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Isaiah Chapter 53 ְעָיהּו  ְישַׁ

רֹוַע ה', ַעל  א ֻמָעֵתנּו; ּוזְׁ ָלָתה-ִמי ֶהֱאִמין, ִלשְׁ   .ִמי ִנגְׁ
1 'Who would have believed our report? And to 
whom hath the arm of the LORD been revealed?  

ֶרש ֵמֶאֶרץ   ב ַכשֹּׁ ָפָניו, וְׁ ֹּׁא--ִצָיהַוַיַעל ַכיֹוֵנק לְׁ ַאר לֹו, -ל תֹּׁ

ֹּׁא ל ֵאהּו וְׁ ִנרְׁ ֹּׁא ָהָדר; וְׁ ל ֶאה-וְׁ ֵדהּו ,ַמרְׁ מְׁ ֶנחְׁ   .וְׁ

2 For he shot up right forth as a sapling, and as a 
root out of a dry ground; he had no form nor 
comeliness, that we should look upon him, nor 
beauty that we should delight in him.  

ִלי;   ג בֹות ִוידּוַע חֹּׁ אֹּׁ ֶזה ַוֲחַדל ִאיִשים, ִאיש ַמכְׁ ִנבְׁ

נֻהּו ֹּׁא ֲחַשבְׁ ל ֶזה וְׁ ֵתר ָפִנים ִמֶמּנּו, ִנבְׁ ַמסְׁ   .ּוכְׁ

3 He was despised, and forsaken of men, a man of 
pains, and acquainted with disease, and as one 
from whom men hide their face: he was despised, 
and we esteemed him not.  

נּו   ד ָבָלם; ַוֲאַנחְׁ ֵבינּו סְׁ אֹּׁ ָאֵכן ֳחָלֵינּו הּוא ָנָשא, ּוַמכְׁ
נֻהּו,  ֻעֶּנהֲחַשבְׁ   .ָנגּוַע ֻמֵכה ֱאֹלקים ּומְׁ

4 Surely our diseases he did bear, and our pains he 
carried; whereas we did esteem him stricken, 
smitten of God, and afflicted.  

ֻדָכא ֵמֲעֹו  ה ָשֵענּו, מְׁ ָלל ִמפְׁ חֹּׁ הּוא מְׁ ֵתינּו; מּוַסר וְׁ נֹּׁ

לֹוֵמנּו ָעָליו, ּובַ  ָפאשְׁ   .ָלנּו-ֲחֻבָרתֹו ִנרְׁ

5 But he was wounded because of our 
transgressions, he was crushed because of our 
iniquities: the chastisement of our welfare was 
upon him, and with his stripes we were healed.  

כֹו   ו ַדרְׁ ֹּׁאן ָתִעינּו, ִאיש לְׁ ִגיַע ּבֹו, ֻכָלנּו ַכצ ָפִנינּו; ַוה' ִהפְׁ

  .ן ֻכָלנּוֵאת ֲעֹו

6 All we like sheep did go astray, we turned every 
one to his own way; and the LORD hath made to 
light on him the iniquity of us all.  

ַתח  ז ֹּׁא ִיפְׁ ל הּוא ַנֲעֶנה, וְׁ ח יּוָבל, ִפיו, ַכֶשה ַלֶטבַ -ִנַגש וְׁ
ַתח ֹּׁא ִיפְׁ ל ֶזיָה ֶנֱאָלָמה; וְׁ זְׁ ֵני גֹּׁ ָרֵחל ִלפְׁ   .ִפיו ,ּוכְׁ

7 He was oppressed, though he humbled himself 
and opened not his mouth; as a lamb that is led to 
the slaughter, and as a sheep that before her 
shearers is dumb; yea, he opened not his mouth.  

ֶאת  ח ָפט ֻלָקח, וְׁ ֶצר ּוִמִמשְׁ שֹוֵחַח:-ֵמעֹּׁ ַזר   ּדֹורֹו ִמי יְׁ ִכי ִנגְׁ

  .ֵמֶאֶרץ ַחִיים, ִמֶפַשע ַעִמי ֶנַגע ָלמֹו

8 By oppression and judgment he was taken away, 
and with his generation who did reason? for he 
was cut off out of the land of the living, for the 
transgression of my people to whom the stroke 
was due.  

ֶאת-ַוִיֵתן ֶאת  ט רֹו, וְׁ ָשִעים ִקבְׁ ֹּׁא-רְׁ ָתיו; ַעל ל מֹּׁ -ָעִשיר ּבְׁ

ִפיו ָמה ּבְׁ ֹּׁא ִמרְׁ ל   .ָחָמס ָעָשה, וְׁ

9 And they made his grave with the wicked, and 
with the rich his tomb; although he had done no 
violence, neither was any deceit in his mouth.'  

אֹו, ֶהֱחִלי  י ֶאה -ִאם--ַוה' ָחֵפץ ַּדכְׁ שֹו, ִירְׁ ָתִשים ָאָשם ַנפְׁ

ָלח ָידֹו ִיצְׁ ֵחֶפץ ה', ּבְׁ   .ֶזַרע ַיֲאִריְך ָיִמים; וְׁ

10 Yet it pleased the LORD to crush him by 
disease; to see if his soul would offer itself in 
restitution, that he might see his seed, prolong his 
days, and that the purpose of the LORD might 
prosper by his hand:  
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ָּבע  יא ֶאה ִישְׁ שֹו, ִירְׁ ִּדיק ַצִּדיק ּבְׁ --ֵמֲעַמל ַנפְׁ תֹו ַיצְׁ ַדעְׁ

ִּדי, ָלַרִּבים; ַוֲעֹו לַעבְׁ ּבֹּׁ ָתם, הּוא ִיסְׁ   .נֹּׁ

11 Of the travail of his soul he shall see to the full, 
even My servant, who by his knowledge did justify 
the Righteous One to the many, and their 
iniquities he did bear.  

ֶאת-ֵכן ֲאַחֶלקלָ   יב ַחֵלק ָשָלל, -לֹו ָבַרִּבים, וְׁ ֲעצּוִמים יְׁ

ֶאת שֹו, וְׁ ָנה; -ַתַחת ֲאֶשר ֶהֱעָרה ַלָמֶות ַנפְׁ ִעים ִנמְׁ שְׁ פֹּׁ
א הּוא ֵחטְׁ ִגיַע.-וְׁ ִעים ַיפְׁ שְׁ ַלפֹּׁ  }פ{   ַרִּבים ָנָשא, וְׁ

12 Therefore will I divide him a portion among the 
great, and he shall divide the spoil with the 
mighty; because he bared his soul unto death, and 
was numbered with the transgressors; yet he bore 
the sin of many, and made intercession for the 
transgressors. {P} 

 א פסוק נג פרק ישעיהו י"רש
 אין רואים שאנו מה אחרים מפי שומעים היינו אילו לרעהו איש ם"העכו ויאמר כן - לשמועתינו האמין מי( א)

