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Isaiah Chapter 58 ְעיָהּו  יְשַׁ

ֵגד -ְקָרא ְבָגרֹון ַאל  א ְֹׂך, כַּּׁשֹוָפר ָהֵרם קֹוֶלָך; וְהַּ ְחש תַּ
ֹׂאָתם ט ֹׂב חַּ ְשָעם, ּוְלֵבית יֲַּעק י פִּ מִּ   .ְלעַּ

1 Cry aloud, spare not, lift up thy voice like a 
horn, and declare unto My people their 
transgression, and to the house of Jacob their 
sins.  

י  ב ת ְדָרכַּ עַּ ֹׂשּון, וְדַּ י, יֹום יֹום יְִּדר יְֶחָפצּון; ְכגֹוי  ,וְאֹותִּ
ט ֱאֹל-ֲאֶשר ְשפַּ ָעָזב, יְִּשָאלּונִּי  יו ֹלאקְצָדָקה ָעָשה, ּומִּ

ְשְפֵטי ְרבַּ -מִּ   .ים יְֶחָפצּוןקת ֱאֹלֶצֶדק, קִּ

2 Yet they seek Me daily, and delight to know 
My ways; as a nation that did righteousness, 
and forsook not the ordinance of their God, 
they ask of Me righteous ordinances, they 
delight to draw near unto God.  

ְמנּו  ג נִּינּו נְַּפֵשנּו וְֹלא ָלָמה צַּ יָת, עִּ ֵתָדע; ֵהן  וְֹלא ָראִּ
ְמְצאּו ְֹׂמֶכם תִּ ְצֵביֶכם-ֵחֶפץ, וְָכל-ְביֹום צ ֹׂשּו עַּ נְג   .תִּ

3 'Wherefore have we fasted, and Thou seest 
not? Wherefore have we afflicted our soul, and 
Thou takest no knowledge?'--Behold, in the day 
of your fast ye pursue your business, and exact 
all your labours.  

ע;   ד ֹׂף ֶרשַּ כֹות ְבֶאְגר ָצה ָתצּומּו, ּוְלהַּ יב ּומַּ ֵהן ְלרִּ
ָמרֹום קֹוְלֶכם-ֹלא יעַּ בַּ ְשמִּ ּיֹום, ְלהַּ   .ָתצּומּו כַּ

4 Behold, ye fast for strife and contention, and 
to smite with the fist of wickedness; ye fast not 
this day so as to make your voice to be heard on 
high.  

נֹות ָאָדם--ֲהָכֶזה, יְִּהיֶה צֹום ֶאְבָחֵרהּו  ה  ,יֹום עַּ
יעַּ  ק וֵָאֶפר יַּצִּ ֹׂאשֹו, וְשַּ ֹׂן ר ֹׂף ְכַאְגמ  ֲהָלֶזה--נְַּפשֹו; ֲהָלכ

ְקָרא   .ה'ֹון לַּ צֹום, וְיֹום ָרצ-תִּ

5 Is such the fast that I have chosen? the day for 
a man to afflict his soul? Is it to bow down his 
head as a bulrush, and to spread sackcloth and 
ashes under him? Wilt thou call this a fast, and 
an acceptable day to the LORD?  

ע--ֶזה, צֹום ֶאְבָחֵרהּו ֲהלֹוא  ו ְרֻצבֹות ֶרשַּ ֵתחַּ חַּ  ,פַּ
ים, וְָכל ים ָחְפשִּ ח ְרצּוצִּ לַּ ֵתר ֲאֻגדֹות מֹוָטה; וְשַּ -הַּ

  .ְתנֵַּתקּו מֹוָטה

6 Is not this the fast that I have chosen? to 
loose the fetters of wickedness, to undo the 
bands of the yoke, and to let the oppressed go 
free, and that ye break every yoke?  

יא  ז ים ָתבִּ ְחֶמָך, וֲַּענִּּיִּים ְמרּודִּ ֹׂס ָלָרֵעב לַּ  ֲהלֹוא ָפר
ָלם-כִּי  ָביִּת: ְתעַּ ְבָשְרָך ֹלא תִּ יתֹו, ּומִּ סִּ ֹׂם וְכִּ ְרֶאה ָער   .תִּ

7 Is it not to deal thy bread to the hungry, and 
that thou bring the poor that are cast out to thy 
house? when thou seest the naked, that thou 
cover him, and that thou hide not thyself from 
thine own flesh?  

ר אֹוֶרָך, וֲַּאֻרָכתְ   ח חַּ ע כַּּׁשַּ ְצָמח; ָאז יִָּבקַּ ָך ְמֵהָרה תִּ
ְדֶקָך, ְכבֹוד  ְך ְלָפנֶיָך צִּ   .יַַּאְסֶפָך ה'וְָהלַּ

8 Then shall thy light break forth as the 
morning, and thy healing shall spring forth 
speedily; and thy righteousness shall go before 
thee, the glory of the LORD shall be thy 
rearward.  

ְקָרא וַּ   ט נֵנִּי: ה'ָאז תִּ ר הִּ ֹׂאמַּ ּוַּע וְי ם  יֲַּענֶה, ְתשַּ -אִּ
ֶבר ע וְדַּ ח ֶאְצבַּ תֹוְכָך מֹוָטה, ְשלַּ יר מִּ   .ָאוֶן-ָתסִּ

9 Then shalt thou call, and the LORD will 
answer; thou shalt cry, and He will say: 'Here I 
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am.' If thou take away from the midst of thee 
the yoke, the putting forth of the finger, and 
speaking wickedness;  

ח   י ; וְָזרַּ יעַּ ְשבִּ וְָתֵפק ָלָרֵעב נְַּפֶשָך, וְנֶֶפש נֲַּענָה תַּ
ֶֹׂשְך אֹוֶרָך, וֲַּאֵפָלְתָך כַָּצֳהָריִּם ח   .בַּ

10 And if thou draw out thy soul to the hungry, 
and satisfy the afflicted soul; then shall thy light 
rise in darkness, and thy gloom be as the noon-
day;  

ְחָצחֹותה'וְנֲָחָך   יא יעַּ ְבצַּ ְשבִּ יד, וְהִּ נְַּפֶשָך,  , ָתמִּ
יץ; וְָהיִּיָת, ְכגַּן ָרוֶה, ּוְכמֹוָצא ֶֹׂתיָך יֲַּחלִּ ְצמ יִּם, ֲאֶשר  וְעַּ מַּ

ְזבּו ֵמיָמיו-ֹלא   .יְכַּ

11 And the LORD will guide thee continually, 
and satisfy thy soul in drought, and make strong 
thy bones; and thou shalt be like a watered 
garden, and like a spring of water, whose 
waters fail not.  

וָדֹור -ְמָך ָחְרבֹות עֹוָלם, מֹוְסֵדי דֹורּוָבנּו מִּ   יב
יבֹות ָלָשֶבת ֵֹׂבב נְתִּ ֵֹׂדר ֶפֶרץ, ְמש ָֹׂרא ְלָך ג   .ְתקֹוֵמם; וְק

12 And they that shall be of thee shall build the 
old waste places, thou shalt raise up the 
foundations of many generations; and thou 
shalt be called the repairer of the breach, the 
restorer of paths to dwell in.  

