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Isaiah Chapter 22 ְעיָהּו  יְשַׁ

יֹון: ַמה א א, גֵּיא ִחזָּׂ פֹוא, ִכי-ַמשָּׂ ְך אֵּ ְך -לָּׂ ִלית כֻּלָּׂ עָּׂ
 ַלַגגֹות. 

1 The burden concerning the Valley of 
Vision. What aileth thee now, that thou art 
wholly gone up to the housetops,  

ָאה, ִעיר ה ב לֵּ אֹות מְּ שֻּ ַליְִך --ֹוִמיָּׂהתְּ יָּׂה, ַעִליזָּׂה; ֲחלָּׂ ִקרְּ
י לֵּ ה. -ֹלא ַחלְּ מָּׂ חָּׂ י ִמלְּ תֵּ  ֶחֶרב, וְֹּלא מֵּ

2 Thou that art full of uproar, a tumultuous 
city, a joyous town? Thy slain are not slain 
with the sword, nor dead in battle.  

דּו-כָּׂל ג ִצינַיְִך נָּׂדְּ רּו; כָּׂליַַחד, ִמֶקֶשת -קְּ סָּׂ צַָּׂאיְִך -אֻּ נִמְּ
חּו.  רָּׂ חֹוק בָּׂ רָּׂ ו, מֵּ דָּׂ רּו יַחְּ סְּ  אֻּ

3 All thy rulers are fled together, without 
the bow they are bound; all that are found 
of thee are bound together, they are fled 
afar off.  

ר בַ -ַעל ד רֵּ עּו ִמנִי, ֲאמָּׂ ִתי שְּ ִאיצּו -ֶבִכי; ַאלכֵּן ָאַמרְּ תָּׂ
נִי, ַעל נֲַחמֵּ ֹׁד ַבת-לְּ  ַעִמי. -ש

4 Therefore said I: 'Look away from me, I 
will weep bitterly; strain not to comfort me, 
for the destruction of the daughter of my 
people.'  

בּוכָּׂה, לַ  ה ה ּומְּ בּוסָּׂ ה ּומְּ הּומָּׂ  אלקים ה'ִכי יֹום מְּ
ַקר ִקר, וְּשֹוַע ֶאל--ֹותקבָּׂ צְּ  ַקרְּ יֹון; מְּ גֵּי ִחזָּׂ ר. -בְּ הָּׂ  הָּׂ

5 For it is a day of trouble, and of 
trampling, and of perplexity, from the Lord, 
the GOD of hosts, in the Valley of Vision; 
Kir shouting, and Shoa at the mount.  

ה, בְּ  ו פָּׂ א ַאשְּ ם נָּׂשָּׂ ילָּׂ ה, וְּעֵּ רָּׂ ִשים; וְִּקיר עֵּ רָּׂ ם פָּׂ ֶרֶכב ָאדָּׂ
גֵּן.   מָּׂ

6 And Elam bore the quiver, with troops of 
men, even horsemen; and Kir uncovered 
the shield.  

ַחר ז ְִּהי ִמבְּ ֹׁת -וַי ִשים, ש רָּׂ ֶכב; וְַּהפָּׂ אּו רָּׂ לְּ ַקיְִך, מָּׂ ֲעמָּׂ
ה.  רָּׂ עְּ תּו ַהשָּׂ  שָּׂ

7 And it came to pass, when thy choicest 
valleys were full of chariots, and the 
horsemen set themselves in array at the 
gate,  

ה; וַַתבֵּט ַביֹום ַההּוא, ֶאל ח ַסְך יְּהּודָּׂ ת מָּׂ ְַּגל, אֵּ נֶֶשק -וַי
ית ַהיַָּׂער.   בֵּ

8 And the covering of Judah was laid bare, 
that thou didst look in that day to the 
armour in the house of the forest.  

י ִעיר ט ִקיעֵּ ת בְּ ִאיֶתם, ִכי-וְּאֵּ וִד רְּ צּו, ֶאת-דָּׂ ַקבְּ בּו; וַתְּ -רָּׂ
תֹונָּׂה.  כָּׂה ַהַתחְּ רֵּ י ַהבְּ  מֵּ

9 And ye saw the breaches of the city of 
David, that they were many; and ye 
gathered together the waters of the lower 
pool.  

ַבצֵּר, -וְֶּאת י ִתים, לְּ צּו, ַהבָּׂ ֶתם; וִַתתְּ ַפרְּ ַלִם, סְּ י יְּרּושָּׂ תֵּ בָּׂ
ה.   ַהחֹומָּׂ

10 And ye numbered the houses of 
Jerusalem, and ye broke down the houses 
to fortify the wall;  

מֵּ  יא ַֹׁתיִם, לְּ ֹׁמ ין ַהח וָּׂה ֲעִשיֶתם, בֵּ כָּׂה ּוִמקְּ רֵּ י, ַהבְּ
ֶתם ֶאל נָּׂה; וְֹּלא ִהַבטְּ חֹוק ֹלא -ַהיְּשָּׂ רָּׂ ּה מֵּ רָּׂ ֹׁצְּ ְּי , ו ֶֹׁשיהָּׂ ע

ִאיֶתם.   רְּ

11 ye made also a basin between the two 
walls for the water of the old pool--but ye 
looked not unto Him that had done this, 
neither had ye respect unto Him that 
fashioned it long ago.  
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ֹׁנָּׂי יְּהוִה צְּבָּׂאֹות יב א, ֲאד רָּׂ ִכי, --וַיִקְּ ַביֹום ַההּוא: ִלבְּ
ק.  ֹׁר שָּׂ ה, וְַּלֲחג חָּׂ רְּ קָּׂ ד, ּולְּ פֵּ ִמסְּ  ּולְּ

12 And in that day did the Lord, the GOD 
of hosts, call to weeping, and to 
lamentation, and to baldness, and to 
girding with sackcloth;  

ֹׁל  יג ֹׁאן, ָאכ ֹׁט צ ח ר וְּשָּׂ קָּׂ ֹׁג בָּׂ ר ה, הָּׂ חָּׂ שֹון וְִּשמְּ וְִּהנֵּה שָּׂ
ר נָּׂמּות.  חָּׂ תֹו, ִכי מָּׂ תֹות יָּׂיִן; ָאכֹול וְּשָּׂ ר, וְּשָּׂ שָּׂ  בָּׂ

13 And behold joy and gladness, slaying 
oxen and killing sheep, eating flesh and 
drinking wine--'Let us eat and drink, for 
tomorrow we shall die!'  

