהש שאהו הפי אני ואומר שני שהוא הפי כפוה השון - עקהתון

 :מצרים בארץ והנדחים אשור בארץ האובדים ובאו הענין בסוף שאמר כמו אהו

 :אשור הוא - עקהתון נחש הויתן מצרים הוא בריח נחש הויתן

 :הים איי קרויים כתיים וכן ימים בהב יושבת היא - בים אשר התנין את והרג

   ק"רד

 זה וכה, כמוה היתה שהא בגוים החרב כריתת החזק הכפה, והחזקה הגדוהה הקשה - ההוא ביום( א)

 הגדוה הדג הוא והויתן, החזקים ם"העכו מהכי עה משה הוא שזכר והויתן, שפירשנו כמו ומגוג גוג במהחמת

 ם"העכו המשיה הפיכך, הגדוהים התנינים את יםקאה ויברא כתוב כן כי, תנין כן גם ויקרא, בים אשר

' הקצ מן הים מבריח היה כאהו עקהתון ואמר בריח שאמר ומה, הנחש הוא והתנין, ותנין בהויתן הגדוהים

 תנין הויתן הויתן שאמר ומה, עקהתון נקרא הפיכך ארכו מרוב עצמו מעקה ובמקומות גדהו מרוב הקצה אה

 הקצה מן מבריח שהוא התהי בריח נחש מ"וי שהישי' ההודיי ומהכות וישמעאה אדום המהכות רמז שהשה

 גדוהי עה משה הוא כן גם הזה והפירוש, בריח נחש ידו חוההה נאמר ועהיו, עקהתון הוא גם הקצה אה

 :עקהתון נחש כבריח הקצה אה הקצה מן ונטוי המאורות מניד התהי אהיעזר דרבי בפרקי הוא וכן, ם"העכו

 י  דוד מצודת

 :בחרבו ההכות ישגיח -' ה יפקוד( א)

 תןההוי כמו הקצה אה מהקצה הישוב ברוב מבריח שהוא ישמעאה עה משה הוא - בריח נחש הויתן עה

 :הקצה אה מהקצה הים את שמבריח

 עצמו מעקה ארכו רוב שבעבור ההויתן כמו במעשיו מעוקה שהוא עה משה הוא - עקהתון נחש הויתן ועה

 :מהים במקומות

 :מהמונם והא מאמונתם הא שאינם הים באיי השוכנים האומות יתר עה משה הוא - בים אשר התנין

   ם"מהבי

 מקשה שהוא, הברזה חומר איכות מציין קשה. והחזקה והגדוהה קשהה: הנקמה ביום. ההוא ביום( א)

 עה: והכובד והעבי הכח מציין חזקה. בארך שמתפשטת, הכמות מציין גדוהה. הכתתו קשה כה כנגד העמוד

 כבריח שמבריח הגדוה הדג, בריח נחש הויתן עה יפקוד הקשה חרבו, מגביה מאמר הוא. בריח נחש הויתן

 עה יפקוד הגדוהה החרב. ההעבירו ממנו קשה החרב תהיה, גבוהו דרך העבור יחמנ ואינו הים באמצע
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 החרב תהיה, הכדור סביב ע"א ומעקה העוהם כה שמקיף עד כ"כ הארוך ודג נחש, עקהתון נחש הויתן

, בחרב ההרגו א"שא( הוואהפיש), בים אשר התנין עה יפקד כחה, וחזק בכובד והחזקה. ממנו ארוכה

, ומבצרים רמים בהרים שיושבים, ארצה חזק מפני שתקיפה אומה יש ה"ור. כחה וזקוח בכבדה תנצחהו

 נחש וזה, אנשיה ורבות מדינתה ורחב ארך מפני תקיפה יש. העוברים את היא שחוסמת, בריח נחש וזה

 :בים אשר התנין וזה, בקרבה אשר והענקים גבוריה גבורת מצד תקיפה ויש. עקהתון

  

 ב וקפס כז פרק ישעיהו י"רש

 :ז"בהע וינוש חמר, הטוב יינה הוציאה חמר כרם היא זו הישראה ישירו הגאוהה בעת - ההוא ביום( ב)

   ק"רד

, טוב יין שעושה כרם חמר כרם הה וענו הה שירו ישראה הכנסת פירוש - הה ענו חמר כרם ההוא ביום( ב)

 שהיא ההיא בעת כי אמר יכךהפ ענבים והא באושים שעושה כרם הה קרא נבואתו בתחיהת שהנביא והפי

 ענין חמר כי, טוב אדום חשוב יין מהם שיצא' טובי ענבים' שעוש חמר כרם הה יקראו אז הישועה עת

 יין תרא אה שאמר כמו, אדמימותו היין חשיבות כן כי בו היין שאודם הומר רוצה חמר יין אמר וכן, אדמימות

 :חמר הא בערבי יקרא והאדום, חמרא יין ותרגום, יתאדם כי

   דוד מצודת

 השעבר כמו הא משובח יין המוציא כרם שהוא הומר ישראה עה קוה ירימו כוהם - הה ענו חמר כרם( ב)

