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Isaiah Chapter 28 ְעָיהּו  ְישַׁ

כֹּרֵּי ֶאְפַריִׁם, הֹוי  א ְצבִׁי , ְוצִׁיץ נֹּבֵּל, ֲעֶטֶרת גֵּאּות שִׁ
ְפַאְרּתֹו י יָיִׁן, ְשָמנִׁים-רֹּאש גֵּיא-ֲאֶשר ַעל--תִׁ  . ֲהלּומֵּ

1 Woe to the crown of pride of the drunkards of 
Ephraim, and to the fading flower of his glorious 
beauty, which is on the head of the fat valley of 
them that are smitten down with wine!  

ץ לַ   ב נֵּה ָחָזק ְוַאמִׁ ; בְכֶזֶרם ָבָרד ַשַער ָקטֶ , 'ההִׁ
נִׁיַח ָלָאֶרץ, ְכֶזֶרם ַמיִׁם ַכבִׁירִׁים שְֹּטפִׁים  . ְבָיד--הִׁ

2 Behold, the Lord hath a mighty and strong 
one, as a storm of hail, a tempest of 
destruction, as a storm of mighty waters 
overflowing, that casteth down to the earth 
with violence.  

ָרַמְסָנה, ְבַרְגַליִׁם  ג כֹורֵּי ֶאְפרָ , ֲעֶטֶרת גֵּאּות; ּתֵּ  The crown of pride of the drunkards of 3 . יִׁםשִׁ
Ephraim shall be trodden under foot;  

ְפַאְרּתֹו, ְוָהְיָתה צִׁיַצת נֹּבֵּל  ד י תִׁ -ֲאֶשר ַעל, ְצבִׁ
ֲאֶשר , ְבֶטֶרם ַקיִׁץ, ְכבִׁכּוָרּה--גֵּיא ְשָמנִׁים, רֹּאש

 { ס}  .הְבעֹוָדּה ְבַכּפֹו יְִׁבָלֶעָנ, יְִׁרֶאה ָהרֶֹּאה אֹוָתּה

4 And the fading flower of his glorious beauty, 
which is on the head of the fat valley, shall be as 
the first-ripe fig before the summer, which 
when one looketh upon it, while it is yet in his 
hand he eateth it up. {S}  

י, ֹותקְצבָ  'היְִׁהֶיה , ַבּיֹום ַההּוא  ה , ַלֲעֶטֶרת ְצבִׁ
ְפָאָרהְולִׁ   . ַעמֹו, לְִׁשָאר--ְצפִׁיַרת ּתִׁ

5 In that day shall the LORD of hosts be for a 
crown of glory, and for a diadem of beauty, 
unto the residue of His people;  

ְשָּפט, ּוְלרּוחַ   ו ב--מִׁ ְשָּפט-ַעל, ַלּיֹושֵּ , ְולְִׁגבּוָרה, ַהמִׁ
ְלָחָמה שָ  יבֵּי מִׁ  { ס}  .ְעָרהְמשִׁ

6 And for a spirit of judgment to him that sitteth 
in judgment, and for strength to them that turn 
back the battle at the gate. {S}  

ֶלה ַבַּייִׁן ָשגּו-ְוַגם  ז ָכר ָּתעּו, אֵּ ן ְוָנבִׁיא שָ   :ּוַבשֵּ גּו כֹּהֵּ
ן ָכר נְִׁבְלעּו מִׁ ן, ןַהַּייִׁ -ַבשֵּ ָכר-ָּתעּו מִׁ , ָשגּו ָברֶֹּאה, ַהשֵּ

 . ָּפקּו ְּפלִׁילִָּׁיה

7 But these also reel through wine, and stagger 
through strong drink; the priest and the 
prophet reel through strong drink, they are 
confused because of wine, they stagger because 
of strong drink; they reel in vision, they totter in 
judgment.  

ְלָחנֹות-כִׁי ָכל  ח   .ָמקֹום, ְבלִׁי, ָמְלאּו קִׁיא צָֹּאה, שֻׁ
 { פ}

8 For all tables are full of filthy vomit, and no 
place is clean. {P}  

י יֹוֶרה דֵָּעה-ֶאת  ט ין ְשמּוָעה-ְוֶאת, מִׁ י ָיבִׁ , ְגמּולֵּי--מִׁ
ָחָלב י, מֵּ יקֵּ ָשָדיִׁם, ַעּתִׁ  . מִׁ

9 Whom shall one teach knowledge? And whom 
shall one make to understand the message? 
Them that are weaned from the milk, them that 
are drawn from the breasts?  

יר שָ --ַקו ָלָקו ַקו ָלָקו, כִׁי ַצו ָלָצו ַצו ָלָצו  י ְזעֵּיר , םְזעֵּ
 . ָשם

10 For it is precept by precept, precept by 
precept, line by line, line by line; here a little, 
there a little.  

ָהָעם -ֶאל, ְיַדבֵּר, ּוְבָלשֹון ַאֶחֶרת, כִׁי ְבַלֲעגֵּי ָשָפה  יא 11 For with stammering lips and with a strange 
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  ;tongue shall it be spoken to this people . ַהֶזה

, ָעיֵּףזֹּאת ַהְמנּוָחה ָהנִׁיחּו לֶ , ֲאֶשר ָאַמר ֲאלֵּיֶהם  יב
 . ְשמֹועַ , ְולֹּא ָאבּוא; ַהַמְרגֵָּעה, ְוזֹּאת

12 To whom it was said: 'This is the rest, give ye 
rest to the weary; and this is the refreshing'; yet 
they would not hear.  

, ו ָלָקוַצו ָלָצו ַצו ָלָצו ַקו ָלָקו קַ , 'ה-ְוָהָיה ָלֶהם ְדַבר  יג
, רְלַמַען יְֵּלכּו ְוָכְשלּו ָאחֹו--ְזעֵּיר ָשם, ְזעֵּיר ָשם

 { פ}  .וְנְִׁלָכדּו, ְונֹוְקשּו, ְונְִׁשָברּו

13 And so the word of the LORD is unto them 
precept by precept, precept by precept, line by 
line, line by line; here a little, there a little; that 
they may go, and fall backward, and be broken, 
and snared, and taken. {P}  

ְמעּו ְדַבר  יד י ָלצֹון, 'ה-ָלכֵּן שִׁ מְֹּשלֵּי ָהָעם --ַאְנשֵּ
 . ָלִׁםֲאֶשר בִׁירּושָ , ַהֶזה

14 Wherefore hear the word of the LORD, ye 
scoffers, the ballad-mongers of this people 
which is in Jerusalem:  

, ְשאֹול-ְועִׁם, ָמֶות-ָכַרְתנּו ְברִׁית ֶאת, כִׁי ֲאַמְרֶּתם  טו
ינּו חֶֹּזה ( ַיֲעבֹּר)עבר -שֹוטֵּף כִׁי( שֹוט)שיט ; ָעשִׁ
נּו נּו ּוַבֶשקֶ , לֹּא ְיבֹואֵּ   .ר נְִׁסָּתְרנּוכִׁי ַשְמנּו ָכָזב ַמְחסֵּ

 { פ}

15 Because ye have said: 'We have made a 
covenant with death, and with the nether-world 
are we at agreement; when the scouring 
scourge shall pass through, it shall not come 
unto us; for we have made lies our refuge, and 
in falsehood have we hid ourselves'; {P}  

ְננִׁי יִַׁסד ְבצִּׁיֹון, אלקים 'הכֹּה ָאַמר , ָלכֵּן  טז ; ָאֶבן, הִׁ
ין--מּוָסד מּוָסד, ֶאֶבן בַֹּחן ּפִַׁנת יְִׁקַרת לֹּא , ַהַמֲאמִׁ

יש  . ָיחִׁ

16 Therefore thus saith the Lord GOD: Behold, I 
lay in Zion for a foundation a stone, a tried 
stone, a costly corner-stone of sure foundation; 
he that believeth shall not make haste.  

ְשָּפט ְלָקו  יז י מִׁ ְשָקֶלת, ְוַשְמּתִׁ ד וְָיָעה ָברָ ; ּוְצָדָקה ְלמִׁ
ֶתר ַמיִׁם יְִׁשטֹּפּו, ַמְחסֵּה ָכָזב  { ס}  .ְוסֵּ

17 And I will make justice the line, and 
righteousness the plummet; and the hail shall 
sweep away the refuge of lies, and the waters 
shall overflow the hiding-place. {S}  

ְשאֹול -ְוָחזּוְתֶכם ֶאת, ָמֶות-ְוכַֻּׁפר ְברִׁיְתֶכם ֶאת  יח
וְִׁהיִׁיֶתם לֹו , טֵּף כִׁי ַיֲעבֹּרשֹוט שֹו; לֹּא ָתקּום

ְרָמס  . ְלמִׁ

18 And your covenant with death shall be 
disannulled and your agreement with the 
nether-world shall not stand; when the scouring 
scourge shall pass through, then ye shall be 
trodden down by it,  

דֵּי ָעבְ   יט בֹּר ַבבֶֹּקר ַבבֶֹּקר ַיעֲ -כִׁי, רֹו יִַׁקח ֶאְתֶכםמִׁ
ין ְשמּוָעה, ְזָוָעה-ְוָהָיה ַרק; ַבּיֹום ּוַבָלְיָלה  . ָהבִׁ

19 As often as it passeth through, it shall take 
you; for morning by morning shall it pass 
through, by day and by night; and it shall be 
sheer terror to understand the message.  

ְשָּתרֵּעַ , ָקַצר ַהַמָצע-כִׁי  כ הִׁ ָכה ָצָרה; מֵּ , ְוַהַמסֵּ
ְתַכנֵּס  . ְכהִׁ

20 For the bed is too short for a man to stretch 
himself; and the covering too narrow when he 
gathereth himself up.  

--ָגזְכעֵֶּמק ְבגְִׁבעֹון יִׁרְ , 'הים ָיקּום ְּפָרצִׁ -כִׁי ְכַהר  כא
הּו הּו, ַלֲעשֹות ַמֲעשֵּ , ְוַלֲעבֹּד ֲעבָֹּדתֹו, ָזר ַמֲעשֵּ
 . ָנְכרִָּׁיה ֲעבָֹּדתֹו

21 For the LORD will rise up as in mount 
Perazim, He will be wroth as in the valley of 
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Gibeon; that He may do His work, strange is His 
work, and bring to pass His act, strange is His 
act.  

ְתלֹוָצצּו-ַאל, ְוַעָּתה  כב -כִׁי  :מֹוְסרֵּיֶכם, ֶיְחְזקּו-ֶּפן, ּתִׁ
י אֵּת , ָכָלה ְוֶנֱחָרָצה ָשַמְעּתִׁ -ַעל--ֹותקְצבָ  אלקים 'המֵּ

 { פ}  .ָהָאֶרץ-ָכל

22 Now therefore be ye not scoffers, lest your 
bands be made strong; for an extermination 
wholly determined have I heard from the Lord, 
the GOD of hosts, upon the whole land. {P}  

ְמעּו  כג ְמעּו; קֹולִׁי, ַהֲאזִׁינּו ְושִׁ יבּו ְושִׁ י, ַהְקשִׁ ְמָרתִׁ  Give ye ear, and hear my voice; attend, and 23 . אִׁ
hear my speech.  

ְיַפַּתח ; ַיֲחרֹּש ַהחֹּרֵּש לְִׁזרֹּעַ , ֲהכֹּל ַהּיֹום  כד
 . ַאְדָמתֹו, וִׁיַשדֵּד

24 Is the plowman never done with plowing to 
sow, with the opening and harrowing of his 
ground?  

ָּוה ָפֶניהָ -ֲהלֹוא אִׁם  כה פִׁיץ ֶקַצח ְוַכמֹּן יִׁזְ , שִׁ ; רֹּקְוהֵּ
ָטה שֹוָרה ּוְשעָֹּרה נְִׁסָמן  . ְוכֶֻׁסֶמת ְגבָֻׁלתֹו, ְוָשם חִׁ

25 When he hath made plain the face thereof, 
doth he not cast abroad the black cummin, and 
scatter the cummin, and put in the wheat in 
rows and the barley in the appointed place and 
the spelt in the border thereof?  

ְשָּפט  כו  For He doth instruct him aright; his God doth 26 . יו יֹוֶרנּוקֱאלֹּ, וְיְִׁסרֹו ַלמִׁ
teach him.  

-ַעל, ְואֹוַפן ֲעָגָלה, יּוַדש ֶקַצח, כִׁי לֹּא ֶבָחרּוץ  כז
 . ַבָשֶבט ְוַכמֹּן, כִׁי ַבַמֶטה יֵָּחֶבט ֶקַצח  :ַכמֹּן יּוָסב

27 For the black cummin is not threshed with a 
threshing-sledge, neither is a cart-wheel turned 
about upon the cummin; but the black cummin 
is beaten out with a staff, and the cummin with 
a rod.  

ְוָהַמם ; דּוֶשנּוכִׁי לֹּא ָלֶנַצח ָאדֹוש יְ , ֶלֶחם יּוָדק  כח
 . לֹּא ְידֶֻׁקנּו, גְִׁלַגל ֶעְגָלתֹו ּוָפָרָשיו

28 Is bread corn crushed? Nay, he will not ever 
be threshing it; and though the roller of his 
wagon and its sharp edges move noisily, he 
doth not crush it.  

