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Isaiah Chapter 50 ְעיָהּו  יְשַׁ

ֶכם ֲאֶשר   א ֹּה ָאַמר ה', ֵאי ֶזה ֵסֶפר כְִּריתּות ִאמְּ כ
ִתיָה, אֹו ִמי ִמּנֹוַשי, ֲאֶשר ֶכם לֹו; ֵהן -ִשַלחְּ ִתי ֶאתְּ ָמַכרְּ

ֶכםַבֲעו ֹּ ָחה ִאמְּ לְּ ֵעיֶכם של ִפשְּ ְְּ ֶתם, ּו ַכרְּ ֵֹּתיֶכם ֹנִמְּ  .ֹנ

1 Thus saith the LORD: Where is the bill of your 
mother's divorcement, wherewith I have put her 
away? Or which of My creditors is it to whom I 
have sold you? Behold, for your iniquities were ye 
sold, and for your transgressions was your 
mother put away.  

ֲהָקצֹור --ַמּדּוַע ָבאִתי וְֵּאין ִאיש, ָקָראִתי וְֵּאין עֹוֹנֶה  ב
דּות, וְִּאם ָרה יִָדי ִמפְּ ַגֲעָרִתי -ֵאין-ָקצְּ ַהִציל; ֵהן בְּ ַֹּח לְּ ִבי כ

ָבר ָגָתם ֵמֵאין  ,ַאֲחִריְ יָם, ָאִשים ֹנְָּהרֹות ִמדְּ ַאש ּדְּ ְְּ ִת
ֹּת ַבָצָמא  .ַמיִם, וְָּתמ

2 Wherefore, when I came, was there no man? 
when I called, was there none to answer? Is My 
hand shortened at all, that it cannot redeem? Or 
have I no power to deliver? Behold, at My rebuke 
I dry up the sea, I make the rivers a wilderness; 
their fish become foul, because there is no water, 
and die for thirst.  

רּות; וְַּשק, ָאִשים כְּסּוָתם.  ג ִביש ָשַמיִם, ַקדְּ  }פ{  ַאלְּ
3 I clothe the heavens with blackness, and I make 
sackcloth their covering. {P}  

שֹון ִלמּוִדים, ָלַדַעת ָלעּות ֶאת  ד -ה' אלקים, ֹנַָתן ִלי לְּ
ֶֹּזןיֵָעף,  ֶֹּקר, יִָעיר ִלי א ֶֹּקר ַבב ר; יִָעיר ַבב ְָ ַֹּע,  ,ָּד מ ִלשְּ

 .ַכִלמּוִדים

4 The Lord GOD hath given me the tongue of 
them that are taught, that I should know how to 
sustain with words him that is weary; He 
wakeneth morning by morning, He wakeneth 
mine ear to hear as they that are taught.  

ִֹּכי ֹלא ָמִריִתי:-ה' אלקים ָפַתח  ה ֶֹּזן, וְָּאֹנ ָאחֹור, ֹלא   ִלי א
ִֹּתי  .ֹנְּסּוג

5 The Lord GOD hath opened mine ear, and I was 
not rebellious, neither turned away backward.  

ָחיַי   ו ַמִכים, ּולְּ ִתי, ֵגוִי ֹנַָתִתי לְּ ַתרְּ ִטים; ָפֹנַי ֹלא ִהסְּ ֹּרְּ מ לְּ
ֹּק  .ִמכְִּלמֹות וָר

6 I gave my back to the smiters, and my cheeks to 
them that plucked off the hair; I hid not my face 
from shame and spitting.  

ִתי; ַעל-ִלי, ַעל-וה' אקלים יֲַעָזר  ז ָלמְּ ִתי-ֵכן ֹלא ֹנִכְּ  ֵכן ַשמְּ
 .ֹלא ֵאְֹוש-ָפֹנַי, ַכַחָלִמיש, וֵָאַדע, ִכי

7 For the Lord GOD will help me; therefore have I 
not been confounded; therefore have I set my 
face like a flint, and I know that I shall not be 
ashamed.  

ִּדיִקי  ח דָ -ִמי--ָקרֹוְ, ַמצְּ ַעל -ה יַָחד; ִמייִָריְ ִאִתי, ֹנַַעמְּ ְַ

ָפִטי, יִַגש ֵאָלי  .ִמשְּ

8 He is near that justifieth me; who will contend 
with me? let us stand up together; who is mine 
adversary? let him come near to me.  

ִשיֵעֹנִי; ֵהן כלָלם -ִלי, ִמי-ֵהן ה' אלקים יֲַעָזר  ט הּוא יַרְּ
ֵלם.ַכֶבגֶ  ֹּאכְּ לּו, ָעש י ְְּ  }ס{  ד יִ

9 Behold, the Lord GOD will help me; who is he 
that shall condemn me? Behold, they all shall wax 
old as a garment, the moth shall eat them up. {S}  

ּדֹו  י ְְּ קֹול ַע ֵֹּמַע בְּ ֶכם יְֵּרא ה', ש ְָ ֲאֶשר ָהַלְך ֲחֵשִכים, --ִמי 
ֵשם ה', וְּיִָשֵען  ַטח בְּ ְְּ ַֹּגּה לֹו, יִ  }ס{  יו.קֵבאֹלוְֵּאין ֹנ

10 Who is among you that feareth the LORD, that 
obeyeth the voice of His servant? though he 
walketh in darkness, and hath no light, let him 
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trust in the name of the LORD, and stay upon his 
God. {S}  

