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  ספר ישעיה פרק א

לְ  ל ְיהּוָדה ִוירּוָשָלם ִביֵמי ֻעִזָיהּו יֹוָתם ָאָחז ְיִחְזִקָיהּו מַׁ ְעָיהּו ֶבן ָאמֹוץ ֲאֶשר ָחָזה עַׁ  :ֵכי ְיהּוָדהא( ֲחזֹון ְישַׁ

ֲאִזיִני ֶאֶרץ ִכי  ִים ְוהַׁ ְמִתי ְוֵהם ָפְשעּו ִבי ה'ב( ִשְמעּו ָשמַׁ ְלִתי ְורֹומַׁ  :ִדֵבר ָבִנים ִגדַׁ

ִמי לֹא ִהְתבֹוָנן ע עַׁ ע שֹור ֹקֵנהּו וֲַׁחמֹור ֵאבּוס ְבָעָליו ִיְשָרֵאל לֹא ָידַׁ  :ג( ָידַׁ

ע ְמֵרִעי ם ֶכֶבד ָעֹון ֶזרַׁ ְשִחיִתים ָעְזבּו ֶאת ד( הֹוי גֹוי ֹחֵטא עַׁ  :ִנֲאצּו ֶאת ְקדֹוש ִיְשָרֵאל ָנֹזרּו ָאחֹור ה'ם ָבִנים מַׁ

ָּוי ל ֶמה ֻתכּו עֹוד תֹוִסיפּו ָסָרה ָכל רֹאש ָלֳחִלי ְוָכל ֵלָבב דַׁ  :ה( עַׁ

ָכה ְטִרָיה לֹא ֹזרּו  בּוָרה ּומַׁ ע ְוחַׁ ד רֹאש ֵאין בֹו ְמֹתם ֶפצַׁ ף ֶרֶגל ְועַׁ ָשֶמןו( ִמכַׁ  :ְולֹא ֻחָבשּו ְולֹא ֻרְכָכה בַׁ

ְהֵפכַׁת ָזִרים ְתֶכם ְלֶנְגְדֶכם ָזִרים ֹאְכִלים ֹאָתּה ּוְשָמָמה ְכמַׁ ְדמַׁ ְרְצֶכם ְשָמָמה ָעֵריֶכם ְשֻרפֹות ֵאש אַׁ  :ז( אַׁ

ת ִציֹון ְכֻסָכה ְבָכֶרם ִכְמלּוָנה ְבִמְקָשה ְכִעיר ְנצּוָרה  :ח( ְונֹוְתָרה בַׁ

ֲעֹמָרה ָדִמינּו ה'ט( לּוֵלי   :ְצָבאֹות הֹוִתיר ָלנּו ָשִריד ִכְמָעט ִכְסֹדם ָהִיינּו לַׁ

 

ר  ם ֲעֹמָרה ה'י( ִשְמעּו ְדבַׁ ת ֱאֹלֵהינּו עַׁ ֲאִזינּו תֹורַׁ  :ְקִציֵני ְסֹדם הַׁ

ְעִתי ֹעלֹות ֵאיִלים ְוֵחֶלב ְמִר  ר ְיֹדָוד ָשבַׁ תּוִדים לֹא ָחָפְצִתייא( ָלָמה ִלי ֹרב ִזְבֵחיֶכם יֹאמַׁ ם ָפִרים ּוְכָבִשים ְועַׁ  :יִאים ְודַׁ

 :יב( ִכי ָתֹבאּו ֵלָראֹות ָפָני ִמי ִבֵקש זֹאת ִמֶיְדֶכם ְרֹמס ֲחֵצָרי

ל ָאֶון וַׁעֲ  ָבת ְקרֹא ִמְקָרא לֹא אּוכַׁ ת ָשְוא ְקֹטֶרת תֹוֵעָבה ִהיא ִלי ֹחֶדש ְושַׁ  :ָצָרהיג( לֹא תֹוִסיפּו ָהִביא ִמְנחַׁ

ח ִנְלֵאיִתי ְנשא י ָלֹטרַׁ  :יד( ָחְדֵשיֶכם ּומֹוֲעֵדיֶכם ָשְנָאה נְַׁפִשי ָהיּו ָעלַׁ