עִׁם , זֹּאת-ַגם  כט ְפלִׁא עֵָּצה  :ֹות ָיָצָאהקְצבָ  'המֵּ , הִׁ
ָּיה ְגדִׁיל ּתּושִׁ  { פ}  .הִׁ

29 This also cometh forth from the LORD of 
hosts: Wonderful is His counsel, and great His 
wisdom. {P}  

 א פסוק כח פרק ישעיהו י"רש

 וחמרא דדורמסקית מיא כדאמר פרוגיתא מדינת של טוב ביין משתכרין שהיו - אפרים שכורי( א)

 :השבטים עשרת קפחו דפרוגיתא

 :שלו הפרח ציץ יהיה תפארתו מטע ומצב - תפארתו צבי נובל וציץ

 נץ וציץ, כמרא בשולי רבותינו ופירשו' הנובלו על בברכות ששנינו כמו המקולקלות תאינים הם - נובל

 הם ושם מתוקים שפירותיה תכנר היא שמנים גיא ראש על נטועים אשר נץ ואנץ ציץ ויצץ כדמתרגמינן

 :ביין עצמן הולמים

 עשרת ראש שעל התפארת צבי' וגו על אשר תפארתו צבי לפתור עוד ויש, חמר כתושי - יין הלומי

 כמו גאוה' ל גיא, ימשחו שמנים ראשית( ו עמוס) שנאמר כמו שמנים ראשי בגאות המשוחין השבטים

 (:תהיה נובל כציצת הציץ ואותו) מאד גיא מואב( טו/ ישעיהו/ לעיל)
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 :יין במזרקי השותים( ו עמוס) בהם שנאמר שכרותן שם על קוראן כך - יין הלומי

   ק"רד

 מתענגים והיו עדין גלו שלא השבטים על אפרים במלכות דורו אנשי על דבר עתה - גאות עטרת הוי( א)

 שכרות לידי יםשבא עד המבושם בשמן ובתענוג ובמשתה במאכל עסקם כל והיה להם שהיתה בטובה

 שמנת שאמר כמו ומצותיו לקה ושכחו העולם הנאות אחר נמשכים והיו השכורים כדרך ויוצאים ומקיאים

 קפחו הם דדורמסקית ומיא דפרוגיתא חמרא ל"ז רבותינו ואמרו, וגומר עשהו קאלו ויטוש כשית עבית

 עושין היו הגאוה מן כי משל דרך על גאות עטרת הוי עליהם הנביא ואמר, מישראל השבטים עשרת

 שהוא האילן או העשב כציץ והתפארותם חמדתם ודמה ובתענוגם בעשרם מתפארים והיו להם עטרות

 תפארת צבי יהיה כן עפר ושב יפיו נשחת והנה לארץ ונופל נובל הוא בו נושבת וכשהרוח בצאתו יפה

 צבי כמו ופאר וחמדה פץח פירושו וצבי, ישראל מלכות ראש היא כי אפרים ואמר גאותם ועטרת אפרים

 גיא ראש על שהוא התפארת וציץ הגאות עטרת פירוש שמנים גיא ראש על אשר ואמר, הארצות לכל היא

 מתגוללים שכורים שנופלים לארץ אותם מכה שהיין היין מוכי כלומר יין הלומי שהם מאלה השכורים

 :ובצואתם בקיאם

 מליאה גיא היא כאלו ראשם על שיוצקים מבושםה השמן מרוב הפלגה דרך על - שמנים גיא ראש וקרא

 :יאמר תענוגם סוף מה להם אומר ועתה מים

   דוד מצודת

 :בגאותם מתכבדים שהיו מה על ל"ר אפרים שכורי של הגאוה עטרת על מתאונן הנביא - הוי( א)

 זמן במעט אשר השדה כציץ מהר הכלה שזכר הגאוה מטרת היא תפארתו הדר - תפארתו צבי נובל וציץ

 :ש"במ ענין כפל והוא ויכמוש יבול

 למשוח עצמם מפנקים שהיו אפרים בני ראש על אשר העטרה לומר גאות עטרת על חוזר - ראש על אשר

 :שמן מלא גיא הראש היה וכאלו מבושם בשמן הרבה ראשם

 פני על המושלכים האבנים על ויוכו בארץ יפלו השכרות רוב לפי כי מהיין מוכים היו אשר - יין הלומי

 :המכה הוא היין וכאלו האדמה

   ם"מלבי

, אשור מלך י"ע יהודה שבט על שעברו התלאות המון על סובב ז"ושאח זה קאפיטל של החזיון. הוי( א)

 מטרת אל הוצעה רק הם, השבטים עשרת על המדברים( ה עד א פסוק מן) והכתובים, לסוף ומפלתו

 אשר יהודה מלכות אבל, ובטל שבת כבר אפרים מלכות כאומר. ואילך' ה מפסוק יהודה על שינבא חפצו

 רוח עליהם יערה עד, כוס יעבור עליהם וגם, תעו ובשכר שגו ביין הם גם, לטובה עליהם' ה מחשבת

 המלכות היא אפרים שכרי של גאות עטרת הלא, אני קורא, הוי אומר, הביאור אל נבא ובזה. ממרום

 רוח והתנשאות הלב גאות עטרת רק באמת תפארת רתעט שאינה ל"ר, גאות עטרת וקראה), שלהם

 ראש על משובחים פירות המגדלת מאד השמנה ארצם על מליצה היא. נבל וציץ(: שקר על המדמה

 הם, וארצם, מלכותם, אלה שני הנה, (בידם נתקיים שלא על לגנאי נובל ציץ וקראם) השמנים מקומות

 :והשכרות היין חריא שרדפו ידי על ונאבדו נשברו, יין הלומי מכבר

 

 ב פסוק כח פרק ישעיהו י"רש

 :מרירי קטב ושער ברד כזרם שהוא' לה ואמיץ חזק רוח יש - הנה( ב)

 :התאנים מן הנובלות ויפיל החזקה בידו ארצם על יניחהו - ביד לארץ הניח

   ק"רד

 :שברםומ' האילנו שמפיל ברד כזרם' עליה שיבא' לה חזק יום הנה -' לה ואמיץ חזק הנה( ב)

, הכל וכורת שקוטב סערה רוח על אומר הוא ושער, שנים במקום עומדת כזרם ף"וכ, וכשער - קטב שער

 זה כן לארץ הגבוהים האילנות ויפילו עליהם יעבור אשר כל וישטפו שיבאו כבירים מים לזרם המשילו ועוד

 :והאמיץ החזק היום

 ביד לארץ גאותם עטרת יניח החזק היום שזה ראמ רבים וכמוהו עתיד במקום עבר יניח כמו - לארץ הניח

 :בחזקה כלומר
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   דוד מצודת

 :אילנות המשבר ברד כזרם שהוא' לה ואמיץ חזק רוח יש הנה - ואמיץ חזק הנה( ב)

 :ומשחית הכורת סערה כרוח - קטב שער

 :בחזקה שוטפים המה אשר - שוטפים

 :רב ובכח ידה בחזקת לארץ גאונם עטרת יניח הרוח זה - ביד לארץ הניח

   ם"מלבי

 דבר' לה יש. חזק(: וארצם מלכותם מהם נשבת איך לספר מוסגר מאמר הוא' ה פסוק עד מכאן. )הנה( ב)

 ואמיץ, ברד כזרם חזק, מגביל והמאמר, והפסק לאות בלי החוזק התמדת מציין הוא אמיץ. )ואמיץ חזק

 את וכורתת קוטבת סערה רוח היא. בקט ושער: ארזים שובר שהוא. ברד כזרם חזק(: כבירים מים כזרם

 מים כזרם ואמיץ: הכל את יעקור אז גדולה סערה רוח הזורם הברד עם תתחבר ואם, ממקומו הכל

 הם אז מים זרם אחריו יבא אם אבל, ממקומו הדבר שוטף אינו אבל שובר הברד כי. שטפים כבירים

 אשור בני שעשו והשמד ההרג אל הברד ומשל, רחוק למקום וישאוהו הברד שבר אשר כל את שוטפים

 ומים ברד הזרם. הניח: מדי וערי גוזן נהר אל הפליטה את הגלו אשר אל הוא, הזרם ומשל, בארצם

 :כ"ואח, בידו לארץ גאות העטרת את תחלה הניח, כבירים

  

 ג פסוק כח פרק ישעיהו ק"רד

 וזה לארץ שתפול לאחר ליםברג שירמסנה אלא לארץ גאונם עטרת שיניח די ולא - תרמסנה ברגלים( ג)

 ואמר כלל דרך עטרת ואמר יחידה עטרת ואמר רבות לשון תרמסנה ואמר, שפלותם לרוב משל כלו

 :מלחמה תקראנה כי וכן בהם מתגאים שהם הדברים כל לומר רוצה עטרותיהם כל על פרט דרך תרמסנה

   דוד מצודת

 :גאותם ישפיל האויב ל"ר אפרים שכורי של הגאוה עטרת תרמסנה האויב ברגלי - תרמסנה ברגלים( ג)

   ם"מלבי

 של והנמשל, המלך מן העטרה שהעביר על הוא, ביד לארץ הניח של והנמשל. תרמסנה ברגלים( ג)

, ברד זרם נגד מגבילים אלה ושני, מארצם אותם שהגלה י"ע לגמרי המלכות שהעביר תרמסנה ברגלים

 כבירים מים זרם י"וע, המלוכה עטרת נפלה ההריגה אל משל שהוא ברד הזרם י"שע, כבירים מים וזרם

 שבי הלכו שכולם אחר, אחר מלך י"ע להחזירה א"שא עד, לגמרי העטרה נרמסה הגלות אל משל שהוא

 פליטה עדיין להם נשאר הראשונים פעמים ובשני אפרים על סנחריב בא פעמים שלש כי ל"ור. צר לפני

 :לכלה עד למרמס היו השלישית בפעם אבל

  

 ד פסוק כח פרק ישעיהו י"רש

 :נובל ציץ תאנת של' כבישול - קיץ בטרם כביכורה( ד)

 וישקוד כך בכפו בעודה ובולעה עליה קופץ בכורה שהיא מתוך אשר התאנים שאר בישול עת - קיץ בטרם

 (:'ט דניאל) עלינו ויביאה הרעה על

   ק"רד

 תבא ו"התי אלא סמוך אינו וציצת, ונצה נץ וכן יתציצ נקבה ובלשון ציץ זכר בלשון נזכר - ציצת והיתה( ד)

 בספר שכתבנו כמו להם והדומים, לך פוגת תתני אל, שלשיה עגלת כמו א"ה במקום רבים במקומות

 לבכורה תפארתם ציץ דמה עוד נובל ואמר, והיתה אמר נקבה ובלשון זכר בלשון הציץ שזכר ולפי, מכלל

 הבכורה כלומר הקיץ פירות שיצאו בטרם הבכורה התאנה כלומר קיץ בטרם כבכורה ואמר קיץ בטרם

 :אותה לוקח בתחילה אותה והרואה לקחתה עליה קופצין אדם בני בתחילה שתבא

 אפרים עושר יהיה כן אותה חמדתו מרוב יבלענה תכף בכפו שתהיה בזמן כלומר - יבלענה בכפו בעודה

 :'במהר האויב יבלעם וטובה

, ראשה על וגולה אור יוציא ותעלומה וכמוהו הקריאה לתפארת היא רק וילכנ ואינה א"ה מפיק - כבכורה

 :לה תאותו מרוב יבלענה בענף אותה כשיראה כלומר רעננה לא וכפתו כמו ענף בכפו פירש ל"ז אבי ואדוני
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   דוד מצודת

 :שמנים גיא ראש על לעטרה היא אשר הנובל לציצת הדומה תפארתו הדר -' וכו והיתה( ד)

 בטרם שנתבכרה כתאנה תהיה הגאוה עטרת לומר המקרא בתחלת האמור והיתה על חוזר - כבכורה

 :כולם התאנים בשול עת והוא הקיץ יהיה

 ממתין ואינו הענף על תלויה עדיין כשהיא מיד יבלענה הרואה אותה כשיראה מיד אשר -' וכו יראה אשר

 :גאותם להשפיל האויב ימהר שכן ואמר שיתלוש עד

   ם"מלבי

 היה הוא, ארצם אל משל שהוא נובל הציץ מפלת מספר, גאות עטרת נפלה איך שספר אחר. והיתה (ד)

 המתבכרת כפרי הזמן לפני ונתבשלו תחלה הגלו שהם[ א, ענינים' ג בזה ומצייר. קיץ בטרם כבכורה דומה

 בעודה כי[ ג, ילקטנה בעליה שאינו הגם אותה הרואה יראה אשר להבכורה בזה שנדמו[ ב, הקיץ בא טרם

 אותה ירשו כן, החביבות מתוך לעיסה בלי אחת בפעם יבלענה וגם, פיו אל הגיעה טרם בידו בעודה בכפו

 כאן עד. )לבטח יושבים בעודם בארצם משורשים בעודם אותם והחריבו, המשפט להם לא אשר זרים

 הלומי מכבר הם אפרים של נובל וציץ עטרת הנה אומר, ('א בפסוק דבריו אל שב מעתה, המוסגר מאמר

 :הנה, יהודה לשבט זה לעומת אבל, יין

 

 ה פסוק כח פרק ישעיהו י"רש

 :הפושעים כהתם - ההוא ביום( ה)

 :בה הנשארים לצדיקים - צבי לעטרת ותקצב' ה יהיה

   ק"רד

 ולצפירת צבי לעטרת צבאות' ה יהיה עת באותו שאמר כמו השבטים עשרת שיגלו - ההוא ביום( ה)

 שש ובשנת' ה בעיני הישר שעשה חזקיהו עליהם ומלך שנשארו ובנימן יהודה והם מוע לשאר תפארה

 לצפירת ואמר הענין וכפל השבטים על שאמר גאות לעטרת הפך צבי לעטרת ואמר, השבטים גלו לחזקיה

 במלות הענין לכפול הוא המקרא ומנהג אחד ותפארה וצבי אחד וצפירה עטרה כי הענין לחזק תפארה