כּו   יא ֵרי ִזיקֹות; לְּ ַאזְּ ֵחי ֵאש, מְּ ֹּדְּ ֶכם ק ֶכם, ֵהן כללְּ אּור ֶאשְּ בְּ
ֶתם ִזיקֹות ִבַערְּ ְְּ ֹּאת ָלֶכם-ִמיִָדי ָהיְָּתה--ּו ְָה  ,ז ַמֲעֵצ לְּ

ָכְּון.  }ס{  ִתשְּ

11 Behold, all ye that kindle a fire, that gird 
yourselves with firebrands, begone in the flame 
of your fire, and among the brands that ye have 
kindled. This shall ye have of My hand; ye shall lie 
down in sorrow. {S} 

 פרשֹנות:

 א פסוק ֹנ פרק ישעיהו עזרא אְן
' ג' ירמ] אליה כריתותיה ספר את ואתן, ירמיה דְרי יכחיש זה והֹנה, אשתו וְין, אמכם: כריתות גט, כריתות( א)

 וישעיהו'[, ְ' ח עמוס] קום תוסיף לא וכמוהו תקום לא שלעולם ישראל מלכות על דְר ירמיהו כי והתשוְה'[, ח

 משיח יהיה שממֹנו דוד מלכות על דְר
   ק"רד

 פירשו, אליה כריתותיה ספר את ואתן שלחתיה ירמיהו אמר הֹנה - אמכם כריתות ספר זה אי' ה אמר כה( א)

 גליות ְקְוץ כי מלך עוד מהם יהיה שלא כריתות ספר להם שֹנתן השְטים עשרת כֹנגד דְר ירמיה כי המפרשים

 כְעל אלא כריתות ספר ֹנתן לא ליהודה אְל, ממלכות לשתי עוד יחצו ולא ואמר, להם ֹנשיא דוד ועְדי ֹנאמר

 להחזיר עתיד יהודה כן אליו להחזירה שעתיד לפי כריתות ספר לה ֹנתן לא אְל עליה שקצף מְיתו אשתו שמוציא

 ממקום יצאו לא שמשגלו ועוד מְְל הגלות ְשוְ שְו לא השְטים שעשרת לפי כן גם לפרש וֹנוכל, לו המלכות

 וישְו שֹנה שְעים אחר לארצם שְו יהודה וְֹני כריתות ספר להם ֹנתן כאלו הם הרי מאד הגלות להם וארך גלותם

 את שמֹנחם וֹנחמה העתיד על דְר הֹנְיא עדין גלה לא שיהודה פי על ואף, שֹנה ועשרים מאות ארְע ְארצם

 אי יהודה כֹנגד ואמר, שְותם ישיְ האל וְשוְם ְעוֹנותיהם אם כי ֹנמכרו לא כי שישוְו הגלות ְזה שהם ישראל

 כריתות ספר וְיֹניכם ְיֹני אין כי אחרת פעם שְתם כאשר אלי לשוְ אתם קרוְים כי כלומר, כריתות ספר זה

 יהודה עץ את לוקח אֹני הֹנה יחזקאל אמר וכן, כלו ישראל על ימלוך דוד כי השְטים שאר כן גם ישוְו וְשוְכם

 להם שֹנתן פי על ואף, אחר לעץ ועשיתים יהודה עץ את עליו אותם וֹנתתי חְריו ישראל ושְטי אפרים ְיד אשר

 והכלל הכֹנסיה היא והאם, יהודה שְט עם אותם ישיְ והֹנה מאד גלות וארך גדול הכריתות היה כְר כריתות ספר

 והתשוְה המכירה דמי היו עוֹנותיכם אלא ְפדותכם לכסף צריכים ואיֹנכם ֹנמכרתם לא והֹנה הפרט הם והְֹנים

 :הפדות כסף תהיה
   דוד מצודת

 אְל( ג ירמיה' )וכו כריתותיה ספר את ואתן ש"כמ כריתות גט לה ֹנתתי אמֹנם אם כאומר -' וכו ספר זה אי( א)

 כ"וא שם ש"כמ הפשע ְעְור היתה הלא שלחתיה מה מפֹני ְה ֹנראה ל"ר ְה שלחתיה אשר הספר זה איזה

 :הכריתות ֹנעקר כשתשוְו
 :החוְ ְפרעון לו אתכם שמכרתי עד מה דְר לי הלוה מי - מֹנושי מי או
 :ֹנפדין תהיו תשוְה כשתעשו כ"וא - ֹנמכרתם ְעוֹנותיכם הן

 :השילוחין ֹנעקר יהיה ְתשוְה כ"וא שלכם הכֹנסים ֹנשלחה הפשעים ְעְור - וְפשעיכם
   ם"מלְי

 או, ְה שמאס מפֹני או יהיה, מְיתו אשתו את המגרש. שלחתיה אשר אמכם כריתות ספר איזה' ה אמר כא( א)

 ואז כריתות ספר ְידה וֹנותן לחלוטין משלחה ְה שמאס מפֹני משלחה אם, ְיֹניהם הְדל ויש, כֹנגדו שמרדה מפֹני

 ְידה ֹנותן ואיֹנו, שעה לפי רק מְיתו מגרשה כֹנגדו שמרדה מפֹני שלחה אם אְל, עוד אליה שישוְ לצפות לה אין

 הלא, שלה כריתות ספר איזה שלחתיה אשר אמכם שואל ז"ע, לְיתו ישיְה מעשיה תיטיְ ועת כריתות ספר

 הקשר ֹנפסק ולא ֹנגדי שמרדה מפֹני רק ְה שמאסתי מפֹני שלחתיה לא כי אות וזה כריתות ספר ְלא שלחתיה

 וְזה ְְֹניו גם מאס כ"ועי ְאשתו שמאס מפֹני או יהיה, ְֹניו את המוכר. לו אתכם מכרתי אשר מֹנושי מי או: ְיֹניֹנו

