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�רש"י �
וגו'.(א) אמוץ בן ישעיהו זה חזון דבר לוי א''ר

יהודה  מלך ואמציה אמוץ מאבותינו בידינו מסורת
היו: וירושלים.אחים יהודה על חזה אשר

מואב  משא בבל משא נתנבא אומות כמה על והלא
הספר  נקרא ולא הספר תחלת זה שאין למדת הא
דמכילתא, בברייתא שנינו וכן הזה החזון שם על
שאין  אלא הספר תחלת עוזיהו המלך מות בשנת
ביום  שהרי מוכיחים והדברים בסדר ומאוחר מוקדם
קול  את ואשמע נאמר עוזיהו שנצטרע יום הרעש
ואמר  ו) (לקמן לנו ילך ומי אשלח מי את אומר ה'
זו  ונבואה שליחותו תחלת שהוא למדנו שלחני הנני
על  חזה אשר נאמר לבדה זו ועל אח''כ נאמרה
אומה  כל משא על שאמר כשם וירושלים יהודה
חזה  זה חזון כתב כאן אף פלוני אומה משא ואומה
קראם  קושי תוכחות שהם ולפי וירושלים יהודה על
נבואה  שנקראת לשונות מעשרה קשה שהוא חזון
לי  הוגד קשה חזות לדבר וראיה בב''ר כמש''א

כא): וגו'.(לקמן עוזיהו ד'בימי יהודה. מלכי
שרתה  עוזיהו שנצטרע ביום בימיו קפח הללו מלכים
שעמד  עד הללו המלכים ימי כל ונתנבא עליו שכינה
אחר  חזקיהו בימי נאמרה זו (ונבואה והרגו מנשה

כת''י): השבטים עשרת שמים (ב)שגלו שמעו

ארץ. ותשמע והאזיני השמים האזינו אמר משה
שנו  הלשון את ישעיה שינה למה לב) (דברים הארץ
בספרי  האזינו בפ' רבים ומדרשות זה בדבר רבותינו
בזמן  אלא כן הדבר אין ואמרו עליהם חכמים ונחלקו
מכוונין  דבריהם ונמצאו ומעידים באים שהעדים
לא  אילו קיימת עדותן אין לאו ואם קיימת עדותן
היו  לארץ והאזנה לשמים שמיעה ונתן ישעיה בא
בימי  זו לעדות כשנקראו ואומרים מעידים שמים
שמענו  בהאזנה היום בכם העידותי שאמר משה
ואין  שמיעה בלשון נקראתי אני מעידה והארץ
נמצאו  הדבר את וחלף ישעיה בא מכוונת עדותן

שמיעה: ובלשון האזנה בלשון מעידים ה'שניהם כי

המלבי"ם � פי על �ביאור

בית  בתקופת התנבא הנביא ישעיהו
מלך  עוזיהו מימות הראשון, המקדש

יהודה. מלך חזקיהו זמן ועד יהודה,

הוא  גם היה אמוץ, ישעיהו, של אביו
אמרו  דוד, בית מלכות ממשפחת נביא,
אמציה  של אחיו היה שאמוץ חז"ל

יהודה. מלך

א  פרק

על חזה אׁשר אמֹוץ,בן יׁשעיהּוחזֹון )א ( ֲ ְ ַ ְ ָ ֶ ָ ֲ ֶ ָ ָ ַ 
שבפרק וירּוׁשלם,יהּודה  הנבואה תחילת ְ ָ ִ ָ ָ ִ 

עוסק  המשכה יהודה, בארץ עוסקת זה
על  התנבא הפרק ובסיום בירושלים,
נאמרה  זו נבואה וירושלים. יהודה

וחזר עּזּיהּוּבימי לראשונה יהודה, מלך ִ ֵ ֻ ִ ָ 
בימי זו נבואה אחז יֹותם,והתנבא ָ ָ ָ 

כולםיחזקּיהּו,ו  יהּודה.מלכי שהיו ְ ִ ְ ִ ָ ַ ְ ֵ ְ ָ 

לפי ארץ,והאזיני ׁשמים ׁשמעּו)ב ( ִ ְ ָ ַ ִ ְ ַ ֲ ִ ִ ֶ ֶ 
המפורסמים  הדברים הם והארץ שהשמים
להם  קורא לעד, וקיימים בעולם, ביותר

