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Isaiah Chapter 26 ְעָיהּו  ְישַׁ

הּוא  א יר, בַּּיֹום הַּ שִּׁ ר הַּ זֶּה בְּאֶּרֶּץ יְּהּוָדה-יּושַּ עִּׁיר ; הַּ
ית חֹומֹות ָוֵחל, ָלנּו-ָעז  . יְּשּוָעה ָישִּׁ

1 In that day shall this song be sung in the land 
of Judah: We have a strong city; walls and 
bulwarks doth He appoint for salvation.  

חּו  ב ָערִּׁים, פִּׁתְּ  Open ye the gates, that the righteous nation 2 . שֵֹמר ֱאֻמנִּׁים, צַּדִּׁיק-וְָּיבֹא גֹוי; שְּ
that keepeth faithfulness may enter in.  

צֹר ָשלֹום ָשלֹום, ֵיצֶּר ָסמּוךְּ   ג  The mind stayed on Thee Thou keepest in 3 . ָבטּוחַּ , כִּׁי בְּךָ   :תִּׁ
perfect peace; because it trusteth in Thee.  

ים', כִּׁי בְּקּה ה  :עַּד-ֲעֵדי', בִּׁטְּחּו בַּה  ד  Trust ye in the LORD for ever, for the LORD is 4 . צּור עֹוָלמִּׁ
GOD, an everlasting Rock.  

ֵבי ָמרֹום  ה ח יֹשְּ ָגָבהקִּׁרְָּיה נִּׁ, כִּׁי ֵהשַּ פִּׁילֶָּנה; שְּ  יַּשְּ
פִּׁיָלּה עַּד  . ָעָפר-יַּגִּׁיעֶָּנה עַּד, אֶּרֶּץ-יַּשְּ

5 For He hath brought down them that dwell on 
high, the lofty city, laying it low, laying it low 
even to the ground, bringing it even to the dust.  

ָנה  ו סֶּ רְּמְּ  The foot shall tread it down, even the feet of 6 . פֲַּעֵמי דַּלִּׁים, י ָענִּׁירַּגְּלֵ ; ָרגֶּל, תִּׁ
the poor, and the steps of the needy.  

עְּגַּל צַּדִּׁיק תְּ , ָיָשר  :ֵמיָשרִּׁים, אֹרַּח לַּצַּדִּׁיק  ז  The way of the just is straight; Thou, Most 7 . פֵַּלסמַּ
Upright, makest plain the path of the just.  

יָך ה  ח ָפטֶּ ּוִּׁינּוךָ ', ַאף אֹרַּח מִּׁשְּ ָך ּולְּזִּׁכְּרְּ --קִּׁ מְּ , ךָ לְּשִּׁ
ֲאוַּת  . ָנפֶּש-תַּ

8 Yea, in the way of Thy judgments, O LORD, 
have we waited for Thee; to Thy name and to 
Thy memorial is the desire of our soul.  

ּוִּׁ   ט י אִּׁ ָך בַּלַּיְָּלהנַּפְּשִּׁ חֲ -ַאף, יתִּׁ י בְּקִּׁרְּבִּׁי ֲאשַּ   :רֶָָּּ רּוחִּׁ
יךָ  ָפטֶּ שְּ ר מִּׁ דּו--ָלָארֶּץ, כִּׁי כֲַּאשֶּ ֵבי ֵתֵבל, צֶּדֶּק ָלמְּ  . יֹשְּ

9 With my soul have I desired Thee in the night; 
yea, with my spirit within me have I sought 
Thee earnestly; for when Thy judgments are in 
the earth, the inhabitants of the world learn 
righteousness.  

ן ָרָשע בַּל  י ד צֶּדֶּק-ֻיחַּ ֵּול, ָלמַּ -ּובַּל; בְּאֶּרֶּץ נְּכֹחֹות יְּעַּ
 { פ}  .'ֵגאּות ה, יִּׁרְּאֶּה

10 Let favour be shown to the wicked, yet will 
he not learn righteousness; in the land of 
uprightness will he deal wrongfully, and will not 
behold the majesty of the LORD. {P}  

, ָעם-תיֱֶּחזּו וְֵּיבֹשּו קִּׁנְַּא  :יֱֶּחָזיּון-בַּל, ָרָמה ָידְּךָ ' ה  יא
 { ס}  .ֵאש ָצרֶּיָך תֹאכְֵּלם-ַאף

11 LORD, Thy hand was lifted up, yet they see 
not; they shall see with shame Thy zeal for the 
people; yea, fire shall devour Thine adversaries. 
{S}  

פֹת ָשלֹום ָלנּו', ה  יב שְּ ֲעֵשינּו-כִּׁי גַּם ָכל  :תִּׁ , מַּ
 { ס}  .ָפעַּלְָּת ָלנּו

12 LORD, Thou wilt establish peace for us; for 
Thou hast indeed wrought all our works for us. 
{S}  

ךָ , ֱאלֹקינּו' ה  יג , בְּךָ -לְּבַּד; בְָּעלּונּו ֲאדֹנִּׁים זּוָלתֶּ
ךָ  מֶּ  . נַּזְּכִּׁיר שְּ

13 O LORD our God, other lords beside Thee 
have had dominion over us; but by Thee only do 
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we make mention of Thy name.  

ים  יד יּו-בַּל, ֵמתִּׁ יםרְּפָ --יִּׁחְּ  ָלֵכן ָפקַּדְּתָ ; ָיֻקמּו-בַּל, אִּׁ
יֵדם מִּׁ שְּ ַאֵבד ָכל, וַּתַּ  . ֵזכֶּר ָלמֹו-וַּתְּ

14 The dead live not, the shades rise not; to 
that end hast Thou punished and destroyed 
them, and made all their memory to perish.  

פְָּת לַּגֹוי ה  טו פְָּת לַּג', ָיסַּ קְּתָ ; ֹוי נִּׁכְָּבדְּתָ ָיסַּ -ָכל, רִּׁחַּ
 { פ}  .ָארֶּץ-קַּצְּוֵי

15 Thou hast gotten Thee honour with the 
nations, O LORD, yea, exceeding great honour 
with the nations; Thou art honoured unto the 
farthest ends of the earth. {P}  

 ,LORD, in trouble have they sought Thee 16 . מּוָסרְָּך ָלמֹו, לַּחַּשָצקּון ; בַּצַּר פְָּקדּוךָ ', ה  טז
silently they poured out a prayer when Thy 
chastening was upon them.  

קְּרִּׁיב ָללֶּדֶּת  יז זְּעַּק בֲַּחבָ , כְּמֹו ָהָרה תַּ יל תִּׁ --לֶּיהָ ָתחִּׁ
ָפנֶּיךָ   . 'ה, ֵכן ָהיִּׁינּו מִּׁ

17 Like as a woman with child, that draweth 
near the time of her delivery, is in pain and 
crieth out in her pangs; so have we been at Thy 
presence, O LORD.  

לְּנּו  יח ה -יְּשּועֹת בַּל; כְּמֹו ָילַּדְּנּו רּוחַּ , ָהרִּׁינּו חַּ נֲַּעשֶּ
ֵבי ֵתֵבל-ּובַּל, אֶּרֶּץ  . יִּׁפְּלּו יֹשְּ

18 We have been with child, we have been in 
pain, we have as it were brought forth wind; we 
have not wrought any deliverance in the land; 
neither are the inhabitants of the world come 
to life.  