 :להאמין
 :הנה עד' נגלת מי על והוד בגדולה כזאת -' ה וזרוע

   עזרא אבן
, נגלתה מי על יי וזרוע: ששמענו הזאת כשמועה שתהיה מאמין היה מי' וגו האמין מי הגוים יאמרו אז, מי( א)

 אלה על נגלתה כאשר, לעולם
   ק"רד
 בשמם האומרים מפי או הנביאים מפי עליו שומעים שהיינו' לשמוע מאמין' הי מי אז יאמרו ם"העכו - האמין מי( א)

 :בעינינו עתה רואים שאנו מה מאמינים היינו לא
, זה על שנגלתה כמו נגלתה מי על בזיון דרך מי על פירוש' יהי או, זה על שנגלתה כמו - נגלתה מי על' ה וזרוע

 ':ה זרוע עליו שנגלתה היה מי כלומר
   דוד מצודת

 אשר השמועה אל האמין מכולנו מי בעינינו הדבר ראינו לא הנה עד בגוים יאמרו אז - לשמועתנו האמין מי( א)

 :לישראל הבאה והממשלה הגדולה ממרבית שמענו
 :ישראל בעבור עוזו זרוע שגלה לשנאמין עולם מימות נגלתה מי בעבור' ה זרוע כח חוזק -' ה וזרוע
   ם"מלבי

 עד אומר, עתה עד הזה דבר אפשריות להם ציירו ולא להם סופר לא מדוע מפרש, למעלה מוסב. האמין מי( א)

 עתה שישמעו והמופתים הנסים כי, עצמה השמועה עצם מצד[ א. טעמים משני אפשר בלתי לדבר זה חשבו עתה

. לשמועתנו האמין מי א"ועז, כאלה מופתים' ה שיעשה עתה עד האמינו לא אשר המציאות מטבע רחוקים הם כולם

 השפל זה עם על' ה שיתגלה האמינו לא כי, נגלתה' ה זרוע ועליו האלה המופתים נעשו שבעבורו העם מצד[ ב

 :נגלתה מי על' ה וזרוע א"ועז, בעיניהם

 

 ב פסוק נג פרק ישעיהו י"רש
 :האילנות מיונקת כיונק מאליו ועלה מאד היה שפל עם הזאת הגדולה לו בא לפני הזה העם - לפניו כיונק ויעל( ב)

 :ציה מארץ עלה - וכשורש
 :הדר ולא מתחלה לו היה - תאר לא

 :הוא תמוה ונחמדהו, נחמדהו היאך מראה באין מתחלה וכשראינוהו - ונחמדהו' מרא ולא ונראהו
   עזרא אבן
 יונקותיו ילכו כמו, כיונק[ ויעל ל"צ] עולה: י"הש לפני[, לפניו] :ישראל כל או, מישראל השם עבד הוא והנה, ויעל( ב)

[: ד"י ב"נ] אדם מבני ותארו כמו פירושו, לו תאר לא: יגדל שלא פרי יתן שלא, ציה מארץ וכשרש'[: ז ד"י הושע]

 [:ד"י א"כ משלי] אף יכפה בסתר מתן וכמוהו, נחמדהו ולא הוא וכן עמו ואחר עצמו משרת ולא, מראה ולא ונראהו
   ק"רד
 :ציה בארץ שהוא השרש כמו, יונקותיו ילכו מן - כיונק ויעל( ב)
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 ועלה לקה לפני הגלות מן זה עלה עתה' פי כי דעתי ולפי, זה היה כן הדר ולא תאר לו שאין ממנו - כיונק ויעל

 פלא שיהיה ציה בארץ שצומח עשב או עץ שרש ימצא אם או ציה מארץ יונק יעלה אם כמו, פלא דרך על מהגלות

 :שונות במלות כפול והענין, מהגלות עלותו פלא היה כן
 :יפה פאר ל"ר, הדר ולא תאר לו היה לא בגלות שהיה בעוד - לו תאר לא

 :אדם בני משאר ומשונה כעור אלא יפה מראהו היה ולא אותו רואים והיינו - מראה ולא ונראהו
  :שנים במקום עומד שזכר ולא אותו מתעבים אלא אותו חומדים היינו ולא - ונחמדהו

 ב פסוק נג פרק ישעיהו דוד מצודת
 האילן מן אלא הקרקע מן יניקה לו שאין האילן מן היוצא כענף עלה ההוא הגדולה לו בא לפני - לפניו כיונק ויעל( ב)

 :אחרת השפעה לו היה לא לומר רצה
 ושממה ציה מארץ היוצא כשורש זמן במעט ואבד כלה מעצמו לו שהיה ההשפעה מעט ל"ר - ציה מארץ כשורש

 :ויבש ימולל מהר שחיש מים לחלוחית מבלי
 ולא תואר לא לו שאין ציה מארץ היוצא כשורש ומהודרת שלימה היתה לא ההשפעה ל"ר - הדר ולא לו תואר לא

 :הדר
 גבורה לא בו מצאנו לא ל"ר ידו על שנחמדהו מפואר מראה בו מצאנו לא בו הסתכלנו וכאשר - מראה ולא ונראהו

 :אותו מתעבים היינו ולזה בעבורה לחמדו הלב אמצות ולא
   ם"מלבי

 גם ולפעמים, וחזק עב ישן עץ הוא אם עצמו מצד חזק העץ שלפעמים, האילן בציור האומה שפלת מצייר. ויעל( ב)

 הזה הנטע אבל, שרשו י"ע מתקיים הוא שאז, שמנה וארץ מים במקום מושרש ששרשו י"ע, חזק יהיה היונק הנטע

 והנמשל. )ויבשה ציה מארץ כשרש עלה כי שרשו מצד ולא, וחלוש רך יונק, לפניו כיונק עלה כי, עצמו מצד חזק אינו

 ומושלת מושרשת כבר אם שרשה מצד או, ורב עצום חזק גדול עם הוא אם עצמה מצד או תקיפה תהיה האומה

 רק שהוא שרשם מצד אם, ומועטים חלשים שהיו עצמם מצד אם ישראל מעלת אבדה זה לעומת, רבים מימים

 הרך היונק גם לפעמים. לו תאר לא(: מיעקב כוכב דרך לא והלאה ההיא ומעת קדם ומימי המדבר מדור ציה מארץ

 לו שיש י"ע או, ושריגיו בדיו ושוו וישרו בגבהו האילן בנין והוא תואר לו שיש י"ע וזה, וצורתו יופיו י"ע חשוב יהיה

 למלכות קטנה אומה גם תצלח לפעמים והנמשל) הדר ולא לו תאר לא הוא אבל, חן הנושא וצבעו מראהו והוא הדר

 כי לבד זאת ולא( זו לאומה נמצא לא זה גם אבל וכדומה עשירים סוחרים חרשים חכמי לב חכמי ביניהם שיש י"ע

 נחמדהו איך כ"וא מאד ומגונה מכל משחת הוא כי, כלל מראה שום לו ליחס נוכל שלא, מראה ולא ונראהו גם

 :ממשלתו להכיר

 

 ג פסוק נג פרק ישעיהו י"רש
 הנה כאן ואף יעקב עבדי תירא אל אחד כאיש ישראל כל מזכיר הזה הנביא דרך כן, היה - אישים וחדל נבזה( ג)

