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Isaiah Chapter 52 ְעיָהּו  יְשַׁ

ְך,   עּוִרי עּוִרי ִלְבִשי ֻעזְֵּך, ִצּיֹון:  א י ִתְפַאְרתֵּ ִלְבִשי ִבְגדֵּ
ֶֹּדש ַלִם ִעיר ַהק ֹּא--יְרּושָׁ ל -ִכי ֹלא יֹוִסיף יָׁב רֵּ ְך עֹוד, עָׁ בָׁ

א מֵּ   .וְטָׁ

1 Awake, awake, put on thy strength, O Zion; put 
on thy beautiful garments, O Jerusalem, the holy 
city; for henceforth there shall no more come into 
thee the uncircumcised and the unclean.  

ִם; התפתחו   ב לָׁ ר קּוִמי ְשִבי, יְרּושָׁ פָׁ עָׁ ִהְתנֲַעִרי מֵּ
ְך, ְשִבּיָׁה ַבת)ִהְתפַ  י ַצּוָׁארֵּ  }ס{   ִצּיֹון.-ְתִחי( מֹוְסרֵּ

2 Shake thyself from the dust; arise, and sit down, 
O Jerusalem; loose thyself from the bands of thy 
neck, O captive daughter of Zion. {S}  

ֹּה ָאַמר ה', ִחנָׁם נְִמַכְרֶתם; וְֹלא ְבכֶ -ִכי  ג ֶסף, כ
לּו.  }ס{   ִתגָׁאֵּ

3 For thus saith the LORD: Ye were sold for 
nought; and ye shall be redeemed without money. 
{S}  

ֹּה ָאַמר ה' אלקים, ִמְצַריִם יַָׁרד  ד ֹּנָׁה -ִכי כ ִראש ַעִמי בָׁ
קֹו ם; וְַאשּור, ְבֶאֶפס ֲעשָׁ גּור שָׁ   .לָׁ

4 For thus saith the Lord GOD: My people went 
down aforetime into Egypt to sojourn there; and 
the Assyrian oppressed them without cause.  

ה ַמה  ה ֹּה נְֻאם-ִלי-וְַעתָׁ ו  ;ֻלַקח ַעִמי ִחנָׁם-ה', ִכי-פ ְֹּשלָׁ מ
יִלילּו נְֻאם ִמיד כָׁל-יְהֵּ ָֹּאץַהּיֹום שְ -ה', וְתָׁ   .ִמי ִמנ

5 Now therefore, what do I here, saith the LORD, 
seeing that My people is taken away for nought? 
They that rule over them do howl, saith the LORD, 
and My name continually all the day is 
blasphemed.  

ן ַבּי  ו כֵּ ן יֵַּדע ַעִמי, ְשִמי; לָׁ כֵּ הּוא -ֲאנִי-ֹום ַההּוא, ִכילָׁ
ר ִהנֵּנִי.  }ס{   ַהְמַדבֵּ

6 Therefore My people shall know My name; 
therefore they shall know in that day that I, even 
He that spoke, behold, here I am. {S}  

לֹום -נָׁאוּו ַעל-ַמה  ז ר, ַמְשִמיַע שָׁ י ְמַבשֵּ ִרים ַרְגלֵּ ֶההָׁ
ר טֹובמְ  ַלְך ֱאֹלקיְִך--ַבשֵּ ר ְלִצּיֹון, מָׁ ֹּמֵּ ה; א   .ַמְשִמיַע יְשּועָׁ

7 How beautiful upon the mountains are the feet 
of the messenger of good tidings, that announceth 
peace, the harbinger of good tidings, that 
announceth salvation; that saith unto Zion: 'Thy 
God reigneth!'  

ו יְַרנֵּנּו:  ח ַֹּפיְִך נְָׁשאּו קֹול, יְַחדָׁ ִכי ַעיִן ְבַעיִן יְִראּו,   קֹול צ
  .ְבשּוב ה' ִצּיֹון

8 Hark, thy watchmen! they lift up the voice, 
together do they sing; for they shall see, eye to 
eye, the LORD returning to Zion.  

ִם:  ט לָׁ ְרבֹות יְרּושָׁ ו, חָׁ נִַחם ה' ַעמֹו, -ִכי  ִפְצחּו ַרנְנּו יְַחדָׁ
ִם לָׁ   .גַָׁאל יְרּושָׁ

9 Break forth into joy, sing together, ye waste 
places of Jerusalem; for the LORD hath comforted 
His people, He hath redeemed Jerusalem.  

ַשף ה' ֶאת  י ינֵּי כָׁל-חָׁ ְדשֹו, ְלעֵּ אּו, כָׁל-ְזרֹוַע קָׁ -ַהגֹויִם; וְרָׁ
י ת, יְשּוַעת ֱאֹלקינּו.-ַאְפסֵּ  }ס{   ָאֶרץ, אֵּ

10 The LORD hath made bare His holy arm in the 
eyes of all the nations; and all the ends of the 
earth shall see the salvation of our God. {S}  

א ַאל  יא מֵּ ם, טָׁ -ִתגָׁעּו; ְצאּו ִמתֹוכָּׁה-סּורּו סּורּו ְצאּו ִמשָׁ
י ה'- י ְכלֵּ ְֹּשאֵּ רּו, נ   .ִהבָׁ

11 Depart ye, depart ye, go ye out from thence, 
touch no unclean thing; go ye out of the midst of 
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her; be ye clean, ye that bear the vessels of the 
LORD.  