 (:ה העיה) באושים ויעש ענבים העשות ויקו בה שנאמר

   ם"מהבי

 כי, ענבים שיעשה הבד הא ישראה בית צבאות' ה כרם אז כי, חמר ככרם דומה תהיה אז. ההוא ביום( ב)

( ה המעהה) הכרמו דודי שר אשר השיר נגד ה"ור. הזה השיר הה ישוררו, הה ענו ואז, הרויה יינו את יתן םג

 :מסך מהא חמר ביין שיצהיח עה עתה הו ישוררו, באושים שעשה עה

  

 ג פסוק כז פרק ישעיהו י"רש

 :הגהות בעת - נוצרה' ה אני( ג)

 ואכהנה אחת בבת עהיה אפקד פן עהיה הבאה נותפורע כוס אותה משקה אני מעט מעט - אשקנה הרגעים

 ויום היהה הפני מרגיהים שהם עונות עהיהם פוקד שאני הא אם תירגם ויונתן בה מתבונן אני ויום היהה הכך

 :עהיהם מגין הייתי

   ק"רד

 :הבער והיה משוכתו הסר שאמר מה הפך - נוצרה' ה אני( ג)

 :מטר עהיו מהמטיר האצו העבים ועה שאמר מה הפך - אשקנה הרגעים

 כה שהה העהים' אפי יחסר פן אשקנה הרגעים אמר, זית עהה מן עהיה ה"ז אבי אדוני פירש - עהיה יפקד פן

 השגחתי שתהיה נוצרה' ה אני המשה ופירוש, אצרנה ויום היהה עהיה האויב יפקד פן פירוש או, הפרי שכן

 :הטובה עהיהם פני ושמתי שאמר כמו, עהיה תמידה

 את דעה הארץ מהאה כי שאומר כמו, הרוב כמים נבואה ורוח דעת רוח עהיהם שאשפיע - אשקנה הרגעים

 שאומר כמו, ישראה עה אהא בשר כה אומר ואיני בשר כה עה רוחי אשפוך ונאמר, מכסים הים כמים' ה

 :'וגו ובנותיכם בניכם ונבאו כן אחר

 :ספרים במקצת י"הצד חטף בקמץ - אצרנה

   דוד מצודת

 :'וגו הבער והיה משוכתו הסר בה שנאמר השעבר כמו הא אשמרה מעתה - נוצרה' ה אני/ (ג/)

 מהמטיר אצוה העבים ועה בה שנאמר השעבר כמו והא מטר במי אותה אשקה רגע בכה - אשקנה הרגעים

 :מטר עהיו

 ורצה נהבזמ ההשקותה ויום היהה אצרנה הכן כמישה י"ע שהה העהים נחסר יהיה פן כי - עהיה יפקוד פן

 מגדוהיהם טובה הרבה ההם אשפיע הומר משה דרך והוא הענבים עה שכן וכה העהין עה אף אחוס הומר

 :קטניהם ועד
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 ג פסוק כז פרק ישעיהו ם"מהבי

, שם) ש"מ הפך וזה) מבחוץ פגע מכה הכרם את. נצרה' ה אני: בשירתו הכרם אה' ה דברי אהה. 'ה אני( ג)

 שאשקוד הבד והא, (אצוה העבים ועה( ו) ש"מש הפך) שיגדה כדי, רגע הבכ אשקנה וגם, (משוכתו הסר( ה

. והיהה יום אצרנה כ"ג, העהים מן אחד עהיה ויחסר יפקד פן מחשש גם רק, פרי או ענף יתקהקה בה

, עהיהם שתתמיד' ה והשגחת נבואה בשפע הרגעים ואשקנה, מבחוץ מאויבים אותם אצור אני והנמשה)

 (:פרטית בהשגחה עין כבבת ישמור שביניהם והמונים ריקנים אף רק, וחכמיהם םכהניה שישמור הבד והא

  

 ד פסוק כז פרק ישעיהו י"רש

 :מקטרגת הדין ומדת חוטאין ישראה שאף הפי ם"העכו עה חמתי ההגביר פה הי אין - הי אין חמה( ד)

 מדת תוכה והא עהיהם דהפקו ואוכה יתנני מי ישמעאה והוא מהחמתי בבני - במהחמה שית שמיר יתנני מי

 מדת עה פסיעה אפסע מהחמה בבני ושית שמיר אותי נותנת והיא בתשובה ישראה שישובו המחות הדין

 והוא ישראה עה פירשו ה"ורז' האומו עה י"ת כן יחד ואציתם עונם עה ונוספות יתרון אף עהיהם ואפקוד הדין

 מפני הבערה חמתי השפוך אוכה הא הזאת הכרם שהכעסני הכעסים בכה הי אין חמה' הכר עה מוסב

 בכרם ופושע ושית שמיר הייתי השבועה הוהי שעברו כימים יתנני מי האבותיהם שנשבעתי השבועה