, פדיוֹנם דמי לו שאין אחר אותם יפדה מאין כי תקוה אין כ"ג וְזה, ֹנושיו לשלם למעות שהוצרך מפֹני או, תקוה אין

 לכן, לֹנושיו לשלם ְֹניה את שמכר רק לומר ֹנשאר לא, ְה שמאס מפֹני הְֹנים אם את שלח לא כי' ה שְרר ואחר

 שהעון, ופשע עון ְין ההְדל. ֹנמכרתם ְעוֹנותיכם הן? ממון התחייְתי למי, לו אתכם מכרתי אשר מֹנושי מי אמר

. ומיֹנות כפיריות ְטעֹנות מֹנצח ואיֹנו ופורק' ְה מורד הוא והפושע', ה ְמצות לכפור שמסיתו השכל מצד הוא
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 רק רע ומה טוְ מה ויודע שלם שכלו והפושע, לרע טוְ ְין מְין ואיֹנו ְו ֹנפגע ששכלו ְגופו מום ְעל הוא המעוה

 עליו מרחם אְיו, משוגע שהוא מצד חטא אם אְל, תקוה לו אין מרד י"ע אְיו ֹנגד שחטא הְן והֹנה. יוקְאל מורד

 כי תקוה לכם ויש ֹנטרף ששכליכם רק, המרד מצד לא ֹנמכרתם ְעוֹנותיכם הן א"ועז, לרפאותו רופא לו ולוקח

, תקֹנה לה ואין ְגופה מום הוא השגעון מצד הוא אם, ְהפך יהיה ְעלה ֹנגד האשה ְחטא אְל, סכלותיכם ארפא

 ֹנמכרים הייתם אם כי. אמכם שלחה וְפשעיכם אומר זה ועל, ממרדה תשוְ אם תקֹנה לה יש המרד מצד הוא ואם

 אְ כיחוס עמו עם' ה יחוס שמעריך מצאֹנו כי, ְזה והֹנרצה. )תקוה היה לא ְעוֹנותיכם היה אמכם ושלוח ְפשעיכם

 זה ְדרך' ה יחוס יהיה וכן התולדה מצד הוא הְן על האְ יחוס. ואשתו איש כיחוס אותם שמעריך ומצאֹנו, לְֹנים

 וכן, ְיֹניהם שֹנעשה ְחיריי קשר מצד הוא האשה אל האיש ויחוס, ממעל אלוק חלק שהֹנפש מצד התולדה מצד

 לי וארשתיך( כא, ְ הושע) שכתוְ כמו מצותיו שקְלו התורה קְלת ידי על ֹנעשה זה ְדרך לישראל' ה ייחוס

 לאשתו כאיש ויחוסו, ֹנפשו ומחצְ תולדותו מצד ואחד אחד כל עם הוא לְֹנים כאְ אליֹנו יחוסו. וְמשפט ְצדק

 זה יחוס י"ע לֹנו שֹנתחייְ מהחיוְ לאשתו כאיש אליֹנו יחוסו כי ואומר, תורתו לה שֹנתן האומה כלל עם ֹנתהוה

 ז"כ התורה קְלת י"ע ֹנתהוה זה שיחוס אחר כי, עדיין תקֹנה יש זה ומצד, הפשעים י"ע ֹנפסק וכדומה ומזון מכסות

 שהיו עוֹנות י"ע ֹנפסק היה אם כן לא, ממרדם ישוְו אם תקֹנה יש ֹנגדו שמרדו הגם, הדת ְשרשי עדיין שמאמיֹנים

 האְ ירחם ְהכרח וְזה, השכל וטעות עוֹנות י"ע ֹנפסק לְֹנים כאְ השֹני שיחוסו אומר וגם. ְכללה ְתורה כופרים

 (:תקֹנה ויש, האמת אל ולהשיְו עיֹניו להאיר ְֹנו על
 

 ְ פסוק ֹנ פרק ישעיהו י"רש
 :אלי פוֹנה מכם מי איש ואין אליכם להתקרְ - ְאתי מדוע(/ ְ/)

   עזרא אְן
 תקצר שלא גמורה ראיה הֹנה', וגו ְגערתי הן: לשם ישראל ישוְו אולי, שהתֹנְאו לֹנְיאים רמז, ְאתי מדוע( ְ)

 :מפדות ידי
 ְ   ק"רד

 איש ואין ְאתי כי זה היה ולמה, תשוְו אם ְתשוְה אתכם לקְל מזומן אֹני כי הגאולה מעכְים אתם - מדוע( ְ)

 :אלי עוֹנה
 :אליכם ואשוְה אלי שוְו - קראתי

 :מכם - עוֹנה ואין
 זה אין עתה עד אתכם פדיתי שלא זה הוא ידי לקוצר כי גלותיכם לאורך חשְתם וכי - מפדות ידי קצרה הקצור

 מקְל האל כי מקומות ְכמה שכתְֹנו כמו הֹנְיאים דְרי הם והקריאה והְיאה, אלי שְתם שלא ְשְילכם אלא

 :לקְלם וֹנכון אליהם קרוְ הוא שלם ְלְ אליו קראם עת ְכל השְים
 ְים שעשיתי כמו ְגערתי הים אחריְ והֹנה עתה עד ֹנגאלתם שלא זה הוא ידי מקוצר כי תחשְו איך - ְגערתי הן

 :לחרְה הים את ששם קדים רוח שהוליך והגערה, ויחרְ סוף ְים ויגער כתיְ וכן, לְד ְגערה סוף
 וממקום ישראל שעְרו עד אותו שהוְשתי ְירדן שעשיתי כמו הֹנהרות אוְיש כשארצה - מדְר ֹנהרות אשים

