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Isaiah Chapter 61 ְעיָהּו  יְשַׁ

ר  אִֹתי ה'יַַען ָמַשח --, ָעָליקיםאלה' רּוַח   א ְלַבשֵּׂ
י ב, ִלְקרֹא-ֲענָוִים, ְשָלַחנִי ַלֲחבֹש ְלנְִשְברֵּׂ ִלְשבּויִם  לֵּׂ

  .קֹוחַ -ְדרֹור, וְַלֲאסּוִרים ְפַקח

1 The spirit of the Lord GOD is upon me; 
because the LORD hath anointed me to bring 
good tidings unto the humble; He hath sent me 
to bind up the broken-hearted, to proclaim 
liberty to the captives, and the opening of the 
eyes to them that are bound;  

ם, קאֹל, וְיֹום נָָקם לֵּׂ ה'ָרצֹון לַ -ִלְקרֹא ְשנַת  ב ינּו, ְלנַחֵּׂ
ִלים-ָכל   .ֲאבֵּׂ

2 To proclaim the year of the LORD'S good 
pleasure, and the day of vengeance of our God; 
to comfort all that mourn;  

ר תַ   ג ת ָלֶהם ְפאֵּׂ י ִצּיֹון, ָלתֵּׂ לֵּׂ ֶפרָלׂשּום ַלֲאבֵּׂ  ַחת אֵּׂ
ֶבל ה ְתִהָלה, ַתַחת רּוַח --ֶשֶמן ָׂשׂשֹון ַתַחת אֵּׂ ַמֲעטֵּׂ

י ַהֶצֶדק, ַמַטע  ;כֵָּׂהה ילֵּׂ ר ה'וְקָֹרא ָלֶהם אֵּׂ   .ְלִהְתָפאֵּׂ

3 To appoint unto them that mourn in Zion, to 
give unto them a garland for ashes, the oil of joy 
for mourning, the mantle of praise for the spirit 
of heaviness; that they might be called 
terebinths of righteousness, the planting of the 
LORD, wherein He might glory.  

מּו;  ּוָבנּו ָחְרבֹות עֹוָלם, שְֹממֹות ִראשֹנִים  ד יְקֹומֵּׂ
י חֶֹרב, שְֹממֹות דֹור וָדֹור   .וְִחְדשּו ָערֵּׂ

4 And they shall build the old wastes, they shall 
raise up the former desolations, and they shall 
renew the waste cities, the desolations of many 
generations.  

יֶכם  וְָעְמדּו ָזִרים, וְָרעּו  ה צֹאנְֶכם; ּוְבנֵּׂי נֵָּׂכר, ִאָכרֵּׂ
יֶכם   .וְכְֹרמֵּׂ

5 And strangers shall stand and feed your 
flocks, and aliens shall be your plowmen and 
your vinedressers.  

אּו ה'וְַאֶתם, כֲֹהנֵּׂי   ו י --ִתָקרֵּׂ ר  ,ינּוקֱאֹלְמָשְרתֵּׂ יֵָּׂאמֵּׂ
יל ּגֹויִ    .ם תֹאכֵּׂלּו, ּוִבְכבֹוָדם ִתְתיַָמרּוָלֶכם; חֵּׂ

6 But ye shall be named the priests of the LORD, 
men shall call you the ministers of our God; ye 
shall eat the wealth of the nations, and in their 
splendor shall ye revel.  

ן  ;ַתַחת ָבְשְתֶכם ִמְשנֶה, ּוְכִלָמה יָרֹּנּו ֶחְלָקם  ז ָלכֵּׂ
  .ְבַאְרָצם ִמְשנֶה יִיָרשּו, ִׂשְמַחת עֹוָלם ִתְהיֶה ָלֶהם

7 For your shame which was double, and for 
that they rejoiced: 'Confusion is their portion'; 
therefore in their land they shall possess 
double, everlasting joy shall be unto them.  

ב ִמְשָפט, ׂשֹנֵּׂא ָגזֵּׂל ְבעֹוָלה; וְנַָתִתי  ה'ִכי ֲאנִי   ח אֹהֵּׂ
  .ְפֻעָלָתם ֶבֱאֶמת, ּוְבִרית עֹוָלם ֶאְכרֹות ָלֶהם

8 For I the LORD love justice, I hate robbery 
with iniquity; and I will give them their 
recompense in truth, and I will make an 
everlasting covenant with them.  