יךָ   יט יּו ֵמתֶּ י יְּקּומּון, יִּׁחְּ יצּו וְּרַּנְּנּו שֹכְּ ; נְֵּבָלתִּׁ י ֵנָהקִּׁ
לֶּךָ , ָעָפר פִּׁיל, ָוָארֶּץ, כִּׁי טַּל אֹורֹת טַּ ים תַּ  { פ}  .רְָּפאִּׁ

19 Thy dead shall live, my dead bodies shall 
arise--awake and sing, ye that dwell in the dust-
-for Thy dew is as the dew of light, and the 
earth shall bring to life the shades. {P}  

י בֹא בֲַּחָדרֶּיךָ לֵ   כ גֹר דלתיך , ךְּ עַּמִּׁ ךָ )ּוסְּ ( דְָּלתְּ
עַּט; בֲַּעדֶּךָ   . ָזעַּם( -יֲַּעָבר) -יעבור-עַּד, רֶּגַּע-ֲחבִּׁי כִּׁמְּ

20 Come, my people, enter thou into thy 
chambers, and shut thy doors about thee; hide 
thyself for a little moment, until the indignation 
be overpast.  

ֵנה ה-כִּׁי  כא קֹומֹו' הִּׁ מְּ -ֹן יֵֹשב לִּׁפְּקֹד ֲעו, יֵֹצא מִּׁ
יהָ -וְּגִּׁלְָּתה ָהָארֶּץ אֶּת; ָהָארֶּץ ָעָליו כַּסֶּה -וְּלֹא, ָדמֶּ תְּ

 { פ}  .ֲהרּוגֶּיהָ -עֹוד עַּל

21 For, behold, the LORD cometh forth out of 
His place to visit upon the inhabitants of the 
earth their iniquity; the earth also shall disclose 
her blood, and shall no more cover her slain. {P}  

 א פסוק כו פרק ישעיהו י"רש

 חומותיה את המושיע ישית ישועה לעז לנו תמיד מאז שהיה ירושלים העיר - ישית ישועה לנו עז עיר( א)

 :חילה ואת

 :הגבוה חומהה שלפני נמוכה חומה - וחל

   ק"רד

 יהודה בארץ ואמר, והולך שאומר הפסוקים אלו הם שיושר והשירה, הישועה בזמן זה כל - ההוא ביום( א)

 חומותיה הוא ברוך הקדוש והשית לנו עז עיר שהיא ירושלם על ואמרו, והתשועה המלחמה תהיה שם כי

 ובדברי, הגדולה החומה שלפני הקטנה החומה היא וחיל, חומותיך ישועה וקראת אומר וכן, ישועה וחילה

 :חילתא גיא מתרגמינן, החומה שסביב החפירה חיל ופירוש, שורא ובר שורא וחומה חיל מאי ל"רז
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   דוד מצודת

 :גוג מפלת ביום - ההוא ביום( א)

 ולא וחילה בחומתה ישועה לקה ישים עתה גם הנה מעולם למעוז לנו שהיתה ירושלים - לנו עז עיר

 :האויב יד םבה תשלוט

   ם"מלבי

 שהם חזקיה בימי הגולה מן השבים כי מצייר. עיר: חזקיה בימי נתקיימה או, עתידה נבואה היא. ביום( א)

 חומתיה אבל, ירושלים שהיא עז עיר לנו יש יאמרו( לעתיד על מוסב או), מהם רבים שבו השבטים עשרת

 משגב תהיה היא' ה ישועת, וחיל חומה אליה היותל' ה ישית הישועה רק אדם בני בנין י"ע בצורים יהיו לא

 :לה ומבצר

 

 ב פסוק כו פרק ישעיהו י"רש

 :צדיק גוי לתוכה ויבא שלה - שערים פתחו( ב)

 פ"ע שהבטיח הבטחתו שיקיים הוא ברוך הקדוש של לאמונתו רבים ימים בגלותו וצפה ששמר - שומר

 :לגאלם נביאיו

 :לך יךקאל' ה ושמר( 'ז דברים) וכן הדבר את שמר ואביו( לז בראשית) וכן ממתין - שומר

   ק"רד

 :בפניהם סגורה כאלו היום שהיא להם תפתח ישראל שארץ משל דרך - פתחו( ב)

 כפינו ונפרש ינוקאל שם שכחנו אם שאמר כמו ג"ע עבדו ולא האל אמונת בגלות ששמרו - אמונים שומר

 :זר לאל

   דוד מצודת

 :האויב מן תפחדו ולא ירושלים שערי פתחו - שערים פתחו( ב)

 :לקה הבטחת להאמנת ומצפה שומר שהיה ישראל יבוא השערים בפתחי - ויבוא

   ם"מלבי

 סגורים השערים היו הנה עד כי, העיר אל לבא ויניחום השערים שיפתחו השוערים אל אומרים. פתחו( ב)

 כי א"עז, יהודה מאנשי כ"עי ליםנבד והיו ז"ע עבדו השבטים שעשרת מפני[ א, טעמים שני מפני לפניהם

 שמר אמר זה לעומת, ואילך ירבעם מימי דוד בית במלכות שמרדו מפני[ ב. 'ה עובד צדיק גוי יבא עתה

 :עוד ממלכות לשתי יחצו לא מעתה כי אמנים

 

 ג פסוק כו פרק ישעיהו י"רש

 :ויסורין אימה שום בשביל מאמונתו זז שלא בחזקה עליו ונשען הוא ברוך הקדוש על סמוך שהיה - יצר( ג)

 :לנצרו לך הגון לפיכך בטוח היה בך כי שלום שיהא - תצור

   ק"רד

 נצרת בך שבטח לפי בטוח בך כי אותו תצור עליך ונשען סמוך שהוא היצר לקה כנגד אומר - סמוך יצר( ג)

 :השלום לחזק והכפל שלום שלום לו ונתת אותו

 :פעול בשקל תאר שם - בטוח

   דוד מצודת

 :הדבר לחזק שלום מלת וכפל יחרד לבל אותו תצור השלום לקה על נשען שהיה המחשבה - סמוך יצר( ג)

 :בך ובטח הואיל הדבר ראוי כן ל"ר - בטוח בך כי

   ם"מלבי

 ונשען הסמוך לב ומחשבות יצר, שלום תצור סמוך יצר, השלום אתה אומר, השלום אל פניו מסב. יצר( ג)

 הזה הלב יהיה ידך על! השלום אתה בך כי, באמת שלום לו שיהיה! שלום תהא תנצרנו, ואמונתו בתקפו

 :רע יירא ולא בטוח

 

 ד פסוק כו פרק ישעיהו י"רש
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 :עולמים מחסה וצור סלע' ה דחילא שהוא עליו לסמוך יש כי -' ה ביה כי( ד)

   ק"רד

 וכן, בו בטחו העולמים בכל מרכלו, כפול ויהיה עולם כן גם עדי יהיה או, עולם עד - עד עדי' בה בטחו( ד)

 :עלמיא ולעלמי לעלם יונתן תרגם

 וכן, תאר וצור, כולם הזמנים חוזק פירוש, העולמים צור הוא כי לבטוח ראוי בו כי - עולמים צור' ה ביה כי

 ביה ופירוש, העולמים חי זה דרך ועל, העולמים חוזק הוא כי ופירושו שם צור לפרש ויש, פעלו תמים הצור