ם  יג ְגֶלָך, ֲעשֹות ֲחָפֶצָך ְביֹום-אִּ ָבת רַּ ּׁשַּ יב מִּ  ָתשִּ
ְקדֹוש  ֹׂנֶג, לִּ ָבת ע ּׁשַּ י; וְָקָראָת לַּ  ,ְמֻכָבד ה'ָקְדשִּ

ֵבר ָדָבר ְמצֹוא ֶחְפְצָך וְדַּ ְדתֹו ֵמֲעשֹות ְדָרֶכיָך, מִּ בַּ   .וְכִּ

13 If thou turn away thy foot because of the 
sabbath, from pursuing thy business on My holy 
day; and call the sabbath a delight, and the holy 
of the LORD honourable; and shalt honour it, 
not doing thy wonted ways, nor pursuing thy 
business, nor speaking thereof;  

ל  יד נַּג עַּ ְתעַּ לה'-ָאז, תִּ יָך, עַּ ְרכְַּבתִּ  במותי-, וְהִּ
יָך) ֹׂב ָאבִּ ת יֲַּעק יָך, נֲַּחלַּ ְלתִּ ֲאכַּ י--ָבֳמֵתי( ָאֶרץ; וְהַּ  כִּי פִּ

ֵבר.ה'   {}פ  , דִּ

14 Then shalt thou delight thyself in the LORD, 
and I will make thee to ride upon the high 
places of the earth, and I will feed thee with the 
heritage of Jacob thy father; for the mouth of 
the LORD hath spoken it. {P} 

 

 א פסוק נח פרק ישעיהו י"רש

 :זדון עולה תלמוד' ששגג פשע שגגתם שכל חכמים תלמידי אלו - פשעם לעמי והגד( א)

 :שגגה זדונם שאף הארץ עמי אלו - חטאתם יעקב ולבית

   עזרא אבן

 :כולם שישמעו, כשופר: יוצא פועל חשך כי, הקריאה תחשוך אל בגרון קרא נביאו אל השם דבר, קרא( א)

   ק"רד

 על ויוכיחם רעים והיו טובים עצמם מראים שהיו דורו לבני בקול שיקרא לנביא לקה אמר - בגרון קרא( א)

 הוא שהדבור פי על אף בגרון היא והקריאה, למרחוק קולו שישמע השופר כמו עליהם קולו וירים מעשיהם

 :גרוני נחר בקראי, בגרונם אל רוממות אמר וכן, הגרון מן יוצא הקול בפה נחתך

 :להם קרא תמיד אלא - תחשך אל

  :שונות במלות הענין וכפל - עמי נקראים שהם לעמים

   דוד מצודת 
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 הגרון מן הקול שיצא עד ביותר רם בקול קרא ל"ר בגרון קרא הנביא אל' ה מאמר זהו - בגרון קרא( א)

 :למרחוק נשמע להיות הצועק כדרך

 :הקריאה תמנע אל - תחשוך אל

 :השופר קול כהרמת - כשופר

 :עליהם והוכיחם פושעים הם במה להם אמור - פשעם לעמי והגד

 :ש"במ הדבר כפל -' וכו ולבית

   ם"מלבי

. מתמדת הזאת הקריאה שתהיה, מלקרא תחשך אל[ ב. גדול בקול, בגרון שיקרא[ א. אליו צוה. קרא( א)

' ה הנביא כן בו התוקע קול נשיבת רק אינו השופר גם) קולך הרם כן תמיד וחזק הולך שהקול, כשופר[ ג

 הם. פשעם לעמי והגד(: התשובה על מזכיר, חרדה מעורר, שבר קול משמיע השופר גם, בו דובר

 החטאים הם. חטאתם יעקב ולבית: למקום אדם שבין עבירות שהם עמי שהם מצד שמרדו המרדים

 :לחבירו אדם שבין עבירות שהם יעקב בית שהם מצד שחטאו

 

 ב פסוק נח פרק ישעיהו י"רש

 (:עח תהלים) בפיהם ויפתוהו' שנא כענין - ידרשון יום יום ואותי( ב)

 :לקיימם רוצים כאילו לחכמים הוראות לשאול חפצים - יחפצון דרכי ודעת

 נענין ואין צמים וכשהן לקיימם דעתם ואין צדק משפט תמיד אותי שואלים כך -' וגו עשה צדקה אשר כגוי

 למצוא עמלים אתם צרכיכם חפצי כל חפץ תמצאו צומכם ביום הן אומר ואני ראית ולא צמנו למה אומרים

 :וחמס בגזל ואף

   עזרא אבן

 והם, צדק משפטי אליהם שישאלון בדבור, יחפצון דרכי ודעת(: ובדעת) בפה, ידרושון יום יום ואותי( ב)

 :אלי קרובים להיותם חפצים

   ק"רד

 איך ולשאול לדרוש נאה לו ומשפט צדקה העושה כי במעשה ולא בלב ולא בפה' וחפצי דורשים - ואותי( ב)

 :עונו כפל בדרשו הנה ידרוש למה יעשה שלא מי/ אבל/ אכל, יעשה

   דוד מצודת

 :אלי להתפלל אותי ידרשו יום בכל כי כצדיקים עצמן מראים והם ל"ר -' וכו יום ואותי( ב)

 :תורתי דרכי לדעת חפצים - ודעת

 כן המשפט את לדעת לחקור שדרכו יוקאל משפט עזב ולא עת בכל צדקה העושה גוי היה כאלו -' וכו כגוי

 חרדים היו כאלו עצמם מראין כן ל"ור מצותיו לדעת יםקאל אל להתקרב וחפצים צדק משפטי הם ישאלני

 :הוא כן לא אבל המצות על

   ם"מלבי

 המצות נגד כי, כלל חטאם מכירים אין הם כי, קריאתו ולהתמיד להרים לו שצוה מה טעם זה. ואותי( ב)

 המצות אחר וחוקרים אותי שדורשים במה ח"י שיוצאים חושבים, ידרשון יום יום אותי למקום אדם שבין

 בדרכי שילך, בדרכיו והלכת הוא ששרשם, לחברו אדם שבין המצות ונגד. אותם עושים שאין הגם האלה

 לדעת שחפצים במה להם די, יחפצון דרכי דעת הם הנה, כמהו חסד גומל וחנון רחום להיות, ומדותיו' ה

 ומשפט: למקום אדם שבין המצות שהוא. עשה צדקה אשר כגוי: בהם דורכים שאין הגם האלה הדרכים

 יםקאל וקרבת: לחבירו אדם בין. צדק משפטי ישאלוני כן: לחבירו אדם שבין המצות שהוא. עזב לא יוקאל

 מה הוא המשפט כי ל"ור, )כלל עליהם עברו ולא ומשפט צדקה עשו כאילו, למקום אדם בין. יחפצון

 נגד בוגד ואינו משפט שעושה ומי, הדין משורת לפנים שעושים מה הוא והצדק, הכללי הדין לפי שעושים

 שעזב מי אבל, הדין משורת לפנים יעשה איך שהוא צדק משפט על ולשאול כ"אח לחקור יוכל, עצמו הדין

 ישאלוני עזב לא יוקאל משפט אשר כגוי והם(, הצדק על ישאל איך, וכדומה וגונב גוזל עצמו המשפט את

 יםקאל וקרבת, וכדומה תפילין ציצית כמו, למקום אדם שבין המצות קיום הוא הצדקה וכן. צדק משפטי

, ופרישתם קדושתם ידי על תמיד יםקהאל אל הקרובים כצדיקים להיות שרוצה גדולה יותר מדרגה היא
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 מדרגה לחפוץ יוכל, בהם חייב הוא אשר למקום אדם שבין המצות כל שקיים והוא צדקה שעשה מי והנה

 וחסידות פרישות יבקש איך, המחויבות המצות שהם צדקה עשה שלא מי אבל, יםקאל קרבת שהיא זו

