מראות הצובאות
פירוש אלשיך
לספר

ישעיהו
מאת
רבי משה אלשיך

מהדורה מעוצבת

עיצוב :זהבה גרליץ

דעת
ירושלים תשע"ח

ספר ישעיהו

*

פירוש מראות הצובאות

*

רבי משה אלשיך

*

אתר דעת

התוכן
פרק א 3 ..........................................

פרק לד 235 ....................................

פרק ב 23 ........................................

פרק לה 239 ....................................

פרק ג 30 ........................................

פרק לו 243 .....................................

פרק ד 37 ........................................

פרק לז 249 .....................................

פרק ה 41 ........................................

פרק לח 259 ....................................

פרק ו 54 .........................................

פרק לט 276 ....................................

פרק ז 63 ........................................

פרק מ 280 .....................................

פרק ח 68 ........................................

פרק מא 298 ....................................

פרק ט 74 ........................................

פרק מב 313 ....................................

פרק י 81 .........................................

פרק מג 324 ....................................

פרק יא 90 .......................................

פרק מד 334 ....................................

פרק יב 94 .......................................

פרק מה 347 ...................................

פרק יג 98 ........................................

פרק מו 358 .....................................

פרק יד 101 .....................................

פרק מז 363 ....................................

פרק טו 106 .....................................

פרק מח 367 ...................................

פרק טז 108 ....................................

פרק מט 378 ...................................

פרק יז 112 ......................................

פרק נ 390 ......................................

פרק יח 118 .....................................

פרק נא 396 ....................................

פרק יט 123 .....................................

פרק נב 409 ....................................

פרק כ 131 ......................................

פרק נג 418 .....................................

פרק כא 133 ....................................

פרק נד 424 .....................................

פרק כב 137 ....................................

פרק נה 435 ....................................

פרק כג 145 .....................................

פרק נו 446 .....................................

פרק כד 150 ....................................

פרק נז 452 .....................................

פרק כה 159 ....................................

פרק נח 461 ....................................

פרק כו 167 .....................................

פרק נט 469 ....................................

פרק כז 177 .....................................

פרק ס 483 ......................................

פרק כח 182 ....................................

פרק סא 492 ....................................

פרק כט 193 ....................................

פרק סב 497 ....................................

פרק ל 202 ......................................

פרק סג 504 ....................................

פרק לא 214 ....................................

פרק סד 514 ....................................

פרק לב 217 ....................................

פרק סה 520 ...................................

פרק לג 226 .....................................

פרק סו 529 .....................................

חזור לעמוד השער

2

ספר ישעיהו

*

פירוש מראות הצובאות

*

רבי משה אלשיך

*

אתר דעת

3

ביאור אלשיך לספר ישעיהו
פתיחה
בסייעתא דשמיא נתחיל ספר ישעיה.
משה ידבר והאלוהים יעננו בקול ששון וקול שמחה לעשות את שאלתי ובקשתי ,כי כאשר עד
כה ברכני ה' בתורת משה וחמש מגילות וכתובים ונביאים ראשונים ,כה יעשה וכה יוסיף
להפליא חסדו לי בספר הזה ויתר ספרי אבא מארי זלה"ה ,כי חסיה נפשי באומר ועושה,
אבטח עליו והוא יעשה ,כן יהיה עושה עמי אני כרעא דמשה ,כאשר הודיע דרכיו למשה.

פרק א
ִירּושלָ ם
ָ
הּודה ו
ְש ְעיָהּו בֶ ן-אָ מֹוץ אֲ ֶשר חָ זָה עַׁ לְ -י ָ
א חֲ זֹון י ַׁ
ְהּודה :
יֹותם אָ חָ ז י ְִחזְ ִקיָהּו ַׁמ ְלכֵי י ָ
ימי עֻ זִ יָהּו ָ
ִב ֵ
רֹומ ְמ ִתי ְו ֵהם פָ ְשעּו ִבי :
ב ִש ְמעּו ָש ַׁמיִם וְהַׁ אֲ זִ ינִ י אֶ ֶרץ כִ י ה' ִדבֵ ר בָ נִ ים גִ ַׁד ְל ִתי ְו ַׁ
הנה על שנותו את טעמו מדברי משה ,כי הוא אמר האזנה בשמים ושמיעה בארץ וישעיה
היפך .אמרו רז"ל ,כי משה שהיה קרוב לשמים מלארץ אמר בשמים 'האזנה' ,וישעיה שהיה
קרוב לארץ מלשמים אמר 'האזנה' בארץ.
והנה גם ראוי לשים לב אל אומרו במשה ותשמע ולא אמר ושמע(י)[ו] כמאמר ישעיה,
וכן מלת והם היא מיותרת.
ויתכן מעין דרך רז"ל שאומר ישעיה הנביא הנה משה דרב גובריה אמר ,כי כדאי הוא
שיאזינו השמים כדי שידבר הוא ,ועל כן אמר האזינו השמים ואדברה ,אך הארץ כ"כ שפלה
בערכו ,כי לא אמר ושמעי הארץ כי אם ותשמע מאליה הארץ אמרי פי.
אך אני לא אערב אל לבי לומר ׁשכְ ַדי שאני אדבר ישמעו השמים וגם לא הארץ ,כי אם אל שני
הסוגים אני אומר ,שמעו שמים והאזיני ארץ לא כדי שאדברה אני ,כי אם על כי ה' דבר ,כי
שלוחיה דרחמנא אנא ולמענו ישמעו ,האמירה הוא בנים וכו' .והוא כי הנה (לא) משלשה
דברים נשמע איש לאיש,
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או להיותו בנו,
או שגדלו בביתו מפתו יאכל ומכוסו ישתה,
או שרוממו באיזו מעלה וקנה מעמד,
שלשתן הנה הנם ביני ובין בני ישראל
כי הם בנים לי,
וגם גדלתי שהיא השנית,
וגם רוממתי שהיא הג',
ואעפ"י כן והם פשעו בי ,כי לו פשעו בי בניהם לא תגדל התלונה כ"כ ,אך והם אשר גדלתי
ורוממתי בעצמם פשעו בי ,וזה אומרו והם ולא אמר ופשעו בי.
או יאמר ,במה שכתוב אצלנו על פסוק נעשה אדם ,שאמר הקדוש ברוך הוא לשני חלקי
השמים עולם המלאכים ועולם הגלגלים ולארץ נעשה אדם ,שכל אחד יתן חלק,
אני הנשמה,
ועולם המלאכים הרוח כד"א עושה מלאכיו רוחות,
ועולם הגלגלים הנפש המתנועעת כאשר הם עולם התנועה,
והארץ עפר מן האדמה,
ועל כן אמר נעשה אדם כלומר בין כלנו.
ובזה יתכן יאמר שמעו שמים והאזיני ארץ ,כי הנה אתם שותפים עמי כביכול בהווייתם
הראשונה ,ומי יתן והיו פושעים בכם שאינן בנים לכם ולא גדלתם ולא רוממתם אותם ,כי אם
אני שהם לי בנים וגם גדלתי ורוממתי ,ועם כל זה והם פשעו בי ולא בכם ,כי אדרבה עובדים
לצבא השמים וכסיליהם ,ועושים להם פסל מהארץ וישתחוו לו.
או יאמר ,בשום לב שהראוי יאמר שמעו וכו' את דבר ה' ולא כי ה' דבר ,וגם אשר דקדקנו
מייתור מלת והם.
אך יאמר ,כי תלונתו יתברך היא כי השמים והארץ אשר אינם בנים לה' ,וגם לא הוצרך
לעשותם כאדם כי אם בדבר ה' שמים נעשו ,וגם אחר שבראם לא היטפל בהם כאשר באדם,
שאחר הבראם הוצרך לגדלם ולרוממם ,ועם כל זה השמים והארץ לא פשעו בו יתברך ,כי אם
הבנים אשר גדל ורומם ,וזהו אומרו שמעו שמים וכו' כי ה' דבר ,כלומר ,כי לא עשה בהם
הוא יתברך רק דבור בלבד ,כי בדבר ה' שמים נעשו עם הארץ יחד ,ועם כל זה בנים שאחר
היותם בנים שהוא תתי בהם נשמה אחר עשיית הגוף ,וגם גדלתי ורוממתי ועם כל זה והם
פשעו בי ,מה שאין כן השמים והארץ אשר לא עמל בהם ולא גדלם.
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ג י ַָׁדע שֹור קֹ נֵהּו וַׁחֲ מֹור אֵ בּוס ְבעָ לָ יו י ְִש ָראֵ ל ל ֹא י ַָׁדע עַׁ ִמי ל ֹא ִה ְתבֹונָן :
יתים
ד הֹוי גֹוי חֹ ֵטא עַׁ ם כֶבֶ ד עָ ֹון ז ֶַׁרע ְמ ֵר ִעים בָ נִ ים ַׁמ ְש ִח ִ
עָ זְ בּו אֶ ת-ה' נִ אֲ צּו אֶ תְ -קדֹוש י ְִש ָראֵ ל ָנזֹרּו אָ חֹור :

ראוי לשים לב מה המשל הזה מהשור וחמור ,והיכן נמשל הקנין והאבוס.
ועוד אומרו הוי גוי ,למה מתאר אותם בשני תוארים גוי חוטא ועם כבד עון,
וגם תחילה אמר חוטא שהוא תואר שוגג ואח"כ אל עון מזיד,
וגם מה ענייין הכבדות באומרו כבד עון.
ועוד קושיא שנתחבטו בה ראשונים מאד והיא ,איך קרא לאבות ישראל מרעים באומרו זרע
מרעים ,ושמעתי אומרים שהוא זרע של מי שהיו מרעים ומייסרים את בנים משחיתים שהיו
להם והוא דוחק.
ועוד אומרו עזבו את ה' כו' מי לא ידע כי ה' קדוש ישראל יקרא,
ומהו שהוסיף ואמר נאצו וכו' אחר אומרו עזבו את ה' ,וגם מה הוא נסוגם אחור.
אך יאמר ,הלא האשמתי אתכם על שלא שמתם לב אל היותכם בנים לה' ,ואל היות שאני
גדלתי ורוממתי אתכם.
ושמא תאמרו ,כי דעה חסרתם להשכיל כי ה' פעל כל זאת ,כי לא ידעתם שהנפש מאתו
יתברך היא חלק אלוה ,שעל כן בנים לה' אתם ,ושגם הגידול והרוממות ממנו יתברך ולא
מהוברי השמים וכסיליהם ,על כן אני שב ואומר לכם ,מי יתן והשכלת השור והחמור לא
חסרתם ,כי הלא ידע שור קונהו לסבול ממנו את עול סבלו ,וחמור ידע אבוס בעליו לעבוד
עבודתו ,ולא חשב כי האבוס מעצמו יש לו המזון ההוא ,אך ישראל שהם חלק השלמים
שבינם הנקראים ישראל ,לא היה להם דעת השור היודע קונהו ,וזהו ישראל לא ידע כלומר
כי גם שיוכל לומר שלא שידע כי בן לה' הוא ,לפחות היה לו לידע שקנאו לעבד במצרים כאשר
ידע שור קונהו ואשר ידע חמור אבוס בעליו ,עמי הם המון העם שלא יקראו ישראל לא
התבונן אבוס בעליו יתברך הוא ,כי הנה השמים המורידים מטר ,שהארץ תוציא צמחה הם
אבוס מאתו יתברך לזון את העם ,ולא הבינו כי אבוס בעליו יתברך הוא ,כי אם חשבו
שהשמים בעצמם הם הנותנים מצד עצמם ,כי הוברי השמים הם הנותנים מה שלא סיכל
החמור אבוס בעליו ,וזהו ידע כו' ישראל וכו'.
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הוי גוי חוטא כו' .אמר אם תאמרו ישראל למה זה אקצוף עליכם ואכביד אשמתכם כ"כ ,ולא
אביט אל ֶרׁשע יתר גויים ועמים המכעיסים אותי בהבליהם ופסיליהם ,ואומרים לעץ אבי אתה
ולאבן את ילדתנו ,והלא גם אתה בראתם .הנה אינו דומה משני טעמים:
א' ,מצד הגוף והוא כי אינן בני האבות שלכם ,שהיו צדיקים והיה ראוי תדמו להם.
שנית ,מצד הנפש ,כי על כן קדושים לה' אתם ,שעל כן כינה שם אלוהותו עליכם ולא על
האומות עכו"ם .וזה אומרו הוי גוי חוטא כו' לומר הן אמת כי הוי ואבוי הוא גוי מגויי הארץ
היות חוטא או היות עם כבד עון ,אך עם כל זה אין אשמתם גדולה כאשמתכם ,כי הלא מצד
הגוף הם זרע מרעים ועל כן יצאו מהם בנים משחיתים ,מה שאין כן אתם בני צדיקים ,וגם
מצד הנפש כי אם עזבו את ה' לא נאצו את קדושם ,כי אם נאצו את קדוש ישראל ,כי לא
אלוהיהם הוא ואין להם יחס קדושה עמו ,מה שאין כן אתם שבעזוב את ה' אתם מנאצים את
קדושתכם ,ואין כל רעתם שאמרתי הוי גוי חוטא עם כבד עון ,כי אם שאחר שהכירו את ה'
ע"י הנסים והטובות שעשיתי לכם ,ועזבו את ה' בעד אלילי אבותיהם ,כי בזה נזורו אחור אל
קדמותם ומולדתם.
או יאמר ,כי הלא כל האומות בני נח המה ,ונח אלוהי ישראל היה אלוהיו וקדושו ,וקבל הוא
וכל זרעו אתו שבע מצות והראשונה היא עבודה זרה ,ואם כן למה תאמר כי הם זרע מרעים
כו' ושלא עזבו את קדושם ,לזה אמר נזורו אחור שהוא אל הדורות שמקודם לנח ,ועל כן ראה
יתברך ויתר גויים.
תֹוסיפּו סָ ָרה כָל-ר ֹאש לָ חֳ ִלי ְוכָל-לֵ בָ ב ַׁדּוָי :
ִ
ה עַׁ לֶ -מה תֻ כּו עֹוד
הנה אמרו רז"ל כי מה שמשה העיד עליהם שמים וארץ וכן ישעיה ,הוא על כי על ידם
מקבלים ישראל עונשם ,כי יד העדים תהיה בראשונה ,שיעצר השמים ולא יהיה מטר
והאדמה לא תתן את יבולה ,באופן שבכלל אומרו שמעו שמים וכו' הוא נקרא אל הרעב ע"י
העדים האלה ,והנה זו קשה מכל שאר צרות ,כי טובים היו חללי חרב מחללי רעב ,ועל כן
אפשר יתלוננו על היות צרה גדולה הזאת עליהם ,לזה אמר אל תתמהו שקראתי את השמים
והארץ שיד העדים תהיה בכם ,כי הלא על מה תוכו כו' ,לומר ,אין צריך לומר שע"י יתר
הכאות אינכם שבים ,כי אם אדרבא ע"י המכה אתם מוסיפים סרה עליה ,שעל מה שתוכו בו
עוד תוסיפו סרה ,והוא ,כי אם אכה אתכם בשחפת וקדחת המכאיבים את הראש ,או בהיות
כל היום דווה הלא תאמרו שהוא קרי ,כי כל ראש לחולי וכל לבב דוי ודרך העולם הוא ,וכן
כל לבב דוי.
ושעור הכתוב על מה שאתם מוכים עוד תוסיפו סרה ,והסרה היא אמורכם כל ראש לחלי
וכו'.
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ּומכָה ְט ִריָה
בּורה ַׁ
ו ִמכַׁףֶ -ר ֶגל וְעַׁ ד-ר ֹאש אֵ ין-בֹו ְמתֹם פֶ צַׁ ע וְחַׁ ָ
ל ֹאֹ -זרּו וְל ֹא חֻ בָ שּו וְל ֹא ֻרכְ כָה בַׁ ָש ֶמן :
ואם אתן לכם שיהיה לכם מכף רגל ועד ראש אין בו מתם ,מה שכ"כ אינו אלא בהשגחה גם
זה הוא איננו שווה ,כי אשר תראו מכם שמכף רגל ועד ראש אין בו מתם ,הלא תאמרו גם
זה לא בהשגחה ,כי אם פצע וחבורה או מכה טריה בלבד ,היה בתחילה בנוהג שבעולם,
אלא שלא זורו ולא חובשו הפצע וחבורה ע"י רופאים ,ועל רוע הנהגה להירפא ונתפשט בכל
הגוף ,אך ראשיתם הם מקרים ההווים באנשים והיו בריאים ,אלא שלא זורו ולא חובשו
הפצע וחבורה ולא רוככה בשמן המכה טריה ,ולא באה בתוכחות על עוון באופן שצריך ללכת
אתכם בחמת קרי ,ולקרא לרעב יבוא על הארץ.
ז אַׁ ְרצְ כֶם ְש ָמ ָמה עָ ֵריכֶם ְש ֻרפֹות אֵ ש אַׁ ְד ַׁמ ְתכֶם ְלנֶגְ ְדכֶם ז ִָרים אֹ כְ ִלים אֹ ָתּה
ּוש ָמ ָמה כְ ַׁמ ְהפֵ כַׁת ז ִָרים :
ְ
עוד זאת אעשה לכם שאתן ארצכם שממה וכו' לעתיד.
ושמא תאמרו כי אינכם רואים זה עתה עד החורבן ,ואין השמיעה עושה בכם רושם מעתה,
לזה אני אומר כי הנה מעתה אדמתכם לנגדכם זרים אוכלים אותה ,והוא כי כל טוב הארץ
היו משלחים למצרים ולאשור ,כד"א ושמן למצרים יובל והלחם לאשור ,כד"א מצרים נתנו יד
אשור לשבוע לחם ,שהיה בדורות שקודם החורבן כמפורש במקומו בס"ד.
ואמר הנה מאשר אדמתכם זרים אוכלים אותה ,תוציאו השממה או תרגשו בה ,כי שקול זה
כזה ,כי הנה ושממה העתידה היא כמהפכת זרים שתראו עתה ,כי מעין צרת השממה היא
צרת מהפכת זרים ,שתתהפך אכילת האדמה מכם לזרים ,כי לנגדכם זרים אוכלים אותה.
צּורה :
ְנֹות ָרה בַׁ ת-צִ יֹון כְ סֻ כָה ְבכ ֶָרם כִ ְמלּונָה ְב ִמ ְק ָשה כְ ִעיר נְ ָ
חו ְ
הֹותיר לָ נּו ָש ִריד כִ ְמעָ ט כִ ְסדֹם הָ יִינּו לַׁ עֲ מ ָֹרה ָד ִמינּו :
ִ
ט לּולֵ י ה' צְ בָ אֹות
אמר הוא יתברך הנה זאת אעשה לכם למען חייכם ,כי לא אביא כל הרעה פעם אחת כי אם
בהדרגה קו לקו ,אולי אלי תשובו ביני וביני ,והוא כי ראשונה ונותרה בת ציון כסוכה בכרם,
כי יגלו סביבותיה הוא גלות עשרת השבטים ,ותותר ציון משוללת הסביבות זמן מה ,כהשאר
הסוכה עדיין בכרם אחר הבצירה ,ואם לא תשובו עוד מעט ותהיו כמלונה במקשה בגלות
המלך יויכין ,שתישאר כדבר יותר עראי כמלונה אשר לא תתקיים אחר לקיטת הקישואים כי
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אם קצת ,כי סוכה בכרם עושים אותה שתהיה של קיימא ,יותר מסוכה של מקשה שהיא
ללינות מועטות ,כי על כן תקרא מלונה ,וגם לא יהיה כסוכה בכרם אשר אם כלה בציר עדיין
הגפנים במקומן ,כן בציון וירושלים וערי יהודה בכל יושביה אחר גלות השבטים .אך בגלות
המלך יויכין כל אלי הארץ ילקחו ,ולא ישארו רק דלת עם הארץ ,כהשאר במקשה ביום לקיטה
הבלתי חשובים לילקט עם השאר ,ויניחום ליגמר יום או יומיים וישארו באהל עראי מתקיים
שעור לינה ,עד יגמרו הגרועים להתבשל וילקטום ,והאהל עראי ההוא תקרא מלונה .ואם לא
תשמעו בכל זאת ,עוד מעט תהיו כעיר נצורה לגמרי בימי צדקיה ,ואמר בכ"ף הדמיון כי עדיין
השאיר נבוזראדן מעט מזעיר ,אשר ירדו אחרי כן מצרימה.
הנה מהראוי יאמר כסדום ועמורה היינו ,וגם למה הזכיר שתי מקומות וגם הפרידם ,ובאחד
אמר היינו ובאחד דמינו .אך הנה סדום ועמורה לא הושוו בצרתן ,כי סדום היה בה שארית
לוט ובנותיו ,מה שאין כן עמורה שלא נשאר בה שריד ,ובזה יאמר ,הנה כמה מעלות טובות
למקום עלינו ,באומרו כעיר נצורה ולא אמר עיר נצורה בלי כף הדמיון ,כי באומרו כעיר יורה
השאר שריד כאשר היה בסדום ,מה שאין כן אם היה אומר עיר נצורה שהיה כעמורה שלא
נשאר בה שריד ,וזה אומרו לולא ה' צבאות הותיר לנו שריד כמעט ,באומרו כעיר מה
שעתה כסדום היינו שהיה בה שריד ,לא היה לנו אפילו זה ,רק לעמורה היינו דומים.
תֹורת אלוהינּו עַׁ ם עֲ מ ָֹרה :
י ִש ְמעּו ְדבַׁ ר-ה' ְקצִ ינֵי ְסדֹם הַׁ אֲ זִ ינּו ַׁ
משיב הנביא לישראל ,הלא החזקתם טובה לה' על אומרו כעיר נצורה בכף הדמיון ,ולמה
תשיתו לב אל אופן לשון הצרה על משובתכם ,ולא תיקח אוזנכם דבר פיו בעיקר התוכחת
ותשובו עדיו יתברך ותסתלק הרעה לגמרי .וזהו שמעו דבר ה' שהוא עיקר הדבר ,שהוא
אשר אמר ,שמעו שמים והאזיני ארץ כי ה' דבר ,בנים גדלתי כו' ,וזה נוגע אל השרים
שעליהם יצדק אומרו גדלתי ורוממתי ,ועל כן אמר קציני סדום שאל הקצינים ידבר ,כלומר
ושובו מאשר פשעתם בו יתברך .והנה זה הוא על בחינת מה שהחזקתם טובה לה' על
שדימה אתכם לסדום ,כל שכן שהיה לכם להביט אל מה שאמרתם ,שהיה ראוי תדמו
לעמורה שלא ישאר שריד ,שעל כן יאות תאזינו תורת אלוהינו עם עמורה ,ותשובו לקיים
תורתו כולה.
או הנה יש גדולי וקציני ישראל הראויים לישאר מהם כאשר נשארו בסדום ,ויש המון העם
הראויים לכליה כעמורה הם הבוזים דברי הנביאים.
ועל הכת הראשונה אמר שמעו דבר ה' קציני סדום ,הוא דבר נבואת באמרי כי ה' דבר וכו',
והדומים לעם עמורה הראויים לכליה הבלתי שומעים דבר ה' שעל פי נביא ,אם לא תשמעו
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דברי נבואתי האזינו תורת אלוהינו ,שהוא מה שכתוב בתורה האזינו השמים ואדברה
ותשמע הארץ וכו' שהוא מעין דבורי.
יאים ו ְַׁדם פָ ִרים ּוכְ בָ ִשים
ילים ו ְֵחלֶ ב ְמ ִר ִ
ֹאמר ה' ָשבַׁ ְע ִתי עֹ לֹות אֵ ִ
יא לָ ָמהִ -לי רֹב-זִ ְבחֵ יכֶם י ַׁ
תּודים ל ֹא חָ פָ צְ ִתי :
וְעַׁ ִ
או יאמר ,נמשך אל מה שאחר ,בשום לב אל אומרו למה לי רוב זבחיכם יאמר ה' ,והראוי
לומר אמר ה' .אך יאמר מאמר שמואל הנביא באומרו ,הלא שמוע מזבח טוב להקשיב
מחלב אילים ,וזה יאמר שמעו דבר ה' בתוכחת זה האמור ,וזה ראשונה לשרים שעליהם עול
כשרון העם וזהו קציני סדום .ואמר שמעו שהוא תואר ריחוק כי רחוקים אתם מה' ,ואחר
שתשמעו התוכחת ונקרבתם האזינו מקרוב ,תורת אלוהינו לקיימה עם עמורה ,ובעשותכם
כך למה לי רוב זבחיכם יאמר לכם ה' .כלומר אמרי שמוע את דברי והקשיבכם תורתי למה
לי זבחים ,כלומר כי הלא שמוע מזבח טוב להקשיב מחלב אילים.
או יאמר ,בשום לב אל אומרו רב שהוא מיותר וגם אל אומרו שבעתי כו' כי לא תצדק בו
יתברך ,וגם מה שכולל ואח"כ מפרש הזבחים וגם לא את כולם .אך יאמר מאמר המשורר
באומרו זובח תודה יכבדנני ,שהוא כי אין חפצו יתברך בזבח הבא על חטא ,כי טוב היה
העדר הסיבה ,אך זובח תודה שאיננה באה על חטא יכבדהו.
ובזה יאמר ,למה לי רוב זבחיכם ,כלומר ,הרוב שהם הבאים על חטא למה לי ,כלומר כי לא
אחפוץ רק במיעוט שהם הבלתי באים על חטא ,ואם יעלה על רוחכם כי אבחר בקרבנות
שכולם כליל על מזבחי ,בהיותם חשובים כעולות אילים או חלב מריאים כי בהמה שמן חלקי,
אל יעלה על רוחכם ,כי אם היה כן שהייתי כשבע ונהנה ,שבע רצון על עולות אילים וחלב
מריאים ,אם כן אפוא למה כמה קרבנות שאין קרבים על המזבח ,רק הזאת הדם כפרים
הנשרפים שלא על המזבח יקריבו אותם ,וכן למה ציוה על כבשים ועתודים ,ולא אצווה יהיו
הכל עולות אילים וחלב מריאים ,אך אין זה רק להנאתכם לתקן לכל איש שוגה ,על ידי
קרבנות אשר ידע אל דעות במה תעלה ארוכת כל אשר לא טוב עשה ,וזהו אומרו שבעתי כו'
לומר האם שבעתי עולות אילים וחלב מריאים שבהם הייתי שבע ונהנה חלילה ,אם כן ודם
פרים שאין בשרם על המזבח וגם מציאות כבשים שהם קטנים מאלים וגם עתודים הבלתי
חשובים לא חפצתי ,כלומר לא הייתי חפץ באלה ומצווה לעשותם ,כי אם הייתי עושה הכל
עולות אלים וחלב מריאים ,אך אין זה רק שאין כוונתי כי אם לרחמכם ולתקן עיוותיכם
במתייחס אל אשמותיכם.
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יב כִ י ָת ֹבאּו לֵ ָראֹות פָ נָי ִמיִ -ב ֵקש ז ֹאת ִמי ְֶדכֶם ְרמֹס חֲ צֵ ָרי :
הנה ראוי לשית לב כי לא ימנע או בעליה לרגל היה לראות ישראל את פניו יתברך ,או
שיראה הוא יתברך שם את פני ישראל ,אם הוא לראות ישראל פני ה' ,מהראוי יאמר לראות
פני בחיריק הלמ"ד וחטף הרי"ש .ועוד המציאות עצמו לא היה כן ,כי מי יעלה בהר ה' ויראה
פניו כי לא יראהו האדם וחי ,ואם הפירוש הוא להראות לפניו יתברך שם ,היה ראוי יאמר
לראות לפני.
וגם העניין קשה ,כי הלא בכל מקום עיני ה' צופות ,וכן בפרשת כי תשא נאמר יראה כל
זכורך את פני האדון ,כי בכל מקום האדם הוא לפני ה' בלי היות בבית המקדש.
ועוד ,כי מלת את בלתי צודקת ,והיה ראוי יאמר לפני או אל פני.
אמנם הנה ידענו ,כי הצדיק פניו פני שכינה יקראו כמפורסם בספר הזוהר ,כי אפי שכינתא
יקרא כי צלם אלוהים על פניו כתקנו ,וכמאמרם ז"ל כי גם בלכתו בדרך ,יש מלאך מכריז לפניו
תנו כבוד לדיוקנו של מלך ,והיא תשוקתו יתברך נתראה לפניו בסבר פנים יפות בצלם דמות
תבניתו יתברך על פנינו ,כמאמרנו על פסוק הראיני את מראיך כו' ,שהוא הראיני את מראיך
המיוחדות לך ,באשר אתה יהודי שהוא בצלם אלוהים ,ובזה השמיעיני את קולך ,כי אז קולך
ערב כאשר מראך נאוה.
ונבוא אל העניין
כי הן זאת בקשתו יתברך מאתנו נתראה לפניו שלש פעמים בשנה בפני שכינה על פנינו ,ומה
גם כי אשר הוא צדיק בבואו בית ה' אשר שם האלוהים ,לא יבצר כי מאשר הוא עליו חופף
יהיה רוח ה' נוספת באיש ההוא ,להאיר אור צלם אלוהים אשר בפניו ,אז יותר על אשר היה
ואין זאת תשוקתו יתברך ,יבוא כל בשר שלש פעמים בשנה להראות לפניו יתברך ,בטוב
מראה צלם אלוהים למען ישמח ה' במעשיו ,באופן כי החי יתן אל לבו טרם עלותו בית ה',
לשוב מכל אשר חטא על הנפש ולהתנהג בחסידות ,למען יעלה ויראה לפני קונו בהדרת פני
שכינה ולא יבוש ,וזהו מאמר הכתוב כי תבאו לראות פני ,לומר שהביאה היא לפי האמת
להראות ,וההוראה היא פני כי תהיו מראים בפניכם פני ,שהוא פני שכינה צלם אלוהים
בפניכם ,וזה כיון הכתוב באומרו יראה כל זכורך את פני האדון ,כלומר עם פני האדון כי
תתראה בפני האדון על פניך ,שיהיו פניכם פני שכינה.
אמנם אשר בבית אלוהים יהלך מלא עונות כרמון ,אוי לו כי הלא יקרנו כאיש אשר אמר לו
המלך בא יבוא לבקר בהיכלו להשתעשע בו ,והנה האיש ההוא בא ויולך אתו בני לויה
סביבותיו עשרה אנשים מאוסים מוכי שחין וסרוחים ,חשך משחור תוארם צפד עורם וישטחו
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שטוח בהיכל המלך ,סחי ומאוס שמוהו וירמסוהו ,וירא המלך וינאץ וסורו טמא קרא למו ,ועל
אשר הביאם חרה אפו ,באמור אליו אמרתי כבד אכבדך בהביאי אותך לבקר בהיכלי ,ומי
בקש זאת מידך סחי ומאוס תשימנו ,בהביאך הפגעים הרעים האלה עמך ,ככל החזון הזה
הוא אשר יקרה לאיש הישראלי ,אשר יצוונו יתברך לבוא אל היכלו שלש פעמים בשנה ,ובא
יבוא ועונותיו עמוסים על נפשו ועל בשרו ,והוא כי הלא ידענו כי כל עוון ופשע אשר יחטא איש
הוא בורא משחית כח טומאה ,ולפי רוב עונותיו ירבו מלאכים רעים וטמאים אתו עמו בלתי
מתפרדים מנפשו ובשרו ,וכל מקום אשר ילך בו שעירים ירקדו שם ,והן זאת תלונתו יתברך
בתוכחת מגולה אל עמו ישראל ההולכים לרגל ,והמה בלתי טהורים מכל עוון ופשע אשר
הרבו לפשוע ,באמור להם כי תבאו לראות פני שהוא שתבואו בכישרון באופן תהיו מראים לי
פני בכם ,כי תהיו פני שכינה בצלם אלוהים על פניכם ,ואדרבה נהפוך הוא ,כי תחת הראותכם
קדושה תבואו ותמלאו חצרי משעירים ירקדו בם וירמסום ,כי כל כחות הטומאה אשר
הרביתם ,דבקים בכם ואתכם יבואו שמה ,ומי בקש זאת מידכם רמוס חצרי ,ומה מתקו
אמריו יתברך באומרו מידכם ,כלומר מי בקש זאת שמידכם שהוא אשר תפעלו בידכם ,שהם
העונות ימשך רמוס חצרי ,ולא אמר רמוס ביתי כי אם חצרי ,כי הכחות ההם לא השליטם
האלוהים לבוא מן החצר ולפנים.
תֹוסיפּו הָ ִביא ִמנְ חַׁ תָ -שוְא ְקטֹ ֶרת תֹועֵ בָ ה ִהיא ִלי
ִ
יג ל ֹא
ְשבָ ת ְקר ֹא ִמ ְק ָרא ל ֹא-אּוכַׁל אָ וֶן וַׁעֲ צָ ָרה :
חֹ ֶדש ו ַׁ
אמר הלא אמרתי אליכם כי תבאו לראות פני לא תביאו עמכם כחות הטומאה ,כי הוא רמוס
חצרי ,גם לא תוסיפו על הבאת הכחות ההם ג"כ הביא מנחת שוא ,והוא כי המנחה ההיא
באה משוא ,שע"י שבועות שוא או עסק של רמאות ושוא ֶורׁשע באה לכם ,כי אם כך יהיה אין
צריך לומר מנחה כי אם גם קטורת שהיא העבודה היותר חביבה לפני ,תועבה היא לי ,אין
צריך לומר כאשר היא לעצור מגפה מכם כענייין אהרן במחתה ,כי אם אפילו כאשר אינה
להנאתכם ,כי אם לי לעבדני בה לתועבה אחשבנה ,וזהו תועבה היא לי ,שנמצא שלא בלבד
אתם מביאים כחות הטומאה של מעשים רעים שעשיתם כבר ,כי אם גם המנחה והקטרת
שתביאו לרצותני בהם ,הם באים בעבירה וכח טומאה.
ולא עוד ,כי אם אפילו עסק התורה שהיא מצווה חביבה מאד לפני ,אם הייתם מתעסקים
בקרא מקרא להיות קוראים מקרא בבתי כנסיות להיות עצורים להשמיע התורה וכיוצא ,גם
זה גם שהיא מגינה ,כמו שאמרו ז"ל ויתר הקדוש ברוך הוא על עבודה זרה וגילוי עריות
ושפיכות דמים ולא ויתר על ביטול תורה ,עם כל זה אינו לרצון לפני בעצם בלי הסור מרע
שהוא כטובל ושרץ בידו ,וזהו לא אוכל און ועצרה שהוא און עם עצרה ,כי אם עצרה בסילוק
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האון ,ועם כל זה מי יתן והייתם עושים כך להיות בטלים חדש ושבת ממלאכה ,ועצורים על
תורה וכיוצא.
יתי נְ שא :
ּומֹועֲדיכֶם ָשנְ אָ ה נ ְַׁפ ִשי הָ יּו עָ לַׁ י לָ טֹ ַׁרח נִ ְלאֵ ִ
ֵ
יד חָ ְד ֵש יכֶם
אך חדשיכם ומועדיכם שנאה נפשי ,וזה למה ,על כי היו עלי לטורח ,והוא כי אין טורח
מתייחס לפניו יתברך כי אם סבול הכעסת מכעיסיו בעשות את הרע ,כד"א הוגעתם ה'
בדבריכם והוא מאמר ירושלמי על שביתת מלאכה בחול המועד ,א"ר פלו' אי איישר חילי
אבטליניה על בטול המלאכה ,אוכלים ושותים ופוחזים והמנוחה נהפכת לעבירה.
וזה יאמר חדשיכם ומועדיכם שנאה נפשי כי תחת מנוחת מצווה היו עלי לטורח ,כי תקיפו
ימי המשתה ותחטאו לי וההתפקרות ההוא לא היה בעצם בשבת כאשר בר"ח ומועדים ,וזה
אומרו חדשיכם ומועדיכם כי אין צריך לומר שאין אתם עושים חצים לה' וחצים לכם ,כי אם
כולם לכם ,וזה אומרו חדשיכם ומועדיכם כלומר שלכם ,ומי יתן והיו כולם לכם לאכול ושתו
לשמי ,אך למשוך ביין את בשרכם ולהתפקר בחטאים.
ושמא תאמרו הלא אחר המועדים אנו שבים מאשר חטאנו ,כענייין איוב שאחר המשתאות
היה מעלה עולות ,אמר זה אינו תיקון ,שהוא מעין אחטא ואשוב ,ואלו היה פעם בשנה
החרשתי ,אך לחטא בר"ח לכפר במחרתו י"ב פעמים בשנה וג' פעמים במועדים ,הרי ט"ו
פעמים שחוטאים בכל א' ,ושאכפר אחר כל פעם מי יסבול וזהו נלאיתי נשא ,והוא לשון כפרה
ע"ד המתרגם או כמשמעו לשון סבלנות ,והוא שמפרש ואומר מה שאמרתי היו עלי לטורח,
הוא כי נלאיתי נשא פחזותם בחדשים ובמועדים ,וגם על הדרך הא' אפשר גם הוא פירוש אל
הטורח האמור כמדובר.
או יאמר ,חדשיכם שאתם מביאים בהם קרבנות ומועדיכם שנאה נפשי.
ושמא תאמרו כי הלא נחת רוח לפני שבשעירי ר"ח אתם מביאים עלי כפרה כביכול על
שמיעטתי את הירח ,ובמועדים על שזולת הקרבנות אנו חוגגין חג לה' ,עם כל זה שנאה
נפשי.
והטעם כי מה שבחדשיכם שהוא שהיו עלי ,שעלי היו קרבנות שעירי ר"ח עם שהיו עלי
שהוא שאתם מביאים כפרה עלי ,עם כל זה הם לטורח ולא לנחת רוח ,כי איך ע"י בעלי
מעשים רעים יבוא הרצון ההוא והתיקון ,כי אדרבה הוגעתם ה' במעשיכם ופוגמים חלילה,
ואיך תביאו אתם כפרה כלפי מעלה ,כי אינן נחת רוח לפני רק לטורח .ועל מועדיכם שאמרתי
שגם כן שנאה נפשי הוא ,כי איך אשמח בשמחתכם במועדי ה' ,כי אלו לא הייתם מקריבים
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רק קרבנות חובת המועדים אך טוב ,אך אם כ"כ אתם חוטאים בהם באכול ושתה שלא לשם
שמים ,והנמשך מיין משתיכם עד שרבים הם הקרבנות שאתם צריכים לכפר בעד חטאתכם,
שאתם עושים במועדים מאשר הם חובת המועדים עד שנלאתי לכפר .או יאמר ,עד שנלאיתי
נשוא אני אתכם על מה שאתם עושים במועדים ,ואיך תהיה לי בהם נחת רוח.
ּובפָ ִר ְשכֶם כַׁפֵ יכֶם אַׁ ְע ִלים עֵ ינַׁי ִמכֶם גַׁם כִ יַׁ -ת ְרבּו ְת ִפלָ ה אֵ ינֶנִ י שֹ ֵמעַׁ י ְֵדיכֶם ָד ִמים ָמלֵ אּו :
טו ְ
הנה בהתבודדות התפילה היה דרכם לפרוש כפיהם השמימה ,כמאמר הכתוב בתפילת
שלמה וכפיו פרושות השמימה.
ונבוא אל העניין
והוא ,כי הנה זה חסדו יתברך לאהוב לפניו לשמוע בעצמו התפילה ,ואשר לא גדלה שלמותו
ואהבתו יתברך אותו ,יש מלאכים מיוחדים הנקראים עיני ה' משוטטות בכל הארץ ,כמאמרם
ז"ל בספר הזוהר והמה מקשיבים ומעלים תפילותיו לפניו יתברך ,ובזה יאמר ובפרשכם
כפיכם להתחיל להתפלל מיד אעלים עיני ,הם אותם המלאכים מהקשיב תפילתכם זה הוא
מה שאני צריך לומר ,שאמנע המלאכים מאז תתחילו כי העלמת עצמי מלשמוע אין צריך לומר
בהתחלת התפילה ,כי אם גם כי תרבו תפילה אינני שומע בעצמי ,והטעם שאמאס פרישת
כפיכם הוא ,כי הנה ידיכם דמים מלאו.
ואפשר יאמר דמים מלאו לומר איך אשמע בפרישת כפים ,אשר בעת עשותם הרע להרוג
בידיים ,אינן פותחים ופורשים כפיים ,כי אם קופצים ידיהם בקחתם החרב או הרומח בידם או
החמס בידיהם ,שנקרא גם כן חיי נפש והגוזל שופך דם ,וזהו ובפרשכם כפיכם אעלים עיני
כו' ,והטעם כי ידיהם על ענייין דמים לא פרשו ופתחו ידיהם ,להתרוקן ידם מהחרב ,והחמס
החשוב כדם נפש ,רק מלאו בכלי הדם שאוחזים החרב וממלאים ידם וקופצים אותה בחרב
בתוכה או מלוי בגזל ,ולא פרשו ופתחו ידיהם לבלתי קחת אותה לשפוך דם.
טז ַׁרחֲ צּו ִהזַׁ כּו הָ ִסירּו רֹעַׁ ַׁמעַׁ ְללֵ יכֶם ִמ ֶנגֶד עֵ ינָי ִח ְדלּו הָ ֵרעַׁ :
ראוי לשים לב אל כפל אומרו רחצו הזכו,
וגם אל אומרו רוע מעלליכם ולא אמר רעותיכם.
אך יאמר ,אם קשה בעיניכם התשובה יען כי נכתמה נפשיכם בכתמי חלאת טינופי העונות,
ותאמרו כי מי יוכל להעבירם לגמרי ,ומי ומי יעצור כח לטהרם ולזככם כי יצטרכו סיגופים
ומירוקים גדולים ועצומים ,באופן תתעצלו מפני כך .הנה זאת עצתי אל תעשו הכל פעם אחת,
כי אם כאשר נפל בלבושו החשוב עד מאד כתם שמן וימאס ,כי לא במהרה ינתק ממנו ויזדכך
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כאשר בתחילה ,כי אם ע"י כיבוס ראשון תעובר צורת הכתם ,אך עדיין לא נזדכך ונתלבן
כבראשונה עד כבוס שני ושלישי ,כן כמשל הזה הם כתמי חלאת טומאת העונות בנפש
עושיהם וצריך ראשונה רחוץ א' של תשובה וחרטה ווידוי ,וקצת עינויים שלפחות יעבירו
טינופת טומאת הכתמים ההם ,גם שלא יספיקו ללבנה לגמרי ,ואחרי כן ישוב שנית לקבל
ולעשות עוד דרכי תשובה על העונות עצמם עד יתלבנו לגמרי .וזהו רחצו הזכו לומר רחצו
כיבוס א' תחילה ואח"כ הזכו ,ואם קשה בעיניכם לעשות כל זה ,לפחות עשו חרטה ווידוי ולא
תוסיפו עוד לעשות את הרע וזהו הסירו כו'.
והוא ענייין מאמר ספר הזוהר ע"פ גם ה' העביר חטאתך כו' ,והוא כי כל עוון אשר יחטא
איש נעשה ממנו משחית קטגור מקטרג לפניו יתברך ,ולא ישקוט מלקטרג לפניו עד חרטה
ווידוי ,כי אז יעבירנו הוא יתברך מלפניו ,וזה מאמר הנביא אל דוד כאשר נתחרט והתוודה
ואמר חטאתי ,אמר אליו גם ה' העביר חטאתך כו' ,לומר ע"י הוידוי הלז ה' העביר מלפניו
את חטאתך הוא המשחית שנברא בו מלקטרג עוד לפניו ,וזה יאמר הוא יתברך פה הסירו
את הרוע של מעלליכם ,הוא הקטגור שנברא במעלליכם הסירו אותו מלפני בל יקטרג ,שהוא
ע"י חרטה ווידוי ,אך בזאת שיהיה מצורף עם עזיבת החטא ,וזהו חדלו הרע ,כי לפחות גם
שלא תסגפו עצמכם למרק עונותיכם ,לא יחסר מחרטה ווידוי ועזיבת החטא שלא תעשוהו
עוד.
או יאמר רחצו כו' ענייין מז"ל בגמרא אמר רשב"ל גדולה תשובה שזדונות נעשים כשגגות,
איני והאמר ר"י אמר ר"ל שנעשים כזכויות ,לא קשיא כאן מאהבה כאן מיראה .והנה אין ספק
כי השב מיראה על פי מאמר זה הוא כרוחץ כתם הבגד רחיצה אחת בלבד שיסיר מראה
הכתם ,אך עדיין איננו זך עד אשר ירבה כבוסים ,אך השב מאהבה הוא כמזככו בעצם מן
הפעם הראשונה בדבר המסוגל לכך ,שמעבירו פעם אחת וישאר זך ובהיר כבראשונה ,וזה
יאמר רחצו רחיצה מה שהוא לפחות תשובה מיראה ,אך טוב טוב הוא הזכו ,שתעשו
מהטינופת זיכוך ,שהוא בשובכם מאהבה ,וזהו הזכו ולא בלבד תמנעו מלעשות אתם את
הרע אשר הורגלתם לעשות ,כי אם גם מזולתכם שראו את מעלליכם הרעים ילמדו מכם,
אותו הרוע שנמשך ממעלליכם תסירו גם כן ,וזהו הסירו רוע מעלליכם מנגד עיני ,שהוא כי
תשיבו אותם בתשובה באופן שרוע מעלליכם יוסר מנגד עיני ,ולא בלבד שישובו מהעבר כי
אם גם מזולתכם תמנעו מלעשות כן עוד ,וזהו חדלו הרע כלומר חדלו מציאות הרע מהכל.
יטב ִד ְרשּו ִמ ְשפָ ט אַׁ ְשרּו חָ מֹוץ ִש ְפטּו יָתֹום ִריבּו אַׁ ְל ָמ ָנה :
יז ִל ְמדּו הֵ ֵ
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עד כה אמר על רוע מעללים במה שבין אדם למקום ,והנה גם צריך לעשות משפט ,במה
שבין אדם לחברו שהוא עמוד העולם ,והנה ידוע מאמר התנא הוי זהיר בתלמוד ששגגת
תלמוד עולה זדון ,כי הדיין שלא נתבשל כל צרכו תחת תיקון העולם יקלקלנו ,שיהיה שוגג
ומשגה ויעוֵת משפט ,על כן אמר למדו היטב תחילה ואח"כ הוו מתונים בדין ודרשו משפט
בדרישה וחקירה להוציא הדין לאמתו ,ואם ע"י דרישה מצאתם מעול וחומץ איש את רעהו
אשרו חמוץ.
או יאמר על דרך זה הנה ג' דברים צריך הדיין:
א' ,ילמוד היטב עד ידע כל שורשי הדינים ,פן יעוות על שגגת תלמוד ויחייב את ראשו ,ויחריב
העולם העומד על המשפט.
ב' ,הדרישה כאומרו דרשו משפט.
ג' ,והיא רעה חולה ורבה היא על האדם ,הלא היא כי יקרה יטעה הדיין ופסק אשר לא כדת
וחייב את הזכאי וזיכה את החייב ,ואחרי כן אורו עיניו וירא והנה שקר כיזב ,ומפני הכבוד לא
ישוב יתקן את אשר עיוותו ומאבד עולמו ,ולא יראה כי טוב לו יתבייש בעולם הזה מלאבד
בעולם הבא ,ומה גם עתה כי גם פה כבוד ְּורבּו יתירא יתוסף לו ,ימצא חן ושכל טוב בעיני
אלוהים ואדם יראי ה' וחושבי שמו .וזה אומרו אשרו חמוץ ,אם על כל הנזכר תקרה שגגה
שיצאה מלפניהם ותעשקו את הדין אשרו אותו.
ושיעור הכתוב למדו היטב אל תטעו בשגגת תלמוד ,ואח"כ דרשו משפט בל יטעו אתכם
הבעלי דינים ,ואם עם כל זה טעיתם אשרו חמוץ ולא תבוש כמדובר.
או יאמר אשרו חמוץ ,כי לפעמים רואה הדיין בעיני רוחב שכלו דין מרומה ,ועל פי הדין אם
יאמר יקוב הדין את ההר יצא משפט מעוקל ,אז ראוי לו יעשה לפי שכלו אחר התבונן הרבה
בדבר לשם שמים כמאמר הרמב"ם ז"ל ,וזה יאמר גם שאמרתי דרשו משפט ,שעל פי
משפט תתנהגו ,עם כל זה אם לפעמים על ידי המשפט יעשה דבר בלתי מתוקן ,אשרו
מעצמכם חמוץ ,וזהו אומרו אשרו ולא אמר ישרו שהוא עשו דרך והליכה אחרת זולת הדרך
הכבוש בדין ,כד"א ואשר בדרך בינה אך מחכמות אלו לא תעשה ליתום לפי אומד דעתך
לחייבו ,רק שפטו יתום ע"פ המשפט כנודע ,שאפילו שטרות מקוימים שעל אביהם אין נזקקין
לגבות מהם עד שיגדלו ,עם שיראה לדיין כי הדין עם שכנגדם ,הא קיימא לן אין נזקקין לנכסי
יתומים אלא אם כן רבית אוכלת בהם או לכתובת אשה משום איבה ,וזה אומרו ריבו אלמנה
והוא כי דרך העולם הוא כי אם גבר ימות ,יחד יבואו לב"ד הנושים באביו לתבוע שטרי
חובותם מהיתום ,והיתום תובע נכסי אביו מהחייבים לאביו ,והאלמנה תובעת כתובתה ממנו.
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ועל תביעות הנושים על היתום ותביעת היתום על אשר אביו היה נושה בם אמר שפטו יתום,
שתעשו דינו לגבות מהחייבים לאביו ,אך לא תשפטו לנושים בו להגבותם ממנו עד אשר יגדל,
והנה לפי הדין גם נגד האלמנה התובעת ממנו לא היה לנו להגבותה ,אך עם כל זה ריבו
אלמנה ,ולא אמר שפטו אלמנה ,כי שלא במשפט הוא לגבות מקטן יתום ,אך ריבו ותעשו
תובעים בעדה לומר גם שאמרתי שפטו יתום שלא תעשו רק משפט ,ולא על פי האומד
לגבות שטרות מקוימים מהם ,אך לא כנגד האלמנה התובעת כתובתה ,כי אם אדרבא ריבו
אלמנה ותגבוה ממנו ,ולא אמר רק חלוקה זאת ולא כשרבית אוכלת בהן ,כי אותה החלוקה
איננה רק במלות גוי ובימי הנביא לא היו לווין מהם כי המלכות של ישראל הייתה.
או יאמר ,את היתום שפטו בבואו לפניכם ,אך האלמנה אם יהיה אפשר שלא להצריכה לבוא
להתבייש בב"ד ריבו בעדה.
או יאמר ,שפטו יתום כי הקדוש ברוך הוא הוא אבי יתומים והאב נוגע בדבר ,לכן אתם ב"ד
של מטה שפטו אותו כי הוא יתברך בעל דין ,כלומר פקחו עיניכם כי את ה' תשפוטו ,אך
לאלמנה הוא יתברך דיין אלמנות לכן אתם ב"ד בשפוט אותה תהיו כבעלי דין להפך בזכותה
וריבו בעד האלמנה .ואם נפרש ריבו תבעו ממנה כד"א ריבה ה' את יריבי יריב ריבם ,יאמר
את היתום אל תריבו עליו לתבוע ממנו רק שפטו אם יתבעו הם ,כי אין נזקקין לנכסי יתומים
וכו' ,אך את האלמנה ג"כ ריבו אותה אם יתבעו ממנה.
ַׁשלֶ ג י ְַׁל ִבינּו
ַׁשנִ ים כ ֶ
ֹאמר ה' ִאם-י ְִהיּו חֲ ָטאֵ יכֶם כ ָ
יח ְלכּו-נָא וְנִ ּוָכְ חָ ה י ַׁ
ִאםַׁ -י ְא ִדימּו כַׁתֹולָ ע כַׁצֶ ֶמר י ְִהיּו :
מהראוי יאמר בואו נא כי היכן משלחם .ואמרו ז"ל כי משלחם הקדוש ברוך הוא אל האבות
והם משיבים שאין אחד מהם יועילם כמפורש שם ,אלא אין רוצים כי אם את הקדוש ברוך
הוא ,אז עונה הוא יתברך ואומר אם כן אם יהיו כו' ולפי זה חיסורי מחסרא.
וגם לפי הפשט ראוי לשים לב אל אומרו יאמר ה' שהוא לעתיד ולא אמר אמר ה'.
ועוד אומרו ונוכחה ,כי הלא אינו מזכיר שום ויכוח כי אם גזירה מאתו יתברך ,שאם יהיו
חטאיהם כשנים כשלג כו'.
ועוד אומרו כשנים כו' וגם כתולע כו' שהוא כפל ענייין במלות שונות ,שהם שתי קושיות למה
היה כפל ענייין ולמה במלות שונות.
ועוד אומרו ילבינו והיה לו לומר יתלבנו.
ועוד אומרו יאדימו והראוי יאמר ואם יהיו כתולע כו'.
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אמנם אחרי אומרו יתברך אעלים עיני מכם גם כי תרבו תפלה אינני שומע מי בקש זאת
מידכם רמוס חצרי ,היה נראה חלילה לפי הכעס הגדול ההוא ,כי גם כי ירחצו יזכו לא יבצר
מהשאר צד העדר אהבה ,מה שאין כן אם לא חטאו מעולם ,על כן אמר לכו וכו' והוא כי דרך
המלך המטייל עם אהובו ארוכות וקצרות להתווכח יחד להשתעשע בדברו בו ,על דרך אומרם
ז"ל שמתאווה הקדוש ברוך הוא לתפילתן של צדיקים ,והנה אמרו רז"ל שאמר הוא יתברך
לירבעם חזור בך ונטייל אני ואתה ובן ישי בגן עדן כו'.
הנה יראה כי הרשע בשובו עולה לרצון עד גדר טיילו יתברך בו והתווכח עמו כרעים אהובים.
ונבוא אל העניין
אמר הנביא גם כי ראיתם אשר הרחיק הוא יתברך אתכם על אשמותיכם כאמור ,ועתה אמר
שתשובו רחצו הזכו כו' ,אל יעלה על רוחכם כי לא לרצון בעצם תעלו לפניו יתברך ,כי דעו
אפוא כי לכו נא מדרככם הרע ועשו את התשובה הנזכרת רחצו וכו' ,כי הלא ונוכחה ונטייל
אני ואתם בויכוח ושעשוע יאמר ה' לכם לעתיד בגן עדן ,והוא כמאמרו יתברך לירבעם שיטייל
עמו אם ישוב.
או שיעור הכתוב ,הלא אמרתי אליכם רחצו הזכו ,שלא בלבד תרחצו ותעבירו כתמי העונות,
כי אם גם הזכו שתעשו שחרות הכתם זיכוך ולבון ,שהוא לשוב מאהבה שע"י כך הזדונות
נעשים זכויות כמו שכתבנו למעלה ,ועוד תוסיפו עשות משפט כמדובר ,אמר עתה ע"י תשובה
זו שאמרתי שתלבינו ותזכו אשמותיכם ,לכו נא בזה מהעולם ונוכחה בטיול יאמר לכם ה',
ואיך יהיה זיכוך ולבון החטאים הלא הוא ,אם יהיו חטאיכם כשנים כו' ,והעניין כי הנה תולע
יקרא הגרגרים שיצבעו בהם את הבגד ,כי על כן יקרא תולע על שם התולעת שבגרגיר ,ושנים
יהיה הבגד הצבוע בתולע שהיה לבן וקבל הצבע ,ושוב אין כח בבגד לצבוע בגד אחר ממנו
כאשר בתולע ,ויהיה העניין מה שכתבנו למעלה ממסכת יומא ,גדולה תשובה וכו' שאמרו כי
השב מאהבה יהיו לו זדונות כזכויות ,ובזה יאמר ,אם יהיו חטאיכם כשנים כשלג ילבינו,
והוא כי ידבר על השבים מאהבה שמלבנים ונעשים כזכויות ,אך בליבון וההתהפכות לזכויות
אינו דומה בכל אופן ,שיהיה רק לפי איכות העוון ,והוא כי יש יחטא ע"י שהחטיאו אחר כבגד
שצבעו והאדימו התולע ,ויש שאדרבה הוא מחטיא את אחרים ,ועל כן גם כי זה וזה ישובו
מאהבה אין ליבון התהפך לזכויות שווה ,כי אם שאם יהיו חטאיכם כשנים הוא הבגד שקבל
אדמימות מהתולע תספיק התשובה הנזכרת כשלג ילבינו מיני תשובותיכם שאמרתי רחצו
הזכו שילבינו את חטאתיכם ,שיהפכו את אודם העונות לזכות שהוא נמשל אל השלג ,אך אם
חטאתיכם כ"כ גדולים שאדרבא הם כתולעת שמאדים את הבגד ,כן חטאיכם הם שהייתם
מאדמים ומחטיאים את הזולת ,אז לא יספיקו דרכי התשובה הנזכר לעשות ליבון הזכויות
גדול ועצום כשלג ,כי אם שכצמר יהיו שאינו לובן עז כשלג ,כי יהיו כזכות קל האיכות.
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ּוש ַׁמ ְע ֶתם טּוב הָ אָ ֶרץ ת ֹאכֵלּו :
יט ִאם-ת ֹאבּו ְ
אל תכבד התשובה בעיניכם ,כי הלא אין צריך רק רצון טוב לשוב בלבד ,כי הלא תאבו מיד
ושמעתם ,וידוע כי בשמיעה תלוי הכל כד"א שמעו ותחי נפשכם ואז טוב הארץ וכו' ,והוא ,כי
כמה הדרגות הם בבריות דומם ,וצומח ,ובעל חי בלתי מדבר ,ובעל חי מדבר ,וידוע כי כל
השפל מחברו משועבד לאשר למעלה הימנו ולחמו הוא כנודע.
עוד לימדה אותנו תורתו יתברך כי בהיותנו הצדיקים יהיו אומות עכו"ם לנו כגדר הבעל חי
בלתי מדבר אל המדבר ,שיקראו לחמנו כהקרא הבעל חי לחם למדבר ,כמאמר הכתוב
ואכלת את כל העמים ,ואומר כי לחמנו הם .והנה המשובח מכל הסוגים הוא הבעל חי המדבר
והגרוע מכולם הוא הדומם ,אמר ראו נא מה בין היותכם צדיקים להיותכם מתהפכים ,כי הלא
אם תאבו כו' תגיעו עד גדר שטוב הארץ הוא מבחר הסוגים אשר בארץ המה יהיה מאכלכם,
הוא הבעל חי המדבר ,וזהו טוב הארץ תאכלו כי לחמכם הוא.
יתם חֶ ֶרב ְתאֻ כְ לּו כִ י ִפי ה' ִדבֵ ר :
ּומ ִר ֶ
כ ו ְִאםְ -ת ָמאֲ נּו ְ
ואם תמאנו כו' תהיו מאכל לחרב ,הוא הדומם הגרוע מכל הסוגים ,ועל כן נאמר לשון אכילה
כי קושי זה הכריחם לרז"ל לפרש חרובים תאכלו ,ולבל נחשוב כי הרצון טוב מביאו לשמיעה
ואחריה אל כל הטובה ,כן בהעדר רצון שהוא המיאון לא ימשך רק העדר הכישרון ,לזה אמר
לא כן הוא רק אל הקצה האחר ,כי אם תמאנו ימשך שומריתם.
כא אֵ יכָה הייתה ְלזֹונָה ִק ְריָה נֶאֱ ָמנָה ְמלֵ אֲ ִתי ִמ ְשפָ ט צֶ ֶדק י ִָלין בָ ּה ְועַׁ ָתה ְמ ַׁר ְצ ִחים :
כב כ ְַׁספֵ ְך הָ יָה ְל ִסיגִ ים סָ ְבאֵ ְך ָמהּול בַׁ ָמיִם :
סֹור ִרים וְחַׁ ְב ֵרי ַׁגנ ִָבים כֻלֹו אֹ הֵ ב שֹ חַׁ ד ְור ֵֹדף ַׁש ְלמֹנִ ים
כג ָש ַׁריְִך ְ
יָתֹום ל ֹא י ְִשפֹ טּו ו ְִריב אַׁ ְל ָמנָה ל ֹאָ -יבֹוא אֲ לֵ יהֶ ם :
איכה הייתה לזונה כו' .בא להתלונן על רעת העם ועל רשע שופטיהם ושריהם ,אשר בידיהם
למחות ולעשות משפט ולא יעשו ,ואומר שקולר עוון העם בצוואר שריהם ,ואומר בלשון שאלה
איכה הייתה ונהפכה לזונה הבוגדת על בעלה קריה נאמנה ,וישיב אמריו לו ויאמר תדע איך
הייתה לזונה על העדר משפטי ,כי הנה כאשר הייתה מלאתי משפט שהיו שופטיה ושוטריה
בשעריה ,אז אפילו לא היו צריכים שופטיה לעשות משפט לעשוקים ,כי הלא ממוראם של
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דיינים לא ירעו ולא ישחיתו איש את רעהו באופן כי צדק ילין בה ,ועתה שאינה מלאתי
משפט אין צריך לומר שלא ילין צדק בה ,כי אם גם מרצחים.
והנה אין עיקר תלונתי עליך המון קריה ,כי הלא עניות לא הניח לך מידה טובה ,כי הלא כספך
וממונך אזל והיה לסיגים ,על כן סבאך מהול במים לרמות את בני אדם ,אך שריך הם
הסוררים מהדרך וכאלו הם חברים לגנבים אשר יגנבו איש את רעהו ,כי הלא כלו אוהב
שוחד ורודף שלמונים ,והוא ,כי הדיינים עושים עצמם כרודפי שלמונים שישלמו הגזלנים
לנגזלים ,וגם יקחו שוחד להקל מהשילום.
ואמר הנביא הנה כלו בעצם הוא אוהב שוחד ,אלא שעל פי דרכו הוא רודף שלמונים לחיות.
ואפשר כיון באומרו שלמונים שהיו עושים שישלם הגנב מעט מעט בפעמים רבות שהם
שלומים רבים ,ולזה לוקחים שוחד באופן שהוא כחולק עם הגנבים שיגנבו לעצמם ולתת להם
שוחד ,והראיה כי כל עיקר הוא שוחד ,כי הלא יתום שלא יקוו לקחת שוחד ממנו לא ישפוטו,
עם היות שם שלמונים להגבותם חובות אביהם ,וריב אלמנה אפילו לא יבא לפניהם,
[אליהם] והוא כי האלמנה חוששת מלבוא להתבזות בב"ד ,אך לו ידעה יריבו אלמנה לא
תמנע מלבוא ,אך תנסה אם ישפטו יתום ,ובראותה כי יתום לא ישפוטו אומרת בלבה כמקרה
היתום גם אני יקרני ,על כן תכָבד ותשב בביתה וריבה לא יבוא לפניהם ,וז"א יתום וכו' וריב
כו' ,ועל פי דרכו כיון לומר כי אליהם לא יבוא ,אך אל הדיין המיוחד להן יבוא ,והוא דיין
אלמנות יתברך לעד ,שהוא יעשה דינם מלמעלה.
כד לָ כֵן נְ אֻ ם הָ אָ דֹון ה' צְ בָ אֹות אֲ ִביר י ְִש ָראֵ ל הֹוי אֶ נָחֵ ם ִמצָ ַׁרי ְו ִא ָנ ְק ָמה ֵמאֹויְבָ י :
לכן נאום ה' צבאות וכו' הנה הצר יקרא הפועל צרת שנאתו ,ואויב אשר אינו פועל שנאתו
ומניחה בלבו .אמר הוי אנחם מצרי הם פועלי האון בפועל עושקי יתום ואלמנה ,ואנקמה
מאויבי הם הדיינים הנקראים אויבים ,שהם בשב ואל תעשה מאבדים דין יתום ואלמנה
שיתום לא ישפוטו .אך אתה המון קריה אחר שעיקר העוון אינו עליך.
ירה כָלְ -ב ִדילָ יְִך :
כה וְאָ ִשיבָ ה י ִָדי עָ לַׁ יְִך וְאֶ צְ רֹף ַׁכבֹר ִסי ָגיְִך וְאָ ִס ָ
לכן ואשיבה ידי עליך לטהר אותך כאשר עשיתי במצרים בימי החשך ,כי אשר היו רעים
וחטאים בעצם כסיגי הכסף מתו בימי החשך ,ואשר היה בו דבר טוב צרפתי את רעתו על ידי
אותותי ומצותי ,דם פסח ודם מילה שהובאו במצרף ,שמסרו עצמן למיתה ע"י לקיחת הטלה
בעשור לחדש ,ולקושרו לעיני כל מצרים בכרעי מיטתם ,עם היות אפשר יסקלום כי תועבתם
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המה ,ועל ב' הסיגים אמר ,על שיש בהם דבר טוב ככסף המעורב בסיגים אצרוף כבור סגיך,
ואשר כולם בדיל משוללי כסף אסירם לגמרי ,וזהו ואסירה כל בדיליך .אך על השופטים
שעליהם האשם בעצם ,ועל השרים היועצים אנקמה מהם כאמור ,ולמען יוכר לכל מי ממך
המון קריה לא יצא דבר רע.
ש ְפטַׁ יְִך כְ בָ ִראשֹ נָה וְיֹ עֲצַׁ יְִך כְ בַׁ ְת ִחלָ ה אַׁ חֲ ֵרי-כֵן י ִָק ֵרא לָ ְך ִעיר ַׁהצֶ ֶדק ִק ְריָה נֶאֱ ָמנָה :
כו וְאָ ִשיבָ ה ֹ
ְשבֶ יהָ ִבצְ ָד ָקה :
כז צִ יֹון ְב ִמ ְשפָ ט ִתפָ ֶדה ו ָ
ואשיבה שופטיך כבראשונה ,הם אשר שם משה אנשי אמת כו' ,ויועציך לשום שמים
למנותם כיתרו ,ואז יקרא לך עיר הצדק ,כי לא תצטרכי למשפטם כי מאליך יהיה בך הצדק
והאמונה ,עד הקרא לך עיר הצדק קריה נאמנה ,מבלי תלות הדבר בראשים ,וזה אומרו
יקרא לך יתאמת מאמרי למעלה איכה הייתה כו' מלאתי כו' ,כי בהיותה בראשונה מלאה
משפט לא היו עושי רשעה ,כי אם מאימת המשפט צדק ילין בה.
יאמר ציון אשר לא חטאה ולקתה כד"א כלה ה' את חמתו כו' ויצת אש בציון לכפר על עמה
במשפט ,ובדין הוא שתפדה אך ושביה הם אנשיה אשר חטאו לא היה רק בתורת צדקה.
או כענייין הנזכר למעלה כי שתים רעות היו למו:
א' ,ליושבי על מדין שעליהם אמר שריך סוררים כו'
ב' ,העם הגוזלים וגונבים כאומרו וחברי גנבים ,כי היו גוזלים וגונבים זה את זה במשאם
ומתנם וגזלת הרבים בבית כל אחד ואחד ,על כן ציון הם תופשי התורה הראויים לשפוט כד"א
כי מציון תצא תורה ,הנה בעשות משפט תפדה שהוא תיקון עותתם ,ושביה אשר גזל הרבים
בידם אין להם תקנה לתקן ,רק עשות צדקה שסתמה כוללת ויכפר זה על זה ,כמאמר הגמרא
במקומות רבים כי אשר בידו גזל של רבים בדברים בלתי מסוימים ,יהנה את הרבים בצדקה
וצורכי רבים כוללין .וזהו אומרו ושביה בצדקה.
ְשבֶ ר פֹ ְש ִעים וְחַׁ ָט ִאים י ְַׁח ָדו וְעֹ זְ בֵ י ה' יִכְ לּו :
כח ו ֶ
ְת ְח ְפרּו ֵמהַׁ ַׁגנֹות אֲ ֶשר ְב ַׁח ְר ֶתם :
ילים אֲ ֶשר חֲ ַׁמ ְד ֶתם ו ַׁ
כט כִ י ֵיבֹשּו ֵמאֵ ִ
ל כִ י ִת ְהיּו כְ אֵ לָ ה נֹבֶ לֶ ת עָ לֶ הָ ּוכְ ַׁגנָה אֲ ֶשרַׁ -מיִם אֵ ין לָ ּה :
לא וְהָ יָה הֶ חָ סֹ ן ִלנְ עֹ ֶרת ּופֹ ֲעלֹו ְלנִ יצֹוץ ּובָ עֲ רּו ְשנֵיהֶ ם י ְַׁח ָדו ְואֵ ין ְמכַׁבֶ ה:
ושמא תאמרו מה נועיל בתקנת צדקה אם עון עצמו אינו נמחק כי לא ישלם לבעליו ,זה אינו,
כי הנה דעו אפוא כי עוון עצמו גם הוא ימחק ,והוא כי הנה ושבר פושעים כו' והוא בהקדים כי
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הנה ידענו כי כל עוון אשמה אשר יעשה האדם יברא משחית לחבל ,והוא המשבר ומדכא
אותו בכל מיני ייסורין בעולם הזה ובגיהינום אחרי מותו ,כד"א ותמוגנו ביד עונינו ,וכמאמרנו
על פסוק תיסרך רעתך ,והנה בשוב החוטא מאשר חטא על הנפש ,הכח הטמא ההוא אשר
ברא כלה ונמחק עד תומו.
ונבוא אל העניין,
אמר אחר שציון הם בני ציון תופשי התורה יעסקו במשפט שהיא תשובתם וגם שביה הם
העושקים וגונבים בעזרת השרים השופטים שהם חברי גנבים ,אז ע"י כן ושבר פושעים הוא
המשחית של הפושעים אשר עשו בהיותם סוררים כו' ,אשר הוא השובר אותם וכן שבר
החטאים בעזרת השרים שעל כן יתייחסו לשוגגין שני שברים אלו עם עוזבי ה' הם הבלתי
שבים משתי הכתות ,ב' ,משחיתי השבים וגופי העוזבים את ה' יכלו יחדו ,המשחיתים ע"י
תשובה ועוזבי ה' בעונם.
ושמא תאמרו איך ע"י עשות משפט שהיא מצווה מעשית יתקנו הדיינים עיוותתם אשר שפטו
שקר ,איך יכופר עוון העיוות במשפט העתיד ,וכן בצדקת השבים מעושקם איך ימחה עוונם,
לזה אמר (כט) כי יבושו כו' שהוא במה שידענו מרז"ל ,כי אין תשובה גדולה כהתבייש
החוטא מאשר חטא כמאמרם ז"ל כי למה זכה שאול שהמית נוב עיר הכהנים להיות במחיצת
שמואל הנביא ,מפני שנתבייש שאמר ולא ענני גם בחלומות גם בנביאים כו' ולא אמר גם
באורים ותומים ,מפני שבוש להזכיר אורים ותומים על שהרג הכהנים נושאי אפוד בד ואורים
ותומים.
ונבוא אל העניין
אמר תדעו איך ימחה העוון של אלו ואלו ,הלא הוא ע"י הבושה והוא כי יבושו הדיינים
בעשותם משפט ,מאלים אשר חמדתם אתם בעלי הדין אשר בעשותם משפט יחזירום מכם
לבעליהם ,כי קרקע אינה נגזלת וכדאי בזיון ובושה וכלימה כי יחזירו מה שע"י עזרת דיינות
הרע היו חברי גנבים ,באופן שיבושו שריך סוררים מאלים אשר חמדתם ,שע"י עשותם
משפט תחזירום ,ויהיה לכם לבושת .ואתם העושקים ג"כ זולת הבושה שגם תבושו בחזרה,
ג"כ תוסיפו ותחפרו מהגנות אשר בחרתם להתענג בעולם הזה ,כי עשקתם לעשות לכם
גנות בעולם הזה להתענג בם ,וגעלה נפשכם בגן ה' אשר נטע בעדן מקדם ,באופן שע"י
הבושה יהיה העוון נמחק ואיך בורר תהיו לכם הגונבים ועושקים להתענג בגנות בושת
מאילים אתם והדיינים.
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וגם חרפה מהגנות הלא הוא (ל) כי תהיו כו' שהוא בהתחיל בתשובה תשיתו לב כאילים
שבגן שחמדתם בעת שאלה שבגן נובלת עליה כי תאמרו הלא מאלה שחמדתי וגזלתי אני
לומד ,כי הנה כאשר היא נובלת עליה ויבטל צלה ,כן גם אתם תתעתדו כי יאבד ממונכם
שאתם מסתופפים תחתיו ,וגם חיותכם כגנה אשר מים אין לה ותיבש חיותה ,כי בחסור מים
ממנה עד תשקו אותה תתנו לבכם כי כן יקרה לכם ,כי גם ה' ימנע חיותכם מכם ,וע"י ראותכם
כך ותבושו ותחפרו עוונכם יהיה נמחק ,כי עיקר התשובה היא הבושה כנלמד משאול כמדובר.
או יאמר ושבר וכו' .הלא אמרתי ציון וכו' ושביה בצדקה ,ואין זה רק שיפדו השבים ממות
ע"י הצדקה שתציל ממות ,אך עדיין אפשר עוד להם שבר מה ,וגם הבלתי שבים הלא עדיין
אפשר תאריך להם ,ואומר הנביא למה ה' תעשה כה כי אם שושבר פושעים וחטאים יחדו
וגם עוזבי ה' הבלתי שבים יכלו ,כי גם מציאות שבר לא ישאר לשבים וגם מציאות גופי
הבלתי שבים שהם עוזבי ה' ,כי אם ששבר השבים עם עוזבי ה' יכלו מן העולם ,שכל העם
יראו טובת אלו ורעת אלה ,כמו רגע ויתקדש שם שמים בעולם ,לזה אמר הנה כן יהיה ששבר
הפושעים וחטאים יחדו ששבו ,שעליהם אמרתי ושביה בצדקה וגם עוזבי ה' ומחזיקים
ברעה יכלו ,השבר של השבים והחיים של עוזבי ה' ,אך זה יהיה כאשר יבושו מאלים אשר
חמדתם כו' ,שתגדל התשובה כ"כ שיבושו הפושעים וחטאים בהביט אל האלים אשר
חמדתם לשבת בצלם ,וגם יוסיפו להחפיר מהגנות אשר בחרתם להתענג בהם.
ודבר מחלוקה השנית לנוכח ,כי היא תשובה יותר מעולה ופירש שתיהן ואמר מה שאמרתי כי
יבושו מאלים כו' הוא ,כי תתנו אל לבכם כי לא לעולם חוסן ,ומי האיש העושה עיקר מטובות
העולם הזה להסתופף בצל הכסף והזהב ,כי הלא תתעתדו שיבוא זמן כי תהיו כאֵ לָ ה ,כי טוב
צלה בטרם חורף ,אך צלה לא יתמיד כי עוד מעט ונובלת עליה וסר צלה מעליה ,ומה יועיל לו
אשר לא בנה בית נאמן לימים ההם ,וישם לו למחסה ולמסתור צל האלה ,מה יעשה כי יבוא
קור ותבול עליה ,כדבר הזה יקרה לעושה עיקר לחסות תחת טובות העוה"ז כי יחלפו למו,
ועשה יעשו לו כנפיים ויהפך לאבל מחולו ,והשם לבו אל הדבר הזה הלא יבוש ויסיר מלבו
חסות בצל כנפי טובות העוה"ז.
והנה זה יהיה אף כי לא ישים לבו אל המוות ,כי אם אל אבדן ממונו אשר חסה בו ,והוא יעמוד
חי כמשל האלה ,כי יבול עליה ולא יבשה ,אך יותר מזה הוא אשר ידמה עצמו אל הגנה היא
בית השלחין ,שכל פרחיה ופירותיה ותענוגיה אינם זולתי עד אשר לא יכזבו מימיה ,כי אז
יאמר איש הנה נא הגנה הזאת אשר מים אין לה ממנה ,אם לא שישקה אותה בעליה ויביא
מים אליה ,כי אין שקדיה ופרחיה רק בעוד שרוח בעליה להשקותה ,אך אם יעלה על רוחו
לבלתי תת לה מים או שכיזבו מימיה ,האם לא תיבש ואיה כל הפרחתה ופירותיה אשר היו
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לה ,האם לא להבל נדמו ,והלא מה יותר לאדם מהגנה הזאת ,האם כל הפרחותיו ותענוגיו
ורוב עושרו וטובו ,האם הוא כי אם בעוד שהיוצר יתברך אשר בידו נפש כל חי ,יחזיר נשמתו
בו יום יום חדשים לבקרים ,וכאשר יגזור חכמתו ליטלה ממני ,איה כל טובי ועושרי וגאוני ,ומי
יודע מתי יהיה זה לי ,ובמה אתגאה ואשמח אלי גיל ,ולא אראה כי חיי לא טבעיים אצלי המה,
כי אם נתונים נתונים מאתו יתברך יום יום ,כמימי הגנה אליה אשר ישקנה בעליה יום יום,
וכאשר יעלה על לבו למנוע ממנו הלא יבוש תיבש ,ואם כן אפוא איככה אוכל וראיתי ברעה
אשר תמצאני אחרי מותי ,ובעודי חי לא אתן אל לבי.
וזהו אומרו ותחפרו וכו' כלומר כי תבושו מאלים אשר חמדתם לשבת בצלם ,עוד גדר גדול
מזה יהי' לכם שהוא כי ותחפרו שהוא יותר מבושה מהביט אל הגנות אשר בחרתם להתענג
בצלה ופירותיה ,ופירש על הא' כי תהיו כאלה נובלת וכו' ,ועל הב' אמר וכגנה אשר מים אין
לה ,כלומר אין לה ממנה כ"א ע"י בחירת בעליה ,ואין ספק כי השבים בבחינות אלו תספיק
תשובתם להפסיק שברם מיד מעליהם ,ולהראות להם בנפילת המחזיקים ברשעתם ,כאומרו
ועוזבי ה' יכלו ופירש איך יהיה ,והוא כי (לא) והיה החסן וחזק מלשוב מרשעו לנעורת,
ופועלו הוא שטן הוא יצר הרע לניצוץ כנודע ,כי הוא המדכאו בעולם הזה ובגיהינום ,ומה
שאמרתי שיהיה כנעורת הוא על בחינת הדבק בו האש במהרה כאש בנעורת ,אך לא יכלה
במהרה ככלות הנעורת ,כי אם יתמיד כי אין מכבה כנודע ,כי הוא יתברך מוסיף כח ברשעים
לסבול ייסוריהם.

פרק ב
ִירּושלָ ם :
ָ
הּודה ו
ְש ְעיָהּו בֶ ן-אָ מֹוץ עַׁ לְ -י ָ
א הַׁ ָדבָ ר אֲ ֶשר חָ זָה י ַׁ
ב וְהָ יָה ְבאַׁ חֲ ִרית הַׁ י ִָמים נָכֹון י ְִהיֶה הַׁ ר בֵ ית-ה' ְבר ֹאש הֶ ָה ִרים וְנִ ָשא ִמגְ בָ עֹות
ְונָהֲ רּו אֵ לָ יו כָל-הַׁ גֹויִם :
ג וְהָ ְלכּו עַׁ ִמים ַׁר ִבים וְאָ ְמרּו ְלכּו ְונַׁעֲ לֶ ה אֶ ל-הַׁ ר-ה' אֶ ל-בֵ ית אלוהי יַׁעֲ קֹ ב
רּושלָ ם :
תֹורה ּו ְדבַׁ ר-ה' ִמי ָ
וְיֹ ֵרנּו ִמ ְד ָרכָיו ְונ ְֵלכָה ְבאֹ ְרחֹ ָתיו כִ י ִמצִ יֹון ֵתצֵ א ָ
יהם ְל ַׁמזְ ֵמרֹות
יתֹות ֶ
ֵ
בֹותם ְל ִא ִתים וַׁחֲ נִ
ְשפַׁ ט בֵ ין הַׁ גֹויִם וְהֹוכִ יחַׁ ְלעַׁ ִמים ַׁר ִבים וְכִ ְתתּו חַׁ ְר ָ
דו ָ
ל ֹאִ -י ָשא גֹוי אֶ ל-גֹוי חֶ ֶרב וְל ֹא-י ְִל ְמדּו עֹוד ִמ ְלחָ ָמה :
ה בֵ ית יַׁעֲ קֹ ב ְלכּו ְונ ְֵלכָה ְבאֹור ה' :
ראוי לשים לב ראשונה אל אומרו על יהודה וירושלים ,כי אח"כ אינו מדבר על יהודה אלא
על הגויים,
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ועוד ראוי לשים לב אל מלת נכון שלא תצדק על ההר כי אם אל הבית שיהיה על תכונתו,
והיה לו לומר נכון יהיה בית ה',
ועוד שבלעדי זה הזכירו ההר הוא לבלי צורך.
ועוד ,כי האם ישתנה כי עתה אינו בראש ההרים עד הזמן ההוא.
ועוד ,כי האם בשביל הגויים יוכן בית ה'.
ועוד אומרו והלכו עמים כו' כי הרי נאמר ונהרו אליו כל הגוים.
ועוד אומרו תחלה ונהרו ואח"כ והלכו.
ועוד ,כי למעלה נאמר הר בית ה' ולמטה הוא אומר הר ה' אל בית אלוהי יעקב,
וגם למה הזכיר יעקב משאר האבות.
ועוד כפל אומרו ויורנו מדרכיו ונלכה באורחותיו.
ועוד איך הוא נתינת טעם לזה אומרו כי מציון תצא תורה כו'.
ועוד אומרו ושפט בין הגוים איך יקשור עם הקודם,
וגם למה חילקם לשנים גויים ועמים ,ואומרו באלו שפיטה ובאלו הוכחה,
ואיך ימשך שלא ישא גוי אל גוי חרב כו',
ועוד אומרו בית יעקב לכו כו' למה נאמר אחר ענייין הגויים.
ִירּושלָ ם :
ָ
הּודה ו
ְש ְעיָהּו בֶ ן-אָ מֹוץ עַׁ לְ -י ָ
א הַׁ ָדבָ ר אֲ ֶשר חָ זָה י ַׁ
אך הנה בא להוכיח את יהודה הבלתי מחזיקים בבית מקדשם ,אשר ה' שוכן בתוכם לידבק
בו יתברך ,כי אם אדרבא בילדי נכרים כאשר יפרש בסמוך ,וזהו הדבר אשר חזה על יהודה
וירושלים .והוא כי הנה בב"ר אמרו רז"ל כי י' לשונות נבואה והשנים הם של קושי דבור וחזון,
דבור כד"א דיבר האיש אדוני הארץ אתנו קשות ,חזון דכתיב חזות קשה וכו' .והנה סמך שתי
הבחינות דיבור וחזון באומרו הדבר אשר חזה.
ב וְהָ יָה ְבאַׁ חֲ ִרית הַׁ י ִָמים נָכֹון י ְִהיֶה הַׁ ר בֵ ית-ה' ְבר ֹאש הֶ ָה ִרים וְנִ ָשא ִמגְ בָ עֹות
ְונָהֲ רּו אֵ לָ יו כָל-הַׁ גֹויִם :
ג וְהָ ְלכּו עַׁ ִמים ַׁר ִבים וְאָ ְמרּו ְלכּו ְונַׁעֲ לֶ ה אֶ ל-הַׁ ר-ה' אֶ ל-בֵ ית אלוהי יַׁעֲ קֹ ב
רּושלָ ם :
תֹורה ּו ְדבַׁ ר-ה' ִמי ָ
וְיֹ ֵרנּו ִמ ְד ָרכָיו ְונ ְֵלכָה ְבאֹ ְרחֹ ָתיו כִ י ִמצִ יֹון ֵתצֵ א ָ
והקושי הוא על יהודה וירושלים הוא באמור להם הנה באחרית הימים יבואו כל הגויים
העומדים בחשך אל הר ה' ללכת בדרכיו ,ואתם שאור ה' עמכם היא נפש קדושה למה לא
תעשו כן .ואדרבא תלכו אחריהם עם היות שבאחרונה יתחרטו מדרכיהם ,ולמה תדבקו במה
שהם מתחרטים בסוף .ועל כן בית יעקב לכו ונלכה באור ה' ,זהו שעור העניין בכללות.
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והתכת הכתובים הוא ,שאומר והיה באחרית הימים נכון יהיה כו' ,כלומר הנה כעת הלא
היות הר בית ה' בראש ההרים הוא קשה ,כי יש לאות לעלות ,אך באחרית הימים נכון
וצודק יהיה הר בית ה' בראש ההרים וכו' ,והטעם הוא כי הנה ונהרו אליו כל הגוים ,ועל כן
לבל יהי עיכוב במרוצתם לשאול איה כבוד המקום ,טוב ונכון הוא להיות גבוה שיראה מרחוק
ולא יצטרכו להתעכב ,והנה אלה גם במרוצתם לא יערבו אל לבם ליכנס אל בית ה' ,כי אם אל
הר בית ה'.
והנה יש סוג מהאומות הנקראים גויים ויש סוג אחר הנקראים עמים ,ואמר כי כל הנקראים
גוים ינהרו אל הר בית ה' ,במרוצה רבה בלי שום השקפה רק התקרב אל האמת ,אך
אחריהם יבאו עמים רבים ולא ירוצו כגויים הנזכרים ,כי אם והלכו הליכה לאט.
וזהו והלכו עמים רבים ואמרו אל הגוים הרצים לכו ונעלה ,כלומר למה תנהרו ותרוצו לכו
הליכה לאט ,כי הלא עליה היא ומי יוכל לרוץ בעלותו ההרה ולא ייעף וילאה מאד ,וזהו ואמרו
לכו ונעלה כי יאמרו אל הגוים הרצים לכו לאט כי דרך עליה היא ,וגם אשר תרוצו לעלות אל
ההר שבבית ולא אל הבית לא כן תעשו ,כי אם אל הר ה' להתחיל בהדרגה ,אך ומשם גם אל
בית אלוהי יעקב פנימה ,כי למה לא נערב לבנו לבוא אל תוך הבית ,וקראוהו בית אלוהי
יעקב על כי הבית השלישי הוא בזכות יעקב כנודע ,וגם כיוונו לומר הנה עדיין לא נכנה
אלוהותו עלינו ,כי לא נעזוב אלוהותנו כי אינו רק אלוהי יעקב ,אך ויורנו מדרכיו ונלכה
באורחותיו ,לומר כי לפי מה שנראה אם יערבו לנו נעשה ,ולא נצטרך יורנו אורחותיו הצרים
ודקים ,כי אם מדרכיו הרחבים ,ואח"כ ונלכה באורחותיו ,ולמה לא יספיק לנו שנבוא אל ההר
כי גם אל בית ה' ,הלא הוא כי מציון בלבד תצא תורה הוא הר ה' ,אך ודבר ה' מירושלים
אשר שם בית ה' ,ואנו מבקשים יורנו ה' מדרכיו ,על כן נחפוץ במקום אשר שם דבר ה' ששם
יורנו מדרכיו.
יהם ְל ַׁמזְ ֵמרֹות
יתֹות ֶ
ֵ
בֹותם ְל ִא ִתים וַׁחֲ נִ
ְשפַׁ ט בֵ ין הַׁ גֹויִם וְהֹוכִ יחַׁ ְלעַׁ ִמים ַׁר ִבים וְכִ ְתתּו חַׁ ְר ָ
דו ָ
ל ֹאִ -י ָשא גֹוי אֶ ל-גֹוי חֶ ֶרב וְל ֹאִ -י ְל ְמדּו עֹוד ִמ ְלחָ ָמה :
ה בֵ ית יַׁעֲ קֹ ב ְלכּו ְונ ְֵלכָה ְבאֹור ה' :
ואמר כי אחרי לכתם שם הגויים שהיה לבם שלם מן העמים ישפוט ביניהם על ההפרש שבין
גוי לגוי וע"י כן והוכיח לעמים רבים ,הם עמים רבים הנזכרים שלא באו בלב שלם כמדובר
יוכיח ,וזהו והוכיח לעמים רבים שיביא עליהם תוכחות מוסר ,והצד השוה שבהם הוא ,כי שם
יקנו אחדות ושלום באופן שוכתתו חרבותם כו' ,לבל ישא עוד גוי אל גוי חרב.
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ושמא תאמר מה להם יכתתו חרבותם לאתים וחניתותיהם למזמרות ,ולא הניחום כאשר
המה ויתנהגו בשלום ,לזה אמר ולא ילמדו עוד מלחמה ,מה שאין כן אלו היו כלי מלחמה
נשארים שהיה להם במה להתלמד ,ואחר כל זה אמר הנה אלה רשעים ההולכים בחשך ,ועם
כל זה ינהרו וילכו אחר מקום אשר שם האלוהים.
ואתם (ה) בית יעקב לכו ונלכה באור ה' ,כלומר אתם שאור ה' אתכם מק"ו הוא שתלכו
אחרי ה' ,ויהי אור ה' הנפש הוא אור התורה אשר אתנו .או יהיה שאומר הנביא אשר הוא
צדיק ,ואור ה' אתו בית יעקב כלומר ,המון עם הנקראים בשם יעקב על העדר שלמות לכו
שהוא לכו ממעשיכם הבלתי טובים כי תתחילו ליטהר ,ואח"כ אני שכבר באתי לטהר ואתם
נלכה באור ה' ,הוא מה שמסייעין אותנו מן השמים באורו יתברך.
ו כִ י נ ַָׁט ְש ָתה עַׁ ְמָך בֵ ית יַׁעֲקֹ ב כִ י ָמ ְלאּו ִמ ֶק ֶדם וְעֹ נְ נִ ים כ ְַׁפ ִל ְש ִתים ּו ְבי ְַׁל ֵדי נָכְ ִרים י ְַׁש ִפיקּו :
מדבר הנביא עם אלוהינו מרחם ואומר ,הנה ה' קרך כאב שכועס על בנו בעשותו אשר לא
טוב בעיניו ,ומתרחק ממנו ,ועל ידי כן הנער חסר לב ,קו לקו הולך וקונה מידות רעות בקרב
הגויים .וטוב טוב היה לאביו לא נטשו מעמו ,וזה מאמר הנביא כהופך פניו אליו יתברך על
צרת בלתי לכת בית יעקב באור ה' ,ואומר הנה תלונתי ודברי שאגתי היא ,כי נטשת את
עמך בית יעקב כו' על היותם בית יעקב שהם הבלתי טובים כנודע ,כי הטובים נקראים
ישראל ואתה נטשתם עד יבואו ליטהר ,ועל ידי הסתר פניך מהם הלכו הלוך וחסור בעבודת
ה' ,עד שתחת בא ליטהר אדרבא דבקו בגויים ובאלוהיהם ,כלומר ומי יתן ולא נטשתם מאז,
כי הלא כי נטשת עמך כלומר עדיין עמך היו ,שלא דבקו בגויים אלא שהיו בית יעקב ,כלומר
בלתי ראויים ליקרא ישראל ,וזהו כי נטשת עמך בית יעקב ,כי הלא כל רעתם מתחילה
כשנטשתם לא הייתה רק כי מלאו מקדם ,שהוא ממה שהיה לבני קדם שהם מנחשים
וקוסמים ומעוננים כפלשתים ,אך עדיין עמך היו נקראים עוסקי תורתך ,אך עתה שנטשת
אותם ולא סייעתם על שלא באו ליטהר נאבדו ,כי הנה עזבו תורתך ויצאו מכלל הקראם עמך,
כי הנה ובילדי נכרים חכמות חיצוניות ישפיקו ,ואיך יבואו למוטב כאשר הייתה מביאתם
תורתך ,ועתה יאבדו.
ֹתיו :
ּוסים ְואֵ ין ֵקצֶ ה ְל ַׁמ ְרכְ ב ָ
ֹתיו ו ִַׁת ָמלֵ א אַׁ ְרצֹו ס ִ
ז ו ִַׁת ָמלֵ א אַׁ ְרצֹו כֶסֶ ף ְוזָהָ ב ְואֵ ין ֵקצֶ ה ְלאֹ צְ ר ָ
ילים ְל ַׁמעֲ ֵשה י ָָדיו י ְִש ַׁתחֲ וּו לַׁ אֲ ֶשר עָ שּו אֶ ְצ ְבעֹ ָתיו :
ח ו ִַׁת ָמלֵ א אַׁ ְרצֹו אֱ ִל ִ
ט וַׁיִ ַׁשח אָ ָדם וַׁיִ ְשפַׁ לִ -איש וְאַׁ לִ -ת ָשא לָ הֶ ם :
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והנה כל רעתם היא ,כי הלא השטן פורע לאלתר ,כי הלא כל עוזביך ימצאו הון להם כסף
וזהב לרוב ,ויושפעו בעולם הזה זולת הנאת חטאם ,אך אתה האל הנאמן היום לעשותם
ומחר לקבל שכרם ,על כן מלא לב בני האדם בהם לעשות רע וזהו ותמלא כו' ,כלומר,
בהיותם מעוננים כפלשתים ובילדי כו' הושפע להם טובה ,כי הלא ותמלא ארצו של כל אחד
מהם כסף וכו' ,ותמלא וכו' וע"י רוב טובה בעשותם הרע נתפקרו עד (ח) שותמלא ארצו
אלילים כו' שהוא תכלית הרעה ,ולכן טוב טוב היה לא נטשתם מתחילה בל יתפקרו קו לקו,
וראה זו לעגם כי לא די השתחוות לאלילים אשר לא ידעו עושיהם ,ולא נעשו אפניהם כהם
הבאים מהחוץ שנתמלא ארצו מהם ,כי אם גם למעשה ידיו ישתחוו אשר עשו אצבעותיו,
ולא דעת ולא תבונה לאמר ,האשתחווה לאשר עשיתיו ואניח מי שעשאני.
ומה גם שעיני ראוהו בלי צורה שהוא קשה ממעשה ידי אדם אשר נעשו שלא בפניו ולא ראם
רק מצוירים ,משיב הוא יתברך ואומר ,אחר (ט) שוישח אדם אשר הוא מגדר הקרא אדם
שהוא חשיבות גדול ,כדבר שנאמר אדם אתם ,וישפל אשר הוא מגדר הקרא איש,
להשתחוות למעשה ידי עצמו בדומם ,שהוא בעל חי מדבר ומשפיל עצמו אל הדומם ,אף
אתה הנביא אל תשא להם להליץ בעדם באמורך כי נטשת וכו'.
ּומהֲ ַׁדר גְ אֹ נֹו :
י בֹוא בַׁ צּור ו ְִה ָט ֵמן בֶ עָ פָ ר ִמ ְפנֵי פַׁ חַׁ ד ה' ֵ
אמר אחר שכ"כ נתפקרו באופן שמאליהם אי אפשר להם לשוב בתשובה ,כאשר אמרת להם
לכו ונלכה באור ה' ,למהר להם גאולתם ובנין בית המקדש .אם כן אפוא אמור להם בא בצור
כו' ,כי יתעתדו לחבלי משיח עד גדר שטוב לאיש יבוא ולא יראהו בימיו ,כמאמר האמור
בגמרא יתי משיחא ולא אחמיניה ,וזהו בא בצור תוך הקבר והטמן בעפר על גופך ,ומות שם
טרם בא יום ה' ולא תחמיניה ,מפני פחד ה' וכו' בחבלי משיח.
[ז-י] או שיעור הכתובים ,שמשיב הוא יתברך מפסוק ותמלא ארצו כו' ,לומר ,ראה פחיתותם
בהשתחוותם לעבודה זרה ,איך מכניעים עצמם אפילו למה שלמטה מהדומם ,כי הנה כאשר
ותמלא ארצו כסף וזהב הוא דומם לא ישתחווה לו ,כי אם ישים באוצרות ,כי ואין קצה
לאוצרותיו ותמלא ארצו סוסים שהם בעלי חיים ,וישימום תחתם לרכוב עליהם ,כי ואין קצה
למרכבותיו ,ואחר כל הגדולה הזאת ותמלא ארצו אלילים שהם דומם ,ולא בלבד להם כי אם
למעשה ידיו ישתחוו ,שהוא דבר שאין בו ממש ,כי הנה בהיות חתיכת כסף או זהב לא
השתחווה לו כי אם ישימהו באוצר ,ובעשות אותו בידיו צורת אליל ישתחווה לו ,נמצא שלא
ישתחווה לזהב כי אם אל פעולת הציור אשר עשה בו ,נמצא משתחווה להבל שאין בו ממש,
וזהו למעשה ידיו ישתחוו שהוא גרוע מהדומם ,ואוי לה לאותה בושה ,כי וישח אשר הוא
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בגדר אדם תחת מה שלמטה מהדומם ,וישפל אשר הוא בגדר איש .ועל כן גם אתה הנביא,
ואל תשא להם שלא תחשיבם לנשאם ,על כן בא הנביא אליהם ומדבר אל כל אחד ואומר,
בא בצור והטמן וכו' לומר אחר הכנעך תחת מה שהוא למטה מהדומם ,איזו הכנעה תיכנע
לפני קונך בבואו לפקוד אותך ,שים את עצמך תחת הדומם ,וזהו בא בצור והטמן בעפר
שהוא הדומם מפני פחד ה' כו'.
ְשח רּום אֲ נ ִָשים וְנִ ְש ַׁגב ה' ְלבַׁ דֹו בַׁ יֹום ַׁההּוא :
יא עֵ ינֵי ַׁג ְבהּות אָ ָדם ָשפֵ ל ו ַׁ
אמר אשר דברתי דופי על המשפיל עצמו ,עם היותו חי מדבר ורב האיכות ליקרא אדם ואיש,
ומכניע עצמו למה שהוא גרוע מהדומם ,לא שאינו מואס הגאווה ,כי הלא כה דברי עיני
גבהות אדם וכו' ,והוא ,כי הנה כפי טעם אשר במלת גבהות יאמר מי שיש לו עיני גבהות,
איננו רם כי אם אדם שפל באמת לפניו יתברך ,ואשר הוא שח הוא רום אנשים והטעם כי
הלא ונשגב ה' לבדו וכו' ,כי לא יאתה גאווה אם לא לה' לבדו ,אלא שאינו ניכר כעת רק ביום
ההוא.
[יא -כא] והנה חל עליו חובת ביאור על איזה יום אמר ביום ההוא,
וגם למה לא יעשה מעתה ותגלה ותראה חרפת הגאה ורוממות השפל ,הלא הוא כי יש יום
לה' מיוחד על כל גאה וכו' ואגבן ושח כו' ,כי והאלילים כליל יחלוף ,ואז ובאו במערות כו'
ליכנע לבוראם יתברך שמו.
ְשפֵ ל :
יב כִ י יֹום לה' צְ בָ אֹות עַׁ ל כָלֵ -גאֶ ה ו ָָרם וְעַׁ ל כָל-נִ ָשא ו ָ
יג וְעַׁ ל כָל-אַׁ ְרזֵי הַׁ ְלבָ נֹון הָ ָר ִמים וְהַׁ נִ ָש ִאים וְעַׁ ל כָל-אַׁ לֹונֵי ַׁהבָ ָשן :
יד וְעַׁ ל כָל-הֶ הָ ִרים הָ ָר ִמים וְעַׁ ל כָל-הַׁ גְ בָ עֹות הַׁ נִ ָשאֹות :
צּורה :
ֹומה ְב ָ
טו וְעַׁ ל כָלִ -מגְ ָדל ָגבֹּהַׁ וְעַׁ ל כָל-ח ָ
טז וְעַׁ ל כָל-אֳ נִ יֹות ַׁת ְר ִשיש וְעַׁ ל כָלְ -שכִ יֹות הַׁ חֶ ְמ ָדה :
ְשפֵ ל רּום אֲ נ ִָשים וְנִ ְשגַׁב ה' ְלבַׁ דֹו בַׁ יֹום ַׁההּוא :
ְשח ַׁג ְבהּות הָ אָ ָדם ו ָ
יז ו ַׁ
ילים כ ִָליל יַׁחֲ ֹלף :
יח וְהָ אֱ ִל ִ
ּומהֲ ַׁדר גְ אֹונֹו ְבקּומֹו לַׁ עֲ רֹץ ָהאָ ֶרץ :
ּוב ְמ ִחלֹות עָ פָ ר ִמ ְפנֵי פַׁ חַׁ ד ה' ֵ
יט ּובָ אּו ִב ְמעָ רֹות צ ִֻרים ִ
כ בַׁ יֹום הַׁ הּוא י ְַׁש ִליְך הָ אָ ָדם אֵ ת אֱ ִלילֵ י כ ְַׁספֹו וְאֵ ת אֱ ִלילֵ י זְ ָהבֹו
אֲ ֶשר עָ שּו-לֹו ְל ִה ְש ַׁתחֲ ֹות לַׁ ְחפֹ ר פֵ רֹות וְלָ עֲ ַׁטלֵ ִפים :
ּומהֲ ַׁדר גְ אֹונֹו ְבקּומֹו לַׁ עֲ רֹץ ָהאָ ֶרץ :
ּוב ְס ִעפֵ י הַׁ ְסלָ ִעים ִמ ְפנֵי פַׁ חַׁ ד ה' ֵ
כא לָ בֹוא ְבנִ ְקרֹות הַׁ צ ִֻרים ִ
כב ִח ְדלּו לָ כֶם ִמן-הָ אָ ָדם אֲ ֶשר נְ ָש ָמה ְבאַׁ פֹו כִ י-בַׁ ֶמה נ ְֶח ָשב הּוא :
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(יב) כי יום לה' צבאות כו' .אמר כי לעתיד לבוא תבוא יום פקודה על הנקראים אדם ואיש
הנזכר הם ישראל ,בין על מי שהוא גאה שמתגאה על איכותו עם שהוא רם באיכות ,בין על
מי שהוא נשא ושפל באיכות( ,יג) ועל כל ארזי הלבנון הם שרי האומות ,הרמים הם של
מעלה ,והנשאים ע"י אחרים שעובדים אותם לאלוהות ,שכשם שנפרעים מן העובדים נפרעים
מן הנעבדים ,ועל שרים של מעלה שאינן מגדר אלו ויהיו מכונים לאלוני הבשן( ,יד) ועל כל
ההרים ,שתחת השרים כדומם תחת הצומח ,ועל הגבעות הם האומות שתחת השרים קלי
הערך ,מהנמשלים לארזים ונמשלו לאלונים( ,טו) ועל כל מגדל גבוה בעלי גבורה כמגדלים
ובוטחים בגבורתם ,ועל כל חומה בצורה להגן בגבורתם על זולתם ,ועל בעלי עושר
שיתייחסו (טז) לאניות תרשיש ,ועל כל הנמשכים אחרי יוהרות והתפארות מתייחסים
לשכיות החמדה ,ואז (יז) ושח אשר הוא שח יוכר היותו גבהות האדם ,ואשר הוא שפל
היותו רום אנשים ,כי יוכר אז שתתגלה האמת ,כי ונשגב ה' לבדו ביום ההוא ,ויתבטלו כחות
חיצונים המפתים בני אדם ומחטיאים אותם ומסתירים האמת מהם.
והאלילים כליל יחלוף .אשר אמרתי בוא בצור כו' אשר נכנעת תחת מה שתחת הדומם ,בא
בצור והטמן תחת הדומם מידה כנגד מידה ,מתי יתקיים זה ,הלא הוא כאשר האלילים כליל
יחלוף ,ואז (יט) ובאו במערות צורים וכו' כי יראו באה הפקודה על הנעבדים ותבוא גם על
העובדים ואז יכנעו תחת הדומם.
(כ) ועוד יהיה ביום ההוא כי אין צריך לומר אשר עשו אצבעותיו ממש שישליך ,שהוא
שפלות ופחיתות גדול להשתחוות ,לאשר עשו לו אצבעותיו כמפורש למעלה ,כי אם גם
ישליך את אלילי וכו' אשר עשו לו זולתו להשתחוות ,ומה תהיה ההשלכה שיוציאם בהוצאה
שיעשו לחפור פירות חפירות להיטמן ,ולא שיועילו לו רק ולעטלפים ישארו וחפירתם הוא
(כא) לבא בנקרות וכו' ,ושלא נקשה הלא אם יציע שאול ,היברח וימלט מיוצר הכל ברוך הוא,
לזה אמר בקומו לערוץ הארץ כי אין קימתו להשמיד להרוג ,רק לערוץ ולהכניע את כל הארץ
תחתיו ,על כן בדבר ההוא יורו הכנעה.
(כב) חדלו לכם מן האדם כו' .הנה כתבנו כי עיקר תלונתו יתברך הוא על השפילו האדם
עצמו ,להשתחוות למעשה ידיו מהדומם אליל כסף וזהב ,ואגב הדבר נמשך דברו בגנות
הגאות עד כה כמדובר ,והנה חזר אל הקודם ואמר כלל הדברים חדלו לכם מהשתחוות
למעשה ידי אדם ,ואשר תראו להתחדל הוא מן האדם אשר נשמה באפו שהוא בעל נשמה,
שהוא עליון על כל הבריות בראות אחריתו ,כי במה נחשב הוא בעיני עצמו ,שבא ליכנע תחת
הדומם עד שעל כן הושפל לבוא בנקרות צורים ליטמן בעפר הדומם כמדובר.
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או יאמר במה שידענו מספר הזוהר כי ג' מדרגות הן:
א' ,אשר נפש בקרבו ואם עוד לו שלימות גדול ועלה אל מדרגת רוח ,וגדול על הכל אשר הגיע
אל היות לו נשמה ,ואשר היא בו קדוש יאמר לו כאמרם ז"ל בספר הזוהר מהשמחה ששמחו
רשב"י ור' פנחס בן יאיר יום שניתנה נשמה לר' אלעזר ,והנה ידענו מרז"ל כי הנה סימן
לגדולת קדושת איכות השלם בהיותו בלתי מחשיב את עצמו ,כאשר סיפרו ז"ל מענייין הלל
ודומים לו ,שהיה ראוי שתשרה בו שכינה כמשה רבנו וכו' ובזה אחר שבחו השפלות בכתובים
הקודמים ,והפליג בגנות הגאווה אמר חדלו לכם מהגאווה האמורה ,ומה תראו להחדל הלא
הוא מן האדם אשר נשמה באפו ,שהוא בעל נשמה ממנו תראו ותלמדו כי במה נחשב הוא
בעיני עצמו ,שמחשיב עצמו לאין והבל מרוב ענוה ,וזהו אומרו במה בסגו"ל המ"ם כד"א
וחכמת מה להם ,ממנו תראו ותעשו כמוהו כי השפלות סימן אל גודל נשמתו.
או שעור הכתוב חדלו לכם מהתערב דעתכם לבעל נשמה ,כי במה נחשב הוא בעיני עצמו,
ועל כן ישים עצמו תחת רגליכם ,וברוב התערבות דעת יהיה נבזה בעיניכם ותחטאו לה'.

פרק ג
יהּודה ַׁמ ְשעֵ ן ּו ַׁמ ְשעֵ נָה
ּומ ָ
ירּושלַׁ ם ִ
ָ
א כִ יִ -הנֵה הָ אָ דֹון ה' צְ בָ אֹות ֵמ ִסיר ִמ
כֹל ִמ ְשעַׁ ן-לֶ חֶ ם ְוכֹל ִמ ְשעַׁ ןָ -מיִם :
ב גִ בֹור ו ְִאיש ִמ ְלחָ ָמה שֹופֵ ט ְונ ִָביא וְקֹ סֵ ם ְוז ֵָקן :
ג ַׁשר-חֲ ִמ ִשים ּונְ שּוא פָ נִ ים וְיֹועֵ ץ וַׁחֲ כַׁם חֲ ָר ִשים ּונְ בֹון לָ ַׁחש :
לּולים י ְִמ ְשלּו-בָ ם :
ְתעֲ ִ
ָת ִתי נְ עָ ִרים ָש ֵריהֶ ם ו ַׁ
ד ְונ ַׁ
ה וְנִ ַׁגש הָ עָ ם ִאיש ְב ִאיש ו ְִאיש ְב ֵרעֵ הּו י ְִרהֲ בּו הַׁ נַׁעַׁ ר בַׁ ז ֵָקן ְו ַׁהנִ ְקלֶ ה בַׁ נִ כְ בָ ד :
ו כִ י-י ְִתפֹ ש ִאיש ְבאָ ִחיו בֵ ית אָ ִביו ִש ְמלָ ה ְלכָה ָקצִ ין ִת ְהיֶה-לָ נּו ו ְַׁה ַׁמכְ ֵשלָ ה ַׁהז ֹאת ַׁת ַׁחת י ֶָדָך :
יתי אֵ ין לֶ ֶחם וְאֵ ין ִש ְמלָ ה ל ֹא ְת ִשימֻ נִ י ְקצִ ין עָ ם :
ּובבֵ ִ
ִשא-בַׁ יֹום הַׁ הּוא לֵ אמֹר ל ֹא-אֶ ְהיֶה חֹ בֵ ש ְ
זי ָ
ִיהּודה נָפָ ל כִ יְ -לשֹונָם ּו ַׁמעַׁ ְללֵ יהֶ ם אֶ ל-ה' לַׁ ְמרֹות עֵ נֵי כְ בֹודֹו :
ְרּושלַׁ ם ו ָ
ח כִ י כ ְָשלָ ה י ָ
אתם כִ ְסדֹם ִהגִ ידּו ל ֹא כִ ֵחדּו אֹוי ְלנ ְַׁפ ָשם כִ י-ג ְָמלּו לָ ֶהם ָרעָ ה :
ט הַׁ כ ַָׁרת ְפנֵיהֶ ם עָ נְ ָתה בָ ם וְחַׁ ָט ָ
י ִא ְמרּו צַׁ ִדיק כִ י-טֹוב כִ יְ -פ ִרי ַׁמעַׁ ְללֵ יהֶ ם י ֹאכֵלּו :
יא אֹוי ְל ָר ָשע ָרע כִ י-גְ מּול י ָָדיו יֵעָ ֶשה לֹו :
(א) כי הנה האדון ה' צבאות כו' .זאת להם תחת גאונם כי מי שהוא לבדו האדון בית
המקדש בעל כל הצבאות מסיר מירושלים מקום השררה ומשפט ,ומיתר ערי יהודה משען
ומשענה ,והמשען הוא כל משען לחם וכו' שיהיה להם עניות להכניעם ,והמשענת הוא
שריהם אשר ישענו עליהם ,והם (ב) גבור ואיש מלחמה כו' והוא גבור בארץ יוצא ובא ללחום
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מלחמותיהם ,ואיש מלומד מלחמה מנעוריו לצאת ולבוא לישען עליו מאויביהם ,ושופט
לשופטם ונביא להנהיגם ,וקוסם הוא בעל דעת והתנכלות הנהגה וזה אומרו וקוסם ,ויהיה
ע"ד מאמרם ז"ל על וקסמים בידם כי נטלו עצה והתנכלות בידיהם וביניהם ,אם יאמר בלעם
כך וכך נדע ענינו כמפורש שם ,הרי פירשו קסמים לשון התחכמות דעת ותבונה ,ורז"ל בגמרא
אמרו וקוסם זה מלך ,כד"א קסם על שפתי מלך והוא מעין זה ,וזקן יושב בישיבה ,הנה אלה
יוסרו מירושלים ומיהודה שהיו משענה.
(ג) וגם יסיר ירודים מאלו מעין הקודמים ממלאים מקומם בשעת הדין מעין גבור ואיש
מלחמה שר חמשים שאינו גבור החיל רק על סך מועט ומעין שופט דיין הדור הוא נשוא
פנים לדון לפי דעתו כי מפניו יבושו ,עם שלא יהיה דיין וגדול הדור ,ותחת נביא יועץ גם שלא
יהיה הנהגה על פי הנבואה יהיה על פי עצה ,ותחת קוסם חכם חרשים קנויים מהזולת ולא
מדעתו ,ומעין זקן שקנה חכמה נבון לחש מבין שמועה.
ואחרי הסיר את אשר אינו העדר כבוד היות תחת ממשלתם ,אתן במקומם (ד) נערים
שריהם ,ולא נערים משכילים ויודעי דעת ומביני מדע ,רק ותעלולים נבזים ,כי אז יכנעו תחת
ילדים פוחזים וכדאי בזיון ,כי (ה) ונגש העם הזה ויאחזו לגשת במשפט איש באיש ,כלומר
חשוב בחשוב ואיש עם רעהו כיוצא בו ,ובגשתם לדין ימר להם ממות ,כי ירהבו הנער המושל
ודיין בבעל דין החשוב ,בין על הכבוד כי יעמוד לפני כסא כבוד הנער הדיין ומושל ,בין כי
ישתרר עליו ויגזור גזירה הנער בזקן ,והנקלה התעלול בנכבד הבעל דין.
ושמא תאמר האם דעה חסרו ולא יעמידו טובים מהם ,דע כי אין לאל ידם מרוב עוני ודלות,
שהוסר מהם משען לחם ומשען מים ,כי הלא במר שיחם (ו) יתפוש איש באחיו בית אביו
ממשפחתו ,ויאמר אליו הנה אין לי הון לתת לך ,תהיה קצין ודיין ומושל לנו ,אך שמלה אשר
נלבש תהיה לכה בשכר שקצין תהיה לנו על משפחתנו ,כי לא נבקש רק המכשלה הזאת
הנזכר שירהבו הנער בזקן תחת ידיך ,כי לא נער אתה וממשפחתנו מבית אבינו אתה ,שלא
יהיה לנו חרפה במשול נקלה בנכבד ,כי עתה אם נקלים או נכבדים אנחנו הננו שווים ,גם
שלא תמלא חסרון הגבור וכו' ושופט ונביא וכו' ,לבד מכשלת הכבוד הזאת שירהבו הנקלה
בנכבד יהיה תחת ידך להסירה ,ולא יאבה למו מרוב עניות ,ומה יעשה לבל יפצרו בו טרם
ידבר ישבע.
(ז) וזה אומרו ישא ביום ההוא לאמר ,כי ישבע כדי לאמר ,ולא יאמר ואח"כ ישבע ,וזה אומרו
לאמר ,שאם לא כן הוא מיותר ובלתי מובן ,ויאמר גם כי תתנו לי שמלה לעצמי הלא בביתי
אין לחם ואין שמלה מרוב חסרון כיס ,והדל עד גדר זה לבו מת בקרבו ולא יערב אל לבו ,אם
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בין הכות הרשע להכותו או לחבשו וכיוצא בזה ,ואיה אפוא קצינותו ואיך יהיה קצין עם ,וזהו
הנה לא אהיה חובש מכה או לוכד בבית אסורים לבלתי מקבלים הדין ,כי בעניי לבי חלל
בקרבי ,כי בביתי אין לחם כו' שע"כ לא אהיה חובש ,וא"כ אפוא לא תשימוני קצין עם.
(ח) כי כשלה ירושלים כו' אחרי אומרו כי יסיר מירושלים ומיהודה הראויים להשתרר ולשפוט
ולהנהיג ,וישים נערים תעלולים תחתיהם ,בא לתת טעם תחת מה כי אינו טעם מספיק,
שכדי להכניע את העם עשה כן ,כי טוביה חטא וזיגוד מנגד ,כי מה חטאו השרים ,אך גם
הטעם הוא כי הלא חטאו גם המה ,כי כשלה ירושלים הם הראשים במקום השררה והמשפט
הראויים להוכיח ,וע"י כן ויהודה נפל ,והכישלון הוא אומרם כי לשונם ומעלליהם בלבד הם
ידועים אל ה' ,כלומר לשונם אשר ידברו סרה בפיהם וגם מעלליהם בפועל הם אל ה' ,כלומר
כי מה שיוציאו וידברו בלשונם ,וכן מעלליהם שיפעלו בפועל בלבד בגלוי הוא אל ה' ,כלומר כי
אך המחשבה לא כן ,שכוונתם היא למרות עיני כבודו שכביכול המחשבה המתייחסת אל עיני
כבודו שיראו ללבב ,ימרו הבטת וראיית עיני כבודו ,כלומר ,כי לא יראה חלילה( ,ט) והנה
יכוזבו על פניהם ,כי הלא קל וחומר הוא ,אם הכרת פניהם ענתה ותעיד בם על אשמותם ,כי
בימים ההם היו מכירים בפני כל איש אשר חטא על הנפש ,וכעובדא דינוקא דספר הזוהר
שהכיר אשר לא קראו גדולי ישראל אשר באו לביתו קריאת שמע ,ומה גם הנביא ישעיה
ודומה לו.
ועתה ק"ו הדברים אם אני בשר ודם אשר חטאו על הנפש צפון בקרבם אדענו בהכרת
פניהם ,מה גם עתה הוא יתברך כי לא יסתר ממנו כל דבר אשר לא סופר ויצא אל הפועל.
ושמא תאמרו אעיקרא דדינא פירכא ,כי הלא גם מה שנאמר להם שאנו מכירים בפניהם
שחטאו ,יכחשו לאמר כי לא כן הדבר ,כי הלא כאשר הכרת פניהם ענתה בם ואומר להם כה
וכה חטאתם ,הנה וחטאתם כסדום הגידו ,כי כן דברתי לא כחדו ,וא"כ הק"ו במקומו עומד,
אם הכרת פניהם ענתה בם ולא כחדו אשר אמרתי שחטאו על פי הכרת פניהם ,ואני הכרתי
מבלי סופר ונגלה לזולתו מה ,גם עתה למי שלא עיני בשר לו כעיני חלילה ,ועל כן הסרתי
מירושלים שריהם המתעים אותם במכשלת סברא זו ,ובכן אוי לנפשם של השרים
שבירושלים ,כי גמלו להם בני יהודה רעה ,שעון העם על נפשם של השרים.
או יאמר ,הנה אלה רשעים היסבו מיתת גופם שהוסרו גבור ואיש וכו' ,ובכן אוי לנפשם כו'
והוא שנושא קל וחומר ואומר ,הנה הגוף גומל חסד עם הנפש ,כי היא כאורח נטה ללון פה
בארץ הלזו ,וכמאמר הלל בלכתו לסעוד שהיה הולך לגמול חסד עם נפשו ,וההיקש בזה בכל
מצווה ומצווה ,שידי אדם יעשו הוא גמילות חסד לנפש ואמר אוי לנפשם ואבוי ,כי נפשם
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העניה באה לעולם שיגמלו עמה חסד ,ואוי למקווים יעשו לה חסד ,אם לעצמם וגופם יגמלו
רעה ,מה יעשו לזולתם היא נפשם ,וזהו אוי לנפשם אחרי כי גמלו להם עצמם רעה ,כי זולת
אשר היסבו כריתת גופם העיקרי ,האוי העצמי לנפשם יהיה.
או יאמר ,אל תאמרו האם אנו העם אשר היו מתעים ראשינו אותנו נתחייב כהם ,אל תיראו,
כי הנה אוי לנפשם בלבד ,כי גמלו להם לבדם רעה.
(י) אמרו צדיק כי טוב כו' .הנה רז"ל למדו מזה הפסוק ,כי המצות מאכילות פירות ולא
העונות ,וזהו כי פרי כו' .ולפי זה יתכן על פי דרכם יהיה אומרו (יא) אוי לרשע כו' ,לומר
אמרו צדיק כי טוב כי פרי המצות יאכלו ,אך אוי של הרשע אינו פירות כי אם הרע לבדו ,ועוד
הטבה אחרת והיא כי גמול ידיו יעשה לו ,אך לא גמול הלב כי מחשבה רעה אין הקדוש ברוך
הוא מצרפה למעשה ,וסמוך אל הקודם יאמר בשום לב אל אומרו מעלליהם ולא אמר מעלליו,
כי הלא על צדיק אחד ידבר.
[ט -יא] אך הנה בדרך השני על פסוק אוי לנפשם כו' דסליק מניה ,שידבר על הנפש והגוף
שבמעשיהם היצרו גם את גופם ,ומה גם את נפשם כמדובר בסמוך ,ועתה על שני הסוגים
הנזכרים אמר הנביא ,הלא אמרת שבעוון השרים המתעים את העם הסירם ה' וישב את העם
תחת נערים ותעלולים ,והנה על זה יש קושיא ,כי הנה הצדיק והרשע הן זה לעומת זה.
והנה אמרו צדיק כי טוב וצודק הוא ,כי פרי מעלליהם של גוף ונפש שיפעלו יחד בעולם הזה
יאכלו יחד ג"כ פה ,אך אוי אשר לרשע הוא רע באמת ולא יאמרו בו כי טוב ,והרע והקושי
שיש לנו בזה הוא ,כי הראוי הוא כי גמול ידיו יעשה לו לבדו ולא לעם ,אך בעונות השרים
שהיו רשעים כאמור למעלה ,שהמרו עיני כבודו יתברך והתעו את העם ,למה גמולם לא היה
להם לבדם כי אם גם לעם ,כי הנה כאשר הוסרו מירושלים ומיהודה נשארו העם ברעה.
יב עַׁ ִמי נֹגְ ָשיו ְמעֹולֵ ל ְונ ִָשים ָמ ְשלּו בֹו עַׁ ִמי ְמאַׁ ְש ֶריָך ַׁמ ְת ִעים ְו ֶד ֶרְך אֹ ְרחֹ ֶתיָך ִבלֵ עּו :
כי דרך העוללים לימשך אחר עצת נשים בשררתם ,נמצא כי ונשים משלו בו ,משיב הוא
יתברך ואומר עמי ,הן אמת שמאשריך שהיו מתעים אותך ,אך בכלל רעתם היה שגם דרך
אורחותיך מעבירות שבידך בלעו ,כי לא גלו על עוונך והסתירום ולא שבת מהם ,ועל כן אותם
עוונות צריכין מירוק ויהיה זה לכם למרקם.
עוד יתכן במאמרם ז"ל בגמרא ,כי שאל משה מהקב"ה מפני מה יש צדיק וטוב לו וצדיק ורע
לו ,וכן רשע וטוב לו ורשע ורע לו ,ובתחילה אמרו שהשיב לו הוא יתברך צדיק וטוב לו צדיק בן
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צדיק וכו' ודחו ענייין זה ,ועלתה המסקנא שמה שהשיב לו הוא יתברך הוא ,צדיק וטוב לו
צדיק גמור ,צדיק ורע לו צדיק שאינו גמור ,רשע וטוב לו רשע שאינו גמור ,רשע ורע לו רשע
גמור ,וזה אחשוב פה שהנביא דבר אמרו וגזרו אומר צדיק כי טוב ,שאינו צדיק שרובו זכויות
בלבד ,אך יש לו עונות כי אם צדיק טוב לגמרי אמרו והכירו צדיק כי טוב וגמור הוא ,במה
שתראו כי פרי מעלליהם של גוף ונפש שפעלו יחד פה יאכלו יחד ג"כ פה ,שצדיק וטוב לו
הוראה שהוא צדיק גמור ,וכן אוי לרשע כאשר הוא רע בעצם שהוא בהיותו גמור ,כי אז גמול
ידיו יעשה לו שיהיה רשע ורע לו ,ועל זה הרגיש הנביא ואמר למה ילקו אגבו העם שעמי
נוגשיו מעולל וכו' ,כדרך הקודם עד סוף הפסוק כמדובר.
או יאמר ,מה שידענו כי העון עצמו שהאדם עושה הוא המדכאו ,כד"א ותמוגנו ביד עונינו
וכמאמרנו על פסוק תיסרך רעתך ,וזה יאמר פה הנה אמרו צדיק כי טוב מרובה מידה טובה
ממידת פורענות ,כי אין צריך לומר כי מעלליהם נעשים סנגורים ושרפי קודש המעטרים אותם
לעוה"ב ,כי אם גם יעשו פירות כי פרי מעלליהם יאכלו כל העם ,אך האוי שיש לרשע והעונש
הוא הרע עצמו ,כי הוא המייסרם ומדכאם כי נעשה משחית ומייסרו בגיהינום ,כי גמול ידיו
יעשה מעשה עצמיי לו לעצמו להתמוגג בו ,ואומר הנביא אחר שגמול ידיו יעשה לו לרשע,
למה כשלון הרשעים הפילונו להיות (יב) עמי נגשיו מעולל וכו' ,ויהיה גמול ידיהם להשיב
גמולם להם ולא לנו ,משיב הוא יתברך ואומר עמי מאשריך מתעים וכו' ,לומר אל תחשוב
שעון הרשעים המיתו הראשים שלכם כי אם עוון עצמכם ,כי מאשריך היו מתעים אותך תחת
ההישרה ,ודרך אורחותיך בלעו עמך שלא גלו על עוונך ולכן גם אתם צריכים למרק
עונותיכם.
יג נִ צָ ב לָ ִריב ה' וְעֹ ֵמד לָ ִדין עַׁ ִמים :
ְש ָריו וְאַׁ ֶתם ִבעַׁ ְר ֶתם ַׁהכ ֶֶרם גְ זֵלַׁ ת ֶהעָ נִ י ְבבָ ֵתיכֶם :
יד ה' ְב ִמ ְשפָ ט יָבֹוא ִעם-זִ ְקנֵי עַׁ מֹו ו ָ
ּופנֵי ֲענִ יִ ים ִת ְטחָ נּו נְ אֻ ם-אֲ ֹדנָי ה' ְצבָ אֹות :
[מה לָ כֶם] ְת ַׁדכְ אּו עַׁ ִמי ְ
טו ( ַׁמלָ כֶם) ַׁ
נצב לריב ה' כו' .היה יתברך אומר לישראל עמו ,ראו נא מה ביניכם לגויים ,כי הנה אין צריך
לומר שיהפך להם מידת רחמים לדין ,כי אם שיהיה הוא הבעל דין וזהו נצב לריב ה' ,ואחר
אומרו הטענות נגדם כבעל דין לא ישב על כסאו להיות דיין ,והוא כי אין תואר דיינות אלא
ישיבה ,ואמר כי לדין עמים אינו יושב לדון כי אם עומד בלתי דן ומניח ישיבת הדיינות למדת
הדין בלבד ,וזה הוא לדין עמים ,כי אם ועומד לדין עמים אך לכם ישראל לא כן הוא ,כי אם
שה' במשפט יבוא וכו' ,כי בבא הב"ד הוא מידת הדין של מעלה לשפוט יבוא ה' עמו לדון
להפשיר הדין ,וזהו ה' שהוא מידת רחמים במשפט שהוא מידת הדין יבוא לדון ,להיות רחום
בדין עם זקני עמו ושריו ,ומה יאמר להם ואתם כלומר ,כמו שאני רב אל הגויים ששיחתו כרם
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ה' צבאות ,גם אתם בערתם הכרם ועם כל זה אני רחום בדין לכם ,ומה הוא אשר בערתם
הכרם ,הלא הוא כי גזלת העני בבתיכם.
או שיעור הכתוב ,הנה הוא יתברך מטפל ונצב לריב ולדין על העמים החיצונים כי לא עמו
המה ,על שהצרו את ישראל ,ואלו היה בא במשפט עם אשר לו בעמו בפנים ,היה מוצא
ליטפל במשפט יותר על כל מה שמוצא בחוץ ,וזהו הנה ה' נצב לריב ועומד לאטו לדין עמים
על שהצירו את ישראל ,ואלו ה' במשפט יבא עם זקני עמו ושריו ,היה מוצא כי אינו כלום
כמעט מה שהיצרו ובערו כרם ה' צבאות בית ישראל הגויים ,בערך מה שעשיתם מכם ובכם,
כי הלא אתם בערתם הכרם בעצם ולא הגויים ,כי הלא גזלת העני בבתיכם ,והוא מה
שאמרו בפסיקתא על פסוק כספך היה לסיגים ,מעשה באשה שגזלו ממנה מצע ,והלכה
בימים ההם לצעוק לפני הדיין ומצאה המצע פרוש על מיטתו של הדיין ,ורבים כיוצא בזה
שהובאו שם ,וזה יאמר פה ,אתם בתת יד לגוזלים ומקבלים גזלותם בשוחד בערתם הכרם,
דלאו עכברא גנב אלא חורא גנב ,כי הלא גזלת העני בבתיכם ,כי ממה שגוזלים נותנים לכם
שוחד.
ושמא תאמרו כי עתה נוכיח את הגוזלים ונבער הגזל( ,טו) מלכם תדכאו עמי לאמר להם
מדוע ככה עשית ופני עניים תטחנו ,כי תביישום על גזלותם אחר שאתם עשיתם העיקר ,ולא
תטלו קורה מעיניכם תחילה ,נאם ה' צבאות המעיד בכם.
ּומ ַׁש ְקרֹות עֵ י ָניִם
ֹאמר ה' יַׁעַׁ ן כִ י ג ְָבהּו ְבנֹות צִ יֹון ו ֵַׁתלַׁ כְ נָה (נְ טּוֹות) [נְ טּויֹות] גָרֹון ְ
טז וַׁי ֶ
ּוב ַׁרגְ לֵ יהֶ ם ְתעַׁ כ ְַׁסנָה :
הָ לֹוְך ו ְָטפֹוף ֵתלַׁ כְ נָה ְ
יז ו ְִשפַׁ ח אֲ ֹדנָי ָק ְדקֹ ד ְבנֹות צִ יֹון וה' פָ ְתהֵ ן יְעָ ֶרה :
(טז) ויאמר ה' יען כי גבהו בנות ציון כו' .על האנשים היקל בהטיל עונשם על הבלתי
מוכיחים ,והנה על בלתי הוכיח את הנשים אינן כ"כ אשמים ,ועל כן הטיל אשמתן על עצמן,
וזהו ויאמר ה' לא אטיל אשמת הנשים בעצם על העדר מוכיח ,דלא אורח ארעא ללכת אחר
נשים להוכיח ,ומה גם כי קו לקו השתרשו להרשיע ,כי החלו בגאווה בלבד מתגאות ביופיין,
ויען כי גבהו נמשך עוד מעט ,כי ותלכנה נטויות גרון להראות לובן ושטח גרונם ,ומזה נמשכו
להיות משקרות עיניים מנטיית הגרון ,כי קרוב לבוא מזה לזה ואחרי כן הלוך כו' וברגליהם
כו' ,כי בזה כלו רעה ,לכן ממקום שהחלו לחטא הוא הראש ,במה שגבהו (יז) ושפח קדקד
בנות ציון ,ואחרי כן תאוותם לא יביא להם ,רק אחר שהכה על תחילת רשעם יכם על
תכליתם הוא מקור דמיהן שפתהן יערה כנחל דם וימאסו.
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יסים ְו ַׁה ַׁשהֲ רֹנִ ים :
יח בַׁ יֹום הַׁ הּוא י ִָסיר אֲ ֹדנָי אֵ ת ִת ְפאֶ ֶרת הָ עֲ כ ִָסים וְהַׁ ְש ִב ִ
גֹורה נִ ְקפָ ה
ְתחַׁ ת חֲ ָ
ֹשם ַׁמק י ְִהיֶה ו ַׁ
כד וְהָ יָהַׁ -תחַׁ ת ב ֶ
ְתחַׁ ת ְפ ִתיגִ יל ַׁמחֲ גֹ ֶרת ָשק כִ יַׁ -ת ַׁחת יֹ ִפי :
ְתחַׁ ת ַׁמעֲ ֶשה ִמ ְק ֶשה ָק ְרחָ ה ו ַׁ
ו ַׁ
בּור ֵתְך בַׁ ִמ ְלחָ ָמה :
כה ְמ ַׁתיְִך בַׁ חֶ ֶרב יִפֹ לּו ּוגְ ָ
כו וְאָ נּו וְאָ ְבלּו ְפ ָתחֶ יהָ וְנִ ָק ָתה לָ אָ ֶרץ ֵת ֵשב:
א .הנה יקשה כי אחר אומרו כי ישפח קדקדם ופתהן יערה ,שהוא כליון חרוץ או קרוב אליו,
יאמר שיסיר תפארת העכסים שהוא העדר עדי עדיים.
ב .ועוד אומרו כי תחת יופי ,גם אם נפרשהו לשון כוויה ראוי לדעת מה הכוויה,
ג .ולמה לא נאמר שם הדבר ככל הקודם תחת בושם מק וכו' ולא מלת כי שלא פורש עניינה.
ד .ועוד למה שינה שלא אמר ותחת יופי כי.
ה .ועוד אומרו מתיך כו' עם מי ידבר ,ולמה אמרו בלשון לנוכח ומה שאחריו שלא לנוכח.
ו .ועוד שהיה לו לומר וגבוריך במלחמה ולא וגבורתך ,ומה הנה פתחיה שאנו ואבלו.
אמנם הנה אמרו רז"ל שהיו אומרות בנות ציון מה לנו ולצרת החורבן ,הלא אנו כלי זינינו
עמנו ,כי איזה מלך או שר לא יתפאר בקחת אחת ממנו יפיפיות שאין כמונו בכל הארץ,
ויושיבונו בקרונות מלכם ונהיה שרות וגדולות ,וכן היה ,כי בראות אותן היו נוטלים אותן
ומושיבים אותן בקרון ,והיה הקדוש ברוך הוא מלקה אותן בצרעת ,ופותח מקור דמיהן עד
שהיה מתמלא הקרון דם ,מה היה השר עושה ,דוקרה ברומח ומשליכה לארץ בפני הקרון
ומעביר הקרון עליה ,הה"ד וה' פתהן יערה שהוא מקור דמיה.
ונבוא אל העניין
אמר כי וה' פתהן יערה כמפורש מרז"ל.
ואמר הנביא ,שמא יאמר איש על מה עשה ה' ככה לבנות ציון ,שיראה כאכזריות חימה ח"ו,
לזה אמר דעו אפוא כי הלא אחר התנהג לאט יהיה זה להן ,כי טרם פתהן יערה יסיר ה' בעל
הרחמים את תפארת העכסים וכו' ,אולי ע"י הסיר כל מחמודיהן ותכשיטי עדייהן הרבים
האלה שהזכיר ,שיביאם לדלות שימכרום ברעב לשבוע לחם ,אז יכנע לבבן הערל ,ולא שווה
להן ,כי הנה אדרבא והיה לשון שמחה ,על כי לא יהיה להם כן ,כי אם עד מות בעליהן
במלחמה ויקחו אותן הכשדים ,ועל ידי גודל העוני יחיש הדבר לבוא ,על כן בא הוא יתברך
כמדבר לנוכח אתן ,ואומר להן הנה תחת בושם שתקוו מהכשדים מק יהיה בצרעת ודם
השותת מכם ותחת חגורה וכו' ,והטעם הוא ,יען כי תחת יופי שנתתי בכם ,הגמול היה
שהיית חפצה שמתיך הם אנשיך בחרב יפולו ,ואת תהי גבורתך במלחמה שתחיי ותנצחי ע"י
זיין יופיך ,שתשמחי בנפול אנשיך בני ישראל אלופי נעוריך בחרב ,ואת תהי גבורתך
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במלחמה ,שתעלי במעלה תחת ערלים ,על כן לא בלבד אתן הצרעת לקלקל יופייך ,כי אם גם
(כו) ואנו ואבלו פתחיה מקוריה שעשאן הוא יתברך כמבועי דם ,שימאסום שהיו דוקרים
אותם בחניתם ומשליכתם לארץ מהקרון ,וזהו ונקתה לארץ תשב ולא בקרון ,כאשר טרם
הערות מקורן ואנו ואבלו פתחיהן ,ולהיות כי אומרו ואנו ואבלו פתחיה על פתחי מקוריהן,
אינו כבודו יתברך לדבר כן לנוכח אתן ,שנה וידבר שלא לנוכח ,ובראות כן הנותרות יקחו
מוסר.

פרק ד
א וְהֶ חֱ זִ יקּוֶ -שבַׁ ע נ ִָשים ְב ִאיש אֶ חָ ד בַׁ יֹום הַׁ הּוא לֵ אמֹר
לַׁ ְח ֵמנּו נ ֹאכֵל ו ְִש ְמלָ ֵתנּו נִ ְלבָ ש ַׁרק י ִָק ֵרא ִש ְמָך עָ לֵ ינּו אֱ סֹ ף ֶח ְרפָ ֵתנּו :
יטת ִי ְש ָראֵ ל :
ּול ִת ְפאֶ ֶרת ִל ְפלֵ ַׁ
ּופ ִרי הָ אָ ֶרץ ְלגָאֹון ְ
ּולכָבֹוד ְ
ב בַׁ יֹום הַׁ הּוא י ְִהיֶה צֶ ַׁמח ה' ִלצְ ִבי ְ
ירּושלָ ם :
ָ
ירּושלַׁ ם ָקדֹוש יֵאָ ֶמר לֹו כָלַׁ -הכָתּוב לַׁ ַׁחיִ ים ִב
ָ
נֹותר ִב
ג וְהָ יָה הַׁ נִ ְשאָ ר ְבצִ יֹון וְהַׁ ָ
(א) והחזיקו שבע נשים כו' לבל יקחום הגוים ,פן יקרם כראשונות כמז"ל כי גזרת מלך
נבוכדנאצר הייתה עליהם בל ישלחו יד לאשת איש ,ועל כן היו נשאות רבות לכל איש לבל
יקחום ,ובזה אינו חולק על מאמרם ז"ל שהיו אומרות כלי זינינו עמנו ,ושמחות על הלקחן
לשונאים עם מאמרם שהיו נשאות לשלא יגעו בהן שונאיהן ,כי זה בתחילה וזה אחרי כן
כמדובר.
(ב-ג) ביום ההוא יהיה צמח וכו' .הנה המפרשים ז"ל האריכו לבאר פסוק זה ולא יצאו ידי
חובת הקשר ולא התכת התיבות ,ולא אמרו ענייין נסבל בפשט התיבות ,על כן אחשבה ,אמר
הוא יתברך הנה דברתי דופי על בנות ירושלים והתפקרותן ,אשר היה זה להן מרוב עושרן
ששמנו עשתו ,ויעשו להן תפארת העכסים כו' הנטיפות וכו' הפארים וכו' הטבעות וכו'
המחלצות כו' הגליונים כו' ,ומכל אלה התפקרו וירשיעו עדי אובד ,על כן אומר הוא יתברך
הנה תראו כי העושר יהולל ויסיר את בעליו מאחרי ה' ,על כן אין טוב לישראל כמידת העוני,
כמאמרם ז"ל יאה עניותא לישראל כברזא סומקא לסוסיא חיוורא ,ואילו היו ישראל אוכלים
עשבי השדה הטובים למאכל אדם מאשר תצמח האדמה מאליה ,או פירות הנמצאים מאליהן
באילנות וכיוצא ,אז טוב להם שלא ישמנו ויבעטו ,על כן אומר הוא יתברך הנה ביום ההוא
לעתיד תכלה פרוטה מן הכיס ,באופן יהיה צמח ה' הוא אשר תצמיח האדמה מבלי תזרע ,כי
אם הוא צמח יוצא מהשי"ת יהיה לצבי ולכבוד ,שיתפאר ויתכבד האדם המוצאו בשדה
באוכלו ממנו ,ולא ישעה אל בשר ויין ושמלות וכיוצא ,ועוד יהיה לגאון ולתפארת אשר תשיג
ידו ג"כ לפרי הארץ הגדלים מאליהם שהוא יותר מצמח האדמה ,וזה יהיה הכנה לפליטת
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ישראל סמוך לזמן הפלטה ,ואז ע"י כן והיה הנשאר בציון כו' קדוש כו' ,כי ע"י ההסתפקות
בירקות שדה והרחקת מותרות ,יהיו קדושים עד גדר שקדוש יאמר לו ,כי גם גופו יהיה
משולל חלאה ,כי אם זך בלי זווהמת נחש ,כאשר היו ישראל במעמד הר סיני ,ואמר כי
הנשאר בציון כולם יזכו לכך ,אך הנותר בירושלים לא כולם יזכו ,כי אם כל הכתוב לחיים
מהם ,והוא כי ימצא בהם מי שלא יצטרכו למות למרק זוהמת נחש שבחומרת בכור הארץ,
וזהו כל הכתוב לחיים בירושלים ,וכל זה הוא לפי דרכנו על ימות המשיח.
והנה אמרו רז"ל עתידין צדיקים שיאמרו לפניהם קדוש ,כדרך שאומרים לפני הקדוש ברוך
הוא שנאמר ,והיה הנשאר בציון כו' קדוש יאמר לו.
וראוי לשים לב אל אומרו כדרך שאומרים לפני הקדוש ברוך הוא ,שהיה די יאמר שיאמרו
לפניו קדוש.
ועוד ,כי מי בשחק יערוך לה' שיאמר שיאמרו לפניו כדרך שאומרים לפני הקדוש ברוך הוא.
ועוד ,כי אין ראיה מהפסוק שהוא כדרך שאומרים לפני הקדוש ברוך הוא.
אך הנה הדרך שאומרים לפני הקדוש ברוך הוא ,הלא הוא לשלול ממנו מציאות שלשת
העולמות ,עולם השפל ועולם הגלגלים ועולם המלאכים ,ועל כן ישלשו הקדושה קדוש ועליון
מאיכות זה העולם ,וקדוש מהב' ,וקדוש מעולם המלאכים ,ואמר כי כדרך הזה יאמרו לפני
הצדיקים ,שהוא כי מלאכים ממש יאמרו ,שצדיקים הם למעלה מאיכותם ,והוא כי דעת רז"ל
הוא כי אומרו קדוש יאמר לו ,הוא מפי מלאכים שבהיות מפיהם ודאי שהוא שקדושת הצדיק
למעלה מקדושת עצמם ,שאם לא כן במה יפארום ומי הגיד לרז"ל ,כי אומרו קדוש יאמר לו
הוא מפי מלאכים ,הלא הוא כי הבקי במדרשי רז"ל הוא ידע כי רוב דרשותם הם מגזרה
שווה ,ובכן יהיה כי נאמר כאן יאמר לו ,ולהלן הוא אומר כעת יאמר ליעקב ולישראל מה פעל
אל ,ופירשו ז"ל כי לעתיד ישאלו המלאכים ליעקב ולישראל מה פעל אל בשמים ,ואם כן מה
להלן יאמר מפי מלאכים אף כאן קדוש יאמר הוא מפי מלאכים ,וא"כ הוא שקדוש הצדיק
מהמלאך ,והיינו כדרך שאומרים לפני הקדוש ברוך הוא.
יח ִמ ִק ְרבָ ּה
ד ִאם ָרחַׁ ץ אֲ ֹדנָי אֵ ת צֹאַׁ ת ְבנֹות-צִ יֹון וְאֶ תְ -ד ֵמי יְרּו ָשלַׁ ם י ִָד ַׁ
ּוברּוחַׁ בָ עֵ ר :
ְברּוחַׁ ִמ ְשפָ ט ְ
אם רחץ ה' את צואת בנות ציון כו' .הנה לדעת הכל אם זה הוא ודאי.
ונבוא אל העניין
והוא ,כי הנה כתבנו בפסוקים הקודמים ,כי על ימות המשיח ידבר ,שיהיה הנשאר בציון כו'
קדוש ,ע"י מה שקרוב אל הזמן ההוא יתרחקו מהמותרות ,עתה בא לתקן את אשר יוכל איש
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לדבר ולומר ,כי איככה יוכל איש להכשיר מעשיו להיות קדוש ,ואיך יוכל איש עם שתקיף ממנו
הוא היצר הרע ,אשר החריב ביתנו ואשר כולנו ואשר דמה לנו .על כן אמר הנה שתים אלו
יעשה לנו הוא יתברך:
א' ,כי ירחץ את צואת כו' ואת דמי כו' ,והוא ,כי הנה היצר הרע יש לו ג' ראשים שבהם ידכא
תחת רגליו כל אסירי ארץ,
א' בחינת יצר הרע של עבודה זרה.
ב' בחינת יצר הרע של גילוי עריות.
ג' של שפיכות דמים,
והנה אנשי כנסת הגדולה ביטלו יצר הרע של עבודה זרה ,ובקשו לבטל יצר הרע של גילוי
עריות ולא יכולו ,כי לא היו מוצאים אפילו ביצה אחת ,אשר גם הוא בא מכחו ,אך כחלו עיניו
והתישו כחו בקרובות.
והנה אם היה אפשר לבטל אפילו של זימה ושל שפיכות דמים לגמרי ,היה תיקון גדול לעולם,
אמר הוא יתברך כי כאשר עשו אנשי כנסת הגדולה ביצר הרע של עבודה זרה ,כן יעשה ג"כ
הוא יתברך ביצר הרע של זימה ושל שפיכות דמים ,וז"א אם רחץ ה' את צואת בנות ציון,
הוא חלאת יצר הרע של זימה ,כי אם זה הוא ודאי כמדובר ,וגם דמי ירושלים הוא יצר הרע
של שפיכות דמים ידיח מקרבה.
ושמא תאמר הנה של שפיכות דמים יתכן לבערו מן העולם ,אך של זימה אפילו ביצה לא
תמצא ותבטל גם פריה ורביה מהבעלי חיים ,לזה אמר מה שאמרתי שירחץ יצר הרע של
זימה לא עד גדר מוחלט ,כי אם ברוח של משפט שהוא לבל תהיה תשמיש חוץ ממה שהוא
משפט ,אך לא לבטל גם חיבור הב"ח וכיוצא ,אך מה שאמרתי לבטל שפיכות דמים זה יהיה
ברוח בער ,לבערו לגמרי שלא יהרגו למשחית.
ה ּובָ ָרא ה' עַׁ ל-כָלְ -מכֹון הַׁ ר-צִ יֹון וְעַׁ לִ -מ ְק ָראֶ יהָ
יֹומם וְעָ ָשן ְו ֹנגַּׁה אֵ ש לֶ הָ בָ ה לָ יְלָ ה כִ י עַׁ ל-כָל-כָבֹוד חֻ פָ ה :
עָ נָן ָ
ּומ ָמ ָטר :
ּול ִמ ְסתֹור ִמזֶ ֶרם ִ
ּול ַׁמ ְחסֶ ה ְ
יֹומם ֵמחֹ ֶרב ְ
ו ְוסֻ כָה ִת ְהיֶה ְלצֵ לָ -
אמר שאחר סלקו יתברך צואת בנות ציון ודמי ירושלים ,שהם כחות טומאת זוהמת היצר
הרע ,אז יהיה לעולם מבוא לבוא בו הוראת קדושת כל צדיק וצדיק ,כי אז יהיה להם כנתן
דצוציתא ,שהיה עטרת ראשו גלוי לכל ,כן יהיה אז לכל צדיק וצדיק ,וזהו וברא ה' צבאות אחר
הכנת סילוק הטומאה ,הוית קדושה על כל מכון כו' ,והוא ,כי המכונות שהארץ עליהם
עומדת ,כד"א יסד ארץ על מכוניה הם הצדיקים אשר בקרבה ,שהם כצינורות שעליהם תחול
שפע עליון ,ויתקשרו העולמות כסולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה ,כי על כן באדם יש
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חלק מכל עולם ,ארבע יסודות מהתחתון ,ונפש מעין חיוניות עולם התנועה ,ורוח מעין מלאכיו
רוחות ,ונשמה מעין עולם הנשמות העליון ,וע"ד זה כל מכון הר ציון הוא כל צדיק שבעולם ,כי
על ידם תיכון ציון בל תימוט ,כי ולציון יאמר איש ואיש יולד בה ,וכל צדיק יכוננה כמפורש
אצלנו בס"ד על והוא יכוננה עליון ,על כן ישפיע וברא ה' מן הקדושה העליונה על כל צדיק
שיהיה נשאר בה.
ועל מקראיה אשר יקבצו ויבואו אליה מהחוץ צדיקים גמורים ,ויעשה יתברך לכל אחד ואחד
יותר מכל אשר עשה לכל כללות ישראל ביציאת מצרים ,והוא ,כי אז היו שני ענני כבוד עמוד
ענן ביום ועמוד אש לילה לכללות ישראל ,אך אז לכל אחד מהצדיקים יהיה עמוד ענן רוחני
יומם על ראשו ועמוד אש לילה ,ועוד ,כי אז היה ע"י שתי המידות שהם דין ורחמים ,כאומרו
וה' הולך כו' ,שהוא הוא ובית דינו ,ועל כן היה עמוד ענן שהוא אור מלובש בעב הענן ,אך אז
וברא ה' בלי שתוף דין ענן יומם ,שלהיות הענן זך מאד צריך עשן לבל יזונו עיניהם מאור
הענן הזך ההוא מה שלא הוצרך כך ביציאת מצרים ,כי אז היה מעובה ולא היה מעכב אל
הראייה ,וכן תחת עמוד אש לילה עתה יהיה דק שהוא נוגה אש להבה ,והוא כי דרך האש
שהוא עב האיכות ומתוכו יוצאת להבה דקה ,והנה בצאת ישראל ממצרים היה עמוד אש עב
בלילה ,ואז יהיה נוגה של עמוד אש שהוא תוכיות אור האש שהיא להבה דקה וזכה.
ושמא תאמר ,מה צורך להיות זה על כל ראש צדיק ,והלא בכל כללות העיר יהיה כזה ,כדבר
שנאמר ואני אהיה לה חומת אש סביב ולכבוד אהיה בתוכה ,וא"כ מה הוא היתרון הלז ,לזה
אמר אל תתמה כי על כל כבוד הידוע שהוא מה שולכבוד אהיה בתוכה היא חופה ,שיהיה
חופף על ראש כל צדיק ענן יומם ועשן ונוגה אש להבה לילה ,והנה זה יהיה לעומת ענן יומם
ועמוד אש לילה.
ושמא תאמר בשלמא עמוד ענן שבמדבר ועמוד אש היו לנחותם הדרך ,אך מה שהיה סוכך
על ראש כל ישראל היו ענני כבוד ,שהיו מוקפים מהם כד"א כי בסכות הושבתי את בני
ישראל ,וא"כ גם אז יעשה כן ויספיק ,ומה בצע להיות בראש כל אחד עמוד ענן ונוגה אש
להבה .לזה אמר (ו) וסוכה תהיה לצל כו' .לומר הנה העמוד ענן ונוגה אש כו' הם חופה
מכבוד ,אך וסוכה שהיא ענני כבוד העתידים לנו כימי צאתנו מארץ מצרים הם גרועים מזה ,כי
הסוכה העתידה ההיא לא תהיה לנו רק לצל יומם ולמחסה כו' ,שהוא כמו שאומר שאין
שמושה רק להגן מחורב בקיץ ומזרם וממטר בסתיו ,כי לענייין כבוד גדולה ופרטית תהיה
עמוד אש ועשן ונוגה אש להבה לילה ,על כל ראש גבר מכון הר ציון ומקראיה.
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פרק ה
דֹודי ְלכ ְַׁרמֹו כ ֶֶרם הָ יָה ִל ִיד ִידי ְב ֶק ֶרן בֶ ןָ -ש ֶמן :
ירת ִ
ירה נָא ִל ִיד ִידי ִש ַׁ
א אָ ִש ָ
ב ַׁויְעַׁ זְ ֵקהּו ַׁויְסַׁ ְקלֵ הּו וַׁיִ ָטעֵ הּו ש ֵֹרק וַׁיִ בֶ ן ִמגְ ָדל ְבתֹוכֹו ְוגַׁם-י ֶֶקב ָחצֵ ב בֹו
ַׁוי ְַׁקו לַׁ עֲ שֹות עֲ נ ִָבים ַׁויַׁעַׁ ש ְבאֻ ִשים :
אשירה נא לידידי וכו' אחר אומרו כל הטובה העתידה לבוא אחר כל הרעה הכתובה למעלה,
ראה והנה לנו מקום לדבר ולומר ,מה בצע להביא עלינו כל הרעה הכתובה ואחרי כן כל
הטובה ,שכל הנשאר בציון כו' קדוש כו' ,ויהי נא חסדך לחשוב מחשבות לעשות לנו כל
הטובה ההיא בטרם תבוא כל הרעה עלינו ,על כן בא הנביא ויאמר אשירה נא כו' לומר
אדרבא על מה שיש לנו עתה ראוי לשורר לידידי יתברך ,שאלמלא ידידותו אלינו הן גווענו
כולנו אבדנו על כל הטובה אשר היטב היטיב לנו ,והגמול אשר שילמנו לו יתברך.
ושמא תאמרו אחר שענייין השירה הוא סיפור גמול רע אשר גמלנו תחת טובה ,איך תאמר
לשון שירה כי אדברה קינה מיבעי לן .על כן אמר אל תתמהו על כבוד ישראל ,איך אשירה או
אכנה מאמרי אל ה' בשם שירה ,כי הלא הן זאת היא שירת דודי יתברך לכרמו ,היא שירת
האזינו בדמותה בצלמה אשר שר לה' לישראל שהם כרמו ,אשר עניינה כזה ספור הטבותיו
יתברך ואשר גמלנו לו וקרא אותה שירה ,ומי לנו אב רחמן יחוש חוץ ממנו יתברך על כבוד
בניו.
וביאור העניין לומר ,איך אביא עליך מעתה כל הטובה ,והלא הפלגתי להיטיב לכם ובעטתם
בי ,כי הלא כרם היה לידידי יתברך בקרן זוית של בן שמן ,הוא מקום שמן ודשן הוא ארץ
גושן קרן של מצרים ,אשר גבולה ארבע מאות פרסה על ת' פרסה ,והיא בן שמן כד"א כגן ה'
כארץ מצרים ,ולהכינם לקבלת תורה וארץ ישראל.
(ב) ויעזקהו בצרות מצרים ,כי על כן נקראת כור הברזל ,ואח"כ ויסקלהו בסלקו כל אבן נגף
ומכשול ,הם רשעי ישראל אשר מתו בימי החשך ,שהיה סילוקם טהר חלאת זוהמא מקרב
ישראל ככתוב אצלנו בטעם גלות מצרים ,וכל זה הייתה הכנה למה שויטעהו שורק ,והוא
נשמות בני ישראל עודם במצרים ,היו בלתי דבקות בשורשם העליון באור שורש התורה,
מחמת חלאת מעשיהם וזוהמת הנחש ,וע"י גלות מצרים נכנעו ונטהרו בכור הברזל ההוא
מזוהמתן ,ואשר היו קשים כסיגי הכסף נשארו תוך הכור הם המתים בחושך ,והכסף הנקי
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יצא חוצה מוכן לקבל התורה ,ולהתקשר נפשות בכתר העליון ע"י דברותיו יתברך בסיני מעין
נשיקה ,וע"י כן מתו כי דבקו נשמותם ונמשכו למעלה באחדות אחד ,ומה גם דור אשר באו
לארץ אחרי מות דור המדבר ,שהיו כולם כאחד צדיקים גמורים ,ואז ויטעהו בארץ הקדושה
בהיותו שורק ,שלא היו ככרם הניטע משריגים רבים נפרדים זה מזה ,רק שרק אחד הוא
אחדות שלא זכו לכך עד שויחן שם ישראל באחדות ,אשר נגמר אחדות נפשותם בהיותם
נגד ההר ששת ימים ,נדברים עם השכינה יום יום לעומתה ,והיה להם כל זה מהתכת חלאת
זוהמת נחש ,שהותכה עיקרה במצרים כמדובר ,ונגמרה הטהרה בשבעה שבועות שמפסח
עד עצרת כאשה מתקדשת מטומאתה ,שאחר הפסק דמיה סופרת שבעה נקיים לגמור
הטהרה ,כן פסקה עכירות הזוהמא בצאתם ממצרים ,וספרו שבעה שבועות שהם כענייין
שבעה נקיים כמאמר ספר הזוהר ,ופסקה לגמרי סמוך למתן תורה .ועדיין ע"י העגל חזר
פירוד עד תום מתי מדבר ,והיו הדור השני צדיקים בעלי אחדות ,כמו שאמרו ז"ל ,שעל כן
המשילם משה לכוכבים שאין בושים לעולם ,מה שאין כן בחמה ולבנה.
וזה אומרו ויטעהו שורק ,שהוא ע"י היות שורק בעלי אחדות בנפשותם ,ולתווך ולקשר בינו
יתברך ובין כרמו ישראל מה עשה ,ויבן מגדל בתוכו הוא בית המקדש ,ודקדק באומרו בתוכו
של כרם ממש ,כד"א ושכנתי בתוכם שהוא בעם ולא באהל בעצם ,כנדבר במקומו כי היכל ה'
המה ,ולשמא יגרום החטא אשר לא יבצר מאיש שוגה ומפתי לחטא ,או בהרהור או בשגגה
ותפגם האהבה חלילה ,על כן וגם יקב חצב בו הוא המזבח ,חצב בו להפריש שם חרצנים וזג
מיין הטוב ,והוא כי החורבן הפנימי הוא משל אל ההרהור שבפנים ,והזג משל אל פעולה
חיצונית משוללת מחשבה פנימית היא השגגה במעשה בלי דעת ,כי שני אלה המה כוללות
כל קרבנות כפרה ,העולה כי היא העולה על עוון הרהור ,והחטאת על פעולת השוגג בלי
מחשבה כעושה מלאכה בשבת ,בחשבו שהיא חול לו שהיא מותרת וכיוצא ,ועל כן יקרא
המזבח יקב שמפריש חרצנים וזג מהיין הטוב ,כי גם המזבח מפריש ב' חלאות דוגמתן
מהאדם.
ואחר כל ההכנות האלה ויקו לעשות ענבים ,ואשר בהדרכם והכנעם ע"י המזבח בהקריב
קרבנותם ,ישאר היין הטוב נקי מכל רע משתי הסוגים האלה הכוללים הכל .והנה ויעש
באושים שהכל חרצנים וזג ויין אין לשתות ,כי אין בם גם לחלוחית ,והוא כי בשוגג נשארה
המחשבה טהורה ובמחשבה בלתי טהורה שעליה באה העולה נשאר לחות המעשה שלא
הוטמא ,אך אלה כבאושים כי יהרהרו ויחטאו מזיד ,ולא נשאר למו שום לחלוחית אשר איננו
טמא.
ְהּודה ִש ְפטּו-נָא בֵ ינִ י ּובֵ ין כ ְַׁר ִמי :
ְרּושלַׁ ם ו ְִאיש י ָ
יֹושב י ָ
ג וְעַׁ ָתה ֵ
ֵיתי לַׁ עֲ שֹות עֲ נ ִָבים ַׁויַׁעַׁ ש ְבאֻ ִשים :
יתי בֹו ַׁמדּועַׁ ִקּו ִ
ד ַׁמה-לַׁ עֲ שֹות עֹוד ְל ַׁכ ְר ִמי ְול ֹא עָ ִש ִ
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ועתה יושב ירושלים היושב על המשפט על פי הדין ,ואיש יהודה היושב על כסא המלוכה,
שפטו נא כל כת מהשנים הנזכרת יושב ירושלים על פי המשפט ,או המלך על פי דינא
דמלכותא על פי הוראה שכלית ,כחוקי המלכות לכפוי טובה אל מלכו ,ומה גם מלכו של עולם,
אם בדין המלכות אל מי שהוא לו כפוי טובה( ,ד) מה לעשות עוד טובה לכרמי ולא עשיתי
בו ,כלומר איני אומר ולא עשיתי לו רק בו ,כי באנשים עצמם עשה הכנה רבה כמדובר ,ולמה
הם כפויי טובתו ,ואם על פי הדין כי הלא טענתם נגד מידת הדין היא ,הלא נתת בנו יצר הרע
המטעה ומטמא אותנו ולא נוכל לו ,הנה לו היה מעט אשר חטאתם החרשתי ,אך מן הקצה
אל הקצה נוחם יסתר ,וזהו מדוע קויתי לעשות ענבים ויעש באשים ,כי מי יתן וקויתי
לעשות ענבים יפים ועשה בלתי יפים ,אך מענבים אל באשים לא חשב אנוש ,ועל פי הדברים
האלה אין מענה לאמר ייטיב הוא יתברך לנו מטובו העתיד ,טרם כל הצרות המעותדות
תחילה על פי מעשינו ,כי יכין לבנו לשמור לעשות הישר והטוב בעיניו יתברך ,כי הלא מה
לעשות עוד מהקודם הכנות עצומות ולא שווה לי ,על כן טוב להמתין עד יכנע לבבכם
בצרותיכם על פי מעשיכם.
אֹודיעָ הָ -נא אֶ ְתכֶם אֵ ת אֲ ֶשר-אֲ נִ י עֹ ֶשה ְלכ ְַׁר ִמי
ה וְעַׁ ָתה ִ
הָ סֵ ר ְמשּוכָתֹו וְהָ יָה ְלבָ עֵ ר פָ רֹץ גְ ֵדרֹו וְהָ יָה ְל ִמ ְר ָמס :
יתהּו בָ ָתה ל ֹא יִזָ ֵמר וְל ֹא יֵעָ ֵדר וְעָ לָ ה ָש ִמיר ו ָָשיִת
ו וַׁאֲ ִש ֵ
וְעַׁ ל הֶ עָ ִבים אֲ צַׁ ֶּוה ֵמהַׁ ְמ ִטיר עָ לָ יו ָמ ָטר :
אחר אומרו אל יושב ירושלים ואיש יהודה שפטו נא וכו' ,הנה מיניתי אתכם דיינים ואומר
לכם ,שפטו נא יושב ירושלים יושבי שער הזקנים ,ואיש יהודה הוא המלך ביני ובין כרמי,
ועתה אודיעה נא אתכם אשר אני עושה לכרמי ולא איחל עד תאמרו אתם ,כי אני הבעל דין
והדיין והנני מטיל חלוקות ,אם מה שאעשה הוא הסר משוכתו הלא יהיה לבער ,והוא כי דרך
כרמים לסבבם גדר אבנים ,וחוץ מהם או על הגדר אבנים יסבבו משוכת חדק ,כן בכרם ה'
בית ישראל גדר אבנים הם הצדיקים אבנים שלמות ,וגם בחורי חיל מהמון העם הבלתי
צדיקים אשר ידמו למשוכת חדק ,ומוראם של אלו הוא המעכב ביד כל מלך רב ושליט לערוך
עליהם מלחמה ,כי יקוצו מפני כל בחור בישראל שידקרו אותם בחרבותם ,אמר אם מה שאני
עושה לכרמי יהיה הסר משוכתו שבחוריכם אכריע ,הלא ימשך שיהיה לבער לכל חית קנה
עדת אבירים ממלכי עמים ,שיאכלו ממונם ותבואתם כד"א ובער בשדה אחר ,וחס אני על
כרמי ,ואם יהיה פרוץ גדרו מסיר מהם צדיקים שהוא פרצה ,כד"א ותפרוץ בם מגפה והוא
פרוץ גדר אבניו .הנה והיה העם עצמו למרמס לכל אומה ולשון קטון וגדול ,כי יחסר מהם על
מה שיסמוכו ,ותהיה ידידות נפשי בכף עריצי גויים ,ובני הם ,וטוב טוב יו ְָסרו שלא על יד
אויבים ירמסום ,על כן טוב טוב הוא (ו) אשיתהו בתה ,במה שאמנע השפע מעליו מלמעלה,
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לא יזמר לכרות הטובים לכפר על השאר ,וגם לא יעדר במעדר לעקור קוצים מן הכרם
כעודר ,רק אניחם אל המקרים המתרגשים ,ואם ימשך מזה שיתפקרו רבים על שלילת
ההשגחה ,וזהו ועלה שמיר ושית סוגי תרבות רעה כקוצים להצר את העם בלא משפט ,על
כן אז ועל העבים אצוה מהמטיר עליו מטר ,וע"י כן יתלו עיניהם למרום וישובו עדי ,וטוב למו
זה ,מהניחם לבער ולמרמס ביד גויים ,והוא כי על העדר משפט ,המחיָה ניטלת מבני אדם
כד"א צדק צדק תרדוף למען תחיה ,והוא מאמרנו על פסוק ויהי בימי שפוט השופטים שהיו
שופטים את שופטיהם ,ועל כן ויהי רעב בארץ.
ְהּודה נְ ַׁטע ַׁשעֲ שּועָ יו
ז כִ י כ ֶֶרם ה' צְ בָ אֹות בֵ ית י ְִש ָראֵ ל ו ְִאיש י ָ
ַׁוי ְַׁקו ְל ִמ ְשפָ ט ו ְִהנֵה ִמ ְשפָ ח ִלצְ ָד ָקה ו ְִהנֵה צְ עָ ָקה :
ח הֹוי ַׁמגִ יעֵ י בַׁ יִת ְבבַׁ יִת ָש ֶדה ְב ָש ֶדה י ְַׁק ִריבּו עַׁ ד אֶ פֶ ס ָמקֹום
ְהּוש ְב ֶתם ְלבַׁ ְדכֶם ְב ֶק ֶרב הָ אָ ֶרץ :
ו ַׁ
יֹושב :
ט ְבאָ זְ נָי ה' צְ בָ אֹות ִאם-ל ֹא בָ ִתים ַׁר ִבים ְל ַׁש ָמה י ְִהיּו גְ ד ִֹלים וְטֹו ִבים ֵמאֵ ין ֵ
י כִ י עֲ ֶש ֶרת צִ ְמ ֵדיֶ -כ ֶרם ַׁיעֲשּו בַׁ ת אֶ חָ ת ְוז ֶַׁרע חֹ ֶמר יַׁעֲ ֶשה אֵ יפָ ה :
ושמא תאמרו למה לא יחלת עד נחווה דעתנו יושב ירושלים ואיש יהודה אחרי אומרך שפטו
נא כו' ,הלא הוא כי לא לכם לזדון זה כי נוגעים אתם בדבר כי כרם ה' צבאות בית ישראל,
שבכללם יושב ירושלם ואיש יהודה הוא המלך יהודה ,גם הוא נטע שעשועיו מנטעי הכרם.
ושמא תאמרו אם כן אפוא למה אמרת שפטו נא ,הלא הוא כי עיקר הצרות הוא באשמתכם,
יושבי על מדין ומלך הארץ ,על כן מרוב כעסי עליכם אמרתי שפטו ,שתהיה הודאת בעל דין
שתראו רעת רעתכם ותשמעוה ,על דרך מה שאמרו ז"ל שמלמדין לחוטא אַ חַ ר מוֶת את
התורה ,ושואלין לו מה משפט החוטא חטא פלוני ,ואח"כ אומרים הלא אתה עשית כך ,אמר
ה' על יושבי ירושלם ואיש יהודה אומרים שפטו נא וכו' ,לא שכוונתי תדינו אתם רק לרמוז כי
עליכם המשפט ,כי הלא ויקו למשפט מיושב ירושלם שהם יושבי על מדין יעשו משפט
ואדרבה והנה משפח ,ולאיש יהודה הוא המלך ,כי הן לצדק ימלוך מלך והנה צעקה.
או יאמר ,מה שאמרתי ויקו לעשות ענבים וכו' ,הוא כי ויקו למשפט והנה משפח ,לצדקה
והנה צעקה ,ועל כן על המשפט המקיים העולם כד"א על ג' דברים וכו' על הדין כו' ,אשיתהו
בתה ,כי אסלק השגחת והתערבות העולם העליון עם התחתון על העדר משפט ,המערב
ומקשר העולמות בהשגחת שפע רב ,מעין התערבות הדעות ותווך השלום על ידי המשפט.
ועל הצדקה שע"י פוסקי צדקה ברבים ואין נותנים ,ימלאו העבים גשם ועל הארץ לא יריקו,
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כמו שאמרו ז"ל על פסוק נשיאים ורוח וגשם אין וכו' ,וזה אומרו פה ועל העבים אצוה כו' ,כי
עם היות מים בעבים ,יצווה עליהם מהמטיר והריק על הארץ.
או יאמר אודיעה נא וכו' ,כי מעתה הודיע הוא יתברך אשר יהיה באחרית זעם חורבן בית
ראשון אשר בימיהם וזה אומרו ועתה אודיעה וכו' ,והוא ראשונה הסר משוכת קוציו הוא
יהויקים שהיה בלייעל כקוץ מונד ,והיה משוכת חדק ומשמרת וראש לישראל ,ותחילת רעתנו
הייתה מפלתו כד"א ויתן ה' בידו את יהויקים כו' ומקצת כלי בית האלוהים ,ואז היה לבער
כמאמר הכתוב ,בימיו עלה נבוכדנצר כו' וישלח ה' בו את גדודי כשדים ואת גדודי ארם ואת
גדודי מואב ואת גדודי בני עמון ,וזהו והיה לבער ,ואחרי כן היה פרוץ גדרו בימי יהויכין כי
גדר אבניו הם החרש והמסגר אל"ף נהרסה ,ואז היה למרמס כמאמר הכתוב לא נשאר זולת
דלת עם הארץ שעליהם מלך צדקיהו ,ואחרי כן בימי צדקיהו ואשיתהו בתה שממה מאין
עובר ,לא יזמר בכל הארץ ההיא ולא יעדר ועלה שמיר ושית ,ומפני עגמת נפש על ארץ
הקדושה תהיה כל צמחה שמיר ושית ,על העבים אצוה כו' כי הארץ אזכור עד גדר אומרם
ז"ל במדרש ,שהייתה הארץ כמה שנים ,מרוב יובש יוצא מעפרה גפרית ומלח שרפה כו'.
או שיעור העניין מעין הראשון ,שאומר הוא יתברך ליושב על המשפט ולאיש יהודה שפטו
מה לעשות כו' ,כי אם אמרתי הסר משוכתו של קוצים שהם כל איש רשע ,והיה לבער כי
רבים המה ,ואם אמרתי פרוץ גדרו הם הצדיקים שמתים בעוון הדור ,הנה והיה למרמס מכל
האומות כי הוסר גדרם המשמרים אותם בזכותם ,ואם אמרתי אשיתהו בתה בשב ואל
תעשה שלא יזמר ע"י מיתת קצתם ולא יעדר בייסורין ,הלא ועלה שמיר ושית כי יעלו
ויתפקרו רשעים.
או ועלה שמיר ושית הם העונות שיתרבו כי יתפקרו להפליג ולא יכופרו וירבו על הזכויות
ויאבדו ,ואם על העבים אצוה מהמטיר עליו מטר כלל ,הלא כרם ה' צבאות בית ישראל
ואיש יהודה כו' ,ואיככה אמיתם לגמרי ברעב ,ואם כן אפוא מה אעשה כי ויקו ה' הנז'
למשפט והנה משפח.
והוא ,כי הנה אמרו רז"ל על שבעה דברים נגעים באים ובכללם גזל והמשפח הוא נגע ,כד"א
ושפח ה' וכו' מגזירת שאת או ספחת ,ועל פי דרכו רמז כי המשפט בהסיר נקודה ממנו העולם
מתקלקל ,כי כן בין משפט למשפח א' היא במספר בלבד ,וכן ויקו לצדקה אשר מעשה
הצדקה שלום אדרבה והנה צעקה ,ופירש ואמר מה הוא המשפח על העדר משפט ,והצעקה
הלא הוא קול (ח) הוי מגיעי כו' שצועקים העשוקים ואומרים ,הוי מגיעי בית בבית שבעלי
זרוע מגיעים קיר בתיהם אל בית הדל להשיג גבולו ,גזל והעדר משפט ,שלא בלבד מטלטלין
או ממון כי אם גם קרקע שאינה נגזלת ,ידם תקיפה ומגיעים בית בבית ,ועוד מעט על בלתי
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מוחֵ ה יוסיפו ,כי שדה בשדה יקריבו כו' ,והוא כי בבתים אין בית עני ודל נגזלת לגמרי ,רק
קצת מגבולו שבינתיים שיגיעו ביתם לביתו ,אך בראותם כי אין מוחה ,זה יביא כי גם תשמע
עליהם הוי אחר וצעקתם רבה מזו ,והיא כי שדה בשדה יקריבו עד אפס מקום כלל ,והוא כי
אם שדה איש דל יהיה בין שתי שדות של שני עשירי עם ,א' מהעשירים מקריב גדר שדהו
לתוך שדה העני ממזרח ,והעשיר שמהעבר מזה מקריב מצד מערב ,עד שזה נוטל חצי שדה
העני ושכנגדו חצי האחר ,עד אפס מקום לנגזל העני ,וצועק אנה הלך שדהו איך נאבד ,כי לא
נשאר לו כלל שום מקום ,ואין עושה משפט על הגזל ,ובמקום תת לו צדקה תגדל הצעקה.
משיב הוא יתברך ואומר לדלים הצועקים תחרישו ,כי הלא והושבתם לבדכם אתם הנגזלים
בקרב הארץ כולה ,והגוזלים ילכו בגולה גרושים מקרב הארץ ,כי זו טובה מהחלוקות
הקודמות שלא יתמו ,וכ"כ יהיו הגולים כי הלא אין צריך לומר באזני איש בבשר ודם ,שעשרת
אלפי איש או חמשים אלף איש יקראו צבאות בעיניו ,אך אפילו באוזניו יתברך כי אלפים
ורבבות כאין לפניו יתברך ,ועם כל זה אומר הוא יתברך (ט) באזני יצדק שמוע הקרא אני
עליהם ה' צבאות כ"כ היו ,אם לא היו בתים רבים לשמה כו' ,כי אם לא היו לשמה היו
יושביהן כל כך ,כי גם באוזני אתייחס עליהם לבעל צבאות להיותם רבים מאד ,ועם כל זה
אחריבם ולא אשאיר רק העשוקים בלבד ,ואמר גדולים וכו' ,לומר ,לא מהיותם בתים ישנים
ישומו ,רק גדולים וטובים מאין יושב ,כי מבלתי היות בהן יושב ישומו ויפולו ,והוא ענייין
ושאיה יוכת שער ,ואיך יהיה זה ע"י חסרון לחם( ,י) כי עשרת צמדי כו' ולא אצווה לעבים
לבלתי המטיר לגמרי ,רק אמעט מזונות כי עשרת צמדי כו'.
וזה אפשר על מה שיקריבו עד אפס מקום בשדות שמוסיפים משל דל להרבות למו זרע
האדמה ,בהיות לו כר נרחב ועתה עשרת צמדי כרם יעשו בת כו'.
ויתכן יאמר ,הם התחילו להיות מגיעי בית בבית כו' ,ונמשך להם גם לשדה בשדה עד אפס
מקום ,ואני ע"י השדה אחריב הבתים ,וזהו אם לא בתים כו' וזה על ידי השדה ,כי עשרת
צמדי כרם יעשו בו באופן שמזה ימשך שחרבו הבתים ולשמה יהיו כו'.
יקם :
ֶשף ַׁייִן י ְַׁד ִל ֵ
ימי בַׁ ב ֶֹקר ֵשכָר י ְִרדֹפּו ְמאַׁ חֲ ֵרי בַׁ נ ֶ
יא הֹוי ַׁמ ְשכִ ֵ
יב וְהָ יָה כִ נֹור ָונֶבֶ ל תֹף וְחָ ִליל ָו ַׁייִן ִמ ְש ֵתיהֶ ם וְאֵ ת פֹ עַׁ ל ה' ל ֹא ַׁי ִביטּו ּו ַׁמעֲ ֵשה י ָָדיו ל ֹא ָראּו :
הוי משכימי בבקר שכר ירדפו וכו' ,אחר אומרו איך מרעה אל רעה היו הולכים ומוסיפים
מבית בבית אל שדה בשדה עד אפס מקום ,אמר כי עוד להם מידה זו בכיוצא בזה כי הוי
משכימי כו' ,כי מתחילה יבושו בושת לשתות יין יומם ואפילו ללכת לבקשו ,רק משכימי
בבקר בטרם יכיר איש את רעהו ,ויין ישן המשכר הנקרא שכר ירדופו ויבקשו ולא ישתו אותו
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ביום ,רק מאחרי בנשף עד כלות רגל מן השוק ,וכל שכניהם שכנו בכבוד ,איש בביתו בנפול
תרדמה על אנשים ,ואחר הרגילם בזה יין ידליקם ,עד גדר שאין צריך לומר שלא יתחבאו
לשתותו ,כי אם גם (יב) והיה כנור המשמיע קול.
ותחילה לא יערבו אל לבם לקחת רק כנור שקולו נמוך ,ועוד מעט יוסיפו גם נבל המעורר
ישנים ומשמיע לקרובים ,ועוד מעט ויוסיפו גם תוף המקיץ נרדמים וקולו נשמע עד למרחוק,
ועוד יוסיפו אחרי כן גם החליל מכה להרים קול בכח ,עד שהחרשים ישמעו והעורים יביטו
לראות ,ומי יתן יקבעו סעודתם על הלחם ואגבו ישתו וישכרו עמו ,ולא יבושו בתוך קהל
בבואם לראות כבלע את היין ,רק ויין משתיהם לומר שאין משתיהם וקביעות סעודתם רק על
היין ולא על המזון ,רק כדרך שכורים לשתות יין ,ואל פועל ה' הוא נפשם לא יביטו ,ולא ישיתו
לב לרוותה מטוב העולם הזה המתייחס אליה כאשר לגוף.
ושמא תאמר הלא גם החומר מעשה ידיו יתברך הוא ,ולמה לא תוכיחם על שלא יעשו בו
מצוותיו יתברך ,כי אם אשר שנא ה' ,הלא הוא כי היות הגוף מעשה ידיו לא ראו כי ה' עשה
את הגוף ,כי היה כאשר ברא את האדם ולא ראוהו השכורים האלה ,ועל כן לא חשו לעשות
בו מצות ה' על היותו מעשה ה' ,כי לא ישערו באומד כי החומר מעשה ה' הוא ,ובכן מה
שאוכיחם אינו רק על בחינת הנפש שלא יבצר מהם ידיעה כי פועל ה' היא.
או יאמר מעין זה ,מה שיעשו כ"כ עיקר מהיין להנאת גופם ולא מהנאת העולם הבא ליהנות
שם מטובו ע"י תורה ומצות הוא ,כי זה יביטו ההנאה לעיניהם אך פועל ה' הוא רב טובו אשר
פעל לחוסים בו בע"ה לא יביטו ,כי נעלם הוא מעיני בשר למו ומעשה ידיו לא ראו ע"ד
הנזכר .או מה שאל פועל ה' לא יביטו אפילו הבטה מה לראות ,נמשך שגם מעשה ידיו לא
ראו .ואם נאמר שמעשה ידיו הוא בית המקדש שנעשה בשתי ידיים ,כמאמרם ז"ל גדולים
צדיקים שנאמר בו כוננו ידיך.
ונבוא אל העניין
והוא ,כי הנה הודיעונו רז"ל פירוש מאמר שלמה בחכמתו תנו שכר וכו' ,לא נברא יין אלא
לקבל רשעים בו שכר מצוותיהם בעולם הזה ,וזהו תנו שכר לאובד שהוא הרשע אובד עולמו.
ולפי זה יתכן שעל פי דרכו קראו שכר ,שעם שמשמעו יין משכר שהוא ישן ,אפקיה בהאי
לישנא לרמוז שהוא שכרם ,וגם פה יתכן באו' שכר ירדופו דאפקיה בהאי לישנא לרמוז ,כי אוי
להם שרודפים לקבל שכר מצוותיהם פה.
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עוד נקדים כי להיות כי היין בוגד ומחטיא את האדם ,על כן איוב אחר הקיף בניו ימי המשתה,
היה מעלה עולות על חטאתם ,ובזה יאמר הנביא ראו עתה את מעשה הרע של אלו בהפליגם
לשתות ,כי לא נתנו אל לבם לומר למה ברא יתברך את היין שהוא לשלם שכר הרשעים
ולנחם אבלים ,וזהו ואל פועל ה' אשר פעל וברא היין שהוא בשביל הב' דברים ההם לא
יביטו רק אל שכרות ,ומי יתן ואחרי שתותם יום יום היו עושים כאיוב להעלות עולות אולי
חטאו ע"י היין ,והיו הולכים לבית המקדש להקריבם ,כי בנוי היה בימי ישעיה ,כי אם אלו
ומעשה ידיו הוא ביהמ"ק להעלות שם עולותיהם אפילו לא הלכו לראותו ,וזהו ומעשה ידיו
הוא בית המקדש שנקרא מעשה ידיו לא ראו.
יג לָ כֵן ָגלָ ה עַׁ ִמי ִמ ְב ִליָ -דעַׁ ת ּוכְ בֹודֹו ְמ ֵתי ָרעָ ב וַׁהֲ מֹונֹו צִ ֵחה צָ ָמא :
ּושאֹונָּה וְעָ לֵ ז בָ ּה :
יד לָ כֵן ִה ְר ִחיבָ ה ְשאֹול נ ְַׁפ ָשּה ּופָ עֲ ָרה ִפיהָ ִל ְב ִלי-חֹ ק ְוי ַָׁרד הֲ ָד ָרּה ַׁוהֲ מֹו ָנּה ְ
טו וַׁיִ ַׁשח אָ ָדם וַׁיִ ְשפַׁ לִ -איש וְעֵ ינֵי גְ ב ִֹהים ִת ְשפַׁ ְלנָה :
טז וַׁיִ גְ בַׁ ּה ה' צְ בָ אֹות בַׁ ִמ ְשפָ ט וְהָ אֵ ל הַׁ ָקדֹוש נִ ְק ָדש ִבצְ ָד ָקה :
יז ו ְָרעּו כְ בָ ִשים כְ ָד ְב ָרם וְחָ ְרבֹות ֵמ ִחים ג ִָרים י ֹאכֵלּו :
(יג) לכן גלה עמי מבלי דעת וכו' .אמר הנה יש המון עם הנמשכים בקר וערב אחר היין ,ויש
גדולי ישראל אשר היה ִספֵ ק בידם למחות ,אמר הנה עיקר האשם הוא על הגדולים אשר לא
מיחו ,כי המשכימים בבקר שכר ירדופו ומאחרי בנשף וכו' חטאו בבלי דעת ,כי בהמשכם
המון העם אחר היין בפתו ודעה חסרו ,מה שגלה עמי לא תגדל אשמתם בעצם כי היה מבלי
דעת ,כי הרבה יין עושה ,והראיה לחוסר דעתם כי הלא אל חסרון לחמו לא יחוש ,בהוציא כל
אשר לו ביין ,כי הלא כבוד עמי הוא היותם מתי רעב על עריבות היין ,והוא כי יש בני אדם
שאם יחסר לחמם ,כבודם הוא היותם מתי רעב ,ולא ישאלו מזולתם אמר ראו חסרון דעתם,
כי יוציאו כל אשר להם עד אין לחם ,ואח"כ מפני הכבוד יהיו מתי רעב ,נמצא כי היין המיתם
ברעב ,והמונו אשתו ובניו אין צריך לומר כי אכלם ולחמם יחסר ,כי אם גם צחה צמא מיין
משתיהם ,כי תרע עיני עמי בהמונו ,מתת לאחד מהם מכל כוס וכוס תלי תלים אשר ישתה
אף גם אחד ,ואין זה רק שאבד דעתם בהמשכם אחריו ,לכן אחר שכן הוא צריך שני דברים:
אחד ,שגדולי העיר אשר היה להם למחות מלימשך אחר היין הם יקחו חלקם,
ולא בלבד אחר שילקו ההמון כי אם שכאשר גדולי העיר הם הולכים לפני העם בעולם הזה,
כן לגיהינום הם ירדו תחילה ואח"כ המון העם השותים ,ואגבן גם המרימים קול שאון
המשתה ,הם המנגנים לפניהם בכינור ונבל וכו' ,ואחריהם כל המתלווים שם ושמחים בשחוק
השותים ,שייטב הדבר בעיניהם ושמחים לשמוע.
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וזהו אומרו לכן שעוון ששותים קל ,לכן לא תצר פי שאול כדי החזיק השותים במזרקי יין
בלבד ,רק (יד) הרחיבה שאול נפשה ופערה פיה לבלי חוק ,ושעור להחזיק בלתי מוחים
ואת השותים בגנים ,ואשר היה טוב בעיניהם גם מהמון עם הבלתי כדאים למחות ,ותחילה
ירד הדרה הוא ראשי הדור שהם הדרה ,שאין שאול מתהדרת רק בהיות בה גדולים ,ואח"כ
המונה כל חיל המון השותים ,כי הבלתי מוחים הראשי עם ,יקדימו לגיהינום אל החוטאים,
ואח"כ המונה לייסרם ,ואחרי כן ושאונה הם המעלים קול שאון היין בכינור ונבל ותוף וחליל
בשירי זמרה לפניהם ,ואחרי כן העלז בה והוא מתלווה אליהם וייטב בעיניו מעשה אלו ,עם
יודעם כי אין זה רק פועל גיהינום ,היו נעלזים בה וזהו ועלז בה.
ואל יאמר הדיין איך אמחה ולא ישמעו לי ,אל יחוש כי הנה אני מבטיחו שאם (טו) ישח מי
שהוא חשוב נקרא או אדם שיהיה שוחה עם היותו בגדר אדם ,הוא הדיין ששוחה ליטפל
לפשפש במעשה העם למחות ,וגם ישפל איש אשר בו כח למחות הנקרא איש ,הוא השוטר
ליטפל גם הוא למחות ,כלומר לשם שמים ולא לשם שררה וגאווה ,אני מבטיחם כי גם עיני
גבוהים ורמי המצח לקבל ,תשפלנה לשמוע בזכות שפלות השופטים והשוטרים למחות לשם
שמים ,וקרא איש לשוטר שהוא חשוב וגדול ,כי כן היה בזמנים ההם כמאמר ז"ל כי יואב היה
שוטר לדוד ,ואז אין פחד שתקטרג מידת הדין על השכרות שקדם ,כי הנה (טז) ויגבה ה'
בעל הרחמים במשפט הוא מדת הדין ,כי יגבה ויגבר שם הרחמים עליו במשפט שנעשה
למטה.
ולא עוד אלא שמלבד סילוק הרוגז היה האל הקדוש בעל החסד נקדש ומתמלא שפע
קדושה יתירה בצדקה ,שהיה משפיע בתורת הצדקה כד"א ימצא חיים צדקה וכבוד ,וזה
שמחתו יתברך כנודע עד גדר זה יהיה שופע השבע ,כי הלא (יז) ורעו כבשים כדברם
ומנהגם ,שלא יורגש חסרון בהם תמיד עם היות שחרבות מחים גרים יאכלו מהכבשים ,וכל
שכן בני הכרכים ,וכל כך תהיה הברכה מצויה ומפורסמת ,שלא יעשה בהם פגם ורושם
שהוא ,מן הקצה אל הקצה ,מהעדר תשובה שאמר למעלה ,כי עשרת צמדי כרם וכו' וזרע
חומר יעשה איפה אל שובם עד ה'.
[טו  -יז] או יאמר ,וישח וכו' נמשך אל אומרו למעלה ויקו למשפט וכו' ,שע"י כן הוי מגיעי
בית וכו' בראותם כי אין משפט ,ועל כן ילקו כי עשרת צמדי כרם וכו' ע"י העושק והמריבות,
וכן הוי משכימי בבקר וכו' כי יין ידליקם לעשוק ולריב זה עם זה ,כי לכן הרחיבה וכו' ,אמר
עתה משל הדיוט על דברי ריבות ,כשאחד אינו רוצה שנים לא יריבו ,כי אם האחד משפיל
עצמו וסובל ואינו עונה לרעהו כאיוולתו ,הב' יראה וישפוט כי כן ראוי יעשה גם הוא ,ומה גם כי
הראוי להתחיל בסבלנות היא היותר חשוב ,וידון קל וחומר השני בעצמו וישבות דין וקלון.
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וזה מאמר הכתוב בהקדים שני דברים מספר הזוהר.
א' ,כי תואר אדם חשוב מתואר איש,
ב' ,כי יש כמה מלאכים נקראים עיני ה' משוטטות בכל הארץ ומגישים למשפט עליון ,אמר
כאשר וישח אדם היותר חשוב בריב הנ"ל ,אז מיד וישפל איש שכנגדו הבלתי חשוב כמוהו,
וע"י כן ועיני גבוהים ממש הם עיני ה' המשוטטות ,הם מלאכי השרת המביטים ועולים ,אז
תשפלנה המלאכים ההם הנקראים עיניים מלעלות למעלה להשטין ,ואז ויגבה ה' צבאות
במשפט ,וגובר על מידת הדין והרוגז ,ע"ד האומר ואל זועם בכל יום ,כי מידת חסד זועם אל
מידת רוגז מלפעול צרה ,ואז האל בעל החסד מתקדש בעולם בצדקה ,שמטיב בתורת צדקה
בלי ניכוי שכר ,וגם שגם אחר שתלקה אשוב לעתיד להיטיב לך יותר טוב הוא מעתה ,ושח
אדם וישפל איש ותישאר באשר לך ,ולא שתאבד ממך ותחזור לקנות זולתם ,קרוב לענייין
כושרא דחיותא והוא מאמרנו על פסוק והותירך ה' אלוהיך בכל מעשה ידך בפרי בטנך
ובפרי בהמתך כו' ,לומר טוב לך שלא תחטא או שתשוב טרם תלקה ,שתרוויח שוהותירך
וכו' ,ולא שיאבדו ממך ואתן לך אחרים תחתיהם אחר זמן שתשוב אלי ,וזה יאמר ,אלו ישח
אדם כו' ,ויגבה ה' צבאות במשפט שיגבה על מידת הדין שלא יעשה ויפעול רוגז ,היה אז
טוב לך ,כי הלא ורעו כבשים כדברם ומנהגם ,וחרבות מלאות כבשים מחים גרים אתם
יאכלו ,ולא שיהיו מאכל לאויביך הזרים ושאתן לך אחרים תחתם.
ואם נאמר שאומרו כבשים הוא משל אל ישראל ,יאמר שע"י מה שוישח כו' ויגבה ה' צבאות
כו' ירעו ישראל הם כבשים כדברם בהלוכם בלי עמל ,כי יהי פסת בר בארץ מאליה ,אך
האומות עכו"ם שהם מחים דשנים ורעננים עתה ,אין צריך לומר שלא ייטב להם בשובע
שמחות ,כי אם שתהיה הארץ אוכלת בהם ,במקום שהיא נותנת מזון מאליה לישראל ,וז"א
וחרבות את המחים גרים בם הם העכו"ם יאכלו חורבותם הנז' ,כענייין ארץ אוכלת יושביה.
או יאמר ,מאמר חבריו לרבי עקיבא בחשבו שבן כוזיבא היה משיח ,אמרו לו יעלו עשבים על
לחייך ועדיין אין בן דוד בא ,וזה יאמר אחרי אומרו ענייין הגלות ,באומרו לכן גלה עמי כו'
שהוא חורבן ראשון ,ויהיה פירושו מבלי דעת שהוא על העדר תורה שהוא סיבת החורבן
ההוא ,ואמר אח"כ על חורבן שני וישח אדם וישפל איש ,שהוא להשקיט המריבות והשנאת
חנם ,שזאת להם תחת גאונם להתגאות איש על רעהו ולהחזיק בשנאה ,כנודע שעל שנאת
חנם נחרב בית שני ,לכן כאשר יתקנו כי ועיני גבוהים תשפלנה ,אז ויגבה ה' כו' שהיא
הגאולה העתידה ,אך הנני מגיד כי הטוב הגדול הנז' לא בימיכם יהיה ,כי הלא ירעו כבשים
כדברם בריבוי עשב ,והחרבות שירעו שם הם אשר את מחים עצומים וגרים כעת בעולם,
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יאכלו אותם החרבות ההם שיהיו קבורים כנאכלים בקרבן ,כי על החרבות שיאכלום ירעו
כבשים עשבים שעליהן ,כדבר על לחייהם טרם יהיה הטובה הנזכרת.
יח הֹוי מ ְֹשכֵי הֶ עָ ֹון ְבחַׁ ְבלֵ י הַׁ ָשוְא ְו ַׁכעֲבֹות הָ עֲ ָגלָ ה חַׁ טָ אָ ה :
ְתבֹואָ ה עֲ צַׁ ת ְקדֹוש י ְִש ָראֵ ל ְונ ֵָדעָ ה :
ישה ַׁמעֲ ֵשהּו ְל ַׁמעַׁ ן נִ ְראֶ ה ו ְִת ְק ַׁרב ו ָ
יט הָ אֹ ְמ ִרים י ְַׁמהֵ ר י ִָח ָ
כ הֹוי הָ אֹ ְמ ִרים לָ ַׁרע טֹוב וְלַׁ טֹוב ָרע ָש ִמים חֹ ֶשְך ְלאֹור וְאֹור ְלחֹ ֶשְך
ּומתֹוק ְל ָמר :
ָש ִמים ַׁמר ְל ָמתֹוק ָ
כא הֹוי חֲ כ ִָמים ְבעֵ ינֵיהֶ ם ְו ֶנ ֶגד ְפנֵיהֶ ם נְ בֹונִ ים :
הוי משכי העון בחבלי השוא וכו' ,הנה עבירה גוררת עבירה אמר ראו נא כי יש מושכי העון
מזיד לעשותו נמשך וגורר בחבלי עבירה קלה מאד של הבל וזהו בחבלי השוא ,וכן יש שלא
בחבלי שוא כי אם בחבל עב ,כעבות העגלה חטאה שבה מושכים העוון ,ופירש כי השווא
הוא האומרים הלא ייעד הוא יתברך גיהינום לרשע כי הרחיבה שאול וכו' ,וטוב לצדיקים ע"י
תשובה ומעשים טובים כאומרו וישח אדם כו' ויגבה ה' צבאות כו' כמדובר ,אומרים למה
יניח הכל באמונה ,מי יתן וימהר יחישה מעשהו בעולם הזה להצר לרשעים ,למען נראה
בחוש ואז ע"י כן נשוב מדרכנו היא עצת קדוש ישראל ,האומר ושבת עד ה' ונדעה ולא נהיה
כמתים.
והנה ע"י חבלי שוא אלה שיתאוו לראות האמת בלבד ,מושכים עוון גדול שהוא אמר לרע
טוב ,כי לטוב אשר לרשע בעולם הזה שהוא רע לפי האמת ,כי הוא יתברך משלם לשונאיו
אל פניו והוא רע שאוכלים זכויותיהם ,להאבידם שם קורין אותו טוב ,וייסורי עוני הצדיק אשר
הוא טוב קורין אותו רע ,ויתעצמו בקושית צדיק ורע לו רשע וטוב לו ,עד שמזה יבואו לשים
חושך טוב הרשעים שמחשיך לבם לאור ,שאומרים שזה הוא האור ,ויכחישו אור העולם הבא
ואור שמקוים הצדיקים סובלי הייסורין( ,כ) שמים לחשך שאומרים שאין להם במותם רק
חשך ולא אור עוה"ב ,ומזה עוד מעט יגעלו בעסק תורה ומצות המתוקים מדבש ונופת צופים,
ויעסקו בעבירות שהם מרים וישימום למתוק שימתקו להם ,ומתוק הוא עסק תורה ומצות
יהיה להם למר ,וכל עוון העצום הזה יבוא להם מחבלי השווא ,שיתחילו להתאוות ראות
אמונתו יתברך בחוש בעולם הזה ,והיה נקל להם לקנות דעת לדרוש מאת אנשי בינה אשר
יבינו דבר מתוך דבר ,שאין טוב העוה"ז טוב כי הבל הוא ,וכמה דברים אין מספר שדעת לנבון
נקל להבין דבר מתוך דבר ,איך כל טובות העוה"ז לרשעים היא ניכוי שכרם ,וההפך בצדיקים,
אלא (כא) שאוי חכמים בעיניהם של עצמם ,וסומכים על דעתם ונגד פניהם נבונים ,ולא
ישכילו כי טוב ללכת אליהם ילמדום מרוח מבינתם ,וע"י חבלי השוא שהחלו לאחוז בם ,ולא
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הלכו אל נבונים יעמידום על האמת ,משכו העוון ממדרגה אל מדרגה עד שנאבדו ,ועל
החלוקה השנית והיא וכעבות וכו' אמר הוי גבורים וכו' יתבאר בס"ד.
בֹורים ִל ְשתֹות ָייִן וְאַׁ נְ ֵשי-חַׁ יִל ִל ְמסֹ ְך ֵשכָר :
כב הֹוי גִ ִ
יקים י ִָסירּו ִמ ֶמנּו :
יקי ָר ָשע עֵ ֶקב שֹ חַׁ ד וְצִ ְד ַׁקת צַׁ ִד ִ
כג ַׁמצְ ִד ֵ
הוי גבורים לשתות יין כו' .אמא אשר אמרתי וכעבות העגלה חטאה הוא ,כי הגבורים אלי
הארץ אשר כח בהם להנהיג הדור ולמנות דיינים ,לא היו מוציאים גבורתם כי אם כדי לשתות
יין ,וכן הדיינים עצמם אשר הם אנשי חיל ,שהוא תואר על דיינים מומחים כאמור ביתרו ,שני
הסוגים האלה הראשים כדי שיהיה להם מעות לשתות יין ,והדיינים עצמם להרוויח למסוך
שכר( ,כג) הם מצדיקי רשע בדינם עקב השוחד לקנות יין ושכר ,וחילק שרים ודיינים כד"א
המנֶה
ויהי דוד עושה משפט וכו' ע"י שיואב על הצבא לייסר את המסרב .והנה אלה ביין אותו ָ
שנטלו מראובן לשמעון ,ושמעון חילקו עם הדיינים אין נשאר להם רק העוון והחטיאו ,כי
הממון שיסירו מהצדיקים בדינם לתת לרשע ולדיין שהיא צדקת הצדיק יסירו מן השמים
ממנו מן הרשע מאשר קצבו לו בר"ה ,כי צדקת הצדיק אשר היה לו בכלל קצבת אשר נגזר
עליו בר"ה יסירו מן הרשע הנזכרת ,שיפחתו מאשר קצבו לו בר"ה להוסיף על הצדיק
להשלים קצבתו ,שהיא צדקתו הראוי לו בצדק משפטו יתברך ,נמצא שמלבד השוחד שנתן,
מפסיד גם כל מה שלקח מהצדיק בדינו שלא כדין ,ואמר בצדיקים בדינם רבים ,וברשע לשון
יחיד ,הוא ,כי זה דרך הרשע שבראות בשער עזרתו על איש אחד ,בכל יום עובר ומתעבר
להתעולל עלילות ברשע איש יומו ,ואמר בראשים יין ובדיינים מסוך שכר ,כי זה ערמת הדיין
שמקיים שלא לדון שכור להורות חסידות בלי ראוהו ריחו נודף בשפטו את העם ,על כן ימוגנו
רק שיבחר הישן הנקרא שכר.
כד לָ כֵן-כֶאֱ כֹל ַׁקש ְלשֹון אֵ ש וַׁחֲ ַׁשש לֶ הָ בָ ה י ְִרפֶ ה ָש ְר ָשם כ ַָׁמק ִי ְהיֶה ּו ִפ ְר ָחם כָאָ בָ ק יַׁעֲ לֶ ה
תֹורת ה' צְ בָ אֹות וְאֵ ת ִא ְמ ַׁרת ְקדֹושִ -י ְש ָראֵ ל נִ אֵ צּו :
כִ י ָמאֲ סּו אֵ ת ַׁ
כה עַׁ ל-כֵן חָ ָרה-אַׁ ף-ה' ְבעַׁ מֹו ַׁויֵט יָדֹו עָ לָ יו ַׁו ַׁיכֵהּו וַׁיִ ְרגְ זּו ֶה ָה ִרים
ו ְַׁת ִהי נִ ְבלָ ָתם כַׁסּוחָ ה ְב ֶק ֶרב חֻ צֹות ְבכָל-ז ֹאת ל ֹאָ -שב אַׁ פֹו ְועֹוד יָדֹו נְ טּויָה :
ְש ַׁרק לֹו ִמ ְקצֵ ה הָ אָ ֶרץ ו ְִהנֵה ְמ ֵה ָרה ַׁקל יָבֹוא :
ָשאֵ -נס לַׁ גֹויִם ֵמ ָרחֹוק ו ָ
כו ְונ ָ
ִישן וְל ֹא נִ ְפ ַׁתח אֵ זֹור חֲ לָ צָ יו וְל ֹא נִ ַׁתק ְשרֹוְך נְ עָ לָ יו :
ֹושל בֹו ל ֹא יָנּום וְל ֹא י ָ
כז אֵ ין-עָ יֵף וְאֵ ין-כ ֵ
(כד) לכן כאכל קש לשון אש כו' .אמר הוא יתברך לכן על האמור כל כך גדלה אשמתם ,כי
כשעור אכול קש לשון אש או אפילו פחות מזה ,שהוא כשעור שאת חשש להבה ירפה שהוא
טרם הגיע אל השרף ,כי אם כשיעור שירפה אותו טרם ישרוף בזמן המועט ההוא היה ראו כי
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שורשם הם האבות כמק יהיה ופרחם ,הם הבנים כאבק יעלה ,באופן לא יהיה שריד חלילה,
יען מאסו את תורת ה' כד"א על מה אבדה הארץ על עזבם את תורתי וגם אמרת קדוש
ישראל שהיא תורה שבע"פ כמאמרם ז"ל נאצו.
והנה (כה) על כן כלומר ,כדי לעשות כן חרה אף ה' בעמו לבלתי השאיר שריד חלילה ,והוא
כי האף שהוא אחד וגדול שבמשחיתים חרה לעשות כן ככל האמור בישראל ,לולא כי ויט ידו
ה' הכו' עליו שהוא על עמו הנז' להגן מהאף ,ולא הניחו לכלות כאכול קש כו' ,כי אם ויכהו
האף את עמו הכאה בלבד ,וגם וירגזו ההרים כי השליט האף בהרים הר הבית והר ציון,
כד"א שפך חרון אפו ויצת אש בציון ,ועם כל זה מההכאה הנז' שהכה האף כאמרו גדע בחרי
אף כל קרן ישראל ,רבים חללים הפיל ותהי נבלתם כסוחה בקרב חוצות ,והנה בכל זאת לא
שב אפו הוא האף הנז' מישראל לגמרי ,ועוד ידו נטויה מקווה אולי יותן לו רשות מן השמים.
עד בא זמן (כו) שונשא הוא יתברך נס לגוים הוא מלך המשיח ,ושרק לו הוא יתברך מקצה
הארץ ,והנה מהרה קל יבא ואשר יבא קל שהוא על עב קל ולא בכבדות הוא( ,כז) כאשר אין
עיף בישראל ואין כושל בו מתישים כחו ,כי אם שכולם צדיקים כי אז לא ינום וכו'
להתמהמה ,כי היום אם בקולו תשמעו ,וגם יתחזק כי לא נפתח אזור חלציו היא האמונה
שבישראל ,כד"א והאמונה אזור חלציו ,וכן לא ניתק שרוך נעליו הוא זכות גומלי חסדים
בישראל ברגליהם ,שהולכים לגמול חסד שהם מחזקים רגלי מלך המשיח ,לבוא כשרוך
המחזק את הנעל.
ֹתיו ְד ֻרכֹות פַׁ ְרסֹות סּוסָ יו כַׁצַׁ ר נ ְֶח ָשבּו ְו ַׁג ְלגִ לָ יו כַׁסּופָ ה :
כח אֲ ֶשר ִחצָ יו ְשנּונִ ים ְוכָלַׁ -ק ְשת ָ
כט ְשאָ גָה לֹו כַׁלָ ִביא (ו ְִשאַׁ ג) [י ְִשאַׁ ג] כַׁכְ ִפ ִירים ְויִנְ הֹ ם וְי ֹא ֵחז ֶט ֶרף ְו ַׁי ְפ ִליט וְאֵ ין ַׁמ ִציל :
יה:
עֲריפֶ ָ
ל ְויִנְ הֹ ם עָ לָ יו בַׁ יֹום הַׁ הּוא כְ נַׁהֲ ַׁמת-יָם וְנִ בַׁ ט לָ אָ ֶרץ ו ְִהנֵה-חֹ ֶשְך צַׁ ר ָואֹור חָ ַׁשְך בַׁ ִ
וכן זכות תורה (כח) אשר חציו שנונים הם תלמידי חכמים שהם חצים שנונים בפלפולים
כד"א ושננתם לבניך ,וכל קשתותיו הם מדות שהתורה נדרשת בהן וכל כללי התורה דרוכות
בידם ,שע"י כן נתוסף בו כח לערוך מלחמה על כל הגוים ועל הממלכות ,וע"י כן יקל כי
פרסות סוסיו כו' (כט) ואז שאגה לו כלביא על הב"ח ,כן יהיה הוא על המלכויות ,וינהום
בלבד ויאחז טרף ויפליט ואין מציל שריהם.
אז בזמן ההוא (ל) וינהום הנס הנז' הוא מלך המשיח עליו הוא על האף הנזכר למעלה ,שעוד
ידו נטויה על ישראל ותהיה כנהמת ים ,ונבט האף לארץ כי יחרד וישח לארץ לפניו והנה
חשך ,ומה הוא החשך ,הוא כי צר הבא נגד ישראל בימים ההם ,ואור שלו הוא שרו
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שבשמים ,חשך גם הוא בעריפיה למעלה ,ואז האף שהוא עזר לשונאי ישראל יושפל ויכנע
מאשר הייתה ידו נטויה.

פרק ו
ישב עַׁ ל-כִ ֵסא ָרם ְונִ ָשא
א ִב ְשנַׁת-מֹות הַׁ ֶמלֶ ְך ֻעזִ יָהּו וָאֶ ְראֶ ה אֶ ת-אֲ ֹדנָי ֵ
וְשּולָ יו ְמלֵ ִאים אֶ ת-הַׁ הֵ יכָל :
ב ְש ָר ִפים עֹ ְמ ִדים ִמ ַׁמעַׁ ל לֹו ֵשש כְ נָפַׁ יִם ֵשש כְ נָפַׁ יִם ְלאֶ חָ ד
ּוב ְש ַׁתיִם יְעֹופֵ ף :
ּוב ְש ַׁתיִם ְיכַׁסֶ ה ַׁרגְ לָ יו ִ
ִב ְש ַׁתיִם ְיכַׁסֶ ה פָ נָיו ִ
ג ו ְָק ָרא זֶה אֶ לֶ -זה וְאָ ַׁמר ָקדֹוש ָקדֹוש ָקדֹוש ה' צְ בָ אֹות ְמל ֹא כָלָ -האָ ֶרץ כְ בֹודֹו :
(א) בשנת מות המלך עוזיהו וכו' .ואראה את ה' יושב על כסא הכבוד ,ולא שתצויר בו
יתברך ישיבה ,כי הלא הכסא רם ונשא ,רם מן איכות העולם הזה הכולל שמים וארץ ,ונשא
מעולם המלאכים באופן שאין הכסא בעל גבול ,וא"כ אין הישיבה כמראיתה ושוליו כו' לא
מאשר ארוממנהו אסלק השגחתו יתברך מעולם השפל ,כי הלא ושוליו של כסא הכבוד הוא
סרח התפשטותו ממלאים את ההיכל של בית המקדש שבארץ ,הם כנפי השכינה
המשתלשלים ומתלבשים כמשל השולים ,וגם גדרוה אין המקום סובלו חלילה ,כי הלא לא
ראיתי כי ההיכל מלא משוליו ,רק הם מלאים וסובלים את ההיכל ,ומרבה האת שבאמצעות
ההיכל ששורה בו סובל גם שאר העולם ,כי ההיכל לעולם כטבור הארץ ,שמשם התינוק יונק
שפע מאתו ומתפרנסים כל חלקי גופו.
או יאמר ,מה שאמרתי ואראה את אדוני לא שתצדק בו ראיה חלילה ,כי הלא הוא רם ועין מי
תכילהו ,אם לא בראיה שכלית מופשטת גשמית ,ואשר אמרתי יושב לא שתהיה ישיבה
כיושב על דבר הסובלו רק ונשא מהכסא הנזכר ,כי ישיבתו אינה אלא משל על התנשאותו,
באשר היושב על כסא מתנשא על מושבו ,ולא יבצר מהיותו קרוב על הכסא ,כן הוא יתברך
נשא על איכות כסא כבודו ולמעלה הימנו ובלתי נפרד ממנו ,ואיך יצדק זה הלא הוא כי שוליו
הם התפשטיותיו מלאים את הכסא הוא ההיכל ,ולא אמר ההיכל מלא משוליו ,בל יראה
כסובל ונסבל רק הם בודדין בעצמן ,וההיכל כסא קרוב אל ההתפשטות כמקבלו.
והנה עתה חל עליו חובת ביאור שני דברים:
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א' ,פן יאמר איש מה זה היה לאיש האדמה לדבר ולומר ,כי ראה מה שנעלם מעיני משוללי
בשר ,מלאכיו רוחות ,האומרים איה מקום כבודו יתברך .שנית ,שא"כ אפוא אשר רוממת
גדלו ורוממותו יתברך ,איזה הדרך תהיה השגחתו יתברך בעולם השפל ועכור ,ולא יעצרנו
הגשם מלבוא בו ,ואמר על ראשון ראשון על האחד ,איך ראיתי מה שלא יראו שרפי קדש
הוא ,כי הנה שרפים עומדים לומר הנה בן האדם כמוני היום גדרו למעלה משרפים גדולי
המלאכים ,ומה גם על השאר ,כי הלא הם עומדין ואין להם קפיצין ,והוא בשום לב אל מאמרם
ז"ל ,מלאכי השרת אין להם ישיבה אלא שרפים עומדין שאין להם קפיצין ,והלא יקשה איך
במלאכיו רוחות שרפי קדש יצדק לא זה ולא זה .אמנם הנה האדם יש לו קפיצין שיכול לעמוד
ולישב ,כלומר ,יש בחירה בו לעמוד על עמדו לשרת את ה' ישתבח שמו לעד ,או לישב
ולהתעכב כיושב ובטל ,אך מלאכי השרת אין להם קפיצין ,כי לא יוכלו לישב וליבטל מעבודת
קונם ,כי לא יוכלו ליכפל ולישב ,רק מוכרחים להיות עומדים משרתים לפניו יתברך.
וזה אומרו (ב) שרפים עומדים זה הוא בבחירת החומר אשר לאדם ,כי גם שאני חומרי אינו
פגם אלי ,כי הלא ע"י כן יש לי מעלה עליהם ,כי ע"י כן אני בעל בחירה ויש לי יצר הרע ,וגם
על איכות הנפש אני גדול מאיכותו ,והוא כי המה ממעל לו כלומר ממעל לו להיכל הנזכר,
והוא כי ההיכל הוא בעולם השפל והם ומציאותם ממה שהוא ממעל לו ,והוא ביהמ"ק של
מעלה שהוא ממעל מתדבק לו ומכוון נגדו ,כמפורש אצלנו על פסוק משכנות לאביר יעקב ,ועל
פסוק נבואה למשכנותיו ,ועל פסוק ירושלים הבנויה וכו' ששם עלו וכו' ,בשער ועשו לי מקדש
וכו' ,וזהו ממעל לו להיכל ,והוא עולם המלאכים כנודע ,כי שם מיכאל עומד ומקריב נשמותן
של צדיקים ,באופן כי איכותם מלמטה מהכסא הנזכר ,ולא מהכסא עצמו ושואבין ונמשכים לו,
מש"כ אני כי אדרבה עיקרי ממנו יתברך מתחת כסא כבודו ונמשכתי ונשתלשלתי ממנו
ולמטה.
ושמא תאמרו הלא נגד עינינו היותם בעלי רוחניות וקרובים אל ה' ,ואיך יבדקו שני הפכים אלו
הלא הוא ,כי הנה שש כנפים וכו' בשתים וכו' ,לומר אין כולם מערך א' יש כנפים לכסות
כמסכים ויש כנפים לעופף ,והוא כי שתי מסכים מחופפים ככנף עליהם מהביט אל האלוהים,
ועל אלה אמר בשתים יכסה פניו ,אחד גדר הכסא כבוד מרוכז עליהם ,שנית ,גדר עולם
הנשמות שתחת כסא הכבוד למעלה מגדר עולם המלאכים ,וע"י שתי מסכים והפרשים אלה
יכסה פניו ,ולא יוכל לפלש נתיב להביט ולראות כלום ,מה שאין כן נפשי כי אין לה רק מסך
אחד ,וגם היא מתחת כסא הכבוד יתברך עצמו ,דבקה בשורשה שם דבקות עצמיי ,על כן
ואראה את ה' בחזיוני מה שלא יראה מלאך ושרף.
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ושמא תאמר ,א"כ הורעת גדרם מבני אדם והלא נראה כי רוחות ושרפי קדש הנה לעומת זה
בשתים יכסה רגליו ,כי בשני דברים יסולק מאיכות עולם השפל ,אפילו סוף השתלשלותו
הנמשל לרגלים,
אחד ,גדר עולם השפל,
שני ,גדר עולם הגלגלים,
כי שני אלה יכסו רגליהם מהיות להם שייכות אל הגשמות אך יתרונם ממוצע כי בב' אשר הנה
ממוצעות בין השתים העליונות ובין השתים התחתונות יעופף ,ויהיו רוחות שרפי קדש למעלה
מבני אדם ,והוא ,כי יצויר בשום מלאך שבעולם המלאכים עם שהצד השווה שבהם שהם
מעולם המלאכים שלא יהיה בכל אחד ב' בחינות ,והוא ,כי כל אחד עלה ועלול כי הם כצנורות
לקבל ולהריק איש איש ,אל אשר למטה עד עולם הגלגלים ,וכל אחד עלה אל מי שלמטה
הימנו ועלול ממי שלמעלה הימנו.
נמצא ,כי לכל אחד שתי בחינות וגדרים שעל ידם יעופף לקבל ,ויפרוש כנפיו להתפשט למטה
לתת ולהריק ,וזהו ובשתים יעופף ,הרי בדבר הזה נתן טעם אל העניין הראשון איך יתפאר
ממה שלא ישיג מלאך.
ועתה נעתק לבאר ע"י מה שראה איך עם כל רוממותו יתברך ,לא יעצרנו הגשם אשר לארץ
הלזו להשגיח בה ,ואמר (ג) וקרא זה אל זה וכו' ,והוא כי להיותם עלה ועלול ,כל אחד קורא
למקבל הימנו ,שיקבל כח ממנו באמצעותו לשבח ,ואומר קדוש כלומר קדוש הוא יתברך מב'
יכסו רגלינו ,וגם קדוש מב' נעופף ,וגם קדוש ועליון מגדר ב' יכסו פנינו ,וא"כ איך ישגיח
בעולם השפל ,הלא הוא כי להיותו ה' בעל צבאות הם המלאכי השרת ,על ידי כן מלא כל
הארץ כבודו ,כי ע"י המלאכים יורק השפע לקיים העולם ,ומשתלשל על הארץ מתחת וגם כל
המשתלשל הוא כבודו יתברך ,כי לא יבצר מהיות כבודו יתברך ממש ע"י השתלשלות ודקות,
כי אלמלא כן לא היה מתקיים ,כי הוא יתברך מפלש כבודו באופן נסתר ,לפי רוב גדולתו
לקיים עולם.
קֹורא וְהַׁ בַׁ יִת י ִָמלֵ א עָ ָשן :
ד ַׁו ָינֻעּו אַׁ מֹות הַׁ ִס ִפים ִמקֹול הַׁ ֵ
יתי כִ י ִאיש ְט ֵמאְ -שפָ ַׁתיִם אָ נֹכִ י
ה וָאֹ ַׁמר אֹויִ -לי כִ י-נִ ְד ֵמ ִ
ּובתֹוְך עַׁ םְ -ט ֵמא ְשפָ ַׁתיִם אָ נֹכִ י יֹ ֵשב כִ י אֶ ת-הַׁ ֶמלֶ ְך ה' צְ בָ אֹות ָראּו עֵ ינָי :
ְ
ראוי לשים לב:
מה בין זה לענייין מאמר אשת מנוח ,לו חפץ ה' להמיתנו לא הראנו וכו' ,ולמה לא שת לבו
ישעיה לדבר ההוא.
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ועוד כי במראה הנבואה שאני.
ועוד מה ענייין היותו איש טמא שפתים כו' לזה ,ומהראוי יאמר אוי לי כי נדמתי כי את המלך
כו' ראו עיני.
ועוד למה שינה כי למעלה אמר ואראה את ה' ,ופה אמר את המלך וכו' ,וגם שם הוא שם
אדנות ופה הויה ,ובכלל הדבר יראה כמשנה מהאמת ,כי למעלה אמר ואראה את אדני שהוא
האחורים ,אך לא הויה שהוא הפנים ,ופה אמר שראה הויה.
ועוד ,כי הדבר בעצמו בלתי אפשר ,כי ופני לא יראו נאמר ,כי גם מאמרם ז"ל על כי לא יראני
האדם וחי ,שהוא שבשעת מיתה רואה את ה' שהיא השכינה ,לא אמרו שרואה את הפנים
רק את השכינה.
אמנם לבוא אל הביאור נשים לב אל מאמרו יתברך אל משה ,לא תוכל לראות את פני,
היה לו לומר כי לא יראה האדם את פני וחי ,ואם נאמר דהיינו הך ,לא יתכנו דברי רז"ל
האומרים ,אבל בשעת מיתה יראני האדם ,כי הלא אין אדם בשעת מיתה רואה את הפנים
חלילה ,ואם הוא שאמר קל וחומר לא תוכל לראות את פני ,כי גם מציאות ראיית מה שאינו
פני ,לא יראני האדם וחי ,וכל שכן את הפנים אינו ק"ו ,כי הלא כדאי היה משה לראות בחיים
חייתו ,מה שיראה זולתו במותו .אמנם הנה ידענו באמת ,כי כמה אחורים לאחורים הנראים,
כפי איכות מציאות העולמות ,והוא ,כי כאשר נפש אדם שמכחו יתברך אשר בה ,תתן כח לכל
אבר ואבר לעשות ולהפעיל הפעולה המיוחדת אליו ,את הרגלים להלך ,והידיים לעשות בכל
מלאכה ,והעין לראות ,והאוזן לשמוע ,וחוטם להריח ,וחיך לטעום ,ולא נייחס שנוי אל הנפש
על תת כח לעין לראות ולא לידים ולאזן לשמוע ,ולא לרגלים ולחיך לטעום ולא לשוקים ,אך
הוא כי כל אבר יקבל לפי הכנתו ,כן הדבר הזה עם שהשכינה אחד היא ,אינו דומה כבודו
אשר מלא כל הארץ הלזו ,אל כבודו שבעולם הגלגלים ואשר בעולם המלאכים ,ואשר בעולם
הנשמות העליונות אשר למעלה מהמלאכים ,וההיקש בזה בבחינות עליונות ליודעים חן.
והנה מה שמשה רבנו עליו השלום שאל היה בחינות עליונות אשר לשכינה ,לראות ולהשגיח
בהקיץ במראה ולא בחידות ,ולא כיוון אל בחינת נבואה שתבוא אליו מכח עליון ,כי זה
מלמעלה משכינה יש לו ,ולא שיראה הכח ההוא כי רם הוא ,אך שמהכח ההוא יבא בו השפע
הנבואי ויפלש נתיב דרך השכינה ,אמנם גם בשכינה לא ישיג השגה אם לא דרך מראה
נבואיות ,ושאל לראות מראה יותר עצמית דרך משל ניצוץ השמש הנכנס בחלון ,ולא יעצור כח
עין אדם להביט בו ,עד שום בפניו עששית אחד ,ועדיין מתוך מסך העששית לרוב בהיקותו,
יכשל ויחלש כח העין מלקבל ,עד ישימו מסך שני ,ואם כל זה איננו שווה ,ישימו שלישי או
רביעי ,ולמה זה העדר העין מראות בראשון ,כאשר יראה בשני או משני לשלישי ,אך הוא כי
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אין העין רואה אם לא לפי הכנת מאורה ,כי הנה העין כמראה מלוטשת ,ובהיותה נגד האור
יצא ברק לעומת האור ,וימשיך הברק ההוא מהאור דרך התהפכות ועל ידי כן יראה.
והנה אם עין האדם בלתי זך ,גם המשכתו לראות לא ירבה ,כי לפי הברק אשר ימשך ממנו
ימשיך ,ועל כן כל עין אדם רואה לפי כח בהירותו וזכותו ,ועל כן אדם טרם יחטא ,ע"י האור
שנברא בששת ימי בראשית ,היה רואה מסוף העולם ועד סופו ,כי למה שהוא היה זך בלי
שמרי זוהמא ,הייתה עינו בהירה מעין רוחניות ,ועל כן לפי רוב בהירות בהיקותה אל מציאות
האור ההוא ,היה האור המתהפך אליו רב ועצום מאד ולא יעצרנו הגשם ,כי הלא תפוח עקבו
היותר עכור שבאדם ,היה מכהה גלגל חמה ,ומה גם גלגל עיניו ,אמנם אחרי בא זוהמת נחש
אל העולם ,ונעכר חומר כל יצורי עולם ,לא בלבד לא תיעצר כח עיניו של אדם להביט אל דבר
רוחני ,כי אם גם אל ניצוץ השמש בלעדי ְמסָ כִ ים.
והנה ההיקש בזה בהשגת מראות אלוהים ,כי הנה כללות בני אדם טח מראות עיני השגתם
מהביט אל מראות אלוהים ,למה שצריך יצא ברק אור נפשו ע"י זכויותיו לעומת שכינתו
יתברך ,ויתהפך אליו אור השגת מראה דרך מסכים ,כי אשר הכנתו מעוטה ישיג מהיותר
מלובש והאחרון ,ואשר נזדכך יותר ישיג יותר למעלה ,כאלו יצויר יש י' מסכים ואשר קלה
הכנתו ובהירות נשמתו וזכותו ,יראה מתוך הי' ולא ישיג השגה עצמית בציור שכלו ,רק
הבחינה המלובשת י' מדרגות ,ואשר למעלה הימנו בהכנתו ,כשיעור אשר ישיג הראשון
בעשירית ישיג השני בתשיעית ,ותהיה לו העשירית למעבר ,לא שיהיה לו המסך עשירי
הפסק מה ,וההיקש בזה אשר למעלה מזה על הדרך הזה ,עד המצא איש יהיו לו התשעה
מסכים מעבר והעשירי לבדו מסך.
ובזה נבוא אל העניין
הנה משה רבנו עליו השלום גם שנבואתו הייתה מאספקלריא המאירה ,עם כל זה לא יבצר
היה השפע משתלשל לו דרך השכינה כמעבר ,אמנם במראה נבואתו בהקיץ ,היו עיניו כח
נפשו פקוחות לראות השגה מה בשכינה ,אך הבחינות התחתונות בראייה מתיישבת
בהשגתו ,עד מקום שבהיקות הכנת נפשו עודנה מלובשת בגופו מעת היה ההתהפכות ,ושאל
ממנו תהי לו זיכוך יתר בעצמו ויתרון בנפשו ,עד גדר שע"י הנמשך ממנה ימשיך לו דרך
התהפכות ,עד בחינה עליונה שלה המתייחסת אל פנים ,כי היא כוללת כל כחות שלמעלה
הימנה ,ואיכות בחינתה שמתגלה בה בחינת הכחות העליונים ,שאל ישיג בעצם כמשיג בלי
מסכים ,וזהו ריבוי האת באומרו את כבודך ,והשיב לו יתברך ואמר לא תוכל לראות את פני
את בחינת פני ,כי דע איפה כי אין צריך לומר אדם סתם כ"א גם האדם המיוחד ,שבמין האדם
לא יראני ,מה שאינו לא אחורים ולא פנים רק מצוע וחי ,אך מה שאעשה לך הוא בחיים חייתך
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תעלה לראות ,לא בלבד בחינת אחורי ,אשר לא יעדר גם עתה ממך ,כי אם גם בריבוי את
שהוא למעלה גם שאינו בגדר פני ,ודי לך תשיג בחיים מה שהשלם מאדם משיג במותו.
הנה ישעיה בהיותו בתוך המראה והתנבא בחלומו ,עד סוף מאמר השרפים מלא כל הארץ
כבודו ,ויעור אז משנתו וראה כאלו נעו אמות הספים מקול הקורא וגם הבית ימלא עשן ,אז
אמר בלבו עד כה חשבתי כי לא ירדה שכינה בבית הזה ,רק שעלתה נפשי בחלומי למעלה,
ותראה את המראה והייתה התחלת שפע נבואה אלי ,ואם היה כן לא היו נעים אמות הספים
מקול הקורא ,וגם לא ימלא הבית עשן על מה שראתה נפשי בעולם העליון ,אך עתה יראה ,כי
פה ירדה שכינה עצמה והכל נרתת ,והבית ימלא עשן כד"א והר סיני עשן וכו' ,כי ירד ה' עליו
באש ומה היום מימים ,אך אין זה רק שהגיע עת למות.
ואשר ראיתי הוא כי ירדה שכינה להיות לפני נשמתי( ,ה) ואוי לי כי נדמתי ולא הגעתי לזקנה
ושיבה ,והוא ,כי לא נסה באלה כי הן זאת נבואתו ראשונה ,כי לומר כי בחר בי הוא יתברך
להיות לו לפה ולנביא בישראל לא אאמין ,כי הלא איש טמא שפתים אנכי ,כי לא הטהרתי
לשמור פי משיחה בלתי כשרה ,ואיך ישימני הוא יתברך לנבא בניב שפתי ,ולא עוד ,כ"א
שימשך ח"ו חילול ,כי הנה בתוך עם טמא שפתים אנכי יושב והלא יבטו בשפתם לאמר,
הגם ישעיה בנביאים ,מי זה ינבא עלינו ,ושיבחר בו הוא יתברך מיתר העם ,ומי הביאני
לסברא זו הלא הוא ב' דברים:
א' ,בחינת המראה כי אינה מהמתייחסת אל אחורים משם אדנות הנז' ,כאומרו ואראה את
אדוני ,רק את בחינת הקראו מלך מאת ה' צבאות שהיא בחינת שכינה שעל עולם המלאכים
שנקרא מלך מאת ה' על הצבאות העליונות ,ואין זה רק כמאמר ספר הזוהר על תוסף רוחם
יגועון כי בסילוק נפשם נתוסף רוח בם לראות בהקיץ.
ועוד ,כי עתה ראו עיני כמעט בהקיץ ולא בדרך מראה בדמיון כי הלא נעו אמות הספים
והבית ימלא עשן.
ּוביָדֹו ִרצְ פָ ה ְב ֶמ ְל ָקחַׁ יִם לָ ַׁקח ֵמעַׁ ל ַׁה ִמזְ בֵ חַׁ :
ו ַׁויָעָ ף אֵ לַׁ י אֶ חָ ד ִמן-הַׁ ְש ָר ִפים ְ
אתָך ְתכֻפָ ר :
ֹאמר ִהנֵה ָנגַׁע זֶה עַׁ לְ -שפָ ֶתיָך וְסָ ר עֲ ֹו ֶנָך וְחַׁ ָט ְ
ז ַׁו ַׁיגַׁע עַׁ לִ -פי וַׁי ֶ
(ו) ויעף אלי אחד מן השרפים כו' .אמר כי מן המזבח העליון נטל אש ,וכל כך היה האור
ההוא חזק ,שהוצרך מלקחים לקחתו המלאך מן המזבח ,שהוא כח אש גדול מאיכות המלאך
לסבול לקיחת האש ,ואח"כ נצטננה רתיחת האש עד שהיה ביד המלאך ,למען יוכל הנביא
לסובלה ,וזה אומרו ובידו רצפה שהוא בלי אמצעות ,אך מתחילה במלקחים לקח מעל
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המזבח ,אלא שכאשר ויעף אלי לנגוע בי ,הייתה בידו כי נצטננה הגחלת ,ומה גם לרז"ל
שאמרו במסכת ברכות כי מיכאל היה ,שהוא שר המים בעל החסד ,שעל ידו יצטנן הדין ב"ס.
(ז) ויגע על פי כו' הנה אם אש מעל מזבח העליון ,שהוא כח דין חזק היה נוגע בשפתיו ,היה
ניכר היותו נזוק בהקיץ ,ואיך לא נשרפו שפתיו.
ועוד אומרו ויגע ביו"ד פתוחה ולא בחיר"ק.
ועוד ,כי אחר שהרצפה נזכרה בלשון נקבה היה לו לומר נגעה זאת ולא נגע זה.
ועוד אומרו על פי ולא אמר בפי ובשפתיך.
אמנם הנה על ענייין הקרבן במזבח כתוב אצלנו ,כי אותו כח טומאה שהיה חל על האדם
בהעוותו ,חל על הבהמה בסמוך ידי המתכפר עליו בוידוייו על אשר חטא ,שהוא שורה על
הנפש על בחינתה באבר שנעשה בו החטא ,ועל כן צריך אש מן השמים אשר כח בו לעכלו.
ונבוא אל העניין
הנה הוא יתברך נתראה אל ישעיה לחנכו לנביא על ישראל ,ועל פי דרכו יצא עתק מפיו לדבר
ולומר איש טמא כו' ,ובתוך עם טמא כו' ,והן אמת כי לא בכוונה רעה דבר ,אמנם לא יבצר
מלפעול כח טמא בהעוותו ,כדרך כל עוון וכל חטאת שבורא משחית ,וחל הכח ההוא בפיו
ובשפתיו שדבר בהם ,וטרם ישרת לנביא צריך להעבירו ,שאם לא כן לא תשרה בו נבואה,
לבטא בשפתיו לעמו ישראל ,בשפתיים דולקים מחלאת העוון ,על כן מה עשה הוא יתברך,
ראה והתקין יוקח ע"י מיכאל שהוא כהן משרת מהמזבח העליון רצפה ,לא לתתה בשפתיו
הגשמיים ,רק על מה שעל שפתיו הוא הכח ההוא ,והעביר אותו מעליו ,וזה אומרו על פי וכן
אומרו על שפתיך ,שהוא במה שעליהם ולא בהם ,ולכן הוצרך היות אש מעל המזבח ,כי אין
כח להעביר אש העוון וחלאתו בלעדו ,ולהיות כי מיכאל הוא כהן גדול ואינו מקריב רק נשמות
צדיקים ,על כן כדי לעכל כח טמא אינו כבודו בלי אמצעי ,ישרוף ויכלה ברצפה שבידו הכח
הטמא ,רק על ידי אחד מכחותיו שלמטה ,כי הוא שר המחנה הגדול מארבע מחנות שכינה,
וזהו ויגע על פי בפתח היו"ד ,שהוא ע"י אחד מכחותיו שלמטה הימנו ,ויאמר אליו המלאך
מיכאל שהיה הכהן העיקרי ,הנה נגע זה הכח שאני מעכלו על שפתיך ,ועתה ע"י מה שעשיתי
וסר עונך מעל שפתיך ,הוא על אמרתך ובתוך עם ,כי לא תכופר לגמרי ,כי הלא ע"י מנשה
לקה עליו ,אך הוסר מעליו לבל יהיה עיכוב אל הנבואה כמדובר ,והוא כמאמר ספר הזוהר על
פסוק גם ה' העביר חטאתך ,שהעבירו בלבד ולא נתכפר עדיין ,וחטאתך אשר אמרת שאתה
טמא שפתים ,שלא נזהרת בפיך בעצם ,כאשר יאות לרואה את ה' ברוך הוא ,על זה
וחטאתך תכופר לגמרי.
ּומי יֵלֶ ְך-לָ נּו וָאֹ ַׁמר ִהנְ נִ י ְשלָ ֵחנִ י :
ח וָאֶ ְש ַׁמע אֶ ת-קֹול אֲ ֹדנָי אֹ ֵמר אֶ תִ -מי אֶ ְשלַׁ ח ִ
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ואשמע את קול ה' אומר כו' .אמר מאומרו יתברך ומי ילך לנו ,ולא אמר ומי ילך לי או ילך
אליהם ,יורה שחש על שני דברים:
על כבודו יתברך,
ועל כבוד ישראל,
שיהיה השליח חש על כבוד המשלח ומדבר ומצווה על הדבר ,וגם חש על כבוד ישראל לבל
ישלח רסן לשונו עליהם ,כי בני אל חי המה כמפורסם בתורה בענייין שמעו נא המורים,
ובענייין ויצום אל בני ישראל ,וכענייין עבור לפני העם הזה וזולתם ,על כן השיב ואמר הנני
מוכן לזה ,כי אין כמוני כי עתה לקיתי על כבוד ישראל ,ואין ספק שלא יקרני עוד כדבר הזה,
ומינה שאחר שעל כבודם אחוש ק"ו על כבוד קוני.
והנה ראוי לשים לב ,כי הלא יראה ח"ו דרך גאווה לומר הנני שלחני ,כי אדרבא כל מה
שהצדיק גדול ,הוא שפל בעיניו אז יותר ,והיה ראוי לומר מי אני כי אהיה נביא לה' על ישראל
אשר בחר לו לעם .אך יתכן ענייין הכתוב בהזכיר ענייין האמור בגמרא ,כי אילפא ורבי יוחנן
היו הולכים לסחורה ,ובלילה במלון שמע ר' יוחנן מלאך שהיה על הכותל שהיו סמוכים אליו,
אומר לחברו נשליך הכותל הזה על אלה שמניחים חיי עולם כו' ,ושמע מלאך אחר עונה ואומר
לא ,דהא איכא בינייהו חד דקיימא ליה שעתא ,ור' יוחנן היה מסתפק אם היה הוא דקיימא
ליה שעתא או אילפא ,מה עשה ,אמר לו לאילפא שמעת דבר ,אמר לא שמעתי ,אמר בלבו
א"כ כיון שאני שמעתי ,ודאי שעלי היה הדבר שעל כן השמיעו אותי לבדי מן השמים ואז חזר
ללימודו .ואפשר שעל דרך זה הם דברי ישעיהו שאמר ,אחר שואשמע את קול ה' אומר את
מי אשלח וכו' ,אמרתי בלבי אם על זולתי היה מכוון לא הייתי אני שומע ,אך אחרי שואשמע
וכו' אז אמרתי ודאי שעלי מכוון ,ע"כ ואומר הנני שלחני וזהו ואשמע כו' ואומר הנני כו'.
ֹאמר לֵ ְך וְאָ ַׁמ ְר ָת לָ עָ ם הַׁ זֶ ה ִש ְמעּו ָשמֹועַׁ וְאַׁ לָ -ת ִבינּו ּו ְראּו ָראֹו ְואַׁ לֵ -ת ָדעּו:
ט וַׁי ֶ
ויאמר לך ואמרת לעם הזה וכו' .אמור להם שמעו שמוע נבואתי ותוכחתי פעם ושתים,
וידעתי שאל תבינו כי לא תשיתו לב להבין ,כי דברי אמת לשוב עד ה' ,והנה עבירה זו גוררת
לכם שאחרי כן וראו ראו פעם ושתים ,שאמרתי בנבואתי תראו צרות באות עליכם ,ואל תדעו
שיחסר דעתכם להירפא ,אך עדיין היה לכם לב בלתי אטום להבין ,אם רציתם והייתם
שומעים דברי המוכיח ,אלא שלא הייתם מתפעלים מדבריו ,וגם לא הייתם סותמים עיניכם
מראות ברעות הבאות ,אלא רואים ובלתי קונים דעת.
י הַׁ ְש ֵמן לֵ ב-הָ עָ ם הַׁ זֶ ה וְאָ זְ נָיו הַׁ כְ בֵ ד וְעֵ ינָיו הָ ַׁשע
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ּולבָ בֹו י ִָבין ו ָָשב ו ְָרפָ א לֹו :
ּובאָ זְ נָיו י ְִש ָמע ְ
פֶ ןִ -י ְראֶ ה ְבעֵ ינָיו ְ
אך עתה נתחזק כח קטגור מלאך רע אשר פעלתם ,במה ששמעתם פעמים ולא רציתם להבין
בלבבכם ,ובמה שראיתם ראו ולא קניתם דעת ,שמעתה ישמן ויאטם לבכם ,כדי שגם אם
תתנו לב להבין לא תוכלו להבין ,וגם אזניכם תכבד שגם אם יוכיחו אתכם לא תוכלו לשמוע,
מכובד געילת נפשכם באמרי מוסר ,וגם כנגד מה שראיתם ראו ולא ידעתם ,יתחזק כח
יצריכם שלא בלבד תראו ולא תקנו דעת ,כי אם שגם עיניכם תסתמו לבלתי ראות ,ולמה
יעשה לכם כך מלאך רע שקניתם בעוונכם ,הלא הוא למנוע מכם דרכי התשובה ,שעושה
שעיניו ישע פן יראה בעיניו הרעה ,וגם מה שאוזניו יכבד הוא פן באזניו ישמע למוכיחו ,ומה
שלבו ישמין הוא פן לבבו יבין ,על כן למען סתום מלפניו שלש הכנות תשובה ,הוא מה
שמשמין הלב ומכביד אזניו וסותם עיניו.
ושיעור הכתוב ששלש אלה יעשה לו היצר הרע מיראתו ,פן יראה בעיניו הרעה הבאה עליו
בבלתי שמוע אל הנביא ,וכן ישוב אחרי כן לשמוע אל הנביא וזהו ובאזניו ישמע ,ומה
שהשמין לבו הוא פן ולבבו יבין ,ובשלש אלה יהיה שב ורפא לו בתשובה ,על כן מיראת היצר
הרע פן ע"י עיניו או אזניו או לבו יהיה שב ורפא לו ,יעשה את אלה.
וכן דעת המפרשים שהשמן והכבד והשע הכל הוא מקור שהוא לפי דרכנו שימשך לו ֵמיִצְ רֹו
ועונותיו השמן וכו' ,ולפי זה אומר ושב וכו' הוא סוף הגזירה שהיצר הרע עושה אלה פן יראה
וכו' וישוב ,והוא עושה לבל ישוב ,אך אמנם היה צודק יותר בהנקד הוא"ו בשו"א ולא בקמץ,
על כן הנכון שגמר מאמרו באומרו ולבבו יבין ,שהוא כי היצר הרע השמין לב העם ואזניו
הכבד ועיניו השע ,ועשה כן מיראתו פן יראה בעיניו ,ובאזניו ישמע ולבבו יבין ,ומאליו נשמע
שהוא פן על ידי כן ישוב אל ה' ,שהוא הפך רצון היצר הרע ,ואח"כ אומר הנביא אל יעלה על
לב איש שאחר עשות היצר הרע כל זה ,שאבדה תקוותו ואין עוד תשובה ותיקון ,כי דעו אפוא
כי עם כל זה אם נתן אל לבו ושב יוחן ורפא לו ,כי הבחירה חופשית ויקובל ברצון.
יֹושב ּובָ ִתים ֵמאֵ ין אָ ָדם
ֵ
ֹאמר עַׁ ד אֲ ֶשרִ -אםָ -שאּו עָ ִרים ֵמאֵ ין
יא וָאֹ ַׁמר עַׁ דָ -מ ַׁתי אֲ ֹדנָי וַׁי ֶ
וְהָ אֲ ָד ָמה ִת ָשאֶ ה ְש ָמ ָמה :
יב ו ְִרחַׁ ק ה' אֶ ת-הָ אָ ָדם ו ְַׁרבָ ה הָ עֲ זּובָ ה ְב ֶק ֶרב הָ אָ ֶרץ :
ואמר עד מתי ה' כו' .השיב הנביא ואמר לפניו יתברך עד מתי יהיה זה היצר הרע למו
למוקש ,כי אם תמיד ימנע מלשוב הלא יאבדו חלילה ,ויאמר אליו הוא יתברך עד אשר אם
שאו וכו' והוא מאמרם ז"ל על פסוק ,והיה כי יבואו עליך וכו' ושבת כו' ,ובפסוק בצר לך
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ומצאוך כל הדברים האלה באחרית הימים ושבת עד ה' וכו' .שהוא כל מה שאני מתגלגל
עמכם תשובו עדי ,הוא טרם אחרית הימים שאני מייעץ ומוכיח ומייסר להשיבכם עדי ,אך
באחרית הימים אז על כורחכם אשיבכם על כל פנים ,שאם לא אז אימתי והוא ע"י חבלי משיח
כנודע ,וזה יאמר עד אשר אם שאו ערים מאין יושב ,של גלות י' השבטים ,ובתים מאין אדם
והאדמה וכו' בחורבן בית ראשון( ,יב) ורחק ה' את האדם בחורבן שני יותר מגלות בבל,
ולא זמן מועט כ"א עד ורבה העזובה בקרב הארץ ,היא השכינה עזובה בגלות כביכול בקרב
הארץ.
או על דרך זה יקרא קרב הארץ ,כי קרב וטבור הארץ הוא ירושלים ,אשר שם שער השמים
לינוק מלמעלה ,כתינוק היונק מאמו דרך טבורו.
או תקרא קרב הארץ על היותה באמצע העולם ,ואמר עד שורבה ותגדל אותה עזובה שלא
זזה מכותל מערבי ,שהוא קרב הארץ עד הזמן ההוא ,הוא מה שיתגלגלו עם היצר הרע
לימנע מהם דרך תיקונים ,אך בזמן ההוא יתוקנו עכ"פ כמדובר.
ְשבָ ה ְוהייתה ְלבָ עֵ ר כָאֵ לָ ה ְוכָאַׁ לֹון אֲ ֶשר ְב ַׁשלֶ כֶת ַׁמצֶ בֶ ת בָ ם ז ֶַׁרע קֹ ֶדש
ֲש ִיריָה ו ָ
יג וְעֹוד בָ ּה ע ִ
ַׁמצַׁ ְב ָתּה:
ושמא תאמר ומה אעשה להם בימים ההם לטהרם הלא הוא כי עוד בה בקרב הארץ הנזכר,
יבוא שמה עשיריה הוא המלכות הי' מקרנין עשר די התנבא דניאל ,ואז ושבה והייתה הארץ
הנזכרת לבער ע"י הממלכה ההיא ,ביום בא גוג על אדמת ישראל ,או פרס או אדום ,שאמרו
רז"ל ובהיותם לבער תהיה הארץ ,כאלה וכאלון אשר אם ימתין איש עד יבולו עָ ליהם ,אין
עוד מצבת בם כי סר צלם מתחתיהם ,אך בשלכת הוא בהשליך עָ ליהם בטרם יבולו בחורף,
עוד ישובו להפריח בעצם ,ויהיה מצבת בם לבאים להסתופף בצלם ,כן בהיותה לבער ארץ
ישראל טרם הגאולה ,אז תפרח ותגל ע"י הגאולה ע"י שכינה אשר לא זזה ממנה ,באופן
שזרע קדש יהיו מצבתה כי ישובו עד ה' וישבו בצלה כאמור.

פרק ז
ּולבָ ְבָך אַׁ לֵ -י ַׁרְך
ירא ְ
ד וְאָ ַׁמ ְר ָת אֵ לָ יו ִה ָש ֵמר וְהַׁ ְש ֵקט אַׁ לִ -ת ָ
אּודים הָ עֲ ֵשנִ ים הָ אֵ לֶ ה בָ חֳ ִרי-אַׁ ף ְרצִ ין ַׁואֲ ָרם ּובֶ ןְ -ר ַׁמ ְליָהּו :
ִמ ְשנֵי זַׁנְ בֹות הָ ִ
ה יַׁעַׁ ן כִ יָ -יעַׁ ץ עָ לֶ יָך אֲ ָרם ָרעָ ה אֶ ְפ ַׁריִם ּובֶ ןְ -ר ַׁמ ְליָהּו לֵ אמֹר :
יהּודה ּונְ ִקיצֶ נָה ְונ ְַׁב ִקעֶ נָה אֵ לֵ ינּו ְונ ְַׁמ ִליְך ֶמלֶ ְך ְבתֹוכָּה אֵ ת בֶ ןָ -ט ְבאַׁ ל :
ו ַׁנ ֲעלֶ ה ִב ָ
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ז כֹה אָ ַׁמר אֲ ֹדנָי ה' ל ֹא ָתקּום וְל ֹא ִת ְהיֶה :
ְח ֵמש ָשנָה ֵי ַׁחת אֶ ְפ ַׁריִם ֵמעָ ם :
ּובעֹוד ִש ִשים ו ָ
ח כִ י ר ֹאש אֲ ָרם ַׁד ֶמ ֶשק וְר ֹאש ַׁד ֶמ ֶשק ְרצִ ין ְ
ט וְר ֹאש אֶ ְפ ַׁריִם שֹ ְמרֹון וְר ֹאש שֹ ְמרֹון בֶ ןְ -ר ַׁמ ְל ָיהּו ִאם ל ֹא ַׁתאֲ ִמינּו כִ י ל ֹא ֵתאָ ֵמנּו :
(ד) ואמרת אליו השמר והשקט אל תירא כו' .אמר הישמר מעשות דבר כענייין שלוח שוחד
או השכיר עליהם מלך ורוב עם רק השקט בביתך ,ומאמרי בשם ה' האמן אל תירא ובשכר
האמנה זו ,ולבבך שכולל גם היצר הרע ,אל ירך מעבירות שבידך ,כי אלה הם ב' זנבות
האודים העשנים ,ששלהבת אין בהם זולת עשן ,כן אין להם אור שפע עזר משדי ,רק גאות
ותמרות עשן ,ולא עוד ,כ"א שהרי בחרי אף מן השמים עליהם רצין כו' .וטעם החרי אף
שעליהם הוא( ,ה) יען כי הנה יען כי יעץ עליך אחז ,מלך ארם וזה דרך מלכויות מתגרות זו
על זו ,אך החרי אף הוא על אפרים ובן רמליהו עם בני ישראל ומלכם ,בשביל אומרם (ו)
נעלה ביהודה הם ערי יהודה ונשים בה קצין תחת ידינו ,ונבקיענה אלינו בין ישראל וארם,
ובתוכה הוא ירושלים תוכיות יהודה נמליך מלך ,ושלא יהיה מזרע קדש דוד רק את בן בלתי
טוב ,שלא יהיה לו זכות אבות שיקשה להסירו אחרי כן ,רק שיהיה סר אל משמעתנו ,להסירו
ולקיימו על רצוננו ,כפי האמנה שנמצא בו.
והנה בדבר הזה הם מפרים עצתו יתברך ,אשר יעץ לבלתי הכרית מלך יושב על כסא דוד
עד יום גלות הארץ ובאחרית הימים ,ע"כ יהיה קצף וחרי אף על אפרים ובן רמליהו ,לכן אל
תירא מהם ,כי מה יעץ עליך ארם רעה (ז) לא תקום ,ואשר אמרו אפרים ובן רמליהו נעלה
ביהודה וכו' לא תהיה ,כי הנה (ח) ראש ארם לא יהיה רק דמשק ,ולא יהודה כאשר אמרו
ונבקיענה אלינו ,ועוד אני מבשר ,כי ראש דמשק לא יהיה רק רצין לבדו ,כאשר אין קיום
לאדם כ"א בעוד שראשו קיים ,כן אין חיות וקיום לדמשק רק בעוד שרצין קיים ,כי במותו גלו
עם ארם קירה ,ונלקחה דמשק ולא הייתה עוד ראש ממלכה.
ועל התמדת אפרים אמר בעוד כו' יחת כו' וכן (ט) ראש אפרים שומרון ולא ירושלים ,כאומרו
ונבקיענה וכו' ונמליך וכו' ,וגם ראש שומרון לא יהיה לה ראש רק בן רמליהו כי אחרי מותו
כאלו סרה ראש שומרון וחיותה ,כי מלך הושע בן אלה ואז גלו בראש גולים בחלח וחבור כו'.
ומפני שפתח דבריו ציוה על ההאמנה כמפורש על פסוק אל תירא כו' ,אמר בסוף דבריו אם
לא תאמינו תבוא עליכם צרה וצוקה ולא יהיה מאמין לכם לרחמכם.
י וַׁיֹוסֶ ף ה' ַׁדבֵ ר אֶ ל-אָ חָ ז לֵ אמֹר :
יא ְשאַׁ לְ -לָך אֹות ֵמ ִעם ה' אלוהיָך הַׁ ְע ֵמק ְשאָ לָ ה אֹו הַׁ גְ בֵ ַּׁה ְל ָמ ְעלָ ה :
ֹאמר אָ חָ ז ל ֹא-אֶ ְשאַׁ ל וְל ֹא-אֲ נַׁסֶ ה אֶ ת-ה' :
יב וַׁי ֶ
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ֹאמר ִש ְמעּו-נָא בֵ ית ָדוִד הַׁ ְמעַׁ ט ִמכֶם הַׁ ְלאֹות אֲ נ ִָשים כִ י ַׁת ְלאּו גַׁם אֶ ת-אלוהי :
יג וַׁי ֶ
ִתן אֲ ֹדנָי הּוא לָ כֶם אֹות ִהנֵה הָ עַׁ ְל ָמה הָ ָרה וְיֹ לֶ ֶדת בֵ ן ְו ָק ָראת ְשמֹו ִע ָמנּו אֵ ל :
יד לָ כֵן י ֵ
ּודבַׁ ש י ֹאכֵל ְל ַׁד ְעתֹו ָמאֹוס בָ ָרע ּובָ חֹור בַׁ טֹוב :
טו חֶ ְמאָ ה ְ
טז כִ י ְב ֶט ֶרם י ֵַׁדע הַׁ נַׁעַׁ ר ָמאֹוס בָ ָרע ּובָ חֹור בַׁ טֹוב
ֵתעָ זֵב הָ אֲ ָד ָמה אֲ ֶשר אַׁ ָתה ָקץ ִמ ְפנֵי ְשנֵי ְמלָ כֶיהָ :
יז י ִָביא ה' עָ לֶ יָך וְעַׁ ל-עַׁ ְמָך וְעַׁ ל-בֵ ית אָ ִביָך י ִָמים אֲ ֶשר ל ֹא-בָ אּו
ְהּודה אֵ ת ֶמלֶ ְך אַׁ שּור :
ְל ִמיֹום סּור-אֶ ְפ ַׁריִם ֵמעַׁ ל י ָ
(י) ויוסף ה' דבר אל אחז כו' .אחר אומרו יתברך יאמין בו ולא ירך לבבו ולא האמין ,אז
ויוסף דבר בלשון קושי ולא באמירה כלמעלה( ,יא) שאל לך אות ולא אכעוס על שאלתך
להיות הוראת חוסר אמנה ,כי אדרבא אתייחס לאלוהיך וזה אומרו מעם ה' אלוהיך ,כי חפץ
אני תראה ההשגחה ,וזה או העמק שאלה אות בדברים תחתונים ,או הגבה למעלה
בעליונים השיב הוא ואמר אני (יב) לא אשאל וגם לא ארצה יאמר לי הוא אות מעצמו ,כי לא
אנסה את ה' ,ולא אמר את ה' אלוהי כמאמרו יתברך ה' אלוהיך ,כי לא כן לבו עם אל ,אז
הפך פניו ישעיה אל גדולי המלכות מבית דוד ,ואף על פי שדבריו אל המלך המה ,מפני כבוד
המלך או מפחדו לא דבר לנוכח אתו ,כי אם כלל אותו עם שאר בית דוד ,אך עיקר מאמרו
אליו הוא גם שמדבר בלשון רבים.
ואמר (יג) המעט מכם הלאות אנשים כי תלאו גם את אלוהי זה פעמים ,באמור לכם
ראשונה תאמינו בו באומרו הישמר והשקט מליעזר עם מלך אשור או בשוחדות ,רק השקט
ובטח בה' וע"י כן ולבבך אל ירך כו' .ועתה שב ואמר שאל לך אות ואינו רוצה ,ואמר שיפה
כיון שלא אמר לא אנסה את ה' אלוהי ,כי לא אלוהיו הוא כי אם אלוהי ,כי לא רצה שתגלה
השגחתו יתברך ע"י האות .והנה אומרו לכם הוא מיותר ,אך כיון הנה המלך אינו רוצה אות
לבל תגלה השגחתו יתברך ,כי על כן הוא לא חפץ באות ,לכן לא יתן ה' לו האות רק לכם בית
דוד.
וזהו (יד) יתן ה' לכם אות והוא כי הנה העלמה כו' ,והאות הוא כי תלד בן וגם אמר שתקרא
שמו עמנואל לרמוז כי עמכם יהיה להיטיב אתכם.
ועוד אומרו לכם ,כי הנה עודנו קטון עד גדר שחמאה ודבש יאכל ,בזמן שלדעתו של נער אין
מאוס ברע ובחור בטוב ,יותר מאכול חמאה ודבש כדעת קטני קטנים ,כי עדיין הוא בטרם
ידע הנער מה הוא בחור בטוב ומאוס ברע לפי האמת ,כי קטון הוא בעוד שעודנו חושב ,כי
אכול מיתקא ולא דבר מר ,הוא מאוס ברע ובחור בטוב ,כי קטן הוא.
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וזהו (טו) חמאה ודבש יאכל לדעתו מאוס ברע כו' ,כי לדעתו של הנער הזה היותו אוכל
חמאה ודבש הוא מאוס ברע ובחור בטוב ,ובשיעור זה כי עודנו קטן (טז) תעזב האדמה של
רצין ופקח ,כי יפלו שניהם ותלקח ארצם כמפורש במלכים ודברי הימים ,כי קרוב יום אידם של
אלו ,ובין כך ובין כך אתה אחז אשר לא האמנת בו יתברך( ,יז) יביא עליך ועל עמך וכו' ,והיא
כל הרעה הכתובה על ספר דברי הימים ,אשר הרעו רצין וארם ובן רמליהו על יהודה ,ועם כל
זה למה שאות אשר נתן הקדוש ברוך הוא לא ישוב ריקם ,גם יעשה רושם ברצין ופקח שגם
הם יכלו טרם ידע הנער וכו' כאמור.
יח וְהָ יָה בַׁ יֹום הַׁ הּוא י ְִשרֹק ה' לַׁ זְ בּוב אֲ ֶשר ִב ְקצֵ ה יְאֹ ֵרי ִמ ְצ ָריִם ְולַׁ ְדבֹו ָרה אֲ ֶשר ְבאֶ ֶרץ אַׁ שּור :
ירה ְבעֶ ְב ֵרי נָהָ ר ְב ֶמלֶ ְך אַׁ שּור
כ בַׁ יֹום הַׁ הּוא ְיגַׁלַׁ ח אֲ ֹדנָיְ -ב ַׁתעַׁ ר הַׁ ְשכִ ָ
ְשעַׁ ר הָ ַׁרגְ לָ יִם ְוגַׁם אֶ ת-הַׁ זָ ָקן ִת ְספֶ ה :
אֶ ת-הָ ר ֹאש ו ַׁ
(יח) והיה ביום ההוא ישרוק ה' לזבוב וכו' .אמרו רז"ל כי ענייין תער השכירה היה בימי
חזקיה על סנחריב וחילו .ויתכן שלמה שאחז השכיר את מלך אשור לחתוך רצין וארם ובן
רמליהו יאמר ,כי בתער השכירה עצמה היא מלך אשור שהשכירו אחז ,בו בעצמו בתער
עצמה יפעל עליה שיחתוך את ראשה ורגליה וזקנה בימי חזקיה ליל שמורים ,למען ידעו מה
הביטחון אשר בטחו בו.
ולפי זה אומרו ישרק כו' יהיה במאמרם ז"ל מכמה מלכים גדולים שהביא עמו ,כמאמר
התוספתא ארבע מאה מלכין קטרי תגי ,ואותם מלכים היו רובם מקצווי ארץ אשר מבבל
והלאה ,הם מקומות ידועים מעברי פרת ,ועל המלכים ההם שהביא עמו אמר ,ישרוק ה'
לזבוב אשר בקצה כו' כי שם קצהו ,ולדבורה הגדולה מזבוב ,הוא מלך אשור שכולם סרים אל
משמעתו ,וכל כך יהיו שימלאו הארץ בנקל כו' ואח"כ (כ) יגלחו.
ּוש ֵתי-צ ֹאן :
כא וְהָ יָה בַׁ יֹום הַׁ הּוא יְחַׁ יֶהִ -איש עֶ גְ לַׁ ת בָ ָקר ְ
נֹותר ְב ֶק ֶרב ָהאָ ֶרץ :
ּודבַׁ ש י ֹאכֵל כָלַׁ -ה ָ
כב ְוהָ יָה ֵמרֹב עֲ שֹות חָ לָ ב י ֹאכַׁל חֶ ְמאָ ה כִ י-חֶ ְמאָ ה ְ
כג וְהָ יָה בַׁ יֹום הַׁ הּוא י ְִהיֶה כָלָ -מקֹום אֲ ֶשר י ְִהיֶהָ -שם אֶ לֶ ף ֶגפֶ ן
ְבאֶ לֶ ף כָסֶ ף לַׁ ָש ִמיר וְלַׁ ַׁשיִת י ְִהיֶה :
כד בַׁ ִחצִ ים ּובַׁ ֶק ֶשת יָבֹוא ָש ָמה כִ יָ -ש ִמיר ו ַָׁשיִת ִת ְהיֶה כָלָ -האָ ֶרץ :
כה ְוכֹל הֶ הָ ִרים אֲ ֶשר בַׁ ַׁמ ְע ֵדר יֵעָ ֵדרּון ל ֹאָ -תבֹוא ָש ָמה י ְִראַׁ ת ָש ִמיר ו ָָש ִית
ּול ִמ ְר ַׁמס ֶשה:
וְהָ יָה ְל ִמ ְשלַׁ ח שֹור ְ
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(כא) והיה ביום ההוא יחיה איש עגלת בקר כו' .אמר כי לעתיד לא יהיו מלחמות כהיום
כאשר הזכיר מעין מלחמות גדולות ורבות ,כי מעט יהיו בעולם הנשאר בציון כו' וגם יאבדו
החמדות כי יחיה איש עגלת כו' ולא יחמוד אכול בשר ושתות יין ,כי אם חלב תחת לשונו ,כי
ימאסו בחמדות טובות העוה"ז ,כי אם בתורת ה' חפצם ,ואפילו לא יהיה מתבטל לעשות
חמאה שלא יתאווה לשנות טעם החלב לאכול חמאה ,כי אם שמרוב עשות חלב הצאן
שיותיר לו ממאכלו פן יחמיץ ,על כן יאכל חמאה שיעשה מהנותר.
או יאמר (כב) והיה מרוב עשות חלב יקוץ בה וישנה לעשות חמאה לשנות טעם ,ומה
שאמרתי שלא יחיו צאן רב ולא ישיתו לב אל אוכל בשר שגיא הוא ,כי הלא חמאה ודבש יאכל
כל הנותר כו' ,מאשר יטפו האילנות דבש כעובדא דגמרא בצפורי.
או יאמר ,הנה יבוא זמן שיסתפקו במועט ובלי עסק ,ויהיה המועט דבר שירחקו בו את היין,
כי אחר המאכל ההוא לא יערב למו יין והוא חמאה ודבש.
ונבוא אל העניין
אמר ,כי והיה ביום ההוא יגדל איש עגלת בקר לעשות חמאה ,ושתי צאן לאכול חלב ,כד"א
חמאת בקר וחלב צאן ,להסתפק במועט ובלי עסק רק בתורה ולהתרחק מהיין בוגד ,כי על ידי
מאכל זה אין טבע אדם להתאוות ליין ,ואז הוא יתברך ישפיע ברכה בשלשת הבעלי חיים
האלה ,כי מרוב עשות חלב גם השתי צאן ,לא יאכל מהחלב רק החמאה בלבד והשאר
ישפוך.
ושמא תאמר הלא יקוץ באכול תמיד חמאה ,ועל כן יצטרך לאכול חלב כאשר הוא לשנות
טעם ,לזה אומרו אין צורך לזה ,כי בלעדי חלב יהיה להם שנוי טעם ,כי הנה חמאה ודבש
יאכל כל הנותר וכו'.
ובשני אלה ישנה פעם חמאה ופעם דבש ופעם יחד שניהם ,וכ"כ ימאסו ביין ,כי לא יחרשו ולא
יעדרו הכרמים ,עד יעלה בם שמיר ושית ,עד כי (כג) והיה כל מקום אשר יהיה שם אלף גפן
באלף כסף לשמיר ולשית יהיה .מאין עובד הכרמים ,עד גדר שפן תתראה על האיש הנזכר
חית השדה מאין אדם ,אם יאבה איש להתקרב אל מקום אלף גפן לקחת ליהנות מפרותיה,
(כד) בחצים ובקשת יבא שמה ,כי מורא הבעלי חיים תעלה על ראשו.
או יאמר ,איך יחרשו כרמים ושדות אם לא יחיה איש רק עגלת בקר ושתי צאן ,לזה אמר כך
הוא ,כי יהיה כל מקום וכו' לשמיר ולשית יהיה מבלי חורש ,ובחצים וכו' יבוא שמה שית
וחיות רעות ,ומזה ימשך כי שמיר ושית תהיה כל הארץ ,גם בשדות יצאו חיות כי אין עובר
בם לחרוש ,וימצאו חיות רעות ויקחו פת לחם מפיסת בר בארץ.
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(כה) ושמא תאמר אם כן גם ימנע מלגדל עגלת בקר וכו' ,מאימת הבעלי חיים הטורפים
במקום רעייתם ,על זה אמר ,כי הלא כל ההרים אשר במעדר יעדרון לא תבוא שמה יראת
שמיר ושית ,כי לא יעלו שמה וע"י כן אין שם יראת בעלי חיים המתחבאים בתחום ההרים
ההם ,כי אין שם שמיר ושית כי יעדרו אותם ,ושם יועיל למשלח שור לרעות שם ומרמס שה
בלי פחד חיות רעות ,ושם תרעינה עגלת בקר וב' צאן וכו'.