 שהיא לפי צפירה הראש מצנפת או העטרה נקראה לפיכך סבוב ענין הוא וצפירה, הענין לחזק שונות

 ואמר הקופה סביב הגומא מן שעושין מה והם צפירות שתי בה משיעשה הקופה ובמשנה, הראש סביב

 :חזקיהו בימי ולתפארת לכבוד להם יהיה לקשה

   דוד מצודת

 :אפרים מלכות מפלת ביום - ההוא ביום( ה)

 :'ה בגאון הכבוד יתלו ל"ר - צבי תלעטר

 :ש"במ הדבר כפל - תפארה ולצפירת

 :ובנימין יהודה הם - עמו לשאר

   ם"מלבי

 ולעומת, חמדה עטרת יהיה אפרים של גאות עטרת לעומת. צבי עטרת: אפרים מפלת של. ההוא ביום( ה)

 היא. עמו לשאר: היום ןנכו עד והולך הצומח השחר אור, תפארה צפירת יהיה, וכלה הצומח נובל ציץ

 :יהודה מלכות

 

 ו פסוק כח פרק ישעיהו י"רש

 :משפט להורות הוא ברוך הקדוש יהיה - משפט ולרוח( ו)

 :תורה של מלחמתה' מלחמ משיבי שהם לאותן יהיה - ולגבורה המשפט על ליושב

   ק"רד

 על ויושב מלך שיהיה יהוחזק והוא המשפט על יושב שיהיה למי משפט לרוח לקה ויהיה - משפט ולרוח( ו)

 לעשות ובינה דעת לו יתן לקשה כלומר משפט לרוח לו יהיה האל כי ואמר משפט לעשות מלכות כסא

 הרוח מחלקי והבינה החכמה כי ובינה חכמה רוח' ה רוח עליו ונחה שאמר כמו רוח ואמר, אמת משפט

 :הנשמה שהיא
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 אדם לגבורת הוצרכו ולא בעבורם אשור במחנה לשלום להם יהיה וכן לגבורה לקה להם שיהיה - ולגבורה

 לקה הבצורות עריהם שער עד להם מלחמה והשיבו באויביהם כשנלחמו וכן, לגבורה להם יהיה לקה כי

 ממגדל גבוליה ואת עזם עד פלשתים את הכה הוא שכתוב כמו אויביהם נצחו ובגבורתו לגבורה להם היה

 הענין פירשו ל"ז רבותינו וכן', וגו יהא ההיא בעדנא כן' וקיהפס שני תרגם ויונתן, מבצר עיר עד נוצרים

 :תפארתו למצפון תפארה ולצפירת הוא ברוך הקדוש של צביונו לעושים ואמרו לעתיד המשיח בימי הזה

   דוד מצודת

 משפט לעשות לחזקים דעה יחונן ל"ר המשפט על שיושב למי משפט לרוח יהיה לקה - משפט ולרוח( ו)

 :אמת

 שמה להשגב העיר שער אל להכנס המלחמה ממקום שבו אשר יהודה לבני לגבורה יהיה הוא - ולגבורה

 :האויב את ויכה להם ילחם לקה כי מלחמה לגבורת יצטרכו לא ל"ר

   ם"מלבי

 בין משפט יעשה העטרת הלובש בשהמלך[ א. דברים בשני תלויה המדינה שהצלחת לעומת. ולרוח( ו)

 לה שיהיו[ ב. משפט יעשה' ה ברוח כי, משפט לרוח לו יהיה' ה הנה, צבי עטרת ילבש שאז, לחברו איש

, גבורה לרוח אלה מלחמה למשיבי יהיה' ה כי אומר, חיצוני מאויב אותה ישמרו מלחמה עושי כח גבורי

 לציץ וידמה ארצם תוחרב בל, תפארה לצפירת להם יהיה ובזה, ארצם את המחריב האויב נגד להתגבר

 :הלא אמנם, נובל

 

 ז פסוק כח פרק ישעיהו י"רש

 אין עתה כי שגו ביין שבהן וחשובים טובים כלומר הזה שבדור מלחמה ומשיבי משפט יושבי - אלה וגם( ז)

 :בהם טוב

 :להם עונג שראוהו מעדנים במאכל ת"וי הנביאים בדברי הלעיגו - ברואה שגו

 :המשפט הכשילו - פליליה פקו

 (:ה"כ' א שמואל) פוקה( 'ב נחום) ברכים פיק לשון - פקו

   ק"רד

 אמר כן יין הלומי אפרים שכורי השבטים על שאמר כמו אמר ובנימן יהודה על אומר אלה - אלה וגם( ז)

 אלה כמו לגלות ראויים אלה היו וכן אחז בימי היה וזה תעו ובשכר שגו ביין הם אפילו כי ובנימן יהודה על

 :חזקיהו והוא הטובה הדרך אל שישיבם עליהם מלך למלוך שעתיד אלא

 אינו ונביא, העולם ובתענוג במשתה כמוהם שגו הם התורה להורות להם שהיה והנביא הכהן - ונביא כהן

 התענוג להם ומתירים אותם מתעים היו והם ביניהם שהיו השקר נביאי על אם כי האמת נביאי על אומר

 :תלמיד לומר רוצה וספר נאכה ת"וי, שתרצו מה עשו תיראו אל לכם יהיה שלום להם ואומרים

 :השכר שתיית מרוב הנכונה הדרך מן ותעו היין שתית מרוב נשחתו - היין מן נבלעו

, בה הלכו ולא שגו אמת נביאי בנבואת בנבואה שגו ופירש ומלקוש יורה בפלס שם רואה - פקו ברואה שגו

 :בו שגו הם לעין הנראה בדבר אפילו פירש ל"ז אבי ואדוני

 והנביא הכהן אמת דין שפטו ולא במשפט כשלו אמר מכשול שפירושו ברכים ופיק מן כשלו - פליליה פקו

 :אמת משפט המשפט ולשפטם התורה להורותם להם שהיה

 :בפלילים ונתן מן - פליליה

   דוד מצודת

 :הישר מדרך תעו השכר ובעבור בדעתם שגו היין' שכרו בעבור ובנימין' יהוד גם - אלה וגם( ז)

 (:ב מלאכי) מפיהו יבקשו ותורה' וכו כהן שפתי כי נאמר וכן המורה הוא - כהן

 :דרכם וליישר' להוכיח העמידוהו אשר השקר הנביא - ונביא

 :'בדעת שגו השכר שתיית בעבור - בשכר שגו

 :השכרות מן נשחתו - נבלעו

 :אההנר הדבר לאמיתת מסכמת דעתו שאין השכור כדרך הראיה בענין בדעתם שגגו - ברואה שגו

 :אמת דין דנוהו ולא המשפט את הכשילו - פליליה פקו
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   ם"מלבי

. יין הלומי שהיו מאפרים מוסר לקחו ולא. שגו ביין: יהודה שבט והם שזכר וגבוריו עמו שאר. אלה גם( ז)

 המורים. ונביא כהן וגם(: הרבה תעו המשכר יין שהוא בשכר כ"ואח, מועטת שגיאה היא שגו ביין תחלה)

 שגו כ"ועי היין י"ע שלו והמדמה נבואתו כח נשחת הנביא, היין מן נבלעו כי עד, שכר לשתות גוש, העם את

, משפט והטו פליליה ופקו בהוראה תעו, השכר מן תעו הכהנים וכן, ומדוחים שוא משאת ויחזו בראה

 (:מגבילים המאמרים)

  

 ח פסוק כח פרק ישעיהו י"רש

 :צואה כקיא שהם הם' מתי זבחי של שלהם - שולחנות כל כי( ח)

 :סובלתן הדעת אין - מקום בלי

   ק"רד

 ירח שמש כמו השמוש ו"וי חסר וצואה קיא' פי צואה קיא מלאו הכהנים שלחן אפילו - שלחנות כל כי( ח)

 בקיאו שכור כהתעות שאומר כמו השכור דרך כן כי' ומקיאי' שמשתכרי עד שותים שהם אמר שמעון ראובן

 :ומתחת ממעל נקביהם דרך ויוצאים פיהם דרך מקיאים הם והנה

 :וצואה קיא מלא הכל אלא משתיהם במקום נקי מקום שאין עד - מקום בלי

   דוד מצודת

 :עליהם מסובים הם אשר - שלחנות כל כי( ח)

 :מלמטה ושלשול הקאה המביא היין כדרך היציאה ושלשול הקאה - צואה קיא

 :מאלה ונקי פנוי מקום אין - מקום בלי

   ם"ימלב

 בכל ע"א מטנפים רק, מוצנע מיוחד מקום לזה להם ואין, משכרותם. וצואה קיא מלאו שלחנות כל כי( ח)

 :בגלוי מקום

  

 ט פסוק כח פרק ישעיהו י"רש

 :רעה לדרך פנו הגדולים כי להבין יודעין שאין לתינוקות שמא - דעה יורה מי את( ט)

 :מחלב בדולי - מחלב גמולי

 משדים ועתיקי חלב שנקראת התורה מן' בדולי א"ד, (יב' בראשי) משם ויעתק ןלשו - משדים עתיקי

 :ח"ת מלפני מוסרים

   ק"רד

 למי להורותם שיבא המורה ומשתכרים ובמשתה במאכל עסקם וכל משתכרים שהם אחר - מי את( ט)

 ולמי דעה יורה ולמי ולהבינם ולהורותם לצותם לקה מאת הנביא ששמע מה שמועה יבין ולמי דעה יורה

 ללכת דעת להם ואין בעצמן שמתלכלכים כנערים הם והרי והשכל דעה בני אינם הם והנה שמועה יבין

 :להפנות מוקצה למקום

 יגמל עד, ויגמל הילד ויגדל כמו יניקתם שנשלמה אחר הקטנים הנערים הם - משדים עתיקי מחלב גמולי

 אלא הבהמה מן והבדל האדם מתבונת דיןע להם ואין לדבר מתחילין יניקתם כשתשלם והנערים הנער

 כמו השדים מן מוסרים, משדים עתיקים' ופי כקטנים הגדולים אלה הם כן דעת עדין להם אין כי הדבור

, מקרוב יקהאל, מלבם לנביאי כמו השמוש אות על הסמיכות בדרך עתיקי גמולי ואמר, משם ויעתק שאמר

 :באהלים השכוני

   דוד מצודת

 שמע אשר השמועה יבין ולמי דעה הנביא ילמוד למי כ"א השכרות אל פונים והגדולים ילהוא - מי את( ט)

 :'ה מאת

 :החלב מהנקת שנגמלו לאלה ילמד וכי - מחלב גמולי

 :ש"במ הדבר וכפל אמן משדי הנעתקים - עתיקי

   ם"מלבי
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 ראו כבר וגם, םהנביאי י"ע פעם אחר פעם אותם הוכחתי שכבר אחר אומר, דבריו את מסיים. מי את( ט)

 שמע הנביא יודיע ולמי, דעה המורה הכהן יורה מי את אשאל, מוסר לקחו ולא לאפרים שקרה מה

 להבינם צריך ולכן הראשון בפעם הלימוד את מבינים אינם אשר דעה מורה הוא מחלב לגמולי וכי, הנבואה

 :עד, דעה יורה מחלב לגמולי וכי, הכתוב ושיעור? פעמים אלף וללמדם

  

 י פסוק כח פרק ישעיהו י"רש

 וחוזר זה צו כנגד ם"עכו של צו להם יש והם הוא ברוך הקדוש מאת להם מצוה נביא - לצו צו לצו צו כי( י)

 :משלך חשוב שלנו לצו צו לנו יש אומרים תמיד והם ומוכיחם הנביא

 :הצדק קו כנגד רשע משפטי משקולת קו להם יש - לקו קו

 מעשהו יחישה ימהר שם זעיר אומרים והם רעה עליכם תבוא מעט ודע להם אומר הנביא - שם זעיר

 :מועטין לימים

   ק"רד

 מצוה צו באמרו בו ורוצה, אחר במקום הלשון בזה המצוה נאמרה ולא מצוה כמו שם הוא צו - לצו צו כי( י)

 לב להם אין כי שיקבלו כדי וילמדם מעט מעט אותם אדם יצוה ולנערים הנערים כמו הם כי אמר, קטנה

 אחד טור אותו שיעשה עד אותו מטה והבנאי הבנין קו הוא והקו לקו קו' פי וכן' מעטי דברים אלא לקבל

 וההרגל הלמוד הוא וכן, הקיר' שישלי עד מעט מעט יעשה וכן, אחר טור לעשות ויטהו יסלקהו כ"ואח

 בעבור' ה דבר לשמוע םנלאי הם כי ועוד הבינה מעטי הם כי הזה לעם הנביא שילמד צריך וכן, לנערים

 יאמר כלומר שם זעיר שם זעיר ואמר הענין לחזק וכפלם לקו קו לצו צו שאמר ואחר, בו חפצים שאינם

 :מקבלים אינם כן פי על ואף זה בדבר ומעט זה בדבר מעט להם

   דוד מצודת

 ל"ר' ה מצותל צוואה להם לעשות שההכרח עד' ה ממצות רחוקים המה כל ומרוב מהתענג - לצו צו כי( י)

 :אחרת וצוואה סייג לה עוד לעשות ההכרח הזה והסייג הצוואה ואל' ה למצות וגדר סייג עוד לעשות

 לומר ורצה קו בלשון למשמרת קורא לזה הבנין יעקמו לבל להשמר עשויה המשקולת שקו ש"ע - לקו קו

 :ש"במ ולכפ והענין למשמרת משמרת עוד ולעשות התורה למשמרת משמרת להם לעשות ההכרח

 :להם יחשב למשא כי מעט מעט אם כי להם ללמד אין' ה תורת ללמוד המוכן במקום אף ל"ר - שם זעיר

