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Isaiah Chapter 33 ְעיָהּו  יְשַׁ

דּוד, ּובֹוֵגד, וְֹלא  א ה ֹלא ׁשָּ ְגדּו בֹו; -הֹוי ׁשֹוֵדד, וְַאתָּ בָּ
ֹּד יְִבְגדּו ְך.-ַכֲהִתְמָך ׁשֹוֵדד תּוַשד, ַכנְֹלְתָך ִלְבג  }ס{   בָּ

1 Woe to thee that spoilest, and thou wast not 
spoiled; and dealest treacherously, and they 
dealt not treacherously with thee! When thou 
hast ceased to spoil, thou shalt be spoiled; and 
when thou art weary with dealing 
treacherously, they shall deal treacherously 
with thee. {S}  

ִרי ה'  ב ם ַלְבקָּ ֹּעָּ נֵנּו, ְלָך ִקּוִינּו; ֱהיֵה ְזר -ם, ַאףחָּ
ה.  רָּ ֵתנּו ְבֵעת צָּ  יְׁשּועָּ

2 O LORD, be gracious unto us; we have waited 
for Thee; be Thou their arm every morning, our 
salvation also in the time of trouble.  

מֹון, נְָּדדּו ַעִמים; ֵמרֹוְמֻמֶתָך, נְָּפצּו גֹויִם.   ג  At the noise of the tumult the peoples are 3 ִמּקֹול הָּ
fled; at the lifting up of Thyself the nations are 
scattered.  

ִסיל  ד ֶֹּסף ֶהחָּ ֵֹּקק --וְֻאַסף ְׁשַלְלֶכם, א ְכַמַשק ֵגִבים, ׁש
 בֹו. 

4 And your spoil is gathered as the caterpillar 
gathereth; as locusts leap do they leap upon it.  

ט   ה רֹום; ִמֵלא ִצּיֹון, ִמְׁשפָּ ֵֹּכן מָּ נְִשגָּב ה', ִכי ׁש
ה.  קָּ  ּוְצדָּ

5 The LORD is exalted, for He dwelleth on high; 
He hath filled Zion with justice and 
righteousness.  

ַעת;   ו ְכַמת וָּדָּ ֹּת חָּ ֶֹּסן יְׁשּוע יָּה ֱאמּונַת ִעֶתיָך, ח וְהָּ
 }פ{   ה', ִהיא אֹוצָּרֹו. יְִרַאת

6 And the stability of thy times shall be a hoard 
of salvation--wisdom and knowledge, and the 
fear of the LORD which is His treasure. {P}  

לֹום, ַמר   ז ם, צֲָּעקּו, ֻחצָּה; ַמְלֲאֵכי ׁשָּ ֵהן, ֶאְרֶאלָּ
 יְִבכָּיּון. 

7 Behold, their valiant ones cry without; the 
ambassadors of peace weep bitterly.  

ַאס   ח ַֹּרח; ֵהֵפר ְבִרית מָּ ֵֹּבר א ַבת ע נַָּׁשמּו ְמִסלֹות, ׁשָּ
ַׁשב ֱאנֹוׁש.  ִרים, ֹלא חָּ  עָּ

8 The highways lie waste, the wayfaring man 
ceaseth; he hath broken the covenant, he hath 
despised the cities, he regardeth not man.  

יָּה   ט ַמל; הָּ נֹון קָּ ה ָאֶרץ, ֶהְחִפיר ְלבָּ ָאַבל ֻאְמְללָּ
ן וְַכְרֶמל. ׁשָּ ֵֹּער בָּ ה, וְנ בָּ רֹון כֲָּערָּ  }ס{   ַהשָּ

9 The land mourneth and languisheth; Lebanon 
is ashamed, it withereth; Sharon is like a 
wilderness; and Bashan and Carmel are clean 
bare. {S}  

ם  י ה, ֵארֹומָּ ֹּאַמר ה'; ַעתָּ ה ָאקּום, י ה, --ַעתָּ ַעתָּ
 ֶאנֵָּשא. 

10 Now will I arise, saith the LORD; now will I be 
exalted; now will I lift Myself up.  

ֹּאַכלְ   יא  Ye conceive chaff, ye shall bring forth 11 ֶכם. ַתֲהרּו ֲחַׁשׁש, ֵתְלדּו ַקׁש; רּוֲחֶכם, ֵאׁש ת
stubble; your breath is a fire that shall devour 
you.  

ֵאׁש   יב יּו ַעִמים, ִמְשְרפֹות ִשיד; קֹוִצים ְכסּוִחים, בָּ וְהָּ
 }פ{   יִַצתּו.

12 And the peoples shall be as the burnings of 
lime; as thorns cut down, that are burned in the 
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fire. {P}  

ִשיִתי; ּוְדעּו ְקרֹוִבים,   יג ִׁשְמעּו ְרחֹוִקים, ֲאֶׁשר עָּ
ִתי.   ְגֻברָּ

13 Hear, ye that are far off, what I have done; 
and, ye that are near, acknowledge My might.  

ִאים, ָאֲחזָּה רְ   יד ֲחדּו ְבִצּיֹון ַחטָּ ה ֲחנִֵפים; ִמי פָּ דָּ עָּ
ה נּו, ֵאׁש אֹוֵכלָּ ם. -ִמי--יָּגּור לָּ נּו, מֹוְקֵדי עֹולָּ  יָּגּור לָּ

14 The sinners in Zion are afraid; trembling hath 
seized the ungodly: 'Who among us shall dwell 
with the devouring fire? Who among us shall 
dwell with everlasting burnings?'  

ֵֹּאס ְבֶבַצע   טו ִרים; מ ֵֹּבר ֵמיׁשָּ קֹות, וְד ֵֹּלְך ְצדָּ ה
ֵֹּטם ָאְזנֹו  ַֹּחד, א ְֹּך ַבש יו ִמְתמ ֵֹּער ַכפָּ ַמֲעַׁשּקֹות, נ

ע.  ֵֹּצם ֵעינָּיו ֵמְראֹות ְברָּ ִמים, וְע ַֹּע דָּ  ִמְשמ

15 He that walketh righteously, and speaketh 
uprightly; he that despiseth the gain of 
oppressions, that shaketh his hands from 
holding of bribes, that stoppeth his ears from 
hearing of blood, and shutteth his eyes from 
looking upon evil;  

ִעים ִמְשַגבֹו;   טז ֹּן, ְמצָּדֹות ְסלָּ הּוא ְמרֹוִמים יְִׁשכ
יו נֱֶאמָּ  ן, ֵמימָּ  נִים. ַלְחמֹו נִתָּ

16 He shall dwell on high; his place of defence 
shall be the munitions of rocks; his bread shall 
be given, his waters shall be sure.  

ֶמֶלְך ְביְָּפיֹו, ֶתֱחזֶינָּה ֵעינֶיָך; ִתְרֶאינָּה, ֶאֶרץ   יז
 ַמְרַחִּקים. 

17 Thine eyes shall see the king in his beauty; 
they shall behold a land stretching afar.  

ֵֹּקל, ַאּיֵה   יח ֵֹּפר ַאּיֵה ׁש ה; ַאּיֵה ס ִלְבָך, יְֶהֶגה ֵאימָּ
ֵֹּפר ֶאת ִלים. -ס  ַהִמְגדָּ

18 Thy heart shall muse on the terror: 'Where is 
he that counted, where is he that weighed? 
Where is he that counted the towers?'  

ז, ֹלא ִתְרֶאה:-ֶאת  יט ה   ַעם נֹועָּ פָּ ַעם ִעְמֵקי שָּ
ׁשֹון ֵאין ִבינָּה.   ִמְשמֹוַע, נְִלַעג לָּ

19 Thou shalt not see the fierce people; a 
people of a deep speech that thou canst not 
perceive, of a stammering tongue that thou 
canst not understand.  

ַלִם   כ ֲחֵזה ִצּיֹון, ִקְריַת מֹוֲעֵדנּו; ֵעינֶיָך ִתְרֶאינָּה יְרּוׁשָּ
ֶֹּהל ַבל ן ַבל-נָּוֶה ַׁשֲאנָּן, א נֶַצח, וְכָּל-יְִצעָּ יו לָּ ֹּתָּ -יִַסע יְֵתד

יו, ַבל לָּ  יִנֵָּתקּו. -ֲחבָּ

20 Look upon Zion, the city of our solemn 
gatherings; thine eyes shall see Jerusalem a 
peaceful habitation, a tent that shall not be 
removed, the stakes whereof shall never be 
plucked up, neither shall any of the cords 
thereof be broken.  

