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 Isaiah Chapter 32 ְעיָהּו  יְשַׁ

ֹׂרּו. -ֵהן ְלֶצֶדק, יְִמָלְך  א  ,Behold, a king shall reign in righteousness 1 ֶמֶלְך; ּוְלָשִרים, ְלִמְשָפט יָש
and as for princes, they shall rule in justice.  

ַמיִם -ירּוַח, וְֵסֶתר ָזֶרם, ְכַפְלגֵ -ִאיש ְכַמֲחֵבא-וְָהיָה  ב
 ָכֵבד ְבֶאֶרץ ֲעיֵָפה. -ְבָציֹון, ְכֵצל ֶסַלע

2 And a man shall be as in a hiding-place from 
the wind, and a covert from the tempest; as by 
the watercourses in a dry place, as in the 
shadow of a great rock in a weary land.  

ְֹׂמִעים, וְֹלא ִתְשֶעינָ   ג ִֹׂאים; וְָאְזנֵי ש ה, ֵעינֵי ר
 ִתְקַשְבנָה. 

3 And the eyes of them that see shall not be 
closed, and the ears of them that hear shall 
attend.  

ּוְלַבב נְִמָהִרים, יִָבין ָלָדַעת; ּוְלשֹון ִעְלִגים, ְתַמֵהר   ד
 ְלַדֵבר ָצחֹות. 

4 The heart also of the rash shall understand 
knowledge, and the tongue of the stammerers 
shall be ready to speak plainly.  

 ,The vile person shall be no more called liberal 5 יִָקֵרא עֹוד ְלנָָבל, נִָדיב; ּוְלִכיַלי, ֹלא יֵָאֵמר שֹוַע. -ֹלא  ה
nor the churl said to be noble.  

ֹׂנֶף, --ָאוֶן-ִכי נָָבל נְָבָלה יְַדֵבר, וְִלבֹו יֲַעֶשה  ו ַלֲעשֹות ח
ה' תֹוָעה, ְלָהִריק נֶֶפש ָרֵעב, ּוַמְשֶקה -ּוְלַדֵבר ֶאל

 ָצֵמא יְַחִסיר. 

6 For the vile person will speak villainy, and his 
heart will work iniquity, to practise ungodliness, 
and to utter wickedness against the LORD, to 
make empty the soul of the hungry, and to 
cause the drink of the thirsty to fail.  

וְֵכַלי, ֵכָליו ָרִעים; הּוא, זִּמֹות יָָעץ, ְלַחֵבל ענוים   ז
 ְשָפט. ֶשֶקר, ּוְבַדֵבר ֶאְביֹון מִ -)ֲענִיִים( ְבִאְמֵרי

7 The instruments also of the churl are evil; he 
deviseth wicked devices to destroy the poor 
with lying words, and the needy when he 
speaketh right.  

 But the liberal deviseth liberal things; and by 8 }ס{   נְִדיבֹות יָקּום.-וְנִָדיב, נְִדיבֹות יָָעץ; וְהּוא, ַעל  ח
liberal things shall he stand. {S}  

ְֹׂמנָה, ְשַמְענָה קֹוִלי; ָבנֹות, --נִָשים, ַשֲאנַּנֹות  ט ק
ְֹׂטחֹות  ַהְאֵזּנָה, ִאְמָרִתי. --ב

9 Rise up, ye women that are at ease, and hear 
my voice; ye confident daughters, give ear unto 
my speech.  

ְֹׂטחֹות:-יִָמים, ַעל  י ִכי ָכָלה ָבִציר,   ָשנָה, ִתְרַגְזנָה, ב
ֶֹׂסף ְבִלי יָבֹוא.   א

10 After a year and days shall ye be troubled, ye 
confident women; for the vintage shall fail, the 
ingathering shall not come.  

ָֹׂרה, ִחְרדּו, ַשֲאנַּנֹות,   יא ָֹׂטה וְע ְֹׂטחֹות; ְפש ְרָגָזה, ב
 ֲחָלָציִם. -וֲַחגֹוָרה ַעל

11 Tremble, ye women that are at ease; be 
troubled, ye confident ones; strip you, and 
make you bare, and gird sackcloth upon your 
loins,  

ְֹׂפִדים; ַעל-ַעל  יב ִֹׂריָה. גֶ -ֶחֶמד, ַעל-ְשֵדי-ָשַדיִם, ס  Smiting upon the breasts for the pleasant 12 ֶפן פ
fields, for the fruitful vine;  
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-ָכל-ִכי ַעל  ַעל ַאְדַמת ַעִּמי, קֹוץ ָשִמיר ַתֲעֶלה:  יג
 ָבֵתי ָמשֹוש, ִקְריָה ַעִליזָה. 

13 For the land of my people whereon thorns 
and briers come up; yea, for all the houses of 
joy and the joyous city.  

ֶֹׂפל וַָבַחן ָהיָה -ִכי  יד ַאְרמֹון נָֻטש, ֲהמֹון ִעיר ֻעָזב; ע
ְמשֹוש ְפָרִאים, ִמְרֵעה --עֹוָלם-ְבַעד ְמָערֹות, ַעד

 ֲעָדִרים. 

14 For the palace shall be forsaken; the city 
with its stir shall be deserted; the mound and 
the tower shall be for dens for ever, a joy of 
wild asses, a pasture of flocks;  

יֵָעֶרה ָעֵלינּו רּוַח, ִמָּמרֹום; וְָהיָה ִמְדָבר -ַעד  טו
 ַלַכְרֶמל, וכרמל )וְַהַכְרֶמל( ַליַַער יֵָחֵשב. 

15 Until the spirit be poured upon us from on 
high, and the wilderness become a fruitful field, 
and the fruitful field be counted for a forest.  

 ,Then justice shall dwell in the wilderness 16 וְָשַכן ַבִּמְדָבר, ִמְשָפט; ּוְצָדָקה, ַבַכְרֶמל ֵתֵשב.   טז
and righteousness shall abide in the fruitful 
field.  

