
1 
 

Isaiah Chapter 54 ְעָיהּו  ְישַׁ

י לֹא  א ָנה ְוַצֲהלִּ י רִּ ְצחִּ י ֲעָקָרה, לֹא ָיָלָדה; פִּ י-ָרנִּ -ָחָלה, כִּ
ים ְבֵני ְבֵני ְבעּוָלה ָאַמר ה'-ַרבִּ   .ׁשֹוֵמָמה מִּ

1 Sing, O barren, thou that didst not bear, break 
forth into singing, and cry aloud, thou that didst 
not travail; for more are the children of the 
desolate than the children of the married wife, 
saith the LORD.  

יעֹות מִּ   ב ירִּ י ְמקֹום ָאֳהֵלְך, וִּ יבִּ ְך ַיּטּוַהְרחִּ -ַאל--ְׁשְכנֹוַתיִּ
ְך יֵתֹדַתיִּ ְך, וִּ י, ֵמיָתַריִּ יכִּ י; ַהֲארִּ י ,ַתְחשֹכִּ   .ַחֵזקִּ

2 Enlarge the place of thy tent, and let them 
stretch forth the curtains of thy habitations, spare 
not; lengthen thy cords, and strengthen thy stakes.  

י  ג ים ָימִּ -כִּ יָרׁש, ְוָערִּ ם יִּ י; ְוַזְרֵעְך ּגֹויִּ ְפֹרצִּ ין ּוְשמֹאול, תִּ
יבּו   .ְנַׁשּמֹות יֹוׁשִּ

3 For thou shalt spread abroad on the right hand 
and on the left; and thy seed shall possess the 
nations, and make the desolate cities to be 
inhabited.  

י-ַאל  ד י כִּ יְראִּ י, ְוַאל-תִּ י לֹא -לֹא ֵתבֹוׁשִּ י כִּ ָכְלמִּ תִּ
י: ירִּ ְך   ַתְחפִּ ְרַפת ַאְלְמנּוַתיִּ י, ְוחֶׁ ְׁשָכחִּ ְך תִּ ת ֲעלּוַמיִּ י ֹבׁשֶׁ כִּ

י ְזְכרִּ   .עֹוד-לֹא תִּ

4 Fear not, for thou shalt not be ashamed. Neither 
be thou confounded, for thou shalt not be put to 
shame; for thou shalt forget the shame of thy 
youth, and the reproach of thy widowhood shalt 
thou remember no more.  

ְך, ה' ְצָבקֹות ְׁשמֹו; ְוֹגֲאֵלְך ְקדֹוׁש   ה ְך ֹעַשיִּ י ֹבֲעַליִּ כִּ
ְשָרֵאל, ֱאֹלקי ָכל ָקֵרא-יִּ ץ יִּ   .ָהָארֶׁ

5 For thy Maker is thy husband, the LORD of hosts 
is His name; and the Holy One of Israel is thy 
Redeemer, the God of the whole earth shall He be 
called.  

י  ו ת -כִּ ָשה ֲעזּוָבה ַוֲעצּוַבת רּוַח, ְקָרָאְך ה'; ְוֵאׁשֶׁ ְכאִּ
ְך ָּמֵאס, ָאַמר ֱאֹלקיִּ י תִּ ים כִּ   .ְנעּורִּ

6 For the LORD hath called thee as a wife forsaken 
and grieved in spirit; and a wife of youth, can she 
be rejected? saith thy God.  

ים, ֲאַקְבֵצְך  ז ים ְּגֹדלִּ יְך; ּוְבַרֲחמִּ ַגע ָקֹטן, ֲעַזְבתִּ   .ְברֶׁ
7 For a small moment have I forsaken thee; but 
with great compassion will I gather thee.  

ד עֹוָלם,   ח סֶׁ ֵּמְך, ּוְבחֶׁ ַגע מִּ י ָפַני רֶׁ ְסַתְרתִּ ף, הִּ צֶׁ ף קֶׁ צֶׁ ְבׁשֶׁ
יְך ַחְמתִּ  }ס{   ָאַמר ֹּגֲאֵלְך, ה'--רִּ

8 In a little wrath I hid My face from thee for a 
moment; but with everlasting kindness will I have 
compassion on thee, saith the LORD thy 
Redeemer. {S}  

י  ט י ֵמֲעֹבר ֵמי-כִּ ְׁשַבְעתִּ ר נִּ י, ֲאׁשֶׁ ֹנַח עֹוד, -ֵמי ֹנַח, זֹאת לִּ
ץ-ַעל ְך--ָהָארֶׁ ְקֹצף ָעַליִּ י מִּ ְׁשַבְעתִּ ְּגָער ,ֵכן נִּ   .ָבְך-ּומִּ

9 For this is as the waters of Noah unto Me; for as 
I have sworn that the waters of Noah should no 
more go over the earth, so have I sworn that I 
would not be wroth with thee, nor rebuke thee.  

יָנה  י ים ָימּוׁשּו, ְוַהְּגָבעֹות ְתמּוטֶׁ ָהרִּ י הֶׁ ֵתְך --כִּ י ֵמאִּ ְוַחְסדִּ
י לֹא ָתמּוט, ָאַמר ְמַרֲחֵמְך, -לֹא ית ְׁשלֹומִּ ָימּוׁש, ּוְברִּ
 }ס{   ה'.

10 For the mountains may depart, and the hills be 
removed; but My kindness shall not depart from 
thee, neither shall My covenant of peace be 
removed, saith the LORD that hath compassion on 
thee. {S}  
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י ַמְרבִּ   יא ֵנה ָאֹנכִּ ָיה ֹסֲעָרה, לֹא נָֻחָמה; הִּ יץ ַבפּוְך, ֲענִּ
ים ירִּ יְך, ַבַספִּ יַסְדתִּ ְך, וִּ   .ֲאָבַניִּ

11 O thou afflicted, tossed with tempest, and not 
comforted, behold, I will set thy stones in fair 
colours, and lay thy foundations with sapphires.  

ְך, ּוְׁשעָ   יב ְמֹׁשַתיִּ י ַכְדֹכד ׁשִּ ְקָדח; ְוַשְמתִּ ְך ְלַאְבֵני אֶׁ ַריִּ
ץ-ְּגבּוֵלְך, ְלַאְבֵני-ְוָכל   .ֵחפֶׁ

12 And I will make thy pinnacles of rubies, and thy 
gates of carbuncles, and all thy border of precious 
stones.  

ְך-ְוָכל  יג ּמּוֵדי ה'; ְוַרב, ְׁשלֹום ָבָניִּ ְך, לִּ   .ָבַניִּ
13 And all thy children shall be taught of the LORD; 
and great shall be the peace of thy children.  

י  יד ק, כִּ י ֵמֹעׁשֶׁ י; ַרֲחקִּ כֹוָננִּ ְצָדָקה, תִּ י, -בִּ יָראִּ לֹא תִּ
י לֹא ָתה, כִּ ְּמחִּ ְך-ּומִּ ְקַרב ֵאָליִּ   .תִּ

14 In righteousness shalt thou be established; be 
thou far from oppression, for thou shalt not fear, 
and from ruin, for it shall not come near thee.  