יֶהם ְבתֹוְך ָהַעִמים;   ט וְנֹוַדע ַבּגֹויִם ַזְרָעם, וְֶצֱאָצאֵּׂ
ַרְך -ָכל ם ֶזַרע בֵּׂ יֶהם יִַכירּום, ִכי הֵּׂ   {}פ  .ה'רֹאֵּׂ

9 And their seed shall be known among the 
nations, and their offspring among the peoples; 
all that see them shall acknowledge them, that 
they are the seed which the LORD hath blessed. 
{P}  
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ִהְלִביַשנִי  ִכי--יקאֹל, ָתגֵּׂל נְַפִשי בֵּׂ ה'ׂשֹוׂש ָאִׂשיׂש בַ   י
י ר,  ֶכָחָתן  ע, ְמִעיל ְצָדָקה יְָעָטנִי:יֶשַ -ִבְגדֵּׂ ן ְפאֵּׂ יְַכהֵּׂ

ֶליהָ    .וְַכַכָלה ַתְעֶדה כֵּׂ

10 I will greatly rejoice in the LORD, my soul 
shall be joyful in my God; for He hath clothed 
me with the garments of salvation, He hath 
covered me with the robe of victory, as a 
bridegroom putteth on a priestly diadem, and 
as a bride adorneth herself with her jewels.  

--ַתְצִמיחַ  ִכי ָכָאֶרץ תֹוִציא ִצְמָחּה, ּוְכַגּנָה זֵּׂרּוֶעיהָ   יא
  .ַהּגֹויִם-ָכל ,, יְַצִמיַח ְצָדָקה ּוְתִהָלה, נֶֶגדקיםאלה' כֵּׂן 

11 For as the earth bringeth forth her growth, 
and as the garden causeth the things that are 
sown in it to spring forth; so the Lord GOD will 
cause victory and glory to spring forth before all 
the nations.  

 א פסוק סא פרק ישעיהו י"רש

 :וגדולה שררה' ל אאל זו משיחה אין - משח יען( א)

 :הגאולה בשורת להם לבשר כלומר - דרור לשבויים לקרוא

 :והתירם ושבים מלקוחם את פקח - קוח פקח

   עזרא אבן

 כי, אותי יי משח יען[: ה"כ א"י במדבר] הרוח מן ויאצל כמו נבואה והם, הנביא דברי האל', וגו רוח( א)

 כי, הכהן משה רבי ויאמר האבות והם[, ו"ט ה"ק' תהל] במשיחי תגעו אל וכמוהו', משיחי יקראו' הנביאי

 בעבור משחני השם טעמו יען כי, צורך ואין'[, י פסוק לקמן] ביי אשיש שוש, אותי יי משח יען תשובת

 ויקרא] ירקרק או[ א"י ח"ל' תהל] סחרחר כמו', כפולי הם ד"ולמ ן"ועי אחת' מל, קוח פקח': ענוי שאבשר

 :שם והוא[ שם] אדמדם[ ט"מ ג"י

   ק"רד

 רוח לומר ושעתיד שאמר הטובות הבשורות כי לומר רוצה עצמו על הנביא דברי הם האל - עלי' ה רוח( א)

 ארוך זמן בגלות להיות העתידים אלישר בהם לבשר לקה ושלחו עליו ששרתה היא' ה מאת הנבואה

 לאומרם ששלחני הנחמות האל הם' ה מפי כי, הגאולה מן יתיאשו ולא כתובות הנחמות האל וימצאו

 מיחודו להפרם רצו ואלו', ה לשם הגלות סובלים כי לב ונשברי ענוים שהם הגלות בני בהם לבשר ולכתבם

 האלב שליח להיות אותי ומנה וגדל רבה, משח וטעם, ברשותם הם אשר מהעמים כאחד היו ומתורתו

 ידי על הוא המלכים שמנוי ולפי, במשיחי תגעו אל, תחתיך לנביא תמשח, אלחז את ומשחת וכן, הנחמות

 אפשר כי, בעבור יען ופירוש, משיחה שם שאין פי על ואף, משיחה לשון אחר למנוי נאמר משיחה

 עלי' ה רוח אמר לפיכך, אחרים ההיא בנבואה לבשר שליח להיות אותו ימנה ולא נבואה רוח עליו שתשרה

 שליח להיות לזה אותי מנה לקה כי בעבור עלי שהיתה נבואה ברוח אומר שאני מה כלומר, אותי משח יען

 :לב לנשברי לחבש ענוים לבשר

 ושיקראו מלות שתי כענין לפרשו ויש, המאסר פתוח ופירוש, אחת מלה וענינה מלות שתי - קוח פקח

 כי פירש ל"ואאז, מהגלות שילקחו ל"ר, קוח להם יקראו וכן, ממאסרם שיפתחו לומר רוצה, פקח לאסירים

 תרגם ויונתן, האסירים ויצאו המאסר בית פתחו אמר ואלכ, בו ונכלאים נלקחים שהם לפי קוח המאסר שם

  :לנהור אתגלו ולדאסירים

   דוד מצודת

 ':ה בדבר אם כי המה מלבי לא אומר שאני התנחומין כל ל"ר עלי היתה' מה נבואה רוח -' וכו רוח( א)

 נחמה לנבאות ל"ר לב לנשברי תחבושת לעשות ושלחני הענוים את לבשר אותי משח' ה כי בעבור - יען

 :הגאולה איחור על להמצטערים

 :לחפשי שיצאו אלישר שבויי על לנבואת - לקרוא

 :הגלות מן וילקחו מאסרם שיפתח בגולה האסורים על לנבאות - ולאסורים

   ציון מצודת

 :בעבור - יען( א)
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 (:מה/ ישעיהו/ לעיל) לכורש למשיחו וכן גדולה ענין - משח