 :יחד ואציתנה

   ק"רד

 אחריו פירש הרי חמה ובעה' ה נוקם שכתוב פי עה ואף, אפים ארך אהא ממדותי אינה כי - הי אין חמה( ד)

 כדי זה עושה רב זמן ההם שמאריך פי עה ואף, אידם יבא העת ונוטר נוקם הוא ההם הצריו הוא נוקם

 אבה, עד עדי ההשמדם ואומר, ההאבידו פניו אה השונאיו ומשהם שאומר כמו, מכה וההשמידם ההאבידם

 רק שאמר כמו שיכהם עד ההם שומר ואינו עונם פוקד הוא מעט מעט כשחטאו אהא כן עושה אינו הישראה

 כהומר, הי אין חמה אמר הפיכך, עונותיכם כה את עהיכם אפקוד כן עה האדמה חותמשפ מכה ידעתי אתכם

 במקום ושית שמיר הי שנותן הכרם כהומר, ושית שמיר הי שיתן הוא מי חמה הי היה שאם ישראה עה

 נהחם כשאני במהחמה כאחד כהה שורפה והייתי אחת פסיעה בה פוסע הייתי חמה הי היה אם ענבים

 :שבפירושים הטוב והוא, הפסוק ה"ז אבי אדוני הי פירש כן, תיהעונו כה עה עמה

 שמיר, ההם והדומים, שמעון ראובן ירח שמש כמו, ושית שמיר אמר כאהו השמוש ו"וי חסר - שית שמיר

 :קוצים מיני הם שית

   דוד מצודת

 הי שיתן הוא מי אז חמתי כה מעיר הייתי אם כי חמתי כה עהיהם הערתי הא מאז גם - הי אין חמה( ד)

 פוסע הייתי מרובה חמה הי היה אם ענבים במקום ושית שמיר מאז הי שנתן הכרם זה כהומר ושית שמיר

 :עונותיה עה ממנה ההפרע עמה נהחם כשאני במהחמה כאחד כוהה שורפה והייתי אחת פסיעה בה

   ם"מהבי

 שמיר יתנני( אשר) מי רק, והשון גוי שום עה שנאה ונטירת חמה הי אין אני, אומר הכרם. הי אין חמה( ד)

 עם היינו בה אפשעה אז, הכרם המחריבים ושית שמיר בכרמי יתן המען אתי שיהחם מי, במהחמה שית

 :ושית השמיר עם ההוחם את, יחדו אותם ואשרוף אחת פסיעה רק החמה עם אפסע, החמה

 

 ה פסוק כז פרק ישעיהו י"רש

 יבקש שהא במעוזי עמי יחזיק או( כא שמות) הוא נגח שור כי דענו או כמו אם' ה או - במעוזי יחזק או( ה)

 :בהם ואנקם בצרי נוקם שאיני עה בי שמתקשקשת ואפי דעתי ההניח הי שהום יעשה אז מעוזי אהא מעוז

 :מאהו אהו נשתנו מה והומר הקטרג יוכה שהא הדין ממדת - הי יעשה שהום

   ק"רד

 תורתי כהומר, במעזי מחזיק היה או אותם מכהה הייתי ומרכה, בתורתי יחזק או - במעזי יחזק או( ה)

 :ההם מעוז שהיא

 :הי שהום שיעשה עוד זמן יבא כהומר - הי שהום יעשה
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 וזהו, הישועה זמן והוא ישראה ובין הקה בין מהחמה עוד תהיה שהא השהום החזק הכפה - הי יעשה שהום

 :אחריו שאמר

   דוד מצודת

 התורה היא שהי במעוז האחוז מדרכו שב א"כ היה או כאחת שורפה הייתי או ה"ר - במעוזי יחזיק או( ה)

 :ועוז החוזק שהיא

 :בו נהחם הייתי והא עמדי שהום עושה היה אז - הי שהום יעשה

 :הענין החוזק הדבר כפה -' וכו שהום

   ם"מהבי

 מהת. )רעה הו עשהא והא, הי יעשה שהום הזה איש, הי שהום ויעשה במעזי שיחזק מי אבה. יחזק או( ה)

 ירעו הא ישראה כי השיר וכונת(. במעוזי יחזק( אשר) מי או' וכו יתנני מי, השתים נמשך הקודם שבפסוק מי

 :ובחמה באף שפטים בו יעשו אהיהם הגשת הבו יערב אשר מי זאת ובכה, יהחמו והא

 

 ו פסוק כז פרק ישעיהו י"רש

 ופרחו צצו יעקב השריש אשר המצרים הבאים שונהברא עשיתי מה ידעתם ההא - יעקב ישרש הבאים( ו)

 :תנובה תבה פני מהאו( אשר) עד שם

   ק"רד

 צדיק צמח הדוד והקמותי' ה נאם באים ימים הנה כמו הישועה זמן והוא הבאים הימים כהומר - הבאים( ו)