ְרבּו ְתִפָלה ֵאיֶנִני ֹשֵמעַׁ ְיֵדיֶכם ָדִמים ָמֵלאּו ם ִכי תַׁ ְעִלים ֵעינַׁי ִמֶכם גַׁ ֵפיֶכם אַׁ  :טו( ּוְבָפִרְשֶכם כַׁ

כּו ָהִסירּו ֹרעַׁ מַׁ  ֲחצּו ִהזַׁ ְלֵליֶכם ִמֶנֶגד ֵעיָני ִחְדלּו ָהֵרעַׁ טז( רַׁ  :עַׁ

ְלָמָנה ְשרּו ָחמֹוץ ִשְפטּו ָיתֹום ִריבּו אַׁ  :יז( ִלְמדּו ֵהיֵטב ִדְרשּו ִמְשָפט אַׁ

ר  ֶצֶמר ִיְהיּו ה'יח( ְלכּו ָנא ְוִנָּוְכָחה יֹאמַׁ ֶשֶלג יְַׁלִבינּו ִאם יְַׁאִדימּו כַׁתֹוָלע כַׁ ָשִנים כַׁ  :ִאם ִיְהיּו ֲחָטֵאיֶכם כַׁ

ְעֶתם טּוב ָהָאֶרץ תֹאֵכלּו  :יט( ִאם תֹאבּו ּוְשמַׁ

  ִדֵבר: ה'כ( ְוִאם ְתָמֲאנּו ּוְמִריֶתם ֶחֶרב ְתֻאְכלּו ִכי ִפי 

 

ְצִחיםכא( ֵאיָכה ָהְיָתה ְלזֹונָ  ָתה ְמרַׁ  :ה ִקְרָיה ֶנֱאָמָנה ְמֵלֲאִתי ִמְשָפט ֶצֶדק ָיִלין ָבּה ְועַׁ

ָמִים ְסֵפְך ָהָיה ְלִסיִגים ָסְבֵאְך ָמהּול בַׁ  :כב( כַׁ

ְלֹמִנים ָיתֹום לֹא  ד ְוֹרֵדף שַׁ ָנִבים ֻכלֹו ֹאֵהב ֹשחַׁ ְבֵרי גַׁ ִיְך סֹוְרִרים ְוחַׁ ְלָמָנה לֹא ָיבֹוא ֲאֵליֶהםכג( ָשרַׁ  :ִיְשֹפטּו ְוִריב אַׁ

י ְוִאָנְקָמה ֵמאֹוְיָבי ה'כד( ָלֵכן ְנֻאם ָהָאדֹון   :ְצָבאֹות ֲאִביר ִיְשָרֵאל הֹוי ֶאָנֵחם ִמָצרַׁ

ֹבר ִסיָגִיְך ְוָאִסיָרה ָכל ְבִדיָלִיְך ִיְך ְוֶאְצֹרף כַׁ  :כה( ְוָאִשיָבה ָיִדי ָעלַׁ

ֶצֶדק ִקְרָיה ֶנֱאָמָנהכו( ְוָאִשיבָ  ֲחֵרי ֵכן ִיָקֵרא ָלְך ִעיר הַׁ ְתִחָלה אַׁ ִיְך ְכבַׁ ִיְך ְכָבִראֹשָנה ְוֹיֲעצַׁ  :ה ֹשְפטַׁ

 :כז( ִציֹון ְבִמְשָפט ִתָפֶדה ְוָשֶביָה ִבְצָדָקה

ָטִאים יְַׁחָדו ְוֹעְזֵבי ְיֹדָוד ִיְכלּו  :כח( ְוֶשֶבר ֹפְשִעים ְוחַׁ

ְרֶתםכט( ִכי יֵ  נֹות ֲאֶשר ְבחַׁ גַׁ ְחְפרּו ֵמהַׁ ְדֶתם ְותַׁ  :ֹבשּו ֵמֵאיִלים ֲאֶשר ֲחמַׁ

ִים ֵאין ָלּה ָנה ֲאֶשר מַׁ  :ל( ִכי ִתְהיּו ְכֵאָלה ֹנֶבֶלת ָעֶלָה ּוְכגַׁ

ֶבה:  לא( ְוָהָיה ֶהָחֹסן ִלְנֹעֶרת ּוֹפֲעלֹו ְלִניצֹוץ ּוָבֲערּו ְשֵניֶהם יְַׁחָדו ְוֵאין ְמכַׁ