 (:לד אליחזק) חבשתם לא ולנשברת כמו השבר על המטלית כריכת ענין - לחבוש

 (:כה ויקרא) דרור וקראתם כמו וחירות חפשי - דרור

 (:מב/ ישעיהו/ לעיל) אזנים פקוח כמו פתיחה ענין - פקח

 :לקיחה מלשון - קוח

   ם"מלבי

 יען: העתידה הישועה לבשר עלי החופף' ה ברוח אומר אני, אורי קומי אומר אני אשר. עלי' ה רוח( א)

 צ"א ולהם לישועה מצפים רק כלל מתרעמים הבלתי ענוים[ א, כתות שתי יש כי ל"ר. אותי' ה משח

 לב נשברי יש[ ב. המבשר אהיה שאני גדולה של משיחה אותי משח' ה רק, להוכיחם מיוחד שליחות

 שלחני להם, הצרות על ומשתוממים, ההוה על ונדכה נשבר לבם רק, העתידה לישועה חוכים הבלתי

 לבשר שלחו' ה כי אומר. לקרא: תקוה יש כי יתיאשו בל אותם להוכיח לבם שבר לחבש מיוחד בשליחות

 כי ויבשר בשבי שבוים רק שהם יש והנה, ם"העכו מיד ואלשיג, העתידה הגאולה'[ א ענין, ]ענינים שלשה

 :אסוריהם להתיר קוח פקח יקרא לאסורים גם כי יבשר, בזיקים אסורים שהם ויש, דרור לשבוים יקרא

 

 ב פסוק סא פרק ישעיהו י"רש

 :ורצוי פיוס שנת - רצון שנת( ב)

   עזרא אבן

 :ציון אבלי הם כי כן אחר פרש והנה', אבלי כל לנחם': הגאול כל שנת היא, רצון שנת לקרא( ב)

   ק"רד

 היו הגלות שנות אבל נחמתיך וברצוני שכתוב כמו רצון שנת שהיא הגאולה שנת - רצון שנת לקרא( ב)

 :הכיתיך בקצפי כי שאמר כמו, קצף שנות

 האבלים הם מי פירש כך ואחר, אבלים כל לקה ינחם ובזה בהם' ה שינקם ומגוג גוג יום הוא - נקם ויום

 :ציון לאבלי ואמר

   דוד מצודת

 :מהאומות נקמה עת אללישר רצון שנת' מה שיבא לבשר - לקרוא( ב)

 :שסבלו הצער על ציון לאבלי לתנחומין יהיה האומות נקמת - לנחם

   ם"מלבי

 מדת שהוא'. לה רצון שנת לקרא, ולרשעים לצדיקים המיועד והעונש הגמול שיבשר'[ ב ענין. ]לקרא( ב)

, ם"בעכו שינקום הדין המדת הוא ינוקאלל נקם יום וגם, שכרם לשלם עמו את ירצה אשר הרחמים

 כי שיבשר'[ הג ענין'(. ]ד ג"ס לקמן וכן בנופלים יפלו כי אחד ביום יהיה והנקם השנה כל תמשך הישועה)

 על התנחומים כי מבאר עתה, אבלים כל לנחם וגם, שאבדו והטוב שסבלו הרע על העבר על גם' ה ינחמם

 :ענינים בשלשה יהיה העבר

 

 ג פסוק סא פרק ישעיהו י"רש

 :עליו יורה' ה ומטע חמדתם אשר מאילים( א/ ישעיה/ לעיל) כמו אילנות לשון - הצדק אילי( ג)

   עזרא אבן

 והתקועית, שמן יסוך לא האבל כי, אבל תחת ששון שמן אפר תחת פאר שפרש הוא, ציון לאבלי לשום( ג)

, חשך כטעם אומרים יש'[, ו ג"י ויקרא] הנגע כהה מגזרת התאר שם, כהה רוח'[: ב ד"י' ב אלשמו] לעדה

 מטע והעד[, ט"כ' א] חמדתם אשר מאילים כמו, אילנים מגזרת, הצדק אילי: פשה הפך שהוא בעיני והנכון

 :השם

   ק"רד

 :בראשו אפר לשום האבל מנהג כי - אפר תחת פאר, לשום( ג)

 :אפר תחת פאר חברו על גלה וזה, מחבריך ששון שמן וכן - ששון שמן
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 כן גם מצאנו כי, משל דרך יהיה לא אם כהה רוח הפך תהלה מעטה אין כי, משל הוא - תהלה מעטה

 כמו, שמן סך אינו האבל כי, אבל תחת ששון שמן, עמשאי את לבשה ורוח כמו, ברוח ולבישה מעטה

 :התקועית בדבר שאמר

 :בגלות קצרה אלישר רוח כי רוח כל וכהתה וכן, וחלושה קצרה רוח' פי, כהה והיא וכן, לנקבה תאר - כהה