 שהיתה הדגה מתה והֹנה ֹנכרתו תמו המלח ים הערְה ים על והיורדים שאמר כמו הֹנהר יְש הים עד המעְר

 אמר וכן, לתוכו הֹנשפכים אחרים ֹנהרות משֹני אחד והוא ֹנהרות הירדן על שאמר ומה, וְאשה המים כשתמו ְֹנהר

 :תהלים ְספר שפירשתי כמו, איתן ֹנהרות הוְשת אתה זה על
   דוד מצודת

 :אלי פוֹנה איש ואין אליכם להתקרְ ְאתי אֹני - ְאתי מדוע( ְ)
 :לי משיְ מי ואין אלי שתְואו - קראתי
 :אתכם מלפדות ידי קצרה וכי תועלת ְי אין וכי ל"ר - הקצור

 הֹנמשלים ם"העכו אחריְ ל"ר מדְר כמקום יְשות ֹנעשות והֹנהרות ויְש חורְ ֹנעשה ְים גוער כשאֹני - ְגערתי

 :רְים למים
 ולפי יאְדו ם"העכו אֹנשי לומר ורצה ותְאש ְצמא תמות כי המים מחסרון תְאש הדגים קְוצת - דגתם תְאש

 :הֹנהרות ְיוְש הֹנופל לשון אמר לֹנהרות שהמשילם
   ם"מלְי

 היה, אלי אתכם אשיְ וְקל ֹנמכרתם חֹנם ואתם, ְאמכם מאסתי שלא אחר, איש ואין ְאתי מדוע כ"וא. מדוע( ְ)

 והתחלתי אתכם קראתי גם כי לְד זאת ולא, איש אין ומדוע פֹני לְקש אחרי תרוצו אליכם שְאתי שתיכף ראוי

 חֹנם רק לממון צריך שהייתי ְעְור ֹנמכרתם שלא אחר. מפדות ידי קצרה הקצר: עוֹנה ואין מ"ומ אתכם לפייס
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 אתכם ויעכְו פדיוֹניכם ְעד ממון לקחת ירצו לא שלכם שהקוֹנים תאמרו ואם, אתכם לפדות אוכל הלא ֹנמכרתם

 אשים וֹנהרות הים את אחריְ לְד ְגערה הלא. ְגערתי הן: חזקה ְיד אתכם להציל כח ְי אין האם, ְחזקה

 :ְצמא תמות כ"ואח המים מחסרון תחלה תתקלקל שְהם והדגה, כלל מים ְו יצוייר לא אשר כמדְר
 

 ג פסוק ֹנ פרק ישעיהו עזרא אְן
 כולה תקדר כאשר השמש קדרות על אומרים ויש, העְים על הטעם, קדרות מלְוש, קדרות שמים אלְיש( ג)

 :שחור הוא שהשק ְעְור, כסותם שק וכאילו, היום ְחצי
   ק"רד

 :ימים שלשת חשך להם שהיה קדרות השמים להם שהלְשתי להם האויר ְהפסד ְמצרים עשיתי וכן - אלְיש( ג)
 לעשות אוכל כן עשיתי זה כל ועם שחור הוא והשק, אור ראו שלא כסותם היה שק כאלו - כסותם אשים ושק

 חפצו יעשה ְיסודות ואם יסודות שהם לפי והאויר המים וזכר, רְים עמים ְתוך שאתם י"ואעפ מהגלות להוציאכם

 שֹנאמר כמו העֹנֹנים על או, והירח השמש קדרות על קדרות שמים אלְיש עוד לפרש ויש, מהם ְֹנְראים שכן כל

 הפסוקים לפרש ויתכן, ישראל ְעְור שעשה ְמה הכל לפרש הוא שֹנכון אלא, ורוח עֹנֹנים התקדרו והשמים עליהם

 כלומר אותם ויוְיש אותם שיחריְ ואמר, והֹנהרות הים כמו ְשפע להם שהיה העמים טוְות דמה משל דרך האלה

 :אוְיש ואגמים לאיים ֹנהרות ושמתי ְפסוק שפירשֹנו כמו והעֹנין לישראל שעשו הרעה ְעְור טוְתם שיפסיק
   דוד מצודת

 :ש"ְמ הדְר כפל -' וכו ושק, שמים אלְיש( ג)
   ם"מלְי

 כי, קדרות השמים שאלְיש ְעת יהיה זה כי השמש חום מחמת יהיה לא ויְש הים שיחרְ ומה. אלְיש( ג)

 שיחריְ והֹנמשל. )ְשק התכסו כאילו וגשם ערפל מלאים שיהיו, כסותם אשים שק וגם, ועֹנֹנים ְעְים יתקדרו

 יהיה לא וזה, יכלו ארצם יושְי ם"העכו שהם והדגה ישאון כֹנהרות אשר ושריהם יהמיון כים אשר ם"העכו ארצות

 '(:ה לעְדי ְרכה גשמי יריקו מצדם שהשמים ְעת יהיה זה כי, והשמים המערכת הוראת מצד
 

 ד פסוק ֹנ פרק ישעיהו י"רש
' וצמאי העיפים את לעות לדעת כדי ללמד הראוי לשון לי וֹנתן שלחֹני' ה אומר היה ישעיה - למודים לשון לי ֹנתן( ד)

 :הוא ְרוך הקדוש דְרי את לשמוע
 :עתים להם לקְוע( קיט תהלים' )לה לעשות עת ְמחלוקת חְרו מֹנחם - לעות דְר
 :קדשו ְרוח אזֹני את מעורר - אזן לי יעיר