ָאזְּנָּׂי,  יד ה בְּ ו ֹׁ -ֹות: ִאםקצְּבָּׂ  ה'וְּנִגְּלָּׂ ַפר ֶהעָּׂ ן ַהֶזה יְּכֻּ
ֶכם, ַעד תּון, ָאַמר -לָּׂ מֻּ  ֹות. }פ{ ק, צְּבָּׂ אלקים ה'תְּ

14 And the LORD of hosts revealed 
Himself in mine ears: Surely this iniquity 
shall not be expiated by you till ye die, 
saith the Lord, the GOD of hosts. {P}  

ֹׁה ָאַמר  טו ֹׁא ֶאל-ֹות: ֶלְךק, צְּבָּׂ ה' אלקיםכ ן -ב ֹׁכֵּ ַהס
נָּׂא ֲאֶשר ַעל-ַהֶזה, ַעל יִת. -ֶשבְּ  ַהבָּׂ

15 Thus saith the Lord, the GOD of hosts: 
Go, get thee unto this steward, even unto 
Shebna, who is over the house:  

ֹׁה, ִכי-ַמה טז ָך פ ֹׁה ּוִמי לְּ ָך פ ֶבר; -לְּ ֹׁה קָּׂ ָך פ תָּׂ לְּ ַצבְּ חָּׂ
כָּׂן לֹו.  ִקי ַבֶסַלע ִמשְּ ֹׁקְּ רֹו, ח רֹום ִקבְּ ִבי מָּׂ ֹׁצְּ  ח

16 What hast thou here, and whom hast 
thou here, that thou hast hewed thee out 
here a sepulchre, thou that hewest thee 
out a sepulchre on high, and gravest a 
habitation for thyself in the rock?  

ֹׁה.  ה'ִהנֵּה  יז ט ָך, עָּׂ ֹׁטְּ ה גֶָּׂבר; וְּע לָּׂ טֵּ ָך, ַטלְּ ֶטלְּ ַטלְּ  Behold, the LORD will hurl thee up and 17 מְּ
down with a man's throw; yea, He will wind 
thee round and round;  

ה, ַכדּור, ֶאל יח נֵּפָּׂ ָך, צְּ נָּׂפְּ יִם; -צָּׂנֹוף יִצְּ ֶאֶרץ ַרֲחַבת יָּׂדָּׂ
כְּבֹות כְּבֹוֶדָך ה ַמרְּ מָּׂ מּות, וְּשָּׂ ה תָּׂ מָּׂ ית --שָּׂ לֹון, בֵּ קְּ

ֹׁנֶיָך.   ֲאד

18 He will violently roll and toss thee like a 
ball into a large country; there shalt thou 
die, and there shall be the chariots of thy 
glory, thou shame of the lord's house.  

ֶסָך.  יט ָך, יֶֶהרְּ דְּ ִתיָך, ִמַמצֶָּׂבָך; ּוִמַמֲעמָּׂ  And I will thrust thee from thy post, and 19 וֲַהַדפְּ
from thy station shalt thou be pulled down.  

אתִ  כ רָּׂ יָּׂה, ַביֹום ַההּוא; וְּקָּׂ יִָּׂקים ֶבןוְּהָּׂ ֶאלְּ ִדי, לְּ ַעבְּ -י לְּ
ִקיָּׂהּו.   ִחלְּ

20 And it shall come to pass in that day, 
that I will call my servant Eliakim the son of 
Hilkiah;  

ָך,  כא תְּ ַשלְּ ֶקנּו, ּוֶממְּ ָך ֲאַחזְּ נֵּטְּ נְֶּתָך, וְַּאבְּ ִתיו כֻּתָּׂ ַבשְּ וְִּהלְּ
יָּׂה לְּ  יָּׂדֹו; וְּהָּׂ ן בְּ ה. ֶאתֵּ ית יְּהּודָּׂ בֵּ ַלִם, ּולְּ ב יְּרּושָּׂ יֹושֵּ  ָאב לְּ

21 And I will clothe him with thy robe, and 
bind him with thy girdle, and I will commit 
thy government into his hand; and he shall 
be a father to the inhabitants of Jerusalem, 
and to the house of Judah.  

ית כב ַח בֵּ תֵּ וִד, ַעל-וְּנַָּׂתִתי ַמפְּ ין -דָּׂ ַתח וְּאֵּ ִשכְּמֹו; ּופָּׂ
ַח.  ֹׁתֵּ ין פ ַגר וְּאֵּ ֹׁגֵּר, וְּסָּׂ  ס

22 And the key of the house of David will I 
lay upon his shoulder; and he shall open, 
and none shall shut; and he shall shut, and 
none shall open.  

ַקעְּ  כג א כָּׂבֹוד, ּותְּ ִכסֵּ יָּׂה לְּ ן; וְּהָּׂ קֹום נֱֶאמָּׂ מָּׂ ד, בְּ ִתיו יָּׂתֵּ 23 And I will fasten him as a peg in a sure 
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ית ָאִביו.  בֵּ  place; and he shall be for a throne of לְּ
honour to his father's house.  

ית כד ֹׁל כְּבֹוד בֵּ יו כ לָּׂ לּו עָּׂ ָאִביו, ַהֶצֱאצִָּׂאים -וְּתָּׂ
ןוְַּהצְּפִ  טָּׂ י ַהקָּׂ ֹׁל, כְּלֵּ ַאגָּׂנֹות, וְַּעד, כָּׂל--עֹות, כ י, הָּׂ -ִמכְּלֵּ

ִלים.  י ַהנְּבָּׂ  כְּלֵּ

24 And they shall hang upon him all the 
glory of his father's house, the offspring 
and the issue, all vessels of small quantity, 
from the vessels of cups even to all the 
vessels of flagons.  

ם  כה ד, קצְּבָּׂ  ה'ַביֹום ַההּוא, נְּאֻּ מּוש ַהיָּׂתֵּ ֹות, תָּׂ
ַרת  ה, וְּנִכְּ לָּׂ ה וְּנָּׂפְּ עָּׂ ן; וְּנִגְּדְּ קֹום נֱֶאמָּׂ מָּׂ ה בְּ קּועָּׂ ַהתְּ

א ֲאֶשר ֶליהָּׂ -ַהַמשָּׂ ר. }פ{ ה'ִכי --עָּׂ  , ִדבֵּ

25 In that day, saith the LORD of hosts, 
shall the peg that was fastened in a sure 
place give way; and it shall be hewn down, 
and fall, and the burden that was upon it 
shall be cut off; for the LORD hath spoken 
it. {P}  

 

 רש"י ישעיהו פרק כב פסוק א
 :היא ירושלים גיא שנתנבאו עליה רוב נבואות -א( גיא חזיון )

כשבא עליהם חיל עולים על גגותיהם לראות החיל ולהלחם ורבותינו פירשו על  -לגגות  כי עלית כולך
כהנים שעלו על גגו של היכל ומפתחות העזרה בידם כדאיתא במסכת תענית, ומדרש אגדה אומר שהיו 

 :גסי הרוח, באיכה רבתי
  רד"ק

שהיא מקום הנבואה, ומה שקראם  נבואה זו נאמרה על ירושלם, וקראם גיא חזיון לפי -א( משא גיא חזיון )
גיא והיא הר לכנותה לרעה לפי שהפילוה יושביה לרעתם והשיבום מהר אל בקעה ואינה ראויה שתקרא 

 :עתה הר אלא גיא
דרך בני העיר לעלות לגגות ולמגדלים בעת שיבאו להם האויבי' ויכנסו  -מה לך אפוא כי עלית כלך לגגות 

ם, או להלחם בהם אל נפשיהם אם יוכלו אמר הנביא כנגד ירושלם בעיר בחזקה יעלו לגגתם להשגב בה
מה לך והלא היית אתמול תשואות מלאה עיר הומיה מה לך עתה שנאספת אל הבתים ועלית אל הגגות 

