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Isaiah Chapter 51 ְעיָהּו  יְשַׁ

יטּו ֶאל  א ְמעּו ֵאַלי רְֹדֵפי ֶצֶדק, ְמַבְקֵשי ה'; ַהבִׁ צּור -שִׁ
  .ַמֶקֶבת בֹור נַֻקְרֶתם-ֻחַצְבֶתם, וְֶאל

1 Hearken to Me, ye that follow after 
righteousness, ye that seek the LORD; look unto 
the rock whence ye were hewn, and to the hole of 
the pit whence ye were digged.  

יטּו ֶאל  ב יֶכם, וְֶאל-ַהבִׁ ָשָרה -ַאְבָרָהם ֲאבִׁ
יו, וַ -כִׁי  ְתחֹוֶלְלֶכם:   .ֲאָבְרֵכהּו וְַאְרֵבהּוֶאָחד ְקָראתִׁ

2 Look unto Abraham your father, and unto Sarah 
that bore you; for when he was but one I called 
him, and I blessed him, and made him many.  

ּיֹון, נִַׁחם ָכל-כִׁי  ג ְדָבָרּה -נִַׁחם יְהוָה צִׁ ָחְרבֶֹתיָה, וַּיֶָשם מִׁ
ְמָחה יִָׁמֵצא ָבּה, תֹוָדה -ַעְרָבָתּה ְכַגןְכֵעֶדן, וְ  ה'; ָששֹון וְשִׁ

 }ס{   וְקֹול זְִׁמָרה.

3 For the LORD hath comforted Zion; He hath 
comforted all her waste places, and hath made her 
wilderness like Eden, and her desert like the 
garden of the LORD; joy and gladness shall be 
found therein, thanksgiving, and the voice of 
melody. {S}  

י ֵאַלי ַהֲאזִׁינּו:  ד י, ּוְלאּומִׁ יבּו ֵאַלי ַעמִׁ כִׁי תֹוָרה,   ַהְקשִׁ
ים ַאְרגִׁיעַ  י, ְלאֹור ַעמִׁ ְשָפטִׁ י ֵתֵצא, ּומִׁ תִׁ   .ֵמאִׁ

4 Attend unto Me, O My people, and give ear unto 
Me, O My nation; for instruction shall go forth 
from Me, and My right on a sudden for a light of 
the peoples.  

ּיִׁים   ה ים יְִׁשפֹטּו; ֵאַלי אִׁ י, ּוְזרַֹעי ַעמִׁ י יָָצא יְִׁשעִׁ ְדקִׁ ָקרֹוב צִׁ
י יְיֵַחלּון-יְַקּוּו, וְֶאל   .זְרֹעִׁ

5 My favour is near, My salvation is gone forth, 
and Mine arms shall judge the peoples; the isles 
shall wait for Me, and on Mine arm shall they 
trust.  

יטּו ֶאל  ו ַתַחת-ְשאּו ַלָשַמיִׁם ֵעינֵיֶכם וְַהבִׁ -כִׁי ,ָהָאֶרץ מִׁ
ְבֶלה -וְיְֹשֶביָה, ְכמֹו--ָשַמיִׁם ֶכָעָשן נְִׁמָלחּו וְָהָאֶרץ ַכֶבֶגד תִׁ

י ְדָקתִׁ ְהיֶה, וְצִׁ י ְלעֹוָלם תִׁ ֹלא  ֵכן יְמּותּון; וִׁישּוָעתִׁ
 }פ{   ֵתָחת.

6 Lift up your eyes to the heavens, and look upon 
the earth beneath; for the heavens shall vanish 
away like smoke, and the earth shall wax old like a 
garment, and they that dwell therein shall die in 
like manner; but My salvation shall be for ever, 
and My favour shall not be abolished. {P}  

ָבם:  ז י ְבלִׁ ְמעּו ֵאַלי יְֹדֵעי ֶצֶדק, ַעם תֹוָרתִׁ יְראּו -ַאל  שִׁ תִׁ
גִֻׁדפָֹתם ַאל   .ֵתָחתּו-ֶחְרַפת ֱאנֹוש, ּומִׁ

7 Hearken unto Me, ye that know righteousness, 
the people in whose heart is My law; fear ye not 
the taunt of men, neither be ye dismayed at their 
revilings.  

י   ח ְדָקתִׁ כִׁי ַכֶבֶגד יֹאְכֵלם ָעש, וְַכֶצֶמר יֹאְכֵלם ָסס; וְצִׁ
ים. י ְלדֹור דֹורִׁ ְהיֶה, וִׁישּוָעתִׁ  }ס{   ְלעֹוָלם תִׁ

8 For the moth shall eat them up like a garment, 
and the worm shall eat them like wool; but My 
favour shall be for ever, and My salvation unto all 
generations. {S}  

י  ט ְבשִׁ י לִׁ י עּורִׁ י כִׁיֵמי ֶקֶדם, דֹרֹות --עֹז, ְזרֹוַע ה'-עּורִׁ עּורִׁ
ים; ֲהלֹוא ַאתְ  יא ַהַמְחֶצֶבת ַרַהב-עֹוָלמִׁ   .ְמחֹוֶלֶלת ַתנִׁין ,הִׁ

9 Awake, awake, put on strength, O arm of the 
LORD; awake, as in the days of old, the 
generations of ancient times. Art thou not it that 
hewed Rahab in pieces, that pierced the dragon?  
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יא ַהַמֲחֶרֶבת יָם, ֵמי ְתהֹום ַרָבה; -ֲהלֹוא ַאתְ   י ַהָשָמה, הִׁ
ים--יָם-ַמֲעַמֵקי   .ֶדֶרְך, ַלֲעבֹר ְגאּולִׁ

10 Art thou not it that dried up the sea, the waters 
of the great deep; that made the depths of the sea 
a way for the redeemed to pass over?  

נָה  יא ּיֹון ְברִׁ ְמַחת עֹוָלם,  ,ּוְפדּויֵי  ה' יְשּובּון, ּוָבאּו צִׁ וְשִׁ
יגּון, נָסּו יָגֹון וֲַאנָָחה.-ַעל ְמָחה יַשִׁ  }ס{   רֹאָשם; ָששֹון וְשִׁ

11 And the ransomed of the LORD shall return, 
and come with singing unto Zion, and everlasting 
joy shall be upon their heads; they shall obtain 
gladness and joy, and sorrow and sighing shall flee 
away. {S}  

י  יב י ָאנֹכִׁי הּוא, ְמנֶַחְמֶכם; מִׁ י ֵמֱאנֹוש -ָאנֹכִׁ יְראִׁ ַאְת וַתִׁ
ֶבן יר יִׁנֵָתן-יָמּות, ּומִׁ   .ָאָדם ָחצִׁ

12 I, even I, am He that comforteth you: who art 
thou, that thou art afraid of man that shall die, 
and of the son of man that shall be made as grass;  

ְשַכח ה' עֶֹשָך, נֹוֶטה ָשַמיִׁם וְיֵֹסד ָאֶרץ  יג וְַתַפֵחד  ,וַתִׁ
יד ָכל יק, ַכֲאֶשר כֹונֵן -ָתמִׁ ְפנֵי ֲחַמת ַהֵמצִׁ ַהּיֹום מִׁ

ית; וְַאּיֵה, ֲחַמת ַהֵמצִׁיק   .ְלַהְשחִׁ

13 And hast forgotten the LORD thy Maker, that 
stretched forth the heavens, and laid the 
foundations of the earth; and fearest continually 
all the day because of the fury of the oppressor, as 
he maketh ready to destroy? And where is the fury 
of the oppressor?  

ַהר צֶֹעה,  יד ָפֵתַח; וְֹלא מִׁ יָמּות ַלַשַחת, וְֹלא יְֶחַסר -ְלהִׁ
  .ַלְחמֹו

14 He that is bent down shall speedily be loosed; 
and he shall not go down dying into the pit, 
neither shall his bread fail.  

י, ה' ֱאֹלקיָך, רַֹגע ַהּיָם, וַּיֱֶהמּו ַגָליו; ה' צְ   טו ָבקֹות, וְָאנֹכִׁ
  .ְשמֹו

15 For I am the LORD thy God, who stirreth up the 
sea, that the waves thereof roar; the LORD of 
hosts is His name.  

יָך  טז יתִׁ י כִׁסִׁ יָך, ּוְבֵצל יָדִׁ ם ְדָבַרי ְבפִׁ נְטַֹע ָשַמיִׁם  ;וָָאשִׁ לִׁ
י ּיֹון ַעמִׁ יסֹד ָאֶרץ, וְֵלאמֹר ְלצִׁ  }ס{   ָאָתה.-וְלִׁ

16 And I have put My words in thy mouth, and 
have covered thee in the shadow of My hand, that 
I may plant the heavens, and lay the foundations 
of the earth, and say unto Zion: 'Thou art My 
people.' {S}  

ּיַד   יז ית מִׁ י יְרּוָשַלִׁם, ֲאֶשר ָשתִׁ י, קּומִׁ ְתעֹוְררִׁ י הִׁ ְתעֹוְררִׁ הִׁ
ית-כֹוס ֲחָמתֹו; ֶאת-ה', ֶאת --ֻקַבַעת כֹוס ַהַתְרֵעָלה, ָשתִׁ

ית   .ָמצִׁ

17 Awake, awake, stand up, O Jerusalem, that hast 
drunk at the hand of the LORD the cup of His fury; 
thou hast drunken the beaker, even the cup of 
staggering, and drained it.  