י  טו ס, ֵמאֹותִּ פֶׁ י--ֵהן ּגֹור ָיגּור אֶׁ פֹול-מִּ ְך יִּ ָתְך, ָעַליִּ   .ָגר אִּ

15 Behold, they may gather together, but not by 
Me; whosoever shall gather together against thee 
shall fall because of thee.  

י ָחָרׁש  טז י, ָבָראתִּ ֵנה( ָאֹנכִּ ָחם--הן )הִּ  ,ֹנֵפַח ְבֵאׁש פֶׁ
ית, ְלַחֵבל י ַמְׁשחִּ י ָבָראתִּ י ְלַמֲעֵשהּו; ְוָאֹנכִּ יא ְכלִּ   .ּומֹוצִּ

16 Behold, I have created the smith that bloweth 
the fire of coals, and bringeth forth a weapon for 
his work; and I have created the waster to destroy.  

ְצָלח, ְוָכל-ָכל  יז ְך, לֹא יִּ י יּוַצר ָעַליִּ ָתְך -ָלׁשֹון ָתקּום-ְכלִּ אִּ
י;  יעִּ ְׁשָפט, ַתְרׁשִּ ְדָקָתם, ַלּמִּ זֹאת ַנֲחַלת ַעְבֵדי ה' ְוצִּ

י תִּ  }ס{   ה'.-ְנֻאם--ֵמאִּ

17 No weapon that is formed against thee shall 
prosper; and every tongue that shall rise against 
thee in judgment thou shalt condemn. This is the 
heritage of the servants of the LORD, and their 
due reward from Me, saith the LORD. {S} 

 

 א קפסו נד פרק ישעיהו י"רש
 :ילדה כלא היתה אשר ירושלים - עקרה רני( א)

 :יולדת' וחבלי חיל ידי על שהיולדת הוא לידה' ל - חלה לא
 :אדום בת - בעולה מבני
   עזרא אבן
 לא: פירשתיו צהלי גם פצחי: ישראל מספר שמעט והטעם, עקרה והיא ילדה לא עקרה ישראל כנסת, עקרה רני( א)

, בבל ל"ז הכהן משה' ר דעת ועל, חלה לא אשר, עקרה וצהלי רנה פצחי, הוא וכן[ ד"י ו"ט שמות] חיל מגזרת, חלה

 :מלך והוא בעל לה שיש אומה כל האמת דרך ועל
   ק"רד
 :כיולדה חיל וכן ללדתה קרוב תחיל ההרה כי, כתרגומו - עקרה רני( א)

 :בניה יהיו רבים שוממה רבים ימים ירושלם שהיתה י"אעפ - שוממה בני
 שהיא והשכולה האלמנה והפכה ובניה בעלה עם שיושבת כאשה כלומר כבעולות שהם ם"העכו והם - בעולה מבני

 זכר', וגו סגיאין ארי ת"וי, וקיים חי בעלה כי ממש אלמנה ולא כאלמנה ואמר, כאלמנה שהיא ירושלם והיא שוממה

 :עליה גוברת זאת מלכות תקיפה שהיא י"אעפ ישמעאל כי הרביעית מלכות שהיא דעתי שלפי זאת
   דוד מצודת

 הגאולה בזמן עתה הנה ואינם ממנה כלו אנשים כי על ילדה שלא כעקרה היית אשר ירושלים את - עקרה רני( א)

 :ושמחי רני
 וכפל ללדת חלה לא אשר כאשה היית אשר ירושלים את גדול קול והשמיעי רנה קול להרים פה פתחי - פצחי

 :ש"במ הדבר
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 :עם ברבת מיושבת שהיתה אדם מבני שוממה שהיתה ירושלים בני יתרבו עתה כי - רבים כי
   ם"מלבי

 כאשה ציון את דמה ז"עפ, לילדיה המדינה בני ואת, היולדת כאם המדינה את תדמה המליצה. עקרה רני( א)

( כא, מט למעלה) ש"כמ, מרחוק רבים בנים לה יבואו זאת בכל כי ואחר, שוממה ויושבת בנים יולדת אינה כי עקרה

 בני רבים מ"מ כי מאומה הפסידה לא כי ילדה שלא הגם הזאת העקרה תרון, אלה את לי ילד מי בלבבך ואמרת

, לדתה טרם המדינה כן, בחבליה תזעק תחיל לדתה קודם שהאשה כמו כי, מזה ריוח לה יהיה עוד אבל שוממה

 ציון אבל, לה יולדה חבלי שהם, בהכרח גדולות ומהומות רבות מלחמות עליה יעברו, וממלכה לגוי תהיה טרם והוא

, יולדה בחבלי חלה ולא רבים בנים שילדה כאשה תדמה, וצירים חבלים בלא פתאום ועצום גדול גוי אליה שיבואו

 רבים ז"ובכ, יולדה בחבלי חלה שלא כאשה דומה שאת במה, ילדת שלא מה על יותר עוד וצהלי רנה פצחי ש"וז

 :בנים לו וילדה בעל לה שהיה בעולה שהיתה אחרת מדינה מבני שוממה בני

  

 ב פסוק נד פרק ישעיהו י"רש
 :למרחוק - יטו( ב)

 :בארץ ותוקעין ז"בלע ס"קביל שקורין ביתדות' וקושרי אהלים בשולי התלוים דקים חבלים הם - מיתריך
   עזרא אבן

 ויאמר כמו נוטים מלת תחסר או, שוממה בני אל שב, יטו: הבנים רוב בעבור, מקום הרחיבי טעם', וגו הרחיבי( ב)

 והנה האהל מיתרי, מיתריך: אהלך יריעות שיטו, אותם תמנעי אל כמו תחשוכי אל וטעם'[, א ח"מ' ברא] ליוסף

 :והכפרים המדינות הטעם
   ק"רד

 :לך שיבוא בנים מרוב - הרחיבי( ב)
 :ירושלם הוא - אהלך מקום

 :ישראל ערי שאר - משכנותיך ויריעות
' ה דבר משא הנביא זכריהו שאמר כמו והמשכנות האהל להרחיב למרחוק' אות וימשכו היריעות המטים - יטו

 ירמיהו ואמר, וגומר תחתיה וישבה וראמה ואמר, וצידון צור בה תגבל חמת וגם ואמר, מנוחתו ודמשק חדרך בארץ

 :וגומר המדה קו עד ויצא הפנה שער עד חננאל ממגדל' לה העיר ונבנתה' ה נאם באים ימים הנה הנביא
   דוד מצודת

 :המרובים בניך כל את להחזיק - הרחיבי( ב)
 :מלהטותם תחשוכי ואל ולרוחב לאורך נוטים יהיו - יטו

 :היטב לקשרם נוח שיהא אותם האריכי ביתידות לקשרם האוהל בשפולי התלוים החבלים - מיתריך האריכי
 מכמות ירושלים שתתרחב לומר מליצה ענין והוא ממקומם יזוזו לא למען חזקי בארץ התקועות היתדות - ויתדותיך

