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Isaiah 52 

 "כי עין בעין יראו בשוב ה' ציון!"

 חג העצמאות שמח!

 

1) Rabbeinu Bechaye Shemot 40:38 

, כי וזאת נחמתנו בגאולתנו זו האחרונה, לשוב בקרב ישראל התפארת והכבוד כמבראשונה

כן הבטיח ישעיה ע"ה בחתימת ספרו במבחר חזיונו במלות: )ישעיה ס, א( "כי בא אורך 

וכבוד ה'", ואם בגאולה ראשונה אהבנו מלכנו אשר טוב דודיו מיין, ונראה לנו בכבודו בחוש 

העין, מתוך מחיצת ענן, )ירמיה ב, ו( "בארץ ערבה וציה", )יחזקאל מח, לד( "וה' שם היה", 

וב: )במדבר יד, יד( "אשר עין בעין נראה אתה ה'", הלא לעתיד לבא תרבה כענין שכת

השגתנו יותר, והכבוד עין בעין נראה מבלי מחיצה נבדלת ומבלי ענן מתראה, כהבטחת 

 הנביא ע"ה: )ישעיה נב, ח( "קול צופיך נשאו קול יחדו ירננו כי עין בעין יראו בשוב ה' ציון".

 

2) Radak Isaiah 52:9 

כי יראו עין בעין בשוב השם ציון כלומר יראו במראה הנבואה כי שב הכבוד  -ו יחדו וירננ

לציון והוא רוח הנבואה שפסקה משמתו חגי זכריה ומלאכי ובעת הישועה תשוב רוח הנבואה 

לקדמותה ועוד יותר משהיתה, וכן אשר עין בעין נראה אתה השם כי כולם היתה בהם רוח 

 ד הכבוד שראו בחוש העין, וי"ת צופיך פרנסיך:הנבואה במעמד הר סיני מלב

 

3) Rambam Iggeret Teiman 

ואין ספק שחזרת הנבואה היא הקדמת המשיח. שנאמר: ונבאו בניכם ובנותיכם וגו'. וזה 

 יותר אמיתי מכל חשבון שנאמר בשום קץ.

 

4) Rav Avraham Yitzchak Hacohen Kook, Shemoneh Kevatzim 4:17 

דני קורא. ואחרד חרדה גדולה, -ואקשיב ואשמע מתוך עמקי נשמתי, מתוך רגשי לבבי, קול א

דני. ואשמע קול -הככה ירדתי כי לנביא שקר אהיה, לאמר ד' שלחני ולא נגלה אלי דבר א

נשמתי הומה, ספיחי נבואות הנה צומחות, ובני נביאים מתעוררים, רוח הנבואה הולך ושט 

דורש לו גיבורים מלאי עזוז וקודש, הם ידעו לכלכל דבר, האמת  בארץ, מבקש לו מפלט,

 לאמתה יגידו, יספרו איך נגלה להם דבר ה', לא ישקרו ולא יחניפו, את רוחם באמונה יוציאו.

 

5) R’ Dovid Cohen (Hanazir) 

הלכתי להשיב רוחי מסביב לעיר הקודש על ההרים הקדושים מסביב לי וחי רוחי, במר נפשי 

ישבתי ממול "יד אבשלום" והוצאתי תנ"ך של כיס שלי וקראתי... רוחי חי ונפשי מאוד. 
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התפשטה בכל המראה הנהדר המשתרע שם, בשבילי הנביאים שדרכו שמה ורוחי בתקווה 

ותוחלת וציפייה ךנבואה שתתגלה. ובליבי, גם ציפייה על השישבה הגדולה, בית המדרש, 

ית לה, וקראתיה למרן הרב שליט"א, ושבה שייבנה שם, שזה ימים אחדים ערכתי תוכנ

 המילה האחרונה: "תחיית רוח הנבואה."

 

6) Eikha Rabba 1 

חטאו בעין, ומסקרות עינים )ישעיה ג טז(, ולקו בעין, עיני עיני יורדה מים )איכה א טז(, 

 ומתנחמין בעין, כי עין בעין יראו בשוב ה' ציון )ישעיה נב ח(.

 

7) Rav Avraham Yitzchak HaCohen Kook, Mammarei HaReaya 

האופי של פסח מצרים הלא היה בחפזון, חפזון השכינה, חפזון דישראל וחזפון דמצרים, 

הכל נעשה במהירות בשטף... והפלא הזה נעשה כדי להבדיל את העם הזה מכל המהומה 

ז. לעומת זה, הננו החשיכה של כל עמי האליל אשר מלאו את הארץ, מכל עברי הישוב א

מתכוננים לגאולת העתיד, לגאולה אשר על דגלה חקוק אומר סלה: "כי לא בחפזון תצאו." 

בצעדים איטיים היינו הולכים אל מערכת הגאולה, ומטרתה איננה כעת אותה הבריחה נכל 

העולם כולו, כי במשך הזמן הספקנולהאיר הרבה אופקים שהיו מלאי מחשך, הספיקה 

ך העולם בהרבה מדריגות, ורשמי אור נשמתנו אשר הובלטה בקדושת השפעתנו לזכ

תורתנו ובאופי חיינו, אשר החזקנו אותו בכל מסירות נפש משך דורות רבים, נהיו ככוכבי 

 אורה לעמים רבים.

 

8) Berakhot 49a 

אמר רב ששת: פתח ברחם על עמך ישראל חותם במושיע ישראל, פתח ברחם על ירושלים 

חותם בבונה ירושלים. ורב נחמן אמר: אפילו פתח ברחם על ישראל חותם בבונה ירושלים,  -

בזמן שנדחי  -משום שנאמר: בונה ירושלים ה' נדחי ישראל יכנס, אימתי בונה ירושלים ה' 

 ישראל יכנס.

 

9) Sukkah 52b 

אמר רב חנא בר אחא, אמרי בי רב: ארבעה מתחרט עליהן הקדוש ברוך הוא שבראם, ואלו 

דכתיב ועתה מה לי פה נאם ה' כי לקח  -הן: גלות, כשדים, וישמעאלים, ויצר הרע. גלות 

 ..עמי חנם וגו'.

 