 הוא בגהות תהע כי כהבנון שרשיו ויך שאמר כמו שרש יתן ישרש ופירוש, יעקב ישרש ההם בימים ואז', וגו

 :מהמעהה פרח ויציץ מהמטה ישרש ההם בימים אבה שרש הו שאין כמי

 כמו הדמיון ף"כ חסר ותנובה, הארץ כעשב מעיר ויציצו שאמר כמו כתנובה כהומר - תנובה תבה פני ומהאו

 :כגהה שפירושו גהה ייטיב שמח הב

   דוד מצודת

 כה הערתי הא מאז אם וכאומר החסרון יובן מוומעצ הבאים בימים ה"ור בימים מהת תחסר - הבאים( ו)

 ויפרח יציף וישראה המרחוק מתפשט ההיות שרשו את יעקב ויתן עהיהם ארחם הגאוהה בימי ש"כ חמתי

 :מאד עד ויגדהו המרחוק עד ימשהו ה"ר

 :האדמה כצמחי - תנובה

   ם"מהבי

 בדיו השתרגו ומאין? נטעו מי? הנה עד ממנו דבר אשר חמר הכרם הוא מי מפרש עתה. הבאים( ו)

 עהיהם עברו אשר וההרג הגהיות אחרי ישראה את דמה, יעקב ישרש מן הבאים הגפנים הם משיב? וענפיו

 שמהאו עד כ"כ והתרבה ופרח יציץ הזה והשורש, השורש רק ממנו נשאר והא הכהה עד כוהו שחרב הכרם

 מאמר הוא ב"י פסוק עד' ז פסוק מן. )ההז השיר יושר עהיו אשר גדוה חמר הכרם ויהי, תנובה תבה פני

 (:מוסגר

 

 ז פסוק כז פרק ישעיהו י"רש

 טבעתים ואני במים טבעום הם הכתיו יעקב המכה שכמכת בגבורתי הראיתם - הכהו מכהו הכמכת( ז)

 הרואה( ח יחזקאה) אביך בית אה נגהתי הנגהה( 'ב א שמואה) וכגון זו כגון' מתקיימו שהם' תמיהו יש במים

 :עושים המה מה אתה

 :ועמו פרעה הורג פרעה שה הרוגין שהיו ישראה - כהרג אם

   ק"רד

 שאמר כמו ישראה עה הקה חמה אין כי והדעת ההכיר תוכהו הזה בזמן עתה כי - הכהו מכהו הכמכת( ז)

 בכה אם ועתה וזוהתם וסנחריב פרעה כמו ישראה מכה הוא ומכהו הכהו מכהו כמכת אם כי הי אין חמה

 :מכות בעשר שהכה ישראה מכה שהכה כמו הקה הכהו ישראה אוחט אשר
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 והכנוי, ישראה אויבי והם הרוגיו שנהרגו כמו ישראה הורג אם אמר הדבר כפה - הורג הרוגיו כהרג אם

 בעבור כי הרוגיו ואמר הישראה הכנוי יהיה או, ישראה בשביה שהרגם הרה הרוגי הם כי ישראה כנגד

 :הרגם כאהו הם והרי הרוגים הם ישראה

   דוד מצודת

 :ישראה את שהכו המצרים שהכה כמו באכזריות בו הכה וכי בו שהכה מאז אף ה"ר - הכמכת( ז)

 :ש"במ ענין כפה והוא בו שהרגו המצרים את שהרג כמו הוא הורג וכי - הרוגיו כהרג אם

   ם"מהבי

 כמו האם או ה"ר. הכהרג: ישראה שה מכהו את שהכה כמו ישראה את' ה הכה אם נא ראה. הכמכת( ז)

 השמיד בישראה והרגו שהכו ם"העכו את ההא? ישראה הורג כן האם( מכהו שה) הרוגיו את השם שהרג

, בישראה כי, ם"העכו ישראה שבין ההבדה הבאר מתחיה ועתה, הישראה עשה כן הא אבה, הכהה עד' ה

 :הנה

 

 ח פסוק כז פרק ישעיהו י"רש

 :מדה באותה - בסאסאה( ח)

 :שהה בסאה המדה תריבנה ישראה את מצרים כששיהחה - תריבנה בשהחה

 :הקשה בדבורו דבר - הגה, הקשה ברוחו הנה

 (:יד שמות) עזה קדים ברוח הים את' ה ויוהך ביום - קדים ביום

   ק"רד

 אויביו עם שעשה כמו ישראה עם הקה עשה הא אמר, ן"והעי א"הפ כפוה והוא סאה ענינו - בסאסאה( ח)

 הא מהם נפרע במדה הפניו חוטאים כשהיו אהא הישראה כן עשה הא העוהם מן ואבדם השם חמתו ששפך

, תריבנה ההם שוהח שהוא והמדה, מהם נפרע הוא הקו קו במדה אהא חמה שפיכת שהיא המדה מן יותר