ָכל-ֵאין  יח ָבנִׁים יָָלָדה; וְֵאין ַמֲחזִׁיק ְביָָדּה, -ְמנֵַהל ָלּה, מִׁ
ָכל   .ָבנִׁים גִֵׁדָלה-מִׁ

18 There is none to guide her among all the sons 
whom she hath brought forth; neither is there any 
that taketh her by the hand of all the sons that she 
hath brought up.  

י יָנּוד ָלְך; ַהשֹד וְַהשֶ   יט ֶבר ְשַתיִׁם ֵהנָה קְֹראַֹתיְִׁך, מִׁ
י ֲאנֲַחֵמְך   .וְָהָרָעב וְַהֶחֶרב, מִׁ

19 These two things are befallen thee; who shall 
bemoan thee? desolation and destruction, and the 
famine and the sword; how shall I comfort thee?  
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ְכָמר; ְכתֹוא --חּוצֹות-ָבנַיְִׁך ֻעְלפּו ָשְכבּו, ְברֹאש ָכל  כ מִׁ
ים ֲחַמת   .ה', ַגֲעַרת ֱאֹלקיְִׁך-ַהְמֵלאִׁ

20 Thy sons have fainted, they lie at the head of all 
the streets, as an antelope in a net; they are full of 
the fury of the LORD, the rebuke of thy God.  

י  כא ְמעִׁ ִׁן.נָא זֹאת, ֲענִּׁיָה; ּוְשֻכַרת-ָלֵכן שִׁ ּיָי  }פ{   , וְֹלא מִׁ
21 Therefore hear now this, thou afflicted, and 
drunken, but not with wine; {P}  

יב ַעמֹו-כֹה  כב ְִׁך ה', וֵאֹלקיְִׁך יָרִׁ י  ,ָאַמר ֲאדֹנַי נֵה ָלַקְחתִׁ הִׁ
ּיֵָדְך, ֶאת י, ֹלא-ֶאת--כֹוס ַהַתְרֵעָלה-מִׁ -ֻקַבַעת כֹוס ֲחָמתִׁ

י יפִׁ ְשתֹוָתּה עֹוד תֹוסִׁ   .לִׁ

22 Thus saith thy Lord the LORD, and thy God that 
pleadeth the cause of His people: behold, I have 
taken out of thy hand the cup of staggering; the 
beaker, even the cup of My fury, thou shalt no 
more drink it again;  

יהָ   כג י -מֹוַגיְִׁך, ֲאֶשר-ְביַד וְַשְמתִׁ ָאְמרּו ְלנְַפֵשְך ְשחִׁ
ים י ָכָאֶרץ ֵגוְֵך, וְַכחּוץ ַלעְֹברִׁ ימִׁ   {פ}  .וְנֲַעבָֹרה; וַָתשִׁ

23 And I will put it into the hand of them that 
afflict thee; that have said to thy soul: 'Bow down, 
that we may go over'; and thou hast laid thy back 
as the ground, and as the street, to them that go 
over. {P} 

 

 א פסוק נא פרק ישעיהו י"רש
 :ממנו - חוצבתם צור אל( א)

 יקרוה( לג שמות) הצור נקרת' ל נוקרתם, בה נוקרתם אשר הבורות את בה וחוצבין שנוקבין - בור מקבת ואל

' ל ילדתכם אשר חוללתכם אשר שרה היא המקבת היא ומי אביכם אברהם הוא הצור הוא ומי( ל משלי) נחל עורבי

 (:סו/ ישעיהו/ לקמן) ילדה גם חלה כי
   עזרא אבן

 מלאה ציון תשוב איך תתמהו אל כמו והביטו וטעם, הנביא בדברי המאמינים, הטובים עם לדבר שב, שמעו( א)

 וזהו ממנו שחצבתם[ חצבתם'[: ]ו ז"י שמות] הצור על שם לפניך עומד הנני כמו, צור אל הביטו: היתה כאשר בנים

 :שרה זאת, ממנו, נקרתם'[: י ב"י' ב מלכים] בדלתו חור ויקב מגזרת, בור מקבת ואל: אברהם
   ק"רד

 ':ה יראי' הטובי' כנג -' ה דבר שמעו( א)
 :אברהם זה ממנו חצבתם' פי - חצבתם צור אל הביטו

 אל אמר כאלו, הבור נקיבת מקבת ופירש, לבור האשה רחם דמה, שרה זהו בו נקרתם - נקרתם בור מקבת ואל

 הוא כי אברהם והמקבת, הנפעלה היא כי, שרה צור' פי עזרא בן משה רבי והחכם, ממנה בה שנקרתם נקובה בור

 :בצור הפועל הכלי
 :תנקר ההם האנשים העיני מן - נקרתם
   דוד מצודת

 :צדק לעשות המחזרים - צדק רודפי( א)
 :ממנו נחצבתם אשר הסלע אל - צור אל
 :מנקרה יצאתם אשר הבור נקב אל - מקבת ואל

 א   ם"מלבי 
 הגם אומר. הביטו: למקום אדם שבין בהנהגה'. ה מבקשי: לאדם אדם שבין בהנהגה. צדק רדפי אלי שמעו( א)

 מאתכם כי תיראו אל מ"מ, ם"עכו שהמה העולם בני בתוך ובין, רשעים שכולם עמכם בני בתוך בין מועטין שאתם

 לאב והיה דורו מבני ונרדף האמונה שפרסם בדורו יחיד כ"ג שהיה באברהם הענין שהיה כמו, ישראל בית יבנה

 הצור מן נחצב הזאת האבן אם לדעת ורוצים, הגדול הצור מן אבן נחצב אם. חצבתם צור אל הביטו: גוים המון

 ממנו שנחצב הגדול להצור דומה וקשיו צבעו מראהו אם, הכל אל החלק את שידמו[ א, בחינות בשתי יבחן, הזה

 בתוך הנחצב חלק להניח שישובו, בכמותו[ ב. הגדול אל דומה ממנו הקטנה האבן איכיות אם שיראו, באיכותו

 האיכיות הדמות על. משם שנחצב נדע אותו וממלא החלל אל ממש שוה שהוא יראו ואם, חצבוהו משם אשר החלל
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 בור מקבת אל הביטו אומר הכמות הדמות ועל. הצור כל עם יעשו הזאת ההדמות כי, חוצבתם צור אל הביטו אמר

 :אומר חוצבתם צור נגד, כונתו את ומבאר. שם שנקר הנקב עם יעשו הזאת ההדמות כי, נקרתם
 

 ב פסוק נא פרק ישעיהו י"רש
 ':אתכ תלד אשר - תחוללכם( ב)

 לשון וגדלתיו רביתיו קראתיו, וממולדתו מארצו שם הגליתיו אשר כנען בארץ יחידי היה אחד כי - קראתיו אחד כי

 :לי יחידים שאתם אתכם אגדל כן וגדלתיו יחיד היה שהוא וכשם( א במדבר) העדה קריאי
 עזרא  אבן

 משה רבי ויאמר, חוללתכם עבר פועל תחת, תשובבכם כמו עתיד פועל תחוללכם כי יונה רבי אמר, הביטו( ב)

, ואברכהו לו שאמרתי והטעם, לעתיד הוא כי פתוח ו"הוי, ואברכהו: משקלו על אין ואם, השם תואר הוא כי הכהן

 (:וכן) היה וכך
   ק"רד

 :המשל' פי עתה - הביטו( ב)
 הביטו אמר, כיולדה חיל מן וענינו, אתכם חוללה אמר כאלו עבר במקום עתיד ותחולל, אתכם תחולל - תחוללכם

 :להם עשיתי מה וראו בדרכיהם ולכו אליהם
 זה לענין שסמך ומה, והרביתיו ברכתיו כן ואחר' הי אחד, וממולדתך מארצך לך לך לו ואמרתי - קראתיו אחד כי

 כן, בן להם ונתתי' פקדתי אז זקנתם לעת בן להם מהיות שניהם שנואשו בזמן כי בעבור ל"אאז' פי ציון נחמת

 :הגלות מן ויוציאם לקה יפקדם אז הגאולה מן נואשים שיהיו עד מאד גלותם שיארך אחר ישראל
 :שוא במקום שהוא ו"הוי פתח ואברכהו וכן בשוא וארבהו כי עבר במקום עתיד - וארבהו ואברכהו

   דוד מצודת
 לראות בו והביטו ממנו נחצבתם אשר הצור הוא אברהם ל"ור שלפניו המקרא יפרש בזה - אברהם אל הביטו( ב)

 :עמו נעשה מה
 :אתכם ילדה היא כי' וגו הבור נקב היא שרה ל"ר - שרה ואל

 וגדלתיו קראתיו אני ז"עכ בידו להחזיק ממשפחתו שם מי היה ולא כנען בארץ יחידי היה כי עם - קראתיו אחד כי