 :יםאלמ יבשו כי כמו', ה מטע שאמר כמו, ניאל כמו - הצדק אילי

  :פירשנוהו כבר - להתפאר

   דוד מצודת

 שהיו האפר במקום פאר להם לתת ואמר מהו ומפרש וחוזר ציון לאבלי דבר לשום -' וכו לשום( ג)

 :האבל בזמן בו מתפלשין

 :להתענג העשוי ששון שמן אמר לכן המכה לרפאות בשמן מושחים לפעמים כי - ששון שמן

 :וחשיכה כהה רוח במקום והלול שבח עטיפת - תהלה מעטה

 :הצדק כמעשה גדולים יהיו כי הצדק אילי אותם יקרא אם כי - להם וקורא

 :בהם להתפאר אותם נטע' ה אשר -' ה מטע

   ם"מלבי

 מצד[ א, ענינים' ג מצד ויתבזה יתגנה האבל כי, דברים' ג האבל תחת להם להשיב. ציון לאבלי לשום( ג)

 מצד, בחירתו מצד[ ב. אפר תחת פאר להם ואתן, קרנו בעפר ומעולל העפר על יושב הוא אשר, מקומו

, אבל תחת ששון שמן להם אתן הנה, בשמן יסוך ולא ירחץ שלא האבילות לצורך בם שיתנהג הענינים

 ויום ומשתה ששון לסימן בו שסכים הטוב שמן, ששון בשמן עתה יסוכו בשמן סכו לא האבל שמצד תחת

 מעטה כהה רוח תחת להם אתן, בקרבו ושפל אורו כהה ורוחו דואג שלבו, הפנימי הרוח מצד[ ג. טוב

 היו. להם וקרא: רבים בת בשער עצמם שיהללו עד הרוח התנשאות מרוב בעצמם שיתהללו, תהלה

 ויש. וכדומה, החפשית אילני כמו, מונחים רושמים על מיוחדים שהיו וןאלו האל כמו אילנות לנטוע רגילים

 יםאלה סביב מתקבצים והיו לחברו אדם בין צדק שיעשו הצדק אל ואות רושם להיות שנוטעים אילנות

 פארות שישלחו להתפאר' ה נטע אשר הצדק אילי שהם, אלישר את יקראו הנה, צדק לפעול לאות האלה

 :וסעיפים בדים לעשות הצדק ויסתעף יתפאר אלשמישר, למרחוק ובדים

 

 ד פסוק סא פרק ישעיהו עזרא אבן

 :שעברו דורים, ראשונים שוממות: קדמוניות, עולם חרבות ובנו( ד)

   ק"רד

, עולם חרבות ממך ובנו בגרון קרא בפרשת מעלה של באותו אאל ממך בו אין בזה - עולם חרבות ובנו( ד)

 :רב מזמן חרבות שהיו עולם חרבות שזכר הצדק אילי אלישר ובנו' ופי, המלות בשאר מתחלף וכן

 :אותם יקוממו הם הראשונים מדורות שוממות שהיו - ראשונים שממות

  :שונות במלות כפול והפסוק, אותם יחדשו חרבות שהיו הערים אותן - חרב ערי וחדשו

   דוד מצודת

 :רב מזמן ל"ר עולם מימות החרבות הערים יבנו - עולם חרבות ובנו( ד)

 :ש"במ הדבר וכפל יקומו ראשונים מימים השוממות הערים - ראשונים שוממות

 :רב לחוזק רבות פעמים הדבר וכפל ראשון מדור והשוממות החרבות הערים מחדש יבנו - וחדשו

   ם"מלבי

 וגם עולם חרבות יבנו הצדק אילי של והפארות העצים מן כאילו, עולם חרבות יבנו האלה יםאלה. ובנו( ד)

 שיתקנו ולא, אותם יקוממו יםאלה, יקוממו( מחורבה יותר שהיא בהחלט השוממים) ראשונים שממות

 עד חדשים בבנינים אותם יחדשו, חרב ערי וחדשו רק, אותו שמתקנים ישן כבית לבד בתיקון החורבה

 האמונות חורבות שיבנו הנמשל. )דור בכל שנעשו השממות יחדשו גם, מעולם חרבות שהיו יוכר שלא

 הזמן בהמשך נתחדשו אשר בין, קדם מימי השתרשו אשר בין, הכוזבות שהאמונות עד, הדעות ושוממות

 (:ומשפטיו ותורותיו חקיו אורחותיו דרכיו ילמדו אשר' ה נטיעות י"ע האלה צדק אילי י"ע יתוקנו
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 ה פסוק סא פרק ישעיהו י"רש

 :המחרישה מנהיגי - אכריכם( ה)

   עזרא אבן

 :האדמה עובדי והם, התאר שם, אכריכם: כעבדים, זרים: לפניכם, ועמדו( ה)

   ק"רד

 :צאנכם ורעו אתכם לעבוד ויבאו ממקומם יקומו מעצמם ועמדו - זרים ועמדו( ה)