 :יחפצון יםקאל קרבת עשה צדקה אשר כגוי והם. יםקאל קירבת שהיא וקדושה

 

 ג פסוק נח פרק ישעיהו י"רש

 :צומכם ביום אותם נוגשים אתם ידכם על הנעצבים שלכם חוב בעלי - עצביכם וכל( ג)

   עזרא אבן

, תושיענו לא והטעם, תדע ולא תראה לא כאילו, ראית ולא צמנו למה לשם ואומרים מתענים הם, למה( ג)

 כמו ממון, עצביכם וכל: אחר אדם עם מריבה לו שיש מי, חפצו איש כל ימצא צומכם ביום הן והתשובה

, תנגושו'[: ב ח"קכ' תהל] כפיך יגיע כמו[ ז"י' ג' ברא] עצבון מגזרת וקרוב'[, ו' ה משלי] נכרי בבית ועצביך

 משלי] יי יראת אשה וכמוהו עצבים בעל אמר כאילו בעל ויחסר'[, ג ח"ס שם] עשן כהנדוף ן"כנו ן"הנו הנה

 :כך ורבים'[ ל א"ל

   ק"רד

 :תפלתינו קבלת ולא תעניתנו ראית ולא צמנו למה לי אומרים והם - צמנו למה( ג)

 :בנו מושלים ואויבינו בנו משגיח אתה אין כלומר תדע לא כאלו - תדע ולא

 ביום כי, למריבה אם כי ואינו צומכם אראה ואיך, צומכם ביום הן והתשובה, שהושעתנו ראינו ולא - וצמנו

 לא ואם התענית ביום ימצאנו כי, חובו כלומר חפצו ממנו וישאל חובו בעל אדם ויראה העם יאספו התענית

 כי לקל צומכם אין כי הנה כרצונו שלא לו יענה אם רשע באגרוף יכנו וגם שיתן עד וידחקנו אותו ינגוש יתן

 ':לצורכיכ אם

 לתפארת עצביכם י"צד ודגש, ועצבונו האדם יגיע הממון כי נכרי בבית ועצביך כמו ממונכם - עצביכם

 :להם והדומים, מקדש ף"קו כדגש הקריאה

 כמו תרגם מקרבין תקלתכון וכל יונתן אותו שתרגם התימה ומן, בחולם ובא רעהו את יגוש לא מן - תנגשו

  :יהודה לותיה וקריב שתרגומו יהודה אליו ויגש כמו ן"בשי

   דוד מצודת

 צמנו אנחנו אשר כזאת היתה למה ויאמרו עלי מתרעמים נענים ואינם יצומו כאשר ל"ר - צמנו למה( ג)

 :ם"העכו ממשלת מעלינו ולהסיר בדבר להשגיח ראית לא וכאלו

 :ש"במ הדבר כפל -' וכו ענינו

 בו החפץ דבר וימצא ידרוש מכם א"כ כלומר', וכו צומכם ביום הן היא התשובה ל"ר - צומכם ביום הן

 ':לה לשוב לבו שת ולא התענית צער ממנו להפג בו ויעסוק אליו ותאותו

 :המשמחים בדברים וכל מכל להסירו תלחצו התענית עצבון כל - עצביכם וכל

   ם"מלבי

 הוא הצום. )ראית ולא צמנו למה אומרים הם, תפלתם' ה יענה לא מדוע להתוכח באים עוד והם. למה( ג)

 מאיזה יודע שהיה ומי מכשלה כל ולהסיר עוות כל לתקן, והפרט הכלל על לעיין הצבור שיתאספו האסיפה

 ושתיה מאכילה ההוא ביום נפשם מענים שהיו מה הוא והעינוי, לתקנו משתדלים והיו אז מודיע היה עון

 הצום על אמר כ"וע, העבר חטא תיקון היה והעינוי, בעתיד יחטאו שלא תיקון היה הצום, העבר לתקן

. חפץ תמצאו צמכם ביום הן' ה להם משיב(. ללבב הנודע וזה לעינים הנראה זה כי, תדע העינוי ועל ראית

 הבשריים עניניו כל ההוא ביום שיגעול וצריך, לבב ובכל באמת להיות צריך בו הנעשה והעינוי הצום ל"ר

 כל ההוא ביום חפץ לבכם, הצום ביום גם חפציכם חפצים אתם הלא, אתם כן לא, כלל בהם יחפוץ מבלי

 מחפצי פורשים שאתם במה ההוא ביום לכם שיש העצב. תנגשו עצביכם וכל: אתמול ביום שחפץ התאות

 כבד כמשא הוא והצום, חפצה ונפש טוב ברצון לא, ובהכרח ונגישה בלחץ אותם תנגושו, ותענוגיו עולם

 :חפציכם אל לשוב שתוכלו עברו עת מצפים עליכם

 

 ד פסוק נח פרק ישעיהו י"רש

 :במרום קולכם שישמע כדי לבבכם לשבור היום כמשפט - כיום תצומו לא( ד)
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   עזרא אבן

 או באבן וכמוהו[, ג"נ פסחים] אגרופין בעלי ל"ז הקדמונים ובדברי, בו שיוכה קשה דבר, רשע באגרוף( ד)

 כיום טעמו, כיום תצומו לא[: ז"י' א יואל] מגרפותיהם כמו, קשה עפר חתיכת א"וי[, ח"י א"כ שמות] באגרוף

 :הזה

   ק"רד

 :אותו ארצה ואיך ומצה לריב אם כי צומכם אין הנה - לריב הן( ד)

 :וזולתו אגרופים בעלי כאמרם ל"רז בדברי ידוע - אגרוף

 צועקים שאתם במרום להשמיע, לו והדומים, כיום לי השבעה כף כמו, האמתי כף והכף, כהיום כמו - כיום

  :לבבכם יודע איני כאלו מרמה דרך אם כי ואינו לפני נפשיכם שופכים אתם כאלו בתפלתכם

   דוד מצודת

 כי באגרוף ולהכות זה עם זה ולהתקוטט לריב לחטוא לכם סיבה היא הצום באמת -' וכו לריב הן( ד)

 :הכאה לידי ובאים עמו ומתקוטט שונאו עם מצוי והאדם הצום בימי יחד להתאסף הדרך

 :רשע אגרוף קרויה בה כשמכה כי - רשע באגרוף

 :השמים אל קולכם להשמיע לפני להתפלל הצום יום כמשפט צמים אינכם - כיום תצומו לא

   ם"מלבי

 ותתאספו תצומו אם אבל, ועול כנגישה עליכם היא' ה לשם שתתקבצו האסיפה. תצומו ומצה לריב הן( ד)

. חפצה ונפש שלם בלב תעשו הזה והאסיפה הצום, רשע באגרוף להכות שתתאספו בעת או, ולמצה לריב

 שתצומו הצום. תצומו ולמצה לריב אשר כיום, קולכם במרום להשמיע כיום תצומו לא, הכתוב ושיעור

 כי תצומו ולמצה לריב אשר כהאסיפה תדמה לא הזאת האסיפה' ה אל לתפלה קולכם במרום להשמיע

 עליכם הוא קולכם במרום להשמיע והצום לב בחפץ תהיה ולמצה לריב ותתחברו תצומו אשר האסיפה

 :כנגישה

 

 ה פסוק נח פרק ישעיהו י"רש

 בו וצדין כפוף מחט כמין הוא אגמון, צריך אני ראשו כאגמון לכוף שמא' כלו תמיהא זו א"ה - הלכוף( ה)