פרק ח
ֹאמר ה' אֵ לַׁ י ַׁקחְ -לָך גִ לָ יֹון גָדֹול ּוכְ תֹב עָ לָ יו ְבחֶ ֶרט אֱ נֹוש ְל ַׁמ ֵהר ָשלָ ל ָחש בַׁ ז :
א וַׁי ֶ
אּוריָה הַׁ כֹהֵ ן וְאֶ ת-זְ כ ְַׁריָהּו בֶ ן ְיבֶ ֶרכְ ָיהּו :
ידה ִלי עֵ ִדים נֶאֱ ָמנִ ים אֵ ת ִ
ב וְאָ ִע ָ
ֹאמר ה' אֵ לַׁ י ְק ָרא ְשמֹו ַׁמ ֵהר ָשלָ ל ָחש בַׁ ז :
ג וָאֶ ְק ַׁרב אֶ ל-הַׁ נְ ִביאָ ה ו ַַׁׁתהַׁ ר ו ֵַׁתלֶ ד בֵ ן וַׁי ֶ
ד כִ י ְב ֶט ֶרם י ֵַׁדע הַׁ נַׁעַׁ ר ְקר ֹא אָ ִבי ו ְִא ִמי
ִשא אֶ ת-חֵ יל ַׁד ֶמ ֶשק וְאֵ ת ְשלַׁ ל שֹ ְמרֹון ִל ְפנֵי ֶמלֶ ְך אַׁ שּור :
י ָ
ה וַׁיֹ סֶ ף ה' ַׁדבֵ ר אֵ לַׁ י עֹוד לֵ אמֹר :
ּומשֹוש אֶ תְ -ר ִצין ּובֶ ןְ -ר ַׁמ ְליָהּו :
ו יַׁעַׁ ן כִ י ָמאַׁ ס הָ עָ ם הַׁ זֶ ה אֵ ת ֵמי הַׁ ִשֹלחַׁ הַׁ הֹ ְלכִ ים ְלאַׁ ט ְ
צּומים ו ְָה ַׁר ִבים
ז וְלָ כֵן ִהנֵה אֲ ֹדנָיַׁ -מ ֲעלֶ ה עֲ לֵ יהֶ ם אֶ תֵ -מי הַׁ נָהָ ר הָ עֲ ִ
דֹותיו :
יקיו ְוהָ לַׁ ְך עַׁ לָ -כל-גְ ָ
אֶ תֶ -מלֶ ְך אַׁ שּור וְאֶ ת-כָל-כְ בֹודֹו ְועָ לָ ה עַׁ ל-כָל-אֲ ִפ ָ
יהּודה ָש ַׁטף וְעָ בַׁ ר עַׁ ד-צַׁ ּוָאר יַׁגִ יעַׁ וְהָ יָה מֻ טֹות כְ נָפָ יו ְמל ֹא-ר ַֹׁחב אַׁ ְר ְצָך ִע ָמנּואֵ ל :
ח וְחָ לַׁ ף ִב ָ
ט רֹעּו עַׁ ִמים וָחֹ תּו וְהַׁ אֲ זִ ינּו כֹל ֶמ ְרחַׁ ֵקי-אָ ֶרץ ִה ְתאַׁ זְ רּו וָחֹ תּו ִה ְתאַׁ זְ רּו וָחֹ תּו :
י עֻ צּו עֵ צָ ה וְתֻ פָ ר ַׁד ְברּו ָדבָ ר וְל ֹא יָקּום כִ י ִע ָמנּו אֵ ל :
(א) ויאמר ה' אלי קח לך גליון גדול כו' .יאמר כתוב עליו בחרט ובעטו וקולמוסו של אנוש,
שהמחהו ה' במבול ,כי הוא החל בעבודה זרה ,והציף הוא יתברך שלישו של עולם ,ולא נתקן
עד הביאו יתברך עליו את מי המבול כן בחרט ובגזרה ההיא כתוב למי שימהר שלל חש בז
הוא סנחריב ,כי אשר תראהו מוצלח כעת יתעתד ליפול ברעה ,והוא ,כי כאשר תראה
הצלחתו כן תתקיים מפלתו ,אשר היא כחרט אנוש ,וזהו כתוב עליו גזרה כחרט אנוש ,למי
שבקרוב ימהר שללו שכך תבטחו במפלתו ,וע"ד זה אנחם את עמי מגלויותיהם.
כי הלא (ב) ואעידה לי כו' ,והוא פירוש רז"ל הוא דעת ר' עקיבא שאמר ,הלא לא היו בזמן א'
אוריה וזכריה ,אלא לומר לך כמו שתראו שתתקיים נבואת המתנבא ציון שדה תחרש ,שהיא
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הצלחת האומות עלינו ,תבטחו יתקיים ג"כ נבואת זכריה עוד ישבו זקנים וזקנות וכו' ,כי
האחד עֵ ד על השני ,והוא על דרך אומרו וכתוב כו' למהר כו' כי נחמת עמו ישראל תהיה על
דרך זה ,ועל כן היה גליון גדול למען יעמוד ימים רבים ,בלפוף מרובה על הכתב ,והנה עדיין
לא ידע הנביא רק דברים אלה סתומים עד שקרב אל הנביאה.
ואז (ג) ויאמר ה' אלי יקרא שמו על שם מה שיארע בסמוך ללידתו לסנחריב( ,ד -ו) כי
בטרם ידע הנער קרא אבי ואמי ,ישא השם הנזכר את חיל דמשק של רצין ,ואת שלל
שומרון של רמליהו ,אלה אשר באו על יהודה לפני מלך אשור.
או יאמר וכתוב עליו בחרט אנוש ,כי כחרט אנוש הבלתי מתקיים זמן רב ,כן מלך אשור
שישא את חיל דמשק מהרה ,ושלל שומרון בטרם ידע הנער קרא כו' ,אך כל ההצלחה
הזאת הנכתבת עליו לא להתמיד ,רק כדבר הנכתב בחרט אנוש בלתי מתמיד ,כי יתעתד
ליפול גם הוא ואעידה כו' ,על דרך הקודם.
(ז) ולכן הנה ה' מעלה עליהם כו' .אמרו רז"ל בתוספתא כי כשהלך סנחריב לילחם בירושלם
בימי חזקיה ,הוליך עמו ג' מחנות ,משריתא קדמייתא ,שתו כל מיא דהוה בירדנא ,משריתא
תנינא ,חפרו פירין כו' קרוב לשפת הנהר ,וע"ד זה יאמר ועלה על כל אפיקיו ,ואח"כ והלך על
כל גדותיו.
(ח) וחלף ביהודה שטף ועבר כו' .חלף מלך אשור דרך העברה בלבד ,שטף ועבר כבש כל
ערי יהודה עד צוואר הוא ירושלם ,כי שם חיי עולם תלויים ,יגיע ויהיה ריבויים עד שמוטות
והתפשטות כנפי מחנהו יהיה מלא רוחב ארצך ,ארץ ישראל שהיא ת' פרסה ,ועם כל זה עמנו
אל להצילנו ,כי לא יוכל כאשר היה שהמלאך המיתם בליל הפסח ,ע"כ גוזר ואומר (ט) רעו
עמים וחתו ,כלומר רעו עמים מאשר תראו במלך אשור ,וחתו גם אתם מהתקומם על ישראל
בל יקרה אתכם כמוהו ,שהתהלל חוגר כמפתח באומרו ותמצא כקן ידי כו' ,ועל ירושלים קם
מוניד ברשיה ,מוביל ומייתי בידיה ונפל שדוד ,כן גם אתם עמים הקרובים הנזכרים ,התאזרו
וחגרו ואל תתהללו כמפתח ,רק וחתו ושובו לאחריכם ,ועל הרחוקים אמר שנית התאזרו
וחתו ,ולהביא ראיה לזה אמר (י) עוצו עצה כו' והוא מאמרם ז"ל על פסוק:
המה יבנו ואני אהרוס ,ששאל שר אחד כתוב בתורתכם המה יבנו וכו' והרי תמיד
אנו בונים ואינו הורס ,א"ל לא על הבניינים הוא אומר אלא על העצות ,שאתם תמיד
מתייעצים עלינו והקב"ה מפר עצתכם ,א"ל אמת הוא ,כי בכל יום שאנו מתקבצים
להתייעץ עליכם ,מזדמן שם שר א' זקן ומבטל עצתנו ע"כ.
והנה לא יבצר מהיות ענייין זה מפורסם אצלם ,ועל כן יאמר הלא אמרתי אליכם שלא יתהלל
חוגר כמדובר ,הנה מאשר תראו תיעצו עצה ותופר ,תדעו שגם תדברו דבר בהתהללכם
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לעשות כשתחגרו ולא יקום ,לכן כשתתאזרו חותו כאמור ,וגם שלא יבצר פעם יגרום החטא
ותוכלו לנו ,לא אמרתי רק כאשר עמנו אל שיש קצת זכות ,ותשמש מלת כי כמו כאשר ,שהוא
א' מהד' דרכים שמשמשת.
מר :
יא כִ י-כֹה אָ ַׁמר ה' אֵ לַׁ י ְבחֶ זְ ַׁקת הַׁ יָד ְוי ְִס ֵרנִ י ִמלֶ כֶת ְב ֶד ֶרְך ָהעָ םַׁ -הזֶ ה לֵ א ֹ
מֹוראֹו ל ֹאִ -ת ְיראּו וְל ֹא ַׁתעֲ ִריצּו :
ֹאמר הָ עָ ם הַׁ זֶ ה ָק ֶשר וְאֶ תָ -
ֹאמרּון ֶק ֶשר ְלכֹל אֲ ֶשר-י ַׁ
יב ל ֹא-ת ְ
יצ ֶכם :
מֹוראֲ כֶם וְהּוא ַׁמעֲ ִר ְ
יג אֶ ת-ה' צְ בָ אֹות אֹ תֹו ַׁת ְק ִדישּו וְהּוא ַׁ
(יא) כי כה אמר ה' אלי בחזקת היד כו' .הנה אמרתי שעם שקצף הוא יתברך עליכם קצף
עד שוחלף ביהודה כו' ,עם כל זה עד צוואר הוא ירושלים יגיע ולא עד בכלל כי עמנו אל ,דעו
אפוא עד היכן הגיע קצפו יתברך על אשר לא בטחתם בו ,והלכתם לעשות קשר עם מלך
אשור ,כי הנה בחזקת היד הוא בבחינת רוגז הנבואה כי יד היא ,כד"א הייתה עלי יד ה' היא
נבואה ,אמר ,כי בתוקף חזקת רגזת הנבואה ,ועל פי דרכו ויסרני בל אלך בדרך העם הזה.
ומה היה הדבר שבו יסרני מלכת בדרכם ,במה שבא לאמר (יב) לא תאמרון קשר וכו' ,והוא
בשום לב אל אומרו אלי שהוא מיותר ,אך כיון לאמר הנה היה מאמרו אלי וא"כ הראוי יאמר
לא תאמר קשר מאי לא תאמרון? אך אין זה רק כמייסר אותי בכלול אותי עם הטועים ,והוא
כמייסר אותי על מה שלא מחיתי בכל תוקף מעצמי ,מעלה עלי כאלו אני מהם ולי ולהם אמר
לא תאמרון קשר ,וזה אומרו לאמר לא תאמרון וכו'.
וביאור העניין לא תאמרון וכו' הוא ,כי הנה למעלה הביא ב' הפכים:
א' איך המלך אחז אמר לו הוא יתברך שאל לך אות כו' שיצילך מן ארם ובן רמליהו ולא
רצה ,וקשר קשר עם מלך בבל וסופו נהפך על ראשו ,כי עלה מלך בבל על כל ערי יהודה
הבצורות ויתפשם ,וההפך מחזקיה בנו כי בטח בה' והבטיח את ישראל באומרו חזקו ואמצו
אל תראו ואל תחתו מלפני מלך אשור ומלפני כל ההמון ,עמו זרוע בשר ועמנו ה' אלוהינו
לעוזרנו כו' ,וקבלו ממנו כמאמר הכתוב ויסמכו העם על דברי יחזקיהו כו' ,ונתקדש שם שמים
ליל פסח ע"י האמנה זו ,ע"י המלאך כאומרו למעלה עד צוואר יגיע כו' ,כי עמנו אל כמפורש,
אמר עתה הנה זאת הנפקותא היוצאת ,כי לא תאמרון קשר וכו' ,כי כל המחניף את הרשע
ומתקשר עמו סופו ליפול בידו ,כמעשה המלך אחז קשר עם מלך בבל ובא לעזרו נגד רצין ובן
רמליהו ונפל בידו ,כאומרו למעלה יביא ה' עליך ועל עמך וכו'.
ומפורש בדברי הימים שהוא קשר שהיה העם הזה אומר קשר כאשר קרה לאחז ולשבנא,
וע"י כן ואת מוראו של אשר קשרתם עמו לא תראו ,ועי"כ לא תעריצו כאשר קרה לכם ,שהוא

חזור לעמוד השער

ספר ישעיהו

*

פירוש מראות הצובאות

*

רבי משה אלשיך

*

אתר דעת

71

עצמו שב והכניע אתכם ,אך (יג) את ה' צבאות כי רבים אשר אתו צבאות מאשר את אויביכם
אותו תקדישו ,בהראות בטחון כאשר עשה חזקיהו ,ואז יתהפך שהמורא אשר תראו ממנו ,ה'
יתברך הוא מוראכם ומעריצכם ומחזיקכם ,הפך בשר ודם כי מי שתיראו ממנו אין מוראו
מחזיק אתכם ,כי אם אדרבה המורא מתיש הכח ,אך מוראכם את ה' הוא החיזוק לכם ,כי
אשרי איש ירא את ה' ,וזהו ואת מוראו של מלך אשור שהיה הקשר שלכם לא תראו ,כי
יראתכם אותו הוא שברון ,וזהו לא תראו ולא תעריצו אך ה' הוא מוראכם ,והוא ,כלומר
המורא ממש הוא מעריצכם ומחזיק אתכם ,והוא כאשר קרא לו כמפורש בסמוך ,בפסוק יגלח
ה' בתער השכירה ,ובפסוק וחלף וכו' ,שעם היות רב כחו של מלך אשור ,שדרך העברה
שטף ועבר ערי יהודה ,עם כל זה עד צואר ולא ירושלים בכלל יגיע כמדובר.
ְרּושלָ ם :
מֹוקש ְליֹו ֵשב י ָ
ּולצּור ִמכְ שֹול ִל ְשנֵי בָ ֵתי י ְִש ָראֵ ל ְלפַׁ ח ּו ְל ֵ
ּולאֶ בֶ ן ֶנגֶף ְ
יד וְהָ יָה ְל ִמ ְק ָדש ְ
ְנֹוקשּו וְנִ ְלכָדּו :
טו ְוכ ְָשלּו בָ ם ַׁר ִבים ְונ ְָפלּו וְנִ ְשבָ רּו ו ְ
תֹורה ְב ִלמֻ ָדי :
עּודה חֲ תֹום ָ
טז צֹור ְת ָ
יתי-לֹו :
יתי לה' הַׁ ַׁמ ְס ִתיר פָ נָיו ִמבֵ ית יַׁעֲקֹ ב ו ְִק ֵּו ִ
יז ו ְִחכִ ִ
(יד) והיה למקדש ולאבן נגף כו' .הלא אמרתי את ה' צבאות אותו תקדישו ,כי גם שתראו
העם הזה עושים שלא כהוגן ,לא תאמרון קשר לאשר יאמרו הם ,רק קדשו את ה' השומעים
ממני ,כי הוא יהיה מוראכם ומעריצכם.
ושמא תאמרו ,הלא הרוב הולכים אחרי ההבל המלך אחז ומלך ישראל ורבים מעמי הארץ,
ומה יסכון למעט אשר ישמעון לקולך ,אל תחושו ,כי הלא הוא יתברך והיה למקדש למקדשים
אותו ,לכפר ולהשפיע לכם טובה וקדושה ,וגם יהיה לאבן נגף לנגוף ולצור מכשול .והנה מה
שיהיה למקדש הלא מובן הוא ,כי הוא למקדשים אותו ,אך הנגף והמכשול למי הוא בא,
ופירש ואמר לשני בתי ישראל ,מלך ישראל ואחז מלך יהודה לא יהיה נגף ,ולשני צור
מכשול ,ואמר החלק שאמרתי יהיה פח ומוקש שהוא צור מכשול ,הוא ליושב ירושלם הוא
אחז יושב על כסא ירושלים ,כלומר כי הנגף שאמרתי לאבן נגף יהיה לבית מלך ישראל ,אם
יאמר על פקח בן רמליהו שנגפו והרגו הושע בן אלה ,ואם על הושע בן אלה יהיה שנפל ביד
מלך אשור ,אך לאחז לא יהיה רק פח ומוקש ,שילכד בפח יוקשים ובצרות רבות כמפורש
בדברי הימים.
וכן (טו) וכשלו בם בב' בתי ישראל רבים שימשכו אחריהם ונוקשו כו' ,ועם כל זה לא יבצר
מהמעט אשר יקדישו שמו יתברך מהיות להם למקדש כמדובר ,כי הנמשך אחר קונו יתברך
אינו בטל ברוב ,כי הלא הוא יתברך משגיח בפרטיות ,ומה גם למקדש שמו יתברך ,והראיה
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כי הלא אחז ציוה (טז) צור תעודה כו' ,וגזר שהעוסק בתורה אחת דתו להמית ,ואני קדשתי
שם שמים (יז) וחכיתי לה' יעזרני עם היותו המסתיר פניו מבית יעקב ,וקויתי לו בעצמו
יבוא אצלי ,בעוסקי בתורה עם תלמידי ,כי ע"י כן תהיה שכינה שרויה בינינו ,וברוך ה' כי
הצלחתי.
ָתןִ -לי ה'
יח ִהנֵה אָ נֹכִ י וְהַׁ יְלָ ִדים אֲ ֶשר נ ַׁ
מֹופ ִתים ְבי ְִש ָראֵ ל ֵמ ִעם ה' צְ בָ אֹות הַׁ שֹ כֵן ְבהַׁ ר ִציֹון :
ּול ְ
ְלאֹ תֹות ְ
(יח) כי הנה אנכי ,כלומר הנני קיים וגם הילדים הם תלמידי הנקראים בנים שלא המיתנו
אחז ,כי אחר שקידשנו שמו עמד לנו ,כי הנה לאותות ולמופתים בישראל יקדשו שם שמים,
ולא יחושו כי הוא יתברך יעמוד להם ,כי אין רוממותו מעכבתו מהשגיח בנו ,כי הלא עם היותו
ה' צבאות בעל צבאות עליונות ,לא יבצר מהיותו השוכן בהר ציון אתנו סלה.
או יאמר ,לא תאמרון קשר כו' .הנה אחז ובן רמליהו בראות עצמן בצרה היו עושים א' מב',
או קושרים עצמם עם מלך אשור,
או עובדים העבודה זרה שלהם כמפורש באחז בדברי הימים במלחמות הנ"ל בסמוך ,ואשר
לא יעבור טעותו או עוסק בתורה ,היה גוזר עליו מיתה ,אמר הנביא לשומע ישמע ממנו לא
תאמרון קשר להושע ,לכל אשר יאמר העם הזה קשר להישען בזרוע בשר ,ואת מוראו הוא
העבודה זרה שלו לא תראו ,ולא תאמרו הלא נהיה המתפרדים מהעם בסכנה ,כי הלא
אדרבא ע"י כן ולא תעריצו.
ושמא תאמרו ואם נסתכן ולא יעשה לנו נס מה תהיה עלינו ,עשו זאת אפוא ואל תעשו הדבר
בכוונת שע"י כן יעשה לכם נס ,שא"כ לא יעשה ,אך כאשר קרה לחנניה וחבריו שאמר להם
יחזקאל חי אני אם אדרוש כו' ,ואמרו והן לא ידיע וכו' ,לומר יכיל לשזבותנא וכו' ולא על מנת
שיצילנו עושים ,כי הן לא עם כל זה ידיע להוי לך וכו' די לאלהך לא איתנא פלחין כו' ,ואז
בעשותם את שלהם ומסרו עצמם כלבם אז עמד להם ה' ,כן יאמר פה ,אל תעשו על מנת
שתנצלו ,רק את ה' צבאות אותו תקדישו ,או יציל או לאו ,ובזה אין אומרו אותו מיותר,
כלומר ,אותו מצד עצמו ,ואח"כ שתעשו את שלכם הוא יתברך יעשה את שלו ,כי הוא
מוראכם והוא מעריצכם להצילכם ,כי הנה לכם והיה למקדש כמפורש לעיל כו'.
והראיה כי הנה קידשתי שם שמים בגזור אחז על התורה ,שצרר גם בלמודי הם תלמידי
וחכיתי וכו' ,אמר מאמר מרים הנביאה כמעט באמור אל אביה ,פרעה רשע הוא ואין גזרתו
מתקיימת ,כי אינה מן השמים להשליך הילודים היאורה ,ואתה צדיק וגזרתך מתקיימת ולכן
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החזיר גרושתך ,על דרך זה יאמר ,ומה אם מתחילה קודם צור תעודה הייתי מחכה את ה'
בצרותינו ,בהיות ההסתר פנים מאתו יתברך ,וזהו וחכיתי לה' המסתיר פניו בעצמו מבית
יעקב ,מכל שכן עתה בגזרת אחז כי גזרת בשר ודם היא ,שאקווה לו יתברך יצילני והועיל לי,
כי הנה אנכי כלומר קיים שלא הרגני וכן והילדים כו'.
או יאמר מאמר ר' עקיבא ,אם במקום חיותנו כך כו' ,כשגזרו גזרה על עסק התורה והיה
עוסק ,ועל דרך זה יאמר הנה הציווי היה צור תעודה ,ואז אדרבה אז חתמתי בעצם תורה
בלמודי ,שלמדתים בעצם כחותם השוקע בשעווה ,והרשמים או אותיות בולטות החוצה ,כן
שקעתי תורה בלמודי שיפוצו חוצה דברי הלמוד ,והטעם כי אמר אם לא נלמוד לא יהיה הוא
יתברך אתנו כי אם יסתיר פניו ,ואם נלמוד יהיה דבק עמנו ,כי הוא יתברך חיינו ואורך ימינו,
ואמר הלא במקום שוחכיתי לה' בהסתיר פניו כו' ,בצרות שקודם גזרת אחז שהיה בזמן
חיותנו ,היינו צריכים לחכות לה' ,כל שכן עתה שהוסר החיות שצריך לקוות לה' ,וכן עשיתי כי
וקויתי לו ע"י עסק התורה שעסקתי בלמודי ,שהוא ענייין במקום חיותנו וכו' ,כי היות התורה
חיינו הלא הוא להיותה דבקה בה' אלוהינו כנודע ,וע"י כן הנה אנכי שנצולתי כו' כנ"ל בדרך
הא'.
ֹאמרּו אֲ לֵ יכֶם ִד ְרשּו אֶ ל-הָ אֹ בֹות וְאֶ ל-הַׁ יִ ְדעֹ נִ ים הַׁ ְמצַׁ ְפ ְצ ִפים ו ְַׁה ַׁמ ְהגִ ים
יט וְכִ י-י ְ
הֲ לֹוא-עַׁ ם אֶ ל-אלוהיו י ְִדרֹש ְבעַׁ ד הַׁ חַׁ יִ ים אֶ ל-הַׁ ֵמ ִתים :
ֹאמרּו כ ַָׁדבָ ר הַׁ זֶ ה אֲ ֶשר אֵ ין-לֹו ָש ַׁחר :
עּודה ִאם-ל ֹא י ְ
תֹורה ו ְִל ְת ָ
כ ְל ָ
כא וְעָ בַׁ ר בָ ּה נִ ְק ֶשה ו ְָרעֵ ב וְהָ יָה כִ י-י ְִרעַׁ ב ו ְִה ְת ַׁקצַׁ ף ו ְִקלֵ ל ְב ַׁמ ְלכֹו ּובֵ אלוהיו ּופָ נָה ְל ָמ ְעלָ ה :
צּוקה וַׁאֲ פֵ לָ ה ְמנ ָֻדח :
כב וְאֶ ל-אֶ ֶרץ י ִַׁביט ו ְִהנֵה צָ ָרה וַׁחֲ ֵשכָה ְמעּוף ָ
כג כִ י ל ֹא מּועָ ף לַׁ אֲ ֶשר מּוצָ ק לָ ּה כָעֵ ת הָ ִראשֹון הֵ ַׁקל אַׁ ְרצָ ה זְ בֻ לּון ְואַׁ ְרצָ ה ַׁנ ְפ ָת ִלי
וְהָ אַׁ חֲ רֹון ִהכְ ִביד ֶד ֶרְך הַׁ יָם עֵ בֶ ר הַׁ י ְַׁר ֵדן גְ ִליל הַׁ גֹויִם :
(יט) וכי יאמרו אליכם דרשו אל האובות כו' .הלא אמרתי אליכם תקדישו שמו יתברך והוא
מוראכם והוא מעריצכם ,וכי יאמרו אליכם שלא תסתכנו על התורה ועל העבודה לקדש שמו
יתברך ,כי הלא לא ידבר עמכם פה אל פה להשכילכם מה למעלה ,אך דרשו אל האובות כו',
המצפצפים והמהגים את אשר יקרה אתכם .הנה תשובתם בצדם ,כי הלא עם אל אלוהיו
ידרוש ויתפלל ,בעד החיים שייטיב להם אלוהיהם ,והיתכן ידרוש אל המתים הם אוב
וידעוני ,שייטיבו אל האנשים החיים ,האם החיים שהם למעלה מהמתים באיכות ,צריכים
רחמים מאלוהיהם ,וא"כ למה ילך לדרוש אל הפחותים מהם ,הם המתים אוב וידעוני ,וזה
אומרו אל המתים בתמיהה.
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(כ) וכ"כ היא סברא זו אמתית ,כי לתורה ולתעודה אני נשבע ,אם לא יאמרו כדבר הזה .אין
צריך לומר ישראל קדושים כמוני ,כי אם גם אשר אין לו שחר ,הם כחות הטומאה הנגדיים
אלינו ,שאין לכחות ההם שחר ,כמאמרם ז"ל על פסוק שלחני כי עלה השחר ,שאמרו שאין
כח סמאל בשחר כי אם בלילה ,באופן שאין השחר שלו מתייחס להנאתו ,כי אם נגדיי אליו כי
גם הם יודו בזה.
(כא) ושמא תאמרו ,נעבוד אותם על השד העליון הוא כח הטומאה אשר זה דוגמתו ,אל
תעשו כן כי הבל הוא ,כי הלא זאת הראיה כי ועבר בה קשה יום ורעב ,והיה כי ירעב
והתקצף וקלל וכו' ופנה למעלה לקלל את מי שפסל זה הוא דוגמתו ,להורות כי לא אל
העצב נבזה עץ ואבן הוא מקלל ,כי אם את השד החיצוני או כח טומאה שזה דוגמתו למעלה,
ואם היה ממש בה אח"כ היה לי להרע אותו.
אך אדרבא( ,כב) ואל ארץ יביט אחר שגעל באלוהיו למעלה למצוא מזונו כי ירעב והנה צרה
וחשכה ,שהייתה לו מעוף צוקה ואפלה שהיו לו ,עתה הוא מנודח מהן ויאר לו ,ואם היה
באלוהיו שקלל ממש ,למה לא היצר לו כי קללו וגעל בו ,ואדרבא אז טוב לו.
ושמא תאמר כי העכו"ם על כי יקללו באלוהיהם בצר להם לא ייטיב להם ,אך אלו עשו
כישראל שהם יוצקים לחש כשמוסרו יתברך למו היו מצליחים ,חלילה להאמין בזה ,כי הלא
אדרבא (כג) לא מועף שלא יאור שום הארה לאשר מוצק לה ,שנדחק ומצער בשבילה גם
שיציק לחש רב ,כי הלא כעת הראשון וכו' כלומר יש להביא ראיה ממה שהוא כעת וממה
שהיה לשעבר ,מה שהוא כעת בזמן הזה הוא ,כי הראשון שבא על ישראל הקל כנשר ,לבוא
ארצה זבולון וארצה נפתלי ,עד שעזבו את ה' ודבקו בהוברי השמים ודומיהם ,אשר
הפסילים דוגמתם ,ואשר בא אחרון לכלות שבי ישראל להגלותם גם שהיה באחרונה הכביד
ידו עליהם משלש רוחות ,דרך הים ומעבר הירדן ומגליל הגוים ,הרי שהדבק בהוברי השמים
שהפסילים דוגמתם ,רעה בא עליהם וזה הוא כעת ,והראיה שיש מהעבר הוא על החלוקה
האחרת ,שהפורש מהעבודה זרה מושגח ברב טוב ואור מאתו יתברך.

פרק ט
יהם :
א הָ עָ ם הַׁ הֹ ְלכִ ים בַׁ חֹ ֶשְך ָראּו אֹור גָדֹול יֹ ְשבֵ י ְבאֶ ֶרץ צַׁ ְל ָמוֶת אֹור ָנגַּׁה עֲ לֵ ֶ
ית הַׁ גֹוי (ל ֹא) [לֹו] ִהגְ ַׁד ְל ָת הַׁ ִש ְמחָ ה
ב ִה ְר ִב ָ
ָש ְמחּו ְלפָ נֶיָך כְ ִש ְמחַׁ ת בַׁ ָקצִ יר כַׁאֲ ֶשר יָגִ ילּו ְבחַׁ ְל ָקם ָשלָ ל :
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ֹת כְ יֹום ִמ ְד ָין :
ג כִ י אֶ ת-עֹ ל סֻ בֳ לֹו וְאֵ ת ַׁמטֵ ה ִשכְ מֹו ֵשבֶ ט הַׁ ֹנגֵש בֹו הַׁ ִחת ָ
ד כִ י כָלְ -סאֹון סֹ אֵ ן ְב ַׁרעַׁ ש ו ְִש ְמלָ ה ְמגֹולָ לָ ה ְב ָד ִמים ְוהייתה ִל ְש ֵרפָ ה ַׁמאֲ כֹלֶ ת אֵ ש :
שהרי (א) העם ההולכים בחשך במצרים בעבודה זרה ,כשפירשו ממנה ראו אור גדול
בצאתם ,כי ויאר את הלילה לישראל ,ואחר כך כאשר היו יושבי ארץ צלמות במדבר ,שישבו
מ' שנה אור נגה עליהם ,עמוד אש לילה להאיר להם.
(ב) הרבית הגוי לו הגדלת וכו' .הנה למעלה היה מדבר על מה שחלף סנחריב ביהודה ,ובא
עד ירושלים בימי חזקיה ולא הועיל ,ונעתק מהעניין כמדבר אל עמים רבים יקחו מוסר באומרו
רועו עמים כו' .ופרסם גדולת הבוטח בה' ומקדש שמו ,והביא עוד ראיה מאשר עמד לו ה'
בקדשו שם שמים בימי אחז ,שצר תעודה ונמשך העניין עד פה ,עתה חזר אל עניינו ואמר
כמדבר אל סנחריב עצמו ואומר לו ,הנה הרבית הגוי לבוא על ירושלים עד אין מספר
לגדודיך ,והייתה רעתך ,כי בראותך את ירושלים לא הגדלת השמחה ,כי אמרת הלא דא היא
ירושלים די עלה ארגשית כל משריתי ,הא היא זעירא הא היא חלשא מכל כרכי עממיא
דכבשית בתקוף ידי כו' .וע"י כן אמר שלא יטריחו עצמם היום עד המחרת ,כי ככבושה הייתה
בעיניו ,ועבר יום הגזירה ובת דינא בטל דינא .והנה ישראל שמחו בהיותם לפניך במצות פסח
שמחו בליל מועדם ,ולא נמנעו מיראתך מלשמוח במועדם כשמחת בקציר וכו'.
על כן בזכות עבדם את ה' בשמחה נמצא (ג) כי את עול סבלו שעל עם ה' היא גזירתך
שהייתה עומדת כעול עליהם ,ואת מטה שכמו שעל ישראל הוא שרו של סנחריב העוזרו,
אתה סנחריב שהיית שבט הנוגש בו ,החתות את שני אלה ממך ,כאלו היה עליך יום מדין
ומלחמה ,והכניעוך במה שזלזלת כאמור על הרבית הגוי ,שעי"כ לא הגדלת השמחה
כמאמרם ז"ל על פסוק עוד היום בנוב וכו' ,שאמר ברוב עם זה אין צריך להלחם בבקר ,רק
השליך איש טבעתו מעל ידו ונכבשנה.
וראה ההשגחה (ד) כי הלא כל סאון סואן ,שהוא נלחם מאחרים הנוצחים עם ראותו שהוא
נצוח ונופל ,לא ימיש מהיותו גם הוא סואן ולוחם ברעש מכהו וצועק על מכותיו ,עם ראותו
שמלה מגוללה בדמים היוצאים ממנו ,אך אז ע"י גבריאל אין קול ואין מתנועע ממחנה אשור
בנופלו בקול מחנה ,והטעם היה ,כי לא היה שורף הגוף ,והנפש יוצאת אחרי כן כדרך כל
הנשרפין ,רק והייתה לשרפה ,מה שהיא מאכולת אש היא נפשם בקרבם ,והוא כי נפשות
העכו"ם הן מיוחדות להיות מאכל של אש ,כמאמרם ז"ל לא נבראו עכו"ם אלא עצים לגיהינום
והוא על נפשותם ,ובזה יאמר והייתה לשרפה מה שהיא מאכולת אש ,כי העצים הם מאכל
לאש וע"י כן נאלמו דומיה ,כי בוטל מהם כח המתעורר לגמרי.
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או יאמר ,והייתה לשרפה מאכולת למי שנקרא אש ,הוא גבריאל שר האש כנודע.
ה כִ י-יֶלֶ ד יֻלַׁ ד-לָ נּו בֵ ן נִ ַׁתן-לָ נּו ו ְַׁת ִהי הַׁ ִמ ְש ָרה עַׁ לִ -שכְ מֹו
וַׁיִ ְק ָרא ְשמֹו פֶ לֶ א יֹועֵ ץ אֵ ל גִ בֹור אֲ ִבי-עַׁ ד ַׁשרָ -שלֹום :
ּול ָשלֹום אֵ יןֵ -קץ עַׁ ל-כִ ֵסא ָד ִוד וְעַׁ לַׁ -מ ְמלַׁ כְ תֹו ְל ָהכִ ין אֹ ָתּה
[ל ַׁמ ְרבֵ ה] הַׁ ִמ ְש ָרה ְ
ו ( ְלםַׁ ְרבֵ ה) ְ
ּובצְ ָד ָקה ֵמעַׁ ָתה וְעַׁ ד-עֹולָ ם ִקנְ אַׁ ת ה' ְצבָ אֹות ַׁתעֲ ֶשה-ז ֹאת :
ּולסַׁ עֲ ָדּה ְב ִמ ְשפָ ט ִ
ְ
ז ָדבָ ר ָשלַׁ ח אֲ ֹדנָי ְביַׁעֲ קֹ ב ְונָפַׁ ל ְבי ְִש ָראֵ ל :
ּובגֹ ֶדל לֵ בָ ב לֵ אמֹר :
ְיֹושב שֹ ְמרֹון ְבגַׁאֲ וָה ְ
ח ְוי ְָדעּו הָ עָ ם כֻלֹו אֶ ְפ ַׁריִם ו ֵ
ט ְלבֵ נִ ים נָפָ לּו ְוגָזִ ית נִ ְבנֶה ִש ְק ִמים ג ָֻדעּו וַׁאֲ ָרזִ ים נַׁחֲ ִליף :
(ה) כי ילד יולד לנו בן ניתן לנו כו' .ידבר על חזקיהו שנעשה לו הנס הזה .והעניין כי הנה יש
מהצדיקים שמילדותן הם צדיקים ,שלא ביישה הילדות את הזקנה ,ויש שהזקנה כפרה על
הילדות ,וזה ברוב כי הרבה ילדות עושה ,ואשר לא יחטא איש בילדות עודנו נער ,ואינו
משתרר על עצמו ,לפעמים יחטא בהיותו בא במשבר בנים מבן עשרים שנה ומעלה ,מתחיל
רוח יצרו להלבישו גאווה באמור לו ,עתה יצאת משעבוד זולתך כי איש אתה ובחור מעם ,ומי
יאמר לך מה תעשה ,אכול ושתה והתענג בדשן ,כי כעת עתך עת דודים ואז זמן ניסיון ,ועוד
כיוצא בזה ניסיון רב הימנו ,אם יגיע אחרי כן לגדולה ושררה ,כמו שאמרו ז"ל גדולה שררה
שמקפחת את בעליה ,אמר על חזקיה עודנו ילד כי ילד יולד לנו כללות ישראל להנאתנו ,כי
מאז היה צדיק מטיב אל הדור ,הפך הילדים שהילדות מטעה אותם ומושכם אחר היצר הרע,
כי יצר לב האדם רע מנעוריו ,וכאשר היה בן בחור מעם ,שהוא גם הוא זמן ניסיון גם אז ניתן
לנו ,וכאשר ותהי המשרה על שכמו אין צריך לומר שלא קפחו שררה ,כי אם שאדרבא ויקרא
שמו מי שהוא פלא יועץ הוא הקדוש ברוך הוא ,היועץ פלא טוב העתים הנקראת עצה
במאמרי רז"ל ,שחושב מחשבות לשעצתו תקום לתקן עולם ,ומי הוא פלא יועץ הוא אל גבור
הוא הקדוש ברוך הוא ,שפועל חסד וגבורה יחד כאשר בליל שמורים ההוא ,הציל את ישראל
בהרוג כל מחנה אשור ,ומה שמו אשר קרא לו ,אבי עד שר שלום ,כלומר אבי ההתמדה שלא
ימוט מצדקו ,שר השלום העתיד בזמן שרוב שלום בניך ,שהוא לימות המשיח ,שיהיה הוא
השר ומשוח מלך ,והוא מאמרם ז"ל בקש הקדוש ברוך הוא לעשות את חזקיה מלך המשיח
כו'.
(ו) אך להיות מרבה המשרה באופן לא יהיה בדק לעולם ,כמ"ם סתומה שאין בה בדק
ופתיחה ,ולהיות שלום אין קץ מתמיד לעולם ,על כסא דוד ועל ממלכתו הכולל כל ישראל,
צריך להכין אותה ולסעדה ימים רבים מעתה ועד עולם ,מהדור ההוא ועד עולם ע"י משפט
וצדקה לאט בהמשך הדורות ,ולא שיהיה עתה חזקיה מלך המשיח ,וסנחריב במקום גוג
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ומגוג .ומה שלא עשה מעתה כאשר עלה במחשבה ,יאמר ע"ד רז"ל קנאת ה' צבאות ,על
שלא אמר שירה תעשה זאת.
או יאמר ,מה שנעשה עתה ממפלת סנחריב לא בזכותם היה ,רק קנאת ה' צבאות אשר חילל
סנחריב כמדובר למעלה עשה ,אך הוא יתברך רוצה שיהיה ע"י זכות ישראל הטוב העתיד ,כי
ע"י זכות ותשובה שלמה ומשפט וצדקה ,יוכן להתמיד הטוב לעד ,וזה אומרו קנאת כו'.
או שעור הכתוב הנה לבחינת מרבה המשרה הוא חזקיהו ,ולהתמיד שלום אין קץ
להתמדתו ,על כסא דוד ועל ממלכתו היא ממלכת ישראל ,אמנם זה הוא מצדי אך להכין
אותה את הממלכה הנזכרת היא כללות ישראל ,אינה ראויה מצד עצמה עדיין לכך ,כי להכין
אותה ולסעדה ע"י משפט וצדקה ,צריך מעתה ועד עולם לאטם ,כי זאת שעשה לסנחריב
עם שאין הדור ראוי קנאת ה' כו' ,ולאו כל שעתא ושעתא מתרחיש ניסא ,אם לא ע"י זכות
ישראל.
(ז) דבר שלח ה' ביעקב כו' .הנה דבר הוא ענייין קושי וצרה כנודע ,אמר הצרה באה בשביל
הבלתי כשרים ופועלת בכשרים תחלה ,וזהו דבר שלח ה' בשביל יעקב ,הם הבלתי כשרים
הנקראים בשם יעקב ,ונפל בישראל הכשרים על שלא מיחו ,שמא שאר ישוב אל ה' ,והוא ,כי
אין מדת הדין פוגעת תחילה אלא בבתים כענייין נגעי הבית ,כך הייתה אז נפילת בתיהם,
ואחר שהחל בישראל נתפשט גם בכל ההמון ,עד (ח) שוידעו העם כלו הלקות הזה ,ובמקום
שהיה להם לקנות בינה ודעת לאמר ,לכו ונשובה עד ה' כי הוא טרף ,לכו ונשובה טרם יבוא
לקות בלבושים מעין נגעי הבגדים ,אדרבה אפרים ויושב שמרון גשמו אומר בגאווה וכו',
לאמר (ט) לבנים נפלו ,כלומר כי על פי הטבע היו הדברים ,ולא הייתה הרעה בהשגחה,
ואומרים שגם זו לטובה ,כי הטובים אשר בשם ישראל יכנו ,נויהם קלים כי אך דלים הם ,ועל
אשר לקו בתיהם יאמרו ,הנה אשר היו לבנים בלתי חזקי האיכות נפלו ,אך עתה גזית חזק
נבנה לנו ולא יפול ,שקמים גודעו בלתי חזקים ,ועתה במקומם ארזים נחליף ויתקיימו תמיד.
על כן בייחסם הדבר אל הטבע ,חרה אף ה' וקצף יותר הוא יתברך ,תחת דבורם הרע הזה
אחר ,ולמען אשר שלקו בתיהם ולא הועיל ,יגעו שונאים בלבושיהם שיבזבזום בוזזים וישלחו
יד בהם ובממונם.
ְש ֵגב ה' אֶ ת-צָ ֵרי ְרצִ ין עָ לָ יו וְאֶ ת-אֹ יְבָ יו יְסַׁ כְ סֵ ְך :
י ַׁוי ַׁ
ּופ ִל ְש ִתים ֵמאָ חֹור וַׁי ֹאכְ לּו אֶ ת-י ְִש ָראֵ ל ְבכָל-פֶ ה
יא אֲ ָרם ִמ ֶק ֶדם ְ
ְבכָל-ז ֹאת ל ֹאָ -שב אַׁ פֹו וְעֹוד יָדֹו נְ טּויָה :
יב וְהָ עָ ם ל ֹאָ -שב עַׁ ד-הַׁ ַׁמכֵהּו ְואֶ ת-ה' צְ בָ אֹות ל ֹא ָד ָרשּו :
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יג ַׁויַׁכְ ֵרת ה' ִמיִ ְש ָראֵ ל ר ֹאש ְו ָזנָב כִ פָ ה וְאַׁ גְ מֹון יֹום אֶ חָ ד :
מֹורהֶ -ש ֶקר הּוא ַׁהזָ נָב :
יד ז ֵָקן ּונְ שּוא-פָ נִ ים הּוא ָהר ֹאש ְונ ִָביא ֶ
ּומאֻ ָש ָריו ְמבֻ לָ ִעים :
טו וַׁיִ ְהיּו ְמאַׁ ְש ֵרי הָ עָ ם-הַׁ זֶ ה ַׁמ ְת ִעים ְ
ֹתיו ל ֹא י ְַׁר ֵחם
חּוריו ל ֹא-י ְִש ַׁמח אֲ ֹדנָי וְאֶ תְ -ית ָֹמיו וְאֶ ת-אַׁ ְל ְמנ ָ
טז עַׁ ל-כֵן עַׁ ל-בַׁ ָ
ּומ ָרע ְוכָל-פֶ ה ֹדבֵ ר נְ בָ לָ ה ְבכָל-ז ֹאת ל ֹאָ -שב אַׁ פֹו ְועֹוד יָדֹו נְ טּויָה :
כִ י כֻלֹו חָ נֵף ֵ

(י) וישגב ה' את הצרים את רצין שהם פלשתים עליו ,על העם הנזכר שהם ישראל ,וגם את
אויביו של העם הנזכר ,הם רצין מלך ארם ועמו יסכסך ,ואז הצרים על רצין מצד אחד ורצין
עצמו מצד אחר ,היו על ישראל ,וזהו (יא) ארם מקדם וכו' ויאכלו את ישראל שוללים ובוזזים
לבושיהם וממונם ,וזה לא על עונות ראשונים כי עודם קיימים ,רק בכל פה כלומר בשביל כל
פה אשר דברו לבנים נפלו כו' ,אך עונות המעשה אינן נמחקין ,והנה בכל זאת לא שב אפו
ועוד ידו של אפו נטויה ,או בשביל כל זאת שייחסו הדבר לטבע ,לא שב אפו ועוד ידו נטויה
על עונות ראשונים ,והטעם ,כי הלא (יב) והעם לא שב עד המכהו ,רק משחידים את המכים
בם ואוכלים ממונם ,ואת ה' שכל הצבאות שלו לא דרשו.
או יאמר ,והעם בהכות אותם שונאיהם ,לא שב עד המצווה להכותם בעוונם.
ולא עוד כי אם בראותם עליהם צבא המלחמה ,אשר ה' הוא פוקד על צבא המרום ועל מלכי
האדמה ,אפילו לא דרשו את ה' צבאות יפקוד על צבא המרום ,כי ייחסו הכל אל הטבע
חלילה ,על כן לקו בגופם ,ולא כמאז פן יחטאו אם ילקה הצדיק לבדו( ,יג) ויכרת ראש הוא
(יד) זקן ,ונשוא פנים הוא הצדיק ,וגם את הרע עמו הוא נביא מורה שקר הוא הזנב,
והכרית הצדיק הוא לבל יהיה להם כיפה שבצלו יחיו ,והנביא מורה שקר למה שהוא אגמון,
שמראה ענוה לכוף ראשו ,והוא כאגמון שאין לו צל להסתופף בו.
ואומר הוא יתברך מה אעשה כי במה שיוכו עוד יוסיפו סרה ,שלהיותו יתברך מכה צדיק ורשע
יום אחד ,זה על רשעו וזה על שלא מיחה על זה( ,טו) ויהיו מאשרי העם הזה מתעים את
הזולת ,באומרם כמות זה כן מות זה ,וע"י כן מאושריו המקבלים דבריו מבולעים היו
ונשחתים.
(טז) על כן על בחוריו כו' .אמר כי להיות המדריכים מתעים ,ימשך יהיו המודרכים ומאושריו
מהם מבולעים מן העולם ,הם הבחורים תלמידיהם ,והטעם כי הלא על כן על היות המאשרים
מתעים ,יוכרח שעל בחוריו לא ישמח ה' ,שלא יתקיים בהם ישמח ה' במעשיו ,כי לא יעשו
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רצונו שישמח בם ,ולא יהיו מעוסקי התורה לשמה ,שעליהם נאמר משמח את המקום ,ואין לו
להקב"ה בעולם הזה כביכול אלא ארבע אמות של הלכה ,על כן באפו יבלעם כמדובר.
וגם עם היותו יתברך אבי יתומים כו' את יתומיו ואת אלמנותיו כו' על כי הם חנפים ומספרי
לשון הרע שאין רואים פני שכינה ,וזהו כי כלו חנף ומרע שאין קצתם חנפים בלבד כי אם כלו,
שראובן יחניף את שמעון ושמעון גם הוא במעמד ההוא את ראובן ,ולא חנופות דברים בלי
כוונת הרע לו ,כדרך הנשים חנפי לשון ,כי אם גם ומרע להונות בחניפותם ,וגם מספרים לשון
הרע כי וכל פה דובר נבלה כי כהתימם להחניף זה את זה ,כל פה משניהם דובר נבלה על
רעהו ,בהיפרדם זה הופך פניו לנמצאים אצלו ויאמר הראיתם אשר החניף ,אותו פלוני נבל
הוא ונבלה עמו ואין תוכו כברו ,וכן ע"ד זה יאמר שכנגדו ,והנה בכל זאת לא שב אפו.
יז כִ י-בָ עֲ ָרה כָאֵ ש ִר ְשעָ ה ָש ִמיר ו ַָׁשיִת ת ֹאכֵל ו ִַׁתצַׁ ת ְב ִס ְבכֵי ַׁה ַׁיעַׁ ר וַׁיִ ְתאַׁ ְבכּו ֵגאּות עָ ָשן :
יח ְבעֶ ְב ַׁרת ה' צְ בָ אֹות נ ְֶע ַׁתם אָ ֶרץ ַׁוי ְִהי הָ עָ ם כְ ַׁמאֲ כֹלֶ ת אֵ ש ִאיש אֶ ל-אָ ִחיו ל ֹא ַׁי ְחמֹלּו :
יט וַׁיִ גְ זֹר עַׁ ל-י ִָמין ו ְָרעֵ ב וַׁי ֹאכַׁל עַׁ לְ -שמ ֹאל וְל ֹא ָשבֵ עּו ִאיש ְב ַׁשר-זְ רֹעֹו י ֹא ֵכלּו :
הּודה
ַׁשה י ְַׁח ָדו הֵ ָמה עַׁ לְ -י ָ
ַׁשה אֶ ת-אֶ ְפ ַׁריִם ְואֶ ְפ ַׁריִם אֶ תְ -מנ ֶ
כ ְמנ ֶ
ְבכָל-ז ֹאת ל ֹאָ -שב אַׁ פֹו ְועֹוד יָדֹו נְ טּויָה:

ושמא תאמר ,למה הכה ה' ראש וזנב שהם צדיק ורשע יום אחד ,כי על כן חטאו באמור
כמות זה כן מות זה ולא הבדיל ביניהם .לזה אמר (יז) כי בערה וכו' .והוא בשום לב אל אומרו
כאש בפתח הכ"ף ולא בשו"א שהוא על אש ידועה ,ויהיה על הכתובה בתורה כי תצא אש
ומצאה קוצים וכו' ,ואמרו רז"ל שהאש הוא הפורענות והרוגז שבא בעבור הרשעים,
ומתחילת בצדיקים ,וזהו ומצאה קוצים הם הרשעים אחר שכבר ונאכל גדיש וכו' הם
הצדיקים.
ונבוא אל העניין
אמר אל תאמר למה הכתי ראש וזנב יום אחד ולא הבדלתי ביניהם ,כי הנה דעו אפוא כי
כאשר בערה רשעה היא גזירת רשעתם הייתה כאש הידוע הנזכר בתורה ,שמתחלת
בצדיקים ומסיימת ברשעים ,כי מצאה קוצים אחר שכבר נאכל גדיש וקמה ,כך שמיר ושית
תאכל לעתיד ,אחר שכבר הציתה בסבכי היער ,הם הבלתי מתייחסים לקוצים ,הם הטובים
שבהם ,הבלתי נוחים לשלוט בם האש וזהו ותצת וכו' ,כי כך היא המידה לפגוע מידת הדין
בבלתי מוחים ,והנה זה כבר עשיתי תחילה ,כי דבר שלח ה' ביעקב ונפל בישראל כמפורש
למעלה ,ולא עשיתי אח"כ ראש וזנב יום אחד ,אלא מפני שכאשר אכלה הפורענות שמיר
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ושית אחר סבכי היער ,נתגאו ויתאבכו גאות עשן כי אמרו לבנים נפלו וכו' .כמפורש
למעלה.
ושמא תאמר ,שטוב טוב לעשות דרך אחרת והוא להקל הדין והרוגז שלא תכרית האנשים,
שלא יאמרו כמות זה כן מות זה ,כי אם ללקות הארץ בתבואותיה וכיוצא ,ומתוך הצרה יתלו
עיניהם למרום ,ואל על יקראוהו יחד בתשובה ,לזה אמר גם זה נסיתי ,כי הנה (יח) בעברת
ה' נעתם ארץ ,כי חשכה ולקתה ארץ ולא שווה למו ,כי הנה במקום שהיה להם לרחם זה על
זה למען ירוחמו ,כד"א ונתן לך רחמים ורחמך ,שאמרו רז"ל שעל ידי מה שהיה להם מידת
רחמים איש על אחיו ירוחמו ,אדרבא ויהיה העם כמאכולת אש ,חושבים לתקן דלותם בגזול
איש את אחיו למלא חסרונו ,ובזה ויהי העם כמאכולת אש ,והוא כי כאשר בהבעיר איש אחד
מהעצים ,יבוא העץ ההוא וידליק את הסמוך ויחזור הסמוך לו ,ויעזור להדליק את שהבעירו,
ואח"כ שניהם את הג' וכולם יספו ויתמו.
כן קרה להם כי בעברת ה' צבאות נעתם ארץ ,בלקות תבואה וחוסר כל מפני העברה,
ובמקום שהיה להם לתקן את העברה ,אדרבא ,הצרו את שכנם לגזול איש את אחיו ,בחשבם
כי מה שיגזלו את שכנם ימלא חסרונם ,וזהו איש את אחיו לא יחמולו ,כיצד( ,יט) ויגזור על
ימין הוא לשון חטיפה וגזל כדעת המפרשים מאשר הוא על ימינו ,ולא ראה סימן ברכה כי
אדרבא ורעב ,ואח"כ ויאכל העומד לימין הוא הנגזל ויאכל על שמאל אשר גזלו כי הוא
לשמאלו ולא שבעו לא זה ולא זה.
ואל תתמה איך לא יהיה כאלו כל אחד עמד בשלו ולא יחסר למו ,כי הלא איש בשר זרועו
יאכלו ,והוא כי חושב הגוזל שאוכל בשר רעהו ,ואוכל בשר זרועו של עצמו ,וכן הנגזל חושב כי
משלו הוא נוטל ולא יחשוב ה' לו עוון ,עם היות דרך גזלה ולא כן הוא .והעניין כי הוא יתברך
קוצב לכל איש מראשית השנה ועד אחרית שנה מזונותיו ,ועל כן באכלו משל חברו ,כל מה
שיטול מהזולת יחסרו מהראוי לו ,ואם קצבו לו מנה וגזל מנה ,מאבדים ממנו מיד המנה ,וכן
כאשר חזר הנגזל וגזל מהגוזל ג"כ מנה ,בשר זרועו יאכל ,כי גם הוא עבירה עשה ,נמצא
שלכל אחד מהם יסירו ממנו מהראוי לינתן לו ,כל מה שגזל אעפ"י שגם הוא היה גזלן ,נמצאו
שניהם ריקים שאכל כל אחד מה שקצבו לו ונשארו רעבים ,נמצא שאוכל בשר זרועו ולא
נשאר לו רק חטאו.
ופירש מה הוא הימין והשמאל ומשל המאכולת אש ואמר ,מה שאמרתי ויגזור על ימין הוא
(כ) מנשה שבשמאל ,את אפרים שבימין ישראל וגם בתחומין ,ומה שאמרתי ויאכל על
שמאל הוא ואפרים את מנשה ומה שאמרתי כמאכולת אש ,הוא כי מלבד מה שאוכל זה את
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זה ,גם שניהם יחד שורפים את השלישי ,כן יחדו המה על יהודה ,ובשביל כל זאת לא שב
אפו.

פרק י
ּומכ ְַׁת ִבים עָ ָמל כִ ֵתבּו :
א הֹוי הַׁ חֹ ְק ִקים ִח ְק ֵקי-אָ וֶן ְ
ְתֹומים ָיבֹזּו :
ב ְלהַׁ טֹות ִמ ִדין ַׁד ִלים ו ְִלגְ זֹל ִמ ְשפַׁ ט עֲ נִ יֵי עַׁ ִמי ִל ְהיֹות אַׁ ְל ָמנֹות ְשלָ לָ ם וְאֶ ת-י ִ
ּומהַׁ -תעֲ שּו ְליֹום ְפ ֻק ָדה ּו ְלשֹואָ ה ִמ ֶמ ְרחָ ק ָתבֹוא
ג ַׁ
בֹודכֶם :
עַׁ לִ -מי ָתנּוסּו ְלעֶ זְ ָרה וְאָ נָה ַׁתעַׁ זְ בּו כְ ְ
ְתחַׁ ת הֲ רּוגִ ים יִפֹ לּו ְבכָל-ז ֹאת ל ֹאָ -שב אַׁ פֹו ְועֹוד יָדֹו נְ טּויָה :
ד ִב ְל ִתי כ ַָׁרע ַׁתחַׁ ת אַׁ ִסיר ו ַׁ
(א) הוי החוקקים חקקי און כו' .אחרי אומרו מגזל ההמון סיפר מגזל הדיינים והוא ,כי בבוא
יחד עשיר ואביון לדין ,אם יחייבו את הדל כדי לאכול שוחד מהעשיר יוכר ויובן ,על כן מה
עושים חוקקים חקקי און ,שהם שטרי אמנה של און ,על כל עשיר שחייב לדיינים כך וכך
ומכתבים לסופר ועדים שאינו הודאת מלוה ,כי אם עמל הוא שכתבו עמלם ויגיע כפיהם הוא,
שחייבים להם העשירים.
ולמה יעשו זה הלא הוא (ב) להטות מדין דלים ,כי בבואם לדין הדלים עם העשירים ,יטו את
הדלים מדינם לחייבם יותר על חיובם ,ואותו העודף על הטיית הדין גובין מהעשירים ,על פי
שטרי חוב שעליהם ,והנה העבירה יעשו קו לקו ,כי תחילה לא יכניסו עצמם לגזול משפט
העני לגמרי רק להטות מדינו ,ועוד מעט יהיה ג"כ לגזול לגמרי משפט עניי עמי ,והוא לנכות
כל זה משטרי חוב אשר להם על העשירים ,ולהיות כי אין אדם מעיז פניו לתבוע מהעשיר
אשר לא לוה ממנו בחייו ,כי לב שניהם הוא ידוע כי שקר תרמיתם ,על כן מה יעשו ,אין
תובעים את העשירים בחייהם רק אחר מותם לאלמנות ,למען יהיו האלמנות שללם,
שלבלתי שלם החוב פן ישארו ריקניות ,ינשאו למו או ישרתום ,ואת יתומי העשירים בעלי
השטרות יבוזו ,שהם והאלמנות יאכלו נכסי היתומים ע"י השטר ההוא.
(ג) ומה תעשו ליום פקודת המוות ,כי התביעה הראשונה היא נשאת ונתת באמונה ,או טרם
המיתה יבוא עליכם שודד מארץ רחוקה ,ורמז על בבל כי הוא מה שהיה עתיד לבוא עליהם
בימים ההם ,וזהו ולשואה ממרחק תבוא על הראשונה ביום פקודה ,על מי תנוסו לעזרה,
כי אין בשאול בית מנוס ,ועל השנית לשואה ממרחק תבוא אנה תעזבו כבודכם ,כי לקלון
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יומר כי אשר גאה גאה ,ככל איש מכם שעד כה כבודכם (ד) בלתי כרע לזולתו ,ועתה יהיה
תחת אסיר שעבדים ימשלו בו ,ותחת הרוגים כי מעתה הם כהרוגים ,כי כל עם כשדים
מעתה התנבא הנביא הריגתם ,ואינן הרוגים שיש להם תקווה ליתקן רק שודאי יפולו ,ומי יתן
שע"י צרה זו ישוב האף מכם ,כי אם בכל זאת לא שב אפו ,ועוד ידו של האף נטויה ,שלא
הספיקו לכם הייסורים להעדר תשובה ראויה.
ּומ ֶטה-הּוא ְבי ָָדם ז ְַׁע ִמי :
ה הֹוי אַׁ שּור ֵשבֶ ט אַׁ ִפי ַׁ
ו ְבגֹוי חָ נֵף אֲ ַׁש ְלחֶ נּו וְעַׁ ל-עַׁ ם עֶ ְב ָר ִתי אֲ צַׁ ּוֶנּו ִל ְשֹלל ָשלָ ל וְלָ בֹז בַׁ ז
[ּולשּומֹו] ִמ ְר ַׁמס כְ חֹ ֶמר חּוצֹות :
(ּולשימֹו) ְ
ְ
(ה) הוי אשור שבט אפי וכו' .הנה אף וזעם הם שני מלאכים רעים ,שעל ידם פועל הוא
יתברך בעוברי רצונו ,ויתכן כי זה פעמיים היה עתיד אשור להשחית בישראל:
אחד ,בימי יכניה
ואחד בעת החורבן בימי צדקיהו,
ועל האחד יאמר ,שהיה אשור שבט שהאף פועל על ידו,
ובשני היה מטה שבידם הזעם מכה בו,
ואמר אוי כי אשור עתיד להיות שבט אפי כי אכזרי הוא ,ומי יתן ובשנית יהיה הוא מטה
שהזעם פועל פעולתו וכוונתו על ידו ,כ"א אדרבא הם העיקר והזעם הוא מטה בידם ,כי הם
מניעים את הזעם יעשה יותר מחפצו ,כי אני קצפתי מעט והמה עזרו לרעה.
כי הנה (ו) בגוי חנף אני עתיד לשלחו בראשונה ועל עם עברתי בשנית.
על האחד לשלול שלל ולבוז בז,
ובב' בימי צדקיה לשומו מרמס כחומר חוצות שנדוך מהכל והוא במקומו ,כן ירמסו את עמי
ולא יכריתם.
ּול ַׁהכְ ִרית גֹויִם ל ֹא ְמעָ ט :
שב כִ י ְלהַׁ ְש ִמיד ִב ְלבָ בֹו ְ
ּולבָ בֹו ל ֹא-כֵן י ְַׁח ֹ
ז וְהּוא ל ֹא-כֵן י ְַׁד ֶמה ְ
ֹאמר הֲ ל ֹא ָש ַׁרי י ְַׁח ָדו ְמלָ כִ ים :
ח כִ י י ַׁ
ט הֲ ל ֹא כְ כ ְַׁרכְ ִמיש כ ְַׁלנֹו ִאם-ל ֹא כְ אַׁ ְרפַׁ ד חֲ ָמת ִאם-ל ֹא כְ ַׁד ֶמ ֶשק שֹ ְמרֹון :
ּומשֹ ְמרֹון :
ירּושלַׁ ם ִ
ָ
ּופ ִסילֵ יהֶ ם ִמ
י כַׁאֲ ֶשר ָמצְ אָ ה י ִָדי ְל ַׁמ ְמ ְלכֹת הָ אֱ ִליל ְ
ירּושלַׁ ם ְולַׁ עֲצַׁ בֶ יהָ :
ָ
יתי ְלש ְֹמרֹון וְלֶ אֱ ִלילֶ יהָ כֵן אֶ עֱ ֶשה ִל
יא הֲ ל ֹא כַׁאֲ ֶשר עָ ִש ִ
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(ז) אמנם הוא לא כן ידמה בא' ,ולבבו לא כן יחשוב בשנית ,כי להשמיד בלבבו ולהכרית
גוים יהודה ובנימין ,וזה לא מעט כאשר אני קצפתי מעט ,כי אם רב באמת ובמה יבטח
לעשות כן ,הוא (ח) כי יאמר הלא שרי כו' ,והוא כי דרך המלך להיות לו שרים אלו למעלה
מאלו ,ולא יוכר קוטן הקטנים ,רק בהיות יחד הקטנים עם הגדולים ,כי מגדולת הגדול יבחן
קוטן הקטון ממנו ,אמר כי שריו לא כן היו ,כי אם גם בהיותם יחדו הם מלכים ,שכל אחד הוא
כאחד ממלכי הארץ ומי יעמוד לפניהם.
וגומר מאמרו ואומר (ט) הלא ככרכמיש כלנו לומר ,הלא זאת ירושלים הלא היא ככרכמיש
כלנו שיכולתי להם ,ואם לא כ"א גדולה מאלה תהיה כארפד חמת ,ואם לא תהיה כדמשק
שומרון כי גם לאלה יכולתי.
ושמא תאמרו כי אין ירושלים עיר ה' דומה לממלכות האליל כי הבל הוא ,לא כן הוא ,כי הנה
(י) כאשר מצאה ידי וכו' כן תמצא את ירושלים וכו' .ואין לומר כי אלוהי ירושלים אינו כאלוהי
העמים שהזכרתי ,כי יאמר כי לא כן הוא ,כי זה היה אם לא היו בירושלים עובדים גם הם
לפסילים שעובדים העמים ההם ,אך אדרבא ,אני רואה כי הלא פסיליהם של ממלכות האליל
הלא מירושלים ומשומרון היו קונים אותם ,והוא מאמרם ז"ל על הצדא שדרך מישך וכו',
שאמר להם נבוכדנצר הלא בירושלים היו עובדים ועושים פסילים ומוכרים לכל ארצות הגויים,
ועתה אתם עושים עבודה זרה שלי צדו ,וא"כ יחדו יהיו תמים ,כי גם בירושלים היו פונים אל
האלילים ,ואחר שפסילי הגויים שכבשתי היו מירושלים ושומרון ימשך כי (יא) כאשר עשיתי
לשומרון כו' כי כן אעשה כו'.
ירּושלָ ם
ָ
ּוב
יב וְהָ יָה כִ י-יְבַׁ צַׁ ע אֲ ֹדנָי אֶ ת-כָלַׁ -מעֲ ֵשהּו ְבהַׁ ר צִ יֹון ִ
אֶ ְפקֹ ד עַׁ לְ -פ ִרי-גֹ ֶדל ְלבַׁ ב ֶמלֶ ְך-אַׁ שּור וְעַׁ לִ -ת ְפאֶ ֶרת רּום עֵ ינָיו :
יהם)
ֹת ֶ
נֹותי וְאָ ִסיר גְ בּוֹלת עַׁ ִמים (וַׁעֲ תיד ֵ
ּובחָ כְ ָמ ִתי כִ י נְ בֻ ִ
יתי ְ
יג כִ י אָ ַׁמר ְבכֹחַׁ י ִָדי עָ ִש ִ
יֹוש ִבים :
ַׁאביר) [כ ִַׁביר] ְ
ְאֹוריד (כ ִ
שֹוש ִתי ו ִ
ֵ
תּודֹותיהֶ ם]
ֵ
[וַׁעֲ
יד ו ִַׁת ְמצָ א כ ֵַׁקן י ִָדי ְלחֵ יל הָ עַׁ ִמים ְוכֶאֱ סֹ ף בֵ יצִ ים עֲ זֻבֹות כָלָ -האָ ֶרץ אֲ נִ י אָ ָס ְפ ִתי
ּומצַׁ ְפצֵ ף :
וְל ֹא הָ יָה נ ֵֹדד ָכנָף ּופֹ צֶ ה פֶ ה ְ
טו הֲ י ְִתפָ אֵ ר הַׁ ג ְַׁרזֶן עַׁ ל הַׁ חֹ צֵ ב בֹו ִאם-י ְִתג ֵַׁדל הַׁ ַׁמשֹור עַׁ לְ -מנִ יפֹו
ימיו כְ הָ ִרים ַׁמ ֶטה ל ֹא-עֵ ץ :
כְ הָ נִ יף ֵשבֶ ט וְאֶ תְ -מ ִר ָ
(יב) והיה כי יבצע ה' את כל מעשהו וכו' .עד כה דבר על סנחריב מלך אשור אמר עתה כי
גם שבימיו לא תחרב אשור ,תחרב אחר כלותה פקודת ציון וירושלים בחורבן ,וזהו והיה כי
יבצע וכו' ,אז במלכות נבוכדנצר אפקוד וכו' .והוא כי הנה זה דרכו יתברך בעבור כבוד בנו
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בכורו ישראל ,כי לא יפילם רק ביד מלכים גדולים ,כמאמרם ז"ל כי מצרים הייתה ממלכה
שפלה וירימה מן העפר ,ויתן את כסא מלכה על כל מלכי ארץ ,למען תת את ישראל בידו ,וכן
עשה לנבוכדנצר כי הן ארץ כשדים זה העם לא היה ,וינשאהו עד המליכו על כל עממיא אמיא
ולשניא ,ועל כן בגזור חכמתו יתברך להשיב גמולו בראשו ,ויקשה איך יחלל כבוד הצר הצורר
טרם יכלה גלותנו בידו ,לזה אמר והיה כי יבצע ה' את כל מעשהו בהר כו' כנודע ,כי כל
הראוי לעשות בהם הטיל הכעס בציון ובירושלים וזהו בהר כו' ,אחרי כן אתחיל ,לפקוד
ראשונה על פרי גודל לבב כו' ,שהוא אשר נתגאה בלבו והיה פריו לומר השמים אעלה וכו',
וכמבואר אצלנו על ענייין הקמת הצלם ,כי ע"כ מן אנשא טריד עד ז' עידנין ,ואח"כ בימי
בלשצאר נפקד עוון בבל כלה ועל תפארת רום עיניו היא עיר תפארתו שאליה נשא עיניו,
כמאמר הכתוב הלא דא היא בבל רבתא די אנא בניתה כו' וליקר הדרי.
ופירש (יג) ואמר כי בכח ידי עשיתי וכו' .והוא ,כי הנה כתבנו בספר חבצלת השרון ,כי עצת
נבוכדנצר בראותו גודל הצלחתו ,לעשות בחכמת כפיו צלם רב זהב כלו ,למען כל ממלכות
הארץ העתידים למלוך בעולם ,הרמוזים באברי הצלם יתהפכו אל מלכות הזהב ,ע"י התנפלם
אל צלם זהבו כל עממיא ,ולא בלבד ערב אל לבו לשעבד האומות ,כי אם גם את ישראל הם
אבן די לא בידין ,וע"כ הכריח את ישראל ישתחוו זולת חנניה וחבריו.
ובזה נבוא אל כוונת הכתובים והוא ,כי כאשר בצע ה' את כל מעשהו בהר ציון ובירושלים,
היה בזמן מלכות נבוכדנצר ,פקד על פרי גודל לבב נבוכדנצר שנתגאה והרים עיניו על
תפארת ישראל ,ופירש שהוא כי אמר בכח ידי עשיתי גדולתי ,ובחכמתי היא חכמת כשפיו
שהכין צלם ,גם כי נבונותי מתוך החכמה והקמותיו ,באופן שבהשתחוות לצלם אסיר כל
גבולות עמים ,כי כל מלכות מהארבעה הרמוזים בצלם היה לו גבול ,והסירותים בחכמתי
ועתידותיהם הם שריהם של מעלה שושיתי בל יעזרו בהם ,ולא את העמים לבד כי אם גם
את ישראל אשר איכותם רם חלק אלוה ממעל ,ע"י מה שהכריחם להשתחוות לצלם ,והוא
אצלי מאמר הכתוב ממעל לכוכבי אל ארים כסאי ,הם ישראל הנמשלים לכוכבים של אל ,וזהו
ואוריד כאביר יושבים.
ועוד אמר ראו כחי לעשות כל זה ,כי הנה (יד) ותמצא כקן ידי וכו' ,שלא בלבד שלטתי
בעמים ,כי אם גם בשרים של מעלה תחילה ,והוא כמאמרנו על פסוק וכמצבייה עביד בחיל
שמיא ודארי ארעא ,שהוא שמפיל תחילה שרי העמים שהם חיל שמיא ,ואח"כ בדארי ארעא
כד"א יפקוד ה' על צבא המרום במרום ,ואח"כ על מלכי האדמה וכו' .וע"ד זה הוא אומר
ותמצא כקן ידי לחיל העמים הוא חיל שמיא שלהם ,ואח"כ כאסוף ביצים עזובות כל הארץ
אני אספתי ,שהיו העמים כעזובות משריהם ששלטתי בהם תחילה ,ולא היה נודד כנף השר
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שהוא מלאך בעל כנפיים ולא פוצה פה מאלוהיהם ,שפה להם ולא ידברו ,לא פצו את פיהם
הסתום ,וזהו ופוצה פה ולא מצפצף שום אחד מעמים לפני שוביהם ,וזה הביא ראיה שהוא
מן המפורש אל הסתום ללמוד על העתיד ,כי ממה שמצא כקן וכו' הוציא שיוכל גם להסיר
גבולות עמים.
ועל זה אומר הוא יתברך אוי לו כי (טו) היתפאר הגרזן על החוצב בו כו' ,והוא כי הנה דרך
העולם הוא ,כי בנפול השר של מעלה קודם לעמו הוא כמו רגע ,שהוא כמי שמכה בגרזן
וחוצב בו ואח"כ נופל עמו מעט מעט ,ביד המלך אשר גזרה חכמתו יתברך לתתו בידו ,וידמה
כמי שמניף במשור ונושר מעט מעט ,ועל כן אומר הוא יתברך על מה שהתפאר שמצא את
חיל העמים הם השרים ,היתפאר הגרזן הוא שרו של נבוכדנצר שנכנעו תחתיו שרי האומות,
כי לא היה רק כגרזן ואני הייתי החוצב בו את כל שר ושר ,וכן מה שאח"כ כל הארץ אסף
ושעבד העמים לאטו לא היה הוא ,רק כמשור ואני הייתי מניפו ,ולא תתפאר שבעצמי הייתי
מניפך ,כי הלא העניין היה כהניף שבט ואת מרימיו ,שהוא כמי שמרים את מי שהשבט בידו
והשבט מכה ,כך נבוכדנצר הוא כשבט ומשור ביד שרו ,ואני מרים את השר ונותן בו כח
לפעול ע"י נבוכדנצר ,וזהו כהניף שבט עם מרימיו כלומר כך אני מניף את השר והוא פועל
ע"י עמו שהוא כשבט בידו ,ולא יצא מדברי אלה שאני מחשיב את השר ,לגדר שיש בו איכות
וכח לעשות דבר ושאני מסייעו ,כמי שמשקה אילן שמוסיף לחות על לחותו ומצמיח וגדל ,כי
אם כמי שמרים מטה שאין בו לחות כלל מעצמו ,רק מה שמכה בו אשר הוא בידו ,וזהו
כהרים מטה לא עץ שהוא צומח.
ְתחַׁ ת כְ בֹדֹו י ֵַׁקד יְקֹ ד כִ יקֹוד אֵ ש :
ְשלַׁ ח הָ אָ דֹון ה' צְ בָ אֹות ְב ִמ ְש ַׁמנָיו ָרזֹון ו ַׁ
טז לָ כֵן י ַׁ
ּוש ִמירֹו ְביֹום אֶ חָ ד :
ּוקדֹושֹו ְללֶ הָ בָ ה ּובָ עֲ ָרה וְאָ כְ לָ ה ִשיתֹו ְ
יז וְהָ יָה אֹור-י ְִש ָראֵ ל ְלאֵ ש ְ
יח ּוכְ בֹוד י ְַׁערֹו ְוכ ְַׁר ִמלֹו ִמנֶפֶ ש וְעַׁ ד-בָ ָשר ְיכַׁלֶ ה וְהָ יָה כִ ְמסֹ ס נ ֵֹסס :
ּושאָ ר עֵ ץ י ְַׁערֹו ִמ ְספָ ר י ְִהיּו ְונַׁעַׁ ר יִכְ ְתבֵ ם :
יט ְ
(טז) לכן ישלח האדון ה' צבאות כו' .יאמר כי לכן שבסוף מלכות נבוכדנצר יפיל את אשור,
ראוי כי מעתה יתיש כחם וישלח האדון יתברך במשמניו רזון וליאות ,לבלתי הלחם
בירושלים מיד ביום י"ד בניסן כי אז הייתה גזירה מן השמים ,ואמרו נשכב וננוח הלילה ובבקר
נכבוש אותה ,ובת דינא בטל דינא ובאותו הלילה נשרפו ,וזה אומרו ישלח האדון במשמניו
רזון ורפיון לבלתי הלחם מיד עד המחרת ,ובלילה ותחת כבודו הוא המלבוש כמו שאמרו ז"ל
דהוה קריה למניה מכבדותי ,יקד יקוד ע"י המלאך כאלו המלבוש היה יקוד אש ,הוא הכירה
שהאש בתוכה והכירה קיימת ,כן יהיה המלבוש קיים והאש בתוכו.
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(יז) והיה אור ישראל לאש כו' .הנה חלקו רז"ל אם נשרף הגוף או הנפש בלבד ,ויש לאחד
ראיה מפסוק (יח) מנפש ועד בשר יכלה ,ולאחר מפסוק והנה כלם פגרים מתים .ויתכן כי
הכל אמת ,כי לפי התוספתא היו שלשה מחנות והוא ,כי השתי מחנות היו מעמים ולאמים
באו לעזרתו ,והעקרי היה מחנה אומתו ,והיותר קלים ליאבד ולפגוע בהם מידת הדין דלא
קיימא להו שעתא ככשדים ,שהיו בעת עלייתם עד יבצע ה' את כל מעשהו ,בהר ציון
ובירושלים על ידן ,ועל כן יקרא את הב' מחנות הנותרים שיתו ושמירו ,ולמחנהו עץ יערו
וכרמלו ,שקשה יותר למשול בהם האור ,אמר כי היה אור ישראל הוא זכות המאיר לישראל
לראש עליהם ,נהפך לסנחריב לאש ,וקדושו הוא המלאך הנמשך מאתו יתברך ללהבה,
ובערה ואכלה שיתו ושמירו הם השתי מחנות ביום אחד והוא הנפש בלבד ,כמאמר הכתוב
והנה כלם פגרים מתים.
אך (יח) וכבוד עץ יערו וכרמלו הוא מחנהו המיוחד ,לא ישארו הפגרים רק מנפש ועד בשר
יכלה ,ולמה יהיה יותר במחנהו הלא הוא כי והיה כמסוס נוסס ,כי דרך המלחמות לעשות
עיקר ההכאות במקום הרמת הנס של העם הנוצח ,כן היה עץ יערו כי שם היו עיקר המכות.
(יט) ושאר עץ יערו כו' ,הנשארים במחנהו מספר יהיו ,כי במחנהו היו הנשארים בהם כנודע
נבוכדנאצר ושעמו ,כמו שאמרו ז"ל למ"ד עשרה ולמ"ד ששה ולמ"ד חמשה.
ּופלֵ יטַׁ ת בֵ ית-יַׁעֲ קֹ ב ְל ִה ָשעֵ ן עַׁ לַׁ -מכֵהּו
ֹוסיף עֹוד ְשאָ ר י ְִש ָראֵ ל ְ
כ וְהָ יָה בַׁ יֹום הַׁ הּוא ל ֹא-י ִ
וְנִ ְשעַׁ ן עַׁ ל-ה' ְקדֹוש י ְִש ָראֵ ל בֶ אֱ ֶמת :
כא ְשאָ ר יָשּוב ְשאָ ר יַׁעֲ קֹ ב אֶ ל-אֵ ל גִ בֹור :
שֹוטף ְצ ָד ָקה :
ֵ
כב כִ י ִאם-י ְִהיֶה עַׁ ְמָך י ְִש ָראֵ ל כְ חֹול הַׁ יָם ְשאָ ר יָשּוב בֹו כִ לָ יֹון ָחרּוץ
כג כִ י כָלָ ה ְונֶחֱ ָרצָ ה אֲ ֹדנָי ה' צְ בָ אֹות עֹ ֶשה ְב ֶק ֶרב כָל-הָ אָ ֶרץ :
(כ) והיה ביום ההוא לא יוסיף עוד כו' .אחרי אומרו מה שהציל ה' את עמו ויך במחנה אשור
על שנשענו ישראל עליו ,אמר הנה לעתיד יגדל הביטחון בו יתברך ,כי בזמן מלך אשור היה
דרכם מתחילה שהיו נשענים על המכה ,שהיו מעמיסים את מלך אשור ודומה לו במתנות
לבל ירע להם ,או שיהפך להם לעזרה ,וגם שבאחרונה נשענו בה' היה קצת מורך בלבבם,
ומה גם שבנא וסיעתו ,אך לעתיד לא יוסיף עוד שאר ישראל אשר ישארו מסוג הטובים
הנקראים ישראל ,ומפליטת הנקראים בשם יעקב ירודי הכישרון ,מהם להשען על מכהו
כבתחילה ,אמנם ונשען על ה' עם שיהיה הוא יתברך מכהו ,ישענו עליו יתברך כי לטובה יכם
והוא ירחמם ,למה שהוא קדוש ישראל באמת ,והוא ,כי אין לישראל מי שיקרא קדוש בערכם
זולתי הוא יתברך ,מה שאין כן האומות עכו"ם כי כל סוגי המלאכים קדושים יקראו בערכם,
אך מעלתו יתברך למעלה עד גדר שהוא יתברך לבדו קדוש ישראל ואין זולתו ,כי נפשותם
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חלק ה' המה ,ועל כן אמרו רז"ל שמחיצת הצדיקים למעלה ממלאכי השרת המה ,ובכן ישענו
עליו ,כי גם שמייסרם ירחמם כי חלקו המה .וגם אמרתי שישען על ה' בהיותו מכהו ,אל
תתמה לומר אולי יזכו ויחישנה ה' בלתי הכאות.
לזה אמר הן אמת כי אפשר (כא) שאר ישוב מהם מאליהם ,אך זה הוא אם יזכו אחישנה,
אמנם אם יהיו שאר יעקב בלתי צדיקים ,שבשם יעקב יכנום ישובו אל ה' ,בהיותו גיבור כלומר
בעשותו הוראת גבורה ורוגז בחבלי משיח ,ואשר אמרתי שיהיו שאר ולא הכל ,גם מזה אל
תתמה ,כי הנה גם (כב) כי יהיה עמך ישראל כחול הים ,שאר בלבד ישוב ולא כֻּלָ ם ,כי הלא
דע כי כליון חרוץ אין מעכב ושוטף הכיליון ,שלא יהיה בהם רק צדקה ,כד"א ושביה בצדקה,
וא"כ לא למעט יחשב אם שאר ישוב ומה שישאר ודאי ולא יכלו ,הוא ,כי אין הכיליון העתיד
ע"י שליח כשנותן לו רשות אין מבחין רק כי כלה כו' ,השי"ת בעצמו עושה בקרב כל הארץ .או
יאמר ,פן תאמר מה זו בשורה ששאר ישוב מישראל ושיהיה מעט.
לזה אמר דע (כג) כי לאומות עכו"ם כלה ונחרצה עושה ,גם שיעשה ע"י עצמו.
ישב צִ יֹון
ירא עַׁ ִמי ֵ
כד לָ כֵן כֹה-אָ ַׁמר אֲ ֹדנָי ה' צְ בָ אֹות אַׁ לִ -ת ָ
ִשא-עָ לֶ יָך ְב ֶד ֶרְך ִמצְ ָריִם :
ּומ ֵטהּו י ָ
ֵמאַׁ שּור בַׁ ֵשבֶ ט ַׁי ֶככָה ַׁ
יתם :
כה כִ י-עֹוד ְמעַׁ ט ִמזְ עָ ר ְוכָלָ ה זַׁעַׁ ם וְאַׁ ִפי עַׁ לַׁ -ת ְב ִל ָ
ּומ ֵטהּו עַׁ לַׁ -היָם ּונְ ָשאֹו ְב ֶד ֶרְך ִמ ְצ ָריִם :
עֹורב ַׁ
ְעֹורר עָ לָ יו ה' צְ בָ אֹות שֹוט כְ ַׁמכַׁת ִמ ְדיָן ְבצּור ֵ
כו ו ֵ
ארָך וְחֻ בַׁ ל עֹ ל ִמ ְפנֵיָ -ש ֶמן :
כז וְהָ יָה בַׁ יֹום הַׁ הּוא יָסּור סֻ בֳ לֹו ֵמעַׁ ל ִשכְ ֶמָך ְו ֻעלֹו ֵמעַׁ ל צַׁ ָּו ֶ
(כד) לכן כה אמר ה' כו' .למדונו רז"ל כי לכן הוא שבועה ויתכן בזה יאמר ,הלא בישרתיך על
תיקון הגלות הזה האחרון ,ועל פי דרכך תשכיל מה שתתעתד ללכת בגלויות ,אל יעלה על
רוחך ,כי אין כח בך ע"י טוב בחירתך לימלט מלהגלות ,כי דע אפוא כי לכן שהיא שבועה שאל
תירא עמי שימשול בך ,אם תהיה עמי מתייחס אלי בכישרון ואחדות ,מאשור שהוא הגלות
הראשון ,וזה מבלי תצא לעשות חיל להלחם ,רק כי תנוח ותהיה יושב ציון תמיד ,אם לא
תחטא ,ומה שלא תירא הוא מאשור פן בשבט יככה ,כי בשבט עברתי יהיה הוא מכה ,או פן
מטהו ישא עליך שישיא עליך את מלך מצרים ,כי הנה כאשר ייעדתי איבודו לאחר החורבן,
(כה) כן עוד מעט מזער וכלה זעם ממך ,ויהיה אפי על תבליתם שיהיה כל עסק אפי על
תבליתם ,כי על מה שיכלם הזעם ,לא אניחם באפי עד יכלו ויבלו.
או יאמר ,אל תירא עמי כו' ומטהו הוא מטה לחם ,ישא עליך שתתן לו בדרך מצרים ,והוא
מה שאמרו ז"ל על פסוק מצרים נתנו יד אשור לשבוע לחם ,כי היו ישראל משלחים שמן
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למצרים כד"א ושמן למצרים יובל ,כדי שמצרים ישלחו מטה לחם לאשור ,וזה יאמר ומטהו
ישא עליך בדרך מצרים ,כי עוד מעט כו' כדלעיל.
וכנגד מה שבשבט יככה (כו) ועורר עליו כו' כמכת מדין כו' ,וכנגד ומטהו כו' בדרך מצרים
יתהפך ,כי ומטהו על הים ונשאו בדרך מצרים( ,כז) והיה ביום ההוא יסור סבלו מעל
שכמך וכו' ,וחובל העול שהיה עליך מפני שמן ,שהוא הלחם שהיה הולך לאשור ,מפני שמן
הניתן למצרים ,כי בהסיר עול אשור לא ייראו מהם שיצטרכו לתת שמן למצרים ,אשור לשבוע
לחם.
כח בָ א עַׁ ל-עַׁ יַׁת עָ בַׁ ר ְב ִמגְ רֹון ְל ִמכְ ָמש י ְַׁפ ִקיד כֵלָ יו :
כט עָ ְברּו ַׁמ ְעבָ ָרה ֶגבַׁ ע ָמלֹון לָ נּו חָ ְר ָדה הָ ָר ָמה גִ ְבעַׁ ת ָשאּול נ ָָסה :
ְשה עֲ נִ יָה עֲ נָתֹות :
יבי לַׁ י ָ
ל צַׁ הֲ ִלי קֹולֵ ְך בַׁ תַׁ -ג ִלים הַׁ ְק ִש ִ
לא נ ְָד ָדה ַׁמ ְד ֵמנָה יֹ ְשבֵ י הַׁ ג ִֵבים הֵ ִעיזּו :
רּושלָ ם :
לב עֹוד הַׁ יֹום ְבנֹב לַׁ עֲ מֹד ְינֹפֵ ף יָדֹו הַׁ ר (בַׁ ית) [בַׁ ת-צִ יֹון] גִ ְבעַׁ ת ְי ָ
קֹומה גְ דֻ ִעים ו ְַׁהגְ ב ִֹהים י ְִשפָ לּו :
ארה ְב ַׁמעֲ ָרצָ ה ו ְָר ֵמי ַׁה ָ
לג ִהנֵה הָ אָ דֹון ה' צְ בָ אֹות ְמסָ עֵ ף פֻ ָ
לד וְנִ ַׁקף ִס ְבכֵי הַׁ יַׁעַׁ ר בַׁ בַׁ ְרזֶל וְהַׁ ְלבָ נֹון ְבאַׁ ִדיר יִפֹול:
(כח) בא על עית עבר במגרון וכו' .אמרו רז"ל שהם המסעות של סנחריב בלכתו לכבוש את
ירושלים בימי חזקיהו ,ומנו בפסוקים אלו עשר מסעות.
ועל דרך הפשט יאמר ,ראה נא תוקף מחנה סנחריב ,כי הנה בא על עית ללון ולא הכילו
המקום ,על כן נחלק עבר קצתו במגרון וגם בזה לא הספיק ,כי אם שלמכמש יפקיד כליו עם
היושבים על הכלים ,ואח"כ במחרת אנשי המלחמה הניחו הכלים במכמש (כט) ועברו
מעברה ,גבע לא עשו עמה מלחמה ולא השחיתו בה ,כי אם שמלון לנו שם לינה אחת ,ועם
כל זה שלא הרעו לגבע ,חרדה הרמה וגבעת שאול נסה.
(ל) צהלי קולך בת גלים כו' .אמרו רז"ל:
א"ר אבא בר כהנא צהלי קולך עד שאתה בשירים וזמירות לעבודה זרה ,צהלי קולך
בדברי תורה ,בת גלים מה הגלים הללו מסוימים בים ,כך אבותיכם מסוימים בעולם.
דבר אחר :בת גלים ברתהון דגלוואי כד"א לך לך מארצך ,וילך יצחק כו' ,וילך יעקב
פדנה ארם הקשיבי למצותי כו' ואי לאו לישה ,הא אריה סליק עלך זה נבוכדנצר,
שכתוב בו עלה אריה מסובכו ,עניה מן הצדיקים ,עניה מדברי תורה ,עניה ממצות
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ומעשים טובים ,ואי לא ענתות הא ירמיה ענתותי אתי ומתנבא עלך תוכחות ,שנאמר
דברי ירמיהו כו' עד כאן.
נינקוט מיהא דענתות על נבואת ירמיהו ירמוז ,כי היא ארצו של ירמיהו ,ובזה יתכן יאמר ,הלא
הגדתי את כל אשר הרעיש סנחריב את הארץ ,כאשר כתבנו בפסוקים הקודמים בא על עית
כו' עברו כו' ,אמר עתה על כללות ישראל שבירושלים ,כי מי שעליה היה בא היה כבוא על כל
ישראל ,ואמר עם כל תוקף גבורתו אל תיראי וצהלי קולך בליל התקדש חג הפסח ,בשיר
וסיפור יציאת מצרים ,בת סובלי צרות הם האבות ,שסבלו גלים כדי להניח זכותם לבניהם,
כמו שאמרו ז"ל על פסוק זכור לאברהם וכו' ,אלו אכלו האבות פירות מעשיהם בעולם הזה,
מה היו מניחים לבניהם ,וזהו צהלי קולך ישראל בת מי שקבלו גלים ,שזכותם וצרותיהם
יצילוך ,אך אל תחשבי שבכל שעתא ושעתא מתרחיש ניסא ,ומה גם למ"ד שבימי חזקיה
תמה זכות אבות ,כי הנה מעתה אני מתראה בך ,ואומר הקשיבי עם היותך עתה כלישה ,את
מי תקשיבי ,את אותה עניה אשר היא מענתות היא נפש ירמיה ,כי בזמן ההוא הייתה נפש
בלי גוף ,כי אל יעלה על רוחך יהיה אז כאשר עתה ,כי תמה זכות אבות ,ואם לא תקשיבי
תחרב כאשר היה לה.
(לא) נדדה מדמנה כו' .הנה הפסוק עוד היום כו' שאחר זה אמרו רז"ל וזה לשונם:
אמרו ליה כלדאי אי אזלת האידנא יכלת להו ,ואי לא לא יכלת להו ,מה עבד ,אורחא
דבעי לסגויי בעשרה יומין סגא בחד יומא ,מאי ינופף ידו הר בת ציון כי מטא לירושלים
כו' ,סליק ויתיב אעיולי שורא עד דחזא לכולי ירושלים ,כי חזייא אמר עד כען יומא רב
וסגי עידן ליה למיעל כו' ,קם מוניד ברישיה מוביל ומייתי בידיה ,על טור מקדשא
דבציון ועל עזרתא די בירושלם כו' ,מיד ויהי בלילה ההוא ויצא מלאך וכו' ,אמר רב
פפא היינו דאמרי אינשי בת דינא בטל דינא ע"כ.
ואפשר למצוא ענייין זה רמוז בכתובים בשום לב ,כי פסוק נדדה מדמנה יראה שהיה מקומו
צודק ,קודם לפסוק צהלי קולך וכו'.
ועוד בפסוק עוד היום כו' מהראוי היה לומר ינופף ידו על הר בת ציון וכו' ,אך אחרי אומרו
צהלי קולך בת גלים ואל תראי מסנחריב כמפורש ,אמר ראה נא השגחתו יתברך להצילך ,כי
הלא נדדה מדמנה לומר ,כי מקום שנדדה מחנהו היה מדמנה ,שהיה מקום רחוק והגיע
ממהלך עשרה ימים עד הגבים ,שיושביהם העיזו מפחדו שהיה קרוב ,כלומר ,שמיהר להגיע
מבעוד יום ,ומי גרם לו (לב) שעוד היום שהוא מבעוד יום בנוב לעמוד ולהתעכב ,וגם שינופף
ידו לזלזל ולהיות בז לדבר עד שבת דינא ,הלא הוא הר בת ציון ,כי זכות הר בת ציון גבעת
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ירושלים ,הוא מקום הנקרא בין כתפיו ,אשר שם השכינה בבית המקדש ,הן שעמדו לשים
בלבו להתעכב עד הלילה ,זכות מקום מושב אלוהי עולם ה'.
(לג) הנה האדון ה' צבאות כו' .הנה כל הכתוב בפרשה זו ,יראה בלתי מתקשר אל ענייין
ראשון ,וכן בכתובים עצמם יש הערות אין מספר ,ולאהבת הקיצור נשמיטם כאשר עשינו עד
כה ,והמשכיל יבין יישובן בדרך אשר נדרוך בהם בס"ד .והוא ,כי הנה אמרו רז"ל בקש הקדוש
ברוך הוא לעשות את חזקיה משיח ואת סנחריב גוג ומגוג ,אלא מפני שלא אמר שירה על
הצלתו יתברך את ישראל ליל פסח מסנחריב ,ויך ה' את כל מחנה אשור שהוא ענייין עוד
היום וכו' ,שהוא פסוק הקודם כמדובר בסמוך ,על כן בהבטל הטובה ההיא ,הנביא דבר בשם
ה' ויאמר ,הנה האדון כו' לומר ,הנה מענייין סנחריב שעליו דבר עד כה ,נמשך שלא יבוא בן
דוד עד תום הגלויות ,ואל תתייאשו מהדבר ,כי הנני מבשר כי הארבעה מלכויות יכלו ,ובן דוד
יבוא הוא מלך המשיח.
והנה תחילת נפילת מלכות בבל הייתה נפילת בלשאצר ,שהוא חוטר מגזע נבוכדנאצר בן בנו,
והאבידו ה' עודנו בתוקפו שניצח את דריוש ועבד לחם רב ,טרם מלאת ע' שנה שהם קצבת
נפילתו ,וזהו מסעף פארה הוא בלשאצר ,ענף נבוכדנצר עודנו במערצה ,הפארה ההיא
עודנה בחזקתה ותוקפה ,והיא נקמת נבוכדנצר המגלה אותנו בגלות ראשון ,ורמי הקומה
הוא המן ובניו בעלי הגלות השני גדועים מן העולם ,והגבוהים היו יון שהיו מתגברים על
ישראל ,הוא הגלות השלישי ישפלו ע"י החשמונאים ,ואח"כ (לד) ונקף סבכי היער של יון
בברזל הוא המלכות הרביעי ,שהוא מלכו רביעאה די פרזלא.
ואומרו ונקף הוא כי כמא די פרזלא מהדק וחשל כולא ,תדיק ותרוע את כל שרי מלכות הקודם
אליו ,ואז והלבנון הוא ביהמ"ק באדיר הוא מלכותא די פרזלא יפול וינתן בידו.

פרק יא
ִשי ְונֵצֶ ר ִמ ָש ָר ָשיו י ְִפ ֶרה :
א ְויָצָ א חֹ ֶטר ִמ ֶגזַׁע י ָ
רּוח ַׁדעַׁ ת ְוי ְִראַׁ ת ה' :
ַׁ
בּורה
ּובינָה רּוחַׁ עֵ צָ ה ּוגְ ָ
ב ְונָחָ ה עָ לָ יו רּוחַׁ ה' רּוחַׁ חָ כְ ָמה ִ
ג וַׁהֲ ִריחֹו ְבי ְִראַׁ ת ה' וְל ֹאְ -ל ַׁמ ְראֵ ה עֵ ינָיו י ְִשפֹוט וְל ֹאְ -ל ִמ ְש ַׁמע אָ זְ ָניו יֹוכִ יחַׁ :
ְשפַׁ ט ְבצֶ ֶדק ַׁד ִלים וְהֹוכִ יחַׁ ְב ִמישֹור ְלעַׁ נְ וֵי-אָ ֶרץ
דו ָ
ּוברּוחַׁ ְשפָ ָתיו י ִָמית ָר ָשע :
ו ְִהכָה-אֶ ֶרץ ְב ֵשבֶ ט ִפיו ְ
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אז (א) ויצא חוטר הוא מלך המשיח ,שביום שנחרב הבית נולד ,כמו שאמר במדרש איכה
רבתי ,והוא חוטר מגזע ישי שחומרו מצאצאי גזע ישי ,והנצר שהוא הנפש כד"א נצר מטעי
שהוא מטעי ארץ העליונה ,כמפורש אצלנו במקומו הוא משרשיו ממש ,כי אדם דוד משיח,
נמצא כי משיח הוא מדוד בן ישי יפרה ויתפשט (ב) ונחה עליו רוח ה' ,לא כשלמה שרוח ה'
נראתה עליו בגבעון פעמים ולא נחה בו ,כי אח"כ לא התנבא מאז הרבה נשים ,אך משיח
ונחה עליו תמצא בו מנוח רוח ה' ותתמיד בו תמיד ,כי שלם יהיה בכל חלקיו,
על הנשמה אמר רוח חכמה ובינה,
ועל הרוח אמר רוח עצה וגבורה,
ועל הנפש אמר רוח דעת ויראת ה',
ועל החושים אמר (ג) והריחו ביראת ה' ,כההוא ינוקא שהכיר בחכמי ישראל שלא קראו
קריאת שמע בריח בגדיהם ,כן יריח ביראת ה' לדעת הירא והבלתי ירא ,וע"י כן לא יהיה כדיין
שאין לו אלא מה שעיניו רואות ,כי אם לא למראה עיניו ישפוט ולא ע"י עדים ,כי לא למשמע
אזניו יוכיח( .ד) ושפט בצדק דלים כו' .הלא כמו זר נחשב ישפוט לענווים ודלים בצדק
ובמישור ולא לזולתם .אך יאמר ,מה שאמרו ז"ל על ויהי דוד עושה משפט וצדקה ,שהיה גוזר
על הדל יפרע למי שנתחייב לו בדין ,והיה עושה צדקה שנותן לו משלו ,והיה העני פורע אל
ממי שנושה בו ,כן יאמר ,ושפט בצדק שיצרף הצדקה עם המשפט לדלים ,ואם אין הדלים
רוצים לקבל מצד ענוותנותם לא יוותר לדלים ,כי אם והוכיח במישור לענוי ארץ ,הם בעלי
ענוה בלתי חפצים לקבל ,כי אם יחייבם בדין.
או ,והוכיח בשביל מישור שהוא לפנים מן השורה ,כד"א ועשית הטוב והישר ,ואמרו רז"ל זו
לפנים משורת הדין לאשר הם ענוי ארץ וגדולים במעלה ,כי חסידים כאלו כך הוא המישור,
הוא הטוב והישר בעשות הדין ומשפט לזולתם ,ואשר יהיה רשע שלא יקבל הדין ,תחילה יכה
ארצו בשבט פיו הוא בלשונו ,שיגזור בלשונו לקות על רשעו בארצו ,וגם יעשה כדרכו יתברך
להכות בקל תחילה ,והיה הנגע בבית ואח"כ בעצמו ,וע"ד זה תחילה ילקנו בקרקעותיו ,ואם
לא יקבל מוסר וישוב לכסלה ,אז וברוח שפתיו ימית רשע ,שיגע אל עצמו ברוח שפתיו.
או יהיה העניין ,כי הנה אחאב אמר באבלו של חיאל בית האלי ,על צעירו שבו הציב דלתי
יריחו כקללת יהושע ,מה היה שדברי התלמיד נתקיימו ,ודברי הרב שאמר ועצר את השמים
כו' לא נתקיים ,והשיב אליהו ואמר חי ה' אם יהיה טל ומטר כי אם לפי דברי ,על כן אמר
עתה ,כי ראשונה יכה ארץ לבלתי הצמיחה בטל ומטר ,ואח"כ וברוח שפתיו ימית רשע,
באופן שבהמית את הרשע לא יאמרו לו דברי התלמיד נתקיימו ,ודברי הרב לא נתקיימו ,כי
אם תחילה יכה ארץ לקיים דברי הרב ואחר כך ימית הרשע.
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ה וְהָ ָיה צֶ ֶדק אֵ זֹור ָמ ְתנָיו וְהָ אֱ מּונָה אֵ זֹור חֲ לָ צָ יו :
ּומ ִריא י ְַׁח ָדו ְונַׁעַׁ ר ָקטֹ ן נ ֵֹהג בָ ם :
ו ְוגָר זְ אֵ ב ִעם-כֶבֶ ש ְו ָנ ֵמר ִעם-גְ ִדי י ְִרבָ ץ וְעֵ גֶל ּוכְ ִפיר ְ
ז ּופָ ָרה ָודֹב ִת ְרעֶ ינָה י ְַׁח ָדו י ְִר ְבצּו י ְַׁל ֵדיהֶ ן וְאַׁ ְריֵה כַׁבָ ָקר י ֹא ַׁכלֶ -תבֶ ן :
אּורת צִ ְפעֹונִ י גָמּול יָדֹו ָה ָדה :
ח ו ְִשעֲ ַׁשע יֹונֵק עַׁ ל-חֻ ר פָ ֶתן ְועַׁ ל ְמ ַׁ
ט ל ֹא-י ֵָרעּו וְל ֹא-י ְַׁש ִחיתּו ְבכָל-הַׁ ר ָק ְד ִשי כִ יָ -מ ְלאָ ה הָ אָ ֶרץ ֵדעָ ה אֶ ת-ה' כ ַַׁׁמיִם לַׁ יָם ְמכ ִַׁסים :
והיה צדק אזור מתניו כו' .הנה כל הדברים הנאמרים באמת על משיח ה' ,הנה יראו דברים
תמוהים ימצאו בבן אדם ילוד אשה ,על כן אמר הנה בישראל ימצאו ב' דברים:
א' ,בעלי צדק.
שנית ,בעלי אמונה,
אמר דעו אפוא כי הצד השווה שבשתי מידות אלו הוא ,שמוסיפין כח במשיחם ,כענייין
מאמרם ז"ל שיצאה בת קול ,יש ביניכם מי שראוי וכו' ,אלא שאין הדור ראוי לכך ,אבל יתר
שאת יש לכח הנוסף ע"י אמונה לנוסף ע"י הצדק ,כי בצדק שיעשו העם יוסיפו כח במלכם,
כאזור חיל אזור במותניו ,והאמונה מהסוג השני אזור גם של חלציו ,הוא ביוצאי חלציו גם
הם ,כלומר וא"כ אפוא היזהרו באמונה שבכללה האמין באיכות ומעלת מלך המשיח כאמור,
בל תהיו חלילה מהמתישין כחו ומאבדים גודל טובתכם ,שעל ידו וע"י האמנה בכלל תוספת
כח זכותו ,ירבה שלום בעולם עד גדר שגם וגר זאב עם כבש כאשר יתבאר בס"ד.
וגר זאב עם כבש וכו' .אחרי אומרו כי יכה ארץ כו' ושע"י צדק והאמונה תהיה אזור חלציו
ומותניו להפיל האומות עכו"ם.
אמר ושמא תאמר הלא תהיה הארץ שממה ורבה עליך חית השדה ,אין פחד ,כי בזכותו
ירבה שלום בעולם עד גדר כי וגר זאב כו' ,באופן שלא ירעו כו'.
(ז -ט) לא ירעו ולא ישחיתו כו' .כי מלאה הארץ אפילו הבעלי חיים דעה את ה' הבלתי חפץ
בהרעה והשחתה .ואל תתמה מהשכלתם ,כי הוא כמים שהם דומם ולים מכסים חוץ מטבעם
ולא לארץ ,עם היותם גבוהים ממנה ועם כל זה יכסו על ים בלבד ,ואין זה רק לבלתי עבור
רצון קונם ,וא"כ כל שכן הבעלי חיים שישכילו זאת.
ִשי אֲ ֶשר עֹ ֵמד ְלנֵס עַׁ ִמים אֵ לָ יו גֹויִם ִי ְדרֹשּו ְוהייתה ְמנ ָֻחתֹו כָבֹוד :
י וְהָ יָה בַׁ יֹום הַׁ הּוא שֹ ֶרש י ַׁ
יֹוסיף אֲ ֹדנָי ֵשנִ ית יָדֹו ִל ְקנֹות אֶ תְ -שאָ ר עַׁ מֹו אֲ ֶשר ִי ָשאֵ רֵ -מאַׁ שּור
יא וְהָ יָה בַׁ יֹום הַׁ הּוא ִ
ּומ ִא ֵיי ַׁה ָים :
ּומחֲ ָמת ֵ
ּומ ִשנְ עָ ר ֵ
ּומעֵ ילָ ם ִ
ּומכּוש ֵ
ּומפַׁ ְתרֹוס ִ
ּומ ִמצְ ַׁריִם ִ
ִ
ְהּודה י ְַׁקבֵ ץ ֵמאַׁ ְרבַׁ ע כַׁנְ פֹות ָהאָ ֶרץ :
ָשא נֵס לַׁ גֹויִם וְאָ סַׁ ף נִ ְדחֵ י י ְִש ָראֵ ל ּונְ פֻצֹות י ָ
יב ְונ ָ
ְהּודה ִיכ ֵָרתּו
יג וְסָ ָרה ִקנְ אַׁ ת אֶ ְפ ַׁריִם ְוצ ְֹר ֵרי י ָ
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ִיהּודה ל ֹאָ -יצֹר אֶ ת-אֶ ְפ ָריִם :
הּודה ו ָ
אֶ ְפ ַׁריִם ל ֹאְ -י ַׁקנֵא אֶ תְ -י ָ
ָתף ְפ ִל ְש ִתים י ָָמה י ְַׁח ָדו ָיבֹזּו אֶ תְ -בנֵיֶ -ק ֶדם
יד וְעָ פּו ְבכ ֵ
ּובנֵי עַׁ מֹון ִמ ְש ַׁמ ְע ָתם :
אֱ דֹום ּומֹואָ ב ִמ ְשלֹוחַׁ י ָָדם ְ
טו וְהֶ חֱ ִרים ה' אֵ ת ְלשֹון יָםִ -מצְ ַׁריִם
וְהֵ נִ יף יָדֹו עַׁ ל-הַׁ נָהָ ר בַׁ ְעיָם רּוחֹו ו ְִהכָהּו ְל ִש ְבעָ ה נְ חָ ִלים ו ְִה ְד ִריְך בַׁ נְ עָ ִלים :
ִשאֵ ר ֵמאַׁ שּור
טז ְוהייתה ְמ ִסלָ ה ִל ְשאָ ר עַׁ מֹו אֲ ֶשר י ָ
כַׁאֲ ֶשר הייתה ְלי ְִש ָראֵ ל ְביֹום עֲ ֹלתֹו ֵמאֶ ֶרץ ִמצְ ָריִם:
(י) והיה ביום ההוא שרש ישי כו' .אחרי אומרו משלום הבריות לעתיד ,ראה והנה לא תבצר
קנאה ממשיח בן אפרים על משיח בן דוד ,כאשר הייתה בין רחבעם ובין ירבעם ,מדאגת
ירבעם פן תסוב המלוכה לזרע דוד ,על היות רחבעם יושב בעזרה ומלך ישראל מעומד ,אמר
כי גם זה יהיה שלום ,כי הנה ביום ההוא שורש ישי יהיה אשר עומד לנס עמים כולם ,הם
שנים עשר שבטים ,כד"א עמים הר יקראו ,והיית לקהל עמים ,ולא בלבד שבטי ישראל ,כי אם
גם כל גויים אליו ידרושו ,עד גדר שוהייתה מנוחתו כבוד ,שדרך מלכים לקנות כבוד מזולת
עמים על תוקף מלחמותיו ,מה שאין כן אם יהיה איש מנוחה ,אך זה מנוחתו תהיה לו לכבוד,
כי יאמרו גדול כבודו לפני ה' ,כי בלי עשות מלחמות ,כולם נשמעים ודורשים שלומו
ומשתחווים אליו ,ולא העדר מלחמותיו יהי לו לחולשה וגריעות.
ושמא תאמר ,אם כן אפוא מה צורך במשיח בן אפרים ,הלא הוא כי (יא) והיה ביום ההוא
יוסיף ה' כו' לקנות כו' ,ואז (יב) ונשא נס לגוים ,להטיל אימתו עליהם ויאסוף נדחי ישראל,
והנס ההוא הוא משיח בן אפרים ,ויאסוף נדחי ישראל ונפוצות יהודה מארבע כנפות כו'.
ושמא תאמר איך יהיה זה שלום ולא יקנא בן אפרים ,שימשול בן דוד בכל השבטים וישמעו לו
כל האומות ,ובן אפרים ילך ויקבץ את נדחי ישראל ויהודה ויביאום תחת בן דוד.
אל תתמה ,כי (יג) וסרה קנאת אפרים על בן דוד ,וגם צוררים מיהודה הבלתי צדיקים ,שהיה
אפשר יצרו את אפרים יכרתו ,כי לא ישארו אז כי אם צדיקים ,באופן שאפרים לא יקנא ,כו'
ויהודה לא יצר כו'.
ולא עוד אלא שיחד שניהם אפרים ויהודה ,שהאחד עומד לנס עמים ,והשני הוא אשר ישא
לנס לגוים יועדו (יד) ועפו בכתף פלשתים ימה יחדיו יבזו את כו' באחדות א' ,ובזכות
אחדותם (טו) והחרים כו' מעין קריעת ים סוף ,וזהו (טז) והייתה מסלה כו' לעבור גאולים,
כיום עלותו כו' בקריעת ים סוף ,וקרא ליום קריעת ים סוף יום עלותו מארץ מצרים ,כי ביום
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ההוא היה דבר תלוי ,כמה דאת אמר ויושע ה' ביום ההוא וכו' ,וגם כי גבול ארץ מצרים מגיע
עד שם כו'.

פרק יב
אֹודָך ה' כִ י אָ נ ְַׁפ ָת ִבי יָשֹ ב אַׁ ְפָך ּו ְתנַׁחֲ ֵמנִ י :
א וְאָ ַׁמ ְר ָת בַׁ יֹום הַׁ הּוא ְ
ב ִהנֵה אֵ ל יְשּועָ ִתי אֶ ְב ַׁטח וְל ֹא אֶ ְפחָ ד כִ י עָ זִ י וְזִ ְמ ָרת יָּה ה' ַׁוי ְִהיִ -לי ִלישּועָ ה :
ּושאַׁ ְב ֶתםַׁ -מיִם ְב ָששֹון ִמ ַׁמעַׁ ְינֵי הַׁ יְשּועָ ה :
ג ְ
(א) ואמרת ביום ההוא אודך ה' כו' .הנה אמרו רז"ל על פסוק שמעו הרים את ריב ה' כו' ,כי
בשמוע האומות כי ריב לה' עם עמו שמחו ,מה עשה הקדוש ברוך הוא אמר הריב שיש לי
עימהם הוא ,כי בבטן עקב את אחיו ,אז אמרו משחק הוא עם בניו.
וראוי לשים לב למה עשה ה' ככה להראות כעס ,כי ריב לה' עם עמו ,ואח"כ להפך הדבר
ולההביל הריב.
אך נבוא אל העניין במאמר שלמה בחכמתו ,בנפול אויבך אל תשמח כו' ,פן יראה ה' ורע
בעיניו והשיב מעליו אפו ,כי בשמוח ראובן על צרת שמעון ,אם יש אף על שמעון יסירוהו
מעליו ,כן יתכן ,כי היה ריב לה' עם עמו ,ואמר וריב לה' עם יהודה ,ובראותו יתברך כי שמחו
האומות על הדבר ,אז השיב מעל ישראל אפו ,ויהפך הדבר אל מה שבבטן עקב את אחיו.
ובזה נבוא אל הכתוב הלזה ,שאומר הוא יתברך הנה ואמרת ביום ההוא אודך ה' על כי
אנפת בי ,שע"י כן ישמחו אויבינו וישוב אפך ממני ,בענייין והשיב מעליו אפו.
או יאמר ,אודך ה' כי אנפת בי בגלויות ,כי על ידי כן נתמרקו אשמותי ,וישוב אפך ותנחמני
אחרי כן ,מה שאין כן אם לא היית מייסרני בגלות ויסורין שלא היה שב אפך.
או יאמר ,אודך ה' כי אנפת אתה בעצמך בי ,ולא ייסרתני על ידי אף וחימה וכיוצא ,כי אם
שפכת חמתך וחרון אפך בציון וירושלים ,כד"א כלה ה' חמתו שפך חרון אפו ויצת אש בציון,
ואנפת בי על ידי עצמך שע"י כן ישוב אפך ממני ותנחמני גם אתה בעצמך ,כי מודה אני שאין
לי זכות מצד עצמי ,כי אם (ב) שהנה אל ישועתי שהוא מדת החסד הוא ישועתי.
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ושמא תאמר אם כן אפוא במה בטחתי שבהיות שתנחמני על ידי עצמך ,שלא אפחד מקטרוג
מידת הדין ,הלא הוא מה שאבטח ולא אפחד ,הוא ,כי הנה עזי להיטיב לי וזמרת לזמור
והכרית אויבי ,היה די לי בשם י"ה משם ה' שהוא בשתי אותיות משם בן ארבע וזהו יה ה',
ואף על פי כן לא רצית להושיעני בשם יה ,כי אם ויהי לי ה' הנזכר שהוא בן ארבע אותיות
בשלמות ,לי לישועה בזה אני רואה כי רצונך שלם עמי ולא אפחד.
או יאמר ,על דרך מאמרם ז"ל שהיו מלאכי רוגז אף וכו' ,וכששמעו את משה אומר אנא חטא
העם הזה חטאה גדולה ,אמרו אותם קטגורים מה שהיה לנו לומר כבר אמרו משה ,מיד
הלכו ג' מהם .מעין זה יאמר ,הנה בהעוותנו מיד האף הוא בא מתחרה לנקום ,על כן אודך ה'
כי אנפת בי ,בהוראת רוגז לייסרנו ,שעל ידי כן אפך שבא אלינו לדכאנו ,ישוב וילך מאתנו,
ובהעדרו לא די שתייסרנו ברחמים ,כי אם גם ותנחמנו כאב את הבן מה שאין כן האף.
או יאמר ,שיקרה כשיכעוס אב על בנו יאנף ויגזים לעשות לו רעות ,והטוב שמטיל רוב כעסו
בדבור הקושי ,וזה יאמר ,אודך ה' כי אנפת בי בדברי קושי ,כי ע"י כן ישוב אפך הוא כעסך
ואדרבה תנחמני.
ומה (ב) שאבטח ולא אפחד גם עתה פן תקטרג עלי מידת הדין ,הלא הוא כי הנה עזי
להסמך וזמרת לזמרך ,הלא הוא כי יה נעשה ה' ,כי שתי אותיות של שם שהם י"ה ,שהיו
בלתי סמוכות אל השתים האחרונות ,כד"א כי יד על כס י"ה עד בא יום נקמת עמלק ,אז ביום
ההוא יהיה ב"ב נעשה יה ה' ,כי יסמכו אותיות יה עם השתים ויהיה ה' שהוא שלם בד'
אותיות .ואגב אורחיה אומר אז ,כי ויהי לי גם כן לישועה כדרך המלך ,כי ביום שמחת לבו
מתיר אסורים ,אם שמעצמם הם בלתי ראויים להתירם ,והנה זה יהיה בעת קבוץ הגלויות
שעליו ידבר עד כה ,כאומרו ונשא נס לגוים ואסף נדחי ישראל כו' ,כי עדיין בזמן הקבוץ יש
טלטול בצד מה ,ואין השמחה וששון בעצם עד בואם אל המנוחה אחר ימים בבית המקדש
בשובה ונחת כי אז ע"י ששון תשאבו מימי רוח הקדש ,כי רוח הקדש ונבואה צריכים שמחה,
כד"א והיה כנגן המנגן כו'.

ולכן על ידי הששון שיהיה לכם אני מבשרכם ,כי (ג) ושאבתם מים הם מימי רוח הקדש
ממעייני צינורות הישועה ,הוא מצינורות השם הגדול הנזכר ,שאמרתי עליו שהיה לי
לישועה ,והיא מדרגה גדולה שישיגו לשאוב מצינורות השם הגדול ,ישתבח ויתעלה לעד אמן.
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ֹלתיו
הֹודיעּו בָ עַׁ ִמים עֲ ִלי ָ
ד וַׁאֲ ַׁמ ְר ֶתם בַׁ יֹום הַׁ הּוא הֹודּו לה' ִק ְראּו ִב ְשמֹו ִ
הַׁ זְ כִ ירּו כִ י נִ ְשגָב ְשמֹו :
[מּודעַׁ ת] ז ֹאת ְבכָלָ -האָ ֶרץ :
ַׁ
(מידעַׁ ת)
ַׁ
ה ז ְַׁמרּו ה' כִ י גֵאּות עָ ָשה
יֹושבֶ ת צִ יֹון כִ י-גָדֹול ְב ִק ְרבֵ ְך ְקדֹוש י ְִש ָראֵ ל:
ו צַׁ הֲ ִלי ָורֹנִ י ֶ
(ד) ואמרתם ביום ההוא הודו לה' קראו בשמו כו' .אמר ביום ההוא שהוא אחר הבנות
הבית המקדש ,ותשאבו מים בששון מצנורות השם הגדול שהיה לי לישועה ,אז ואמרתם
ביום ההוא הודו לה' ,שהוא היה לנו לישועה ,כי אגב ישועתו שנתמלא שמו בד' אותיותיו,
תחת היותו נחלק לשנים כמדובר ,אנחנו אגבו נושענו ,וזהו הודו לה' ולא תצטרכו להאריך
בהודאות ,כי אם קראו בשמו של ה' ,שהוא שלא תאמרו הללו יה ,כי אם את השם שלם,
שע"י קריאת השם שלם נזכר וניכר מה שהושלם תחת היות מתחילה שם יה ,נחלק מאותיות
וה' וניכר השבח מאליו .והנה זה הוא בישראל אך בעמים המסכלים ענייין זה הודיעו בעמים
עלילותיו ,שלא ישכילו השבח בקרוא בשמו ,כי אם על ידי הודיע פעולותיו ,שעל ידי פעולותיו
יתהלל ביניהם ,וזהו הודיעו בעמים עלילותיו תחילה ,ואח"כ הזכירו כי נשגב שמו ,כלומר
לבל יאמרו העמים בראות עלילותיו גדולות ונפלאות ,מאשר קודם הזמן ההוא ,כי יש שינוי
לפניו חלילה ,על כן הזכירו להם שמו הגדול לומר ,כי באיכות מציאותו אין שנוי חלילה ,רק
שמו הוא שנשגב שהוא תוארו שיתואר בו אז ,כי עד כה לא היה מורה גדולתו להעדר הכנת
המקבלים ,וזהו הזכירו כי נשגב שמו.
או יאמר ,ענייין מאמרם ז"ל על פסוק זה שמי לעולם כו' ,שהוא לא כמו שאני נכתב אני
נקרא ,כי אם זה שמי לעולם לעלם כתיב ,וזה שהוא אדנות הוא זכרי ,שיזכירוני בו לדור
ודור ,כלומר בדורות אלו ,מה שאין כן לעתיד לבוא שיש לכם רשות ,וזה יאמר עתה בדברו על
הזמן ההוא ,ואמרתם ביום ההוא הודו לה' ,כי זיכה אתכם שתקראוהו בשמו שהוא ככתבו,
וזהו קראו בשמו ,מה שמתחילה היה נעלם ,אך אין זה רק לישראל אך לא כן בעמים ,כי אם
הודיעו בעמים עלילותיו ,לפרסם גדולתו לעיני הכל ,אך לא להגות בפניהם השם ככתבו ,כי
אם הזכירו שהוא ענייין זה זכרי שהוא בשם אדנות ,והטעם הוא ,כי נשגב שמו רם ונשא
מאד ,ואיך תקראו בשמו בקרב העמים חלילה.
או יאמר ,ענייין מאמרם ז"ל עתידים צדיקים שיקראו בשמו של הקדוש ברוך הוא ,שנאמר כל
הנקרא בשמי כו' .ובזה יאמר על אותו זמן שעליו ידבר הודו לה' כי גדול הוא יתברך ,קראו
אתם בשמו שהוא את עצמכם בשמו .והעניין כי בימים ההם יגדל כח הצדיקים ,לעשות
דברים שאין כח לעשותם בלתו יתברך ,כמאמרם ז"ל עתידים צדיקים שיחיו את המתים כו',
וכיוצא בגדולות ונפלאות אשר ספרו ז"ל ,שיעשו אז הצדיקים ועל כן יקראו בשמו.
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והנה בישראל שהם עם חכם ונבון ,אין פחד שיבואו לידי טעות חלילה ,אך בעמים אשר יראו
צדיקים עושים כמעשה אלוהים ,הלא אפשר כי לקוצר הבחנתם ישוו עבד ליוצרו ,על כן
הודיעו בעמים עלילותיו ,כלומר כי כל הפעולות הנוראות אשר הם עושים אינם הם העושים,
כי אם עלילותיו יתברך המה ,כי אם שיקים דבר עבדיו ועצת מלאכיו ישלים ,אך כל אשר הם
עושים הוא יתברך העושה ,וזהו הודיעו בעמים עלילותיו ,וגם הזכירו בפניהם כי גם
שקוראים אתכם בשמו של הקדוש ברוך הוא ,נשגב שמו מאיכותכם ומהיותכם ראויים ליקרא
שמו עליכם ,כי אם זאת ענוותנותו יתברך להורות כי נשמותם חלק אלוה ממעל ,לקרא שם
הכל יתברך על החלק ,וזהו הזכירו כי נשגב שמו.
(ה) זמרו ה' כי גאות עשה וכו' .אמר הנה שאומר לכם זמרו ה' כי גאות ורוממות גדול עשה
עמכם בענייין הגאולה אינו חידוש ,כי הנה מודעת זאת ומפורסמת בכל הארץ ,אך (ו) צהלי
ורני מדבר גדול מאד את יושבת ציון ,והוא כי גדול בקרבך קדוש ישראל ,והוא כי גם שבזמן
המשכן נאמר ,ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם ,שהוא בתוכם של ישראל ,וכן בבית ראשון
ובבית שני ,כי היכל ה' המה לא היה בקרב ישראל ,רק שכינה של בחינת השם בלתי מלא
בארבע אותיות ,כי אם כענייין כי יד על כס יה שהיא כס בלא אלף ,אך לעתיד צהלי ורני וכו'
כי גדול ,כלומר שם הגדול בארבע אותיותיו ,הוא בקרבך שוכן בתוכך ,ולא לכל אחד מישראל
רק מי שהוא קדוש ישראל ,קדוש בערך כל שאר ישראל.
[ה -ו] או יאמר ,זמרו ה' כי גאות עשה ,כי לא פעל על ידי אמצעיים שפלים ,או על ידי תנועת
עצמו יתברך לפעול בעולם השפל ,כי אם גאות שלו מאליו עשה הכל ,וזה אינו חידוש כי
מודעת זאת בכל הארץ ,אך מה שאני אומר הוא דבר בלתי נודע לכל ,והוא צהלי ורני וכו',
והוא במה שידענו כי גם אחר החורבן לא זזה שכינה מכותל מערבי ,וגם ציון נקראת עיר
האלוהים גם אחר החורבן ,והוא הנודע כי כל מקום שהוקבעה בו שכינה גם בהסתלקה ,אין
המקום משולל ממנה לגמרי ,כי אם נשאר שם בחינת מציאותה.
ונבוא אל העניין
אמר כמדבר אל השכינה שנשארה מאז יושבת בה ,צהלי ורני את יושבת ציון היא שכינה ,כי
הנה עתה גדול בקרבך הוא שם ההויה במלואו ,הנקרא גדול כמדובר בקודם ,הוא שורה
בקרבך כהיכל אליו ,ובאמצעותך הוא קדוש ישראל קדוש שלהם שוכן בקרבם ,כי הוא בקרבך
ואת בישראל ,נמצא כי הוא באמצעותך שהוא בקרבך שוכן בישראל.
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או יאמר ,צהלי ורני ישראל יושבת ציון ,כי מה שגדול בקרבך הוא ע"י היותו קדוש ישראל
שמקדשים את שמו ,שהוא ענייין והתגדלתי והתקדשתי וכו' ,ובזכות זה מתקיים ענייין ואנכי
מלאתי כח את רוח ה' ,הפך ענייין צור ילדך תשי ,כי ע"י זכות ישראל יגדל כח ,וזהו כי גדול
בקרבך ה' כמדובר.
או יאמר זמרו ה' וכו' ,מודעת זאת בכל הארץ הם כל הגוים ,אך צהלי ורוני ישראל כי כלך
שאין מספר לך תהיי יושבת ציון ,ואיך תחזיק אותך ציון הלא הוא ,כי גדול הוא ה' יהיה
בקרבך שהוא קדוש ישראל ,ועל ידי כן תהיי כרוחני ולא תצטרך מקום רב.

פרק יג
ְש ְעיָהּו בֶ ן-אָ מֹוץ :
א ַׁמ ָשא בָ בֶ ל אֲ ֶשר חָ זָה י ַׁ
יבים :
ב עַׁ ל הַׁ ר-נִ ְשפֶ ה ְשאּו-נֵס הָ ִרימּו קֹול לָ הֶ ם הָ נִ יפּו יָד ְו ָיבֹאּו ִפ ְת ֵחי נְ ִד ִ
(א -ב) משא בבל וכו' .על הר וכו' .טרם יאמר מפלת בבל מקדים בל יאמר איש מה פשעם
ומה חטאתם ,והלא ה' ציוה למו ,ומה גם למאמר רז"ל שהייתה בת קול בהיכל נבוכדנאצר,
מכרזת ואומרת עבדא בישא לך והחריב ירושלים .על כן אמר הנה משא בבל ,אשר היה לה
תחילה להחריב את ירושלים ,ואח"כ אשר חזה חזות קשה עליהם ,והמשא הוא אמור לבבל
על הר נשפה הוא ירושלים שאו נס לכובשה ,אך פעם ראשונה לא יהיה ,רק הרימו קול להם
הניפו יד ,והוא בימי חזקיה ערב פסח שבא סנחריב להרים קול ואומר ,כמאמר התוספתא
הלא דא היא קרתא ירושלם ,די עלה ארגשית כל משרייתי וכו' ,וזהו הרימו קול להם ,ואחר
כך עלה קם מוניד ברישיה ,מוביל ומייתי בידיה על טור מקדש כו' ,וזה אומרו הניפו יד כי מה
היה לשימנעו היום ההוא ,כדי שאחרי כן בת דינא בטל דינא ,שלא יהיה להם כח רק שיבואו
בפתחי נדיבים שערי ירושלים ,הם פתחי נדיבים עם אלוהי אברהם.
בֹורי ְלאַׁ ִפי עַׁ ִליזֵי ַׁגאֲ ו ִָתי :
אתי גִ ַׁ
ֵיתי ִל ְמ ֻק ָד ָשי גַׁם ָק ָר ִ
ג אֲ נִ י צִ ּו ִ
ד קֹול הָ מֹון בֶ הָ ִרים ְדמּות עַׁ םָ -רב קֹול ְשאֹון ַׁמ ְמ ְלכֹות גֹויִם נֶאֱ ָס ִפים
ה' צְ בָ אֹות ְמפַׁ ֵקד צְ בָ א ִמ ְלחָ ָמה :
והנה אני שמנעתי את סנחריב אז ,אני הוא שאחרי כן בימי נבוכדנצר שנתמלאה סאת
העונות ,כאשר (ג) צויתי למקודשי שממקודשי יחלו ,וגם קראתי גבורי נבוכדנאצר וחילו
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לאפי ,עבדא בישא לך והחרב ירושלים ,אך כדי שיהיו עליזי גאותי שישמחו על הצר לישראל
על שלא עבדוני ויעשו לרוממותי ,שהוא יתברך מתגדל בעשותו משפט בעוברי רצונו ,כי הנה
לא הייתי צריך לבבל כי אני העושה ,רק שיהיה כלי לעשות על ידו ,כי הלא (ד) קול המון
בהרים היה נשמע דמות עם רב ,וגם היה קול ממלכות גוים נאספים ולא היה בפועל רק ה'
צבאות ,שהיה עדיין מפקד למעלה צבא מלחמה.
ה בָ ִאים ֵמאֶ ֶרץ ֶמ ְרחָ ק ִמ ְקצֵ ה הַׁ ָש ָמיִם ה' ּוכְ לֵ י ז ְַׁעמֹו ְלחַׁ בֵ ל כָלָ -האָ ֶרץ :
ילילּו כִ י ָקרֹוב יֹום ה' כְ שֹ ד ִמ ַׁש ַׁדי יָבֹוא :
ו הֵ ִ
ז עַׁ לֵ -כן כָלָ -י ַׁדיִם ִת ְרפֶ ינָה ְוכָלְ -לבַׁ ב אֱ נֹוש י ִָמס :
ֵיהם :
ח וְנִ ְבהָ לּו צִ ִירים וַׁחֲ בָ ִלים י ֹאחֵ זּון כַׁיֹולֵ ָדה י ְִחילּון ִאיש אֶ לֵ -רעֵ הּו י ְִת ָמהּו ְפנֵי ְל ָה ִבים ְפנ ֶ
ט ִהנֵה יֹום-ה' בָ א אַׁ כְ ז ִָרי וְעֶ ְב ָרה וַׁחֲ רֹון אָ ף לָ שּום הָ אָ ֶרץ ְל ַׁש ָמה ְו ַׁח ָטאֶ י ָה י ְַׁש ִמיד ִמ ֶמנָה :
יּה אֹורֹו :
אֹורם חָ ַׁשְך הַׁ ֶש ֶמש ְבצֵ אתֹו ְוי ֵָר ַׁח ל ֹא-יַׁגִ ַׁ
י כִ י-כֹוכְ בֵ י הַׁ ָש ַׁמיִם ּוכְ ִסילֵ יהֶ ם ל ֹא יָהֵ לּו ָ
יא ּופָ ַׁק ְד ִתי עַׁ לֵ -תבֵ ל ָרעָ ה וְעַׁ לְ -ר ָש ִעים עֲ ֹונָם ו ְִה ְשבַׁ ִתי גְ אֹון ז ִֵדים ְו ַׁגאֲ וַׁת עָ ִריצִ ים אַׁ ְש ִפיל :
אֹופיר :
ִ
ֶתם
אֹוקיר אֱ נֹוש ִמפָ ז וְאָ ָדם ִמכ ֶ
יב ִ
ּוביֹום חֲ רֹון אַׁ פֹו :
קֹומּה ְבעֶ ְב ַׁרת ה' ְצבָ אֹות ְ
יג עַׁ לֵ -כ ן ָש ַׁמיִם אַׁ ְרגִ יז ו ְִת ְרעַׁ ש הָ אָ ֶרץ ִמ ְמ ָ
וכן היו שומעים הברת (ה) באים בארץ מרחק כו' ,ולא היה עדיין דבר כי אם שה' וכלי זעמו,
שהיו מפקדים ומכינים לחבל כל הארץ בחורבן בית המקדש ,שהוא כולל כל העולם כנודע
מרז"ל האומרים אלו ידעו הגוים מה אבדו כו'.
ועדיין לא היה בפועל כרק (ו) שהלילו כי קרוב יום ה' ,כשד משדי השודד הכל יבא( ,ז) על
כן טרם ראות חיל ומלחמה למה שהייתה מהומת ה' כל ידים תרפינה כו'( .ח) ונבהלו וגם
צירים וחבלים וכו' ,והנה איש אל רעהו יתמהו על מה היו נמסים ויראים ,כי עדיין אין דבר כי
אם חיתת ה' עליהם ,ולא מהיותם חלושי כח ,כי הלא פני להבים פניהם ,ועם כל זה חתו
וירעדו.
והנה זה היה טרם בא יום ה' ,כי אחרי כן ביום ההוא יוכר לכל ,כי (ט) הנה יום ה' בא אכזרי
כו' .לשום כו' הוא יום החורבן (י) כי אז כל כוכבי השמים כו' .חשך השמש כו' ,והוא מה
שאמרו ז"ל שאמרו שמש וירח למשה ,שחשכו ולא יצאו להאיר עד שהכום בחצים ,הנה כי
הכל מאתי ולכן (יא) ופקדתי על תבל היא בבל כמו שאמרו ז"ל רעה כו' ,והשבתי גאון זדים
וגאות עריצים שהיו מתגאים על החוצב בם ועל ישראל ואומרים ידינו רמה כו' ,והמה לא ידעו
כי אם (יב) אוקיר אנוש מפז ,אנוש הוא נבוכדנאצר מפז והמלכתיו אז על כשדים ,שהם
גרועים מן מדרגת הנקראים אנוש ,שכיבדתים ויקרו לי לתת עמי בידם ,לא להיות ישראל
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נבזים בעיני ,כי הלא ואדם הם ישראל הקרואים אדם יקרים הם ,גם אז מכתם אופיר ולמה
סחי ומאוס שמו אותם יותר על כוונתי.
ּוביֹום חֲ רֹון אַׁ פֹו :
קֹומּה ְבעֶ ְב ַׁרת ה' ְצבָ אֹות ְ
יג עַׁ לֵ -כ ן ָש ַׁמיִם אַׁ ְרגִ יז ו ְִת ְרעַׁ ש הָ אָ ֶרץ ִמ ְמ ָ
יד וְהָ יָה כִ צְ ִבי מֻ ָדח ּוכְ צ ֹאן וְאֵ ין ְמ ַׁקבֵ ץ ִאיש אֶ ל-עַׁ מֹו י ְִפנּו ו ְִאיש אֶ ל-אַׁ ְרצֹו יָנּוסּו :
טו כָל-הַׁ נִ ְמצָ א י ִָד ֵקר ְוכָל-הַׁ נִ ְספֶ ה יִפֹול בֶ חָ ֶרב :
(ת ָש ַׁג ְלנָה) [ ִת ָשכ ְַׁבנָה [:
ִשסּו בָ ֵתיהֶ ם ּונְ ֵשיהֶ ם ִ
טז וְעֹ ְללֵ יהֶ ם יְרֻ ְטשּו ְלעֵ ינֵיהֶ ם י ַׁ
שבּו ְוז ָָהב ל ֹא י ְַׁח ְפצּו-בֹו :
יז ִהנְ נִ י ֵמ ִעיר עֲ לֵ יהֶ ם אֶ תָ -מ ָדי אֲ ֶשר-כֶסֶ ף ל ֹא ַׁי ְח ֹ
ּופ ִרי-בֶ טֶ ן ל ֹא ְי ַׁרחֵ מּו עַׁ ל-בָ נִ ים ל ֹאָ -תחּוס עֵ י ָנם :
ּוק ָשתֹות נְ עָ ִרים ְת ַׁר ַׁט ְשנָה ְ
יח ְ
(יג) על כן שמים ארגיז ותרעש הארץ העומדים בזכות ישראל ,תרעש ממקומה של בבל
הנזכר ביום חרון אפו ,טרם יבואו הגויים עליה.
ואז (יד) והיה אשר יהיה מהם כמו הצבי רץ ,יהיה מודח מאתו יתברך נבוך בארץ כו' ,ואשר
הוא כצאן בלתי רץ לא יהיה להם מקבץ הביתה להצילו ,וכל כך תהיה עברת הכובשים על
הכשדים ,כי גם אשר שם מעם אחר יסתכנו ,ולכן איש אל עמו יפנו ואיש אל ארצו ינוסו ,בל
יחשבו הכובשים את בבל שכשדים הם ויהרגום ,והוא מאמר הנביא נסו מתוך בבל כו' ,פן
תדמו בעונם כו' האמור בירמיה ,שהוא על כל בני אדם שלא מכשדים היה.
והטעם הוא על כי (טו) כל הנמצא שהוא כצאן שאינו בורח ידקר ,וכל הנספה מהמודחים
שאמר והיה כצבי מודח ,נדחים בדרכים ובורחים יפול בחרב אויב הרודף.
(טז) ועולליהם ירטשו לעיניהם כו' .אמר כי ישלח בם אכזרים שירטשו את עולליהם
לעיניהם ,וכ"כ בחוזק יכו בעולליהם ,כי ירטשום בקירות הבתים עד שישסו בתיהם ,מכח
הכאת עולליהם בקירותם ,ולא בלבד ירוטשו לעיני אביהם ,כי אם גם לעיני אמותם ,כי הלא
יניחו את אמותן מלהורגם תחילה ,לשכב אותן אחרי כן ,וזהו והנשים תשגלנה.
עוד כיון שלא יחמדו הנשים להיות להן לאנשים ,כי אם כן היו מתנהגין עימהן בצניעות לשמור
אותן מאפקרותא ,וגם אם יבואו אליהן יהיה בתוך בית או חדר מחדריהם ,אך אדרבא תחילה
ישסו בתיהם ,ואח"כ ברחוב ונשיהם תשכבנה ,והנה דרך כובשי מדינות שעושים עיקר
מהשלל ושבי וביזה ,וישאירו עוללים למוכרם לעבדים בכסף מלא ,וגם את הגדולים וגם יחוסו
על הבתים למוכרם גם הם ,ואם כך היו עושים הבאים על הכשדים לא היה בא אל הפועל
אומר ועולליהם ירוטשו כו'.
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לזה אמר (יז) הנני מעיר עליהם את מדי אשר כסף לא יחשובו כו' .באופן שלא לחמדת
ממון ימנעו מעשות הנקמה האמורה.
(יח) וקשתות נערים תרטשנה כו' .יתכן כי היו מקפלים ראש ארז למטה בכח עד יהיה כמין
קשת ,ונותנים הנער בראש הארז ,ומניחים ראש הארז שישוב למקומו בבת אחת ,ובכח
קימתו נחבט הנער שהיה בראשו על הארץ ומתרטש ונבקע ,וזה יאמר וקשתות נערים
תרטשנה ,כי יעשו מציאות קשתות שעל ידן נערים תרטשנה ,ופרי בטן שבמעי אמם לא
ירחמו ,וזה מקל וחומר ,כי הלא על בנים נולדים שרואים אותם בעיניהם אינם חסים עליהם,
מה גם עתה בפרי בטן ,שאינם רואים בעיניהם לחוס עליהם ,וז"א ופרי בטן כו' על בנים לא
תחוס עינם לומר ופרי בטן ודאי לא ירחמו ,כי הלא על בנים שעינם בם לא תחוס עינם ,כל
שכן במה שאין עינם רואה אותם ,ומה שלא תחוס עינם הוא ממה שאמר ועולליהם כו' ,כי הן
הם בנים כו' ובזה אין אומרו על בנים מיותר אחר אומרו ועולליהם כו'.
יט ְוהייתה בָ בֶ ל צְ ִבי ַׁמ ְמלָ כֹות ִת ְפאֶ ֶרת גְ אֹון כ ְַׁש ִדים
כְ ַׁמ ְהפֵ כַׁת אלוהים אֶ תְ -סדֹם וְאֶ ת-עֲ מ ָֹרה :
כ ל ֹאֵ -ת ֵשב לָ נֶצַׁ ח וְל ֹא ִת ְשכֹון עַׁ ד-דֹור וָדֹור וְל ֹא-יַׁהֵ ל ָשם עֲ ָר ִבי ְור ִֹעים ל ֹא-י ְַׁר ִבצּו ָשם :
ּוש ִע ִירים י ְַׁר ְקדּוָ -שם :
ְשכְ נּו ָשם ְבנֹות יַׁעֲ ָנה ְ
ּומ ְלאּו בָ ֵתיהֶ ם אֹ ִחים ו ָ
כא ו ְָר ְבצּוָ -שם צִ יִ ים ָ
יה ל ֹא י ִָמ ֵשכּו :
ְתנִ ים ְבהֵ יכְ לֵ י עֹ נֶג ו ְָקרֹוב לָ בֹוא ִע ָתּה ְו ָי ֶמ ָ
נֹותיו ו ַׁ
כב וְעָ נָה ִאיִ ים ְבאַׁ ְל ְמ ָ
(יט) והייתה בבל צבי ממלכות כו' .אמר הנה מהראוי היה כי והייתה בבל וכו' ,כמהפכת
אלוהים את סדום כו' ,אך לא כן אעשה ,כי אם (כ) שלא תשב בישובה אשר היא עתה לנצח,
כי אם שלפי מלאת שבעים שנה תחרב ,ומה שלא תשכון אחר שתחרב ,הוא לדור ודור שהם
ב' דורות ,אך אחרי כן יהיה לה יישוב ,וכן היה כי שמה ישבו כסאות כמה תנאי וכמה אמוראי.
אך במה ינוכה מה שהיה ראוי שתהיה חורבן עולם כמהפכת סדום ,הלא הוא במה שיהיה
החורבן עצום ורב שלא יהל שם וכו'( ,כא) ורבצו שם ציים ומלאו בתיהם אוחים ,כו'
ושעירים כו'( ,כב) וענה איים כו' ,וקרוב לבוא עתה שהוא עד מלאת לבבל שבעים שנה.
ולא עוד ,כי אם שימיה לא ימשכו עד תום השבעים שנה ,והוא ,כי שנה א' קודם קטיל
בלשאצר מלכא כשדאה.

פרק יד
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א כִ י-י ְַׁרחֵ ם ה' אֶ ת-יַׁעֲ קֹ ב ּובָ חַׁ ר עֹוד ְבי ְִש ָראֵ ל ו ְִהנִ יחָ ם עַׁ ל-אַׁ ְד ָמ ָתם
וְנִ ְלוָה הַׁ גֵר עֲ לֵ יהֶ ם וְנִ ְס ְפחּו עַׁ ל-בֵ ית יַׁעֲ קֹ ב :
קֹומם ו ְִה ְתנַׁחֲ לּום בֵ ית-י ְִש ָראֵ ל עַׁ ל אַׁ ְד ַׁמת ה' לַׁ עֲ בָ ִדים
ּול ָקחּום עַׁ ִמים וֶהֱ ִביאּום אֶ לְ -מ ָ
ב ְ
ש ִבים ְלשֹבֵ יהֶ ם ו ְָרדּו ְבנֹגְ ֵשיהֶ ם :
ו ְִל ְשפָ חֹות וְהָ יּו ֹ
ּומן-הָ עֲ ב ָֹדה ַׁה ָק ָשה אֲ ֶשר עֻ בַׁ ד-בָ ְך:
ּומ ָרגְ זֶָך ִ
ג וְהָ יָה ְביֹום הָ נִ יחַׁ ה' ְלָך ֵמעָ צְ ְבָך ִ
(א) כי ירחם ה' את יעקב כו' .אחר אומרו מפלת בבל אמר ,אל תאמרו כי גם לישראל היה
כן ,וכמות זה כן מות זה ,כי הנה לא כאלה חלק יעקב ,כי אם יפולו עוד יקומו ,כי ירחם ה' את
יעקב בבנין בית שני ,ובחר עוד בישראל בבית שלישי ,ואז והניחם על אדמתם לא יטלטלו
עוד ,ונלוה מי שהוא כבר גר עליהם ונספחו כו' .אך הבאים מחדש להתגייר לא יקבלום ,כי
הנה (ב -ג) ולקחום אז עמים את ישראל והביאום אל מקומם לארץ ישראל ,ולא יקבלום
לגרים כי אם והתנחלום וכו' ,כי אין מקבלים גרים לימות המשיח.
את הַׁ ָמ ָשל הַׁ זֶ ה עַׁ לֶ -מלֶ ְך בָ בֶ ל וְאָ ָמ ְר ָת אֵ יְך ָשבַׁ ת ֹנ ֵגש ָש ְב ָתה ַׁמ ְד ֵהבָ ה :
ָש ָ
ד ְונ ָ
ה ָשבַׁ ר ה' ַׁמ ֵטה ְר ָש ִעים ֵשבֶ ט מ ְֹש ִלים :
ו ַׁמכֶה עַׁ ִמים ְבעֶ ְב ָרה ַׁמכַׁת ִב ְל ִתי סָ ָרה ר ֶֹדה בָ אַׁ ף גֹויִם מֻ ְר ָדף ְב ִלי ָח ָשְך :
(ד) ונשאת המשל הזה על מלך בבל וכו' .איך שבת נוגש ליפרע מהחייבים ,שבתה מדהבה
הוא רישא די דהבא ,והמצאת המשל היא כשואל ,היתכן (ה) שבר ה' מטה המכה רשעים,
שבט המכה מושלים אשר לא ביראת ה' ,כלומר ,וטוב היה להיות שוטר על רשעים,
והמושלים אשר חטאו לה' ,ולמה שברו ה' .אך הוא ,כי הנה היה (ו) מכה עמים בעברה ,מכת
בלתי סרה שהוא בלי עוון ,כד"א תוסיפו סרה ,כי בחירתו הייתה רעה להרע ,וגם שהיה רודה
באף גוים ,שבהיות אף ה' על גוייים ,היה באף רודה והייתה ברצון ה' ,גם זה היה יותר על
רצונו יתברך ,כי הוא יתברך קצף מעט והוא עזר לרעה ,שלא שבע ברדיפה א' ,רק את
המורדף בלי חשך עד כלותו .והראיה ,כי ברשע היה עניינו ולא להיפרע מהחוטאים לה'.
ז נָחָ ה ָש ְק ָטה כָל-הָ אָ ֶרץ פָ צְ חּו ִרנָה :
רֹושים ָש ְמחּו ְלָך אַׁ ְרזֵי ְלבָ נֹון ֵמאָ ז ָשכ ְַׁב ָת ל ֹא-יַׁעֲ לֶ ה ַׁה ֹכ ֵרת עָ לֵ ינּו :
ח גַׁםְ -ב ִ
עֹורר ְלָך ְרפָ ִאים כָל-עַׁ תּו ֵדי אָ ֶרץ
ט ְשאֹול ִמ ַׁתחַׁ ת ָרגְ זָה ְלָך ִל ְק ַׁראת בֹואֶ ָך ֵ
אֹותם כֹל ַׁמ ְלכֵי גֹויִם :
הֵ ִקים ִמכִ ְס ָ
ית כָמֹונּו אֵ לֵ ינּו נִ ְמ ָש ְל ָת :
ֹאמרּו אֵ לֶ יָך גַׁם-אַׁ ָתה חֻ לֵ ָ
י כֻלָ ם ַׁי ֲענּו וְי ְ
ּומ ַׁכ ֶסיָך תֹולֵ עָ ה :
הּורד ְשאֹול גְ אֹונֶָך הֶ ְמיַׁת נְ בָ לֶ יָך ַׁת ְח ֶתיָך יֻצַׁ ע ִר ָמה ְ
יא ַׁ
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כי הנה עתה (ז) נחה שקטה כל הארץ פצחו רנה ,כי באבוד רשעים רנה ,ומהנאמר אחרי
מטת המת ניכר אם טוב ואם רע ,והרנה היא (ח) גם ברושים כו' הם מלכים גדולים שמחו
כו'( ,ט) שאול מתחת רגזה גם היא .והנה מהראוי יאמר לקראתך ולא לקראת בואך ,וגם
יאמר עוררת לך ולא עורר לשון זכר .אך הנה ברדת רשע שאולה מלאך אכזרי ישולח בו יבוא
אליו לייסרו כפי רשעתו.
ואמר כי שאול מתחת רגזה לך לקראת המלאך ההוא הבא אליך ,כי מלאך אכזרי גדול הוא
כי שאול מתחת רגזה בבואו ,והוא עורר לך רפאים אשר שם כל עתודי ארץ הקים וכו'( ,י)
כלם יענו ויאמרו אליך וכו' גם כו' כי עשית עצמך אלוה .והנה חולית כמונו במיתה וברעתך
אתה היית נמשל ואנו המשל ,כי רעתנו כמשל שהוא קל בערך הנמשל ,כי אלינו נמשלת.
(יא) הורד שאול מה הועלת בגאונך והמית נבליך האם הורד שאול אשר הלכת שמה גאונך
כו' .בתמיהה האם הולכתם עמך ,הלא אין לך שם ,רק תחתיך יצע כו'.
יב אֵ יְך נָפַׁ ְל ָת ִמ ָש ַׁמיִם הֵ ילֵ ל בֶ ןָ -שחַׁ ר נִ גְ ַׁד ְע ָת לָ אָ ֶרץ חֹולֵ ש עַׁ ל-גֹויִם :
יג וְאַׁ ָתה אָ ַׁמ ְר ָת ִב ְלבָ ְבָך הַׁ ָש ַׁמיִם אֶ ֱעלֶ ה ִמ ַׁמעַׁ ל ְלכֹוכְ בֵ י-אֵ ל אָ ִרים כִ ְס ִאי
וְאֵ ֵשב ְבהַׁ ר-מֹועֵ ד ְבי ְַׁרכְ ֵתי צָ פֹון :
יד אֶ עֱ לֶ ה עַׁ ל-בָ מֳ ֵתי עָ ב אֶ ַׁד ֶמה ְלעֶ ְליֹון:
תּורד אֶ לַׁ -י ְרכְ ֵתי-בֹור :
ַׁ
טו אַׁ ְך אֶ לְ -שאֹול
טז רֹאֶ יָך אֵ לֶ יָך י ְַׁשגִ יחּו אֵ לֶ יָך י ְִתבֹונָנּו הֲ זֶה הָ ִאיש ַׁמ ְרגִ יז ָהאָ ֶרץ ַׁמ ְר ִעיש ַׁמ ְמלָ כֹות :
יריו ל ֹא-פָ ַׁתח בָ ְי ָתה :
יז ָשם ֵתבֵ ל כ ִַׁמ ְדבָ ר וְעָ ָריו הָ ָרס אֲ ִס ָ
יח כָלַׁ -מ ְלכֵי גֹויִם כֻלָ ם ָשכְ בּו ְבכָבֹוד ִאיש ְבבֵ יתֹו :
יט וְאַׁ ָתה הָ ְשלַׁ כְ ָת ִמ ִק ְב ְרָך כְ נֵצֶ ר נִ ְתעָ ב
יֹור ֵדי אֶ ל-אַׁ ְבנֵי-בֹור כְ פֶ גֶר מּובָ ס :
ְלבּוש הֲ ֻרגִ ים ְמטֹ ֲענֵי חָ ֶרב ְ
בּורה כִ י-אַׁ ְרצְ ָך ִשחַׁ ָת עַׁ ְמָך הָ ָרגְ ָת ל ֹא-י ִָק ֵרא ְלעֹולָ ם ז ֶַׁרע ְמ ֵר ִעים :
כ ל ֹאֵ -תחַׁ ד ִא ָתם ִב ְק ָ
(יב) איך נפלת משמים וכו' .יאמר ,כי נפל מזלו למעלה ונגדע הוא למטה ,וזהו איך נפלת
משמים כוכב מערכתו הילל בן שחר ,איך היה שנפלת משמים שהיית עליון ,ואחרי כן אתה
נבוכדנאצר איך נגדעת עד לארץ ,השפלה בהיותך עליון על כל ,אתה שהיית חולש על גוים,
והלא (יג) אמרת בלבבך השמים אעלה ,שעשה עצמו אלוה ממעל לכוכבי אל ארים כסאי,
הוא מה שכתבנו בהקמת הצלם ,שכיון ישתחוו לו כל גויים וגם ישראל להרים כסאו למעלה
מהם ,וישראל הם כוכבי אל ,כד"א ומצדיקי הרבים ככוכבים לעולם ועד ,וייחסם לאל שאינם
ככוכבי השמים ,כי אם כחות ונשמות אלוה ממעל ,ואשב בהר מועד הוא קרן צפונית של
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עולם הוא הר מועד ,ייעדו ה' למי שיאמר שהוא אלוה שיעשה שם יישוב ,וזהו ואשב בהר
מועד שהוא בירכתי צפון ,כלומר כי אלוה אני.
וגם אמרת (יד) אעלה על במתי עב ,והוא כאשר יש ידעו ללכת על העבים ע"י חכמה ,חשב
לעלות ולומר כי אל השמים הוא עולה ,וזהו אדמה לעליון ,כי הנה ה' רוכב על עב קל ,אך
תחת אומרך השמים אעלה( ,טו) אל שאול תורד ,ותחת שבת ירכתי צפון ,יהיה אל ירכתי
בור ,ולמה אל מקומות רבים שאול ובור ואל ירכתי ,ולא אל ירך א' ,שהוא ,כי יוליכוהו ממקום
למקום ,הלא הוא כי חפץ ה' (טז) שרואיך אליך ישגיחו וכו' ,שכל רואיו היושבים בכל אחד
מהמקומות ההם ישגיחו בו ,ויתבוננו להכיר פעולות ה' ויאמרו הזה האיש מרגיז וכו'.
(יז) השם תבל מדבר וכו'( ,יח) כל מלכי כו' ,שכבו כו' ואתה לא שכבת אפילו בקברך ,כי
(יט) השלכת מקברך .והוא מה שאמרו ז"ל שהוציאו אויל מרודך וגירר אותו ,ואומר כנצר כו',
הוא במה שכתוב אצלנו על נצר מטעי וכו' ,כי נצר מטעי הוא הנפש ממטעי עולם הבא,
ומעשה ידי הוא החומר מעשה ידיו יתברך מעפר את האדם .ובזה יאמר ,אל יעלה על לב
יהיה מה שגיררו כפרת נפשו ,כי אדרבא הוא כנצר נתעב והגוף שהוא לבוש הנפש ,לא יהיה
לרצון על שנגרר נוסף על המיתה ,כי הלא יהיה כלבוש הרוגים מטועני חרב ,שעם כל זה אין
מועיל להם להצילם מגיהינום ,כי אם יורדי אל אבני בור שהוא בתחתית היסוד לגודל רשעם
וחלאת טומאתם ,כפגר מובס משולל איכות נפש אדם.
ואפילו בטמאים (כ) לא תחד אתם בקבורה כי גרעת מהם ,כי הם שיחתו את עצמם בלבד,
ואתה ארצך שיחת ברשעך ,הסיבות שממת ארצך ,ועמך הרגת בסיבתך ,וגם על כן לא
יקרא לעולם זרע מרעים ,כי אתה שהרעת את ארצך ,ועמך יקרא זרעך זרע מרעים ,ולא
יהיו לעולם כי אם יספו יתמו.
ּומ ְלאּו ְפ ֵניֵ -תבֵ ל עָ ִרים :
ֹתם בַׁ ל-י ָֻקמּו ְו ָי ְרשּו אָ ֶרץ ָ
כא הָ כִ ינּו ְלבָ נָיו ַׁמ ְטבֵ חַׁ בַׁ עֲֹון אֲ ב ָ
ּושאָ ר ְונִ ין ָו ֶנכֶד נְ אֻ ם-ה' :
כב ו ְַׁק ְמ ִתי עֲ לֵ יהֶ ם נְ אֻ ם ה' צְ בָ אֹות ו ְִהכְ ַׁר ִתי ְלבָ בֶ ל ֵשם ְ
אתיהָ ְב ַׁמ ְטאֲ ֵטא ַׁה ְש ֵמד נְ אֻ ם ה' ְצבָ אֹות :
אט ִ
ְט ֵ
מֹורש ִקפֹ ד וְאַׁ גְ ֵמיָ -מיִם ו ֵ
ְש ְמ ִתיהָ ְל ַׁ
כג ו ַׁ
(כא -כג) הכינו לבניו מטבח כו' .עם שאין בנים גדולים מתים בעוון אבותם ,יש סבה והיא
בל יקומו וכו' ,ומלאו פני תבל אויבי ה' באומרם ,איך לא נכרת זרע מרעים ויוסיפו להרשיע.
יתי כֵן הייתה ְוכַׁאֲ ֶשר ָיעַׁ ְצ ִתי ִהיא ָתקּום :
כד נִ ְשבַׁ ע ה' צְ בָ אֹות לֵ אמֹר ִאם-ל ֹא כַׁאֲ ֶשר ִד ִמ ִ

חזור לעמוד השער

ספר ישעיהו

*

פירוש מראות הצובאות

*

רבי משה אלשיך

*

אתר דעת

105

(כד) נשבע ה' צבאות כו' .אומרו לאמר בלתי צודק ,וכזה הערות רבות בפסוקים אלו .והנה
התנבא דניאל והדקת פרזלא נחשא כספא ודהבא ,והערנו שם ,כי בימים ההמה דהבא וכספא
ונחשא אינם בעולם ,וזולת מה שכתבנו שם יצדק יותר להשיב ,במה שכתבו בספר הזוהר על
פסוק משפט כל הגויים אשר צבאו על ירושלים ,הצובאים לא נאמר אלא אשר צבאו ,אלא
שאשר צבאו בחרבנות ומתו מיתת עצמן ,אשר עליהן אשמת אשר היצרו לישראל ,יבואו אז
ביום בוא גוג ויקבלו ענשם .ובזה אחשוב ,כי זה כיון הכתוב והדקת פרזלא כו' ,כי כל
המלכויות שהיצרו לישראל שם ימצאו ויקבלו עונשם ,ואם לא כן לקתה מידת הדין ,כי אשר
אכלונו הממונו בחורבן ,שמנו עשתו ומתו מיתת עצמן ,ובניהם אשר לא היצרו לישראל יפלו
בנופלים ,בפקודת בבל לסוף שבעים שנה.
וזה אחשוב בכוונת כתובים אלו ,כי אחר סיפור מפלת בבל מחריבי בית המקדש וישראל,
שהיא לסוף שבעים שנה ,הוקשה לו איך לא פקד ה' את עושי הרעה עצמם ,ואמר הנה נשבע
ה' צבאות לאמר ,כי כ"כ החזיק בדבר שלא אמר ואח"כ נשבע לקיימו ,כי אם טרם יאמר
הדבר נשבע לעשותו ,וזהו נשבע לאמר ,והוא ,אם לא כאשר ראיתם מה שדמיתי כן הייתה
בזמן הזה ,כן אשר יעצתי לעתיד היא תקום.
כה ִל ְשבֹר אַׁ שּור ְבאַׁ ְרצִ י וְעַׁ ל-הָ ַׁרי אֲ בּוסֶ נּו וְסָ ר ֵמעֲ לֵ יהֶ ם עֻ לֹו ְוסֻ בֳ לֹו ֵמעַׁ ל ִשכְ מֹו יָסּור :
כו ז ֹאת הָ עֵ צָ ה הַׁ יְ עּוצָ ה עַׁ ל-כָל-הָ אָ ֶרץ וְז ֹאת הַׁ יָד הַׁ נְ טּויָה עַׁ לָ -כלַׁ -הגֹויִם :
ּומי י ְִשיבֶ ָנה :
ּומי יָפֵ ר ְויָדֹו הַׁ נְ טּויָה ִ
כז כִ י-ה' צְ בָ אֹות יָעָ ץ ִ
והעצה היא (כה) לשבור אשור בארצי שהוא בארץ ישראל ,ועל הרי ששם היצרו את ישראל
אבוסנו לינקם מהם.
ושמא תאמר ,הרי נשמדו בבבל עצמה במפלתה בסוף הע' שנה ,ואיך ישובו ליפול בארץ
ישראל וירושלים ,הלא הוא ,כי וסר מעליהם עולו ,כי אז ישובו לשית עול על ישראל ,שהוא
ביום בא גוג על אדמת ישראל ,וע"י מה שאשבור אותו ועל הרי אבוסנו ,וסר בהרי הנזכר
עולו ,וגם סבלו אשר על שכמו של אשור ,הוא משא אשמת כל אשר עליו ,מאשר היצר
לישראל יסור ,כי יפרע נשיו ,שאם לא כן תלקה מידת הדין שלא יקבל עושה הרעה כרעתו.
(כו) וזאת העצה אינה על בבל לבד ,כי אם היעוצה על כל הארץ לכל האומות ההם שהיצרו
לישראל ,וזאת היד אשר היא עתה על כשדים ,היא הנטויה על כל הגוים ,ולא תשתנה כחה
חלילה ,ומזה תראו ותאמינו בעתיד ,ומה שאמרתי לאמר לכל באומרו לאמר הוא( ,כז) כי ה'
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צבאות בעל כל הצבאות יעץ ומי יפר מכל שרי מעלה ,ועל כן ידעו מעתה ונראה אם יוכלו
מלט גוייהם.
כח ִב ְשנַׁת-מֹות הַׁ ֶמלֶ ְך אָ חָ ז הָ יָה הַׁ ַׁמ ָשא הַׁ זֶ ה :
כט אַׁ לִ -ת ְש ְמ ִחי ְפלֶ ֶשת כֻלֵ ְך כִ י נִ ְשבַׁ ר ֵשבֶ ט ַׁמ ֵכְך
ּופ ְריֹו ָש ָרף ְמעֹופֵ ף :
כִ יִ -משֹ ֶרש נָחָ ש יֵצֵ א צֶ פַׁ ע ִ
יתְך ַׁיהֲ רֹג :
כֹורי ַׁד ִלים וְאֶ ְביֹונִ ים לָ בֶ טַׁ ח י ְִרבָ צּו וְהֵ ַׁמ ִתי בָ ָרעָ ב ָש ְר ֵשְך ּו ְשאֵ ִר ֵ
ל ו ְָרעּו ְב ֵ
בֹודד ְבמֹועָ ָדיו :
ילי ַׁשעַׁ ר זַׁעֲ ִקיִ -עיר נָמֹוג ְפלֶ ֶשת כֻלֵ ְך כִ י ִמצָ פֹון עָ ָשן בָ א וְאֵ ין ֵ
יל ִ
לא הֵ ִ
ּומה-יַׁעֲ ֶנה ַׁמ ְלאֲ כֵי-גֹוי כִ י ה' יִסַׁ ד צִ יֹון ּובָ ּה יֶחֱ סּו עֲ נִ יֵי עַׁ מֹו:
לב ַׁ
(כח) בשנת מות המלך אחז כו' .אמר (כט) אל תשמחי פלשת כלך כי נשבר שבט מכך
הוא נבוכדנצר דסליק מינה ,ואמר שבר ה' מטה רשעים וכו' .כי משורש נחש יצא צפע הוא
אויל מרודך ,ופריו בלשאצר שרף מעופף להצר לך.
ושמא תאמר הלא גם לישראל יצדק זה ,כי אם נשבר נבוכדנצר נשארו נינו ונכדו ,אינו כן ,כי
אדרבא (ל) ורעו בכורי דלים ,הם ראשי ישראל שהיו דלים בימיו ,ואביונים לבטח ירבצו,
בימי זרע נבוכדנצר אך פלשת בימים ההם והמתי וכו'.
(לא) הילילי שער מעמד השררה זעקי עיר ולא תנוכה צרתם בחורבן העיר ,כי הילילי כו',
ועם כל זה נמוג כו' כי מצפון מקום נבוכדנצר עשן בא.
ושמא תאמר הלא כמקרה יציאת מצרים יקרה ,כי היה הוא יתברך שוקע המצריים ומציל את
ישראל ,והיה עוזא שרו של מצרים צועק ,משוא פנים יש בדבר ,והנה כדבר הזה יקרה כה ,כי
שר פלשת וסיעתו יצעקו משוא פנים כו' ,כי פלשת וישראל נופלים ביד כשדים ,ופלשת יכלה
וישראל לבטח ירבצו ,עם שכבדו פשעי ישראל גם הם.
לזה אמר (לב) ומה יענה ה' את מלאכי גוי זה הוא פלשת ,הנה הוא כי ה' יסד ציון וכו',
והוא ענייין הנני יסד בציון אבן יסוד מוסד כו' או שאני ציון ,כי ה' יסדה מעת הבריאה ,והיא
קדושה ולא יקרנה כשעיר ועיר פלשת ,וגם העם ישראל אינם כפלשתים ,כי זכות ציון עומדת
להם ,כי ובה יחסו עניי עמו.

פרק טו
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א ַׁמ ָשא מֹואָ ב כִ י ְבלֵ יל שֻ ַׁדד עָ ר מֹואָ ב נִ ְד ָמה כִ י ְבלֵ יל שֻ ַׁדד ִקיר-מֹואָ ב נִ ְד ָמה :
ב עָ לָ ה הַׁ בַׁ יִת ו ְִדיבֹון הַׁ בָ מֹות ְלבֶ כִ י עַׁ ל-נְ בֹו וְעַׁ ל ֵמ ְידבָ א מֹואָ ב ְיי ִֵליל
אשיו ָק ְרחָ ה כָל-ז ָָקן גְ רּועָ ה :
ְבכָל-ר ֹ ָ
ֹתיהָ כֹֻּלה ְיי ִֵליל יֹ ֵרד בַׁ בֶ כִ י :
ּוב ְרחֹ ב ֶ
ֹתיו חָ גְ רּו ָשק עַׁ ל גַׁגֹ ֶתיהָ ִ
ג ְבחּוצ ָ
ד ו ִַׁתזְ עַׁ ק חֶ ְשבֹון וְאֶ ְלעָ לֵ ה עַׁ ד-יַׁהַׁ ץ נִ ְש ַׁמע קֹולָ ם עַׁ ל-כֵן חֲ לֻצֵ י מֹואָ ב י ִָריעּו נ ְַׁפשֹו ָי ְרעָ ה לֹו :
(א) משא מואב כי בליל שודד ער מואב כו' .הנה כל ענייין זה נאמר בסיני ומאז קבלתו נפש
ישעיה כמאמרם ז"ל בפסוק שבשלהי נבואה זו ,באומרו זה הדבר אשר דבר ה' אל מואב מאז
שהוא מסיני ,על כן מתחילת צרות מואב שאחר קבלת סיני ,שהוא כיבוש חשבון ונבו ומידבא,
שלקח ממנו סיחון בצרות ראשונות שבשני פסוקים אלו ,והחל ואמר איך הייתה גזירה
אלוהית ,כי מיהר האלוהים לעשותה ,וזהו כי בליל שודד וכו' וכן בליל וכו' בראותם הכליה
בשני המקומות לגמרי( ,ב) ועלה מואב להציל את נבו ומידבא אל הבמות שהם בית ודיבון
לבכי לבכות שם לפני פסיליו יעזרום על נבו ומידבא הנותרות ,חשב שבמה שעלה אל
הבמות בבכי שירד משם בשמחה ,שבעוד שהוא בוכה שם יבושר בישועה ,ואדרבא היה (ג)
יורד מהבמות שעלה בבכי ,ועל כן (ד) ותזעק חשבון ואלעלה ,ועל כן חלוצי מואב ראוי יריעו
על הירידה בבכי ,על כי אלוהיו אין בו מועיל ,אך נפשו של מואב ירעה לו שהוא איבוד עצמו,
אך לא על אמונתו בפסילי הבליו שלא יועילו.
ה ִל ִבי ְלמֹואָ ב יִזְ עָ ק ְב ִריחֶ הָ עַׁ ד-צֹועַׁ ר עֶ גְ לַׁ ת ְש ִל ִשיָה
ַׁעֲקתֶ -שבֶ ר יְעֹ עֵ רּו :
לּוחית ִב ְבכִ י ַׁי ֲעלֶ ה-בֹו כִ י ֶד ֶרְך חֹ ֹר ַׁניִם ז ַׁ
כִ י ַׁמעֲ לֵ ה הַׁ ִ
ו כִ יֵ -מי נִ ְמ ִרים ְמ ַׁשמֹות י ְִהיּו כִ י-יָבֵ ש חָ צִ יר כָלָ ה ֶד ֶשא י ֶֶרק ל ֹא ָהיָה :
(ה) לבי למואב יזעק כי בריחיה וחיזוקיה עד צוער שלחה להישען בה ובריחיה הנזכרים
מתוקים וערבים לצוער ,כאלו הם עגלא תליתא עד צוער עגלת שלישיה ,וזה כי אבד מנוס
ממואב כי מעלה הלוחית לא טוב לו כי בבכי יעלה בו כי תלך דרך חורונים ,הלא גם שם
זעקת שבר יעערו( ,ו) כי מי נמרים גם הם משמות כו'.
ִשאּום :
ּופ ֻק ָד ָתם עַׁ ל נַׁחַׁ ל הָ עֲ ָר ִבים י ָ
ז עַׁ ל-כֵן י ְִת ָרה עָ ָשה ְ
ּובאֵ ר אֵ ִלים י ְִללָ ָתּה :
ח כִ יִ -ה ִקיפָ ה הַׁ זְ עָ ָקה אֶ ת-גְ בּול מֹואָ ב עַׁ ד-אֶ גְ לַׁ יִם ִי ְללָ ָתּה ְ
יטת מֹואָ ב אַׁ ְר ֵיה ו ְִל ְשאֵ ִרית אֲ ָד ָמה:
ט כִ י ֵמי ִדימֹון ָמ ְלאּו ָדם כִ י-אָ ִשית עַׁ לִ -דימֹון נֹוסָ פֹות ִל ְפלֵ ַׁ
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(ז) על כן יתרה עשה שויתר דורון לצוער ,שאם לא כן אין דרכם לתת ,כענייין אשר לא קדמו
אתכם כו' ,ופקודתם הם נשותיהם כד"א פקודתו יקח אחר ,על נחל הערבים רחוק מגבול
מואב ישאום להצילם (ח) כי הנה הקיפה הצעקה אל גבול מואב כו'( ,ט) כי מי דימון שהיה
ג"כ חוץ מגבול מואב למה לא נשאום שם ,הלא הוא כי מי דימון מלאו דם ואין שם בית מנוס,
כי הלא אשים על דימון נוספות על יתר מקומות הגבול ,והטעם ,כי שם היו הולכים לימלט,
וזהו כי לפליטת מואב יהיה שם אריה הוא חיל עז וגבור כאריה והם הנוספות להתם פלטיו,
וכן לשארית הנשארים באדמה ולא ימלטו לברוח ,כי גם להם יהיה הגוי עז נמשל לאריה.

פרק טז
מֹושל-אֶ ֶרץ ִמסֶ לַׁ ע ִמ ְדבָ ָרה אֶ ל-הַׁ ר בַׁ ת-צִ יֹון :
ֵ
א ִש ְלחּוַׁ -כר
נֹודד ֵקן ְמשֻ לָ ח ִת ְהיֶינָה ְבנֹות מֹואָ ב ַׁמ ְעבָ רֹת ְלאַׁ ְרנֹון :
ב וְהָ יָה כְ עֹוףֵ -
יתי כַׁלַׁ יִל ִצלֵ ְך ְבתֹוְך צָ הֳ ָריִם
יאי] עֵ צָ ה (עֲ שּו) [עֲ שי] ְפ ִלילָ ה ִש ִ
יאו) [הָ ִב ִ
ג ) הָ ִב ִ
נֹודד אַׁ לְ -תג ִַׁלי :
סַׁ ְת ִרי נִ ָד ִחים ֵ
שֹודד
ֵ
ד יָגּורּו בָ ְך נִ ָדחַׁ י מֹואָ ב הֱ וִי-סֵ ֶתר לָ מֹו ִמ ְפנֵי
כִ י-אָ פֵ ס הַׁ ֵמץ כָלָ ה שֹ ד ַׁתמּו ר ֵֹמס ִמן-הָ אָ ֶרץ :
ּומ ִהר צֶ ֶדק :
ה וְהּו כַׁן בַׁ חֶ סֶ ד כִ סֵ א ְוי ַָׁשב עָ לָ יו בֶ אֱ ֶמת ְבאֹ הֶ ל ָדוִד שֹ פֵ ט ְוד ֵֹרש ִמ ְשפָ ט ְ
ו ָש ַׁמ ְענּו גְ אֹון-מֹואָ ב גֵא ְמאֹ ד גַׁאֲ וָתֹו ּוגְ אֹונֹו וְעֶ ְב ָרתֹו ל ֹא-כֵן בַׁ ָדיו :
(א) שלחו כר מושל ארץ כו' .הנה כל הרעה הזאת הייתה עתידה על מואב ,על היותם כפויי
טובה לישראל ,על כל הטובה שקבל מאברהם לוט אביהם ,ולא בלבד לא קדמו אותם בלחם,
כי אם גם בעת החורבן ,היו הולכים פליטי ישראל לחסות בצלם והיה להם משענת קנה רצוץ,
ועל כן מעתה התנבא על מואב שיבוא עליהם אחר חורבן הבית ,על מה שעתידין לעשות
לישראל בעת החורבן ,ומעתה כמתרה למואב אומר להם ,שלחו כר ודורון ,ומה יהיה הכר
הוא מושל ארץ ממושלי סלע מדברה אל הר בת ציון ,וימהר (ב) כעוף נודד קן משולח ומה
יאמר לציון המושל הוא כי תהיינה בנות מואב הן מעברותיה עיירותיה מעברות לבא מציון
לימלט לארנון.
ואומר עוד הנביא למואב אם לא ייטב הדבר בעיניך (ג) הביאי עצה במעמד יועציך ,עשי
פלילה תתני בפלילים למשפט לשלם לאברהם מה שעשה לכם ,שאלמלא הוא ,לא ניצול לוט
ובנותיו מסדום ,כד"א ויזכור אלוהים את אברהם וישלח את לוט מתוך ההפכה ,ולהגזים
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הדבר אמר ,שיתי כליל צלך שתחביאם בצל עב כלילה ,בל יכם שמש האויבים ,וזהו סתרי
נדחים ונודד מהם אל תגלי למבקשי נפשו.
ופירש ואמר (ד) יגורו בך נדחי בזמן החורבן הוי סתר למו מפני שודד .ואל תחשוב שכלתה
אליהם הרעה ולא יקומו עוד כי מאסתים ,באופן שלא תירא מגמול שישולם לך ,כי הנה דע כי
הנה אפס ויתום המץ למצוץ עוד האומות מישראל ,כי תכלה פרוטה מן הכיס ואז כלה שוד,
שלא יהיה מה שישדדו ואז תמו רומס מן הארץ.
ואז (ה) הוכן בחסד כסא הוא כסא המשיח במהרה בימינו ,ויהיה בבחינת חסד שלא ימוט
וישב עליו באמת .והוא כי הנה ידוע מאמרם ז"ל כי נמשלו ישראל לחתן וכלה ,וכל אחד נותן
תכשיטין משלו וכו' ,כן הוא יתברך נותן חסד ורחמים ,וישראל נותנים משפט וצדקה ,וזהו
וארשתיך לי בצדק ובמשפט ובחסד וברחמים ,והם ארבעה עמודי הכסא העליון כנודע.
והנה ידוע כי אמת ורחמים אחת הנה ,ואמר הנה והוכן בחסד כסא וישב עליו באמת הם
שתי מתנותיו יתברך ,וגם הב' שלנו:
הא' שופט וכו'
ועל השנית אמר ומהיר צדק,
ובזה תאר בחינות המשפט וצדקה ,והוא כי המשפט צריך מיתון כד"א הוו מתונים בדין ,אך
הצדקה צריכה מהירות ולא מיתון כעובדא דנחום איש גם זו ,שעל ששהה מעט מתת צדקה
לעני הרעב יצאה נפשו ,וזה אומרו שופט ודורש משפט שאין צריך לומר היות מתון ,כי אם
גם אחר ששופט חוזר ודורש משפט אם יש טעות מה בדבר ,אך בצדקה הוא מהיר צדק,
ממהר ונותן ,ובזה הוא רומז כי כל ארבעה אלה חסרו ממואב וילקו:
כי לא זכר עשות חסד ואמת לבני אברהם שהיה עושה חסד ללוט אביהם,
וגם לא עשה פלילת משפט לשלם מה שהחיה אברהם את לוט ובנותיו מסדום,
וגם לא עשה צדקה כי לא קדמו בלחם וכו'.
ושמא תאמרו א"כ אפוא שכל כך רעים וחטאים המה ,איך נבחרה רות מהם ,וגם מי שהוכן
לכסא הנזכר ממנה הוא ,לזה אמר מה (ו) ששמענו גאון מואב וכו' ,שלא קדמו וגם לא זכרו
להסתיר נדחים ככל הכתוב שהוא גא מאד הוא גאותו וגאונו של עצמו בלבד ,אך לא כן הן
בדיו ופארותיו המסתעפים ממנו כנעמה ורות והיוצאים מהן ,באופן כי רות שהיא בד וענף
ממנו ,לא כן היא כיוצא בו ,כי הן נשמות קדושות היו בקרב החיצונים ההם.
ישי ִקיר-חֲ ֶר ֶשת ֶת ְהגּו אַׁ ְך-נְ כ ִָאים :
ז לָ כֵן ְיי ִֵליל מֹואָ ב ְלמֹואָ ב כֹֻּלה ְיי ִֵליל לַׁ אֲ ִש ֵ
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יה עַׁ דַׁ -י ְעזֵר
רּוק ָ
ח כִ י ַׁש ְדמֹות-חֶ ְשבֹון אֻ ְמלָ ל ֶגפֶ ן ִש ְב ָמה בַׁ ֲעלֵ י גֹויִם הָ ְלמּו ְש ֶ
ָנגָעּו ָתעּו ִמ ְדבָ ר ְשלֻחֹ ֶתיהָ נִ ְטשּו עָ ְברּו יָם :
ט עַׁ לֵ -כן אֶ ְבכֶה ִב ְבכִ י י ְַׁעזֵר ֶגפֶ ן ִש ְב ָמה אֲ ַׁר ָיוְֶך ִד ְמעָ ִתי חֶ ְשבֹון וְאֶ ְלעָ לֵ ה
ידד נָפָ ל :
ירְך הֵ ָ
כִ י עַׁ לֵ -קיצֵ ְך וְעַׁ לְ -קצִ ֵ
י ְונֶאֱ סַׁ ף ִש ְמחָ ה וָגִ יל ִמן-הַׁ כ ְַׁר ֶמל ּובַׁ כְ ָר ִמים ל ֹאְ -י ֻרנָן
ידד ִה ְשבַׁ ִתי :
ל ֹא ְירֹעָ ע ַׁייִן בַׁ י ְָק ִבים ל ֹאִ -י ְדרְֹך הַׁ ד ֵֹרְך הֵ ָ
יא עַׁ ל-כֵן ֵמעַׁ י ְלמֹואָ ב כַׁכִ נֹור יֶהֱ מּו ו ְִק ְר ִבי ְל ִקיר חָ ֶרש :
יב וְהָ יָה כִ י-נִ ְראָ ה כִ י-נִ ְלאָ ה מֹואָ ב עַׁ ל-הַׁ בָ ָמה ּובָ א אֶ לִ -מ ְק ָדשֹו ְל ִה ְתפַׁ לֵ ל וְל ֹא יּוכָל :
(ז) לכן ייליל מואב כו' .הנה מה שבוכה על חשבון ושבמה ויעזר ואלעלא על צרת מואב ,הלא
כמו זר נחשב ,כי הלא הם מקומות שלקח סיחון ממואב ,וישראל מסיחון ונתחלקו לראובני
ולגדי כמפורש בתורה ,והנה על שנזכר למעלה ותזעק חשבון ואלעלה הנה כתבנו ,כי על זמן
שכבשם סיחון ממואב ידבר ,אך פה שידבר על מה שאחר זמן רב הלא כמו זר יחשב .ואגב
זה ניישב יתר הערות למבין.
ונבוא אל העניין
אמר ,לכן מאשר אמרנו לא כן בדיו רק כאלו בדיו אינן מהם ,לכן היוצא מזה הוא ,כי לא יילילו
רות וכל היוצאים ממנה על צרת מואב ,כי אם ייליל מואב למואב ,ולא רות והבאים ממנה ,כי
לא מהם יחשבו ,ולא בלבד אשר לא ממשפחתה ,כי אם כלה ייליל כי גם עם בית אביה אין
לה קורבה ,כאשר כתבנו מצד הנפש ,אך לאשישי קיר חרשת לא בלבד ייליל מואב ,כי אם
גם תהגו בנו ישראל ולא כולם ,כי אם אך הנכאים אגב מואב ,הסמוכים לקצת מקומות ארץ
ישראל ,וידבק בהם מצרתם ,שהוא (ח) כי שדמות תבואת חשבון שהוא מממלכת סיחון
שבה יושבים השני מטות וחצי אמלל וכן גפן שבמה ,כי בעלי גויים שבאו על אשישי קיר
חרשת של מואב ,הלמו שרוקיה של שבמה שגם היא מישראל ,כד"א ואת שבמה ואת בעל
מעון וכו' ,הלמו שרוקיה שרוקי גפני כרמיהם ,כי נתפשטו עד יעזר שגם היא מישראל בנחלת
הב' מטות וחצי נגעו ,כי גם שדרך סלולה לקיר חרשת לא היה בדרך יעזר עם כל זה נגעו
עדיה ,כי תעו מדבר והלכו בדרך שער יעזר נגעו ושלוחותיה נטשו וכו' ע"כ.
נמצא שאני מישראל (ט) אבכה בבכי יעזר גפן שבמה ,אך חשבון שהיה עיקר ההפסד
שהיה בתבואות כמאמרו ,כי שדמות חשבון אמלל על כן אכביד הבכי ,כי אריוך דמעתי
חשבון ואלעלה ,כי אין צריך כיעזר ושבמה שהיה קלקול בכרמים ,כי זה היה בכל פירות
וקציר התבואות שאין עיקר המחיה ,וזהו כי על קיציך ועל קצירך הידד נפל ונגדע ,כלומר
ועל כן על חשבון ואלעלה אמרתי אריוך דמעתי ,מה שאין כן ביעזר ושבמה כי אם שאבכה
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בבכי יעזר כו' ,שאינו כל כך כבד כשלון חשבון ואלעלה ,ומאשר אומללו שדמות חשבון
וכרמי שבמה ויעזר נמשך.
כי גם (י) נאסף שמחה וגיל מן הכרמל ,כי חסרון תבואת חשבון ואלעלה ,וחסרון יין בשבמה
ויעזר יצר לכרמל ,כי יצטרכו להסתפק משם ,ויוקיר השער הרבה עד אסוף שמחה וגיל מן
הכרמל על לחם ויין ,ויהיה עד גדר בכרמים לא ירונן ,לא ירועע להרים קול כדרך הבוצרים
לרנן בשמחה ,שהוא לבל יורגש ויצא קול היות שם בציר רב ,ויבואו מהמקומות ששיחתו
כרמיהם לקחתו עד בלתי השאיר עוללות ,וכן יין ביקבים לא ידרוך הדורך ,כי אם במקומות
שאין דרך מפורסם לדרוך שהם היקבים ,כי אם במחבואים תוך כלים וכיוצא ,לבל יבואו
מהמקומות שהלמו שירוקי גפניהם לקחת את יינם והוא כי הידד השבתי כי אם עיצבון
ושתיקה ,בל יורגש ויבואו לקחתו ,ומהם יעדר לגמרי ,שיהיה יותר מאסיפת שמחה וגיל.
[ח  -י] או יאמר ,כי על שדמות תבואות חשבון ואלעלה כי אומללו ,ויצטרכו להרעיב את
הכרמל למלא נפשם מתבואותם ,וכן מהיין שבכרמל לרוות צימאונם של שבמה ויעזר
ששיחתו כרמיהם ,ויבואו לקחת מן הכרמל ויחסר לבני המקום ,ונאסף בזה שמחה וגיל מן
הכרמל ,ועל כן מה יעשו לבל הראות היות בציר רב בכרמים לא ירונן כו' ,ולמען הראות שאין
להם רוב תבואות ,על כן יעשו כגדעון שהיה חובט חטים בגת ,לגנוב לב מדין שלא יראו בר
בגרנות ,על כן היה חובט ביקבים ,וע"ד זה יאמר פה ,כי יין ביקבים לא ידרוך הדורך ,כלומר
כי אם חטים כגדעון ,וזהו יין ביקבים לא ידרוך ,כלומר ,יין לא ידרוך כי אם דבר אחר ,כי
הידד השבתי כמדובר( .יא) ועל כן מעי בשביל מואב ככנור יהמו ,אך יותר משיעור זה
שהוא עד קרבי בשביל קיר חרש ,יען כי מקיר חרש תמשך לי צרה שיחרבו שדמות חשבון
וגפני שבמה עד יעזר ,ויאסף שמחה מן הכרמל שהם מקומות ישראל ,כי מצרת מואב בקיר
חרשת להם צר כמדובר.
(יב) והיה כי נראה כי נלאה מואב כו' .הנה מואב בכל צרתם יהיה הוא מקריב ליראתו,
שיקום ויעזרהו ואין מועיל כי הבל הוא ,וכל עוד שהוא מקריב צרתו מתמדת תמיד ,אך כל זמן
שאינו נראה לעיני הבאים להפילם ,כי הוא בבמה ואין עוזר לו ,לא ימיש מהבמה מהיות עומד
ומקריב ,אך והיה כי נראה בפרסום כי נלאה מואב מהקריב על הבמה ואין מושיע ,אז יבוא
לקראו מהבמה שהוא מקום מגולה להקריב שם ,ובא אל מקדשו שהוא מקום נסתר מעיני
הכל להתפלל ,ומרוב אשר נלאה לא יעצר כח להתפלל ויותש כחו ,עד בלתי יכולת לו
להתפלל וזהו ולא יוכל.
יג זֶה הַׁ ָדבָ ר אֲ ֶשר ִדבֶ ר ה' אֶ ל-מֹואָ ב ֵמאָ ז :
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יד וְעַׁ ָתה ִדבֶ ר ה' לֵ אמֹר ְב ָשֹלש ָשנִ ים כִ ְשנֵי ָשכִ יר
ּושאָ ר ְמעַׁ ט ִמזְ עָ ר לֹוא כ ִַׁביר:
וְנִ ְקלָ ה כְ בֹוד מֹואָ ב ְבכֹל הֶ הָ מֹון הָ ָרב ְ
(יג) זה הדבר אשר דיבר ה' וכו' .הנה על מאמר הכתוב הלזה הלא יקשה ,כי הנה אמרו
רז"ל כי כל הנביאים נבאו בכה ומשה בזה הדבר ,והלא ישעיה מתנבא בזה הדבר.
אך הנה אמרו רז"ל בשמות רבה ,כי כל מה שהתנבאו כל נביאי הדורות הכל קיבלו נפשותם
בסיני ,שנאמר זה הדבר אשר דבר ה' אל מואב מאז שהוא מסיני ,הנה כי פסוק זה על זמן
מתן תורה בסיני ידבר .ובזה יתיישב כי הנה כך הייתה השגת נפש ישעיה בסיני ,שהייתה
משוללת גוף כמשה בגוף ונפש ,ועל כן מה שהיה משה מתנבא בזה הדבר עם רוחו וגויתו,
באותה המדרגה קבל ישעיה בסיני שהיה נפש בלא גוף ,ושיעור הכתוב זה הדבר שהיא
מדרגת משה רבנו עליו השלום הייתה לישעיה ,כאשר דבר ה' אל מואב מאז בסיני ,וגם
שבכלל נבואה היה לו ענייין זה ,עם כל זה במקום שגלה שמה שהנביאים מתנבאים הוא
מסיני ,שם גלה מדרגת נבואתו.
(יד) ועתה דבר ה' לאמר וכו' .יאמר ,כי כל האומר למעלה הוא אשר דבר מאז ,ועתה דבר
עוד דבר אחר ,והוא כי בשלש שנים מיום אל יום כשני שכיר ונקלה כבוד מואב ,ומה הוא
כבודו ,הלא הוא היותו בכל ההמון הרב אשר לו ,ואיך נקלה הלא הוא כי בשלש השנים
בראשונה נשאר מעט מהרבה ,ובשני מהמעט ישאר מזער ,ובשלישי מאותו המזער לא כביר
ישאר ממנו ,כי רוב אותו המזער יחסר.

פרק יז

א ַׁמ ָשא ַׁד ָמ ֶשק ִהנֵה ַׁד ֶמ ֶשק מּוסָ ר ֵמ ִעיר ְוהייתה ְמ ִעי ַׁמפָ לָ ה :
ב עֲ זֻבֹות עָ ֵרי עֲ רֹעֵ ר לַׁ עֲ ָד ִרים ִת ְהיֶינָה ו ְָר ְבצּו וְאֵ ין ַׁמחֲ ִריד :
ּומ ְמלָ כָה ִמ ַׁד ֶמ ֶשק
ג וְנִ ְשבַׁ ת ִמ ְבצָ ר ֵמאֶ ְפ ַׁריִם ַׁ
ּושאָ ר אֲ ָרם כִ כְ בֹוד ְבנֵיִ -י ְש ָראֵ ל י ְִהיּו נְ אֻ ם ה' צְ בָ אֹות :
ְ
ה וְהָ יָה כֶאֱ סֹ ף ָקצִ יר ָק ָמה ּוזְ רֹעֹו ִשבֳ ִלים י ְִקצֹור וְהָ יָה כִ ְמלַׁ ֵקט ִשבֳ ִלים ְבעֵ ֶמק ְרפָ ִאים :
ֹלשה ג ְַׁרגְ ִרים ְבר ֹאש אָ ִמיר
ו וְנִ ְשאַׁ ר-בֹו עֹ לֵ לֹות כְ נ ֶֹקף ַׁזיִת ְש ַׁניִם ְש ָ
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אַׁ ְרבָ עָ ה חֲ ִמ ָשה ִב ְס ִעפֶ יהָ פֹ ִריָה נְ אֻ ם-ה' אלוהי י ְִש ָראֵ ל :
(א) משא דמשק הנה דמשק מוסר מעיר וכו' .הנה אומרו מוסר לשון זכר כמו זר נחשב
בעיר נקבה .אך יאמר על השם כי השם הוא זכר ,והעניין לומר הנה שם הקרא דמשק הוא
מוסר שם זה מהעיר ,והייתה מעי מפלה במקום השם ההוא.
(ב) עזבות ערי ערוער וכו' .הנה ערוער מישראל הוא כנודע ,ואיך יזכירנה עם דמשק ,וכן
אומרו ורבצו ואין מחריד ,כי הנה אין זו קללה ,וברכה תחשב ,וכן אומרו (ג) ונשבת מבצר
מאפרים ,מי הכניס צרת אפרים עם דמשק.
אמנם הנה צרת דמשק וצרת מלך ישראל ,בימי סנחריב שהגלה אותם היו יחד ,ועל כן היה
פתחון פה לומר איש ,כי מקרה אחד לכל לישראל ולגוים ,ויגעו בהשגחה על בניו ועל פועל
ידיו יתברך ,על כן באומרו צרת דמשק ראה והבחין ההפרש שבין שניהם ואמר ,אינו דומה
צרת דמשק לשל אפרים ,כי הלא שם דמשק מוסר מעיר והייתה מעי מפלה אך עזובות ערי
ערוער בלבד ולא הושמו למפלה.
ולא עוד ,כי אם לעדרים תהיינה ורבצו ואין מחריד מחיות רעות ,כי אפילו לא היו כערים
הנחרבות שהן מרבץ לחיות רעות ,כי אם אפילו ברבוץ שם עדרים אין חיות השדה מחרידין
אותם.
והטעם הוא ,כי מאפרים לא יהיה רק השבתת המבצר ,כי ונשבת מבצר מאפרים כי העם
יגלו בלבד ,אך לא כן דמשק ,כי העם יכלו ותשבת גם מציאות הממלכה ,וזהו וממלכה
מדמשק ,הנה בדברים אלו יש הפרש בין אפרים לדמשק ,אך לשאר ארם הנותרים בעיר
שארית פלטה יחדיו יהיו תמים ,כי ושאר ארם בכבוד בני ישראל הנותרים יהיו שידל כבודם
בערך אחד.
(ד) והיה ביום ההוא ידל כבוד יעקב כו' .יש פירשו ענייין זה על זמן סנחריב .ומלבד שאין
התכת המשך הכתובים מתיישבת ,גם אומרו והיה ביום ההוא יורה על יום מסוים לעתיד ,וכן
ענייין ביום ההוא הנאמר אח"כ ב' פעמים ,אין ענייין האמור בהם צודק על סנחריב ,וגם פסוק
(ה) והיה כאסוף קציר כו' כמשולל הבנה.
ובאומרו (ו) ונשאר בו עוללות היה לו להזכיר כרם כמו שבפס' הקודם שמדבר בתבואה
מזכיר קמה ,וכן נכנס בזית ואחר כך אומר בסעיפיה לשון נקבה כמדבר על גפן ,וגם למה
שינה החשבון משנים שלשה לארבעה חמשה ,וגם אמר פוריה מה שאין כן באמיר.
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ז בַׁ יֹום הַׁ הּוא י ְִשעֶ ה הָ אָ ָדם עַׁ ל-עֹ ֵשהּו וְעֵ ינָיו אֶ לְ -קדֹוש י ְִש ָראֵ ל ִת ְראֶ י ָנה :
ח וְל ֹא י ְִשעֶ ה אֶ ל-הַׁ ִמזְ ְבחֹות ַׁמעֲ ֵשה י ָָדיו וַׁאֲ ֶשר עָ שּו אֶ צְ ְבעֹ ָתיו ל ֹא י ְִראֶ ה ו ְָהאֲ ֵש ִרים ו ְָה ַׁח ָמנִ ים :
ועוד אומרו (ז) ביום ההוא ישעה וכו' ,שיראה כופל ענייין אחד בפסוק זה במלות שונות והן
שתי קושיות הכפל והשינוי.
וכן אומרו (ח) ולא ישעה אל המזבחות כי הלא מהראוי יאמר ולא ישעה אל מעשה ידיו ,כי
המזבחות אינן אלוהות שישעה אליהן,
וכן אומרו מעשה ידיו כי הלא גם מזבח ה' מעשה ידי אדם הוא ,ואיך יאמר אל המזבחות
מעשה ידיו,
וכן אומרו ואשר עשו אצבעותיו לא יראה ,כי העדר הראות אינו מעלה או מוריד כי אם
העבודה.
אך אחרי אומרו ענייין צרת אפרים שהוא גלות השבטים ,בא לדבר נחמה שהוא ענייין העתיד,
לומר ,כי לא יטוש ה' את עמו בעבור שמו הגדול ,כי אין ההפרש כי אם ,שאם זכו אחישנה לא
זכו בעתה ,שבכלל הדבר הוא שאם זכו מאליהם ,לא ימותו אנשים מישראל ,כי אם יהיו חיים
כולם.
ולא עוד ,אלא ׁשיגָלה כבוד ה' אליהם כמד"א ונגלה כבוד ה' וראו כל בשר יחדו וכו',
וכמאמרם ז"ל עתיד הקדוש ברוך הוא להיות ראש חולה לצדיקים ומלמד להם מפיו תורה וכו',
כי עין בעין יראו מה שאין כעת יכולה לראות ,אך אם לא יזכו ויצטרכו ליגאל על ידי חבלי
משיח ימותו רבים ,וישארו אחד מעיר ושנים ממשפחה.
וזה יאמר פה והיה ביום ההוא ידל כבוד יעקב ,שהוא אם לא יזכו שנקראים בשם יעקב,
שידל כבודם הוא נפשם מזכויות ,אז למרק אשמותם משמן בשרו ירזה ,כי יבואו על גופו
ובשרו צרות עד ירזה שומנו ,ואם לא יספיקו צרות כחש בשרו להשיבו עד ה' ימותו רבים ,כי
והיה כאסוף קציר קמה שיהיו נאספים רבים כריבוי אסיפת הקציר את הקמה ,שהוא בהיות
השדה מלאה קמה ,שהוא ריבוי שבלים כן יאספו אנשים ,ואחר כך אם לא יספיק ,יהיו כאשר
יקצור מהנשארות מלא זרועו ,וזהו וזרועו שבלים יקצור ,באופן שוהיה הוא יתברך כמלקט
מהנשארים לקט שבלים ,מעט מזער מהנותרים מהעם ,כמלקט שבלים בעמק רפאים,
שהוא מקום העדר תבואות ,וגם אלה לא יהיו נשארים כי אם בזכות שנשאר בו עוללות וכו',
והוא כי ישראל נמשלו לכרם והנשארים בצדיקים לעוללות ,כד"א אללי לי כי הייתי כאספי קיץ
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כעוללות בציר וכו' ,שהוא על מיעוט שארית צדיקים בדור ,ואמר ,כי אז ונשאר בו עוללות אך
מועטים ,והוא כי השני סוגי צדיקים שלא יחסרו בכל דור להגן הלא המה:
האחד מהגדולים שהם כמו שאמרו ז"ל ,שאין לך דור שאין בו כאברהם יצחק ויעקב לפי
הדור,
והשני הוא תינוקות של בית רבן שמפריח זכות הבל פיהם.
ועל הסוג האחד אמר כנוקף זית שנים שלשה גרגרים בראש אמיר ,שהוא מהגדולים בעלי
אורה הנמשלים לזתים,
ועל הסוג השני הם פרחי צמח קטנים תנוקות של בית רבן ,עליהם אמר שלשה ארבעה
בסעיפיה פוריה ,בסעיפיה של גפן ישראל פוריה שהוא בעת ההפרחה ,שהם התנוקות
המפריחים בעולם ,ולהיות ענייין זה על הפרחת הקטנים ,המשיל הדבר אל גפן נקבה
המפרחת כאשה ,אשר היא כגפן פוריה יולדת צעיריה ,והנה כל זה הוא אם יהיה שלא יזכו ,כי
אם שידל כבוד יעקב כמדובר.
ז בַׁ יֹום הַׁ הּוא י ְִשעֶ ה הָ אָ ָדם עַׁ ל-עֹ ֵשהּו וְעֵ ינָיו אֶ לְ -קדֹוש י ְִש ָראֵ ל ִת ְראֶ י ָנה :
ח וְל ֹא י ְִשעֶ ה אֶ ל-הַׁ ִמזְ ְבחֹות ַׁמעֲ ֵשה י ָָדיו וַׁאֲ ֶשר עָ שּו אֶ צְ ְבעֹ ָתיו ל ֹא י ְִראֶ ה ו ְָהאֲ ֵש ִרים ו ְָה ַׁח ָמנִ ים :
אמר עתה אם לא יהיה כן ,כי אם שביום ההוא ישעה האדם על עושהו שהוא ענייין אם זכו,
אז יזכה שאין צריך לומר שמשמן בבשרו לא ירזה ולא ימותו אנשים ,כי אם גם ועיניו אל
קדוש ישראל תראינה ,והוא ענייין ונגלה כבוד ה' וראו כל בשר וכו' ,כי עין בעין נראה את
קדוש ישראל כענייין מאמרם ז"ל ,שיהיה יתברך ראש חולה שיהיה הוא יתברך דורש תורה
לכל ישראל הצדיקים ,והם נעשים שורות שורות סביב לפניו ,אך בזכות שישעה אל עושהו
ולא ישעה אל המזבחות ,והוא כי תהיה כל הבטתו אל עושהו לעשות רצונו ,ולבלתי חטא לו
ולא אל המזבחות לומר אחטא ואעלה קרבנות לכפר בעד .והנה זה לימד שמואל הנביא כי
לא זו הדרך השני בחר ה' ,כי הלא שמוע מזבח טוב ,וזה אמרו ישעה האדם על עושהו וכו',
ולא ישעה אל המזבחות ,ואין צריך לומר כי לא ישעה אל אלוהי נכר ,כי זה אפילו ראיית
עיניו בהם יתעב ,וזהו מעשה ידיו ואשר עשו אצבעותיו לא יראה ,כי מאס אפילו ראייתם וכן
האשרים והחמנים שאינן מעשה אצבעותיו גם הם ימאס.
או יאמר ,ביום ההוא לא יהיה כזמן הזה שישעה האדם אל מעשה שעושה הוא בידיו ,כי אם
ישעה אל מי שעשה את האדם ,וזהו ישעה האדם על עושהו ,ובשכר זאת יזכה שאין צריך
לומר השגה שכלית כאשר ישעה בשכלו את עושהו ,כי אם אפילו עיניו הם עיני בשרו אל
קדוש ישראל ,שנקרא כך על שם רוחניותו תראינה עין בעין ,ולא כאשר בימים האלה
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כמדובר ,והוא ענייין ידוע מרז"ל עתיד הקדוש ברוך הוא להיות ראש חולה לצדיקים ודורש
להם וכו' ,והם מראים באצבעותם זה אלי וכו' .והטעם הוא ,כי איך יזבח על המזבחות אל מי
שלא ישעה אל המזבחות שיזבחו לו בהם ,וזהו ולא ישעה אל המזבחות מעשה ידיו ,כי
מעשה ידיו שאליו יזבח לא ישעה אל המזבחות ,כי לא דעת ולא שיג לו להביט אל תועלת
הזבח שיעשו לו במזבחות ,ואם כן ,איך ישעה האדם אל מי שלא ישעה אל מה שיזבחו לו
ויעבדוהו?
ולא עוד ,כי אם גם האדם עצמו אשר עשו אצבעותיו לא יראה ,והוא ,כי בעשת כסף או עץ
ואבן אשר יצייר באצבעותיו ,צורת אריה או נשר להשתחוות לו ,הלא אשר ציירו את אשר צייר
באצבעותיו שהוא אריה אינו רואה אותו ,כי כסף או עץ הוא רואה ולא אריה עצמו שצייר ,כי
אם דמות בעלמא ,ואינו יותר טוב ישעה אל עושהו ,ויראה את מי שעשה אותו ,שהוא כי עיניו
את קדוש ישראל תראינה ,ולא שיעשה באצבעותיו מה שאשר עשה לא יראה ,כי אם דוגמא
בעלמא ,ועל הדרך הזה גם האשרים והחמנים הבל המה ,עם שאינן מעשה אצבעותיו לא
יראה בהם ממש.
ט בַׁ יֹום הַׁ הּוא י ְִהיּו עָ ֵרי ָמעּוזֹו כַׁעֲ זּובַׁ ת הַׁ חֹ ֶרש וְהָ אָ ִמיר
אֲ ֶשר עָ זְ בּו ִמ ְפנֵי ְבנֵי י ְִש ָראֵ ל ְוהייתה ְש ָמ ָמה :
י כִ י ָשכַׁחַׁ ְת אלוהי י ְִשעֵ ְך וְצּור ָמעֻ זֵ ְך ל ֹא ָזכ ְָר ְת
ַׁעֲמנִ ים ּוזְ מ ַֹׁרת זָר ִתזְ ָרעֶ נּו :
עַׁ לֵ -כן ִת ְט ִעי נִ ְטעֵ י נ ָ
יחי נֵד ָקצִ יר ְביֹום נַׁחֲ לָ ה ּוכְ אֵ ב אָ נּוש :
יא ְביֹום נִ ְטעֵ ְך ְת ַׁשגְ ֵשגִ י ּובַׁ ב ֶֹקר ז ְַׁרעֵ ְך ַׁת ְפ ִר ִ
(ט) ביום ההוא יהיו ערי מעוזו כו' .הנה פסוקים אלו קשים להלום התכתם וקשרם א' בא'
ואיש ברעהו ,כאשר יראה הרואה בטיב שכלו .ואומרה ,כי בא לנחם את האדם אשר אמר
שישעה אל עושהו לעתיד ,שהוא על איש ישראל ואמר ,הנה ביום ההוא יראה והנה ערי
מעוזו כעזובת החרש כו' ,שהוא כי יהיו ערי מעוזו שיעור מועט כעזובת החורש והאמיר,
כשיעור שיעזוב איש מקצה חרישו ומאמיר אילנו ,שהוא מה שהוא מועט ובלתי חשוב בעיניו,
ולא בלבד מה שיעזוב מחמת שכחה שאינו כ"כ מועט ,כי אם אשר עזבו מפני בני ישראל,
שהוא כאשר באו ישראל לכבוש את הארץ וברחו מהם הגרגשי וסיעתו ,שלקחו הכל בל יהנו
ישראל מהם ,ולא עזבו רק שנים שלשה גרגרים בראש אמיר ,שלא חשבום לכלום ,או מעט
שבלים בקצה שדה כלומר שהיה מעט מזער.
כלל העניין ,כי הן מעט יהיו ערי מעוזו אשר יהיו לו בימים ההם ,ועם כל זה כי מעט הוא מי
יתן והייתה מיושבת באילנות וכרמים ,ארץ אותם ערי מעוזו ,אך הנה והייתה שממה ,כלומר,
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ומה הנאה יש לו בהן ,לזה בא הנביא לנחמם ולדבר על לבם לנוכח ,ואומר לישראל אל
תתלונן על העבר כי כדין היה ,והתנחמי על העתיד כי אתקנך.
והוא ,כי מה שהייתה שממה הוא ,כי אשר נחרבת בבית ראשון ,הוא( ,י) כי שכחת אלוהי
ישראל שהוא עוון עובדת אלילים וביטול תורה ,ובחורבן בית שני זכור מעוזך לא זכרת ,הוא
יתברך הנותן לך עוז ע"י שלום ,כד"א ה' עוז לעמו יתן ה' יברך את עמו בשלום ,ואת לא
זכרת והייתה לך שנאת חנם ,על כן תטעי נטעי נעמנים ,כרמים וזיתים ותאנה ורמון וכיוצא,
וזמורת זר שהכריתו לא היה כזומר את הגפן שמשאיר העיקר ,כי הייתה זמירת שאותה
זמירה תזרענו שהיה עד היסוד באילנות ,באופן הוכשר הקרקע של כרמים ,או שדה האילן
ליזרע בו תבואה ,כי השרישו שורשי כל עץ עד שהוכן לזריעה ,וזהו וזמורת זר תזרענו
שהכינתו זמירתו לזריעה.
והנני מנחמך כי הלא יתוקן במהרה כי עתה (יא) ביום נטעך תשגשגי ביום עצמו ,שהוא
באילנות שיעשו פארות ושלוח נטישות ביום א' ,ועל התבואות בבקר שתזרע לא יצטרך
להמתין לערב להפריח ,כי אם מאז הבקר זרעך שתזרע מיד תפריחי ,ובהמשך היום ההוא
תראה נד קציר שהוא כרי הקציר ,ביום נחלה כו' כי ביום שתהיה כואב ומר ,כי אין לך פת
לחם ,והוא יום אשר תזרע את השדה בוכה ,כי לחם אין לך ,ואותו המעט אשר לך משיירי
תבואה אתה זורעה ,יעשה לך ה' כי ביום הכאב ההוא יפריח ויגמר הפרי ,ותעש נד קציר
שממנו תאכל ,והוא מאמר דוד המלך עליו השלום הלוך ילך ובכה נושא משך הזרע ,בא יבא
ברנה נושא אלומותיו ,כי בחזרה מהזריעה בסוף השדה ישא בידו אלומותיו ,וזהו נד קציר
תראה ביום נחלה ,וכאב אנוש באותו יום תעשה נד קציר ,שהוא ענייין הלוך ילך ובכה נשא
וכו' ,בא יבא וכו ,כמדובר.
ִשאּון :
ּושאֹון ְלאֻ ִמים כִ ְשאֹון ַׁמיִם כ ִַׁב ִירים י ָ
יב הֹוי הֲ מֹון עַׁ ִמים ַׁר ִבים כַׁהֲ מֹות י ִַׁמים יֶהֱ ָמיּון ְ
ִשאּון ְוגָעַׁ ר בֹו
יג ְלאֻ ִמים כִ ְשאֹון ַׁמיִם ַׁר ִבים י ָ
ְונָס ִמ ֶמ ְרחָ ק ו ְֻר ַׁדף כְ מֹץ הָ ִרים ִל ְפנֵי-רּוחַׁ ּוכְ ַׁג ְל ַׁגל ִל ְפנֵי סּופָ ה :
יד ְלעֵ ת עֶ ֶרב ו ְִהנֵה בַׁ לָ הָ ה ְב ֶט ֶרם ב ֶֹקר אֵ ינֶנּו זֶה חֵ לֶ ק שֹוסֵ ינּו וְגֹו ָרל ְלבֹזְ זֵינּו:

(יב) הוי המון עמים רבים כו' .הנה יראה שונה ומשלש דבר אחד,
א .כי אומרו כהמון ימים יהמיון ואומרו ושאון לאומים כו' ,ומה שחוזר ואומר (יג) לאומים
כשאון מים כו' יראה דבר אחד אמור והג' רגלים והיות המלות שונות היא קושיא שנית.
ב .ועוד אומרו וגער בו כו' לשון יחיד.
ג .ועוד שאינו נזכר מי יהיה הגוער ומי יהיה ממרחק הנס.
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ד .וכן אומרו (יד) לעת ערב והנה בלהה איזה ערב הוא,
ומה תהיה הבלהה ומי יתבהל ,ומי הוא אשר בטרם בקר איננו.
ה .ועוד אומרו זה חלק שוסינו כו' ,מה הוא החלק ומה הוא הגורל,
ואם הוא דבר אחד למה הוכפל ולמה במלות שונות.
(יב) והנה אמרו רז"ל הוי המון וכו' כהמות ימים וכו' ,כי כמה מהאומות מה אמרו כל אחד
בפני עצמו ,ללכת לאבד את שונאי ישראל ולא עזרם ה' ,ואירע להם כגלי הים שכל גל וגל
אומר אני אשקע את העולם ,וכשמגיע אל החול הוא נח ואין הגל הב' לומד מהראשון ,כך בלק
ועמלק ובלעם ופרעה וסיחון ועוג ולא למד א' מחברו ,וזהו הוי עמים רבים כהמות ימים
יהמיון שהוא כהמיית גלי הים ,ועל פי דרכם ז"ל נמשיך העניין שאמר הוי המון עמים רבים,
שהם פרעה ועמלק וסיחון ועוג ובלק ובלעם ,שאירע להם כגלי הים ,ועוד היו שאון לאומים
שהם ארבע מלכויות ,כי אין לאם אלא מלכות שלא היו כהמיית הגל ,כי אם כשאון מים
כבירים שהוא כמימי נהר העצומים והרבים ,שישאו קולם עד למרחוק ,ולא ינוח זעפם מיד
כמימי הגלים בחול שעל שפת הים ,כי אם יתמידו כל גבול זמן כל אחד מהם ,וגם אחרי אלו
(יג) יקומו לאמים כשאון מים רבים ,הם גוג ומגוג ומלכיהם נהוגים ,שעליהם נאמר יתייצבו
מלכי ארץ וכו' ,על ה' ועל משיחו ,ואז וגער בו הוא גוג הראש ,ומאימתו ונס ישראל ,שעליו
ידברו כל המקראות עד כה ,וכ"כ יתפעל מגערתו שלא ינוס בהיותו קרוב בלבד ,כי אם גם
ממרחק ,ולא יאמר גוג ערוקיה מסתייה ,כי אם ורודף הנס מהגוער כמץ הרים וכו'( .יד)
אמנם אם לעת ערב והנה בלהה ,שיתבהלו ישראל וישובו אל ה' ,אז יעשה הוא יתברך
למענם ,כי בטרם בקר איננו הרודף הנזכר ,כי יכלהו ה' ,ואין כל חדש ,כי כן דרכו יתברך
לעשות עם כל שונאי ישראל ,בשוב ישראל עדיו ,כי הנה זה שאמרתי לעת ערב ,והנה בלהה
בטרם בקר איננו ,הוא חלק שוסינו ,כי כן עשה לסנחריב בימי חזקיהו ,כי לעת ערב הייתה
בלהה ,ובטרם בקר איננו סנחריב וחילו ,וכן היה לבלשאצר ,כי ביה בליליא קטיל ,וגם גורל
לבוזזנו הוא המן ,כי לעת ערב שחזרה הזמינתו המן למשתה השני הייתה בלהה בישראל,
באומרם כי שלום בין אסתר והמן ,ובטרם בקר היה ,הוא הגורל אשר הטיל על ישראל ואיננו,
כי מהלילה קצף המלך עליו ויצוהו על מרדכי להרכיבו ברחוב העיר ,ולקרא לפניו ככה וכו',
אלא שביום ההוא נגמר הדבר ואותו תלו על העץ.

פרק יח
א הֹוי אֶ ֶרץ צִ ְלצַׁ ל כְ נָפָ יִם אֲ ֶשר ֵמעֵ בֶ ר ְלנַׁהֲ ֵרי-כּוש :
ּומֹורט
ָ
ּובכְ לֵ י-גֹ ֶמא עַׁ לְ -פנֵיַׁ -מיִם ְלכּו ַׁמ ְלאָ כִ ים ַׁק ִלים אֶ ל-גֹוי ְממֻ ָשְך
ב הַׁ שֹ לֵ חַׁ בַׁ יָם צִ ִירים ִ
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ּומבּוסָ ה אֲ ֶשר-בָ זְ אּו נְ ָה ִרים אַׁ ְרצֹו :
נֹורא ִמן-הּוא וָהָ ְלאָ ה גֹוי ַׁקוָ -קו ְ
אֶ ל-עַׁ ם ָ
ג כָל-יֹ ְשבֵ י ֵתבֵ ל וְשֹ כְ נֵי אָ ֶרץ כִ נְ ש ֹא-נֵס הָ ִרים ִת ְראּו וְכִ ְתקֹ עַׁ שֹופָ ר ִת ְש ָמעּו :
יטה ִב ְמכֹונִ י כְ חֹ ם צַׁ ח עֲלֵ י-אֹור
וטה) [אֶ ְש ֳק ָטה] וְאַׁ ִב ָ
ד כִ י-כֹה אָ ַׁמר ה' אֵ לַׁ י (אֶ ְש ֳק ָ
כְ עָ ב ַׁטל ְבחֹ ם ָקצִ יר :
ה כִ יִ -ל ְפנֵי ָקצִ יר כְ ָתם-פֶ ַׁרח ּובֹסֶ ר גֹ ֵמל י ְִהיֶה נִ צָ ה
ְוכ ַָׁרת הַׁ זַׁ ְלז ִַׁלים בַׁ ַׁמזְ ֵמרֹות וְאֶ ת-הַׁ נְ ִטישֹות הֵ ִסיר הֵ ַׁתז :
ּולבֶ הֱ ַׁמת הָ אָ ֶרץ ו ְָקץ עָ לָ יו הָ עַׁ יִט ְוכָל-בֶ הֱ ַׁמת ָהאָ ֶרץ עָ לָ יו ֶתחֱ ָרף :
ו יֵעָ זְ בּו י ְַׁח ָדו ְלעֵ יט הָ ִרים ְ
נֹורא ִמן-הּוא ו ָָה ְלאָ ה גֹוי ַׁקוָ -קו
ּומעַׁ ם ָ
ּומֹורט ֵ
ָ
ז בָ עֵ ת-הַׁ ִהיא יּובַׁ לַׁ -שי לה' צְ בָ אֹות עַׁ ם ְממֻ ָשְך
ּומבּוסָ ה אֲ ֶשר בָ זְ אּו נְ הָ ִרים אַׁ ְרצֹו אֶ לְ -מקֹום ֵשם-ה' צְ בָ אֹות ַׁהרִ -ציֹון :
ְ
(שאלות שלהלן היו במקור בהמשך פרק יז והועברו לפרק יח)
ו .ועוד אומרו ארץ צלצל כנפים ,איזו היא הארץ ההיא ומה הן הכנפים,
וגם שתהיה מעבר לנהרי כוש ,למה את שמה לא הזכיר.
ז .ועוד ,למה לא נאמר מה הוא ההוי שלה.
ח .ועוד אומרו ,השולח וכו' ולא אמר מי הוא השולח בים,
וגם לא הזכיר אל מי היה השליחות,
ואם הוא אל גוי ממושך וכו' ,האם גוי בלתי חשוב בגוים ,יתחשב לשלוח לו מלאכים.
ט .ועוד ,שאינו נזכר על מה ועל מה יהיה השליחות.
י .ועוד אומרו ,אל עם נורא מי הוא זה העם נורא,
ואם הוא הממושך ומורט הם תוארים הפכיים ,ואם הוא אחר יאמר ועל עם וכו'.
יא .ועוד אומרו ,מן הוא והלאה משולל הבנה ,והיה ראוי יאמר ממנו והלאה.
יב .וגם אומרו קו קו ומבוסה ,בלתי מובן מה הם השתי קוים ומה היא המבוסה,
יג .וכן אשר בזאו נהרים ארצו ,מה יתן ומה יוסיף הודעת אשר בזאו נהרים ארצו,
ולמה הם כל הסימנים האלה ,וטוב היה יזכיר שם הגוי ולא יהיה נותן בהם סימנים.
יד .ועוד ,איך מתקשר אומרו כל יושבי תבל וכו' אל הקודם,
ומה הוא הנס ואיזה הוא השופר,
ואיך כל יושבי תבל אפשר יראו נס אחד וישמעו קול שופר.
טו .ועוד אומרו ,כי כה אמר ה' וכו' איך זה הוא נתינת טעם אל האמור,
טז .וכן אומרו אשקטה ואביטה וכו' ,מה הוא ההשקט ומה היא ההבטה במכונו ,וממה
ישקוט ובאיזה דרך יהיה כחום צח עלי אור,
יז .וגם מה צורך אל המשל השני כעב טל וכו'.
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יח .ועוד אומרו ,כי לפני קציר וכו' כי הנה הקציר שבפסוק הקודם וקציר שבפסוק זה ,לא
נודע מה עניינו ומאי זה קמה הוא ,וכן כתם פרח וכו'
וגם את מי יכרות זלזלים במזמרות ,כי לא פורש וכן פסוק שאחריו.
יט .ועוד אומרו ,בעת ההיא יובל שי וכו' עם ממושך וכו' ,היה ראוי יאמר מעם ממושך וכו',
כמו שאומר ומעם נורא.
כ .ועוד ,כי מי שהוא עם ממושך מה כחו ,כי יובל שי לה' ,וכן תתו כל הסימנים שבכתוב,
ושיהיה אל מקום כי בהשתלח אליו שי ,ודאי אל מקומו יתברך יהיה.
(א) הוי ארץ צלצל כנפיים וכו' .אמר הנה לא בלבד יושיעם ה' מיד אויב כי אם גם ממרחקי
ארץ יביאו הגויים את ישראל הנדחים מנחה לה' ,והוא מה שמפורש במקום אחר ,והביאו את
כל אחיכם מנחה לה' כו'.
ולבוא אל העניין נשית לב אל אומרו מעבר לנהרי כוש ,כי מי הוא זה ואיזה הוא היושב שם.
אך הנה פירשו הנביא במקום אחר באומרו מעבר לנהרי כוש עתרי בן פוצי יובילון מנחתי,
שהוא אצלי ,כי עתרי בת פוצי אשר הם מעבר לנהרי כוש יובילון מנחתי( ,צפניה ג ,י) שהוא
כי יובילו את הנדחים מישראל מנחה לה'.
ונבוא אל העניין
אמר כמיצר על ירושלים אשר היה בצל כנפי השכינה ,איכה ישבה בדד מבלי בניה ,והוצרכה
שיביאום אליה מאפסי ארץ אשר נדחו שמה ,וזה אמר הוי ארץ צלצל כנפים ,כלומר ,מצוללת
מצללי כנפי השכינה איך עתה הוצרכת ,כי אשר הוא מעבר לנהרי כוש שהוא עתרי בת פוצי,
יהיה (ב) השולח בים צירים ושלוחים ובכלי גמא הקלים על פני מים ואומר לשלוחים לכו
מלאכים קלים ושוטטו אל גוי ממושך ומורט במקום שתמצאום שהם ישראל ממושכים
ונדחקים מארצם ,ומורט מהגוים שממרטים נכסיהם ,ואל תאמרו במה נחשב הוא ,אם הוא
ממושך ומורט כי תשלח אחריהם ,לכן דעו והודיעו המלאכים קלים ,כי זה העם הוא נורא מן
הוא והלאה.
והעניין כי באחרית הימים לא בלבד ייראו הגוים מישראל כד"א וראו כל עמי הארץ כי שם ה'
וכו' ויָראו ממך ,כי אם אפילו מלאכי השרת יתבהלו מישראל כביכול ,כמאמרם ז"ל כי לעתיד
לבוא ישאלו מלאכי השרת לישראל מה עושה הקדוש ברוך הוא ,וגם יאמרו לפניהם קדוש
ׁשיקראו בשמו של הקדוש ברוך הוא שנאמר
ָ
כדרך שאומרים לפני הקדוש ברוך הוא ,וכן אמרו
כל הנקרא בשמי וכו' ,נמצא כי ישראל יהיו עם נורא מכל הנמצאים זולתו יתברך ,וזה יאמר
דעו נא חשיבות מי שעד כה הוא גוי ממושך ומורט ,כי הנה באמת הוא עם נורא מן הבית
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המקדש והלאה ,כי מכל הנמצאים שמן הקדוש ברוך הוא והלאה הוא עם נורא ,ויאמר הוא
עליו יתברך כד"א וישכב עמה בלילה הוא ,שאמרו רז"ל כי אומרו הוא על השכינה ידבר
שהייתה שם ,וכן אומרו והוא עבר לפניהם וישתחוו כו' ,שאמרו רז"ל כי אל הקדוש ברוך הוא
הנקרא הוא שעבר לפניהם השתחווה ,וכן והוא עומד בין ההדסים ,אמרו רז"ל שהיה שכינה
שבין הצדיקים.
ושמא תאמרו הלא זה תאמרו שהוא לעתיד ,ומי יודע אם מאז נתנם למשסה ,עזבם וימאס
בהם ולא יוסיף להביטם ,ואיך תכבדם לשלוח אחריהם להביאם מנחה לה' ,וה' לא רצם ,לזה
אמר גוי קו קו ומבוסה והוא ענייין חשב ה' להשחית חומת בת ציון נטה קו ,שהוא כי כאשר
באה עת החורבן לבלע ולהשחית את ציון ,בחמלתו יתברך על ארצו ועל עמו ,לא נתנו לבו
לעשותו עד נטה קו ,הוא משקולת הבנין לבנות העתיד ,ואז בנחמת העתיד בלע ההווה ,וזהו
חשב ה' להשחית כו' ,נטה קו וימודד מידת החומה העתידה ,וע"י כן לא השיב ידו מבלע
וכו'.
ובזה יאמר דעו איפה ,כי על זמן גלותם שקראתים גוי ממושך כו' ,לא היו מאוסים לפניו שעל
כן נתנם למשסה ,כי אדרבא היו גוי קו קו ומבוסה ,כי בכל אחד מהב' פעמים שהיו למבוסה
לא מאסם ,כי אם תחילה היה נוטה קו ,ואח"כ מביא עליהם המבוסה ,ועל ב' הפעמים אמר קו
קו ,שאחר כל קו וקו הייתה המבוסה.
ולא עוד ,אלא שאשר היו מבוסה היה לעם ההוא לטובה ,כי מה שהיה ראוי לעשות בעם
עשה ה' בארץ ,כד"א כלה ה' את חמתו שפך חרון אפו ויצת אש בציון ,כי מה שהיה לו
לעשות בעם נעשה בארץ ,וזהו אשר בזאו נהרים ארצו ,כלומר היה הבז בארצו ולא בו ,וכן
יעשה הוא יתברך עתה עם ישראל פלאות מפורסמות.
כי (ג) כל יושבי תבל ושוכני ארץ כנשא נס וכו' ,שהוא כאשר יהיו על ההרים רגלי מבשר ,אז
תראו כי כ"כ יפורסמו נפלאותיו יתברך ,כי בעת ההיא שהוא יתברך נושא נס על הרי ישראל,
כד"א ונשא נס לגוים ,אשר זה לפי הטבע לא יראוהו רק אשר הם בארץ ישראל ,ועם כל זה
כל יושבי תבל שהוא כל העולם ,ושוכני ארץ ,הם שוכני ארץ ישראל תראו כאחד ,כאלו הכל
שוכנים בארץ ישראל ,וכן כאשר יתקע בשופר גדול ,שהוא רוחני מאתו יתברך שהוא מעין
שופר של מתן תורה שהיה רוחני ,שלא היה נשמע רק לישראל ,כי אומות העולם מ"ה לא
שמעו כי אם קולות בלבד.
ואמרו רז"ל כי שופר העתיד הוא גדול משל מתן תורה ,כי של מתן תורה היה של שמאל
והעתיד הוא של ימין ,באופן כי לעתיד לא היה מקום לשמוע אותו האומות ,אמר ,כי כל יושבי
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תבל כו' גם כתקוע שופר שהוא ביום ההוא יתקע בשופר גדול ובאו האובדים וכו',
והנדחים כו' ,בתקוע אותו שופר לאסוף הנדחים תשמעו ממש ,כי גם שהוא קול שופר רוחני,
כאלו הוא תקוע שופר ממשיי תשמעו ,וזהו כתקוע וכו' ,ותתעורר לבבכם להביאם אליו מנחה
לה'.
יטה ִב ְמכֹונִ י כְ חֹ ם צַׁ ח עֲלֵ י-אֹור
וטה) [אֶ ְש ֳק ָטה] וְאַׁ ִב ָ
ד כִ י-כֹה אָ ַׁמר ה' אֵ לַׁ י (אֶ ְש ֳק ָ
כְ עָ ב ַׁטל ְבחֹ ם ָקצִ יר :
ה כִ יִ -ל ְפנֵי ָקצִ יר כְ ָתם-פֶ ַׁרח ּובֹסֶ ר גֹ ֵמל י ְִהיֶה נִ צָ ה
ְוכ ַָׁרת הַׁ זַׁ ְלז ִַׁלים בַׁ ַׁמזְ ֵמרֹות וְאֶ ת-הַׁ נְ ִטישֹות הֵ ִסיר הֵ ַׁתז :
ּולבֶ הֱ ַׁמת הָ אָ ֶרץ ו ְָקץ עָ לָ יו הָ עַׁ יִט ְו ָכל-בֶ הֱ ַׁמת ָהאָ ֶרץ עָ לָ יו ֶתחֱ ָרף :
ו יֵעָ זְ בּו י ְַׁח ָדו ְלעֵ יט הָ ִרים ְ
נֹורא ִמן-הּוא ו ָָה ְלאָ ה
ּומעַׁ ם ָ
ּומֹורט ֵ
ָ
ז בָ עֵ ת-הַׁ ִהיא יּובַׁ לַׁ -שי לה' צְ בָ אֹות עַׁ ם ְממֻ ָשְך
ּומבּוסָ ה אֲ ֶשר בָ זְ אּו נְ הָ ִרים אַׁ ְרצֹו אֶ לְ -מקֹום ֵשם-ה' ְצבָ אֹות ַׁהרִ -ציֹון :
גֹוי ַׁקוָ -קו ְ
(ד) כי כה אמר ה' אשקטה ואביטה כו' .אחרי אומרו אשר מעבר לנהרי כוש משלח מלאכים
קלים ,לקחת גוי מקרב הגוים להביא מנחה לה' ,בא הנביא ומילא את דבריו ומקיימם ,להורות
כי כן הוא ,ואומר כראיה אל דבריו כי כה אמר ה' אשקטה כו' .לומר אל יעלה על רוחכם כי
עזב ה' את עמו ואת ארצו ,כי הנה כה אמר ה' אשקטה ,לומר ,לא עזבתי כי אם אשקטה
כעת ,ואח"כ ואביטה במכוני שהוא אשגיח במכוני הוא בית המקדש ,אשר הוא חרב והוא
מכון לשבתי ,ואל תתמהו מה שלא מנע מהם צרת גלות ,כי הלא אמשול לכם משל שהוא
כשמש צח על המטר ביום סגריר .האם תאמרו למה הבאת לנו זעף המטר ,ומי יתן והיה לנו
גם מאז שמש וחום צח ,לא כן הוא ,כי כל אחד הוא צורך לעולם בזמנו ,המטר להשקות את
האדמה להולידה ולהצמיחה ,ואח"כ השמש להוציא אל הפועל תבואות שמש ,אך אם
מתחילה לא היה מטר מה בצע בשמש ,האם יוציא מגד תבואות ומטר אין ,אי אפשר עד
תהיה הארץ מוכנת ,כך אם לא היה מטר הגלות לא תועיל השלוה ,כי לא הוכנו ישראל לקבל
הטוב ,כי העונות והטומאות הדבקות בם מעכבות ,לכן האושר והשפע העתיד ,הוא כחום צח
עלי אור והוא על ימות המשיח ,ואחר כך בסוף גבול הזמן ההוא יהיה כעב טל ,הוא עב טל
שעתיד הקדוש ברוך הוא להחיות בו את המתים ,וזה יהיה בחום קציר שהוא בבוא חמימות
אש שרפת אויבי ישראל ,שהוא חום קצירתם ,והוא מאמר הכתוב ,כי יום לה' בוער כתנור,
והיו כל זדים וכל עושי רשעה קש ,וליהט אותם היום הבא שהוא כמו שאמרו ז"ל ,שהוא
גיהינום של עתיד לבוא ,כי יוציא הקדוש ברוך הוא חמה מנרתיקה ושורפת את הרשעים
וקוצרת אותם מן העולם ,וזהו בחום קציר כי הוא כי אז בזמן חום קציר יהיה לנו תחיית
המתים.
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ושמא תאמר ,האם לא יפלו ביד ישראל כי אם בחום קציר ,והלא נאמר ונתתי נקמתי באדום
ביד עמי ישראל ,וכן הוא אומר די התגזרת אבן די לא בידיין ומחת לצלמא וכו' ,שהוא על
מלכות ישראל ,לזה אמר ,מה שאמרתי בחם קציר הוא מה שיהיה באחרונה( ,ה) כי הנה
לפני קציר הנזכר כתם פרח הוא זמן הפרחת האומות וצאצאיהם אתם ,כי כבוסר גומל יהיה
נצה שהוא קטנים ,ואז וכרת הזלזלים כו' אלו הבנים ,ואת הנטישות הן אמותם ,כבר
מתחילה הסיר התז (ו) ויעזבו יחדו לעיט הרים וקץ עליו העיט כל אותו הקיץ ,וגם בכל
החורף כל בהמת הארץ עליו תחרף ,ואז ביום ההוא שעדיין הוא לפני קציר ,שעדיין יש
שהות וזמן רב מימות המשיח.
(ז) יובל שי כו' ,והוא מה שאמר למעלה ,כי אשר מעבר לנהרי כוש ישלח בים צירים וכו',
אל גוי ממושך ומורט ,שהוא לקבץ נדחי ישראל הממושכים וממורטים בין הגוים לקחתם,
הנה העניין הוא כי ביום ההוא יובל שי לה' צבאות ,ומה הוא השי שיובל הוא עם ממושך כו',
כי הם עצמם יהיו השי שיביאום מנחה לה' ,כד"א והביאו את כל אחיכם כו' והוא הדבר אשר
אמר ה' ,כי אשר מעבר לנהרי כוש משלח בים וכו' ,שהוא להביא שי גוי ממושך ומורט,
והנה נאמר למעלה ,כי הושם בפי המלאכים קלים ,כי ישראל הם עם נורא מן הוא והלאה,
ואין ספק כי לא כולם כאחד יוכנו ליקרא עם נורא מן הוא והלאה ,אלא שאשר מעבר לנהרי
כוש אינו מדקדק בצוותו אל המלאכים ,ואומר אל עם נורא שמציאות עם ישראל הם עם נורא
כו' ,אך הוא יתברך בדברו מדקדק ואומר מעם נורא שיובילו שי מעם נורא ,ויהי גוי קו קו וכו'
ככל דברי המשלח מלאכים קלים ,כי יפרש עניינו ובא אל הפועל שליחותו ,שהוא שיובילו שי
מהגוי ההוא בכל תוארים שתאר אותו ,ואמר שיביאום עם מקום ה' צבאות הר ציון ,שעם
שכל המקומות של כל צבאות העולם שלו המה ,עם כל זה לא בחר רק בציון ,שהוא מקום
המיוחד לישראל ,כי לציון יאמר איש ואיש יולד בה.

פרק יט
א ַׁמ ָשא ִמצְ ָריִם ִהנֵה ה' ֹרכֵב עַׁ ל-עָ ב ַׁקל ּובָ א ִמצְ ַׁריִם ְונָעּו אֱ ִלילֵ י ִמ ְצ ַׁריִם ִמפָ נָיו
ּולבַׁ ב ִמצְ ַׁריִם י ִַׁמס ְב ִק ְרבֹו :
ְ
ב ו ְִסכְ סַׁ כְ ִתי ִמצְ ַׁריִם ְב ִמצְ ַׁריִם וְנִ ְלחֲ מּו ִאישְ -באָ ִחיו ְו ִאיש ְב ֵרעֵ הּו ִעיר ְב ִעיר ַׁמ ְמלָ כָה ְב ַׁמ ְמלָ כָה :
ג ְונ ְָב ָקה רּוחַׁ ִ -מצְ ַׁריִם ְב ִק ְרבֹו וַׁעֲ צָ תֹו אֲ בַׁ לֵ עַׁ
ילים וְאֶ ל-הָ ִא ִטים וְאֶ ל-הָ אֹ בֹות וְאֶ ל-הַׁ יִ ְדעֹ נִ ים :
ו ְָד ְרשּו אֶ ל-הָ אֱ ִל ִ
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ּומלֶ ְך עַׁ ז י ְִמ ָשל-בָ ם נְ אֻ ם ָהאָ דֹון ה' ְצבָ אֹות :
ד ו ְִסכ ְַׁר ִתי אֶ תִ -מצְ ַׁריִם ְביַׁד אֲ דֹנִ ים ָק ֶשה ֶ
(א) משא מצרים הנה ה' רוכב כו' .הנה אין כבודו יתברך לבוא מצרים מקום מלא גילולים
וטומאה ,כי על כן נקראת ערות הארץ ,כי מה שבא להוציא את ישראל ,הנה אמרו רז"ל שהיה
למען הוציא את חלתו משם ,ככהן שתרומתו בבית הקברות כמפורש במקומו ,לכן אמר
שיעשה לו דרך לבוא ,שהוא לרכוב על עב קל ,שיעשה מרכבה מרוחניות מעובה ,וזהו על עב
ושיהיה דק ,וז"א קל שהעביות הוא קל ובא מצרים.
ושמא תאמר ולמה יעשה במצרים מה שלא יעשה בשום מקום אחר ,מהנזכר למעלה כדמשק
ובבל ,לזה אמר ונעו אלילי מצרים וכו' ,והוא כי רצונו יתברך במקום ההוא שהוא עוצם
טומאת הע"ז להכניעה ,וזהו ונעו אלילי מצרים מפניו ,וגם כדי שלבב מצרים אשר חשבו
מחשבות על ישראל ,באומרם ,הבה נתחכמה לו כו' ימס בקרבו ,כי בבא עת פקודתו ילקה
גם על הקודם ,כי לא שלמה פקודתו מאז ,והוצרך לבוא מצרימה כי זה לא יעשה זולתו
יתברך ,וכן עשה בעצמו לערבם אלו עם אלו.
וזהו (ב) וסכסכתי מצרים במצרים ונלחמו איש באחיו וכו' ,כי הם שני דברים:
אחד ,שית סכסוך ביניהם,
שנית ,שיוכר שאינה דבר טבעי,
כי הלא הלחם ממלכה בממלכה הוא יותר מצוי מעיר בעיר בממלכה אחת ,ועדיין עיר בעיר
אפשר יותר מאיש ברעהו שבעיר אחד ,ועדיין זה ימצא בדרך רחוקה ,אך יותר רחוק מזה
הוא איש באחיו ממש ,אמר ראו עתה כי אני אני הוא העושה ,ולא שנאה בדרך טבע תהיה,
כי הלא ישתנה סדר העולם.
כי המלחמה היותר רחוקה מארבעתן שהיא איש באחיו בה יתחילו,
ואחריה איש ברעהו,
ואחריה עיר בעיר,
ואחרי כן ממלכה בממלכה ,שהוא ארבעתן הפך הסדר,
הוראת השגחה אלוהית כמדובר.
ואם נאמר ,שמה שאמרו רז"ל כי שרו של מצרים שמו מצרים הוא בכל זמן ,יאמר וסכסכתי
מצרים במצרים שהוא שרו של מצרים ,שכולל חיל כחותיו בשורשו במקום הפלת השר
תחילה אל העם לא אפילנו מיד ,כי אם אסכסך ואיבה אשית בכחותיו אלו עם אלו ,וע"י כן
בבוא שפע אל העם על ידם ע"י כחות מוחלקים ,גם יערה במקבלים רוח סכסוך וריב ,שנלחמו
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איש באחיו ,והוא לעומת מה ששרו של מצרים ,היה משים איבה בין ישראל לאלוהיהם כנודע
מרז"ל.
(ג) ונבקה רוח מצרים וכו' .על דרך האמור שפקודת מצרים היא מעין אשר עשו לישראל
יאמר ,כי כנגד עבודתם הקשה עד שלא שמעו אל משה מקוצר רוח מן העבודה ,לכן ונבקה
רוח מצרים בקרבו ,ולעומת מה שביקשו לבלע עצה קדוש ישראל אשר יעץ להרבות זרעם,
כד"א כי לגוי גדול אשימך שם ,והם שמו עליהם שרי מסים למען ענותו בסבלותם על כן ועצתו
אבלע עד שיצטרכו לדרוש אל האלילים כו' שאין בם מועיל.
ותחת השרי מסים ששמו על ישראל (ד) וסכרתי את מצרים ביד אדונים קשה שיהיו
לאחדים כולם בקושי לאמר עליהם תואר לשון יחיד אדונים קשה ולא אדונים קשים ,ולעומת
ויקם מלך חדש כו' ומלך עז ימשול בם.
ה וְנִ ְשתּוַׁ -מיִם ֵמהַׁ יָם ְונָהָ ר יֶחֱ ַׁרב ְויָבֵ ש :
ו וְהֶ אֶ זְ נִ יחּו נְ הָ רֹות ָד ְללּו וְחָ ְרבּו יְאֹ ֵרי ָמצֹור ָקנֶה וָסּוף ָק ֵמלּו :
ז עָ רֹות עַׁ ל-יְאֹור עַׁ לִ -פי יְאֹור ְוכֹל ִמזְ ַׁרע יְאֹור יִבַׁ ש נִ ַׁדף וְאֵ ינֶנּו :
מ ֶרת עַׁ לְ -פנֵיַׁ -מיִם אֻ ְמלָ לּו :
ח וְאָ נּו הַׁ ַׁדיָגִ ים וְאָ ְבלּו כָלַׁ -מ ְש ִליכֵי בַׁ יְאֹור חַׁ כָה ּופֹ ְר ֵשי ִמכְ ֹ
חֹורי :
ט ּובֹשּו עֹ ְב ֵדי ִפ ְש ִתים ְש ִריקֹות וְאֹ ְרגִ ים ָ
ֹתיהָ ְמדֻ כ ִָאים כָל-עֹ ֵשי ֶשכֶר אַׁ גְ ֵמיָ -נפֶ ש :
י וְהָ יּו ָשת ֶ
(ה) ונשתו מים מהים וכו' .אחר אומרו שנהר יחרב ויבש ,איך אומר דללו וחרבו יאורי מצור,
שהרי כל היאורים הם מהנהר הגדול ,ואם הוא יבש כל שכן יאוריו.
ועוד ,כי בגדול אמר ויבש שהוא לגמרי ,וביאורים אמר דללו וחרבו בלבד ,וכן אומרו ואנו
הדייגים וכו' ,כי למה אינו בוכה שימותו כל העם בצמא ,כי אם על הדייגים ומשליכי חכה,
ועובדי פשתים ועושי שכר.
ויתכן יאמר ,הנה כאשר נשתו מים מהים הוא ים סוף ,כאשר נתפרסם בעולם את אשר
הוביש ה' את מי ים סוף ,ככה אפשר גם נהר מצרים יש כח שיחרב ויבש לגמרי ,כי יכולת ה'
אשר עשה בים יוכל עשות זה ,אך לא אעשה כן ,כי לא להמיתם בצמא אני חפץ.
כי אם (ו) שוהאזניחו נהרות שישכח שם נהרות שמשמעם גדולים ,כי אם קטנים הנקראים
יאורים ,וגם הם דללו וחרבו מקלות מי הנהר ,כי בדוחק יספיק לשתות אך לא ייבשו לגמרי,
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כי אם שקנה וסוף קמלו ,קנה וסוף הגדלים במקום בלתי עמוק קמלו ,כי שם לא יהיו מים
כלל ,כי אם מעט במקום עומק הנהר.
וכ"כ יהיה היובש כי יהיה (ז) ערות על יאור והוא כי דרך הנהרות הגדולים שבהקל המים
הרבה ,ישאר באמצע הנהר מקום בלי שום מים ,ומימי היאור הנשארים בזחלון בשני צדי
הנהר שיש בם עומק ,ובמקום שבאמצע זורעין ירקות שהוא מקום לח ,וזה יאמר ,הנה כ"כ
ידלדלו ויקלו המים שיהיו ערות על יאור שהוא בו ממש ,כי באלו יהיה לחות ממה שיהיה על
פי יאור מבחוץ ,וגם כל מזרע יאור הנזרע משני צדיו ממימי היאור יבש נדף ואיננו ,והוא מה
שכתבנו שלא ייבשו מי הנהר לגמרי ,כי להמיתם בצמא לא תהיה הכוונה ,אך הצרה תהיה
הסר מחייתם ומזונותם ,כי (ח) ואנו הדייגים כי יחסר לחמם כי אין במים די היות בהם דגים
לצוד ,ואפילו להשליך חכה לצוד אחד אחד ,אשר אפילו במים מועטים ימצאו דגים מועטים,
לצוד בחכה דג אחד לאכול לא יהיה שם ,ומכל שכן שפורשי מכמורת אגמי נפש שאין במים
שיעור לכך אומללו שביטל מחייתם מהם להחיות נפש ,ומכל שכן (ט) שיבושו עובדי פשתים
שריקות ואורגים חורי ,כי אין פשתן גדל שם לקלות המים.
והנה עד כה דבר על כל עושי מלאכות שתקופח מחייתם אמר ,כי מזה ימשך (י) שיהיו
שתותיה הם עשירי עם סוחריה ,שהם כיסודות לארץ יהיו מדוכאים ,כי היו מתעשרים ע"י
בעלי מלאכה שתחת ידיהם ,שהם מסתחרים בסחורות היוצאות מתחת ידי עושי המלאכה,
בפשתים שריקות וארגות חורי וכיוצא ,כי עתה יתדלדלו וידוכאו עשיריה ,ומה גם עתה עושי
שכר להרוויח די סיפוק חיי נפש ,כי אין צרתם שידלדלו ,כי אם צרת ועגמת נפש שברעב
ימותו שניטל מחייתם.
יא אַׁ ְך-אֱ ו ִִלים ָש ֵרי צֹעַׁ ן חַׁ כְ ֵמי יֹ עֲ צֵ י פַׁ ְרעֹ ה עֵ צָ ה נִ ְבעָ ָרה
ֹאמרּו אֶ ל-פַׁ ְרעֹ ה בֶ ן-חֲ כ ִָמים אֲ נִ י בֶ ןַׁ -מ ְלכֵיֶ -ק ֶדם :
אֵ יְך ת ְ
יב אַׁ יָם אֵ פֹוא חֲ כ ֶָמיָך ְויַׁגִ ידּו נָא לָ ְך ְוי ְֵדעּו ַׁמהָ -יעַׁ ץ ה' צְ בָ אֹות עַׁ לִ -מ ְצ ָריִם :
יה :
יג נֹואֲ לּו ָש ֵרי צֹעַׁ ן נִ ְשאּו ָש ֵרי נֹף ִה ְתעּו אֶ תִ -מצְ ַׁריִם ִפנַׁת ְשבָ ֶט ָ
יד ה' ָמסַׁ ְך ְב ִק ְרבָ ּה רּוחַׁ ִעו ְִעים ו ְִה ְתעּו אֶ תִ -מצְ ַׁריִם ְבכָלַׁ -מעֲ ֵשהּו כְ ִה ָתעֹות ִשכֹור ְב ִקיאֹו :
טו וְל ֹא-י ְִהיֶה ְל ִמצְ ַׁריִם ַׁמעֲ ֶשה אֲ ֶשר יַׁעֲ ֶשה ר ֹאש ְו ָזנָב כִ פָ ה וְאַׁ גְ מֹון :
(יא) אך אוילים שרי צוען חכמי יועצי פרעה וכו' .אמר משרי צוען אין לתמוה כי אך אוילים
המה מאז ולא חכמים ,אך תמיהתי היא מגדולי החכמים שביועצים ,הם חכמי יועצי פרעה
המייעצים אותו עצה נבערה להשליך את כל הילוד היאורה ,ליפטר מאלוהי ישראל אשר
נשבע לבלתי הביא מבול לעולם ,והוא אינו פורע רק מידה כנגד מידה ,ומה שאני מקשה לכם
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הוא ,כי איך תאמרו אל פרעה באומרו מי ה' אשר אשמע בקולו ,כי בן חכמים אני בן מלכי
קדם ,כי אם כן היא שאני בן חכמים וכו' באופן שבשר ודם אני ,ולא תתארו אותי בתואר
חכם ,כי אם בבן חכמים ,וא"כ (יב) אפוא חכמיך שהם לדעתך ממש חכמים אים איפה ויגידו
וכו' וידעו מה יעץ ה' ,כי לא יבצר מהחכמים מהשיג מעשה בן חכמים ,ולמה לא ידעתם עצת
ה' שלא יביא עליהם מבול ,כי אם שהם ילכו אל המבול אל מי ים סוף.
ומה שאמרתי שאך אוילים שרי צוען ואין לתמוה עליהם ,הלא הוא כי (יג) נואלו שרי צען
נשאו שרי נוף מאז ,כי הלא התעו את מצרים לבלתי שלוח את ישראל בפנת שבטיה הוא
בקצה משבטיה המכים בהם ,הן עשר מכותיה שבפינה אחת מהעשר מכות שהוא בזוית,
וקצת מהן שהוא עד חמש מכות מהן ,שהוא יתברך לא החזיק את לבו עד הששית ,נמצא
אשמת החמשה שהן פנת וקצת שבטיה ,הם התעו את מצרים.
ואפילו כאשר (יד) ה' מסך בקרבה רוח עועים ויחזק את לבו הוא מהמכה חמישית והלאה,
עם כל זה עליהם אני אומר והתעו את מצרים ,כי הם העושים והוא בכל מעשהו של פרעה
הנ"ל ,שהיה בהתעות שכור בקיאו ,כי גם שה' מסך בקרבה רוח עועים ,לא לשרי פרעה
היה ,כי אם לפרעה עצמו ,אך שריו התעו את מצרים בכל מעשהו ,כי הלא היו רואים בכל
ְׁשלֵ ׁש זה עשר פעמים ,כי
מכה ומכה איך באה עליהם ,ולא היו מקבלים מוסר לבלתי ְׁשנֹות ו ַ
כמקרה השכור קראם ,כי מקיא בשכרותו וחוזר אח"כ להיות בסובאי יין ,כך היו רואים קיא
צואת צרתם עליהם בכל מכה ומכה ,ולא היו שבים מתעותם ומדברים באזני מלכם.
או שעור הכתוב ,ה' מסך וכו' לומר אם יתנצלו לאמר ,כי ה' היה המחזק לב פרעה שהשגיא
לגויים ויאבדם ,עם כל זה אשמים הם ,כי הלא אם ה' מסך בקרבם רוח עועים להתעותם ,עם
כל זה אני אומר ,כי והתעו את מצרים בכל מעשהו ,בכל מכה ומכה ,והוא כהתעות שכור
בקיאו ,והוא כי הרוח עועים הוא כיין המשכר ,וכאשר האיש אשר ישקוהו יין וישתכר ויקיא,
אם אחרי כן יותן לו יין פעם שניה וישוב להשתכר הלא יאשם ,כי לא יסכון לו אומרו נתנו לי מן
היין ואשכר ,כי תשובתו בצדו לאמר לו ,הלא ראית כי כל שולחנך מלאה קיא ,ולמה שבת על
קיאך ,כן הדבר הזה ,כי גם שהרוח עועים משכרת אותך ,אחרי ראותך רעת צרת המכה אשר
באה עליך ,למה חזרת לשתות מיין שכרות ,רוח עועים המשכרת אותך ,אך אין זה כי אם
אשר נואלו שרי צוען כמדובר ,וזהו והתעו כו' כהתעות שכור בקיאו.
(טו) ולא יהיה למצרים מעשה אשר יעשה כו' .הנה כתבנו למעלה שיאזניחו נהרות ואנו
הדייגים ובושו כו' ,והיו שתותיה כו' ,גמר אומר עתה ואמר ,ולא יהיה למצרים מעשה אשר
יעשה ,שלא יהיה להם מלאכה אשר יעשה אותה האדם וחי בה לצורך אוכל נפש ,בין הנכבד
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הוא הראש ,בין הנקלה הנקרא זנב ,בין הגאה ככיפת האילן הזקופה ,בין השפל שכפוף
ראשו כאגמון ,וזהו ראש וזנב כיפה ואגמון .והוא כי עיקר חייהם הוא ע"י ריבוי מימי היאור,
וע"י חסרונן ימנעו מלאכותיהם ,והראש לא יסתחר לפי כבודו בפשתים וכיוצא מהגדל ע"י מימי
הנהר העצומים והרבים כי אינם ,והנקלה לא יהיה עובד פשתים או משליך ביאור חכה ,וכן
הגאה ככיפה לא יעמיד תחת ידו עושי מלאכות אלו בשבילו ,והוא עומד עליהם כי אין
מציאותם ,והכופף ראשו כאגמון מענוותנות לא יסגר בביתו לארוג חורי וכיוצא ,כי אין פשתן
שהוא עיקר מחיית מצרים ,שעל כן נקרא שם הנהר פישון ,על שם הפשתן כמו שאמרו ז"ל.
והנה עדיין כל זה אינו שבר גדול שהוא אחר קציר שדה ,והיו למו תבואות ,ואחרי כן לא הזיק
היובש עדיין ,רק לדייגים ולפשתן ולכל המלאכות האמורות ,אך זו היא תנופת יד בלבד.
טז בַׁ יֹום הַׁ הּוא י ְִהיֶה ִמצְ ַׁריִם ַׁכנ ִָשים
וְחָ ַׁרד ּופָ חַׁ ד ִמ ְפנֵי ְתנּופַׁ ת יַׁד-ה' צְ בָ אֹות אֲ ֶשר-הּוא ֵמנִ יף עָ לָ יו :
ְהּודה ְל ִמצְ ַׁריִם ְלחָ גָא כֹל-אֲ ֶשר יַׁזְ כִ יר אֹ ָתּה אֵ לָ יו ִי ְפ ָחד
יז ְוהייתה אַׁ ְד ַׁמת י ָ
ִמ ְפנֵי עֲ צַׁ ת ה' צְ בָ אֹות אֲ ֶשר-הּוא יֹועֵ ץ עָ לָ יו :
יח בַׁ יֹום הַׁ הּוא י ְִהיּו-חָ ֵמש עָ ִרים ְבאֶ ֶרץ ִמצְ ַׁריִם
ְמ ַׁד ְברֹות ְשפַׁ ת כְ נַׁעַׁ ן וְנִ ְשבָ עֹות לה' צְ בָ אֹות ִעיר הַׁ הֶ ֶרס יֵאָ ֵמר ְלאֶ ָחת :
ּומצֵ בָ ה אֵ צֶ ל-גְ בּולָ ּה לה' :
יט בַׁ יֹום הַׁ הּוא י ְִהיֶה ִמזְ בֵ חַׁ לה' ְבתֹוְך אֶ ֶרץ ִמצְ ָריִם ַׁ
ּולעֵ ד לה' צְ בָ אֹות ְבאֶ ֶרץ ִמצְ ָריִם
כ וְהָ יָה ְלאֹות ְ
מֹושיעַׁ ו ָָרב ו ְִה ִצילָ ם :
ִ
כִ י-יִצְ עֲ קּו אֶ ל-ה' ִמ ְפנֵי ֹלחֲ צִ ים ְוי ְִשלַׁ ח לָ הֶ ם
ְנֹודע ה' ְל ִמצְ ַׁריִם ְוי ְָדעּו ִמצְ ַׁריִם אֶ ת-ה' בַׁ יֹום הַׁ הּוא
כא ו ַׁ
ּומנְ חָ ה ְונ ְָדרּו-נ ֵֶדר לה' ו ְִשלֵ מּו :
וְעָ ְבדּו זֶבַׁ ח ִ
ְשבּו עַׁ ד-ה' ְונ ְֶע ַׁתר לָ ֶהם ְּורפָ אָ ם :
כב ְו ָנגַׁף ה' אֶ תִ -מצְ ַׁריִם נָגֹ ף ו ְָרפֹוא ו ָ
שּורה ּובָ א-אַׁ שּור ְב ִמ ְצ ַׁריִם ּו ִמ ְצ ַׁריִם ְבאַׁ שּור וְעָ ְבדּו
כג בַׁ יֹום הַׁ הּוא ִת ְהיֶה ְמ ִסלָ ה ִמ ִמצְ ַׁריִם אַׁ ָ
ִמצְ ַׁריִם אֶ ת-אַׁ שּור :
אמנם (טז) ביום ההוא מצרה זו ירך לבבם ,כי יהיה מצרים כנשים וחרד ופחד מפני תנופת
וכו' אשר הוא מניף עליו כעת ,כי יראו כי מזה תמשך לשנה הבאה חרפת רעב.
(יז) והייתה אדמת יהודה למצרים לחגא כו' .הנה ידוע כי הכעס שהיה לו יתברך להטיל על
ישראל בימי חורבן ,הטיל על העיר ,כד"א כלה ה' את חמתו שפך חרון אפו ויצת אש בציון
כו' ,וכן בירושלים אמרו ערו ערו עד היסוד בה ובכל שאר ארץ יהודה ,וכמאמר התורה
גפרית ומלח שרפה כל ארצה כו' .והנה כבוד זה לא ליתר אומות מ"ה יעשה זאת ,להטיל
הכעס על האדמה אשר הם עליה ,כי אם על האדם ,באופן שכל אומה אשר הוא יתברך מביא
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רעה עליה ,בטרם תבוא רעה תרגז בטנו ,בראות אשר נעשה על ארץ יהודה ,כי יאמר לאמר
הנה כל חרי האף הגדול אשר נעשה על האדמה ,היה ראוי ליעשות בישראל על שעברו רצונו,
אלא שכפר אדמתו עמו ,ואם כן אנחנו שאין ארצנו מכפרת עלינו ,כל אשר נעשה על אדמת
יהודה ,יעשה על עצמנו ובשרנו ,ואם כן כלה יעשה עד בלתי השאיר שריד וירגז לבכם ויתר
ממקומו .וזה מאמר הכתוב והייתה אדמת יהודה למצרים לחגא ,כי בראות מצריים את
אדמת יהודה שנעשו בה שפטים גדולים יחוגו וינועו מפחד ,או בשומעם עד גדר כי כל המזכיר
אותה אל מצרים ,שהוא כמבשר את מצרים ,שאשר בשבילם לקו נשמה אדמתם ,יפחד
מראות מה שיחוגו ויתפעלו מצרים בשומעם ,ויירא המזכיר עצמו על אשר שמח והיה מבשר
למצרים.
וטעם הפחד הוא מפני עצת ה' צבאות אשר הוא יועץ עליו ,כלומר על המזכיר עצמו שהוא
על בני האדם ,ולא על אדמתם כאשר עשה לישראל ,כי מאשר נעשה על הארץ ידונו עליהם
בעצמם מה שיעשה עליהם בעצמם ,כי אשר הוא יועץ הוא עליו ולא על אדמתם כאשר
בישראל ,ועל כן מצרים ישאו ק"ו על עצמם שכחשו בה'( ,יח) וביום ההוא שישמעו מפחדם
ישובו אליו יתברך באחדות ,כי יהיו חמש ערים כו' ,והוא כי יאמרו למה בדור הפלגה לא שלח
ה' יד בהם להמיתם ,עם שפשעם רב משל דור המבול היה על אחדותם ,לכן גם הם יעשו
עצמם עם אחד ושפה אחת ,שיהיו מדברות שפת ארץ כנען הוא לשון הקדש ,כאשר הייתה
שפת בני דור הפלגה כנודע ,ונשבעות לה' צבאות שישבעו שאין צריך לומר שאם יחטאו
קצתם לה' יכרת ,כי אם אפילו אם עיר אחת מהן תחטא ותפשע בה' יהרסוה הד' האחרות
כעיר הנידחת עד שיקרא שמה עיר ההרס.
ושיעור הכתוב ונשבעות לה' צבאות ,ומה היא השבועה הלא היא ,כי עיר ההרס יאמר לאחת
אם תעבור ,וקיבלן השי"ת ואת מנחתן ,כי הנה (יט) ביום ההוא יהיה מזבח לה' בתוך ארץ
מצרים וכו' ,שהוא כמו שאמרו ז"ל בית חוניו שהיה באלכסנדריא של מצרים ,וזולת המזבח
ההוא היה תהיה להם מצבה מפני עצמן אצל גבולה לה'.
ושמא תאמר מה ראו על ככה ומה הגיע אליהם ,שידעו את ה' שהקריבו זבחים לה' ,הלא
הוא כי הנה (כ) והיה לאות ולעד כו' כי יצעקו אל ה' מפני לוחצים בעלי בחירה ,וישלח להם
מושיע ורב והצילם ,והוא כי (כא) ונודע ה' את מצרים שיודע להם ,ובזה וידעו מצרים את ה'
בזה שנודע להם ,והצלה זו תהיה להם לאות ולעד וע"י כן ועבדו זבח ומנחה ונדרו נדר לה'
כו'.
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(כב) ונגף ה' את מצרים נגוף ורפוא כו' .הנה אחר אומרו ורפוא יראה ייתור אומרו אחרי כן
ורפאם .אך יאמר ,מה שידענו כי ייסורי ה' הם רפואה כי בהם מנכה עוון ,וזהו ונגף ה' נגוף
וכו' והנגיפה היא רפוא את הנפש ,וע"י הייסורין ושבו עד ה' ונעתר להם ,ואז ורפאם את
גויותם מייסוריהם.
(כג) כיום ההוא תהיה מסלה כו' .הנה מצרים ואשור מעולם לא היה שלום ביניהם ,אך ע"י
מה ששבו מצרים עד ה' ,יתקיים בהם ברצות ה' דרכי איש גם אויביו ישלים אתו ,כי ישלימו
אשור אתם ,עד היות מסלה ממצרים אשורה ,כי מצרים יעשו דרך כבושה לאשור ,לשאת
ולתת אלו עם אלו מרוב שלום ,וזהו והייתה מסלה ממצרים אשורה .אך לא יערבו אל לבם
מצרים להיות סוחרי מצרים ראשונים לבוא אשורה ,פן ישלחו אשור יד בהם ,אך תחילה
יתחילו אשור להורות בטחון של שלום ,ובא אשור במצרים כי יתחילו אשור לבוא ,להורות כי
לבם נכון ובוטחים במצרים בל יצרו את הבאים ,וע"י כן יבואו גם מצרים באשור .ולהיות כי
אשור הוא יותר דרישת שלום של בטחון ,על כן יכניע הוא יתברך את מצרים תחת אשור ,כי
ועבדו מצרים את אשור ,שיחפצו מצרים להיות למס לאשור.
ּולאַׁ שּור ְב ָר ָכה ְב ֶק ֶרב ָהאָ ֶרץ :
ישיָה ְל ִמצְ ַׁריִם ְ
כד בַׁ יֹום הַׁ הּוא י ְִהיֶה י ְִש ָראֵ ל ְש ִל ִ
ּומעֲ ֵשה י ַָׁדי אַׁ שּור ְונַׁחֲ לָ ִתי י ְִש ָראֵ ל:
כה אֲ ֶשר בֵ ֲרכֹו ה' צְ בָ אֹות לֵ אמֹר בָ רּוְך עַׁ ִמי ִמצְ ַׁריִם ַׁ
והנה עדיין לא יהיה שפע ברכה בעולם ,כל עוד שעדיין ישראל בלתי שלמים עושי רצונו
יתברך ,אך (כד) ביום ההוא תהיה ישראל שלישיה שתהיה ישראל שלישיה לתשובה עד ה',
כי תשוב אחר שוב מצרים ואשור ,ואז תהיה שלישית למצרים ולאשור ,ואז ע"י כישרון
ישראל תהיה ברכה בקרב הארץ .כי צינור המריק שפע לעולם הם ישראל ,בעשותם רצונו
של מקום ,ומתמציתם ימלאו ָׁשבָ ע כל האומות ,ומה גם מצרים ואשור שהייתה בין שניהם.
ושמא תאמר אחר ששבו מצרים ואשור ,אשר אין ספק שיהיו ראויים לברכה ,למה לא תייחס
הברכה כי אם לישראל? (כה) לזה אמר אשר ברכו ה' כו' לומר ,הן אמת שלא יבצר מהיות
ברכה לכל אחד ,אך אינו דומה ,כי הלא אשר ברכו ה' כך הוא ,ברוך עמי מצרים כלומר ראוי
לו ברכה כי עמו יקראו אחרי שובם עד ה' ,וכן ומעשה ידי אשור .כי גם שלא הגיעו לכלל
הקרא עמו ,לא יבצר מלהתייחס אל היותם מעשה ידיו ,כי מהראויים להתייחס אל מעשה ה',
אשר עשה בידיו את אדם הראשון המה.
ואם יאמר על זמן כורש שמלך באשור ,וציוה לבנות בית המקדש הנקרא מעשה ידיו יתברך,
כמו שאמרו על פסוק מקדש ה' כוננו ידיך ,המדבר על בית המקדש שעשו בני האדם,
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באומרם גדולים מעשה צדיקים וכו' שנאמר מקדש ה' וכו' ,יתכן שעל כן קרא את אשור מעשה
ידיו ,כי על ידו נעשה הנקרא מעשה ידי ה' .אך עדיין אין במצרים ואשור התמדה לכישרונם,
ואם דור אחד עד תומו יכשר ,לא יהיו כן בניהם אחריהם ,ועל כן אין ברכתם שלימה .אך לא
כאלה חלק עם בני ישראל ,כי אם הם נחלת ה' עולם ועד ,וזהו ונחלתי ישראל כלומר ועל כן
היטבתי אשר דברתי ,כי בהיות ישראל שלישיה ,אז תהיה ברכה בעצם בקרב הארץ ,מה
שאין כן במצרים ואשור.

פרק כ
דֹודה ִב ְשֹלח אֹ תֹו סַׁ ְרגֹון ֶמלֶ ְך אַׁ שּור ַׁויִ לָ ֶחם ְבאַׁ ְשדֹוד וַׁיִ ְלכְ ָדּה :
א ִב ְשנַׁת ב ֹא ַׁת ְר ָתן אַׁ ְש ָ
ב בָ עֵ ת הַׁ ִהיא ִדבֶ ר ה' ְביַׁדְ -י ַׁש ְעיָהּו בֶ ן-אָ מֹוץ לֵ אמֹר
ּופ ַׁת ְח ָת הַׁ ַׁשק ֵמעַׁ ל ָמ ְתנֶיָך ְונַׁעַׁ ְלָך ַׁתחֲ ֹלץ ֵמעַׁ ל ַׁרגְ לֶ ָך ַׁויַׁעַׁ ש כֵן ָהֹלְך עָ רֹום ְוי ֵָחף :
לֵ ְך ִ
ְש ְעיָהּו עָ רֹום ְויָחֵ ף ָשֹלש ָשנִ ים
ג וַׁי ֹא ֶמר ה' כַׁאֲ ֶשר הָ לַׁ ְך עַׁ ְב ִדי י ַׁ
אֹות ּומֹופֵ ת עַׁ לִ -מצְ ַׁריִם וְעַׁ ל-כּוש :
ד כֵן יִנְ הַׁ ג ֶמלֶ ְך-אַׁ שּור אֶ תְ -ש ִבי ִמצְ ַׁריִם וְאֶ תָ -גלּות כּוש
נְ עָ ִרים ּוזְ ֵקנִ ים עָ רֹום ְויָחֵ ף וַׁחֲ שּופַׁ י ֵשת עֶ ְרוַׁת ִמצְ ָריִם :
(א) בשנת בא תרתן אשדודה כו' .הלא אמרתי מתשובת מצרים עד ה' ,ואשר ייטב להם
מאתו יתברך ,ושיהיה שלום בין מצרים ואשור ,והלא לעומת זה היו עתידים מצרים להגלות
לאשור בחשופי שת ואיה שלומם וטובתם ,לזה אמר ,מה שאמרתי משלומם וטובתם הוא
ביום ההוא שהוא לעתיד ,אך בשנת בא תרתן וכו' שהוא בקרוב בעת ההיא ,דבר ה' ביד
ישעיהו וכו' ,את כל הדברים הרעים על מצרים ,שינהג מלך אשור את שבי מצרים וכו'.
(ב) בעת ההיא דיבר ה' כו' .הלא כמו זר נחשב ,יצער ה' את נביאו נאמן ביתו להלוך ערום
ויחף ,על שבי מצרים ועל גלות כוש .כי מה לנו ולצרת כוש ומצרים ,ומה גם עתה להיות
שלש שנים בסיגוף גדול כזה הלוך ערום ויחף .כי על כן כתב הרמב"ם ז"ל ,כי הכל היה
במראה הנבואה ,שנדמה לו כאלו שלש שנים היה הולך ערום ויחף ,ולא עשה כן בהקיץ כלל.
והן אמת שאות מופת אינו צודק להיות בחלום.
ועוד ראוי לשים לב ,כי לא אמר לו הוא יתברך שילך ערום ,כי אם להסיר שקו מעליו כאומרו
ופתחת השק מעל מתניך .ואפילו מענייין הלוך יחף לא אמר לו והלך יחף ,כי אם ונעלך
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תחלוץ מעל רגלך ,ואפשר הוא שיחלוץ וישב ,או יעמוד חלוץ הנעל ולא ילך ,ואיך יאמר ויעש
כן כו' .וגם אם נאמר שכיון שיהלך כך ,לא אמר לו שלש שנים.
אמנם אומר ,כי לא להתאבל על כוש ומצרים היה העניין ,רק למען סור מלב עם בני ישראל
בטחון משענת קנה של מצרים ,לבלתי שוב עד ה' יצילם מיד מלך אשור ,כי הוא יתברך
הפודה ומציל ואין זולתו .כן בעת בא תרתן אשדודה מאת מלך אשור וילכדה ,ראה והנה
יאמרו ישראל כי לא נפלה אשדוד בידו ,כי אם שלא היה לה עזר כנגדה ,אך לא כמוה חלק
יעקב ,כי ארץ מצרים תהיה לו לעזרה .על כן רצה הקדוש ברוך הוא להראות להם ,כי כמקרה
אשדוד גם לישראל יקרה ,אם לא אל על יקראוהו וישענו עליו ,וזה אומרו (ב) לך ופתחת כו'
ונעליך תחלוץ כו'( ,ד) כן ינהג מלך אשור וכו' וכל זה למה חרד ישעיהו את החרדה הזאת
הלוך ערום ויחף ,הלא הוא שמה שע"י כן ימשך ,כי (ה) יחתו ובשו מכוש מבטם וממצרים
תפארתם ,ולא ישימו ישראל ביטחונם בבשר ודם כי אם בה' לבדו.
ולבוא אל יתר ההערות והתכת הכתובים ,נשים לב אל טעם אתנח שבמלת ויחף ,ולא
במלת שנים שאחרי כן .אך יהיה העניין ,כי מאז נלכדה אשדוד עד זמן שבי מצרים וגלות
כוש עברו שלש שנים ,ומעתה עשה יתברך יהיה האות והמופת מסור ביד העם שלש שנים,
עד בא הדבר אל הפועל.
וזה ענייין הכתובים בעת ההיא שלכד חיל אשור את אשדוד דבר ה' כו' לאמר ,כלומר,
שהיה זה כדי לאמר ,שתמשך מזה אמירת ישראל שאין לבטוח במצרים כמדובר ,וציוהו
לעשות מה שיצווה לו בפני עם ישראל ,וזה אומרו לך ופתחת כו' .והעניין כי מפני כבוד הצדיק
לא אמר לו שיפשיט עד חלוקו ,כי אם ופתחת השק .והוא כי השק היה לו על בשרו מבית,
ובכלל פתוח השק מעל מתניו היא הפשטת החלוק גם הוא ,ולא הזכיר ההפשטה רק בדבר
שהסרתו מעליו אינו צער ,וגם ונעלך תחלוץ ,והנה ישעיהו הבין העניין ויעש כן ,שהפשיט
חלוקו ומנעליו ,עד הלוך ערום ויחף .והוא כי הלוך הוא מקור שכולל הוה והיה ויהיה ,שהן
שלש פסיעות ולא הניחו יתברך יותר.
אז אמר (ג) כאשר הלך עבדי ישעיהו ערום ויחף ,ולא הזכיר כמה כי כבר נרמז שהוא שלש
פסיעות .אך הטיל אתנח במלת ויחף ,בל יראה שהוא נמשך עם ג' שנים שאחר תיבה זו ,כי
אם ענייין הכתוב כאשר הלך עבדי ישעיהו ערום ויחף ,שהוא השלש פסיעות הנזכרות ,כך ג'
שנים יהיה אות ומופת ,שיהיה מסור הדבר לאות ולמופת שלש שנים עד בא הנמשל אל
הפועל.
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כי (ד) כן ינהג מלך אשור כו' .והצד השוה שבשניהם שבכוש ומצרים הוא ,שיוליכום ערום
ויחף כאות שעשה ישעיה .ועוד יתוסף במצרים שיהיו חשופי שת ,ולזה לא עשה עבדי ישעיהו
אות להלך חשוף שת ,כי זה הוא ערות מצרים ויחויב לו העניין ,כי הוא נקרא ערות הארץ ,כי
שם מקום זימה וטומאה ואין צריך לזה אות נוסף ,על שאינו נוגע רק לאחד מהם ,וזהו ערות
מצרים ולא של כוש גם הוא ,ובא האות על השוה לשניהם.
ּומןִ -מצְ ַׁריִם ִת ְפאַׁ ְר ָתם :
ה וְחַׁ תּו ָובֹשּו ִמכּוש ַׁמבָ ָטם ִ
ו וְאָ ַׁמר י ֵשב הָ ִאי הַׁ זֶ ה בַׁ יֹום הַׁ הּוא
ִהנֵה-כֹה ַׁמבָ ֵטנּו אֲ ֶשר-נ ְַׁסנּו ָשם ְלעֶ זְ ָרה ְל ִהנָצֵ ל ִמ ְפנֵי ֶמלֶ ְך אַׁ שּור ְואֵ יְך נִ ָמלֵ ט אֲ נ ְָחנּו:
וכל זה למה? כדי (ה) שוחתו ובשו מכוש מבטם וכו' כמדובר בסמוך ,שישעה ישראל אל
עושהו ולא ישעה אל מצרים ,ולא בלבד ישראל יקחו מוסר ,כי אם גם יושב האי הזה הסמוך
לארץ ישראל ,אשר נסו מצרימה מפני מלך אשור ,עתה יאמרו הלא (ו) כה מבטנו וכו' ,ואיך
נמלט אנחנו ויראו ישראל ויעשו כן גם הם.