עּמֹו, עם ה' ריב את שישמעו ה'ּכי הנביא ִ ַ ִ 
כבנים ּבנים ּדּבר, שהם ישראל, עם את - ִ ֵ ָ ִ 

והרי ּגּדלּתי לי, בניו, את אב שמגדל כפי ִ ַ ְ ִ 
גם  אביו את יכבד שבן הוא המוסר מחוק

מיוחדת, טובה לו עשה לא -ורֹוממּתי אם ְ ַ ְ ִ 
את  ה' שגידל זאת שמלבד כאן שכן וכל
כל  פני על אותם ורומם הוסיף בניו,



א ישעיהו ב 
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�רש"י �
משה דבר. בימי בם כשהתרתי בדבר עדים (שתהיו

על  שעברו עמם מתווכח שאני ושמעו באו לכן
גידלתים  אלא בהם סרחתי לא אני ההתראה
לדבר  עדים שתהיו ס''א) בי, פשעו והם ורוממתים
במכילתא: (שם) ואדברה השמים האזינו דבר והיכן

שהרגילו קונהו.(ג) ומאחר ביום בחרישה מתקנו
עד  בעליו מבין אינו אטום חמור אבל בו יודע בכך

לידע  נתפקח לא וישראל כשקראתיו שיאכילנו כשור
עזבוני  והם חוקותי קצת והודעתיו שמך יהיה ישראל
גלולי  את איש ואומר ל''ט) כ (ביחזקאל כדמפורש
את  והאכלתים ממצרים שהוצאתים לאחר ואף  וגו'
התבוננו  לא ישראל בני עמי אותם וקראתי המן
השור  מכיר קונהו שור ידע ד''א (סא''א) כחמור
עליו  שגזרתי מה שינה לא עליו מוראו להיות קונהו
איני  לבעליו אמר לא וחמור היום חורש איני לומר

לא  ואינם לשמשכם שנבראו אלו ומה היום טוען
אם  פורענות לשילום ולא יזכו אם שכר לקיבול
וישראל  עליהם שגזרתי מדתם את שינו לא חוטאים
מקבלים  חוטאים ואם שכר מקבלים זוכים שאם

ידע.פורענות: בעקב לא ודשו וידעו לידע אבו לא
להתבונן: לב נתן לא שבמקרא הוי.(ד)ועמי הוי כל

אהה  וצועק מלבו הגונח כאדם וקונה קובל לשון
קול  קריאת צעקת ל' שהם מועטין מהם שיש אלא
ותרגומו  ב) (זכריה צפון מארץ ונוסו הוי הוי כמו
קדוש  גוי על לזעוק יש הוי הכרזה, לשון אכלו
קדוש  עם כי בו שנאמר ועם חוטא גוי להיות הנהפך

עון: כבד עם להיות נהפך עון.אתה כבד עם

כבד  בלעז פישנ''ט כבד שהוא אדם כבד עון, כבדות
עם  ודבוק בלעז פישנטומ''א כבדות של דבר שם

עון: מרעים.תיבת בנים זרע ה', ברך זרע היו והם

המלבי"ם � פי על �ביאור

לעבוד  ישראל התחייבו כן ומחמת הגויים,
שלא  די ולא בכפליים, לו ולהודות ה' את

אלא כן, בי.ּפׁשעּווהם עשו ְ ֵ ָ ְ ִ 

את קנהּוׁשֹור ידע )ג ( מכיר השור הרי - ָ ַ ֵֹ 
לא  שעדיין אף אותו, שקנה בכך בעליו

טובה, שום לו לו וחמֹור,עשה שאין ַ ֲ 
מכיר  מקום מכל השור, כמו כך כל הכרה

את הוא ּבעליו,אבּוס הוא שמשם כיון ֵ ְ ָ ָ 
אבל ונהנה, שקראתים יׂשראל,אוכל בעת ִ ְ ָ ֵ 

שייכים  שהם המורה 'ישראל' בשם
כאדונם, ה' את להכיר להם והיה לחלקי,

ז  ובכל בעליו, את שמכיר השור את וכדרך
הדבר,ידע לא  את לידע רצה לא עּמי - ָֹ ַ ַ ִ 

כל  פני על אותם שרוממתי בעת  -
לפחות  טובה להכיר להם והיה העמים,
אליו  שבאה הטובה את שמכיר כחמור,