 :עוד תחרב ולא תעמוד עולם ועד שהיתה
    ם"מלבי

 משכנות מספחים אורחים יבואו לפעמים ואם, ידורו שבו הגדול הוא האהל והנה. הבנים רוב להחזיק. הרחיבי( ב)

 מלהטותם רגע תחשכי ואל, המטים יטו האהל שסביב משכנותיך יריעות גם אומר, האהל אל נוספים קטנות

 ומשל, ירושלים הוא האהל משל. )דיורים תמיד להוסיף וצריך מחדש הבאים הבנים יתרבו תמיד כי תמיד ולפשטם

 תמיד האהל את לפשט מזומנים יהיו למען האהל את הקושרים מיתריך האריכי וגם(, יהודה ערי שאר המשכנות

, אחרים אהלים אליהם יסמכו למען האהל יתדות חזקי וגם, גבולו על רגע יעמוד לא אהלה כי, לאורך הצורך בעת

 :הנמשל ומבאר, והתפשטותם העם התרבות את משל זה וכל
 

 ג פסוק נד פרק ישעיהו י"רש
 :תגברו - תפרוצי( ג)

   עזרא אבן
: פרץ מגזרת שהוציאוהו' מפרשי ויש[ ד"י ח"כ שם] ימה ופרצת וכמוהו תרבי כי כמו, תפרצי ושמאל ימין כי( ג)

 :זרעך, יושיבו: תפרוצי ושמאל ימין כי פירוש, יירש גוים וזרעך
   ק"רד
 :וצפון דרום וזכר וקדמה ימה ופרצת דרך על - תפרצי ושמאל ימין כי( ג)

 :ומערב מזרח כולל - ירש גוים וזרעך
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  :אותם יושיבו ישראל ארצות משאר בין ישראל מארץ בין - נשמות וערים
 ג פסוק נד פרק ישעיהו דוד צודת

 :ומשמאלך מימינך היושבים הכשדים על תתחזק - תפרוצי ושמאול ימין כי( ג)
 :וירבו יפרו כי אדם בבני יתיישבו השוממות הערים - נשמות וערים
   ם"מלבי

 גוים זרעך כי עד, האלה לגבולים חוץ ארצך ותמשוך, ומשמאל מימין הגבולים את תפרץ. תפרצי ושמאול ימין כי( ג)

 :יושיבו נשמות ערים כי עד להם יספיקו לא אלה וגם, ם"עכו ערי יירשו יספיקו לא ישראל שערי יען, יירש
 

 ד פסוק נד פרק ישעיהו י"רש
 :נעוריך - עלומיך( ד)

   עזרא אבן
 רמז או, עלומיך לגלות רמז, עלומיך: בגלות בהיותך תיראי אל וטעם[, ג"כ ד"כ] הלבנה וחפרה כמו, תחפירי( ד)

 :המלכות חסרון, אלמנותיך: מלכותם בימי מעורבות לישראל רבות רעות שהיו, שני וגם ראשון לבית
   ק"רד
 בבית ורעות רבות צרות בארצך שמצאוך גליות משאר כצאתך מגלות צאתך שיהיה תפחדי אל - תראי אל( ד)

 :שני ובבית ראשון
 שפלות ותמצאהו לגדולה האדם בעלות כי לעולם צרה לך תהיה לא הגלות מזה שתצאי אחר לעולם - תבושי לא כי

 :ויכלם יבוש כך אחר
 :עלומים קראם קדמונים ההם הימים ובהיות בארצך לך שהיו הצרות - עלומיך בשת כי

 שאמר כמו הראשונות הצרות כל תשכחו טובה ומרוב כאלמנה שהיית בגליות לך שהיו הצרות - אלמנותיך וחרפת

 :הראשונות הצרות נשכחו כי הספר בסוף
 והוא תחפירי לא כי זה יהיה לא בארצך היותך אחר מפחד תכלמי אל כלומר שזכר תראי אל במקום - תכלמי ולא

 :לבנון החפיר וכן, הכבד מן עומד פעל והוא תבושי לא כמו
   דוד מצודת

 כי ורעות רבות צרות בארצך שמצאוך הגליות משאר כצאתך זה מגלות צאתך שיהיה תפחדי אל - תיראי אל( ד)

 :הבבלים אל ונכנעת משועבדת להיות לעולם עוד תבושי לא
 :שוב תגלה פן בחושבך גדולה ולהראות ראש להרים - תכלמי ואל

 :גולה ללכת עוד תחפירי שלא מובטחת היה כי - תחפירי לא כי
 כי תשכחי הזאת הבושה ומטולטלת גולה היית כאשר נעוריך בימי לך שהיה הבושת כי - תשכחי עלומיך בושת כי

 :הראשונות ידה על להזכר כזאת עוד לך יקרה לא
 כי עוד תזכרי לא ההיא החרפה בעל מבלי כאלמנה מלך מבלי שהיית מאז לך שהיה החרפה - אלמנותיך וחרפת

 :הראשונות את ידו על להזכיר מלך מבלי עוד תהיה לא
   ם"מלבי

. מאחרים הכלמה המקבל הוא וכלמה, מעצמו המתבייש הוא שבושה, הוא וכלמה בושה בין ההבדל. תיראי אל( ד)

 חרפת כי, תחפירי לא כי תכלמי ואל. תשכחי עלומיך בשת כי תבושי לא כי תיראי אל, מגבילים הכתוב ודלתות

 והיא בעל לה שהיה בעוד עלומיה בעת, ישראל כנסת שהיא המליציית הזאת האשה. עוד תזכרי לא אלמנותיך

 תחת זנתה אז כי, מעשיה רוע י"ע מעצמה בושה לה היתה, אתה צבאות' ה ובעלה, אדמתה על שישבה בעוד

 הנביא הבטיח ז"ע, אלילים עבדו העמים יתר גם כי, מאחרים נכלמה שלא הגם, אחרים אלהים ועבדה בעלה

 עלומיך בושת כי, הרעים ממעשיה תבוש פן תירא בל, בעתיד אליה ובעלה בניה ישובו אשר הזאת להעקרה

 חטאיה י"ע בעלה עזבה אחרי שהוא אלמנה שהיתה בעת זאת אחרי. האלה החטאים ויעביר ימחול' ה כי תשכחי

 שהיתה י"ע מאחרים וחרפה כלמה לה היתה אבל, אלילים עוד עבדה לא כי ממעשיה בושה לה היתה לא אז

 פניך להחפיר תצטרכי לא תחפירי לא כי גלותך י"ע מהאומות עוד תכלמי אל' ה לה מבטיח, וסורה וגולה אלמנה

 לא, אלמנה שהיית י"ע, אותך שחרפו החרפה, עוד תזכרי לא אלמנותיך חרפת כי, אדם יראוך שלא בגלות בטמון

 בושת אבל, בפיהם אותו יזכרו לא רק מקרוב זה שהיה אחר לגמרי לשכחו יוכלו לא כי תזכרי לא פה ואמר) תזכרי