ַֹׂדת, ַהְצָדָקה  יז --וְָהיָה ַמֲעֵשה ַהְצָדָקה, ָשלֹום; וֲַעב
 עֹוָלם. -ַהְשֵקט וֶָבַטח, ַעד

17 And the work of righteousness shall be 
peace; and the effect of righteousness 
quietness and confidence for ever.  

ב ַעִּמי, ִבנְוֵה ָשלֹום; ּוְבִמְשְכנֹות, ִמְבַטִחים, וְיָשַ   יח
ֹׂת, ַשֲאנַּנֹות.   ּוִבְמנּוח

18 And my people shall abide in a peaceable 
habitation, and in secure dwellings, and in quiet 
resting-places.  

 ;And it shall hail, in the downfall of the forest 19 ָהִעיר.  ּוָבַרד, ְבֶרֶדת ַהיַָער; ּוַבִשְפָלה, ִתְשַפל  יט
but the city shall descend into the valley.  

ְֹׂרֵעי ַעל  כ ַהשֹור, -ָמיִם; ְמַשְלֵחי ֶרֶגל-ָכל-ַאְשֵריֶכם, ז
 }ס{   וְַהֲחמֹור.

20 Happy are ye that sow beside all waters, that 
send forth freely the feet of the ox and the ass. 
{S}  

 א פסוק לב פרק ישעיהו י"רש

 :צדק משפט לעשות אם כי למלוך מלך משפט אין הן - מלך ימלך לצדק הן( א)

 אחז על זאת הנביא ואמר, ישורו למשפט אשר שרים על למלוך לו יש מי ועל - ישורו למשפט ולשרים

 :הוא דיוכ ימלוך בנו חזקיהו אבל רשע שהיה

   ק"רד

 השרים וכן, בימיו זו תשועה תהיה לפיכך ומשפט צדק לעשות ימלוך חזקיהו הוא המלך זה - לצדק הן( א)

, לאבשלום והשלישי, לאבנר הרגו כמו, זולתם ויספיק העצם על להורות לשרים ד"ולמ, וצדק למשפט ישורו

 :מכלל בספר שכתבנו להם והדומים, חמש לאמות

   דוד מצודת

 ולא משפט לעשות שררותם את השרים ינהגו ולמען צדק לעשות ימלוך חזקיהו המלך הנה - לצדק הן( א)

 :עושק לעשוק

   ם"מלבי

 ובעבור, הצדק בעבור רק, עמים וכיבוש מלחמות בעבור מלך לא הוא, חזקיהו בזכות היה ז"וכ. הן( א)

 לפי הוא והצדק, השרים ביד הוז הדין לפי הוא המשפט. )במשפט שררתם שינהיגו, השרים על שישגיח

 :(לבדו המלך ביד היה וזה, הדין משורת לפנים והמקום הזמן
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 ב פסוק לב פרק ישעיהו י"רש

 :לישראל יהיה חזקיה הוא הוא ברוך הקדוש ביראת הגבור - איש והיה( ב)

' מי הנותרים בו יבטחו כן חורב מפני שם ונסתרים רוח מפני בו שנחבאים סלע כמחסה - רוח כמחבא

 ':השבטי

 :ציה יובש' ל - בציון

 :לצל ותאבה וחריבה שם עיפה הארץ שמש במקום - עיפה בארץ כבד סלע כצל

   ק"רד

 :מחסה דורו לבני יהיה חזקיהו זה איש - איש והיה( ב)

 דורו בני יסתרו כן מטר זרם מפני שם אדם שנסתר או הרוח מפני שם אדם שנחבא כמקום - רוח כמחבא

 :אשור מלך מרעת צללהנ בצדקתו בו

 בארץ' פי, עיפה בארץ כבד סלע כצל או, ציה במקום אדם שימצא ימים כפלגי להם יהיה - בציון מים כפלגי

 בו ההולכים ויצמאו צל שם ואין מים שם אין מישור שהוא המדבר והוא, מים בלי ועיף ציה בארץ וכן, צמאה

 ישיבו השמש מפני לצלו שינוחו גדול סלע מצאוי אם וכן מים ימצאו ואם ושמש שרב היום כל אותם שמכה

 הכבד עמך כמו, גדול וכבד, אביו בימי ובבזה בשבי בצער ישראל שהיו חזקיהו היה כן, בו אליהם נפשם

 :הזה

   דוד מצודת

 סתר וכמקום הרוח מפני מחבואה כמקום דורו לבני יהיה חזקיהו האיש - רוח כמחבא איש והיה( ב)

 :אשור ממחנה ינצלו בצדקתו ל"ר יםמ זרם מפני שמה להסתר

 :האדם נפש שמשיב ציה במקום מים כנחלי להם יהיה והוא - בציון מים כפלגי

 ההולך נפש ומשיב וגדול עב הוא הצל שאז ועביו גדלו בעבור כבד מסלע הבא הצל כמו - כבד סלע כצל

 :להם לטוב הישר בדרך ידריכם הוא ל"ר השמש לאור המגולה עיפה בארץ

   ם"מלבי

 על ישלוט מ"מ, יסודות' מד ומורכב נברא ונמצא טבעי איש שהוא הגם חזקיה יהיה כן י"ע. איש והיה( ב)

 כדבר. זרם וסתר: הסוער הרוח יסוד מפני בו שמתחבאים כדבר, רוח כמחבא יהיה הוא, יסודות' הד כל

 המים אשר וחום ציה וםבמק. בציון המועילים מים כפלגי: המים יסוד רעת שהוא הזרם נגד מסתר בו שיש

 שיסוד במקום, עיפה בארץ המגין כבד סלע כצל: ההוא היסוד רעת בפני הוא יגין כן, האש יסוד נגד מגינים

 יסוד רעת בפני יגין כן, ההוא יסוד רעת על מגין שם הנמצא כבד והסלע עיפה והארץ ומזיק רע העפר