אך להבין התּבֹונן לא מאדוניו, רצה לא - ִֹ ְ ָ 
הדבר. את

איכות )ד ( את הנביא מתאר עתה
מדרגה, אחר מדרגה ּגֹוי הֹוי,חטאיהם

רק חטא, לא אך בשגגה, הוא ו'חטא' ֵֹ 
אתם אלא חטאתם, עון,ּכבד עם בשגגה ַ ֶ ֶ ָ ֹ

רק  חטאתם ולא במזיד, הוא שה'עוון'
נעשיתם אלא מרעים,זרע לפעמים, ֶ ַ ְ ֵ ִ 

שהם  עד ברעתם שהתמידו והיינו
להרע  שדרכם 'מרעים', בשם  ִ ֵ ְמכונים
תאוותכם  למלא רק חטאתם ולא תמיד,
נעשיתם  אלא תועלת, איזו להשיג או

על מׁשחיתים,ּבנים  מורה שההשחתה ָ ִ ַ ְ ִ ִ 
אלא  ותועלת, הנאה ללא עבירות עשיית
רק  ולא הנפש. שחיתות מחמת רק
אלא  הללו, העבירות כל את שעברו
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�רש"י �
למשחיתים: נהפכו להקב''ה הרגיזו:נאצו.היו

אחור. לשון נזורו אלא מקום בכל נזירה אין
כב) (ויקר' ישראל בני מקדשי וינזרו וכה''א פרישות
נסוגו  נזורו כאן אף מט) (בראשית אחיו נזיר

המקום: מאצל וגו'.(ה)לאחוריהם תוכו מה על

ואומר  מוכיחו חברו סרחונו על וחוזר שלקה אדם
זה  סורחן על לומר לב נותן ואינך לקיתה זה על לו
תוכו  מה על כאן אף עוד לעשות אשוב לא לקיתי

מאחרי  לסור סרה מוסיפים אתם שעדיין מאחר
תבינו: לא ולמה לחלי ראש כל כבר הלא המקום

מכאוב:מתום.(ו) מאין שלם  תמימות פצע.לשון

חרב: חבלה:חבורה.מכת טריה.ל' תירגם ומכה
ומרוססת: כתותה מרססא דמיצייד''א טריה.יונתן

לשון  פי' מנחם לרישיה טרייה יש גמרא ובל' בלע''ז
מוישט''א  נובעת תמיד ורטובה לחה כלומר לחות

זורו.בלע''ז: ע''י לא זורו לא האלה הנגעים

המלבי"ם � פי על �ביאור

רק ה',את לגמריעזבּו כן עשו ולא ָ ְ ֶ 
אלא תאוותם, ולמלא -נאצּולתאבון ִ ֲ 

ולהכעיס לבזות קדֹוׁשאת התכוונו ֶ ְ 
פריקת יׂשראל, דרך זאת כל עשו ולא ִ ְ ָ ֵ 

ללמד  ניתן שאז הבטלה, ובקשת עול
משועבדים, להיות רצו שלא זכות עליהם

לעבוד אחֹור נזרּואלא ה' מעם נסוגו - ָ ָֹ 
האלילים  שעבודת אף על אחרים, אלהים
על  זו בעבודה ובחרו יותר, וכבדה קשה

ה'. עבודת פני

עד )ה ( לפשוע כך כל שהרביתם וכיון
כן  אם והמרי, המרד לתכלית שהגעתם

שאתם תּכּומה על  בכך התועלת מה - ַ ֶ ֻ 
אתכם  מעורר הדבר אין והרי מוכים,

אלא בתשובה, -סרה ּתֹוסיפּועֹוד לחזור ִ ָ ָ 
כי  לכך, והראיה ה', מאחרי לסור תמשיכו

חולה, לאדם משולים אתם עתה  ָּכל כבר
כל לחלי ראׁש את הכולל החולי - ָֹ ֳ ִ 

כל  כי הראש, חולי הוא המחלות
האברים  וכל מהמוח, יוצאות ההרגשות

הראש, ממחלת -ּדּוי לבב וכל נפגעים ְ ָ ֵ ָ ַ ָ 
הוא  הגוף במחלת ביותר המורגש החלק

על  האברים לכל חיות השולח הלב, חולי
הדם. ידי

אלא)ו ( חולים, והלב הראש רק  ַ ִמּכף ולא
אבר מתם ּבֹואין ראׁשועד רגל  בו אין - ֶ ֶ ְ ַ ֵֹ ְ ֹ