נּו, ְמקֹום-ִכי ִאם  כא ם ַאִדיר ה', לָּ ִֹּרים, -ׁשָּ ִרים יְא נְהָּ
יִם; בַ  ַׁשיִט, וְִצי ַאִדיר ֹלא -ֵתֶלְך בֹו ֳאנִי-לַרֲחֵבי יָּדָּ

 יַַעְבֶרנּו. 

21 But there the LORD will be with us in 
majesty, in a place of broad rivers and streams; 
wherein shall go no galley with oars, neither 
shall gallant ship pass thereby.  

ְֹּפֵטנּו  כב ְֹּקֵקנּו; ה' ַמְלֵכנּו, הּוא ִכי ה' ׁש , ה' ְמח
 יֹוִׁשיֵענּו. 

22 For the LORD is our Judge, the LORD is our 
Lawgiver, the LORD is our King; He will save us.  

יְִך; ַבל  כג לָּ ְרנָּם, ַבל-יְַחְזקּו ֵכן-נְִטׁשּו, ֲחבָּ ְרשּו -תָּ פָּ
ל ַמְרבֶ -נֵס, ָאז ֻחַלק ַעד לָּ ְזזּו ַבז. ׁשָּ  ה, ִפְסִחים בָּ

23 Thy tacklings are loosed; they do not hold 
the stand of their mast, they do not spread the 
sail; then is the prey of a great spoil divided; the 
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lame take the prey.  

ֵֹּׁשב בָּּה, -ּוַבל  כד ם ַהּי עָּ ִליִתי; הָּ ֵכן, חָּ ֹּאַמר ׁשָּ נְֻשא י
ו ֹּ  }ס{   ן.עָּ

24 And the inhabitant shall not say: 'I am sick'; 
the people that dwell therein shall be forgiven 
their iniquity. {S}  

 א פסוק לג פרק ישעיהו י"רש

 :ובוזזך בוגדך אדם ואין תמיד אתה ובוגד שדוד לא ואתה תמיד שודד שאתה האויב - הוי( א)

 :תושד ידך על שדודים להיות עליהם גזרה שנגזרה באותם שדידתך ככלותך שודד להיות - כהתימך

 יסוד בו הראשונה ם"המ ומנלם אחד בחלק מנלם לארץ יטה לא עם כנלותך חיבר מנחם - לבגוד כנלותך

 :העניין לפי כליון' ל להיות ויתכן מדע ושל מאמר של ם"מ כמו נופל

 הולך אלא והולך בטל להיות לארץ יטה לא עליהם הנגזר כליון מנלם רץלא יטה ולא ככלותך' ל - כנלותך

 :וחזק

   ק"רד

 בימות עתידה ואם, סנחריב על שודד הוי אמר חזקיהו בימי היא שכתבנו כמו זו נחמה אם - שודד הוי( א)

 אוי ואמר, דניאל במראה רביעית מלכות והיא, ההם בימים שיהיה ם"העכו מלך על שודד הוי יאמר המשיח

 :עדין בך בגדו ולא בוגד והיית שדוד עתה עד היית שלא שודד לך

 שתשבר זמן שיבא ל"ר, אותך שישדדו אתה תושד כן שודד להיות כשתשלים - תושד שודד כהתימך

 :מלכותך שתשלם

 מנלם לארץ יטה לא וכן כהשלימך כמו וענינו, הפעיל מבנין מקור הוא כי, כהנלותך משפטו - כנלותך

 :ותכליתם למתםהש שפירוש

 :הכפל רבים שהוקלו כמו, קל והוא תמם שרשו כי, ם"המ בדגש משפטו - כהתימך

 :הדגוש עם ו"בוי - תושד

   דוד מצודת

 בכולם הבוגד הוא ואתה ממי שדוד עתה עד היית שלא האומות כל השודד סנחריב לך אוי - שודד הוי( א)

 :בך בגדו לא ועדיין

 :אתם גם חושד אז אחרים לשדוד תשלם כאשר כי ולםלע תהיה כן לא כאומר - כהתימך

 :בך יבגדו הם אז באחרים לבגוד כשתכלה - כנלותך

   ם"מלבי 

, אחרים שדדת מדוע שדוד לא אתה והלא, רבים גוים שודד אתה הה, סנחריב אל פניו מסב. שודד הוי( א)

 כי דע אבל, בבריתך בוגד אתה ומדוע בך בגדו לא והלא, ברית אתך שכרתו בעמים בוגד אתה וגם

 לבב גודל פרי על אפקוד ציון בהר מעשהו כל את' ה יבצע כי( יב, י למעלה) ש"כמ, תושד אז לשוד כהתמך

 :בחרב הכוהו בניו כי, בך יבגדו ואז, אשור מלך

  

 ב פסוק לג פרק ישעיהו י"רש

 :השודד ביד שדודים של - זרועם היה( ב)

 :צרה בעת תהיה ישועתינו אף להם מיצר כשהוא יום יום מדי - לבקרים

   ק"רד

 כמו, רחמים ולבקש להתפלל שהוצרכו עד אשור ממלך ירושלם יושבי פחדו חזקיהו בימי אם - חננו' ה( ב)

 :רחמים ולבקש להתפלל ויצטרכו ומגוג גוג מפני יפחדו המשיח בימי ואם, קוינו לך חננו' ה ואמרו שכתוב

 :האויב מפני זרוענו היה ובקר בקר בכל - לבקרים זרועם היה

 בכנוי זרועה שאמר ומה, בך נושעים ונהיה ישועתינו שתהיה שצריך צרה בעת ש"כ - ישועתינו אף

 ואולם, כולם עמים שמעו כמו, הלשון דרך כן בעדם המדברים בכנוי ישועתינו קוינו חננו ואמר הנסתרים

 :מכלל בספר שכתבנו כמו להם' והדומי, נא ובאו תשובו כולם
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   דוד מצודת

 :השבטים עשרת בטחו כאשר במצרים נבטח ולא נקוה לך כי סנחריב יד בנו תשלוט לבל - חננו' ה( ב)

 :לך להמקוים לחוזק היה יום בכל - לבקרים זרועם היה

 :הצרה באה כבר אם לישועה לנו היה אף - צרה בעת ישועתנו אף

   ם"מלבי

, קוינו לך הלא, מעשינו מצד ראוים אנו שאין הגם ינהחנ אתנו עשה' ה אתה', ה אל פניו מסב. חננו' ה( ב)

 להם היה בגולה והלכו היום להם שחשך השבטים עשרת של ואורם. זרועם היה: זה בעבור שנושע וראוי

 לא לנו, צרה בעת תהיה ישועתנו אנו אבל. הגאולה בעת שהוא, הבקר יבא בעת. לבקרים: זרוע אור

 :ירושלים על שיצור בעת ליל בעוד צרה בעת לנו תושיע רק הבקר עת על תמתין

  

 ג פסוק לג פרק ישעיהו י"רש

 :נסיך לנו כשהפלאת הנה עד עמים נדדו מלפניך הבא - המון מקול( ג)

   ק"רד

 כן גם ומגוג בגוג ואם, אשור במחנה המכה המלאך המון מקול' פי אשור במחנה אם - נדדו העון מקול( ג)

 :ההם בגוים ונלחם' ה ויצא שכתוב כמו

 :המגפה מן הנשארים, גוים נפצו - עמים נדדו

 :חילם ורב גבורתם להם הועילה ולא עליהם ונשגבת רמת כי שידעו שלך מהרוממות - מרוממתך

   דוד מצודת

 :העולם מן העמים נדדו בהם המכה המלאך המיית מקול כי לישועה לנו היה וכן ל"ר - המון מקול( ג)

 :המגפה מן הנשארים נפצו עליהם שגבתנ אשר שלך מהרוממות - מרוממתך

   ם"מלבי

 ש"כ, ידו על ממקומם רבים עמים נדדו סנחריב מחנה שהם אדם בני של. המון מקול אם. מקול( ג)

 :סנחריב של מחנה שהם, גוים ינפצו' ה אתה מרוממתך

  

 ד פסוק לג פרק ישעיהו י"רש

 בבא עמי את הבוגדים אתם שללכם וסףוא בך יבגדו לבגוד כנלותך על מוסב זה - שללכם ואוסף( ד)

 אף לעצמו' א כל בקיץ תבואה לו שאוסף חסיל כאסיפת שללכם ויאספו עמי שארית אתכם יבוז פקודתכם