 :הצמצום על יורה הכפל - שם זעיר

   ם"מלבי

 בזה די לא וגם, פעמים שתי צוה שכבר מה ולצוות ולחזור צוה שכבר מה לצוות שצריך עד. לצו צו כי( י)

, בקו להם ציין שכבר הדבר את, וציורים קוים ידי על לתינוקות שמלמדים כדרך בקו לציין עוד צריך רק

 זה בענין מעט, שם זעיר שם זעיר רק אחת בפעם רבים דברים ולצייר ללמד ולא, שנית ולצייר לציין כ"ואח

 :לתינוקות שמלמדים בלימוד שהמנהג כמי אחר בענין ומעט

  

 יא פסוק כח פרק ישעיהו י"רש

 מיושר שאינו הפוך לשון שניהם עלגים( לב/ ישעיהו/ לקמן) וכן לעגים לשון כל וכן - שפה בלעגי( יא)

 :להשמע

 :בו להבין יכולין שאין נלעג ללשון להם דומה ותוכחה נבואה דבר אליהם המדבר כל - הזה העם אל ידבר

   ק"רד

 הלועג וכמ שפה בלעגי להם שידבר ידמה הזה העם אל שידבר הנביא אמר - שפה בלעגי כי( יא)

 שלא עצמן עושין הן אחרת בלשון שידבר כמי או היטב דבריו את להבין אדם בני יוכלו שלא בשפתותיו

 :הנביא דברי יבינו

    דוד מצודת

 :בו מכירים שאינם אחרת ובלשון שפה בלעגי אליהם ידבר כאלו בעיניהם הנביא דברי כי - 

   ם"מלבי
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 בלשון המדבר ל"ור. )דבריו את מבינים שאין שפה בלעגי מדבר כאילו להם נדמה הנביא דברי. כי( יא)

 ש"וכ, דבריו להבין קשה, עמו בשפת שמדבר אף בלשונו שנלעג מי וכן, הלשון בצחות שבקי אף אחרת

 הקדש לשון המדבר הנביא דבר להם נדמה וכן, ההיא הלשון צחות יודע אינו וגם, אחרת בלשון המדבר

 (:שבעתים ומזוקק צח

  

 יב פסוק כח פרק הוישעי י"רש

 לכם תהיה זאת תגזלוהו שלא לעיף הניחו בשלוה להיותכם המנוחה זאת להם הנביא - אמר אשר( יב)

 :המרגעה

   ק"רד

 להם ויאמר לו ישמעו אם בהם שינוחו טובים דברים אלא להם יאמר לא והנביא - אליהם אמר אשר( יב)

 והיה, ממנה תגלו ולא בארצכם מנוחה לכם תהיה מצותיו ותעשו' ה דברי אל תשמעו אם המנוחה זאת

' ה דבר והורוהו לו הניחו שיבאוהו רבות' בצרו רגע עיף שהוא ישראל לעיף הניחו' ה ונביאי לכהניהם אומר

 :ובפחזותכם בשקרותיכם תתעוהו ולא ינוח בו

 :הוא מלת וכן אתו ההלכוא וכן, ף"באל נכתב - שמוע אבוא ולא

   דוד מצודת

 ותש לעיף הניחו אליהם אמר אשר הדבר זהו כי ידבר לטובתם הלא לומר רצה - ליהםא אמר אשר( יב)

 :לטובתם הוא שהדבר עם לשמוע רוצים אינם ז"ועכ ומרגוע מנוחה תמצאו ובזאת אותו תגזלו ואל כח

   ם"מלבי

 יקבלש ממנו מבקש שהמוכיח מפני או, מבין שאינו מפני או יהיה לתוכחה שומע הבלתי כי ל"ר. אשר( יב)

 דברי יבינו שלא א"שא שבאר ואחרי, ממונו לפזר, גופו לסגף כמו האדם טבע על הקשים דברים עליו

 להם אמר רק, גדול דבר מהם מבקש אינו כי מבאר, הצח עמו בלשון להם ומסביר ומשלש שכופל הנביא

, ותעשקו זלותג בל, כח עושקיו מיד הנאנח לעיף תניחו רק אם לנפש ומרגעה הגוף מנוחת תמצאו בזאת

 :?שמוע אבוא ולא כ"ואעפי

  

 יג פסוק כח פרק ישעיהו י"רש

 צו על בם המשתעבדים אומות של צו עליהם שדברו יגזור להם ימדוד כמדתה -' וגו' ה דבר להם והיה( יג)

 תקוה חילוף תקוה לקו קו שבידם עבירות של קו כנגד פורענות של קו עבודה על עבודה פקודה על פקודה

 :חשך והנה ורלא יקוו

 :אויביהם בארץ שם יתמעטו והם עליהם תבא מועטים לימים - שם זעיר שם זעיר

   ק"רד

 :מדה כנגד מדה מעט מעט עון למכשול להם היה מעט מעט לשמוע רצו שלא -' ה דבר להם והיה( יג)

 ונשברו אויביהם יד בהם ותהיה לאחור יכשלו לפנים ללכת כשיחשבו כלומר - אחור וכשלו ילכו למען

 :ונלכדו ונוקשו

   דוד מצודת

 לצוואה וסייג צוואה רק היתה לא כאלו' ה דבר על לעבור להם נקל מאד ל"ר -' וכו' ה דבר להם והיה( יג)

 צוואה שהיא לפי בשמירתה כ"כ נזהר אדם שאין' ה למצות וסייג צוואה רק היתה האחרת ואף אחרת

 :'ה ממצות רחוקה

 אדם שאין התורה למשמרת משמרת רק האחרת ואף אחרת למשמרת תמשמר רק היתה כאלו - לקו קו

 :ש"במ כפול והענין כ"כ סופנה

 :בנתיבותיה דרכו שלא אותם כי ואף מעט נחשבת שלמדוה במקום אף ל"ר - שם זעיר

 :ההמעטה יורה הכפל - שם זעיר

 ולא בצרה יפלו ל"ר הב וילכדו בהמוקש ויפלו וישברו אחור לפול וכפלו כשילכו זאת בעבור - ילכו למען

 :להמלט יוכלו

   ם"מלבי
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 אחר ואזהרה ציוי אחר ציוי' ה דבר להם יהיה מ"מ', ה דבר לשמוע רוצים שאין אף אמנם. והיתה( יג)

 יודע ואינו בשגגה ההולך כי, אחור וכשלו ילכו למען אחת אחת דבריו להם ויסביר, פעם אחר פעם אזהרה

 הנסוג הוא כי, לאחוריו נכשל הוא במזיד והולך מכשול שיש היודע אבל, לפנים הולך בדרכו מכשול שיש

 עונשם יגדל כ"שעי כדי עליהם נביאיו ישלח' ה ל"ר, תרופה בלי נשבר ובזה, לאחור, הטוב הידוע מדרך

 ומשל, בכונה אחרים לו שטמנו יקוש פח י"ע הוא והמוקש באבן הוא מכשול. ונוקשו וכשלו: מזידים בהיותם

 :השקר ונביאי מסיתים י"ע שחוטא על המוקש ומשל, עצמו מצד וטאשח על המכשול

  

 יד פסוק כח פרק ישעיהו י"רש

 :כגון משל' בל לצון האומרים - הזה העם משלי( יד)

   ק"רד

 :לכלום תחשבוהו ולא' ה דבר על מתלוצצים שאתם - לצון אנשי שמעו לכן( יד)

 עושה היה לא המלך אחז כי הזה העם על מושלים שהם יהודה שרי כנגד אמר - הזה העם מושלי

 לבוא העתידה הפורענות ומודיעם מוכיחם היה כשהנביא אבל בידו מוחים היו השרים אם ההם התועבות

 :מות את ברית כרתנו ואומרים מתלוצצים היו עליהם

   דוד מצודת

 :הנביא בדברי המלעיגים - לצון אנשי( יד)

 :בירושלים אשר העם על המושלים - מושלי

   ם"מלבי

 אנשי אתם' ה דבר שמעו לכן, שומעים אינכם אם גם אתכם ולהזהיר לנבאות' ה רצון כי אחר. לכן( יד)

 :הקדש עיר בירושלים' ה עם על מושלים שאתם הגם בלצנות עוסקים, לצון

 

 טו פסוק כח פרק ישעיהו י"רש

 :עלינו יבא שלא - מות את ברית כרתנו( טו)

' ל כולם( 'ז א מלכים) מחזה אל מחזה וכן( קז תהלים) חפצם מחוז וכן ברנהויע שלא גבול - חוזה עשינו

 :ז"בלע ר"אשומיי דבר של וחיצונו הם גבול

 :בארץ המתהלכת מכה - שוטף שיט

 :עלינו יבא לא - יבואנו לא

 :א"ע שמנו - כזב שמנו

 :שלנו מחסה - מחסנו

 :להסתירנו בטחנו א"בע - נסתרנו ובשקר

   ק"רד

, לנו יבוא שלא מות את ברית כרתנו ליצנות דרך ואומרים הפורענות מן מתיאשים שאתם - רתםאמ כי( טו)

 :אלינו יבא לא בעולם כשיעבור האויב שוט וכן

 שלום לעשות דינו בעל עם פנים המתראה כאדם עמו עשינו מחזה כלומר, שפירשנו רואה כמו שם - חוזה

 :עמו

 :השקר נביאי והם - כזב שמנו כי

 השקר נביאי דברי והם, כזב מחסה אותו קורא הנביא אלא ושקר כזב אומרים היו לא הם - ומחסנ כזב

 :שקר על אותם מבטיחים שהיו

 :מתחלפות י"אהו ואותיות ו"בוי שוט וקרי ד"ביו כתוב - שיט

 :אחד והענין, האיתן ד"ביו יעבור וקרי מקור והוא ד"יו בלא כתוב - עבור

   דוד מצודת

 כ"א נירא ולא הזמן קודם עלינו יבא שלא המות עם ברית כרתנו הנה בלעג אמרתם אשר - אמרתם כי( טו)

 :הנביא מהפחדת

 :הזמן קודם השאול אל נבוא שלא גבול עשינו - חוזה עשינו
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 :עלינו יבוא לא בארץ המתהלכת מכה יעבור כאשר -' וכו שוטף שוט

 ענין והוא עלינו לבוא המקום צוה שלא ההמכ לפני לומר נחכם כי הכזב בצל נחסה - מחסנו כזב שמנו כי

 :לצנות

 :ש"במ הדבר כפל - נסתרנו ובשקר

   ם"מלבי

 הב יצעק אשר והאבדון השאול של שליח הוא המות כי ממליץ. כרתנו: שלהם הלצנות מבאר. אמרתם( טו)

 להשאו עם עשו הברית שיתקיים וסימן, ימיתם בל המות עם ברית כרתו כי אמרו והם, ישבע ולא הב

 הנמצא והרכוש, המות משל הוא מצרים מלך כי, והנמשל, במיתתם ירצה בל, המות את השולח שהוא

 בא הוא שלל לשלול ברכושם שרוצה י"שע עליהם המות את השולח הוא כי השאול משל הוא במדינה

 ןשית י"ע בריתו את והפר ישוב כי לירא להם ואין, מצרים מלך את ברית כרתו והם, ארצם את להחריב

 ורכושם אוצרותם כל לו שלחו כבר כי, הברית לקיום והאות החוזה הוא בעצמו רכושם כי, ברכושם עינו

 שוט שגם, מצרים מלך בעזרת בוטחים הם ובזה( חיליהם עירים כתף על ישאו( ו, ל) לקמן ש"כמ) לדורון

 שמנו כי: אלינו ואיב לא מ"מ בארצות שיעבור ואף, ארצות ומחריב כללי שוט שיהיה אף יעבור כי שוטף

 גם מציאות לו אין ושקר, מתקיים שאינו רק בשעתו אמת הוא כזב כי, מכזב גדול הוא שקר. מחסנו כזב

 שאין והשקר, מועטת חסיה ע"א יחסו בו הכזב, ההלצה צד על ואמר, ממחסה גדול הוא ומסתור, בשעתו

 בו וחסו מצרים על בטחו כי הנמשלו. אויב מפני עוז ומגדול למסתור להם יהיה כי חושבים כלל ממש בו

 מנחה לו שנתנו אשור על בטחו וגם, בסוף להם להושיע יכול ולא אכזב כמו להם היה רק לעזרם רצה והוא

 :לרעה עליהם לבבו היה כי תיכף שקר היה וזה, גדול למסתר זה וחשבו ושוחד

  

 טז פסוק כח פרק ישעיהו י"רש

 :כבר יסד אשר הוא הנני לפותרו צריך וכן המלך יסד( א אסתר) כמו הוא עבר' ל - יסד הנני( טז)

 כמו וחוזק מבצר' ל בוחן לאבן בציון שיהא משיח מלך והעמדתי לפני הגזרה נגזרה( כבר - אבן בציון)

 (:כג/ ישעיהו/ לעיל) בחוניו הקימו וכמו ובוחן עופל( לב/ ישעיהו/ לקמן)

 :גמור מוסד שהוא( מוסד) וסדמ של מוסד דבוק שהוא לפי פתח הראשון - מוסד מוסד

 :לבא ימהר הוא אמת אם יאמר לא ימהרנה לא זה דבר המאמין - יחיש לא המאמין

   ק"רד

 המלך והוא אבן בציון מיסד הנני אמר, פתח שהוא פי על ואף, תאר שם יסד -' ה אמר כה לכן( טז)

, הבנין לקיים גדולות מאבנים עושים הבית פינות וכן, הבנין ליסוד אותה שנותנין גדולה באבן המשילו

 ויבער בתשובה העם שיחזיר חזקיהו והוא האויב מן ידו על ציון שתנצל בציון טוב מלך שימלוך ואמר