 :העצם שם א"ה ו"וי א"ה ד"יו והשני, מאתו העולם היות על מורה תאר שם אשוןהר' ה

   דוד מצודת

 והכל ב"ועוה ז"עוה חוזק תלוי בו כי עולם עד' בה בטחו ואומרים לאלה אלה מזרזים כאלו -' בה בטחו( ד)

 :'ית ממנו בא

   ם"מלבי

 בלי עד עדי קיים בטחונכם היהת ואז', בה בטחו רק תבטחו השלום על לא להם משיבים. בטחו( ד)

 בקשת למלאות שיוכל היכולת[ א, תנאים שני אצלו שימצא צריך עליו שנבטח הדבר ל"ר. ביה כי: הפסק

 נוכל לא התנאים אלה בזולת כי, פעם בשום רצונו תשתנה או יכולתו יופסק שלא ההתמדה[ ב, הבוטח

 שהויתו הנצחי שהוא', ה ביה כי[ א', ה אצל רק ימצאו לא התנאים אלה ושני. שלם בטחון בו לבטוח

 להם ימצא ידו ועל עליו נשענים העולמות שכל העולמים כל חוזק הוא, עולמים צור שהוא[ ב, מתמדת

 :הכל על מושלת יכלתו וממילא, והחוזק הקיום

 

 ה פסוק כו פרק ישעיהו י"רש

 :ארצות ושאר צור - מרום יושבי( ה)

   ק"רד

 והשפיל השח כי בו בטחתם ישראל בית שאתם לפי בו ולבטוח לחסות טוב כי תראו בזה - השח כי( ה)

 מהם מיוחדת קריה על אמר או, השפיל מהם נשגבה קריה וכל נשגבה קריה מרום יושבים שהיו שונאיכם

 :הענין לחזק הכפל', וגו ישפילנה והוא

   דוד מצודת

 :המעלה ברום ישבו אשר הכשדים השפיל הוא - השח כי( ה)

 :חזקה קריה כל השפיל וכן - קריה

 :ההשפלה מרבית לפי ש"במ הדבר וכפל העפר ועד הארץ עד עוד אותה ישפיל וכן - ישפילנה

   ם"מלבי

 מרום יושבי השח איך, ראיתם הלא כי, לכם להרע נגדכם מי יתקומם כי תיראו בל שאז ל"ר. כי( ה)

, יותר עוד ישפילנה מעתה וגם, רמכב אותה השח, עצמה מצד נשגבה קריה וגם, מקומם מצד התקיפים

 ממנה רושם יוכר שלא הארץ עפר עם שוה שתהיה אותה שיגיע מזה ויותר, ארץ עד תהיה וההשפלה

 :כי עד, כלל

  

 ו פסוק כו פרק ישעיהו י"רש

 (:ט' ט זכריה) החמור על ורוכב עני בו שנאמר המשיח מלך - עני רגלי( ו)

 :הנה עד דלים שהיו ישראל - דלים פעמי

  ק"רד

 :ישראל והם עני רגלי רגל ואיזה, רגל תרמסנה לארץ שתפול אחר - תרמסנה( ו)

 עליהם אדונים ויהיו וגאונם גאותם ישראל שירמסו ל"ר, כמנהג שונות במלות הענין כפל - דלים פעמי

 :'תחתיה עבדים היו אשר תחת

   דוד מצודת

 מוכנעים שהמה ישראל והם תרמוס עני ירגל לומר ופירש וחזר אותה תרמוס הרגל - רגל תרמסנה( ו)

 :ואביון כעני
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 :ש"במ הדבר כפל - דלים פעמי

   ם"מלבי

 דברי כאן עד. עני רגלי אפילו רק גבור רגלי לבד ולא, בה היסוד עד שנחרבה מצד. רגל תרמסנה( ו)

 :הצדיקים ויסורי הרשעים שלות על ומתפלל נפשו רגשות החוזה ישפוך ואילך מכאן, השיר

  

 ז פסוק כו פרק ישעיהו י"רש

 תפלס ישר לק שאתה' ה אתה צדיק של שכרו לקיבול מישור שתהא אורח - מישרים לצדיק אורח( ז)

 שכר ליטול לצדיק אורח פתרונו וכה וזרעו יעקב הוא והצדיק שכרו שיקבל אורח באותו להוליכו צדיק מעגל

 :בהן שנוהג מישרים

 ז"בלע ש"קונטרפיי לשון זה פילוס אורח לאותו לו תפלס דיקהצ רגלי מעגל הוא ברוך הקדוש אתה - ישר

 כל על שכר קיבול בדרך להוליכו בלבו הישר כך זה או הזה יכשר איזה בלבו ומשקל ומחשב היושב כמלך

 :בכשרון לפניך מעשיו הנהיג אשר

   ק"רד

 ותפלס מישרים חאר לפניו ותכונן לצדיק תתן אתה ופירושו, לצדיק מישרים ארח כמו - לצדיק ארח( ז)

 :מעגלו

 שאמרו דרך על והוא, צדיק מעגל ותישר ישר לקה אתה אמר, יתברך לקה כנגד קריאה לשון הוא - וישר

 :אותו מסייעין ליטהר בא לו פותחין לטמא בא

 וכן, המשקל מישר שהוא לפי פלס המאזנים מטה נקרא ולזה, רגליך מעגל פלס וכן, יושר ענין - ותפלס

 :הרים בפלס ושקל

   דוד מצודת

 צדיק לכל אורח אין כי בעבור להצדיקים תהיה והממשלה הגדולה זה כל ל"ר - מישרים לצדיק אורח( ז)

 :ממנה ינטה ולא ישר בדרך ללכת אם כי וצדיק

 :הוא שכן ותדע וצדיק צדיק כל מעגל ותשקל תפלס הלא הישר לקה אתה - ישר

   ם"מלבי

 תלונה בדרך הזאת השאלה אל בא שלא, כמתנצל בא, עיםהרש שלות על תלונתו החל טרם. ארח( ז)

 ולשאול זאת על לבקש בא רק, יחדו צדקו אמת' ה שמשפטי זאת יודע כי', ה בהנהגת מסתפק כאילו

 ליסוד תחלה שהניחו הזאת השאלה על דברו בעת החוזים כל שנהגו וכמו, הרשעים על ענשו שיגלה

 כ"עי לסור אדם לבני מכשול זאת יהיה שלא כדי כן לעשות ישראו רק מאד טובים' ה דרכי ודאי כי, מוסד

 לבב לברי יםקאל לישראל טוב אך זאת על השאלה החל טרם( ב - א, עג תהלות) אסף ש"כמ', ה מדרכי

, לבב ברי הנהגתו בצדק יסתפקו ולא ד"מה שהוא יםקאל טוב כי זאת ידעתי ל"ר, רגלי נטיו כמעט ואני

 אליך אריב כי' ה אתה צדיק( ב - א, יב) ירמיה אמר וכן. רגלי נטיו כמעט יאנ כי מפני הם דברי עקר אבל

 בזה יש כי אצלי ספק אין, ראש נשאו בוגדים ישליו רשעים ואם, בהנהגה עול אין מצדך כי ידעתי זאת ל"ר)

 משפטים רק, ואמתתה יתקהאל החכמה שישכיל האדם מה כי, האדם אותה יבין לא אשר ויושר חכמה

 את להחטיא פרי יעשו גם ילכו ז"עי שרשו גם נטעתם אשר י"ע הלא, צלחה רשעים דרך מדוע אותך אדבר