 :שדותיכם עובדי - אכריכם

  ':כרמיכ עובדי - וכורמיכם

   דוד מצודת

 ועבודת השדה בחרישת אתכם יעבדו נכר ובני צאנכם וירעו יעמדו הזרים הכשדים - זרים ועמדו( ה)

 :הכרם

   ם"מלבי

: רחוקה מארץ הוא והנכרי, אחרת משפחה או מעם הוא אם עיר הבן גם יקרא הזר. זרים ועמדו( ה)

 :האדמה עובדי. וכורמים אכרים יהיו נכר ובני: נכר בן יד על הצאן יעזבו לא כי. הצאן ירעו הזרים

 

 ו פסוק סא פרק ישעיהו י"רש

 :הוא ברוך הקדוש נשיאי -' ה כהני( ו)

 :כוכביא פלחי נכסי - גוים חיל

 :הנה עד שנטלו בכבוד תחתיהם תכנסו אתם - תתימרו

   עזרא אבן

 אלישר כנגד הגוים יהיו והנה, ינוקאל משרתי והעד, משרת הוא לעולם כהן כל כי אמרתי כבר, ואתם( ו)

 האמרת יי את מגזרת ף"אל תחת תתימרו ד"יו: המעשר כנגד גוים חיל כן על, אהרן בני כנגד אלוישר

 [:ז"י ו"כ דברים]

   ק"רד

 כמו, השם את לעבוד פנוים ותהיו אותה יעשו נכר בני כי עבודתכם לעבוד צריכים תהיו לא - ואתם( ו)

 בתורת ותתעסקו העולם מעסקי פנוים תהיו כן המקדש בית לעבודת ומזומנים מוכנים שהיו הכהנים

 ':ה את לדעת חכמה ובדברי יםקאל

 והחכם, מארצם טוב וכל וכסף זהב למנחה לכם יביאו בארצם אתכם שיעבדו מלבד וזה - תאכלו גוים חיל

 חיל כן על, הכהנים אהרן בני כנגד אלכישר אלישר כנגד ם"העכו יהיו והנה/ פירש/ פירוש ע"ב אברהם' ר

 :המעשר כנגד ם"עכו

 :ממונם שהוא בכבודם ותתרוממו תתגדלו - תתימרו

 :תתפנקון ת"וי, היום האמירך' וה וכן ף"אל תחת ד"היו - תתימרו

   דוד מצודת

 :המקום נשיאי -' ה כהני( ו)

 :עליכם נאמר יהיה - לכם יאמר

 :יבוא לכם כי האומות אל עתה שיש בהכבוד מרוממים תהיו אתם - תתימרו ובכבודם

   ם"מלבי

 לא שהכהן כמו, כולו העם נגד אהרן מזרע הכהן כערך, ם"עכו נגד אלישר ערך שיהיה רצונו. ואתם( ו)

' ה עובדי יהיו אלישר כן, כהונה מתנות ד"כ י"ע צרכיו הספיקו העם רק, צאן ומרעה אדמה בעבודת עסק

 לזרע המיוחד היחוס שם הוא כהן שם. תקראו' ה כהני: ואדמתם צאנם ישמרו צרכיהם יספיקו ם"והעכו

 העוסק כהן לא' ה העובד כהן רק' ה משרת נקרא לא ז"ובכ, הקדש עבודת לכהונת שראוים על אהרן

, ינוקאל משרתי שאתם לכם יאמר וגם, הכבוד שם שמכם יהיה זה, תקראו' ה כהני אתם אומר, חול בצרכי

 שהיו[ ב. תאכלו גוים חיל כן, ומעשרות תרומות שנטל[ א, מעלות' ב לו היה שהכהן וכמו. עבודתו עובדים
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 לכם יחלקו כולם. ותשתבחו ותתאמרו תתימרו בכבודם כן, ראשון ולברך ראשון לפתוח אותו מכבדים

 :כבוד

 

 ז פסוק סא פרק ישעיהו י"רש

 היו עמי תמיד הנה עד אשר תחת' כלו חלקם תמיד ירונו כלמה הם אף משנה שהיה - בשתכם תחת( ז)

 ותעבור( כב'= א מלכים= א"מ) וכמו בלילה רוני קומי( ב איכה) כמו אבל שהוא רנה יש חלקם כלמה רוננים

 :דאחאב הרנה

   עזרא אבן

 משנה מלת פירש והנה: בחלקם, חלקם ירנו: כלמה ותחת, וכלמה: תירשו, משנה בשתכם תחת( ז)

 :יירשו משנה בארצם לכן שאמר

   ק"רד

 פי על הכבוד והוא הפכו לכם יהיה הבשת אותו ותחת ולחרפה לבשת בגלות שהייתם - בשתכם תחת( ז)

 די בטבוון תרין חד על ואתכנעתון דבהתתון חלף תרגם ויונתן, כבוד לכם יהיה בשת לכם שהיה שנים