כּון  יב לֵּ ה ֹלא תֵּ צֵּאּו, ּוִבְמנּוסָׁ זֹון תֵּ ְך -ִכי  :ִכי ֹלא ְבִחפָׁ ֹּלֵּ ה
ל. אֵּ י יְִשרָׁ  }ס{   ִלְפנֵּיֶכם ה', ּוְמַאִסְפֶכם ֱאֹלהֵּ

12 For ye shall not go out in haste, neither shall ye 
go by flight; for the LORD will go before you, and 
the God of Israel will be your rearward. {S}  

ֹּד  יג א וְגַָׁבּה, ְמא   .ִהנֵּה יְַשִכיל, ַעְבִדי; יָׁרּום וְנִשָׁ
13 Behold, My servant shall prosper, he shall be 
exalted and lifted up, and shall be very high.  

ֶליָך ַרִבים, כֵּן  יד ְממּו עָׁ הּו; ִמְשַחת -ַכֲאֶשר שָׁ ִאיש ַמְראֵּ מֵּ
ם ֲֹּארֹו, ִמְבנֵּי ָאדָׁ   .וְת

14 According as many were appalled at thee--so 
marred was his visage unlike that of a man, and his 
form unlike that of the sons of men--  

ִכים ִפיֶהם:  טו יו יְִקְפצּו ְמלָׁ לָׁ ִכי   כֵּן יֶַזה גֹויִם ַרִבים, עָׁ
אּו, וֲַאֶשר ֹלא-ֲאֶשר ֹלא ֶהם, רָׁ ְמעּו-ֻסַפר לָׁ  ,שָׁ
 }ס{   ִהְתבֹונָׁנּו.

15 So shall he startle many nations, kings shall 
shut their mouths because of him; for that which 
had not been told them shall they see, and that 
which they had not heard shall they perceive. {S} 

 

 א פסוק נב פרק ישעיהו עזרא אבן
 משם צאו סורו, להזכיר שישוב פי על אף לעתיד עודנה הנבואה זאת כי, דעתם הסכימה' המפרשי כל, עורי( א)

 על היא הנבואה שזאת אמרנו אם כי, אפרש כאשר כלום אמר ולא, ל"ז הכהן משה' ר תשובת היא וזאת[, א"י]

'[, ט ד"נ] נשבעתי כן, לי זאת נח מי כי וכתוב, וטמא ערל עוד בך יבא יוסיף לא כתוב הנה, הגולה ושוב בבל גלות

, ן"שי אות ויחסר'[, ג' ב' א שמואל] גבוהה תדברו תרבו אל כמו יוסיף אחרי יבא ובא: כלל תבטל לא גזרה היא והנה

 :בלשון צחות דרך והוא
   ק"רד

  :אותו לבשי עתה עד ממנו מופשטת שהיית - עזך, עורי עורי( א)
 א פסוק נב פרק ישעיהו דוד מצודת

 :מאז לך שהיה העוז ולבשי הצער מתרדמת מעתה הקיצי ציון את -' וגו עורי( א)
 :שמחה והיה תפארתך בגדי לבשי הקדש עיר ירושלים את -' וכו לבשי
 :בך למשול בקרבך עוד לבוא - עוד בך יבוא

   ציון מצודת
 :והקיצה הערה מלשון - עורי( א)

   ם"מלבי
 ציון את עוזך לבשי תלוי הדבר בך, את עורי משיב והוא', ה זרוע עז לבשי עורי עורי ש"מ נגד הכל. )עורי עורי( א)

, הפנימי העז שזה, והמלכות והסנהדרין והכהונה ק"הבהמ היה שם דוד עיר ציון במצודת. ציון עזך לבשי(: ל"כנ

 שהם תפארת בגדי החיצונים הבגדים רק היו שם העיר כלל שהיא בירושלים אבל, ציון עוזך לבשי אמר ז"וע

 בך יבא יוסיף לא כי: הקדש עיר ירושלם תפארתך בגדי לבשי א"ועז, הגופניית ההצלחה שהיא, עם וריבוי העושר

 :ציון אל. וטמא: בירושלים. ערל עוד
 

 ב פסוק נב פרק ישעיהו י"רש
 :הטלית את כמנער בלעז א"אישקור - התנערי( ב)

 (:ג/ ישעיהו/ לעיל) תשב לארץ מגזרת הארץ מן - קומי
 :הכסא על - שבי

 :נתרת הוי - התפתחי
 :ז"בלע ש"קריגל - מוסרי
 :שבויה כמו - שביה
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   עזרא אבן
 שלא הטעם, צוארך מוסרי התפתחי: בעפר שוכבת( הוה) היא כי שבי אמר כן על, משל דרך, מעפר התנערי( ב)

 :גוי ממשלת תחת עוד תהי
   ק"רד

 :וקום מעפר התנערי ואומר בעפר שהתפלש כמי בגלות ישיבתם דמה - מעפר התנערי( ב)
 :ירושלם יקרא כורסי על תבי קומי ישב ענין תרגם ויונתן, המלקוח ואת השבי את כמו - שבי

 :בצואר מוסרים עול כאלו בגלות היא שהרי צוארך ממוסרי השמוש ם"מ חסר - צוארך מוסרי התפתחי
 :עניה בפלס תאר - שביה

   דוד מצודת
 :והצער האבל בעבור בם ישבת אשר ארץ
 :הכסא על ושבי מהארץ קומי ירושלים את - ירושלים שבי קומי

 :העול רצועות קשורי צוארך מעל התרי בבבל השבויה ציון בת את -' וכו התפתחי
   ם"מלבי

 השבי והנה, משם שהגלו ירושלים ועם ציון עם נגד דבר עתה, ירושלים ועיר ציון עיר אל דבר תחלה. התנערי( ב)

 אבל, אותם אוסרים אינם העם ודלת ההמון מן והשבי, אותם ושומרים בזקים אותם אוסרים והפרתמים השרים מן