 מי ואין ם"העכו בין יחידים שאתם עם עמכם אעשה אברהם עם שעשיתי כמו וכאומר זרעו את וארבה אותו וברכתי

 :בידכם יחזיק
   ם"מלבי

 נקרתם בור מקבת ונגד, אתם תהיו כן רבים תועים נגד ועמד יחיד היה שהוא כמו. אביכם אברהם אל הביטו( ב)

 הגם אתם כן, הטבע נגד בנים וילדה בטבעה עקרה להיות ראויה היתה שרה כי. תחוללכם שרה אל הביטו אומר

 לפרסם שקראתיו בעוד. קראתיו אחד כי: הטבע כנגד זה יהיה, האמונה אל ם"העכו שתשיבו א"א הטבע שמצד

, וארבהו ואברכהו מ"ומ, יתרבה לא אשר אחד להיות בטבעו היה גם, עולם יקבאל מאמין בעולם אחד היה אמונתי

 :וארבהו א"שעז, בנים להוליד אם. ואברכהו א"שעז, לקה לאמונת רבים עמים בהשיב אם

 

 ג פסוק נא פרק ישעיהו י"רש
 :והוחרבה ישוב בה היה כבר שהערבה אלא( ב ירמיה) ושוחה ערבה בארץ כמו מדבר' ל הוא אף - וערבתה( ג)

 :הודייה קול - תודה
 ג   עזרא אבן

 :והיושבים הבנים ברוב, חרבותיה כל נחם כטעם, דבק הוא הנה, ציון יי נחם כי( ג)
   ק"רד

 :המלכות עיקר היא כי ציון זכר - ציון' ה נחם( ג)
 בנבואות כמנהגו עתיד במקום עבר וישם נחם ואמר, להם והדומים, בערבה במדבר וכן, מדברה כמו - וערבתה

 :ברוב
   דוד מצודת

 כי המקומות מן בהרבה הנבואה כדרך עבר בלשון ואמר כמאז ותכונן תשוב כי ציון את ינחם המקום - נחם כי( ג)

 :נעשתה כבר כאלו ברור הדבר
 :החרבות המקומות כל - חרבותיה כל

 :הנפלאות ועל הניסים על הודאה קול - תודה
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   ם"מלבי
 ישראל ארץ כל, חרבתיה כל ינחם' ה גם, עתה יחידה גלמודה היא אשר ציון ינחם' ה כי אתם תקוו וכן. נחם כי( ג)

 הם והערבה, שממה ארץ היא שהמדבר, ערבה ובין מדבר בין ההבדל. מדברה וישם: לה הנלוים ציון חרבות שהם

 בתוך הנטועים ומקומות הגנות כערך המדבר בתוך היא הערבה, ודרדרים וסנאים קוצים בו שגדלים מקומות

 מקום והנמשל. )בעדן אשר כגן יהפך וערבתה, כעדן ישם שמדברה א"עז, המדבר תוציא כאלה צמחים כי, הישוב

 ונגד(. צדיקים למושב יתהפך כוכבים עובדי מרשעים המיושב ומקום, ומובחר טוב לישוב יתהפך אדם מבני החרב

 שישבחו, זמרה וקול תודה בה ימצא ם"מעכו מיושב ערבה שהיה ונגד, בה ימצא ושמחה ששון שמם מדבר שהיה

 :המקום את
 

 ד פסוק נא פרק ישעיהו י"רש
 להם אהפוך אשר' לעמי ומנוחה מרגוע להיות סופן והמשפטים הוא תורה נביאים דברי - תצא מאתי תורה כי( ד)

 :לעבדני ברורה שפה
 :אניח - ארגיע

   עזרא אבן
 המרגעה זאת וכמוהו אניח כמו, ארגיע: הנבואה היא, תצא מאתי תורה: השם דברי אלה, עמי אלי הקשיבו( ד)

 :הנכון הוא והראשון, עיכוב בלא רגע אעשה ארגיע כי, המפרשים מן אחד ויאמר[, ב"י ח"כ]
   ק"רד

 :מכלל בספר כתבנו לו והדומים, הדגש עם ו"בוי, ולאומי - הקשיבו( ד)
 בדרכי ללכת העמים יורה המשיח המלך כי, תורה תצא מציון כי הספר בתחילת שאמר כמו - תצא מאתי תורה כי

 :ומגוג גוג מלחמת אחר יהיה וזה', ה
 :הגוים בין ושפט שם שאמר כמו - ומשפטי

 וכתתו שאמר כמו, זה עם זה בשלום שיהיו ויוכיחם ביניהם וישפוט' ה בדרכי עיניהם שיאיר - עמים לאור

 העמים לאור פירוש או, ממלחמה או חמתי מעל ואשקטם אניחם כלומר, ארגיע שאמר זהו', וגו לאתים חרבותיהם

 :בהם משפט שאעשה כלומר, להם ומשפטי להם ארגיע העמים לעיני
   דוד מצודת

 :ש"במ הדבר כפל -' וגו ולאומי( ד)
= אדם בני= א"ב את יורה המשיח מלך כי( ב לעיל) תורה תצא מציון כי ש"וכמ תורה תצא מאתי אשר - תורה כי

 ':ה בדרכי ללכת
 ':וגו הגוים בין ושפט ש"כמ רבותם בדברי העמים עיני להאיר יצא משיחי ומשפט - עמים לאור ומשפטי

 ':וגו גוי אל גוי ישא לא ש"כמ בזו זו להלחם תוסיף לא כי ואומה אומה לכל והשקט מרגוע אמציא בזה - ארגיע
   ם"מלבי

 ובשם, ההנהגה מצד עם בשם יקראו והנה. הנביא בדברי עוד תפקרו ואל אלי הקשיבו עמי אתם כ"וא. הקשיבו( ד)

: העולם לכל תורה תצא מאתי כי לתורתי האזינו, תצא מאתי תורה כי אלי לאומי האזינו אומר, הדת מצד לאום

 אניח אני כי. ארגיע עמים לאור משפטי כי: לחברו אדם בין שמסרתי וההנהגה הנימוס אל ל"ר. אלי עמי והקשיבו

 :רבים עמים ילכו שלאורו ונימוס והנהגה משפט
 

 ה פסוק נא פרק ישעיהו י"רש
 :ז"בלע א"יושטיצ ייסרו - ישפוטו( ה)

   עזרא אבן
 :יקוו איים אלי אז, פעולים וגוים פועלים, וזרועי: להראות, צדקי קרוב( ה)

   ק"רד
 :לבא צדקי הוא קרוב הגלות בני אלי ישמעו אם - צדקי קרוב( ה)

 :לבא ישועתי קרובה כי אמר וכן, יצא כאלו הוא הרי - וישעי
 המכה כאדם בהם שיעשה הנקמה לרוב רבים בלשון וזרועי ואמר, ומגוג גוג מלחמת זהו - ישפטו עמים וזרועי

 :ידיו בשתי
 :ואילך ההוא מהיום אלי יקוו איים יושבי - יקוו איים אלי
 :ימיני ביד אותם שאסמוך - זרועי ואל
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   דוד מצודת
 :ישעי יצא כבר וכאילו לבא הוא קרוב להם שיבא הצדק - צדקי קרוב( ה)

 :להם הראוי במשפט - ישפוטו
 :בי בטחונם לשום אלי יקוו האיים יושבי - יקוו איים
 :ש"במ הדבר כפל - זרועי ואל

   ם"מלבי
 אינו מדוע', ה הנהגת נגד מתרעמים היו הצדיקים ויסורי הרשעים שלות רואים שהיו עתה עד. צדקי קרוב( ה)

 הפועל אל מכח יצא עת, ישפטו עמים וזרעי ישעי יצא בעת, בזה צדקי שיתגלה הזמן קרוב אבל, ועונש שכר משלם

 תהיה שהתקוה, ותוחלת תקוה בין הבדל יש. יקוו איים אלי: הרשעים את ישפטו אשר וזרעי, לצדיקים ישעי ויתגלה

 אומר, שיבא שיודע או אליו הובטח מוגבל ודבר זמן על ממתין המיחל אבל, מוגבל זמן ובבלתי הבטחה בבלתי גם

 בעונש וגבורתי זרועי אל אבל, אותם להושיע להם הבטחתי לא כי יחול בדרך לא תקוה בדרך איים יקוו אלי

 התקוה מן תתיאשו ואל והנורא הגדול' ה יום יבא כי הנביאים י"ע והבטחתי זמן הגבלתי ז"ע כי, ייחלון הרשעים

 :כי, בישועה יראו ולא רבות דורות ויסופו שיעברו י"ע הזה והתוחלת

 

 ו פסוק נא פרק ישעיהו י"רש
 :שבשמים ם"העכו צבאות שרי - נמלחו כעשן שמים( ו)

 שמבלבלין הים מלחי' ל נתבלבלו נמלחו א"ל, הנשחת בגד', והמלחי הסחבות בלויי( לח ירמיה) כמו נתבלו - נמלחו

 (:ל שמות) קדש טהור ממולח וכן' הספינ מנהיגי במשוטות המים
 :הארץ שלטוני - והארץ

 :העם שאר - ויושביה
 כמה וראו הארץ ואל השמים אל והביטו עיניכם שאו פתרונו וכן ממש וארץ שמים א"ד תהיה לעולם לעמי - וישועתי