 :ובחן עופל בחוניו הקימו מן מבצר בחן' ופי, הרשעים

 :ציצת במלת' שפירש כמו סמוך ואיננו א"ה במקום, והתיו, יקר כמו שם - יקרת

 והוא היסוד זה יהיה שביסודות חזק יסוד' ופי, ו"הוי עם דגוש והוא פעול והשני שם הראשון - מוסד מוסד

 לא המאמינין אמר' לפי אחז בימי הנביא בדברי מאמינין היו לא שרובם לפי יחיש לא המאמין והוא חזקיהו

 תהיה לא ואם אותה יראה פנים כל על אבל הנבואה זאת לראות וימהר יחיש לא בכם שיש המאמין יחיש

 :תרחק לא בקרוב כך כל

   דוד מצודת

 :והולך מסיים וכאשר גמולם שיקבלו עת יבוא הנבואה בדברי מלעיגים אנשים בכם ויש הואיל - לכן( טז)

 :יאמר חזקיה ועל כאבן חזק מלך בציון להיות ויסד גזר מאז אשר הוא אני הנה - יסד הנני

 :למבצר להם יהיה הזה האבן - בוחן אבן

 :מזה ומהעבר מזה מהעבר נראה יהיה למען הבנין בפנת ההושם יקר כאבן היהי - יקרת פנת

 :שביסודות המיוחד כהיסוד יהיה - מוסד מוסד

 ימהר לא לדברי המאמין אמר לכן אחז בימי הנביא בדברי מאמינים היו לא שרובם לפי - יחיש לא המאמין

 :זמן לאחר עד תהיה לא כי הדבר תהיה שעתה בלבבו יחשוב לא ל"ר הדבר לראות
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   ם"מלבי

 ימרוד המלך חזקיה כי מספר תחלה, ענינה ותוכן', ט פסוק ט"כ סימן עד נמשכה זאת נבואה. )לכן( טז)

 יפול לסוף אבל( יט - יח) בארצם יעבור ואשור( יח - יז) יקום לא מצרים על ובטחונם( טז) אשור במלכות

 מלך י"ע תחלה להם שיגיע הצרות לספר חוזר ובוש( כט - כג) תוכחה דברי להם אמר ז"עפ( כא - כ - יט)

 מדמה. אבן בציון יסדתי אשר הנני(: הכתובים נבאר ובזה( ט - ה) לבסוף ומפלתו( ד - א, כט סימן) אשור

 יבנה שעליו למוסדות אבן תחלה ויניח, מחדש לבנותו יתחיל' וה, ונחרב הורס יהודה בית כי במליצתו

 ימוש כזב המחסה, כזב מחסה ברד ויעה שאומר מה נגד כ"ג מוגבלת ומליצתו) חזקיה המלך והוא הבית

 יהיה, חמרו מצד[ א. בחינות שלש הזה באבן מצייר. בחן אבן(: יהודה לבית נאמן בית יבנה וכנגדו ממקומו

 ערכו מצד[ ב. זרים וחלקים וחול מעפר מורכב לא טוב אבן שהוא ונתנסה נבחן אשר וחזק בחן אבן

 מצד[ ג. יקרת פנת יהיה למען ואקדח ספיר כאבן יקר אבן יהיה פנה לראש אותו ושישימ אחר, וצורתו

 כי והנמשל. בכללו הבנין ומחזיק, היסודות יסוד יהיה, היסודות כל יניחו עליו, מוסד מוסד יהיה תכליתו

 יהיה אחר, יחוסו מצד[ ב. המחשבות וזך מתאות נקי גמור לצדיק ומנוסה נבחן יהיה עצמו מצד הזה המלך

 להושיע יחל והוא וגבורה עצה ילבש היסודות יסוד שיהיה[ ג. היקרים דוד בית מזרע שיהיה פנה לראש

 :רבות צרות יעברו תחלה כי, תיכף זה יהיה לא כי, וימהר יחיש לא: זה בדבר. המאמין: ישראל את

  

 יז פסוק כח פרק ישעיהו י"רש

 משפט ושמתי שבכם הפושעים להתם גזרות כםעלי אביא מלך אותו בא לפני - לקו משפט ושמתי( יז)

 המיישרת משקולת שתהא אשים צדקה ואת עליכם להביא יסורין מדת קו אשים כלומר לקו להיות יסוריו

 ונותרו הפושעים שיכלו דרכיהם ומיישרת לפניהם מהלכת צדקה שתהא כלומר בחומות הבונין בנין

 :הצדיקים

 כמו טיאוט לשון ויעה ויטאטאנו ברד יבא מחסנו כזב שמנו כי שאמרתם כיסוי אותו - כזב מחסה ברד ויעה

 המים נסתרנו ובשקר עליו שאמרתם וסתר הכירות אפר בהם שגורפין היעים את( ו= 'א מלכים= א"מ)

 א"יושטיצ כאן האמור משפט ולשון ופסיליהם' מצבותיה שישברו( 'אומו) המון אביא כלומר ישטפוהו

 :ז"בלע

   ק"רד

 דעת ואין חסד ואין משפט שאין עתה שהוא כמו לא לקו משפט אשים שיקום המלך זה יד על - ושמתי( יז)

 וכמו, הבנין לישר אותו שנוטין הקו כמו במישור המשפט יהיה הזה המלך בימי אבל בארץ יםקאל

 פי ועל ישר הוא אם לראות כן גם הבנין על אותו' שמעבירי' העופר או הבדיל אבן והוא המשקלת

 :במישור הצדקה תהיה כן הבנין מישרים יאהה המשקלת

 :ף"הקו נקמצה האתנח ומפני משמרת בפלס שם - למשקלת

 ויעה, שוטפים כבירים מים כזרם למעלה שאמר כמו שוטפים ולמים לברד האויב המשיל - ברד ויעה

 דהבר מחסנו כזב שמנו כי' אומרי שהיו הכזב ואותו הבית בהם אדם שמנקה המנקות שהם יעים מגזרת

 רמז והוא מים אותו ישטפו הסתר אותו נסתרנו ובסתר שאמרתם שקר סתר ואותו המחסה אותו יסיר

 וחלף ואמר, והרבים העצומים הנהר מי את למעלה שאמר כמו, שוטפים כבירים כמים שיבא אשור למחנה

 אשר םהרשעי נשטפו ואז ויתפשם הבצורות יהודה ערי כל על ויעל שאמר כמו וגומר ועבר שטף ביהודה

 :והכזב השקר ומחסם סתרם משימים שהיו ביהודה

   דוד מצודת

 ל"ר חטא קו כפי הללו להרשעים יסורים משפט ואשים המפעל גמול אשוב אז - לקו משפט ושמתי( יז)

 :יותר ולא פחות לא בקו הנמדד כדבר

 ערי יבסנחר יכבוש חזקיה בימי כי צדקתם משקל כפי צדקה אעשה הצדיקים ואל - למשקלת וצדקה

 :הטובה ויקבלו יותרו והצדיקים הרשעים ויהרוג ביהודה הבצורות

 סנחרב ל"ר הכזב המחסה את ויטאטא יכבד שהברד אמר מחסנו כזב שמנו כי שאמרו כלפי - ברד ויעה

 :הכזב דברי אל יפנה לא המכה
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 אל היפנ לא סנחריב ל"ר השקר מסתור את ישטפו שהמים אמר נסתרנו ובשקר שאמרו כלפי - וסתר

 :ש"במ הדבר וכפל השקר

   ם"מלבי

 שיניחו אחר, הבנאים דרך הנה, בעצמו הבנין את לצייר מתחיל, הבנין יסוד את שצייר אחר. ושמתי( יז)

 משקולת ואבן אנך בידם יחזיקו בגובה שבונים ואחר, ורחבו הבנין אורך המדה בקו ימדדו, פנה האבן

 ולפיהם, הקו יהיה זה, אז שיעשו לחברו אדם שבין משפט כי אומר ז"עפ, בגובהה שוה החומה אם לראות

 היא למקום אדם שבין ט"המע שהיא. והצדקה: ולרחבו לארכו יהודה בית שהיא הבנין ויתרחב יתארך

 בדרך יצלחו המשפט י"שע וממליץ. )בשמים היושבי נכח בגובה הבנין יעלה פיו שעל המשקולת תהיה

 מבצר בנין שיבנו אחר. ויעה(: הטבע מן למעלה שמים מעל נפלאת בהשגחה יצלחו הצדקה י"וע טבעי

 ומניח שובר הברד. ישטפו מים וסתר: ומצרים אשור על יבטחו ולא, ממש בה שאין המחסה את יבטלו

 עד יותר כן גם בטולו יהיה יותר בטחו שעליו הסתר כי וממליץ, הדבר את ונושאים שוטפים והמים במקומו

 :כלל רושם ממנו ישאר שלא

  

 יח פסוק כח פרק ישעיהו י"רש

 קנוח לשון כפרה כל מות את ברית כרתנו אמרתם אשר הברית ויתבטל - מות את בריתכם וכופר( יח)

 :פניו אכפרה( לב בראשית) וכן דבר סילוק

 :חוזה עשינו שאול עם אמרתם אשר - וחזותכם

 :למרמס לו והייתם יבואנו לא' אמרת אשר - שוטף שוט

   ק"רד

 :יכפרנה חכם ואיש כמו, ויוסר יתבטל - וכפר( יח)

 כמו לא יבאנו לא שאמרתם שוטף שוט וכן, שחשבתם כמו תקום לא חוזה עשינו שאמרתם - וחזותכם

 :למרמס לו שתהיו אלא שאמרתם

   דוד מצודת

 :עליכם יבוא בוא כי ויבוטל הברית יוסר אז אמר מות את ברית כרתנו שאמרו כלפי -' וגו וכפר( יח)

 כן כי השאול עם שעשיתם הגבול תקום לא אז אמר חוזה עשינו שאול ועם שאמרו כלפי -' וגו םוחזותכ

 :השאול אל תבואו

 כי למרמס לו תהיו המתהלכת המכה יעבור כאשר אמר יבואנו לא' וגו שוט שאמרו כלפי -' וגו שוטף שוט

 :אתכם וירמוס יבוא עליכם

   ם"מלבי

 :יהודה בארץ שיעבור אשור מחנה אל למרמס ויהיו, ומצרים אשור עם בריתם יושבת וממילא. וכפר( יח)

  

 יט פסוק כח פרק ישעיהו י"רש

 :גזירות עליכם אביא תדיר תדיר' כלו - בבקר בבקר( יט)

 כל עליכם שאביא הקשות' פורענו שמועות להבין השומעים לכל זועה - שמועה הבין זועה רק והיה

 :יזועו השומעים

   ק"רד

 :אתכם יקח השוט אותו שיעבור מעת - ועבר מדי( יט)

 כמו ובלילה ביום ינוח לא ישראל לארץ לבא נסעו מעת כי ויום יום בכל כלומר - יעבור בבקר בבקר כי

 היו לא בלילה כי ובלילה ביום הולך היה והמחנה בבקר בבקר שאמר ומה, ישן ולא ינום לא למעלה שאמר

 :ירושלם אל באים היוש בארץ נראים היו ובקר בקר בכל אלא נראים

 :מאמינים אינם עתה כי ממנה ויפחדו וירעדו יזועו שמועתו כשיבינו - שמועה הבין זועה רק והיה

 :גופו וינוע ויזוע ירעד המפחד כי ממנו זע ולא קם ולא כמו, תנועה - זועה

   דוד מצודת

 :אליו אתכם יקח השוטף שוט שיעבור מתי - עברו מדי( יט)
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 :ובלילה ביום לבוא יתמיד ז"ואח עליכם יעבור קרבו בכל - בבקר כי

 :וחרדה מרתת מלא יהיה רק לבבו ישקוט לא הפורעניות שמועת להבין לב שיתן מי -' וגו והיה

   ם"מלבי

 פעם בכל בא בסוריא היושבים העמים את כבש בעת כי. אתכם יקח שיעבור עת בכל. עברו מדי( יט)

 ויתעכב, יעבר בקר בכל כי, בתמידות יעבור שלא תחשבו אלו, הארץ טבור על היושבים יהודה לארץ

 מה כי דעו אבל אומר עליהם שיביא הצרות תכיפת שספר אחר. זועה רק והיה: ובלילה ביום אצלכם

 כי, השבטים לעשרת כמו אדמתכם מעל אתכם יגל למען תכליתו יהיה לא אשור מלך את עליכם שאביא

', ה מאת תשמעו אשר שמועה תבינו למען אתכם ולזעזע להחריד ,שמועה הבין זועה רק תכליתו יהיה לא

 :הנביאים לדברי אזן תטו למען

  

 כ פסוק כח פרק ישעיהו י"רש

 כשיציע עבודתו להספיק תוכלו לא אשר אתכם דוחק שונא עליכם אביא כי - מהשתרע המצע קצר כי( כ)

 :ז"בלע ר"אישטנדליי איבריו ךלהארי מהשתטח מהשתרע, עליו השוכב מהשתרע לו יקצר עליכם מצעו

 ם"עכו על דרשוהו ורבותינו, לתוכו בהתכנסו לו דחוק מקומכם יהיה עליכם שימשול הנסיך - צרה והמסכה

 ובדרך פשוטו לפי פרשתיו ואני רעים שני עליו מהשתרר מהשתרע הזה המצע קצר להיכל מנשה שהכניס

 שקצר לפי זו פורענות עליכם מביא אני למה ומרכל הדבור אופן על לישבו יש רבותינו מדרש ואף י"ת זה

 בהכניסכם שכן וכל יכלכלוך לא השמים הנה( ח= 'א מלכים= א"מ) שנאמר עליו לבדי אני מהשתרע המצע

 :המקום לנו צר כביכול עמי מסכה

   ק"רד

 שלמ דרך אמר מלעיל הוא כי עבר פעל צרה וכן, פתח וחציו קמץ חציו כי עבר פעל - המצע קצר כי( כ)