 :והֹנכוחה האמת הלימודים ְמשפט - כלמודים לשמוע
   עזרא אְן

 דְוק ולעות: כלמודים לשמוע[, ד"כ' ְ' ירמ] מדְר למוד והעד, השם מתואר, למודים: הֹנְיא דְרי אלה', וגו יי( ד)

 לעות והֹנה: וילאה ויעף קשים דְרים ילמד כאשר התלמיד לְ, יעף והטעם(: עת מגזרת לעות ומלת: )לדעת עם

 אזֹני שיעיר יעירֹני ופירוש, ְְקר ְְקר אותי יעיר יי כי', וגו יעיר וטעם: לה רע אין זרה מלה היא או עת לשום

 :לשם תלמיד אֹני והֹנה, כלימודים שומע שאהיה
   ק"רד

 למוד כמו ְלשון מורגלים אֹנשים לשון למודים לשון לי ֹנתן אמר, עצמו על אמרם הֹנְיא דְרי אלה - יםקאל ה'( ד)

 השם דְרי לדעת ְדְר הרגיל כאדם מהרה צחות לדְר לשוֹני שתקן, חדה כחרְ פי וישם למעלה אמר וכן מדְר

 ועיף ציה ְארץ וכן, הצמא ל"ר ְמדְר העיף לשתות כמו' ה דְר את לשמוע צמא ל"ר, עיף שהוא מי את ְו ולעות

 :ְעתו דְר לאמר לעות' ופי, מים ְלי
 ְְקר ְְקר' פי או, והֹנְואה ְְקר העירו האל כאלו והיה הלילה ְמראות ֹנְואותיו היו אולי - ְְקר ְְקר יעיר

 :ימים או חדש ֹנְואה ְלא שיהיה ְֹנְואתו הפסקה היתה לא כי יום אחר יום
 :למודים לשון לי ֹנתן אלהים' ה שאמר כמו, כלמודים לשמוע ואזֹני לדְר פי תקן הֹנה - אזן לי יעיר

   דוד מצודת
 :ללמד הראוי צח לשון לי וֹנתן לֹנְאות שלחֹני' ה אומר הוא ישעיה -' ה( ד)

 :למים התאְ העיף כאדם' ה דְר לשמוע התאְ את והזמן העת לפי ללמד להשיג - לעות לדעת
 :לֹנְאות ללכת אותי מעורר היה ְוקר ְכל - ְְוקר יעיר
 :אמריו לשמוע התלמידים אזֹני המעורר הרְ כדרך הֹנְואה לשמוע אזֹני מעורר היה - אוזן לי יעיר
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   ם"מלְי
, אתכם' ה שיקרא שמעתם לא כי תאמרו ואם, עוֹנה ואין קראתי איש ואין ְאתי מדוע לדְריו חוזר. יםקאל' ה( ד)

 שיושלמו צריך לגוים וֹנְיא ללאומים המליץ והֹנה. לעְודתו אתכם לעורר הלשון וצחות למודים לשון לי ֹנתן' ה הלא

 א"ועז, וֹנעלה ֹנשא דְר כל על ֹנשגְות להמליץ שיוכל עד, גדולות מדְרת לשון לו שיהיה[ א, תֹנאים שלשה לו

[ ְ. ְקל אותו ולהמליץ לדְר אוכל, וגְוה ֹנשא יעף דְר את, דְר יעף את ולדְר לעות לדעת למודים לשון לי שֹנתן

 ויוכל, ְחידות ולא ְמראה דְריו שידְר[ ג. ְְקר ְְקר יעיר א"ועז, עת מְלתי ְעת לא תמיד זה כח ְו שימצא

 כח כפי מפיו הֹנְיאה ששמעתי, כלמודים לשמע אזן לי יעיר א"ועז, והְֹנתם השומעים שכל לפי דְריו לכלכל

 :השגתם וכפי והתלמודים הלמודים
 

 ה פסוק ֹנ פרק ישעיהו י"רש
 את שלחתי פסילוס אותו קורין והיו עמוס את שלחתי( ו/ ישעיהו/ לעיל) אשלח מי את והשמיעֹני - אוזן לי פתח( ה)

 :ֹנחמו דֹנחמו' ְפסיקת כדאיתא' וכו מיכה
 '/(:ו ישעיהו/ שם) שלחֹני הֹנֹני ואומר אלא אחור ֹנסוגותי ולא ְשליחותו מלילך - מריתי לא ואֹנכי

   עזרא אְן
 :שלוחו להיות אֹני מריתי לא, לי סודו שגלה אזֹני פתח שהשם אחר', וגו יי( ה)

   ק"רד
 הֹנְואה על מדְר שהיה לפי, יםאלק' ה הן, יםקאל' וה אמר ועוד יםקאל' ה פעמים שֹני אמר - אלקים ה'( ה)

 :יםקאל הֹנקראים המלאכים' ְאמצעו לֹנְיא תְא והֹנְואה
 :שלחֹני הֹנֹני אמרתי אלא אלך שלא אחור ֹנסוגותי ולא ְשליחותו ללכת - מריתי לא

   דוד מצודת
 (:ו לעיל) אשלח מי את שאמר דְריו לשמוע - אוזן לי פתח( ה)

 :מללכת סרְתי לא - מריתי לא
 :ש"ְמ כפול והוא ְדְר למען לאחור חזרתי לא -' וכו אחור
   ם"מלְי

 ְדְר אתכם קראתי ולא ְשליחותי מעלתי אֹנכי, למודים לשון לי ֹנתן' שה אף כי לאמר תוכל לא וגם. יםקאל' ה( ה)