 (:יח'= א שמואל= א"ש) משכיל דרכיו לכל דוד ויהי כמו הוא הצלחה' ל ישכיל אמר יעקב בבית עבדי ישכיל
 אותם נראה שלא כדי בטמון פנים חבושי ממנו פנים כמסתיר היו ושפלותם בשתם מרוב - ממנו פנים וכמסתיר

 :מהביט וירא פניו שמסתיר מנוגע כאדם
   עזרא אבן
, מלחמה איש כמו הטעם הכל על ואם, השם עבד, מכאובות איש: אנשים עם להחשב חדל, אישים וחדל נבזה( ג)

 גוי הזה היום עד יש, ממנו פנים וכמסתר: הגלות צער, וחלי' מכאובו וטעם, סמוך והוא, עצם מטעם קרוב והוא

 :להושיעו יראנו שלא והטעם, ממנו פניו יסתיר יהודי יראה כאשר
   ק"רד
 :בעינינו היה נבזה אף אלא אותו חומדים היינו שלא לומר צריך אין - נבזה( ג)

 :עמו מתחברים היו שלא מאישים הוא חדל פירוש או, היה אדם שמבני פחות - אישים וחדל
 עול עליו לעבור היה ורגיל ידוע כי, ידוע ופירוש, הגלות צער הוא והחולי המכאובות - חולי וידוע מכאובות איש

 :הגלות
 ולא אותו מואסים שהיינו מאוס מרוב בו להביט רוצים היינו שלא ממנו פנים כמסתרים - היינו ממנו פנים וכמסתר

 :לכלום חשבנוהו
   דוד מצודת
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 לגודל עמו מתחבר ם"מהעכו מי היה לא כי מאנשים חדל והיה כל בעיני נבזה היה כי על - אישים וחדל נבזה( ג)

 ממנו פניו הסתיר כאלו בפניו לראות יכולים היינו ולא חליים כבעל לכל ומוחזק וידוע מכאובות בעל והיה שפלותו

 :בפניו להסתכל ממאסים שהיינו עד ובשפלות וביסורין בגלות ממונה עת בכל שהיה ל"ר ראותו לבל
 :בו מאס כי זאת עשתה' ה יד אמרנו כי אותו מחשיבים היינו ולא בעינינו נבזה היה לכן ל"ר - חשבנוהו ולא נבזה
   ם"מלבי

 תכונותיו מצד, נבזה שהוא, החסרונות כל עוד לו היו איך לצייר מוסיף המעלות כל חסר איך שצייר אחר. נבזה( ג)

 המעלות לו שחסרו מי יש והנה. כלל אחרים לאישים מתדמה אינו גופו טבע מצד. אישים וחדל: ומוסריות הנפשיות

 איש הוא ישראל אבל, וחזק בריא גופו מדבר הבלתי ח"הבע גם כי אולם בריא הוא מ"ומ, והנפשיות הטבעיות

 מעצמו חולי וידוע, אכזריות במכות אותו ומכאיבים מכים שהכל אחרים י"ע מכאובות איש ל"ר. חלי וידוע מכאובות

 העוני בתכלית שהוא שמי נותנת הטבע הנה ל"ר. פנים וכמסתר: מיצירתו בו מושרשת מתדבקת חולי בו יש

, בו להסתכל שלא ממנו פניהם מסתירים והכל, ומגונה מאוס כדבר דומה הוא אבל, עליו מרחמים הכל והיסורים

 זה כי כן לא, ומצטער הכואב פני מראות שמסתתרים כמו בצערו שמרגישים י"ע בא פנים שההסתרת תאמר ולא

 :כלל בצערו להרגיש חשבנהו ולא נבזה שהוא מצד בא

 

 ד פסוק נג פרק ישעיהו י"רש
 היה מיוסר אלא לו בא שפלותו' מחמ שלא רואים אנו עתה אבל מקום בכל אבל' ל אכן - נשא הוא חליינו אכן( ד)

 :ביסורין
 ומדוכא מפשעינו היה מחולל אלא כן היה לא והוא למקום שנאוי שהוא סבורים היינו אנו - חשבנוהו ואנחנו

 :מעונותינו
   עזרא אבן
, סובל היה אותו מכאיבים שהיינו מכאובינו נושא היה והוא, מחליאים היינו אנחנו הפסוק ראש הוא זה, אכן( ד)

 הכהו שהשם, סמוך, יםקאל מוכה'[: ה ג"י ויקרא] בעיניו עמד הנגע והנה מגזרת, נגוע שהוא חשבנוהו ואנחנו

, אמת תורת שתורתם ישראל על ובאו, הבל הכל תורתינו כי בעבור, עלינו לבוא ראויין' שהחלאי הנכון עד: וענהו

 :תעינו כצאן כולנו והעד
   ק"רד
 אחר באיש אחד איש שכן כל הבן בעון ישא לא ואב האב בעון ישא לא בן הנביא יחזקאל כתב הנה - חלינו אכן( ד)

 לזה דומה ואינו, לנו נרפא ובחברתו מפשעינו מחולל, נשא הוא חלינו הוא מה כן אם, אחרת באומה אומה שכן וכל

 על אבות עון פוקד דרך על הוא כי, סבלנו' עונותיה ואנחנו ואינם חטאו אבותינו קינות בספר ירמיהו שאמר מה

 עונו הבן שנושא לקה מאת משפט שזהו, לשונאי שאמר כמו, בידיהם אבותם מעשה הבנים כשאוחזים והוא, בנים

 שיאמרו וזה, ובמשקל במשפט דבריהם יהיו לא צערם מתוך כי הנוהים לשון על אמר ירמיהו שאמר ומה, האב ועון

 זה יחשבו הם אלא האומות עון סבלו שישראל לא עצמם דברי הוא לזה והדומים נשא הוא חלינו אכן האומות

 שקר היא בה הם שהחזיקו והאמונה האמת היא ישראל בה שהחזיקו האמונה כי הישועה בעת יראו כאשר בדעתם

 בגלות ישראל סובלים שהיו הצער היה מה כן אם סברתם לפי יאמרו', וגו ואין הבל אבותינו נחלו שקר אך ויאמרו

 מחזיקים היינו ובטח והשקט ושלוה שלום לנו שהיה ואנחנו ישראל אמונת מחזיקים היו הם כי בעונם היה לא הנה

 חשבנוהו ואנחנו לנו וכפרה כופר היו והם עליהם בא היה עלינו לבא ראוי שהיה והמכאוב החולי כן אם, שקר אמונת

 זה בעונינו אלא בעונו זה לא כי רואים אנו והנה בעונו יםקהאל מיד ומעונה יםקאל ומוכה נגוע שהוא בגלות בהיותו

 :שאמר
   דוד מצודת

 מה עצמינו מפאת בא הכל סבל אשר מכאוב וכל חלי כל כי' ה בו מאס לא באמת אבל - נשא הוא חליינו אכן( ד)