 - יד, ג מלאכי)' וכו זדים מאשרים אנחנו ועתה' וכו יםקאל עבוד שוא באמרם ההמון יד ולרפות הרבים

 הצדיק בו שילך הראוי הארח ל"ר, מישרים לצדיק ארח כי זאת ידעתי אומר, פה החוזה הקדים וכן((. טו

 רק העליונה ההנהגה על יתרעם ובל יסתפק ובל ישאל בל במישרים ללכת צריך הצדיק, המישרים הם

 הארח מן נוטה שהצדיק עת, תפלס צדיק מעגל', ה אתה, ישר אתה מ"ומ, וביושר בצדק הכל כי להאמין

 בדרכי ומתפלסף חוקר שהצדיק עת ממליץ וזה, הסבובי הדרך שהוא במעגל והולך הישר הדרך שהוא

 ירמיה חבקוק אסף הנביאים ז"ע שחקרו כמו)? צלחה רשעים דרך מדוע שאלות ושואל ההנהגה

 וידעת צדק במאזני ותשקל תפלס הזאת הסבובי מעגל את אתה כי, לחטא זאת לו תחשוב לא, (ודומיהם

, חפצו למחוז ידו על יגיע למען סבובי בדרך שהולך כמי רק הדרך מן ונלוז וכנוטה כמכחיש בא לא כי לבבו

 רק וכמכחיש כמתלונן באתי לא כי, לבב בוחן זאת ידעת הרשעים שלות על עתה ואתפלל אדבר אם ל"ור

 :תפלתו מתחיל הזאת ההקדמה ואחר. ומתפלל כמאמין
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 ח פסוק כו פרק ישעיהו י"רש

 משפטי אורח להראותנו קוינו כך אף מאתך הטובה לקבול צפינו כאשר - קוינוך' ה משפטיך אורח אף( ח)

 :ברשעים נקמתיך

 :בצריך נקמה לעשות מאז לך שיצא שם לראות נפשנו אותה - נפש תאות ולזכרך לשמך

   ק"רד

 אותנו מיסר שהיית עלינו משפטיך שהגיעו בעת אפילו כלומר, קוינוך' ה משפטיך בדרך אף - ארח אף( ח)

, נפשנו תאות היתה ולזכרך ולשמך הגאולה מן מתיאשים היינו ולא לך קוינו כן פי על אף בחטאתינו בגלות

 :מאתך דבר בגלות לנו ויאמר, שמך לנו שיזכור לנביא מתאוים שהיינו ולזכרך ולשמך' ופי

   דוד מצודת

 היינו ולא לך קוינו ז"עכ הגולה ביסורי אותנו לייסר משפטיך אורח לנו בבוא אף - משפטיך אורח אף( ח)

 :הגאולה מן מתייאשים

 :נרדפים בשמות וכפל יזכר בשם כי יאה היא - ולזכרך לשמך

 :מאתך דבר לנו להזכיר היתה נפש כל תאות - נפש תאות

   ם"מלבי

 יראה כאשר לא כי, ומבוארת גלויה זאת על התשובה כי הצדיקים יסורי על אשאל לא הנה אומר. אף( ח)

 אמר וכן, סתרבה רשע שהוא להיות יוכל צדיק הוא שפלוני לנו נדמה אנחנו ואם יםקהאל יראה האדם

 אליך אריב אם ל"ר, צלחה רשעים דרך מדוע אותך אדבר משפטים אך אליך אריב כי' ה אתה צדיק ירמיה

 הרשע הלא, צלחה רשעים דרך מדוע הוא שאלתי רק תצדק כי ידעתי יסורין עלי הבאת מדוע ריבי את

 באורח עמנו תנהגשת בעת גם ש"וז, מצליח ומדוע צדיק שהוא לומר א"וא ומפורסמת גלויה רשעתו

 עושה שאתה המשפט י"ע כי! נפש תאות שאתה' ה אתה קוינו ולזכרך לשמך אך כי, קוינוך מ"מ משפט

 :בעולם מתגדל שמך

  

 ט פסוק כו פרק ישעיהו י"רש

 :אלה את לעשות ללילה שדומה בגלותי - אויתיך נפשי( ט)

 משפט עושה שאתה לארץ איםב משפטיך כאשר כי למה זה לכל לך אתחנן - אשחרך בקרבי רוחי אף

 :ברשעים

 מקבל והצדיק לוקה החוטא שרואים מדותיך על ולהודות דיניך את להצדיק' למדי - תבל יושבי למדו צדק

 :טוב שכר

   ק"רד

, יחיד בלשון ופעמים פרט דרך על רבים בלשון מדבר פעמים ישראל לשון על כשמדבר - אויתיך נפשי( ט)

 :אויתיך ורצוני כחי לבכ כלומר, אויתיך בנפשי אמר

 :בתפלתי ואקדמך אשחרך בקרבי רוחי שיהיה עוד כל - בקרבי רוחי אף

 ומהתאוות אחריך מרדף זה בעבור אמנע לא עלינו תבא שמשפטיך פי על אף - לארץ משפטך כאשר כי

 יושבי צדק לעשות ולמדו נוסרו הם לארץ יבאו משפטיך כאשר כי, טובים משפטיך כי רואה אני כי עליך

 :שאמר וזהו יוחנו לא הרשעים אבל, תבל מתקיימת שבעבורם בלבם יםקאל נגע אשר והם תבל

   דוד מצודת

 :הטורדות ממחשבות פנויה האדם שמחשבת עת היא בלילה לך תאוה נפשי - אויתיך נפשי( ט)

 :לך ואדרוש אשחר בקרבי שרוחי עוד כל ל"ר - בקרבי רוחי אף

 למדו תבל יושבי אז בארץ משפט יבוא כאשר כי היא לטובה המשפט גם אמרתי כי ל"ר -' וכו כאשר כי

 :הבא המשפט מפחד הרשע ועזבו צדק

   ם"מלבי

 ומניע המחיה כנפש אותי והמנהיג והמניע המחיה! נפשי שאתה' ה אתה, הקריאה דבור הוא. נפשי( ט)

 י"ע כי בהיסורין ואשמח אותך רק אויתי והצרה החשך בעת גם, בלילה אויתך הן, הגויה את ומנהגת

 השחר יעלה בעת ל"ר, אשחרך אף, בקרבי אשר רוחי אתה אשר' ה אתה! בקרבי רוחי אף: שמך מתגדל
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 נשאר לא השינה בעת שבלילה ויען. )אור מפני חשך וגולל המאיר השחר הוא אתה, הלילה את ויאיר

 אל השב ורוחו, בלילה נפשו שהוא במליצתו אותו קורא, הרוח בו יבא בהקיצו ובשחר, הנפש רק באדם

 שהיא העולם רוח כי שנדמה בעת הצרה בעת לו להיטיב עליו המשגיח הוא ל"ר, השחר בעת קרבו

( יבואו) כאשר כי(. עליו רוחו יופיע עת הישועה בעת אותו המעורר והוא, פנים מסתיר הפרטיית ההשגחה

 :בארץ שופטים יםקאל שיש יראו כי, צדק לעשות תבל יושבי למדו כ"עי, לארץ משפטיך

  

 י פסוק כו פרק ישעיהו י"רש

 :ולהשחית ולבוז לשלול יעול המקדש ובית ירושלים נכוחות בארץ - רשע יוחן( י)