 :מפני מה היה זה מפני עונך
  מלבי"ם

על שעל גיא הזה א( משא גיא חזיון. נבואה זאת נבא על ירושלים שנפלה ביד נבוכדנצר, וקראה גיא חזיון )
חזו כל החוזים חזיונות הרבה, ומשא זו נמשכת עד פסוק ט"ו: מה לך אפוא. במשא זו מצייר תחלה איך 

איש אחד עומד וצופה על כל אשר נעשה בירושלים מתחלת המצור עד שנכבשה העיר, ורואה דברים 
ה רואה איך בתחלת זרים המורים כי לא נכבשה בדרך הטבע רק יד ה' היתה בם להומם ולאבדם, תחל

המצור עלו כולם על הגגות להלחם משם, ומתמה על זאת, כי דרך הגבורים לצאת להלחם בשער לא 
 :לעלות על הגגות, שזאת לא יעשו רק הנשים והחלשים, ועז"א למה עלית כולך לגגות? גם הגבורים

 
 רש"י ישעיהו פרק כב פסוק ב

 :אדם הומיה ועליזה עכשיו מה לך מתאבלתעיר שהיתה תשואות קול רוב  -ב( תשואות מלאה )
 טובים היו אילו חללי חרב היו מעכשיו שהם חללי רעב -חלליך לא חללי חרב 

 רד"ק  
 :הארץ, תשאות פירוש קול המון העיר מרוב העם אשר בתוכה, וכן תשאות חן חן לה -ב( תשאות מלאה )

ם אלא נאספו אל העיר ומתו בתוכה ברעב כי לא יצאו חוץ לעיר להלחם עם אויביה -חלליך לא חללי חרב 
 :והנה אינם חללי חרב אלא חללי רעב

  מלבי"ם 
ב( תשאות. רואה שנית בעת המצור העיר מלאה מתי רעב, שואל מדוע לא יצאו למלחמה ומתו ברעב, )

והן יקרה שלא תוכל לעמוד במלחמה, א[ עיר שהיא שקטה בטבעה ואנשים לא נסו בזאת, עז"א הלא את 
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מלאה, שנשמע בך תמיד שאון ורעש כי אנשיך גבורי כח ומרי נפש? ב[ יקרה שלא תוכל להלחם  תשאות
עיר שאנשיה מועטים, עז"א הלא את עיר הומיה תמיד מרוב עם וקהל גדול? ג[ יקרה שלא יצאו למלחמה 

שק, יושבי ערים הפרזות העמלים תמיד להביא טרף לביתם, ונאנחים תמיד על לחמם ולא יריעו לקראת נ
עז"א הלא את קריה מוקפת חומה דלתים ובריח, ועליזה, ושמחה תמיד מרוב כל, ואנשים כאלה הלא 
המלחמה היא משוש דרכם, וא"כ אשאלך, מדוע חלליך לא חללי חרב וכו'. כי הנופלים בעת המלחמה 

ואתם בשדי המערכה נקראים מתי מלחמה, והנופלים בחרב אויב בעיר אחר הכיבוש נקראים חללי חרב, 
  :?לא במלחמה ולא בחרב נפלתם רק ברעב כי לא נלחמתם כלל

 
 רש"י ישעיהו פרק כב פסוק ג

 :צדקיהו ושריו שיצאו לברוח בלילה -ג( כל קציניך נדדו יחד )
אשר מאימת המורים חצים בקשת היו נאסרים להסגר בתוך העיר וכל הנמצאים בו אוסרו  -מקשת אוסרו 

 :ו קודם לכןיחד בזיקים ורובן מרחוק ברח
 ג רד"

 :קציניך וראשיך שנדדו וברחו -ג( כל קציניך נדדו )
כלומר רובי קשת שרדפו אחריהם השיגום ואסרו אותם והם צדקיהו ושריו שברחו ויצאו  -מקשת אסרו 

 :מירושלם לילה ורדפו אחריהם הכשדים ותפשום
 :ו שחשבו להמלט אסרו גם כןפירוש כל הנמצאים בתוך העיר אסרו, וכן אשר מרחוק ברח -כל נמצאיך 

  מלבי"ם 
ג( כל קציניך. רואה עוד איך בסוף ימי המצור ברחו השרים והקצינים מן העיר ורק דלת העם נשארו )

לעמוד על נפשם ולהלחם, וזה ג"כ הפך הרגיל, ובזה רואה עוד איך נתהוה הפך הרגיל: הקצינים נדדו 
אסרו, מסבת רובי קשת אוסרו באזיקים והוליכום שבי יחד. מן העיר, אבל לא הועילו מאומה, כי מקשת 

לפני צר, כמוזכר )מ"א כה; ירמיה נב(: כל נמצאיך. הם ההמון, הם אסרו יחדו, ר"ל שנתקשרו בקשר אחד 
 ::לעמוד על נפשם ולהלחם, ואח"כ כשגבר יד האויב מרחוק ברחו

 
 רש"י ישעיהו פרק כב פסוק ד

 :ברוך הוא אומר למלאכי השרתחדלו ממני כך הקדוש  -ד( שעו מני ) 
  רד"ק 

 :דברי הנביא אמר כנגד המנחמים -ד( על כן אמרתי )
 :כלומר הרפו ממני אל תנחמוני כי אמרר נפשי בבכי שאבכה -שעו מני 

כפל ענין במלות שונות אמר אל תדחקו לנחמני על שד בת עמי כי רב הוא מלהנחם  -אל תאיצו לנחמני 
 :עליו

  מלבי"ם 
. אחר שנכבשו שלא כדרך הרגיל וגדלה מפלתם כ"כ: אמרר בבכי. הגם שהרגיל הוא שע"י הבכי ד( על כן)

תשקוט הנפש מזעפה, אבל אנכי עוד אמרר את עצמי ע"י הבכי. וגם אל תאיצו ותדחקו עצמכם לנחמני, כי 
 :מאנה הנחם נפשי

 
 רש"י ישעיהו פרק כב פסוק ה

 :(יה יב( וכמו כגבורים בוסים בטיט חוצות )זכריה ימרמס כמו בוססו את חלקתי )ירמ -ה( ומבוסה )
 :יום קירקור קיר החומה -מקרקר קיר 

 :וקול שועה לנוס אל ההרים למהלט -ושוע אל ההר 
  רד"ק 

 :ענין שבר, כמו והמם מהומה גדולה -ה( כי יום מהומה )
 :ענין הרמיסה והגאול, כמו כפגר מובס, בוסס כטיט חוצות -מבוסה 
 :ן בלבול, כמו נבוכים הם בארץעני -מבוכה 

הורס הקיר כמו משרש עוקר השורש, ומה שאמר קיר תוספת ביאור, כי די לו במקרקר, וכן  -מקרקר קיר 
לצבא צבא, ותשרש שרשים, ויקסמו קסמים, וענין מקרקר קיר שהרסו הכשדים חומת ירושלם, כמו 

 :שכתוב ותבקע העיר, ואומר וינתצו את חומת ירושלם
היוצאים מן העיר הולכים וצועקים מהר אל הר ומגבעה אל גבעה, ויונתן תרגם מבלשין  -ההר  ושוע אל
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 :בתיא מקפין מגדליא ברישי טוריא
  מלבי"ם 