 :בחירתנו ברוע אותו ומכאיבים מחליאים שהיינו
 :ביסורים מעונה הוא ידו ועל בו מאס כי םקימאל ומוכה לנגוע אותו וחשבנו טעינו אנחנו אבל - חשבנוהו ואנחנו
   ם"מלבי

, פנימית חולי[ א. ענינים שני לישראל מיחסים היו כוכבים עובדי הקדמונים האומות ל"ר. נשא הוא חלינו אכן( ד)

 ולא אנושיות מעלות לא שלמות ושום טובה מדה שום לקבל ראויה ובלתי חולה שנפשם עליהם חושבים שהיו והוא

 חולה שנפשם אומרים היו כי ומעלה משרה לשום אותם מניחים היו לא כ"ועי המוסר תכונת ולא המדעים למוד

 היה הזאת החולי סבת כי, עצמם בם נטוע היה לא הזה החולי כי יראו עתה אבל, ישרה ומדה למוד שום מלקבל

 ם"להעכו רק, לישראל תתיחס לא הזאת שהחולי עד, טובה מדה כל ואבדו לבבם נאטם שלכן, והשפלות העוני
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[ ב. הזאת החולי לו סבבנו אנחנו, נשא הוא חלינו אכן ש"וז, השפלות קצה עד אותם שהשפילו ידי על אותה שסבבו

 לעבוד דתם את ימירו למען משונים ביסורים ישראל את ומכים מכאיבים ם"העכו היו שלפעמים, חיצוני מכאוב

 רק כי ראינו ועתה, פשיעתם י"ע כאלה למכאובים מוכנים עצמם שישראל אומרים והיו, והירח השמש עבודת

 החולי נגד זה. )יםקאל מכה נגוע חשבנהו ואנחנו: בפשיעתינו המכאובים אלה להם סבבנו שאנחנו, סבלם מכאובינו

 :באמת אבל, יםקמאל לו מגיע שזה חשבנו(, והמכות המכאוב נגד. )יםקאל ומעונה(: הפנימית

 

 ה פסוק נג פרק ישעיהו י"רש
 :העולם לכל שלום להיות מיוסר היה שהוא לנו שהיה השלום יסורי עליו באו - עליו שלומינו מוסר( ה)

   עזרא אבן
 מחולל וטעם: לנו נרפא ובחבורתו והעד, עליו והוא, שלומנו שיתמיד[, שלומנו] ומוסר: חלל מגזרת, מחולל והוא( ה)

 מוסר וטעם[ א"כ' ד יואל] נקיתי לא דמם ונקיתי וכתיב, ישראל שצערו בעבור, הגוים על יפקוד השם כי[ מפשעינו]

 צרה עת והיתה, הישועה עת על' כתו תראה הלא, לגוים שלום יהיה הגלות בצער שישראל זמן כל כי, ידוע שלומנו

 מתי עד המלאך וענה[ א"י' א' זכרי] ושוקטת יושבת הארץ כל כי המלאכים השיבו כאשר' כתו ועוד'[, א ב"י דניאל]

 :ירושלם תרוחם לא השקט לגוים שיש זמן כל כי הטעם[, ב"י שם] ירושלם תרחם לא
   ק"רד
 :ומשרשו כיולדה חיל מענין - המרובע מן פעל מחולל והוא( ה)

 :חיתי לארץ דכא מן - ומדכא
 שהיו היסורים, שלמה גלות כלומר שלומים גלות כמו, שלומים הגלת כמו, כלנו כמו שלומינו - עליו שלומינו מוסר

 לבא המוסר ראוי והיה בשלום כשהיינו כלומר, שלום מן שלומינו מפרשים ויש, עליו באו כולם עלינו לבא ראוים

 :עליו בא והיה בעונינו עלינו
 :הגלות צער על משל הוא והנגע והחבורה, קל וזה דגוש שזה אלא חבורה תחת חבורה מן - ובחבורתו

 :רופאך' ה אני כי כמו - לנו נרפא וטעם
   דוד מצודת

 נתמלא פשעינו בעבור אך מעלליו ברוע בו מאסו בעבור באה לא אבל' מה שהוא האמת - מפשעינו מחולל והוא( ה)

 :עליו הבאים בהיסורין מתכפרים ם"העכו כל פשעי להיות חלחלה
 :ש"במ הדבר כפל - מעונותינו מדוכה
 :עליו באו הנה שלומנו להתמיד העון למרק עלינו לבוא הראויים היסורין - עליו שלומנו מוסר

 :ש"במ ענין כפל והוא להם והלכו נתכפרו בזה כי העון נגעי לנו נרפא עליו שבא החבורה עם - ובחבורתו
   ם"מלבי

 בין הבדל יש כי והכונה. )עונותינו ידי על( חיצונים במכאובים. )ומדוכא: פשעינו י"ע( פנימית בחולי. )מחלל והוא( ה)

 העת שהוא, מדוכאים ישראל שהיו בעת והנה. המרד מצד הוא והפשע, השכל טעות י"ע הוא העון, ופשע עון

 שחשבו, שכלם וטעות העון י"ע זה היה, ם"עכו דת אל מדתם להעבירם ויסורים במכאובים ם"העכו אותם שהכאיבו

 בחולי מחולל ישראל שהיה בעת אבל, עון נקרא וזה, הנפש אושר אל כ"עי אותם יביאו וכי, בזה מצוה שעושים

 כל מאתם מנעו זה בכל רק, ומזלות כוכבים עבודת אל לכפותם במכאובים אותם הכו שלא בעת שהוא, פנימית

 שלומנו מוסר(: האמונה בעבור כלל עשו לא זה כי לב ורוע ומרד פשע י"ע היה זה( ד) ל"כנ בנפשם שנחלו עד טובה

 יאריך לישראל מצירים שהם זה שבזכות בחשבם ישראל את מיסרים היו ם"העכו אל שלום שהיה בעת ל"ר. עליו

 לבם אל נותנים היו לא וצרה רעה אותם שפגעה ובעת. שלומם של יסורים, שלומם מוסר נושא שישראל עד שלומם

 ביותר לישראל הרעו שלא על אותם מעניש' שה אומרים היו בהפך כי, האלה לנקיים שמריעים על עונש להם שזה

 :להם נרפא ישראל של בחברתו כי שחושבים עד, ושארית שם להם שהניחו ועל

  

 ו פסוק נג פרק ישעיהו י"רש
 :נגלה עתה - תעינו כצאן כולנו( ו)

 :תחינה' ל ז"בלע ר"אשפריאי' הפגי, עולמו' החרי שלא כולנו עון על ונתרצה ידו על נעתר - בו הפגיע
 ו   עזרא אבן
 ז"ט' ירמ] אבותינו נחלו שקר אך וכמוהו, יםקאל ומוכה נגוע עם דבק הוא והנה, האמת יכירו באחרונה, כולנו( ו)

'[ י ח"כ' א שמואל] עון יקרך אם כמו עונש כמו הזה במקום, עון[: א"י ח"כ' ברא] במקום ויפגע מגזרת, הפגיע[: ט"י