 :לו איש יבוזו כולן

' ל משק, ולבוז לשלול הבאים ינהמו כן בנהם בגבים ונופלין הנאספים מים נהם כקול - שוקק גבים כמשק

 והם בחרולים מנשבת כשהרוח( ב צפניה) חרול ממשק וכן, שוקק ודוב הםנו ארי( כח משלי) כמו נהם

 (:ב יואל) ישוקו בעיר וכן קול נותנים זה על זה מכים

 :סנחרב אוכלוסי בביזת חלק באגדת דרשוהו ורבותינו מגבא מים לחשוף כמו - גבים

   ק"רד

 :אותו ותשללו שתאספו שללכם שיהיה הגוים שלל - שללכם ואוסף( ד)

 ואוספים העיר בני שיוצאים האדמה על כשנחו אותם שאוספים והארבה החסיל כאסיפת - החסיל ףאוס

 הליכת כן גם ודמה, אשור מחנה שלל ויאספו ירושלם בני יצאו כן התבואה ישחיתו שלא בכליהם אותם

 :שמשחיתה בתבואה הארבה להלוך אשור במחנה המלאך

 :ביתי משק ובן כמו, הליכה ענין ושוקק ומשק - בו שוקק גבים כמשק ואמר

 הנה המשיח בימות הענין ואם', וגו ישראל בית ויכנשון כן הפסוק ת"וי גובא ארבה כתרגום, ארבה - גבים

 אבל, בוזזיהם את ובזזו שולליהם את ושלל', וגו בנשק והשיקו ובערו ישראל ערי יושבי ויצאו כן גם כתוב

 אמר, לחלק או לבוז לו אמרו, שללכם אספו לישראל נביא םלה אמר, אמרו וכך חזקיהו בימי פירשוהו ל"רז

 לו אמרו, לעצמו ואחד אחד כל שללכם אף לעצמו ואחד אחד כל זה החסיל אסיפת מה, החסיל אוסף להם

 האדם את מעלין הללו גבים מה, בו שוקק גבים כמשק להם אמר, בו מעורב השבטים עשרת ממון והלא

 :טהור מיד ם"עכו ביד שנפל כיון ישראל של ממונם אף לטהרה מטומאה
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   דוד מצודת

 האסיפה כדרך פחד ומבלי מוחה באין מאוסף יהיה אשור מחנה מאת שתקחו השלל - שללכם ואוסף( ד)

 ישחיתו לבל בכליהם אותם ומאספים העיר בני שיוצאים האדמה על כשנחים החסיל את שמאספים

 :האדמה תבואת

 :אשור במחנה שוללים נהמת קול ישמעו כן בבורות ונופלים הנאספים מים נהמת כקול - גבים כמשק

 ד פסוק לג פרק ישעיהו ם"מלבי

 את שאוספים כמו וממונכם שללכם שיאסוף הגם כי דעו, המתפלל אל משיב השם. ואסף'( ה תשובת( )ד)

 מים ימלאו והגבים גשם יהיה שבעת, בהחסיל בו ומשקה שוקק מים של גבים משק אשר בעת החסיל

 בזה הפסדתם לא מ"מ, שללכם את אשור מחנה אספו וכן, בנקל אותו אוספים וימות בם יטבע ילוהחס

 :כי, מאומה

  

 ה פסוק לג פרק ישעיהו י"רש

 :העליונה על וידו כל על רם שהוא גבורתו הראה - מרום שוכן כי( ה)

   ק"רד

 ובידו מרום שוכן הוא כי לו ויודו הזה הנס על העמים שישגבוהו הוא נשגב התשועה בזאת -' ה נשגב( ה)

 ציון יושבי והרים רמה ביד ירושלם על שבאו אשור מחנה שהשפיל השפלים ולהרים הגבוהים להשפיל

 :קמוץ הוא כי נפעל מבנין בינוני, נשגב, וצדקה משפט ציון ומלא שפלים שהיו

 דין עבדי ציון לממלי דאמר י"ת וכן, צדקה משפט עושין בציון יהיו והלאה ההוא מהיום כי - ציון מלא ופירוש

 :ובצדקה במשפט העמים משלל ציון מלא לפרש ויש, וזכו דקשוט

   דוד מצודת

 לגבור למעלה החלש אם ואף ממעל בשמים מרום שוכן הוא כי עליהם נתחזק המקום -' ה נשגב( ה)

 :ממעל חזק ש"ומכ יחשב

 :וצדקה משפט יעשו הנס לאיפ בעבור מאז כי וצדקה משפט ציון את מילא הזה בהנס - ציון מלא

   ם"מלבי

 השלל מן ונשגבים יקרים אחרים באוצרות. ציון את מלא הוא, מרום ששכן מצד הנשגב' ה'. ה נשגב( ה)

 כלי וכל השלל מן יקר וזה, וצדקה משפט לעשות והתחילו' ה אל שבו ז"שעי, וצדקה משפט והם, שאבדו

 :חמדה

 

 ו פסוק לג פרק ישעיהו י"רש

 לך שקבע עתים לבוראך תאמין אשר את ודעת ולחכמה ישועות לחוסן והיה - וגומר עתיך מונתא והיה( ו)

 :בעתם ויובלות שמיטין לקיים בעתם ופיאה שכחה ללקט הפרשתן בעת ולמעשרות לתרומות

 :לחוסן לך היה לישועה וצפית עליך שעברו בעתים ה"בהקב שהאמנת את - עתך אמונת א"ד

 :ידה על מאתו לך להפתח טוב אוצר היא מלפניו שתירא -' ה יראת

   ק"רד

 שהיא' ה ויראת ודעת חכמה יהיה ישועתך וחוזק זמנך קיום ישראל כנגד אמר - עתך אמונת והיה( ו)

 השלום לכם קיים שיהיה תרצו אם בשלום ואתם זאת ישועה לכם באה הנה כלומר, אדם של אוצרו

 הוא האדם שאוצר כמו כי אדם של אוצרו שהיא' ה ויראת ודעת בחכמה התעסקו זמניכם כל והישועה

 יםקאל ודעת בחכמה והתעסקו', ה יראי תהיו לפיכך' ה יראת כן צרה בעת לו ועומד אדם של מבטחו

 :קיים שפירושו, נאמן במקום כמו, קיום אמונת עתכם כל בשלום ותהיו צרה מכל ותנצלו

 :לנעורת החסון והיה כמו, חוזק - חוסן

 גרם מי' פי ל"ואאז, להם והדומים, סרה בלתי מכת, מצה חלת, נובל ציצת כמו, א"ה קוםבמ ו"בתי - חכמת

 דאמרת מה ויהא כן הפסוק ת"וי, אוצרו שהיא' ה ויראת שבחזקיהו ודעת יםקאל חכמת זאת ישועה לכם

 :וגומר

   דוד מצודת
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 אדם של אוצרו שהיא' ה תוירא ודעת חכמה ידי על יהיה ישועתך וחוזק זמנך קיום - עתיך אמונת והיה( ו)

 שתהא תרצו ואם בשלום ואתם הישועה לכם באה הנה וכאומר הצורך בעת כאוצר למבטח לו היא ל"ר

 ':ה את וייראו בדעת בחכמה התעסקו חזקו וישועה מרובה לזמן קיום

   ם"מלבי

 תיםבע' בה שהאמנתם מה, עתיך אמונת כי, אחר חוסן הרוחתם שאבדתם השלל חוסן תחת. והיה( ו)

 זה חוסן, ודעת חכמת של ישועות של חזק והון חסן לכם היה זה, מאמונתו לבכם נסוג ולא הללו הרעים

, אוצרו היא' ה יראת משיב? שמה לאצרו הזה החוסן תניחו ולאן תשאלו ואם. הרוחתם' ה ודעת חכמה של

 י"ע ל"ר ,עולם עד באוצר שם לשמרו שהרוחתם והדעת החכמה את תאצרו ששם האוצר הוא היראה

 :באוצר יונח אם החוסן שיתקיים כמו, בידכם והדעת החכמה תתקיים' ה יראת

  

 ז פסוק לג פרק ישעיהו י"רש

 אקום ומעתה אכלוהו כבר שהפורענות ואומר נחמות מתנבא הנביא היה - חוצה צעקו אראלם הן( ז)

 :ונהי בבכי' חובותובר בחוצותם וספדו צעקו כבר המזבח הוא שלהם אראלים על הן, לגאלם ואנשא

 עובר שבת מסילות נשמו ואומרים יבכיון מר שלום לבשר רגילין שהיו שליחותם מלאכי - שלום מלאכי