 בת שביה צוארך מוסרי התפתחי, ירושלם שבי קומי מעפר התנערי א"עז. כבהמות הארץ על שוכבים הפקר הם

 :העם ודלת ההמון היו ירושלים ושבי והפרתמים השרים היו ציון בת שביה כי. ציון

 

 ג פסוק נב פרק ישעיהו י"שר
 :לשכר לכם שאינו הרע יצר הוא חנם עסקי על - נמכרתם חנם( ג)

 :בתשובה אלא - תגאלו בכסף ולא
   עזרא אבן

 :חנם אגאלכם וכן, כסף בלא והטעם, לגוים אתכם מכרתי נמכרתם חנם, כי( ג)
   ק"רד

 :בעונות אלא כסף בלא - חנם' ה אמר כה כי( ג)
  :איש אין כי וירא בפסוק זה בענין נאריך ועוד, בתשובה אלא - בכסף ולא

 ג פסוק נב פרק ישעיהו דוד מצודת
 ולא תגאלו ולכן בכסף אתכם לשאפדה מחיר מהם לקחתי לא הנה הכשדים ביד שנמסרתם מה - נמכרתם חנם( ג)

 :בכסף
   ם"מלבי

 בלעדי לצאת יוכל לא הנמכר העבד הלא תאמר ולא מעצמם שיצאו שיצוה מה הטעם מבאר'. )ה אמר כה כי( ג)

 :תגאלו בכסף לא כן, מחירכם לקחתי לא, נמכרתם חנם כי אחר כי, גאולתו דמי השבת ובלא אדוניו רצון

 

 ד פסוק נב פרק ישעיהו י"רש
 באפס אשור אבל' וכלכלו אכסניא להם שנעשו עליהם חוב קצת להם היו המצריים הם - וגומר עמו ירד מצרים( ד)

 :עשקו' ובחנ
   עזרא אבן

 כמו, עשקו באפס ואשור: ענה ושם לגור מצרים אל ירד בתחלה כי( באו) עמי על עברו רעות כמה הטעם' וגו כי( ד)

 :אשור גלות על הטעם, עשקו חנם כמו, דבר בלא
   ק"רד

, בבל מלך הוא אשור מלך כי בבל וגלות מצרים גלות גליות שתי זכר - בראשונה עמי ירד מצרים' ה אמר כה כי( ד)

 דין לו היה לא מצרים כי, מהם אחד כל עשקו באפס כן כמו ואשור שם לגור בראשונה שם שירד מצרים ואמר

 והגלה סנחריב בא למה מלחמתו בני היו ולא בהם דין לו היה לא אשור וכן, תחילה שם בא לגור כי בפרך להעבידו

 המצריים הם לקמה גזרה שהיתה י"ואעפ משפט בלא באפס והוא ובנימן יהודה הגלה ונבוכדנצר השבטים עשרת

 :לרעה לי עזרו והם מעט קצפתי אני שאמר כמו אשור וכן, מדאי יותר אותם וענו העבידום
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   דוד מצודת
 לגור ירדו מתחלה כי היתה חנם על לא הנה רב זמן היה כי עם למצרים ששעבדו מה לומר רצה -' וכו מצרים( ד)

 :אותה וכלכלו הרעב בימי בארצם
 :באשור מלך הוא גם כי נ"ונ סנחריב על יאמר - ואשור
 :לו והולך ומניחו מי את כעושק אלא רב זמן בידו נשתעבדו לא הנה דבר בלא היה כי עם לומר רצה - עשקו באפס
   ם"מלבי

 לגור ארצם אל בראשונה ירד עמי כי להפך ותהי מארצם ישראל את הגלו לא המצריים. מצרים' ה אמר כה כי( ד)

 שהוא אשור. עשקו באפס ואשור: בגבולם באו הם כי כ"כ גדול העול היה לא כך אחר בם שהחזיקו מה ולכן, שם

 שעשקו עד, לאפס ותהי חזקיהו בימי ממלכתו נחרב ידם על כי מגלותם הנאה לו היה לא, מארצו ישראל את הגלה

 :ואין לאפס עצמו הוא היה העשק מחיר רק, תועלת ובלא באפס
 

 ה פסוק נב פרק ישעיהו י"רש
 :כאן בני ומשהא שוהא אני למה - פה לי מה( ה)

 :רמה ידינו לאמר מתפארים - יהילילו
 (:ז במדבר) אליו מדבר הקול את וישמע דוגמת זה והרי מתנאץ - מנואץ

   עזרא אבן
: גוי ובכל ובאדום בבבל, חנם עמי לקח כי: שאחריש לי מה או, אדם בני כלשון משל דרך, עוד, פה לי מה ועתה( ה)

 בהראות, יהילילו[: ז"כ א"כ במדבר] חשבון בואו המושלים יאמרו כן על כמו שהם והנכון, ישראל גדולי הם, ומושליו

 :מתנואץ הוא וכן, מבולע ו"התי, מנואץ: הבנין א"ה
   ק"רד

 :שלישי גלות שהוא הגלות בזה - ועתה( ה)
 :הגאולה זמן בהגיע לקה יאמר כן בגלות רב זמן אותם שהארכתי הגלות בזה כך כל לי מה - פה לי מה
 :עונשם לקחו וכבר גלו בעונותם אלא לשוביהם חייבים שהם כסף בשביל בגלות מתעכבים אינם - חנם עמי לקח כי

 מנואץ שמי היום כל כי ועוד, אלי צעקתם ובאה הקשה בעבודתן אותם יהילילו בהם המושלים הגוים - יהילילו משלו

 :שמי יחוד על אותם ושוללים הורגים שהיו ינאצוהו ם"שהעכו בגלות
 :הדגוש מן פעלו נזכר שלא עבר פעל הוא כי פתוח - לוקח