יש הגוף בכל  אלא שלם, -ּפצע תמים, ֶ ַ 
הבשר, את הפותחת חרב, -וחּבּורה מכת ְ ַ ָ 

העור, תחת הדם את הצוררת קהה, מכה
להוצאת טרּיה ּומּכה  הגורמת מכה - ַ ָ ְ ִ ָ 

היא  הפצע ורפואת מהגוף, הלחות
המקום  את המהדקת בתחבושת לחובשו
היא  החבורה ורפואת החתך, את וסוגרת
הדם  שיצא עד המקום את לרכך
במקום  וחבורה פצע וכשיש והמוגלה,
שהרפואה  כיון לרפואתם, אפשר אי אחד
ורפואת  השני, לדבר מזיקה האחד של
המייבשים  סמים לשים היא הטריה המכה
לפצע  גם מזיקה זו ורפואה המקום, את
לח, המקום שיהיה הצריכים לחבורה, וגם
בעצמם  והחבורות שהמכות ונמצא
אפשרות  תהיה שלא לזו, זו מפריעות

עליהם זרּולא לרפאותם. פוזרו לא - ֹֹ
המכה על הניתנים ֹ ְולא לריפוי,הסממנים



א ישעיהו ד 
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�רש"י �
על  יזורה לשון תחבושת סממני אבקת רופאים
רפואה  לשון פי' ומנחם יח) (איוב גפרית נוהו

דן  אין חובשו.כמו ולא ל). (ירמיה למזור דינך
רפואה: בשמן.לשון רוככה רככה ולא לא

כאן  נופל ואין מכות שאר כמשפט בשמן מכתם
במקום  אלא מרככין שאין בשמן רוככו לא לומר
כל  על לשונם נופל והחבישה המזור אבל המכה
הנגעים  זורו לא רבים לשון בם נופל לפיכך הגוף
דוגמא  בלשון המקרא כל פתר ויונתן חובשו ולא

מכף  ותרגם בעון ומנוגעים מלוכלכים שהם על
בו  אין גדולים ועד מקטנים ראש ועד רגל
ועונות  פשע וחבורה פצע בו טוב אין מתום
לשוב  נתרפאו לא כלומר וגו' זורו לא וחטאים,
צד  אפילו בשמן רככה ולא שלימה בתשובה

בלבם: אין תשובה זרים (ז)הרהור לנגדכם

אותה. אויביכם:אוכלים יאכלוה לעיניכם
והיא ושממה. לזרים הנהפכת כנחלה מכם

יונתן: תירגם כך מבעליה שממה

המלבי"ם � פי על �ביאור

כדרך חּבׁשּו נחבשו לא ואפילו - ֻ ָ 
הריפוי, לפני הפצעים את שחובשים
אחרים  למקומות יתפשטו שלא כדי

לא ּבּׁשמן רּככה ולא בגוף, ואפילו - ְ ֹֻ ְ ָ ַ ָ ֶ 
שעושים  כדרך בשמן, המקום את ריככו
כלל  התחילו שלא הרי הריפוי, בתחילת

ברפואות. להתעסק

שהוא )ז ( הנמשל, את הנביא מבאר ועתה
אשור  מלך שבא הפעמים שלשת כנגד
בא  הראשונה ובפעם בישראל, להלחם
עשרת  את והגלה יהודה, מלך אחז בימי

הרי אמר זה וכנגד  ֶ ְ ְ ַארצכם השבטים,
וזו ׁשממה, שוממה, היתה הארץ שרוב ְ ָ ָ 

שוממה, שהארץ ביותר, הגדולה הצרה
ראש  'כל במשל שאמר מה כנגד וזה
יותר, החמורה היא הראש שמחלת לחלי',
ואף  כך, כל בה מרגישים תמיד שלא הגם
על  אף השבטים, עשרת שגלו אחרי כאן
לא  מקום מכל גדולה, צרה זו שהיתה פי
ערים  עדיין שהיו כיון בכך, הרגישו כולם

השניה  הפעם וכנגד בשלווה. שישבו
יהודה, מלך חזקיהו בימי אשור מלך שבא
אומר  הבצורות, יהודה ערי את ותפס

דבר אׁש,ׂשרפֹות עריכם  זהו שאמנם ָ ֵ ֶ ְ ֻ ֵ 
אך  הארץ, כל משממון בחשיבותו הפחות
בה  גר שהוא שהעיר בו, מרגיש אחד כל
דוי', לבב 'כל כנגד וזה באש, שרופה
היו  אמנם אך יותר, מורגש הלב שחולי
וכנגד  לבטח. יושבים שהיו יחידים עדיין
על  לצור שהתחיל השלישית הפעם