 :אורח

   ק"רד

 :אשור מחנה מפלת קודם לישראל הבאה הפורענות על זו פרשה - אראלם הן( ז)

 את אראלים נצחו ואמרו השם בזה המלאך זכרו ל"רז וכן, למלאך שם אראל כי, מלאכים - ואראלם

, אריאל מלת כן רוחני שליח ועל גופני שליח על יאמר מלאך שמלת כמו כי, הקדש ארון ונשבה המצוקים

 מתחילה והיו עיר אל מעיר מתחילה שולחים שהיו שלהם המלאך אמר, שונות במלות בענין כפול והפסוק

 כלומר, מלות בשתי אראלם תמל ת"וי, מר ויבכיון בארץ בא האויב כי חוצה יצעקו עתה שלום מלאכי

 :וגומר להון אתגלי כד הא תרגומו וכן, להם אראה

   דוד מצודת

 הנה מאתם השלוח מלאך כל כי העון גמול קבלו כבר כי לרחמים המה ראוים הנביא אמר - אראלם הן( ז)

 :מר בקול צעקו מהלכה במקום בחוצות כולם

 :חורבנה על נפש במר בכו ההנ העיר שלום לבשר ההולכים השלוחים - שלום מלאכי

   ם"מלבי

 רבשקה שהם, לירושלים חוץ, חוצה צעקו אשור מחנה של גבוריהם. אראלם הן( המתפלל תשובת( )ז)

 אל חזקיהו ששלח המלאכים, שלום מלאכי וגם, חי יםקאל לחרף יהודית גדול בקול קראו אשר ואנשיו

 :כבר הן לאמר רעה בשורה ובפיהם, יבכיון מר עמו שלום לעשות סנחריב

  

 ח פסוק לג פרק ישעיהו י"רש

 :לישראל שכרת ברית האויב - הפר( ח)

 :אנוש חושב אינו שונא כל בעיניו ביזה - ערים מאס

   ק"רד

 :אורח עובר שבת כי המסלות נשמו האויב מפני - מסלות נשמו( ח)

 ערינו ומאס עמנו לגה בריתו הפר כבר אומרים ישראל היו ל"ז אבי אדוני פירש - ערים מאס ברית הפר

 :בה יךקאל' ה עיני שאמר מה הפך

 ':וגו דאשניאו על ת"וי לכלום אותנו חשב לא - אנוש חשב לא

   דוד מצודת

 :האויב מפחד דרך עוברי נשבת כי שממה נעשו הדרכים - מסלות נשמו( ח)

 :היסוד עד הרסה כי תלם על מלהניחם עריהם ומאס ישראל עם שכרת הברית ספר האויב - ברית הפר

 :אדם לבני אותנו חשב לא - אנוש חשב לא
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   ם"מלבי

 לו שהיה ברית הפר אשר והאויב, לגמרי ארח עבר שבת כי הדרכים בצדי עובר אין וגם. מסלות נשמו( ח)

 חשב לא וגם, עובד למס לו להיות תלם על הערים שישארו כלל רוצה אינו, ערים מאס הן, חזקיהו עם

 :שכבר עד, הכל את ומכלה משמיד הוא כי, וליוגבים לכורמים הארץ עם דלתמ פ"עכ להשאיר אנוש

 

 ט פסוק לג פרק ישעיהו י"רש

 :אבילות' ל - אבל( ט)

 :ונכרת יבש - קמל

 :הוא עבר' ל - היה

 :משרון עגלים ממואב אילים ששנינו כמו בהמות מרעה מחוז שם - השרון

 :חורבה - כערבה

 ':ה וינער( יד שמות) כמו תשנוק' ל - ונוער

   ק"רד

 שרץ, ארץ נעתם וכן, נקבה ובלשון זכר' בל ארץ וזכר, הארץ תאבל כן על וכן, השחתה ענין - אבל( ט)

 :ברוב נקבה ובלשון זכר בלשון, ארצם

 המקום שאותו ואומר, בשרון הרועים הבקר על וכן, ושמן דשן מקום יקרא השרון - כערבה השרון היה

 :כמדבר יהיה

 :פירותיהם אילנותיהם ישלו כלומר, והכרמל הבשן פירותיו נוער - מלוכר בשן ונער

   דוד מצודת

 :ונכרתה הארץ השחית - אבל( ט)

 :האילנות וכרת הלבנון את ומאס הוביש - החפיר

 :כמדבר שממה נעשה המרעה מקום - השרון היה

 :פירות שם מגדל אין ל"ר פירותיהן והפילו השירו השמנים מקומות -' וכו ונוער

   ם"מלבי

 שהיה עד השרון גם החריב כ"ואח היער החריב כי. לבנון והחפיר: בכלל יהודה. ארץ ואמללה אבל( ט)

 את שהחריב עתה אולם'( ה תשובת: )והחריב שכבש כסדר חושב, וכרמל בשן גם נער כ"ואח, כערבה

 :הכל

  

 י פסוק לג פרק ישעיהו י"רש

 :ואנשא וארומם' אקו עתה עוד אתאפק לא ילעמ האויב שעשה רעות מרוב - אקום עתה( י)

   ק"רד

 :עליו ואנשא' וארומ' ארצכ המחריב אשור מלך על אקום - אקום עתה( י)

   דוד מצודת

 :אשור ממלך להפרע אקום עתה' ה יאמר לכן כזה עונש וקבלו הואיל ל"ר - אקום עתה( י)

 :ומנושא מרומם הוא ם"בעכו דין עושה כשהמקום כי - ארומם עתה

 :ש"במ הדבר כפל - אנשא עתה

   ם"מלבי

: אשור על. ארומם עתה: במכוני ואביטה אשקטה( ד, יח למעלה) ש"כמ, להושיע'. ה יאמר אקום עתה( י)

 :נפלאותי י"ע הבריות כל בפי. אנשא ועתה

  

 יא פסוק לג פרק ישעיהו י"רש

 :לידלק שנוח דבר מוץ מין - חשש( יא)

 :והקש החשש ותאכל אש רוח תצא מגופכם - אש רוחכם

   ק"רד
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 והם לידה' והמעש הריון המחשבה וקורא, אשור מלך' במחנ אשר העמים כנגד אומר - חשש תהרו( יא)

 הקש הוא וחשש, וקש חשש וזהו, תהו ומעשיהם הבל מחשבתם הנה בידם עלה ולא ירושלם ללכוד חשבו

 :הדק

 וחשבתם לירושלם שבאתם בעבור כי כלומר, אתכם שתאכל אש תהיה מחשבתכם - תאכלכם אש רוחכם

 וכן, אש בשרפת המגפה אותה וכנה, אשור במחנה שהכה' ה מלאך והוא שתאכלכם' ה אש תצא ללכדה

 :בפירושו הארכנו ושם, האדון ישלח לכן בפרשת למעלה

   דוד מצודת

 את לכבוש שחשבתם מה לומר רצה לידה המעשה ואל הריון המחשבה אל קרא - חשש תהרו( יא)

 :כמוה והמעשה הבל המחשבה והנה בה תצליחו לא יםירושל

 עליכם להביא סיבה היתה ההיא המחשבה ל"ר אתכם תאכל אשר אש תהיה מחשבותיכם - רוחכם

 :האבדון

   ם"מלבי

 השבולת שהוא, קש ילדתם ובזה, השבולת ראש שהוא, חשש הריתם אשור מחנה אתם. תהרו( יא)

 האש יהיה זה', ה חרפתם מלאככם ביד אשר והגידוף החירוף שהוא מפיכם שיצא הדבור. ורוחכם: עצמה

 :אתכם והאכל פעולתכם שהיא בקש תבער אשר

 

 יב פסוק לג פרק ישעיהו י"רש

 :תכסח לא א"ת תזמר לא( כה ויקרא) כמו כסוחים, קצוצים - כסוחים( יב)

   ק"רד

 או, לסיד ששורפים האבנים כמו יהיו אשור מלך במחנה אשר עמים אותם - סיד משרפות עמים והיו( יב)

 :באש וידלקו שיצתו' כסוחי קוצים כמו

 אלא כרותים שאינם שהקוצים לפי כסוחים ואמר, תכסח לא תזמור לא ותרגם, כרותים פירות - כסוחים

 המגפה תהיה כן במהרה ידלקו יבשים והם כרותים כשהן אבל במהרה ידלקו ולא למים הם מחוברים

 :בפתע

   דוד מצודת

 :סיד להיות הנשרפים האבנים אל ידמו סנחריב מחנה - עמים יווה( יב)