 :העפר

  

 ג פסוק לב פרק ישעיהו י"רש

 :טוח' ל( ו/ ישעיהו/ לעיל) השע ועיניו הכבד אזניו עכשיו שהם כמות לא - רואים יעינ תשעינה לא( ג)

   ק"רד

 וחרשים עורים יהיו לא זמן באותו כי אמר, אחד והענין שרשים שני, השע ועיניו מענין - תשענה ולא( ג)

 כי', וגו ספר בריד החרשים ההוא ביום ושמעו למעלה אמר וכן', ה דברי ויקבלו וישמעו יראו אלא' ה לדברי

 :עיניכם את ויעצם שאומר כמו וחרשים עורים היו הזה הזמן עד

   דוד מצודת

 (:ו לעיל) השע ועיניו בהם שנאמר עכשיו כמו לא' מה לפנות הרואים עיני תהיינה לא - תשעינה ולא( ג)

 :הכבד ואזניו בהם שנאמר עכשיו כמו לא - תקשבנה

   ם"מלבי

 שזה שם ואמר, השע ועיניו הכבד ואזניו הזה העם לב השמן( ז למעלה) מרשא לעומת. תשעינה ולא( ג)

 בימי שהוא, ויבינו וישמעו יראו והם, מצבתה קדש זרע בם מצבת ואז, יושב מאין ערים שאו עד ימשך

 נגד, שמעים ואזני, השע עיניו נגד רואים עיני תשעינה לא כי, זאת נבואה תתקיים שעתה אמר, חזקיה

 :הכבד אזניו
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 ד פסוק לב פרק ישעיהו י"רש

 '/(:ו ישעיהו/ שם) העם לב השמן שעכשיו כמו לא - לדעת יבין נמהרים ולבב( ד)

 (:כח/ ישעיהו/ לעיל) שפה בלעגי כי שעכשיו כמו ולא -' וגו עלגים ולשון

 :ונלעג עלג קרוי צח להיות דיבורו לכוין יודע שאינו מי כל - עלגים

   ק"רד

 ועצת כמו, הכסילים הם ונמהרים', ה דבר לדעת יבינו עתה נמהרים עתה עד היוש - נמהרים ולבב( ד)

 כמו', ה דבר להבין ועלגים פתאים עצמם עושים שהיו אותם אמר, לב לנמהרי אמרו, נמהרה נפתלים

 להיות ישובו הזאת הגדולה התשועה ואחרי, הזה העם אל ידבר אחרת ובלשון שפה בלעגי כי שאמר

 :צחות ומדברים ביניםומ ושומעים רואים

   דוד מצודת

 לב השמן בהם' שנא עכשיו כמו לא לדעת אז יבין מיושבת דעת מבלי נמהר שלבבו מי - נמהרים ולבב( ד)

 :הזה העם

' וכו שפה בלעגי כי ש"כמ עלגים בלשון ידברו כאלו הנביאים דברי מאז להם שנדמה מה - עלגים ולשון

 :הלב על המקובלים ברורים אמרים צחות לדבר תמהר כאלו להם יחשב מעכשיו הנה( כח לעיל)

   ם"מלבי

 לבד לא ומוסיף. לדעת כדי יבין רק, וללעוג לקנתר שיבין ולא, הזה העם לב השמן נגד. נמהרים ולבב( ד)

 נגד שיעמוד שאמר לעומת גם. )לאחרים וללמוד צחות לדבר תמהר עלגים לשון גם כי, בעצמם שיבינו

 (:י"ע יתחזקו השכל וכחות דבור שמיעה ראיה החושים גם כי אמר, יסודות' הד היזק

 

 ה פסוק לב פרק ישעיהו י"רש

 :רעים חורש נוכל רמאי - ולכילי( ה)

 :אליו ופונין שועין שהכל אדון' ל - שוע

   ק"רד

, ודע יזכיר לא ועמלו אומר הוא וכן, חזקיהו ימי כל עוד אלא עולם ימי כל עוד אומר אינו - עוד יקרא לא( ה)

 בפניהם מעשיהם להם ומיפים הרשעים מחניפים מתחלה היו כי בעבור זה ואמר, בו שהיין זמן כל ל"ר

 לכל אלא עוד יחניפום ולא הרשעים מפני יראו לא ימיו כל עוד כי ואמר, שוע ולכילי נדיב לנבל וקוראים

 הפכו ונבל, טובה בעין שנותן מה ונותן טובה נפש בעל שהוא האיש הוא והנדיב, בו שיש מה יאמרו אחד

 :רעה ובעין בהכרח אלא יתן ולא פחות אדם שהוא

 ותרן הוא ושוע, הנבל כמו פחות אינו אבל צרה ועינו פנים בשום דבר יותר לא במדה שנותן - ולכילי

 :מהנדיב במעלה יותר והוא במתנותיו שמח מאד בממונו

   דוד מצודת

 :שוע שהוא יאמר לא כילי ועל נדיב בשם לנבל לקרוא חונף בהם ימצא לא - יקרא לא( ה)

   ם"מלבי

 הוא הנבל והנה, הדור פחיתת מורה זה כי, רע ולטוב טוב לרע לאמר עוד חנופה תהיה לא. יקרא לא( ה)

 ישמרהו אבל בלב צפונה ורעתו בערמה הנוכל הוא הכילי אבל, ולבריות לשמים, ובמצפונו בנגלהו הרע

 לבד לא מעתה, נדיב לנבל לקרא חונפים היו עתה שעד תחת כי אומר ,השוע מן גדול הנדיב וכן, מגלותו

 לו יאמר לא גם אף, נדיב לו יקרא שלא לבד לא הנבל כמו כ"כ רע שאינו לכילי גם כי, נדיב לנבל יקרא שלא

 :הנדיב מן קטנה מדרגה שהיא שוע

  

 ו פסוק לב פרק ישעיהו י"רש

 :הוא הוה' ל מדבר - ידבר נבלה( ו)