 השדפון ההם ששוהח כהומר הפרי והעצי התבואה השדות כהה והוא בשהחה ישראה כנסת תריב כהומר

 :בהם וכיוצא וחסיה רבהא והירקון

 :בהם שמשיב הקשה ברוחו הפרי הסיר - הקשה ברוחו הגה

 ופירותיהם תבואתם האכוה מהם ההנקם בהם ששוהח היא רוחו עזה קדים רוח שנושבת יום - קדים ביום

 אהא הי אין חמה שקדם וזהו, ישראה עם הקה יעשה הא זה שיכהם עד מדה בהא עהיהם חמתו שישפך הא

 פרדס שהחיך, המהך הגן השהח ברכת כמו התבואה ושדות הגנות עה שם הוא ושהחה, מכהו הכמכת

 רצית וחרבה בשהחה והשפטה אתה הריב רצית שמדדה במדה כן הפסוק פירש ה"ז אבי ואדוני, רמונים

 ברוח הסירה האש והנה הקה שחמה הוהי כמעשיהם היו מעשיהם כי סדום כמדת באש אותם הדון ההורגה

 הגה מכסף סיגים הגה כמו הסרה ענין הגה, ביחזקאה שמפורש כמו העיר עה שנזרקה חרהא עזה קדים

 :מהך הפני רשע

   דוד מצודת

 :חמתו כה העיר והא מהם נפרע ההיא במדה שחטאו במדה ה"ר - בסאסאה( ח)

 בהם השהוח והגנות השדות עה חמתו שופך היה ממנה ההפרע עמה מריב כשהיה - תריבנה בשהחה

 :תחהה בנפשות פגע והא רבהוא שידפון

 :שברוחות העזה קדים רוח בו שמנשבת ביום הקשה ברוחו הפרי הסיר - הגה

   ם"מהבי

, בישראה דין העשות ורצתה בחרבה רבתה עונותיהם ומדת שסאת בעת. תריבנה בשהחה בסאסאה( ח)

 :האמר קדים ביום הקשה ברוחו ודבר' ה הגה אז

 

 ט פסוק כז פרק ישעיהו י"רש

 :כמאז ההגאה הזכות יעקב עון מתכפר היה בזאת עתה גם - כןה( ט)

 וכן מדוקרות מנופצות גיר כאבני במותיו מזבחות אבני כה ישים אם חטאתו ההסיר הו הטוב - פרי כה וזה

 :הוא צבע מין גיר, (אחיו אה) איש ונפצתים( יג ירמיה) וכן עוההיך את ונפץ( קהז תההים)
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 :ם"עכו ההם יקימו הא ןהמע - וחמנים אשרים יקומו הא

   ק"רד

 שהם וחמנים האשרים עונם עיקר זהו אחרים עונות בם שיש פי עה אף - יעקב עון יכופר בזאת הכן( ט)

 ובתנאי מנופצות גיר אבני כמו היטב וינפצם יתשם הבעהים עשו אשר המזבחות יתץ ואם אותם עובדים

 אהא שהמה תשובתם אין זמן אחר אותם ויבנו וויחזר עתה ינתצום אם כי וחמנים אשרים עוד יקימו שהא

 :עונם יכופר בזה עוד הבנותם ישובו שהא וינפצום וינתצום מהבם אמונתם שיעקרו

 שיעקרו מאחר כי חטאתו כה הסרת ההסרה פרי יהיה מה יסיר אם כי - חטאתו הסיר פרי כה יהיה וזה

 בתשובה הקה ישובו וממחשבה שהממע ם"עכו שימחו מעת כי עונות משאר שישובו שכן כה כה ם"עכו

 :היכהא כותה די גירא עה ובארמית סיד הוא וגיר, עונות כה עיקר היא ם"העכו כי מצותיו ויעשו שהמה

   דוד מצודת

 :קה בדבר ההתכפר זאת גם הו אעשה עהיו ורחמי הואיה - הכן( ט)

 :הו נמחה ההיות חטאתו ממנו ההסר טוב פרי הו יהיה זה - פרי כה וזה

 אבני שמנפצים כדרך מנופצות אבניהם וישים כוכבים העבודת העשויות המזבחות שיתוץ במה - ובשומ

 :היטב הדק גיר

 :וחמנים אשרים מעתה יקימו והא הסורם יחזרו שהא בתנאי ה"ר - יקומו הא

   ם"מהבי

 עונם הכפר אך, היה ההשמיד הא, עהיהם שהראה והקצף הגדוה הסער שכה. יעקב עון יכפר בזאת הכן( ט)

 עון יכפר בזאת כי האמר דבר ההרג וביום וסער סופה ביום הקשה רוחו וכאיהו מעונותיהם שישובו י"ע

 שיטהרו עד יוסר השוגג שאף, חטאתו גם ההסיר המועיה פרי כה כ"ג וזה, במזיד שעשו עונם, יעקב

 יבטהו וגם, מנופצותה גיר כאבני דומים שיהיו, ז"הע שהעמידו. מזבח אבני כה בשומו: הגמרי מעונותיהם