ה( כי יום מהומה. קודם הכיבוש המם אותם עד שנמסרו ביד האויב: ומבוסה. בעת שנכבשה העיר בסס )
כו נבוכים לארצות שונות לגולה, וכ"ז היה להם מאת ודרך אותם על חלליהם: ומבוכה. אחר סור האויב הל

ה' צבאות וגזרתו: מקרקר. מספר איך לא השכילו במלחמתם ולא ידעו הנהגת המלחמה, שהלא בעת בא 
האויב בעוד שהחומה היתה חזקה ולא נפרצו בה פרצות אז היה להם לקחת את נשק בית היער ולהלחם 

רקר ועקר את קיר החומה, והם לא עמדו נגדו, רק ושוע אל מעל החומה, והם עשו בהפך, תחלה האויב ק
 :ההר, פנו לישועה אל ההר להשגב בהר ציון, והניחו את האויב להשחית החומה

 
 רש"י ישעיהו פרק כב פסוק ו

 :אשפות חצים קויבר"ץ בלע"ז -ו( נשא אשפה )
/ישעיהו/ יט( ומתערה כאזרח ת"י ועל שור דבקו תריסין והוא כמו ערות על יאור )לעיל  -וקיר ערה מגן 

רענן )תהלים לז(, ויש לפרש וקיר ערה מגן קיר שם העיר כמו )מ"ב =מלכים ב'= טז( ויגלה קירה בני 
 :אותה מדינה גלו מגיניהם על ירושלים

 רד"ק ישעיהו פרק כב פסוק ו
 :פירוש בני עילם -ו( ועילם )

א עיר למלך אשור כמו שאמר ויגלהו קורה, וכן בחצים וקשת להלחם על ירושלם, וכן קיר והי -נשאו אשפה 
 :בני קיר גלו המגינים לבא למלחמה על ירושלם

ענין גלוי, כמו את מקורה הערה, ויש לפרש קיר כמשמעו כותל וערה ענין דבוק, וכן בדברי רבותינו  -ערה 
שלם, וכן דבק ז"ל מעורה בטרפשים, פירוש דבוקה, ופירוש הפסוק עילם נשא אשפה לירות החצים אל ירו
 :אל החומה המגינים לחתור החומה תחתיה להפילה, וכן תרגם יונתן ועל שוריא דבקו תריסין

 :תרגם יונתן ברתך אנש ועמיה זוג פרשין -ברכב אדם פרשים 
  מלבי"ם

ו( ועילם. בתוך כך לכדו האויבים את החומה, ועילם נשא לשם אשפות החצים שהיו רבים כ"כ עד )
תם ברכב ופרשים הנושאים את האדם, שעל המרכבות והכרכרות נשאו את החצים אל שהוצרכו לשאת או

מקום החומה שלכדו: וקיר. מצייר איך עילם רובה בחצים, ועם קיר אוחז המגן ומסיך בפני הרובה קשת 
כמו שיהיה כן בשרי הצבא שנעריהם יאחזו המגן והצנה לפניהם, כמ"ש )ש"א יז, ז( ונושא הצנה הולך 

 לפניו
 

 רש"י ישעיהו פרק כב פסוק ז
שמו מצור על השערים ודוגמתו יש במלכים במלחמת בן הדד שימו על העיר )שם  -ז( שת שתו השערה )

 :(/מלכים/ א כ
  רד"ק 

אומר כנגד ירושלם מבחר ארצך ימלא ברכבי האויבים ואמר עמקיך כי הרכב לא  -ז( ויהי מבחר עמקיך )
 :ילך בהרי' אלא בעמקים

שמו פניהם לשערי ירושלם להלחם, ויש מפרשים נלחמו, וכן ופה ישית בגאון גליך ילחם, ויונתן  -שות שתו 
תרגם עמקיך משרייך, ושות שתו ממנן על תרען, וכן וישימו על העיר, ר"ל הפרשים שמו עסקם וכלי מפצם 

 :לכבוש העיר
 :שמו כלי המצור אל השער -שות שתו 

  מלבי"ם 
מת לב להלחם, עד שראית שכבר נתמלאו מבחר עמקיך ברכב, והפרשים כבר ז( ויהי. ר"ל עד עתה לא ש)

 :שמו פניהם ליכנס אל השער
 

 רש"י ישעיהו פרק כב פסוק ח
 :לשון גילוי -ח( ויגל )

 :הוא בית המקדש שהי' מגין ומיסך ומסכך עליהם -מסך יהודה 
 :תחבולות להלחם בם -ותבט ביום ההוא 

שלש מאות ומאתים )צנה( שעשה שלמה ויתנם המלך בית יער הלבנון  הם המגינים -אל נשק בית היער 
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 :()שם /מלכים/ א ז
  רד"ק 

גלה האויב את מסך יהודה שהיו סבורים שהיו מסוככין שלא תבא עליהם רעת  -ח( ויגל את מסך יהודה )
 :האויב מפני בית המקדש שהיה בנחלתם, והנה בא האויב בעונותם וגלה המסך שלהם

ר כנגד עם ירושלם או כנגד המלך, אמר כשראית האויב שבא עליך הבטת אל נשק בית יער אומ -ותבט 
הלבנון שנתן שם שלמה מגינים ונתת עיניך בהם להביאם אל ירושלם, כלומר הכינות עצמך למלחמה ולא 

לתשובה ומעשים טובים, כלומר הבטחתך היתה אל הנשק ולא אל האל, כמו שאמר ולא הבטתם אל 
 :יונתן תרגם אל נשק בית יער על זיין בית גנזי מקדשאעושיהו, ו

  מלבי"ם  
ח( וגם כבר גלה את מסך יהודה, שפרץ כל החומה הסוכך בעדם: ותבט. ר"ל רק אז רק ביום ההוא )

התחלת להביט אל הנשק שהניחו המלכים הקדומים בבית יער הלבנון ששם היה בית נשק )צייגהויז( 
 :ך לעשות תיכף טרם נפרצה החומהלמלכי יהודה, והלא זה היה ל

 
 רש"י ישעיהו פרק כב פסוק ט

 :בקיעי החומה ראיתם כי רבו -ט( בקיעי עיר דוד )
י"ת וכנישתון ית עמא למי בריכתא ארעיתא שהוא אצל בקיעי עיר דוד להלחם  -ותקבצו את מי הברכה 

 :שם לפי שראיתם שיש שם תורפה לירושלים ונוחה לכבש משם
  רד"ק 

פרצות שהיו בחומות עיר דוד היא ציון ועשיתם הכנה לבנות אותם  -ת בקיעי עיר דוד ראיתם ט( וא)
 :פרצות

מי הברכה שהיו מתפזרים ממנה לחוץ קבצתם אותם לתוכ' להיות  -ותקבצו את מי הברכה התחתונה 
 :גשמיםהמים מזומני' לעשות בהם חמר לבנין הפרצות, ובריכה היא חריץ בנוי באבנים מתקבצים בה מי 

  מלבי"ם 
ט( ואת. ויען שאז שמת על לבך כי רבו בקיעי החומה, וקבצתם את מי הברכה להיות מים מוכנים לעשות )