[, ז"ט' ז' ירמ] בי תפגע ואל מגזרת אומרים ויש'[, ו' ד איכה] עמי בת עון ויגדל[ ז"ט ו"ט' ברא] האמרי עון שלם לא כי
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'[, ז ט"כ שם] העיר שלום את ודרשו כטעם, בעולם שלום היות בעבור יפגע כי והטעם, כמשמעו כלנו עון' פי ויהיה

 :בו הפגיע עם קשה תבא עון מלת לכן
   ק"רד
 לו שאין תועה הוא הצאן אותו כי לידיעה ף"הכ בפתח כצאן אמר לפיכך, רועה מבלי כצאן ל"ר - תעינו כצאן כלנו( ו)

 :רועה
 עון שלם לא כי כמו, העון עונש עון פירוש, הרע להם ששולח המפגיע הוא לקוה בהם הפוגע הוא העון - הפגיע

  :הנה עד האמרי
 ו פסוק נג פרק ישעיהו דוד מצודת

 מהן כשאחת הצאן כדרך והישר האמת מדרך תעינו כולנו כי רב עון בידינו היה כן כי ל"ר - תעינו כצאן כולנו( ו)

 אנחנו גם נמשכנו לזה האמת מדרך תעו שאבותינו ולפי ל"ור עמה ותועות אחריה נמשכות כולן מהדרך תועה

 :אחריהם
 היינו כן לא אנחנו אבל המוטעה בדרך אזלא רחילא בתר שרחילא הזה כהצאן היינו והלואי ל"ר - פנינו לדרכו איש

 :רב עון בידינו יש כ"וא מקולקלים וכולם זה כראי זה ראי לא לדרכו פנה אחד כל אלא
 :המקום בגזירת ומייסרו בו המכה הוא שלנו העון ל"ר כולנו של העון עם בו הפגיע המקום - בו הפגיע' וה

   ם"מלבי
 מיסרים שהיו העת נגד מגביל זה. תעינו כצאן כלנו: כדין שלא ויסרנום בזה טעינו כולנו כי רואים אנו ועתה. כלנו( ו)

 י"ע התועים כצאן דומים היינו בזה, מעונותינו מדוכא והוא ש"כמ ומזלות כוכבים עבודת אל לכופם ביסורים אותם

 את שניסר מה לצדקה לנו שיחשב לנו אמרו הם והאשרה הבעל כהני אז אותנו הסיתו כן כי, אותם המתעה הרועה

 עצמינו להנאת היה זאת בלעדי להם שהרעונו שמה, מפשעינו מחולל והוא נגד מגביל זה. פנינו לדרכו איש: העם

 המטרה היה הוא ל"ר. כלנו עון את בו הפגיע' וה: לבו תאות למלא לדרכו' א כל פנה ובזה וכדומה ממונם לקחת

 :בו פגענו חטאתינו שכל שיומלץ עד, בחנם הזה העם את והכאבנו שהצרנו מה היה שלנו החטאים, חטאתינו לחצי

 

 ז פסוק נג פרק ישעיהו י"רש
 :ודוחקים בנוגשים הנה נגש - נענה והוא נגש( ז)

 :ז"בלע ן"שורפרלרי דברים באונאת - נענה והוא
 :נאלמה' גוזזי לפני אשר וכרחל יובל לטבח אשר השה כמו ושותק היה סובל - פיו יפתח לא
 :יובל לטבח שה על מוסב - פיו יפתח לא

   עזרא אבן
 פיו יפתח לא שיעונה בשעה כי, בגלות הוא כן יהודי כל כי, זה לפרש צורך ואין, פיו יפתח ולא: נפעל מבנין, נגש( ז)

 בפרץ לו שיעמד גדול או שם יכיר ולא השם בעבודת אם כי בעולמו יתעסק לא שבהם הצדיק הוא כי אף, לדבר

 :עת בכל והטעם פיו( לו) יפתח ולא, אדם עליו בקום
   ק"רד
 :רעהו את יגוש לא, הכסף את נגש כמו, בממון נגש - נענה והוא נגש( ז)

 לו' עושי שהיינו מה על ולהתלונן לזעק רשות לו היה לא פיו יפתח לא זה כל ועם במכות גופו שמענים בגוף - נענה

 השה ודמיון, גוזזים לפני שנאלמה הרחל כמו או יצעק ולא פיו יפתח שלא לשחוט אותו שיובילו השה כמו היה אלא

 לכבש ולא לרחל אותו ודמה, הגז בדמיון שהוא הממון לנגישת הוא הרחל ודמיון ולתמותתו הגוף לענוי הוא

 :מאד חלושים הם בגלות ישראל כן מהזכר חלושה' הנקב המינין בכל כי, יותר לחולשתה
 :עבר נפעל והוא מלעיל - נאלמה

 :לממון ולא לגוף לא - פיו יפתח ולא
   דוד מצודת

 :משגת ידו ואין הוא דל אם הגוף בעינויי נענה הוא היה או עשרו לקחת נלחץ היה זה בעבור - נענה והוא נגש( ז)
 :סרה יוסיפו פן פחד כי הדבר על ולהתרעם להתלונן - פיו יפתח ולא

 תצעק ולא נאלמה היא שהרחל צמרה הגוזז לפני העומדת וכרחל הטבח אל המובא כשה והיה - יובל לטבח כשה

 לרחל הנמשל המנוגש התרעם ולא לטבח המובל לשה הנמשל המעונה התלונן לא וכן פיו יפתח לא והשה בקולה

 :הגזוזה
   ם"מלבי
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 דומה היה הקטן הילד אשר בעת גם, פיו פתח לא מ"מ בענוים מאתם נענה וגם ם"העכו אותו נגשו בעת. נגש( ז)

 ילדיהם עם ובגדיהם כספם ם"העכו שלקחו בעת גם, נאלמה גוזזיה לפני כרחל דומה היתה והאם יובל לטבח כשה

 :פיו יפתח ולא מ"מ הרכים

 

 ח פסוק נג פרק ישעיהו י"רש
 העוצר מן כשנלקח כשיראו הימים באחרית ם"העכו יאמרו זאת כי ואומר מבשר הנביא - לוקח וממשפט מעוצר( ח)

 :עתה עד שסבל היסורין' וממשפ' ביד עצור שהיה
 :עליו שעברו שנים - דורו ואת

 עמי מפשע אשר ישראל ארץ היא חיים מארץ וגולה מתחילה היה נגזר כי מצאוהו אשר התלאות את - ישוחח מי

 :שבהם לצדיקים הזה הנגע בא
   עזרא אבן
, וממשפט: עצור היה והוא מעוצר לקחו השם, לוקח: ישראל צדיקי והאמת ישראל גואל השם והנה', וגו מעצר( ח)

 שיהיה דורו לאנשי מגיד היה מי והטעם'[, ח ב"י איוב] ותורך לארץ שיח או כמו, ישוחח מי דורו ואת: נקמות משפט

 כמו, מפשעינו היה לישראל שיהיה שהנגע וזה, גוי כל דברי, עמי מפשע: חיים מארץ נגזר כמו היה כבר והוא, כן