 ככה כמו חשב לא ראה לא ותמידות רגילות' ל יראה ובל וגאותך גדלך בעיניו חשב לא -' ה גאות יראה בל

 (:א איוב) איוב יעשה

   ק"רד

 למוסר אינם אמר כי, משפטיך בעבור צדק למד לא והוא רשע יוחן אמר, בתמיה ופירושו - רשע יוחן( י)

 :דיין ולית דין לית בעולם הוא מקרה אלא

 אלא יעשה כן לא הוא בהם שנגעו משפטיך בעבור ונוסרו נכחות לעשות ששבו בארץ - יעול נכוחות בארץ

 :במשפטו עול יעשה יעול

 יראה שלא כלומר' ה גאות הרשע יראה שלא לקל תפלה דרך אותו מפרשים יש -' ה גאות יראה ובל

 משגיח לקשה יחשוב ולא' ה בגאות רואה שאינו ולמה יעול שאמר כמו, הוה דרך על שהוא והנכון, בטובה

 :כרשעם לגמלם עליהם ויגאה אדם בני בעניני

   דוד מצודת

 :פטהמש מיראת אף צדק למד בל הלא הרשע שיוחן מהדין וכי ל"ר - רשע יוחן( י)

 הזה הרשע הנה הבא המשפט בעבור ונוסרו נכחות לעשות ששבו בארץ הוא כי עם - יעול נכחות בארץ

 :עוד לעול דרכו יאחז כי יעשה כן לא

 :גמול לשלם שמתגאה המה' ה מעשה ולא במקרה שבא חושב ל"ר' ה בגאות מסתכל ואינו - יראה ובל

   ם"מלבי

 שיענש ראוי טעמים משני כי ומבאר? מצליח הרשע למה? רשע יחן איך הוא שאלתי עקר אבל. יחן( י)

 יוחן איך א"ועז, ברשע והולך מוסיף אותו מענישים בשאין ובשגם, כרשעתו לו לתת, עצמו מצד[ א, הרשע

 א"ועז', ה מיראת מתמוטטים רבים ז"שעי, אחרים מצד[ ב. והולך מרשיע רק, צדק למד לא ז"עי הלא רשע

 את שמחטיא באופן, הצדק מן ויסורו עולה שיעשו גורם, יעול עתה דע נכחות בה שעשו בארץ הלא

 :?כרשעתו לרשע הגומל שופט שיש'? ה גאות יראה בל ולמה, הרבים

  

 יא פסוק כו פרק ישעיהו י"רש

 או' מיושבי ואינם ותחתונה עליונה זו פרשה של למקראות רבים אגדה מדרש ראיתי -' וגו ידך רמה' ה( יא)

' וכו' הנבי שמבקש יש א"ומ סדרה אפני על אותה לבאר והוצרכתי המקראות סדר על או הלשון דקדוק על

 מתיבה חלוקה התיבה שאף ועוד ידך' הרימ כאן כתוב שאין' הל אחר זה ואין ויבושו שיחזו מוטב לו אמר

 תרו) וכמו אלומתי קמה הנה( לז' ברא) כמו' למעל טעמו וזה למטה טעמו שבמקרא רמה יד כל בה כיוצא

 בטובה עם קנאת יראו בל צריך מעל גבורתך יד נסתלקה' ה זה אף עבר לשון שכולו יבמתך שבה הנה( א

 :האש שתאכלם נקמתך משפט יראו בעצמן אף לעמך שתיטיב

   ק"רד

 הפורענות בבא חושבים אינם כלומר, ידך כשרמה רואים אינם הרשעים הם - יחזיון בל ידך רמה' ה( יא)

 :הוא מידך כי הרשעים על

 קנאתי שאמר כמו, ויבושו הם יראו ותושיעם לעמך כשתקנא הישועה בעת יראו - עם קנאת ויבושו יחזו

 יבשו ואז רבים מעמים נושעים עם מעט יראו כי הוא מקרה לומר יוכלו לא אז כי, גדולה קנאה לירושלם

 :ויכלמו
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 להבים פני שאומר כמו, לאש פניו יהפכו האדם כשיבוש כי צריך תאכל האש אותה - תאכלם צריך אש אף

 :פניהם

   דוד מצודת

 :למקרה יחשבו כי ידך שרמה מסתכלין אינם הללו בהרשעים להכות ידך כשרמה - ידך רמה( יא)

 שבא לחשוב יוכלו לא אז כי לעמו' ה שיקנא הקנאה בראותם אז ויבושו ישראל תשועת יראו לכן - יחזו

 :רבים מעמים נושעים עם מעט יראו כי במקרה

 :למקום צרו וכאלו לישראל הצרים והם צריך תאכל שהאש נקמתך משפט יראו אף ל"ר - אש אף

   ם"מלבי

 מקום שיהיה כדי, תיכף הרשע את מעניש' ה אין שלכן זאת על תשובה יש כי ידעתי אומר. 'ה( יא)

, ח לתקה) ש"כמ במעשיהם מוכרחים והיו רע לעשות מתיראים היו תיכף מעניש' ה היה שאם, לבחירה

 מעניש היה שאם, רע לעשות בהם אדם בני לב מלא כן על מהרה הרעה מעשה פתגם נעשה אין אשר( יא

 שמרום ל"ר, יחזיון לבל כדי ידך שרמה מה' ה, לאמר ז"ע משיב הנביא אבל, העונש מן מתיראים היו תיכף

 בם ילכו צדיקים, טוב או רע לעשות האפשר צדדי לשני מקום שיהיה וכדי יחזו לבל מטעם מנגדם משפטיך

 עד סאתם נתמלא כבר כי, הרעים ממעשיהם ויבושו יחזו כי יותר טוב כי אומר אני, בם יכשלו ופושעים

 אש אף[ ב, ולהושיעם לעמך שעשו מה על שתקנא ראוי, עם קנאת[ א, פנים משני, ענשם לקבל שראוים

 :גדולה למדורה שהיתה דע המוקד הרבו כבר כי, שתאכלם ראוי בעצמם הם שהבעירו האש, צריך

  

 יב פסוק כו פרק ישעיהו י"רש

 לפתור ויש( כב' תהלי) תשפתני מות לעפר וכן( 'ד= 'ב מלכים= ב"מ) הסיר שפות וכן תכין - תשפות( יב)

 :לנו שלום תשית שימה' ל כולן את

 :הרעים - מעשינו כל גם כי

 :חטאתינו בכל מידך לקחנו כנגדם - לנו פעלת

   ק"רד

 לנו ועשית שפעלת כמו לעשות בידך כי לנו שלום תערוך אמר, הסיר שפות מן תערוך - תשפת היהו( יב)

 והואיל, מקרה בדרך היה ולא הכל פעלת אתה רע הן טוב הן העולם ממעשה לנו שקרה מה מעשינו כל

 ל"ז יאב ואדוני, שלום לנו תן ואילך ומכאן בגלות בצער היינו ימים כמה כי השלום לנו ערוך הכל ובידך

 :בשלום תלוי הכל לנו פעלת מעשינו כל השלום לנו כשתתן כי השלום לנו תערוך פירש

   דוד מצודת

 הלא רע בין טוב בין עלינו הבאים המעשים כל גם כי שלום לנו תערוך' ה אתה ל"ר -' וכו תשפות' ה( יב)