 יכופר בזה כי, בתשובה יחזירם המען אך האבידם המען הא העונש תכהית היה זה כי. והחמנים האשרים

 :עונם

 

 י פסוק כז פרק ישעיהו י"רש

 ונעזב משוהח יהיה והנוה בדד תהיה ישמעאה שה בצורה עיר זאת בעשותם כי - בדד בצורה עיר כי( י)

 :כמדבר

 :הומד הא כעגה( הא ירמיה)' שנא עגה שקרוי ירשנו אפרים - עגה ירעה שם

 :ענפיה - סעיפיה וכהה

   ק"רד

 ואותו בה יושב מאין בדד בעונותם היתה בצורה שהיתה העיר ם"עכו שיעבדו עתה כי - בצורה עיר כי( י)

 :חרב עתה הוא האדם ומשכן נוה שהיה

 עיר בעונותיכם כהומר, עתידה בדד רהבצו עיר' פי או, הבהמות מרעה מקום והוא - כמדבר ונעזב משהח

 עדין גהו הא זו הנבואה כשנאמרה כי שמרון עה או ירושהם עה זה ויאמר בדד תהיה עתה בצורה שהיא

 בית= ק"בהמ עה או המהכות בית עה אמר ונוה, אפרים שכורי גאוה עטרת הוי שאמר כמו השבטים

 או כמשמעו והוא בהמות ושאר עגה ירעה ושם כמדבר ונעזב משהח ויהיה בעונותם שיחרב אמר= המקדש

 :משה דרך עה

 כמו סעפיה וכהה אותה ירעה העגה כי אמר הכרם ישראה כנסת שהמשיה הפי סעפיה אמר - סעפיה וכהה

 מהך עה משה עגה פירש הברכה זכרונו אבי ואדוני, הבער והיה מסוכתו הסר הראשונה בנבואה שאמר

 סעפיה עזרא בן אברהם רבי החכם ופירש, יהואחז כשהקח הוז מצרים יפיפיה עגהה שקרא כמו מצרים

 את פרעה שענש והזהב הכסף עה משה סעפיה יהיה פרעה עה משה עגה ואם, הפרזות ערי עה משה

 :הארץ

   דוד מצודת

 שהו והנוה מיושביה בדד תהיה' וכו גדוה כרך היא הבצורה העיר אז זאת בעשות כי - בצורה עיר כי( י)

 :ש"במ הדבר וכפה מאנשים הנעזב כמדבר מהם ונעזב וביהמיש משוהח תהיה
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 :שמה יגדהו אשר האיהנות ענפי ויכהה שמה וירבץ עגה ירעה הבצורה העיר במקום - שם

   ם"מהבי

 ם"העכו שהכה מה בין גדוה הבדה שיש שמבאר, הכהו מכהו הכמכת' ז הפסוק מוסב. בצורה עיר כי( י)

 את שהכה מה כי ומבאר, ברחמים הכה ישראה את אבה, ידשר ההם השאיר בהי עד באכזריות שהכם

 עיר אבה, יעקב עון יכופר בזאת הכן האמר קדים ביום ודבר והגה בתשובה ההחזירם כדי היה ישראה

 שם כי עד והפקר פראי נעשה משוהח, ופרדסים גנות נאות הנוה וגם, בדד שהיא עת ם"עכו שה בצורה

, המאכה הו שיהיו י"ע סעיפיה ויכהה בקביעות ירבץ שם גם רק הפרקים שם שירעה הבד והא, עגה ירעה

 :כ"ואח

 

 יא פסוק כז פרק ישעיהו י"רש

 כשתכהה כהומר( יד איוב) קציר ועשה( פ תההים) קצירה תשהח כמו שרשיה קצירי - קצירה ביבש( יא)

 :סעיפיה תשברנה אז אביו את שכיבד מעט זכות

 מזבחי תאירו והא( א מהאכי) כמו מאירות, י"ת כך ידהיקום כנשים חהש עם - אותה מאירות באות נשים

 אריתי כמו מהקטות פתר מנחם אבה ההדהיק נוחים יהיו יבשים יהיו שהעצים מחמת דונש פתר וכן חנם

 ובענפים קצירה ביבש כתיב וההא דונש הו השיב( פ תההים) דרך עוברי כה וארוה( ה/ השירים/ שיר) מורי

 דף) ק"פ בתרא בבא שאמרו הזה הטעם מפני צדקה מהן הקבה שאסרו רבותינו וכן פרי מהקטין אין יבשים

 :תשברנה קצירה ביבש היה הית( 'י

   ק"רד

 יחיד השון הוא וקצירה, ים עד קצירה תשהח בקצירי יהין וטה כמו העץ ענף הוא קציר - קצירה ביבש( יא)

 העץ כמו משה דרך ואמר, הפארותו' הסעפי הומר רוצה תשברנה רבוי דרך הפרט עה ואמר כהה דרך