 במכסה בשכבו שיתכסה כאדם וכן, בו ולהשתרע רגליו לפשוט יכול ואינו קצר והוא מצע על ששוכב כאדם

 רחב והנה בארצם יתפשט אשור מחנה כי ישראל יהיה כן תחתיה ולהתאסף להתכנס יכול ולא צרה שהיא

 ירושלם אלא ארצם מכל להם נשאר ולא, אל עמנו ארצך רחב מלא שאמר כמו, וקצר צר תשוב ארצם

 :בתוכה כולם מהתכנס וקצרה צרה והיתה

 :יתרון ענין שהוא וקלוט שרוע מענין - מהשתרע

 :יכנס ישראל נדחי כמו, אסיפה ענין התכנס, יוכל לא תחתיה להתכנס כשירצה - כהתכנס

   דוד מצודת

 ל"ר םהרגלי בפשוט עצמו ולהאריך עליו להשתטח קצר יהיה עליו ישכב אשר המצע -' וגו קצר כי( כ)

 :הבא האויב חיל מרבית התפשטות מהכיל צרה תהיה ארצם

 כפל והוא איבריו כל עם תחתיה להתאסף יתכנס כאשר לו צרה תהיה המסכה - כהתכנס צרה והמסכה

 (:'ח לעיל) ארצך רוחב מלא כנפיו מטות והיה ש"וכמ מחנהו רב שיהיה הדבר הפלגת על ויורה ש"במ ענין

   ם"מלבי

 שהמצע במטה ומשכיבו ביתו אל ארח שמכניס כמי, לירושלים סביב אשור מפלת מצייר .המצע קצר כי( כ)

 מפני יוכל לא לארכו גופו את לפשוט ירצה אם ברחבה צרה היא בו שמכסה והמכסה, בארכו קצר שתחתיו

 מפני יוכל לא גופו אל רגליו את להכניס ירצה ואם, רגליו להניח מה על לו ואין קצר שתחתיו שהמצע

 :ז"שאח בפסוק יבאר והנמשל. מלמעלה שיתכסה במה לו ואין צרה שעליו כסהשהמ

  

 כא פסוק כח פרק ישעיהו י"רש

 דעביד וכניסין מלכא עוזיה ביומי' דה יקרא אתגלי כד טוריא דזעו כמא ארי י"ת - פרצים כהר כי( כא)

 :'וכו מדעבדין לאתפרעא יתגלי כן' וכו גבעון במישר ליהושע

 :קשה פורענות עליכם יבוא כי לזר לכם הידמ - מעשהו זר

 :ז"בלע ר"לבורי האדמה עבודת כמו מלאכתו לעשות - עבודתו לעבוד

   ק"רד
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 בבעל ויעלו שכתוב כמו, הר שם והיה פרצים בבעל בפלשתים דוד שנלחם כמלחמה - פרצים כהר כי( כא)

, פלשתים כל נאספו ועליהם אז אתו היו אשר בעם דוד אותם שהכה גדול פלא היה הדבר ואותו, פרצים

 גדול שהיה המעשה אותו וכמו זאת היתה' ה מאת כלומר, מים כפרץ לפני אויבי את' ה פרץ דוד ואמר

 ואמר גדול פלא שהיה בגבעון יהושע מלחמת וכמו, בישראל וילחם עתה יקום כן בהם ונלחם' ה שקם

 בגבעון כעמק שאמר ומה, אויביהם גדכנ לעמוד כח בהם יהיה ולא ישראל את' ה עתה יהום כן' ה ויהומם

 :ובגבעון אילון בעמק שעשה כמו ל"ר

 מתמול כזה עשה לא כי מעשהו זר יאמרו בישראל זר מעשהו לעשות כשיקום - מעשהו זר מעשהו לעשות

 ל"ואאז, עובדא מעשה כתרגום אחד ועבודתו ומעשהו אחד ונכרים זר כי שונות במלות הענין וכפל, שלשום

 כי בהפך יהיה זה עתה אך מאויביהם להנקם ישראל בעזרת קם ובגבעון פרצים בהר כי ומעשה זר' פי

 :'וגו ארי כן הפסוק ת"וי, עתה ינקם מישראל

   דוד מצודת

 בבעל ויעל ש"כמ בהר העומדת פרצים בבעל בפלשתים דוד מלחמת בעת כמו - פרצים כהר כי( כא)

 פתאום להשמידם' ה יקום כן ואמר פתאום פלשתיםה נשמדו ושם( ד"י= 'א הימים דברי= א"דה) פרצים

 :האדמה פני מעל

 עמהם נלחמו השמים מן אשר בגבעון אשר בהעמק בהאמורי יהושע מלחמות בעת כמו - בגבעון כעמק

 :בם וילחם עליהם' ה ירגז כן כמו( 'י יהושע)' וגו השמים מן גדולות אבנים עליהם השליך' וה ש"כמ

 :מהם להפרע - מעשהו לעשות

 :שלשום מתמול עמהם עשה שלא דבר ל"ר זרה תהיה המעשה - מעשהו זר

 :להם אחד ופתרון זר כמו הוא ונכריה מעשה כמו היא עבודה כי ש"במ ענין כפל הוא -' וגו ולעבוד

   ם"מלבי

 כמו עליו יקום' וה, ברעש הארץ תרגז מתחתיו, ומתחת ממעל שפטים האויב על יביא' ה. כהר כי( כא)

 המצע קצר של הנמשל וזה, ממקומו ומש ונבקע הארץ רעש ידי על ההר שנפרץ רציםפ בהר שקם

 פרצות מלא יהיה סביבו כי, ולברוח עליו להתפשט יוכל לא הארץ שהיא שתחתם שהמצע, מהשתרע

, במקומו צפופים ולעמוד ע"א להכניס ירצה שאם אומר כהתכנס צרה והמסכה ונגד. הארץ מרעש ובקעים

 בגבעון בעמק הכנעני על שהמטיר כמו מלמעלה ואש אלגביש אבני עליו שימטיר, ירגז בגבעון כעמק הנה

: במקומו להשאר ולא לברוח לא יוכל שלא באופן, הברד מן עליו להגן מלמעלה מכסה לו ואין( י יהושע)

 מורגל שאינו ודבר זר יהיה אשר, מעשהו לעשות יקום פרצים כהר, מגבילים המאמרים. מעשהו לעשות

 מן אש המטרת כי, עבדתו נכריה אשר עבדתו לעבד ירגז בגבעון וכעמק. טבעי ענין הוא הארץ שרעש אף

 ש"כמ) נכריה קראו ז"וע במציאות כלל יקרה ולא, עבודה קראו ז"וע הטבע מן יוצא דבר הוא השמים

 (:המלות בבאור

  

 כב פסוק כח פרק ישעיהו י"רש

 :מות תא ברית כרתנו לאחר - תתלוצצו אל ועתה( כב)

 :יסורין - מוסריכם

   ק"רד

 כמו, התפעל בלשון יבא בפעל הפעלה ולרוב לצון אנשי עליהם שאמר כמו - תתלוצצו אל ועתה( כב)

 :ן"והזי ת"החי א"בשו יחזקו, להם והדומים, הדלת על מתדפקים, בנפשי מתנקש

 כפי הכל חזקים סוריכםי יהיו פן' ה דברי על עוד תתלוצצו שלא לכם השמרו אמר, יסוריכם - מוסריכם

, תהיה נחרצה שתהיה הכלה, ונחרצה כלה כי' ה מאת שמעתי כי לבא עתידה הפורענות כי מעשיכם

 :גמור כליון חרוץ כליון וכן, גמורה כלומר

   דוד מצודת

 :'וגו מות את ברית כרתנו לעג דרך לומר - תתלוצצו אל( כב)

 :לכם המוכנים היסורים יתחזקו פן - מוסריכם יחזקו פן

 :תתלוצצו אל לכן הארץ כל על וכריתה כליון שיבוא שמעתי' ה מאת -' וגו כלה כי
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   ם"מלבי

 כי, בחטאתכם יותר חזקים מוסריכם יהיה פן, לצון אנשי אתם. תתלוצצו אל: הזה הזמן בתוך. ועתה( כב)

 :'ה מאת ונגזרה נחרצה הזאת והכלה כלה עושה' שה שמעתי

 

 גכ פסוק כח פרק ישעיהו ק"רד

 :הענין לחזק שונות במלות הענין וכפל, וישמעוהו שיאזנוהו להם ואמר, משל דרך להם אמר - האזינו( כג)

   דוד מצודת

 :דברי קול ושמעו אוזן הטו - האזינו( כג)

 :ש"במ הדבר כפל -' וגו הקשיבו

   ם"מלבי

 או בכללה האומה על יםהבא היסורין איך, דעת לחוות, פיו במשל יפתח הנביא. קולי ושמעו האזינו( כג)

 בכחו אשר השלמות אל האדם יגיע לא בלעדם, הבריאה בטבע הכרחיים הם, בפרטות אחד איש על

 שהוא הכללית תכליתו אל הכלל את מובילים אמצעים להיות העליונה החכמה מן מתחייבים וכולם, להשיג

 והמשל. האמתי ואושרו יומעש לפי ואיש איש הפרטית תכליתו אל האישי הפרט ואת, האנושית השלמות

, בכללו המין תכלית אל הבאים הכללים יסורין על ידבר( כו - כד) הראשון חלק, חלקים לשני יתחלק הזה

 הראשון על, מיוחד אישיי תכלית לצורך מיוחדים אישים על הבאים יסורין על ידבר( כט - כז) השני וחלק

 בבאור ועיין) פרטיים אישים אל פרטי מאמר ידבר וב כי, אמרתי הקשיבו אמר השני ועל, קולי האזינו אמר

 (:המלות

  

 כד פסוק כח פרק ישעיהו י"רש

 :פתח חטף נקוד לכך הוא תמיהה לשון - היום הכל( כד)

 אתכם מוכיחים הנביאים אף יועיל מה כ"א חורש לעולמים לזרע כדי החורש וכי לזרוע שחורש מי - יחרוש

 :יועילו לאו יוכיחו הלעולמים למוטב להחזירכם

 לשון וישדד, מחרישה ובכלי באתים' האדמ את יפתח תמיד אלא יזרע לא לעולם וכי - אדמתו וישדד יפתח

' ר במדרש קטנים תלמים עושה הוא וסוף רחבים תלמים עושה הוא בתחלה וישדד יפתח שדה עבודת

 :תנחומא

   ק"רד

, והזריעה החרישה למשפטי ביאיםהנ ידי על ומצותו לקה משפטי דמה - החרש יחרש היום הכל( כד)

 כל יחרוש לזרעה כדי אדמתו חורש שהוא החורש אמר, המשל נפרש כך ואחר המליצה תחילה ונפרש

 יכתוש כלומר, אדמתו וישדד שוריו ויתיר יפתח היום קצת שחרש אחר יעשה מה אלא יעשה לא היום

 :שימצאם במקום הרגבים וכותת בשדה שהולך וישדד וזהו, הרגבים

   דוד ודתמצ

 :לזריעה השדה לתקן החורש יחרוש היום כל וכי ואמר במשל פתח - היום הכל( כד)

 :העפר רגבי ויכתש המחרישה בכלי האדמה יפתח היום כל וכי לומר היום הכל על מוסב - יפתח

   ם"מלבי

 כמו, היצירה מטבע מוכרחים הם כי, בכללה האומה אל הבאים יסורין על לדבר מתחיל. היום הכל( כד)

 צמיחת עת כמו, והצמיחה הגידול בימי ומכאובים רבים חולאים עליו שיעברו בהכרח האדם מין שכל

 מן נעלה אחרונה לתכלית נברא וכי, אחר עולם יש כי האדם יכיר למען בהשגחה זה והיה, וכדומה השינים

 מן היה כן, הכניעה שער הלבבות בחובת זאת שבאר כמו, ז"עה שלמות שהוא הראשונה השלמות

 ככסף הוצרפו בם ויסורין חולאים כמה, לסגולתו בם בחר אשר הישראלית האומה כלל על להעביר ההכרח

 תכלית היה שזה, והנפש השכל כחות ולהגביר, ושמריו החומר וסוגי התאות חלאת מהם להסיר כור בתוך

 מאד נאות משל זה על נשא החוזה והנה. מ"בכ ת"עה בחבורי שבארתי כמו הגליות ויתר מצרים גלות

 זרועיה אשר השדה לחלקת הנפש נמשלה והחוקרים החכמים שבפי ידוע כי, והזריעה החרישה מטבע

 להשכיל ומוכנת כחנית הנפש כן, עבודתה יעבדו אם, תבואה פרי להוציא כחנית שהשדה שכמו, תצמיח
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, וזריעה בחרישה בה יתעסקו לא אם שהאדמה וכמו, והדעת החכמה זרע בה יזרעו אם האושר ולקנות

 שכתוב כמו, פרי תעשה לא ודרדרים קוצים מלאה אם או ונזרעת נחרשת הבלתי הנפש כן, שממה תשאה

 לשני תחלק האדמה עבודת והנה(. ל, כד משלי) עברתי עצל איש שדה על, (ג, ד ירמיה) ניר לכם נירו

' ג בה נמצא האדמה בעבודת החרישה והנה. הנפש חלקת בעבודת יהיה כן. וזריעה חרישה, ענינים

 המעכבים דברים ויתר והדרדרים הקוצים להסיר[ א, וישדד יפתח יחרוש ש"כמ, פה הנביא שפרט ענינים

 שתכיל האדמה לפתוח[ ב. קוצים אל תזרעו ואל ניר לכם נירו שאמר כמו, יחרוש א"שעז, התבואה גידול