 (:קדם בימי היה זה כי מלבם גם ישכח זה עלומים
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 ה פסוק נד פרק ישעיהו עזרא אבן
 אלהים מלת דרך על'[ ב ט"קמ' תהל] בעושיו ישראל ישמח כמו, עושיך וכן, רבים לשון על בועליך מלת', וגו כי( ה)

 הארץ כל אלהי(: כמו ואלהייך, )מלכך כמו בועליך טעם והנה'[, א' א' ברא] בראשית בספר פירשתי כאשר, ואדונים

 '[:ט' ג' צפני] יי בשם כלם לקרא כתוב וכן השם לתורת ישובו הגוים כל כי הטעם, יקרא
   ק"רד

 אחרים אדונים בעלוך בגלות כי בעליך יהיה הוא וכוננך שעשאך ומי עושיך הוא אדוניך שהיה מי - בועליך כי( ה)

 :זולתך אדונים בעלונו שאמר כמו
 :ומטה מעלה צבאות אדון הוא כי בידו והיכולת - שמו צבאות' ה

 רבים לשון ועושיך ובעליך, אז בו יודו העמים כל כי אחד שכם ולעבדו שאמר כמו יקרא אז - יקרא הארץ כל אלהי

 :בעושיו ישראל ישמח וכן, אלהים מלת כמו כבוד דרך
   דוד מצודת

 כן ואם ומטה מעלה בצבאות מושל הוא כי על צבאות' ה שמו הנה אותך והמרומם המגדל אדונך כי - בועליך כי( ה)

 :מעשיו לבטל כנגדו יעמוד מי
 :שונות במלות הדבר וכפל משלה בכל וידו הארץ כל אלהי יקרא אשר ישראל קדוש גאלך הלא - וגאלך
   ם"מלבי

 אומר, עוד תזכרי לא אלמנותיך חרפת נגד, הקודם בפסוק שהזכיר הענינים שני נגד מגביל זה. בעליך כי( ה)

. ממשלתו תחת הצבאות כל כי, כנך על להשיבך ובידו צבאות' ה שמו אשר עשיך שהוא מי יהיה בעליך כי הטעם

 שישראל בעת' ה בו נקרא ישראל קדוש שם) ישראל קדוש יהיה גאלך כי הטעם אומר, תשכחי עלומיך בושת ונגד

 וכל הארץ כל אז כי, יקרא הארץ כל אלהי אז וגם, לאלהים קדוש אז תהיה כי מורה וזה(, במעשיהם אותו מקדשים

 :אז שתחטאי יצוייר ואיך אלהותו ויכירו אותו יעבדו העמים
 

 ו פסוק נד פרק ישעיהו י"רש
 :מעט עליה שכועס פעמים כשתמאס - תמאס כי( ו)

   עזרא אבן
 עזובה כאשה השם אמר, מלך להם שאין ישראל את מחרפים שהגוים, אלמנותיך וחרפת שאמר בעבור', וגו כי( ו)

 פעול ולא התואר שם עצובת ומלת, עושיך בועליך כי אמר כאשר, חי בעלה והנה, בעלה שעזבה רוח ועצובת היית

 :היית וכן, השם אמר תמאס כי נעורים ואשת יי קראך כתוב כן כל, משקלו על הוא ואם
   ק"רד

 בעלה עמה שקצף כאשה את הרי אלא לעולם וקים חי בעלך כי בעלה שמת האשה כמו את אין - כאשה כי( ו)

 :רבים ימים ועזבה
 את והלא בך מאס כי לעולם שיעזבך תאמר ואם, אלמנה אשה ולא עזובה אשה' ה שמך קרא כן - רוח ועצובת

 :לעולם בעלה אותה ימאס ולא נעורים אשת
   דוד מצודת

 שבעלה רוח עצובת והיא מבעלה העזובה האשה כדרך אליו לשוב קראך' ה לומר רצה -' וכו עזובה כאשה כי( ו)

 :אליו לשוב אותה קורא
 אלהיך אמר כן ירחם ישוב כי המיאוס תתמיד לא הנה בעלה בעיני תמאס אם נעורים אשת כמו - נעורים אשת

 :עליך לרחם
   ם"מלבי

 אלהיהם מאחרי זונים אדמתם על היותם בעוד שישראל והוא, שהזכיר הענינים אלו שני על לדבר שב. כאשה כי( ו)

 נדמו גלותה ובימי, חטאתיה י"ע בה מואס הוא אבל, עדיין עזבה ולא בעלה תחת שיושבת נעורים כאשת נדמו

 עזובה כאשה דומה את בגלות בהיותך'. ה קראך רוח ועצובת עזובה כאשה א"ועז, לו וילך עזבה שבעלה כאשה

 נעורים אשת: אדמתך על עמך ישב בעוד שעזבך טרם תחלה גם אבל, עזבה שבעלה על רוח עצובת והיא מבעלה

 רוע י"ע בעיניו מאוסה היית שעזבך טרם אלהיך שהיה בעת גם. אלהיך עליך אמר מעשיה רוע י"ע. תמאס כי

 ידע שבעלה צריך מבעלה העזובה כי, חסרונם ולמלא עותותם לתקן שירצו בעת ביניהם הבדל יש והנה. מעשיך

 נגד) א"ועז, עונותיה למחול חסד לה שיעשה צריך אתה עדן שבעלה והמאוסה, עליה וירחם רוחה ומורת צרותיה

 (:רוח ועצובת עזובה אשה
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 ז פסוק נד פרק ישעיהו עזרא אבן
 והעד[, ו"ט א"נ] הים רוגע מן הוא כי שפירש מפרש ויש, בראשון, בתחילה ת"כבי נוסף ברגע ת"בי, ברגע( ז

 :וברחמים
   ק"רד

 פירש ל"ז אבי ואדוני, קצף בחרי' הרחמי כנגד קטן כרגע נחשבים יהיו כולם הגלות ימי שארכו פי על אף - ברגע( ז)

  :הטובה ימי כנגד רגע הם הימים אותם שעזבתיך בימים ל"ר ברגע ת"ובי, כשאקבצך גדולים שיהיו
 ז פסוק נד פרק ישעיהו דוד מצודת

 תהיה גדולים ברחמים כי שאקבצך הקבוץ מול קטן רגע רק היה לא שעזבתיך העזבון - עזבתיך קטן ברגע( ז)

 :ימים לאורך ותתמיד
   ם"מלבי

 כי כ"אח התשועה גודל לעומת קטן רגע רק נמשכה לא כאילו תחשב הזאת העזיבה כי דע. עזבתיך קטן ברגע( ז)

 מועיל אין ובזה( תמאס כי נעורים אשת נגד) אומר עתה, רחמים צריך העזובה נגד כי, אקבצך גדולים ברחמיך

 :העון ומחילת חסד ידי על מעליה קצפו יסיר שתחלה וצריך עונה י"ע עליה קוצף כי רחמים

 

 ח פסוק נד פרק ישעיהו י"רש
 :י"ת וכן עזבתיך קטן ברגע כמו קצף במעט אמר ודונש אף חרי פתר מנחם - קצף בשצף( ח)