 :שלום לנו ערוך בידך והכל הואיל כן ואם במקרה באו ולא לנו פעלת אתם הכל

   ם"מלבי

 אשר כ"ג ראוי כי לטעון חוזר, רעתו סאת נתמלא כבר כי הרשע את' ה שיעניש שראוי שטען אחר. 'ה( יב)

 כל על גם הלא, הרעים מעשינו על בצדק היה עלינו שהבאת שהעונש הגם כי, לנו שלום תשפת מעתה

 מבקש אני ל"ר, םהקוד אל מגביל גם ומלת. )עליהם הראוי העונש את לנו פעלת כבר הרעים מעשינו

   שמעתה כ"ג וראוי מעשינו על העונש סאת נתמלא אנחנו גם, רעתו סאת נתמלא כי יען הרשע את תעניש

 יג פסוק כו פרק ישעיהו י"רש

 :ונגשונו אדונים לנו נעשו - בעלונו( יג)

 :יםקאל הוא לבד ינוקאל כי לאמר נזכיר ותךקאל שם - שמך

   ק"רד

 והיו לנו ואדונים בעלים האומות שהיו פי על אף כי בגלות עמך שתחזקני מה לנו זכור - ינוקאל 'ה( יג)

 אשר כאויבינו אחרים אלהים שם זוכרים היינו ואלו, שמך נזכיר בך לבד כן פי על אף בפרך בנו עובדים

 שמך את וזכרנו הענוי וסבלנו רצינו ולא כמוהם ובגדולה במעלה והיינו מידם נצולים היינו תחתיהם היינו

 :באחר אותך נמיר ולא בטחוננו בך כי ואמרנו לאויבינו
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 יג פסוק כו פרק ישעיהו דוד מצודת

 :לשלום אנו ראוים לומר רצוי דרך הוא -' וכו ינוקאל' ה(/ יג/)

 לשתף מי ואין יםקאל נקרא לבדך שאתה לומר שמך נזכיר לבד בך כי אליהם שמענו לא אבל - בך לבד

 :עמך

   ם"מלבי

, אדונים בעלונו הלא כי, לישראל שלום שישפות שראוי השנית שאלתו את והולך מבאר. ינוקאל' ה( יג)

, להם הקשבנו לא ואנחנו, ויחודך באמונתך שנכפור זולתך שנהיה להכריחנו ורצו כספם כקנין בנו החזיקו

 כ"וא, נכר אלהי שם לא הזכרנו שמך את ולבד יםקלאל החזקנו אותך רק, שמך נזכיר( לבד) בך לבד רק

 :יהיו כ"עי, ותךקבאל לכפור רצו ולא בך שדבקו י"ע אשר הוא מהראוי הכי

  

 יד פסוק כו פרק ישעיהו י"רש

 זכר את אמחה מחה כי שנאמר כענין פיך באמרי' ותשמיד כבר עליהם' פקד הלא - יחיו בל מתים( יד)

 (:יז שמות) עמלק

   ק"רד

 לא ופירוש, ממש בהם ואין מתים הם כי בגלות יהםאל פנינו שלא ההם העמים ואלהי - יחיו בל מתים( יד)

 :ימיש לא ממקומו שאמר כמו יקומו שלא המתים כמו והם חיות בכם אין יחיו

 :להם זכר נשאר שלא עד העול מן אותם והשמדת עובדיהם ועל, עליהם אתה - פקדת לכן

 :תעשו לא מלאכה כל כמו, זכר שום פירוש - זכר כל

   דוד מצודת

 :חיות בהם ואין אמרנו כי - מתים( יד)

 :פקדת לכן, רגליהם על לקום יוכלו לא - יקומו בל

   ם"מלבי

 הכי, יקומו ולא רפאים יהיו או עולם מיתת ימותו שמך שקדשו י"שע ראוי וכי, לעולם. יחיו בל מתים( יד)

 אשר וכל הם שנאבדו, למו זכר כל שהאבדת עד ותשמידם פקדת ותךקבאל שדבקו בעבור לכן כי אפשר

 :בישועתך ותראם תחיים כי וראוי, לטבח כרעו יחודך בעבור, מתו שמך קדושת על הלא ל"ר, להם

  

 טו פסוק כו פרק ישעיהו י"רש

 מודין שהם נכבדת להם שיספת כמה וכל וכבוד וגדולה תורה להם יספת לישראל - לגוי יספת( טו)

 :להם ובצר וכבוד קילוס ניךלפ ישראל עושים כך בטובתם הרי הטובה כל על לפניך ומשבחין

   ק"רד

 יספת טובה כל להם והגדלת יספת לך שהוא הגוי אבל ואבדת השמדת השמות אותה -' ה לגוי יספת( טו)

 הנה טלטלתם כלומר, ארץ קצוי עד אותם רחקת לפיכך, האחרים הגוים עם ולא עמהם שנכבדת לפי להם

 :ארץ קצוי עד מארצם והגליתם והנה

   דוד מצודת

 כי ואף בך מרו ולא כבודך הודו ז"עכ פעם אחר פעם עמך לייסר שיספת מה כל -' ה לגוי יספת( טו)

 :ממך זזו לא הארץ קצות בכל גולה ללכת ממקומם הרחקתם

   ם"מלבי

 ויספת אלילים לעובד וכבוד גדולה יספת הן, ם"לעכו ישראל בין ההבדל נא ראה( שניה טענה. )יסדת( טו)

 קצוי כל ממך רחקת כ"עי' ה חילול נהיה מזה אדרבה הלא? נכבדת ז"עי הכי לךאשא, שנית גדולה להם

 :נכר אלהי ולעבוד בך לכפור ארץ קצוי כל הוסיפו וכן להכעיסך הוסיפו ם"העכו להגדיל שיספת כל כי, ארץ

  

 טז פסוק כו פרק ישעיהו י"רש

 :מדותיך אחר מהרהרים אינם - פקדוך בצר' ה( טז)

 :ותפלה שיח שפך - לחש צקון
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 :תפלתם היא וכך עליהם באין יסוריך מוסר בהיות - למו מוסרך

   ק"רד

 :אחר לא צרתם בעת פקדו לבדך אותך כלומר, פקדוך בצרה בגלות ישראל כשהיו - פקדוך בצר' ה( טז)

 הבאה הצרה כי היו יודעים כי תפלה לפניך שופכים היו להם מוסרך שהיה בעת - למו מוסרך לחש צקון

 ומתפללים מתודים היו והם עונם על אותם מיסר שהיית אלא מקרה בדרך ולא היה מוסרך תבגלו להם

 :בגלות שהיו זמן כל וחקם דרכם היה כן לפניך

, תפלה פירוש ולחש, יצק ושרשו הפעל א"פ חסר והוא, אבותיך ידעון לא אשר ן"כנו נוספת ן"הנו - צקון

 גוזרים שהיו בשעה בגלות השמד בעתות ל"ר', גוו בעקא' ה ת"וי, בלחש נאמרת שהיא לפי כן נקראת

 :בחשאי ועושים לומדים היו והם מצות לעשות ושלא תורה ללמוד שלא עליהם

   דוד מצודת

 :בתפלה אליך ודורשים בך זכרו עליהם צרה בוא בעת - בצר( טז)

 :מוסרך להם בא כאשר ביניהם מצויה תפלה שפיכת - לחש צקון

   ם"מלבי

 רק במקרה הצרה תלו ולא פקדוך בצר גם, בגדולתם שזכרוך לבד לא, ישראל כן לא אבל. 'ה( טז)