 צריך האלה הענינים ושלשה. דדיש א"ועז, שדה שתעשה הרגבים ולכתת לכתוש[ ג. יפתח א"ועז, הזרע

, והמוסר החכמה זרע להכיל מוכנת תהיה טרם הנה, יולד אדם פרא שעיר יען כי, בנפש אשר בהחרישה

 המדמה תוכה אל הובילו אשר הרעים והציורים התאוות שהם והדרדרים הקוצים להסיר[ א, צריך

 החכמה שהם היקרים הזרעים יוכלו לא הנפש אדמת על צומחים שהם ז"וכ, הילדות בימי והמתעורר

 ההיוליים הנפש כחות לפתוח צריך[ ב. אותם ויכלו הרעות התאוות ינקבום כי, פרי ולעשות לצמוח והמוסר

 סלעים וחלקת הרגבים לכתוש[ ג. החכמה זרע לקבל מוכן תהיה למען המוסר וציורי טובות מדות י"ע

 כחות לדכאות בכללה האומה על' ה שיביא וריןהיס י"ע יושג ז"וכ. יזרעו ולא בם יעובד לא אשר וצורים

. הריפות בתוך במכתש ולכתשם לדכאם הנפש כחות כל ולהכניע הרעות והמדות התאוות להסיר החומר

 שהיא התכלית אל ידה על להגיע הכנה רק היא שהחרישה אחר האדמה את שהחורש כמו פ"עכ והנה

 על' ה שיביא היסורין כן, הזריעה שהיא כליתהת את שישיג בהכרח כי, לעולם יחרוש לא הלא, הזריעה

, והיראה החכמה זרע שתקבל אל הנפש להכין הנרצה התכלית אל אמצעיים רק שהם אחר האומה

, יחדלו היסורין ואז בתשובה העם את להחזיר התכלית את ידם על ישיג רק, לעולם יהיה לא כי בהכרח

, הקרקע את ולחפור לעדור רק החורש בשלמא כי, לזרוע החורש יחרוש היום הכל לאמר משלו נשא ז"וע

 היום הכל הזריעה היא שתכליתו, לזרוע החורש אבל, תמיד לחרוש יוכל האחרון תכליתו היא שהחרישה

 :רק, כן לא. ל"כנ החרישה של ענינים שלשה שהם, וישדד ויפתח יחרוש

  

 כה פסוק כח פרק ישעיהו י"רש

 :זורע כ"ואח האדמה פני משוה שחורש כיון החורש דרך כן - הלוא( כה)

 :הוא אוכל מין קצח בזריקה זורעו לזרוע בא כמון ואם בתפוצה זורעה לזרוע בא קצח אם - קצח והפיץ

 באמצע החטין זורע מנהגו הוא כך לזרוע בא תבואה ואם - גבולתו וכוסמת נסמן ושעורה שורה חטה ושם

' באמצ זורע שורה לשון שורה ומצריו' השד בוליג על זורעה והכוסמין להם סביב זורע והשעורה, החרישה

 :והכוסמין השעורין על שורה' ונמצא

   ק"רד

 שכתת האדמה פני ישוה כאשר אמר, היובל יהיה אם וכן, כאשר כמו אם - פניה שוה אם הלא( כה)

 :בשוה הזרע שיפול כדי הניר פני ישוה הרגבים

 במקום לזרען צריך והכמון והקצח יזרע היאך משפט יש הזרעים מן אחד לכל כי - וכמון קצח והפיץ

 :מאד ודק הרבה כתות שהעפר

 לפי נקבה בלשון והיא, במדה הנתן לדבר תאר ושורה, מדה שפירושו ובמשורה במשקל כמו, מדה - שורה

 שהוא האדמה מן יודע שהוא במקום בזריעתו החטה ישים וכן ואמר, נקבה לשון שהיא לחטה תאר שהיא

, טובה שהיא האדמה מן יגרע ולא ההוא המקום על יוסיף לא במדה שם יזרענה החטה לזריעת טוב מקום

 וכן, לו הידוע בגבולה ישימנה כן גם וכוסמת, השעורים זריעת במקום סימן לו שיש נסמן כן גם שעורה וכן

 מוןוהכ הקצח וכן, והבהמה האדם מאכל עיקר שהן אלו זכר אבל, לו הראוי ובמקום כמשפטו וזרע זרע לכל

 הענין ואמר, אחד ענין וגבולתו ונסמן ושורה, הזריעה משפט הוא כן, האדם למאכל צריכים תבלין מיני הם

 :ז"בלע ן"קומי הנקרא והוא ידוע וכמון, התבלין ממיני והוא שחור זרע הוא וקצח, כמנהג שונות במלות

   דוד מצודת

 :בזריעה ועוסק ודתםעב מניח האדמה פני משוה כאשר הלא - פניה שוה אם הלא( כה)

 :כדרכו מין כל בזריקה זורעה כמון לזרוע בא ואם בהפצה זורעה קצח לזרוע כשבא - קצח והפיץ

 :יגרע ולא יוסיף לא לו הראוי במדה השדה באמצעית ל"ר בשורה משים החטים - שורה חטה ושם
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 :מה דבר המסמן כמו החטים סביבות יזרע השעורה - נסמן ושעורה

 כמו לומר הוא והנמשל לו הראוי במקום מין כל ומצריו השדה גבולי על זורע הכוסמין - גבולתו וכסמת

 כן הראוי ובמקום כדרכו מין כל בה יזרע האדמה פני שמשוה אחר כי היום כל לחרוש החורש דרך שאין

 בתשובה ולשוב מעשיהם יתקנו הנביא דברי שישמעו שאחר מהראוי כי לבד הנביא בתוכחת תועלת אין

 :ואשם יחטא אשר חטאו לפי א"לכ הראוי כפי

   ם"מלבי

 שהיא השני הענין את לצייר מתחיל עתה. קצח והפיץ: הזריעה את יתחיל אז. פניה שוה אם הלוא( כה)

 וכן. זריקה י"ע והכמון הפצה י"ע הקצח, הנזרע המין איכות לפי תשתנה הזריעה כי ראינו הנה, הזריעה

, לה סביב ושעורה באמצע ישים החטה, הנזרעים מיני לפי התשתנ כ"ג וסדרם הזרעים הנחת מקום

 מ"מ, בשוה האומה כלל על' ה יביא והיסורין הגליות שהיא שהחרישה הגם כן. הגבול על ישים וכוסמת

 ברמז להם די החכמה אל המוכנים, המקבלים הכנת לפי תשתנה והנבואה התורה לימוד שהוא הזריעה

 החכמות תוכות ישכילו החכמים וכן, לקו קו לצו צו להם לבארו ולכפול לשנות צריך ה"והע, מעט

 השכליים הדברים יתלבשו שבם והמלבושים הספורים רק ידעו לא ה"והע, וסודותיהם ופנימיותיהם

 :ייםקהאל

  

 כו פסוק כח פרק ישעיהו י"רש

 לתוכחה שומע נושאי אחרי להוכיחו נביאים ישלח לנצח לא יורנו יוקשאל מי אף -' וגו למשפט ויסרו( כו)

 שתצלח כדי לזרוע הארץ פני שמשוה כזה שהוכיח תוכחתו עמל שתועיל כדי יסורין במשפטי ייסרנו הוא

 :שחרש חרישתו עמל

   ק"רד

 כלומר, ויורנו למשפט יסרו יוקואל אמר כאלו, והורהו הזריעה משפט הזורע יסר לקה - למשפט ויסרו( כו)

 המכה שמוסר כמו משל דרך על למשפט ויסרו ואמר כן הפסוק פירש ל"ואאז בלבו לבדו זו חכמה שנתן

, יורנו יוקאל כך אחר שאמר כמו, כמשפטו הקרקע פני לשוות כדי הקשים הרגבים הזורע שיכה אמר

 ויצמחו מטר שיתן לקל יקוה כ"ואח כמשפט יזרע הזורע כלומר, ומלקוש יורה מענין ימטירנו פירוש

 :הזרעים

   דוד מצודת

 מהם להפריש שרוצה והזרעונים התבואה תגדל כאשר הנה ואומר במשל מדבר עוד - למשפט ויסרו( כו)

 בלבו חכמה ונתן יוקאל למדו כאשר הראוי במשפט ומין מין כל ולחבוט להכות דרכו הנה והקשין הפסולת

 :ומין מין כל משפט לדעת

   ם"מלבי

 הוא, האדם את' ה שייסר מה, סרווי כן, הזריעה צורך שהחרישה כמו, הנמשל באר עתה. ויסרו( כו)

 החכמה זרע לקבל ויצליח, כלמודים לשמוע לב ישיב המוסר י"שע, יורנו יוקאל ז"שעי כדי ולתכלית למשפט

 :והדעת המוסר היראה

 

 כז פסוק כח פרק ישעיהו י"רש

 :תבן להיות הקשין בו ומחתך מורג ושמו חריצים' חריצי עשוי עץ הוא - בחרוץ( כז)

 עגלה אופן יסבו לא כמון על וכן שלו קשין מתוך לצאת נוח שזרעו לפי - הקצח את דשון בחרוץ לא כי

 :בשבט והכמון' במט לחובטה הקצח קל כי לפי לדושו

   ק"רד

 הזרעים בין חלוק שיש כמו אמר, לדוש תחתיו תחובות דקות ואבנים עץ לוח הוא' פי - בחריץ לא כי( כז)

 :האסיפה בעת כן זה כמשפט אינו זה ומשפט הזריעה בעת

 ולא, עגלה אופן ולא ופירוש, הדגוש עם ו"בוי יוסב, יוסב כמון על עגלה ואופן - קצח יודש בחרוץ לא כי

 ולא בחרוץ לא אותם ידושו ולא דקים זרעים מיני הם והכמון הקצח כי פירוש שנים במקום עומד שזכר

 :אחד ושבט ומטה, יחבטו במטה אלא בעגלה
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   דוד מצודת

 בחרוץ יודש לא הקצח כי למין מין בין הפרש יש אולם שוה המינין כל דישת לא כי ל"ר - בחרוץ לא כי( כז)

 :בחרוץ לדושו מהצורך ואין מהקשין להפרש וקל נוח שהוא לפי

 יוסב לא כמון על אמר כאלו בשתים משמשת הפסוק בתחילת האמור לא מלת - יוסב כמון על עגלה ואופן

 :קל בדבר להיפרש נוח גם כי מהקשין להפרישו כמון על עגלה ופןא לסבב מהצורך אין ל"ר

 :הקשין מן נפרשים באלה גם כי בשבט יחבט וכמון, קצח יחבט במטה אלא - במטה כי

   ם"מלבי

, הפרטיים האישים על הבאים היסורין ענין לבאר, המשל מן השני החלק לבאר מתחיל. בחרוץ לא כי( כז)

 ותעש, הזרע שהצליחה אחר שגם, התבואה מן משלו ז"ע ונשא, דוכאיםומ מעונים הצדיקים שלפעמים

 להסיר וטחינה דישה וצריך, ופסולת במוץ מעורבים יצאו תבואה מיני וכל והדגן החטה הלא, תבואה פרי

 לפעמים, ומוסר דת לקבל והוכנה, תצמיח זרועיה אשר הנפש גם כן, נקי קמח שיהיה עד ולנקותו המוץ

 מן התבן להסיר וצריך, והמדמה השכל מצד, כוזבות ורעיונות משובשים זרים למודים למודיו עם יתערבו

, שכניי דבוק הדבוקים ופסולת מוץ נמצאים התבואה שבמיני כמו והנה. השקר מן האמת ולברר, הבר

 בריחים טחינה י"ע רק מוסרים הבלתי, עצמיי דבוק הדבקים ופסולת, חביטה או דישה י"ע המוסרים

 קלים המדמה כח י"ע הבאים מהם, בנפש ישתרשו אשר, הזרות והדעות השבושים כן. פהבנ ורקידה

 מוטעים והקדמות פילוסופיים מטעים למודים י"ע עצמו השכל שבושי ומהם, השכל משפט י"ע ההסרה

 אשר פרטים אישים על יסורין יבואו זה ומצד. ממנה יסיר ולא, יחיה באמונתו שצדיק וצריך, ההסרה קשים

 בימי במצרים' ה עם על שבאו היסורין זה ובענין. ענינו לפי ואיש איש והדעת החכמה חקי קבלו כבר

 הם כ"אח עליהם הבאים והיסורין התורה שהוא הזרע לקבל החרישה כענין היו התורה קבלו טרם הילדות

, ישפיקו נכרים בילדי אשר מצד הזרות והאמונות הכוזבות מחשבות מהם להסיר הטחינה או הדישה כענין

 הן, קצח יודש בחרוץ לא כי אומר. הביאור אל נבא ובזה, הפרטיים ואנשיה הדור מדרגות לפי יהיו והם

 או חרוץ י"ע תהיה לא הדישה גם רבים ומינים, בקל תוסר שכניי דבוק הנדבק המוץ להסיר הבאה הדישה

 בקלות עוד הקליפה ממנו יוסר והכמון. במטה יחבט הקצח כי: וחטה דגן בדישת שצריך כמו עגלה אופן

 המוץ רק להסיר ירצה אם, ליסורין צ"וא בדברים ותוכחה קל במוסר מעשיהם יתקנו לפעמים כן, יותר

 :נדבק הבלתי החיצוני

  

 כח פסוק כח פרק ישעיהו י"רש

 :ליחבט נוחה שאינה לפי תבואה של הלחם את קשין בדברים דקים מי ואת - יודק לחם( כח)

 יכתשו לא שלעולם לפי עליו כותשין לנצח לא אלא בלשון משמש זה כי הרי - ושנויד אדוש לנצח לא כי