 מהם יותר וחזקה בריאה שצדקתי הרי לעולם יהיו וישועתי וצדקתי יבלו כן פי על ואף ובריאים חזקים הם
   עזרא אבן

, כן הפסוק טעם אין לכן, אמת ודברם, עומדת האדם נשמת כי, תושיה אנשי למדו הפסוק מזה', וגו שאו( ו)

 :עומדת לעולם וצדקתו ואמונתו השם וישועת, מיושבת היא והארץ הרקיע הוא והשמים
   ק"רד

 וצדקה, ישועה תהיה איך יאבד העולם ואם תהיה לעולם ותשועתי יאמר איך כמשמעו הזה הפסוק אם - שאו( ו)

 משאני העולם אחריב קודם כלומר הפלגה דרך על והוא, זה יהיה ולא יהיה זה פירש ל"ואאז, נברא העולם אין אם

 האלה החקים ימושו אם הנביא ירמיהו אמר וכן קיימת ישועתי תהיה כן קיימים שאלו וכמו, וצדקתי ישועתי אבטל

 כי תושיה אנשי למדו הפסוק מזה כן כתב עזרא בן אברהם' ר והחכם לפני גוי מהיות ישבתו ישראל זרע גם מלפני

, עומדת לעולם וצדקתו האדם וישועת המיושבת היא והארץ הרקיע הוא והשמים אמת ודברם עומדת האדם נשמת

 :הישוב הפסד מזה ויבא ההרים ונפול הארץ רעש כמו הארץ וכן, ושנוי הפסד לו יקרה האויר כי ל"ר
 וכן, העפר הוא הגוף ויסוד הגוף חיי הם באויר כי השנים זכר יסודות מדי שהם י"ואעפ, ימותון כן כמו - ויושביה

 מימון בר משה רבי הגדול והרב, תמות לא תהיה לעולם החכמה הנשמה אבל, תשוב עפר ואל אתה עפר כי אמר

 ההיא הארץ ושממה ההם השמים נחתכו איך ראו אמר, לישראל והמרעים האומות אבוד על משל דרך' פי ל"ז

 על בשמים והקיום העמידה בהם נחשב והיה הארץ את מלאו אשר שהם אמר כאלו נעדרים ואתם שעליה מי וימות

 הבגד כאבוד ההם הענינים יאבדו הארץ בקיימות הקיימים ועניניהם העשן ככלות וכלו מהר אבדו, וגוזמא משל דרך

 :הבלה
 :עתיד במקום עבר והוא, תשב לא מלחה ארץ וכן, השחתה ענין - נמלחו
 :תחת ואל תירא אל כמו, תשבר - תחת

   דוד מצודת
 ממשלתם ורב חזקים הם כמה הכשדים צבאות של שרי וראו השמים כלפי הסתכלו - עיניכם לשמים שאו( ו)

 :מעלה של שריהם ידי על הרבה בטובה מושפעים הם כמה מתחת אשר הכשדים שלטוני אל והביטו
 :לו והולך הכלה כעשן מעלה שרי יושחתו ז"עכ לומר רצה - שמים כי

 :העם שאר - ויושביה
 :תושחת ולא תהיה לעולם לישראל - וישועתי
 :לעולם ותתקיים תשבר לא לישראל שאעשה הצדקה - וצדקתי
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   ציון מצודת
 :ראיה ענין - והביטו( ו)

 (:לח ירמיה) מלחים ובלוי כמו וכליון השחתה ענין - נמלחו
 :ורקבון בליה מלשון - תבלה
 (:נא/ ירמיהו/ שם) קשתותם חתתה כמו שבירה ענין - תחת
   ם"מלבי

 בפעם כי ותראו מתחת הארץ אל ותביטו לשמים עיניכם תשאו אשר עת שיבא יצוייר לו גם. עיניכם לשמים שאו( ו)

, בהכרח ימותון כ"ג אשר יושביה עם כבגד תבלה והארץ כעשן נמלחו שהשמים עד, כולו תבל עמודי התמוטטו אחד

 אל ישובו והארץ שהשמים יצוייר לו גם כי. תוחלת ונכזבה תקוה אבדה כי תאמרו אל אז גם, זאת תראו עת גם

 מצד הישועה את מביא אני שבה שלי שהצדקה, תחת לא צדקתי כי יען, תהיה לעולם ישועתי זאת בכל, התהו רחם

 הצדקה מקבלי הנפעלים מעשה על תביט לא הצדקה כי הזה הגדול הכליון מן ותפחד תחת לא והחסד הצדקה

 :ולכן, תהיה לעולם מאתם המסובבת הישועה גם כ"וא, חנם בחסד תושיע היא כי, וזכותם
 

 ז פסוק נא פרק ישעיהו עזרא בןא
 :שם שנשבו הגוים ושאר הבבליים אנוש חרפת, שמעו( ז)

   ק"רד
 :הענין קצת בו שחדש אלא ש"במ הענין וכפל, הגלות בני כנגד עוד אמר - שמעו( ז)

 :הישועה יראו הם כי לבד' בפיה לא בלבם שתורתי אותם - בלבם תורתי
 :וגומר נגדי כלמתי היום כל אמר וכן, הגלות אחור על האומות אותם שמחרפים - אנוש חרפת

 :חרפם כמו גדופם - ומגדופותם
   דוד מצודת

 :צדקה לדעת לב הנותנים - צדק יודעי( ז)
 :הגאולה איחור על שמחרפים האומות מחרפת - אנוש חרפת

 :ש"במ הדבר כפל - ומגדפותם
   ם"מלבי

 נגד העבודה וחיוב ודעות באמונות. בלבם תורתי עם: לחברו אדם שבין במעשים. צדק יודעי אתם אלי שמעו( ז)

 חרפה בין הבדל ויש, שלכם והיחול תקותכם על אתכם יחרף הקטן שאנוש מה. אנוש חרפת תיראו אל: המקום

 שבין בדברים צדק יודעי אתם, מגבילים והמאמרים, קדושה בו שיש דבר שמגדף מה תמיד פורט הגידוף כי, וגידוף

, תחתו אל מגדפתם בלבם תורתי עם ואתם. ובצדק במדות הנהגתכם שמחרף אנוש חרפת תיראו אל לחברו אדם

 :הקדושה תורתכם את שמגדפים
 

 ח פסוק נא פרק ישעיהו י"רש
 :הם' תולעי מיני - וסס עש( ח)

   עזרא אבן
 (:לעד עומדת וצדקתו, )לו רע ואין, עש כמו, סם( ח)

   ק"רד
 :ל"ז ם"הרמב' לפי מסייע הפסוק זה - כבגד כי( ח)

 ובערבי עש אחי הוא וסס העש אותו שיאכל הבגד כמו עליהם הבא הרע אותם יאכל כלומר, לרשעים הכנוי - יאכלם

 :לכם שאתן וישועתי בצדקתי לעולם בה תהיו ואתם הארץ מן יאבדו הם כי סוס יקרא
    דוד מצודת

 ולפי מהעש הנאכל כבגד יכלו ם"העכו לומר רצה הבגד את יאכל כאשר ם"העכו את יאכל העש - כבגד כי( ח)

 :בבגד הנופל לשון כמו עש יאכלם אמר לבגד שהמשילם
 :ש"במ הדבר כפל -' וכו וכצמר

 :לעולם תתקיים לישראל שאעשה הצדקה - וצדקתי
 :ש"במ הדבר כפל - וישועתי

   ם"מלבי
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 שמכלהו, סס יאכלם כצמר דומה יהיה תורתכם והמגדף, עש יאכלם אשר כבגד דומה יהיה אתכם המחרף. כי( ח)

, לעולם תתקיים צדקתי אבל, שאת ביתר גדול ויהיה ענשו תוקדם כן, לגמרי וממססו בגד להיות שהגיע בטרם

 :דורים לדור ותתקיים הדורות מן באחד תבא וישועתי
 

 ט פסוק נא פרק ישעיהו י"רש
 :היא הנביא תפילת - עורי עורי( ט)

   עזרא אבן
 אל פנה לא וכמוהו הנצוח אנשי, רהב המחצבת: לזרוע תפארת הלבוש כי, עז לבשי: רבים וככה, מלרע, עורי( ט)

 האותות על והטעם[, ד"י ו"ט שמות] אחז חיל מגזרת, מחוללת'[: ד ז"פ שם] ובבל רהב אזכיר'[ ה' מ' תהל] רהבים

 '[:ג ט"כ' יחז] הגדול התנין יחזקאל בספר כתוב וכן פרעה הוא ותנין: במצרים שנעשו
   ק"רד

 :מלרע שניהם - עורי עורי( ט)
 :לבש גאות כמו משל דרך - עזך לבשי
 :מלעיל זה - עורי
 :במצרים - קדם כימי

 :שעברו ארוכים וזמנים רבים ימים זה - עולמים
 :מכות בעשר אותם שהכה המחצבת ואמר, ובבל רהב אזכיר וכן, מצרים זה, רהב - עורי