פרק כא
נֹוראָ ה :
א ַׁמ ָשא ִמ ְדבַׁ רָ -ים כְ סּופֹות בַׁ ֶנגֶב לַׁ חֲ לֹוף ִמ ִמ ְדבָ ר בָ א ֵמאֶ ֶרץ ָ
שֹודד עֲ ִלי עֵ ילָ ם צּו ִרי ָמ ַׁדי כָל-אַׁ נְ ָח ָתה ִה ְשבַׁ ִתי :
ֵ
שֹודד
ב חָ זּות ָק ָשה הֻ גַׁדִ -לי הַׁ בֹו ֵגד בֹוגֵד וְהַׁ ֵ
ירי יֹולֵ ָדה נַׁעֲ וֵי ִתי ִמ ְשמֹעַׁ נִ ְב ַׁה ְל ִתי ֵמ ְראֹות :
ג עַׁ ל-כֵן ָמ ְלאּו ָמ ְתנַׁי חַׁ ְלחָ לָ ה צִ ִירים אֲ חָ זּונִ י כְ צִ ֵ
ֶשף ִח ְש ִקי ָשם ִלי לַׁ חֲ ָר ָדה :
ד ָתעָ ה ְלבָ ִבי פַׁ לָ צּות ִבעֲ ָת ְתנִ י אֵ ת נ ֶ
ה עָ רְֹך הַׁ שֻ ְלחָ ן צָ פֹ ה הַׁ צָ ִפית אָ כֹול ָשתֹה קּומּו הַׁ ָש ִרים ִמ ְשחּו ָמגֵן :
(א) משא מדבר ים כסופות בנגב וכו' .הנה נבואה זו הייתה על מפלת בבל ,על אשר
החריב בית המקדש והגלה את ישראל ,שלא לכוונת עשות רצונו יתברך .והייתה נבואה זו
ימים ושנים רבות טרם החורבן כנודע ,ולהורות היותו הולך מלך אשור ,שלא לעשות רצון ה'
על שחטאו ישראל ,כי אם שהוא היה מתלהב להצר לישראל ,אמר משא מדבר ים וכו' .לאמר
משא על מי שלקצר ולנחץ הדבר והדרך מבבל לירושלים ,הלך דרך מדבר ים ,כדי שכסופות
הממהרות כיון לעבור עד ירושלים וזהו בנגב לחלוף ,כי נגב הוא ירושלים כד"א הלוך ונסוע
הנגבה ,שהוא מקום ירושלים וחברון כנודע .ואמר שהיה מקצר והולך דרך מדבר ים כדי
שכסופות בנגב לחלוף מיד .ואח"כ שהחריב בית המקדש יצא בשלום וממדבר בא וחזר
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לארצו מארץ נוראה היא ירושלים הנקראת נוראה ,כד"א מה נורא המקום הזה .שהיה מקום
הר המוריה שנעתק ממקומו ובא לשם.
ועל קושי הנבואה אמר (ב) חזות קשה הוגד לי כלומר ,סתם כי אמרו הבוגד בוגד תחילה,
ואח"כ השודד את הבוגד שודד ,על אשר בגד ולשדוד עלי עילם צורי מדי כי כל אנחתה של
ארץ נוראה השדודה השבתי אמר הנביא.
(ג) על כן בשומעי מלאו מתני חלחלה כו' ,כי נעויתי משמוע ואחרי כן נבהלתי מראות,
ופירש ואמר מה שאמרתי על כן מלאו מתני חלחלה על שנעויתי משמוע הוא.
כי הנה (ד) תעה לבבי כלומר כי לא ידעתי קושי החזות על מי היה ,כי תעיתי פן היה על
ישראל ועל כן פלצות בעתתני.
או יאמר מה שתעה לבבי ,עם היות ששמעתי אומר שבא מארץ נוראה שהיא ירושלים .והיה
לי להבין כי נבוכדנאצר הוא ועל בבל ידבר ,הלא הוא ,כי מה שתעיתי היה מחמת שפלצות
בעתתני ,באופן כי את נשף חשקי שהיה לפי האמת ענייין מפלת בבל שהוא חשקי ,שם לי
לבבי הטועה לחרדה.
ומה שאמרתי שאחרי כן נבהלתי מראות הוא ,כי להסיר חרדתי הראני ה' (ה) ערוך השלחן,
כדרך המכינים עצמם להלחם מול מערכת האויבים .כי לאמץ לבם עורכים תחילה השולחן,
ומעמידים המצפה בעוד אוכלם בפיהם ,פן יבואו עליהם פתאום .וזהו ערוך השלחן צפה
הצפית ואז אכול שתה ,ומיד יאמרו קומו השרים הם שרי עילם ומדי הבאים על בבל,
שהראה הוא לנביא היות מכריזים בשמים ,יקומו ימשחו מגן לערוך מלחמה על בבל.
ו כִ י כֹה אָ ַׁמר אֵ לַׁ י אֲ ֹדנָי לֵ ְך הַׁ עֲ ֵמד הַׁ ְמצַׁ פֶ ה אֲ ֶשר י ְִראֶ ה יַׁגִ יד :
ָמל ו ְִה ְק ִשיב ֶק ֶשב ַׁרבָ -ק ֶשב :
ז ו ְָראָ ה ֶרכֶב צֶ ֶמד פָ ָר ִשים ֶרכֶב חֲ מֹור ֶרכֶב ג ָ
יֹומם וְעַׁ לִ -מ ְש ַׁמ ְר ִתי אָ נֹכִ י נִ צָ ב ָכלַׁ -הלֵ ילֹות :
ח וַׁיִ ְק ָרא אַׁ ְריֵה עַׁ לִ -מצְ פֶ ה אֲ ֹדנָי אָ נֹכִ י עֹ ֵמד ָת ִמיד ָ
ֹאמר
ט ו ְִהנֵהֶ -זה בָ א ֶרכֶב ִאיש צֶ ֶמד פָ ָר ִשים ַׁויַׁעַׁ ן וַׁי ֶ
נ ְָפלָ ה נ ְָפלָ ה בָ בֶ ל ְוכָלְ -פ ִסילֵ י אלוהיהָ ִשבַׁ ר לָ אָ ֶרץ :
י ְמדֻ ָש ִתי ּובֶ ןָ -ג ְרנִ י אֲ ֶשר ָש ַׁמ ְע ִתי ֵמאֵ ת ה' צְ בָ אֹות אלוהי י ְִש ָראֵ ל ִהג ְַׁד ִתי לָ כֶם :
והפתרון הוא( ,ו) כי כה אמר אלי ה' למעלה לך העמד המצפה כו' .ומה שיראה הוא (ז)
רכב צמד פרשים הם צמד שתי מרכבות של שתי שרי שני אומות עילם ומדי.
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האחד נקרא רכב חמור שהוא עילם ,שהם מבחינת הנקראים בשר חמורים ,המושפעים
מבחינת השר המתייחס אל חמור.
ורכב גמל הוא מדי כמאמרם ז"ל במדרש רבה על פסוק ואת הגמל כי מעלה גרה הוא כו' ,כי
הגמל הוא רמז אל מדי כמפורש שם הטעם ,והקשיב המצפה קשב רב קשב .והורה יתברך
מעלת הנביא באומרו לך העמד המצפה ,כי כדאי הוא להשתרר ולצוות יעמוד מלאך על
מצפה ,לשמוע חיילות עליונים והגזרה היוצאת עליהם.
ובהקשיב המצפה ראה כי (ח) ויקרא אריה הוא מלאך מיכאל ,שהוא פני אריה או זולתו
מהכת שלו כנודע ,שהוא מצד החסד והוא העומד לישראל ,ויקרא אדני הנה אנכי עומד
תמיד יומם .ולא בלילה ,כי דרכי הוא יומם כד"א יומם יצוה ה' חסדו .והנה עתה שנצטוויתי
לעמוד על מצפה על משמרתי אנכי נצב כל הלילות ,שהוא זמן דין לראות ולשמוע גזרת
הדין.
ואראה (ט) והנה זה בא רכב איש הוא רכב גבריאל הנקרא איש ,כד"א והאיש גבריאל מועף
ביעף ורכבו ,הוא מלאכים העלולים ומושפעים ממנו כנודע ,כי כל המלאכים הם דרך עילה
ועלול ,והרכב שלו הם פרשים שהוא ,כי יש תחתיהם גם הם עלולים מהם ונשפעים ונמשלים
לפרשים שתחתיהם סוסים ,ויען האיש גבריאל הנז' שמכח הדין נפלה נפלה בבל וכל
פסיליה .שהם דוגמת אלוהיה כדוגמת שרי מעלה או הוברי השמים שבר לארץ וזהו פסילי
אלוהיה שהוא פסילים של אלוהיה.
ומה שכפלתי ואמרתי נפלה נפלה אחד (י) מדושתי והב' בן גרני ,והוא כי אמר גבריאל ,כי
כאשר בתבואה הנדשת יש תבן המתחתך לכמה חתיכות ,ויש הגרעינים שעם שנשארים
שלמים ,לא יבצר מהיות מדוכאים תחת המורג חרוץ שעליהם .כן האומה הנופלת אנשיה
מתחתכים כתבן ועליה אמר מדושתי .והשר הנופל ונכנע גם כי יעמוד חי ,לא תבצר ממנו
נפילה ,שהוא נופל תחילה עליו אמר ובן גרני .והוא מאמר גבריאל שעודנו מדבר ומפרש
דבריו ,אשר אמרתי נפלה נפלה זה פעמים,
הא' ,הוא מדושתי הוא על העם כי גבריאל כח דין המדכאם,
והשני ,הוא על השר שהוא בן גרני הוא גרגיר הגרן הנכנע ,עם שנשאר שלם כאשר יקרה
לשר.
וכהתימו להגיד המצפה מסיים ואומר ,אשר שמעתי מאת ה' צבאות הגדתי לכם .וכל זה
הראה יתברך לנביא למען ידע ,כי קושי החזות היה על בבל ,ולא כאשר תעה לבבו ,ועל
מראה זה שראה רכב כו' ,הוא מה שאמר נבהלתי מראות.
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דּומה אֵ לַׁ י קֹ ֵרא ִמ ֵש ִעיר שֹ ֵמר ַׁמהִ -מלַׁ יְלָ ה שֹ ֵמר ַׁמהִ -מלֵ יל :
ָ
יא ַׁמ ָשא
יב אָ ַׁמר שֹ ֵמר אָ ָתא ב ֶֹקר ְוגַׁם-לָ יְלָ ה ִאםִ -ת ְבעָ יּון ְבעָ יּו שֻ בּו אֵ ָתיּו :
(יא) משא דומה אלי קורא משעיר כו' .יראה מחכמי האמת כי דומה זה הוא אשר נמסרים
אליו כל הנשמות של מתים .וגם אנו נאמר על פי דרכם והוא ,כי ידענו כי שעיר הוא מקום היה
מקום מיוחד לשרו של עשו ,הוא סמאל הוא מלאך המוות.
והנה ידוע כי הוא מתערבב בקול שופר ,כי זוכר כי אז תבלע המוות לנצח ,והוא ,כי דומה
מדבר אל הנשמות שתחת ידו שהוא ממונה עליהן ,ואומר להן הנה חס אני עליכם ותאב על
תיקונכם ותחיית מתיכם ,והביטו וראו כי הנה אלי קורא אשר הוא משעיר ,הוא סמאל הוא
מלאך המוות .ואומר אלי שומר מה מלילה כלומר שומר הנשמות אמור לי מה נשאר מהלילה
של הגלות ,כי אז תחיל לסור שליטתו מישראל.
וגם קורא עוד ואומר לו שומר מה מליל ,כמה נשאר מהליל מהגאולה עד אור תחיית המתים,
כי אז בלע המוות לגמרי .ועל כן אמר מליל שהוא זמן קצר מהגלות ,אשר קרא לילה תחילה,
הנה זהו מה שאלי קורא משעיר.
אך הנה מה (יב) שאמר שומר שאמרתי אני השומר לאשר אלי קורא משעיר ,הוא אתא בקר
וגם לילה ,והוא מה שידוע כי יש קץ ויש קץ ,כמו שאמרו ז"ל זכו אחישנה לא זכו בעתה .וזה
מאמרו הנה אתא בקר של הקץ ולא זכו לזמן של אחישנה ,שהיה בקר ובא אחריו לילה .כי
זה הייתה בשורה לאשר אלי קורא משעיר ,שנתארך הזמן ואחר הבקר אתא לילה .אך
לנשמות שבידי אליהן אני אומר ,אם תבעיון בעיו מאת ה' למהר את הקץ גם עתה ,כי לזמן
אחישנה יש קצים רבים כנודע מספר הזוהר .ואם לאו שובו אתיו שובו מאתי בגלגול אל
העולם השפל ,ואחר כך אתיו אלי עוד פעם אחרת ,כי תשובו למות ולימסר בידי ויארך לכם
הזמן ,באופן כי מה שבשרתי לאשר משעיר עשו אתם ,שיהיה לכם בהפך שהלילה שאמרתי
לא תקצר ,כי חפץ אני בתיקונכם.
יג ַׁמ ָשא בַׁ ְע ָרב בַׁ יַׁעַׁ ר בַׁ ְע ַׁרב ָת ִלינּו אֹ ְרחֹות ְד ָדנִ ים :
ימא ְבלַׁ ְחמֹו ִק ְדמּו נ ֵֹדד :
יד ִל ְק ַׁראת צָ ֵמא הֵ ָתיּו ָמיִם יֹ ְשבֵ י אֶ ֶרץ ֵת ָ
ּומ ְפנֵי כֹבֶ ד ִמ ְלחָ ָמה :
ּומ ְפנֵי ֶק ֶשת ְדרּוכָה ִ
טּושה ִ
ָ
טו כִ יִ -מ ְפנֵי חֲ ָרבֹות נ ָָדדּו ִמ ְפנֵי חֶ ֶרב נְ
טז כִ י-כֹה אָ ַׁמר אֲ ֹדנָי אֵ לָ י ְבעֹוד ָשנָה כִ ְשנֵי ָשכִ יר ְוכָלָ ה כָל-כְ בֹוד ֵק ָדר :
בֹורי ְבנֵיֵ -ק ָדר י ְִמעָ טּו כִ י ה' אלוהיִ -י ְש ָראֵ ל ִדבֵ ר:
ּושאָ ר ִמ ְספַׁ רֶ -ק ֶשת גִ ֵ
יז ְ
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(יג) משא בערב ביער בערב תלינו כו' .אמרו רז"ל כי על מה שהשקו בערב נודות נפוחים
לשמונים אלף פרחי כהונה נאמר עליו המשא הזה .ויתכן שעור הכתובים לפי דרך זה ,שאומר
הנביא להורות איך על זה ילקו.
ואמר כמוכיח את יושבי תבל בל יקרם כערביים ההם ,שהיו כפויי טובה לאלוהי ישראל ,שנתן
מים לישמעאל בהיותו נודד ,ובניו המיתו בצמא את ישראל ,ואמר כמדבר אל כל המון גויים
דעו אפוא כי אביא את בערב יהיו נודדים מפני חרב ,רעבים גם צמאים והנני מודיע כי ילקו
בעוונם ומצווה כי מימיהם שמנעו מישראל יותן לצמאים ,והם לא יתהנו מהם ,וזהו ביער
בערב תלינו ,לאמר לכו ולינו ביער של בערב המשולל מים.
(יד) ולקראת צמא העובר התיו מים של בערב הנזכר ,ולא אמרתי שתתנו מלחמו של בערב
לרעב ,כי הלא זה כבר יושבי ארץ תימא עשו הדבר ,כי מלחמו של בערב כבר קדמו נודד.
וכל זה הוא כי הערביים שהם בערב (טו) מפני חרבות נדדו ,ומפני עוון שהרגו את הבורחים
מפני חרב ,גם הם יהיו נודדים מפני חרב נטושה כו' ,באופן שאינן במקומם והניחו מימיהם
ולחמם ,ועל כן היה הציווי שלקראת צמא התיו מים ביער בערב ,ביער שלהם אשר מימיהם
שם ,ולחמם אשר בו יושבי ארץ תימא קדמו נודד.
ושמא תאמר היאך תאמר מפני חרבות נדדו כו' והם עדיין במקומם ,לזה אמר הנה (טז) כי
כה אמר ה' כו' בעוד שנה כשני שכיר שהוא בצמצום וכלה כו' ,ועל כן מעתה הוא כ"כ אמת
כאלו כבר הוא( ,יז) כי ה' אלוהי ישראל דיבר.

פרק כב
א ַׁמ ָשא ֵגיא ִחזָיֹון ַׁמה-לָ ְך אֵ פֹוא כִ י-עָ ִלית כֻלָ ְך לַׁ גַׁגֹות :
הֹומיָה ִק ְריָה עַׁ ִליזָה חֲ לָ לַׁ יְִך ל ֹא חַׁ ְללֵ יֶ -ח ֶרב וְל ֹא ֵמ ֵתי ִמ ְל ָח ָמה :
ִ
ב ְתשֻ אֹות ְמלֵ אָ ה ִעיר
ג כָלְ -קצִ י ַׁניְִך ָנ ְדדּו-יַׁחַׁ ד ִמ ֶק ֶשת אֻ סָ רּו כָל-נִ ְמצָ אַׁ יְִך אֻ ְסרּו י ְַׁח ָדו ֵמ ָרחֹוק בָ ָרחּו:
(א) משא גיא חזיון וכו' .דעת רז"ל וכל הבאים אחריהם ,כי את ירושלים קרא גיא חזון ,גיא
שכל החוזים עומדים ממנה ,והנה עדיין צריך לתת טעם אל לשון גיא והוא מקום גבוה ,אך
יהיה בהזכיר מאמרם ז"ל כי חזון הוא א' מלשונות של קושי ,וי"א משא הוא לשון קושי ,והנה
התלונה הגדולה אשר לו יתברך על עמו הלא היא ,כי מז' נביאים התנבאו קושי על ישראל
ולא שווה למו לתקן מעשיהם ,וזה החילו יתברך בתלונותיו עלינו על חורבן הבית העתיד,
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והיה אומרו מאז טרם יהיה ,למען יתנו אל לבם לתקן מעשיהם ,ומדבר כאלו החורבן הווה,
ומתלונן על שלא שבו מקודם וישימו באלוהים כסלם ,ואמר מאז משא של גיא מלא חזון הוא
נבואות של קושי ,כלומר ולא הועיל למו ואומר להם כמדבר עם נקבה תשת הכח וההשכלה,
מה לך אפוא וכו' והוא כי בהיות מלחמה ברחובות קריה ,דרך העולם לעלות לגגות לזעוק על
חלליהם ,ולקבץ עם יאספו לקול שועתם ,ואומר הוא יתברך מה לך אפוא כי עלית כולך
לגגות לזעוק ,ולא שמת לבך כי אַ ת עשית רעתך מאז.
כי הלא בהיות (ב) תשואות מלאה ממהלומות ועושק ורצח ,הייתה ציון הנקראת עיר כד"א
עיר דוד עיר האלוהים סלה הומיה ,והקריה היא ירושלים כד"א קרית משוש הייתה עליזה ,כי
רעתם אז יעלוזו תחת התעצב אל לבם ,ושוב עד ה' לתקן עוותם באופן כי לפי האמת חלליך
שליך יקראו הרוגיך ,ולא חללי חרב אויביך ולא מתי מלחמה ,מראות מלחמת שונאיך כי אם
חלליך שליך ,כי את הרגתם ,במה שלא שמת לבך לתקן תשואות חמס ושוד ושבר שהיה
בקרבך ,והראיה כי עוונם הסגירם והמיתם ולא האויבים.
כי הלא (ג) כל קציניך נדדו יחד ומקשת אשר ראו מהאויבים אוסרו כי נפל חיתת איש קשת
א' על כל קציניך יחד ,מה שאין כן אלו לא הייתה חיתת אשמותם ,כי אדרבא היו רודפים מכם
חמשה מאה ,וכן כל נמצאיך אשר לא נדדו עם היותם רבים ,ויחדו כא' אוסרו לפני האויב כאלו
ידיהם אסורות ,ועם היות אויבים מרחוק ברחו ,ואין זה רק שנימוקו ביד עוונם ,באופן כי אתם
הרגתם עצמכם.
ד עַׁ ל-כֵן אָ ַׁמ ְר ִתי ְשעּו ִמנִ י אֲ ָמ ֵרר בַׁ בֶ כִ י אַׁ לָ -ת ִאיצּו ְלנַׁחֲ ֵמנִ י עַׁ ל-שֹ ד בַׁ ת-עַׁ ִמי :
ּומבּוכָה לַׁ א ֹדנָי ה' צְ בָ אֹות ְב ֵגי ִח ָזיֹון ְמ ַׁק ְר ַׁקר ִקר וְשֹועַׁ אֶ לָ -ה ָהר :
ּומבּוסָ ה ְ
הּומה ְ
ה כִ י יֹוםְ -מ ָ
(ד) על כן אמרתי שעו מני כו' .הנה במאמר איכה רבתי על אומרו הוא יתברך שהיה חפץ
לבכות כביכול ,ומלאכי השרת היו אומרים לפניו שלא יבכה כביכול כי המה יבכו ,והשיב
למטטרון אם לא תניח אותי לבכות וכו' שם כתבנו ,כי לולא מה שבכה הוא יתברך לפי
הפירוש שכתבנו שם ,מה הוא מציאות הבכי היה העולם אבד ,כי על ידי הבכי השקיט רוגזו
יתברך מעל ישראל ,והשליך הרוגז בציון ובירושלים ובית המקדש.
ונבוא בזה אל העניין והוא שאומר הוא יתברך על כן שאתם גרמתם רעתכם ,כאלו את
עצמכם הרגתם כמדובר בפסוק הקודם ,על כן היה מה שאמרתי למלאכים שעו מני אל
תאמרו שלא אבכה ,כ"א אדרבא אמרר בבכי שהוא שעי"כ אשקיט הרוגז והפורענות מעל
בני ,כי להיותם הם הגורמים בעצם יתחייבו כליה ,ומפני שהיו מלאכי השרת אומרים לפניו
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יתברך שיתנחם על ישראל ,כי הם גרמו רעתם כי מה אנוש כי יזכרנו ,ושיסתפק בעליונים
וישתה כוס תנחומין על ישראל עמו ,לזה אמר כי באומרו למלאכים שעו מני כו' ,אמר ג"כ אל
תאיצו לנחמני על שוד בת עמי ,כי דעו לכם כי עם שהם גרמו כל צרתם ,לי צר כביכול בעצם
וראשונה.
(ה) כי הנה יום מהומה היא לה' ,עם היותי אלוהי הצבאות עליונים כי בישראל אני חפץ
מבהם ,וזהו אומרו אלוהים צבאות ,שעם היות אלוהי צבאות המלאכים ,הוא יום מהומה על
צרת ישראל ,ועל כן המהומה ומבוסה ומבוכה שאעשה בגיא חזון לא יהיה בעם ,כי אם בציון
וירושלים ובית המקדש ,וזהו מקרקר קיר עד גלות היסודות ,ויגלה הר שתחת היסודות ,וזהו
ושוע אל ההר שהוא עד הביט אל עצם ההר בעצמו ,כי אין זה רק להטיל הכעס על העצים
ועל האבנים להקל מעל בני ,שאמרו ז"ל על פסוק מזמור לאסף אלוהים באו כו' ,ועל פסוק
כלה ה' חמתו וכו' ,ואין זה כי אם שהוא יתברך נתן בלב האויבים בל יעשו עיקר להרוג את
האנשים ,כי אם לנתוץ ולנתוש ולהאביד ולהרוס העיר.
ָשא אַׁ ְשפָ ה ְב ֶרכֶב אָ ָדם פָ ָר ִשים ו ְִקיר עֵ ָרה ָמגֵן :
ו וְעֵ ילָ ם נ ָ
ז ַׁוי ְִהי ִמ ְבחַׁ ר-עֲ ָמ ַׁקיְִך ָמ ְלאּו ָרכֶב וְהַׁ פָ ָר ִשים שֹ ת ָשתּו הַׁ ָש ְע ָרה :
וזהו אומרו (ו) ועילם שהם בני עילם הבאים להלחם נשא אשפה ברכב כו' ,שנשא והעמיס
אשפתות מלאות חצים על רכב אדם של פרשים לירות אל עם בני ישראל ,וכן קיר ערה מגן
לישמר מישראל בהילחמם אתם ,וכן (ז) ויהי ומבחר עמקיך מלאו רכב ועם כל זה כל אלו
ואלו הניחו את העם ושמו כל מגמתם להרוס את העיר שות שתו השערה להרוס את השער
ליכנס בו ,ולא היטפלו בחצים וחרבות להכות את האנשים ,כי מה' יצא הדבר להטיל הכעס על
העצים ועל האבנים כמדובר.
ֶשק בֵ ית ַׁהיָעַׁ ר :
ְהּודה ו ַַׁׁתבֵ ט בַׁ יֹום הַׁ הּוא אֶ ל-נ ֶ
ח ַׁו ְיגַׁל אֵ ת ָמסַׁ ְך י ָ
ט ְואֵ ת ְב ִקיעֵ י ִעירָ -דוִד ְר ִאי ֶתם כִ יָ -רבּו ו ְַׁת ַׁק ְבצּו אֶ תֵ -מי ַׁה ְב ֵר ָכה ַׁה ַׁת ְחתֹונָה :
חֹומה :
י וְאֶ ת-בָ ֵתי יְרּו ָשלַׁ ם ְספַׁ ְר ֶתם ו ִַׁת ְתצּו הַׁ בָ ִתים ְלבַׁ צֵ ר הַׁ ָ
ְשנָה
ֹתיִם ְל ֵמי הַׁ ְב ֵרכָה הַׁ י ָ
יתם בֵ ין הַׁ חֹ מ ַׁ
ּומ ְקוָה עֲ ִש ֶ
יא ִ
יתם :
וְל ֹא ִהבַׁ ְט ֶתם אֶ ל-עֹ ֶשיהָ וְיֹ צְ ָרּה ֵמ ָרחֹוק ל ֹא ְר ִא ֶ
(ח) ויגל את מסך יהודה כו' .הנה בית יער הלבנון שהוא בבית המקדש היה מקום ידוע,
שהיה בו נשק ברזל ומגני הזהב כנודע ,והנה יהיה ענייין הכתוב שמתלונן הוא יתברך על בת
ירושלים ,כי כאשר ע"י האויבים ששלחו יד בבית המקדש ,גלו את מסך יהודה היא כותל
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שבעזרה ,שהיה כמסך שלא יעברו איש יהודה משם פנימה ,וכאשר פרצו וגלו אותו המקום
נראה נשק בית היער שהיה בפנים ,ואמר הוא יתברך קובלני עליך בת ירושלים ,כי כאשר
הוסר מסך יהודה במקום שהיה לך להצטער ,על צרת בית המקדש על שנגעו במקדש ויגלו
את מסך יהודה ,לא הבטת אל השי"ת להצטער על כבודו ,ולבקש מאתו יקנא על מקדשו ,כי
אם ותבט אל נשק בית היער ,כי נתת עיניך בנשק לומר ,כי בו תנצלו או לחמוד כבוד עושר
הנשק ,וכן הלכתם אחר המצאות טבעיות להינצל מהאויב ,ולא הבטתם אל ה' הפודה ומציל
בהשגחתו אל השבים אליו בכל לבם.
כי הנה (ט) את בקיעי עיר דוד ראיתם כי רבו ותקבצו את מי הברכה כו' להיות מגן ,שאם
יכנסו דרך הבקיעים יעכבום המים מליכנס פנימה ,וכן (י) את בתי ירושלים ספרתם כו' שהוא
כי לבנות ולהחזיק בדקי החומה ,הוצרכתם להרוס בתים לבנות בקיעי החומה ,ולבל יהרסו
מכל אחד מהבעלי בתים ,כי אם לפי חשבון ,על כן ספרתם כל הבתים למען כל אחד יהרוס
מביתו לפי חשבון הבתים אשר לו ,לבצר החומה שהוא כי שמו בלבם ,כי הצלתם הייתה
טבעית ,ולא מאתו יתברך לשוב עד המכה ,ואת ה' צבאות לא דרשו.
וכן (יא) מקוה עשיתם בין החמותים שיקוו המים בין חומה לחומה ,שיהיה להם לחומת מים
מפני האויבים ,ולא הבטתם אל עושיה הוא דוד ,שכל בטחונו לא שם רק בו יתברך לבדו
ללמוד ממנו לשוב עדיו יתברך ,כי אם אל מימי הברכה כאלו בה תלויה תשועתכם שעשיתם
מקווה למימיה ,ויוצרה יתברך מהיותו רחוק מכם להיותכם בלתי כשרים ,לא ראיתם בעין
שכלכם לעשות עיקר מישועתו ע"י שובכם אליו יתברך.
ּול ָק ְר ָחה ְולַׁ חֲ גֹ ר ָשק :
ּול ִמ ְספֵ ד ְ
יב וַׁיִ ְק ָרא אֲ ֹדנָי ה' צְ בָ אֹות בַׁ יֹום הַׁ הּוא ִל ְבכִ י ְ
ְשתֹות ָייִן אָ כֹול ְו ָשתֹו כִ י ָמ ָחר נָמּות :
ְשחֹ ט צ ֹאן אָ כֹל בָ ָשר ו ָ
יג ו ְִהנֵה ָששֹון ו ְִש ְמחָ ה הָ רֹג בָ ָקר ו ָ
יד וְנִ גְ לָ ה ְבאָ זְ נָי ה' צְ בָ אֹות ִאםְ -יכֻפַׁ ר הֶ עָ ֹון הַׁ זֶ ה לָ כֶם עַׁ דְ -תמֻ תּון אָ ַׁמר אֲ ֹדנָי ה' ְצבָ אֹות :
(יב) ויקרא אדני ה' צבאות ביום ההוא כו' .הנה אמרו רז"ל על פסוק עד אנה ינאצוני וכו',
שאמר הקדוש ברוך הוא אתם עשיתם שאומר אני עד אנה שני פעמים ,חייכם שאני אעשה
שתאמרו אתם ארבעה פעמים ,עד אנה ה' תשכחני נצח ,עד אנה תסתיר כו' עד אנה אשית
כו' ,עד אנה ירום אויבי עלי ,ושם ביארנו שהם על ארבעה גלויות ,כי מיום גזרת המרגלים
שהיה בט' באב ,נגזרו ארבעתם כמפורש אצלנו שם ,ובזה יאמר הנה מתלאה ,כי הנה ויקרא
ה' ביום ההוא הידוע ומיוחד לרעה ,הוא יום תשעה באב מאז במרגלים לד' גלויות.
על של בבל אמר לבכי ,כי על הצרה הראשונה ההיא נאמר בכה תבכה בלילה.
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ועל השנית אמר ,ולמספד הוא גלות מדי כד"א ובכל מדינה כו' אבל גדול ליהודים וצום
ובכי ומספד.
ועל גלות יון שעשו קרחה בישראל ובהיכל אמר ולקרחה.
ועל גלות שהיה על שנאת חנם אמר ולחגור שק שהוא כנגד הלב שהחגורה אצלו ,ואומר
הוא יתברך כי תחת מה שהיה ראוי תתפעלו ותעצבו ותתאבלו על הצרות העתידות.
ואל על תקראוהו בתשובה שלמה ,אדרבא (יג) והנה ששון ושמחה אמר כנגד הבכי,
ולעומת המספד על גזרת מדי להשמיד להרוג ,אמר הרוג בקר ושחוט צאן,
וכנגד הקרחה שעשו מלכות יון ,שהמעיטו כל שמחה מישראל ,שעל כן קרא ה' לקרחה,
אדרבא אתם הפכתם לאכל בשר ולשתות יין,
ועל הגלות הרביעי הארוך אמרתי אכל ושתו כי מחר נמות ולמה נצר צרת הגלות ההוא,
שאחר כמה דורות שאינו כגלות בבל ,שבימים רבים מבית אחד נבנה השני ,ואין חילול ה'
גדול מזה ,שהוא יתברך מיצר כביכול על צרת ישראל ,ומגלה אוזנם שיתעצבו וישובו עד ה',
ואדרבא ישימו לאַ ל מלתו ויהפכו שמן ששון תחת אבל.
על כן קצף ה' עליהם ואמר( ,יד) ונגלה באזני כו' שהוא עוון חילול ה' ,ותשובה ויום הכפורים
וייסורין תולין ומיתה ממרקת ,והנה הדעת שופטת כי אפשר תהיה התשובה כ"כ גדולה
שבחיים יכופר ,על כן אמר הנה נגלה באזני שלא יבצר שלא יכופר עד מות ,כי התשובה
המגזמת ההיא לא תעשוה.
[יב -יד] או יאמר ,על הארבעה צומות צום הרביעי כו'.
על האחד אמר לבכי,
ועל הב' הגדול ממנו אמר ולמספד,
ועל השלישי שנעשה קרחה בישראל וכיבו גחלת הנשארה אמר ולקרחה,
ועל הרביעי שהיה תחילת הרעה שסמך מלך בבל את ירושלים אמר ולחגור שק להתפלל
בצום ושק ,לעכב הרעה שלא תבוא ואמר שע"י הנביא קרא ה' ארבע צרות והראוי להיעשות
עליהם ,ואדרבא והנה ששון עשו,
ושמחה אמר כנגד הבכי,
וכנגד ההספד על ההרוגים עשו הרוג בקר ושחוט צאן,
וכנגד הקרחה על הגמר קרחת ירושלים בהעדר הנותרים ,שעל כן תאוות קרחה בבשר מרוב
עיצבון ,עשו אכול בשר ושתה יין,
וכנגד החגור שק על הצרה שלא תבוא ,אחר שראו ההתחלה אמרו אכל ושתה כי מחר
נמות ,ועל כן נאכל ונשתה עלינו כוס תנחומין,
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ועל חילול השם הזה אמר ונגלה באזני כו' אם יכופר כו'.
טו כֹה אָ ַׁמר אֲ ֹדנָי ה' צְ בָ אֹות לֶ ְך-ב ֹא אֶ ל-הַׁ סֹ כֵן הַׁ זֶ ה עַׁ לֶ -ש ְבנָא אֲ ֶשר עַׁ לַׁ -הבָ יִת :
ּומי ְלָך פֹ ה כִ י-חָ צַׁ ְב ָת ְלָך פֹ ה ָקבֶ ר חֹ צְ ִבי ָמרֹום ִק ְברֹו חֹ ְק ִקי בַׁ ֶסלַׁ ע ִמ ְשכָן לֹו :
טז ַׁמהְ -לָך פֹ ה ִ
(טו -טז) כה אמר ה' כו' לך פה כו' .הנה אמרו רז"ל כי שבנא היה גדול בישראל מאד ,וקבץ
חיל כחזקיהו מלך יהודה ,ושלח לומר לסנחריב שבנא וסיעתו השלימו ,חזקיהו וסיעתו לא
השלימו ,והושב גמולו בראשו שהיה יוצא עם כל סיעתו מדלתי העיר החוצה ,ובצאתו ראשון
לכולם סוגרו דלתיים ,ונשאר הוא לבדו בבושה וגם בחרפה ,והלך עד תרהקא שהיה שם
סנחריב ,וראה כי התל בו וגיררו בעקבות הסוסים.
עוד אמרו רז"ל כי ברוב גאונו חצב לו קבר בקברות מלכי בית דוד.
ונבוא אל התכת הכתובים והוא ,כי הנה להיות שבנא בעיניו כמלך אמר הוא יתברך פן ירך
לבב הנביא מלדבר לו כל הדברים הרעים האמורים בפרשה זו ,על כן טרם הזכיר לו שמו
ומעלתו הזכירו דרך בזיון ,ואמר לך בא אל הסוכן הזה ,כלומר אין כל גדולתו רק היותו סוכן
בעלמא ,כלומר ואל יגדל בעיניך ,ואחר שההביל ערכו אז פירשו ואמר ,תדע על מי אני אומר
על שבנא אשר על הבית ,שהוא הנראה גדול שהוא על הבית המשתרר על כל בית המלך,
או למ"ד שהיה משתרר על כל עסק ביהמ"ק.
ואמור לו הלא חצבת לך פה קבר בקברות המלכים ,מה לך פה שתהיה ראוי לכך מצד
עצמך ,ומי לך פה שלמענו יהיה לך הכבוד הזה ,כי חצבת לך פה קבר,
ועוד היעלה על רוחך שבהיקבר במקום מכובד יכבדוך במרום ,ומה הוא מועיל לך הקבר
המכובד שחצבת בסלע בין המלכים ,אם אל שאול תורד ,וזהו חוצבי מרום כו' לומר ,האם
חוצב במרום קברו שהוא בשמים ,מי שחוקק בסלע משכן לו כמו שחשבת שע"י היות קברך
חצוב וחקוק בסלע המלכים ,יהיה קברך כנתון במרום לא כן הוא.
יז ִהנֵה ה' ְמ ַׁט ְלטֶ ְלָך טַׁ ְל ֵטלָ ה ָגבֶ ר וְעֹ ְטָך עָ טֹ ה :
ְש ָמה ַׁמ ְרכְ בֹות כְ בֹו ֶדָך ְקלֹון
יח צָ נֹוף יִצְ נ ְָפָך צְ נֵפָ ה כַׁדּור אֶ ל-אֶ ֶרץ ַׁרחֲ בַׁ ת י ָָדיִם ָש ָמה ָתמּות ו ָ
בֵ ית אֲ ֹדנֶיָך :
ּומ ַׁמעֲ ָמ ְדָך יֶהֶ ְרסֶ ָך :
יט וַׁהֲ ַׁד ְפ ִתיָך ִמ ַׁמצָ בֶ ָך ִ
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ומה גם כי בחיים ובמות נעקרת מפה( ,יז) כי הנה ה' מטלטלך טלטלה גבר ,שהוא קשה
מדאתתא ,נדחף ממקום למקום ,והשלשה דברים שהדרך ממעטת שהם ממון ובנים והשם
יהיו לך ,כי יהיה עוטך עטה והוא כי שנים נקראים מעוטפים ,העני ,כד"א תפלה לעני כי
יעטוף ,והאבל ,כד"א ועל שפם יעטה ומתרגמינן כאבילא יתעטף ,וזהו כפל ועוטך עטה על
ב' הדברים ,ועל השלישית שממעטת את השם אמר ,כי לא בלבד מיעוט השררה והשם ,כי
אם אדרבא יגררוהו על הארץ ולא כדרך הנגררים ,שתמיד יהיו מצד אחד על הארץ ,והצד
השני כלפי מעלה.
כי אם (יח) שצנוף יצנפך צנפה שיהיה מתגולל בארץ מכל עבריו ככדור הזה ,שכל חלקי
עגולו סובבים ונגעים על הארץ פעמים אין מספר ,ומה גם בהיות הכדור נגרר על ארץ רחבת
ידים ,ושמה באדמה טמאה תמות ,ובמקום שאם היית מת בארץ ישראל בזמן כשרותך ,היו
במותך מרכבות כבוד הם מרכבות שכינה המקבלים פני הצדיק במותו אז יהיו מרכבות
טומאה מעין של בית סנחריב אדונך ,ולא מאשר הם מחיצוניות טומאתו לו לכבוד ,כי אם
מאשר הם לו לקלון ,שהם הכחות טומאה המזולזלים ביותר ,כי בהם תדבק נפשך לרעתה,
וזהו קלון בית אדונך.
(יט) ושמא תאמר איה כל צדקותיך אשר עשית בזמן כשרותך שלא יעמדו לך ,דע לך כי הנה
יהדפך ממצבך העליון ,שחלק גן עדנך יותן למי שזכה בו ,והדפתיך ממצבך העליון ואח"כ
וממעמדך שהוא גופך שלמטה בארץ ,יהרסך אדונך הנזכר.
או יאמר ,ענייין אלמלא דאלוהיה קטליה לדין ,מאן הוה יכיל ליה ,האמור בבר דרומאי ובבן
כוזיבא ,אלא שהוא יתברך הדפו מלמעלה ,ואח"כ האויב גמר העמדתו למיתה ,וזהו והדפתיך
ממצבך מלמעלה ,ואח"כ ממעמדך הנשאר למטה יהרסך אדוניך הנזכר ,הוא סנחריב שיצווה
לגררו ע"י נקוב נוקביו ,כמאמרם ז"ל כי כה היה משפטו מאת המלך.
אתי ְלעַׁ ְב ִדי ְלאֶ ְלי ִָקים בֶ ןִ -ח ְל ִקיָהּו :
כ וְהָ יָה בַׁ יֹום הַׁ הּוא ו ְָק ָר ִ
ּומ ְמ ַׁש ְל ְתָך אֶ ֵתן ְב ָידֹו
כא ו ְִה ְלבַׁ ְש ִתיו כ ָֻתנְ ֶתָך וְאַׁ ְבנ ְֵטָך אֲ חַׁ זְ ֶקנּו ֶ
ְהּודה :
ּולבֵ ית י ָ
ְרּושלַׁ ם ְ
יֹושב י ָ
וְהָ יָה ְלאָ ב ְל ֵ
ָת ִתי ַׁמ ְפ ֵתחַׁ בֵ יתָ -דוִד עַׁ לִ -שכְ מֹו ּופָ ַׁתח וְאֵ ין סֹ גֵר ו ְָסגַׁר וְאֵ ין פֹ ֵת ַׁח :
כב ְונ ַׁ
ּות ַׁק ְע ִתיו י ֵָתד ְב ָמקֹום נֶאֱ ָמן וְהָ יָה ְלכִ סֵ א כָבֹוד ְלבֵ ית אָ ִביו :
כג ְ
ְתלּו עָ לָ יו כֹל כְ בֹוד בֵ ית-אָ ִביו הַׁ צֶ אֱ צָ ִאים וְהַׁ צְ ִפעֹות
כד ו ָ
כֹל כְ לֵ י הַׁ ָק ָטן ִמכְ לֵ י הָ אַׁ ָגנֹות וְעַׁ ד כָל-כְ לֵ י הַׁ נְ בָ ִלים :
ָתד הַׁ ְתקּועָ ה ְב ָמקֹום ֶנאֱ ָמן וְנִ גְ ְדעָ ה ְונ ְָפלָ ה
כה בַׁ יֹום הַׁ הּוא נְ אֻ ם ה' צְ בָ אֹות ָתמּוש הַׁ י ֵ
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וְנִ כְ ַׁרת הַׁ ַׁמ ָשא אֲ ֶשר-עָ לֶ יהָ כִ י ה' ִדבֵ ר :
(כ) והיה ביום ההוא וקראתי לעבדי כו' .אחרי אומרו את כל הרעה הבאה על שבנא אמר ,כי
גם ציוה הוא יתברך להודיע לו ,את כל כבוד אליקים הניתן תחתיו ,למען יכוה מחופת חברו
ומיודעו( ,את) אשר הפסיד כל הטוב וכל הכבוד ההוא .וגם כיון שלא יחשוב שבנא כי הושלמה
שררתו ,והגיע שררת אליקים ואין מלכות או שררה נוגעת בחברתה כמלא נימא ,ושעל כן
הוכרח הדבר כי לא כן הוא .כי אם שעודנו שבנא במצב רוממותו למעלה ומעמדו למטה ,אלא
שנהרס ממנה וניתן לאליקים בן חלקיהו וזהו והדפתיך כו' ,והיה ביום ההוא וקראתי לעבדי
כו' .כי לא הגיע לו השררה ,כי אם שאז אקראנו מחדש ושלך אתן לו.
(כא) כי והלבשתיו כתנתך שהוא כתונת כהונתך כי משלך יתנו לו ,והוא במה שאמרו ז"ל ,כי
שבנא כהן גדול היה .ואבנטך החגור במתנים אחזקנו ,שלא ימוט מזריזות לבו בכישרונו ,כי
חגירת המתנים יורה על הזריזות כנודע .והנה עדיין אין לו ממשלתך שהיא כהונה גדולה כי
אם כהן הדיוט .כי על כן הוזכרו כתנת ואבנט בלבד ומזריזותו הנזכר יעלה ,כי וממשלתך אתן
בידו ,שהוא להיות כהן גדול .ואז כל שפע מזון הניתן ע"י הקרבנות על ישראל יהיה על ידו.
וזהו והיה לאב ליושב ירושלים ,הוא המלך היושב על כסאו ,ולבית יהודה הוא העם .כי
כאשר מזון הבנים שעל שולחן אביהם ,מושפע מאת ה' אל האב לבנים כצינור המריק ,כך
יהיה הוא למלך ולעם ,וזהו ,והיה לאב כו'.
(כב) ועוד אעלה אותו מעלה שניה והיא ,כי ונתתי מפתח בית דוד על שכמו כו' והוא ,כי מות
וחיים ביד המלך ,אלא שלפעמים פותח מי שהם בני תמותה מן הדין ,או סוגר על איש והוא
זכאי .כי די הוא צבא הוא מחא ודי הוא צבא הוא קטיל .כי ידמה למי שהמפתח בידו לסגור או
לפתוח ,אך על שכמו ישא מה שיעשה שלא כדין .אמר ,כי מפתח של בית דוד של המלכות,
לסגור על איש או לפתוח יותן על שכמו ,כי על פיו יעשה המלך .אמנם כ"כ יהיה יושרו כי
ופתח ואין סוגר ,שלא יצדיק רשע כי מי שהוא פותח ממות ,לא יהיה עליו סוגר על פי הדין,
וכן מה שיהיה סוגר אין פותח ,כי לא ירשיע צדיק ,כי לא תצא תקלה מתחת ידו ,ובזה יצדק
אומרו על שכמו ולא אמר בידו ,וע"י כך אעלנו עוד .והוא כי לא בלבד תהיה לו שררה בימיו
ולא לזרעו אחריו.
(כג) כי אם ותקעתיו יתד בעולם העליון במקום נאמן שהוא שלא תימוט .כי הדבר הבלתי
מתמיד נקרא כוזב ,כד"א כמו אכזב מים לא נאמנו שהוא המעיין הפוסק ,והפכו הוא מימיו
נאמנים ,וע"ד זה אמר במקום נאמן שהוא מתמיד .ולא בלבד הוא זה כ"א והיה לכסא כבוד
לכל בית אביו כי כיתד התקוע בחוזק במקום שלא ימוט הוא אמר מקום נאמן כי הדבר
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הבלתי מתמיד נקרא כוזב כד"א אכזב מים לא נאמנו שהוא המעיין הפוסק כי כיתד התקוע
בחוזק במקום שלא ימוט סובל כל מה שתולים בו כך יתלו בית אביו שלכולם יהיה להם כסא
כבוד בזכותו וזהו (כד) ותלו בו כל עליו וכו' .ולא בלבד הזכרים כי אם גם הנקבות תהיה להם
מעלה בזכותו ,וזהו הצאצאים והצפיעות .ואפילו הכלים של הקטן שבהם יבורך בזכותו של
אליקים הנזכר ,מכלי האגנות הן כלי העיסה היותר הכרחי ,עד כל כלי הנבלים שהם ענייני
מותרות ,כי ברכת והתמדת כולם יתלו עליו בזכותו .וזהו אם נבלים הוא כלי ניגון ,ואם הוא
נבלי יין יאמר ,כי יתלו בו ברכת לחם ויין ,שהם אגנות של עיסה ונבלים.
[כג -כד] עוד יתכן שאמר ,כי יבורך בחיי ובני ומזוני.
כי על חיי אמר ,ותקעתיו יתד במקום נאמן,
ועל בני אמר ותלו עליו וכו' הצאצאים והצפיעות,
ועל מזוני אמר כל כלי הקטון וכו' ,ועד כל כלי הנבלים ע"ד האמור .אך הן אמת כי כל זה
אינו לעולם.
(כה) כי הנה ביום ההוא הוא זמן החורבן תמוש היתד התקועה הנז' ,שהוא בחורבן בית
ראשון של גלות בבל ,ואח"כ ונגדעה בגלות מדי שנגדעה בידיה כהונה ,הימים שביטל
אחשורוש בנין הבית ,וזה היה גידוע בעלמא .ואח"כ ונפלה בגלות יון כי פרץ ההיכל ,וביטל
העבודה שהיו עושים ,ואחר ההקמה מהנפילה נכרת המשא בחורבן שני .ובדרך הזה יצדק
כפל ענייין ארבעה פעמים תמוש היתד ונגדעה וכו'.
ועוד ,כי אם תמוש ממקומה תיפול ואח"כ תשבר ,ואם כן ,היה לו לומר ונפלה ואחר כך
ונגדעה ,וגם על ידי נפילה תצדק שבירה ולא גידוע,
ועוד ,שאם תמוש ונגדעה ונפלה ,ודאי שנכרת המשא אשר עליה מהטוב.

פרק כג
ילילּו אֳ נִ יֹות ַׁת ְר ִשיש כִ י-שֻ ַׁדד ִמבַׁ יִת ִמבֹוא ֵמאֶ ֶרץ כִ ִתים נִ גְ לָ ה-לָ מֹו :
א ַׁמ ָשא צֹר הֵ ִ
ישבֵ י ִאי סֹ חֵ ר צִ ידֹון עֹ בֵ ר יָם ִמ ְלאּוְך :
ב דֹמּו ְ
ּוב ַׁמיִם ַׁר ִבים ז ֶַׁרע ִשחֹ ר ְקצִ יר יְאֹור ְתבּואָ ָתּה ו ְַׁת ִהי ְסחַׁ ר גֹויִם :
ג ְ
בֹושי צִ ידֹון כִ י-אָ ַׁמר יָם ָמעֹוז הַׁ יָם לֵ אמֹר
ִ
ד
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רֹומ ְמ ִתי ְבתּולֹות :
חּורים ַׁ
ל ֹא-חַׁ ְל ִתי וְל ֹאָ -ילַׁ ְד ִתי וְל ֹא גִ ַׁד ְל ִתי בַׁ ִ
(א) משא צר הילילו אניות תרשיש כו' .הנה המפרשים פירשו כי כתים היו רומיים והוקשה
להם מה ענייין רומיים אצל צור .והנה כפי הנראה מרז"ל כי רומיים היו אדום ,כי על כן הגלות
היה ביד רומיים .והלא יקשה כי פסוק (בראשית י ,ב) אלישה ותרשיש כתים ודודנים על בני יון
ידבר ,ואדום לפי דעתם הם מעשו .אך הנה בהימצאי במקום הנקרא היום אדנה ,שם ראיתי
איש זקן מתושבי צובה .והגיד לי כי היה מסורת בידו מאבותיו ,כי ארבעה מקומות אלו
הנזכרים בכתוב הם ארבעה מקומות קרובים זה לזה .אלישה זו מיסיס עיר קרובה לאדנה
קרוב למהלך יום אחד ,שעל נהר גדול יושבת .ותרשיש עדיין שמה כך בחוף הים ,קרוב
לאדנה מהלך יום אחד .כתים היא אי בים הגדול סמוך אל מקומות אלו שהרי האי נראית
מחוף הים הנז' ונקרא האי ההוא אי ג'יפרי ,ותושביה מימי קדם עד היום בני יון והיא שעליה
אמר הכתוב (ירמיה ב י) כי עברו איי כתיים וכו' ,ודודנים היא אדנה.
והנה על פי הדברים האלה יבוא ענייין הכתובים על נכון .והוא כי ללכת מתרשיש לצור ,או
לצידון הסמוכה לצור בחוף הים .צריך לעבור דרך כתים מצד אחד ,והצד השני מהאי הוא
מעבר אל מקומות אין מספר שבכרכי הים ,כנודע ליושבי ארץ הצבי הקרובה אל כל מקומות
אלו.
ונבוא אל ענייין הכתובים ,והוא כי כאשר גזרה חכמתו יתברך לתת את צור ביד נובכדנאצר
ולשקע כל חלקה אשר היה על המים היה המשא הזה .ואמר הלילו אניות תרשיש הבאות
בסחורה לצור כמאמר הכתוב תרשיש סוחרתך בכסף ונחשת ובדיל וכו' .ותהיה היללה על כי
(סוגר) [שדד] מבית מבוא כי היו בנמל צור ובבוא האויבים עליה לכובשה ,סוגרו אנשי צור
מבפנים ונמצאו אניות תרשיש לכודות בתוכה .והוא כי רוב צור הייתה בנויה תוך הים ,והיו
האניות נכנסות פנימה ומתגרת אויב סוגרו החומות ,ונשארו האניות בתוך ההפיכה .והוא
מאמר הכתוב ביחזקאל (כז ,כה) אניות תרשיש שרותיך מערבך ותמלאי ותכבדי מאד בלב
ימים ,וזהו כי (סוגר) [שדד] מבית שהוא מבפנים כמד"א (בראשית מ ,טו) מבית ומחוץ.
והיה ההסגר מבוא שהוא מחמת הביאה שלא סגרו לבל יצאו האניות ,כי אם פן יבאו האויבים
דרך הים אל העיר ,ונשארו אניות תרשיש כתוא מכמר ועל כן יילילו ,ועיקר היללה היא כי אם
הייתה צרתם פתאום לא הייתה דאגתם רבה ,אך מארץ כתים מהיותם בארץ כתים בבואם
מתרשיש לצור נגלה למו צרת צור ולא נזהרו לבלתי בא להילכד בפח צור ולשוב לארצם,
ואמר כי לא יילילו גם כתים כתרשיש על העדר המשא ומתן שיהיה להם במפלת צר ,כי הלא
מאשר אמרתי הלילו אניות תרשיש.
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(ב) דומו מלהליל יושבי אי שהיא כתים .כי מה שיחסר לך מצור סוחר צידון הבא אליך ,וגם
כל עובר ים מכל כרכי הים מלאוך ,מאשר נתרוקנת מסחורות צור( ,ג) וגם במים רבים מכל
מקומות שסביבות מצרים בחוף הים ,זרע שיחור הוא נילוס קציר יאור היא תבואתה של האי
הנז' ,באופן כי ותהי סחר גוים שיבואו לך באופן שתידום מלהליל על מפלת צור ,כי ממקומות
אחרים תתמלא לך חסרונה.
(ד) בושי צידון כי אמר ים וכו' .הנה ידוע כי עיקר מפלת צור היה מן הים ששקע והציף כל
ארמנותיה ועושרה ,וכל שבעה רקיעים שעשה חירם .כי הים הסוער במעוז גליו להציף
העולם ,במקום גזרת חכמתו יתברך לעשותו יעשה .ואמרו רז"ל על פסוק והאלוהים עשה
שייראו מלפניו ,כי עשה הקדוש ברוך הוא את הים גבוה מן הארץ וסוער בגליו ,למען ייראו בני
האדם פן יצופו וישובו עד ה' .והנה צידון הסמוכה לצור ותראינה עיניה מפלת צור ,אומר לה
הנביא בשמו יתברך בושי צידון ממעשיך ,ותקני בטרם יבוא חבל לך גם את מצד הים ,ולהיות
כי מפלת צר לא הייתה עד אחר החורבן ועדיין היה רחוק .על כן אמר די לך צידון השמועה
מעתה ,גם שעדיין לא ראית .כי הלא גם טרם תראי לצור שתולה בנוה ,בושי ממעוז סערת
גלי הים ,הבאים להציף עוברי רצונו יתברך.
כי הלא במעוז הים שבא במעוז כל גל וגל בכוונת הציף העולם כנודע מרז"ל ,כוונת המעוז
ההוא הוא לאמר כאלו הים ההוא אומר אני לא חלתי ולא ילדתי ולא גדלתי בנים רוממתי
בתולות כדי שלמען יחיו אעשה רצון קוני .כלומר ואעפ"י כן אני עושה רצונו ,כי אין שר הים
מעכב כענייין הים ראה וינוס ,כלומר ועל כן אני מקנא על עוברי רצונו יתברך ,שלפחות ייראו
פן ילקו מה שגדלו בנים רוממו בתולות .וזה מאמרו יתברך בושי צידון אשר חלת וילדת בנים
ורוממת בתולות ,בושי ממאמר הים שעושה רצון קונו ,עם שלא יירא מאבדן בניה ,ואת לא
תיראי פן ע"י הים עצמו ילקו בנים גדלת ורוממת .וכל זה הוא אם לא תשיתי לב אל שמע צרת
צר ,על כי עדיין לא היה ,כל שכן ששמע צר ראוי תתפעלי.
ה כַׁאֲ ֶשרֵ -ש ַׁמע ְל ִמצְ ָריִם י ִָחילּו כְ ֵש ַׁמע צֹר :
ישבֵ י ִאי :
ילילּו ְ
ישה הֵ ִ
ו ִע ְברּו ַׁת ְר ִש ָ
ימיֶ -ק ֶדם ַׁק ְד ָמ ָתּה יֹ ִבלּוהָ ַׁרגְ לֶ יהָ ֵמ ָרחֹוק לָ גּור :
ז הֲ ז ֹאת לָ כֶם עַׁ ִליזָה ִמ ֵ
ֶיה נִ כְ בַׁ ֵדי-אָ ֶרץ :
ירה אֲ ֶשר סֹ חֲ ֶריהָ ָש ִרים כִ נְ עָ נ ָ
ח ִמי יָעַׁ ץ ז ֹאת עַׁ ל-צֹר הַׁ ַׁמעֲ ִט ָ
ט ה' צְ בָ אֹות יְעָ צָ ּה ְלחַׁ לֵ ל גְ אֹון כָל-צְ ִבי ְלהָ ֵקל כָל-נִ כְ בַׁ ֵדי-אָ ֶרץ :
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(ה) כי דעי אפוא כי כאשר שמע למצרים שיחילו השומעים בזוכרם אשר קרה למו בים סוף,
כל כך יחילו בשמע צור שהים שתלה בנוה ,כלומר ועל כן אל תאמרי בלבבך כי שמע צר
בלבה אל יבהלך.
(ו) עברו תרשישה הילילו יושבי אי .אחרי אומרו למעלה כי יושבי אי לא יילילו על עצמם ,כי
נתקן חסרונן ממקום אחר .אמר שיושבי אי יעברו תרשישה להליל עליה ולאמר לה (ז)
הזאת תרשיש העיר שהייתה עליזה מרוב טוב מימי קדם קדמתה ,עתה שנפלה צור מעוזם
יובילוה רגליה את תרשיש מרחוק לעד להרוויח ,כי במקומה לא תצליח ,כי שודדה צור
הקרובה לה ומעשירה.
(ח) מי יעץ זאת על צר המעטירה וכו' .הנה באיוב אמרו רז"ל (ב"ב טו ב) כי כל הנוטל
פרוטה מידו היה מצליח ומתעשר .וע"ד זה יש בני אדם או מקום שהעושים סחורה במקום
ההוא מתעשרים .וזה יאמר על צור ,וזה ענייין הכתוב מי מכל העמים יעץ זאת המפלה על
צור המעטירה ,את הנושאים ונותנים עמה שמעטרת אותם .כי הלא סוחריה המסתחרים
עמה נעשים שרים מעוטרים ,כנעניה הקלים מסוחרים נעשים נכבדי ארץ .וא"כ מי ישנא
אותה שיהיה יועץ לה רעה ,אחר שהיו קונים שררה ע"י הסתחר בה.
אך אין ספק (ט) כי ה' צבאות יעצה בהשגחה ,כדי לחלל גאון כל צבי .שהוא המתגאים אחר
מראות עיניהם כל הנראה להם צבי ונחמד למראה ,ולא ילכו אחר טובות העולם הבא .וכן
להקל כבוד כל נכבדי ארץ הם העושים עיקר הכבוד מענייני הארץ ,ולא מעניינים שעל
השמים כבודם .כלומר ועל כן לקו גם בני תרשיש ,שגם המה מסוג זה ,כי הם סוחריה של צור
וכנעניה שהם נכבדי ארץ.
י ִע ְב ִרי אַׁ ְרצֵ ְך ַׁכיְאֹ ר בַׁ תַׁ -ת ְר ִשיש אֵ ין ֵמזַׁח עֹוד :
ֶיה :
יא יָדֹו נ ָָטה עַׁ ל-הַׁ יָם ִה ְרגִ יז ַׁמ ְמלָ כֹות ה' צִ ּוָה אֶ ל-כְ נַׁעַׁ ן לַׁ ְש ִמד ָמעֻ זְ נ ָ
יפי עֹוד לַׁ עֲ לֹוז הַׁ ְמעֻ ָש ָקה ְבתּולַׁ ת בַׁ תִ -צידֹון
תֹוס ִ
ֹאמר ל ֹאִ -
יב וַׁי ֶ
קּומי עֲ ב ִֹרי גַׁםָ -שם ל ֹאָ -ינּוחַׁ לָ ְך :
ִ
(כִ ִתיים) [כִ ִתים]
יג הֵ ן אֶ ֶרץ כ ְַׁש ִדים זֶה הָ עָ ם ל ֹא הָ יָה
יה ָש ָמּה ְל ַׁמפֵ לָ ה :
עֹוררּו אַׁ ְר ְמנֹו ֶת ָ
אַׁ שּור יְסָ ָדּה ְלצִ יִ ים הֵ ִקימּו (בַׁ חינָיו) [בַׁ חּונָיו] ְ
ילילּו אֳ נִ יֹות ַׁת ְר ִשיש כִ י שֻ ַׁדד ָמעֻ זְ כֶן :
יד הֵ ִ
(י) עברי ארצך כיאר בת תרשיש וכו' .עודנו מדבר ביללת תרשיש כי לרעתה נשברה צור ,כי
הייתה צור מעוז לה .ועל כן אומרת לה עברי ארצך עברי ממנה והלאה ,כי במקומך אבד עוזך
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ולא תלכי מארצך כדרך הולכי דרכים ,שנוסעים וחונים יום יום .כי אם כיאור אשר אין להילוכו
הפסק ,וזהו עברי ארצך כיאר בת תרשיש .כי מעתה שנפלה צור אין לך מזח וחוזק עוד
לעצור כח להתקיים בארצך בעזרתה ,כי מעוזך נפל .והנה קרה לך כארץ כנען כאשר רצה
הקדוש ברוך הוא לתתה לישראל בצאתם ממצרים.
כי הנה (יא) ידו של השם הנז' למעלה נטה על הים לקורעה כד"א (כג ,יב) מוליך לימין משה
זרוע תפארתו בוקע וכו' .וע"י נטיית היד לגזור ים סוף לגזרים (הרגיש) [הרגיז] ממלכות
ולמה עשה הוא יתברך כן לעשות מה שירגיזו שאר ממלכות ,והלא כל קצפו לא היה רק על
המצריים .אך היה כי ה' צוה הדבר בשביל כנען כדי לשמיד מעזניה ,הם ממלכות הקרובות
אליה ,בל יתקוממו על ישראל בבואם לכבוש את כנען .וכן היה כי בזה נפל מורך בכולם
כמאמר רחב .וכאשר הרגו את סיחון ועוג שהיו עיקר מעוזניה ,לא קמו שאר ממלכות לעזרם,
כי נפל פחד היהודים שנקרע להם הים עליהם.
וזהו ה' צוה וכו' והנה ה' אשר עשה הדבר ההוא לשמיד מעוזי כנען ,גם כן עתה שהפיל את
צור עוזך ,הוא (יב) האומר לך תרשיש לא תוסיפי עוד לעלוז אחר מפלת צור מעוזך .וזהו
ויאמר לא תוסיפי וכו' המעושקה ,ואם אומר לך כי אל בתולת בת צידון או אל כתים ,שהם
שתי כרכים הסמוכים לך כאמור למעלה ,קומי עבורי להיסמך בהם ,הנה גם שם לא ינוח לך.
ואם תאמרי לעבור ארץ כשדים ליסמך בהם אין אמונה בהם.
(יג) כי הן ארץ כשדים הנה זה העם שהם הכשדים ,מי יתן לא היה בעולם ,כי הם גוי נבל
בוגד .כי הנה אשור שהיה האיש הראשון שייסד הארץ ההיא ,לא יסדה לכשדים רק לציים,
וכשדים האלה כשבאו לתוכה הקימו הציים בחוניו עוררו ארמנותיה של ארץ הנז' .ואח"כ זה
העם הנז' שהם עם כשדים שמה את הארץ למפלה ,והשמידו את הציים ולקחו להם את
הארץ והשתררו בה .ואם כך עשו לאשר הטיבו להם ,מה יעשו לך תרשיש בלכתך להיסמך
עליהם ,כלל הדברים (יד) כי הלילו אניות תרשיש ,כי שודד מעוזכן היא צור.
ימי ֶמלֶ ְך אֶ ָחד
טו וְהָ יָה בַׁ יֹום הַׁ הּוא וְנִ ְשכַׁחַׁ ת צֹר ִש ְב ִעים ָשנָה כִ ֵ
ירת הַׁ זֹונָה :
ִמ ֵקץ ִש ְב ִעים ָשנָה י ְִהיֶה ְלצֹר כְ ִש ַׁ
יבי ַׁנגֵן הַׁ ְר ִביִ -שיר ְל ַׁמעַׁ ן ִתזָ כ ִֵרי :
יט ִ
טז ְק ִחי כִ נֹור סֹ ִבי ִעיר זֹונָה נִ ְשכָחָ ה הֵ ִ
ְשבָ ה ְלאֶ ְת ַׁננָה
יז וְהָ יָה ִמ ֵקץ ִש ְב ִעים ָשנָה י ְִפקֹ ד ה' אֶ תֹ -צר ו ָ
ְוזָנְ ָתה אֶ תָ -כלַׁ -מ ְמ ְלכֹות הָ אָ ֶרץ עַׁ לְ -פנֵי הָ אֲ ָד ָמה :
יח וְהָ יָה סַׁ ְח ָרּה וְאֶ ְת ַׁננָה קֹ ֶדש לה' ל ֹא יֵאָ צֵ ר וְל ֹא יֵחָ סֵ ן
כִ י לַׁ יֹ ְש ִבים ִל ְפנֵי ה' י ְִהיֶה סַׁ ְח ָרּה לֶ אֱ כֹל ְל ָש ְבעָ ה ו ְִל ְמכַׁסֶ ה עָ ִתיק:
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(טו -יז) והיה ביום ההוא ונשכחת צר שבעים שנה וכו' .הנה המפרשים נחלקו אם מפלת
צור האמורה פה היה סמוך לימי דוד ,ואומרו כימי מלך אחד הוא כימי דוד שחיה שבעים
שנה .ואם כן (יח) אומרו והיה סחרה וכו' קדש לה' וכו' .היה מה שנתן חירם לשלמה לבנות
בית המקדש.
או אם היה בימי סנחריב והשבעים שנה שהייתה נשכחת כימי מלך אחד הוא כ"ג ,ולפי זה
אומרו והיה סחרה ואתננה קדש לה' לא יאצר ולא יחסן וכו' ,יהיה מה שאמרו ז"ל שכל
עושר חירם ושבעה רקיעים אשר עשה ,הוא גנוז לצדיקים לעתיד לבוא.

פרק כד
יה :
ּובֹול ָקּה ו ְִעּוָה פָ נֶיהָ וְהֵ ִפיץ יֹ ְשבֶ ָ
ְ
בֹוקק הָ אָ ֶרץ
א ִהנֵה ה' ֵ
ֹשה כַׁאֲ ֶשר
ב וְהָ יָה כָעָ ם ַׁככֹהֵ ן כַׁעֶ בֶ ד כַׁא ֹדנָיו כ ִַׁש ְפחָ ה כַׁגְ ִב ְר ָתּה ַׁכקֹו ֶנה כַׁמֹוכֵר כ ַַׁׁמ ְל ֶוה כַׁלֹוֶה ַׁכנ ֶ
ֹשא בֹו :
נ ֶ
ג ִהבֹוק ִתבֹוק הָ אָ ֶרץ ו ְִהבֹוז ִתבֹוז כִ י ה' ִדבֶ ר אֶ ת-הַׁ ָדבָ ר ַׁהזֶ ה :
ד אָ ְבלָ ה נ ְָבלָ ה הָ אָ ֶרץ אֻ ְמ ְללָ ה נ ְָבלָ ה ֵתבֵ ל אֻ ְמלָ לּו ְמרֹום עַׁ םָ -האָ ֶרץ :
ה וְהָ אָ ֶרץ חָ נְ פָ ה ַׁתחַׁ ת יֹ ְשבֶ יהָ כִ י-עָ ְברּו תֹו ֹרת חָ ְלפּו חֹ ק ֵהפֵ רּו ְב ִרית עֹולָ ם :ועַׁ ל-כֵן אָ לָ ה
ישבֵ י בָ ּה עַׁ ל-כֵן חָ רּו י ְשבֵ י אֶ ֶרץ וְנִ ְשאַׁ ר אֱ נֹוש ִמזְ עָ ר :
אָ כְ לָ ה אֶ ֶרץ ַׁוי ְֶא ְשמּו ְ
(א) הנה ה' בוקק הארץ ובולקה וכו'.
ראוי לשים לב כי אומרו והפיץ יושביה היה ראוי ליאמר סמוך לבוקק הארץ ,שיוריק הארץ
מהם ויפץ אותם בארצות.
ועוד שאם הארץ כולה מתרוקנת מיושביה ,יראה שלא יהיו בה בני אדם ואיך יפיץ אותם.
(ב) ועוד באומרו והיה כעם ככהן היה לו לומר גם כן כעבד כאדון וכן כשפחה כגברת.
ועוד שאם הכוונה היא שלא יכירו איש ערכו הנקלה כנכבד ,איך יצדק אומרו כקונה כמוכר.
ועוד שאומרו כמלוה כלוה היינו כנושה כאשר נשא בו.
ועוד (ג) אומרו הבוק וכו' כי ה' דבר את הדבר הזה ,כי הנה אומרו את הדבר הזה הוא
מיותר ,כי מי לא ידע כי על דבר זה הוא אומר.
ועוד כי אומרו (ד) אבלה נבלה הארץ הוא אומרו נבלה תבל.
ועוד כי בכלל זה הוא מה שאומר אומללו מרום עם הארץ.
ועוד שאחר שאומללו מרום עם הארץ ,איך אחרי כן (ה) הארץ חנפה תחת יושביה.
ועוד כי בכלל אומרו עברו תורות חלפו חוק ,הוא אומרו הפרו ברית עולם.
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ועוד אומרו (ו) על כן אלה וכו' על כן חרו וכו' ,כי אומרו פעם שנית על כן עודנו מדבר בטעם
הצרה יראה מיותר.
ועוד אומרו אלה אכלה ארץ כי מלת אלה בלתי צודקת ויתירה ,והיה לו לומר על כן אבלה
ארץ.
ועוד כי אחר אומרו ויאשמו כל יושבי בה שיראה שהושמו כולם ,איך יאמר ונשאר אנוש
מזער.
(א) אמנם הנה ידוע כי הגלויות הן ארבעה ,אך הראשון והאחרון כבדו מאד,
כי באחד נחרב בית ראשון,
ובאחרון נחרב בית שני וגלו ישראל מעל אדמתם.
מה שאין כן בשנים שבינתיים ,כי אם היצר להם המן נהפך אבלם לששון .ואם יון היצר
לישראל השי"ת הפילם לפני כהני ה' החשמונאים ,ועל כן אחשבה כי על שתי החורבנות
ידבר .ואמר הנה ה' בוקק הארץ ,היא ארץ ישראל ככל סתם ארץ שבמקרא כמו שאמרו ז"ל
בפ' (איוב ה י) הנותן מטר על פני ארץ ובפסוקים רבים כיוצא בזה.
ואמר הנה ה' בוקק הארץ מהעם ,שהוא ענייין איכה ישבה בדד .וגם אתן הארץ עצמה
בולקה ומבקיעה ומשחיתה ג"כ כי כלה ה' חמתו וכו' ויצת אש בציון.
ובחורבן שני עוה פניה והפיץ יושביה ע"י אדום האומרים ערו ערו עד היסוד בה .כי גלו את
היסודות ושמו את ירושלים לעיים מעפר היסודות ,נמצאו פני הארץ למטה ותחתיהם למעלה,
וזהו ועוה פניה וגם והפיץ יושביה בכל הארצות והמלכויות .מה שאין כן בחורבן ראשון
שכולם הלכו לבבל .ומי יתן והיו החורבנות האלו ע"י גדולי איכות ,כי אם נבוכדנצר היה עבד
כי ימלוך שהיה עבד לסנחריב ,ועליו אמר שלמה שרגזה ארץ ,באומרו תחת עבד כי ימלוך
כמפורש אצלנו שם.
גם חורבן שני היה ע"י שפחה שירשה גבירתה כנודע מטומאת שרו של עשו את ירושלים.
ועליו אמר שלמה שרגזה ארץ באומרו ושפחה כי תירש גברתה .ועל אלה בא ישעיה הנביא
לתת טעם לדבר ואמר (ב) והיה כעם וכו' .והוא מאמרם ז"ל (שבת קיט ב) אמר ר' יצחק לא
חרבה ירושלים אלא בשביל שהשוו בה קטון וגדול ,שנאמר והיה כעם ככהן.
ובזה נבוא אל העניין
שאומר הוא יתברך ,כי בעוון מה שוהיה כעם ככהן ,שלא יכירו איש מקומו וישוו הנקלה
בנכבד .על כן מידה כנגד מידה יביא נבוכדנצר שהוא עבד כאדוניו סנחריב ,שימלוך ויחשוק
החריב ירושלים כתאות סנחריב ,וגם בחורבן שני תהיה שפחה גוברת כגבירתה ,וזה הוא
לענייין היות הדבר על ידם .ולענייין מציאות הגלות והבזה אמר ,כי אז יהיו השואות אחרות
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מידה כנגד מידה והן אחד כקונה כמוכר .כי היו נושאים ונותנים במרמה להקטין איפה והגדיל
שקל ,עתה ישווה קונה למוכר ,כי זה יתרוקן מהמעות כזה מהתבואה ,וכן אשר לא היו מלווים
זה את זה לקיים אם כסף תלוה את עמי שהיא גדולה שבצדקות .והם לא ריחמו ,עתה ישווה
מלוה ללוה העני ,ואשר היה מלוה לדל אלא שלא היה מקיים מצות לא תהיה לו כנושה,
עתה יהיה הנושה כאשר נושא בו .וכל אלה הן דברים שנמצא ברז"ל שהיו ישראל אשמים
בהם ,במקומות מתחלפים ובמקראות מתחלפים.
(ג) הבוק תבוק וכו' .הנה במוסר התורה לא נמצאת ,רק צרה הבאה על האנשים ועל
המזונות והנכסים .אך צרת הארץ בעצמה כענייין כלה ה' חמתו וכו' ויצת אש בציון וכו' לא
נאמר .והנה מצינו כי באו גויים בנחלת ה' ,שמו את ירושלים לעיים ,ושרפו כל מועדי אל
בארץ .וצריך לתת טעם מה פשע הארץ ללקות.
ועוד ענייין שני והוא אשר אמרו רז"ל ,כי שאל הקדוש ברוך הוא לחכמים ולנביאים
ולמלאכים ,על מה אבדה הארץ ולא ידעו להשיב ,עד שהקב"ה השיב ואמר על עזבם את
תורתי .והלא יפלא האם נעלם מהם כי על עוזבם את תורת ה' אבדה הארץ .אך הוא כי המה
ראו שבעה בתי דינין שעבדו עבודה זרה והאריך להם ,והכתוב אמר על שלשים ועל רבעים
ואיחר עד שבעה .והמה לא ידעו סיבה אחרת ,ואמרו על זה אי אפשר ,שאם כן למה איחר עד
כה ,על כן שתקו לא ענו עד שאמר להם הקדוש ברוך הוא על עוזבם .כלומר ,כי בעוד שהיו
עוסקים בתורה היה מאריך להם עד שביטלו הלימוד .כי ויתר הקדוש ברוך הוא על עבודה
זרה וכו' ולא ויתר על ביטול תורה ,וענייין זה גם כן יתכן נשאל פה והשיב עליו ,והוא ,כי אמר
כשואל ואומר הנה מה שהבוק תבוק הארץ מהעם ,וגם מה שהבוז תבוז כל שללה אינו מן
התימה כי ה' דבר ,במוסרו בתורה צרת בני האדם ומזונם ונכסיהם.
אך הנה ראינו כי אבלה על בניה כאומרו איכה ישבה בדד דרכי ציון אבלות( .ד) וגם נבלה
הארץ כי נפלה מאיכותה ,כי נחרבה הארץ עצמה ,כי בלע ה' ולא חמל את כל נאות יעקב ,ולא
זה בלבד כי אם גם אומללה נבלה תבל ,כי כל העולם לקה בחורבן כי נמנע השפע ,כמו
שאמרו ז"ל כי לא ידעו הגויים מה שהפסידו בחורבן בית המקדש ,כי אלו ידעו לא החריבוהו.
כי שיירי שפע בית המקדש המתפשט להם ,היה יותר מאשר להם אחרי כן ,באופן שאומללה
נבלה תבל .באופן שהיא תמיהא כפולה שעם התגרש האנשים וגם היות לקות על כל העולם,
עם כל זה לקתה ג"כ הארץ.
ושמא תאמר שהיה כדי שיתגרשו ממנה בגלות ולא ימותו האנשים ,הלא גם כריתה הייתה
בעיקרם ,כי הלא אומללו מרום עם הארץ ,כי גדע בחרי אף כל קרן ישראל.
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ושמא תאמר כי עברו תורה שבכתב ותורה שבעל פה וביטלו ברית מילה ,כמו שאמרו ז"ל
שכך אמר לו הקדוש ברוך הוא לאברהם באומרו ובשר קדש יעברו מעליך ,הנה אם מפני זה
היה ,הרי עודם בארץ ישראל (ה) הארץ חנפה תחת יושביה ,שלא נתנה יבולה ,או כמו
שאמרו ז"ל שהייתה מראה לך קמה ולא מראה לך גדיש .ויהיה העניין לומר ,כי כבר לקו
שחנפה וכו' ,על כי עברו תורות שבכתב ושבעל פה ,ושחלפו חוק הוא ברית מילה .ואם כן
היה די זה ,לזה אמר אל תתמה על החפץ ,כי הנה הפרו ברית עולם ,היא קריאת התורה
שמקיימת את העולם ,כד"א אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמים וארץ לא שמתי .שהוא
אם לא בריתי שהוא להגות יומם ולילה לא היו שמים וארץ.
כי עסק התורה מקיים העולם על כן אלה הייתה גוזרת לבטל הארץ ויושביה ,וזהו (ו) אלה
אבלה ארץ ויאשמו יושבי בה ,שהוא ביטול העולם לגמרי .על כן הוא יתברך לבלתי בטל
העולם לגמרי ,מה עשה הקדוש ברוך הוא עשה שחרו יושבי ארץ שקבלו חרון בלבד ,ולא
תמו באופן שנשאר אנוש מזער .מה שאין כן אם לא היה מטיל כעסו על הארץ ,שלא היה
נשאר אף גם אחד.
ז אָ בַׁ ל ִתירֹוש אֻ ְמ ְללָ הָ -גפֶ ן נֶאֶ נְ חּו כָלִ -ש ְמחֵ י-לֵ ב :
ח ָשבַׁ ת ְמשֹוש תֻ ִפים חָ ַׁדל ְשאֹון עַׁ ִליזִ ים ָשבַׁ ת ְמשֹוש כִ נֹור :
שֹתיו :
ט בַׁ ִשיר ל ֹא י ְִשתּוָ -ייִן י ֵַׁמר ֵשכָר ְל ָ
תהּו סֻ גַׁר כָל-בַׁ יִת ִמבֹוא :
י נִ ְש ְב ָרה ִק ְריַׁתֹ -
יא צְ וָחָ ה עַׁ ל-הַׁ ַׁייִן בַׁ חּוצֹות עָ ְרבָ ה כָלִ -ש ְמחָ ה ָגלָ ה ְמשֹוש ָהאָ ֶרץ :
ּוש ִאיָה יֻכַׁתָ -שעַׁ ר :
יב נִ ְשאָ ר בָ ִעיר ַׁש ָמה ְ
(ז) אבל תירוש אומללה גפן וכו' .אחרי אומרו ענייין הגלויות בא ויאמר תוכחת מגולה
לשותים במזרקי יין .והמה בגלותם כהיום הזה ומוציאים כל ימיהם ביין משתיהם ,ולא נחלו
על שבר יוסף .והנה זה דרכו יתברך שממעט היין למען ימעטו יין משתיהם .אך בהמעט היין
אין לוקים רק הנאנחים והנאנקים עניים מרודים ואבלים ,אך הגיבורים לשתות יין לילה ויומם
בשובע שמחות ,הם לבדם ישתו אותו המעט הנמצא ,כי כסף לא יחשובו וזהב יתנו ביין
וישתו.
על כן מה עושה הוא יתברך מבטל היין לגמרי ,שישלח מארה כארבה ודומה לו ,על הגפנים
בעצמם למען יחסר לכל ,ויאנחו גם השמחי לבב הם .וזה מאמר הכתוב אבל כו' לומר הנה
מתחילה אבל תירוש ,שהוא כי היה אך מעט ,ואח"כ אומללה גפן לגמרי באופן שלא ימצא
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לגמרי שום תירוש .ולמה היה העדרו לגמרי ,הלא הוא למען ע"י כן נאנחו כל שמחי לב .מה
שאין כן כאשר אבל תירוש שנתמעט לבד ,כי אז לא היו נאנחים רק עצובי לב ,כי מהם בלבד
היה נעדר והם לבדם ירגישו החסרון.
ומה ראו על ככה ומה הגיע אליהם השותים במזרקי יין ,אחר (ח) ששבת משוש תופים של
שמחת בית השואבה במקדש חדל שאון עליזים מהמון חוגג בשלש רגלים ,שבת משוש
כינור לויים בזמרם.
(ט) ועוד כי בשיר לא ישתו יין וכו' והוא ,כי הנה אמרו רז"ל (עירובין סה) לא נברא יין כי אם
לשיקבלו רשעים שכר זכיותיהם בעולם הזה שנאמר תנו שכר לאובד ולאבלים להתנחם
מעוצבם שנאמר ויין למרי נפש ועל כן על אשר משמח לבב ישבו לשתות אמר הנה הראוי'
הוא כי בשיר לא ישתו יין כי אם באבלות כי יין למרי נפש שהם מרים על נפש שחסרה מהם.
ושמא תאמר ישתו אותו רשעים לאכול זכיותיהם שיותן שכר לאובד .לזה אמר יימר שכר
לשותיו לומר אוי להם כי לא יערב להם רק יימר ,כי ימכרו זכותם הרוחני ביין בוגד .ועל כן
החל ביין וסיים בשכר ,כי החל בענייין יין למרי נפש ,וסיים בשכר לאובד ,וזהו אומרו לשותיו,
כלומר לשותיו של שכר הנז' ,שהם האובדים שעליהם נאמר תנו שכר ולא נאמר יין.
וכל זה הוא עודכם בגלות ותראו אחרים בשלותם( ,י) אך כאשר נתבשר ויהיה כי נשברה
קרית תוהו השוקטה ,עד סוגר כל בית מבא (יא) אז יאות תהיה צוחה על היין בחוצות ,אך
עתה ערבה כל שמחה על כי גלה משוש הארץ הוא גלות שכינה כביכול ,וגלה דודי ובא
שודדי( .יב) כי נשאר בעיר שמה בקבע ושאיה יוכת שער בית המקדש .ומה שאמרתי גלה
משוש הארץ לא שעקרה דירתה מביהמ"ק ,כי לא זזה מכותל מערבי כנודע .וגם היא עם
ישראל בקרב העמים( ,יג) אך הוא כי כה יהיה המשוש כל הארץ הנז' בקרב הארץ ,שהוא
באמצע הארץ בכותל בית המקדש ,וגם בתוך העמים בכל מקום שישראל גולים כנוקף זית.
שההפרש שבין מה שהיה מתחילה לנשאר שם הוא כזית ,שהיה טעון זתים ונחבט ונלקט
ונשאר כל שהוא .כן הוא הנשאר בכותל מערבי בערך הקודם שייכות מה .וכן אשר בתוך
העמים כעוללות אם כלה בציר ,אך עיקר שכינה אינה כי אם למעלה ,וזה אומרו בקרב
הארץ בתוך העמים .בקרב הארץ על בית המקדש ,ובתוך העמים על ישראל הגולים
בתוכם כאמור.
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או יאמר ,כאשר כה יהיה ישראל בקרב הארץ בתוך העמים ,כנוקף זית כן ישארו לבדם ,וכל
העמים אבודים כזית שלא נשאר רק מעט .כי ישראל משל אל הנשארים אחר הניקוף ,וכמעט
בלתי נראים בעולם כעוללות אחר הבציר ,שאינן נראים מחיפוי העלים.
יד הֵ ָמה י ְִשאּו קֹולָ ם ָירֹנּו ִבגְ אֹון ה' צָ הֲ לּו ִמיָם :
טו עַׁ ל-כֵן בָ אֻ ִרים ַׁכ ְבדּו ה' ְב ִאיֵי הַׁ יָם ֵשם ה' אלוהי י ְִש ָראֵ ל :
והבציר הוא מה שנכרתו האומות ונשארו ישראל לבד( ,יד) אז הם הנשארים ישאו קולם
ירונו .מה שאין כן עתה שהם בגלות ביניהם ,כי ישראל ירונו על כריתת אויביהם ,כי בגאון
שהוא על בחינת גאון ה' ,שיהיה אז אין צריך לומר אתם שתשאו קול ,כי על זה צהלו מים
מקצה העולם ומה תוסיפו עליהם אתם בזה ,הוא (טו) על כי על כן באורים כבדו ה' באורים
ונרות כבדו ה' ,כי זה נוגע אל ישראל בייחוד ,כי אין צריך לומר אתם שתדעו שאתם לבדכם
בייחוד עם ה' ,כי הנה אפילו באיי הים שם ה' ביניהם הוא אלוהי ישראל .כי קוראים את ה'
אלוהי ישראל ,כי יכירו שהוא אלוהי ישראל בייחוד ,ומהיכן הוא אלוהי ישראל ולא של כל
האומות מ"ה ,עם שיוצר הכל הוא ,אלא מפני שנפשות ישראל חלקו הם ,וא"כ אחר שיתרוננו
על נפשנו שנקרא נר ,על שם זה נכבדהו בנרות ,וזהו על כן באורים וכו' באיי וכו'.
או יאמר מעין זה ,על כן באורים הם ב' אורות:
נר מצוה
ותורה אור,
כי לכם יאתה בייחוד למה שאתם מיוחדים לנו ,כי אפילו באיי הים שם ה' הוא אלוהי ישראל,
לכן תורתו ומצוותיו לכם יאותו ,כי בהן תדבקו בו.
טז ִמכְ נַׁף הָ אָ ֶרץ זְ ִמרֹת ָש ַׁמ ְענּו צְ ִבי לַׁ צַׁ ִדיק
וָאֹ ַׁמר ָרזִ יִ -לי ָרזִ יִ -לי אֹוי ִלי בֹגְ ִדים בָ גָדּו ּובֶ ֶגד בֹוגְ ִדים בָ גָדּו :
יֹושב הָ אָ ֶרץ :
יז פַׁ חַׁ ד וָפַׁ חַׁ ת וָפָ ח עָ לֶ יָך ֵ
יח וְהָ יָה הַׁ נָס ִמקֹול הַׁ פַׁ חַׁ ד יִפֹ ל אֶ ל-הַׁ פַׁ חַׁ ת וְהָ עֹולֶ ה ִמתֹוְך ַׁהפַׁ ַׁחת יִלָ ֵכד בַׁ פָ ח
מֹוס ֵדי אָ ֶרץ :
ְ
כִ י-אֲ ֻרבֹות ִמ ָמרֹום נִ ְפ ָתחּו וַׁיִ ְרעֲ שּו
מֹוט ָטה אָ ֶרץ :
פֹור ָרה אֶ ֶרץ מֹוט ִה ְת ְ
יט רֹעָ ה ִה ְתרֹעֲ עָ ה הָ אָ ֶרץ פֹור ִה ְת ְ
נֹוד ָדה כ ְַׁמלּונָה ְוכָבַׁ ד עָ לֶ יהָ ִפ ְשעָ ּה ְונ ְָפלָ ה וְל ֹא-ת ִֹסיף קּום :
כ נֹועַׁ ָתנּועַׁ אֶ ֶרץ כ ִַׁשכֹור ו ְִה ְת ְ
(טז) מכנף הארץ זמירות שמענו וכו' .אמרו רז"ל (סנהדרין צד א):
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כי כאשר נעשה נס לחזקיה בליל פסח ,שהצילו הקדוש ברוך הוא ואת כל ישראל
וירושלים מיד סנחריב .הקפיד עליו הקדוש ברוך הוא על מה שלא אמר שירה ,על כן
באה הארץ ואמרה שירה במקומו ,וזהו מכנף הארץ זמירות שמענו.
עד כאן ענייין מאמר רז"ל.
ובזה נמשיך הכתובים בס"ד ,והוא בהזכיר מאמרם ז"ל כי בחורבן לקו גם הצדיקים בעוון
הרשעים ,כי אמרו רז"ל:
כי אחרי אומרו יתברך והתוית תי"ו על מצחות האנשים תי"ו של דם על הרשעים.
כלומר תו המוות ותו דיו על מצחות הצדיקים שהוא תו תחיה ,ואז קטרגה מידת הדין
ואמרה היה להם לצדיקים למחות .אמרה מידת הרחמים גלוי וידוע לפני שלא היו
שומעים מהצדיקים .אמרה מידת הדין אם לפניך גלוי לפניהם מי גלוי ,מיד ציוה
הקדוש ברוך הוא להרוג את הצדיקים ולהתחיל מהם ,שנא' (יחזקאל טו) וממקדשי
תחלו ממקודשי תחלו ,ויחלו מן הזקנים אשר פתח הבית.
ע"כ ענייין מאמרם.
כלל הדברים ,בעוון הרשעים לקו הצדיקים בכללם.
ונבוא אל העניין
והוא כי על אלה עין הנביא בוכיה ,ואומר ,הנה (טז) מכנף הארץ זמירות שמענו ,שהארץ
אמרה שירה בעד חזקיהו שהוא צבי והידור לצדיק ,כי חשוב הוא מאד אפילו צדיק אחד,
ובמקום אחר אני רואה כמה צדיקים נופלים על עוון הרשעים .וזהו ואומר רזי לי רזי לי אוי לי
על כי בוגדים שהם הרשעים בגדו.
ובגד הבוגדים שבגדו נעשה אותו הבגד (יז) פחד ופחת ופח עליך יושב הארץ כאחד
כצדיק כרשע .ועל כן על הפחד אמרתי רזי לי ועל הפחת רזי לי שניתי לומר רזי לי כי
החלשתי מדאגה ועל הפחד אמרתי אוי לי (יח) והוא ,כי והיה הנס מקול הפחד יפול אל
הפחת ,כי בהיות נבוכדנאצר וחילו על ירושלים ואמר הנביא כי היוצא והנופל אל הכשדים
יחיה ,והנשאר בעיר יפול בחרבם .והנה צדקיהו נס מקול הפחד מליהרג בעיר ,והוא היה צדיק
גמור כמו שאמרו ז"ל ונפל אל פחת השביה כאסיר על בור ,ואין צריך לומר אשר לא עלה
מהפחת כצדקיהו שהומת .כי אפילו העולה וניצול מתוך הפחת שלא יהרג ,ילכד בפח הוא
רשת עוון הצלם שפירש נ"נ לפעמי כל ישראל שנתיים אחר החורבן ,שהיה פח מוקש להילכד
ביד המן בעוון ההוא להשמיד להרוג ולאבד .ומה שאני בוכה הוא ,כי זה קשה יותר מרעת
המבול .כי כאשר ארובות ממרום נפתחו וירעשו ,אז מוסדי ארץ שנבקעו גם מעינות תהום,
שהארץ רקועה עליהם.
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הנה אז לא הייתה הרעה( ,יט) כי אם שרועה התרועעה שנכנעה בלבד הארץ הידועה היא
ארץ ישראל ,כי לא גושמה ביום זעם .אך התרועעה שמתו יושביה מהבל המים ,או שנכנסו
אח"כ המים וצפו עליה .ושאר הארץ לקתה יותר כי פור התפוררה ארץ ,כי נמוחו שלשה
טפחים ממנה עד מקום שיתד המחרישה מגעת ,אך לא הגיעה הצרה עד התמוטט והתנודד
הארץ ממקומה ,וזהו מוט התמוטטה ארץ בתמיהה ,האם התמוטטה להיות קרובה
להתקלקל העולם ,לא כן היה.
(כ) אך עתה בחורבן הבית נוע תנוע ארץ מיסודה כשכור ,קרובה ליאבד בגלות ראשון
והתנודדה כמלונה הקלה ליפול בגלות מדי ,שהיו כל ישראל להשמיד להרוג ולאבד .ואם אין
ישראל סבא אין עולם ,וכבד עליה פשעה ביון .והוא מאמר רז"ל בב"ר (ב ה) שהיו אומרים
לישראל כתבו על קרן השור שאין לכם חלק באלוהי ישראל .והוא כמפורש אצלנו שם כי זכרו
להם עוון העגל ,והיו אומרים להם שיודו .כי מאז שהמירו את כבודם בתבנית שור ,נפרדו מעל
ה' אלוהי ישראל .ואין זה כי אם מעון העגל שאין פקידה שאין בה קצת ממנו ,אז הכביד
פקודת העוון ההוא מבשאר מקומות .וזהו וכבד עליה פשעה ועל כן היצרו להם על ידו .ועל
הגלות הרביעי הלזה אמר ,ונפלה ולא תוסיף קום בתולת ישראל .שהוא כפירוש ספר
הזוהר שבגלות זה לא תוסיף קום מעצמה כאשר בתחילה ,כי אם שהקב"ה יקימנה במהרה
בימינו.
כא וְהָ יָה בַׁ יֹום הַׁ הּוא י ְִפקֹ ד ה' עַׁ ל-צְ בָ א הַׁ ָמרֹום בַׁ ָמרֹום וְעַׁ לַׁ -מ ְלכֵי ָהאֲ ָד ָמה עַׁ לָ -האֲ ָד ָמה :
ּומרֹב י ִָמים יִפָ ֵקדּו :
כב וְאֻ ְספּו אֲ סֵ פָ ה אַׁ ִסיר עַׁ ל-בֹור וְסֻ גְ רּו עַׁ לַׁ -מ ְסגֵר ֵ
ירּושלַׁ ם ְו ֶנ ֶגד זְ ֵקנָיו כָבֹוד :
ָ
ּובֹושה הַׁ חַׁ ָמה כִ יָ -מלַׁ ְך ה' צְ בָ אֹות ְב ַׁהר ִציֹון ּו ִב
ָ
כג וְחָ ְפ ָרה הַׁ ְלבָ נָה
(כא) והיה ביום ההוא יפקוד ה' על צבא המרום וכו' .הנה רז"ל (שמ"ר כא ה) למדו מכאן כי
אין הקדוש ברוך הוא מפיל אומה עד שמפיל שרה תחילה שנאמר יפקוד ה' כו'.
וראוי לשים לב כי אם כן הוא ,איך אומר והיה ביום ההוא כו' והם לומדים לכל דור ודור .אך
יהיה כי מאומרו שלעתיד יפקוד לכל צבא המרום ,שהם השרים להפיל כל המלכים ,יורה כי
קודם הזמן ההוא הוא פרטי לכל מלך ואומה .וענייין היות ביום ההוא כולל הוא מקרא שכתוב
(דניאל ב לה) והדקת פרזלא וחספא נחשא כספא ודהבא ,כי כולם יתמו בזמן ההוא כאחד
כמפורש אצלנו בכמה מקומות.
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(כב) ואספו אספה אסיר על בור כו' .אחרי אומרו כי ביום ההוא שהוא לעת קץ יפקוד ה' כו'
שהוא לגאלנו .חל עליו חובת ביאור למה יאחר עד הזמן ההוא ,ולא ישית לב למהר לשלח את
מלך המשיח .שייחסו אותו רז"ל (עי' סנהדרין צח א) לאיש מוכה אסיר בבית כלא נגוע ואוסר
ומתיר רטיות נגעיו כמאמר אליהו לריב"ל .לזה אמר ואספו וכו' ,לומר אלו אוספו ישראל
אסיפה ,שהיו מתאחדים באחדות שלמה ,הנה אז האסיר בבור אשמותינו המעכבים ביאתו,
שהוא האסיר הידוע הוא מלך המשיח ,היה על בור שהוא הסוהר ,שהיה יוצא מתוכו ונתון על
הבור לבוא קל מהרה .אך מה נעשה שהעם סוגרים אותו במעשיהם בלתי טובים על מסגר,
שיוקף מאשמות ישראל ויהיה סגור בתוכם מלבוא ,וזהו וסוגרו על מסגר .אך אין העיכוב רק
שלא יבוא קודם הקץ שהוא זמן של זכו אחישנה .אך בעת קץ הידוע שהוא מרוב ימים אז
יפקדו ודאי ,כי לא יעבור אך הוא ע"י חבלי משיח כנודע.
(כג) וחפרה הלבנה ובושה החמה וכו' .בגמרא (פסחים סח א):
רב חסדא רמי כתיב וחפרה הלבנה וכו' ,וכתיב והיה אור הלבנה וכו' .לא קשיא כאן
לעולם הבא כאן לימות המשיח .ולשמואל דאמר אין בין העולם הזה לימות המשיח
אלא שעבוד מלכויות ,אידי ואידי לעולם הבא כאן במחנה צדיקים כאן במחנה שכינה
ע"כ.
ואפשר כי התירוץ הזה הוא כתוב במקרא שאחר אומרו וחפרה וכו' ,אמר ונגד זקניו כבוד
שהוא במחנה צדיקים.
או יאמר ,כי הנה אמרו רז"ל שעתיד הקדוש ברוך הוא שיהיה ראש חולה לצדיקים ,והקב"ה
דורש לפניהם תורה והם מראים באצבען ואומרים זה אלי וכו'.
ונבוא אל העניין
והוא ,כי הלא כמו זר נחשב איך לא תחשכנה עיניהם מראות האור הגדול ,ואיך יוכלו לעמוד
לפני אלוהי העולמות הגדול והנורא .אך זה אינו כי אם כנודע מרז"ל ,כי הארתן תהיה כל כך
גדולה עד שיאמרו לפניהם מלאכי השרת קדוש ,כי חלק אלוה ממעל המה .ובזמן ההוא תגלה
הארתן שיזהירו ולא יתבוששו מן הארת השכינה .וזה יאמר ,כי עם היות שאז תהיה אור
הלבנה כאור החמה ואור החמה יהיה שבעתים .עם כל זה נגד אור השכינה השורה בהר
ציון ובירושלים ,כד"א (זכריה ב ,ט) ואני אהיה לה חומת אש ,ואומר וכבוד ה' עליך זרח .על
כן עם כל תוספת אור חמה ולבנה יכהה אורן לפניו יתברך שיהיו כשרגא בטיהרא.
ועל כן וחפרה הלבנה ובושה החמה נגד אורו יתברך ,וזה כולל כל העולם ממה שמלך ה'
צבאות בהר ציון ובירושלים .כי עם שלא תתייחס השראת מלכותו בשאר העולם ,יהיה
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התפשטות אורו כולל בכל העולם ,וזהו וחפרה וכו' כי מלך וכו' .והוא להיותו אלוהי הצבאות
כי יוצר כל הצבאות הוא וכל העולם שלו ,אך צדיקים יהיו לפניו יתברך ולא יבושו ,כ"א יהיה
להם כבוד .כי כל כך תהיה הארתן מעין השכינה שיהיה להם לכבוד היותם נגד ה' ,וזהו ונגד
זקניו כבוד .כי היות השם הנז' נגד יראיו ונגד זקניו ראש חולה להם ,יהיה להם כבוד ולא
יבושו לפניו יתברך ,מהפלגת הארתו כאשר יבושו חמה ולבנה .כי גדול אור צדיקים מאד ,כי
יהיו כחלק המתדבק אל הכל ,וכמו שאמרו ז"ל שאפילו מלאכים יאמרו לפניהם קדוש.
והנה המתרגם ז"ל פירש על עובדי לבנה ועל עובדי חמה .ואפשר לנו לומר מעין זה וחפרה
הלבנה הם המונים ללבנה ,ובושה החמה אותם שהיו מונים לחמה כי מלך ה' כו' .ואם
תאמר נא גם ישראל מונים ומקדשים ללבנה ע"י זקני ישראל .לזה אמר אין ישראל עושין
עיקר מהלבנה עצמה ,כי אם אל השכינה הנקראת כבוד ה' שהירח דוגמתה ,וכמאמר ר'
ישמעאל אלמלא לא זכו ישראל אלא להקביל פני אביהם שבשמים ,פעם אחת בחדש דיים,
וכאשר הפליגו רז"ל ברבה פרשת החדש הזה לכם וכו' .וזהו ונגד זקניו הם חכמי ישראל
המקדשים את החדש ,מגמת פניהם הוא כבוד הוא שכינה ולא אל הלבנה עצמה.

פרק כה
ית פֶ לֶ א עֵ צֹות ֵמ ָרחֹ ק אֱ מּונָה אֹ ֶמן :
אֹודה ִש ְמָך כִ י עָ ִש ָ
רֹומ ְמָך ֶ
א ה' אלוהי אַׁ ָתה אֲ ִ
ּורה ְל ַׁמפֵ לָ ה אַׁ ְרמֹון ז ִָרים ֵמ ִעיר ְלעֹולָ ם ל ֹא יִבָ נֶה :
ב כִ י ַׁש ְמ ָת ֵמ ִעיר לַׁ ָגל ִק ְריָה ְבצ ָ
ִיראּוָך :
ג עַׁ לֵ -כן ְיכ ְַׁבדּוָך עַׁ ם-עָ ז ִק ְריַׁת גֹויִם עָ ִריצִ ים י ָ
(א) ה' אלוהי אתה ארוממך וכו' .אומר איש ישראל הנה למעני אינך צריך לשאירא ממך
שתעשה פלא .כי מאליך ה' אלוהי אתה ,ומה שארוממך וכו' כי עשית פלא לא שע"י כן
נכירך .כי הלא עצות מרחוק שיעצת על הטוב העתיד שע"י ניסים יהיו ,הנה הם אמונה אומן
חזק בלבנו בלעדי נסים.
כי מה שעשית פלא (ב-ג) כי שמת מעיר לגל כו' ,על כן ששמת מעיר לגל קריה בצורה
למפלה ,יכבדוך עם עז וכו' הבלתי מכירים גדלך זולתי ע"י ניסים ,ועל ששמת ארמון זרים
מעיר לעולם לא תבנה ,על כן קרית גוים עריצים ייראוך.
או יאמר ,ה' המורה שררה כוללת אלוהי אתה ,עם היותי יחידי תכנה אלהותך עלי ,ועל ידי
כך בעשותך פלא לשנודה לך ,לא תבזה שבחי עליו ,כי אם ארוממך על מה שזכיתני שאודה
שמך כאשר עשית פלא ,לא על הפלא לבדו כי אם גם על שע"י כן שבי נתייעצת עצות
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מרחוק ,כשבראת את העולם שהיא אמונה .כמו שאמרו ז"ל על פסוק המה היוצרים וכו'
בנפשותן של צדיקים נמלך וכו' ,שהוא כמפורש אצלנו במקומו ,כי עצת הברא העולם היה ע"י
נשמות הצדיקים ,שאלמלא הן לא היה מתקיים ,ואמר עתה שהחשבתני שעשית לי נס ,נעשה
אומן שנעשה חיזוק שני לאמונה ההיא וזהו אמונה אומן.
[א-ג] או שיעור הכתוב ,ה' המורה כי יוצר הכל אתה אלוהי של א' מישראל אתה ,כי בי
תייחד אלהותך.
ושמא תאמר אם כן אפוא למה אודך בעשותך פלא ,כי אחר שאלוהי אתה הוא כאלו כל
העולם בראת בשבילי ,ולמה אודך על פלא א' והלא בכלל מאתים מנה ,הלא הוא יען כי עצות
מרחוק שהוא מה שע"י עצתי בראת את העולם ,שהייתה אמונה תתחזק ותעשה אומן ,כי
שנותך טבע העולם הוא יורה כי בשבילי בראת אותו ,שהוא ענייין העצה כמדובר.
ושמא תאמר נא ישראל ,כי אם כל כך חשובים לפניו יתברך ישראל ,למה הם מדוכאים תחת
האומות ,ומה גם בגלות עמלק שיעקב ראה עליית שרו ולא ירידתו ,ומה גם כרך של צור
שנעץ גבריאל קנה מימי שלמה וכו' ,לזה אמר במה כי שמת וכו' שנתקיימה נבואת משפט
עירך ,נבטח שגם ארמון זרים מעיר ידוע יפול ,עד שלעולם לא יבנה ,ועל כן במה ששמת
וכו' יכבדוך עם עז ,והוא מה שאמרו ז"ל (ביצה כה ב) כי עז שבאומות ישראל ,שזה יורה
שגם יפול ארמון זרים ולא יבנה ,על כן מעתה קרית גוים עריצים ייראוך.
זֶרם צֵ ל ֵמחֹ ֶרב
ִית ָמעֹוז לַׁ ָדל ָמעֹוז לָ אֶ ְביֹון בַׁ צַׁ ר-לֹו ַׁמ ְחסֶ ה ִמ ֶ
ד כִ י-הָ י ָ
כִ י רּוחַׁ עָ ִריצִ ים כְ ז ֶֶרם ִקיר :
יצים ַׁי ֲענֶה :
ה כְ חֹ ֶרב ְבצָ יֹון ְשאֹון ז ִָרים ַׁתכְ נִ יעַׁ חֹ ֶרב ְבצֵ ל עָ ב זְ ִמיר עָ ִר ִ
(ד) כי היית מעוז לדל וכו' .אמר הנה ע"י מפלת עיר בצורה אמרתי שיכבדוך עם עז .ולמה
ייחסתי הדבר אל כבוד ולא אל יראה בלבד כאשר בגוים עריצים ,הלא הוא כי היית מעוז
וכו' .כי בכלל ראותם כחך ה' בעשותך רחמים פרטים עם פעולת הדין כאחד ,יכירו השגחתך
הפרטית וזולת המורא יכבדוך .וזהו כי היית מעוז לדל הנמצא בעיר ,ששמת לגל ובקריה
בצורה ששמת למפלה ,והצלתן מתוך המומתים אז הכירו כי אתה ה' .במה שתכה בהכאה
עצמה תרפא ,כי תחלץ עני בעניו ,כי בזכות עניו תרחמהו.
וזה הוא בצרה הבאה לעיר ,תציל את הדל הנמצא בתוכם .ומזה יוציאו כי גם אתה מעוז
לאביון אפילו בצרה הבאה בשבילו ,שהוא כל סתם אביון שבעולם שמעוז אתה לו בעוניו ,וזהו
מעוז לאביון בצר לו ,כי במה שראו שהיית מעוז לדל במפלת הקריה ,ידעו כי גם אתה מעוז
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לאביון בצר לו .כי בצר לו אשר לו לבדו מיוחד לו ,ולא לאנשי המקום שהוא בו .כי אתה מעוז
לו שהוא במה שעשית אותו אביון בשביל צר לו להצילו ,כי דלות עצמו תעוז לו ותחלצהו .והוא
כי כן כאשר היית מעוז לדל עשית לו מחסה ,מהזרם השוטף בעצמו וצל מהחורב עצמו,
להיות צל על ראשו מצרת החורב .ופירש ואמר מה שאמרתי מחסה מזרם הוא ,כי רוח
עריצים ורצונם בבואם בזעף לשטוף עיר ויושבי בה ,הוא כזרם קיר שאינו כזרם הבא דרך
ישרה על הארץ .כי אם כשטף מים הבא ופוגע בקיר ומתעכבים המים בקיר עד ירבו מאד,
ויגבר השטף ויהרוס הקיר ויעשה זרם בזעף רב ,אשר ברוב כחו אי אפשר לימלט איש ממנו,
אם לא ע"ד נס אלוהי עולם ה' .כמשל הזה הוא רוח עריצים הבאים עיר לגל וכו' ,ואיך נמלט
הדל ההוא אם לא שהיית ה' מחסה לו ככל נפלאותיך.
ומה שאמרתי צל מחורב הוא ,כי מלבד היות לו מחסה בזרם בואם העירה,
עוד שנית תעשה לבל יתמידו בה העריצים ,ויתגלה להם מקום אשר הוא נחבא בו ,על כן עוד
מוסיף הוא יתברך בשביל הדל ההוא .כי אחר שומם עיר בצורה למפלה יחסר למו צל
מחורב וגם הם צחי צמא ,כי במפלה ילאו למצוא מעייני המים לשתות ,כי הם זרים במקום
(ה) וזהו שאון זרים תכניע .כי לא ידעו מקומות המים כדל התושב נמצאים בכפל צרה חורב
מחום היום וציון ממים ,ועל ידי כן יברחו מיד ,כי לא יוכלו להתמהמה ,וישאר הדל בצל עב
אשר נחבא שם וכיוצא .מה שאין כן אם לא הכם שרב ושמש בציון ,לא היה הדל בצל עב וזהו
צל מחורב שהוא צל נמשך מחורב.
וזהו שאמרתי שעל כן יכבדוך עם עז ,כי בשום עיר לגל ונסתמו במפולת רוב מימיה
מלהספיק אל החיל והדל בצל קורתו יברחו ,וישאר בצל עב ויכבדוהו עם עז על השגחתו זאת
לחלץ עני בעניו ,נמצא שהדל יענה וישורר עם זמיר עריצים.
ושיעור הכתוב כחורב בציון כו' היה לדל חורב בצל עב וייטב לו .נמצא כי זמיר שיזמרו
העריצים שנצחו הקריה יענה גם הוא עימהם ,כד"א (במדבר כא ,יד) עלי באר ענו לה ,כי גם
לו הטיב ה'.
[ד -ה] כי היית וכו' .אמר גם שידעתי כי בסוף תשים ארמון זרים שלעולם לא יבנו .אך יראים
אנו על מה שביני וביני פן ישטפונו צרינו ,כי הנה בשעבוד כאשר היית מעוז לדל בדלותו,
מעוז לאביון שהוא יותר מעוז הוא לו מצרה גדולה הימנה בצר לו ,כי תחלץ עני בעניו ,כך הוא
השעבוד לנו למעוז מגיהינום .אך צריך בינתיים תהיה לנו מחסה מזרם צל מחורב .ופירש
מה שאמרתי מחסה מזרם הוא ,כי רוח עריצים המשעבדים הוא לפעמים פתאומי וקשה
כזרם קיר .כי כמים הנגרים אל קיר ומלחלחים אותו והוא סובל ומתרועע ולפעמים ירבה שטף
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המים ,ויהרס בזרם פתאם הקיר כלו ויאבד זכרו ,כך הוא רוח עריצים אלינו ,שאנו כקיר נטוי
סובלי שטף מי שעבודם ,ויראים אנו פן תעבור רוח חמתם פתאם כזרם קיר ,ויהדפונו
ויהרסונו לגמרי חלילה כי בחיריים הם.
ומה שאמרתי צל מחרב הוא כי כחורב בציון וכו' ,והוא אם תאמר נא ה' כי אי אפשר
להפילם ,כי אדרבה אתה בחרת בקיומם למרק אשמותינו ,ואדרבה שבעים פרי החג הם
לקיימם ,ולא הנחת את דוד לכלותם ,כנודע מענייין וירד העיט וכו' ,וגם נתברך אדום על יסרו
אותנו בהרפות מן התורה ,על כן אין אנו שואלים תכניעם ,כי אדרבה נתפלל בשלומם כענייין
התפללו בשלום העיר כו'.
אך הוא שאם יבואו זרים מבחוץ על מקום אשר אנו גולים שם ,תחת מלך המשעבד אותנו,
שאם היו כובשים המקום היינו למשסה להם ,היה אתה להם מכניע .כי כחורב בציון כך שאון
אותם הזרים תכניע ,באופן יכירו משעבדינו כי מצדנו היה להם שלום ,ואז כחורב בצל עב
יהיה מה שזמיר עריצים יענה ,כי הזמר שיזמרו העריצים משעבדינו הוא אמור ,כי מה שהיה
לזרים חורב בציון היה להם חורב בצל עב ,כי חורב מלחמה שהיה עליהם ,היה להם כחורב
בצל עב הם ישראל שבתוכם כצל עב מיצל עליהם ,לשון זה זמיר עריצים יענה ,שהוא לשון
שירה כד"א ענו לה.
או יאמר ,ידענו ה' כי כחורב בציון שאון זרים המשעבדים תוכל להכניע ,אך אין אנו בועטים
בגלות ודי לנו חורב בצל עב ,שהוא שעבוד במחסה בצד מה ,ושיכירו הם שמאתך יש לנו צל
עב כי מצדנו טוב להם ,עד שזמיר עריצים יענה כך.
או יאמר ,במה שידענו כי אחד מהדברים שיש לנו בגלויות מנוח מה' הוא ,ע"י שבהיות חורב
ובצורת בעולם תפילתנו נשמעת ,וזה יאמר כאשר היית מעוז כו' כן היה לנו מחסה מזרם,
והוא ,כי יהיה צל נמשך מחורב .ופירש מה שאמרתי מחסה מזרם הוא ,כי רוח עריצים
המשעבדים הם כזרם קיר ,כן ישטפונו בחמת מלך פתאום .ומה שאמרתי צל מחורב הוא ,כי
בבא חורב בצורת בציון שיחסר גם לשתות ,אז בזה שאון זרים על ישראל תכניע ויחמלו
עלינו ,באופן שיהיה לנו צל מחמת חורב ,עד שאמור חורב בצל עב ,הוא מה שיענה זמיר
עריצים שישוררו עלינו ,שגלותנו הוא לנו חרב בצל עב ,שהקב"ה נותן לנו חורב בצל עב
מחסה לנו.
[א-ה] או יאמר ,במה שכתבנו בספר חבצלת השרון ,כי ג' מיני צרות מתרגשות לצדיק ,זו
למעלה מזו בקושי הדרגת הצלתו:
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א .פגוש דוב באיש או אחד מיתר חיות השדה הממיתות או נחש או שרף.
ב .אם יבוא באש או במים כבירים שוטפים.
ג .אם יפול ביד עריצים מבקשי נפשו לספותה.
והנה הקלה מכולן להינצל הצדיק ממנה ,והוא כדבר טבעי אליו היא.
הראשונה ,כי בהיות צלם אלוהים שעל פניו בלתי נשחת ,מוראו וחיתתו היא על כל חית
השדה.
אך השנית קשה מזו ולא תספיק צדקת הצדיק עצמו מבלי הצטרף גם זכות זולתו עמו
כמאמרם ז"ל( ,ילקו"ש קי) לא ניצול אברהם מכבשן האש אלא בזכות יעקב ,וכן חנניה וחבריו
בזכות שלש נפשות שהציל יהודה מהאש ,תמר ושני ילדיה.
אך הג' לא תספיק לא זה ולא זה ,כי אין הקדוש ברוך הוא מבטל הבחירה מבני אדם.
כלל הדברים כי הינצל מבעלי בחירה קשה מהינצל מאש ומים.
ובזה נבוא אל העניין
שאמר הנביא מה שיכבדוך עם עז ועריצים ייראוך הוא ,כי יאמרו כי בשומך מעיר לגל כי
הרכבת אנוש לראשנו ,ותתנו ביד עריצים יכבדוך וייראוך ,כי היית שם מעוז לדל מבעלי
בחירה ,באומרם כי היותך מעוז לאביון בצר לו ,כגון מחסה מזרם צל מחורב ,שהוא להצילו
אם יבוא באש החורב ,או במים בזרם מים רבים אינו מן התימה ,אך רוח עריצים שהוא רצון
בחירתם היא כזרם קיר ,שהוא דבר נמנע מהינצל כאשר הוא נמנע מהבטל זרם קיר .שהוא
אם יצויר יבנה קיר ,ויבוא זרם מים ויעכבם הקיר מלעבור ,ויהיו המים זורמים ובאים ,האם
יהיה כח בקיר מלעכב המים לעולם אי אפשר .כי הלא בהרבות המים בזעף וזרם ,ישטפו
הקיר ויצופו גם עליו .כן זרם הבחירה אין מוחה בידה ,שאם לא כן אין שכר ועונש ,ואך הדרך
אשר תעשה הוא ,כי כחרב בציון שאון זרים תכניע כו' כמפורש בדרך הראשון ,כי תעשה
באופן יסתר מהעריצים הצדיק ,ויברחו הם מהחורב בציון וישאר הדל בצל עב קורתו מבלי
בטל בחירת העריצים.
ו וְעָ ָשה-ה' צְ בָ אֹות ְלכָל-הָ עַׁ ִמים בָ הָ ר הַׁ זֶ ה ִמ ְש ֵתה ְש ָמנִ ים ִמ ְש ֵתה ְש ָמ ִרים
ְש ָמנִ ים ְממֻ חָ יִם ְש ָמ ִרים ְמז ָֻק ִקים :
ּובלַׁ ע בָ הָ ר הַׁ זֶ ה ְפנֵי-הַׁ לֹוט הַׁ לֹוט עַׁ ל-כָל-הָ עַׁ ִמים ְוהַׁ ַׁמ ֵסכָה ַׁהנְ סּו ָכה עַׁ ל-כָלַׁ -הגֹויִם :
ז ִ
ּומחָ ה אֲ ֹדנָי ה' ִד ְמעָ ה ֵמעַׁ ל כָל-פָ נִ ים
ח ִבלַׁ ע הַׁ ָמוֶת לָ נֶצַׁ ח ָ
וְחֶ ְרפַׁ ת עַׁ מֹו י ִָסיר ֵמעַׁ ל כָל-הָ אָ ֶרץ כִ י ה' ִדבֵ ר :
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(ו) ועשה ה' צבאות לכל העמים כו' .אחרי אומרו למעלה כ"א שם הוא יתברך מעיר ציון לגל
קריה בצורה היא ירושלם למפלה ,הלא עתידים ליבנות .אך ארמון זרים ישבת מעיר ,על
שלעולם לא יבנה כמפורש בדרך השני.
ואמר עתה דרך התשועה הבאה במהרה בימינו איך תהיה .והוא ,כי לא יעלה על לב איש
שמבלי היות הדור כלו זכאי ,שנזכה ליושע בשובה ונחת בלי חרב ומלחמה .כי דעו אפוא כי
תחילה יעשה ה' בהר הזה ,הוא הר המוריה לכל העמים בחבלי משיח ,משתה שמנים
שיאכלו כל טוב הארץ ועושר ונכסים ,עד שמשמן בשרנו ירזה ואח"כ ישתו משתה שמרים
שהוא ,כי כמרעיתם וישבעו בראשונה ישתו כוס תרעלת מידת הדין ,באחרונה ששמריה ימצו
ישתו כולם כאחד ,כמאמר דניאל (ב ,לה) באדיין דקו כחדא כו' .ואל נתמה אם נראה בתחילה
שהמשתה שמנים הוא שמנים ממוחיים ,שהוא אכול למעדנים משל אל רוב טוב .כי הלא
לעומת זה גם במשתה השמרים יהיה עד קצה הדין והרוגז ,שמרים מזקקים שמרים עבים
שנטף כל לחלוחית היין ממנו ,שהיה משל אל דין צלול מעט ונשאר עב כשמרים מזוקקים,
שלא יוכלו לסובלו כאשר לא יוכל איש לשתות שמרים מזוקקים.
ושמא תאמר אם כן אפוא ,איה כל עונשי רשעותיהם אשר עשו בכל דור ודור עד אין קץ .והלא
באחד מני אלף יכלו כי לא יוכלו לסבול( ,ז) לזה אמר ובלע בהר הזה פני הלוט כו' ,והוא
ענייין הידוע מרז"ל משל למי שיש לו שני בעלי חובות ,אחד אוהב ואחד שונא ,מהאוהב נפרע
מעט בכל יום עד שפורע הכל ואינו נרגש ,אבל מהשונא אינו מקבל אלא מניח הכל עד סוף
הזמן ,ואז אפילו החצי אינו יכול לפרוע ומתנקם ממנו .כך מישראל נפרע הקדוש ברוך הוא
עוונותם יום יום כו' ,ומהאומות עכו"ם מניח הכל עד לעתיד לבוא כו' ,וזהו רק אתכם ידעתי כו'
ע"כ אפקוד עליכם כו' ופס' יום יום יעמס לנו כו' ופס' ויסרתיך למשפט כו' .נמצא כי עונות
העמים הם שמורים זה על זה כיריעות מגלה הנגללים זו עם זו.
ונבוא אל העניין
אמר ובלע בהר כו' ,לומר אל יעלה על לב כי יבולע במשתה השמרים בהר הזה ,כל
אשמותם הנגללות זו על זו ,כ"א מה שיבולע בהר הזה הוא בלבד פני הלוט הלוט ,שהוא מה
שלמעלה מהלוט הלוט שהם אשמותם ,שהם לוטים אלו על אלו .כי לא יספיק לבלע ולנכות
אפילו הגלילה הראשונה שהיא העליונה ,כי אם פני הלוט בלבד הפניה הנגלית בלבד ,ולא
הלוט ונגלל לוט על לוט .ואל תיבהל ברוחך לכעוס על הדבר ,כי הלא לא יבצר מהם רעה
מתמדת מיוחדת להם ולא לישראל ,והוא כי המוות אשר היא מסכה פרושה נסוכה על כל
הגוים ,הנה תהיה על כל העמים ולא על ישראל ,וזהו והמסכה הנסוכה על כל העמים ,ואז
במותם יתמידו בגיהינום עד תום אשמותם שהוא עולם ועד.
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ואם תאמר נא ישראל ,כי הלא תירא כמקרה זמן מתן תורה יקרך ,שאמרו רז"ל שהיה נגזר
על ישראל חירות ממלאך המוות ,ושקבל המלאך המוות לפני הקדוש ברוך הוא והשיב לו
תשלוט על האומות ,ואחרי כן חזרה גם על ישראל.
לזה אמר אל תירא כי עתה לא תשוב לך המוות( ,ח) כ"א בלע המות לנצח .והנה בספר
הזוהר הנמצא בכתיבת יד נמצא כתוב על פס' ודמעתה על לחיה ,שהדמעה לא הייתה עולה
למעלה לפני הקדוש ברוך הוא כ"א נשארת על לחיה .ובזה יאמר ,הלא אמרתי שיהיה
לישראל חירות ממלאך המוות שבלע המות לנצח אמן .וג"כ חירות משעבוד מלכויות שעל
השעבוד הייתה דמעתה על לחיה .כי אם שומחה ה' אלוהים הרחום בדין דמעה מעל כל
פנים .שלא תהיה דמעתה על לחיה ,שהוא על הפנים כי אם שיעלו למעלה לפניו יתברך,
שלא ימחו רק מעל הפנים בלבד ,אך ישים אותם בנאדו הלא בספרתו לפניו .וע"י כן וחרפת
עמו יסיר שהוא שלא ישתעבדו עוד לעולם ,כי חרפת הקרא עמו שחרפת אדם לוקח הנקרא
בשם עמו ,אז בהעדר השעבוד יוסר מעל כל הארץ החרפה ההיא ,כי ה' דבר וכל הבטחה
לטובה אינה חוזרת אחור.
ְיֹושיעֵ נּו
ט וְאָ ַׁמר בַׁ יֹום הַׁ הּוא ִהנֵה אלוהינּו זֶה ִקּוִ ינּו לֹו ו ִ
זֶה ה' ִקּוִ ינּו לֹו נָגִ ילָ ה וְנִ ְש ְמחָ ה ִבישּועָ תֹו :
[במֹו] ַׁמ ְד ֵמנָה :
מי) ְ
(ב ֹ
י כִ יָ -תנּוחַׁ יַׁד-ה' בָ הָ ר הַׁ זֶ ה ְונָדֹוש מֹואָ ב ַׁת ְח ָתיו כְ ִהדּוש ַׁמ ְתבֵ ן ְ
יא ּופֵ ַׁרש י ָָדיו ְב ִק ְרבֹו כַׁאֲ ֶשר יְפָ ֵרש הַׁ שֹחֶ ה ִל ְשחֹות ו ְִה ְש ִפיל ַׁגאֲ וָתֹו ִעם אָ ְרבֹות י ָָדיו :
ֹתיָך הֵ ַׁשח ִה ְש ִפיל ִהגִ יעַׁ לָ אָ ֶרץ עַׁ ד-עָ פָ ר :
ּומ ְבצַׁ ר ִמ ְש ַׁגב חֹומ ֶ
יב ִ
(ט) ואמר ביום ההוא הנה אלוהינו זה כו' .לעתיד בהתגלות להם שכינה הנה אלוהינו זה
מורה באצבע ,והנה תחילה בבית ראשון קוינו לו ,לא שתושע שכינה כביכול מגלות לגמרי .כי
אין זה רק לימות המשיח ,אך בבית שני לא היה רק ויושיענו שיבוא אלינו הקדוש ברוך הוא
ויושיענו .ע"כ לא שמחנו לגמרי כי עדין נשאר ה' בלתי שלם ,והכסא כבוד בלתי שלם ,שנאמר
(שמות יז ,טז) יד על כס יה מלחמה לה' בעמלק .אך עתה באחרון ,זה ה' קוינו לו שיושלם,
ולא לכוונה שיושיענו רק על הנוגע אליו יתברך בצאת שכינה מהגלות כביכול ,וע"י כן נגילה
ונשמחה בישועתו של עצמו .כי ישועתו של הקדוש ברוך הוא ישועתן של ישראל ,מה שלא
נגמר לגמרי בבנין בית שני ,כאשר בבנין הג' במהרה בימינו.
או שיעור הכתוב ,כי ב' דברים אנו מקווים:
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א' שנראה באצבע ונאמר זה .והוא מה שאמרו ז"ל (תענית לא ב) שעתיד הקדוש ברוך הוא
להיות ראש חולה לצדיקים ,ויהיו מראים באצבע ואומרים זה אלי.
שנית ,שיושלם שמו.
ועל ב' הדברים אמר שנאמר ביום ההוא זה ה' שהם הב' דברים קוינו לו ,ולא על מה שנמשך
לנו ע"י כן .רק עיקר מה שנגילה ונשמחה יהיה בשביל ישועתו של עצמו.
או יאמר ואמר ביום ההוא כו' לומר הלא אמרתי (פסוק ו) ,כי אשקה לכל העמים בהר הזה
שהוא בירושלים משתה שמרים שהוא דין ורוגז ,אמר הנה כ"כ תהיה נקמת ה' בהם עד
שיקום איש ישראל ואמר ביום ההוא הנה אלוהינו זה שהוא שכינה שם אלוהים שיזכו
להראותה באצבע ,ויאמרו הנה נעשתה תאוותנו שיצאה מהגלות ,והנה לפנינו כי הנה
אלוהינו זה קוינו לו שיושיענו ,שע"י צאתנו מהגלות נושע וזהו ויושיענו.
אך זה ה' הוא השם הגדול שאנו מראים ואומרים ,זה לא עלה על לבנו לקוות לומר בו זה ה',
רק מה שקוינו לו לא היה להראות ,רק קוינו לו שנגילה ונשמחה בישועתו ,שיושלם כמדובר
בהתחבר ד' אותיותיו.
ומה רב חסדו שהגדיל לעשות שגם לו נראה ,ונאמר זה ה' מה שלא חשבנו רק שם אלוהים
הוא שכינה ,ולהיות ה' שלם ידוע שהוא ע"י נקמת עמלק .וזאת נבקש מאתך ,שאחר שכל
עיקר שמחתנו הוא על כבודך ,שתנקם בעצם וראשונה ממואב כי נגעו בכבודך ,כי הם שלקחו
ספרי תורתך ויסחבום כמו שאמרו ז"ל על פס' (איכה א ,י) ידו פרש צר על כל מחמדיה ,אשר
צוית לא יבואו בקהל ,לך וזה יהיה בהתמדה ולא תטנף בהם הר קדשך.
רק (י) כי תנוח יד ה' בהר הזה .ולא תעשה נקמתם פה בגבולנו כי אם ונדוש מואב תחתיו
במקומו .ולא שישברם כאחת כי אם כהדוש מתבן במו מדמנה ,שהוא שכאשר הדישה על
דומן שהוא על דבר בלתי קשה כ"א רפה כמדמנה ,אין אבני הדיש חותכים מיד כאשר בהיות
על הארץ הקשה ,באופן צריך זמן רב ,והעניין שיפרפרם מעט מעט שיצטערו הרבה.
(יא) ועוד שיפרש ידיו יתברך המכות בקרבו ,כאשר יפרש השוחה לשחות שפורש ידיו
ומפריד אצבעותיו ,ועושה רווח בין אצבע לאצבע ,כן יהיה להם רווח בין צרה לצרה ,וע"י כן
והשפיל גאותו עם ארבות ידיו .והוא ,כי אם לא היה רווח בין צרה לצרה לא היה משפיל
גאותו ,כי עודנו בגאותו יכלה ,אך בהתמיד זמן רב ע"י השהיות יהיה הולך ונפגע ,כי יראה כי
אזלת ידו .ולא תתמיד שקיטתו כי אחר שינוח מעט מהצרה ותבוא האחרת ,בזה ישפיל גאותו
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עודנו בכחו המתייחס אל ארבות הידים ,כי טרם כלות כחו שעדיין ארבות ידיו קיימות ישפיל
גאותו.
ומה שאמרתי ונדוש מואב ולא אומה אחרת הלא הוא ,כי לא נחוש רק על כבוד ה' (יב) כי
הנה ומבצר משגב חומותיך כו' ,והוא מאמרם ז"ל על פסוק ידו פרש צר כו' .כי מואב ועמון
נכנסו לירושלם בחורבן ,ולא שלחו יד אלא בספרי התורה ויסחבום על הארץ ,על שכתוב בהם
לא יבא עמוני ומואבי כו' ,וזהו ידו פרש צר על כל מחמדיה ,אשר צוית לא יבאו בקהל לך,
וזה יאמר מה שאמרנו תצר את מואב ,הוא על שמבצר משגב חומותיך ,שהיא התורה שהיא
מבצר ומשגב של החומות ,שכל עוד שהיו עוסקים בה לא שלטו גויים בהם ,אותה השח
השפיל עד הגיע לארץ עד עפר ,כי סחבום על עפר הארץ ועל כן על אלה תשלח ידך מבכל
השאר להשפילו עם ארבות ידיו ,על שידו פרש על מחמדנו.

פרק כו
ְהּודה ִעיר עָ ז-לָ נּו יְשּועָ ה י ִָשית חֹומֹות וָחֵ ל :
יּושר הַׁ ִשיר-הַׁ זֶ ה ְבאֶ ֶרץ י ָ
א בַׁ יֹום הַׁ הּוא ַׁ
ב ִפ ְתחּו ְשעָ ִרים ְויָב ֹא גֹוי-צַׁ ִדיק שֹ ֵמר אֱ מֻ נִ ים :
ג יֵצֶ ר סָ מּוְך ִתצֹר ָשלֹום ָשלֹום כִ י ְבָך בָ טּוחַׁ :
ד ִב ְטחּו בַׁ יהֹ וָה עֲ ֵדי-עַׁ ד כִ י ְביָּה ה' צּור עֹולָ ִמים :
(א) ביום ההוא יושר השיר הזה כו' .אם או' ישית חוזר אל הישועה ,היה ראוי יאמר תשית.
אך יאמר כי הנה ירושלם ה' יהיה בתוכה ,כד"א (זכריה ב ,ט) ולכבוד אהיה בתוכה כו' ,וכן
יחזקאל הוא אומר (מח ,לה) ושם העיר כו' ה' שמה ,וגם הוא יתברך לה חומת אש כד"א
(זכריה שם) ואני אהיה לה חומת אש כו'.
והנה היושבים בארץ יהודה חוץ לירושלם וישתוקקו ליכנס לתוכה תוך חומת האש .יאמרו
ביום ההוא ,הנה לא מפחד אויב יסוגרו שערי החומות ,כי הנה עיר עצמה היא עז לנו ,כי ה'
בקרבה ולא היינו צריכים חומה ,כי הנה עוז ההוא ישועה ישית בלעדן ,לכן אתם חומות וחל
של אש כד"א ואני אהיה לה חומת אש ,וא"כ (ב) פתחו לנו לבוא אל תוכה שערים בחומת
האש ,כי אין פחד שיבואו אויבים ,כי ויבא גוי צדיק שהיה שומר ומקווה אמונים ,שבטחו בה'
וסבלו צרות רבות בהאמינם בה' .כי מהכנס אויבים אין פחד ,כי מבלי חומות ועוז שבתוכה
ישועה ישית.
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או שיעור הכתוב שיאמרו בארץ יהודה שחוץ לירושלם ,הנה העיר לא בלבד היא עוז
ליושבים בקרבה ,כ"א גם לנו שחוצה לה ישועה ישית העוז שלה ,באופן שלא מפחד אויב
נחפוץ ליכנס בה .לכן אתם חומות וחיל הרוחניים ,שהם מאיכותו יתברך כאומרו ואני אהיה
לה חומת אש ,אתם פתחו שערים כו'.
(ג) יצר סמוך תצור שלום כו' .יתכן לפרש אומרו סמוך לשון סמיכה ,כד"א (תהלים קיב ,רי)
סמוך לבו לא יירא .והוא כי הנה בספר הזוהר (פרשת נשא ב ,קסג א) נאמר ,כי היצר הרע
לטובתנו ניתן בנו .משל למלך שהיה לו בן ושפחה יפה עד מאד ,ואמר אל הבן מה העבודה
אשר תעבוד שעליה אטיב לך ,הנה נא לי שפחה זו היא תפתה אותך ותרדפך לשכב אצלה
להיות עמה ,אם תעצור כח לימלט ממנה מה רב טובך מאתי ,ואם לאו ענוש תענש .ולשפחה
אמר התחזקי לרדוף ולפתות את בני בכל יכולתך ,כי הרשיתיך כי הוא לטוב לו .כן ענייין היצר
הרע הוא כשפחה וישראל הוא הבן לה' ,וה' ציוה את בנו ישמר מהיצר הרע ,ולהיצר הרע
אמר שיפתה את האדם יעבור רצונו יתברך .כי הוא נותן לו רשות לטוב לו ,אם יעצר כח
לישמר ממנו באופן כי היצר הרע לא יירא מלפתותו יעברו רצונו יתברך ,כי ה' סומך ידו כי
ברשותו הוא עושה ,ועל כן לא ימוש מהעמיס בכל עוז עול סבלו להחטיאם ,וה' ציוה את
ישראל שלא בלבד נשמר מהיצר הרע ,כ"א שגם בו נעבוד את ה' ,כד"א (דברים ו ,ה) ואהבת
את ה' אלוהיך בכל לבבך ,בשני יצריך .על כן צריך עזר משדי לעשות כן ,כי צופה רשע כו' ה'
לא יעזבנו בידו.
והנה זה ענייין הכתוב שנאמר לפניו יתברך לומר ,הנה הגאולה הנז' תלויה בכישרון ואיך
אפשר .כי הנה היצר סמוך ,כי יש לו סמך מאתך שהרשית אותו ,ועל כן לא אוכל לבדי לעבדך
עמו ,כי אם אתה ה' תצור שלום ביני לבינך וביני לבינו ,שיענה אמן בעל כורחו לעובדך עמו,
לקיים בכל לבבך בשני יצריך .ומה שלא אבטח שאוכל לו שיעבדך עם היצר הטוב הוא ,כי
הלא הוא בך בטוח שלא תקצוף עליו ,במה שיעמיס עלי עול עבור רצונך תמיד .כי בך
שסמכת ידו והרשיתו לפתותני בטוח להלחם בי בכל עוז ,על כן אם אתה אינך עוזר לי לא
אוכל לו.
ושיעור הכתוב היצר הוא סמוך מאתך ,ועל כן צריך שאתה תצור שתי שלומות עמך ועמו ,כי
בך בטוח הוא ,ולא יירא מלהכביד מלחמתו לעבור רצונך .ואם נפרש אומרו סמוך מלשון
סמיכות ,יאמר ,הנה היצר הוא מושרש מהלידה באדם ,כי הוא סמוך למציאות צאתו לעולם,
כי לפתח חטאת רובץ ,ועל כן מי יוכל להכניעו אם לא אתה ה' ,ולכן אתה תצור שלום ביוצרי
ושלום עם יצרי ,ע"ד הקודם שבסוף הפסוק.
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(ד) בטחו בה' עדי עד כו' .אומרו ביה ה' יש ייתור שהראוי יאמר כי ביה צור עולמים .אך
אמר הלא אמרתי כי הוא יתברך יכניע אויבינו ויגאלנו ,והלא אפשר כי האריכות זמן ע"י היצר
סמוך שהזכיר ,יתן רפיון הביטחון בלבבכם .לזה אני אומר בטחו בה' ,כלומר בה' שלם בכל
ארבע אותיותיו ,ולא תתקרר דעתך אם יאחר הטוב עדי עד ,כי הנה ביה שהם שתי אותיות
של ה' צור עולמים ,ואם ביה של ה' שהם ד' אותיות יצר עולמים ,מה גם עתה השם שלם
שהבוטח בו יאושר .ואל תתייאשו מן הרחמים בראות גדולת צור חייבת ,וידוע כי אין ישועתה
לנו עד מפלתה ,כי כשזה נופל זה קם ,כי יד יעקב אוחזת בעקב עשו.
ה כִ י הֵ ַׁשח יֹ ְשבֵ י ָמרֹום ִק ְריָה נִ ְש ָגבָ ה י ְַׁש ִפילֶ נָה י ְַׁש ִפילָ ּה עַׁ ד-אֶ ֶרץ יַׁגִ יעֶ נָה עַׁ ד-עָ פָ ר :
ו ִת ְר ְמסֶ נָה ָר ֶגל ַׁרגְ לֵ י עָ נִ י פַׁ עֲ ֵמי ַׁד ִלים :
(ה) כי הלא כאשר השח הוא יתברך את ישראל שהיו יושבי מרום בחורבן ,גם את קריה
נשגבה היא כרך גדול של צור ישפילנה כו'( ,ו) כי תרמסנה רגל כו' פעמי דלים הם ישראל
שבגלות .כי כאשר נתקיימה נבואת רעתנו תתקיים נבואת רעתם ,כאומרם ז"ל (מכות כב ב)
שע"כ שחק רר עקיבא בראות על הר ציון שועלים הלכו בו.
יש ִרים י ָָשר ַׁמ ְע ַׁגל צַׁ ִדיק ְתפַׁ לֵ ס :
ז אֹ ַׁרח לַׁ צַׁ ִדיק ֵמ ָ
(ז) ארח לצדיק מישרים כו' .הלא אמרת נבטח בטוב העתיד ,והנה אין ספק כי צריך זכות,
באופן כי כצדיק כרשע צריכים רחמי שמים לתקן עצמם .הצדיק ,כי כל הגדול מחברו יצרו
גדול הימנו ,ומטה אותו תמיד לעשות אשר לא טוב בעיניך ,כמאמרם ז"ל (סוכה נב א) על
צופה רשע לצדיק כו'( ,תהילים לז ,לב) כי על היצר הרע ידבר ,שאין לך יום שאין היצר הרע
מתגבר עליו ומבקש להמיתו ולטורדו מן העולם ,וזהו ומבקש להמיתו ואלמלא הקדוש ברוך
הוא עוזרו ,היה נופל בידו שנאמר (שם לב) (אלוהים) לא יעזבנו בידו כו'.
וזה ענייין הכתוב הלז לחלות פני אל יהיה עם הצדיק ,לבלתי הניחו ביד יצרו להטותו הדרך
בטענה ראויה ,והיא לומר הנה אורח הפתוח לצדיק להלוך בו מאליו הוא המישרים ,שהוא
לפנים משורת הדין ,כמו שאמרו ז"ל ועשית הטוב והישר זו לפנים משורת הדין .והוא ,כי
כאשר עלה למדרגת צדיק ,ממנה יעלה למדרגת חסיד ,כי מצות הצדקות יביאהו לידי
חסידות ,כי מצווה גוררת מצווה ,ואחר שדרכו מאליו הוא כך ,ראוי הוא כי בבואו לידי מעגל
צר שיביאהו היצר הרע אל דוחק ,יהיה נדון בקרבו להטות אל פיתוי היצר הרע ,אם לא אתה
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ה' שאתה ישר כד"א (תהלים כה ,ח) טוב וישר ה' את מעגל הצדיק תפלס אותו אל צד
הטוב ,כי תסייעהו פן יטהו יצרו אל הצד האחר.
[ג -ז] או שיעור הכתובים אוי לנו מיצרנו (פסוק ג) כי יצר סמוך מאבדנו כמדובר למעלה.
משיב הנביא אלינו ואומר (פסוק ד) בטחו בה' נגד יצרכם כי ביה ה' כו' .משיבים ישראל
ואומרים מה נעשה שנוכל נגד היצר הנז' כי גדול כחו (פסוק ה) ,כי הנה השח והחטיא יושבי
מרום ,הם המלאכים הנפילים שהיו יושבי מרום ,וברדתם נאמר (בראשית ו ,ב) ויראו בני
האלוהים את בנות כו'.
או יהיה על כמה צדיקים שהפילם בהחטיא אותם ,שהיו בצדקתם נקראים יושבי מרום
וקריה נשגבה היא ירושלים ,עתיד להשפיל אותם בחורבן ראשון וזה אומרו ישפילנה ,ואח"כ
ישפילה עד ארץ בחורבן בית שני ,ובכן מי יוכל נגדו וכמעט תאבד תקווה .על כן משיב הוא
יתברך ואומר אל תיראו ,כי דעו אפוא כי אשר יגיענה עד עפר היא צור חייבת (פסוק ו),
תרמסנה רגל רגלי עני הוא מלך המשיח הנקרא עני ,כד"א (זכריה ט ,ט) עני ורוכב על חמור,
ואחריו פעמי דלים.
משיבים ישראל מה נעשה כי ארח לצדיק הנז' הוא מלך המשיח שנקרא צדיק ,כד"א (ירמיה
כג ,ו) זה שמו אשר יקראו ה' צדקנו ,האורח שלו לבוא שהוא רחב הנקרא אורח הוא משרים,
שהוא עשות לפנים מן השורה .אך בהיות שאין חסידים עושים כן לאיש אורח כ"א מעגל צר,
על כן היושר לפנים מן השורה שאין אנו עושים תעשה אתה ,כי אתה שאתה ישר שהוא
עושה לפנים מן השורה ,כמו שאמרו ז"ל על ועשית הישר ובפסוק ישר יחזו פנימו ,את מעגל
הצדיק שאינו אורח רחב אתה תפלס המעגל ,שתהיה עמנו בל נטה מהמידת צדק אל עשות
רע ,באופן שגם מעגל צר יחסר ממנו .כ"א שתפלס לנו המעגל שלא נמוט מהיות במיצוע ,בל
נפסיד גם מעגל שהוא שיבוא לנו ע"י דוחק ,כי טוב מעט מהעדר הכל.
או ידבר על כל איש צדיק ויאמר ,הנה ארח רחב לצדיק שלא ימלט מצדקו הם המשרים,
שיתנהג לעשות מילי דחסידותא שע"י כן לא ימוט מגדר הצדקות לעולם ,כי מה שעושה לפנים
מן השורה הוא משמרת אל הצדקות .אך אנו שאין בנו עושי חסידות ,אתה שאתה ישר מעגל
צדיק שהוא צר בלי דברי חסידות ,תפלס לנו מעגל צדיק בל נטה ממנו.
ּולזִ כְ ְרָך ַׁתאֲ וַׁת-נָפֶ ש :
ח אַׁ ף אֹ ַׁרח ִמ ְשפָ ֶטיָך ה' ִקּוִ ינּוָך ְל ִש ְמָך ְ
ּוחי ְב ִק ְר ִבי אֲ ַׁשחֲ ֶר ָך
יתָך בַׁ לַׁ יְלָ ה אַׁ ף-ר ִ
ט נ ְַׁפ ִשי ִאּוִ ִ
כִ י כַׁאֲ ֶשר ִמ ְשפָ טֶ יָך לָ אָ ֶרץ צֶ ֶדק לָ ְמדּו יֹ ְשבֵ י ֵתבֵ ל :
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י יֻחַׁ ן ָר ָשע בַׁ ל-לָ ַׁמד צֶ ֶדק ְבאֶ ֶרץ נְ כֹחֹות יְעַׁ ּוֵל ּובַׁ לִ -י ְראֶ ה גֵאּות ה' :
(ח) אף ארח משפטיך ה' קוינוך כו' .הלא בקשתי רחמים על הצדיק תעזרהו נגד יצרו,
לעשות רצונך למהר גאולתנו ,והלא תאמר כי הלא המון העם יעכבו הטובה ,גם כי הצדיק
יזכה מצד עצמו .לזה אמר הלא הם מתמרקים בייסורי משפטיך ,כי הלא דרך כלל אפילו לא
היה לנו ייסורין אחרים ,כ"א תקווה ותוחלת השראתך עמנו ואתה מתאחר ,הוא לנו ייסורין
גדולים .כי אף אורח ודרך משפטיך ורוגזיך וייסוריך ,הוא מה שה' קוינוך כי אין צער גלות
גדול מהיותנו בגלות ,בתקוותך שהיא מחלה לב .כי הלא לשמך הגדול ולזכרך הוא שם
אדנות כענייין זה שמי וזה זכרי תאות נפש ,כי כך היא תקוותנו כתאוות הגוף לנפש ,או תאות
נפש לידבק לקונה ,והוא מה שאמרו ז"ל (ילקו"ש סוף תהלים) על פסוק כל הנשמה כו'
הנשמה שבאדם בכל עת היא מבקשת לצאת כו' ,כמפורש אצלנו שהוא לשוב אל מקורה.
ואתה שקראתיך נפשי באמרי כי לשמך ולזכרך תאות נפש( .ט) הנה נפשי ה' כ"כ אויתיך,
כי הנה בלילה בשכבי שרוחי יוצאת מגופי ,אני עוזב תאוות רוחי שתשוב אלי בבקר ,ואויתי
אותך שתשוב בעולם ,וזהו נפשי אויתיך בלילה .אף בשוב רוחי בקרבי כשאקיץ משנתי
אשחרך מיד ,לאמר לפניך ה' כי כאשר משפטיך כו' והוא ,כי תמהר לעשות משפט בארץ,
שהיא דרך ללמד דעת את העם לעשות צדק ,וזהו כי כאשר משפטיך לארץ כו' ,כמו שאמרו
ז"ל (שמו"ר יג ד) כי ע"י משפט ארבה במצרים ,למדו צדק כוש ומצרים ,שהיו מדיינים עד
היכן גבול כל אחד מהם וע"י הארבה נחו ,כי ידעו שעד מקום שהארבה הגיע היה גבול
מצרים ,שנאמר (שמות י ד) הנני מביא מחר ארבה בגבולך.
וגם לפי פשוטו הוא כענייין (משלי יט כה) לץ תכה ופתי יערים כו' ,וזה יאמר ,כי כאשר
משפטיך לארץ במצרים צדק למדו כו' כלומר ,כן עשה משפטיך באומות ,ונראה וניקח מוסר
ונשוב אליך( .י) ואין צריך לומר הבינוני כי אם גם יוחן מי שהוא רשע בל למד צדק ,כי ע"י
משפטיך ילמוד וישוב בתשובה ולא יאבד ,שאם לא כן גם כי יהיה בארץ נכוחות מקום צדיקים
הוא יְעַׁ וֵל ויאבד ,שבל יראה גאות ה' כלומר ועשה פן ידח.
או יאמר ,יוחן כו' לומר כי הנה לא כל החוטאים מזידים ,כי אם רוב ההמון חוטאים כי לא
למדו תורה ,והיא שגגת למוד שלא ידעו במה יכשלו .ועל סוג זה אנו אומרים לפניו יתברך,
יוחן רשע אשר רשעו הוא שלא למד צדק .משיב הוא יתברך ואומר ,איך יוחן אחר שרשעו
היה בהעדר תורה ,יבוא עד גדר שאפילו בארץ נכוחות יְעַ וֵל ,שכולם צדיקים עושי נכוחה שם
יעול ,כי אין בור ירא חטא ולא יבוש מהצדיקים ת"ח .כי אדרבא ימאסם כי אין שנאה כשנאת
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עם הארץ לת"ח ,וכאשר לא יבוש מבני אדם גם לא יבוש ממנו יתברך ,כי ובל יראה ויביט
גאות ה' ,כי אשר לא ידע את יוסף אמר לא ידעתי את ה' ,ועל כן עולה זדון.
יא ה' ָר ָמה י ְָדָך בַׁ ל-יֶחֱ זָיּון ֶיחֱ זּו ְו ֵיבֹשּו ִקנְ אַׁ ת-עָ ם אַׁ ף-אֵ ש צָ ֶריָך ת ֹאכְ לֵ ם :
יב ה' ִת ְשפֹ ת ָשלֹום לָ נּו כִ י גַׁם כָלַׁ -מעֲ ֵשינּו פָ עַׁ ְל ָת לָ נּו :
(יא) ה' רמה ידך בל יחזיון כו' .הנה לעתיד ירום אלוהי היא שכינה שבגלות כביכול וגם ירומו
ישראל ,אמר הנה כאשר יבוא זמן שרמה ידך ה' בל יחזיון ,כי אין להם עיניים לראות
בשכינה ,אך נבקש ממך שתפקח עיניהם ויחזו משתי סיבות:
א' ,שיבושו בראות את ישראל אשר היה לחרפה בעיניהם ,עתה יבושו מקנאת עם שיראו
את ישראל בהוד מלכם.
וגם לסבה שנית ,כי יחזו גם אש שתאכלם כי יראו אש אלוהים אוכלתם.
ושיעור הכתוב יחזו ויבושו ,ומה שיחזו הם שני דברים:
אחד קנאת עם בראות השכינה,
אף יחזו אש צָ ֶריָך שתאכלם ,היא אש אלוהים שאש אוכלה הוא שימסו מפניו ,שיראו האש
שאוכלת אותם כד"א (תהלים סח ג) כהמס דונג מפני אש יאבדו רשעים מפני אלוהים.
ומבקשים ישראל שיראו את האש אלוהים אוכלת בהם ,ולא שישרפו מבלי ראות מי שורפם
(כו ,יב).
(יב) או יאמר ,ה' בבוא זמן שרמה ידך בל יחזיון ,כי אין כח בעיניהם לראות גדולתך .אך
לפחות יחזו ויבושו קנאת עם ,שיחזו ריבוי טובתנו ויקנאו ויבושו .כי בראות לנו רוב שלום
יכוו מטובתנו וחופתנו כאש צרבת ,וזהו אף אש כו' לומר כי גם אש שאת צָ ֶריָך תאכלם ,היא
מה שה' תשפות שלום לנו ,כי אף זה אש שרפה היא להם.
ואל יקשה בעיניך באמור איך יהיה השלום לכם לבדכם בריבוי ,ולא יאכלו גם הם מהתמצית.
כמו שאמרו ז"ל (עיין סוכה נה ב) כי כשהיה בית המקדש קיים היה להם ברכה לאומות
מברוצי השפע שלנו יותר מאשר להם עתה ,כמו שאמרו ז"ל שאלו ידעו זה האומות לא
החריבוהו .כי הלא גם כל מעשינו הרעים פעלת לנו לבדנו בגלות ,ואם כן גם הטוב יהיה לנו
בלבד.
[יא -יב] או יאמר ,והוא בהזכיר מאמרנו על פסוק כהנדוף כו' שאמר המשורר ,משה אמר
(במדבר י לה) קומה ה' בעל הרחמים ויפוצו אויביך וינוסו כו' .שהוא שבהיות ע"י שם ה' לא
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ימסו מפניו רק יפוצו או ינוסו ,אך שאלתי היא יקום אלוהים מידת הדין וימסו ,כהמס דונג מפני
אש מפני אלוהים .אמר הנביא אחר כך הנני מוסיף כי אף אש צריך תאכלם ,לא יהיה
האלוהים שכהמס דונג ימסו מפניו ,כי אם שהאש תהיה ה' בעל הרחמים שימסו מפניך ה'.
ושעור הכתוב ,אף אש צריך תאכלם יהיה ה' שתשפות שלום לנו ,כי האש שתשרפם יהיה
שלום לנו בלבד ולא להם ,כי מה שאמר המשורר ששם אלוהים שיאבדו רשעים מפני
אלוהים ,ובהמס אותם לפניו יפעול הפך בצדיקים ,כי צדיקים ישמחו יעלצו לפני אלוהים זה
יהיה ממך ה' שאש צָ ֶריָך תאכלם ,הוא יתברך שישפות שלום לנו .ואינו מן התימה יפעול ה'
דין ורוגז ,כי גם כל מעשינו הרעים והטובים פעלת לנו אתה שם הרחמים .והוא כי כל מוסרי
התורה הם בשם הרחמים ,והוא כי שם הרחמים יהפך להם לאויב ולרוגז .ושעור הכתוב יחזו
ויבושו הנאת עם ,שאש ששורפם שופת שלום לנו.
או יאמר ה' תשפות שלום לנו ,כי ע"י כן נמצאת עושה לנו כל מעשינו הטובים .והוא ע"י מה
שתשפות שלום לנו ,נקיים ואהבת לרעך כמוך ,ונמצינו מקיימים כל התורה ע"י השלום ,נמצא
בזה הוא יתברך כעושה ופועל לנו כל מעשינו .ושעור הכתוב ה' תשפות שלום לנו ,ויהיה
כאלו גם כל מעשינו פעלת לנו.
יג ה' אלוהינּו ְבעָ לּונּו אֲ דֹנִ ים זּולָ ֶתָך ְלבַׁ דְ -בָך נַׁזְ כִ יר ְש ֶמָך :
ידם ו ְַׁתאַׁ בֵ ד ָכלֵ -זכֶר לָ מֹו:
יד ֵמ ִתים בַׁ ל-י ְִחיּו ְרפָ ִאים בַׁ ל-י ָֻקמּו לָ ֵכן פָ ַׁק ְד ָת ו ַַׁׁת ְש ִמ ֵ
טו יָסַׁ ְפ ָת לַׁ גֹוי ה' יָסַׁ ְפ ָת לַׁ גֹוי נִ כְ בָ ְד ָת ִרחַׁ ְק ָת כָלַׁ -קצְ וֵי-אָ ֶרץ :
(יג) ה' אלוהינו בעלונו אדונים .זולתך ,עד גדר שלבד בהיותנו בך ביננו וביניך נזכיר שמך,
ולא בפני האדונים ההם כי לא יניחונו.
או יאמר בעלונו אדונים זולתך ,שאתה אדון לנו באמת ואנו במבוכה אם יש לא' ממנו אדונים
ב' או יותר ,ואני בא לומר להם שהם אדונים לי ,איני אומר אדני שנמצאתי מזכיר עליהם שמך,
שהוא שם אדנות על כן אני צריך לישמר ולבד בך נזכיר שמך זה.
או יאמר נמשך אל הקודם שאמר ה' תשפת כו' ,שאמר אל תקצוף ה' שהקשתי לשאל מאת
שמך הגדול ולא מאלוהים בלבד ,כי הנה אתה ה' אלוהינו וכאשר בעלונו אדונים זולתך ,וירא
לומר בפניהם ה' אלוהינו לבד נזכיר שמך ,לומר ה' בלבד בל יראה להם שאנו מתגאים או
בועטים בהם.
או יאמר בעלונו כו' לבד בסיבת שבך נזכיר שמך.
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או כפשטו בעלונו כו' עד גדר שלא נשאר לנו בך רק הזכיר שמך.
ואלו האדונים המושלים בנו (יד) למה שהמתים בל יחיו ,וההרוגים מהם בל יקומו לעולם
הבא ,שלא ישאר להם קיום .לכן פקדת עתה בטובה להם להאכילם איזו טובה ,ותשמידם
ע"י כן אחרי כן ותאבד כו' ,במה שטוב להם עתה להשמדם עדי עד ,ע"י שפקדת אותם
בטובה להמשילם עלינו( ,טו) ומי יתן יספת על ייסורי השעבוד שבעלונו אדונים ,היית מוסיף
יסורין לגוי הידוע הם ישראל ,גוי אחד בארץ אתה ה' על ידך ולא ע"י האומות ,ואפילו היית
מוסיף כפלים ,וזהו שחזר ואמר יספת לגוי כביכול בזה היית מתכבד ,וזה אומרו נכבדת במה
שרחקת כל קצוי ארץ מעל עמך ישראל מלשעבדם ,מה שאין כן עתה שלא נכבדת ,כי אם
אדרבא יש ח"ו חילול ה' בדבר ,שמושלים על עם ה' ודוברים רע על ה' ועל תורתו חלילה.
טז ה' בַׁ צַׁ ר ְפ ָקדּוָך צָ קּון לַׁ חַׁ ש מּוסָ ְרָך לָ מֹו :
יז כְ מֹו הָ ָרה ַׁת ְק ִריב לָ לֶ ֶדת ָת ִחיל ִתזְ עַׁ ק בַׁ חֲ בָ לֶ יהָ כֵן הָ יִינּו ִמפָ ֶניָך ה' :
יח הָ ִרינּו חַׁ ְלנּו כְ מֹו יָלַׁ ְדנּו רּוחַׁ יְשּועֹ ת בַׁ ל-נַׁעֲ ֶשה אֶ ֶרץ ּובַׁ ל-י ְִפלּו יֹ ְשבֵ י ֵתבֵ ל :
(טז) ה' בצר פקדוך כו' .הנה כל מה שדבר על צרת הגלות כאלו סובלי הגלות הם המדברים.
והנה ישיב יתברך ויאמר ,למה לא הקדימו תפילה לצרה ,ולא אחרי בואה שקשה לתקן .לזה
אמר אל תקצוף ה' באמרנו שיהיו ייסורינו על ידך ולא התפללנו זה מקודם .כי הלא זה דרך
עמך ישראל ,כי בצר פקדוך ולא בשלוה .כי ידענו כי היה ראוי נקדים תפילה לצרה ,אך לא
נעשה כן רק בצר ,בעת שהצרה עלינו .והוא כי כך היא מידתנו לבלתי התפלל עד עת צרה ,כי
הנה צקון לחש הוא מוסרך למו ,והוא כי אין כלי מריק צעקה ותפילה מאתנו כמוסר .כענייין
מאמרם ז"ל (שמו"ר כא ה) על ויצעקו בני ישראל אל ה' ,משל לבת מלכים שהייתה ביד
לסטים ,ובקש המלך להשיאה לו כו' ,כן היה הקדוש ברוך הוא מבקש לקחת את ישראל לעם,
והיה מבקש יתחילו הם להתפלל ולדבר אליו ולא היו עושים .מה עשה גירה עליהם את פרעה
ופרעה הקריב ,מיד ויצעקו בני ישראל אל ה'.
וכן בעקרות האמהות אמרו רז"ל (יבמות סב א) מפני שהקב"ה מתאווה לתפילתן כו' ,נמצא כי
כלי המריק לחש הוא מוסרך לנו ,שלנו המוסר הוא צקון והרקה של לחש( ,יז) ואל תקפיד כי
הנה יקרנו כמו הרה ,שעם יודעה משעת הריונה שיבוא חבל לה ,לא תקדים צעקה לצרה.
כאשר תקריב ללדת תחיל ,אז תזעק בחבליה ולא טרם בואן ,ולא יבצר שמעת הריונה ידעה
ועם כל זה לא הקדימה עד בא חבליה לה ,כן היינו מפניך ה' .שבייסורין וחבלים נזעק ולא
נקדים התפילה לצרה ,אף על פי שידענו שהעונות יביאו חבלים לפלוט אותם.
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(יח) הרינו חלנו כמו ילדנו רוח כו' .אחר שדמינו עצמנו בחבלי ייסורינו אל אשה הרה ,לומר
שגם שהיה ראוי שטרם בא חבל לנו מייסורין אשמותינו נתפלל עלינו .אל יתמה כי כמקרה
הרה קרה לנו ,שלא נצעק עד בא חבליה אליה נעתק אל קושיא א' הלא היא ,כי מי יתן והיינו
כהרה ,כי היא תתהר ותסבב חבליה ותתנחם עליהם ,כי תמליט זכר או נקבה .אך גויותינו
סובלי ייסורי עונינו במה ינוחמו ולמה יסבלו ,גם אם לא הקדימו תפילה לצרה ,כי הנפש
החוטאת היא תטהר ע"י ייסורי הגוף והיה העולה להתענג בדשן ,והגוף סובל הסיגוף הוא
ימות וכרקב יבלה בעפר יסודו ,וזה אומרו הנה הרינו עונות חלנו חבלי יסורין.
ומה היא הלידה על ידם ,הלא היא כמו ילדנו רוח כאלו הרוח היא הנפש אנו יולדים .כי גם
שאינה לידה ממש הוא כאלו ילדנוה ,כי הוטמאה ותהי כמתה .וע"י ייסורין הטהרה ותהי
כילודה .וזהו כמו ילדנו רוח ,כי אנו הגופים בחבלינו הושענוה מגיהינום ,נמצינו סובלים חבלי
יולדה ללדת הנפש ,אך בישועות אלו שהושענו הרוח מה הרוחנו הגופים ,כי הלא בחבלינו בל
נעשה ארץ ,כלומר אנו עושים נפש אך לא גוף שהוא ארץ .כי את הנפש נתקן כענייין הנפש
אשר עשו בחרן ,אך הגוף סובל הייסורין לא יאושר כי אם יבלה בקבר .ואם כן שגם ברך לא
תברכנו גם קוב לא תקבנו להפילו בייסורין וזהו ובל יפלו יושבי תבל.
יט י ְִחיּו ֵמ ֶתיָך נְ בֵ לָ ִתי יְקּומּון הָ ִקיצּו ו ְַׁרנְ נּו שֹ כְ נֵי עָ פָ ר כִ י ַׁטל אֹורֹת ַׁטלֶ ָך וָאָ ֶרץ ְרפָ ִאים ַׁת ִפיל :
[דלָ ְתָך] בַׁ עֲ ֶדָך
(דלָ ְתיָך) ְ
ּוסגֹ ר ְ
כ לֵ ְך עַׁ ִמי ב ֹא בַׁ חֲ ָד ֶריָך ְ
חֲ ִבי כִ ְמעַׁ טֶ -רגַׁע עַׁ דַׁ (-י ֲעבָ ור) [יַׁעֲ בָ ר]-זָעַׁ ם :
ישב-הָ אָ ֶרץ עָ לָ יו
כא כִ יִ -הנֵה ה' יֹ צֵ א ִמ ְמקֹומֹו ִל ְפקֹ ד ֲעֹון ֵ
וְגִ ְל ָתה הָ אָ ֶרץ אֶ תָ -ד ֶמיהָ וְל ֹאְ -תכ ֶַׁסה עֹוד עַׁ ל-הֲ רּו ֶגיהָ :
(יט) משיב הוא יתברך ואומר אל תקוץ בזה ,כי הנה יחיו מיתיך כי לא יאבד הגוף ,כי יחיו
מיתיך הם אשר מקבלים ייסורי העוה"ז ,כענייין מה יעשה האדם ויחיה ,ימות ,שהוא בייסורין
ויגיעת תורה ,שאינה אלא ע"י ייסורין בעולם הזה .על סוג זה יאמר יחיו מיתיך אלו הממיתים
עצמן בעולם הזה ,כי אפילו בקבר הם חיים .וזהו יחיו מיתיך שלך שהמתה אותם בעולם
הזה ,כי אפילו בקבר הם חיים וזהו יחיו מיתיך שלך ,שהמתה אותם בעולם הזה יחיו
בסילוקם ,שהוא ענייין מה יעשה האדם ויחיה ,ימות כענייין בן איש חי ,שבמותו קרוי חי ,ואשר
הם מתים בקבר שאינן מגדר זה שיקראו נבלתי ,לא יבצר מהם שיקומון לעתיד גופם
בעצמם.
אך אינו דומה אל החלוקה הראשונה שדברתי אתם לנוכח ,באמרי יחיו מיתיך כי אליהם אני
חוזר ואומר ,הקיצו ורננו שוכני עפר ,שהם אשר לא שבו לעפרם עד שעה אחת קודם תחיית
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המתים ,כמאמר ר' אחאי בר יאשיה על עצמו ,ועל כן יקראו שוכני עפר ,כי מעת מותם עד
שעה קודם התחיה ,שנים אין מספר אינן עפר כי אם שוכנים בעפר ,כי כל הזמן ההוא הם
כישנים ,ואלו אין צריך לומר שיקומו כי אם שיקיצו מהשינה ,וירננו מרוב האושר שיראו ,וזהו
הקיצו ורננו כו' על כי טל אורות שהוא שיתגבלו הגופים בטל רוחני שהם אורות רוחניים,
שע"י כן יהיו קיימים לעד.
ולא תאמר אם כן מתחילה למה היה הגיבול במים גשמיים שהוא מאֵ ד עלה מן הארץ והשקה
כמו שאמרו ז"ל (ב"כ יד א) ,כאשה הזאת שמקשקשת עיסתה במים ,שעל כן לא נתקיימו,
לזה אמר טלך לומר כי אז לא זכית לכך ,כי לא עשית עדיין זכויות .אך אחר היותך בעולם
מקיים תורה ומצוות ,אותו הטל שאני עתיד להחיות בו את המתים ,הוא טלך נעשה ע"י
זכותך.
ושמא תאמר כי גם עכו"ם יקומו ,אינו דומה כי וארץ רפאים תפיל ,כאשה המפלת עוברה
שפולטתו ומת ,כן תפילם לנערם ממנה ויאבדו אחרי כן.
(כ) לך עמי בא בחדריך כו' .לבוא אל העניין נקדים ב' דברים:
אחד ,הכתוב אצלנו פ' נח כי יש הפרש ,בין היות הפורענות על ידו יתברך ,להיותו ע"י משחית
כאף זעם וחימה כו' ,כי המשחית אינו מבחין בין צדיק לרשע .אך בהיעשות על ידו יתברך
מבחין בתכלית ,ועל כן היו קדמונינו נזהרים מלצאת בעת צרה ,ובספר הזוהר אמרו לכסות
המצח שרואה המשחית שם רשמי עונות ויפגע בו.
שני ,כי להיות שהאדם מציאותו גוף ונפש ובחירתו תטהו ,או לצד הנפש ויתקדש גם חומרו,
או לצד החומר ויטמא גם את רוחו .ועל כן המת על המשכו אחר עניני הארץ ,יאמר עליו
שהארץ הרגתו .ובכן במות רשע לבדו על המשכו אחר תאוותיה ותקבר בה ,נמצאת שהארץ
הרגתו והיא מגלה הרוגיה ,במה שהחוטאים בהמשכם אחריה יקברו טרם זמנם ,ולא צדיקים,
שהיא כמגלה ואומרת אלה רשעים שהרגתים ומתו .אך אם היו בכלל הרשעים הרוגיה ,גם
צדיקים ,שנמשכה אחר הנפש יקברו בה ,אלו ואלו לא יודע מי הם הרוגים.
ונבוא אל העניין
אמר לך עמי כו' עד יעבור זעם ,הוא א' מהמשחיתים הבלתי מבחינים .ומה שאמרתי עד
יעבור זעם הוא( ,כא) כי אחרי כן יבוא זמן ,כי הנה ה' בעצמו יוצא ממקומו לפקוד בעצמו עון
יושב הארץ עליו ,ולא על זולת אשר העווה ,ואז וגלתה כו' .והוא כי בהיות על ידי משחית
ומתים צדיקים גם כן ,לא יודע רשעת הרשע ,כי באמור פלוני מת בעוונו ,יוכלו לומר והלא גם

חזור לעמוד השער

ספר ישעיהו

*

פירוש מראות הצובאות

*

רבי משה אלשיך

*

אתר דעת

177

צדיקים מתו ,באופן לא יתגלה עושה הרעה במותו .אך בהיות על ידו יתברך וגילתה הארץ
את דמיה שהרגה ,שימותו הנמשכים אחריה ,ולא ימותו גם צדיקים נקיים באופן שלא תכסה
עוד על הרוגיה ,כי ימותו עושי הרעה בלבד ,ויודע שהם הרוגיה .מה שאין כן אם היה על ידי
משחית ,שילקו גם זולת הרוגיה ,והיא כמכסה הרוגיה על ידי הטובים.
וזה הוא עתה שיש חיצוניים ,אך ביום ההוא יתבטלו ולא יהיה משחית ,כי אז יפקוד ע"י עצמו
על לויתן כו' ,לא הטוב כי אם הנקרא נחש בריח ,הם כחות הרוגז החיצוניים כי לא יצטרכו
בעולם ,כי הנה לא יהיה מחטיא ,כי הלא (להלן פסוק א) והרג את התנין אשר בים ,הוא ים
שבחיצוניות ,כי זה לעומת זה כו' והתנין אשר בו ידוע ,ויהיה מאמר רז"ל (סוכה נב א) לעתיד
לבוא הקדוש ברוך הוא מביא את היצר הרע ושוחטו כו' ,כמפורש אצלנו במקומו וסמאל הוא
היצר הרע כנודע ,והעיקר שבהם הוא התנין אשר בים.

פרק כז
א בַׁ יֹום הַׁ הּוא י ְִפקֹ ד ה'ְ -בחַׁ ְרבֹו הַׁ ָק ָשה וְהַׁ גְ דֹולָ ה וְהַׁ חֲ ז ָָקה עַׁ ל ִל ְוי ָָתן ָנחָ ש בָ ִר ַׁח
עֲקלָ תֹון וְהָ ַׁרג אֶ ת-הַׁ ַׁתנִ ין אֲ ֶשר בַׁ יָם :
וְעַׁ ל ִל ְוי ָָתן נָחָ ש ַׁ
ב בַׁ יֹום הַׁ הּוא כ ֶֶרם חֶ ֶמר עַׁ נּו-לָ ּה :
ג אֲ נִ י ה' נֹצְ ָרּה ִל ְרג ִָעים אַׁ ְש ֶקנָה פֶ ן י ְִפקֹ ד עָ לֶ יהָ לַׁ יְלָ ה וָיֹום אֶ צ ֳֶרנָה :
(א) ביום ההוא כו' .אחרי אומרו בפסוק הקודם שיתבטלו לעתיד החיצונים ,אמר ביום ההוא
שיתבטלו כחות הטומאה ,המחטיאים במקום שירת דודי לכרמו האמורה למעלה ,שסופה ויקו
לעשות ענבים ויעש באושים בלתי עושים יין( ,ב) עתה כרם חמר עושה יין שהוא מענבים
טובים זה יהיה מה שתשוררו לה.
(ג) אני ה' נוצרה .את הכרם הנז' הוא ישראל ,ואל תאמרו ,כי אם אהבתי את ישראל למה
איני מצילם מן החטא ומן הייסורין .גם מעתה הלא אין להם זכות ,כי הנה כאשר אז יהיו כרם
חמר עושים זכויות ,אז שבאו ליטהר אז אני ה' נוצרה מלחטא עוד ,וגם מן הייסורין .ולא
בלבד הצלה מהם ,כי אם שאפילו בעתות הרוגז אשפיע להם טובה ,והוא כי לרגעים שבהם
אל זועם בכל יום שהוא רגע כמימריה ,שעליו אמר בסמוך (כו ,כ) חבי כמעט רגע .ואדרבה
במקום השקאת מידת הדין אני ה' מידת רחמים אשקנה ,שפע טובה בל תחול הזעימה .וזהו
פן יפקוד עליה התנין הנז' כאומרו (שם) עד יעבור זעם ,ועל כן לילה ויום אצרנה.
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ד חֵ ָמה אֵ ין ִלי ִמי-י ְִתנֵנִ י ָש ִמיר ַׁשיִת בַׁ ִמ ְלחָ ָמה אֶ ְפשֳ עָ ה בָ ּה אֲ ִצי ֶתנָה ָי ַׁחד :
ה אֹו יַׁחֲ זֵק ְב ָמעֻ זִ י יַׁעֲ ֶשה ָשלֹום ִלי ָשלֹום ַׁי ֲע ֶשהִ -לי :
ושמא תאמרו ,כי גם שיבוא ליטהר במה תבטל חמתי שהכעסתני ,כאשר חטאת ועוית לפני
אל תחוש כי (ד) חמה אין לי ,והוא כי הנה אמרו רז"ל בב"ר ,מה הוא נוקם ה' ובעל חמה כי
אין הקדוש ברוך הוא כבשר ודם שהחמה מושלת עליו ומכריחתו לעשות מה שאחר כך
מתחרט .אך הקדוש ברוך הוא הוא בעל ומושל על החימה למונעה ,או להשליטה כפי הראוי
לגזרת חכמתו .ויהיה כי הוא יתברך אין החמה מאיכותו ,כי אם כח חיצוני בלתי קדוש ובלתי
רצוי לפניו ולא יקיימנו בעולם ,כי אם כשוט ורצועה ללקות בו החוטאים .כי משחית הוא כאף
וזעם ודומה להם ,ועל כן אין הקדוש ברוך הוא חפץ רק בביטולו ע"י תשובת החוטאים.
וזאת תהיה כוונת הכתוב הלזה ,שאומר הוא יתברך הנה חמה אין לי ,כאדם שחמתו היא כח
בו באיכותו אך אני אין לי ,כי אינו רק כח חיצוני הפוקד על עוברי רצונו כנודע ,כי משחיתים
הם אף וחמה כו' ,ועל כן איני כבשר ודם החפץ ַׁשכְֵך חמתו בהנקם מאויבו עובר רצונו ,כי
אדרבא אני איני אוהב החמה כי הוא כח טמא ,כי איננו רק ליפרע מהחוטא ,ומי יתנני תהיה
החמה הנז' שמיר שית קלה לישרף במלחמה .שבבוא החימה ליפרע מהחוטא יעשה
מלחמה החוטא עמה ,כי ישוב מעונותיו ויתריס כנגדה .כענייין אם רואה אדם שייסורין באין
עליו יפשפש במעשיו ,כי אז יעשה את החמה תשת כח כשמיר ושית ואז אפשעה אני בה
פסיעה ואדרוך עליה ואציתנה יחד אני עם החוטא ,שגם הוא מציתה עמי על ידי תשובתו ,זה
הוא דרך אחד והוא תשובה לבדה.
עוד יש דרך אחרת שבו אסייענו נגד היצר הרע ואשמרנו מן החטא והייסורין ,גדול מזה והוא
להחזיק בתורה בעצם ,כמו שאמרו ז"ל (ברכות ה א) כי המחזיק בתורה מפוצץ היצר הרע
וייסורין בדלין ממנו ,שנאמר (איוב ה ז) ובני רשף יגביהו עוף וכו' ,ועל זה אמר הנה אמרתי מי
יתנני כו'.
(ה) או מי יתן דרך שני והוא יחזיק במעוזי היא התורה ,וזהו או יחזק כו' כי אז לא לבד
אבטל חימה מעליו ,כי אם יעשה על ידי התורה שלום לי עם נפשו ,כי אז יכבוש את יצרו
כנודע ,כי אם פגע בך מנוול זה משכהו לביהמ"ד וכו' ,ושלום יעשה לי גם עם החימה שלא
תקטרג עליו לפני.
או יאמר בשום לב אל שינוי הלשון זולת הכפל ,שפעם מקדים השלום ופעם מלת יעשה .אך
יאמר שני דרכים אמרתי מי יתנני ,אחד תשובה ,שנית גם אחיזה בתורה מה בין דרך זה
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לזה ,הלא הוא ,כי בראשון יעשה שלום לי .כי ע"י מעשה התשובה אשר יעשה בשנות מעשיו
מרעה לטובה מעת הרהר יהיה שלום לי .אך בדרך השני בהחזיק בתורה טרם יעשה תשובה
על אשמותיו יהיה לו שלום מהייסורין ,ואחר כך ע"י התורה יעשה לי ,כי היא תחזירהו
בתשובה הוא מעשה הנוגע לי.
או יאמר ,או יכול האדם להחזיק במעוזי בל יצר לו ,שהוא אפילו בהיותו בא לפעול הרוגז
במה שיעשה שלום לי ,שיחזיר בתשובה את העם או ייסר וימחה ביד רשעים ,שהוא עשותו
שלום לי ,והוא מאמר הגמרא שע"י תיקון עבירה א' נתקן הרעב ,נמצא שמחזיק במידת הדין
הוא מעוזו יתברך מלפעול דין ,ולא עוד אלא שמעוזי הנז' הוא בעצמו שלום יעשה לי,
שיתהפך לרחמים ויליץ בעד ישראל שיהיה להם שלום עמי.
או אפשר ,כי התיקון השני שעליו אמר או יחזיק כו' היא הצדקה ,והוא בהזכיר ענייין הובא
במדרש הנעלם שבכפר טרשא הוחל הנגף ,ור' אחא על ידי סדר שעשה בפיטום הקטרת
ביטל הנגף ,ונאמר לו מן השמים מה יועיל בלי תשובה שעוד ישוב הנגף ,אז החזירם
בתשובה וקבע להם עסק תורה יום יום .על דרך זה יאמר ,או יחזיק כו' לומר או יעשה דרך
אחרת ,שיחזיק בכח עוז הדין שלא יפעול הרוגז ,כי יאחז בו על ידי צדקה ,כי צדקה תציל
ממות.
והטעם כי על ידי אשר יעשה מעשה הצדקה שיתן לעניים ימשך שלום לי ,כי אותם הדלים
מקבליה כביכול מתרעמים עלי ,ועל ידי תת להם צדקה יהיה שלום לי שעושים שלום לי .אך
זה הוא בעת שמחזיקים ברוגז שלא יפעול ,אך עדין אותם שחטאו לי שעליהם היה מעוזי
הולך לפעול רוגז שאני כעוס עליהם ,כמו שבצדקה עשיתם שיהיה לדלים שלום עמי ,עשו
שגם יהיה לי שלום עם אשר חטאו לי ,על כן העושה הא' יעשה הב' ,שהוא כי שלום יעשה לי
שיחיזרום בתשובה .ועל כן בראשון שע"י מעשה הצדקה בא השלום אמר יעשה שלום ,ועל
התשובה שהיא עצמה השלום הקדים שלום ,ואח"כ על המשך מעשה אמר יעשה.
ּומ ְלאּו ְפנֵיֵ -תבֵ ל ְתנּובָ ה :
ו הַׁ בָ ִאים י ְַׁש ֵרש יַׁעֲ קֹ ב יָצִ יץ ּופָ ַׁרח י ְִש ָראֵ ל ָ
ז הַׁ כְ ַׁמכַׁת ַׁמכֵהּו ִהכָהּו ִאם-כְ הֶ ֶרג הֲ ֻר ָגיו הֹ ָרג :
אסאָ ה ְב ַׁש ְלחָ ּה ְת ִריבֶ ָנה הָ גָה ְברּוחֹו הַׁ ָק ָשה ְביֹום ָק ִדים :
ח ְבסַׁ ְ
ט לָ כֵן ְבז ֹאת ְיכֻפַׁ ר עֲ ֹוןַׁ -יעֲקֹ ב ְוזֶה כָלְ -פ ִרי הָ ִסר חַׁ ָטאתֹו
ְח ָמנִ ים :
ְבשּומֹו כָל-אַׁ ְבנֵי ִמזְ בֵ חַׁ כְ אַׁ ְבנֵי-גִ ר ְמנֻפָ צֹות ל ֹא-י ָֻקמּו אֲ ֵש ִרים ו ַׁ
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(ו) הבאים ישרש יעקב יציץ ופרח ישראל כו' .אחרי אומרו גודל חפץ ה' להיטיב ולגאול את
ישראל .אמר הנה לכם ראיה כי הנה הבאים מצרימה את יעקב ,הרבה להם טובה יותר
מרצונם ,כי הלא הבאים לא הייתה כוונתם רק שישרש יעקב ,שישאר שורש ליעקב שלא יכלו
ברעב .והוא יתברך הציץ ופרח ישראל כו' שפרו וישרצו כו' במאד מאד.
ולא עוד ,אלא שמלאו פני תבל תנובה .כי באו בסוף שנתיים הרעב ,ועוד היה נשאר חמש
שנים רעב ,ובבוא יעקב מצרימה בא ָׁשבע עמו ומלאו פני תבל תנובה.
ואם הכה פרעה ועמו את ישראל הנז' במיני שעבודים ולחץ( .ז) הנה הכמכת מכהו את
ישראל הנז' היה חפץ ישראל שיכהו ה' את מכהו כבר הכהו מידה כנגד מידה כמאמרם ז"ל
במדרש ,כי כל מכה ומכה שהביא הקדוש ברוך הוא על המצרים במצרים ,הייתה כנגד דבר
דומה אליה כמפורש שם ,ואם כהרג הרוגיו היה חפץ ישראל שיהרגו את מצרים ,על שהיו
הורגים מילדי העברים לרפאת בדמם צרעת פרעה ,גם זה היה כי כבר הורג ע"י מכת
בכורות ,ואשר הרגו בחרב הבכורות עצמם תחילה כמאמר רז"ל.
(ח) וגם בסאסאה במידתה שמדדו שהיא השלכת היאור ,שחשבו שאותה המידה לא תלקם,
על כי נשבע הקדוש ברוך הוא שלא להביא מבול ,והוא אינו פורע רק מידה כנגד מידה באותה
סאה ,היא אותה מידה בשלחה את ישראל ממצרים ,אז המידה ההיא תריבנה את ארץ
מצרים .כי בדבר אשר זדו עליהם במידה ההיא נדונו במים ,שהם הלכו אל המים ולא הובאו
המים אליהם .ובמקום שהיה לישראל להחזיק טובה אליו יתברך ,אדרבא הגה ברוחו הקשה
כי דברו קושי שהמרו בים סוף ,כמאמר המתרגם שאמרו ית מיא נגב וית טינא לא נגב ,והיה
בלבם כי רוח הקדים עשה הדבר ,ועל כן לא עצר כח לנגב כי אם המים לבד ,וזהו הגה ברוחו
הקשה והיה להיות ביום קדים ,כי היו תולים הדבר ברוח הקדים עזה שהיה כל הלילה,
כלומר ,כי הרבה יתברך להיטיב לישראל ,ואדרבא לא הכירו ויהיו כפויי טובה.
(ט) לכן בזאת יכופר עון בית יעקב אשר דברו על הים ,וזה כל פרי הנמשך מהסיר חטאתו,
בשומו ישראל כל אבני מזבח העבודה זרה בארץ כנען כאבני גיר מנופצות ,באופן שלא
יקומו אשרים וחמנים ,וגם זה חסד אל שמתפייס לכפרת עוון בשבר כל אבני מזבח ,ובלתי
קום אשריהם וחמניהם שהוא עזיבת מה שחטאו במצרים.
יה :
ְשם י ְִרבָ ץ וְכִ לָ ה ְס ִעפֶ ָ
צּורה בָ ָדד ָנוֶה ְמשֻ לָ ח ְונֶעֱ זָב כ ִַׁמ ְדבָ ר ָשם י ְִרעֶ ה עֵ ֶגל ו ָ
י כִ י ִעיר ְב ָ
אֹותּה
ָ
ירּה ִת ָשבַׁ ְרנָה נ ִָשים בָ אֹות ְמ ִאירֹות
יא ִביבֹש ְקצִ ָ
כִ י ל ֹא עַׁ םִ -בינֹות הּוא עַׁ לֵ -כן ל ֹא-י ְַׁרחֲ ֶמנּו עֹ ֵשהּו וְיֹ צְ רֹו ל ֹא יְחֻ נֶנּו :
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(י) כי עיר בצורה בדד כו' .אחרי הביאו ראיה על רחמיו יתברך את ישראל מענייין מצרים,
חזר אל עניינו הראשון מגאולת ישראל מן הגלויות .ואמר כי עיר כו' והוא כי עיקר הגלויות הם
ב' החורבנות:
בית ראשון ע"י נבוכדנצר מלך בבל,
ובית שני על ידי קיסר רומי,
ואמר שמבטיחם הוא יתברך ע"י תשובה ותורה הנאמרים למעלה בפסוק ג אני ה' נוצרה,
ובפסוק ה או יחזק במעוזי הנאמרים הסמוך לו אחריב בבל וצור חייבת ,אשר הייתה מאדום
המחריב בית שני,
ועל בבל אמר כי עיר בצורה כו' ,לומר כי עיר בצורה של מחריב בית ראשון היא בבל בדד
תהיה.
וכן נוה של מחריב בית שני ע"י רומיים ,שלא הייתה עיר מתחילתה עד נעץ קנה גבריאל
ונבנה כרך צור,
אותו נוה יהיה משולח ונעזב כמדבר ,כי שם ירעה עגל הוא משיח צדקנו שעל פתחה של
צור ,כי שם נגלה לריב"ל ושם ירבץ וכלה סעיפיה.
(יא) ומה שאמרתי מבבל שתהיה בדד הוא ,כי ביבוש קצירה הידוע הוא הענף הראשי הוא
שרה בסוף השבעים שנה ,אז תשברנה אותם נשים מאירות אותה הן שתים נשים המוליכות
את האיפה ותשברנה ע"י אנשי כנסת הגדולה ,שהשליכו את העופרת אל פיה וביטלו יצר
הרע של עבודה זרה .ומה שאמרתי שנוה יהיה משולח ונעזב כמדבר ,והלא לא הכשילו כ"כ
את ישראל בעבודה זרה ,כי בטל יצר הרע של עבודה זרה הלא הוא ,כי לא עם בינות הוא
להבין מה שיקרה לו כפרעה ונבוכדנצר ,ולכן לא ירחמנו עושהו על הכבידו הגלות.
יב וְהָ יָה בַׁ יֹום הַׁ הּוא י ְַׁחבֹט ה' ִמ ִשבֹלֶ ת הַׁ נָהָ ר עַׁ ד-נַׁחַׁ ל ִמ ְצ ָר ִים
וְאַׁ ֶתם ְתל ְֻקטּו ְלאַׁ חַׁ ד אֶ חָ ד ְבנֵי י ְִש ָראֵ ל :
ִת ַׁקע ְבשֹופָ ר גָדֹול
יג וְהָ יָה בַׁ יֹום הַׁ הּוא י ָ
ירּושלָ ם:
ָ
ּובָ אּו הָ אֹ ְב ִדים ְבאֶ ֶרץ אַׁ שּור וְהַׁ נִ ָד ִחים ְבאֶ ֶרץ ִמצְ ָריִם ו ְִה ְש ַׁתחֲ וּו לה' ְב ַׁהר ַׁהקֹ ֶדש ִב
(יב) והיה ביום ההוא יחבוט ה' כו' .יאמר והיה ביום ההוא בגאולה של חורבן ראשון שהיא
לבנות בית שני ,יחבוט ה' חבטת מורא וחיתת ה' על העמים ,אשר הם משבולת נהר פרת
עד נחל מצרים ,בל יצרו את ישראל הבאים אז לארץ ישראל ,ואתם בתחום הנז' מבבל לארץ
לקבוץ הגלות ,תלוקטו לאחד אחד בלי פחד אפילו יבואו אחד אחד.

חזור לעמוד השער

ספר ישעיהו

*

פירוש מראות הצובאות

*

רבי משה אלשיך

*

אתר דעת

182

(יג) אך ביום הגאולה לבנות בית שלישי אז לא יהיה גבול קטון כי אם כל העולם ,כי אז ביום
ההוא יתקע בשופר גדול ובאו האובדים כו' והנדחים שהוא מהלאה לשבולת הנהר
ולהלאה מנחל מצרים ולא בלבד אשר הם בלתי אבודים מהיהודים ובלתי נדחים כי אם גם
האובדים והנדחים יבואו ולא נלקטים אחד אחד ,כי אם ובאו הרבה יחד והשתחוו לה' בהר
הקדש שהוא טרם יבנה ביהמ"ק שעודנו הר בירושלם ,כי קיבוץ גלויות הוא תחילה.

פרק כח
א הֹוי ֲע ֶט ֶרת גֵאּות ִשכ ֵֹרי אֶ ְפ ַׁריִם וְצִ יץ נֹבֵ ל צְ ִבי ִת ְפאַׁ ְרתֹו
ּומי ָייִן :
אֲ ֶשר עַׁ ל-ר ֹאש ֵגיאְ -ש ָמנִ ים הֲ ל ֵ
ב ִהנֵה חָ זָק וְאַׁ ִמץ לַׁ א ֹדנָי כְ ז ֶֶרם בָ ָרד ַׁשעַׁ ר ָק ֶטב כְ ז ֶֶרם ַׁמיִם ַׁכ ִב ִירים שֹ ְט ִפים ִהנִ י ַׁח לָ אָ ֶרץ ְביָד :
כֹורי אֶ ְפ ָריִם :
ג ְב ַׁרגְ לַׁ יִם ֵת ָר ַׁמ ְסנָה עֲ ֶט ֶרת גֵאּות ִש ֵ
ד ְוהייתה צִ יצַׁ ת נֹבֵ ל צְ ִבי ִת ְפאַׁ ְרתֹו אֲ ֶשר עַׁ ל-ר ֹאש גֵיא ְש ָמנִ ים
עֹודּה ְבכַׁפֹו ִי ְבלָ עֶ ָנה :
אֹותּה ְב ָ
ָ
כּורּה ְב ֶט ֶרם ַׁקיִץ אֲ ֶשר י ְִראֶ ה הָ רֹאֶ ה
כְ ִב ָ
(א) הוי עטרת גאות שכורי אפרים כו' .ראוי לשים לב אל החילו בלשון רבים שכורי ומסיים
בלשון יחיד צבי תפארתו .אך על ב' סוגים ידבר:
א' ,אנשים שכל חפצם הוא שכרות ואין כסף והשכרות להם עטרה שרב כחם במזרקי יין,
ויש נגד פניהם איש עשיר אומר להם ,לא תהיה תפארתכם יין בלי בשר שמן כמוני היום ,כי
צבי תפארתי בעשרי אשר על ראש גיא שמנים ממוחים אני מעמיד הלומי יין ,שיבואו אלי
ואשביעם בשר שמן ויין עד יהיו הלומי יין ,ויעשה כן כי אליו יבואו ויאכלו וישתו וישכרו עמו,
ועל ב' הכתות ידבר.
ובראשון החל ואמר ,הוי עטרת כו' והוא כי הנה אמר שלמה בחכמתו (משלי כג כט) למי אוי
למי אבוי למאחרים על היין ,ועוד הוסיפו רבותינו ז"ל (יומא עו ב) כי היין מביא יללה לעולם.
ובזה יאמר ,הנה חבל על השכורים כי הוי ויללה נעשה עטרת גאותם וזהו הוי עטרת כו'.
ועל השני אמר גם הוי לאשר הוא עשיר והממון שהוא ציץ נובל ,כי אין הממון מתמיד צבי
תפארתו שהוא מתפאר בו ,ואומר אשר על ראש גיא שמנים שיש לו עושר לעשות גיא
משתה שמנים בשר שמן ,ולהרבות רעים עד יהיו הלומי יין שישביעם בשר שמן ויין רב עד
היותם הלומי יין ,וזה תפארתו שעל כן אליו יבואו שכורי אפרים.
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(ב) ועל מאי דפתח ביה אמר הנה חזק כו' לומר ,אל תאמר כי הוי יהיה לריקים ,אך לצדיקים
וחכמים הקרובים אל ה' לא יזיקם השכרות ,אל תאמר כן ,כי הלא הנה אשר הוא חזק ואמיץ
לה' בחכמה וכשרון ,יהיה לו היין כזרם ברד שהוא שער קטב שהיא סערת כריתה ,כי יכריתנו
כעץ השדה שישבר הברד בזרם חזק ,כן יכרית תורתו וצדקתו .כי אפילו יש בו תורה ופלפול
עצום ,כזרם מים כבירים שוטפים כי אין מים אלא תורה .ע"י שכרותו הוא כאלו הניח זרם
תורתו לארץ בידו ממש ולא בגרמא בעלמא ,כי אם ביד כאלו הניח בידו ממש לארץ ,וזהו
הניח לארץ ביד .כי החזק ואמיץ הלז ע"י היין בוגד ישליך המים שהם דברי תורה לארץ
כמניח ביד.
(ג) ברגלים תרמסנה עטרת גאות כו' .עודנו מדבר על אומות הוי עטרת גאות שכורי
אפרים אמר ,ראו נא סמיות עיניים אשר יהיה להם לעטרת השכרות ,כי הלא לא יקנה האדם
שלמות ,ע"י דבר שראשיתו גרוע .ובכן איך ע"י היין יהיה לכם עטרה לראשכם ,והיין נעשה ע"י
דריכת הענבים ברגלים ,ואוי להם כי מה שברגלים תרמסנה ,יהיה בראשם עטרת גאות
שכורי אפרים.
ועל החלוקה הב' שאמרתי (פסוק א) וציץ נובל כו' ,כי אשר לו ממון שהוא ציץ נובל ע"י היין
מתפאר שהוא זולל וסובא ,אל תתמה שקראתיו נובל כי אל יעלה על רוחו שיוכל איש לעכב
הממון בידו שלא יפרח ממנו ,גם כי יוציאנו בבשר ויין רב (ד) ,כי הלא והייתה ציצת נובל וכו'
כבכורה וכו' ,שיראה הרואה אותה בעודה בכפו יבלענה ,כענייין התעיף עיניך בו ואיננו כו'.
או שעור העניין בשום לב אל ייתור אומרו כי יראה הרואה אותה ,שהיה לו לומר בטרם קיץ
אשר בעודה בכפו כו'.
אך יהיה במה שסופר מעשה שהיה בין מווכחים על ההצלחה ,אם תלויה בהשתדלות או
במזל .ובא אחד מהם וראה בכורה בתאנה בראשיתה ,ורץ והלך ועלה באילן ונטלה והביאה,
ואמר לחברו הנה ראה כי צדקתי באמרי כי ההשתדלות הוא העיקר ,כי הנה יגעתי ורצתי
ולקחתי בכורה זו ,והנה היא בכפי ואוכלנה עתה ,מה שאין כן אתה עתה שלא יגעת ולא
תאכלנה .מה עשה חברו פשט ידו אל כף חברו חטפה ואכלה ,ואמר הנך רואה שלא
בהשתדלות הדבר תלוי ,כי הלא אתה יגעת ולא אני ,ואני אכלתיו ולא אתה ,הנה כי במזל
תליא מילתא.
וזה יאמר על מה שאמרתי שאם יש לו ציץ נובל כו' ,שמתפאר על ממונו שבו בשר שמן חלקו
יורׁש ,כי הנה והייתה כו' ,לומר אל ישיאך לבך
ויין רב עם מרעיו ,כי דע אפוא כי סובא וזולל ָ
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שתוכל לשמור מאד בהשתדלותך את מעותיך לבלתי יאבדו ,כי הלא תהיה לך ציצת נובל

שהוא ממונך ,ואתה מאכיל ומשקה שכורים עד יהיו הלומי יין ,כמעשה בכורה בטרם קיץ
שיראה הרואה אותה ביד מי היא ובעודה בכפו ,של אשר ליקטה יבלענה הרואה הנז' ,כן
כמקרהו יקרה לך ,כי אתה תשתדל ואיש אחר יאכל ממונך.
וזהו שיעור הכתוב והייתה ציצת כו' כביכורה ,כי כמקרה אשר השתדל בה כי יראה הרואה
אותה עודה בכפו של בעלה יבלענה גם לך יקרך כן ,עודנו בכפך יבלענה זולתך ,וזה אומרו
יראה הרואה שאין לו בה רק ראיה ,אך איננה בידו רק ביד בעליה ,כך הוא יוציא ממונו ,ורעיו
שיאכלו ושתו וישכרו עמו יבלעוהו.
ירת ִת ְפאָ ָרה ִל ְשאָ ר עַׁ מֹו :
ה בַׁ יֹום הַׁ הּוא י ְִהיֶה ה' צְ בָ אֹות לַׁ עֲ ֶט ֶרת צְ ִבי ו ְִלצְ ִפ ַׁ
בּורה ְמ ִשיבֵ י ִמ ְל ָח ָמה ָש ְע ָרה :
יֹושב עַׁ ל-הַׁ ִמ ְשפָ ט ו ְִלגְ ָ
ּולרּוחַׁ ִמ ְשפָ ט לַׁ ֵ
ו ְ
(ה) ביום ההוא יהיה ה' כו' .ועל אשר אמרתי כי החזק ואמיץ לה' בתורה ומצות ,אם ינהוג
כיין את בשרו יכרת שלמותו כזרם ברד כו' ,הלא תאמר כי הנה מצא פתחון פה לומר ,כי הנה
יראה תופשי התורה נבזים ודלים ועוזבים ימיהם בחגים ,משתה שמנים ויין רב מתעטרים
ומתפארים ,כי להם לבדם ניתנה הארץ .על כן אחר תתו דופי בעטרת גאות שכורים
ובמתפאר בממון ,שהוא ציץ נובל לאכול משמנים ושתות ממתקים ,אשר הוא הבל ובלתי
מתקיים ,ראה והנה יאמר איש והלא נראה המחזיקים בתורה עם עני ודל ,פת במלח יאכל
ומים במשורה ישתה ועל הארץ יישן ,ואיה כתר תורה ,על כן אמר הנה כתרו שמור לו ,כי הנה
ביום ההוא לעתיד יהיה ה' ,עם היותו אדון הצבאות כולם מסתפק בהיות עטרת צבי וצפירת
תפארה ,לשאר עמו הם עם עני ודל ,כד"א (צפניה ג יב) והשארתי בקרבך עם עני ודל שהם
שאר עמו ,ויהיה לו יתברך לכבוד .והוא כי בימים האלה פה עם שהוא יתברך גם כן עטרת
להם לא יפורסם ,כי אדרבא יהיו נבזים ושפלים באופן יהיה להם עטרת אך לא צבי ,אמנם אז
יהיו לעטרת צבי לעיני הכל וגם לצפירת תפארה ,כי מה שמעשה ידיו יתברך להתפאר ,אין
אור ההתפארות ניכר עתה ,כי אם בימים ההם שיבהיק אורם.
(ו) וגם יהיה יתברך לרוח משפט ,שיתן את רוח שפע אור משפט הנעלם עתה ,כי אין הלכה
פסוקה בשום מקום ,אז יושפע בו ממנו יתברך להאיר עיניהם ברוח קדשו ,ולמי יהיה לו כן
ליושב ומתון על המשפט ,ולא חותך הדין מיד מגאווה ,שלא יאמרו כי לא ידע הדין מיד ,כי
אם משפיל עצמו ,ואומר אתיישב עוד אוציא לאור משפט פן אשגה ,וכן יהיה ה' צבאות
לגבורה ,למי שהם משיבי מלחמה שערה .והוא אשר ביניהם מחלוקת על הדין ועל האמת
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ואינו מחזיק בסברתו ,רק אומר נשיב מלחמה שלנו בדין אל שער הזקנים גדולי ההוראה
ילמדונו ויעמידונו על האמת.
ז ְוגַׁם-אֵ לֶ ה בַׁ ַׁייִן ָשגּו ּובַׁ ֵשכָר ָתעּו
יליָה :
כֹהֵ ן ְונ ִָביאָ -שגּו בַׁ ֵשכָר נִ ְב ְלעּו ִמן-הַׁ ַׁייִן ָתעּו ִמן-הַׁ ֵשכָר ָשגּו בָ רֹאֶ ה פָ קּו ְפ ִל ִ
ח כִ י כָל-שֻ ְלחָ נֹות ָמ ְלאּו ִקיא צֹאָ ה ְב ִלי ָמקֹום :
(ז) וגם אלה ביין שגו ובשכר תעו כו' .עוד אמרתי למעלה כי אפילו מי שהוא חזק ואמיץ לה'
בתורה ומצות יאבד ע"י היין בוגד ,עתה בא ופירש ואמר הלא דברתי ,כי יש זריזים להיות
מתונים בדין ,וגם כשיש להם מחלוקת לא יחזיקו בסברתם ,רק משיבים מלחמה שערה שכל
אחד מאלו חזק ואמיץ לה'.
דע לך ,כי כל האושר האמור להם שיהיה להם ה' לעטרת צבי ,הוא בבלתי היותם אוהבי
אשישי ענבים ,כי אם משכו ביין את בשרם .אפילו אלה הזהירים יטעו בהוראה ויניחו התורה
לארץ .כי הלא גם אלה בעלי מידות הנזכרות ,קרה להם בזמן הזה שביין שגו בהוראה ,והנה
שגגה קלה מתעות ומציאות יין קל משכר שהוא יין ישן המשכר ,ואמר ביין שגו בתורה
ובשכר תעו יותר מגדר שגיאה ,ויהיה ההפרש שביין שגו בשקול הדעת ,ובשכר תעו בדבר
משנה ,ואשר היו כהן ונביא בתחילה לא הספיק היין לשיתעו ,כי אם תעו בשכר שהוא היין
הישן המשכר ,ואחר שהתחילו ע"י השכר אפילו יין בלתי ישן הספיק לבלעם ,וזהו נבלעו מן
היין .כי במה שתחילה תעו מן השכר נמשך שגגו ברואה ,שאפילו לא נתנו אל לבם כי אלוהים
נצב בעדת הדיינים ורואה כל משפטם ,וע"י כן פקו פליליה כשלו במשפט.
או יאמר ,כהן ונביא בתחילה שגו בשקול הדעת בשכר ששתו ,ובראותם כך נבלעו מן היין
שפירשו עצמם גם מיין סתם ,וזהו נבלעו שנבלעו את עצמם ופירשו מן היין ,ואחר שהורגלו
תחילה לא יכלו לימנע ממנו ושבו אל השכר ,ולא בלבד שגו כי אם גם תעו מן השכר שהוא
גם בדבר משנה ,ועוד מעט שגורם ברואה כדלעיל ,ועוד מעט אפילו הדין האמתי היה נראה
הספיק ומבשול ויעותוהו וזהו פקו פליליה.
(ח) כי כל שולחנות מלאו קיא צואה בלי מקום .הנה נתן דופי בהמון העם שעטרת גאותם
הוא היותם שכורים .ועוד הוסיף לומר ,כי גם נביא גם כהן ביין שגו כו' ,הכהן הראוי להורות
שתורה יבקשו מפיהו ,וגם נביא שהנבואה ומוסר ירצו מפיהו .והנה תאמרו המון ישראל
שלמה אתרעם עליכם ,אחר שכהן ונביא תעו כמונו ,והם היה להם ללמדנו דעת ,ומהם נלמוד
והם ביין שגו כו' .לא כן תדברו ,כי אדרבא אשמתם על ההמון ,כי גם שנביא או כהן שגו בדין
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לא הפליגו שכרות ככם ,כי אם שלפי שלמותם אני דובר בם ,שאפילו מעט המספיק להטעותם
בדין ,שהוא רביעית יין לא היה להם לשתות ,אך אתם שכרותכם רב כי הלא כל שולחנות
מלאו קיא ,עד גדר שצואה בלי מקום .כי לא יגיע מאכלם ליעשות צואה ,כי יקיאו אותם קודם
העיכול ,באופן שזה הקיא צואה הוא שאין חסר רק מקום .שאם נשאר בגוף שהיה מקומו
צואה היה בעצם.
יקי ִמ ָש ָדיִם :
יֹורה ֵדעָ ה וְאֶ תִ -מי י ִָבין ְשמּועָ ה גְ מּולֵ י ֵמחָ לָ ב עַׁ ִת ֵ
ט אֶ תִ -מי ֶ
י כִ י צַׁ ו לָ צָ ו צַׁ ו לָ צָ ו ַׁקו לָ ָקו ַׁקו לָ ָקו זְ עֵ יר ָשם זְ עֵ יר ָשם :
ּובלָ שֹון אַׁ חֶ ֶרת י ְַׁדבֵ ר אֶ ל-הָ עָ ם הַׁ זֶ ה :
יא כִ י ְבלַׁ ֲעגֵי ָשפָ ה ְ
יב אֲ ֶשר אָ ַׁמר אֲ לֵ יהֶ ם ז ֹאת הַׁ ְמנּוחָ ה הָ נִ יחּו לֶ עָ יֵף וְז ֹאת ַׁה ַׁמ ְרגֵעָ ה וְל ֹא אָ בּוא ְשמֹועַׁ :
יג וְהָ יָה לָ הֶ ם ְדבַׁ ר-ה' צַׁ ו לָ צָ ו צַׁ ו לָ צָ ו ַׁקו לָ ָקו ַׁקו לָ ָקו זְ עֵ יר ָשם זְ עֵ יר ָשם
ְנֹוקשּו וְנִ ְלכָדּו :
ְל ַׁמעַׁ ן י ְֵלכּו ְוכ ְָשלּו אָ חֹור וְנִ ְשבָ רּו ו ְ

(ט) ועל כן את מי יורה הכהן דעה ,ואת מי יבין שמועה ,האם את גמולי מחלב ואת עתיקי
משדים ,כלומר ,כי כן גם הנביא דבר ויקרא ולימד ולא שווה לו.
ולא עוד אלא (י) צו לצו ,כי על כל צווי התורה היה חוזר ומצווה שנית ,וזהו צו לצו ועל הצו
השני היה חוזר צוויי ב' לו להזהיר עליו ,וזהו שחזר ואמר צו לצו ,שהוא צו בשביל צו וצו
שלישי בשביל צו שני .וכן לימד משמרת למשמרתו יתברך ,וזהו קו לקו ועל המשמרת השני
היה עושה עוד משמרת אחרת ,וזהו שחזר ואמר קו לקו .וגם לבלתי הטרידם לא היה מרבה
להם הרבה בכל דבר ודבר כ"א זעיר שם זעיר שם.
ואמר כמתמיה (יא) כי בלעגי שפה ובלשון אחרת ידבר הכהן או נביא אל העם הזה שלא
ישמעוהו .ויהיה פירוש מלת כי מלשון דילמא ,שהוא א' מארבעה לשונות שמשמש מלת כי
כנודע (פסחים צג א).
(יב) והוא כי אמר אליהם הנביא הנז' ,זאת המנוחה שיש לכם באכול ושתה הניחו אותה
לעיף ,הוא הדל העיף ויגע ושמעו אתם התורה .ומה שאמרתי תניחו המאכל ומשתה לדל הוא
להכפיל שכרכם ,שזולת מה שלא תוציאו הזמן באכול ושתה גם תת המשתה לצדקה ,כי
וזאת ג"כ היא המרגעה לכם גם היא .כי אין לך שמחה רבה מהשביע לדלים ,מה שאין כן
למשתכרים ויגעים בקיא וצואה וכיוצא ,מהרעות המתרגשות ביין ולא אבו שמוע.
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(יג) והיה להם דבר ה' צו לצו כו' .אמר הנה מי יתן ולא הייתה כל צרתם רק שלא שווה להם
הצו לצו וקו לקו להמשיכם ,כי אם אדרבא היה להם לעזור לרעה ,כי מי יתן ולא היו מצווים
להם כל כך ולא היו עושים משמרת למשמרת התורה ,ואומרים להם לאט לאט זעיר שם כו'.
כי הלא עתה הנה היה להם הצו לצו כו' ,למען ילכו וכשלו אחור ,כי תחת הכשל במשמרת
למשמרת שהוא הקו והגדר האחרון אשר לפניו אינו נכשל ,כי אם אחור שחוזר אחור אל
העיקר ,עד עבור שורש הדין מן התורה.
והוא כי בראות שעושים להם כ"כ סייגים קצים במלמדים המבטלים אותם ממשתיהם בשביל
העודף על שורת הדין ,ואומרים מה לנו בסייגים ומשמרת למשמרת ,לא נעשה רק העיקר
ובזה ילכו וכשלו אחור ונשברו .וזה הוא לענייין הציווי אך לענייין הלימוד זעיר שם זעיר שם
ע"י משוך עצמם ביין (פסוק יב) ולא אבו שמוע וללמוד ,יהיה להם שגגתם אחרי כן זדון ,כי
שגגת למוד עולה זדון .ומה גם בהיות הכנות כאלו ללמוד ,וזהו ונוקשו שהוא שוגג ונלכדו ,כי
המוקש יהיה להם ללכד.
ירּושלָ ם :
ָ
יד לָ כֵן ִש ְמעּו ְדבַׁ ר-ה' אַׁ נְ ֵשי לָ צֹון מ ְֹשלֵ י הָ עָ ם הַׁ זֶ ה אֲ ֶשר ִב
שֹוטף כִ י ַׁ )(-עֲ בֹר
ֵ
טו כִ י אֲ ַׁמ ְר ֶתם כ ַָׁר ְתנּו ְב ִרית אֶ תָ -מוֶת ו ְִעםְ -שאֹול עָ ִשינּו חֹ זֶה (שֹ יט) [שֹוט]
[יַׁעֲ בֹר] ל ֹא יְבֹואֵ נּו כִ י ַׁש ְמנּו ָכזָב ַׁמ ְחסֵ נּו ּובַׁ ֶש ֶקר נִ ְס ָת ְרנּו :
(יד) לכן שמעו דבר ה' כו' .הנה כל אנשים שבמקרא חשובים ,אמר היותכם אנשים הוא של
לצון .והוא כי לפעמים יקבצו לצים ודרך לצון ושחוק מכנים את אחד מהם למלך ,ואת פלוני
למשנה ,ואת פלוני לשר והוא ליצנות בעלמא .ועל דרך זה קראם אנשי לצון כלומר אנשים
חשובים ומושלים לא בדרך אמת ,כי אם בדרך לצון כי אם הם מושלים לא שיש להם איכות
לכך ,כי אם בערך העם אשר היו אז מושלים בירושלם ,וזהו מושלי העם הזה כו'.
או יאמר אנשי לצון חשובים בליצנות.
ושמא תאמר ,הלא כל ראשי הדורות נזכרים לפניו יתברך בסיפרא דאדם ,דור דור ודורשיו
(סנהדרין לח ב) ואיך אקראם אנשי לצון ,אל תתמהו ,כי הם מושלים וראשים הוא בערך
העם הזה אשר בירושלם ,שהם בלתי ראויים להיות להם מושלים טובים מאלו כי זה דור
דורשיו.
(טו) כי אמרתם .אנשי לצון בליצנותכם כרתנו ברית את מות ,שעל כן המלאך המוות מאריך
לנו עם היותנו עוברי רצונו יתברך.

חזור לעמוד השער

ספר ישעיהו

*

פירוש מראות הצובאות

*

רבי משה אלשיך

*

אתר דעת

188

ושמא תאמרו ,כי יניחו אותנו כדי לידון בשאול את הכל ,הנה גם עם שאול עשינו חוזה ,כאלו
יש חוזה מגיד לנו ,כי נמלט משאול מטה ,והחוזה שעשינו הוא ,כי הנה שוט שוטף כי יעבור
במקומנו לא יבואנו ,כי אם לזולתנו .ומזה שאנו רואים עשינו חוזה כמגיד לנו ,כי גם שאול לא
יצר לנו .והעניין הוא כי שמנו כזב היא העבודה זרה מחסנו ,ובשקר הוא כח טומאה
שלמעלה שהעבודה זרה היא דוגמתה בו נסתרנו .והוא כי הסרנו עצמנו מתחת ה' ,ולקחנו
לנו מה שלעומת הקדושה כדרך העכו"ם ,ועל כן עזבנו כיתר הגוים והברית שהיה לנו עם
הקדוש ברוך הוא ,כרתנו עם מות שהוא כנגדו ,הוא מלאך המוות הוא שטן מסיטרא דעבודה
זרה ועזרנו כי נעשינו שלו.
מּוסד
ָ
ּוסד
טז לָ כֵן כֹה אָ ַׁמר אֲ ֹדנָי ה' ִהנְ נִ י יִסַׁ ד ְבצִ יֹון אָ בֶ ן אֶ בֶ ן בֹחַׁ ן ִפנַׁת ִי ְק ַׁרת מ ָ
הַׁ ַׁמאֲ ִמין ל ֹא י ִָחיש :
ְש ְמ ִתי ִמ ְשפָ ט ְל ָקו ּוצְ ָד ָקה ְל ִמ ְש ָקלֶ ת ְויָעָ ה בָ ָרד ַׁמ ְחסֵ ה ָכזָב ְו ֵס ֶתר ַׁמיִם י ְִשטֹ פּו :
יז ו ַׁ
זּותכֶם אֶ תְ -שאֹול ל ֹא ָתקּום
יתכֶם אֶ תָ -מוֶת וְחָ ְ
יח ְוכֻפַׁ ר ְב ִר ְ
ִיתם לֹו ְל ִמ ְר ָמס :
שֹוטף כִ י יַׁעֲ בֹר ו ְִהי ֶ
ֵ
שֹוט
יט ִמ ֵדי עָ ְברֹו י ִַׁקח אֶ ְתכֶם כִ י-בַׁ ב ֶֹקר בַׁ ב ֶֹקר ַׁי ֲעבֹר בַׁ יֹום ּובַׁ לָ ְילָ ה ו ְָהיָה ַׁרק-זְ וָעָ ה ָה ִבין ְשמּועָ ה :
כ כִ יָ -קצַׁ ר הַׁ ַׁמצָ ע ֵמ ִה ְש ָת ֵרעַׁ וְהַׁ ַׁמסֵ כָה צָ ָרה כְ ִה ְת ַׁכנֵס :
(טז) לכן כה אמר אדני ה' כו' .הלא אמרתם כרתנו ברית את מות ,כי תראו צדיקים מתים
ואתם חיים וכן בשאול לא תפקדו ,כי גם פורענות וייסורין הבאים על זולתכם לא יבואו בכם.
ושאין זה רק כי חסתם תחת החיצונים ,כי שמתם כזב היא העבודה זרה של מטה מחסה
ובשקר הוא כח הטומאה שלמעלה ,שהיא דוגמתה פה נסתרתם ,והנה אין זה כי אם שתראו
כי מפני הרעה נאסף הצדיק ואתם קיימים ,וכן הוא סובל הייסורין ושוט שוטף כי יעבר שהם
הייסורין לא יבוא אליכם ,לכן הנני יסד בציון אבן הוא צדיק ,וקראתיו אבן הוא משל שיהיה
כאבן שיהיה יסוד מוסד ,וג"כ יהיה פנת יקרת שלא תזוז ממקומה לילכד בעון הדור ,והמאמין
בדבר לא יחיש לומר שיפקפק בהאמין זה אם יתמהמה ,כי המאמין לא יחיש וטעם אל
היותה בנין פנת יקרת אבן זאת חזקה שלא תימוט.
ולא יתפש בעוון הדור (יז) הלא הוא ,כי יהיה עושה משפט וצדקה ,ויהיו שני אלה לקו
ומשקולת הבנין להחזיקו בל ימוט ,ואז בבוא ברד של ייסורין להבות יסיר המחסה כזב ,ולא
את הצדיק ולא בלבד מידת הדין ,כי אם גם שטף מים שהוא מידת רחמים ישטופו ,וזהו
וסתר מים ,שהוא מה שדרך להיות סתר שהוא מים שהוא מידת רחמים ישטופו כי רשעים
מהפכים מידת רחמים למידת הדין ובזה (פסוק יח) וכופר בריתכם את מות כו' .עד כה שלא
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היה אבן מוסד שהוא צדיק חזק ,בבוא פקודת הרעה היה נוטל הטוב ומניח אתכם ,וחשבתם
שעם מות כרתם ברית ,אך אחרי זאת וכפר כו'.
ולא עוד אלא שוט שוטף שעד כה לא היה בא לכם עתה ,כי יעבור לא ימיתכם בנחיצות ,כי
אם והייתם לו למרמס ,שתדוכאו בייסורין כל זמן התמדתו.
(יט) ומדי עברו השוט ההוא בסוף יקח אתכם ,כי ימיתכם אחר הייסורין .ותדעו למה לא יקח
אתכם בבואו עד עברו ,הלא הוא כי אם בבקר בבקר בבואו היה לוקח אתכם ,יעבור וישכח
העניין ביום ובלילה שאחריו ,כל עוד שתשמע זעקה מבתיהם ושואלים מה זה ,ויודיעו העניין
אלו לאלו ואח"כ ישכח ,וזהו והיה רק זועה עד הבין שמועה ,והודיע לכל השומע זועה על מי
היא ומיד ישכח ,אך הוא יתברך חפץ מאד לייסר בכם את כל העם ישמעו וייראו ,ועל כן חפץ
במירוק ייסורים תחילה ,והוא ענייין (תהלים נט יב) אל תהרגם פן ישכחו עמי כו' ,ומה
שאמרתי (פסוק טז) שע"י היסוד מוסד תתבטל המסכה ,הוא המחסה ומסתור שהיה לכם
מכח הטומאה.
(כ) במה תראו כי כן הוא ,הלא הוא במה שקצר המצע מהשתרע ,והתפשט למטה הוא כי
קצרה מנוחתן .שהוא משל אל מי ששוכב על גבי כר ומתכסה במכסה ,כ"א המצע שתחתיו
קצר מהשתרע ,והתפשט השוכב עליו ומתכנס ומכווץ רגליו בל יצאו מהכר לחוץ ,לפי שיעור
מה שמתכנס הוא יהיה הכסוי שעליו .וזהו כי קצר המצע מהשתרע ,גם המסכה שמתכסה
בה תהיה צרה ,כפי שיעור התכנסו במצע.
והנמשל הוא כי כפי מה שיחסר לרשע ,מנוחת ההתפשטות מצע טובו למטה ,כי אדרבא
ייסורין באין עליו ,כי יהיה למרמס בזה תכירו כי גם לעומתו המסכה למעלה צרה מלחסות
תחת צלה ,כפי שיעור מה שמתכנס המצע למטה .ומה שעתה מאריך הוא יתברך מלפקוד עד
בא האבן מוסד הנז' ,לא מבלתי יכולת חלילה.
כא כִ י כְ הַׁ רְ -פ ָרצִ ים יָקּום ה' כְ עֵ ֶמק ְבגִ ְבעֹון י ְִרגָז
לַׁ עֲ שֹות ַׁמעֲ ֵשהּו זָר ַׁמעֲ ֵשהּו וְלַׁ ֲעבֹד ֲעב ָֹדתֹו נָכְ ִריָה עֲ ב ָֹדתֹו :
מֹוס ֵריכֶם
ְ
כב וְעַׁ ָתה אַׁ לִ -ת ְתלֹוצָ צּו פֶ ןֶ -י ְחזְ קּו
כִ יָ -כלָ ה ְונֶחֱ ָרצָ ה ָש ַׁמ ְע ִתי ֵמאֵ ת אֲ ֹדנָי ה' צְ בָ אֹות עַׁ לָ -כלָ -האָ ֶרץ :
(כא) כי הנה כהר פרצים של דוד שהיו כל אויביו לפניו ,במקום שקראו בעל פרצים כן יקום
ה' ,וכעמק אילון שבגבעון בימי יהושע שלא תבוא השמש עד יְקֹום מאויביו ,שהוא לעשות
מעשהו כאשר זר מעשהו ,שהוא עשות פורענות לעם שהוא זר לפניו שהוא מהגויים ,וכן
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לעבוד עבודתו כאשר נכריה עבודתו ,שהוא להפיל כח הטומאה משרי עם ועם אך לא כאשר
מישראל המה ככם ,כי על כן אמרתי כי לישראל אאריך.
(כב) וכל זה הוא אם תאמינו ,כ"א תתלוצצו לא בלבד אביא עתה ייסורין עליכם ,כ"א שאחזיק
אותם וזהו ועתה אל תתלוצו כו'.
קֹולי הַׁ ְק ִשיבּו ו ְִש ְמעּו ִא ְמ ָר ִתי :
כג הַׁ אֲ זִ ינּו ו ְִש ְמעּו ִ
ִיש ֵדד אַׁ ְד ָמתֹו :
כד הֲ כֹל הַׁ יֹום יַׁחֲ רֹש הַׁ חֹ ֵרש ִלזְ רֹעַׁ יְפַׁ ַׁתח ו ַׁ
כה הֲ לֹוא ִאםִ -שּוָה פָ ֶניהָ וְהֵ ִפיץ ֶקצַׁ ח ְו ַׁכמֹן יִזְ רֹק
ּושעֹ ָרה נִ ְס ָמן ְוכֻסֶ ֶמת גְ בֻ לָ תֹו :
שֹורה ְ
ָ
ְשם ִח ָטה
ו ָ
יֹורנּו :
כו ְוי ְִסרֹו לַׁ ִמ ְשפָ ט אלוהיו ֶ
(כג) האזינו ושמעו קולי כו' .אמר אם אני אומר לכם האזינו מיד שמעו קולי ,ואם אשוב
ואומר הקשיבו הטו אזניכם מיד ושמעו אמרתי ,שלא תעשו שאוציא כל זמני לומר לכם
שתקשיבו ותשמעו ,באופן שלא ישאר זמן להגיד לכם המוסרים ותוכחות בל יקריכם ,כמי שכל
היום חורש ולא נשאר לו זמן לזרוע שהוא בורות גדולה.
(כד) וזה אומרו כמתמיה הכל היום יחרוש החורש לזרוע יפתח וישדד אדמתו .לא יתכן,
שאם כן מתי יזרע ,כן אתם לפתח אוזניכם שתשמעו הולך כל הזמן ,מה שאין ראוי כענייין
המשל שהכל היום יחרוש כו'.
(כה) לא כן הוא ,כי הלא אם שוה פניה של ארץ בחרישה אחת ומיד והפיץ קצח כו' .הוא
משל כי המוכיח בשער ישווה פני העם דרך כלל בדרך הזה ,והוא כי תחילה יפיץ דברים
מתוקים כקצח ,ואח"כ וכמון שהוא דבר חריף יזרוק ,שהוא זרוק מרה ודברי כיבושין בכעס
כמו זכור נא מה כו' .ואחר קבלם גם התוכחת ושם חטה כו' ,לומר אשר אמרתי ידבר אל הכל
בשווה כדרך אשר יורה ויוכיח ,הלא כי הנה ושם בקבוץ ההוא ג' סוגים:
א' חטה שורה ,שהוא שורה של ת"ח כי התורה משולה ללחם חטה ,כד"א (משלי ט ה) לחמו
בלחמי.
ויש סוג אחר הנמשלים לחמור ,עמי הארץ ובלתי כשרים ,וזהו ושעורה משל אל אשר
בהמה המה להם ,כמו שאמרו ז"ל על מנחת העומר ועל מנחת סוטה ,והסוג ההוא אינם שם
בדרך עיקרי ,רק דרך סימן בעלמא אשר הם יהודים וזה אומרו נסמן,
ויש בנוניים הנמשלים לכוסמת שהוא בינוני בין החטה לשעורה ,וזהו וכוסמת וזה גבולתו .כי
הם הרוב ממלאים את גבול המוכיח שהוא מקום גבול הקבוץ.
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ושעור הכתוב ,כי מת"ח יש שורה א' ,ומעמי הארץ מעט שהוא סימן בעלמא כאומרו נסמן,
אך וכוסמת שהם הבנוניים מלא גבולתו של מוכיח כי זה כל האדם.
ועל הג' סוגים ישווה דבורו בהפיץ קצח וכמון יזרוק ,בל תהיה קנאה באיזה מן הסוגים( ,כו)
ואם תראה שהצדיק המוכיח בשער ומכריז משפט ,יסורין יבואו עליו ,והוא צדיק גמור וזהו
ויסרו למשפט שייסר ה' למשמיע משפט.
או יאמר למשפט לומר אם תראה שוייסרו את המוכיח למשפט ,כד"א (ירמיה ל יא) ויסרתיך
למשפט ,שהוא שיום יום יעמס לו אל תתמה ,כי אין זה כי אם שאלוהיו יורנו ,שהיות ה'
אלוהיו בעצם יורנו את המוכיח ,שיראה כי אלוהיו הוא ומאהבה יוכיחנו.
מן בַׁ ָשבֶ ט :
יּודש ֶקצַׁ ח וְאֹופַׁ ן עֲ ָגלָ ה עַׁ לַׁ -כמֹן יּוסָ ב כִ י בַׁ ַׁמ ֶטה י ֵָחבֶ ט ֶקצַׁ ח ְו ַׁכ ֹ
כז כִ י ל ֹא בֶ חָ רּוץ ַׁ
ְדּושנּו וְהָ ַׁמם גִ ְל ַׁגל עֶ גְ לָ תֹו ּופָ ָר ָשיו ל ֹא-יְדֻ ֶקנּו :
יּודק כִ י ל ֹא לָ נֶצַׁ ח אָ דֹוש י ֶ
כח לֶ חֶ ם ָ
תּושיָה:
ִ
כט גַׁם-ז ֹאת ֵמ ִעם ה' צְ בָ אֹות יָצָ אָ ה ִה ְפ ִלא עֵ צָ ה ִהגְ ִדיל
(כז) ובמה יודע כי כן הוא שייסורי אהבה הם ,הלא הוא כי הם קלים ,כמו שאמרו (ברכות ה
ב) שאין בהם ביטול תורה או ביטול תפילה ,וזהו כי לא בחרוץ יודש קצח ,שהוא המוכיח
בדרך הקצח שמפיץ קצח במתק לשון ,לא תהיה דישת ייסוריו נמשל לדישה בחרוץ שכורת
ומפצפץ .וכן לא אופן עגלה על כמון הוא על המוכיח בדברי כבושין החריפים ככמון יוסב,
שהם ייסורין כבדים כי אם כמכה במטה ,או שבט שהם ייסורין קלים ,וזהו כי במטה כו' וכמון
בשבט.
ושמא תאמר כי הן אמת ,כי יש צדיק גמור מוכיח בשער שיתייסר בייסורין קלים כמכת שבט,
ולא בדישה בחרוץ המדכא הדק היטב ,אך לעומת זה הלא כגר צדיק אחר גמור בעצם וייסורין
כבדים עליו.
וזהו (כח) לחם יודק כי לא לנצח כו' .והוא כי הלא תראה לחם יודק שהוא הצדיק ,שהוא
מתוקן ובלי פסולת .כלחם שהוסר ממנו כל הקש וסובין ומורסן ,ועם כל זה יודק בייסורין.
שאין לומר שהוא להצילו ממירוק גיהינום התמידי ,כי הלא זה לא לנצח שהוא באותו העולם
אדוש ידושנו ,כדי שנאמר שעל כן מה שעתיד לידון שם מקבל פה ,כי הלא הוא כלחם משולל
פסולת חלאת עוון .והוא כדעת רש"י ז"ל שאל"ף שבאדום במקום ה"א ,או כדעת הרד"ק
שהאל"ף נוספת ואם הוא שהמם גלגל עגלתו .שהוא כי נפשו באה בגלגול על אשר חטאה
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בפעמים ראשונים ,ועל כן יהום ה' את הגוף הלזה שהוא גלגל הסובל עגלתו ,היא הנפש
שמתגלגלת בגוף הלז ,כעגלה המתגלגלת ע"י הגלגל שבשני צדדיה .וכן פרשיו הם כחות
הטומאה שפעל בעונותיו ,יתהממו פה וינוחו וימוחו בעולם הזה טרם צאתו מהעולם ,זה קשה
מאד כי הלא לא ידוקנו את הגלגל הנז' הוא יתברך בעולם הזה ,כי אם החומר הראשון חטא
בפעם הקודמת עם הנפש הזאת ,החומר הזה השני מה חטא.
(כט) לזה אמר אל תתמה ,כי הנה גם זאת מעם ה' צבאות יצאה .והעניין הוא כי הפליא עצה
להרבות בטובת הנפש והגוף הלז ,ועל כן הגדיל תושיה שיותש כחו בעולם הזה הרבה ,למען
הרבות מאד עצת גודל טובו אשר יעץ עליו ,כי גם הגוף הלז יערב לו הרבה בתחיה.
או יהיה ענייין הכתובים שאומר הוא יתברך לממאנים לשמוע את דברי הנביא (פסוק כג),
האזינו אל הנביא ובזכות זה תזכו לשמוע קולי ,שע"י המשך אחר מוסריו תזכו לרוח הקדש
כמאמר ר' פנחס בן יאיר (סוף סוטה) בהדרגות הכשרון .ואם תתחזקו יותר ותקשיבו קולי
בעצם תזכו עד שמוע אמרתי ,היא נבואה שלמעלה מרוח הקדש .והוא כי רוח הקדש היא
שבא אל פי הצדיק והוא מדבר ,שנא' (ש"ב כג ב) רוח ה' דבר בי ומלתו על לשוני .ונבואה היא
שאוזן הצדיק שומעת אמרתו יתברך כאשר ישמע אמירות שלמות מהדובר עמו וזה אומרו
אמרתי.
משיב הנביא אליו יתברך ואומר (פסוק כד) הכל היום יחרוש החורש לזרוע ,כלומר כל היום
הולך באמור להם שמעו ואין שומעים ,ומתי אזרע דברי בהם .כי דרך החורש שהוא שיפתח
חרישה כוללת באדמתו ,שהייתה בור ועושה אותה ניר פעם א' ,וזהו וישדד שעושה אותה
שדה שהוא ניר וזורע ,כן אם הם אטומים כבור פעם א' ,היה די לי לדבר להם פנים שישמעו
ואח"כ יקבלו.
משיב הוא יתברך ואומר לו אם החורש הזה שנשאת אותו משל אל המוכיח (פסוק כה) הלא
אם שוה פני הקרקע בפתיחה כוללת לכולם ואח"כ חושש אל הכבוד .ומה עושה את הצעירים
לימים הבלתי מקשיבים קושי המוסר ,מיד משולים לקצח וכמון הקטנים בשיעור מחטה
ושעורה וכוסמת ,גוער בם ומפיץ וזורק אותם מלפניו שלא יבואו עוד אליו לשמוע על היותם
קשים משמוע דברים קשים.
ושינוי התוארים הוא כי בבחורים יש ב' סוגים ,יש דומים לקצח שאינן בעלי רתיחת כעס ,כי
אם שהם קטנים עדיין שחורי הראש כקצח ,ולקטנותם מאנים לשמוע דברים קשים כגידים.
וכמון החם בטבעו משל אל קטנים חמי הטבע רתחנים ככמון ,ועל כן את הקצח מפיץ ואת
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המשולים לכמון זורק שמרחיקם יותר מעליו .ואומר הוא יתברך הלא אם החורש הזה אם
שוה פניה באמירה ראשונה לכל סוגי ישראל ,ואח"כ הפיץ המשולים לקצח ,ואת המשולים
לכמון יזרוק ,ולהתכבד שם לפניו חטה הם ת"ח המשולים לחטה שנזונים מזכותם שם שורה
א' ,ושעורה הם עמי הארץ שיהיה אתם נסמן ומכובד ,וכוסמת הם הבנוניים שם גבולתו
ממלא בית ועד שלו המוכיח שעושה כן (פסוק כו) ,ויסרו הוא יתברך בייסורין עד יוכן לעשות
משפט ראוי ,וזהו ויסרו למשפט.
ושמא תאמר ,ומה יעשה אם הקטנים המשולים לקצח וכמון קצים בתוכחת ,למה לא יזרקם
מעליו ,לזה אומרו הנה אלוהיו יורנו איך יתנהג .והוא במה שהטביע הוא יתברך בעולם חיבוט
(פסוק כז) ,כי לא בחרוץ הוא מורג חרוץ יודש קצח ,ולא אופן עגלה על כמון יוסב .כי במטה
יחבט קצח ,וכמון בשבט הקל ממטה .כלומר גם אתה המוכיח התנהג כך ,כי את הבחורים
לא תכביד עליהם דברים קשים כמורג חרוץ ,ולא כאופן עגלה הכבדה ,גם שאינה מחתכת
כחרוץ ,כי אם את המשולים לקצח בקושי קל בצד מה כמטה ,ולמשולים לכמון בקל הימנו
הוא מעין שבט.
ושמא תאמר ,כי הלא מה שיקשה לבם הוא ראותם כי (פסוק כח) לחם יודק ,שיראו איש
הנמשל ללחם שמזכותו יאכלו הכל כלחם ויודק בייסורין קשים היטב הדיק .הלא זה אינו
כלום ,כי לא לנצח יהיה אדוש בעולם הזה וידושנו עונו בגיהינום .כלומר ,כי בזה ינוכו
אשמותיו ולא ישאר לו מאומה לגיהינום .ואם תראה שרב הוא מה שיודק פה הוא ג"כ והמם
ביסוריו גלגל עגלתו ,כי עוון המגלגל עגלתו שהיא נפשו יהום אותו כובד יסוריו.
ושמא תאמר כי ופרשיו הם זכויותיו שהם רוכבים עליו ומעטרים אותו ,יועילו לו שלא ידוקנו
עונו שמה שהוא לחם יודק ,שלא ידוקנו שיותש כח עונו שלא ידוקנו נדוק וכתוש רק ייסורין
קלים ,אל תתמה ,כי הנה (פסוק כט) גם זאת שהוא מידת הדיכוי ההיא מאת ה' צבאות
יצאה ,שהוא כי כפי מה שהפליא עצה להעלותו במעלה לעם הארץ ,הוא מה שהגדיל לו
תושיה הוא תשות כח בייסורין כבדים ,ודרך זה נכון בעיני מהקודם.

פרק כט
א הֹוי אֲ ִריאֵ ל אֲ ִריאֵ ל ִק ְריַׁת חָ נָה ָדוִד ְספּו ָשנָה עַׁ לָ -שנָה ַׁחגִ ים יִנְ קֹ פּו :
יקֹותי לַׁ אֲ ִריאֵ ל ְוהייתה ַׁתאֲ נִ יָה וַׁאֲ נִ יָה ְוהייתה ִלי כַׁאֲ ִריאֵ ל :
ִ
ב וַׁהֲ צִ
יתי כַׁדּור עָ לָ יְִך ְוצַׁ ְר ִתי עָ לַׁ יְִך מֻ צָ ב וַׁהֲ ִקימ ִֹתי עָ לַׁ יְִך ְמ ֻצרֹת :
ג וְחָ נִ ִ
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ּומעָ פָ ר ִת ַׁשח ִא ְמ ָר ֵתְך
ְשפַׁ ְל ְת ֵמאֶ ֶרץ ְת ַׁדבֵ ִרי ֵ
דו ָ
ּומעָ פָ ר ִא ְמ ָר ֵתְך ְתצַׁ ְפצֵ ף :
וְהָ יָה כְ אֹוב ֵמאֶ ֶרץ קֹולֵ ְך ֵ
(א) הוי אריאל אריאל כו' .מזבח של בית ראשון ומזבח של בית שני קרית חנה דוד ,שלא
שקט ולא נח עד מצא אותו מקום לה' ע"פ הנביא ,שאמר לו מקום המזבח שעד שלא ידע
אמר (תהלים קלב ,ד  -ה) אם אתן שנת לעיני כו' עד אמצא מקום לה' ,ולא מצא מנוח עד
מצאה כמוצא שלל רב וזהו קרית חנה דוד ,כלומר ועתה שנחרב לא היה ראוי יהיה לכם
מנוח ,כי אם שתרגישו צערו עד שכל שנה תחשבוהו לשתים ,וזהו ספו שנה על שנה .וגם יש
צרה אל הבעלי חיים ,כי תחת היותם נזבחים לשמים ,ינקופו בזבחי מתים ששחיטתן ניקוף
יחשב.
(ב) וכל זה עשיתי בשבילכם והציקותי לאריאל ,והייתה תאניה בחורבן ראשון ואניה בשני,
לכלות חמתי בבית לבל תפלו לגמרי .ומי יתן ולא הייתי בשבילכם גולה ממקומי ,וזהו והייתה
לי כו' כלומר מי יתן והייתה לי כאריאל שהוא נשאר במקומו.
(ג) כי אף אני גליתי עמכם ,כי בכל מקום שגלו שכינה עימהם ,וזהו וחניתי כדור עליך ,כדור
שמתגלגל ממקום למקום ,כן חניתי עליך מירושלים לבבל .ולמה עשיתי כן למען תחיה ,כי
עתה ע"י חנייתי עליך וצרתי עליך מצב הוא נבוכדנאצר ,והקימותי עליך מצודות צרים גוים
אחרים כשאון גליות ,שאלו לא הייתי עליך לא יכולת לסבול וזה עד תכנעי.
ּומעָ פָ ר ִת ַׁשח ִא ְמ ָר ֵתְך
ְשפַׁ ְל ְת ֵמאֶ ֶרץ ְת ַׁדבֵ ִרי ֵ
דו ָ
ּומעָ פָ ר ִא ְמ ָר ֵתְך ְתצַׁ ְפצֵ ף :
וְהָ יָה כְ אֹוב ֵמאֶ ֶרץ קֹולֵ ְך ֵ
ה וְהָ יָה כְ אָ בָ ק ַׁדק הֲ מֹון ז ָָריְִך ּוכְ מֹץ עֹ בֵ ר הֲ מֹון עָ ִריצִ ים ו ְָהיָה ְלפֶ ַׁתע ִפ ְתאֹ ם:
ּוסעָ ָרה וְלַׁ ַׁהב אֵ ש אֹוכֵלָ ה :
ּוב ַׁרעַׁ ש וְקֹול גָדֹול סּופָ ה ְ
ו ֵמ ִעם ה' צְ בָ אֹות ִתפָ ֵקד ְב ַׁרעַׁ ם ְ
ז וְהָ יָה ַׁכחֲ לֹום חֲ זֹון לַׁ יְלָ ה הֲ מֹון כָל-הַׁ גֹויִם הַׁ צ ְֹב ִאים עַׁ ל-אֲ ִריאֵ ל
יקים לָ ּה :
ּומצ ָֹד ָתּה וְהַׁ ְמצִ ִ
ְוכָלֹ -צבֶ יהָ ְ
יקה נ ְַׁפשֹו
ח וְהָ יָה כַׁאֲ ֶשר-יַׁחֲ ֹלם הָ ָרעֵ ב ו ְִהנֵה אֹוכֵל וְהֵ ִקיץ ו ְֵר ָ
ְוכַׁאֲ ֶשר יַׁחֲ ֹלם הַׁ צָ ֵמא ו ְִהנֵה שֹ ֶתה וְהֵ ִקיץ ְו ִהנֵה עָ יֵף ְונ ְַׁפשֹו שֹו ֵק ָקה
כֵן י ְִהיֶה הֲ מֹון כָל-הַׁ גֹויִם הַׁ צ ְֹב ִאים עַׁ ל-הַׁ ר צִ יֹון :
(ד) כי תחילה בגלות ראשון ,ושפלת מארץ תדברי היא בבל העמוקה ,אך עדיין יהיה תואר
דבור שהוא קושי בצד מה .ואח"כ בשני ומעפר תשח אמרתך ,שהוא לשון חיבה ופיוס
בתשובה שהוא במדי שהיו באבל גדול וצום וכו' .ואח"כ יהיה ,שאפילו לא תשמיע מתוך
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הצער רק הברת קול ,וזהו והיה כאוב מארץ קולך מלחץ הגדול של יון ,אך ברביעי האחרון
הכביד ,כי ומעפר אמרתך תצפצף שהוא צפצוף דווקא בחבלי משיח.
(ה) ועל האחד אמר ,והיה כאבק דק המון זריך הם בבל שנאבדו עד כלה ,ועל המן במדי
אמר וכמוץ עובר גאון עריצים המן וסיעתו ,ועל יון אמר ,והיה לפתע פתאם פורענותו ע"י
חשמונאים.
(ו) ועל עשו אמר מעם ה' צבאות תפקד ברעם כו' ובלהב אש אוכלה ,כד"א הוא היום בוער
כתנור האמור במלאכי.
(ז) והיה כחלום חזון לילה כו' .אמר שהמון כל הגויים הצובאים על אריאל בחורבן ראשון,
יכלו ויאבד זכרם עד אשר לא יציירו מציאותם אשר ראם כי אם כחלום ,כאלו לא היו רק חלום
עובר ,והוא אשר התנבא ירמיהו על הכשדים ירמיהו ,וכן כל צוביה במדי אשר התעתדו בכל
עיר ועיר ביום ההוא להשמיד כו' .וכן מצודתה שהיו צדים בכל יום יונים לעבודה זרה,
והמציקים לה בחורבן שני שהיו מכל האומות שבאו לעזרת הקיסר.
ועוד( ,ח) כי בסוף בחבלי משיח שיבואו לצבא צבא על ישראל ,כי אז בתולות ישראל עיניהם
למרום בתשובה לא ישליטם האלוהים בישראל ,כי אם כאשר יחלום החולם והנה אוכל ,כך
יכונו להשחית ולא ישליטם האלוהים למשול בישראל ,כי טרם יכלו רעה נגאל מידם ,כענייין
אשר כונן להשחית ואיה חמת המציק ,והוא כי הגויים ההם אז מהם יבואו לשלול שלל
בתשוקת ממון ,ודמה אותו לרעב והנה אוכל .ומהם יבואו מתאוות נפשם הטמאה להחטיא
ע"י גיזום להמית .ומדמה אותו לשותה ולא יכלו רעה שלא ישליטם ה' ,ועל כן נפשו נשארת
שוקקה ,כי נפש רשע אותה רע ,כי טרם מלאת תאוותם ימהר האלוהים לגאלנו מיד.
ּות ָמהּו ִה ְש ַׁתעַׁ ְשעּו וָשֹ עּו ָשכְ רּו וְל ֹאַׁ -ייִן נָעּו ְול ֹא ֵשכָר :
ט ִה ְת ַׁמ ְה ְמהּו ְ
י כִ י-נָסַׁ ְך עֲ לֵ יכֶם ה' רּוחַׁ ַׁת ְר ֵד ָמה ַׁויְעַׁ צֵ ם אֶ ת-עֵ ינֵיכֶם
אשיכֶם הַׁ חֹ זִ ים כִ סָ ה :
יאים וְאֶ תָ -ר ֵ
אֶ ת-הַׁ נְ ִב ִ
[ספֶ ר]
(הספֶ ר) ֵ
ֵ
יֹודעַׁ
יא ו ְַׁת ִהי לָ כֶם חָ זּות הַׁ כֹל כְ ִד ְב ֵרי הַׁ סֵ פֶ ר הֶ חָ תּום אֲ ֶשר-י ְִתנּו אֹ תֹו אֶ לֵ -
לֵ אמֹר ְק ָרא נָאֶ -זה וְאָ ַׁמר ל ֹא אּוכַׁל כִ י חָ תּום הּוא :
יב וְנִ ַׁתן הַׁ סֵ פֶ ר עַׁ ל-אֲ ֶשר ל ֹא-י ַָׁדע סֵ פֶ ר לֵ אמֹר ְק ָרא נָא-זֶה וְאָ ַׁמר ל ֹא י ַָׁד ְע ִתי ֵספֶ ר :
(ט) התמהמהו ותמהו השתעשעו ושועו כו' .אמר התאחרו לשים לב ולהתבודד ותמהו על
אשמותיכם ,שע"י ההתבודדות לאט יעלה זיכרונם לפניכם ,והשתעשעו והביטו בעצמיכם
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ממה אתם ,ושועו לאנה תלכו .והוא כי באתם מטיפה סרוחה ותלכו למקום עפר רמה ותולעה,
כי עד כה שכרו ולא יין רק שכרות הבלי העולם ,נעו מלהסתכל משוב מדרכם ולא שכר ,כי
אם ע"י יצרם.
ועל כבודם אמר (י) שלא לנוכח ,ואם הוא כי נסך ה' עליכם רוח תרדמה לבל תשובו ,כי אין
מספיקים בידכם לשוב בתשובה .האם ויעצם את עיניכם את הנביאים לבלתי הינבא ,ואת
ראשיכם החוזים חזון צרותיכם כסה ,כי חזון הוא על קושי וצרה כמו שאמרו ז"ל בב"ר.
ושמא תאמר ,מה להם אל חזות החוזים ,הרי בתורה מוסריו יתברך ,לזה אמר מה אומר ,כי
יותר יש להתלונן מיודעי ספר מאשר לא ידעוהו.
(יא) כי ותהי לכם חזות של מי שהוא כל ,הוא הקדוש ברוך הוא ,כדברי הספר החתום.
שהיודע ספר יקשה עליו להסיר חותמו .ואם יתנו לו ספר התורה לראות מוסר אבינו ,לאמר
קרא נא זה וראה כל תוכחותיו יתברך הגדולים מדברי החוזים ,יאמר לא אוכל כי חתום הוא,
כלומר איני מבין אותם כי סתומים הדברים.
(יב) וטוב מזה הוא כשינתן ביד מי שלא ידע ספר ,שבאמור אליו קרא נא זה לא יאמר כי אם
לא אוכל כי לא ידעתי ספר ,שיראה שאם היה יודע ספר לא היה שם תואנה כי חתום הוא,
וזה טוב מהיודע ספר שגועל בו בתואנת כי חתום הוא.
ּוב ְשפָ ָתיו כִ ְבדּונִ י ו ְִלבֹו ִר ַׁחק ִמ ֶמנִ י
ֹאמר אֲ ֹדנָי יַׁעַׁ ן כִ י נִ ַׁגש הָ עָ ם הַׁ זֶ ה ְב ִפיו ִ
יג וַׁי ֶ
ו ְַׁת ִהי י ְִראָ ָתם אֹ ִתי ִמצְ וַׁת אֲ נ ִָשים ְמל ָֻמ ָדה :
יֹוסף ְלהַׁ ְפ ִליא אֶ ת-הָ עָ ם-הַׁ זֶ ה הַׁ ְפלֵ א וָפֶ לֶ א
יד לָ כֵן ִהנְ נִ י ִ
ּובינַׁת נְ ֹבנָיו ִת ְס ַׁת ָתר :
וְאָ ְב ָדה חָ כְ ַׁמת חֲ כ ָָמיו ִ
(יג) ויאמר ה' יען כי נגש כו' .בשום שכל על אומרו שם אדנות ,וענייין ההגשה מה הוא ,אך
הוא במה שאמרו בב"ר (צג ו) יש הגשה לתפילה שנאמר (מ"א יח לו) ויגש אליהו ויאמר ,כי
הנה בהגיש איש לפני קונו להתפלל ,תחילת דברי פיו יחלה פני שם האדנות ,יפתח שפתיו
ופיו יגיד תהילתו יתברך .כי על כן נתקן פסוק (תהלים נא יז) ה' שפתי כו' ובסוף התפילה
נתקן (שם יט טו) יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך ,שהוא על הכוונה ,אמר יען כאשר
נגש העם הזה לפני ,שהוא בהחילו להתפלל אז בפיו ובשפתיו כבדוני ,לומר ה' שפתי
תפתח ופי יגיד תהלתך .אך בענייין אומרו והגיון לבי לפניך ,שמחלה פני אל ישית לפניו
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יתברך הגיון הלב ,שהיא הכוונה התלויה בלב ,הנה לבו רחק ממני שמהרהר בעסקיו ובדברי
הבאי ,ומבקש יהיו לרצון אמרי פיו ורעיון רוחו הנפסד לפני קונו.
ושמא תאמר הלא בהוראת היראה שהוא בכרוע ושחות לפניך ,איך ישחה חמש פעמים אם
לא בכוונה ,שאם הוא אינו יודע מה אומר ,איך בהגיעו למודים ראשו שוחה וכורע ,מי הגיד
לראשו שהגיע למודים .לזה אמרו ותהי יראתם אותי מצות אנשים מלומדה ,שמלומדת
ראשם לכרוע בעת הכריעה המתייחסת למורא ,כההוא דאמר בירושלמי שמחזיק טובה
לראשו ,שכורעת בהגיעו למודים מאליה והוא לא ידע מקומו איו.
(יד) לכן הנני יוסיף להפליא וכו' .ראוי לשים לב אל אומרו יוסיף שלא לנוכח ,והנה באיכה
רבתי אמרו שגדול סילוקן של חכמים מק' קללות חסר שתים שבמשנה תורה וחורבן בהמ"ק,
שבקללות נאמר והפלא ה' ,ובחורבן נאמר ותרד פלאים ,וכאן נאמר להפליא הפלא ופלא.
ואפשר לפי זה שאומרו בתורה והפלה ה' ,ואומרו ותרד פלאים גם הוא מה' הנז' שם בפסוקים
הקודמים .ובזה יאמר עתה שם אדנות הנז' הנני כלומר מוכן להצר להם ,והוא כי יוסיף
להפליא על והפלא ה' .השם ההוא יתברך עוד הפלא ופלא שהוא ותרד פלאים ,בחורבן ב'
פלאים אחרים.
ומה שאמרתי הנני מוכן הוא ,כי גם אעשה זאת תוספת על שלשתן ,שהוא כי ואבדה כו' ובזה
יצדק אומרו יותר מהקללות והחורבן ,כי זה תוספת על שלשתן.
ועוד ראוי לשאול לדעתם מי אמר להם שאומרו ואבדה חכמת כו' הוא בסילוק ולא בחייהם,
ויתבאר אצלנו בשערים עם יתר הערות המאמר בס"ד.
או יאמר כפשוטו ,ענייין מאמרם ז"ל (ילקו"ש ח"ב תתרכג) על פס' חילל ממלכה ושריה ,כי
היו חכמים בישראל זה אומר אני אקיף את ירושלם אש ,וזה אומר להקיפה מים וכיוצא ,ועל
זה יאמר ואבדה חכמת חכמיו ובינת נבוניו ,הרואים את הנולד מראשיתו לישמר תסתתר,
ולא תהיה להם תקנה בלעדי ,שאז בכוונה גמורה יתפללו אלי ,ולא בפיהם ולבם רחוק מקונם.
ּומי יֹ ְדעֵ נּו :
אמרּו ִמי ֹראֵ נּו ִ
יהם וַׁי ֹ ְ
יקים מה' לַׁ ְס ִתר עֵ צָ ה וְהָ יָה ְב ַׁמ ְח ָשְך ַׁמ ֲע ֵש ֶ
עֲמ ִ
טו הֹוי הַׁ ַׁמ ִ
טז הַׁ ְפכְ כֶם ִאם-כְ חֹ ֶמר הַׁ יֹ צֵ ר יֵחָ ֵשב
ֹאמר ַׁמעֲ ֶשה ְלעֹ ֵשהּו ל ֹא עָ ָשנִ י ְויֵצֶ ר אָ ַׁמר ְליֹ צְ רֹו ל ֹא ֵה ִבין :
כִ י-י ַׁ
(טו) הוי המעמיקים מה' לסתיר עצה כו' .יאמר מאמר ריב"ז לתלמידיו ,שאדם עובר עבירה
בסתר ואומר שמא יראני אדם .ואינו אומר שמא יראני המקום ,כן הדבר הזה כי היו מעמיקים
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מה' ,ואומרים כי רם ה' ואינו כבודו להשגיח בעכירות פרטי העולם הזה ,כי עמוק הוא בערך
רוממותו ,ולא בהחלט רק לסתיר עצה ,לומר כי עצת אדם אשר יועץ בקרב איש ולב עמוק רם
ה' מלהשגיח בו ,כי מקום עכור הוא ובלתי טהור ,אך אשר מקרבו וחוצה לא יסתירו ויעמיקו
ממנו ,אך מזה עוד מעט יבואו לומר בעשותם עבירה בסתר שהיה במחשך מעשיהם ,כי לא
ידאגו שה' רואה אותם ,כי אם שמא יראה אותם אדם ,שיאמרו מי יודענו מבני אדם שנסתרנו
פה .כלומר היש יודענו ומי רואנו באחד החרכים ,שמא ראה אותנו אדם שהם דואגים שמא
יראם אדם ,ולא יאמרו שמא יראנו המקום.
ואומר הוא יתברך להם (טז) הפככם אם כחומר כו' לומר למה תאמרוני למזימה לומר ,כי
קרב איש ולב עמוק הוא מלא אספסוף ובלתי טהור הוא להביט בו הוא יתברך הרם ונשא עד
אין קץ ,והביטו אל הפככם הוא הדבר אשר נתהפכתם ממנו להיעשות אנשים ,אם כחומר
היוצר יחשב שהוא בלתי מאוס ,הלא לא כן הוא רק טיפה סרוחה ואעפ"י כן אני מסתכל בה
ובורא אתכם ,כמאמרם ז"ל (תנחומא במדבר יב) על ומספר את רובע ישראל ,שהוא על
טיפת הרביעה ,ושבזה הסתכל בלעם באומרו איך היה הקדוש ברוך הוא מביט אל דבר
מאוס ,ונעשה אז שתום העין ,וכן בהיאמר לפניו טיפה זו מה תהא עליה ,וא"כ המביט על זה
מכל שכן אל קרב איש ולב עמוק ,ולמה תעמיקו מה' לסתיר עצה ,ואם חלילה גם זה תכחישו
אי אפשר ,כי הלא אם יאמר מעשה לעושהו לא עשני ככם ,אם תכחישו ענייין הטיפה ,לפחות
על הצורה לא תוכלו להכחיש.
וזהו אומרו כמתמיה ויצר אמר ליוצרו לא הבין בתמיהה .והוא מה שאמרו ז"ל על אין צור
כאלוהינו בשר ודם צר צורה בדפוס אחד וכולם דומות זו לזו ,והקב"ה צר את כל בני האדם
בדפוס אחד ואין אחד דומה לחברו ,כי אין צייר כאלוהינו .וא"כ על זה יודה כל איש כי מה'
הוא ,ובכלל מה שצייר הוא קרביו וקרבו ולבו ,ויכוננם לקיימו על ידם ,והיוצר לב הלא יבין
עצמו ,וזהו אם יאמר מעשה לעושהו לא עשני ,האם גם יצר יאמר ליוצרו אשר יצרו לא
הבין ,ודאי שלא יאמר ,וא"כ ע"י זה יודה הכל.
[טו-טז] או יאמר הוי המעמיקים כו' ,ענייין עובדא דר' יהושע שאמר לו הקיסר .כי איך אפשר
תהיה תחיית המתים אחר היותם עפר ,אמרה לו בת קיסר תרשני אשיב לאבי ,אמר לה הן,
אמרה שני יוצרים היו בעיר ,אחד עושה כלי מחומר ,ואחד עושה ממים איזה משובח יותר,
א"ל העושה כלים ממים ,א"ל אם כן הקדוש ברוך הוא שעשה את האדם ממים ,שהיא הטיפה
זרעית ,האם לא יעשנו מעפר .ויתכן כי הן אלה דבריו יתברך באומרו הוי המעמיקים כו'
לומר ,כי היו בדור ההוא חושבים לדבר עמוק ועכור מרוממותו יתברך חדש הבריות והחיותם
מעפרם שהיא תחיית המתים.
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וידוע כי עצת ה' מזמן הבריאה היא תחיית המתים ,שאם לא כן הייתה פעולתו לריק חלילה,
אחר שלא התמיד אדם במציאותו הרוחני שהיה קודם שיחטא ,ולא נעלם מאז ממנו יתברך,
אך עצתו יתברך הייתה אחרי המוותה לשוב להחיותם .כמפורש אצלנו על מאמר ר' מאיר,
והנה טוב מאד והנה טוב מות.
ונבוא אל העניין
אמר הוי המעמיקים מה' ,ומה היה אשר העמיקו שיחתו ,הלא הוא לסתיר עצה ,שהוא
לסתיר ממנו יתברך עצה אשר נועץ להחיות מתים ,ומזה באו גם להסתיר השגחתו יתברך
ממקום חשך ,כי הוא יתברך תכלית האור ,ועל כן בהיות במחשך מעשיהם ,יאמרו מי יודענו
ומי רואנו .ועל כן משיב הוא יתברך אליהם ואומר ,הלא ק"ו הדברים ,ומה אם הוא יתברך יצר
את האדם ממים לא יעשנו מעפר ,כי הלא הפככם הוא הדבר ,שממנו היה התהפכותם להיות
גויות אנשים ,האם כחומר היוצר יחשב ,לא כן היה רק טיפה שהיא מים ,כלומר ואם כן אשר
יצר את האדם ממים לא יעשנו מהעפר ,ואם גם זה תכחישו לומר כי אביכם ואמכם עשו
אתכם ולא אני ,דבריכם לא יתכנו כי לו יונח שיאמר מעשה לעושהו לא עשני ,אעפ"י כן
בצורה תודו ותאמרו כי אב ואם לא ידעו לצייר הוולד ,רק הזרעת הטפה בלבד ,ואז הוא
יתברך מציירו בודאי ולא האב ואם .וא"כ מי שעשה את הציור גם עשה את הגוף ,וזהו ויצר
אמר ליוצרו לא הבין בתמיהה.
ְשב ְלבָ נֹון לַׁ כ ְַׁר ֶמל וְהַׁ כ ְַׁר ֶמל לַׁ יַׁעַׁ ר יֵחָ ֵשב :
יז הֲ ל ֹא-עֹוד ְמעַׁ ט ִמזְ עָ ר ו ָ
ּומחֹ ֶשְך עֵ ינֵי ִעו ְִרים ִת ְראֶ ינָה :
ּומאֹ פֶ ל ֵ
ְש ְמעּו בַׁ יֹום-הַׁ הּוא הַׁ חֵ ְר ִשים ִד ְב ֵרי-סֵ פֶ ר ֵ
יח ו ָ
יט ְוי ְָספּו עֲ ָנוִים בה' ִש ְמחָ ה וְאֶ ְביֹונֵי אָ ָדם ִב ְקדֹוש י ְִש ָראֵ ל ָיגִ ילּו :
(יז) הלא עוד מעט מזער כו' .הלא היו מסתפקים בהשגחה בעולם השפל ,לכן בקרוב אראה
לכם שינוי רב בעולם ,כי הנה ושב לבנון השמם לכרמל ,וכרמל עושה פרי וישוב טוב ליער
יחשב .וע"י ראותכם שיהיה כן תודו ידיעתי והשגחתי (יח) ושמעו החרשים משמוע ,אל דברי
ספר התורה המספרת השגחתו יתברך ,הכל יטו אוזנם לשמוע ,והעורים מהביט אל השגחתו
יתברך אשר לא תחסר מהעולם ,אז עיני עורים מאופל ומחשך הצרות תראינה ,כי יקבלו
מוסר ויפקחו עיניהם לראות.
או יאמר ,במה שידענו מענייין מציאות ראות עיני האדם הלא הוא ,כי עין האדם היא כמראה
מלוטשת ,אשר בהבטתה אל אור העולם ימצא התהפכות מהאור אל העין ,וממנו יהיה לה
האור והראות כנודע מחכמי הטבע.