 אף כי תאמרו ואל, ְשליחותי והלכתי מריתי לא אֹנכי תיכף כלשהו ְפתח אזן לי פתח יםקאל' שה תיכף כי', ה

 ולא ֹנסוגתי לא אחור כי, כן לא, לאחורי וֹנסוגותי ְפֹניהם לדְר יראתי העם אל שְאתי עד מקום מכל שהלכתי

 :איש מפֹני יראתי
 

 ו פסוק ֹנ פרק ישעיהו י"רש
 על לו אמרתי עליהם תכעס שלא מֹנת על הם טרחֹנים ְֹני הם סרְֹנים ְֹני ישעיה לי אומר הוא - למכים ֹנתתי גוי( ו)

 :כן מֹנת
   עזרא אְן

 :למכים גוי שמו על ֹנתתי אֹני אם חששתי לא', וגו גוי( ו)
   ק"רד

 שאמר ירמיה כדְרי זה ואין הלכתי ְרצון אלא זה ְעְור ֹנמֹנעתי לא השליחות ְעְור שאתְזה י"ואעפ - גוי( ו)

 שיהיה ואפשר, ְכתוְ זה מצאֹנו לא אְל זה שהיה אפשר למכים ֹנתתי גוי שאמר ומה, וגומר אזכרֹנו לא ואמרתי

 :לקה לאהְת ְרצון אקְל אֹני אותי ומורטים מכים היו' אפי כן הפסוק' פי
 :וזקֹנו לחייו שער מורטים - למרטים
   דוד מצודת

 :יכוֹני פן מחשש ללכת מֹנעתי לא לומר רצה למכים גופי מסרתי - למכים ֹנתתי גוי( ו)
 :שערותם למורטים לחיי מסרתי - למורטים ולחיי

 :ְפֹני וירוקו יכלימוֹני פן מחשש ללכת מֹנעתי לא ל"ר - הסתרתי לא פֹני
   ם"מלְי

 שימרטו להם פֹני את החזרתי כי, לְד זאת ולא, המכים אל גוי הכֹנותי אותי שיכו לי יודע אם גם כי זאת ולא. גוי( ו)

 לא ְפֹני ירקו ְעת גם כי, ורק מכלמות הסתרתי לא פֹני גם כי, לְד זאת ולא(, מלאחריו מכים הגיו על כי) לחיי את

 ':ה ְדְר כֹנגדם עמדתי כי ְפֹני הרוק יגיע ְל ְידי פֹני הסתרתי



6 
 

 

 ז פסוק ֹנ פרק ישעיהו י"רש
 :עלי יקומו אם - לי יעזר יםקאל' וה( ז)

   עזרא אְן
 :ֹנְואתי דְרי כל' יקיי השם כי והטעם, ֹנכלמתי לא כן על לי יעזר יי ואדֹני( ז)

   ק"רד
 ְהקים לי יעזור' פי הכוהו לא ואם, להמיתֹני ְידם יתֹנֹני שלא לי יעזור ואמר, אותי הכו אם - לי יעזור אלקים וה'( ז)

 :דְרי יתקיימו כי אְוש לא כי ידעתי כי ֹנְואתי דְרי' ְפרהסי ְאמרי ֹנכלמתי לא כן על ֹנְואתי דְרי
 :החזק האְן' פי - כחלמיש

   דוד מצודת
 :ֹנכלמתי לא לכן לי עזר' ה אְל אותי שיכלימו הדְר היה קרוְ לומר רצה - לי יעזר( ז)

 :ְושה לידי אְוא שלא ואדע קשות לדְר כחלמיש פֹני שמתי לזה לי עוזר' שה ראיתי כי על ל"ר - פֹני שמתי כן על
   ם"מלְי

, לי עזר יםקאל' שה יען רק כי, לחיי ומורטים אותי מכים שהיו ְקל היה הדור עזות לפי ְאמת אומר. יםקאל' וה( ז)

, מאחרים כלימה לי יגיע שלא ְפרטות עלי' ה השגחת שראיתי אחר כ"וע, ֹנכלמתי שלא הסְה היתה זאת רק

 ':מה עזר לי שיש ראיתי כי, כ"ג עצמי מפֹני אְוש שלא ְעצמי וידעתי כחלמיש פֹני שמתי
 

 ח פסוק ֹנ פרק ישעיהו י"רש
 :ְדין לזכותי לי קרוְ הוא ְרוך הקדוש - מצדיקי קרוְ( ח)

   עזרא אְן
 :אתי יריְ מי אומר אז, הֹנְואות ְדְרי צדיק אֹני שאראה העת הוא קרוְ, מצדיקי קרוְ( ח)

   ק"רד
 אלי הוא שוֹנה גם אלי ֹנְואות מחדש הוא תמיד אלי הוא וקרוְ אמת אותם וישים דְרי שיצדיק - מצדיקי קרוְ( ח)

 שתשוְ תשוְה הם יעשו לא אם אותם יקיים פֹנים כל על תמיד אלי שוֹנה שהוא וכיון סֹנחריְ דְר כמו ֹנְואות קצת

 :דְרי יצדיק ְקרוְ כי קרוְ' פי או, הרעה על ויֹנחם דְרו אחור
 :שֹנְאתי כמו יהיה שלא - אתי יריְ מי
   דוד צודתמ
 הֹנה כאומר והוא אֹני יחד ֹנעמדה עמדי לריְ הרוצה מי לכן אלי קרוְ הוא ְדין אותי המצדיק' ה - מצדיקי קרוְ( ח)

 :לי יוכל לא ְודאי
 :ש"ְמ כפול והוא אלי יגש ְמשפט עמי לְוא הרוצה מי - משפטי ְעל מי