 :יוצא פעל והוא הפעיל מבנין והוא יללה מענין ילל שרשו - יהילילו
 פוע בבנין ממנו הדקדוק בחלק מכלל בספר היטב דקדוקו בארנו וכבר והתפעל מפועל מורכב - מנואץ
    דוד מצודת

 לא מעולם כי חנם על להם עמי נלקח מתחילה הלא רב זמן זה פה בני את להשהות לי מה - פה לי מה ועתה( ה)

 :טובה להם גמלו
 :רמה ידיהם ויאמרו בהצלחתם יתפארו בו המושלים - יהילילו מושליו
 :ביאור לתוספת כפול הוא - היום כל ותמיד

 :בעיניהם ומבוזה מחולל שמי - מנואץ שמי
   ם"מלבי

 הכי', ה נאם פה לי מה[ א, כי, ואשור מצרים מן גרוע הוא, ישראל את טיטוס שהגלה בגלות עתה אבל. ועתה( ה)

 משליו חנם עמי לקח כי[ ב. חזקה ביד מארצי הלום הביאוני הלא, מצרים לגבול שבאתי כמו בגבולם אני באתי

, מחיר בלא ושפחות עבדים להם שיש עד, חנם לעבדים אותם שלקחו ויתפארו יתהוללו בם המושלים הלא, יהילילו

, זאת כל ומלבד. עשקו באפס כי, ושפחות לעבדים לקחם שלא אשור נגד, מהם להם שהיה הגדול התועלת וזה

 :יצאו ומארצו אלה' ה עם להם באמור, קדשי שם את יחללו באשר, מנאץ שמי היום כל תמיד הנה
 

 ו פסוק נב פרק ישעיהו י"רש
 :כמשמעו ומושל שליט אדון שמי כי יכירו כשאגאלם - עמי ידע( ו)

 :קיימתי והנני המדבר הוא אני כי יבינו גאולתם - ביום לכן
 ו   עזרא אבן

 :הנני אומר כאשר, שמי עמי ידע לכן( ו)
   ק"רד



5 
 

 ידע אז ההוא ביום שאמר זהו שמי עמי ידעו הגאולה בעת מנואץ הוא אבל בגלות נודע שאינו - שמי עמי ידע לכן( ו)

 וההבטחה לשוא דברה לא הנבואה כי ויעד באמת ידעוהו הם כי עמי זכר לא אז ידעוהו העמים שאר וכן, שמי עמי

 הם אלא מעצמן הנביאים שדברו לא המדבר הוא אני כי וידעו אמת שהיא ידעו אז הנביאים ידי על שהבטחתים

 ולא שניתי לא שהייתי כמו והנני אותם שדברתי הוא אני כי ידעו ההם ההבטחות שיתקיימו ובראותם, בשמי נבאו

 :הגאולה בעת אז שידעוני כמו ידעוני לא שהם אלא אשנה
   דוד מצודת

 :ושליט אדון שאני המורה שמי לי נאה כי לדעת שמי יכירו כשיגאלו - שמי עמי ידע לכן( ו)
 :הבטחתי קיימתי והנני הגאולה להביא והמבטיח המדבר הוא אני כי ההוא ביום ידע לכן ל"ר - ההוא ביום לכן

   ם"מלבי
. והנני: לגאלם. המדבר הוא אני כי( עמי ידע( )יהילילו שמושליו יען) לכן. שמי עמי ידע(: מנואץ ששמי יען. )לכן( ו)

 :דברי למלא
 

 ז פסוק נב פרק ישעיהו עזרא אבן
 והאומר'[, ו' ג' ברא' ]לעיני הוא תאוה וכי מגזרת, נפעל מבניין נאוו מה, הנני הטעם וזה, שאושיעך אחר', וגו מה( ז)

 :הנני הוא זה, ךקיאל מלך: חכמינו בלשון הלשון זאת שתמצא פי"אע, אמת אינו, שורש ן"הנו כי
   ק"רד

 על הרגלים על יופי ענין ואמר, יופי ענין והוא לחייך נאוו וכן, לנפעל ן"והנו נחה ף"והאל אוה שרשו - נאוו מה( ז)

 שלום לבשר קול להשמיע ההרים על שיעלה המבשר רגלי ויפים נאים יהיו מה כלומר פעמיך יפו מה כמו משל דרך

 כמו מלך שהוא הכל יאמרו אז אבל מלך שהוא יראה לא ההוא הזמן עד כי יךקאל מלך לציון ונאמר וישועה וטוב

 קול משמיעים ההרים על אנשים כאלו כלו בעולם הדבר ידוע כי משל דרך והענין, המלוכה' לה והיתה שאמר

 :עליה לבשר משובח הזריז הטובה על לבשר העולם דרך וכן, הישועה
   דוד מצודת

 הדבר וכפל' וכו ומשמיע למרחוק הקול להשמיע ההרים על העולה המבשר רגלי נאים מאד מה - נאוו מה( ז)

 :והישועה השלום מרבית לפי ש"במ ושלש פעמים
 :העולם לכל וממשלתו מלכותו הראה ל"ר יךקאל מלך הנה לציון יאמר המבשר - לציון אומר
 ז   ם"מלבי

 תחלה, ציון מבשרת לך עלי גבוה הר על( ט, מ לעיל) ש"כמ ההרים ראשי על יעלה המבשר כי מצייר. נאוו מה( ז)

 משמיע כ"ואח( ח פסוק שיבאר) דוד קרן וצמיחת המקדש בנין שהוא טוב מבשר כ"ואח, האויב מן שלום ישמיע