חזור לעמוד השער

ספר ישעיהו

*

פירוש מראות הצובאות

*

רבי משה אלשיך

*

אתר דעת

200

ונבוא אל העניין
והוא ,כי אמר אלוהים הלא היו מפקפקים בהשגחה ,ולא ישיתו לב אל כל הנמצא כתוב בספר
התורה מענייין ההשגחה ,על כן אומר הוא יתברך הלא מה שאעשה עתה בקרוב הוא ,כי עוד
מעט מזער ושב לבנון כו' ,שהוא שינוי נגלה שלא בטבע ,אך עוד יבוא זמן כי בני האדם
מעצמן יפקחו אוזנם ועיניהם כי יהיו זכים ,ושמעו אשר הם החרשים עתה דברי ספר ,כי
הנמצא עתה כתוב בספר מהשגחתו יתברך לא יצטרכו לדעת ע"י הספר ,באופן יהיה להם
ספק בדבר ,כי אם ישמעו ברוח הקדש מה שהוא עתה דברי ספר.
ואל תתמה באמור אולי לא יזכו לרוח הקדש ,לזה אומרו ראו כי כולם יהיו ראויים ,כי הלא גם
גווייתם מרוב בהירות ורוחניות הווייתם ,לא יצטרכו לראות בעיניהם ע"י התהפכות אור
העולם .שאם כן היה ,לא יהיו ראויים לראות מתוך החשך .שאם יביטו אל תוך בית אפל לא
יראו דבר ,כי אין שם אור שיקבלו עיניהם ראות ממנו .אך בזמן ההוא מאופל ומחשך עיני
עורים תראינה ,גם בהביטם אל תוך האופל וחושך .כי להיותם זכי האיכות מעין רוחניות לא
יצטרכו לקבל מהאור ,ובזה ישאו קל וחומר ,ומה אם אני בשר ודם אחד מברואיו יתברך בארץ
רואה מתוך אופל וחושך ,מה גם עתה אלוהי העולמות כולם שידע מה בחשוכא כו'.
יט ְוי ְָספּו עֲ ָנוִים בה' ִש ְמחָ ה וְאֶ ְביֹונֵי אָ ָדם ִב ְקדֹוש י ְִש ָראֵ ל ָיגִ ילּו :
כ כִ י-אָ פֵ ס עָ ִריץ ְוכָלָ ה לֵ ץ וְנִ כְ ְרתּו כָל-שֹ ְק ֵדי אָ וֶן :
תהּו צַׁ ִדיק :
כא ַׁמחֲ ִטיאֵ י אָ ָדם ְב ָדבָ ר וְלַׁ מֹוכִ יחַׁ בַׁ ַׁשעַׁ ר יְקֹ שּון ַׁויַׁטּו בַׁ ֹ
(יט) והנה זה יהיה לאשר היו מפקפקים בהשגחה ,כי אז יראו אותה עין בעין ,אמנם אשר היו
ענווים שמענוותנותם לא הרהרו מעולם ,הנה אלו נוסף על השגת הנז' עוד יוסיפו בה' שידבקו
בו שמחה.
ושמא תאמר הלא כל המשיגים השגות אלו מתי מספר יהיו ,כי כל הנותר בציון כו' קדוש
יאמר לו ,כי יהיו אחד מעיר ושנים ממשפחה ,ואיך תהיה שמחה שלימה לאשר בדד ישב,
תאב לקרוביו ובני משפחתו ועירו ,לזה אומרו ואביוני אדם הם התאבים אדם שיחסר מהם,
בקדוש ישראל שיהיה אתם יגילו ,ומרוב גילה לא ישיתו לב אל בני אדם שיתאבו להם ,וזהו
ואביוני אדם כו'.
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ועוד (כ) כי לא יצטער על הבלתי נשארים מבני אדם כי הלא לא טובים היו ,כי מה שאפס
הוא ,מי שהיה עריץ מצער את בני האדם ועושקם ,וכן וכלה לץ המתלוצץ על העשוק ונכרתו
כל שוקדי און ,להתמיד לעשות הרע אחר שאין מוכיח ,כ"א אדרבא מתלוצץ על הדבר.
וכאשר תמו חוטאים בפועל (כא) גם אשר חטאם בדבור שהם מחטיאי אדם בדבר ,כרכילים
או מנבלים פיהם שמחטיאים את שומעיהם ,וכן בדבריהם למוכיח בשער יקושון .וכראות
הצדיק רשעת אלו ומאריכים ימים ,יטו בתוהו צדיק ויאבד צדקתו באופן כי על כן לא יתעצב
הצדיק על מיתת אלו ,כי היו מטים גם אותו בתהו ויאבד ,וטוב לו העדרם ממציאותם.
[יט -כא] או שעור הכתוב ויספו ענוים בה' שמחה ,וגם אביונים מחמת אדם אשר עשקם
וגזלם ועשאם אביונים ,בקדוש ישראל יגילו .ומתי יהיה שיספו ענוים בה' שמחה ואביוני
אדם יגילו ,הלא הוא כאשר אפס עריץ כו' ומחטיאי אדם כו' ועל מה תהיה השמחה ,על כי
אלה הטו בתהו צדיק ,שהיה בא להרהר על קיומם ,ועל כן ישמחו בהעדרם.
והנה יראה מקדמונינו שפסוקים אלו על זמן חורבן בית ראשון ידברו .ויתכן לפרש כך בדרך
אחרת וימשכו פסוקים שאחריהם ,גם הם על הזמן ההוא ,והוא שהנביא אומר לפניו יתברך,
מי יתן ויספו ענוים בה' שמחה .שהענוים המתנהגים בענווה ובלתי מהרהרים יוסיפו שמחה,
וגם אביוני אדם שנעשו אביונים ע"י אדם הוא נבוכדנצר ,ששלל שללם ובז בזם והם עמוסי
יגון ,יגילו בקדוש ישראל גם הם .והוא כי יראו את ה' מתקדש ע"י ישראל ,שהם חנניה
מישאל ועזריה ודניאל בגוב אריותא .וגם ע"י כן כל הרשעים ישובו אליך כי יהיה אפס עריץ
וכלה לץ ונכרתו כל שוקדי און ,כי אפילו אשר הורגלו באון יכרתו ממציאותם.
ופירש הדבר ואמר ,כי הנה יש מחטיאי אדם בדבר כנבוכדנצר שאמר להחטיאם ,ולמוכיח
בשער לומר שלא ישתחוו יקושון המחטיאים ,ומאימתם יטו בתוהו צדיק ועובר מפחד רעה,
על כן משיב הוא יתברך ואומר ,לכן כה אמר ה' אל בית יעקב כו' ,כאשר יבוא ביאורו בס"ד.
כב לָ כֵן כֹה-אָ ַׁמר ה' אֶ ל-בֵ ית יַׁעֲ קֹ ב אֲ ֶשר פָ ָדה אֶ ת-אַׁ ְב ָר ָהם
ל ֹא-עַׁ ָתה יֵבֹוש יַׁעֲ קֹ ב וְל ֹא עַׁ ָתה פָ נָיו יֶחֱ וָרּו :
כג כִ י ִב ְראֹ תֹו יְלָ ָדיו ַׁמעֲ ֵשה י ַָׁדי ְב ִק ְרבֹו י ְַׁק ִדישּו ְש ִמי
ו ְִה ְק ִדישּו אֶ תְ -קדֹוש יַׁעֲ קֹ ב וְאֶ ת-אלוהי י ְִש ָראֵ ל יַׁעֲ ִריצּו :
כד ְוי ְָדעּו תֹעֵ י-רּוחַׁ ִבינָה וְרֹוגְ נִ ים י ְִל ְמדּו-לֶ ַׁקח :
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(כב) לכן כה אמר ה' אל בית יעקב כו' .לבוא אל העניין נזכיר מאמרינו בחבצלת השרון ,כי
אם זכות הצדיק תצילנו מחיות רעות ודומיהן מאש או ממים ,לא תספיק זכות הנופל בם אם
לא בהצטרף זכות אחר עם זכותו ,והוא מאמרם ז"ל (ילקו"ש ריש תולדות) לא נצול אברהם
מכבשן האש אלא בזכותו של יעקב.
עוד נזכיר מאמרם ז"ל (סנהדרין צג א) כי כאשר הציל ה' את חנניה וחבריו מכבשן האש,
נתקדש שם שמים בעיני הגויים ,והיו רוקקים בפני ישראל ואומרים ,אוי לכם שהיה לכם אלוה
כזה והייתם עובדים עבודה זרה.
ונבוא אל העניין
והוא כי אחר שאלת הנביא בכתובים הקודמים (פסוק יט) שיגילו ויספו ענוים בה' שמחה,
ע"י קדש שמו בזמן החורבן ,להציל את הלקוחים למות ע"י מחטיאי אותם בדבר ,משיב הוא
יתברך ואומר ,לכן זאת אעשה בזמן החורבן הזה ,כי כה אמר ה' אל בית יעקב אשר פדה
את אברהם מלישרף בכבשן ,שלא עתה יבוש יעקב בזמן החורבן ע"י נבוכדנאצר ,בילדים
אשר אין בהם כל מום חנניה וחבריו ,ולא עתה פניו יחורו באומרו אני הצלתי את אברהם,
ולא אספיק את ילדי אלה להציל אותם אשר הם צדיקים ,כי הדבר נוגע אל יעקב ,כמו שאמרו
ז"ל באיכה רבתי על פסוק ותבער ביעקב כאש להבה כו' ,כי בכל צרות ישראל בגלותם אינו
מרגיש מהאבות אלא יעקב ,וא"כ הלא יבוש בצרת חנניה מישאל ועזריה ,אם לא יפדם ה' מיד
להבה ,כאשר פדה הוא את אברהם.
על כן מבטיחו יתברך (כג) כי לא עתה יבוש ,כי בראותו ילדיו הם חנניה וחבריו אין צריך
לומר ישראל ,כי אם גם הגויים יקדישו שמי ,וזהו מעשה ידי בקרבו יקדישו שמי ,והם הגוי
אשר באשור כד"א (לעיל יט כה) ומעשה ידי אשור ,וזהו מעשה ידי שבקרב ישראל יקדישו
שמי ,ואת אלוהי ישראל יעריצו בעיני האומות ,באומרם מאן הוא אלה כאלקהון די שדרך
מישך כו'.
(כד) ואז ע"י כן וידעו תועי רוח מישראל בינה ,לאהבה וליראה את ה' ,ורוגנים מואסי התורה
ילמדו לקח ,שתעמוד להם זכות יעקב יושב אהלים ,כאשר לאלו הצדיקים ,וזהו ורוגנים
ילמדו לקח.
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סֹור ִרים נְ אֻ ם-ה' לַׁ עֲ שֹות עֵ צָ ה וְל ֹא ִמנִ י ו ְִלנְ סֹ ְך ַׁמ ֵסכָה וְל ֹא רּו ִחי
א הֹוי בָ נִ ים ְ
ְל ַׁמעַׁ ן ְספֹות חַׁ ָטאת עַׁ ל-חַׁ טָ את :
ּופי ל ֹא ָשאָ לּו לָ עֹוז ְב ָמעֹוז פַׁ ְרעֹ ה ְולַׁ ְחסֹות ְבצֵ ל ִמ ְצ ָריִם :
ב הַׁ הֹ ְלכִ ים לָ ֶר ֶדת ִמצְ ַׁריִם ִ
ֹשת וְהֶ חָ סּות ְבצֵ לִ -מצְ ַׁריִם ִלכְ ִל ָמה :
ג וְהָ יָה לָ כֶם ָמעֹוז פַׁ ְרעֹ ה ְלב ֶ
ּומ ְלאָ כָיו חָ נֵס יַׁגִ יעּו :
ד כִ י-הָ יּו ְבצֹעַׁ ן ָש ָריו ַׁ
ֹשת ְוגַׁםְ -ל ֶח ְרפָ ה :
הֹועיל כִ י ְלב ֶ
יֹועילּו לָ מֹו ל ֹא ְלעֵ זֶר וְל ֹא ְל ִ
ה כֹל הֹ ִבאיש עַׁ ל-עַׁ ם ל ֹאִ -
(א) הוי בנים סוררים נאום ה' כו' .אחר אומרו ויספו ענוים בה' שמחה ,בא לתת דופי
למהפכים ובאים לספות חטאת על חטאת בהדבק בצל טומאה .וכן הזכיר מה שאפילו הגויים
ביישו את ישראל על שלא הכירו גדולתו ודבקו בחיצונים .והוא ,כי הנה כאשר צר להם היו
נותנים לב לרדת מצרימה לגור שם .ועליהם הנביא דבר ואמר הוי בנים סוררים ומעוותים
נאמו יתברך ,אשר אמר לא תוסיפו לראותם עוד עד עולם .ואמר כמתמיה האם לעשות
עצה ולא מני ,ולנסוך עליכם מסכה וכיסוי ולא יהיה הכיסוי רוחי .והוא ,כי בא"י מסכה אשר
תכסה על ישראל היא רוח ה' ,כי הם תחת כנפי השכינה .אך בחו"ל הם תחת צל טומאת שר
מצרים ,וזהו לנסוך מסכה ולא רוחי .והתימה הוא להיות הדבר ספות חטאת על חטאת,
שעל חטאת עבור לא תוסיפו לראותה ,תוסיפו גם שום עצמכם תחת טומאת מצרים ,שעל
כן תאשמו על העדר שאלת עצה מאתו יתברך .שאם לא כן שב ואל תעשה הייתה העדר
שאלת העצה.
ופירש ואמר (ב) ההולכים לרדת מצרים ופי לא שאלו ,אם אתיר להם גזרתי לבלתי שוב
מצרימה .והם שתים רעות:
אחד ,לעוז במעוז פרעה לשום בשר זרועם.
שנית ,לחסות בצל שחוסים בו מצרים שהוא טומאת שרם ,ותסירו מעליהם חסות בצל שדי,
למאמר רז"ל (שמו"ר כא ה) ששרו של מצרים שמו מצרים ,יאמר בצל מצרים בצלו של
הנקרא מצרים .שאם אין הכוונה רק לבטוח באדם( ,ג) הנה והיה לכם מעוז פרעה לבשת,
ואם היה לבטוח בשר מצרים יעמוד לכם ,הנה יהיה לכם החסות בצל מצרים ,הוא שרו המצל
עליו לכלמה.
ושמא תאמרו (ד) כי ישראל לא ילכו לתוך מצרים ,כי אם לצוען היא אלכסנדריא של מצרים,
או לחנס ולא תעברו מצות ה' לבלתי שוב מצרים ,כי אינן רק צוען או חנס ,הנה לא כן הוא ,כי
הלא היו בצוען שריו של פרעה ,שהיה עיקר גבול מצרים ,והוא מאמר רז"ל כי אלכסנדריא
בכלל האיסור ,כמו שכתב הרמב"ם ז"ל בספרו ,וכן חנס שהיא תחפנחס מלאכיו של פרעה
לגזור גזרות המלכות ,חנס יגיעו כי בכלל מלכותו היא באופן שיצדק האמור שיספו חטאת על
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חטאת שוב מצרים ,כי מקומות אלו בכלל מצרים הם ,ומלבד האיסור שיספו חטאת על
חטאת (ה) הוא הבושת ,כי כל הוביש ישראל בדבר זה ,כי גם הוביש את מצרים עצמם,
בלכתם להיעזר ולסמוך על עם לא יועילו למו לעצמם ,כלומר ואיך יועילו לישראל ,וזהו לא
לעזר כו' באופן שאגב ישראל ילקו הם גם הם ,ויהיה גם להם בושה.
ֶתף
ְש ָרף ְמעֹופֵ ף י ְִשאּו-עַׁ ל-כ ֶ
ְצּוקה לָ ִביא וָלַׁ יִש ֵמהֶ ם אֶ ְפעֶ ה ו ָ
ו ַׁמ ָשא בַׁ הֲ מֹות ֶנ ֶגב ְבאֶ ֶרץ-צָ ָרה ו ָ
יֹועילּו :
רֹותם עַׁ ל-עַׁ ם ל ֹא ִ
(עֲ ו ִָרים) [עֲ י ִָרים] חֵ ילֵ יהֶ ם וְעַׁ לַׁ -דבֶ ֶשת גְ ַׁמ ִלים אֹוצְ ָ
אתי לָ ז ֹאת ַׁרהַׁ ב הֵ ם ָשבֶ ת :
ּומצְ ַׁריִם הֶ בֶ ל ו ִָריק י ְַׁעזֹרּו לָ כֵן ָק ָר ִ
ז ִ
(ו) משא בהמות נגב בארץ צרה וצוקה כו' .עודנו מדבר על העם על הדבר ,כי אם שעד כה
דבר על רדתם מצרימה ,ועתה על הדורונות ומנחות שהיו מריקים כל טוב ירושלים להשחיד
את מצרים ,והיו מסכנים עצמם במדברות להוריד חיליהם ואוצרותם מצרים ,ולהיות זאת
פעולה משוללת דעת יכנה את עושיה לבהמות ,ואומר משא ונבואה על בהמות נגב היא
ירושלים המתייחסת אל הנגב כנודע ,וקראתים בכינוי זה על הסתכנם במדבר בארץ צרה
וצוקה ,להוריד מצרימה במקום אשר לביא וליש הנמצאים שם .מהם יש בעלי ארס כאפעה
ושרף מעופף ,ומי יתן והלכו על סוסים קלי המרוצה ,אולי יוכלו לימלט מהחיות רעות ,כי אם
ישאו על כתף עיירים חיליהם ,ועל דבשת גמלים אוצרותם ההולכים לאט ,ומסתכנים על
עם לא יועילו.
ועל פי דרכו אפשר כיוון ,כי גם בזה התנהגו בסכלות ,כי היו משאות נכסיהם על עירים ועל
גמלים באופן שהיו חמר גמל( ,עיין עירובין נב א) שאין הילוכם שווה .ויהיה להם עיכוב במקום
סכנה ויקרם אסון.
וגם שלא יהיה אסון ויגיעו מצרימה בשלום ,אין להם תועלת (ז) כי הלא ומצרים הבל וריק
המה ,ואחר שהם בעצמם הבל וריק היתכן יעזורו את זולתם ,וזהו אומרו יעזורו בתמיהה,
לכן קראתי לזאת הפעולה שתשלחו מתנות אוצרותיכם למצרים ,כאלו שם אתם יושבים כי
חמדתם ישיבתה ,ואתם עוברים לאו של שוב מצרימה ,וזהו רהב הם שבת .והנה גם עתה
שאינכם שבים ממש מצרימה ,גלוי לפני כי ביום האחרון של ישיבתכם בארץ ,שהוא ביום גלות
הארץ בחורבן בית ראשון ,כי תרדו מצרים כאשר היה אחרי מות גדליה בן אחיקם.
ּות ִהי ְליֹום אַׁ חֲ רֹון לָ עַׁ ד עַׁ ד-עֹולָ ם :
ח עַׁ ָתה בֹוא כ ְָתבָ ּה עַׁ ל-לּוחַׁ ִא ָתם וְעַׁ ל-סֵ פֶ ר חֻ ָקּה ְ
תֹורת ה' :
ַׁ
ט כִ י עַׁ ם ְמ ִרי הּוא בָ נִ ים כֶחָ ִשים בָ נִ ים ל ֹא-אָ בּו ְשמֹועַׁ
י אֲ ֶשר אָ ְמרּו לָ ר ִֹאים ל ֹא ִת ְראּו וְלַׁ חֹ זִ ים ל ֹא ֶתחֱ זּו-לָ נּו נְ כֹחֹות
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ַׁד ְברּו-לָ נּו חֲ לָ קֹות חֲ זּו ַׁמהֲ ַׁתלֹות :
יא סּורּו ִמנֵיֶ -ד ֶרְך הַׁ טּו ִמנֵי-אֹ ַׁרח הַׁ ְש ִביתּו ִמפָ נֵינּו אֶ תְ -קדֹוש י ְִש ָראֵ ל :
(ח) על כן מעתה בוא כתבה את הנבואה הזאת על לוח ,ותהי ליום אחרון לעד על מה
שעתידים לעשות ,שתהיה זאת כהתראה וכן עד עולם ,ומה שצריך לכתוב זה להתקיים( ,ט)
הוא עם מרי הוא הדור הזה ,ובנים שלהם היוצאים מהם שהוא דור שאחריהם ,יכחישו
התראה זו אם תישאר על פה ,וזהו כי עם מרי הוא בנים כחשים ,והעיקר הוא להתרות לדור
שאחר אלו .ומה שאמרתי כי עם מרי הוא קראתים כך ,על כי לא אבו שמוע תורת ה'.
(י) וגם הם אשר אמרו לרואים לא תראו ,וגם אמרו לנביאים (יא) סורו מני דרך ה' ,באופן
שתשביתו מפנינו את קדוש ישראל שיסתלק ממנו ,כלומר ,שעל ידי כן יהיו כגויים תחת אחד
השרים של מעלה וייטב להם בעולם הזה.
יב לָ כֵן כֹה אָ ַׁמר ְקדֹוש י ְִש ָראֵ ל יַׁעַׁ ן ָמאָ ְסכֶם בַׁ ָדבָ ר הַׁ זֶה ו ִַׁת ְב ְטחּו ְבעֹ ֶשק ְונָלֹוז ַׁו ִת ָשעֲ נּו עָ לָ יו :
חֹומה נִ ְש ָגבָ ה אֲ ֶשרִ -פ ְתאֹ ם ְלפֶ ַׁתע ָיבֹוא
יג לָ כֵן י ְִהיֶה לָ כֶם הֶ עָ ֹון הַׁ זֶ ה כְ פֶ ֶרץ ֹנפֵ ל נִ ְבעֶ ה ְב ָ
ִש ְב ָרּה :
ּושבָ ָרּה כְ ֵשבֶ ר נֵבֶ ל יֹוצְ ִרים כָתּות ל ֹא י ְַׁחמֹל וְל ֹא-י ִָמצֵ א ִב ְמכִ ָתתֹו ֶח ֶרש לַׁ ְחתֹות אֵ ש ִמיָקּוד
יד ְ
וְלַׁ ְחשף ַׁמיִם ִמ ֶגבֶ א :
(יב) לכן יען מאסכם בדבר הזה היא הנבואה ,ותבטחו בעושק ונלוז שהוא לעשוק העם,
ליטול מהם לשלוח חיליהם למצרים שהוא נלוז ותשענו עליו.
(יג) לכן יהיה לכם העון הזה כפרץ נופל .ואין הפרץ דק ובקוע דק בלתי נגלה ,רק נבעה
וגלוי בקוע עתיד ליפול והוא בלתי נשגבה חזקה וכבדה ,ונפילתה מגבוה שמן החוזק שלה לא
תחול מעט מעט ,כי לפתע יבא שברה בבת אחת ,וגם מכובדה וגובהה (יד) ושברה כשבר
נבל יוצרים ,כתות כו' אשר לא יצלח לכל.
ּוב ִב ְט ָחה ִת ְהיֶה
ָשעּון ְב ַׁה ְש ֵקט ְ
טו כִ י כֹה-אָ ַׁמר-אֲ ֹדנָי ה' ְקדֹוש י ְִש ָראֵ ל ְבשּובָ ה ָונַׁחַׁ ת ִתּו ֵ
בּור ְתכֶם וְל ֹא אֲ ִבי ֶתם :
גְ ַׁ
ֹאמרּו ל ֹא-כִ י עַׁ ל-סּוס נָנּוס עַׁ ל-כֵן ְתנּוסּון וְעַׁ לַׁ -קל נִ ְרכָב עַׁ ל-כֵן י ִַׁקלּו ר ְֹדפֵ יכֶם :
טז וַׁת ְ
נֹות ְר ֶתם ַׁכת ֶֹרן עַׁ ל-ר ֹאש
יז אֶ לֶ ף אֶ חָ ד ִמ ְפנֵי גַׁעֲ ַׁרת אֶ חָ ד ִמ ְפנֵי גַׁעֲ ַׁרת חֲ ִמ ָשה ָתנֻסּו עַׁ ד ִאםַׁ -
הָ הָ ר ְו ַׁכנֵס עַׁ ל-הַׁ גִ ְבעָ ה :
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(טו) כי כה אמר ה' אלוהים כו' .הנה בספר רב פנינים כתבנו ,כי אין אדם יורש גיהינום כי
אם ע"י עמל וטורח רב ,כענייין גזל ועריות שלא יניחו לו לישון ,ומשים עצמו בסכנות וגוו נותן
למכים ולחייו למורטים ,ונעשה איש ריב ואיש מדון לכל הארץ ,וכל הטורח הוא לקנות גיהינום.
אך ליורש גן עדן אין שום טורח ,כי אם בשובה ונחת דורש טוב ודובר שלום לכל ,מפתו יאכל
ויינו ישתה בביתו ,ובחומותיו מתפלל בעיתותיו ,וקובע עת לתורה שלו בביתו ורענן בהיכלו,
אשריו בעולם הזה וטוב לו לעולם הבא ,בלא עמל ובלא יגיעה .וזהו הולך בתום ילך בטח
(משלי יט) ,כי ע"י תום בלי עמל וטורח ילך בטח לבית עולמו ,אך מעקש דרכיו בעבירות ,יודע
ויכנע בעולם הזה ,בעמל ויגיעה ליירש גיהינום .וזה יאמר ה' ,בשובה ונחת בלי עמל עבירות
תושעון.
ואם על שובה ונחת גם תהיה לכם מידת מעלת הביטחון ,אז בהשקט ובבטחה לא בלבד
תושעו ,כי אם גם תהיה גבורתכם על אויביכם ,כלומר שיפלו לפניכם ולא אביתם ,על כן
אשלמה לכם מידה כנגד מידה( ,טז) כי הנה ותאמרו לא כי על סוס ננוס על כן תנוסון כו'.
(יז) אלף אחד מפני גערת אחד כו' .אין צריך לומר שירדוף אחד אלף ,כי אם גם שלא ירדוף
את אלף אחד מכם ,רק שיגער אחד באלף מכם ֵתחַ ת גערתו בכם ,עד שמפני גערת אחד
תנוסו.
וענייין הכתוב לומר ,הלא אמרתי אליכם (פסוק טז) על כן תנוסון שהיא ניסה ,אך עדיין
אפשר שהרבים הנסים ינוסו ממקום אחד אל מקום אחר ושם יהיו גם יחד ,אמר מה שאמרתי
תנוסון הוא אלף אחד מפני גערת אחד ,אך הוא שיהיו עדיין כאחד כלומר יחד מפני גערת
איש אחד תנוסו ,שלא יהיה רק ניסה ,אך יהיו יחד ,אך אם יהיו חמשה הגוערים אז תהיה
הבהלה כ"כ ,שיתפזרו לברוח עד בלי המצא איש עם אחיו ,כי אם כל אחד לבדו ,וזהו מפני
גערת חמשה תנוסו ,עד אם נותרתם כתורן יחידי על ראש ההר כו' ,כלומר תחת היותכם
שירדפו מכם חמשה מאה.
יח וְלָ כֵן יְחַׁ כֶה ה' לַׁ חֲ נַׁנְ כֶם וְלָ כֵן יָרּום ְל ַׁרחֶ ְמכֶם כִ י-אלוהי ִמ ְשפָ ט ה' אַׁ ְש ֵרי כָל-חֹוכֵי לֹו :
ירּושלָ ם בָ כֹו ל ֹאִ -ת ְבכֶה חָ נֹון י ְָחנְ ָך ְלקֹול זַׁעֲ ֶקָך כְ ָש ְמעָ תֹו עָ נְָך :
ָ
יט כִ י-עַׁ ם ְבצִ יֹון י ֵֵשב ִב
מֹוריָך :
מֹוריָך וְהָ יּו עֵ ינֶיָך רֹאֹות אֶ תֶ -
ּומיִם לָ חַׁ ץ וְל ֹאִ -י ָכנֵף עֹוד ֶ
ָתן לָ כֶם אֲ ֹדנָי לֶ חֶ ם צַׁ ר ַׁ
כ ְונ ַׁ
(יח) ולכן יחכה ה' לחננכם כו' .הנה ידוע מאמרם ז"ל (תנחומא כי תבא יא) על פסוק כי יד
על כס יה כו' ,שנשבע ה' לבלתי חבר שתי אותיות שמו ,שהם י"ה עם ו"ה ולא יהיה כסאו
שלם באל"ף כי אם כס בלא אלף ,עד שימחה את זכר עמלק ביום נקם בלבו שהוא בגאולה.
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והנה כהתימו לדבר את כל הרעה עלינו בגלויות ,באומרו (פסוק יז) עד אם נותרתם כתורן
על ראש ההר וכנס על הגבעה ,ראה והנה יתייאשו ישראל מהגאולה באומרם אוי מי יחיה,
אם גערת אחד בלבד תספיק לאלף מישראל עד העדר האמור .על כן אמר אל תתייאשו ,כי
משכון גדול יש לכם ממני ,כי הנה ולכן על מה שבצרתם לו צר וכביכול שמו וכסאו בלתי
שלמים ,ולא ימהר להשלימם מיד מבלי נגאל ,וזהו ולכן יחכה ה' כלומר השם הגדול הזה
יחכה מהיות ה' שלם ,ולא יהיה מעתה כדי לחננכם.
ושעור הכתוב יחכה מלהיות ה' שהוא בארבע אותיותיו כדי לחננכם ,ולפי הידוע מרבותינו
ז"ל (דב"ר ג ב) כי לכן הוא שבועה ,יאמר שנשבע מלהיות השם שלם לחננכם ולכן ג"כ
נשבע שירום מעל מושבו הוא ׁשאוָה למושב כסאו מלישב בו לרחמכם ולא מקודם ,באופן
שזה כמשכון אלינו שיגאלנו ,כי יחכה עד עת יחננו וירחמנו.
ושמא תאמרו אם כן חננו ורחמנו מעתה ולא תאריך עד עת קץ ,הנה זה אי אפשר כי אלוהי
משפט ה' וימתין עד ימי מירוק עונותיכם ,ואם יתמהמה חכו לו כי אשרי כל חוכי לו ,כי זכות
התוחלת תועיל לו.
ושמא תאמרו הלא אשר אמרת לחננכם ורחמכם ,שהוא ענייין וחנותי את אשר אחון
ורחמתי את אשר ארחם האמור על י"ג מידות .ובזה ראה יתברך שנוכל להשיב ולומר אחר
שגם בימים ההם הוא ע"י מאמרך וחנותי כו' ,א"כ גם עתה נעשה לפניך כסדר ההוא ,ולא
ישובו ריקם ולמה תחכו זמן.
לזה אמר (יט) כי עם בציון וכו' לומר העם אשר אני חפץ לזמן ההוא ,אינו עם יצטרך הזכרת
י"ג מדות לשתענה אותם ,כי הנה עם בציון ישב בירושלים בכו כו' כאשר יבוא ביאורו בס"ד.
לכן וכו' הנה אומרו עם בציון כי כל איש ישראל נקראים עמו של ציון ,כמאמרם ז"ל על פסוק
(תהלים סז ה) ולציון יאמר איש ואיש יולד בה.
ונבוא אל ענייין הכתוב והוא ,כי הנה יש הפרש למצוא חפץ מאתו יתברך ,כי יש שגם כי
יצעק ויתפלל סתם תפילתו ,ולא יענה עד יבכה כי שערי דמעה לא ננעלו ,ויש שיתפלל ותקובל
תפילתו בהתפללו ,ויש שטרם יקרא הוא יענה ,כשישב בירושלים אמר הנה עם בציון כו' ,לא
יהיה מסוג הצריכים דמעה ,כי הנה בכו לא תבכה וגם לא אצטרך אל תפילה ,כי אם חנון
יחנך חנינה כפולה לקול זעקך בהתפללך .ולמה תהיה כפולה ולא אשר תשאל בלבד ,הלא
הוא ,כי הנה כשמעתו שהוא כדרך שמיעתו המיוחדת אליו ,שהיא שטרם יקראו והוא יענה
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כבר ענך .וא"כ אם קודם הקריאה יענה מה יעדיף אחר הקריאה לקול זעקך שהיא חנינה
כפולה.
(כ) ונתן לכם ה' לחם צר וכו' .הנה אמרתי שהתפילה תועיל לחנינה כפולה ,הנה זה הוא
לעתיד אשר עם ישב בירושלים ,אך כעת בזמן הזה שונתן לכם ה' לחם צר ומים לחץ תועיל
זעקתך ,לשלא יכנף עוד מוריך שלא יעצרו גשמיך לגמרי ,כי אם מועטים שיעור לחם צר אך
עדיין והיו עיניך רואות את מוריך ,שתראה נשיאים ורוח וגשם אין ,כי אתה היחיד בדור
תראה מוריך ,שיתקדרו שמים בעבים ולא ירדו כראוי .ולא תדע למה לא ירדו רק באופן
שיהיה לחם צר ומים לחץ.
כא וְאָ זְ נֶיָך ִת ְש ַׁמ ְענָה ָדבָ ר ֵמאַׁ חֲ ֶריָך לֵ אמֹר זֶה הַׁ ֶד ֶרְך ְלכּו בֹו כִ י ַׁתאֲ ִמינּו וְכִ י ַׁת ְש ְמ ִאילּו :
ֹאמר לֹו :
אתם אֶ ת-צִ פּוי ְפ ִסילֵ י כ ְַׁספֶ ָך וְאֶ ת-אֲ פֻ ַׁדת ַׁמסֵ כַׁת זְ ָהבֶ ָך ִתזְ ֵרם כְ מֹו ָדוָה צֵ א ת ַׁ
כב ו ְִט ֵמ ֶ
ָתןְ -מ ַׁטר ז ְַׁרעֲ ָך אֲ ֶשרִ -תזְ ַׁרע אֶ תָ -האֲ ָד ָמה וְלֶ חֶ ם ְתבּואַׁ ת ָהאֲ ָד ָמה
כג ְונ ַׁ
ְש ֵמן י ְִרעֶ ה ִמ ְקנֶיָך בַׁ יֹום הַׁ הּוא כַׁר נִ ְרחָ ב :
וְהָ יָה ָד ֵשן ו ָ
(כא) אך הנה ואזניך אתה היחיד תשמענה דבר מאחריך ,שידברו בני הדור עליך ,ומה
שידברו הוא לאמר זה הדרך לכו בו ,שהוא שהיה לך לאמר לעם זה הדרך לכו בו ,שהוא
להוכיח את הדור להורות להם ולומר ,זה הדרך לכו בו להדריכם בדרך אמת ,ולבלתי חוש
שמא לא יקבלו .כי הלא באמרך להם זה הדרך לכו בו תחיים ,ותאמר הנני יוצא ידי חובתי בין
תקבלו בין לא תקבלו ,וזהו כי תאמינו וכי תשמאילו הדרך אשר תאמר זה הדרך לכו בו,
הוא (כב) וטמאתם וכו' ,כי לא בלבד יהיה לכם לדבר טמא העבודה זרה ,כי אם גם יהיה לכם
לטמא צפוי פסילי כספך .והוא כי עובדי פסל מתאנים לאמר ,כי לא יעבדו כי אם למה
שהפסל דוגמתו ,שהוא חמה או לבנה או שרף או מלאך ,ובזה מצפים ומחפים סכלות עבדם
פסילי עץ ואבן .וזהו וטמאתם וכו' שאין צריך לומר שיהיה לכם לדבר טמא הפסילים עצמן ,כי
אם גם צפוי של הפסילים שהוא המזל שהוא צפוי לפסל ,וגם את אפודת מסכת זהביך והוא
ענייין מקרא שכתוב (דברים כט טז) כסף וזהב אשר עימהם ,שהוא כמפורש אצלנו ,שהוא מה
שמייפים עוון העבודה זרה ,באומרם שהיו עושים כדי להרוויח ממון ע"י הוברי השמים.
כמאמר הנשים (ירמיה מד יט) מן אז חדלנו לקטר למלאכת השמים (וגו') חסרנו כל .וזהו כסף
וזהב אשר עימהם ,שהוא שלא לחמוד כסף וזהב הבא לאדם עימהם ,ואל זה קרא פה אפודת
מסכת זהבך ,שהוא עדי וייפוי שמייפים ומכסים אשמת חטאתם ,ואמר שגם את בצע כסף
ימאסו כדבר טמא.
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ועל הצפוי והפסילים הנזכר אמר תזרם כמו דוה שטומאה יוצאה מגופה ,כך טומאה נמשכת
ויוצאה מהם .ועל הממון הנמשך מהם אמר צא תאמר לו ,שאפילו לא תאמר צואה כי אם צא,
לבל יהיו בו ב' אותיות של שם.
או יאמר ,ענייין מאמר הקדמונים האומרים כי אין הממון שלימות ,יען כי אין טובו רק בהוציא
אותו ,ולא בעכבו האדם עמו כחכמה וגבורה ,וזה יאמר צא תאמר לו שהוא צא מאת האדם,
כי שלמותו היא בהוצאתו ,מה שאין כן אם לא יוציאנו מאתו כלל ,ואז בהיותכם שונאי בצע
תאושרו (כג) באשר ונתן מטר זרעך כו' ,כאשר יבוא ביאורו בס"ד.
[כ -כג] או יאמר מאמרם ז"ל ,כי המטר נעצר שימלאו העבים גשם ,ועל הארץ לא יריקו על
העדר צדקה ,שנאמר (משלי כה יד) נשיאים ורוח כו' איש וכו' ,וזה יאמר ואם תראה שנתן ה'
לך לחם צר כו' כו' ,והיו עיניך רואות את מוריך בעבים ולא יריקו על הארץ ,ואזניך
תשמענה דבר מאחריך .שהראוי לאמר לעם הוא זה הדרך לכו בו אם תעשו ואם תחדלו,
וזהו כי תאמינו וכי תשמאילו והדרך הוא וטמאתם וכו' ,שהוא כי תבוזו כסף וזהב לצדקה
שלא תחשיבו אותו ,כי אם אדרבה יהיה לכם לטמא ,כמו שאמרו ז"ל שהוא שונאי בצע .וקרא
את הממון צפוי כו' .והוא ,כי עובדי פסל הצפוי שמכסים סכלותם ,ומיפים כעדי שטות מסכת
זהבם ,הוא שעושים כן על חמדת ממון ,שחושבים שעל ידם יצליחו כנודע .ועל הממון אמר
וטמאתם בלבבכם את מה שהוא צפוי וכו' שהוא הממון ,ומה תעשה מהזהב וכסף תזרם
כמו דוה .שהוא כי כאשר את הדוה תרחיק עד עת מצווה ,כך המעות תזרה עד עת עשות בו
מצווה ,והוא כי צא תאמר לו ,והוא ,כי אם פירוש אומרו צא הוא צואה לא היה נמנע מלאומרו
בפירוש ,כד"א (כח ח) צואה בלי מקום ,אך הוא לשון יציאה והוא ,כי הנה אמרו ז"ל (פדר"א
לד) כי ג' אוהבים יש לאדם ,ממונו ובניו וצדקתו ,ובעת פטירתו א"ל ממונו איני זז מתוך
הבית ,ובניו א"ל אנו נצא עמך אך עד הקבר בלבד ,אך צדקתו אומרת אני אקדמך לפני קונך,
שנאמר (ישעיה נח ח) והלך לפניך צדקך וכו' ,הנה כי הממון אשר לא ניתן לצדקה אינו יוצא
מהבית ,אך הניתן לצדקה יוצא ומקדימו לעוה"ב.
וזה יאמר פה צא תאמר לו ,כי אל הממון תאמר צא ,כלומר איני חפץ לבלתי תת אותך
לצדקה ,באופן שלא תצא מהבית ,כי אם צא ולך מהבית ,כי תלך לפני לעוה"ב ולא תישאר
כלוא בבית ,וזהו צא תאמר לו .ואז גם בעולם הזה שהיית רואה נשיאים ורוח וגשם אין ,אז
ע"י הצדקה ונתן מטר זרעך וכזה אינו חסר מן הספר מי ינתן מטר זרעך ,אך בזה הוא הממון
אשר תאמר לו צא לפני לעוה"ב ,גם הוא יטיב לך בעולם הזה ,כי גם ונתן מטר זרעך אז ,וע"י
זכות הצדקה המטר אשר ימטיר להוציא זרעך אשר תזרע באדמה ,לא יוציא לך התבואה
אשר זרעת בלבד ,כי אם גם יוציא לך לחם ממש מאשר לא זרעת ,כי אם היא תבואת
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האדמה מצד עצמה ,וזהו ונתן מטר זרעך ,מה יתן המטר אשר תזרע את האדמה שהוא
חטה או שעורה ,וגם יתן לחם תבואת האדמה שיהי פיסת בר בארץ לחם ממש ,שלא זרעת
וגם שיצא מאליו ,עם כל זה והיה דשן ושמן.
ועוד שלא ישהא ימים עד צאתו ,כי אם ירעה מקנך ביום ההוא אשר תזרע את האדמה בו
ביום כר נרחב .וזה אומרו ביום ההוא כענייין האמור באיוב ,שהבקר היו חורשות להפך
הנזרע ביומו ,והאתונות רועות מה שהיה יוצא השדה ,ואל יעלה על רוחך שיהיה טוב היוצא
ממה שתזרע מהפסת בר היוצא מאליו .כי דע לך שכל כך ייטב בעיניך הלחם שתוציא
האדמה מאליה ,כי אשר יצא מאשר תזרע שהוא חטים ממש אחר שתזרנו ותעמידנו כרי
תתנהו לבהמות לאכול ,כי תבחר לך הלחם היוצא לך מעצמו.
כד וְהָ אֲ לָ ִפים וְהָ ֲעי ִָרים ֹע ְב ֵדי הָ אֲ ָד ָמה ְב ִליל חָ ִמיץ י ֹאכֵלּו אֲ ֶשר-ז ֶֹרה בָ ַׁר ַׁחת ּובַׁ ִמזְ ֶרה :
כה וְהָ יָה עַׁ ל-כָל-הַׁ ר ָגבֹּהַׁ וְעַׁ ל כָל-גִ ְבעָ ה נִ ָשאָ ה ְפלָ גִ ים י ְִבלֵ יָ -מיִם
ְביֹום הֶ ֶרג ָרב ִבנְ פֹ ל ִמגְ ָד ִלים :
כו וְהָ יָה אֹור-הַׁ ְלבָ נָה כְ אֹור הַׁ חַׁ ָמה וְאֹור הַׁ חַׁ ָמה י ְִהיֶה ִש ְבעָ ַׁתיִם כְ אֹור ִש ְבעַׁ ת ַׁהי ִָמים
ּומחַׁ ץ ַׁמכָתֹו י ְִרפָ א :
ְביֹום חֲ בֹש ה' אֶ תֶ -שבֶ ר עַׁ מֹו ַׁ
(כד) וזהו והאלפים והעירים כו' בליל חמיץ יאכלו ,אחר שטרחו בו ברחת ובמזרה כ"כ ייוטב
בעיניך ,מה שיהי פיסת בר בארץ היוצא מאליו ,ולמען תראו כי זה השפע הוא בשבילכם ולכם
ולא לאחרים אתכם ,ושהוא בהשגחה וגם שה' הוא האלוהים פועל דין ורחמים יחד ,אראה
לכם (כה) שיהיה על כל הר גבוה וכו' פלגים וכו' שהוא הפך הטבע ,פלגים על ראש הרים
גבוהים ופעול דין ורחמים יחד ,הוא כי רחמים הנז' היו ביום הרג רב כו' מהרשעים אויביכם,
וגם תראו כי באבוד רשעים תגדל האורה בעולם ,כי והיה אור הלבנה כו' כאשר יבוא בס"ד.
(כו) והיה אור הלבנה כו' .יאמר והיה אור הלבנה כאור החמה ,ולא כאשר עד כה שנתמעט
הירח ,ומה שיהיו שווים הוא ,עם שאור החמה יהיה שבעתים כאור שבעת הימים של אור
הראשון הרוחני.
ושמא תאמר כי אחר שהאדם גשמי וראות עיניו הוא בקבלו מן האור הטבעי כנודע מחכמי
הטבע ,איך יוכל האדם לראות ,כי איך עיני בשר יקבלו מהאור הרוחני ההוא הגדול?
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ועוד שנית ,כי כל דבר שעולה מאיכותו למעלה הימנו ,לא יעלה רק לפי ערכו ,ואם כן אחר
שאור הלבנה כהה מהחמה שיעור עצום מאד ,ועל כן חמה ולבנה כל אחת תעלה לפי
איכותה ,ואם כן איך יתכן יחדו יהיו תמים בתוספתן?
על כן על האחד אמר ביום חבוש ה' את שבר עמו ,הוא אשר נשבר במעשה העגל ,כי
בהיות שבהר סיני פסקה זוהמתן ,לא עצרם הגשם מהביט אל האלוהים ,וכל העם ראו את
הקולות רואים את הנשמע ,עד אומרם ז"ל כי אמרו רצוננו לראות את מלכנו ולא נמנע מהם.
ולא היה זה להם כי אם על שפסקה זוהמתן והיו זכים ,אך אחר העגל וחזרה זוהמתם אפילו
קירון פני משה לא יכלו להביט .ובזה יאמר אל תתמה אם יוכלו להביט אל האור הגדול ההוא,
כי הלא יהיה ביום חבוש ה' את שבר עמו שע"י העגל ותפסיק זוהמתם.
ועל השנית אמר ,ומחץ מכתו יתברך שמיעט את הירח ירפא ,עד יהיו שווים כאשר בתחילה,
ואחרי כן באשר יעלו תהיה עלייתם שווה.
או יאמר ,הלא מאשר אמרתי והיה אור הלבנה כו' ואח"כ ואור החמה כו' ,ולא הפכתי לומר
תחילה והיה אור החמה שבעתים כאור שבעת הימים ,ואח"כ ואור הלבנה כאור החמה יורה,
כי קודם תוספת החמה יתוסף האור בלבנה ,ולמה יגדיל ה' כח הלבנה תחילה .לזה אמר אל
תתמה ,כי הלא הוא ביום חבוש ה' את שבר עמו ,אשר היה שברו כלבנה ,שמתמעט אורה
ביום כ"ט ,כך בימי צדקיהו שהיה דור כ"ט נשברנו מעין הלבנה ,ועל כן ביום חבוש ה' את
שבר עמו ,שהיה כיוצא בה ירפאנה גם היא מיד אגב עמו.
ושמא תאמר והלא הקנאה במקומה ,כי אח"כ אור החמה יהיה שבעתים ,ולא יהיו תמים
כיום הבראם ,לזה אמר ומחץ מכתו של ה' הוא אשר הכה ומיעט את הירח בעבור החמה
ירפא ,שישווה אח"כ הלבנה לחמה באור השבעתים כו'.
כז ִהנֵה ֵשם-ה' בָ א ִמ ֶמ ְרחָ ק בֹעֵ ר אַׁ פֹו ְוכֹבֶ ד ַׁמ ָשאָ ה ְשפָ ָתיו ָמ ְלאּו זַׁעַׁ ם ּו ְלשֹונֹו כְ אֵ ש אֹ כָלֶ ת :
שֹוטף עַׁ ד-צַׁ ּוָאר יֶחֱ צֶ ה לַׁ הֲ נָפָ ה גֹויִם ְבנָפַׁ ת ָשוְא ְו ֶרסֶ ן ַׁמ ְתעֶ ה עַׁ ל ְלחָ יֵי עַׁ ִמים :
ֵ
כח וְרּוחֹו כְ נַׁחַׁ ל
כט הַׁ ִשיר י ְִהיֶה לָ כֶם כְ לֵ יל ִה ְת ַׁק ֶדש-חָ ג
ו ְִש ְמחַׁ ת לֵ בָ ב כַׁהֹולֵ ְך בֶ חָ ִליל לָ בֹוא ְבהַׁ ר-ה' אֶ ל-צּור י ְִש ָראֵ ל :
(כז) הנה שם ה' בא ממרחק וכו' .הלא אמר יתברך שוהיה אור וכו' אך תלוי עד ירפא שבר
עמו.
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ושמא תאמר ,למה יאריך ויניח את מלך בבל משעבדנו ברום המעלה ,וכן לכל יתר
המשעבדים עד יום הקץ .לזה אמר הנני רואה ב' דברים:
אחד ,כי הנה שם ה' הוא שם ההוויה יתברך לעד ,בא מהיות בשם עצמו מרחק שני אותיות
מהב' אחרות ,שהוא כי יד על כס יה ,אשר זה הוא תלוי בכם כמאמר הכתוב לדר דור ,שהוא
עד בוא דור זכאי .כי על כן צריך שעבוד עד תתקנו ,וע"כ בוער אפו עליכם שאינכם שבים,
כלומר שעל כן צריך לחזק יד משעבדכם ולעמת זה אני רואה כובד משאה של בבל שמכבדת
עול עליכם ,על כן מה עושה הוא יתברך עליכם ,הבלתי מתקנים חיבור אותיות שמו ,שפתיו
מלאו זעם במוסרי התורה פרשת בחוקותי ופרשת כי תבא ,כי בזה נח ומשכך מעט רוגזו
ולשונו על בבל ,על כובד משאה כאש אוכלת .שהוא המשא שנאמר על בבל למעלה ,כלומר
הייתה כאש אוכלתם מיד.
(כח) אלא שרוחו ורצונו כנחל מים שוטף ,האש בל תאכלנו מיד .ועושה שני דברים:
אחד ,עד צואר יחצה ,שבלבת אש כרגע עד צואר יחצה ויחתוך אותה ,ולא בלבד אלא שנותן
לו מעלה עד תום זמן מירוק עונות שגרמו השעבוד ,וזהו להנפה גוים שהוא כמניף תנופה
שמעלה ומוריד ,כך להעלות את בבל ולהורידו בתום השבעים שנה .ואותה המעלה אינה
אמתית של קיום ,כי אם בנפת שוא להפילם אחרי כן.
וגם תועלת שני בזה ,שהוא להיות עלייתם רסן מתעה על לחיי עמים ,הם שאר עמים
שבראותם את אלו במעלה לא יתקוממו על משעבדם ,ולא יצר לישראל בינתיים במלחמתם,
כי אם יניחום עד תום זמן קצבת שעבודם ,ובזה תהיה מעלתם מתמדת עד רגע מלאת ימי
צרת ישראל ע' שנה כאשר היה במצרים ,שעד מלאת ימי גאולת ישראל לא לקו המצריים ,ואז
בלילה ההוא באה מפלתם עם ישועת ישראל כאחד.
וזהו (כט) השיר יהיה לכם כליל התקדש חג ,ביציאת מצרים ליל ט"ו ,שכמו רגע היו צרת
מצריים וישועת ישראל והמה תוך בתיהם נושעים ,כן יהיה לעתיד .וזה הוא בבחינת ההצלה
שיהיה לכם כמאז עם מפלת המצריים ,אך יהיה יתרון על הזמן ההוא ,כי אז היה לב ישראל
ירא וחרד מפחד ,אך לעתיד תהיה שמחת לבב כהולך בחליל כו',

ל ו ְִה ְש ִמיעַׁ ה' אֶ ת-ה ֹוד קֹולֹו ְונַׁחַׁ ת זְ רֹועֹו י ְַׁראֶ ה ְבזַׁעַׁ ף אַׁ ף ְולַׁ ַׁהב אֵ ש אֹוכֵלָ ה
נֶפֶ ץ ָוז ֶֶרם וְאֶ בֶ ן בָ ָרד :
לא כִ יִ -מקֹול ה' יֵחַׁ ת אַׁ שּור בַׁ ֵשבֶ ט ַׁיכֶה :
לב וְהָ יָה כֹל ַׁמ ֲעבַׁ ר ַׁמ ֵטה מּוסָ ָדה
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ּוב ִמ ְלחֲ מֹות ְתנּופָ ה נִ ְל ַׁחם(-בָ ה) [בָ ם] :
ּובכִ נֹרֹות ְ
אֲ ֶשר יָנִ יחַׁ ה' עָ לָ יו ְבתֻ ִפים ְ
[היא] לַׁ ֶמלֶ ְך הּוכָן
(הוא) ִ
לג כִ י-עָ רּוְך ֵמאֶ ְתמּול ָת ְפ ֶתה גַׁםִ -
הֶ ְע ִמיק ִה ְר ִחב ְמדֻ ָר ָתּה אֵ ש וְעֵ צִ ים הַׁ ְרבֵ ה נִ ְש ַׁמת ה' כְ נ ַַׁׁחל ָג ְפ ִרית ֹבעֲ ָרה בָ ּה:

(ל) ואז והשמיע ה' את הוד קולו לישראל ,הוא שפע הוד קול נבואי להם ,כד"א ונתת מהודך
עליו ,ובעת רצון ההוא נחת זרועו יראה בזעף ,אף ולהב אש אוכלה כ"כ חזקה ,שתספיק
האש לאכול נפץ וזרם מים ואבן ברד.
או יאמר ,והשמיע ה' את קולו להרעים את בבל בעת נפילה ,ואח"כ נחת זרועו שיניח בלבד
בלי הכאה ,רק במה שיראה בלבד יהיה זעף ולהב כו' ,מספיק לאכול נפץ וזרם כו'.
(לא) כי מקול ה' יחת אשור כו' .אחרי אומרו שירעם קל בקולו ושלא יכם בשבט בעצם ,כי
אם שנחת זרועו יראה כו' ,והלא יאמר אומר ולמה לא יכם מכת שבט ברוב עזו עד חרמה.
לזה אמר כי מקול ה' כו' ,לומר אחר שמקול ה' בלבד יספיק לשיחת אשור ,ואם כן איך
בשבט יכה ה' בו ,כי לא יעצר כח לסבול ,וזהו בשבט יכה בתמיהה.
ושמא תאמר יכנו בשבט ויכלהו כרגע ,אין זה רצונו יתברך כי אם להורות ב' דברים:
א' שלא יחשבו שמזלו ירד והוא עשה ולא ה' פעל בהשגחה.
שנית ,כדי שתתמיד רעתו שיהיה לו כח לסבול עונשו ,כענייין אל תהרגם כו' הנעמו כו'.
(לב) ועל האחד אמר והיה כל מעבר מטה מוסדה אשר יעבור על אשור ,הנחת המטה
מוסדה שייתיסד יהיה הנחת המטה עליו בתופים כו' .שהתחלת הנחת השבט על ידו ,לא
יהיה שיתחיל לירד לאט עד יפול לגמרי באחרונה ,פן יאמרו שהמזל הורידו .והוא כי היורד
מחמת המזל הוא לאט ,לפי תנועת ירידתו למעלה יורד עזור למטה ,אך לא ממעלה גדולה עד
עפר פעם אחת ,ועל כן יעשה יתברך שעודנו במעלתו ובשמחתו בתפים ובכינורות תבא אז
רעתו.
ועל השנית אמר במלחמות תנופה וכו' שהוא ע"י היות מוליך ומביא מעלה ומוריד ,כן לא
תהיה איבודם מהר ,רק שינהלהו בקצת ירידה וקצת עליה ,וקצת הולכת צער וגלות ,והבאת
נחת באופן יוכלו לסבול .ועדיין תוכל לומר ,כי אחר שבא לו מאת ה' בהכאה ראשונה לא
ישאר בו עוד כח לסבול ייסורין.
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(לג) לזה אמר אל תתמה ,כי גדולה מזו אגיד לך ,והוא כי הנה אש גיהינום קשה מאד ,כי
הלא ערוך מאתמול שהוא מיום שני לבריאה שצודק בו לומר אתמול ,מאז ערוך ובוער באופן
שאש שבוער מאז ,מי יוכל לסובלו ,כמו שאמרו ז"ל שאמר אותו המלך על שאמרו לו שהיה
אש גיהינום מאז ,אמר אוי לעולם מדיניו ,וזהו הנה ערוך מאתמול תפתה .ועם כל הקושי
הזה גם הוא למלך הרך והענוג הוכן ,וזולת התמדתו מאז ג"כ העמיק הרחיב מדורתה אש
ועצים הרבה ,ואיך יסבלנה נשמת אדם י"ב חדש או יותר ולא תכלה בעת הראשון .אך הוא כי
נשמת ה' ,כלומר נשמת אדם שהיא מה' כי שלו היא ,הנה היא קלה לכלות כנחל גפרית,
שהגפרית קל לכלות באש ,כן נשמת ה' .ועם היותה רכה וענוגה לכלות באש גיהינום כגפרית
באש לא תכלה ,אך אין זה לה כי אם שהוא יתברך נותן בה כח לסבול ,כן ענייין כח הגויים
הסובלים צרותם בשבט מתמיד ,כי הוא יתברך נותן בם כח לסבול.

פרק לא
ִשעֵ נּו וַׁיִ ְב ְטחּו וְעַׁ לֶ -רכֶב כִ י ָרב וְעַׁ ל פָ ָר ִשים כִ י-עָ ְצמּו
סּוסים י ָ
א הֹוי הַׁ יֹ ְר ִדים ִמצְ ַׁריִם ְלעֶ זְ ָרה עַׁ לִ -
ְמאֹ ד וְל ֹא ָשעּו עַׁ לְ -קדֹוש י ְִש ָראֵ ל וְאֶ ת-ה' ל ֹא ָד ָרשּו :
ב ְוגַׁם-הּוא חָ כָם ַׁויָבֵ א ָרע וְאֶ תְ -דבָ ָריו ל ֹא הֵ ִסיר ו ְָקם עַׁ ל-בֵ ית ְמ ֵר ִעים וְעַׁ ל-עֶ זְ ַׁרת פֹ עֲ לֵ י אָ וֶן :
ּומצְ ַׁריִם אָ ָדם וְל ֹא-אֵ ל וְסּוסֵ יהֶ ם בָ ָשר וְל ֹא-רּוחַׁ
ג ִ
ָשל עֹוזֵר ְונָפַׁ ל עָ זֻר ְוי ְַׁח ָדו כֻלָ ם יִכְ לָ יּון :
וה' י ֶַׁטה יָדֹו ְוכ ַׁ
(א) הוי היורדים מצרים לעזרה כו' .אמר כי עבירה גוררת עבירה ,כי הוי היורדים מצרים
לעזרה לשים בשר זרועם הם המצריים ,כי מזה עוד מעט ולא על האנשים בלבד ישענו ,כי
אם על הבהמות ,כי על סוסים ישענו ויהיה ביטחונם על רכב כי רב ,ועל פרשים של מצרים
כי עצמו מאד .ואת ה' המאבד את מצרים לא דרשו ולא שתו לב ,כי מה המה מצרים לפניו
יתברך באשר התעלל בהם .כי הלא חשבו להתחכם למושיען של ישראל ,באומרם שנשבע
שלא להביא מבול עוד על הארץ ,ועל כן השליכו כל הבן הילוד היאורה באומרם הבה
נתחכמה ,ולא ראו כי גם הוא חכם נגד המתחכמים נגדו ,שלא כחכמי יועצי פרעה האומרים כי
בן חכמים הוא.
(ב) וזהו וגם הוא חכם כלומר לנגדם וסיכל חכמתם ,כי הנה ויבא רע ,הוא הרע אשר פחדו
עצמו אשר עשו לבניו ,ויביא עליהם את מי ים סוף מבלי בטל דברי שבועתו ,וזהו ויבא רע
ואת דבריו לא הסיר ,הוא אשר דבר שלא להביא מבול .כי חכמתו יתברך הייתה להביא את
הרע ,באופן שאת דבריו לא הסיר ,כנודע מרבותינו ז"ל כי נתן בלבם שהם יבואו אל המבול,
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וקם על בית מרעים ,הם פרעה ועבדיו .ולא עליהם בלבד כי אם גם על עזרת פועלי און ,הוא
שרו של מצרים שהיה עוזר למו ,כנודע מרבותינו ז"ל שראוהו נוסע אחריהם ,שגם עליו קם
הוא יתברך ויראם אותו לישראל מת על שפת הים .וכל שכן מצרים .שבזמן ישעיה הנביא ,כי
עם שתראו כי עצמו מאד ,כקש נחשבו לפניו יתברך ,כי מה הם המצריים האלה שיעזרונכם.
ומעתה ק"ו הדברים ,אם אל השר שהיה עזרת פועלי און ,קם עליו הוא יתברך והמיתו על
שפת הים כמדובר.
(ג) ומה גם עתה כי מצרים שירדתם אליהם לעזרה אדם ולא אל ,וסוסיהם שאמרתי ועל
סוסים ישענו ,בשר ולא רוח .ולבל תאמרו כי מצרים שאנו בוטחים בו אינו אדם ,כי אם השר
שמצרים שמו כנודע מרבותינו ז"ל אינו כלום ,כי ה' אשר נטה ידו עליו כד"א וירא ישראל את
היד הגדולה אשר עשה ה' במצרים שהמיתו בידו ,גם עתה יעשה כן ,כי וה' יטה ידו עליו
כמאז ,ומיד וכשל עוזר הוא השר ,ונפל עזור הוא פרעה ,והמה הם עמו והיורדים אליהם
לעזרה יחדו יכליון.
ושמא תאמרו ,הלא זה יהיה על מצרים ועל שרו שיטה ידו וכשל עוזר כו' ,אך מה נעשה
לעתיד שיבואו יחד כל הגויים לצבא על ירושלם ,כי אז כל השבעים שרים יקומו עלינו כדעת
רשב"י ,שאפילו אותם שכבר מתו מהמלכויות יהיו שם ,איככה נעצור כח נגדם ,כי איזה זכות
תעמוד לנו נגד כל רבים עמים וכל שריהם.
ד כִ י-כֹה אָ ַׁמר-ה' אֵ לַׁ י כַׁאֲ ֶשר י ְֶה ֶגהָ -האַׁ ְריֵה וְהַׁ כְ ִפיר עַׁ לַׁ -ט ְרפֹו
ּומהֲ מֹונָם ל ֹא ַׁי ֲע ֶנה
אֲ ֶשר י ִָק ֵרא עָ לָ יו ְמל ֹא ר ִֹעים ִמקֹולָ ם ל ֹא יֵחָ ת ֵ
כֵן י ֵֵרד ה' צְ בָ אֹות ִלצְ ב ֹא עַׁ ל-הַׁ רִ -ציֹון וְעַׁ ל-גִ ְבעָ ָתּה :
ְרּושלָ ם ָגנֹון ו ְִהצִ יל פָ סֹו ַׁח ו ְִה ְמ ִליט :
ה כְ צִ פֳ ִרים עָ פֹות כֵן ָי ֵגן ה' צְ בָ אֹות עַׁ ל-י ָ
ו שּובּו לַׁ אֲ ֶשר הֶ ְע ִמיקּו סָ ָרה ְבנֵי י ְִש ָראֵ ל :
(ד) לזה אמר כי וכו' כאשר יהגה הארי כו' ,אשר יקרא עליו מלא רועים ,לא יחשיב להניח
טרפו לא מפחד הרועים ולא מחמת המונם .כן הוא יתברך לא יחשיב את הרועים אשר
לגויים ,הם השרים ולא את המונם.
(ה) כצפרים עפות כן יגן ה' כו' .אמר הלא אמרתי כי לעתיד גם אם יהיו כל עכו"ם ושריהם
נגד ישראל תפילם .והנה תאמרו מה נעשה אם יחסר לנו זכות ,לזה אמר כצפרים עפות כו',
והוא מאמרם ז"ל בספר הזוהר על שלוח הציפור מעל הבנים ,שהולכת ומייללת על בניה ,ואז
הקדוש ברוך הוא מתמלא רחמים על השכינה שמצירה ,שהוסרה ונשתלחה מעל בניה .וזה
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יאמר כצפרים עפות ע"י שלוח ,שמיללות האמהות על בניהן כן יגן ה' על ירושלם ,ע"י מה
ששולחה אמכם ונוהמת על בניה ,כי ע"י כך את הבנים יקח לו הוא יתברך .ותהיה הלקיחה
בגאולה מהחורבן הראשון גנון על בוני ירושלם ,והציל אותם מאויביהם הבונים בית ב'
כמפורש בנחמיה .אך בתיקון חורבן שני לעתיד יהיה יותר שהוא פסוח ודלג על העכו"ם
להכותם ,והמליט את ישראל שביניהם כענייין ופסח ה' על הפתח ,שהיה ממית את המצריים
ומציל את ישראל שבתוכם.
(ו) שובו לאשר העמיקו סרה כו' .אחרי אומרו תיקון החורבן ,אמר שובו לאשר העמיקו
סרה ,והוא לומר מה לכם לגרום החורבן בתקנות שאני אתקן אחרי כן ,והלא טוב טוב הוא כי
תשובו מעתה ,ולא יהיה חורבן ולא יבוא ,וזהו שובו כו' .ואם קשה בעיניכם לשוב ,באמור כי
לא לרצון תהיו על גודל חטאתיכם אל תתייאשו ,כי שובו והביטו לאשר העמיקו כו' .והוא
מאמרם ז"ל על מעשה העגל לא היו ישראל ראויים לאותו מעשה ,אלא שאם יחטאו רבים,
יאמרו להם כלך אצל רבים שחטאו בעגל ונתקבלה תשובתם ,כלומר ולא תתייאשו ,וזה יאמר,
שובו למי שהעמיקו סרה ממנו שהם בני ישראל שהיו רבים וסרו מהר מן הדרך אשר ציוה ה'
וכלך אצל רבים ושובו אל ה' בהביטכם לאשר העמיקו סרה ממנו בני ישראל ,שהיו בצבור
ונתקבלה תשובתם ,כי דעו לכם כח התשובה שתועיל .אין צריך לומר כעגל שיצא מאליו מתוך
האש.
ז כִ י בַׁ יֹום הַׁ הּוא י ְִמאָ סּון ִאיש אֱ ִלילֵ י כ ְַׁספֹו וֶאֱ ִלילֵ י זְ הָ בֹו אֲ ֶשר עָ שּו לָ כֶם י ְֵדיכֶם חֵ ְטא :
ח ְונָפַׁ ל אַׁ שּור ְבחֶ ֶרב ל ֹאִ -איש וְחֶ ֶרב ל ֹא-אָ ָדם ת ֹאכְ לֶ נּו ְונָס לֹו ִמ ְפנֵיֶ -ח ֶרב ּובַׁ חּו ָריו לָ ַׁמס י ְִהיּו :
ירּושלָ ם:
ָ
ט וְסַׁ ְלעֹו ִמ ָמגֹור יַׁעֲ בֹור וְחַׁ תּו ִמנֵס ָש ָריו נְ אֻ ם-ה' אֲ ֶשר-אּור לֹו ְב ִציֹון ְו ַׁתנּור לֹו ִב

(ז) כי אם אפילו מעבודה זרה שעשיתם בידיכם ,כי הנה ביום ההוא אשר ימאסון איש אלילי
כספו כו' ,אשר עשו לכם ידיכם שהוא בגלות בבל ימאסון איש אלילי כספו כו' אשר עשו
לכם ידיכם את הכסף וזהב הנז' .והמאיסה היא חטא וחסרון שידיכם חיסרו כספכם וזהבכם,
והוא כי עבודה זרה של ישראל אין לה ביטול ,באופן שחסרתם הכסף וזהב אשר עשיתם
אותם מהם ,תמאסון בהם ולא תחושו אל אבדן הכסף והזהב ,וזה אומרו חטא כד"א ובני
שלמה חטאים.
(ח) והנה תספיק החרטה ההיא לינקם מאויביכם ,כי מיד ונפל אשור בחרב לא איש.
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או יאמר ,אשר עשו כו' מה שידענו מרבותינו ז"ל כי עבודה זרה של ישראל כתותי מיכתת
שיעורה ,והוה ליה כאלו אינה וחסרה מן העולם ,וזה יאמר אשר עשו לכם ידיכם ,דבר שהוא
בהוייתו הוא חסרון ,וזה אומרו חטא כד"א ובני שלמה חטאים ,מה שאין כן אשר עשו להם ידי
הגויים ,שאינה כמאן דליתא ויש לה ביטול ,והוא טעם אל המאיסה שיכירו כי עשו בידיהם ,מה
שהווייתו הוא חסרון ,ותשובה זו תספיק שונפל אשור וכו' שינוס כמפני חרב ,ונמסו בחוריו מן
היראה כהמס דונג מפני אש ,כן יאבדו מפני אלוהים ,וזהו ובחוריו למס יהיו.
והנה זה יהיה לעם שיפול בחרב לא איש כו'( ,ט) וסלעו שהוא השר אשר לו בשמים לא
יצטרך שיפקוד ה' עליו ,כד"א יפקוד ה' על צבא המרום במרום ,כי אם סלעו שהוא השר
מאליו ממגור אשר יגור ,ויירא מרוב הפחד יעבור מעצמו משררתו ,וגם שריו מהנס שירים
המלך אשר יקים ה' עליו ,יחתו מראותו בלבד וזהו וחתו מנס שריו.
ושמא תאמר ,אם כן אפוא שאתה עתיד להפילם ,למה עתה ישתררו על ישראל כל ימי משך
הגלות ,לזה אמר נאם ה' אשר אור לו כו' .והוא ,כי הוא יתברך הראה לאברהם תנור עשן
ולפיד אש שהוא גיהינום ,וגם הראה לו שתי המלכויות שהם אימה חשיכה ,כמו שאמרו ז"ל,
ואמר לו שיבחר לבניו איזה משני אלה טוב להם למרק אשמותם ,גיהינום או שעבוד מלכויות
ובירר לנו את המלכויות .וזה יהיה ענייין הכתוב ,כי אחרי אומרו שהוא יתברך יפרע לנו
ממחריב ארצנו ,אשר הגלה אותנו בבלה ,אמר אל תתמה איך ה' העתיד לינקם מהם,
משעבד אתכם עתה בידם ,כי הלא ה' אשר אמר זה אור לו בציון ,ותנור לו בירושלם ,שהוא
הגיהינום אשר הראה לאברהם ,כלומר ולכן טוב לישראל לינצל מגיהינום המסגף הנפש,
ולהשתעבד למלכויות הממרקים את הגוף.
או יאמר ,אם כ"כ מהרה יפלו אשור ושריו ,היכן יתמרקו על כל אשר החריבו והרגו והגלו
ושעבדו ,לזה אמר נאם ה' אשר אור לו וכו' ,כי שם יהתם פשעם וימרק עוונם.

פרק לב
ּול ָש ִרים ְל ִמ ְשפָ ט יָשרּו :
א הֵ ן ְלצֶ ֶדק י ְִמלָ ְךֶ -מלֶ ְך ְ
ב וְהָ יָהִ -איש כְ ַׁמחֲ בֵ א-רּוחַׁ וְסֵ ֶתר ז ֶָרם כְ פַׁ ְל ֵגיַׁ -מיִם ְבצָ יֹון כְ צֵ ל ֶסלַׁ ע-כָבֵ ד ְבאֶ ֶרץ עֲ יֵפָ ה :
ג וְל ֹא ִת ְשעֶ ינָה עֵ ינֵי ר ִֹאים וְאָ זְ נֵי שֹ ְמ ִעים ִת ְק ַׁש ְבנָה :
ּולשֹון ִע ְלגִ ים ְת ַׁמהֵ ר ְל ַׁדבֵ ר צַׁ חֹות :
ּולבַׁ ב נִ ְמהָ ִרים י ִָבין לָ ָדעַׁ ת ְ
ד ְ
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(א) הן לצדק ימלך מלך כו' .הנה הוא מאמר התנא ,הוי מתפלל בשלומה של מלכות,
שאלמלא מוראה איש את רעהו חיים בלעו ,והן אמת כי הנמנע מעשות רע או עושה טוב
מאימת המלך ,אין להחזיק לו טובה כעושה מאהבת ה' ,ובמה יבחן .הלא הוא כי העושה כדי
שיראו בני אדם צדקתו ,משמיע צדקותיו ומפרסמן ,אך העושה מאהבת קונו יסתיר צדקותיו,
כענייין מתן בסתר ודומה לו.
וזה יהיה ענייין הכתובים ,כי אחרי הזהירו על התשובה באומרו (לא ,ו) שובו לאשר וכו' ,בא
להזהיר על העשה טוב ואמר הן לצדק כו' ,לומר ,הנה כדי להיות צדק בעיר ימלוך מלך,
שע"י מוראת מלכות יעשו העם צדק ,וכן בשביל השרים המשתררים בעם ימלוך מלך ,בשביל
השרים שלעשות משפט ישורו ולא יעשו חמס .כי מאימת המלך יעשו משפט ,וזהו ולשרים
למשפט ישורו ,שהוא בשביל השרים שלעשות משפט תהיה שררתם.
והנה אם האדם יעשה צדק מאימת מלך ולא לאהבת ה' ,יפרסם צדקתו למען יגיע אל אזני
המלך ,ולא יעשה בהסתר כענייין מתן בסתר וכיוצא בו.
(ב) אמר הנה לעתיד צדק צדק ירדופו ,מבלי אימת מלך והוא ,כי והיה איש אשר עתה הוא
עושה הברות וקולות ,בעשותו הטוב אשר הוא כמחבא רוח ,שהוא כרוח שיכנס במחבא ,הוא
מקום שאין לו מוצא ליכנס מכאן ולצאת מכאן ,כי אם שהוא סגור תוך המקום ההוא ,אשר
טבע הרוח ההוא לעשות הברה גדולה מאד .כן האיש הזה הוא עושה הברות ,כי הוא כמחבא
רוח וסתר זרם ,כי גם בעשותו טובה בסתר ,יהיה משמיע כזרם היוצא ממקום סתר ,שיוצא
ומשמיע קולו .אך לעתיד האיש ההוא יהפך דרכו ,כי יהיה כפלגי מים נוחים בלי זרם בציון
שהם למשיב נפש לכל עייף וצמא לכל הנמצאים במקום הצימאון ההוא ,שהוא להיטיב הטבה
קניינית ,וגם להיות מגן וצינה על בני אדם וצל ,ולא כצל אילן שבין הענפים תכנס חמה בצד
מה ,כי אם כצל סלע כבד שהוא צל עב וקר ,מחמת היות הסלע כבד בארץ עיפה ,אשר לפי
המקום גם צל קל היה רב לו ,ועם כל זה הוא צל עב שהוא משל אל האיש המרבה להיטיב,
ולהסתיר מצרה את בני האדם שעור מופלג.
(ג) וכל ההטבות שיעשה האיש ההוא לא כבראשונה ,שהיה משמיע ועושה הברה כמחבא
רוח ,כי אם יעשה באופן שלא תשעינה עיני רואים ,ולא אזני שומעים תקשבנה ,שהוא מתן
בסתר וכיוצא לברוח מן היוהרא .וכל מה שיסתיר מעשיו עם כל זה הקדוש ברוך הוא
מפרסמו( ,ד) כי יתן בלב בני אדם אפילו נמהרים ישיתו לב להבין מעשיו ,לדעת איכה יעשה
ויעשה כן גם הוא ,וישים בלב בני האדם יפרסמוהו ,אפילו ללשון עלגים יעשה שתמהר לדבר
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צחות ,לשבח ולפאר האיש הזה ולומר ,אחרי ראותנו מידת איש זה ,מעתה לא יאמר עוד
לנבל נדיב כאשר עד כה כו'.
ּולכִ ילַׁ י ל ֹא יֵאָ ֵמר שֹועַׁ :
ה ל ֹא-י ִָק ֵרא עֹוד ְלנָבָ ל ָנ ִדיב ְ
ּול ַׁדבֵ ר אֶ ל-ה' תֹועָ ה
ו כִ י נָבָ ל נְ בָ לָ ה י ְַׁדבֵ ר ו ְִלבֹו יַׁעֲ ֶשה-אָ וֶן לַׁ עֲ שֹות חֹ נֶף ְ
ּומ ְש ֵקה צָ ֵמא י ְַׁח ִסיר :
ְלהָ ִריק נֶפֶ ש ָרעֵ ב ַׁ
ּוב ַׁדבֵ ר אֶ ְביֹון ִמ ְשפָ ט :
ז ְוכֵלַׁ י כֵלָ יו ָר ִעים הּוא זִ מֹות יָעָ ץ ְלחַׁ בֵ ל (עֲ נִ ּוִ ים) [עֲ נִ יִ ים] ְב ִא ְמ ֵריֶ -ש ֶקר ְ
(ה) לא יקרא עוד לנבל נדיב וכו' .ראוי לשים לב כי הלא גם עתה למי שנראה שהוא נבל לא
יקראוהו נדיב וגם לא לכילי שוע( ,ו) ומה גם שהוא מפרש כי נבל נבלה ידבר.
ועוד כי אחר שנבלה ידבר בפה ,למה מייחס האון אל הלב שהוא מחשבה בלבד ,באומרו
ולבו יעשה און.
עוד כי אומרו יעשה ,לא יצדק בלב רק מחשבה בלבד.
ועוד אומרו לעשות חונף כי אחר שנבלה ידבר בפועל ,מה הוא החונף שיעשה.
ועוד אומרו ולדבר על ה' תועה ,כי הלא אין בנבלות העדר הצדקה ,רק שרעה עינו באחיו
האביון ,אך לא לדבר על ה' תועה חלילה.
ועוד אומרו להריק נפש רעב ,כי אם עושה שלא יתנו ,העדר מילוי נפשו יקרא אך לא הרקה.
(ז) ועוד אומרו וכלי כליו רעים ,מה לנו מכליו אם הם רעים וחטאים .ולא היה לו לומר רק אם
נותן או אם נמנע.
ועוד מה ענייין עצת הזמות ואיך מחבל ענוים באמרי שקר.
ועוד אומרו ובדבר אביון משפט שהוא משולל הבנה וגזרה.
אמנם אחר שבחו המתן בסתר אשר יהיה לעתיד שהיא הצדקה המעולה ,אמר כי אז יאמרו
לא יאמר (ה) עוד לנבל נדיב ,כאשר בדורות הללו ,שמראה איש את עצמו נדיב והוא נבל לפי
האמת ,וכן לכילי לא יאמר עוד שוע .ומפרש ואומר כי נבל כו' ,והוא כי ימצאו ישראל
במעמדם ראשיהם שופטיהם לעשות נדבה על דל ואביון ,והנבל בעל ממון מראה עצמו נדיב,
ומראה ממון בידו כחפץ לתת כנדיב ,ולא יתן ולא יתנו אחרים בסיבתו .והוא שאומר למה
נכביד על העם להתנדב ,ודי לכל איש צערו בביתו ובחומותיו .ואומר הנה זה לא עלי אני
אומר ,כי הנני מזומן לתת עשרה זהב ולא כן לבו ,רק למען יאמנו דבריו ,כי בכל לבו הוא
אומר לבלתי התנדב ,ולא על הנוגע אל עצמו ,אך לבו הוא לבלתי תת גם הוא ,וזהו (ו) כי נבל
נבלה ידבר פתח דבריו לומר ,שאין להתנדב ולהכביד על העם ,אך על עצמו לבו בלבד הוא
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שיעשה און ,אך פיו ימלא נדיבות לומר לא עלי אני מכוון ,כי הרבו עלי מאד ואתנה ,וזהו ולבו
יעשה און.
ואמר עשיה בלב הוא מאמרם ז"ל ,כי המעלים עיניו מן הצדקה עם שאינו דובר נבלה ,רק
שלבו לבלתי תת לדל הוא כעובד עבודה זרה ,נאמר כאן ,עם לבבך בלייעל ,ונאמר שם ,יצאו
אנשים בני בלייעל .והוא כי בעבודה זרה המחשבה כמעשה כנודע ,כך במעלים עיניו מן
הצדקה מחשבתו כמעשה ,וכעובדא דרב פפא דאיפחית דרגא מתותיה ,ואמר מי חשיבנא
כעובד עבודה זרה ,ואמרו לו שמא בא עני לפניך ונתעלמת ממנו וכו' ,וזה יאמר ולבו יעשה
און.
ושמא תאמר אם כן למה יעשה ההמצאה הזאת ,הלא הוא לעשות חונף .שהוא כי תחילה
נבלה ידבר שלא יתנו הקהל לעשות חונף ,שיראו כי מחניף אותם שלא יתנו .כי על ידי כן גם
הם יחניפוהו לומר גם אתה לא תתן ,כי אין עושרך כ"כ ולמה תבזבז נכסיך.
ועוד על ידי המצאתו זאת ,מדבר הוא עוד טענה אחרת ,אחר הראותו שלא מבלתי היותו
רוצה ליתן הוא אומר ,מוסיף ואומר טענת טורנוסרופוס הרשע את ר' עקיבא ,באומרו אם
הקדוש ברוך הוא אוהב עניים למה אינו מפרנסן .משל למלך שכעס על עבדיו וציוה שלא
יאכילום .המפרנסם אינו עובר מצות המלך ,שהכוונה כי ה' ציוה את המזל שלא ישפיע לו ,כי
להרעיבו הוא חפץ כי חטא לו .ואם כן הנותן לו צדקה הוא עובר רצון קונו .ואמר כי זה האיש
ימתיק בפיו רעת טענה זו ,וזהו ולדבר על ה' תועה לומר ,שמדבר כי תת ממון לדל הוא
הוראת תועה על ה' ,שדרך תעות חלילה לא פרנסו.
שאלו בכוונה על אשר חטא לו ,אם כן נחטא לה' אם נפרנסנו .והוא סברת טורנוסרופוס
כמדובר .ועל ידי כן הוא סיבה להריק נפש רעב ,שאין צריך לומר שלא יתנו לו ,כי אם אפילו
מה שעד כה היו נותנים לו מריקים ופוחתים ממנו ,ועוד מעט יתפשט הנבלות עד החסיר מים
שהם חנם לעולם מהצמא ,וזהו ומשקה צמא יחסיר .הנה כי הנבל הזה מראה טלפי נדיבות
באומרו הנני אתן הרבה ,כי אם שצר לי על הקהל ,כי אך דלים המה וקוראים אותו נדיב .אמר
כי בזמן ההוא לא יאמר עוד לנבל נדיב.
וכהתימו לספר ענייין הנבל פירש ענייין הכילי ואמר (ז) וכלי כליו רעים .והוא כי יש עשיר
ומראה עצמו עני ,שלובש בלואי סחבות וזהו כליו רעים .ובהיותו בקהל עם ורוצים להתנדב,
ושואלין ודורשין על הדבר ,אז הוא זמות יעץ שעונה ואומר ,אל נדחה אותו כי אם נחשוב על
הדבר ונמלך כמה ימים בדבר ,וזהו הוא זמות יעץ ,כי זמות ומחשבות היא עצתו .ובזה
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מראה מידת שוע שהעם יאמרו ,הראיתם העני הזה לבוש בגדים צואים ואינו דוחה הנדבה,
רק כשוע זמות יעץ ,והמה לא ידעו כי היא הוראה כוזבת ,כי הוא עשיר ומראה עצמו עני ,ומה
שזמות יעץ הוא כדי לחבל ענוים בדברי שקר .והוא כי בהמשך זמן ששואלין ודורשין עליו אם
עני הוא או רמאי ,לא יבצר מי שיאמר ,פלוני מי יתן כל עני ישראל כמוהו ,כי יש לו ומראה
עצמו עני והוא שקר .כי אם שלא יחסרון דוברי רע באופן שעל ידי המיתון בזמות יעץ ,נמצא
ימשך מי שידבר דברי שקר ,נמצא זה היועץ זמות מחבל ענוים בדברי שקר.
או מחבל האביון ע"י מה שזמות יעץ בדבר אביון משפט .והוא כי בראות האביון התאב לכל
דבר ,כי יאריכו לו זמן והוא ירעב ,הוא צועק משפט ואומר ,כי משפט אלוהים יעשה במעכבי
הצדקה ,וכך יהיו הם אביונים כמוהו ,באופן ימשך שאז יאמרו האם לזה שמקללנו ניתן את
כספינו ,ויניחוהו מת ברעב .ומי גרם לו זה הלא הוא אשר זמות יעץ ,כי זו אחת מכוונותיו,
שעל ידי האריך לו הימים והוא רעב וצמא צועק מנהמת לבו ,ועל ידי כן יחבלו אותו ,וזהו
ובדבר אביון משפט.
כי על ידי מה שזמות יעץ נמצא מחבל ענוים בשני דרכים:
אחד באמרי שקר,
והשני בדבר אביון משפט כמדובר,
ועל האחד אמר ענוים שבו יצדק דברי שקר .כי להיותו ענו אינו מחזר על הפתחים ומוצאים
פתח לומר כי איננו חסר מעות.
ועל הב' אמר ובדבר אביון ,כי להיותו תאב לכל דבר צועק משפט כאמור.
ח ְונ ִָדיב נְ ִדיבֹות יָעָ ץ וְהּוא עַׁ ל-נְ ִדיבֹות יָקּום :
קֹולי בָ נֹות ב ְֹטחֹות הַׁ ְא ֵזנָה ִא ְמ ָר ִתי :
ט נ ִָשים ַׁשאֲ נַׁנֹות קֹ ְמנָה ְש ַׁמ ְענָה ִ
י י ִָמים עַׁ לָ -שנָה ִת ְר ַׁגזְ נָה ב ְֹטחֹות כִ י כָלָ ה בָ צִ יר אֹ סֶ ף ְב ִלי יָבֹוא :
גֹורה עַׁ ל-חֲ לָ צָ יִם :
יא ִח ְרדּו ַׁשאֲ נַׁנֹות ְר ָגזָה ב ְֹטחֹות ְפשֹ ָטה וְעֹ ָרה וַׁחֲ ָ
ובהתימו לספר רעת הנבל והכילי ,הודיע מי הוא אשר יקרא נדיב באמת( ,ח) והוא הרוצה
שיתנו אחרים והוא יתן יותר מהם ,וזהו ונדיב נדיבות יעץ אל הקהל שיתנדבו ,ושהוא
אחריהם על נדיבות שיתנדבו הם ,על כל נדיבות שיתנדבו הם ,יקום לתת כהם מנה אחת על
כלנה ,כי איש כזה פותח את לבם לתת ,באומרו שיתנדבו ושהוא על נדיבותם יקום ,ואז זכות
הרבים וזכות עצמו תלוי עליו.
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או כיוון מאמרנו על מאמר התנא יתן ויתנו אחרים חסיד .כי הלא יקשה למה יקראנו חסיד
ולא צדיק ,כי הלא אינו לפנים משורת הדין ,אך הוא שאינו חפץ יתנו אחרים ואח"כ יתן הוא,
או יתנו יחד הוא והם .כי אם שיתן הוא תחילה ואח"כ יתנו אחרים ,כי זה פותח את לבם
לעשות והוא חסידות .והוא אשר הנביא דבר כי נדיבות יעץ לאחרים ,ולבל יאריכו זמן או
ישיבו דבר נגד עצתו ,על כן כהתימו ליעץ מיד יקום ויתן ,ועל ידי כן בושים ויעשו כמוהו והותר.
או יאמר ונדיב נדיבות יעץ ,שהן שתי נדיבות שיתן ויתנו אחרים ,ואז הוא על זכות שתי
הנדיבות יקום ויעשיר ,כי הנותן צדקה מתעשר שהיא קימה ,כמו שאמרו ז"ל וימח את כל
היקום ,הוא הממון המקים את האדם .ואמר כי גם שאם היה נותן הוא לבדו יעשיר ,כי עשר
בשביל שתתעשר זה תכפל קימתו כי על שתי הנדיבות יקום.
(ט) נשים שאננות קומנה שמענה קולי כו' .הנה רז"ל פירשו על נשים צדקניות שקראן
שאננות ובוטחות .ועדיין ראוי לשים לב שא"כ למה הפרידן ולא אמר נשים שאננות ובוטחות
קומנה כו',
וגם למה בשאננות אמר קומנה ולא בבוטחות ,ואחשבה כי שאננות יאמר על הכשרות
שכבר מתו והן שאננות בגן עדן ,ובוטחות אמר על אשר הן בחיים עדנה ובוטחות ,שירשו גן
עדן ויהיו שאננות גם הן.
והעניין שהוא יתברך מייחס ההספד לנשים ,כי הן בקיאות מהאנשים ,ומדבר בכשרות
המרגישות הצער .ולא כנשים שהיו שמחות לאד החורבן ,באומרן כי יחמדום השרים .וחילק
שתי בחינות נשים כמדובר ,למה כי שתים רעות הן הראויות לבכות ולספוד עליהן:
א' ,הצרה עצמה.
שנית ,העונות שגרמו אותה.
והנה אין ספק כי השאננות אשר כבר הן באותו העולם יודעות פגם העוון וגרמתו יותר
מהבוטחות שעודם בחיים ,כי ע"כ הבוטחות לא יבכו רק על הצרה ולא על העוון .וזאת היא
תלונתו יתברך באומרו נשים שאננות הצדקניות השאננות על משכבותן ,קומנה שמענה
קולי ,ובנות בוטחות שהן חיות טהורות האזינה אמרתי.
ולהיות הנביא המדבר אמר שמיעה שהיא מרחוק על אשר הן באותו עולם ,והאזנה שהיא
מקרוב אמר לקדושות אשר בארץ הנה.
(י) והלא תתמהו מה לי עם השאננות שכבר מתו ,הלא הוא כי הנה ימים על שנה המשוללת
ברכה ,כבר תרגזנה בוטחות כי כבר מתרגזות .אך הוא על הצרה בלבד בראותן כי כלה
בציר ,ותחת היות דיש משיג את בציר ובציר ישיג את זרע ,עתה רואות כי כלה בציר ואוסף
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של התבואה ,שהיה ראוי להיות קודם הבציר שהוא זמן האסיף ,שקודם הבציר מהתבואה
שעברה אין צריך לומר שלא באה ,כ"א גם בלי יבוא כי איננו אפילו מאוחר כלל ,הנה על זו
רוגזות הבוטחות.
(יא) אך לא על העוון שגרם ,לכן חרדו שאננות אשר באותו עולם ,היודעות פגם עוונם ואיך
גרם להם רעתם ,ומאשר חרדו השאננות רגזה לפחות אחת מהבוטחות ,וזהו רגזה בלשון
יחיד ולעשות המספד פשוטה הלבושים העליונים ועורה החלוק ,ואז לכסות בשר ערווה,
וחגורה על חלצים שיכסו המלבושים ע"י החגורה ממתנים ולמטה .אך לא תכסו גם הלב עם
היות כי גם הוא מכלל הצניעות ,כי ע"כ המתפלל צריך שיכסה את לבו ג"כ.
יב עַׁ לָ -ש ַׁדיִם סֹ ְפ ִדים עַׁ לְ -ש ֵדי-חֶ ֶמד עַׁ לֶ -גפֶ ן פֹ ִריָה :
יג עַׁ ל אַׁ ְד ַׁמת עַׁ ִמי קֹוץ ָש ִמיר ַׁתעֲ לֶ ה כִ י עַׁ לָ -כל-בָ ֵתי ָמשֹוש ִק ְריָה עַׁ ִלי ָזה :
יד כִ י-אַׁ ְרמֹון נֻטָ ש הֲ מֹון ִעיר עֻ זָ ב
עֹ פֶ ל וָבַׁ חַׁ ן הָ יָה ְבעַׁ ד ְמעָ רֹות עַׁ ד-עֹולָ ם ְמשֹוש ְפ ָר ִאים ִמ ְרעֵ ה עֲ ָד ִרים :
(יב) אך אתן לא תכסו הלב ,יען כי על שדים סופדים המספידים כי זה דרכם ,כלומר ולכן
צריך להיות הלב גלוי ,ועל מה תחרדו ותספידו ,הלא הוא על שדי חמד כו' לא על תנובת
השדה ,שכלה בציר אוסף בלי יבוא ,כי אם על העוון שגרם זה ,שהוא על שדי חמד ,הם
שדות של החמד שחמדו שדות וגזלו ,וכן על חמד גפן פוריה.
ושמא תאמר ,אם כן זה יצדק בגוזלים שדות זולתם ,שלא יצמיחו שדות הגזולים (יג) אך על
אדמת עמי ,שהיא עדיין של עמי שלא נגזלה ,הלא נגד עיננו כי קוץ שמיר תעלה ,ולמה
לקתה אדמתם זו ,הלא הוא יען כי על כל בתי משוש כו' .ויהיה מאמרם ז"ל באיכה רבתי
שאמר הקדוש ברוך הוא לאברהם ,שילקו על שהיו אלו שמחים במפלתם של אלו ,שנאמר כי
רעתכי אז תעלוזי .וזה יאמר על אדמת עמי קוץ שמיר תעלה ,על כי על כל בתי משוש
שעלה בהם ג"כ קוץ שמיר הייתה קריה עליזה.
או יאמר על אדמת כו' מאמרם ז"ל באיכה רבתי ,למה חרבה ביתר שהיו תושביה צדיקים.
והשיבו על שהדליקו נרות לחורבן בית המקדש ,ולמה הדליקו ,על שבבואן לירושלם לרגל ,היו
שואלים אנשי ירושלם להם ,על בתי חמדתם ובירותם וארמנותם ופרדיסיהם הטובים .והיה
כל אחד מאנשי ביתר מגיד כל בתי חמדתו ,והיו אנשי ירושלם מכתיבים שטרות בעדי שקר,
שקנו בית פלוני מפלוני כו' ,והיו שולחים מעשה ב"ד וגזרת מלך לביתר לאמר ,בבוא פלוני
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ופלוני לנחלותיהם אל תניחום כי מכרום בירושלים ,ועל כן שמחו בחורבן ירושלם ,ובעוון
שמחתם נחרבו גם הם.
ובזה יתכן יהיה זה מאמרו יתברך מאז ,אחרי אומרו על שדי חמד ,שהיו חומדים הנחלות
הטובות כמדובר ,אמר אדמת עמי שאינה אדמת השכינה כציון וירושלם ,רק אדמת עמי
שהיא ביתר ,אשר לא חמדו הם בתים וגזלו כבני ירושלם ,למה היא קוץ שמיר תעלה .הלא
היא יען כי על כל בתי משוש ,הם בתי ירושלם הנקראת משוש כל הארץ הייתה קריה
עליזה ,כי הייתה קרית ביתר עליזה במפלת בתי ירושלים ,ועל כן חרבה גם היא.
(יד) כי ארמון נוטש כו' .אל יעלה על רוחכם ,כי עיקר ההספד הוא על הבית ולא על המון
העם באמת ,באמור אהה על הבית אשר נקרא ה' צבאות עליו ,כי הלא הבל הוא גלות ישראל
בערך חורבן הבית וימאן להינחם עליו .על כן אמר הנה נהפוך הוא ,כי הלא ארמון הוא בית
המקדש נטש ,לא הפסיד הארמון כלום .כי אדרבא המון עיר הוא שעוזב ממנו ,אך הוא עדיין
בקדושתו ,כד"א והשמותי את מקדשיכם ,אך עופל ובחן שאין להם קדושה ,היה בעד מערות
עד עולם כו'.
ולא עוד ,אלא שתיקון ארמון ועופל ובחן תלוי בעם ,כי כל שממותם אינו אלא עד יערה עלינו
כו' ,כאשר יבא ביאורו בס"ד.
או יאמר ,אם תראה כי ביהמ"ק נטש אשר לא חטא אל תתמה ,כי הלא היה כדי שעל ידי כן,
המון עיר הם ישראל עוזב מהאף והחימה מלכלותם ,כי כלה ה' חמתו כו' במה שויצת אש
בציון ,וכן עופל כו' נשארו לשוש בצלן פראים כו' בשבילנו.
טו עַׁ ד-יֵעָ ֶרה עָ לֵ ינּו רּוחַׁ ִמ ָמרֹום וְהָ יָה ִמ ְדבָ ר לַׁ כ ְַׁר ֶמל ( ְו ַׁ כ ְַׁר ֶמל) [ ְו ַׁה ַׁכ ְר ֶמל] לַׁ יַׁעַׁ ר י ֵָח ֵשב :
ְשכַׁן בַׁ ִמ ְדבָ ר ִמ ְשפָ ט ּוצְ ָד ָקה בַׁ כ ְַׁר ֶמל ֵת ֵשב :
טז ו ָ
יז וְהָ יָה ַׁמעֲ ֵשה הַׁ צְ ָד ָקה ָשלֹום וַׁעֲ ב ַֹׁדת הַׁ צְ ָד ָקה הַׁ ְש ֵקט וָבֶ ַׁטח עַׁ ד-עֹולָ ם :
ּוב ִמ ְשכְ נֹות ִמ ְב ַׁט ִחים ּו ִב ְמנּוחֹ ת ַׁשאֲ ַׁננֹות :
יח ְוי ַָׁשב עַׁ ִמי ִבנְ וֵה ָשלֹום ְ
(טו) עד יערה עלינו רוח ממרום כו' .ידוע כי הגאולה העתידה איננה רק ע"י תשובה שלא
כראשונות ,כמפורש הטעם אצלנו בקצת מקומות ,ואמרו ז"ל כי הבטיחנו הקדוש ברוך הוא
שאם מעצמנו לא נשוב הוא יתברך יחזירנו ,שנאמר בצר לך וכו' ושבת עד ה' כו' .וזה יאמר
פה כי החורבן האמור יהיה עד יערה עלינו רוח דעת את ה' ממרום לשוב עד ה' מעצמנו ,ואז
יתוקן הממושכן עלינו ,והיה מדבר הם ערי קדשנו וציון שהיו מדבר ,יהיו ככרמל שהוא בנוי
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ודשן ,ומה שהוא עתה כרמל ליער יחשב .והוא ,כי אז בשובנו אליו יתברך כי יערה עלינו רוח
ממרום יקבץ גלויותנו ,ואז והיה המדבר היא ציון שמדבר הייתה ,לכרמל הוא יישוב של
ברכה המתייחס לכרמל שהוא כר מלא ,והכרמל הם מקומות שבהם שופע ומילוי שעתה
ליער שיש בו חיות טורפות יחשב.
(טז) כי כן יהיו שם עושקים וגוזלים ראו נא כח המשפט כי בו נתקן הכל ,וזהו ושכן במדבר
משפט כו' ,והוא ע"ד מאמרם ז"ל על פסוק מלאתי משפט צדק ילין בה ,כי בהיות העיר
מלאה משפט ,שופטים ושוטרים לבל יעבור משפט בשום צד ,אז ממוראת המשפט אפילו לא
יצטרכו לדון ,כי צדק ילין בה ,כי כולם יעשו צדק .וע"ד זה יאמר גם שהכרמל ליער יחשב,
שלא יחסרו גוזלים וחומסים .עם כל זה כאשר ישכון בציון שקראתיו מדבר משפט ,ע"י מה
שישכנו שמה דיינים יושבי על מדין ,ימשך שממורא המשפט ,אין צריך לומר שבכרמל לא
יגזלו ויעשקו כי אם יעשו צדקה ,וזהו ושכן וכו' וצדקה כו' ,כי לא יצטרכו לעשות משפט ,כי
ממה שישכון המשפט שם בלבד יספיק ,כי מהמורא תשב בכרמל צדקה.
(יז) והיה מעשה הצדקה שלום כו' .אחרי אומרו ,כי ע"י מה שיערה עלינו רוח ממרום ,נשוב
בתשובה ויקבץ גלויותינו ,באופן שיהיה המדבר לכרמל כו' ,ושאז במשפט ובצדקה אשר
נוסיף על התשובה ,כי ושכן במדבר משפט וצדקה כו' ,שהוא ענייין ציון במשפט תפדה כו',
אמר עתה איזה הדרך תהיה תשועתנו ע"י הצדקה ,והוא כי והיה מעשה הצדקה כו' .והוא ,כי
יש שלש בחינות בצדקה:
א' ,מציאות נתינת הצדקה,
שנית ,המשתדל לגבות ולחלק ומשכיל אל דל לתת לכל אחד די מחסורו אשר יחסר לו,
וטורח זה יקרא עבודה ,וכל זה בלי השקפה אל הנתנה בפרטות אל תופשי התורה.
אך יש בחינה ג' והיא ,לתת לעמלי תורה.
ואמר כי בהיקבץ הגלויות על ידי תשובה והיה המדבר וכו' ,ומהמשפט תמשך צדקה .הנה
ע"י מציאות מעשה הצדקה ,שהיא הבחינה הראשונה יהיה שלום מאויבים מידה כנגד מידה,
כי הוא עשה שלום בין הדל לקונו כו' .אך על הבחינה השנית יהיה יותר ממציאות שלום ,כי
ועבודת הצדקה השקט ובטח עד עולם ,מה שאמרתי מעשה הצדקה שלום (יח) הוא ,כי
וישב עמי בנוה שלום והוא כי נוה היא דירה קלה ,ועם כל זה יהיה להם שלום מפחד .ואשר
אמרתי ועבודת הצדקה השקט ובטח הוא ,שלא בלבד יהיה להם נוה בעלמא .כי אם
משכנות מבטחים .ולא שיבואו אויבים ולא יוכלו לכבוש המשכנות ,שאפילו לא יבואו כי יהיו
במנוחות שאננות מפחד רעה .והנה זה יהיה לכם על ידי ב' בחינות הצדקה שתשבו על
הארץ בטח.
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יט ּובָ ַׁרד ְב ֶר ֶדת הַׁ יָעַׁ ר ּובַׁ ִש ְפלָ ה ִת ְשפַׁ ל הָ ִעיר :
כ אַׁ ְש ֵריכֶם ז ְֹרעֵ י עַׁ ל-כָלָ -מיִם ְמ ַׁש ְלחֵ י ֶר ֶגל-הַׁ שֹור וְהַׁ חֲ מֹור:
אמנם אין השלוה מתמדת בעצם (יט) ,כי הנה וברד כו' והוא כי הנה דעת המתרגם ורש"י
ז"ל הוא ,כי היער הנאמר פה האומות עכו"ם לעתיד שנפילתם היא קימתנו ב"ב .ולפי דרכנו
יאמר ,הנה וברד שהוא אבני ברד ואלגביש שנפלו על הגויים בימי יהושע בכיבוש הארץ.
ועדיין יש להפיל על העכו"ם הבאים עלינו בזמן הגאולה .ועל זה יאמר הנה אחר שהצדקה
תהיה משתי הבחינות ,תספיק לשבת בנוה שלום כו' ,אך הנה כאשר ה' ימטיר ברד ברדת
היער ,הם העכו"ם כדעת המתרגם ,שהם עצים בלתי עושים פירות ,והם המתקבצים שם על
ישראל ,הנה ברדתה ועדין אתם בשפלה שהוא עודכם במלחמת אויביכם ,לא יבצר שתשפל
העיר ,הידועה היא ירושלם .שתהיה לה צער ושפלות מה ,כיולדה שסמוך ללידה יבוא חבל
לה.
(כ) לכן אם תעשו הבחינה השלישית שהיא לזרוע הצדקה בתופשי התורה ,אז מיד יבואו
שני המשיחים ויגאלכם ה' מיד בלי צער ,וזהו אשריכם זורעי על כל מים ,הם כל חלקי תופשי
התורה הנקראת מים ,בעלי מקרא ובעלי משנה ובעלי גמרא ובעלי אגדה .כי אז ע"י כן
אתם משלחי רגל השור לישראל ,הוא משיח בן יוסף הנקרא שור .והחמור הוא משיח בן
דוד הבא רוכב על חמור ,כי ע"י צדקה לתופשי התורה ישלחו מיד את שני המשיחים ,ולא
תשפל העיר כי יגאלו מיד .ועל היות בחינת הצדקה הזאת עולה על כל השלשה ,דבר עם
עושיה לנוכח באומרו אשריכם ,מה שאין כן עד כה שדבר שלא לנוכח.

פרק לג
שֹודד וְאַׁ ָתה ל ֹא ָשדּוד ּובֹוגֵד וְל ֹא-בָ גְ דּו בָ ְך
ֵ
א הֹוי
ֹלתָך ִל ְבגֹ ד י ְִבגְ דּו-בָ ְך :
ּושד כַׁנְ ְ
שֹודד ת ַׁ
ֵ
כַׁהֲ ִת ְמָך
ב ה' חָ נֵנּו ְלָך ִקּוִ ינּו הֱ יֵה זְ רֹעָ ם לַׁ ְב ָק ִרים אַׁ ף-יְשּועָ ֵתנּו ְבעֵ ת צָ ָרה :
ג ִמקֹול הָ מֹון נ ְָדדּו עַׁ ִמים ֵמר ְֹממֻ ֶתָך נ ְָפצּו גֹויִם :
(א) הוי שודד ואתה לא שדוד כו' .הנה חורבן הבית היה זה פעמיים ,ועל כל אלה ידבר
שלא לשם שמים כיוונו ,ושיקבלו ענשם בראשם .וזהו הוי שודד הוא נבוכדנאצר בחורבן
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ראשון ,ואתה לא שדוד מתחילה ,שתאמר שעל ששדדוך שדדת אותם .וכן ובוגד הוא עשו
בחורבן שני ,בוגד באחיו בני ישראל עם שלא בגדו בך ,כי בשנאה עשו אך כהתימך שודד
תושד ,שהוא בסוף השבעים שנה ,וכן כנלותך לבגוד עשו יבגדו בך.
(ב) ואומר הנביא לפניו יתברך גם שאין אנו כדאים ,ה' חננו בתורת חן .כי לפחות זכות זה יש
לנו ,שהוא כי לך קוינו ,שלא על הנוגע אלינו נקוה ,כי אם לך בשבילך על כבודך המחולל
בגויים ,והמתפלל על חברו והוא צריך לאותו דבר ,הוא נענה תחילה ,לכן אל תייחל עד עת
קץ ,שהיא כהתם השודד וכנלות הבוגד .כי אם מודינא לך שתהיה זרועם של מלכויות
המשעבדים אותנו לבקרים ,שהוא בתחילת ממשלת כל אומה מהם .כמו שאמרו ז"ל על פסוק
בבקר תאמר מי יתן ערב ,בבקרן של בבל נאמר מי יתן ערבה ,וכן בערבה מי יתן בקר של
גלות מדי וכו' .הנה קראו לתחילת ממשלתם בקר ,ובזה יאמר היה זרועם לבקרים שלהם,
בתחילת הגלותם אותנו כי חטאנו .אך לא שתעזוב אותנו שידחקו צרה עלינו ,כי די להם מנד'
בלא והלך ,אך אף היה ישועתנו בעת צרה ,גם שיהיה קודם התימם גבולם לעת קץ.
או יאמר עת צרה על סוף הגלות ,כענייין חבלי משיח ואמר ה' חננו כמידתך ,שאמרת וחנותי
את אשר אחון .והיה ראוי תקדים ישועתנו כענייין כל המתפלל על חברו הוא נענה תחילה,
על כי לך קוינו על הנוגע לך ,אך לא נשאל כי אם היה זרועם לבקרים ולא שתושיענו תחילה,
כי אם אף ישועתנו שהוא כי מישועתך עשה עיקר .ואף ישועתנו גם כן אחרי כן בעת צרת
חבלי שהיא עת קץ ,אז תהיה ישועת עת צרה שמוראם לא תחטיאנו בחבלי משיח.
או יהיה פירוש היה זרועם של ישראל ,ומדבר שלא לנוכח .כי בושנו לשאול על בקרים
בתחילת הגליות יעזרנו ,עם היותנו בלתי ראויים ,ואז הוא תחילת פירעון חובותינו .ואמר מה
שנחלה פניך הוא ,כי גם שבבקר אין אנו כדאים עשה על ידי עצמך ,כי באחרונה ידענו כי אין
צריך לומר אתה ,כי אם גם האף היא ישועתנו בעת צרה .ואומרו זרועם ולא אמר זרוענו
הוא ,כי אז בבקרים היא עידן ריתחא זמן פקודת עוון ,וישראל בלתי רצויים לפניו ,ועל כן
מזכירם בלשון שלא לנוכח.
או יאמר ,מה שאשאל שתהיה זרועם לבקרים ,לא מבלי יודעי כי גם בצרה עצמה שאנו
בגלות הוא עצמה ישועה לנו ,וזה אף ישועתנו בעת צרה .כלומר עם כל זה אל תאחר אותנו
בה ,ואל נתייחס חלילה למטריחים כלפי מעלה ,באמור שתהיה זרועם לבקרים .כי הלא אינך
צריך יגיעה חלילה ,כי אדרבא כשאתה מרעים בקום עשה בקולך.
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(ג) אז נדדו עמים ממקומם בלבד ,והוא בקולות של מתן תורה ,כי שמעו עמים ונדדו הלכו אל
בלעם .כמו שאמרו ז"ל לשאול אם היה מביא מבול לעולם ,אך מרוממותך שהתרוממת
וסילקת השגחתך מבני אדם בשב ואל תעשה ,נפצו גוים הוא בדור הפלגה ,כי כאשר וירד ה'
לעומק דינם לראות את העיר ואת המגדל כו' ,אז סילק השגחתו מהם ונשארו משוללי
הצלחה ,עד בלתי הבין איש שפת רעהו ,כמו שאמרו ז"ל שהיה אחד שואל מחברו אבן ונותן
לו מים ,שואל מים ונותן לו טיט והיה מטפחו על פניו .וע"י כן נפצו איש מעל אחיו ויתפזרו בכל
העולם ,וזהו מרוממותך נפצו עמים ,כלומר וגם עתה במעט סילוק השגחה מהם ,באופן יכירו
כי בשלנו הוא די.
ד וְאֻ סַׁ ף ְשלַׁ ְלכֶם אֹ סֶ ף הֶ חָ ִסיל כְ ַׁמ ַׁשק ֵג ִבים שֹ ֵקק בֹו :
ה נִ ְש ָגב ה' כִ י שֹ כֵן ָמרֹום ִמלֵ א צִ יֹון ִמ ְשפָ ט ּוצְ ָד ָקה :
ו וְהָ יָה אֱ מּונַׁת ִע ֶתיָך חֹ סֶ ן יְשּועֹ ת חָ כְ ַׁמת ו ָָדעַׁ ת י ְִראַׁ ת ה' ִהיא אֹוצָ רֹו :
משיב הוא יתברך (ד) ואומר ואוסף שללכם כו' ,כלומר איני רואה בכם תשובה גמורה שהיא
במשפט וצדקה עד בא זמן העתיד ,אשר אז יאסף שללכם אוסף החסיל ,הבלתי משאיר כל
עשב .כן גם אתם עד בלתי השאיר לכם דבר ,ויהיה כל כך בתשוקה לאסוף ,כמי שנפשו
שוקקה למצא גבים לשאוב מים לשתות ,וזהו כמשק גבים שוקק בו ,והוא מגזרת ונפשו
שוקקה כלומר כתשוקת גבים למי שוקק בו.
אז ע"י כן (ה) ונשגב ה' ביום ההוא ,כי בראות שאוסף שללכם כו' ,אז תבינו כי העדר משפט
וצדקה גרם לכם ,ואז תעשו משפט וצדקה וזהו נשגב ה' כו' .והוא כי דרך העולם הוא ,כי
הגדול בולע את הקטן ,ולפי עושר וגדולת האיש ,יגזול ויחמוס את הבלתי עשיר ,ועל כן יצא
משפט מעוקל .כי גם אם יהיה העשיר חייב בדין אל הדל ,לא יקבל הדין ומכל שכן שלא יתן
בתורת צדקה .אך לעתיד אחר שיאוסף שללם דעה יקנו ,והיותם רם ועשיר יעשה משפט
וצדקה .וזהו נשגב יהיה ה' מראה גדולתו בעולם ,כאשר מי שהוא שוכן מרום שהוא גדול
העיר ,מלא ציון משפט וצדקה אשר זה יהיה לעתיד.
או יאמר שוכן מרום על מלך המשיח ,אשר הוא עתה שוכן מרום .והוא מאמר אליהו לריב"ל
שהיה המשיח על פתחה של רומי ,ופירש רש"י ברקיע שכנגד פתחה של רומי .ויאמר כי
ונשגב ה' כאשר אותו שהוא יושב מרום ,יאמר עליו שמלא ציון משפט וצדקה שהוא לעתיד.
ושמא תאמר ,הלא בין כך ובין כך הזמן מתארך מלהיגאל אל תחוש ,כי הנה אדרבא
האריכות יהיה לך לזכות ,כי בזכות האמנה אל עת הישועה המעותדת לך תתחזק תשועתך,
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והוא מרגלא בפומא דרבותינו ז"ל ,כי בזכות האמנה נגאלו ממצרים ובזכות האמנה יגאלו .כי
עצות מרחוק אמונה אומן ,וזהו (ו) והיה אמונת עתך ,שהוא אמונת עת השמור לך ,הוא עת
קץ אמונתך על העת ההיא ,תהיה לך חוסן ישועות ,שהן שתי ישועות:
תשועת השכינה כביכול,
ותשועת ישראל.
ואעפ"י שזכות תורה היא המקרבת את הגאולה כמו שאמרו ז"ל ,על כי יתנו בגוים עתה
אקבצם ,וכן מאמר הכתוב עני ורוכב על חמור ,שהוא על זכות תורה כד"א יששכר חמור גרם.
עם כל זה זכות האמנה שהיא מחמת יראת ה' היא עיקר ,וזהו אומרו חכמת ודעת כו' ,כלומר
כי אמונת עת הגאולה תהיה לך חוסן ישועות ,כי גם שיהיה בך חכמת ודעת הוא זכות
תורה .עם כל זה יראת ה' שממנה נמשכת אמונת עתך היא אוצרו יתברך ,לאצור בה חכמת
ודעת .כי כל שיראת חטאו קודמת לחכמתו חכמתו מתקיימת ,באופן כי החכמת ודעת לא
יתננה אז הוא יתברך רק למי שיש לו אוצר ה' ,היא היראה לשים בתוכה חכמת ודעת
לקיימן ,כי ראשית חכמה יראת ה'.
או שעור הכתוב ,והיה אמונת עתך שהוא אמונת הקץ חוסן וחוזק לישועות .ומה הן
הישועות אשר זאת חוזק להן ,הלא הן חכמה ודעת אשר על ידן יהיו הישועות כנודע .ואיך
תהיה זאת חוסן להן ,הוא כי יראת ה' הוא אוצרו יתברך ,להכין אותם ביד האדם ,ואמונת
עתך היא משל יראת ה' ,ועל ידה ה' יתן חכמה ודעת ליגאל.
[ו] או יאמר ,והיה אמונת עתך וכו' כלומר אל תתייאש מן התשועה ,כי הנה לך שתי זכיות
לקרב גאולתכם:
א' היא האמנה ליגאל ,וזהו והיה אמונת עתך שתאמן בעת קץ ,יהיה לך חוסן וחוזק
לישועות של בעתה או של אחישנה לפי הדור,
ב' ,וכן זכות חכמה ודעת התורה.
ועוד שלישי ,שהיא יראת ה' גם שלא יהיו לך מצות מעשיות ,ואל ימעט בעיניך יראת ה' בלי
מעשה ,כי הלא היא אוצרו.
והוא כי הנה אמרו רז"ל שהראה הקדוש ברוך הוא למשה אוצר גדול ,ואמר לו אוצר זה למי
הוא ,אמר למי שאין לו שאתן לו מתנת חנם .והלא כמו זר נחשב יהיה אוצר גדול ,למי שאין לו
שום זכות .אך יתכן שהוא מי שהיה ירא חטא ,אך לא היו לו מצות מעשיות בפועל ,ובזה יאמר
יראת ה' היא אוצרו הידוע לו יתברך ,שהוא אוצר יראת חטא בלי מעשה שהוא האוצר הגדול,
באופן ששלש זכיות אלו יעמדו לכם.
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ז הֵ ן אֶ ְראֶ לָ ם צָ עֲ קּו חֻ צָ ה ַׁמ ְלאֲ כֵי ָשלֹום ַׁמר י ְִבכָיּון :
ָשמּו ְמ ִסלֹות ָשבַׁ ת עֹ בֵ ר אֹ ַׁרח הֵ פֵ ר ְב ִרית ָמאַׁ ס עָ ִרים ל ֹא ָח ַׁשב אֱ נֹוש :
ח נ ַׁ
ט אָ בַׁ ל אֻ ְמ ְללָ ה אָ ֶרץ הֶ ְח ִפיר ְלבָ נֹון ָק ַׁמל הָ יָה הַׁ ָשרֹון כָעֲ ָרבָ ה ְונֹעֵ ר בָ ָשן ְוכ ְַׁר ֶמל :
ָשא :
רֹומם עַׁ ָתה אֶ נ ֵ
ֹאמר ה' עַׁ ָתה אֵ ָ
י עַׁ ָתה אָ קּום י ַׁ
(ז) הן אראלם צעקו חוצה כו' .אחרי מאמר ישראל אליו יתברך בל יאחר מלעזרנו ליגאל עד
עת קץ ,כי אם יהיה זרועם לבקרים.
והשיב הוא יתברך כי מייחל עד ימלאו ציון משפט וצדק ,ויקיימו האמנה וחכמה ודעת ויראת
ה'.
אמר עתה דעו וראו כי שאלתכם זו ,לא אתם לבדכם נצטערתם עליה ,כי הן אראלם צעקו
וצעקתם הייתה חוצה שהוא אומרם חוצה .והוא כי ע"י החורבן נשתלחו חוצה עם השכינה
שבגלות עם ישראל כביכול ,ומלאכי שלום מר יבכיון .והוא הנודע מחכמי האמת כי בעשות
רוגז בעולם לישראל ,שכינה מרגשת מר ממות ,שהוא ענייין כי כל שפע הבא לעולם מקבלת
השכינה מלמעלה והיא מוצקת ,ובזמן שלוה מקבלת טובה ויערב לה .ועל הזמן ההוא נאמר
שמוסיפין כביכול כח כו' ,על מה שמקבלת ,ובזמן שאין הכנה בישראל לקבל גם בה לא
יושפע ,כשדים כי יינק הוולד ,שאם אין יונק אין השדים מקבלים חלב ,ועל זה נאמר צור ילדך
תשי ,וכבד מזה הוא כאשר ישראל בני קבלת רוגז ,כי זה קשה לשכינה מהעדר קבלת שפע
טובה ,כי אז מקבלת שפע פורענות ומר לה מאד ,ובזה יאמר אראלם הם מלאכיה הגולים
עמה ,צעקו צאתם חוצה מארץ הקדושה בגלות עם ישראל ,אך מלאכי מידת שלום שהם גם
הם מצטערים על היות השפע שיורק עתה רוגז ,שהוא הפך השלום על אותו טעם מר יבכיון
וזהו מלאכי כו'.
או יאמר הן אראלם צעקו חוצה ,על אמור להם הקדוש ברוך הוא כמו שאמרו במדרש חזית,
שאמר למלאכים אם אינכם מניחים לי לבכות ,אעלה במקום שאין לכם רשות ליכנס ,שנאמר
במסתרים תבכה נפשי .הנה שהצער על עצמם היה שהיה מסתלק מאתם למעלה ,במקום
שאין להם רשות לעלות כמפורש אצלנו במקומו.
וכן מלאכי שלום מר יבכיון( ,ח) באומרם נשמו מסלות לומר ,אם נשמו מסלות אשר חוץ
לעיר אינו מן התימה ,כי שבת עובר אורח ,ועיקר הצרה לעובר אורח אשר חטא לך ,אך הפר
ברית לגמרי אשר כרת לאבות ,וכן מאס ערים ציון וירושלם .כי הצית אש בציון ובירושלם
שפך כאש חמתו ,וערו ערו עד היסוד בה עם שהערים לא חטאו ,זה לא חשב אנוש רעה
גדולה כזו.
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והוא כי בחורבן ראשון (ט) אבל אומללה ארץ ,היא כל ארץ ישראל דרך כלל ,ובגלות מדי
החפיר לבנון הוא בהמ"ק ,כי החל לבנות ואחשורוש ביטל הבנין שהיה זה ללבנון חרפה,
וזהו החפיר לבנון .ובגלות יון קמל כי פרצו פרצות בהיכל ,ובגלות אדום דרך כלל נוער בשן
וכרמל .הנה כי מלבד תלונתכם גם מלאכי השרת מצטערים ,ובפרט על הארץ אשר לא
חטאה ,אך העיכוב הוא מכם .כי הוא יתברך מזומן כי הנה בחורבן ראשון שריקדו גויים
בהיכלו ,אומר הנביא ישעיה (י) שהיה קודם החורבן עתה אקום יאמר ה' ,שיאמר בהשלם
גלות בבל אז ,וכן בגלות שני יאמר עתה ארומם ,ובשלישי עתה אנשא ,ולא היה ממתין עד
הגלות הרביעי אך היה לכם לחזור בתשובה.
יא ַׁתהֲ רּו חֲ ַׁשש ֵת ְלדּו ַׁקש רּוחֲ כֶם אֵ ש ת ֹאכ ְַׁלכֶם :
סּוחים בָ אֵ ש יִצַׁ תּו :
יב וְהָ יּו עַׁ ִמים ִמ ְש ְרפֹות ִשיד קֹוצִ ים כְ ִ
(יא) אמנם אדרבא תהרו חשש בהרהורי עבירה ,תלדו קש בעשותכם אותה הוא רוח
הטומאה הנברא בה ,נמצאתם מעכבים אותו מלקום לגאלכם ,וגורמים לכם גיהינום כי מה
שתלדו קש הוא רוחכם ,הוא רוח הטומאה ,שאתם מולידים בעבירה ,שהיא אש תאכלכם
בגיהינום .והוא הנודע ,כי העוון עצמו הוא כח הטומאה שאדם עושה בעבירה ,הוא הממרקו
וממוגנו בגיהינום ,כד"א ותמוגנו ביד עונינו ,וזה אומרו ביד שהוא רוח הטומאה אשר יצדק בו
לומר יד ,והוא אצלי נועם מליצת רז"ל באומרם ,כי הרשעים הם בעצמם מוליכים העצים
לישרף בהם בגיהינום ,שהוא הכחות טומאה אשר ברא משחיתים במעשיו ,מוליכם עמו
לישרף בהם ,וזה יאמר רוחכם הוא אש תאכלם .ועל כן להיות זה קשה משעבוד מלכויות ,על
כן טוב הוא לכם (יב) בחירת אברהם ,שיהיו עמים משרפות שיד שהוא שעבוד מלכויות,
שיהיו לכם העמים כמשרפות אבנים לשיד ,שע"י האש מתלבנים האבנים ,כך אתם אש
שעבוד מלכויות ,על ידה תתלבנו ממעשיכם הרעים ותנצלו מגיהינום ,ואחר כך העמים הנז'
קוצים כסוחים באש שבערו לכם יצתו בגיהינום.
רֹובים גְ בֻ ָר ִתי :
ּודעּו ְק ִ
יתי ְ
חֹוקים אֲ ֶשר עָ ִש ִ
יג ִש ְמעּו ְר ִ
יד פָ חֲ דּו ְבצִ יֹון חַׁ ָט ִאים אָ חֲ זָה ְרעָ ָדה חֲ נ ִֵפים
מֹוק ֵדי עֹולָ ם :
ִמי יָגּור לָ נּו אֵ ש אֹוכֵלָ ה ִמיָ -יגּור לָ נּו ְ
יש ִרים מֹאֵ ס ְבבֶ צַׁ ע ַׁמעֲ ַׁשקֹות
טו הֹ לֵ ְך צְ ָדקֹות ְודֹבֵ ר ֵמ ָ
שחַׁ ד אֹ ֵטם אָ זְ נֹו ִמ ְשמֹעַׁ ָד ִמים וְעֹ צֵ ם עֵ ינָיו ֵמ ְראֹות ְב ָרע :
נֹעֵ ר כַׁפָ יו ִמ ְתמְֹך בַׁ ֹ
ימיו ֶנאֱ ָמנִ ים :
רֹומים י ְִשכֹן ְמצָ דֹות ְסלָ ִעים ִמ ְשגַׁבֹו לַׁ ְחמֹו נִ ָתן ֵמ ָ
טז הּוא ְמ ִ
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(יג) שמעו רחוקים אשר עשיתי כו' .אחרי דברו על החורבן ,אמר הלא העומדים בימים ההם
יתמהו ,בראות גויים מרקדים בהיכלו והוא יתברך שותק .לכן אמר שמעו רחוקים אשר
עשיתי בימי פרעה וכיוצא ,אשר אתם רחוקים מהמעשה ההוא ,ובזה ודעו קרובים לחורבן
גבורתי .כי מהקודם תדעו המאוחר בימיכם ,כי הן הן נוראותי הן הן גבורותי.
(יד) והנה פחדו בציון בזמן החורבן חטאים מהגלות ,וכן רעדה אחזה חנפים מאימת הגלות.
ושמא תאמרו כי הלא אחר היותם חטאים וחנפים ,אם לא יגלו ילקו בגיהינום ,לזה אמר כי
מפחד הגלות והשעבוד ,היו אומרים מי יגור מגזרת יגורהו בחרמו ,מי ייטיב עמנו ויגור לנו,
שיאסוף לנו אש אוכלה של גיהינום ,כי טוב יהיה לנו מגיהינום.
ושמא יאמר איש ,הלא לטובתכם בירר לכם אברהם אביכם מלכויות מגיהינום ,לא טובה לנו
ברירתו ,כי אלו ידע הוא מה הוא שעבוד מלכויות ,לא היה בורר לנו אותם .כי הלא מי הוא
אשר יגור אוסף ובורר לנו לחלקנו ,מוקדי עולם הם המלכויות תחת גיהינום ,הלא הוא
אברהם (טו) שהוא הולך צדקות ,שבכל מקום שהיה הולך אפילו במדברות היה עושה
צדקות ,נותן להם מעדני מלך בשר ויין כו' .ודובר מישרים שהיה אומר להם טרם יאכלו,
שיחזיקו טובה ויברכו לבעל הסעודה .והיו אומרים לו האם אין אתה בעליה ,ואומר להם לאו.
כי אם יש אלוה בשמים וכו' ,עד שמשרישם באמונת האמת.
וזה יתכן יאמר ודובר מישרים מואס בבצע מעשקות ,שעם שמן הדין שלל סדום שלקח מיד
ארבעה מלכים היה שלו ,מאס אותו להיות שבא ע"י מעשקות ,ולא סמך להתיר על יכין רשע
וצדיק ילבש.
ולא עוד אלא שנשבע והרים ידו לה' אם אקח כו' ,וזהו נוער כפיו כו' ועוצם עיניו מראות
ברע ,אשר ימצא את סדום ובקש עליהם רחמים ,כלומר אשר אלה לו אם הוא בירר את
המלכויות ,הוא שלא ידע בצערנו( ,טז) כי הוא מרומים ישכון בעולם העליון ,כי אותם מצדות
סלעים שהיה עושה בם הצדקות ,הם משגבו בעולם העליון ,כי שם בסלעים היה לחמו ניתן
לעוברי דרכים ,מימיו נאמנים שלא יכזבו כי אם בהתמדה ,כלומר הוא לא חש על צער
המלכויות ,כי לא ראה מה היה ,אך אנו לא נוכל לסובלן.
יז ֶמלֶ ְך ְבי ְָפיֹו ֶתחֱ זֶינָה עֵ ינֶיָך ִת ְראֶ ינָה אֶ ֶרץ ַׁמ ְרחַׁ ִקים :
ימה אַׁ יֵה סֹ פֵ ר אַׁ יֵה שֹ ֵקל אַׁ יֵה סֹ פֵ ר אֶ תַׁ -ה ִמגְ ָד ִלים :
יח ִל ְבָך י ְֶהגֶה אֵ ָ
יט אֶ ת-עַׁ ם נֹועָ ז ל ֹא ִת ְראֶ ה עַׁ ם ִע ְמ ֵקי ָשפָ ה ִמ ְשמֹועַׁ נִ ְלעַׁ ג לָ שֹון אֵ ין ִבינָה :
ְרּושלַׁ ם
מֹועֲדנּו עֵ ינֶיָךִ -ת ְראֶ ינָה י ָ
ֵ
כ חֲ זֵה צִ יֹון ִק ְריַׁת
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ָתקּו :
ֹתיו לָ נֶצַׁ ח ְוכָל-חֲ בָ לָ יו בַׁ לִ -ינ ֵ
ְתד ָ
ָנ ֶוה ַׁשאֲ נָן אֹ הֶ ל בַׁ ל-יִצְ עָ ן בַׁ לִ -יסַׁ ע י ֵ
כא כִ י ִאםָ -שם אַׁ ִדיר ה' לָ נּו ְמקֹום-נְ הָ ִרים יְאֹ ִרים ַׁרחֲ בֵ י י ָָדיִם
בַׁ לֵ -תלֶ ְך בֹו אֳ נִ יַׁ -שיִט וְצִ י אַׁ ִדיר ל ֹא יַׁעַׁ ְב ֶרנּו :
לזה משיב הנביא ואומר (יז) אל תחוש ישראל ,כי הלא ע"י הגלויות כאשר יהיה מלך ביפיו
יתברך ,שתגלה מלכותו יתברך בהדרתו אחר הגלויות ,תזכה שתראינה עיניך שהוא כתום
הגליות והוא דבר גדול ,ומה גם לחנפים שאחזו רעדה שהם מהבלתי רואים פני שכינה ,וגם
תראינה ארץ העליונה ,שנתרחקה ממך מעת החורבן עתה תראה אותה ,וזהו תראינה ארץ
מרחקים.
(יח) לבך יהגה אימה כו' .אמר אם מעתה טרם בא הגלות ,לבך יהגה אימה מפחד הגלות,
ותפרוש מרעה ותחפש תמיד איה סופר ,הוא כמו שאמרו ז"ל סופר את האותיות ודורשן ,איה
שוקל גזירות שוות וקלים וחמורים ,ואיה סופר את המגדלים הם מגדל הפורח באוויר הם
סודות התורה .אם ככה אתה עושה להיות כל עסקיך אחר יודעי התורה ללמוד מהם ,אין צריך
לומר שלא תגלה ביד האומות.
(יט) כי אם אפילו את עם נועז אפילו לא תראה ,אך מה אעשה ואתם עם עמקי שפה כו',
בורחים מהלמוד מדברים בלחש בעומק שפה ,בלתי מחזיקים בלמוד בשפה ברורה ,כי אם
בלחש וברפיון ,ואין זה רק משמוע שלא תשמעו אל מלמדכם ,ועל כן תמיד אתם מסתפקים
וכן נלעג לשון כו' ,והוא ,כי הבלתי מבין ההלכה כראוי מגמגם בדבורו ,וזהו אתם עם נלעג
לשון ,ואין זה רק כי אין בינה.
(כ) חזה ציון קרית מועדנו כו' .אומר הנביא בשמו יתברך ,הנה אוי למי שרואה טוב ציון
וירושלם ,ויבקש בעוונו לאבדו ,והלא תדאג אחרי כן ,והלא טוב טוב הוא כי תאמר ,הנה מה
רב טוב לבית ישראל ,אשר ישנו פה עתה בעוד בית המקדש בבנינו ,ועוד יוסיף הוא יתברך
לעתיד אם נטיב מעשינו ולמה דעה נחסר .וזה אומרו חזה וראה ציון קרית מועדנו בימי
מועד ,ומה גם בשמחת בית השואבה ,שאתה רואה כל אותן האורות ,הנה אם תרצה כזה
עיניך תראינה ירושלם כלה מאירה ,כאשר עתה בציון שהוא מה שסמוך לבית המקדש ולא
תירא שתמוט ,כי אם יהיה נוה שאנן ואהל הוא בהמ"ק בל יצען ,כי בל יסע יתדותיו הם
האבות לנצח ,כי בהיותנו צדיקים לא יכלה זכות אבות ,וזהו וכל חבליו שהם צדיקים בל
ינתקו ,מלקשר היתדות באהל בחוזק צדקתם.
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ושמא תאמר ,הלא שם עיקר אבירות היצר הרע ,כי כל הגדול מחברו יצרו גדול הימנו ,כי
צופה רשע לצדיק הוא היצר הרע ,ועם תופשי התורה נעשה אדיר ,ושמא יוכל לו (כא) אל
נירא ,כי הנה אם אז שם אדיר הנה ה' לנו ,שלא יעזבנו בידו בזכות הצדיקים ,כי נתפוש
התורה כבפסוק הקודם( ,יח) איה סופר כו' כי הוא מקום נהרים הם רבנים ,ויאורים הם
תלמידים ,רחבי ידים מרחיבים התורה ,כי בהמה יותש כח היצר הרע ,כן אם פגע בך כו'
משכהו לבית המדרש ,באופן שאל תלך בו אני שיט ,הוא כח היצר הרע להחטיא ,ואפילו צי
אדיר הוא השטן עצמו לא יעברנו להחטיא.
יֹושיעֵ נּו :
כב כִ י ה' שֹ ְפ ֵטנּו ה' ְמחֹ ְק ֵקנּו ה' ַׁמ ְלכֵנּו הּוא ִ
כג נִ ְטשּו חֲ בָ לָ יְִך בַׁ לְ -יחַׁ זְ קּו כֵןָ -ת ְרנָם בַׁ ל-פָ ְרשּו נֵס
אָ ז חֻ לַׁ ק עַׁ דָ -שלָ ל ַׁמ ְרבֶ ה ִפ ְס ִחים בָ זְ זּו בַׁ ז :
ישב בָ ּה נְ שֻ א עָ ֹון:
יתי הָ עָ ם הַׁ ֵ
אמר ָשכֵן חָ ִל ִ
כד ּובַׁ ל-י ֹ ַׁ
(כב) כי ה' שופטינו ה' מחוקקנו כו' .אחרי אומרו כי אם נהיה תופסים התורה ומחזיקים
בכישרון שנהיה צדיקים שבדור חבלים מחזקים יתדות ,זכויות שלשת האבות לבלתי יחרב
הבית ,כי אם יהיה נוה שאנן כו' ,כי לא נירא מהיצר הרע יאבדנו ,כי זכות התורה תעכב בידו.
אומרים ישראל עוד נבקש ממך והוא כי ה' שופטנו כו' ,והוא שדרך העולם ,שהשופט דן
והסופר כותב והמלך גוזר לקיים גזרת השופט ,ושלוחיו פועלים הגזרה ,ואם כך יהיה בדיננו
על אשמותינו ,שב"ד של מעלה הוא מידת הדין ישפוט ,ושלוחי הב"ד מבחינתו יכתבו ,והמלך
הקדוש יצווה לפעול גזרת הב"ד ,וגרדיני נימוסים יפעלו שלוחי הרוגז תכבד רעתנו .אך נבקש
ממך כי מידת רחמים הוא יהיה שופטנו ,ואחר המשפט מה שראוי לענשנו על פי מידה זו גם
מידת רחמים יהיה מחוקקנו ,שבהיות על ידו אחר כך ,יקל ידו שנית בכתיבה ,ע"י איזה זכות
אשר נעשה אחר המשפט ,וזהו ה' מחוקקנו .ואח"כ בתת הגזרה לפעול כדרך המלך ,יהיה
הוא עצמו ולא מידת הדין ,וזהו ה' מלכנו.
ועוד רביעית יעשה והיא ,כי אחר גזור כמלך לעשות המשפט והיה גם הוא המליץ בעדנו,
הוא יושיענו מפועלי הגזירה ע"ד זמן הסנהדרין ,שאם היה אחר שנמסר לידון מלמד זכות,
היו מחזירין אותו.
או יאמר ,אחר שאם נחטא הוא שופטנו ומחוקקנו ומלכנו ,שישים עצמו לעשות כל ג' בחינות
אלו ,במידת רחמיו להקל הרוגז ולזכותנו ,לכן טוב טוב הוא כי מעיקרא הוא יושיענו ,מצי
אדיר הוא שטן הוא יצר הרע מלהחטיאנו .משיב הוא יתברך ואומר ,אל תבטחו בהיותי אני ה'
אלוהיכם ומעריצכם ,כי דעו אפוא שאם אין אתם מחזיקים בכישרון ,שתהיו חבלים לחזק
שלשת יתדות ,שהם זכות שלשה האבות לא אושיעכם ,כי אלוהי משפט אני.
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(כג) וזהו נטשו חבליך כו' לומר אלו נטשו חבליך הם הצדיקים שבדור ,בל יחזקו היתדות
שאמרנו למעלה שיתרפו מהצדקות .הלא יקרה לכם כספינה שהתורן שלה ישר וחזק,
ומגיעים השודדים לבוז בז ,שאם אין פורשים הנס לא תהלך הספינה ולא תמלט מידם ,כי
ממקומה לא תזוז ,ואין צריך לומר שודדים חזקים ,כי אם גם פסחים ישיגוה לשלול שלל ולבוז
בז ,וזהו כן תרנם שהתורן ישר וחזק ,אחר שבל פרשו נס ,לא יושיעם התורן כי אם גם אז
חולק אין צריך לומר לאיש חלש ,כי אם גם עד איש שהוא דרכו להיות שלל מרבה מהזולת,
עתה אפילו פסחים יבזו אותו בז ,וזהו פסחים בזזו כו'.
כך גם שהוא יתברך תרן הספינה רם וישר וחזק ,אם אין הצדיקים פורשים נס זכיותיהם
להתהלך ,והמלט מהמנגדים לא יושיעם ה' ,כי הלא ידמה למי שכן תרנם כו' ,שהתורן לא
יציל בלי פרישת הנס כמדובר .ואם תאמרו כי יאמר איש השוכן בארץ ישראל ,הלא אמרת
שהבוחר בתורה ומצות ,ידבק בה' וייטב לו ,והלא אין דבקות לצדיק עמו יתברך ,כאשר
בהיותו שוכן בארץ ישראל ,והנה נראה שעם היותו צדיק שרובו זכויות עם כל זה הוא חולה
ובן ישראל הדר בחו"ל בריא אולם ,ויבוא להרהר כי הקרב אל משכן ה' יחלה ,ואדרבא היה
ראוי ייטיב לו ,כי הלא הרי הוא מהפורשים נס ,להגן זכותו על זולתו וכל שכן על עצמו ,לזה
אמר (כד) ובל יאמר שכן שהוא השכן בא"י חליתי ,מה ש"כ אשר בחוץ כי הלא העם היושב
בה נשוא עון ,שאפי' אחד לא ימצא בו כי ימרק אותו ,מה שאין כן בחו"ל שמת ועונו עמו .והוא
ענייין מאמרם ז"ל ,כי ארץ ישראל אחד מהדברים שאינן אלא על ידי ייסורין וזהו העם היושב
בה נשוא עון.

פרק לד
יה :
ּומֹלאָ ּה ֵתבֵ ל ְו ָכל-צֶ אֱ צָ אֶ ָ
ּולאֻ ִמים הַׁ ְק ִשיבּו ִת ְש ַׁמע הָ אָ ֶרץ ְ
א ִק ְרבּו גֹויִם ִל ְשמֹעַׁ ְ
ימם נְ ָתנָם לַׁ ָטבַׁ ח :
ב כִ י ֶקצֶ ף לה' עַׁ ל-כָל-הַׁ גֹויִם ְוחֵ ָמה עַׁ ל-כָל-צְ בָ אָ ם הֶ חֱ ִר ָ
ּופגְ ֵריהֶ ם יַׁעֲ לֶ ה בָ ְא ָשם ְונ ַָׁמסּו הָ ִרים ִמ ָד ָמם :
ג וְחַׁ ְללֵ יהֶ ם י ְֻשלָ כּו ִ
ד ְונ ַָׁמקּו כָל-צְ בָ א הַׁ ָש ַׁמיִם ְונָגֹ לּו כַׁסֵ פֶ ר הַׁ ָש ָמיִם ְוכָל-צְ בָ אָ ם
יִבֹול כִ נְ בֹל עָ לֶ ה ִמגֶפֶ ן ּוכְ נֹבֶ לֶ ת ִמ ְתאֵ נָה :
(א) קרבו גוים לשמוע ולאומים הקשיבו כו' .הנה בביאור תלים כתבנו במזמור [סז] אלוהים
יחננו ,כי במקום שאומר גוים או עמים וסומך להם לאומים הוא ,כי גוים הם אשר היצרו את
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ישראל ,ולאמים הם מלכויות אשר להם שלום עם ישראל ,כמו שאמרו במסכת סופרים כי בני
הפלגשים אשר לאברהם ,הם המלכויות שהפרישם אברהם למרחקים בל יצרו את ישראל,
ויבאו לימות המשיח לשרת את ישראל ,ושעליהם נאמר ומלכת שבא שמעה כו' ,אל תקרי
מלכת שבא אלא מלכות שבא ,שחשבו ששלמה היה מלך המשיח ,ועל אותו מלכות יאמר
לאמים ,כי אין לאם אלא מלכות.
ונבוא אל העניין
והוא בנודע מרבותינו ז"ל כי שמיעה מרחוק ,והקשבה או האזנה מקרוב .אמר על אשר היצרו
את ישראל הרחוקים מאתו יתברך ,קרבו גוים לשמוע אשר אתם רחוקים קרבו לשמוע,
שאפילו בקריבה אינו להקשיב שהוא מקרוב ,כי אם שמיעה שהיא מרחוק ,כי גם קרבתם
לרחוק תתייחס .אך לאמים הקרובים הקשיבו מקרוב התראתי בגויים ,ועל פי דרכם תשמע
הארץ כו' ויקחו מוסר בל יקרם כגוים.
(ב) ופירש ואמר כי קצף לה' ,אינו על לאמים והארץ וצאצאיה ,כי אם על כל הגוים הוא הסוג
הא' ,אויבי ישראל אשר היצרו להם ,וחמה על כל צבאם של מעלה ,הם שרי הגוים ההם אשר
בשמים ,ואז את הגוים עכו"ם נתנם לטבח (ג) וחלליהם יושלכו ,ואשר לא יהיו חללי טבח ,כי
אם המתים מעצמם או מרעב ,עליהם אמר ופגריהם יעלה באשם .ועם שלא יהיו כולם חללי
חרב ,עם כל זה כ"כ ירבו עד ונמסו הרים מדמם .הנה זה הוא על קצף שעל הגוים הם
האנשים.
ואשר אמרתי וחמה על כל צבאם( ,ד) הלא יהיה כי ונמקו כל צבא השמים שימק ויותש
כחם ,ואח"כ ונגלו כספר הנגלל השמים ,והוא עולם הגלגלים הם המסבבים .אך למעלה
מהם רקיע בלתי מסבב ,ובו שרפי קדש בחלק שכנגד ארץ ישראל ,אשר שם השכינה
וחיצונים כנגד חו"ל .ואמר כי אז יעשה הוא יתברך ,כי כספר שהיריעה נגללת סביב אל
העמוד ,כך אותו הרקיע שצבא השמים הנז' הם השרים בו ,שגם הוא נקרא שמים כמפורש
פרק אין דורשין ,יסבב סיבוב אחד כגלגל היומי סביב לארץ ,כספר על העמוד באופן שכל חלק
אשר היה נגד חו"ל מדי עוברו נגד א"י ,אשר שם השכינה יבול כל שר חיצוני מהשמים,
וישתבר ממנו כנבול עלה מגפן כו' .כי לא תוכל הטומאה לעמוד בפני הקדושה ,כי יכרת בפני
השכינה אך לא כל השרים שווים:
יש כנבול עלה מגפן שהוא קל האיכות ,שרובו ככלו טומאה ונמשל אל העלה.
ויש אשר הוא מתוק ובו חלק טומאה ,ותהיה נפילתו השחת וכלה כל חלאת טומאתו בו,
והשאיר בו איזה דבר מאיכות קדושה ,ועל סוג זה אמר וכנובלת מתאנה שהוא פרי הפגום,
ונשחת לארץ הנושר אשר לא יבצר מלהיות בתאנה הנובלת קצת ראוי למאכל .ועל כן לא
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אמר וכנובל מתאנה אם היה מכוון אל העלה ,כד"א ועלהו לא יבול ,כי אם נובלת שהיא תאנה
עצמה הנאכלת בצד מה כמדובר.
ה כִ יִ -רּוְ ָתה בַׁ ָש ַׁמיִם חַׁ ְר ִבי ִהנֵה עַׁ ל-אֱ דֹום ֵת ֵרד וְעַׁ ל-עַׁ ם ֶח ְר ִמי ְל ִמ ְשפָ ט :
ילים
תּודים ֵמחֶ לֶ ב כִ ְליֹות אֵ ִ
ו חֶ ֶרב לה' ָמ ְלאָ ה ָדם הֻ ַׁד ְשנָה ֵמחֶ לֶ ב ִמ ַׁדם כ ִָרים וְעַׁ ִ
כִ י זֶבַׁ ח לה' ְבבָ צְ ָרה וְטֶ בַׁ ח גָדֹול ְבאֶ ֶרץ אֱ דֹום :
ז ְוי ְָרדּו ְראֵ ִמים ִע ָמם ּופָ ִרים ִעם-אַׁ ִב ִירים ְו ִרּוְ ָתה אַׁ ְרצָ ם ִמ ָדם וַׁעֲ פָ ָרם ֵמ ֵחלֶ ב יְדֻ ָשן :
(ה) כי רותה בשמים חרבי וכו' .הנה כתבנו כי על כל הגויים ששעבדו והצרו את ישראל דבר
עד כה ,והם האמורים במקרא שכתוב באדיין דקו כחדא כו' ,והן אמת כי כל הגויים בכף אחת,
ועמלק בכף שניה מכריע את כולם .ועל כן אחרי אומרו גזרה הכוללת על כל הגויים ונתנם
לטבח ,שהוא כי נתנם לזולת שינקום נקמת בני ישראל מהם ,ולא עשה ע"י עצמו ,כי אם
מפלת שריהם שנמקו כל צבא השמים .לכן אמר כי אחר שרותה בשמים חרבו יתברך ,היא
שכינתו אשר רותה על שרי העמים ,אז תעשה עיקר אחר כך בעמלק לבדו .וזהו כי רותה
בשמים חרבי הוא בשרים ,הנה חרבי היא שכינה כנודע ליודעים חן על אדום תרד ,גם על
העם על ידי עצמו מה שאין כן בקודמים ,כי דרך ה' לפקוד בעצמו בשמים ,ואחר כך ימסור
העם ביד זולתו .אך אז גם על אדום הוא העם בעצמו תרד ,וזה הוא על הדור ההוא וגם על
עם חרמי ,הוא העם עצמו ,במקום שנעשה חרמי ורשתי לצוד את עמי ישראל ,כאשר חטאו לי
בזמן החורבן ,שעמדו על הפרק להכרית את פליטי ישראל ליצודם בחרמם ורשתם ,גם להם
תרד חרבי למשפט לשפוט ,על היעשות חרם לכך.
והנה שתים הנה נקמות עמלק:
א' אשר נגעו בכבוד ה'.
שנית על אשר הרעו לישראל,
(ו) אמר הנה חרב לה' שהוא על הנוגע אל כבוד ה' ,הנה מלאה דם בלבד ,שהוא לעשות הרג
רב ,אך עדיין לא תתענג בעשות ההרג ,כאשר בהרוג על כבוד עמו ,ועל זה אמר הודשנה כי
תדושן מחלב כטועמת מחלביהן חלביהם .ומה שאמרתי מלאה דם הוא מדם כרים ועתודים
הם הראשים שבהם ,ומה שאמרתי הודשנה מחלב ,הוא מחלב כליות אלים חזקים .כי בשני
מקומות יהיה ההרג:
אחד בבצרה שהיא מאדום כמפורש בירמיה ,ושם הוא דם כרים ועתודים ,וזהו כי זבח לה'
בבצרה,
ואשר אמרתי מחלב כו' הוא וטבח גדול בארץ אדום.
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ולמה קראתים אילים שהם חזקים כאלים המנגחים ,הלא הוא (ז) כי וירדו ראמים עמם
ופרים עם אבירים ורותה ארצם מדם ,וזה הוא אומרו חרב לה' מלאה דם .והנה זאת אעשה
להם ,כי אחרי מותם עפרם מחלב ידושן ,כי יתמידו זמן רב מצטערים בלתי נאכלים ,כי
במקום האכל מן העפר אדרבא ,משומנם ידושן העפר ויתלחלח כשרוי במים ,באופן שיהיו
מתקיימים וחלבם ניתך תמיד ומדשן את העפר ,ולמה הוא כל זה ולא הספיק הריגתם.
לּומים ְל ִריב צִ יֹון :
ח כִ י יֹום נ ָָקם לה' ְשנַׁת ִש ִ
ט ְונֶהֶ ְפכּו נְ חָ לֶ יהָ ְלזֶפֶ ת ַׁו ֲעפָ ָרּה ְל ָג ְפ ִרית ְוהייתה אַׁ ְרצָ ּה ְלזֶפֶ ת בֹעֵ ָרה :
ְיֹומם ל ֹא ִתכְ בֶ ה ְלעֹולָ ם יַׁעֲ לֶ ה ֲע ָשנָּה ִמדֹור לָ דֹור ֶתחֱ ָרב ְלנֵצַׁ ח נְ צָ ִחים אֵ ין עֹ בֵ ר בָ ּה :
י לַׁ יְלָ ה ו ָ
יה ַׁקו-תֹהּו וְאַׁ ְבנֵי-בֹהּו :
ִירשּוהָ ָקאַׁ ת ו ְִקפֹוד ְויַׁנְ שֹוף וְעֹ ֵרב י ְִשכְ נּו-בָ ּה ְונ ָָטה עָ לֶ ָ
יא ו ֵ
יב חֹ ֶריהָ וְאֵ יןָ -שם ְמלּוכָה י ְִק ָראּו ְוכָלָ -ש ֶריהָ י ְִהיּו אָ פֶ ס :
(ח) לזה אמר כי יום נקם לה' כלומר אל הנוגע לה' ,יום ההרג שהוא יום נקם היה די ,אך
צריך שנת שלומים בשביל ריב ציון ,שהוא על מה שהיצרו את ציון ,לכן אמרתי ועפרם מחלב
ידושן ,למרק שם שנה שלמה ,והוא כי יותר קשה לפניו יתברך צרת בניו ועבדיו מדבר כבוד
שמו.
או יאמר ,ראו נא כמה קשה לפניו יתברך מה שהיצרו לישראל ,כי הנה יום אחד של נקם
נראה לה' שנת שלומים לריב ציון ,כי שנה אחת נראה לו כיום אחד ,על כן אינו מתרצה
בשנה אחת ,כי אם צרה מתמדת לעולם ,כי הנה (ט -יא) ונהפכו נחליה לזפת וכו' ,לעולם
יעלה עשנה כו'.
(יב) חוריה ואין שם מלוכה כו' .הנה העיר שעליה נאמר כל הרעה הזאת היא עיר מלוכה,
ויש מקומות אשר שם חורים וגדולים ושרים מתחת ידה ,ואין שם מלוכה רק שררה מתחת
ידה .ואמר כי חוריה הם גדוליה של מקום ,שאין שם מלוכה יקראו ויאמרו ,כי אין צריך לומר
חוריה שהם גדוליה ועשיריה ,כי אם שוכל שריה גם הם בעלי השררה ,מעתה יהיו אפס ורוח
והבל ,כלומר שלא ינהגו שררה באופן לא יצרו את ישראל עוד ,באומרם כי גם עד כה בגזירת
הקיסר היו עושים.
ֹתיהָ ִס ִירים ִקמֹוש וָחֹוחַׁ ְב ִמ ְבצָ ֶריהָ ְוהייתה נְ ֵוה ַׁתנִ ים ָח ִציר ִל ְבנֹות ַׁיעֲ נָה :
יג וְעָ ְל ָתה אַׁ ְר ְמנ ֶ
ּומ ְצאָ ה לָ ּה ָמנֹוחַׁ :
ילית ָ
ְש ִעיר עַׁ לֵ -רעֵ הּו י ְִק ָרא אַׁ ְךָ -שם ִה ְרגִ יעָ ה ִל ִ
יד ּופָ גְ שּו צִ יִ ים אֶ תִ -איִ ים ו ָ
עּותּה :
טו ָש ָמה ִקנְ נָה ִקפֹוז ו ְַׁת ַׁמלֵ ט ּובָ ְקעָ ה ו ְָדגְ ָרה ְבצִ לָ ּה אַׁ ְךָ -שם נִ ְק ְבצּו ַׁדיֹות ִא ָשה ְר ָ
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עּותּה ל ֹא פָ ָקדּו
ּוק ָראּו אַׁ חַׁ ת ֵמהֵ נָה ל ֹא נ ְֶע ָד ָרה ִא ָשה ְר ָ
טז ִד ְרשּו ֵמעַׁ ל-סֵ פֶ ר ה' ְ
כִ יִ -פי הּוא צִ ּוָה וְרּוחֹו הּוא ִק ְבצָ ן :
שּוה ְלדֹור וָדֹור י ְִשכְ נּו-בָ ּה:
ִיר ָ
גֹורל ְויָדֹו ִח ְל ַׁק ָתה לָ הֶ ם בַׁ ָקו עַׁ ד-עֹולָ ם י ָ
יז וְהּואִ -ה ִפיל לָ הֶ ן ָ
(יג) אך לא יועיל למו ,כי גם במקום ההוא תעלה ארמנותיה סירים וכו' .ואל יעלה על רוחכם
כי דרך גוזמא אני אומר ,שיבואו שם תנים ובנות יענה( ,יד) ציים ואיים ושעירים ולילית (טו)
קפוז ודיות ,אך לא יחויב יהיו כל אלו בלי פחת.
כי הלא (טז) דרשו מעל ספר ה' ,הוא הספר הלז שנזכרו בו וקראו ותראו ,כי אחת מהנה לא
נעדרה משם מכל הנז' ,וגם אשה רעותה לא פקדו להצר זו את זו ,בפקידת מלחמה על
מקומותם ,כי הלא לא בבחירתם באו ,כי הלא פי הוא צוה ורוחו הוא קבצם ,ועל כן אחת
מהנה לא נעדרה ,ומה שאמרתי אשה רעותה לא פקדו פקידת קטטה על מקומותן הוא( ,יז)
כי הוא יתברך הפיל להם גורל איזה גבול כל אחת מהן ,וידו חלקתה להן בקו מצומצם לכל
אחד ואחד ,באופן שעד עולם יירשוה כו'.

פרק לה
ְתגֵל עֲ ָרבָ ה ו ְִת ְפ ַׁרח כַׁחֲ בַׁ צָ לֶ ת :
א יְשֻ שּום ִמ ְדבָ ר וְצִ יָה ו ָ
ְת ֵגל אַׁ ף גִ ילַׁ ת ו ְַׁרנֵן
ב פָ רֹחַׁ ִת ְפ ַׁרח ו ָ
כְ בֹוד הַׁ ְלבָ נֹון נִ ַׁתן-לָ ּה הֲ ַׁדר הַׁ כ ְַׁר ֶמל וְהַׁ ָשרֹון הֵ ָמה י ְִראּו כְ בֹוד-ה' הֲ ַׁדר אלוהינּו :
כשלֹות אַׁ ֵמצּו :
ּוב ְר ַׁכיִם ְ
ג חַׁ זְ קּו י ַָׁדיִם ָרפֹות ִ
יראּו
ד ִא ְמרּו ְלנִ ְמהֲ ֵרי-לֵ ב ִחזְ קּו אַׁ לִ -ת ָ
ִהנֵה אלוהיכֶם נ ָָקם יָבֹוא גְ מּול אלוהים הּוא יָבֹוא וְיֹ ַׁשעֲ כֶם :
(א) יששום מדבר וציה וכו' .הנה ידוע מאמר רז"ל ,כי המדברות מלאים מכחות הטומאה,
ועל כן היובש מצוי בהם ,ושזה היה שפע השגחתו יתברך להוציא שם מים מצור החלמיש.
ועוד ידענו מרז"ל ,כי כאשר בצאת ישראל מגלות מצרים הלכו במדברות ,כך לעתיד עתידים
לצאת המדבר ומשם יעלה אל הר ה' אל בית אלוהי יעקב.
ונבוא אל העניין
אמר הנה אמרתי (לד טז) כי רוחו יתברך הוא קבצן את הציים ואיים ושעירים ולילית ,והוא
הפיל להן גורל וידו חלקתה להם בקו ,הנה בחינותיו יתברך הנז' שעשה העיר שוממה

חזור לעמוד השער

ספר ישעיהו

*

פירוש מראות הצובאות

*

רבי משה אלשיך

*

אתר דעת

240

ועצובת רוח ,הן הם יששום את מדבר וציה אשר יצאו שם ישראל לעתיד .והוא כי כל כחות
הטומאה שהיו במדבר ציה וערבה יעבירם הוא יתברך ,ואל כרך גדול שלה כאמור ויוסרו
מהמדבר צוק ,ועל ידי כן ימצאו ששון ושמחה ,במדבר ציה וערבה ותפרח כחבצלת .כי ע"י
סילוק כח הטומאה משם תפרח כחבצלת כי אין שם כח טומאה המונע השפע.
והנה זה בלבד הפרחה בלתי כפולה בראשיתה( ,ב) אך אחרי כן בהיות שם ישראל ימים,
פרוח תפרח הפרחה כפולה ,וזהו פרוח תפרח ותגל ,וכן אף גילת ורנן וכל זה למה? הלא
היא כי כבוד הלבנון ניתן לה ,הוא כבוד שכינה השורה בלבנון הוא ביהמ"ק .וטעם היות כבוד
ה' במדבר ,הוא כי הדר הכרמל והשרון ,הם הצדיקים הנקראים הדר המקום ,כענייין
כשהצדיק ,בעיר הוא הודה הוא הדרה ,אותו ההדר הם צדיקים שהיו בכרמל והשרון ,שיהיו
אז במדבר אז המה יראו שם כבוד ה' הדר אלוהינו.
(ג) חזקו ידים רפות כו' .הנה מאורך הגלות הלז רפו ידים רבות כמתייאשים מן הגאולה,
ותשו כל ברכים מצרת אורך השעבוד ,ועליהם אמר חזקו ידים רפות וברכים כושלות אמצו.
והנה להיות כי אין דרך אנשים לומר חזק ואמץ ,אם לא למי שירא ממי שתקיף ממנו וכיוצא
מיתר צרות המתחזקות עליו ,וע"ד זה היה נראה כי באמור לישראל אסירי התקווה חזקו
ידים רפות ,ומה גם כי המה עודם בשעבוד המלכות ועליהם קרב ומלחמה בחבלי משיח .כי
הלא בשומעם חזקו כו' תפול עליהם אימתה ופחד ,באומרם אם לא היה פחד גדול לא היה
צריך לומר שנתחזק ,באופן שאמור חזקו הוא סיבת המורא.
(ד) על כן חזר ואמר אמרו לנמהרי לב קלי ההשכלה ,אשר באמור להם חזקו אפשר ייראו,
לכן לאלה אמרו חזקו אל תיראו ,כלומר אל תיראו על אמרי חזקו ,כי אלו הייתה תשועתכם
מהשעבוד ע"י זרועכם וכחכם ,היה לכם מקום ליירא אך לא כן הוא ,כי הנה אלוהיכם כלומר
מזומן לבוא שהוא משמעות הנה ,וגם שנקם יבוא הוא מידת הרוגז וכח הנקם ,שמה שנקם
יבוא הוא על גמול אלוהים ,על שנגעו בכבודו יתברך וחיללו שמו חלילה ,עם כל זה הוא
בעצמו יבוא ולא יעשה עיקר אל מה שגמלו לו ,כי אם להושיע אתכם וז"א הוא יבוא ויושעכם.
והוא כי חביב לפניו יתברך לינקם מאויבי עבדיו ,מאשר לנוגעים בכבודו יתברך .כמאמרם ז"ל
בב"ר כי למיצר לאברהם אמר ומקללך אאור ,שהוא אאור בקום עשה ,ולנוגע בכבוד עצמו
יתברך אמר ובוזי יקלו שהוא מאליהם.
או יאמר במה שכתבנו בביאור התורה ,כי יש הפרש בין הפקידה הנעשית ע"י משחית
לנעשית על ידו יתברך .כי אשר הוא ע"י משחית אינו מבחין בין צדיק לרשע ,מה שאין כן אשר
על ידו יתברך שלא יחטיא השערה ,וזה יאמר חזקו כו' אמרו אל תיראו פן בבוא פקודת
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המשעבדים אתכם תהיה ע"י משחית ותלקו גם אתם ,כי אינו מבחין כי הנה אלוהיכם מזומן
לפניכם כי הוא גם שנקם יבוא הוא המשחית פועל הנקם לשלם גמול אלוהים על שגמלו לו
רעה ,עם כל זה לא יניח את הנקם הוא המשחית לנקום .כי אם הוא יבוא בעצמו וע"י כן
יושיעכם את עצמכם כי הוא יבחין ,מה שאין כן המשחית שלא יושיעכם כי אינו מבחין ,והוא
מעין מה שכתבנו ,שעשה במצרים על פסוק ועבר ה' כו' ,ולא יתן המשחית כו'.
ה אָ ז ִתפָ ַׁק ְחנָה עֵ ינֵי ִעו ְִרים וְאָ זְ נֵי חֵ ְר ִשים ִתפָ ַׁת ְחנָה :
(ה) אז תפקחנה עיני עוורים כו' .הנה כתבנו מרבותינו ז"ל ,כי כימי צאתנו מארץ מצרים ע"י
מדברות כך לעתיד ושם נגאל ,וכתבנו בסמוך שעל זה אמר יששום מדבר וציה כו' ,ואמר
שלא ירפו ידיהם בראות עצמן במדבר ,כי הנה אלוהיכם נקם יבוא כו' ויושעכם .אמר עתה
מה אות אעשה להם להעירם ולחזק את ידם ,שידעו כי הנה אלוהיהם אתם הלא הוא כי יראו
סימן גדול ,והוא ,כי אז תפקחנה עיני עורים ואזני חרשים תפתחנה.
ְתרֹן ְלשֹון ִאלֵ ם כִ י-נִ ְב ְקעּו בַׁ ִמ ְדבָ ר ַׁמיִם ּונְ חָ ִלים בָ עֲ ָרבָ ה:
ו אָ ז י ְַׁדלֵ ג כָאַׁ יָל ִפסֵ חַׁ ו ָ
ז וְהָ יָה הַׁ ָש ָרב לַׁ אֲ גָם וְצִ ָמאֹון ְל ַׁמבּועֵ י ָמיִם ִבנְ וֵה ַׁתנִ ים ִר ְבצָ ּה ָח ִציר ְל ָקנֶה וָגֹ ֶמא :
(ו -ז) אז ידלג כאיל פסח ותרון לשון אלם ,וממה נמשך זה ,אם לא כי השפע אלוהי פרץ
בארץ ,והוא כי הנה העדר מים והפרחה נעדר מן המדבר ,על כי אין כוכב או שר המקום
מחייבו ,כי אם כחות טומאה המחייבים יובש ורוגז ,ובמה יודע כי הוסר משם כח טמא ושרתה
קדושה ,אם לא בהיות שם מים בריבוי ,כי כ"כ נפרץ השפע אלוהי ,כי שלא בטבע נבקעו
במדבר מים ונחלים בערבה ,וזהו כי נבקעו כו' .וזה עצמו טעם אל הפקח עיני עורים והפתח
חרשים וכו' ,כי באשר ה' אתם כל מקום אשר נמנע שם בטבע אחד מהחושים ,אז יבקע אור
השפע בעיניים עורות ואוזניים חרשות ,ולדלג הפסח ולרון לשון אלם ,יען כי עתה השפע
נפרץ כי הנה נבקעו כו'.
ח וְהָ יָהָ -שם ַׁמ ְסלּול ו ֶָד ֶרְך ו ְֶד ֶרְך הַׁ קֹ ֶדש י ִָק ֵרא לָ ּה
ִילים ל ֹא י ְִתעּו :
ל ֹאַׁ -יעַׁ ְב ֶרנּו ָט ֵמא וְהּוא-לָ מֹו הֹ לֵ ְך ֶד ֶרְך וֶאֱ ו ִ
אּולים :
ּופ ִריץ חַׁ יֹות בַׁ לַׁ -י ֲעלֶ נָה ל ֹא ִת ָמצֵ א ָשם ו ְָה ְלכּו גְ ִ
ט ל ֹא-י ְִהיֶה ָשם אַׁ ְריֵה ְ
ֹאשם
ּופדּויֵי ה' יְשֻ בּון ּובָ אּו צִ יֹון ְב ִרנָה ו ְִש ְמחַׁ ת עֹולָ ם עַׁ ל-ר ָ
י ְ
ָששֹון ו ְִש ְמחָ ה י ִַׁשיגּו ְונָסּו יָגֹון וַׁאֲ נָחָ ה:
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ועוד ראיה (ח) כי ה' שמה הפך טבע המדברות המלאים כחות הטומאה ,כי הנה והיה שם
מסלול ודרך ,מה שאין כן דרך המדבר כנודע .ולא יעלה על לב אולי מכח כחות הטומאה ,או
בני אדם ערביים המושפעים מכחות הטומאה עשו המסלול ודרך .כי אינו כן רק דרך הקדש
יקרא לה לדרך ההיא ,עשויה מכח הקדש מאתו יתברך .והראיה כי הלא נראה בחוש ,כי לא
יעברנו את המסלול ההוא טמא ,עם היות כי והוא למו ,כי המדבר הוא למו לכחות הטומאה,
ולמה לא יעבור שם טמא .אך הוי אומר כי דרך הקדש הוא ,ואין שייכות ומבוא לבוא בו טמא.
ועוד כי הולך דרך הולך יחיד וגם אוילים מסתכלים אותן המקומות ילכו שם ולא יתעו ,מה
שאין כן הדרך כי אם שיתעו במדבר בישימון דרך ,אך אין זה רק השגחת קדושתו יתברך.
ועוד ראיה (ט) כי ה' שם ,כי גם לא יהיה שם אריה אשר דרכו להזיק .ואין העדר עליית
האריה בדרך ההיא ,מחמת היות שם פריץ חיות ,המעכב ביד האריה מלעלות ,כי יירא
האריה מהפריץ שבחיות ההוא ,כי הלא ופריץ חיות המעכב בל יעלנה האריה על הדרך,
החיה ההיא לא תמצא שם ,ועם כל זה לא יהיה שם אריה .הנה כי אין זה רק מפני כי והלכו
שם גאולים ,הם שארית ישראל אשר גאלם ה' ,ולהיותם צדיקים מוראם וחתיתם תהיה על כל
חית השדה ,וזהו לא יהיה שם כו' והלכו כו'.
או יאמר ,לא יהיה שם אריה ,ושמא תאמר מהאריה אין פחד כי לא ישחית ,כי כבקר יאכל
תבן ,אך יש פחד מפריץ חיות זולתו .לזה אמר גם מזה אין פחד ,כי הנה ופריץ חיות לבל
יעלנה את הדרך הנז' ,לא תמצא שם דרך זו במקום ששם פריץ חיות ,באופן שבמקום שיש
שם דרך ,כל הולכים בה ילכו בטח ,כי הנה והלכו גאולים מכל דבר רע במסלול ודרך הנז'.
(י) ופדויי ה' ישובון כו' .הנה פדויי ה' יקראו אשר הוציא ה' מארץ מצרים ,כד"א יאמרו גאולי
ה' כי בשמו יתברך גאלם ,כד"א ויושע ה' ביום ההוא את ישראל כו'.
ונבוא אל העניין
והוא כי הנה דור המדבר אמרו רז"ל שעתידים לחזור ,ושעל כן נשאר אתם משה .ובזה יתכן
כי אחר אומרו והלכו גאולים הם דור אחרון ,אמר כי גם פדויי ה' אשר יצאו ממצרים הם דור
דעה ישובון ,ובאו עם הגאולים הנז' ציון ברנה .כי עם שהם גרמו בכיה לדורות בענייין
המרגלים ,עתה יבואו ברנה בזכות שושמחת עולם על ראשם ,הוא משה שבא ראש עליהם
שהוא שמחת עולם ,שבצאתו נתמלא הבית אורה ,ושמח העולם על שהיה עתיד לקבל תורה
אור המקיים העולם ,על כן שמחת עולם יקרא ,שאלמלא הוא שנתייחד לקבל תורה לא היה
עולם .וכל כך יהיו תוהים על הראשונות שכל דעותם היו בקשת מותרות ותענוגים ושמחות
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וגיל אז יבואו נכנעים ,כי ימאסו בששון ושמחה וידבקו ביגון ואנחה ,על מה שמאז עברו רצון
קונם ,באופן שיצטרך הוא יתברך לעשות שהששון ושמחה אשר הם בורחים מהם ירדפו
אותם עד ישיגום ,והיגון ואנחה אשר הם מתדבקים בהם ינוסו מהם ,וזהו ונסו יגון ואנחה.
והנה יראה מרבותינו כי אומרו ושמחת עולם על ראשם ,הם שני כתרים שקשרו מלאכים
בראש כל א' מישראל בהקדימם נעשה לנשמע ,אשר אותם הכתרים בחורב פירקום ,כד"א
ויתנצלו בני ישראל את עדים כו' ,אמרו רז"ל כי יחזרו לעתיד ,וזהו ושמחת עולם על ראשם.
והנה על מאמר זה כתוב אצלנו ,כי הן הם שתי יתרונות שניתנו להם שהם:
חירות משעבוד מלכויות
וחירות ממלאך המוות,
ושזה העדי שפרקו בחורב שהוא מאמר רשב"י שהוא זין ושם המפורש חקוק בו.
וכתוב אצלנו בספר שושנת העמקים ,כי הזין הוא משל אל חרות מהמלכויות כמי שיש לו זיין
כנגדם ,והיות בו שם המפורש הוא חירות ממלאך המוות אשר משם זה הוא בורח .כמו
שאמרו ז"ל כי משה על ידי שם המפורש היה מבריחו מעליו בזמן סילוקו .ולפי זה נמשיך דרך
רבותינו ז"ל בכתובים ,כי אחרי אומרו ושמחת עולם על ראשם ,שהן השתי כתרים שהם
חירות ממלכויות ומלאך המוות ,אמר ששון ,שהוא תחת אבל של מלאך המוות ושמחה
שתחת אנחת השעבוד מן העבודה ישיגו ,ונסו יגון המיתה שהיא יגון שאולה ,וכן אנחת
העבודה והשעבוד כד"א ויאנחו ב"י מן העבודה.

פרק לו
א ַׁוי ְִהי ְבאַׁ ְרבַׁ ע-עֶ ְש ֵרה ָשנָה לַׁ ֶמלֶ ְך ִחזְ ִקיָהּו
ְהּודה הַׁ ְבצֻרֹות וַׁיִ ְת ְפ ֵשם :
עָ לָ ה סַׁ נְ חֵ ִריב ֶמלֶ ְך-אַׁ שּור עַׁ ל כָל-עָ ֵרי י ָ
ְרּושלַׁ ְ ָמה אֶ לַׁ -ה ֶמלֶ ְך ִחזְ ִקיָהּו ְב ֵחיל כָבֵ ד
ב וַׁיִ ְשלַׁ ח ֶמלֶ ְך-אַׁ שּור אֶ תַׁ -ר ְב ָש ֵקה ִמלָ כִ יש י ָ
ַׁויַׁעֲ מֹד ִב ְתעָ לַׁ ת הַׁ ְב ֵרכָה הָ עֶ ְליֹונָה ִב ְמ ִסלַׁ ת ְש ֵדה כֹובֵ ס :
ְש ְבנָא ַׁהסֹ פֵ ר וְיֹואָ ח בֶ ן-אָ ָסף ַׁה ַׁמזְ כִ יר :
ג ַׁויֵצֵ א אֵ לָ יו אֶ ְלי ִָקים בֶ ןִ -ח ְל ִקיָהּו אֲ ֶשר עַׁ ל-הַׁ בָ יִת ו ֶ
ֹאמר אֲ לֵ יהֶ ם ַׁר ְב ָש ֵקה ִא ְמרּוָ -נא אֶ לִ -חזְ ִקיָהּו
ד וַׁי ֶ
כֹה-אָ ַׁמר הַׁ ֶמלֶ ְך ַׁהגָדֹול ֶמלֶ ְך אַׁ שּור ָמה הַׁ ִב ָטחֹון הַׁ זֶ ה אֲ ֶשר בָ ָט ְח ָת :
בּורה לַׁ ִמ ְלחָ ָמה עַׁ ָתה עַׁ לִ -מי בָ ַׁט ְח ָת כִ י ָמ ַׁר ְד ָת ִבי :
ה אָ ַׁמ ְר ִתי אַׁ ְךְ -דבַׁ ר ְשפָ ַׁתיִם עֵ צָ ה ּוגְ ָ
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(א) ויהי בארבע עשרה שנה למלך חזקיהו כו' .הנה בספר מלכים אחרי אמרו שעלה על ערי
יהודה הבצורות ויתפשם ,קודם סיפור שליחות רבשקה ,אומר כי שלח חזקיהו אל מלך
אשור לכישה לאמר חטאתי ,שוב מעלי את אשר תתן עלי אשא ,וישם מלך אשור על
חזקיהו שלש מאות ככר כסף ושלשים ככר זהב ,ויתן חזקיה את כל הכסף כו' .ואח"כ
מספר את אשר שלח את תרתן כו' ואת רבשקה.
וראוי לשים לב למה השמיטו ישעיה פה ,והנה לזה נשית לב אל אומרו ועתה על מי בטחת,
כי מלת עתה מיותרת.
אך יתכן כי פה רמז לו ענייין מה שעבר בינתיים ,ממה שאמר לו חזקיה לסנחריב בלכיש
חטאתי כו' ,ועל כן השמיט ישעיה פה העניין ,כי סמך שנשמע מדברי רבשקה .והוא כי הנה
אמרו רבותינו ז"ל ,כי שנה ראשונה נתן לו הסך האמור שם ,ונדר לתת לו כך בכל שנה,
ובשנה האחרת מרד ,ואז שלח את רבשקה בשליחות זה ,וכה היה אשר אמר אליו באומרו
אמרתי כו'.
(ה) לומר הנה אמרתי בלבי אך דבר שפתים ,כלומר אלו היה אך דבר שפתים בלבד
באומרך חטאתי כו' ,הייתי אומר שהכוונה הייתה עצה לפייסו ,לבקש פנאי ולהכין ביני וביני
גבורה למלחמה ,כלומר אך באשר נדרת סך כסף וזהב ונתת ,ועתה בשנה השנית לא נתת,
על מה בטחת עתה שמרדת בי .וזהו אומרו עתה על מה בטחת כי מרדת בי ,מה נתוסף
עתה עזר לך שבטחת למרוד בי מה שאין כן אשתקד ,כלומר ,שאם הוא שאין לך מה לתת
למה נדרת ,אך אינו כי אם שיש לך וראית עתה במה לבטוח ,ומה היה הדבר שבו בטחת.
ו ִהנֵה בָ ַׁט ְח ָת עַׁ לִ -מ ְשעֶ נֶת-הַׁ ָקנֶה הָ ָרצּוץ הַׁ זֶ ה עַׁ לִ -מצְ ַׁריִם אֲ ֶשר י ִָס ֵמְך ִאיש עָ לָ יו ּובָ א ְבכַׁפֹו
ּונְ ָקבָ ּה כֵן פַׁ ְרעֹ ה ֶמלֶ ְךִ -מצְ ַׁריִם ְלכָל-הַׁ ב ְֹט ִחים עָ לָ יו :
ֹאמר אֵ לַׁ י אֶ ל-ה' אלוהינּו בָ טָ ְחנּו
ז וְכִ י-ת ַׁ
ֹתיו וְאֶ תִ -מזְ ְבחֹ ָתיו
הֲ לֹוא-הּוא אֲ ֶשר הֵ ִסיר ִחזְ ִקיָהּו אֶ ת-בָ מ ָ
ירּושלַׁ ם ִל ְפנֵי הַׁ ִמזְ בֵ חַׁ הַׁ זֶ ה ִת ְש ַׁתחֲ וּו :
ָ
יהּודה ו ְִל
ֹאמר ִל ָ
וַׁי ֶ
ח וְעַׁ ָתה ִה ְתעָ ֶרב נָא אֶ ת-אֲ דֹנִ י הַׁ ֶמלֶ ְך אַׁ שּור
יהם :
סּוסים ִאם-תּוכַׁל לָ ֶתת ְלָך רֹכְ ִבים ֲעלֵ ֶ
ִ
וְאֶ ְתנָה ְלָך אַׁ ְלפַׁ יִם
ט וְאֵ יְך ָת ִשיב אֵ ת ְפנֵי פַׁ חַׁ ת אַׁ חַׁ ד עַׁ ְב ֵדי אֲ דֹנִ י הַׁ ְק ַׁטנִ ים
ּולפָ ָר ִשים :
ו ִַׁת ְבטַׁ ח ְלָך עַׁ לִ -מצְ ַׁריִם ְל ֶרכֶב ְ
יתּה
יתי עַׁ ל-הָ אָ ֶרץ הַׁ ז ֹאת ְלהַׁ ְש ִח ָ
י וְעַׁ ָתה הֲ ִמבַׁ ְלעֲ ֵדי ה' עָ ִל ִ
יתּה :
ה' אָ ַׁמר אֵ לַׁ י עֲ לֵ ה אֶ ל-הָ אָ ֶרץ הַׁ ז ֹאת וְהַׁ ְש ִח ָ
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(ו) הנה בטחת על משענת הקנה הרצוץ הזה כו'.
ראוי לשים לב כי הנה פשט הכתובים יראה שהעמיד ג' חלוקות:
א' ,שמא הביטחון הוא על מצרים ועליו אמר הנה בטחת כו',
והשנית ,אולי הוא על השי"ת (ז) ועל זה אמר וכי תאמר אלי כו',
והשלישית ,שמא בטח על אנשי חיל שבישראל (ח) ועל זה אמר ועתה התערב נא כו' (ט)
ואיך תשיב כו'.
והנה לפי זה יקשה כי הלא א"כ אפוא ,איך בסוף דברי דחייתו את החלוקה השלישית ,חוזר
ומזכיר ענייין הביטחון על מצרים באומרו ,ותבטח לך על מצרים לרכב ולפרשים.
ועוד ,כי אחר שדחה שלש החלוקות (י) חזר אל השנית ואמר המבלעדי ה' עליתי כו' ,והראוי
היה לומר זה אחר פסוק וכי תאמר אלי כו' קודם לאומרו ועתה התערב נא כו'.
ועוד( ,יא) מה עלה על דעת אליקים ושבנא ויואח לאמר לרבשקה דבר נא אל עבדיך
ארמית כו' ,ונתנו טעם מפני העם אשר על החומה ,ולא ידעו כי אדרבא ,כי אחר שהוא אינו
עושה אלא להכעיס ,כי אדרבא יתפקר יותר (יב) כאשר עשה לומר האל אדוניך ואליך שלחני
כו' ,הלא על האנשים כו' (יג) ואז ויקרא בקול גדול לחרף חלילה.
אמנם אומר ,כי כל חפצו לא היה כעת רק לומר שתי חלוקות:
א' על בטחון מצרים שהוא בטחון טבעי,
שנית על ה' שהוא בטחון השגחי.
ובראשון החל ואמר (ו) הנה בטחת כו' לומר ,אך היא נקוב כפך אשר בה תתן לו השוחד ,כי
תאבדנו לבלתי הועיל .והמשיל איבוד קומץ השוחד לנקיבת הכף ,שיפלו משם הממון לאיבוד,
ועל הביטחון השגחי שהוא (ז) על ה' אמר ,וכי תאמר כו' הלא הוא אשר הסיר את במותיו,
שהיו בכל מקום מזבחים ומקטרים בבמות ,והוא הסירם כמצות ה' ,והיה מגנה אותו רשע
הדבר באומרו ,שגרם שיתמעטו מקומות עבודה לה' ,ושעל כן יקצוף ה' על חזקיה ,שהסיר
הבמות ומזבחות שחוץ למקדש .וכהתימו לדחות שתי הביטחונות חזר אל הראשון ,שהוא על
בטחון מצרים ואמר ,הנה בטחון מצרים אפשר בשני דרכים:
אפשר א' שיעזרו אותך בסוסים ורכב ,כי משם הוא מוצא הסוסים לכל העולם ,כי על כן ציוה
יתברך ואמר ,לא ירבה לו סוסים ולא ישיב את העם מצרימה למען הרבות סוס.
שנית ,שיעזרום בבני חיל אך לתת ג"כ לישראל סוסים לחילם ולפרשיהם גם הם.
הנה שתים אלו לא יעשו יחד ,כי אין השכר שיוכלו ישראל לתת להם עולה לזה ולזה ,והן אלה
דברי רבשקה כשב על הטענה הראשונה על מצרים לומר ,אם כוונת ביטחונך על מצרים הוא,
על הסוסים שתיקח משם מה יסכון לך זה ,אם אין לך פרשים לרכוב עליהם.
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כי הנה ועתה (ח) התערב נא עם אדוני המלך ,שתערב אל לבך לערוך נגדו ,ואני אתן לך
משלו אלפים סוסים ,התספיק לתת לך רוכבים עליהם?!
וא"כ אחר שאין בחילך אלפים פרשים גם שיותן לך אלפים סוסים ,ואם כן (ט) איך תשיב את
פני פחת אחד כו' .שאם פחת אחד עבדי אדוני ישים פניו נגדך ,איך תעצר כח להשיב אחור
את פניו ,שיפנה עורף להפוך פניו ולנוס מפניך .כלומר ,כי פחת קטון כזה יש לו רכב ופרשים
הרבה מאד מסך זה ,באופן שאם ביטחונך על מצרים ,על בחינת היות לפרשיך סוסים אינו
כלום ,ואם הוא שתבטח על מצרים ,שיתן לך רכב סוסים רבים לפרשיך ,וגם פרשים משלהם
רוכבי סוסיהם ,הנה זה לא עלה על לב שזה וזה יתנו לך ,וזה אומרו ותבטח לך על מצרים
לרכב ולפרשים בתמיה ,כלומר האם תבטח יתן לך רכב לאנשיך וגם פרשים ,כלומר זה לא
חשב אנוש.
וכשגמר ענייין בטחון מצרים שהוא הראשון שהזכיר למעלה ,שת לבו לדבר על השני שהוא
בטחון השגחתו יתברך שאמר למעלה ,וכי תאמר אלי אל ה' כו' ,ואמר הלא אמרתי שהיה
יתברך כעוס על הסירו חזקיהו את במותיו ,ראו נא כי כן הוא ,כי הלא ממנו יצא מה שבאתי
להשחית את ירושלם ,כי (י) המבלעדי ה' עליתי כו' ה' אמר אלי כו'.
או שעור הכתוב ,ואם יאמר שמבלעדי ה' לא הסיר במותיו ,גם (י) המלבעדי ה' עליתי כו'
לאיזו סיבה שיהיה .והנה בשמוע אליקים וחבריו את כל הדברים האלה ,אמרו בלבם אם
כוונת המלך הייתה לכבוש את הארץ ,למה שלח אלינו שליח לאמר למלכנו ,על מה בטח כי
מרד בו .כי אם הוא על מצרים אינו בטחון .ואם הוא על ה' יתברך הלא הוא הסיר את במותיו.
ועל כל טענה מטענות אלו שב והאריך כמדובר ,ומה בצע בכל הדברים האלה ,והלא אם חפץ
לכבוש יכבוש ,על כן גזרו אומר כי אין זה רק למען ישוב לתת לו המס ,אשר נתן השנה
הקודמת שלש מאות ככר כסף ושלשים ככר זהב .כמו שכתבנו מרבותינו ז"ל ,כי על שלא נתנו
לו בשנה האחרת הסך ההוא ,היה השליחות הלז כמפורש במלכים.
ְש ְבנָא וְיֹואָ ח אֶ לַׁ -ר ְב ָש ֵקה ַׁדבֶ ר-נָא אֶ ל-עֲ בָ ֶדיָך אֲ ָר ִמית כִ י שֹ ְמ ִעים אֲ נ ְָחנּו
ֹאמר אֶ ְלי ִָקים-ו ֶ
יא וַׁי ֶ
חֹומה :
ָ
ְהּודית ְבאָ זְ נֵי הָ עָ ם אֲ ֶשר עַׁ ל-הַׁ
וְאַׁ לְ -ת ַׁדבֵ ר אֵ לֵ ינּו י ִ
ֹאמר ַׁר ְב ָש ֵקה הַׁ אֶ ל אֲ ֹדנֶיָך וְאֵ לֶ יָך ְשלָ חַׁ נִ י אֲ דֹנִ י ְל ַׁדבֵ ר אֶ תַׁ -ה ְדבָ ִרים ָהאֵ לֶ ה
יב וַׁי ֶ
חֹומה
ָ
יש ִבים עַׁ ל-הַׁ
הֲ ל ֹא עַׁ ל-הָ אֲ נ ִָשים הַׁ ְ
יהם] ִע ָמכֶם :
ימי ַׁרגְ לֵ ֶ
[מ ֵ
(ש ֵי ַׁנ ְי ֵ הֶ ם) ֵ
לֶ אֱ כֹל אֶ ת(-חֹ ָראיהָ ם) [צֹואָ ָתם] ו ְִל ְשתֹות אֶ תֵ -
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ועל כן להיות כוונת המלך להשיב המס הקודם ,שלח אל המלך לאמר הדברים האלה ,על מי
בטח כי מרד בו ,ודחה כל ביטחונותיו למען ישוב ליסמך עליו במס הקצוב .על כן מצאו אל
לבם אליקים ושבנא ויואח לדבר ולומר ,למה הרעות לדבר הדברים האלה באזני ההמון ,כי
הלא לשוב להתפשר בין אדונינו מלכנו לאדוניך ,די אנו ואתה ,ומי שם המון העם בינתיים,
שידעו מה שבין מלך למלך.
ועל כן אמרו (יא) דבר נא אל עבדיך ארמית כי שומעים אנחנו ,ואל תדבר אלינו יהודית.
כלומר כי אלינו אנחנו נוגע הדבר ולא אל ההמון ,כי אתה מצד אדונך ואנו מצד אדונינו נתווך
הדבר ,באופן שלא יבינו ההמון .כי אינו דרך ארץ להשמיע מה שבין המלכים רק לשריהם,
וזהו ואל תדבר באזני העם כו' .אז השיב רבשקה ואמר ,הלא תעיתם בכוונה שחשבתם
שכוונת שליחות המלך הוא (יב) אל אדוניך ואליך ,שהם דברים שבין אדוני לאדוניך לתווך
ביניהם .לא כן הוא ,רק לשישמעו כל ההמון.
ושמא תאמרו א"כ אפוא אין הכוונה לתווך השלום וליקח מס רק להשמיד בלבבו ,וא"כ למה
זה ישמיע כל הדברים האלה ,לא אלינו ולא אל העם ,לזה אמר לאכול כו' שהוא למען יקוצו
במאכלם ובמשתיהם גם הם גם אתם ,וזה אומרו עמכם שיבושו כי בטחו בכם ובמלככם ועל
כן דברתי דופי על הביטחון.
ֹאמר
ְהּודית וַׁי ֶ
יג ַׁויַׁעֲ מֹד ַׁר ְב ָש ֵקה וַׁיִ ְק ָרא ְבקֹולָ -גדֹול י ִ
ִש ְמעּו אֶ תִ -ד ְב ֵרי הַׁ ֶמלֶ ְך הַׁ גָדֹול ֶמלֶ ְך אַׁ שּור :
יד כֹה אָ ַׁמר הַׁ ֶמלֶ ְך אַׁ ל-י ִַׁשא לָ ֶכם ִחזְ ִקיָהּו כִ י ל ֹא-יּוכַׁל ְלהַׁ ִציל אֶ ְתכֶם :
טו וְאַׁ ל-י ְַׁבטַׁ ח אֶ ְתכֶם ִחזְ ִקיָהּו אֶ ל-ה' לֵ אמֹר
ָתן הָ ִעיר הַׁ ז ֹאת ְביַׁד ֶמלֶ ְך אַׁ שּור :
הַׁ צֵ ל יַׁצִ ילֵ נּו ה' ל ֹא ִתנ ֵ
טז אַׁ לִ -ת ְש ְמעּו אֶ לִ -חזְ ִקיָהּו כִ י-כֹה אָ ַׁמר הַׁ ֶמלֶ ְך אַׁ שּור
ּושתּו ִאיש ֵמי-בֹורֹו :
עֲ שּוִ -א ִתי ְב ָר ָכה ּוצְ אּו אֵ לַׁ י ו ְִאכְ לּו ִאישַׁ -ג ְפנֹו ו ְִאיש ְתאֵ נָתֹו ְ
יז עַׁ ד-ב ִֹאי וְלָ ַׁק ְח ִתי אֶ ְתכֶם אֶ ל-אֶ ֶרץ כְ אַׁ ְרצְ כֶם אֶ ֶרץ ָד ָגן ו ְִתירֹוש אֶ ֶרץ לֶ ֶחם ּוכְ ָר ִמים :
יח פֶ ןַׁ -י ִסית אֶ ְתכֶם ִחזְ ִקיָהּו לֵ אמֹר ה' יַׁצִ ילֵ נּו
הַׁ ִהצִ ילּו אלוהי הַׁ גֹויִם ִאיש אֶ ת-אַׁ ְרצֹו ִמיַׁד ֶמלֶ ְך אַׁ שּור :
יט אַׁ יֵה אלוהי חֲ ָמת וְאַׁ ְרפָ ד אַׁ יֵה אלוהי ְספַׁ ְר ָויִם וְכִ יִ -הצִ ילּו אֶ ת-שֹ ְמרֹון ִמ ָי ִדי :
ְרּושלַׁ ם ִמי ִָדי :
כ ִמי ְבכָל-אלוהי הָ אֲ ָרצֹות הָ אֵ לֶ ה אֲ ֶשרִ -הצִ ילּו אֶ ת-אַׁ ְרצָ ם ִמ ָי ִדי כִ י-י ִַׁציל ה' אֶ ת-י ָ
כא ַׁויַׁחֲ ִרישּו וְל ֹא-עָ נּו אֹ תֹו ָדבָ ר כִ יִ -מצְ וַׁת הַׁ ֶמלֶ ְך ִהיא לֵ אמֹר ל ֹא ַׁתעֲ נֻהּו :
ְש ְבנָא הַׁ סֹופֵ ר וְיֹואָ ח בֶ ן-אָ ָסף ַׁה ַׁמזְ כִ יר אֶ ל-
כב ַׁויָב ֹא אֶ ְלי ִָקים בֶ ןִ -ח ְל ִקיָהּו אֲ ֶשר-עַׁ ל-הַׁ בַׁ יִת ו ֶ
ִחזְ ִקיָהּו ְקרּועֵ י ְבג ִָדים ַׁויַׁגִ ידּו לֹו אֵ ת ִד ְב ֵרי ַׁר ְב ָש ֵקה:
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(יג) ויעמוד רבשקה ויקרא בקול גדול כו' .להחזיק רוע תשובתו התפקר אז יותר ,ויקרא
בקול גדול את כל הדברים הרעים הבאים.
והנה ראוי לשים לב מה הייתה הכוונה לפתות את העם ,ימסרו עצמם ולא יתפתו מהמלך
חזקיהו.
ועוד( ,יד) כי כאשר לבל יסית אותם חזקיהו שהוא יצילם ,נתן טעם ואמר כי לא יוכל להציל,
כך (טו) באומרו ואל יבטח אתכם אל ה' לאמר הצל וכו' ,היה לו לתת טעם ולומר מיד ,מה
שאומר למטה (פסוק יח) ההצילו אלוהי הגוים כו' ,שהיא טענתו על העדר הביטחון בו
יתברך ,ולמה הפסיק בינתיים בשני פסוקים.
ועוד (טז) אומרו אל תשמעו אל חזקיהו ,כי בכלל האמור הוא שלא ישמעו אליו.
ועוד כי באומרו ואל תשמעו כו' כי כה אמר המלך ,יראה טבע הלשון כאלו בא לתת טעם ,אל
מה שאמר אל תשמעו .ואין זה טעם כלל ,כי על שכה אמר מלך אשור לא ישמעו אל מלכם.
ועוד מה לו להנאתם שמפייס אותם לאמר עשו אתי ברכה כו' ,ואכלו איש גפנו כו',
(יז) עד בואי ולקחתי אתכם כו'.
ועוד (יח -כב) אומרו פן יסית אתכם חזקיהו לאמר ה' יצילנו כו' ,כי הלא זה כבר נאמר,
וגם מלת פן בלתי צודקת שמורה שעושה דבר א' מדאגה פן יסית כו' ,ואין דבר שיהיה מעכב
ההסתה.
אך הנה כל כעס רבשקה בשם המלך ,היה להטיל על חזקיהו שמרד בו ,הכעס לבלתי תת
המס כאשר בשנה הקודמת .והיה נראה לו כי אין על העם אשמת דבר ,ועל כן רצה לפייסם
ישלימו עמו נגד חזקיהו ,וישאר הוא לבדו ויתפשוהו חי ,וינקם ממנו בלי שום מחזיק בידו .ומה
גם לרבותינו ז"ל האומרים ,כי שבנא היה משלח לסנחריב לומר שבנא וסיעתו השלימו,
חזקיה וסיעתו לא השלימו .כי על כן על חזקיה המחזיק לבם היה מטיל הכעס ,ולהביא את
העם אליו בדברים טובים .ועל כן אל העם אמר (יד) אל ישיא לכם חזקיהו ,כי כח וכי שיג לו
להצילכם ,כי לא יוכל להציל אתכם ,וגם (טו) אל יבטח אתכם אל ה' לאמר הצל כו' ,והוא
הצלת ה' מא' מב' בחינות:
או שיעשה ה' על עמו,
או על ארצו,
וזהו הצל יצילנו ה' שהוא על העם וגם על ארצו ,וזהו לא תינתן העיר הזאת ביד מלך אשור,
(טז) עשו אתי ברכה יען הא' שהוא אל העם אמר אל תשמעו אל חזקיה ,מטעם שבין כך
ובין כך אתם מטים להרג ביד מלך אשור ,כי הנה כה אמר המלך אשור עשו אתי ברכה,
שהוא שבועת האלה להיות לי ,וזהו עשו אתי ברכה .ולבלתי הזכיר אָ לָ ה ,כינה אותה ברכה,
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וצאו אלי להתראות פנים ,שהוא עד מקום שהיה אז המלך ,ואח"כ שובו לכם לאהליכם ואכלו
איש גפנו כו' (יז) עד בואי אליכם ,ולקחתי אתכם אל ארץ כארצכם ארץ דגן ותירוש ,וגם
שלא יהיו הפירות כל כך גדולי הכמות מצד עצמן ,כענייין חטה ככליות שור ,וענבה גסה מאד,
לפחות לא יבצר ריבוי ,וזהו שחזר ואמר ארץ לחם וכרמים ,באופן שבהשלים עמי אתם
בטוחי ההצלה ,מה שאין כן אם תמשכו אחר מלככם.
או כיוון באומרו כארצכם בכף הדמיון ,לומר ארץ דגן ותירוש ,ולא עוד אלא שישיג לכם דיש
את בציר ובציר ישיג את זרע ,כאלו כל העסק תמיד יהיה בזה ,וזהו ארץ שמהדגן אל התירוש
שישיג דיש את בציר ,ואחר הבציר ארץ לחם שתעסקו בלחם ,שישיג התירוש אל הזרע,
ואחר הלחם מיד וכרמים שתעסקו בכרמים.
ושמא תאמרו למה זה אשאל עשו אתי ברכה ותצאו אלי ,האם מלך אשור יירא ממנו,
שיצטרך חיזוק ויניחנו במקומנו עד בואו ,ויקח אותנו אל ארצו .לזה אמר לא למען עצמו הוא
עושה ,כי אם להנאתכם( ,יח-יט) פן יסית אתכם חזקיהו ביני וביני לאמר ה' יצילנו ,ולא יהיה
כן ותמותו ביד הכשדים .והנה כל זה הוא על אשר אמר חזקיהו בהבטחתו ,כי ה' יציל אתכם,
ועל אשר אמר בחינה שנית שהיא לא תינתן העיר הזאת ביד מלך אשור ,כי רצה ה' ארצו ולא
יעזבנה ,גם מזה אל תחושו ,כי ההצילו אלוהי הגוים כו'( ,כ) כי יציל ה' כו'.

פרק לז
א ַׁוי ְִהי כִ ְשמֹעַׁ הַׁ ֶמלֶ ְך ִחזְ ִקיָהּו וַׁיִ ְק ַׁרע אֶ תְ -בג ָָדיו ַׁויִ ְתכַׁס בַׁ ָשק ַׁויָב ֹא בֵ ית ה' :
ב וַׁיִ ְשלַׁ ח אֶ ת-אֶ ְלי ִָקים אֲ ֶשר-עַׁ ל-הַׁ בַׁ יִת וְאֵ ת ֶש ְבנָא הַׁ סֹופֵ ר וְאֵ ת זִ ְקנֵי ַׁהכֹהֲ נִ ים ִמ ְת ַׁכ ִסים
בַׁ ַׁש ִקים אֶ לְ -י ַׁש ְעיָהּו בֶ ן-אָ מֹוץ הַׁ נ ִָביא :
ֹאמרּו אֵ לָ יו כֹה אָ ַׁמר ִחזְ ִקיָהּו יֹום-צָ ָרה וְתֹוכֵחָ ה ּונְ אָ צָ ה ַׁהיֹום ַׁהזֶ ה
ג וַׁי ְ
כִ י בָ אּו בָ נִ ים עַׁ דַׁ -מ ְשבֵ ר ְוכֹחַׁ אַׁ יִן ְללֵ ָדה :
ד אּולַׁ י י ְִש ַׁמע-ה' אלוהיָך אֵ ת ִד ְב ֵרי ַׁר ְב ָש ֵקה אֲ ֶשרְ -שלָ חֹו ֶמלֶ ְך-אַׁ שּור אֲ ֹדנָיו ְל ָח ֵרף אלוהים חַׁ י
את ְת ִפלָ ה ְבעַׁ ד ַׁה ְשאֵ ִרית ַׁהנִ ְמצָ אָ ה :
ָש ָ
וְהֹוכִ יחַׁ בַׁ ְדבָ ִרים אֲ ֶשר ָש ַׁמע ה' אלוהיָך ְונ ָ
ה ַׁו ָיבֹאּו עַׁ ְב ֵדי הַׁ ֶמלֶ ְך ִחזְ ִקיָהּו אֶ לְ -י ַׁש ְעיָהּו :
ֹאמרּון אֶ ל-אֲ ֹדנֵיכֶם
ְש ְעיָהּו כֹה ת ְ
ֹאמר אֲ לֵ יהֶ ם י ַׁ
ו וַׁי ֶ
ירא ִמ ְפנֵי הַׁ ְדבָ ִרים אֲ ֶשר ָש ַׁמ ְע ָת אֲ ֶשר גִ ְדפּו ַׁנעֲ ֵרי ֶמלֶ ְך-אַׁ שּור אֹו ִתי :
כֹה אָ ַׁמר ה' אַׁ לִ -ת ָ
ְשב אֶ ל-אַׁ ְרצֹו ו ְִהפַׁ ְל ִתיו בַׁ ֶח ֶרב ְבאַׁ ְרצֹו :
ְש ַׁמע ְשמּועָ ה ו ָ
נֹותן בֹו רּוחַׁ ו ָ
ז ִהנְ נִ י ֵ
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ָשב ַׁר ְב ָש ֵקה וַׁיִ ְמצָ א אֶ תֶ -מלֶ ְך אַׁ שּור נִ ְלחָ ם עַׁ לִ -ל ְבנָה כִ י ָש ַׁמע כִ י נ ַָׁסע ִמלָ כִ יש :
ח ַׁוי ָ
(א -ג) ויאמרו אליו כה אמר חזקיהו וכו'.
ראוי לשים לב מה ענייין שלשת התוארים האלה צרה ותוכחה ונאצה.
ועוד כי היות יום צרה גם לישעיה היה ידוע ומה בא להשמיעו.
וגם אומרו תוכחה מה היא התוכחה ,אם הוא מה שהוכיח רבשקה ,בכלל אומרו יום צרה
הוא.
ועוד שהוא דבר קל מהצרה והראוי היה להיות הולך ומוסיף.
ועוד אומרו ונאצה אם הוא כי ניאץ רשע ,אדרבא הוא סיוע לישראל כי ילכד בשחיתתו.
ועוד אומרו כי באו בנים עד משבר מה ענייין המשל הזה פה ,ואיזו לידה תתייחס בדבר.
ועוד אומרו (ד) אולי ישמע ה' כו' כי חלילה יראה כמסתפק בשמיעתו יתברך.
ועוד שהוא סותר דבריו אלה שמיד הוא אומר אשר שמע ה' אלוהיך.
ועוד אומרו והוכיח בדברים ,שיורה כי שני דברים היו ,שעל הא' אמר אולי ישמע ,ועל הב'
אמר והוכיח בדברים ,והלא יראה כי הכל ענייין אחד.
ועוד אומרו ונשאת תפלה מה ענייין לשון הנשיאות הזה ,ולא אמר והתפללת בעד וכו'.
ועוד (ו) בתשובת הנביא אל תירא מפני הדברים אשר שמעת ,כי אדרבא על אשר שמע
הדברים יש תוחלת מה והעדר יראה.
ועוד למה נתן יתברך ארך אפים לסנחריב שישוב לארצו ושם ימות.
ֹאמרּו אֵ לָ יו כֹה אָ ַׁמר ִחזְ ִקיָהּו יֹום-צָ ָרה וְתֹוכֵחָ ה ּונְ אָ צָ ה ַׁהיֹום ַׁהזֶ ה
ג וַׁי ְ
כִ י בָ אּו בָ נִ ים עַׁ דַׁ -מ ְשבֵ ר ְוכֹחַׁ אַׁ יִן ְללֵ ָדה :
ד אּולַׁ י י ְִש ַׁמע-ה' אלוהיָך אֵ ת ִד ְב ֵרי ַׁר ְב ָש ֵקה אֲ ֶשרְ -שלָ חֹו ֶמלֶ ְך-אַׁ שּור אֲ ֹדנָיו ְל ָח ֵרף אלוהים חַׁ י
את ְת ִפלָ ה ְבעַׁ ד ַׁה ְשאֵ ִרית ַׁהנִ ְמצָ אָ ה :
ָש ָ
וְהֹוכִ יחַׁ בַׁ ְדבָ ִרים אֲ ֶשר ָש ַׁמע ה' אלוהיָך ְונ ָ
ה ַׁו ָיבֹאּו עַׁ ְב ֵדי הַׁ ֶמלֶ ְך ִחזְ ִקיָהּו אֶ לְ -י ַׁש ְעיָהּו :
אמנם הנה היה מקום להתייאש מן הרחמים ,כי הייתה צרה פתאומית ולא תיקנו טרם בואה
וכבר היא עליהם ,שיראה כי היא גזירה אלוהית וכבר באה .על כן שלח לאמר אל ישעיה ,אל
תתייאש מן הרחמים ,כי גם שיום צרה הוא כלומר שלא הקדמנו תפלה או תיקון ליום הצרה,
עם כל זה יש תקווה .כי הלא לעומת זה גם הוא יום תוכחה ,מהתוכחת דברים הרעים אשר
דבר נגד ישראל ,כאומרו לאכול כו' ,וכאשר עשה להחריד העם ליראם ולבהלם כמפורש
בדברי הימים .וגם נאצה כי נאץ ה' שגידף חלילה כלפי מעלה ,על כן מה שנצטערנו בתוכחה
ונאצה ,הוא תוחלת למרק אשמה ולינצל מהצרה.
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ולמדנו לימוד נאה להטיל עיכוב ההצלה אל עצמו ולא אל העם ,ואמר כי מפאת העם יקרנו
כחבלי יולדה ,שאחר חבליה תמליט זכר ,וזהו (ג) כי באו בנים עד משבר כו' .והוא שממשל
את ישראל לעוברים שבמעי אמן ,ואת עצמו שהוא מלכם ראש העם לאשה ההרה מהם ,כי כן
כל ראש הדור נקרא כן ,כמו שאמר שלמה ואל תטוש תורת אמך .ואמר חזקיה הנה מצד
הבנים אין צרה כי צדיקים הם כנודע ,כי כל דורו היו מחזיקים בתורה הקטנים עם גדולים ,וגם
נכנעו בדברי רבשקה .והנה מצדם אין עיכוב כי הנה באו עד משבר ליושע ,כתינוק היוצא
לאוויר העולם משולל חטא .אך העיכוב הוא מצדי כי אני כאם הילד שלפעמים מתשות כחה
לסבול חבליה ולהתאמץ לפלוט הוולד מסתכנת היא והוא ,וזה אומרו וכח אין ללידה ,כלומר
לכן עזרני אתה הנביא בתפלה ,כי אם עת צרה היא ממנה אושע.
כי מצד הבנים הם ישראל אין עיכוב כמדובר ,רק תשות כח וזכות מצדי ותעזור לי בתפלה.
והנה אם דברי רבשקה היו דברי עצמו בלבד ,ולא דברים אשר שם בפיו סנחריב עצמו ,הנה
אינו כ"כ רוגז על סנחריב ,כי שליחא הוא דעביד .אך אם הם דברי סנחריב ,הוא עזר גדול
להפיל הוא יתברך את סנחריב וחילו לפני ישראל .והנה הספק הזה היה לחזקיה ,ועל כן אמר
(ד) אולי ישמע ויבין ה' אלוהיך המבין תעלומות ,כי דברי רבשקה הם ,אשר שלחו מלך
אשור אדניו לחרף כו' ,ולא שמעצמו חירף רבשקה ,באופן יהיה זה למוקש בעצם ,וזהו אולי
ישמע כו' שאולי מה שאין אנו מבינים ישמע המבין האמתי הוא ה' אלוהיך ,את דברי
רבשקה שהם אשר שלחו אדוניו ,וזולת החירוף הוא מה שהוכיח בדברים ,שבדברים הרעים
גם הוכיח נגדו יתברך שנשא ק"ו חלילה חלילה מהבלי העכו"ם לאלוהי אמת ,שאמר [לו ,יט]
איה אלוהי חמת וכו' ,כלומר איה הגדולים ההם ולא הצילו את ארצם ,וכל שכן חלילה כי יציל
וכו' ,שהוא תוכחת רעה ובכללם הדברים של חירוף ,ולבלתי שוב להזכיר הדברים הרעים
שהיו דברי הגידוף ,אמר אשר שמע ה' אלוהיך.
או יאמר ,כי לא בלבד יענש הגוי על דבורו ,כי אם גם על מחשבתו ,כי אליו הקדוש ברוך הוא
מצרפה למעשה ,וזהו והוכיח בדברים שהוא כי בדברים היוצאים מפיו הוכיח מה שבלב ,הוא
אשר שמע ה' אלוהיך ,שהם דברים שבלב הבלתי נשמעים לזולתו יתברך הרואה ללבב,
באופן יענש על הדבור ועל המחשבה כי גוי הוא ,והנה יעצתי כי בתפילתך מאשר דבר
רבשקה תעשה עיקר ,שהוא על דבר כבוד שמו יתברך אשר חירף .ולא על ישראל כי לא לנו
יעשה ,כי אין לנו זכות כי אם על כבודו יתברך ,ויהס שלא להזכיר את עצמנו בל יבוקר
פנקסינו ,וזהו ונשאת תפלה כו' ,לומר מה שתעשה עיקר הוא ,אולי ישמע ה' את דברי
רבשקה ,אך הנוגע אלינו תישא ותסלק מעלינו תפילה זו ,וזהו ונשאת תפלה מלפניך ,ממה
שהוא בעד השארית הנמצאה ,כי תישא ותסלק תפילה שבעד השארית הנמצאה ,ותתפלל
בעד כבוד ה' כמדובר.
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ֹאמרּון אֶ ל-אֲ ֹדנֵיכֶם
ְש ְעיָהּו כֹה ת ְ
ֹאמר אֲ לֵ יהֶ ם י ַׁ
ו וַׁי ֶ
אֹותי :
ִ
ירא ִמ ְפנֵי הַׁ ְדבָ ִרים אֲ ֶשר ָש ַׁמ ְע ָת אֲ ֶשר גִ ְדפּו ַׁנעֲ ֵרי ֶמלֶ ְך-אַׁ שּור
כֹה אָ ַׁמר ה' אַׁ לִ -ת ָ
ְשב אֶ ל-אַׁ ְרצֹו ו ְִהפַׁ ְל ִתיו בַׁ ֶח ֶרב ְבאַׁ ְרצֹו :
ְש ַׁמע ְשמּועָ ה ו ָ
נֹותן בֹו רּוחַׁ ו ָ
ז ִהנְ נִ י ֵ
הּודה לֵ אמֹר
ֹאמרּון אֶ לִ -חזְ ִקיָהּו ֶמלֶ ְךְ -י ָ
י כֹה ת ְ
ְרּושלַׁ ם ְביַׁד ֶמלֶ ְך אַׁ שּור :
ָתן י ָ
אַׁ ל-י ִַׁשאֲ ָך אלוהיָך אֲ ֶשר אַׁ ָתה בֹוטֵ חַׁ בֹו לֵ אמֹר ל ֹא ִתנ ֵ
יד וַׁיִ ַׁקח ִחזְ ִקיָהּו אֶ ת-הַׁ ְספָ ִרים ִמיַׁד הַׁ ַׁמ ְלאָ כִ ים וַׁיִ ְק ָראֵ הּו
ַׁויַׁעַׁ ל בֵ ית ה' וַׁיִ ְפ ְר ֵשהּו ִחזְ ִקיָהּו ִל ְפנֵי ה' :
והשיב לו הנביא (ו) אל תירא ,והטעם הוא מפני הדברים כו' שהוא ,כי יעשה על דבר כבוד
שמו ,ולא על זכות העם על הנוגע אליהם כי אין זכותם מספקת ,ועל שחלק כבוד לא"י באומרו
[לו ,יז] אל ארץ כארצכם ,על כן גם אני מה שאפילהו (ז) בחרב יהיה בארצו שימות בעירו,
וזהו הנני נותן בו רוח והפלתיו בחרב בארצו.

(ו -יג) כה תאמרון אל אדוניכם כו' .הנה אומרו לאמר הוא מיותר כי הרי נאמר כה תאמרון.
ועוד כי מלשון זה יראה כי הכל היה על פה ,ואיך אחרי כן הוא אומר (פסוק יד) ויקח חזקיהו
את הספרים שיורה שהיה בכתב.
וגם אומרו ויקח חזקיהו את הספרים מיד המלאכים ,כי אומרו מיד המלאכים הוא מיותר.
עוד אומרו ויקראהו והראוי יאמר ויקראם.
אך לזה נשית לב באומרו ,ויקח חזקיהו את הספרים ,שאם סנחריב שלח הספרים ליתנם
לחזקיהו ,היה ראוי לומר ויתנו המלאכים הספרים אל חזקיה .אמנם אומר ,כי לא הייתה כוונת
סנחריב לשלוח כתבים אל חזקיהו ,פן יחביאם ויסתיר דבר מפני הכבוד ,באופן שלא ידעו
העם את דברי הכתובים ולא ירך לבבם .וכוונת המלך הרע ההוא הייתה לבהלם וליראם ,על
כן ציוה לאמר כל הדברים הרעים על פה ,ולא מפיהם אל מלך לבדו ,כי לא ישמע העם כי אם
שיאמרו בפרסום ,שיאמרו השומעים הדברים אל חזקיה בשם סנחריב כאשר עשה רבשקה,
וזהו (י) כה תאמרון אל חזקיהו לאמר ,שתאמרו הדברים באופן שאל חזקיהו לאמר,
שיאמרו אליו השומעים מכם וזהו אומרו לאמר.
אך נכתבו הדברים האלה בספר לשני דברים:
אחד להיות למלאכים למזכרת פן ישכח מהם דבר,
וגם להראות למי שלא שמע הדברים למען למוג לב העם ,ולבל יאבד הספר כתב שנים ,אך
האחד פתשגן השני וכן עשו ככל הכתוב.

חזור לעמוד השער

ספר ישעיהו

*

פירוש מראות הצובאות

*

רבי משה אלשיך

*

אתר דעת

253

אך חזקיהו כי מלך במלכותו היה ,לקח הספרים מיד המלאכים עם שלא היה רצונם לתתם,
וזהו ויקח חזקיהו את הספרים .אך כאשר קרא אותם ראה ,כי שתי הספרים אחד הם .כי לא
היה השני רק העתק הראשון ,וזהו ויקראהו לשון יחיד ,כי בקריאה ראה כי אחד הם.
וטעם למה לקחם פירש ואמר( ,יד) ויעל בית ה' ויפרשהו כו' ,שהוא למען יהיה לו התעוררות
יותר לבכות ולהתפלל לפניו יתברך בספר פרוש ופתוח ,שעיניו רואות לפניו את הדברים
הרעים אשר חירף .וגם הוא יתברך יעורר מידת דינו על סנחריב יותר ,ע"י הזכיר לפניו יתברך
הכתיבה ,כי לא די מה שדבר כי אם גם במכתב למען יעמדו דבריו ימים רבים ,ויהיה כל
ההתעוררות הלז למען יענהו ה' מהרה ,ולא יאחר לשלם את הרשע ההוא.
טו וַׁיִ ְתפַׁ לֵ ל ִחזְ ִקיָהּו אֶ ל-ה' לֵ אמֹר :
ישב הַׁ כְ ֻר ִבים אַׁ ָתה-הּוא הָ אלוהים ְלבַׁ ְדָך ְלכֹל ַׁמ ְמ ְלכֹות ָהאָ ֶרץ
טז ה' צְ בָ אֹות אלוהי י ְִש ָראֵ ל ֵ
ית אֶ ת-הַׁ ָש ַׁמיִם וְאֶ ת-הָ אָ ֶרץ :
אַׁ ָתה עָ ִש ָ
ּוש ַׁמע אֵ ת כָלִ -ד ְב ֵרי סַׁ נְ ֵח ִריב
ּוש ָמע ְפ ַׁקח ה' עֵ ינֶָך ְּוראֵ ה ְ
יז הַׁ ֵטה ה' אָ זְ נְ ָך ְ
אֲ ֶשר ָשלַׁ ח ְלחָ ֵרף אלוהים חָ י :
יח אָ ְמנָם ה' הֶ חֱ ִריבּו ַׁמ ְלכֵי אַׁ שּור אֶ תָ -כלָ -האֲ ָרצֹות וְאֶ ת-אַׁ ְרצָ ם :
יט ְו ָנתֹן אֶ ת-אלוהיהֶ ם בָ אֵ ש כִ י-ל ֹא אלוהים הֵ ָמה כִ י ִאםַׁ -מעֲ ֵשה י ְֵדי-אָ ָדם עֵ ץ ָואֶ בֶ ן ַׁויְאַׁ ְבדּום :
הֹושיעֵ נּו ִמיָדֹו ְוי ְֵדעּו כָלַׁ -מ ְמ ְלכֹות הָ אָ ֶרץ כִ י-אַׁ ָתה ה' ְלבַׁ ֶדָך :
ִ
כ וְעַׁ ָתה ה' אלוהינּו
וזהו (טו) ויתפלל חזקיהו אל ה' לאמר ,שהוא שהתפלל כדי לאמר הוא יתברך תשובתו
הרמתה ,על דרך מאמרם ז"ל על פסוק ואתחנן אל ה' בעת ההיא לאמר .וכן היה ,כי מיד
כהתימו להתפלל (כא) וישלח ישעיהו כו' תשובת ישועתו יתברך .ולא עשה חזקיהו עתה
כאשר בפעם הראשונה ,ששלח אל ישעיה שיתפלל הוא ,והטעם ככתוב למעלה ,כי אז היו
דברי רבשקה ונסתפק אם היו דברי סנחריב ,ומפיו היו דברי שלוחו.
או אם מעצמו אמרן על כן שלח אל הנביא שברוח קדשו הוא ידע אם דברי אדוניו היו ויקצוף
ה' עליו,
או אם היו דברי רבשקה בלבד ,ועם כל זה תפלת הנביא תסכון גם לזה.
אך עתה הם דברי סנחריב עצמו אשר דבר ,והכתיב בספרים שיורה שגם כוונתו בספרים
הייתה ,למען הודיע כי אינן דברי המלאכים משמו כי אם דברי עצמו ,שהוא שם הדברים
בפיהם .וגם כאשר קרא ופשט הספר חזקיהו לפני ה' ,גם לזה כיון לומר ,כי הספר יעיד כי
דברי סנחריב המה ,ולא בדו מלבם המלאכים בשמו ,באופן כי ע"י כל זה אז נחרץ חזקיהו
להתפלל בעצמו ,מבלי הצטרך שיתפלל הנביא ,כי עתה ודאי יענהו ה' .וזה יכוון באומרו
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לאמר מעין הדרך הכתוב ,שהוא כי ע"י שליחות זה התפלל בעצמו ,כי ידע שיענהו ה' ויאמר
תשובת ישועה ,מבלי יהיה ישעיה הנביא המתפלל.
(טז) ה' צבאות אלוהי ישראל כו' .יאמר הנה הרשע הזה העולה על רוחו הוא ,כי אשר
נקראת אלוהי ישראל הוא ,שאין אלוהותך ויכולתך חלילה רק על ישראל בלבד .ולא ידע כי
אתה אלוהי העולמות והאומות כולם ,ולא נקראת אלוהי ישראל רק להיותם חשובים לפניך
כמלאכי השרת ,כמפורש אצלנו הטעם בשערים באר היטב .אך יכולתך בכל משלה ,וזהו ה'
צבאות שהם מלאכי השרת צבאותיך ,עם כל זה לא נקראת אלוהי המלאכים כי אם אלוהי
ישראל ,וזהו ה' צבאות אלוהי ישראל .והראיה כי אתה יושב הכרובים ,כי הנחת שמים ושמי
השמים ,ובאת להיות יושב הכרובים לשכון בתוך בני ישראל ,וא"כ מכל שכן שאתה הוא
האלוהים לבדך לכל ממלכות הארץ .כי אתה מושל בכל ,כי אם שלא החשבתם ליקרא שמך
עליהם כי אם על ישראל .וגם אין להם לומר כי מרוממותך אינך משגיח על הארץ מתחת ,כי
הלא אתה עשית את השמים וגם הארץ ,כי לא עצרך הגשם אשר לארץ .ומה גם אם ירמוז
מאמרם ז"ל שלא ברא יתברך את המלאכים עד שברא שמים וארץ ,שנאמר נוטה שמים לבדי
רוקע הארץ מאתי מי אתי כתיב ,וזה יאמר אתה עשית את השמים ואת הארץ ,שהוא
בהיותך אתה לבדך עשית וכו'.
(יז) הטה ה' אזניך ושמע מה שאמר רבשקה כי מסנחריב היו דבריו ,פקח ה' עיניך וראה
הכתוב בספרים ,ושמע את כל דברי סנחריב אשר שלח על פה לחרף כו' כמדובר למעלה,
כי עיקר ציוויו היה לדבר על פה ,זולת מה שהכתיב בספרים כאשר כתבנו ,ואשר דבר כי
מאשר לא הצילו אלוהי הגוים את ארצותם מיד מלך אשור ,גם אלוהי ישראל לא יציל את
ארצו ,גם הוא חלילה ,הנה הבל יפצה פיהו.
כי הנה (יח) אמנם ואמת הוא ה' ,כי מה שהחריבו מלכי אשור את כל הארצות כו' (יט)
ונתון את אלוהיהם באש הוא ,כי לא אלוהים המה ,כי אם מעשה ידי אדם וכו' ויאבדום ,על
כן והנה זה אמת הוא לנו יודעי האמת ,שהוא אומרו אמנם ה' כו' ,כי אמנם הוא לשון
אמיתות ,אך כל ממלכות הארץ לא ידעו זה ,כי אם שיראה להם חלילה כי כל אפיא שוין ,לכן
(כ) ועתה ה' אלוהינו הושיענו מידו עתה בלי מיתון ,למען ידעו גם כל ממלכות הארץ כי
אתה ה' לבדך .כלומר ,שאם אין אנו ראויים לפי מעשינו ,תעשה על דבר כבוד שמך להסיר
מלבם היות באלוהי הגוים ממש ,כי אם ידעו כי אתה ה' לבדך.
ְש ְעיָהּו בֶ ן-אָ מֹוץ אֶ לִ -חזְ ִקיָהּו לֵ אמֹר
כא וַׁיִ ְשלַׁ ח י ַׁ
כֹה-אָ ַׁמר ה' אלוהי י ְִש ָראֵ ל אֲ ֶשר ִה ְתפַׁ לַׁ ְל ָת אֵ לַׁ י אֶ ל-סַׁ נְ חֵ ִריב ֶמלֶ ְך אַׁ שּור :
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כב זֶה הַׁ ָדבָ ר אֲ ֶשרִ -דבֶ ר ה' עָ לָ יו
בָ זָה ְלָך לָ עֲ גָה ְלָך ְבתּולַׁ ת בַׁ ת-צִ יֹון אַׁ חֲ ֶריָך ר ֹאש הֵ נִ יעָ ה בַׁ ת יְרּו ָשלָ ם :
כג אֶ תִ -מי חֵ ַׁר ְפ ָת וְגִ ַׁד ְפ ָת וְעַׁ לִ -מי הֲ ִרימֹו ָתה קֹול ו ִַׁת ָשא ָמרֹום עֵ ינֶיָך אֶ לְ -קדֹוש י ְִש ָראֵ ל :
יתי ְמרֹום ָה ִרים י ְַׁרכְ ֵתי ְלבָ נֹון
ֹאמר ְברֹב ִרכְ ִבי אֲ נִ י עָ ִל ִ
כד ְביַׁד עֲ בָ ֶדיָך חֵ ַׁר ְפ ָת אֲ ֹדנָי וַׁת ֶ
רֹושיו וְאָ בֹוא ְמרֹום ִקצֹו יַׁעַׁ ר ַׁכ ְר ִמלֹו :
קֹומת אֲ ָרזָיו ִמ ְבחַׁ ר ְב ָ
ַׁ
וְאֶ כְ רֹת
יתי ָמיִם וְאַׁ ְח ִרב ְבכַׁףְ -פעָ ַׁמי ֹכל יְאֹ ֵרי ָמצֹור :
ְש ִת ִ
כה אֲ נִ י ַׁק ְר ִתי ו ָ
ּות ִהי ְל ַׁה ְשאֹות
יה ְ
את ָ
יה עַׁ ָתה הֲ בֵ ִ
ימי ֶק ֶדם וִיצַׁ ְר ִת ָ
יתי ִמ ֵ
אֹותּה עָ ִש ִ
ָ
כו הֲ לֹואָ -ש ַׁמ ְע ָת ְל ֵמ ָרחֹוק
ַׁג ִלים נִ צִ ים עָ ִרים ְבצֻרֹות :
ּוש ֵד ָמה ִל ְפנֵי ָק ָמה :
ִירק ֶד ֶשא חֲ ִציר גַׁגֹות ְ
כז וְיֹ ְשבֵ יהֶ ן ִקצְ ֵרי-יָד חַׁ תּו ָובֹשּו הָ יּו עֵ ֶשב ָש ֶדה ו ַׁ
(כא) וישלח ישעיהו בן אמוץ אל חזקיהו כו' .הנה אמרו רז"ל בתוספתא:
כי בערב הפסח נגמר הדין ליכבש ירושלים ,ובהגיע שם סנחריב וחילו הלעיג על ציון
וירושלים ,ואמר הלא דא היא קרתא ירושלם די עלה ארגשית כל משריתי ,הא היא
זעירא הא היא חלשא מכל כרכי עממין די כבשית בתקוף ידי עלה ,קם מוניד ברישיה
מוביל ומייתי בידיה ,על טור מקדשא דבציון ועל עזרתא די בירושלם ע"כ.
והנה לפי הנראה ביום ההוא היה שליחות ישעיה הנביא אל חזקיהו כל החיזיון ,אחר שאמר
סנחריב נלין הלילה ומחר בקלות נכבוש אותה ,אחר שהלעיג על ציון וירושלים ,כי אז
נתבטלה הגזרה כמו שאמרו ז"ל בת דינא בטל דינא.
ונבוא אל ענייין הכתובים והוא ,כי התריס הוא יתברך נגד סנחריב ואמר כמדבר עם ציון
וירושלים .ואמר הנה מה שיש לכן להתלונן הוא נקל מתלונותי על סנחריב( ,כב) כי הנה בזה
לך ולעגה הוא מה שהיה לך בת ציון ממני ,שהוא מה שהלעיג על טור מקדשא בציון ,וכן
אחריך ירושלים הניע את ראשו ,שהוא קם מוניד ברישיה מוביל ומייתי בידיה על ירושלם ,וזהו
אחריך ראש הניעה בת ירושלים .אך מה שקשה הוא מה שעשה לי( ,כג) כי את מי חרפת
וגדפת בפירוש .שהוא יותר מבוז ולעגה שלעגת על ציון וירושלים.
ולא עוד ,אלא שהיית מרים קול בהיותך מגדף ,כמראה שרחוקה הייתה שמיעתי ממך ,וזהו
ועל מי הרימותה קול ,וגם בגדפך היית רומז בעיניך כלפי מעלה ,כלומר ,כי הייתה על
השמים כבודי ולא על הארץ ,כאלו עבים סתר לי ולא אראה .וזהו ותשא מרום עיניך אל
קדוש ישראל.
והנה זה היה בהיותך בביתך וגם לא בלבד בפיך( .כד) כי אם גם ביד מלאכיך חרפת אדוני
בשליחות אל חזקיהו ,ותאמר בלבך ברוב רכבי בטחתי כ"כ ,עד העלות על לבי כאלו כבר
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עליתי מרום הרים הוא הר הבית ,וכאלו באתי ירכתי לבנון הוא בית המקדש ,ואכרות כהניו
הם קומת ארזיו ,ולוייו הם מבחר ברושיו ,ואבוא מרום קצו הם חכמיו וסנהדריו ,שהוא מרום
קצו של לבנון יושבי לשכת הגזית ,ואח"כ אל יער כרמלו הם עשיריו שהם ככר מלא ,ואל
מקום עשיריה קורא יער כרמלו ,כל זה היה בלבך כאלו כבר כבשתם ותתהלל חוגר כמפתח.
והיה גודל לבב זה לך( ,כה) באמור אני קרתי ושתיתי מים ,כי והוא מעין מאמר המתרגם
בפסוק עוד היום כו' ,על סנחריב בבואו ירושלים בפעם הזאת ,כי היו לשלשה מחנות והמחנה
הראשון בשתותם יבשו את הירדן ,וע"ד זה יאמר הוא בעצמו פה על יאורי מצור ,שאמר ראו
נא חילי הגדול .כי אין צריך לומר אם היה בימי שרב ושמש שבני אדם שותים מים הרבה ,כי
אם אף בהיות זמן קור ששותין מעט ,עם כל זה שאני קרתי שהיה זמן קור במה ששתיתי
מים אני וחילי ,הספיק ליבש כל יאורי מצור .כי לא נשאר בהם רק קרקע טופח ,שבדריכת כף
פעמי נחרבו יאורי מצרים .וזהו אני קרתי וכו' ואחריב וכו' ואם כן אפוא ,מי שחילו ורוב רכבו
כ"כ גדול ,היפלא ממנו לעלות מרום הרים ירכתי לבנון כו' ,שהיה כבושם נקל בערך גודל
החיל הגדול הזה.
ועל זה משיב הוא יתברך על מאמר סנחריב ,שהיה לפניו כעם כבוש כל חלקי ישראל ,כהנים
לויים חכמים וגדולים כמפורש על קומת ארזיו מבחר ברושיו כו' .ואומר הוא יתברך (כו)
האם קלה היא בעיניך אומתי זו ,והלא שמעת כי למרחוק מאז בראתי אדם על הארץ אותה
עשיתי ,כי כל כוונתי על זאת הייתה ,וכן מימי קדם ויצרתיה .שהוא בצאתם ממצרים שיצרם
כבריה חדשה ,שהפסיק מהם זוהמתם והכינם לקבל התורה ולהינבא כולם בהקיץ פנים
בפנים ,וזהו מימי קדם ויצרתיה.
ולא עוד ,כי אם שעתה בזמן הזה שהוא בי"ד לניסן הבאתיה ,שהוא ענייין ואביא אתכם אלי,
זה יתכן כי עתה שהוא זמן שהבאתיה אלי בערב פסח שאניחם בידך לאבדם .והוא ,כי באותו
הלילה שהיה ליל פסח אחר הדברים האלה ,יצא מלאך ה' ויכה במחנה אשור מאה ושמונים
וחמשה אלף.
ושמא תאמר ,כי היו ראויים ליכבש והוא כנודע מרבותינו ז"ל ,כי הייתה גזירה לינתן בידו,
לולא שהמתין עד אור הבקר ובת דינא בטל דינא ,הנה הן אמת כי ותהי להשאות כו' ,כי
הייתה אומתי זאת עתה ראויה להשאות גלים ,ועיים נשאים ונצים את הערים בצורות ,שהם
ציון וירושלים היו ראויים ליעשות גלים ,וא"כ הלא תאמר ,במה נוכה אשמתם וינצלו ,הלא הוא
כי הן אמת.
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(כז) כי ויושביהן של הערים בצורות הנז' ,שהם ציון וירושלים היו קצרי יד וזכות לינצל ,אך
חתו ונכנעו ובשו בראות הצרה שעליהם ,ודברי רבשקה וסנחריב והכנעתם ובושתם מנכים
אשמותם ,וגם צרת נפשם כי היו עשב שדה ,שגדוליהם הדומים לעשב שכבר גדל ,היו ביד
חיל אשור כעשב שדה שילחכו אותו אויביהם ,והקטנים היו כירק דשא הקטון היוצא מן
האדמה ,שילחכו אותו יותר בנקלה ,כן ראו ישראל ההרג בעיניהם לקטנים ולגדולים,
והנשארים לפני שמש משלהי ניסן והלאה שהיה אז ,יהיו חציר שקדמת שלף יבש .ואשר לא
יכם שרב ושמש יהיו בשביה לפני אויביהם ,כשדמה הוא עשבי השדה הקצר ורך לפני קמה
גבוה ,כך יהיו כעבדים נבזים ושפלים ומאוימים מחתת שוביהם הרמים והנשאים עליהם,
באופן שבראות ישראל ארבע בחינות אויביהם עליהם הספיקה מהומתם לנכות אשמותם
במקום גלותם.
אתָך ּובֹואֲ ָך י ָָד ְע ִתי וְאֵ ת ִה ְת ַׁרגֶזְ ָך אֵ לָ י :
כח ו ְִש ְב ְתָך וְצֵ ְ
ְשאֲ נַׁנְ ָך עָ לָ ה ְבאָ זְ נָי
כט יַׁעַׁ ן ִה ְת ַׁרגֶזְ ָך אֵ לַׁ י ו ַׁ
את בָ ּה :
ּומ ְתגִ י ִב ְשפָ ֶתיָך וַׁהֲ ִשיב ִֹתיָך בַׁ ֶד ֶרְך אֲ ֶשר-בָ ָ
ְש ְמ ִתי חַׁ ִחי ְבאַׁ פֶ ָך ִ
ו ַׁ
(כח) ושבתך וצאתך ובואך ידעתי כו' .אמר הנה על אשר חרפת וגידפת היה ראוי שתיפול
עתה פה ,אך הנה שבתך בביתך וצאתך לבוא ובואך ידעתי ,שלא היה בכוונה לנגוע בכבודי,
ולעומת זה ראיתי גם את התרגזך אלי ברוגז קולך ,כי אחר בואך חרפת וגדפת.
לכן הנני רואה שני דברים:
(כט) אחד ,הרוגז שרגזת וגם שאננך שקדם בשבתך וצאתך ובואך ,על כן אעשה פשרה,
וזהו יען התרגזך שהוא מה שהתרגזת נגדי ,וגם שאננך מתחילה עלה באזני ,לכן פשרה זו
אעשה והוא ,כי על התרגזך מעתה ושמתי חחי באפך ,שתהיה מעתה בגזירת מצודה רעה
עליך ,שלא תוכל להימלט ממנה ,כדג שנכנס החכה תוך נחיריו ,ששוב לא יוכל לימלט גם
ששוהה חי במים .גם מעתה חחי באפך לבלתי הינצל .אך על שאננך בשבתך וצאתך ובואך,
על כן אשים מתגי בשפתיך כמתג לסוס ,להוליכו בדרך אשר יחפוץ רוכבו ,כן אעשה לך
שוהשיבותיך בדרך אשר באת בה ,כי בצאתך ובואך לא חטאת ,לכן ארחמך שלא תמות פה
כאנשיך ,כי אם במקומך וארצך.
או יאמר ,כי אפו של מלך הוא חילו עושה מלחמתו ,שבהם רודה באף גויים .ואמר ושמתי
חחי באפך הוא מלאך דיניו באפו ,שיכה את חילו בלילה ההוא ,ואחר כך ומתגי בשפתיך
להחזירך והשיבותיך וכו' כלומר אשיבך לבדך.
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ל ְוזֶהְ -לָך הָ אֹות אָ כֹול הַׁ ָשנָה סָ ִפיחַׁ ּובַׁ ָשנָה הַׁ ֵשנִ ית ָש ִחיס
ישית זִ ְרעּו ו ְִקצְ רּו וְנִ ְטעּו כְ ָר ִמים (ו ְִאכְ ולֻ) [ ְו ִאכְ לּו] ִפ ְריָם :
ּובַׁ ָשנָה הַׁ ְש ִל ִ
ְהּודה הַׁ נִ ְשאָ ָרה שֹ ֶרש ְל ָמ ָטה וְעָ ָשה ְפ ִרי ְל ָמ ְעלָ ה :
יטת בֵ ית-י ָ
לא ְוי ְָספָ ה ְפלֵ ַׁ
יטה ֵמהַׁ ר צִ יֹון ִקנְ אַׁ ת ה' ְצבָ אֹות ַׁתעֲ ֶשה-ז ֹאת :
ּופלֵ ָ
ירּושלַׁ ם ֵתצֵ א ְשאֵ ִרית ְ
ָ
לב כִ י ִמ
(ל) וזה לך האות אכול השנה כו' .הנה פסוקים אלו הם דבריו יתברך ,לאמר אל חזקיהו בעד
ישראל בלי ספק .כי כהתימו יתברך לדבר כמדבר עם סנחריב ,החל לדבר אל חזקיהו עצמו
ואמר וזה כו'.
וראוי לשים לב כי דרך האות הוא ,כי דבר הווה הוא אות על העתיד ,אך אות זה הוא נמשך
שלש שנים ,אכול השנה ספיח ובשנית שחיס והשלישית נטעו וכו' .וזה איך יהיה סימן על
ההצלה שהוא עתה ונהפוך הוא.
וגם נשים לב כי מתחיל לדבר על חזקיה ,והוא כנמשך אל ענייין סנחריב שדבר עד כה ,אך
כהתימו יתברך לומר שגזר על סנחריב גזירה רעה מעתה ,אלא שלא ימיתהו כי אם שיחזירהו
למות בעירו ,אמר עתה וזה שאמר שתראה שאעשה לו אשר היה תכף ,כי באותו הלילה מתו
אנשיו והוא ברח ושב לארצו ,שהוא אמרי חחי באפך יהיה לך האות על שימות בארצו.
ושמא תאמר עם כל זה אנו לא נושענו ,כי השנה הזאת לא זרענו מכובד המלחמה כי היינו
במצור ,ולא נאסוף את תבואתנו ונהיה חללי רעב .כי גם שנזרע השנה הבאה מה יסכון לנו,
לשני שנים ראשונים וגם בשלישי עד צאת התבואה .אל תיראו כי אברך הספיח בשנה זו
והשחיס בשנית כו' ,וזהו אכול השנה ספיח.
ושמא תאמר אם כן איפה ,שיש ה' אתנו ולמה מצאתנו כל זאת?!
לזה אמר (לא) הנה ע"י כן תבוא טובתכם כי תהיה בזכותכם ,כי ויספה פליטת בית יהודה
הרואים אשר הצלתים מהצרה ,שורש למטה ע"י התשובה והדבק בה' .וע"י השורש אשר
יעשו למטה עשה פרי למעלה ,הם מלאכים שרפי קדש הנעשים ע"י תורה ומצות.
או יאמר אל תחוש לאמר מה יסכון שובו ,ואולי עוד ישוב שנית ,ואשר לא עשה עתה יעשה
פעם אחרת ,על פתח דבריו אליו אמר וזה לך האות אכול כו' .על מה הוא האות הלא הוא כי
אין צריך לומר שלא תפלו אחרי זאת ,כי אם שויספה פליטת וכו'.
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או יאמר ,כי ע"י תשובה בראות אשר היו המצור ואשר הצילם ה' ,יזכו להוסיף שורש למטה
בבנים ובנות להיות להם שארית בארץ .וגם שלא ינוכו זכויותם כי אם ועשה פרי שישאר
למעלה.
(לב) ופירש ואמר כי מירושלים תצא שארית וכו' ,ומי גרם להם הטובה הזאת ,קנאת ה'
צבאות תעשה זאת .לומר אם לא שקנאתי על אשמת ישראל והבאתים במצור ,ואחר כך
קנאתי בסנחריב והפלתים לא היו שבים עדי ,נמצא כי לטובתם היצרתי להם ,שיקבלו מוסר
ויחכמו ,למען מעצמם יספו לעשות שורש למטה ,ע"י תשובה ומעשים טובים .מה שאין כן אם
לא היו בצרה כלל ,והיו עוונותם על עצמותם ,והיו עדי אובד ,באופן כי אני יסרתי חזקתי
זרועותם.
ועוד אעשה כי הנה היה אפשר תמשך המלחמה ,לפחות לפרוץ בחומה ולבוא אל העיר ואחר
כך יפילם ה' שמה ,אמר שאין צריך לומר שלא ישליטם ה' על האנשים.
יֹורה ָשם ֵחץ
לג לָ כֵן כֹה-אָ ַׁמר ה' אֶ לֶ -מלֶ ְך אַׁ שּור ל ֹא יָבֹוא אֶ ל-הָ ִעיר הַׁ ז ֹאת וְל ֹאֶ -
וְל ֹאְ -י ַׁק ְד ֶמנָה ָמ ֵגן וְל ֹאִ -י ְשפֹ ְך עָ לֶ יהָ סֹ ְללָ ה :
לד בַׁ ֶד ֶרְך אֲ ֶשר-בָ א בָ ּה ָישּוב וְאֶ ל-הָ ִעיר הַׁ ז ֹאת ל ֹא יָבֹוא נְ אֻ ם-ה' :
ּול ַׁמעַׁ ן ָדוִד עַׁ ְב ִדי :
הֹושיעָ ּה ְל ַׁמ ֲענִ י ְ
ַׁנֹותי עַׁ ל-הָ ִעיר הַׁ ז ֹאת ְל ִ
לה ְוג ִ
ּושמֹונִ ים וַׁחֲ ִמ ָשה אָ לֶ ף
לו ַׁויֵצֵ א ַׁמ ְלאַׁ ְך ה' ַׁו ַׁיכֶה ְב ַׁמחֲ נֵה אַׁ שּור ֵמאָ ה ְ
ַׁוי ְַׁשכִ ימּו בַׁ ב ֶֹקר ו ְִה ֵנה כֻלָ ם ְפג ִָרים ֵמ ִתים :
ָשב סַׁ נְ חֵ ִריב ֶמלֶ ְך-אַׁ שּור ַׁו ֵי ֶשב ְבנִ ינְ וֵה :
לז וַׁיִ סַׁ ע ַׁויֵלֶ ְך ַׁוי ָ
ְש ְראֶ צֶ ר בָ נָיו ִה ֻכהּו בַׁ ֶח ֶרב
לח ַׁוי ְִהי-הּוא ִמ ְש ַׁתחֲ וֶה בֵ ית נִ ְסרְֹך אלוהיו וְאַׁ ְד ַׁר ֶמלֶ ְך ו ַׁ
וְהֵ ָמה נִ ְמ ְלטּו אֶ ֶרץ אֲ ָר ָרט ַׁויִ ְמֹלְך אֵ סַׁ ר-חַׁ דֹן ְבנֹו ַׁת ְח ָתיו:
(לג -לח) כי אם גם לא לבוא אל העיר ,או לפחות לירות בה חץ ,וגם לא יקדמנה מגן שלא
יגשו להפיל החומה בקדם מגן ,להגן מהמורים חצים עליהם מהעיר בגשתם אליה ,וגם לא
ישפוך עליה סוללה.
ושמא תאמר הלא כל ארבעה דברים הללו ,אינם על בני האדם כי אם על העיר ,ואחר שלא
ישלטו באנשים ,מה לכם אם ישלטו בעיר באחת מאלה ויפלו אחרי כן ,הלא הוא כי הנה גם
אני חס על עיר( ,לה) כי הלא וגנותי על העיר הזאת להושיעה גם היא למעני ,כי נקרא שמי
עליה ולמען דוד עבדי ,כי בשבילו בחרתי בה .כד"א לא בחרתי בעיר וכו' ואבחר בדוד.
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ֹאמר אֵ לָ יו
ְש ְעיָהּו בֶ ן-אָ מֹוץ ַׁה ָנ ִביא וַׁי ֶ
א בַׁ י ִָמים הָ הֵ ם חָ לָ ה ִחזְ ִקיָהּו לָ מּות ַׁויָבֹוא אֵ לָ יו י ַׁ
יתָך כִ י ֵמת אַׁ ָתה וְל ֹא ִת ְח ֶיה :
כֹה-אָ ַׁמר ה' צַׁ ו ְלבֵ ֶ
ב ַׁויַׁסֵ ב ִחזְ ִקיָהּו פָ נָיו אֶ ל-הַׁ ִקיר וַׁיִ ְתפַׁ לֵ ל אֶ ל-ה' :
ּובלֵ ב ָשלֵ ם
ֹאמר אָ נָה ה' זְ כָר-נָא אֵ ת אֲ ֶשר ִה ְתהַׁ לַׁ כְ ִתי ְלפָ נֶיָך בֶ אֱ ֶמת ְ
ג וַׁי ַׁ
יתי ַׁוי ְֵבךְ ִחזְ ִקיָהּו ְבכִ י גָדֹול :
וְהַׁ טֹוב ְבעֵ ינֶיָך עָ ִש ִ
(א) בימים ההם חלה חזקיהו כו' .הנה דרך השלמים לצוות בזמן סילוקם על עבודת שמים,
כאשר עשה יעקב ומשה ודומיהם ,ובזה יאמר צו לביתך על עבודת שמים .כי אתה אין לך
תקומה ,כי מת אתה בעולם הזה ולא תחיה לעולם הבא .לכן לפחות צו לביתך שישתלמו
הם ,בל יהיו כמוך שלא יחיו בשני העולמות.
או יאמר צו בשביל ביתך ,שאין לך בית שהוא אשה הנקרא בית ,על כן ציוה את קרוביך
ותלמידיך בל יקרם כמוך ,וזה אומרו כי מת וכו' כלומר ,כי אשר תצום הוא אמור להם כי מת
אתה וכו' ,שבשביל ביתך מת אתה בעולם הזה ,ולא תחיה לעולם הבא על שלא לקחת
אשה.
(ב) ויסב חזקיהו פניו אל הקיר וכו' .רז"ל אמרו אל הקיר מקירות לבו ,וגם סמכו מכאן שלא
יהא למתפלל דבר חוצץ בינו ובין הקיר.
ויתכן יאמר ,מה שלא נתייאש חזקיהו מלהתפלל ,ומה גם לאומרים שלא היו קצבת ימיו יותר
הלא הוא ,כי היסב פניו אל זכות עלית קיר של אלישע הנביא ,שעל ידי זכות זה חי הוולד
אחרי מותו ,כי אמר בלבו כי כאשר אותו זכות ותפילת אלישע החיה אותו ,כך תפילתו והזכרת
זכות אשר יזכיר בתפילתו תחיה אותו גם הוא ,וזהו ויסב חזקיהו פניו אל הקיר ,וזה אומרו
הקיר בה"א הידיעה וע"י כן ויתפלל אל ה'.
והנה אחרי כתבי זה מצאתי לרבותינו ז"ל ענייין זה שהוא מאמר ריש לקיש מק"ו שאמר ,ומה
אם על עליית קיר זכתה האשה גדולה להחיות את בנה ,אני שעשיתי כו' ,ורבי יוחנן אמר,
ומה אם רחב שביתה בקיר החומה על ידי שהורידה את המרגלים ,זכתה להציל אותה
ומשפחתה אני כו'.

חזור לעמוד השער

ספר ישעיהו

*

פירוש מראות הצובאות

*

רבי משה אלשיך

*

אתר דעת

261

עוד יתכן ,כי הקיר הזה הוא הידוע ומסוים אשר במראשותיו של חולה אשר שם השכינה.
ואמר כי היסב פניו אל הקיר ההוא אך לא התפלל אל השכינה ,כי מידת הדין היא ,כי אם
ויתפלל אל ה' הוא מידת הרחמים והוא שם הרחמים.
(ג) ויאמר אנה ה' זכור נא וכו' .הזכרת זכויותיו הלא כמו זר נחשב,
וגם נשים לב אל הבכיה זה פעמים ,ויבך חזקיהו בכי גדול ולא אמר ויבך חזקיהו הרבה,
וגם הפסיקו בשמו בין שתי הבכיות.
אך הנה בהתפלל אדם על צרתו ,מתעוררת מידת הדין ומתבקר פנקסו ,ובאין מיימינים ללמד
זכות ומשמאלים ללמד קטגוריא .והנה ידוע כי המיימינים הם הזכיות אשר עשה ,כי כל
העושה מצווה אחת קנה לו פרקליט אחד .והמשמאילים הם עונות אשר עשה ,כי כל העובר
עבירה אחת קנה לו קטגור אחד ,על כן מיראתו מן הקטגורים חלה פניו יתברך ,בל יאמר הרי
נגמר הדין מה חפץ במיימינים ,על כן אמר אנה ה' זכר נא המיימינים ,גם שגזרת כי מת אנכי
וזה אומרו נא .כלומר גם עתה שהוא אחר הגזירה.
והמליצים הם משלש בחינות:
בין אשר מבחינת דבור,
בין מבחינות זכיות שבמחשבה,
בין אשר עשיתי במעשה.
ולהיות כי עיקר זכותו היה בדבור הוא עסק התורה ,אשר עשה שיעסקו בה כל ישראל מקטון
ועד גדול ,ונעץ חרב שכל שלא יעסוק בתורה ידקר בה ,ולא נמצא תינוק ותינוקת שלא ידע כל
דיני טומאה וטהרה כנודע ,על כן בו החל .ואמר אשר התהלכתי לפניך באמת ,כי התורה
נקראת אמת כמו שאמרו ז"ל ותשלך אמת ארצה ,ועל המחשבה אמר ובלב שלם ,ועל
המעשה אמר והטוב בעיניך עשיתי ,ואמר בעיניך לומר ,כי בעשותו מעשה המצווה ,לא
הייתה לשום פנייה רק לכוונת הטוב ,וגם לא מצות אנשים מלומדה ,רק בכוונת הלב אשר הוא
נגלה לעיניך בלבד ,כי ה' יראה ללבב ,וזהו והטוב בעיניך שהוא בעיניך ה' הרואה ללבב
עשיתי.
או יאמר ,אשר התהלכתי לפניך במעשה באמת הוא הדבור ,ובלב שלם הוא המחשבה,
והנה ידענו ההפרש שיש בין אומרו לב לאמרו לבב ,כי לבב הם השתי יצרים ,ואמרו רבותינו
ז"ל כי באברהם מצא ה' את שתי יצריו נאמנים לפניו ,כד"א ומצאת את לבבו נאמן לפניך ולא
נאמר את לבו .והנה חזקיהו לא ערב אל לבו לומר ובלבב שלם ,כי אם ובלב שלם שהוא היצר
הטוב אך לא היצר הרע ,על כן לבל יאמר לו הוא יתברך מה בצע ביצר הטוב לבדו ,לזה אמר
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והטוב וכו' .לומר הן אמת שהיצר הרע אינו נאמן להיות בלתי מסית לעבור רצונך ,כאשר
באברהם שמעצמו היה נאמן ,אך עם כל זה בהיות לו לב שלם הוא היצר הטוב עם שהיצר
הרע מנגד ,אני מכריעו לבלתי עשות רק עצת היצר הטוב ,וזהו והטוב בעיניך עשיתי .כי
בבוא הדבר אל הפעל לא הייתי עושה עצת היצר הרע ,רק הטוב בעיניך.
והנה עד כה חליתי פניך לזכור המיימינים ,ועל המקטרגים שהם שתי סוגים:
אחד ,הגוזרים מיתה בעולם הזה,
והשני ,הגוזרים העדר חיים לעולם הבא ,כאומרו מת אתה ולא תחיה ,מת בעולם הזה ולא
יחיה לעולם הבא .על כן לבטל הסוג האחד ויבך חזקיהו ,שהוא על מציאות חזקיהו עצמו
בגוף ונפש ,ועל העדר חיי העולם הבא הפליג לבכות ,וזהו אומרו בכי גדול ,כי מזה עשה
עיקר כאומרו במכתב( ,פסוק י ,יא) אמרתי בדמי ימי אלכה ,בשערי שאול אמרתי לא אראה
יה כו' ,ועל כן הפסיק בין ויבך לבכי גדול.
והנה אמרו רז"ל והטוב בעיניך עשיתי ,שסמך גאולה לתפילה.
והנה ראוי לשים לב כי אין נראה רמז מזה בתיבות הללו כלל ,ויתכן שהוא כדרך רז"ל ברוב
דרשותיהם שהם מגזירה שווה .והוא כי נאמר כאן והטוב ,ולהלן הוא אומר אם יגאלך טוב,
הרי גאולה .ונאמר כאן בעיניך ולהלן הוא אומר ,והיו עיניך פתוחות אל הבית הזה לשמוע
אל התפילה ,הרי תפילה .נמצא כי באומרו והטוב בעיניך ,הוא סמיכות גאולה לתפילה.
ועדיין ראוי לשים לב מה ענייין זכות זה לפרט אותו פה מכל יתר מצות ,שהזכירן דרך כלל
באומרו אשר התהלכתי וכו' .ואחשבה כי הנה חש חזקיהו למצוא תרופה אל אשמתו ,שהיא
שלא עסק בפריה ורביה ,ועניינו הוא שממעט את הדמות ,כי אין ייחוד וזווג עליון נעשה כי אם
באמצעותו ,על כן בא כמרפא הדבר .ועל פי דרכם נפרש כל הכתוב והוא ,בזה החל ויהפוך
תחילה פניו אל הקיר ,אשר שם שכינה במראשותיו ,ויתפלל אל ה' הוא השם המתייחד עם
השכינה .והתפלל על הנוגע אל השכינה ,ואל השם אשר מיעט את הדמות שלא עסק בפריה
ורביה .ויאמר ,הנה אין צריך לומר שלא כיונתי למעט דמות ,כי אם גם לא הטרחתיך לסעדני
לעבודתך ,כי לא הוצרכתי מאתך סעד לתומי ,כי אם התהלכתי לפניך כאברהם ,שנאמר בו
התהלך לפני ,שלא היה צריך סעד לתומו ,ואדרבה הייתי מכוון לחבר אמת עם לב שלם,
שהוא לרז"ל השכינה ,על פסוק ויתעצב אל לבו.
ולא עוד אלא שסמכתי בפועל גאולה לתפילה ,וזהו והטוב בעיניך עשיתי ,שהוא מציאות
התחברות בחינת הזיווג.
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כלל הדברים ,כי לא נתמעט הדמות על ידי כי הלא ממקום אחר הייתי עושה ייחוד וזווג.
ואחר כך על הגזרות האמורות ,מת בעולם הזה ,ולא יחיה לעולם הבא ,על האחד אמר ויבך
חזקיהו ,ועל השני אמר בכי גדול כמדובר בסמוך.
ד ַׁוי ְִהי ְדבַׁ ר-ה' אֶ לְ -י ַׁש ְעיָהּו לֵ אמֹר :
ה הָ לֹוְך וְאָ ַׁמ ְר ָת אֶ לִ -חזְ ִקיָהּו כֹה-אָ ַׁמר ה' אלוהי ָדוִד אָ ִביָך
יֹוסף עַׁ ל-י ֶָמיָך חֲ ֵמש עֶ ְש ֵרה ָשנָה :
יתי אֶ תִ -ד ְמעָ ֶתָך ִהנְ נִ י ִ
ָש ַׁמ ְע ִתי אֶ תְ -ת ִפלָ ֶתָך ָר ִא ִ
ַׁנֹותי עַׁ לָ -ה ִעיר ַׁהז ֹאת :
ילָך וְאֵ ת הָ ִעיר הַׁ ז ֹאת ְוג ִ
ּומכַׁף ֶמלֶ ְך-אַׁ שּור אַׁ צִ ְ
ו ִ
ז ְוזֶהְ -לָך הָ אֹות ֵמאֵ ת ה' אֲ ֶשר ַׁי ֲע ֶשה ה' אֶ ת-הַׁ ָדבָ ר ַׁהזֶ ה אֲ ֶשר ִדבֵ ר :
ח ִהנְ נִ י ֵמ ִשיב אֶ ת-צֵ ל הַׁ ַׁמעֲ לֹות אֲ ֶשר י ְָר ָדהְ -ב ַׁמעֲ לֹות אָ ָחז בַׁ ֶש ֶמש אֲ חֹ ַׁרנִ ית עֶ ֶשר ַׁמעֲ לֹות
ו ַָׁת ָשב הַׁ ֶש ֶמש עֶ ֶשר ַׁמעֲ לֹות בַׁ ַׁמעֲ לֹות אֲ ֶשר י ָָר ָדה :
(ד) ויהי דבר ה' כו'.
ראוי לשים לב מה ענייין הזכירו פה את דוד אביו( ,ה) באומרו אלוהי דוד אביך.
ועוד אומרו הנני יוסיף שלא לנוכח והוה ליה למימר הנני מוסיף.
אך הנה אמרו רז"ל כל התולה בזכות עצמו תולין לו בזכות אחרים ,והנה בתפילתו זאת תלה
בזכות עצמו ,באומרו זכר נא את אשר התהלכתי לפניך כו' ,על כן יאמר כה אמר ה' אלוהי
דוד אביך ,כלומר ,שלהיותו אלוהי דוד תולה בזכותו שלא יפסק זרעו ,וזהו שמעתי את
תפלתך שתלית בזכות עצמך ,יען מאז שמעתי טרם תבכה ראיתי את דמעתך ,ועם שראיתי
את דמעתך איני עושה בזכות עצמך ,כי אם הנני יוסיף ולא אמר מוסיף ,לרמוז לו כאלו דוד
הנזכר הוא המוסיף ,כי בזכותו שמע ה' את תפילתו ומוסיף לו חמש עשרה שנה.
או יאמר ,כה אמר ה' בעל הרחמים על ידי מה ששמעתי את תפלתך ,וגם ראיתי את
דמעתך .על כן מה שאני מרחם עליך תסכים מידת הדין גם היא ,וזהו הנני יוסיף שהוא הנני
מידת רחמים יוסיף גם מידת הדין.
גם יתכן ירמוז מה שאמרו ז"ל על פסוק ה' נתן וה' לקח ,כי להיטיב אין הקדוש ברוך הוא
נמלך בבית דינו אך להפכו נמלך ,וזהו ה' נתן לבדו שהוא להיטיב ,אך וה' הוא ובית דינו לקח
שהוא לפורענות .וע"ד זה יאמר כה אמר ה' בעל מידת הרחמים הנני לבדי ,ועל ידי יוסיף גם
מידת הדין ,כי להיטיב גם הדין תודה אל מדת רחמים לבדה.
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(ו) ומכף מלך אשור אצילך כו' .הנה הצלתיך מגזירה שמימיית וגם אצילך מכף בעל בחירה
הוא מלך אשור כמו שכתבנו למעלה .כי כל חפץ סנחריב לא היה רק להמית את חזקיה לבדו
אשר מרד בו ,כאומרו (לו ה) על מי בטחת כי מרדת בי ,אך אל העם אמר דברים טובים,
שלא היה חפץ רק להעביר אותם לערים ,כאומרו (שם יז) ולקחתי אתכם אל ארץ כארצכם
כו' ,וגם אל העיר לא אשליטנו לפרוץ בה פרצה ,או לשפוך עליה סוללה ,כי אם וגנותי על
העיר הזאת.
(ז) וזה לך האות מאת ה' כו' .הנה צורך האות עם כי אין ספק יאמין את דברי הנביא ,יהיה
למ"ד כי שלמו חייו ומשל שמים הוסיפו לו זה ,רצו להורות לו גודל חסדו יתברך( ,ח) כי כאשר
השמש אחר רדתו עשר מעלות שב אחור כאלו לא ירד ,כך שנותיו שבו אחור כאלו עדיין
משנות חייו לא עברו ט"ו מהשנים אשר כבר עברו .ולמאן דאמר משלו הוסיפו לו הורה עוצם
הגזירה שהיה כאלו שבו שנותיו אחור ,וגם לדעת הכל הורה לו כי חייו עשו רושם גדול להאיר
לעולם ,כשמש שהאיר הארתו בכל העולם ,בשובו אחור כמה מעלות.
ְהּודה בַׁ חֲ ֹלתֹו ַׁוי ְִחי ֵמחָ ְליֹו :
ט ִמכְ ָתב ְל ִחזְ ִקיָהּו ֶמלֶ ְך י ָ
נֹותי :
י אֲ נִ י אָ ַׁמ ְר ִתי ִב ְד ִמי י ַָׁמי אֵ לֵ כָה ְב ַׁשעֲ ֵרי ְשאֹול פֻ ַׁק ְד ִתי י ֶֶתר ְש ָ
יֹושבֵ י ָח ֶדל :
יא אָ ַׁמ ְר ִתי ל ֹא-אֶ ְראֶ ה ָיּה יָּה ְבאֶ ֶרץ הַׁ חַׁ יִ ים ל ֹא-אַׁ ִביט אָ ָדם עֹוד ִעםְ -
דֹורי נִ סַׁ ע וְנִ גְ לָ ה ִמנִ י כְ אֹ הֶ ל ר ִֹעי
יב ִ
ימנִ י :
ִקפַׁ ְד ִתי כָאֹ ֵרג חַׁ יַׁי ִמ ַׁדלָ ה יְבַׁ צְ עֵ נִ י ִמיֹום עַׁ ד-לַׁ יְלָ ה ַׁת ְש ִל ֵ
ימנִ י :
מֹותי ִמיֹום עַׁ ד-לַׁ יְלָ ה ַׁת ְש ִל ֵ
ָ
ְשבֵ ר כָל-עַׁ צְ
יתי עַׁ דֹ -ב ֶקר כָאֲ ִרי כֵן י ַׁ
יג ִשּוִ ִ
יד כְ סּוס עָ גּור כֵן אֲ צַׁ ְפצֵ ף אֶ ְהגֶ ה כַׁיֹונָה ַׁדלּו עֵ ינַׁי לַׁ ָמרֹום אֲ ֹדנָי עָ ְש ָקהִ -לי עָ ְרבֵ נִ י :
ראוי לשים לב:
א' אומרו בחלותו ,כי הלא לא עשה המכתב בחלותו רק אחר התרפא ,ועל כן מהראוי יאמר
בהתרפאו.
ב' אומרו ויחי מחליו כי היה ראוי יאמר ויתרפא מחולייו.
ג' (י) אומרו אמרתי בדמי ימי אלכה בשערי שאול ,מה ענייין השערים האלה ,ומהראוי יאמר
אלכה שאולה.
וגם אומרו בדמי ימי הוא ענייין אומרו פקדתי יתר שנותי ולמה הוכפל.
וכן אומרו (יא) יה יה שתי פעמים,
ומה ענייין אומרו שם יה משם מלא ,ואומרו לא אביט אדם מי לא ידע בכל אלה ,וע"ד זה
קושיות אין מספר לגדודם ונחדל לספור ,כי המשכיל יבין לאשורו אותם על פי היתרם.
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אמנם על פי דרכנו נשית לב אל אומרו (ט) מכתב לחזקיהו ,כי מהראוי יאמר מכתב
חזקיהו ,אך הנה ראה מעשה ונזכר הלכה ,הליכות עולם אשר יתהלכו בני אדם גם בני איש
נעו כעיוורים מדרך ה' .הלא הוא ,כי כאשר ייטב למו כי שלום אוהלם ,בעמל אנוש אינימו ועם
אדם לא ינוגעו ,טח מראות עיניהם מהשכיל לבותם ,כל אשר לא טוב עשו ,מכל מצות ה' אשר
לא תעשינה ,ולא יתנו לב לשוב כי אין איש ניחם על רעתו ,כי הוא צדיק בעיניו ,ואולי הוא רשע
למות בעולם הזה ולא יחיה לעולם הבא ,כי הן זאת גדולה שבגדולות מפעולות יצר סמוך,
ישליך האדם את אלילי כל עוון ופשע וחטאה אחרי גוו ,ויסכים ויאמר זך אני ולא עוון לי ,ומי
יתן כל עם ה' כמוני היום ,ואיש אשר אלה לו אם שלום יהיה לו כל ימי חייו ,אתו תלין משוגתו
זאת ,וימות ולא בחכמת תשובה ,וסופו יורש גיהינום.
אמנם את אשר יאהב ה' יוכיח בייסורי מחלה אשר ישית עליו ,ואז החי יתן אל לבו ואמור
יאמר ,הלא על כי אין אלוהי בקרבי מצאוני הרעות האלה ,כי לא חשיד קב"ה דעביד דינא בלא
דינא .ויחרד לבו ויפשפש במעשיו אשר לעומת ייסוריו ,ושב ורפא לו להחיות את נפשו למען
סור משאול מטה ,באופן כי טוב לו חוליו מבריאותו ,כי בו יחיה את נפשו.
והנה כל ישעו וכל חפץ חזקיהו במכתב השבח הזה ,הלא הוא למען דעת מוסר השכל הלזה,
כי בו ישני אדמת יצר הרע יקיצו ויעורו מתרדמתם ,ולא ימתינו עד בוא עליהם צרה וצוקה
משוב עד ה' .והחל בענוותנות גדולה בל יראה מחזיק עצמו כדאי לעשות מכתב ,ללמד
תוכחות מוסר אל עם ה' ,ואמר מכתב לחזקיהו ,כלומר לא לזולתי ילמדו ממנו עשיתיו ,כי אם
לעצמי אקח מוסר השכל ,וזה אומרו לחזקיהו .כלומר כי לעצמו עשאו למען יחכם באחריתו,
עם שלא יבצר כי על פי דרכו ,ילמדו כל רואי בו מאמריו כי נעמו.
והחל ואמר בחלותו ויחי מחליו ,לומר ,הנה כל השבח הזה לא פעל ועשה על רפואתו רק
בשביל חלותו ,כי כל עיקר שבח המכתב הוא על אשר החלהו ה'.
ושמא תאמר הלא איפכא מסתברא ,לזה אמר ויחי מחליו ,לומר ,תדע למה מחזיק טובה על
שהחלהו יותר מעל הרפואה ,כי הלא ויחי מחליו ,לומר ,כי מה שחייה חיי העולמות לא נמשך
לו רק מחליו ,כי לולא החולי לא היה נתקן מה שהנביא דבר לו ,מת אתה בעולם הזה ולא
תחיה לעולם הבא .נמצא כי עיקר חיי עולם לא קנה רק בסיבת החולי.
ופירש ואמר( ,י) אני אמרתי בדמי וכו' לומר ראו נא תועלתי הגדולה אשר הועלתי בחליי ,כי
הלא לא נתתי אל לבי שאלכה בשערי שאול ,על עֲֹונִ י שנמנעתי מפריה ורביה ,רק עד ראיתי
דמי ימי על ידי חליי .וזהו אומרו אני אמרתי שאפילו אני שת"ח אני ,על היות בדמי ימי
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אמרתי אלכה וכו' ,ולא מטרם אחלה ,כי לא נתעוררתי לתקן ענשי בגיהינום ,רק על ידי ראות
בדמי ימי.
וענייין אומרו אלכה כו' יהיה כמאמר חז"ל פ"ק דחגיגה על פסוק:
ויש נספה בלא משפט ,מי איכא דאזיל בלא זמניה אין ,כי הא דרב ביבי בר אביי הוה
שכיח קמי מלאך המות ,אמר ליה לשלוחיה זיל אייתי לי מרים מגדלא שער נשייא,
אזל אייתי ליה מרים מגדלא דרקדקי כו' ,אמר ליה רב ביבי בר אביי אית לכו רשותא
למעבד הכי ,אמר ליה ולא כתיב ויש נספה וכו' ,והכתיב דור הולך ודור בא ,אמר ליה
דרעינא להו אנא עד דמלו להו לדרא ,והדר משלימנא ליה לדומה ,ופירש רש"י ז"ל
דרעינא כו' איני מוסרן לשומר המתים ששמו דומה ,אלא מתגלגלים עמי ושטים
בעולם עד שיתמלאו שנותם ע"כ.
ויתכן יאמר ,הנה אמרתי בדמי ימי שהייתי נספה קודם זמני ,מי יתן והייתי כיתר נספים
קודם זמנם ,שמגלגלין עמהם עד מלאת ימיהם ואחר כך נמסרים לדומה ,אך אני מיד בדמי
ימי אין צריך לומר שימסרוני לדומה ,כי אם גם אלכה בשערי שאול מיד ,והטעם הוא על דבר
כי פקדתי יתר שנותי ,כי הנה לא נאמר העניין ההוא רק כשגגה היוצאה מלפני השליט
וכיוצא ,כי היה בלא משפט אך זה היה במשפט ,כי אני הסבותי בעוני וחתרתי פקדתי יתר
שנותי.
או יאמר ענייין מאמרם ז"ל על אלישע אחר ,שאמרו מידן לא נדייניה דעסק בתורה כו' .וכן
אמרו רז"ל ,כי תלמידי חכמים אין אור של גיהינום שולט בהם ק"ו מסלמנדרא ,ואמרו חכמי
האמת ,כי תחת אשר היה להם לנכות כגיהינום ,הם מתגלגלים ובאים בעולם הזה פעמים
רבות עד יטהרו ויתלבנו .ובזה יאמר ,הנה אמרתי אני בחוליי אויה לי ,כי על זכות תורתי
שהרבצתי מידן לא ידינוני ,כי אם אלכה בשערי שאול ולא יניחוני ליכנס פנימה למרק עוני,
ואהיה בשערים תאב ליכנס ליטהר ולקבל אחרי כן שכר תורתי ומצותי ,ככל הטוב אשר היטיב
רבי מאיר בהעלות עשן מקבר רבו ,ומה שצריך למרק שעל כן תאבתי ליכנס שאולה הוא ,על
עון שפקדתי יתר שנותי ,ודמי מיד עצמי יבקשו.
ושמא תאמר אם כן אפוא ,למה לא שמת לבך לזאת כשנמנעת מלקחת אשה ,לזה אמר הנה
אמרתי לא אראה יה ,כי כל עצמי לא יהיה כי אם שלא אראה יה ,כי בעוון העדר זווג
שמזדווגים שתי אותיות אלו ,יו"ד מהאיש וה"א מהאשה ,וגם כי על העדר פריה ורביה
העולם מתבטל ,כי לא תוהו בראה .והנה בשתי אותיות אלו נברא העולם ,כד"א כי ביה ה'
צור עולמים .וזהו אמרתי לא אראה יה ,והטעם ,כי הלא שם זה הוא בארץ החיים ,והנה
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נתבשרתי על העדר ארץ החיים ,כמאמר רז"ל מת אתה בעולם הזה ולא תחיה לעולם הבא,
וזה אומרו שנית שם יה לומר ,מה שלא אראה יה הוא ,על כי יה הוא בארץ החיים אשר
נעדרתי משם ,אך לא חשבתי יחשבוני לשופך דמים ,כי אם שהעדר מראות טוב הוא ,שם יה
בארץ החיים.
או שיעור העניין ,מה שאמרתי בהימנעי מפריה ורביה הוא ,כי מה אפסיד אם לא שלא אראה
יה ,על שבטלתי חיבור שני אותיות אלו שבאיש ואשה ,הלא מצד אחר שלא יעדרו ממני ,כי
הלא יה יש ג"כ בארץ החיים ,אשר לא תעדר ממני על ריבוי עסק תורה שהיא עץ חיים ,כי
הלא נאמר אתהלך לפני ה' בארצות החיים ,ואחר שההולך שם הוא לפני השם שלם בכלל
הם אותיות יה ג"כ ט"ו כך הייתי חושב ,אך עתה גם מציאות ארץ חיים הסירו ממני ,שאמרו
ולא תחיה לעוה"ב.
והנה כל זה הייתי סובל אלו היה הדבר נתקן בגלגול ,כי מה שקלקלתי בפעם זו אתקן
בשאחריה .אך היה כי לא אביט אדם עוד עם יושבי חלד ,שהוא כי לא אבוא לעולם הזה
פעם אחרת לתקן עותתי ,כי גם זה הסירו ממני באמור מת אתה בעולם הזה ,באופן כי זאת
רעתי כי מר ,כי הלא אם הייתי נכנס בגיהינום ,הייתי אחר המירוק אוכל זכות תורה ומצות
שזכיתי וזיכיתי .אך עתה שאלכה בשערי שאול ולא אהיה נדון בתוכו ,וגם נתקן בגלגול יראתי
פן יהיה כן תמיד ,וכל מעשה הטוב אשר עשיתי לא אוכל ממנו ,על אפס מירוק עוון .וגם לא
ראיתי להיות בוטח כי זכות דורי תעמוד לי ,הלא הרבצתי בו תורה לרוב כנודע מרז"ל .ועל כן
גם אחר גזירה יכמרו רחמיו יתברך עלי ויעשה שיעלה עשן מקברי בזכותם ,כי תלמידי הם
כענייין ר"מ לרבו .כי כאשר חסו בצלי בעולם הזה אחסה ְבצִ לָ ם אחרי מותי.
אך לא כן הוא ,כי הלא ראיתי אחרי רואי ,כי דורי (יב) נסע ונגלה מני כו' ,והוא כי בהסתלקי
מהם אין הדור מפסיד ,שנשאר מגולה מכל זכותי המרחפת עליהם ,כדי שאומר שעל כן
אלוהינו מרחם ,רחם ירחמני בזכותם .כי הלא אחר שחטאתי לא אתייחס בהסתלקי לנוסע
וסר מהם ,באופן שהם מאבדים אותי .כי אם שנהפוך הוא ,כי דורי הוא שנסע ממני ולא אני
מהם ,כי הם טובים ממני ,ואני מאבד אותם ולא הם אותי .וגם שלא יבצר שנגלה מני ,כי הלא
ישאר מגולה מצד הנהגתי טוב להם אז מעתה ,כי אדרבא בסורי מהם אז טוב למו .כי
המכסה שהייתי מכסה וחופף עליהם ,לא היה להם כיסוי אורי להשפיע עליהם שפע מאתו
יתברך ,כי אם אדרבא כיסוי מעבור עליהם השפע על עוני .אך בהסתלק כיסוי צלי מעליהם,
אז יאיר להם שפע עליון ,כי אין דבר מפסיק ומעכב.
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ואמשול משל למה הדבר דומה? והוא כאהל רועי ,והוא ענייין מאמרם ז"ל פרק אין דורשין:
\
כי שבעה רקיעים הם וילון רקיע שחקים זבול כו' .וילון אינו משמש כלום אלא נכנס
שחרית ויוצא ערבית ,ומחדש בכל יום מעשה בראשית ,שנאמר הנוטה כדוק שמים
וימתחם כאהל לשבת .ופירש רש"י ז"ל נכנס שחרית לתוך תיקו והאור נראה ,ויוצא
ערבית מתיקו ומתפשט למטה מן האור ,והרי העולם חשוך ,וזהו חידושו למעשה
בראשית בכל יום ע"כ.
הנה כי בהיות חופף ומכסה וילון הנקרא אהל על העולם ,מחשיך ונמנע האור לבוא ,אך
בהסתלקו ,האור נראה ונשפע על הארץ .כן אמר כאן מה שנגלה דורי מני הוא כאהל רועי,
הוא וילון שהוא אוהל של רועה ישראל ומלכם הוא יתברך .כי כאשר בהיות נוסע וילון ונשאר
העולם נגלה ממנו ,אז טוב לעולם שהאור נגה על העולם .כן הוא מה שדורי נגלה מני ,הוא
טוב לדור שמקבלים אור ושפע ,הפך מה שהיה בהיותו מכסה על העולם ,וזהו נגלה מני
כאהל רועי ,כי טוב לדורי מותי מחיי ,כי בהתאסף צלי מעליהם יאיר אורם מלמעלה ,מה שאין
כן עודני חופף עליהם ,כי עוני מבדיל בינם לקונם.
או יאמר על דרך זה ,מי יתן והייתי כרועה הדור שמסתלק בעוונם ,שמסירים אהל קדושת
הרועה מעליהם ,אשר בו היו מסתופפים תחת כנפי השכינה ,אך לא כן הוא ,כי אם מה שיהיה
יתברך חופף עליהם ,שדורי נסע ונגלה הוא מני אך לא מהקב"ה .כי אדרבא עתה ייטב למו
לומר ,הן אמת כי זכותי שהדרכתים בתורה היה חופף עליהם ,אך נסע ונגלה מני מאז חשב
ה' לי עוון זה לגזור עלי עודני בחיים חייתי ,וקרה למו כאשר קרה לי עם צלם אלוהים המאהיל
עלי ,שמסתלק טרם מותי ממני ,וזהו כאהל רועי המאהיל עלי הוא צלם אלוהים .אשר שלשים
יום קודם הסילוק ,בעוד האדם בחיים נוסע מעל האדם.
ואם יאמר אומר ,איך הייתי מתייאש מן הרחמים לומר ,אלכה בשערי שאול לא אראה יה
וכו' ,דורי נסע ונגלה וכו' ,ואיה כל צדקותיך ועסק תורתך ,אשר יגעתה בה אתה וכל בני
דורך ,ומי כמוך צדיק לפניו יתברך ,והלא חיל גדול כמחנה אלוהים יקדמו פניך ,ממאור אור
שרפי קדש אשר בראת במעשה המצות כנודע .כי כל העושה מצווה אחת קנה לו פרקליט
אחד ,הנה באמת תנחומין של הבל היו אלה לי ,כי הלא קפדתי כאורג חיי ,והיא הקדמה
אחת מודעת לחכמי האמת והצדק ,כי אדם אין צדיק בארץ אשר בידו עוון אשר חטא,
שיכניסוהו במחיצה הראויה אליו לפי מעשיו הטובים ,עד ירחץ יטהר מחלאת העוון ההוא.
כענייין לוי שלא היו מכניסין אותו לישיבה של מעלה ,על שלא נהג כבוד בר' אפס ,וכענייין
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אלישע אחר שעד שנכנס לגיהינום ע"י רבי מאיר ומירק אשמותיו ,לא היה נהנה מתורתו,
ומעשים כיוצא באלה בספר הזוהר רבים.
וזה יהיה מאמר חזקיהו באמרו קפדתי כאורג חיי לומר ,גם כי הרביתי תורה ומצוות ,הנה
כמקרה האורג גם אני יקרני ,כי יארוג יריעה אחת ובמחציתה יחתוך השתי ,ויפול לארץ כל
מה שארג עד כה ,כי הנה גם ֶׁשמָ ה שנפל לא יבצר מהיותו ארוג בעצם ,עם כל זה לא יתחבר
עם העתיד ליארג ,עד יקשר קצות פתילי הארוג עם קצות פתילי השתי שנקצץ ,כן הדבר
הזה .כי הנה כתוב אצלנו בשערים ,איך נשמת אדם הבאה אליו משורשה לא ישאר משורש
מקומה ריק לגמרי ,כי אין דבר רוחני נעקר ממקומו אם לא שישאר שורשו למעלה ,ובכן מה
שנכנס באדם הוא מאשר יתפשט שורשה העליון ,נמצא שגם מה שבין שורשה לגופו ממנה
היא כחוט משוך ,וזהו שהנביא דבר ,עונותיכם היו מבדילים וכו' לבין אלוהיכם .כי השורש
דבק בה' ונמשך עד האדם ,נמצא על ידי כן דבק האדם בה' ,אך בהעותו אותו ,כח הטומאה
שנעשה בעוון מיסך על האדם ,ופוסק חוט קדושת המשך הנפש ,ומבדיל על ידי כן בינו לקונו,
וההפך בזכיות המרבים ומעבים קדושת החוט ההוא.
ויהיה חוט אשר לנפש ואשר לרוח ואשר לנשמה כשלשה חוטין של שתי ,והמצוות וזכויות
שאדם עושה ,שמחזיק ומעבה בהן התפשטות שלשת הכחות האלה ,כמו שהאורג פועל
בשתי על ידי הערב ,מה שמחזיק השתי ועושה אותו יריעה עבה וקיימת ,כן האדם על ידי
תורה ומצוות פועל ומוסיף מאורי אור ,בחינות שורשי קדושת התורה ומצוות ,בצינור המשכת
קדושת חלקי נפשו הנזכר ,כאורג שאורג ומוסיף ערב על השתי ,ועושה יריעה חזקה וקיימת
מראש ועד סוף ,וכאשר בהפסק והחתך השתי טרם כלות האריגה ,נפסק חבור שבין מקום
אשר בו ראש חוטי השתי ,למקום שבו הקצה שני .כן על ידי עוון ,ומה גם אם גדול הוא ,נעשה
כח טומאה ומתדבקת בנפש ,ומפסקת בין צינור קדושת חלקי נפשו לקונו ,כמה דאתמר
עונותיכם היו מבדילים ביניכם לבין אלוהיכם .וכאשר בהפסק מסכת השתי ,לא יבצר
מהארוג מהיות יריעה חזקה וקיימת .אלא שנופלת ארצה והיא בלתי דבקה בקצה השני ,כן
כל מה שהאדם פעל ועשה מצוות ומעשים טובים ,לא יבצר מהיות שריר וקיים בבחינות
המשך חלקי נפשו אשר פעל בהם ,אלא שנפסק החיבור שהיה לו עם קונו ,בהשתלשלות
חיבור נפשו ורוחו ונשמתו ,וכאשר אין תיקון עד ישוב ויחבר מקום החתך ,פתילי סוף הארּוג
עם פתילי השתי.
כן בנמשל ,אין תיקון עד ישוב יחבר ההבדל אשר הבדיל והפסיק בטומאת עונו ,על ידי
תשובה בעולם הזה ,או על ידי מירוק חלאת העוון אחרי מותו ועד אשר ישוב לחבר נפשו עם
קונו הוא בלתי אפשר לו ליהנות מאושר מעשיו הטובים ,כי הלא כל עיקר האושר איננו בלתי
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אם דבקות עם קונו ,ואיך יהיה לו כן והוא נפרד ממנו ,באופן כי גם כל מעשה הטוב אשר
יעשה האדם ,לא יהנה ממנו בהעוותו אחרי מותו ,עד ירחץ יטהר מכל טומאתו אשר הוא טמא
לנפש על עונו ,והוא משל האורג הקוצץ יריעתו כמדובר.
והוא מאמר חזקיהו באומרו קפדתי כאורג חיי ,כלומר ,ועל כן גם כי הרביתי לעשות הטוב
והישר ,כמקרה האורג יקרני ,שלא יועילני בסילוקי ליהנות ממנו עד תום קבלת ענשי ,המר לי
מר וגדול מנשוא .ומה שגזרתי אומר שהיה בדמי ימי ,ושקפדתי כאורג חיי ,ולא יחסתי הדבר
אל מיתה טבעית לומר ,אולי מלאו ימי ואפסו כחותי הלא הוא ,כי הלא מדלה יבצעני כו',
לומר הלא מדלה וחלישות כח המספיק לבצעני ולחלקני לשנים ,הגוף לבדו והנפש לבדה
מאותו עוצם החולשה ,הייתי מיום עד לילה תשלימני ,עד היותי שלם בגופי ובנפשי בריא
וחזק ,ואם חלישות הכח היה אפיסת הכחות ,איך היית מיום עד לילה תשלימני ,אך אין ספק
כי אין זה דבר טבעי .והנה עדיין היה אפשר לומר ,אולי מיתה טבעית הייתה ,ומה שהיה
הבריאות חוזר וניעור לא יפלא ,כי הלא כן דרך המתאסף אל עמיו ,כי יקרנו כנר הכבה שחוזר
וניעור ומגדיל אורו ושב להחשיך ,וכן כמה פעמים ,כי הטבע מבקש להתחזק כן הקרוב למות,
אמר לא יתכן זה ,כי הלא א"כ היה בהתחזקי הייתי מיד חוזר להיחלש ולא מתמיד בחזקי ,או
לפחות חוזר מעט מעט להיחלש.
וגם לא היה החוזק רב כ"א קל כמו אכזב ,אך אני (יג) שויתי עד בוקר כארי ,כי מערב עד
בוקר היה חוזק בריאותי מתמיד ,ובמצב אחד ולא הלך ורפה ,וגם היה חזק מאד שהיה כארי,
ואחרי כן כרגע כן ישבר כל עצמותי ,ויאמר כן כלומר כארי הנז' המשבר כן ישבר כו' ולא
בהדרגה ,ולשוב להתחזק היה צריך מיום עד לילה ,שאין זה כאשר הנאסף בטבע שחוזר
וניעור ,כי אז לא יהיה כי אם הופעה ברגע ,ולא עולה מעט מעט מיום עד לילה להתחזק.
וגם רמז שלא כדרך טבע היה חוליו ,כי הלא דרך החולים הוא להיות יותר בריאים בבקר
מבערב ,ואני לא כן ,כי אם עד בקר הייתי כארי ,ובעת בקר כן ישבר כל עצמותי .ואחר כך
במקום היות הולך ומחליש בהיות היום רד ,הייתי הולך וחזק מיום עד לילה ,אך אין זה כי אם
הוראה מאתו יתברך ,כי שלם בגופי הייתי ,כי אם מן השמים היו משברים כל עצמותי.
ואין זה כי אם שמן השמים יוכיחוני ויורוני כי בהשגחה הייתי מומת ,ומורים לי כי יש תקווה על
ידי תשובה ,כי הלא אחר דלה יבצעני ,היו משלמים ומבראים ומחזיקים אותי ,ועל כן נתתי אל
לבי לשוב עד המַ כֶה ולהתפלל( ,יד) וכסוס עגור כן אצפצף .והוא ,כי הנה טרם יתפלל איש
היה מסדר דברי תפילתו ובקשתו ,עד יהיה שגור בפיו בעצם ,ומה גם בימים ההם ,כי עדיין
לא היה סדר תפילה בפי הכל ,רק כל אחד היה מסדר לפי צרכו בעתו ,כפי צחות לשונו ,ואחרי
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כן יפתח את פיהו בשלש ראשונות ,ואחרי כן אומר דברי שאגתו באמצעיות ,כאשר סידר
בתחנון והכנעה ,אמר הנה בסדרי תפילה ובקשה טרם אתפלל ,הנה כסוס עגור היא הידועה
שמצפצפת בחיתוך לשון ,ותמהר לדבר צחות כן אצפצף.
אמנם בהחילי בתפילה בשלש ראשונות ,למה שהוא תחילת שיתי שומי את עצמי להתפלל
על צרתי ,לא עצרתי כח לששפתי ברור ימללו מהכנעת לבי ,רק אהגה כיונה בקול נמוך
וכיוצא מתוך הגרון בלתי צח ,ובראש נמוך כדרך היונה בהגיונה שמשפלת ראשה ,אך בהגיעי
אל הבקשה אפילו לא עצרתי כח כמעט להגות ,כי אם דלו עיני למרום ,והייתי כמשתומם
ואומר ה' עשקה לי ערבני .והוא ,כי הנה ידענו מאמרם ז"ל ,כי כשהאדם בחיים נפשו ביד
קונו ,שנאמר אשר בידו נפש כל חי וכו' ,מת ,נתונה באוצר שנאמר והייתה נפש אדוני צרורה
כו'.
והוא ענייין מאמרנו על מאמר כל הנשמה תהלל יה ,הנשמה הזאת היא עולה ויורדת כו' .עוד
נקדים מאמרם ז"ל על פסוק מי יתן והיה לבבם זה וכו' ,אמר הקדוש ברוך הוא לישראל כפויי
טובה וכו' ,היה לכם לומר תן אתה ,כי הלא יקשה איך יתכן יתלונן הוא יתברך על ישראל ,על
שלא אמרו שיתן ה' להם לבבם שלם ,והלא אם כן תבטל הבחירה ושכר ועונש .אמנם אומר,
כי אחר שהאדם דבק בה' בעצם ,ומה גם בימים ההם במתן תורה ,ואין צריך רק להמשיך
טוהר הלב בכשרון אשר קנה על ידי בחירתו ,להרחיקו מן החטא ולקרבו לידי זכות ,בחינה זו
בידי שמים ואין בה ביטול בחירה ,רק עזר לקיים בחירתו הטובה בלבד.
ונבוא אל העניין
אמר הנה דלו עיני למרום מרוב תשובה ודבקות בו יתברך ,ועל ידי כן עשקה לי כי גם אם
נגמר דיני ומלאו ימי לימסר ביד דומה ,היה עושק לי לבלתי תת נפשי אליו כי תעזבנה בידך,
כד"א אשר בידו נפש כל חי .ואם מידת הדין תקטרג ערבני ,היה לי ערב שאתקן מעשי ,כי
אחר שאני דבק בך כי דלו עיני למרום ,אתה תתן בי כח להמשיך דבקותי זה להיות שלם
עמך ,וזה אומרו ה' שאתה מידת רחמים ,עשקה לי ערבני ממידת הדין.
נֹותי עַׁ לַׁ -מר נ ְַׁפ ִשי :
טו ָמה-אֲ ַׁדבֵ ר וְאָ ַׁמרִ -לי וְהּוא עָ ָשה אֶ ַׁד ֶדה כָלְ -ש ַׁ
ימנִ י וְהַׁ חֲ יֵנִ י :
ְתחֲ ִל ֵ
רּוחי ו ַׁ
ּולכָל-בָ הֶ ן חַׁ ֵיי ִ
טז אֲ ֹדנָי עֲלֵ יהֶ ם י ְִחיּו ְ
הנה באומרו (טו) אדדה יראה שהוא פועל בודד כאומרו אתנועע ,ולפי זה מהראוי יאמר בכל
שנותי.
ועוד ,כי יותר היה צודק יאמר אדדה יתר שנותי ולא כל שנותי ,כי בעבר מאי דהוה הוה.