   ם"מלְי
 ְדְר הוא והמשפט, ומעֹנות טעֹנות ְהם שיש ְדְרים הוא הריְ, ומשפט ריְ ְין הְדל יש. מצדיקי קרוְ( ח)

 ְעצמו אליו הולך חְרו ֹנגד משפט לו שיש מי אְל, ושפטום השופט את יגשו חְרו ֹנגד ריְ לו שיש מי. מְואר

 אְל, השופט אל ֹנלך ֹנגדי ודְרים ודין טעֹנות לו שיש, אתי לריְ שירצה מי א"עז, ְמשפט לו המגיע את ותוְעו

 יגש: דין ופסק מְואר משפט כֹנגדי לו שיש שאומר מי. משפטי ְעל ומי: ְדיֹני צדיק אצא ואֹני מצדיקי קרוְ הלא

 :כי, ְדיֹני הרשע אֹני שאהיה אפשר שאי דְר שזה ידעתי אְל, תְיעתו ויתְע ְעצמו. אלי
 

 ט פסוק ֹנ פרק ישעיהו י"רש
 :הְגדים' תולע - עש( ט)

   עזרא אְן
 כטעם, יְלו כְגד כולם והם, ְפה אותי מרשיעים שהם ואלה, ירשיעֹני הוא מי עזרֹני שהשם ואחר', וגו הן( ט)

 :יאְדו
   ק"רד

 אלא אותו מרשיעים היו רְים כי שירשיעהו מי ימצא שלא מי אמר ולא, ְדְריו ירשיעֹני הוא מי - יםקאל' ה הן( ט)

 :יםקאל ירשיעון אשר, הרשע את והרשיעו כמו, ירשיעֹני' ופי, יְלה כְגד שירשיעֹני הוא מי אמר
 :דְרי את לסתור כֹנגדי העומדים כל - כלה

   דוד מצודת
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 :אותי ולחייְ להרשיע יוכל אשר כ"א הוא ומי לי יעזר' ה ְאמת -' וכו' ה הן( ט)
 :הֹנרקְ כְגד ירקְו עלי העומדים כל ְאמת - כולם הן

 :ְְגד הֹנופל לשון אמר לְגד שהמשילם לפי - יאכלם עש
   ם"מלְי

 י"ע תהיה הְגד ְליית. יְלו כְגד כלם הן: ֹנְואתי ֹנגד וטעֹנות ְוכוח יזכה ומי. ירשיעֹני הוא מי לי יעזר' ה הן( ט)

 ְריְ ֹנגדו שיְא, הריְ ְעל ֹנגד לכן, ְו משתמשין שאין י"ע יהיה זה העש מן הְגד ושיאכל, ְו התשמיש רוְ

 וירְו וראיותיהם ְטעֹנותיהם ישתמשו אם כן, ְו להשתמש מרְים אם הֹנְלה כְגד יְלה כי אומר, ומעֹנות וטעֹנות

 כי, כלל ֹנגדו להתוכח יוצרך לא כי אומר מְואר ְדְר ֹנגדו לְא שירצה המשפט ְעל וֹנגד, כְגד יְלו אותם להפך

 יגע לא אדם ששום מפֹני, העש י"ע יאכל ְהם יגע ולא המשפט ְעל דְרי את וכשיֹניח, חיים םקיאל דְרי דְריו

 :והְדוי הכוזְ ְמשפטו

 

 י פסוק ֹנ פרק ישעיהו י"שר
 :הֹנְיאים ְקול - עְדו ְקול( י)

 :יצילהו הוא כי' ה ְשם יְטח עליו ְאה צרה' אפי - חשכים הלך אשר
   עזרא אְן

 יְטח, העולם ותאות גדולות יְקש שלא, השם ירא אל שם, חשכים הלך אשר: אלה עם הֹנְיא ידְר[, ְכם] מי( י)

 אין כמו, ְכם גם מי, והטעם, הֹנְיא שהוא לעְדו תאר(, השם ירא אל שְ) חשכים הלך אשר כי אומר ויש, ְשם

 :אחריו הְא הכתוְ ְעְור הֹנכון הוא וזה, הזה ְעולם מעלה לו אין הֹנְיא שראיתם ְעְור, ְכם
   ק"רד

 ישוְ עתה עד ְחשך הלכו מאשר וגם אלי ישמע' ה את ירא ְכם שהוא מי אותי מרשיעים שיש אחר - ְכם מי( י)

 :לו וטוְ' ה ְשם ויְטח הרעה מדרכו
   דוד מצודת

 :הֹנְיא עְדו ְקול ושומע' מה ירא הוא אשר -' ה ירא( י)
 :ותשועה הארה מצא לא ועדיין הצרות ְחשכת הלך' אפי - חשכים הלך אשר
 :התשועה לו שתְא -' ה ְשם יְטח
 :ש"ְמ הדְר כפל - וישען
   ם"מלְי

 מי, אתי יריְ מי ש"כמ, ווכוחים ְטעֹנות כֹנגדו וְאו הֹנְיא ְדְרי מאמיֹנים היו לא ההוא שהדור יען. ְכם מי( י)

 אשר' ה ירא ְכם הֹנמצא מי אומר', ה ְשם דְר לאשר ְהחלט שהאמין ְעיר אחד רק ֹנמצא ולא, משפטי ְעל

. הכתוְ סדר זה. אשכם ְאור לכו, אש קדחי אתם אְל', ה ְשם יְטח חשכים שהלך הגם אז, עְדו ְקול שמע

 האחד, ואפלה חשך ְליל ְמדְר שישְו אֹנשים לשֹני, ְדְריו והפוקרים להֹנְיא המאמיֹנים את שמדמה, וְאורו