 :להם כמו שהוא למו מלת בעבור, להם הנגע יבא עמי ומפשע, כן שהוא והנכון, מפשעינו מחולל
   ק"רד
 :זה מכל ונפדה לוקח שפטים בו עושים שהיו השבי וממשפט שם נעצר שהיה הגלות מעצור - מעצר( ח)

 :לאברהם מלל מי וכמוהו, בגדולה כך כל דורו שיהיה מדבר היה מי - ישוחח מי דורו ואת
 :ן"העי מנחי מרובע מבנין והם, אשוחח ידיך במעשה וכן, דבור ענין - ישוחח

 כי לפרש ויש, החיים בארצות' ה לפני אתהלך כמו, חיים ארץ שנקראת מארצו גלה כאשר - חיים מארץ נגזר כי

 :כזו גדולה לו שתהיה חושבים היינו ואיך חיים מארץ נגזר כאלו באמת נחשב בגלות
  :עצמם מפשע לא הנגע להם בא היה מפשעו כי כן יאמר ועם עם כל - עמי מפשע
   דוד מצודת

 נלקח הנה שם נדון שהיה המשפט וממקום וכלוא עצור שם שהיה המאסר ממקום - לוקח וממשפט מעוצר( ח)

 :כלום בלא פטרוהו ולא לענותו או לנגשו
 :דורו ימי בכל עליו עברו אשר התלאות כל לספר יוכל מי - ישוחח מי דורו ואת

 :מיתתו לקרב סיבה היו התלאות כי חיים מארץ נכרת אשר היה הדבר סוף כי - החיים מארץ נגזר כי
 בהם פשעו עמי או עמי מפשע באה כי בעוונם הנגע עליהם באה לא הנה אחד כל יאמר כן - למו נגע עמי מפשע

 :עמי פשעי לכפר מנוגעים היו הם או בחירתם ברוע לענותם
   ם"מלבי

 מן, לקח וממשפט מעצר כי, במשפט שלא יחידים שודדים או שוללים להם עשו זאת כי תאמר ולא. מעצר( ח)

 המשפט ומקום המושל אל תחלה הנענה את שהובילו, והיסורים העינוי אל נלקח המשפט מקום ומן והמושל העוצר

 עליו גזרו שבעבורו חטא אשר עון לו שמצאו מפני זה שהיה תאמר ולא, ולהתיסר להענות דינו חרצו ושם ם"עכו של

 הגם, למו נגע ישוחח מי חיים מארץ נגזר עמי מפשע אשר דורו את, הכתוב סדר. ישוחח מי דורו את כי, כן לא, כן

 ישוחח מי מ"מ, מות משפט עליו וחרצו חיים מארץ הנידון נגזר עליהם העלילו אשר והעלילות ם"העכו פשע י"שע

 כי יודעים אנחנו הלא, בחנם שהומתו ההוא הדור אל וחטא נגע איזה ולספר לשיח שיוכל הוא מי, למו נגע דורו את

 ::מאומה חטאו לא

 

 ט פסוק נג פרק ישעיהו י"רש
 :הכלבים במעי חמורים וקבורת הריגה עליו יגזרו אשר ככל להקבר עצמו את מסר - קברו רשעים את ויתן( ט)

 :חיים' יקבאל יכפור ולא ליקבר נתרצה הרשעים לרעת - רשעים את
 :שגזר מות מיני בכל עצמו מסר המושל ולדעת - במותיו עשיר ואת
   עזרא אבן
[, ט"כ ג"ל דברים] תדרך במותינו על ואתה מגזרת במותיו שמלת אומרים ויש, גלות מתי על מפרשים יש, ויתן( ט)

 עשירים שהם הגוים והטעם', רשעי ואת כמו עשיר ואת: קברו כמו במותיו יהיה והנה, הקבר על שיושם בנין והטעם

 כמו, הגוים עם שימות רוצה שהיה, בגלות בצער ישראל היה כך שכל, הפסוק שטעם, בעיני והנכון, ישראל כנגד

 על'[ ט ד"כ יהושע] בישראל וילחם כמו, מחשבתו על ויתן אמר והכתוב'[, ל ז"ט שופטים] פלשתים עם נפשי תמות
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 ולא, שעשו מעשה בעבור ולא, חנם ישראל יצערו הגוים כי עשה חמס לא על שאמר, הצער מרוב זה כי והעד, בלק

 ומדוע, במותימו על במלת' תשתנ לא במות והלא, טוען טען ואם', עניני לשני להתפרש נכון שהוא שידברו רע דבור

 וסריסי'[ ז' מ' באר] פרעה סריסי כמו, משקלים שנים על תבא המלה זאת כי, להשיב יש, במותיו במלת השתנה

 [:ד"י' ו אסתר] המלך
   ק"רד
 והיו בפיו מרמה דבר ולא חמס עשה לא והוא רשעם על הרשעים שהורגים כמו בגלות אותו הורגים היו - ויתן( ט)

 היו הם כי למיתה עצמו מוסר היה שהוא ויתן טעם רשעים עם אותו מונים היו והם רע עשה כאלו אותו הורגים

 עליך אמר וכן, בתורתו יכפור ולא למיתה עצמו מוסר והיה לתורתם וחוזר בתורתו כופר היה אם אותו פוטרים

 שהיה רשע בעבור לא נהרג והוא עשרו בעבור אותו הורגים העשיר גם כי, במותיו עשיר ואת וטעם, היום כל הורגנו

 מהם ויש נשרפים מהם יש לו יעשו רבות מיתות כי רבים לשון, במותיו וטעם, לו שהיה עושר בעבור אלא בו

 :השם יחוד על עצמם מוסרים ולכל נסקלים מהם ויש נהרגים
   דוד מצודת

 על לעבור רצה לא ל"ר ובבזיון רע בענין להם ודומה הרשעים עם להקבר עצמו מסר - קברו רשעים את ויתן( ט)

 :מזה להנצל דת
 שגזר מיתות מיני בכל המושל העשיר דעת עם להסכים עצמו שמסר לומר ויתן מלת על מוסב - במותיו עשיר ואת

 :באמונתו יעמוד למען עליו
 החמס עשה לא כי שבפיו המרמה על ולא שעשה החמס על לא המיתה עליו גזר ובחנם ל"ר - עשה חמס לא על

 :בא ובעלילה מרמה דבר ולא
   ם"מלבי

 עשיר( קבר) ואת: רשע י"ע מת כאילו, רשעים קבר עם קברו את נתנו חטאו שלא יודעים שאנו הגם ז"ובכ. ויתן( ט)

 מ"מ ממונו את לקחת כדי מישראל העשיר את המיתו בעת גם ל"ר. עשה חמס לא על במתיו( רשעים את נתנו)

. בפיו מרמה ולא: עשה חמס לא על מת שהוא הגם חטאו מתוך שהמיתוהו שידמה רשעים קבר אצל קברו את נתנו

 :יוקאל' בה ולכפור לרמאות רצה שלא

  

 י פסוק נג פרק ישעיהו י"רש
 :אותו החלה לפיכך למוטב ולהחזירו לדכאו חפץ הוא ברוך הקדוש - החלי דכאו חפץ' וה( י)