חזור לעמוד השער

ספר ישעיהו

*

פירוש מראות הצובאות

*

רבי משה אלשיך

*

אתר דעת

272

אמנם לבוא אל העניין נקדים הקדמה נודעת מספר הזוהר על פסוק ויקרבו ימי ישראל,
ויקרבו ימי דוד ,כי בהגיע עת פקודת הצדיק ,מתקרבים ימיו יחד כולם להעיד על כל מעשה
הטוב אשר עשה בהם ,כי זה פרי גודל תורה ומעשים טובים אשר כח בהם להקנות איכות
קדושה עצמיי וקיים בימים אשר נעשו בהם ,עם שמציאותם מפאת עצמם בלתי ממשיי וקיים,
יחויב מזה כי הממשיך כל ימיו זה אחר זה בלי הפסק ,בזכות יהיו כולם קשר אמיץ בלתי
נפרד קצתם מקצתם ,כאורג הזה שיחבר חוט על חוט עד היות מהאחדים יריעה אחת ,אמנם
אם באמצע היריעה יניח מקום בלי אריגה ,או יקצץ פתילי השתי ותיפול קצת היריעה וישוב
יארוג הנשאר ,הנה צריך טורח רב לחבר ראשה עם סופה ,כן הדבר הזה ,אם מספר שנים
יעמול איש בתורה ומצוות ,ויקנה קנין קדושה וחיבור וקיים בהם ,ויפסיק מעשות טוב או יחטא
ואשם ימים או עשור ,גם כי אחרי כן יעשה את הטוב בימים הנותרים ,הלא לא יבצר מהיות
קרחת בחצי ימיו ,המטלת מארה בכולן מחלאת טומאתה ,ומכביד עליהם עב טיט לא במהרה
ינתקו ,ליקרב בעת פקודה להעיד על מעשה הטוב אשר נעשה בהם ,עד אם רחץ את צואת
חלאת טומאת אשר חטא על הנפש בימים ההם ,על ידי תשובה ראויה לפי רשעתו ,ואז ישובו
יתלבנו ויתחברו הראשונים והאחרונים ,ויהיה לאל ידם להתקרב להעיד בעת פקודה ,כאלו
הוא בשובו מאשר אשום אשם ,נותן להם מהלכים לנהלם.
ונבוא אל העניין
אמר מה אדבר כו' ,לומר הלא אמרתי כי מרוב צערי הייתי כמתאלם ,באופן שאהגה כיונה
ודלו עיני למרום כמדובר ,שמורה בזה רכות לבב ,והלא יקשה כי הלא לא כלו רחמיו יתברך
ויעשה למען שמו המלא רחמים גדולים ,ואם רב עוונך מנשוא כי גם מידת רחמים מנגדך ,אם
כן אפוא על מה בטחת כי אמרת ,ה' עשקה לי ערבני ,על כן הנני בא ואומר ,כי מה שהייתי
כמשתומם ובלתי עוצר כח לדבר ,הלא הוא כי מה אדבר ואמר לי ה' הנזכר ע"י הנביא ,כי
והוא עשה הוא מידת רחמים בעצמו ,כי כן הנביא דבר כה אמר ה' צו לביתך כי מת כו' ,ואיך
לא אתבהל אם גם מידת רחמים תנגדני ,ומה שבטחתי עם כל זה לדבר אליו ולומר ,ה'
עשקה לי ערבני הוא ,כי אדדה כל שנותי ראשונים ואחרונים ,כאשה המדדה את בנה כן
אדדה כל שנותי ,אשר כשל בעוני כחם מלרוץ להתקרב להעיד על טוב מעשי אשר פעלתי
בם ,ובמה אדדה אותם במר נפשי ,כי היה מר לי תמיד על עוני אשר יהיה נגדי תמיד ,והוא
תכלית גדר התשובה ,ועל כן אמר אדדה שהוא לשון בודד כמדבר על עצמו ,כי הוא ושנותיו
אחדים המה ,וחזר אל דברי שאגתו ותלונתו ותחנתו ואמר ,הנה שנותי אלה אשר אמרתי
שבהן עשיתי מצוות ומעשים טובים ,גם שנמצא לי עוון אשר חטא ,ולא אזכה ליהנות מהם עד
בוא תיקון אשמתי כנודע ,וזה אפשר או אם אמות שאתגלגל בחומר אחר ויתקן הוא כדרשב"י,
או שאחיה אני ואתקן ואהנה מהם ,כי מבלי תיקון אין מאכילים לו לאדם מטוב מעשיו כנודע,
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ויהיה אושר אורות מעשיו עם ה' אלוהיו ,כמוס עמו יתברך עד בוא תיקונו ,ועל זאת התפלל
החסיד הלז ,כי בחר בדרך השני מבראשון.
ואמר הנה למה כי ה' עליהם הוא על שנותי אלה ,אשר קיימתי בם תורה ומצות ,אשר קנו
קיום איכות קדושה כמדובר למעלה ,הנה גם שגדעה קדושת חיותן באשמתי ,הנה למה שה'
נמצא עליהם לא יבצר שיחיו ,ובשביל כל הזכויות שעשיתי בהן ,ידעתי כי לי בשבילן חיים
לנפש ,וזהו (טז) ולכל בהן חיי רוחי ,ע"י תשובתי גם כי אמותה הפעם ,אך יהי נא חסדך
והחלימני את חומרי מחליי ,והחייני גם את רוחי כי תהיה עמי בתשובתי ,ואקרא חי ולא מת
על עווני כדברך אלי ,באמרך מת אתה כו' ,כי הלא טוב טוב הוא אזכה אני בעצמי בזכויותי
עם רוחי ,ולא שיהיה עניי ועמלי לזולתי ,אשר יבוא ע"י גלגול ברוחי כאמז"ל ,וזהו ותחלימני
וכו' כמדובר.
[יד -טז] או יאמר ,מה אדבר כו' ה' עליהם כו' הלא אמרתי לה' ,ה' עשקה לי ערבני ,שהוא
היה לי ערב לפני מדת הדין בל תקטרג ,והנה עתה מה נשאר לי עוד לדבר ,אחר כי אמר לי
ה' הנזכר ,כי והוא כבר עשה כן ,כי יצא לי ערב לפני מידת הדין והסכימה גם היא ,והוא אצלי
מאמרו יתברך באומרו הנני יוסיף על ימיך כו' ,והוא בשום לב כי מהראוי יאמר מוסיף.
גם נשים לב אל דברי הנביא אליו ,כאלו פיו יתברך המדבר ולא כדברי ציר משולח ,כי לא
אמר כה אמר ה' כי שמע את תפלתך ראה את דמעתך כו' ,רק שמעתי כו' ראיתי כו' הנני
יוסיף כו' ,אך רצה הוא יתברך להורות לו ,כי עשה מבוקשו להיות לו ערב לפני מידת הדין
שתסכים גם היא ,וזהו שמעתי כו' ראיתי כו' ,ועל כן הנני מידת רחמים הדובר בך מוכן ,ולא
בלבד אני כי אם גם יוסיף מידת הדין על ימיך ,והיא בקשתך שתסכים עמי .וזה יאמר פה מה
לי עוד לדבר ,אחרי כי אמר לי השם הנזכר כמדבר עמי ,כי והוא עשה ולא אמר עשיתי רק
עשה ,שהוא אומרו יוסיף ולא אמר מוסיף ,כי אין זה כי אם שגם מידת הדין הסכימה עמו ,על
כן זאת אעשה להוציא לאור הערבות ולא אתבדה ,פן שנותי הנוספות יסירו ממני ,לכן אדדה
כל שנותי כאשה שמדדה את בנה בל ימוטו ממני ,כי אם אתן להם מהלכים ואדדם על ידי מר
נפשי ,כי לא תוסר מר נפשי ממני שהוא עוני ,שהוא מורת נפשי יהיה נגדי תמיד ,באופן שעל
ידי כן לא יוכל יצרי עלי להחטיאני עוד ,והנה משני מתים שאמרת לי שהם גופי ונפשי ,באמור
מת אתה שהוא הגוף בעולם הזה ,ולא תחיה הנפש בעולם הבא ,הנה עליהם הוא על שנותי
אלה הנוספות יהיו ,שהוא בשבילם שהוא משמעות לשון על ,כד"א וה' דבר עליך ודומה לו,
והוא כי בשבילם שנתוספו יחיו הגוף ונפש על תורה ומצוות שיקיים בהם ,והנה אין ספק כי
גוף ונפש צריכין רפואה ,וידוע מאמרם ז"ל כי המתפלל על חברו והוא צריך לאותו דבר הוא
נענה תחלה ,וזה אומרו הנה ולכל מה שאבקש ממך חיים ,הוא העיקר לחיי רוחי יותר מלחיי

חזור לעמוד השער

ספר ישעיהו

*

פירוש מראות הצובאות

*

רבי משה אלשיך

*

אתר דעת

274

גופי מצד עצמי ,ובזה למה שאני צריך לאותו דבר ידעתי ה' ,כי תקדים רפואה לגופי
ותחלימני ,ואח"כ והחייני לנפש ,כי תהיה עמי למלא חסרונה ולהשלימה בתשובה שלימה כי
היא חייה.
יז ִהנֵה ְל ָשלֹום ַׁמרִ -לי ָמר וְאַׁ ָתה חָ ַׁש ְק ָת נ ְַׁפ ִשי ִמ ַׁשחַׁ ת ְב ִלי כִ יִ -ה ְשלַׁ כְ ָת אַׁ חֲ ֵרי ֵג ְוָך כָל-חֲ ָטאָ י :
יֹור ֵדי-בֹור אֶ ל-אֲ ִמ ֶתָך :
תֹוד ָך ָמוֶת יְהַׁ ְללֶ ָך ל ֹאְ -י ַׁש ְברּו ְ
ֶ
יח כִ י-ל ֹא ְשאֹול
יֹודיעַׁ אֶ ל-אֲ ִמ ֶתָך :
יֹודָך ָכמֹנִ י הַׁ יֹום אָ ב ְלבָ נִ ים ִ
יט חַׁ י חַׁ י הּוא ֶ
ינֹותי נְ ַׁנ ֵגן כָלְ -י ֵמי חַׁ יֵינּו עַׁ ל-בֵ ית ה' :
ַׁ
הֹושיעֵ נִ י ּונְ גִ
כ ה' ְל ִ
(יז) הנה לשלום מר לי מר כו' .הנה חזר בחתימה מעין הברכה אשר החל בה ,והיא להלל
ולשבח על אשר החלהו ה' ,כי על ידי חוליו תיקן והחיה נפשו וגופו כמדובר בתחילת מאמרו,
וזה אומרו הנה לשלום שהוא בשביל השלום שהיה לי טרם אפול למשכב ,היא מר לי הוא על
גוף ,וגם מר על הנפש כי מתו גם שניהם כמאמרו יתברך אליו ,מת אתה בעולם הזה על
הגוף ולא תחיה לעולם הבא על הנפש ,וזהו מר לי מר ואתה חשקת נפשי עם היותה בשחת
הבלוי ,כאלו משחת בלי המשיתה ,וגם כי נטמאה בעוני ,ואיך מצאתי חן לחשוק בה אתה ה',
אם לא שהשלכת וייחסת אחרי גוך הוא אחר גופי ,כי גווי שלך הוא ואליו יחסת כל חטאי
כאלו הוא עשה הכל ,כי הנפש מצד עצמה לא תחטא ,ועל כן חשקת נפשי כי אחרי הגו
השלכת חטאי ,ועל כן בחרת להחלותי ,כי טוב טוב יקבל הוא ייסורי העוון בעולם הזה ,מאשר
תקבלם הנפש בגיהינום והוא יכפר בעדה ,ואני ע"י כן ארגיש צערי ואשובה עדך בתשובה
שלמה ,ואחיה את שניהם כאחד טובים ושלמים.
כלל הדברים ,כי כל מיני רעות וצרות הבאות על האדם ,הנה הנם ארוכה ומרפא לכל
תחלואיו ,אשר שם אשם נפשו החליאה במשארותם ,אשמותיו צרורות על שכמו ,וטוב לגבר
כי ישא עולם על צווארו באהבה רבה ויענדם עטרות לו ,ועליו לשבח ולפאר ולרומם ולהדר
למלך שמיא די כל מעבדוהי קשוט ואורחתיה דין ,כי יסור יסרהו יה לטוב לו ,להסיר מעליו
חלאת טומאת כל עון ופשע וחטאה אשר חטא על הנפש.
(יח) כי לא שאול תודך מות יהללך כו' .אמר מה בצע במיתתי כי בה לא שאול תודך ,כי אם
הייתי הולך לגיהינום היה עולה שבח ממנו ,כי שם מודים ואומרים יפה חייבת כו' ,אך אני
אלכה בשערי שאול שלא יניחוני ליכנס לגיהינום כמדובר למעלה ,שיקרהו כאלישע שאמרו
מידן לא נדייניה דאיעסק בתורה כו' ,ואם כן לא שאול תודך כי לא אלך שמה ,וגם לא מות
יהללך שלא תהיה מותי סיבת הלולך ,שלא יאמרו ברוך ה' שהמיתו ,כי צדיק הייתי בעיני הכל,
וגם אין לומר שמיתתי טובה שאני מת בעוני ,ויראו כל החוטאים ,וישתמרו מעונם ,הנה לא כן

חזור לעמוד השער

ספר ישעיהו

*

פירוש מראות הצובאות

*

רבי משה אלשיך

*

אתר דעת

275

הוא ,כי לא מות יהללך ,כי אדרבא תאבד תקוות כל החוטאים ,שהם יורדי בור עתידים לרדת
לגיהינום ,שנקראים מעתה יורדי בור לא ישברו אל אמתך ,כי יאמרו אם זה שעסק בתורה,
ועשה שכל ישראל יתעסקו בה הוא מת ,מה גם עתה כל החוטאים שהם יורדי בור שלא יקוו
אל אמתך ,באומרם אם לעושי רצונו כך ,לעוברי רצונו על אחת כמה וכמה ,ויתייאשו מהטוב
העתידה לשבים אליך וזהו לא ישברו כו'.
אמנם (יט) חי חי שהוא חי בעולם הזה וחי לעולם הבא הפך מה שהייתי אתמול מת בעולם
הזה ולא חי לעולם הבא ,הוא יודך שהיום נתבשרתי להיות חי בעולם הזה ובעולם הבא ,כי
עתה יתוקן עותתי שלא עסקתי בפריה ורביה ,וזהו כמוני היום ,כי מי שהוא כמוני היום חי חי
מש"כ אמש ,ע"י היות אב לבנים ,כי מי שהוא אב לבנים כאשר אהיה ,יודיע את אמתך לבניו,
מה שאין כן אם מתי עתה ,כי לא ישברו יורדי בור אל אמתך כמדובר.
(כ) ה' להושיעני ונגינותי ננגן כו' .הנה נראה מרז"ל כי ענייין חולי חזקיהו היה קודם להצלת
ירושלים מסנחריב ,ושעל כן הוא יתברך אחרי אומרו הנני יוסיף אמר לו וגנותי על העיר
הזאת כו' ,הנה כי הוא יתברך עשה עיקר מחיי חזקיה ,ואח"כ אגבו אמר שיגן גם על
ירושלים ,אמר עתה חזקיהו אני אהפך השיטה ,כי אעשה עיקר מבית המקדש וזה אומרו ה'
להושיעני כו' ,לומר ,הנה ה' עושה עיקר להושיעני יותר מהצלת בית המקדש ,ואני לא
אעשה עיקר רק מבית ה' ,כי כל נגינותי לא יהיו רק על מה שננגן כל איש ישראל כל ימי חיינו,
על בית ה' שהצילו ה' מיד סנחריב מלך אשור.
ְש ְעיָהּו י ְִשאּו ְדבֶ לֶ ת ְתאֵ נִ ים ְוי ְִמ ְרחּו עַׁ ל-הַׁ ְש ִחין ְוי ִֶחי :
ֹאמר י ַׁ
כא וַׁי ֶ
ֹאמר ִחזְ ִקיָהּו ָמה אֹות כִ י אֶ עֱ לֶ ה בֵ ית ה':
כב וַׁי ֶ
(כא) ויאמר ישעיהו ישאו דבילת תאנים וכו' .הנה בספר מלכים אומר ענייין שאלת חזקיהו
האות ,קודם להשבת השמש אחורנית ,ופה נאמר אחר השבת השמש ואחר המכתב
לחזקיהו ,אך הנה ישעיה כיון בספרו להורות ,כי כל שאלת חזקיהו האות לא היה על בשורת
חייו ,כי אם על בשורת בית המקדש שינצל מיד מלך אשור ,באומרו וגנותי וכו' להושיעה,
ולהורות כי כן הוא ,על כן אחרי אומרו ה' להושיעני כו' ,שהוא כמפורש שאמר הנה ה' כל
עיקר כוונתו היה על תשועתי ,ואני כל נגנותי הוא מה שננגן כל ישראל על בית ה' ,שנתבשרנו
שיגן ה' על ירושלים ,והנה על זה היה מקום להקשות ולומר ,כי אם לא היה חזקיהו עושה
עיקר מבשורת חייו ,איך שאל עליה אות ,לזה אמר דע וראה ,כי לא על רפואתו שאל האות,
כי הלא אחר אומרו ישעיהו יקחו דבלת תאנים לרפאת השחין,
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והוא השיב (כב) מה אות ,וכו' לומר ,אין לי חפץ לעשות עיקר מרפואתי כי אם מבית
המקדש .ועל כן אחר רפואת עצמו אמר ,מה אות שאני תאב לדעת הוא ,כי אעלה בית ה'
שיהיה בית המקדש קיים ,שלא ימשלו בו חיל מלך אשור אשר במצור ,כי אם שאזכה לעלות
בית ה' שיגן ה' על העיר ,בל תשתלח יד בבית ה' כמו שכתבנו מרז"ל ,כי רפואת חזקיה היה
עודנו חיל אשור על ירושלים ,וכל מה שהיה תאב היה על בית המקדש ,על כן מה ששאל
האות היה ,כי יעלה בית ה' על בשורת הבית הקדוש.

פרק לט
ּומנְ ָחה אֶ לִ -חזְ ִקיָהּו
א בָ עֵ ת הַׁ ִהוא ָשלַׁ ח ְמר ַֹׁדְך בַׁ ְלאֲ ָדן בֶ ן-בַׁ ְלאֲ ָדן ֶמלֶ ְך-בָ בֶ ל ְספָ ִרים ִ
וַׁיִ ְש ַׁמע כִ י חָ לָ ה ַׁויֶחֱ זָק :
ב וַׁיִ ְש ַׁמח עֲ לֵ יהֶ ם ִחזְ ִקיָהּו ַׁוי ְַׁראֵ ם אֶ ת-בֵ ית נְ ֹכתֹה אֶ תַׁ -הכ ֶֶסף-וְאֶ תַׁ -הזָ ָהב וְאֶ תַׁ -ה ְב ָש ִמים וְאֵ ת
ֹתיו ל ֹאָ -היָה ָדבָ ר אֲ ֶשר ל ֹאֶ -ה ְראָ ם
אֹוצר ָ
הַׁ ֶש ֶמן הַׁ טֹוב וְאֵ ת כָל-בֵ ית כֵלָ יו וְאֵ ת כָל-אֲ ֶשר נִ ְמצָ א ְב ְ
ּובכָלֶ -מ ְמ ַׁש ְלתֹו :
ִחזְ ִקיָהּו ְבבֵ יתֹו ְ
ֹאמר אֵ לָ יו
ְש ְעיָהּו הַׁ נ ִָביא אֶ ל-הַׁ ֶמלֶ ְך ִחזְ ִקיָהּו וַׁי ֶ
ג ַׁויָב ֹא י ַׁ
חֹוקה בָ אּו ֵאלַׁ י ִמבָ בֶ ל :
ֹאמר ִחזְ ִק ָיהּו ֵמאֶ ֶרץ ְר ָ
ּומאַׁ יִן ָיבֹאּו אֵ לֶ יָך וַׁי ֶ
ָמה אָ ְמרּו הָ אֲ נ ִָשים הָ אֵ לֶ ה ֵ
יתָך
ֹאמר ָמה ָראּו ְבבֵ ֶ
ד וַׁי ֶ
ֹתי :
אֹוצר ָ
יתים ְב ְ
יתי ָראּו ל ֹא-הָ יָה ָדבָ ר אֲ ֶשר ל ֹאִ -ה ְר ִא ִ
ֹאמר ִחזְ ִקיָהּו אֵ ת כָל-אֲ ֶשר ְבבֵ ִ
וַׁי ֶ
ְש ְעיָהּו אֶ לִ -חזְ ִקיָהּו ְש ַׁמע ְדבַׁ ר-ה' צְ בָ אֹות :
ֹאמר י ַׁ
ה וַׁי ֶ
ֹתיָך עַׁ דַׁ -היֹום ַׁהזֶ ה בָ בֶ ל
יתָך וַׁאֲ ֶשר אָ צְ רּו אֲ ב ֶ
ו ִהנֵה י ִָמים בָ ִאים וְנִ ָשא כָל-אֲ ֶשר ְבבֵ ֶ
ָתר ָדבָ ר אָ ַׁמר ה' :
ל ֹאִ -יּו ֵ
יסים ְב ֵהיכַׁל ֶמלֶ ְך בָ בֶ ל :
תֹוליד י ִָקחּו וְהָ יּו סָ ִר ִ
ז ּו ִמבָ נֶיָך אֲ ֶשר יֵצְ אּו ִמ ְמָך אֲ ֶשר ִ
ֹאמר כִ י י ְִהיֶה ָשלֹום וֶאֱ ֶמת ְבי ָָמי:
ֹאמר ִחזְ ִקיָהּו אֶ לְ -י ַׁש ְעיָהּו טֹוב ְדבַׁ ר-ה' אֲ ֶשר ִדבַׁ ְר ָת וַׁי ֶ
ח וַׁי ֶ
ראוי לשים לב :כי לפי הנראה שאומרו וישמע כי חלה ויחזק ,הוא נתינת טעם אל שליחות
הספרים ומנחה ,היה ראוי יאמר כי שמע ולא וישמע ,שיורה שאחר שלוח הספרים ומנחה
שמע ,ואם כך היה שאחר השליחות שמע ,למה מודיענו שמיעה זו לבלי צורך ,וגם מה טעם
שמח עליהם חזקיהו ולמה הראם כל אוצרותיו ,ומה גם לרז"ל שאמרו שהראם אפילו לוחות
הברית שבארון.
ועוד במאמר ישעיה מה אמרו האנשים האלה ומאין יבואו ,כי מתחילה היה ראוי לשאול מאין
המה ואח"כ מה אמרו.
ועוד כי הוא לא השיב לו מה אמרו כי אם מאין באו ,כי אמר מארץ רחוקה באו כו'.
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ועוד בעיקר השאלה באומרו מה אמרו ,כי אמירתם אינה מעלה ולא מורדת.
ועוד מה עלה על דעת אדם גדול כחזקיהו לומר מארץ רחוקה כו' ,האם לא ידע כי אין דבר
נעלם ממנו יתברך ,והאם לה' מודיע מי הם ,והנה אמרו רז"ל כי שלשה בדקם ה' ומצאם כלי
של מי רגלים ,קין ובלעם וחזקיה.
הא' ,אמר השומר אחי אנכי.
והב' ,אמר בלק בן צפור שלח אלי.
וחזקיה אמר מארץ רחוקה כו',
והלא כמו זר נחשב יכשל חזקיהו במה שנכשלו קין ובלעם.
ועוד כי אין נראה מה שהראה לו כ"כ חמור להכביד העונש כ"כ ,באומרו ונשא כל אשר
בביתיך כו' ומבניך וכו',
ועוד כי הלא אם על זמן החורבן ידבר ,עונות אחרים הם שגרמו את הדבר כנודע ,ולמה תולה
הדבר בזה.
ועוד מה זו תשובת חזקיהו לומר טוב דבר ה' כו' ,מי לא ידע כי טוב דבר ה'.
ועוד כי תחת הצטערו על שמועה רעה היה כמבשר בעיניו ,והלא טוב טוב היה להתוודות
ולומר חטאתי ויבקש רחמים על הדבר.
ועוד באומרו כי יהיה שלום כו' ,שיורה כי אינו חש על צרת ישראל כי אם על עצמו ,שאחר
שיהיה שלום בימיו ,לא איכפת ליה על כל שאר ישראל.
וגם למה נאמר ויאמר באמצע דבריו באומרו ויאמר כי יהיה כו'.
אמנם הנה שני דברים היו בענייין רפואת חזקיהו:
א' ,הוראת גדולתו יתברך כי השיב הוא יתברך אחורנית השמש עשר מעלות שהוא הוראת
חידוש העולם ,כי אין לאל ידו לעשות כן ,להחזיר אחור הקפת הגלגלים אם לא מי שבראם.
שנית ,הוראת זכות חזקיהו שחיה מחוליו.
והנה (א) הספרים ומנחה ששלח מרודך בלאדן ,היה אפשר על ראותו השבת השמש
אחורנית.
או על רפואת חזקיהו שהיה שמח בחייו ,והנה אמרו רז"ל כי כל שליחות הספרים לא היה רק
על השבת השמש ,כי שכב שינת הצהרים וכשנעור משנתו ראה את השמש עולה מזרח כעת
התחלת היום ,וקצף על עבדיו באומרו כי הניחוהו ישן מהצהרים עד יום המחרת בבקר ,ואמרו
לו לא כן הוא ,רק שיש אלוה גדול שהחזיר השמש אחורנית והוא אלוהי חזקיהו ,ואז אמר
האם יש אלוה כזה ולא אדרוש שלומו ,ואז כתב ספרים ויתן ביד עבדיו ,שלמא רבא לאלהא
רבא ולירושלים ולמלך חזקיהו ,הנה כי כל התעוררותו ושלוח ספריו לא היה רק על הוראת
גדולתו יתברך ,ולא על חזקיהו מצד עצמו על שמחת בשורת רפואתו ,וזה הורה הכתוב
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באומרו בעת ההיא שהיא עת האות הנזכר ,שלח מרודך כו' ולא היה עיקר הדבר על שמחת
רפואת חזקיהו ,כי הלא אחר ששלח ספרים ומנחה ,שמע שחלה ויחזק ולא מקודם ,באופן
שאי אפשר שמה ששלח ספרים ומנחה היה על שחלה ויחזק כי אם על כבוד אלוהי ישראל
שהשיב השמש אחורנית.
וזהו שלח מרודך כו' (ב) וישמח כו' ,והנה חזקיהו עלה על לבו ,כי על שמחת רפואתו שלח לו
לקשר אהבה עמו ,ועל כן וישמח עליהם חזקיהו ואמר ,אחר שאתם שמחים בטובתי ,אראה
אתכם רוב עושרי ,ומפני שמהראותו רוב עשרו ימשך התעוררות חמדה לכבשו ,לקחת את כל
אשר לו ,על כן אחרי הראותו את עשרו הכסף ובשמים ושמן הטוב ,הראהו גם כן את בית
כליו הוא בית כלי מלחמתו למען ייראוהו ,וגם לא היה דבר וכו' שכולל מה שאמרו ז"ל שגם
הראה לוחות הברית ,ואמר להם באלו אנו נוצחים המלחמה ,והוא צודק לפי דרכנו שכיון
להראות ,כי גם לו כלי מלחמה לנצח את הקמים עליו.
ֹאמר אֵ לָ יו
ְש ְעיָהּו הַׁ נ ִָביא אֶ ל-הַׁ ֶמלֶ ְך ִחזְ ִקיָהּו וַׁי ֶ
ג ַׁויָב ֹא י ַׁ
חֹוקה בָ אּו ֵאלַׁ י ִמבָ בֶ ל :
ֹאמר ִחזְ ִק ָיהּו ֵמאֶ ֶרץ ְר ָ
ּומאַׁ יִן ָיבֹאּו אֵ לֶ יָך וַׁי ֶ
ָמה אָ ְמרּו הָ אֲ נ ִָשים הָ אֵ לֶ ה ֵ
יתָך
ֹאמר ָמה ָראּו ְבבֵ ֶ
ד וַׁי ֶ
ֹתי :
אֹוצר ָ
יתים ְב ְ
ֹאמר ִחזְ ִקיָהּו אֵ ת כָל-אֲ ֶשר ְבבֵ י ִתי ָראּו ל ֹא-הָ יָה ָדבָ ר אֲ ֶשר ל ֹאִ -ה ְר ִא ִ
וַׁי ֶ
ְש ְעיָהּו אֶ לִ -חזְ ִקיָהּו ְש ַׁמע ְדבַׁ ר-ה' צְ בָ אֹות :
ֹאמר י ַׁ
ה וַׁי ֶ
ֹתיָך עַׁ דַׁ -היֹום ַׁהזֶ ה בָ בֶ ל
יתָך וַׁאֲ ֶשר אָ צְ רּו אֲ ב ֶ
ו ִהנֵה י ִָמים בָ ִאים וְנִ ָשא כָל-אֲ ֶשר ְבבֵ ֶ
ָתר ָדבָ ר אָ ַׁמר ה' :
ל ֹאִ -יּו ֵ
יסים ְב ֵהיכַׁל ֶמלֶ ְך בָ בֶ ל :
תֹוליד י ִָקחּו וְהָ יּו סָ ִר ִ
ּומבָ נֶיָך אֲ ֶשר יֵצְ אּו ִמ ְמָך אֲ ֶשר ִ
ז ִ
ֹאמר כִ י י ְִהיֶה ָשלֹום וֶאֱ ֶמת ְבי ָָמי:
ֹאמר ִחזְ ִקיָהּו אֶ לְ -י ַׁש ְעיָהּו טֹוב ְדבַׁ ר-ה' אֲ ֶשר ִדבַׁ ְר ָת וַׁי ֶ
ח וַׁי ֶ
ואז בא ישעיה הנביא ויאמר אליו (ג) מה אמרו האנשים האלה ,לומר איך עלה בדעתך
שלכבודך באו מה אמרו ,האם לא אמרו כי באו על שמע האות הגדול ההוא שהוא לכבודו
יתברך,
ועוד מאין יבאו אליך ,כלומר האם משם עד פה יבואו אליך בשבילך ,כלומר כי ודאי לא באו
רק על כבוד אלוהי ישראל השוכן בירושלים ,וזה אומרו יבאו ולא אמר באו ,כי אין הכוונה רק
מאין ראוי שיבואו אליך ,כלומר בשבילך באופן שהיה לך לחשוב כי על כבודו יתברך באו ,ולא
על כבודך לשמוח עליהם כ"כ ,עד הראותך להם את כל אשר בביתך ואוצרותיך.
ועל זה השיב ואמר מארץ כו' ,והוא בשום לב אל אריכות לשונו ,והראוי היה לקצר ולומר
ויאמר חזקיהו מבבל ,אך יאמר על אמרך מה אמרו האנשים איני משיב ,כי כדברך כן הוא ,אך
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מה שתמהת ואמרת ומאין יבאו אליך ,שהיה לי להשכיל כי לא היה אפשר שבשבילי חרדו
לבוא מארצם ,והלא אין זה תימה ,כי האם מארץ רחוקה באו אלי ,הלא מבבל הוא שאינו כל
כך רחוקה ,ומה גם בזמן ההוא שהיה להם דרך קצרה ,מהנודעת עתה לבוא מארץ ישראל
לבבל.
ושעור הכתוב מארץ רחוקה באו אלי ,כלומר בשבילי שתתמה הלא מבבל הוא ואינה כל כך
רחוקה ,והנה גם זה לא היה מדבר חזקיהו ,אם לא שלא ידע כי דברי ישעיהו היו מאתו
יתברך ,כי אם דברי עצמו ששאל לו מה אמרו האנשים וכו' ,ולא אמר כה אמר ה' ,ועל כן
אמר לו אחרי כן (ה) שמע דבר ה' ,כלומר עד כה חשבת כי מעצמי אמרתי ,אך עתה שמע
דבר ה' (ו) הנה ימים באים כו' ,וקודם שיזכיר לו עונשו שאל לו אשמתו אשר מעין העונש,
ואמר לו מה ראו בביתך ,אמר לו כל אשר בביתי מעצמם ראו ,אך מה שבאוצרותי אני
הראיתים ,וזהו לא היה דבר אשר לא הראיתים באוצרותי.
(ח) ויאמר חזקיהו אל ישעיהו כו' .אמר הנה כ"כ אני מכיר אשמתי אשר חטאתי ,שאני אומר
כי טוב הוא דבר ה' אשר דברת בערך מה שהיה ראוי אלי ,כלומר כי חטאתי וה' כרוב רחמיו
מכה ברחמים ,לעשות הדבר בימי הבנים אשר אוליד ולא בימי.
ושמא תאמר ואיזו תשובה או תיקון אתה עושה ,לזה אמר אמירה בפני עצמה ויאמר כי
שלום ואמת וכו' ,והוא עזיבת החטא שלא ישוב עוד לכסלה ,והוא כי אם ח"ו היה שונה
באיוולת עוון זה או דומה לו ,היה ודאי גורם שמה שייעד הוא יתברך הצרה הנז' אחריו תהיה
בימיו ,אמר זאת אעשה בתשובתי והעדר אשמה עוד ,כי שלום ואמת שהוא שלום בהתמדה,
כמשמעות לשון אמת יהיה בימי ,ואמת נאמר על הדבר מתמיד הפך הבלתי מתמיד הנקרא
כזב ,כד"א היו תהיה לי כמו אכזב כו' ,ולא אמר כי יעשה לבטל הגזירה לגמרי ,כי זה היה
בלתי אפשר כי החורבן היה נודע מתורת ה' ,כאומרו כי תוליד בנים וכו' ונושנתם בארץ וכו',
העדותי בכם כו' והיה מסורת בידם הדבר ,כי על כן מאז בנה שלמה בית המקדש ,בנה מקום
מתחתיו לגנוז הארון.
[ז -ח] או יאמר בשום לב אל כפל אומרו ,ומבניך אשר יצאו ממך אשר תוליד ,כי הלא צאת
ממנו היינו אשר יוליד ,אך רמז לו זמן האמור בתורה כי תוליד בנים ובני בנים כו' ,כי אז יהיה
הגלות ,וזה רמז באומרו אשר יצאו ממך וכו' וגם אשר תוליד ,כי בני בנים הרי הם כבנים,
ולהיות כי מנשה ואמון היו רשעים ,לא ייחסם אליו כי אם אמר יצאו ממך ,אך על יאשיהו
וצדקיהו שהיו צדיקים ,אמר אשר תוליד שייחסם אליו.
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כלל הדברים שרמז לו זמן החורבן הכתוב בתורה ,ועל זה השיב ואמר טוב דבר ה' אשר
דברת ,לומר הלא מבשר אתה לי ,כי בערך הנועד בתורה כי אבוד תאבדון מהר ,כל מה
שדברת שאינו רק שישלטו בממון שינשא כל אשר בביתי ,וגם שמבני יהיו סריסים בהיכל
המלך גם זה אינו איבוד ,כי אם אדרבא מעלה שיהיו בהיכל המלך ,כמו שאמרו ז"ל כי על
דניאל חנניה מישאל ועזריה נאמר ,כלומר הנה הורה הוא יתברך בזה ,כי בזכותי היה מבטל
הגלות אשר העיד בתורה ,אלא שעתה ע"י חטאתי החזירו בקלות שימשלו בעושר ,ולקחת
מזרעי לסריסים בהיכלו בלבד ,וא"כ טוב דבר ה' כי בשורה היא ,וא"כ אחר כי נועד רעה
גדולה מזו ,לא הספיק עתה לשוב לבטל גם את זה ,כ"א ויאמר כי יהיה שלום כו' שאעשה
בבלתי שוב לכסלה ,שלפחות זה לא יהיה בימי כאשר אם הייתי שונה באיוולתי חלילה.

פרק מ
ֹאמר אלוהיכֶם :
א נַׁחֲ מּו נַׁחֲ מּו עַׁ ִמי י ַׁ
ְרּושלַׁ ם ו ְִק ְראּו אֵ לֶ יהָ כִ י ָמ ְלאָ ה צְ בָ אָ ּה כִ י נִ ְרצָ ה ֲעֹו ָנּה
ב ַׁד ְברּו עַׁ ל-לֵ ב י ָ
ֹאתיהָ :
כִ י לָ ְקחָ ה ִמיַׁד ה' כִ ְפלַׁ יִם ְבכָל-חַׁ ט ֶ
(א) נחמו נחמו עמי כו' .אמרו רז"ל שאמר שהוא יתברך הנה חזקיהו לא חש על עמי רק על
עצמו ,באומרו כי שלום ואמת יהיה בימי ,אני אחוס עליהם ואומר נחמו נחמו עמי ,ויצדק לפי
דבריהם אומרו יאמר אלוהיכם כלומר אם חזקיהו לא אמר כן אלוהיכם יאמר.
או לפי הפשט יהיה ,כי אחר הזכירו החורבן כמדובר בסמוך טרם היותו דבר הנחמה.
ולהתכת התיבות יאמר נחמו וכו' והוא ,כי עם היות שלפי ערך עונות ישראל לא היו צרותינו
די חציים ,לולא ה' היה לנו וכלה חמתו בעצים ובאבנים ,כמו שאמרו ז"ל על כלה ה' חמתו כו',
נמצא כי יותר היה ראוי לנחם את השי"ת כי חטאנו לו ,שבחטאינו הושם נווה קדשו ונשרף
היכלו ,מלנחם את המסבבים כל הרעה ,אמר כי לגודל ענוותנותו יתברך לא כן עשה ,אך ציוה
לנחם את עמו וזה אומרו נחמו נחמו עמי.
ולא עוד אלא שתהיה כפולה ,הנה זה יאמר למה שהוא אלוהיכם ,כלומר שאם לא כן אשמים
אתם שעם כל זה מנחם אתכם ,וזהו יאמר אלוהיכם כלומר במה שהוא אלוהיכם בייחוד
מגודל אהבתו אתכם ,אשר גם בעזבכם אותו לא סילק אלוהותו מעליכם ,ע"כ לא שת מגמתו
על אשר חללתם שמו וחטאתם לפניו ,כ"א על צרתכם ואמר לנחמכם.
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או יאמר ,על כי נאמר ואמרתי ללא עמי עמי אתה והוא יאמר אלוהי ,אמר עתה נחמו נחמו,
כי לא ייחל שתענו אחריו אחרי אומרו עמי שתענו ותאמרו אלוהי ,כ"א הוא עצמו יאמר הכל,
שהוא יאמר עמי וגם יאמר אלוהיכם ,מה שאין כן בתחילה ע"י הושע ,שלא ייעד רק שהוא
יתברך יקדים ויאמר עמי ,ונענה אחריו אלוהי ולא יצריכנו להקדים ,אך פה הוסיף ואמר שהוא
יאמר הכל.
או נחמו נחמו עמי ,ומה היא הנחמה שיאמר הוא יתברך ,היא שהוא אלוהיכם שאין לך
נחמה גדולה מזו .ובשום לב אל כפל אומרו נחמו נחמו ,יאמר נחמו על חורבן ראשון נחמו
על חורבן שני מגלות האחרון ,ולא נחמה בלבד יהיה בשני ,כ"א עמי יאמר אלוהיכם אתכם,
והוא כי אז יתקיים מאמר הנביא ואמרתי ללא עמי עמי אתה ,וזהו נחמו נחמו עמי יאמר
אלוהיכם.
או יאמר בהזכיר מאמר ספר הזוהר על פס' נפלה לא תוסיף קום בתולת ישראל ,שהוא כי
בחורבן ראשון ע"י מה שדברו על לב ישראל חגי זכריה ומלאכי ,וקראו את ישראל בבבל יבואו
לבנות בית המקדש מיד באו ,אך בגאולה שמחורבן שני העתידה במהרה בימינו ,לא ע"י
קריאה ע"י זולתו יתברך יקומו ישראל ,כי אם עד שהוא יתברך בעצמו יקימנה וינחמנה וידיו
תביאינה אותה ,וזהו לא תוסיף קום כלומר מעצמה.
ונבוא אל העניין
ויבוא על נכון מלת (ב) צבאה ורצוי עונה וענייין אשר לקחה מיד ה' כפלים ,כי לא יצדק יכפיל
ה' את הרעה חלילה ,אך יאמר נחמו על בית ראשון נחמו עמי על בית שני ,והנחמה השנית
יאמר אותו אלוהיכם בעצמו.
ופירש ואמר מה שאמרתי נחמו על בית ראשון הוא ,כי אתם דברו על לב ירושלים וקראו
אליה שתבוא מבבל לירושלים ,ולמה זה יהיה ע"י אחרים שהם חגי זכריה ומלאכי ,מה שאין
כן בנחמה השנית שהיא על ידך ה' ,הלא הוא כי עתה בבית ראשון אינה צריכה פיוס רב ,כי
הלא מלאה צבאה כאשר נרצה עונה ,שהוא שבעים שנה כמספר שנות שמיטין ויובלות
שביטלו ישראל ,כי על כן נאמר אז תרצה הארץ את שבתותיה ,ואומר ותרץ את שבתותיה
את אשר לא שבתה בשבתותיכם כו' ,באופן שהיה הזמן קצר ובלי ייסורין ,כי אם דבור
וקריאה והלכו בנחת ולא בצער ,אך בנחמה השנית שאמרתי שיאמר אלוהיכם בעצמו ,הלא
הוא כי היא מדוכאה ,כי לקחה מיד ה' כפלים והוא ,כי לעתיד לבוא תהיה הגאולה ע"י חבלי
משיח ,באופן שתשובה ע"י ייסורין שהוא מיראה ,באופן שהזדונות נעשים שגגות ,ואח"כ
למרק החטאות יקבלו עוד ייסורין שניים ,נמצא שהם כפלים.
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ושעור הכתוב כי לקחה מיד ה' כפלים ובמה היו כפלים ,הלא הוא בשביל כל חטאתיה ,הם
השגגות שנעשו מהזדונות שהוצרכו אח"כ למרקן.
או מעין זה וידברו שתי הנחמות על הגאולה העתידה ,ואמר נחמו נחמו עמי שהיא נחמה
כפולה ,וע"י עצמו כי יאמר לכם אלוהיכם ,והטעם שהוא ע"י עצמו שהוא על כי מלבד הנחמה
צריכה פיוס ,וזהו דברו על לב ירושלים שהוא דברי פיוסים ועם כל זה לא תתפייס ,כי אם עוד
צריך תקראו אליה ,כי אחר הפיוס מתרחקת מלבוא ,וע"כ צריך אנחמנה ואקימנה בעצמי,
והטעם שצריך כל זה הוא ,על כי מלאה צבאה שהוא שלא זכתה ליגאל בזמן קרוב ,אלא אחר
כי מלאה צבאה הוא עד עת הקץ ,וגם עד נרצה עונה שהוא שלא כגאולה הראשונה שלא
דקדקו במעשים ,אך אז לא יהיה עד שיעשו תשובה גמורה ,שהוא עשות מהזדון זכות,
שישובו מאהבה כמאמרם ז"ל בגמרא ,כי גדולה תשובה שזדונות נעשים לו כזכויות נאמר על
השב מאהבה ,וזהו כי נרצה עונה כי נעשה מהעוון רצון וזכות ,ועל כן ראוי הוא ינחמנה
ויקימנה ע"י עצמו יתברך.
ואשר אמרתי נחמה כפולה באמרי נחמו נחמו ,הוא על כי בעוונם לקתה בתשלומי כפל ,כי
הנה לקחה מיד ה' כפלים וכו' ,והוא כי עקיצת האוהב קשה לאדם ממכת חרב האויב ,וזהו
כי לקחה במה שהיא מיד ה' שהוא אביה הרחמן כפלים בכל חטאתיה ,כי הרגישה כפלים
ממה שהייתה מרגשת ע"י זולתו כאף וחימה ,נמצא כי עונש הראוי לה החשיבה אותו כאלו
היה כפלים.
או יאמר נחמו נחמו וכו' ,כי הנה גם הצדיקים גמורים לקו בחורבן ,כמו שאמרו ז"ל ממקדשי
תחילו אל תקרי ממקדשי אלא ממקודשי ,ואמר כי אשר המה צדיקים הנקראים עמו יתברך
הוא יתברך בעצמו ינחמם ,וזהו יאמר אלוהיכם ,אך לשאר כללות ירושלים ע"י אחרים המה
נביאיו יתברך ,וזהו דברו על לב ירושלים כו'.
ושמא תאמר והלא בחטאם לקו ולמה יפייסו אותם ,לזה אמר מה שצריך פיוס הוא על כי
מלאה צבאה ,שהוא בעתה ולא נפדה מקודם בזמן של אחישנה.
ושמא תאמר ,הלא אדרבא על כן אשמים אנחנו שלא זכינו להיגאל מקודם ,לזה אמר כי
נרצה עונה והוא כי גם שבבוא הגאולה בעתה הוא כשלא זכו ,עם כל זה ע"י חבלי משיח
ישובו עד ה' ואז ירצו את עונם שהם ב' דברים:
כי מלאה צבאה
וגם נרצה עונה,
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שעשה מהעוון זכות.
ושמא תאמר ,הלא מיראה שבים בחבלי משיח ,ואיך הוא זכות ולא נעשה שוגג ,כי השב
מיראה נעשים לו כשגגות ,לזה אמר כי אחרי שובם מחמת הצרות ונעשה שוגג ,לקחה מיד
ה' שהוא לקחה בעצמה ברצון טוב הייסורין מיד ה' ,כי זה הוא תשובה מאהבה ,וזהו בכל
חטאתיה ,שבכללם הוא שוגג של עוון הנזכר ,כי תחילה נכו העוון ואחר כך השוגגים ,והשוגג
שנעשה מהעוון ע"י שוב מיראה גם הוא עימהם.
או יאמר נחמו נחמו כו' ,נחמו אם יהיה אחישנה נחמו אם יהיה בעתה.
ועל האחד אמר עמי שהוא אם זכו,
ועל השנית אמר יאמר אלוהיכם שעם שלא יזכו מעצמם ,למה שהוא יתברך אלוהיכם יאמר
נחמו.
ועל מאי דסליק מניה אמר דברו על לב ירושלים ,ועל אחישנה דפתח ביה אמר וקראו אליה,
שאינה צריכה רק קריאה בעלמא כי תבוא מיד מאליה ,ועל אומרו דברו אמר מה שצריך פיוס
הוא ,כי מלאה צבאה ולא נגאלה קודם לבעתה ,כגאולות ראשונות שלא דקדקו לה עד
עשותה תשובה גמורה ,ועל אומרו וקראו כו' אמר כי נרצה עונה ,שעשתה עונה זכות כי
שבה מאליה מאהבה טרם הקץ ,כי לקחה וכו' לומר ,גם שיד ה' הייתה בם בגלות וייסורין,
הנה מהיד ההיא לקחה לה שלא בלבד סבלה הייסורין ,כי אם גם הייתה לוקחת המכה כענייין
בואו אחי כו' .או כיוצא בזה ,כי לקחה לקח טוב שהם הזכיות הנעשים לשב מאהבה ,מיד ה'
כפלים מהעונות ,והוא המתאווה לקבלם ומקבלתם ,ובזה הוא כפלים בכל חטאתיה ,שאין
לה זכיות כמספר החטאות רק כפלים:
א' על התשובה מאהבה,
ב' על קבלת הייסורין מאהבה,
וע"כ טרם מלאה עתה תגאל.
עֲרבָ ה ְמ ִסלָ ה לֵ אלוהינּו :
קֹורא בַׁ ִמ ְדבָ ר פַׁ נּו ֶד ֶרְך ה' י ְַׁשרּו בָ ָ
ג קֹול ֵ
ָשא ְוכָל-הַׁ ר וְגִ ְבעָ ה י ְִשפָ לּו וְהָ יָה הֶ עָ קֹ ב ְל ִמישֹור ו ְָה ְר ָכ ִסים ְל ִב ְקעָ ה:
ד כָלֶ -גיא ִינ ֵ
ה וְנִ גְ לָ ה כְ בֹוד ה' ו ְָראּו כָל-בָ ָשר י ְַׁח ָדו כִ י ִפי ה' ִדבֵ ר :
(ג) קול קורא במדבר פנו דרך ה' כו' .הנה אמרו רז"ל בספר הזוהר פרשת ואתחנן ,כי
התשובה העתידה תהיה ע"י התורה ,וכן ברעיא מהימנא פירשו פסוק עני ורוכב על חמור,
שהוא כי על זכות התורה יבוא המשיח כד"א יששכר חמור ,וכן אמרו רז"ל כי כאשר יתעסקו
במשנה תבוא הגאולה ,דכתיב גם כי יתנו בגוים עתה אקבצם.

חזור לעמוד השער

ספר ישעיהו

*

פירוש מראות הצובאות

*

רבי משה אלשיך

*

אתר דעת

284

ונבא אל העניין והוא כי אחר אומרו כי מלאה צבאה שהוא כי תבוא הגאולה בעת הקץ ואומר
הוא יתברך הלא תאמרו למה אני תופס בחינה זו ,והלא אפשר שתזכו שאחישנה קודם עתה,
או תאמרו למה איני מעורר אתכם שתשובו קודם הזמן שתזכו קודם שאחישנה ,לזה אמר מה
לעשות ולא עשיתי ,כי הנה קול קורא במדבר שהיא בת קול ,היוצאת בכל יום תמיד מהר
חורב שהוא במדבר ,שאומר אוי להם לבריות מעלבונה של תורה ,שעי"כ יהיה לכם חירות,
שע"י התורה אתם שבים ומפנים כל מכשול עון ,וזהו פנו דרך ה' שתפנו לו דרך לבוא לגאול
אתכם ,כי מכשולות אשמותיכם הם המעכבים ,ואשר אין לו עונות שידמה לערבה ,עם כל זה
ע"י התורה ישרו מסילה לאלוהינו ,שע"י התורה על העדר עוון תדמה לדרך ,שמלבד שאין
בה מכשולות גם יש בה מסלה מרוצפת אבני יקר ,לעורר לב המלך הקדוש למהר לבוא
במסילה ההיא ,וזהו ישרו בערבה מסלה לאלוהינו.
או שעור הכתוב ,כי למידת רחמים פנו דרך ה' שהוא מידת רחמים ,וזה מספיק כי בהעדר
עוון יבא אליכם ,אך מה שקורא במדבר על התורה הוא שאחר היות ערבה מסולקת
מכשולות ,גם ישרו בערבה מסלה לאלוהינו הוא מידת הדין ,שתגדל התשובה עד שמידת
הדין תסכים ,שהוא ע"י קינות אחר התשובה תיקונים והדרכות ישרים כמסילה שאחר סילוק
המכשולות.
וקודם המסילה צריך להשוות ההרים עם הגאיות ,כי (ד) כל גיא ינשא וכל הר וגבעה ישפלו,
ועליהם תבוא המסילה ישרה ,והוא כי יש בני עניים ונכי רוח חרדים על דבר ה' ,והמה שפלים
ונבזים בעיני העם ,ולעומתם יש גסי הרוח ריקים ומתגאים וחשובים מחמת עושרם ,ועל ב'
סוגים אלה דבר:
על הא' אמר כל גיא ינשא,
ועל הב' אמר וכל הר וגבעה ישפלו.
ושמא תאמרו מה יעשה אשר לבו עקוב בעל תחבולות וערמות ובעל גאווה ,שהם מידות
קשות לסלק אותם האדם מעליו ,כמו שכתב הרמב"ם בהלכות תשובה ,הנה זאת עצתי
שתעשו כענייין מי שנולד במזל שפיכות דמים שיעשה עצמו מוהל או שוחט ,כך והיה העקוב
למישור ,כי אשר הוא עקוב הלב בעל מרמות ותחבולות ,ישמש לו ערמימותו למישור ,דרך
משל שאם יבוא לפניו איש עול וקשה להודות העוֶל אשר עשה ,אז אתה ע"י תחבולותיך תהיה
מתנכל עליו ,עד ילכד ויודה ויישר דרכו ,נמצא כי ישמש העקוב להביא אל המישור ,וההיקש
במשל זה להתנכל בתחבולות על יצרך ,וכן אשר הם רכסים רמים ובעלי גאווה תשרת
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מידתם להשפיל רשעים גאים וזהו והרכסים לבקעה ,שישמשו הרכסים לעשות בקעה נמוכה
מהגאים רעים.
וזהו שימוש הלמ"ד באומרו למישור ובאומרו לבקעה ,שעל כן לא אמר העקוב מישור
והרכסים בקעה ,ומסיים הנביא ואומר הנה אם כה תעשו שיתקיים בכם זכו אחישנה,
שתתקנו מעשיכם מאליכם הלא תרוויחו.
כי (ה) ונגלה כבוד ה' וכו' ,והוא כי אם לא תשובו עד עת קץ ,יהיו חבלי משיח ויהיו הנותרים
מתי מעט ,אחד מעיר ושנים ממשפחה ,אך ע"י שתפנו דרך ה' ותשובו אליו יתברך בתורה
ותשובה ומעשים טובים ,מאליכם ימשך שלא יפקד מכם איש ,ונגלה כבוד ה' וראו כל בשר
יחדיו גלוי השכינה ,ולא בלבד למתי מעט כאשר אם תתאחרו מלשוב עד עת קץ ,ע"י חבלי
משיח כמדובר ,הנה כי לא יבצר ממנו יתברך הודעה והתעוררות שישובו מהרה ,ויתקיים
בהם זכו אחישנה ,אך מה נעשה שאין הכנה לבוא הגאולה עד ימלא צבאה לעת קץ ,כי הלא
באשר אמרתי כי קול קורא במדבר ,להכין את בני האדם לגאולה על ידי תורה ומצוות.
ו קֹול אֹ ֵמר ְק ָרא וְאָ ַׁמר ָמה אֶ ְק ָרא כָל-הַׁ בָ ָשר חָ צִ יר ְוכָלַׁ -ח ְסדֹו כְ ִציץ הַׁ ָש ֶדה :
ז יָבֵ ש חָ צִ יר נָבֵ ל צִ יץ כִ י רּוחַׁ ה' נ ְָשבָ ה בֹו אָ כֵן חָ צִ יר הָ עָ ם :
ּודבַׁ ר-אלוהינּו ָיקּום ְלעֹולָ ם :
ח יָבֵ ש חָ צִ יר נָבֵ ל צִ יץ ְ
הנה (ו) קול מלאך אומר למלאך ההוא קרא ,שהוא לקרא שיעסקו בתורה ויפנו דרך ה' ,כי
מציאות הקריאה עושה רושם ,ואמר הקורא לאומר לו שיקרא ,מה אקרא ואין מועיל ,כי הלא
כל הבשר חציר ,כי כאשר כל חציר ייבש כך כל התעוררות עסק תורתם בלתי מתמיד כי
הפועלים עצלים ,וגם העמוד השני שהוא גמילות חסדים ,הנה כל חסדו שעושה כל אדם עם
חברו ,הוא כציץ השדה שהוא מפריח ומיד נובל ,כך מראה לפנים רצון טוב בחסד שעושה
והוא מיד נובל ,והנה לעומת המלאך האומר הדברים האלה ,קופץ ואומר לו שכנגדו לא טוב
דברת ,כי הלא אמרת כל הבשר חציר ,שמלת כל תורה שאין גם אחד שלא ידמה לחציר וציץ
השדה ,והלא יש צדיקים ומה גם אשר בצדקתו ניתנה בו רוח נוסף על הנפש ,כי אין זה רק
כשהוא צדיק גמור ,והן זאת דברי שאגתו ותמיהתו שאומר לו בתמיהה.
(ז) יבש חציר נבל ציץ שאמרת אפילו כי רוח ה' נשבה בו ,הוא אשר נופחה באפיו רוח ה',
שלמעלה מהנפש שהוא באיש צדיק גמור ,כלומר ולמה כללת הכל וזהו יבש חציר נבל ציץ,
אמרת גם כי רוח ה' נשבה בו בתמיה ,אכן מה שראוי לומר הוא חציר העם ,כלומר לא
תאמר כל הבשר חציר שתכלול הכל ,כי אם חציר העם הם ההמון ,אשר בתואר עם יקראו
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ויתוארו בלבד ,ולא באשר רוח ה' נשבה בו ,כי אין הצדיקים גמורים נמשלים לחציר ,וזהו אכן
חציר העם כלומר ,אכן מה שראוי לומר הוא חציר העם ,ואחר שהעם חציר וחסדו כציץ
השדה ,ודרכם (ח) שיבש חציר נבל ציץ ,אם כן היטבתי אשר אמרתי כי מלאה צבאה ,כי
רחוק הדבר שיזכו מאליהם לאחישנה ,כי אם לבעתה שהוא דבר אלוהינו ,כי הוא יקום לעולם
בלי ספק.
או ענייין הכתוב קרוב לזה ,שאומר הנה עד כה היה ויכוח אם יזכו אם לאו ,ואמר המנגד מה
אקרא אחר כי כל הבשר חציר ,ואכן חציר העם כמדובר ,אמר הנביא אל יתייאש אדם מן
הרחמים ,באומרו כי אחר שהעם דומה לחציר וציץ השדה ,אם כן אולי יגרמו העונות ואפילו
בעת קץ לא נזכה חלילה ,לזה אמר אל תיראו כי גם שיבש חציר נבל ציץ ,עם כל זה אין זה
מעכב רק לזמן אחישנה ,אך ודבר אלוהינו אשר דבר טוב על ישראל לעת קץ יקום לעולם.
על כל פנים ,והוא ענייין לא זכו בעתה ,כי גם לבלתי זכאים לא יבצר מעת קץ וזהו יבש וכו'
ודבר וכו'.
יר ִאי
ימי אַׁ לִ -ת ָ
ימי בַׁ כֹחַׁ קֹולֵ ְך ְמבַׁ ֶש ֶרת יְרּו ָשלָ ם ָה ִר ִ
ט עַׁ ל הַׁ רָ -גבֹהַׁ עֲ ִלי-לָ ְך ְמבַׁ ֶש ֶרת צִ יֹון הָ ִר ִ
ְהּודה ִהנֵה אלוהיכֶם :
ִא ְמ ִרי ְלעָ ֵרי י ָ
ּופעֻ לָ תֹו ְלפָ נָיו:
י ִהנֵה אֲ ֹדנָי ה' ְבחָ זָק יָבֹוא ּוזְ רֹעֹו מ ְֹשלָ ה לֹו ִהנֵה ְשכָרֹו ִאתֹו ְ
ִשא עָ לֹות ְינ ֵַׁהל :
ּובחֵ יקֹו י ָ
יא כְ רֹעֶ ה עֶ ְדרֹו י ְִרעֶ ה ִבזְ רֹעֹו י ְַׁקבֵ ץ ְטלָ ִאים ְ
(ט) על הר גבוה עלי לך מבשרת ציון כו' .הנה ציון וירושלים לקו על עוון העם ,והמה
מיוחדות להיות מושב אלוהים ,ומחויבת בשורת הטוב אליהן שלא חטאו ,על כן על הר גבוה
עלי לך מבשרת ציון ,הרימי וכו' מבשרת ירושלים ,ולא ויראו ממנגד ולא מעין השולטת על
המיית הרמת קולות ושמחות ,כאשר אמרו רז"ל ששלט עין בלוחות ראשונות שהיו בקולות
וברקים ,כי ציון ירושלים מושב אלוהים רב זכותם ,אך ערי יהודה גם שהיו מדבר על עונות
ישראל גם כן ,אין צריך לומר שלא תעלה על הר גבוה ולא תרימי קולך ,כי אם גם לא תאמר
להם מתחילה הנה בניך ,כי יצטערו פן ישובו לישומם בעוונותם כפעם בפעם ,על כן אמרי
הנה אלוהיכם מקדים ובא ,כי בו ישמחו מיד ,והנה עדיין יש קצת צער שלהיות ביאתו יתברך
עם עמו ישראל ,כי להיותם בחיריים יתעתדו לחטא ותחזור שכינה ותסתלק.
על כן תוסיף ותאמר (י) הנה ה' אלוהים לא יבוא כראשונה ,כי עתה מרכבתו אשר ישרה בה
לבוא אליכם בזמן ההוא ,הוא מי שהוא חזק ואמיץ בזכות לא ימוט לעולם ,וזה אומרו בחזק
יבוא כו' ,כי כל הנותר כו' קדוש יאמר לו ,ואין פחד שמידת הדין תקטרג ,כי הנה וזרועו הוא
מידת הדין כד"א בימינו ובזרוע עוזו ,אל תיראו שתקטרג גם שהיא מושלת אז בעולם ,כי הלא
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מה שזרועו מושלה ,הוא לו להנאתו ולטובתו של החזק הנז' ,תדע שכן הוא כי הלא הנה שכרו
אתו ,כי שכר מעשיו הלא הוא הדבקות עם השכינה בעצם ,והנה שכרו זה כבר הוא אתו עם
החזק ,כי בו הוא יתברך בא ,כי בחזק יבוא שהוא מרכבה אליה ,וזהו הנה שכרו אתו.
ועוד כי ופעולתו של חזק הן כל מעשיו אשר עשה בחייו לפניו הוא ,כי כל שרפי קדש אשר
פעל ועשה הם תמיד לפניו כי כולם נצבים לפניו ,וא"כ אחר שכל הנשאר שכינה על ראשו
ומלאכים אין מספר מכל צדקותיו אשר עשה ,אין חזק גדול מזה ,שודאי לא ישוב עוד לכסלה
לקלקל עוד ערי יהודה באשמות הנותרים.
ושמא תחשבו כי כאשר במדבר אחר מעמדם בהר סיני נביאים כולם ודבקים בה' לא נמנעו
מלחטא ,פעם בשאלת מים ופעם בשאלת בשר וכיוצא ,כן לא יחסרון גם אז שאלות ,דעו כי
עתה לא יחסר להם דבר ,כי לא ימסרם הוא יתברך ביד הזולת ,רק (יא) כרועה עדרו של
עצמו ולא מהזולת ירעה ,שלא ימסור עדרו ביד זולתו ,כ"א בזרועו יקבץ טלאים בל יתפרדו
זה מזה ,כך הוא יתברך בזרועו ייחד הבחורים המתאווים תאווה ,ובחיקו ישאם כאשר ישא
האומן את היונק לספק כל צרכיהם ,ולנהל את מולידיהם הנמשלים לעלות אמהות של
הטלאים.
או יאמר כמי שהיה רועה עדרו יתברך הוא משה כן ירעה אז הוא יתברך את עמו ,והוא מה
שאמרו ז"ל בשמות רבה על ומשה היה רועה כו' ,כי כאשר בתחילה נסה הוא יתברך אותו
בצאן ,כי היה רועה את צאן יתרו חותנו ,ופעם אחת ראה גדי מתפרד מהצאן ורץ ,אמר לא על
חנם החזיק בריצה זו ,הלך אחריו והגדי הפליג במדבר עד מצא מקום מבועי מים ,וינח וישתה
שם עד שבעו ,אז אמר משה אלו ידעתי כי צמאת ,אני הבאתיך על כתפי ,מה עשה אמר צר
לי עליך כי צמאת ,נטלו בחיקו והביאו עד העדר ,כן יאמר הנביא ,שמי שהיה רועה עדרו
יתברך הוא משה רבנו עליו השלום ,כמו שהיה רועה עדרו יתברך כן יעשה אז הוא יתברך
לישראל ,ומה היה הרועה עדרו עושה ,הלא הוא כי בזרועו יקבץ טלאים ובחיקו ישא כענייין
המעשה האמור.
ְש ַׁקל בַׁ פֶ לֶ ס ָה ִרים
ְש ַׁמיִם בַׁ זֶ ֶרת ִתכֵן ְוכָל בַׁ ָש ִלש ֲעפַׁ ר ָהאָ ֶרץ ו ָ
יב ִמיָ -מ ַׁדד ְב ָש עֳ לֹו ַׁמיִם ו ָ
ּוגְ בָ עֹות ְבמ ֹאזְ ָניִם :
יֹודיעֶ נּו :
יג ִמיִ -תכֵן אֶ ת-רּוחַׁ ה' ו ְִאיש עֲ צָ תֹו ִ
יד אֶ תִ -מי נֹועַׁ ץ ַׁו י ְִבינֵהּו ַׁויְלַׁ ְמ ֵדהּו ְבאֹ ַׁרח ִמ ְשפָ ט ַׁויְלַׁ ְמ ֵדהּו ַׁדעַׁ ת ו ְֶד ֶרְך ְתבּונֹות י ִודיעֶ נּו :
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(יב) מי מדד בשעלו מים כו' .הלא אמרתי בזרועו יקבץ טלאים ,כי הוא יתברך בזרועו יקבץ
את ישראל על דרך הכתוב ,אמר אל תתמה ותאמר איך בזרוע א' יקבץ ישראל ,כי מי שמדד
בשעלו מים כו' ,לא יפלא שיעשה בזרועו שהוא יותר משעלו גם את זה.
וביאור העניין ,כי הנה אמרו רז"ל על פס' יהי רקיע בתוך המים כו' ,כל העולם היה מים
במים ,ומה עשה הקדוש ברוך הוא גלה הטפה האמצעית וממנה ברא את הרקיע ,שנאמר יהי
רקיע בתוך המים ,והוא מה שכתוב אצלנו במקומו ,כי מים העליונים הם רוחניים ומים
תחתונים הם גשמיים ,והטפה האמצעית הוא איכות ממוצע ,ועל כן מים עליונים עלו למעלה
והגשמיים נשארו למטה ,והאמצעיים נעשה מהם רקיע ממוצע ,שהוא גשם זך שהוא ממוצע
בין הרוחניים והגשמיים ,וכן אמרו רז"ל כי כשיעור שבין המים התחתונים עד לרקיע ,הוא
שיעור שמהרקיע עד מים העליונים.
ונבוא אל העניין
אמר מי מדד בטפח שלו מים ,לעשות טפח א' למטה וטפח למעלה ,ושמים בזרת תכן
שהוא כי הטפה אמצעית שממנה ברא השמים ,תכן אותם בזרת שבין מים עליונים
לתחתונים ,והוא אמרו רז"ל כי בין מים תחתונים לרקיע ת"ק שנה ועובי הרקיע ת"ק שנה,
וכמו שבין מים תחתונים לרקיע ,כך בין רקיע למים העליונים ,ובזה יאמר ושמים בזרת תכן
והוא כי זרת הוא ג' טפחים ,והוא כי חילק הוא יתברך החלל לשלשה חלקים ,מה שבין מים
העליונים אל הרקיע ,והרקיע ,ומה שמהרקיע אל מים התחתונים ששיעור כל א' שווה .כמו
שאמרו ז"ל והמשלם לג' טפחים שהם זרת ואמר ,כי השמים בזרת זה תכן ,שהוא בחלל
שבין מים למים שמדד שהם כמדובר ג' חלקים שווים ,כמו שאמרו ז"ל על הרקיע לא נאמר
אלא מעל לרקיע ,שכך הוא מהמים התחתונים אל הרקיע כמו מהרקיע אל המים העליונים,
והרקיע עצמו כשיעור שבין המים העליונים או לתחתונים אליו ,בג' חלקים אלו הנקראים זרת
תכן השמים ,וגם כל ומדד בשליש עפר הארץ ,כי מדד באופן יהיו ב' שלישי העולם מים,
ושליש העולם עפר הארץ ,כי שליש העולם הם יבשה ,ואם ידבר על מה שקודם דור אנוש,
יהיה שמדד בשליש לעשותם ב' שלישים.
ועוד עשה כי שקל בפלס הרים ,והוא מאמרם ז"ל בבואם לתת טעם אל היות בעולם הרים
וגבעות ולא היה הכל מישור ,ואמרו כי מקומות שהיה המקום מוכן לעלות משם התהום שם
שם הר לסתום ,והנה מה שיש במקום אחד הר קטן ובמקום אחר הר גדול ממנו הוא ,כי בכל
מקום נתן הר כבד לפי צורך מקום סתימת התהום אשר שם ,כי המקום שלפי טבעו היה הר
קל מספיק להגן נתן הר קטן ,ובמקום שהיה צריך גדול הימנו נתן בו גבול גדול לפי צורכו בכל
מקום ,וזה יאמר ושקל בפלס הרים ,לתת לכל אחד כפי צורך כבדות הצריך למקום ההוא ,וכן
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גבעות במאזנים למען תהיה הארץ בשווה ,נתן גבעות במקום הצורך לפי הראוי להכריע שווי
קרקע העולם בל יטה אנה ואנה ,וזהו וגבעות במאזנים.
(יג) מי תכן את רוח ה' וכו' .הנה ייעד לקבץ נידחי ישראל כרועה עדרו שבזרועו יקבץ
טלאים וכו' ,ולבל נתמה איך בזרועו יקבצם ,אמר מי מדד בשעלו מים כו' כמפורש .עתה
חזר אל העניין ואמר מי תכן כו' ,והוא בל יאמר איש ,אחר שעתיד יתברך להחריד כל החרדה
הזאת לקבץ את ישראל מהגלות ,למה הגלם מתחלה כי מי הכריחו ,והלא הטענה אשר
הייתה אפשרית וקרובה לומר היא ,כי עשה עצת אברהם אשר יעץ ישתעבדו בניו בגליות ולא
ירדו לגיהינום ,כמאמר הכתוב אם לא כי צורם מכרם וה' הסגירם ,והוא כי באומרו יתברך
לאברהם יבחר לבניו או מלכויות או גיהינום בירר את המלכויות ,והנה אם ככה היה הדבר ,כי
לא עשה ה' רק לקיים עצת אברהם הלא כמו זר נחשב ,כי ישים הוא יתברך את עמו אשר
אהב ביד מרעים ,ויהיו בסכנת איבוד ויצטרכו כמה חרדות להוציאם ,למען עשות עצת
אברהם ,על כן לדחות סברא זו אמר ,מי תכן את רוח אדם בקרבו ה' הוא ודאי ,ואם כן אמור
מעתה ואיש כעצתו יודיענו בתמיה ,האם יצטרך המתכן רוחו בקרב האדם לקבל עצה ממנו.
ועוד כי (יד) את מי נאמר שיהיה נועץ הוא יתברך עמו שיבינהו את הקדוש ברוך הוא ,כי מי
יוכל להבין את קונו ונאמר שילמדהו באורח משפט ,איזה אורח יהיה נשפט עם ישראל
במלכויות או בגיהינום ,ואדרבא וילמדהו הוא יתברך את אברהם דעת ,כמו שאמרו ז"ל שנתן
הקדוש ברוך הוא כח לשני כליותיו שיהיו נובעות חכמה ,שאפילו מציאות דעת היה הקדוש
ברוך הוא מלמדו.
ושמא תאמר אם כן אפוא ,מה זה היה שהראהו יתברך גיהינום שהוא תנור עשן כו' ,וארבע
מלכויות שהם אימה חשיכה כו' ,ואמר לו שיברר איזו טובה לבניו ,הלא הוא כי ודרך תבונות
יודיענו ,כי לא הניח הוא יתברך הדבר אל בחירת אברהם ,כי אם שהראהו והודיעו דרך
תבונות ,שיבין את אשר יקרה את בניו במלכויות ,למען ישכיל את אשר יברור ,והוא כי
הראהו עגלה משולשת ועז משולש וכו' ,שהוא המלכויות כמו שאמרו ז"ל ויבתר אותם בתוֶך,
וזה הציפור שהוא ישראל לא בתר ,לרמוז לו שיבין ,כי כל הגויים עכו"ם יכלו וישראל יהיו
קיימים ,ואז אחר הקדמה זו אמר לו שיברור ,נמצא שלא על ידי בחירת אברהם נהיה הדבר,
כי אם עצת ה' כי הוא לימד את אברהם במה יברור ,ובדרך הזה אומר וילמדהו פעם שנית
אינו מיותר ,כי הא' הוא את אברהם והשנית את הקדוש ברוך הוא ,ועל כן לא אמר וילמדהו
באורח משפט ודעת ,ועוד יתיישב בזה אומרו לימוד דעת אחר אומרו לימוד ארח משפט עם
שהדעת הוא הקודם.
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טו הֵ ן גֹויִם כְ ַׁמר ִמ ְד ִלי ּוכְ ַׁשחַׁ ק מ ֹאזְ ַׁניִם נ ְֶח ָשבּו הֵ ן ִאיִ ים ַׁכ ַׁדק יִטֹול :
ּולבָ נֹון אֵ ין ֵדי בָ עֵ ר ְוחַׁ יָתֹו אֵ ין ֵדי עֹולָ ה :
טז ְ
יז כָל-הַׁ גֹויִם כְ אַׁ יִן נֶגְ דֹו ֵמאֶ פֶ ס ָותֹהּו נ ְֶח ְשבּו-לֹו :
ושמא תאמר קושיא אחרת והיא גדולה עתה מבראשונה ,כי אחר ששעבד ישראל ביד
המלכויות ממך ה' הוא ,והלא אלוהי משפט אתה ,ולמה תמסור את עמך בעוונותם ביד
החוטאים יותר מהם ,לזה אמר דע לך כי (טו) הן גוים כו' לומר ,הנה ג' זמנים חלוקים
עליהם:
אחד בזמן ׁשלו ַות ישראל,
ואחד בזמן הגלויות,
ואחד לעתיד לבוא,
והוא כי בזמן שלוות ישראל בבית מקדשם היה הוא יתברך עושה עיקר מישראל ,ואחר שהיו
הם צדיקים לא היה שם לבו אל הגויים ,כי אם מתמצית השפע שהיה יתברך משפיע על
ישראל מבירוצי המידה היה נשפך על האומות ,כמו שאמרו ז"ל אלו ידעו הגויים מה שאבדו
בחורבן ביהמ"ק לא החריבוהו ,כי מה שהיו אוכלים מתמצית היה יותר מכל מה שאוכלים
אחרי כן ,וזה יאמר הן גויים כמר מדלי ,כי מדלי השפע שהיה מתמלא מן המילוא העליון,
כמר וטיפה מאותו דלי היה קיום אל מציאותם ,אך אח"כ בשומו יתברך את ישראל במאזנים,
לשקול זכיות ועונות לדונם לחורבן וגלות על רוב עוונם ,לא שקל במאזנים גם את הגויים כי
כשחק מאזנים נחשבו ,כי כאשר הבא לשקול סחורתו במאזנים ,ויש אבק בכף המאזנים,
אינו מקנח אותו האבק לבל יסייע את הכף ההיא לרדת מכובד האבק ההוא ,מטעם כי במה
נחשב האבק ההוא ,כי קל הוא בערך הסחורה הבא לשקול ,כך הוא בהביאו את ישראל
במאזנים לעלות ,זכויות כנגד עונות להגלותם כשחק ואבק המאזנים נחשבו הגויים עכו"ם
להעלותם במשקל ,כי אינן מעלים או מורידים לקיים עולם או לבטלו כ"א ישראל ,והוא מאמרם
ז"ל האומרים כי כל טובה הבאה לעולם הייתה בשביל ישראל וכל רעה בשביל ישראל.
ושמא תאמר א"כ גם לעתיד יהיה כן ,ולא תבוא כל רעתם לפניך להשיב להם גמולם ,לזה
אמר הן איים כו' לומר אין צריך לומר הגויים אשר הצרו את ישראל ,כ"א אפילו האיים אשר
לא הצרו להם ,אם אשר לא טוב עשו אז לא יתוכנו ,כי הן גויים כדק הוא יריעה דקה ,יטול
אותם כנוטל יריעה ומהפכה ,וזהו כדק יטול שהוא יריעה ,כד"א דק ככפור על הארץ ,ועל כן
אמר בחלוקה זו יטול לשון עתיד ,ובקודמת לשון עבר אמר נחשבו.
(טז) ולבנון אין די בער וכו' .אחרי אומרו כי אין הוא יתברך מחשיב לקיים העולם או להפכו,
רק בשביל ישראל שהיו עיקר העולם ,אמר והלא תקשה ותאמר א"כ אפוא ,למה ע' פרים היו
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עולים לפני מזבחך ,בכל חג הסוכות לקיים את הגויים בעולם ,וזהו ולבנון אין די בער ,אש
אשר הובער בשביל הפרים ,כ"כ היו ישראל מוצאים להבעיר אש לפרים ,וכל חיתו אינו כדי
עולה שהיו מקריבים בשביל הגויים לקיימם ,וא"כ אפוא איך אמרת שהם בלתי חשובים
לפניך.
לזה אמר (יז) כל הגוים כאין נגדו כו' ,לומר הן אמת כי כל הגויים כאין נגדו יתברך המה,
ואשר תראה שהיה מצווה להקריב ע' פרים בשבילם ,אינו מחמת חביבותם לפניו כ"א כדי
שלא יצדה העולם מהם ויהיה העולם תהו ,והוא לשון רז"ל שאמרו כי טעם הפרים ההם היה,
כדי שלא צדה העולם שהוא תרגום של תהו ובהו שהוא צדיא ורקניא ,וזהו מאפס ותהו שהוא
מחמת אפס ותהו שהוא ריקניא וצדיא ,שלא יהיה אפס ותהו ע"י ביטולם ,על בחינה זו הוא
מה שנחשבו לו ,אך לא להיותם חביבים לפניו ,כי ישראל בלבד היו עיקר העולם.
ּומהְ -דמּות ַׁתעַׁ ְרכּו לֹו :
יח וְאֶ לִ -מי ְת ַׁד ְמיּון אֵ ל ַׁ
ֹורף :
יט הַׁ פֶ סֶ ל נָסַׁ ְך חָ ָרש ְוצ ֵֹרף בַׁ זָ הָ ב י ְַׁר ְקעֶ נּו ְּורתֻ קֹות כֶסֶ ף צ ֵ
רּומה עֵ ץ ל ֹא-י ְִר ַׁקב י ְִבחָ ר חָ ָרש חָ כָם יְבַׁ ֶקש-לֹו ְל ָהכִ ין פֶ ֶסל ל ֹא יִמֹוט :
כ הַׁ ְמסֻ כָן ְת ָ
(יח) ואל מי תדמיון אל כו' .הן זאת ליצנותא דעבודה זרה אשר עבדו אותם הגויים ,והוא
פסיליהם הבל ועץ ואבן ,אך יתנו טעם לומר ,כי לא את הפסילים הם עובדים ,כ"א מה שהוא
למעלה ,ואלה אשר למטה הם דוגמתם ,ועל זה מלעיג ואומר ואל מי כו' ,לומר אלו ידעתם
לאלוה דמות מסוים ,והייתם כולכם אם דל ואם עשיר מציירים אותו כדמות ההוא ,לא היה כ"כ
לעג במעשיכם ,אך הביטו והסכימו יחד אל מי מצורות שבעולם תדמיון אל ,ומה דמות
תערכו לו ,ולא תדמו אותו אחד בציור אחד ,ואחד בציור אחר.
כי הנה העשיר אחר (יט) שהפסל נסך חרש עצים ,אח"כ צורף בזהב ירקענו ,ואח"כ ירתקנו
ברתוקות כסף ,והמסכן יעשנו של עץ בלבד ,כי המסכן עץ לא ירקב יבחר וכו' ,נמצא כי
העשיר יעשנו מצויר בכסף וזהב ותוכו עץ וברו זהב ,והעני יעשנו בלתי מצויר ותוכו וברו עץ,
ולמה ישתנה ציורו בין דל ועשיר ,הסכימו ביניכם אל מי תדמיון אל ,ועשו הכל הציור והדמיון
ההוא ,אך זה הוראה כי גם בעיני עובדיהם הבל היה מעשיהם.
או יאמר ,ואל מי תדמיון וכו' במה שאמרו רז"ל ע"פ אין צור כאלוהינו אין צייר כאלוהינו ,בשר
ודם צר כמה צורות בדפוס אחד וכולם שוות ,אך הקדוש ברוך הוא צר כל באי עולם בדפוס
אחד ואין איש דומה לחברו ,ובזה יאמר הנה שווא לכם הגויים המציירים האל צורת אדם ,כי
אל מי מכל צורות בני האדם תדמיון אל ,אם לצורת ראובן או לצורת שמעון ,כי הלא יראה
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שיהיה אלוה של האיש שתדמו אותו אליו ולא של זולתו ,וא"כ האם כמספר כל בני האדם יהיו
אלוהות ,זה אין לו שחר ,ואם אחד צר את כולם כאשר הוא אלוהי אמת ,למה תציירו אותו
באחת מהצורות שהוא צר ,ותשוללו דמותו מהשאר ,וכל שכן שמי שהוא אל ,אפילו כל
הצורות היו אחת מציאות דמות אינו נערך אליו ,וזהו ומה דמות תערכו לו.
והנה העשיר אין שטותו כ"כ גדולה כמסכן ,כי העשיר יקנה פסל עשוי ומקושט בכסף וזהב,
ולא ראה אותו כאשר היה חתיכת עץ יבש טרם יעשנו החרש ,וע"כ יחשיבהו וזהו הפסל נסך
חרש כבר ,וצורף אח"כ בזהב ירקענו וכו' ,אך (כ) המסכן אשר לא תשיג ידו ,עץ לא ירקב
יבחר ויבקש חרש ,הלא זה יבער ויכסל יותר ,כי ראהו עודנו עץ יבש והלך לבקש לו חרש
יעשה לו ממנו אלוה.
[יח-כ] או יאמר אל מי תדמיון אל כו' ,כלומר ודאי לא תדמיון אותי לאיש חומרי כ"א לאחד
המלאכים ,והלא למעלה אין מספר לגדודיו ואל מי מהם תדמיון אל ,שאם הכוונה שכולם
אלוהות ותציירו מציאות מלאך ,אין גדר אלוה רק מי שהוא אחד ,וזהו אל מי תדמיון שיהיה
אל שהוא אל אחד ,וכל שכן שמה דמות תערכו אל מלאך רוחני ,שאפילו תאמרו שיש להם
מציאות בחינות אברים דרך רוחניות ,אולי אינן בציור דמות שאתם מדמים כ"א במציאות,
כלומר והודו יבושו כי הבל היה מעשיכם ,ואלו חכמיהם היו מתועדים לצייר לפי השערתם ,גם
שיבערו ויכסלו לא הייתה סכלותם כ"כ ניכר ,כאשר בהיות כי פסל נסך חרש עצים חסר דעת
כאשר עלה על רוחו ,וצורף הוסיף לרקע מעשה החרש ,ויחדו הלכו בכלימה ,וטוב מהם העני
שלפחות יצמצם לבלתי השליך ממון לאיבוד כו' ,כי עץ לא ירקב יבחר ,ובָ זָה להם ְלעַ גָה להם
אלו ואלו.
או יאמר ,אל מי מהנבראים בעלי חיוניות תדמיון אל ,כי הלא גדר אל עליון ע"כ ,ואם גם
הבעלי חיות אינו כדאי שתדמיון האל אליו ,וא"כ אפוא מה דמות בלי חיות כאשר תציירוהו
תערכו לו.
ולא עוד ,אלא שכל מה שאדם הוא עשיר ישפיל בציורי חשיבותו ,כי הפסל נסך חרש עצים
שהוא צומח ,והצורף הבא ליפותו בזהב שהוא דומם ירקענו ,וגם מדומם עצמו יורידנו אח"כ
ברתוקות כסף הגרועים מזהב ,אך המסכן הוא יעשה לו תרומה והתנשאות יותר ,כי לא
יעשנו רק מעץ צומח בלבד ,כי עץ לא ירקב יבחר כו'.
ֹוסדֹות הָ אָ ֶרץ :
כא הֲ לֹוא ֵת ְדעּו הֲ לֹוא ִת ְש ָמעּו הֲ לֹוא הֻ ַׁגד ֵמר ֹאש לָ כֶם הֲ לֹוא הֲ ִבינֹו ֶתם מ ְ
נֹוטה ַׁכדֹק ָש ַׁמיִם ַׁויִ ְמ ָת ֵחם כָאֹ ֶהל לָ ָשבֶ ת :
ישב עַׁ ל-חּוג הָ אָ ֶרץ וְיֹ ְשבֶ יהָ כַׁחֲ ג ִָבים הַׁ ֶ
כב הַׁ ֵ
נֹותן רֹוזְ נִ ים ְלאָ יִן שֹ ְפ ֵטי אֶ ֶרץ ַׁכתֹהּו עָ ָשה :
כג הַׁ ֵ
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כד אַׁ ף בַׁ ל-נִ ָטעּו אַׁ ף בַׁ לֹ -ז ָרעּו אַׁ ף בַׁ ל-שֹ ֵרש בָ אָ ֶרץ גִ זְ עָ ם
ּוסעָ ָרה כ ַַׁׁקש ִת ָשאֵ ם :
ְוגַׁםָ -נ ַׁשף בָ הֶ ם וַׁיִ בָ שּו ְ
(כא) הלא תדעו הלא תשמעו כו' .אוי לכם הנבערים מדעת ,המתהללים באלילים עובדי פסל
כולם תהו ,האם לא תדעו מאליכם כי דעה חסרתם ,האם לא תשמעו ממעמידכם על האמת,
ולא תאמרו כי כבר הושרשתם בזה מאבותיכם ,ועל כן לא יכנסו דברי המהפכים מנהגכם
בלבכם ,לא כן הוא ,כי הלא הוגד מראש לכם ,בהיות נפשותיכם בסיני הוגד לכם מהדברות
עצמם ,שעל כן שכבר הוגד מראש לכם ,ייקל הדבר להתיישב בלבבכם כשתשובו לשמוע
הדבר ,כי טעמה נפשכם מאז ובקל יכנסו הדברים בלבכם ובנפשכם ,והלא הבינותם כלומר
כי הלא מרוח מבינתכם היה לכם להבין דבר מתוך דבר ,מי הם מוסדות הארץ שהוא
כאברהם ,שמתוך ראות הנהגת העולם וסידורו הבין ,כי יש עליון נורא ה' אלוהים אמת,
ששמותיו אלה הם מוסדות הארץ ,כד"א ביום עשות ה' אלוהים ארץ ושמים ,כי הלא בגויים
עובדי פסל ד' סוגים:
יש אומרים שמוסדות הארץ הם המלאכים ואליהם יעבדו ויעשו להם דוגמא.
ויש לשרים של מעלה שעל האומות,
ויש להוברי השמים וכסיליהם,
ויש לכחות הטומאה כשדים ודומיהם ,אמר כולם הבל יהמיון ,כי הביטו וראו כי ה' אלוהים הוא
מושל על כל הארץ ,כי הלא כאשר ישב בדין ,כד"א וירד ה' לראות את העיר ואת המגדל,
שהיא ירידה לעומק הדין בבית דין עליון ,אשר הדיינות נקראת ישיבה כנודע ,אשר הייתה
הישיבה לדון (יב) על חוג הארץ ,שהוא על כל כללות חוג סיבוב גבולה ,אז יושביה נפוצו
כחגבים ,וישוטטו בכל הארץ כל יושביה ,הרי כי הוא מושל בכל.
אך לתת כח לשום אחד מהסוגים בשליטת הארץ חלילה להם ,כי האחד שהוא המלאכים אי
אפשר ,כי הלא על כן נשמר הוא יתברך לבלתי ברא מלאכים עד אחר בריאת שמים וארץ,
כמו שאמרו ז"ל דעד כאן לא פליגי רז"ל אלא אם נבראו בשני או בחמישי ,אבל לכולי עלמא
לא נבראו בראשון ,כדי שלא יאמרו מיכאל היה מותח בדרומו של רקיע וגבריאל בצפונו
והקב"ה ממדד באמצעיתו ,שנאמר נוטה שמים לבדי רוקע הארץ מאתי מי אתי כתיב ,וזה
יאמר פה ,ראו כי אין למלאכים שליטה ,כי על כן ה' היה הנוטה כדוק שמים וימתחם ,שלא
יאמרו מיכאל היה מותח וכו'.
ושמא תאמרו אם כן למה ברא במציאות השמים ולא הארץ לבדה ,כיון שמשברא העולם היה
שנתאווה שתהיה לו דירה בתחתונים לזה אמר כאהל לשבת ,שהוא כי לא היה כח ביושבי
ארץ לסבול אורו יתברך ויתעלה ,וקבלת השפע ממנו ואלינו אם לא על ידי מסכי השמים,
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והשתלשלות הדרגות כל הרקיעים אחד לאחד כנודע וזהו כאהל לשבת ,כי כאשר האהל מגין
על יושבים תחתיו מאור השמש וחומו ,כך השמים על יושבי ארץ.
ועל הסוג השני אמר (כג) הנותן רוזנים לאין וכו' ,והוא בהזכיר מאמר פרקי ר' אליעזר כי
בדור הפלגה קבץ הקדוש ברוך הוא ע' סנהדרין למעלה לדון אותם ,ואחר כך הפיצם ויחלק
לע' השופטים ההם לכל אחד אומה אחת ,ובזה יאמר אל תעבדו את השרים שעל כל אומה,
כי מאשר תראו כי הוא יתברך נותן רוזנים לאין ,כסיחון ועוג מלכי ארץ כנען או ד' מלכים,
ואין ,שנופלים כהבל כאלו לא היו שהוא פלא ,השכילו כי אין זה כי אם ששופטי ארץ הם ע'
שרים שהם אשר היו שופטי ארץ בפלגה כתהו עשה תחילה ,כי פקד ה' על צבא המרום
במרום ,הם שרי הרוזנים הנזכרים ,ועל כן היו לאין כעם הרוג ,כי סר צלם מעליהם ,הרי כי
אין לבטוח בשרי מעלה ,ומכל שכן שאין לבטוח ולעבוד להוברי השמים.
וזהו (כד) אף בל כו' ,והוא כי אומרו אף הוא כל שכן ,כד"א אף שוכני בתי חומר ,והוא לומר,
ומה אם אותם שנטעו לשרים תמידיים כדבר נטוע אינם כלום ,כל שכן אשר לא נטעו כהוברי
השמים שהם מתגלגלים תמיד ,שאין צריך לומר שאינן נטעים כאילן לעולם ,כי אף בל זורעו
שלא היו כתבואה הנזרעת ומתקיימת במקומה כמה חדשים ,כי אם שאינם נוחים ,וזהו אף
בל זורעו שאפילו לא היו כדבר נזרע ,כי אם סובבים תמיד ,וכל שכן הסוג הג' הם שדים
ודומיהם ,וזהו אף בל שורש בארץ גזעם ,והוא כי הנה אמרו רז"ל שהשדים נבראו ערב
שבת ,ולא הספיקו לעשות להם גוף עד שבא שבת ,ונשארו נפשות בלא גופים ,ועליהם יאמר
אף אותם שלא שורש בארץ גזעם ,שנפשם לא שורש בארץ כי לא נבראו להם גופים להיות
לגזעם שורש בארץ.
ועוד כי הלא גם הם מתים ,והוא מה שאמרו ז"ל שיש להם ג' דברים כמלאכים וג' כבני אדם
ובכללם הוא שהם מתים ,ועל זה יאמר ,וגם נשף בהם וייבשו ,שאפילו אינן כבני אדם שאחר
מותם יש להם השארות ,אך אלו וייבשו לגמרי וסערה כקש תשאם ויאבד זכרם.
כלל הדברים כי ה' אלוהי ישראל אמת ואין זולתו.
ֹאמר ָקדֹוש :
כה וְאֶ לִ -מי ְת ַׁד ְמיּונִ י וְאֶ ְשוֶה י ַׁ
כו ְשאּוָ -מרֹום עֵ ינֵיכֶם ְּוראּו ִמי-בָ ָרא אֵ לֶ ה
הַׁ מ ֹוצִ יא ְב ִמ ְספָ ר צְ בָ אָ ם ְלכֻלָ ם ְב ֵשם י ְִק ָרא ֵמרֹב אֹונִ ים וְאַׁ ִמיץ כ ַֹׁח ִאיש ל ֹא נ ְֶע ָדר :
ּומאלוהי ִמ ְשפָ ִטי יַׁעֲ בֹור :
ּות ַׁדבֵ ר י ְִש ָראֵ ל נִ ְס ְת ָרה ַׁד ְרכִ י ֵמה' ֵ
ֹאמר יַׁעֲ קֹ ב ְ
כז לָ ָמה ת ַׁ
(כה) ואל מי תדמיוני ואשוה כו' .מהראוי יאמר אמר ה',
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ועוד אומרו יאמר ולא אמר ,אך אמר הלא געלתי עבודתכם גם את שרפי קדש מלאכי עליון,
ועדיין אפשר לומר כי לא כל המלאכים שווים ,והלא יש שר הפנים גדול על כולם ,ולמה נדחה
גם אותו עם היות ששמו כשם רבו ,לזה אמר ואל מי תדמיוני ויראה לכם שאשווה לו ,שהוא
את הגדול שבכל המלאכים ,הוא עצמו יאמר לפני קדוש ,והוא כי כל מלאכי מרום אומרים
להקדוש ברוך הוא קדוש ,להורות כי גם שנקראים הם קדושים הוא שם מושאל ,שהוא לשלול
מהם חומר כבני אדם ,אך מה שיצדק ליאמר לו קדוש בהחלט אין זולתו יתברך ,כי הוא
הנקרא קדוש באמת ,ובזה יצדק שלא אמר יאמר ה' כי אם יאמר קדוש ,הנה כי המלאכים
אינן כדאים לעובדם כי מה המה לפניו יתברך.
ושמא תאמר כי מרוב גדולתו לא ישגיח בפרטים ומניח ההנהגה להוברי שמים ,או פעמים
שהוא יתברך מתעלה ומסתלק כזמן החורבן וכיוצא ,לזה אמר דע כי תמיד יתברך (כו)
המוציא במספר צבאם כו' ,שאם לא כן איך לא יעדרו מכל הכוכבים שבכלל גלגל המזלות
אפילו אחד שלא יראה בכל לילה ,עם היות שלא יגמור היקפו בכמה שנים ,וגם שבעה כוכבי
לכת שבשבעה גלגלים ,שתנועת כל אחד לימים רבים ,ומהם ממזרח למערב ומהם ממערב
למזרח ,ואיך יראו כולם בכל לילה אם לא שהוא יתברך לכלם בשם יקרא ,ואם כן איך
תעבדם לאלוהות והם כלים לתקן עולם על ידי אלוהי עולם ה'.
ושמא תאמר למה תתייחס הדבר אל ה' ,והלא אין זה כי אם שיש גלגל יומי על כל הגלגלים,
והוא ברוב כחו מניע כל הגלגלים מן המזרח למערב בכל יום ויום ,וגם כי זה כמו זר נחשב
שיספיק הגלגל ההוא להניע כמה גלגלים הקרובים והרחוקים ממנו ,לראות כל חלקי היקף כל
גלגל וגלגל יום יום ,עם היות כי כל אחד לו הקפה מיוחדת ומאוחרת ,וקצתם נגדיות זו מזו
ושתנועת כל אחד מהם לא תתבטל ,ועם כל זה תספיק תנועת הגלגל יומי ,להכריע את כולם
להקיף כל מציאותם יום יום מן המזרח למערב כי הוא פלא.
והנה תשובת חכמי התכונה על זה היה ,כי הגלגל ההוא הוא רב אונים ואמיץ כח ,וברוב
כחו בתנועתו יניע את כל הגלגלים עמו ,על כן הנביא אשר אמר כי הוא יתברך הוא המוציא
במספר צבאם לכלם בשם יקרא ,בא לדחות דעת תוכנים הנותנים כח זה לגלגל היומי ,ואמר
מרוב אונים כו' ,לומר ,כי היות סבת הראות כל הכוכבים מחמת רוב אונים ואמיץ כח הוא
גלגל היומי המניע אותם זה לא יתכן ,כי הלא נראה כי איש לא נעדר ,כלומר אם כח גלגל יומי
היה העושה ברוב כחו ,הנה היה מספיק לגלגל המזלות הקרוב אליו ,או גם את השני לו הוא
שבתאי ,או גם את צדק השלישי ,או גם את מאדים הרביעי ,ואפילו נאמר גם את החמישי
הוא חמה ,או גם את הששי הוא נוגה ,או גם את כוכב ,אך לומר גם את האחרון שבכולם
הוא גלגל הירח ,שיספיק התשיעי לכל אלה עם היותם רחוקים ובלתי דבקים ,באופן שאפילו

חזור לעמוד השער

ספר ישעיהו

*

פירוש מראות הצובאות

*

רבי משה אלשיך

*

אתר דעת

296

אחד מהם שהוא האחרון לא נעדר מהתנועע על ידו ,הוא דבר בלתי אפשר ,אם כן הוי אומר
כי דברי אמת ,כי אין זה כי אם ה' לבדו ,בכחו הגדול שהוא המוציא במספר צבאם לכלם
בשם יקרא.
(כז) למה תאמר יעקב ותדבר ישראל כו' .הנה בשאלת ידיעתו יתברך בפרטים אם תכריח
בחירת האדם ותבטל שכר ועונש אם לאו ,הנה הרמב"ם ז"ל בהלכות תשובה סגר רחמה של
שאלה זו ,באומרו ,כי אין ידיעתנו משגת דרך ידיעתו יתברך .כי רמה היא מהשגתנו ,ויתכן כי
גם הנביא דבר בשאלה זו ,ושם פניו אל מאמר הרמב"ם בהראות פנים אל סברתו ,והוא ,כי
הנה בישראל יש סוג ההמון הנקראים בשם יעקב ,ושלומי אמוני ה' הנקראים בשם ישראל,
והסוג הראשון הם הנמצא אתם אשמות רבות ,ובהיותם כבדי עוון ומר להם מבקשים טענה
להינצל,
וסוג השני הנקרא ישראל קלי האשמות,
וכל כת מתנצלת מדברי עונות הנקרא בשם יעקב ,עוקרים את הכל חלילה ואומרים נסתרה
דרכי מה' ולא אענש ,כי אינו כבודו יתברך להשגיח בעכירות העולם הזה וקרב איש ולב
עמוק ,והנקרא בשם ישראל יאמרו חלילה לאל להסתר דבר ממנו ,אך למה שהוא ידע את כל
אשר יעשה האדם ,על כן ראוי הוא שלא יענש כי מוכרח הוא במעשיו ,וזה אומרו למה תאמר
יעקב הוא הכת הראשון ,ותדבר ישראל היא הכת השני ,ופירש מה שתאמר יעקב הוא
נסתרה דרכי מה' כמדובר ,ומה שתדבר ישראל הוא ומאלוהי כי משגיח בפרטים הוא
יתברך ,כי על כן ויקרא אלוהי ביחוד ,כי הכל גלוי לפניו כי לו אנכי משפטי של שכר ועונש
יעבור כי מוכרח אני במה שחטאתי ,וגם בזכותי לא אקבל שכר עליו.
בֹורא ְקצֹות ָהאָ ֶרץ
כח הֲ לֹוא י ַָׁד ְע ָת ִאם-ל ֹא ָש ַׁמ ְע ָת אלוהי עֹולָ ם ה' ֵ
ל ֹא יִיעַׁ ף וְל ֹא יִיגָע אֵ ין חֵ ֶקר ִל ְתבּונָתֹו :
ּולאֵ ין אֹונִ ים עָ צְ ָמה י ְַׁרבֶ ה :
ֹתן לַׁ יָעֵ ף כֹחַׁ ְ
כט נ ֵ
ָשלּו :
חּורים כָשֹול ִיכ ֵ
ל ְויִעֲ פּו נְ עָ ִרים ְו ִיגָעּו ּובַׁ ִ
לא וְקֹוֵי ה' יַׁחֲ ִליפּו כֹחַׁ ַׁי ֲעלּו אֵ בֶ ר כַׁנְ ָש ִרים יָרּוצּו וְל ֹא יִי ָגעּו ֵי ְלכּו ְול ֹא יִיעָ פּו :
משיב הוא יתברך ואומר( ,כח) הלא ידעת מעצמך אם לא שמעת מהזולת כי אלוהי עולם
ה' ,כי העולם החומרי הלז הוא יתברך בראו ,ובכלל בריאתו הוא קצות הארץ הוא פרטות
הקצוות ,והנה ידוע כי קצה אחד מהד' קצוות הוא הצפון הניח תהו ובהו כמאמרם ז"ל ,שאם
יבוא איש ויאמר כי הוא אלוה ,יאמר לו יברא ויכונן הקצה ההוא ,וזה יאמר הנה הוא בורא
קצות הארץ ,כלומר ולא כל קצות הארץ ,והלא לא ייעף ולא ייגע ולמה הניח הקצה האחד,
אך הוי אומר כי אין חקר לתבונתו ,כי הוא הבין כי היה עתיד לבוא מי שיעשה עצמו אלוה,
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ולכן הניח הקצה ההוא ,אלא שאין בנו כח לחקור איזו דרך היא תבונתו ,והוא על דרך
הרמב"ם ז"ל ,אלא שמראה פנים להכריח הסברא ,ואם כן בטלה דעתם של האומרים
נסתרה דרכי מה' ,וגם מה שידבר ישראל באומרו ומאלוהי משפטי יעבר ,לומר שהידיעה
תכריח באופן שיתבטלו שכר ועונש ,גם לזה הנה יש ראיה מן החוש ,כי הוא יתברך מעניש
את הבלתי כשרים ,ונותן שכר טוב ומטיב לטובים ,כי הלא נראה יפיל הוא יתברך גיבורים
ובחורים לפני צדיקים חלשים.
כי (כט) נותן ליעף כח כו' ולפניהם מפיל הגיבורים ולא שיצריכם להלחם ,כי אם (ל) שייעפו
נערים ויותש כחם ,והבחורים כשול יכשלו מאליהן ויפלו חללים לפניהם ,הרי שכר ועונש.
ואל יקשה בעיניכם מכמה צדיקים חלשים ,שאין להם טובה בעולם הזה רק תקוות העתיד ,כי
הלא מאשר ראיתם כי ה' נתן כח ועצמה ליעף ואין אונים ,ומפיל לפניהם גבורים תלמדו כי
(לא) וקוי ה' לעתיד שיחליפו כח למעלה בזכותם בצור ילדם ,ויעלו אבר כנשרים בפמליא
של מעלה ,ואם ירוצו שלא יאריכו בעולם הזה לא ייגעו להשיג העוה"ב העליון ,ואם ילכו לאט
מהלך העוה"ז לא ייעפו בזקנה ושיבה לעמול לחיי עולם.
או יאמר וקוי ה' שחיים חיי צער בתקוות טוב העתיד ,אל תצטערו עליהם שהם חלושים
בעולם הזה ,כי הלא הם יחליפו כח ,כי הכח אשר היה להם בגופם מחליפים אותו לנפשם ,כי
מה יעשה אדם ויחיה ,ימות ,ועל כן בצאתם מהעולם יעלו אבר כנשרים הפורחים למעלה
מכל העופות ,כך יעלו למעלה משאר צדיקים בעוה"ב ובעולם הזה יעזרם ה' שאם ירוצו
לעשות רצון קונם לא ייגעו ,ואם ילכו תמיד אלא שהוא לאט לא ייעפו גם שייגעו בצד מה.
ומעתה חוזר אל העניין והוא ,כי מהאמור הנה בפירוש השכר ועונש בחוש ,כי מפיל רשעים
ביד חלשים צדיקים קוי ה' ,ומה לנו ראיה גדולה מראיית החוש .הנה כי הידיעה והשכר ועונש
צדקו יחדו ע"י החוש ולא ע"י חקירה מדעתנו ,כי אין חקר לתבונתו כמדובר.
ושמא תאמרו כי הלא למה שיאמר יעקב נסתרה דרכי מה' ,ומה שידבר ישראל לאמר
ומאלוהי משפטי יעבור ,הנה יודו למה שהכרחתי לפניהם הידיעה והשכר ועונש ,אך למה
שהם ישראל בעלי אמנה יודו בראיית קצות הארץ ,שנשאר קצה אחד תהו ובהו ,וגם שהוא
יתברך מפיל גיבורים ומרבה עצמה לחלשים ,אך מה תשיב לאיים ולאמים שיחזיקו בשאלה
ולא יודו בתשובה האמורה ,לזה אמר גם בם אדברה ואומר להם.
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פרק מא
ּולאֻ ִמים יַׁחֲ ִליפּו כֹחַׁ יִגְ שּו אָ ז י ְַׁדבֵ רּו ַׁי ְח ָדו לַׁ ִמ ְשפָ ט נִ ְק ָרבָ ה :
א הַׁ חֲ ִרישּו אֵ לַׁ י ִאיִ ים ְ
ִתן ְלפָ נָיו גֹויִם ּו ְמלָ כִ ים י ְַׁר ְד
ב ִמי הֵ ִעיר ִמ ִמזְ ָרח צֶ ֶדק י ְִק ָראֵ הּו ְל ַׁרגְ לֹו י ֵ
ִתן כֶעָ פָ ר חַׁ ְרבֹו כְ ַׁקש נִ ָדף ַׁק ְשתֹו :
י ֵ
ג י ְִר ְדפֵ ם ַׁי ֲעבֹור ָשלֹום אֹ ַׁרח ְב ַׁרגְ לָ יו ל ֹא יָבֹוא :
ד ִמי-פָ עַׁ ל וְעָ ָשה קֹ ֵרא הַׁ דֹרֹות ֵמר ֹאש אֲ נִ י ה' ִראשֹון וְאֶ ת-אַׁ חֲ רֹנִ ים אֲ נִ י-הּוא :
(א) החרישו אלי איים וכו' .לומר החרישו מלדבר נגד הידיעה או שכר ועונש ,וכן לאמים מי
יתן יחליפו כח שיהיה להם אבירות ,שיגשו לפני אז ידברו ויאמרו לי יחדו למשפט נקרבה
לדון ,שאם ידיעה אמת בטל שכר ועונש ,כי הלא אביא להם ראיה מפורסמת אשר הייתה
לעיני כל הגויים ,ממלחמת אברהם עם ארבעה מלכים גדולים ולא השאיר מהם שריד ,הרי
ידיעה ושכר ועונש יחד בדבר ההוא ,כי השגיח הוא יתברך והעניש והפיל רשעים ביד צדיק,
וקבל אמרפל עונש מה שהפיל את אברהם בכבשן האש ,כי במלחמה ההיא ִמגֵן הוא יתברך
את אברהם צריו בידיו.
וזהו (ב) מי העיר ממזרח כו' ,לומר ,הביטו וראו ההשגחה מפורסמת ,כי הלא יש תימה עצום
מאד ,מי העיר שנתן התעוררות לאברהם שהיה ממזרח ,ממקום שהיה אמרפל וחבריו והיה
מכיר תוקפם ,מי העיר אותו לקום ולרדוף אחר ד' מלכים גדולים ההם ,ולא פחד ורגז פן
ירוצצו את גולגלתו ,כי הוא ונעריו היו בלבד כמו שאמרו ז"ל ,וגם אם כפשטו שהיו לו שי"ח
נערים .מה המה לפני ד' מלכים גדולים שנצחו את החמשה ,אך אין זה כי אם את צדיקים
ישלם טוב שהם עושים ,כי צדק שהיה הוא עושה ,יקראהו את אברם ילך לרגלו ,כלומר כי
צדק שעשה לפניו יהלך וישם אברהם לדרך פעמיו ללכת לרגלו של הצדק ,כי הוא יתן לפניו
גויים ומלכים ירד ,שלא יעצרו כח להלחם בך ,כי יהיו ככפותים לפניך ואתה תמשול בם ואל
תאמר הלא גם כי בחרבי ובקשתי אכה בהם ,הלא יהיה אחד אחד ויכלה הזמן והמה לא יכלו,
אמר לו הצדק שקראהו שאל יחוש ,כי הנה יתן כעפר חרבו כו' ,לומר ,כי כזורק אבק ועפר על
אנשים הלא לא לאיש אחד נוגע ,כי אם שיתפזר על אנשים רבים כך יתן חרבו ,שלא את אחד
בלבד תכה ,כי אם את רבים כאחד בכל הכאה ,וכן כקש נדף מפני רוח על קבוץ אנשים שעל
כולם או רובם יגיע הקש אשר עליהם ידפנו רוח ,כך קשתו לא את אחד בלבד יכה ביריית
חצו ,כי אם במרובים כאחד ,וזהו כקש נדף קשתו,
והנה אמרו רז"ל בב"ר כי כאשר צדק מסייע את בני האדם שלום מנגד ומבטל ,כי כן בבריאת
האדם היה צדק אומר יברא ,ושלום אומר אל יברא ,ואם היה כן באברהם מה היה מועיל מה
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שצדק יקראהו ויעזרהו אם שלום ינגדהו ,לזה אמר כי אין צריך לומר ששלום לא היה מנגדו,
כי אם שגם היה עמו לבל יחריבוהו ,כד"א ונתתי שלום בארץ ושכבתם ואין מחריד.
וזהו (ג) ירדפם כו' לומר ,אם כאשר ירדפם היה עובר השלום מעמו שלא היה עמו ,הנה
אורח שהלך ברגליו לא היה בא ושב בו ,כי חתת וחרב המלכים העצומים ההם הייתה נופלת
עליו ,אך היה שלום עמו ועל כן לא היה מחריד אותו ,וזהו ירדפם וכו' אורח ברגליו לא יבוא,
והביטו וראו (ד) מי פעל ועשה ,כלומר כי הלא טוב טוב היה לבלתי עורר את אברהם ,שצדק
יקראהו להלחם במלכים ההם ,וגם לתת בלבם בל ירדפו אותו ,ואיש על מקומו יבוא בשלום,
כי מה צורך היה לעשות נס גדול בלי הכרח.
לזה אמר (ד) מי פעל ועשה קורא כו' ,לומר דעו אפוא כי הכרח גדול היה ,והוא המפורש
אצלנו בביאור התורה ,כמאמרם ז"ל על אמרפל מלך שנער זו בבל ,אריוך מלך אלסר זו מדי,
כדרלעומר מלך עילם זו יון ,ותדעל מלך גוים זה אדום ע"כ.
והם דברים שאומרים דרשנו ,כי עדיין לא נולד אדום בעולם ואיך היה תדעל מלך אדום .אך
שם כתבנו ,כי רצה הקדוש ברוך הוא מאז להקל הגליות מעל ישראל ,ולהורות לאברהם כי
כאשר ראה ה' בעניו כן יהיה לבניו ,והוא כי הלא הייתה עצת קדוש ישראל להגלות את ישראל
למצרים ,כמפורש אצלנו בביאור התורה בס"ד ,שהיה למען התם שם בכור הברזל ההוא
זוהמת נחש ,להכינם לקבל התורה כמפורש אצלנו באר היטב שם ,וגם הייתה עצתו יתברך
להגלותם בארבע מלכויות ,ורצה יתברך בל יהרהר אברהם פן יספו בניו בהם ,על כן הקדים
תחילה רדת אברם מצרימה מפני הרעב ,דוגמת ירידת ישראל מצרימה ע"י היות הרעב כבד
בארץ ,והביאו בצער יהרגו אותו ואת שרה יחיו ,מעין כל הבן הילוד היאורה תשליכוהו וכל
הבת תחיון ,וגם שע"י נגעים גדולים את פרעה ואת כל ביתו ,יצא ברכוש גדול כבד מאד
במקנה בכסף ובזהב ,דוגמא שע"י עשר מכות יצאו ישראל ברכוש גדול וינצלו את מצרים,
שהיו בזה שתי כוונות:
א' להקל מצער גלות ישראל ,כי קצתו טעמו אברהם ושרה,
ב' וגם למען יהיה לבו בטוח שיצילם ה' ממצרים כאשר הציל אותו,
ועל ארבע גלויות העתידות עשה יתברך כי ד' מלכים גדולים דוגמתם ,ששריהם הם שרי הד'
מלכויות ,כי על כן אמרו תדעל מלך גויים הוא אדום על ששר אדום הוא שרו.
ונרמז באומרו מלך גויים כענייין שני גויים בבטנך ששם היה עשו הוא אדום ,כי רצה הקדוש
ברוך הוא יפלו תחת רגלי אברהם ,למען הקנות ביטחון בלבו בל יצר על צרת השעבוד,
להורות לפניו כי כאשר נפלו תחת אברהם ארבעתם ,כך יתעתדו ליפול ביד ישראל ,והוא
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מאמר הכתוב באדיין דקו כחדא פרזלא כו' ,ואחר אשר הראהו יתברך את כל זאת ,אז הודיעו
ואמר ידוע תדע כי גר יהיה זרעך כו' ,וגם אז הראהו הארבע מלכויות אימה חשיכה כו',
וגיהינום תנור עשן כו' ואמר לו שיברור ,וע"י הקדמת הפלת הד' מלכויות לפניו בירר את
המלכויות ,נמצא כי מה' יצא הדבר ,כי הוא יתברך קורא הדורות העתידות מראש ,והיה
להורות לו מאז ואומר לו אני ה' ראשון עושה לך זו ,למען הראותך כי עם אחרונים הם דורות
אחרונים אני הוא ,כי אני הוא שנתתי בידך ארבע מלכויות אלו ,אתן ג"כ את ד' מלכויות שאלו
דוגמתן המשעבדים את בניך ,כי ג"כ יפילום כאשר הפלת אתה את אלה ,וזהו אני ה' ראשון
ואת אחרונים אני הוא.
ִיראּו ְקצֹות הָ אָ ֶרץ יֶחֱ ָרדּו ָק ְרבּו ַׁויֶאֱ ָתיּון :
ה ָראּו ִאיִ ים ְוי ָ
ֹאמר חֲ זָק :
ּולאָ ִחיו י ַׁ
ו ִאיש אֶ תֵ -רעֵ הּו י ְַׁעזֹרּו ְ
ז ַׁויְחַׁ זֵ ק חָ ָרש אֶ ת-צ ֵֹרף ַׁמחֲ ִליק פַׁ ִטיש אֶ ת-הֹולֶ ם פָ עַׁ ם
אֹ ֵמר לַׁ ֶדבֶ ק טֹוב הּוא ַׁויְחַׁ זְ ֵקהּו ְב ַׁמ ְס ְמ ִרים ל ֹא יִמֹוט :
(ה) ראו איים וייראו כו' .אחרי אומרו כל תוקף הנס ופורקן המפורסם ,אשר עשה ה' לאברהם
עם ד' המלכים הגדולים ,אשר אמרו רז"ל כי אז שהפילם נקבצו כל אומות העולם אצל
אברהם ,והשוו כולם להמליכו עליהם ,וזהו אל עמק שווה הוא עמק המלך ,ושבנו לו בימה
גדולה והושיבוהו בה ,ואמרו לפניו אתה מלכנו כו' ,אומר הוא יתברך ראו עתה מה בין ישראל
לשאר אומות עכו"ם ,כי טוב לב איש הישראלי עם ה' כאשר הוא בלתי כשר ,מהגויים עכו"ם
הכשרים ,והוא כי הנה אחר הנס המפורסם אשר עשה ה' לאברהם ,שנתן לפניו גויים ומלכים
ירד ,הנה ראו איים וייראו מאלוהי אברהם ,קצות הארץ יחרדו כי נבהלו משמוע ,קרבו
ויאתיון כולם לפני אברהם כאשר כתבנו מרז"ל ,כ"כ השתדלו לבוא אליו מקצות הארץ ומאיים
לסור אל משמעתו ,כי מרוב הדרך היה ראוי להתחזק אלו באלו.
כי (ו) איש את רעהו יעזורו ולאחיו יאמר חזק ,כדי להגיע עדיו להמליכו ,כ"כ גדל הנס
בעיניהם ,והנה מהראוי היה יגעל כל גוי באלילי כספו וזהבו ,וידבק בה' אלוהי אברהם בראות
אשר עשה אלוהים לאברהם ,ואדרבא התחזקו אז יותר לבחור בתעלוליהם ,וזה מאמר הנביא
הנה ראו איים כו' וקרבו כלם ויאתיון עדיו ,וראו לב הגויים כי מר עם ה' ,כי תחת הדבק בו
יתברך אדרבא ,אז (ז) ויחזק חרש את צורף ,כי הפסל ינסך חרש ,וצורף בזהב ירקענו,
מחליק פטיש הוא החרש לעשות פסל מעץ ,מתחזק עם הולם הוא הצורף ,הנה כי תחת
אמור כי טוב ה' ,אומר לדבק הוא הפסל שצריך לדבקו אל הקיר ,שלא יפול טוב הוא ,בראות
כי צריך לחזקהו במסמרים שלא ימוט ,ועזב את העושה לאדם שלא ימוט.
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או תחילה אומר לדבק הוא דבר שבו מדבק הפסל לקיר טוב הוא ,ואח"כ רואה שימוט ובוחר
לחזקו בקיר במסמרים שלא ימוט ,הנה כי הגויים הטובים אשר באו לשמע הנס הגדול אשר
עשה ה' לאברהם ,ויתעזרו לבוא ממרחק איש את רעהו ,תחת הדבק בה' דבקו בהבליהם ,כי
ויחזק חרש את צורף כו'.
ח וְאַׁ ָתה י ְִש ָראֵ ל עַׁ ְב ִדי יַׁעֲקֹ ב אֲ ֶשר ְבחַׁ ְר ִתיָך ז ֶַׁרע אַׁ ְב ָרהָ ם אֹ הֲ ִבי :
אתיָך
ּומאֲ צִ ילֶ יהָ ְק ָר ִ
ט אֲ ֶשר הֶ חֱ ז ְַׁק ִתיָך ִמ ְקצֹות הָ אָ ֶרץ ֵ
וָאֹ ַׁמר ְלָך עַׁ ְב ִדי-אַׁ ָתה ְבחַׁ ְר ִתיָך וְל ֹא ְמאַׁ ְס ִתיָך :
ירא כִ י ִע ְמָך-אָ נִ י אַׁ לִ -ת ְש ָתע כִ י-אֲ נִ י אלוהיָך
י אַׁ לִ -ת ָ
ימין צִ ְד ִקי :
ִא ַׁמצְ ִתיָך אַׁ ף-עֲ ז ְַׁר ִתיָך אַׁ ףְ -ת ַׁמכְ ִתיָך ִב ִ
אך (ח) ואתה ישראל עבדי וכו' ,כי אין צריך לומר המתואר אל שם ישראל שהוא הצדיק ,כי
אתה הנקרא ישראל עבדי יאמר לך ,כי אפילו אשר יקרא יעקב הוא הבלתי כשר ,עליך אני
אומר אשר בחרתיך מכל העמים ,כי סוף סוף אתה זרע אברהם אוהבי ,כי על כן תלך אחר
העיקר ויהיה לבך שלם עם ה' ,שאם אינך כשר אתה באלוהיך תשוב.
(ט) אשר החזקתיך מקצות הארץ כו' .להיות כי כל ישראל תלויים ביעקב והוא דבק בהם
תמיד בעצם ,כמו שאמרו ז"ל כי בכל צרה הבאה על ישראל אינו מרגיש אלא יעקב ,שנאמר
ויבער ביעקב כאש להבה ,על כן מתחיל הוא יתברך להראות חיבתו אשר אהבנו מיעקב ,כי
הוא שורשנו ואנו כאחדים עמו ,והחל כמדבר עם יעקב עצמו ואומר לו אשר החזקתיך כו',
והוא בהזכיר מאמרנו על פסוק ונתן לי לחם לאכול כו' ,שהוא כי למה שהוא יתברך בארץ
ישראל משפיע ע"י עצמו ובחו"ל ע"י שרים ,על כן בקש יעקב שלא יותן לו מאכלו ואפילו לבושו
ע"י שר בחו"ל אשר הוא הולך שם ,כי אם ונתן לי בעצמו לחם לאכול ,ואפילו הבגד שהוא
לבוש חיצוני ללבוש גופו ,יתן לו הוא בעצמו ולא ע"י שר ,וזה יאמר לו הוא יתברך ,אשר
החזקתיך כלומר אני בעצמי מקצות הארץ אשר השפע בא שמה ע"י שרים שם החזקתיך
בעושר וטובה ע"י עצמי ,גם בכלל זה יכלול כי לאברהם וליצחק לא נתן להם רק הארץ
לגבולותיה ,אך ליעקב כל קצות הארץ ימה וצפונה ותימנה ומזרחה ,שהם קצות הארץ נחלה
בלא מצרים ,וזהו אשר החזקתיך בשפע קדושה גם מחו"ל ,כי גם שם תתחזק מה שאין כן
לאברהם ויצחק שלא החזקתים רק מהארץ ,והוא אצלי טעם צאת יעקב להוליד בחו"ל ,מה
שאין כן באברהם ויצחק ,כי רצה הקדוש ברוך הוא להנחילו נחלה בלא מצרים ,וגם מחו"ל
החזיקו להוליד שם להחזיק מאז בקצות הארץ ,וזהו אשר החזקתיך בבנים ועושר מקצות
הארץ הוא חו"ל.

חזור לעמוד השער

ספר ישעיהו

*

פירוש מראות הצובאות

*

רבי משה אלשיך

*

אתר דעת

302

ושמא תאמר כי הן גירשתי אותך מאביך ואמך ללכת אל בית לבן שנואי ה' ,וגם גירשתי אותך
מא"י אשר בן ישראל היוצא ממנה דומה כמי שאין לו אלוה ,לזה אמר לא גירושין היו ,כי אשר
יצאת מבין יצחק ורבקה אצילי הארץ ,אני הוא שמאציליה קראתיך ללכת אל קצות הארץ,
והוא כי א"י נקראת ארץ סתם במקרא ,כמו שאמרו על פסוקים רבים כד"א הנותן מטר על פני
ארץ כו' ובכיוצא בפסוק זה ,וחו"ל נקראת קצות הארץ ,והנה בצאת יעקב מעם אביו ואמו
לחוצה לארץ ,הם שני גירושין:
אחד מעמודי עולם
ומהארץ הקדושה,
אשר הוא כיוצא אל מקום שידמה למי שאין לו אלוה ,וגם שנוסף על צאתך חו"ל הוצאתיך
מבין אציליה ,שהוא משני אצילי הארץ הקדושה ,שהם יצחק ורבקה שבארץ ישראל ,אני הוא
שקראתיך שתלך משם לחו"ל ,כי מאתי נהיה הדבר ,ועל מה שתחוש שהפרשתיך מבין שני
צדיקים ,לזה ואומר לך עבדי אתה בצאתך ,כי עבודתי ושרותי אתה עושה בדבר ,ולא
מהשאר אביך ואמך בארץ ואתה יוצא לחוץ ,הוא מה שבחרתי בם ואותך מאסתי ,על שגנבת
ברכות עשו וגעלתיך מביניהם ,כי אם אדרבא בחרתיך ולא מאסתיך ,שהוא בחרתיך מן
הבטן ולא מאסתיך על שגנבת ברכות אחיך ,והוא כי הוא בחיר שבאבות ,ואמר לו הוא יתברך
שראה זה במה שהראהו כמו שאמרו ז"ל בית המקדש בנוי וחרב ובנוי ,ושמביהמ"ק האחרון
שהוא השלישי שבזכותו עושה עיקר ממנו ,כמו שאמרו ז"ל על אומרו אין זה כי אם בית
אלוהים ,כי הוא קרא את בית המקדש בית ,מה שאין כן אברהם שקראו הר ויצחק שדה,
שהוא כי הראשון שבזכות אברהם ישוב להיות הר ,והשני שבזכות יצחק שדה נחרש ,אך
השלישי שבזכות יעקב יהיה בית קיים כי בו בחר ה' מכולם.
וזהו ואומר לך כו' בחרתיך כו' ,והוא מה שכתבנו כי מה' יצא הדבר ,שיצא להוליד בחו"ל הם
קצות הארץ ,למען יחזיק בנחלה בלא מצרים ,כי גם שם יושפע לו קדושה כאשר בארץ ,כי
הכל נתקדש בזכותו ,והנה עד כה דבר על מה שהוציאו מבין אצילי עולם שהם אביו ואמו ,ועל
מה שיצא לחוצה לארץ שדומה כמי שאין לו אלוה אמר אל תחוש.
כי הנה (י) אל תירא כי גם שם אתך אנכי ,ולא תדמה למי שאין לו אלוה ,כי אם אל תשתע כי
אני אלוהיך גם שם ,והוא אומרו יתברך והנה אנכי עמך ושמרתיך בכל אשר תלך.
ושמא תאמר אם אתה היית עמי ונקראת אלוהי ,איך שלחת מלאכים ללוותני כמו שאמרו
עולים ויורדים בו ,מלאכים שליווהו בארץ עולים ושל חוצה לארץ יורדים ללוותו ,לזה אמר אין
לוויית המלאכים לפרוש אני ממך ,כי אם ששלשה דברים עשיתי עמך:
א' ,שאמצתיך בדבורי באמור לך הנה אנכי עמך,
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ב .וגם עזרתיך בלוויית המלאכים,
ג .אף תמכתיך בימין צדקי אני בעצמי ממש ,כי לא עזבתיך מלהיות תומך בך בעצמי.
ֹאבדּו אַׁ נְ ֵשי ִריבֶ ָך :
יא הֵ ן ֵיבֹשּו ְו ִיכ ְָלמּו כֹל הַׁ נֶחֱ ִרים בָ ְך י ְִהיּו כְ אַׁ יִן וְי ְ
ֻתָך י ְִהיּו כְ אַׁ יִן ּוכְ אֶ פֶ ס אַׁ נְ ֵשי ִמ ְל ַׁח ְמ ֶתָך :
יב ְתבַׁ ְק ֵשם וְל ֹא ִת ְמצָ אֵ ם אַׁ נְ ֵשי ַׁמצ ֶ
ירא אֲ נִ י עֲ ז ְַׁר ִתיָך :
יג כִ י אֲ נִ י ה' אלוהיָך ַׁמחֲ זִ יק י ְִמינֶָך הָ אֹ ֵמר ְלָך אַׁ לִ -ת ָ
וע"י כל זה (יא) הן יבושו ויכלמו כל הנחרים בך ,הם לבן ואחיו שחרה אפם ביעקב ודלקו
אחריו ,וכן היו כאין ויאבדו אנשי ריבך בעלי דינך הם אנשי שכם.

וכן (יב -יג) תבקשם ולא תמצאם אנשי מצותך ,הם ארבע מאות איש שהיו עם עשו ,שאמרו
לו המלאכים וארבע מאות איש עמו שבקשם ולא מצאם ,והוא מה שאמרו רז"ל כי ברחו טרם
הגיעם ליעקב ,שבזכות זה זכו לימלט מזרעם ארבע מאות איש ,שרכבו על הגמלים וינוסו
מחרב דודיו של עשו ואלופיו ,שהיו בעצם אנשי מלחמת יעקב ,יהיו כאין וכאפס אנשי
מלחמתך כי עם היותם נמצאים ועומדים היו כלא היו ,כי מנעם ה' מבוא בדמים.
יד אַׁ לִ -ת ְיר ִאי תֹולַׁ עַׁ ת יַׁעֲ קֹ ב ְמ ֵתי י ְִש ָראֵ ל אֲ נִ י עֲ ז ְַׁר ִתיְך נְ אֻ ם-ה' וְגֹ אֲ לֵ ְך ְקדֹוש י ְִש ָראֵ ל :
ְת ֹדק ּוגְ בָ עֹות ַׁכמֹץ ָת ִשים :
יפיֹות ָתדּוש ָה ִרים ו ָ
מֹורג חָ רּוץ חָ ָדש בַׁ עַׁ ל ִפ ִ
טו ִהנֵה ַׁש ְמ ִתיְך ְל ָ
ּוסעָ ָרה ָת ִפיץ אֹ ָתם וְאַׁ ָתה ָתגִ יל בה' ִב ְקדֹוש י ְִש ָראֵ ל ִת ְת ַׁהלָ ל :
טז ִתזְ ֵרם וְרּוחַׁ ִת ָשאֵ ם ְ
ראוי לשים לב אל כפל אומרו (ד) תולעת יעקב מתי ישראל,
וגם למה ביעקב אמר תולעת ובישראל אמר מתי,
וגם אומר מתי ולא אמר אנשי,
וגם אומרו נאם ה' הוא מיותר.
ועוד אומרו וגואלך קדוש ישראל ולא אמר ה',
וגם למה לא סמך אל השם הנזכר ,לומר אני עזרתיך ואגאלך נאם ה'.
אמנם הנה ידוע כי מדרגת אומתנו בהיקרא יעקב ומדרגתה בהיקרא ישראל יחדו לא יהיו
תמים ,כי ישראל הם השלמים בעצם ויעקב הם בהיותם קלי השלמות.
ונבוא אל העניין
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אמר ,הלא אמרתי כי ליעקב אביך הרביתי להיטיב ,אל תראי שארית זרעו שלא תזכי אל
הגאולה ,כי הנה ב' דברים צריך:
א' להפיל שונאיך,
שנית ליגאל אתה גאולה שלמה בטובה קניינית,
והנה להפיל את השונאים הוא ע"י תפילה בתשובה ראויה ,כי תפילת ישראל מפלת ומכלה
אויביהם ,כמו שאמרו ז"ל כי למה נקראו ישראל תולעת ,מה תולעת מכלה עץ קשה בפיו ,כך
ישראל כחם בפיהם לכלות אויביהם ,וזה גם בהיות נקראים בשם יעקב קלי השלמות ,אך
ליגאל בטוב קנייני ,צריך כשרון יותר שהוא למסור עצמו על קדוש ה' ,שהוא הדבר אשר בו
נגָאל חירות עולם לעתיד כנודע.
וזה מאמר הכתוב אל תראי בהיות בך מידת תולעת שכחו בפיו ,גם אם תהיה יעקב ,וכן
בהיותך מתי ישראל ,כלומר שיהיו אנשיך כמתים מוסרים נפשם על קדוש השם ,ולכן הוציאו
בלשון זה לומר מתי ישראל ,אך לא ישתוו שתי הסוגים האלו.
כי מה שאמרתי תולעת יעקב שע"י תפילה אל תראי ,גם בהיותכם יעקב קלי השלמות ,הלא
הוא להיות לך עזר מצריך בלבד ,אך לא להיות גם נגאל חירות עולם בגאולה שלימה ,וזהו
אני עזרתיך נאם ה' ,שהוא שיהיה לה בתפילה עזר מצריו ,ומה שאמרתי עזרתיך ולא
אעזורך שהוא עתיד ,הלא הוא למה שהוא נאם ה' שלא ישוב אחור ,וזהו עזרתיך נאם ה',
ומה שאמרתי מתי ישראל ,הוא על שגם תגאל נוסף על מפלת אויביך ,וזהו וגואלך קדוש
ישראל ,לומר ,שיהיה גואלך גאולה קניינית בהיות יתברך קדוש ישראל ,שהוא שיהיה שמו
מתקדש ע"י ישראל שימסרו עצמם על קדוש ה' ,שהוא מה שרמז באומרו מתי ישראל,
שימיתו עצמן על קדוש השם.
ופירש איך תהיה מפלת האויבים ע"י תפילה ,ואמר (טו) הנה שמתיך למורג חרוץ חדש כו'
ֶׁש ְמחַ ֵתְך התבואה ,כך תהיה פיך בתפילה ,שעל כן נקראת תולעת ,תדוש הרים הם מלכים
גדולים ,וגבעות הם הרוזנים כמוץ תשים.
והנה עדיין תרגיש צער כי תחתכם ותפילם חללים ויהיו מושלכים לפניך ,דיראון לכל בשר
שיהיה צער מתחולל ,אמנם זה יוסיף לך ה' ,כי (טז) תזרם ורוח תשאם וסערה תפיץ אותם,
בל יראו ובל ימצאו לפניך ,באופן שתמצא מנוחה מהם ,אך בזאת שגם אתה תוסיף בכישרון,
כי ואתה תגיל בה' שלא תהיה גילתך על בחינת הצלתך וטובך ,כי אם שתגיל בה' ,במה
שאז יהיה ה' שלם ,ולא נפרד יה משתי אותיות הנותרות מהשם ,כאשר נשבע באומרו ,כי יד
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על כס יה כו' ,עד ינקם מעמלק שהוא יום נקם בלבו יתברך ,וזהו ואתה תגיל בה' וכן לא
תתהלל במה שאז ייטב לך ,באמור כי צדקתך פעלה כל זאת ,כי אם אדרבא בהיות ה'
מתקדש על ידך ,תתהלל שזכית שהושיבך ה' להתקדש על ידך ,וזהו בקדוש ישראל
תתהלל.
או יאמר ,ואתה תגיל בישועתו של הבית המקדש ,ובראותו יתברך שתגיל במה שנוגע אליו,
אז כ"כ ייטיב לך ,עד שבו שידבק בך בייחוד תתהלל ,על רוב טוב שייטיב לך.
או יאמר ,הלא אמרת שרוח תשאם ולא אראה אותם חללים לפני ,והלא יש בחינה לומר
שטוב טוב היה לראות אותם בעינינו ויגל לבנו ,לזה אמר ואתה תגיל בה' שיהיה עמך ,וגם
בקדוש ישראל שהוא שעם כל קדושתו יתברך קדוש ישראל יקרא ,ולא קדוש שרפי קדש,
שקדושתך תגבר על קדושתם ,באופן תתהלל שיקרא יתברך קדוש של ישראל מתייחס אליו,
כי זה תהיה תפארתו מהקרא קדוש מלאכיו ,וזהו בקדוש ישראל תתהלל.
יז הָ עֲ נִ יִ ים וְהָ אֶ ְביֹונִ ים ְמבַׁ ְק ִשים ַׁמיִם וָאַׁ יִן ְלשֹונָם בַׁ צָ ָמא ָנ ָש ָתה
אֲ נִ י ה' אֶ עֱ נֵם אלוהי י ְִש ָראֵ ל ל ֹא אֶ עֶ זְ בֵ ם :
יח אֶ ְפ ַׁתח עַׁ לְ -שפָ יִים נְ הָ רֹות ּו ְבתֹוְך ְב ָקעֹות ַׁמ ְעיָנֹות
אָ ִשים ִמ ְדבָ ר לַׁ אֲ גַׁםַׁ -מיִם וְאֶ ֶרץ צִ יָה ְלמֹוצָ אֵ י ָמיִם :
ּותאַׁ שּור י ְַׁח ָדו :
עֲרבָ ה ְברֹוש ִת ְד ָהר ְ
יט אֶ ֵתן בַׁ ִמ ְדבָ ר אֶ ֶרז ִש ָטה וַׁהֲ ַׁדס וְעֵ ץ ָש ֶמן אָ ִשים בָ ָ
כ ְל ַׁמעַׁ ן י ְִראּו ְוי ְֵדעּו ְוי ִָשימּו ְוי ְַׁשכִ ילּו י ְַׁח ָדו כִ י יַׁד-ה' עָ ְש ָתה ז ֹאת ּו ְקדֹוש י ְִש ָראֵ ל ְב ָראָ ּה :
(יז) העניים והאביונים מבקשים מים ואין כו' .אם הם דברים כפשטן שיהיה להם צמא למים
ממש ,שיהיו במדברות לעתיד ,הראוי לומר הצמאים מבקשים מים ,אך באומרו העניים
והאביונים יראה שהוא מחמת חסרון כיס ,וא"כ מכל שכן שגם ירעבו ללחם ולמה עושה עיקר
מהמים?
וגם איך מעלה ארוכתם בפתוח (יח) על שפיים נהרות כו' ,כי אחר כי עניים ואביונים המה,
מה יסכון להם ריבוי המים בלא לחם.
וגם כפל אומרו אני ה' אענם אלוהי ישראל לא אעזבם ,כי הלא בכלל מה שיענם הוא שלא
יעזבם ,ואין לומר כי הוא כפל ענייין במלות שונות ,כי הלא המה שתי קושיות למה כפל העניין
ולמה במלות שונות?
וגם למה ייחד מוצא המים בד' מקומות ,ובכל אחד ייחד דרך מציאותם משונה מזולתו.
ועוד ,אם הם צמאים למים מה צורך להם שיתן להם (יט) במדבר ארז שטה כו' ,האם ארזים
הם מבקשים ובמדברות.
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ועוד אומרו (כ) למען יראו וידעו כו' מה הוא הדבר שידעו ,אם הוא המצא שם ארזים ודאי
שידעו כי יד ה' עשה,
וגם האם כל צורך ישראל הוא לדעת כי יד ה' עושה ארזים במדבר,
וגם מה זה כפל אומרו יראו וידעו וישימו וישכילו.
ועוד אומרו וקדוש ישראל בראה ,אם חוזר אל הארז שטה וכו' היה לו לומר בראם ,וכן אם
חוזר אל המדבר והערבה,
וגם האם לא יחסר להם לדעת כי אם שה' בורא ארזים במדבר.
אמנם הנה ידוע כי עיקר ביאת הגאולה היא ע"י זכות עסק התורה ,וכמאמר רעיא מהימנא על
פסוק עני ורוכב על חמור ,שהוא שיהיה רוכב ונסמך על זכות תורה וזהו רוכב על חמור כד"א
יששכר חמור גרם כו' ,והנה עיקר זכות התורה הוא בהיות העסק בה מתוך הדוחק וייסורים
כנודע ,כי לא ישית לב האדם אל דוחקו ,כי אם אל עסק התורה וע"י כן נגאל ,וזהו מאמר
הנביא באומרו (יז) העניים והאביונים כו' ,לומר כאשר העניים והאביונים לא ישיתו לב אל
רעב ללחם וצמא למים ,כי אם לשמוע אל דברי התורה לדעת ענייניה ולחפש בחידושיה,
שהוא מבקשים מים היא התורה שנמשלה למים ,שלשונם בצמא נשתה צמא לשמוע דברי
תורה ,כי זה כל ישעם וצימאונם ,כי אין הלכה פסוקה וכמה דברים נעלמו מעיני כל משכילי
עם ,אז כאשר יהיה להם ענייין זה ,אז אני ה' אענם במים לרוות צימאונם בתורה ,וגם אהיה
להם בעצם לאלוה ,שלא אעזבם בגלות כי אם אגאלם ,וזהו אלוהי ישראל לא אעזבם.
ופירש מה שאמרתי שאענם במימי התורה הוא ,כי אשפיע מבועי מעיינות ונהרות חכמה
שתמלא הארץ דעה ,כי אתן (יח) על שפיים נהרות כו' ,והוא כי ארבע חלוקי בני אדם הם
בישראל:
יש חכמים,
ויש בעלי ענוה ומדות טובות,
ויש עמי הארץ כמדבר בלתי מוכנים בטבעם לקבל חכמת התורה,
ויש מוכנים אלא שלא למדו תורה.
ועל ארבעה חלוקים אלו אמר:
על הראשים שהם החכמים רמי האיכות ,אמר אתן על שפיים נהרות חכמה ,שאשפיע בהם
נהרי נחלי חכמת התורה ,להשקות את כל העם בריבוי חכמה ודעת.

חזור לעמוד השער

ספר ישעיהו

*

פירוש מראות הצובאות

*

רבי משה אלשיך

*

אתר דעת

307

ועל הסוג הב' הם בעלי ענוה ומדות טובות אמר ובתוך בקעות מעינות ,שהוא כי גם שלא
כולם יזכו לחכמה ,בתוכם ימצאו מי שיוכן לקבל שפע חכמה ,וזהו ובתוך בקעות מעינות,
שהוא בתוך הענווים ושפלים כבקעות יהיו מעינות נובעות חכמה.
ועל הסוג השלישי שהם כמדבר משוללי הכנה לקבל שפע חכמה ,אמר אשים מדבר לאגם
מים ,שימלאו תורה כאגם המתמלא מים מן הנהרות ומעיינות ,ככה יקבלו וימלאו מימי התורה
מהנהרות ומעינות הנזכר.
ועל הסוג הרביעי אמר וארץ ציה למוצאי מים ,כי אינם כמדבר משוללי הכנה לימצא בו מים,
כי אם היא ארץ אלא שהיא ציה בלי מים ,שהוא משל אל המוכן לקבל תורה אלא שלא למד,
אז היה למוצאי מים של תורה ,שימצאו בם מוצאות חדושים בתורה מרוב הרקת שפע,
שישפיע הוא יתברך בכל חלקי העם כמדובר.
והנה הן אמת שלא יבצר מקלת ההשכלה מהסתפק ,אם אותו השופע של תורה אשר ימצא,
אם כח יד שכלם עשה או מה' יצא הדבר ,על כן אומר הוא יתברך הנה זאת אעשה לכם
להעמידכם על האמת ,והוא כי במדבר החרב משום צמח האדמה (יט) אתן במדבר ארז
שטה והדס כו' ,ובערבה ברוש כו'.
ולמה אעשה זאת? הלא הוא (כ) למען יראו וידעו כו' ,והוא כי גם כי לשמע אוזן ישמעו ,כי
במדבר אתן ארז שטה כו' לא יאמינו ,באופן תשולל הידיעה מהם עד יראו ,וע"י הראיה ידעו
כי כן הוא ,וזהו יראו וידעו ואז ישימו לב על הדבר ,על מה עשה ה' ככה כי אין דרכו יתברך
לעשות נסים לבלי צורך ,אך אחר שום לב בדבר ישכילו כי יד ה' עשתה זאת וזהו יראו וידעו
וישימו וישכילו כי יד ה' עשתה זאת ,לתת אילנות חשובים במקום משולל שום הכנה ,כי בזה
יאמרו אין זה כי אם שיד ה' עשתה זאת ,למען נראה כי הוא הוראה אל היות מקורות שפע
העליון פתוחים לרווחה ,וכאשר הוא יתברך עשה זה ,כן גם כל שפע החכמה אשר יפוצו
מעינות ונהרות חוצה ,גם במשוללי הכנה מה' יצא ,כי ברא ה' בריאה חדשה בארץ היא
חכמה ,כי אשר יתן ה' ארז שטה כו' במדבר יביאם להשכיל ,שהוא למען יתנו לב שהוא
למשל ודוגמא ,כי גם החכמה הנזכר שהמשיל למים קדוש ישראל ברא חדשה בארץ ,כי
להיות קדוש ישראל שהוא מתייחס אל קדושתם הריק בהם מקדושתו ,וזהו וישכילו כי יד ה'
עשתה זאת וקדוש ישראל בראה ,כי ה' שידו עשתה זאת בחינת היותו קדוש ישראל ,גם כן
בראה את החכמה כמדובר.
ֹאמר ֶמלֶ ְך יַׁעֲ קֹ ב :
ֻמֹותיכֶם י ַׁ
ֹאמר ה' הַׁ גִ ישּו עֲ צ ֵ
יבכֶם י ַׁ
כא ָק ְרבּו ִר ְ
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כב יַׁגִ ישּו ְויַׁגִ ידּו לָ נּו אֵ ת אֲ ֶשר ִת ְק ֶרינָה
יתן אֹו ַׁהבָ אֹות ַׁה ְש ִמיעֻנּו :
ימה ִלבֵ נּו ְונ ְֵדעָ ה אַׁ חֲ ִר ָ
הָ ִראשֹ נֹות ָמה הֵ נָה הַׁ גִ ידּו ְונ ִָש ָ
כג הַׁ גִ ידּו הָ אֹ ִתיֹות ְלאָ חֹור ְונ ְֵדעָ ה כִ י אלוהים אַׁ ֶתם
ְת ֵרעּו וְנִ ְש ָתעָ ה ( ְונִ ְראֶ ) [וְנִ ְראֶ ה] י ְַׁח ָדו :
יטיבּו ו ָ
אַׁ ףֵ -ת ִ
כד הֵ ן-אַׁ ֶתם ֵמאַׁ יִן ּופָ עָ ְלכֶם ֵמאָ פַׁ ע תֹועֵ בָ ה י ְִבחַׁ ר בָ כֶם :
ירֹותי ִמצָ פֹון ַׁויַׁאת ִמ ִמזְ ַׁרחֶ -ש ֶמש י ְִק ָרא ִב ְש ִמי
כה הַׁ ִע ִ
ְויָב ֹא ְסגָנִ ים כְ מֹו-חֹ ֶמר ּוכְ מֹו יֹוצֵ ר י ְִר ָמסִ -טיט :
ֹאמר צַׁ ִדיק
כו ִמיִ -הגִ יד ֵמר ֹאש ְו ֵנ ָדעָ ה ּו ִמ ְלפָ נִ ים וְנ ַׁ
אַׁ ף אֵ יןַׁ -מגִ יד אַׁ ף אֵ ין ַׁמ ְש ִמיעַׁ אַׁ ף אֵ ין-שֹ ֵמעַׁ ִא ְמ ֵריכֶם :
(כא) קרבו ריבכם יאמר ה' כו' .הנה מאשר דברו רז"ל באחד או שנים פסוקים מאלו ,יראה
דעתם כי הוא ויכוח שבין המלך הקדוש עם עמו ישראל ואחריהם נלך ,והוא כי ידבר הוא
יתברך עם בני הגלות הזה האחרון ,מתרפים מלתקן מעשיהם ולהחיש גאולתם ,ונרדמים
מלחוש אל אורך גלותם ,והנה בא הוא יתברך ואומר כמדבר אתם קרבו ריבכם כו' ,ולהיות כי
לא על זמן ישעיה ידבר ,כי אם על הזמן הזה כמדובר ,אומר יאמר ה' שהוא עתיד ,שהוא כמו
שכתבנו על הגלות האחרון הלזה ידבר ,ואומר הנביא כי עתיד לומר ה' בגלות האחרון דברים
אלו ,והוא כמדבר הוא יתברך עתה עמנו ואומר ,הלא ידעתי כי ריב וטענות יש לכם על
רפיונכם מלשוב ותקן מעשיכם ,לכן קרבו ריבכם לפני ,והגישו טענות העצומות שלכם .וזהו
הגישו עצומותיכם ,ואל יעלה על רוחכם כי להיותכם בלתי כשרים געלתי בכם ולא אחוש
לטענותיכם ,כי הנה אני מלך יעקב שהוא מלככם ,גם בהיות תואר שלכם יעקב ולא ישראל,
שהוא בהיותכם בלתי צדיקים כי תמיד מלככם אני ועמי אתם ,והן אלה עצומותיכם.
ועיקר טענותיהם אומרם (כב) יגישו ויגידו כו' ,והוא כי הנה אלה דברי המון עם בני ישראל
בימים האלה ,לתת טעם לפגם הנזכר הוא העדר זהירות לשוב עד ה' ,והוא אומרם מי יתננו
כירחי קדם ,בזמן שהיו נביאים בישראל מגידי העתידות ,שישמיעונו ויאמרו לנו את אשר
תבאנה מצרות שלא יבואו ח"ו ,ואז נדלג רצים כצבי וקלים כנשר לעשות רצון אבינו שבשמים,
אך מה נעשה ואין עוד נביא ולא אתנו יודע עד מה ,כי נגששה כעיוורים קיר וירפו ידינו ,כי לא
נׁשמר ונפרוש ,והן אלה עצומות טענות ישראל ,אשר יערך הנביא מאז
נדע מה נעשה וממה ָ
בשמו יתברך ,שהוא אמרות ישראל לאמר ,מי יתן יגישו מאתו יתברך נביאים ויגידו לנו ,את
אשר תקרינה מצרות המתרגשות שנדע ונתקן טרם תבואנה ,או לפחות הראשונות אשר לא
ידענו ,שהם מקרים אשר היו בימים ראשונים ,הראשונות ההן מה הנה הגידו לנו ,לומר
שנזהר בל יקרנו כמאז ,ונשימה לבנו לדבר ונדעה אחריתן ,כי נדע כי הראשונות ההם היו
כהתראות על קשות מהן כיוצא בהן ,וזהו ונדעה אחריתן באופן שע"י כך נשובה עד ה' ,או
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לפחות גם שלא ישיגו לומר המקרים הבאות מאליהן ,שהן צרות טבעיות לפי דרך העולם,
אשר לא נשים לב אליהן ,ישמיעונו אותן ונעשה תיקון בתשובה ראויה.
או יאמר ,כי הנה יש במגידי עתידות מי שכח בהם להגיד העתיד ,אעפ"י שאותו דבר לא
נתהווה לו שום מציאות עדיין ,ויש אשר אין כח בהם לזה ,אך אשר כבר עבר אפילו מזמן רב
יגידו ,וכן יגידו דבר מהעתידות בהיותם דברים שמציאות הווייתן ,כבר הוא על פי גזירה
אלוהית ,או גזירה מהוברי השמים וכיוצא ,ועל בחינות אלו יאמר ,על הראשונה אמר ויגידו
לנו את אשר תקרינה ,שהן מקרים שאין להם התחלת גזירה או שפיטת מזל ,כי אם הם
מקרים עתידים ,או לפחות הסוג השני שהוא הראשונות מה הנה ,כדי שנשימה לבנו אליהן
כמפורש בסמוך ,או השלישית הן צרות שהתחלתן במציאות ,אלא שלא באו עדיין לידי גמר
לעיני בני האדם ,אך באות הנה לאטן כי אם שלא הגיעו עדיין ,ועל אלה אומרים או הבאות
ישמיעונו ,הן אלה עצומותיהם שהם טענות בני ישראל ,המתרפים על ידיהן מליזהר לשוב עד
ה'.
ועליהן משיב הוא יתברך ואומר (כג) הגידו האותיות לאחור וכו' ,לומר הלא יעלה על רוחכם
כי כעת יש כח בכם לימצא ביניכם מגידי העתידות ,אין צריך לומר אשר תקרינה שאין להן
התחלה ,כי אם גם הסוג השלישי מאשר הן כבר באות ,שאין מגיד סופן הנה זה אי אפשר ,כי
אם כח זה היה לכם ,הלא תהיו כאלוהים ,וזה אומרו הגידו אם יש כח באנשים מכם האותיות
שאין כבר באות ,הגידו מה יהיה לאחור שהוא באחריתן ,על דרך שפירשו התוספות במה
לפנים ומה לאחור ,שהוא מה שעתיד להיות ,כי אם כח זה ימצא בכם ,הנה נדעה כי אלוהים
אתם ,ואם כח זה ימצא בכם ,אני אודה שגם תטיבו ותרעו ,כי תהיו כאלוהים להרע או להיטיב
בעולם ותשוו אלי ,כי אני ואתם נשתעה העדות ונראה יחדו כמוני ככם.
או מעין זה שיהיה לפנינו הבטת העתיד כראיית ההווה ,וזהו ונשתעה העתיד ונראה ההווה
כאחד יחדו.
ושמא תאמרו למה אמרתי שבני הגלות אם יגידו מאותיות לאחור ,שנהיה כאלוהים מה שאי
אפשר ,והלא בימים ראשונים היו נביאים ומגידי עתידות ,ומה זו תמיהה הנה אינכם דומים
לבני אותו הזמן ,כי הנה (כד) הן אתם מאין ופעלכם מאפע כו' ,והוא בהזכיר מאמרם ז"ל
משמת חגי זכריה ומלאכי בטלה זכוכית לבנה ,שהוא אצלי נתינת טעם למה מהם והלאה
בטלה נבואה מישראל ,והוא כי עד הימים ההם היו נמצאים גופים זכים מזוהמת הנחש ,כי גם
שלא יבצר קצת היה מעט מש"כ מהם והלאה ,כי נתעכר החומר בזוהמא יתירה ,ועל כן לא
היה עוד כלי מוכן להשראת שכינה עד גדר נבואה ,והטעם כי גם שע"י עוון העגל שבה
הזוהמא שפסקה בסיני למקומה ,עם כל זה מדור דור הייתה הולכת ומתרבית ,עד גדר
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שבזמן שלשת הנביאים הנזכרים ,הגיע עד גדר המנע נבואה מבני אדם ,ועיקר הטעם הוא
בסוף מאמרם ז"ל ,אין בן דוד בא עד שיכלו כל נשמות שבגוף ,שפירושו אצלי ענייין מאמרם
ז"ל בשמות רבה ,על פסוק ראה קראתי בשם כו' ,כי כל הנשמות העתידות לבוא בעולם עד
סוף כל הדורות ,כולן נמצאו באדם הראשון ,והוא כי נפשו הייתה כוללת כולן וכל נפש ונפש
מישראל הוא חוטר מגזע אדם ,יש מבחינת ראש ויש מבחינת יד ויש מבחינת רגל שהם
הדרגות ברוחניות כנודע ליודעי חן ,ורמזוהו רז"ל באומרם במדרש הזה ,זו תלויה בראשו וזו
ברגליו כו' ,והנה בהתקלקל אדם ,הוצרכו כולן ליתקן ע"י בואן כולן לעולם ,פעמים רבות
בגלגול כחז"ל עד יתוקנו ,ולכן הייתה המיתה הכרחית לכל ,כי כולן ממנו ונגמר תיקון שלהם
בסוף הגלות הלז במהרה בימינו ,וזה אחשוב כיוונו רז"ל בנועם מאמרם באומרם ,אין בן דוד
בא עד שיכלו כל הנשמות שבגוף ,שהוא שיכלו מלבוא לעולם כל הנשמות שהיו בגוף ,הוא
גופו של אדם שבו היו ובו נתקלקלו ,וצריכים כולם ליתקן ע"י המוות ,וזה מאמר ר' מאיר והנה
טוב מאד והנה טוב מות.
ונבוא אל העניין
והוא ,כי אשר היו נשמות גדולות האיכות אשר לא גברה יד החיצונות למשול בהן ממשל רב,
הן הן היוצאות תחילה לעולם ,ועל דרך זה הולכות ויוצאות תמיד בכל דור ודור ,אשר אחיזת
החיצונים בה יותר קלה ,היא הממהרת לצאת לעולם ליתקן ,ועל כן הדורות הולכים
ומתמעטים באיכות ,כי הנשמות היותר גדולות האיכות היו בדורו של משה ,והקרובות אליהן
בדור שאחריו ,וההיקש בזה עד היות הנפשות שבדורות הגלות החיל הזה ,שיורי שיורין
מאותן שבסוגי החיצונים ,שהיו עדיין נאחזות בסבך קרנות החיצונים ,ועוד היה נמשך מזה ,כי
דורות הראשונים שהיו נשמתן גדולות האיכות ,והיה עזר גדול לבוחר בטוב להגיע עד גדר
נבואה ,כי ע"י מעשיהם הטובים שע"י עזר נפשותן ,היו מתישות ומלבנות זוהמת נחש
שבגופן ,עד הקראם זכוכית לבנה ,והיותן מוכנים לנבואה ,והיה זה עד חגי זכריה ומלאכי
כמדובר ,ועל כן מצאנו ראינו בדורות ראשונים ,בימי שופטים ומלכים שתי קצוות ,מהם נביאים
גדולים ומהם עובדי עבודה זרה ,אך להיותם בעלי נשמות גדולות האיכות ,אשר יתחיל לבחור
בטוב הדעת ,נשמתו תעזרנו עד גדר היותו נביא לה' ,ואשר יבוא ליטמא יתעצם יצר סמוך
עליו עד הקצה האחרון ,כי לפי גודל נשמתו יהיה גודל יצרו ,כי כל הגדול מחברו יצרו גדול
הימנו.
כלל הדברים כי בדורות האחרונים האלו ,למה שנשמותינו באות מקרבי פנימיות החיצונים,
כי על כן לא עצרו כח לצאת משם עד הנה ,וגם ע"י כן נמשכים בני האדם אחר טומאת זוהמת
נחש ,אשר גם נפשו מלבד היותה חלושה ,גדלה עם החיצונים כל הזמן הרב ימשך אחר
עונות וחטאות ,על כן תחת השרות בו כח קדושה להינבא ,שורה בה כח טומאה והן אלה;
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דבריו יתברך באומרו ,הן אתם מאין כו' ,לומר אל יקשה בעיניכם למה אין בדורות הגלות,
ואין בכם נביא כדורות ראשונים ,כי הלא הן אתם מאין כי נפשותיכם מאין ,שהוא מתוך
החיצונים כי איכותן קל ,וגם פעלכם הוא הפועל שאתם פועלים אינו פועל מצות שמצד
הקדושה ,ללבן הזוהמא כזכוכית לבנה ,כי אם מאפע הוא מבחינת אפעה ,שהוא מין נחש
היותר ארסיי ,שהוא משל אל כח זוהמת נחש שהם עונות וחטאים ,באופן שע"י כן תחת
הדבק בכם הקדושה להינבא ,אדרבא כח הטומאה אשר תועבה הוא לפני ,הוא אשר יבחר
בכם ותעדר נבואתכם.
ושמא תאמרו הלא בזה הדרא קושיא לדוכתה ,כי לחולשת איכותנו אין עוד נביא ולא אתנו
יודע עד מה ,יודיענו מטרם תבוא הרעה לתקן ולמונעה ,הנני נותן לפניכם טענה גדולה כי אין
זו טענה כלל ,כי הלא בזמן שהיה לכם נביא העירותי אתכם על ידו ולא שווה לכם ,כי לא
שבתם ובאה לכם הרעה והוא חורבן בית ראשון ע"י נבוכדנאצר ,שהעיר ה' את רוחם ע"י
ירמיה ועמוס ומיכה וכמה זולתם ,כי קרץ מצפון הוא נבוכדנצר בא בא ,ולא תקנו ובאה הרעה.
וזהו (כה) העירותי מצפון ויאת ,כי העירותי אתכם מצפון שיבוא ממנו קרץ ויאת ,כי לא
תקנתם עד שבאה ונהייתה ,הנה כי היות נביא אינו מועיל ,ובמקום אחר שלא היה נביא שיגיד
הרעה מטרם תבוא ,תקנתם מאליכם בהיות הצרה עליכם ,עד הפיל שרים הגדולים הצרים
אתכם ,והוא כי ממזרח שמש שהוא בשושן הבירה ,יקרא בשמי בתפילה ותשובה הוא מרדכי
והספיק עד הביא סגנים המן ובניו כמו חומר תחת רגליו ,וכמו יוצר ירמס טיט ,ושם (כו) מי
הגיד מראש מטרם תבוא הרעה ,האם היה נביא הגיד להם מתחילה ,שיתקנו בטרם בוא
הרעה ועם כל זה תקנו.
ושמא תאמרו כי גם שסמוך אל הצרה לא היה מגיד דבר ,הלא מלפנים בעת הקים נבוכדנצר
את הצלם והשתחוו לו ,אשר ע"י כן הייתה צרת המן כדעת רשב"י ע"ה ,ואז כל האומות היו
רוקקים בפני כל אישי ישראל ,ואומרים להם היה לכם אלוה כזה והשתחוויתם לזולתו ,ואמרו
כי היו ראויים לרעה גדולה על פשעם הגדול הזה ,והנה אין התראה גדולה מזו ,לזה אמר זה
אינו כלום ,כי לא החשיבו את התראת הגויים ,ואינו דומה להתראת צדיק ונביא הרואה את
הנולד ומתרה בעם.
וזהו ומלפנים ונאמר צדיק כלומר האם היה מגיד מלפנים ,מי שנאמר שהוא צדיק להחשיב
התראתו ,לא היו רק גויים רשעים ,באופן כי אז אף אין מגיד אף אין משמיע ועם כל זה
תקנו ,הנה כי אין הדבר תלוי בנביאים מגידי העתידות להשיב את העם בתשובה ,כי הלא
בזמן שהעירותי ע"י הנביאים לא הועיל ,ובזמן שלא היה מגיד מראש מקודם בא הצרה
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תקנתם בצרה עצמה ,כן גם עתה אף אין שומע אמריכם אשר אמרתם ,כי על העדר מגיד
את אשר תקרינה שעל כן אינכם מתקנים מעשיכם ,כי אינה טענה כמדובר.
ירּושלַׁ ם ְמבַׁ ֵשר אֶ ֵתן :
ָ
כז ִראשֹון ְלצִ יֹון ִהנֵה ִהנָם ו ְִל
ּומאֵ לֶ ה וְאֵ ין יֹועֵ ץ וְאֶ ְשאָ לֵ ם ְוי ִָשיבּו ָדבָ ר :
כח וְאֵ ֶרא וְאֵ ין ִאיש ֵ
תהּו נִ ְסכֵיהֶ ם:
כט הֵ ן כֻלָ ם אָ וֶן אֶ פֶ ס ַׁמעֲ ֵשיהֶ ם רּוחַׁ ָו ֹ
לבוא אל העניין נזכיר מאמרם ז"ל כי סדר גלגולי אדם הם אדם דוד משיח ,יראה כי מלך
המשיח הוא נפש דוד מגולגל בגוף אחר ,וכן נראה ממדרש איכה רבתי ,כי מיום שנחרב
הבית נולד המשיח וקראוהו מנחם והוא העתיד .והנה דוד עצמו אשר היה מלך ישראל והוא
חי וקיים ,אין ספק שהוא יהיה עם אשר חלק מנפשו מגולגל בו ,נמצא כי הוא אחד ונחלק
לשנים כאחד ,וכן הכריחו ז"ל פרק חלק מפסוקים שביחזקאל.
ונבוא אל ביאור הכתוב והוא ,כי עודנו יתברך מדבר עם בני הגלות החיל הזה אסירי
התקווה ,והוא שאומר הוא יתברך הנה התרעמתם בני ישראל על כי אין ביניכם נביא ,להגיד
לכם את אשר תקרינה להזהירכם לתקן מעשיכם ,ואמרתי כי אינכם צריכים לכך ,אבל הכינו
עצמיכם כי הנה מוכנים לכם מנהיגים גדולים וממתינים אתכם והוא ,כי הנה מי שהוא (כז)
ראשון לציון מאז הוא דוד המלך ,כי ציון עיר דוד תקרא הנה מוכן להנהיגכם והאחד נעשה
שנים ,וזהו הנה הראשון הנם ,כי דוד הוא משיח נמצא שהנה הנם שא' נעשה ב' וגם עמו
המבשר הוא אליהו ,כי ולירושלם מבשר אתן ,כלומר הרי לכם מנהיגים גדולים וטובים ,וגם
מי שיקדים לבשר ולחזק לבכם מקודם ,ולמה תתרפו מהתשובה ותאחרו אותה ומה אעשה
לכם.
כי (כח) וארא ואין איש בכם שיקרא איש באמת לתקן אתכם.
ושמא תאמרו שלח לנו את אלה יבואו וייעצו אותנו לשוב בתשובה ולהורות איך נתקן עצמנו,
הנה מה שתראו כי ומאלה ואין יועץ הנה ראיתי כ"א אשאלם ישיבו דבר לי לאמר ,כי למה
ילכו לייעץ את ישראל.
כי הלא (כט) הן כולם און במצות לא תעשה ,אפס מעשיהם במצות עשה ,נמצא כי רובם
עונות ,ואפילו מי שממזג לעשות מאלו ומאלו להיות חציים זכאים וחציים חייבים אינן לשם
שמים ,כי אם רוח ותהו נסכיהם שהיא המזיגה וניסוך ,נמצא שבאופן שעל העדר הכנה
וכשרון בכם אין באים אליכם.
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פרק מב
רּוחי עָ לָ יו ִמ ְשפָ ט לַׁ גֹויִם יֹוצִ יא :
ָת ִתי ִ
א הֵ ן עַׁ ְב ִדי אֶ ְת ָמְך-בֹו ְב ִח ִירי ָרצְ ָתה נ ְַׁפ ִשי נ ַׁ
ִשא וְל ֹאַׁ -י ְש ִמיעַׁ בַׁ חּוץ קֹולֹו :
ב ל ֹא יִצְ עַׁ ק וְל ֹא י ָ
ּופ ְש ָתה כֵהָ ה ל ֹא ְיכַׁבֶ נָה לֶ אֱ ֶמת יֹוצִ יא ִמ ְשפָ ט :
ג ָקנֶה ָרצּוץ ל ֹא י ְִשבֹור ִ
תֹורתֹו ִאיִ ים ְי ַׁי ֵחלּו :
ּול ָ
ד ל ֹא יִכְ הֶ ה ְול ֹא יָרּוץ עַׁ ד-י ִָשים בָ אָ ֶרץ ִמ ְשפָ ט ְ
ואם תאמרו אם כן למה בחרת בו אם לא שיבוא לישר אורחותינו לא כן הוא ,כי אם (א) הן
עבדי אתמך בו הוא מלך המשיח ,שמרוב צדקו הוא מרכבה אלי וזהו אתמוך בו ,כי בחרתיו
מכל מלאכי מרכבתי והיה בחירי מאז רצתה נפשי ,כי עדיין לא היה לו רק נפש ,ואותה נפש
שהיא שלי רצתה בו כי השלימה ,ואז נתתי רוחי עליו שהוא רוח הבא אחר שלמות הנפש,
והנה זה לא הכינותיו ללמד משפט את ישראל ולהכשיר את מעשיהם ,כי אם משפט לגוים
יוציא ,אך ישראל צריך ישתלמו בכישרון מטרם יבוא הוא ,אחר שכל הנשאר בציון והנותר
בירושלם קדוש יאמר לו.
ושמא תאמר האם כל השלמות הגדול ההוא צריך להוציא משפט לגויים ,דע כי (ב) לא יצעק
כו' ,והוא כי יש דיין שלהוציא הדין לאמתו ,צריך לעשות המצאות בל יהיה רמאות בדבר,
א' לצעוק ולאיים את הבעל דין,
או דרך ב' והוא שאם רואה אחד שיש בו רעוע מה ישברנו ,למען השאר ישמעו וייראו,
וכן אם רואה אדם מטה למות והוא ראוי לעונש קל ממות ,על עוון בצעו ישפטנו משפט מוות,
ומצווה להמיתו למען הטיל אימה על הנשארים שישמעו וייראו ,ולא יחוש על המיתו הבלתי בן
מוות ,באומרו כי הלא מאליו היה מת כי כבר נטה למות ,אמר כי אחד משלש אלה לא יצטרך
מלך המשיח לעשות ,למען ייראוהו מהסתיר דבר למשפט ,ושלא יזידון לעשות את הרע ,כי
הלא לאשר אמרתי משפט לגויים יוציא ,לא יצטרך לצעוק ולאיים בקולי קולות.
כי הנה לא יצעק ואפילו לא ישא קולו ואפילו להשמיע בחוץ משפתיו החוצה קולו ,כי אם רוח
שפתיו בנחת ,וזהו לא ישא כו' לומר ,מה שאמרתי שלא ישא ולא ישמיע בחוץ הוא קולו ,כי
את הקול הוא מה שאמרתי שלא ישא ולא ישמיע בחוץ ,וגם לא יצטרך השנית.
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כי הנה (ג) קנה רצוץ הוא הרעוע בטענותיו לא ישבור ,למען הטיל מורא על בעלי מרמות,
וגם לא השלישית כי הלא פשתה כהה לא יכבנה ,שהוא כדעת המתרגם ורש"י ז"ל פתילת
פשתן דולקת שהולכת לכבות ,ויהיה הנמשל לפי דרכנו ,כי האיש הנוטה למות ומבקש
להענישו על אשר חטא ,שלא ישפטנו משפט מוות להטיל מורא ,כי אם עונש הקל ממוות לפי
חטאו ,והטעם הוא שלא יצטרך המצאות לשלא יסתירו ,ושייראו לבל יצא משפט מעוקל ,כי
הנה הוא מאשר רוח אלוהים בקרבו ,מעצמו לאמת יוציא משפט ,וזהו לא יצעק כו' קנה
רצוץ כו' ,לאמת יוציא משפט ,ואם כן אחר שלא ע"י המצאות טבעיות ,כ"א בהשגחה יוציא
משפט ,אם כן הטבתי אשר דברתי כי צריך היותו בחירי ,ולתת רוחי עליו ככל האמור.
ועדיין היה מקום לומר כי כל אמיתת משפטו בלי המצאות כי אם בהשגחה ,הלא יהיה בהיותו
שופט הוא בעצמו ,אבל להקנות בהם מי דת משפט בינם לבינם ,במקומות אשר לא יהיה הוא
מצוי שם ,הלא יצטרך לשבר מלתעות עוָל יותר מכדי רשעתו ,ולהמית נפשות אשר לא
תמותנה על חטאים קלים ,למען יצא שמע משפטיו על כל הערים ,וישתמרו לעשות משפט
אמת ,אמר כי גם זה אינו צריך.
כי (ד) לא יכהה ולא ירוץ שהוא כדעת כל המפרשים ,שאומרו לא ירוץ הוא ענייין רצוץ,
כאומרו לא ירוצץ עד ישים בארץ משפט ,כי בלעדי זה ישים בארץ כולה משפט בינם לבינם
ולא מחמת יראה ,כי אם יערה עליהם חשק ענייניו ,עד כי לתורתו איים ייחלו.
יה
בֹורא הַׁ ָש ַׁמיִם ְונֹוטֵ יהֶ ם ר ַֹׁקע הָ אָ ֶרץ וְצֶ אֱ צָ אֶ ָ
ה כֹה-אָ ַׁמר הָ אֵ ל ה' ֵ
ֹתן נְ ָש ָמה לָ עָ ם עָ לֶ יהָ וְרּוחַׁ לַׁ הֹ ְלכִ ים בָ ּה :
נ ֵ
אתיָך ְבצֶ ֶדק וְאַׁ ְחזֵק ְבי ֶָדָך וְאֶ צָ ְרָך וְאֶ ֶתנְ ָך ִל ְב ִרית עָ ם ְלאֹור גֹויִם:
ו אֲ נִ י ה' ְק ָר ִ
ישבֵ י חֹ ֶשְך :
ז ִל ְפקֹ חַׁ עֵ י ַׁניִם ִעוְרֹות ְלהֹוצִ יא ִמ ַׁמ ְסגֵר אַׁ ִסיר ִמבֵ ית כֶלֶ א ְ
ילים :
ּות ִהלָ ִתי לַׁ ְפ ִס ִ
בֹודי ְלאַׁ חֵ ר ל ֹא-אֶ ֵתן ְ
ח אֲ נִ י ה' הּוא ְש ִמי ּוכְ ִ
(ה) כה אמר האל ה' בורא השמים כו' .גם פרשה זו על משיח צדקנו תדבר לספר אשר
החשיבו הוא יתברך חשיבות נמרץ ,מטרם יברא העולם ,למען התכלית אשר יאושרו ישראל
והעולם כולו ע"י מלך המשיח ,והוא בהזכיר מאמרם ז"ל בב"ר ובשוחר טוב ,כי מהשבעה
דברים שקדמו לעולם הוא שמו של משיח שנאמר לפני שמש ינון שמו ,וגם ענייין ידוע הוא
מרז"ל כי אדם הוא דוד הוא משיח ,וגם נקדים ענייין ידוע מרז"ל כי עולם חסד יבנה ,וגם
לשיתקיים שיתף מידת רחמים ,כמו שאמרו ז"ל על פסוק ביום עשות ה' אלוהים ארץ ושמים.
ונבוא אל העניין
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והוא דרוש מבואר אצלנו במקומות נפרדים ,כי כל עיקר בריאתו יתברך שלשת העולמות
כאחד ,עולם המלאכים ועולם הגלגלים ועולם השפל ,העיקר היה בשביל עולם השפל ,כאשר
מרגלא בפומא דרז"ל משנברא העולם נתאווה הקדוש ברוך הוא כביכול ,שיהיה לו דירה
בתחתונים ,וגם כתוב אצלנו דקדוק לשונם באומרם בתחתונים ,ולא אמרו דירה בעולם הזה
לומר ,כי לא נתאווה לשבת בארץ ,כי האמנם ישב אלוהים על הארץ ,כי אם בבני אדם
להשרות בהם שכינה כי היכל ה' המה ,וכמאמר לא בחרתי בעיר ואבחר בדוד ,באופן שלא
הוצרכו הב' עולמות שעל הארץ ,רק לשלשל על ידם השפע מן המילוא העליון עד הארץ
בהדרגה ,כמפורש אצלנו באר היטב כי כל פעל ה' למען השלים הנשמות ע"י רדתן על הארץ
כנודע ליודעי חן ,ולהיות כי יצר לב האדם רע ויתעתדו לחטא כאשר אבינו הראשון חטא ,על
כן מטרם יברא העולם ברא שמו של משיח ,כי לפני שמש ינון שמו כמפורש אצלנו בביאור
ב"ר ,כי באותו שם נרמז התיקון.
נמצא כלל הדברים כי תכלית העולם הוא השפל ,להשלים בו הנשמות שלמעלה מהג'
עולמות ,ולתיקון השפל לבוא הכוונה אל תכליתה האמיתית הוא מלך המשיח ,שעל כן מאז
טרם יברא העולם קרא את שמו ,והוא הראשון שנברא בעולם הוא אדם הראשון ,ולתקן את
אשר עוותו החזירו יתברך בדוד המלך ,ולגמור התיקון מחזירו יתברך פעם שלישית הוא מלך,
המשיח והן אלה דברי הכתובים האלה ,כה אמר האל ה' כו' לומר ,כי הוא יתברך האל הוא
בעל החסד אשר עולם חסד יבנה כי אל הוא מידת חסד כנודע ,וגם הוא ה' הוא בעל הרחמים,
ששיתף מידה זו לברוא העולם כמדובר למעלה ,וע"י מידות אלה שהוא האל ה' היה בורא
השמים ,וא"כ אחר שע"י שתי מידות אלה היה ,אמור מעתה כי מה שברא השמים ונטה
אותם ,כל התכלית לא היה רק להיות רוקע הארץ וצאצאיה ,שיהיו פרושים על הארץ ,כי על
כן נטה שמים שיהיו עליהם כאהל לשבת ,והוא כי השמים וכל צבאם אין צריכים חסד ורחמים,
כי אין בהם לא חטא ולא עונשים ולא צרות ,וכמאמרנו על פסוק זכור רחמיך ה' וחסדיך כי
מעולם המה ,כלומר כי מזה העולם המה ולא מעולמות העליונים ,כי אינם צריכים חסד
ורחמים ולכן לא תמנעם.
וזה מאמרנו פה כה אמר הלא ה' שהם חסד ורחמים ,בזה תדעו כי מה שברא שמים ונטה
אותם ,לא בשביל צאצאיהם וצבאם היה ,כי אם על מה שרקע הארץ וצאצאיה ,כי הלא חסד
ורחמים אין צריכים העליונים ,ולמה ברא העולם במידות אלו ,אם לא שמידות אלו צריכים
צאצאי הארץ ,וזהו שלא הזכיר צבא השמים כאשר הזכיר צאצאי הארץ ,לומר כי כל עיקר
הארץ היה בשביל צאצאיה ,כי תכלית הבריאה נטה שמים שיהיה להם כאוהל לשבת,
כמפורש למעלה על פסוק וימתחם כו' ,והראיה כי מצאצאי הארץ עשה עיקר ,הלא הוא כי
הנה נותן נשמה לעם עליה שהיא נשמה עליונה מאתו יתברך ,אשר לא ניתנה בשום א' מצבא
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השמים כנודע ליודעים חן ,וגם לא לכל אחד מהעם כי אם לאותם שהם עליה ,הם אשר
בהיותם בארץ הם עליה ,שכל עניינם בדברים עליונים כרשב"י ודומים לו שהם מסולקים
מהארץ ומתעסקים במה שעליה ,וזה אומרו לעם עליה ולא אמר בה ,ורוח שהיא מדרגה
גדולה מהנפש ,אך אינה כנשמה גם נותן להולכים בה ,הם בני אדם אשר גם שלא יהיה כל
עניינם דברים עליונים ,לפחות אינם עושים עיקר מהעולם הזה ,כי אם בבחינת היותם הולכים
בהיותם בה ,כי דעתם ופנייתם היא כי הולך האדם אל בית עולמו ,וזוכרים יום המיתה תמיד
לבלתי חטא על הנפש ,הנה אלה יזכו לרוח אך לא לנשמה כסוג הראשון ,ועל כן בראשון אמר
עליה ובשני אמר בה ,וגם בחינות אלה למעלה מאיכות צבא השמים שהם ,חלק אלוה ממעל
כנודע ליודעים חן.
או שעור הכתוב למה עושה עיקר מצאצאי הארץ ,הלא הוא להשלים נשמות ורוחות ,כי נותן
נשמה לעם עליה ורוח להולכים בה ,שע"י בני האדם הן משתלמות ,הנה כי כל עיקר ותכלית
הבריאה היה ישראל סבא הם העם עליה כו' ,ואמר עתה כמדבר הוא יתברך עם משיח
צדקנו ,ראה נא את אשר חיבבתיך ,ומקודם בראתי העולם זימנתיך להביא התכלית אל
הפועל ,כי הלא בראתי העולם למען תת נשמה לעם עליה כו' ,והנה חטאו ולא יצא תכליתו אל
הפועל ,לכן אני מאז קראתיך שהוא לפני שמש ינון שמו ,שהוא כי אחד מהדברים שקדמו
לעולם הוא שמו של משיח ,כי מאז ראה כי העולם אשר היה חפץ לברוא יעותד להתקלקל,
ותיקונו הוא שמו של משיח ,כי תיקונו הוא המוות למרק החלאה שבעוונו הוא זוהמת נחש
שנתקן בארץ ,וישוב מתוקן בתחיה ע"י טל אורות וחי לעולם ,וזה ענייין ינון שמו שהוא
מאמרם ז"ל בשוחר טוב ,למה נקרא ינון שעתיד לינון ישני עפר כמפורש אצלנו בב"ר.
וזהו (ו) אני ה' קראתיך בצדק שהוא בתורת עשות צדקה עם העולם ,ואח"כ ואחזק בידך
הוא באדם ,שהוא הוא יתברך שנתן בו כח אל השלמות ,במה שהניחו בגן עדן ואח"כ לתקן
את אשר עיוותו ,חזרתי ואצרך פעם אחרת הוא דוד מלך המשיח מלך ישראל ,ועתה ואתנך
לברית עם הם ישראל ,כי בך יתקיים ברית שכרתי לגאלם ,וגם לאור גויים כי אתה משיח
שהוא אדם והוא דוד ,לתקן את ישראל ולהאיר עיני הגויים.
ומה שאמרתי לאור גויים הלא הוא (ז) לפקוח עיניים עורות ,הם הגויים להאיר עיניהם כי
תעמידם על האמת ,כמו שאמר למעלה ולתורתו איים ייחלו ,ומה שאמרתי לברית עם הוא
להוציא ממסגר אסיר ,הם עם בני ישראל אסירי הגלות ,ומבית כלא יושבי חשך כד"א ולאשר
בחשך הגלו ולא תתייאשו מן הגאולה ,כי הלא משכונות גדולים יש לכם ,א' כי (ח) אני ה'
בארבע אותיות הוא שמי ולא יה בלבד ,ולכן לא יעלה על רוחכם שאניח לעולם הארבע
אותיות נפרדו י"ה מו"ה ,כי נשבעתי באומרי כי יד על כס יה מלחמה ,לבלתי חברם עד יום
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נקם בלבי שהוא זמן שימחה את זכר עמלק וזהו אני ה' הוא שמי ,כלומר ולא יבצר מבוא יום
נקם שהיא גאולת ישראל.
שנית כי כבודי שהיא שכינתי שבגלות כביכול ,המשפעת אל החיצונים לאחר הוא כח חיצוני
לא אתן ,כלומר כי עתה הוא מושאל בלבד שכביכול הוא בגלות ומשפיע להם הטובה ,ואם
היה נשאר כך הייתי כנותן אותו לכח ההוא הנקרא אחר.
ועוד טעם שלישי והוא ,כי גם לא אתן תהילתי לפסילים ,והוא כי גם עתה שישראל בגלות,
כל שפע טוב הבא לעולם ממני הוא ,אלא שתחת בואו לישראל ושיאכלו האומות מן התמצית,
עתה נהפך לינתן אל השרים להריק לגוייהם בארצותם ,והתהילה שהיה ראוי יהללו אותי ,על
כל הטובה הבאה עליהם כי מאתי היא ,הם מהללים לפסילים דאזלי ומודו להם ,שהנה גם זה
לא תאמינו שאתן לעולם ,שתהיה לפסילים תהילתי שהיא התהילה הראויה לי ,ומה מתקו
לפי דרכנו זה מאמרם ז"ל ,אני ה' הוא שמי שקראני אדם הראשון ,כי הלא כמו זר נחשב
אדם הראשון במקום זה ,אך לפי דרכנו שעל אדם ידבר כמדובר ,שעליו נאמר ואחזק בידך
ואצרך שהוא מלך המשיח ,יצדק שמחזיק הוא יתברך הוראת היות מלך המשיח חביב לפניו
יתברך ,באומרו אל תאמר אולי על אשר קלקל אדם געלתיו ,וגם גלגולו לא יהיה חביב ,כי דע
אפוא כי אני ה' הוא שמי שקראני הוא ,ואלו הייתי גועל בו לא הייתי מחזיק בשם שהוא
קראני ,ולכן אל תתייאשו מסיבה זו ,וגם עוד שתי משכונות שעליהם תבטחו מהגאולה ,הלא
המה האחד כי כבודי לאחר לא אתן ,והשני ותהלתי כו' כמפורש שתיהן בקודם.
ט הָ ִראשֹ נֹות ִהנֵה-בָ אּו וַׁחֲ ָדשֹות אֲ נִ י ַׁמגִ יד ְב ֶט ֶרם ִתצְ ַׁמ ְחנָה אַׁ ְש ִמיע אֶ ְת ֶכם :
יהם :
ּומֹלאֹו ִאיִ ים וְיֹ ְשבֵ ֶ
יֹור ֵדי הַׁ יָם ְ
י ִשירּו לה' ִשיר חָ ָדש ְת ִהלָ תֹו ִמ ְקצֵ ה הָ אָ ֶרץ ְ
ישבֵ י סֶ לַׁ ע ֵמר ֹאש ָה ִרים ִיצְ וָחּו:
יא י ְִשאּו ִמ ְדבָ ר וְעָ ָריו חֲ צֵ ִרים ֵת ֵשב ֵק ָדר ָירֹנּו ְ
ּות ִהלָ תֹו בָ ִאיִ ים יַׁגִ ידּו :
יב י ִָשימּו לה' כָבֹוד ְ
יח עַׁ ל-אֹ יְבָ יו י ְִת ַׁגבָ ר :
יג ה' כַׁגִ בֹור יֵצֵ א כְ ִאיש ִמ ְלחָ מֹות י ִָעיר ִקנְ אָ ה י ִָריעַׁ אַׁ ף-י ְַׁצ ִר ַׁ
(ט) הראשונות הנה באו כו' .אחרי אומרו שלשה דברים שהם כמשכונות לביטחון הגאולה,
אמר עתה כמדבר עם ישראל אל יפלא בעיניכם הדבר ,כי הלא הגויים במעלות גדולות
ושריהם של מעלה רמים ונשאים ,וצריך פלאי פלאים כימי צאתנו מארץ מצרים ,ואוי מי יזכה
לכך הנה אל תחושו ,כי הנה הראשונות אשר עשיתי במצרים ובסיחון ועוג ול"א מלכים הנה
באו ,ומהם תלמדו אל החדשות.
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ועוד כי הנה וחדשות אני מגיד ,כי היותי מגיד אותן הוא ביטחון כי דברי לא ישוב ריקם ,ומה
גם בהיותו לטובה ,וגם עוד פעם אחרת קרוב לבואן ,בטרם תצמחנה אשמיע אתכם ,ולא
בלבד אטיב אתכם כי אם גם לכל אשר לא הרעו אתכם ,הם בעלי קצות הארץ.
וזהו (י) שירו לה' שיר חדש ,שעניינו כי זולת תהילתכם גם תהיה תהילתו מקצה הארץ,
יורדי הים וכו' איים ויושביהן ,וגם (יא -יב) ישאו קול בשיר מדבר ועריו אשר לא הצרו
אתכם ,כי חצרים תשב קדר הם אשר באהלי קדר ,כי עד כה היו יושבי אהלים ועתה חצרים
של בנין קבע תשב קדר ,וכן ירונו יושבי סלע כו'.
ושמא תאמר ,הלא אז אדרבא ילבש בגדי נקם ואיך תמשך טובה לנזכרים ,לזה אמר (יג) ה'
כגבור יצא וכו' ,לומר כי בשם הרחמים יפעל שני הפכים ,וזהו ה' שהוא שם הרחמים כגבור
יצא לפעול דין ,כי איש שיש לו שתי מלחמות כאחד ,יעיר קנאה שהוא מלחמה על כבוד
ישראל ועל דבר כבוד שכינתו,
ועל האחד אמר יריע,
ועל הב' אמר אף יצריח.
אמנם לא תהיה הוראת הרוגז רק על אויביו וזהו על אויביו יתגבר ,כלומר על אויביו תהיה
הוראת גבורה אך עיקר רחמים שהוא בחינת השם הזה יהיה על שאר עמים ,אשר אינם
אויביו כי לא הצרו לישראל.
יתי ֵמעֹולָ ם אַׁ חֲ ִריש אֶ ְתאַׁ פָ ק כַׁיֹולֵ ָדה אֶ ְפעֶ ה אֶ שֹ ם וְאֶ ְשאַׁ ף י ַָׁחד :
יד הֶ חֱ ֵש ִ
אֹוביש :
ְש ְמ ִתי נְ הָ רֹות לָ ִאיִ ים וַׁאֲ ַׁג ִמים ִ
טו אַׁ חֲ ִריב הָ ִרים ּוגְ בָ עֹות ְוכָל-עֶ ְשבָ ם אֹו ִביש ו ַׁ
טז וְהֹולַׁ כְ ִתי ִעו ְִרים ְב ֶד ֶרְך ל ֹא י ָָדעּו ִבנְ ִתיבֹות ל ֹא-י ְָדעּו אַׁ ְד ִריכֵם
יתם וְל ֹא עֲ ז ְַׁב ִתים :
ּומעֲ ַׁק ִשים ְל ִמישֹור אֵ לֶ ה הַׁ ְדבָ ִרים עֲ ִש ִ
אָ ִשיםַׁ -מ ְח ָשְך ִל ְפנֵיהֶ ם לָ אֹור ַׁ
ֹשת הַׁ ב ְֹט ִחים בַׁ פָ סֶ ל הָ אֹ ְמ ִרים ְל ַׁמ ֵסכָה אַׁ ֶתם אלוהינּו :
יז נָסֹ גּו אָ חֹור ֵיבֹשּו ב ֶ
יח הַׁ חֵ ְר ִשים ְש ָמעּו וְהַׁ ִעו ְִרים הַׁ ִביטּו ִל ְראֹות :
(יד) החשיתי מעולם אחריש אתאפק כו' .הנה אמרו רז"ל על מה שירמיה ודניאל אחד לא
אמר רק הגדול והנורא ,ואחד לא אמר רק הגדול הגיבור ,כי האחד אמר גויים מרקדים
בהיכלו איה גבורותיו ,והאחד אמר איה נוראותיו ,שהעניין הוא אצלי כי אמר ,כי לא היה אז
משתמש במידה ההיא ,אך אנשי כנסת הגדולה החזירו עטרה ליושנה ואמרו הגדול הגיבור
והנורא ,כי אמרו הן הן גבורותיו הן הן נוראותיו ,כי אין גבורה גדולה מהתאפקות לסבול,
באופן כי גם אז היה משתמש ממידת הגבורה ,וזה אחשוב שהנביא דבר פה בפסוק הלז,
והוא כי אחרי אומרו בפסוק הקודם ,שלעתיד כגבור יצא כאיש מלחמות כו' ,אמר הלא
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תאמרו בני הגלות שעימהם ידבר ככתוב למעלה ,כי כל פרשה זו ושלפניה עם אסירי התקווה,
בני הגלות ומשיח צדקנו ידבר ,הלא הפלגת בגבורותיך ואם אפילו מידת רחמים יש בו בחינת
גבורת מלחמה ,כאומרו ה' כגבור יצא כו' ,א"כ כאשר היו הגויים מרקדים בהיכלך למה
החרשת ,שהיה מקום לומר איה גבורותיך דעו אפוא כי מה שהחשתי לא נתחדש אז כי
מעולם היה מוסכם אצלי לעשות כן ,לנכות כליון ישראל בהיכלי.
וזהו החשתי מעולם ,ואל יראה לכם מידת העדר גבורה ,כי הלא מה שאחריש הוא כי
אתאפק ואתחזק לסבול ,והן הן גבורותי וזהו אחריש אתאפק עד כה ,שיקרני כיולדה שלא
תצעק רק עד עת לידה ,כן כיולדה אפעה שהוא בעת הגאולה ,וגם עתה לא כאחת תהיה
תגבורת הרוגז ,כי אם מעט מעט אשום ואשאף ,כי ארגיז ואניח מהרוגז כשואף קצתו פנימה,
וזהו אשם ואשאף יחד לבל כלותם כמו רגע.
והוא כי תחילה (טו) אחריב הרים וגבעות מיישוב אילנותיהם ,ואחרי כן וכל עשבם אוביש,
וע"ד זה ושמתי נהרות לאיים ,ואח"כ גם אגמים אוביש ,ובעת עשותי רוגז אעשה רחמים.
כי (טז) והולכתי עורים בדרך לא ידעו כו' ,כאשר היה במדבר ,וכן אשים מחשך לפניהם
לאור ,שהוא ענן שטבעו חשך יהיה לפניהם לאור ,כעמוד ענן שהיה ה' הולך לפניהם ,בעמוד
ענן יומם לנחותם הדרך ,כי בהיות הוא יתברך עמו היה להם לאור ,כן יאמר במה והולכתי את
ישראל שהם כְ ִעו ְִרים בארץ לא ידעו ,שאוליכם בעצמי ובמקום צר הם נתיבות לא ידעו גם כן
אדריכם ,ואשים מה שהוא מחשך לפניהם לאור וכן המעקשים למישור ,כי הענן עצמו היה
אז במדבר מיישר הדרך לפניהם כנודע מרז"ל ,כן אעשה גם להם לעתיד ,ולא יהיה כמו זר
נחשב בעיניכם זה ,כי הלא אלה הדברים עשיתים כבר שהוא בצאת ישראל ממצרים
במדבר ,כנזכר בכל שלשת הדברים ,וא"כ אחר שעשיתים יבטחו שגם אשוב לעשות להם כן
כי לא עזבתים ,כי לא שניתי וככחי אז כחי עתה.
ומה שאמרתי אשם ואשאף יחד שפירשנו שלא יכלם כאחת כי אם קו לקו ,נתן טעם ואמר,
שע"י כן אחר התחלת רעשם (יז) שנסוגו אחור מהרעה אשר עשו הגויים ,גם יהיו הולכים
ובושים ,וזהו יבושו בושת הבוטחים בפסל ,מה שאין כן אם היו כלים וספים מיד ,לא תתקיים
בם אפילו בושה אחת ,אז יאמר יבושו בושת כפול:
אחד על המחשבה שהיו בוטחים בפסל,
ועל הדבור שהיו אומרים למסכה אתם אלוהינו.
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יח הַׁ חֵ ְר ִשים ְש ָמעּו וְהַׁ ִעו ְִרים הַׁ ִביטּו ִל ְראֹות :
שלָ ם ו ְִעּוֵר כְ עֶ בֶ ד ה' :
יט ִמי ִעּוֵר כִ י ִאם-עַׁ ְב ִדי וְחֵ ֵרש כְ ַׁמ ְלאָ כִ י אֶ ְשלָ ח ִמי ִעּוֵר כִ ְמ ֻ
[ראֹות] ַׁרבֹות וְל ֹא ִת ְשמֹר פָ קֹוחַׁ אָ זְ ַׁניִם וְל ֹא י ְִש ָמע :
כ ) ָראֹ ית) ָ
תֹורה ְוי ְַׁא ִדיר :
כא ה' חָ פֵ ץ ְל ַׁמעַׁ ן צִ ְדקֹו יַׁגְ ִדיל ָ
ּובבָ ֵתי כְ לָ ִאים ָה ְחבָ אּו
חּורים כֻלָ ם ְ
ְשסּוי הָ פֵ חַׁ בַׁ ִ
כב וְהּוא עַׁ ם-בָ זּוז ו ָ
הָ יּו לָ בַׁ ז וְאֵ ין ַׁמצִ יל ְמ ִשסָ ה וְאֵ ין-אֹ ֵמר הָ ַׁשב :
כג ִמי בָ כֶם יַׁאֲ זִ ין ז ֹאת י ְַׁק ִשב ְוי ְִש ַׁמע ְלאָ חֹור :
[ל ְמ ִשיסָ ה] יַׁעֲ קֹ ב ְוי ְִש ָראֵ ל ְלבֹזְ זִ ים
(ל ְמ ִשוסָ ה) ִ
ָתן ִ
כד ִמי-נ ַׁ
תֹורתֹו :
הֲ לֹוא ה' זּו חָ ָטאנּו לֹו וְל ֹא-אָ בּו ִב ְד ָרכָיו הָ לֹוְך וְל ֹא ָש ְמעּו ְב ָ
כה וַׁיִ ְשפֹ ְך עָ לָ יו חֵ ָמה אַׁ פֹו וֶעֱ זּוז ִמ ְלחָ ָמה
ו ְַׁתלַׁ הֲ ֵטהּו ִמסָ ִביב וְל ֹא י ָָדע ו ִַׁת ְבעַׁ ר-בֹו וְל ֹאָ -י ִשים עַׁ ל-לֵ ב :
ראוי לשים לב כי באומרו (יח) החרשים שמעו היה ראוי לומר והעורים ראו ,מאי הביטו
לראות.
ועוד כי תחילה אמר חרשים ועורים רבים ,ואחר כך מפרטם אחד אחד ,עוֵר וחרש באומרו
(יט) מי עור כו'.
ועוד למה לעבד יתברך יקרא עוֵר וחרש.
ועוד כי באומרו מי עור כי אם עבדי ,הראוי יאמר ומי חרש כי אם מלאכי אשלח.
ועוד כי מלאכו שהוא יתברך שולח אינו חרש ,כי הוא שומע ועושה שליחותו יתברך.
ועוד למה חוזר ואומר ועוֵר כעבד ה' ,והרי נאמר באומרו מי עור כי אם עבדי.
ועוד אומרו מי עור כמשולם כי המשולם עבד ה' הוא ,ולמה נאמר וגם הכניסו בין הדבקים.
ועוד אומרו (כ) ראות רבות ולא תשמור מה זו שמירה.
ועוד אומרו פקוח אזנים ולא ישמע ,כי הראוי יאמר ולא תשמע כאומרו ולא תשמור.
ועוד איך מתייחס ומתקשר פסוק ה' חפץ כו' לא למעלה ולא למטה.
ועוד בפסוק והוא עם בזוז ושסוי למה חוזר ואומר היו לבז כו' משסה כו' ,והלא בכלל אומרו
בזוז ושסוי הוא.
ועוד שמפסיק ביניהם באומרו הפח בחורים כלם כו'.
ועוד כי אומרו (כג) יאזין זאת .הוא אומרו יקשיב והוא כפול.
ועוד אומרו וישמע לאחור כי כל שמיעה היא לעתיד ואיך יתכן אומרו לאחור.
ועוד אומרו (כד) מי נתן למשסה יעקב כו' הוא משולל קשר עם האמור.
ועוד שאומרו זו חטאנו לו הוא כמדברים על עצמם ואומרו ולא אבו כו' הוא כמדברים על
זולתם.
ועוד אומרו אחר הכל ולא שמעו בתורתו והוא תחילה לכל כי אין בור ירא חטא.
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ועוד אומרו (כה) וישפוך עליו וכו' כי עד כה דבר בלשון רבים ועכשיו דבר בלשון יחיד,
וגם למה הזכיר אף וחמה הוא אומרו ותלהטהו מסביב מה הוא הסביבות ,ואיך לא ידע
האם יסכל המתלהט אש שתלהטהו ,וכל שכן באומרו ותבער בו ולא ישים על לב.
אמנם הנה אין ספק כי אומרו החרשים .לא על חרשים ממש ,ואומרו העורים לא על סומים
ידבר ,כי אם כאומרו לפנים עם עור ועינים יש ,וחרשים ואזנים למו שהם חרשים שלא יאבו
לשמוע ,ועורים שיאטמו עיניהם מלראות ,והעניין הוא כי ידבר הנביא כמעורר ישני תרדמת
הבלי העולם בני הגלות הזה ,שעימהם ידבר מהביט אל האמת ואומר ,החרשים מלשמוע
תורה ומוסר שמעו ושובו עד ה' ,והעורים מלראות כל אשר חטאו על הנפש הביטו לראות,
והוא כי כמה בני אדם בכל קוצר דעתם יעלה על רוחם כי צדיקים המה ,כי כל משארות
אשמותם שעל שכמם קלו בעיניהם ,כי רובם נשכחו מלבם ומיעוטם הקלו באיכותם ויאמרו
לאמר ,מי יתן כל עם ה' רבים ונכבדים כמוני צדיק וישר ,ואין זה כי אם מבלתי שית לבו
להביט ולזכור ,בהתבודדות רב מנהמת לבו על אשר לא טוב עשה ,כי אז בשיתו שומו לבו
ועיניו וכל מעייניו להביט ,זכור יזכרוהו לו מן השמים כל מצות ה' ,אשר לא תעשינה ועשה עד
בלי די.
וזה אומרו והעורים מלראות עונותיכם ,הביטו לראות הביטו והשקיפו לראות ,ואז תראו
ותמצאו כמה עונות וחטאות ותשובו אל ה' ,והנה על מאמר הלז אשר הנביא דבר ,היה מקום
לתפוס ולומר למה כללת רבים באומרך החרשים והעורים ,והלא ימצאו צדיקים עובדי ה'
עוסקים בתורתו יומם ולילה ,ולא יחטא על הנפש האם עור תקראנו ,וכן אשר הוא צדיק גמור
הבלתי צריך לשמוע מוסר מזולתו ,האם לחרש תחזיקנו והוא אינו צריך לשמוע מהזולת.
עונה אחריו הוא יתברך ואומר (יט) מי עור כי אם עבדי ,כי אדרבא אשר אמרת בלשון רבים
העורים הביטו לראות לא צדקת ,כי אם אדרבא מי עור כי אם אשר הוא עבדי העובד אותי
יומם ולילה ,ואינו משים לב לראות ברעת העם ,הוא העוֵר בעצם ואשמת העם בראשו היא,
וכן אשר אמרת החרשים שמעו לא את הבלתי צריך מוסר יצדק זה ,כי אם אפילו מי שהוא כל
כך שלם כמלאכי ,הוא הנביא אשר אני משלחו להינבא לישראל ,מי שהוא צדיק כמוהו חרש
יקרא ,ולא על הנביא שישלח ה' בעצמו ידבר ,כי הוא אין לו בחינת חרש רק על מי שהוא שלם
בזכות ,כמלאך ה' השולח יצדק בו לקוראו חרש ,וזהו שלא אמר מי חרש כי אם מלאכי אשלח,
כי הוא אינו חרש רק לומר שיצדק לקרא חרש ,גם למי שהוא שלם כמלאכו שישלח ,ופירש
ואמר הלא אמרתי מי ִעוֵר כו' ,אל תתמה על החפץ איך עבד ה' יקרא ִעוֵר ,ואיך החשוב
כנביא השלוח מאתי יקרא חרש ,כי הלא אשר אמרתי מי ִעוֵר כי אם עבדי הלא הוא.

חזור לעמוד השער

ספר ישעיהו

*

פירוש מראות הצובאות

*

רבי משה אלשיך

*

אתר דעת

322

כי הנה יש צדיקים רואים עונות הזולת ,ואין שמים על לב כי יתאנו לאמר ,כי לא עליהם להביט
אל אשמות העם לא' מב' סיבות:
א' ,כי יאמר הלא שלם אני בתורה ומצות ומה לי עוד ,גם שאני רואה אשמות הרבים יהיה על
צווארם,
ויש יאמר טוב לי להשלים עצמי מלתקן אחרים ,והלא אני עובד את ה' תמיד להשלים עצמי,
עוסק בתורה ומצוותיה והעוסק במצווה פטור מן המצווה ,ומה גם עסק תורה שכנגד כולם,
ומה לי עוד לראות באשמות העם ,על כן על שני סוגים אלו אמר:
על האחד מי ִעוֵר כמשולם,
ועוֵר כעבד ה'.
ועל השני אמר ִ
ונתן טעם לדבר ואמר (כ) ראות רבות כו' ,לומר לא קראתיך ִעוֵר על שאינך רואה ,כי אם על
שראות רבות ולא תשמור ,כי הרואה מכשול ואינו נשמר ממנו ִעוֵר יקרא ,וזהו ראות רבות
ידעתי כי בנוגע אל עצמך אתה רואה ונשמר ,אך תלונתי היא כי ולא תשמור ,איני אומר ,ולא
תׁשמר כי אם ולא תשמור את הזולת ,כי איש כמוך שומר ישראל הביאך ה' לעולם שתפקח
ָ
עיניך בעם ,ותהיה יושב ומשמר כי לכך נוצרת ,ואשר אמרתי וחרש כמלאכי אשלח ,שעם
היותו כמלאכי בשלמות אקראנו חרש ,הלא הוא ,כי גם שאזניו פקוחות ,הנה חרש יקרא אם
אינו רוצה לשמוע ,וזהו פקוח אזנים ולא ישמע ,והוא בל תאמר על מי שראה הוא האשם ,אך
אני לא ראיתי ואני נשמר לבלתי שמוע רעות הזולת ,פן אתחייב ליטפל ואתבטל מלמודי
ומצוותי ,וטוב לי השלים עצמי.
וזהו קראתיו חרש על היות לו פקוח אזנים ולא ישמע ,כי למה לא ישמע ויטה אזן לשמוע
בצרות ואשמות העם לתקנם ,ולא אמר ולא תשמע ,כי בחרש שלא לנוכח דבר בו ,באומרו
בעוֵר בכל
כמלאכי אשלח שמדבר על מי שהוא כמלאכו ולא על מלאכו כי הוא איננו חרש ,אך ִ
אחד ואחד ידבר ,על כן לנוכח אמר לו ולא תשמור ,מה שאין כן מי שאוטם אזנו מלשמוע ,כי
קשה בעיניו יתברך ומדבר בו שלא לנוכח ,והנה על הראשון שאמרתי מי עור כי אם עבדי,
הלא יש מקום לומר הלא כמו זר נחשבה תלונה זו ,כי הלא גדולה שבגדולות כל מצות התורה
היא עסק התורה ,ואם כן אם העבד שאמרת הוא עוסק בתורה ומגדילה בעולם די לו זה,
ולמה תאשימנו על בלתי הביטו אל נגעי בני האדם.
לזה אמר הן אמת כי (כא) ה' חפץ למען צדקו ,יגדיל העבד הנז' תורה ויאדיר ,אך למה יניח
את העם ליאבד.
כי הלא (כב) והוא עם בזוז ושסוי ,ומה בצע כי יתבודד בינו לבינו ללמוד תורה ,אם בבלתי
הטפלו בענייני העולם לתקן עיוותם יאבד כללות העם ,שהגיע עד גדר היותו בזוז ושסוי ,והוא
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כי הוא יתברך דרך ייסורין שמביא על בני אדם ,כי יתחיל בקל הקל תחילה כנלמד מהמצורע,
שמתחיל בנגעי הבית ואחר כך בבגד ואחר כך בעור הבשר ,וכן נלמד מצרות איוב שהתחיל
בממון תחילה ,וזה אומרו פה הלא כבר בזוז בממון ,וגם שסוי בלקות יסורי הגוף על ידי
הגויים ,ומה תוחיל עוד עד בא הצרות גם אל הדם הוא הנפש.
והוא פירוש אשר אמר ,ראות רבות ולא תשמור ,כי ראה עם שכבר הוא בזוז ושסוי ,והיה לו
לשמור פן יבואו עד דם נפש כי קרוב הדבר ,כי הנה הפח בחורים כולם להתחבא שם ,ובבתי
כלאים החבאו מחרב אויב ,ולא עשה כן המשולם ועבד ה' ,כי הנה תחילה היו לבז שלקו
בממון ואין מציל ,לא היית כ"כ אשם ,כי אמרת כי טוב לך עסוק בתורה מהציל ממון ,אך
בהגיע עד משיסה לגוף לא היה לך להתעצל לתקן ,כי אלו היו זולתך מתקנים החרשתי ,אך
הנה אין אומר השב ואין אומר השב ,כי אין איש יאמר כי תיקון הרעות השב ,כלומר שוב
בתשובה כי אומרו השב הוא מקור ,כאומר שוב שהוא שוב עד המכהו ,והצרה יותר מתגדלת,
לכן משולם ועבד ה' אמרו השב ותקנו.
ומה שאמרתי על החרש פקוח אזנים ולא ישמע ,הלא הוא (כג) מי בכם יאזין זאת
שאמרתי.
ושמא תאמרו ומה יעשה בשומעו ,אחר כי אין זה רק צרות שבעם שהם בז ומשיסה ,ולא
דברי עונות להוכיח בהם את העם ,הנה מצוא הצרות הוא במצוא עונות ,כי הלא יקשיב ענייין
הצרות בעצם ,ומתוכן ישמע לאחור כי יבין למפרע סיבת הצרות וזהו ישמע לאחור ,כי ישמע
הוא לשון הבנה ,כד"א שמענו אדני ,ואיך ישמע ויבין העונות למפרע מתוך הצרות ,הלא הוא
כי יאמר בלבו וישמיע אל העם לאמר.
(כד) מי נתן למשסה יעקב וישראל לבוזזים ,הלא ה' זו חטאנו לו ,כי לא על חנם לקינו ,וגם
רמז כי הנקראים יעקב הם הבלתי כשרים ,נתנם ה' למשסה שהוא יותר מבז ,והנקראים
ישראל שהם הטובים מהם לבוזזים ,הנה כי זה יורה היות הדבר בהשגחה לכל כת לפי
אשמתו ,כי הנקראים ישראל אשר המקשיב וישמע לאחור הוא מכלל ישראל ,שהוא הצדיק
הבא להוכיח ,אומר על ישראל שהם לבוזזים הלא ה' כי חטאנו לו ,כי אין ייסורין בלי עוון,
ועל יעקב שזולת הבז גם הם למשיסה ,אומר עליהם שלא לנוכח ולא אבו בדרכיו הלוך,
שהוא יותר מגדר אומרו כי חטאנו לו ,כי אומרו לא אבו הוא ח"ו געילה במצות ה' ,ואם אין
עונות לתלות הייסורין יאמר ,כי הוא על שלא שמעו בתורתו ,שהוא ענייין פשפש ולא מצא
יתלה בביטול תורה ,ולהיות כי על הנקראים בשם יעקב ידבר ,אשר רובם מסכלי התורה ואיך
יעסקו בה ,על כן תלה הדבר בשמיעה ואמר ולא שמעו בתורתו ,וגם לא אמר תורתו כי אם
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בתורתו ,שהוא שלא יחויבו לשמוע כללות התורה ופלפוליה כי לא יבינו ,כי אם כל אחד לפי
השגתו ישמע בתורתו יתברך ,כי ויהי מה תהיה לו שמיעה במציאות תורתו.
ושמא תאמר הלא דברת דופי על הבלתי רואה או הבלתי שומע להיישיר את העם ,וקראת
לאחד ִעוֵר ולאחד חֵ ֵרׁש ,והלא רוב פעמים יקרה שהראוי להוכיח וליסר את העם ,הוא בייסורין
ככל העם והותר ,ואיככה יוכל ברעת העם לראות ,אין זה התנצלות כי אדרבא משם ראיה ,כי
על שלא היטפל על תיקון העם קצף ה' עליו קצף( ,כה) וישפוך עליו חמה אפו ,כי החל
בחימה שהיא חלושה מהאף ,כי על כן היא לשון נקבה ,ואחר כך אפו שהוא קשה יותר האף
מהחימה ,ואחר כך עזוז מלחמה מהבוזזים ,כי תחילה בא אש החמה ותלהטהו מסביב,
שהוא צרות בלתי נוגעות בעצמו ,כי אם מסביב שהוא בממון ,כי הוא יתברך פוגע בקל הקל
תחילה ,והוא לא ידע כי על בלתי שום פניו אל תיקון העם ליַׁשר דרכם הוא לוקה ,אז מקריב
אש הצרה גם אל עצמו ובשרו ,וזהו ותבער בו ועם כל זה ולא ישים על לב להרגיש ,כי על
בלתי תקן את העם הצרה באה לו ומתרבה אליו ,וכל זה תוכחת מגולה אל גדולי העם
ומנהיגיהם בל ירפו ידיהם בל יעשו עצמם כחרשים ועורים ,לבלתי ראות ובלתי שמוע צרותם
וסבתם לתקנם ,כי אשמם בראשיהם.

פרק מג
א וְעַׁ ָתה כֹה-אָ ַׁמר ה' ב ַֹׁראֲ ָך יַׁעֲ קֹ ב וְיֹ צֶ ְרָך י ְִש ָראֵ ל
אתי ְב ִש ְמָך ִלי-אָ ָתה :
ירא כִ י גְ אַׁ ְל ִתיָך ָק ָר ִ
אַׁ לִ -ת ָ
ב כִ יַׁ -תעֲ בֹר בַׁ ַׁמיִם ִא ְתָך-אָ נִ י ּובַׁ נְ הָ רֹות ל ֹא י ְִש ְטפּוָך
כִ יֵ -תלֵ ְך ְבמֹו-אֵ ש ל ֹא ִת ָכוֶה וְלֶ הָ בָ ה ל ֹא ִת ְבעַׁ ר-בָ ְך :
ּוסבָ א ַׁת ְח ֶתיָך :
ָת ִתי כ ְָפ ְרָך ִמ ְצ ַׁריִם כּוש ְ
מֹושיעֶ ָך נ ַׁ
ִ
ג כִ י אֲ נִ י ה' אלוהיָך ְקדֹוש י ְִש ָראֵ ל
ד ֵמאֲ ֶשר י ַָׁק ְר ָת ְבעֵ ינַׁי נִ כְ בַׁ ְד ָת וַׁאֲ נִ י אֲ הַׁ ְב ִתיָך וְאֶ ֵתן אָ ָדם ַׁת ְח ֶתיָך ּו ְלאֻ ִמים ַׁת ַׁחת נ ְַׁפ ֶשָך :
ּומ ַׁמעֲ ָרב אֲ ַׁק ְבצֶ ָך :
ירא כִ יִ -א ְתָך-אָ נִ י ִמ ִמזְ ָרח אָ ִביא ז ְַׁרעֶ ָך ִ
ה אַׁ לִ -ת ָ
נֹותי ִמ ְקצֵ ה ָהאָ ֶרץ :
ּוב ַׁ
יאי בָ נַׁי ֵמ ָרחֹוק ְ
ימן אַׁ לִ -תכְ לָ ִאי הָ ִב ִ
ּול ֵת ָ
ו אֹ ַׁמר לַׁ צָ פֹון ֵתנִ י ְ
יתיו :
אתיו יְצַׁ ְר ִתיו אַׁ ף-עֲ ִש ִ
בֹודי ְב ָר ִ
ז כֹל הַׁ נִ ְק ָרא ִב ְש ִמי ו ְִלכְ ִ
(א) ועתה כה אמר ה' כו' .הנה ידענו כי גדר הקרא ישראל בשם יעקב ,הוא על היותם בלתי
כשרים ,מה שאין כן בהקראם ישראל ,והנה אמר בסמוך מי נתן למשסה יעקב וישראל כו',
הלא ה' כי חטאנו לו כו' ,ואמר כי מי בכם יקשיב וישמע לאחור ,כי למפרע ישכיל ויאמר אל
העם ,כי אין ייסורין בלי עוון כי מי נתן למשסה כו' ,הלא ה' זו חטאנו לו כו' ,והנה היה מקום
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לומר ישראל שבגלות החיל הזה ,אסירי התקווה מהגאולה שעימהם ידברו כל המקראות
האלו ,אהה אדני מה נעשה הנקראים בשם יעקב אשר המה בלתי כשרים ,גם כי הזהרת אל
מנהיגי העם יחזרונו בתשובה ,האם התשובה תועיל גם לנקראים בשם יעקב ליגאל גאולה
שלמה ,לזה אמר ועתה על ידי תשובה שהזהרתי בסמוך ,אל יחוש הנקרא בשם יעקב ,כי כה
אמר ה' לעולמו בוראך יעקב וכו' ,והוא מאמרם ז"ל שאמר הקדוש ברוך הוא לעולמו ,עולמי
עולמי מי בראך ,יעקב בראך ,ישראל יצרך ,ויהיה ענייין מאמרם כי על ב' עולמות ידבר ,על
החומרי ועל הרוחני בעל צורה ,וזה אמרו עולמי שתי פעמים ועל האחד אמר יעקב בראך,
ועל השנית אמר ישראל יצרך ,הנה למדונו כי דבריו יתברך לעולמו על יעקב אבינו המה.
ונבוא אל העניין
והוא במאמרם ז"ל באיכה רבתי ,כי בכל צרות ישראל אינו מרגיש כי אם יעקב ,כי על כן
בצרות ישראל נאמר ותבער בו ביעקב כאש להבה ,וכן אמרו רז"ל כי בצאת ישראל ממצרים
שם היה יעקב אתם ,כד"א ויוציאך בפניו וכו' שהוא בפניו של יעקב ,וכן בים ובירדן כמו שאמרו
ז"ל על פסוק מה לך הים וכו' הירדן וכו' מפני אלוה יעקב ,נמצא כי בהיגאל ישראל הוא כאלו
יעקב בעצמו הוא נגאל ,ובכל צרתם לו צר כאלו הוא המקבל הצרה.
ובזה נבוא אל העניין
שידברו הכתובים בעניין גאולת ישראל וצרתם ,כאלו עם יעקב לבדו הוא יתברך מדבר,
ואמר ועתה על ידי תשובה שישובו גם הנקראים יעקב ,אל יראה בעיניך כי לא תעלה ארוכת
הנקראים יעקב ,על ידי תשובה ליגאל גאולה שלימה ,כי הלא כל שני השמות חשובים לפני,
כי בוראך יעקב ויוצרך ישראל ,לכן אל תירא כי גאלתיך על ידי תשובה ,ומה שאני צריך
לומר לך אל תירא ,לומר לך כי גם כי קראתי בשמך הוא יעקב שהוא שמך מעצמך ,כי ישראל
הוא נוסף מאתו יתברך ,ואמר כי גם כי את בניך קראתי בשמך שהוא בשם יעקב ,שהוא
הוראת היותם בלתי כשרים ,אעפ"י כן אל תחוש ,כי לי אתה גם בקראי בשם זה ,והנה היה
מקום לומר ,כי הנה עתידים בית יעקב לעתיד בחבלי משיח ,להגזים עליהם לעבור על דת או
להעבירם באש ובמים ,על כן אמר מאשר ראית בים סוף ,שעברת במים עד חוטמך והייתי
עמך ,וכן בירדן כי נטבלו רגלי הכהנים וראית כי אתך אני.
כך (ב) בנהרות תבטח שלא ישטפוך ,וכאשר כי תלך במו אש שהיו חנניה וחבריו מהלכין
בגו נורא ולא תכוה ,בזה תבטח שגם ולהבה לא תבער בך ,אך בזאת שלא תעשה ע"מ
שיצילך ,כי אם שתעשה ע"מ שתשרף ותקדש שם ה' ,כאשר עשו חנניה מישאל ועזריה,
שאמרו והן לא כלומר שלא יציל ,ידיע להוי לך מלכא די לאלהך וכו' ואז אושיעך.
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וזהו (ג) כי אני ה' אלוהיך קדוש ישראל ,מקודש על ידך ואז אני מושיעך.
ולא עוד אלא שאחר שתקדישו שמי ,מלבד הצלתך אתן אחרים כפרתך תחתך כאשר
במצרים ,שעל ידי שקידשתם שמי בקשר הטלה בכרעי המטה ,ואמור להם שלשוחטו הייתם
עושים לשם ה' ,עם היות שהוא אלוהיו והערתם למות נפשכם ,כי הן יזבחו את תועבת מצרים
ולא יסקלום ,ועל ידי כן נתן יתברך בכוריהם כפרת תחת ישראל כן אעשה עתה ,וזהו נתתי
וכו' כי כאשר נתתי כפרך מצרים בצאתכם משם ,שהוא במכת בכורות והנטבעים בים ,כך
עתה כוש וסבא אתן תחתך למידת הדין ,שיטילו כעסם עליהם במקומך.
(ד) מאשר יקרת בעיני נכבדת כו' .הנה במדבר רבה אמרו רז"ל כי כמו שוה' הוא ובית דינו,
כך ואני הוא ובית דינו.
ונבוא אל העניין
אחרי אומרו שע"י קדש שמו ומוסרים עצמנו על מנת למות על קדוש ה' יתן אדם תחתנו ,אמר
עתה אל תתמה למה לתת כוש וסבא תחתך ,ארצה שתקדש שמי על מנת למות ,כי הלא
הדברים הם בהדרגה ,שהוא כי מאשר יקרת בעיני שם הרחמים הנז' נכבדת להצילך ,גם
שלא יקרת בעיני מידת הדין שהוא כענייין ונח מצא חן בעיני ה' שביארנו שם ,אך לא בעיני
אלוהים הוא מידת הדין ,אך בעשותך חסידות יתרה עד גדר שואני שהוא אני ובית דיני
אהבתיך ,שהוא לקדש שמי עד היות על מנת למות שלא יעשה לך נס ,אז אין צריך לומר
הצלה ,כי אם גם שואתן אדם תחת גופך ולאמים תחת נפשך.
(ה) אל תירא כו' הנה באמור הוא יתברך לישראל שלא רצה להיות אתם כ"א לשלוח מלאך,
נתן טעם ואמר רגע אחד אעלה בקרבך וכליתיך ,כי עון הנעשה בהיות ה' עמנו ,גדול מאשר
בהיות מלאכו אתנו ,ובזה יאמר כי אז שנכשיר מעשינו אל תירא כי אתך אני פן תכלני ,כי אין
צריך לומר שלא אכלך כי אם שאפילו מד' רוחות העולם אביא ואקבץ זרעך ,וזהו ממזרח
אביא זרעך וממערב כו'.
(ו) אומר לצפון תני וכו' ,שהוא מארבע רוחות העולם ,ולהיות כי מצפון תפתח הרעה כי משם
הוא בחינת הדין והרוגז ,הפך הדרום שהוא בחינת החסד ,וידוע כי בחינת החסד בלתי חסרה
תמיד ,כי חסד אל כל היום ,על כן לצפון אצטרך לומר תני ,שגם מידת הדין תהפך להיטיב,
אך לתימן אין צריך לומר לו ,כי אם אל תכלאי מתת מנהגך הטוב.
(ז) כל הנקרא בשמי ולכבודי כו' .הנה רשב"ן בשם רבי יונתן אמר ג' נקראו בשמו של
הקדוש ברוך הוא ,צדיקים משיח וירושלם.
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צדיקים דכתיב כל הנקרא בשמי וכו' ,ואפשר שלא כל סוג צדיקים יקראו בשמו ,שא"כ מה
יתרונו של משיח שיקרא כה ,האם גרע מכל צדיק שבישראל ,על כן אחשוב כי הנה נשמות
הצדיקים לא כלן מגדר אחד המה ,יש נפשו מאצילות יש מבריאה יש מיצירה יש מעשיה,
ואפשר כי בא ללמד בל יעלה על רוחנו כי כל הטוב האמור למעלה ,לא לכל סוג צדיקים יהיה
רק לאשר נשמתו מעולם האצילות ,או על הרוב אשר מעולם הבריאה ,לזה אמר לא כן הוא,
כי אם בין כל הנקרא בשמי הוא אשר מעולם האצילות ,שעל כן שמו כשם רבו ,בין אשר
לכבודי בראתיו שהוא מעולם הבריאה ,בין אשר יצרתיו שהוא מעולם היצירה ,אפילו אשר
מעולם העשיה וזהו אף עשיתיו.
ח הֹוצִ יא עַׁ םִ -עּוֵר וְעֵ י ַׁניִם יֵש וְחֵ ְר ִשים וְאָ זְ ַׁניִם לָ מֹו :
ט כָל-הַׁ גֹויִם נִ ְק ְבצּו י ְַׁח ָדו ְויֵאָ ְספּו ְלאֻ ִמים
ֹאמרּו אֱ ֶמת :
ִמי בָ הֶ ם יַׁגִ יד ז ֹאת ו ְִראשֹנֹות י ְַׁש ִמיעֻ נּו י ְִתנּו עֵ ֵדיהֶ ם ְויִצְ ָדקּו ְוי ְִש ְמעּו וְי ְ
י אַׁ ֶתם עֵ ַׁדי נְ אֻ ם-ה' וְעַׁ ְב ִדי אֲ ֶשר בָ חָ ְר ִתי
ְת ִבינּו כִ י-אֲ נִ י הּוא ְלפָ נַׁי ל ֹא-נֹוצַׁ ר אֵ ל ְואַׁ חֲ ַׁרי ל ֹא י ְִהיֶה :
ְתאֲ ִמינּו ִלי ו ָ
ְל ַׁמעַׁ ן ֵת ְדעּו ו ַׁ
ושמא תאמר אם כן אפוא זה כל האדם ,ומה באת להוציא לזה אמר (ח) הוציא עם עור כו',
לומר שאפילו מי שהוא צריך והוא ִעוֵר הנז' למעלה שרואה רבות ומאטם עיניו לבלתי תקן ,וכן
מי שהוא חרש ואזנים לו שאוטם אזנו משמוע ולתקן ,כי זה אין רוח ה' נוחה הימנו ,לכל הטוב
האמור למעלה.
(ט) כל הגוים נקבצו יחדיו כו' .אחרי אומרו הגאולה העתידה באומרו כי אתך אני ,ממזרח
אביא זרעך כו' ,אמר עתה הנה יש שני סוגים באומות גוים ולאומים ,הגם אם יונח שנקבצו
הימצא בהם בכל
ָ
כל הגוים וגם יאספו לאומים יחד ,אשר זה כל העולם זולת ישראל,
כללותם בשום אלוה שבהם ,יגיד זאת היא הגאולה האמורה ,והנה יש במגידי עתידות,
שלמען יאמינו העתיד אשר יגיד ישמיע ראשונות שעברו ,למען מהגידו העבר יוציאו שגם יגיד
אמת בעתיד ,על דרך זה יאמר ראשונות ישמיעונו ,וגם בזה ישקרו כי יתנו עדיהם ויצדקו,
יתנו עדיהם בראשונות ויצדקו ,ואחרי כן ישמעו הראשונות ממני ,על ידי הנביאים ויאמרו
עדיהם הנז' ,כי אמת הוא מה שאני משמיע אותו ,ולא מה שהם העידו ,וזהו ישמעו ויאמרו
אמת ,אך מה שאני אומר שיהיה לעתיד (י) אתם תהיו עדי ,כי אני מגידו מעתה ,ואז תעידו כי
אני הגדתי מעתה .וגם עבדי אשר בחרתי הוא מלך המשיח ,כי הוא שומע עתה ,ואז יגיד כי
כן דברתי מעתה.
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ושמא תאמרו מה בצע שנדע הדבר מעתה שנעידהו בימים ההם ,ולשתוק עתה מלהודיעו
ולמה הוא זה ,הנה זה אני עושה מכמה טעמים:
אחד ,למען תדעו ותאמינו לי ,כי על ידי מה שתדעו עתה ידיעה בלי מופת ,יהיה לכם זכות
האמנה בו יתברך מעתה ,כי יבוא דברו בלי ספק ,מה שאין כן אם לא הייתי מודיע לכם דבר,
כי לא היה לכם במה שתאמינו שתהיה לכם בדבר זכות האמנה ליגאל.
ועוד טענה שנית והיא ,כי ותבינו כי אני הוא ,כי תראו כי אין בו יתברך שינוי חלילה ,כי אני
שאמרתי זה עתה אביא הדבר בעצמו לעתיד ,בזה תבינו כי אני הוא שדברתי ייעוד הגאולה
הזאת ,ולא היה אחר פועל הצרות בעת הצרה ומייסר את העוברים כמונו בגלות ,ואני מביא
הטובות לעתיד ,כי אם תבינו כי אני הוא ,וגם תשכילו כי מלאכים שמצד הקדושה המשמשים
לפניו במרום אינם אל ,ומה גם העובדים את החיצונים ,הם שרי העמים כי כולם הבל ,כי הנה
מאשר לפניהם שרפי קדש המשמשים לפני במרום ,בודאי שלא יהיה מי שהוא נוצר אל,
כלומר כי כל שרפי קדש כולם נוצרים מאתי ,ואיך מי שהוא נוצר יהיה אל ,וא"כ מכל שכן
הבלתי משמשים לפני ,כי הם חיצונים מתייחסים לאחרי ,שהוא חיצוניות וטומאה שלא יהיה
אל ,וזהו ואחרי לא יהיה ,וגם זה תבינו במה שתדעו הדבר העתיד מעתה ,ותראוהו לעתיד כי
תראו כי לא היה כח במלאך קדוש ולא בחיצון אשר עבדו אותם הגוים ,מי שהיה בו כח לעכב
שלא יהיה הדבר אשר ייעדתי ולא יבוא ,כי אם כאשר דברתי כן יהיה.
מֹושיעַׁ :
ִ
יא אָ נֹכִ י אָ נֹכִ י ה' וְאֵ ין ִמבַׁ ְלעָ ַׁדי
הֹוש ְע ִתי ו ְִה ְש ַׁמ ְע ִתי וְאֵ ין בָ כֶם זָר וְאַׁ ֶתם עֵ ַׁדי נְ אֻ ם-ה' וַׁאֲ נִ י-אֵ ל :
יב אָ נֹכִ י ִהג ְַׁד ִתי ְו ַׁ
ּומי י ְִשיבֶ נָה :
יג גַׁםִ -מיֹום אֲ נִ י הּוא וְאֵ ין ִמי ִָדי ַׁמצִ יל אֶ ְפעַׁ ל ִ
ראוי לשים לב אל הכפל באומרו (יא) אנכי אנכי,
וגם אל אומרו מבלעדי ולא אמר בלעדי.
ועוד כי (יב) הגדתי והשמעתי הוא כפל ענייין ומלות שונות שהן שתי קושיות.
ועוד למה הפסיק בין שתיהן במלת והושעתי.
ועוד מה ענייין אומרו ואין בכם זר בזה ,כי גם אם היה זר לא תבצר ההגדה והיותם עדיו.
ועוד אומרו ואני אל שהוא משולל הבנה.
ועוד אומרו (יג) גם מיום שאינו אומר מאיזה יום.
אמנם הנה מראות כי עם היותו יתברך אלוהינו ככל הכתוב בסמוך ,הלא נפלא למה עזבנו ביד
ׁשלוַתכם אנכי בעצמי אשר בעת
גויים אשר שנא לבז ומשסה ,לזה אמר אנכי שהייתי בזמן ְ
צרותיכם ,כי בזה ובזה הייתי לכם מתנהג ברחמים ,כי לטובתכם הגליתי אתכם ,וזה אמר
(יא) אנכי אנכי ה' כי ה' הוא מידת רחמים ,ואשר תראו כי בעת צרתכם א' מהגויים ההם
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נושע על ידי שר צלו המושיעו ,אל תתנו זו כחו לשרו ,כי גם שהוא עוזרו אינו מבלעדי מושיעו
כי אם ממני הוא ,כי אני הוא הנותן בו כח לעשות חיל ,נמצא כי אני עושה הכל ,והראיה ,כי
הנה אנכי במצרים הגדתי כל מכה ומכה ,שהייתי חפץ להביא על המצריים במצרים ,ואלו היה
כח בשרו של מצרים להציל את עמו מידי ,לא היה לי להגיד מתחילה מה שהייתי רוצה להביא
עליו פן יתאזר ויכין כוחותיו להציל את עמו ,או לבלתי יושעו ישראל מתחת ידם.
אך הנה (יב) אנכי הגדתי ואחר כך והושעתי ,הנה כי הבל המה שרי עם ועם לפני.
ושמא תאמרו אם כל כך אני עמכם ,למה איני דובר אתכם ולא מתגלה אליכם כולכם אל
תתמהו מזה ,כי הנה העיכוב מכם הוא ,כי הנה והשמעתי קולי אתכם פנים בפנים את כל
קהלכם בסיני ,אך היה בזמן אשר אין בכם זר ,שהוא בהיות שפסקה זוהמת נחש מכם,
שהנחש הידוע שהוא הנקרא זר לא היה בכם ,כלומר ,מה שאין כן כאשר עשיתם את העגל
שהחזרתם בכם ממש את הזר ,ואז לא בלבד שמעתם את הקול ,כי אם גם ראיתם כביכול
את אלוהותי ,כמו שאמרו ז"ל שאמרו רצוננו לראות את מלכנו ,וכן עשה הוא יתברך ,שנאמר
אתה הראת לדעת וכו' ,ואומר מן השמים הראך וכו' ,וזהו אתם עדי וכו' לומר ,אשר אמרתי
והשמעתי שהוא ששמעתם מפי ,אתם עדי שהוא משני דברים:
אחד נאם ה' שהוא הנאום והדבור,
וגם היות אני אל,
כי משני הדברים אתם עדים ,כי ראיתם הנאום וראיתם האלוהות כי אני אל ,כי דבר בם וגם
הראם כי הוא אל עין בעין.
וזהו אתם עדי נאם ה' ואני אל ,ויהיה עדותם אשר העידו ואמרו ,הן הראנו ה' אלוהינו את
כבודו וכו' ,שהוא ראיית כי הוא אל ,וגם נאומו באומרם ואת קולו שמענו כו' ,וכמו שאמרו ז"ל
כי אז הכירו כי אין זולתו ,שמנע הקדוש ברוך הוא אפילו קול הברה בל יאמרו שיש ֵׁשנִ י
חלילה ,והכירו אחדות דין ורחמים כמפורש במקומו.
ועוד אני אומר כי אין צריך לומר ביום הראשון של בריאה שלא נברא שום מלאך שלא יאמרו
מיכאל היה מותח כו' ,שבאותו יום לא היה רק הוא לבדו ,שנאמר נוטה שמים לבדי כו' מי אתי
כתיב ,כי אם אפילו אחרי כן אין כח כלל לשום מלאך.
וזהו (יג) גם מיום ההוא יום ראשון של בריאה והלאה ,אשר מהשני היו מלאכים גם מיום
ההוא והלאה אני הוא ,כי כיום ההוא שאני לבדי הייתי כך ,ממנו והלאה אני הוא לבדי ,כי אין
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בם ממש בלעדי ,והראיה כי ואין מידי מציל בכל פורענות שהבאתי על כל אומה ולשון ,וגם
לעתיד אפעל ומי ישיבנה.
יד כֹה-אָ ַׁמר ה' גֹ אַׁ ְלכֶם ְקדֹוש י ְִש ָראֵ ל
ָתם :
יחים כֻלָ ם ְוכ ְַׁש ִדים בָ אֳ נִ יֹות ִרנ ָ
ְהֹור ְד ִתי בָ ִר ִ
ְל ַׁמעַׁ נְ כֶם ִשלַׁ ְח ִתי בָ בֶ לָ ה ו ַׁ
בֹורא י ְִש ָראֵ ל ַׁמ ְלכְ כֶם :
דֹושכֶם ֵ
טו אֲ נִ י ה' ְק ְ
ּוב ַׁמיִם עַׁ זִ ים נְ ִתיבָ ה :
נֹותן בַׁ יָם ָד ֶרְך ְ
טז כֹה אָ ַׁמר ה' הַׁ ֵ
יז הַׁ מֹוצִ יא ֶרכֶב-וָסּוס חַׁ יִל ו ְִעזּוז י ְַׁח ָדו י ְִשכְ בּו בַׁ ל-יָקּומּו ָדעֲ כּו כ ִַׁפ ְש ָתה כָבּו:
יח אַׁ לִ -תזְ כְ רּו ִראשֹ נֹות ו ְַׁק ְדמֹנִ יֹות אַׁ לִ -ת ְת ֹבנָנּו :
ישמֹון נְ ָהרֹות :
יט ִהנְ נִ י עֹ ֶשה חֲ ָד ָשה עַׁ ָתה ִתצְ ָמח הֲ לֹוא ֵת ָדעּוהָ אַׁ ף אָ ִשים בַׁ ִמ ְדבָ ר ֶד ֶרְך ִב ִ
(יד) כה אמר ה' גואלכם וכו' .הנה במלת בריחים נשתנו הפירושים ,כי יונתן תרגם שהם
משוטי הספינה ,והרד"ק פירש שהוא כאומרו ברוחים ועל פי פירוש זה נמשיך דרכנו גם
שהעניין רחוק מאד מדרכו ,ואומר כי הנה הנביא אומר לאסירי התקווה שבגלות הזה האחרון
אל תתייאשו מן הרחמים ,כי הנה הוא ה' גואלכם קדוש ישראל ממצרים ,הוא ולא מלאך ,וגם
בבבל חסתי עליכם כי הנה למענכם וכו' ,כי הלא היה מספיק אבא לגאלכם מגלות בבל בעת
הגאולה ,אחר מלאת לחרבות ירושלם שבעים שנה ,ולא עשיתי כך כי אם מאז גליתם שלחתי
בבלה ,ומפני כבוד שמים לא הזכירה בפירוש ,והוא כי שילח שכינתו ,כי גלו לבבל שכינה
עימהם.
וכאשר אמר בהסתר שילוח השכינה ,כך אמר דרך נסתר הורדת כל פמליא של מעלה ,קדישי
עליונין אל תוך בבל ,והוא כי יש שני סוגי מלאכים:
יש מלאכי ארץ ישראל,
ויש מלאכי חו"ל,
והנה מלאכי א"י ברחו מלצאת חוצה לארץ ,כמאמרם ז"ל על פסוק עולים ויורדים בו ,מלאכים
שליווהו בארץ עלו כבורחים לבלתי צאת חוצה לארץ ,ועל אלה ידבר פה בהסתר מפני כבודם,
ואומר ראו כמה חיבבתי אתכם כי אותם שהיו עולים ברוחים ,כי מאז הגיע יעקב להר המוריה
לא המתינו עד צאתו מתחום ארץ ישראל ,כי מיד ברחו ועלו ,אותם הברוחים מחו"ל ,הורדתי
אותם בריחים כולם ,שלא הנחתי מכל קדושים שבארבע מחנות שכינה שלא הורדו בבלה,
עם היות שם חוצה לארץ ,והוא מאמר ספר הזוהר על מראת יחזקאל ,שראה שכינה בכל
ארבע מחנותיה וסיפר כל פרטיה ,כי היה הטעם למען נחם לב עם בני ישראל ,אשר באו אז
בגלות בבל ,כי היו מתאבלים ובוכים איך נעזבו ונתגרשו מאת השכינה ,על כן לישב דעתם
הראם הוא יתברך כי לא עזבם ,כי אם אדרבא שכינה וכל פמליא של מעלה אתם.
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וזה היה סיוע מאז ליגאל בהגיע גבול הגלות ,בל ישארו טבועים בבוץ טומאתם ,על עוון הצלם
ונשים נכריות ,וזה יהיה מאמרו יתברך למענכם שלחתי בבלה ,שהוא את השכינה והס שלא
להזכירה בשמה מפני הכבוד ,וגם והורדתי את הבריחים מח"ל הבורחים ,כי אז היו עולים
שלא לצאת חוצה ועתה הורדתים שלא כרצונם ,וזה יהיה מאמר הנביא למעלה על זמן
החורבן ,הן אראלם צעקו חוצה כי מלאכי השכינה צעקו ,איך היו יוצאים עם גלות שכינה חוצה
לארץ ,ותכפל אנחתם בהיותם יורדים ,שהיה בזמן שהכשדים אשר ירדו מכבוש הארץ לבבל,
היו מרננים שנמצאו המלאכים צועקים ובוכים בבואם בבלה ,וכשדים בדרך ההוא אז הייתה
רנתם באניות ,והוא כי לקצר הדרך הולכים באניות על נהר פרת מגבול ארם צובה עד בבל
כנודע ,כי הוא דרך ההולכים שמה עוד היום ,וזהו והורדתי כו' וכשדים באניות רנתם.
ואומר הוא יתברך (טו) אני ה' קדושכם ,לומר אשר היטבתי אתכם בגלויות ,ה' אני ה' שלא
שניתי כי קדושכם אני ,כלומר כי אין מלאך לכם יקרא קדושכם זולתי ,מצד נפשכם בורא
ישראל אביכם הוא ,ומלככם מצד גויותיכם.
(טז) כה אמר ה' הנותן בים דרך כו' .אומר הוא יתברך לבני הגלות החיל הזה אסירי
התקווה ,בטחו בה' כי גדולה תהיה תשועתם עתה מביציאת מצרים ,כי הנה המורא שיעלה
עליהם הלא אפשר תהיה או מחמת דרכים אם תצטרכו לעבור דרך ימים ונהרות ,או מפני
לוחצים בני אדם זדים ארורים שיקומו עליכם ,או מפני חיות המדבר נחש שרף ומצמא למים,
אם נצטרך לבוא במדברות ליקבץ נידחי ישראל אל תיראו ,כי על דבר הימים ונהרות בטחו
בה' ,כי כה אמר ה' הנותן בים דרך שהוא בים סוף ,ובמים עזים של הירדן נתיבה כי קרען
בשבילכם ,ואם על חיל עם ומדינה הצרים אתכם ,הלא הוא יתברך.
(יז) המוציא רכב וסוס חיל ועזוז בימי חזקיה בליל הפסח ,כי כל חיל סנחריב יחדו ישכבו בל
יקומו ,דעכו כפשתה כבו ע"י גבריאל שנפח אש בחוטמם.
ולא עוד ,כי אם שכל כך ארבה נפלאותי ומופתי בגאולה זו ,כי אז (יח) אל תזכרו ראשונות,
כי גדולים יהיו פלאות האחרונות מהראשונות ,כי לא תזכרו ראשונות כמפלת סנחריב הנז',
וקדמוניות של יציאת מצרים אל תתבוננו ,כי גדולים תראו את האחרונים ולא תחשיבו
הראשונים בערכם ,ועל המדברות אל תחושו מחיות רעות ומצמא למים.
(יט) הנני עושה חדשה בארץ שהוא נסים מחודשים מהקודמים ,הלא תדעוה כי תראוה עין
בעין ,ואם כן קל וחומר כי אף אשים במדבר דרך ,בל תיראו מחיות המדבר וגם לא מן
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הצמא ,כי גם אשים בישימון נהרות ,כי אלה מהראשונות שעשיתי ביציאת מצרים הן ,ואחר
שאעשה חדשה כל שכן הישנות ,וזהו הנני עושה חדשה שתדעוה ,ומכל שכן שאף אשים
במדבר כו' שהן מהישנות.
ּובנֹות יַׁעֲ נָה
כ ְתכ ְַׁב ֵדנִ י חַׁ יַׁת הַׁ ָש ֶדה ַׁתנִ ים ְ
ישימֹן ְלהַׁ ְשקֹות עַׁ ִמי ְב ִח ִירי :
ָת ִתי בַׁ ִמ ְדבָ ר ַׁמיִם נְ הָ רֹות ִב ִ
כִ י-נ ַׁ
כא עַׁ ם-זּו יָצַׁ ְר ִתי ִלי ְת ִהלָ ִתי יְסַׁ פֵ רּו :
את יַׁעֲ קֹ ב כִ יָ -יג ְַׁע ָת ִבי י ְִש ָראֵ ל :
כב וְל ֹא-אֹ ִתי ָק ָר ָ
ֹלתיָך ּוזְ בָ חֶ יָך ל ֹא כִ בַׁ ְד ָתנִ י
יאת ִלי ֵשה עֹ ֶ
כג ל ֹא-הֵ בֵ ָ
ל ֹא הֶ עֱ בַׁ ְד ִתיָך ְב ִמנְ חָ ה וְל ֹא הֹוג ְַׁע ִתיָך ִב ְלבֹונָה :
ִיתנִ י
ית ִלי בַׁ כֶסֶ ף ָקנֶה וְחֵ לֶ ב זְ בָ חֶ יָך ל ֹא ִה ְרו ָ
כד ל ֹאָ -קנִ ָ
ֹתיָך :
ֹאותיָך הֹוג ְַׁע ַׁתנִ י בַׁ ֲעֹונ ֶ
אַׁ ְך הֶ עֱ בַׁ ְד ַׁתנִ י ְבחַׁ ט ֶ
(כ) תכבדני חית השדה כו' .אחרי אומרו כי גם לעתיד ישים במדבר מים נהרות בישימון,
כאשר עשה במדבר בצאת ישראל ממצרים ,לבאים דרך המדברות לקבוץ גליות ,אמר עתה
אך בזאת שלא תהיו כפויי טובה כאשר הייתם בימים ההם ,כי הלא אז יותר היו מחזיקים לי
טובה חיות השדה תנים ובנות יענה ,ומכבדים אותי על שנתתי במדבר מים נהרות
בישימון ,עם היות שלא בשבילם עשיתי ,כי אם להשקות עמי בחירי.
(כא) ועם זו יצרתי לי כדי שתהלתי יספרו ,שהיה להם להחזיק טובה בעצם ,אדרבא (כב)
ולא אותי קראת יעקב להחזיק לי טובה והיית בלתי כשר מכונה בתואר יעקב.
ושמא תאמר כי יגעת בי אחר שובך אלי ,ונקראת בשם ישראל אחר היעשות המשכן שיגעת
בשבילי ,שהוגעתיך ותהיה היגיעה תמורת אשר קבלת ממני ,הנה (כג) לא הבאת לי שה
עולותיך ,כלומר לי בשבילי שאהנה חלילה ,רק בשבילך שתתכפר על עוון מחשבה ,או על
עשה או על לאו שניתק לעשה למ"ד ,וזבחיך שזבחת לפני לא כבדתני ,שלא היו של תודה
אשר הם בלי עוון הנקראים כבוד ,כמו שאמרו ז"ל בויקרא רבה פ' צו על זובח תודה יכבדנני,
שנקרא זבח של תודה כבוד ,וזהו לא כבדתני כי לא זבחת רק של חטאים ,ואשר היית מביא
מנחה לי אשר איננה על חטא ,לא העבדתיך במנחה להעמיס עליך שתביא לי דורון ,מתייחס
אל מלך גדול ממלכי הארץ לפחות ,רק לא העבדתיך כי אם מעט סולת וכיוצא ,ולא הוגעתיך
בלבונה שציוויתיך לתת על המנחה ,כי אינה דבר שדמיה יקרים.
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כי (כד) לא קנית לי בכסף קנה רק לבונה שהיא בזול ,וחלב זבחיך לא הרויתני ,כלומר אם
תאמר נא ישראל הלא אתה ה' אמרת שבזבחים לא כבדנוך ,שלא היו רק על חטא ,והנה לא
יבצר מהיות גם קצת של שלמים ותודה ,לזה אמר הן אמת שהקרבת אך מעט ,וזהו וחלב
זבחיך הם מיטב ומבחר הזבחים ,שהם תודה לא הרויתני כי מעט היו ,אך אדרבא העבדתני
בחטאתיך ,שעשית ששפחה תירש גבירתה ,שהשכינה תריק ותיתן השפע והברכה אל
השרים החיצונים ,ולא אל נשמות ישראל בניה ,וזה כשהאשמות קלים שהם חטאים ,ואם הם
עונות הוא גדר גדול המתייחס ליגיעה ,וזהו הוגעתני בעונותיך.
ושמא תאמרו בני הגלות המר הזה האחרון ,ואהה אדוננו איכה נעשה ,כי אותם הקרבנות
שהיו אז באים על חטא ,אינם עתה ואיך תהיה תקנתנו ,אל תחושו ,כי אנכי אשר הייתי מכפר
אז ע"י קרבנות ,אנכי הוא עתה כי לא שניתי בלי קרבנות ,ולא עוד ,אלא שאז הקרבנות לא
היו מכפרים רק על חטאות ולא על זדון.
ֹאתיָך ל ֹא אֶ זְ כֹר :
כה אָ נֹכִ י אָ נֹכִ י הּוא מֹחֶ ה ְפ ָשעֶ יָך ְל ַׁמעֲ נִ י וְחַׁ ט ֶ
ירנִ י נִ ָש ְפ ָטה יָחַׁ ד סַׁ פֵ ר אַׁ ָתה ְל ַׁמעַׁ ן ִתצְ ָדק :
כו הַׁ זְ כִ ֵ
ּומ ִליצֶ יָך פָ ְשעּו ִבי :
כז אָ ִביָך הָ ִראשֹון חָ ָטא ְ
דּופים :
כח וַׁאֲ חַׁ לֵ ל ָש ֵרי קֹ ֶדש וְאֶ ְת ָנה לַׁ חֵ ֶרם יַׁעֲקֹ ב ְוי ְִש ָראֵ ל ְלגִ ִ
ועתה (כה) אנכי מוחה פשעיך ולא אחוש לקרבן כי אעשה למעני ,אך בזאת שתהיה
תשובתך שלמה ,והיא (כו) שתזכירני מה שתתעתד עמי ,והוא זמן שיבוא לך זמן שנשפטה
יחד אני ואתה ,שהוא שתזכור יום המיתה ,כי אז אתה עתיד ליתן דין וחשבון ,כי בזה תהיה
תשובתך שלימה יותר מע"י קרבן ,כי בהזכירך המיתה תרעד ותשוב תשובה שלימה ,והוא
זמן שאומר לך ספר אתה למען תצדק ,והוא כי כן הוא ,כי אמרו ז"ל שמלמדים אותו אז כל
התורה ,ומזכירים לו מעשיו ושואלים לו העושה כך וכך מה משפטו ,ונותן את הדין ואחר כך
אומרים לו הלא אתה הוא אשר עשית ,ואז מספר כל מעשיו הרעים אשר עשה ,וזהו ספר
אתה למען תצדק.
ושמא תאמר כי העונות בטבע המה לכם ולמה אחמיר עליכם ,כי הלא אדם הראשון החל
ואחריו כל אדם ימשוך ,כי ממנו חוצבתם ,אינו דומה כי הלא הוא (כז) חטא שהוא חטא קל
כאמור ,כלומר אך אתה פשעת ולא בלבד אתה ,כי אם ומליציך תחת החזיר אותך בתשובה
הנה הם פשעו בי ,והוא האומרים לך אל תירא מהכשדים ,וזה אמר להקיף את ירושלם מים
וזה להקיף אש ,עד שהוצרכתי כביכול (כח) לחלל שרי קדש ,והוא מאמרם ז"ל על פסוק
חילל ממלכה ושריה ,ששינה הוא יתברך מינוי המלאכים לבל יועילו השבעותיהם ,והיה סיבה
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שואתנה לחרם כו' ,ואין פשע גדול מזה להחזיק לבם בל יתקנו מעשיהם ,ומדבר כל זה על
הגלות שאחר החורבן ,שכל זה כתוב על תיקון להביא הגאולה העיקרית ,ע"ד כל הנחמות הם
על החורבן כאומרו נחמו נחמו עמי ,משם והלאה שמדבר על החורבן שעדיין לא היה.