 :לכון אייתי אמרתי

 הטוב בחלקם ירונו בגלות להם שהיה כלימה ותחת, שנים במקום עומד שזכר תחת - חלקם ירונו וכלימה

 :בחולקהון משתבחין דהוו עממיא ויתבהתון ת"וי, להם שאתן

 העולם מטוב יירשו בארצם כי ממון להרויח לסחורה מארצם לצאת יצטרכו ולא - יירשו משנה בארצם לכן

 :תפסק שלא לעולם להם תהיה השמחה ואותה להם שהיה ממה משנה

   דוד מצודת

 :מהכבוד שנים פי משנה לכם יהיה לכם שהיה הבושת במקום - תחת( ז)

 :להם שאתן הטוב בחלקם וישמחו ירונו בגלות להם שהיה הכלימה ותחת - וכלימה

 :ומרובה כפולה ירושה בארצם יירשו לזה ם"העכו מן להם שהיה הכלימה בעבור - לכן

 :מארצם עוד יגלו לא כי - עולם שמחת

   ם"מלבי

 בעצמכם בושה להם שהיה בשתכם תחת(, מאחרים היא והכלמה מעצמו היא הבושה. )בשתכם תחת( ז)

 אורך על שנכלמתם מאחרים כלמה( ותחת, )כפול כבוד תקבלו, משנה( תתאמרו) חמדה כל שאבדתם על

 שרנו כמו) אלישר של חלקם על ורננות שירים ירונו עצמם הם אותם שהכלימו האל, חלקם ירנו, הגלות

 משנה בארצם עתה הבושה תחת, לכן, לאמר ושיריהם ברינתם יאמרו( ובוז חרפה שירי עליהם תחלה

 עתה גלותם ארך על הכלמה ותחת, מקודם שירשו השבעה על נוסף עממים שלשת ארץ יירשו כי, יירשו

 :הגלות אורך נגד בפלס ישקל וזה, להם תהיה עולם שמחת

 

 ח פסוק סא פרק ישעיהו י"רש

 :גזל שכולן ם"העכו עולות מקבל אינו לכך - בעולה גזל שונא משפט אוהב' ה אני כי( ח)

 כבודי על ם"העכו גידופי שסבלו שכר שפעלו פעולתם ונתתי או באמת שתהא אלישר של - פעולתם ונתתי

 :באמת

   עזרא אבן

 כן על, לפני קרבה שהיא בעולה' אפי גזל שונא צדק אוהב אני כי, גמול להם אשלם הטעם', וגו כי( ח)

 אם כי, אגזלם שלא גזל טעם והנה[, ח"י ט"י ויקרא] שכיר פעולת תלין ולא כמו, שכרם כמו פעולתם ונתתי

 :שכר גוזלי הנם שכר להם אתן לא

   ק"רד

 יהיה וזה, משפט אוהב אני כי אמר, משנה להם שיתן שאמר למה טעם נותן - משפט אוהב' ה אני כי( ח)

 אם והרעה הגלות ימי להם וארכו ימיהם כל' בה דבקו ואשר הגוים מבחר שהם אלישר כי, משפט ולא עול

 שכן כל האדם בני אותו שיעשו אוהב, משפט אוהב' ה ואני, משפט יהיה לא תקוה עוד להם יהיה לא

 כיון פנים כל על כן אם, גזול והבאתם שאמר כמו בעולה וזהו, גזל שונא אני בעבודתי' אפי כי אני שאעשהו
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 מה כפליים טובה רב ורעתם גלותם תחת להם שאגמול צריך גזל שהוא הפכו ושונא משפט אוהב שאני

 אתן לשמי ועשו שפעלו פעלתם שכר באמת פעלתם ונתתי לפיכך, לשמי סבלו הכל כי ברעה להם שהיה

 מצרים מארץ אותם הוצאתי אשר כברית לא להם אכרות הפסק לו יהיה שלא עולם וברית באמת להם

 :הפסק לו שהיה

   דוד מצודת

 :האלה הטובות את אלישר שיקבלו הדבר נכון לכן - משפט אוהב( ח)

 אותה הארצה' וכו גזול והבאתם ש"וכמ מגזל בא אם שונא אני העולה בהבאת' אפי - בעולה גזל שונא

 (:א מלאכי)

 :באמת אתן פעולתם שכר - פעולתם

 :להם אכרות לעולם המתקיים ברית - עולם וברית

   ם"מלבי

 שנא ואני, נצחיית בתשועה אשמחם כן ארוך זמן הגלות שנמשך שכמו ומוכרח. משפט אהב' ה אני כי( ח)

 פירות עם ארצם גזילת להם שאשיב ומוכרח, גזול והבאתם( יג, א מלאכי) ש"כמ, עולה בקרבן אף גזל

 :לנצח יהיה בריתי וגם, משפט אוהב שאני יען. באמת פעלתם ונתתי: יירשו משנה בארצם ולכן, ושבח

 

 ט פסוק סא פרק ישעיהו עזרא אבן

 חג את לחוג הבאים הגוים בינות יודעו רק, מפוזרים עוד יהיו אלשישר' הכתו זה יורה לא, בגוים ונודע( ט)