אומר זרים גּדכם לנ אדמתכם ירושלים, ַ ְ ַ ְ ֶ ְ ֶ ְ ְ ֶ ָ ִ 
ואחד אתּהאכלים  אחד כל של אדמתו - ְֹ ִ ָֹ 

כנגד  וזה האויבים, ידי על נאכלת ממכם
בו  אין ראש ועד רגל 'מכף שאמר מה

והרי זרים ּכמהּפכת ּוׁשממה מתום', - ְ ָ ָ ְ ַ ְ ֵ ַ ָ ִ 
שנשחתת  כשם ממכם אבודה הארץ
המשחית  אדירים, מים זרם ידי על הארץ
עוד. תקוה לה שאין עד הארץ כל את

שלשת )ח ( את לצייר הנביא ומוסיף
בשלשת  לירושלים, שהיו הירידות



ה א ישעיהו 

Á:נצוּ רה כּ עיר במקׁש ה כּ מלוּ נה בכרם כּ סכּ ה בת־ציּ וֹ ן »¨§¬¦§̈−§¦§¬¨§¦¤®¨§´¨ª§−¦©¬¨§»§ונוֹ תרה
Ë ּהיינו כּ סדם כּ מעט שׂ ריד לנוּ  הוֹ תיר צבאוֹ ת יהוה ½¦¨Æ§¨´§¨½¦¬¨²¨¦−¦§¨®¦§´Ÿ¥לוּ לי

דּ מינוּ : ּת וֹ רת Èלעמרה האזינוּ  סדם קציני דבר־יהוה ׁש מעוּ  ©«£Ÿ̈−¨¦«¦§¬§©§¨−§¦¥´§®Ÿ©«£¦²©¬
עמרה: עם שׂ בעּת י È‡אֹלהינוּ  יהוה יאמר רב־זבחיכם לּמ ה־לּ י ¡¥−©¬£Ÿ̈«¨¨¦³Ÿ¦§¥¤ÆŸ©´§½̈¨©²§¦

�רש"י �
ציון.(ח) בת יגלו ונותרה כי מיושביה ריקנית

ובעת  נוצר שעשאה הכרם סוכת תותר כאשר מתוכה
לאחר  דקטפוהי בתר והולך, סוכתו מניח הכרם יבצר

אותה: במקשה.שבצרו תעזב כמלונה כאשר
קישואין  לשמור המקשה בראש נוצר שעשה המלונה
קרויה  שבכרם זו והולך, מניחה ומשתלקט שלה
מן  שומרה ביום ולילה יומם שם גר שהוא לפי סוכה
הם  קשין הקישואין אבל הגנבים מן ובלילה העופות
ביום  לשומרה צריך ואין העופות מן לירא ואין
כערסל  הלילות לינת שהיא על מלונה נקראת לפיכך

בתר  במקשיא במקשה, המלונ' כמשכב מבתותא
שלש  המשנה לשון שלקטוהו  לאחר דאבעיוהי

ביום: נצורה.אבעיות עליה כעיר שצרו כעיר
החיילות  שם להסתתר לה סביב סוכות ועושים
זה  כל והולכין אותם מניחין מעליה וכשמסתלקים

וגו'.(ט)ת''י: מאליו לולי שריד. לנו הותיר
בצדקותינו: ולא היינו.וברחמיו כסדום כמעט

כלים: סדום.(י)כולנו שמעשיהם קציני שרים
לשטן: פיו אדם יפתח אל אמרו מכאן כסדום

אילים.(יא) עולות ישבעך שבעתי פן כמו

המלבי"ם � פי על �ביאור

הללו, ּכסּכה צּיֹון בת ונֹותרה המלחמות ְ ְ ָ ַ ִ ְ ֻ ָ 
בכרם,בכרם  השומר סוכת כמו - ְ ָ ֶ 

ירושלים  בני כך שם, גר לבדו שהשומר
השבטים  עשרת כל כי בעירם, לבדם היו
ירושלים  נעשתה כך ואחר מהארץ, גלו