פרק מד
א וְעַׁ ָתה ְש ַׁמע יַׁעֲקֹ ב עַׁ ְב ִדי ְוי ְִש ָראֵ ל בָ חַׁ ְר ִתי בֹו :
ִישרּון בָ ַׁח ְר ִתי בֹו :
ירא עַׁ ְב ִדי יַׁעֲ קֹ ב ו ֻ
ב כֹה-אָ ַׁמר ה' עֹ ֶשָך וְיֹ צֶ ְרָך ִמבֶ ֶטן י ְַׁעזְ ֶר ָך אַׁ לִ -ת ָ
ּוב ְרכ ִָתי עַׁ ל-צֶ אֱ צָ אֶ יָך :
רּוחי עַׁ ל-ז ְַׁרעֶ ָך ִ
ג כִ י אֶ צָ קַׁ -מיִם עַׁ ל-צָ ֵמא וְנֹוזְ ִלים עַׁ ל-יַׁבָ ָשה אֶ צֹק ִ
ד וְצָ ְמחּו ְבבֵ ין חָ צִ יר כַׁעֲ ָר ִבים עַׁ לִ -י ְבלֵ יָ -מיִם :
ּוב ֵשם י ְִש ָראֵ ל ְי ַׁכנֶה :
ֹאמר לה' אָ נִ י ְוזֶה י ְִק ָרא ְב ֵשםַׁ -יעֲ קֹ ב ְוזֶה יִכְ תֹב יָדֹו לה' ְ
ה זֶה י ַׁ
(א) ועתה שמע יעקב עבדי כו' .אחרי אומרו היות ישראל כפויי טובה אליו יתברך ,בא
האלוהים לדבר על לב יעקב אבינו ,בל יתחמץ לבבו לאמר ,אולי להעדר כשרון בניו תאבד
תקוות אחרית טובם המקווה לעתיד ,כי על העתיד ידבר כל זה ,והנה אמרו רז"ל כי לעתיד
ימצא יעקב בגאולתנו ,שנאמר כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות ,על כן אמר אליו ה'
ועתה כו' ,עם היות כי קצרה יד שלמותם אל תחוש ,כי זכותך תעמוד להם ,כי הלא מראשיתך
היית לי ,כי מאז נקראת יעקב עבדי היית ,כי גם שהיה נראה שהיית מתנהג בעקבה בקחתך
הברכות והבכורה ,ואשר עשית עם לבן בהמצאת המקלות ,עם כל זה עבד היית לי ,כי הכל
היה לשם שמים ,וכל שכן כאשר נקראת ישראל ,וגם ישראל עם היותו בלתי עושה רצוני ,הנה
בערך שאר האומות הנה בחרתי בו מאז חלקתי האומות.
ושמא תאמר ,כי הלא אין עושים רצון קונם ואני איני וותרן ואיככה אטיב להם ,לזה אמר (ב)
כה אמר ה' הנה כל הדברים הולכים אחר שורשם ועיקרם ,וגם אם ישראל היו מתחילה בלתי
ראויים ,שורשם לא יכזב ואליו ישובו ,וראה נא שורשם כי טוב היה ,כי אתה הוא גזע שורשם,
והנה אני ה' עושך שהבדלתי איכותך מאיכות עשו ,כי הוא יצא איש שעיר ואדום כמו שאמרו
ז"ל ,כד"א ושעירים ירקדו שם ,ואותך עשיתי איש חלק ,כמו שאמרו ז"ל חלק אלוה ממעל,
וזהו ה' עושך גם מצד הגוף כמדובר ,וכן ויוצרך מצד הנפש כי על כן מבטן יעזרך ,כי בהיותך
בבטן מתקוטט עם עשו ,כד"א ויתרוצצו מאז היית בבטן היה עוזר לך בל ינצחך ,לכן אחר כי
מאז עשיתיך טלה טהור ,אל תירא עבדי יעקב וגם אל יירא ישרון ,הם עם בני ישראל כי
בחרתי בו ,ואפשר קראם ישרון על לעתיד נותן לנו הוא יתברך חסד ורחמים כנודע ,ועל כן
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אל תירא שאעזבם שהרי קראתיו ישרון ,על כי בחרתי בו ,שבמקום אל נתן וא"ו ונו"ן שעם
הכולל עולים חמשים ושבעה ,כמספר שם אל ושם ה' שהם חסד ורחמים.
ופירש העניין ואמר (ג) כי אצק מים כו' ,והוא לומר אל תירא שהעדר כישרונם יתמיד ,כי הנה
אבשרך יחזרו אל שורשם ,כי אל יעלה על רוחך כי לא אמצא הכנה לשפוך רוחי עליהם ,כי דע
אפוא כי יהיה להם חשק ודבקות עמי ,להיות שותים בצמא את רוחי ,כי זה הוא תכלית
הכישרון זה יהיה להם ,כי כמו שאצק מים על צמא ונוזלים על יבשה ,שהצמא משתוקק אל
המים והיבשה אל הנוזלים ,כך אצק רוחי על זרעך ,כי להיותם זרעך חוטר מגזע קדוש ,יהיו
שותים בצמא וחשק את רוחי ,הוא רוח חיי עולם ממקור החכמה והחיים ,כי עץ חיים היא,
ויתכן כלל שלשה דברים שהטובות נכללים בהם שהם חיי ומזוני ובני.
והנה על חיי אמר אצק רוחי על זרעך ,כד"א ונתתי רוחי בכם וחייתם כמדובר.
ועל מזוני אמר וברכתי על צאצאיך.
ועל בני אמר (ד) וצמחו בבין חציר כו' ,והוא שיהיו הם בין הגויים כצמח שבין חציר ,כי
החציר מהרה ימל והם יהיו בין החציר כערבים על יבלי מים ,לומר שהגויים לא ירבו בניהם,
כי אם יהיו כחציר והם יצמחו ביניהם ,כערבים הם עצי ערבה על יבלי מים ,שיהיו רעננים
ומתמידים הרבה מאד ,ולא יהיה הפרש ביניהם בענייין השלמות והכישרון רק בבחינות
השלמות ,והוא כי (ה) זה יאמר לה' אני ,מקודש לשמים עוסק בקדושה בסודות התורה ,וזה
יקרא בשם יעקב שיעשה עיקר מן הלמוד בלבד ,שיקרא בשם יעקב שהיה יושב אהלים ,וזה
יכתוב ידו לה' שיקדיש ידיו לעושיהם ,להשתלם במעשה יותר מהתורה ,ויהיה המעשה שלם
בטוהר לב טוב וישר ,וזהו ובשם ישראל המורה על יושר יכנה ,שעל שם יעקב יכנה על
קדושת ידיו גם תואר ישראל ,שהוא ישרות לבב לעשות הטוב והישר ,ובמה שאמרו ז"ל ג'
נקראו בשמו של הקדוש ברוך הוא ,צדיקים ומשיח וירושלם,
צדיקים דכתיב כל הנקרא בשמי כו' ,יאמר כי אשר יכתוב ידו לה' שהוא צדיק ,לא ישמש לו
ישראל לשם כי אם לכינוי ,אך שמו גדול הימנו שהוא ה' ,וזהו ובשם ישראל יכנה.
או כמו שאמרו ז"ל הטוב והישר זו לפנים משורת הדין.
כלל הדברים ,כי לדבר על לב יעקב אבינו בא האלוהים ,אל יהרהר בלבו אולי יחסר הכישרון
מבניו ולא תגיעם הטוב העתיד ,ובישרו יתברך כי יוצאי מעיו המה ,וישובו אל עיקר בחשק
נמרץ ,והצד השווה שבהם הוא כי כולם יגיעו השלמות ולא ישתנו רק בבחינות ,זה ידבק
בתורה ומצות מוקדש כולו לשמים ,וזה יעשה מהתורה עיקר ,וזה מהמעשה עם טוב ויושר
המחשבה.
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ּומבַׁ ְלעָ ַׁדי אֵ ין אלוהים :
ו כֹה-אָ ַׁמר ה' ֶמלֶ ְךִ -י ְש ָראֵ ל וְגֹ אֲ לֹו ה' צְ בָ אֹות אֲ נִ י ִראשֹון וַׁאֲ נִ י אַׁ חֲ רֹון ִ
שּומי עַׁ ם-עֹולָ ם וְאֹו ִתיֹות ַׁואֲ ֶשר ָתב ֹא ָנה יַׁגִ ידּו לָ מֹו :
ידהָ ְוי ְַׁע ְרכֶהָ ִלי ִמ ִ
ּומי-כָמֹונִ י ִי ְק ָרא ְויַׁגִ ֶ
ז ִ
ח אַׁ לִ -ת ְפחֲ דּו ְואַׁ לִ -ת ְרהּו הֲ ל ֹא ֵמאָ ז ִה ְש ַׁמ ְע ִתיָך ו ְִהג ְַׁד ִתי וְאַׁ ֶתם עֵ ָדי
הֲ יֵש אֱ לֹוּהַׁ ִמבַׁ ְלעָ ַׁדי וְאֵ ין צּור בַׁ לָ -י ָד ְע ִתי :
(ו) כה אמר ה' מלך ישראל כו' .אמר התחזקו בביטחון הגאולה כי כה אמר ה' מלך ישראל;
שעם היותו מלכו של כל העולמות כולם ,אינו מכנה שם מלכותו כי אם עליכם ,וזהו ה' מלך
ישראל.
ועוד כי עם היותו ה' של הצבאות כולם ,אין גואל אתכם כי אם ע"י עצמו ,וזהו וגואלו של
ישראל שהוא גואלו בעצמו ,עם היותו ה' צבאות שהוא אלוה של כל צבאות כל מלאכי מרום,
ולא ע"י מלאך או שרף או שליח ,ובטחו בי כי אני שהייתי ראשון שגאלתי אתכם בראשונה
במצרים ,ואני אהיה ג"כ אחרון לגאלכם באחרונה ,ואל ירך לבבכם פן יהיה עיכוב מצד אלוהי
העמים אשר ינגדו אתכם אולי יהיה כח בהם לעכב כי הנה אין פחד ,כי ומבלעדי אין אלוהים.
והראיה כי הנה (ז) מי כמוני יקרא לשון הכרזה ,כד"א וקראת את הקריאה ואומר הלוך
וקראת כו' ,כי מי יקרא קריאה זו לומר שמבלעדיו אין אלוהים כמוני שאמרתי כך ,ויגידה
הגדה באורך כמשמעות הגדה ,ותהיה נערכת לי כמו שהגדתי אני זה משומי עם עולם,
שהוא מעת בריאת עולם הם ישראל ,שהם עם של עולם שבשבילו בראתי את העולם ,כד"א
בראשית ברא אלוהים בשביל ישראל שנקראו ראשית ברא אלוהים את השמים כו' ,ששמתיו
עולם אז מהעת ההיא ,יגיד ויעריך לי כל המשך שהיה מאז ,וגם מי כמוני באלוהי העמים
שהאותיות שהם אשר התחילו לבוא והם באות ,ואשר תבאנה שעדיין תבאנה שלא התחילו
לבוא ,יגידו למו לעובדיהם כלומר כי בכל אלוהי העמים לא ימצא זה ,לכן אל תפחדו פן עון
הפחד יטיל בכם מורא ,כי הפחד יורה היות פקפוק בביטחון ,ועוון זה יטיל עליכם יראה.
וזהו (ח) אל תפחדו ואל תרהו שהוא כמו אל תיראו כדעת המפרשים ,ואפשר אמר לשון זה
לשלול אפילו הרהור לחוש ,והראיה כי הלא מאז השמעתיך ששמעת מפי ,שהוא במתן תורה
שהשמעתי והגדתי כו' ,והוא כי הנה אמרו רז"ל כי קול ה' באומרו אנכי ולא יהיה לך נשמע
בכל העולם ,כי אמר אלוהים הנני משמיע בעולם שאנכי ה' לבדי ,אם יש זולתי חלילה יענה
בפני ויאמר כי גם הוא אלוה ,ועל כן אמרו רז"ל שהשתיק הקדוש ברוך הוא עליונים
ותחתונים ,שאפילו עוף לא צפצף שור לא געה חמור לא נער סוס לא צנף ,ואפילו הקול לא
היה לה בת קול ,בל יאמרו שהברת הבת קול הוא אל אחר ,נמצא כי ישראל הם עדים כי אין
זולתו ,וזה יהיה ענייין הכתוב הלא מאז השמעתי ,שהוא מאז במתן תורה באומרי אנכי וכו',
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השמעתי קולי בכל העולם והגדתי זה שאמרתי אנכי ה' וכו' ,ושאין אלוה מבלעדי בשמים
ממעל ובארץ וכו' ,שאם יהיה זולתי חלילה בזה יבחן אם יענה אחרי ,באופן שאתם עדי היש
אלוה מבלעדי ,כי לא ענה זולתו יתברך ואפילו קול הברת קול ה' לא נשמע ,ואין צריך לומר
אלוה כי אם גם ואין צור ממלאכי מעלה ,או שר משרי האומות שאומתו תקיפה על ידו ,או צור
מחזקים שבעולם שלא יהיה מושפע מאתי ,וזהו ואין צור בל ידעתי כד"א וידע אדם את חוה
אשתו ,שהוא שהשפיע בה הרקת זרע ,כך אין צור שלא ידעתי והשפעתי בו שפע שעל ידו
נעשה צור.
יֹועילּו ְועֵ ֵדיהֶ ם הֵ ָמה בַׁ ל-י ְִראּו ּובַׁ ל-י ְֵדעּו ְל ַׁמעַׁ ן ֵיבֹשּו :
מּודיהֶ ם בַׁ לִ -
ט יֹ צְ ֵרי-פֶ סֶ ל כֻלָ ם תֹהּו וַׁחֲ ֵ
הֹועיל :
ִ
י ִמיָ -יצַׁ ר אֵ ל ּופֶ סֶ ל נָסָ ְך ְל ִב ְל ִתי
מדּו י ְִפחֲ דּו ֵיבֹשּו ָיחַׁ ד :
יא הֵ ן כָל-חֲ בֵ ָריו ֵיבֹשּו וְחָ ָר ִשים הֵ ָמה ֵמאָ ָדם י ְִת ַׁק ְבצּו כֻלָ ם יַׁעֲ ֹ
יב חָ ַׁרש בַׁ ְרזֶל ַׁמעֲ צָ ד ּופָ עַׁ ל בַׁ פֶ חָ ם ּובַׁ ַׁמ ָקבֹות יִצְ ֵרהּו וַׁיִ ְפעָ לֵ הּו ִבזְ רֹועַׁ כֹחֹו
גַׁםָ -רעֵ ב וְאֵ ין כֹחַׁ ל ֹאָ -ש ָתה ַׁמיִם וַׁיִ עָ ף :
ְתאֲ ֵרהּו בַׁ ֶש ֶרד ַׁי ֲע ֵשהּו בַׁ ַׁמ ְקצֻעֹות ּובַׁ ְמחּוגָה ְי ָתאֳ ֵרהּו
יג חָ ַׁר ש עֵ צִ ים נ ָָטה ָקו י ָ
ַׁויַׁעֲ ֵשהּו כְ ַׁת ְבנִ ית ִאיש כְ ִת ְפאֶ ֶרת אָ ָדם לָ ֶשבֶ ת בָ יִת :
(ט) יוצרי פסל כלם תהו כו' .קלל הנביא את יוצרי הפסל כאשר קללם דוד המלך ע"ה,
באומרו כמוהם יהיו עושיהם כל אשר בוטח בהם ,וזה אשר הנביא ידבר ,הנה יוצרי פסל אין
בהם מועיל מחוס עליהם ,כי היוצרים והפסל כולם תהו ,וחמודיהם הם הדברים שהפסל
דוגמתן כהוברי השמים ודומיהם ,אשר יציירו בפסלם בל יועילו על ידי הפסל ,ואין לומר כי
אולי יחשבו הם שיש בם מועיל לא כן הוא ,כי אדרבא ועדיהם המה יוצרי הפסל ,כי אין בם
מועיל ,ולכן מי יתן שבל יראו ובל ידעו היוצרי פסל כמו הפסל עצמו ,למען יבושו על אשר
עשו.
ושמא תאמר הלא דוד קלל את אשר בוטח בהם בלבד ,ואתה אמרת גם את הבלתי בוטח ,כי
אם עושה לאחרים בשכר ,לזה אמר (י) מי יצר אל ופסל נסך לבלתי הועיל ,כלומר לא יאמר
שמשים אדם עצמו לעשות כך ,אם לא שחושב שיש בו מועיל ,ואם כן בוטח בו הוא וכמאמר
דוד אמרתי ,ולא בלבד יהיו בושים יוצרי הפסל ,כי אם גם כל חרשים (יא) חבריו של אשר יצר
אל ופסל נסך יבושו ,בראות את יוצרי הפסל שלא יראו ולא ידעו ,כי אף על פי שהחרשים
זולת יוצרי הפסל לא יצרו פסל ,עם כל זה הם מאדם כהם ויבושו על צרת חבריהם ,ומיד
יתקבצו כלם יעמודו במעמד ,מיראה בל יקרם כהם ,באופן כי יתקבצו כלם יעמודו לראות,
איך בל יראו ובל ידעו יוצרי הפסל ,ויפחדו ויבושו יחד ולא יעשו כהם.
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או שעור העניין ,כי הנביא ידבר ויאמר לפניו יתברך ,כי הנה יוצרי פסל כלם תוהו כו' ,ולא
יסכלו הם הדבר ,כי אדרבא יוצרי פסל עדיהם המה כי כן הוא ,ואם כן למה ה' תעמוד
ברחוק ועל אלה לא תפקוד ,שבל יראו ובל ידעו למען יבושו ,לבלתי עשות עוד כדבר הרע
הזה בראות כי כמוהם יהיו עושיהם.
משיב לו הוא יתברך ואומר ,הנה כמה טענות יש לבלתי עשות הדבר הזה ,להסיר עתה ראות
ודעת יוצרי פסל למען יבושו.
א' כי למען יבושו אין צריך היות נזק שבל יראו ובל ידעו ,כי העדר תועלת יספיק ,כי (י) מי
יצר אל ופסל נסך לבלתי הועיל ,באופן כי בראותם כי אין בם מועיל הוא בשת וחרפה ,ומה
בצע לעשות יותר.
ועוד שנית ,כי למה תאמר שאת היוצרי פסל אעשה ,שבל יראו ובל ידעו למען יבושו ,הלא
אם באנו לעשות כן לא בלבד יוצרי הפסל צריך לעשות שיבושו ,כי אם גם (יא) הן כל חבריו
של היוצר אל ופסל נסך ,שהם עובדיו ומוכריו וקוניו וכל המודים לו ,שהם חברי אשר יצר אל
ופסל נסך ראוי שיבושו.
ואם ילקו היוצרים לא יבושו כל המון העובדים ,כי יתלו האשם ביוצר הפסל שלא כיון כראוי
ולקו ,ואם כן צריך להסיר ראות ודעת מכל העמים יחד ,עד בלתי השאיר גם אחד וזה לא
חשב אנוש.
ועוד שלישית ,כי הלא אם באנו ללקות החרשי עצים עושה פסל ,למה נכה את אלו שבדור
הזה ,והלא מאדם הראשון עד כה ראוי ללקות כל האומנים ,כדור אנוש שהיה עדיין אדם
הראשון חי החלו לעשות פסילים.
וזהו וחרשים המה מאדם ,כי חרשים היו עושי פסילים מאז ,האם אפשר שעתה יתקבצו כלם
יעמדו מקבריהם ,יפחדו יבושו יחד עם בני הדור הזה לא יתכן ,כלומר ואחר שזה לא יתכן
אם ילקו בני הדור הלזה ,הלא יאמרו ,כי האלילים שהיו בדורות ראשונים היו טובים מאלה
ותתחדש מכשלה אחרת.
ועוד טענה אחרת ,כי אין אדם מלקה כי אם לאשר בו דעת אך לא לבהמות.
והנה אין לך בהמות חסרי דעת כהמה ,כי הלא (יב) חרש ברזל מעצד יטרח עד שייגע יגיעה
רבה ,עד כי רעב ואין כח ,עד גדר שאם לא היו נותנים לו מעט מים ,להשיב רוחו אליו היה
מתעלף ,וזהו לא שתה מים ויעף ,ואיה חסרון דעת גדול מזה ,ואם כן את מי תוכיח ותלקה
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את הבלתי מרגיש ,לומר אם אלוהים הוא תחת היותו מחיה אותי ,אני מתעלף כמת בעשות
אותו.
ושמא תאמר ,הלא זה יהיה ליגע לעשות מחתיכת עץ צורת אברים ,על ידי מקבות וגרזן
שהוא יגע בזרוע כחו ,אך אשר בנקלה יקח דף ויצייר בה צורת אדם לא ייעף ולא ייגע ,ולא
ישכיל סכלות מעשהו כסוג הקודם ,שרואה שעל ידי עשותו אלוה הוא ניזוק.
וזהו אומרו (יג) חרש עצים בתנועת זרקא ,כאומר חרש עצים יש שלא תוכל לומר בו שייעף
וייגע בעשות אותו ,שהוא אשר לא יעשה רק ציור על הדף שנטה קו לשיעור הקומה ,ואחר כך
יתארהו בשרד יעשהו במקצועות ,ובמחוגה יתארהו שהם כלים משוללי יגיעה ,והלא מזה
תקשני ,שאין בו יגיעה להחשיבו לסכל אשר לא ישכיל ,שתחת תת לו אלוהיו כח יגע עד מוות
בעשות אותו אל תאמר כן ,כי הלא גם זה סכל מהראשון ,כי הלא אם היה מצייר ציור מזל או
כוכב ,שהוא קבוע בגלגל גם זה יהיה קבוע בבית ,אך הנה עושה כתבנית איש ,ואחר שטורח
לעשות תבנית איש הוא מייפה אותו לעשות אותו ,מפואר כתפארת אדם ,ואיה אפוא
תפארת אדם אם ממקומו לא ימיש כי אם לשבת בית ,והאם יש סכלות גדול מזה ,לעשות
דוגמת אדם שעולה על הצומח ועל הב"ח ,ויעשוהו דוגמת הדומם הגרוע מכל סוגי הבריאה.
יד ִלכְ ָרת-לֹו אֲ ָרזִ ים וַׁיִ ַׁקח ִת ְרזָה וְאַׁ לֹון ַׁויְאַׁ ֶמץ-לֹו בַׁ עֲצֵ יָ -יעַׁ ר נ ַָׁטע אֹ ֶרן ְו ֶג ֶשם ְי ַׁג ֵדל :
טו וְהָ יָה ְלאָ ָדם ְלבָ עֵ ר וַׁיִ ַׁקח ֵמהֶ ם ַׁויָחָ ם אַׁ ף-י ִַׁשיק וְאָ פָ ה לָ ֶחם
אַׁ ףִ -י ְפעַׁ ל-אֵ ל וַׁיִ ְש ָתחּו עָ ָשהּו פֶ סֶ ל וַׁיִ ְסגָד-לָ מֹו :
טז חֶ צְ יֹו ָש ַׁרף ְבמֹו-אֵ ש עַׁ ל-חֶ צְ יֹו בָ ָשר י ֹאכֵל
יתי אּור :
מֹותי ָר ִא ִ
ֹאמר הֶ אָ ח חַׁ ִ
יִצְ לֶ ה צָ ִלי ְוי ְִשבָ ע אַׁ ף-יָחֹ ם ְוי ַׁ
ּושאֵ ִריתֹו ְלאֵ ל עָ ָשה ְל ִפ ְסלֹו (י ְִס ָגוד) [י ְִסגָד-לֹו] ְוי ְִש ַׁתחּו
יז ְ
ֹאמר הַׁ צִ ילֵ נִ י כִ י אֵ ִלי אָ ָתה :
ְוי ְִתפַׁ לֵ ל אֵ לָ יו וְי ַׁ
ועוד יש סכל יותר מזה הגדר ,והוא המשתדל (יד) לכרות לו ארזים ,ומפני שאינן מצויים
אצלו ,ביני וביני עד יהיה לו ארז ,לוקח תרזה ואלון שהם כדברי מי שאומר הרד"ק ,שתרזה
הוא שקורין אותו בלשון ערב צנובר ואלון הוא ערמון ששניהם אילני מאכל ,ולמה שאינן חזקים
מצרף אותם בעצי יער חזקים ,וזהו ויאמץ לו בעצי יער ,וכל זה הוא עד בא הארזים אל
הפועל ,כי נטע ארן שהוא מין ארז כנמצא בדברי רז"ל ארזים ארנין וברושים ,כי נטע ארן
שהוא מין ארזים כדי שגשם יגדל אותו ,ועל פי דרכו מטריח כלפי מעלה ,שישלח גשם על
הארץ לגדל ארז לעבודה זרה ,והתרזה ואלון שמחזק בעצי יער ,שעושה אותם ביני וביני גם
יבער מהם לתשמישו.
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וזהו (טו) והיה לאדם לבער ,ולא שיעשה אל תחילה ואחר כך יחם בשארית ,כי אם תחילה
ויקח מהם ויחם אף ישיק ואפה לחם ,אף יפעל אל כו' מהשאר ,והנה זה הוא מהתרזה
ואלון המחוזקים בעצי יער שיקח מהם ויחם כו' ,ומה ארן שהוא ארז אשר נטע ,אחר
שהגשם גדלו מה עושה ממנו ,הלא הוא כי חציו שרף במו אש ,וזה שאמר לשון יחיד ולא
לשון רבים כאומרו למעלה ויקח מהם ,ומה שחציו שרף הוא כי על חציו בשר יאכל יצלה צלי
אף יחום כו' ,שהוא כי להיות עשותו עיקר מהאורן ,שהוא ארז שנטעו מתחילה לשם עבודה
זרה ,והוא חביב לפניו ,על כן משקר להחזיק שקרו ,כי לפי האמת אף יחום בעצם על גחליו,
ואומר ראו עתה סגולת אלוהות שיש בו ,כי האח ושמחה כי חמותי מאז ראיתי האור טרם
אתחמם בה.
וזהו (טז) אף יחום כו' כלומר תחילה ואחר כך יאמר האח ,כי חמותי ראיתי אור ,להורות כי
אלוהיו מעין אש אוכלה הוא חלילה ,ואם אין הדבר כן היה לו להפך ,ראיתי אור ואחר כך
חמותי ,ועוד כי אומרו ראיתי אור הוא מיותר ובמאמרנו יצדק.
ועוד יצדק לפי דרכנו כי למעלה אמר עשהו פסל ויסגוד למו ,ופה הוא אומר (יז) ויתפלל אליו
ויאמר הצילני כי אלי אתה ,אך הוא כי פה ידבר בארן שממנו עשה עיקר מהתרזה ואלון
כמדובר.
כלל הדברים ,כי סכלים כאלו למה תאמר בל יראו ובל ידעו שנסיר חוש ראותם ושכלם
ודעתם ,והלא (יח) לא ידעו ולא יבינו ,כי כמעט סף חוש הראות מהם ,כי טח מראות
עיניהם ,וגם לא בל ידעו כי גם טח מהשכיל לבותם ,ואם כן את מי נייסר והמה עורים בעיני
הבשר ובעיני הלב ,ובל ידעו כי המה בהמה המה להם ,כאלו ב' הדברים אין אתם.
ֹתם :
יח ל ֹא י ְָדעּו וְל ֹא י ִָבינּו כִ י טַׁ ח ֵמ ְראֹות עֵ ינֵיהֶ ם ֵמהַׁ ְשכִ יל ִלב ָ
יט וְל ֹאָ -י ִשיב אֶ לִ -לבֹו וְל ֹא ַׁדעַׁ ת וְל ֹאְ -תבּונָה לֵ אמֹר
יתי עַׁ לֶ -גחָ לָ יו לֶ חֶ ם אֶ צְ לֶ ה בָ ָשר וְאֹ כֵל
חֶ צְ יֹו ָש ַׁר ְפ ִתי ְבמֹו-אֵ ש וְאַׁ ף אָ ִפ ִ
ְוי ְִתרֹו ְלתֹועֵ בָ ה אֶ עֱ ֶשה ְלבּול עֵ ץ אֶ ְסגֹוד :
ימינִ י :
ֹאמר הֲ לֹוא ֶש ֶקר ִב ִ
הּותל ִה ָטהּו וְל ֹא-יַׁצִ יל אֶ ת-נ ְַׁפשֹו וְל ֹא י ַׁ
ַׁ
כ רֹעֶ ה אֵ פֶ ר לֵ ב
כי הלא (יט) לא דעת ולא תבונה לאמר חציו כו' ,לומר העדרו טוב לי ממציאותו ,כי במה
ששרפתי ונעדר מן העולם נהניתי ,כי אפיתי על גחליו לחם אצלה בשר ואוכל ,אך יתרו אין
לי ממנו הנאה כי אם תועבה ,כי לתועבה אעשה נמצא כי לבול עץ אסגוד.
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(כ) רועה אפר לב הותל הטהו וכו' .הנה בדברו דופי על עושה הפסל ראה והנה יכול להשיב
לו ,מה תרדפני ותביישני ואני חרש עצים איש רש ונקלה ,והלא כמה מלכי והפרכי וקציני אדם
יקדו וישתחוו לעץ פסלי ,ואם המה כגדולתם ילכו אחרי ההבל גם אני כאחד מהם ,על כן אומר
הנביא הנה יש לריב אתך מאתם ,כי הלא מי שהוא רועה כמלך או שר או קיסר ,שלפי האמת
היה רועה של אפר ,שכל מעלות גשמיות הבל ואפר הן ,הנה אין ליפלא כ"כ ,כי הנה לב כוזב
הוא יצר הרע המהתל בו ,שמראה לו שטובות הן מעלות העוה"ז הטהו לעבוד עבודה זרה,
באמור אליו אם תודה על האמת ותהיה יהודי ,הלא תגלה בראש גולים ככל היהודים שאין
להם טובה בעולם הזה ,ולא תהיו לא מלכי ולא הפרכי ולא סררי ,ואנה תעזבו כבודכם כל ימי
חייכם ,ועל ידי כן אותו רועה אפר לבד אבד שררת גופו יאבד נפשו ,וזה אומרו לב הותל
הטהו ולא יציל את נפשו ,אבל אתה העני חרש עצים בעל מלאכה משולל שררה ,אשר עליו
אני מדבר עד כה ,למה יבער ויכסל ולא יאמר הלא שקר עושה בימין שלו ,כי ביד ימינו הוא
יוצר פסל ומתארהו בשרד כו' ,נמצא כי שקר היה עושה בימינו ,כי הוא קלון מכבוד וזהו ולא
יאמר הלא שקר בימינו.
ָשנִ י :
כא זְ כָר-אֵ לֶ ה יַׁעֲ קֹ ב ְוי ְִש ָראֵ ל כִ י עַׁ ְב ִדי-אָ ָתה יְצַׁ ְר ִתיָך עֶ בֶ דִ -לי אַׁ ָתה ִי ְש ָראֵ ל ל ֹא ִתנ ֵ
ֹאתיָך שּובָ ה אֵ לַׁ י כִ י גְ אַׁ ְל ִתיָך :
יתי כָעָ ב ְפ ָשעֶ יָך ְוכֶעָ נָן חַׁ ט ֶ
כב ָמ ִח ִ
ראוי לשים לב מה בצע שיזכור יעקב ענייני העבודה זרה הנאמרים.
ועוד אם אומרו יעקב וישראל אם שניהם א' ואם ב' סוגים הם שיש בעם ,היה לו לומר עבדי
אתם ולא עבדי אתה.
ועוד אומרו יצרתיך עבד לי אתה אחר אומרו עבדי אתה.
ועוד כי באומרו עבד לי אתה מלת אתה מיותרת.
ועוד אומרו מחיתי כעב פשעיך וכו' למה מזכיר פשעים וחטאות ולא עונות.
ועוד כי תחילה היה ראוי יאמר שובה אלי ואחר כך מחיתי כעב כו',
וגם טעם אל אומרו גאלתיך לשון עבר.
אמנם הנה בעמנו ימצאו ב' סוגים:
הבלתי כשרים הנקראים בשם יעקב,
והכשרים הנקראים בשם ישראל,
ואל כל אחד מהם ידבר הוא יתברך ,אל כת הנקרא בשם יעקב מדבר ואומר ,זכר אלה
הדברים אשר דברתי דופי על עובדי פסל ,זכור דברים אלו יעקב הבלתי כשרים ,בל יטעכם
לב הותל להטות אחריהם אלא שתהיו עבדי ה' ,וישראל הם כת הכשרים זכר כי עבדי אתה,
ואשר אמרתי זכר אלה יעקב ,שהוא בל תעבוד את זולתי כי אם אותי ,הנה מזה אתה מחויב,
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כי הנה אחר שאני יצרתיך הנה עבד לי אתה ,כי לא יהיה מקנת כסף גדול מיליד בית ,וזהו
יצרתיך עבד לי אתה ,ולכן כעבד שחייב לעבוד את רבו ,תתחייב להיות לי עבד.
או יאמר ,כי תואר עבד יצדק על גוף האדם העובד ,ועל כן אמר אל תאמר יעקב כי אין בך
ממני רק הנפש ,כי ג' שותפין באדם אביו ואמו והקב"ה ,והגוף מאב ואם והנפש בלבד ממך,
לזה אמר יצרתיך וכו' לומר ,אחר שאביך ואמך לא עשו לך רק מציאות הזרעה ,ואני יצרתיך
כל ציור אברים וצורה ,נמצא כי גם הגוף אני עשיתי וזהו יצרתיך ,ובכן עבד לי אתה בעצם,
ואשר אמרתי וישראל כי עבדי אתה ,והלא תקשני אם כבר עבדי אתה ,מה צריך אזכור
שעבדך אני ,הלא הוא כי ישראל לא תנשני ,ולא אמר תנשני בשו"א התיו כי אם בחירק ,לומר
שאם תנשני את עצמך אתה מנשה.
ושמא תאמר ,הלא סבלנו ייסורין וגלות ושבנו אליך ומה לנו עוד תשובה ,הלא הוא כי הנה
מחיתי כעב כו' ,והוא כי הנה אמרו רז"ל בגמרא כי השב מאהבה זדונות נעשות לו כזכויות,
ואשר שב מיראה נעשים לו כשגגות.
ונבוא אל העניין
אמר הנה פשעיך ע"י הגלות ששבת מיראה (כב) מחיתי פשעיך ונעשו כעב ,כי תחת היותם
כחות טומאה חזקים שפעלת בהם נמחו ונעשו כעב הרפה ,כי נעשו זדונות כשגגות ,אך
מאשר לא תקנת אח"כ החטאות ,נעשה העב הרפה ענן שאינו כ"כ רפה כנקרא עב שהוא
שיש בו כח מהעב ,וזהו וכענן חטאתיך ,כי חטאתיך נעשה בהם ממשות מה ,יותר מהנקרא
עב ויהיו כענן ,לכן שובה אלי שלא תשוב מחמת יראה ,שאינה תשובה אלי מגעת עד כסא
הכבוד ,כי עדיין יש הפסק והרחק קל ,כי נעשו חטאות מפסיקין בצד מה ,אך שובה אלי ממש
בלי הפסק ,שהוא כי תשוב מאהבה ,ובזה אל תחשיב הגאולה כי אם כאלו כבר היה כל כך
נכון הדבר מעם האלוהים וממהר האלוהים לעשותו וזהו כי גאלתיך.
כג ָרנּו ָש ַׁמיִם כִ י-עָ ָשה ה' הָ ִריעּו ַׁת ְח ִתיֹות אָ ֶרץ
ּובי ְִש ָראֵ ל י ְִתפָ אָ ר :
ִפצְ חּו הָ ִרים ִרנָה יַׁעַׁ ר ְוכָל-עֵ ץ בֹו כִ י-גָאַׁ ל ה' יַׁעֲקֹ ב ְ
כד כֹה-אָ ַׁמר ה' גֹ אֲ לֶ ָך וְיֹ צֶ ְרָך ִמבָ טֶ ן
[מ ִא ִתי[:
(מי ִא ִתי) ֵ
אָ נֹכִ י ה' עֹ ֶשה כֹל נ ֶֹטה ָש ַׁמיִם ְלבַׁ ִדי ֹר ַׁקע הָ אָ ֶרץ ֵ
(כג) רנו שמים כי עשה ה' וכו' .הנה בספר הזוהר אמרו על פסוק כי הנה השמים החדשים
והארץ החדשה אשר אני עושה ,אשר עשיתי לא נאמר אלא אשר אני עושה ,הם שמים
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רוחניים קדושים ,קדושים נעשים מאור תורה ומצות שהצדיקים עושים ,וכן הארץ החדשה
מהעוסק בפשטי התורה.
ונבוא אל העניין
והוא ,כי גאולה העתידה אינה כגאולה הראשונה ,כי בראשונה כשעלו מבבל עדיין היו
בישראל בלתי כשרים ,כבעלי נשים נכריות ומגרשים נשותיהם על שנתעכבו בדרך ,והעדר
תורה היה להם עד היות להם לחידוש שכתוב בה מצות סוכה ,וכן דברים זולת זה שהיו
מדברים אשר לא כדת כמדובר במלאכי ,אך בגלות הלזה אמר ה' בפסוק הקודם ,שלא בלבד
תשובה מחמת יראה העושה מהזדונות שגגות תספיק ,כי אם אחר שמחיתי כעב פשעיך
ועשיתים חטאות שהם שגגות כמדובר בסמוך ,עדיין שובה אלי כי צריך תשובה נוספת להתם
חטאות.
ושמא תאמרו למה על גאולה אחרונה צריך כל זה ,מה שלא הוצרך בגאולה ראשונה לזה
אמר רנו שמים כו' לומר ,הנה ע"י גאולה אחרונה צריך יתוקנו כל העולמות ,ויורק השפע
בעולם עד הסיר עכירות הארץ ,אשר לקתה ונתעכרה מאז חטא אדם ,ויוכר בזה שאפילו
אילני סרק יעשו פירות ,שהוא ייעוד פסוק ועץ השדה יתן פריו ,שהוא בזמן מלך המשיח כמו
שאמרו ז"ל ,וזה יאמר פה הנה ע"י מה שהוספתיך לומר שובה אלי ,שהיא תשובה שלימה
עד התם חטאות כמדובר ,הלא אז רנו שמים הם אותם אשר עשה ה' ,הם החדשים אשר לא
נאמר בהם ברא אלוהים כי אם עשה ה' ,שהם השמים החדשים אשר נאמר בהם אשר אני
עושה נאם ה' ,כי לא האירו עד הגלות אורם בעולם הזה בגאולה ראשונה.
עתה לא בלבד ארץ החדשה כי אם גם הריעו תחתיות ארץ ,היא הארץ הלזו העכורה ,כי אז
תתחדש ותזדכך ולא יתחילו התחתיות לרנן ,כי אם פצחו ופתחו הרים רנה ,שהנה על
ההרים רגלי מבשר ,ובמה יוכר התחדשות הארץ והסיר חלאת עכירותה ,הוא כי ירונו יער וכל
עץ בו הם אילני סרק ,כי אז יעשו פירות כאשר קודם שיחטא אדם ,והוא כי לא כגאולה
הראשונה שגאל ה' יעקב ,אך לא נתגלה התפארות השפע בעולם שהוא פאר לבורא יתברך,
אך אז כי גאל ה' יעקב וגם שבישראל יתפאר בהתגלות אור השפע בעולם.
או יאמר מעין האמור ,בהזכיר מאמרם ז"ל בב"ר באומרם כי כל תולדות שבמקרא חסרים
חוץ משנים ,אלה תולדות השמים ואלה תולדות פרץ ,והוא כי ששה דברים חסרו בעולם ע"י
חטא אדם ,מאורות ,פירות הארץ ,פירות האילן ,זיוו ,חייו ,קומתו ,וזהו אלה תולדות
השמים בוי"ו ,על כי הששה הדברים היו שלמים ,ביום עשות ה' אלוהים ארץ ושמים ,ולקו
אחרי כן ולא יחזרו כמאז עד יבוא בן פרץ הוא מלך המשיח ,וזהו רמז אלה תולדות פרץ מלא
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בוי"ו על חזרת הששה דברים ,וזה יתכן יאמר הנה ציוויתי על תשובה שלמה ,שהיא מאהבה
כמדובר בפסוק הקודם ,והוא כי שתי גאולות הן:
אחת משעבוד מלכויות,
שנייה ממלאך המוות.
ועל האחד אמר שתלוי בהעדר עונות וחטאות ,וזהו מחיתי כעב פשעיך וכו' שובה אלי,
כלומר שלא על מנת לקבל טובה ואני אעשה את שלי ,והוא כי גאלתיך מהמלכויות.
ועדיין צריך השנית התלויה בהעדר זוהמת נחש ,שעל ידה לקה העולם בששה דברים ,ואז
ע"י גאולת ישראל ממלאך המוות יתוקנו ,וזהו רונו שמים כי יהל אורם כאשר בעת עשאם ה',
וזהו כי עשה ה' שהוא תיקון המאורות ,שתלוי בספירות הרקיע שבו תלה הכתוב יהי מאורות
ברקיע השמים ,וגם תיקון הארץ בפירותיה שהוא על פירות הארץ ,הריעו תחתיות ארץ
שבהם עיקר התבואה שהוא דגן ,וגם התירוש ירונן בהרים שיטפו ההרים עסיס ,ועל כן פצחו
ופתחו הרים רנה ,וגם פירות האילן שכולל יצהר ושאר פירות יתוקנו ,וזהו יער וכל עץ בו
שמרבה הכל ,כי אפילו אילני סרק יעשו פירות ,הרי תיקון ג' דברים אשר בשמים ובארץ ,וגם
הג' התלויים באדם שהם זיוו חייו קומתו יתוקנו ,וזהו כי גאל כו' לומר כי גאל ה' את יעקב
שהוא ממלאך המוות ,שהוא תיקון הרביעית שהיא חייו ,והוא בשום לב אל אומרו גאל לשון
עבר ,לומר כי כאשר גאל ה' יעקב ממלאך המוות ,שיעקב אבינו לא מת ובישראל יוסיף
שיתפאר גם בזיוו וקומתו ,כי ובישראל יתפאר ,כי מה שהוא יתברך ברא האדם להתפאר
בו ,כד"א נצר מטעי וכו' ,אז יתקיים כי ישוב אליו זיוו וקומתו ,כאשר בהיברא אדם שגלגל
עקבו היה מכהה גלגל חמה ,ואפילו מלאכי השרת בקשו לומר לפניו הימנון ,כמו שאמרו ז"ל
בב"ר ,וזהו ובישראל יתפאר ,שע"י תיקון חייו שהוא בהפשטת זוהמת נחש ,כולם אז בשם
ישראל יכנו ,ואז יתפאר גם בזיו וקומה כמדובר.
(כד) כה אמר ה' גואלך ויוצרך מבטן כו' .אחר אומרו כל הייעודים הנוראים שיתחדשו
השמים והארץ והאדם ,עד יהיו כאשר היה אדם בהיבראו זך ובהיר כמדובר ,כי זה הוא
נברא העולם כולו מחדש ,על כן כמדבר עם אבינו יעקב שהוא כמו שכתבנו למעלה המצטער
בגלות עמנו ,כמו שאמרו ז"ל על פסוק ויבער וכו' ,אמר לו על מציאות הגאולה משעבוד
מלכויות ,ועל התמורה שיתחדש האדם בייחוד ישראל מכל העמים ,בחירות ממלאך המוות
שבישראל יתפאר הוא יתברך שיהיו כאדם בהיבראו אל תתמה ,כי הנה מבשרך תחזה כי
אני ה' גואלך מעשו שהיה לוחם עמך ,כד"א ויתרוצצו הבנים בקרבה ,זה הוא מעין גאולה
משעבוד.
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וגם יוצרך בבטן כי עם היותכם ברחם אחד ,הוא יצא איש שעיר אדמוני מבחינת שרו ,ההוא
סמאל הוא מ"ה כלו מחלאת זוהמא מהנחש ,ואתה איש חלק זך כמלאך ה' ,כמפורש אצלנו
יפה חלוקם בביאור התורה פרשת תולדות ,שעל כן היה לך חירות ממלאך המוות ,כך תבטח
שאעשה לבניך שאגאלם ממלכויות וממ"ה ,שאעשם בריה חדשה זכים וברים בקרב הגויים
אשר על הארץ ,שאחדש איכותה ואיכות שמים וארץ בתיקון הששה דברים כמדובר בפסוק
הקודם ,ואל תתמה כי אין כל חדש ,כי הלא אני ה' עושה כל בבריאת העולם גם עתת אעשנו
כמאז.
ובכלל דבריו רמז כי כאשר אז בראם היו מעשה ידיו ולא על ידי מלאך ,כלומר כי להיות
הדבר כן ,היו זכים מתייחסים למעשה ה' ,לא כאשר נתעכרו אחרי כן ,כלומר כי גם עתה
יחדשם כך ,וזהו שפירש נוטה שמים לבדי כו' ,וכמו שאמרו ז"ל מאתי מי אתי כתיב ,כי גם
בבריאת הארץ עדיין לא נבראו מלאכים ,והראיה כי אני בראתי הכל.
כה ֵמפֵ ר אֹ תֹות בַׁ ִדים וְקֹ ְס ִמים יְהֹולֵ ל ֵמ ִשיב חֲ כ ִָמים אָ חֹור ו ְַׁד ְע ָתם י ְַׁסכֵל :
כו ֵמ ִקים ְדבַׁ ר עַׁ ְבדֹו וַׁעֲ צַׁ ת ַׁמ ְלאָ כָיו י ְַׁש ִלים
קֹומם :
יה אֲ ֵ
בֹות ָ
ְהּודה ִתבָ נֶינָה וְחָ ְר ֶ
ּולעָ ֵרי י ָ
ּושב ְ
ירּושלַׁ ם ת ָ
ָ
הָ אֹ ֵמר ִל
אֹוביש :
ֹתיְִך ִ
כז הָ אֹ ֵמר לַׁ צּולָ ה חֳ ָר ִבי ְונַׁהֲ ר ַׁ
ירּושלַׁ ם ִתבָ נֶה ְו ֵהיכָל ִתּו ֵָסד:
ָ
כֹורש ר ִֹעי ְוכָל-חֶ ְפצִ י י ְַׁש ִלם וְלֵ אמֹר ִל
כח הָ אֹ ֵמר ְל ֶ
הלא תראו כי אני (כה) מפר אותות בדים כאשר היה בימי פרעה ,שהיה אומר כי כוכב רעה
היה מנגד לישראל וה' הפר אותותיו ,וכיוצא בזה אין מספר גלוי לישראל ,וא"כ הרי שהוא
יתברך ברא עולם הגלגלים ,וראיה שבראתי גם עולם המלאכים הלא היא ,כי הנני משיב
חכמים אחור וכו' ,והוא ענייין האומרים לישראל קודם החורבן הראשון ,אל תיראו מנבוכדנצר
כי אני אקיף את ירושלים מים ע"י מיכאל שר המים ,וזה אומר אני אקיף אותה אש ,ומה עשה
הוא יתברך חילל ממלכה ושריה ,שהחליף אומנות השרים של מעלה ,לשר המים עשה שר
האש ,ולשר האש שר המים ,והיה כי קראו לא נענו ושבו אחור ,וזהו משיב חכמים אחור
ודעתם יסכל ,כי לא ידעו כי הוחלפה מלאכת מיכאל לגבריאל ,להשביע לגבריאל על המים
ולמיכאל על האש ,הנה כי הוא יתברך עשה גם עולם המלאכים ,כי על כן משנה מלאכתו של
זה לזה כרצונו.
או יאמר ,הלא אמרתי כי בהתחדש ישראל יתחדש העולם ,אל תתמה כי תליתי כל העולם
בישראל גוי אחד ,כי הלא מבשרך תחזה כי אני ולא מלאך ,גואלך ויוצרך מבטן בקום עשה
כמפורש בקודם ,עם היות כי אני ה' עושה כל ולא בעמל ולא ביגיעה ,כי אם במציאות היות
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אנכי ה' ועשה כל העולם ,ועם כל זה לך שאתה איש אחד גאלתיך ויצרתיך בעצמי ,כי יותר
אתה חשוב מכל העולם ואפילו ממלאכי השרת ,שהרי מכלל הבריאה הם ,שאפילו לא נבראו
אלא אחר שמים וארץ שבראתי בשבילך ,כי הלא הייתי נוטה שמים לבדי רוקע הארץ מאתי
מי אתי כתיב ,כאשר למדו ז"ל מכאן ששמים וארץ קדמו למלאכי השרת ,ולא בלבד אותך
יעקב גאלתי בעצמי ,כי גם את בניך במצרים ,כי אז הייתי מפר אותות בדים כו' ,משיב
חכמים אחור הם חכמי יועצי פרעה ,כלומר כי גם עתה אעשה כן לבניך.
(כו) מקים דבר עבדו כו' .ראוי לשים לב אל אומרו פה בירושלים תושב ,ולא אמר תבנה כי
אם בערי יהודה ,ולמטה הוא אומר ולאמר לירושלים תבנה.
אמנם הנה הוא יתברך עודנו מדבר בנחמה זו עם בני הגלות החיל הזה ,כאלו כבר עבר ענייין
חורבן ראשון ובנין השני ,ככל הכתוב בכל דברי הנחמות הקודמות כאשר כתבנו למעלה,
והנה רז"ל פירשו פסוק זה על ענייין אליעזר עבד אברהם ,באומרו הקרה נא לפני היום כו',
וראוי לדעת מה ענייין זה פה בנחמות ירושלים ,ואיך נמשך עם סוף הכתוב .ואומרה כי אומר
הוא יתברך הלא הפלגתי בטוב גאולה העתידה ,חזק ויאמץ לבך כי כן יהיה מקל וחומר ,כי
הלא מקים דבר עבדו הוא אברהם ,אשר אמר ולקחת אשה לבני משם ,וה' הקים דברו כי
שלחו בת מלכים עם עבד איש מקנת כסף ,להקים ה' דבר עבדו אברהם.
ולא עוד ,אלא שעצת מלאכיו של עבדו הנזכר ישלים ,ככל אשר שאל הוא אליעזר מלאכו של
אברהם ,והנה המקים דברי עבדו הוא הוא עתה האומר לירושלים תושב כו' ,וקל וחומר
הדברים ,כי מי שהקים דבר עבדו ודבר שלוחו של עבדו ,כל שכן שיקים דבר של עצמו יתברך
על בנו בכורו ישראל ,והיה דברו לירושלים תושב כו' ,והוא כי הנה ירושלים עתידה ליבנות
מאליה רוחנית ,כי הוא יתברך באש הציתה ובאש הוא עתיד לבנותה ,כנראה ממקראות
ומדרשי רז"ל אין מספר ,על כן להיותו עתה מדבר על העתיד אומר ירושלים תושב ולא אמר
תבנה ,כי בנינה מאליה תהיה ולא יחולו בה ידי אדם ,אך ולערי יהודה תבנינה ע"י בונים.
ושמא תאמר למה בבנין בית שני לא עשית ע"י עצמך ,כי אם על ידי מאמר כורש לישראל,
לזה אמר הן אמת שעל ידי עצמי הייתי עושה.
כי הנה (כז) האומר לצולה היא בבל חרבי מכשדים ,ונהרותיך הם מלכיה ושריה אוביש ע"י
עצמי ,הוא (כח) האומר לכורש רועי שיהיה לי רועה את צאני וכל חפצי ישלים ,ולאמר הוא
לירושלים תבנה כו' ,ולא היה ע"י עצמי ,הנה הייתי יכול לעשות בעצמי.
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פרק מה
ימינֹו
כֹורש אֲ ֶשר-הֶ חֱ ז ְַׁק ִתי ִב ִ
א כֹה-אָ ַׁמר ה' ִל ְמ ִשיחֹו ְל ֶ
ּומ ְתנֵי ְמלָ כִ ים אֲ פַׁ ֵתחַׁ ִל ְפתֹחַׁ ְלפָ נָיו ְדלָ ַׁתיִם ּו ְשעָ ִרים ל ֹא י ִָסגֵרּו :
ְל ַׁרדְ -לפָ נָיו גֹויִם ָ
חּושה אֲ ַׁשבֵ ר ּו ְב ִריחֵ י בַׁ ְרזֶל אֲ ג ֵַׁדעַׁ :
ָ
דּורים (אֲ ו ֵַׁשר) [אֲ י ֵַׁשר] ַׁד ְלתֹות נְ
ב אֲ נִ י ְלפָ נֶיָך אֵ לֵ ְך וַׁהֲ ִ
ּומ ְטמֻ נֵי ִמ ְס ָת ִרים
ָת ִתי ְלָך אֹוצְ רֹות חֹ ֶשְך ַׁ
ג ְונ ַׁ
קֹורא ְב ִש ְמָך אלוהי י ְִש ָראֵ ל :
ְל ַׁמעַׁ ן ֵת ַׁדע כִ י אֲ נִ י ה' הַׁ ֵ
ד ְל ַׁמעַׁ ן עַׁ ְב ִדי יַׁעֲ קֹ ב ְוי ְִש ָראֵ ל ְב ִח ִירי וָאֶ ְק ָרא ְלָך ִב ְש ֶמָך אֲ כַׁנְ ָך וְל ֹא י ְַׁד ְע ָתנִ י :
ה אֲ נִ י ה' וְאֵ ין עֹוד זּולָ ִתי אֵ ין אלוהים אֲ אַׁ זֶ ְרָך וְל ֹא י ְַׁד ְע ָתנִ י :
(א) כה אמר ה' למשיחו לכורש .כלומר ,כי מאשר אמרתי לו בין תבין תשובת הדבר והוא ,כי
הנה אמרתי לו כי אשר החזקתי בימינו לרד לפניו גוים כו' ,וגם נתתי לו אוצרות חשך כמו
שאמרו ז"ל שהיו אותם שהטמין נבוכדנצר תחת פרת ,שע"ד נס גלה ה' לכורש ואשר הוספתי
לך כי (ב) אני לפניך אלך והדורים וסבובים אישר ,לא למענך אני עושה שאלוהיך אני חלילה,
כי אם למען תדע כי אני ה' בעל היכולת ,אך לא שתחשוב כי אני אלוהיך ,כי מה שקראתי
מאז בשמך טרם תצא לעולם ,שהוא מזמן ישעיה שעדיין לא היה כורש בעולם ,והיה נראה כי
בטרם יצרהו בבטן ידעו כי על כן החשיבו ,דע כי לא כן הוא ,כי גם (ג) שקראתי בשמך מאז
אלוהי ישראל אני נקרא ולא אלוהיך,
והטעם שאני עושה כל אלה לך על ידך ולא על ידי עצמי ,הלא הוא כי אין זכות שלם לישראל,
כי אם (ד) למען עבדי יעקב שזכות אביהם הם צריכים ,וישראל שקראתיו כן להיותו בחירי,
כלומר אך לא בזכות עם בני ישראל כי לא שלמים המה ,וזהו למען עבדי יעקב וישראל
בחירי ,וגם אתה לא שלם אתה לפני ,לא להקרא אני אלוהיך ולא שע"י זכותך אתה ראוי ,כי
הנה ואקרא לך בשמך מטרם תהיה בעולם ,וגם אכנך כינוי מעלה באומרו כורש רועי ,שהוא
שקידמתיך והחשבתיך לקראך בשם ,וגם לכנות אותך בכינוי גדולה באומרי לכורש רועי ,ועם
כל זה לא ידעתני ,ויהיה מה שאמרו ז"ל שלא להשלים מאמרו יתברך כי הוא יתברך אמר לו
שהוא יבנה עירו ,והוא ציוה ואמר מי בכם מכל עמו יהיה אלוהיו עמו וכו' ,וזה יאמר ולא
ידעתני.
ולא עוד ,כי אם שעם היות כי (ה) אני ה' ואין עוד זולתי אין אלוהים ,שלא על ידי עצמי מצד
גדולתי לא היה לי לעשות דבר לך על ידי עצמי ,ועם כל זה אאזרך על ידי לרד לפניך גוים
כמפורש בסמוך ,ועם כל זה לא ידעתני לעשותו ע"י עצמך ,עם עשותי אני עמך ע"י עצמי.
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הנה מכללות מאמרו יתברך אל כורש יצא לנו ,כי מבלי זכות לישראל לא עשה הוא יתברך
ירושלם ע"י עצמו ,ובזה היא תשובה אל מה שרצה יתברך בהביאו מה שאמר לכורש ,שהוא
שלא נתמה אם לעתיד יעשה יתברך בנין ירושלם ע"י עצמו ,מה שלא עשה כן בבית שני ,כי
בבית שני לא היה זכות שלמה לישראל מה שאין כן לעתיד ,כי אז שלמים יהיו לגמרי כמדובר
למעלה ,כי גם אחרי שיזכו ישראל לימחות כעב פשעם כו' ,יצווה אותם לומר שובה אלי עד
התם חטאות מאהבה לגמרי כמדובר ,שאין גאולה אחרונה באה אלא ע"י תשובה שלמה
כמפורש אצלנו הטעם בקצת מקומות ,וכמאמרו יתברך כל הנשאר כו' קדוש יאמר לו.
ּומ ַׁמעֲ ָרבָ ה כִ י-אֶ פֶ ס ִב ְלעָ ָדי אֲ נִ י ה' וְאֵ ין עֹוד :
ו ְל ַׁמעַׁ ן י ְֵדעּו ִמ ִמזְ ַׁרחֶ -ש ֶמש ִ
ּובֹורא ָרע אֲ נִ י ה' עֹ ֶשה כָל-אֵ לֶ ה :
ֵ
ֹשה ָשלֹום
ּובֹורא חֹ ֶשְך ע ֶ
ֵ
ז יֹוצֵ ר אֹור
(ו) למען ידעו ממזרח שמש וממערבה כו' .הנה ידוע מרז"ל כי ע"י גלגל חמה הכיר אברהם
את בוראו ,כי בזריחתו אמר אולי השמש הוא האלוהים ,ובראות ששקעה החמה אמר ודאי
אין זה אלוה ואמר שמא הוא הלבנה ,ראה שנסתלק החשך ושב השמש אמר גם אין הירח
אלוה ,אלא שיש להם מנהיג למעלה מהן ,וע"י כן הכיר את בוראו ,והוא ענייין מאמרם ז"ל
מרגלית טובה הייתה תלויה בצווארו של אברהם ,וכשמת תלאה בגלגל חמה ,שהוא כי מה
שהיה עושה בגרונו קורא בגרון מציאותו יתברך לכל ,שהוא נמשל אל מרגלית טובה שבצוואר
הוא הגרון ,כשמת תלאה בגלגל חמה ,כי מזריחת החמה ושקיעתה ילמדו הדבר כאשר עשה
הוא ,כי מזה למד להכיר את בוראו.
ובזה נבוא אל ענייין הכתובים ,והוא כי אחרי אומרו כי הוא יתברך הזכיר את כורש מזמן
ישעיה ,שהוא יבוא ויפיל את הכשדים מחריבי המקדש ,ועל ידו ישוב ליבנות ,והנה אין צריך
לומר כורש ,כי אם אפילו נבוכדנאצר שהחריב המקדש לא נולד עדיין ,ואיך טרם לידת
נבוכדנאצר בישר ה' כי כורש יבוא ויתקן את אשר יעוות נבוכדנצר ,לזה אמר כי ממזרח שמש
כו' ,והוא כי אלו לא ברא אלוהים אור וחשך ,לא היה ניכר מחמת זריחת שמש ושקיעתה
מציאותו יתברך ,וזהו אומרו למען ידעו ממזרח שמש וממערבה ,שהוא ע"י זריחת שמש
ושקיעתה כי אפס בלעדי כו' ,שהוא כאשר ע"י כן הכיר אברהם.
בשביל כך הוא יתברך היה (ז) יוצר אור ובורא חשך ,שע"י היות אור בבקר וחשך בלילה ניכר
העניין ,והנה עדיין יש מקום לומר ,הן אמת שיוכר בזה כי אין השמש לבדו אלוה ,וגם לא
החשך או הירח לבדו ,אך עדיין היה פתחון פה לומר ,כי יש בורא האור והוא מזריח השמש,
ויש בורא חשך והוא מעריב ערבים ,וכל אחד יש לו זמן קבוע לממשלתו ,לכן לבל יאמרו שיש
חלילה ,אחד יוצר אור הוא פועל הטובות ,ואחד בורא חשך הוא פועל הרעות ,על כן מה עשה
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יתברך עשה שלום ותיקן הרע תחילה ,ואח"כ בורא רע למען יאמרו כל העם אם יש פועל
הטובות נגד פועל הרעות ,א"כ למה קודם ב ֹא הרע ברא תיקונו ,כי איך ידע מה שבלב פועל
הרעות ,ואיך מביא מתחילה תיקון הרע ,ואולי לא יסכים עמו פועל הרעות ונמצא בריאת
תיקונו לבטלה ,אך הוי אומר כי אחד לבדו ברא את הטוב ואת הרע ,ועל כן בידו הכל.
והוא כי טרם בוא הרע הוא נבוכדנצר ,עושה שלום הוא יתברך ,כי הכין והזמין ביאת כורש
לעולם שהוא שלום ,שע"י יבנה בית המקדש שהיה זה שלום ,קודם להיות בורא רע בעולם
הוא נבוכדנצר ,ואלו היה אחד פועל רעת החורבן ואחד מתקנו ע"י כורש ,א"כ למה מטרם
יבוא הרע עשה ותיקן ע"י הכין את כורש ,ואולי פועל הרע יגביר את נבוכדנצר ויעכב ביד כורש
מלתקן ,אך אין זה כי אם שהוא יתברך עשה את כולם ואין מוחה בידו לעשות את כל חפצו.
וזה יאמר פה ,אל תאמר כי אחד הוא יוצר האור פועל הטוב ,ואחר הוא בורא חשך פועל
הרע ,כי על כן הקדים הוא יתברך ויהי עושה שלום תחילה ,בהכין את כורש ואח"כ בורא רע
הוא נבוכדנצר ,למען תדע כי אני ה' עושה כל אלה כשלום כרע כאור כחשך ,ועל כן עשה
שלום בהכין מזמן ישעיה בונה בית המקדש ,קודם בא הרע הוא נבוכדנצר להחריבו.
ּושחָ ִקים יִזְ לּו-צֶ ֶדק
ח הַׁ ְר ִעיפּו ָש ַׁמיִם ִמ ַׁמעַׁ ל ְ
אתיו :
ִת ְפ ַׁתח-אֶ ֶרץ ְוי ְִפרּוֶ -י ַׁשע ּוצְ ָד ָקה ַׁתצְ ִמיחַׁ יַׁחַׁ ד אֲ נִ י ה' ְב ָר ִ
ט הֹוי ָרב אֶ ת-יֹ צְ רֹו חֶ ֶרש אֶ ת-חַׁ ְר ֵשי אֲ ָד ָמה
ֹאמר חֹ ֶמר ְליֹ צְ רֹו ַׁמהַׁ -תעֲ ֶשה ּופָ עָ ְלָך אֵ יןָ -י ַׁדיִם לֹו :
הֲ י ַׁ
ילין :
ּול ִא ָשה ַׁמהְ -ת ִח ִ
ֹוליד ְ
י הֹוי אֹ ֵמר ְלאָ ב ַׁמה-ת ִ
(ח) הרעיפו שמים ממעל כו' .הנה שלשת פסוקים אלה הבאים כאחד משוללי הבנה ,ואין
המפרשים יוצאים ידי חובת ביאור מתיישב והנה יונתן מתרגם פ' ראשון זה על תחיית
המתים ,וגם שלא נבארהו כביאורו נינקוט מיהא שבתחיית המתים ידבר ,ונבאר השלשת
הכתובים יחד בדבר ,וטרם נדבר בו נזכירה מעשה שהיה בר' יהושע ,שאמרו בגמרא ששאל
לו הקיסר ,איך יעלה על לב שאחר העשות האדם עפר שישוב ויחיה ,אמרה בת הקיסר לר'
יהושע הרשני להשיב לאבי ,אמר לה השיבי ,אמרה הנה ב' יוצרים היו בעיר אחת ,א' עושה
כלים מחומר ואחד עושה כלים ממים ,איזה מהם יותר אומן חשוב ,אמר לה העושה ממים,
אמרה לו ישמעו אוזניך דברי פיך ,אם הקדוש ברוך הוא בורא אנשים ממים היא הטיפה
זריעת האם ,לא יעשה מחומר עפר מן האדמה.
ונבוא אל העניין
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והוא כי אחר אומרו ענייין הגאולה בא ויאמר ענייין תחיית המתים ,והנה ידוע כי טל שעתיד
הקדוש ברוך הוא להחיות בו את המתים ,הוא עליון מאד משמים רוחניים עליונים ,וזהו
הרעיפו שמים ממעל ,ואח"כ ברדת הטל פוגע בשחקים הוא הרקיע השלישי ,שבו מלאכים
שוחקים מן לצדיקים לעתיד לבוא ,וגם הם יזלו מאיכות טל המן ,כד"א וברדת הטל האמור על
המן ,וזה יתכן יהיה פירוש אומרו כי טל אורות טלך ,שהוא טל אור השמים ממעל וטל אור
שחקים.
ועל האחד אמר הרעיפו שמים ממעל,
ועל השנית אמר ושחקים יזלו צדק שהוא בתורת צדקה,
ואז ברדתן תפתח ארץ לעומתן ,כד"א בפתחי את קברותיכם ,ואז בטל ב' אורות אלו יפרו
ישע ,שיתגבל עפר המת בטל האורות ההם ויפרו ישע שיעשו פרי ,כד"א פרו ורבו ויהיה של
ישע ,והוא כי בתחילה כשנברא אדם מעפר מן האדמה ,נתגבל במים תחתונים מאד שעלה מן
הארץ ,כמו שאמרו ז"ל ואד יעלה מן הארץ והשקה את כל פני האדמה ,ואז כאשה
המקשקשת עיסתה במים וקוצה חלתה ,כך הקדוש ברוך הוא אחר שע"י האד השקה
האדמה ,אז וייצר ה' אלוהים את האדם.
על כן מהיות שגבל ממים תחתונים עם עפר מן האדמה ,מצא מקום הנחש להטיל זוהמא,
ויהי האדם משועבד תחת הזוהמא ההיא עד סוף כל הדורות ,אך לעתיד בהיות שנגבל העפר
ההוא ע"י טל אורות העליונים אלו ,לא תמשול בו עוד חלאת הזוהמא ההיא ,וזהו ויפרו ישע
כי הפרי שיעשה ע"י הטלים הנז' ,יהיה של ישע נושע מלמשול בו עוד הנחש ההוא ,וע"י כן לא
תהיה עוד מוות כי הזוהמת נחש המצויה באדם היא הממיתה אותו ,כי היא כרוכה בו ועד
מות תשיבנו ,ועל כן עוד יוסיף הוא יתברך כי הצדקה המצלת ממוות ,כד"א וצדקה תציל
ממות כעובדא דבת ר' עקיבא ובנימן הצדיק ,זכות צדקה אשר בכל איש ואיש אשר יחיינו
יתברך ,תצרף זכות הצדקה אשר עשה.
וזהו וצדקה תצמיח יחד ,כי תצמיח גם היא את המת יחד עם טל משמים ממעל וטל שיזלו
שחקים ,ובמעמד שלשתן יעמד חי וחי לעולם ,ויהיה כי הטל העליון הוא מאיכות הנשמה,
ואשר יזלו שחקים הוא ע"י מלאכים הנקראים רוחות ,כד"א עושה מלאכיו רוחות כנגד הרוח
והצדק כנגד הנפש ,ואומר הוא יתברך אל לזר תחשוב דבר זה ,כי הלא אין כל חדש כי הנה
אני ה' בראתיו ,והוא כי הנה אדם הראשון הוא כל האדם שממנו עד סוף כל הדורות ,אין
צריך לומר הגופים כי ממנו נשתלשלו ונתהוו ,כי אם גם הנשמות כולם העתידות לבוא בעולם,
כולן נמצאו ונכללו בו לאחדים מציאות אחת ,כמפורש אצלנו מרז"ל במקומות רבים ,וע"כ היה
הכרח שימותו כל היוצאים ממנו כמבואר אצלי בביאור קהלת ,והוא אצלי מאמרם ז"ל אין בן
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דוד בא עד שיכלו כל נשמות שבגוף ,שהוא עד שיבואו להתגלגל כל הנשמות שנכללו בגוף
הידוע הכולל ,הוא אדם שכל הסעיפים ממנו מסתעפים ,והוא הגזע כי שם קבלו הזוהמא
וצריכים לתקן.
כלל הדברים כי כל המתים העומדים להחיות ,באדם יוכללו ולא יתייחסו כי אם לאחד ,על כן
אמר אל תתמה איך יחיו מתים אחרי היותם עפר ,כי הלא אין כל חדש ,כי אני ה' בראתיו
שהייתה הבריאה כך מעפר ,ומי שבראו מאז מעפר ישוב יחדשהו כאשר בתחילה ,ולהיות כי
כאשר ברא יתברך את האדם עפר ,אחד בלבד היה ,על כן אמר בראתיו ולא אמר בראתים,
כי אחד היה והוא כולל את כולם ,והנה עדיין לא יבצר מקטני אמנה ,איש יאמר מאמר הקיסר
וימתיק מאמרו לומר ,כי גם שמחומר קורץ אדם ,יותר קשה הוא הברא אחר מותו ושב אל
העפר ,כי ידמה הדבר אל כלי חרש הנעשה מחומר ,וכאשר נשבר אין לו תקנה לעשות ממנו
כלי ,כך הלא כמו זר נחשב יצלח לשוב לחיות אחר שמת ונשבר חומרו.
ועל האומר כדבר הרע הזה בא האלוהים להתריס נגדו ולומר (ט) הוי רב את יוצרו ,ודברי
ריבו עמו הוא אומרו חרש את חרשי אדמה ,כלומר איך אמר אלוהים להחיות מתים מעפרם
אחר היותם חרש ,שהוא שנשבר הכלי ונעשה חרש ויושם עם חרשי אדמה בקבר ימים
ושנים ,וזהו חרש את חרשי אדמה ,ומתריס נגדו הוא יתברך ואומר היאמר חומר ליוצרו מה
תעשה ,כך הרב את יוצרו הלא יביט כי הוא חומר יצרו הוא יתברך ,היאמר לו מה הוא אשר
תעשה ,כלומר שהוא דבר נמנע וקשה ,ופעלך שאתה בא לפעול שהוא גוף חומרי אין ידים לו
לעשותו ,כי תעשה מחומר בידך כלי הפועל הזה אין לה' ידים גשמיות לעשותו ,והוא שנותן ב'
טעמים:
א' כי הוא כחרש שנשבר ואין לו תקנה,
שנית שלא יפעל אל בעפר.
והנה האיש ההוא עליו אני אומר( ,י) הוי אומר לאב מה תוליד כו' ,והוא כי אם הוא רב את
יוצרו באומרו שלא יעשה מעפר המת איש חי ,הלא מכל שכן ידמה למי שאומר לאב מה
תוליד ,כלומר למה תזדווג עם אמי להוליד כי הלא מה תוליד ע"י הזיווג ,כלומר האם מטיפת
מים תוליד איש חי ,ועל מה שאינו מתייחס העפר אליו יתברך להיעשות על ידיו ,שהוא עפר
עכור מן הרקב של מת אמר ולאשה מה תחילין ,שהוא כי מהטיפה שמסרחת ג' ימים בבטנה
מהוה הוא יתברך את העובר ,שהוא עכירות יתר מן עפר המת ,וזהו ולאשה כו' ,כלומר מה
תחילין ותתעברי מטיפת אבי ,האם מטפה סרוחה תתעברי מילד חי ,ולא דעת ולא תבונה
לאמר כי את עצמו עשה ע"י כך.
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ושיעור העניין כי הרב את יוצרו על עשותו יתברך גבר חי מחומר ,נמצא כי הוא כאומר לאב
מה תוליד כו' ,כי ק"ו הדברים אם על עשות כלים מעפר הוא תמה ,מכל שכן שיתמה על
העשותם ממים ,כלומר ואחר שזה אינך יכול להכחיש ,כי מבשרך תחזה כי באת מטיפת מים
כל שכן מחומר ,ואם כן אפוא בטלה תמיהתך וכך יאות לך להאמין בקונך ,והוא דבר שדברה
בת הקיסר לאביה כמדובר.
יא כֹה-אָ ַׁמר ה' ְקדֹוש י ְִש ָראֵ ל וְיֹוצְ רֹו הָ אֹ ִתיֹות ְשאָ לּונִ י עַׁ ל-בָ נַׁי וְעַׁ ל-פֹ עַׁ ל י ַָׁדי ְתצַׁ ֻּונִ י :
יתי :
אתי אֲ נִ י י ַָׁדי נָטּו ָש ַׁמיִם ְו ָכלְ -צבָ אָ ם ִצ ֵּו ִ
יתי אֶ ֶרץ וְאָ ָדם עָ לֶ יהָ בָ ָר ִ
יב אָ נֹכִ י עָ ִש ִ
לּותי ְי ַׁשלֵ ַׁח
יג אָ נֹכִ י הַׁ ִעיר ִֹתהּו ְבצֶ ֶדק ְוכָלְ -ד ָרכָיו אֲ י ֵַׁשר הּוא-י ְִבנֶה ִע ִירי ְו ָג ִ
ל ֹא ִב ְמ ִחיר וְל ֹא ְבשֹ חַׁ ד אָ ַׁמר ה' צְ בָ אֹות :
(יא) כה אמר ה' קדוש ישראל כו' .אחרי אומרו כמה חביבין ישראל לפניו יתברך ,אמר עתה
הנה תמיה אני כי אחר היותי קדוש ישראל מתייחס להם מצד הנפש ,ויוצרו מצד הגוף
שעשיתי מהטיפה חומר בצורת פנים ואברים ,או ויוצרו שגבל עפרו ויצרו ,כד"א וייצר ה'
אלוהים את האדם עפר כו' וכל הגופים משם הם ,איך יש בני אדם שהאותיות שאלוני לדעת
מה תהיה אחרית ישראל ,והתמיהא היא האם על בני מצד נפשותם ,ועל פועל ידי מצד
גופם ,כאומרו נעשה אדם כו' וייצר כו' עפר כו' צריך תצווני ,כלומר האם לא ידעתם שלא
אעזבם.
והביטו וראו כי חביבים הם לפני יותר ממלאכי השרת ,כי הלא (יב) אני עשיתי ארץ עם
היותה חומר ,והיה יותר כבוד לעשות ע"י מלאך ,וגם אדם בראתי ע"י עצמי יציר כפי ,כ"כ
החשבתי הארץ שהאדם יושב בה ואת האדם ,אך מלאכי השרת לא כן הם כי אם ידי נטו
שמים ,אך המלאכים שהם צבא השמים לא עשיתי ע"י עצמי ,כי אם וכל צבאם צויתי שיעשו
אותם ,והוא מאמרם ז"ל מפורש אצלנו בביאור התורה פרשת בראשית ,וזה לשונם:
בלא עמל ובלא יגיעה ברא הקדוש ברוך הוא את השמים ואת הארץ ,שנאמר בדבר
ה' שמים נעשו ,אבל כל צבאם יגיעה כתיב בהו ,שנאמר וברוח פיו כל צבאם ע"כ.
ושם ביארנוהו באר היטב.
וכלל הדברים כי השמים והארץ בצאת הדבור מפיו יתברך היו נמצאים עשויים מיד ,אך צבא
השמים ע"י הבל פי ,דברי המאמר היוצא מפיו יתברך ,היה הצבא השמים מתהווה ,וזהו
וברוח פיו כל צבאם ,כי רוח והבל פיו היה מהוה אותם ,והוא ענייין מאמר רבי יוחנן פרק אין
דורשין ,כי מכל דבור ודבור היוצא מפיו של הקדוש ברוך הוא נברא מלאך ,הנה כי רוח הפה
מהוה ובורא.
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ובזה נבוא אל פרק שאנו בו שאומר ראו כמה חביב האדם לפני ,כי אדם עליה בראתי ע"י
עצמי ,אך המלאכים שנבראו בב' או בחמישי למ"ד ,עם שידי נטו שמים לא עשו את
המלאכים ,כי אם כל צבאם צויתי את רוח פי להתהוותם.
ושמא תאמר ,אם כן אפוא למה בבית שני לא החשבת את בניך לבנות להם הבית ,כי אם ע"י
גוי מגויי הארץ הוא כורש מלך פרס הנ"ל ,לזה אמר אל יעלה על רוחך כי כורש היה העושה,
כי לא היה כי אם כגרזן שביד החוצב בו.
כי הלא (יג) אני בעצמי העירותיהו בצדק ,שעשה שזכה לכך וכל דרכיו אישר ,והראיה כי
ממני היה נעשה הכל ,כי לא היה דרך מלכי גוים לעשות דבר ,ומה גם לישראל שנואיהם אם
לא במחיר או בשוחד ,וזהו הוא יבנה עירי וגלותי ישלח מארצו לחירות לא במחיר ולא
בשוחד ,כי אם להקים מאמרי וזהו אמר ה' צבאות.
ּוסבָ ִאים אַׁ נְ ֵשי ִמ ָדה עָ לַׁ ִיְך ַׁי ֲע ֹברּו וְלָ ְך י ְִהיּו אַׁ חֲ ַׁריְִך יֵלֵ כּו
יד כֹה אָ ַׁמר ה' יְגִ יעַׁ ִמצְ ַׁריִם ּוסֲ חַׁ ר-כּוש ְ
בַׁ זִ ִקים יַׁעֲ בֹרּו וְאֵ לַׁ יְִך י ְִש ַׁתחֲ וּו אֵ לַׁ יְִך י ְִתפַׁ לָ לּו אַׁ ְך בָ ְך אֵ ל וְאֵ ין עֹוד אֶ פֶ ס אלוהים :
מֹושיעַׁ :
ִ
טו אָ כֵן אַׁ ָתה אֵ ל ִמ ְס ַׁת ֵתר אלוהי י ְִש ָראֵ ל
טז בֹושּו ְוגַׁם-נִ כְ ְלמּו ֻכלָ ם י ְַׁח ָדו הָ ְלכּו בַׁ כְ ִל ָמה חָ ָר ֵשי צִ ִירים :
עֹול ֵמי עַׁ ד :
נֹושע בה' ְתשּועַׁ ת עֹולָ ִמים ל ֹאֵ -תבשּו וְל ֹאִ -תכ ְָלמּו עַׁ דְ -
יז י ְִש ָראֵ ל ַׁ
(יד) כה אמר ה' יגיע מצרים וסחר כוש כו' .אחרי אומרו כל ייעודי הטובה העתידה לישראל,
אמר הן אמת כי אפשר תאמרו כי הלא ביני וביני הצלחת הגויים רבה מאד ,ומה גם מצרים
כוש וסבאים מקומות הצלחה ועושר רב ,על כן אמר אל יצר לכם כי הכל מזומן לכם ,כי יגיע
מצרים וסחר כוש וסבאים שסבאים אנשי מדה רמי הקומה ,כי הנה כוש ומצרים עליך
יעבורו דרך העברה ,ובראותם גדולתך לך יהיו הם ויגיעם וסחורתם אשר אתם ,וסבאים
אנשי מדה אחריך ילכו לכובשך בזיקים ,יעבורו עליך לאסור אתכם בהם ויתהפכו כי אליך
ישתחוו ,כי לאלוהות יחשבו אתכם ועל כן אליך יתפללו ,ומעלה זו שתהיה לכם הוא ,אך
בזאת שבך אל ולא יהיה בך עוד מי שהוא אפס אלוהים ,כי תדבק באל אמת ולא במי שהוא
אפס אלוהים ,וזהו אך בך אל ואין עוד מי שהוא אפס אלוהים.
משיבים ישראל או הנביא בעדם ואומרים ,הנה כל זה הוא לעתיד( ,טו) אכן בהווה עד הזמן
ההוא אתה אל מסתתר ,שתמיד אתה מסתיר פניך ממנו ,וכל הגויים תמיד בהצלחה רבה,
ואין ניכר היותך אלוהי ישראל רק בעת התשועה שהוא לקץ הימים ,וזהו אלוהי ישראל
מושיע ,שיוכר היותך בייחוד אלוהי ישראל בהיותך מושיע בלבד .משיב הוא יתברך ואומר
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אל תצר בהצלחת עכו"ם ,כל זה הזמן והסתר פני ממך עד התשועה כי הלא הכל הולך אחר
החיתום ,כי תחת שמחת הצלחתם יבושו ויכלמו בסופם.
וזהו (טז) בושו וגם נכלמו כלם ,שהוא בושו בעולם הזה וגם נכלמו בעולם הבא ,ולחזק
אמיתת הדבר אומר בלשון עבר ,כאלו כבר היה ,וזה יהיה בין לעובדי פסל בין לחרשי עצים
אומניהם ,כי יחדו ילכו בכלמה חרשי צירים ,הם אומני הפסילים אשר כללות הבושת לכולם
הוא באחרית הימים ,ולא תהיה להם תקומה.
אך ישראל סובלי הצרות והסתר הפנים ,אל יצטערו בזה מכמה טעמים:
א' כי (יז) ישראל נושע בה' כי ישועתו של הקדוש ברוך הוא ישועתן של ישראל ,כי הוא נושע
בה' בזמן תשועתו יתברך ,כלומר ולכן דיו לעבד להיות כרבו ,ולהאריך זמן התשועה עד
תשועת השכינה.
ועוד כי העכו"ם בושו בעולם הזה וגם נכלמו בעולם הבא ,אך ישראל אחר היות נושע בה'
בעל היכולת ובעל ב' העולמים ,גם ישועת ישראל תהיה תשועת ב' עולמים עולם הזה ועולם
הבא.
ועוד כי העכו"ם ע"י אוכלם בהצלחתם בעולם הזה כל טובם יבושו באחריתם ,אך ישראל
סובלי צרות והסתר פנים בעולם הזה ,לא תבשו ולא תכלמו עד עולמי עד.
בֹורא הַׁ ָש ַׁמיִם הּוא הָ אלוהים יֹ צֵ ר הָ אָ ֶרץ וְעֹ ָשּה הּוא כֹונְ ָנּה
יח כִ י-כֹה אָ ַׁמר-ה' ֵ
תהּו ְב ָראָ ּה לָ ֶשבֶ ת יְצָ ָרּה אֲ נִ י ה' וְאֵ ין עֹוד :
ל ֹאֹ -
יט ל ֹא בַׁ סֵ ֶתר ִדבַׁ ְר ִתי ִב ְמקֹום אֶ ֶרץ חֹ ֶשְך ל ֹא אָ ַׁמ ְר ִתי ְלז ֶַׁרע ַׁיעֲ קֹ ב תֹהּו בַׁ ְקשּונִ י
יש ִרים :
אֲ נִ י ה' דֹבֵ ר צֶ ֶדק ַׁמגִ יד ֵמ ָ
(יח) כי כה אמר ה' בורא השמים כו' .הנה ברחוקים מתורת ה' נמצא יוצא עתק מפיהם,
לדבר ולומר כי רם ה' מלהשגיח בארץ הלזו העכורה ,ויאמרו כי הוברי השמים וכסיליהם ,להם
לבדם ניתנה הארץ וכל צאצאיה ,על פיהם יצאו ועל פיהם יבואו ,והמה לא ידעו כי שמים
כאחד בראם ה' ,ואילו ידונו השגחתו לפי רוממותו ,גם השמים כאין לשכון יה אלוהים ,ולא
דעת ולא תבונה לאמר ,כי הן הן נוראותיו שלא יעצרנו הגשם אשר לעולם השפל להשגיח בכל
פרטיו ,כי הכל משועבד לחכמתו יתברך ,אשר אין שכל האדם חומרי מכיל השכלת איזה
הדרך ישכון אורו יתברך בעולם השפל ,ואוי לעיניים שאינם רואות השגחתו יתברך ,בפרטי
הארץ עין בעין עד אין מספר ,זולת אמונה שלמה אשר הנחילנו יתברך ,ואדרבא מאז ברא
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אלוהים ארץ ושמים מרגלא בפומייהו דרז"ל ,כי מאז נתאווה הקדוש ברוך הוא שתהיה דירתו
בתחתונים ,שאם לא כן מה לו יתברך לעשות ארץ ,אם לא להשלים בה נשמות עם בני
ישראל ,בשמור ועשות בה תורה ומצות אשר חננם ה' ,לתת להם תורת אמת ומצות
ומשפטים וחוקים ,המעלים בקדש עושיהם עליון עד ה' אלוהיהם בהם.
והן אלה הדברים אשר ידבר הנביא פה ,באומרו כי כה אמר ה' בורא השמים כו' ,לומר הלא
אמרתי כי ישראל נושע בה' תשועת עולמים ,שהוא תשועה של ב' העולמות העולם הזה
והעולם הבא ,והלא יאמרו הגויים כי רם ה' ועל השמים כבודו ,אך לא ישגיח בארץ חלילה,
ושעל כן הגויים מוצלחים מהוברי השמים אשר בצלן יחסו ,מה שאין כן עם בני ישראל ,ושעל
כן רוב ימיהם משועבדים למלכויות ,ואיככה יאמר אלוהים שישראל נושעים ומאושרים גם
בעולם השפל ,לזה אמר אשר אמרתי שהוא יתברך ייטיב לישראל גם בעולם הזה ,הלא הוא
כי כה אמר ה' כי בורא השמים הוא האלוהים ,יוצר הארץ ועושה גם הוא בשמים ,והוא
שאומר הוא יתברך הלא אין מכחיש ,כי הוא יתברך בורא השמים ושעל השמים כבודו
יתברך ,ולא יכחישו רק השגחה בארץ הלזו העכורה ,והמה לא ידעו כי הלא לפי רוממותו ,גם
השמים לא זכו בעיניו כי גשם זך המה ,וא"כ כאשר יודו בשמים גם יודו בארץ.
וזה אומרו בורא השמים הוא אלוהים שתודו בזה גם כן יוצר הארץ ועושה גם הוא בעצמו ,כי
גם בהם גשם ואין בהם הפרש רק בפחות ויתר ,ואמר יצירה ועשיה בארץ הלא הוא ,כי ביום
הראשון שברא אלוהים את השמים ואת הארץ ,היא והם היו בדקות כמפורש אצלנו במקומו,
כי מאמר יום ראשון היה רם על ט' מאמרות הבאים אחריו ,כי על כן לא נאמר בו ויאמר ,עם
שבראשית נמי מאמר הוא כי הוא מתייחס אל המחשבה ,וביארנו בזה מאמרם ז"ל כי
בתחילה נאמר ברא אלוהים ,ואח"כ הוא אומר ביום עשות ה' אלוהים ארץ ושמים ,אלא
בתחילה עלה במחשבה לברא אותם במידת הדין ,וראה שלא היה מתקיים שיתף בו מידת
רחמים ,והלא כמו זר נחשבה תשובתם זו ,כי הלא ברא אלוהים נאמר והיאך היא מחשבה
בלבד.
אך במאמרנו זה יצדק כי מאמר בראשית הוא עליון נורא ,ואל מחשבה תתייחס כמדובר ,ועל
כן נאמר אח"כ ויעש אלוהים את הרקיע ,ואמרו רז"ל יחזק הרקיע כי לחים היו וקרשו כו' ,כי
הלא צריך לתת טעם למה לא יצאו חזקים מהיום הראשון ,אך למה כי מאמר ראשון היה דק
מאד ,לא קבלו הדברים שנבראו בו התגשמות עצמיי ,עד השתלשלם במאמרות שאחרי כן
שלמטה מהראשון ,וההיקש בארץ כי ביום הראשון הייתה בדקות עד שאחרי כן בתוך המים
קנו התלבשות ונגמר בשלישי ,ואמר יקוו המים כו' ותראה היבשה כמבואר אצלנו על
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מאמרם ז"ל ,שאמרו נטל עפר מתחת כסא הכבוד כו' הה"ד בצקת עפר למוצק ורגבים
ידובקו.
כלל הדברים כי זכה הייתה הארץ בראשון והתגשמה אחרי כן ,ובזה יאמר יוצר הארץ על יום
ראשון ועושה על מה שגישמה אחרי כן ,לומר כי גם התגשמותה מאת האלוהים היה ,והראיה
כי הוא בראה כי הלא כוננה בכל צורכה בצומח ובעלי חיים ואדם ,ואחר שכן הוא ,א"כ כי אין
ספק כי לא תהו בראה לבלי צורך כלה ומלואה כי אם לשבת יצרה ,ומי יהיה היושב בה
שאמרתי לשבת יצרה הלא הוא אני ה' ,והוא מאמר ידוע מרז"ל כי מתחילת ברייתו של עולם
נתאווה הקדוש ברוך הוא שתהיה לו דירה בתחתונים ,וזהו לשבת יצרה אני ה' ואין עוד
זולתי אלוה ,יתעתד לשבת בה כסברת עכו"ם.
והנה אוי להם המסלקים השגחתי מעל הארץ הלזו ,והלא (יט) לא בסתר דברתי במקום
ארץ חשך הוא במדבר ,ארץ של חשך חלאת כחות הטומאה כנודע הנגדיים אל אור ה' ,כי גם
שם שהיה היותר נמנע לי להשגיח בו ,שם דברתי בגלוי ופרסום רב ,כי אין צריך לומר ישראל
שראו את הקולות ,ואנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמעום ,כי אם גם כל האומות כמאמרם
ז"ל ,שכל האומות שמעו וחרדו והלכו אצל בלעם ואמרו לו ,שמא מבול הקדוש ברוך הוא
מביא לעולם ,אמר להם אינו אלא שנותן תורה לבניו כי ה' עוז לעמו יתן ,ומה גם לאומרים כי
נחלק הדבור לשבעים לשון ,והלא אין השגחה בעולם השפל גלויה ומפורסמת מזו ,ולמה
יכחישו השגחתי מהארץ והלא אין ראייה כראיית החוש.
ועוד כי הלא אמרתי לזרע יעקב שיעשו לי מקדש ושכנתי בתוכם ,ואם אין השגחתי בארץ
היתכן שעל חנם אמרתי להם שיבקשו אותי שאשכון ביניהם ע"י המשכן ,ודאי שלא כן הוא,
וזהו לא אמרתי לזרע יעקב אשר נטע ארזים במצרים למשכן ,לא אמרתי לזרעו תהו
בקשוני לתהו ולחנם ,כי הלא אני ה' דובר צדק ומגיד מישרים ,ואיך הייתי מדבר הפך הצדק
לומר ושכנתי בתוכם ,מה שלא היה אפשר באופן שלא היה צדק ולא מישרים לגנוב דעת
הבריות.
יטי הַׁ גֹויִם ל ֹא י ְָדעּו
כ ִה ָק ְבצּו ָובֹאּו ִה ְתנַׁגְ שּו י ְַׁח ָדו ְפ ִל ֵ
יֹושיעַׁ :
ּומ ְתפַׁ ְל ִלים אֶ ל-אֵ ל ל ֹא ִ
הַׁ נ ְֹש ִאים אֶ ת-עֵ ץ ִפ ְסלָ ם ִ
כא הַׁ גִ ידּו וְהַׁ גִ ישּו אַׁ ף ִיּוָעֲ צּו י ְַׁח ָדו ִמי ִה ְש ִמיעַׁ -ז ֹאת ִמ ֶק ֶדם ֵמאָ ז ִהגִ י ָדּה
הֲ לֹוא אֲ נִ י ה' וְאֵ ין-עֹוד אלוהים ִמבַׁ ְלעָ ַׁדי אֵ ל-צַׁ ִדיק ּומֹו ִשיעַׁ אַׁ יִן זּולָ ִתי :
כב ְפנּו-אֵ לַׁ י ו ְִהּו ְָשעּו כָל-אַׁ ְפסֵ י-אָ ֶרץ כִ י אֲ נִ י-אֵ ל וְאֵ ין עֹוד :
כג ִבי נִ ְשבַׁ ְע ִתי יָצָ א ִמ ִפי צְ ָד ָקה ָדבָ ר וְל ֹא יָשּוב כִ יִ -לי ִתכְ ַׁרע ָכל-בֶ ֶרְך ִת ָשבַׁ ע ָכל-לָ שֹון :
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כד אַׁ ְך בה' ִלי אָ ַׁמר צְ ָדקֹות וָעֹ ז עָ ָדיו יָבֹוא ְו ֵיבֹשּו כֹל הַׁ נֶחֱ ִרים בֹו :
כה בה' יִצְ ְדקּו ְוי ְִתהַׁ ְללּו כָלֶ -ז ַׁרע י ְִש ָראֵ ל:
לכן (כ) הקבצו בקיבוץ גלויות ובאו פליטי הגוים הפלטים משעבודם ,וזאת עשו כי הנה לא
ידעו הנושאים את עץ פסלם על שכמם ,והיו מתפללים אל אל לא יושיע ,ובוערים היו המה
ולא ידעו ראיות ההשגחה שאמרתי לכם.
על כן (כא) הגידו אתם הדבר האמור וגם הגישו אותם יחד ,אף זולת מה שתגידו להם יועצו
יחדו הם ,בהם מי השמיע זאת מקדם זאת הגאולה האמורה ,כאומרו הקבצו כו' פליטי
הגוים שימלטו מהשעבוד לגאולה ,שהשמיעה ע"י הנביאים מטרם יגלו ,ומי מאז הגידה מימי
אברהם ,שהראה לו שעבוד מלכויות וגאולתן כנודע ,הלא אני ה' ואין עוד אלוהים מבלעדי,
שאם ח"ו היה אלוהים זולתו לא היה מקדים מאז לאומרו ,פן יתעוררו נגדו לבל יוכל הוציא את
עמו מיד אשר המה אלוהיהם.
ושמא תאמרו אם כן אפוא ,למה הגלם וגם מאריך בגלותם אחר שהוא עתיד להושיעם
מתחת שעבודם ,הלא הוא כי הוא אל צדיק עושה משפט צדק ,ועל כן למרק אשמותם והתם
חטאתם הגלם ועיכבם עד עת ליבונם ,ואח"כ הוא מושיעם ,וזהו אל צדיק ומושיע ,ולא יראתי
פן יתאזרו אלוהי העמים נגדי ,אחר שהשמעתי מעתה אשר אוציאם מתחת ידם ,כי הלא אין
זולתי ולא אירא מהם ,וזה יורה מהיות טעם מפסיק במלת ומושיע ,כי אומרו אין זולתי אינו
נמשך אחר מלת ומושיע.
(כב) פנו אלי והושעו כל אפסי ארץ כו' .אחר הכריחו יתברך השגחתו בעולם השפל ,ושכל
עיקרו הם ישראל ,ובשבילם ברא העולם לשבת אתם בארץ ,ושהוא יגאלם ויושיעם מיד
הגויים ,ושיגידו הדבר ישראל בקיבוץ גלויות כי גדול ה' ומשגיח ,וכי כל אלוהי העמים אלילים
ואין זולתו יתברך ,ראה והנה יאמרו הגויים הלא בהושיע את עמו נלקה כולנו ,ולמה יעשה כה,
והננו גם אנחנו כישראל נלך אחריו יתברך ,על כן עשה יתברך כמדבר אתם ואומר להם ,פנו
אלי והושעו כל אפסי ארץ ,כלומר אותם שבאפסי ארץ שלא שעבדו את ישראל ,בל תלקו
אגב המשעבדים בבוא זמן הכתוב באדין דקו כחדא כו' ,כי אני אל כו' לומר אל תהיו כגרי
אריות שאת ה' היו יראים ואת אלוהיהם היו עובדים ,כי אם אני אל ואין עוד.
(כג) ובי נשבעתי שלא להיותכם ראויים להיות לי אני עושה ,כי אם שיצא מפי צדקה דבר
ולא ישוב ,ומה הוא הדבר ולא ישוב שדברתי הלא הוא ,כי לי תכרע כל ברך תשבע כל לשון,
ואין להם טובה גדולה מזו שיחשיבם ה' לכך ,והנה היוצא מלשון זה הוא ,כי לא בלבד אשר
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לא שעבדו והצרו את ישראל ,כי אם יצא מפיו צדקה כו' כוללת ,כי לו תכרע כל ברך תשבע
כל לשון ,והלא הוא הפך אומרו והושעו כל אפסי ארץ.
ועוד קושי אחר והוא ,כי אם אומר הוא יתברך והושעו כל אפסי ארץ ,אם כן אפוא מה יתרון
יהיה לישראל אשר גם אותם יושיע ה' על כל אפסי ארץ.
לכן על ב' הדברים בא ישעיה הנביא ויאמר (כד) אך בה' כו' לומר הנני בא למעט ,כי גם
שאמר ה' תכרע כל ברך שמורה על הכל ,וגם שמורה שאין יתרון לישראל על אפסי ארץ ,אך
בה' כי הנה לי אמר צדקות ועוז ,ומה הן הצדקות ועוז שהוא רחמים ודין ,הדין הוא כי גם
שלו יתברך תכרע כל ברך ,בין אשר שעבדו בין אשר לא שעבדו לא יהיו שווים ,כי אשר העלו
חרון אף בו יתברך בהצרם את ישראל ,לא יקבלם בבואם לכרוע לפניו ,כי הנה עדיו יתברך
יבוא ויבושו כל הנחרים בו ,הם אשר שעבדו והצרו את ישראל שהעלו חרון אף בו יתברך,
ואמר יבוא לשון יחיד ,להורות כי כאחת יבואו ולא יקובלו ,ומה שאמרתי שדבר צדקו הוא שלא
יהיו שווים ישראל עם האפסי ארץ ,כי שם היא צדקה אחת כאומרו יצא מפי צדקה ,שהוא
מציאות שיושיעם מצרה ושאליו יכרעו ובשמו ישבעו ,אך לא הטבת קניינית שיתהללו על רוב
טובה ,כי אינן צדיקים ומתייחסים אליו יתברך כישראל שנשמותם חלק אלוה ממעל.
אך ישראל (כה) בה' יצדקו ,שיהיו צודקים עמו יתברך להתייחס בה' ,ועל ידי כן לא יהיו ככל
אפסי ארץ שאין טובתם רק העדר צרה ,כי אם שגם ויתהללו בקבלם טובה ,ועל כן קראם
צדקות לשון רבים ,ועוד כי בגוים יש הפרש בין אלו לאלו כמדובר ,אך בישראל יהיו כל זרע
ישראל ,וזהו אומרו כל זרע ישראל.

פרק מו
א כ ַָׁרע בֵ ל קֹ ֵרס נְ בֹו הָ יּו עֲצַׁ בֵ יהֶ ם לַׁ חַׁ יָה וְלַׁ ְבהֵ ָמה נְ שֻ אֹ ֵתי ֶכם עֲ מּוסֹות ַׁמ ָשא לַׁ ֲעיֵפָ ה :
ב ָק ְרסּו כ ְָרעּו י ְַׁח ָדו ל ֹא יָכְ לּו ַׁמלֵ ט ַׁמ ָשא ְונ ְַׁפ ָשם בַׁ ְש ִבי הָ לָ כָה :
(א) כרע בל קרס נבו כו' .הנה במדרש חזית על פסוק אמרתי אעלה בתמר ,אמרו פסוק זה
על צלם נבוכדנצר ,שנפל אחר מעשה דחנניה מישאל ועזריה ,ונעשה אברים אברים ע"י
דניאל ,ואפילו נאמר כפשוטו נינקוט מיהא שעל אותו ענייין ידבר ,ויתכן יאמר ,הנה אחר
הבושה ההיא שהיה לצלם ולאלוהי נבוכדנצר ,על ידי מה שנתקדש שם שמים ,כרע בל קרס
נבו אלוהי כשדים ,עד היות עצביהם נבזים לחיה ולבהמה ,ועם כל זה אתם בני ישראל אין
חזור לעמוד השער

ספר ישעיהו

*

פירוש מראות הצובאות

*

רבי משה אלשיך

*

אתר דעת

359

צריך לומר שלא יצאתם מהגלות ,כי אם אדרבא הם משא עונות שהיו עליכם בירושלים ,עתה
נעשו עמוסות שהוא יותר מדי ,כי עוון הצלם היה לכם משא לעיפה ,כי על היותכם עייפים
מנשואותיהם בא המשא ההוא ,ועל כן עם היות שנכנעו וקרסו כרעו לפני ה' ,ונתחרטו כל
ישראל על שהשתחוו לצלם ,עם כל זה לא אירע להם כבהמה העמוסה ,שכורעת ומפלת
המשא מעליה על ידי כריעתה ונמלטת ממנה.
כי אם הם (ב) קרסו כרעו ועם כל זה לא יכלו מלט משא ,הוא גלות אחר הוא מדי ,שהיה על
שהשתחוו לצלם כמאמר רשב"י ,וזהו ונפשם בשבי הלכה ,ואפשר במה שלא אמר ובשבי
הלכו ,כי אם ונפשם שיכוון על השכינה שגרמו שגלתה עימהם כביכול כנודע ,כי גלו למדי
שכינה עימהם ,והנה מהדבר הזה הלא יתאבלו ישראל וכמעט יתייאשו מן הגאולה ,באומרם
כי הלא במקום שהיו ממרקים אשמותם בגלות בבל ,אדרבא שם גרמו גלות אחר ,ואם תאבד
תוחלת תיקונם וגאולתם.
ש ִאים ִמנִ יָ -ר ַׁחם :
ג ִש ְמעּו אֵ לַׁ י בֵ ית יַׁעֲ קֹ ב ְוכָלְ -שאֵ ִרית בֵ ית י ְִש ָראֵ ל הָ עֲ מֻ ִסים ִמנִ י-בֶ ֶטן ַׁהנְ ֻ
יתי וַׁאֲ נִ י אֶ ָשא ַׁואֲ נִ י אֶ ְסבֹל ַׁואֲ ַׁמלֵ ט :
ד וְעַׁ ד-זִ ְקנָה אֲ נִ י הּוא וְעַׁ דֵ -שיבָ ה אֲ נִ י אֶ ְסבֹל אֲ נִ י עָ ִש ִ
לזה אמר לדבר על לבם (ג) שמעו אלי בית יעקב כו' ,כי הלא אתם עמוסים עלי מני בטן,
שאלמלא אני לא היה ניצול יעקב מעשו ,מהיותו בבטן אמו כאשר התרוצצו הבנים בקרבה,
וגם נשואים מני רחם שלא הפילה רבקה ברוב צערה על הריצוץ ,ואני נשאתי את יעקב
שתוכל לקיימו ,בזה תבטחו כי כאשר מאז החלותי לנהל אתכם ולהצילכם ,כי כן אעשה תמיד
כי (ד) עד זקנה הוא גלות בבל ,שהיו הגויים אומרים שה' שעשה ניסים בפרעה ובמצרים על
אודות ישראל ,ועתה כשדים מרקדים בהיכלו כבר הזקין ,אוי להם כי עד זקנה אני הוא אשר
הייתי מתחילה כי לא שניתי ,ועד שיבה הוא גלות מדי ,שהיה המן אומר לאחשורוש ,כי מלך
ישראל כבר הגיע לזקנה ושיבה אני אסבול ,וזהו כחי וגבורתי לסבול עד תום גבול מירוק
אשמותכם ,ועל גלות יון אני עשיתי בעונותיכם ואני אשא אתכם על יון כאשר היה ,ועל
אריכות גלות הזה המר והנמהר אני אסבול ,כי כביכול שכינתי בגלות ואמלט על כל פנים בלי
שום ספק חלילה.
ְת ְמ ִשלּונִ י וְנִ ְד ֶמה :
ְת ְשוּו ו ַׁ
ה ְל ִמי ְת ַׁד ְמיּונִ י ו ַׁ
צֹורף ְו ַׁיעֲ ֵשהּו אֵ ל ִי ְסגְ דּו אַׁ ף-י ְִש ַׁתחֲ וּו :
ו הַׁ זָ ִלים זָהָ ב ִמכִ יס ְוכֶסֶ ף בַׁ ָקנֶה י ְִשקֹ לּו י ְִשכְ רּו ֵ
ִשאֻ הּו עַׁ לָ -כ ֵתף י ְִס ְבלֻהּו ְויַׁנִ יחֻ הּו ַׁת ְח ָתיו ְויַׁעֲ מֹד
זי ָ
יֹושיעֶ נּו :
ִמ ְמקֹומֹו ל ֹא י ִָמיש אַׁ ף-יִצְ עַׁ ק אֵ לָ יו וְל ֹא יַׁעֲ נֶה ִמצָ ָרתֹו ל ֹא ִ
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(ה) למי תדמיוני ותשוו כו' .אחרי אומרו הגלות שיתחדש לגולים בבלה ע"י צלם נבוכדנצר
שהוא גלות מדי ,בא להוכיח למפרע מעתה את ישראל שקודם עושים אלילים אילמים ככל
הגויים ,שעל כן יגלו בראש גולים ,ואומר למי תדמיוני ותשוו ,לומר ,אוי לכם שתדמיון אותי
למי שאפילו אתם אינכם שווים אליהם ,וזהו למי תדמיוני ותשוו אפילו אתם אל הדבר ההוא,
כלומר וכל שכן אני.
ושמא תאמרו שאין הכוונה דמיון כי אם משל בעלמא ,הנה גם זה אין ראוי כי ותמשילוני
ונדמה ,כלומר שאם תמשילוני תבואו לומר שנדמה ,וזהו ותמשילוני ונדמה ולא תאמרו כן
לא לפתיות כ"כ כזה אייחס אתכם ,כי הלא גדולה מזו יש ביניכם.
כי הנה (ו) הזלים זהב מכיס כו' והוא ,כי הנה ראוי לשים לב אל אומרו וכסף בקנה ישקולו
כי מי זה שוקל בקנה,
ועוד שהיה ראוי תנקד הבי"ת בשב"א ולא בפת"ח ,שהוא כאומרו בהקנה בה"א הידיעה,
ועוד אומרו (ז) מצרתו לא יושיענו ,כי אחרי אומרו שישאוהו כו' ושממקומו לא ימיש ושיצעק
אליו ולא יענה ,מי לא ידע שמצרתו לא יושיענו.
אך יאמר הזלים זהב מכיס שמזלזלים זהבם ,אך בכסף הם עושים יותר ממציאות זלזול
שבקנה ישקולו ,והוא כי יש קנה המאזנים ,וכשאדם בא לשקול איזה דבר אין ידו אוחזת
בקנה ,כי אם ככה יעשה לא תכריע כף המאזנים אפילו ירבה מה שבכף האחת ,גם שיהיה
הכבדות רב מאד מחזקת היד לסבול השווי ,אך נוקבים הקנה ותולים המאזנים דרך אותו
נקב ,בחוט או ברזל דרך אותו נקב ברפיון ,באופן שאוחז בו האדם ובדבר מועט שמכביד יותר
הכף האחת מהשנית מכרעת ויורדת למטה.
ונבוא אל העניין
אמר כי כל כך הם בלתי מחשיבים הכסף ,כי בקנה הוא קנה המאזנים הידוע ישקולו ,כי לא
תאחז ידם בתלי שהקנה תלוי בו אלא בקנה עצמו ,באופן שאם ישימו משקל ליטרא ברזל
בכף אחת ,לשקול כנגדה ליטרה כסף לא יאחזו כי אם בקנה ,באופן שהלואי בשני ליטרין כסף
תכריע כף שהכסף בה ,שהוא לבלתי החשיב הכסף לעשות אלילים אילמים וישכרו וכו' ,וראו
עד היכן הגיעה שטותם ,כי ישאוהו בידיהם ולא יוכלו לסובלו ,וישימו אותו על הכתף לסבול
אותו ,וזהו ישאוהו על כתף יסבלוהו ,וילאו עד שיניחוהו תחתיו וממקומו לא ימיש ,ולא דעת
ולא תבונה לאמר מה יושיעני זה ,כי אם בכל דעתו אף יצעק אליו ואין צריך לאמר מצרה
הבאה אליו ממקום אחר ,כי אם אפילו מצרתו של הפסל עצמו ,אשר היצר לבעליו בשאת
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אותו שהלאהו כאשר נשאו ,ועל כתף סבלו אפילו מצרתו זאת לא יושיענו ,ומה גם עתה
מצרה הבאה לו מזולתו.
ֹוש ִעים עַׁ ל-לֵ ב :
ח זִ כְ רּו-ז ֹאת ו ְִה ְתאֹ ָששּו הָ ִשיבּו פ ְ
ט זִ כְ רּו ִראשֹ נֹות ֵמעֹולָ ם כִ י אָ נֹכִ י אֵ ל וְאֵ ין עֹוד אלוהים וְאֶ פֶ ס כָמֹונִ י :
ּומ ֶק ֶדם אֲ ֶשר ל ֹא-נַׁעֲ שּו אֹ ֵמר עֲ צָ ִתי ָתקּום ְוכָלֶ -ח ְפצִ י אֶ ֱע ֶשה :
אשית אַׁ חֲ ִרית ִ
י ַׁמגִ יד ֵמ ֵר ִ
יא קֹ ֵרא ִמ ִמזְ ָרח עַׁ יִט ֵמאֶ ֶרץ ֶמ ְרחָ ק ִאיש (עֲ צָ ִתו) [עֲ צָ ִתי]
אַׁ ףִ -דבַׁ ְר ִתי אַׁ ף-אֲ ִביאֶ נָה יָצַׁ ְר ִתי אַׁ ף-אֶ עֱ ֶשנָה :
(ח) זכרו זאת והתאוששו כו' .אחר הזהירו ממעשה פסילי אלילים ,אמר הנה העושים כך
נמשלתם לבהמות הרואות צורה ונבעתות ממנה ,שלא יבינו כי אין בה רוח חיים ,כך אתם
כבהמות לעשות מצורות הדומה ממש ,לכן זכרו זאת והתאוששו שאומר אליכם והתאוששו,
כלומר ,סורו מהיות כבהמות ועשו עצמיכם אנשים ,ולא בלבד את עצמיכם כי אם גם והשיבו
פושעים זולתכם על לב ממה שיצא לבם לעשות השטות ההוא.
או יאמר על לב ,כי הנה אמרו רז"ל רשעים הם ברשות לבן ,צדיקים לבן ברשותם ,ובזה
יאמר הפושעים שטרם יהיו רשעים היה לבם ברשותם ,שהיו הם על לבם ואח"כ נעשה לבם
עליהם ,שהם ברשות לבם עתה החזירום בתשובה ,עד שישובו להיות על לב ולא לבם
עליהם.
והוא כי (ט) זכרו ראשונות מעולם ,ותכירו ג' דברים:
א' ,כי אנכי אל,
שנית כי אין עוד אלוהים.
שלישית ,כי אפס כמוני ,והוא ענייין האמור במכות מצרים ,כי בהתראת סימן דצ"ך נאמר
בזאת תדע כי אני ה' שהוא מציאותו יתברך ,ובהתראת עד"ש נאמר ,למען תדע כי אני ה'
בקרב הארץ ,שהוא כי אין עוד זולתי בקרב הארץ ,ובהתראת סימן באח"ב נאמר ,בעבור
תדע כי אין כמוני בכל הארץ ,שהוא כי אין בשרים של מעלה כמוהו ,כי הוא יתברך עם היות
שישראל מיוחדים אליו ,הוא משתרר בכל האומות ועולמות כי שלו הכל.
מה שאין כן השר שאינו שורר רק באומתו גם זו כחו מאלוהי ישראל הוא לו ,ושם כתבנו יחס
הודעת כל אחד משלש אלה אל כל אחד מסוגי המכות ,נמצא כי מאז נלמדו שלשה עיקרים
אלו ,ועל מעמד שלשתן יאמר פה:
זכרו ראשונות מעולם שהוא מאז היו במצרים ,ותדעו שלשה עיקרים אלו שהם,
כי אנכי אל שהוא מה שאמר למען תדע כי אני ה',
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וגם השנית והיא ואין עוד אלוהים ,והוא האמור שם כי אני ה' בקרב הארץ,
ואפס כמוני הוא מה שאמר ,בעבור תדע כי אין כמוני בכל הארץ,
שהם שלשה הוראות שנראו ונלמדו מהמכות ההם ביציאת מצרים.
ועוד זכרו היותי (י) מגיד מראשית אחרית ,ולא בלבד מה שמציאותו כבר הוא בעולם ,ואני
מגיד מה שיהיה ע"י הדבר ההוא ,כי אם גם מקדם אשר לא נעשו.
ועל החלוקה הראשונה אמר מגיד מראשית אחרית,
ועל השנית אמר ומקדם אשר לא נעשו,
ואז הייתי אומר עצתי תקום שהוא מה שלא דברתי ,כי אם הייתה עצה בלבד בכח תתקיים
וזהו אומרו עצתי תקום וכל חפצי אעשה ,ופירש ואמר היכן היו הדברים האלה.
והוא מה שאמר (יא) קורא ממזרח עיט איש עצתי שהוא באברהם שקראו ממזרח ,ואמר לו
לך לך מארצך כו' אל הארץ ,והוא באשר היה איש עצתו שבו נתייעץ מה היה רוצה לבניו
שעבוד מלכויות או גיהינום כמאמר ז"ל ,שהראהו ד' מלכויות שהם אימה חשיכה גדולה
נופלת עליו שהם ארבע מלכויות ,ותנור עשן כו' שהוא גיהינום ,ואברהם בירר לו את
המלכויות ,כלומר כי בזמן שהיה איש עצתו שם היה ,מה שהייתי מגיד מראשית אחרית ,כי
אמרתי כי גר יהיה זרעך וכו' ואחרי כן יצאו ברכוש גדול ,וכן היה לעיני הכל ,ולא בלבד
ענייין גלות מצרים והגאולה משם ,אשר מצרים מציאותם היה בעולם ,כי אם גם אשר לא
נעשו עדיין הם המלכויות אשר עדן לא נעשו ,כי עדיין לא באו לעולם ,והגידם הוא יתברך
לאברהם מאז ,כי בהם היה איש עצתו שהגיד לו שהיו ד' מלכויות עתידים לשעבד את בניו
שהם אימה חשיכה וכו' ,הרי בזה פירש מגיד מראשית אחרית.
ואומרו ומקדם אשר לא נעשו ,ועל אשר אמר אומר עצתי תקום וכו' ,שהוא כי גם שהגיד
מציאות המלכויות לא דבר הגאולה מהם בפירוש ,כי אם אומר בלבו עצתי שאני נועץ בקרבי
תקום וכל חפצי אעשה ,שהוא אחר הגאולה מה שהוא חפצו בבריאת העולם שיתקיים
בתחיית המתים ,והנה שתי הדברים האלה ייעדם למעלה בסמוך כמפורש ,ועל אלה הקדים
כל הצעות אלו ואמר ,הנה אז בימי אברהם הוא איש עצתי ,לא דברתי לא זה ולא זה בפירוש
כי אם רמז הגלויות ,אך עתה הגאולה אין צריך לומר רמז כי אם גם דברתי אחרי כן ע"י
הנביאים ,ואם כן ודאי שאף אביאנה ,וגם מה שיצרתי מעפר כד"א וייצר ה' אלוהים את
האדם עפר מן האדמה ,אף אעשנה פעם שנית בתחיית המתים ,וכל זה תדעו מאשר ידעתם
כי אני ה' ואין עוד אלוהים ואפס כמוני ,ואשר הייתי מגיד מראשית אחרית וכו'.
חֹוקים ִמצְ ָד ָקה :
ירי לֵ ב הָ ְר ִ
יב ִש ְמעּו אֵ לַׁ י אַׁ ִב ֵ
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ָת ִתי ְב ִציֹון ְתשּועָ ה ְלי ְִש ָראֵ ל ִת ְפאַׁ ְר ִתי:
ּותשּועָ ִתי ל ֹא ְתאַׁ חֵ ר ְונ ַׁ
יג ֵק ַׁר ְב ִתי צִ ְד ָק ִתי ל ֹא ִת ְרחָ ק ְ
(יב) שמעו אלי אבירי לב וכו' .חזר להבטיח על הגאולה ,ומדבר עם הצדיקים אבירי לב
מלהרהר באמונה ואליהם יאמר ,שמעו אלי אבירי לב הרחוקים מלקבל הטובה מפאת צדקה,
כי בזכותם אתם כדאים לקבלה ,ומה שתשמעו ותאמינו לי באבירות לב מלהרהר ,הלא הוא,
כי בגלות הראשון (יג) קרבתי צדקתי ,שהיא עד מלאת לבבל שבעים שנה בלבד ,ועל כי
דניאל טעה וחשב שנתרחק הזמן עד העמידו יתברך על האמת ,כך מעתה עשה כן ואמר לא
תרחק.
ועל גלות מדי אמר ותשועתי לא תאחר וכך היה ,כי בי"ב לניסן הייתה הגזרה בין המלך
והמן ,וביום י"ו לחדש תלו אותו על עץ ,ואין צריך לומר ריחוק כי אם אפילו איחור לא היה,
וזהו לא תאחר.
ועל גלות יון שהיה בציון ממש אמר ,ונתתי בציון תשועה.
ועל העתידה אמר לישראל תפארתי ,כי אז תהיה לישראל תפארתו יתברך ,כי אז יתקיים
מאמרו יתברך מעשה ידי להתפאר ואומרו ובישראל אתפאר.

פרק מז
ּוש ִבי עַׁ ל-עָ פָ ר ְבתּולַׁ ת בַׁ ת-בָ בֶ ל ְש ִבי-לָ אָ ֶרץ אֵ ין-כִ ֵסא בַׁ ת-כ ְַׁש ִדים
א ְר ִדי ְ
יפי י ְִק ְראּו-לָ ְך ַׁרכָה וַׁעֲ ֻנגָה :
תֹוס ִ
ִ
כִ י ל ֹא
ְטחֲ נִ י ָק ַׁמח ג ִַׁלי צַׁ ָמ ֵתְך חֶ ְש ִפי-שֹ בֶ ל ג ִַׁלי-שֹוק ִע ְב ִרי נְ ָהרֹות :
ב ְק ִחי ֵרחַׁ יִם ו ַׁ
ג ִת ָגל עֶ ְרו ֵָתְך גַׁם ֵת ָראֶ ה חֶ ְרפָ ֵתְך נ ָָקם אֶ ָקח וְל ֹא אֶ ְפגַׁע אָ ָדם :
(א) רדי ושבי על עפר כו' .הנה בפסוק הקודם הזכיר הבטחה מה שהוא יתברך יושיענו
מארבע גלויות ,בא עתה להורות כי בכל צרותינו לו צר ,ויורנו איך מעתה הוא מתריס נגד
המלכות הראשון המשעבד אותנו ,ואומר לו רדי ושבי כו' ,והוא כמדבר עם הכשדים אשר
הגלו אותנו באכזריות חימה ,ואומר להם טרם אביא הנקמה עליך ,הכנעי ושבי על עפר
והתאבלי בתולת בת בבל ,והוא כי במות בלשאצר היה נשאר עדיין שנה אחת ,להשלים
השבעים שנה שייעד הוא יתברך להתם מלכותם ולגאלנו מידם ,ולמען השלים השבעים שנה
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נשארו כל הכשדים אחרי הריגת בלשאצר שלמים עוד שנה אחת ,רק הכסא חדל מהם,
והומלך דריוש עליהם והיו כמופקדין אצלו שנה אחת ,כד"א אשר הומלך על מלכות כשדים ,כי
מלך מהכשדים היה נמנע ,כי לא חננם ה' רק ג' ,בשכר שלש פסיעות שפסע נבוכדנצר בימי
בלאדן בן בלאדן לכבוד ה' ,והיו נבוכדנצר ואויל מרודך ובלשאצר.
ובראות הכשדים שנהרג בלשאצר שהיה להם ליכנע כי אין עוד מלך מהם ,ושרעתם תבוא
אליהם במלאת השנה ההיא ,ואמר הוא יתברך ,רדי מגאותך ושבי על עפר מעתה שעדיין
את בתולה ,טרם ימלוך עליך מלך אשר לא מעמך הוא כי אז תקרא בעולה ,שבי לארץ כי אין
כסא בת כשדים ,כי כסא מלוכה מבת כשדים איננו לך ,כי ספו תמו שלשת המלכים נועדו
להיות מן הכשדים ,על כן מן אז חדל הכסא אעשה תענוגיך ,ולא תתנהגי כרכה וענוגה כי
עבר אותו הזמן ,כי לא תוסיפי יקראו לך רכה וענוגה.
ומה שאמרתי שלא תתנהגי כרכה הוא( ,ב) קחי רחים וטחני קמח ,והכן עצמך אל הגלות,
ומה שאמרתי וענוגה הוא ,גלי שוק גלי צמתך חשפי שובל כו' ,לעבור נהרות לגלות ,טרם
יגלו אותך שתתלמד אל העבדות ,אך ידעתי כי לא תעשה כן ,כי אם שפה תשב בוטח
באליליך.
והנה (ג) תגל ערותך במה בטחת כי לא יועילך אלוהיך אשר בטחת בו ,גם תראה חרפתך
אשר בטחת ותתבזה ברעה אשר תבוא עליך כי תהיה לחרפה ,מה שאין כן אם היית גולה
למרחקי ארץ ,במקום שאין מכירים אותך ,ודעי אפוא כי נקם אקח בידי ולא אפגע אדם ינקום
נקמתי ממך ,והוא כי גם אם יעשו בך נקמות ,מאליהם יעשו מבלי אבקש מידם ,כי זה מכלל
מה שאני עושה ,שאתן בלבם לעשות בך נקמות.
ד גֹ אֲ לֵ נּו ה' צְ בָ אֹות ְשמֹו ְקדֹוש י ְִש ָראֵ ל :
יפי י ְִק ְראּו-לָ ְך גְ בֶ ֶרת ַׁמ ְמלָ כֹות :
תֹוס ִ
ִ
דּומם ּוב ִֹאי בַׁ חֹ ֶשְך בַׁ ת-כ ְַׁש ִדים כִ י ל ֹא
ָ
ה ְש ִבי
ו ָקצַׁ ְפ ִתי עַׁ ל-עַׁ ִמי ִחלַׁ ְל ִתי נַׁחֲ לָ ִתי וָאֶ ְתנֵם ְבי ֵָדְך
ל ֹאַׁ -ש ְמ ְת לָ הֶ ם ַׁרחֲ ִמים עַׁ לָ -ז ֵקן ִהכְ בַׁ ְד ְת עֻ לֵ ְך ְמאֹ ד :
יתּה:
ֹאמ ִרי ְלעֹולָ ם אֶ ְהיֶה גְ בָ ֶרת עַׁ ד ל ֹאַׁ -ש ְמ ְת אֵ לֶ ה עַׁ לִ -לבֵ ְך ל ֹא ָזכ ְַׁר ְת אַׁ חֲ ִר ָ
ז וַׁת ְ
(ד) גואלנו ה' צבאות שמו כו' .אחרי אומרו שינקם מהכשדים על אשר הכבידו עול שעבודם
על ישראל ,נקם אקח ולא אפגע אדם שהוא שינקם מהם ע"י עצמו יתברך ,על כן חל עלינו
חובת החזיק טובה לה' ,על עשותו נקמת עמו על ידי עצמו ,ולבלתי היותינו כפויי טובתו ,וזה
מאמרנו שאומר הנביא לפניו יתברך בעד עמו ישראל גואלנו ה' ,כלומר גואלנו הוא ה' בעצמו,
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עם היות לו יתברך צבאות כי ה' צבאות שמו ,ואין זה כי אם להיותו קדוש ישראל ,שקדושתו
מתייחסת אל ישראל ,כד"א קדושים תהיו כי קדוש אני ה' ,והוא כי ישראל חלק אלוה ממעל
מה שאין כן המלאכים ,כי על כן שיבחו רז"ל את הצדיקים יותר ממלאכי השרת ,וזה אומרו
קדוש ישראל.
או יאמר ,הלא אמרת נקם אקח ,אנא ה' מהרה חוסה למען כבודך ,כי הלא על ידי היותך
גואלנו יצדק היותך ה' צבאות בעצם ,מה שאין כן קודם גאולתנו ,כי כל פמליא של מעלה
שהם צבאותיך הם בגלות עם השכינה במקום הבונים.
ועוד כבוד שני ,כי אז ע"י גאולתנו תתייחס בעצם אל היותך קדוש ישראל ,כי אז נתקדש
ונהיה קדושים כי קדוש אתה ,ויאות ונכון יהיה היותך נקרא קדוש ישראל ,וזהו גואלנו ה'
צבאות שהיא האחד ,קדוש ישראל שהיא השנית.
או מעין זה ,אל תחוש ה' על הנוגע אלינו רק על בחינת כבוד שמך ,כי ע"י היותך גואלנו ה'
צבאות שמו ,וגם קדוש ישראל כמדובר בקודם.
(ה) שבי דומם ובוא בחשך וכו' .אחרי ראותו יתברך ,כי הנביא דבר שלא על צרת ישראל הם
חצי הגאולה ,כי אם על דבר כבוד ה' ,אז התחזק יתברך על דבר כבוד ישראל ,ואומר כמדבר
אל הכשדים אשר הכבידו עול סבלם על ישראל ,ואומר שבי דומם ואל תלחמי ,כי אם בואי
בחשך הגלות ביד אויביך בת כשדים ,כי למה תלחמי אחר שלא תוסיפי יקראו לך גברת
ממלכות גם כי תנצחי .או יאמר ,כי דרך אשר היא גברת ממלכות ,כי תחפוץ במות יותר
מהיותה ממלכה שפלה ,וזהו יאמר שבי דומם כאבל ובואי בחשך המוות הנקראת חשך ,כמו
שאמרו ז"ל על וחשך על פני תהום זה מלאך המוות ,שמחשיך פניהם של בריות ,כי טוב לך
בחור במוות אחר כי לא תוסיפי להיות גברת ממלכות כאשר בתחילה ,וזהו ובאי כו' כי לא
תוסיפי וכו' ,וזה על אשר עשית לעמי ,ולא תאמרי כי הלא על אשר חטאו לך געלתים ואיך
תצר לי על שנקמתי נקמתך מהם ,כי הלא אדרבא אני שחטאו לי רחמתים ואתה לא למדת
ממני עם היות שלא חטאו לך.
והוא כי הנה אני (ו) קצפתי על עמי והטלתי עיקר הכעס על נחלתי הוא בית המקדש ,כד"א
כי לא באתם עד עתה אל המנוחה ואל הנחלה ,ואמרו רז"ל נחלה זו בית עולמים כי על כן
נשאר מישראל שארית ,כמו שאמרו ז"ל על פסוק כלה ה' את חמתו וכו' ,ועל פסוק אלוהים
באו גוים בנחלתך כו' ,באופן שעיקר הקצף כליתי על נחלתי למען הקל מהצרה על ישראל,
וזהו קצפתי על עמי חללתי נחלתי ,וע"י כך לא כליתים כי אם ואתנם בידך בשבי בלבד ,ואת
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שלא חטאו לך לא שמת להם רחמים ,והראיה כי על זקן הכבדת עולך מאד ,כי באכזריות
התנהגת אתם ואלו היה עולה בדעתך ,כי גם עליך אפשר יעבור כוס שביה ,היית מרחם
עליהם למען בבא לך שבי כהם תזכה שירחמוך גם אתה.
אך (ז) ותאמרי לעולם אהיה גברת ,וכל כך התגאית בזה ששמת על לבך עד גדר שלא
שמת אלה על לבך ,הם הצרות שאזכור שיבואו עליך גם את לא זכרת אחריתה של נחלתי
הנזכרת ,כי לא תשוב ריקם מהנקם ממה שעשית להם.
ח וְעַׁ ָתה ִש ְמ ִעי-ז ֹאת עֲ ִדינָה הַׁ יֹ ֶשבֶ ת לָ בֶ טַׁ ח
הָ אֹ ְמ ָרה ִב ְלבָ בָ ּה אֲ נִ י וְאַׁ ְפ ִסי עֹוד ל ֹא אֵ ֵשב אַׁ ְל ָמנָה וְל ֹא אֵ ַׁדע ְשכֹול :
ְתב ֹאנָה-לָ ְך ְש ֵתי-אֵ לֶ ה ֶרגַׁע ְביֹום אֶ חָ ד ְשכֹול וְאַׁ ְלמֹן כְ תֻ ָמם בָ אּו עָ לַׁ יְִך
טו ָ
ְברֹב כְ ָשפַׁ יְִך ְבעָ צְ ַׁמת חֲ בָ ַׁריְִך ְמאֹ ד :
ֹובבָ ֶתְך
י ו ִַׁת ְב ְט ִחי ְב ָרעָ ֵתְך אָ ַׁמ ְר ְת אֵ ין רֹאָ נִ י חָ כְ ָמ ֵתְך ו ְַׁד ְע ֵתְך ִהיא ש ְ
ֹאמ ִרי ְב ִלבֵ ְך אֲ נִ י וְאַׁ ְפ ִסי עֹוד :
וַׁת ְ
יא ּובָ א עָ לַׁ יְִך ָרעָ ה ל ֹא ֵת ְד ִעי ַׁש ְח ָרּה ו ְִתפֹ ל עָ לַׁ יְִך הֹוָה ל ֹא תּוכְ ִלי ַׁכ ְפ ָרּה
ְתב ֹא עָ לַׁ יְִך ִפ ְתאֹ ם שֹ אָ ה ל ֹא ֵת ָד ִעי :
ו ָ
הֹועיל אּולַׁ י ַׁתעֲ רֹוצִ י :
ִ
עּוריְִך אּולַׁ י תּוכְ ִלי
ּוברֹב כְ ָשפַׁ יְִך בַׁ אֲ ֶשר ָיגַׁעַׁ ְת ִמנְ ָ
יב ִע ְמ ִדי-נָא בַׁ חֲ בָ ַׁר יְִך ְ
ְיֹושיעֻ ְך (הֹ ְב ֵרו) [הֹ ְב ֵרי] ָש ַׁמיִם ַׁהחֹ זִ ים בַׁ כֹוכ ִָבים
יג נִ ְלאֵ ית ְברֹב עֲ צָ ָתיְִך יַׁעַׁ ְמדּו-נָא ו ִ
מֹוד ִעים לֶ חֳ ָד ִשים ֵמאֲ ֶשר ָיבֹאּו עָ לָ יְִך :
ִ
לכן (ח -יג) ועתה שבאת עת פקודה ,שמעי זאת עדינה היושבת לבטח כו'.
או יאמר ,ועתה טרם תבוא לך הרעה שמעי למה תהיי כמותרת ועומדת מעתה ,האומרה
בלבבה אני ואפסי עוד וכו'.
יד ִהנֵה הָ יּו כְ ַׁקש אֵ ש ְש ָרפָ ַׁתם ל ֹא-יַׁצִ ילּו אֶ תַׁ -נ ְפ ָשם ִמיַׁד לֶ ָהבָ ה
אֵ יןַׁ -גחֶ לֶ ת לַׁ ְח ָמם אּור לָ ֶשבֶ ת נֶגְ דֹו :
עּוריְִך ִאיש ְלעֶ ְברֹו ָתעּו אֵ ין מֹו ִשיעֵ ְך:
טו כֵן הָ יּו-לָ ְך אֲ ֶשר ָיגָעַׁ ְת סֹ חֲ ַׁריְִך ִמנְ ַׁ
(יד) הנה היו כקש אש שרפתם כו' .אמר מי יתן והיה שהחוזים בכוכבים תהיה צרתם ומיתת
גופם ,כפרת נפשם מגיהינום אחרי מותם ,כי הנה היו כקש בעולם הזה שלא הוצרך להבה
לשורפם ,כעץ עב שאש גחלים לבדה לא תשרפנו בעצם כאשר בהיות אש להבה ,מה שאין כן
הקש כי אש לבדה תשרפנו ,וזהו הנה היו כקש שאש בלי להבה שרפתה ,ועם כל זה לא
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תהיה שרפת וצרת גופם במקום גיהינום לנפשם ,כי הנה בזה לא יצילו את נפשם מיד להבה
של גיהינום ,והטעם על היותם רחוקים מלהיטיב את זולתם ,כי אפילו הגחלת שהיו עושים
לאפות לחמם לא היו מניחים את זולתם ,יתהנו לשבת נגדו להתחמם ,וזהו אין גחלת לחמם
אור לשבת נגדו ,ועל כן לא הספיק להם צרות העולם הזה להצילם גם מגיהינום.
או יאמר ,הנה היו כקש אש שרפתם על נכסיהם ,ועם כל זה לא יצילו את נפשם ,כלומר את
עצמם מיד להבת חרב אויב ,כי ברזל החרב או סכין נקרא להב ,ולא עוד ,כי אם שגם בהשרף
לחמם ונכסיהם ,לא נהנו בשריפתם להתחמם נגד האור השורף לחמם ,וזהו אין גחלת
לחמם שהוא גחלת של אש ,ששרפתם אור לשבת בעליו להתחמם נגדו בעוד שהוא נשרף,
וזהו אין גחלת לחמם אור לשבת נגדו.
ואמר (טו) כן היו לך אשר יגעת כלומר כן באופן זה היו לך יגיעך אשר יגעת ,כי כלו נשרף
ויכלה באופן שלא תהנה בעודו נשרף להתחמם נגד האור ,וגם סוחריך מנעוריך אשר היטבת
להם וקשרת אהבה אתם ממקומות אחרים הבאים אליך לא הועילוך בצרתך ,כי הנה סוחריך
מנעוריך איש לעברו תעו אין מושיעך.

פרק מח
ְהּודה ָיצָ אּו
ּומ ֵמי י ָ
א ִש ְמעּו-ז ֹאת בֵ ית-יַׁעֲ קֹ ב הַׁ נִ ְק ָר ִאים ְב ֵשם י ְִש ָראֵ ל ִ
הַׁ נִ ְשבָ ִעים ְב ֵשם ה' ּובֵ אלוהי י ְִש ָראֵ ל יַׁזְ כִ ירּו ל ֹא בֶ אֱ ֶמת וְל ֹא ִב ְצ ָד ָקה :
ב כִ יֵ -מ ִעיר הַׁ קֹ ֶדש נִ ְק ָראּו וְעַׁ ל-אלוהי י ְִש ָראֵ ל נִ ְס ָמכּו ה' ְצבָ אֹות ְשמֹו :
יתי ַׁו ָתב ֹא ָנה :
ּומ ִפי יָצְ אּו וְאַׁ ְש ִמיעֵ ם ִפ ְתאֹ ם עָ ִש ִ
ג הָ ִראשֹ נֹות ֵמאָ ז ִהג ְַׁד ִתי ִ
חּושה :
ָ
ּומצְ חֲ ָך נְ
ד ִמ ַׁד ְע ִתי כִ י ָק ֶשה אָ ָתה וְגִ יד בַׁ ְרזֶל עָ ְרפֶ ָך ִ
ּופ ְס ִלי וְנִ ְסכִ י ִצּוָם :
אמר עָ צְ ִבי עָ ָשם ִ
ה וָאַׁ גִ יד ְלָך ֵמאָ ז ְב ֶט ֶרם ָתבֹוא ִה ְש ַׁמ ְע ִתיָך פֶ ן-ת ֹ ַׁ
ו ָש ַׁמ ְע ָת חֲ זֵה כֻלָ ּה וְאַׁ ֶתם הֲ לֹוא ַׁתגִ ידּו ִה ְש ַׁמ ְע ִתיָך חֲ ָדשֹות ֵמעַׁ ָתה ּונְ צֻרֹות וְל ֹא ְי ַׁד ְע ָתם :
ֹאמר ִה ֵנה י ְַׁד ְע ִתין :
ז עַׁ ָתה נִ ְב ְראּו וְל ֹא ֵמאָ ז ו ְִל ְפנֵי-יֹום וְל ֹא ְש ַׁמ ְע ָתם פֶ ן-ת ַׁ
ח גַׁם ל ֹאָ -ש ַׁמ ְע ָת גַׁם ל ֹא י ַָׁד ְע ָת גַׁם ֵמאָ ז ל ֹאִ -פ ְתחָ ה אָ זְ נֶָך
כִ י י ַָׁד ְע ִתי בָ גֹוד ִת ְבגֹוד ּופֹ ֵשעַׁ ִמבֶ טֶ ן קֹ ָרא לָ ְך :
(א) שמעו זאת בית יעקב כו' .המפרשים ז"ל פירשו פסוקים אלו על נושא בלתי נרמז
מציאותו בכתובים ,ואחשבה שהוא על כל מה שדברו כל הפרשיות הקודמות ,שהוא מדבר על
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בני הגלות החיל הזה אסירי התקווה ,כי כה נמשכו כל הכתובים הקודמים ,כי להיטיב לבנו
בגאולה העתידה הזכיר מפלת בבל על שהרעו אותנו בגלות הראשון ,להבטיחנו כי כה
יעשה כהיום הזה ,ואמר עתה שמעו זאת בית יעקב כו' ,לומר לא מבלי רצון טוב לגאלכם אני
מתעכב מהגאולה ,כי אם שאתם בית יעקב ונקראים בשם ישראל ,והוא הנודע כי בהיות
ישראל בלתי כשרים יקראו בשם יעקב ,ובהיותם צדיקים נקראים בשם ישראל ,ואמר מה
אעשה לכם שאתם בלתי כשרים ששמכם הוא בית יעקב ,ואתם קוראים עצמכם בשם ישראל,
מראים כי צדיקים אתם ולא תכירו גדריכם לשוב .וזהו הנקראים בשם ישראל ולא זה שמכם
רק בשם יעקב.
ועוד כי ממי יהודה הוא ממי ים סוף שנקראים על שמו ,כי הוא היה שקדש שם ה' שנכנס
במים עד חוטמו ,שעליו נאמר הייתה יהודה לקדשו ,ואני את אלו עשיתי נס כי הוצאתים
מאותם מי יהודה ,וידוע דלא עביד קודשא בריך הוא ניסא לשקרי ,ואלו נשבעים בשם ה'
שאומרים חי ה' אלוהי ישראל ,ובין השבועה ובין אומרם אלוהי ישראל לא באמת הוא ,כי הם
אינם ישראל כי אם יעקב ,ובזה חבל על שממי יהודה יצאו ,שנמצאתי למפרע עביד ניסא
לשקרי ,והנה לפעמים מותר לישבע לשקר כשהוא לחרמים להרגים וללסטים ,שבזה עושה
צדקה עם עצמו שמציל נפשו או ממונו ,כי זה נקראת צדקה ע"ד ר' פלוני ,שהיה מוליך ממון
פדיון שבוים ,וקפצו עליו לסטים ונתן הממון להציל עצמו ,ואמרו שגם זה פדיון שפדה עצמו
וצדקה היא.
ונחזור אל העניין ,שאחר אומרו שנשבעים שלא באמת ,אמר שאינו מאותם שנשבעים כדי
לעשות צדקה עם עצמם ,שהם חרמים או הרגין כי אם ולא בצדקה ,או כיון באומרו ובאלוהי
כו' ,כי הנה על פסוק לא תשא את שם ה' אלוהיך כו' ,כתבנו כי מה שלא נאמר לא תשבע כי
אם לא תשא ,הלא הוא ,כי שם ה' נקרא על כל איש ישראל ,וכאשר הוא נשבע לשקר הוא
נושא ומגביה שם ה' מעל עצמו ,וזהו לא תשא את שם ה' אלוהיך ,כלומר שהוא נקרא ה'
אלוהיך לא תשא מעליך את שם ה' ,שיקרא ה' ולא אלוהיך שתשא ותסלק את שמו מלכנות
עליך ,כי דע אפוא כי לא ינקה ה' את אשר ישא וכו' ,לומר כי אשר ישא את שמו לשוא ,לא
אומר בו לא ינקה ה' אלוהיו ,כי הלא כבר סילק אלוהותו מאשר ישא את שמו לשוא ,ועל כן
הוא אומר כי אם אשר ישא את שמו בלבד.
ונבוא אל העניין
והוא ,כי אתם בשבועות שקר מסלקים שם ה' מעליכם ואיך יגאלכם ,וזהו הנשבעים בשם ה'
ובאלוהי ישראל תזכירו ,לומר חי ה' אלוהי ישראל והוא לא באמת ,כלומר כי העושים כך
נושאים ומסלקים שם אלוהותו יתברך מעליכם מליקרא אלוהי הנשבעים לשקר ,ואיך תשבעו
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לשקר ואומרים בשבועתכם אלוהי ישראל ,כי הלא ע"י השבועה שהיא שלא באמת לא יקרא
אלוהי ישראל ,כי נושא ומסלק הוא את שמו מהנשבע שלא באמת ,ואתם אלוהי ישראל
תזכירו בשבועה אשר היא לא באמת ,וזהו הנשבעים בשם ה' ובאלוהי ישראל יזכירו ,לא
באמת וכו' ולא בצדקה ,ע"ד הקודם כמדובר.
ועם כל זה אל יתייאשו מן הגאולה (ב) כי מעיר הקדש נקראו גם שהם חוצה בגלות ,ומכניס
שמם אחריה כי חביבה היא אצלם ,כלומר ואעשה בשביל ארצם וגם על האמנה כי על אלוהי
ישראל נסמכו שיגאלם ,עם היות כי ה' צבאות שמו ולא אלוהי ישראל ,כי נשאו וסילקו שמי
מעליהם ע"י היותם נשבעים בשמי לא באמת ולא בצדקה כמדובר ,עם כל זה בשכר אמונה
אגאלם.
ושמא תאמרו ,א"כ אפוא שככה חיבבתנו שעם היותנו בלתי ראויים ,לא תשכחנו בגלות
האחרון הלזה בשכר האמונה ,למה לא גלית לנו קץ הגלות שתחזק האמונה בלבנו אז יותר,
לזה אמר הנה (ג) הראשונות הם גאולת מצרים וגאולת בבל מאז הגדתי ,כי לאברהם אמר
ועבדום וענו אותם ארבע מאות שנה ,וגאולת בבל נרמזה בתורה באומרו ותרץ את
שבתותיה ,שהם מספר השנים שביטלו שמיטין ויובלות שהם ע' שנה כמפורש ברז"ל.
וזהו הראשונות מאז הגדתי ואחרי כן שמפי יצאו חזרתי להשמיעם ,כי של מצרים נאמר
למשה החדש הזה לכם וכו' ואמרו רז"ל החדש הזה אתם נגאלים ,ואומר עוד נגע אחד וכו'
אחרי כן ישלח אתכם כו' ,וכן של בבל חזר להשמיעו יתברך ע"י הנביא באומרו ,לפי מלאת
לבבל שבעים שנה ,וזהו ומפי יצאו ואשמיעם ,אך אחרי הראשונות שהיו שתים ,אחת זמן
הגאולה ממדי ,וזמן הגאולה מיון לא הוגדו מתחילה ,כי אם פתאם עשיתי ותבאנה ,ואומר
הוא יתברך אל תתלוננו בני הגלות האחרון אשר אני דובר בכם ,למה לא הגדתי לכם זמן
הגאולה ,כי דעו נא כי גם הראשונות שמאז הגדתי לא היה ראוי שהגיד אותם.
כי אם (ד) שמדעתי כי קשה אתה ,שהוא מחמת מה שהייתי יודע כי קשה אתה וגיד ברזל
ערפך כו' ,הוא מה שהגדתי לך מאז וגם בטרם תבוא השמעתיך כאמור ,שכל אחד מהן נאמר
זמן הגאולה מתחילה ,וגם אחרי כן קרוב אל הפועל כמו שכתבנו ,כי חזר ואמר החדש הזה
לכם וכו' ,ושל בבל אחר שנאמר בתורה כל ימי השמה תשבות את אשר לא שבתה כו',
שהם שבעים שנה קרוב אל הזמן חזר ושמע על ידי הנביא שהם שבעים שנה.
וזהו (ה) ואגיד לך מאז וגם בטרם תבוא ,שהוא סמוך אל הביאה שבתי ואשמיעם ,כל זה
עשיתי לא מלבי ,רק פן תאמר עצבי עשם ופסלי ונסכי צום ,על כן הודעתיך מאז פן היית
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אומר אם הייתה גאולת מצרים פתאום מבלי הודעת התורה מתחילה ,היית אומר כי מצאת חן
בעיני העבודה זרה אשר עבדת במצרים וגאלך ,וכן בבבל שהפסילים שעבדת בזמן ההוא הם
שעמדו לך ,על כן הודעתיך מאז למען תדע כי ממני שהודעתיך בא הדבר ,אך הביטה וראה
מה תועלת היה לי במה ששמעת מאז זמן הגאולות ,שאדרבא אז שבת לקלקל.
וזהו (ו) שמעת חזה כלה כלומר הלא שמעת הקצים ההם חזה וראה כלה מה הועיל לך ,כי
אחר שהוצאתיך ממצרים עשית את העגל ,ואחר שהודעתיך ע"י ירמיה זמן הגאולה ,שהוא
עד שבעים שנה השתחווית לצלם ,ואתם הלא תגידו כלומר האם לא תגידו מה שהיה ,אם
שווה לכם אם אין ,כלומר כי ודאי תבושו מלהגיד ,ועל כן אני אומר למה תסתירו הלא תגידו.
ושמא תאמר אם כן אפוא ,למה עתה השמעתנו כמה עתידות על ידי הנביאים ,כענייין הנזכר
בסמוך ממפלת בבל וכיוצא ,מכל אשר תבואנה על כמה גויים ומלכים ע"י הנביאים ,עניינים
זולת קץ הגאולה ,והאם מה שהגדת אז הראשונות היה על סיבה ,למה השמעת שאר דברים,
לזה אמר השמעתיך חדשות מעתה ונצורות היו בלי ולא ידעתם ,עתה למה עשיתי כן
להשמיעך זה ,הלא הוא כי חששתי פן תייחס הדברים הבאים אל הוברי השמים וכסיליהם,
ואם הייתי שותק מלהשמיעך היית אומר הלא ידעתי זה אני מהחוזים בכוכבים ,על כן הודעתי
דברים שבראתי וארשתי בעולם ,אשר לא היו מתהווים מאז נסדרו הכוכבים לבוא אל הפועל
הדברים ,למען לא תוכל לומר שידעתם ,כי הלא המה דברים בלתי ניכרים ע"י הוברי השמים
כי הם נבראים מחדש.
וזהו (ז) עתה נבראו ולא מאז ,והראיה כי לפני יום בואן ולא שמעתם ,כי לא עצרו כח
החוזים בכוכבים לדעת אותם אפילו קרוב לפני יום בואם ,כי מלת לפני הוא סמוך כד"א לפני
מותו ,ופירשו המפרשים סמוך למיתתו ,והנה אין זה כי אם שנבראו עתה בריה חדשה ,בלתי
מתהווית מאז נסדרו הכוכבים על פי תנועתם ,וכל זה היה פן תאמר הנה ידעתין ע"י משפט
הכוכבים ותיתן בהם ממש ולא אל השגחתי ,כלומר על זה היה כל אשר השמעתיך חדשות
להביאך על אמיתת ההשגחה ,כלומר אך לא אומר לך גם עת הגאולה ,כי הלא מה שהסתרתי
הקץ האחרון ממך (ח) שלא שמעת ממני כראשונות ,וגם לא ידעת מרוח מבינתך גם מאז
בא אביך לגלות ,באומרו האספו והגידה לכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים ,לא
פתחה אזניך לשמוע אפילו פתיחת הדבר ,כי העלמתי ממנו כמו שאמרו ז"ל בא יעקב לגלות
את הקץ ונעלם ממנו ,וכל זה עשיתי כי ידעתי כי לאורך הזמן ,כי בגוד תבגוד ולא יהיה לך
אריכות אפים ,עד גדר שופושע מבטן קורא לך.
יתָך :
ּות ִהלָ ִתי אֶ חֱ ָטם-לָ ְך ְל ִב ְל ִתי הַׁ כְ ִר ֶ
ט ְל ַׁמעַׁ ן ְש ִמי אַׁ אֲ ִריְך אַׁ ִפי ְ
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י ִהנֵה צְ ַׁר ְפ ִתיָך וְל ֹא ְבכָסֶ ף ְבחַׁ ְר ִתיָך ְבכּור עֹ נִ י :
בֹודי ְלאַׁ חֵ ר ל ֹא-אֶ ֵתן :
יא ְל ַׁמ ֲענִ י ְל ַׁמעֲ נִ י אֶ ֱע ֶשה כִ י אֵ יְך יֵחָ ל ּוכְ ִ
ושמא תאמר ,אם כן אבדה תקוות הגאולה כי ידעת את יצרנו כי בגוד נבגוד וכו' ,ורגע אחת
תעלה חמתך ותאבדנו ,אל תחושו ואל תתייאשו מן הגאולה ,כי הנה (ט) למען שמי אאריך
אפי והוא כי שם ה' הוא כביכול בלתי שלם עד הגאולה ,כי יד על כס יה וכו' ,שנשבע לבלתי
התחבר השתי אותיות משמו אל הב' האחרונות עד הגאולה ולא יתכן יניח שמו כך לעולם,
וזהו למען שמי אאריך אפי ואטיל הכעס באריכות ,וגם ותהלתי שהיא שכינה עמכם בגלות
כ"י אחטם לך ,שאעכב בידה בשבילך שלא יצא חרי האף ממנה לפקוד עליך ,על שאתה
מעכב אותה בגלות ,וזה אעשה לבלתי הכריתך ,שאם לא הייתי עושה כן הייתי מכריתך ולא
היה שמי נשלם בנקם בלבי אם הייתי מכריתך.
ושמא תאמרי למה אתלה הדבר למען שמי ולמען שכינתי ,ולא על הצרות שבאו עלי
שנצרפתי בהן ,הלא הוא כי (י) הנה אני צרפתיך ולא בכסף ,ואין זה ניסיון גמור להחזיק לך
טובה על שסבלת ,כי הנה עיקר הניסיון הוא בכסף ,שהוא לנסות את האדם בעושר אם יעמוד
שלא יבעט ,כי ניסיון העוני אינו כ"כ ניסיון ,כי העוני מכניע ומרחקת את האדם מן החטא ,מה
שאין כן העושר שיהוללנו לחטא ,והוא הצרוף והניסיון הגמור באופן שהן אמת שאני צרפתיך,
אך היה שלא בכסף ועושר ,ומה שבחרתיך היה בכור עוני מה שאין כן אלו היית בעושר ,ועל
כן שלא היה ניסיונך וצירופך גמור ,על כן היטבתי אשר אמרתי למען שמי אאריך אפי וכו'.
וזהו (יא) למעני למעני אעשה והן על ב' הדברים האמורים:
א' ,למען שמי,
והב' ,ותהלתי כו' שהוא על השכינה,
וזהו אומרו למעני למעני אעשה זה פעמים ,למען שני הדברים.
ועל האחד שהוא אומרו למען שמי אמר ,כי איך יחל חלילה שמתחלל שמו בגלות,
ועל אומרו ותהלתי אחטם לך שהוא כי כביכול השכינה מצטערת שהיא בגלות משפעת
לחיצונים ,שעל כן אלמלא שהוא יתברך מעכב חרונה מלצאת אל הפועל היה מכריתך ,על כן
אמר וכבודי שהיא שכינה לאחר לא אתן שתשפיע לאחר ,הוא לשום אחד מהחיצונים לא
אתן ,ועל כן למען זאת אחתור היבשה לצדד צדדים לגאול אתכם ,כי בזה יתוקנו שני
הדברים:
כי שמי לא יחל
וכבודי לא יותן לאחר.
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יב ְש ַׁמע אֵ לַׁ י יַׁעֲ קֹ ב ְו ִי ְש ָראֵ ל ְמקֹ ָר ִאי אֲ נִ י-הּוא אֲ נִ י ִראשֹון אַׁ ף אֲ נִ י אַׁ חֲ רֹון :
יהם יַׁעַׁ ְמדּו י ְַׁח ָדו :
ִימינִ י ִט ְפחָ ה ָש ָמיִם קֹ ֵרא אֲ נִ י אֲ לֵ ֶ
יג אַׁ ף-י ִָדי י ְָס ָדה אֶ ֶרץ ו ִ
ּוש ָמעּו ִמי בָ הֶ ם ִהגִ יד אֶ ת-אֵ לֶ ה ה' אֲ הֵ בֹו יַׁעֲ ֶשה חֶ ְפצֹו ְבבָ בֶ ל ּוזְ רֹעֹו כ ְַׁש ִדים :
יד ִה ָק ְבצּו כ ְֻלכֶם ְ
אתיו הֲ ִביאֹ ִתיו ו ְִהצְ ִליחַׁ ַׁד ְרכֹו :
טו אֲ נִ י אֲ נִ י ִדבַׁ ְר ִתי אַׁ ףְ -ק ָר ִ
טז ִק ְרבּו אֵ לַׁ י ִש ְמעּו-ז ֹאת ל ֹא ֵמר ֹאש בַׁ סֵ ֶתר
יֹותּה ָשם אָ נִ י וְעַׁ ָתה אֲ ֹדנָי ה' ְשלָ חַׁ נִ י וְרּוחֹו :
ִדבַׁ ְר ִתי ֵמעֵ ת הֱ ָ
(יב) שמע אלי יעקב וישראל מקוראי כו' .הנה בפרשה זו נבוכו המפרשים למצוא קשר בין
פסוק לפסוק ,ואף גם מראש פסוק לסופו בקצתם ,ולא מצאו כל אנשי חיל ידיהם ,וקורא אני
אליהם יעמדו יחדו בדרך ישרה בס"ד ,והוא בהקדים כי הן אמת ,כי חכמים יגידו כי רב מאד
כח דבור היוצא מפיו יתברך ,כי זולת איכות עניינו גם יש ויש איכות עצום ורב במציאותו ,עד
גדר כי יש כח בו לברוא ולהוות מציאות מאין ,כמו שכתבנו על פסוק וברוח פיו כל צבאם ,כי
הבל רוח מפיו מהוה צבא ארץ ושמים ,והוא מאמר הכתוב ,כן יהיה דברי אשר יצא מפי לא
ישוב ריקם ,כי אם עשה את אשר חפצתי ,והצליח את אשר שלחתיו ,וכן אמרו רז"ל על
המים תלויים במאמר.
ונבוא אל העניין
והוא בהקדים כי הנה חכמי הטבע קיימו וקבלו לסברא נכונה ,כי עמוד הארץ מיוסדת באמצע
הכדור ,הוא לאחד משני פנים:
או כי טבע כדור הרקיע לשאוף את הארץ אליו ,ועל כן להיות השמים כדוריים וכל חלק מהם
שואף בשווה ,על כן הארץ תעמוד באמצע חלל הכדור ולא תמוש,
או בהיפך שטבע הרקיע לדחות את הארץ ,ולהיות הדחייה בשווה תעמוד באמצע ,והן אלה
דעות נפסדות לאשר לא נגה עליהם אור תורת ה' ,שה' בחכמה יסד ארץ כו' ,ובכלל דברי
הנבואה הזאת הוא דחיות לסברא זו ,והעניין שמדבר הוא יתברך על מי שעשה חפצו בבבל
וזרעו כשדים ,הוא כורש הנז' בכתוב השלישי.
והוא שאומר הוא יתברך אחרי אומרו מפלת בבל ,אשר הכבידה עול סבלה על ישראל ,אשר
הייתה ע"י כורש מלך פרס ,וגם המשיך קצת פסוקים שנמשכו אחרי כן ,עתה אומר הוא
יתברך הלא לא יבצר יצא עתק מפי איש ,לדבר ולומר הלא לא ה' פעל זאת כי לא שלחו ה' ,כי
אשר הנביא דבר כה אמר ה' למשיחו לכורש וכו' ,לא לכורש עצמו נאמר כי אם שהוא יתברך
אמר לישעיה הנביא ,ועדיין כורש לא היה בעולם ,על כן בא הוא יתברך לאמר ,כי אותו הדבור
אשר יצא מפיו יתברך אל הנביא על כורש ,באומרו כה אמר ה' למשיחו לכורש ,אשר
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החזקתי בימינו לרד לפניו גוים ומלכים כו' ,שהוא על מלכות כשדים רוח פיו יתברך אשר
דבר מאז על כורש פעל ועשה הדבר ,כי הוא הבל קדוש אלוהי אשר כח בו להיות ולפעול ,כמו
שאמרו ז"ל כי אחר שמוע כל איש ישראל כל דבור ודבור מעשרת הדברות ,היה הדבור עצמו
מדבר עם כל אחד ואחד מישראל ,ואומר לו מקבלני את עליך כך וכך מצות יש בי וכו' ,ואח"כ
היה הדבור עצמו הולך ונחקק על הלוח ,שנאמר קול ה' חוצב להבות אש.
ועל דרך זה קול ה' אשר דבר על כורש לרד לפניו גוים ,כי אותו רוח פיו יתברך הניע את
כורש לקום על כשדים ,ולהצליחו ולהמשילו ממשל רב לאבד את הכשדים ,ולהוציא את
ישראל מתוך ההפיכה ,נמצא כי הוא יתברך העושה כל לפי האמת ,והנה טרם ידבר הוא
יתברך את הדבר הזה ,הקדים הקדמה כמערכה אל הדרוש ואמר ,שמע אלי יעקב וישראל
מקוראי ,כלומר אתה יעקב שמע את אשר אני דובר לבניך כי אתה כעד נאמן ,והוא כי שמך
יעקב ואח"כ היית ישראל מקוראי ,כלומר כי אתה ידעת תוספת איכות קדושה וגדולה שקנית
בנפשך ,על היותך נקרא שם ישראל מפי שהיית מקוראי בעצמי ,שהוא כי רוח פי על איש
עושה בו רושם קדושה ואיכות מעלה.
והדברים אשר אני מקדים אל העניין ,הוא לאמר אני הוא אני ראשון כו' ,לומר דעו אפוא כי
אני ה' לא שניתי ,כי אני הוא בהווה ואני ראשון בעבר ואני אחרון בעתיד ,באופן כי ככחי אז
כשבראתי העולם כחי עתה.
והנני מודיע כחי אז ומזה תדעו כחי עתה ,והוא כי הנה (יג) אף ידי יסדה ארץ ,לומר כי כאשר
ידי יסדה ארץ כד"א ויבשת ידיו יצרו ,אף גם כן יסדה ארץ במקומה באמצע הכדור ,ושלל טעם
הטבעיים האומרים כי הרקיע הוא השואב או דוחה את הארץ ,ועל כן להיות השאיבה או
הדחיה בשווה תישאר באמצע ,ולשלול סברא זו אמר אף ידי יסדה ארץ תחילה ואח"כ ימיני
טפחה שמים ,שמדד שיהיו השמים מקיפים את הארץ שיעור שווה מכל צד ,שיהיו כ"כ
טפחים מצד אחד כמו מכל שאר צדדין ותישאר באמצע ,ואלו כדברי הטבעיים תחילה היה
ראוי יהי רקיע ,ואח"כ על ידו תוסד הארץ ע"י אחיזה או דחייה ,אך מהיות שאף ידי יסדה
ארץ תחילה שקנתה מקומה מאז ,כי מיום הראשון הייתה במקום שהיא עתה ,אלא שביום
שלישי נפנו המים לצד אחד ונראית היבשה ,ואיך הייתה באמצע טרם יתחזק הרקיע למשוך
או לדחות ,והוא במאמרם כי לחים ורפים היה הרקיע בראשון ונתחזקו ביום שני ,כאומרו יהי
רקיע יחזק הרקיע ,והוא ככתוב הטעם אצלנו במקומו בס"ד ,באופן שטרם טפחו שמים בב',
לא היה כח בהם להחזיק הארץ ,באופן אין זה כ"א שלא יסדה הרקיע.
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ושמא תאמר אם כן אפוא במה היא תלויה ,לזה אמר גדולה מזו תקשה לך שתאמר שהרקיע
מעמידה במקומה ,כי הלא גם השמים מי מעמידם במקום שהם עתה ,ולא למטה או למעלה
או מוטים לאחד מן הצדדין ,אך דע לך כי הוא והם תלויים במאמר ,וזהו קורא אני אליהם
יעמדו כו' ,כי ע"י קריאתי אליהם הוא דבורי ומאמרי העמידם יחדו ,היא באמצען והם במקומן
יחד ,שלא תטה היא מאמצע חללם ולא הם מלהקיף בבלתי גבול שווה מכל צד ,קריאת
מאמרי אליהם העמידם.
וזהו קורא אני אליהם יעמדו יחדו ,הרי כחי אז בבריאת העולם שעליו אמרתי אני ראשון,
וע"י הקדמה זו בהיות כי אני אחרון שלא שניתי מאז ,דעו נא כי גם עתה מאמרי אשר אמרתי
לנביא על כורש ,אשר אמרתי שהחזקתי בימינו וכו' ,הוא אשר נתן רצון וכח והצלחה
וממשלה למשול על בבל ,להושיע את ישראל מידם.
ולשמוע זה (יד) הקבצו בני ישראל כלכם ושמעו עיקר זה שאלמדכם ,והוא כי מי הגיד את
אלה הגוים ,כי בדבר עם כל ישראל ואומר על זולתם את אלה ,ודאי שעל הגויים ידבר ,ואומר
מי הגיד את אלה שה' אהבו את מי שיעשה חפצו בבבל ,ושיעזרהו יתברך שיהיה זרועו
כשדים ,כי הכשדים בעצמם יהיו זרוע לו ,שיפלו איש בחרב אחיו כאשר היה ע"י כורש ,כלומר
כי מי הגיד לכורש דבר זה ,ומהיכן ידע כי אוהב ה' את עושה חפצו יתברך בבבל ,שעל כן
נתאזר והלך לעשות הדבר ,כלומר כי מה שאמר הוא יתברך לישעיה הנביא ,כה אמר ה'
למשיחו לכורש אשר החזקתי בידו כו' ,בינו יתברך אל הנביא דבר ה' ,ועדיין כורש לא נולד
ומהיכן ידע ,אך אין זה כי אם שאני אני דברתי ,כלומר אני שהייתי ראשון שע"י מאמרי תלויים
יחדו שמים וארץ אני הוא עתה ,כי דברתי באומרי אל הנביא כה אמר ה' למשיחו לכורש כו'
לרד לפניו גוים כו'.
וע"י הדבור ההוא ברוח פי אשר (טו) דברתי ,נתעורר על ידי כח מאמרי ההוא כאלו קראתיו
וגם הבאתיו והצליח הדבור ההוא את דרכו ,כמו שכתבנו כי הדבור הוא כח אלוהי מעורר
ועושה ומצליח ,כד"א כה יהיה דברי אשר יצא מפי לא ישוב ריקם ,כי אם עשה וכו' והצליח
כו'.
והנה כהתימו יתברך לדבר דבר זה ,בא הנביא ישעיה ואמר (טז) קרבו אלי שמעו זאת וכו',
והוא לומר הלא שמעתם כי רוח פיו יתברך העיר את רוח כורש להביאו לעשות מלחמה
והצליחו ,אל תתמהו על הדבר כי הלא לא מראש כו' ,והוא מאמר זיכרונם לברכה בשמות
רבה ,כי כל מה שהתנבאו כל הנביאים קבלו נפשותם מאז בסיני ,כי שם היו כל נפשותם
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ושמעו וקבלו ,שאם לא כן איך עצרו כח הנביאים לקבל בגוף ונפש נבואה מאתו יתברך ,כי
אם שרוח ה' דברה לו אז הנבואה ההיא לנפשו.
ואותו רוח דבק מאיכותו נפש הנביא ,והוא השב אחרי כן בעת צורך הנבואה ,ועל ידו מוצאת
הנבואה מקום לחול בו לקבל הנבואה אלוהית ,כאשר למדו ממאמר ישעיהו עצמו מאומרו ,זה
הדבר אשר דבר ה' אל מואב מאז ,באופן שמשם ראיה כי גדול כח רוח פי ה' ,כי מאז יצאה
בסיני רוח ה' להשמיע העתיד ,אותו רוח ה' נתנה כח בנפש הנביא שהייתה אז בלי גוף,
וחוזרת אח"כ בעת דברו יתברך עם הנביא ,ומעוררתו לקבל הנבואה ונותנת בו כח לחול בו
הנבואה ,הנה כי רב כח דבורו יתברך ,ומזה נלמוד אל האמור מענייין כרש ,והן אלה דברי
ישעיהו באומרו ,ראו נא כח רוח פיו דבורו יתברך.
כי הלא מבשרי אחזה כי הנה לא מראש מציאות הנבואה שהייתה בסתר עד כה ,שלא נגלית
מעולם עד כה ,הוא מה שדברתי שהיה לי כח אתה להינבאות ,ולדבר אותה חדשה ממש ,כי
לא היה לי כח לקבל עתה בגוף ונפש הנבואה ,אם לא כי מיום היותה בסיני ,שהוא מקום שכל
מה שהתנבאו הנביאים לעתיד נאמר שם ,וכל מה שעתידין לחדש בתורה כנודע מרז"ל
בשמות רבה ,הנה מיום היות נבואתי זאת שם אני ,כי שם הייתי בסיני ,ומרוח ה' אשר
השמיע ה' את נפשי אז דבק בה בצד מה ,ועל ידי כן עתה אדני אלוהים שלחני ,ואותו רוח
עצמו שיצא והשמיע הנבואה הזאת עתה ,ע"י עזר אותו הרוח בא אלוהים ושלחני אליכם ,כי
ע"י רוחו יתברך ההוא עצרתי כח להינבא ,הנה כי רב כח דבורו יתברך להוות ולעורר
ולהשפיע ולהצליח ,ומזה תלמדו לענייין האמור על כורש כמדובר.
הֹועיל ַׁמ ְד ִריכְ ָך ְב ֶד ֶרְך ֵתלֵ ְך :
יז כֹה-אָ ַׁמר ה' גֹ אַׁ ְלָך ְקדֹוש י ְִש ָראֵ ל אֲ נִ י ה' אלוהיָך ְמלַׁ ֶמ ְדָך ְל ִ
לֹומָך וְצִ ְד ָק ְתָך כְ ַׁגלֵ י ַׁהיָם :
ֹותי ַׁוי ְִהי ַׁכנָהָ ר ְש ֶ
יח לּוא ִה ְק ַׁש ְב ָת ְל ִמצְ ָ
ִש ֵמד ְשמֹו ִמ ְלפָ נָי:
עֹותיו ל ֹאִ -יכ ֵָרת וְל ֹא-י ָ
יט ַׁוי ְִהי כַׁחֹול ז ְַׁרעֶ ָך וְצֶ אֱ צָ אֵ י ֵמעֶ יָך כִ ְמ ָ
(יז) כה אמר ה' גואלך קדוש ישראל כו' .אחרי השמיעו יתברך גאולת בבל אמר עתה ,הלא
אתה ישראל לא יבצר ממך אחר בשורת הגאולה לומר ,מה תסכון לי גאולה בלתי שלמה ,כי
עוד מעט ויבוא עלינו גלות מדי ועוד שתים רעות הבאות אחריו יון ואדום ,על כן אמר כה
אמר ה' גואלך מבבל ,קדוש ישראל הוא מתייחס אליך כי ישראל קדושים כי קדוש ה' ,אל
תירא מהצטרך עוד לגלות ,כי זכור נא כי אני ה' אלוהיך מכנה אלוהותי עליך ,ולא כמלך בשר
ודם שמצווה את עבדיו לצורך עצמו ,אך אני מלמדך להועיל לך.
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או יאמר מלמדך להועיל ,ראה כמה אני חפץ להיטיב לך ,כי תמיד מידה טובה מרובה ,כי
הנה אם תבוא ליטמא לא אסייעך ,כי בא ליטמא פותחין לו ,אך אני מלמדך כשהוא להועיל
שהוא כשתבוא ליטהר ,ועוד מידה טובה מרובה כי לא בלבד שמתי לפניך שני דרכים דרך
החיים ודרך המוות ,כי אם גם הדרכתיך בדרך תלך ,לומר לך ובחרת בחיים.
ואין צריך לומר שלא תגלה עוד ,כי אם גם מתחילה קודם גלותך שום גלות( ,יח) לו הקשבת
למצותי לא גלית ,כי ויהי כנהר שלומך ,והוא בשום לב אל הנקד הכ"ף בפת"ח ולא בשו"א
שהוא כאומרו כהנהר הידוע ,ויהיה על נהר יוצא מעדן שהוא שלומך יסגא בע"ה ובעולם הזה,
כנהר ההוא שמשקה את הגן שבעדן ויוצא ,ונעשה לארבעה ראשים להשקות העולם הזה ,כך
אתה מלבד שלומך בע"ה גם תהיה המשקה ומשפיע בעולם ,מתמצית השפע הבאה עליך
לארבעה רוחותיו ,ומכל שכן שלא תשתעבד למלכויות.
ומה מתקו לפי דרך זה מאמרם ז"ל בב"ר וזה לשונם,:
א"ר תנחומא בשם ריב"ל עתיד הקדוש ברוך הוא להשקות כוס תרעלה לאומות
עכו"ם ממקום שהדין יוצא .מאי טעמא ,ונהר יוצא מעדן להשקות את הגן ומשם יפרד
והיה לד' ראשים ,לד' נהרין לא נאמר אלא לד' ראשים ,אלו ד' מלכויות כנגד ד'
ראשים כו',
ויצדק לפי דרכנו כי יהיה כאותו הנהר שלומך ,שבכלל שלומך הוא שתשקה כוס תרעלה
למלכויות תחת אשר שיעבדו בך ,והוא מעין מאמרנו אלו שפרשנוהו לענייין שפע הרב טוב
הבא על ידם ,ולא על שפע צרה לעכו"ם.
ואמר וצדקתך כגלי הים לומר ,שלא תנוכה צדקתך בשלומך שיהיה לך ,כי אם יהיה צדקתך
כגלי הים ,והוא ,כי אתה תדמה לים שהנהר הולך אליו וצדקתך כגלי הים ,והוא כי כאשר גלי
הים באים מהים אל מי הנהר הנכנסים בים ,כמנגדים ומכים במי הנהר העצומים ובאים בים,
ועם כל זה לא ימנעו מי נהר מליכנס ,כך צדקתך תהיה כגלי הים שלא יחפצו בטובת העולם
הזה ,ועם כל זה מימי הנהר יבואו בך באופן שע"י כן לא תנוכה זכותך ,כי הלא בצדקתך היית
בועט בטובות העוה"ז והוא יתברך המעמיס אותם עליך ,ואיך תנוכה בהם צדקתך ,והנה ידוע
כי הטובות מתחלקות לג' ,בני חיי ומזוני ,ועל כן אחר אומרו ממזוני שבכלל אומרו ויהי כנהר
שלומך שהוא שפע רב טוב אמר כי גם בני.
כי (יט) ויהי כחול זרעך ,ולמען תהיה הברכה שלמה שלא תשלוט בהם העין ,אמר וצאצאי
מעיך כמעותיו של ים ,הם הדגים שבמעי הים שאין עין שולט בהם ,והיא ברכת יעקב אל בנו
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יוסף באומרו וידגו לרוב בקרב הארץ ,ואמרו רז"ל שהוא שיהיו כדגים שאין עין הרע שולט
בהם.
ועל הג' ,שהוא חיי אמר לא יכרת גם בזרע ,ומי שימות בהכרח כי אם שיאריך ימים ,ולא
ישמד שמו מלפני,
שיהיה כרשע שה' מאריך לו בעולם הזה והוא להשמידו עדי עד ,כ"א שלא ָ
וגם בכלל הדבר הוא שלא יהיה כרשע ,שאחר מותו שוכח גם הוא עצמו את שמו ,כי נאבד
מלפני ה' גם שמו לגמרי ,כי זה לא ישמד שמו מלפני.
או יאמר ,במאמרם ז"ל שכשבא הקדוש ברוך הוא לברא את האדם ,נעשו מלאכי השרת כתין
כתין ,חסד אומר יברא שגומל חסדים ,אמת אומר אל יברא שכלו שקרים ,צדק אומר יברא
שעושה צדקות ,שלום אומר אל יברא שכלו קטטות ,נמצא שאמת מנגדת לחסד ,והוא
כמפורש אצלנו ששלמות החסד הוא היות חסד של אמת ,ע"כ בהעדר אמת יפגם החסד ,וכן
שלום ינגד לצדק מפני ששלמות הצדק הוא שים שלום בין העני לקונו ,על כן בהעדר שלום
יפגם הצדק [ולּו] זכינו לשלמות ארבעתן ,נתעתד לחירות עולם ממלכויות וממלאך המוות
כמבואר אצלנו בתרי עשר ,וזה יאמר ,לּו הקשבת למצותי הן מצות מיוחדות ולי הן ,שעושה
אותן הוא יתברך שהן ארחות ה' חסד ואמת ,שהוא ענייין והלכת בדרכיו מה הוא חנון כו' מה
הוא רחום כו' ,שבזה חסד ואמת שלמים אתך ,שהוא חסד של אמת וגם ויהי כנהר שלומך
ללא ינגד השלום לצדק ,כי אדרבה זה רודף להקביל פני זה ,כמשל הנהר הנכנס לים בשטף,
וגלי הים באים לעומתו כמקבילים פניו ,כך מידת שלומך תהיה משוכה כנהר ,ומידת צדקה
שתעשה תהיה כל צדקה קדמת פני השלום ,כגלי הים אל הנהר ,אז אין צריך לומר חירות
מגלות כי אם גם חרות ממלאך המוות ,כי ויהי כחול זרעך שאין מלאך המוות שולט בו כמו
שאמרו ז"ל ע"פ וכחול ארבה ימים ,ואם ישולש שגם דור שלישי יהיה צדיק ,שהוא וצאצאי
מעיך הם בניך יהיו כמעותיו של זרעך הנזכר ,שמעותיו של זרעך ידמו בני מעי לצאצאי מעיך,
אם יתחזק הדבר ויתמיד כי בתלתא הויא חזקה ,עד גדר שלא יכרת גופם ולא ישמד שמו
מהיות לפני תמיד על דבקות נפשם.
ואמר עתה ,הנה על יד הקדמה זו אין צריך לומר שאחר גלות בבל לא תגלו עוד ,כ"א גם אם
תקשיב למצותי כאמור ,אפילו בתוך ימי הגלות אני אומר לכם שתוכלו לצאת ולברוח בלי
פחד ,ולא בהסתר כ"א בקול רנה.
כ צְ אּו ִמבָ בֶ ל ִב ְרחּו ִמכ ְַׁש ִדים ְבקֹול ִרנָה הַׁ גִ ידּו הַׁ ְש ִמיעּו ז ֹאת
הֹוצִ יאּוהָ עַׁ דְ -קצֵ ה ָהאָ ֶרץ ִא ְמרּו גָאַׁ ל ה' עַׁ ְבדֹו יַׁעֲ קֹ ב :
הֹוליכָם ַׁמיִם ִמצּור ִהזִ יל לָ מֹו וַׁיִ ְב ַׁקע-צּור ַׁו ָי ֻזבּו ָמיִם :
כא וְל ֹא צָ ְמאּו בָ חֳ ָרבֹות ִ
כב אֵ ין ָשלֹום אָ ַׁמר ה' לָ ְר ָש ִעים:
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וזהו (כ) צאו מבבל ברחו מכשדים בקול רנה מרוב בטחון ,ובצאתכם הגידו השמיעו זאת
עד קצה הארץ בפרסום ,כי אין בכל הגויים מקנא בכם ,אמרו גאל ה' עבדו יעקב( ,כא) ולא
צמאו כו' ,והוא כי הנה גאולת מצרים נתייחסה ליעקב ,כמו שאמרו ז"ל על פסוק כי פדה ה'
את יעקב כו' ואז היה קודם הזמן.
ונבוא אל העניין
כי יאמרו ישראל אל תתמהו איך יצאנו מבבל טרם הזמן כי הלא כאשר גאל ה' עבדו יעקב
שהוא ביציאת מצרים ,שאמרו רז"ל כי את יעקב עצמו גאל שהיה קודם הזמן הקצוב ,ואז לא
בלבד גאלם כי אם גם עשה להם ניסים ,כי לא צמאו בחרבות אשר אין מים הוליכם ,ועם כל
זה גם שם מים מצור הזיל למו ,ויבקע צור ויזובו מים ,כלומר גם עתה אל תתמהו כי מי
שעשה נסים לאבותינו אז ,עשה גם לנו בזכות יעקב.
ושמא תאמרו הלא הוא יתברך ייעד לבבל שבעים שנה ,וגם ייעד ג' גליות אחרות ,ואיך עתה
שלום יהיה לכם ,הלא הוא כי אם (כב) אין שלום אמר ה' הוא לרשעים ,כלומר אם נהיה
רשעים ,אך בהיותינו כשרים לא אמר כי אם ששלום יהיה לנו.

פרק מט
א ִש ְמעּו ִאיִ ים אֵ לַׁ י וְהַׁ ְק ִשיבּו ְלאֻ ִמים ֵמ ָרחֹוק ה' ִמבֶ ֶטן ְק ָראָ נִ י ִמ ְמעֵ י ִא ִמי ִהזְ כִ יר ְש ִמי :
ירנִ י :
ימנִ י ְלחֵ ץ בָ רּור ְבאַׁ ְשפָ תֹו ִה ְס ִת ָ
ָשם ִפי כְ חֶ ֶרב חַׁ ָדה ְבצֵ ל יָדֹו הֶ ְח ִביאָ נִ י ַׁוי ְִש ֵ
ב ַׁוי ֶ
ֹאמר ִלי עַׁ ְב ִדי-אָ ָתה י ְִש ָראֵ ל אֲ ֶשרְ -בָך אֶ ְתפָ אָ ר :
ג וַׁי ֶ
ּופעֻ לָ ִתי אֶ ת-אלוהי :
יתי אָ כֵן ִמ ְשפָ ִטי אֶ ת-ה' ְ
ד וַׁאֲ נִ י אָ ַׁמ ְר ִתי ְל ִריק ָיג ְַׁע ִתי ְלתֹהּו וְהֶ בֶ ל כ ִֹחי כִ לֵ ִ
(א) שמעו איים אלי כו' .המפרשים פה אחד ראיתי שמפרשים ,שדברים אלו הם דברי ישעיה
הנביא שמדבר על עצמו ,אך אין ספק שקשה לזה פסוק ויאמר לי עבדי אתה ישראל אשר
בך אתפאר ,שיורה כי יעקב אבינו הוא המדבר ,ואם אמרנו כי דברי יעקב המה ,צריך למצוא
שייכות אל דבריו אלה פה.
ועוד כי מפסוק ועתה אמר ה' יוצרי מבטן לשובב יעקב אליו כו' ,יורה כי דברי הנביא המה
על כן אבחר דרכי ,כי פסוקים ראשונים אלו הם דברי יעקב ,ומפסוק ועתה אמר ה' כו' הם
דברי הנביא ישעיה על עצמו ,והוא כי אחר אומרו יתברך צאו מבבל כו' כמפורש ,שאם

חזור לעמוד השער

ספר ישעיהו

*

פירוש מראות הצובאות

*

רבי משה אלשיך

*

אתר דעת

379

יכשירו ישראל מעלליהם ,גם בתוך זמן הגלות יוכלו לצאת ולברוח בלי פחד בקול רנה,
ושדבר זה יגידו וישמיעו עד קצה הארץ ויאמרו כי גאל ה' יעקב כו' ,כי רב זכותו גם עתה
כאשר ביציאת מצרים ,ואמר עתה הוא יתברך אשר אמרתי שיגידו עד קצה הארץ חיבתי עם
יעקב ,הנני מסדר הדברים הנאותים שיגידו עד קצה הארץ בלשון כאילו יעקב בעצמו הוא
המדבר ואומר שמעו איים כו' ,והקשיבו מרחוק שהוא אשר עד קצה הארץ אשר אמר ה'
להגיד להם ומה שאני מגיד ומשמיע ,הוא לומר אל תתמהו אם יעשה בגיני הוא יתברך לגאול
את בני ולהרבות טובם.
כי הנה ה' מבטן קראני והוא כי ארז"ל על ויתרוצצו הבנים בקרבה ,כי כשהייתה עוברת
רבקה בפתח בית המדרש של שם ועבר היה יעקב רץ לצאת ,ומי היה המעורר אותו אם לא
שהשכינה שהייתה שם בבית שם ועבר ,הייתה מעוררתו כקוראה אותו ,וזהו ה' מבטן קראני,
ולא זה בלבד כי אם שממעי אמי הזכיר שמי ,והוא כי פשטו של מקרא היה נראה ,כי על
שאחר צאתו לעולם הייתה ידו אוחזת בעקב עשו קראו יעקב ,אך על ידי הנביא הושע שקדם
הרבה לישעיה הורה ,כי העיקר הוא על שבבטן עקב את אחיו ,ולפי זה אומרו אוחזת שהוא
מקור הוא שעדיין הייתה אוחזת ,נמצא שעל מה שבבטן עקב את אחיו היה מה שנקרא שמו
יעקב ,ובזה יאמר ממעי אמי וכו' ,שממה שהיה עושה מהיותו במעי אמו היה מה שהזכיר
שמו ,וזהו ממעי אמי הזכיר שמי.
ועוד עשה מחיבתו אותי ,כי (ב) וישם פי כו' והוא מאמרם ז"ל על ויירא יעקב מאד ,ויירא
שלא יהרג וייצר לו שלא יהרוג הוא את אחרים ,והנה אין ספק כי מה שהיה ירא מעשו ,היה
על ברכת החרב שהיא ניתנה לעשו ,ומה גם כי היה ירא פן עודנו בבית לבן לא עסק כל כך
בתורה ,ושמא יוכל לו עשו בברכת חרבו ,כי הלא נאמר והיה כאשר תריד כו' ,וגם היה אפשר
שהוא בברכת הקול קול יעקב יהרוג את עשו ,כ"א היה החרב לעשו היה ברכת הקול ליעקב,
כמו שאמרו ז"ל כי ע"כ נקראו ישראל תולעת שכחו בפיו לאכול ארז בלבנון ,שהיא ירושה להם
מקול יעקב ,וע"כ היה ירא פן יהרג בחרב או פן יהרוג ,שתצא מפיו קללת מות לשכנגדו אפילו
טרם יגש אליו ,והוא כי כאשר אמר הצילני נא מיד אחי ,היה אומר המיתהו ה' טרם אראנו,
היה דבורו כחץ שנון להורגו מרחוק טרם יקרב אליו.
וזה יאמר אליו הנה וישם פי שיהיה לי כח בפי כחרב חדה ,שהוא ככח עשו ושקולים היינו,
והיה פחד שמא יהרגני בחרבו או אהרגנו בפי ,והנה בצל ידו החביאני מחרב חדה שביד
עשו ,וכן על היותי ירא שמא אהרוג עשה לי ה' ,כי עם היות כי וישימני לחץ ברור להכותו בפי
כחץ מרחוק בתפילתי ,הנה הוא יתברך באשפתו הסתירני ,כי את חץ לשוני הסתיר כאלו
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נתנה תוך אשפתו בל תכה את אחי ,כי שמר את פי בל אומר בהתפללי שימית את אויבי ,כ"א
הצילני נא מיד אחי כו' ,באופן שהיה עמי להפיק רצוני שלא אהרג ושלא אהרוג.
ועל הצער שהייתי מצטער מעשו ומלבן ,כי גם שניצלתי לבלתי אהרוג או אהרג ,הלא לא יבצר
שהיה צער מתחולל היותי בכך ,כי לא שלוותי ולא נחתי ע"כ (ג) ויאמר לי עבדי אתה כו'
לומר אל תשים לבך ,כי הלא עבדי אתה ונאמן הוא בעל מלאכתך ,אך השתמש מבחינת
הקראך ישראל ,שהוא לקבל ייסוריך אלה ביושר לבב ,כי הלא אתה הוא אשר בך אתפאר
לעתיד ,כי ע"י קבלך ייסורין ועבוד אותי ביושר לבב יבוא זמן שאתפאר בך ,שהוא כמו שאמרו
ז"ל על מאמר מעשה ידיך להתפאר ,שיאמר הוא יתברך הביטו וראו מה מפוארת בריה זו
אשר בראתי ,ואין זה כ"א כי אורות הנעשים ע"י תורה ומעשים טובים מאירים ומזהירים,
ומקשטים את עושיהם ככלה בתוך חופתה ,ועל ההתפארות ההוא מתפאר בו הוא יתברך.
או יאמר ,אם כ"כ חיבבך מאז היה שמך יעקב ,למה שינה שמך ישראל ,אך יורה כי תחילה
היה בך עקבה ובהשתלמך קראך ישראל ,לזה אמר לא כן היה ,כי אם אמר לי עבדי אתה
עודך יעקב ,ומה שאני שם שמך ישראל הוא להורות אשר בך אתפאר שגדול אתה ממלאך,
כי שרית עם אלוהים הוא מלאך ,כד"א וישר אל מלאך ויוכל כו' ,וע"כ נקרא ישראל שנאמר
ישראל יהיה שמך כי שרית כו'.
או יאמר מעין זה ,שהוא כי המלאך ע"י שירות אין לו שכר ,ואין איכותו מתעלה כאדם ע"י
עבוד את ה' משבח וקונה קדושה ,כי על כן אנו מברכים אשר קדשנו במצוותיו ,שאנו
מתקדשים ע"י מצוותיו עד עלות למעלה ממלאך ,שהוא על כי אין למלאך יצר הרע ינגדנו לבל
ישרת את ה' כאדם ,וזה יאמר ויאמר לי עבדי אתה ,וע"י עבודה שעבדתני אני קוראך ישראל
אשר בך אתפאר ,יותר ממלאכי השרת שהתפארות זה יורה שם ישראל ששרית על מלאך,
שאין זה אלא שעל היותך לי עבד עלית על מלאך ,וזה יורה שם ישראל שעי"כ שרית עם
אלוהים שהוא מה שוישר אל מלאך ויוכל ,ואומר עוד יעקב הנה בשמעי מאמרו יתברך אשר
בי יתפאר לעתיד עניתי.
ואמר אני אמרתי כו' לומר מה רב טוב בשורה טובה זו ,כי אורות וקישוטים מעשי הטובים
שמורים לי אתו יתברך ,אז מצאתי און לי ,כלומר כל כך היה לי (ד) ואני אמרתי בלבי לריק
יגעתי ,כי אכלתי זכויותי באומרי קטנתי מכל החסדים וכו' ,כי במה שנתן לי ה' טובה בעולם
הזה הנקרא ריק יגעתי ,כי בזה נתעכלו זכויותי שיגעתי וכו' לתהו והבל לקנות מקנה רב
בבית לבן ,כחי כליתי כמה שנים ולא נשאר לי דבר לעולם הבא ,אכן עתה שאמר לי ה' עבדי
אתה כו' ,כי עבודתי אצלו יתברך שמורה אשר בי יתפאר הוא יתברך ,שכך ברא עולמו ע"י

חזור לעמוד השער

ספר ישעיהו

*

פירוש מראות הצובאות

*

רבי משה אלשיך

*

אתר דעת

381

אורות מעשי הטובים הצפונים אתו ,עתה ע"י דבריו יתברך אלה ראיתי ,כי משפטי הוא
משפט דין ייסורין אשר היו לי את ה' ,מידת רחמים היו לטובתי היו ולרחמים יחשבו ,כמאמר
איוב באומרו וה' לקח ,ופעולתי הם מעשי הטובים אשר עשיתי עם אלוהי המה ,הם אורות
שרפי קדש אשר פעלתי במעשי הטובים עם אלוהי ,שמורים אצלו יתברך לקשטני בהם ולא
אכלתי זכויותי ,וזהו ופעולתי את אלוהי ,כי אפילו מידת הדין מסכמת בדבר ,שלא קיטרגה
לנכות זכויות בכל החסדים אשר עשה לי ,ועל כן נכנס בשם ה' ויצא בשם אלוהים.
ה וְעַׁ ָתה אָ ַׁמר ה' יֹ צְ ִרי ִמבֶ טֶ ן ְלעֶ בֶ ד לֹו ְלשֹובֵ ב יַׁעֲ קֹ ב אֵ לָ יו ְו ִי ְש ָראֵ ל (ל ֹא) [לֹו] יֵאָ סֵ ף
וְאֶ כָבֵ ד ְבעֵ ינֵי ה' וֵאֹלהַׁ י הָ יָה עֻ זִ י :
צּורי] י ְִש ָראֵ ל ְל ָה ִשיב
צירי) [ּונְ ֵ
יֹותָך ִלי עֶ בֶ ד ְלהָ ִקים אֶ תִ -ש ְבטֵ י יַׁעֲ קֹ ב (ּונְ ֵ
ֹאמר נ ֵָקל ִמ ְה ְ
ו וַׁי ֶ
ּונְ ַׁת ִתיָך ְלאֹור גֹויִם ִל ְהיֹות יְשּועָ ִתי עַׁ דְ -קצֵ ה הָ אָ ֶרץ :
ז כֹה אָ ַׁמר-ה'-גֹ אֵ ל י ְִש ָראֵ ל ְקדֹושֹו ִל ְבזֹה-נֶפֶ ש ִל ְמ ָתעֵ ב גֹוי ְלעֶ בֶ ד מ ְֹש ִלים
ְמלָ כִ ים י ְִראּו ו ָָקמּו ָש ִרים ְוי ְִש ַׁתחֲ וּו ְל ַׁמעַׁ ן ה' אֲ ֶשר נֶאֱ ָמן ְק ֹדש ִי ְש ָראֵ ל וַׁיִ ְב ָח ֶר ָך :
(ה) ועתה אמר ה' יוצרי מבטן לעבד לו כו' .אחרי אומרו כי הוא יתברך מבטן קרא את יעקב,
וממעי אמו הזכיר שמו ,כי אהבת עולם אהבו ,כי הוא עבדו אשר בו יתפאר ,אמר עתה הנביא
ישעיה הנה אחרי בא הדורות האלו והיו בישראל כת הנקראת בשם יעקב ,הם הבלתי כשרים
שנתרחקו מעל ה' ואין תיקונם אלא ע"י תשובה ,שיתקרבו וישובו אליו יתברך ,או ע"י היות
אנשי חסד נאספים ,הם צדיקים הנקראים בשם ישראל לכפר בעד הדור ,ואומר הנביא ,הנה
כאשר מאז מבטן קרא את יעקב ,שהוא יסוד העולם דבק בו יתברך ,כך עתה אמר ה' לי ,כי
הוא יוצרי מבטן לעבד לו ,לתקן הריחוק שבין בני יעקב הם הכת הנקראים בשם יעקב,
שרחקו מעל ה' להשיבם בתשובה ,בל יצטרכו ליאסף ולמות הצדיקים הנקראים ישראל ,לכפר
בעד הנקראים יעקב ,וזה לשובב יעקב אליו בתשובה ,באופן כי וישראל הוא צדיק הנקרא
ישראל ,לא יאסף וימות לכפר בעד הבלתי כשרים ,וזהו לשובב יעקב אליו וישראל לא
יאסף ,כד"א ואנשי חסד נאספים שנאספים אל עמם מפני הרעה של הנקראים יעקב ,והביטו
וראו מה רב חסדו יתברך ,כי הנה להשיב את יעקב אליו בתשובה ,איני כדאי אם לא בעזר
אלוהי שיעזרני להחזירם בתשובה ,נמצא שהוא העיקר ועם כל זה ואכבד בעיני ה' כאלו אני
עושה הכל ,עם היות כי ואלוהי היה עזי .שהיה עוז לי לאמצני להשיבם אליו ,מכבדני הוא
יתברך כאלו אני עשיתי הכל ,וזהו ואכבד בעיני ה' ואלוהי היה עוזי ,ועל שהיה נראה לי דבר
קשה לשובב יעקב אליו ,שהוא להחזיר את הכל הבלתי כשרים בתשובה.
על כן אז (ו) ויאמר נקל וכו' לומר עיקר גדול במוכיחים ומיישירי העם להשיבם עד ה' ,והוא כי
אם הוא מכוון אל גדולה להתפאר ,שהוא מנהיג ומיישיר וכיוצא מפניות אלו לא יצלח בימיו,

חזור לעמוד השער

ספר ישעיהו

*

פירוש מראות הצובאות

*

רבי משה אלשיך

*

אתר דעת

382

אך אם מכוון בלבו בלבד להיות עבד ה' ,לעשות רצון קונו כעבד לו יתברך ,שכל ישעו וכל חפץ
לעבוד את ה' בלי שום פנייה ,אין צריך לומר שמצליח להשיב את ישראל זרע קדושים ,כי אם
אפילו לגויים וגם לרחוקים אשר לא ידעוהו ,יהיו נשמעים אליו לתקן כל העולם ,וזהו ויאמר
נקל מהיותך לי עבד כו' לומר דבר נקל הוא ׁשימָ ֵׁשְך זה מהיותך לי עבד ,שהוא שלא תפנה
אל שום פניה רק להיותך לי עבד ,נקל הוא שמהיות כוונתך לעבדני בלבד להיות לי עבד,
שתצליח להקים את שבטי יעקב אחר נופלם בעונותיהם תספיק להקימם.
ואפילו את נצורי ישראל השבטים הנדחים ונצורים בלחלח וחבור וכו' להשיב ,והנה כל זה
הוא נקל כי גדולה מזו אצליחך בהיותך מכוון להיות עבד לי ,והוא כי גם ונתתיך לאור גוים
שאפילו לגויים ערלי לב תהיה להם לאור ,להאיר עיניהם לעשות אותם שפה ברורה ,לקרא
כולם בשם ה' בתשובה שלימה ,ולא בלבד לקרובים כי אם גם להיות ישועתי עד קצה הארץ,
באופן שלא תהיה ישועתי בלבד בארץ ישראל ,כי אם גם בכל הארץ ,שתתפשט אור ישועתי
בנחלה בלא מצרים.
(ז) כה אמר ה' גואל ישראל כו' .אחרי אומרו כי הנביא או כל מנהיג את ישראל לשובב יעקב
אליו ,צריך כדי להצליח שיתנהג בשפלות כעבד לה' ,אמר עתה ראו נא כמה מחבב הוא
יתברך השפלות וההכנעה ,כי הנה מלך המשיח העתיד למשול מים עד ים ומנהר עד אפסי
ארץ ,לא בחר בו ה' אם לא מהיותו שפל ,כי אז ע"י מידה זו ירוממנהו הוא יתברך ,כי הנה כה
אמר ה' גואל ישראל מלך המשיח קודשו ,כלומר תדעו למי חמדתו יתברך שיהיה גואל
ישראל ,למי שהוא בוזה נפש שמבזה את נפשו שהוא נבזה בעיניו ,מתעב גוי שונא את
הרבנות ,וזהו למתעב גוי להיות משתרר עליהם ,ומשפיל ושם עצמו לעבד מושלים ,הם
נסיכי אדם הבאים עמו ,איש זה על שפלותו יקימנו אל עד ,שמלכים יראו וקמו וכו' ,ולא אמר
יראו ויקומו כי אם וקמו ,כי טרם יראו אותו משומעם כי בא לפניהם ,יקומו מיראתם אותו ,וזהו
יראו וקמו כי כאשר יראו אותו כבר קמו.
וכן שרים וישתחוו ,וזה יעשה יתברך למען ה' כי נאמן אל האבות ,ולהיות קדוש ישראל שכל
ישראל קדושים והוא קדושם מתייחס ודבק בם ,הוא גזע והם ענפים ,ויבחרך מכלל כל קדושיו
שבישראל על טוב מידותיך ולא שלגבורתך בחרתי בך ,כי אין צריך לומר זולתך כי אם גם
לעצמך לא היית בעולם ,אלמלא אני שפלאים עשיתי עמך.
ּוביֹום יְשּועָ ה עֲ ז ְַׁר ִתיָך
יתיָך ְ
ח כֹה אָ ַׁמר ה' ְבעֵ ת ָרצֹון ֲענִ ִ
וְאֶ צָ ְרָך וְאֶ ֶתנְ ָך ִל ְב ִרית עָ ם ְלהָ ִקים אֶ ֶרץ ְלהַׁ נְ ִחיל נְ חָ לֹות שֹ ֵממֹות :
יתם :
ּוב ָכלְ -שפָ יִים ַׁמ ְר ִע ָ
סּורים צֵ אּו לַׁ אֲ ֶשר בַׁ חֹ ֶשְך ִהגָלּו עַׁ לְ -ד ָרכִ ים ִי ְרעּו ְ
ט לֵ אמֹר לַׁ אֲ ִ
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י ל ֹא י ְִרעָ בּו וְל ֹא יִצְ ָמאּו וְל ֹאַׁ -יכֵם ָש ָרב ו ָָש ֶמש כִ יְ -מ ַׁרחֲ ָמם ְינַׁהֲ גֵם וְעַׁ לַׁ -מבּועֵ י ַׁמיִם ְינַׁהֲ לֵ ם :
ֹּלתי י ְֻרמּון :
ּומ ִס ַׁ
ְש ְמ ִתי כָל-הָ ַׁרי לַׁ ָד ֶרְך ְ
יא ו ַׁ
ּומיָם וְאֵ לֶ ה ֵמאֶ ֶרץ ִסינִ ים :
יב ִהנֵה-אֵ לֶ ה ֵמ ָרחֹוק ָיבֹאּו ו ְִהנֵה-אֵ לֶ ה ִמצָ פֹון ִ
[ּופצְ חּו] הָ ִרים ִרנָה כִ י-נִ ַׁחם ה' עַׁ מֹו ַׁו ֲענִ יָו י ְַׁר ֵחם :
(יפצְ חּו) ִ
ילי אָ ֶרץ ִ
יג ָרנּו ָש ַׁמיִם וְגִ ִ
כי הנה (ח) כה אמר ה' בעת רצון עניתיך ,כי הנה היית עתיד להיות נפל ,ובעת הלידה ההיא
עת רצון עניתיך ,ואחרי שהיית מוטה להרג ביד שאול עזרתיך ,וזהו וביום ישועה שהוא ביום
שהייתה לך ישועה אני הוא שעזרתיך ,ולא גבורתך היא שעמדה לך ,ואחר כך ואצרך יצירה
חדשה כי באה נפשך במלך המשיח ,ואתנך לברית עם לקיים על ידך ברית עם ,שנשבעתי
לאבותם לתת לזרעם אתם את הארץ ,וזהו ואתנך לברית עם להקים ארץ ,היא א"י אשר
נשבע לאבותינו לתת לנו להנחיל נחלות שוממות ,וכל שכן כי כל קבוץ הגלויות לא תהיה
אתה המקבצם ,כי אם שע"י הכנת זכותך ,אתעתד.
(ט) לאמר לאסורים צאו כו' ,כאשר דרשו ז"ל על מקומות שגלו בהם השבטים לאמר
לאסורים צאו ,אלו שנתונים בנהר סמבטיון ,ולאשר בחשך הגלו אלו שנתונים לפנים
מסמבטיון ,וזה לא תעשה בידך כי אני העושה ומכין להם מזון ,שימצאו בכל שפיים מרעיתם
שהוא מן ,כמו שאמרו ז"ל או פסת בר בארץ ,באופן שלא ירעבו ולא יצמאו ולא יכם שרב
ושמש ,ואין כל חדש כי מרחמם ביציאת מצרים לעשות להם כל הדברים הנאמרים במדבר,
ינהגם עתה במן ובאר.
(י) שלא ירעבו ולא יצמאו ,ובענני כבוד שלא יכם שרב ושמש ,ולא בלבד במקום חנייתם
שיפתח להם צור ויזובו מים ,כי אם גם על מבועי מים ינהלם ,שיהיו מבועי המים הולכים
עימהם בלכתם בדרך ,כבארה של מרים שהיה הולך עימהם בכל מסעיהם.
וגם כימי צאתם מארץ מצרים שהייתי מגביה העמקים ומשפיל ההרים ,כך (יא) ושמתי כל
הרי לדרך ,כי תלי ההרים אשים בעמקים וגאיות לישר הדרך ,וזהו ושמתי כל הרי לדרך,
ולהיות כי יש יותר בהרים מאשר יכילו עמקי הגאיות ,לזה אמר ומסלותי ירומון ,כי יהיו
המסילות גבוהות שהעודף יתפשט ביושר ,באופן שיהיו המסילות גבוהות ,ואז יהיה יותר
מביציאת מצרים ,כי אז עשה הוא יתברך כל הדברים במקום אחד ,וגם במקום שהיו שם כל
ישראל וזכות כולם עדיף ,אך לעתיד יהיה במקומות רבים ומוחלקים ולא לכל ישראל יחד.
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כי (יב) הנה אלה מרחוק יבאו ,ואלה מצפון ומים ,ואלה מארץ סינים ,ולכל כת מהם
במקומות דרך ביאתם ,אפליא להם לעשות כל הניסים הנאמרים לכל חלק מהם ,במקומות
שיהיה דרכם לבוא בו.
(יג) רנו שמים וגילי ארץ כו' .הנה אז ירבה השפע בעולם מעולמות העליונים מאתו יתברך,
וידוע כי גם השמים שהם מעבר אל השפע שמשתלשל על ידם ,נהנים כנודע שנהנים מזיו
כבודו יתברך ,הנשפע על ידי השתלשלותם מדי עברו וכל שכן הארץ שמקבלת השפע ,ועל כן
אמר ,רנו שמים על היותם מעבר אל השפע ,וגילי ארץ שמקבלת אותו ,ומי יתחיל לרנן
השמים או הארץ ,אמר פצחו הרים של הארץ רנה ,כי תהיו אתם פותחים ברנה תחילה ,יען
כי נחם ה' עמו וענייו ירחם ,וא"כ אחר שהנחמה והרחמים היא בעצם אל יושבי הארץ כי
אליהם בא השפע ,אם כן הארץ ראוי לפצוח ולהתחיל ברנה קודם לשמים ,שאין הנחמה
ורחמנות להם בעצם ,כי אם במקרה על היותם מעבר והכנה אל התכלית.
או יאמר ,כי הנה במצרים באו ישראל לומר שירה ומלאכים לומר שירה ,וגזר הוא יתברך
יקדימו ישראל שנאמר קדמו שרים וכו' ,ושם כתבנו מה להם למלאכים בדבר ,אלא שגם
פמליא של מעלה יצאו מהגלות ,וציוה יתברך שיקדימו ישראל שהם היו הנגאלים בעצם ,כי
המלאכים לא היו שם רק לכבוד ישראל הגולים ,וע"ד זה יאמר ,כי לעתיד שגם כן פמליא של
מעלה יוצאים גם כן ירונו כישראל בגאולה ,וזהו רנו שמים על ישועת המלאכים ,וגילי ארץ על
ישועת ישראל ,ומי מקדים הארץ וזהו פצחו הרים רנה ,כי הלא נחם ה' עמו על גלותם
שנשתעבדו ,מה שאין כן המלאכים שלא היו בשעבוד כי אם לכבוד ישראל ,ולבל יתייאשו
ישראל מן הגאולה.
ושמא תאמר למה לא אמרת פצחי ארץ רנה כי אם יחדתי ההרים ,לזה אמר וענייו ירחם
שהוא כי יטפו ההרים עסיס וכו' ,שהוא לרחם על ענייו ולהיות נוסף בהם ענייין זה יחדתי
ההרים.
ֹאמר צִ יֹון עֲ זָבַׁ נִ י ה' וַׁא ֹדנָי ְשכֵחָ נִ י :
יד וַׁת ֶ
טו הֲ ִת ְשכַׁח ִא ָשה עּולָ ּה ֵמ ַׁרחֵ ם בֶ ןִ -ב ְטנָּה ַׁגם-אֵ לֶ ה ִת ְשכ ְַׁחנָה וְאָ נֹכִ י ל ֹא אֶ ְשכ ֵָחְך :
ֹתיְִך נֶגְ ִדי ָת ִמיד :
טז הֵ ן עַׁ לַׁ -כפַׁ יִם חַׁ קֹ ִתיְך חֹומ ַׁ
ּומחֲ ִריבַׁ יְִך ִמ ֵמְך יֵצֵ אּו :
יז ִמהֲ רּו בָ ָניְִך ְמהָ ְרסַׁ יְִך ַׁ
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(יד) ותאמר ציון עזבני ה' כו' .הנה ראש הכתוב עם סופו יראה כפל ענייין במלות שונות ,שהן
שתי קושיות למה כפל ולמה שינה ,אמנם יאמר עזבני ה' שבעים שנה בחורבן ראשון עד
השני ,אך אוי כפול הוא בחורבן שני ,כי וה' שכחני שהוא גלות ארוך מאד מאד.
עוד יתכן בשום לב אל שינוי השמות ,כי הראשון הויה והשני אדנות ,אך הנה ידוע כי אדנות
הוא השכינה ,גם ידענו כי לא זזה שכינה מכותל מערבי ,ובזה יאמר ,הנה להתלונן על השם
הגדול היא תמיהא קלה ,כי הלא בעונותי ידעתי כי עזבני ה' הוא שם ההויה ,אך מה שאין לי
נחמה הוא ,כי וה' שהוא שם אדנות שלא עזבני ,כי לא זזה שכינה מכותל מערבי ,היתכן
שהוא עמי ושכחני ,וזהו ואדני שהוא עמי שכחני וזהו אתמהא.
והנה רז"ל פירשו כי אחר שהכתובים הנאמרים בסמוך כולם ידברו על ישראל ,כאומרו לאמר
לאסורים צאו כו' ,לא ירעבו וכו' הנה אלה מרחוק יבואו וכו' ,כי ניחם ה' עמו וכו' ,על כן
התלוננה ציון ותאמר ,הלא כל נחמותיו ורחמיו יתברך הם על בניו אך לא עמי ,עם היות שכלה
ה' את חמתו וכו' ויצת אש בציון לא שת לבו אלי ,וזהו ותאמר ציון עזבני ה' וכו' ,וגם לפי
דרכם נמשיך הכתובים וגם הוא על פי דרכנו.
(טו) התשכח אשה עולה כו' .משיב הוא יתברך ואומר ,הלא אמרת כי בעד הבנים השלכתי
אותך אחרי גוי ושכחתיך ,אך לא יתכן ,כי התשכח אשה עולה וכו' ,לומר יותר יאמן שתשכח
אשה עולה וכו' ,כי האשה תשכח בניה ואני לא אשכחך ,כי יותר מגדר אשה את בנה
ארחמך ,עם שאהבתי את בני יותר.
או יאמר ,במה שנשית לב אל כפל אומרו עולה ובן בטנה ואל שינוי הלשון ,והוא כי הנה אמרו
רז"ל על פסוק מפי עוללים ויונקים כו' ,עוללים אלו שבמעי אמן כד"א כעוללים לא ראו אור,
ויונקים אלו שנולדו ויצאו לחוץ ,ולפי זה יאמר שם האדנות לומר הלא התלוננת באמו' עלי
ואדני שכחני ,והלא ראה והביטה התשכח אשה עולה שבתוך כריסה בהיותו בבטן המלאה,
כלומר כי כן היית את מסובבת מהשכינה כעובר המסובב מבטן המלאה.
ושמא תאמרי כי הלא מעת החורבן הוצאתני לחוץ מסבובך ,הלא עם כל זה אדמה לעובר
אחר היוולדו שיצא חוץ מהבטן ,והאם תשכח אשה מרחם בן שהיה בבטנה על שיצא חוץ
מהבטן ,הלא לא כן הוא ,כי לא תמיש מלזכור כי בן בטנה הוא ותדביקנו אליה ותניקנו מדדיה,
כן אנכי גם שיצאת מלהיות מסובב ממני כעובר הלא לא יבצר מהיותך כילוד ,כי אם שאינו
תוך הבטן כבתחילה הלא לא יבצר מהיותו סמוך אל עצמה למוץ מדדיה ,כלומר כן אנכי גם
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שאינך מסובבת ממני הלא קרוב ודבק אתה אלי כי לא זזה שכינה מכותל מערבי בחקי וצדי
אתה עומד ,ויותר מגדר זה ,כי גם אלה תשכחנה ואנכי לא אשכחך.
(טז) הן על כפים חקותיך כו' .הנה על פסוק חשב ה' להשחית וכו' ,כתבנו כי אומר המקונן
אל תתמהו איך בלע ה' ולא חמל על חורבן בית המקדש ,כי הלא זאת הייתה נחמתו ,כי מאז
חשב ה' להשחית חומת בת ציון למטה ,נטה קו של בנאים למעלה למדוד בנין הבית השלישי
לעתיד ,ועל כן לא חש על חורבן זה התחתון ולא השיב ידו מבלע ,כי ניחם כי כבר טוב מזה
מוכן ,כי גדול יהיה כבוד הבית האחרון.
ובזה נבוא אל העניין הלזה
שאומר הוא יתברך ראה איך לא שכחתיך ,כי הלא הן על כפים שהוא בשמים ממעל אשר
למעלה מהעבים חקותיך ,שהוא מאז חשבתי להשחית ,כי נטיתי קו וסימנתי וחקקתי למעלה
הבנין העתיד ,ואם כן חומותיך הם נגדי תמיד שאני מביט בם ,ואיך תאמרי ששכחתיך.
ושמא תאמרי כי בעת החורבן (יז) מיהרו בניך לצאת ממך בגולה ,ואת נשארת ביד
מחריביך ומציתין בך את האש ,ועתה אתה ה' בישרת אותם לקבצם ככל הכתוב בסמוך,
נמצא כי מהם אתה עושה עיקר ואותי השלכת אחרי גוך ,לא כן הוא ,כי הלא מה שאז מיהרו
בניך לצאת ממך אין זה קשה עליך ,כי אדרבא העדרם טוב לך ממציאותם ,כי היו מהרסיך
ומחריביך ולכן ממך יצאו ,כי רעים וחטאים היו מסבבי חורבנך ,וטוב הוא שממך יצאו ,ומה
שעתה ראית כי אינני מקבצם ברב טוב ,שיראה כי מהם אני עושה עיקר ואיני חושש עליך,
הביטי וראי כי אדרבא למי כל חמדת קבצי אותם אם לא לך.
יח ְש ִאי-סָ ִביב עֵ י ַׁניְִך ְּור ִאי כֻלָ ם נִ ְק ְבצּו בָ אּו-לָ ְך
ּות ַׁק ְש ִרים ַׁככַׁלָ ה :
חַׁ י-אָ נִ י נְ אֻ ם-ה' כִ י כֻלָ ם ַׁכע ֲִדי ִת ְלבָ ִשי ְ
ֹתיְִך וְאֶ ֶרץ הֲ ִרסֻ ֵתיְך כִ י עַׁ ָתה ֵת ְצ ִרי ִמיֹו ֵשב ו ְָרחֲ קּו ְמבַׁ ְלעָ יְִך :
ֹתיְִך וְשֹ ְממ ַׁ
יט כִ י חָ ְרב ַׁ
ֹאמרּו ְבאָ זְ ַׁניְִך ְבנֵי ִשכֻלָ יְִך צַׁ רִ -לי הַׁ ָמקֹום גְ ָשהִ -לי וְאֵ ֵשבָ ה :
כ עֹוד י ְ
סּורה וְאֵ לֶ ה ִמי גִ ֵדל
מּודה גֹ לָ ה ְו ָ
כא וְאָ ַׁמ ְר ְת ִב ְלבָ בֵ ְך ִמי יָלַׁ דִ -לי אֶ ת-אֵ לֶ ה וַׁאֲ נִ י ְשכּולָ ה ְוג ְַׁל ָ
הֵ ן אֲ נִ י נִ ְשאַׁ ְר ִתי ְלבַׁ ִדי אֵ לֶ ה אֵ יפֹ ה הֵ ם :
כי (יח) שאי סביב עיניך וראי כלם נקבצו באו לך.
ושמא תאמרי מה תועלת יש לי בהם ,כי הלא אמרת כי מהרסי ומחריבי היו זה פעמים ,ומי
יהיה ערב שלא ישלשו בדבר להרסני ולהחריבני בעוונותם ,ומה טובי בהתקבצם אלי ,אל
תחושי כי הנה חי אני נאם ה' בפי ,כי כולם כעדי כו' והוא ע"ד אומרם ז"ל ,כי לפעמים הוא
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אומר מזמור לדוד ופעם לדוד מזמור ,אלא כך נאה המזמור לדוד כמו לדוד המזמור ,וכן
פירשו ז"ל על פס' צדק לבשתי כו' יש נאה ללבושו ואין לבושו נאה לו ,ויש שלבושו נאה לו
והוא אינו נאה ללבושו ,אך אני צדק לבשתי כו' ,כי הצדק לבשתי שאני נאה לו וגם וילבשני,
כי גם הוא נאה לי ומתלבש בי ,ועל דרך זה יאמר הוא יתברך על ציון ,אל תחושי פן בניך יהיו
רעים ויחריבוך פעם אחרת ,כי הלא אני נשבע ומעיד כי כל כך יהיו צדיקים כי כולם כעדי
תלבשי שיהיו לך כעדי ליפותך ,כי תתלבשי בהם בגדי פאר ,וגם את תהיי להם כקשורים
המייפים את הכלה וזהו ותקשרים ככלה כי תעדי ותקשרי אותם ככלה ,כי כאשר את תהיה
זכה ובהירה באור ה' ,גם הם יהיו גם כן זכים צדיקים מאירים ומזהירים ,כי את תקבלי אור
מהם והם ממך.
(יט) כי חרבותיך ושוממותיך כו' .הלא אמרת כי עמך יהיו כולם צדיקים עד שכעדי תלבשי
אותם ,ואל תחשבי כי מעט מעט יהיו אשר יהיו בך ,דעי אפוא כי חרבותיך ושוממותיך וארץ
הריסותך ,כלומר כי הכל ימלא מהצדיקים הנז'.
ושמא תאמרי כי הלא גם זה אינו הרבה ,כי הלא א"י אינה כאשר בתחילה כמאמרם ז"ל
בהנזקין ,כי היא ארץ צבי מה צבי זה אין עורו מחזיק את בשרו ,כך ארץ ישראל אחר החורבן
נבלעה בעצמה ונתכווצה עד גדר כי אשר הייתה מאז ,מהלך מ' יום על מ' יום ,עתה היא מן
המזרח למערב מהלך יום ארוך ,ומן הצפון לדרום מהלך ארבעה ימים.
ונבוא אל העניין
שאומר הוא יתברך הלא תאמרי מה שיתמלאו החרבות הוא השיעור אשר הוא אחר שנבלעה
במקומה אל תחושי ,כי הנה עתה תצרי מיושב ,לומר לא כימים הראשונים שהיית צרה
מחמת שנבלעת במקומך ,כי מה שעתה תצרי יהיה מחמת יושב שירבו היושבים בה מאד,
לא מחמת היותה בלועה ,כי הנה דעי כי אז ורחקו מבלעיך ,שהוא כי המבליעים אותם
במקומך ,ומכווצים אותך בעוונותם ירחקו ממש ואינם ,כי אז יהיו כולם צדיקים וארכה ורחבה
עמה ,ומה שאמרתי כי עתה תצרי מיושב .והלא אדרבא אז ירחב יותר ,ומה גם לרז"ל
האומרים על פסוק הרחיבי מקום אהלך ,שיאמר הקדוש ברוך הוא לא"י האריכי הרחיבי קבלי
אוכלוסיך ,ואיך תאמר כי עתה תצרי מיושב.
לזה אמר (כ) עוד יאמרו באזניך כו' ,לומר מה שאמרתי כי עתה תצרי מיושב הוא מדויק,
כלומר עתה בעת הקבוץ תצרי מיושב עד שעוד יאמרו באזניך אלה בני שכוליך ,צר לי
המקום גשה לי ואשבה ,כלומר את ציון מעצמך גשה והתרחבי לי בשבילי ,כי ראוי אני
ואשבה לומר אם אני מעומד כענייין עומדים צפופים ,רוצה אני בשיעור מה שאני עומד ,שהוא
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שעור ב' כפות רגלי שתתרחבי שיהיה מקום לשבת ,והוא מעין עומדים צפופים ומשתחווים
רווחים ,ואמר עוד כלומר עוד פעם או פעמים ,ואמרת כך כי אחרי כן לא יצטרכו לאומרו ,כי
מאליך תאריכי תרחיבי עד אין קץ.
(כא) ואמרת בלבבך מי ילד לי את אלה וכו' .הנה יראה כפל ושנוי מלות שהם שני דוחקים
יחד ,אך אומר הוא יתברך ,הלא אמרתי כי יהיו רבים בכמות ורבים באיכות ,כי יהיו כולם
צדיקים אשר את כולם כעדי תלבשי כמדובר ,אמר עתה להגזים הדבר ,הנה מכל ב' הסוגים
תתמהי על הריבוי ,כי הנה ואמרת בלבבך מי ילד לי את אלה ואני כו' ,והוא כי הנה בכל
מקום שאיש ישראל נולד יכונה על ציון ,כמפורש אצלנו על פסוק ולציון יאמר איש ואיש יולד
בה ,ואומר ושרים כו' זה יולד שם ,וזה אומרו פה מי ילד לי את אלה ,כי בכל מקום שנולדו לי
הם ,ועל האיכות כי צדיקים יהיו תאמרי כמתמיה ואלה מי גדל ,שיצאו צדיקים כי הן אני ארץ
קדושה ולא גדלו בי צדיקים ,עד שבעוונותם הן אני נשארתי לבדי ,כד"א איכה ישבה בדד
כו' ,וכל כך אני שמחה בהם בראות אותם צדיקים ,עד שכמעט איני מאמינה שצדיקים הם בי,
ושואלת ואומרת אלה שלפני איפה הם ,כלומר איה הם ,כי איני מאמינה שהם בי.
כב כֹה-אָ ַׁמר אֲ ֹדנָי ה' ִהנֵה אֶ ָשא אֶ ל-גֹויִם י ִָדי וְאֶ ל-עַׁ ִמים אָ ִרים נִ ִסי
ָשאנָה :
ֹתיְִך עַׁ לָ -כ ֵתף ִתנ ֶ
ּובנ ַׁ
וְהֵ ִביאּו בָ ַׁניְִך ְבחֹ צֶ ן ְ
רֹותיהֶ ם ֵמינִ יקֹ ַׁתיְִך
ְש ֵ
כג וְהָ יּו ְמלָ כִ ים אֹ ְמ ַׁניְִך ו ָ
אַׁ פַׁ יִם אֶ ֶרץ ִי ְש ַׁתחֲ וּו לָ ְך וַׁעֲ פַׁ ר ַׁרגְ לַׁ יְִך יְלַׁ חֵ כּו ְוי ַָׁדעַׁ ְת כִ י-אֲ נִ י ה' אֲ ֶשר ל ֹאֵ -יבֹשּו ק ָֹוי :
(כב) כה אמר אדני ה' הנה אשא כו' .ראוי לשים לב איך נכנס בגוים ויצא בעמים ,ובגוים
אמר נשיאת יד ובעמים הרמת נס ,אמנם הנה יש ב' סוגים:
יש סוג מהאומות שהיצרו את ישראל,
ויש סוג אחר שלא היצרו אותם,
ומה גם למסכת סופרים שאומרים כי אברהם הרחיק והפריש את בני הפלגשים אשר לו
לקצה הארץ ,ואמר להם כי כל הגוים שהצרו את ישראל יחרבו ,לכן התייצבו שם עד בא מלך
המשיח ואז תבואו לעבדם ,והנה יתכן כי על ב' הסוגים אמר הנה אשא אל גוים ידי להכות
בם ,הם אשר הצרו את ישראל ,ואל עמים הם הסוג השני ארים נסי להיות אליהם למלך,
והם אשר יביאו בניך בחצן ,ובנותיך לא יביאו בחצן וגם לא בכתף ממש מפני הצניעות כי
נשים הן ,כי אם על כתף תנשאנה ,כי יושיבום בקתדרא וכיוצא בה ועל כתף ישאון ,ועל כן
אמר על כתף ולא בכתף.
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(כג) והיו מלכים אומניך כו' .אמר והיו מלכים אומניך ושרותיהם מניקותיך ,לא שתבקשי
מהם שיהיו המלכים אומניך ולא שרותיהם מניקותיך ,כי אם שכדי שתוד' להם בדבר ,אפים
ארץ ישתחוו לך ועפר רגליך ילחכו .ושיעור הכתוב והיו מלכים כו' וזה יהיה על ידי שאפים
ארץ ישתחוו לך כו'.
ושמא תאמר גם שישתחוו וילחכו עפר רגליך לא טוב הדבר ,כי טוב הוא יאמנו בניך ע"י
יהודים ,ויינקו חלב דדי יהודית מליינק חלב נכרים ,כמו שאמרו ז"ל כי למשה הביאו לו מניקות
מצריות ולא אבה ליינק מהן ,לזה אמר גם אני לא אעשה זאת לך לשתתמידי בכך ,כי אם כדי
שע"י כך וידעו כי אני ה' אשר לא יבושו קוי ,כי לעומת אשר היית נכנע עד שעבדים משלו
בך ,בתקוות הטוב המקווה יביאך ה' ליכנע מלכים ושרות תחתך.
או יאמר כי תחת אשר כל המיצר לישראל היה נעשה ראש ,עתה יהפך כי אשר יהיו אומניך
יגיעו להיות מלכים ,ושרותיהם של המלכים יהיו אשר יהיו מניקותיך ,שבזכות אשר ישרתוך
יגיעו אל המעלה והגדולה ,וע"י כן וידעת וכו'.
כד הֲ י ַֻׁקח ִמגִ בֹור ַׁמ ְלקֹוחַׁ ו ְִאםְ -ש ִבי צַׁ ִדיק י ִָמלֵ ט :
ּומ ְלקֹוחַׁ עָ ִריץ י ִָמלֵ ט
כה כִ י-כֹה אָ ַׁמר ה' גַׁםְ -ש ִבי גִ בֹור י ָֻקח ַׁ
אֹושיעַׁ :
ִ
וְאֶ ת-י ְִריבֵ ְך אָ נֹכִ י אָ ִריב וְאֶ ת-בָ ַׁניְִך אָ נֹכִ י
כו וְהַׁ אֲ כ ְַׁל ִתי אֶ ת-מֹו ַׁניְִך אֶ תְ -ב ָש ָרם ְוכֶעָ ִסיס ָד ָמם י ְִשכָרּון
מֹושיעֵ ְך וְגֹ אֲ לֵ ְך אֲ ִביר יַׁעֲ קֹ ב:
ִ
ְוי ְָדעּו כָל-בָ ָשר כִ י אֲ נִ י ה'
(כד) היקח מגבור מלקוח כו' .הנה ידוע כי שלל או בז נאמר על נכסים ,ומלקוח על בעלי
חיים ,ושבי על בני אדם ,ויהיה כי אמר הוא יתברך הנה אמרתי ב' חלוקות:
א' ,המחזיקים בשעבודך,
ב' ,אשר יביאוך בחצן ,והאריך בשניה.
ועתה חוזר אל הראשונה ואמר ,אל יקשה בעיניך הציל אותך מידם ,ותחשוב כי את המלקוח
הוא המקנה לא תוכל לקחת מידו ,ומכל שכן שלא יוכל לברוח ולימלט ,אך את השבי הם
האנשים ,אשר הוא צדיק יברח וימלט נפשו בזכותו ,אך הבלתי צדיק לא ימלט נפשו כי
יתפש ,על זה אמר היוקח מגבור מלקוח הוא המקנה ,לפי הטבע אי אפשר כי גיבור הוא ,וכל
שכן שהמקנה עצמו לא יוכל למלט עצמו ,אך אם בן אדם הוא השבוי והוא איש צדיק יוכל
לברוח ולימלט ,אך לא בידים יוקח מהגבור ,וזהו ואם שבי צדיק שאם השבי צדיק ימלט.
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אמנם ראו כי (כה) כה אמר ה' גם שבי של גבור שהוא שבי סתם ,גם שלא יהיה צדיק יוקח
מהגיבור ,ולא יוכל לעכב הגיבור ,והמלקוח הוא המקנה של ישראל אין צריך לומר מסתם
גבור ,כי אם גם מגבור עריץ ,ואין צ"ל שיוקח ע"י לוקח כי אם אפילו אם המקנה מאליו יברח
ממנו ימלט ,ולא יוכל הגבור עריץ לעכבו אליו שלא ימלט ממנו.
ושמא תאמר אם השבי בלתי צדיק איך יוקח ,והלא השר של אותה אומה יצעק ויאמר משוא
פנים יש בדבר ,כאשר עשה עוזא שרו של מצרים ,והיה רוצה לעמוד בדין באומרו ,שהוא היה
רוצה להיות מורשה וטוען בעד המצריים ,ושיהיה מיכאל טוען בעד ישראל ,ולולא שהוא
יתברך אמר שלא היה רוצה רק להיות הוא בעצמו הבעל דין והדיין ,היו ישראל אובדים ,וכן
על אשר אמרת גם שבי גבור יוקח ע"י אחר ,כי לא אמרתי שיהיה ע"י עצמך ,על כן אמר ואת
יריבך אנכי אריב ,שאעשה כאשר עשיתי במצרים ,שלא רציתי שיהיה מיכאל רב את ריב
ישראל כי אם אני בעצמי ,כן עתה ואת יריבך אנכי אריב ,כי גלויים לפני טענות חובותם יותר
מהמלאך ,וזה הוא על שבי שאינו צדיק ,אך אשר הם צדיקים מתייחסים לבניך אנכי אושיע
בעצמי ,כמאמרי לא תוסיף קום מעצמה כי אם ע"י עצמי ,אלא שאין העניין בהבאת עמים
אותם ומלכים ,אם לא דרך כבוד וגדולה ,למען ידעו כי לא יבושו קוי כמדובר למעלה ,ובמה
יודע אפוא כי אתה ה' הושעתם וידך ה' עשתה זאת ,הלא הוא כי אחר ששבי גבור יוקח,
שיקחום עמים והביאום אל מקומם מיד המשעבדים בישראל.
אחרי כן (כו) והאכלתי את מוניך את בשרם ,כי יקרה להם כמצריים שאחרי צאת ישראל
מתוכם נתחרטו ,כך יעשו מוניך המשעבדים בך ,כי אחר שיקחום ויביאום עמים ,יאכלו את
בשרם של עצמם מכעס ויבואו נגד העמים שלקחו להשיב ,ואז וכעסיס דמם של מוניך
ישכרון העמים הנז' ובניך הנז' ,ובזה וידעו כל בשר כי אני ה' מושיעך ולא העמים ,שלקחום,
כי אם לא כן למה עודם תחת שעבודם לא עיכבום ,אך אין זה כי אם שהוא יתברך סכר את
פיהם ,ויאסור את ידיהם וישלחום עם כל אשר להם לאטם לשלום ,ואח"כ למען הנקם
מהמשעבדים ,נתן בלבם שיבואו אחריהם ְל ֶׁש ָד ָמם ישכרון ,לבוא נקמת בני ישראל על ראשם.

פרק נ
יה
א כֹה אָ ַׁמר ה' אֵ י זֶה סֵ פֶ ר כְ ִריתּות ִא ְמכֶם אֲ ֶשר ִשלַׁ ְח ִת ָ
נֹושי אֲ ֶשרָ -מכ ְַׁר ִתי אֶ ְתכֶם לֹו
אֹו ִמי ִמ ַׁ
ּוב ִפ ְשעֵ יכֶם שֻ ְלחָ ה ִא ְמכֶם :
ֹתיכֶם נִ ְמכ ְַׁר ֶתם ְ
הֵ ן בַׁ ֲעֹונ ֵ
אתי וְאֵ ין עֹונֶה
אתי וְאֵ ין ִאיש ָק ָר ִ
ב ַׁמדּועַׁ בָ ִ
חזור לעמוד השער
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הֲ ָקצֹור ָקצְ ָרה י ִָדי ִמ ְפדּות ו ְִאם-אֵ יןִ -בי כֹחַׁ ְלהַׁ צִ יל
ָתם ֵמאֵ ין ַׁמיִם ְו ָתמֹת בַׁ צָ ָמא :
הֵ ן ְבגַׁעֲ ָר ִתי אַׁ חֲ ִריב יָם אָ ִשים נְ הָ רֹות ִמ ְדבָ ר ִת ְבאַׁ ש ְדג ָ
סּותם :
ָ
ְשק אָ ִשים כְ
ג אַׁ ְל ִביש ָש ַׁמיִם ַׁק ְדרּות ו ַׁ
(א) כה אמר ה' איזה ספר כו' .הנה ידוע כי בכל גלות מהגלויות שכינה גם היא בגלות
כביכול ,והנה ב' דברים נמשכים לנו מהיותה עמנו בגלות:
א' ,להבטיח לבנו בגאולה שהיא כמשכון ,כי לא יעזוב הוא יתברך שכינתו גולה וסורה תמיד
ובגאולתם תלויה גאולתנו.
ב' ,כי היא מגינה עלינו בל נשקע בטומאת עונות וחטאים כעם אשר אנו בקרבו ,ולבל תחליט
שליטתם עלינו לגמרי כמפורש בדברי רז"ל.
והנה קשה הגלות לפניו יתברך בין על השכינה בין על צרותינו ,וראוי לנו נצר צרת השכינה
כצרתנו והותר ,וע"כ אומר הוא יתברך אלינו ,מה זה אתם נרפים מלשוב בתשובה ,בין על
גלות שכינה בין על גלותכם ,והנה היה פתחון פה לכם ,לו אולי בשולחי השכינה אתכם הוא
שגירשתיה מלפני וגעלתי בה ,ועל גלותכם אולי תחשבו ,כי לשר של המלך המשעבד אתכם
אני חייב לו איזה חוב ופרעתי לו בתתי אתכם אליו בחובי ,ע"ד מאמרם ז"ל כי היה הקדוש
ברוך הוא חייב לשרו של ים המצריים שפלט בקריעת ים סוף ,ופרע לו הוא יתברך בחילו של
סיסרא שנחל קישון גרפם והוליכם לים.
ואומר לנו הוא יתברך אם יעלה על רוחכם שאני איני חש על גלות שכינה כי גירשתיה ,איזה
ספר כריתות אמכם אשר שלחתיה ,ועל גלותכם או מי מנושי אשר מכרתי אתכם לו בחובי,
הלא נהפוך הוא ,כי הלא שתי הגלויות בשבילכם הם ,כי על גלותכם הן בעונותיכם נמכרתם,
ועל גלות שכינה גם היא למענכם ,כי ובפשעיכם שולחה אמכם להגן שם בעדכם שמה,
כלומר לכן שובו אלי כי הכל תלוי בכם ,כי אתם גרמתם רעתכם ומוטל עליכם לתקן.
כי (ב) מדוע באתי כו' והוא כי הנה ארז"ל באיכה רבתי ,כי הקדוש ברוך הוא כביכול בא
לבית המקדש והיה בוכה ומצטער ,ואומר אוי לי על בני היכן הם ,כהני היכן הם ,כי אינם פה
בבית המקדש ,ואח"כ התנחם ואמר ,כמה התראות עשיתי להם ולא שבו ,הם גרמו רעתם,
וזה יתכן יאמר ,שאומר הוא יתברך צר לי עליכם כי בני היכן אתם ,כי אוי ואוי כי מדוע באתי
לבית המקדש ואין איש ,אך התנחמתי כי הלא קראתי ע"י הנביאים כמה התראות ואין עונה,
הקצר קצרה ידי מפדות שהוא נגד מאמר המן וזולתו ,שחכמינו סיפרו לנו שהיו אומרים,
אלוהיהם של אלו פדאם ממצרים בעשר מכות וכן משאר מלכים ,אך הזקין ונלאה ,וזה יאמר
האם על גלותכם מה שאיני פודה אתכם ,הוא כי קצרה ידי מחמת פדות ,כי פדיתי אתכם
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פעמים רבות עד שנלאית ,ותקצר ידי מפדות שהוא מחמת פדות ,ואמר קצר קצרה על שני
החורבנות ,וזה על גלותכם ועל מה שאמרתי שולחה אמכם ,שאני מניח שכינה בגלות ,האם
אין בי כח להציל ,כי אולי נשתעבדה להריק שפע אל החיצונים ואין בידם מציל.
לא יתכן לא זה ולא זה ,כי על האחד שתחשבו כי קצרה ידי מפדות ,הנה אין צ"ל בחזקת
היד ,כי אם הן בגערתי לבדה אחריב ים ,ויאבדו כל הנמצאים בים ויושבי האיים ,כי לא יוכלו
לצאת כי מעמקי ים סביבותם אשר אין קץ לעומקו ,ועל שאר יושבי ארץ הנה אשים נהרות
מדבר ,ואין צריך לומר כל שותי ממימי הנהרות ויאורים ,כי אם גם מקומות שממימי מעינות
מסתפקין ,הנה ארז"ל כי כל המעיינות הם מפרת שנובעים מתחת לארץ ,נמצא כי בהחריב ים
ונהרות בגערתי בלבד ,אספיק לאבד כל שוכני ארץ ,ואיך קצרה ידי מפדות?!
ושמא תאמרו במה יודע כי יד ה' עשתה זאת ,ולא הייתה סיבה טבעית שנחרבו המים ,כי אם
בגערתו יתברך ,הלא הוא כי יראו כי טרם תמות דגתם מיד בחיסור המים תבאש ,ואחר יום
או יומיים תמות מחמת הצמא שהוא הפך הטבע ,כי אין הדגה נבאשת כי אם אחרי מותה,
ואני אעשה כי תחילה תבאש דגתם מאין מים שהוא מיד ,מחמת כי אין מים שהוא מיד
כאשר יחסרון ,ואח"כ תמות בצמא כי אז יודו ויאמרו ,אצבע אלוהים היא כי ממנו יצא הדבר,
והנה זה הוא על גלותכם שאעשה ,מה שלא יוכלו לומר שקצרה ידי מפדות ,ועל מה
שאמרתי על גלות שכינה ,ואם אין בי כח להציל כי נשתעבדה להשפיע אל החיצונים.
הנה לזה (ג) אלביש שמים קדרות שאסיר הארת שפע הבא אליהם מהשכינה ,לבלתי בוא
אור שפע אל הוברי השמים וכסיליהם ,ואז ימנע טוב מכל העכו"ם שע"י כחות השמים ,אשר
המה להם מאת ה' הם מסתפקים ומושפעים ,וזה הוא לשיעדר הטוב ,וגם רעה אביא עליהם,
והוא כי שק אשית כסותם ,שהוא כחות רוגז מלמעלה כשק שעוקץ ללובש אותו ,ולהיות כי
כחות רוגז כאף וחימה ודומיהם ,הם מעל לשמים אמר כסותם ,כי אחר סילוק שפע מהשמים
רעה תבוא אל העכו"ם ,ממה שהוא למעלה מן השמים.
מּודים לָ ַׁדעַׁ ת לָ עּות אֶ תָ -יעֵ ף ָדבָ ר
ָתן ִלי ְלשֹון ִל ִ
ד אֲ ֹדנָי ה' נ ַׁ
מּודים :
י ִָעיר בַׁ ב ֶֹקר בַׁ ב ֶֹקר י ִָעיר ִלי אֹ זֶן ִל ְשמֹעַׁ כ ִַׁל ִ
יתי אָ חֹור ל ֹא נְ סּוגֹ ִתי :
ה אֲ ֹדנָי ה' פָ ַׁתחִ -ל י אֹ זֶן וְאָ נֹכִ י ל ֹא ָמ ִר ִ
ּולחָ יַׁי ְלמ ְֹר ִטים פָ נַׁי ל ֹא ִה ְס ַׁת ְר ִתי ִמכְ ִלמֹות ָו ֹרק :
ָת ִתי ְל ַׁמכִ ים ְ
ו ֵגוִי נ ַׁ
ז וַׁא ֹדנָי ה' יַׁעֲ זָרִ -לי עַׁ ל-כֵן ל ֹא נִ כְ לָ ְמ ִתי עַׁ ל-כֵן ַׁש ְמ ִתי פָ נַׁי כ ַַׁׁחלָ ִמיש ָואֵ ַׁדע כִ י-ל ֹא אֵ בֹוש :
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(ד) אדני אלוהים נתן לי לשון למודים כו' .אחרי אומרו שהוא יתברך מתרעם מהעם שאינם
שבים אל ה' ,ולא יחושו על כבוד שכינה שבגלות או שלא תגלה כביכול ולא על גלות ישראל,
אמר הנביא הנה אין להם לומר אולי מה שאינן שבים ,או מצדי וזה באחת משתי בחינות:
או שאיני יודע להמתיק הדברים וללמד אותם באופן שיתקבלו דברי,
או מטעם שני ,והוא ,כי לא כל העתים שווים ,יש עת מוכן להתקבל הדבר יותר מעת זולתו,
והמוכיח הבקי יבקש לכל אדם עת מוכנת לפי ענינו שיקבל מוסרו ויועילו.
או טעם שלישי ,והוא אולי אין הקדוש ברוך הוא מתמיד להועילני ולהודיעני ,מה שהם צריכים
דבר יום ביומו ,לפי מעשיהם שבכל יום ויום ,ואולי משהא הדבר עד הושרש בם אותו החטא
וקשה להשיבו.
או טעם רביעי ,והוא כי אפשר שהוא יתברך מודיעני דבר יום ביומו אך אני מתעצל
מלהודיעם,
או לסבה חמשית ,והיא כי אולי מה שאני מוכיח אותם איני עושה ,ועל כן לא יתקבלו כי נאים
הדברים היוצאים מפי עושיהם ,כי היוצא מן הלב עד לב השומע יגיע,
או לסיבה ששית ,והיא כי באומרי להם הדבר פעם אחת ואינן עושים רושם לא אשנה להם,
ולא היה לי לעשות כן אלא לחזור עד שיכו אותי או שיכלימוני ,כי עד כך חייב המוכיח להוכיח
ואולי איני סובל זה ,על כן אמר הנה אין גם אחת מכל הששה דברים מעכבת מלקבל המוסר.
כי על הראשונה אמר אדני אלוהים נתן לי לשון למודים לדעת ללמד להמתיק הדברים
בדרך מתקבל,
ועל השנית אמר ,לעות שהוא לדבר דבר בעתו המוכנת בעת שהאדם מוכן לקבל כיעף לקבל
המים כי יצמא ,וזהו לעות את יעף דבר.
או שיעור הכתוב ,אם ידעתי לעות שהוא ללמוד בעת מוכנת לקבל הוא את יעף דבר ,כלומר,
אך אלו אינן יעפים לשמוע ואדמה אל משקה מים לבלתי צמא שלא יערבו לו.
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ועל השלישית אמר יעיר בבקר בבקר ,כי השם הנזכר יתמיד יום יום שפע נבואתו בכל
אשמורת הבקר ,יעיר לי אזן לשמוע בלמודים הצריכים לכל יום ויום ,לפי מעשיהם של כל יום
ויום.
ועל הרביעית אמר (ה) ה' אלוהים פתח לי אזן ואנכי לא מריתי לעכב או להתעצל מלפתח
גם אזן העם.
ועל החמשית אמר ,אחור לא נסוגותי כי לא הוכחתים בדבר שחטאתי בו או דומה לו ,שאם
אומר להם טולו קיסם מבין שניך ,שיוכלו להשיב טול קורה מבין עיניך ויסיגוני אחור ,וכעובדא
דר' פלוני שציוה לקוץ את האילן ,טרם ישיב על תביעה כמוה ,וזהו אחור לא נסוגותי ,כי לא
אמרתי דבר וחזרתי לאחורי ,באומרם אלי ולדידך מי ניחא.
ועל הששית אמר (ו) גוי נתתי למכים וכו' ,ואמר כי עשה בחכמה שלא אמר אגיד נבואתי,
וה' יעזר לי שלא יכוני ולא יכלימוני ,שבזה עדיין היה אפשר לא אזכה לימלט ,אך אמרתי הנני
בא להגיד על מנת שיכוני ויכלימוני ,וזה אומרו גוי נתתי למכים כו' פני לא הסתרתי וכו',
ואחר קבלי על מנת כן אמרתי (ז) וה' יעזר לי שלא אתחרט ,כי אם שאהיה חזק בקבלת כל
הנזכר ,ובעשותי כך הרווחתי שני דברים:
אחד ,שעל כן אין צריך לומר שלא הוכתי ,כי אם אפילו לא נכלמתי.
שנית ,שגם על כן שמתי פני כחלמיש חזק לעומת מצחם ולא ברפיון ,כי על מנת הכאה
וכלימה הייתי נכנסת.
שלישית ,שואדע כי לא אבוש כי אחר שלא על מנת שיעשה לי נס הייתי עושה ,ידעתי כי
כאשר אני עושה את שלי הוא יתברך יעשה את שלו ולא אבוש ,ומפני שלא יעדרו דוברי רע
על מוכיח בשער ומטילים אשמת צרותם עליו ,באמור אליו שלא ידע או לא רצה להוכיח
כראוי.
יקי ִמי-י ִָריב ִא ִתי נַׁעַׁ ְמ ָדה יָחַׁ ד ִמי-בַׁ עַׁ ל ִמ ְשפָ ִטי ִי ַׁגש אֵ לָ י :
ח ָקרֹוב ַׁמצְ ִד ִ
ט הֵ ן אֲ ֹדנָי ה' יַׁעֲ זָרִ -לי ִמי-הּוא י ְַׁר ִשיעֵ נִ י הֵ ן כֻלָ ם כַׁבֶ גֶד י ְִבלּו עָ ש י ֹאכְ לֵ ם :
י ִמי בָ כֶם י ְֵרא ה' שֹ ֵמעַׁ ְבקֹול עַׁ ְבדֹו אֲ ֶשר הָ לַׁ ְך חֲ ֵשכִ ים וְאֵ ין ֹנגַּׁה לֹו
ִשעֵ ן בֵ אֹלהָ יו :
י ְִבטַׁ ח ְב ֵשם ה' ְוי ָ
ּובזִ יקֹות ִבעַׁ ְר ֶתם
יא הֵ ן כ ְֻלכֶם קֹ ְדחֵ י אֵ ש ְמאַׁ זְ ֵרי זִ יקֹות ְלכּו ְבאּור אֶ ְשכֶם ְ
ְתה-ז ֹאת לָ כֶם ְל ַׁמעֲצֵ בָ ה ִת ְשכָבּון:
ִמי ִָדי הָ י ָ
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וכיוצא מדברים הרעים הנמצאים בפי מטילי פגם רעותם על ראש רבם ומנהיגם ,עליהם אמר
הנה ידעתי כי (ח) קרוב מצדיקי הוא יתברך ,אך מה אעשה כי אם הוא קרוב הוא לי ,כי נביא
אנכי ולא המריב אתי ,ואיככה יוכל וישמע ממנו יתברך הדין עם מי והוא בן בליעל ,ואיזה דרך
ילך רוח ה' לדבר אתו ,וזהו קרוב מצדיקי ,אך מי יריב אתי מי יתן נעמדה יחד לפניו יתברך
אני והוא ,כלומר אך אני עומד לפניו יתברך ולא הוא ,באופן שלא יודע האמת עם היות שקרוב
מצדיקי.
ושעור הכתוב קרוב מצדיקי ואם מי שיריב אתי היה אפשר שנעמדה יחד ,ומי שהוא בעל
משפטי היה נגש אלי ,ידעתי כי הן ה' אלוהים יעזר לי וכו'.
או יאמר ,קרוב מצדיקי הוא יתברך מי יריב כו' ,אך בזה העולם אי אפשר כי אין הקדוש
ברוך הוא משמיע דברו לכל בעולם הזה ,אך יבוא זמן שנעמדה יחד באותו העולם אחר מותנו
אני והוא ,כי אז לא אצטרך לטעון כי אם כאשר מי שהוא בעל משפטי ,הוא בעל דיני יגש אלי
בלבד ,מיד אדני אלוהים יעזר לי ,ואם כן מי ירשיעני ,אך ידעתי כי גם הדוברים רע אינו כי אם
מקנאה בלבד.
וזהו (ט) הן כלם כבגד יבלו וכו' ,והוא מאמר ר' אחאי בר יאשיה ,כי הצדיק שלא היה לו
קנאה בזה העולם אין עצמותיו מתרקבים ,שנאמר ורקב עצמות קנאה ,והגוף שלם עד שעה
אחת קודם תחיית המתים ,ששבים לעפרם שעה אחת ומיד חוזרים וחיים ,אמר כי אלו אינן
בעלי מידה זו של ר' אחאי ,כי אם מקנאה היו עושים בריבם עמו ,כי על כן יבלו וירקבו בקבר
ולא בבת אחת ,שעה אחת קודם תחיית המתים כי אם כבגד מעט מעט ,וגם רמה תשלוט בם
וזהו עש יאכלם ,ונשא המשל בבגד אפשר על כי הבגד אם הוא מוצנע במקום שאין בו אוויר
יאכלהו עש ואינו בלה ,ובמקום אוויר שלובשים אותו בלה ואין עש אוכלו ,ואלו יהיו בהם שני
ההפכים יחד.
או יאמר ,מי יריב אתי מי יתן נעמדה יחד באותו העולם ,כי אז מי בעל דיני יגש אלי ,כי
בגשתו טרם נטעון אני והוא ,אדני אלוהים יעזר לי מי הוא ירשיעני ,אך זה הוא אם יזכו
להיות שם אתי כאשר אהיה אני שם ,באופן שנעמדה יחד ,אך ידעתי כי הן כלם כבגד יבלו
וכו' ,ואני אעמוד חי וקיים לפניו יתברך ,ומאין ולאין נעמדה יחד ,כי טרם יגשו לדין יקבלו
עונשם.
(י) מי בכם ירא ה' כו' .ידבר על לב סובלי ייסורין בגלות בתקוות הנחמה ,והנה הנביא דבר כי
היה מתלונן מן הבלתי מטים אוזן ,למוסריו ותוכחותיו לשוב עד ה' ,על לב בני ישראל סובלי
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הגלות ,אשר לא יבצר בכל דור מישירים ומוכיחים להשיבם עד ה' ,ואומר להם הוא יתברך מי
בכם ירא ה' וכו' ,מי בכם שיקרא ירא ה' ,הלא הוא אשר הוא שומע בקול עבדו המוכיחו
ומייסרו להביאו עד ה' ,ואל יקוץ איש בתוכחות מוסר ,ומה גם אשר יתמידו ייסוריו ולא יאיר לו
מהם ,כי הלא האיש אשר הלך חשכים וייסורין ואין נוגה לו אל יקוץ בהם ,כי אם יבטח בשם
ה' הוא שם ההוויה ,כי עתה יד על כס יה ששתי אותיות שמו יתברך נפרדות מהשתים
האחרונות עד יום התשועה ,ואם כן למה יתייאש יבטח בשם ה' שלא יבצר מלהתחבר
והשתלם ואז נושע גם אנחנו ,וכן ישען באלוהיו הוא שם אלוהים הוא שכינה שבגלות ,כי לא
תישאר כך חלילה ,וזהו וישען באלוהיו ולא יקוץ על זמן שבינתיים ,כי דיו לעבד להיות כרבו
וסוף הטובה לבוא.
אך מה שאני רואה בכם הבלתי סובלים הייסורין באהבה ,כי יש לכם תרתי גיהינום ,כי תחת
היותכם מכבים אש גיהינום ע"י תשובה ,אדרבא (יא) הן כלכם קודחי אש בגיהינום ע"י
מעשיכם הרעים ,וגם מאזרי זיקות והוא כי הנה אמרו רז"ל ,כי כמה מלאכי חבלה דנים את
האדם בגיהינום ,וכן אמרו ,כי כל איש מוליך הוא בעצמו העצים לגיהינום ליכוות בהם,
שהכוונה אצלי כי המלאכי חבלה הדנים את האדם בגיהינום ,הם העבירות אשר עשה בעולם
הזה ,שבכל אחד ברא משחית והוא הדן אותו שם ,כל כך מלאכי חבלה כמספר עונותיו והן
הם העצים שמוליך עמו ,ועליהם יאמר מאזרי זיקות ,כי בפעם ראשונה שאדם חוטא ,כל עוון
ועוון נעשה שביב אש מכל אחד ,הוא כח אש חלש ,אך בשובו לעשות אותם שנית ושלישית או
יותר ,בכל פעם הוא מאזר ומחזיק כח כל אחד מהם ,עד שנעשה כל שביב אשו להבה עצומה
וחזקה ,ועל זה אמר מאזרי זיקות ,שאתם מאזרים ומוסיפים כח בכל אחד מהם בשנות
ושלש בהם ,וזהו מאזרי זיקות שמאזרים כחות הטומאה אשר בראו בעונותיהם ,ועל כן לכו
מהעולם הזה באור אשכם שקדחתם בגיהינום ובזיקות בערתם ,הם כחות הטומאה
שפעלתם בעונותיכם ,כי הם ילוו אתכם לדון אתכם ,והנה אשר הלכתם חשכים בייסורי העולם
הזה ,מידי הייתה זאת לכם לטובתכם להצילכם מגיהינום ולא אביתם ,לכן עתה למעצבה
תשכבון זולת ייסוריכם פה ,באופן תירתו תרתי גיהינום.

פרק נא
א ִש ְמעּו אֵ לַׁ י ר ְֹדפֵ י צֶ ֶדק ְמבַׁ ְק ֵשי ה' הַׁ ִביטּו אֶ ל-צּור חֻ צַׁ ְב ֶתם וְאֶ לַׁ -מ ֶקבֶ ת בֹור נ ַֻׁק ְר ֶתם :
אתיו וַׁאֲ בָ ְרכֵהּו וְאַׁ ְרבֵ הּו :
ב הַׁ ִביטּו אֶ ל-אַׁ ְב ָרהָ ם אֲ ִביכֶם וְאֶ לָ -ש ָרה ְתחֹולֶ ְלכֶם כִ י-אֶ ָחד ְק ָר ִ
ָשם ִמ ְדבָ ָרּה כְ עֵ ֶדן וְעַׁ ְרבָ ָתּה כְ ַׁגן-ה'
ֹתיהָ ַׁוי ֶ
ג כִ י-נִ חַׁ ם ה' צִ יֹון נִ חַׁ ם כָל-חָ ְרב ֶ
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תֹודה וְקֹול זִ ְמ ָרה :
ָששֹון ו ְִש ְמחָ ה י ִָמצֵ א בָ ּה ָ
(א) שמעו אלי רודפי צדק כו' .עודנו יתברך מדבר עם סובלי ייסורין אשר התחיל בפסוקים
הקודמים ,ואמר שמעו אלי רודפי צדק ,תמיד לעשות צדק ובלתי חוששים על הייסורין ,כי אם
אתם מבקשי ה' הוא מידת רחמים ,תאבים אל הרחמים כי אינם אתכם ,רק מתייסרים תמיד
במידת הדין ורודפים צדק ,אל תחושו כי אין ענייניכם בדרך טבע כי אם השגחי ,כי הלא תדמו
אל מקור שממנו באתם ,והוא כי הנה הביטו שתי הבטות בנושא אחד:
האחד הביטו אל צור חוצבתם כו',
והשני (ב) הביטו אל אברהם אביכם כו',
והוא כי הנה טבע ומציאות צור הוא אבן קשה ,כי על כן דרך פלא נאמר הן הכה צור ויזובו
מים ,וכן בור סתם בכל המקרא ,הוא בור בלתי נובע רק חפירה בעפר או בסלע.
ונבוא אל העניין
אמר הביטו אל אברהם ושרה שמהם באתם ,אל זמן שזה היה צור יבש בלתי ראוי להוליד,
וזו הייתה בור שנוקר בפטיש מסלע קשה ,כך הייתה היא עקרה בלתי ראויה לילד ,וכמאמרם
ז"ל שאפילו עיקר מטרין לא הווה לה.
וזהו הביטו אל צור חוצבתם ואל מקבת בור נוקרתם ,ואחר כך הביטו בהם הבטה שנית,
והיא הביטו אל אברהם שהוא כאשר הושם שמו אברהם ,שאז היה אביכם שניתן בו הולדה,
וכן אל שרה שהוא כאשר הוסב שמה שרה ,כי אז הייתה תחוללכם שניתן לה הריון ,כי הנה
בתחילה אחד קראתיו משולל ,שני כי לא היה מוליד ועם כל זה ואברכהו וארבהו שלא בדרך
טבע ,ואדרבא צערם הקודם סייעם להרבותם ,כלומר ,כך אתם אעפ"י שתתייסרו בגלויות אל
תתייאשו מן הרחמים ,כי הלא יותר היה טעם להתייאש אברהם ושרה ,ועם כל זה בראתיו
והרבתיו וברכתיו ,כלומר כי כה אעשה לכם.
וכל שכן כי הנה כבר (ג) ניחם ה' ציון ניחם כל חרבותיה ,באמרו התשכח אשה עולה וכו',
הן על כפים חקותיך וכו' ,כי חרבותיך ושממותיך כו' ,וע"י מה שניחמתים מטרם תבוא
אליהם הרעה ,העלה עלי כאלו כל כך ודאי כאלו כבר עשיתי ,כי דבורי עושה רושם ,וזהו וישם
מדברה כעדן כו' ,והנה כל אשר ניחמתי ציון וחרבותיה מדברה וערבתה ,מה הוא הטוב
אשר אעשה להם ,הלא אין ספק שהוא כי ששון ושמחה ימצא בה תודה וקול זמרה ,ומי הם
הששים ושמחים בה ומביאי תודה ומרימי קול זמרה ,אם לא אתם שבלעדכם מה היא נחמת
ציון שהכל הוא לכם ,ולכן גילו ושמחו מעתה ובטחו בה' כי רב טובכם.
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או שיעור הכתוב ,שאומר הוא יתברך אל תיראו ותתייאשו מן הטובה ,כי הלא ניחם ה' ציון על
כי כלה ה' את חמתו כו' ויצת אש בציון ,ואין ספק שהוא כאלו כבר וישם מדברה כעדן כו',
כי לא יזניחנה ה' ,ואם כן זה לכם צד בטחון ,כי בשלומה יהיה לכם שלום ולא בלבד אגבה ,כי
אם שכל טובה ונחמתה היא שמחתכם בה' ,כי ששון ושמחה ימצא בה כו' ,ואין זה כי אם
לכם כי מה שמדברה כעדן כו' ,אינו אלא שתתעדנו בה ותתענגו על רוב שלום ,באופן כי זה
יהיה לכם לבטחה.
תֹורה ֵמ ִא ִתי ֵתצֵ א ּו ִמ ְשפָ ִטי ְלאֹור עַׁ ִמים אַׁ ְרגִ יעַׁ :
אּומי אֵ לַׁ י הַׁ אֲ זִ ינּו כִ י ָ
ּול ִ
ד הַׁ ְק ִשיבּו אֵ לַׁ י עַׁ ִמי ְ
רֹועי ְי ַׁי ֵחלּון :
ה ָקרֹוב צִ ְד ִקי יָצָ א י ְִש ִעי ּוזְ רֹעַׁ י עַׁ ִמים י ְִשפֹ טּו אֵ לַׁ י ִאיִ ים י ְַׁקּוּו וְאֶ ל-זְ ִ
ו ְשאּו-לַׁ ָש ַׁמיִם עֵ ינֵיכֶם וְהַׁ ִביטּו אֶ ל-הָ אָ ֶרץ ִמ ַׁתחַׁ ת כִ יָ -ש ַׁמיִם ֶכעָ ָשן נִ ְמלָ חּו ו ְָהאָ ֶרץ כַׁבֶ גֶד ִת ְבלֶ ה
וְיֹ ְשבֶ יהָ כְ מֹו-כֵן יְמּותּון וִישּועָ ִתי ְלעֹולָ ם ִת ְהיֶה וְצִ ְד ָק ִתי ל ֹא ֵת ָחת :
(ד) הקשיבו אלי עמי כו' .עודנו מדבר על בני הגלות הלז ,והנה ידוע מרז"ל שעתיד הקדוש
ברוך הוא להיות ראש חולה לצדיקים ,וכולם יושבים לפניו והוא דורש להם תורה ,והנה אין
ספק שכיונו לומר שתהיה השגתנו אז גדולה מאשר הייתה לנו בסיני ,כי אז לא עצרו כח
לסבול רק ב' דברות ופרחה נשמתם ,ולעתיד יהיו בנחת שומעים מפיו יתברך רזי תורה ,ועין
בעין רואים את קונם מה שאין כח כעת בעין לראות ,ויתענגו עמו יתברך וידוע לאשר כח בהם
לשער אהבה בתענוגים ,כי אין למעלה ממרגוע ותענוג זה בגוף ונפש.
ונבוא אל העניין
והוא כי אחרי הזהירו יתברך על התשובה ,להביא את הגאולה ככל הכתוב בסמוך ,בא עתה
ויאמר הקשיבו אלי עמי כו' ,לומר הכינו עצמכם אל אושר עצום ורב שהוא לשמוע מפי תורה,
שהיא נבואה בהקיץ פנים בפנים וזהו ,הקשיבו אלי עמי כו' ,והנה בישראל שני סוגים:
א' ,הבלתי מתייחסים אל המלכות
ואחד בעלי השררה ומלכות התאבים אל השררה ומשפט,
והנה דבר אל הסוג הא' באומרו הקשיבו אלי עמי,
ועל השנית אמר ולאומי שאין להם אלא מלכות אלי האזינו ,כלומר מהאזנה אלי עשו עיקר,
יותר מעשות נקמה בגויים עם שלא תעדר גם זו ,ופירש ואמר כי תורה מאתי תצא ,לומר מה
שאמרתי הקשיבו אלי וכו' אל יקל בעיניכם ,כי הלא לא תהיה ע"י זולתי כאשר אמרתם בסיני
למשה ,דבר אתה עמנו ואל ידבר עמנו אלוהים פן נמות ,כי לא עצרתם כח לסבול ,כי עתה
תורה מאתי ממש תצא אליכם.
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וגם רמז שיאמר להם דברים מחודשים שלא נשמעו מעולם ,כי אם הם מאתו יתברך שהיו
כמוסים עמו לבדו ,ואם תאמרו כי הלא טוב טוב הוא לפי הזמן ליטפל בעשות עיקר מעשות
משפט ,וגם טוב להיטפל להושיע השכינה מהגלות כביכול ,שעל ידה נעשית נקמה בעמלק,
אל תחושו על זה משני טעמים:
א' ,כי בכלל משפטי הוא מה שלישראל ארגיע ואענג בהשגת עונג נפשי כזה לישראל שברב
טובת ישראל ימסו העכו"ם כדונג ,וזה אומרו ומשפטי לאור עמים ארגיע ,לומר כי בכלל
משפטי הוא מה שלישראל הנקראים אור עמים ארגיע ,בעונג השגה זו עם אלוהי עולם ,כי
אז שאר גויים יחפרו ויבושו כי יכוו מחופת ישראל.
ועוד טעם שני והוא כי הנה מאז יהיה (ה) קרוב צדקי יצא ישעי וכו' ,לומר לא מהיותי
משמיע לכם תורה אני מתרפא מהמשפט ,ומלהוציא שכינתי מהגלות לעשות המשפט ,כי
הלא אין צריך לומר בהיותי מלמד לכם סתרי תורתי ,כי אם מאז היה קרוב לצאת תורה לכם
מאתי שהוא צדקי ,כד"א ה' חפץ למען צדקו יגדיל תורה ,כבר יצא ישעי מהגלות הוא
שכינה שהוא שם אדנות כנודע ,אלא שאין עדיין עיקר תוקף המשפט כי אם ממוזג דין
ורחמים ,וזהו וזרועי גם הוא עם ה' הנז' למעלה ,שהם ימין ושמאל דין עם רחמים עמים
ישפוטו שהוא מה שימסו כדונג ויכוו מהשגת ישראל ,אך עדיין איים רחוקים אשר לא יכוו ,כי
אינם מהעמים אשר היצרו את ישראל ולא אויבים להם אלי יקוו שארחמם ,וזהו אלי איים
יקוו ,אך עיקר תוחלתם היא שתהיה מידת הדין הקשה פועלת באויבי ישראל ,וזהו ואל זרועי
ייחלון הוא זרוע סתם הידוע ,הוא מידת הגבורה היא מידת הדין הקשה ,כי האיים אשר לא
היצרו את ישראל מעולם ,ישמחו לראות במפלת אויבי ישראל ,ומה גם עתה ישראל ,ואם
פדות זה יתמהמה חכו לו.
כי הנה (ו) שאו לשמים עיניכם הוא עולם הגלגלים אשר תשיגו לראות ,והביטו אל הארץ
מתחת אשר תשכילו ,כי מה בצע לו יתברך באלו שכלם גשמיים משוללי נפש קדושה ככם ,כי
כל אלה יהיו אפס ,ויושביה אשר הם כמו כן שהם גשמיים כגלגלים ,והארץ שהם העכו"ם
אשר אין בם חלק אלוה ממעל ימותון ,וזהו כמו כן ימותון כי יושביה אשר הם בשמים וארץ
הנזכרים ימותו ,אך לא אתם בני ישראל כי ישועתכם היא ישועתי ,כי חלקי ה' אמרה נפשכם
וזהו וישועתי לעולם תהיה ,וגם יש לכם משכון אחר ,והוא כי וצדקתי היא שכינתי הנקראת
צדקה שלי לא תחת.
או כפשוטו שמידת צדקה שלי לא תחת ,כי אם אמנע מעשותה תהיה למידתי זאת למחתה
חלילה.
ּומגִ דֻ פֹ ָתם אַׁ לֵ -ת ָחתּו :
תֹור ִתי ְב ִלבָ ם אַׁ לִ -ת ְיראּו חֶ ְרפַׁ ת אֱ נֹוש ִ
ז ִש ְמעּו אֵ לַׁ י יֹ ְדעֵ י צֶ ֶדק עַׁ ם ָ
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ח כִ י כַׁבֶ גֶד י ֹאכְ לֵ ם עָ ש ְוכַׁצֶ ֶמר י ֹאכְ לֵ ם סָ ס וְצִ ְד ָק ִתי ְלעֹולָ ם ִת ְהיֶה וִישּועָ ִתי ְלדֹור ד ִֹורים :
(ז) שמעו אלי יודעי צדק כו' .הנה כתבנו כי כל נבואות אלו על בני גלות הזה ידברו ,אמר
הלא הבטחתי אתכם בגאולה העתידה ,אל ירך לבבכם ואל תחתו במה שתראו כי ביני וביני
מחרפים ומגדפים האומות אתכם ,כי הלא יש לכם שתי בחינות לבלתי החשיבם:
א' ,כי הלא אתם יודעי צדק ,שהוא כי תדעון מהות הצדק והכישרון ,והוא כי אינו כעובד את
מלך בשר ודם ,שאין מה שעובדים אותו כי אם עשות רצונו בלבד ,אך מצות ה' לא כן המה ,כי
איכות כל מצווה מרום וקדוש כי על כן בה נברא מלאך ,ומקנה בעושה קדושה גדולה ודבקות
בו יתברך כנודע ,כי על כן שכר מצוות בהאי עלמא ליכא ,על כי איכותם רוחני ,וא"כ אין לכם
לקוץ על מה שמקניטים אתכם בעולם הזה ,כי דבקותכם ואושרכם לא בעולם הזה הוא ,וזהו
שמעו אלי יודעי צדק כי להיותכם יודעים מהות הצדק.
וגם טעם שני והוא היותכם עם שתורתי בלבם ,שהוא כי אשר תורת אלוהיו בקרבו לא תמעד
אשוריו ,להרהר אחר מידותיו יתברך על ראותו שלום אויבי ישראל.
או יאמר גם אל יתעצב לבבכם ,כי הלא אתם עם תורתי בלבם המשמחת לב ,על כן על
שתים אלה אמר אל תיראו חרפת אנוש כו' ,כי הלב המהרהר שקוע בתורת ה' ובלתי
מחשיב הצלחת העולם הזה ,ובלתי מקפיד על חרפת אנוש וגדופיו ,והתחיל לשון יחיד באומרו
חרפת אנוש ,ויצא בלשון רבים באומרו ומגדופותם ,וגם נכנס בחרפה ויצא בגידופים הקשים
ממנה ,וכן רבים עם היכנסו בחרפה א' ,הלא הוא ללמד על פי דרכו לאדם דעת ,והוא כי אם
איש הרואה אחד שיחרפנו ,אם עושה עצמו כמרגיש וחרד כל שכן דפקרי נגדו רבים ,ולא
בלבד בחרפה כי אם בגידופים ,ולא יחידי כי אם גידופים רבים ,אך אשר לו מח בקדקדו,
יעשה עצמו כבלתי מרגיש ובלתי נעשה בו רושם ,ואז בראותם שמהביל הדבר לא יבואו
להתפקר נגדו עוד ,וזה יאמר אל תיראו חרפת אנוש היא חרפה ראשונה יחידית מאיש אחד,
ובזה מגדופותם רבות של רבים אל תחתו ,כי לא ימשכו עוד לעשות אחר שבזתם לדבר
האנוש שהחל בחרפה ,כי אין ראוי ליירא כי אם מן הקיים מכם ,אך אלה הבל המה ואל
תחשבום ,כי אחרי בלותם יפרח טובכם כי הלא גופם ונפשם יכלו.
(ח) כי כבגד שאוכל עש את החיצוניות שלו שהוא פני הבגד ,שהוא משל אל הגוף החיצון
שבאדם ,וכצמר שיאכלנו סס הוא את פנימיותה כנראה בחוש ,כי אין הסס אוכל מהצמר כי
אם מהפנימי שבו ,שהוא משל אל הנפש שבפנים ,כן יהיו אלו כי נפשותם עם גויותם יאבדו,
ויהיו לאין ולאפס ולמה תחשיבום ,אך אתם צדקתי אשר אעשה צדקה עם גוויותיכם עם
היותם גשמיים ,לעולם תהיה לא כטובם העובר ,וישועתי היא נפשותיכם אשר הן ישועתי כי
חלקי המה ,וכאלו כביכול את עצמי אני מושיע תהיה לדור דורים.
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ימי ֶק ֶדם דֹורֹות עֹולָ ִמים
עּורי כִ ֵ
עּורי ִל ְב ִשי-עֹ ז זְ רֹועַׁ ה' ִ
עּורי ִ
ט ִ
הֲ לֹוא אַׁ ְתִ -היא הַׁ ַׁמ ְחצֶ בֶ ת ַׁרהַׁ ב ְמחֹולֶ לֶ ת ַׁתנִ ין :
אּולים :
י הֲ לֹוא אַׁ ְתִ -היא הַׁ ַׁמחֲ ֶרבֶ ת יָם ֵמי ְתהֹום ַׁרבָ ה הַׁ ָש ָמה ַׁמעֲ ַׁמ ֵקי-יָם ֶד ֶרְך לַׁ ֲעבֹר גְ ִ
אשם
ּופדּויֵי ה' יְשּובּון ּובָ אּו צִ יֹון ְב ִרנָה ו ְִש ְמחַׁ ת עֹולָ ם עַׁ ל-ר ֹ ָ
יא ְ
ָששֹון ו ְִש ְמחָ ה י ִַׁשיגּון נָסּו יָגֹון וַׁאֲ נָחָ ה :
(ט) עורי עורי לבשי עז כו' .ידבר הנביא על בני הגלות הלז לפני מידת זרוע ה' ,כי כימי
צאתנו ממצרים יעשה לצרינו לגאלנו .והוא כי הנה שני דברים עשה ה' ביציאת מצרים על
הים:
א' ,שלא בלבד הכה את המצריים כי אם גם את השר ,כמו שאמרו ז"ל וירא ישראל את
מצרים מת ,מתים לא נאמר אלא מת זה שרו של מצרים ,כי מצרים שמו.
שנית ,כי לא במידת הדין הלקם כי אם במידת רחמים ,כמה דאת אמר ה' איש מלחמה וכו',
כענייין ארורים הרשעים שמהפכים מידת רחמים למידת הדין.
והנה שתי אלה יבקש הנביא פה באומרו עורי עורי כו' ,לומר התעוררות כפול שהוא כאשר
יפרש ,שהוא על אויבינו ועל השר,
ועוד שנית והיא לבשי עז זרוע ה' ,כי יתלבש בדין ועוז שלמדת גבורה נוסף על זרוע דין של
מידת רחמים ,והוא כנודע כי כל מידה כוללת כל הבחינות.
ופירש ואמר עורי כימי קדם כאשר עשית בזמן דורות עולמים שהוא על ים סוף ,שהיו שם
שני דורות של שני עולמים ,והוא מאמרם ז"ל שעוברים שבמעי אמן האיר להם הקדוש ברוך
הוא ,וראו מה שנעשה בים ואמרו גם הם שירה ,נמצאו שני דורות של שני עולמים יחד ,כי
אשר במעי אמן אינם בכלל העומדים בזה העולם ,כד"א אחיו שלא היה בעולמו ,על שעדיין
לא נולד.
ואשר אמרתי עורי עורי שהם שני מיני התעוררות ,הוא כי הלא את היא המחצבת רהב הוא
שרו של ים כנודע מרז"ל ,ומחוללת תנין הוא פרעה הנקרא תנין הגדול הרובץ בתוך יאוריו,
שהביא עליו וכל חילו את מי ים סוף .הנה כי בימי קדם התעוררת על שר ועל בני אדם יחד ,כן
גם עתה עשה התעוררות כפול.
ואשר אמרתי לבשי עוז זרוע ה' שמידת רחמים תעשה העוז והדין ,גם זה עשיתי בימי קדם
הנז' כי הלא את היא העושה דין ורחמים כאחד ,כי הלא את היא המחרבת ים מי תהום רבה
שהוא עוז ורוגז ,ובמצב ההוא היית שמה מעמקי ים דרך לעבור גאולים ,ואין זה כי אם
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שמידת רחמים שהייתה מרחמת על ישראל ,בעשותה דרך ממעמקי ים הייתה מחרבת הים
עצמו ממציאות תכונתו ,כי על כן בבת אחת היה דין ורחמים ,ואם אין אתה עושה בגיננו ,עשה
בגין הדור ההוא אשר הוצאת ממצרים ,אשר עשית להם שתי אלה על ים סוף ,כי הנה עתה
עתידים לחזור עם משה רבנו ע"ה כמו שאמרו ז"ל.
וזהו (יא) ופדויי ה' ישובון הם יוצאי מצרים ,כד"א יאמרו גאולי ה' אשר גאלם מיד צר שהם
יוצאי מצרים ,שעתידין לשוב ומשה בראשם כנודע מרז"ל ,וזהו ושמחת עולם על ראשם הוא
משה ,שהיה שמחת עולם שכשנולד נתמלא הבית אורה ,כד"א אור צדיקים ישמח ,והוא
העתיד לבוא עם מלך המשיח כנודע מחכמי האמת ,ואף על פי שהם הביאו מות ושעבוד
מלכויות לעולם ע"י העגל ועוון מרגלים ,עם כל זה ששון ושמחה ישיגון ,כי הששון והשמחה
ירדפו אחרי פדויי ה' ,עד ישיגון ,ששון של העדר המוות ,ושמחה של חירות משעבוד
מלכויות ,והכרח לפירוש זה יש ממאמר רז"ל שביארנו במקומו ,ולא הבאותיו פה לאהבת
הקיצור.
והטעם שירדפו אחריהם כנראה מאומרו ישיגון ,הוא להחזיר עטרה ליושנה ,כי המה היו
הגורמים חירות ממלאך המוות וחירות משעבוד מלכויות בסיני ,ואף על פי שהם גרמו שחזרו
שתיהן ,הנה בזמן ההוא העתיד כבר נסו יגון של המוות ,כד"א ביגון שאולה ,ואנחה של
שעבוד כד"א ויאנחו בני ישראל מן העבודה ,ועל כן כיון שאז כבר נסו ,ימשך ישובו אליהם מן
הטעם האמור ,וזהו נסו יגון ואנחה.
ָתן :
ּומבֶ ן-אָ ָדם ָח ִציר ִינ ֵ
יב אָ נֹכִ י אָ נֹכִ י הּוא ְמנַׁחֶ ְמכֶם ִמי-אַׁ ְת ו ִַׁת ְיר ִאי ֵמאֱ נֹוש יָמּות ִ
נֹוטה ָש ַׁמיִם וְיֹ סֵ ד אָ ֶרץ
יג ו ִַׁת ְשכַׁח ה' עֹ ֶשָך ֶ
ו ְַׁתפַׁ חֵ ד ָת ִמיד כָל-הַׁ יֹום ִמ ְפנֵי חֲ ַׁמת הַׁ ֵמצִ יק כַׁאֲ ֶשר כֹונֵן ְל ַׁה ְש ִחית וְאַׁ יֵה חֲ ַׁמת ַׁה ֵמ ִציק :
יד ִמהַׁ ר צֹעֶ ה ְל ִהפָ ֵתחַׁ וְל ֹאָ -ימּות לַׁ ַׁשחַׁ ת וְל ֹא י ְֶחסַׁ ר לַׁ ְחמֹו :
טו וְאָ נֹכִ י ה' אֱ ֹלהֶ יָך ֹרגַׁע הַׁ יָם ַׁויֶהֱ מּו ַׁגלָ יו ה' צְ בָ אֹות ְשמֹו :
יתיָך ִלנְ טֹ עַׁ ָש ַׁמיִם ְו ִליסֹ ד אָ ֶרץ ְולֵ אמֹר ְל ִציֹון עַׁ ִמי-אָ ָתה :
ּובצֵ ל י ִָדי כִ ִס ִ
טז וָאָ ִשים ְדבָ ַׁרי ְב ִפיָך ְ
(יב) אנכי אנכי הוא מנחמכם כו'.
ראוי לשים לב אל אומרו אנכי אנכי זה פעמים,
ואל אומרו מנחמכם לשון רבים ואומר מי את לשון יחיד,
וגם אומרו מאנוש ימות כי הלא אם תצויר יראה אינו רק מהאנוש טרם ימות,
וכן אומרו ומבן אדם חציר ינתן כי מי נתן חציר לאדם.
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ועוד אומרו ותשכח ה' עושך כו' כי אתא לנחומי באומרו אנכי אנכי כו' צעורי קא מצער ליה.
ועוד ,כי אחר אומרו מפני חמת המציק שיראה כי ישנו ,ואח"כ אומר ואיה חמת המציק
שיראה כי איננו,
וכן פסוק מיהר צועה וכו' יראה בלתי מקושר אל האמור ,וכמו זר נחשב מלהולמו.
והנה מקושר אל הקודם יאמר הוא יתברך ,הלא אמרת לי שכימי צאתך ממצרים על ים סוף
אראך עתה נפלאות כן אעשה ,כי אנכי שהייתי אז אנכי עתה ,כי לא שניתי וכחי אז כחי עתה,
וכל זה הוא אם יהיה בכם פירוד ,כי אם יהיה ביניכם אחדות אין צריך דבר ,כי איכותך וזכותך
תצילך כי מי את בעלת איכות קדושה יתירה שתראי מאנוש ימות ,והוא כי אינן קדושים
כמוך ,שאת גם במותך תקרא חי כד"א בן איש חי ,אך זה הוא אנוש ימות כי אין לו חיות רק
עודנו פה כי אין לו נצחיות ,והוא ע"ד הכתוב אצלנו על פסוק מאמר עשו הנה אנכי הולך למות,
כי חלקו העולמות בינו ובין יעקב באופן כי יעקב הולך אל בית עולמו לחיות ,והוא הולך למות
כי אין שם חיות ,ועליו עצמו שיום נקם הוא עליו ידבר פה.
ועוד טעם שני והוא ומבן אדם חציר ינתן ,שהוא כי יתרון המדבר על בע"ח לא יצדק רק בבני
ישראל ,אך האומות בהיותנו צדיקים ,לבעלי חיים יחשבו לפנינו ,וכאשר הבעל חי בלתי מדבר
הוא לחם המדבר ,כך העכו"ם בערכנו ,והוא מאמרנו על פסוק כי לחמנו הם ,וזה יאמר ומבן
אדם חציר ינתן ,כי כמו חציר הנאכל ינתן לפניך ,כלומר אין צריך לומר שהוא כבע"ח בלתי
מדבר בערך המדבר ,כי אם כערך הצומח אצל המדבר.
או יאמר ,הנה אמרתי ליעקב שתי פעמים אנכי אנכי .אנכי ארד עמך מצרימה ואנכי אעלך
גם עלה ,שהוא כי שכינה תהיה עמו בגלות כביכול ,ואנכי היורדת עמך אנכי המעלך ,ובזה
יאמר אנכי אנכי שאמרתי כן ליעקב הוא מנחמכם ,כי גם עתה אנכי ירדתי עמך בגלות זה
ואנכי אעלך כו' ,כלומר אשר אמרתי אנכי אנכי הוא מנחמכם ,כיוצא בדבר ההוא והשאר
כמדובר.
או יאמר ,מה שידענו מרז"ל על פס' אני ה' בעתה אחישנה ,שהוא זכו אחישנה לא זכו
בעתה ,ואומרו אנכי שאהיה עמכם אם תזכו ,אנכי אם לא תזכו שהוא בעתה ,ועל מה שהוא
בעתה אם לא זכו ,אשר על העדר זכות יחשבו למפורדים כנודע ,שאין הבלתי כשרים נקראים
אחדים ,אשר הגאולה אז היא ע"י חבלי משיח ,ע"כ צריכים נחמה על הצרות אמר מנחמכם,
ועל זמן אחישנה שהוא אם זכו אשר אז יחשבו לאחדים אמר מי את כו' לשון יחיד ,והעניין מי
את שתיערך לאויביך ליירא מהם ,כי הלא איכותך חי כי אז הוא זמן שיבולע המוות לנצח
לישראל ,באופן שלא תמות עוד והם ימותו ,והעומד למות כמת יחשב בערכך ,כי אתה זך
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האיכות משולל זוהמת נחש ,ומי את בערכם שתראי מאנוש ימות ,מה שאין כן את שלא
תמותי.
ושמא תאמרו הלא כולנו כמונו כהם בני אדם ,המביאים זוהמת נחש לעולם אנחנו ,ואיך נפרד
באיכות אנו מהם בהיותנו משורש אחד ,הלא הוא כי הלא המה מתייחסים לבן אדם הוא אדם
הראשון ,שלא התיר לו הוא יתברך לאכול בעלי חיים ,כי אם חציר ינתן לו לאכול ,כד"א
ואכלת את עשב השדה ,אך אתה לא תתייחס אל היות שורשך אדם ,שלא ניתן לו יתרון רק
על הצומח אחר שחטא ונתעכר בזוהמת נחש ,אך אתה ,הוא יתברך עשאך בריה חדשה,
שמירק וליבן אותך מזוהמתך מאברהם והלאה ,עד הביא את ישראל בכור הברזל במצרים,
לצרוף כבור סיגי הזוהמא ככתוב אצלנו במקומו ,כי המתים בימי החשך במצרים היו הסיגים,
והכסף הטהור היה הנשארים ,שנגמרה פסיקת זוהמתן בעומדם על הר סיני ,באופן שלא
יתייחסו ליקרא בני אדם בזמן שחציר ינתן ,שהוא כאשר שלטה בו זוהמא ,כי אם לקודם זמן
שחציר ינתן.
(יג) ותשכח ה' עושך כו' .הלא אמרתי מי את ותראי וכו' ,אמר הנני מזכירך טענה לבל תירא
מהם ,והוא כי הלא ידעת כי בשביל ישראל שנקראו ראשית נבראו ארץ ושמים ,שהוא על
שהיו עתידים ליזכך ולקבל התורה בסיני ,וזה אומרו למה תירא התשכח כי למה שה' עושך
בריה חדשה ,שהיה עתיד להפסיק ממך הזוהמא שהוא בשביל התורה ,היה נוטה שמים
ויוסד ארץ ,והוא מאמרם ז"ל ויהי ערב ויהי בקר יום הששי ,שהוא שכל מה שנברא בששת ימי
בראשית ,היה תלוי ביום הששי לסיון של מתן תורה ,כי שם זכו לקבל תורה ע"י שפסקה
זוהמתן ,וא"כ אפוא למה תיראי עתה שחזרה זוהמתך בזמן הגאולה ליפסק ,כי ותפחד תמיד
כל היום מפני חמת המציק בתמיהא ,ושמא תתבהלו כי תראו אויביכם בזמן הגאולה ,כוננים
ועורכים מלחמה להשחית בחבלי משיח ,אל תשיתו לב ,כי אשר כונן להשחית מהרה יתבטל,
ותאמרו ואיה חמת המציק ,כי תבקשם ולא תמצאם אנשי מצוותך.
ואין זה כי אם (יד) מהר צועה להפתח כו' ,והוא כי הנה לא יבצר טלטול מה באותו זמן,
ויבואו שם האויבים לכונן להשחית ,ומה שיבולעו עד אמור ואיה חמת המציק הוא כי מהר
צועה כו' ,כי הצועה כתוא מכמר כמסור ואסור במאסר המציק ,אלא שמהר להפתח ע"י
תשובה ,שמיהר לעשות וע"י כן נבלע המציק ,ואין לומר שינצל ממיתה משונה אך ימות מיתת
עצמו ,כי די שתספיק התשובה לינצל ממיתה משונה ,כי אם גם ממיתה עצמה וזהו ולא ימות
לשחת ,והוא מעין מאמר ר' עקיבא על הצלת בתו ע"י הצדקה ,לא בלבד מלמות מיתה
משונה ע"י הנחש ,כי אם גם ממיתה עצמה שנאמר וצדקה תציל ממות ,ולא זו בלבד כי אם
גם שעם היותו צועה ומטלטל במדבר ,כמו שאמרו ז"ל לא מקום זרע וכו' עם כל זה לא יחסר
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לחמו .ובאומרו לחמו ולא אמר לחם יתכן רמז מאמרם ז"ל ,שימטיר להם מן מן השמים
המתייחס לישראל ,כד"א הנני נותן לכם לחם כו'.
ושמא תאמר ,כי אם לא תירא מן האויבים בני אדם תיראי משריהם שבשמים ,אל תיראי כי
כל השרים תחתי הם ,כי הנה (טו) אנכי ה' אלוהיך אשר להיותי אלוהיך בשבילך ,רוגע הים
הוא ים סוף ,ויהמו גליו לשוב למקומם כטבעם על ישראל ,כמו שאמרו ז"ל והמים להם חומה
חמה כתיב ולא הנחתי ,ואין זה כי אם שה' צבאות שמו ,שהוא כי כל צבאות של מעלה שלו
הם ,ועל כן שרו של ים משועבד אליו לעשות רצונו ,ולכן גם כל שרי האומות משועבדים אלי
כשרו של ים כי שלי המה.
או יאמר ,ראה נא את אשר חיבבתיך וזה בשני דברים:
א' שלא כניתי שמי על מלאכי מעלה ,ולא על שום אומה כי אם עליך ,כי אנכי עם היותי ה'
אשר הוא שם גדול המורה שררה על הכל ,וכד"א כי גדול שמי בגוים ,ועם כל זה אלוהיך אני
נקרא ,כי גדול חביבותך אצלי.
ועוד שעם כל גדולתי שהייתי יכול לבקוע הים ,ע"י אחד ממלאכי מרום ולא עשיתי כן ,כ"א אני
בעצמי הייתי רוגע הים ויהמו גליו נגד המצריים ,שהוא ענייין מאמרם ז"ל על פסוק לסוסתי
כו' ,כי גלי הים עשו עיקר המלחמה ,שנדמו לסוסים נקבות לפני סוסי מצרים הזכרים ,והיו
מדלגים על הגלים ונשקעים בם ,וזה יאמר ויהמו גליו ,שהיו הומים לפני סוסי מצרים שיתאוו
להם וישתקעו בם ,והנה כל זה עשיתי ע"י עצמי עם היות כי ה' צבאות שמי ,והייתי יכול
לעשות על ידי א' מהצבאות ולא עשיתי ,הנה אין זה ודאי כ"א מגודל אהבה רבה שחיבבתיך.
ועוד טענה אחרת לשלא היה לך לפחד מפני חמת המציק ,והיא כי הלא אחר שנטיתי שמים
ויסדתי ארץ ,היו רותתים קרובים ליבטל ועשיתי לך מה שעל ידך נקבעו ונעשו של קיימא,
והוא כי אם לא היו ישראל מקבלים את התורה ,היה העולם חוזר לתוהו ובהו ,כמו שאמרו ז"ל
ויהי ערב ויהי בקר יום הששי ,הוא יום הששי הידוע הוא ששי לסיון של מתן תורה ,שכל מה
שנברא בששת ימי בראשית היה קיומו תלוי בקבלת התורה ,נמצא שע"י הקבלה ההיא נטעו
השמים ונתחזקו כאילן הנטוע שממקומו לא ימוש ,וכן הארץ יוסדה יסוד מוסד.
והנה למען תהיה קבלת התורה מתקיימת כראוי ,מה עשה הוא יתברך שם הדברים בפי כל
אחד ואחד מישראל ,כמו שאמרו ז"ל במדרש חזית ,שאחר צאת כל דבור ודבור מפי הקדוש
ברוך הוא ,היה הדבור בעצמו מדבר עם כל אחד ואחד מישראל ,ואומר לו מקבלני את עליך,
כך וכך מצות יש בי ,כך וכך עונשים כו' ,מקבל את אותם כו' ,והיה אומר הן ,אז היה הדבור
נושקו על פיו והולך ונחקק בלוח כו' ,והנה כתבנו במקומו כי אומרו נושקו על פיו ,הוא כי היה
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הדבור מתדבק בנפש כל איש מישראל ,שהוא ענייין נשיקה כמפורש אצלנו בספר שושנת
העמקים ,וכנמצא בספר הזוהר שנשיקה היא לאדבקא רוחא ברוחא.
וזה יאמר (טז) ואשים דברי בפיך כי דבורי היו באים בפיך לידבק בנפשך ,ולמען תוכל לסבול
קדושתי וקדושת דברותי פן תשרף ,בצל ידי כסיתיך ,וכל זה עשיתי כדי לנטוע שמים ,שיהיו
נטועים חזקים ולא רפויים ,וכן וליסוד ארץ כי בעשותי כך יכולתי לקבל התורה בפיך ובלבבך,
שע"י כן נמצאו נטועים שמים ומיוסדת ארץ בארץ ,וזהו לנטוע שמים וליסוד ארץ ע"י קבלתך
התורה ,וגם כדי לאמר לציון עמי אתה ,שאלו לא קבלת התורה אשר הייתה ע"י היותה שם
דברי בפיך ,ואשר בצל ידי כסיתיך לא הייתי אומר לציון עמי אתה ,כי שם תתייחס התורה
כי מציון תצא תורה ,ואם כן אחר שכל זה עשיתי לך לשיתקיים העולם על ידך ,א"כ אפוא מי
את ותיראי מאנוש ימות כו' ,ומפני חמת המציק כי אהבת עולם אהבתיך ,וכל העולמות
אתה המקיימם ולמה תירא שאעזבך ביד מבקשי נפשך.
ְרּושלַׁ ם
קּומי י ָ
ִ
עֹור ִרי
עֹור ִרי ִה ְת ְ
יז ִה ְת ְ
אֲ ֶשר ָש ִתית ִמיַׁד ה' אֶ ת-כֹוס חֲ ָמתֹו אֶ תֻ -קבַׁ עַׁ ת כֹוס הַׁ ַׁת ְרעֵ לָ ה ָש ִתית ָמ ִצית :
יח אֵ יןְ -מנַׁהֵ ל לָ ּה ִמכָל-בָ נִ ים יָלָ ָדה וְאֵ ין ַׁמחֲ זִ יק ְבי ָָדּה ִמכָל-בָ נִ ים גִ ֵדלָ ה :
יט ְש ַׁתיִם הֵ נָה קֹ ְראֹ ַׁתיְִך ִמי יָנּוד לָ ְך הַׁ שֹ ד וְהַׁ ֶשבֶ ר וְהָ ָרעָ ב ו ְַׁה ֶח ֶרב ִמי אֲ נַׁחֲ ֵמְך :
ֹלהיְִך :
כ בָ ַׁניְִך עֻ ְלפּו ָשכְ בּו ְבר ֹאש כָל-חּוצֹות כְ תֹוא ִמכְ ָמר הַׁ ְמלֵ ִאים חֲ ַׁמת-ה' ַׁגעֲ ַׁרת אֱ ָ
ּוש ֻכ ַׁרת וְל ֹא ִמ ָייִן :
כא לָ כֵן ִש ְמ ִעיָ -נא ז ֹאת עֲ נִ יָה ְ
(יז) התעוררי התעוררי קומי ירושלים כו' .הנה בספר הזוהר פירשו פסוק נפלה לא תוסיף
קום בתולת ישראל ,שהוא שלא תוסיף קום מאליה בגאולה העתידה כאשר בתחילה ,אשר
מעצמה שבה לבנות בית שני ,כי אם עתה הקדוש ברוך הוא בעצמו ינחמנה וינחנה לירושלם
עירה.
ונבוא אל העניין
והוא כי השתי גלויות נכללו בחורבן ראשון ,כי כהתם גלות כשדים טרם הבנות בית המקדש
היה גלות מדי ,ובגאולת גלות מדי הלכנו לבנות בית שני ברישיון כורש מלך פרס ,והקימה
ההיא לא הייתה ע"י הקים אותנו הוא יתברך ,והוליך אותנו כאשר נקוה לעתיד ,כי אם שאנחנו
קמנו ברישיון כורש כמעצמנו ,בצער גדול כמפורש בספר עזרא .וזה יתכן הוא ענייין מקראות
אלו ,והוא כי על שתי הגלויות הראשונים שבאו כאחת אמר התעוררי זה פעמים יחד ,ויהיה
ההתעוררות שתקומי מעצמך וזהו קומי ירושלם.
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ושמא תאמרי האם מעט הייתה כוס חמת המן הרשע ,שגזר להשמיד להרוג ולאבד כו' ,ולמה
תקל הצרה ההיא בעיניך שבבנין בית שני הבא אחריה ,תאמר קומי מעצמך ולא תהיה אתה
המקים אותנו כאשר יהיה בבית הג' ,הלא הוא כי הנה אשר שתית מיד ה' את כוס חמתו ע"י
המן ,הלא אתה עשית בידך כי את קובעת כוס התרעלה .שתית ,הוא השתיה כדת אין אונס
אשר שתית בסעודת אחשורוש ,על כן מצית כוס חמת ה' ,וזה אין צריך לומר לדעת מדרש
חזית שקיימו ,כי כל צרת המן היה על מה שנהנו מסעודתו של אחשורוש ,כי אם אפילו
לרשב"י בגמרא שדעתו שמה שנתחייבו היה על עוון הצלם ,הנה הכרחנו במקומו כי זה וזה
היו גרמת נזקם גם לרשב"י ,וגם שעיקר אשמתם הייתה היין ,כי על כן עשה שהשתיה אין
אונס ,לבל יהיו כאנוסים ויחייבו את ראשם למלך הקדוש.
כלל הדברים ,שאין צרת מדי גדולה כצרת נפילת הגלות הזה האחרון ,לשיהיו זוכים ע"י
הגלות ההוא ,לשיקימנו הוא יתברך כאשר לעתיד ,שהוא על נפילה עצומה שעליה אמר הוא
יתברך דברו על לב ירושלם כו' ,כי לקחה מיד ה' כפלים בכל חטאתיה.
או יאמר ,התעוררי התעוררי לשוב בתשובה ליגאל בשתי גלויות ראשונות ,ובהם אני אומר
לך קום מעצמך וזהו קומי ירושלם ,וזה בשנים שהם:
א' ,אשר שתית כו' ע"י נבוכדנצר,
והשני הוא ,את קובעת כוס התרעלה והרעדה ע"י המן להשמיד כו' ,כי מה ששתית בסעודת
אחשורוש מצית בצומות והפחד ,אך לא גדלו כל כך אותם ראשונים ,כי מי יתן והיינו עתה
בגלות הזה האחרון כאשר בגלות מדי ,כי אז בא מרדכי לנהל אותנו ולהחזיק בידנו לעוררנו
לשוב עד ה' ,אשר הגלה מירושלם.
ועתה בגלותנו זה בחורבן בית שני (יח) אין מנהל לה מכל בנים ילדה ,ואין מחזיק בידה
מכל בנים גדלה ,כאשר היה מרדכי בזמן ההוא.
אך הנה משיב הוא יתברך ואומר (יט) שתים הנה קוראותיך כו' ,והוא בשום לב בכתוב
שאומר שתים הנה קוראותיך ומונה ארבעה.
ועוד אומרו מי ינוד לך באמצען.
ועוד אומרו אנחמך ולא אמר ינחמך.
אך כיוון לומר הלא אמרתי כי מי יתן והיה גלות הזה האחרון כגלות הב' ,ועוד אני אומר כי גם
ששתים הנה קוראותיך ,שהם גלות יון וגלות הזה הרעה הגדולה היא ,מי ינוד לך בזה
האחרון שהוא כל ענייין פרשיות אלו דובר בו ,כי הלא הוכפלו רעות השוד והשבר והרעב
והחרב ,על כן אני אומר מי אנחמך ,כלומר הצד השווה הוא כי אני אנחמך ,ואין העניין אלא
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שית לבבי בעצמי שה' הוא האלוהים ,מי מבחינה יהיה עם שאנחמך אני ולא אחר ,וזהו מי
אנחמך והוא ענייין מאמרם ז"ל בספר הזוהר ,על פסוק נפלה לא תוסיף קום בתולת
ישראל ,שהוא לא תוסיף קום מעצמה ,כי אם על ידו יתברך כמדובר.
ושמא תאמר ,הלא גם גלות יון היה עצום ורע שהיו כמו שאמרו ז"ל אומרים לישראל ,כתבו
על קרן השור שאין לכם חלק באלוהי ישראל ,והיו כל חוצות מלאים מומתים על קדוש ה'.
וכמעשה דחנה וז' בניה לזה אמר שבא' מקוראותיך( ,כ) בניך עולפו שכבו בראש כל חוצות,
הנה יש נחמה היו כתוא מכמר שלא גלו ממקומם ,אלא שהיו בו כתוא מכמר.
או יהיה כתוא מכמר על אנטיוכוס עצמו ,שנשאר שם נצוד כתוא מכמר.
אך הצרה העצומה היא בגלות האחרון הזה ,המלאים בו חמת ה' בחורבן בארצם ,וגערת
אלוהיך שהלכו נדחים המתייחס לנידח ,מחמת הגוער בו ומנידו ממקומו ,ואשר אמרתי מי
אנחמך שהוא מי משמותי ,הוא כי הנשארים בגלות שאני דובר בם ,קבלו צרה ע"י שני
השמות ,שהם המלאים חמת ה' שהוא ע"י שם הרחמים ,וכן גערת אלוהיך שהוא ע"י שם
אלוהים ,על כן אמרתי שצריך לשים לב באיזה מהם תקבל הנחמה ,כי לקית בכל אחד מהם,
וזהו המלאים חמת ה' גערת אלוהיך.
ועל מה שאמרתי שאם יצדק לבקש לך מנחם הוא באחד משמותי ,אם יהיה בשם ההוויה או
בשם אלוהים ,לכן הנני מודיעך כי בשני השמות אנחמך ,והוא כי הלא בגלות זה כי תהיי
עניה ,והוא הנודע כי אין בן דוד בא עד שתכלה פרוטה מן הכיס ,וזהו (כא) שמעי נא זאת
עניה.
ועוד שנית שתהיה לך ,והיא שתהיה שכורת ולא מיין כי אם ממה שטוב מיין שהוא מדודי,
כד"א כי טובים דודיך מיין ,שהוא כי תתן את דודי לי לימסר על קדושת שמי ,שהוא חשק
הדודים שכורי אש החיבה והאהבה ,וגם זה הוא אשר יהיה לנו בחבלי משיח כנודע ,שיאמרו
עבור והמיר או תהרג כו' ,אז ע"י שתי אלה שתי שמותי ינחמוך ויהיו עמך.
כב כֹה-אָ ַׁמר אֲ ֹד ַׁניְִך ה' וֵאֹלהַׁ יְִך י ִָריב עַׁ מֹו ִהנֵה לָ ַׁק ְח ִתי ִמי ֵָדְך אֶ ת-כֹוס ַׁה ַׁת ְרעֵ לָ ה
תֹותּה עֹוד :
יפי ִל ְש ָ
ֹוס ִ
אֶ תֻ -קבַׁ עַׁ ת כֹוס חֲ ָמ ִתי ל ֹא-ת ִ
ימי כָאָ ֶרץ ֵג ֵוְך ְוכַׁחּוץ לַׁ עֹ ְב ִרים:
ְש ְמ ִתיהָ ְביַׁד-מֹו ַׁגיְִך אֲ ֶשר-אָ ְמרּו ְל ַׁנ ְפ ֵשְך ְש ִחי ְונַׁעֲ ב ָֹרה ו ַָׁת ִש ִ
כג ו ַׁ
כי (כב) כה אמר אדוניך ה' הוא שם הרחמים ,וגם שם הדין כי ואלוהיך יריב עמו ,כי ע"י
עניות ומסור עצמך על קדושת שמי אעלה עלי ,כאלו מעתה הנה לקחתי מידך ,על ידי הרצון
טוב לקדש שמי ,שלא תבואי לידי השתים ליהרג בידם.
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(כג) ושמתיה ביד מוגיך האומרים לך עבור או תהרג ,שלא בלבד בקשו לשלוט בגופים כי
אם גם בנפש ,על ידי העבודה זרה להעביר על דת ,וזהו אשר אמרו לנפשך שחי והכנעי,
ונעבורה דת כמוני כמוך ,ואת לא כך עשית כי אם ותשימי כארץ גוך ,שאמרת הרגני נא הרוג
את הגוף ואל אראה ברעת הנפש ,ואפילו לא שמת לבך אם תזכי ליקבר ,כי אם וכחוץ
לעוברים ,שעל מנת שתהיי מדרך כף רגל כחוץ לעוברים קבלת על עצמך ,על כן אז אהפוך
אל העמים ההם כוס התרעלה אשר הייתה בידך ,ע"י שתי שמותי שע"י שם ה' אעבירהו
ממך ,וע"י שם אלוהים אשימהו ביד מוגיך כמדובר.