 צוקה איזה עליהם באה אם הנפש צוקת שהיא צקון גם כי, גדולה צרה עליהם בא בעת לבד ולא, בהשגחה

 מוסרך את לאזנם לחשת כאילו, מוסרך של לחש למו זה היה, למו מוסרך לחש זה היה( צוייפלונג פער)

 :אשר בעת גם כי מזה ויותר(. למוסר אזנם ויגל( י, לו ובאי) ש"כמ)

  

 יז פסוק כו פרק ישעיהו י"רש

 :וגאולה ישועה סימני מיני שהם אנו רואים, מפניך היינו כן -' וגו ללדת תקריב הרה כמו( יז)

 :גזירותיך מפני - מפניך

   ק"רד

 שתכם כמה כל אמר, למו מוסרך לחש צקון שלמעלה הפסוק עם דבק ל"ז א"א פירשו - הרה כמו( יז)

 יותר חבליה ללדת קרובה שהיא בעת כי ללדת תקריב הרה כמו, ויאהבוך אליך שבים עת בכל הם ותיסרם

 היא חזקים שחבליה שעה ובאותה אותו שונאה אינה זה לה גרם בעלה כי יודעת שהיא פי על ואף חזקים

 :לב בכל אליך ושבים יותר אותך הביםאו אנו ותיסרנו שתכנו בעת כי מפניך היינו וכן, תאהבנו

   דוד מצודת

 חלחלה תאחזה שאז ללדת תקריב אשר הרה אשה כמו הנה בתפלתם יאמרו וכה ל"ר - הרה כמו( יז)

 :זעמך מפני ורועדים חלים אנחנו גם היינו כן הלידה חבלי ייסורי בעבור ותזעק

   ם"מלבי

 לנו שהבאת, מפניך היינו כן הגדולים בחבליה קותזע תחיל שאז ללדת תקריב אשר בעת. הרה כמו( יז)

 כי, תקותנו אבדנו לא זאת בכל, באה לא שהישועה הגם, והישועה הלידה זמן קרבה כאילו גדולים חבלים

 :אז

  

 יח פסוק כו פרק ישעיהו י"רש

 :ישועה ואין רוח והוא להגאל אנו קרובים כאלו ילדנו כאלו כיולדה חיל - חלנו הרינו( יח)

 :ישועה לנו מכינים אנו אין וצרתינו סבלינו בכל - ארץ נעשה בל ישועות

 אני ונפלינו' ל יפלו בל תרגם ויונתן הארץ את ומלאו שכבשו תבל יושבי שהם הכשדים נופלין אין - יפלו ובל

 :פלא לעשות יכולין תבל יושבי אין( לג שמות) ועמך

   ק"רד

 ענינו אך, נמלטה כבר כי ידעה ילדה כאשר היולדת ל"ז ביא אדוני פירש - רוח ילדנו כמו חלנו הרינו( יח)

 היא יודעת כי החבלים בהפסק' שמח ואינה, רוח כמו זהו ילדה ולא עתה בלא ללדת שתקריב האשה כמו

 שמחים היינו לא מצרה נמלטים שהיינו בעת כי בגלות אנחנו היינו כן, בנים במשבר עוד תעמד בקרוב כי
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 אשר הישועות דבר כי הגלות ימי בכל היינו זה בענין כן, אחריה לבא עתידהו תכופה אחרת כי ידענו כי

 :בארץ נעשה היה לא הבטחתנו

 נקום הם כשיפלו לישועתינו סימן הוא דבר אותו כי ם"העכו ממלכות נופלים היו לא - תבל יושבי יפלו ובל

 ולא הישועה עת הגיע לא כי יודעים היינו כי בזה שמחים היינו לא מצרה נצולים שהיינו עת ובכל אנחנו

 :תבל יושבי נופלים שהיו רואים היינו

 :עומד נפעל - נעשה

   דוד מצודת

 הלידה וחיל הריון צער לה שיש לידה מאשת במשל אחז להגאל מובטחים שאנו לפי - חלנו הרינו( יח)

 לאשת דמינו הלא בתפלתם יאמרו ל"ור שסבלה הצער על להתנחם במה לה שאין בעלמא רוח ויולדת

 נפלו לא ועדיין בארץ ישועה נעשה לא עדיין כי להתנחם במה ואין השעבוד קושי סבלנו כי כזאת לידה

 :תבל פני ומלאו שכבשו הכשדים

   ם"מלבי

 של רוח, רוח היה ההם העצומים מחבלים אז שילדו הלידה כי מצייר. רוח ילדנו כאילו וחלנו הרינו( יח)

 הוא מה ומבאר. הלז וההריון החבלים מן הנולד הבן הוא, תקוה לש רוח, ודעת חכמה של רוח, נבואה

 רק, ישועות נעשה לא החומרי בארץ פה רק, "ארץ נעשה בל ישועות" לאמר לנו מנבא הנולד הרוח - הרוח

 הזה החומרי בעולם פה ל"ר, הלז הגשמי תבל ישבי( על הישועות) יפלו ובל, נושענו לא החומרי בעולם

, אמתיית נשגבה לישועה ראוים אין תבל ויושבי, האמתיית הישועה בו שתחול המקום ןאי הגשמיים ובחיים

 :כי, להתיאש אין זאת בכל אבל

  

 יט פסוק כו פרק ישעיהו י"רש

 מלכות דבר יצא עליך שמומתין אותן יחיו ממך בבקשה הצדיקים שיחיו התפלל כאן - מתיך יחיו( יט)

 למעלה שכתוב למה חילוף זו תקומה תהי להם עלי עצמן נבלוש עמי נבלות יקומון נבלתי לומר מלפניך

 :יקומון אלו אבל יקומו בל רפאים

 :זה הוא צווי' ל ורננו הקיצו הוא ברוך הקדוש להם יאמר זה כל - ורננו הקיצו

 :אור של טל להם ומצותיך תורתך טל שיהא כן לעשות לך נאה כי - טליך אורות טל כי

 :מתורתך ידיהם שריפו רפאים ארץ את תפיל לעפרו ולארץ - תפיל רפאים וארץ

 :להפילם כדי בצדקותינו אין כי הפילם אתה ואומר חוזר תבל יושבי יפלו ובל שאמר לפי - תפיל רפאים

   ק"רד

 הישועה בעת מתים להחיות הוא ברוך הקדוש עתיד כי מתיך יחיו הישועה בעת אז אמר - מתיך יחיו( יט)

 ההוא ביום שהיא זו פרשה בתחילת כתבנו וכבר, יקיצו עפר אדמת מישיני יםורב דניאל בנבואת אמר וכן

 הוא והכנוי מתיך יחיו אז הנביא ואמר, הפסוק זה עד הזאת הפרשה ענין הוא והשיר, הזה השיר יושר

 ולא לצדיקים המתים תחית כי לברכה זכרם רבותינו שאמרו כמו לקל שהם הצדיקים ל"ר, לקה כנגד

 וחסר, יקומון נבלתי ואמר ורבים שאמר דניאל בנבואת וכן, מתיך שאמר הפסוק בזה הנרא וכן, לרשעים

 היה והוא הצדיקים שאר כן גם יקומו העפר מן נבלתי כשתקום אומר, נבלתי עם או כנבלתי ף"כ או עם