 :הזה החיל לי עשה( ח' דברי) כמו און מחשבות יקבץ - און יעשה

 :פתח ונקוד למעלה טעמו לכך דבר שם חונף, חנופה לעשות יוכל איך מחשבות חושב - חונף לעשות
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 מדמן לצחייא כמיא דאינון אורייתא פתגמי ותרגומו העניים שגוזלין פשוטו לפי - יחסיר צמא ומשקה

 :לבטלא

   ק"רד

 בלבו ויחשב נבלה בפיו ידבר נבל כי, בהפך וענינם מעשיהם כי והנדיב הנבל בין שלהפרי צריך - כי( ו)

 אמר וכן, מעשה לידי שיבא עד תמיד חושב הוא כי יעשה ואמר, חושב אלא עושה אינו הלב כי און לעשות

 לפיכך אדם בבני משגיח שאינו שאומר התועה דבר בעבור לדבר יחשב, תועה' ה אל ולדבר חונף לעשות

 :אדם מבני אם כי מפחד ואינו הארץ את רואה' ה ואין משפט אין כי חושב כי כשיוכל וליגז

 יגזול כלומר, נפשם יריק והנבל ברוב עוזרים להם אין וצמאים רעבים שהם העניים כי - רעב נפש להריק

 :משקם יחסיר וכן, ויוציאם נפשם יריק כאלו הוא והרי מאכלם מהם

   דוד מצודת

 לעשות מחשבות לחשוב און לקבץ לבו ומחשבות וכעורים מגונים דברים מדבר עת בכל - ידבר נבלה( ו)

 :משגיח שאינו יאמר כי האמת הפך תועה דבר' ה על ולדבר חנופה

 שאינו בחושבו' מה ירא ולא ממנו נפשו יריק וכאלו הרעב תאכל לעשוק למען כזאת יחשב ל"ר - להריק

 :משגיח

 למעלה חוזר וזה בעושק ממונו לקחת חפצו כי הצמא מן המשקה חסירי ולמען ל"ר - יחסיר צמא ומשקה

 :ההפך שהוא נדיב לקראו ראוי כ"א איך בנבל נמצאו הרעות המדות אלה כל אם לומר

   ם"מלבי

 ידבר נבלה בנגלהו כי, ובמצפונו בנגלהו רע שהוא[ א, ענינים בשני הנבל פחיתת חושב. נבל כי( ו)

 שרעתו[ ב. ומצפונו בלבבו גם האון מעשה שיגמור, און יעשה ולבו ובמצפונו, בושה בלא בפרהסיא

[ ג, למקום אדם שבין במעשים[ ב, באמונות[ א, האדם שלמות תלוי שבהם ענינים שלשה על מתפשטת

 בחנופה הם שעושה המצות, חנף לעשות אומר למקום אדם בין המעשה נגד. לחברו אדם שבין במעשים

 כוזבת שאמונתו תועה' ה אל לדבר אומר האמונות נגד', ה לשם לא אחרת תועלת מפני או בהם להתגאות

 :חברו של את ולגזול רעב נפש להריק, לחברו אדם בין המעשים ונגד. ומוטעת

 

 ז פסוק לב פרק ישעיהו י"רש

 האביון כשמדבר במשפט דברים תחלת' ל זה משפט, במשפטו אביון לחבל - משפט אביון ובדבר( ז)

 ז"בלע ט"דשריינמנ טענת תחלת' לשונו שלשה משמש משפט בנכליו להכשילו' מזימו ץיוע זה טענותיו

 :ז"בלע א"יושטיצ ביסורין אותו ששוטרין ומשטר ז"בלע ט"יואיימנ הדין וגמר

   ק"רד

 נבלה מעשה עושה שהוא הנבל על ודבר, ף"הכ ק"בחיר שזכר ולכילי כמו והוא, ף"הכ י"בצר - וכילי( ז)

 אינו הכילי אבל, הרעה מעשה יעשה הנבל כי, הנבל כמו אינו אבל רעה שמחשבתו ליהכי על מדבר ועתה

 לחבל יועץ שמדבר שקר ובאמרי העניים החלושים על רע ומדבר חושב אבל מעשה שיעשה כך כל רע

 אמר כאלו, משפט אביון ובדבר שאמר זהו ולהענישו בדין אותו לחייב ידבר האביון במשפט וכן, העניים

 חסרה ודעת עין צר שהוא כמו ואומר, מדותיו רעים כליו' ופי, ולהשחיתו לחבלו במשפט אביון על בדבריו

 :חסרה במדה ימכור וכשימכור' וחסרי רעים כליו כן ורעה

 :עשו זמה כי כמו נבלות דבריו - זמות

   דוד מצודת

 עניים להשחית ובנפש מתייעץ הוא כי לבריות המה רעים ערמותיו הלא והרמאי - רעים כליו וכלי( ז)

 :שקר באמרי

 בדברי ההם הדברים לחבל בנפשו מתייעץ גם ל"ר ראויים דברים מדבר כשהאביון - משפט אביון ובדבר

 :שוע יקראהו איך בו אלה כל אם לומר למעלה וחוזר שקר

   ם"מלבי

 שאינו[ ב, כ"כ הגלוי אינה שרעתו[ א, ענינים בשני ממנו וטוב, הנבל כמו כ"כ רע אין שהכילי הגם. וכלי( ז)

, נדיב שיקרא ראוי אינו מ"מ, למקום אדם שבין ובמצות באמונות לא, לחברו אדם שבין במצות רק חוטא
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, שקר באמרי עניים לחבל בסתר עצות שיעץ, יעץ זמות הוא כי[ ב. רעים ומחשבותיו ונכלותיו כליו כי[ א

 וגם, שקרים י"ע עניים יחבל רעתו שמסתיר הזה הנוכל אבל, פיו כן שכלבו הנבל מן גרוע זה בצד והוא