 :עולם עד שיתקיים - עולם ובחסד
   עזרא אבן

 כאשר לעולם ישראל מלכות שתעמוד הטעם הנה: רגע הפך, עולם ובחסד: מעט כמו והטעם, לו רע אין, בשצף( ח)

 :יפסקו שלא המלכות ימי כנגד רגע כמו, ארכו ואם הגלות ימי יהיו והנה[, ז"כ' ז] דניאל בספר מפורש הוא
   ק"רד

 פירש בשצף ומלת, הענין לחזק שונות במלות הענין שכפל אלא הראשון הפסוק כענין הפסוק זה - קצף בשצף( ח)

 שכינתי אפי סלקית זעירא בשעה יונתן תרגם וכן, קצף במעט פירש ל"ז אבי ואדוני, קצף בחרי כמו הענין לפי מנחם

  :מינך זעירא זמן
   דוד מצודת

 עולם בחסד כי לרגע רק תחשב החסד מול אל ל"ר רגע רק ממך פני הסתרתי קצף במעט - קצף בשצף( ח)

 :ארחמך
   ם"מלבי

 בערך קצף מעט רק היה והמיאוס הקצף י"ע ממך רגע פני שהסתרתי מה. ממך רגע פני הסתרתי קצף בשצף( ח)

 :לעולם עונך שמחלתי עולם מחסד נסבבו הרחמים, רחמתיך עולם בחסד כי, העון מחילת של החסד

 

 ט פסוק נד פרק ישעיהו י"רש
 ':וגו נח מי מעבור נשבעתי כאשר דברו ומפרש והולך בידי שבועה - לי זאת נח מי כי( ט)

   עזרא אבן
 שלא נשבעתי וכאשר: שאמרתי והנחמה שגזרתי הגזירה זאת הטעם, זאת: נח בימי שהיה המבול, נח מי כי( ט)

, עליך מקצוף וטעם[: א"כ' ח' ברא] חי כל את להכות עוד אוסיף ולא הכתוב והוא, הארץ על נח כמי מבול יעבור

 :עזובה לאשה שהמשילה בעבור
    ק"רד

 לנח וסמכה המבול מי מנחם' ופי מלות שתי הם הספרים ברוב הזאת במלה בספרים מחלוקת יש - נח מי כי( ט)

 הענין מקום מכל נח כיומי יונתן תרגם וכן, דותה נדת כימי כמו אחת מלה שהיא ספרים ויש, מהם ונצל בימיו שבאו

 כן תבטל שלא גזרה והיא הארץ על עוד יעברו שלא שנשבעתי נח בימי שהיו המבול מי דבר כמו אמר, אחד

 יהיו לא שהם כמו נח מי כמו לך היא' והשבי הגלות זאת' ופי, בך ומגער עליך מקצף מהגלות צאתך אחרי נשבעתי

 עוד יהיה ולא המבול ממי עוד בשר כל יכרת ולא פעמים שני שאמר היא נח ושבועת, עוד גלות לך יהיה לא כן עוד

 ויש, שבועה נמי הן הן שבועה לאו ומדלאו שבועה לאו לאו כי מזה ולמדו רבותינו פירשו כך, בשר כל לשחת מבול

 קיום היא שבועה וכן הדבר קיום הוא והברית אתכם בריתי את והקמותי שאמר כמו השבועה היא הברית כי לפרש

  :הדבר
     דוד מצודת
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 כן המבול מי עוד יהיה שלא נשבעתי אשר נח בימי שהיה המבול מי כמו לי הוא כך הקצף -' וכו נח מי כי( ט)

 ':וכו נשבעתי
   ם"מלבי

, תאבד שלא כולו העולם על חסתי כי, לעולם מבול אביא שלא נח בימי שנשבעתי כמו אומר. לי זאת נח מי כי( ט)

 כל לשחת מים מבול הבאתי כאילו בעיני קשה הוא עליך שאקצוף והאפשריות, העולם ככלל בעיני חשובה את כן

 נגד מגביל וזה) עונך ידי על, עליך מקצף[ א, שבועות שתי נשבעתי כן, עוד נח מי מעבור שנשבעתי ואחר, בשר

 (:רוח ועצובת עזובה אשה עם מגביל וזה) להגלותך, בך ומגער[ ב(. תמאס כי נעורים אשת
 

 י פסוק נד פרק ישעיהו י"רש
 :ימוש לא מאתך חסדי ואמהות אבות זכות תכלה אם אף - ימושו ההרים כי( י)

   עזרא אבן
 אשתו עם כבעל והטעם, ובינך ביני שלומי וברית תמוש לא מאתך חסדי רק ההרים שימושו יתכן, הטעם' וגו כי( י)

 שני על יבואו הנראים השניים בפעלים נקבות לשון כי[, ה"נ ז"ט' יחז] תשובינה כמו, תמוטינה: שלום ברית ביניהם

 :משקלים
   ק"רד

 ברעש ותמוטנה ימושו פעמים כן י"ואעפ בארץ אשר הקיימים הדברים הם והגבעות ההרים - ימושו ההרים כי( י)

 :ם"עכו שרי על משל והגבעות ההרים לפרש ויש לעולם ימוש שלא קיים יותר הוא אתך ובריתי חסדי אבל הארץ
   דוד מצודת

 הגבעות וכן רעש ידי על ממקומם ויעתקו יסורו חזקם רוב עם ההרים אשר יקרה לפעמים - ימושו ההרים כי( י)

 :בארץ לנפול יונטו
 :ש"במ הדבר וכפל' וכו שלומי ברית והבטחת מאתך יסור ולא המתקיים דבר הוא חסדי אבל - וחסדי
   ם"מלבי

 אם גם כי, העולם כלל לכלות עלי שקשה כמו אותך לכלות עלי שקשה לבד לא כי לאמר מוסיף. ימושו ההרים כי( י)

 לא מאתך חסדי מ"מ, המבול שבועת ושאבטל, האדמה פני על אשר היקום כל ושאמחה ימושו שההרים יצוייר

, כח חלישות י"ע הוא והמתמוטט, בכונה המש הוא והמש, הקטנות הם והגבעות הגדולים הם ההרים והנה. )ימוש

 מן סמך להם בשאין כחם חלישות י"ע תמוטינה ההרים שאצל הקטנות הגבעות אז בכונה ההרים ימושו ואם

 כח על הנסמכים הגבעות אל ישראל עם שכרת שלומו וברית הגדולים ההרים אל' ה חסדי ממשיל ז"ועפ ההרים

 ברית תמוט' ה חסדי ימושו ואם', ה חסדי על רק ישראל זכות על נסמך אינו הזה השלום ברית כן כי, ההרים

 החסד כי, מאתם תמוש לא' ה שחסד אחר אבל', ה חסדי בלעדי מעצמו חלש הוא כי חולשתו י"ע מעצמו השלום

 ברית גם ובהכרח מעשיהם בהשתנות כ"ג משתנה אינו וצדקתם העם במעשה תלוי שאינו אחר תמידי דבר הוא