 מחנה וכן מהרה נשרפים האש בהם וכשמציתין יבשים שהמה הנכרתים הקוצים אל ידמו - כסוחים קוצים

 :יכלו מהר סנחריב

   ם"מלבי

 םה היבשים והקוצים, מהר יתלהב לא אבל רבים ימים חומו שומר הסיד. שיד משרפות עמים והיו( יב)

 האש להב השומרים שיד כמשרפות דומים יהיו העמים אומר, בקרבם האש ישמרו לא אבל מהר יצתו

 :רבים ימים בקרבם ותאכל' ה אש בם תבער שבקל ל"ר, תיכף יצתו אשר כסוחים כקוצים וגם, רבים ימים

 

 יג פסוק לג פרק ישעיהו י"רש

 :מנעוריהם רצוני ועושים בי המאמינים - רחוקים( יג)

 :מחדש אלי שנתקרבו תשובה בעלי - יםקרוב

   ק"רד

 ידעו אשור במחנה שהיו והקרובים ישמעו הרחוקים אשור מלך במחנה - עשיתי אשר רחוקים שמעו( יג)

 בכח ואמר שהתפאר כמו עשה בכחו לא שעשה מה אשור מלך כי וידעו והכם עליהם שגבר לקה גבורת

 :עשיתי ידי

   דוד מצודת

 :אשור במחנה עשיתי אשר את שמעו ממרחק יושביםה - רחוקים שמעו( יג)

 :גבורתי את לדעת לב תנו אשור במחנה שהיו אותן - קרובים ודעו

   ם"מלבי
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 תתפשט הנפלאה השמיעה כי, גברתי קרובים ודעו וגם, למרחוק תתפשט זו שמועה כי. רחוקים שמעו( יג)

 :הנס גודל ידעו הקרובים גם פה אבל, מבקרוב וספורים פליאות ביתר במרחק

 

 יד פסוק לג פרק ישעיהו י"רש

 :לתשובה פתח ימצאו היאך - חטאים בציון פחדו( יד)

 שיגור לנו הוא מי' פי לנו יגור מי א"ל, בוערת חימה לשכך בעדנו יעמוד מי כלומר - אוכלה אש לנו יגור מי

 ':וגו צדקות אוהב משיב והוא אוכלה אש שהוא הצור עם בציון

   ק"רד

 אחזם בה שהיו והחנפים הגדול אשור מחנה ראו כאשר פחדו בציון שהיו החטאים - בציון פחדו( יד)

 :רעדה

 והחטאים, עולה ומוקדי אוכלה אש שהוא הזה מחנה כנגד בעבורנו יעמוד מי כלומר - לנו יגור מי ואמר

 הם הב אשר הצדיקים אבל וסיעתו שבנא והם שיצילם' בה בטחו לא כי שפחדו הם בציון אשר והחנפים

 חזקיהו והם לפניו והתפללם וזעקם אליו בשובם יצילם לקה כי ידעו כי יגור מי אמרו ולא' בה ובטחו פחדו

 :וסיעתו

 אש תרגם ויונתן, להם והדומים, הכרמים את נוטרה, אוכלם אש ולהב וכן, הפעל ן"עי י"בצר - אוכלה

 :וגומר בציון לנא ידור מאן אמרין ותרגם, לקה על אוכלה

   ודד מצודת

 :פחדו החטאים אבל' בה בטחו הצדיקים ציון על אשור בבוא אז - בציון פחדו( יד)

 :ש"במ הדבר כפל -' וכו אחזה

 :אוכלה כאש שהוא אשור מחנה מול פה ולהתקיים לגור שיכול מעמנו הוא מי אמרו וכה ל"ר - לנו יגור מי

 :ש"במ הדבר כפל -' וכו יגור מי

 :עולם בני כל חלישווה שרפו אשר ל"ר - עולם מוקדי

   ם"מלבי

, הצבועים. והחנפים: ציון על הנלחם סנחריב מפני, בציון פחדו' בה האמינו שלא החוטאים הנה. פחדו( יד)

 ניכר היה שפחדם עד הגוף רעדת אותם אחזה מ"מ', בה מאמינים ואין פוחדים שהם בפה מלאמר שבושו

 האויב עם יגור ומי, האויב מחנה שהוא אוכלה אש ךתו בציון פה לנו יגור מי אמרו כי, הרעדה י"ע לכל

 מה להם' ה משיב. בציון ונבטח נגור ואיך, הישוב רוב שרף שכבר עולם מוקדי הוא הלא הזה הנורא

 :שהוא מי הלא, תיראו

  

 טו פסוק לג פרק ישעיהו י"רש

 :צדקות הולך ימצא הוא מי - צדקות הולך( טו)

 :ז"בלע ט"אשקו - כפיו נוער

 '(:ו א' מלכי) אטומים שקופים וכן סותם - אוטם

 :עיניכם את ויעצם( כט/ ישעיהו/ לעיל) וכן סוגר - עוצם

   ק"רד

 ובצדקתו חזקיהו והוא לכם יגור צדקות הולך לנו יגור מי אומרים אתם הנביא אמר - צדקות הולך( טו)

 זכות עם להם עמדה דוד זכות עבדי דוד ולמען למעני ואמר בדוד הזכות שתלה פי על ואף, העיר תנצל

 הצדיקים כל על הפסוק כל ת"וי, דוד עיר ונקראת ציון ממלכת ראש עיקר הוא כי דוד זכר אלא חזקיהו

 :וגומר צדיקיא כל בה יתבון אמר בירושלם אשר

 למלך ראויות הם בפסוק אמר אשר המדות ואלה, בצדקות הולך כמו השמוש ת"בי חסר - צדקות הולך

 :מלכותו תעמוד ובהם

 :טובים ובמעשים בצדקה הם ומעשיו דרכיו כל - צדקות הולך

 שונאים ממון כל כי סתמא בצע אמר, בצע שונאי בשפטים בתורה אומר הנה - מעשקות בבצע מואס

' מעשקו בבצע אמר הנה אבל, השחד אל יטו לא חומדים שאינם מתוך כי הממון אחר רודפים שאינם
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 ואנשי חילו לבני לתת לממון יצטרך והמלך במלך מדבר שזה לפי עשק ושל גזל של בממון לומר שרוצה

, אותו מואס דין שאינם ממון אבל הדין מן שיהיה הממון אחר שישתדל לו וצריך ומשרתיו ועבדיו מלחמתו

 הדין מן יהיה לא אם אותו מואס אחרים ממון לקחת כח בידו שיש פי על אף מעשקות בבצע אמר לפיכך

 :ממונוב למלכות אדם שיענש כגון

 את לזכות אפילו יקבל לא בעולם שוחד שום כי לומר כפיו נוער אמר לפיכך בשוחד מתמוך - כפיו נוער

 שוחד משום ידיו מנער לפניו הדין בעוד הדין בעל מיד יקבל לא מנחה ואפילו החייב את ולחייב הזכאי

 :בעולם

 אם כי יהרוג לא כי אמר מצותו על העוברים העונשים להרוג המלך שביד לפי - דמים משמוע אזנו אוטם

 רוצה אינו כלומר, אזנו אוטם וכך כך לך שעשה מיתה לך חייב פלוני לו ויאמרו ביתו בני יבאו ואם בדין

 לעצמו שהוא בדבר חייב אפילו או זכאי דם ל"ר ודמים מיתה חייב שהוא באמת לו יתברר לא אם לשמוע

 :הארץ מן רעה לבער לא אם אדם הריגת בעיניו קשה כי פשעו ומעביר מוחל

 אדם כלומר רע באדם ברע פירוש או, שבעולם רע בשום לראות רוצה אינו - ברע מראות עיניו ועוצם

 :בחזקיהו היו המדות אלה וכל, עיני לנגד יכון לא שקרים דובר דוד שאמר כמו, לראותו יוכל לא רע שהוא

   דוד מצודת

 ומדבר צדקות בדרך שהולך מי המתקיים זהו משיב= הקודש רוח= ק"רוה כאילו - צדקות הולך( טו)

 :עושק בחמדת ממאס מישרים

 :לקחתו יאבה ולא בשוחד מתמוך כפיו מנער - כפיו נוער

 :דם לשפוך המסיתים דברים משמוע אזנו סותם - אוטם

 :לראות האסור דבר - מראות עיניו סוגר ועוצם

   ם"מלבי

 אדם שבין במצות. צדקות הלך: )האויב מפני יירא ולא. ישכן מרומים הוא: חזקיהו שהוא. צדקות הולך( טו)