 :ז"בלע ם"איי לו וקורין דגים

 :פתח חטף נקודה א"הה לפיכך תמיהא' ל - צום תקרא הלזה

   עזרא אבן

 ג"כ במדבר] אויבי לקב במשקל הכפל מפעלי, הלכוף: הצום הוא כי, כפול, נפשו אדם ענות יום, הכזה( ה)

 אצרך כמלת, השרש ד"יו לחסרון י"הצד דגשות, יציע: ידוע והוא, ראשו את שישח רך צמח, כאגמון[: א"י

 '[:ג' ד אסתר] יציע ואפר ושק[ כמו] מצע ישים והטעם, ייציע והשלם'[ ה' א' ירמ]

   ק"רד

 שכופף הגומא והוא האגמון כמו הראש וכפיפת ומלשתות מלאכול התענית הנרצה הצום אין - הכזה( ה)

 ובמעשים נשבר בלב לא אם לפני ונרצים נבחרים האלה המעשים אין כי והאפר השק הצעת ולא ראשו

  :רעים מדרכים ושוב טובים

   דוד מצודת

 נפשו מענה שהאדם יום שהוא ומפרש וחוזר בו שאבחר צום להיות ראוי הענין בזה וכי - הכזה( ה)

 :בתענית

 תקרא לזה וכי ואפר שק תחתיו ויציע הגומא כצמח בהכנעה למטה ראשו כופף שהאדם מה האם - הלכוף

 :רצון ויום מקובל צום' לה

   ם"מלבי

 מה' לה הנבחר צום יהיה זה וכי, באמת נפשכם את בו מענים הייתם אם וגם לאמר מוסיף. הכזה( ה)

, ואפר שק ויציע כאגמון ראשו יכוף אם גם או', ה יבקש זאת נפש העינוי וכי, נפשו את מענה שהאדם

 המעשים הלא, והאפר והשק העינוי' ה ירצה וזה, הצום עיקר כל זה כאילו', לה רצון ויום צום תקרא הלזה
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 ונפשות רוחות שהם הכונות שהם התוכיות אל קליפות רק והם, הלבבות לעורר רק באו האלה החיצונים

 :מתים פגרים הם וזולתם, האלה המעשים אל

 

 ו פסוק נח פרק ישעיהו י"רש

 :ואיסור קישור' ל - חרצובות( ו)

 :משפט הטיית - מוטה

 :תסלקון מסטי דין וכל י"ת - תנתקו מוטה וכל

   עזרא אבן

 כמו, מוטה'[: ד ג"ע' תהל] למותם חרצובות אין כי וכמוהו, קשרים כמו, חרצובות: התר כמו, פתח, הלא( ו)

 העשוקים[: )ד"ל] ירמיהו בספר ככתוב, העבדים להחפיש הטעם והנה[, ג"י ו"כ ויקרא] עלכם מטת

 רצותי מי ואת כמו[, א"י' ה הושע] משפט רצוץ כמו, העשוקים העבדים הם( רצוצים כמו, )רצוצים(, משפט

 :בעיני נכון והראשון, המחשבות על רשע חרצובות כי אומרים ויש'[, ג ב"י' א שמואל]

   ק"רד

 ידמה כשיתחזק הרשע מעשה כי, למותם חרצובות אין כי וכן, רשע קשורי, רשע חרצובות - זה הלא( ו)

 :שונות במלות הענין וכפל, גדול בטורח אם כי ולהתירו לפתחו אדם יוכל שלא אמיץ לקשר

 שם המוטה יהיה או, און עלי ימיטו מן העניים שממטים רשע כמו מוטה כי - מוטה אגדות התר ואמר

, צוארה על ומוטה עול ישימו כאלו אותם ונגשה העניים דחקה דמה, המוטה את חנניה ויקח כמו, העול

 :מסטי דין כתבי קטרי שרי תרגם ויונתן

 בפרך בו תרדה לא על עוברים אדוניהם ביד ושבורים רצוצים שהם העבדים הם - חפשים רצוצים ושלח

 :זה על דורו בני כן גם הנביא ירמיהו שהוכיח כמו שנים שבע מקץ ישלחום ולא

 :פירשנוהו - מוטה

   דוד מצודת

 הקשר לבטל ל"ר הרשע קשרי את ההוא ביום שיפתח בו אבחר אשר הצום ענין זהו באמת - זה הלא( ו)

 :יעשהו לבל

 העניים נגישת דומה) העניים צוארי על לתת הוכנו אשר העול עצי אגודות קשרי התר - מוטה אגדות התר

 (:צוארם על העול ישימו כאלו ודחקם

 :חפשים ויהיו השבעית בשנה לנפשם שלחם בידך ועשוקים הרצוצים העבדים - חפשים רצוצים ושלח

 :עבודה שום בהם לעשות תוסיפו לא ל"ר מהם תנתקו צוארם על שמתם אשר העול עצי כל - מוטה וכל

   ם"מלבי

 חוריו את תפתח סתר ומקום בחורים ונסתר הנטמן רשע. רשע חרצבות פתח אבחרהו צום זה הלוא( ו)

 ביום כי, בחורים הנטמן היחידים של הרשע יגלו האסיפה שבעת הוא הצום עקר ל"ר, החוצה להוציאו

 קצת נטיה, מרשע קטן הוא המוטה, מוטה אגדות התר וגם, יגיד בסתר הנעשה רשע דבר שידע מי הצום

 את לעשות והתקשרו התאגדו רבים אם, באגודה הוא אם רק, וכיסוי בחרצב אינו והוא, הישר מדרך

 חטאת שהוא אחר כן לא, קטן דבר על לדקדק צריך אתה אין היחיד שעם הגם, בפרהסיא הזה המוטה

 רצוצים ושלח משל תפס רשע חרצובות פתח נגד ומבאר. הקבוץ ותסתר הזאת האגודה תתיר, הקהל

 מוטה וכל אומר, מוטה אגודות התר ונגד, חפשי ישלחוהו ורצוץ עשוק שהוא מי להם בהתגלות כי, חפשים

 :תנתקו

 

 ז פסוק נח פרק ישעיהו י"רש

 (:נה תהלים) בשיחי אריד( ג איכה) ומרודי עניי כגון צרתם על ונאנקים נאנחים - מרודים ועניים( ז)

 :ומקרובך - ומבשרך

   עזרא אבן
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 פריסת והטעם[, ח"כ' ה דניאל] מלכותך פריסת וכמוהו'[ ד' ד איכה] להם אין פורש כמו, פרוש הלא( ז)

' ג איכה] ומרודי עניי זכור וכמוהו[, א"מ' ד' א י"דה] מעונים כמו הוא והנה, שורש ם"המ, מרודים: לחם ככר

 [:ז"כ ז"ל' ברא] הוא בשרנו אחינו כמו, קרוב כמו, תתעלם לא ומבשרך: שלך בית, בית תביא[: ט"י

   ק"רד

 :וזולתו בוצע כך ואחר מברך הלחם חתיכות בענין ל"רז בדברי ידוע הבציעה היא הפריסה - פרוס הלא( ז)

 :טלטול ענין ומרודיה עניה ומרודים' עניי וכן, מטלטלין כתרגומו - מרודים

 חייב הוא קרובו שהוא מי אבל ישראל לכל חיוב הוא הערום ולכסות הרעב להאכיל - תתעלם לא ומבשרך

 לו להלוות חייב אלא מחיתו לשאול שיצטרך עד ממנו עיניו יעלים לא עני שהוא אותו יראה ואם, זה יותר

 :בהם שירויח דרכים לפניו ולפתוח

 המצות כל שמקיים הוא מוחזק האלה המעשים שעושה ומי בשרו שאר כל אל איש איש כמו - ומבשרך