פרק נב
עּורי ִל ְב ִשי עֻ זֵ ְך צִ יֹון ִל ְב ִשי ִבגְ ֵדי ִת ְפאַׁ ְר ֵתְך יְרּו ָשלַׁ ם ִעיר ַׁהקֹ ֶדש
עּורי ִ
א ִ
יֹוסיף יָב ֹא-בָ ְך עֹוד עָ ֵרל ו ְָט ֵמא :
כִ י ל ֹא ִ
ארְך ְש ִב ָיה בַׁ תִ -ציֹון :
מֹוס ֵרי צַׁ ָּו ֵ
ְ
[ה ְתפַׁ ְת ִחי]
(ה ְתפַׁ ְת ִחו) ִ
ְרּושלָ ם ִ
קּומי ְש ִבי י ָ
ִ
ב ִה ְתנַׁעֲ ִרי ֵמעָ פָ ר
ג כִ י-כֹה אָ ַׁמר ה' ִחנָם נִ ְמכ ְַׁר ֶתם וְל ֹא ְבכֶסֶ ף ִתגָאֵ לּו :
ד כִ י כֹה אָ ַׁמר אֲ ֹדנָי ה' ִמצְ ַׁריִם י ַָׁרד-עַׁ ִמי בָ ִראשֹ נָה לָ גּור ָשם וְאַׁ שּור ְבאֶ פֶ ס ֲע ָשקֹו :
(א) עורי עורי לבשי עוזך וכו' .טרם נבוא אל הביאור נקדים מאמרם ז"ל ,כי אין סם ממית את
היצר הרע כתורה ,ועל כן אמרו אם פגע בך מנוול זה משכהו לבית המדרש ,אם אבן הוא
נימוח כו' ,עוד אמרו רז"ל ,כי ז' שמות נקראו לו ליצר הרע ומכללם הם ערל וטמא ,כי משה
קראו ערל שנאמר ומלתם את ערלת לבבכם ,ודוד קראו טמא שנאמר לב טהור ברא לי
אלוהים מכלל דאיכא טמא .ובביאור המאמר במקומו כתבנו ,כי הם שבע בחינות תאוות היצר
הרע ,וביאור שתי אלה הוא כי בחינת היצר הרע המתאווה מותרות תקרא ערל ,שהוא מותר
בגוף ועל כן משה קראו ערל ,על כי התאוו תאווה במדבר ,כאומרו מי יאכילנו בשר זכרנו את
הדגה כו' ,על כן אמר להם ומלתם את ערלת לבבכם כו' ,ובחינת תאוות עריות תקרא טמא,
על כן דוד קראו טמא כי נכוה בגחלת הדומה לעריות.
עוד הקדמה שלישית ידענו מספר הזוהר ,כי ע"י מעשה המצוות נעשים לאדם לבושי יקר
להתלבש בם רוחו ונפשו ,שהם הנקראים בדברי רז"ל חלוקא דרבנן ,ופירשו רז"ל בספר
הזוהר על זה ,מאמר הכתוב וירח את ריח בגדיו ,הם בגדי פאר הרוחניים הנעשים ממעשה
המצוות והנעשים מהכוונות הטובות כנודע ,וכל שכן ממצות תלמוד תורה שכנגד כל המצוות.
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עוד הקדמה ד' והיא כי התורה נקראת עוז ,כמו שאמרו ז"ל שבשמוע האומות קולות וברקים
במתן תורה ,הלכו אצל בלעם ואמרו לו שמא הקדוש ברוך הוא מביא מבול לעולם ,אמר להם
ה' עוז לעמו יתן היא תורה שנקראת עוז ,וענו ואמרו ה' יברך את עמו בשלום.
וראוי לדעת למה נקראת עוז ולמה ענו כך ,אך הוא כי ע"י התורה יש להם חירות ממלאך
המוות וממלכויות ,על כן ענו ואמרו מי יתן שלא יהיה העוז רק לינצל ממנו ולא שישלטו עלינו,
וזהו ה' יברך את עמו בשלום ,שלא יהיה העוז למשול בנו.
כלל העניין ,כי עוז התורה חירות ממלאך המוות וממלכויות ,כי על כן כל עוד שעסקו ישראל
בתורה ,לא שלטו אויבים בישראל בזמן החורבן ,ואפילו נגד המלאך המוות כמו שאמרו ז"ל
בדוד ורבה בעת פקודתם ,שעד שפסקו מללמוד לא מתו.
ונבוא אל העניין
והוא כי אחר הבטיחו יתברך את בני הגלות החיל הזה על הגאולה ,אשר היא ע"י הכישרון
כמדובר בפסוקים הקודמים ,אמר עתה עורי וכו' לומר ,הלא תאמרי כי שאור שבעיסה מעכבך
מלשוב ,לכן עשה זאת אפוא ועורי עורי שתי הערות ,ועל ידן לבשי עוזך ציון שהוא הלבוש
שהוא עוזך מיוחד לך ציון הוא לבוש התורה ,כד"א כי מציון תצא תורה ,שע"י עסק בה נעשה
לך חירות ממלאך המוות ומשעבוד מלכויות ,שזה הוא עוז התורה ,ומתייחס לציון כי מציון
תצא תורה ,ועל ידי היותך חי לעולם תהיה כאדם הראשון טרם יחטא ,שחלוקא דרבנן היה לו
בגוף ונפש ,כי גם אתה כל יושבי ירושלים לבשי בגדי תפארתך ,הן חלוקי דרבנן בירושלים
כאשר היה לאדם בגן עדן ,כי אז ירושלים תהיה עיר הקדש ,כענייין ולכבוד אהיה בתוכה.
והב' התעוררויות שאמרתי שבהן תזכי לכך ,הלא הן שתעשה שלא יוסיף יבא בך עוד ערל
וטמא ,ששני מיני יצר הרע שהאחד נקרא ערל ,שהוא תאוות המותרות שתמאסם כי פת
במלח תאכל וכו' ,באופן שלא תיתן מקום לבוא בך בחינת יצר הרע הנקרא ערל ,וכן תפרוש
כ"כ מכל המביא לידי זימה ,עד שלא תיתן מקום לבוא בך בחינת יצר הרע הנקרא טמא,
שהיא קדושה גדולה ,שזה בקשו לעשות אנשי כנסת הגדולה ולא יכולו בכח ,אך אפשר ע"י
בחירה ועוד מעט ע"י שתי אלה.
גם (ב) התנערי מעפר שהוא מכל פניית חומריות בכל מעשיך ,שלא תפנה בשום אחד מהם
אל פניה גשמית ,כי אם שכל מעשיך אפילו החומריים יהיו לשם שמים ,כענייין פסוק בכל
דרכיך דעהו ,אז על ידי שלש אלה הרי התפתחי מוסרי צוארך ,הם שני מוסרי צוארך ,הם:
עול שעבוד מלכויות
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ועול מלאך המוות הקשורים בצוארך,
שיתפתחו ממך שהן עוז ציון שאמרנו הנקנה ע"י התורה ,בהכנות הב' מיני התעוררות
והנמשך מהן כמדובר ,שע"י התעורריות אלו שהיא תשובה גדולה עודך שביה תקרא בת
ציון ,כי ע"י עשותך התשובה עודך בגלות תקני עז ציון ותגאלי וזהו שביה בת ציון.
(ג) כי כה אמר ה' חנם נמכרתם כו' .הנה אמרתי כי ע"י התיקון הנז' בפסוקים הקודמים
הגאולה כל כך קרובה ,כי מהיותך שביה תקרא בת ציון כאלו כבר אתה בא ,אל תתמהי
באמור איך יתמרקו העונות ,כי הלא באשר אמרתי שתמאס מותרות ופת במלח תאכל ,תקונך
דבר נקל במהרה ,כי הנה חנם נמכרתם שהוא על שנאת חנם ,ועל כן בכלות פרוטה מן הכיס
שתהיו בלי כסף תגאלו ,כי בהיותכם כולם בלי כסף תבטל קנאה ושנאה לגמרי ותגאלו ,וזהו
חנם כו' ולא בכסף תגאלו.
ועוד טעם שני והוא (ד) כי כה אמר ה' זולת הטעם האמור ,שהוא על גלות שכינה כביכול
שמעוכבת בגלות בלי סיבה ,והוא כי בשלמא מצרים שהייתה שם מעוכבת בגלות רד"ו שנה
בשביל ישראל החרשתי ,כי מתחילה הייתה לעמי איזו הנאה משם ,כי הלא מצרים ירד עמי
בראשונה לגור שם ,כי אין מרעה לצאן ולאכול ממזון הארץ פן יספו מפני הרעב ,ולעומת
הטבה זו סבלתי היותי שם ביניהם כי הטיבו את בני ,וכן כאשר גלו לבבל היה הטבה מה ,כי
אשור הוא נבוכדנאצר מלך אשור באפס עשקו את עמי ,והוא כי כאשר בלאדן בן בלאדן כתב
ספרים ומנחה אל חזקיהו ,בראותו השבת השמש אחורנית ,והיה כתוב בספרים שלום
לחזקיהו ולאלוהיו.
ואז קפץ נבוכדנאצר שהיה נער משרת בבית המלך ,ואמר אפס שלא להזכיר את חזקיהו
בשר ודם קודם לאלוהיו ,ואז הקדימו שלום ה' את שלום חזקיהו ,ואז על שלש פסיעות
שפסע על דבר כבוד שמו יתברך ,מלך הוא ובנו ובן בנו ,נמצא כי באמור אפס שלא להקדים
בשר ודם ,היה לו כח לעשוק את ישראל למשול בו ,וזהו באפס עשקו ,כלומר ולכן גם אם
סבלתי לימצא שם ,כי גלו לבבל שכינה עימהם ,והייתי בין הטמאים ההם כביכול שבעים שנה,
לא יפלא כי על כבוד השכינה אמר אפס.
או יהיה באפס עשקו שהוא כי הייתה טענה לגלות ההוא שם ,עד כי ליל ט' באב אמרו אפס
כי עז העם וכו' ,על כן מאז נגזר בכיה לדורות ,והיה לאשור מידה כנגד מידה אתם אמרתם
כי עז העם ,אני אתנכם ביד עם לא עז ,כי הן ארץ כשדים זה העם לא היה ,וזהו ואשור
בשביל אפס עשקו.
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ה וְעַׁ ָתה ַׁמהִ -לי-פֹ ה נְ אֻ ם-ה' כִ יֻ -ל ַׁקח עַׁ ִמי ִחנָם
ְת ִמיד כָל-הַׁ יֹום ְש ִמי ִמנֹאָ ץ :
ילילּו נְ אֻ ם-ה' ו ָ
[משלָ יו] יְהֵ ִ
ְ
(משלָ ו)
ְ
ו לָ כֵן י ֵַׁדע עַׁ ִמי ְש ִמי לָ כֵן בַׁ יֹום הַׁ הּוא כִ י-אֲ נִ י-הּוא הַׁ ְמ ַׁדבֵ ר ִהנֵנִ י :
(ה) אך ועתה ,בגלות הזה אומרת השכינה מה לי פה ,להתעכב כי גלו לאדום שכינה
עימהם ,בהיות כי לוקח עמי חנם שלא היה לעמי שום הנאה ,ולא עשו דבר לכבודי באופן
שלוקח עמי חנם מב' הבחינות ,לכן מושליו שמחזיקים בעמי יהלילו ,כי אביא עליהם יללה
רבה נאם ה' שהוא בלי ספק .אך מה אעשה ,כי אי אפשר למהר מיד ,כי הלא תמיד כל היום
שמי מנואץ בלתי מכובד בעמי.
או יאמר ,מה שאני סובל ומאריך הוא על כי תמיד כל היום שמי מחולל בין הגויים ,ועמי רואים
ואין מקנאים לתקן ,לכן אחר שעיכובכם הוא על זה יזהר עמי אשר לא חשו על כבוד שמי,
וידע שמי שיקדש אותי כי לכן ביום ההוא שעמי יתחזקו בקדוש שמי.
וזהו (ו) ידע עמי גדולת שמי ,כי אז לא אמתין תעשו הכנות או תפלות וצעקות ,כי אם שאני
אתחיל ואומר מעצמי הנני לגאולכם טרם תקראו ,וזהו אני הוא המדבר הנני ,כי אהיה אני
המדבר שהדבור יהיה הנני ,ולרז"ל האומרים כי אומרו יתברך לכן הוא שבועה ,יצדק יותר
שאומר לכן ביום ההוא כו' ,לומר נשבע אני כי ביום ההוא כי אני אהיה המדבר ואומר הנני
כמדובר.
ז ַׁמה-נָאוּו עַׁ ל-הֶ הָ ִרים ַׁרגְ לֵ י ְמבַׁ ֵשר ַׁמ ְש ִמיעַׁ ָשלֹום ְמבַׁ ֵשר טֹוב ַׁמ ְש ִמיעַׁ ְישּועָ ה
אֹ ֵמר ְלצִ יֹון ָמלַׁ ְך אֱ ֹלהָ יְִך :
ח קֹול צֹפַׁ ִיְך נ ְָשאּו קֹול י ְַׁח ָדו י ְַׁרנֵנּו כִ י עַׁ יִן ְבעַׁ יִן י ְִראּו ְבשּוב ה' ִציֹון :
ְרּושלָ ם כִ י-נִ חַׁ ם ה' עַׁ מֹו גָאַׁ ל יְרּו ָשלָ ם :
ט ִפצְ חּו ַׁרנְ נּו י ְַׁח ָדו חָ ְרבֹות י ָ
ֹלהינּו :
י חָ ַׁשף ה' אֶ ת-זְ רֹועַׁ ָק ְדשֹו ְלעֵ ינֵי כָל-הַׁ גֹויִם ו ְָראּו כָל-אַׁ ְפ ֵסי-אָ ֶרץ אֵ ת ְישּועַׁ ת אֱ ֵ
(ז) מה נאוו על ההרים כו' .לכאורה יאמר כי אחר הפליגו יתברך בנחמת ותשועת ישראל,
אף על פי שהפליג בה להועיל הרי ישראל לא שב להזכירם ,כאשר החל למעלה היה נראה
כבלתי מחשיבה ,ומה גם למאמרם ז"ל כי גם למעלה שלא היה מזכיר ציון וירושלים ,עד
ושתאמר ציון עזבני ה' ,באומרו שלא היה אוהב כי אם את עמו על כן לדבר על לב הרי
ישראל ,אמר מה נאוו היות על ההרים רגלי מבשר ,כי טוב היות שם ולא בתוך היישוב ,למען
הראות כי יקרו בעיניו יתברך ולנחם אותם הוא מבקש.
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או יאמר ,כי הנה בשורת הגאולה תתחלק לשלשה חלקים:
א' ,לישראל שינצלו משעבוד מלכויות ומן המוות.
ב' .וגאולת הערים ציון וירושלים אשר כלה ה' בם חמתו ,שפך חרון אפו.
ג' ,העולה על כולם היא ישועת אלוהינו ,שהיא צאת שכינה מהגלות כביכול.
והנה לבשר בקול רם לעיני העמים השתים הראשונות טוב הדבר ,כי לא ימשך ממנו דבר
אשר לא טוב ,אך לומר בפרסום מלך ה' או נושע ה' הוא קשה לעיני העמים ,כי הלא יאמרו
ועד כה לא מלך היה או מי זולתו חלילה ,שישעבד שכינתו והוא חלול ה' ,כי הלא מלכותיה
מלכות עלם היה והווה ויהיה ,אך לבני ציון היקרים בחכמה ודעת טוב לאומרו ,כי המה ידעו
בחינת מה שמתחדש לעתיד ,אשר לא יגע בכבוד מלכותו מן העולם ועד העולם ובזה יאמר
מה נאוו היות על ההרים רגלי מבשר בפומבי.
אך בזאת שיהיה משמיע שלום שהוא שלום לעם משעבוד מלכויות ,כמה דאת אמר ונתתי
שלום בארץ ,מבשר טוב הוא חירות ממלאך המוות ,והוא כי המוות נמשכה מבחינת הרע
שבעץ הדעת טוב ורע כנודע ,אך בחינת הטוב היא החיים הפך הרע ,כמה דאת אמר את
החיים ואת הטוב ,ואת המוות ואת הרע ואז יהיה מבשר טוב ,כי הבשורה תהיה טוב לומר כי
יהיה טוב לבדו שהוא החיים ,ולא טוב ורע כאשר בתחילה .ועל ישועתו יתברך מגלות שכינה
אומר סתם וזהו משמיע ישועה ,לומר כי זה הנוסח שמה שאומר לישראל אומר מפורש שלום
וטוב.
ומה שאומר על ישועת השכינה ,אומר סתם זה נאה ליאמר על ההרים בפרסום גלוי לכל
העמים ,אך לא לומר מלך ה' או נושע אלוהי ישראל מפני העמים כאמור .כי אם אומר לציון,
הם שלומי אמוני ישראל יושבי ציון ,להם אומר בפירוש מלך אלוהיך ,כי הלא ידעו בחינת
מלכותו יתברך העתיד מה הוא ,ואין חילול בדבר על הקודם חלילה.
(ח) ומה שקול צופיך אשר נשאו קול בעולם הזה לבשרך יחדו ירננו ,שהוא בקול לעתיד מה
שאמרנו שמלך אלוהיך אין בזה קפידא שאומר בקול ,כי הלא אז הוא אחר התחייה אשר אז
אין עכו"ם בעולם לחלל שם שמים בשמעם ,ומה תהיה הרנה הלא היא כי אז עין בעין יראו
בשוב ה' ציון ,והוא מה שאמרו ז"ל שעתיד הקדוש ברוך הוא להיות ראש חולה לצדיקים ,והם
מראים באצבע מה שיראו עיניהם ויאמרו הנה אלוהינו זה .והנה עד כה נזכרה תשועת
ישראל ותשועת שכינה ,אך ישועת הארץ לא נזכרה.
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על כן בא הנביא ואמר (ט) פצחו וכו' ,לומר אתם הרי ישראל אל תמתינו עד אותו הזמן ,לרנן
על ישועת ירושלים כאשר על ישועת אלוהינו ,ממתינים נביאנו עד זמן התחייה ,אך אתם
מעתה פצחו ופתחו רנה חרבות ירושלים ,כי אחר שניחם ה' עמו גאל מן הסתם ירושלים ,כי
הלא בירושלים ינוחמו באופן שאין צריך לומר ,שאין לה תלונה שלא נוחמה ,כי אם שגם
מעתה פצחו רנה על גאולת ירושלים ,כי בכלל נחמת ישראל הוא ,כי גאל ירושלים ,כי כל
ישעם וכל חפץ הוא זה.
ושמא תאמר הלא בקרב ישראל נזכירה אנחנו ישועת אלוהינו ,כי מה ששללת הוא שלא
נפרסם אותו כעת ברבים ,בל יאמרו כי עד השתא לאו מר הוא ,אך בין בני ישראל למה לא
יאמרו את ישועת ה' ,לזה אמר הנה זה אין צריך כי מעצמו יתפרסם ,ע"י משפט שיעשה
בעכו"ם ,וזהו (י) חשף ה' את זרוע קדשו לעיני כל הגוים ,ואז וראו כל אפסי ארץ את
ישועת אלוהינו ,כלומר כי אחר שעתיד להתפרסם מה צורך שנשמיעהו אנחנו כמשמיע
חידוש.
ושעור הכתוב פצחו כו' כי נחם ה' כו' כי לומר מעין ישועת אלוהינו גם בקרב ישראל ,אין
צורך כי זה חשף ה' כו' ,ואז וראו כל אפסי ארץ את ישועת אלוהינו כי יפורסם בעולם ,וכל
שכן בין בני ישראל על ידי משפט שיעשה.
יא סּורּו סּורּו צְ אּו ִמ ָשם טָ ֵמא אַׁ לִ -ת ָגעּו צְ אּו ִמתֹוכָּה ִהבָ רּו נ ְֹשאֵ י כְ לֵ י ה' :
ֹלהי י ְִש ָראֵ ל :
ּומאַׁ ִס ְפכֶם אֱ ֵ
ּוב ְמנּוסָ ה ל ֹא ֵתלֵ כּון כִ י-הֹ לֵ ְך ִל ְפ ֵניכֶם ה' ְ
יב כִ י ל ֹא ְב ִחפָ זֹון ֵתצֵ אּו ִ
יג ִהנֵה י ְַׁשכִ יל עַׁ ְב ִדי יָרּום ְונִ ָשא ְו ָגבַׁ ּה ְמאֹ ד :
יד כַׁאֲ ֶשר ָש ְממּו עָ לֶ יָך ַׁר ִבים כֵןִ -מ ְשחַׁ ת ֵמ ִאיש ַׁמ ְראֵ הּו ְותֹאֲ רֹו ִמ ְבנֵי אָ ָדם :
טו כֵן יַׁזֶ ה גֹויִם ַׁר ִבים עָ לָ יו י ְִק ְפצּו ְמלָ כִ ים ִפיהֶ ם
כִ י אֲ ֶשר ל ֹא-סֻ פַׁ ר לָ הֶ ם ָראּו וַׁאֲ ֶשר ל ֹאָ -ש ְמעּו ִה ְתבֹו ָננּו:
(יא) סורו סורו צאו משם כו' .אפשר יכוון סורו סורו מעט מעט יצאו משם מקודם הגאולה.
טמא אל תגעו ,כלומר מה שאצווה סורו סורו מעתה הוא בטרם טמא אל תגעו ,שהוא טרם
תדבק בכם טמא אשר הם עובדים ,בל תמשכו אחריו אם זמן רב תשקעו שמה ,לכן הברו
בהחילכם לצאת מעתה ,כי תצאו ברים וזכים טרם תטמאו בתוכם ,וזהו צאו מתוכה הברו.
ומי הם אלו שאמרת שנסור משם ,הלא הם נושאי כלי ה' ,הם בני רומים שנשאו כלי בית ה'
בחורבן שהוא טיטוס שנשאם לרומי ,ומתוך עירם הנזכר הוא מאמרי סורו סורו וכו' צאו
מתוכה וכו' ,כי שם היה מקום טומאה ,ויתעתדו בהשתקעם שם ליגע בכל דבר טמא אשר לא
כדת ה'.
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ואל יעלה על רוחכם ,שמה שאני מצווה שתסורו ותצאו מעט מעט הוא מעתה ,פן אם תמתינו
עד עת קץ תצטרכו לצאת בחפזון מפחד אויב ,או במנוסה מרודפים אחריכם ,או פן תתפזרו
ולא תמצאו יחד בעת הניחוץ ,באופן שאם כך היה אשר אמרתי טמא אל תגעו אינו הטעם
העיקרי ,לא כן הוא( ,יב) כי הנה לא בחפזון תצאו וכו' ,כי הנה הולך לפניכם ה' .וגם לא על
שאם תמתינו עד הקץ הייתם מתפזרים ,כי הלא ומאספכם אלוהי ישראל ,באופן שהטעם
שאמרתי טמא אל תגעו ,הוא טעם כעיקר ואין זולתו.
(יג) הנה ישכיל עבדי ירום ונשא כו' .הנה מקראות אלו קשים להולמם וליישבם בדרך ישר
פשטיי ,שיותכו תיבותיהם ויקושרו המקראות איש את אחיו ,וראש וסוף כל אחד ראשו על
כרעיו ועל קרבו ,והנה המפרשים ראיתי עולים ויורדים בהם ולא השוו בנושאיהם ,ולא היתירו
תיבותיהם דרך פשטיי ,ואני בעניי לא מחכמה שאני דובר בהם בא אחריהם ,כי אם להתיך
את התיבות לפי פשט המקרא דרך ישרה שיבור לו האדם ,ליישב המלות והקשרים ואשר
לנוכח ואשר שלא לנוכח.
ואומרה ,כי הנה רז"ל פה אחד קיימו וקבלו כי על מלך המשיח ידבר ואחריהם ז"ל נמשוך ,כי
להיות כי הוא דוד הוא משיח כנודע ,ומקרא מלא הנביא דבר בשם ה' ,ועבדי דוד יהיה עליהם
למלך ,על כן יצדק בו אומרו ישכיל עבדי עליו ,כי ילמד סתום מן המפורש .והנה גם שלא נעיר
ההערות אשר בכתובים בהגלות נגלות לעיני הכל ,לא יבצר משום לב אל פתיחה זו באומרו,
הנה ישכיל עבדי ולא אמר כה אמר ה' ,כהתחלת כל פרשה זולתה.
אמנם הנה ארז"ל ,כי כל הייסורין שבאו לעולם ,השליש היו לדוד ולאבות ,והשליש השני
לדורו של גזרה ,והשלישי למלך המשיח.
ונבוא אל העניין
והוא כי הנה יש ייסורין על עוון ויש ייסורין של אהבה ,שסובל הצדיק על עוון הדור ,והנה על
זאת ישתומם האיש אשר לא ידע עד היכן מתן שכרן מגיע באמת ,באמור הירצה ה' שאיש
אחד יחטא או הדור כלו ,ועל איש צדיק תמים אשר לא חטא יקצוף ,להעמיס עליו את עונות
כל עושי רע שיהיו הם שמחים והצדיק עצב ,הרשעים בריאי אולם והוא נגוע מוכה ,והמה
לפעמים שמחים לאידו ,ומלעיגים על צרתו ביין משתיהם ,אשר הוא מוכה עליהם ,על כן
להסיר דאגה מדבר זה ,בא האלוהים במקראות אלו ,להודיע עד היכן יד זכות סובלי ייסורין
על הדור מגעת.
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ומביא ראיה ממלך המשיח ,אשר הוא סובל עונות בני ישראל והנה שכרו אתו ,והעניין כי הוא
יתברך עם ישראל יתווכח ,אשר עד כה דבר בם באומרו סורו סורו כו' כי לא בחפזון תצאו
כו' ,ואומר עליהם באהבה רבה כמדבר עם בן יקיר לו בלשון יחיד ,ואומר הלא אמרתי כי
הולך לפניכם ה' ומאסיפכם אלוהי ישראל ,והלא תתמהו כי כל אשר חטאתם ,לא מורק ולא
שוטף עד גדר כל הטובה הזאת ,והלוואי שהיינו זוכים ללכת בצער ,לבנות לנו בית המקדש
כאשר היה בבית שני ע"י כורש ,אך הביטו וראו כמה גדול כח סובל ייסורין על הדור ,כי הלא
מהגדולה אשר אתן למלך המשיח ,ממנו תראו מה רב טוב ייסורין של אהבה לסובל אותם.
כי הנה ישכיל ויצליח עבדי הוא מלך המשיח ,כי ישכיל הוא כד"א ויהי דוד לכל דרכיו
משכיל ,שהוא ענייין הצלחה ,והנה תכלל ארבעה עולמות שהוא:
מעולם השפל,
ועולם המלאכים,
ועולם הגלגלים,
ועולם העליון,
והנה הצלחתו תהיה בכולם כי ירום בעולם הזה ונשא בעולם הגלגלים ,כאשר היה ליהושע
באומרו שמש בגבעון דום ,וכיוצא בו וגבה בעולם המלאכים ,שגם הם יהיו סרים אל
משמעתו כי לא יגרע משלמה המלך ,כי ארז"ל למה לא מנו את שלמה בכלל אשר מלכו
בכיפה ,שהוא מפני שהוא מלך אפילו בעליונים שהם מלאכים ,שנאמר וישב שלמה על כסא
ה' ,מאד יהיה כי גם תהיה לו הצלחה גם בעולם העליון לפניו יתברך ,שהוא מאמרם ז"ל על
פסוק שאל ממני ,שיהיה כבן יקיר מתחטא לפני קונו ואומר שאל ממני כו' ,הרי היות לו
הצלחה בארבע עולמות ,וזהו הנה ישכיל כו' כי בד' תיבות אלו .ירום ונשא וגבה מאד ,נכללו
ארבעתן כמדובר .והנה ארז"ל ירום מאברהם שנאמר בו הרימותי ידי וכו' ,ונשא ממשה
שנאמרו בו ונשאו אתך ,וגבה ממלאכי השרת שנאמר וגובה להם כו'.
והנה לא על חנם תפסו אברהם ומשה ומלאכים וגם שלא יתכן ונשא ממשה כי מי לנו גדול
ממנו ,אך הנה אמרו רז"ל על פסוק אל עמק שווה ,שהוא כי הושוו כל האומות שבעולם
להמליך עליהם את אברהם ועשו לו בימה גדולה ,והושיבוהו עליה ואמרו לפניו אתה מלכנו
כו'.
ונבוא אל העניין
שהוא מעין דרכנו אשר כתבנו שירום בארץ מאברהם ,כי כאשר כל האומות הודו מלכותו
עליהם כך ויותר ממנו ירום ,וכאשר משה משל גם בעולם הגלגלים כמו שאמרו ז"ל ,שעל כן
ברד ארבה חשך היו ע"י משה ,וע"כ נאמר נטה ידך על השמים כו' ,מלך המשיח יהיה לו כן
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יותר בשלמות וזהו וגבה ממשה ,ואין העניין בחכמה או בנבואה רק בבחינה זו כמדובר ,וגם
לא שבאותו הזמן לא יהיה גדול משה ממנו בכל דבר ,כי זה לא יאמן ליודעי דעת כי אם וגבה,
מאשר גבה משה בזמנו הקודם ,וגבה ממלאכי השרת הוא מעין המקרא כי וגובה להם ויראה
להם ,שעם שגובה להם יראה להם מלפניו יתברך ,כי לא יערבו אל לבם לשאול שאלות
מקונם ,כצדיק המתחטא לפני הקדוש ברוך הוא כבן לפני אביו ,וזהו אומרו וגבה מאד
ממלאכי השרת ,שהוא מה שכתבנו במלת מאד ,כי אנו חלקנו הדבר לארבע חלוקות ,והמה
במה שלא פירשו ירום בודד בעצמו אלא ירום על הזולת ,וכן באומרו ונשא ובאומרו וגבה
נמצאת החלוקה הרביעית בכלל השלישית ומופלגת במלת מאד ,והכל הולך אל מקום א' ,לפי
מה שחשבתי דרכם כמדובר.
ונחזור אל התכת הכתובים ,שהוא שאומר הוא יתברך אל בנו יחידו ישראל ,הנה ישכיל
ויצליח עבדי בד' עולמות ומהיכן זכה לכל זה ,הלא הוא על כי (יד) כאשר שממו עליך ישראל
רבים בשתי החורבנות ,שכל עובר ישום וישרוק על כל הדברים הרעים שבשני המוסרים
הכתובים בתורה ,אשר אפילו הנכרי אשר יבוא מארץ רחוקה וראו את מכות כו' ,ישום וישרוק
ויאמר מה חרי האף הגדול הזה ,הנה כשיעור אשר שממו עליך רבים ,כן משחת מאיש
מראהו ותוארו וכו' ,מחמת ריבוי הייסורין ,ועל פי דרכו כיון לומר ,כי מה שנשחת מראהו הוא
מאיש המביט בו ,אשר לא יראה צלם אלוהים אשר בפניו ,כי אם בשר ועור ,וכן משחת תוארו
מבני אדם ,אך לא ממנו יתברך הרואה אל הרוחניות.
או שעור התיבות משחת מה שהוא מאיש ,אך לא מה שהוא מהקב"ה שהוא צלם אלוהים,
וכן תוארו ממה שהוא מבני אדם ,לא מה שהוא מלמעלה ,וכאשר ארבע מעלותיו היו לו
מחמת ייסוריו( ,טו) כן ע"י הייסורין יזה גוים רבים שבזכות זה יזה יז נצחם הוא דמם ,שיהיו
לפניו כפרץ מים .וכל כך יגדלו מעשיו לעיני הגויים ,כי עליו יקפצו מלכים פיהם ,שיאמרו מה
נדבר מגדולתו שנספיק לגמור ,על כן יקפצו פיהם מלדבר עליו דברי גדולתו .והוא בראותם כי
אשר לא סופר להם ראו כו' ,שהוא כי כמה נבואות שנוגעים אליהם הנאמרות ע"י הנביאים
מאשר תבוא עליהם ולא סופר להם ,כי הנביאים מתנבאים וכותבים ובלתי מספרים אל
האומה עצמה ,כי אם ששמעו הדבר בהמשך הזמן ,עתה ראו בפירוש נעשה על ידו.
וכן אשר לא שמעו כלל מהדברים העתידים ליעשות על ידו ,התבוננו שהוא כי דברים נוראים
שנעשו על ידו ,אשר לא שמעו המלכים ההם ,בראותם אותם נעשים על ידו היו מתבוננים
בדבר ,אם הוא כאשר נראה לעיניהם אם אין ,כי לרוב תמיהתם היו כבלתי מאמינים,
ומתבוננים כמסתפקים אם כמראה עיניהם כן הוא.
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פרק נג
א ִמי הֶ אֱ ִמין ִל ְשמֻ עָ ֵתנּו ּוזְ רֹועַׁ ה' עַׁ לִ -מי נִ גְ לָ ָתה :
ַׁשֹרש ֵמאֶ ֶרץ צִ יָה ל ֹא-תֹאַׁ ר לֹו ְול ֹא ָה ָדר וְנִ ְראֵ הּו וְל ֹאַׁ -מ ְראֶ ה ְו ֶנ ְח ְמ ֵדהּו :
ב ַׁויַׁעַׁ ל כַׁיֹונֵק ְלפָ נָיו ְוכ ֶ
ישים ִאיש ַׁמכְ אֹ בֹות וִידּועַׁ חֹ ִלי ּוכְ ַׁמ ְס ֵתר פָ נִ ים ִמ ֶמנּו נִ ְבזֶה וְל ֹא חֲ ַׁש ְבנֻהּו :
ג נִ ְבזֶה וַׁחֲ ַׁדל ִא ִ
ּומעֻ נֶה :
ֹלהים ְ
ּומכְ אֹ בֵ ינּו ְסבָ לָ ם וַׁאֲ נ ְַׁחנּו חֲ ַׁש ְבנֻהּו ָנגּועַׁ מֻ כֵה אֱ ִ
ָשא ַׁ
ד אָ כֵן חֳ לָ יֵנּו הּוא נ ָ
לֹומנּו עָ לָ יו ּובַׁ חֲ בֻ ָרתֹו נִ ְרפָ א-לָ נּו :
ֹונֹותינּו מּוסַׁ ר ְש ֵ
ה וְהּוא ְמחֹ לָ ל ִמ ְפ ָשעֵ נּו ְמדֻ כָא ֵמעֲ ֵ
ו כֻלָ נּו כַׁצ ֹאן ָת ִעינּו ִאיש ְל ַׁד ְרכֹו פָ נִ ינּו וה' ִה ְפגִ יעַׁ בֹו אֵ ת עֲ ֹון כֻלָ נּו :
(א) ואומר הוא יתברך ,הנה אין לתמוה על התבוננם על ראותם פלאות גדולות ,כבלתי
מאמינים מה שרואים ,כי הלא מי האמין לשמועתנו שהשמיענו מן השמים לכם ,אשר הם
הדברים שלא שמעו הם ,כי הם דברים נוראים מאד שבעיני כל שומע יפלא ,וגם זרוע ה' על
מי נגלתה כאשר נגלתה עליו ,כי גם שזרוע ה' שרתה על משה בים סוף ,לא נגלתה רק אל
שר הים לבדו ,אך עתה על מי נגלתה לכל כאשר על מלך המשיח.
כלל הדברים ,כי כל זה השיגה ידו על יד זכות סובלו ייסורין על ישראל ,שהם ייסורין של
אהבה כמדובר.
(ב) ויעל כיונק לפניו וכשורש מארץ ציה כו' .הנה מפסוק זה והלאה הכתובים מורים
באצבע ,כי דברי הנביא המה כמוכיח ומלמד דעת את העם ,או דברי העם ולא דבריו יתברך,
והוא מאומרו ונראהו ולא מראה ונחמדהו ,כי אינן צודקים ליאמר מפיו יתברך על עצמו ,וכן
אומרו נבזה ולא חשבנוהו שבפסוק שאחר זה ,וכן אומרו אכן חליינו הוא נשא כו'.
וגם מרז"ל שדרשו הפסוקים הקודמים על מלך המשיח ,יראה כי פסוקים אלו ידברו על צדיק
סובל ייסורין של אהבה בעולם הזה .על כן אמרתי כי עד פה תבוא אמרת ה' ,מדברת
גדולות המלך המשיח ,בשכר ייסורי אהבה אשר סבל ,למען הודיעם את יד סובל ייסורין ,כמה
גדולה מעלתו היא מאד.
ועתה הנביא ידבר בלשון כאלו כל ישראל מדברים ומאמתים דבריו יתברך ,ומקבלים עליהם
אמונה שלמה זאת ,ואומרים הנה אמרת ה' צרופה אשר השמיענו ממלך המשיח ,פיתחה
אוזנינו להסיר סמיות עיננו ,אשר היינו רואים איש צדיק תמים מדוכא בייסורין נבזה מאד ,ויהי
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בעיננו בזוי ושסוי בעיני אלוהים ואדם באמת ,באמור אלוהים עזבו ,אין זה כי אם שגם בעיניו
יתברך נבזה הוא ,ועל כן סחי ומאוס שמהו ,אך עתה הוא יתברך העיר לנו אוזן ,כי גדלו
ייסורין של אהבה עד אין קץ ,לכן מעתה יגדל נא כח ,אשר נראהו צדיק ושפל רוח נגוע מוכה,
כי אז נסכים ונאמר ,אין זה כי אם שחליינו הוא נשא ,וייסוריו הן להגן על הדור ,והן אלה דברי
הנביא ,כאלו כל ישראל יחד מדברים ואומרים ,ויעל כיונק כו' ,לומר הנה ראינו מי שהוא כיונק
שיש לו מים ,כי יינק שגדל ועולה ,אך אין זה רק לפניו של השם הנז' ,כאומרו וזרוע ה' שהוא
הצדיק הגמור סובל ייסורין ,כי לפניו יתברך היה מצמיח גדל ועולה בעולם העליון.
אך בארץ לפנינו היה כשורש היוצא מארץ ציה כי אינו יונק ,כי אין לו מים כי יינק ,והוא כי עני
הוא ועל כן בעולם הזה לא תואר לו ולא הדר ,ונראהו לפי מראה עיננו ,כי חשך משחור
הייסורין תוארו וכחשו בפניו יענה ,ולא היה לו מראה שנחמדהו על צדקו ,כי אדרבה נמאס
בעיננו ,וזהו היות הוי"ו של ונחמדהו נקודה בשוו"א ולא בפת"ח ,כי אינו גזירה ולא בלבד
בעיננו היה נבזה ,כ"א בעיני עצמו מרוב חסידותו.
וזהו (ג) נבזה וחדל אישים כו' ,לומר כי צדיק זה לרוב חסידותו היה נבזה בעיניו ,ולא בלבד
בהיותו בין אישים שרואה עצמו בין אנשי מעלה ומחזיק עצמו לנבזה בעיניו בערכם ,רק נבזה
גם בהיותו חדל ומשולל אישים שהוא בינו לעצמו .ועם כל חסידותו הוא איש מכאובות וידוע
חולי ,והוא כי יש שני מיני חולאים:
יש בעל מכאובות והולך על רגליו,
ויש בעל חולי כשחפת או קדחת ,שהוא מדוכא על מטתו על ערש דוי אך לא יכאב לו ,וזה
יקרא ידוע חולי שנכנע מחמת החולי ,כד"א ויודע בהם את אנשי סוכות,
או יהיה ידוע חולי כי בני אדם שבאים עליהם חלאים ,פעם חולי אחד ומתרפא ממנו ,ופעם
חולי אחר ונרפא גם מזה ,וכן שלישי או רביעי ויש אשר יש לו חולי אחר המדכאו והוא תמיד
עמו ,וזה קשה מהראשון ועליו יאמר וידוע חולי ,ידוע חולי אחד לא ימיש ממנו ,זולת יתר
חולאים הבאים וחולפים.
ואמר כי שני החולאים נוסדו יחד על האיש הזה ,עם היותו נבזה בעיניו שלא נאמר כי גאותו
הכניעתו ,אשר לפי האמת אין ההסתר פנים מצד עצמו ,רק על עוון הדור ,אך הוא מקבל
כאלו ההסתר פנים הוא ממנו ,מצד עצמו בעוונו ,וזהו אומרו וכמסתר פנים ממנו ,שהוא כאלו
ההסתר פנים של העוני הוא ממנו על עונותיו ,וזה לרוב צדקתו וענוותנותו ,חושב שהוא רשע
בעוונו לוקה ,ועודנו נבזה בעיני עצמו ,ולא חשבנוהו גם אנחנו.
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ולפי האמת ההסתר פנים לא היה ממנו רק מהעם ,כי אכן מאשר למדנו ממאמרו יתברך
בפסוקים הקודמים השכלנו ,כי (ד) אכן חליינו הוא נשא כו' ואמר הוא ,כלומר ,כי הוא מעצמו
חפץ לנושאם כענייין רבי אלעזר ברבי שמעון ,שהיה אומר בואו אחי בואו רעי ,וכאשר נתווסף
על החולי גם מכאובות סבלם ,ולא אמר כדברי האומר לא הם ולא שכרם ,ואנחנו חשבנוהו
שלא היה נוטלם מעצמו ,רק נגוע מוכה אלוהים הוא מידת הדין בדין על עונותיו ,ולא מאהבה
כר' אלעזר בר' שמעון ,ואמר נגוע על היותו ידוע חולי ומוכה ,לומר כי מה שעל היותו ידוע
חולי גם היה איש מכאובות הוא ,כי היה נגוע ע"י נגעי בני אדם ,הם כחות הטומאה הנעשים
ע"י אחד מהדברים שעליהם נגעים באים ,ואח"כ על שלא שב מעונו הכהו ה' בעצמו ,והיה
מוכה אלוהים ולא שהיה הוא חפץ בם מאהבה מאת ה' ,כי אם מחמת מידת הדין ומה שהוא
נבזה אח"כ בעיניו ,כאומרו איש מכאובות כו' ,נבזה הוא מחמת עניות כי גם הוא מעונה,
וזהו נגוע מוכה אלוהים ומעונה.
ולא כן היה רק מה שהוא ידוע חולי הוא ,כי הלא (ה) מחולל מפשעינו על כן היה ידוע חולי,
ומה שגם לו מכאובות הוא שהוא מדוכא מעונותינו ,שהוא נגוע ועל הפשעים שלנו מוכה על
העונות ,ומה שהוא מעונה בדלות ,ועל כן הוא עיקר היותו נבזה הוא ,כי מוסר שלומנו הוא
עליו ,כן אחר שהוא כבר מחולל מפשעינו ומדוכא מעונותינו ,הנה עדיין כל זה הוא למנוע
ממנו ייסוריו ,אך לשיהיה לנו שלום וטובה קניינית ,צריך ייסורין אחרים שהוא היותו ג"כ
מעונה בדלות ,על כן עתה מוסר שלומנו עליו ,שהוא מוסר נוסף כדי שיהיה לנו שלום וטובה,
הוא מה שהוא עליו עתה ,כי לסלק רעה מבשרנו בפשעינו ועונותינו שלא תבוא עלינו רעה,
הנה כבר בחבורתו של חולי ומכה נרפא לנו ,לסלק רעה ועתה זה עליו לשיהיה לנו שלום.
או שיעור הכתוב ,אם חליינו נשא כו' היה זה מספיק להעביר רעה מעלינו ,אך לא לשיהיה
ג"כ לנו שלום וטובה ,אך הנה יש לנו שלום וטובה גם כן ,הלא הוא כי הנה כבר מאז חלה,
הוא מחולל מפשעינו ומאז חלו עליו מכאובות ,הוא כבר מדוכא מעונותינו ,ומה שמתמידים
עליו הצרות הוא ,כי מוסר שלומנו עליו ולשייטב לנו ,כי לסילוק הרעה כבר בחבורתו מאז
נרפא לנו.
(ו) כולנו כצאן תעינו כו' .דרך הצאן שהכל הולכים אחר המשכוכית ,אם המשכוכית תועה
כולם תועים אחריו מחמת האחדות ,כמאמרם ז"ל כד רגיז רעיא על ענא עביד לנגדא סמיתא,
נמצא כי אחד בלבד תועה ואחדות השאר מאבדם אחריו ,אמר מי יתן והיה כך ,שהיה אחד
התועה ואחדות השאר ממשיכם אחריו כי אחדות אפילו לרעה הוא טוב כד"א חבור עצבים
כו' ,אך אנו בשני הדברים היה השינוי לרעה ,כי בצאן התועה היה אחד ואנחנו היו התועים
רבים ,וזהו כלנו כצאן תעינו ושם היה הטעות הכולל נמשך מאחדות ,ואנחנו היה ע"י פירוד
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כי איש לדרכו פנינו ,שהטעות היה כולל ולא נמשך מאחדות כי אם מפירוד ,שאם היה
באחדות לא גדלה אשמתנו ,כי חבור עצבים אפרים הנח לו ,וראו נא חסדו יתברך ,כי אחר
שתעינו בפירוד היה לו ללקות בדרך נפרד ,שהוא לכל אחד ואחד ,כי כל אחד בעוונו הנפרד
בורא קטגור אחד הפוגע בו לייסרו ,וה' לא הביט בזה ,כי אם כלל אותנו כאחד ,וחשב עוון
כולנו יחד והפגיע את העוון ההוא בצדיק זה ,וזהו הפגיע בו את עוון כולנו ,ובזה הספיק הצדיק
לסבול את הכל ,מה שאין כן אם היה נחשב עוון כל אחד בפני עצמו.
(ז) נגש והוא נענה ולא יפתח פיו כו' .הנה בב"ר ארז"ל ,יש הגשה לתפילה שנאמר ויגש
אליהו ,אמר כי מחסידותו היה כי עם שתפילתו נשמעת לפני קונו לא היה מתפלל להסיר
רעתו מעליו ,ולא אומר צר לי על ייסורי כענייין אמור לא הם ולא שכרם ,כענייין רבה שעם
שהוא ורב חסדא רבנן חסידי ,מר מצלי ואתי מיטרא ומר מצלי ואתי מיטרא ,ועם כל זה אף
על גב דבבי רבה שיתין תיכלי כו' ,לא היה מצלי להסיר ייסוריו עם שתפילתו נשמעת להמטיר,
כן אמר הנה הצדיק הלז כל כך הייתה תפילתו נשמעת ,שבהיותו נגש לתפילה מיד והוא נענה
מהקב"ה ,ולא יפתח פיו שמבלי פתוח פיו הוא נענה ,כענייין טרם יקראו ואני אענה ,ועם כל
זה בהיותו בצרת גופו כצאן לטבח יובל ,וגם בצרת הנכסים כרחל לפני גוזזיה נאלמה כך
הוא סובל ,ולא יפתח פיו לבקש על אחד מייסוריו להסירם מעליו.
או לומר לא הם ולא שכרם ,וזהו ולא יפתח פיו כי הוא שמח בייסוריו.
(ח) מעצר וממשפט לוקח כו' .אמר הנה עודנו חי היה מגין ,עתה שמת מעוצר כו' כי מחמת
עצור גשמים העתיד לבוא ,ומפאת משפט העתיד לוקח להגין ,והנה בהגינו מפני הרעה
והדור בלתי שב מעונו שהיה גורם העוצר ומשפט ,יקרם כעובדא דמדרש הנעלם דרבי אחא
בכפר טרשא שהגין על המגפה ,ואמרו לו מן השמים כי מה הועיל ,שהעוון היה נשאר על
העם ,והוצרך להשיבם בתשובה ולעשות שיהיו עמלים בתורה תמיד ,כן יאמר ואת דורו מי
יתן יבוא ,מי ישוחח וידבר להם ,כי נגזר הדור מארץ חיים על העוון שהגין הצדיק ,על כי הם
לא שבו ממנו ,והטעם הוא ,כי עד כה מפשע העם היה צדיק זה נגוע כו' ,אך מעתה מפשע
עמי יהיה נגע למו בעצמם ,כי אין מי שיוכה על פשעיהם ,ואפשר במה שאמר פשע יחיד כיון
על פשע אומרם כי בעוונו מת ,ובלתי שובם מאשמותם על מותו.
(ט) ויתן את רשעים קברו כו' .גם פסוקים אלו כולם מקשה וקשים להלום ,גם שלא נזכיר
הערותיהם ,והנה רז"ל בשני מקומות ראיתי דרשו פסוק לכן אחלק לו ברבים ,על משה רבנו
ע"ה בכל מדרש לפי דרכו ,נינקוט מיהא כי עליו ידבר אותו הכתוב ,והבוחר דרכם ז"ל חל עליו
חובת ביאור ,כי איזה קשר יש לפסוק ההוא שידבר במשה עם הקודמים ,ועל כן חשבתי
למשפט ,כי גם הקודמים עליו ידברו.
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ואומרה ,כי הנה אחר אומרו כי לא בלבד הצדיק מטיב לדורו ,בחיים חייתו שחליים הוא נשא,
כי אם גם במותו ,כי מעצר וממשפט לוקח מן העולם לכפר על הדור ,אמר עתה הנה על זאת
יתחמץ לבב אנוש לומר ,הלא בייסורין שיסבול הצדיק בחייו ,הלא לא יבצר שהוא נהנה
ממקום אחר ,לפחות בתורה ומצות שהוא מקיים ,אך במותו שימות בעד הדור וימנע ממנו
טוב העולם הזה ,וגם טוב העולם הבא שימנע מתורה ומצוות.
לזה אמר ויתן את רשעים קברו כו' ,לומר הנה אביא לך ראיה מרבן של כל הנביאים ומבחר
שבכל הנבראים ,שסבל בשביל הדור צער גם אחרי מותו ,שהוא יותר מהנלקח בעוון הדור ,כי
הוא נתן את רשעים קברו ,הוא משה רבנו עליו השלום כחז"ל שנקבר בחו"ל עם מתי מדבר,
שהיו רשעים בלתי זוכים לבוא לעולם הבא ,לולא נצטער משה ליקבר אצלם בחוצה לארץ
להביאם עמו ,ולא נאשם על מה שנפרש אומרו רשעים על דור המדבר המתים על עוון
מרגלים ,כי זה הוא על דרך שפירשו ז"ל ואת פושעים נמנה ,שנמנה עם מתי מדבר ,ולא את
אלו בלבד כי אם גם נקבר במדבר ,אשר שם הוא קרח שהיה עשיר ,אשר שם הוא עם כל
המתים בשבילו ,האומרים אתם המיתם את עם ה' שנתן משה קברו אתם ,כלומר במדבר
ההוא להביאם גם המה עמו לעולם הבא כנודע.
כי גם קרח ומותיו הם המתים בשבילו כולם יעלו עמו ,כמו שאמרו ז"ל שע"י תפילת חנה
שאמרה מוריד שאול ויעל ,נגזר שישוב קרח ויעלה משאול ,וכל שכן מותיו המתים אתו עם
כל דור המדבר ,וזהו ויתן כו' .ואת עשיר במותיו כלומר ראו נא אשר נודע שנתן את רשעים
קברו ,הוא משה רבנו עליו השלום שנקבר בחוצה לארץ להביאם עמו ,ולא בלבד עם דור
המדבר להביאם ,כי אם גם את עשיר עם מותיו להביאם על לא חמס עשה ,כדור המדבר
לישאר עימהם ,ולא מרמה בפיו באומר ואם בריאה יברא ה' כו' ,לומר חלילה אולי חטא
כדור המדבר ,או במה שהוציא מפיו על דבר קרח ,כי אם שקבל צער הקבר בחו"ל להיטיב
להם ,וזהו על לא חמס עשה וכו'.
והלא תאמר למה זה שתים יעשה הוא יתברך עם צדיק זה ,שידכאנו ויחליאנו בחייו בעוון
הדור ,ואחריתו ילקח מהעולם בעוונותם כו' ,ואין הקדוש ברוך הוא חש פן יקוץ ויאשם ,לזה
אמר תדע כי הנה אשר (י) ה' חפץ דכאו החלי בעוון הדור ,ואח"כ אם תשים בשביל אשם
הדור נפשו למות בעוון הדור ,נפשו תשים עצמה לאשם הדור לא יחוש ,כי מצד אחר ישמח כי
על כן ייטיב לו הוא יתברך בדברים אחרים ,כי יראה זרע יאריך ימים ,וגם יעסוק בתורה
ומצוות ויצליח ,שהוא כי ייסורין של אהבה שהם הבאים להגין על הדור ,אין בהם ביטול תורה,
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וזהו וחפץ ה' בידו יצלח ,נמצא נהנה בעולם הזה ולעולם הבא ,מוסיף הוא יתברך על דברי
הנביא.
ואומר (יא) מעמל נפשו יראה כו' ,והוא מאמרם ז"ל על פסוק ותשחק ליום אחרון ,כי בעת
סילוק הצדיק מראין לו מתן שכרו ,ונפשם שבעה והם ישנים ,והוא מה שכתבנו במקומו כי
נפש הצדיק קשה עליה ,מה שאינה יותר בעוה"ז לסגל תורה ומצות יותר ,והגוף קשה שהולך
להתרקב בקבר ,ע"כ מראה הוא יתברך מה שהנפש שבעה בכל מה שעשה ,וזהו נפשם
שבעה והחומר ממה שנהנה נשאר כישן ,וזהו והם ישנים ,ובזה יאמר ,אל יקוץ בעל נפש זאת
על מותו בעוון הדור ,באמור כי היה חפץ לחיות יותר להשביע עצמה מזכויות ,כי הלא מעמל
נפשו אשר עד מותו .עמלה ,יראה בסילוקו ממה שישבע על כן בדעתו ורצונו אני ,מי יעץ
שיצדיק מי שהיא צדיק שהוא עבדי לרבים ושעונותם הוא יסבול.
כי (יב) לכן אחלק לו ברבים שיטול חלק בעוה"ב ברבים ,שזכו על ידו על זכות הייסורין ,ועל
שאח"כ מת על עונות הדור ,על כן ואת עצומים האבות ודומיהם ,יחלק שלל תחת אשר
הערה למוות נפשו בעד ישראל ,וגם זה תחת אשר את פושעים נמנה שבסובלו הייסורין ,היו
אומרים העם שהיה מוכה אלוהים על פשעיו ,ומונים אותו בכלל פושעים וידע וסבל ,וחטא זה
של רבים נשא ,ולא חשש לכעוס עליהם ,ואדרבה ,לפושעים שהוא כי בשביל הפושעים
האומרים זה בפשיעה ולא בשגגה כזולתם ,היה זה מפגיע ומתפלל בעדם את הקדוש ברוך
הוא.
[י-יב] או שעור הכתוב ,כי בחייו ע"י מה שרואה לעומת ייסוריו יראה זרע כו' ,ע"כ בדעתו
כלומר ברצונו יצדיק צדיק זה שהוא עבדי את הרבים ,וכל עונותם הוא יסבול ולא יקפיד,
כלומר ,אך לסבול צער אחרי מות בשביל אחרים הלא כמו זר נחשב ,וא"כ אפוא ,למה משה
רבנו עליו השלום סבל בשביל מתי מדבר ,לתת את רשעים קברו בחו"ל ,אך אינו קושי ,כי
לכן על צערו זה ארבה שכרו כי לכן אחלק לו ברבים ,שכל זכות הרבים תלוי עליו ,וזולת
זכותו חלק כחלק ,אחלק לו בכל זכותם שעושים הרבים ,וגם עם כל עצומים הם ראשי
הדורות וחכמיהם ,מלמדי התורה בכל דור ודור יחלק שלל עם כל שכרם עימהם.
ולהיות כי זה הוא שעור מופלג אל תתמהו ,כי הלא אלמלא הוא לא באו לעולם ,כי הלא הוא
הערה למוות נפשו ,כי שם נפשו בכפו עליהם ,לומר אם תשא חטאתם ואם אין מחני נא כו',
שאמר שהיה רוצה למות במקומם ,וגם הוא בשבילם את פושעים נמנה ,שהוא כי אמר
אלוהים ,עד אנה מאנתם לשמור מצותי חקותי ותורותי ,שכלל את משה עם מחללי שבתות
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כמו שאמרו ז"ל ,כמא דאמרי אינשי בהדי הוצא לקי כרבא ,שאגב הרשעים מתגנה הצדיק,
וזה יאמר ואת פושעים נמנה ,כלומר ולא הקפיד כי היה שם נפשו עליהם.
ולא עוד ,אלא שהוא חטא רבים נשא ,שאמר לו הוא יתברך לך רד כו' מגדולתך על חטא
ישראל ,ואעפ"י כן לפושעים יפגיע ,שבכל מקום שהיו פושעים היה מתפלל בעדם ,וזהו חטא
רבים נשא ולפושעים יפגיע.

פרק נד
א ָרנִ י עֲ ָק ָרה ל ֹא יָלָ ָדה ִפצְ ִחי ִרנָה וְצַׁ הֲ ִלי ל ֹא-חָ לָ ה
ֹומ ָמה ִמ ְבנֵי ְבעּולָ ה אָ ַׁמר ה' :
כִ יַׁ -ר ִבים ְבנֵי-ש ֵ
ֹתיְִך ַׁחזֵ ִקי :
ית ַׁריְִך וִי ֵתד ַׁ
נֹותיְִך יַׁטּו אַׁ לַׁ -ת ְחשכִ י ַׁהאֲ ִריכִ י ֵמ ָ
ִיריעֹות ִמ ְשכְ ַׁ
יבי ְמקֹום אָ הֳ לֵ ְך ו ִ
ב הַׁ ְר ִח ִ
יֹושיבּו :
ִירש וְעָ ִרים נְ ַׁשמֹות ִ
ּושמ ֹאול ִת ְפרֹצִ י ְוז ְַׁרעֵ ְך גֹויִם י ָ
ג כִ י-י ִָמין ְ
בֹושי וְאַׁ לִ -תכ ְָל ִמי כִ י ל ֹא ַׁת ְח ִפ ִירי
ד אַׁ לִ -ת ְיר ִאי כִ י-ל ֹא ֵת ִ
נּותיְִך ל ֹא ִתזְ כְ ִרי-עֹוד :
לּומיְִך ִת ְשכ ִָחי וְחֶ ְרפַׁ ת אַׁ ְל ְמ ַׁ
ֹשת עֲ ַׁ
כִ י ב ֶ
ֹלהי כָלָ -האָ ֶרץ י ִָק ֵרא :
ה כִ י ֹב ֲעלַׁ יְִך עֹ ַׁשיְִך ה' צְ בָ אֹות ְשמֹו וְגֹ אֲ לֵ ְך ְקדֹוש י ְִש ָראֵ ל אֱ ֵ
(א) רני עקרה לא ילדה כו' .ראוי להעיר כי הלא מקרא מלא הנביא דבר ,כי חלה גם ילדה
ציון את בניה ,וגם נראה בחוש שילדה.
ועוד שהיה לו לומר כי רבים בני עקרה מבני יולדה ,ולא בני שוממה מבני בעולה.
ועוד ,שאם היא עקרה ידוע שלא ילדה ,ואם הוא שמה שקוראה עקרה הוא בבחינת מה שלא
ילדה ,למה אמר לשון דחוק ונזקק לתקנו.
ועוד ,שאומרו פצחי רנה כו' בכלל אומרו רני עקרה לא ילדה הוא.
ועוד ,כי היה לו לומר ראשונה לא חלה ואח"כ לא ילדה.
ועוד שהיה לו לומר לא ילדת לא חלת.
אך יאמר כמשל אשה שהייתה עקרה כעשר שנים או יותר ,ואחרי כן ילדה בנים רבים ומהם
מתו ומהם נשבו ,ותישאר האשה בדד מילדיה ומאישה ,על כן אמרה במר נפשה אויה לי כי
הייתי עקרה ולא ילדתי כל העשר שנים ,כי אולי היו לי בנים פי שנים מאשר היו עתה ,והיה
באלו ובהם כדי למות ולחיות ולשבות ולהישאר .לימים נפקדו בניה ובאו לה בהשקט ובשלוה
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ברב כל ,ויאמרו לה רנני נא על שלא ילדת בימי עקרותיך ,כי הלא הרווחת שחבלי יולדה לא
באו ליך בימים ההם ,כי דאגתך על העדרם איננה ,כי הלא נקבצו באו לך שלמים וכן רבים.
כמשל הזה קרה לירושלים ,שמראשה העליון הוא ירושלים של מעלה מוצא נפשות ישראל ,כי
הלא בהיות כל שורשי האומות נולדים ומתרבים עד בלי די ,הקני וקניזי פתרוסים וכסלוחים
וכאלה אין מספר לגדודם ומלכיהם ,לפני מלך מלך לבני ישראל ,נתייחסה מקור נפשות
ישראל לעקרה עד החילו מאברהם.
ואחרי כן לאט עד בא יצחק למאת שנה של אביו ותשעים של אמו וההיקש ביצחק ,ואח"כ
שנתברך מקור ישראל וירבו מאד גרם העוון ,ומהם הרגו ומהם גלו ותישאר ירושלים בדד ,על
כן הייתה יכולה להתלונן ולומר אוי לי על העקרות הקודם ,אולי אם הייתי רבת בנים בתכלית,
גם שרבו ללכת בגלות הלא ישאירו עוללות ויהיו עמי ,ולא אשבה משוממת בשממת הגלות,
על כן אומר לה הוא יתברך רני עקרה על עקרותך הקודם .וזה אומרו שלא לנוכח להורות על
מה שאינו בעין כעת ,שהוא על זמן הקודם.
ושמא תאמרי הלא אין רנה רק מחמת שמחה ,ואני הן אמת שתאמר שבין כך ובין כך לא
חסרתי בנים ,אך אין זה טעם מספיק ,ואינו שווה בנזק העדר ריבוי בנים ונחמה בצד מה
אפשר תהיה ,אך לא שמחה שתמשך ממנה רנה ,לזה אמר פצחי רנה וצהלי ראוי לך תפתחי
ברנה מחמת שמחה ,ולא שמחה לבדה רק גם צהלה ,והטעם כי הלא ע"י שלא ילדה לא
חלה ,והוא כי אלו ילדה בימים ההם היו באים בזוהמת נחש רב ,והיית חולה עליהם שלא היה
נשאר מהם שורש וענף ,כי לא נשארו רק מאשר באו בענייין התכת הזוהמא ,ככתוב אצלנו
במקומו שהוא מאברהם והלאה ,וע"י היות אברהם בן מאה ושרה בת תשעים ,כמבואר אצלנו
יפה במקומו שהיה להתיך הזוהמא ,והראיה מזמן שוממותיך ,כי הלא רבים בני שוממה
שנולדו לך משנשממת ,יותר מבני בעולה היא עמלק שנשארה צור חייבת במלכותה ,והוא כי
אז יספו כולם ואין זה אלא להיותם מצד הזוהמא ,ועל כן יכלו עמה מה שאין כן את.
ואם כן מזה תוציא ,כי מה שהיה טוב לך במה שהיית עקרה ,בזמן שהייתה הזוהמא פרוצה
בעולם בדורות הקרובים לחטאו של אדם ,כי אלו היו בניך יוצאים מאז היו אובדים ,ומעט היו
הנשארים לך עתה ,וזהו כי רבים בני שוממה מבני בעולה ,ומפני שכל זה הוא קודם
החורבן ,והיא בשורה על סוף הגלות האחרון ,על כן אמר הלא אמרו ה' ואין בו ספק ,וזהו
אמר ה'.
(ב) הרחיבי מקום אהלך כו' .שבקרקע ירושלם שיש בה כח רוחניות מהנשפע בה להתרחב
כמאמרם ז"ל ,שיאמר לה הוא יתברך האריכי הרחיבי קבלי אוכלוסיך.
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ושמא תאמרי אם אתרחב אצא מכנגד הקדושה המכוונת למעלה נגד ירושלים ,ויהיה העודף
נגד מה שהוא נגד חו"ל למעלה ,ואינו דומה ,כי ע"כ מלאכים שלווהו בארץ לא יצאו חו"ל ,לזה
אמר ויריעות משכנותיך יטו שהוא כי למעלה יש שתי משכנות כמפורש במדבר רבה ,כי יש
ביהמ"ק של מעלה ויש משכן שלמעלה שהוא נקרא משכן הנער ,שהיה הולך ומצל על משכן
שעשו ישראל במדבר ,וביהמ"ק שבזבול הוא כנגד בית עולמים ,ולהיות כי מציאותם במקום
הקדושה למעלה ,אמר אל תמנעי ירושלם של מטה מהתרחב לקבל אוכלוסיך ,כי הלא גם
יריעות משכנותיך העליונים יטו ,לכן גם את אל תחשכי פן תצא חוץ לנגדיותן ,כי גם הם יטו
שיהיה האור החופף ,כשיעור הרחב המקום למטה ,ולהיות כי מיתרי האהל ,דרכם הוא להיות
יוצאים מקצות האהל וחוצה הרבה ,ע"כ אמר האריכי מיתריך.
ולהבין בדבר נזכירה מאמרם ז"ל והוא אומרם ,שהמקיים עונג שבת בסעודה שלישית
שנותנים לו נחלה בלא מיצרים ,כי זה כל העולם שהיא נחלת יעקב ,ואיך יתכן יהיה כל העולם
לאלו ולא לזולתם ,וגם מה נפשך אם יהיו עמים בעולם גם זה לא יהיה לו כל העולם ,ואם
אינם גם לכולם יהיה ,אך הוא ,כי למיוחדים יהיה התפשטות הרוחניות העליון ,שלעומת
ירושלם וארץ ישראל מתפשט עד סוף העולם ,והאחרים אם יצאו ממקום שירחיב אוהלו ,יצאו
מתחת הקדושה העליונה ,ע"כ על אנשים כאלה שיש להם כרצועות המתפשטות מיריעת
המשכנות עד סוף העולם ,אמר תאריכי מיתריך עד הסוף ,ויקראו מיתרים להיותם כרצועות
דקות ,נמשכות מהאהל ובין יתד ליתד פנוי ,ולהיות ג"כ עזר להמשיך הנטיה.
ושמא תאמר אולי לא יזכו כל כך ,שהיתדים עצמם לא יקצרו אחרי כן ,לזה אמר ויתדותיך
הם האנשים מקיימי מצות לנחול נחלת יעקב ,חזקם ואמצם מהשפע שלך למען יהיו כיתדות,
שלא ימוטו לשלא ירפו המיתרים .ומה שאמרתי האריכי מיתריך שהוא חוץ לתחומה של ארץ
ישראל הרבה ,הלא הוא על (ג) כי ימין ושמאל תפרוצי ,שהוא לדרומה של ארץ ישראל
שהוא מדבר עד סוף הדרום ,ושמאל שיש קצה הארץ הצפוני תהו עד שם תפרוצי ,וכל שכן
למזרח ומערב.
ושמא תאמרי איך אתפשט ואאריך מיתריך והלא בהתפשט רצועת הקדושה מיריעות
המשכנות עד סוף העולם ,הלא יעבור דרך ערי גויים והלא שם אפסק ,לזה אמר וזרעך גויים
יירש.
ושמא תאמר ,הלא לא יגרשו האומות מעריהם מחוצה לארץ ,רק עד די ספקם והיותר
ישאירו ,לזה אמר זה וזה יצטרך ,כי הלא וערים נשמות יושיבו ,שלא יספיקו המיושבות.
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(ד) אל תראי כי לא תבושי כו' .אחרי הפליגו בריבוי העם שימלאו את כל הארץ ,אמר הלא
תראי מעתה פן יקרה כאשר בתחילה שמלאו את הארץ בגילולים ,ויהיה לירושלם לבושת כי
יבושו מאלים אשר יחמדו ,כאשר בושו בימי עלומיך ,ומזה ימשך שתחפרו מאלמנות סילוק
שכינה ,כאשר חרפה שברה לבך זה פעמים ,בשני החורבנות שהייתה כאלמנה ,הנני
מבטיחך מזה ומזה כי אל תראי ,כי לא תבושי ממעשים רעים שיהיו בך כאשר בימי נעוריך,
ואל תכלמי מעתה כי לא תחפירי לעיני הגויים על החורבן ,כי הנה כ"כ יהיו עמך תמיד
צדיקים ,כי בושת עלומיך שהיית עובדת עבודה זרה וכיוצא תשכחי ,וגם לא תחפירי כי
חרפת אלמנותיך הם שתי אלמנותיך בשתי החורבנות ,שהיית כאלמנה זה פעמים לא תזכרי
עוד.
והטעם הוא על מה שאמרתי כי לא תבושי הוא( ,ה) כי הנה בועליך עושיך שהוא כי הוא
יתברך המשפיע בך כבועל את כלתו ,הוא עושיך בריה חדשה מסולקת זוהמת נחש
המחטיאה ,באופן שבניך לא ישובו עוד לכסלה ולא תבושי ,והראיה כי הנה ה' צבאות שהוא
אדון על כל צבאות של מעלה ,באופן שהיה יכול לגאלך ע"י מלאך אחד מצבאותיו ולא רצה ,כי
אם וגואלך קדוש ישראל בעצמו ,אך אין זה רק למה שאתה קדוש דומה אליו יתברך ,כי ע"כ
נקרא קדוש ישראל אז ,על בחינת היותך מסולק זוהמא ,שע"י כן יגאלך לקדש אותך לעשותך
בריה חדשה דומה אליו יתברך ,ומה שאמרתי וחרפת אלמנותיך לא תזכרי עוד ,הלא הוא כי
אלוהי כל הארץ יקרא ,כי האלמנות הוא עזוב אותך והסתלק למעלה ,אך הנני מבטיחך כי אין
צריך לומר שלא אסתלק למעלה ,כי אם שאף אלוהי כל הארץ דרך כלל יקרא ,אפילו בחו"ל,
כי קדושתי תתפשט בכל ומה גם עתה שלא אסתלק מירושלם.
והנה כל זה הוא בהנחה שהיית אלמנה ,כאומרי וחרפת אלמנותיך לא תזכרי עוד ,וכל שכן כי
לא היית מעולם אלמנה ,כי אם כאשה שהלך בעלה לעיר אחרת ,ועזבה עצובת רוח אך
נשואה תקרא ,כי ליום הכסה יבוא ביתו.
ֹלהיְִך :
עּורים כִ י ִת ָמאֵ ס אָ ַׁמר אֱ ָ
ו כִ י-כְ ִא ָשה עֲ זּובָ ה וַׁעֲ צּובַׁ ת רּוחַׁ ְק ָראָ ְך ה' וְאֵ ֶשת נְ ִ
ּוב ַׁרחֲ ִמים גְ ד ִֹלים אֲ ַׁק ְבצֵ ְך :
ז ְב ֶרגַׁע ָקטֹ ן עֲ ז ְַׁב ִתיְך ְ
ּובחֶ סֶ ד עֹולָ ם ִר ַׁח ְמ ִתיְך אָ ַׁמר גֹ אֲ לֵ ְך ה' :
ח ְב ֶשצֶ ף ֶקצֶ ף ִה ְס ַׁת ְר ִתי פָ נַׁי ֶרגַׁע ִמ ֵמְך ְ
ט כִ יֵ -מי נֹחַׁ ז ֹאת ִלי אֲ ֶשר נִ ְשבַׁ ְע ִתי ֵמעֲ בֹר ֵמיֹ -נחַׁ עֹוד עַׁ לָ -האָ ֶרץ
ּומגְ עָ ר-בָ ְך :
כֵן נִ ְשבַׁ ְע ִתי ִמ ְקצֹף עָ לַׁ יְִך ִ
מּוטינָה
י כִ י הֶ הָ ִרים יָמּושּו וְהַׁ גְ בָ עֹות ְת ֶ
לֹומי ל ֹא ָתמּוט אָ ַׁמר ְמ ַׁרחֲ ֵמְך ה' :
ּוב ִרית ְש ִ
וְחַׁ ְס ִדי ֵמ ִא ֵתְך ל ֹאָ -ימּוש ְ
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וזהו (ו) כי כאשה עזובה ועצובת רוח קראך ה' ,כלומר אך לא גדר אלמנות חלילה.
ושמא תאמרי כי הן אמת שלא היית אלמנה כי אם נשואה ,אך היית מאוסה מבעליך כי בך
געלה נפשו שהוא קשה מאלמנות ,הנה גם זה אי אפשר ,כי הנה ואשת נעורים כי תמאס אמר
אלוהיך ,כלומר אם אשת נעורים היית לי לא יתכן ,כי הלא אמר אלוהיך כי הלא אמר שהוא
אלוהיך ,כאומרו למעלה ואלוהיך יריב עמו ,וכן אומר לציון מלך אלוהיך ,אלו היית מאוסה
אליו לא היה מכנה אלוהותו עליך ,ושיעור הכתוב ,ואם אשת נעורים כי תמאס את אי אפשר,
כי הלא אמר אלוהיך שאם היה שמאסך ,לא היה אומר שהוא אלוהיך.
ואשר אמרתי כאשה עזובה כו' קראך ה' לא עזובה זמן רב ,כי הלא (ז) ברגע קטון עזבתיך
בלבד ,והוא ברגע השליטו יתברך את האויבים בבית המקדש ,כמאמר רז"ל במדרש איכה
רבתי ,שאמר הקדוש ברוך הוא אם איני מסתלק אין האויבים נכנסים כו' ,ואז באותו רגע
התחזקו ויבואו ,כד"א פתאום נטשו אוהלי רגע יריעותי ,ומיד חזרה שכינה עימהם ,כי גלו
לבבל שכינה עימהם ,הרי כי לא היו רק כאשה עזובה וכמו רגע בלבד .וגם אשר אמרתי לא
היית מאוסה הלא תראה כי כן ,במה שברחמים גדולים אקבצך לבנות בית שני ע"י עזרא
הסופר ,וכן בגלות מדי הנקרא הסתר פנים ,כמאמרם ז"ל מנין לאסתר מן התורה שנאמר
ואנכי הסתר אסתיר פני כו'.
גם אז (ח) בשצף קצף היה מה שהסתרתי פני רגע ממך ,והוא מאמר רשב"י ,הם לא עשו
אלא לפנים כך הקדוש ברוך הוא לא עשה עימהם אלא לפנים ,שהוא שצף קצף ,ואח"כ
בחסד שבראתי בו את העולם רחמתיך ,כי הלא בקש להשמיד את כל היהודים ,ואם אין
ישראל סבא אין עולם ,וזה אומרו (ט) כי מי נח זאת לי לומר דעו כי קיימי אתכם הוא לי כימי
נח ,כאשר נשבעתי מעבור מי נח עוד כו' שהוא לבל יתבטל העולם ,כן נשבעתי מקצוף
עליך ומגער בך בל יתבטל העולם ,שהוא כענייין ובחסד עולם וכו' ,שהוא בעבור חסד של
עולם שבו בראתיו ,ואם אין את אין עולם.
ושמא תאמר ,למה יחסתי הדבר אל החסד ולא אל זכות האבות שנדרת להם ,הלא הוא כי
זכות אבות אינו מתמיד לעולם ,ומה גם לרז"ל שאמרו שתמה זכות בימי ירמיה לדעת
המאחרו יותר ,וזהו (י) כי ההרים הם האבות הנה ימושו שיתום זכותם ,והגבעות הם
אמהות תמוטנה זכותם ,אך חסדי מאתך לא תמוט בתורת חסד ,כלומר ועל כן ייחסתי
הדבר אל חסדי שהוא חסד עולם ,וכן ברית שלומי שנשבעתי מקצוף עליך ומגער בך ,כי
אם שיהיה לי שלום עמך לא תמוש ,לא שאני מקווה תגמול ממך ,כ"א למה שאני מרחמך,
וזהו אמר מרחמך ה'.
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יס ְד ִתיְך בַׁ ַׁס ִפ ִירים :
יא עֲ נִ יָה סֹ עֲ ָרה ל ֹא נֻחָ ָמה ִהנֵה אָ נֹכִ י ַׁמ ְר ִביץ בַׁ פּוְך אֲ בָ ַׁניְִך ִו ַׁ
ּושעָ ַׁריְִך ְלאַׁ ְבנֵי אֶ ְק ָדח ְוכָל-גְ בּולֵ ְך ְלאַׁ ְבנֵיֵ -חפֶ ץ :
שֹתיְִך ְ
ְש ְמ ִתי כ ְַׁדכֹד ִש ְמ ַׁ
יב ו ַׁ
מּודי ה' ו ְַׁרב ְשלֹום בָ ָניְִך :
יג ְו ָכל-בָ ַׁניְִך ִל ֵ
(יא) עניה סוערה לא נוחמה כו' .ראוי לשים לב האם לא מצא נחמה זולת הרביץ בפוך ויסד
בספירים?
וגם מה ענייין ייחס וכל בניך וכו' פה ,ואפשר כי הנה ירושלם ארבעה הנה צרותיה הנוגעים
לה הנזכר במיגלת קינות:
א' ,היותה בדד מרוב עמה כד"א ישבה בדד העיר רבתי עם.
ב' ,סילוק שכינה כמה דאת אמר הייתה כאלמנה.
ג' ,העוני הגדול כמה דאת אמר רבתי שרתי הייתה למס לזולת תחת היותה שרה לכל ,וגם
נזכר מעין זה במגלה הנז'.
ד' ,כל הסער מתחולל אשר היה לה כנז' באלפא ביתא תניינא ,השליך משמים כו' שהוא את
ירושלים כמ"ש ז"ל ,שהעלה אותה ממעל ויסערוה לארץ הושלכה ,ואומר בלע ה' כו' כלה ה'
את חמתו שפך כו' ,ותשתפכנה אבניה בראש כל חוצות.
והנה מארבעה אלה הנביא דבר למעלה מזה ,איך הקדוש ברוך הוא תיקן הראשונה ,באומרו
הנה אלה מרחוק יבאו ואלה כו' ,הרחיבי מקום אהלך כו' ,כי ימין ושמאל תפרוצי וכו' ,וגם
השנית באומרו אנכי אנכי הוא מנחמכם כו' ,ובאומרו התשכח אשה עולה וכו' ,ואנכי לא
אשכחך ,אמר הנביא עתה הנה מהשתים נוחמה ,אך מהשתים הנותרות והן א' היותה עניה
וא' היותה סוערה ,מב' אלה לא נוחמה עדיין.
על כן על דסליק מניה אמר מרביץ בפוך כו'( ,יב) ושמתי כדכד כו' ,שתהיה מפוארה תחת
היותך סוערה ,ועל הא דפתח בה אמר וכל גבולך לאבני חפץ שהוא עושר גדול ,ומה גם
למה שאמרו ז"ל שיטלו כל אחד מאבני חפץ גבולו ליקח צרכיו בשופע.
עוד יתכן ,באשר נשים לב אל ענייין הפוך הלזה מה עניינו ,ומה שבח הוא הפוך הלז שאין
דמיו יקרים כלל ,ומה גם אם פירושו אבני כוחלא כנראה מרז"ל ומהמפרשים ,וגם אל סדר
ענייין אבני חפץ אלה ,והוא כי הנה המקונן אחר הזכיר עגמת נפש הזהב והכתם והפז,
באומרו איכה יועם זהב וכו' ,על הכל בכה ,על אבני קדש המפוזרות והנהרסות בראש כל
חוצות ,כאומרו תשתפכנה אבני קדש וכו' ,כי אין ספק היה בהן קדושה והיו למרמס ,ומה גם
כי האש סיכסכה אותם ,ואפשר שגם עליהם הנביא דבר נחמה ,והוא כי יופי הבנין והדורו הוא
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כמו שאמרו ז"ל בגמרא על בנין הורדוס ,שמי שלא ראה בניינו לא ראה בנין נאה מימיו ,ואמרו
שהיה רצוף אבני כוחלא ומרמרא ,והוא כי אבני כוחלא סמוך אל הלבנות ביותר בהרבצת
הרצפה הוא מהודר ויפה מאד ,אך אם הלבנות אשר אצל אבני כוחלא הם מפוחמות
ושקערורות ,אין זווגם עולה יפה ומראיהן שפל וכעור ,והנה אבני קדש אין ספק היו מפוחמות
ומסוכסכות מהאש אשר סכסכתן ,ובכן לא יאתה להם היותם ברצפת אבני כוחלא ,אמר הוא
יתברך ראה נא כי אלבין ואתן זיו והדר באבניך ,עד גדר יהיה בהם הידור בהיותם באבני פוך
מרובצות ומרוצפות יחד כבנין הורדוס ,וזהו הנני מרביץ בפוך אבניך ,ואין זה כ"א שאהדרם
ואלבינם.
ואל תאמר ,כי להעדר טובות מֵ הֵ נָה אעשה כך ,כי הלא ויסדתיך בספירים ,וידוע כי הבלתי
טובות מראה ,הם הניתנין ביסוד הבלתי נגלה ,וראה נא חשיבות אבניך לפני ,כי בנגלה
ברצפה אשים אבניך ,וביסוד הנכסה אשים ספירים החשובים עד מאד ,אשר נבדקות כמו
שאמר בהכות עליהם בקורנס על הסדן ונשקעות בסדן ואינן נפגמות.
ושמא תאמר ,כי אלה אשים ביסוד לשיהיו שם נשמרות משליחות יד ,לזה אמר ראה כי לא כן
הוא ,כי הלא ושמתי כדכד שמשתיך ,שהיא אבן שארז"ל שהבהיקה כל עיר לוד ,כשהראה
התינוק אותו לריב"ל ,שלשה פרסאות רחוק מהעיר תוך המערה ,ואותו אשים במקום
שהשמש מכה ,שיבהיק עד בלי די והוא מקום מגולה ,הנה לפניך כי לא אשית לב על היותם
נגנבות .ואל תאמר ,כי זה יהיה בתוך העיר אשר מצוין בני אדם ,אך חוצה שלא במקום רואים
לא יגדל הנאמנות ,לזה אמר ושעריך הם שערי ירושלם לאבני אקדח ולא יקחום מבחוץ.
ולא עוד ,אלא כל גבולך לאבני חפץ מחוץ ליישוב ואין מכלים ,אם כן אמור מעתה כי מה
שארביץ בפוך אבניך ,אינו אלא שגם הם חביבות לפני ואנחמם.
(יג) וכל בניך למודי ה' כו' .הלא אמרתי לשים כל גבולך לאבני חפץ ,והלא זה יהיה תת
חרב איש ברעהו ,כי בזה ינצו אנשים תמיד על אבני החפץ ,ומה גם לרז"ל כי גדרי השדות
של כל אחד יהיה באבני חפץ ,והלא יהיה ריב בין אנשים לדעת כל איש חלקו מאבני נזר
המתנוססות על אדמתו ,זה יאמר זה חלקי וזה יאמר עד כאן תחומי ,אל תחושי על זה ,כי
הנה וכל בניך למודי ה' שילמדו מפיו תורה ,ואז ע"י שומעם יחד כולם קול ה' ,שהוא אחדות
נמרץ בקדושה רבה ,אז ורב שלום בניך שיקנו אחדות בנפשותם ,ויהיו לאחדים בעצם והוא
תכלית השלום ,ולא יקנאו להשיג גבול אבני חפץ ,כי ישליכו כל חמדות העולם הזה אחרי גום
וידבקו במלכם.
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או יאמר ,בהזכיר מאמרם ז"ל בגמרא במעשה בחסיד אחד ,דהוה דחיקא ליה שעתא ולא
היה לו במה לקנות לאכול בשבת ,ועל רוב צערו נתנו לו מן השמים מרגלית אחת ומשכנה
וקנה ,וחסיד אחר נתנו לו רגל שולחן של זהב וקנה צורכי שבת ,והקניטתו אשתו באומרה
שולחנות חבריך יהיו שלמים בגן עדן ושלך יהיה חסר רגל אחד ,ונארכו הדברים עד שהסכים
להחזירה ,ובקש רחמים וירד מלאך מן השמים ונטלו ,וכן היה לאשר ניתנה לו המרגלית,
ואמרו בגמרא גדול היה הנס האחרון מן הא' ,דמן שמיא יהבי ולא שקלי ,הנה כי זו מדתו
יתברך ליתן ולא ליטול.

ובזה נבוא אל העניין
והוא שאומר הוא יתברך הלא אמרתי לך ,כי אפילו אבני גבולך לתחם בהם כל גבולו ,כל איש
בשדות ובכרמים יהיו לאבני חפץ ,והלא תאמר הלא זה יהיה דרך לבל יהיה להם שלום ,כי
יתאזר כל אחד להשיג גבול רעהו על אבני יקר אשר בכל גבולו ,כי זה יאמר כולם שלי וזה
יאמר כולם שלי ,לזה אמר אל תירא מזה ,כי הלא אז בימים ההם כל בניך יהיו לימודי ה'
שילמדו מידתו ,שהיא דמיהב יהיב משקל לא שקיל ,ובזה ורב שלום בניך ,שאדרבא כל אחד
יחפוץ יותר לתת לחברו מלחמוד וליטול ממנו ,וע"י כן ורב שלום בניך בלי ספק.
והנה אמרו רז"ל תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם ,שנאמר וכל בניך כו' אל תקרי כו',
והנה הכתוב יורה שרוב שלום הבנים אך לא שלום העולם ,וגם אומרו אל תקרי מי נתן להם
כח לשנות המקרא ,אך הנה ידוע כי העולם השפל מתקיים בהשתלשלות העליונים ,של
גלגלים ושל מלאכים ועליון ,ואלמלא כן ,לא היה מבוא לרוחניות אל עכירות החומר אשר
לעולם הזה לקיימו ,אך ישתלשל ויתפשט ,ואלמלא היו מתקשרים העולמות לא היו
מתקיימים ,וההתקשרות אשר הוא בהורדת השפע יקרא בנין ,ככותל אבנים שיתחברו זו על
זו ,ויהיה הקשר ע"י התורה אשר היא מלמעלה ,והוא ע"י לומדיה אשר בארץ המה,
המעוררים מקורה העליון וממשיכים ומקשרים השפע ,ובנין זה יקרא שלום לתווך הפכיים,
והנה בכתוב הוקשה לר' חנינא שאומר בניך בפעם השני מיותר ,והיה לו לומר ורב שלומם,
על כן דרש מלשון בנין שהת"ח עושין הבנין הלז ,והוא היותם מרבים שלום והתקשרות
בעולם ,וזה יאמר מאמרם שנאמר וכל בניך כו'.
ושמא תאמר הלא אין הכתוב אומר ,רק שרב שלום הבנים ולא שלום העולם ,לזה אמר אל
תקרי אתה בניך אלא בוניך ,ולא יקשה לך והוא היותם בונים העולם ,וענייין הכתוב ורב
שלום שמרבים בוניך בבניינם שהוא בעולם כאמור.
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עוד היה אפשר בפשט הכתוב ורב שלום בניך ,על דרך שכתבנו בהנני נותן לו את בריתי
שלום ,הוא שלום בין הנפש והגוף לבל ימותו עוד ,ויהיה ע"י השגת היותנו למודי ה' ,ולא יהיה
כאשר במתן תורה שיצאה נשמתם בשומעם מפיו תורה ,כ"א שעם היותם לימודיו ה' יתברך
ירבה שלומם ,שהוא החיים הנקראים שלום כמדובר.
ּומ ְמ ִח ָתה כִ י ל ֹאִ -ת ְק ַׁרב אֵ לָ יְִך :
יר ִאי ִ
יד ִבצְ ָד ָקה ִתכֹונָנִ י ַׁרחֲ ִקי ֵמעֹ ֶשק כִ י-ל ֹא ִת ָ
אֹותי ִמיָ -גר ִא ָתְך עָ לַׁ יְִך יִפֹול :
טו הֵ ן גֹור יָגּור אֶ פֶ ס ֵמ ִ
אתי חָ ָרש נֹפֵ חַׁ ְבאֵ ש פֶ חָ ם ּומֹוצִ יא כְ ִלי ְל ַׁמ ֲע ֵשהּו
[הנֵה] אָ נֹכִ י בָ ָר ִ
טז ) ִהן ֵ) ִ
אתי ַׁמ ְש ִחית ְלחַׁ בֵ ל :
וְאָ נֹכִ י בָ ָר ִ
יעי
יז כָל-כְ ִלי יּוצַׁ ר עָ לַׁ יְִך ל ֹא יִצְ לָ ח ְוכָל-לָ שֹון ָתקּוםִ -א ָתְך לַׁ ִמ ְשפָ ט ַׁת ְר ִש ִ
ז ֹאת נַׁחֲ לַׁ ת-עַׁ ְב ֵדי ה' וְצִ ְד ָק ָתם ֵמ ִא ִתי נְ אֻ ם-ה':
(יד) בצדקה תכונני רחקי מעושק כו' .אחרי אומרו כל הטובה העתידה שנהיה שאננים
מלאים כל טוב עושר וכבוד ,ראה והנה לא יבצר מהיות לנו לב רגז ,כי הלא אוי מי יחיה
מחבלי משיח ,ולא יאכל בכל הטובה הנזכרת ,על כן אמר שמע בקולי איעצך ,עשה זאת אפוא
והינצל ,והוא כי הנה בצדקה תכונני לבוא אל תכונת כל הטובה האמורה ,אך בזאת שלא
תהיה הצדקה מעושק וגזל וכיוצא בהם ,כי היא תהיה לך למחתה כי היא מצווה הבאה
בעבירה ,כ"א רחקי מעושק ולא בלבד שלא תעשוק ,כ"א גם רחקי ממנו אפילו מהדומה לו,
וזהו רחקי מעושק באופן תהיה המצווה זכה ותעמוד לך ,כי בה לא תיראי ואין צריך לומר
יראת הגיע אליך הרעה ,כי אם אפילו היות לך מחתה מפחד אויבים לא יהיה לך ,כי היא
תחזיק לבך וזהו וממחתה כי לא תקרב אליך ,כי הלא בדבר הזה אתה מקיים מצות ואהבת
לרעך כמוך השקולה ככל התורה ,ומביאה אותך אל קיום כל מצוותיה ,כי מסתבכות הן ממנה.
ואל יקשה עליך איך מצווה זו תספיק להצילך ,מחיל עמים המתקבצים עליך ,כי הן גור יגור
אפס מאותי בתמיה ,האם קבוץ מתקבץ בלתי השגחתי ,כלומר ודאי שלא יהיה כלומר ,ואם כן
אחר שאני מבטיחך יהיה לבך בטוח שלא תירא ,כי לא אניחם להתקבץ כאשר נבאר בפסוק
הלז.
(טו) הן גור יגור אפס מאותי כו' .הנה בפסוקים אלו מלמדנו עיקר גדול ,אשר יקח לב האדם
לעבוד את קונו ,הלא הוא כי הנה שתי מלחמות הן בעולם:
אחד ,מלחמת אנשים העורכים מלחמה גוי בגוי ממלכה בממלכה,
שנית ,מלחמת האדם בעצמו מיצר סמוך אשר בקרבו,
והנה ההפרש שבין זו לזו הלא המה ,כי ניצחון מלחמת אנשים לא עליהם הוא כי אם לה' ,כי
ה' איש מלחמה ,אך מלחמת יצרו של האדם על האדם הוא ,כי האלוהים עשה למען הרבות
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שכרו לטוב לו ,כמשל הובא בספר הזוהר ,למלך שהיה לו בן יקיר ,והיה חפץ להיטיב לו
ושיהיה קונה טובתו בשכר מעשיו ולא יהנהו בחנם ,ע"כ מה עשה ציוה את בנו ויאמר לו,
הישמר לך פן תישא עיניך אל שפחה יפה אשר ידעת שיש לי ,כי ידעתי כי הומיה היא ולא
תשקוט מלפתותך יום יום ,לשכב אצלה להיות עמה ,ואתה אם לא תשמע ולא תאבה לשמוע
אליה הטב אטיב עמך ,אך אם תמשך אחריה מת אתה ולא תחיה.
ואל האשה אמר ,הלא ציוויתיך פתי את בני בכל מאמצי כח ,אל תתני פוגת לו עד ידבק בך
אם תוכלי לו ,והן אמת ,כי כל ישעו וכל חפץ המלך ההוא לא משנאתו את בנו הוא עושה ,כי
אם אדרבא למען הרבות טובו ,אם יגבר עליה לבלתי שמוע אליה ,כן הדבר הזה ,כי האלוהים
אבינו מלכנו ,הוא אשר אהבנו ולטובתנו ציוה לנו נזהר מלשמוע אל יצר סמוך ,המנגדנו לבלתי
עשות את כל מצוותיו ,ואל היצר הרע ציוה יפתה אותנו ,ולא משנאתנו אותנו חלילה ,כי אם
אדרבא להרבות שכרנו עד בלי די ,כאשר עליו נתגבר ונכבשנו לטוב לנו ,והן אלה דברי הנביא
בשם ה' אשר דבר פה ,באומרו הן גור יגור כו' לומר ,הנה מלחמת אויביך שיתקבצו עליך ,אל
תירא אם תעשה רצוני ,כי הן גור יגור האם קבוץ יקובץ שיהיה אפס מאותי ,ודאי שלא כן
הוא ,כי אני איש מלחמה ,וכל המלחמות מחיל עם ומדינה ממני המה ,אך מה שאני מטיל
עליך הוא מלחמת עצמך מאשר מתגורר בקרבך ,וזהו מי גר אתך שהוא היצר הרע גר ושוכב
בחיקך ,ממנו תירא ותשמר כי עליך יפול ,כלומר גם שיתחיל במעט כהילך הבא בתחילה
כעני ,הנה סופו הוא כי עליך יפול כמשא כבד עליך ,כי יתחיל מעט מעט קו לקו עד יעשה בעל
הבית.
ושמא תאמר ,כי לא עליך אשמת עונותיך כי אם עלי שנתתי בך יצר הרע ,והוא מאמר קין
באמור לו הוא יתברך למה הרגת את אחיך ,אמר לו אתה הרגתו שנתת בי יצר הרע ,אל
תאמר אתה כן ,כי אדרבא (טז) הן אנכי בראתי חרש לתקן ,שהוא למען הרבות זכותך אם
תעמוד נגדו ותכבשנו ,והוא משל השפחה שכתבנו מספר הזוהר ,כי לתקון בנו עשה המלך,
והיא גם היא תשובת יתברך אל קין ,על אומרו שנתת בי יצר הרע ,השיב לו אתה עשיתו רע,
כלומר כי אני לטובתך כיונתי והוא כמשל הנזכר.
ושמא תאמר ,מה אעשה כי הלא מכביד עלי הרבה לעבור רצון קוני ,אין זו טענה כלל ,כי
והנה בתחילה אינו מכביד ,כי אם אדרבא כעני המחזר מתחיל במעט ,אך אחר שאתה
בתחילה שהיית יכול לדחותו כקש נידף ,ושמעת לו פעמים שלש אז מתחזק ,ולמה הדבר
דומה? למי שנופח להבעיר הפחם ,כי אם אין שם אש אין נפיחתו עושה כלום ,אך בהיות אש
ופחם והתחילה האש ותבער בפחם ,אז הנופח מגדיל המדורה ,כך היצר הרע הנופח
באיבריך להחטיאך ,אם לא היה מוצא אש בפחם ,לא היה פיתויו עושה רושם כלל ,אך הוא
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נופח באש פחם ,כי כבר אתה באיבריך הנמשלים לפחם נתת אש ,שהתחלת כמעצמך לחטא
פעמים שלש ,ועל כן אחר כך בנפיחה קלה תעשה מדורה גדולה ,באופן כי האשם הוא עליך
שהיה הילך ועשיתו בעל הבית ,ואף גם זאת לא לכוונת עשות לך רעה הוא ,כי אם אדרבא
היצר הרע הוא חרש להוציא כלי למעשהו ,שהוא כי האדם עשאו ה' לשישתלם בתורה
ומצוות ,ואלמלא היצר הרע לא היה האדם נעשה כלי למעשהו ,שהוא למה שנעשה לכך
מאתו יתברך ,שמה שנופח ומפתה הוא כדי להוציא כלי למעשהו ,שהוא תיקון כמשל
השפחה שכתבנו ,אך שתחשוב שעשיתי בתתי בך יצר הרע לחבל ולקלקל אותך ,זה לא עלה
על לב חלילה ,וזהו ואנכי בראתי משחית לחבל בתמיה ,כלומר האם אנכי בורא ומתקן
העולם ,בראתי משחית הוא היצר הרע לחבל ולקלקל אותך ,לא יאמן כלל הדברים ,כי אתה
בצדקה תכונני כו' ,שהוא המלחמה שניצחונה מוטלת עליך ,ואז ממלחמת בשר ודם לא
תירא ,וזהו כי לא תיראי וכו' כמדובר.
ובדבר הזה (יז) כל כלי יוצר עליך לא יצלח כו' ,שהוא שמא תאמר מה אעשה והעבירות
שעשיתי ,נעשה מכל אחד שטן משחית ומקטרג עלי ,כמאמרם ז"ל כל העובר עבירה אחת
קנה לו קטגור אחד ,וגם כי אשוב בתשובה ,הלא לא יבצר מהיות הקטגור ההוא מלמד
קטגוריא אל תירא מזה ,כי כל כלי יוצר עליך שהוא המשחית שנוצר מעונך ,והוא עליך לא
יצלח בקטגוריא שלו כאשר אמרו בספר הזוהר ,כי המשחית שעשה דוד על ידי עוון בת שבע,
היה מקטרג לפניו יתברך ,ובשובו ואמר חטאתי אמר לו הנביא גם ה' העביר חטאתך ,הוא
הקטגור שעשית בחטא העבירו מלפניו מלקטרג ,וזהו כל כלי יוצר עליך שהוא לקטרג לא
יצלח בקטרוגו.
ושמא תאמר ,אם לא יהיו מקטרגים הנעשים באשמותי יהיו בני אדם ,והוא ענייין שאמרו
רז"ל בפרקי דר' אליעזר ,שחברי ריש לקיש היו מגיהינום רואים אותו בגן עדן ,אמרו לפניו
יתברך משוא פנים יש בדבר ,הלא זה היה מלסטם את הבריות עמנו ,ולמה הוא בגן עדן ואנו
בגיהינום ,השיב הקדוש ברוך הוא אדרבא מכאן אתם חייבים יותר ,כי הוא שב בתשובה ולא
אתם ,וזה יאמר הוא יתברך וכל לשון תקום אתך באותו העולם למשפט ,באומרו כי למה
הוא במשפט נשפט ואתה בגן עדן ,אדרבא אתה תרשענו בדין באמור כי אתה שבת בתשובה
והוא לא שב כעובדא דר"ל ,וזהו וכל לשון תקום אתך למשפט תרשיעי.
והנה כמה יש לכם להחזיק לי טובה ,כי הלא עבדי מלך בשר ודם בהמרותם על מלכם לא
יקבל תשובתם ,ויענשו כפי רשעתם הן למות הן לשרושי הן לענוש נכסין ולאסורין ,ועבדי ה'
תקובל תשובתם ,וזהו אומרו זאת נחלת עבדי ה' ,כלומר מה שאין כן לעבדי מלך בשר ודם.
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ולא עוד ,כי אם שוצדקתם מאתי שהוא כי מה שאדם שב לה' אינו משלו כו' ,כי אם שבא
ליטהר ומסייעו אני ,וזהו וצדקתם מאתי ועם כל זה אני מעלה עליהם כאלו הם הם לבדם
העושים.
או יאמר מעין זה ,כי אפילו כשהם עושים רצונו אינו מאתם ,והוא מאמרם ז"ל אין לך יום שאין
יצרו של אדם מתגבר עליו ,ואלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו היה נופל בידו ,שנאמר צופה
רשע לצדיק כו' ה' לא יעזבנו בידו כו' ,נמצא שעלינו לשבח לאדון הכל שהוא מצילנו מהיצר
הרע ,ונותן לנו שכר כאלו אנחנו עשינו הכל ,וזה יאמר וצדקתם מאתי נאם ה'.

פרק נה
א הֹוי כָל-צָ ֵמא ְלכּו לַׁ ַׁמיִם וַׁאֲ ֶשר אֵ ין-לֹו כָסֶ ף ְלכּו ִש ְברּו וֶאֱ כֹלּו
ּובלֹוא ְמ ִחיר ַׁייִן וְחָ לָ ב :
ּולכּו ִש ְברּו ְבלֹואֶ -כסֶ ף ְ
ְ
ב לָ ָמה ִת ְש ְקלּו-כֶסֶ ף ְבלֹוא-לֶ חֶ ם וִיגִ יעֲ כֶם ְבלֹוא ְל ָש ְבעָ ה
ִש ְמעּו ָשמֹועַׁ אֵ לַׁ י ו ְִאכְ לּו-טֹוב ו ְִת ְתעַׁ נַׁג בַׁ ֶד ֶשן נ ְַׁפ ְשכֶם :
ּות ִחי נ ְַׁפ ְשכֶם וְאֶ כְ ְר ָתה לָ כֶם ְב ִרית עֹולָ ם ַׁח ְס ֵדי ָד ִוד ַׁהנֶאֱ ָמנִ ים :
ּולכּו אֵ לַׁ י ִש ְמעּו ְ
ג הַׁ טּו אָ זְ נְ כֶם ְ
ּומצַׁ ּוֵה ְלאֻ ִמים :
אּומים נְ ַׁת ִתיו נָגִ יד ְ
ד הֵ ן עֵ ד ְל ִ
ה הֵ ן גֹוי ל ֹאֵ -ת ַׁדע ִת ְק ָרא וְגֹוי ל ֹאְ -י ָדעּוָך אֵ לֶ יָך יָרּוצּו
ְל ַׁמעַׁ ן ה' אֱ ֹלהֶ יָך ו ְִל ְקדֹוש י ְִש ָראֵ ל כִ י פֵ אֲ ָרְך :
(א) הוי כל צמא כו' .ראוי להעיר איך אשר אין לו כסף ישבור.
ועוד אומרו אשר אין לו שלא לנוכח ולכו שברו לנוכח.
ועוד אומרו ולכו שברו בלא כסף ,כי אין קניה בלא כסף ,וגם נכנס במים ויצא ביין וחלב ,וכן
יש זולת אלו בכתובים.
ויובן בביאור ,והוא כי הנה אחרי אומרו מה שהוא יתברך מרבה להיטיב ,להחזיק ביד הבאים
ליטהר ורוב טובם עם ה' ,ראה והנה יש אנשים שנפשם צמאה לידבק בה' ואינו יכול עם יצרו,
מה יעשה איש כזה ,והנה על זה ארז"ל אם פגע בך מנוול זה משכהו לבית המדרש כו' ,כי
התורה גרש תגרשנו מהיצר הרע ותביאנו ותטענו בגן עדן .והן אלה הדברים אשר הנביא דבר
פה ,והוא הוי כל צמא לידבק בקונו ,לכו למים שהיא התורה כי היא תשקה אתכם ממעייני
ישועת הדבקות בו יתברך.
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ושמא תאמרו כי אתם יש לכם כסף ,אך מה יעשה אחר שאין לו כסף לתת למלמד ,לזה אמר
ואשר אין לו כסף ולא ילמדוהו תורה בחנם מה יעשה ,הלא הוא כי אתם אשר יש לכם כסף
לכו שברו ואכולו כאחד אתם והוא ,כי אתם תלמדו בכספכם וילמוד גם הוא עמכם ,ואכולו
יחד ג"כ עמו ,ועל כן אמר תחילה ואשר אין לו כסף לשון יחיד ,כי על פרטי משולל כסף ידבר,
ואח"כ אמר לכו שברו לשון רבים שעל רוב העם ידבר ,שרובם יש להם דבר מה לתת למי
שילמדנו תורה שבכתב שנותנים עליה שכר ,וכל זה הוא על המקרא שנוטלים עליה שכר
ללמדה ,כי אח"כ לכו שברו בלא כסף ובלא מחיר ,מה שנמשל ליין הוא גמרא ,וחלב הוא
הסוד שהוא כמוס בלב המלמד כחלב תוך השדים ,כי יינק הלומד מתוכם חנם אין כסף כנודע,
כי אין נוטלין שכר אלא בתורה שבכתב.
ואמר שברו יהיה כמו שאמרו ז"ל על פסוק כי לקח טוב וכו' ,בשר ודם נותן סחורה או כסף
לחברו שיתן לו סחורה אחרת ,נמצא ביד זה כסף וביד חברו הסחורה ,אבל אין כמקח
התורה ,שאדם אומר לחברו למדני פרק שאתה יודע ואלמדך בשכרך פרק שאני יודע ,נמצא
זה וזה ביד כל א' מהם ,הה"ד כי לקח טוב כו' ,וזה יאמר לכו שברו בלא כסף ובלא מחיר,
נשאר ביד מי שתלמד יין וחלב ,כי נמצאתם קונים בלא דמים.
ושמא תאמרו ,הלא בדרך זה ילך ממוננו שנתן בעדנו ובעד זולתנו מחוסרי כסף ,על כן אני
אומר דעו כי עצתי היא הטובה ,כי הלא (ב) למה תשקלו כסף וכו' ,והוא כי כוונתכם לשמור
הכסף לקנות מאכלות העולם הזה ,והוא שטות גמורה כי למה תשקלו כסף בלא לחם,
כלומר אלו לא הייתם קונים כי אם לחם לבדו ,עם מים הבלתי נקנים למביאן ממקורן
החרשתי ,אך לקנות מותרות לא טוב הדבר ,וזהו למה תשקלו כסף בלא לחם שהוא במה
שאינו לחם ,כלומר כי אם בלחם לבדו ,כי כך היא דרכה של תורה פת כו'.
ושמא תאמרו כי לא תכוונו כי אם להעשיר פן תצטרכו לבריות ,כי טוב להשאיר אחריכם
מלאבדו והצטרך לזולת ,הנה אם העושר היה לו קצבה החרשתי ,אך כל מה שאדם מקבץ
יותר ,תגדל תאוותו ותמיד הוא רעב ,וזהו ויגיעכם בלא לשבעה שהוא במה שאין בו שבעה,
כי אין אדם יוצא מן העולם וחצי תאוותו בידו ,ואם כן ,למה תיגעו למה שתמיד תהיה רעב
אליו ,לכן שמעו שמוע שהוא שמעו בעצת אמרי ,לכו שברו ואכולו וגם שמוע באמרי שאחרי
כן ,זולת תורה שבכתב המשולה למים ,גם אחרי כן בלא כסף ובלא מחיר מה שנקרא יין
וחלב ,וגם ואכלו טוב הוא מה שנקרא טוב בלבד שהוא הלחם לבדו ,כמה דאת אמר טוב פת
חרבה ולא מותרות .ואם תרצו לאכול למעדנים ולהתענג ע"י מעדני מאכלים טובים ,התעדנו
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במתיקות דשן התורה ,ותתענג בדשן נפשכם שהוא תענוג נפשי לעוסק בתורה בחשק גדול,
אלף פעמים מתענוגי כל מעדני מלך ממאכלי מלכים.
עוד יתכן דרך שני ,והוא ,כי הנה בבחינות התורה יש לחם ויש מים ויש יין ויש חלב ,הלחם
הוא תורה שבכתב כמה דאת אמר לכו לחמו בלחמי ,והוא כלחם שהוא מה שאדם נזון ממנו
קודם שישתה ,ואחר כך המים הם משנה ,כמים שאחר הלחם לשרות המאכל ,והיין הוא
גמרא ,שהוא על ידי קולות כיין המתייחס אל הקול כנודע מרז"ל ,והחלב אל הסוד כי הוא אש
לבנה.
והנה הנביא ידבר על אשר בידו מקרא הנמשל ללחם וצמא למים או יין ,ומלמדו כי הצמא הלז
תחילה ילך אל המשנה הנמשלת למים ,ואחר כך אל הגמרא הנמשל ליין ואחר מלאת כרסו
מן הגמרא ילך אל הסוד הנמשל לחלב ,זה הוא כללות העניין.
והתכת הכתוב הוא ,הוי כל צמא שיודע מקרא ,לכו למים שהוא אל המשנה ,ואשר אין לו
כסף ליזון עודנו לומד משנה ,לכו הצמאים למשנה ִש ְברּו ,כלומר מכרו כמה דאת אמר ויוסף
הוא המשביר ,כי הוא מלה משמשת לקונה ולמוכר ,ואמר אתם יודעי מקרא וצמאים למשנה
ואין לכם כסף להתפרנס ,אל תצאו ממציאות לימוד ללמוד אחר כך ,כי שמא לא יזדמן וגם
תסירו לבכם מהתורה ביני וביני ,כי אם לכו ומכרו מהנמכר שהוא המקרא ,שמותר ללמד
בשכר ואתם יודעים כבר ואכולו בשכר ,ואחר כך לכו שברו בלא כסף ובלא מחיר יין שהוא
גמרא ,ואחר כך הסוד הנלמד בחנם וזהו ולכו וכו' יין וחלב.
ולבוא אל ענייין פסוק למה תשקלו כו' בדרך שני ,נזכיר מאמרם ז"ל בב"ר ,כי הקדוש ברוך
הוא מראה לצדיק בעת סילוקו מתן שכרו ונפשו שבעה והוא יישן ,ובארנו במקומו שהוא כי
הנפש תאבה לעסוק בתורה ומצות והגוף מצטער שנפסד ,על כן מה עושה הקדוש ברוך הוא
מראה להם בעוד הנפש בגוף מתן שכרו ,ואז הנפש בתענוג ההוא שבעה מאשר עשתה עד
כה תורה ומצות ,ומשתעשעת ומתנחמת על מה שלא תעשה עוד ,והגוף נהנה ,כי אותה
הקדושה נשארת בו ומכשרתו לישאר בו רוחניות להיות כישן ולא כמת ,באופן שלא ישוב אל
העפר רק שעה אחת קודם תחיית המתים ,כמאמר רבי אחאי בר יאשיה בעובדא דרב נחמן.
ונבוא אל העניין
כי אומר הנביא למה תשקלו כסף בלא לחם ,כי אם בלחם לבדו להשיב נפש ,ויגיעכם במה
שאינו לשבעה שהוא במה שנהנה הגוף ,ואינו במה שהוא להיות נפשם שבעה בעת הסילוק,
והמתיק לשונו באומרו ויגיעכם ולא אמר ותיגעו בלא לשבעה ,והוא כי אין לך אדם בעולם
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שלא תהיה לו יגיעה בעולם ,כי אדם לעמל יולד ,אלא שמי שזוכה מוציא עמלו בתורה ,והבלתי
זוכה עמל במה שאין לו זכות ,כמאמר הודאת עמלי התורה באומרם ,שאנו עמלים והם
עמלים אנו עמלים ומקבלים שכר ,וזה יאמר ויגיעכם שהוא היגיעה שלכם שהיא הכרחית,
למה תוציאוה במה שלא תקבלו עליה שכר ,ולא במה שהוא לשבעה שהוא השכר כמדובר.
ולא עוד ,אלא שתאכלו הפירות בעולם הזה ואחר כך תהיה הקרן קיימת לנפש בעולם הבא,
וזהו שמעו וכו' לומר שמעו שתהיה בחינת השמיעה כדי להיות אלי לשמי ,שלא על מנת
לקבל פרס.
או יאמר ,במה שאמרו ז"ל שעתיד הקדוש ברוך הוא להיות ראש חולה לצדיקים ,ודורש להם
תורה חדשה ,שהוא שדורש לחכמים חידושים שלא ידעו ,ובזה יאמר שמעו תורה ובזכות זה
תזכו שמוע אלי לעתיד מפי ,וזהו שמעו שמוע אלי ואכלו טוב פירות בעולם הזה ,ואח"כ
ותתענג בדשן נפשכם בע"ה ,כי האדם עושה את שלו לעבוד שלא על מנת לקבל שכר,
והקב"ה עושה את שלו ומכפילו כאמור.
(ג) הטו אזניכם ולכו אלי כו' .עודנו יתברך מדבר עם בני הגלות החיל הזה ,ואומר ענייין
יעסוק אדם בתורה אפילו שלא לשמה שמתוך שלא לשמה בא לשמה ,ועל דרך זה יאמר,
הלא אמרתי הוי כל צמא לכו למים היא התורה ,והנני אומר שתתחילו אפילו שלא לשמה ,כי
אם פעם אחת תשמעו אל דברי התורה שלא לשמה ,בשנית יהיה לשמה ,והוא בשום לב אל
אומרו ולכו אלי ,כי הראוי יאמר ובאו אלי כי הליכה היא ממנו לחוץ ,ואומרו אלי הוא מהחוץ
אליו ,אך הוא כי תחילה אמר הטו אזניכם הטיה מה ,גם שתהיה הביאה אלי מעין הליכה
מאלי החוצה שהוא שלא לשמי ,כי מזה ימשך כי בשמיעה שאחרי כן תהיה לשמה ,וזהו
שמעו ותחי נפשכם ,כי השמיעה שאחר ההטיה תהיה לשמה ,מספקת להחיותכם שתקראו
חיים ,שהוא צדיקים הנקראים חיים ,כד"א ובניהו כו' בן איש חי.
ואל תמעט בעיניכם זכותכם גם שתתחילו שלא לשמה ,כי הלא ואכרתה לכם ברית עולם,
שהוא ברית כולל כל העולם ,וגם חסדי דוד הנאמנים ,ופירש מה שאמרתי חסדי דוד
הנאמנים הוא ,כי (ד) הן עד לאומים נתתיו כו' ,כי התחלתי במעט כי הן עד לאמים נתתיו,
שיהיה כעד ומתרה בהם בזמן מלכותו ,כי לא השליטו ה' מאז להשמיד את הגויים כמו
שאמרו ז"ל ,כי הוא רצה לכלות כל גויי הארץ ואברהם מנע אותו ,שנאמר וירד העיט הוא דוד
על הפגרים שהן האומות ,וישב אותם אברהם שהוא אצלי כי בירר לנו את המלכויות ,ובזה
מנע את דוד מלכלותם למען ישארו המלכויות לשעבדנו ,נמצא כי אז לא ניתן כח לדוד על כל
האומות ,רק להיות כעד ומתרה על העתיד ,מאשר השכילו בהצלחת מלחמותיו.
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ואחר שהחל במעט נתווסף לימות המשיח יהיה נגיד ומצווה לאומים ,כלומר כי כן אעשה לך
ע"י החילך במעט ,שהוא שלא לשמה וצאתך לשמה ,והוא ,כי גם לך אעשה כן שאכרתה לך
ברית עולם ,שתהיה מושל בכל העולם שהוא בכל הגויים ,כי גם תתחיל במעט ,כי תחילה
(ה) הן גוי לא תדע אלא שהם ידעוך תקרא ,אך אחרי כן אין צריך לומר זה ,כי אם גם אשר
לא ידעוך אליך ירוצו ,מעין מה שאתה תתחיל במעט ותבוא לעשות הרבה .ומה שגוי אשר
לא ידעוך תקרא הוא לא למענך ,כי אם למה שידעו כי ה' אלוהיך ,וזהו למען ה' אלוהיך ,ומה
שאח"כ אפילו גוי שגם לא ידעוך אליך ירוצו ,הוא על כי זולת היות ה' אלוהיך גם למענך ,כי
מקדושתך אשר השפיע בך קדוש ישראל המתדמה לך בקדושה .כי פארך בהשפעת קדושתו
ומזיו פאר אור פניך כי פארך קדוש ישראל ,יוסיפו להשתעבד לפניך נוסף על ההתחלה שהיה
להיותו ה' אלוהיך ,שגוי לא תדע אך ידעוך תקרא ,ובסוף גם אשר לא ידעוך על מה שפירש
מזיו הדרו עליך כמדובר ,כי זה כל העולם אשר אמר ואכרתה לכם ברית עולם.
ו ִד ְרשּו ה' ְב ִה ָמצְ אֹו ְק ָראֻ הּו ִב ְהיֹותֹו ָקרֹוב :
לֹוח :
ֹלהינּו כִ י-י ְַׁרבֶ ה ִל ְס ַׁ
ִירחֲ ֵמהּו וְאֶ ל-אֱ ֵ
ֹתיו ְויָשֹ ב אֶ ל-ה' ו ַׁ
ז יַׁעֲ זֹב ָר ָשע ַׁד ְרכֹו ו ְִאיש אָ וֶן ַׁמ ְח ְשב ָ
(ו) דרשו ה' בהמצאו כו' .הנה אמרו רז"ל וכי יש ימים שהוא מצוי וימים שאינו מצוי ,אלא אלו
עשרת ימים שבין ר"ה ליום הכפורים ,אך עדיין צריך לשים לב אל כפל אומרו קראוהו בהיותו
קרוב.
ועוד שיראו דברים סותרים כי באומרו בהמצאו יראה שהוא מצוי אצלנו ,ובאומרו בהיותו
קרוב יראה שאינו מצוי אצלנו אך קרוב הוא ממנו ,והנה על דרך רז"ל היה אפשר לומר,
שאומר דרשו את ה' לפחות בהמצאו שהוא בעשרת ימי תשובה ,אך עצתי היא שלא תמתינו
עד המצאו ,כי אם קראוהו בהיותו קרוב לימצא ,שהוא קודם ר"ה שהוא יום הדין ,על דרך
מאמרם ז"ל שהמתענים קודם ראש השנה מועילים ,שהב"ה מוותר להם שליש וזה הוא טוב
להם ,כי יעזוב אז רשע דרכו ואיש און מחשבותיו וישוב אל ה' וירחמהו מאז ,וכשיחזור
להתחזק בתשובה בזמן שנקרא אלוהינו ,שהוא בר"ה שהוא מדת הדין ,אז ירבה לסלוח על
מה ששם הרחמים התחיל לרחם ,במה ששב בתשובה מתחילה ,מה שאין כן אם ימתין
מלשוב עד עשרת הימים ,ויבוא ר"ה שהוא יום הדין ועודנו במשארות אשמותיו על שכמו ,כי
מי יודע אם ידונו אותו משפט מות ביום הראשון על עונותיו ,ואז גם כי ישוב קשה מאד לקרוע
הגזר דין ,כי מי יבוא אחרי המלך את אשר כבר עשוהו ,זה הוא להמשיך הכתובים בהקדמת
רז"ל.
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עוד יתכן על דרך הפשט ,בשום לב כי פסוק ראשון ידבר לנוכח ובלשון רבים ,ופסוק שני
בלשון יחיד ושלא לנוכח יעזוב וכו'.
ועוד כי רשע ואיש און הכל אחד ולמה חילקן.
ועוד אומרו ואל אלוהינו כי ה' הנז' באומרו וישוב אל ה' הוא אלוהינו ומה בא להוסיף ,וגם
מה בין ירחמהו לירבה לסלוח.
אך הנה בבני אדם הבלתי רשעים גמורים ימצאו שני סוגים:
א' .הצדיקים הגמורים לגמרי אשר הוא יתברך מצוי אצלם בעצם,
ויש סוג שני והם אשר החלו לחטא אך רובם זכויות ,ואלו התחיל הוא יתברך לפרוש מהם
אך עודנו קרוב ,כי לא באו אל גדר רשעים ליאמר עליהם רחוק ה' מרשעים,
ויש סוג שלישי הם הרשעים והם המעט ,כי רוב ישראל הם מהשני סוגים הראשונים ,ועל כן
בראשונים ידבר בלשון רבים ולנוכח ,כי ב' הסוגים הם צדיקים ,מה שאין כן השלישי שהם
המעט ורחוקים מה' ,כי על כן ידבר בו בלשון יחיד ושלא לנוכח.
והנה הצדיקים הגמורים בעצם אשר ה' מצוי אתם ,הלא יתייאשו מלהחזיק בתשובה על איזה
דבר מועט אשר לא יבצר ,כי מי יאמר זכיתי לבי ,או מלדרוש את ה' לבקש ממנו שיצילנו מיצר
הרע ,ולא ידע כי רמאות היצר הרע לאיש כמוהו ,יביאהו פתאום בחטא אשר לא נשמר כתא
מכמר ,ויקרנו כרב עמרם חסידא ודומה לו ,שהוצרך לצעוק נורא בי עמרם ,ועליו מכביד
ומגביר חיילותיו ,כי כל הגדול מחברו יצרו גדול הימנו.
והסוג השני גם הוא יתרפה מלהחזיק בתשובה ,באומרו ברוך ה' ואעשיר כי הרוב הן זכויות,
ואשר הוא רשע גמור אשר הוא יתברך רחק ממנו ,מתייאש מלשוב באומרו הלא רחק ממני
ה' ,וגעלה נפשו בי ומה אועיל בתשובתי ,האם ישכח כל אשר הכעסתיו ושוב לא אהיה לרצון
לפניו ,והלא אם יחטא איש לאיש גם כי ישוב ויבקש מחילה ,לא יבצר מלהישאר טינא בלבו,
ושוב לא ירצנו כאשר בתחילה ,ומה גם עתה מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא ,כי במה
נחשב חרש את חרשי אדמה לפניו ,כי לא ישכח איך ערב אל לבו לעשות הרע בעיניו ,על כן
יתייאש מן הרחמים וימנע מלשוב .ועל שלש אלה הנביא דבר ,על הראשונה אמר דרשו ה'
בהימצאו ,לומר אל תבטחו לומר צדיקים גמורים אנחנו ,וה' אתנו אל נירא מהיצר הרע ,כי
הנה דרשו ה' בהמצאו אתכם יהיה עמכם ,בל יפרד מכם פן תבוא לידכם עבירה ,לא תדעו
שחרה ותחפרו ותאבדו.
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ועל הסוג השני אשר רובו זכויות אמר קראוהו בהיותו קרוב ,עודנו קרוב שלא רחק מכם
הרבה פן תוסיפו לחטא ,וירבו העונות ותהיו רחוקים לגמרי ,לכן קראוהו בל ירחק יותר כי
עתה זכיותיכם יעזרו אתכם לשוב ,וזהו קראוהו בהיותו קרוב.
ועל הסוג השלישי אמר (ז) יעזוב רשע דרכו וכו' ,והוא כי הרשעים יתחלקו לשני סוגים:
האחד רע לשמים,
והשני רע לבריות,
על אשר הוא רע לשמים אמר יעזוב רשע דרכו ,שהוא שלא בלבד יעזוב החטא עצמו ,כי אם
גם יעזוב הדרך הוא מציאות דרך המביאו אל הרשע ,וזהו יעזב רשע דרכו.
ועל הרע לבריות באון ועמל אמר ואיש און מחשבותיו ,שלא בלבד יעזב פעולות האון ,כי אם
גם המחשבות של ערמומיות ותחבולות ,שהן מביאים אל פעולות האון גם אותם יסלק מבוא
אל מחשבתו ,וזהו ואיש און מחשבותיו .והנה התשובה אפשר מיראה ואז נעשים לו הזדונות
כשגגות כמאמר רשב"ל ,ואפשר מאהבה ויעשו לו כזכויות וזה יאמר וישוב אל ה' ,שהוא
בבחינת היותו ה' שהוא תואר אל גדולתו הכוללת ,אשר הוא נאמן לשלם שכר ,וכשהוא אמור
אצל עונש נאמן ליפרע רשעה כפירוש רש"י פרשת וארא ,וזה שב אל ה' הנאמן ליפרע שהוא
מיראה ,אז וירחמהו שהוא רחמים מה' אך לא מחילה גמורה ,אך אם ישוב מבחינת היותנו
שלנו ,בייחוד שנקרא אלוהי ישראל שהוא מאהבה ,אז לא בלבד יעשו הזדונות שגגות ,כי אם
ירבה לסלוח על האמור ,שהוא שיעשו גם זכויות ולא מחילה מועטת ליעשות כשגגות.
בֹותיכֶם וְל ֹא ַׁד ְרכֵיכֶם ְד ָרכָי נְ אֻ ם ה' :
בֹותי ַׁמ ְח ְש ֵ
ח כִ י ל ֹא ַׁמ ְח ְש ַׁ
ֹתיכֶם :
ֹתי ִמ ַׁמ ְח ְשב ֵ
ּומ ְח ְשב ַׁ
ט כִ י-ג ְָבהּו ָש ַׁמ יִם ֵמאָ ֶרץ כֵן ָג ְבהּו ְד ָרכַׁי ִמ ַׁד ְרכֵיכֶם ַׁ
ְש ָמה ל ֹא יָשּוב
י כִ י כַׁאֲ ֶשר י ֵֵרד-הַׁ ֶג ֶשם וְהַׁ ֶשלֶ ג ִמן-הַׁ ָש ַׁמיִם ו ָ
ָתן ז ֶַׁרע לַׁ זֹ ֵרעַׁ ְולֶ ֶחם לָ אֹ כֵל :
ידּה ו ְִהצְ ִמיחָ ּה ְונ ַׁ
כִ י ִאםִ -ה ְרוָה אֶ ת-הָ אָ ֶרץ וְהֹו ִל ָ
יקם
יא כֵן י ְִהיֶה ְדבָ ִרי אֲ ֶשר יֵצֵ א ִמ ִפי ל ֹאָ -ישּוב אֵ לַׁ י ֵר ָ
כִ י ִאם-עָ ָשה אֶ ת-אֲ ֶשר חָ פַׁ צְ ִתי ו ְִהצְ ִליחַׁ אֲ ֶשר ְשלַׁ ְח ִתיו :
ּוב ָשלֹום תּובָ לּון
יב כִ יְ -ב ִש ְמחָ ה ֵתצֵ אּו ְ
הֶ הָ ִרים וְהַׁ גְ בָ עֹות י ְִפצְ חּו ִל ְפנֵיכֶם ִרנָה ְוכָל-עֲ צֵ י הַׁ ָש ֶדה י ְִמחֲ אּו-כָף :
ְתחַׁ ת] הַׁ ִס ְרפָ ד יַׁעֲ לֶ ה הֲ ַׁדס
יג ַׁתחַׁ ת הַׁ נַׁעֲ צּוץ יַׁעֲ לֶ ה ְברֹוש ( ְַׁתחַׁ ת) [ו ַׁ
וְהָ יָה לה' ְל ֵשם ְלאֹות עֹולָ ם ל ֹא ִיכ ֵָרת:
(ח) כי לא מחשבותי מחשבותיכם וכו' .הנה לבוא אל ענייין הכתובים נזכירה חקירה נתחבטו
בה אחרונים ,והיא אשר העיר אותה הרמב"ם ז"ל בהלכות תשובה ,והיא ,כי אחר אשר הוא
יתברך יודע ההווה והעתיד א"כ בטלה מידת שכר ועונש ,כי כצדיק כרשע מוכרחים
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במעשיהם ,כי ידיעתו יתברך שראובן יהיה צדיק ושמעון יהיה רשע לא תשתנה ,והנה
הרמב"ם ז"ל נעל דלת שאלה זו באמת ,באמור כי מה האדם שידע איכה ידע אל ,ואיזה אופן
חכמתו ומחשבותיו וידיעתו כי חכמתו כמהותו ,ואיזה הדרך נשים עצמנו לחקור בידיעתו ,כי
אינה מסוג השכלתנו ודרכינו ,ואין דרכנו משגת אופן ידיעתו איך תהיה באופן שלא תכריע.
והנה שמעתי אומרים כי יש מאחרונים שבחכמי עמנו ,כותבים תשובות מתחלפות אשר לא
ראו עינינו ,והנה בפסוקים אלו חשבתי למשפט ,כי המצא תמצא תשובה צודקת אצלי ,עם
שגם תזכור תשובת הרמב"ם ז"ל ,והוא כי אחרי אומרו צורך התשובה לכל סוגי בני האדם
לאיש ואיש לפי עניינו ,בא ויאמר אל תתמה ותאמר מה צורך תשובה ,והלא מוכרח הוא כל
עושה רע לעשותו ,כי לא תוכזב ידיעתו יתברך אשר ידע ,כי אשר לא טוב יהיה האיש ההוא,
על כן החל ואמר כי לא מחשבותי כו' ,לומר צורך התשובה אשר אמרתי הוא ,על כי לא
מחשבותי מחשבותיכם ולא דרכיכם דרכי נאם ה' ,ואיזה הדרך יעלה על רוחכם להשיג דרך
ידיעתו איך היא ,באופן שלא תכריח ואצריך את הרשע יעזוב דרכו ,ולא יאמר כי אינו בידו כי
מוכרח הוא ע"י ידיעתו.
והלא כאשר (ט) גבהו השמים מהארץ כן גבהו דרכי מדרכיכם ומחשבותי ממחשבותיכם,
והנה תשובה זו היא תשובת הרמב"ם ז"ל ,אך הנה היא סגירת דלת הקושיא ,ועל כן אחרי
אמור הנביא בשם ה' ,כי לא היה להם להרהר בזה כי הלא לא מחשבותי כו' ,אמר והנה
לפניכם תשובה ניצחת ,כי להוציאכם חלק אי אפשר ,והיא (י) כי כאשר ירד הגשם כו' ,והיא
התשובה אשר ייעדנו להשיב על הדבר ,והוא בשום לב אל אומרו כי כאשר ירד כו' כן יהיה
דברי כו' ,כי מה צורך אל המשל ואיך יצדק אל הנמשל ,שיהיה דברו יתברך מעין הגשם.
ועוד ,כי אין לפסוקים אלו קשר אל הקודם על ענייין התשובה.
ועוד ,או כי כאשר ירד הגשם וכו' ושמה לא ישוב ,שיורה שאחר שנתן לחם לאוכל ישוב
הגשם למעלה והוא דבר בלתי אפשר ,ואם הכוונה היא לומר שאין הגשם שב כ"א נשאר לתת
לחם לאוכל ,מהיכן היה עולה על לב ששמה ישוב ,שאומר ושמה לא ישוב.
וגם אומרו מן השמים הוא מיותר.
ועוד אומרו לא ישוב אלי ריקם ,איך תצדק השיבה ואיך תשוב אחרי כן.
אמנם הנה דרך קצרה נקדים ,כי הנה אין ספק כי מחשבתו יתברך פועל אך בדקות ,כי לגודל
דקות רוחניות המחשבה ,לא יהיה מבוא אליה להתפשט ולפעול בעולם הגשמי ,כי לא
תשתלשל ותתלבש לפעול בעולם השפל הלז ,אך הדבור היוצא מפיו יתברך החוצה עם
שהבל פיו רוחני מאד וקיים לעד ,כמאמרם ז"ל פרק אין דורשין ,מכל דבור ודבור היוצא מפיו
של הקדוש ברוך הוא שנעשה ממנו מלאך ,וכמאמרם ז"ל במדרש חזית ,כי כל דבור ודבור
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מעשרת הדברות היה אחר צאתו מפיו יתברך ,מדבר עם כל אחד ואחד מישראל ואומר לו
מקבלני את עליך כו' ,ואח"כ היה הדבור עצמו עולה ונחקק בלוח ,שנאמר קול ה' חוצב להבות
אש ע"כ ,והוא ,כי הלוחות היו עדיין להבות אש רוחניות למעלה ,הנה כי הדבור היוצא מפיו
יתברך נצחי וקיים ,ושאחר עשות פעולתו חוזר ועולה כאשר במתן תורה ,אחרי דברו עם כל
אחד מישראל ומזככו כמפורש אצלנו במקומו ,באומרו שהיה נושקו על פיו אמרו שחזר
למעלה ליחקק בלוח.
עוד שנית והוא ,כי מאמר פיו יתברך הוא בעצמו המהווה ופועל ,מה שהוא רצונו יתברך
לפעול בו ,והוא פשט פסוק אחרון מאלו ,באומר (יא) כן יהיה דברי כו' ,כי אם עשה את אשר
חפצתי כו' ,וכן בעשרה מאמרות נברא העולם כי המאמר בעצמו היה המהוה בעולם כל
מציאות הדברים שבו ,והנה בביאור התורה כתבנו הפרש שבין מאמר ראשון לשאר מאמרות,
והוא כי בו לא נאמר ויאמר אף על גב דבראשית נמי מאמר הוא ,שהוא כי המאמר הראשון אל
מחשבה יתייחס כנודע ליודעים חן ,והמתיקוהו רז"ל במתק לשונם באומרם כי בראשית ברא
אלוהים ,הרי כי בשם אלוהים נברא העולם ,ולהלן הוא אומר ביום עשות ה' אלוהים ,אלא עלה
בתחילה במחשבה לברא במידת הדין ,וראה שאין העולם מתקיים שיתף בו מידת רחמים,
והלא יקשה ,כי אם כן איך יאמר בראשית ברא אלוהים שיראה שהוא בפועל ,אך אין זה כי
אם שבראשית מתייחס אל המחשבה ,כי על כן לא נאמר בו ויאמר ,ומה מתקו דברי רז"ל
באומרם בדבר ה' שמים נעשו וכבר שמים נעשו ,שרצו לומר כי טרם היות דבור בפועל כבר
שמים במחשבה נעשו ,ועל כן הוצרך הוא יתברך ביום השני לחזק הרקיע ,כמו שאמרו ז"ל
ויעש אלוהים את הרקיע וארז"ל שאמר יתחזק הרקיע ,ולמה לא נתחזק כשנברא בראשון ,אך
הוא כי בראשון היה מתייחס אל המחשבה והיה בדקות ,ולא היה נקנה גשמיות להתחזק עד
בא הימים שאחרי כן ,שהיו מתחזקים ע"י הבל רוח המאמר היוצא מפיו יתברך ,כמו שכתבנו
שהדבור היוצא מפיו יתברך הוא המהווה ,ומה גם דברות שאחר הראשון אשר יתייחס
למחשבה ,ויובן בהקדמה זו מאמרם ז"ל בפרקי ר' אליעזר שאמרו בלא עמל ובלא יגיעה
ברא הקדוש ברוך הוא שמים וארץ ,שנאמר בדבר ה' שמים נעשו אבל בכל צבאם יגיעה כתיב
בהו ,שנאמר וברוח פיו כל צבאם ,כמבואר אצלנו בביאור התורה בס"ד.
כלל הדברים ,כי יש הפרש בין המחשבה לדבור כי המחשבה פועלת בדקות ,בלתי מתלבש
לפעול בגשמיות ,מה שאין כן לדבור היוצא מפיו יתברך ,כי הוא המהווה בעולם הגשמי ע"י
מה שמתלבש לפעול ,ואחר עשותו הפעולה עודנו באבו ,וחוזר למעלה אל מקורו.
ונבוא אל העניין
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והנה גם שכתבנו כי הפסוקים הקודמים נתנו טעם אל קושיית היות שכר ועונש עם הידיעה
שהוא דעת הרמב"ם ז"ל ,וייעדנו לומר התשובה העיקרית מפסוק כי כאשר ירד הגשם וכו',
אפשר להמשיך גם העניין מהשני פסוקים ראשונים שכולם תשובה אחת ,והיא כי תחילה
הקדים הוא יתברך הקדמה אחת לבוא אל התשובה ,והוא לומר הלא אמרתי יעזוב רשע דרכו
כו' ,והלא יקשה בעיניכם לומר איכה יעזוב דרכו אם ידעת שרשע יהיה ,ואיך יבחר בטוב או
ברע והוא מוכרח מפאת הידיעה ,הנה לזה אני מקדים כי לא מחשבותי מחשבותיכם ,לומר
הנה לי מחשבה ודבור המתייחס אל דרך ופעולה אליו יתברך כי בו יפעל כנודע ,והנה לא
מחשבותי מחשבותיכם ולא דרכיכם דרכי ,כי במחשבה ובדבור אני נפרד מכם ,והוא כי
גבהו שמים מארץ כן גבהו דרכי מדרכיכם ,כי דרכי כדבור יש לו נצחיות וכח קיים לפעול,
מה שאין כן דרכיכם שהבל פיכם ודרכיכם אין בו ממשות.
וכן מחשבותי ממחשבותיכם ,שמחשבותי רמות פועלות בדקות נמרץ ואין להם מבוא לפעול
בגשמיות ,והכוונה היא כי יש הפרש בין מה שיודע הוא יתברך במחשבה למוציא מפיו ,כי מה
שיודע שפלוני יהיה צדיק ופלוני יהיה רשע ,שהוא במחשבה ולא בדבור ,אין המחשבה
לדקותה פועלת לעשות רושם באדם הגשמי להכריחו לפעול ידיעתו ,אך מה שמוציא מפיו
שהוא דבור שיש לרוחניותו מציאות לפעול בגשמי הוא פועל באדם ,וזה מאמרם ז"ל באומרם
שקודם יצירת הוולד גוזר הוא יתברך ,טיפה זו מה תהא עליה עשיר או עני כו' ,ואלו צדיק
ורשע לא קאמר ,הנה הורו באצבע דבאמירה תליא מילתא ,וכן ביארנו בביאור מגילת איכה,
על פסוק מי זה אמר ותהי ה' לא ציוה ,שעל ויכוח זה קורא תגר המקונן ואומר ,מי זה אמר
ותהי שיבוא להוויה ופועל בהכרח ,מה שה' לא ציוה ,כי אם שידע בלבד כלומר כי הידיעה
שהיא מחשבה בלי אמירה ,אינה פועלת באדם הגשמי לדקותה כמדובר ,ואמר אמשול לך
משל למה הדבר דומה ,למטר השמים כי הנה כאשר ירד הגשם כו'.
ולבוא אל העניין
נזכירה מאמרם ז"ל בפרקי ר' אליעזר ,הלא הוא ,כי כאשר אין ישראל עושים רצונו של מקום,
הארץ שותה מהים ע"י העבים ,ומצמחת תבואה כאשה הרה לזנונים ויולדת ,אבל כשישראל
עושים רצונו של מקום ,הקדוש ברוך הוא פותח את אוצרו הטוב את השמים ,ומשם ימטיר על
הארץ ואז היא כאשה הרה מבעלה ,ועליו הכתוב אומר ,כי כאשר ירד הגשם והשלג מן
השמים והולידה והצמיחה כו'.
והנה ראוי לשים לב ,כי הלא על השמים אין מים כלל ,אמנם הנה התורה מעידה כי יש מים
על הרקיע ,כד"א ויבדל אלוהים בין המים אשר מעל לרקיע וכו' ,וכן ארז"ל שהיה העולם מים
במים ,וגלה הקדוש ברוך הוא טפה האמצעית וממנה עשה את הרקיע נשארו חצי המים
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למעלה ,וגם אמרו ,כי כשיעור שבין הרקיע למים התחתונים יש בין הרקיע אל העליונים ,והלא
כמו זר נחשב ,אמנם הנה דקדקנו במקומו לשון רז"ל באומרם שהיו מים במים ,ולא אמרו
שהיה העולם מלא מים ,אך הוא כי שני סוגים היו המים ,אחת מים רוחניים ואחת מים
גשמיים ,וזהו מים במים ,ובין ב' המימות היו מים בינוניים בינוני האיכות ,שהיא טפה אמצעית
שממנה נברא הרקיע ,כמו שאמרו ז"ל גלה טיפה האמצעית וממנה ברא הרקיע ,שהוא גשם
זך ממוצע בין הרוחניות אל הגשמיות ,ואותם המים העליונים שהם רוחניים ומהם משלשל
ומהוה גשמי ברכה למטה לארץ ,כי על ידי רדתם אל אויר העולם מתלבשות גשמות כמים
התחתונים ,ומה טובו דברי רבותינו ז"ל האומרים בבראשית רבה ,שהגשמים יורדים ממים
העליונים ואין חסר מהם טפה ,שהוא מאמרנו כי למה שהם רוחניות גם שמהם יושפעו למטה,
לא יחסר מהרוחניות כלום כנודע.
ונבוא אל העניין
אמר כי כאשר ירד הגשם והשלג מן השמים שהוא ע"י התלבשות ,ושמה לא ישוב כלומר
שלא ישובו אל איכותן אחרי התלבשם ,אמנם מכח תוכיות איכות רוחניותן הרוה את הארץ
והולידה והצמיחה ,שע"י רדת מן השמים יש כח בארץ לקבל התפעלות מהם ,כי ברדתם יקנו
התלבשות מעין העולם השפל ,מה שאין כן אם לא היה הגשם יורד מן השמים חוצה
ומתעבים ,שהיו דקות ורוחניות שלא תתפעל הארץ מהם .ולא נאמר למה מורידן הוא יתברך
למטה ,ישלוט שפע המים העליונים מלמעלה להצמיח הארץ ,אחר שמכח רוחניותן תצמח
הארץ ,אך אין זה כי אם שאין הרוחניות טרם יתפשט למטה ,ויתלבש פועל בארץ החומרית.
כן יהיה דברי אשר יצא מפי ,כלומר שלמה שכבר יצא מפי ,ואינה מחשבה בלבד ,לא ישוב
אלי כי אם עשה את אשר חפצתי ,כי הדבור בעצמו עושה בפועל את אשר חפצתי ,שהוא
מה שהיה בחפץ ומחשבה ,אך החפץ לבדו לא יעשה פועל בארץ וזהו עשה את אשר חפצתי,
כי דברי היוצא מפי הוא העושה את החפץ ומביאו אל הפועל אך לא החפץ לבדו ,כלומר ,ובזה
בין תבין כי אין הידיעה שהיא מחשבה בלבד הדקה ברוחניות ,פועלת ועושה רושם באדם
למטה ,כי אם הדבור אחרי צאתו מפי הקדוש ברוך הוא ,כי על כן נשמר הוא יתברך מלהוציא
מפיו מי אשר יהיה צדיק ורשע ,דאלו צדיק ורשע לא קאמר ,ובאומרו לא ישוב אלי כי אם
הרוה ,מה שכתבנו שאחר שהצליח חוזר אליו יתברך ,כי רוחניות הדבור קיים תמיד וזה
אומרו כי אם עשה כו' ,שהוא לא ישוב כי אם אחר עשותו החפץ ,מה שאין כן בגשם שלא
אמר ריקם כי אומר בו לא ישוב הוא לעולם ,שאין איכותו כיוצא מפי השי"ת.
(יב) כי בשמחה תצאו כו' .הנה ידוע מאמרם ז"ל זכו אחישנה לא זכו בעתה ,והנה בכלל
ההפרש הוא ,כי אם זכו תהיה בשובה ונחת וששון ושמחה ובחיי כולם ,מה שאין כן אם לא
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זכו שיהיה ע"י חבלי משיח ברעות רבות וצרות וימותו אנשים רבים ,עד בלתי השאיר כי
אם אחד מעיר ושנים ממשפחה ,וע"כ אחרי עצת ה' לומר דרשו ה' כו' יעזוב רשע דרכו כו',
שהזהיר על התשובה והמשיך העניין עד כה כמדובר ,אמר עתה מה רב טובכם ע"י כן כי הלא
לא יהיו חבלי משיח שתחת צרות החבלי משיח בשמחה תצאו ,ותחת המלחמה מהאויבים
בשלום תובלון ,ותחת אשר יצר לאבות ואמהות מצרת חבלי משיח אם לא תזכו ,עתה ע"י
שתזכו ההרים והגבעות שהם אבות ואמהות יפצחו לפניכם רנה ,ואפילו השדות יתעדנו
ברוב השפע אשר יושפע בעולם ,עד גדר שכל עצי השדה ימחאו כף ,והוא שלא יהיו בהם רק
אילנות בעלי כפות וענפים עבים ,כי מרוב עידון השדה יצאו אילנות בעלי כפות ולא נעצוצים
וקוצים ,וזהו וכל עצי השדה ע"י רוח מצויה ימחאו כף.
כי (יג) תחת הנעצוץ המשולל כפות יעלה ברוש ,ותחת הסרפד שהוא גם הוא קוץ בלי כף,
יעלה הדס שהוא עבות ,והיה מה שבשמחה תצאו כו' שיהיה נשמע בעולם לַ ה' ְל ֵׁשם ,ומה
שתחת הנעצוץ יעלה ברוש כו' ,יהיה לאות ולסימן תמידי לא יכרת.

פרק נו
א כֹה אָ ַׁמר ה' ִש ְמרּו ִמ ְשפָ ט ַׁו ֲעשּו צְ ָד ָקה כִ יְ -קרֹובָ ה יְשּועָ ִתי לָ בֹוא ו ְִצ ְד ָק ִתי ְל ִה ָגלֹות :
ב אַׁ ְש ֵרי אֱ נֹוש ַׁי ֲע ֶשה-ז ֹאת ּובֶ ן-אָ ָדם יַׁחֲ זִ יק בָ ּה שֹ ֵמר ַׁשבָ ת ֵמחַׁ ְללֹו וְשֹ ֵמר יָדֹו ֵמ ֲעשֹות כָלָ -רע :
אמר בֶ ן-הַׁ ֵנכָר הַׁ נִ ְלוָה אֶ ל-ה' לֵ אמֹר הַׁ ְב ֵדל י ְַׁב ִדילַׁ נִ י ה' ֵמעַׁ ל עַׁ מֹו
ג וְאַׁ ל-י ֹ ַׁ
אמר הַׁ סָ ִריס הֵ ן אֲ נִ י עֵ ץ יָבֵ ש:
וְאַׁ ל-י ֹ ַׁ
(א) כה אמר ה' שמרו משפט כו' .אחרי הזהירו על התשובה אמר הנה התשובה מקרבת
הגאולה ,והנה על ידה כבר קרובה ישועתי ,אך להיות התשובה שאמר על מה שבין אדם
למקום יעזוב רשע דרכו ,ועל מה שבין אדם לחברו אמר ואיש און מחשבותיו ,אך בזה נתקן
מכאן ולהבא ואם בין אדם למקום די בכך ,עדין במה שבין אדם לחברו מה יעשה על מה שיש
בידו מרבים ואינו יודע ממי ,שצריך להיטיב לרבים ,על כן אמר שמרו משפט ועשו צדקה
לרבים ,לומר אל תהיה הצדקה מממון גזול כי הוא יתברך שונא גזל בעולה ,כי הסנגור נעשה
קטגור ,וזהו שמרו משפט ועשו צדקה ,שלא תהיה מעושר שלא במשפט ,ואמרו אל כל העם
שמרו שלא תהיו צריכים אל הדיינים יכפו אתכם לעשות משפט ,כי אם שמרו אותו אתם
מעצמכם ,שכל אחד ישמור המשפט לעצמו ,והוא כי ע"י התשובה האמורה כבר קרובה
תשועתי לבוא ,כי מקרבת הגאולה וצריך צדקה להביאה לגמרי כמדובר.
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ואמר ישועתי וצדקתי יהיה בשום לב אל בקשתנו ,יחזיר יתברך שכינתו לציון ,יראה
שנסתלקה וכן בהרבה מקומות מורה ששכינה עלתה למעלה ,לעומת זה הורונו רז"ל כי לא
זזה שכינה מכותל מערבי ,וכן אמרו שבכל מקום שגלו שכינה עימהם ,אך אין זה כי אם
שעיקר שכינה עלתה ,ומה שנשאר בכותל מערבי הוא מציאות התפשטות כבודה ,ועל דרך זה
הוא בחינת מה שבגלות ועיקר ישועתו של הקדוש ברוך הוא ,היא בבוא עיקר שכינה שעלתה,
ועליה אמר קרובה ישועתי לבוא ,ועל הנשאר בכותל מערבי שבה עשה צדקה עמנו ,וכן
בהתפשטותה בגלות אשר היא בלתי מתגלית ,אמר וצדקתי להגלות.
(ב) אשרי אנוש יעשה זאת וכו' .אמר עוד מצווה גדולה להשלים תשובה על מה שבין אדם
למקום ולהשכין שכינה בארץ והיא שבת ,אשר ארז"ל שהיא מקשרת בינו יתברך ובין בני
ישראל ,וכמו שאמר ר' יוחנן שעל כן עכו"ם ששבת חייב מיתה ,שנכנס בין מלך ומטרונה ,על
כן אמר שעם התשובה האמורה אשרי אנוש יעשה זאת ,אפילו גרוע השלמות הנקרא אנוש,
אך שלא יהיה עכו"ם כי אם בן אדם שהוא מישראל הקרויים אדם ,שעל כן יש לו אחיזה בה,
וזה אומרו יחזיק בה ,מה שאין כן עכו"ם משולל אחיזה בה ,והוא כאומרם ז"ל אלמלא שמרו
ישראל שבת אחת כראוי היו נגאלין.
ושמא תאמר הלא אין השבת רק מצווה אחת מכלל המצות ,לזה אמר דע כי כך הוא ,שומר
שבת מחללו כמו מי ששומר ידו מעשות כל רע ,שכולל כל עבירות שבתורה ,שהוא ששקולה
שבת כנגד כל התורה.
(ג) ואל יאמר בן הנכר וכו' .הנה אחר שאין מקבלים גרים לימות המשיח ,שהוא בזמן
שידברו בו כתובים אלו ,כי הלא יבוא שלא לשום שמים כי אם לראותו מעלת ישראל ,והנה
ראוי הוא ,אך הלא ימצאו באים בלי פניה ,כי אם להיותם נלווים אל ה' ולמה נגעל בהם ,אמר
הוא יתברך ואל יאמר בן הנכר הנלוה אל ה' ,אשר אין פניה אחרת רק להיות נלוה אל ה',
מה אעשה והבדל יבדילני ה' מעל עמו ,באמור כי אין מקבלין גרים לימות המשיח ,וידעתי כי
לא נעשה זה בשבילי ,כי אם בשביל העושה שלא לשמה הראוי ליבדל ,אך אגבו אני לוקה,
וזהו הבדל יבדילני שעל מי שראוי בו הבדל יבדילני גם אני ,וכן אל יאמר הסריס הן אני כו',
לומר שתים הנה רעותי בעוה"ב ובעוה"ז ,בעוה"ב כי אין לי אשה כי בת זוגי איננה אתי,
ונשארתי כאותיות הן שאין להן בת זוג ,וזהו הן אני כי כאותיות הן אני ,ובזה אין מעשי
הטובים שלמים ,כי איני עושה זיווג למטה לזיווג על ידי זיווג עליון ,ואפילו שאר מצוות אין
להם שלמות ע"י העשות על ידי השרוי בלא אשה ,כי על כן היה הכ"ג פסול לעבודת יום
הכפורים ,אם לא היה לו אשה ,וכמה הפליגו חכמי האמת על הדבר ומה גם על שליח ציבור.
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שנית ,גם בעולם הזה אדמה לעץ יבש ,כי אין לי בן להשלים אחרי ֵׁשם בעוה"ז ,כד"א יקום
על שם אחיו המת ,כי ליתקן על ידי ייבום אי אפשר ,כי אין לסריס אשה ליבמה ,אל יאמר כן.
תֹותי
יסים אֲ ֶשר י ְִש ְמרּו אֶ תַׁ -ש ְב ַׁ
ד כִ י-כֹה אָ ַׁמר ה' לַׁ סָ ִר ִ
יתי :
יקים ִב ְב ִר ִ
ּובָ חֲ רּו בַׁ אֲ ֶשר חָ פָ צְ ִתי ּו ַׁמחֲ זִ ִ
ּומבָ נֹות
ֹתי יָד ו ֵָשם טֹוב ִמבָ נִ ים ִ
ּובחֹומ ַׁ
יתי ְ
ָת ִתי לָ הֶ ם ְבבֵ ִ
ה ְונ ַׁ
ֵשם עֹולָ ם אֶ ֶתן-לֹו אֲ ֶשר ל ֹא ִיכ ֵָרת :
ּולאַׁ הֲ בָ ה אֶ תֵ -שם ה' ִל ְהיֹות לֹו לַׁ עֲ בָ ִדים
ּובנֵי הַׁ ֵנכָר הַׁ נִ ְלוִים עַׁ ל-ה' ְל ָש ְרתֹו ְ
ו ְ
יתי :
יקים ִב ְב ִר ִ
ּומחֲ זִ ִ
כָל-שֹ ֵמר ַׁשבָ ת ֵמחַׁ ְללֹו ַׁ
יאֹותים אֶ ל-הַׁ ר ָק ְד ִשי ו ְִש ַׁמ ְח ִתים ְבבֵ ית ְת ִפלָ ִתי
ז וַׁהֲ ִב ִ
יתי בֵ יתְ -ת ִפלָ ה ִי ָק ֵרא ְל ָכלָ -העַׁ ִמים :
עֹוֹלתיהֶ ם וְזִ ְבחֵ יהֶ ם ְל ָרצֹון עַׁ לִ -מזְ ְב ִחי כִ י בֵ ִ
ֵ
(ד) כי כה אמר ה' לסריסים אני אתקן להם ,כי על הזיווג החסר מהם התיקון הוא אשר
ישמרו את שבתותי ,שהן זכור ושמור בחינת זכר ונקבה ,כמה דאת אמר מחלליה מות
יומת ,שעל ידי שמירת שבתותי שהן שתי הבחינות הם עושים זווג ,ואם אין עושים בפועל על
ידי עונת ת"ח יבחרו באשר חפצתי ,והוא כי אין חפץ ה' בעונת ת"ח על המעשה עצמו ,כי אם
על הכוונה ,ואלו יעשו החפץ שהיא הכוונה לבדה ,וזהו ובחרו באשר חפצתי הרי בזה יקנו
עוה"ב.
ועל השנית שהוא לקנות שם בעולם הזה ,אמר ומחזיקים בבריתי היא התורה הנקראת
ברית ,כמה דאת אמר אם לא בריתי יומם ולילה כו'.
ועל ידי שבתותי (ה) ונתתי להם בביתי שהוא בעוה"ב ,ועל החזיקם בתורה בחומותי שהוא
בעולם הזה ,יד ומקום בביתי העליון .ושם בחומותי בעולם הזה שאהיה להם חומת אש,
ואומר חומותיך נגדי תמיד שם אתן להם שם בלי ייבום ,שיהיה להם טוב מבנים ומבנות.
ולא עוד ,כי אם שבהחזיקם בבריתי היא התורה ויהיה תלמיד חכם ,שם עולם אתן לו אשר
לא יכרת ,והוא כי הנה בספר הזוהר נאמר כי ת"ח אין צריך ליבם אשתו ,כי חכמתו עומדת לו
במקום בן ,אלא שמייבמין את אשתו לתקן זולתו ,שהוא תיקון עולם ולא לצורך עצמו ,ובזה
יאמר ,הנה שם עולם שהוא שם הבא בשביל עולם ולא לעצמו ,אתן לו לת"ח הסריס הזה
שאין בו ייבום ,שיהיה לו לעצמו אשר לא יכרת ,ויצא בלשון יחיד באומרו אתן לו ולא אמר
להם ,כלשון הקודם הלא הוא ,כי לא כל המחזיקים בתורה יוצאים תלמידי חכמים כי אם אחד

חזור לעמוד השער

ספר ישעיהו

*

פירוש מראות הצובאות

*

רבי משה אלשיך

*

אתר דעת

449

ממאה ,על כן אחר אומרו לכל הסריסים דרך כלל ,שיהיה להם שם ע"י התורה אמר כי יהיה
פרטי ,שהוא הת"ח ששם עולם אתן לו כמדובר.
והנה זה הוא על תלונת הסריס דסליק מניה ,ועל תלונת בן הנכר דפתח ביה אמר( ,ו) ובני
הנכר הנלוים על ה' ,שהוא הבאים לשם ה' בלי פניה אחרת ,אשר אז אין מקבלים אותם לגרי
צדק כאמור ,שאין מקבלים גרים לימות המשיח ,עם כל זה אם הם באים לשרתו במעשה,
ולאהבה בלב את שם ה'.
וראוי לשים לב ,כי בכל הפסוקים מזכירם בלשון רבים ,ובאומרו כל שומר שבת מזכירם
בלשון יחיד,
ועוד ,כי אחר אומרו לשרתו מה חוזר ואומר להיות לו לעבדים ,ואם הוא להוסיף תואר עבדות
על השרות ,במקום אומרו לשרתו יאמר להיות לו לעבדים.
ועוד ,כי גם כל ישראל עבדים של הקדוש ברוך הוא הם.
ועוד ,כי במה נכיר מי הם הבאים על ראות מעלת ישראל לקנות מעלה או לשם שמים.
על כן אחשוב שלהבחין זה בא הכתוב שאחר אומרו שבאים לשרתו ולאהבה את שם ה',
אמר במה תדעו שלא לשם מעלה הם באים ,הלא כי יאמרו שאין חפצים גדולה כישראל ,אלא
להיות לו לעבדים ,ומי הוא זה שחפצים הם להיות לו לעבדים ,הלא הוא לכל מי ששומר
שבת מחללו ,שהוא לכל איש ישראל ,השומר שבת חפצים להיות לו לעבדים ,ותפס שמירת
שבת על כי בכל מצוות שעכו"ם עושה אינו חייב מיתה אלא בזו ,ע"כ אומר אינו בא להפריד
בינו יתברך ובין ישראל השומר שבת ,כאשר היה אם הייתי בא ברמאות ,כי אם אדרבה
להיות עבד לשומר שבת ,וגם הוראה לזה שמחזיקים בבריתי היא התורה ,שזה יורה כי
תורתי בלבם ,והוא כי כך היא דרכה של תורה פת במלח כו' ,שבעשותם כך יורה כי לא על
קנות מעלה הם באים ,ואף על פי כן לא אקבלם כגרי צדק ממש ,כי אם זאת אעשה להם ,כי
גם שלא יוכלו ליכנס לעזרת ישראל ,שהוא תוך בית המקדש אביאם אל הר קדשי ,הוא הר
המוריה חוץ לבית המקדש עצמו.
וזהו (ז) והביאותים אל הר קדשי.
ועוד אעשה להם כי ושמחתים בבית תפילתי ,כי יתפללו לפני ביתי ואענם ,והיא תפילת
שלמה באומרו וגם אל הנכרי וכו' והתפלל אל הבית הזה ,שהוא לפני הבית בחוץ אתה
תשמע כו',
ועוד אוסיף להם ,כי עולותיהם וזבחיהם לרצון על מזבחי ,שיתנו קרבנות ויקריבום לרצון על
מזבחי.
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ושמא תאמר אם כן עדיין יאמרו הבדל יבדילנו ה' ,כי אינן נכנסים לעזרת ישראל לזה אמר כי
ביתי וכו' ,לומר לא יקפידו בזה כי הנה ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים ,כי לא יבחינו
מאיכות ביהמ"ק שהוא בית תפילה ,שהוא מקום קבלת תפילה ועל כן שאשמחם בבית
תפילתי ייטב לבם בזה.
או יאמר ,שמא תאמרו הלא די להם שתשמחם בבית תפילתך ,ולמה תוסיף להם שגם
עולותיהם וזבחיהם יהיו לרצון על מזבחך ,הלא הוא ,כי הלא מאז התפלל שלמה ביתי בית
תפלה יקרא לכל העמים ,שגם הנכרי תשמע שם תפילתו ,וא"כ מה יהיה היתרון לאלו
הבאים לשרת את שם ה' ולאהבה את שמו וכו' ,אם לא שגם עולותיהם וזבחיהם יהיו לרצון
על מזבחי.
ח נְ אֻ ם אֲ ֹדנָי ה' ְמ ַׁקבֵ ץ נִ ְדחֵ י י ְִש ָראֵ ל עֹוד אֲ ַׁקבֵ ץ עָ לָ יו ְלנִ ְקבָ צָ יו :
ט כֹל חַׁ יְתֹו ָש ָדי אֵ ָתיּו לֶ אֱ כֹל כָל-חַׁ יְתֹו בַׁ יָעַׁ ר :
י( צֹפָ ו) [צֹפָ יו] ִעו ְִרים כֻלָ ם ל ֹא י ָָדעּו
כֻלָ ם כְ לָ ִבים ִא ְל ִמים ל ֹא יּוכְ לּו ִלנְ בֹחַׁ הֹ זִ ים שֹ כְ ִבים אֹ הֲ בֵ י לָ נּום :
יא ְוהַׁ כְ לָ ִבים עַׁ זֵ י-נֶפֶ ש ל ֹא ָי ְדעּו ָש ְבעָ ה וְהֵ ָמה ר ִֹעים ל ֹא י ְָדעּו ָה ִבין
כֻלָ ם ְל ַׁד ְרכָם פָ נּו ִאיש ְל ִבצְ עֹו ִמ ָקצֵ הּו :
יב אֵ ָתיּו אֶ ְקחָ הַׁ -ייִן וְנִ ְס ְבאָ ה ֵשכָר וְהָ יָה ָכזֶה יֹום ָמחָ ר גָדֹול י ֶֶתר ְמאֹ ד:
(ח) נאם אדני ה' מקבץ נדחי ישראל כו' .הנה קודם החורבן הראשון הכעיסו את ה'
בהבליהם ,כאשר יפרש אחרי כן באומרו הנחמים באלים וכו' ,והנה עלה הקצף עד ח"ו כלות
שונאי ישראל ביד האומות ,על כן מה עשה הוא יתברך ברוב רחמיו טרם ידבר דבר הכליה,
הקדים ואמר שעתיד לקבצם שתי פעמים ,לבית שני ולבית שלישי למען לא יוכל לשוב ,כי
דבורו לטובה אינו שב ,ואח"כ מזהיר מה שראוי לתתם ביד האומות לכלותם עתה ,למען
יבטלו הדברים הראשונים את האחרונים ,שתקל צרת החורבן כאשר היה ,כי כלה ה' את
חמתו כו' ויצת אש בציון להקל מהעם בל יכלו ,וזה אומרו נאם אדני אלוהים וכו' ,כלומר
דבורו שלא יוכל לשוב ,הוא שהוא מקבץ נידחי ישראל לבית שני ,ועוד יקבץ עליו לנקבציו
לבית שלישי ,שעל העם אשר ימצא בא"י ,עליו יקבץ לעתיד את נקבציו כולם.
ואחר אומרו זה אמר אך הנה כעת שהוא טרם החורבן אני אומר כי את (ט) כל חיתו שדי הם
חיות שדות שלי הם ישראל הנמשלים להיות שדות ,כי לא חכמו להיטיב ליקרא אדם ,אותם
אני אומר אתיו לאוכלם כל חיתו ביער ,הם האומות עכו"ם שנמשלים לחיות היער ,שיבואו
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לאכול את חיות שדותי הם ישראל ,אך זאת אשיב לבלתי כלותם בידם ,כי צופיו עורים ואשמם
בראשי העם ,שהם צופים עליהם כמה דאת אמר צופה נתתיך ,ועליהם קורא תגר ואומר
צופיו עורים וכו' כאשר יתבאר בס"ד.
(י) צופיו עורים כולם וכו' .הנה יש רועים רבים על העם ,שלהעדר כישרונם מחבלים את העם
כי אשמם בראשיהם ,כי עליהם מוטל להיות צופים ומביטים כל עוון וכל חטאת אשר בתוכם,
ולבערם טרם יבואו עליהם ימי הפקודה ,והנה אשר לא כן יעשו ,ומה גם רועים רעים נביאי
השקר אשר היו ביניהם שיחתו כרמו יתברך ,הלא יבקשו הרועים תואנה באמור להם ,מדוע
לא הביטו אל פשעי הדור ,ולא תקנו באחד מארבע טענות:
א .או יאמרו ,כי לא ראו בעשות העם העבירות כי במסתרים יעשו אותם,
ב .ואם יאמרו אליהם אם לא ראיתם היבצר מכם שלא נודע לכם ע"י מגידי אמת ,יאמרו כי לא
נודע להם.
ג .או טענה אחרת ,והיא לומר מה נוכל עשות אם הוכחנום לא ישמעו אלינו,
ד .ויש יאמרו טענה אחרת ,והיא שהם הוזים על כן שוכבים כל היום להינבא ,ומוציאים הזמן
להתבודד ולשכב להינבא ,ולא ישאר להם פנאי לבדוק ברשעות העם ולהוכיחם ולבער
רשעותם.
על כן על כל אלה אמר הנביא ,על הטענה הראשונה שהיא שלא ראו ,אומר כמתמיה צופיו
עורים בתמיה ,כלומר היתכן שאין בהם רואה.
ה .ואם יאמרו ,שגם מפי אחרים לא ידעו גם זה תימה ,כי האם כלם לא ידעו בתמיה ,כלומר
לא יתכן שלא נודע לפחות לקצת מצופיו ,ואם הוא שחוששין אולי לא יועילו דבריהם ,היה להם
לזעוק ולדבר אולי יועילו ,ואם הם לא יוכלו לתקן יתקנו אחרים ,שיקומו לקול זעקתם כדרך
הכלבים אשר בעדרי צאן ,שגם שאם לא יוכלו על הארי והזאב הניגשים אל העדר ,הלא ינבחו
וישמעו הרועים ויקדמו באבנים ומקלות ויגרשום ,ועל זה אמר כמתמיה האם כלם כלבים
אלמים שלא יוכלו לנבוח זה אינו ודאי ,ואם כן היה להם לצווח ואחרים אשר כח בידם יותר
יתקנו ,ועל האומרים שעל היותם הוזים הם שוכבים ולא יוכלו להתבטל בהיטפל באשמות
העם ,עליהם הוא אומר הוזים שוכבים וכו' ,לומר שלהיותם הוזים הם שוכבים אינו כן ,רק
שהם אוהבי לנום כי לא נביאים המה.
ואוי לצופים הללו כי (יא) הכלבים שהם עזי נפש שבדור לא ידעו שבעה ,שהם ככלבים
גוזלים בעזות מכל אשר ימצאו ולא ישבעו ,והמה רועים הם רועיהם שהם הצופים הנזכרים,
לא ידעו הבין לרעות את אלו לתקן ,והוא ,כי לא יטפלו ויתקבצו לראות ברעתם של אלו רק
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איש לדרכו פנו ,ואז איך ישחידו את הצופים לבל ייסרו אותם ,כי אם שאדרבא יחפו עליהם,
כי הנה איש לבצעו שהוא איש מהגזלנים ההם ,בעד בצעו שלא יסירו את בלעו מפיו ,מה
עושה מקצהו של בצעו שהוא ממקצתו ,כד"א ומקצה אחיו לקח ,כי ממקצת בצעו בידו ילך אל
הצופים אשר איש לדרכו פנו.
ואומר להם (יב) אתיו אצלו ואקחה יין שהוא אקח ואקנה מכיסי יין ,ובקנותי אותו לעיני
הרואים לא אקח שכר שהוא יין ישן המשכר ,פן יחשדו אתכם לשכורים רק אקחה יין ,אמנם
אח"כ בקרב ביתי ונסבאה שכר ,אז בשומעם זה משיבים ואומרים לו והיה כזה יום מחר,
לומר מה בצע לנו להשתכר היום ומחר נרעב ,ומה גם כי המתלמד יום אחד ,יצטער במחרתו
אם לא יהיה לו כדת היום ,לזה עונים ואומרים לו ,והיה כזה יום מחר דרך שאלה ,משיב הוא
ואומר גדול יתר מאד ,כלומר מה שיהיה עודף שיגדל על דת היום ,הוא יותר מאד מאשר היה
היום ,וזהו גדול יותר באופן שע"י כן מתקלקל העולם ,כי שריהם סוררים וחברי גנבים.
ושמא תאמרו היתכן כי צדיקים אין בארץ ,והלא אין דור שלא יהיו בו צדיקים ,לזה אמר
הצדיק אבד וכו' כאשר יבוא.

פרק נז
א הַׁ צַׁ ִדיק אָ בָ ד וְאֵ ין ִאיש ָשם עַׁ ל-לֵ ב ְואַׁ נְ ֵשי-חֶ סֶ ד נֶאֱ סָ ִפים ְבאֵ ין ֵמ ִבין
כִ יִ -מ ְפנֵי הָ ָרעָ ה נֶאֱ סַׁ ף הַׁ צַׁ ִדיק :
בֹותם הֹ לֵ ְך נְ כֹחֹו :
ב יָבֹוא ָשלֹום יָנּוחּו עַׁ לִ -מ ְשכְ ָ
(א) הצדיק אבד ואין איש שם על לב וכו'.
הנה הראוי יאמר נאבד ואם יאמר שהוא כאלו נאמר נאבד ,חלילה לצדיק ליקרא נאבד.
ועוד שאומר צדיק ואח"כ אנשי חסד ולא אמר צדיקים ,ואח"כ חוזר אל תואר צדיק באומרו
נאסף הצדיק.
ועוד שמתחיל בלשון יחיד ואח"כ מדבר בלשון רבים כאומרו ואנשי חסד ,ואח"כ חוזר אל לשון
יחיד באומרו נאסף הצדיק .אך יאמר ,הנה חבל על הצדיק שמת בעוון הדור להגן על הרעה
שלא תבוא ,כי אלו היה מועיל לדור שיהיו לוקחים מוסר ושבים אל ה' בראות מיתת הצדיק,
הנה היה מתנחם על מה שאבד במותו ,מעשות מצוות ומעשים טובים אם היה נשאר זמן מה
בחיים ,כי היה יוצא שכר תיקון העולם בהפסדו ,אך עתה הצדיק אבד המצוות שהיה עושה
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לבלתי הועיל לבני הדור ,כי ואין איש שם על לב בסילוקו לשוב מעוונו ,באופן שאבד הוא ולא
הועיל להם.
ולא עוד ,כי אחרי שלא קבלו מוסר אנשי חסד חסידים שבדור ,נאספים מן העולם בעוון שאין
מבין ,כי מפני הרעה נאסף הצדיק הנזכר שמת תחילה ,שאלו היו מבינים כי מפני הרעה
העתידה לבוא בעולם נאסף הצדיק ,לא היו אחרי כן אנשי חסד נאספים.
(ב) יבא שלום ינוחו על משכבותם כו' .אחרי אומרו כי הצדיק אבד בעוון הדור ואין איש שם
על לב ,ועל כן אחרי כן עוד נאספים חסידים באין מבין ,אמר אם ממיתת כל אלו היה נמשך
שיבוא שלום בעולם ,שהוא אם הייתם שבים עד ה' בראות סילוק הצדיקים ,הנה ינוחו
הצדיקים ההם על משכבותם ,באומרו כי עם שצר להם בסילוק הרי הועילו לדור ,אך אדרבא
השלום אינו בא אל העיר ,כי אם הולך נכוחו שהולך ומסתלק מהעם למעלה ,נכוחו של השלום
אל מקום השלום שהוא למעלה וסר מהעם.
או יאמר ,הלא אמרתי כי להגן על הדור הצדיק אבד ,ועל שאין איש שם על לב נוטל אחרי כן
הוא יתברף חסידים טובים מהצדיק ,כי אנשי חסד נאספים בשביל שאין מבין ,שמפני הרעה
נאסף הצדיק שמת תחילה ,עתה אני אומר יבא שלום כו' ,והוא כי ידוע כי חסידים גדולים
מצדיקים ,ועל כן בהיאסף החסיד ,שלום בא מיד במותו להקביל פניו ,אך הצדיק אינו בא
השלום עד שהולך ,ובדרך מקביל פניו שיוצא לקראתו.
ונבוא אל העניין
אמר ,הנה שלשה המה המצטערים על הדבר:
החסידים שמתו בעון הדור,
שנית הצדיק שקדם להם,
שלישית העם שלא שבו ונשארו מעותדים אל הצרה,
אומר הוא יתברך הנה על החסידים שהזכרתי אינו צער ,כי הלא יבא שלום מיד בהיותם
נאספים ,באופן כי מיד ינוחו על משכבותם הם מטותם שיוליכום בהם ,וגם הצדיק גם שלא
בא השלום מיד אליו כחסידים ,הלא הוא הולך נכוחו של עולם ,ולא תבצר ממנו מנוחה אחר
שעה ,אך הצער הוא עליכם שלא הטהרתם.
ג וְאַׁ ֶתם ִק ְרבּו-הֵ נָה ְב ֵני עֹ נְ נָה ז ֶַׁרע ְמנָאֵ ף ו ִַׁתזְ נֶה :
ד עַׁ לִ -מי ִת ְתעַׁ ָנגּו עַׁ לִ -מי ַׁת ְר ִחיבּו פֶ ה ַׁתאֲ ִריכּו לָ שֹון הֲ לֹוא-אַׁ ֶתם י ְִל ֵדי-פֶ ַׁשע ז ֶַׁרע ָש ֶקר :
שחֲ טֵ י הַׁ יְלָ ִדים בַׁ נְ חָ ִלים ַׁת ַׁחת ְס ִעפֵ י ַׁה ְסלָ ִעים :
ה הַׁ נֵחָ ִמים בָ אֵ ִלים ַׁתחַׁ ת כָל-עֵ ץ ַׁרעֲ נָן ֹ

חזור לעמוד השער

ספר ישעיהו

*

פירוש מראות הצובאות

*

רבי משה אלשיך

*

אתר דעת

454

גֹורלֵ ְך גַׁם-לָ הֶ ם ָשפַׁ כְ ְת נֶסֶ ְך ֶהעֱ ִלית ִמנְ ָחה ַׁהעַׁ ל אֵ לֶ ה אֶ נ ֵָחם :
ו ְבחַׁ ְל ֵקי-נַׁחַׁ ל חֶ ְל ֵקְך הֵ ם הֵ ם ָ
ז עַׁ ל הַׁ רָ -גבֹּהַׁ וְנִ ָשא ַׁש ְמ ְת ִמ ְשכָבֵ ְך גַׁםָ -שם עָ ִלית ִלזְ בֹחַׁ זָבַׁ ח :
ח וְאַׁ חַׁ ר הַׁ ֶדלֶ ת וְהַׁ ְמזּוזָה ַׁש ְמ ְת זִ כְ רֹונְֵך כִ י ֵמ ִא ִתי גִ ִלית ַׁו ַׁת ֲע ִלי ִה ְר ַׁח ְב ְת ִמ ְשכָבֵ ְך ו ִַׁתכְ ָרת-לָ ְך
ֵמהֶ ם אָ הַׁ ְב ְת ִמ ְשכָבָ ם יָד חָ זִ ית :
לכן (ג) ואתם קרבו הנה מאשר הרחקתם מאתי ,שאתם בני עוננה כו' ,והוא ,כי הזימה
שהייתה אז היה בדרך מעוננים ,והוא מעין מאמרם ז"ל שקרה לאבוה דשמואל שאמרה לו
ההיא מטרוניתא שישכב אצלה ,כי ידעה באצטגנינות ,כי המזדווגת לו באותו הלילה תתעבר
מאדם גדול ,ועל דרך זה אמרו רז"ל ,שהיו בימי ירמיה ,אחאב בן קוליה וצדקיה בן מעשיה
אומרים לנשים ,כי ניבא שאם תזדווג לחברו תתעבר מאדם גדול ,ועל דרך זה יאמר פה,
שהנשים היו מעוננות ואומרות לאשר התאוותה נפשן ,שמזדווגת לפלוני תלד בן שיהיה שר
וגדול ,והאיש לא היה מכוון רק אל הניאוף מצד עצמו ,באופן שהבנים היוצאים הם בני עוננה
מצד האם ,וזרע מנאף מצד האב ,וזה מאמר הכתוב ואתם קרבו הנה כלומר אלי בתשובה,
בני עוננה מצד האם ,זרע מנאף מצד האב ,ועל ידי כן ותזנה גם אתה.
ועל כן (ד) על מי תתענגו כבן המתחטא לפני אביו ,על מי תרחיבו פה וכו' האם תתענגו על
האבות אברהם יצחק ויעקב ,הלא אינכם מתייחסים אליהם ,כי אתם ילדי פשע מצד האב
שהיה מנאף ,זרע שקר מצד האם האומרה עוננות ,שהמזדווגת לפלונית בעת פלוני יוליד שר
וגדול והוא שקר ,באופן שבני עוננה זרע שקר יקראו.
הנה לכם גלוי עריות וגם שפיכות דמים כי אתם (ה) הנחמים באלים מתחממים תחת כל עץ
רענן וכו' להוציא זרע לבטלה ,אשר בזה אתם שוחטי הילדים המעותדים להיוולד ,שהוא
שפיכות דמים וגם עבודה זרה ,כי (ו) בחלקי נחל חלקך שהוא כחלקי נחל של חלקך ,אשר
לכל איש בחלק שבטו הן ,הם גורלך אשר נפל לך בגורל בחלק הארץ ,כלומר ואוי לך כי
המקום שהיה משועבד לך לשימושך ,גם להם שפכת נסך העלית מנחה העל אלה אנחם,
שהם גילוי עריות שפיכות דמים ועבודה זרה.
והנה תחילה הייתה העבודה זרה במקום סתר בנחלים ,ואח"כ הוספת במקום מפורסם שהוא
כי (ז) על הר גבוה ונשא ,שם שמת משכבך בזימה מפני החמה להתקרר בלילות ,גם שם
עלית לזבח זבח.
ולא עוד אלא (ח) שואחר הדלת והמזוזה אשר בדלת היית מרצע ,הבלתי חפץ להיות עבד
ה' וחפץ להיות עבד לבשר ודם ,באומרו אהבתי את אדני כו' ,ואשר במזוזה הייתי כותב ,איך
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קבלת עליך מלכות שמים ,כד"א וכתבתם על מזוזת ביתך ,אחר אלה שמת זכרונך של
עבודה זרה מזכרת ,היותך קונה לאדון צורת עצביהם ,וזהו אחר הדלת והמזוזה וכו' ,ואין לך
לומר כי זו הייתה התחלת תשובה ששבת מעשות ע"ז בגלוי ,ותעשי אחר הדלת והמזוזה
בהיחבא ,כי לא כן הוא ,כי הלא מאתי גלית פני מסווה הבושה ,ותעלי על הר גבוה לזבוח
זבח בפרסום רב ,כי אם שעתה הרחבת משכבך ,לזנות יותר אחר אלוהיך ,ולהורות כי
ותכרות לך ברית מהם ,אהבת משכבם של הפסילים יותר מהיות בשכבך ובקומך ,אצל
קבלת מלכות שמים ,על כן בחרת לע"ז יד חזית שהוא מקום שאת רואה וחוזה בלילה
בשכבך ,אחר נעילת הדלת לשכב בלילה ,שתהיה לך הע"ז נראית לעיניך ,מה שאין כן קבלת
מלכות שמים אשר על מזוזות ביתך שנשאר חוצה ,שאינך רואה את מקומה בלילה אחר
סגירת הדלת ,שנשארת המזוזה שהיא שמע והיה אם שמוע חוצה ממראה עיניך ,אחרי
סגירת הדלת שהוא יד שלא חזית בשכבך ,שהיא הוראה שאהבת צלמי הע"ז ,שתהיה לך
משכבם אצלך במקום שתראנו ,וזהו אהבת משכבם יד חזית ,אך לא שלבלתי עשות
בפרסום בחרת לעשותו אחר הדלת והמזוזה ,והנה אלו ראית שהועילוך פסיליך ,והלכת
אחריהם היקלתי מאשמתך.
ילי עַׁ דְ -שאֹול :
יריְִך עַׁ דֵ -מ ָרחֹ ק ו ַַׁׁת ְש ִפ ִ
ט ו ַָׁתשֻ ִרי לַׁ ֶמלֶ ְך בַׁ ֶש ֶמן ו ַַׁׁת ְר ִבי ִר ֻקחָ יְִך ו ְַׁת ַׁש ְל ִחי צִ ַׁ
י ְברֹב ַׁד ְרכְֵך ָיגַׁעַׁ ְת ל ֹא אָ ַׁמ ְר ְת נֹואָ ש חַׁ יַׁת י ֵָדְך ָמצָ את עַׁ ל-כֵן ל ֹא ָח ִלית :
ְאֹותי ל ֹא ָזכ ְַׁר ְת ל ֹאַׁ -ש ְמ ְת עַׁ לִ -לבֵ ְך
יא וְאֶ תִ -מי ָדאַׁ גְ ְת ו ִַׁת ְיר ִאי כִ י ְתכַׁזֵ ִבי ו ִ
יר ִאי :
ְאֹותי ל ֹא ִת ָ
ּומעֹ לָ ם ו ִ
הֲ ל ֹא אֲ נִ י ַׁמ ְח ֶשה ֵ
אך הנה (ט) ותשורי למלך שהוצרכת לשלוח תשורה למלך הידוע ,הוא מלך אשור ,בשמן
שהיית משלח למצרים שישלחו משם תמורת השמן חטים לאשור ,כמאמרם ז"ל על פסוק
מצרים נתנו יד אשור לשבוע לחם ,שהוא ענייין ושמן למצרים יובל ,וזולת זה גם ותרבי
רקוחיך רוקח מרקחת לשלוח למלך ,ותשלחי ציריך עד מרחוק עד שנתרוששת ,ותשפילי
עד שאול.
עד (י) שברוב דרכך יגעת ,כי תחת היות לך מנוחה ע"י דרכי עבודתך לע"ז ,אדרבא יגעת
ונלאית באופן שהיה ראוי לך לומר כי היית נואש ממנה ,ומנה ובה וגועל אותה ואדרבא לא
אמרת נואש ,ומי גרם לך שלא חלית עד גדר שהיית אומר נואש ,מריבוי חולייך ורעותך עד
בלי די ,הלא הוא כי חית ידך מצאת ,שהוא כי חיל זכויות שעשית בידך מצאת ,שהאכילך
הקדוש ברוך הוא אותם בעוה"ז ,כדרך כל הרשעים שאוכלים זכויותיהם בעולם הזה ,על כן
לא חלית ויהי לך מציאות קיום בעולם ,ועל כן לא אמרת נואש ,ואוי לך שלא הודית על
האמת ,לומר כי הכרת כי הבל המה מעשה תעתועים ,כי אדרבא תאמרי כי יש בה ממש ,והן
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אמת כי אם היה לה יכולת להצר לך ,אם היית מודה על האמת לומר ,כי הבל היא החרשתי,
באומרי כי מפני היראה תכזבי.
אך (יא) את מי דאגת ותראי כי תכזבי ,ואין לך לומר כי אולי מה שאינה מטיבה אותך ,הוא
על כי לא עזבתני לעשות עיקר ממנה לבדה ,כי זה איננו אמת כי הלא אותי לא זכרת בפה
ולא אפילו בלב ,כי גם לא שמת על לבך ומקל וחומר לא היה לך ליירא ממנה ,כי הלא אני
מחשה כי מה שאיני עד כה פוקד עליך על שעזבתני ,אינו שאיני מרגיש חלילה כאלילים אשר
בחרת ,כי אם שאני שותק וגם איני אלוה מחודש חלילה כאלוה שבחרת ,כי עתה חדשתו
והבל הוא ,ועם כל זה ואותי לא תיראי ואם כן מקל וחומר לא היה לך ליירא מהבלך זה ,כי
אינו שותק כמוני כי אם בלתי מרגיש ,וגם אינו מעולם כמוני כי אם מחודש ,וז"ז הלא אני
מחשה ומעולם ואותי לא תיראי ,ואם תאמרי שיש בה ממש אלא שצריך עדים שיעידו שלבך
שלם עמה ,כי אינה יודעת מה שבלב ,ועל כן אינה מטיבה עמך ,והיכן יש עד גדול ממני.
יֹועילּוְך :
יב אֲ נִ י אַׁ גִ יד צִ ְד ָק ֵתְך וְאֶ תַׁ -מעֲ ַׁשיְִך וְל ֹא ִ
ִשא-רּוחַׁ י ִַׁקח-הָ בֶ ל
יג ְבזַׁעֲ ֵקְך יַׁצִ ילְֻך ִקבּוצַׁ יְִך וְאֶ ת-כֻלָ ם י ָ
ִירש הַׁ רָ -ק ְד ִשי :
וְהַׁ חֹוסֶ ה ִבי יִנְ חַׁ ל-אֶ ֶרץ ְוי ַׁ
יד וְאָ ַׁמר סֹ לּו-סֹ לּו פַׁ נּוָ -ד ֶרְך הָ ִרימּו ִמכְ שֹול ִמ ֶד ֶרְך עַׁ ִמי :
שכֵן עַׁ ד ו ְָקדֹוש ְשמֹו ָמרֹום ו ְָקדֹוש אֶ ְשכֹון
טו כִ י-כֹה אָ ַׁמר ָרם וְנִ ָשא ֹ
ּולהַׁ חֲ יֹות לֵ ב נִ ְדכ ִָאים :
ּושפַׁ ל-רּוחַׁ ְלהַׁ חֲ יֹות רּוחַׁ ְשפָ ִלים ְ
וְאֶ תַׁ -דכָא ְ
יתי :
טז כִ י ל ֹא ְלעֹולָ ם אָ ִריב וְל ֹא לָ נֶצַׁ ח אֶ ְקצֹוף כִ י-רּוחַׁ ִמ ְלפָ נַׁי יַׁעֲ טֹוף ּונְ ָשמֹות אֲ נִ י עָ ִש ִ
יז בַׁ עֲֹון ִבצְ עֹו ָקצַׁ ְפ ִתי וְאַׁ כֵהּו הַׁ ְס ֵתר וְאֶ ְקצֹף ַׁויֵלֶ ְך שֹובָ ב ְב ֶד ֶרְך ִלבֹו :
והנה (יב) אני אגיד צדקתך ,כי צדקת את ביראתה וגם אגיד מעשיך אשר אתה עובד אותה
בפועל ומעשה נרגש ונראה ,ועם כל זה תראה כי ולא יועילוך ,כי בזה תכיר שאין בה ממש,
ואם תאמרי כי מידתה היא שלא תענה אלא בשני דברים ,שיזעקו לפניה ושיהיה בקבוץ עם.
הנה (יג) בזעקך שיצילוך קבוציך תראה שאדרבא את כולם ישא רוח יקח הבל ,שירדוף
אותם קול עלה נדף מה שאין כן החוסה בי שאינו לא צועק ולא מדבר ,כי אם חוסה בי בלב,
וגם אינו קבוץ עם כי אם יחידי ,ואין צריך לומר שלא ישאנו רוח יקחנו הבל ,כי אם אדרבא
ינחל ארץ ויירש הר קדשי ,אך בזאת שיישר את העם ואמר סולו סולו וכו' ,כאשר יבא
ביאורו בס"ד.
(יד) ואמר סלו סלו פנו דרך כו' .הנה תחת שתים יתרשל המתרשל מלשוב בתשובה:
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אחד ,כי יאמר הלא הרבתי לעשות הרע בעיני ה' מיום היותי ומתי אספיק לתקן את כולם,
שנית ,באומרו מי אנכי חרש את חרשי אדמה ,כי הלא גם טרם אחטא כמעט לא אאמין יקרא
אלי ,ומה גם עתה אחרי בלותי בעשותי את הרע מיום היותי.
על כן על האחד אמר ,אל תאמרו מי יוכל לפנות אלפי עונות ,כי אין יום שאין אדם חוטא בו
לפחות חטא אחד ,וצא וחשוב כל ימי שנות מספר ימי חייו ,ועל דרך זה לכל המון עם הארץ,
כי המכשולות אשר לכללותם רבו כמו רבו ,ומי יוכל לפנות את כולם ,לזה אמר אמשול לך
משל ,לדרך רחבה מלאה מכשולות עד אפס מקום לעבור בה ,כי ימנעו מלעבור בה לרוב
המכשולות ,אך זאת העצה הראויה יעשו מסילה לצד אחד ,כי יסלקו מאבן כרוחב אמה
כמסילה לעבור עליה ויניחו השאר כעת ,ועוד מעט יעשו מסילה לצד השני וישארו מכשלות
בינתיים ,ואחרי כן ישיתו לב לפנות הדרך מהנשאר בין מסילה למסילה ,וזהו סלו סלו פנו
דרך והוא משל אל העבירות ,שיעשו מסלול ודרך בפנות קצת בלבד ,ואח"כ מסילה אחרת
לקצת מהנותרות ,ואח"כ יפנו כל השאר שבינתיים ,ואל תאמר ,למה יעצת לפנות את כל
הדרך ,כי הנה מתלאה ולא אומר די בפנותי עד ימעטו מהזכויות ,לזה אמר הרימו מכשול
וכו' ,לומר ,אל ימעט בעיניכם השאיר עוון אחד מכולם מלפנות ,כי אם הרימו מכשול וכו' פן
אפילו אחד עבירה אחת תגרום אחרות ,כמכשול המפיל את כל הגוף.
או יאמר ,הרימו כו' שלא בלבד תפנו העבירות ,כי אם גם היצר הרע הנקרא מכשול ,כמו
שאמרו ז"ל במאמרם כי שבעה שמות נקראו לו ליצר הרע ,ואמר שכל כך תרבה התשובה
והחסידות ,עד גדר סלק היצר הרע מדרך עמי ,כי אין מעצור בהשתדלות ראשי עם לעשותו,
ועל הדבר השני אמר ,אל תאמר מה אדם להבל דמה ירצנו אלוה טרם יחטא ומה גם עתה
אחרי אשר הוטמא.
(טו) כי כה אמר ה' שאעפ"י שהוא רם מגשמות ,באיכות שהוא למעלה מעולם הגלגלים,
ונשא מעולם המלאכים מה שאין כן האדם שהוא בעל תכלית ,וגם קדוש שמו שהוא לבדו
אשר יקרא קדוש לפי האמת ,מה שאין כן המלאכים כי על כן הם אומרים לפניו קדוש ,ועל כן
מרום ומשכן ושכינה אינו אלא עד שהוא בנצחיות הם מלאכי מרכבתו ,וזהו שוכן עד ולא שיש
לשכינה דמיון עימהם ,מטעם שגם הם נקראים קדושים ,כי הלא וקדוש שמו שהוא מאמרנו
על פסוק למי תדמיוני וכו' ,ובביאור התורה כי מה שהמלאכים נקראים קדושים ,הוא בערך
בעלי גוף ,אך לא בערך קונם ,כי לפי האמת הוא לבדו יקרא קדוש ,שאם לא כן איך המלאכים
לרוממו ,אומרים לפניו קדוש אם גם הם קדושים ,וזהו אין קדוש כה' ואומרו אל נערץ בסוד
קדושים רבה.
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וזהו וקדוש שמו שהוא אשר שמו קדוש ,מה שאין כן מלאכים כי אם בדרך השאלה ,ואם
תראו שאני שוכן בירושלים ,איני יושב על הארץ חלילה כי אם באדם בעצם ,במי שהוא מרום
מצד הנפש ,וקדוש גם הגוף שנתקדש בתורה וחסידות ,ועם כל זה ועם דכא שנתדכא ע"י
צומות והכנעות את חומרו על אשר חטא ,ושפל רוח מפאת הרוח שבקרבו ,כי השפיל איכותו
כי טמאו ,אשכון אני גם כן ,וזהו מרום וקדוש אשכון ואת דכא וכו'.
ושמא תאמרו הלא לזאת יחרד כל לב ,כי איזה הדרך הלך רוח שכינתו יתברך ,לשכון את
דכא ושפל רוח חרש את חרשי אדמה ,תחת אשר מרום וקדוש ישכון ,אל תתמהו על החפץ
כי הלא תחלת השקפתי ,היא על הרוח הקדושה שבקרבו כי חלקי היא ,אל תהי כמת ע"י
אשר הוטמאה ,כי עתה על ידי מה שאקבל תשובה ואהיה עמה אני מחיה אותה כנודע ,כי
הרשע בחייו קרוי מת ,כי הפריד את נפשו בטמאו אותה משורשה ,שהוא ממקור החיים ומתה
תקרא ,ואין ראוי אשאיר חלק ה' בתואר מתה מסולקת משורשה ,וזהו להחיות רוח שפלים,
ואגב הרוח אשר יש לה שייכות עמי ,גם ישתלשל השפע גם אל החומר אשר היא בקרבו ,וזהו
ולהחיות לב נדכאים שדכדכו והכניעו גופם בתשובתם ,שאלו לא השפיע שפע קדושה בלב
החומרי ,עוד ישוב ללכת שובב בדרך לבו ,וישוב לקלקל גם את רוחו כאשר בתחילה ,לכן
בבואו ליטהר ומתחיל בתשובה אהיה עמו ,גם הוא בהשתלשלות הרוח כמדובר.
ושמא תאמר הלא ק"ו הדברים ,כי אם יחטא איש לאיש אם לא ישוב לפייסו לעולם יריב ,ואם
ישוב יפייסנו לעולם יקצוף שלא יקבלנו בכל לב ,כי לא ישכח אשר הכעיסו וק"ו לשכינה ,לזה
אומרו תדע טעם כי על בחינת חומרם שהוא כצל עובר ,איך אריב או ואקצוף עמו לעולם ,ועל
כן (טז) לא לעולם אריב אם לא ישובו ,ולא לנצח אקצוף אם ישובו ,ועל בחינת נפשם גם כן
ראוי לרחם גם שחטאה ,כי הלא הרוח מלפני יעטוף כו' ,והוא בשום לב אל אומרו יעטוף
לשון זכר ולא אמר תעטוף ,אך הנה ידענו מרז"ל כי רוחו של אדם בכל נשימה ונשימה
מבקשת לעלות אל מקורה ,אלא שרואה את הקדוש ברוך הוא שכל הארץ מלא כבודו וחוזרת
לאחוריה ,והוא ככתוב אצלנו על זה ,שהנפש הרוחנית היא כתוא מכמר בתוך החומר ,ורוצה
לידבק באיכותה ,אלא שרואה כי הוא יתברך עם היותו תכלית הרוחניות והקדושה ,לא ימנע
מהמצא בעולם החומרי ,לכן גם היא סובלת היותה תוך הגוף וחוזרת לאחוריה ,כי דיו כו'
לעבד כו' ,וזה אומרו כי רוח מלפני יעטוף ,כי מלפני שרואה אותי יעטוף אותו האדם בקרבו,
באופן שעל כורחה היא באדם ,וא"כ אין עליה אשמת דבר בעצם בעונות האדם ,ואם כן למה
לא אתקננה.
והנה טעם זה יצדק אל הרוח אך לא אל הנשמה ,כי הלא ידענו מספר הזוהר כי אין הנשמה
חוטאת לעולם ,כי טרם בא האיש לחטא מסתלקת ועולה למעלה ,וגם אינה באדם בעל
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כורחה ,כי אינה באה בו רק אחר היות האיש חסיד וקדוש מאד באה ברצונה ,לזה אמר
ונשמות אני עשיתי לומר גם שאין הטעם האמור צודק בנשמות ,כי אשר היה רשע לא היה בו
נשמה שאתקננה ,הלא יש טעם אחר והוא כי אני עשיתי ,ולמה אניח הנשמות הראויות לאשר
חטאו שלא יבוא השראתן בהם אל הפועל ,על כן אקבלם ואתקנם באופן יבאו אל הפועל.
(יז) בעון בצעו קצפתי וכו' .אחר דברו על בחינת הרוח ונפש ,אמר הן אמת כי מפאת החומר
שבוצע בצע רע אני מרחם ,כי עם היותם ראויים לעונש גדול ,מה אעשה לו וטבעו רע ,הלא
קרה לי כאב המכה את בנו פעם ושתים ,וכשלא שווה לו מסתיר פניו ממנו מלהטיב לו ,אולי
ירגיש רעת פרידתו ,וכשאינו מועיל קוצף עליו ומכהו ,וכן על דרך זה ,חוזר ומסתיר וחוזר
וקוצף ומכהו באומרו אולי יחשוב ,ואדרבא מרוע לבו אומר הלא עזבני אבי אלכה לי ואפרדה
גם אנכי ממנו ,ואלכה בדרך לבי ומעקש דרכיו יותר ,בראות האב כן אמר ,הלא אשר חשבתי
להועיל והפסדתיו ,חבל על שהכתיו ולא הועיל וגם על ההסתר פנים ,כי הלא טבעו רע ובלתי
מרגיש ,לכן טוב לי אתנהלה לאט עמו ואקרבהו אלי בדברים טובים ,וממכותיו שהכיתיו
ארפאנו ואנחהו דבק עמי ולא בהסתר ,כי טוב דרך זה מהקודם ,כן אומר הוא יתברך ראיתי
את האדם ,בעוון בצעו שחומרו תאב לו ,כי חומר בל יבין הוא.
כי הלא בעון בצעו קצפתי ואכהו בידי ,שהיא הכאה בצד רחמים על ידי ,ועל שלא שבו
הסתרתי פני והנחתים למקרים רעים ביד שוסים ,המכים בם באכזריות חימה על כי אינני
בקרבם ,וזהו הסתר ואקצוף פעם ושתים ,ובמקום שהיה להם להבין ,כי על שלא שבו
במכותיו הסתיר פניו ,ויתנו לב לשוב עד ה' ,ואדרבא וילך שובב בדרך לבו ,ויהיה העניין כי
הנה לפי דעת חכמי הטבע כל דם האדם בא אל הלב ,והוא מחלק לכל אבר ואבר ,אך מבחר
הדם נוטל לעצמו ומחלק הגרוע לאברים ,ובזה יאמר ,אין להאשימו בעצם כי אחר שהלב הוא
מנהיג לאדם ,לא יפלא שילך בדרך שהולך לבו ,כי כאשר דרך לבו לחמוד הטוב לעצמו הולך
גם הוא בדרך ההוא לחמוד ולבצוע כמוהו ,וזהו וילך שובב בדרך לבו.
יתי וְאֶ ְרפָ אֵ הּו וְאַׁ נְ חֵ הּו וַׁאֲ ַׁשלֵ ם נִ חֻ ִמים לֹו וְלַׁ אֲ בֵ לָ יו :
יח ְד ָרכָיו ָר ִא ִ
אתיו :
בֹורא (נִ וב) [נִ יב] ְשפָ ָתיִם ָשלֹום ָשלֹום לָ ָרחֹוק וְלַׁ ָקרֹוב אָ ַׁמר ה' ּו ְרפָ ִ
יט ֵ
ימיו ֶרפֶ ש ו ִָטיט :
כ וְהָ ְר ָש ִעים ַׁכיָם נִ גְ ָרש כִ י הַׁ ְש ֵקט ל ֹא יּוכָל וַׁיִ גְ ְרשּו ֵמ ָ
כא אֵ ין ָשלֹום אָ ַׁמר אֱ ֹלהַׁ י לָ ְר ָש ִעים :
על כן (יח) דרכיו ראיתי ואמרתי אם כן אפוא ,שאין ייסורין מועילים על עוון בצעו ,חבל על
שהכיתיו הכה ופצוע ,על ידי וע"י זרים בהסתיר פני ,וטוב טוב היה למנוע מכותיו ולנחותו לאט
בדרך טובה ,על כן וארפאהו ממכותיו ואנחהו לאט אחרי כן בדרך טובה ,כי הנה דרכיו ראיתי
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כי אי אפשר להם לפרוש מהבצע ,גם שאכם פעמים הרבה עד שוארפאהו ממכות הייסורין,
ואח"כ ואנחהו בדרך תשובה עם שלא היה שב מעצמו ,והוצרכתי לשלם נחומים על מכותיו,
לו ולאבליו שרפי קדש שברא במצוותיו ,שהיו מתאבלים על מכותיו שלא היו יכולים לגרור
להם מצוות ,כדרך מצווה גוררת מצווה להיותו סובל ייסורין ,וגם למו אשלם נחומים
שאקרבהו תמיד לידי זכויות ,ועל כן היטבתי אשר אמרתי ולא לעולם אקצוף ,שהוא בשובו
שלא אזכור מה שחטא להיותי שלא ברצון עמו ,וראו עתה כי כן הוא ,כי הלא יותר אני אוהבו
אחר שובו מאשר לא חטא מעולם ,כי הלא בורא ניב כו' כאשר יבוא ביאורו בס"ד.
(יט) בורא ניב שפתים שלום שלום כו'.
ראוי לשים לב אל אומרו בורא ניב שפתים מה ענינו פה.
והנה ארז"ל לרחוק הוא אשר היה רחוק ונתקרב בתשובה ,ולפי זה יתכן כיון לומר מה שאמרו
ז"ל ,במקום שבעלי תשובה עומדים וכו' ,שהוא על מה שכתבנו על לעתיד לבוא הקדוש ברוך
הוא מראה היצר הרע לכל ,הצדיקים נראה להם הר גבוה ותלול ,והרשעים נראה להם כחוט
השערה ,שהוא כמו זר נחשב כי מה נפשך ,אם הוא גדול יהיה כך לכל ,ואם הוא קטון יראה
קטון לכל ,אך הוא כי להחטיא את הצדיק ,מתגבר בכל עוז ומכביד ונעשה כהר ,ולהחטיא את
הרשע ברמז כחוט השערה קל ,שרומז לו שיחטא מחטיאו ,כי כבר נעשה לו כבעל הבית
ומשתרר עליו ,ועל כן עושה הוא יתברך שיראה להם כחוט השערה ,ולכן אשר היה תחת
היצר הרע עד גדר שבחוט השערה מחטיאו ,ומהפך עד יתהפך הדבר מרע לטוב אין גיבור
כמוהו.
וזה יאמר שלום שלום לרחוק ולקרוב ,כלומר תחילה לרחוק ואח"כ לקרוב ,והנה היה מקום
לומר ,שגם שהזכיר לרחוק תחילה אינו מדוקדק ,שיהא הוא יתברך מקדים שלום למי שהיה
רחוק ,מלאשר לא חטא מעולם שהוא הקרוב ,ומה גם שהיה מקום לזה ,במה שידענו שלולא
העזר האלוהי שמסייע לבא ליטהר ,לא היה יכול לבדו לשוב עד ה' ,וא"כ למה נחזיק לו טובה
מלאשר לא חטא ,על כן אמר בורא ניב שפתים וכו' ,לומר האם מי שברא ניב שפתים ,האם
ידבר ע"ד השלוח בלי דקדוק ,והלא זה בורא ניב השפתים דבר אותו שידבר בדקדוק עצום,
והנה הוא אומר שלום שלום לרחוק ואח"כ לקרוב.
ושמא תאמר ,הלא אם הטיב לעשות עד הפכו הרשע לצדקות ,לולא ה' עזרו לא היה יכול,
ולמה יחשב לו למעלה כל כך גדולה ,שיעלה על הצדיקים הגמורים ,לזה אמר אמר ה'
ורפאתיו ,כלומר כה אמר ה' שהרחוק קודם לקרוב ,עם היות שורפאתיו ,כלומר שאנכי
רפאתיו ועזרתיו שאחר שבא ליטהר סייעתיו ורפאתיו ,ואל תתמה בעשותי להם החסד הזה.
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כי הנה (כ) הרשעים כים נגרש ,שהרוח הנכנס בים ועושה הגלים ,כי השקט לא יוכל הים כי
הרוח לא תניחנו ,כן היצר הרע ברשעים כי לא יניחם לשקוט ,ובזה וייגרשו מימי הים בגלים
אל היבשה רפש וטיט ,כן הרשעים אחר ששלט בהם יצרם לא יוכלו השקט ממנו ,כי רוח
היצר הרע סוער בלבו כגלי הים ,ואינו מניח את רעיוניו יגרשו ויוציאו אל הפעל ,רק פעולות
רעות כרפש וטיט ,כי יעברו כל מחשבותיו באופן שהם כאנוסים וע"כ ראוי לרחמם.
(כא) אין שלום אמר אלוהי לרשעים כו' .אמר מן הטעם הנז' ראה נא רחמנותו יתברך ,כי
באומרו שלום לצדיק ולשב מרשעו ,אינו מתהפך לומר לרשעים ריב או מלחמה ,כי אם אין
שלום אמר ה' לרשעים בלשון שלילת שלום בלבד ,והוא מעין בא ליטהר מסייעין אותו בא
ליטמא פותחין לו.

פרק נח
ֹאתם :
ּולבֵ ית יַׁעֲ קֹ ב ַׁחט ָ
א ְק ָרא ְבגָרֹון אַׁ לַׁ -ת ְחשְֹך ַׁכשֹופָ ר הָ ֵרם קֹולֶ ָך וְהַׁ ֵגד ְלעַׁ ִמי ִפ ְשעָ ם ְ
ְאֹותי יֹום יֹום י ְִדרֹשּון ו ְַׁדעַׁ ת ְד ָרכַׁי י ְֶחפָ צּון
בו ִ
ּומ ְשפַׁ ט אֱ ֹלהָ יו ל ֹא עָ זָב
כְ גֹוי אֲ ֶשר-צְ ָד ָקה עָ ָשה ִ
ֹלהים י ְֶחפָ צּון :
י ְִשאָ לּונִ י ִמ ְש ְפ ֵטי-צֶ ֶדק ִק ְרבַׁ ת אֱ ִ
(א) קרא בגרון אל תחשוך וכו' .הנה כדרכינו לבלתי הקשות קושיות ברוב הספר ,לאהבת
הקיצור בסמוך על המבין ,נעשה גם בכל פסוקים אלו והמשכיל יבין תירוצם .והנה המתחיל
לקרא קורא בפה וכאשר הוא יגע אז קורא בגרון ,כד"א יגעתי בקראי נחר גרוני אמר קרא אף
בגרון ,כלומר לא תעצורך היגיעה כי אם קרא בגרון ואל תחשוך אם ניחר.
ושמא תאמר הלא אין מקבלים לזה אמר כשופר הרם קולך ,כלומר דבר ראשונה דברים
טובים המתיישבים על הלב ,ואח"כ דברים קשים המשברים הלב בצד מה ,ואח"כ קשים
כגידים כתרועת מלחמה ,ואחר קבלם שובה אליהם בדברים טובים ורצויים ,וזהו כשופר הרם
קולך שמתחיל בתקיעה פשוטה ,ואח"כ בשברים ואח"כ בתרועה ואחריה תקיעה פשוטה,
כך תתחיל בנחמה ותסיים בנחמה וב' הדרגות קושי באמצע ,אך לא תדבר ברמז כשופר ,רק
והגד לעמי פשעם כו' בפירוש.
או יאמר כשופר כו' ,בשום לב אל נקודת הכ"ף בפת"ח ולא בשו"א שהוא כאומרו כהשופר
הידוע .אך יאמר הלא ציוויתיך שאם לא תוכל להשמיע קול בפה תקרא בגרון ,והלא תאמר,
לא אדבר בכח להשמיע קול חזק כי גרוני ייחר ,וגם לבלתי בייש בקול רם את מקבלי התוכחת
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בהגיד להם פשעם ,לזה אמר כהשופר הידוע בתורה הוא של מתן תורה ,שהיה קול שופר
הולך וחזק מאד כן תעשה אתה ,וכל כך למה? להסיר מלבם כי קל עוונם לפני ,כי הלא לפי
רוב השלמות אכביד עול אשמתם ,וזהו והגד לעמי הם הדבקים בי ביותר ומתייחסים לעם
שלי פשעם ,כי כל עוון להם כבד כפשע מה שאין כן להמון עם הארץ ,ועל כן בקרוביו אמר
בהם פשעם ובהמון העם אמר חטאתם.
(ב) ואותי יום יום ידרושון כו' .יום אחר יום על צרותם כלומר מתרעמים שאיני מושיעם ביום
האחד ולא בשני ולכן ישובו בכל יום ,ועל כן ודעת דרכי יחפצון מה המה דרכי מה הוא שלא
אענם ,ולא יחשדוני שאני עושה שלא כדין ועוד מעט יחושו ,שמא אני מטה משפט צדק וכגוי
אשר צדקה עשה כו' ,ישאלוני מה המה משפטי צדק שלא עניתים ,כלומר שהוא שלא כדין
ועדיין הוא בינם לבינו ,ועוד מעט ורוצים לעמוד עמי בדין ,וזהו קרבת אלוהים יחפצון ,כד"א
ונקרב בעל הבית אל האלוהים וכו' ,ולא יחושו אל העדר צדקתם כי הם בעיניהם כגוי אשר
צדקה עשה כו' ,לכן והגד לעמי וכו' ותביעתם היא למה צמנו וכו'.
ית ִענִ ינּו נ ְַׁפ ֵשנּו וְל ֹא ֵת ָדע
ג לָ ָמה צַׁ ְמנּו וְל ֹא ָר ִא ָ
הֵ ן ְביֹום צ ְֹמ ֶכם ִת ְמצְ אּו-חֵ פֶ ץ ְוכָל-עַׁ צְ בֵ יכֶם ִתנְ גֹ שּו :
קֹולכֶם :
ּולהַׁ כֹות ְבאֶ גְ רֹף ֶר ַׁשע ל ֹאָ -תצּומּו כַׁיֹום ְל ַׁה ְש ִמיעַׁ בַׁ ָמרֹום ְ
ּומצָ ה ָתצּומּו ְ
ד הֵ ן ְל ִריב ַׁ
ה הֲ ָכזֶה י ְִהיֶה צֹום אֶ ְבחָ ֵרהּו יֹום עַׁ נֹות אָ ָדם נ ְַׁפשֹו
ְשק וָאֵ פֶ ר יַׁצִ יעַׁ הֲ לָ זֶה ִת ְק ָרא-צֹום וְיֹום ָרצֹון לה' :
הֲ לָ כֹף כְ אַׁ גְ מֹן ר ֹאשֹו ו ַׁ
ו הֲ לֹוא זֶה צֹום אֶ ְבחָ ֵרהּו
מֹוטה ְת ַׁנ ֵתקּו :
ְשלַׁ ח ְרצּוצִ ים ָח ְפ ִשים ְוכָלָ -
מֹוטה ו ַׁ
ָ
פַׁ ֵתחַׁ חַׁ ְרצֻבֹות ֶר ַׁשע הַׁ ֵתר אֲ גֻדֹות
(ג) למה צמנו ולא ראית כו' .הנה יש שני מיני צומות:
האחד הוא צום בלי עינוי נפש ,שהוא העושה מריבה עם חברו וצם כדי שינקום ה' נקמתו ,או
שחושב מתקרב בזה אליו יתברך ולא יאשם אם יצר לו ויעשה לו רעה ,בחושבו כי ע"י תעניתו
אשר יתענה לפניו יתברך ,יהי אלוהיו עמו בכל אשר יעשה ,זה יקרא צום בלתי מתייחס אל
עינוי נפש ,כי אדרבא מתגאה לבו ונפשו להנקם מאויביו ,על זה אמר למה צמנו ולא ראית.
ויש מין אחר שהוא על מה שבין אדם למקום ב"ה ,שהוא מענה ומכניע עצמו ונפשו לפניו
יתברך ,בל יביט אל מעשיו אשר חטא לפניו יתברך ,ועל זה אמר ענינו נפשנו ולא תדע,
והשיב להם הנביא בשמו יתברך הן ביום צומכם כו' ,כלומר על המין האחד שנקרא צום ולא
עינוי ,אין לבכם לשמים רק למצוא חפציכם ,וכל עצביכם אשר תטרחו ותעצבו ,הוא כדי
שתנגושו את רעכם ותחרחרו ריב ומדון.
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כי (ד) הן לריב ומצה תצומו כאשר יריב איש עם רעהו יצומו ,למען נקום ינקום ה' נקמתו
מאת עמיתו ,ולהכות באגרוף רשע לבל יאשם אם אכה את רעהו באבן או באגרוף ,בחשבו
כי השי"ת יהיה בעזרו אחרי שצם לפניו ,ויזכהו נגד איש ריבו ,לא תצומו כיום שהוא בשום לב
אל הנקד הכף בפתח ,שהוא כאומר כהיום בה"א הידיעה ,אך יאמר על צום ידוע שאין זולתו
בתורה הוא יום הכפורים ,ועל כן אינכם צמים כזה באותו יום ,כי באותו יום הוא לרחמים לכם
אך זה הפכו ,וזהו לא תצומו כיום כי זה הוא להשמיע במרום קולכם ,כי נמצאתם משמיעים
במרום קולכם ,מלשינים ומשטינים את עצמכם לפניו יתברך ,כי בעלות זיכרון צומכם במרום
יאמר הוא יתברך ,על מה זה צם להנקם מרעהו ולהרע לו ,הלא מעיד על עצמו כי רשע הוא,
ואיה אפוא אשר ציוויתיו ואהבת לרעך כמוך ,אשר בו תלויה התורה כולה ,ולא תקום ולא
תטור את בני עמך ,נמצא מתהפך הוא יתברך עליו להשיב עמלו בראשו ,וזהו אומרו לא
תצומו כיום להשמיע במרום קולכם כמעידים בפיכם רשעתכם ,ובזה נסתלקה תלונת העדר
קבלת הצום.
ועל השני הנקרא עינוי נפש אמר (ה) הכזה יהיה כו' ,בהא התימה כלומר האם כזה יעלה
על רוחכם יהיה צום אבחרהו ,יום ענות אדם נפשו שתחשבו לעינוי נפש הוראות חיצוניות,
הלא המה לכוף כאגמון הראש ולהציע שק ואפר ,ולא תסירו רוע מעלליכם ותטהרו לבכם
ונפשכם מבפנים ,לבל תשובו לכסלה ולתקן את אשר עיוויתם ,כי זהו עיקר העינוי למען יכנע
האדם ולבבו הערל ,וישוב אל ה' ויתחרט על העבר ויתקן את העתיד ,ולא שירחמהו ה' ע"י
שהתענה לפניו ונמצא טובל ושרץ בידו.
אך אמנה (ו) הלא זה צום אבחרהו כו' פתח חרצובות רשע וכו' ,שהוא הצום שנמשך ממנו
הסרת רוע המעללים כאשר כתבנו ,ועל מה שבין אדם למקום אמר פתח חרצובות רשע,
שלא יהיו צרורות רשע כמוס בלב לשוב להרשיע ,ותענו על מה שעבר רק תרחצו תזכו לבכם
מחרצובות רשע ,והתר אגודות מוטה אשר בין אדם לחברו ,אם יש לכם אגודות וכתות
להטות את רעכם ולהרע ,התירו האגודות וחברות ,כד"א אל תעשו אגודות אגודות ,ואשר הם
רצוצים תחת ידיכם תשלחו חפשים ,וכל מוטה ועול או כח שיש לכם על הרצוצים לשוב אח"כ
לשעבדם תנתקו ,ובזה לא תצטרך לצום ולענות את נפשך וירבה טובך במאד מאד ,כי יעצתי
כי הדרך הטובה הלא פרוס כו' ,ואז טוב לך מכל זה ואבחר בו גם שלא תתענה.
רּודים ָת ִביא בָ יִת
ז הֲ לֹוא פָ רֹס לָ ָרעֵ ב לַׁ ְח ֶמָך וַׁעֲ נִ יִ ים ְמ ִ
ּומ ְב ָש ְרָך ל ֹא ִת ְתעַׁ לָ ם :
כִ יִ -ת ְראֶ ה עָ רֹם וְכִ ִסיתֹו ִ
אֹורָך וַׁאֲ ֻרכ ְָתָך ְמהֵ ָרה ִתצְ ָמח
ַׁשחַׁ ר ֶ
ח אָ ז יִבָ ַׁקע כ ַׁ
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וְהָ לַׁ ְך ְלפָ נֶיָך צִ ְד ֶקָך כְ בֹוד ה' יַׁאַׁ ְספֶ ָך :
ֹאמר ִהנֵנִ י
ט אָ ז ִת ְק ָרא וה' יַׁעֲ נֶה ְת ַׁשּוַׁע וְי ַׁ
מֹוטה ְשלַׁ ח אֶ צְ בַׁ ע ו ְַׁדבֶ ר-אָ וֶן :
ָ
ִאםָ -ת ִסיר ִמתֹוכְ ָך
ְתפֵ ק לָ ָרעֵ ב נ ְַׁפ ֶשָך ְונֶפֶ ש נַׁעֲ נָה ַׁת ְש ִביעַׁ
יו ָ
אֹורָך וַׁאֲ פֵ לָ ְתָך כַׁצָ הֳ ָריִם :
ְוז ַָׁרח בַׁ חֹ ֶשְך ֶ
וזהו (ז) הלא פרוס לרעב וכו' ,לומר טוב לך כי תאכל ותשתה ,ובמקום אשר תצום ותענה
נפשך כנגד יום ענות אדם נפשו ,טוב לך תפרוס לחמך אשר לך ביום ההוא ,ותתן לרעב חציו
ותאכל אתה והוא ותהנו שניכם ,וכנגד לכוף כאגמון ראשו כעני ,טוב לך עשותך נחת רוח
לעניים מרודים ותביאם בית ,וכנגד שק ואפר תציע כי תראה ערום וכסיתו וזה טוב לך וזכות
יותר ,ותרוויח שלא תענה נפשך ותזכה יותר ,וזהו ומבשרך לא תתעלם מלהאכילו שלא
תמנע מבשרך אכול ושתה ,ולכופו כאגמון ולהציע שק ואפר ,כי טוב לך שתאכל ותשתה
ותזכה יותר מבהתענך ,כי טוב שתהנה אתה והדל ,משלא תאכל אתה ולא זולתך.
או יאמר בשום לב אל אומרו כי תראה ערום וכסיתו ,ולא אמר ואת הערווה תכסה שאומר
הלא פרוס וכו' ענייין אליהו עם הצרפית ,שאמר לה עשי לי עוגה קטנה ,ולך ולבנך תעשי
באחרונה ,כי במה גדל זכות האשה ההיא בצדקה שעשתה עמו ,להמטיר על הארץ בזכותה
להחיות עם רב כמאמר ספר הזוהר ,כי על כן הוטלה נון יתירה ,כי באומרו עד יום תת כתוב
עד יום תתן ,לרמוז כי על ידי מצווה זו היא נותנת מטר על הארץ ,והיה זה על כי נוסף על
הצדקה הקדימה מאותו המעט קמח ,ותעש לו תחילה עוגה ולא חששה על שלא היה נשאר
לה ולבנה שעור.
ובזה נבוא אל העניין
שאומר מה לך צורך לצום על צרה ,הלא פרוס כו' ,שאם יהיה לך ככר לחם לא תאמר אוכל
אני ראשונה ואח"כ השאר אתן לרעב ,כי אם עשי כצרפית ,כי בעוד הככר שלם לא תבצע
אותו בשבילך כי אם לרעב ,וזהו הלא פרוס לרעב לחמך ועניים מרודים נכנעים ונדים תביא
בית.
ושמא תאמר הלא די לי לתת להם לחם ,והם ילכו ויאכלו במקומותם ,ולמה אביאם הביתה,
הלא הוא כי הנה כאשר תראה אותם בלכתם בדרך ,והמה מתכסים בבלאי בגד עליהם ,ומי
יודע אם יש להם לבוש תחתון או חלוק ,ואולי אין להם זולת העליון הנגלה ולא תראנו וישאר
ערום ,על כן הביאהו הביתה ,כי בהיותו תוך ביתך לא יבצר מראותך אם הוא ערום אם לאו
בשוכבו ובקומו ,וזהו ועניים מרודים תביא בית ,כדי שע"י כן כי תראה איזה מהם ערום
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וכסיתו ,וע"י כן אינך צריך לצום ,וזהו ומבשרך לא תתעלם כמדובר בקודם ,וע"י כן תנצל
מחשך הצרה ,כי (ח) אז יבקע כשחר כי מסתיר מעט ומאיר היום ,כך מתוך הצרה תבקע
האורה ,וכאשר החלות לפרוס הלחם בשביל הרעב קודם לאכילתך ,גם ארוכתך מהרה תצמח
וגם לא ינוכה שכרך ,כי אם והלך לפניך צדקך ,ועל כי הראה ערום וכסיתו ,כבוד ה' יאספך
ויכסך בלבוש.
או יאמר ,הלא פרוס לרעב לחמך .כלומר שלך מן ההתר .עוד כיוון מה שאמרו ז"ל בעל
הבית בוצע כדי שיבצע בעין יפה ,כן אל תאמר לדל שיבצע מלחמך ,פן יבוש ויבצע פרוסה
קטנה ,רק פרוס לו אתה שתבצע לו בעין יפה ,ומצווה זו תגרור לך גדולה הימנה ,כי זה היה
א' ובצעת לו פרוסה והלך לו ,ומזה תבוא שעניים מרודים עם היותם רבים ,לא בלבד תתן
להם לאכול כי אם גם תביא בית ,ומזה תבוא אל גדולה הימנה ,והיא כי תראה ערום וכסיתו,
שהיא הוצאה יתירה על הקודם ,וע"י זו ישלם לך מידה כנגד מידה ,כי ומבשרך לא תתעלם,
והוא כי בזכות כסותך את הדל ,גם ה' את בשרך המכסה את הנפש בלבוש יתמיד הכסוי
ההוא ,כי תאריך ימים שיתמיד בשרך להיות מלבוש אל נפשך ,ואמר לשון זה למה שאינו חיי
עולם רק אריכות זמן ,על כן ייחס העדרו אל התעלמות וזה הוא לחומר ,ועוד יהיה לך גדול
מזה נוגע אל הנפש ,והוא כי לעומת מה שתפרוס לרעב לחמך ,כך אורך הוא אור נפשך
המאיר כל כך ,גודל אור מצווה זו שבקעת ופרסת לרעב לחמך להחיותו ,שיבוא אור מצווה זו
מלמעלה אל תוך אורך היא נפשך ,שתדמה אור נפשך אל שחרות בערך אור המצווה הבאה
אליה ,שכאשר אור היום בוקע בשחרות השחר ומאיר ,כך אור המצווה יבוא אל תוך נפשך
ויבקע בה ,ומקומו תאיר כולה.
וזהו אז יבקע כשחר אורך היא נפשך ,לקבל בתוכה אור המצווה ,והוא כי שחרות נפשך הוא
מחלאת חולי איזה עוון שדבק בה ,ועתה ע"י שנקבעה לקבל האור ההוא ,יועיל להלבין חולי
שחרותה מהרה ,וזהו וארוכתך שהוא להתרפא ממכות אשמותיך ,כענייין בא ליטהר מסייעין
אותו ,ע"י מצווה זו תהיה יותר מהרה צמיחתה מעל ידי מצווה זולתה ,כי הצדקה עזר גדול אל
התשובה ,ולעומת מה שהעניים מרודים תביא בית ,שתאמר אליהם בואו אחרי אל ביתי ,כן
והלך לפניך צדקך להביאך אל מדור העליון ,ועל מה שתראה ערום וכסיתו ,ע"כ כבוד ה'
יאספך שתהיה נאסף בסילוקך מכבוד ה' ,נאסף ומלובש בתוך כבוד ה' ,וזהו כבוד ה' יאספך.
(ט) אז תקרא וה' יענה וכו' .הלא שבחתי לפניך מעלת הצדקה ,אל תאמר בלבבך מה לי טוב
מלעשות צדקה ,גם כי לבי לא יהיה נכון וטהור מאיזה דבר בלתי טהור ,הצדקה תגין ותתקן
הכל אל תאמר כן ,כי הנה יש מדרגה אחת לא תשיגנה צדקה לבדה ,אם לא תצטרף עמה
טהרת הלב מכל מוטה וחלאה ,והיא כי אז תקרא כו' אם תסיר מתוכך מוטה וכו' והוא
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מאמרנו על פסוק והיה טרם יקראו ואני אענה ,והוא בשום לב אל אומרו עוד הם מדברים
ואני אשמע ,אחר אומרו גדולה הימנה שהוא טרם יקראו ואני אענה ,אך הנה הוא משל לשני
אהובי מלך א' ,וכל א' בא לשאול שאלה מאת המלך ,והמלך ידע שאלת כל אחד ,ולאחד
בהחילו אמר שתוק בני שתוק ,כי ידעתי שאלתך והנני נותנה לך ,ואל השני עם שידע
והסכימה דעתו לתת את שאלתו לא ישתיקנו ,כי אם שמוע ישמע כל דברי שאלתו מראש ועד
סוף ,אמור מעתה את מי יחפוץ המלך לעשות יקר יותר משניהם ,הוי אומר את השני כי
ערבים עליו דבריו ומשתעשע להיות כדבר אתו ,וזה יאמר טרם יקראו ואני אענה ,שהסכמתי
וגזרתי את כל הטובה אשר ישאלו ממני.
אך אם אחר שעניתים עדיין הם מדברים בתפילה ,לא אמנע עצמי מלשמוע את כל דבריהם,
כי אם ואני אשמע כי ערבים עלי דברי דודים ,ועל זה כתבנו שהיה משבח דוד לה' ,באומרו
ברוך ה' אשר לא הסיר תפלתו וחסדו מאתי ,וע"ד זה יאמר אז תקרא וה' יענה כו' ,והוא
בשום לב אל אומרו תקרא שהוא לשון עתיד ,ולא אמר בקוראך יענך וכיוצא ,אך יאמר לא
ייחל מלענות עד אחר הקריאה ,כי אם אז בהיות שעדיין לא קראת ,כי אם שתקרא שאתה בא
לקרא כבר ה' יענה ,ואח"כ כאשר תשוע ותאמר דברי שוועתך ותפילתך אומר הנני ,כי שומע
אנכי ,ולא בלבד שאחר החילך לשווע אשמע ,כי אם שגם מאז תרצה לשווע אומר הנני מוכן
לשמוע דברי שוועת תפילתך ,ומתי יהיה זה כי אשר תקרא וכו' ,הלא הוא כאשר נוסף על
הצדקה גם תסיר מתוכך ,שהוא ממחשבת הלב מוטה ,וזה הוא ממחשבה לבדה וממה שהוא
הרמז זהו שלח אצבע ,וממה שהוא בדבור וזהו ודבר און ,כלומר שמהא' לא יבוא אל הב'
ומהשנית אל השלישית ,שממחשבה תבוא אל רמז של שליחות אצבע ,להיות מורה
באצבעותיך שתמשך ממנו אל דבר און ,ואז תקנה המעלה האמורה ,כי אז תקרא כו'
כמדובר.
(י) ותפק לרעב נפשך וכו' .דעת רז"ל כי זה מדבר על המפייסו שמתברך בי"א ברכות ,ועל פי
דרכם יאמר כי לא יבצר מעני המקבל ,שנפשו מרה לו ומתבייש על כי בא להצטרך ,ונהפכה
שמחת קבלתו לאבל ,על כן משבח את המפייסו לומר לו אשריך בעל ייסורין בן העולם הבא
בטוח אתה בו ממני ,כי יותר אתה עושה עמי מאשר אני עושה עמך ובימינך הקדוש ברוך הוא
כי יעמוד לימין אביון ,ואל זה יביט אל עני כו' ,והנה דברים כאלו לפעמים לא ינחם בם הקוצר
רוח ,ואומר הנביא עשה זאת אפוא שיכנסו דברי פיוסך בנפשו ,ויערבו לו וישמח בהם ,והוא כי
תוציא הדברים מתוך נפשך ולא מן השפה ולחוץ ,ואז כאשר מן הנפש יצאו אל נפש העני
יכנסו ,וזהו ותפק לרעב נפשך ,כי מה שתפק מפיך הוא מה שבנפשך ,שאז ונפש נענה
תשביע כי עד נפשו יגיעו פיוסך ,שאינך כזן את הגוף בלבד כבלתי מפייסו ,כי אם נפשו גם
היא תשביע ,ואז לא יבקע אורך כשחר שהוא כתוספת חשך הלילה בסוף גבול הייסורין ,כי
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אם וזרח בחושך בתוך גבולו אורך וטובך ,ואם ייסוריך קשים בגדר אפלה יותר מחשך ,יתוסף
שואפלתך כצהרים ,ולא כדרך זריחת היום שמתחיל מעט מעט והולך ואור כי אם מיד
הזריחה תהיה כצהרים ,ועוד יוסיפו לך כי לא ילך לפניך צדקך ,ושבסוף כבוד ה' יאספך.
ֹתיָך יַׁחֲ ִליץ
יא ְונָחֲ ָך ה' ָת ִמיד ו ְִה ְש ִביעַׁ ְבצַׁ ְחצָ חֹות נ ְַׁפ ֶשָך וְעַׁ צְ מ ֶ
ימיו :
ִית כְ גַׁן ָרוֶה ּוכְ מֹוצָ א ַׁמיִם אֲ ֶשר ל ֹאְ -יכַׁזְ בּו ֵמ ָ
וְהָ י ָ
קֹומם
מֹוס ֵדי דֹורָ -ודֹור ְת ֵ
ְ
יב ּובָ נּו ִמ ְמָך חָ ְרבֹות עֹולָ ם
וְקֹ ָרא ְלָך גֹ ֵדר פֶ ֶרץ ְמשֹובֵ ב נְ ִתיבֹות לָ ָשבֶ ת :
יג ִאםָ -ת ִשיב ִמ ַׁשבָ ת ַׁרגְ לֶ ָך עֲ שֹות חֲ פָ צֶ יָך ְביֹום ָק ְד ִשי
את לַׁ ַׁשבָ ת עֹ נֶג ִל ְקדֹוש ה' ְמכֻבָ ד
ו ְָק ָר ָ
וְכִ בַׁ ְדתֹו ֵמעֲ שֹות ְד ָרכֶיָך ִמ ְמצֹוא חֶ ְפצְ ָך ו ְַׁדבֵ ר ָדבָ ר :
ותי) [בָ מֳ ֵתי] אָ ֶרץ
יד אָ ז ִת ְתעַׁ נַׁג עַׁ ל-ה' ו ְִה ְרכ ְַׁב ִתיָך עַׁ ל(-בָ מֳ ֵ
וְהַׁ אֲ כ ְַׁל ִתיָך נַׁחֲ לַׁ ת יַׁעֲ קֹ ב אָ ִביָך כִ י ִפי ה' ִדבֵ ר :
כי אם מעתה (יא) ונחך ה' תמיד ,שהם שלשה יתרונות:
אחד שאינו בלבד פרקליט הצדקה כי אם ה',
ב' ,שאינו בלבד הולך לפניך כי אם מנחה אותך ,ולא בלבד כבוד ה' כי אם ה' עצמו,
ועוד כי דרך הצדיק בצאתו מן העולם שמראה להן הקדוש ברוך הוא אז מתן שכרן ,וע"י כן
נפשם שבעה והם ישנים ,שהוא כמפורש אצלנו טוב לנפש שלא בעיצבון תצא על מה שאינה
עושה פה לקנות יותר אושר העולם הבא ,רק היא שבעה וגם הגוף מאותו השפע נשאר כישן
ולא כמת ,שלא תשלוט בו רמה וריקבון ,כי אם ערבות ושפתותיו דובבות ,ועל שני אלה אמר
על הנפש והשביע בצחצחות ,שהוא כי על היות פנימיות האיש ההוא צח ,ידבר צחות לדל
לנחמו ,וזהו בצחצחות בשביל זכות צח צחות ,ועל הגוף אמר ועצמותיך אצ"ל גדר שינה כי
אם גם יחליץ ויעדן.
ושמא תאמר א"כ תצטרך הנפש העליונה להיות רובצת על הגוף בארץ והוא לה הפסד ,כי
טוב לה תהיה על השמים לגמרי ,לזה אמר לא תדאג ,כי הנה יהיה כישן כי הלא והיית כגן
רוה ,כן תהיה הגוף רווה מהקודם מהסילוק ,והנפש כמוצא מים אשר לא יכזבו מימיו
להשפיע את הגוף ,באופן תדבק למעלה במוצא העליון ,ועל הגוף להשקותו ממימי השפע,
וכאשר לא יכזבו מימיו העליונים ,מה תפסיד בהשפיע מהם אל הגוף והוא בשני עולמות
כאחד.

חזור לעמוד השער

ספר ישעיהו

*

פירוש מראות הצובאות

*

רבי משה אלשיך

*

אתר דעת

468

(יב) ובנו ממך חרבות עולם וכו' .הנה ברכתי אותך ועל זרעך אני אומר ובנו ממך לריבויים
חרבות עולם ,וטוב להם דירה בחרבות שלא היה בהם יישוב ,שעל ידי כן נתמעטו עונות
הנעשים שם ,וגם הם טובות להתבודדות ופרישה משטף בני אדם ,ובזה מוסדי דור ודור הם
צדיקים יסודי עולם ,שבכל דור תקומם מזרעך ולא תירא משוד כי יבוא בחרבות ההם ,כי הלא
וקורא לך גודר פרץ הדור ומשובב נתיבות ודרכים שבחזקת סכנה שיהיו ראויים לשבת ,כי
בזכותך יבטלו שודדים.
(יג) אם תשיב משבת רגלך כו' הנה ארז"ל ההולך לביהכ"נ מצווה למרהט ואפילו בשבת,
הנה כי בשבת אסור לרוץ אלא לדבר מצווה ,וזה יאמר ,אם תשיב מחמת היות שבת רגלך,
וזה בהיות עשות חפצך כו' ,שאם הוא לחפצי שמים אל תשיב רגלך ,ואל תאמר כי תהיה
מיצר בשבת ,אם לא תמהר לפקח על חפציך ,אל תחוש כי הנה וקראת לשבת עונג מצד
עצמו כאילו השבת מענגך ,או מעין זה אפילו אין לך לאכול כדי לכבדו במעדנים אל תקוץ ,כי
בפת ומים שיהיה לך את השבת מצד עצמו יָקרא עונג ,כאילו יש לך כל מעדני עולם.
ושמא תאמר ,איזה שייכות יש לכבדו להתענג בו מצד עצמו ,הלא הוא כי לקדוש ה' שקדשו
יתברך תקרא מכובד ,הוא כי גדר מכובד הוא היותו מכבד את הבריות ,כאומרו איזהו מכובד
וכו' והוא כי מאשר הוא קדוש ה' שהשפיע בו קדושה ,הוא מכבדך מאשר קדשו ה' ,והוא נפש
יתירה שהשפיע בך ,ובזה תתענג בו בטוב מחשבתך על אשר השייכות הזה שלך עמו.
ושמא תאמר ,איך תחת כבודו אכבדנו גם אני אם אין לי ,כי הנה וכבדתו מעשות דרכיך של
חול על ידו ,כענייין להחשיך על התחום ללכת אל עסקיך במוצאי שבת ,וג"כ ממצא חפצך
כבקור שדה לדעת מה היא צריכה ,וקראה מציאה כענייין מה שאמר שמואל כל המבקר נכסיו
בכל יום אשכח אסתירא ,ואמר רבי פלוני אשכחתינהו לכולהו איסתיר דמר שמואל ,וגם
תכבדהו בדבר דבר שהוא כעין סיפורים ודומיהם כשיחה בטלה ,וזהו ודבר דבר שהוא דברים
שאין בם מועיל זולתי הדבור.
או שעור העניין ,מחמת היות שבת רגלך אל תצטער על שאין חפציך נעשים ,כי לא יבצר
עשות חפציך כי הוא יתברך יעשה אותם כנעשים מאליהם כמעט ,וזהו אם תשיב וכו' יהיה
לך מאתי עשות חפציך ביום קדשי ,אך בזאת שלא תתעצב בו על היותך בטל מעשות
חפציך ,כי אם שוקראת לשבת ענג ,שע"י כן אני אעשה ואצליח חפציך.
ושמא תאמר ,הלא אתה קדשת את השבת ע"י מונעך מהמטיר בו מן כמו שאמרו ז"ל ויקדש
אותו שלא היה יורד בו מן ,וא"כ איך תעשה חפצך ביום קדשך ,לזה אמר לקדוש ה' שקדשו
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במן שלא להורידו בו ,אין זה מבלי השפיע בו טובה ,כי אתה לקדוש ה' תקרא מכובד ,כי הוא
יכבדך ברב טוב ,כי איזהו מכובד המכבד ,ולא עוד ,אלא שהוא יכבדך בקום עשה ,ואתה
תכבדנו בשב ואל תעשה ,כי הנה ולקדוש ה' הוא השבת תקרא מכובד ,על שמכבדך בנפש
יתרה ובהצלחה כמדובר ,שהוא גדר מכובד כי איזהו הוא מכובד המכבד ,אך אתה וכבדתו
בשב ואל תעשה ,שהוא מעשות דרכיך וכו' כמדובר בקודם.
או בזכות זה (יד) תתענג על ה' כבן המתחטא לפני אביו ועושה רצונו ,כענייין חוני המעגל
והרכבתיך וכו' ,כי גם שכל העולם שלך שהיא נחלת יעקב אביך בלי מצרים ,עם כל זה
הרכבת נפשך לא תהיה בשמים כנגד חו"ל ,כי אם על במתי ארץ ישראל שהוא ברוממות
ארץ העליונה שכנגדה ,אך כל שאר העולם יהיה לך לאכול טובה ,וזה אמר והרכבתיך וכו'
והאכלתיך כו'.