 כ"א ואיך, חברו חלק כן י"ע וגוזל שקרים טענות טוען וידוע ברור שמשפטו אף, משפט אביון ידבר בעת

 :הלא, נדיב יקרא

 

 ח פסוק לב פרק ישעיהו י"רש

 :תקומה לו תהי נדיבותיו בשביל - יקום נדיבות על( ח)

   ק"רד

 :יעץ נדיבות והנדיב יעץ זמות הוא כי הכילי הפך הוא והנה, השוע בכללו נכלל - ונדיב( ח)

 :גדולה במעלה ויעלה יקים הנדיבות בעבור - יקום נדיבות על והוא

   דוד מצודת

 יחשוב בלבד לא לומר רצה נדיבות על עומד והוא נדיבות לעשות בנפשו מתייעץ הנדיב אבל - ונדיב( ח)

 ואיך במעשה ולא במחשבה לא וכלי לנבל דומה אינו כן ואם ממנו יעבור ולא נדיבות על הוא עומד אלא

 :ושוע נדיב בשם נקראים יהיו כ"א

   ם"מלבי

 נדיבות על והוא: משלו לותר נדיבות מלא הוא ומצפונו לבו עצת. יעץ נדיבות כי, בהפך הוא. ונדיב( ח)

 בעבור רק לעצמו שנדר בלתי מקרי ענין הנדיבות תהיה שלא הנדיב גדר כי החוקר ש"במ מבאר. יקום

 שהוא עד, מדומה אחר ענין בעבור או ותפארת לשם, עצמו אהבת בעבור הנדיבות מן חוץ תכלית איזה

 באופן, בעיניו הטוב הדבר אל ידו אל להגיע אליו אמצעי רק והנדיבות, הנדיבות תכלית הוא עצמו

 יבוז, לעצמו נדרש עצמי ענין תהנדיבו שתהיה שצריך רק, אליו היסוד והוא, עליו ונצבת קיימת שהנדיבות

 התכלית שהיא הנדיבות אל אמצעים רק יהיו לא כולם, המדומים וערבות תועליות וכל עצמו אהבת בעבורו

 :עליו יקום שהנדיבות לא, יקום נדיבות על עצמו שהוא באופן ישענו עליו אשר והיסוד להם

 

 ט פסוק לב פרק ישעיהו י"רש

 :שליון ןדיתב מדינן - שאננות נשים( ט)

 :לרוחצן דיתבין כרכין - בוטחות בנות

   ק"רד

 ובטוחות שאננות להיות חושבות שהיו יהודה ערי כנגד אמר, כרכין בנות וכן, מדינן כתרגומו - נשים( ט)

 :תרגזנה עוד עתה בוטחות שאתם פי על אף להן אמר

   דוד מצודת

 :סנחריב יד אותן השיגו לא כי שאנן ותהיושב יהודה בני נשי אתן קינה דרך אמר - שאננות נשים( ט)

 :ש"במ הדבר כפל -' וכו בוטחות בנות

   ם"מלבי

 בהרי והבוטחים בציון השאננים הוי( ו עמוס) שאמר מה עם מתאחדת זו מליצה. שאננות נשים( ט)

 שום עם מלחמה לו שאין מצד שאנן הוא בגבורתו בוטח שאינו אף, שקט היושב הוא השאנן כי. שמרון

 בגבורתם בוטחים היו לא ציון ובני, מלחמה לו ויש שאנן שאינו הגם גבורתו על הבוטח הוא והבוטח, אדם

 מלך כי שאננים היו לא אפרים שבט שהם שומרון הר ובני, אתם לחם לא סנחריב כי שאננים היו אבל, אז

 אפרים ולבני, תשאננו נשים ויהודה ציון לבני פה קרא וכן, גבורתם על בוטחים היו אבל אתם לחם אשור

 בימי אפרים מלכות מאתה נפרדה כך ואחר, ושלמה דוד בימי התחילה יהודה מלכות כי, בוטחות בנות

 :מציון במלכותה צעירה כבת ואפרים, אפרים שהיא מולכת בת שילדה כאשה יהודה דמתה ובזה, רחבעם

  

 י פסוק לב פרק ישעיהו י"רש

 אלו תרגזנה וסוף מתגברין עונותיכם ותמיד שנה על שנה ספו( כט/ ישעיהו/ לעיל) כמו - שנה על ימים( י)

 :הבית אל יבוא לא התבואה ואוסף הענבים בציר מהם יכלה כי לבטח עכשיו שהן
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 :פתח ונקוד למעלה טעמו לכך דבר שם - אוסף

   ק"רד

 אחת השנ לא כלומר, שנה עם שנה ל"ר, הנשים על האנשים ויבאו וכן, שנה עם כמו - שנה על ימים( י)

 הערים ותהינה אותם יגלה כן ואחר והבציר הקציר ישחית האויב כי תרגזנה שנה אחר שנה אלא לבד

 :חרבות

 המקדש בית וחרבן כלה ישראל ארץ חרבן על עתידה לפרשה אפשר זו ונבואה, התבואה אסיפת - אסף

 רוח עלינו יערה עד נחמת ויהיה, חריב מקדשא בית נוטש ארמון כי י"ת וכן, שני בית חרבן או צדקיהו בימי

 הושע בימי וגלותם ישראל ערי חרבן על זו נבואה תהיה או, המשיח בימי עתידה הפרשה וכל', וגו ממרום

 מלך שתפשם יהודה ערי על וגם ישראל מלך ארמון שהיה שמרון על נוטש ארמון פירוש ויהיה, אלה בן

 :אשור מחנה מגפת אחר חזקיהו בימי' וכו עלינו יערה עד נחמת ותהיה, אשור

   דוד מצודת

 כי בוטחות נשים אתן תחרדנה שנה אחר שנה אם כי אחת שנה לא ל"ר שנה עם שנה - שנה על ימים( י)