 :שזכר הרעים המעשים הפך שהם אלו מעשים זכר אלא

   דוד מצודת

 :יאכל מה לו ואין רעב שהוא למי ותן לחמך פרוס ההוא ביום באמת - פרוס הלא( ז)

 :ביתך אל הביאם בו לחסות מקום ימצאו לא כי על הנאנחים עניים - מרודים ועניים

 :משלך תכסהו לבוש מבלי ערום תראה כאשר - תראה כי

 :יראוך לבל מקרובך עצמך תתכסה לא - ומבשרך

   ם"מלבי

', ה חפץ נפש בעינוי לא כי דע, העינוי תנאי מבאר, אבחרהו צום זה הלא הצום תנאי שבאר אחר. הלוא( ז)

 זה ומדרגות ענינים שני הצדקה במעלת ומבאר, לאכול לרעב שתתן במה רק, תאכל לא שאתה במה לא

 אף) לחמך לרעב פרס אומר לחם נגד[ ב, דירה ובית וכסות בלחם מחסורו להעני שתתן[ א, מזה למעלה

 מרודים עניים אומר הדירה ונגד(, הנקי שלך הלחם מן לו ושתתן, לעני חציו תפרוס שלם לחם לך שיש

 בשר על בשרך את גוזל אתה כאילו אצלך דומה זה יהיה לא תתעלם אל מבשרך הכסות ונגד, בית תביא

 :אחד בשר הם אדם בני כל כי, בשרך על נתתו כאילו רק לך חוצה

 

 ח פסוק נח פרק ישעיהו י"רש

 :בעבים הבוקע השחר כעמוד - כשחר יבקע( ח)

 (:ל ירמיה) לך ארוכה אעלה כמו מהרה ורפואתך - מהרה וארוכתך

   עזרא אבן

 ויש, לך ארוכה אעלה כמו, שם והוא, רפואתך וארוכתך: האור יוסף רגע שכל, כשחר אורך יבקע אז( ח)

 לכל מאסף כמו, יאספך, צדקך לפניך והלך: מהרה מלת כן על, החולי גבול ימי ארוכתך כי אומרים

 :שמור יהיה והנה[, ה"כ' י במדבר] המחנות

   ק"רד

 ואור שהולך השחר כמו אורך כשחר ויבקע ואפר ולשק לצום תצטרך לא אלו מעשים תעשה אם - אז( ח)

 :היום נכון עד

 :הצלחתך ל"ר - אורך

 מעשיך בהטיבך עתה, בממונך או בגופך רעה עליך עתה עד בא אם רפואתך - תצמח' מהר וארוכתך

 :הבא ובעולם הזה בעולם יהיה זה הצלחתך תהיה כן וגדל שהולך האדמה כצמח מהרה רפואתך תצמח

 בצרור שם צרורות הצדיקים נפשות אשר הכבוד מקום אל יאספך' ה כבוד כשתמות - צדקך לפניך והלך

 בכלל שזכר דברים פרט שנית שבפעם אלא הענין לחזק שונות במלות ושלש הענין זה ושנה, החיים

 ':למעל שפירשנו כמו המצות לכל גדול יסוד שהוא שבת שמירת בפרט זכר השלישית ובפעם

   דוד מצודת

 :לעולם ומאיר בעבים הבוקע השחר כעמוד הצלחתך אור יאיר אז כן כשתעשה -' וכו יבקע אז( ח)

 :מהרה תצמח רפואתך - וארוכתך
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 נפשות גנוזות שם אשר המקום אל יאספך' ה וכבוד ע"הג אל להוליכך לפניך תלך שעשית הצדקה - והלך

 :הצדיקים

   ם"מלבי

 מדרגה וזה) כשחר מעט מעט יבקע, שלך והאושר הנפשיית ההצלחה היא. אורך כשחר יבקע אז( ח)

 הישועה כי מעט מעט שיבקע[ א, ענינים' בג זו בהצלחה מגרעת שנותן, ד"יו בפסוק שיבאר מה נגד קטנה

 ישועתו תגיע לא כן הלילה בסוף רק יבא לא שהשחר כמו[ ב. אחד בפעם לא בהדרגה לו תבא הנפשיית

 ארוכת היא. תצמח מהרה וארכתך(: טבעיי שהוא כשחר טבעיית שתהיה[ ג. החשך בהתם בזמנה רק

 כאילו מצייר. צדקך לפניך והלך(: הטבע ובדרך בהדרגה לאט שיצמח תצמח אמר בזה וגם) וישועתו הגוף

 שהמספר כמי, לאחוריו וילונו. יאספנו: השכר שהוא'. ה וכבוד: וצדקותיו מעשיו להכריז לפניו ילך צדקו

 :לאחריו והכבוד והגמול השכר ונושא לפניו הולך זכיותיו

 

 ט פסוק נח פרק ישעיהו עזרא אבן

, אצבע שלח: העבדים מוטה וטעם, ישראל מתוך מתוכך או, המחשבה על והטעם, מקרבך, מתוכך( ט)

 לקחת או, רעו להכות יד לשלוח אמר כאילו[, ה"כ' א' א מלכים] המלך אדוני כשכב משקל על הפעל שם

 :הפעל שם און ודבר גם, הונו

   ק"רד

 תדע מעשיך בהטיבך אבל ראית ולא צמנו למה תאמר הרעים המעשים בעשותך עתה כי - תקרא אז( ט)

 :תפלתך ואשמע צומך ואראה אלי בקוראך אותך שאענה

 :טובים מעשים ותעשה הרעים האלה מהמעשים תשוב אם - תסיר אם

 :פירשתיו - מוטה

 שלח ואפילו הרע המעשה אותו תסיר אם אמר, רשע באגרף ולהכות' למעל שאמר כמו מקור - אצבע שלח

 און דבר תסיר וכן, שיכנו לא חברו פני אל האחד אצבעו שישלח המריבים אדם בני כדרך תסיר אצבעך

 :שזכר רשע חרצבות בכלל הוא והכל, בדברים אפילו רעך עם תריב שלא

   דוד מצודת

 :שאלתך למלא לך ישיב הוא' לה תקרא כאשר אז כן כשתעשה -' וכו תקרא אז( ט)

 :ש"במ הדבר כפל -' וכו/ תשוע/ שתוע

 :חפצך להשלים - הנני

 :העניים צוארי על שהכבדת העול עצי את מתוכך תסיר וכל מכל אם - תסיר אם

 אדם בני כדרך חברך פני מול אל אצבעך מלשלוח תסיר גם אם לומר תסיר אם על מוסב - אצבע שלח

 :קנתור ודברי און לחברך מלדבר תסיר וגם המריבים

   ם"מלבי

 שיענה לבד לא אז צרה בעת תשוע אם אבל. משאלותיך וימלא. יענה' וה: צרה בעת שלא. תקרא אז( ט)

 סור י"ע רק תשיג הזה השכר כל אומר. תסיר אם: שקראת טרם גם מכבר להושיעך מוכן הנני יאמר גם כי

 תסיר אם אמר המחשבה נגד, מעשה דבור מחשבה שהם, ענינים' בג מלחטא שתמנע י"וע לבד מרע

 שלח שתסיר אמר המעשה נגד, במצפוניך אשר נטיה כל תסיר ומצפונך לבבך מתוך היינו, מוטה מתוכך

 און מלדבר, און דבר תסיר אם אמר הדבור ונגד, היד כל ש"וכ לרע תשלח לא הקל אצבע שאף, אצבע

 :בפה

 

 י פסוק נח פרק ישעיהו י"רש

 :טובים דברים בתנחומי - נפשך לרעב ותפק( י)