 :חומר לבנין הפרצות
 

 רש"י ישעיהו פרק כב פסוק י
כמה בתים יש לכל אחד שיתנו מהם לפי חשבון כדי לקחת האבנים  -י( ואת בתי ירושלים ספרתם )

 :הוהעצים לבצר את החומ
 :(לחזק לשון ערים בצורות )במדבר יג -לבצר 
  רד"ק 

הנה הכינותם המים, וכן הכינותם האבנים שספרתם הבתים ומי שהיה לו בית יתר נתצתם  -י( ואת בתי )
 :אותו לבנות פרצות החומה מאותם האבנים

 :תי"ו השרש רפה ומשפטה להדגש כי שרשו נתץ -ותתצו 
 :בצורותענינו לחזק מן ערים  -לבצר 

  מלבי"ם 
 :י( ואת. ספרתם הבתים שמי שהיה לו בית יתר, ונתצתם אותו לחזק החומה)
 

 רש"י ישעיהו פרק כב פסוק יא
אגם מים להיות חוזק לעיר בין החומותים החומות כפולות חיל וחומה ובין מי הברכה  -יא( ומקוה עשיתם )

 :הישנה
כן שנאמר )ד"ה =דברי הימים= ב לב( ויתחזק ויבן ואם תאמרו אף חזקיה עשה  -ולא הבטתם אל עושיה 

את כל החומה הפרוצה ויעל על המגדלי' ולחוצה החומה האחרת ויחזק את המלא עיר דוד, חזקיהו בה' 
 :אלהי ישראל בטח וגו' )מ"ב =מלכים ב'= יח( אבל אתם בימי יהויקים וצדקיה לא הבטתם אל עושיה

 :ה ירושלי' ובית המקדש במחשבהמאז שברא את העולם עלת -ויוצרה מרחוק 
 :לא חשבתם -לא ראיתם 

  רד"ק 
בקמץ בשקל משרת, עוד עשיתם הכנה למים בין שתי החומות סמוך למי הברכה הישנה  -יא( ומקוה )
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 :עשיתם שם חריץ שיקוו בו מי גשמים כל אלה ההכנות עשיתם מפני האויב כדי להציל ירושלם מידו
תם אל הבורא אשר עשה אותה ותקנה עד הנה ושמר מיד האויב לא ולא הבט -ולא הבטתם אל עושיה 

 :הבטתם לשוב אליו וללכת בדרכיו כי הוא היה מציל אתכם אם שבתם אליו יותר מכל ההכנות שעשיתם
מי שיצר לירושלם זמן רב ורחוק להשרות שכינתו בה ובחר אותה מכל  -ויוצרה מרחוק לא ראיתם 

ו, ובדרש ויוצרם מרחוק לא ראיתם מי שברא אותה קודם שנברא הארצות לא ראיתם אותו לשוב אלי
העולם, כמו שאמרו רבותינו ז"ל ז' דברים נבראו קוד' שנברא העולם ואלו הן גן עדן ותורה וצדיקים 

וישראל וכסא הכבוד וירושלם ומשיח בן דוד, ואין משמעות הדרש הזה כמו שמבינים אותו המון התלמידים 
 :להבראות קודם שנברא העולם לפי שהדברים האלה הם תכלית בריאת העולם אלא פירוש שעמדו בכח

  מלבי"ם 
יא( ומקוה. ובין שני החומות שמקיפים העיר קבצתם מי הברכה הישנה להקוות שם המים שלא ימצא )

האויב מים לשתות, או להיות מזומנים למצור: ולא הבטתם. אומר למה לכם כל היגיעה הזאת והמלאכות 
ה לכם להביט בהשקפת השכל כי לא האויב עשה כל זאת רק ה' עשה כל זאת, והוא הפיל אתכם האלה הי

לפני אויביכם, ולא לבד שלא שמתם על לב כי כל מעשה האויב ונצחונו אינו טבעי רק מעשי ה', גם יצרה 
בר מרחוק לא ראיתם, הלא זאת היה לכם לראות עין בעין כי ה' יצר את הגזרה הזאת מרחוק, שהלא כ

נבאו לכם זאת הנביאים מקדם וראיתם כי לא נפל מדבריהם ארצה, והיה לכם לשוב לה' לבטל גזרתו, 
 :ואתם אל תחבולות מלחמה שמתם פניכם, ומה יועילו לכם, אם ה' אמר ותהי

  מלבי"ם ביאור המילות 
העצם, ועושה יא( עשיה ויצרה. בארתי לקמן )כ"ט ט"ז(. יוצר, הוא הצר צורת הדבר, צורה המתדבקת ב)

הוא הגומר את הדבר בכל יפיו ותקונו עיין שם, והנרצה פה על גזרת הדבר שה' גזר את הפורעניות 
הזאת, הגזרה הקדומה עת גזר על הדבר נקרא שיצר את הגזרה, ועת הביאה אל המציאות בכל פרטיה 

ין ראה והביט, ראה נקרא שעשה את הדבר וגמר אותו בכל פרטיו, וכבר בארתי למעלה )ה' י"ב( ההבדל ב
הוא מראות העין המוחשת, והביט על ההשקפה המחשביית שרוצה לדעת מהות הדבר. והנה שידעו שגם 
כל פרטי הדברים, כיבוש האויב ודרך נצחונו בכל פרטיו לא ידי בשר הוא רק ה' הוא העושה כל זאת, והוא 

הפרטים, שמתוכם יראה שהנצחון רק כגרזן ביד החוצב בו, לזה צריך הבטה שכליית ושימת לב על כל 
היה שלא כטבע, ומעשה אלהים הוא, עז"א הבטתם, אולם שידעו זאת שהגזרה בכללה יצאה עליהם מאת 

ה', לזה א"צ השכלה כלל רק ראיית עין, כי כבר שמעו זאת מקדם מאת החוזים, וראו עתה כי לא נפל 
 :מדבר ה' ארצה

 רד"ק ישעיהו פרק כב פסוק יב
קרא ה' על ידי הנביאים נבואה זו טרם היות הפורענות כדי שיבכו ויספדו ויקרחו ויחגרו שק  -יב( ויקרא )

 :וישובו בתשובה שלמה לפני האל יתברך וינחם על הרעה והם לא עשו כן אלא והנה ששון ושמחה
  מלבי"ם 

ה' וינחם על  יב( ויקרא. הלא ה' קרא נבואה זו ע"י הנביאים טרם בואה כדי שיבכו ויספדו וישובו לפני)
 :הרעה, והם לא עשו כן, רק

 
 רש"י ישעיהו פרק כב פסוק יג

 :הקדוש ברוך הוא כביכול אבל לפניו ואתם אוכלים ושמחים -יג( והנה ששון ושמחה )
בעולם הבא הנביאים אומרים לנו מאת הקדוש ברוך הוא שלא יהיה לנו חלק לעוה"ב  -כי מחר נמות 

 :נעשה לנו הנאה בחיינו
  רד"ק 

לא דאגו ולא פחדו לדברי האל אלא לעגו ושמחו, ואמרו הואיל וסופנו למות  -יג( והנה ששון ושמחה )
מעתה נעשה ששון ושמחה ונהרג בקר ונשחוט צאן ונאכל בשר ונשתה יין כי מחר נמות ונשמח בעודנו 