 ':כיולד חיל מגזרת - מחוללת
 :יאוריו בתוך הרובץ הגדול התנין אמר וכן, פרעה זה - תנין

   דוד מצודת
 כמו זרועך כח הראה ל"ר' וכו קדם כבימי עורי' ה זרוע ומפרש וחוזר' וכו עורי ואמר התפלל הנביא - עורי עורי( ט)

 :עולם ומימות קדם בימי
 :רבה מכה בם שהכה ל"ר באבנים כחוצב מצרים את חצבת אשר - רהב המחצבת
 :פרעה את הרעידה אשר - תנין מחוללת

    ם"מלבי
 קדם בימי והלא ישועתם שמאחר על השם אל טוענים שישראל, להשם ישראל שבין ווכוח מספר. עורי עורי( ט)

 שהם ומברר להם משיב והשם. עתה כן יעשה לא ומדוע, להם ראוים היו שלא הגם ונפלאות נסים עמהם עשה

 עזר בלא נפלאות הפועל הכח הוא', )ה זרוע את, אומרים ישראל. לישועה זכו לא ולכן, הקודמים מדורות משונים

 עורי, עתה זכאים אנו שאין והגם, עתה גם נא עורי'( ה יד ובין' ה זרוע בין ההבדל זה כי, זכות ובלא התחתונים

 היא את הלא: י"בא ישראל היו עת, עולמים בדורות כמו עורי, זכות בלא פעלת כ"ג שאז מ"יצ בעת קדם כימי

 לא אנו כי, בעצמך. את הלא: זאת עשית אשר. היא את הלא: פרעה זה. תנין מחוללת: מצרים את. רהב המחצבת

 :ז"ע זכות לנו היה
 

 י פסוק נא פרק ישעיהו י"רש
 (:ל/ ישעיהו/ לעיל) שבת הם רהב בה שכתוב מצרים - רהב( י)

 :חלל הרג לשון - מחוללת
 :פרעה - תנין
   עזרא אבן

 עם השבה כמו שמה אשר, השמה: רבה תהום מי המחרבת סוף ים בקיעת על, ים המחרבת היא את, הלא( י)

 :כפול והטעם'[, ו' ב רות] נעמי
   ק"רד

 :שונות במלות ושלש הענין ושנה, לחרבה הים את וישם שאמר כמו, סוף ים זה - ים המחרבת היא את הלא( י)
 כי, באה אשר, שבעים מצרימה הבאה וכן, שמה אשר במקום והוא עבר פעל הוא כי פשטין בשני מלעיל - השמה

 :העוברים על הידיעה א"ה תבא לא
   דוד מצודת

 :לחרבה הים את עשה אשר - ים המחרבת( י)
 :ש"במ הדבר וכפל וגדולה רבה תהום מי המחרבת - רבה תהום מי
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 :ממצרים גאלת אשר ישראל בו שיעברו דרך בה להיות הים עומק שמה אשר - השמה
   ם"מלבי

, בחסד זאת עשית את רק צדקתם י"ע היה לא, ישראל את להציל ס"י קריעת גם. ים המחרבת היא את הלוא( י)

 א"שעז, המים יבשת[ א, כפול היה סוף ים קריעת נס כי התורה' בפי בארתי. ים מעמקי השמה: לבד הזרוע בכח

 :דרך ים מעמקי השמה א"שעז, גאולים לעבור ישרה דרך העמוק הים שהושם מה[ ב. ים המחרבת

 

 יא פסוק נא פרק ישעיהו י"רש
 :עורי עורי על ומוסב תפלה לשון - ישובון' ה ופדויי( יא)

   עזרא אבן
 '[:י ה"ל] פירשתיו וכבר, השם פדויי ישובון ואז, השם זרוע עורי הטעם, ופדויי( יא)

   ק"רד
 כן לארצם ובאו סוף בים גאולים שעברו כמו ועוד ישראל גלות עם עוד תעשה כן מקדם שעשית כמו - ופדויי( יא)

 :מהגלות ישובו' ה פדויי
 יהלל רננות ושפתי ו"וי וכן, מכלל בספר שכתוב כמו דברים להשוות ו"וי יש כי, כן במקום ופדויי ו"וי - ברנה ציון ובאו

 :רבים ן"הווי אלה כמו משלי ובספר, עצם תדשן טובה ושמועה וכן, תהלים בספר שפירשנו כמו פי
 :בשמחה נשוי ראש קוממיות ילכו כי משל דרך - ראשם על עולם ושמחת

 :ן"נו ו"וי שהוא הסימן כתבנו ושם ונסו ישיגון ידים חזקו בפרשה מזה מעלה ושל - נסו ישיגון
   דוד מצודת

 לציון ויבואו לארצם ישובון הבבליים מן' ה שיפדה ישראל אשר ידעתי הן שאמר תפלתו גמר זהו -' וכו ופדויי( יא)

 :עוד יגלו לא כי עולם עד השמחה תהיה ראשם ועל ברנה
 :אותם וישיגון אחריהם רודפת והשמחה הששון כאלו - ישיגון

 :מהם ויברחו ינוסו - נסו
   ם"מלבי

' ה פדויי ישובו, מעשינו ידי על פדייתנו תהיה שלא הגם, לזה זכאים אנו שאין הגם ל"ר. ישובון' ה ופדויי( יא)

 (:י, לה למעלה בארתי) ציון ובאו, בחסדו

 

 יב פסוק נא פרק ישעיהו י"רש
 :למות סופו אשר מאנוש תיראי למה' זכיו מלאה כמותך צדיקים בת - את מי( יב)

   עזרא אבן
 ברוח ידבר שהנביא דעתי ולפי, ידבר ישראל עם הכל דעת על, את מי: ישראל עם לנביא סימן, מנחמכם אנכי( יב)

 [:ד"כ' ד דברים] הוא אוכלה אש כמו', כ חסר, חציר[: ו"ט לקמן] בפיך דברי ואשים והעד, נפשו עם הקודש
   ק"רד

 ותשכח אמר כך ואחר נקבה לשון ותיראי את מי ואמר רבים לשון מנחמכם אמר - מנחמכם הוא אנכי אנכי( יב)

 הפרטים כנגד מדבר רבים בלשון כשמדבר ישראל כנסת כנגד כשמדבר המקרא מנהג כן כי זכר לשון ותפחד

 :הכנסה כנגד מדבר נקבה' בל וכשמדבר הכלל כנגד מדבר יחיד בלשון וכשמדבר
 :מחר לך יצר לא היום לך יצר ואם הוא' תמות בן כי - ימות
 :רבים לו והדומים יהודה אריה גור וכן, כחציר פירוש - חציר

   דוד מצודת
 :ממש בהם שיש תנחומין כ"א והם אתכם המנחם הוא אנכי לומר משיב המקום כאלו - אנכי אנכי( יב)

 :למות סופו אשר מאנוש תיראי למה זכיות ומלאה כמותך צדיקים בת ל"ר - את מי
 :ש"במ ענין כפל והוא ויבש ימול אשר הזה כחציר בעולם נתון הוא אשר - ינתן חציר
   ם"מלבי

 אנכי כי, כן לא, קדם בימי שהייתי ממה נשתניתי אני כאילו', ה זרוע עורי אומרים אתם', ה להם משיב. אנכי( יב)

 נשתנית את רק, מקדם כמו עתה גם. מנחמכם הוא אנכי אנכי: נשתניתי לא אני, שהייתי מי הוא אני, הוא אנכי

 פדיתים אשר העם, קדם בימי היית אשר העם עוד אינך, כלל מכירך איני כי? את מי אומר אני לך, שהיית ממה

 , ימות מאנוש ותיראי ואת, בישועתי בטחו רק בשר מזרוע פחדו לא הם כי, ממצרים
   ם"מלבי
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, להקטין בא, איש במלת שהוסיפו האמנתיו ן"נו כי, קטן נמצא מורה האנוש. ינתן חציר אדם ומבן ימות מאנוש( יב)

 מצד המין את תמיד מציין, אדם בן. אדם ובן, אדם בין הבדל ויש(. אחר כלל ל"י אנשים כי ביחיד שבא בעת)

 המדבר כשיהיה או, התולדה, המין חסרון לצייר בא אם, זה בשם וישמש. מאדם נולד אדם שהוא מצד, מולדתם

 עתיד כי אומר ופה. מ"בכ מזה ודברתי, אדם בן בנבואותיו' ליחז שקרא כמו המין בשם יקראהו, נשגב אחר מעולם

 המתיבש כחציר שינתן עד מאבותיו חלש מזג ומכאובות חולי כ"ג נחל, אדם בן שהוא מצד אבל, אנושתו מצד למות

 :בתולדה והרכבתו מזגו רפיון י"ע דורות שני לפני גם האדם ימות וכן'(, ו ם"מ ל"כנ) זמנו לפני
 

 יג פסוק נא פרק ישעיהו י"רש
 :עליו נשענת ולא - עושך' ה ותשכח( יג)

 :בכם המשעבדים= העולם אומות= ע"אוה מושלי - המציק
 :נזדמן - כונן כאשר

 :ואיננו בא מחר - המציק חמת ואיה
   עזרא אבן

: ברשותו והארץ שהשמים, גדול כח לו ויש עושך שהוא, לבו אל הקודש ברוח ידבר, שכחת כאלו, ותשכח( יג)