   עזרא אבן

 ענוי לעולם, תשביע נענה ונפש: פעול כדרך נפשך והנה[, ה"ל' ח משלי] מיי רצון ויפק כטעם, ותפק( י)

 כאשר והטעם, אורך יזרח לילה בחשך' אפי, בחשך וזרח: לעדה תשביע ומלת, צום הוא נפש עם דבק

 :תנצל אתה לעולם רעה תבוא
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   ק"רד

 לו כשתפרוש כלומר, ורצונך נפשך לרעב שתוציא שתעשה הטובים המעשים ואלה - נפשך לרעב ותפק( י)

 שכבר הכסות על וכן, לו נותן אתה טוב ובלב ברצון כי שיכיר פנים ובהסברת תעשה' נדיב ברוח לחמך

 :זכרו

 :זן אל מזן מפיקים', מה רצון ויפק וכן, ותוצא כמו - ותפק

 :שביעה כדי לו שתתן הלחם פרוסת שתהיה - תשביע

  :היום אור חוזק שהוא הצהרים כמו תשוב וצרה אפלה לך היה אם - כצהרים

 י פסוק נח פרק ישעיהו דוד מצודת

 :המאכל לו תתן בעת נחומים דברי לדבר הטוב רצונך את לרעב תוציא - ותפק( י)

 :שבעה די לה תתן ברעב המעונה נפש - נענה ונפש

 :עמהם נכלל תהיה ולא אורך יזרח הצרות חשכת בעולם בהיות - אורך בחושך וזרח

 :ישועה אור בהזרחת הצהרים כמו תשוב צרה אפלת לך תהיה אם - ואפלתך

   ם"מלבי

 וכן, רשע חרצובות פתח ש"כמ, מרע שיסור מה בעבור יהיה הנה עד שהזכיר ההצלחה ל"ר. ותפק( י)

. ז"ע ונענש עבירה הוא המניעה כי, יתאכזר שלא מצד רק הוא דירה כסות לחם לעני שיתן שחשב הצדקה

 עד' ה ומאהבת בעצמו הטוב מאהבת טוב לעשות עוד תוסיף, מרע המניעה מלבד אם אבל אומר עתה

 לו שתתן נפשך את גם לו תוציא התורה י"עפ מחויב שאתה מה לו שתתן מה שחוץ, נפשך לרעב שתפק

 כי, לחמך לרעב פרוס הלוא ש"כמ לבד לחמך לו תתן ולא, בעצמך המצוה בשמחת שמחה ונפש שלם בלב

 נדיבה ברוח נפשו גם תשביע במאכל גופו שתשביע מלבד, תשביע נענה נפש וגם, נפשך את גם לו תתן

 וזרח אמר אורך כשחר יבקע אז תחלה ש"מ שנגד, מהקודם מאד יותר גדול שכרך אז, נחומים ובדברי

 בחשך גם רק הלילה בסוף הבא כשחר האור תור בהגיע ולא, אחד בפעם פתאם שיזרח, אורך בחשך

 כאור גדול באור יאיר מ"ומ, החשך מן יותר הוא האפל כי, כצהרים יזרח אפלתך שגם ומוסיף, אור לך יזרח

 הנפשיית שההצלחה לבד שלא והנמשל. פלאיי נסיי השגחיי רק טבעי יהיה לא אורך שזריחת עד, צהרים

 אחר הנפשות שחר יאיר עת הגשמיים האפלים החיים ככלות האפל הלילה בסוף שהוא בזמנה תבקע

 יז ברכות) ד"ע, הזה בעולם גם נצח נעימות ותשיג נפשיית וישועה גדול אור לך יזרח בחייך גם כי, המות

 :בחייך תראה עולמך( א

 

 יא פסוק נח פרק ישעיהו י"רש

 :י"ת כך ובצורת צמאון בעת - בצחצחות( יא)

 (:לא במדבר) צבא חלוצי כמו יזיין - יחליץ

   עזרא אבן

 הפך[, ג"י' ה] צמא צחה כמו, בצחצחות: שתלך מקום בכל עמך יהיה שהוא והטעם, תמיד יי ונחך( יא)

'[, ה א"ל במדבר] צבא חלוצי כמו, יחזק אמרו' ואחרי, חבר בלי ידשן כמו אומר יש, יחליץ ועצמותיך: הריווי

ֵלץ כמו שיחליץ אומרים ויש [, ה"מ ח"ע' תהל] ישלח[ ז"י' ח שמות] ישליח מצאנו כאשר[ ו"ט ו"ל איוב, ]יחַּ

 ד"ל תהלים] עצמותיו כל שומר כמו הוא הנה כי, הנכון וזהו[, ז"י' ב איכה] ישמח[ ג"מ ט"פ שם] ישמיח

 כי, עומד שאינו דבר הוא כי, מגזרתו'[ ג' ד שם] וכזב, יכרתו כמו, יכזבו לא: משבר יחלצם והנה[, א"כ

 :הוא מקרה

   ק"רד

 :תפנה אשר בכל עליך ישגיח תמיד כלומר, בצדקתיך נחני' ה כדרך -' ה ונחך( יא)

 :נפשך ישביע הוא בעולם טוב וחסרון צמא שיהיה בעת צמא צחא כמו, יובש ענין - בצחצחות

 וכענין, הגוף מוסדות שהם לפי העצמות וזכר, עצם תדשן טובה ושמועה דרך על, ידשן - יחליץ ועצמותיך

 כלומר, ינוקאל' ה החליצנו אומר השנה ראש של טוב ביום התיבה לפני העובר ל"ז רבותינו אמרו זה

 נשתמשו לשונות בארבע כי ואמרו, מנוחה לשון פירשוהו כן כי הניחנו פירוש או, במצותיך ודשננו השביענו
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, תעברו חלוצים כמו יזין', ה חלצני כמו ישזיב, נעלו וחלצה כמו ישלף, יניח, יזין, ישזיבן, ישלף, הזה בלשון

 :והחליצנו רצה אמר דאת מה היך, יחליץ ועצמותיך כמו ינוח

 מים מוצא כמו תהיה או, לחים בו אשר והירקות תמיד ושבע רוה והוא ישקוהו מעינות בו שיש - רוה כגן

 בו מכזב כאלו כזב הוא הדבר וכלות, נובע הוא היובש בעת אפילו כי מימיו יכזבו לא אשר המקור והוא

  :בה יכחש ותירוש זית מעשה כחש דרך על, מעולם שם היה שלא

 יא פסוק נח פרק ישעיהו דוד מצודת

 :לך הטוב בדרך תמיד אותך ינהג המקום - ונחך( יא)

 :טובה מכל חסר תהיה ולא נפשך את ישבע ויובש צמאון בעולם יהיה בעת - נפשך בצחצחות והשביע

 :הגוף מוסדי שהם לפי העצמות את וזכר עצמותיך את ויחזיק יבריא - יחליץ ועצמותיך

 בכל תהיה מים וכמוצא עת בכל להשקותה הוא הדרך כי המים מן השבע כגן מטובה שבע תהיה - והיית

 :נפסקין אינם הנוטפין המים אשר מים המוצא כמקור בטובה מושפע עת

   ם"מלבי

 תמיד אותך ינחה' ה כי כלל לקריאה תצטרך לא עתה כי אומר, יענה' וה תקרא אז שאמר ונגד. ונחך( יא)

 ומצוחצח הצח האור בצחצחות נפשך ישביע כי מאד גדול יהיה הנפשי האושר. והשביע: רגע הפסק בלי