בשדה במקׁשה ּכמלּונה  הבנויה כסוכה - ִ ְ ָ ְ ִ ְ ָ 
שם  נמצא אינו השומר שאפילו קישואים,
את  לשמור צורך שאין כיון היום, בשעות
שם  נמצא אלא מהעופות, הקישואים
כך  מגנבים, לשמור בלילה, רק השומר
בשעות  מתחבאים היו ירושלים אנשי
ונמצאים  האויבים, מפני במערות היום
ובפעם  הלילה, בשעות רק בעירם
ירושלים, על אשור מלך שעלה השלישית

היא במצור.רה נצּוּכעיר היתה ְ ִ ְ ָ 

ׂשריד לנּוהֹותיר צבאֹות ה'לּולי )ט ( ֵ ְ ָ ִ ָ ָ ִ 
מעט ּכמעט  ה' לנו שהשאיר לא אם - ִ ְ ָ 

ש  כיון הרי בחסדו, היינּו,ּכסדם שארית ִ ְ ָֹ ִ 

אנשי  מרעת יותר גדולה רעתם שהיתה
אזי נדמים ּדמינּולעמרה עמורה, היינו - ַ ֲ ָֹ ָ ִ 

נותר  שלא עמורה, אנשי לעונש בעונשינו
שאף  סדום, אנשי כן שאין [מה איש מהם
לוט  משם נמלטו הרי יותר, רשעים שהיו

בנותיו]. ושתי

שרים סדם קציני ה',דבר ׁשמעּו)י ( - ִ ְ ְ ַ ְ ִ ֵ ְ ֹ
רעת  [כי סדום לשרי ברשעותם הדומים
יותר  גדולה היתה בסדום השופטים

כי אלהינּו,ּתֹורת האזינּומבעמורה], ַ ֲ ִ ַ ֱ ֵֹ 
כבר  כתובה הנביא להם שאומר התוכחה
בלא  מועילים הקרבנות שאין בתורה,

ותשובה, עמרה.עם וידוי ַ ֲ ָֹ 

להביא )יא ( רגילים העם היו זמן באותו
אומר  כך ועל ומשובחים, שמנים קרבנות

הנביא, ה',יאמר זבחיכם רב ּלי ּמה ל להם ָ ָ ִ ִֹ ְ ֵ ֶ ַֹ 
מפרט  קרבנות, סוגי כמה שיש וכיון
ולגבי  השונים, הקרבנות מיני את הנביא



א ישעיהו ו 

ועּת וּ דים וּ כבשׂ ים ּפ רים ודם מריאים וחלב אילים ֹלא עלוֹ ת Ÿ¬¥¦−§¥´¤§¦¦®§©̧¨¦¯§¨¦²§©¦−¬
חצרי:È·חפצּת י: רמס מיּ דכם זאת מי־בקּ ׁש  ּפ ני לראוֹ ת תבאוּ  כּ י ¨¨«§¦¦´¨½Ÿ¥«¨−¨¨®¦¦¥¬²Ÿ¦¤§¤−§¬Ÿ£¥¨«

‚È חדׁש לי היא ּת וֹ עבה קטרת מנחת־ׁש וא הביא תוֹ סיפוּ  ¤À¨¦Æ¦§©½̈§§¯Ÿ¤«¥¨²¦−¦®³Ÿ¦ֹ́לא

�רש"י �
יז): כה (משלי צאן מריאים.וישנאך בהמות

חפצתי.פטומות: על לא עוברים שאתם אחר
תועבה: רשעים זבח זאת (יב)תורתי בקש מי

חצרי. רמס שאין מידכם אחרי חצרי את לרמוס
עמי: שלם מנחת )(יג לבבכם הביא תוסיפו לא

שלכם שוא. שוא מנחת לי תביאו לא בכם אני מתרה
ולא  לי הוא תיעוב של קיטור ממנה עולה שהעשן

הרוח: אוכל לנחת לא מקרא קרא ושבת חדש

נאספי'וגו'. שאתם ושבת חדש מקרא ולקרוא
און  לסבול אוכל לא בהם ואסיפה עצרה לקרא
שני  שאין עמו והעצרה לעכו''ם הנוטה שבלבבכם
לפני  ליאסף עצרה לקרוא יחד ראוין כאלו הדברים
אותו  מוציאין אתם ואין לעכו''ם שבלבבכם והאון