 :העגלה ואופן החרוץ י"ע ליכתת נדשין להיות הזרע גרעיני

 שאר וכן ומשתבר הומם הגלגל' אפי ולדושו לדוקו עגלה אופני עליו וכשמסבבין - ופרשיו עגלתו גלגל והמם

 :נטחנין להיות נידוקין אינם' והחטי ידוקנו לא יהמקש התבואה את המפרישים עמו העגלה כלי

 כמו א"ה במקום באה זו ף"ואל( כב/ ישעיהו/ לעיל) יצנף צנף, (לא יחזקאל) יעשה עשה כמו - ידושנו אדוש

 :מנחם חברו וכן ידושנו הדוש כאן אף התחבר כמו( 'כ= 'ב הימים דברי= ב"דה) יהושפט אתחבר כן ואחרי

   ק"רד

 יודק והכוסמין והשעורים החטים והם הלחם ממנו שעושין מה לומר רוצה הלחם אבל - יודק לחם( כח)

 שיודק הזרע שעל התבן על יודק אמר אלא יודש כמו יודק שאמר ומה, והעגלה החרוץ ידי על עליהם

 :שבתוכו הזרע שיתגלה עד בדישה

 מה בעגלה או בחרוץ הדש דםהא שיבין להם יש קצוב זמן אלא לעולם יודשו לא כן פי על אף - לנצח לא כי

 :מקור והוא ח"בפת ושניה ק"בחיר וראשונה נוספת בו ף"האל ואדוש, מודש שהוא

 עגלה אופן רב זמן זה יעשה אם כי הוא אחד ועגלה אופן כי שזכר עגלה אופן כמו - עגלתו גלגל והמם

 החרוץ פרשי ידיקו לאש כדי רב זמן התבואה על יעבירנו שלא ישמר כן גם בחרוץ וכן הזרע ויכתת יהיה

 יהיה הזרע' אפי רב זמן זה יעשה ואם הזרע מעל התבן נכתת שבהם מהחרוץ השנים הם ופרשיו, הזרע
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 ידוקנו פעל וכן, האופן על יחיד לשון שהוא ידושנו ופעל, שזכר הלחם על וידוקנו ידושנו וכנוי, ומכותת שבור

 :החרוץ על

   דוד מצודת

 נידש הוא לכן קל בדבר מהקשין להיפרש נוח שאינו הלחם ממנו יםשעוש התבואה - יודק לחם( כח)

 :הגרעין שיתגלה עד דק דק התבן את לכתת עגלה ובאופן בחרוץ

 :מהקשין הגרעין הפרשת צורך לפי רק התבואה את בהם ידוש מרובה לזמן לא אלא - לנצח לא כי

 :הזרע את אף וישבר תיכת העגלה אופן אז רב זמן זה יעשה אם כי ל"ר - עגלתו גלגל והמם

 את מכתתים החרוץ שיני יהיו שלא בכדי התבואה על רב זמן יעבור לא החרוץ וכן ל"ר - ידקנו לא ופרשיו

 המה שנוחים לפי באופן בחרוץ וכמון קצח לדוש הדש דרך שאין שכמו לומר הוא והנמשל דק דק הזרע

 היה לא יסורים משפט רמז במעט סרמו לקבל נוחים הייתם אלו כן קל בדבר להם ודי מהקשין להיפרש

 הזה כתבואה תוסרו למען היסורים להכביד מהצורך הוא כן ולא הואיל אבל עליכם היסורים מכביד המקום

 כליה יעשה ולא יריב לנצח לא ואולם ואופן בחרוץ לדושו מהצורך אשר מהקשין להיפרש נוח שאינו

 :הזרע להפסיד שלא מרובה זמן נידש שאינו זה כתבואה

   ם"מלבי

 דבוק והחטה הדגן עם הדבקה הקליפה להסיר צריך שאז, לחם לעשות ירצו אם אבל. יודק לחם( כח)

 בגלגל הדישה גם כי, במדוכה דכו או בריחים וטחנו במכתשת להדיקו צריך רק, בדישה די לא, עצמיי

 הדישה. ידושנו דושא לנצח לא כי: הקליפה להסיר יועיל לא החיצוני המוץ הדגן מן להסיר הצריך וחרוץ

 לא, המוץ להסיר הראשון תיקון על רק יועיל לא הוא כי, לנצח יהיה לא, מלמעלה הדגן של המוץ המסירה

 באופן ידוקנו לא מקום מכל, ופרשיו עגלתו גלגל המם אם גם כי, הקליפה שיוסר באופן ולטחנו להדיקו

 והמחשבות השבושים בו שנדבקו מי וכן, ריחים או מכתשת צריך לזה כי הקליפה ויוסר לקמח שיודק

 והטחינה הדיכה בדמיון שהם יסורין עליו להביא וצריך לבד בתוכחה לו די לא, טבעיי עצמיי דבוק הרעות

 :הסובין מן הקמח שיתברר עד

  

 כט פסוק כח פרק ישעיהו י"רש

 :יצא הוא ברוך הקדוש מעם וכמון קצח וחובטי תבואה דשי כדרך זאת גם -' וגו מעם זאת גם( כט)

 מכבידין אינם והקצח הכמון כאשר כי ומכוסה נפלא משל חידוש בדרך רמזים להראותכם - עצה הפליא

 עליכם מכביד היה לא מוסר לקבל ממהרין הייתם אילו כך בקל נחבטין שהם לפי רבה במדושה עליהם

 יריב לכלייה חלנצ ולא הרבה עליכם יכביד לכך לדוש הקשה כתבואה תוכחות לקבל קשים ואתם גזירות

 והחטין והעגלה הגלגל המימת דוגמת תכלו לא ואתם מכותיו חצי ויכלו ידושנו אדוש לנצח לא כאשר וידקה

 שפשתנו יודע כשהוא הזה כפשתני קשין ביסורין אתכם בודק היה לא לכלות נוחים הייתם ואילו ידוקו לא

 :עליה מנקש הוא יפה

   ק"רד

 גם כי מלבי לכם אמרתי זה כי תחשבו אל אמר ואמרתי קולי פרשהה בתחילת שאמר לפי - זאת גם( כט)

 בו והגדיל עצה בזה שהפליא יצאה צבאות' ה מעם לכם אומר שאני האחרים הדברים כמו החידה זאת

 ועתה, הזה במשל יש החכמה כי והתורה החכמה היא ותושיה וגדול נפלא הוא הזה המשל כי, תושיה

 שתהיה כדי האדמה יתקן שהחורש וכמו, ישראל הוא והאדמה יתברך לקה הוא החורש המשל נפרש

 ממצרים הוציאם תחילה, דבריו לקבל נכונים שיהיו כדי ישראל ענין תקן יתברך לקה כן הזרע לקבל נכונה

 שלח והוא לקוצים שדומים רעים במעשים במצרים הם היו כן קוצים ומעלה עבוד שאינו כשדה בה שהיו

 איש להם ואומר יחזקאל בנבואת שאמר כמו, אחרים ונביאים אהרן להם ששלח אחר נביאו משה להם

 עד ומופתים אותות להם ועשה משה להם ששלח ואחר', וגו תטמאו אל מצרים ובגלולי השליכו עיניו שקוצי

 עמוד להם והראה הידועות במכות אויביהם והכה וזהב בכסף והוציאם העם ויאמן שאמר כמו, שהאמינו

 הזרע לקבל האדמה תקון הוא זה וכל, וחילו פרעה ונער ביבשה בים והעבירם לילה האש ועמוד ביום הענן

 אותו יעשה לא פנים ושווי האדמה ותקון, ונשמע נעשה' ה דבר אשר כל אמרו וכן, וחקותיו מצותיו שיקבלו

 דוהורי בה לזרוע התחיל האדמה תקון ואחר, עת בכל ההם הנפלאות יראה לא לקה כן היום כל החורש
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 נביאים במדרגת היו שכולם עד דבריו להם והשמיע ולפידים וברקים בקולות סיני בהר לעיניהם שכינתו

 וכן, עצמו בפני מחיצה ואהרן עצמו בפני מחיצה משה ל"ז רבותינו שאמרו כמו, שוים כולם היו לא אבל

 דקת האדמה מיטב שהוא למקום הנמשלים הם העיון דקי והם בשכלם והטובים, שכלו לפי איש איש כולם

 הוא זה כל, לטעם אלא עצמם בפני מאכל ואינם דקים זרעים שהם והכמון הקצח בה לזרוע שראוי העפר

 והחטה, הרוחניים הדקים הדברים והשכילו שבהם העיון דקי קבלו וכן, ההגשמה ומעוט הענין דקות

 כמו מזה זה טוב שעיונו בהם יש במקבלין וכן, מזה דק זה בהם יש גסים בדברים גם, והכסמת והשעורה

 השעורה וכן, בו לזורעה האדמה מן טוב מקום לה וצריך והכוסמת מהשעורה המאכל דקת טובה שהחטה

 במקבליהם וכן, עצמו בפני משפט לו יש העיוניים הדקים מהדברים' א כל כן שהוא מה לפי' א כל והכוסמת

 גרגירים כמה' א מגרגיר' האדמ לו וציאשת בזרעו מקוה שהזורע וכמו, משפט לו יש אחד כל ומשכיליהם

 להוציא האדמה שטבע כמו כי, דבר מתוך דבר ויבינו וישכילו שהורם מה על שיוסיפו מישראל לקה קוה כן

 מה על להוסיף בו שנתנה המשכלת הנפש בכח יותר להוציא האדם טבע כן בה שנזרע מה על יותר

 הוא לאדם והמטר, תמיד הוכיחם למשפט ויסרו, וגומר עוד ויחכם לחכם תן שלמה אמר וכן, שילמדוהו

 המטר כמו והם, ולהשכילם לעוררם תמיד נביאים להם שלח לקה והנה, הנביאים והם לאדם המעורר

 ואחר בשולו וגמר צמיחתו זמן עד קצוב זמן באדמה יעמוד הזרע כי ועוד, יורנו יוקאל שאמר כמו באדמה

 החכמה והם, בכם הזרע שנתן אחר ישראל כן בו וליבנות המאכל להוציא וידושנו אותו אדם יקצור כך

 הזורע שימצא ראוי היה באדמה הזרע עמידת זמן כנגד וזה, בהם והורגלו בהם ונתקיימו והמצות והתורה

 להשכיל להם והיה, העמים לעיני ובינתכם חכמתכם היא כי שאמר כמו, כל לעיני שבו הטוב ויראה תוספת

 הנביא מאמר הוא והדישה, הזה הגדול הגוי ונבון חכם עם רק עליהם העמים שיאמרו עד מעשיהם ולהטיב

 כמו האזהרה מעט להם שיספיק ראוים והמשכילים הטובים המעשים והם, הטוב הפרי להוציא ואזהרתו

 החטה הגסים בזרעים כמו וחזקה גדולה לאזהרה ראוים והעם, בשבט אותו שיחבטו והכמון הקצח

 יעשו לא הנביאים כן לנצח זה יהיה לא כ"ואעפ, עגלה ואופן בחרוץ לדושם שצריך והכוסמת והשעורה

 האזהרה ברוב נפסדים הם הנביא דברי כן הדישה ברוב ונפסד נשבר יהיה שהזרע כמו כי לנצח אזהרתם

 לחטוא יוסיפו הנביא שיזהירם מה כל ישראל כי, תועלת ללא באדמה נשארו והנה, מקובלים שאינם אחר

 המבוקש הפך הם והנה הרעה מדרך בעבורם ישובו ולא מהם יהנו שלא אחר שחתיםנ הדברים והנה

' ה דרך שומרים כשהיו עליהם שנאמר מה הפך לב ואין סכל עם עליהם העמים ויאמרו בהם והתקוה מהם

 :'וגו מתנבין עדן בכל היום כל כן תרגם ויונתן, ונבון חכם עם רק

   דוד מצודת

 :אמרתי מלבי ולא הזה המשל לי נאמר שמהשם דעו קולי שמעו שאמרתי םע כאומר -' וכו זאת גם( כט)

 :נפלאה עצה הראה המשל בזה - עצה הפליא

 :נפלא ומוסר גדולה חכמה הראה - תושיה הגדיל

   ם"מלבי

 רואים אנו כי ל"ר. עצה הפליא אשר' ה מאת יצאה זאת גם כי אומר, השני המשל באור. זאת גם( כט)

, גבול בלי עד מתפשטת שהמציאות רואים אנו כי, האיכות ורב הכמות רב, יאותהמצ ובכלל' ה במעשה

 בכל העליונה מחכמתו רבות פליאות כ"ג מרגישים אנו ז"ובכ', ה מעשיך רבו מה( כד, קד תהלים) ש"כמ

 הצפונה הנפלאה החכמה בערך תכלית בעל בלתי הוא המציאות מכלל וחלק חלק שכל עד, ונקודה נקודה

( ו, צב שם) אמר וכן. ופליאה חכמה מלאים הם בכמות רבוים שעם ל"ר, עשית בחכמה כולם ש"כמ, בקרבו

 פה אמר וכן. זאת את יבין ולא ידע לא בער שאיש עד, מחשבותיך עמקו מה זאת ובכל' ה מעשיך גדלו מה

 רק בה יביטו לא, לרוב ומכוסית נפלאת שעצתו עד ברא אשר בהמציאות וחכמה עצה וכסה שהפליא

 עד מאד ורב בכמות גדול בחיצוניותו בעצמה המציאות שהיא תושיה הגדיל ז"ובכ', ה ברוח וזיםהח

 והמכוסה הנפלא לו הידוע התכלית שהיא העצה לנו תתגלה, בה נעמיק אם הזאת הגדולה שבהמציאות

 והסרת, הנפשי הלחם תקוני המשל בצעיף מכוסה, פרטיו בכל הלחם בתקוני איך שתראה כמו. דבר בכל

 :הנפש בכח והתבן המוץ

 

 