 עד וכח בשיקוי ויזיין יחליץ ועצמתיך אומר הגוף שלמות שהוא הראשון שלמות ונגד, גדולה היותר ומדרגה

 וההצלחה, עלומים מלאו עצמותיך כן, בו הצומח כל את ממלא השרשי ליחות אשר רוה כגן תהיה כי

 :לרבים חכמתך תפיץ כן בששון מים ישאבו ממנו אשר מים כמוצא תדמה הנפשיית

 

 יב פסוק נח פרק ישעיהו י"רש

 :לאורייתא רשיעיא מתיב יונתן תירגם - לשבת נתיבות משובב( יב)

 :משיב כמו - משובב

 :עולם של ליישובו - לשבת

   עזרא אבן

 תשובב] כמו, תקומם: ודור לדור שיעמוד מוסד על שהיה, ודור דור מוסדי: ממך היוצאים הבונים, ובנו( יב)

 :תשובבם לשבת, אדם בני עליהם הולכים שאינם אחר, לשבת נתיבות משובב'[ ג' ס' תהל

   ק"רד

 :אותה מישבים הטובים המעשים כן הארץ מחריבים הרעים שהמעשים כמו כי - ממך ובנו( יב)

 :רב זמן חרבות שהיו העולם חרבות יבנו ממך היוצאים הטובים המעשים - ממך' ופי

 :אותם תקומם הטובים במעשיך אתה ודור דור זה שנפלו המוסדות - ודור דור מוסדי

 :הפרצות יגדרו הטובים ובמעשיך בזכותך כי לך יקראו העולם בני - פרץ גודר לך וקורא

 אבלות ציון דרכי שאמר כמו, בהם עובר אין שוממות הנתיבות הארץ בחרבן כי - לשבת נתיבות משובב

 ישובו הערים ישיבת מפני כי לשבת בהם לעבור הנתיבות המשובב אתה כי עליך ויאמרו, מועד באי מבלי

 :לאוריתא רשיעיא מתיב תקנא ארח מקום לך ויקרון תרגם ויונתן, הדרכים כן גם

   דוד מצודת

 הרעים שהמעשים וכמו העולם חרבות את יבנו ממך היוצאים הטובים המעשים לומר רצה - ממך ובנו( יב)

 :החרבות יבנו הטובים כן העולם את מחריבים

 :ש"במ הדבר וכפל הטובים במעשיך אותם תקומם אתה הדורות בימי שנפלו היסודות - ודור דור מוסדי

 :העולם פרצות גדרת מעשיך בזכות שהרי פרץ גודר אותך יקראו העולם בני כל - לך וקורא

 נשמו חריבים הערים בהיות כי באנשים מיושבות להיות הנתיבות את המשיב הוא אתה - משובב

 :הנתיבות ונתיישבו הערים נבנו ובזכותך הנתיבות

   ם"מלבי

 ודור דור מוסדי וגם, ורעים נפסדים ומעשים ודעות אמונות, מעולם אשר חרבות תתקן אתה. ובנו( יב)

 עולם חרבות ובנו נגד. לך וקרא: ובהנהגה ובאמונה בדת דור בכל קבועים יסודות ייסדו שממך, תקומם
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 ישוב שיהיה, לשבת נתיבות משובב תקרא כי אומר תקומם ודור דור מוסדי ונגד, פרץ גודר תקרא כי אומר

 :חיים ארחות המורים נתיבותיך י"ע

 

 יג פסוק נח פרק ישעיהו עזרא אבן

 וטעם, נכון הוא גם, נתיבות משובב עם דבק הוא או, רגלך משבת תשיב אם תמיד ינחך יי', וגו אם( יג)

, מלאכה בו תעשה שלא, עונג לשבת וקראת: כפול הטעם, חפציך עשות(: רגלך) בשבת מלכת משבת

 והוא, מכובד טעם מה פירוש והנה, שבת יום הוא, מכובד יי לקדוש: תורה דברי בשמוע הנפש ושתתענג

 בדברי או, עתיד דבר ודבר חפצך ממצא( מצאנו) וכן, בחול לעשות רגיל שאתה, דרכיך מעשות וכבדתו

 :לקבלה צריכין שאנחנו והכלל, תורה בדברי אם כי, העולם

   ק"רד

 ונזכרת בדרך הולך היות אם כלומר תשיב אם ואמר, לתחום חוץ בשבת מלכת - משבת תשיב אם( יג)

 המלאכות כולל שהוא חפצך עשות שכן כל שבת לכבוד עוד מלכת אחור רגלך והשיבות שבת שהוא

 :ממנו ותשמר עליך חמור בלאו שהוא לתחום חוץ לצאת אפילו כי מיתה עליהם שחייבין

 עשות ופירוש, הימים משאר שהבדילו הוא והקדוש, אותו ויקדש שאמר כמו קדשתי שאני - קדשי ביום

 זכרונם ורבותינו, הרבים ד"יו חסרים, וחפצך, ורגלך, שנים במקום עומדת משבת ם"ומ, מעשות חפציך

 יכנס לתחום חוץ אחת ורגלו התחום בתוך אחת רגלו שאמרו רבים לשון המקרא דרך רגלך פירשו לברכה

 :למקרא אם יש ד"יו בלא רגלך שכתוב פי על אף כלומר, קרינן רגליך, רגלך משבת תשיב אם שנאמר

 ביום הגוף לענג עשה מצות, עונג לשבת וקראת, תעשה לא מצות, משבת תשיב אם - עונג לשבת וקראת

 חדשו ושהאל בראשית מעשה יזכור לטוב ימים משאר שישנהו שמתוך וטובים ערבים' במאכלי השבת

 כמו וקראת' ופי, בו נפשו ותתענג, ובלבבו בפיו ויפארוהו לקל ישבח כך ומתוך השביעי ביום ושבת מאין

 :קדש מקרא

 זה מכובד' ה לקדוש דכתיב מאי שאמרו הכיפורים ביום פירשו ורבים, ש"במ הענין כפל - מכובד' ה לקדוש

 :נקיה בכסות כבדהו תורה אמרה שתיה ולא אכילה לא בו שאין הכפורים יום

 דרכי כמו ומעשיך חפציך דרכיך פירוש כי, מלאכה כל מעשות שתמנע הכבוד זהו - דרכיך מעשות וכבדתו

 כמנהגו שבת של מנהגו יהא שלא מנהגיך דרכיך פירשו ל"ורז, להם והדומים מלכין למחות ודרכיך ספרתי

 שבת של הלוכך יהא שלא וכן, חול של כמלבושך שבת של מלבושך יהא שלא וכבדתו שאמרו כמו, חול של

 האכילה עת מנהג לשנות' ופי, חול כשל שבת של והמשתה המאכלות יאכל שלא וכן, חול של כהלוכך

 :לאחר או להקדים

 מלספקא י"וכת, הפשט דרך על שפירש כמו דרכיך מעשות כמו הוא כי ש"במ ענין כפל - חפצך ממצוא

, בחול לעשותם שצריך הדברים והם, בחפציו בשבת ידבר שלא בדברים, חפצך ממצוא' פיר ל"ורז, צורכך

 מותר מצוה של חשבונות שאמרו כמו מותרים שמים חפצי הא לדבר אסור חפציך ואמרו, מחפציך ודקדקו

 ללמדו התינוק ועל ליארס התינוקות על משדכין ואמרו, בשבת' לעניי צדקה פוסקין ואמרו, בשבת לחשבן

 שלא כדי שיחיה במה ללמדו' ואפי, מצוה הם בהם ידבר אם האלה הדברים כל כי, אומנות וללמדו ספר