 :המציק חמת עתה ואיה, להרוג להשחית'[: ו' נ] למכים נתתי גוי אמר כאשר, המציק
   ק"רד

 ולא אדם מבן פחדת ואיך אדם בן מיד להצילך בידו כח יש כי לחשוב לך היה העולם בורא שהוא אחר - ותשכח( יג)

 :מידו יצילך הוא מלפניו ותבקש אליו תשוב שאם לקה זכרת
 :פעמים כמה פירשתי - ויסד נוטה

 להשחית וכונן חמתו עלתה אם אדם בן כי ממנו תפחד ולא לקל שוב ממנו מפחד אתה ולמה - להשחית כונן כאשר

 :כענן הלכה חמתו ואיה סנחריב כדבר לו יספיק ולא יעשה לא
   דוד מצודת

 ':וגו שמים נוטה הוא כי שלו והכל אותך והמרומם המגדל' ה השענת שכחת - עושך' ה ותשכח( יג)
 :להשחית מחשבות הכין כאשר המציק האויב חמת מפני תפחד= עת בכל= ע"בכ - ותפחד

 :ממנו ותפחד המקום השענת שכחת למה כן ואם לשחת ימות כי ואיננו בא מחר הלא לומר רצה - המציק ואיה
   ם"מלבי

, ארץ ויסד שמים נוטה הוא עושך הלא ימות מאנוש יראת איך' ה את שוכחת היית לא אם כי. עשך' ה ותשכח( יג)

 הכעס הוא החמה כי, להשחית כונן כאשר המציק חמת מפני בתמידות פחדת כי, לבד זאת ולא, להושיע ובידו

 חמת מפני ל"ור( ודומיהן, עברה, קצף, אף נקרא הכעס התגלות כי, )הפועל אל מכח עוד יצא ולא בלב הנסתר

 גמר כבר כאילו להשחית כנן וכאילו כאשר ממנה פחדת כבר, כלל עדיין אותה גלה שלא חמתו שהיא המציק

 לך היה והלא, לכלה עד כבר אותך השחית כאילו בעיניך היה כלל לך להרע התחיל לא שהמציק שהגם, ההשחתה

 כי? פחדת ומדוע, הפועל אל שיוציאנה הדבר רחוק עדן, בלבו נסתרת זאת חמתו הלא, המציק חמת ואיה לחשוב

 :אשר יצוייר לו גם
 

 יד פסוק נא פרק ישעיהו י"רש
 וכיון לשחת ימות שלא כדי המעים בהילוך להפתח הוא וצריך עליו קשין נקבין' אפי - להפתח צועה מהר( יד)

 :ימות הוא אף לחמו יחסר שאם רבים למזונות הוא צריך להפתח שמיהר
 הורק ולא שמריו אל השקט( מח' ירמי) ליין' הנבי שדימהו במואב שאומר כמו נירוק' להיו העומד דבר' ל - צועה

 חגור עכשיו שהוא המציק האויב אותו צועה מהר א"ד, יריקו וכליו וצעהו צועים לו ושלחתי שם' ונא כלי אל מכלי

 :חלש ולהיות להפתח ימהר כח חלוץ' מתני
 :כחו ברוב צועה( סג/ ישעיהו/ לקמן) כמו חוגר - צועה

 :רבתי' בפסיקת הוא' אגד' מדר ראשון הלשון אבל לשחת בידו המסור - ימות ולא

   עזרא אבן
, עומד פועל הוא ואם, ובמצוק במצור יושב כמו צועה והנה[, ב"י ח"מ' ירמ] וצעוהו, צועים מגזרת, צועה מהר( יד)

[ ז"כ ב"כ' א מלכים] כמיכיהו, לחמו יחסר ולא: הנביא זה, לשחת ימות ולא: לעד להפתח ומלת, קשור כמו והטעם

 :לחץ לחם( שהאכילום ל"צ) שיאכילום[ ז"ל' ירמ] וירמיהו
   ק"רד
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 בין גולה שהוא ישראל והוא גלות מבית להפתח הגולה ימהר עתה כי המציק חמת תזיקך לא - צועה מהר( יד)

 גולה כי גלות לשון וכן, אחר בטלטול ויש השבי בטלטול יש למקום ממקום ונוע טלטול ענין הוא צועה ולשון, העמים

 פעל שהוא ויש, זונה צועה את וכן, צופה מהר זה כמו עומד פעל בו יש צועה ולשון, השבי טלטול אינו למקומך אתה

 :כחו ברוב צועה וצעהו צועים לו ושלחתי כמו יוצא
 בתחיית יעלו יחידים בגלות ימותון אם כי מדבר הכלל ועל, קבר כמו לו שהוא בגלות ימות לא - לשחת ימות ולא

 :הגלות ממאסר ויפתח יצא פנים כל על כי שם ישאר שלא כלומר, יאמר הכלל על ימות ולא באמרו אבל, המתים
 וצרכם טרפם ושוביהם אויביהם הגוים בין להם מזמין לקה שבוי שהוא פי על אף בגלות בעודו - לחמו יחסר ולא

 כן הפסוק מפרש ובדרש, יצמאו ולא ירעבו לא שאמר כמו בדרך מהגלות בצאתו לחמו יחסר ולא פירוש או, בכבוד

 הוא למהר צריך עליו קשים נקביו אפילו מאד חלוש דבר הוא בחיים בעודו והנה שימות אדם מבן תפחד איך

 ויונתן, ימות לחמו יחסר שאם למזונות צריך להפתח שמהר כיון, לשחת ימות שלא כדי המעים בהלוך ולהפתח

 ':וגו מותי כן תרגם
   דוד מצודת

 ורצה במאסר החבוש מן שאלה בלשון ואמר לו וילך להפתח ימהר הגולה וטלטול הנוע - להפתח צועה מהר( יד)

 :בגולה מטולטל עוד יהיה לא לומר
 :וספוקו לחמו די לו יחסר לא ואף וכל מכל נשחת להיות ימות לא בגולה עודו אף - לשחת ימות ולא

   ם"מלבי
 יחסר טרם או לשחת האויב ימות טרם: בבטנו וסוערה העצורה החמה להפתח שימהר. להפתח צעה מהר( יד)

 מבטנו החמה לפתוח ימהר אם גם אבל, הפועל אל חמתו יוציא טרם העוני או המיתה לו תקדים הרוב על כי. לחמו

 :הלא, פחדת למה מ"מ, יעני או ימות טרם
 

 טו פסוק נא פרק ישעיהו י"רש
 :ז"בלע א"פרונצ( ז איוב) רגע עורי לשון - הים רוגע( טו)

   עזרא אבן
[, ז"ט' ו' ירמ] מרגוע לשון, גליו שהמו אחר, מניח אומרים ויש, גוער כמו הפוך שהוא אומרים יש, רגע ואנכי( טו)

 :המציקים על משל והטעם, גליו שיהמו אצוה ואני, הים אני אניח טעמו או, בעיני הישר והוא
   ק"רד

 :בכם המחזיקים בעמים שאגער ש"כ הים רגע ואנכי מהגלות להוציאך כח בידי שיש -' ה ואנכי( טו)
 גערתי והנה, הים רגע בכחו, וימאס רגע עורי וכן, בוקע כמו לפרשו ויש, בימא דנזיף גוער כמו יונתן תרגם - רוגע

 :לעברכם סוף בים
 :יכלו ולא גליו והמו וכן, ישראל שעברו עד לעבור יכלו ולא, הבקיעה במקום - גליו ויהמו

 :הכל ובידו ומטה מעלה צבאות אדון והוא - שמו צבאות' ה
   דוד מצודת

 ופעם במהלכו ילך לבל הים מי בוקע פעם בידי והכל יךקאל' ה אנכי הלא עלי תשען לא ולמה ל"ר -' וגו ואנכי( טו)

 :גדול בקול ויהמו הגלים שירומו יצוה
 :ומטה מעלה בצבאות מושל שהוא לפי - שמו צבאות' ה

     ם"מלבי
 אקים ורגשותיו הים סערת ואם, גליו יהמו אשר בעת גם הים סערת ומניח רגע הוא אשר. יךקאל' ה ואנכי( טו)

 :וקצפו רמה אנוש שאון אשבית לא איך, לדממה
  

 טז פסוק נא פרק ישעיהו י"רש
 :שמיא ככוכבי דיסגון עליהון דאמיר עמא לקיימא - שמים לנטוע( טז)

 דארעא כעפרא דיסגון עליהון דאמיר כנישתא ולשכללא - ארץ וליסוד
   עזרא אבן

 המדינות על שיתנבא, משל דרך, שמים לנטוע[: ג"י לעיל] להשחית כונן כאשר אמר כי, להצילך, כסיתיך( טז)

 קהלת] לישון לו מניח וכמוהו, השלם כמו בא והנה, כמשפטו וד"הי ונעלם, הפועל שם, וליסוד: לקדמותן שתשובנה