 לסבב שיוכל בריוח ממאס הוא לחברו אדם שבין בדברים. מאס: ואמונות בדעות. מישרים ודבר: למקום

 אדם משום מנחה לקח לא תמיד משפט עושה מלך שהיה מצד. כפיו ונער: לחברו והפסד מעשקות מזה

 המנחה אז לו שיחזור ואף אצלו דין הזה לאיש כ"אח יהיה פן ירא היהש מפני, המלכים דרך אז שהיה כמו

 אדם שמרד לו לאמר מי בא שאם עד אדם שום על הרע לשון קבל לא וגם, שעה לפי בשוחד תמך מ"מ

 חמדה לידי ידו על יבא בל, כלל ברע יראה שלא עיניו עצם וגם. משמע אזנו אטם, ראשו ונתחייב נגדו

 (:ותאוה

 

 טז פסוק לג פרק ישעיהו י"רש

 :מזון לו יספיקו השמים מן כי לחם מבקש יהא לא - נתן לחמו( טז)

 :יסופקו צרכיו וכל יגדל זרעו כלומר, יכזב לא מימיו מקור - נאמנים מימיו

   ק"רד

 שונות במלות הענין עוד וכפל, גבוהים במגדלים כשוכן בטח ישכון המלך זה - ישכון מרומים הוא( טז)

 :הקריאה להקל בסמיכות נשתנה ולא חזקים מגדלים, מצדות ופירוש, לחזק

 :בינוני הוא כי קמץ - נתן לחמו

 בפרשה שאמר כמו חזקיהו בימי יהיה שבע כי לומר הזה הענין ואמר, יפסקו שלא קיימים - נאמנים מימיו

 ':וגו מים כל על זורעי אשריכם מעלה של

   דוד מצודת

 :האויב יד אותו תשיג לא אשר מרום במקום היה כאלו בטח ישכון אלה כל העושה - הוא( טז)

 :למשגב לו סלעים מבצרי היו כאלו - מצדות

 :צרכיו לו יספיקו השמים מן - נתן לחמו

 :בארו מי יפסק לא - נאמנים מימיו

   ם"מלבי
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 בלקר האויב יוכל ולא, ישכן מרומים כי, האוכלה האש מן להתירא לו אין הזה חזקיה המלך ל"ר. הוא( טז)

 ימצא לא רבים ימים האויב עליו שיצור י"שע תחשוב ופן. לכבשו האויב יוכל ולא, סלעים במצדות וגם, אליו

 עתה להתירא לכם ואין, נאמנים ומימיו נתן לחמו כי אומר, אליו להמסר יוכרח ז"ועי מים או לחם

 :מסנחריב

 

 יז פסוק לג פרק ישעיהו י"רש

 ברוך הקדוש' )פי או, גאונו בהדר מלכך מרחקים מארץ לראות תזכה' פי - עיניך תחזינה ביפיו מלך( יז)

 נועז ועם לך שאעשה והגדולה הניסים תראה עומד שאתה מרחקים מארץ תחזה אותו מלך שהוא הוא

 (:אינו אחרים בספרים זה כל, כ"ע ביפיו המלך שכינת יראה לא שפה עמקי

 :מקום של שכינתו זיו לראות שתזכה אומר אני הצדיק לך - עיניך תחזינה ביפיו מלך

 :גיהנם ארע בנחתי ותחזי תסתכל יונתן תירגם - מרחקים ארץ תראינה

   ק"רד

' פי, מרחקים ארץ תראינה ואמר, יהודה שבט כנגד עיניך תחזינה ואמר, חזקיהו הוא - ביפיו מלך( יז)

 פניו את ורואים תחילהמ אותו עובדים שהיו אשור מלך והוא מרחקים ארץ מלך עתה עד רואות שהיו עיניך

 על וישב יפחד שלא ובהדרו ביופיו תראו זה מלך אלא אותו תראו לא עוד אמר, לו מביאים שהיו במחנה

 אמר כאלו המקרא כמנהג שנים במקום עומד שזכר ומלך, הגוים לעיני וינשא נאמר ועליו, בכבוד כסאו

 :פתוחה ם"המ ומרחקים, מרחקים ארץ מלך תראינה עיניך תחזינה ביפיו מלך

   דוד מצודת

 :מארצך גולה תהיה ולא ובגדולתו ביפיו חזקיה המלך את תראה בעיניך - ביפיו מלך( יז)

 מלך תראינה אמר כאלו שתים במקום עומדת המקרא בתחלת האמור מלך מלת - מרחקים ארץ תראינה

 ביפיו זקיהוח המלך את תראינה עתה הנה אשור ארץ מלך הנה עד שראו העינים ל"ור מרחקים ארץ

 :ובגדולתו

   ם"מלבי

, אשור מחנה מן להתירא ושלא לבטוח להם יש המלך חזקיהו צדקת י"שע שאמר מה לעומת. מלך( יז)

 יתראה בעת היינו, יפיו בעת חזקיהו על תביט עת, ביפיו מלך עיניך שתחזינה בעת באמת אבל אומר

 היינו, מרחקים ארץ( מלך יופי) כ"ג אינהתר אשר( עיניך) ל"ר. מרחקים ארץ תראינה, מלך הדרת בהדרו

 ז"אח אם, וגדודיו צבאיו ברוב, ביפיו אשור מלך בעיניך שראית אחר אם, חיילותיו ברוב ביפיו אשור מלך

 :אז כי ידעתי, זה מול זה ותעריך ביפיו חזקיהו מלך כ"ג תראה

  

 יח פסוק לג פרק ישעיהו י"רש

 נידונים הם והרי בחייהן שליטים שהיו ם"עכו של מיםוהחכ השרים כשתראה - אימה יהגה לבך( יח)

 חכמה דבר כל ושוקל בחייו סופר שהיה איה אלו של וגדולתן חכמתן איה ותאמר אימה לבך יהגה בגיהנם

 :מלכות עצת כל ממנו שואלין שהיו

 היו הגבוהים הבתים אותם כי ועיר בעיר אשר המגדלים סופר שהיה פירוש - המגדלים את סופר איה

 :עוד לך יהיה לא והפחד המחשבה אותה וכל במס יותר ונותנים שוביםח

   ק"רד

 בלבך מחשב והיית המס בפחד היית היום כל' כלו, זה טרם אימה הוגה שהיה לבך - אימה יהגה לבך( יח)

 :מידינו הכסף ושוקל המס כותב, עלינו יבא עתה סופר איה

 חשובים היו הגבוהים הבתים אותם כי ועיר בעיר אשר' המגדלי סופר שהיה פירוש - המגדלים את סופר

 :עוד לך יהיה לא והפחד המחשבה אותם וכל במס יותר ונותנים

   דוד מצודת

 ואיה המס ויכתוב עלינו יבוא עתה המלך סופר איה ואומר אימה חושב שהיה לבך - אימה יהגה לבך( יח)

 :המס היה המגדלים מספר לפי כי בוהיםהג והבתים העיר מגדלי את הסופר ואיה מידינו המס כסף שוקל

   ם"מלבי
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 להתערב רוצה חזקיה אם, ספר איה בלבך תאמר אז כי, סנחריב מפני מאד ותירא. אימה יהגה לבך( יח)

 סופרים ז"ע אשור למלך שהיה כמו וצבאיו מחנותיו רוב שיספור שלו הסופר איה סנחריב נגד ללחום

 למלך שצריך כמו האוצרות אל הכסף לשקול המיוחד. השקל איהו: מחנותיו רובי ולמנות לספור מיוחדים

 אצל תראה לא כי בלבך ותפחד, האויב עם ילחמו משם אשר. המגדלים מספר ספר ואיה: כזה גדול

 יבטח, לך אומר אני ז"בכ אבל, אימה לבך יהגה כן, במלחמה יצליח ואיך, מאומה הזה הכבוד מכל חזקיהו

 :כי, לבך

 

 יט פסוק גל פרק ישעיהו י"רש

 :הקודש לשון לשונם שאין ובבל אשור אלו לועז כמו - נועז עם את( יט)

 :ושפלים חשכים יהיו כולם כי בלבך תחשוב לא - תראה לא

 (:יא בראשית) אחת שפה הארץ כל ויהי כמו - שפה עמקי

 בלשון= ק"להב מכירין שאינן נכרית לשון זה כל( כג/ ישעיהו/ לעיל) שפה ועמקי, עלגים' ל - לשון נלעג

 =:הקודש

   ק"רד

 :והשוקלים הסופרים תראה לא עוד - תראה לא נועז עם את( יט)