 הארץ בכל שמים מלכות התגלות הוא, יךקאל מלך לציון אומר כ"ואח(, ט פסוק שיבאר) גליות קיבוץ הוא, ישועה

 (:י פסוק שיבואר) העמים ובכל

 

 ח פסוק נב פרק ישעיהו י"רש
 :לעיר בא מי ולראות לבשר והמגדלים החומות על שמעמידין צופים - צופיך( ח)

   עזרא אבן
 בעין עין אשר וכמוהו, ציון יי ששב, בעינים יראו כלם כי, בעין עין כי: לבשרך קול ישאו וכלם שיש צופים, קול( ח)

 [:ד"י ד"י במדבר] יי אתה נראה
   ק"רד

 פירש כן ואחר העתידות צופה שהוא לפי הגוים על נתתיך צופה כמו צופה יקרא הנביא כי נביאיך - צופיך קול( ח)

 :צופיך קול יהיה מה
 :בשמחה קול שיוציאו כלומר - קול נשאו ואמר
 הנבואה רוח והוא לציון הכבוד שב כי הנבואה במראה יראו כלומר ציון השם בשוב בעין עין יראו כי - יחדו וירננו

 עין אשר וכן, משהיתה יותר ועוד לקדמותה הנבואה רוח תשוב הישועה ובעת ומלאכי זכריה חגי משמתו שפסקה

 צופיך ת"וי, העין בחוש שראו הכבוד מלבד סיני הר במעמד הנבואה רוח בהם היתה כולם כי השם אתה נראה בעין

 :פרנסיך
   דוד מצודת

 הקול יהיה מה ומפרש וחוזר לעיר בא מי ולבשר לראות המגדלים על העומדים הצופים של קול - צופיך קול( ח)

 :בשמחה וירננו קול ישאו יחדיו כולם ואמר



6 
 

 (:יד במדבר' )ה אתה נראה בעין עין אשר וכן ונאמנה וודאית ראיה ל"ר - בעין עין כי
 :כמאז שכינתו שם להשרות ציון אל' ה שב כאשר - בשוב
   ם"מלבי

 רגע ובאותו, השני בעבר כנגדו עומד והצופה ההר על עומד המבשר כי מצייר( טוב מבשר נגד. )צפיך קול( ח)

 הדבר ראה כי שמחה קול המבשר לעומת קול וישא, בעין הדבר ויראה עיניו את הצופה ישא, המבשר שיבשר

 עד כי ל"ר. יראו בעין עין כי(: הצופים וישראל המבשרים הנביאים ל"ור, )ירננו יחדיו המבשר עם הצופה ואז, בעיניו

, החיצוני וחוש בשר בעין לא אבל, בנבואה הרואה הפנימי עין שהוא המחזה בעין ציון שיבת הנביאים ראו כ"ג עתה

 המלוכה תצייר ציון כי כתבתי וכבר. )ציון' ה שוב ובפועל החושיי בעין יראה החוזה העין, יראו בעין עין עתה אבל

 (:טוב מבשר נגד וזה, בעין יראו וזה המקדש ובית והכהונה
 

 ט פסוק נב פרק ישעיהו ק"רד
 :רנה פצחו וכן, קול הרמת ענינו - פצחו( ט)

   דוד מצודת
 :מליצה ענין והוא יחדיו ורננו שמחה קול להרים פה פתחו ירושלים

 :הטובה להם שהביא במה - עמו את' ה נחם כי
 :בה המושלים ם"העכו מיד - ירושלים גאל

   ם"מלבי
 המרננים עם יחדו וירננו קולם יפצחו ירושלים חרבות גם, המבשרים עם רנה קול הצופים בנשוא. פצחו( ט)

 עמו' ה נחם כי, גליות וקיבוץ ההמון השבת תציין ירושלים כי כתבתי וכבר. )והמבשרים הצופים שהם הקודמים

 (:ישועה משמיע נגד וזה, מבניה שתתיישב ירושלים נחם כ"ועי, גליות קיבוץ שהוא
 

 י פסוק נב פרק ישעיהו י"רש
 :גלה - חשף( י)

     עזרא אבן
 רק, חבר בלא הארץ קצות אומרים ויש, ארץ אפסי כל: זרועו בכח שיהרוג כגבור, גבורתו' הראו הטעם, חשף( י)

'[, ד לעיל] ואפסי אני כמוהו ועוד, באפסו אמר כאילו'[, ח ז"מ] עשקו באפס ואשור כמהו כי אמרו ואחרים, מהטעם

 הפסוק כי' תתמ ואל', אפסי מי כמו שהוא בעיני והנכון[, ז"ט ב"ע' תהל] בר פיסת כמו, נוסף ף"שהאל אומרים ויש

 על הם כאילו משל בדרך הדברים ישים, השומע וכן אדם בן הוא שהמדבר, ידוע והטעם ופה ובטן ורגל יד ישים

 :השומעים להבין, אדם בן צורות
   ק"רד

 :גלויה' חשופ וזרועך וכן, בגלוי תהיה ישראל ישועת כי כלומר משל דרך - חשף( י)
   דוד מצודת

 :האויב מול להלחם זרועו המגלה מגבור במשל ואחז בהם להכות זרועו גלה -' ה חשף( י)
 :הארץ בקצות היושבים כל - ארץ אפסי כל

   ם"מלבי
 זכות תשיגם לא אשר הגדולים נסים שהם. קדשו זרוע את חשף' ה(: יךקאל מלך לציון אומר נגד זה. )חשף( י)

, ינוקאל ישועת את ארץ אפסי כל יראו זה ידי שעל עד, הגוים כל לעיני בגלוי יראה האלה ונסים, כלל וצדקתו אדם

 :ינוקאל ישועת היא רק טבעית או מקרית אינה שהתשועה יראו כי, כולו העולם בכל שמים מלכות תתגלה ז"ועי
 