 '[:א' ה
   ק"רד
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 :בפיך שמתי אשר ודברי וכן, לעם לי להיות בפיך דברי שמתי הנה - ואשים( טז)
 אלא בפיך אותם שמתי לא כי ובלבבך בפיך דברי שיהיו זמן כל בגלות לכלותך העמים יוכלו שלא - כסיתיך ידי ובצל

 :לעשותו ובלבבך בפיך שאמר כמו לעשותה בלבבך להיותם
 ישראל שיהיו גליות קבוץ וזהו ארץ וליסוד שמים לנטוע עת שיבא עד בגלות עליך אכסה זה וכל - שמים לנטוע

 ':וגו הראשונות תזכרנה ולא החדשה והארץ החדשים השמים בורא הנני אמר וכן, חדש עולם
 :כבעמוד' וגו עמא לקיימא תרגם ויונתן, המלכות עיקר היא כי ציון וזכר ציון לבני פירוש - אתה עמי לציון ולאמר
   דוד מצודת

 :בם לדבר בפיך שמתי התורה דברי - בפיך דברי ואשים( טז)
 :התורה בזכות האויב מן עליך הגנתי מעולם - כסיתיך ידי ובצל

 נא הבט שכתוב כמו השמים ככוכבי נאמר עליהם אשר ישראל עם אדמתם על נטועים שיהיו - שמים לנטוע

 (:ו"ט בראשית) זרעך יהיה כה' וכו הכוכבים וספור השמימה
 (:יג שם) הארץ כעפר זרעך את ושמתי ש"כמ הארץ לעפר גם הנמשלים אלו מיוסדים שיהיו - ארץ וליסוד
 :מרובה טובה שפע בהם נראה יהיה כי עמי שהמה ציון בני על יאמרו ם"העכו כל - לציון ולאמר
   ם"מלבי

 ידי בצל בהכרח הישועה שתבא ועד, להושיעך שהבטחתי מה, בפיך הבטחתי דבר שמתי אנכי והלא. ואשם( טז)

 וליסד שמים לנטע הוא, בפיך ששמתי הדברים הם מה ומבאר. הבטחתי אשר דברי אקים למען תכלה בל כסיתיך

 דברי שמתי, וארץ שמים כבריאת קשה ציון גאולת שהיא זה דבר שיהיה יצוייר אם שגם ל"ר. לציון ולאמר ארץ

 שמים שחקות א"שא והמליצה, אתה עמי לציון ולאמר חדשה וארץ חדשים שמים לנטוע אעשה זאת גם כי, בפיך

 אשר דברי שאמלא בלבד, חדשים שמים ואיסד, חקותיהם אבטל אז כי, זאת מעשות בידי יעכבו הטבע ודרכי וארץ

 :לך אומר אני ולכן, עתה עמי לציון לאמר בפיך שמתי
 

 יז פסוק נא פרק ישעיהו י"רש
 כמה עליו יורה ומצית הכלי בתחתית הקבועים השמרים אלו קבעת נראה ולי כוס שם והוא פילי י"ת - קבעת( יז)

 (:עה תהלים) ימצו שמריה שנאמר
 והשרות( ב נחום) הרעלו הברושים כמו ומעוטף וקשור כאסור האדם כח ומתיש המטמטם משקה הוא - התרעלה

 :בו להתעטף נאה סרבל מין' רעולו מדיות שבת' ובמס עיטוף לשון שהוא והרעלות
 :ז"בלע ט"אינטומישמנ - תרעלה

 :ז"בלע ר"אגושטי - מצית
   עזרא אבן

, לו רע אין, קובעת: נרדם שוכב והוא, לו יעשה מה ידע ולא, שישתכר לאדם משל דרך, חמתו כוס, התעוררי( יז)

 האדם שירעד רעדה כמו'[, ד' ב נחום] הורעלו והברושים כמו, התרעלה: למטה שיקבעו השמרים אומרים ויש

 :שלמה רעה והטעם(, שרשים ל"צ) בנינים שנים הם ואם[, א"י ו"ס] תמצו למען מגזרת, מצית: בראותה
   ק"רד

 :הכוס שמרי - קבעת, התעוררי( יז)
 אותה מצית גם השמרים עד התרעלה כוס שתית כבר בגלות לך די אמר המות סם פירושו או, הרעדה - התרעלה

 :והתעוררי התעוררי מהגלות קומי לך ודי עליך הגיעו הכתובות הרעות כל כלומר טפה אפילו בכוס נשאר שלא עד

   דוד מצודת
 :וקומי הצער מתרדמת הקיצי בבשורה הנביא מאמר זהו - התעוררי( יז)

 :העון כ"א ונתמרק' מה הבא החמה כוס שתית הנה עד אשר - שתית אשר
 כל ל"ר מאומה נשאר ולא הכל את ומצית שתית כבר התרעלה כוס בתחתית הקבועים השמרים - קובעת את

 :עוד לבוא תוסיף ולא עליך באו כבר הכתובות הרעות
   ם"מלבי

 כי, ירושלם קומי התעוררי אומר אני', ה זרוע עז לבשי עורי עורי לי שאמרת תחת, אתה. התעוררי התעוררי( יז)

 פניו והסתיר ועזבם עליהם' ה שקצף, החמה כוס[ א. כוסות שני שתו ישראל כי ל"ר. שתית אשר: תלוי הדבר בך

 שתו לא החמה כוס את והנה, בחמה עליהם שהיה י"ע עליהם שגזר והיסורין העונש שהוא, התרעלה כוס[ ב. מהם

 שהוא התרעלה כוס את אבל, החלונות מן עליהם השגיח כי לגמרי עזבם ולא חמתו כל' ה העיר לא כי, כולו את

 לא אבל, בעצמו' ה מיד שתו זה כוס כי, חמתו כוס את' ה מיד שתית אשר ש"וז, כולו את שתו עליהם שנגזר העונש
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 הנקבעים השמרים וגם כולו הכוס שתית, שתית התרעלה כוס קבעת את, השני הכוס אבל, כולו אותו שתו

 :קצהו עד אותו מצית וגם, הכלי בתחתיות
  

 יח פסוק נא פרק ישעיהו עזרא אבן
 :שיושיענו שופט או מלך אין והטעם, מנהל לה שאין כאשה', וגו אין( יח)

   ק"רד
 כי מהרעה ולסמכו בידו ולהחזיק חברו האחד לנהל הגולה בני ביד כח היה לא בגלות בעודה - לה מנהל אין( יח)

 :בה שוים היו כולם
   דוד מצודת

 :מאנשיה מי מנהיג בה היה לא בבבל רודה - לה מנהל אין( יח)
 :והממשלה הכח אפס מכולם כי לארץ תפול שלא בידה להחזיק מי היה לא - מחזיק ואין

   ם"מלבי
 משל תפס, והתרעלה החמה כוס, ששתתה הכוסות משני כשכורה אותה שמדמה הזה בציור. לה מנהל אין( יח)

 אין בשכרותה והיא, לביתו מנהלו הקטן ובנו, יפול שלא מחזיקו הגדול שבנו הוא שהדרך בשכרותו הנופל השכור

 גדלה בנים מכל מנפילתה להקימה בידה מזיק ואין, הקטנים בניה שהם ילדה בנים מכל לביתה שינהלה מנהל לה

 :כי יען בא וזה. הגדולים הבנים שהם
  

 יט פסוק נא פרק ישעיהו י"רש
 :שתים שתים כפולות צרות - קראתיך הנה שתים( יט)

 :דוגמתך לקתה היא פלונית אומה אף ולומר לנחמך לך אביא מי - אנחמך מי
   עזרא אבן

 עם לעולם השוד כי, החרב הוא השוד, והשבר השוד[: א"י' ב איוב] ולנחמו לו לנוד כמו, יקונן, לך ינוד מי( יט)

' ב חסר, אנחמך מי: הרעות באו זוגות א"וי[, ו"כ ו"כ ויקרא] לחם מטה לכם בשברי כמו הרעב הוא והשבר, החרב

 :לפלוני כן אירע כבר לך שאירע מה לו יאמר כאשר יתנחם האדם כי, אנחמך במי
   ק"רד

 הרעב והם והשבר השוד היו רעות שתים לגלות קרוב בארצך בהיותך אותך הקורות הרעות - הנה שתים( יט)

 :שנים כמה זה שסבלת הגלות רעות מלבד לך היו הרעות אלה הרעב הוא והשבר החרב הוא השוד כי והחרב
 :ף"האל בנוע - קראתיך

 :בו לנחמך שאוכל כמותך שלקה עם איזה - אנחמך מי
   דוד מצודת

 :עליך קמו כולם כי לנחמך עליך בראש ינודד אשר הוא ומי לך קרה כפולה צרה - שתים( יט)
 :והשבר השוד שהם ואמר השתים הם מה יפרש עכשיו - והשבר והשוד
 והשוד( ו"כ ויקרא) לחם מטה לכם בשברי נאמר וכן הרעב הוא השבר כי והשבר השוד על' פי הוא - והחרב והרעב

 :במלחמה בחרב הבאים גייסות שדידת הוא
 כמקרך קרה לו שגם לומר ולדוגמא לראיה אביא מי את ל"ר אנחמך במי כמו והוא ת"הבי תחסר - אנחמך מי