'. ְה ֹנכון לְו כי יפחד ולא לְטח ישכְ ְאופל שיושְ אף זה וְכל ֹנר מדליק ואיֹנו פגע מכל שיצילהו' ְה ְוטח

 מ"ומ, הפחמים מן פֹניו וישחרו שיכוה עד פחם ְאש וֹנופח אור ומדליק ְחשך לשְת ירא' ְה ְוטח שאיֹנו והשֹני

 ְכם הֹנמצא מי, הזה הדְר כן. והמדְר הלילה מן ומתירא ופחד ְעוצְ שוכְ זה ְכל כי מאומה ְזה הועיל לא

 דְר אחר לחקור אור הדליק שלא הגם ההוא האיש, הֹנְיא לדְרי ומאמין עְדו ְקול ושומע', ה ירא הוא אשר איש

 דְרי על חקר לא כי לו ֹנוגה ואין פקח על הֹנשען כסומא חשכים הלך רק האְוקה לאור דְריו את ולְדוק הֹנְיא

 התכלית[ ְ. ְְטחוֹנה ֹנפשו ותֹנוח' ְה ְוטח לְו כ"שעי', ה ְשם יְטח כי[ א, ְשתים ירויח מ"מ, כלל הֹנְיא

 אְל, לו למשען יהיה חוסיו המושיע' וה', ְה משען ימצא שְוטח הְטחון י"שע ְאמת, יוקְאל וישען כ"שעי ְעצמו
 

 יא פסוק ֹנ פרק ישעיהו י"רש
 :ֹנְיאיו ְקול שומעים שאיֹנכם - כולכם הן( יא)

 :עליכם עְרתו - אש קודחי
 זיקתא וכך כך דֹנור זיקוקין ארמי' ְל דוגמא לו ויש ְקלע הֹנזרקין אש וגחלי גצין הן זיקות מחזיקי - זיקות מאזרי

 :לן פסיק
 :תלקו דרככם לפי - אשכם ְאור לכן

 :לכם זאת גמולכם תהא - מידי
   עזרא אְן
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 ְעצְון, תשכְון למעצְה: גזרה, היתה מידי: ֹנפשכם הטעם, הפרשה מטעם, שְיְים כמו, זיקות מאזרי( יא)

 :כן ורְים'[ י' ְ' א מלכים] דוד וישכְ כמו, תמותון
   ק"רד

 חשכים הלך אשר להם קורא שהיה מאותם אלא ְהם היו לקה יראי ְאמת כי, רוְכם לומר רוצה - כלכם הן( יא)

 ְאף אש קדחי ל"ר אתם אש קדחי עתה עד רעה ְדרך שהייתם אתם כלכם כי תשוְו שלא ידעתי אמר לו שישוְו

 :ְאפי קדחתם אש כי יוצא וכן, יוצא פעל וזה עומד פעל אותו אְל ְאפי קדחה אש כי כמו, לקה
 :זיקות מאזרי יקראו האְֹנים ומן העצים מן אש ומוציאי שוֹנות ְמלות העֹנין כפל - זיקות מאזרי
 :ְכון ואגרי ְכם והשלחתי כתרגום, ְאשתא מגרן תרגם ויוֹנתן, האש ֹניצוצי הם - זיקות

 :אתכם יכלה העון כי תאכלכם האש ואותו ְערתם אש - אשכם ְאור לכו
 שלא כלומר, המות או החולי שכיְת כמו שאמר הזאת והשכיְה, למעצְה שתשכְון לכם הרעה - זאת היתה מידי

 :אויְיכם לפֹני לקום כח ְכם יהיה
 :רפה ן"והשי ְסגול ף"האל - אשכם
   דוד מצודת

 ':ה חמת את מעְירים כלכם כמעט ְאמת אְל - כלכם הן( יא)
 :ש"ְמ העֹנין וכפל היא והיא אש ְֹניצוצי המקום את מאזרים - זיקות מאזרי

 :הגמול יהיה כן המעשה לפי ל"ר - אשכם ְאור לכו
 :ש"ְמ הדְר כפל - ְערתם וְזיקות

 :תמותו כי עד העצְון תסור לא כי ְעצְון תמותו למען ְגזרה ְאה מידי אם כי היתה ְמקרה לא -' וגו מידי
   ם"מלְי

 טוְים ופתילות שמֹנים לכם שאין ואחר הֹנְיא דְרי אחר לחפש אור להדליק רוצים שאתם. כלכם אתם הן( יא)

 האש את ומסְְים ומאזרים ְהם אש ֹניצוצות שתפיחו כסוחים וקוצים יְשים עצים י"ע אש קדחים אתם לכן להאיר

 אמתיים מופתים לכם שאין ל"ר. )התועלת מן רְ, והזיקות הֹניצוצות מן שתקְלו שההפסד עד וֹניצוצות ְזיקות

 פֹני משחירים רק מאירים שאיֹנם כזיקים דומים אשר כוזְות והקדמות מתעים מופתים רק הֹנְיא דְרי ְם לְחון

 אור מהשיג הקצר ְשכליכם והתפלספו וחקרו לכו. ְערתם אשר וְזיקות: הקטן זה. אשכם ְאור לכו(: ְם המפיח

 הגם כי מידי הְטחה לכם ֹנותן אֹני זאת ְכל ל"ר. תשכְון למעצְה לכם זאת היתה מידי זאת ְכל אְל, האמת

 תמצאו ולא, הספקות קיר כעור תגששו כי, ְעוצְ תשכְו רק', ה ירא האיש כמו, ְטח תשכְו לא אור שהדלקתם

 :לֹנפשכם מרגוע
 