 יא פסוק נב פרק ישעיהו י"רש
 :האחרון גלות על אלא אינן' האחרונו האלו' נחמו כל הגלות מתוך - מתוכה צאו( יא)

 :בהם' מליג לכם יהיו שקץ, תגעו אל - טמא
 :הטהרו - הברו
 (:המתים' לתחיי מכאן) במדבר( הוא ברוך הקדוש של) כליו' נושאי' שהיית הלוים הכהנים -' ה כלי נושאי

   עזרא אבן
 שהיא הגולה לכל, טמא סורו סורו שמלת בעיני והנכון, בבל של מתוכה צאו ל"ז הכהן משה רבי אמר', וגו סורו( יא)

 ממקום ואחד אחד כל, משם צאו[: ח"י' ד' שופט] אדוני סורה כמו מהירות דרך פעמים, סורו סורו: הגוים בינות
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 למעלה הפרשיות בכל אין כי, גלותו ממדינת אחד כל, מתוכה צאו: העולם מאומות שיבדלו, תגעו אל טמא: גלותו

 אומר ויש, התורה נושאי ישראל הם, יי כלי נשאי: הכפל אות בעבור להדגש ראוי והיה נפעל בנין, הברו: בבל זכר

 :בעיני נכון והראשון, הארון נושאי שהם הלוים על
   ק"רד

 :לחזק הכפל - סורו סורו( יא)
 :הגלות ממקום - משם

 :בה שאתם ועיר עיר כל מתוך - מתוכה
 :עון ומכל טומאה מכל הנקו - הברו
 בצאתכם כליכם יהיו הם ורחמיו לקה חסדי אלא חנית ולא חרב ולא' ה כלי יהיו שלכם זיין כלי -' ה כלי נשאי

 :לפניו וטעמו מהגלות
   דוד מצודת

 :משם וצאו כשדים מארץ סורו רב
 :בה שאתם עיר כל מתוך - מתוכה צאו

 התורה שהם' ה כלי יהיו שלכם זיין כלי לומר רצה' ה כלי הנושאים אתם טומאה מכל הנקו -' ה כלי נושאי הברו

 :חנית ולא חרב לא והמצות
   ם"מלבי

 שהעפר מפני[ א. טעמים משני השמים וצבא לשמש העובדים מארץ שיצאו אז מצום איך מצייר. סורו סורו( יא)

 טהרת מפני[ ב. הגוף טהרת מפני וזה, טמא בדבר תגעו בל, תגעו אל טמא כי יען משם צאו א"ועז טמא עצמו

 מתוכה צאו א"ועז, ומזלות כוכבים עובדי בין בעודם הקדש אל מחשבותיהם שיבררו א"שא, והמחשבה הרעיון

 'ה כלי נשאים אתם, ומחשבה לב, הברו
 

 יב פסוק נב פרק ישעיהו י"רש
 :שבראשו דברים שני מיישבין הזה המקרא שבסוף דברים שני - לפניכם הולך כי( יב)

 אין הדרך לנחותו לפניו מקדים ששלוחו ומי הדרך לנחותכם' ה לפניכם הולך כי, טעם מה - תצאו בחפזון לא כי

 :בחפזון יציאתו
 דן מחנה דגל ונסע כמו רודף מכל אתכם לשמור מאחריכם הולך ישראל יקאל שמאסיפכם לפי - תלכון לא ובמנוסה

 אומר הוא וכן הנכשלים ואת הנחלשים את ממתין שהוא לפי מאסף קרוי המחנה אחרי ההולך המחנות לכל מאסף

 :הארון אחרי הולך והמאסף ביהושע
   עזרא אבן

 שהם בעבור מאספכם וטעם: השם כבוד, לפניכם הולך כי: ממצרים יצאתם כאשר, תצאו בחפזון לא כי( יב)

 המחנות לכל מאסף כמו, ואחריהם לפניהם הולך הכבוד כי, אותם יסוב השם כי דעתי ולפי, בגלות מפוזרים

 [ה"כ' י במדבר]
   ק"רד

 מאני נטלי תרגם ויונתן, זיין לכלי צריכים תהיו ולא מאדם תפחדו אל תצאו רמה ביד כלומר - בחפזון לא כי( יב)

 בצאתם אותם שנשאו בבל בגלות שהיו כמו המקדש בית כלי הגלות בזה אין כי דעתו ידעתי ולא, מקדשא דבית

 :מהגלות
 ממהרים היו שהמצריים לפי בחפזון יצאו ממצרים אבל מאדם תיראו לא כי בנחת תצאו לפיכך - לפניכם הולך כי

 :רמה ביד בנחת הלכו העיר מן משיצאו אבל מכותם מפני לצאת אותה
   דוד מצודת

 במנוסה תלכון ולא המפחד כאדם בבהלה תצאו לא מ"מ במהירות משם שתסורו אמרתי כי עם ל"ר ובהלה פזון

 :הבורח כאדם ורדיפה
 :ביותר בטוחים תהיו כ"וא אחריכם ללכת המאסף והוא לפניכם ההולך הוא' ה כי -' וכו הולך כי

   ם"מלבי
, בחפזון היתה עצמה היציאה מצרים יציאת והנה, הדבר מן נס והנס, הדבר אל נחפז הנחפז. בחפזון לא כי( יב)

 וענן אש בעמוד השכינה מהתגלות הגדולות הטובות אל נחפזו כי, ממצרים יצאת בחפזון כי( ג, טז דברים) ש"כמ

 מצרים רדפו כ"אח כי, במנוסה היה, כ"אח בדרך והליכתם. חורבה' ה הר אל בואם עד השיגו שלא הישועות ויתר