 :כמקרך למי קרה לא באמת הנה וכאומר בזה להתנחם אדם בני דרך כן כי לתנחומין לך שיהיה
   ם"מלבי

 השד עליך באו תחלה כי, לך שינוד מי נשאר שלא עד, כפולים היו השיגוך אשר המקרים. קראתיך הנה שתים( יט)

, ומחוץ מבית הצרה שהיתה עד, פנימה השבר כ"ג עליך בא, ממונך לשדוד מבחוץ השודד עליך שבא בעת, והשבר

 והנה השדה יצאתי אם( יח, יד ירמיה) ש"כמ, ומחוץ מבית באים כ"ג שניהם שאלה, והחרב הרעב עליך בא כ"ואח

 קרה למי כי, אנחמך במי כ"וא, בשדה ולא בבית לא מקום לו שאין עד, רעב חללי והנה העיר באתי ואם חרב חללי

 :הזה הגדול השבר ידי ועל, כזה גדול שבר
 

 כ פסוק נא פרק ישעיהו י"רש
 :ז"בלע ר"פשמי בצמא הבתולות תתעלפנה( ח עמוס) כמו עייפות לשון - עולפו( כ)

 (:יד' דברי) וזמר ותאו כמו תוא, למכמר שנפל זה כתוא הפקר - מכמר כתוא
   עזרא אבן
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( מכמר כתוא והטעם, )לו רע ואין, עוף כמו, כתוא: וחרב רעב מתי, שכבו'[: ח' ד יונה] ויתעלף כמו, עולפו בניך( כ)

 :חמתו הוא, גערת'[: י א"קמ' תהל] במכמוריו יפלו כמו, מכמר אל סמוך הוא והנה
   ק"רד

 כמו עצמו על לעמוד יוכל שלא עד האברים ורסוק עיפות ענין ויתעלף יונה ראש על מענין - שכבו עלפו בניך( כ)

 :וזקן נער חוצות לארץ שכבו ירמיה בקינות שאמר
 בהפוך וזמר ותאו בתורה הנזכרת החיה היא ותוא, בו אותו שלכדו במכמר שוכב שהוא כתוא - מכמר כתוא

 :מכמורת ופורשי וכן, רשעים במכמוריו יפלו וכן, רשת הוא ומכמר הבר שור והוא וכשב כבש כמו האותיות
   דוד מצודת

 :ומים לחם מחסרון - עלפו בניך( כ)
 :להם קובר ואין בחוצות שכבו וחרב רעב מתי -' וגו שכבו
 לזוז לו א"וא שנלכד במקום שם שהוא ברשת הנלכד הבר כשור שהומת במקום שוכב נשאר ל"ר - מכמר כתוא

 :ממקומו
   ם"מלבי

 הכוסות שני שתו עצמם הם, אותך וינהלו השכרות מן אותך יקימו והקטנים הגדולים שבניך שתחת. עלפו בניך( כ)

 נדמו בחוץ ששכבו שהגם, מכמר כתוא חוצות כל בראש ושכבו שעלפו עד, כמוך ונשתכרו ששתית עצמם האלה

 כוס שהוא' ה חמת מלאים הם כי אומר? נשתכרו וממה. ממקומם לזוז יכלו לא כן, ורשת במכמר השוכב כתוא

 :הם גם נשתכרו האלה כוסות משני, והעונש התרעלה כוס שהוא יךקאל גערת וגם, החמה
 

 כא פסוק נא פרק ישעיהו י"רש
 :מיין שלא אחר מדבר שכורת - מיין ולא ושכורת( כא)

   עזרא אבן
 :רעות או אף או חמת מלת ותחסר, סמוך, ושכורת: הפסוק אחרי' הכתוב הנבואה זאת, שמעי לכן( כא)

   ק"רד
 :מיין ולא הצרות ושכורת פירוש - מיין ולא ושכורת, לכן( כא)

   דוד מצודת
 ':וכו זאת עתה שמעי עונך גמול וקבלת הואיל - לכן( כא)

 :ויגון מצרה א"כ יין משתיית לא כשכור מבולבלת - ושכורת
   ם"מלבי

 ידי על רק. מיין ולא: מצרות. ושכרת(: החמה כוס ידי על. )עניה זאת נא שמעי: מבניך מושיעך שאין אחר. לכן( כא)

 :וצרות מעוני שנשתכרת ל"ר, התרעלה כוס
 

 כב פסוק נא פרק ישעיהו י"רש
 :עמו דין ידין אשר - עמו יריב( כב)

   עזרא אבן
 [:ג"כ' א] אלמנה ריב כמו, עמו ריב יקח והטעם, עמו יריב( כב)

   ק"רד
 :ם"העכו מן משפטך שיקח יךקאל והוא ם"העכו ולא אדוניך יהיה הוא - אדניך אמר כה( כב)

 :אלמנה ריבו וכן, הגוים מן ומשפטם עמו ריב יקח - עמו יריב
   דוד מצודת

 :להם המריעים מיד נקמתם לקחת עמו ריב יריב אשר - עמו יריב יךקואל( כב)
 :אצלך פקודות הצרות יהיו לא עוד לומר רצה -' וגו מידך לקחתי הנה
 :ש"במ ענין כפל והוא הכוס בתחתית הקבועים השמרים - קובעת את

   ם"מלבי
' ה אדוניך שהוא מצד. )למוגיך גמול ישלם זה שמצד. עמו יריב יךקואל: לך יושיע זה ומצד'. ה אדניך אמר כה( כב)

 התרעלה כוס קובעת את למעלה שאמר הפורענות הכוס ל"ר. התרעלה כוס את מידך לקחתי הנה( כי לך אומר

 בידך מחזקת עודך שאת רק, מאומה הכוס תוך נשאר ולא, שמריו עם כולו שתתה הזה הכוס שאת, מצית שתית

 עד קבלת כבר היסורים שהם הכלי שבתוך העונש כי, הגלות שהוא, העונש המחזיק הכלי שהוא הריקן הכוס את
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 לא שהוא החמה כוס שהוא השני הכוס מן תירא אל וגם. הגולה מן תצא כי, מידך הריקן הזה הכלי את אקח קצהו

 אני כי, הכוס יתר לשתות לך אתן ופן, בך כליתי לא חמתי את כי, בתוכו המרה המשקה נמצא ועוד, עדיין התרוקן

 הקובעת ישתה ומי -. עוד לשתותה תוסיפי לא הכוס בתחתית שנשאר הקובעת, החמה כוס קבעת את כי מבטיחך

 ?:בכוס הנשארת הזאת
 

 כג פסוק נא פרק ישעיהו י"רש
 :ז"בלע ר"קרושלי( יד א"ש) נמוג ההמון והנה כמו ומטלטליך מניעיך - מוגיך( כג)

 :גביך על - ונעבורה שחי
   עזרא אבן

: עליך ונעבור, והשפילי, שחי[: ב"י' א איכה] הוגה אשר כמו הכבד מבנין והוא, יגון מגזרת, מוגיך ביד ושמתיה( כג)

 :כפול הטעם, וכחוץ
   ק"רד

 :הוגה' ה כי מן יגה שרשו - מוגיך ביד ושמתיה( כג)
 :הגוף בענוי מעונה הנפש כי גוך ואמר נפשך אמר - לנפשך
 :ותשימי אמר לפיכך לאהבתי סבלת זה וכל עליו עוברים שהכל השוק כמו פירוש - וכחוץ

   דוד מצודת
 ישתו הם וצרות במכאוב אותך הממסים הכשדים ביד אשים ההיא התרעלה הכוס את - מוגיך ביד ושמתיה( כג)

 :הפורעניות יקבלו הם לומר רצה ההוא הכוס
 :עליך ונעבור בארץ להשתטח עצמך כפוף - ונעבורה שחי

 :עולם סבלת כי להם מדרס להיות כארץ גופך עשית - ותשימי
 :ש"במ ענין כפל והוא ושבים לעוברים הרגל מדרך להיות העיר כחוצות גופך ושמת - לעוברים וכחוץ
   ם"מלבי

 תזכה ובמה(, עמו יריב יךקואל נגד מגביל וזה) אותך ומגגו וצערו הוגו אשר ם"העכו הם. מוגיך ביד ושמתיה( כג)

 ותשימי ונעברה שחי לנפשך אמרו הם אשר יען זה כי אומר, ידם אל ואתנהו מידך החמה כוס של קובעת שאקח

, ם"לעכו ונשמתם נפשם את שישעבדו בתנאי בגופם חיריות לישראל לתת רצו הודו בארץ ם"העכו כי, גוך כארץ

 ותשימי: הנפש עינוי מן הגוף בעינוי יותר בחרת את אבל, עליך ונעבורה שחי ונשמתך לנפשך אמרו שהם ש"וז

, שמה עוברים אנשים שאין במקום לבד ולא, לעבור הרוצה כל עליו שיעבר כארץ דומה גוך את ששמת. גוך כארץ

 גוך שמת כן תמיד אנשים שמה שיעברו, לעברים מוכן שהוא הבתים שאחורי רחבה והיא, כחוץ אותו שמת גם כי

 :העוברים לכל מרמס
  

 