 :מס והנותנים[, ז"ט ד"י] זכריה בספר ככתוב, הסכות

   ק"רד

 לרוב ונכרים נודעים יהיו יצטרכו שלא פי על אף לסחורה או לטייל הגוים בארצות כשילכו - בגוים ונודע( ט)

' ה ברך זרע ואל הם אלישר בני ואל עליהם יאמרו ורקמה חופש בבגדי וילכו להם שיהיה והגדולה הכבוד

 לראות לתאותם שילכו הם הבחורים הם כי, העמים בתוך וצאצאיהם זרעם בגוים ונודע ובאמרם, הם

  :ם"העכו ארצות

   דוד מצודת

 :בחשיבות ניכר יהיה אלישר זרע - זרעם בגוים ונודע( ט)

 :ש"במ הדבר וכפל העמים בתוך נודעים יהיו מהם היוצאים הבנים - וצאצאיהם

 ':מה המבורך זרע הם אשר בהם יכיר אותם הרואה כל - רואיהם כל

   ם"מלבי

 ולא, הקטנים צאצאיהם גם כי הגדולים זרעם לבד ולא, ותהלה לשם בגוים נודעים יהיו זרעם. ונודע( ט)

 לאמר יכירום רואיהם שכל עד בשם נודעים יהיו, החשובים העמים בתוך גם כי הפחותים ם"עכו בגוים לבד

 :קדש בהדרת מצויינים יהיו כי', ה ברך אשר הזרע הם שהם עליהם

 

 י פסוק סא פרק ישעיהו י"רש

 :גדול ככהן פאר לבושי ילבש אשר - כחתן( י)

 :תכשיטיה - כליה תעדה וככלה

   עזרא אבן

 והם'[, ב ד"ק' תהל] כשלמה אור עוטה מגזרת עבר פועל, יעטני: אשיש שוש אלישר יאמר אז', וגו שוש( י)

 פירשתי כאשר נפש לפאר מצטרך שהוא, יוצא פועל הוא, פאר יכהן כחתן(: שרשים ל"צ) בניינים שני

 :גרגרותיה על הקשורים הם, כליה תעדה'[: ז' ס] ישרתונך במלת

   ק"רד

 במימרא אחדי מחדא ירושלם אמרת שתרגם המתרגם לדעת ירושלם דברי הם האל -' בה אשיש שוש( י)

 :רחמים במדת', בה, ל"ז אבי אדוני וכתב, מהגלות בשובם אלישר דברי הם או', דה

 אך שמחים והנפש הגוף רחמים מדת זכר כאשר כי ועוד, אשיש שוש כפל כן ועל, הדין במדת - יקאלב

 :מהגוף יותר יסורין ומקבלת עליונית שהיא הנפש תגל הדין במדת
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 לפיכך, בו שיתעטף הוא והמעיל האדם אותם שילבש הם והבגדים, משל דרך - צדקה מעיל ישע בגדי

 :מעיל על יעטני אמר

 נאמרה לפיכך, וגדולה העם ראש הוא לקה עובד שהוא הכהן כי, נאים בלבושים פארו יגדיל - פאר יכהן

 דמתקן רבא וככהנא בגנוניה דמצלח כחתנא תרגם ויונתן, היו כהנים דוד ובני וכן, כהונה בלשון הגדולה

 :בלבושוהי

 :וקשוריה/ תכשיטים/ תכשוטים כלי - כלים

   דוד מצודת

 :יקאל בעזר נפשי תגל' ה בתשועת אשיש שוש אלישר יאמר אז - אשיש שוש( י)

 :הלובשו את המעטף וכמעיל הגוף את המסבב כלבוש ובצדקה בישע אותי סבב ל"ר -' וכו הלבישני כי

 :תכשיטים כלי תתקשט אשר הכלה וכמו פארו יגדיל אשר החתן כמו - כחתן

   ם"מלבי

 והגיל, השמחה להוראת שיעשו החיצונות הפעולות היא השישה. יקאלב נפשי תגל' בה אשיש שוש( י)

 מורה יקאל כי, יקאל ובין' ה בין הבדל יש וכן. עתה עד עליה קוה שלא חדשה טובה על הלביית גילה היא

 בלבבי חדשה גילה עוד ואגיל, כל בורא שהוא' בה בגלוי אשיש אני אומר, המיוחדת הפרטיית ההשגחה

, יעטני צדקה מעיל ישע בגדי הלבישני כי, ומפרש, בהשגחתו לי המיוחד יקאל שהוא לי שיתגלה מצד

 תפור ואינו, בגדיו על בו ולהתעטף לעטות עשוי והמעיל, כמדתו תפור והוא מלמטה האדם בו ילך הבגד

 שתהיה, למדתי תפור מלמטה כבגד לי תהיה והיא ישועתו את אותי ילביש' שה[ א, מציין, האדם למדת