  :'בחיים וכל זה ללעג ולשחוק לדברי האל וזהו חלול ה
  מלבי"ם 

. הרוג בקר למען אכול בשר, והם אומרים אכול ושתו כי מחר נמות, וטוב שנתענג יג( והנה ששון ושמחה)
 :היום עכ"פ

 
 רש"י ישעיהו פרק כב פסוק יד

 ת"י מותא תניינא לעולם הבא -יד( עד תמותון )
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  רד"ק 
 :מה שהם אומרים נגלה באזני וידוע לפני אני ה' צבאות, לפיכך אני נשבע -יד( ונגלה )

כי קשה עון זה הדבר מהעונות שקדמו לכם ולא יכופר העון הזה  -ה לכם עד תמותון אם יכופר העון הז
בגלות אלא עד תמותון אבל המיתה שתמותו בחרב אותה תכפר עליכם, ויונתן תרגם עד תמותון מותא 

תנינא, ר"ל מיתת הנפש בעולם הבא, ותרגם ונגלה באזני אמר נביא באודני הויתי שמע כד אתגזר דא מן 
', ואמרו רז"ל כל מי שיש בידו חלול השם אין כח בתשובה לתלות וביום הכפורי' לכפר ולא ביסורין קדם ה

 :למרק אלא כולן תולין ומיתה ממרקת, שנאמר אם יכופר העון הזה לכם עד תמותון
  מלבי"ם 

כמו יד( ה' צבאות. נשבע ה' בשמו הגדול שלא יסלח להם זאת עד ימותון באמת. )גם יל"פ עד תמותון )
 :(לעד, ר"ל תמותון מיתת עולם גם בעולם הבא

 רש"י ישעיהו פרק כב פסוק טו
בעל הנאות היה וכן )שם /מלכים/ א א( ותהי לו סוכנת ומ"א אומר מן סכני היה ובא לו  -טו( הסוכן )

 :לירושלים בויקרא רבה
 :ממונה היה על בית המקדש י"א כהן גדול וי"א אמרכל -אשר על הבית 

  רד"ק 
הסוכן, פירוש אוצר מן ערי מסכנות לפרעה, וכן תרגם יונתן פרנסא, ושבנא היה פקיד  -( כה אמר ה' טו)

ואוצר בבית המלך חזקיהו ונטה דעתו אל מלך אשור להסגיר לו העיר וקשר קשר עם קצת אנשי העיר, 
 :ועליו נאמר ולא תאמרו קשר לכל אשר יאמר העם הזה קשר כמו שפירשנו במקומו

 :'כמו אל שבנא, וכן ותתפלל על ה' כמו אל ה -על שבנא 
 :ר"ל שממונה על בית המלך -ואשר על הבית 

  מלבי"ם 
טו( כה. מכאן עד סוף הקאפיטל מתחיל נבואה אחרת על שבנא שמרד במלכות חזקיה, וקשר קשר )

 :למרוד באדוניו ולצאת אל סנחריב בעת צר על ירושלים
 

 רש"י ישעיהו פרק כב פסוק טז
הכתוב מגנהו לפי שרצה להסגיר את חזקיהו למלך אשור כדאמרינן בסנהדרין כתב  -לך פה  טז( מה)

 :פיתקא ושדא בגירא שבנא וסיעתו השלימו חזקיה וסיעתו לא השלימו
 :מי ממשפחתך קבור כאן -ומי לך פה 

לך  שחצב לו קבר בקברי בית דוד ליקבר בין המלכים לכך הוא אומר לו מה ירושה -חצבי מרום קברו 
 :בקברות הללו

 :(יו"ד יתירה כמו שוכני סנה )דברים לג( מקימי מעפר דל )תהלים קיג -חצבי חקקי 
  רד"ק 

כאלו אמר ואמרת אליו מה לך פה שהרי אמר לו לך בא אל הסוכן הזה, וכן תרגם יונתן  -טז( מה לך פה )
שם ונעשה פקיד בבית המלך, ותימר ליה מה לך כא, נראה כי שבנא לא היה מבני ירושלם אלא שבא לגור 

ובדרש כי מעיר ששמה סכני היה לפיכך קראו סוכן ובא לו לירושלם ולפי שלא היה מתושבי העיר ונשאו 
לבו לקשור קשר להסגיר העיר למלך אשור אמר לו מה לך פה מה עסק יש לך בעיר הזאת ואינה ארץ 

 :דברים כאלה בעירמולדתך, ומי לך פה אי זה אח או קרוב יש לך בעיר שאתם עושה 
אתה מדמה בעצמך כאלו חצבת לך פה קבר שאתה בוטח שתמות כאן לא יהיה  -כי חצבת לך פה קבר 

 :זה אלא הנה ה' מטלטלך
ואתה כמי שחוצב במקום גבוה קברו שלא יפחד שיורידוהו משם, וכמי שחקק משכנו  -חצבי מרום קברו 

ה בה היום שלא יהיה אדם שיורידך ממנה, בסלע שאתה בטוח שתהיה לעולם בעיר הזאת בשררה שאת
לפיכך קשרת עם מלך אשור לא יהיה זה כי אחר יבא תחתך שיורידך מן שררתך, כמו שאמר וקראתי 

לעבדי לאליקים בן חלקיהו, וי"ת קבר קברו אתר אתריה, ורז"ל פירשו חצבי מרום שחצב לו קבר בקברי 
כאן ממשפחות אבותיך, ויו"ד חצבי חקקי נוספת על בית דוד לפיכך אמר מה לך פה ומי לך פה מי קבור 

 :הפעל כיו"ד היושבי בשמים והיא דרך צחות
  מלבי"ם 

טז( מה לך. שבנא היה גר מעיר אחרת לכן שואל אותו האם יש לך פה נחלת שדה ובית אחוזת אבותיך, )
מים: חצבי. או מי לך פה ממשפחת בית אביך אשר תחשוב להקבר פה ר"ל שתחשוב שתהיה פה לאורך י
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ר"ל לך אני אומר אתה הרשע החוצב מרום קברו וכו' דע כי הנה ה' מטלטלך וכו': חצבי. דרכם היה לחצוב 
מערה גדולה לאחוזת קבר, ובתוך המערה היה מניח הכוך והארון שבו היה מונח הגוף הנקבר, ושבנא 

יה מניח סלע שבו היה חצב קברו בהר גבוה ותלול, לכבוד ותפארת, שם חצב מערה, ובתוך המערה ה
 :חקוק הארון והכוך להיות משכן לו, והיא מליצה על שרצה למשול בירושלים המערה תחת בית דוד

 
 רש"י ישעיהו פרק כב פסוק יז

 :'כהדין תרנגולא דמטלטל מאתר לאתר ורבותינו אמרו טלטולא דגברא קשה מדאיתת -יז( טלטלה גבר )
לשון עיט יפריחך כעוף בגלות, ורבותינו אמרו צרעת פרחה בו  כמו )שמואל כה( ויעט בהם -ועוטך עטה 