פרק נט
הֹושיעַׁ וְל ֹאָ -כ ְב ָדה אָ זְ נֹו ִמ ְשמֹועַׁ :
א הֵ ן ל ֹאָ -קצְ ָרה יַׁד-ה' ֵמ ִ
ֹתיכֶם הָ יּו ַׁמ ְב ִד ִלים בֵ י ֵנכֶם ְלבֵ ין אֱ ֹלהֵ יכֶם
ב כִ י ִאםֲ -ע ֹונ ֵ
ֹאותיכֶם ִה ְס ִתירּו פָ נִ ים ִמכֶם ִמ ְשמֹועַׁ :
וְחַׁ ט ֵ
עֹותיכֶם בֶ עָ ֹון
ג כִ י כַׁפֵ יכֶם נְ גֹ אֲ לּו בַׁ ָדם וְאֶ צְ ְב ֵ
תֹותיכֶם ִד ְברּוֶ -ש ֶקר ְלשֹונְ כֶם עַׁ וְלָ ה ֶת ְהגֶה :
ִש ְפ ֵ
ד אֵ ין-קֹ ֵרא ְבצֶ ֶדק וְאֵ ין נִ ְשפָ ט בֶ אֱ מּונָה
תהּו ו ְַׁדבֶ רָ -שוְא הָ רֹו עָ ָמל וְהֹולֵ יד אָ וֶן :
בָ טֹוחַׁ עַׁ לֹ -
(א) הן לא קצרה יד ה' מהושיע כו'.
ראוי לשים לב אל קשר פסוקים אלו אל הקודם.
ועוד שהראוי יאמר להושיע,
ועוד אומרו כי אם עונותיכם היו מבדילים כי מלת היו מיותרת ,והראוי יאמר כי עונותיכם
מבדילים,
ועוד כי יראה כי גדול כח החטאות להסתיר פנים מהעוונות שהם במזיד.
ועוד אומרו כי כפיכם וכו' למה בכפים אומר דם ובאצבעות עון.
ועוד כי גם הדם הוא עון.
ועוד כי כפות ואצבעות הכל ענייין אחד ,ולמה כפל ושינה תוארן,
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וכן באומרו שפתותיכם כו' הם כפל ענייין במלות שונות שהן שתי קשיות ,וע"ד זה יש הערות
גלויות בשאר פסוקים אין צורך להזכירם.
אמנם אחרי אומרו שיהיו ישראל אומרים למה צמנו ולא ראית ענינו נפשנו כו' ,ואמר הנביא
כי הטעם היה כי ביום הצום לא היה רק למצוא חפצן ולהבות באגרוף רשע ,וגם מה שיענו
נפשם היה לפנים לכוף כאגמון ראשם ושק ואפר יציעו ,אך לא היו מפתחים אגודות רשע,
כי הלא זה צום אבחרהו פתח חרצובות רשע וכו' ,והמשיך ג"כ שהיו צריכים צדקה ושמירת
שבת וכו' ,אמר עתה הנה אמרתי לכם טעם ,אל העדר השמיעה יתברך ביום צומכם ,אך מה
שתהרהרו לומר שקצרה ידי מהושיע ,שהוא כמאמרם ז"ל שהיו בזמנים ההם אומרים הגויים,
כי אלוהי ישראל עשה להם תשועות רבות ,עד שנלאה מרוב התשועות שעשה ,אמר חלילה
לאל מזה ,כי הנה לא קצרה ידו מהושיע ,שהוא מחמת היותו מושיע פעמים רבות לא נלאה
וקצרה ידו וכן לא כבדה אזנו מחמת היותו שומע פעמים רבות ,לא נלאה ותכבד אזנו
משמוע.
ושמא תאמרו ,כי ביום צומכם ועניתם נפשכם שבתם עדיו ולא ישמע לקול תפילתכם ,הלא
הוא כי הנה מתחילה טרם תשובו בתשובה( ,ב) עונותיכם היו מבדילים בעצם ביניכם לבין
אלוהיכם ,אך אחר ששבתם היה באופן שהלכו העונות ונשארו השגגות ,שהוא כמאמרם ז"ל
בגמרא כי השב מיראה זדונות נעשים לו כשגגות ,וזהו וחטאתיכם שהם השגגות שנשארו
לכם שנעשו מהזדונות ,גם שלא הספיקו להבדיל בעצם ביניכם לבין אלוהיכם ,כי כאשר היו
עושי העונות לפחות הספיקו להסתיר פנים מכם משמוע ,וזהו וחטאתיכם הסתירו פנים
מכם משמוע והוא הנה הכלים שעל ידם נעשית התפילה קלקלתם אותם איך על ידם תשמע
תפילתכם ,והוא כי בזמנים ההם בהתחלת התפילה היו פורשים כפיהם כמאמר הכתוב
בשלמה ,שהתחיל להתחיל להתפלל וכפיו פרושות השמימה ואיך שואלין מאת ה' יפתח
שפתיו להגיד תהילתו ,ואח"כ הוגה תפילתו בלשונו בלחש אמר איך בפרשכם כפיכם לא
יעלים עיניו מכם.
והנה (ג) כפיכם נגואלו בדם שהוא בזרע לבטלה ,אשר על זה אמר למעלה שוחטי הילדים
וגם אצבעותיכם הפרושות עם הכפיים הם מגואלות בעון הגזל ,כי בשני עבירות שיצרו של
אדם חומדתן נכשלתם בידיים הפרושות להתפלל ,וכן השפתיים שהתחילו לשאול ולומר ה'
שפתי תפתח ,הנה שפתותיכם דברו שקר ,ואיך יפתח אותם להיות אוזניו קשובות אל
התפילה ,אם דברו שקר אשר שנא ה' ,וכן לשונכם המתפללת בלא עולה תהגה ,ואיך
ישמענה ה' בהתפללה אליו.
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ושמא תאמרו ,כי אם כן אפוא אשמת דבר הוא על הדיינים ,שלא יעשו משפט על הגזל
הנזכר ,הנה לא כן הוא ,כי הנה אם הטוען בא בטענות רמאות ושקרים ,מה הדיין יכול לעשות
אחר שאין לדיין אלא מה שעיניו רואות ,וידון על פי הטענות ודאי שיצא משפט מעוקל ,וזהו
(ד) אין קורא בצדק ,שהוא כי כאשר יהיה איש קורא וצועק על חברו שחייב לו ,אינו קורא
בצדק כי אם בשקר ,ועי"כ אין נשפט באמונה ע"י הדיינים ,כי כוונת הקורא וקובל לפני הדיין
באמור פלוני חייב לי הוא בטוח על תהו שאומר מה אני יכול להפסיד ,אלא שלא יותן לי דבר,
ואצא בתהו בידי בזה אני בוטח ,שלא יהיה לי הפסד רק שיגעתי לריק ,ועי"כ ידבר שוא וזהו
בטוח על תהו ודבר שוא ,והנה ע"י מה שהטוען הרה עמל בתביעת שקר ,מה תהיה הלידה
שהוא גזירת הדין אם לא און ,כי ידון על פי הטענות ויצא משפט מעוקל ,וזהו הרו עמל והוליד
און.
או יאמר ,מי שיש לו דין עם חברו ,אין בהם לא טוען ולא נטען ,מי שקורא בצדק שירצה
למשפט צדק ,אצל הדיין ואין נשפט בינו לבינו בלי דיין באמונה שנאמר שעל כן אינו מבקש
מורה צדק ,כי כל אחד מבקש גזל ובוטח על תהו ,הבלי העולם שממון גזלו תעמוד לו .ולחפות
גזלו ידבר שוא ,שע"י שקרים רוצה להעמיד רשעו שיעמול ויטרח לבקש שקרים ולהתקוטט
עם הכל ,למצוא רגליים לכזביו שהוא עמל כדי להוליד און שהוא עון גזלו וזהו הרו עמל
והוליד און.
ְקּורי עַׁ כ ִָביש יֶאֱ רֹגּו
ה בֵ יצֵ י צִ ְפעֹונִ י ִב ֵקעּו ו ֵ
זּורה ִתבָ ַׁקע אֶ ְפעֶ ה :
הָ אֹ כֵל ִמבֵ יצֵ יהֶ ם יָמּות וְהַׁ ֶ
קּוריהֶ ם ל ֹאִ -י ְהיּו ְלבֶ גֶד וְל ֹא י ְִתכַׁסּו ְב ַׁמעֲ ֵשיהֶ ם
ו ֵ
ַׁמעֲ ֵשיהֶ ם ַׁמ ֲע ֵשי-אָ וֶן ּופֹ עַׁ ל חָ ָמס ְבכַׁפֵ יהֶ ם :
ִימהֲ רּו ִל ְשפֹ ְך ָדם נ ִָקי
ז ַׁרגְ לֵ יהֶ ם לָ ַׁרע יָרּוצּו ו ַׁ
לֹותם :
ֹתיהֶ ם ַׁמ ְח ְשבֹות אָ וֶן שֹ ד ו ֶָשבֶ ר ִב ְמ ִס ָ
ַׁמ ְח ְשב ֵ
ֹלתם
ח ֶד ֶרְך ָשלֹום ל ֹא י ָָדעּו וְאֵ ין ִמ ְשפָ ט ְב ַׁמ ְעגְ ָ
יבֹותיהֶ ם ִע ְקשּו לָ הֶ ם כֹל ד ֵֹרְך בָ ּה ל ֹא י ַָׁדע ָשלֹום :
ֵ
נְ ִת
ט עַׁ לֵ -כן ָרחַׁ ק ִמ ְשפָ ט ִמ ֶמנּו וְל ֹא ַׁת ִשיגֵנּו צְ ָד ָקה
נְ ַׁקּוֶה לָ אֹור ו ְִהנֵה-חֹ ֶשְך ִלנְ גֹ הֹות בַׁ אֲ פֵ לֹות נְ הַׁ לֵ ְך :
(ה) ביצי צפעוני בקעו וכו'.
לבוא אל העניין נקדים כי כל החוטא שוגג נמשך לו מעונות שבידו ,שעל כן יצאת תקלה
מתחת ידו ,כמאמר שלמה גם בלא דעת נפש לא טוב ,מה שאין כן אשר אין בידו עונות,
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שאפילו בהמתם של צדיקים אין הקדוש ברוך הוא מביא תקלה על ידן ,וכל שכן צדיקים עצמן
כי רגלי חסידיו ישמור.
ועוד נקדים כי ע"י מצות ומעשים טובים שאדם עושה ,נעשים לו מלבושי אור בגן עדן כנודע
מספר הזוהר ,וגם בגמרא נקראים חלוקא דרבנן ,והנה לפי רוב המעשה וטוב הכוונה יהיו
עצמיותם וחזקם.
עוד שלישית המפורסם בדברי רז"ל ,כי בכל עוון שאדם עושה נברא בו מלאך משחית
המקטרגו וממוגגו.
ונבוא אל העניין
אמר ,הלא אמרתי אליכם כי דברי עונות יש בכם ,והלא תאמרו כי אם יש עונות גם לעומתם
יש זכויות ,ולמה לא תצטרך להביט רק אל העונות ,על כן אמר שמעו נא וראו כי היטבתי אשר
אמרתי ,כי הנה העבירות הנעשים משחיתים שהם ביצים של היצר הרע הנמשל לצפעוני ,לו
יוכח שלא גררו אתכם להוליד עבירות כיוצא בהן במזיד ,כדרך הבנים להוציא אפרוחים כי
עבירה גוררת עבירה ,לפחות לא יבצר שבקעו מעצמם בקיעה מה ,שהוא להחטיא אתכם
בשוגג במעשה ,באופן שיש בכם עונות וחטאים ,אך הזכויות אין צריך לומר שלא הולידו
זכויות אחרות לעשות חלוקא דרבנן ,כי אם אפילו מציאות הזכויות הם קורי עכביש ,שהם
חוטים דקים חלושי הקיום כקורי עכביש ,וזהו וקורי עכביש יארוגו ,שהוא שיעשו אותם
בפניות בלתי טובות ,ועל ידי טובה מה נאכלים זכויותיהם ,ולא ישאר מאומה להתכסות בהם
בחלוקא דרבנן.
ושמא תאמרו ,כי אחר שמה שבצי צפעוני בקעו הוא שוגג ,הלא לא נאשם כי שלא בכוונה
היו ,אל תקל בעיניכם ,כי הלא האוכל מביציהם ימות ,כי האוכל מהיוצא מהם כשבקעו וחטאו
בשוגג ,הרואה את העושה שוגג אינו חושב שהוא שוגג ,ולומד ממנו ועושה במזיד ומת ,כי
נעשה רשע שבחייו קרוי מת ,וזהו האוכל מביציהם ימות ,ואפילו תאמר שמאותם הביצים לא
יחויב להחטיא שוגג כי אם שישארו במציאותם כביצה מוזרת ,שלא יבוא ממנה אפרוח כלל,
לפחות לא יבצר כי והזורה תבקע אפעה ,כי ממנו לפחות יברא משחית כנודע ,כי כל עוון גם
שלא יוליד אחר ,נעשה ממנו מלאך רע קטגור עליו.
או קרוב אל דרך זה ,והוא כמה שכתבנו על מאמר התנא עבירה גוררת עבירה ,כי מהעבירה
נברא משחית ,ואותו המשחית הוא הגורר עבירה כיוצא בה ,ובזה יאמר כי היצר הרע דומה
לצפעוני ,והעבירות שאדם עושה על ידו ידמו לבצי צפעוני ,שכמו שהביצה נבקעת ומוציאה
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אפרוח מחמת חימום הצפעוני ,כך מהעבירה יוצאת משחית שגוררת אחרת ,וזהו בצי צפעוני
הם העבירות בקעו משחיתים.
ושמא תאמר ,הלא לעומת העבירות עושים זכויות שבהם יעשו חלוקי דרבנן להגן מן
המשחיתים ,לזה אמר וקורי עכביש הם מה שיארוגו מהזכויות כאשר יבאר ,ואמר מה
שאמרתי ביצי צפעוני בקעו ,הוא כי האוכל מביציהם שהוא שהנהנה ואוכל מהמשחיתים
שבקעו הביצים ,שהחטיאוהו המשחיתים ההם ,שנעשו בעבירותיו ימות ,כי נמצא שעבר
עבירות ושנה בהן שנעשו כהיתר ,הרי זה ימות שיהיה ודאי רשע שבחייו יקרא מת ,ואפילו
הזורה שהוא כביצה מוזרת ,שבמשחית שיצא ממנו לא היה בו כח להביאו אל עבירה אחרת,
לפחות לא יבצר ממנו שיבקע אפעה ,הוא משחית הנדבק בנפשו ,וזהו והזורה תבקע אפעה,
ומה שאמרתי קורי עכביש יארוגו ,ראה נא חולשת זכויותיכם אשר המשלתי אותם לקורי
עכביש.
כי הנה (ו) קוריהם לא יגיעו להצטרף באריגה עד יהיו בגד ,כי הם הולכים ומתמעטים
ואובדים ,כי על ידי איזה טובה שיהיה להם ינוכו עד שיכלו ואינם ,ואפילו יונח שיהיו לבגד
במציאות ,לא יתכסו בעצם במעשיהם בחלוקא דרבנן ,כי אם יהיו כבגד עדים עשוי נקבים
נקבים ,או בלוי או חלוש שאין בו כח להתכסות בהם ,והטעם כי הלא מעשיהם מעשה און,
שלא יעשו מעשה המצות לשמן כי אם לרמות את הרואים ,שיחזיקום לצדיקים גמורים ,ומה
שעושים מצות בכפיהם לא מלבם ,כי אם חמס בידם מאנשים צדיקים כגזל בידם ,כי אינו
מתייחס אליהם על דרך מאמרם ז"ל על כלי חמס מכרותיהם ,שהחרב שהיו מורגלים בה
חמס היא מעשו ולא מהם ,כי אינה אומנותם.
(ז) רגליהם לרע ירוצו וכו' אמר כל כך נעשה להם טבע עשות רע ,שמבלי יחשבו לעשות רע
רגליהם מאליהם לרע ירוצו ,ובהתהלבותם ימהרו לשפוך דם נקי.
או בדרך אחרת ,אם יהיו דרך משל ינצו אנשים ורגליהם של המון שומעים או רואים ,אל מי
שהוא רע משניהם ירוצו להורגו ,או לייסרו על הצירו את חברו ,ואחר כך לא יהיה להם מיתון
לדעת מי הוא הזכאי בין שניהם ,ובמהירות ישפכו דם נקי שיטעו במחשבתם ,וזהו וימהרו
לשפוך דם נקי הפך הדין ,שהוא להיות מתון בדין להרוג א' מישראל .ועתה אומר הנביא ,אם
זה שהיה מחשבתו לטובה נזדמנה לו רעה ,לרוע הכנתו שמלומד לחטא ,ועבירה גוררת
עבירה ,אילו הייתה מחשבתו רעה מה היה עושה ,וזהו מחשבותיהם מחשבות און וכו' ,לומר
אילו היו מחשבותיהם מחשבות און כל כך הייתה רעתם רבה ,שאין צריך לומר שהיו ממהרים
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לשפוך דם ,כי אם אפילו מסילותיהם אם יבואו לעשות מסילה ביניהם דרך פשרה להשלים
ביניהם ,שוד ושבר היה מטים אל השוד והשבר ולא אל השלום.
או יאמר מה שידענו מרז"ל הפרש שבין התחלת היצר הרע להחטיא ,למה שאחר שהורגל
בחטא ,כי הלא בתחילה בא היצר הרע כעני המחזר בפתח ,ובקל יכול האדם להשליכו מעל
פניו ,אבל אחר שהחזיק בדבר נעשה בעל הבית ,אדון לו מושל בו בעל כורחו ,באופן שלא
יוכל לו כי נעשה לו עבד ,וזה יאמר ,הנה ראו כמה נעשה היצר הרע בעל הבית ,כי גם כי ירצה
האדם לבלתי לכת לעשות רע ,כל אבריו משועבדים אל היצר הרע שבלכתם לעשות מצווה
לא ירוצו ,אך כשהוא לרעה אז רגליהם לרע ירוצו ,ולא יוכל האדם בלבו לעכבם ,ואחר כך
וימהרו לשפוך דם נקי ,כי גם הידיים נמשכות אחר הרגלים לרע ,כי לא יניחם יצרם לימלך
בעצמם ,כי כבר הוא השליט על האדם ,כי לא יניחנו להיות נדון בקרבו בטענות היצר הטוב
והיצר הרע ,להיות להם שתי מחשבות לטוב ולרע ,כי אם מחשבותיהם מחשבות און בלבד,
שהם מחשבות היצר הרע לבדו ,שהוכבש היצר הטוב ליצר הרע ,וע"י כן גם כתת אל לבם
לפשר בין אנשים אשר להם ריב ,לשים שלום ולא יהרגו הנקי ,לא תהיה הפשרה לשים שלום
ביניהם בדרך ייטב לשניהם ,כי אם שוד ושבר במסלותם ,כי המסילה שיעשו להתהלך בה
דרך פשרה ,לא יהיה רק שלא ישפכו דם נקי ,אך לא יבצר מהיות שוד ושבר במסלותם ,שיטו
אל הנאת העושק ביותר ,וישדדו וישברו את העשוק ,וזהו שוד ושבר במסלותם ,אך דרך
שלום לעשות פשרה של שלום לא ידעו לעשותה לרוע מזגם.
וזהו (ח) דרך שלום לא ידעו ,ואחר הפשרה היא המסילה הזאת שעשו ביניהם ,גם כי יבואו
אחרים לעשות ביניהם משפט ,להציל אשר נעשה לו שד ושבר בפשרה ההיא אי אפשר ,וזהו
ואין משפט במעגלותם ,והטעם כי אשר עשו המסילה ההיא נתיבותיהם עקשו להם שנטו
אל הטבות העושק ואל רעות העשוק ,ואחר שראה העושק בשער עזרתו ושנטו אחר תועלתו,
מתחזק כ"כ ,שאי אפשר אחר כך להביאו אל דרך שלום ביניהם ,כי כל הדורך בה שהוא
במסילה הנז' לא ידע שלום ,כי כבר התאמץ במה שזיכו אותו שלא כדין ,שלא יוכלו עוד
להעמידו על האמת.
ואומר הנביא הנה על דרכים הרעים האלו כהעדר משפט (ט) רחק משפט ממנו וכו' ,והוא כי
למעלה יש על החוטא רוגז פורענות או משפט והוא כי רוגז הוא דין בלי התערבות רחמים,
אך משפט הוא מזוג משני המידות ,כנודע על דרך משפט שלום שיש גם למטה ,והנה בזה
יאמר הנביא הנה ימהרו לעשות פורענות אף לנקי ,כי וימהרו לשפוך דם נקי ,ואפילו בבואם
לעשות פשרה הנקראת צדקה ומשפט ,יעשוה שתקרא שוד ושבר כמדובר ,על כן רחק ממנו
מה שנקרא משפט עליון שהוא מזיגת רחמים ,ואין לנו רק פורענות ,ומכל שכן שלא תשיגנו
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צדקה כי דרכו יתברך הוא להיות עושה צדקה עמנו ,ושהיא תרדוף אחרינו כמה דאת אמר
ובאו עליך כל הברכות האלה והשיגוך ,שיורה שרודפת אחרינו צדקתו יתברך ,וזהו אומרו
ולא תשיגנו הצדקה הרודפת אחרינו ,והוא כי אחר שאין אנו עושים לא צדקה ולא משפט ,אין
אנו נותנים מקום אל המשפט המזוג מרוגז ורחמים לבוא עלינו ואיך תשיגנו הצדקה שכולה
רחמים ,שהוא דילוג מרוגז אל רחמים ,ולהשאיר המשפט בינתיים ,ואדרבא נקוה לאור גדול,
כאור סתם שהוא אור היום והנה חשך צרות ,ומי יתן והיה כלילה שנקראת חשך ,ויש בה
נגוהות כירח וכוכבים ,כן יהיו בקרב חשך הצרות נגוהות הטעם ככוכבים ,ואדרבא נקוה
לנגוהות ונתוספים נוסף על מציאות חשך אפילות צרות אחרות מאפילות יותר ממציאות
החשך המתמיד ,וזהו לנגוהות באפלות נהלך .או שעור הכתוב נקוה לנגוהות על דרך
הקודם ואינם ,על כי באפילות עבירות נהלך ואיך יבואונו טובות.
או שעור הכתובים מעין הקודם ,שאומר הנביא הנה לעשות מצווה כענייין ביאה אל ב"ה
מצווה למרהט וההפך בעבירה ,אך אלו רגליהם כשהוא לרע ירוצו מכל שכן לטוב ,וגם בדיני
נפשות שצריך להפך בזכות כל האפשר וצריך עדה שופטת ועדה מצלת ,ושאם פתחו כולם
לחובה הוא פטור ,אלו אין עושים כן ,כי אם וימהרו לשפוך דם נקי ,אפילו כאשר מחשבותיהם
מחשבות און ,שכולם מחשבותם על הנידון הוא און ,שהוא שדנין אותו לצד און של רעה כיוון,
באופן שכולם דנין אותו לחובה שהוא פטור ימהרו לשפוך דמו ,וזה הוא בדיני נפשות ואפילו
במסילותם הם בתי דינים של ממון ,העומדים להסיר מכשולות ולעשות מסילות שלום ויושר
ללכת בהם ,גם שד ושבר במסילותם ,והוא כי דרך הדיינים הוא או לדון דרך שלום היא
הפשרה שהוא נקרא משפט וצדקה ,לאחד מפירושי הגמרא על פסוק ויהי דוד עושה משפט
וצדקה הוא הבצוע ,או דרך שני הוא עשות משפט דין התורה ,אמר כי אדרבה שד ושבר
לנדונים במסילותם ,כי הנה הדרך הראשון הוא פשרה ,שהוא דרך שלום לא ידעו ,גם הדרך
השני שהוא דין תורה אין משפט ,וטעם שאין משפט הוא בשביל מעגלותה המעוקשים,
והטעם שדרך שלום היא פשרה לא ידעו ,הוא על כי נתיבותיהם ודרכיהם הרעים
בהנהגותיהם עקשו להם דרך פשרה ,ועל כן כל דורך בה בדרך פשרה לא ידע שלום שהוא
דרך שלום האמור למעלה ,על כן על מה שאין משפט במעגלותם ,שהוא עשות משפט על כן
רחק משפט ממנו כבקודם ,ועל כן אין עושה דרך שלום הנקראת משפט וצדקה ,על כן לא
תשיגנו צדקה ,והשאר כבקודם.
ָש ְלנּו בַׁ צָ הֳ ַׁר ִים ַׁכ ֶנ ֶשף בָ אַׁ ְש ַׁמנִ ים כ ֵַׁמ ִתים :
ַׁש ָשה כ ַׁ
ַׁש ָשה כ ִַׁעו ְִרים ִקיר ּוכְ אֵ ין עֵ י ַׁניִם נְ ג ֵ
י נְ ג ְ
יא נֶהֱ ֶמה כַׁדֻ ִבים כֻלָ נּו ְו ַׁכיֹונִ ים הָ גֹ ה נ ְֶהגֶה נְ ַׁקּוֶה לַׁ ִמ ְשפָ ט ָואַׁ יִן ִלישּועָ ה ָרחֲ ָקה ִמ ֶמנּו :
ֹתינּו י ְַׁד ֲענּום :
ֹאותינּו עָ נְ ָתה בָ נּו כִ יְ -פ ָשעֵ ינּו ִא ָתנּו וַׁעֲ ֹונ ֵ
יב כִ יַׁ -רבּו ְפ ָשעֵ ינּו נֶגְ ֶדָך וְחַׁ ט ֵ
יג פָ שֹ עַׁ ְוכַׁחֵ ש בה' ְונָסֹוג ֵמאַׁ חַׁ ר אֱ ֹלהֵ ינּו ַׁדבֶ ר-עֹ ֶשק וְסָ ָרה הֹ רֹו וְהֹ גֹו ִמלֵ ב ִד ְב ֵריָ -ש ֶקר :
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יד וְהֻ סַׁ ג אָ חֹור ִמ ְשפָ ט ּוצְ ָד ָקה ֵמ ָרחֹוק ַׁתעֲ מֹד כִ י-כ ְָשלָ ה בָ ְרחֹוב אֱ ֶמת ּונְ ֹכ ָחה ל ֹא-תּוכַׁל לָ בֹוא :
טו ו ְַׁת ִהי הָ אֱ ֶמת נ ְֶע ֶד ֶרת וְסָ ר ֵמ ָרע ִמ ְשתֹולֵ ל ַׁוי ְַׁרא ה' ַׁו ֵי ַׁרע ְבעֵ י ָניו כִ י-אֵ ין ִמ ְשפָ ט :
(י) נגששה כעורים קיר כו' .הנה יש ראה מאורות כי עיניים לו ונסתמא אח"כ ,ויש מי
שמעולם לא היו לו עיניים שלא ראה מאורות מימיו ,וההפרש שבין זה לזה הוא ,כי אשר ראה
מאורות זוכר אחר שנסתמא ,מה הוא הדבר שצריך לישמר ממנו ויודע לישמר ,ובלכתו
ממקום למקום פושט ידו מלפניו למשש ,אם יש קיר נגד פניו בל יכשל בו ,ועל ידי כן הוא
נשמר ,אך אשר לא ראה מאורות מימיו אינו יודע ליזהר כ"כ ,כי אינו שם על לב המכשולים
הנמצאים ,כי מעולם לא ראה מה המה ,ואינו יודע ליזהר ולמשש תמיד בקיר ,ובוטח יותר
ונכשל פעמים רבות.
ונבוא אל העניין
אמר הנה אמרתי כי באפלות נהלך אמר אוי לנו ,כי מהיותנו הולכים באפלות ירדנו עד היותנו
במחשכים כמתי עולם ,כי הנה תחילה נגששה כעורים שעיניים להם ,והם עורים שראו
מאורות ונתעורו ,כן גם מרוב חשך עונות וצרות לא היו עיננו פקוחות ,לראות את הנולד
וליזהר מלחטא.
אך נגששה כעורים קיר כך היינו תמיד מגששים קיר ,הוא משל אל עוון שנכשל בו העור ,כך
היינו תחילה בלתי בוטחים בעצמנו וממשמשים עד מקום שידנו מגעת ,לראות אם יש עוון
מזדמן ומתרגש לנו בל נכשל בו ,ואחר כך אבדנו זהירות זה ,כי אם כאין עיניים שלא ראה
מאורות ולא ידע מה הן המכשולות ,אשר לא ידע ליזהר כאשר ימשש העור ,שהיו עיניים לו
בראשונה ,עם כל זה ימשש ויזהר בצד מה ,וזהו וכאין עיניים נגששה ,אך עתה ירדנו פלאים
בלי הדרגה ,והיא כי כשלנו בצהרים כנשף ,והוא כי דרך בני אדם הוא לחטוא באישון לילה
במקום שאין אנשים ,מה שלא יעשו בצהרים לעיני העם ,כי על כן הוצרך ריב"ז להתפלל
ולומר לתלמידיו ,יהי רצון שתהא מורא שמים עליכם כמורא בשר ודם ,כי אדם עובר עבירה
בסתר ואומר שמא יראני אדם ,ואינו אומר שמא יראני המקום.
כלל הדברים ,כי בנשף שאין רואה ,דרך אנשים לחטא מה שאין כן ביום שיש רואים.
ונבוא אל העניין
אמר הנה בתחילה נגששה כעורים קיר ,ואח"כ כאין עינים ,ועתה שלא בהדרגה כי כשלנו
בעוון ,בצהרים שיש רואים כנשף שאין רואה כי אפילו בפרהסייא נכשל ונעבור ולא נחוש כי
נתפקרנו ,ואם בצהרים הוא כן ,באשמנים שהם מקומות שוממים מאין אדם שם אנו כמתים,

חזור לעמוד השער

ספר ישעיהו

*

פירוש מראות הצובאות

*

רבי משה אלשיך

*

אתר דעת

477

כי במקום שיש רואים גם כי נתפקר ,לא יבצר מלהרגיש כי רע המעשה ,אך באשמנים נדמה
כמתים בלתי מרגישים דבר.
או יאמר ,כי אשר עיניים היו לו ונסתמא ,נשאר לו מעט בטחון בעצמו ,שידע ליזהר בלי סעד
זולתו ,ומה עושה הולך בדרך מגשש בקיר ,והולך לאורך הקיר בכל הדרך ,ולפעמים יקרה
יהיה מכשול או פחת ויכשל ויפול ,אך מי שלא ראה מאורות מימיו ,אינו בוטח בעצמו ללכת
מגשש דרך הקיר ,והולך ומבקש תמיד מנהיג יאחזנו בידו ,וינחנו באורח מישור ,ובזה יאמר,
שאומרים המון ישראל כמכירים רעותם ומתוודים עליהם ,ואומרים אוי לנו כי עונותינו אטמו
עיני שכלנו ,ולא נוכל לראות לישמר ממכשולות ,ונבטח בעצמנו מגששים בקירות לבנו
להתנהג על פיו ,כלומר ,ובזה לא יחסרון מכשולות ,ומי יתן וכמי שאין עינים היינו מגששים,
שאינו בוטח בעצמו ומבקש אחרים לנחותו הדרך ,על כי לא ראה מאורות מימיו ,וזהו וכאין
עינים נגששה ,שלא היינו בוטחים על דעתנו והיינו תמיד מתנהגים על ידי מורי צדק ,יפתחו
עיננו ודרכינו יישירו נגדנו ,כי עתה כל כך בטחנו בדעתנו ,ואטמנו עיננו שכשלנו בצהרים,
שהמכשולות נראים כנשף שהם נסתרים ,ועל ידי כן אנו באשמנים כמתים ,והוא מאמרם
ז"ל ,שנהגו ישראל בעת בצורת וכיוצא לצאת אל הקברות ,ופירשו הטעם שהוא כאומרים
לפניו יתברך הננו כמתים לפניך ,וזה יאמר ,הנה כל כך רעה באתנו ,על מה שהיינו מגששים
כעורים קיר ,עד לכתנו באשמנים מקום הקברים כמתים ,כאומרים הננו כמתים לפניך ,ובכלל
הוידוי הוא ,כי נהמה כדבים כו' כמו שיבוא ביאורו בס"ד.
(יא) נהמה כדובים כולנו וכו' .הנה דרך הדובים להיות נוהים אחר בשר לטרוף טרף ,כי על
כן זוללי בשר נקראו בלשון רז"ל אוכלים בשר כדובים ,ודרך היונים להיות הוגים זו עם זו,
הגיית אהבים בתנועת הגייתם הידועה.
ונבוא על העניין ,אמר מה נאמר על רוע מידתנו ,נוהים לטרוף את חברינו בלבנו ,וזהו נהמה
כדובים כלנו ,וכיונים המראות אהבה בתנועת הגייתם ,הגו נהגה לפני רעינו מראים
כאוהבים אותם ומבקשי טובתם ,ובקרבנו נהמה כדבים לאכול את ממונם ועורם מעליהם,
וזהו נהמה וכו' וכיונים וכו' ,וממה יצא לנו זה ,מאשר נקוה למשפט שתעשה בעושי רשעה
ואין ,או שתושיע את העשוקים מהם ואינך מושיעם ,וזהו נקוה למשפט ואין ,לישועה רחקה
ממנו ,כלומר כי על כן ערבנו אל לבנו לרמות את חברינו.
או שעור העניין ,כי הן אמת ככל החיזיון הזה הנביא ידבר ברוח קדשו ,על בני הגלות החיל
הזה ,ואומר הלא תייחל עד נעשה משפט וצדקה ,כי ציון במשפט תפדה וכו' ,ואין אנו עושים
ככל הכתוב למעלה ,ובא כמתנצל בעד הדור ואומר ,הנה הן אמת כי נהמה כדובים ההומים
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אחר הטרף ,כן אנו רדופים אחר טובות העולם הזה בהיתר או באיסור ,והטעם ,כי הלא
כיונים הגה נהגה ,כי גם שלא נדבר בפירוש הלא כיונים בתנועותם הגה נהגה ,מתלחשים
לומר כי הנה נקוה למשפט ,שיעשה הוא יתברך בעושקים ,וישועה לעשוקים ,וזהו נקוה
למשפט ואין ,לישועה רחקה ממנו ,כלומר ,כי על כן מלא לב בני האדם בהם לעשות רע ,כי
יפקפקו בהשגחה ,באופן (יב) כי רבו פשעינו נגדך ,שנוסיף על חטאתינו שבין אדם לחברו
פשעים נגדך ,שהוא להטיח נגד השגחתך ,שהם פשעים שבין אדם למקום ,והנה אין לומר,
כי במחשבה חטאנו ולא יחשבו לנו פשעים ,כי בדבר כזה נתפש בלבבנו ,וגם שלא גלינו בפה
הנה חטאותינו ענתה בנו ,והוא כי הנה על פסוק גם ה' העביר חטאתך אמרו בספר הזוהר,
שע"י מה שהתודה ואמר חטאתי ,אמר לו הנביא גם ה' העביר המשחית שנברא בעוונך,
שהוא מקטרג לפניו יתברך העבירו מלפניו ,הנה שהמשחית הנעשה בעוון שהיה מחייבו
מיתה נקרא חטאת ,ובזה יאמר פה ,הנה חטאותינו הם המשחיתים נתייחדו והעידו כאחד
בנו ,כי פשעינו אתנו שידענו שהם מעידים עלינו ,ואין לומר אולי צרותינו הם על עונות זולת
אלו ,ופשעים אלו שהם נגד ההשגחה אינך מאשימנו ,יען כי יש ליצרנו מקום על ראותנו העדר
השגחה למראה עיננו ,אינו כן כי אם על פשעינו ,כי על עונותינו זולת אלו כבר ידענום ,כי היו
ידועים וזכורים לפנינו ושבנו מהם ,ואין לנו רק פשעים אלו שנגד ההשגחה ,על ראות כי ישליו
אוהלים לשודדים ,ודמעת העשוקים ואין להם תשועה.
והפשעים המתרגשים נגדך מבלתי ראות ההשגחה ,הלא המה (יג) פשוע וכחש כו' ,שהוא
פשוע באמונת ההשגחה ,ואחריה גם כחש בה' שהוא במציאותו יתברך חלילה ,ועוד מעט
יבוא ,נסוג מאחר אלוהינו שהוא לעזוב כל מצוותיו ,שהוא נסוג אחור ממה שהיינו עד כה
אחר אלוהינו ,באופן שהוא איבוד העולם חלילה ,לכן תקן נא ה' מעתה ,ואל יאבדו ישראל
חלילה אם יסוגו מאחריך ,ואשר תעשה הוא דבר עושק וסרה כו' ,שהוא דבר והכניע עושק
וסרה ,ויהיה דבר כד"א ידבר עמים תחתנו ,ובזה תהיה הוראת ההשגחה ,והסיר מלב העם
דברי שקר אשר ידברו נגד ההשגחה ,וזהו הרו והוגו מלב דברי שקר ,ויהיה הגו כד"א הגו
סיגים מכסף.
אך בהישאר הדבר כך שיבנו עושי רשעה ,הלא (יד) והוסג אחור משפט ,כי גם מה שעשינו
איזה משפט הוסג אחור ,שכ"כ מתפקרים עד שאפילו אם עשו משפט בב"ד ,דרך משל
שנתחייב ראובן מנה לשמעון והוציאוהו ממנו ונתנוהו לשמעון ,ישיבוהו אחור ויחזירוה לראובן
באגרוף רשע או בעדות שקר ,ועל כן וצדקה מרחוק תעמוד ,והוא כי ארז"ל כי עד ג' רגלים
כשאין עניים אינו עובר בבל תאחר ,אמר כי אם משפטו היה סג אחור ,מכל שכן שצדקה
אפילו מרחוק ,שהוא גם אחר עבור זמן רב יותר מג' רגלים ,וזהו מרחוק תעמוד מלינתן ,ואם
כן משפט וצדקה שאנו צריכים למען נגאל ,לא תוכל לבוא אל הפועל.
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ושמא תאמר ,היתכן שאין בדור מי שישפוט צדק ,לזה אמר כי כשלה ברחוב אמת ,שאפילו
ברחוב מקום מפורסם לא כשלה אמת ,שאם יהיו שנים יודעים עדות אמת יפגעו באנשים
שייראו מהם ויעלימוה ,שנמצאו אשר ייראו מהם כמכשול לפני האמת ,ועל כן משפט של יושר
ונכוחה לא יוכל לבא.
ועוד מעט (טו) ותהי האמת נעדרת ,שאפילו ימצאו מעידי אמת יעדרוה מבעליה ומעידיה,
באופן שע"י כן מי שהוא סר מרע בין מעלילי שקר יהיה ביניהם משתולל ,שיפשטוהו ערום
ע"י שקריהם ועלילותם ,ע"י כן לא בלבד בעיני מידת הדין ,כי אם גם וירא ה' מידת רחמים,
וירע בעיניו ,כי אין משפט אמונה בארץ ,להציל עשוקים מיד עושקם ולהסיר בולעם מפיהם,
באופן שאנחנו נסוגים מאחרי ה' ,על מה שנראה לנו שהוא אינו עושה המשפט לעשוקים,
והוא יתברך כועס עלינו על מה שאין אנו עושים המשפט לעשוקים ,על כן אמר הנביא ראו
עתה את מעשה ה' ,אשר יעשה באחרונה ,והוא ודאי כאלו כבר היה הדבר.
ַׁתֹושע לֹו זְ רֹעֹו ו ְִצ ְד ָקתֹו ִהיא ְס ָמ ָכ ְתהּו :
תֹומם כִ י אֵ ין ַׁמ ְפגִ יעַׁ ו ַׁ
טז ַׁוי ְַׁרא כִ י-אֵ ין ִאיש ַׁויִ ְש ֵ
ֹשת ַׁויַׁעַׁ ט כ ְַׁמ ִעיל ִקנְ אָ ה :
יז וַׁיִ ְלבַׁ ש צְ ָד ָקה כ ִַׁש ְריָן וְכֹובַׁ ע יְשּועָ ה ְבר ֹאשֹו וַׁיִ ְלבַׁ ש ִבגְ ֵדי נ ָָקם ִת ְלב ֶ
והוא כי (טז) וירא כי אין איש לקנא ולתקן המשפט וקלקולי הדור למטה ,וישתומם כי אין
מפגיע על הדור ,כמשה רבנו עליו השלום שהיה מתפלל על העם וכמרדכי בזמנו ,אז ותושע
לו זרועו הוא מידת הדין לנטותו על עוברי רצונו ,והנה היה מכלה שונאי ישראל ,אלא
שצדקתו היא סמכתהו את הזרוע בל ינטה על העם ,וככלי יוצר תנפצם ,והוא ע"י צרת חבלי
משיח שתהיה צרה ולא כליון חרוץ ,רק מצור ומצוק עד יעשו תשובה מתוך הצרה.
(יז) וילבש צדקה כשריָן כו' .אחרי אומרו כי על היותנו בלתי זכאים אל הגאולה ,תושיע לו
זרועו שהוא מידת הדין ,אך לבל תנטה זרועו על ישראל ותכלם ,על כן צדקתו היא סמכתהו
כמדובר .אמר עתה הלא תאמרו כי אחר שבצדקה שיעשו ישראל הם ניצולים ונגאלים ,כי
ושביה בצדקה ואומר בצדקה תכונני ,והלא עתה גמרנו אומר כי הוסג אחור משפט ,וצדק
מרחוק תעמוד ,אם כן אפוא איך תגאלו ,לזה אמר הנביא וילבש צדקה כשריָן ,שהוא כי הוא
יתברך יצרף מכל מה שעשו ישראל בזמניהם צדקה זעיר שם זעיר שם ,ויעש מהכל לבוש
כשרין להגן על ישראל ,והוא מעין מאמרם ז"ל מה שרין זה כל קליפה וקליפה מצטרפת לשרין
גדול ,אף צדקה כל פרוטה ופרוטה נחשבת ומצטרפת לחשבון גדול עד כאן.
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ומעין זה על פי דרכנו נאמר ,שהוא יתברך מקבץ כל צדקה שנעשית בישראל בכל זמן,
ועושה מהן לבוש להגן על ישראל וענייין הכתוב יהיה ,כי הגאולה תוכלל בארבעה דברים:
אחד ,להגן על ישראל בחבלי משיח פן יכלו ח"ו ,כי על דור שכולו חייב ידברו כל המקראות
הללו ,כאשר כתבנו בכל פסוקים הקודמים.
שנית ,להושיעם זולת ההצלה ממות ,והשכינה בראשם שגם היא כביכול בגלות,
שלישית ,לינקם מאויבי ה' אשר בישראל עשו שפטים בגליות.
רביעית ,אשר שרפו כל מועדי אל בארץ ששלחו ידם בבית ה'.
על כן אומר הוא יתברך הנה אלביש ארבעה לבושים:
א' של צדקה שעשו ישראל למען תהיה להם כשרין להגן עליהם ,וזה יהיה מתייחס אל היותו
סמוך ודבק אל עצמי ,והוא כי חלקי ה' אמרה נפשם ,ושרין מגינם אלבש בו,
ועל השנית והיא הישועה אמר וכובע ישועה בראשו ,כי מהצדקה האמורה יעשה גם כובע
בראשו ,שיהיה של ישועה שהוא כמאמרם ז"ל גדולה צדקה שמקרבת את הגאולה ,שנאמר
ועשו צדקה כי קרובה ישועתי לבוא .ועל כן אמר ,כי לבש צדקה כשרין וגם ממנה כובע של
ישועה ,וייחס אותה אל כובע הראש ,שהוא רמז אל הרוממות זולת ההגנה מצרה,
ועל השלשית אמר ,וילבש בגדי נקם תלבושת שהוא ב' בגדים של נקם ,והם יהיו עיקר
תלבושת שלו ,כי הראשון לא היה כי אם בשרין ,שאינו עיקר הלבוש רק להנהגה בעלמא ,אך
בגדי נקם יהיו תלבושת בעצם ,כי מהם עושה עיקר הלבישה ,על מי שהצרו את בניו כי מהם
עושה עיקר,
ועל הרביעית אמר ,ויעט כמעיל קנאה שהיא קנאת ביתו יתברך אשר שרפו מועדי אל בארץ.
ושמא תאמרו ,למה הוצרכו בגדי נקם ובגדי קנאה ,וסוג א' מהם היה מספיק לכל,
וגם למה של קנאה הוא אחד ושל נקם שנים,
ועוד ,למה השרין להגן היא למטה והישועה כובע בראש ,ובגדי נקם על השרין והמעיל של
קנאה מעטה על כולם?
ְשלֵ ם חֵ ָמה ְלצָ ָריו גְ מּול ְלאֹ יְבָ יו לָ ִאיִ ים גְ מּול ְי ַׁשלֵ ם :
יח כְ עַׁ ל גְ מֻ לֹות כְ עַׁ ל י ַׁ
ּוח ה' ֹנ ְס ָסה בֹו :
ּומ ִמזְ ַׁרחֶ -ש ֶמש אֶ ת-כְ בֹודֹו כִ י-יָבֹוא ַׁכ ָנ ָהר צָ ר ר ַׁ
ִיראּו ִמ ַׁמעֲ ָרב אֶ תֵ -שם ה' ִ
יט ְוי ְ
ּול ָשבֵ י פֶ ַׁשע ְביַׁעֲ קֹ ב נְ אֻ ם ה' :
כ ּובָ א ְלצִ יֹון גֹואֵ ל ְ
ּודבָ ַׁרי אֲ ֶשרַׁ -ש ְמ ִתי ְב ִפיָך
רּוחי אֲ ֶשר עָ לֶ יָך ְ
אֹותם אָ ַׁמר ה' ִ
ָ
יתי
כא וַׁאֲ נִ י ז ֹאת ְב ִר ִ
ּומ ִפי ז ֶַׁרע ז ְַׁרעֲ ָך אָ ַׁמר ה' ֵמעַׁ ָתה ְועַׁ ד-עֹולָ ם:
ּומ ִפי ז ְַׁרעֲָך ִ
ל ֹא-יָמּושּו ִמ ִפיָךִ -

חזור לעמוד השער

ספר ישעיהו

*

פירוש מראות הצובאות

*

רבי משה אלשיך

*

אתר דעת

481

לזה אמר (יח) כעל גמולות כו' ,לומר הנה אין גמול הכתות של עושי הרעה שבאומות שוין ,כי
כעל גמולות כי כפי עליית העונות יהיו הגמולות וזהו כעל גמולות ,וזהו שע"כ יש ב' בגדים.
של נקם וא' בפני עצמו לקנאה ,כי הם כתות של עושי רשעה ,וכל כת לוקח גמולו לפי גדר
רשעו ,כי כעל גמולות שהוא כעליונות גמול כל כת על זולתה כמו שיתבאר.
ומה שלבוש הקנאה הוא ע"ג כל שאר לבושים ,שהוא מעיל על בגדי נקם ושרין ,הוא כי כעל
ישלם כי כפי שהא' עליון על חברו יקדים השילום ,כי אשר הוא מייחס המעיל העליון על כלנה
יוקדם לו השילום ,וזהו אומרו כעל ישלם ,כי כפי מה שהוא על ועליון על שאר לבושים ,יהיה
עליון אל השילום ,ויהיה אומרו על ,כד"א ואל על יקראוהו ישובו לא על ,והוא כי הנה הוא
יתברך ראה והנה אם היה מתחיל מישראל ,היה מקום למצוא פתחון פה עליהם על העדר
זכות ,כי על דור חייב ידבר ,על כן לא יתחיל מהנוגע אליהם ,כי אם על קנאת חורבן ביתו,
ואח"כ על עשותם נקמה בישראל ,מחמת היותם אויביו יתברך ולא על שחטאו לה' ,וזהו כעל
ישלם שהוא כפי עליוניות הלבוש על השני יקדים שילום שלו.
ופירש ואמר חימה ישיב לצריו ,שהוא כי ראשונה חמה לצריו ,שהוא המעיל של קנאה שהיא
לבוש העליון ,וראשון שבכולם הוא חימה לצריו ,המיוחדים להצר לו שהם אשר שלחו ידם
בבית מקדשו ,שבהם יטיל חמתו בעצם וראשונה ,ואח"כ השני בגדי נקם שתחת המעיל
בבגד העליון יהיה גמול לאויביו ,שיהיה גמול ולא הטלת כעסו וחמתו כראשון ,שהוא על אשר
הצרו לישראל ,והבגד השני הוא מה שלאיים גמול ישלם ,שהוא אשר לא היו הם עיקר אויביו,
כי אם שנלוו אל עיקר אויביו ועזרו לרעה בלבד ,על כן להם הוא בגד שני שהוא קל מהגמול
הקודם ,נמצא שהמעיל שהוא העליון וראשון הוא קשה ,שהוא חימה לצריו יתברך ששלחו יד
בהיכל קדשו ,ואח"כ גמול ולא חימה בבגדי נקם לאויביו ,הבגד הראשון משניהם לעקריים,
ובשני הקל ממנו לנלווים הם האיים שלהם גמול ישלם.
ומה שייחסתי הישועה אל כובע הראש ,הוא כי יש שתי ישועות:
אחד תשועת השכינה הנקראת כבוד ה' שיתרומם ויתגלה בכל העולם ,כדבר שהוא על
הראש וזהו (יט) ויראו ממערב את שם ה' ,וממזרח שמש את כבודו הוא שכינתו ,ולכן
ייחסתי הדבר אל כובע שבראש,
וגם תשועת ישראל שבכלל התשועה היא ,כי הנה יבוא כנהר צר ,ואז רוח ה' תהיה נוססה
בו שהוא מלך המשיח הנקרא רוח ה' ,הוא רוח שנפח באדם הראשון שהוא רוח מלך
המשיח ,שהוא ירים נס ודגל בישראל ירום ונשא וגבה מאד ,שעל כן נמשלה הישועה לכובע
בראש כמדובר ,והצדקה כשרין הוא להגן על ישראל שבי פשע ביעקב שהם דור שכולו חייב,
ונצולים ע"י חבלי משיח ,ואז מה יעשה הוא יתברך ,יעשה כי (כ) ובא הרוח הנזכר שהוא
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לציון גואל ,הוא מלך המשיח אשר בגאולת ציון אין שום קטרוג ,כי היא לא חטאה ,ואגבה גם
ולשבי פשע ביעקב ,שהוא כי זכות ציון תהיה עזר למו ,כי תשועתה היא בא בניה אליה.
ושמא תאמרו כי אולי יגברו אשמות ישראל כל כך ,שיחייבו את ישראל למלכם ,כי יהיו דור
שכולו חייב ,ואם חובם יגדל מאד מה תהיה תקנתם? לזה אמר הוא יתברך הנה מעתה קודם
הגלויות כורת ברית.
ואומר (כא) ואני זאת בריתי אותם אמר ה' ,בשני דברים תבטח להיעזר בזכותם:
אחד ,רוחי אשר עליך הוא רוח ה' שלא תמיש מהיות מחופפת תמיד עליך ,היא שכינה
כביכול שלא זזה תמיד מעל ישראל בכל גלויותיהם ,כי גלו לבבל שכינה עימהם וכו' ,כי גלו
לאדום שכינה כביכול עימהם ,והיא כמשכון ובטחון גאולה לישראל ,כי לא יעזבנה הוא יתברך
בגלות ,ואגבה נושע.
שנית ,זכות תורה כי לא תשכח מפי זרע ישראל לעולם ,והיא תעמוד לנו על כל פנים,
כמאמר רעיא מהימנא על פסוק עני ורוכב על חמור ,שהוא כי אם יהיה המשיח עני מזכויות
ישראל ,יהיה רוכב ונשען בזכות תורה ,וזהו ורוכב על חמור כמה דאת אמר יששכר חמור
גרם ,וזה אומרו פה כי הוא יתברך כורת ברית ,כי דבריו אשר שם בפינו בסיני ,לא ימושו
מפינו מעתה ועד עולם כי היא תעמוד לנו.
ואמר אשר שמתי בפיך והראוי יאמר שמתי באוזניך ,אך בזה נתן טוב טעם ודעת ,בל יאמר
איש במה נבטח שדברי התורה לא ימושו מפינו בדור ודור ,שיהיה זה לנו לביטחון אל
הגאולה ,והלא הבחירה חופשית ואולי ישליכוה אחרי גוום חלילה ,לזה אמר ודברי אשר
שמתי בפיך כו' ,והוא כי הנה אמרו רז"ל ,שכל מה שאפילו תלמיד ותיק ,מחדש בתורה בכל
דור ודור קבלה נפשו בסיני ,ואיזה הדרך דבקה התורה בנפשו ,וגם למה הוצרך לדבק דברי
התורה מאז בנפשות בני ישראל ,אך הנה ראה יתברך כי מטעם חופשיות הבחירה ,אפשר
יגעלו בתורה באחד מהדורות ויחפרו ויאבדו.
ועוד כי ע"י בא הנשמות שהיו בסיני ,להתלבש בחומר אשר לא היו שם מלובשות ,או אשר
היו בגוף ונפש וישובו בגלגול ,כדעת רשב"י בגופים חדשים ,איזה הדרך ישאר שייכות התורה
בהם שלא תימוט ,על כן מאז עשה שכל דבור ודבור בכל כללות פרטיו ,ידבק בנפש כל אחד
ואחד מישראל מאז ,באופן שלא ימוט לעולם.
והוא מאמרם ז"ל במדרש חזית ,באומרם שכל דבור ודבור שהיה יוצא מפי הקדוש ברוך הוא,
היה מדבר עם כל אחד ואחד מישראל ,ואומר לו מקבלני את עליך ואומר הן ,כך וכך מצות יש
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בי כו' ואומר הן ,מיד היה הדבור נושקו על פיו כו' ,ושם כתבנו במקומו ,מה ענייין נשיקה זו
והיא ,כי מהות וענייין נשיקת פה היא דבקות רוחא ברוחא כנודע מספר הזוהר ,והוא ענייין
המתים בנשיקה ,כי השכינה תדבק בנפש הצדיק דרך פיו ומושכת אותה אחריה ,וזה מאמרם
ז"ל כי אז בסיני היו דברותיו יתברך הקדושים נושקים בפי כל אחד מישראל ,שהוא מתדבקים
בנפש כל אחד מהם דבקות עצמיי ,בל תמוט ממנה לעולם אפילו שיתגלגלו כדעת רשב"י
הנשמות ההם בזולתם ,וכ"ל שכן בכל נפש ונפש מכל העתידים ליולד ,כי כלן שם נמצאו
ונשבעו לקיים את כל התורה ,כי מאז דבקה התורה בנפשותם ,באופן שלא תשכח מפי זרע
ישראל ,ולא ימושו מפיהם מעתה ועד עולם.
והן אלה דבריו יתברך פה ,באומרו דברי אשר שמתי בפיך לא ימושו מפיך כו' ,שהוא כי ע"י
שיתי שומי דברי בפיך ,שהייתי שם כל דבור ודבור מדברי בפיך ,שהיה דבורי נושק בפיך ,על
ידי כן לא ימושו מפיך ומפי זרעך כו' ,כי דבקו בנפשותיכם לעולם בל ימוטו מכם לעולם
כמדובר ,ולא בלבד העשרת הדברות ,כי אם גם כל חלקי תורה שבכתב ושבע"פ ,כאשר
קבלה בידינו כי הכל נכלל בעשרת הדברות כמפורש במאמר עצמו ,באומרו כך וכך מצות יש
בי כמפורש אצלנו בס"ד.
או יאמר ,הנה יש ב' צריכים רפואה ציון והעם.
ובעם ב' חלוקות:
א' בעלי תשובת פשע הנקראים בשם יעקב,
ב' השלמים תופשי התורה הנקראים בשם ישראל,
על ציון אמר ובא לציון גואל ,שתוספת על היותה עיר האלוהים ,הלא גם ובא לציון גואל,
ולנקראים יעקב הם שבי פשע יבא להם נאם ה' ,שיזכו לרוח הקדש הוא נאם ה' ,כי גם שהיו
בני פשע אצ"ל שלא אגעל בהם ,כי אם שואני שהוא אני ובית דיני ,כמו שאמרו ז"ל במדבר
רבה שואני הוא כמו וה' ,זאת בריתי שאני מקיים אותם אמר ה' ,עם שהיו בעלי פשע.
כי אל הכת השני המיוחדים הנקראים ישראל ,אליהם אני מדבר בלשון יחיד ,ואומר רוחי היא
שכינה אשר עליך מחופפת ,ודברי אשר שמתי בסיני בפיך לא ימושו מפיך ,בין דברי רוח
הקדש הנאמרים בפיך ,כמאמר דוד רוח ה' דבר בי ומלתו על לשוני ,בין דברי התורה לא
ימושו מפיך ומפי כו'.

פרק ס
אֹורְך ּוכְ בֹוד ה' עָ לַׁ יְִך ז ָָרח :
אֹורי כִ י-בָ א ֵ
קּומי ִ
ִ
א
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ב כִ יִ -הנֵה הַׁ חֹ ֶשְך ְיכַׁסֶ ה-אֶ ֶרץ וַׁעֲ ָרפֶ ל ְלאֻ ִמים וְעָ לַׁ יְִך יִזְ ַׁרח ה' ּוכְ בֹודֹו עָ לַׁ יְִך י ֵָראֶ ה :
ּומלָ כִ ים ְל ֹנגַּׁה ז ְַׁרחֵ ְך :
אֹורְך ְ
ג וְהָ ְלכּו גֹויִם ְל ֵ
ֹתיְִך עַׁ ל-צַׁ ד ֵתאָ ַׁמנָה :
ּובנ ַׁ
ד ְש ִאי-סָ ִביב עֵ י ַׁניְִך ְּור ִאי כֻלָ ם נִ ְק ְבצּו בָ אּו-לָ ְך בָ ַׁנ ִיְך ֵמ ָרחֹוק ָיבֹאּו ְ
(א) קומי אורי כי בא אורך וכו' .הנה ידוע כי כל כתובים אלו על הגאולה העתידה ידברו ,והנה
כתבנו למעלה כי גם אם יעדרו זכויות ליגאל זכות תורה לא תחסר ,כאשר ייעדה לנו התורה
באומרו כי לא תשכח מפי זרעו ,ואמרו ברעיא מהימנא כי זה פירוש עני ורוכב על חמור,
שהוא כי בהיות עניות מזכויות ליגאל ,יבוא המשיח סומך ורוכב על זכות תורה ,כמה דאת
אמר יששכר חמור גרם ,והנה אחד אומרו ובא לציון גואל כו' ,ולמען הראות כי לא תחסר
זכות ליגאל ,אמר ואני זאת בריתי כו' ,ודברי אשר שמתי בפיך כו' לא ימושו כו' מעתה ועד
עולם ,שהוא מה שכתבנו כי זכות התורה לא תחסר ,וכמו שאמרו ז"ל על גם כי יתנו בגויים
עתה אקבצם ,אמר עתה קומי אורי כו' ,לומר הנה אחר היות לך זכות תורה אשר ע"י כן ה'
אתך כנודע ,שארז"ל כי אין לו להקב"ה בעוה"ז כי אם ארבע אמות של הלכה ,מה הוא
העיכוב הלא הוא כי העונות אשר לא שבת מהם ,הן הם המעכבים מלהאיר אור הזכויות,
כמה דאת אמר עונותיכם היו מבדילים כו' ,ועל כן אומר הוא יתברך קומי ממשכב עצלת
התשובה ,ואורי על ידה אור תורה ומצות שבך ,כי הוא בהחילך ליטהר אין צריך לומר
שיסייעוך מן השמים ,כי אם גם כבר בא אורך הוא יתברך ישתבח שמו לעד ,הנקרא אור
ישראל וקדושו ,והוא כי על ידי התורה הנז' בא ,שודאי יסייעך בעצם.
וגם על ידי התורה כבר וכבוד ה' היא שכינה ,אשר עליך בגלות זרח אלא שאינו נראה לעיני
בני אדם ,כאשר לחסידים הראשונים הנקראים אפי שכינתא ,שהשכינה זורחת עליהם אלא
שאין הזריחה נראית ,ואל תתאב להתעכב מהתשובה על צרות השעבוד ,כי הנה אם תקומי
להאיר על ידי תשובה ,החשך של שעבוד שיש לך עתה ,יתהפך אל האומות עכו"ם.
(ב) כי הנה החשך יכסה ארץ ,וערפל שהוא יותר מעובה אל הלאומים והמלכויות עכו"ם ,כי
אין לאם אלא מלכות ,אך עליך יזרח ה' יעלה הכל בהדרגה ,כי מה שאמרתי בא אורך אז לא
בלבד נאמר שבא ,כי אם שעליך יזרח ה' ,והשכינה שבתחילה הייתה זורחת עליך כאומרי
וכבוד ה' עליך זרח ,עתה לא בלבד תהיה הזריחה ,כי אם שגם תראה ותגלה וזהו וכבודו
עליך יראה מה שאין כן בתחילה שאמר עליך זרח ,שהייתה זריחה ולא גילוי והראות.
ויתכן יהיה על דרך מאמרם ז"ל בנתן דצוציתא ,שע"י תשובה היה אור מציץ על ראשו לעיני
כל רואיו ,וע"י כן (ג) והלכו גוים אל הר ה' ולבית אלוהי יעקב ,לאורך אשר עליך יראה,
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שיהיה שומעכם בכל הארץ ,ולאמים אשר בערפל בעלי השררה ,אשר שעבדו יותר את
ישראל לא יזכו לראות אורך ,כי אם לנוגה המתפשטת מזרחך וזהו לנוגה זרחך.
ושמא תאמר ,כי לא בשבילך הם באים כי אם אליו יתברך ,אך שאור נוסף שיראו הלא הוא
(ד) שאי סביב עיניך וראי והכירי כי כלם נקבצו באו לך בשבילך ,כי הלא תראי בניך מרחוק
יבאו שעדין הם באים מרחוק ,והבנות יגיעו תחילה שיביאו אותן הגויים ההם על כתפיהן
ויגיעו תחילה לבנים ,ואין צריך לומר שלא יקלו בכבודן ,עם היותם עדיין רחוקים מהאנשים,
אלא שמפני הצניעות לא יביאו אותן בחיבוק זרועותיהם ,בל יראה שנותנים עיניהם בהן ,כי
אם על צד תאמנה ,בצד כתפיהן ישאו אותן וזהו בנייך וכו' ובנותיך על צד תאמנה.
ה אָ ז ִת ְר ִאי ְונָהַׁ ְר ְת ּופָ חַׁ ד ו ְָרחַׁ ב ְלבָ בֵ ְך
כִ יֵ -יהָ פֵ ְך עָ לַׁ יְִך הֲ מֹון יָם חֵ יל גֹויִם ָיבֹאּו לָ ְך :
ו ִש ְפעַׁ ת גְ ַׁמ ִלים ְתכַׁסֵ ְך ִבכְ ֵרי ִמ ְדיָן וְעֵ יפָ ה
ּות ִהלֹות ה' יְבַׁ ֵשרּו :
ִשאּו ְ
ּולבֹונָה י ָ
כֻלָ ם ִמ ְשבָ א ָיבֹאּו זָהָ ב ְ
ְש ֲרתּונְֶך
ז כָל-צ ֹאן ֵק ָדר י ִָק ְבצּו לָ ְך אֵ ילֵ י נְ בָ יֹות י ָ
יַׁעֲ לּו עַׁ לָ -רצֹון ִמזְ ְב ִחי ּובֵ ית ִת ְפאַׁ ְר ִתי אֲ פָ אֵ ר :
ֹתיהֶ ם :
ח ִמי-אֵ לֶ ה כָעָ ב ְתעּופֶ ינָה ְוכַׁיֹונִ ים אֶ ל-אֲ ֻרב ֵ
ט כִ יִ -ל י ִאיִ ים י ְַׁקּוּו וָאֳ נִ יֹות ַׁת ְר ִשיש בָ ִראשֹ נָה
ְלהָ ִביא בָ ַׁניְִך ֵמ ָרחֹוק כ ְַׁספָ ם ּוזְ הָ בָ ם ִא ָתם
ְל ֵשם ה' אֱ ֹלהַׁ יְִך ו ְִל ְקדֹוש י ְִש ָראֵ ל כִ י פֵ אֲ ָרְך :
והנה (ה) אז תראי בניך ובנותיך ,ונהרת במרוצה להקביל פניהם ,ובראותך כל המון גויים
נקבצו באו אתם ,הלא יפול פחד בלבבך ומיד תתהפך להרחיב הלב ולשמוח ,וזהו ופחד
ורחב לבבך ,והוא כי הלא תראה כי יהפך עליך המון ים ,כי הנה עד כה המון גויים כהמות
ימים יהמיון ,כמו שאמרו ז"ל משל לגלי הים שכל גל חושב לשטוף העולם ,כך האומות
חושבים כל אחד לשטוף את ישראל ,והנה אז תראה כי יהפך עליך המון ים ,כי תחת היות
האומות הומים כהמון ים לשטוף אותך ,אז תראו כי יהפך הדבר כי אדרבא חיל גוים יבאו לך,
על כן ירחב לבבך ותשמח ותעלוז.
(ו) שפעת גמלים תכסך וכו' .הנה כל מאמריו דבר עם ציון הנזכר באומרו ובא לציון גואל
כו' ,ומדבר עמה ואומר קומי אורי כו' שהוא על ישראל ,כי כולם שלה כמה דאת אמר ,ולציון
יאמר איש ואיש יולד בה ,ועתה מדבר בה יותר בדקדוק שהוא עם העיר ציון ממש ,ואומר
שפעת גמלים תכסך וגם בכרי מדין ועיפה הם קלי המירוץ כפורחים ,כמה דאת אמר בכרה
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קלה והם גמלא פרחא ,ופירש מה שאמרתי ששפעת גמלים תכסך הוא נושאים זהב ולבונה,
זהב לך ולבונה להקטיר בבית המקדש ,ומה שאמרתי בכרי מדין ועיפה שהם קלי המירוץ
למה הוצרכו ,הלא הוא כי תהלות ה' יבשרו הגוים הנז' ,ועל כן ירכבו בכרות קלות לסבב כל
ארצות גוים ,לבשר להם האורה שבאה לעולם ,ואחרי כן יבאו לך גם הם וזהו ותהלות ה'
יבשרו ,והוא כי דרך העולם שהמבשר נוטל ממון ממקבלי הבשורה ,ואז יתהפך כי זהב
ולבונה ישאו לך ,כדי שתקבל בשורה מפיהם ,והבשורה שיבשרו עם היות שאור ה' עמך,
הלא כי יבשרו לך תהלות ה' להגיד ,כי ממזרח שמש עד מבואו מהולל שם ה' ,כי זה לכם
בטחון על הקיום והתמדה ,שלא כגאולות ראשונות .או שעור התיבות ,מה שזהב ולבונה
ישאו ,על שתהלות ה' הן מה שזכו שיבשרו.
(ז) כל צאן קדר יקבצו לך כו' .אמר כל צאן קדר יקבצו לך לאכלה ,אך אילי נביות הם אלים
של עם הנקראים נביות הם ישרתונך ,כדי שחלף השירות שישרתוך ,תתרצי לעלות אלים
שיביאו על רצון מזבחי ,וזהו ישרתונך ,יעלו על רצון מזבחי ,לומר שלא יבקשו שיעלו אותם
במקום השני תמידים ,כי אם שאחר קרבנות החובה שהם רצון המזבח ,יעלו אותן לקיץ
המזבח ,וזהו יעלו על רצון מזבחי ,וכן ישרתונך כדי שבית תפארתי אפאר בבנין נאה ומהודר
מממונם ,אך לא קרבן ולא חלק בבנין ביתי לא ארצה מידם.
כי הנה (ח) מי אלה שבאו להקריב אלים על מזבחי ולפאר בית תפארתי ,טוב להם כעב
תעופינה במהירות ,וכיונים אל ארובותיהם כן ישובו כיונים לארובותיהם הם איש אל ביתו ,כי
אין לי חפץ בקרבנותם ולפאר ביתי מממונם.
(ט) כי הלא לי איים יקוו עתה ,וגם אניות תרשיש בראשונה להביא בניך מרחוק ,וכל
החרדה הזאת שיחרדו להביא בניך מרחוק היא ,על כי כספם וזהבם של הגוים הנזכרים
אתם ,לשם ה' אלוהיך שארצה בכספם וזהבם להוציאם לשם ה' אלוהיך ,כלומר לא לשם ה'
שיקרא אלוהיהם ,בעבודה שיעבדו מממונם כי אם שיקרא אלוהיך ,וקדוש ישראל כי פארך
באור הנז' למעלה ,מה שלא עשה כן לכל גוי ,ועם כל זה שיביאו בני מרחוק כספם וזהבם,
לא ארצה מידם לקדושת מזבחי ולא לבדק הבית כי אם לחומות העיר.
ְש ְרתּונְֶך כִ י ְב ִקצְ ִפי ִהכִ י ִתיְך ּו ִב ְרצֹונִ י ִר ַׁח ְמ ִתיְך :
ּומ ְלכֵיהֶ ם י ָ
ֹתיְִך ַׁ
י ּובָ נּו ְבנֵיֵ -נ ָכר חֹ מ ַׁ
ּומ ְלכֵי ֶהם נְ הּוגִ ים :
יֹומם וָלַׁ יְלָ ה ל ֹא יִסָ גֵרּו ְלהָ ִביא אֵ לַׁ יְִך חֵ יל גֹויִם ַׁ
ּופ ְתחּו ְשעָ ַׁריְִך ָת ִמיד ָ
יא ִ
יב כִ י-הַׁ גֹוי ְוהַׁ ַׁמ ְמלָ כָה אֲ ֶשר ל ֹא-יַׁעַׁ ְבדּוְך י ֹאבֵ דּו וְהַׁ גֹויִם חָ רֹב יֶחֱ ָרבּו :
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כי (י) ובנו בני נכר חומותיך ומלכיהם ישרתונך ,כי אחשיבם יותר שיהיו במשרתי פניך ,וכל
הכבוד הזה שאעשה לך ישראל ,ואתמול היית עבד למו עבדים משלו בך ,אל תתמה על
החפץ ,כי הלא דע אפוא כי בקצפי הכיתיך כו' ,כלומר כי מאז שהכיתיך לא מלבי כי אם
בקצפי ,כי כביכול קצף היה לי על שהייתי מכה אותך ,ולא עשיתי כי אם שלא מלבי ,אך גם
אז במה שהכיתיך ברצוני ובלבי רחמתיך ,כי רגע באפי היו חיים ברצוני ,כי ההכאה היה
בפנימיות לבי רחמים ,למען טהר ממך כל חלאת עוון אשמה להרבות טובך באחרונה ,כי על
כן הפכתי השיטה שמלכיהם ישרתונך ,תחת מה שעבדים משלו בך ,והטעם שלא ארצה
מידם לבנין ביתי כי אם לחומותיך הלא הוא ,כי אז כל ביאתם אינה לשם שמים כי אם מפני
היראה.
כי הנה דע אפוא כי (יא) ופתחו שעריך תמיד כו' ,להביא אליך חיל גוים כו' לא מאהבה יבאו,
(יב) כי אם על כי הגוי והממלכה אשר לא יעבדוך יאבדו ,והגוים שאינם מלכים שלא יעבדוך
חרוב יחרבו ,ועל כן לבל יאבדו ויחרבו הם באים ,ולא לגירות לשם שמים כי ע"כ אין מקבלים
גרים לימות המשיח ,ולכן הטבתי שאמרתי שלא אקח מידם לפאר ביתי כי אם לחומות העיר,
אמנם לפאר ביתי משלך אשר אתן לך.
ּותאַׁ שּור י ְַׁח ָדו
יג כְ בֹוד הַׁ ְלבָ נֹון אֵ לַׁ יְִך יָבֹוא ְברֹוש ִת ְדהָ ר ְ
ּומקֹום ַׁרגְ לַׁ י אֲ כַׁבֵ ד :
ְלפָ אֵ ר ְמקֹום ִמ ְק ָד ִשי ְ
יד וְהָ ְלכּו אֵ לַׁ יְִך ְשחֹוחַׁ ְבנֵי ְמעַׁ ַׁניְִך ו ְִה ְש ַׁתחֲ וּו עַׁ ל-כַׁפֹות ַׁרגְ לַׁ יְִך ָכלְ -מנַׁאֲ צָ יְִך
ו ְָק ְראּו לָ ְך ִעיר ה' צִ יֹון ְקדֹוש י ְִש ָראֵ ל :
כי הנה (יג) כבוד הלבנון אליך יבוא ברוש כו' ,לפאר מקום מקדשי משלך אך לא משל גוים,
וגם לא יהיה כי אם במקום מקדשי הם עזרות וכיוצא ,אך ההיכל ובית קדש הקדשים אפילו
מידכם לא ארצה ,כי אם יהיה רוחני מעשה שמים מאתי ,וזהו מקום רגלי אכבד.
(יד) והלכו אליך שחוח בני מעניך כו' .הנה על פסוק ירושלם הבנויה וכו' ופסוק שאחריו ,כי
בזמן הבית הייתה ירושלם העליונה יחד עם התחתונה ,כי השפעת העליונה הייתה מרחפת
על התחתונה ,ועל כן לא היה אדם אומר לחברו צר לי המקום ,והיו עומדים צפופים
ומשתחווים רווחים כאלו העליונה למטה ,וכמו שכתבנו על אומרו עומדות היו רגלינו בשעריך
ירושלם ,שהיו רגלינו כאחת בשני שערים בשער העליונה ובשער תחתונה.
ונבוא אל העניין
אמר הנה אשר הצרו אותך אין ספק שיחרבו ,אך יש ב' סוגים:
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אחד בני המענים,
ב' ,המנאצים בפה בחירופים וגידופים,
אמר ,כי שני אלה יבואו ליכנע תחתך שתרחמם ,בני מעניך לא יבאו בקומה זקופה וישתחוו
בהגיעם עדך ,כי אם מרחוק יבאו כפופי קומה ,וזהו והלכו אליך שחוח בני מעניך ,אך הכת
השני יבאו זקופים ובהגיעם אליך ישתחוו ,וזהו והשתחוו על כפות רגליך כל מנאציך ,ומאשר
יראו אורך ונוגה זרחך שבפניך יענה ,כי זיו פני אדם הראשון שאבד ישוב אז כנודע מרז"ל,
אלו ואלו יקראו לך ישראל עיר ה' ,כי יאמרו שאתם עיר מושב ומרכבה אל השם הגדול ,ואל
ציון עצמה יקראו קדוש ישראל ,שבהיותם ריבוי עצום ומחזקת את כולם ,יאמרו כי היא ציון
העליון כי שם הוא ועל שמו יקראו ,לומר שהוא קדוש ישראל היא בחינת שכינה השוכנת שם
והוא העיקר ,וגוף הארץ טפל אל העליון החופף ושורה בה ,ויורה פירוש זה היות הזקף קטון
בשם ה' ולא במלת ציון.
ושמא תאמרי ,אם כ"כ דבקה אני אליו יתברך ואל קדושתו ,מה לי צורך אל ביאת כל העמים
לשוש בירושלים ,באומרך ופתחו שעריך תמיד כו' ,ושאהיה בעיני העמים עליונה מכל
העולם ,דעי אפוא כי הן אמת כי אינך צריכה לאושר העולם הזה ,ושהגוים יתנו לך מתנות ,כי
אם שאני חפץ לתת לכל מידה כנגד מידה.
ְש ְמ ִתיְך ִלגְ אֹון עֹולָ ם ְמשֹוש דֹור וָדֹור :
ּושנּואָ ה וְאֵ ין עֹובֵ ר ו ַׁ
יֹותְך עֲ זּובָ ה ְ
טו ַׁתחַׁ ת הֱ ֵ
טז ְו ָינ ְַׁק ְת חֲ לֵ ב גֹויִם וְשֹ ד ְמלָ כִ ים ִתינ ִָקי ְוי ַָׁדעַׁ ְת כִ י אֲ נִ י ה' מֹו ִשיעֵ ְך וְגֹ אֲ לֵ ְך אֲ ִביר ַׁיעֲקֹ ב :
ְת ַׁחת ָהעֵ ִצים נְ חֹ ֶשת ְו ַׁת ַׁחת ָהאֲ בָ נִ ים
ְתחַׁ ת הַׁ בַׁ ְרזֶל אָ ִביא כֶסֶ ף ו ַׁ
יז ַׁתחַׁ ת הַׁ נְ חֹ ֶשת אָ ִביא זָהָ ב ו ַׁ
ְש ְמ ִתי ְפ ֻק ָד ֵתְך ָשלֹום ְונֹגְ ַׁשיְִך צְ ָד ָקה :
בַׁ ְרזֶל ו ַׁ
ועל כן (טו) תחת היותך עזובה ושנואה ואין עובר ,על כן לעומת זה ושמתיך לגאון עולם,
שתהיי גאון ומעולה מכל העולם ,שיכירו כי גדרך גבוה מכל הארץ ,באופן שתהיי חביבה על
כולם תחת היותך שנואה ותחת היותך עזובה ,עתה תהיי משוש דור ודור הם זקנים עם
נערים שבדור ,שהם שני דורות כאחת שיוכללו בהם כל הגויים הבאים בשערי ירושלם.
וכן מה (טז) שינקת חלב גוים ושד מלכים תינקי ,לא שאת צריכה לכל זה ,כי אם שעל ידי כן
וידעת כי אני ה' מושיעך כו' ,שאם היה בדרך טבע או על פי הוברי השמים ,לא היה מתהפך
מהיותינו מטה מטה תחת שעבודם ,עד גדר שעבדים משלו בנו ,אל היותנו אוכלים חלב
ומיטב גוים ושד מלכים ,אך זה עשה האלוהים למען נדע כי ה' מושיענו וגואלנו אביר יעקב,
וזהו וידעת כי אני ה' מושיעך כו' ,עם היות כי בהיותו יתברך אתך ,אינך צריך לחלב גוים
ושד מלכים ,כי מה המה בערך רב טובך עם ה' ,ומה שתאכלי חלב גוים כו' ,הוא כי (יז) תחת
מה שלקחו ממך נחשת אביא זהב ותחת הברזל כסף כו' ,ותחת האבנים ברזל כו'.
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ושמא תאמרי ,כי תתי תחת האבנים ברזל הוא ריבוי ברזל ,כי האבנים שלקחו אין מספר כי
מי מנה אבני בניינינו ששלטו בהן ,ואולי נצטרך כל השיעור ההוא ,לעשות כלי נשק נגד כל
האומות שיהיו אז נגדינו ,וכן אשר אמרתי לתת תחת הנחשת זהב ותחת הברזל כסף ,הלא
תתמה ותאמר ,למה ישלמו יותר מתשלומי כפל ,אל תתמה על החפץ בשני הדברים:
כי הראשונה שחשבת בשיתי שומי תחת האבנים ברזל ,שהוא לעשות נשק ברזל להלחם
באויביך ,לא כן יהיה ,כי אם ושמתי פקודתך אשר פקדוך אויביך שלום.
והשנית שתחשבי כי ישלמו יותר מדאי אל תתמה ,כי ונוגשיך צדקה כי מה שהיו נוגשים
וגוזלים ממך ,אחשיבהו לצדקה והצדקה אין לגמולה שיעור ,כענייין עשר תעשר בשביל
שתתעשר ,ועל כן אל תתמה אם תחת הנחשת אביא זהב ותחת הברזל כסף ,ואשר אמרתי
כי אשים פקודתך שלום.
יח ל ֹאִ -י ָש ַׁמע עֹוד חָ ָמס ְבאַׁ ְרצֵ ְך שֹ ד ו ֶָשבֶ ר ִבגְ בּולָ יְִך
ּושעָ ַׁריְִך ְת ִהלָ ה :
ֹתיְִך ְ
ו ְָק ָראת יְשּועָ ה חֹומ ַׁ
ּול ֹנגַּׁה הַׁ י ֵָרחַׁ ל ֹא-י ִָאיר לָ ְך
יֹומם ְ
יט ל ֹא-י ְִהיֶה-לָ ְך עֹוד הַׁ ֶש ֶמש ְלאֹור ָ
וְהָ יָה-לָ ְך ה' ְלאֹור עֹולָ ם וֵאֹלהַׁ יְִך ְל ִת ְפאַׁ ְר ֵתְך :
ִירחֵ ְך ל ֹא יֵאָ סֵ ף
כ ל ֹאָ -יבֹוא עֹוד ִש ְמ ֵשְך ו ֵ
ְש ְלמּו י ְֵמי אֶ ְבלֵ ְך :
כִ י ה' י ְִהיֶה-לָ ְך ְלאֹור עֹולָ ם ו ָ
ִירשּו אָ ֶרץ
יקים ְלעֹולָ ם י ְ
כא וְעַׁ ֵמְך ֻכלָ ם צַׁ ִד ִ
[מ ָטעַׁ י] ַׁמעֲ ֵשה י ַָׁדי ְל ִה ְתפָ אֵ ר :
(מ ָטעַׁ ו) ַׁ
נֵצֶ ר ַׁ
כב הַׁ ָקטֹ ן י ְִהיֶה לָ אֶ לֶ ף וְהַׁ צָ ִעיר ְלגֹוי עָ צּום
ישנָה:
אֲ נִ י ה' ְב ִע ָתּה אֲ ִח ֶ
הנה זה יהיה יען כי (יח) לא ישמע עוד חמס בארצך ,שלא תחמסו איש את אחיו ,ולא יהיה
שד ושבר בגבוליך ,כי אז יהיה עמך כלם צדיקים ,ואל תתמה ,כי אם כן מה ישמשו החומות
כי דע אפוא כי טוב יהיו לך שעריך ,שאמרתי שפתחו שעריך תמיד לא יסגרו ממציאות קיר
החומות ,כי את חומותיך המגינות תקרא ישועה ,שהוא העדר צרת מלחמה ומשעריך
הפתוחות לבוא בהן עמים ,תהיה לך תהילה שתהלל את ה' על רוב טובה אשר תבוא לך
בשעריך ,ומה גם עתה שלא תירא מאויבים יבאו לך בהם ,וזהו וקראת ישועה חומותיך
ושעריך תהלה.
(יט) לא יהיה לך עוד השמש כו' .הנה ידוע ליודעים חן ,כי שמש וירח המאירים לארץ ולדרים
עליה ,הן הם דוגמת שמותיו יתברך שהם שם ה' ושם אלוהים הוא שכינה.
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ונבוא אל העניין
אמר הנה עד כה הייתם משתמשים בדוגמא שמש ביום וירח בלילה ,אך בזמן העתיד לא
יהיה לך ישראל ,השמש לאור יומם ולא לנוגה הירח בלילה כאשר עתה ,כי אם ה' אשר
השמש היה דוגמתו ,הוא בעצמו יהיה לך לאור עולם ,שאפילו לא ימיש בלילה שהוא יותר
מאשר היה לך ביציאת מצרים ,שהיה השי"ת הולך יומם ומסתלק בלילה ,שיבוא עמוד האש
שהוא שכינה ,אך לעתיד יהיה ה' לאור עולם לך ביום ובלילה.
ושמא תאמר ,אם כן אפוא השכינה שהוא שם אלוהים ,שיאיר בלילה מה צורך אליו אל
תתמה ,כי הנה ואלוהיך שהוא שכינה במקום ירח בלילה הוא לתפארתך ,דרך כבוד ותפארת
על דרך אומרם ז"ל קל פסוק ולילה בעמוד אש ,בא וראה גדולתו יתברך כי היה כמוליך פנס
לפני עבדיו מרוב חיבתו.
ושמא תאמר ,הלא שרגא בטיהרא מאי מהניא ,ומה תאיר לך הירח אם גם השמש מאיר
בלילה ,דע אפוא כי עם היות (כ) שלא יבא עוד שמשך בשום לילה ,עם כל זה וירחך לא
יאסף להיות כעוטיה לפני אור גדול היה הימנו ,כי אז כבר שלמו ימי אבלך ,אשר עליהם
הייתה כמתאסף אורה ,אך עתה תאיר עד גדר שיחדו יהיו תמים ,כנודע מפסוק והיה אור
הלבנה כאור החמה ,וזהו וירחך וכו' ושלמו כו'.
או בדרך אחרת ,לא יבוא עוד שמשך כו' כי אם יתמיד כמדובר ,וירחך לא יאסף מאחר ט"ו
לחדש והלאה כדרך הירח ,כי הלא ה' יהיה לך לאור עולם ,ועל ידי כן ושלמו ימי אבלך ,כי
מתחילה היו עד שלמה ט"ו דורות הולכים ומשתלמים עד שלמה שהייתה לבנה במלואה,
ומאז והלאה היו הלוך וחסור נקראים ימי אבלנו ,עד צדקיה שהיה כ"ט ונחרב העולם ,אך
לעתיד אפילו ימי אבלך יהיו שלמים ולא יהיה חסרון ,וזהו ושלמו ימי אבלך שתמיד תהיה
לבנה במלואה ,ואם כן מכל שכן הוא ,כי לא תהיה אסיפה בירח העליון ,שעליו ידבר ,כי הא
בהא תליא כמדובר.
(כא) ועמך כולם צדיקים לעולם ירשו ארץ כו' .הנה ידוע מאמרם ז"ל בגמרא למה צדיק
דומה בעולם הזה ,לאילן שהוא נטוע במקום טהרה ונופו נוטה למקום טומאה ,נקצץ נופו
נמצא כלו במקום טהרה כו' ,והוא כי נפש כל איש ישראל למעלה נטועה בשורשה העליון,
ונופו הוא הגוף נוטה למקום טומאה הוא בעולם הזה ,נקצץ נופו שנסתלק הגוף ,נמצא כלו
במקום טהרה ,כי גם חלק הנפש אשר הוא בגוף ,נמשך אחר השורש למקום נטיעתה שהוא
מקום טהרה.
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ונבוא אל העניין
והוא כי בא להשיב על קושי שמקשים בני אדם ,כי אחר שהצדיקים הם בעולם העליון באור
החיים את ה' אלוהיהם ,מה בצע להשיבם הוא יתברך פה אל העוה"ז לעתיד לבוא ,אמנם הן
אמת כי מרום וקדוש תשכון נפש הצדיק למעלה ,אך למה שהוא יתברך אינו מקפח שכר שום
בריה ,על כן גם את הגוף אשר טרח בעולם הזה עם הנפש ,לא יניחנו ריקם הוא יתברך ,ע"כ
ישוב יביאהו ויטעהו הוא יתברך בעולם הזה ,משובח ומפואר זך האיכות כאשר היה אדם
טרם יחטא והותר ,ויביא בו חוטר מגזע כל אחד משורשיו ,שהם שורשי הנפש והרוח
והנשמה ,ויעשה אותן לאחדים ויתנהו בגוף להשתעשע בו עם ה' בעולם הזה ,אך שורש כל
בחינה מהם ,לעולם יעמוד למעלה בשורשו העליון.
וזה ענייין הכתוב ,והוא כי אחרי אומרו כי ה' יהיה לך לאור עולם שהוא בעולם הזה ,אמר
הלא כמו זר יחשב בעיניך ,לומר מה לצדיק עוד טובה מהיותה נטועה למעלה במקורה ,ומה
לה עוד לעצבים שיגרשוה מבית תענוגיה מהיכל מלכו של עולם ,להלבישה בחומר עפר מן
האדמה ,דע אפוא ,כי הנה ועמך כולם צדיקים לעולם יירשו ארץ העליונה ,כי עיקר נפשותם
רוחם ונשמתם שמה ישארו בבית תענוגיהם ,וזהו לעולם יירשו ארץ ,אך נצר מטעי שהוא
ענף מחובר ממטעי ,הם נפש ורוח ונשמה שהם מטעותיו יתברך ,שנטועים במקום טהרת
הקדש העליון נצר וענף מהמטעות ההם ,וגם מעשה ידי הוא הגוף שהוא מעשה ידיו מאז צבר
עפר מן האדמה ועשה את האדם בידיו כביכול ,אשר נתעכר ע"י חטא אדם אשר עשה ,עתיד
להתפאר כאשר היה טרם יחטא אדם ,וכמו שאמרו ז"ל שלא חסרו ממנו כי אם זיוו וחייו
וקומתו ויתעכר חומרו ,ואז יתפאר ע"י שובו אל העולם הזה ,וזהו ועמך כולם צדיקים לעולם
יירשו ארץ היא ארץ העליונה ,כי שם ישארו קבועים יורשים אותה ,אלא שנצר מטעי מעשה
ידי להתפאר פה לעתיד ,למען גם הגוף יזכה אושר גדול ורב כמדובר.
(כב) הקטון יהיה לאלף כו' .אחרי אומרו כי יפארם ה' באיכות כאומרו מעשה ידי להתפאר,
אמר כי גם יבורכו בכמות כי הקטון יהיה לאלף כו' ,ולא יהיה הריבוי ע"י המשך זמן רב ,כי
אם אני ה' בעתה אחישנה את ההטבה הזאת .והנה ארז"ל זכו אחישנה לא זכו בעתה,
והנה אם כן מהראוי היה יאמר אחישנה בעתה ,ואפשר לומר ,כי בעתה הוא ודאי שלא יבצר
ממנו ,אך אחישנה הוא ספק שהוא אם יזכו ,על כן הקדים הוודאי תחלה.
או מעין זה ,כי היות בעתה הוא כשלא זכו שאז עושה למען שמו ,אך אחישנה הוא למעננו
ועל כן אמר אני ה' ,כלומר למה שאני ה' עושה למען שמי הוא בעתה ,וגם שלא למען שמי
שהוא למענכם אחישנה ,ויתכן לפי דבריהם ,כי מתחילה הזכיר שני הקיצין ,ואמר ועמך אם
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יהיו כלם צדיקים לעולם יירשו כלם ארץ שהוא אם יזכו ,ואם לא יזכו כלם רק נצר ממטעי
שהם הנשאר בציון וכו' ,שהוא בזמן שלא זכו שיהיו אחד מעיר כו' ,עם כל זה מעשה ידי
להתפאר באיכות ,וגם בכמות ,כי אם מעט יהיו ארבה אותם כי הקטון יהיה לאלף כו' ,וזה
שאני אומר אני ה' הוא בעתה ,ואשר אמרתי ועמך כולם צדיקים כו' שהוא אם זכו מעצמם
הוא ,כי אחישנה קודם אל עתה שהוא הקץ ,והוא כי אל מאי דסליק מניה אמר בעתה ,ועל
מאי דפתח ביה אמר אחישנה.
או שיעור הכתובים ,ועמך כולם צדיקים שהוא דור שכולו זכאי ,לעולם יירשו ארץ בין בכמות
בין באיכות ,כי כל אחד בין מצד נפשו שהוא נצר מטעי שבעולם העליון ,בין מעשה ידי שהוא
הגוף שהוא מעשה ידי באדם הראשון ,כד"א נעשה אדם שכל הגופים נמשכים ממנו ליקרא
מעשה ידיו יתברך ,גם הוא עתיד להתפאר ,וגם באיכות כי הקטון יהיה לאלף כו' ,ואל יפלא
בעיניכם כי אני ה' בעתה שהוא בעת קץ שבלעדי לא יהיה בעתה ,גם אחישנה קודם אל
העת ,כי אשר כח לו לעשות בעתה יוכל להחישה.

פרק סא
א רּוחַׁ אֲ ֹדנָי ה' עָ לָ י יַׁעַׁ ן ָמ ַׁשח-ה' אֹ ִתי ְלבַׁ ֵשר עֲ ָנוִים
קֹוח :
סּורים ְפ ַׁקחַׁ -
ְשלָ חַׁ נִ י לַׁ חֲ בֹש ְלנִ ְש ְב ֵרי-לֵ ב ִל ְקר ֹא ִל ְשבּויִם ְדרֹור וְלַׁ אֲ ִ
ב ִל ְקר ֹא ְשנַׁתָ -רצֹון לה' וְיֹום ָנ ָקם לֵ אֹלהֵ ינּו ְלנַׁחֵ ם כָל-אֲ בֵ ִלים :
ג לָ שּום לַׁ אֲ בֵ לֵ י צִ יֹון לָ ֵתת-לָ הֶ ם ְפאֵ ר ַׁתחַׁ ת אֵ פֶ ר ֶש ֶמן ָששֹון ַׁת ַׁחת אֵ בֶ ל ַׁמעֲ ֵטה ְת ִהלָ ה ַׁת ַׁחת
רּוחַׁ כֵהָ ה וְקֹ ָרא לָ הֶ ם אֵ ילֵ י הַׁ צֶ ֶדק ַׁמ ַׁטע ה' ְל ִה ְתפָ אֵ ר :
ְקֹוממּו ו ְִח ְדשּו עָ ֵרי חֹ ֶרב שֹ ְממֹות דֹור וָדֹור :
ד ּובָ נּו חָ ְרבֹות עֹולָ ם שֹ ְממֹות ִראשֹ נִ ים י ֵ
ּובנֵי ֵנכָר ִאכ ֵָריכֶם ְוכ ְֹר ֵמיכֶם :
ה וְעָ ְמדּו ז ִָרים ו ְָרעּו צ ֹאנְ כֶם ְ
(א) רוח אדני ה' עלי וכו' .הנה שיבחו רז"ל מדרגת נבואת ישעיה ,ודמו אותה לנבואת משה
רבנו עליו השלום באומרים אשר מלא את ירושלם דם נקי פה לפה ,שהרג את ישעיה שהיה
שקול כמי שנאמר בו פה אל פה.
ונבוא אל העניין
והוא כי אומר הנביא הלא אמרתי טובות ונחמות על הגאולה אחרונה ,מעתה התחזקו
באמונת הגאולה ,וכל הטובה אשר אני דובר כי הלא דעו כי אשר הושפע עלי רוח נבואי
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מלמעלה ,מבחינת אדני אלוהים שהוא באותיות ההוויה ונקודת אלוהים שהוא מבחינה גבוה
מאד ,לא הייתי זוכה לכל המדרגה הזאת ,אם לא יען משח ה' אותי לבשר ענוים שזה
הוראה כי נכון הדבר ,והוא מאמר תנא דבי אליהו ,כי ישעיה נבחר להינבא ישועות ונחמות
מכל שאר הנביאים.
ושמא תאמרו ,מה בצע בבשורת ענוים מעתה קודם שום חורבן ,ומה אועיל בשליחותי עתה
לכך ,הלא הוא כי שלחני לחבוש לנשברי לב ,אשר יבואו לישבר לבם מאורך הגלות ,פן יבואו
להתייאש חלילה לקרא מעתה לשבויים דרור הם גלות יהודה ,ולאסורים הם השבטים
כד"א לאמר לאסורים צאו ,שאינן שבויים רק אסורים ,כי סגר עליהם נהר סבטיון ,להם אקרא
מעתה פקח קוח ,כי הקריאה עושה רושם לבל יתבטל הדבר לשום סיבה כנודע ,כי כל דבר
היוצא מפי הקדוש ברוך הוא לטובה אינו חוזר ריקם.
ועדיין אין הנשבר לב נחבש בזה כי אם בזאת שנית ,והיא כי באתי (ב) לקרא שנת רצון לה'
הוא שם ה' ,כי איננו ברצון עד יושלם שמו ,כי כעת יד על כס יה ,כי אין שמו שלם בארבע
אותיותיו עד ימחה את זכר עמלק ,ומעתה קורא כי עתיד לבוא שנת רצון לה' ,וכן יום נקם
לאלוהינו הוא שם אלוהים ,שהיא שכינה שהיא בגלות כביכול ,ועתידה לינקם על זה וזהו ויום
נקם לאלוהינו ,הוא שם אלוהים שהיא שכינה כמדובר ,הרי שני משכונות לביטחון תשועת
ישראל ,כי לא יעזוב הוא יתברך שם ה' בלתי שלם ,ולא את שכינתו בגלות באופן שיום רצון
לה' ויום נקם לאלוהים ,הם משכונות לבטחון גאולתנו כי אז נגאל בודאי ,וכל זה הוא לנחם
כל אבלים ,כי ע"י ב' משכונות אלו נתנחם.
והנה יש ב' מיני אבלים:
יש אבלים על ציון הם ישראל,
ויש פמליא של מעלה מלאכים מתאבלים על גלות השכינה ,ע"ד מאמר ספר הזוהר על לו
ולאבליו ,ועל דרכי ציון אבלות שהוא על המלאכים ,ובייחוד (ג) לשום לאבלי ציון שומה א'
שעל ידה יוכנו לתת להם פאר כו' ,והוא ענייין מאמרם ז"ל פ' רבי עקיבא ,כשהקדימו ישראל
נעשה לנשמע שבאו ס' ריבוא מלאכים וקשרו ב' עטרות בראש כל א' מישראל ,שעליהם נאמר
הורד עדייך וכו' ,ואמרו שעתיד הקדוש ברוך הוא להחזירן לעתיד לבוא וכו' ,ושם ביארנו באר
היטב שהן ב' מיני שפע אורות:
שבאחד יש להם חירות משעבוד מלכויות
ובאחד ממלאך המוות,
ועל שומה זו יאמר לשום לאבלי ציון שומה של אורות ,לתת להם השומה ההיא פאר שהוא
זיו שיהיה להם פאר כתפילין ,שיראו כל עמי הארץ ויראו מכם שהוא חירות משעבוד מלכויות,

חזור לעמוד השער

ספר ישעיהו

*

פירוש מראות הצובאות

*

רבי משה אלשיך

*

אתר דעת

494

תחת אפר של שעבוד כמה דאת אמר הכפישני באפר ,ואומר כי אפר כלחם אכלתי האמור
על השעבוד ,וגם השומה ההיא לתת להם שמן ששון תחת אבל המוות שהוא חירות ממלאך
המוות.
או יאמר ,מה הוא השימת עין שיושם עליהם ,הלא הוא לתת להם פאר תחת אפר וכו' ,ויתכן
כיון תמורת יתרון בכל חלקי האדם ,על חלק הגוף הוא אומר פאר תחת אפר ,הניתן בגוף
במקום הנחת תפילין ,ויהיה להם פאר שהוא כי לעתיד ישוב זיו הפנים וקומה שהוסרו מאדם,
כי שתי אלה הם מהששה דברים שחסרו בעולם ,ויחזרו כשיבוא בן פרץ הוא מלך המשיח,
ותחת אבל המתייחס אל הנפש כמה דאת אמר ונפשו עליו תאבל ,יותן למו שמן ששון שהוא
גדולת תענוג ,וזהו שמן ששון תחת אבל ,ועל הרוח שלמעלה מהנפש שהייתה עד כה רוח
נכאה ,יותן מעטה תהילה תחת היות רוח כהה והוא הנודע מספר הזוהר כי מרוחניות קדושת
המצות נעשה מלבוש אל הרוח בגן עדן ,ואמר כי אז תתלבש הרוח ממעטה תהלה ההוא.
ועל הנשמות אומר וקורא להם אילי הצדק וכו' ,שהוא שיקראו גדולי ושרי הצדק ,ופירש למי
יקראו כך הלא הוא מטע ה' ,אשר הוא להתפאר הוא הנשמה ,והוא כי גם שנפש רוח ונשמה
שלשתן הם מטעי ה' ,עם כל זה נפש ורוח מעותדים להתפאר אם יהיו צדיקים ,או להתכער
אם בעליהן יחטא ואשם ,אך הנשמה היא מעותדת בלבד להתפאר ולא להפכה ,כי הנה ידענו
מחכמי האמת ,כי לא ידבק בנשמה מאומה מן החטא ,כי אפילו אם מי שזכה לנשמה יחטא,
בבואו לחטא טרם יחטא מסתלקת ממנו ,וזהו אומרו על הנשמה מטע ה' להתפאר ,כלומר
באיזה מטע ה' אמרתי באותו שהוא דווקא להתפאר שהוא הנשמה כמדובר ,וזולת כל זה גם
ארבה אותם ריבוי עצום כי (ד) ובנו חרבות עולם כו'.

(ה) ועמדו זרים ורעו צאנכם וכו' .אחר אמרו שלא לנוכח היתרון אשר יהיה לאבלי ציון על
המתאבלים על עצמם ,אמר עתה לנוכח ועמדו כו' ,ואתם לכלול גם את כל המתאבלים על
עצמם ,ועל כולם אמר ועמדו וכו' ,והוא ,כי למען תהיו אתם עוסקים בתורת ה' ומצוותיו יעשה
הוא יתברך כי תהיה מלאכתכם נעשית על ידי אחרים ,וזהו ועמדו זרים ורעו צאנכם ובני נכר
אכריכם וכורמיכם ,ובאומרו ועמדו ,כי תהיה להם העמדה ורוממות וישפילו עצמם לרעות
צאנכם כו' ,וזהו ועמדו זרים כו'.
בֹודם ִת ְתי ַָׁמרּו :
ּובכְ ָ
ו וְאַׁ ֶתם כֹהֲ נֵי ה' ִת ָק ֵראּו ְמ ָש ְר ֵתי אֱ ֹלהֵ ינּו יֵאָ ֵמר לָ כֶם חֵ יל גֹויִם ת ֹאכֵלּו ִ
ז ַׁתחַׁ ת בָ ְש ְתכֶם ִמ ְשנֶה ּוכְ ִל ָמה ָירֹנּו חֶ ְל ָקם
ִירשּו ִש ְמחַׁ ת עֹולָ ם ִת ְהיֶה לָ הֶ ם :
לָ כֵן ְבאַׁ ְרצָ ם ִמ ְשנֶה י ָ
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ּוב ִרית עֹולָ ם אֶ כְ רֹות לָ ֶהם :
ָת ִתי ְפעֻ לָ ָתם בֶ אֱ ֶמת ְ
ח כִ י אֲ נִ י ה' אֹ הֵ ב ִמ ְשפָ ט שֹנֵא ָגזֵל ְבעֹולָ ה ְונ ַׁ
יהם יַׁכִ ירּום כִ י ֵהם ז ֶַׁרע בֵ ַׁרְך ה' :
ְנֹודע בַׁ גֹויִם ז ְַׁרעָ ם וְצֶ אֱ צָ אֵ יהֶ ם ְבתֹוְך הָ עַׁ ִמים כָל-רֹאֵ ֶ
ט ו ַׁ
י שֹוש אָ ִשיש בה' ָתגֵל נ ְַׁפ ִשי בֵ אֹלהַׁ י
ישנִ י ִבגְ ֵדי-י ֶַׁשע ְמ ִעיל צְ ָד ָקה יְעָ טָ נִ י כֶחָ ָתן ְיכַׁהֵ ן ְפאֵ ר ְו ַׁכ ַׁכלָ ה ַׁת ְע ֶדה כֵלֶ יהָ :
כִ י ִה ְל ִב ַׁ
יא כִ י כָאָ ֶרץ תֹוצִ יא צִ ְמחָ ּה ּוכְ ַׁגנָה זֵרּועֶ יהָ ַׁתצְ ִמיחַׁ
ּות ִהלָ ה ֶנגֶד כָל-הַׁ גֹויִם:
כֵן אֲ ֹדנָי ה' יַׁצְ ִמיחַׁ צְ ָד ָקה ְ
וכל זה כדי (ו) שואתם כהני ה' תקראו ,שלא תהיה מלאכתכם רק היותכם כהני ה' עוסקי
תורתו ועבודתו ,כמה דאת אמר ואתם תהיו לי ממלכת כהנים כו' ,ומה שתקראו לפי האמת
הוא כהני ה' ,שהוא תואר בני אדם עובדי ה' ,כמה דאת אמר לכהנו לי ,אך בדברם עמכם
הזרים ובני נכר לא יקראו אתכם כהני ה' ,כי אם מלאכים משרתי עליון ,וזהו משרתי אלוהינו
יאמר לכם ,כי יקל בעיניהם לומר לכם שאתם בני אדם ,כי אם מלאכים בדברם אתכם ,וזהו
יאמר לכם ,והנה חיל גויים הוא כחם ,שבכוחם ירעו צאנכם ויהיו איכריכם וכורמיכם תאכלו,
ובכבודם של אלו שירעו צאנכם ויהיו אכריכם וכורמיכם תתימרו ,כי כל כך מעלה תהיה להם
שכל הרואים את כבודם יאמירו אתכם ,באומרם כי לפי גדולת האדונים תהיה גדולת
עובדיהם.
והוא ,כי הנה (ז) תחת בשתכם אשר הייתם בושים בהיותכם עבדי זרים ובני נכר ,משנה יהיו
מה שהם עם היותם גדולים ,הם רועי צאנכם ואיכריכם ,ולא בלבד משנה בושת ,כי אם גם
וכלימה כי לפי גדולתם ,כאשר ביארנו באומרו ועמדו זרים ,שהוא שעם היות להם העמדה
והערכת מעלה ירעו צאנכם כו' ,הוא להם לבושת כפול ולכלימה ,ועם כל זה ירונו חלקם
שירונו וישמחו חלק טוב שיש להם שזכו לרעות צאנכם ואיכריכם וכרמיכם שתהיה בעיניהם
למעלה גדולה עד מאד ,וזהו משנה וכלימה ירונו חלקם ,ע"כ הוא יתברך הבלתי מקפח שכר
שום בריה אומר לכן בארצם ,שהוא בארץ הזרים ההם והבני נכר במקומותם ,משנה יירשו
על מה שהיה להם ,על שעם היות להם משנה בושת וכלימה ,ועם כל זה ירננו חלקם שזכו
לשרת את עמי ישראל ,ועל הכלימה הנוספת על משנה הבושת אטיב להם שיתמיד להם
טובה ,כי שמחת עולם תהיה להם ,והטעם הוא כי עם שהם לא עמי.
עם כל זה (ח) אני ה' אוהב משפט שונא גזל אפילו בעולה ,שכולה לגבוה עם היות שהכל
שלי ,ואם כן ,גם שאלו עובדים את בני שהכל שלהם לא ארצה חנם ,ולא אקפח טוב מידתם
היות בעיניהם לגדולה וחלק טוב ,היותם עבדים את בני ,שלגזל בעולה אייחס עבודתם חנם
את בני ,אחר הכירם כי גדולה היא להם ,לכן ונתתי פעולתם שעובדים את בני באמת ,וברית
עולם אכרות להם עד גדר שיהיה (ט) נודע וניכר בגוים זרעם וכו' ,כל רואיהם יכירום כי הם
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זרע ברך ה' על עבדם את ישראל ,ארנן את מי שזיכה אותם לעובדם ,כי למעלה גדולה תהיה
בעיניהם ,על היות ישראל משרתי ה' כמדובר.
(י) שוש אשיש בה' תגל נפשי באלוהי וכו' .הנה למעלה אמר לקרא שנת רצון וכו' ויום נקם
לאלוהינו ,וביארנו כי השם הגדול יהיה לו רצון לעתיד בזמן הגאולה ,כי יהיה שמו שלם מה
שאין כן עתה כי שתי אותיותיו בלתי מחוברות עם השתים האחרונות ,כד"א כי יד על כס יה
וכו' ,וזהו שנת רצון לה' ,וגם יום נקם לאלוהינו הוא שם אלוהים שהוא שכינה שבגלות
כביכול ,כי אז תצא ותנקם מאויבינו.
עוד שנית ,אמר כי ישים לנו הוא יתברך פאר תחת אפר ,מעטה תהלה תחת רוח כהה,
והנה היה הדעת נוטה כי כל שמחת ישראל בגאולה ,היא על הנוגע אל עצמם ,שיהיה להם
לבוש פאר ומעטה תהלה ,אמר שאומרים ישראל כולם כאחד בלשון יחיד שוש אשיש בה',
שהוא על שנת רצון לה' על הנוגע אל כבודו ,וכן תגל נפשי באלוהי הוא שכינה ,שעליה אמר
ויום נקם לאלוהינו ,שהוא על תשועתה מהגלות כביכול ,כי מרצון השם הגדול וגאולת
השכינה אעשה עיקר.
ואמר שוש אשיש בה' על שני דברים:
א' ,שוש על השתלם שמו יתברך,
שנית ,על התחברו אלי כד"א שמחו צדיקים בה' ,וכאומרו למעלה ועליך יזרח ה' ,וזהו שוש
על מציאות כבודו יתברך ,אשיש בה' שהוא על היותי בה' נמצא עמו ,אך בשכינה גם בגלות
הייתה עמי לכן אין בדבר כפל ,כי אם תגל נפשי באלוהי על צאתה מהגלות ,כי משתי בחינות
אלו שהם כבוד השני שמותיו יתברך אעשה עיקר ,כי על הנוגע אלי שהוא כי הלבישני בגדי
ישע ,ע"י תתו לי פאר תחת אפר ,שמן ששון תחת אבל ,שהן ב' לבושי שפע של ישע ,שהם
לגוף ישע של שעבוד מלכויות וממלאך המוות ,וכן מעיל צדקה שיעטני לנפש ,שהוא מעטה
תהלה שהוא חלוקא דרבנן ,שנעשה לה לבוש מרוחניות המצות ,אין לי מאלה עיקר שמחה,
כי הלא מה שהלבישני בגדי ישע ,הוא לי כחתן יכהן פאר כך הוא גופי ,שע"י מה שכיהן
ועבד בתורה ומצוות ,ניתן לו הפאר של בגדי הישע ושכרו הוא ,ומה שהנפש תעטה מעיל
צדקה ,הוא ככלה תעדה כליה שקנתה בכוונתה במצוות ,אך מה שאשמח בעצם אינו אלא
על קדוש שמו יתברך ,שהוא למעלה מכל מתן שכרי ,וגם על היותו עמי כי מאין זכיתי אל כל
המעלה והאושר הזה ,מה שאין כן בפאר תחת אפר ושמן ששון תחת אבל ,שהוא חירות
ממלכויות וממלאך המוות וגם מעטה תהלה הוא חלוקא דרבנן ,בגוף ונפש בהיותי חי
לעולם ,כי בשני אלה הייתי כמקבלם מאליהם ,כחתן יכהן פאר וככלה כמדובר.
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ופירש ואמר ,לא שאחזיק טובתם לעצמי בעצם ,רק שהם מאתך שעשיתם כדבר טבעי( ,יא)
כי הם ענייין החירות כארץ תוציא צמחה ,שהוא מהטבע שהטבעת בה ,והמעטה תהלה היא
כגנה שאדם זורעה ,ומכחך כדבר טבעי זרועיה תצמיח ,כך אדני ה' יצמיח צדקה הוא
החירות ,שבהיותנו צדיקים וקדושים ככל הכתוב למעלה ,אנו מוכנים לקבל צדקה זו שלא
ישלטו בנו ,כאשר הוכנה הארץ להוציא צמחה צדקה לבע"ח שאין בם חטא ,ועל מעטה
תהלה אמר שכגנה זרועיה תצמיח ,כך יחויבו לנו חלוקי דרבנן ,כי מזרוענו שזרענו מצות
ותורה ,גדלים כגנה שזרועיה תצמיח ,כך גן עדן העליון מצמיח לנו מעטה תהלה ,ושיראה
נגד כל הגוים כי אחר שיש לנו חירות ממלאך המוות וחיים לנצח ,יהיו לנו אור חלוקי דרבנן
מאיר בגוף ונפש ,לעיני כל הגוים כענייין נתן דצוציתא.

פרק סב
ְרּושלַׁ ם ל ֹא אֶ ְשקֹוט
ּול ַׁמעַׁ ן י ָ
א ְל ַׁמעַׁ ן צִ יֹון ל ֹא אֶ חֱ ֶשה ְ
עַׁ דֵ -יצֵ א ַׁכ ֹנגַּׁה צִ ְד ָקּה וִישּועָ ָתּה כְ לַׁ ִפיד י ְִבעָ ר :
בֹודְך וְקֹ ָרא לָ ְך ֵשם חָ ָדש אֲ ֶשר ִפי ה' י ֳִקבֶ נּו :
ב ו ְָראּו גֹויִם צִ ְד ֵקְך ְוכָלְ -מלָ כִ ים כְ ֵ
ֹלהיְִך :
ג וְהָ יִית ֲע ֶט ֶרת ִת ְפאֶ ֶרת ְביַׁד-ה' (ּוצְ נִ וף) [ּוצְ נִ יף] ְמלּוכָה ְבכַׁף-אֱ ָ
משיב הוא יתברך ואומר( ,א) למען ציון לא אחשה ולמען ירושלם לא אשקוט ,עד יצא כנוגה
צדקה שהצדקות וכשרון מצות שעשת ,שנעשו מעטה תהלה אור חלוקי דרבנן ,יהיה מאיר
לעיני הגוים כדבריכם ,אלא שאמרתם שהוא כדבר שמצמיח מאליו ,אפילו בגוף ונפש אני
אעשנו למען ציון שיצא כנגה מאיר ,שהיא יותר מאור סתם ,וישועתה שהם בגדי ישע לבושי
פאר תחת אפר ושמן ששון כו' ,שהם חירות ממלכויות וממלאך המוות גם זה אעשה,
שישועתה ממלכויות וממלאך המוות לא בלבד לא ישלטו בכם ,כי אם שהישועה עצמה שהיא
התלבשות אורות ישועות ,שהוא העדי שהתנצלו בני ישראל בהר חורב ,יהיה כלפיד יבער
במבקשי רעתם בשתי הבחינות ,וכדברך שתחפוץ שיאירו אורות מעשה צדקות מצוותיך הם
חלוקי דרבנן לעיני הגויים כן אעשה.
כי הנה (ב) וראו גוים צדקך ,ועל היות לך חירות ממלכויות הנה יראו גוים כבודך ,ועל חירות
גם ממלאך המוות אמר וקורא לך כו' ,שכ"כ תמשול יותר מעל מלאך המוות עד גדר שיקראו
לך שם חדש ,כ"כ גדול ונורא מאד עד שלא אערב אל לבי ,עם היותי נביא לפרש איזה שם
הוא ,ואומר שפי ה' יקבנו שאלמלא הוא יקבנו בפיו לא היה לי לב לאומרו ,והוא כי הוא שם ה'
יתברך ממש ,והוא מאמר רשב"ן בשם ר' יונתן ג' נקראו בשמו של הקדוש ברוך הוא ,צדיקים
ומשיח וירושלם.
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צדיקים דכתיב כל הנקרא בשמי כו',
משיח דכתיב זה שמו אשר יקראו ה' צדקנו.
ירושלם דכתיב ושם העיר מיום ה' שמה וכו',
ולפי הדרך השני שכתבנו למעלה על פאר תחת אפר וכו' ,יאמר מה ששוש אשיש הוא בה'
כו' ,כי מה שהלבישני בגדי ישע על ידי תתן לי פאר תחת אפר ,שהוא לבוש זיו צלם אלוהים
כמפורש למעלה ,שהם בגדי ישע שיבהלו מפניו כל רואיו ושונאיו ואושע ,וכן מעיל צדקה
יעטני ,שהוא מעטה תהלה כמה דאת אמר והוא עוטה מעיל ,איני עושה עיקר מאלו בערך
מציאות כבוד ה' שאשיש בו ,והשכינה שתגל בה נפשי ,כי הלא בלבושים אלו כחתן וכהן
פאר וככלה תעדה כליה אדמה ,כי האם תאמר שכל שמחת החתן הוא על מלבוש הפאר
שיש לו ,אינו כי אם על היות לו כלה.
וכן הכלה האם כל שמחתה היא על היות לה כלים נאים ,אינו אלא על היות לה חתן ,כן אנכי
בערך השכינה אני חתן ,שהוא כי הצדיק משפיע בתורה ומצות שפע מלמעלה בשכינה כנודע,
והוא מאמר הכתוב באומרו ואנכי מלאתי כח את רוח ה' ,הפך צור ילדך תשי ,ובערך אל
השם הגדול הצדיק נקרא כלה ,שמקבל שפע מלמעלה ,ועל כן מה ששוש אשיש הוא בה',
שאני לו ככלה ואשיש כחתן ,וכן תגל נפשי באלוהי שהיא שכינה ,שאערך אצלה כחתן ואגיל
בה ,אך לא במלבושים שעלי ,כי אם בה' ובשכינה כחתן שישמח בכלה והכלה שתגל בחתן,
ולא בפאר או בלבוש שעל כל אחד ,ואמר בחתן יכהן ובכלה תעדה בזה רמז טעם אל האמור,
שהוא כי דרך החתן שהוא שיגע ועמל לקנות לו בגדי פאר ,אך הכלה אינה יגעה לקנות
מלבושים נאים ,כי החתן משלח לה ,אך היא תיפה אותם וזהו כחתן יכהן פאר ,כי הוא מכהן
ומשרת בעמלו שיהיו לו בגדי פאר ,אך הכלה לא תכהן כ"א תעדה ותיפה אותם.
והנמשל הוא כי הצדיק הפאר שיש לו הוא מכהן ומשרת לקנותו ,שהוא פאר הניכר בפניו
ממעשיו הטובים או חלוקא דרבנן ,ובחינת שהוא ככלה לקבל ,הוא כי הכלי הם אורות מצוותיו,
מיפה אותן בכוונות משובחות לזכות לקבל מהשם הגדול שפע זך מאד ,שבבחינה זו יקרא
כלה כמדובר .והנה אמרתי ,כי מה שאשיש אינו על הטובה הבאה אלי ,מבגדי ישע ומעיל
צדקה כ"א מה' ומאלוהי.
ועוד אני אומר טענה אחרת ,והיא כי אחר שה' אלוהי עמי ,גם שזכויותינו יהיו מועטים ,כל
הטובה מאליה תבוא בודאי לעיני הכל ,כי הנה (סא יא) כארץ תוציא צמחה וכגנה זרועיה
תצמיח מאליה ,כן ה' אלוהים יצמיח צדקה ותהלה למען צדקו ,נגד כל הגוים וגנה יאמר על
ארץ ישראל וארץ על חו"ל ,כי בחו"ל ידמה השפע לצמח האדמה היוצאת מאליה לבע"ח,
וארץ ישראל כגנה הנזרעת מאתו יתברך ,תצמיח איכות שפע עצום ורב.
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[א] למען ציון לא אחשה כו' .אחרי אמור ישראל כי גם שאין אנו ראויים ,הוא יתברך יעשה
מעצמו כחסדו ,כי כארץ תוציא צמחה וכגנה זרועיה תצמיח מצד עצמה ,כן אדני אלוהים
היא שכינה שהוא שם אדנות ,יצמיח מאשר לה מלמעלה שפע צדקה ותהלה נגד כל הגוים
משיב הוא יתברך ואומר ,הלא מעטתם עצמכם והקטנתם זכיותיכם ,הנני עונה אחריכם
ואומר ,כי אדרבא זכיותיכם הם הגורמים כל הטובה ,וכן אגלה צדקתך לעיני הכל ,וזהו למען
ציון הם יושביה לא אחשה ,ולמען ירושלים לא אשקוט עד יצא כנגה צדקה ,כי תגלה זכותה
וצדקה ותאיר כנוגה ,וישועתה נמשכת מצדקתה כלפיד יבער ,כי אין הלהבת נמשכת מהעץ
אם אינו נעשה לפיד שהוא שבוער באש ,כך התשועה נמשכת מהצדקה כלהבה מלפיד שכבר
הוא בוער באש ,כלומר ,אל תקלו בכבוד עצמכם שאין לכם זכות ,והנני מפרסם זכיותיכם עד
כי [ב] וראו גוים צדקך ,שידעו שאתה ראוי אל הכבוד ,ואח"כ וכל מלכים כבודך ,ומאליהם
יקראו לך כל הגוים שם חדש אשר לא נאמר להם ,כי אם פי ה' יקבנו ולא נודע לזולתו
יתברך ,והם יאמרו אותו מאליהם ,והוא כי יחשיבוך לאלוה בראות כבודך ויקראוך בשם ה',
והוא מה שעתיד הוא יתברך לקרא את הצדיקים כמאמרם ז"ל ,עתידים צדיקים שיקראו בשמו
של הקדוש ברוך הוא שנאמר כל הנקרא בשמי כו'.
(ג) והיית עטרת תפארת ביד ה' וכו'.
לבוא אל העניין נזכיר מאמרם ז"ל כי יעקב נקרא תפארת ,כאומרם על פסוק השליך
משמים ארץ תפארת ישראל ,כי השליך דיוקנו של יעקב ארצה ,עוד נזכיר מאמר אחר והוא
מאמרם ז"ל הבנים עטרה לאבות ,שנאמר עטרת זקנים בני בנים ,עוד מאמר שלישי והוא
אומרם ,כל זמן שאדם נתון בחיים נפשו פקודה ביד קונו שנאמר אשר בידו נפש כל חי.
ונבוא אל העניין
אמר כ"כ יהיה שלמותך כי והיית עטרת תפארת ,כי כמו שהבנים עטרה לאבות יגיע גדר
שלמותך ,עדי היותך כללות ישראל עטרה לאביכם יעקב הנקרא תפארת ,וזהו והיית עטרת
תפארת ,וזה ביד ה' שהוא עודכם בחיים שנפשכם בידו של הקדוש ברוך הוא ,כי הנפש
שלכם שביד ה' שהוא כאמור ,אשר בידו נפש כל חי ,והוא במה שכתבנו למעלה בדרך הא'
בהמשך הכתובים ,שעניינם שיטיב הוא יתברך עמנו לתת לנו ב' דברים:
א' חירות משעבוד מלכויות וממלאך המוות,
שנית ,שאחר שנחיה לעולם אותה חלוקא דרבנן הנעשית לרוח ע"י המצות ,יאירו לנו בגוף
ונפש בעוה"ז ,וכנתן דצוציתא דגמרא שהוא אומרו למעלה על ב' מיני חירות ,פאר תחת אפר,
שמן ששון תחת אבל ,ועל חלוקא דרבנן אמר מעטה תהלה תחת רוח כהה.
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והנה יעקב אבינו כשבא לפני אביו ,נאמר וירח את ריח בגדיו ,ואמרו בספר הזוהר שהיו בגדי
ריחו בגן עדן ,והוא כמו שאמרו ז"ל כי כשנכנס נכנס גן עדן עמו ,ועל כן נתלבש בהם בגוף
ונפש והריח בהם יצחק ,והן הם דברי ר' יוחנן בב"ר ,וזה יאמר פה ,הנה תזכה אל השגת
יעקב אז והותר ,כי אז היה על היות גן עדן שם ,ואת תהיה עטרת לו שגם בארץ הלזו תזכה
לכך ,כי בזה יתעטר בך שעם שמכ"ש שהוא יעלה ,עוד יתעטר על יתרונך על השגתו אז ,ועל
מה שאדרבה תמלוך בעולם תחת שעבוד מלכויות ,ומלאך המוות אז יהיה לך צניף מלוכה
נמשך מהיותך מרוחפת מכף אלוהיך ,היא שתמשך כפה עליך תמיד.
או שיעור העניין ,והיית עטרת תפארת כאשר היה תפארת ישראל לפניו למעלה דיוקן יעקב,
כך תהיה אז נפש כולכם בחייכם שהוא עודכם ביד ה' ,וזהו בעולם העליון המתייחס אל שם
ה' ,ובעולם הזה אשר השכינה היא החופפת ומרחפת עליכם בכפיה ,בכלל כף צלה הוא אתה,
שזכויותיך נעשים מעיל וצניף לחופף על העולם ,שעל ידי כן הוא מולכת על הארץ כענייין
רוכב שמים בעזרך ,שאלמלא אתה הייתה מתרוממת מעל הארץ ,נמצא כי בכלל כף השכינה
החופפת תחתיה ,תהיה אתה כצניף נכלל בכף ,וע"י כן תהיו ממלכת כהנים למלוך אז
מלכות שלמה בעולם ,וזהו וצניף מלוכה בכף אלוהיך היא שכינה כנודע ,וע"י כן לא יאמר לך
עוד עזובה וכו' כאשר יבוא ביאורו בס"ד.

ּולאַׁ ְרצֵ ְך ל ֹא-יֵאָ ֵמר עֹוד ְש ָמ ָמה
ד ל ֹא-יֵאָ ֵמר-לָ ְך עֹוד עֲ זּובָ ה ְ
ּולאַׁ ְרצֵ ְך ְבעּולָ ה כִ י-חָ פֵ ץ ה' בָ ְך וְאַׁ ְרצֵ ְך ִתבָ עֵ ל :
כִ י לָ ְך י ִָק ֵרא חֶ ְפצִ י-בָ ּה ְ
ּומשֹוש חָ ָתן עַׁ ל-כַׁלָ ה י ִָשיש עָ לַׁ יְִך אֱ ֹל ָהיְִך :
ה כִ י-י ְִבעַׁ ל בָ חּור ְבתּולָ ה י ְִבעָ לּוְך בָ ָניְִך ְ
(ד) לא יאמר לך עוד עזובה כו' .הנה ידוע כי א"י עצמה לעתיד תזדכך איכותה ,כי על כן גם
תנובתה לא יהיה כאשר הוא עתה ,וכמו שאמרו ז"ל עתידה א"י להוציא גלוסקאות יפפיות,
ומקרא מלא דבר הכתוב ,ועץ השדה יתן פריו ,אפילו אילני סרק ,והוא ,כי מאז נאמר ארורה
האדמה נתעכר איכותה ,ותשוב לראשיתה אשר היה טרם יחטא אדם הראשון ,והיא סברא
מוכרחת ליודעי דעת ,כי איך במאמר ראשון שהוא גדול מאד מכל שאר מאמרות ,כי על כן לא
נאמר בו ויאמר ,כמפורש אצלנו לדקותו מתייחס אל מחשבה ,כי על כן כל הנברא בו לא קנה
גשמיות ממשיי עד הימים שאחריו ,כי גם השמים נאמר בהם ביום השני יהי רקיע ,ואמרו
רז"ל יחזק הרקיע כי רפים היו בראשון ,והוא כמפורש אצלנו כי בראשון לדקות רוחניות
המאמר ,לא קנה הנברא בו התגשמות עצמיי ,להיות גשם חזק עד השני ,ואיך נבראו כאחד
במאמר הדק בקדושת הרוחניות הרב ועצום אם יש הפרש ביניהם ,כעצם השמים אל גוש
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עפר עכירות הארץ הלזו ,ומה גם לרז"ל שאמרו נטל הקדוש ברוך הוא עפר מתחת כסא
הכבוד וברא את הארץ ,כמבואר אצלנו עניינו בס"ד.
ועוד כי היתכן ברא אלוהים אדם על הארץ ,כל כך זך שתפוח עקבו היה מכהה גלגל חמה,
וגם שמלאכי השרת חשבוהו לאלוה ,והיה מעפר מן האדמה הלזו העכורה ,אך אין זה כי אם
שקודם שיחטא האדם ,הארץ הייתה זכת האיכות ,ובעוון אדם נאמר עליה ארורה האדמה
ותתעכר ,כאשר היא עושה פרי וכו' ,עברה על הציווי ולמ"ד הוסיפה על הציווי ,וארז"ל למה
נקרא ארץ שרצתה לעשות רצון קונה ,כי כל זה יובן במאמרנו כי רב היה איכותה אז.
והנה היוצא מכל זה הוא ,כי טרם יחטא אדם לא יפלא לומר ,שהייתה שכינה שורה על הארץ,
כמאמרם ז"ל כי חטא אדם נסתלקה לרקיע הראשון ,חטא קין נסתלקה לשני וכו' ,הנה כי
בתחילה הייתה שורה על הארץ ,אך כאשר נתעכרה אמר שלמה כמתמיה ,האמנם ישב
אלוהים על הארץ ,אך מושב אלוהים היה באנשים בהיותם צדיקים ,כמאמר התורה ושכנתי
בתוכם ומאמר ירמיה היכל ה' המה ,אך לעתיד שתזדכך כבראשונה אז לא יפלא שתשכון
שכינה בארץ ישראל אף חוץ לבית המקדש.
ונבוא אל ענייין הכתוב ,אמר לא יאמר לך עוד עזובה ,כענייין ותאמר ציון עזבני ה' ,ועל ידי
כן ולארצך לא יאמר שממה כאשר היה בימים אלו ,כי גדולה מזו מוכנת לך ולארצך ,והוא כי
בתחילה הייתה שכינה בך בעצם ,ואגבך התפשטות כבודה בארץ ,אך לעתיד את וארצך
תעלו מדרגה על הקודם ,והוא כי לך יקרא חפצי בה ,שהוא חפץ שם ההוויה בה שהוא יותר
מהשראת שכינה ,שהיא בחינת רצון של השם הגדול ,ולארצך בעולה שהוא כי שכינה תשרה
בה מה שבתחילה הייתה שורה בך ולא בה .ופירש ואמר כי חפץ ה' בך ,הוא חפץ של שם
ההוויה הגדול.
וע"י כן וארצך תבעל (ה) כי יבעל וכו' ,כהתימו להודיע כי תשרה שכינה בארץ אשר היא
בשורה גדולה עד מאד אל הארץ ,באופן שלא תתקרר דעתה על הדבר כי רב הוא ,על כן
הפך פניו כמדבר אליה ואמר לה ,כי יבעל בחור בתולה וכו' ,לומר אל תחושי כי יותר עיקרית
תהיה השראתי בך מהשראת בניך ,כי הלא כי יבעל בחור בתולה כו' ,והוא כי יש בחינת
בעילת בחור אל בתולה שלא בדרך אישות ,כי אם על חיבת ההנאה בלבד ,ויש בחינת חתן
וכלה לשם אישות להוליד בנים לעבוד את ה' ,ואמר הן אמת ,כי כאשר יבעל בחור בתולה
שהוא על בחינת הנאה ,יבעלוך בניך שיכוונו אל ההנאה הבאה להם ממך כי רבה היא,
כמפורסם בדברי הנביאים וברז"ל ,אך השכינה השורה עליך כמשוש חתן על כלה ,שהוא
למען הוליד על ידך בנים הגונים ,כי זכותך יסייע לכך על בחינה זו ישיש עליך אלוהיך.
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או קרוב לזה ,אל תראי אדמה כי בניך לא יהיו בך רק בשביל הנאותיך ,שיהי פסת בר בארץ
ויטפו ההרים עסיס והגבעות תלכנה חלב וכו' ,באופן שעל ידי כן ישמנו ויבעטו וישובו
לכסלה ,אל תחושי ,כי גם שבתחילה כי יבעל בחור בתולה על בחינת ההנאה יבעלוך בניך,
עם כל זה אני אתקן ,שבחינת משוש חתן על כלה לשם אישות ,להוליד בנים הגונים לעבוד
את ה' ישיש עליך אלוהיך ,שע"י היותי שורה עליך ,יצאו כולם הגונים ויגדלו בכישרון וצדק.
או יאמר ,אל תאמרי כי אצל בניך הבאים מהגלות ,תהיי אצלם ככלה עם חתן ,שהם חדשים
אליך ואת חדשה אצלם ,אך לא כן אנכי עמך ,כי אם כמחזיר גרושתו מן הנשואין ,או כמי
שהלך בעלה ושב אליה אחר ימים רבים ,שלא תיערך אל שמחת חתן וכלה ,דעי אפוא ,כי הן
אמת כי כאשר יבעל בחור בתולה ,ששניהם חדשים זה אצל זה יבעלוך בניך ,אך לא
כשמחת חתן עם הכלה ,שאינו דומה שמחת בחור עם בתולה בעלמא כשמחת חתן וכלה ,אך
אנכי לא כן כי אם כמשוש חתן על כלה ,שיש שני דברים:
א' ,שיהיה כדבר חדש,
וגם של בחינת חתן וכלה ישיש עליך אלוהיך.
ְרּושלַׁ ם ִה ְפ ַׁק ְד ִתי שֹ ְמ ִרים כָל-הַׁ יֹום ְו ָכל-הַׁ לַׁ יְלָ ה
ֹתיְִך י ָ
ו עַׁ ל-חֹומ ַׁ
ָת ִמיד ל ֹא יֶחֱ שּו הַׁ ַׁמזְ כִ ִירים אֶ ת-ה' אַׁ ל-דֳ ִמי לָ כֶם :
רּושלַׁ ם ְת ִהלָ ה בָ אָ ֶרץ :
ז וְאַׁ לִ -ת ְתנּו דֳ ִמי לֹו עַׁ ד-יְכֹונֵן וְעַׁ דָ -י ִשים אֶ תְ -י ָ
ּובזְ רֹועַׁ עֻ זֹו ִאם-אֶ ֵתן-אֶ תְ -ד ָגנְֵך עֹוד ַׁמאֲ כָל ְלאֹ יְבַׁ ִיְך
ימינֹו ִ
ח נִ ְשבַׁ ע ה' ִב ִ
ירֹושְך אֲ ֶשר ָיגַׁעַׁ ְת בֹו :
ֵ
ו ְִאםִ -י ְשתּו ְבנֵיֵ -נכָר ִת
ּומ ַׁק ְבצָ יו י ְִשתֻ הּו ְב ַׁח ְצרֹות ָק ְד ִשי :
ט כִ י ְמאַׁ ְספָ יו י ֹאכְ לֻהּו ו ְִה ְללּו אֶ ת-ה' ְ
(ו) על חומותיך ירושלם הפקדתי שומרים וכו' .הנה על מקרא שכתוב חשב ה' להשחית
חומת בת ציון נטה קו ,כתבנו כי לא רצה יתברך להשליט גוים בחומות ירושלם עד שנטה קו
לשער בנין העתיד ,ולא עוד ,אלא שחומות רוחניות הם תמיד לפניו יתברך שהם העתידות,
ועליהם אמר הכתוב הן על כפים חקותיך חומותיך נגדי תמיד ,והוא מאמרינו בנוסח תפילת
יום מר ,כי אתה ה' באש הצתה ובאש אתה עתיד לבנותה.
ונבוא אל העניין
אמר הוא יתברך הנה על חומותיך ירושלים אשר היו לפני למעלה ,הפקדתי שומרים בל
יגרומו העונות שהם האויבים לבטלה חלילה ,ומי הם השומרים הלא המה אשר כל היום וכל
הלילה תמיד לא יחשו ,הם תלמידי חכמים דלא פסיק גירסא מפומייהו בעולם הזה ,כי הן הם
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שומרי החומות ההם להעמידם והתמידם על תלם ,והנה מזכירים את ה' וכו' ,הם
המתפללים תמיד לפניו יתברך משכימים ומעריבים ,וקראם מזכירים כד"א בכל מקום אשר
אזכיר את שמי אשר אתם ,אל דמי לכם כלומר שאינכם שותקים מלהתפלל על הנוגע אליכם,
שהוא על הנאותיכם כענייין תת טל ומטר וכיוצא ,כאשר לא תדמו על מה שהוא נוגע לכם.
גם (ז) אל תתנו דומי לו ,כלומר אל תתנו דמי על הנוגע לו יתברך שהוא על דבר כבוד שמו,
כענייין ביתו אשר הוא חרב ושמו חלילה מחולל בעולם ,וזה אל דמי לכם ואל תתנו דמי לו
עד יכונן אתכם ,להיותכם ראויים לקבל הטוב העתיד ,ועד ישים את ירושלם תהלה בארץ
שזה נוגע לכבודו יתברך ,ואל תתלוננו לומר ,למה דברתי נגדיכם באומרי שאל דמי לכם,
שכל שאלותיכם המה על הנאותיכם ,ושאל תתנו דמי לו על הנוגע אליו יתברך ,ותהיה
תלונתכם לומר ,כי אתם נכוויתם באש חרפת רעב שהייתם זורעים וזרים אוכלים ,ועל כן לא
תאשמו על היותכם מבקשים על מאכלכם ומשתיכם ,אל תשיתו לב על זה.
כי הלא (ח) נשבע ה' בימינו כו' ,אם אתן את דגנך עוד מאכל לאויביך וכו' ,כי אחר שמה
שתבקשו הוא על דבר כבוד שמו יתברך ,על הנוגע אל מאכלכם ואל משתיכם אל תחושו ,כי
נשבע ה' וכו' (ט) כי מאספיו יאכלוהו וכו' ,לומר איני אומר כי זורעיו יאכלוהו כי אם מאספיו,
שהוא כי יהי פסת בר בארץ בלי זריעה ,כי אם יצא מאליו ולא יצטרכו כי אם אסיפה לבד.
או בדרך אחרת ,כי למעלה אמר ובני נכר איכריכם וכורמיכם ,באופן שישראל לא יזרעו וגם
לא יקצורו כי אם יאספוהו הביתה בזמן העתיד בזמן האסיף מהכרי ,ולא אמר אוספיו כי אם
מאספיו שהוא מאספים ע"י שלוחיהם ,ויאכלוהו בקדושה כמעשר שני שהוא קדש הילולים,
וזהו והללו את ה'.
י ִע ְברּו ִע ְברּו בַׁ ְשעָ ִרים פַׁ נּו ֶד ֶרְך הָ עָ ם סֹ לּו סֹ לּו הַׁ ְמ ִסלָ ה ַׁס ְקלּו ֵמאֶ בֶ ן ָה ִרימּו ֵנס עַׁ לָ -העַׁ ִמים :
יא ִהנֵה ה' ִה ְש ִמיעַׁ אֶ לְ -קצֵ ה הָ אָ ֶרץ ִא ְמרּו ְלבַׁ תִ -ציֹון ִה ֵנה י ְִשעֵ ְך בָ א
ּופ ֻעלָ תֹו ְלפָ נָיו :
ִהנֵה ְשכָרֹו ִאתֹו ְ
רּושה ִעיר ל ֹא ֶנעֱ זָבָ ה:
יב ו ְָק ְראּו לָ הֶ ם עַׁ ם-הַׁ קֹ ֶדש גְ אּולֵ י ה' וְלָ ְך י ִָק ֵרא ְד ָ
(י) עברו עברו בשערים כו' .אחרי אומרו אל תתנו דמי על הנוגע לו יתברך על כבודו ,עד
יכונן לבנו לשוב בתשובה שלמה לפניו יתברך ,וע"י כן ישים את ירושלים תהלה בארץ ,אמר
עתה אל יעלה על רוחכם להניח הכל אליו יתברך ,שיכונן אתכם לשוב עדיו יתברך ,כי אם גם
אתם השיבו את העם בתשובה ,ולא בלבד לדרוש ברבים ישובו מדרכם הרעה ,כי אם גם אם
לא יספיק עברו עברו פעם ושתים ,בשערים משער לשער מבית לבית ,בכל מקום אשר יהיה
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שם בדק עון לפנותו ,וזהו פנו דרך העם מכל מכשול עוון ,וגם אחר שעשיתם מסילה וסייג
להתנהג בה ,שהוא מהלך מסולק מכשול ,אל תבטחו שבההנהגה ההיא לא ימצא בה פיק או
מכשול ,איזו פניה משוללת רצון מה' ,כי אם סולו סולו פעם ושתים המסלה ,סקלו מאבן
אפילו אחד ,מאיזו פנייה אשר לא טובה.
או יאמר מאבן מהיות מבא ליצר הרע הנקרא אבן ,כד"א והסרותי את לב האבן שלא תישאר
שום בחינת יצר הרע בדבר ,וע"י כן הרימו נס על העמים ,כי מיד יבוא מלך המשיח הנקרא
נס ,כד"א ונשא נס לגוים כו' ,כי הוא שפל ומייחל תרימו אותו ע"י התשובה.
ואז כל העמים יודו אושרך כי (יא) הנה ה' השמיע אל קצה הארץ ,אמרו לבת ציון הנה
ישעך בא ,הנה שכרו אתו והוא כי שכר מצווה מצווה ,שהוא כי כל מצווה שאדם עושה נברא
בו מלאך שהוא המצווה עצמה ,והוא המענגו ומעטרו והוא שכרו ,כמאמרנו על ועטרותיהם
בראשיהם ,וזהו הנה שכרו אתו ,כי המלאך שבכל מצווה ומצווה בא אתו ,וגם פעולתו לפניו
והוא כי מלבד מה שהוא שכרו הראוי לו ,עוד יש לו רוחניות אושר נוסף מאתו יתברך ,כד"א
מה רב טובך כו' פעלת לחוסים בך ,שארז"ל כי הוא יתברך מחדש ופועל אור שפע מאתו
זולת קצבת שכרו ,ועל זה אומר ופעולתו לפניו כי גם האור ההוא בא לפניו יתברך.
ואז הגוים (יב) יקראו להם עם הקדש וכו' ,והוא שיאמרו לא יתכן לומר כי עזבם ה' ואח"כ
החזירם ,כי אם כן היה לא הייתה החיבה כל כך גדולה ,אך יאמרו כי עם הקדש הם מאז
גאולי ה' היו בצאתם ממצרים ,וזהו עם הקדש גאולי ה' כד"א יאמרו גאולי ה' כו' על יוצאי
מצרים ,והכוונה לומר שלא עזבם ולא נשתנה שמם להיות עם חולין ,כי אם תמיד היו
בקדושתם דבקים בה' מאז גאלם ממצרים ולא עזבם ,וכן לך יקרא דרושה שהוא שהיה ה'
דורש אותה תמיד ,עיר לא נעזבה מאתו יתברך כלל ,כי אילו היה מתפרד מהם או מירושלים
לא היה בהחזיר אותם אליו מחבבם כ"כ.

פרק סג
א ִמיֶ -זה בָ א ֵמאֱ דֹום חֲ מּוץ ְבג ִָדים ִמבָ צְ ָרה
זֶה הָ דּור ִב ְלבּושֹו צֹעֶ ה ְברֹב ֹכחֹו אֲ נִ י ְמ ַׁדבֵ ר ִבצְ ָד ָקה ַׁרב ְלהֹו ִשיעַׁ :
ּובג ֶָדיָך כְ ד ֵֹרְך ְבגַׁת :
בּושָך ְ
ב ַׁמדּועַׁ אָ דֹם ִל ְל ֶ
ּומעַׁ ִמים אֵ יןִ -איש ִא ִתי
פּורה ָד ַׁרכְ ִתי ְלבַׁ ִדי ֵ
ג ָ
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ּושי אֶ גְ אָ ְל ִתי :
וְאֶ ְד ְרכֵם ְבאַׁ ִפי וְאֶ ְר ְמסֵ ם בַׁ חֲ ָמ ִתי ְויֵז נִ צְ חָ ם עַׁ לְ -בג ַָׁדי ְו ָכלַׁ -מ ְלב ַׁ
(א) מי זה בא מאדום כו' .אחרי אומרו מה שייטיב הוא יתברך לישראל ,בא ויאמר מה שינקם
מאויביהם ,ואמר שלא בלבד מידת הדין כי אם גם מידת הרחמים יהפוך להם לאויב ,וזהו מי
זה בא מאדום כו' שעושה הנביא עצמו כמתמיה ואומר ,מי זה השם בא מאדום חמוץ
בגדים מאדמים מבצרה שהיא עיר אדום ,והתימה היא לומר הנה זה השם הדור בלבושו,
שהוא לובן והדר שהוא רחמים כלומר ואיך נהפך לאודם ,וגם שם ההויה זה צועה ומרים קול
ברוב כחו ,באומרו אני המדבר בצדקה לומר אפילו הדבור שמתייחס לקושי ,כד"א דבר
האיש וכו' אתנו קשות ,אפילו הדבור שלו יתברך הוא בצדקה ורחמים ,וזהו אני המדבר
בצדקה.
או שיעור הכתוב ,כי הוא יתברך צועה ברוב כחו ואומר איני צריך להלחם ע"י עצמי ,כי אם
באשר אני מדבר בצדקה בלי בחינת רוגז אני רב להושיע ,ואם כן אפוא (ב) מדוע אדום
ללבושך ,ואם כן אפוא במידתך של ה' היית יכול להושיע ולפעול דין ,שהוא כאשר עשה על
הים כי ה' איש מלחמה.
מעתה מדוע אדום הוא מדת הדין צירפת ללבושך ולא עשית כמידתך לבדך ,עם היות כי
ובגדיך מצד עצמך הם כדורך בגת כאשר עשית בנחל ארנון ,שהיו מצד א' של הנחל מערות
שנחבאו שם אמוריים לרוב ,לצאת על ישראל בעודם בנחל ,ואתה חיברת שני הסלעים שמצד
השני והכנסתם תוך פתחי המערות ,ומיעכו את כולם כדורך בגת ,ושם היה ע"י שם ה'
דכתיב על כן יאמר בספר מלחמות ה' ,וזה מאמר הנביא מדוע צירפת מדת אדום ללבושיך
אחר שובגדיך מעצמך הוא כדורך בגת.
משיב הוא יתברך ואומר ,אמת הוא כי (ג) פורה דרכתי לבדי בזמן ההוא שלא עשיתי כדרכי,
שאני פוקד על צבא המרום במרום ואח"כ העם ,שגזרה חכמתו יתברך שינצח מפיו את עם
השר שנפקד שרו כעם הרוג ,אך אז ומעמים אין איש אתי יהרוג את העם שהפלתי שרו ,כי
הכל עשיתי אני וז"א לבדי ומעמים אין איש אתי ,וגם עתה הייתי יכול לעשות אז דרך אחרת,
שהוא שלא אני לבדי ולא מידת הדין אלא ב' משחיתים אף וחמה ,המה לבדם היו יכולים
לעשות ,וזהו ואדרכם וכו' לומר והייתי עתה דורכם באפי הוא משחית הנקרא אף ,והייתי
רומסם בנקרא חמה ,וזהו ואדרכם באפי וארמסם בחמתי ,אלא שמה שעשיתי ע"י עצמי
הוא ,על כי יז נצחם על בגדי ,שהוא כי הזאות של נצחם הוא שרו של אדום ,שהוא נצחם
ותקפם אשר הזה דם חסידי היה על בגדי ,שהוא הנודע מרז"ל שכל דם הצדיקים ששפכו היו
נרשמים בפורפיא דיליה ,וזהו ויז נצחם על בגדי ועל ידי כן בעצמי.
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או יאמר ,ויז נצחם הוא השר על בגדי שהרגתי נצחם הוא השר ,ועל כן הוצרך על ידי עצמי,
וזה מספיק למה שלא עשה ע"י משחיתים ,אך עדין שאלת מדוע אדום ללבושיך במקומה,
למה התלבשת במידת הדין ולא תשית משפטם גם בלבוש צח ואדום ,כאשר על הים שעשה
יתברך הרוגז למצריים במידת רחמים ,כי ה' איש מלחמה ה' שמו ולא ה' אלוהים ,כי שם
הרחמים בלבד עשה ,והיה נראה צח ואדום כמו שאמרו ז"ל לבוש משותף דין ורחמים ,כי כל
מידה כלולה משתי הבחינות ,ואם כן למה היה לבוש דין ממש ,שיורה כי התלבשת במידת
הדין והיה אדום ללבושך.
ּושנַׁת גְ אּולַׁ י בָ אָ ה :
ד כִ י יֹום נ ָָקם ְב ִל ִבי ְ
ַׁתֹושע ִלי זְ ר ִֹעי ַׁוחֲ ָמ ִתי ִהיא ְס ָמכ ְָתנִ י :
סֹומְך ו ַׁ
ֵ
תֹומם וְאֵ ין
ה וְאַׁ ִביט וְאֵ ין עֹ ֵזר וְאֶ ְש ֵ
ְאֹוריד לָ אָ ֶרץ נִ צְ ָחם :
ו וְאָ בּוס עַׁ ִמים ְבאַׁ ִפי וַׁאֲ ַׁשכְ ֵרם בַׁ חֲ ָמ ִתי ו ִ
על כן משיב ואומר ,מה שכל מלבושי אגאלתי בדם מידת הדין שהיה אדום ללבושי ,הלא
הוא (ד) כי יום נקם בלבי כו'( ,ה) ואביט כו' .וכוונת העניין ,כי כאשר יש זכות רב בדור ע"י
צדיק או צדיקים ,מספיק זכותם שע"י מידת רחמים לבדה יפלו שונאי ישראל ,אך כאשר אין
איש מתחזק בזכותו צריך שיתוף דין ,ומפני ששיתוף מידת הדין יצר לישראל שאינם כדאים
ויתחייבו גם הם ,על כן מה עשיתי ,התחלתי על בחינת ישועתו יתברך על שכינתו שבגלות
כביכול.
ונבוא אל העניין
כי אומר הוא יתברך ,אלו היה צדיק או צדיקים בדור מספיקים בזכותם להגן ולהציל ,הייתי
עושה ע"י מידת רחמים בלבד ,על כן הוצרכתי להתלבש והתחבר במידת הדין ,ולבל תזיק
מידת הדין לישראל ,עשיתי על הנוגע אל ישועתי של עצמי ,היא תשועת השכינה מהגלות,
והנה על טענה זו היה מקום לומר ,מה זה מיהרת לעשות הנקמה ולא איחרת עד בא צדיק
בעולם ,שזכותו יגן ויעזור ליעשות ע"י מידת רחמים ,לזה אמר הנה לא היה פנאי ,כי הנה
ראיתי כי יום נקם אשר היה בלבי ושנת גאולי כבר באה ,ואם כן לא היה פנאי עד יקום איש
צדיק בדור להמתין ,על כן שלא היה פנאי.
מיד (ה) ואביט ואין עוזר ואשתומם ואין סומך מבני הדור ,על כן ותושע לי זרועי הוא מידת
הדין ,שעל כן היה אדום ללבושי ,וגם הוצרך כי גם חמתי היא סמכתני ,וזה כי שמתי לבי אל
ישועת עצמי ,וזהו ותושע לי זרועי ולא אל ישועת ישראל ,ועם כל זה הוצרך שיתוף רחמים,
והיותו עיקר על העדר זכות ישראל ,וכל זה היה בפעם הזאת ,אך מה שהוא דרכי תמיד

חזור לעמוד השער

ספר ישעיהו

*

פירוש מראות הצובאות

*

רבי משה אלשיך

*

אתר דעת

507

בהפילי את כל עם מהעמים ,הוא כי (ו) ואבוס עמים באפי הוא א' מהמשחיתים החיצונים,
ואשכרם ואבלבל דעתם כשכורים ליפול ביד שכנגדם ,אני איני עושה רק שאוריד לארץ נצחם
הוא השר בלבד כנודע ,כי הוא יתברך מפיל את השר תחילה ואח"כ עמו יפלו בנופלים ,ע"י
אף וחימה המשתתפים עם שר הגובר כמדובר ,כד"א יפקוד ה' על צבא המרום במרום כו',
כלומר אך בפעם הזאת נשתנה העניין מן הטעמים הנאמרים באמת.
ז חַׁ ְס ֵדי ה' אַׁ זְ כִ יר ְת ִהלֹות ה' כְ עַׁ ל כֹל אֲ ֶשר-גְ ָמלָ נּו ה'
ו ְַׁרב-טּוב ְלבֵ ית י ְִש ָראֵ ל אֲ ֶשר-גְ ָמלָ ם כְ ַׁרחֲ ָמיו ּוכְ רֹב חֲ סָ ָדיו :
מֹושיעַׁ :
ְש ֵקרּו ַׁוי ְִהי לָ הֶ ם ְל ִ
ֹאמר אַׁ ְך-עַׁ ִמי הֵ ָמה בָ נִ ים ל ֹא י ַׁ
ח וַׁי ֶ
הֹושיעָ ם
ִ
ּומ ְלאַׁ ְך פָ נָיו
ט ְבכָל-צָ ָר ָתם (ל ֹא) [לֹו] צָ ר ַׁ
ּובחֶ ְמלָ תֹו הּוא גְ אָ לָ ם ַׁו ְינ ְַׁטלֵ ם ַׁו ְינ ְַׁשאֵ ם כָל-י ְֵמי עֹולָ ם :
ְבאַׁ הֲ בָ תֹו ְ
(ז) חסדי ה' אזכיר תהלות ה' וכו' .בא הנביא להתפלל על בני הגלות החיל הזה ,ודברי
תפילתו מפסוק זה עד סוף הפסוק העל אלה תתאפק כו'( ,סד,יא) ומעין סדר תפילתנו
להזכיר תחילה שבחיו וגדולותיו יתברך בשלש ראשונות טרם שאלת צרכינו ,כך תחילה מזכיר
תהילותיו יתברך אשר עשה עמנו במצרים ,ואח"כ שואל על בני הגלות ומתחנן עליהם כאשר
יתבאר בס"ד.
וטרם הזכירו אשר היטיב עמנו נותן הודאה למי שזיכהו להזכירם ,באומרו חסדי ה' אזכיר
כו' ,והוא כי הנה אחד מהחסדים הגדולים וטובים אשר עשה הוא יתברך עמנו ,הוא
שהחשיבנו להללו בפינו עם שנחנו מה ,והוא מאמר המשורר באומרו כי טוב חסדך מחיים
שפתי ישבחונך ,לומר כי טוב הוא חסדך אשר אתה עושה עמי יותר מתתך לי חיים ,במה
שזכיתני ששפתי ישבחונך ,והן זאת אשר הנביא ידבר פה באומרו חסדי ה' וכו' ,לומר הנה
חסדי ה' הן אצלי ,מה שזיכני שאזכיר תהלות ה' ,וכל כך אחשיב חסד זה שזיכני להזכיר
שבחיו ,שהוא כעל כל אשר גמלנו ה' ,לומר שלא בלבד אחשיבהו ככל שאר גמולות ה' ,כי
אם כעל כל אשר גמלנו ה' ,שהוא כמדרגה עולה על כל אשר גמלנו ה'.
ואל יאמר איש ,כי אולי קטון הוא ערך מה שגמלנו ה' בעיני ,שעל כן אחשיב מה שזיכני
להזכיר שבחיו יותר מאשר גמלנו ,כי הנה לא כן הוא ,כי הנה רב טוב הוא לבית ישראל,
אשר גמלם כרחמיו וכרוב חסדיו ,שהוא כי לא די שעשה לפנים משורת הדין ,כי לא
כעונותינו גמל עלינו ,כי אם על פי החסד והרחמים ,כי אם שגם משתי המידות האלו הפליג
במידת החסד הגדולה מבמידת רחמים ,כי במידת רחמים עשה כרחמיו בלבד ובחסד כרוב
חסדיו.
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ועם כל זה אני מחשיב מה שזיכני להזכיר חסדיו יותר על כל זה שגמלנו ,והוא כי ביציאת
מצרים (ח) ויאמר אך עמי המה כו' ,והעניין כי הנה אמר אלוהים ראה ראיתי את עני עמי
כו' ,ואמרו רז"ל אתה רואה ראיה אחת ואני רואה שתי ראיות:
ראיה אחת שהם בצרה,
ראיה שנית שעתידין לעשות את העגל,
וזהו את עני עמי אשר במצרים ,כלומר שהם עמי במצרים אך לא אחרי צאתם ,וזהו יאמר
הנביא ,ויאמר אך עמי המה כלומר אינן עמי בשלמות כי אם אך עמי ,כי אכין ורקין מעוטין,
שהוא כי היו עתידים לעשות את העגל אחר ימים ,וזהו אך עמי המה ,אך אל זה אביט לרחם
אותם כי הלא בנים לא שקרו ,לומר שאם אלו עתידין לשקר ולומר אלה אלוהיך ישראל ,או
כמו שאמרו ז"ל שאף בסיני יפתוהו בפיהם ובלשונם יכזבו לו ,הנה בנים שלהם הוא הדור
שנכנסו עם יהושע לארץ לא ישקרו ,כי יהיו צדיקים גמורים כי על כן עליהם אמר משה ואתם
הדבקים בה' ,ועל כן גם שכעת היו רעועי השלמות לא די שהושיעם ,כי אם שגם הפליג
להיטיב להם ,שלא הושיעם על ידי מלאך או שרף או שליח ,כי אם ויהי להם למושיע הוא
עצמו ,כד"א ועברתי וכו' אני ולא מלאך וכו' ,כמו שאמרו ז"ל לכהן שתרומתו בבית הקברות
וכו'.
וזהו ויהי להם למושיע עם היות כי לפי האמת( ,ט) בכל צרתם זולת זו לו צר גם כן ,ועם כל
זה אין דרכו יתברך להושיעם בכל צרתם רק ע"י מלאך ,כי ומלאך פניו הושיעם ולא ע"י
עצמו ,אף על פי כן ביציאת מצרים באהבתו ובחמלתו הוא גאלם בעצמו ,ולא ע"י מלאך פניו
כפעמים האחרות ,וגם אז וינטלם על כנפי נשרים ,כמו שאמרו ז"ל שמרעמסס סוכותה נשאום
מלאכי השרת בכנפיהם ,ואחרי כן וינשאם מאז נכנסו לארץ ,כל ימי עולם.
י וְהֵ ָמה ָמרּו ו ְִעצְ בּו אֶ ת-רּוחַׁ ָק ְדשֹו ַׁויֵהָ פֵ ְך לָ הֶ ם ְלאֹויֵב הּוא נִ ְל ַׁחם-בָ ם :
עד (י) שהמה מרו ועצבו את רוח קדשו היא שכינה המשפעת בהם שפע תמיד ,אשר ידוע כי
השפעתו יתברך תקרא שמחה ,שהוא כמשל השמח שרצון טוב לבו מראה בחוץ כי צהיבות
בפניו יענה ,וההפך כאשר העונות גורמים מניעת ההשפעה יתייחס לעצבות ,כאדם העצב
בכל הצהיבות נעצר בפנים ,וזהו ועצבו את רוח קדשו עד גדר שהוא נלחם בם שהוא בחורבן
הבית ,כי אז נאמר היה אדני כאויב בלע ישראל ,והעניין שבח לו יתברך שעם היות שמרו
ועצבו את רוח קדשו ,עם כל זה לא מסרם ביד אף וחימה וקצף גדול בהחלט ,כי אם הוא
נלחם בם בעצמו יתברך ,שלא יבצר בו יתברך צד רחמים ,ודקדק באומרו בם כי בעיר ומקדש
שלטו כחות הטומאה שהם אף וחימה ,כד"א כלה ה' את חמתו שפך חרון אפו ויצת אש
בציון ,אך לא בישראל עצמם וזהו הוא נלחם בם.
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מ ֶשה עַׁ מֹו אַׁ יֵה הַׁ ַׁמעֲ לֵ ם ִמיָם אֵ ת רֹעֵ י צ ֹאנֹו
יא וַׁיִ זְ כֹר י ְֵמי-עֹולָ ם ֹ
אַׁ יֵה הַׁ ָשם ְב ִק ְרבֹו אֶ ת-רּוחַׁ ָק ְדשֹו :
בֹוקעַׁ ַׁמיִם ִמ ְפנֵיהֶ ם לַׁ עֲ שֹות לֹו ֵשם עֹולָ ם :
ֹשה זְ רֹועַׁ ִת ְפאַׁ ְרתֹו ֵ
ימין מ ֶ
מֹוליְך ִל ִ
יב ִ
ָשלּו :
מֹוליכָם בַׁ ְתהֹ מֹות כַׁסּוס בַׁ ִמ ְדבָ ר ל ֹא ִיכ ֵ
יג ִ
יד כ ְַׁבהֵ ָמה בַׁ ִב ְקעָ ה ֵת ֵרד רּוחַׁ ה' ְתנִ יחֶ נּו כֶן נִ הַׁ גְ ָת עַׁ ְמָך לַׁ עֲ שֹות ְלָך ֵשם ִת ְפאָ ֶרת :
והטעם ,כי גם אז שמרו ועצבו התנהג ברחמים הלא הוא ,כי (יא) ויזכור ימי עולם משה עמו
כו' ,והוא כי זכר הוא יתברך ויתן אל לבו ,כי העדר רועה כמשה הביאם את כל הרעה ,כי בימי
משה על ידו נתקיימו ,ואם לא היה הוא לא היה לו יתברך מציאות עָ ם ,כי הלא הוא אמר
הניחה לי ואכלם ,ומשה התפלל ונשארו חיים וקיימים ,נמצא כי משה הוא עמו יתברך
שבהיות משה היה לו עָ ם ,מה שאין כן בדורות הקרובים אל החורבן ועל כן ראוי לרחמם.
או שעור הכתוב ,ויזכור ימי עולם הימים שהיה משה עמו ,שהוא זמן שאמר לו יתברך
הניחה לי ואכלם ואעשה אותך לגוי גדול ,נמצא שהיה חפץ יהיה משה עמו לבדו ולא
השאר ,וזכר הוא יתברך הימים ההם ,אשר אדרבא אז שם נפשו עליהם בתפילה מ' יום שלש
פעמים ,ואת הימים ההם זכר ה' לרחם על ישראל בימי חורבן ,לבלתי כלותם ביד אף וחימה,
כי אם הוא נלחם בם להכות ברחמים ,כלומר שע"י זכירה זו לא כלה אותם ,באומרו אם משה
עם שהיה משים אותו לו לעם נתן נפשו עליהם ,מה גם עתה הוא יתברך שהוא אביהם ,וגם
זוכרו את משה הוא כלומר אם היה הוא כעת היה שם נפשו עליהם.
ושמא תאמר ,למה צריך יזכור את משה והלא גדולה מזו עשה ה' בלי משה ,כי המרו על ים
בים סוף שאמרו במצרים בטיט ובים בטיט ,וגם שהיה פסל מיכה עימהם ואמרו ישראל
שפדה גוי ואלוהיו ,והיה שר הים מתמלא חימה לשוטפן והעלם ה' ,לזה אמר גם לזה זכר את
משה ,כי על ידי זכותו וזכות אהרן ומרים העלם יתברך מן הים.
וזהו איה המעלם מים היה את רועי צאני ,שהוא עם רועי צאנו הם אהרן ומרים ומשה,
שזכותם עמדה להעלותם מן הים ,ומה גם למאמרם ז"ל בשמות רבה ,שזהו ויסע משה את
ישראל מים סוף ,כי ראה אותם שרצה שר הים לשוטפן והסיעם להצילם מידו,
ועוד שלישית זכר איה משה השם בקרבו את רוח קדשו ,שהוא איה משה שעם היותי
מבקש לכלות את שונאי ישראל ,לא שקט עד שעשה שאפילו השכינה תהיה בקרב העם,
באומרו ילך נא אדני בקרבנו ,ואיה רועה כזה שיעשה כל כך בעד ישראל ,וזהו איה השם
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בקרבו של ישראל את רוח קדשו היא השכינה ,כלומר שע"י זכור הוא יתברך את משה ריחם
על עמו ,באומרו כי להעדר רועה כמשה היו בצרה ,באופן שאינם כל כך אשמים ,והעניין כי
להיות כוונת הנביא להליץ טוב על ישראל שבגלות החיל הזה ,מזכיר חסדי השם אשר עשה
עם ישראל מאז ,שלרחם עליהם זכר את כל אשר עשה משה כמדובר.
ואמר הנה עוד עשית ה' ,כי את משה על שהיה מליץ תמיד על ישראל ומצילם ,האמרת אותו
והקדמת לפרסם שמו בעולם ,טרם עשותך כביכול לפרסם שמך ,כן זה יורה גודל חיבתך את
בניך ,והוא כי היית (יב) מוליך לימין משה וכו' ,והעניין מאמרם ז"ל בש"ר שאמר הקדוש
ברוך הוא אם תכה את הים במטך ויבקע הים ,יאמרו כי אין אתה כדאי לשלוט על שר הים
ולהבקיעו ,על כן הרם את מטך והסירהו מידך ,ונטה את ידך בלי מטה על הים ובקעהו ,באופן
שהאלוהים עשה למען עשות למשה שם גדול בעולם ,וגם אמרו ז"ל ,כי שרו של הים לא היה
רוצה ליבקע לפני משה ,נתן את ימינו על ימינו של משה ,וכשראה השר את ה' ברח וכו' ,וזהו
מוליך לימין משה זרוע תפארתו ,בוקע מים וכו' לעשות לו למשה שם עולם ,הנה כי גם
שלפי האמת זרוע תפארתו היה הבוקע מים ,עם כל זה כיוונת לעשות לו למשה שם עולם,
הנה כי למשה עשית שם גדול שם עולם ,שידעו שאין המטה עיקר כי אם הוא בעצמו.
הנה כי להוציא שם למשה עשית לו את כל הגדולה הזאת ,ואחר זה עשית מה שעל ידו עשית
לך שם תפארת ,והוא כי היית (יג) מוליכם בתהומות המשופעים ועמוקים עד אין קץ ,כסוס
ההולך במדבר מישור לא יכשלו ,וגם (יד) כבהמה בבקעה תרד ,שהוא כי כאשר הבהמה
יורדת בבקעה ,אשר בה תמצא מכל מאכל אשר יאכל לבהמות ,כל מיני עשבים טובים
למאכלם ,כן רוח ה' היא שכינה תניחנו את ישראל בים ,באופן שלא חסרו דבר מכל מאכל
אשר תתאווה נפשם ,כמו שאמרו ז"ל גם תמר ותפוח וכל אשר שאלה נפשם ,ולמה עשית כן,
הלא הוא ,כי כן בדרך האמור נהגת עמך ,כדי לעשות לך שם תפארת ,הנה כי יותר אתה ה'
עושה בשביל המיטיב את בניך מעל כבודך ,כי הקדמת עשות למשה שם עולם לעשות לך
שם תפארת ,כי למשה היה בקריעת הים ,ולך במה שנהגת אותם אחרי כן בים ,וכל זה
הצעה אל מה שמכניס עצמו להתפלל בעד ישראל כאשר היה משה עושה ,לומר כי מדה זו
טובה בעיני ה' ,לרחם על ישראל ולחבב את המתפלל בעדם ,וכל שכן שלא יקוץ בו ויערבו לו
דבריו.
טו הַׁ בֵ ט ִמ ָש ַׁמיִם ְּוראֵ ה ִמזְ בֻ ל ָק ְד ְשָך ו ְִת ְפאַׁ ְר ֶתָך
ֹתיָך הֲ מֹון ֵמעֶ יָך ו ְַׁרחֲ ֶמיָך אֵ לַׁ י ִה ְתאַׁ פָ קּו :
אַׁ יֵה ִקנְ אָ ְתָך ּוגְ בּור ֶ
ירנּו
טז כִ י-אַׁ ָתה אָ ִבינּו כִ י אַׁ ְב ָרהָ ם ל ֹא י ְָדעָ נּו ְוי ְִש ָראֵ ל ל ֹא יַׁכִ ָ
אַׁ ָתה ה' אָ ִבינּו גֹ אֲ לֵ נּו ֵמעֹולָ ם ְש ֶמָך :
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(טו) הבט משמים וראה כו' .זה החילו לדבר דברי שאגתו ובקשתו על בני הגלות החיל הזה,
ואמר הנה נסתלקת מעל הארץ ועל השמים כבודך מזמן החורבן ,והנה הסילוק אפשר שהוא
בלבד לבלתי השרות שכינה על הארץ ,אך לא לסלק השגחה גם כן להניחם למקרה חלילה,
או שהוא כפול לזה ולזה ,על כן אמר מה שאחלה פניך הוא שלא יהיה כפול ,כי די לך היות
השראתך על השמים ,אך לא גם כן לסלק השגחתך ,כי אם הבט משמים והשגיח שיהיו עיניך
בנו ,כד"א עיני ה' אל צדיקים ,וזהו אומרו וראה ,וזהו אלו נסתלקה על כל השמים ,כל שכן
שלא כן הוא ,כי במקדש של מעלה שבזבול שם אתה ,וזהו מזבול קדשך ,וגם במקדש של
מטה לא זזת מכותל מערבי וזהו ותפארתך ,כד"א בית קדשנו ותפארתנו.
ואל תאמר ,כי געלת בו כי על כן ראית גוים מרקדים בהיכלך ושתקת ,כי הלא אדרבה משם
אני מביא ראיה ,שמאז הראת לדעת כי גדלו רחמיך על בני הגלות ,כי הלא איה קנאתך
וגבורותיך שעשית בפרעה ומצרים ודומיהם ואז סבלת ,אם שודאי המיית מעיך ורחמיך אלי
שלא נכלה באשמותינו ,היה מה שהתאפקו קנאתך וגבורותיך מלפעול ,והוא קל וחומר גדול,
אם על בית תפארתך שבו שכינתך לא חסת ,למען יהמו מעיך ורחמיך עלינו ,איך יעלה על לב
תרפה ידך מלרחמנו בגלותנו .וזהו איה קנאתך וגבורותיך ,שראית גוים מרקדים בהיכלך
וסבלת ,אם לא שהמון מעיך ורחמיך אלי לרחמנו ,היה סבה שהתאפקו קנאתך וגבורותיך
מלפעול בגוים ,כי אלו הרגתם לא הייתה כליית ישראל מתנכית בשליחות יד במקדש ,באופן
שרחמים גדולים היו מה שסבל הוא יתברך ישלטו האויבים בבית המקדש למען נכות מצרת
ישראל ,והוא כי אלו לא עשית כן לא היה לנו זכות אבות להינצל ,אם לא בהטיל הכעס על
הבית הקדוש ,כי הלא אז תמה זכות אבות כנודע לדברי הכל בימי ירמיהו ,ולא נשאר כי אם
רחמיך בלבד ,ועל כן הוצרכת לסבול מה שרקדו גוים בהיכלך.
וזהו (טז) כי אתה אבינו לרחמנו ,כי אברהם לא ידענו וישראל לא יכירנו כי תמה זכות
אבות ,וכל שכן יצחק שהוא מידת הדין שזכותו ודאי כלתה ,על כן אתה היית אבינו ובקשת
דרך לרחמנו ,וסבלת מה שהיה נגד כבודך בשבילנו ,וכל שכן כי אפילו טרם כלות זכות אבות
כענייין ביציאת מצרים שלא הפסיק זכותם כי גואלנו מעולם שמך ,כי לך נתייחסה הגאולה
כד"א יאמרו גאולי ה' ,כי לולי ה' שהיה לנו אזי חיים בלעונו כי חסרנו כשרון כנודע ,ומה גם
עתה כי זכות אבות אינה אתנו.
או יאמר ,שאומרים בני הגלות החיל הזה כי אתה אבינו לרחם על גלותנו כי אברהם לא
ידענו ,כי הוא אשר מכרנו למלכויות לא ידע צערנו בגלות או לרחמנו ,כד"א וידע אלוהים כי
הוא מכרנו ,וישראל לא יוכל להכירנו בזה הגלות ,כי תנאי התנה יצחק עם עשו ,שאם בני
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יעקב לא יקיימו התורה ,שיגזור עליהם צרות כמו שאמרו ז"ל בב"ר ,ומלבד בקשתנו זאת
גואלנו מעולם שמך כענייין כי יד על כס יה ,כלומר ועשה על דבר כבוד שמך שיושלם.
ואם תאמר נא ה' ,כי אם תמה זכות אבות ואין לכם אלא אנכי ה' ,ראו למדתי את משה לאמר
עשו לפני כסדר הזה ,שהם י"ג מדות שבהם אני מתפייס שעליהם אמר משה הודיעני נא את
דרכיך ,ולמה אינכם עושים כך הלא זאת היא תלונתנו.
יז לָ ָמה ַׁת ְתעֵ נּו ה' ִמ ְד ָרכֶיָך ַׁת ְק ִשיחַׁ ִלבֵ נּו ִמיִ ְראָ ֶתָך
שּוב ְל ַׁמעַׁ ן ֲעבָ ֶדיָך ִש ְבטֵ י נַׁחֲ לָ ֶתָך :
בֹוססּו ִמ ְק ָד ֶשָך :
יח לַׁ ִמצְ עָ ר י ְָרשּו עַׁ םָ -ק ְד ֶשָך צָ ֵרינּו ְ
יט הָ יִינּו ֵמעֹולָ ם ל ֹאָ -מ ַׁש ְל ָת בָ ם ל ֹא-נִ ְק ָרא ִש ְמָך ֲעלֵ יהֶ ם
לּואָ -ק ַׁר ְע ָת ָש ַׁמיִם י ַָׁר ְד ָת ִמפָ נֶיָך הָ ִרים ָנזֹלּו:
(יז) למה תתענו ה' מדרכיך ,שלפעמים אנו אומרים לפניך דרכיך ואין אנו נענים ,ולא שאין
הדין עמך שהוא לסיבת איזה עוון מפורסם שאין אנו מסלקים ,או כדברי בעל לבנת הספיר
שלא נאמר אמרו לפני כסדר הזה אלא עשו לפני ,שהוא שנעשה המידות ההם גם אנו ,ואז
בהזכירנו אותם יועילונו ,והוא ,כי [אפילו] עמך טעם אמתי הלא רבים יתעו ,ומהטעות הלז
ימשך לבלתי ירא את ה' חלילה ,וזהו תקשיח לבנו מיראתך ,שנהרהר ותסתלק היראה
מהלב מעט מעט ,ואחר שכבר נעשה הדבר לפחות תשוב עתה ,ואם תמה זכות אבות שוב
בזכות השבטים ,וזהו שוב למען עבדיך שבטי נחלתך ,והוא מאמר רז"ל במדבר רבה,
שהוא יתברך כאשר כרת ברית עם האבות כרת גם כן עם השבטים ,ועליהם אמר שוב למען
עבדיך שבטי נחלתך.
(יח) למצער ירשו עם קדשך כו' .אחרי הצטערו על אשר שלטו גוים בהיכל ה' כמדובר ,ואמר
שאם תמה זכות אבות שיעשה על זכות השבטים ,אמר אל ימעט זכותם למהר גאולת ישראל,
כי הנה רוב צרת ישראל נוכה בחורבן הבית ,כמו שאמרו ז"ל על פסוק מזמור לאסף אלוהים
באו גוים וכו' ,שאמרו מזמור קינה מיבעי ליה ,אלא שכל עיקר הצרה והכליה שהייתה ראויה
לבוא על ישראל הוטלה על בית המקדש ,ולא נשאר לבוא על ישראל רק מעט מזער ,וע"י כן
לא תמו בגלות ,וזה יאמר פה ,שוב למען עבדיך כו' הלא אינו צריך הרבה ,כי הנה בשביל
המעט הנשאר מצרת ישראל ,היה מה שירשו גוים את עם קדשך ,אחר שצרינו בוססו את
מקדשך ,כי בזה הלך רוב העונש שהיה ראוי לבוא עלינו ,וזהו שלא אמר צרים כי אם צרינו,
שהוא כי הצרה הראויה לבוא עלינו ועל עצמנו ,כי היו צרינו בעצם שעלינו ניתנה להם
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השליטה להצר מן הדין ,נהפך על המקדש ובוססו מקדשך ,ואם כן בקל יספיק לגאלנו ,כי
מעט הוא הנשאר אחר שהוטל הכעס על בית המקדש ,וזהו למצער כו' צרינו כו'.
או יאמר ,ענייין מאמרם ז"ל בפסיקתא על פסוק פתיתני ה' וכו' ,כי בבית ראשון לא שלטה
בו יד אויב ,כי אם שממרום שלח אש הקדוש ברוך הוא ביד ד' מלאכים ,והציתו בארבע פנות
ההיכל ושרפוהו ,אך בבית שני שלטו בו גוים ,ובזה יאמר על הגלות החיל הארוך הלזה ,אוי
לנו כי הוכפלה רעתנו ,כי למצער שהוא על הגלות המועט שהוא שבעים שנה של גלות בבל,
לא הייתה הצרה כי אם שירשו עם קדשך אך לא בוססו מקדשיך ,ועתה צרינו שבגלותנו זה
המר בוססו מקדשנו גם הוא ,באופן שהיו רעות רבות אורך הגלות עם החורבן בית ה',
כלומר כי על כן ראוי לרחם עלינו ועל המקדש מהרה ולשלם גמול לרשעים כרעתם.
(יט) היינו מעולם לא משלת בם כו' .הלא אמרתי כי מר לנו בני הגלות היותינו ירושה לעם
שבוססו מקדשך ,אמר עתה למה ה' תתן כל כך זמן ,ידידיך אשר בם בחרת מאז בראת
העולם ,ביד אשר נמאסו ונבזו לפניך.
ועוד שנית ,כי גם בראותם נוראותיך רחקו ממך ,ולא הכירוך כי זרים היו לך ,וזהו היינו
מעולם כו' לומר אין אנו כהם ,כי הנה אנחנו היינו מעולם כי מאז בראת העולם היינו ,כי אנו
מתשעה דברים שקדמו לעולם כנודע ,וגם ידוקדק אומרו היינו כי הויית ישראל שם הייתה,
כמו שאמרו ז"ל כי בנפשות הצדיקים נמלך וברא את העולם שנאמר המה היוצרים ,וכמו
שאמרו ז"ל שקודם בריאת העולם אלפים שנה ,היה כתוב בתורה צו את בני ישראל ,כמו
שאמרו ז"ל בב"ר ,משל למלך שצפה באיצטרוגולייא שעתיד להוליד בן וכו' ,באופן כי אנו בני
ישראל היינו במציאות מעולם ,מה שאין כן האומות מכחישי התורה ,כי אנו היינו העיקר
לפניך שבשבילנו בראת העולם ,אך צרינו הנזכרים אפילו אחר הוויתם בעולם לא משלת בם,
כי לא החשבתם לייחד ממשלתך בם ,כי אם נתת אותם ביד שרים של מעלה שהשר הוא
כמושל בם ,וגם שאם אינך כמושל אך אתה מלך עליהם ,אלא שתחת ידך שמת שרים עליהם,
עם כל זה לא ידמו אל עמך ישראל ,כי הלא לא קראת שמך עליהם כאשר קראת עלינו כי לא
החשבתם ,וזהו לא משלת בם לא נקרא שמך עליהם.
ושמא תאמר ,כי מה שרחקת ממנו בגלות הזה על היותנו קטני אמנה ,כמעשינו במתן תורה
שאמרנו רצוננו לראות את מלכנו ,שעל כן קרע רקיעים ורקיעי רקיעים והראם כביכול את
כבודו ,ואז נאמר גם כן וירד ה' על הר סיני ,ואז מפניך יתברך הרים נזולו ,והיה מפני אשר
ירד עליהם על הר סיני ה' באש ,והייתה הרעשה ניכרת לכל ,חלילה לנו ה' לבלתי האמין ,כי
מתשוקתנו בך שאלנו ,כי לוא קרעת כלומר שאלו קרעת שמים ירדת ומפניך הרים נזולו,
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שהוא קבלו נזילה מאשר שמים נטפו ,כמאמר הכתוב אף שמים זה סיני וכו' גשם נדבות
וכו' ,וזהו משמעות נזולו ולא אמר נזלו ,והייתה הוראת הראות יתברך בעולם אשר ירד עליו
ה' באש ,שכקדוח אש המסים שהוא כאשר בשרוף אש דבר הנמס כדונג ,ובקדוח האש בדונג
בעצם ונעשה להבות ,ויותן על הדונג שבו הלהבות טיפין של מים ,שמבעבע האש ונעשים
אבעבועות בהרעשת ובהרגשת קולות ,כשמן שנתחמם הרבה במרחשת ומטילים טיפי מים
עליו ,שמבעבע וקופצים טיפין בהרמת קולות ,כך היו אז ההרים כי מאשו הגדולה אשר ירד ה'
באש היו הרים כדונג נמסים ,ומים נוזלים בתוך האש הממיס ההרים ,ומבעבעים ונוזלים מים
מקרקרים ונעשים אבעבועות בתוך האש ,הממסת את ההר ונעשית הרעשה גדולה וזהו.

פרק סד
הֹודיעַׁ ִש ְמָך ְלצָ ֶריָך ִמפָ ֶניָך גֹו ִים י ְִרגָזּו :
א כִ ְקדֹחַׁ אֵ ש הֲ ָמ ִסים ַׁמיִם ִת ְבעֶ ה-אֵ ש ְל ִ
נֹוראֹות ל ֹא נְ ַׁקּוֶה י ַָׁר ְד ָת ִמפָ נֶיָך הָ ִרים ָנזֹלּו :
שֹותָך ָ
ב בַׁ ֲע ְ
ּומעֹולָ ם ל ֹאָ -ש ְמעּו ל ֹא הֶ אֱ זִ ינּו עַׁ יִן ל ֹאָ -ראָ ָתה אֱ ֹל ִהים זּולָ ְתָך יַׁעֲ ֶשה ִל ְמ ַׁחכֵה-לֹו :
ג ֵ
ָשעַׁ :
ד פָ ג ְַׁע ָת אֶ תָ -שש וְעֹ ֵשה צֶ ֶדק ִב ְד ָרכֶיָך יִזְ כְ רּוָך הֵ ן-אַׁ ָתה ָקצַׁ ְפ ָת ַׁונֶחֱ ָטא בָ ֶהם עֹולָ ם וְנִ ּו ֵ
ִשאֻ נּו :
ָרּוח י ָ
ה וַׁנְ ִהי כ ַָׁט ֵמא כֻלָ נּו ּוכְ בֶ גֶד ִע ִדים כָל-צִ ְדקֹ ֵתינּו ַׁונָבֶ ל כֶעָ לֶ ה כֻלָ נּו וַׁעֲ ֹונֵנּו כ ַׁ
עֹורר ְלהַׁ חֲ זִ יק בָ ְך כִ יִ -ה ְס ַׁת ְר ָת פָ נֶיָך ִמ ֶמנּו ַׁו ְתמּו ֵגנּו ְביַׁד-עֲ ֹו ֵננּו :
קֹורא ְב ִש ְמָך ִמ ְת ֵ
ו וְאֵ יןֵ -
(א) כקדוח אש המסים מים תבעה אש שנשמע בעולם ,ומי לא ירגז בראות דבר זה ,שמאשו
הגדולה היו ההרים נמסים ונרעשים ,וכל זה לא הוצרך יתברך לעשותו למען הרגיז את
ישראל שיכירוהו ויאמינו בו ,כי אם למען יכירוהו הגוים ,וזהו לוא קרעת כו' בוי"ו ובאל"ף לומר
אלו קרעת שמים וירדת שע"י כן מפניך הרים נזולו ,והיה כקדוח אש המסים מים תבעה
אש ,וזה לא למען נרגיז ונכירך עשית ,כי אם להודיע שמך לצריך שמפניך גוים ירגזו ,כמו
שאמרו ז"ל שתמהו הגוים והלכו אצל בלעם וכו' ,אך לא בשביל ישראל כי הלא אנחנו
בעשותך נוראות לא נקוה ,כלומר לא ימשך לנו קווי גאולתך בראותנו (ב) עשותך נוראות ,כי
בלעדי זה אנו מאמינים בני מאמינים אז ועתה ,כי אם ודאי לא היה רק להודיע שמך לצריך,
ועם כל זה ירדת על הר סיני ומפניך הרים נזולו כמדובר ,להודיע שמך לצריך הנזכר.
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(ג) ומעולם לא שמעו לא האזינו כי רחוקים היו ממך ,ולא מהיות שראו אלוהים זולתך ייטיב
למחכים להם ,כי אם עם היות כי עין מהם לא ראתה אלוהים זולתך שיעשה למחכה לו,
הנה כי אויביך היו ואנו ידידיך ,ולמה נטשתנו תחת שעבודם.
או שיעור הכתוב אנו ישראל [ב] בעשותך נוראות לא נקוה הטוב ,כי אם בהאמנה בלבד
נקוה לך ,אך צריך הנזכר עם שירדת והרים נזולו [ג] לא שמעו כו' ,ואנחנו שבעשותך
נוראות לא נקוה כי אם דרך אמנה ,הטעם הוא כי אם מה שתטיב למחכה לך היה מעין
הנראה בנוראות ,היה מקום לומר ילמד סתום מן המפורש ,אך עין לא ראתה אלוהים זולתך
מה שיעשה למחכה לו ,ואם כן אינו ממה שעין שלנו ראתה ממנו נוציא מה שלא ראה זולתו
יתברך ,באופן שאפילו בראותנו הנוראות בעיננו נשאר באמונה ,ככל העודף מגדר הנוראות,
ועל כן טוב טוב הוא ישאר הכל באמנה.
(ד) פגעת את שש ועושה צדק כו' .עודנו עומד הנביא בתפילה על ישראל שבגלות ,ואומר
הלא דרכך ה' לסלק בעוון הדור הטוב שבהם ,ואוי לנותרים מה יעשו אחר שאנשי אמונה
אבדו ,כי הנה פגעת את שש וכו' והוא לומר לא עליו אנו בוכים כי הלך למנוחות ,ואתה ה'
יצאת להקביל פניו כד"א כבוד ה' יאספך ,וזהו פגעת את שש כי יצאת לקראתו ,ופגעת בו
כענייין ויפגע במקום ,שאמרו רז"ל שנעקר הר המוריה ממקומו ובא לפגוע ביעקב להקביל
פניו ,וכל כך היה צדקו כי היה שש ועושה צדק ,שהוא תכלית הכישרון לעשות צדקה או כל
מצווה זולתה בשמחה.
או יהיה אומרו שש ועושה צדק ,כי הנה יש אנשים שבעת ששונם וגודל שמחתם יגיס לבם,
ואשר לא טוב יעשו בגאותם כמאמר שלמה שמחה מה זו עושה ,אך הצדיק שלקחת בעוון
הדור היה שש ועושה צדק ,כי גם בעת ששונו לא יעצרנו הששון מלעשות צדקה ,והיו מגדר
שבדרכיך יזכרוך שהוא כי היו כר' חייא ובניו ,שלא היו צריכים להתפלל ולשאול צרכם ,כי אם
הזכיר דרכיו יתברך והוא יתברך יעשה ,אומרים משיב הרוח ונשיב זיקא מוריד הגשם ואתי
מיטרא ,וזהו בדרכיך יזכרוך כי בהזכיר דרכיך בלבד באומרם משיב הרוח וכו' ,מבלי שאלה
ומבלי הזכיר חתימת הברכה בשם ,היה כאלו הזכירוך ,וזהו בדרכיך יזכרוך והיו נענים ,כי
מה שנאמר בכל מקום אשר אזכיר את שמי אבא אליך ,שהוא בהזכיר הצדיק את שמו
בתפילה ,זה היה בהגיד דרכיו יתברך בלבד ,כמזכיר את ה' בחתימת הברכה ,והיה יתברך
בא אליו לברכו וזהו בדרכיך יזכירוך.
או יאמר בדרכיך יזכירוך מעין מאמרם ז"ל ,שנתעטף הקדוש ברוך הוא כשליח צבור והזכיר
למשה הי"ג מידות ואמר לו ,כשתהיה לכם צרה עשו לפני כסדר הזה ,וברית כרותה היא
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שאינם חוזרות ריקם ,שנאמר הנה אנכי כורת ברית וכו' ,והנה על מה שלפעמים רבות אינם
נענים על ידם ,משם בעל לבנת הספיר שמעתי שאמר ,כי זה דקדקו רז"ל באומרם ,שאמר
הקדוש ברוך הוא עשו לפני כסדר הזה ולא אמר אמרו לפני ,שהוא כי לא בלבד אמירה
מספקת ,כי אם גם עשיה שיצאו מפי עושיהם ,שבאומרו רחום וחנון וכו' יהיה מזכירם עושה
אותן ,שיהיה גם הוא רחום וחנון ארך אפים כו' ,כי אז בהזכירו אותם לא יחזרו ריקם ,ובזה
יתכן יאמר אותו הצדיק שפגעת וסילקת היה מאותם שבדרכיך הם י"ג מדות ,שעליהם אמר
הודיעני נא את דרכיך בהם יזכרוך ,שכאשר יזכרוך ויאמרו ה' ה' אל רחום כו' ,היה בהיות
אתם דרכיך ,מה אתה חנון אף הוא חנון ,מה אתה רחום אף הוא רחום ,מה אתה ארך אפים
אף הוא ארך אפים ועל דרך זה בשאר ,ועוד היה גדרם כי הן אתה קצפת ונחטא וכו' ,והוא
כי במדרש הנעלם מביא עובדא דר' אחאי במתא מחסיא ,שעצר המגפה ע"י תפילתו ואמרו
לו מן השמים ,כי מה הועיל והעם לא שבו בתשובה ,ואם עתה נסתלקה עוד תשוב והוצרך
להחזירם בתשובה.
ונבוא אל העניין
אמר כי כל כך גדלה צדקת הצדיקים שנפקדו בעוון הדור ,כי כאשר בדרכיך יזכרוך לסלק
הצרה ,גם שלא ישובו העם בתשובה ,ולא בלבד העדר התשובה כי אם גם אם היו מוסיפים
לחטא ,היו הצדיקים ההם מספיקים לקיים העולם ,וכל שכן לסלק הצרה ,וזהו בדרכיך
יזכרוך ,ועם היות כי הן אתה קצפת על מעשינו ולא נשוב ,כי אם אדרבא ונחטא שנוסיף
לחטא בהם עולם ,שהוא כי הם עמודים שהעולם מתקיים בהם ,ולא כימי נח שבו נתקיים
העולם אך היה בסילוק החוטאים ,אך אלו לא היה בהם עולם ע"י שנסתלק אשר חטאנו ,כי
אם גם ונושע גם אנחנו וזהו בהם עולם ונושע.
עוד ירמוז באומרו הן אתה קצפת כו' ,שלא נאמר אולי מה שהייתם נושעים והיה העולם
מתקיים היה על היות בכם אחדות ,כי ברית כרותה לבעלי אחדות להתקיים ,וכמו שאמרו ז"ל
אפילו בהיותם עובדי ע"א כד"א חבור עצבים וכו' ,אמר גם בהעדר אחדות ממנו היינו נושעים,
בזכות אותם הצדיקים שנפקדו ,כי הנה הן אתה קצפת ,לומר כי אפילו בהיותנו בלתי בעלי
אחדות שהיינו כאותיות הן ,כמו שאמרו ז"ל במדרש רבה כי כל האותיות יש להם חיבור זו
עם זו זולת ה"א ונו"ן ,ואמר שעם היות כי בדמותנו להן שהיינו בעלי פירוד איש עם אחיו ,ועל
כן אתה קצפת וגם ונחטא אחרי כן ,עם כל זה בהם היה עולם ונושע גם החוטאים בזכותם,
והנה ע"י הסירך ממנו הצדיקים נשארנו משוללי מתקן אותנו ומנהיגנו להשיבנו בתשובה
לפניך.
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כי הנה (ה) ונהי כטמא כלנו ,והוא בשום לב אל אומרו בפת"ח הכ"ף ולא בשו"א ,שהוא
כאומרו כהטמא שהוא על טמא הידוע ,ויהיה כי הטמא הרשום יותר הוא טמא מת הצריך מי
נדה יזרק עליו ,והנה ידוע כי אם כל ישראל כעם ככהן היו טמאים תבצר ממנו טהרה ,כי הלא
צריך יזה הטהור על הטמא ואיננו.
ונבוא אל העניין
אמר אחר שסילקת הצדיקים המתקנים את הדור נשארנו כטמא הידוע הוא הטמא מת ,כלנו
כאיש אחד שאין מי שיטהרנו מעונותינו ,כי כלנו כטמאים וסילקת הטהור מאתנו ,ואם אומרו
כטמא הידוע הוא על המצורע ,כי הוא גדול ורשום ועליו אמר כטמא הידוע ,יאמר אחר
שסילקת הצדיקים היינו כמצורעים כלנו כמצורע שהוא בדד ,כן נשארנו כלנו כאיש בדד על
היותנו משוללים ממנו ,והנה אז לא היה בדד ,כי אם להיותו נפרד מבני אדם ,אך אנו נדמה
אליו גם בהיותנו יחד כלנו על העדר הצדיקים ,וזהו ונהי כטמא כלנו והוא מעין ענייין דרך
הקודם ,ואם נאמר ,נסמוך על צדקותינו כי אפילו ריקנים שבישראל מלאים מצות כרמון,
ונעשים מהם חלוקא דרבנן שהוא בגד יעטה בו בגן עדן ,גם זה אינו ,כי הנה וכבגד עדים כל
צדקותינו חלושות ודקות ותשות כח כמעדה בגד ביום קרה כך הן ,שאין כח בהן להגן בעדנו.
ושמא תאמר ,ולמה לא תרגישו במכות הבאות עליכם ותשובו עד ה' ,לזה אמר ונבל כעלה
כלנו כלומר כשנתפרד ע"י עונינו מהקדושה ,לא נבול כנבול אשכול או פרי זולתו שיוכה בארץ
ויחבט בה ,כי אם היינו כן שמיד היינו לוקים היינו שבים מיד ,אך ונבל כעלה שלא יחבט ולא
תלקה בארץ ,כן לא נלקה בהפרדתנו ולא נרגיש בהעותינו לקות ,וגם לא נרגיש השפלה
והכנעה ,כפרי הנובל שיורד מיד מן האילן לארץ לשנשוב ,כי הלא ועונינו כרוח ישאונו ,כי
כעלה נבל בתוך האוויר טרם הגיע לארץ תשאנו הרוח ותגביהנה באוויר ,ולא תרד לארץ
במהרה כן עונינו ישאונו ,ויתנו לנו סעד מה לבל נפול מיד לארץ ,למען האטם לבבנו לבל
נרגיש ונשוב עדיו יתברך.
ושמא תאמר נא ה' ,שתרחק ממנו על כי (ו) אין קורא בשמך שיהיה מתעורר להחזיק בך
בתשובה שלימה ,כי אם קריאה בשמך מן השפה ולחוץ ,אל תאשימנו ,כי הסיבה היא כי הנה
הסתרת פניך ממנו בתפילה שקדמנו ,ולא די שלא עניתנו כי אם שאדרבה רבתה הצרה ,כי
הלא ע"י שותמוגנו ביד עונינו ,והוא כי מסרתנו ביד העוון עצמו ,הוא המשחית אכזרי הנעשה
בו ,כי הוא בעצמו הממרקנו וממוגגנו במצור ומצוק ,באופן כי יבלבל דעתנו מהשכיל באמתך
ולהחזיק בך.
ּומעֲ ֵשה ָי ְדָך ֻכלָ נּו :
ז וְעַׁ ָתה ה' אָ ִבינּו אָ ָתה אֲ נ ְַׁחנּו הַׁ חֹ ֶמר וְאַׁ ָתה יֹ צְ ֵרנּו ַׁ
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ח אַׁ לִ -ת ְקצֹף ה' עַׁ דְ -מאֹ ד וְאַׁ ל-לָ עַׁ ד ִתזְ ֹכר עָ ֹון הֵ ן הַׁ בֶ ט-נָא עַׁ ְמָך ֻכלָ נּו :
ְרּושלַׁ ם ְש ָמ ָמה :
ט עָ ֵרי ָק ְד ְשָך הָ יּו ִמ ְדבָ ר צִ יֹון ִמ ְדבָ ר הָ י ָָתה י ָ
ֹתינּו הָ יָה ִל ְש ֵרפַׁ ת אֵ ש ְוכָלַׁ -מחֲ ַׁמ ֵדינּו ָהיָה ְל ָח ְרבָ ה :
י בֵ ית ָק ְד ֵשנּו ו ְִת ְפאַׁ ְר ֵתנּו אֲ ֶשר ִה ְללּוָך אֲ ב ֵ
ּותעַׁ נֵנּו עַׁ דְ -מאֹ ד:
יא הַׁ עַׁ ל-אֵ לֶ ה ִת ְתאַׁ פַׁ ק ה' ֶתחֱ ֶשה ְ
(ז) ועתה ה' אבינו אתה כו' .אמר הנה אמרנו כי אנשי אמונה אבדו ,ואין לנו משען ומשענה
לא מצדקותינו ולא מתפילתנו ותשובותינו ,כי רוב הצרות יבהלונו כמדובר ,לכן ועתה ה' אין
לנו לישען לבד בך כי אבינו אתה.
ושמא תאמר הלא שלשה שותפין באדם אביו ואמו והקב"ה ,ואם כן אינך אבינו כי אם
מהשליש שהוא מן הנפש בלבד ,הנה הן אמת שאנחנו החומר מאב ואם ואינו ממך ,אך הנה
יש ב' בחינות לומר שגם החומר שלך הוא ,כי הנה אתה יוצרנו ,כי אבינו ואמנו לא עשו רק
הטלת הטפה אך לא לציירנו בבטן ,כי אם אתה יוצרנו את גויתנו גם הוא וכל אברינו.
ועוד ,כי גם שעתה לא עשית את החומר כי אם אב ואם הם נותנים כל אחד חלקו ,הלא
מעשה ידך כלנו ,כי אדם הראשון שעשית את גופו בידך עפר מן האדמה ,שנאמר נעשה
אדם כו' כולנו משם נשתלשלנו ,כי גם שאבי ואמי עשו את גופי ,ואביהם ואמם אותם עד אדם
הראשון ,כל הגופים הלא נשתלשלו ממעשה ידיו יתברך אשר עשה את גוף האדם ,נמצא כי
הכל שלך ואבינו תקרא על כל הבחינות ,וזהו ומעשה ידך כלנו כלומר גם עתה ,ואפשר כי זה
אומרו ועתה זולת הכתוב.
ושיעור הכתוב לומר כאשר באדם הראשון שהיית לו לנפשו אב וגם כן לגופו ,כי לא היו ע"י
שלשה שותפין ,כן ועתה ה' בזמן הזה אבינו אתה בכל הבחינות ,כי גם שאנחנו החומר
מאבותינו ואמותינו הלא גם שנודה כי כן הוא ,הנה לפחות אתה יוצרנו בבטן ,מה שלא עשו
אבותינו ואמותנו ,כל שכן כי האמת הוא כי מעשה ידך כולנו גם חומרנו ,כי כלנו ממעשה ידך
באדם באנו כמדובר.
(ח) אל תקצוף ה' עד מאד כו' .עודנו מתחנן על צרות הגלות החיל הזה הנאנחים והנאנקים
מרוב הצרות ,ואמר הן ידענו כי אשמים אנחנו ,אך תחילת שאלתי היא ,כי גם שהדין עמך
לקצוף לא יהיה עד מאד ,שהוא שלא יגיע עד גדר מאיסה הנקרא קצף מאד ,כד"א כי אם
מאס מאסתנו קצפת עלינו עד מאד ,וזהו אל תקצוף ה' עד מאד ,ואם תאמר ,כי הנה יש עוון
ידוע שמתגלגל בדור דור הוא עוון העגל ,שאין פקידה שאין בה מעון העגל ,שנאמר וביום
פקדי ופקדתי ,באופן שמתחבר אותו עוון עם כל אשמותינו ,ומגדילים המדורה הרבה לגרום
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קצף עד מאד ,על כן בכלל בקשתנו הוא ,שגם ואל לעד תזכור עון הוא הידוע המתגלגל
בדורות ,כי גם שכל אחד חוטא הוא בפני עצמו ,הצד השוה שבכולנו הוא כי עמך כלנו ,שאין
בנו ע"ז חלילה ,וכולנו דבקים בך ונקראים עמך ,וזהו הן הבט נא עמך כולנו.
ואם נדקדק אומרו מלת הן ,יהיה על דרך רז"ל במדרש רבה ,שדורשים מלת הן על העדר
חיבור ,כי ב' אותיות אלו אין לאחד מהם חיבור עם זולתה ,כי אל"ף וטית הם עשרה וכן ב' וח'
וג' עם ז' וד' עם ו' אך ה' אין לה בת זוג וכן יו"ד עם צ' הם מאה וכן כ"ף עם פ"א וכן למ"ד עם
ע' וכן מ"ם עם ס' אך נון אין לה בת זוג.
ונבוא אל העניין
אמר אם מה שאשמנו הוא על העדר חיבור כי יש בינינו שנאת חנם ופירוד ,אשר על עוון זה
אין מעצור אל הפקידה מלבוא ,כד"א חלק לבם עתה יאשמו ,והוא אשר החריב בית אלוהינו
ועוון זה עודנו אתנו ,וזה אומרו הן הבט נא וכו' ,לומר אם עוון שבנו הוא הן ,כלומר פירוד
כענייין אותיות הן ,הנה זה הוא בין אדם לחברו ,אך הבט נא כי עמך כולנו ,ובענייין זה כולנו
לאחדים.
(ט) ערי קדשך היו מדבר כו' .כהתימו להתחנן על צרת ישראל שבגלות ,אמר אם אין אתה
עושה בגיננו עשה בגין מקדשך ותורתך ,והוא בהזכיר מאמרם ז"ל באיכה רבתי על פסוק ידו
פרש צר על מחמדיה ,שאמרו שהם הספרי תורה שבאו עמון ומואב וסחבום ,על שכתוב בהם
לא יבא עמוני ומואבי בקהל ה' ,הנה כי פירשו מחמדיה על ספרי התורה.
ונבוא אל העניין
והוא שאומר הנה כל המקודש יותר לקה יותר באכזריות חימה ,והוא כי הנה ערי קדשך הם
ערי יהודה היו מדבר ,וציון גם שהיא משובחת יותר גם היא מדבר הייתה ,וירושלים שבה
בית המקדש לקתה יותר ממדבר כי הייתה שממה ,והנה בשלש אלה היא רעה אך לא כל כך
גדולה ,כאשר בבית המקדש עצמו המקודש יותר.
כי הנה (י) בית קדשנו ותפארתנו אשר הללוך אבותינו לקה יותר מהכל ,כי היה לשרפת
אש שהיא רעה גדולה מהיות מדבר או שממה ,וכן מחמדינו הם ספרי התורה כד"א ,ידו
פרש צר על על כל מחמדיה היה לחרבה ,ואמר אם על ערי קדשך תתאפק ולא תחוש על
שלא הגיעו לגדר זה ,כי אם להיות מדבר ושממה לא אצטער כל כך.
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אך אם (יא) על שתי אלה שהם בית המקדש וספרי התורה תתאפק ה' ,לבלתי נקום
נקמתם ולתקנם ח"ו ,נתייאש אנחנו על עצמנו ,כי נאמר כי גם תחשה ותחריש ותעננו עד
מאד.

פרק סה
אתי ְלל ֹא ִב ְקשֻ נִ י אָ ַׁמ ְר ִתי ִהנֵנִ י ִה ֵננִ י אֶ ל-גֹוי ל ֹא-קֹ ָרא ִב ְש ִמי :
א נִ ְד ַׁר ְש ִתי ְללֹוא ָשאָ לּו נִ ְמצֵ ִ
יהם :
ֹת ֶ
סֹורר הַׁ הֹ ְלכִ ים הַׁ ֶד ֶרְך ל ֹא-טֹוב אַׁ ַׁחר ַׁמ ְח ְשב ֵ
ב פֵ ַׁר ְש ִתי י ַָׁדי כָל-הַׁ יֹום אֶ ל-עַׁ ם ֵ
ּומ ַׁק ְט ִרים עַׁ לַׁ -ה ְלבֵ נִ ים :
אֹותי עַׁ ל-פָ נַׁי ָת ִמיד ז ְֹב ִחים בַׁ ַׁגנֹות ְ
ִ
ג הָ עָ ם הַׁ ַׁמכְ ִע ִסים
יהם :
צּורים י ִָלינּו הָ אֹ כְ ִלים ְב ַׁשר הַׁ חֲ זִ יר (ּופרק) [ּו ְמ ַׁרק] ִפג ִֻלים כְ לֵ ֶ
ד הַׁ יֹ ְש ִבים בַׁ ְקבָ ִרים ּובַׁ נְ ִ
ה הָ אֹ ְמ ִרים ְק ַׁרב אֵ לֶ יָך אַׁ לִ -ת ַׁגשִ -בי כִ י ְק ַׁד ְש ִתיָך אֵ לֶ ה עָ ָשן ְבאַׁ ִפי אֵ ש יֹ ֶק ֶדת כָלַׁ -היֹום :
(א) נדרשתי ללא שאלו כו' .הנה במדרש אמרו נדרשתי ללא שאלו זו רחב הזונה ,נמצאתי
ללא בקשוני זו רות המואביה ,ואחשוב כיוונו לתת טעם אל כפל העניין ואל מלות השונות,
ואמר כי נדרשתי ללא שאלו זו רחב הזונה ,והוא מאמרם ז"ל על פסוק ותורידם בחבל בעד
החלון ובחומה כו' ,שאמרה לפני הקדוש ברוך הוא בשלשה דברים שחטאתי תמחול לי,
שהם חבל וחלון וחומה ,שהוא כי משם היו עולים לה מאהביה.
עוד אמרו שם במדרש ,ומה היה שכרה שיצאו ממנה שמונה נביאים ונביאות ,הנה כי דבר א'
שאלה שהוא שימחול לה מה שחטאה בשלשה דברים ההם ,ונתן לה ה' גם מה שלא שאלה
שיצאו ממנה ח' נביאים ,וזהו נדרשתי ללא שאלו ,שנדרש הוא יתברך לתת לה גם מה שלא
שאלה ,אך רות לא שאלה ולא בקשה דבר ,והקב"ה המציא לה שיבנה ממנה מלכות בית דוד,
וזהו נמצאתי ללא בקשוני זו רות.
עוד אמרו ז"ל במדרש ,שאמר הקדוש ברוך הוא קודם שתלכו בגלות נדרשתי לכם ,שובו
בנים שובבים דרשו ה' בהמצאו וכו' ולא רציתם ,עכשו שגליתם איני חפץ בכם.
ועל דרך הפשט יתכן יאמר דרך אחוז משני הדברים ,והוא כי לאשר התרה בהם שיחזרו
בתשובה ולא שבו ,אומר הוא יתברך מה לעשות לכם ולא עשיתי ,לכן מעתה אשיב לעושה
הרעה כרעתו ,והוא כי בארבעה הדרגות התנהגתי עמכם ובכולן לפנים מן השורה.
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ראשונה היו בכם שואלין ודורשין אותי ,ואני הייתי נדרש גם לאשר לא שאלו לתת להם,
ואח"כ ירדו מדרגה אחת והיא שאפילו לא היו מבקשין ממני דבר ,כי לא הכירו גדולתי ואני
נמצאתי לאיזה דבר מצורכם ,נמצאתי דרך מציאה הבאה בהיסח הדעת לבלתי מבקשה,
ועדיין גם שלא היו מבקשין אותי היו נקראים בשמי ,כי היה להם לכבוד ליקרא בשמי לומר כי
עמי המה ,אך עוד מעט היו עם לא קורא בשמי ,ועם כל זה אמרתי הנני הנני אל גוי לא קורא
בשמי ,כענייין דרשו ה' בהמצאו קראוהו בהיותו קרוב ,וזהו הנני הנני כלומר הנני מצוי הנני
קרוב ,ואחרי כן ירדו מאד עד היותם בפועל גוי סורר ,הולכים אחרי הבלי הע"ז ,ואני לא
נמנעתי גם אז מלהיות כפי פרושות ופשוטות לקבל שבים.
וזהו (ב) פרשתי ידי כל היום אל גוי סורר מהדרך הטובה ,קו לקו תחילה מטים וסוררים
מדרך הטובה ,אל דרך לא טוב שהוא דרך משולל טוב וזהו ההולכים בדרך לא טוב כו',
ואחרי כן נמשכו ללכת בדרך רע עד להכעיס ,וזהו (ג) העם המכעיסים אותי על פני תמיד,
והוא במחשבה המתייחסת אל פני ,ולא אל פני בני אדם שהיא מחשבה כי ה' ייראה ללבב,
אח"כ זובחים בגנות כו' במעשה.
והנה אלו עם היותם ע"ז בפרהסיא ,הם טובים מהצבועים המראים עצמם מדקדקים במצות
ועובדים ע"ז בהיחבא ,ואוכלים מאכלות אסורות במקומות נסתרים מעין אדם ,והם היושבים
בקברים במערות הקברים לפרוש מבני אדם ,מראים עצמם שעושים לזכור יום המיתה
להכניע יצרם ,ובנצורים ילינו במקום שאין אנשים ,והוא לאכול שם בשר החזיר.
וזהו (ד) היושבים כו' ,שהיו אוכלים בשר החזיר ומרק פגולי כליהם ,הם כלים שפרקו מהם
תקרובת ע"ז ,שהם מאכלות שהקריבו לע"ז שהם פגולים ואכלום שם ,ומביאים הכלים
בידיהם (ה) ואומרים בלכתם בדרך לפוגע בהם ,קרב אליך אל עצמך אל תגש בי כי
קדשתיך ,כלומר ירא אני פן תכשל בחטא טומאה ,כי אני לנתי בקברים ונטמאתי לכן אל
תגש בי כי אטמאך ,וזהו קדשתיך כד"א היגע איש בבשר קדש היקדש ,שהוא כאומרו
היטמא ,והוא להורות כי חסיד ומדקדק במצוות ,הוא שמזהיר את חברו בל יטמא בו
ויחשיבוהו לצדיק תמים ,ויחשבו כי דרך חסידות היה מה שלן בקברים ,לזכור המיתה ולפרוש
מבני אדם ,ואינו כי אם לאכול חזיר ותקרובת ע"ז בהיחבא ,ועל כת זו הצבועים שעושי מעשה
זמרי ומבקשים שכר כפנחס ,אומר הוא יתברך עלה עשן באפי אש יוקדת כל היום ,כי אלה
קשים מהעושים רשעתם בגלוי ,ואומר הוא יתברך ,הלא אם יסתירו מבני אדם אין צריך לומר
שגלוי לפני.
יקם :
ו ִהנֵה כְ תּובָ ה ְלפָ נָי ל ֹא אֶ חֱ ֶשה כִ י ִאםִ -שלַׁ ְמ ִתי ו ְִשלַׁ ְמ ִתי עַׁ לֵ -ח ָ
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בֹותיכֶם י ְַׁח ָדו אָ ַׁמר ה'
ֹתיכֶם ַׁו ֲעֹונֹת אֲ ֵ
ז עֲ ֹונ ֵ
יקם[:
ּומד ִֹתי ְפעֻ לָ ָתם ִראשֹ נָה (עֶ ל) [אֶ ל-חֵ ָ
אֲ ֶשר ִק ְטרּו עַׁ ל-הֶ הָ ִרים ְועַׁ ל-הַׁ גְ בָ עֹות חֵ ְרפּונִ י ַׁ
כי אם שגם (ו) הנה כתובה לפני כי כל מעשיהם בספר נכתבין מאליהם ,גם שיעשו אותם
במסתרים ,והנה לא אחשה כי אם שלמתי המעשה ,וגם ושלמתי על חיקם שהוא המחשבה,
כי הע"ז מחשבה היא כמעשה ,וזהו על חיקם שהוא על מה שהוא בחיק הוא הלב ,שהוא על
מחשבת לבם ,או יהיה מה שחזר ואמר ושלמתי על חיקם ,מה שהיו מרמים בתחבולותם את
העם להורות חסידות כמדובר ,שהם ערמות המתייחסים אל הלב שהוא בחיקם.
והנה (ז) עונותיכם ועונות אבותיכם יחדו אמר ה' ,כלומר כי היו בהיחבא ולא נודעו ,כי אם
אמר ה' וגלה אותם ,והוא אשר קטרו על ההרים חוץ מן היישוב ,וכן על הגבעות חרפוני
במקום שאין אנשים ,וקודם שאפרע מהמעשה אפרע ראשונה על המחשבה שחשבו תחלה,
וזהו ומדותי פעולתם אשר עשו ראשונה אל חיקם ,הוא מחשבת הלב שבחיקם ,כי על הע"ז
מחשבה מצרפה למעשה כד"א למען תפוס את בית ישראל בלבם.
יתהּו כִ י ְב ָרכָה בֹו
ח כֹה אָ ַׁמר ה' כַׁאֲ ֶשר י ִָמצֵ א הַׁ ִתירֹוש בָ אֶ ְשכֹול וְאָ ַׁמר אַׁ לַׁ -ת ְש ִח ֵ
כֵן אֶ עֱ ֶשה ְל ַׁמעַׁ ן ֲעבָ ַׁדי ְל ִב ְל ִתי הַׁ ְש ִחית הַׁ כֹל :
ירי ַׁועֲ בָ ַׁדי י ְִשכְ נּוָ -ש ָמה :
ִירשּוהָ ְב ִח ַׁ
יֹורש הָ ָרי ו ֵ
יהּודה ֵ
ּומ ָ
אתי ִמיַׁעֲ קֹ ב ז ֶַׁרע ִ
ט וְהֹוצֵ ִ
י וְהָ יָה הַׁ ָשרֹון ִלנְ וֵה-צ ֹאן וְעֵ ֶמק עָ כֹור ְל ֵרבֶ ץ בָ ָקר ְלעַׁ ִמי אֲ ֶשר ְד ָרשּונִ י :
(ח) כה אמר ה' כו' .כאשר ימצא התירוש כו' אמר הנה אם אביט אל מעשיכם הייתי מכלה
אתכם ,אך צופה אני כי מכם יצא זרע כשר ,גם שלא יהיו כל הזרע צדיקים יהיו קצת מהם,
ועל כן לא אכלה אתכם לגמרי ,כי אם איחל להוציא היוצא טוב מהזרע ,ושלמתי פעולתם רעה
אל השאר כלו ,והנה כמשל האשכול יקרני עמכם ,והוא כי למה שהיין בוגד ,ויבוא איש לומר
אשחיתהו לגמרי טרם יצא ממנו יין ,המאבד בני אדם כי הרבה יין עושה ,ומשיב לו חברו
ואומר ,אל תשחיתהו כי ברכה בו ,כלומר אם רבים ישתו מן היין וישכרו ויעשו רעה ,הלא
ברכה בו שקצת ממנו יברכו עליו לדבר מצווה ,ולמה תשחית הכל ,וזהו כאשר ימצא התירוש
באשכול ,שהוא עודנו באשכול טרם צאתו לבגוד ,שהיה מקום להשחיתו טרם יקלקל.
ואמר אל תשחיתהו כי ברכה בו ,כן אעשה שאציל האשכול על שממנו יצא קצת שיהיה ברכה
בו ,וזהו למען עבדי לבלתי השחית הכל ,ומי הם עבדי שבשבילם לא אשחית הכל ,הלא
קצת צדיקים העתידים לצאת מהם ,כי ברכה בהם.
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כי הנה (ט) והוצאתי מיעקב זרע ומיהודה יורש הרי כו' ,ואת הזרע הטוב היוצא אטיב שהם
עמי אשר דרשוני.
ש ְל ָחן ו ְַׁה ְמ ַׁמ ְל ִאים לַׁ ְמנִ י ִמ ְמ ָסְך :
יא וְאַׁ ֶתם עֹ זְ בֵ י ה' הַׁ ְשכ ִֵחים אֶ ת-הַׁ ר ָק ְד ִשי הַׁ עֹ ְרכִ ים לַׁ ַׁגד ֻ
יתי אֶ ְתכֶם לַׁ חֶ ֶרב ְוכ ְֻלכֶם לַׁ טֶ בַׁ ח ִתכְ ָרעּו
ּומנִ ִ
יב ָ
יתם ִדבַׁ ְר ִתי וְל ֹא ְש ַׁמ ְע ֶתם
אתי וְל ֹא עֲ נִ ֶ
יַׁעַׁ ן ָק ָר ִ
ו ַַׁׁתעֲ שּו הָ ַׁרע ְבעֵ ינַׁי ּובַׁ אֲ ֶשר ל ֹא-חָ פַׁ צְ ִתי ְבחַׁ ְר ֶתם :
אך (יא) אתם השאר עוזבי ה' וכו' ,אחרי הוציאי האוכל אחריב הפסולת ,העורכים לגד כו'
(יב) ומניתי אתכם לחרב וכו' ולא אעשה עיקר על עונות ראשונים ,כי תאמרו כי יצרכם
הטעכם ,אך יען קראתי שתשובו אלי ולא עניתם ,שבתי שנית ודברתי בלשון קושי,
כמשמעות לשון דבור ולא שמעתם ,וגם כי הייתם יותר מסתתרים מעיני האדם ולא מעיני ,כי
הייתם נשמרים פן יראה אתכם אדם ולא אומרים יראני המקום ,וזהו ותעשו הרע בעיני שהוא
בעיני הרואה מה בחשוכא ,ולא הרע בעיני בשר ודם ,ובאשר לא חפצתי בחרתם שהוא כי
אחרי כן התפקרתם ,עד שלא להנאתכם בחרתם לתאבון כי אם להכעיס ,לעשות את אשר לא
בחרתי ולא חפצתי ,וזהו ובאשר לא חפצתי בחרתם.
יג לָ כֵן כֹה-אָ ַׁמר אֲ ֹדנָי ה'
ִהנֵה עֲ בָ ַׁדי י ֹאכֵלּו וְאַׁ ֶתם ִת ְרעָ בּו
ִהנֵה עֲ בָ ַׁדי י ְִשתּו וְאַׁ ֶתם ִתצְ ָמאּו
ִהנֵה עֲ בָ ַׁדי י ְִש ָמחּו וְאַׁ ֶתם ֵתבשּו :
ּוח ְתי ִֵלילּו :
ּומ ֵשבֶ ר ר ַׁ
יד ִהנֵה עֲ בָ ַׁדי ָירֹנּו ִמטּוב לֵ ב וְאַׁ ֶתם ִתצְ עֲ קּו ִמכְ אֵ ב לֵ ב ִ
יתָך אֲ ֹדנָי ה' וְלַׁ ֲעבָ ָדיו ִי ְק ָרא ֵשם אַׁ ֵחר :
ירי וֶהֱ ִמ ְ
טו ו ְִהנ ְַׁח ֶתם ִש ְמכֶם ִל ְשבּועָ ה ִל ְב ִח ַׁ
אֹלהי אָ ֵמן
ֵ
ִשבַׁ ע בֵ
טז אֲ ֶשר הַׁ ִמ ְתבָ ֵרְך בָ אָ ֶרץ י ְִתבָ ֵרְך בֵ אֹלהֵ י אָ ֵמן וְהַׁ נִ ְשבָ ע בָ אָ ֶרץ י ָ
כִ י נִ ְשכְ חּו הַׁ צָ רֹות הָ ִראשֹ נֹות וְכִ י נִ ְס ְתרּו ֵמעֵ ינָי :
(יג) לכן יהיה לכם גיהינום בעולם הזה ובעולם הבא ,בעולם הזה כי תכוו מטובתם של
צדיקים ,וגם בכל דבר יתהפך בו הטובה הבאה עליהם ,תבוא עליכם צרה שכנגדה ,שהוא כי
תראו את עבדי יאכלו ותכוו מטובתם ,וגם מרעב שיהיה לכם כי עבדי יאכלו ואתם תרעבו,
ועל דרך זה עבדי ישתו ואתם תצמאו ,עבדי ישמחו ואתם תבושו ,כלומר לא תשובו
מרשעתכם כי אם שתבושו מראות את עבדי בטובה ,ואתם עובדי הע"ז ברעה.
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(יד) והנה עבדי ירונו ולא מרעתכם ,כי מדרך חסידותם יצר להם בצרתכם ,כי אם מה שירונו
יהיה מטוב לב שלהם ,ואתם מי יתן תצעקו על חטאתיכם אשר חטאתם ,כי אם אתם תצעקו
מכאב לב כו' ,הנה כי יהיה לכם גיהינום בעולם הזה ,ואחרי כן תמותו.
(טו) והנחתם שמכם כו' ,והוא כי הנה בספר הזוהר הודיעונו ,כי הרשעים בגיהינום שוכחים
את שמם ,ובזה יתכן לבוא אל ביאור הכתוב ,שאומר הוא יתברך אל הרשעים הנה במיתתכם
לא ישאר שמכם אתכם ,כי אם והנחתם אותו בעוה"ז לשבועה לבחירי ,שישבעו שכה יעשה
ה' וכה יוסיף ,כאשר היה לרשע פלוני אם היה כך וכך ,נמצא כי הרשעים ישכחו שמם ולא
יוליכוהו עימהם ,ויניחוהו פה לשבועה לבחירי ה'.
והנה ראוי לשים לב אל דברו עד כה לשון רבים והמיתך לשון יחיד,
ועוד שעד כה הם דבריו יתברך ומאומרו והמיתך הם דברי הנביא שהם הם דבריו יתברך
היה לו לומר ולעבדי אקרא ,אך באומרו ולעבדיו יקרא יראה שאינם דברי ה' ופסוק שאחריו
יראו דבריו יתברך,
ועוד אומרו בארץ במתברך ובנשבע ושתיהן מיותרות,
וכן אומרו באלוהי אמן ולא אמר בה',
וכן אומרו כי נשכחו וכו' בלתי מתקשר אל האמור ,אך הנה אמר כי לינקם מהרשעים הנז'
יעשה יתברך יראו בטובת יראי ה' ובצרת עצמם דבר בהפכו ,עד שיצעקו מכאב לב ומשבר
רוח יילילו ,וראוי לדעת מהו השבר רוח הלז ,אך הוא שזולת כאב לבם על רעותם ישימו לב
אל מי שעשה להם זאת רעתם ,ויראו כי הוא יצרם הרע ,ששבר רוחם ונשמתם ועליו יילילו,
וזהו ומשבר רוח יילילו שהוא מהיצר הרע הנקרא שבר רוח ,ועל כל דבריו יתברך ענה הנביא
ויאמר כמדבר אל היצר הרע הוא שבר רוח ,ואמר הנה יבוא זמן כי והמיתך אדני ה' ,והוא
מאמרם ז"ל לעתיד לבוא הקדוש ברוך הוא מביא את היצר הרע ושוחטו לפני הצדיקים ולפני
כו' ,כלומר על כל הרעות הגדולות שגרמת כנז' ,ולעבדיו שיכלו לסובלך יקרא שם אחר ולא
עבדים ,וגם לא אחד משמותיו אלו הנז' שהם אדני וה' בנקודת אלוהים ,כי אם ה' פשוט
וכמ"ש רשב"ן בשם ר' יונתן ג' נקראו בשמו של הקדוש ברוך הוא ,צדיקים דכתיב כל הנקרא
בשמי כו' ,וזהו יקרא שם אחר ,ועל כן שיקראו בשם ה' ימשך.
(טז) אשר המתברך בארץ שיקבל שפע ברכה כארץ אשר תחת המזלות ,לא יתברך ע"י
הוברי השמים וכסיליהם ,רק באלוהי אמן כי בו ידבקו ובו יתברכו שהוא קיים לעד ,מה שאין
כן שמים שכעשן ימלחו וזהו אלוהי אמן ,וגם ירמוז אל ב' שמות הנז' שמהם השפע שעולה
מספרם אמן ,כלומר למעט הצדיק שאין קיומו חלילה כקיומו ונצחיותו יתברך לעד.
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ושמא תאמרו ,כי די לכם חירות משעבוד מלכויות וממלאך המוות ,לזה אמר אם הוצרכתי
ליעוד האמור ,הוא כי הצלה מצרות ראשונות אין צריך לאומרו ,כי הלא נשכחו וכי נסתרו
חזרתן מעיני ,שהוא דבר שלא יהיה עוד לעולם ,כי אין דבר יתואר לנסתר מעיניו יתברך ,אם
לא אשר לא יהיה לעולם ,ועל מה שאמר אשר המברך יתברך באלוהי אמן ,שמיעט השמים
בהווייתם זו ,אמר כי הנני בורא כו' כאשר יבא ביאורו בס"ד.
בֹורא ָש ַׁמיִם חֲ ָד ִשים וָאָ ֶרץ חֲ ָד ָשה
יז כִ יִ -הנְ נִ י ֵ
וְל ֹא ִתזָ כ ְַׁרנָה הָ ִראשֹ נֹות וְל ֹא ַׁתעֲ לֶ ינָה עַׁ ל-לֵ ב :
בֹורא
עֲדי-עַׁ ד אֲ ֶשר אֲ נִ י ֵ
יח כִ יִ -אםִ -שישּו וְגִ ילּו ֵ
רּושלַׁ ם גִ ילָ ה וְעַׁ ָמּה ָמשֹוש :
בֹורא אֶ תְ -י ָ
כִ יִ -הנְ נִ י ֵ
ִש ַׁמע בָ ּה עֹוד קֹול ְבכִ י וְקֹול זְ עָ ָקה :
ְש ְש ִתי ְבעַׁ ִמי וְל ֹא-י ָ
ירּושלַׁ ם ו ַׁ
ָ
יט ְוג ְַׁל ִתי ִב
(יז) כי הנני בורא שמים חדשים כו' .הנה המפרשים נפרדו בפירוש פס' זה איש לעברו ,והן
אמת כי חכמי האמת דברו בשמים החדשים והארץ החדשה שהם שמים רוחניים עליונים,
מעלה מעלה אשר הוא יתברך מחדש בכל יום מעסק חכמת סודות התורה ,וארץ חדשה
מאור עסק חכמת פשטה.
ועל דרך הפשט אענה אף אני חלקי ,והוא כי הנה הן אמת כי הארץ הלזו טרם יחטא אדם לא
הייתה עכורה כאשר היא היום ,כי אם זכת האיכות עד קלל אותה הוא יתברך באמור ארורה
האדמה בעבורך אל תוסף תת כחה לך ,הוא הכח הזך שהיה לה מקודם משולל עכירות
וחלאת טומאה ,כי אם כח חצוני מעורב בה ,ולא על חנם נבראת יחד עם השמים הזכים
במאמר אחד ויצדק בזה מאמרם ז"ל במחלוקתם אם עברה על הציווי או הוסיפה על הציווי,
וכן במ"ש ז"ל למה נקראת ארץ שרצת לעשות רצון קונה ,כי לא יצדק זה אם גם בהבראה
הייתה כאשר היא עתה ,וכן לא היה נברא אדם מעפר עכור הלז ,ויוצא ממנו ספירי מעין
רוחניות ,עד היות תפוח עקבו מכהה גלגל חמה ,והיות מקום למלאכי השרת לטעות בו שהיה
אלוה ,אך אין ספק ,כי אז הייתה משוללת עכירות וכח חיצוני כנודע ליודעים.
ועל דרך זה אשר דעה לא חסר ,לא יכחיש כי אלו לא חטא אדם והיה העולם נשאר זך בלי
שליטת חלאת זוהמת נחש וכח יצר הרע ,שלא היו הוברי השמים וכסיליהם מחייבים
באיצטגנינותם רעה על איש ועל אדם ,כי רעה לא הייתה באה לעולם בשום פנים ,והלא עם
היות זה אמת ויציב ,הלא כמו זר יחשב איך מאדים לא יגזור דם ,ושבתאי עניות וההיקש ככל
כוכב שהוראתו צרה והדבר כטבע אליהם ,אמנם בדרך קצרה אין ספק ,כי אין דבר רע נגזר
לבוא לעולם אם לא ע"י עוון ,והעוון הוא כח חיצוני השולט בעולם ,לדכא תחת רגליו כל עושי
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רע ,ועל כן אם לא חטא אדם ,איזה הדרך הייתה שפיטת הכוכבים מביאה רעה לעולם ועוון
אין ,אך אמור מעתה ,כי השמים לולא חטא אדם ושלט יצר הרע בעולם ושרתה חלאת נחש,
כל הוברי השמים וכסיליהם היו מתוקנים ,וכח קדושת יוצרם מחופף עליהם ,ולא היה יוצא
מהם שום דבר רע ,אמנם שאבינו האחד חטא מאז רוח אחרת עמם ,כי חל כח חיצוני גם
בעולם הגלגלים ,וע"י כן כל כוכבי השמים שפגיעתם רעה מאז ,ניתן בהם איכות שפיטתם
לכך ,וראיה לכל זה ,כי גם עתה ע"י צדקה מתבטלת גזרתם ,כאשר היה לבת ר' עקיבא
וכמעשה דשמואל ואבלט.
הנה כי אין הוראות רעות בשמים ,אם לא אחר שנתעכר העולם בחלאת זוהמת נחש ,וא"כ
אפוא ,אמור מעתה כי לעתיד לבוא שיחזרו הדברים אל קדמותן הטוב והותר ,כמאמרם ז"ל כי
לעתיד אפילו יצר הרע אשר היה לאדם לא יהיה ,כי תהיה יד הקדושה בכל משלה ,אין ספק
כי אז יתחדשו השמים מאיכותן אשר להם עתה ,שעוד לא תהיה בהם הוראת רעה ,וגם
הארץ תשוב לקדמותה זכה וברה ,עד שהקדושה תשרה בה וכמו שכתבנו למעלה ,כי אז
תהיה ראויה לשתשרה בה שכינה ע"י חידוש שמים וחידוש ארץ על דרך האמור ,לא תבוא
עוד רעה בעולם ,כי חלאת זוהמא הגורמת צרות לא תהיה לא בשמים ולא בארץ ,כי אם
איכות רוחניות קדוש ,וזה מאמר הכתוב ,הלא אמרתי כי נשכחו הצרות כו' ,הנה הטעם הוא
כי הנני בורא שמים חדשים וארץ חדשה ,שהוא כי יוסר מהם כל התערבות חלאת זוהמא
אשר דבק מהם מאז ,ויהיו כחדשים ממש לגבי חומר איכותם עתה ,באופן שע"י כן לא
תזכרנה הראשונות הם צרות ראשונות הנז' בפסוק הקודם ,ולא תעלינה על לב כמדובר.
(יח) כי אם שישו וגילו עדי עד כו' .אחרי אומרו כי לעתיד לא תזכרנה צרות ראשונות כו',
אמר עתה ראו עד איזה גדר אביא אתכם מהטובה ,כי אם אני אומר שישו וגילו אינו אלא
מעתה ,עדי עד הוא עד הנצחיות אשר אני בורא הנקרא עד ,כי עד אז אני צריך לומר לכם
שישו וגילו ,כי אינכם מציאות המשוש והגילה ,אך לעתיד יבוא זמן שהוא העד הנז' אשר הנני
בורא את ירושלים ,שהיא עצמה תהיה מציאות ואיכות הגילה ,ועמה אברא אותו שיהיה
מציאות המשוש ,באופן כי אז לא אצטרך לצוות ולומר שישו וגילו ,כי מי שיהיה גילה או
מציאות משוש הן הם הגילה ושמחה ,ואיך יצטרך לאמר להם יגילו וישישו.
אך אני אני הוא (יט) שוגלתי בירושלים אשר היא גילה ,וששתי בעמי אשר הוא משוש,
והעניין כי מה שהוא קדושה פשוטה אין בה עצבות כ"א כלו גילה ומשוש ,והוא כי ירושלים
יחדשנה יתברך כבריה חדשה משוללת שום חלאה באיכות רוחני קדוש ,וכן ישראל יזדכך
חומרם באיכות קדושה וע"י כן תהיה ירושלים גילה שהוא איכות קדושה בלי תערובת חלאת
זוהמא ,באופן תקרא גילה שהיא קדושה כמו שכתבנו ,כי גדר זה הוא יורה על שלילת
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זוהמא ,וכן ישראל תפסק זוהמתן ויקראו משוש ,ואז לא יהיה כבראשונה שלא היה כבודו
יתברך להיות בירושלים כמאמר שלמה ,האמנם ישב אלוהים על הארץ ,כי אם שהשכינה
הייתה שורה בצדיקים שבדור כי היכל ה' המה ,ואגבן היה התפשטות מה במקדש ,אך לעתיד
לא תצטרך ירושלים לבוא לשכון באדם ,וממנו יבוא התפשטות אל ירושלים ,כי אם וגלתי
בירושלים שהוא כי אגיל בהיותי בירושלים בארץ עצמה ,אלא שאוסיף ששון על הגילה
בהיותי בעמי ,כי קדושת העם על כל פנים עודפת על העיר ,והוא כי פסקה זוהמתן כמדובר,
והראיה כי כן הוא שפסקה זוהמא מהעיר והעם ,הלא הוא כי לא ישמע בה עוד קול בכי וקול
זעקה ,והוא כי ב' דברים הם דבקים בסילוק הזוהמא:
א' חירות ממלאך המוות,
שנית ,חירות משעבוד מלכויות ושתיהן יהיו שם,
כי לא ישמע עוד קול בכי כי יבולע המוות ,ומחה ה' אלוהים דמעה ,שהוא חירות ממלאך
המוות ,וגם לא קול זעקה של שעבוד ותגרת אויב.
כ ל ֹא-י ְִהיֶה ִמ ָשם עֹוד עּול י ִָמים ְוז ֵָקן אֲ ֶשר ל ֹאְ -י ַׁמלֵ א אֶ תָ -י ָמיו
חֹוטא בֶ ןֵ -מאָ ה ָשנָה י ְֻקלָ ל :
ֶ
כִ י הַׁ נַׁעַׁ ר בֶ ןֵ -מאָ ה ָשנָה יָמּות וְהַׁ
כא ּובָ נּו בָ ִתים ְו ָי ָשבּו ְונ ְָטעּו כְ ָר ִמים וְאָ כְ לּו ִפ ְריָם :
כב ל ֹא י ְִבנּו וְאַׁ חֵ ר י ֵֵשב ל ֹא י ְִטעּו וְאַׁ חֵ ר י ֹאכֵל
ירי:
ּומ ֲע ֵשה י ְֵדיהֶ ם יְבַׁ לּו ְב ִח ָ
ימי הָ עֵ ץ י ְֵמי עַׁ ִמי ַׁ
כִ י-כִ ֵ
יהם ִא ָתם :
כג ל ֹא יִגְ עּו לָ ִריק וְל ֹא י ְֵלדּו לַׁ בֶ הָ לָ ה כִ י ז ֶַׁרע ְברּוכֵי ה' הֵ ָמה ְוצֶ אֱ צָ אֵ ֶ
ויצדק בזה מאמרם ז"ל כי פס' שאחר זה שאומר (כ) כי הנער בן מאה שנה ימות כו' ,מדבר
באומות עכו"ם אשר עליהם אמר למעלה ,ועמדו זרים ורעו צאנכם ובני נכר אכריכם כו',
אבל בישראל בלע המות לנצח ,ומה מתקו בזה דברי הכתוב באומרו לא יהיה משם עול ימים
כו' כי הנער כו' ,כי אומרו משם יורה כי על הנמצא שם ידבר ,שתולה הדבר במקום ולא
בישראל.
ושעור הכתוב לא ישמע בה עוד קול בכי כו' שהוא מיושביה ,אבל לאשר אינן מיושביה כי
אם גוים הנמצאים שם ,לא יהיה משם אשר לא ימלא את ימיו כי הנער כו'.
(כא) ובנו בתים וישבו כו' .אמר עוד אטיב להם בבני חיי ומזוני ,והחל במזון הקודם לכולם,
ואמר ובנו בתים וישבו ונטעו כרמים ואכלו פרים ,ואח"כ אמר על חיי (כב) לא יבנו ואחר
ישב ,כלומר שגם שדרך האב שלא יצטער אם בונה או נוטע ובניו ישבו ויאכלו ,כי אם לא יבנו
ואחר ישב שהם בניהם ,כי גם המה אחרים יקראו ,כמו שאמר רשב"ל על בניו ועזבו לאחרים
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חילם ,כי כימי העץ הוא העץ הידוע הוא עץ החיים ,וזה אומרו העץ בה"א הידיעה שהוא על
היות להם חיי כאמור ,כי גם שהעיקר יעשו אז מטובות העולם הבא ,עם כל זה ומעשה ידיהם
שבעולם הזה אברכם ,שיבלום בחירי וזהו ומעשה כו' ,ומה שאמרתי שלא יבנו ואחר ישב
ולא יטעו ואחר יאכל ,לא שיעדרו מהם בנים לישב ולאכול עימהם ,כי הלא (כג) לא יגעו לריק
ולא ילדו לבהלה ,כי זרע ברוכי ה' המה ,אך מה שאמרתי לא יבנו ואחר ישב ,לא יטעו
ואחר יאכל ,אין הכוונה הם ולא בניהם ,כי אם וצאצאיהם אתם ,כלומר ,שלא באתי למעט
אלא שלא ימותו הבונים והנוטעים ,וישארו בתים וכרמים לבניהם לבדם ,אך לעולם כי
צאצאיהם אתם יהיו ,נמצאו שלשת הדברים יחד מזוני וחיי ובני.
כד וְהָ יָה ֶט ֶרם-י ְִק ָראּו ַׁואֲ נִ י אֶ עֱ נֶה עֹוד הֵ ם ְמ ַׁד ְב ִרים וַׁאֲ נִ י אֶ ְש ָמע :
ְטלֶ ה י ְִרעּו כְ אֶ חָ ד וְאַׁ ְריֵה כַׁבָ ָקר י ֹאכַׁלֶ -תבֶ ן ְונָחָ ש עָ פָ ר לַׁ ְחמֹו
כה זְ אֵ ב ו ָ
ל ֹאָ -י ֵרעּו וְל ֹאַׁ -י ְש ִחיתּו ְבכָל-הַׁ ר ָק ְד ִשי אָ ַׁמר ה' :
(כד) והיה טרם יקראו ואני אענה כו' .זה ענייין הכתוב אצלנו על פס' תאות לבו נתת לו כו',
ועל דרך זה כתבנו על פס' ברוך ה' אשר לא הסיר תפילתי וחסדו מאתי ,שעם שנתן לו
חסדו לא הסיר תפילתו ,ועל דרך זה יאמר פה טרם יקראו ואני אענה ,ועם כל זה גם אחר
שעניתי והסכמתי לתת לו את שאלתו ,אם עדיין עוד הם מדברים ואני אשמע ,כי ערבים עלי
דבריהם כי נעמו.
או יאמר ענייין ר' חייא ובניו האמור פרק השוכר את הפועלים ,וזה לשונו:
אליהו הוה שכיח במתיבתא דרבי ,יומא חד ריש ירחא הוה נגה ליה ולא אתא,
א"ל מאי טעמא נגה ליה למר,
א"ל עד דאוקימנא לאברהם ומשי ידיה ומצלי ומגנינא ליה ,וכן ליצחק וכן ליעקב,
ולוקמינהו בהדי הדדי ,סבר תקפי ברחמי ומייתי ליה למשיח,
א"ל ויש דוגמתן בעולם הזה,
א"ל איכא ר' חייא ובניו ,גזר רבי תעניתא אחתינהו לר' חייא ובניו ,אמרי משיב הרוח
ונשב זיקא ,אמרי מוריד הגשם ואתא מיטרא ,כי מטא למימר מחיה המתים רגש
עלמא כו' ע"כ.
כלל העניין ,כי ע"י התפלל שלשתן יחד תפלתן נשמעת אפילו בלא שאלה ,כי אם בהיותם
מזכירין שבחיו יתברך באומרו משיב הרוח נשב זיקא ,והנה הן אמת ,כי המצא ג' יחד בדור א'
הוא קשה ואם ימצאו יהיו נפרדים ,אך הדבר הגדול היה המצא באב ובניו יחדו כי הוא פלא,
וזה אחשוב היה מאמרו יתברך שימצא ענייין זה באב עם בנים הרבה בעם ישראל כר' חייא
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ובניו ,וזהו לא יגעו לריק ולא ילדו לבהלה ,כלומר בנים בלתי ראויים כי אם זרע ברוכי ה',
ובמה יבחן ,הלא הוא כר' חייא ובניו ,כי בהיות צאצאיהם אתם יחד ,והיה טרם יקראו אב עם
בנים עם צאצאיהם אתם ,שהוא טרם שאלה באמצעיות ואני אענה ,הא כיצד ,הלא הוא כי
עוד הם מדברים דברי דרכיו יתברך ואני אשמע ,שהוא באומרם משיב הרוח ישיב זיקא,
מוריד הגשם וייתא מיטרא וההיקש בכיוצא בזה ,שהוא טרם יקראו באמצעיות.
או מעין זה ,במה שאמרו בגמרא ,שלעולם יסדר אדם תפילתו בינו לבינו ואח"כ יתפלל ,ובזה
יאמר ,והיה טרם יקראו בתפילה ואני אענה ,הא כיצד? כי עוד הם מדברים בינם לבין עצמם
ומסדרים דברי התפילה ,ואז אני אשמע שהוא טרם יקראו ומאז אענה.
ושמא תאמר ,כי מה שימהר הוא יתברך לענות אותם הוא על כי יהיה הזמן צריך לכך ,כי
יהיה העולם מבולבל ואין שלום בעולם ,ועל כן אם היה הוא יתברך עונה טרם יקראו היו
ישראל אבודים ,לא כן הוא ,כי אדרבא ירבה השלום בעולם ,כי כל הבריות יהיו בשלוה ,כי רוח
שלוה שרתה בעולם עד גדר (כה) שזאב וטלה ירעו כאחד ,ואריה כבקר כו' לא ירעו ולא
ישחיתו בכל הר קדשי כו'.

פרק סו
א כֹה אָ ַׁמר ה' הַׁ ָש ַׁמיִם כִ ְס ִאי וְהָ אָ ֶרץ הֲ דֹם ַׁרגְ לָ י
אֵ י-זֶה בַׁ יִת אֲ ֶשר ִת ְבנּוִ -לי וְאֵ י-זֶה ָמקֹום ְמנּוחָ ִתי :
ב וְאֶ תָ -כל-אֵ לֶ ה י ִָדי עָ ָש ָתה וַׁיִ ְהיּו כָל-אֵ לֶ ה נְ אֻ ם-ה'
וְאֶ לֶ -זה אַׁ ִביט אֶ ל-עָ נִ י ּונְ כֵה-רּוחַׁ וְחָ ֵרד עַׁ לְ -דבָ ִרי :
ג שֹוחֵ ט הַׁ שֹור ַׁמכֵהִ -איש
עֹורף כֶלֶ ב
זֹובֵ חַׁ הַׁ ֶשה ֵ
ַׁמעֲ לֵ ה ִמנְ חָ ה ַׁדם-חֲ זִ יר
בנָה ְמבָ ֵרְך אָ וֶן ג
ַׁמזְ כִ יר ְל ֹ
ּוב ִשקּוצֵ יהֶ ם נ ְַׁפ ָשם חָ פֵ צָ ה :
ַּׁם-הֵ ָמה בָ חֲ רּו ְב ַׁד ְרכֵיהֶ ם ְ
ֹתם אָ ִביא לָ הֶ ם
ּומגּור ָ
ד גַׁם-אֲ נִ י אֶ ְבחַׁ ר ְב ַׁתעֲ לֻלֵ יהֶ ם ְ
אתי וְאֵ ין עֹונֶה ִדבַׁ ְר ִתי וְל ֹא ָש ֵמעּו ַׁו ַׁי ֲעשּו הָ ַׁרע ְבעֵ י ַׁני ּובַׁ אֲ ֶשר ל ֹא-חָ פַׁ ְצ ִתי בָ ָחרּו :
יַׁעַׁ ן ָק ָר ִ
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(א) כה אמר ה' השמים כסאי כו' .הנה על פס' היכל ה' היכל ה' כו' ארז"ל ,שהיו ישראל
אומרים לירמיה ,מה לך מפחידנו מאויבינו יחריבו ארצנו ,היעלה על לב יעזוב ה' את ביתו
והיכלו ביד גוים ,על כן אמר אל הנביא מה הביטחון הזה אשר בטחו ,באומרם היכל ה' היכל
ה' ,הלא ידעו כי היכל ה' המה ולא הבית ,כי אין הבית כדאי לשרות בו שכינה ,אך עיקר
ההיכל הוא האדם כאשר הוא צדיק ,ואם אין ,הלא תסתלק ,והאדם והבירה יעזוב ביד עכו"ם
עריצים ,והן אמת חשבתי כי כחזיון הזה חזה גם ישעיהו בכתובים אלה ,ומה גם לרז"ל
האומרים ,כי בזמן הבית בימי מנשה היה המשא הזה ,וזה אומרו כה אמר ה' השמים כסאי
כו' ,לומר הלא בעשותכם הרע בעיני ,על מה אתם בוטחים שלא אשחית הכל ,האם על היכל
ה' שלא אניחהו ביד גוים ,כי ביתי הוא אשר אני שוכן בתוכו ,הנה כה אמר ה' אל יעלה על
רוחכם ,כי בבית היא דירתי כי אם באדם הצדיק בהימצאו ,כי הביטו וראו בדעתכם ,כי אחר
שהשמים כסאי והארץ הדום רגלי אשר זה כל העולם ,ואם כן איזה בית אשר הוא בעל גבול
אשר תבנו לי ,והנה זה הוא מפאת היות בית בעלת גבול ומחיצות ,וכל שכן שבלעדי זה איזה
מקום יערך אלי להיות בו מנוחתי ,כי האמנם ישב אלוהים על הארץ ,אפילו אם יצויר יהיה
הבית גדול.
או שעור הכתוב ,איזה בית גבולי אשר תבנו למי שהשמים כסאו והארץ הדום רגליו ,וכל
זה הוא בהנחה שהנחתי ששמים וארץ כדאים להיותי שוכן בם ,כל שכן כי איזה מקום
מנוחתי לא שמים ולא ארץ ,כי מה המה להיותם מנוחתי בעצם ,כי אם בדרך התפשטות
בעלמא כנודע.
ושמא תאמרו ,כי גדול הוא בית המקדש משמים וארץ כמאמר בר קפרא ,כי גדולים מעשה
צדיקים ממעשה שמים וארץ ,כי במעשה שמים וארץ כתיב אף ידי יסדה ארץ כו' ,ואלו
במעשה צדיקים כתיב מקדש ה' כוננו ידיך ,ואם כן גם ששמים וארץ לא יהיו כדאים לשכון יה
אלוהים ,יהיה כדאי בית המקדש שהוא מעשה צדיקים ומתייחס אל ב' ידי ה'.
הנה לזה יש תשובה ,וזה אומרו (ב) ואת כל אלה ידי עשתה כו' ,כלומר הלא תאמרו כי את
כל אלה ידי עשתה ואינן מעשה צדיקים כביהמ"ק ,ומתייחסים אל יד א' וזהו ידי עשתה ,מה
שאין כן ביהמ"ק שמתייחס לשתי ידיים ,כד"א מקדש ה' כוננו ידיך ,באופן כי תקשני לומר ,כי
כדאי הוא הבית אשר תבנו לי לשכון בו יותר מכל שמים וארץ ,אך על זה יש קושיא ,כי איך
יתכן יהיו מעשה צדיקים שהוא בנין גשמי גדול משמים וארץ ,עם היות כי הלא ויהיו כל אלה
נאם ה' ,כי בדבר ה' שמים נעשו שנבראו ע"י דבורו שהוא רוחניות מרום וקדוש ,ואינו דומה
אשר נתהווה בדבורו יתברך לאשר היה ממעשה ידי אדם ,אך מה ששבח אני הבית המקדש
לא על הבית מצד עצמו ,כי אינו שורה בו בעצם כי אם באדם ,כי היכל ה' המה ,וזהו ואל זה
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אביט לשכון בו ,אל עני ונכה רוח וחרד על דברי ,שהוא החרד על דברי שאמרתי והיה
העולם ,כאומרו ויהיו כל אלה נאם ה' ,שהוא כי בדבר ה' שמים נעשו ,שאביט אל מי שחרד
על דברי שדברתי והיה העולם בל תהיה דברי לבטלה ,וע"כ משתדל להיות צדיק יסוד עולם
שנברא בדברי.
או שעור הכתוב ,ואיזה מקום מנוחתי בכל שמים וארץ ,עם היות שואת כל אלה ידי עשתה,
ומה גם עתה בית גבולי אשר תבנו לי ,ואם כן במה אני שוכן בעולם הזה ,הלא הוא ,כי הנה
ויהיו כל אלה נאם ה' נבראים בנאם ה' כי בדבר ה' נעשו ,ועל כן מי מקיימם החרד על
דברי ,כי כדאי הוא החרד על דבר ה' לקיים מה שנברא בדבר ה' ,ועל כן אותו אביט להיות
היכל ה' ,ועל פי דרכו הורה איך החרד על דבר ה' כדאי הוא לקיים שמים וארץ ,כי יבוא
החרד על דבר ה' ויקיים מה שנעשה בדבר ה' ,וזהו ויהיו כל אלה נאם ה' ,ואל זה אביט כו'
וחרד על דברי לקיים הנעשה בדבר ה' ,הוא דבר ה' שבו שמים נעשו .או יכוון באומרו וחרד
על דברי ,לומר הנה בחרתי בעני ונכה רוח ,אך בזאת שלא להיות עני ונכה רוח ,אם יראה
עוברים על דברי מחמת הכנעתו ישתוק ,כי אם יצעק ויעשה חרדות על דבר ה' ,כי כדאי הוא
דבר ה' לבלתי החשיב כל שוכני ארץ ,כי כל אלה לא נבראו רק בדבר ה'.
ושמא תאמרו ,הלא תקריבו קרבנות ומנחות בבית המקדש ,ובזה אתם בוטחים להתקיים,
הלא (ג) השוחט השור מכה איש וזובח השה אחשיב כעורף כלב ,ומעלה מנחה כאלו הוא
דם חזיר ,ומזכיר לבונה למברך און ,וכל זה למה ,הלא הוא כי גם המה השוחט השור וזובח
השה והמעלה מנחה והמזכיר לבונה ,בחרו בדרכיהם של מכה איש ועורף כלב ומברך און
ועושים אותם ,וגם שמקריבים קרבנות לא מלב ומנפש הם עושים ,כי בעלילותם של מכה
איש ועורף כלב ומברך און נפשם חפצה.
לכן גם (ד) אני אבחר בתעלוליהם שבחרו ופעלו לשלם להם פעלם ,ומגורותם שבשבילם
מקריבים קרבנות אביא להם ,ולא ינוכו אשמותם במה שאביא להם ,כי כל זה יהיה יען
קראתי שישובו בתשובה ואין עונה ,ואח"כ דברתי בקושי כמשמעות דבור ולא שמעו,
ובראשונה ויעשו הרע בעיני ,ולא בעיני בשר ודם כי אם בהיחבא ,ואח"כ להכעיס באשר לא
חפצתי בחרו ,שלא מתאוות הנאתם רק לבחור במה שלא חפצתי.
ה ִש ְמעּו ְדבַׁ ר-ה' הַׁ חֲ ֵר ִדים אֶ לְ -דבָ רֹו
אָ ְמרּו-אֲ חֵ יכֶם שֹנְ אֵ יכֶם ְמנ ֵַׁדיכֶם ְל ַׁמעַׁ ן ְש ִמי יִכְ בַׁ ד ה' וְנִ ְראֶ ה ְב ִש ְמ ַׁח ְת ֶכם ו ְֵהם ֵיבֹשּו :
ו קֹול ָשאֹון ֵמ ִעיר קֹול ֵמהֵ יכָל קֹול ה' ְמ ַׁשלֵ ם גְ מּול ְלאֹ יְבָ יו :
יטה ָזכָר :
ז ְב ֶט ֶרם ָת ִחיל יָלָ ָדה ְב ֶט ֶרם יָבֹוא חֵ בֶ ל לָ ּה ו ְִה ְמ ִל ָ
ח ִמיָ -ש ַׁמע כָז ֹאת ִמי ָראָ ה כָאֵ לֶ ה

חזור לעמוד השער

ספר ישעיהו

*

פירוש מראות הצובאות

*

רבי משה אלשיך

*

אתר דעת

532

ֶיה :
הֲ יּוחַׁ ל אֶ ֶרץ ְביֹום אֶ חָ ד ִאםִ -יּוָלֵ ד גֹוי פַׁ עַׁ ם אֶ חָ ת כִ י-חָ לָ ה גַׁם-י ְָל ָדה ִציֹון אֶ ת-בָ נ ָ
ֹלה ִיְך:
ֹאמר ה' ִאם-אֲ נִ י הַׁ מֹו ִליד וְעָ צַׁ ְר ִתי אָ ַׁמר אֱ ָ
אֹוליד י ַׁ
ט הַׁ אֲ נִ י אַׁ ְש ִביר וְל ֹא ִ
(ה) שמעו דבר ה' החרדים אל דברו כו' .הנה ידוע כי בגאולה העתידה יש תיקון לישראל
וגם לבחינת כבודו יתברך ,כי שמו חלילה מחולל בעכו"ם ,וגם שמו הגדול כביכול בלתי מלא
בד' אותיות ,עד יום נקם כד"א כי יד על כס יה ,ובכלל כבוד שמו הוא הבית אשר נקרא שמו
עליו שיבנה והוא כבוד שמו ,והנה כתבנו למעלה כי הנביא בשם ה' מחזיק לבנו בל נתייאש
על גאולתנו ,כי כמשכון ובטחון הוא לנו דבר כבוד שמו שלא יעזבנו ,ואגבו נושע גם אנחנו,
והנה החרדים על דבר ה' שמעו ויחלו כי דברו לא ישוב ריקם ,והנה לא יבצר בעמנו ליצני
הדור יתלוצצו וירחקו מהחרדים על דבר ה' ומייחלים תשועת ישראל בכל לבם ,ואומרים להם
מה לכם תייחלו תשועת ישראל כי איה לכם זכות לכך ,ואם הוא המשכון שיש על דבר כבוד
שמו ,הלא יעשה מה שיכבד שמו ,כענייין הנקם מאויביו וכיוצא ויעזוב אתכם ,והנה אלה
מרפים ידי החרדים על דבר ה' אסירי התקווה ,וע"כ אומר להם הוא יתברך שמעו דבר ה'
החרדים אל דברו ,שאליכם אביט כאמור בסמוך ואל זה אביט כו' וחרד על דברי ,הנה
אמרו אחיכם שונאיכם מנדיכם ומרחיקים אתכם ,ואמירתם הוא כי אינו בטחון לכם דבר כבוד
שמי ,כי יאמרו כי למען שמי יכבד ה' כי יעשה מה שיכבד ה' בלבד ,אך אתכם יעזוב ולא יחוש
כי מה לו מישראל ,על כן אני אומר כי ונראה בשמחתכם אני ושכינתי שבגלות כביכול
בשבילכם ופמליא שלי ,והם המרפים ידיכם יבושו.
כי הנה דעו כי יש (ו) קול שאון מעיר ,שיש לפני מליצים בקול שאון מצד ירושלים אשר היא
חרבה ,וכן קול מהיכל אשר הוא חרב שיבנה ,והנה קול ה' מה שנותן קולו לפעול ה' ,הוא
לומר שמשלם גמול לאויביו ,הם אשר הצרו את בניו ,כי מזה הוא עושה עיקר ,והוא כי אין
הקדוש ברוך הוא קורא אויבים בעצם כי אם למצֵ ִרים את ישראל ,כענייין מלחמה לה' בעמלק
ואומרו כי דם עבדיו יקום ונקם ישיב לצריו ,ועל דרך זה מקראות אין מספר לגדודם.
או במאמר ירמיה היכל ה' המה כי ישראל נקראו היכל ה' ,ובזה יאמר הנה קול מעיר שהוא
צרת העיר היא ירושלים ,ולעומת קול זה גם יש קול מהיכל הם ישראל ,שהיו הנקראים היכל
ה' ,כי נתנו את נבלת עבדיו כו' בשר חסידיו כו' ,אך מה שעושה יתברך עיקר לשלם גמול
לינקם הוא על ישראל ,וזהו קול ה' משלם גמול הוא לאויביו של היכל ה' הנז' ,הם ישראל
שהיו נקראים היכל ה'.
והראיה כי מזה אני עושה עיקר ,הלא הוא כי הנה (ז) בטרם תחיל חיל החורבן ,ילדה את
הגואל הוא מלך המשיח ,הנותן נקמת ישראל באויביהם ,והוא מאמרם ז"ל באיכה רבתי כי
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טרם עת שלוח אש בבית המקדש נולד המשיח ,כאשר סופר שם במדרש ,וזה הוא סימן כי
גם בטרם יבא חבל לה בחבלי משיח והמליטה זכר ,והוא כי ביום בא גוג ומגוג על אדמת
ישראל בחבלי משיח ,ויצר אותנו בטרם יגע בירושלים נהיה נושעים ,וזהו בטרם יבא חבל לה
והמליטה זכר ,כאשר בטרם תחיל ילדה.
והביטו וראו (ח) מי שמע כזאת מי ראה נפלאים האלה כאחת ,אם לא כי יד ה' עשתה למען
עמו ישראל ,שבשביל ישראל סבא נברא העולם ,והוא כי היוחל ארץ ביום א' כו' והוא ,כי אם
אין ישראל סבא אין עולם כי בראשית ברא אלוהים כו' בשביל ישראל סבא שנקרא ראשית,
וכן מאמר קטיעא בר שלום כי כארבע רוחות השמים פרשתי אתכם ,כשם שאי אפשר לעולם
בלא רוחות כך אי אפשר לעולם בלא ישראל ,והנה אם בחורבן הבית לא הייתה תקווה
לישראל לא היה החיל לציון בלבד ,כי אם לכל הארץ יחד שהייתה חוזרת לתהו ובהו ,כי אם
אין ישראל אבינו אין עולם ,ואלו לא היה אז המשיח הייתה אובדת תקוות ישראל ,ונמצא
שהיה כאלו אז נולד ישראל סבא עולם מתקיים ,נמצא כי ביום החורבן היה החיל כולל לכל
הארץ ,ובלידת המשיח שהיה כאילו אז נולדו ישראל נתקן הכל ,והוא פליאה היות שני קצות
ביום אחד ,והוא איבוד כל הארץ ביום אחד והיוולד גוי בלידה של אשה אחת בפעם אחת.
וזה יאמר מי שמע כזאת וכו' היוחל ארץ שיבוא חיל כולל לכל העמים ביום אחד ,ואם יולד
גוי שהוא עם רב ,מקיימי הארץ בכרס אחד בלידה אחת ,והיכן היה כל זה הלא הוא מה
שאמרתי היוחל ארץ ,הוא כי חלה שהוא ע"י החורבן שהיה חיל אל כל הארץ ,שהיה העולם
אבד בהעדר ישראל ,ומה שאמרתי אם יולד גוי הוא גם ילדה אז ציון את בניה כולם פעם
אחת ,שהוא בלדתה את המשיח בעת ההיא ,וזהו כי חלה גם ילדה ציון את בניה ,כי ביום
אחד היה איבוד וחיל הארץ ,ואז בפעם אחת נולדו כל ישראל המקיימים את הארץ ,והכל היה
בציון כי חלה בחורבן וגם ילדה את בניה כמדובר.
ומסיים מאמרו הוא יתברך (ט) האני אשביר כו' ,והוא כי הנה אמר בטרם תחיל ילדה ,כי
אחר שבטרם תחיל בחורבן ילדה את המשיח כאלו ילדה את כל ישראל ,מזה תדעו כי גם
לעתיד בטרם יבא חבל לציון והמליטה זכר ,שהוא מציאות הגאולה ,וביאר ענייין בטרם
תחיל ילדה בפסוק שאחריו ,בא עתה ופירש איך מזה יצא שבטרם יבא חבל לה והמליטה
זכר ,והוא האני אשביר וכו' יאמר ה' ,לומר כי אז בזמן חבלי משיח יאמר ה' ,האני אשביר
שאביא בנים עדי משבר ולא אתן לידה שתמליט זכר בתמיהה ,זה לא יתכן שאשביר ולא
אוליד ,כי הלא כשהשברתי ביום החורבן הולדתי את מלך המשיח ,ובכן אמור מעתה אם אני
המוליד מאז מיום החורבן ,היתכן שאעצר בבוא חבלי הלידה מלהביאו אחר שכבר נולד ,וזהו
ועצרתי אמר אלוהיך ,ושינה התוארים מה' אל אלוהיך ומעתיד לעבר ,שאמר יאמר ה' ואח"כ
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אמר אלוהיך לשון עבר ,אך הוא כי בעת החורבן לבל יאבד העולם ,אפילו מידת הדין הסכימה
להוליד את המשיח ,ומאז אמר למה אני עושה שיולד זה עתה ,כדי להביא הגאולה בזמנה
באומרי אם אני המוליד ועצרתי בתמיהה ,ואח"כ בזמן הגאולה יאמר שם ההוויה הגדול,
האני במידת רחמים אשביר ולא אוליד הגאולה ,והלא אם אני המוליד ועצרתי אמר אלוהיך
מאז ,ואם מידת הדין אמר כך כל שכן אני מידת רחמים.
יה :
ְרּושלַׁ ם ְוגִ ילּו בָ ּה כָל-אֹ הֲ בֶ יהָ ִשישּו ִא ָתּה ָמשֹוש כָלַׁ -ה ִמ ְתאַׁ ְב ִלים עָ לֶ ָ
י ִש ְמחּו אֶ ת-י ָ
ּושבַׁ ְע ֶתם ִמשֹ ד ַׁתנְ חֻ ֶמיהָ ְל ַׁמעַׁ ן ָתמֹצּו ו ְִה ְתעַׁ ַׁנגְ ֶתם ִמזִ יז כְ בֹו ָדּה :
יא ְל ַׁמעַׁ ן ִתינְ קּו ְ
שֹוטף כְ בֹוד גֹו ִים
ֵ
יב כִ י-כֹה אָ ַׁמר ה' ִהנְ נִ י נֹטֶ ה-אֵ לֶ יהָ כְ ָנהָ ר ָשלֹום ּוכְ נַׁחַׁ ל
ָשאּו וְעַׁ לִ -ב ְר ַׁכיִם ְת ָשעֳ ָשעּו :
וִינ ְַׁק ֶתם עַׁ ל-צַׁ ד ִתנ ֵ
ירּושלַׁ ם ְת ֻנ ָחמּו :
ָ
ּוב
יג כְ ִאיש אֲ ֶשר ִאמֹו ְתנַׁחֲ ֶמנּו כֵן אָ נֹכִ י אֲ נַׁחֶ ְמכֶם ִ
מֹותיכֶם כ ֶַׁד ֶשא ִת ְפ ַׁר ְחנָה
ֵ
ְשש ִל ְבכֶם וְעַׁ צְ
יתם ו ָ
יד ְּור ִא ֶ
ְנֹודעָ ה יַׁד-ה' אֶ ת-עֲ בָ ָדיו ְוזָעַׁ ם אֶ ת-אֹ ְיבָ יו :
ו ְ
(י) שמחו את ירושלם וגילו בה כו' .אמר הנה יש שלשה סוגים בישראל:
יש המון העם החפצים יותר בגאולתם מבישועת ירושלים,
ויש כת שני והוא שאוהבים יותר תשועת ירושלים מישועת עצמם אך אינן מתאבלים עליה,
וכת שלישית הם המתאבלים עליה,
וכל אחד מקבל הנאה לפי הדרגתו ,והוא כי על הכללות אמר שמחו את ירושלים שהוא גדר
שמחה ,ולא ישכנו בה רק ישמחו בטובה,
ועל השני אמר וגילו בה כל אוהביה ,שהוא תואר גילה שהיא יתירה על שמחה ויהיו בה,
ועל השלישית אמר שישו אתה משוש כל המתאבלים עליה ,כלומר עצתי היא תדבקו בזו
השלישית ,ואומר לכם שישו שהוא כי יהיה להם ששון כפול:
הא' שישישו בטוב שבה,
שנית כי גם מה שהוא מקבלת מלמעלה תקבלו אתה ,וזהו שישו אתה משוש ,והוא ,כי מה
שהיא מקבלת ששון מירושלים של מעלה תקבלו אתם עמה.
וזהו שפירש ואמר על החלוקה הא'( ,יא) למען תינקו ושבעתם משד תנחומיה ,כי מהשד
שלה שקבלה כאשה שממה שהושפע בדדיה תשביע את ולדה,
ועל החלוקה הב' ,אמר למען תמצו שהוא שזולת מה שבדד תמוצו ממה שבפנים,
ועל הג' ,אמר והתענגתם מזיז כבודה הוא ה' השורה בתוכה לכבוד ,כד"א ולכבוד אהיה
בתוכה.
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ופירש (יב) כי כה אמר ה' על הא' ,הנני נוטה אליה כנהר הידוע הוא היוצא מעדן שלום
להחזיק ברכה ,כי אין כלי מחזיק ברכה כשלום ,ובזה וכנחל כו' ומזה וינקתם וכו' כאומר
למען תינקו,
ועל הב' ,אמר (יג) כאיש אשר כו' ובירושלים בתוכה תנוחמו כאומרו למעלה וגילו בה,
ועל הג' ,אמר (יד) וראיתם ושש כו' וזהו פירוש אל אשר אמר שישו אתה משוש כי תתענגו
מזיז כבודה.
[יב] כי כה אמר ה' הנני נוטה אליה כו' .מלבד הכתוב יאמר הנה יש שני מיני אושר:
א' יניקת אושר שפע רוחני ,ויש אושר עושר העולם הזה ,וכן באושר העולם הזה יש משל
ירושלים כי ירבה עושרה וטובה ככל הכתוב למעלה ,ושמתי כדכד כו' וכל גבולך לאבני
חפץ ,שארז"ל שאפילו גדרי הכרמים והשדות יהיו מאבנים טובות ומרגליות.
ויש עושר של ממלכות עמים ,נאספים להשתחוות לישראל באוצרות כספם וזהבם ,והנה מן
הסוגים האלו אשר בחר הוא יתברך הוא הראשון כאומרו למען תינקו וכו' למען תמוצו
והתענגתם שהוא תענוג נפשי מזיז כבודה שהוא מירושלים של מעלה כמדובר ,אמר עתה,
כי כה אמר כו' נמשך אחר פסוק הקודם ,לומר הלא אמרתי לכם שישו אתה משוש כו' ,ולא
הזכרתי טובות העולם הזה ,הלא הוא כי אני עושה למען תינקו כו' למען תמוצו כו' שהוא
אושר רוחני ,והלא תאמרו ,והלא טוב היה ליינק חלב גוים ושד מלכים ,תחת אשר אכלונו
הממונו ,אל יעלה על רוחכם שיבצר גם זה ,כי כה אמר ה' הנני נוטה אליה כנהר שלום עם
כל הגויים ,שיזחלו כנהר כריבוי לבוא אליה דרך שלום כל הגויים ,וכנחל שוטף יהיה כבוד
גויים ועושרם אשר יביאו לרוב ,וינקתם זה כי לא תעדר מכם גם יניקת כבוד עשרם ובכבוד
גדול ,כי על צד תנשאו כו' ,אך איני עושה עיקר מיניקתכם משל גויים כי אם משלכם.
כי הנה [יג] כאיש אשר אמו תנחמנו כן אנכי אנחמכם ,והוא כי כאשר האב מנחם את הבן
למה שהוא אדם ,אפשר ירחמנו משלל זולתו כי אדם הוא ,וישלול שלל ויבוז בז ויתן לבנו
וינחמנו בו ,אך אמו יושבת בית לא ינחמנו ,כי אם משלה ,וזהו כאיש אשר אמו תנחמנו
משלה כן אנכי אנחמכם משלי.
ושמא תאמרו ,הלא תנוח דעתנו יותר להינחם ע"י שלל אויבינו ,תחת אשר שללונו ואכלונו,
לזה אמר ובירושלים תנוחמו ,והוא כי את ירושלים אמרו ערו ערו עד היסוד בה ,ואין
תנחומיה שמקבלת מאויביה יניקה ,כי אין לה בטובם ועושרם כי אם מתנחמת בשד ,כי תינק
מירושלים העליונה כמו שכתבנו ,ולכן אתם שלא תעשו עיקר מיניקה משל אויביכם ,כי אם
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ממני בירושלים תנוחמו ,שאינה נוטלת מאויביה אשר החריבוה כי אם ממני ,גם אתם תנחמו
בה שאינה מתנחמת רק משלי ,וזהו ובירושלים תנוחמו.
והנה לכם שתי תועלויות בהיות שתינקו ממני שהוא מהשכינה ,שהיא שד תנחומיה וזיז
כבודה ,אחד כי [יד] וראיתם ושש לבכם בעושר של אויביכם שהוא ממון ,יגרום לכם דאגה
אך בזה וראיתם ושש לבכם ,וגם אם תאמרו כי גם עושר העולם הזה משמח ,אין השמחה
עושה רושם בעצמות הקשים ,מה שאין כן באושר רוחני כי בו גם לעצמות ישפיע ,כי
ועצמותיכם כדשא תפרחנה כמאמר שלמה על עוסק בתורה שתהיה שיקוי לעצמותיך.
ושמא תאמר ,הלא שמחת אכול שלל אויבינו אשר אכלונו ,תגדל השמחה עד שתדשן עצם,
דע כי אדרבא נהפוך הוא ,כי הנה עוד תועלת אחר יהיה לך בזה ,והוא כי ונודעה יד ה' את
עבדיו וזעם את אויביו ,שהוא בדרך הזה יודיעו שני הפכים:
אחד אושרך,
שנית ,כי יזעים בה את אויביך,
אך עתה שיבואו וישתחוו לך ברוב עשרם ,לא יזעם אותם ה' כי אם תקבלו מנחתם ,לאו אורח
ארעא לזעום אותם ,ואם תגעל בעושרם ותעש עיקר מטוב ה' ,תכיר יד ה' את אוהביו כמוך
וזעם את אויביך ,ויותר תנוח דעתך להינחם ע"י זעימתם מע"י קבל כבוד עושרם.
[יא-יד] או שיעור הכתובים ,כי אמר למעלה ג' חלוקות:
אחד ,למען תינקו כו',
ב' ,למען תמוצו,
ג' ,והתענגתם מזיז כבודה,
ועל הא' ,אמר כי כה וכו' הנני נוטה כו' ,שמפרש ואומר מה הוא שד תנחומיה שהוא שד של
ב' תנחומין:
ואמר שהא' הוא כי הנני נוטה אליה כנהר שלום שהן ב' יניקות:
א' מעולם העליון שיהיה שפע משער השמים כנהר הידוע ,הוא היוצא מעדן לחבר ירושלים
ע"י נהר השפע עם כל העולמות של מעלה ,וזהו גדר שלום שהוא חיבור ,כד"א המשל וכו'
עושה שלום וכו' נמצאת יונקת משפע עליון,
וגם מן הארץ כי כנחל שוטף כבוד גוים ,נמצאת יונקת מב' תנחומין שהן שוד תנחומיה ,ועל
זה אמר וינקתם מהאושר ההנאה רוחניות וגשמיות ,ומה שקראתיה כבוד הוא על שעם יניקת
ההנאה ,יהיה ג"כ כבוד כי על צד תנשאו וכו',
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ועל מה שאמרתי למען תמוצו ,הוא כי כאיש אשר אמו תנחמנו ,שמוציאה לו דברי תנחומין
מקירות לבה ,כן אנכי השכינה כביכול אוציא שפע מפנימיותי כמוצץ שמוצץ מה שבפנים ,כן
תמוצו מאיכות פנימיותי.
ושמא תאמרו ,זה יהיה שנמוץ ונתהנה מאז והלאה ,אך איך נתנחם על כל הרעה שבאה
עלינו בחורבנות וגלויות? לזה אמר ובירושלים תנוחמו שהייתה שממה ועיים ,עם שלא
חטאה וסבלה עליכם וכל שכן אתם ,ועל מה שאמר והתענגתם מזיז כבודה ,הלא הוא כי
וראיתם זיז כבודה ושש לבכם ,שיהיה עין רואה ולב שמח ואברים מתענגים עד העצמות,
לעומת מה שלא הסרתם כלים עין ולב ואברים אלו מן העבירה ,והמידה הפועלת לכם רחמים
אז יזעום את אויביו.
ֹתיו ְלהָ ִשיב ְבחֵ ָמה אַׁ פֹו ְוגַׁעֲ ָרתֹו ְבלַׁ הֲ בֵ י-אֵ ש :
טו כִ יִ -הנֵה ה' בָ אֵ ש יָבֹוא ְוכַׁסּופָ ה ַׁמ ְרכְ ב ָ
ּובחַׁ ְרבֹו אֶ תָ -כל-בָ ָשר ו ְַׁרבּו חַׁ ְללֵ י ה' :
טז כִ י בָ אֵ ש ה' נִ ְשפָ ט ְ
יז הַׁ ִמ ְת ַׁק ְד ִשים וְהַׁ ִמ ַׁטהֲ ִרים אֶ ל-הַׁ ַׁגנֹות אַׁ חַׁ ר (אַׁ חַׁ ד) [אַׁ חַׁ ת] בַׁ ָת ֶוְך
אֹ כְ לֵ י ְב ַׁשר הַׁ חֲ זִ יר ְוהַׁ ֶש ֶקץ וְהָ עַׁ כְ בָ ר י ְַׁח ָדו יָסֻ פּו נְ אֻ ם-ה' :
(טו) כי הנה ה' באש יבוא כו' .אשר אמרתי וזעם את אויביו שהוא מידת הרחמים אשר ה'
הוא המדבר באומרו כי כה אמר ה' כו' ,והלא כמו זר יחשב בעיניכם עשותי ע"י מידת רחמים,
או כי קלה תהיה זעימתם אל תחושו ,כי דעו אפוא כי הנה ה' באש יבוא שהוא הוא ובית דינו,
כי את הב"ד קורא אש ,וגם כסופה ימהרו ופי' מה שימהרו מרכבותיו ,הוא כדי להשיב
בחימה שפוכה את אפו ,אשר הקדים והלך לעשות נקמה באויבים ,וגערתו שגוער באף
להשיבו הוא כלהבי אש ,כי אינו חפץ כי אם ע"י עצמו כאומרו למעלה ,פורה דרכתי לבדי כו'
כמפורש שם בס"ד ,כי הוא שמח לנקום נקמת בני ישראל ע"י עצמו מהטעמים הנאמרים
למעלה.
ושמא תאמר ,א"כ למה יבא ה' באש שהוא עם מידת הדין ולא יעשה לבדו ,הלא הוא כי לא
יבצר בבוא אלוהינו לעשות נקמה בעמלקים ,אויבי ישראל ולגאול את ישראל ,לקום שרי
האומות לעשות כעוזא שרו של מצרים ,שאמר אליו יתברך משוא פנים יש בדבר כו' ,יחדו
למשפט נקרבה לפני ב"ד של מעלה ,ואומר הוא יתברך על כן טוב טוב הוא ליעשות ע"י מידת
הרחמים עם הב"ד ,שלא ישאר לשרי האומות עכו"ם פתחון פה.
וזה אומרו (טז) כי באש וכו' לומר תדעו כי מה שבא באש הוא הב"ד ,הוא על כי ה' נשפט
עם השרים כביכול ,על כן צריך ב"ד שידונו להורות להם יושרו יתברך ,אך לעשות המשפט
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והנקמה בהם לא בחרבו של מידת הדין כ"א ובחרבו של ה' ,הוא בבחינת הדין שבו יהרוג את
כל בשר ,ועם כל זה ורבו חללי ה' .ואל יעלה על רוח איש חלילה ,כי מה שבאש הוא מדת ה'
יבוא ,הוא לבלתי יכולת חלילה למידת רחמים לפעול רוגז בלי מדת הדין ,כי דעו אפוא ,כי (יז)
המתקדשים וכו' כולם יסופו ע"י דבור קל של ה' עם היותו בעל הרחמים ,וזהו יחדו יסופו
נאם ה' ע"י נאמו של ה' ברוך הוא.
בֹודי :
ֹתיהֶ ם בָ אָ ה ְל ַׁקבֵ ץ אֶ ת-כָל-הַׁ גֹויִם ְו ַׁה ְלשֹ נֹות ּובָ אּו ו ְָראּו אֶ ת-כְ ִ
ּומ ְח ְשב ֵ
יח וְאָ נֹכִ י ַׁמ ֲע ֵשיהֶ ם ַׁ
יטים אֶ ל-הַׁ גֹויִם ַׁת ְר ִשיש פּול ְולּוד מ ְֹשכֵי ֶק ֶשת תֻ בַׁ ל
ְש ְמ ִתי בָ הֶ ם אֹות ו ְִשלַׁ ְח ִתי ֵמהֶ ם ְפלֵ ִ
יט ו ַׁ
בֹודי בַׁ גֹויִם :
בֹודי ְו ִהגִ ידּו אֶ ת-כְ ִ
ְו ָיוָן הָ ִאיִ ים הָ ְרחֹ ִקים אֲ ֶשר ל ֹאָ -ש ְמעּו אֶ תִ -ש ְמ ִעי וְל ֹא ָראּו אֶ ת-כְ ִ
סּוסים ּובָ ֶרכֶב ּובַׁ צַׁ ִבים ּובַׁ ְפ ָר ִדים
כ וְהֵ ִביאּו אֶ תָ -כל-אֲ חֵ יכֶם ִמכָל-הַׁ גֹויִם ִמנְ חָ ה לה' בַׁ ִ
ְרּושלַׁ ם אָ ַׁמר ה' כַׁאֲ ֶשר י ִָביאּוְ -בנֵי י ְִש ָראֵ ל אֶ תַׁ -ה ִמנְ ָחה ִבכְ ִלי ָטהֹור
ּובַׁ כִ ְרכָרֹות עַׁ ל הַׁ ר ָק ְד ִשי י ָ
בֵ ית ה' :
כא ְוגַׁםֵ -מהֶ ם אֶ ַׁקח לַׁ כֹהֲ נִ ים לַׁ ְלוִיִ ם אָ ַׁמר ה' :
כב כִ י כַׁאֲ ֶשר הַׁ ָש ַׁמיִם הַׁ חֳ ָד ִשים וְהָ אָ ֶרץ הַׁ חֲ ָד ָשה אֲ ֶשר אֲ נִ י עֹ ֶשה עֹ ְמ ִדים ְלפָ נַׁי נְ אֻ ם-ה' כֵן
יַׁעֲ מֹד ז ְַׁרעֲ כֶם ו ְִש ְמכֶם :
הנה אומרו אנכי בלתי צודק עם העניין ,כי אינו אומר אנכי אעשה דבר פלוני,
ועוד אומר באה לשון יחיד.
ועוד אומרו ושמתי בהם אות מה צורך אל האות.
ועוד מה צורך לשלח אל איים הרחוקים יבואו לראות את כבודו.
ועוד אומרו והביאו את כל אחיכם כו' ,מי הם המביאים אם הם הרחוקים לא היו שם ישראל
בארצותם.
ועוד ,שאומר מכל הגוים שיראה שלא על אשר היו נמצאים במקומות הרחוקים ידבר ,ואם
הוא האחרים הבאים לראות את כבודו יתברך ,מיד באומרו ובאו וראו את כבודי היה לו לומר
והביאו את כל אחיכם וכו'.
ועוד ,שאם כן אומרו מכל הגוים הוא מיותר ,כי הם הם הגוים והיה לו לומר מביניהם.
ועוד מה ענייין אומרו כאשר יביאו בני ישראל את המנחה וכו' איך ידמה זה לזה.
ועוד מה הוא הכלי טהור שיביאו את ישראל בהם ,אם הוא הסוסים והצבים כו' ,איזו טומאה
או טהרה תצדק בהם.
ועוד אומרו ,וגם מהם אקח כו' ממי יקח אם מישראל המובאים ,אם הנלקחים הם זרע כהנים
ולויים פשיטא ואם אינן למה.
ועוד שהיה ראוי תנקד למ"ד של לכהנים בשו"א ולא בפת"ח ,וכן למ"ד של ללויים,
ועוד איך יתקשר לזה פסוק כי כאשר השמים החדשים כו'.
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ועוד אומרו עומדים לפני כי הלא זולת שמים חדשים וארץ חדשה ,אין דבר שלא יהיה לפניו
יתברך.
ועוד מהו ההידמות שיש לישראל עם השמים חדשים וארץ חדשה.
ועוד אומרו ושמכם כי אין עמידה צודקת בשם.
אמנם הנה יש ב' סוגים באומות:
א' ,כל הקרובים אשר שמעו את שומעו יתברך ,והנה אלו רובם הצרו את ישראל ,ויש בהם
מועטים אשר לא הצרו.
ויש סוג ב' והם הרחוקים אשר לא שמעו את שמעו יתברך ולא ראו את כבודו ,וכל הסוג
ההוא אין בהם מי שהיצר את ישראל כלל.
והנה דרכו יתברך להשגיח בפרטים לתת לאיש כדרכיו ,ועל כן את כל הגויים וכל הלשונות
יקבץ לשלם לעושים הרעה כרעתם ,ולמועטים אשר לא הצרו את ישראל ישלם טוב ,והנה
ידוע ,כי כאשר פעולות ומחשבות של טובה של ישראל ,נרשמים ונעשים אורות קיימים
בקדושה לעומת מעשיהם הרעים הנרשמים בטומאה ,כך פעולות ומחשבות הרעים של
אומות עכו"ם על ישראל ,נרשמים לפניו יתברך לשלם להם גמולם ,ואותם המעשים
והמחשבות של אותם הכתות כולם כאחת נוסדו יחד ,לשים בלב כל הגוים להתקבץ לראות
את כבודו יתברך.
ושיעור הכתוב במה שידענו כי (יח) אנכי היא שכינה ,ואמר הנה ה' יעשה את האמור
למעלה ,עד גדר ורבו חללי ה' ,אומרת השכינה ואנכי מה אעשה ,הלא הוא כי מעשיהם
ומחשבותיהם של האומות עכו"ם ,שהם נרשמים ונעשים רוחות טומאה באו כולם כאחד
לפני ,כדי שאתן בה כח לקבץ את כל הגוים וכו' ,וראו את כבודי שתצא הרוח מאתי לתת כך
בלבם ,וזה אומרו ואנכי מעשיהם ומחשבותיהם הושוו כאחד להיות בא לקבץ את כל הגוים
והלשונות ,וזה אומרו באה לשון יחיד כי על דבר זה היו כאחד ,ובאו כולם וראו את כבודי,
ואז אפריש ביניהם כי (יט) ושמתי בהם אות ושלחתי מהם פליטים כו' ,והוא כי את הטובים
שלא פשעו בו יתברך ולא הצרו את בניו ,הטיב להם שאשלחם פלטים לחופשי ,שילכו אל
הגויים הרחוקים אשר לא שמעו את שמעי ולא ראו את כבודי ,והגידו את כבודי בגוים,
ולמען יאמינו אותם וידעו כי דבריהם אמת ,וראו את כבודי אשים להם אות שיהיה דבר ניסיי
שיגדל עניינם בעיניהם ,וזהו ושמתי בהם אות שהוא כדי שושלחתי מהם וכו' אל הגוים.
ושמא תאמר ,מה בצע בשליחות זה האם צריך אתה ידעו הרחוקים כבודך ,הלא הוא כדי (כ)
שוהביאו את כל אחיכם וכו' ,כי הרחוקים ההם הם ילכו אל כל מקומות הגוים ,והביאו את
אחיכם בסוסים כו' מנחה לה'.
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ושמא תאמר ,ומה בצע יהיו מובאים ע"י אלו לזה אמר שני טעמים:
א' ,כי כאשר יביאו בני ישראל את המנחה בכלי טהור ,כן אחפוץ יובאו ישראל ע"י טהורים
שהם אשר היו רחוקים ולא הצרו את בני ולא פשעו בי ,כי אפילו לא שמעו את שמעי.
ועוד טעם ב' ,כי (כא) גם מהם המביאים אקח לכהנים וכו' שהוא לשרת את הכהנים ואת
הלויים המשרתים אותי בבית המקדש ,כי לא אחפוץ ישרתום כי אם נקיי פשע( ,כב) כי כאשר
וכו' הנה בספר הזוהר פירשו כי השמים החדשים הם רקועי אור קדושה הנעשה בעסוק
בחידושי דרך סודות התורה ,והארץ החדשה הוא אור הנעשה בעסק חידושי פשטי התורה,
ולפי דרכם זה יאמר ,אם תאמר איך נתקיימו לעולם כל הבטחות אלו ,ואולי בנים יולדו לא יזכו
לכך אולי יחטאו ,וגם אנו אולי תשתנה בחירתנו ונחטא.
לזה אמר אל תיראו כי הנה כאשר השמים החדשים וכו' ,אשר עושה מזכויותיכם עומדים
לפני ,כן יעמוד זרעכם וגם שמכם שלכם שלא יחטאו לא הם לא אתם ,כי תהיו זכי האיכות
כשמים וארץ החדשים ההם זה יהיה לכם ,ואשר הביאו את אחיכם או את כל הגוים ,אשר לא
הצרו את ישראל מה תהיה הטבתם ,הלא הוא כי (כג) והיה מדי חדש וכו' ,יבוא כל בשר
להשתחוות לפני אמר ה' ,ומהשתחויתם לפני תתעורר מידת הדין ,על אשר הצרו את ישראל
הם הפושעים בי ,שכאשר (כד) ויצאו כל בשר מהשתחוות לפני יראו ויסתכלו בפגרי וכו',
שתולעתם לא תמות ואשם לא תכבה ,שלא תספיק האש להמית תולעתם ,נמצאו נדונים
באש ובמים יחד ,וזה לא היה בעוברם בבאם להשתחוות עד צאתם ,כי ע"י השתחוית הטובים
תתעורר מידת הדין ,להחזיק בדבר ולהריח הדראון.
[כ-כד] או יאמר ,מה שאמרתי שיביאו את אחיכם מנחה לה' שמשמעו על אדמת הקדש ,אל
תאמרו שבכלות המצרים לנו ואין בחו"ל רק אשר היו לנו טובים ,למה לא נדור ביניהם ומזמן
לזמן נבקר בהיכלך ,הלא הוא כי כאשר השמים החדשים הנז' עומדים לפני בארץ ישראל,
המתייחסת אל היותם לפני כי יאירו וימציאו רקועי אור קדושת התורה ,שאין זה ודאי כי אם
לעומת ארץ ישראל ,כן יעמוד זרעכם בארץ שהוא לפני ,ועל כן לא יצאו חוצה לארץ ,ושמכם
שלכם שתקראו בשמי כי צדיקים נקראים בשמו של הקדוש ברוך הוא ,ואיך יעמדו בחו"ל.
ועוד טעם ב' ,לבלתי תמצאו ותהיו חו"ל כי הנה דעו לכם כי והיה מדי חדש בחדשו כו' ,יבוא
כל בשר להשתחוות לפני שהוא בעיר הקדש ,וכאשר יצאו מלפני מהארץ יראו פגרי האנשים
הפושעים בי וכו' ,ויצטערו מהריח רע וזהו והיו דראון לכל בשר הבאים ,ע"כ אחפוץ שאתם
לא תצאו מלפני שלא תריחו ריח רע בהם ,וזהו והיו דראון לכל בשר הם אשר אמרתי ,יבוא
כל בשר אך לא לכם.
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ועל פי דרכנו למעלה שפירשנו כי הנני בורא שמים חדשים וארץ חדשה ,שהוא כי אז יעשו
עולם הגלגלים והארץ בריה חדשה ,כי רוח טומאת זוהמת נחש תעובר מן הארץ ,ותהיה
משוללת עכירות חלאה ,וכן עולם הגלגלים נתעכר בחטא אדם ,כי על כן לקו מאורות שהוא
אחד מהו' דברים שלקו כמו שאמרו ז"ל מאורות חייו זיוו וקומתו כו' ,ועל כן יש הוראות צרות
בתנועות הוברי השמים מה שלעתיד לא יהיה ,על פי דרך זה יאמר ,מה שאמרתי שיביאו
אתכם מנחה לה' ,איך אחשיב אתכם למנחה העולה לפני לרצון ,הלא הוא כי אז תהיו
משוללי זוהמה ויצר הרע ,בריה חדשה קדושים כי לא תהיו מתייחסים לדבר הבלתי מתייחס
לעומד לפניו יתברך ,בין בני הגוף הוא זרעכם בין מלאכים הנעשים בתורה ומצות שהוא
שמכם ,והוא כי שם טוב היוצא אל הצדיק בעולם ,אפילו ליושב בחדרי חדרים אסור ועצור
בדד ועוסק בתורה שמו יוצא בעולם ,שהוא כי יהללוהו בשערים מעשיו הם שרפי קדש שברא
בהם ,נמצא כי הן הם שם שמם הטוב ,והם בני הנפש כי הם עיקר תולדות של צדיקים ,ועל ב'
הסוגי בנים אמר זרעכם ושמכם.
הנה עד כה דבר אל הגויים הרחוקים שיביאו את ישראל ,ועל מיעוט שבקרובים שלא פשעו
בו יתברך להצר את ישראל בעולם הזה ,נשאר הסוג השלישי אשר מעשיהם ומחשבותיהם
בא לקבצם לרעתם ,עתה דבר עליהם ואמר כי והיה מדי חדש כו' יבא כל בשר ,שהם
הרחוקים ומיעוט הקרובים ,אשר לא היצרו את ישראל להשתחוות ובצאתם יצאו ,וראו את
הכת אשר הצרו את ישראל הם הפושעים ,כי תולעתם בגוף לא ימות כי בכל חדש יראו
אותם בראיה א' ,ויגלה עיניהם לראות שאשם בנפשם לא תכבה.
ושמא תאמרו ,איך כאשר יצאו בכל חדש יראו אותם במציאות אחר ,שלא נתאכלו ביני וביני
והלא כלבים וחיות יאכלו אותם ,לזה אמר והיו דראון לכל בשר אפילו לחיות וכלבים ,שלא
יוכלו יגשו בהם ויניחום ,ועל פי דרכו אמר כי ישראל שהם צדיקים לא יריחו ריח רע ,כי לא
יצאו מלפניו יתברך ,וזהו ויצאו וראו וכו' אך ישראל לא יצאו ,כי אם יהיו תמיד עומדים לפני
כי יהיו דבקים בה'.
נשלם פירוש ספר ישעיה בשם ה'.
ברוך נותן ליעף כח ולאין אונים עצמה ירבה.
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