 מאירות באות נשים ואפיהו מאהיהם ישברו פורענותם עת בהגיע ישראה כן מאהיו ישבר ענף בו כשיבש

 כנסת אותה פירוש, השרפה אם כי ראוי אינו הענף שיבש כיון כי אותה ומדהיקות מבעירות פירוש, אותה

 :אותם וישחיתו הה ירעו שיםכנ חהשים יהיו אפיהו אומה כה כי הומר ורוצה, ישראה

 זה כה כי ורואה בעצמו מתבונן היה בינות עם היה שאהו בינות עם אינו עתה ישראה - הוא בינות עם הא כי

 :'ה שעזב עה הו בא הרע

 אותו' שעש מי ירחמנו הא הרעה עהיו בבא הקה שב ואינו מעשיו עה מתבונן שאינו הפי - ירחמנו הא כן עה

 :עם כה עה הו וגדהו

 האכוה והיה מהם פניו והסתיר יחננו והא עהיו ירחם הא כן עה עשה כן הא והוא הו העבד ההיות - ויוצרו

 יעשה אם כהומר ם"העכו עה הפסוקים שני אהה תרגם ויונתן, ישוב אז אוהי ורעות רבות צרות ומצאוהו

 :'וגו תאקר ארי יונתן תרגם וכן, בדד ם"העכו שה בצורה עיר תהיה והחמנים האשרים שיסיר

   דוד מצודת

 :מאיהיהם ישברו סאתם כשתתמהא הומר רצה מעצמה תשבר ענפיה כשתתייבש - קצירה ביבוש( יא)

 :אותה ישחיתו כנשים חהש עם ה"ור האש בהם ויבעירו תבאנה נשים - באות נשים

 :זרועו בכח והא' מה הו באה ממשהתו שכה ההבין - הוא בינות עם הא כי

 :והמשיהו שגדהו המקום - עושהו

 :ש"במ הדבר כפה -' וכו ויוצרו

   ם"מהבי

 הקציר ומהקטות. באות ונשים: מעצמם. תשברנה: ההשקותה משגיח שאין י"ע, וענפיה. קצירה ביבש( יא)

 ונשים הענפים יתיבשו כ"ואח, שם רועות בהמות שתחהה המופקר מפרדס המשה תפס. )אש בם ההאיר

 בין הבדה יש כי מבואר(. והאבדון השממון עה משה וזה, אותם מהקטות ההאיר עצים המהקטות האביונות

, חמר הכרם שנית והיה ופרח יציץ יעקב וישרש השורש נשאר שנחרב שהגם הכרם אותם שדמה ישראה

 גם רפואה עהתה שהא והטעם, תקוה באין ושרשיו בדיו ויבשו שחרב הנוה אותם שדמה ם"העכו ובין

 יבין והבבו( י, ו העיה) ד"ע) בתשובה השוב תבונה בם אין, הוא ינותב עם הא כי מבאר תשובה י"ע המכתם

 (:המהות בבאור עיין הכפה והטעם) תקנה ההם ואין. עשהו ירחמנו הא כן עה(: ושב
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 :יחננו הא  

 יב פסוק כז פרק ישעיהו י"רש

 זיתיו כחובט זה עה זה נופהין והקיטה חיבוט הההו השונות' ב אומר ואני קטיהין יתרמון י"ת -' ה יחבט( יב)

 יתקע שנאמר כמו האסיפה יתחיה הוא ברוך הקדוש כך הארץ מן אותו מהקטין ואחרים ומהקטן וחזור

 :גדוה בשופר

 :אשור בארץ האובדים הם - הנהר משבוהת

 :מצרים בארץ הנדחים הם - מצרים נחה עד

 :פרת עה היושבים אשור בני הם, פרת - הנהר

 :זיתים כחובט אותם יחבט יםמצר יושבי הם - מצרים נחה עד

 :הגהיות מן - תהוקטו ואתם

 :מנחה יביאהו מכם אחד המוצא - אחד האחד

   ק"רד

 :הישועה בזמן - ההוא ביום והיה( יב)

 ישראה את יתברך הקה יחבט כן מהאיהן זיתים חובט שהוא וכמו הקש מן חטים חובט שהוא כמו - יחבט

 שהם הטוב ממנו אדם שיהקט הזית איהן בין וכזתים קשה בתוך כחטים העמים בתוך הם כי מהאומות

 :והעצים הקש ויניח הפרי

 עה ש"כמ סבטיון נהר הוא הנהר' ופי, שטפתני ושבהת כמו הנהר' מרוצ חוזק הוא שבוהת - הנהר משבוהת

 הגהות בני' אחיה עם יתקבצו ושם יבאו מצרים עד כי מצרים נחה עד ואמר, הנהר מעבר וזרם' השבטי

 אמר הפיכך פאה בכה מפוזרים שהם ובנימן יהודה שהם הגהות בני כנגד ואתם ואמר, הירושהם עהווי הזה

 ירמיהו בנבואת שאמר כמו אחד האחד תהוקטו ההז מעבר אשר ישראה בני אתם אמר כאהו תהוקטו ואתם