 :כד"א )ויקרא יג( על שפם יעטה
  רד"ק 

פירש אדוני אבי ז"ל טלטול גדול וכבד, וגבר שם תאר לטלטול וה"א  -יז( הנה ה' מטלטלך טלטלה גבר )
קשה מדאתתא, וזה  טלטלה נוספ' ואינה לנקבה, ורז"ל פירוש /פירשו/ טלטלת איש ואמרו טלטולא דגברא

לפי שהאשה תמצא יותר מרחמים בגלותה מן האיש, כלומר תגלה למקום שלא תמצא מרחמים, וכן ת"י 
טלטול דגברא, ולפי דעתי כי מלת גבר הוא לשון קריאה, כלומר אתה הגבר הנה ה' מטלטלך טלטלה, 

 :ל מאתר לאתרוקראו גבר לפי שהיה מתגאה ומתגבר, ובדרש טלטלה גבר כהדין תרנגולא דמטלט
כמו שאומר צנף יצנפך צנפה כדור כמו שאחד עוטה הבגד, וצונפו וכורכו כמו כדור ומשליכו  -ועטך עטה 

למקום רחוק, ויש שמפרשו ענין עיט, כלומר מפריחך אבל אינו משרשו, ובדברי רז"ל עטך מלמד שפרחה 
ו האדם המתבייש שמכסה בו צרעת כמו על שפם יעטה, וי"ת ותחפינך בהתא, פירוש תכסך בושה כמ

 :פניו
כמו שכורך אדם המצנפת ומשליכם למקום רחוק, ואמר עוד כדור אל ארץ רחבת ידים, כמו  -ועטך עטה 

שמשליך אדם הכדור בארץ רחבת ידים שאין שם גדר או דבר מעכבו שהוא מתגלגל והולך עד שימצא 
הכדור והאמום ותחסר ממנו במקום דבר שיעכבנו, וכדור הוא הנקרא פלוט"א והכ"ף שרש, וכן במשנה 

 :'הזה כ"ף הדמיון צנופך ככדור, וכן לב שמח ייטיב גהה כגהה וגו
  מלבי"ם 

יז( הנה ה'. ה' יטול וישא אותך לאויר השמים אתה הגבר ויעשה אותך כעיט ועוף הפורח באויר, והוא )
 :הנמשל על שיצא מירושלים אל מחנה סנחריב

 
 רש"י ישעיהו פרק כב פסוק יח

 :כמצנפת המקפת את הראש יקיפוך אויבים ומציקים -יח( צנוף יצנפך )
 :כשור מקף רבותינו פירשו לשון כדור שקורין פלוט"א בלעז שזורקין אותו ומקבלין מיד ליד -כדור 

 :בכסיפיא שם המקום -אל ארץ רחבת ידים 
 :ון בית אדוניך שבקשתולא תקבר בקברי בית דוד ושמה יהיו מרכבות כבודך נהפכים לקל -שמה תמות 

  רד"ק 
 :צנוף מקור צנפה שם, ופירושו כמה שפירשנו -יח( צנוף )

 :לא כמו שחצבת לך פה קבר -שמה תמות 
פי' אדוני אבי ז"ל שמה באותו מקום שתהיה שם מטולטל תרכב  -ושמה מרכבות כבודך קלון בית אדונך 

ון אם תרכב אותה אך שם תהיה מכובד מרכבה שתחשב אותה לנפשך לכבוד גדול ובכאן היה לך בה קל
בה, כלומר הכבוד שיש לך בעיר הזאת יהפך שם לקלון לך, ורבותינו פירשו בקש קלון בית אדוניו נהפך 
כבודו לקלון, כי כשיצא למלך אשור שאלו אותו איה העם שקשרת עמהם, אמר להם חזרו בהם נקבוהו 

על הקוצים ועל הברקנים, וזהו מרכבות כבודך בעקביו וקשרוהו בזנבות סוסיהם והיו מגררין אותו 
המרכבות שהיית חושב שיתנו לך מרכבות לכבוד נתנו אותם לך לקלון שקשרו אותך בזנבי סוסיהן, ויונתן 

 :'תרגם תמן תמות וגו
 
  

 מלבי"ם ישעיהו פרק כב פסוק יח
ומגלגלים אותו בארץ  יח( צנוף. ואח"כ יסבב אותך במצנפת סביב סביב עד שידמה גופך לכדור שזורקים)

רחבת ידים כדרך המשחקים בכדור, ר"ל תחלה תפרח ברצון כעוף הפורח, ואח"כ יגלגלו אותך בעל כרחך 
ככדור: ושם תמות. ושם יהיה מרכבות כבודך, אתה העבד הרע שהיית קלון בית אדוניך, שהיה קלון 
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 :וחרפה לבית אדוניך שגדלו רשע כזה תוך ביתם
 

 פסוק יט רש"י ישעיהו פרק כב
 :ומשימושך במקדש יהרסך -יט( וממעמדך )
 
 

  רד"ק 
אמר והדפתיך כאלו האל מדבר, ואמר יהרסך דבר הנביא על האל, וכן מנהג לשון הקדש  -יט(/ והדפתיך )/

במקומות רבים, כמו שמעו עמים כלה, כלם תשובו ובאו נא, לכלם ולסרניכם, והדומים להם, והמצב 
 :בה והמעמד הוא הפקידות שהיה

  מלבי"ם 
יט( והדפתיך. תחלה אהדוף אותך ממצבך החזק שהיית נצב ברום המעלה, שר ונכבד, ואח"כ גם )

 :ממעמדך הפשוט יהרסך שלא יהיה לך שום עמידה וקיום כלל
 

 רש"י ישעיהו פרק כב פסוק כ
וסיעתו  הוא היה על הבית כשנפל סנחרב כמו שמצינו כשיצאו אל רבשקה וגלה לו שבנא -כ( לאליקים )

וגררוהו בזנבות סוסיהם כדאיתא בסנהדרין כשהלך סנחרב אל תרהקא מלך כוש שטף שבנא וסייעתו 
 :והלך לו כך שנינו בסדר עולם

  רד"ק 
ביום שתגלה ממקומך זה אתן במקומך אליקים בן חלקיהו, ופירוש ביום בזמן ההוא,  -כ( והיה ביום ההוא )

לנס והדומים לו פירושה בזמן ההוא, ופירוש וקראתי שיתן בלב  כמו והיה ביום ההוא שרש ישי אשר עומד
חזקיהו למנות פקיד אליקים במקום שבנא וכאלו האל יקראהו שיבא ויקח הפקידות, ויונתן תרגם וקראתי 
וארבי, כלומר אגדילהו ואמנהו על בית דוד, וכן תרגם אנקלוס ראה קראתי בשם חזי דרביתי בשום, וטוב 

שלישים וקרואים ר"ל גדולים וכן קרואי עדה גדולי העדה שהם נקראים לכל עצה, והנה הוא פירושו, וכן 
מצאנו בספר מלכים ובספר זה כי אליקים היה על הבית ושבנא היה סופר כמו שאמר ויצא אליו אליקים 
אשר על הבית שבנא הסופר וזה היה כשבא סנחריב לירושלם, ואפשר כי קודם לכן מרד והיו דבריו עם 