 לי להשיבה בקדושתי ונמסרת נותנת נפשו תהא אם אראה הוא ברוך הקדוש אמר -' וגו נפשו אשם תשים אם

 ז"בלע א"אמינד לו שחטא למי אדם שנותן כופר לשון זה אשם' וגו זרע ויראה גמולו לו אגמל מעל אשר כל על אשם

 :אשם לו תשיבו השב כי ריקם אותו תשיבו אל בפלשתים' שנא כענין
   עזרא אבן
, ף"האל דרך על בא א"הה מבעלי, החלי: הדגוש הכבד מהבנין'[, ד ז"ל' ברא] לשלום דברו כמו, דכאו חפץ ויי( י)

 אשם תשים אם: בגלות לייסרנו, דכאו חפץ והנה[, א"כ ט"כ דברים] בה יי חלה אשר תחלואיה שמצאנו כי ואף

 בישועת ובניו הוא שיראה ימים ויאריך, בניו ירבה השם, לנגדו אשמתו נפשו' תשי אם והטעם, ויודה שיתודה, נפשו

 שישובו התורה על הטעם, יצלח בידו יי וחפץ: המשיח ביאת קץ בעת לשם שישובו הדור על ידבר והגה, השם

 :השם לדת הגוים
   ק"רד
 בתורתו מחזיק היה הוא כי לקה חפץ אלא בגלות ובצרותיו במכאוביו רואים אנו אין - החלי דכאו חפץ ויהוה( י)

 היה או בעונותיו נתפס היה או אלא טעם במכאוביו רואים אנו אין כן אם עליה עצמו מוסר והיה אמת תורת שהיא

 :ידענו לא לקה וחפץ ולהחליאו לדכאו כך לקה חפץ
 :א"בה הוא השרש שרוב י"ואעפ ף"האל כבעלי נקרא והוא הפעל ד"למ שהיא ף"אל חסר - החלי

 אשם במקום עצמה נפשו שמה ואם שסבל הרע על לו יש טוב גמול כי רואים אנו זה אך - נפשו אשם תשים אם

 גלעד ארץ ואל ואמר, רבו כמו ורבו עליהם הנביא זכריה שאמר כמו, רב זרע יראה עתה, רשעים את שאמר כמו

 :אדם כצאן אותם ארבה יחזקאל ואמר, להם ימצא ולא אביאם ולבנון
 :ימים מרוב בידו משענתו ואיש הנביא זכריהו ואמר, עמי ימי העץ כימי הזה בספר שאמר כמו - ימים יאריך
, מאד עד לו וייטיב אותו שירבה' ה חפץ, בידו יצלח זה וגמול לדכאו' ה חפץ בגלות היה הנה - יצלח בידו' ה וחפץ

 :לקה דברי ואילך מכאן האומות דברי כאן עד
   דוד מצודת
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 על הבאות הצרות אם כמסתפקים שיהיו ם"העכו דברי על כמשיב הנביא מאמר זהו - החלי דכאו חפץ' וה( י)

' ה אבל הוא כן לא להם ואמר ם"העכו עון על לכפר' ה מיד באו או המקום בגזרת ולא בחירתם מרוע היו ישראל

 :אותו החלי והוא נעשתה המקום וגזרת לדכאו חפץ
 אם אראה אמר וכאלו באחריתו להטיבו לנסותו אם כי ם"העכו עון לכפר באו לא אולם ל"ר - נפשו אשם תשים אם

 חייו ימי שכל גמולו יהיה אז אחרי יהרהר לא ואשם חטא כי שבא מה בא שבדין לומר אשם עצמה את תשים נפשו

 :בחייו מי ימות לא ז"ועכ ימים ויאריך בעיניו זרעו יראה
 :הדין מדת אחר הרהר ולא בנסיון עמד כי' ה חפץ הצליח והנה - יצלח בידו' ה וחפץ
   ם"מלבי

 רצה שמו קדושת על נהרגו ם"עכו יד תחת הראשונות בדורות שאבותיהם תחת לכן אומר. החלי דכאו חפץ' וה( י)

 אני ולכן, האחרון בדור לבניהם זה בעבור שיטיב, ההוא הדור של דכאו את ולפייס לחלות, החלי דכאו וחפץ' ה

, אותו ותהרוג מיתה וחייבתו אשמה כנפש נפשו את תשים אם גם, נפשו אשם תשים אם גם, האויב אתה, לך אומר

 ויאריך זרעו יצליח ימות שהוא הגם, ימים יאריך( אשר) זרע שיראה י"ע ולפייסו דכאו לחלות חפץ' ה מקום מכל

 :זרעו של בידו יצלח זה' ה חפץ הנה, כן חפץ' שה ואחר, ימים

 

 יא פסוק נג פרק ישעיהו י"רש
 :וחומס גוזל היה לא ושבע אוכל היה - נפשו מעמל( יא)

 :לפניו לדין הבאים לכל אמת משפט עבדי שופט היה - צדיק יצדיק בדעתו
 (:יח במדבר' )המקד עון את תשאו ובניך אתה' שנא הצדיקים כל כדרך סובל היה - ועונותם

   עזרא אבן
 יצדיק בדעתו כי בעבור, שישבע עד טוב יראה או חפצו, יראה: סבל אשר על שיקבל השכר הטעם, מעמל( יא)

 הגוים צער עם ישראל שישתתף, יסבול הוא ועונותם וטעם: התורה לעשות ישראל שילמדום הגוים והם, רבים

 לא מצרים משפחת ואם כטעם, הגוים בעד לשם שיתפלל הטעם או, לישראל הם עשו כאשר לא, עונותם ברוב

 :לעד אחריו הבא הפסוק כי, בעיני הנכון וזה[, ח"י ד"י זכרי] תעלה
   ק"רד
 :בו שישבע טוב יראה כלומר, ישבע שיראה גמול לו יהיה בגלות שסבל נפשו מעמל - נפשו מעמל( יא)

 כי שכתוב כמו, בדעתו ופירוש, הפרשה בתחילת שאמרנו כמו ישראל הוא עבדי - לרבים עבדי צדיק יצדיק בדעתו

 גוים בדעתו יצדיק' ה את ויודע צדיק שהיה ישראל עבדי והנה, אותי ידעו כלם כי וכתוב', ה את דעה הארץ מלאה

 ':וגו מדרכיו ויורנו יעקב יקאל בית ואל' ה הר אל ונעלה לכו ואמרו רבים עמים והלכו שכתוב כמו, רבים
  :ם"לעכו אפילו בעולם וטוב שלום יהיה בצדקתו כי' הגוי עונות יסבול בצדקתו הוא - יסבול הוא ועונתם
   דוד מצודת

 :ממנה ונהנה שבע היה ראה אשר נפשו מעמל כי - ישבע יראה נפשו מעמל( יא)
 שכר יקופח לא למען העון אשם למרק שבא לומר הצדיק' ה את להצדיק יחשוב בדעתו כי - צדיק יצדיק בדעתו

 :הטוב מעשה
 מול אל עבדי היה כי האמונה בדבר בקולם לשמוע הרבים ם"העכו של עבד היה לא לומר רצה - לרבים עבדי