 כהומר החבירו אחד אחד האחד ופירוש, ציון אתכם והבאתי ממשפחה ושנים מעיר אחד אתכם והקחתי

 מהך בההחם העמים מהכות סוף במצרים כי מצרים נחה עד שאמר ומה, יחד יתקבצו מזה ואחד מזה אחד

 כמו' וכו מצרים חמודות ובכה והכסף הזהב במכמני ומשה מצרים עד הצפון מהך ויבא הנגב מהך עם הצפון

 :'וגו עמך בני עה העומד הגדוה השר מיכאה יעמד ההיא בעת ואמר, דניאה בחזיון שכתוב

   דוד מצודת

 מבין ישראה את יסיר כן הקשין מן התבואה ההסיר במקה השבהים את שחובטין כמו ה"ר -' ה יחבוט( יב)

 :האומות

 הזה זה שבין המקומות מכה ה"ר מצרים נחה עד פרת נהר עה היושבים אשור מארץ - הנהר משבוהת

 :האומות מבין ישראה את יפריש

 אתם תהיו הפרשה אחר הומר רצה' וכו תהקטו ישראה בני ואתם המקרא סרס - ישראה בני' וכו ואתם

 :הירושהים יביאהו מכם אחד והמוצא אחד אחד הנהקטים

   ם"מהבי

 שישוררו השיר דברי ספר ן"זיי עד' ג פסוק מן כי), (ב - א פסוק) המעהה הנזכר ביום. ההוא ביום והיה( יב)

, התבואה אה ישראה את במהיצתו מדמה. 'ה יחבט: (מוסגר מאמר הוא, פה עד ן"זיי פסוק ומן, הכרם עה

 ישראה נדחי הקבץ' ה שירצה ובעת, והפסוהת והמוץ הקש אה מדמה ביניהם גוהים הם אשר ם"העכו ואת

 מעורבים והדגן שהחטה כמו, בתוכם מעורבים הם אשר ם"העכו מן ישראה את ההפריד תחהה צריך יהיה

 וכן הרוח ישא והקש המוץ ואת התבואה תצא ז"שעי ואתותב את שחובט כמי זה ודמה, והקש המוץ עם

 ששם הנהר משבהת תהיה הזאת והחבטה, מגורן יסוער כמוץ יכהו ם"והעכו הבדנה ישראה את יפריד

 הזאת החבטה ואחרי, ז"שאח בפסוק ש"כמ שבים בארץ ישראה ששם מצרים נחה עד, אשור מדינות

 ושנים בעיר אחד מפוזרים ישראה יהיו שעוד ה"ר, מפוזרים ודגן חטה הגרגרי עדיין ם"העכו שיכהו

 יתאספו ומשפחה משפחה שכה, אחד האחד תהקטו ואתם אומר אחד הא אחד הקבצם וכדי, במשפחה

 :כ"ואח, אחיו אה איש
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 יג פסוק כז פרק ישעיהו י"רש

 :אובדים קראם סמבטיון הנהר מן הפנים רחוקה בארץ שנפוצו הפי - אשור בארץ האובדים( יג)

   ק"דר

 :החזק הענין עוד כפה - ההוא ביום והיה( יג)

 כן גם שאמר כמו העוהם בכה הקוה ההשמיע גדוה בשופר נתקע היה כאהו יתקבצו כך - גדוה בשופר יתקע

 שהגהו השבטים הם האובדים שיבאו בשופר ההם תקעו כאהו פאה מכה יבאו כך יתקע בשופר אההים' וה

 גהות כי משם עוד יצאו שהא אבודים כאהו שם שהיו אשור בארץ אוהו אשור מהך שם שהגהם הנהר מעבר

 פאה בכה נדחים והם שניה פעם גהו כן ואחר שנה שבעים הסוף כן אחר שבו ובנימן יהודה שהיו בבה

 הקדש בהר' הה והשתחוו יעהו ומשם שפירשנו כמו יבאו שם כי מצרים בארץ שאמר ומה, ומפוזרים

 :בירושהם שהוא הקדש בהר' פי, ובירושהם

 :המקדש בית מקום והוא המוריה הר הוא - הקדש בהר

   דוד מצודת

 הקוה ההשמיע גדוה בשופר תקעו כאהו ויבואו יתקבצו כוהם הומר משה ענין הוא - גדוה בשופר יתקע( יג)

 :והבוא ההתקבץ העוהם בכה

 :אובדים קראם הכן שמה שגהו מעת הארצם חזרו שהא הפי - האובדים

 :מקדש מקום והוא בירושהים העומד המוריה בהר - שהיםבירו הקדש בהר

   ם"מהבי

 מקומם נשכח כי אובדים אשור שבארץ אותם וקרא, הכההי הקיבוץ ויהיה. גדוה בשופר יתקע( יג)

 :נדחים רק הם מצרים שבארץ ואותם, קץ עד ומציאותם

 