 ידי על ויכירו, צדקתי את העמים כל יכירו שיושיעני הישועה שמלבד[ ב. לבד לי מיוחדת פרטית הישועה

 כמעיל יהיה זה, יעטני צדקה מעיל ובזה, עצביהם את ישליכו ם"ועכו האמתיית והאמונה האמת דת

 כמעיל כ"ג יהיה וזה, כל לעיני אז שיתראה צדקתי כולם שיראו, הישועה ועל הבגדים כל על אותו שאעטה

 יהיה הצדקה התגלות תכלית כי, למדתי תפור שאינו[ ב, כל לעיני בגלוי שיתראה מצד[ א, פנים בשני

 נפשי תגל ונגד, ישע בגדי הלבישני כי מפרש' בה אשיש שוש נגד, מגביל וזה'. ה אמונת ם"עכו כל שיכירו

 לי מיוחד יקאל שהוא יראו שהכל צדקה מעיל שיעטני י"ע יהיה זה וצדקתי מעשי י"עפ לי המיוחד יקאלב

 תהיה הישועה כי, פאר יכהן כחתן ישע בגדי הלבישני כי, מגבילים הדלתות, כחתן ומבאר. צדקתי י"ע

 מתנה לה שיתן פאר בבגדי הכלה את יכהן אשר כחתן ידמה ובזה, ונדבה שי מנחת מאתו שאקבל הבגד

 אדמה, וצדקתי מעשי מצד שלי יהיה שזה צדקה המעיל י"ע, כליה תעדה ככלה יעטני צדקה ומעיל, מצדו

 הזה המעיל כן כי, החתן אותה שכהן שלו והפאר העדי על נוסף עצמה של כליה תעדה אשר ככלה אנכי

 :מעשי י"עפ שלי יהיה

 

 יא פסוק סא פרק ישעיהו י"רש

 ':וגו צמחה תוציא כארץ כי( יא)

   עזרא אבן

 כאילו הצדק שיגדל הטעם, צדקה יצמיח, תצמיח זרועיה אשר[ וכגנה צמחה תוציא אשר] כארץ כי( יא)

 :צמח הוא

   ק"רד

 ואחר ונשחת נפסד בארץ הגרגיר היה כי, צמחה שתוציא לארץ אלישר ישועת המשיל ועוד - כארץ כי( יא)

 מגרגיר כי ועוד הישן מן טוב החדש ברוב כי, בחדושו ויפה טוב ויותר שהיה למה וישוב ויתחדש יצמח כך

 ויצמחו תקותם אבדה וכמעט ונפסדים נשחתים בגלות רבים ימים היו אלישר כן, גרגירים כמה יצאו אחד

, כפליים כפלי שהיו ממה יותר ובגדולה ובכבוד במספר שהיו מה על ויוסיפו וירבו ויפרו הגאולה עת בהגיע

 השנה עתי לפי אאל כאחד צומחין הירקות שאין זו אחר זו זרועיה שתצמיח לגנה אותם המשיל ועוד

 כי ם"העכו כל נגד יהיה וזה טובה אחר טובה להם תתחדש אלישר כן, השנה עתי לפי צמחים בה ויתחדשו

 :שבעולם הטובות כל על גדולה שהיא בטובתם ויכירו ידעו כולם
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 והוא יתברך הבורא מאת הם הטובה מקצת כי פירש ל"ז אבי ואדוני תואר זרוע זרע כל על שם - זרועיה

 כגנה משל והוא שעשו בטובות זרעו אלשישר ומקצתם זריעה בלא מעצמה צמחה תוציא כארץ משל

  :אלישר מזכיות ותהלה מאתו צדקה יצמיח כן ומצמחת אותה שזורעים תצמיח זרועיה

   דוד מצודת

 הדברים המצמחת הגנה וכמו הזרוע הגרגיר ונפסד שנרקב אחר צמחה מוציאה הארץ כמו - כארץ כי( יא)

 :והלול צדקה אללישר' ה יצמיח כן ההפסד אחר בה הנזרעים

   ם"מלבי

 הגדל צמחה תוציא זרועה הבלתי שהארץ, הצמחים בהוצאת הבדל שיש כמו, שנית מבאר. כארץ כי( יא)

: ותהלה צדקה יצמיח יםקאל' ה כן, בה שזרעו הזרע את תצמיח, תצמיח זרועיה הזרוע והגנה, מעצמה בה

 מעצמו יגדל רק מעשינו זרע י"ע יהיה שלא הישע והוא. צדקה' ה יצמיח כן מעצמה צמחה תוציא כארץ

: בחסד רק הזכות מצד שלא שיעשה המעשים הוא שגדרה העליונה הצדקה מצד יעשה אשר' ה בחפץ

 לפי וקצר זרע כי הזורע בו יתהלל הגנה שזרע כמו. הגוים כל נגד תהלה' ה יצמיח כן תצמיח זרועיה וכגנה

 :הטובים במעשינו הגוים כל לעיני נתהלל יעטני צדקה שמעיל הצד מזה כן, יגיעתו

 