לבבכם: מתוך

המלבי"ם � פי על �ביאור

להם, אומר בנדבה הבאים קרבנות
על אילים,עלֹות ׂשבעּתי  כליל הקרבים ָ ַ ְ ִ ֵֹ ִ 

המזבח, החלב מריאים וחלב גבי ואת - ְ ֵ ֶ ְ ִ ִ ֵ ֶ 
החלב  רק שבהם הׁשלמים, קרבנות  ֶ ֵ ִ ָ ְשל
להכיר  הללו הקרבנות תכלית כי מוקרב,
שאתם  וכיון לפניו, ולהכנע ה' בחסד
כוונה  ללא הללו הקרבנות את מביאים
אתם  כאילו נראה זה הרי פנימית,
הקרבנות  את וצריך רעב שאני חושבים
לכם  אֹומר זה דרך ועל  ַוהחלבים,
בהם. רוצה ואיני אלו, מקרבנות ששבעתי
חטאים  על הבאים החובה, קרבנות ולגבי
בזריקת  הוא כפרתם שעיקר ואשמות,
הקרבנות  תכלית הרי המזבח, על הדם
וכיון  עוונותיו, על החוטא שיתחרט הללו
שאתם  נראה מתחרטים, שאינכם
ועל  הקרבנות, דם את צריך שאני חושבים

לכם, אומר זה ּוכבׂשים ּפרים ודם דרך ְ ַ ָ ִ ְ ָ ִ 
חפצּתי.לא ועּתּודים  ְ ַ ִ ָֹ ָ ְ ִ 

שחייב )יב ( קרבנות על מדבר ועתה
לרגל  עולה הוא אם רק להביאם האדם
היא  הזו העליה ותכלית המקדש, לבית

והנביאים, הכהנים מפי ה' יראת ללמוד
לאות  קרבנות שיביאו ה' ציוה כזה ובזמן
הוא  שחפץ ה' שמראה ואהבה, רצון
עולה  מהם ומקבל לביתו בביאתם

בשלשת ּפני לראֹות תבאּוּכי ומנחה, ִ ָ ֵֹ ָ ָ ָ 
להביא  חייבים שאתם ותאמרו הרגלים,

הללו, הקרבנות זאת בּקׁשמי את ִ ִ ֵ ֹ
שאינכם חצרי,רמס מּידכם, כיון ִ ֶ ְ ֶ ְ ֲֹ ֵ ָ 

יראת  שם ללמוד לרגל בעליה מכוונים
שום  בזה עושים אינכם כן אם ה',
בחינם, חצרי את רומסים אלא מצווה
תתחייבו  ולא לרגל, תעלו שלא ומוטב

אלו. בקרבנות

המקדש )יג ( לבית ביאתכם ועצם ומאחר
ש  שכן כל רצוני, נגד תֹוסיפּולא היא ִֹ 

הראייה ׁשוא,מנחת הביא  קרבן שזהו ָ ִ ִ ְ ַ ָ ְ 
כלל, בהם חפץ שאיני -קטרת והחגיגה ְ ֶֹ 

הללו הקרבנות וכמו לי,היא ּתֹועבה עשן ֵ ָ ִ ִ 
ועוד  רצונו, נגד המלך להיכל הבא אדם
ולגבי  ועשן. קיטור ביתו את למלא מוסיף
ראשי  בשבתות, הבאים המוספים קרבנות

הנביא, אומר ומועדים,  ֶֹחדׁשחודשים



ז א ישעיהו 

ועצרה: און ֹלא־אוּ כל מקרא קרא וּ מוֹ עדיכם È„וׁש בּ ת חדׁש יכם §©¨Æ§´Ÿ¦§½̈«©¬−̈¤©«£¨¨«¨§¥¤³«£¥¤Æ
נשׂ א: נלאיתי לטרח עלי היוּ  נפׁש י כּ ּפ יכם ÂËשׂ נאה וּ בפרשׂ כם ¨«§¨´©§¦½¨¬¨©−¨®Ÿ©¦§¥−¦§«Ÿ§¨¦§¤´©¥¤À

דּ מים  ידיכם ׁש מע איננּ י תפלּ ה כּ י־תרבּ וּ  גּ ם מכּ ם עיני ¬¦¨−¤¥§©®¥Æ¦¤½©²¦«©§¬§¦¨−¥¤´¦Ÿ©³¥¦§©אעלים
חדלוּ ÊËמלאוּ : עיני מנּ גד מעלליכם רע הסירוּ  הזּ כּ וּ  רחצוּ  ¨¥«©«£Æ¦©½¨¦²¬Ÿ©©«©§¥¤−¦¤´¤¥¨®¦§−