אשור והיה מכסה עצמו והאל גלהו על ידי הנביא ואמר לו לך בוא אל הסוכן הזה, והנביא אמר  מלך
לחזקיהו והורידהו מגדולתו ושם תחתיו אליקים וכשבא סנחריב לירושלם היה אליקים על הבית ושבנא 

היה  נשאר סופר ואף על פי כן היה שבנא מכסה עצמו וקרע בגדיו על דברי רב שקה כמו האחרים כאילו
 :הדבר קשה בעיניו

  מלבי"ם 
 :כ( וקראתי. אתן בלב חזקיה שימנה את אליקים לפקיד במקומך)
 

 רד"ק ישעיהו פרק כב פסוק כא
דרך משל כי הכתנת מלבוש הוד ותפארת לגדולה והאבנט הוא חגורה  -כא( והלבשתיו כתנתך ואבנטך )

 :על המתנים, והוא משל לחוזק שלא ימעד מגדולתו
 :ליועץ נאמן ולמנהיג טוב כמו וישימני לאב לפרעה יועץ ומנהיג מדינתו -והיה לאב 

  מלבי"ם 
כא( והלבשתיו. היה דרכם להלבש הממונים מהמלך אבנט וכתונת יקרה לתפארת גדולתו, כמו )בראשית )

 :מא, מב( וילבש אותו בגדי שש: לאב. ירחם עליהם כאב על בניו וידריכם בדרך ישרה
 

 ב פסוק כברש"י ישעיהו פרק כ
 :ת"י מפתח בית מקדשא ושולטן בית דוד -כב( מפתח בית דוד )

  רד"ק 
דרך משל כי הוא יהיה יועץ של מלך יהודה ועל פיו יעשה לסגור ולפתוח, ואמר על  -כב( ונתתי מפתח )

שכמו והמפתח לא ישא אדם אותו על שכמו אמר הענין בשני משלים אמר מפתח כי בידו יהיה ענין בית 
ת לפתוח ולנעול, ואמר על שכמו שהוא כמו משא שישא אדם על שכמו, ר"ל כי הוא ישא ויסבול המלכו

ויכלכל דברי המלכות, ואפשר שהיה אליקים בן חלקיהו כהן ומצאנו חלקיהו ביחס ד"ה ושלום הוליד את 
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ה שהיה חלקיה וחלקיה הוליד את עזריהו ועזריה זה אפשר שהוא אליקים ושני שמות היו לו ומצאנו עזרי
 :נגיד בית האלהים בימי חזקיהו

  מלבי"ם 
כב( מפתח בית דוד. היה ממונה על בית ה' ובית המלך, ודרך השרים הממונים על בית המלך לישא )

 :שליססעל(: ופתח. בלעדו לא ירים איש את ידו -העררנ  -המפתח על שכמם לאות, )קאממער 
 

 רש"י ישעיהו פרק כב פסוק כג
ואמניניה אמרכל מהימן משמש באתר קיים ת"י נאמן ל' קיום מקום  -במקום נאמן כג( ותקעתיו יתד )

 :שהוא נאמן לנשענים עליו כי לא ימעט סרס את המקרא ותקעתיו יתד נאמן במקום
 ק רד"

הוסיף עוד למשול משל על הגדולה ועל השררה שתהיה לו עד שיהיה  -כג( ותקעתיו יתד במקום נאמן )
וכלם יהיו נתלים בו כמו הקטן שהוא נתלה בגדול ונסמך עליו, והמשילו ליתד  לכבוד לכל בני משפחתו

 :שהיא תקועה במקום נאמן חזק וקיים שהיא ראויה לתלות בה כל דבר ולא יראו שתשבר ותזוז ממקומה
 מלבי"ם ישעיהו פרק כב פסוק כג

 :כג( ותקעתיו. גדולתו תהיה קבועה בל תמוט כיתד הקבוע במקום חזק)
 

 שעיהו פרק כב פסוק כדרש"י י
ת"י בנייא ובני בנייא ומנחם חברו עם צפיעי הבקר )יחזקאל ד( לומד שהוא ל'  -כד( הצאצאים והצפיעות )

 :עוללים דקים היוצאים ממעי אמן ויהיה צפיעי לשון יציאה דבר היוצא
 :הקטנים שבמשפחותם יהיו מתפארין בו ונסמכין עליו -כל כלי הקטן 

ת"י מכהני לבשי אפודא ועד בני לוי אחדי נבליא, ויהיה אגנות ל' כלי  -ל כלי הנבלים מכלי האגנות ועד כ
 :שרת שמשרתין בהם הכהנים בבית המקדש, הנבלים שאומרים בני לוי בהן השיר

  רד"ק 
לפי שהיתד תולין עליה אמר דרך משל כי כל בני משפחתו יהיו מתכבדים בו ונתלים עליו,  -כד( ותלו עליו )

 :הצאצאים והצפיעות הבנים והבנות, ותרגם יונתן בניא ובני בניאופירש 
אמר אפילו הקטנים יהיו מתכבדים ומתפארים בו כי כל כך תהיה גדולתו מפורסמת, ואמר  -כל כלי הקטן 

כלי דרך משל לפי שהמשילו ליתד יהיו תולין עליה גדולים וקטנים לפי חזקה של יתד, ופירוש כלי קטן כלי 
כי מכל התשמישים תולין על היתד, לפיכך אמר מכלי האגנות עד כל כלי הנבלים וסמיכות  התשמיש הקטן

כלי האגנות וכלי הנבלים לפי שהאגנות יש בהם גדולות וקטנות ומוכנות לתשמישים משונים זה מזה, וכן 
א ועד הנבלים יש בהם זה משונה מזה ביתדותיו או במיתריו וכלם יקראו נבלים, ות"י כלי הקטן מרברבי

 :דעדקיא, ותרגם מכלי האגנות עד כל כלי הנבלים מכהניא לבושי אפודא ועד בני לוי אחדי נבליא
  מלבי"ם 

כד( ותלו. לפי שמדמהו ליתד אומר הכל יתלו כבודם על היתד הזה גם הבנים הקטנים, וכל כליהם יתלו )
 :עליו, מליצה שכל צרכם ישיגו על ידו

 
 רש"י ישעיהו פרק כב פסוק כה

 :גדולתו של שבנא -כה( תמוש היתד )
בני משפחתו וסיעתו הנסמכין עליו והתולים בו כלי תפארתם ולפי שדימהו  -ונכרת המשא אשר עליה 

ליתד דימה המתפארים בו ונשענים עליו למשא שמטעינים על היתד ויש פותרים אותו ותתקיים הנבואה 
 שנתנבאה עליו

  רד"ק 
במקום נאמן, וזה משל על שבנא שהיה סבור שיהיה בכבודו קיים עד היתד התקועה  -כה( ביום ההוא )

יום מותו כמו שאמר חוצבי מרום קברו ונכרת המשא אשר עליה כמו היתד כשתשבר ותפול ישתברו ויפלו 
 :ויכרתו הכלים התלוים והנשואים עליה שיפלו עמה כן כשישבר שבנא תשבר משפחתו וכל סיעתו

  מלבי"ם 
דולתו של שבנא, תחלה תמוש ממקומה, אח"כ תגדע ע"י שיוליכהו אסור באזיקים, כה( תמוש. תסור ג)

 :ומתדמה אל המליצה שבפסוק י"ט

 