 תצטרכו לא הלא, תחפזו מי ואל', ה לפניכם הולך כי תצאו בחפזון לא כי ומפרש, כן יהיה לא לעתיד אבל. אחריהם
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 יהיה מאספכם כי, שאחריכם האויב מפני במנוסה בדרך תלכו לא וכן, לפניכם ילך כי יםקהאל הר עד אחריו ללכת

 תנוסו מי ומלפני המחנות אחר ההולך כמאסף אחריכם ילך הוא, ישראל יקאל
 

 יג פסוק נב פרק ישעיהו י"רש
 :שבו צדיקים יעקב עבדי יצליח הימים באחרית הנה - עבדי ישכיל הנה( יג)

   עזרא אבן
 לא וזה, הגוף עבדי ויפרשו', יהקלאל רמז שהוא רוח תועי אמרו: מאד קשה הפרשה זאת, עבדי ישכיל הנה( יג)

 יאריך ועוד, בן לו היה לא והוא(, ימים יאריך) זרע יראה טעם מה ועוד, חי כשאדם' ואפי ישכיל לא הגוף כי, יתכן

 כך ואחר, ישראל והם, יי לפניכם הולך כי, למעלה כי גמורה והראיה, שלל יחלק עצומים ואת ועוד, כן היה ולא ימים

 על פירשוהו ורבים, השם עבד והוא מישראל בגלות שהיה מי כל, עבדי טעם והנה, ישראל כנסת והיא, עקרה רני

 אסור והוא, משיח נולד המקדש בית שחרב ביום כי[ ז"ט' א איכה רבה מדרש] ל"ז קדמונינו שאמרו בעבור, משיח

 טעם ומה, קברו' רשעי את ויתן, לוקח וממשפט מעוצר', אישי וחדל נבזה, רבים' לפסוקי טעם אין והנה', בזיקי

 בפיו רבים גוים יזה וטעם פירש ויפה ירמיה על הפרשה כל פירש ל"ז סעדיה רב והגאון, ימים יאריך זרע יראה

 חטא והוא בו הפגיע ויי, נתנבא כאשר היה קטן כי'[ י' א' ירמ] ספרו בתחלת כתב גם לפניו כיונק, נבואתו בדרך

 אלוף ככבש ואני כתוב וכן יובל לטבח כשה'[, כ ח"י שם] טובה עליהם לבקש לפניך עמדי זכר כתוב כן כי נשא רבים

 והנכון'[, ה' מ שם' ]טבחי רב לו שנתן ומשאת ארוחה על שלל יחלק עצומים ואת ופירש[, ט"י א"י שם] לטבח יובל

 יי עבד כל על ידבר והנה, הנחמות ולפני הנחמות אחר ירמיהו להזכיר טעם מה כי דבקה הפרשה כל כי בעיני

 מבנין, ונשא ירום עוד כי, עבדי יבין, עבדי ישכיל והנה: מזה קרוב וזה, עבדי ישראל כמו עבדי יהיה או, בגלות שהוא

 :נפעל
   ק"רד

 עבדי ישראל ואתה שאמר כמו עבדי אותו וקרא, ישראל גלות על נאמרה הזאת הפרשה - עבדי ישכיל הנה( יג)

 :מאד וגבה ונשא וירום עבדי שיצליח עת יבא הנה אמר, בחרתיך אשר יעקב
 לשון בכל המעלה לשון אמר, וגבה ונשא ירום ואמר, ויצלח י"ת וכן, משכיל דרכיו בכל דוד ויהי כמו, יצליח - ישכיל

 :הגלוי בספר ל"ז אבי אדוני שפירשה כמו הפרשה אפרש ועתה, יתרה מעלה תהיה שמעלתו לפי
  :בתוכם משמים כמו תמיה ענין - שממו כאשר
   דוד מצודת

 :רבות במקומות המקרא כדרך יחיד' בל כולם וקראם ישראל עבדי יצלח אז - עבדי ישכיל הנה( יג)
 :והממשלה הגדולה מרבית לפי ש"במ הדבר וכפל' וכו ונשא רם יהיה -' וכו ירום

 יג פסוק נב פרק ישעיהו ם"מלבי) 
 :בעת, מאד ירום היא בעת, ויצליח ישראל עבדי ישכיל ההיא בעת אז ל"ר. עבדי ישכיל הנה( יג)

 

 יד פסוק נב פרק ישעיהו י"רש
 מראהו מאיש משחת כמה זה אל זה ואמרו שפלותם בראותם רבים עמים עליהם תמהו כאשר - שממו כאשר( יד)

 :בעינינו רואים אנחנו כאשר כן אדם בני משאר חשוך תארם מה ראו( ישראל של)
   עזרא אבן

: השם עבד שיראה מי כל שישתומם והטעם[, ב"ל ו"כ ויקרא] אויביכם עליה ושממו כמו, עליך שממו כאשר( יד)

 דרך על בא, ותארו: השם תאר משחת והנה, מאיש משחת כן: כן היה אמר כאילו כן וטעם: הגוים רבים וטעם

 פה ליהודי היש וישאלו, הצורות מכל משונה היהודי צורת כי שיחשבו בעולם יש גוים כמה כי, ידוע דבר וזה: רחבו

 :ובאדום ישמעאל בארץ[ שמעתי] כן, עין או
   ק"רד

 איש מכל יותר משחת שהיה רואים היו כי שיתמהו עליהם היה והדין - שפלותך מרוב תמהו כאשר אמר( יד)

 מראהו שאמר כמו לנכח שלא ופעם עליך שאמר כמו לנכח פעם מדבר ואשר, אדם בני משאר יותר ותארו מראהו