 :בבל מלך נ"נ והוא האויב יבוא עליכם גם

 :יקחהו האויב כי הבית אל האוסף יבוא לא הבציר שיכלה אף כי - בציר כלה כי

   ם"מלבי

 ירגזו. בטחות תרגזנה: אחריו מועטים ימים עוד בתשרי באחד השנה כלות חריא תיכף. שנה על ימים( י)

 השנה בסוף שדותיהם שבצרו הגם, הקיץ בסוף בציר שכלה בעת כי, בוטחות בנות הנקראים אפרים בני

 :עליהם האויב יבא האסיף חג לפני כי, הביתה תבואתם יאספו לא, יבא בלא אסף מ"מ, בשלוה עדיין והיו

 

 יא פסוק לב פרק יהוישע י"רש

 :לרגז כמו - רגזה( יא)

 :לפשוט כמו - פשוטה

 (:א מיכה) עריה' ל לערות כמו - ועורה

 שיפשיטו מתוך חרצין על ואסרו איתערטילו שלחו יונתן תירגם וכן למעלה טעמו לכך לחגור כמו - וחגורה

 :מתניהם על כי בגדיהם על יחגרו לא מבגדיהם ויתערמו

   ק"רד

 :הערים בתוך אשר העם על שענינו לפי דברים צווי שהוא חרדו אמר - אננותש חרדו( יא)

 וכן, רגזה כמו לבדה א"בה ופעמים לו קראן כמו לבדה ן"בנו ופעמים הא ן"בנו בא הנקבות צווי - רגזה

 :ועריה ערום מן ועורם, מקור ארבעתם כי אומרים ויש, וחגורה ועורה פשוטה

 :שק וחגור פירוש - וחגורה

   דוד תמצוד

 :שבאה הצרה על חרדו מעתה - חרדו( יא)

 :ש"במ הדבר כפל - רגזה

 :בגולה תלך בעת בשרה מגולה ותשאר מבגדיה מופשטה תהיה אחד כל כי - ועורה פשוטה

 :לבד הערוה לכסות החלצים על עצמה תחגור - וחגורה

   ם"מלבי

 על שאננות אתם גם חרדו מ"מ, האויב בא לא שעליכם הגם יהודה שבט שהם שאננות ואתם. חרדו( יא)

 גם פן לחרוד אתם גם וצריכים, אליכם גם נוגע אפרים בני שהם הבוטחות של הרוגז כי, בטחות של רגזה

, החיצונים מלבושיה פשט האויב פשוטה עתה היא אפרים שהיא הבוטחת הבת כי, האויב יבא עליכם

 :ערוה בשר לכסות חלצים על גורהוח רק, ערומה שנשארה עד הכתונת גם מאתה פשט ועורה כ"ואח

  

 יב פסוק לב פרק ישעיהו י"רש

 :לבם על יטפחו - סופדים שדים על( יב)
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 חמדתן עיר ועל, יספדו' המניקי' כשדי שהם סנהדראות חכמי על א"ומ, חמדתן( שדות על - חמד שדי על)

 :תסיע' ממצרי גפן שנקראו ישראל הם פוריה גפן ועל כשדה שתחרש

   ק"רד

, פוריה גפן על חמד שדי על סופדים יהיו וכן, מהרעב צומקים שהיו שדים על - סופדים שדים על( יב)

 שהיתה פוריה גפן וכן, בורים הם ועתה מתחילה שהיו חמדה שדי חמד שדי להם שאין ויין לחם על כלומר

 :בוקקה ועתה מתחילה

   דוד מצודת

 :הספד דרך שדיהן על יטפחו - שדים על( יב)

 :הרבה פירות המגדלים הגפנים ועל החמודות השדות אבדן על תהיה ההספד - דחמ שדי על

   ם"מלבי

 כבת היתה שהלואי, שדים על עתה ספדים מבגדיהם ערומים שהם הזה במעמד כי מצייר. שדים על( יב)

 אין אם לחם שם שימצאו שדותיהם להם היו הלואי במשל והוא. אמה שדי פ"עכ שיונקת ערומה קטנה

, אומר? שדותיהם הם איפה תשאל אם, להם שחסרים, חמד שדי על השדים הם מה ומפרש. שלבו להם

 :כי

 

 יג פסוק לב פרק ישעיהו י"רש

 שהיא ירושלים, עליזה קריה ועל משוש בתי כל על יהיה זה חורבן כל כי ובור הובאי - שמיר קוץ( יג)

 (:ב איכה) הארץ לכל משוש

   ק"רד

 על שאמר פי על ואף, ושמירים קוצים ותצמיח שתעלה עמי אדמת על סופדים ויהי וכן - עמי אדמת על( יג)

 :תעלה ושמיר קוץ פירש ועתה, הם מה פירש לא חמד שדי

 :להם והדומים שרים מלך, שמעון ראובן, ירח שמש וכן, ושמיר קיץ כמו השמוש ו"וי חסר - שמיר קוץ

 עליזה' שהית קריה וכן, מתחילה משוש בתי שהיו ההספד יהיה עליהם גם כי - משוש בתי כל על כי

 :מתחילה

   דוד מצודת

 :קוצים שם ויגדלו שממה תהיה אשר האדמה על - עמי אדמת על( יג)

 בירושלים העומדים תדיר בהם שמחים שהיו הבתים כל על אף יגדלו הקוצים כי - משוש בתי כל על כי

 :עליזה קריה

   ם"מלבי

 י"ע הארץ תשחת לפעמים ל"ר. על כי: חרבים השדות שיהיו עד. יעלה ושמיר קוץ עמי אדמת על( יג)

 יהיה ושמיר קוץ אדמתם על שיעלה הטעם כי בהפך יהיה פה אבל, השדות ועל בכפרים מתפשט שהאויב

 תחלה החרבו שהערים, עם ברבת עליזה קריה על וגם, משוש בתי כל על ושמיר הקוץ קדם שכבר מפני

