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Isaiah 53
1) Ibn Ezra Isaiah 52:13
הנה ישכיל עבדי – זאת הפרשה קשה מאד .אמרו תועי רוח שהוא רמז לאלהיהם ,ויפרשו
עבדי הגוף ,וזה לא יתכן ,כי הגוף לא ישכיל ואפי' כשאדם חי ,ועוד מה טעם יראה זרע
(יאריך ימים) ,והוא לא היה לו בן ,ועוד יאריך ימים ולא היה כן ,ועוד ואת עצומים יחלק שלל,
והראיה גמורה כי למעלה ,כי הולך לפניכם י"י ,והם ישראל ,ואחר כך רני עקרה ,והיא כנסת
ישראל ,והנה טעם עבדי ,כל מי שהיה בגלות מישראל והוא עבד השם
2) Abravanel Sefer Yeshuot Meshicho, Chapter 2
ואתה דע לך שפעמים רבות הנביאים והחכמים היו מדברים באומה בשם המשיח ופעמים
היו מדברים במשיח בשם האומה ,ולפי שכמו שאמרו חז"ל (במד"ר פי"ט כט) "הדור הוא
הפרנס והפרנס הוא הדור" .הלא תראה שהנה ישכיל עבדי (ישעיה נב ,יג) תרגמו יונתן על
מלך המשיח ,וכן בתנחומא ,ושאר פסוקי הפרשה (שם נג ,ה) "והוא מחולל מפשעינו" וגו'
פירשו על האומה ,לפי שהיה ענינה וענין משיחה אחד ,וכמאמר המשורר (תהלים פד ,י)
"מגננו ראה אלהים והבט פני משיחך" ,להגיד שהענין כולו אחד.
3) Radak Isaiah 52:13
הנה ישכיל עבדי – הפרשה הזאת נאמרה על גלות ישראל ,וקרא אותו עבדי כמו שאמר
ואתם ישראל עבדי יעקב אשר בחרתיך ,אמר הנה יבא עת שיצליח עבדי וירום ונשא וגבה
מאד.
4) Shadal Isaiah 52:13
ומזכיר שפלותם בגלות ,וגדלותם בגאולה ,ועל הדרך הזה פירשו הפרשה הזאת רש"י
וראב"ע ור' יוסף קמחי (בספר הגלוי) ,והרמב"ן ורד"ק ודון יצחק.
5) Tanhuma Toledot
שיר למעלות אשא עיני אל ההרים וגו' (תהלים קכא) ,זשה"כ (זכריה ד) מי אתה הר הגדול
לפני זרובבל למישור זה משיח בן דוד ,ולמה נקרא שמו הר הגדול שהוא גדול מן האבות
שנאמר (ישעיה נב) הנה ישכיל עבדי ירום ונשא וגבה מאד ,ירום מאברהם ונשא מיצחק
וגבה מיעקב ,ירום מאברהם שנאמר (בראשית יד) הרמותי יד אל ה' ,ונשא ממשה שאמר
(במדבר יא) כי תאמר אלי שאהו בחיקך ,וגבה כמלאכי השרת שנאמר (יחזקאל א) וגבותם
מלאות עינים ,לכך נאמר מי אתה הר הגדול ,וממי הוא יוצא מזרובבל ,ולמה נקרא שמו
זרובבל מפני שנולד בבבל...והיכן הוא בא דרך ההרים שנאמר (ישעיה נב) מה נאוו על
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ההרים רגלי מבשר וגו' ,באותה שעה יהיו ישראל מסתכלין ואומרים אשא עיני אל ההרים
מאין יבא עזרי עזרי מעם ה' עושה שמים וארץ אמן כן יהי רצון.
6) Ibn Ezra Isaiah 52:14
וזה דבר ידוע – כי כמה גוים יש בעולם שיחשבו כי צורת היהודי משונה מכל הצורות ,וישאלו
היש ליהודי פה או עין ,כן בארץ ישמעאל ובאדום.
7) Rav Yosef Kara Isaiah 53:1
ומי האמין לשמועתינו – כך יאמרו האומות שיהו רואין את ישראל בגדולתן :ומי האמין
לשעבר כשהיו ישראל בשפלותן בינותינו שיבאו לגדולה זו.
וזרוע י"י על מי נגלתה – ומי האמין לשעבר שיתגלה זרוע י"י על אומה בזויה כמותם.
8) Radak Isaiah 53:2
ויעל כיונק –ממנו שאין לו תאר ולא הדר כן היה זה ,ולפי דעתי כי פי׳ עתה עלה זה מן הגלות
לפני האל ועלה מהגלות על דרך פלא ,כמו אם יעלה יונק מארץ ציה או אם ימצא שרש עץ או
עשב שצומח בארץ ציה שיהיה פלא כן היה פלא עלותו מהגלות.
9) Rashi Isaiah 53:3
וכמסתיר פנים ממנו – מרוב בשתם ושפלותם היו כמסתיר פנים ממנו חבושי פנים בטמון
כדי שלא נראה אותם כאדם מנוגע שמסתיר פניו וירא מהביט.
10) Malbim Isaiah 53:3
וכמסתר פנים ר"ל הנה הטבע נותן שמי שהוא בתכלית העוני והיסורים הכל מרחמים עליו,
אבל הוא דומה כדבר מאוס ומגונה ,והכל מסתירים פניהם ממנו שלא להסתכל בו ,ולא
תאמר שההסתרת פנים באה ע"י שמרגישים בצערו כמו שמסתתרים מראות פני הכואב
ומצטער ,לא כן כי זה בא מצד שהוא נבזה ולא חשבנהו להרגיש בצערו כלל.
11) R’ Yosef Kara Isaiah 53:3
וכמסתיר פנים ממנו נבזה ולא חשבנוהו – לשעבר כשהסתיר בוראם פניו מהם היה נבזה
ולא חשבנוהו ,ולא נחשב בעינינו לכלום.
12) Radak Isaiah 53:4
וזה שיאמרו האומות אכן חלינו הוא נשא והדומים לזה הוא דברי עצמם לא שישראל סבלו
עון האומות אלא הם יחשבו זה בדעתם כאשר יראו בעת הישועה כי האמונה שהחזיקו בה
ישראל היא האמת והאמונה שהחזיקו הם בה היא שקר ויאמרו אך שקר נחלו אבותינו הבל
ואין וגו' ,יאמרו לפי סברתם אם כן מה היה הצער שהיו סובלים ישראל בגלות הנה לא היה
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בעונם כי הם היו מחזיקים אמונה ישרה ואנחנו שהיה לנו שלום ושלוה והשקט ובטח היינו
מחזיקים אמונת שקר ,אם כן החולי והמכאוב שהיה ראוי לבא עלינו היה בא עליהם