 דברי מראהו מאיש משחת כן כי פירש אברהם רבי והחכם, שכתבנו כמו מקומות בכמה המקראות דרך כן ותארו

 משונה היהודי צורת כי שיחשבו בעולם יש ם"עכו כמה כי מראהו מאיש משחת כי ויאמרו ישראל על שיתמהו הגוים

 :אדום ובארץ ישמעאל בארץ הוא כן עין או פה להיהודי היש שישאלו בהם יש גם הצורות מכל
  :ף"האל מפני בחולם ותארו תאר, ם"המ ק"בחיר המבדלות הערים וכן, תאר והוא ם"המ ק"בחיר - משחת
 יד פסוק נב פרק ישעיהו דוד מצודת
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 מראהו נשחת אמת הן באמרם שפלותם על רבים תמהו אשר התמהון מרבית שיעור כפי - שממו כאשר( יד)

 :הלב אמצות ולא גבורה ולא ממשלה לא בו אין ל"ר אדם בן מתואר משונה ותארו איש ממראה
   ם"מלבי

 הצלחתו תהיה ההיא בעת' וכו משחת כן לאמר עליו ויתמהו ישוממו שרבים בעת. רבים עליך שממו אשר( יד)

 :מראהו מאיש משחת כן, הגדולה בתכלית
 

 טו פסוק נב פרק ישעיהו י"רש
 :זירוהו אשר ם"העכו קרנות את וידה ידו תגבר הוא גם עתה כן - רבים גוים יזה כן( טו)

 :בו ראו אדם שום על להם סופר לא אשר כבוד כי, תימהון מרוב פיהם יסגרו - יקפצו
 :אסתכלו - התבוננו

   עזרא אבן
 שינקם זמן יבא כן, הרואים בעיני תוארו שנשחת אמת( כן) היה כאשר, ונשא ירום כמו הטעם זה', וגו יזה כן( טו)

 עלה שלא, ראו להם ספר לא אשר: בשבילו כמו עליו והנה, פיהם מלכים יקפצו אז: דמיהם ישפוך יזה וטעם: מהם

 :תשועה לישראל שתהיה הגוים לב על
   ק"רד

, דבור לשון יטיפון יטיפו אל, הזיה לשון מים נטפו, דבור וכענין, הזיה כענין שהוא יטיף כמו, דבור ענין - יזה כן( טו)

 עליה וידברו גדולתו על יתמהו כן שפלותו על שיתמהו כמו אמר, ז"בלע ר"פרלא לשלישי יוצא והוא דבור ענין יזה כן

 :תמיד
 :כבודך מלכים וכל צדקך גוים וראו אמר וכן, גדול כבוד כבודם יראה למלכים אפילו - פיהם מלכים יקפצו עליו

, ידך תקפוץ לא כמו סגירה ובלשון, בדלוג המצעד פתיחת שהוא הגבעות על מקפץ כמו, פתיחה לשון - יקפצו

 :תמהון מרוב פה על יד ישימו או בגדולתי' לספ פיהם יפתחו יקפצו מלת על להתפרש יכולים ושניהם
  :מגדולתו הזמן באותו יתבוננו שמעו מאשר ויותר להם משסופר מגדולתו יראו יותר - ראו להם סופר לא אשר כי

 טו פסוק נב פרק ישעיהו דוד מצודת
 רבים עמים דמי ולטפטף להזות לבבו ויאמץ ידו ויגבר ימשול בעצמו הזה השיעור כמרבית - רבים גוים יזה כן( טו)

 :ם"עכו
 :התמהון מרוב מאומה דבר לבלי פיהם את ם"העכו מלכי יסגרו הזה הדבר על - פיהם מלכים יקפצו עליו

 על הוסיף כי להם שסופר ממה יותר עוד והממשלה הגדולה ראו בעיניהם ל"ר - ראו להם סופר לא אשר כי

 :השמועה
 :ש"במ הדבר כפל - שמעו לא ואשר

 :שהיא מה כפי הדבר אמתת בהבנת הסתכלו - התבוננו
   ם"מלבי

 בתכלית תהיה רבים גוים להזות שגבורתו, רבים גוים יזה כן מראהו מאיש שמשחת כמו. רבים גוים יזה כן( טו)

 תהיה כן תחלה שפלותו גודל שלפי, השפלות בתכלית כ"ג היה מאיש משחת מראהו שהיה שמה כמו הגבורה

 יסגרו עליו אבל, בעדם יריבו שמלכיהם הוא שהדרך ם"העכו יזה בעת. פיהם מלכים יקפצו עליו: כ"אח התנשאותו

, בפועל במציאות אפשר בלתי[ א, פנים בשני יהיה אפשר הבלתי כי ל"ר. ראו להם ספר לא אשר כי: וישתוקו פיהם

, מרובע מחוגה כמו אחד בנושא ושלילה החיוב קיבוץ רק הוא במחשבה אפשרי הבלתי. במחשבה אפשר בלתי[ ב

 הוא מ"ומ במציאות אפשר בלתי הוא לשמים אדם שיעוף כמו, בהגיון אפשר הוא במציאות אפשר הבלתי אבל

 עתה עד היה ישראל מהצלחת הזאת הפליאה כי יאמר. אדם למושג סותר העפיפה מושג אין כי, במחשבה אפשר

, בחושיהם עתה ראו בפועל שקרה להם ספר לא אשר א"ועז, כזאת עוד קרה לא כי במציאות אפשר בלתי אצלם

 עתה עד ולהבינו במחשבתם כזה דבר לצייר יכלו לא כי, במחשבה אפשרי בלתי כדבר אצלם היה כי מזה ויותר

 :התבוננו שמעו לא אשר ועתה, כ"כ יתנשא ונבזה חלש שעם
 

  

 