 :צדיק שהוא בעצמו יודע שהיה שיקום באמת בוטח

 :זה להם ויאמר השמים מן קול יצא או, עפר ישוכנ ורננו הקיצו לחברו אחד כל ויאמר - ורננו הקיצו

 טלך הוא לירקות הראוי טל משל דרך על אמר, אורות ללקוט כמו, ירקות הם אורות - טלך אורות טל כי

 :המתים שיחיה השם כנגד אמר טלך כן ומצמיחם הירקות מחיה שהטל כמו

 נעדרה והארץ כמו וארץ המפלת האשה לשון, ולחוץ ממנה המתים תשליך הארץ - תפיל רפאים וארץ

 אותם תפיל' הרפאי והם הרשעים אבל מתיך תחיה, אמר לקה כנגד תפיל ו"תי יהיה או הידיעה א"ה ממנו

 :אותה תחיה שלא עד לארץ

   דוד מצודת

 :שמך קדוש על המומתים אלו בתחיה יעמדו יום קרב ובקשה תפלה דרך אמר - מתיך יחיו( יט)
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 בתחיה יקומון עלי עצמן שנבלו עמי נבלת ל"ר יקומון נבלתי לומר מלפניך מלכות דבר יצא - יקומון נבלתי

 :'לה ושבחו המיתה משינת הקיצו עפר שוכני ואתם

 טל ידי על המתים יחיו כן אותם שמגדל הצמחים על היורד כטל יהיה עליך שאוריד התחיה טל כי - טל כי

 :תחיה

 :בה יםהקבור המתים את לחוץ ותשליך תפיל הארץ -' וכו וארץ

   ם"מלבי

 שיחיו ולא, המיועדות הישועות וישיגו המתים יחיו אז הנצחי בעולם התחיה בעולם. מתיך יחיו( יט)

 שכני אתם ורננו הקיצו, נושעו לא החיים ואם. בתחיה יקום הגוף שגם, יקומון נבלתי גם כי לבד הנשמות

 כטל דומה ממעשיך למרום עלהש הטל. טל כי: תוחלתכם אבדה לא בעפר שוכנים שאתם הגם כי, עפר

 יצאו כן, גדול במהירות שצומחים ופטריות כמהים כמו אחד ביום הגדלים הירקות והם, האורות על הבא

 מימי אד שמזיעים והצמחים הארות שמעלים האדים מן בא שהטל כמו וממשיל) תחיה של טל י"ע הגופים

, (טובים המעשים י"ע התחיה תהיה כן, תםאו ומחיה עליהם היורד הטל בא ומזה( אויסדונסטען) אוירי

 דברי זה כל. עפר ישיני להחיות הקברים מקום על והמתים הרפאים של ארץ על תפיל הזה הטל ואת

 והגם, ואמונה תקוה רוח, חדש רוח אצלם יולד צרותיהם מעומק כאילו נפלאה מליצה והיא, הנולד הרוח

 וייחול נבואה רוח הנה, בהם אין רוח כל אשר בשותהי כעצמות ודומים עצמותיהם יבשו ז"שבעה שרואים

 הנני( יב, לז יחזקאל) שכתוב כמו, אופן בשום להתיאש ושלא, עתידי עולם על לבטוח בלבבם יתעורר

 :'וכו קברותיכם את פותח

  

 כ פסוק כו פרק ישעיהו י"רש

, מדרשות ובבתי ותכנסי בבתי בחדריך בא עמי לך לנביא השיבהו זו תשובה - בחדריך בא עמי לך( כ)

 :תנחומא רבי דרש כך לבך בחדרי מעשיך על התבונן א"ד

 תהרהר שלא פיך דלתי סגור דרש תנחומא ורבי עלך דיגנון טבין עובדין לך עביד י"ת - בעדך דלחך וסגור

 :הדין מדת אחר

 :שונאיך על אפקוד אמת כי זעם יעבר עד מעט התחבאי - חבי

   ק"רד

 עמי לך משל דרך אמר זמן מעט לישראל צרה שתהיה ומגוג גוג במלחמת מרא הפסוק זה - עמי לך( כ)

 יהיה רגע כמעט כי, שלמה ובתשובה טובים במעשים להסתר משל וזה, בעדך דלתך וסגור בחדריך בא

 :בספר כתוב הנמצא כל שאמר כמו, ימלטו והטובים ויעבור הזעם

 וחטאת, הזה העם שובבה מדוע כמו, נקבה בלשון מצאנו עם כי שזכר עמי כנגד נקבה לשון אמר - חבי

 וקרי רבים לשון ד"ביו כתיב ודלתיך, צבי שבי בפלס שם אותו מפרשים ויש, זכר לשון הוא ברוב אבל, עמך

 :בדלתו חור ויקוב כמו, דלתיך אומר היחיד כי, בסגול דלת ממשקל ואינו, כלל דרך על יחיד לשון דלתך

 :המקף מפני חטף בקמץ ו"וי בלא וקרי ו"בוי כתוב - יעבור

   דוד מצודת

 לעשות אצלך מי לבוא יוכל שלא בעדך הדלת וסגור בחדרך בוא משל בדרך הנביא מאמר - עמי לך( כ)

 במסתר עצמך סתרי לומר ורוצה לו ותלך הזעם יעבור אשר עד מועטת רגע כשיעור וסתרי רעה עמך

 :הגאולה בוא קודם אושיבו הצרות מזעם עליך להגן= טובים ומעשים= ט"ומעש תשובה

   ם"מלבי

' ה זעם יעבור עד רגע התחבי, התשועה עת הגיע לא שעתה הגם. בחדריך לך עמי' ה לו משיב. לך( כ)

 :אז כי, מעליך

 

 כא פסוק כו פרק ישעיהו י"רש

 :הדין למדת הרחמים ממדת - וגומר יוצא' ה הנה כי( כא)

 :שעיר הר הוא - הארץ יושב

 :ראלביש שהרגו - הרוגיה על
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   ק"רד

 שקדם עונם וכל ההם בגוים ונלחם' ה ויצא כן גם שאמר כמו משל דרך על - ממקומו יוצא' ה הנה כי( כא)

 מכוסה הוא כאלו יראה הדם ינקם לא וכאשר עליהם יפקד ששפכו נקי דם וכל ההיא בעת עליהם יפקד

 על עוד תכסה ולא אמר יכךלפ, דמי תכסי אל ארץ איוב אמר וכן, מגולה הוא כאלו וכשינקם הארץ תחת

 יואל בנבואת אמר וכן, הגדול החמס הוא הדם כי שעשו האחרים החמסים זכר ולא הדם וזכר, הרוגיה

 :נקיתי לא דמם ונקיתי

   דוד מצודת

 (:יד זכריה) בגוים ונלחם' ה ויצא ש"וכמ משל ענין הוא - ממקומו יוצא( כא)

 :המפעל גמול לםלש בה היושב על הארץ יושב עון לזכור - לפקוד

 :בה הנקברים ההרוגים על הדם את תגלה הארץ - וגלתה

   ם"מלבי

 יהיה, בה ששפכו דמיה את הארץ וגלתה לישראל שהרעו ם"העכו עון על לפקוד. ממקומו יצא' ה( כא)

 ימצא אם כי הרוגיה על עוד תכסה לא והלאה ומעתה, העבר על נקם לנקום חמה להעלות מגולה הדם

 :תיכף לענשו לו מתקוממה ארץ תהי נפש הורג

 