, שפה עמקי עם, הכשדים הם עז ועם, אחד בענין ועזוז ויעז עז ושרשיו נפעל והוא עז כמו - נועז עם את

 ליקיםא שאמרו כמו, יחידים אלא ישראל אותו ומבינים שומעים היו שלא ארמית מדברים שהיו משמע

, העם באזני יהודית אלינו תדבר ואל אנחנו שומעים כי ארמית עבדיך אל נא דבר רבשקה אל ויואח ושבנא

 בלעגי כי שאמר כמו, ונלעג עמוק לו הוא יבינו לא לאשר אחרת ולשון, ארמית מבינים היו לא העם כי נראה

 :אחרת ובלשון שפה

 כפול והענין, אותו מבינים היו שלא בינה אין אמר וכן, לשונו תשמע לא אשר גוי כמו, מהבין' פי - משמוע

 :שונות במלות

   דוד מצודת

 :אשור והוא החזק העם את בעיניך תראה לא כי כן יהיה לא מעתה הנה ל"ר -' וכו נועז עם את( יט)

 :להבין וקשה עמוק לשונם שפת אשר העם - שפה עמקי עם

 לתחלת ומוסב לדבריו הבנה ואין הדבר תכונת בהפך רשמדב לו ידמה הלשון מכיר שאינו מי - לשון נלעג

 :ש"במ כפול והענין הזה העם את עוד תראה לא לומר המקרא

   ם"מלבי

, שפה עמקי הם אשר. העם: מפניך ויכרתו יאבדו כי. עוד תראה לא: סנחריב של וחזק. נועז עם את( יט)

 :רק, עוד תראה לא

 

 כ פסוק לג פרק ישעיהו י"רש

 :לנו וועד בית קרית היא אשר ציון את ושררה מלוכה להחשב בלבך תראה מי ואת - ציון חזה( כ)

 שקורין' שבשדו' נקעי והם אגניא מישר' ומתרג'( ד' שופטי) בצעננים אילון לו ודומה יסח בל - יצען בל

 אומר בצעננים של ת"ובי' והגבשושיו' ההרי מן שם' נאספי שהמים מקרי דארעא אגני כמו ז"בלע ץ"פושי

 :היא משמשת אלא בתבה נשרשת שאינה אני

 ויסיעו כמו תקיעתם ממקום הארץ מן אותם יסע בל האהל מיתרי בו שקושרין - היתדות יתדותיו יסע בל

 :תלישה' ל( טז שופטים) הבריח עם ויסעם וכן( ה א מלכים) גדולות אבנים

   ק"רד

 שלש במועדים שם באים שהיו מועדינו תקרי ציון תראה מה אלא תראה לא נועז עם אותו - ציון חזה( כ)

 גם ישראל כל שם באים היו שלא ישראל מלכי בימי מועדינו קרית היתה לא עתה עד כי בשנה פעמים

 ומנשה אפרים על כתב חזקיהו מלכות בתחילת גם כי וקרבנותיו השם מועדי בטלים שהיו אחז בימי

 נוה ירושלם תראינה עיניך ועתה בם לעיגיםומ ברצים מצחקים והיו פסח לעשות בירושלם שיבאו אגרות

 :עליה ם"העכו מלכי יד היתה כי שאנן נוה היה לא עתה עד כי שאנן
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' פי ל"ואאז, במקרא חבר לו מצאנו לא כי מתפרק דלא כמשכנא כתרגומו ענינו לפי' פי - יצען בל אהל

 לעולם מצע יהיה ולא יורד אשל אהל' ופי, רחמן אלמן קנין בנין בשקל נוספת ן"והנו ומענינו יצע משרש

 :ונטוי פרוש יהיה לעולם אלא

 עם שינטה וחבליו יתדותיו אמר לאהל אותו שדמה ולפי, יסע לא מיתדותיו אחת אפילו - יתדותיו יסע בל

 :רב זמן ל"ר לנצח שאמר ומה, וחבלים יתדות

 אמר, להם והדומים, חשבי היוצר כחמר אם כי, אחרית יש אם כי וכן, אמת כמו פירושו אם זה - שם אם כי

 :יצען בל ואהל שאנן נוה ירושלם תהיה איך

   דוד מצודת

 :ממנה תגלה ולא ציון את תראה אבל - ציון חזה( כ)

 :ברגל שמה ומתכנסים מתוועדים אנחנו אשר העיר - מועדנו קרית

 יהיו לא רב זמן ועד תחתיו יעמוד כי ממקומו נע יהיה לא אשר ואוהל שקט מדור שיהיה - שאנן נוה

 :היתדות מן נעתקים יהיו לא ביתדות הקשורים האהל חבלי וכל האהל יתדות נעקרים

   ם"מלבי

 הושיבו שתחלה תחת, )לרגל אליה כולם שילכו, מועדנו קרית שתהיה איך תחזה ציון רק. ציון חזה( כ)

 לך לצייר וכלת שלא הגם. ירושלם תראינה ועיניך(: לרגל ילכו שלא הדרכים על שומרים ישראל מלכי

 יותר אחר בציור אותה תצייר הנה, מבצר וערי רבות מחנות לו שיש ונורא רב מלך קרית כציור ירושלים

 הרועה של אהל תראה ובתוכה, אדם עם לה אין ודבר ושקט שאנן והוא צאן למרבץ נוה הוא כאילו, יפה

' ה בדרכי ילך אם היינו) ימותובפנ ויתרגש יצען בל האהל אם אשר, צאן רועה כציור שהוא, חזקיה שהוא

 :ינתקו בל האהל את הקושרים חבליו ואף, יתדתיו יסע בל אז( יוקאל עם שלם לבבו ויהיה

  

 כא פסוק לג פרק ישעיהו י"רש

 יהיה' ה הטובה אם כי תהיה לא הרעה, ינתקו בל ועל יתדותיו יסע בל על מוסב אם כי - שם אם כי( כא)

 לא אשר נחל ויעבירני אלף וימד( מז ביחזקאל' )שנא כענין יאורים נהרים מקום תהיה והעיר לנו אדיר שם

 :והולך מתגבר שיהא הנחל והוא( יח ד יואל) יצא' ה מבית ומעין יואל ניבא וכן לעבור אוכל

 :במים השטה אניה - שיט אני

 :רבתא ובורני - אדיר וצי

   ק"רד

 פי על ואף אשור מחנה על ויכול אדיר והוא ינוובעזרת לנו שהוא' ה אדיר בירושלם - שם באמת כי( כא)

 :ועצום רב שהוא

 שלא ידים רחבי ויאורים נהרים יהיו לירושלם סביב כאלו נהרים מקום לנו יהיה והוא - יאורים נהרים מקום

 ולפי, אותו לעבור ולא הזה הגדול בנהר ללכת יוכל לא אדיר וצי שיט אני ואפילו האויבים עליה לעבור יוכלו

' ה כי אמר', וגו אשור מלך את והרבים העצומים הנהר מי את שאמר כמו גדול לנהר אשור מחנה ילשהמש

 ':ירושל ולכבוש בו לעבור אשור מלך יוכל שלא ממנו גדול נהר מקום להם יהיה

 :במשוטים אותו' שמוליכי - שיט אני

 :גדולה ספינה - אדיר וצי

   דוד מצודת

 :ובעזרתנו לנו יהיה האדיר' ה בירושלים שם באמת כי -' וכו שם אם כי( כא)

 ספינה שם לילך תוכל שלא עד' רחבי ויאורים הנהרים מקום לה סביב כאילו ירושלים יהיה - נהרים מקום

 כאלו מאשור שמורה תהיה ל"ור הנהר את לעבור תוכל לא וגדולה חזקה ספינה ואף המים פ"ע השטה

 :שמה לבוא אפשר מהאי היה

   ם"מלבי

 האדיר' ה אם, הזה באהל, לנו אדיר שם יהיה' ה אם כי, לנצח הזה האהל יסע בל מדוע מבאר .כי( כא)

 מקום להתהוות הזה השאנן הנוה יתהפך אם גם אז, ומשגב לאדיר הנזכר ובאהל בנוה שם לנו יהיה

, שבו שהאהל עד, גדול נהר מקום הזה המקום שיהיה, שאנן מנוה ההפך שהוא, ידים רחבי יארים נהרים
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 אשור והמלך, סביבה אשר הגדול בים המטורפת כספינה רק, שאנן בנוה העומד רועי כאהל ידמה לא

, סביבה אשר הגדול בים המטורפת הספינה את לתפוס הזה בנהר ההולך אדיר לצי במליצה ידמה