 שידבר כלומר, חול של כדבורך שבת של דבורך יהיה שלא, דבר ואמרו, הבריות את ומלסטם גנב יהיה

 מהרהור' אפי נזהרים החסידים כ"ואעפ מותר הרהור אסור דבור דבר ואמר, בדברים וימעט בנחת בשבת

 מלין ומלמללא דבר ודבר ת"וי, שבת' במס שמספר ההוא החסיד כמעשה שמים בחפצי אלא חפצים

  :בחול אפילו אסור וזה אונס און מתרגם כן כי און דבר' פי, דאונס

   דוד מצודת

 רגלך והשבות שבת שהוא ונזכרת לתחום חוץ לצאת בדרך החזקת אם ל"ר -' וכו משבת תשיב אם( יג)

 :השבת בעבור

 המלאכות מן אחד חפצך מעשות תשוב אם ל"ור שתים במקום עומדת משבת של ם"המ - עשות

 :האסורות

 :המקום שקדשו השבת זהו - קדשי ביום

 :בו להתענג לך מיוחד יהיה ל"ר עונג יום השבת את תקרא - ענג לשבת וקראת
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 :חול של מלאכה בו עשות מבלי מכובד יום תקרא המקום שקדשו השבת ליום - מכובד' ה לקדוש

 :עניניך בו תכבדו אלא לבד שם בקריאת לא ל"ר - וכבדתו

 :בשבת האסורים מדברים חפצך בו תעשה שלא ל"ר חפצך בו מצוא מבלי - ממצוא

 :וכיוצא כחשבונות בשבת הנאסר דבר בו ומלדבר - דבר ודבר

 (:ט"קי תהלים) ספרתי דרכי וכן עניניך -  

   ם"מלבי

 לא אלה שני תעשה אם אומר. העונג[ ב, ממלאכה השביתה[ א, צווים שני יש בשבת. תשיב אם( יג)

 אם אמר השביתה על, לבד' ה מצות בעבור רק(, כ"ג הגוף ירצהו והעונג המנוחה כי) הגוף הנאת בעבור

. והנאתך לבך מחפץ לא השבת מסבת יהיה ממלאכה רגליך שתשיב זו השבה אם, רגלך משבת תשיב

 מכל בו שיפנה' ה שקדשו היום קדושת[ ב, מצוה שהוא השביתה[ א, ענינים שני יש השבת במצות והנה

 ביום חפצך מעשות תשיב אם' הב על, השבת מסבת רגליך משבת תשיב אם אומר' הא על, העולם הבלי

 קדושים חפצים רק חפציך הזה ביום תעשה ולא' ה ועבודת לקדושה שמיוחד, קדשי יום שהוא יען ההוא

[ ב, שבת יום שהוא יען השבת מסבת העונג שיהיה[ א, עונג לשבת וקראת, אומר העונג ונגד'. ה חפצי

' ה לשם אותו שתשמור י"וע, לקדושתו הזה יום' ה שקדש הקדושה בעבור יהיה הכבוד, מכבד' ה לקדוש

 העונג ובענין, מחר יום על הדרך מהכין אף תזהר המלאכה שבענין, דרכיך מעשות גדול הכיבוד יהיה

 בו תעסוק רק, חול של דבר מלדבר אף בו תזהר וגם, נפשי רק, הגוף עונג יהיה לא, חפצך ממצוא

 ':ה בעבודת

 

 יד פסוק נח פרק ישעיהו י"רש

 כאברהם לא( כח בראשית' )וגו וקדמה ימה ופרצת' שנא כמה מצרים בלא נחלה - אביך יעקב נחלת( יד)

 ויחן( לג/ בראשית/ שם' )שנא השבת את שמר ויעקב רואה אתה אשר הארץ( יג/ בראשית/ שם) שנאמר

 :שמשון' ר' פי כך חמה דמדומי עם תחומין שקבע העיר פני את

   עזרא אבן

 במותי על והרכבתיך, האב על שמתענג כבן, יי על תתענג אז עונג שבת יום תקרא אם, תתענג אז( יד)

 כן על, הגולה בני עם ידבר הנה, הטעם, יעקב נחלת והאכלתיך: ישראל ארץ והיא הארץ גבהי על, ארץ

 :נתיבות משובב גם, והרכבתיך

   ק"רד

 עליו שתתענג עד טובות לך ישפיע כלומר' ה על תתענג השבת את תתענג אם -' ה על תתענג אז( יד)

 תענוג פירש סעדיה רב והגאון, הנפש תענוג הוא' ה על והתענוג, ובידו הכל מאתו כי ובטובו בו ותודה

 ירבה לא המשכיל אבל תענוג לכסיל נאה לא בהם' שנא ככסילים לא' ה על יהיה גופך תענוג כלומר הגוף

 הגוף שתענוגי אלא יותר יתענג ובה בחכמה מתעסק הוא כי בעבור במשפט אם כי מדאי יותר בתענוג

 :המחשבה וכח הבחינה וכח הזכרונות כח והם השלשה כחותיו ויחזקו שכלו ייטיבו במשפט

, הארצות מכל גבוה שהיא ישראל ארץ והיא ארץ במותי על ירכיבהו כמו - ארץ במותי על והרכבתיך

 בני לכל הזאת וההבטחה המצות ושאר שבת שמירת בשכר עליה עוד ישליטך ממנה תגלה אם כלומר

 ויזכה המתים לתחיית יזכה הגאולה מזמן רחוק הוא ואם לישועה יזכה הגאולה מזמן קרוב הוא אם' הגלו

 :ולטובה ישראל לארץ

 ולא אברהם בן ישמעאל לא בנחלה מיוחדים הם בניו כי יעקב ואמר, שונות במלות הענין כפל - והאכלתיך

 חבל כנען ארץ את אתן לך לאמר עולם ברית לישראל לחק ליעקב ויעמידה אמר וכן יצחק בן עשו

 יעקב נחלת והאכלתיך שנאמר מצרים בלא נחלה לו נותנין השבת את המענג כל דרשו ל"ורז, נחלתכם

 ולזרעך לך כי בו שנאמר כיצחק ולא, ולרחבה לארכה בארץ התהלך קום בו שנאמר כאברהם לא, אביך

 :ונגבה וצפונה וקדמה ימה ופרצת בו שנאמר כיעקב אלא, לקה הארצות כל את אתן

 :דברו יקיים דבר שהוא וכיון - דבר' ה פי כי

   דוד מצודת
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 הגוף לעדון תתענג לא ל"ור' ה על ותתענג הרבה טובה לך ישפיע אז כן כשתעשה -' ה על תתענג אז( יד)

 ':ה בתורת להשכיל הראוי במצב הגוף להעמיד א"כ

 :והממשלה המעלה ברום תהיה ל"ר - והרכבתיך

 ולא הנחלה נתנה ולבניו שלו לפי יעקב ואמר אביך ליעקב הנחלתי אשר הארץ תהיה לך ל"ר - והאכלתיך

 כנען ארץ את אתן לך לאמר' וכו לחוק ליעקב ויעמידיה נאמר וכן יצחק בן לעשו ולא אברהם בן לישמעאל

 (:קה תהלים)

 :יקיים דבר שהוא וכיון - דבר' ה פי כי

   ם"מלבי

 ארץ במתי על שתרכב עד, ייקאל נפשיי רוחני עונג' ה בעבור, שתמצא העונג יהיה'. ה על תתענג אז( יד)

 נכנעת הארץ שתהיה על הסולם במראה' ה שהבטיחו, יעקב נחלת ותאכל, החומרים ענינים מכל ותתעלה

 :שם שבארתי כמו, זרעו ורגל לרגליו

 