 :ולשמרם לעבדם בארץ איש שאין יען שוממים ותהשד יהיו כ"ועי, יושביהם גלו כי

  

 יד פסוק לב פרק ישעיהו י"רש

 :נוטש יהודה מלך - ארמון כי( יד)

 :גלה - העיר והמון

 :למבצר להם שהיה מקדשי בית - ובחן עופל

 ישפוט ערפל הבעד כמו ובעד(, קלז תהלים) ערו ערו' ל מערת חורבות בתוך יהיה - מערות בעד היה

 (:כב איוב)

 :קץ עת עד - עולם עד

 :מבצר' ל שניהם - ובחן עופל

 :ולחיילותיו( אדום ולמרעה) ישמעאל לתאות - פראים משוש

   ק"רד
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 :פירשנוהו - ארמון כי( יד)

 :יהיו וחזקים גבוהים מגדלים - ובחן עופל

 :השדה חיות בה שידורו למערות עוד יהיו - מערות בעד

 :החלון בעד ם"מ במקום בא וכן, השמוש אותיות בענין המלה זאת תבא כי, השמוש ד"למ במקום - בעד

 :השדה מחיות עדרים מרעה, מדבר למוד פרא, במדבר פראים בם שישמחו - פראים משוש

   דוד מצודת

 :ממנו יגלה יהודה מלך כי נעזב יהיה המלך היכל - נטש ארמון כי( יד)

 :ומופקר נעזב יהיה שבעיר העם המון - עיר המון

 :השדה לחיות מדור למערות וישובו יחרבו המבצר מגדלי - ובחן עופל

 (:כא שמות) לעולם ועבדו וכן רב זמן עד ל"ר - עולם עד

 :מרעה שמה ימצאו כי שמה ישמחו הם - פראים משוש

 :לעדרים מרעה מקום יהיה - עדרים מרעה

   ם"מלבי

 ארמון כי הטעם אומר, משוש יבת כל על ושמיר קוץ שעלה ש"מ נגד, מגבילים המאמרים. ארמון כי( יד)

 שיעור. עפל עזב עיר המון כי הטעם אומר, עליזה קריה על ושמיר קוץ שעלה ש"מ ונגד. מיושביו נטש

, במערות הנה עד שגרו והעדרים הפראים. עולם עד פראים משוש ובחן עפל היה מערות בעד, הכתוב

 ובחן בעופל גרים הם שמעתה מאלה טובות דירות, בהם שדרו המערות בעד לעצמם הפראים לקחו עתה

 ישישו במערות הנה עד שהיו שתחת. עולם עד שלהם להיות האלה בבתים והחזיקו, חזקים במבצרים

 :ימשך וזה, שם ירעו והעדרים בהמבצרים עתה

  

 טו פסוק לב פרק ישעיהו י"רש

 על ושפכתי כמו הרוח לע נופל שפיכה' ל( כד בראשית) כדה ותער כמו עלינו ישפוך - עלינו יערה עד( טו)

 (:ג יואל) בשר כל על רוחי אשפוך וכן( יב זכריה) חן רוח דוד בית

 :עצים מלא שהוא הזה כיער סגיאין קירוין - יחשב ליער

   ק"רד

 עלינו רצונו וישפוך לקה ירצה עד החרבן זה יהיה כלומר, ממרום רצון רוח עלינו ישפך עד - יערה עד( טו)

 :לכרמל המדבר יהיה ואז

 :הרוח שמה יהיה אשר אל כמו' ה רצון - רוח

 :מאכל ועצי תבואה ושדות זרע מקום שהוא כרמל יהיה מדבר שהוא מה - לכרמל מדבר והיה

 והענין, קרי והכרמל כתוב וכרמל, למדרגה ממדרגה ישראל יעלו' כלו עצים ברוב - יחשב ליער והכרמל

 :אחד

   דוד מצודת

 :והרחמים הרצון רוח ממרום עלינו ישפוך אשר עד החרב תהיה כן ל"ר - יערה עד( טו)

 :וכרמים שדות מקום והוא כרמל להיות חשוב כמדבר שממה מקום - לכרמל מדבר והיה

 :וכרמים שדות מצוא מבלי כיער להיות תחשב ככרמל עתה שהם מקומות - והכרמל

   ם"מלבי

   כמדבר עתה החרב מקום והיה ואז, להושיענו' ה שירצה, ממרום רצון רוח עלינו וישפך. יערה עד( טו)

 

 טז פסוק לב פרק ישעיהו י"רש

 :כמדבר שהיא בירושלים - משפט במדבר ושכן( טז)

 :ככרמל הימים באותן שתהא ישראל ארץ היא - בכרמל וצדקה

   ק"רד

 :כתרגומו - ושכן( טז)
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   דוד מצודת

 :המשפט עושים שיםאנ ל"ר משפט בה ישכון כמדבר שהיתה ירושלים - במדבר ושכן( טז)

 :צדקה יעשו אנשים ל"ר צדקה תשב שמה ככרמל הימים באותן שתהיה י"בא - בכרמל

   ם"מלבי

 שלא משפט וישמרו תבואות לשדה אז שיתהפך, במדבר גם ישכן לחברו אדם בין. המשפט, ושכן( טז)

 שם, נותיהםוב ירושלים שהיא בכרמל בקביעות. תשב: למקום אדם בין. והצדקה: בשדה שדה יקריבו

 ':ה את יעבדו

  

 יז פסוק לב פרק ישעיהו ק"רד

 השקט להם יהיה הצדקה עבודת ובעבור, שלום להם יהיה שיעשו' הצדק מעשה בעבור - מעשה והיה( יז)

 וכן, עובדא מעשה כתרגום, מעשה פירוש עבודת כי, שונות במלות בענין כפול והפסוק, עולם עד ובטח

 :צדקתא ומפלחי ממש עבודה תרגמו נתןיו אבל, שריקות פשתים עובדי

   דוד מצודת

 :שלום תביא הצדקה בגמול - הצדקה מעשה והיה( יז)