 :זה בעבור ולהכאיבו לייסרו בו שעוו מה לסבול שכמו ויט אליהם שמע ולא הרבים ם"העכו
   ם"מלבי

: נפשו ותנוח וישבע יראה לו שהיה והצער נפשו של העמל מן הנה זרעו י"ע שיתנחם ממה וחוץ. נפשו מעמל( יא)

, לרבים יצדיק הצדיק שעבדי במה( באמת הצדיק עבדי ל"ר, )עבדי צדיק יצדיק כי בעצמו שידע במה. בדעתו

 שכפר, יסבל הוא שעונותם י"ע וגם, ברבים השם את שקדש הרבים את הצדיק כי שידע במה ונחת שביעה שימצא

 :הדור עונות על במיתתו

 

 יב פסוק נג פרק ישעיהו י"רש
 :הראשונים האבות עם ברבים וגורל נחלה לו אחלק זאת עשותו על - לכן( יב)

 (:כד בראשית) כדה ותער' ל - נפשו למות הערה
 :הרבים חטא נשא אחרים בשביל והוא ופשע חטא כאלו יסורין סבל - נמנה פושעים ואת

 :לעולם טובה ידו על שבאת יסורין ידי על - יפגיע ולפושעים
   עזרא אבן
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 כמו גדולים כמו רבים וטעם, השם ייחוד על המתים על משל דרך הפסוק זה כי אמרו המפרשים כל', וגו לכן( יב)

, הנביאים עם הייחוד מתי חלק שיהיה הטעם, האבות הם והעצומים, הנביאים והם'[, ח' א אסתר] ביתו רב כל על

 מגוים ושלל בז חלק לישראל אתן לכן, כן הוא כי בעיני והנכון, הפרשה מטעם איננו רק, הוא אמת דבר זה כי וידענו

 כמו א"וי, למות נפשו הערה כי בעבור שכר זה', וגו תחת[: ט"כ' ט שמות] העיר את בצאתי כמו, עצומים ואת: רבים

 תער אל והעד בניינים שנים הם ואם'[, כ ד"כ' ברא] כדה ותער כמו שהוא בעיני והנכון, בפרהסיא והטעם, גלה

 חטא והוא: נחשבים ישראל היו כן[, נמנה: ]בשם שפשעו', פושעי: ועם, ואת: שפך כטעם'[, ח א"קמ' תהל] נפשי

, ולפושעים: נושאו ישראל היה לשאתו הם' ראויי שהיו והחטא, הגוים לכל שלום היה צערם בעבור כי, נשא רבים

 והנה: הגוים ולפושעים פירוש והנה'[, ז ט"כ' ירמ] העיר שלום את דרשו כטעם, בשם, יפגיע, הפושעים בעבור

 ויאמר'[ א ב"מ] בו אתמך עבדי הן, עליו הנביא שאמר הוא עבדי ישכיל הנה כי דעתי ולפי, הפרשה כל לך פירשתי

 כאשר והסוד'[, ו' נ] למכים נתתי גוי' וכת[ א"י ג"נ] לרבים עבדי צדיק יצדיק בדעתו כתוב וכן'[ ג ט"מ] אתה עבדי לי

 :זאת עם זאת דבקות הפרשיות כל והנה, הספר בחצי רמזתי
   ק"רד
 זכריה שאמר כמו, ירושלם אל עמו יבאו אשר והעמים ומגוג גוג הם ועצומים רבים - ברבים לו אחלק לכן( יב)

 שמסר גמול נפשו למות הערה אשר תחת לו יהיה וזה, לרוב ובגדים וכסף זהב סביב הגוים כל חיל ואסף הנביא

 נפשו תחת ונפשם שלקחו ממונו תחת ממונם ויהיה הזה הכבוד כל לו יהיה בגלות ם"העכו ביד למיתה עצמו

 :שכתוב כמו ומגוג גוג חיל כל שם שימותו
 :אחר בענין הוא אבל שפיכה ענין, כדה ותער וכן, למות נפשו שפך - הערה

 רבים חטא ל"ור בגלות לפרשו ויתכן, רבים חטא והוא קברו רשעים את ויתן שפירשנו כמו - נמנה פשעים ואת

 :עמך וחטאת דרך על והוא, צערם וסבל נשא והוא ם"העכו בו שחטאו
, ארצם את לברך מהם מבקש והיה בו פושעים שהיו הרשעים בעבור מתפלל היה כן פי על ואף - יפגיע ולפשעים

 הפגיעו ובקשה תחנה בלשון הכבד מן וכמוהו, וגומר שם אתכם הגלתי אשר העיר שלום את ודרשו שאמר כמו

 ורבותינו, יסבל הוא ועונותם שפירשנו כמו פירוש ויהיה הגאולה בעת לפרש יש גם, מפגיע אין כי וישתומם במלך

 נא מחני אין ואם שנאמר למיתה עצמו שמסר נפשו למות הערה אשר תחת ואמרו ה"ע רבינו משה על פירשוה

, העגל מעשה על שכפר נשא רבים חטא והוא, מדבר מתי עם שנמנה נמנה רשעים ואת, כתבת אשר מספרך

 כמו שממו כאשר ותרגם משיחא יצלח עבדי ישכיל הנה ת"וי, ישראל פשעי על רחמים שבקש יפגיע ולפשעים

  ':וגו ישראל בית ליה דסברו
   דוד מצודת

 :הרבים העמים בנחלת חלק לו אתן בנסיון ועמד הואיל - לכן( יב)
 :לשלל לו להיות לעצמו יחלק החזקים ם"העכו את - עצומים ואת

 :למיתה והפקירה נפשו שפך אשר בגמול -' וכו תחת
 :וקצף בזיון וכדי והכופרים הפושעים בכלל מנוי היה ם"העכו בפי - נמנה פושעים ואת
 :ולהכאיבו לייסרו רבים עמים בו שחטאו מה לסבול שכמו נטה והוא - נשא רבים חטא והוא

 אדוניהם יד אל עבדים כעיני אליהם תלויות ועיניו ומתחנן מפגיע היה בו הפושעים הכשדים אל - יפגיע ולפושעים

 :הגאולה בעת בהם ימשול ההכנעה מרבית שבמקום הדין שורת ולכן
   ם"מלבי

 הרבים מצדיק היה שהאמינה במה שבעה היתה ונפשו, בשמחה השם קדושת על נפשו שמסר תחת. לכן( יב)

 שכר כנגד שקול יהיה בשכר שחלקו רבים שיקחו כשיעור ב"בעוה חלק הוא יקח. ברבים לו אחלק: הדור עון ונושא

 תחת: והנביאים האבות כמו העצומים הצדיקים עם שמור יהיה ששכרו, שלל יחלק עצומים ואת וגם, רבים צדיקים

: רבים חטא ומחל' ה נשא ידו שעל נשא רבים חטא הוא ובאמת, פושעים את ונמנה. למות נפשו ושפך שהערה

 :בתשובה זה ידי על שחזרו לפושעים' ה נתרצה הריגתו ידי שעל. יפגיע ולפושעים

 