 ורלעב אניה שדרך יאורים במקום גם שיט אני בו תלך בל אז לנו' ה אדיר שם יהיה אם מקום מכל, וללכדה

 ש"כמ שאננה שהיתה שירושלים שהגם והנמשל. )יעברנו לא אדיר צי וגם שאנן בנוה תלך שלא ש"וכ שם

(, ז, ח למעלה) כבודו כל ואת אשור מלך והרבים העצומים הנהר מי בה עברו, שאננות נשים( ט, לב לעיל)

 מימי תוך יהודה מלכות הקטנה הספינה להטביע, מחנותיו ים תוך ההולך אדיר כצי נדמה אשור והמלך

 (:שמה לעבור יכול ולא, לנו אדיר' ה, הרבים מחנהו

  

 כב פסוק לג פרק ישעיהו י"רש

 :שלנו ושופט שר - שופטינו' ה כי( כב)

   ק"רד

 :רעות כמה לנו שעשה ממנו משפטנו שיקח כלומר, אשור מלך מיד ישפטנו והוא - שפטנו' ה כי( כב)

, בעם חקים משים שהוא לפי, רגליו מבין ומחוקק כמו מחוקק יקרא להמוש כי, בנו מושל הוא - מחוקקנו' ה

 :מידו יושיענו והוא ומלכנו ומחוקקנו שופטינו לקה כלומר

   דוד מצודת

 :מאז לנו הרע אשר אשור מיד משפטנו יקח הוא - שופטנו' ה כי( כב)

 :לעמו להושיע למלך יאות רוכאש אשור מיד יושיענו והוא עלינו מלך והוא בנו מושל הוא' ה - מחוקקנו' ה

   ם"מלבי

 הוא הלא אבל, בחטאינו עלינו הנהר מי את המביא והוא, שלנו השופט הוא' שה אחר כי מבאר'. ה כי( כב)

 החטא למחול ויכול כ"ג מלכנו והוא, רצונו לפני לשנותם ויכול והחקים הדת המניח שהוא, מחקקנו גם

 :יושיענו הוא כן ואם, המשפט נגד להתחסד שבידו כמלך

  

 כג פסוק לג פרק ישעיהו י"רש

 :החייבת רומי את הספינה את המושכים - חבליך נטשו( כג)

 :היטב הכן - כן

 :הספינה תורן - תרנם

 :הספינה את המנהיג וילון לפרוס יוכלו לא - נס פרשו בל

 :עדאה - שלל עד חולק אז

 :סנחריב שלל יחלקו הרבה - מרבה

 :חלשים כשיוע עד שהיו( ישראל) - פסחים

   ק"רד

 בחבלים' ינהיגו והספינה, אדיר ולצי שיט לאני אותו שדמה אשור מחנה כנגד אמר - חבליך נטשו( כג)

 ותלך הוילון שהוא הנס ויפרשו החובל רב חכמת כפי החבלים שימשכו התרן על הפרוש בוילון הקשורים

 ואין החבלים נטשו כאלו, נס פרשו בל תרגם כן יחזקו בל חבליך נטשו ואמר, הוילון שקולט ברוח הספינה

 או, ונפסקו נטשו שהחבלים כיון הנס ולפרוש שלהם התורן היטב לחזק יוכלו לא והחובלים למשוך חבל

 :האדמה פני על נטושים והנם כמו נטוים ואינם נתפשטו נטשו פירש

 כיון אשור מחנה כן, השוללים שללה יחלקו ללכת הספינה תוכל שלא כיון אז - מרבה שלל עד חלק אז

 להעיר קרוב כי ולבזוז לשלול הלכו בירושלם אשר הפסחים ואפילו המחנה ובזזו ושללו ישראל יצאו שמתו

 :המחנה היה

 שמש וכן, ושלל עד אמר כאלו השמוש ו"וי וחסר, עד יאכל בבקר וכן, עדאה שלל מתרגמינן, שלל כמו - עד

 דרך שהוא כמו הענין לחזק שונות במלות ענין פלכ ושלל עד ואמר, להם והדומים, שמעון ראובן, ירח

 :המקרא

 :שללו רב ששלל ל"ר, משקה מראה בפלס שם - מרבה

   דוד מצודת
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 תוכל לא לומר ההוא במשל אחז לה סביב נהרות היו כאלו ירושלים את שהמשיל לפי - חבליך נטשו( כג)

 :הרוח מול אל להפנותה הוילון הםב שמושכים החבלים עזבו הספינה מוליכי כאלו יהיה כי לכבשה לבוא

 :הרוח מול אל הוילון לפרוש יוכלו ולא הספינה תורן את כראוי להחזיק יוכלו לא - יחזקו בל

 :הרב שללו יחולק אשור מפלת ביום - אז

 ילכו הפסחים ואף העיר אל סמוך יהיה מפלתו כי שלל יבוזו משענתם על ההולכים הפסחים אף - פסחים

 :שלל לשלול שמה

   ם"לבימ

, בים מטורפת כספינה והיא, יאורים למקום נתהפכה איך יהודה ארץ את שדמה זאת במליצה. נטשו( כג)

 ומדמיה במליצתו הולך, הזאת הספינה את המושיע הוא' שה מפני, אליה שתקרב א"א אדיר צי ז"ובכ

 ולפרוש, יפול בל התורן שיחזק וצריך, אותה ינהיג החובל שהרב שצריך הסוער ים בלב העומדת לספינה

 אז, לה יעשו אלה כל אם אומר, ממקומה וידחפנה הרוח בה ישלוט בל הספינה סביב היריעות שהם הנס

 אם או, חזקיה מלכם שהוא החובל רב את יעזבו אם, חבליך נטשו אם אבל', ה בחמלת בטוחה הספינה

 אז, הרוח בפני לסוכך נס שויפר בל אם או, בחוזק והכן כן שלהם תורן יחזקו שלא, תרנם כן יחזקו בל

 פסחים וגם, הספינה שלל הרבה האויבים יחלקו אז. שלל עד חולק ואז: ממקומה הספינה תמוש בהכרח

 ודבוקים קשורים יהיו והעם המלכות שהיא והספינה, לנו' ה אדיר אם כי הנמשל. הספינה בז לבוזז יכלו

 המנהיג שהוא למלכם נאמנים העם שיהיו והוא, הספינה ובתורן החובל ברב יחזיקו אם וכן, ובמצותיו' בה

 צי אז, אחרים מעמים עזר מלשאול שישמרו והוא מבחוץ הרוח מפני לסוכך נס יפרשו אם וכן, הספינה

 כמו, מהם שישלול הרבה שלל יחלק אז אלה תנאים ישמרו לא אם אבל, בגבולם יקרב לא אשור של אדיר

, בז יבוזזו וחלשים פסחים אף אז כי אותם יכבוש כח רובב ולא, יהודה מערי רבים שבזז בתחלה שהיה

 :בעלים לה שאין אניה שבוזזים כמו

  

 כד פסוק לג פרק ישעיהו י"רש

 :ישראל של - שכן יאמר ובל( כד)

 :הרעה באתני הזאת האומה בשביל - חליתי

 :עון סלוח יהיה בירושלים היושב עם שנקראו ישראל - העם כי

   ק"רד

 חלינו הצרות מרוב מתחילה אומרים שהיו כמו חליתי בירושלם השוכן יאמר לא - כןש יאמר ובל( כד)

 תשועה לקה והושיעם למוטב' והחזיר שהוכיחם חזקיהו בסבת עונם נשא' ה כי זה עוד יאמרו לא וכאבנו

 :שפירשנו כמו והנכון, המשיח לימות עתידה כולה הזאת הפרשה מפרשים ויש, גדולה

   דוד מצודת

 בה היושב העם כי הצרות מרוב נחליתי הן מעתה יאמר לא בירושלים השוכן - חליתי שכן יאמר ובל( כד)

 :חולים יהיו ולא צרות עוד יבוא ולא עון ומכופר נשוא יהיה

   ם"מלבי

 בתוך השכן יאמר בל מ"מ הספינה חובלי שנעשו י"ע בתוכה בז שיבזז בעת גם מ"ומ. יאמר ובל( כד)

 השוכן את לא יהודה בארץ רק יבוז לא ז"בכ כי, עליו הבא אשור לפני לעמוד ליוכ ולא נחלה כי הספינה

 נשא הם ירושלים בתוך בה הישב העם כי, אופן בשום יכבוש לא שאותה, ירושלים שהיא עצמה בהספינה

 :ישחית ולא עונותיהם' ה יכפר להם, עון

 