 (:תמוט לא האלה חסדים על הנסמך שלומי
 

 יא פסוק נד פרק ישעיהו י"רש
 :צרות ברובי סוער שלבה - סוערה( יא)

 :נופך מאבני רצפתך רוצף - בפוך מרביץ
   עזרא אבן

, שחורה יקרה אבן, בפוך: ירושלם זאת, בסערה עומדת שהיא או[, א"י' א יונה] וסוער הולך כמו, סוערה עניה( יא)

 כאשר, אדומות יקרות אבנים, בספירים: בהם שיבנו אבניך[: ח"י ח"כ שמות] ספיר נפך שכמוהו אומרים ויש

 '[:ז' ד] איכה במגילת פירשתי
   ק"רד

 :הגלות בסערת סוערה - סערה עניה( יא)
 :וגומר קרתא עולבן מקבלא חשיכתא' תרג ויונתן, נחמה לא עתה עד' פי - נחמה לא

 אבני ארביץ ועליהם' מרגליו והם חול כעין שהם פוך אבני היסוד אבני שיהיו כלומר משכיב או מושיב - מרביץ

 :וגומר כביש אנא הא ת"וי, לירושלם אומר וזה בספירים ויסדתיך וכן, הקיר
 כמו טבן באבני ת"וי, אדומה שהיא כתב אברהם' ר והחכם, לבנה אבן שהוא סעדיה רב הגאון פירש - ספיר

 :טבא אבן כעובד הספיר לבנת אנקלוס שתרגם
   דוד מצודת
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 :לנחמה מי ואין סערה כמרוח מרעדת כעניה שהיא יאמר ירושלים על - סוערה עניה( יא)
 הדרך כן כי החול במקום האבנים רצפת מתחת ישפך כי בפוך ואשכוב ארביץ הרצפה אבני - אבניך בפוך מרביץ

 :האבנים בהם להשכיב הרצפה אבני תחת חול לשפוך
 :ספיר באבני היסודות אשים - ויסדתיך

   ם"מלבי
 ציון תהיה לא עדן ההיא בעת כי מצייר, הגולה קיבוץ על משל שזה, בניה שירבו העקרה על שנבא אחר. עניה( יא)

, מט) למעלה המליץ וכן) נוחמה לא עדן שהיא על רוחה בחמת תסער עדן ציון שהיא הזאת והעניה, תילה על בנויה

 כמו חרבה ציון תשב עוד הנדחים קבוצת בעת כי כ"ג שממליץ', ה עזבני ציון ותאמר יבואו מרחוק אלה הנה( יד - יב

 נחמה לא עדן היא כי, סוערה עדן העניה אבל, שוממה בני רבים כי רנה מלאה כבר העקרה אומר( שם שפרשתי

 שעליהם האבנים. אבניך בפוך מרביץ אנכי הנה', ה לה משיב(, בנויה לא עדן וציון הגולה מבני נתמלאה הארץ)

 :ספיר אבן מן יהיה בעצמו והיסוד נופך אבן יהיה היסוד ירבץ
 

 יב פסוק נד פרק ישעיהו י"רש
 :טובה אבן מין - כדכד( יב)

 כנגדו ועושין בהן זורחת שחמה חלונות שמש' ל פותרין ויש ישמשוניה עם חברו ומנחם אעך ת"י - שמשותיך

 :החומה שיני( פד תהלים) ומגן ושמש שמשותיך פותר תהלים ומדרש לנוי צבעים זכוכית במיני מחיצה
 בוערות טובות אבנים מין והם אש קדחי לשון אקדח פתר גחלים תרגום גומרין גמר לאבני ת"י - אקדח לאבני

 והמזוזות בתוכו קדוח הפתח חלל שכל גדולות אבנים מקדח' ל פותרין ויש גחלת לשון א"קרבונקל והוא' כלפידי

 :הם האבן מתוך כולן והסף והמפתן
 :צרוך לאבני - חפץ לאבני

   עזרא אבן
 ל"צ) בחלונות והם, שמש מגזרת, ושמשותיך: יקרה אבן והיא, במקרא כדכד למלת רע אין, כדכד ושמתי( יב)

, יקרה אבן, אקדח: השער על המשמשות והם[, ושעריך: ]המלכים ארמוני מנהג וזה, זכוכית בם ישימו( חלונות

 האבנים ככל לא, בהם חפץ לאדם שיש, חפץ לאבני[: ב"כ ב"ל דברים] באפי קדחה אש כי מגזרת והוא נוסף ף"ואל

 :בהם חפץ אין מושלכות שהם
   ק"רד

 :שחורה מרגלית היא וספרינא כדכדינא ספיר נפך ירושלמי תרגם - כדכד ושמתי( יב)
 יבנה החלונות אויר אפשר או כדכד אבן יהיו החלונות פנות כי אפשר השמש בהם שתכנס החלונות - שמשותיך

 :מבפנים יפה המראה יהיה עליהם השמש ניצוץ וכשיכה צבעונים במיני צבועה בזכוכית אותו שעושין כמו בכדכד
 :לאבשלום והשלישי, לאבנר הרגו, נחשת תעשה כליו לכל ד"כלמ העצם על מורה ד"הלמ - אקדח לאבני
 לאבני יונתן תרגם וכן, אש קדחי מן אקדח נקראת לפיכך התהלכתי אש אבני בתוך וכן כאש מזהירה אבן - אקדח

 :גומרא גחלת כתרגום גמר
 ויתכן, גבולה ערי אף אלא לבדה ירושלים לא כלומר גבולך כל שאמר ומה, בהם חפץ שיש אבנים - חפץ לאבני

 טובות' לאבני אותם אשים מתחילה בהם שהיו האבנים כלומר משמשות חפץ לאבני אקדח לאבני ד"למ לפרש

 משל שהם אפשר או כמשמעם כן שיהיו אפשר האלה והדברים, להם והדומים ליער ושמתים ד"למ וכן, ומרגליות

  ':ומרגליו טובות באבנים בנינם יעשו ירצו שאם עד הטובה ושפע לישראל שתהיה הגדולה לרוב
 יב פסוק נד פרק ישעיהו דוד מצודת

 :ביותר הבהיר כדכד מאבן אשימם בם דרך זורחת שהשמש החלונות מחיצות - שמשתיך כדכד ושמתי( יב)
 :ביותר המאירים אקדח אבני להיות יהפכו השערים מזוזת - ושעריך

 אבנים כשאר ולא בהם ורוצה חפץ שהאדם יקר אבני ל"ר חפץ אבני להיות יהפכו גבוליך כל רצפה אבני - גבולך וכל

 :בחוצות המושלכים
   ם"מלבי

 כי והמכוון. )אקדח מאבני יהיו ושעריך: החלונות. שמשתיך יהיו( ל"חז לקבלת) שוהם אבן הוא. כדכד ושמתי( יב)

 אלה שני, והתורה החכמה אות והוא, יששכר אבן היה ספיר והאבן, המלוכה אות והוא יהודה אבן היה נופך האבן

 חלון יהיה זה והעושר ההצלחה אות והוא יוסף אבן היה שוהם אבן, תורה וכתר מלכות כתר, הבנין את ייסדו