�רש"י �
מכם.(טו) עיני אעלים כפיכם לפי ובפרשכם

מלאו: דמים רחצו (טז)רציחה:דמים.שידכם

רחץ,הזכו. מגזרת שהוא לפי צווי ל' הוא) (פתח
רחצו  רחץ. מגזרת שהוא עבר לשון  קמץ רחצו אבל

לכו  ריבו שפטו אשרו דרשו למדו חדלו הסירו הזכו
ימי  עשרת כנגד כאן יש תשובה ל' של אזהרות י'
ושופרות: זכרונות מלכיות עשרה וכנגד תשובה

הרע. הרעים:חדלו ממעשים חדלו

המלבי"ם � פי על �ביאור

שאתם מקרא קרא וׁשּבת  הזמנים שהם - ְ ַ ָ ְ ִֹ ְ ָ 
קדש, מקראי אותם און אּוכל לא קוראים ַֹ ָ ֶ 

את ועצרה  לסבול אוכל לא - ַ ֲ ָ ָ 
בחצי  אפילו המקדש, בבית התכנסותכם
ומקריבים  מתאספים אתם שבו היום
נעצרים  שאתם זמן שבאותו כיון קרבנות,
אוון, מלא ליבכם לעבודתי, המקדש בבית
עם  מתאחדים לבבכם מחשבות ואין

מקריבים. שאתם הקרבנות מעשי

בחצי ּומֹועדיכם חדׁשיכם )יד ( שכן וכל - ָ ְ ֵ ֶ ֲ ֵ ֶ 
אוכלים  אתם שבו המועדים, של היום

שאותו כי נפׁשי ׂשנאה ושותים, לגמרי, ָ ְ ָ ַ ְ ִ 
גם  אלא רצויות, פעולות אפילו בו אין
רק  הם המעשים וגם הלב מחשבות

שמים, לשם שלא ושתיה  ָהיּובאכילה
רצוני,לטרח עלי  נגד שהוא נלאיתי מצד ָ ַ ָ ַֹ ִ ְ ֵ ִ 

רב,נׂשא  זמן הנמשך זה ממשא עייפתי - ְ ֹ
בחטא. ושונים מתמידים אתם שבו

תועלת )טו ( שאין כך על שהוכיחם לאחר
מוכיח  הלב, כוונת ללא טובים במעשים
ההפוך, האופן על גם הנביא אותם

פורשים ּכּפיכם ּובפרׂשכם  אתם כאשר - ְ ָ ִ ְ ֶ ַ ֵ ֶ 
אמיתית, בתפילה עיני אעלים כפיכם ַ ְ ִ ֵ ַ 

זכה תפּלה תרּבּוּכי ּגם מּכם, במחשבה ִ ֶ ַ ִ ַ ְ ְ ִ ָ 
לה' ליבכם הכינותם באמת שאז וראויה,

מקום מכל את ׁשמע אינּני כראוי, ֵ ֶ ִ ֵֹ ַ 
הרעים  שמעשיכם כיון תפילתכם,

הלא כי לכוונתכם, ּדמים ידיכם סותרים ְ ֵ ֶ ָ ִ 
ומתנאי מלאּו, נקיים, דם שופכים שאתם ָ ֵ 

והכוונות  המעשים שיהיו ה' עבודת
ה'. לשם ומקודשים מתאחדים

שאין )טז ( הנביא להם שאמר לאחר
הלב, כוונת ללא טובים במעשים תועלת
בשעה  הלב בכוונת תועלת אין וכן
הנביא  להם מבאר עבירות, האדם שעושה
ה', אל בתשובה לשוב הראויה הדרך את

ידי רחצּו על הקודמים, העוונות כתמי את ַ ֲ 
החטא, ועזיבת את הּזּכּוחרטה זככו - ִ ַ 

לגמרי, שיסור עד וכל מכל היטב הכתם
מאהבה, תשובה ידי על נעשה וזה

חזרה שהז  ואמנם כזכויות, נעשים דונות
אדם  שבין עבירות על מועילה בתשובה
לחבירו  אדם שבין בעבירות אך למקום,

אלא בכך, די מעלליכם רע הסירּואין ָ ִ ַֹ ַ ַ ְ ֵ ֶ 
את עיני,מּנגד  האדם שישיב ידי על ִ ֶ ֶ ֵ ָ 

מי  את ויפייס החבלה, את וישלם הגזילה,