 :ש"במ הדבר כפל - הצדקה ועבודת

   ם"מלבי

 בבאור ש"כמ) שלום מן גדולה יותר מדרגה הוא ובטח והשקט, ממעשה כבדה היא עבודה. והיה( יז)

 הבאות, שכליות מצות יש, עניינים לשני נחלקים, קוםלמ אדם שבין המצות שהם הצדקה והנה(, המלות

, הצדקה מעשה קרא וזה, תועלתן שמכיר מפני חפצה בנפש אותן עושה והאדם, מוסר או אמונה לקבוע

 עושה והוא, ועניניהם הקרבנות כמו, נודע טעמן שאין חוקיות מצות ויש. שלום יהיה הזאת המעשה ושכר

, הצדקה עבדת קרא וזה, ותועלתן טעמן מכיר שאינו הגם אדונו מצות השומע כעבד עבודה מצד אותן

 :הפסק בלי עולם עד וגם, משלום גדול שהוא, ובטח השקט שהוא, יותר גדול יהיה אלה מצות ושכר

  

 יח פסוק לב פרק ישעיהו ק"רד

 :הוא ופשוט שונות במלות בענין כפול הפסוק - וישב( יח)

   דוד מצודת

 מרבית על ויורה ושלש פעמים הדבר וכפל' וכו שלום בנוה עמי ישב והלאה זמא -' וכו עמי וישב( יח)

 :השלום

   ם"מלבי

 הערים שהם המנוחות וגם, ושולל בוזז באין שלום יהיה הצאן דירת שהם הנוה. שלום בנוה עמי וישב( יח)

 חיםמבט יהיו, המבצר ערי שהם. והמשכנות: המנוחה משבית המיה קול באין שאננים יהיו הפרזים

 :המלות באור עיין, בחזקם

  

 יט פסוק לב פרק ישעיהו י"רש

 וכן פעל' בל פתח וחציו קמץ חציו נקוד שהרי דבר שם זה ברד אין כרחך על - היער ברדת וברד( יט)

 כמו יסוד מן ברדת של ת"הבי' ויהי היער ברידת את ויברוד וברד, ועמד וישב ורחץ כמו פעולה' ל פתרונו

 ערים ומלאים בנויים עכשיו שהם הרשעים פחי מטר את הוא ברוך הקדוש וימטיר' כלומ עקרת עטרת

 :כיער

 :עכשיו עד ישראל שנשפלו - ובשפלה

 :עממיא משריית ויקטול ברדא ויחות יונתן תרגם כן ודוגמא פרס של מטרפולין - עיר תשפל

   ק"רד

 הברד יפול כשיברד אמר, קמוץ לוכו יהיה שם היה ואם עבר פעל והוא פתח וחציו קמץ חציו - וברד( יט)

 :ברד כמו שם ברדת מאכל ועצי לצמחים יזיק שלא ביער
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 לא אבל העיר שהיא השפלה יזכרו כן אם אלא ירושלם בעיר שפלות שום יזכר לא - העיר תשפל ובשפלה

 יצטרכו לא כי בבקעה בתים שיבנו פרזות שתשב מפרשים ויש, ישראל מעלת תשפל לא כי מעלה שפלות

 ':חזקי מגדלים בהר' לבנו

   דוד מצודת

 :תרד ביער כי הצמחים על תרד לא ברד ברדת ואף ל"ר - היער ברדת וברד( יט)

 לבנותה יצטרכו ולא האויב מן בטוחים יהיו ז"ועכ ועמוק שפל במקום להבנות תשפל העיר בנין - ובשפלה

 :שמה להשגב הר בגובה

   ם"מלבי

 יהושע) יהודה של מחלק שהוא השפלה, יהודה בחלק היו ניהםש והשפלה היער. היער ברדת וברד( יט)

 לט, טו יהושע) השפלה מערי היו( ח, לז לקמן) סנחריב שהחריב ולבנה לכיש כי, סנחריב החריב( לג, טו

, ברד אומר ז"עפ(. ב, כא יחזקאל; יד, ז מיכה; כד, לז לקמן) ההוא בגבול היה שהחריבו היער וכן(, מב

 תשפל יהודה של בחלקו ובשפלה, היער ונחרב ירד בעת, היער ברדת ומפרש, ונחרב הכל ירד בעת היינו

 :הכל שנחרב ההיא בעת, ממדרגתן וירדו, בשפלה אשר הערים כל ששפלו, העיר

  

 כ פסוק לב פרק ישעיהו י"רש

 שכרכם תבואת ותאספו תקצרו מעתה מים על כזורעים צדקתכם זריעת שהצליחה - ישראל אשריכם( כ)

 פעולתכם שכר תקבלו כלומר י"ת כך הבית אל להביא והחמור התבואה לדוש השור רגל תשלחו הטוב

 :הטובה

   ק"רד

 :מים תמצאו שתזרעו מקום בכל כי מים מקום כל על - מים כל על זורעי אשריכם( כ)

 :בשדות לרעות והחמורים השורים שישלחו עד גדול השבע יהיה כך כל - והחמור השור רגל משלחי

   דוד מצודת

 :התבואה לגדל מים ימצא שתזרעו מקום בכל ל"ר מים כל על תזרעו כי לכם תהיה הצלחה - אשריכם( כ)

 תגדל כי יחושו ולא ברגל ולרמוס לשבעה לאכול והחמור השור רגל שמה משלחים ותהיו - רגל משלחי

 :תבואה הרבה

   ם"מלבי

 שמה לשלח תצמיח וזריעתם מים מוצאי וםמק כל על יזרעו אשר הנשארים חזקיה של דורו. אשריכם( כ)

, שה ולמרמס שור למשלח והיה' וכו יעדרון במעדר אשר ההרים וכל( ז למעלה) ש"כמ והחמור השור רגל

 :שמה האויב יבא לא כי ישאר ההר אבל תחרב שהשפלה

 