 זה העבודה אות, לוי אבן היה אקדח אבן, והצלחה עושר שמש תבואות מגד להם תריק השמש כי אות, השמש

 ביתר יוקבעו השבטים יתר אבני כי. )חפץ לאבני יהיה גבולך וכל: בו יבואו צדיקים' לה השער זה, השער יהיה
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 המחלוקת והנה(, עוד ממלכות לשתי עוד יחצו ולא אז יתאחדו השבטים שכל הכוונה כ"ג וכלל, הבנין מקומות

 ז"וע, העוני ידי על[ א, הוא הפנימים, חיצונים ושנים, פנימים שנים, סבות ארבעה י"עפ יתהוה במדינה והפירוד

 בבית שהיה כמו, בהדת שיתחלקו וכתות באמונה מחלוקת י"ע יהיה[ ב, להם שיהיה וההצלחה העושר רוב הקדים

 :אמר זה ועל, וביתוסים הצדוקים אז שעמדו, השני
 

 יג פסוק נד פרק ישעיהו עזרא אבן
 :ו"הוי בעבור עתיד פועל, ורב: השם תאר המלה והנה, תלמידי כמו, למודי בניך וכל( יג)

   ק"רד
 עוד ילמדו ולא הנביא ירמיהו שאמר כענין וזה, בלימודים לשמוע שפירשנו כמו תאר למודי -' ה למודי בניך וכל( יג)

 :גדולם ועד למקטנם אותי ידעו כולם כי' ה את דעו לאמור אחיו את ואיש רעהו אל איש
 :ו"הוי מפני לעתיד ומורה מוסב הכפל מבעלי עבר פעל רב כי וירבה ל"ר - בניך שלום ורב

   דוד מצודת
 :ה"ב המקום תלמידי יהיו כאלו בחכמה ישכילו ל"ר -' ה למודי( יג)

 :מאד הרבה יהיה בניך של השלום - בניך שלום ורב
   ם"מלבי

 וממילא, כאלה בדברים ביניהם מחלוקת יהיה שלא עד' מה והאמונה הלימוד שיקבלו'. ה למודי יהיו בניך וכל( יג)

, הנפשות על הבאים אויבים[ ב, הממון בעבור עושקים[ א, הזה כענין מבחוץ אויבים שני יעמדו עוד. בניך שלום ורב

 :אמר זה על
 

 יד פסוק נד פרק ישעיהו י"רש
 מלעשוק תרחק מעושק רחקי) אותך' העושקי מן תרחקי מעפר התנערי( נב/ ישעיהו/ לעיל) כמו - מעושק רחקי( יד)

 ועניות מדלות תיראו לא כי לגזול תצרכו לא אתם אבל מגזל ממון' שאוספי רשעים שעושים כדרך אדם בני

 מעושק רחוקה ותהיה עולם בגאולת נכונה תהיה שתעשה בצדקה( )אברבנאל אליך' תקר ולא תבא לא כי וממחתה

 '(:שלוח ה"איל, אליך תקרב שלא ממחתה רחוקה ותהיה מהם לך יהיה לא ויראה פחד' אפי תראי לא כי אדם בני
   עזרא אבן

 כמשפט הגוים יעשקו ולא בעולם צדק ישראל שיעשו והטעם, מבולע ו"והתי התפעל מבנין, תכונני בצדקה( יד)

 :המלכות השם יסיר והחמס העושק בעבור, תיראי לא וטעם: המלכים
   ק"רד

 :אדם בני מעשק רחוקה ותהיי לעולם בגדולה נכונה תהיי שתעשי בצדקה - בצדקה( יד)
 במלות כפול והענין, אליך תקרב שלא ממחיתה רחוקה ותהיה מהם לך יהיה לא ויראה פחד אפילו - תיראי לא כי

 :שונות
  :ותשים כמו קנך בסלע ושים, ותמות כמו בהר ומות וכן תרחקי כמו - רחקי

 יד פסוק נד פרק ישעיהו דוד מצודת
 :טובה בכל נכונה תהיה שתעשי הצדקה בעבור - בצדקה( יד)

 :וכלל כלל מהם תיראי לא אשר העושקים מן מרוחקת תהיה - מעושק רחקי
 :ממנה מרוחקת כ"א ותהיה אליך להתקרב תוכל לא כי ממחתה מרוחקת ותהיה - וממחתה

   ם"מלבי
 בין ט"המע שהם הצדקה ידי על יהיה הבנין גמר, חפץ מאבני ציון שתבנה שהזכרתי הבנין. תכונני בצדקה( יד)

 מן תירא לא כ"עי כי, מעשק ע"א רחקי כ"עי[ א. מבחוץ הבאים מחריבים משני כ"ג תמלט שבזכותה, למקום אדם

 :אליך לקרב תוכל לא המחתה כי, להרגך נפשך על הבא שהוא, ממחתה גם תרחקי כ"עי[ ב. ממונך העושק
  

 טו פסוק נד פרק ישעיהו י"רש
 :שעיר הוא עמו אני שאין אותו' רעו מגזרת ויגור יירא ירא הן - מאותי אפס יגור גור הן( טו)

' מקבלי שאין' לומ בגרים פירשוהו ורבותינו, בך שנתגרה מי גר מי או, למלחמה עליך נאסף אשר מי - אתך גר מי

 פני על כמו בעשירותך יפול עליך בעניותך אתך גרים שנעשו מי יתכן מקרא של בפשוטו ואף משיחנו לימות גרים

 (:כה בראשית) נפל אחיו כל
   עזרא אבן
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 היתכן והטעם[, ז"י' א יואל] ממגורות נהרסו כמוהו כי ואמר חבור כמו יגור גור הן יונה רבי אמר', וגו הן( טו)

, יפול אז, עליך ושב אתך והיה שהתחבר מי' פי, אתך גר מי: ומגוג גוג על והטעם, ברשותי אם כי חבור שיתחבר

 לגור שירצה מי, ברשותי אם כי שלי שהוא בארץ גר עמך שיגור היתכן, הוא וכן, כמשפטו יגור גור כי בעיני והנכון

 שיפול והטעם[, ג"י ה"כ' ברא] נפל אחיו כל פני על[ ג"י ז"ל' ירמ] נופל אתה' הכשדי אל כמו, יפול עליך בארצי עמך

 :רשותך תחת עצמו( שיפיל ל"צ)
   ק"רד

 :עמים עליך יאספו הנה כן יתפרש פשוטו ודרך, עזים עלי יגורו כמו אסיפה ענין כתרגומו פירושו - יגור גור הן( טו)
 שיאספו הגוים אלה אבל ונבוכדנצר כסנחריב במצותי אחרים פעמים עליך שנאספו כמו במצותי לא - מאותי אפס

 מירכתי והעליתיך יחזקאל בנבואת שאמר פי על ואף, מאתי ההיא האסיפה ואין במצותי לא ומגוג גוג והם אליך

 לא שם לבא בלבו שם האל כי בעצמו הענין זהו לבבך על דברים יעלו שאמר ומה, ישראל הרי אל והביאותיך צפון

 יקח ישראל ובארץ לישראל שהרעו האחרים ם"העכ ומן ממנו ישראל נקמת ולקחת לטובתם אלא ישראל לרעת

 יעלו לא מאותי אפס פירוש זהו לישראל ושללם בזתם שיהיה ולהנאתם ישראל ולכבוד שמו לכבוד מהם נקמתו

 :כן מחשבתם שתהיה כמו לך להרע מאתי
  :יפול ישראל הרי על שאמר כמו יפול עליך להלחם אתך שיאסוף מי - יפול עליך אתך גר מי

   דוד מצודת
 :ממני ומרוחק ונפרד נעדר שהוא מי ויפחד יחת באמת - יגור גור הן( טו)

 :למשמעתך סר להיות עמך לשכון אליך יפול הוא עמך ומריבה תגר לו שהיה מי - אתך גר מי
   ם"מלבי

 ואחר? שלחתי אנכי ולא מלחמה מי היגור? מאותי אפס זה ויהיה מלחמה מי יתגר וכי ל"ר. יגור גור הן( טו)

. ממונך לשלול יפול עליך מי או, להרגך מלחמה אתך לגור לבו יערב מי? אתך גר מי, גבורים מגן נגעל שבלעדי

 (:אתך גר מי ממחתה רחקי נגד, יפול עליך מי מעושק רחקי נגד, מגבילים הדברים)
 

 טז פסוק נד פרק ישעיהו י"רש
 את בך שגריתי הוא אני' כלו המחבלו משחית בראתי אשר ואני כלי המתקן חרש בראתי אשר - אנכי הנה( טז)

 :פורעניות לו שהתקנתי הוא אני' האוי
 :צורכו כל גומרו לצורך - למעשהו כלי ומוציא

   עזרא אבן
 :החרש כלי שישחית המשחית בראתי אנכי וגם, ויתקנהו מהאש כלי ומוציא: משל דרך', וגו הנה( טז)

   ק"רד
 ם"והעכו ומגוג גוג ויבא האדם מעשה הם המלחמה שכלי פי על אף אמר, אחד והענין הנה וקרי כתיב כן - הן( טז)

 לחבל ובידי העושה עשיתי שאני וכיון אותו עשיתי אני המלחמה כלי שיעשה מי לרוב מלחמה בכלי עמו אשר

 והכתי שאמר כמו וכליהם הם לחבל משחית בראתי אני מלחמתם בכלי באים הם ואם המעשה שכן כל העושה

 :אפיל ימינך מיד וחיציך שמאלך מיד קשתך
 :בשחורין נור נפח שתרגם השמוש בית הפך תרגם ויונתן, ברזל חרשי יפעלו בפחם כי - פחם באש

  :רומח או חנית או חרב או חץ לעשות רוצה שהוא למה - למעשהו כלי ומוציא
   דוד מצודת

 :יפה להבעירם כבויים בגחלים הנאחז באש מנשב - פחם באש נופח( טז)
 :בעבורו עשאוהו אשר הדבר עמו לעשות הראוי כלי מוציא הפחמים י"ע - למעשהו כלי ומוציא
 ואני האויב את בך המגרה אני ל"ור ההוא הכלי את לקלקל משחית איש בראתי - לחבל משחית בראתי ואנכי

 :כחו ומתיש עמך המשלימו
   ם"מלבי

 שהוא יפעול ידו שעל האמצעיים וכן, בראתי אנכי הלא החרב הפועל שהוא החרש את. חרש בראתי אנכי הנה( טז)

 זאת היא' ה מעשה הברזל ותתיך הנפיחה י"ע תתלהב שהאש מה כי, בראתי אנכי כ"ג פחם באש נופח שהוא מה

 כי ידי מעשה הוא החרב יעשה שממנו החומר וכן, למעשהו כלי ומוציא א"ועז ידי על הוא הכלי צורת הוצאת וכן

 שהחומר ואחר, לחבל תכלית על בראתיו כי, מאתי הוא התכלית וכן, הברזל חומר שהוא משחית בראתי אנכי

 :אז, להשחית רוצה איני אנכי שאם מבואר, ידי מעשי כולם והתכלית והצורה והאמצעיים והפועל
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 יז פסוק נד פרק ישעיהו י"רש
 :בך להלחם בשבילך ויחדדהו ילטשוהו אשר זיין כלי כל - יוצר כלי כל( יז)

 (:פט תהלים) חרבו צור תשיב אף( ה יהושע) צורים חרבות' ל - יוצר
   עזרא אבן

 יוסר משקל על פועלו שם נקרא שלא מהבנין יוצר הנה, ישבר רק, יצלח לא להיותו, עליך שיוצר, יוצר כלי כל( יז)

 רשעת יראום וישראל, בתורה הגוים שיאמינו הטעם, תרשיעי: כלי כל זה פירוש הנה', וגו לשון וכל[: ה"ל' ד ויקרא]

 :הצבי ארץ על או התורה על, מהשם, יי עבדי נחלת זאת: דתיהם
   ק"רד

 ואם מהנוסף פעלו שם נזכר שלא מבנין ויוצר יצר ושרשו יצרהו ובמקבות שפירשנו כמו יפעל ענינו - יוצר כלי כל( יז)

 :נמצא לא
 :לך יזיק ולא לבעליו יצלח לא - יצלח לא
 תצאי ואת בטלה טענתו ותהיה חייב הוא ויצא במשפט אותו תרשיע אחד גוי עם משפט לך יהיה אם - לשון וכל

 היא בנחלה כלומר', ה עבדי נחלת היא הברכה וזאת בדברים ולא במעשה לא לך יזיקו לא כלומר זכאה מהמשפט

 :עולם עד הגאולה מיום' ה עבדי יהיו וישראל לעולם להם
   דוד מצודת

 :בך להלחם בשבילך יחדדוהו אשר זיין כלי כל - עליך יוצר כלי כל( יז)
 :לך יזיק לא כי יצלח לא בעליו את - יצלח לא
 :עמך להתווכח למשפט עמך תקום אשר גדולות מדבר לשון איש כל - לשון וכל

 :בדיבור ולא במעשה לא לך יזיקו לא ל"ר זכאית ותשארי מחוייב ויצא במשפט אותו תרשיעי את - תרשיעי
 :מאתי להם תבוא אשר הצדקה היא וזאת' ה לעבדי לנחלה היא הזאת הברכה - זאת
 ':ה אמר כה -' ה נאם

   ם"מלבי
 בין ל"ר, אותו תרשיעי במשפט לנצחך מי ירצה אם וכן. תצלח לא עליך מזומן להיות ויעשה יוצר אשר. כלי כל( יז)

 נחלת זאת: יצלח לא וטענות וכוחים י"ע להטותך שירצה מי בין, חזקה וביד בחרב מאמונתך להטותך שירצה מי

 ט"והמע הצדק ובעבור', ה עבדי שהם בעבור שכר להם יהיה זאת. מאתי צדקתם( נחלת וזאת( )מאתי' )ה עבדי

 :שלהם

 