 

  "י ישעיה פרק א פסוק ארש

והלא על כמה אומות נתנבא משא בבל משא מואב הא למדת שאין זה תחלת הספר ולא  - אשר חזה על יהודה וירושלים

נקרא הספר על שם החזון הזה וכן שנינו בברייתא דמכילתא, בשנת מות המלך עוזיהו תחלת הספר אלא שאין מוקדם 

ום הרעש יום שנצטרע עוזיהו נאמר ואשמע את קול ה' אומר את מי אשלח ומי ומאוחר בסדר והדברים מוכיחים שהרי בי

ילך לנו )ישעיהו ו( ואמר הנני שלחני למדנו שהוא תחלת שליחותו ונבואה זו נאמרה אח"כ ועל זו לבדה נאמר אשר חזה 



ה על יהודה וירושלים על יהודה וירושלים כשם שאמר על משא כל אומה ואומה משא אומה פלוני אף כאן כתב חזון זה חז

ולפי שהם תוכחות קושי קראם חזון שהוא קשה מעשרה לשונות שנקראת נבואה כמש"א בב"ר וראיה לדבר חזות קשה 

ביום שנצטרע עוזיהו שרתה שכינה עליו  .ד' מלכים הללו קפח בימיו - בימי עוזיהו וגו' מלכי יהודההוגד לי )ישעיהו כא(. 

 שעמד מנשה והרגו )ונבואה זו נאמרה בימי חזקיהו אחר שגלו עשרת השבטים כת"י(: ונתנבא כל ימי המלכים הללו עד

 

 מלבי"ם ישעיהו א'

 נבואה זאת נבא בימי עזיהו ושנה אותה בימי כל מלך ומלך: חזון ישעיהו:

 

  רד"ק על ישעיה פרק א פסוק ב

החל ספרו בדברי תוכחה כי בני דורו היו רעים ואע"פ שכתוב בעזיהו ויעש הישר בעיני ה' וכן יותם הרי  - שמעו שמים

נאמר בעזיהו ובחזקתו גבה לבו עד להשחית, ובימי שניהם היו העם מזבחים ומקטרים בבמות, וכתוב בדברי הימים 

גדולות כמו שכתוב וכל העם היו רעים בימיו  במלכות יותם עוד העם משחיתים כל שכן בימי אחז שהיה רע ועשה רעות

 כמש"כ בעזבם את ה' אלהי אבותם ואף בימי חזקיהו לא היה לבבם שלם את ה' כמש"כ בד"ה, 

ואמר בפתחו דברי תוכחה שמעו שמים, וכן אמר מרע"ה כשבא להוכיח את ישראל אמר האזינו השמים כי הם עדים בין 

ת השמים ואת הארץ לפי שהם קיימין לעולם והדורות הולכין, או לפי שאם יעברו ה' ובין ישראל כמו שכתוב ואעידה בם א

על הברית השמים לא יתנו טלם והארץ לא תתן את יבולה ויש דרשות למה אמר שמעו לשמים והאזיני לארץ בהפך מה 

רחוק מן הארץ שאמר משה רבינו ע"ה ואחד מהם לפי שהיה משם קרוב לשמים לפיכך אמר האזינו השמים, ולפי שהיה 

לפיכך אמר ותשמע הארץ, בא ישעיהו ואמר שמעו שמים לפי שהיה רחוק מן השמים ואמר והאזיני ארץ שהיה קרוב 

מה שאני אומר הם דברי ה' אשר שלחני שהוא צועק על בניו, ואמר בנים גדלתי ורוממתי והם פשעו  - כי ה' דבר :לארץ

לחזק הענין במלים שונים והענין אחד, וכן מנהג המקרא במקומות  בי, כי גדלתי אותם ורוממתים מעל כל עם והכפל

 רבים, ואדוני אבי ז"ל פירש גדלתים בתורתי ורוממתים בשכינתי:

 

 מהר"ל / פרק יא -ספר נצח ישראל 

" )דברים יד, א(, רבי יהודה אמר, בזמן שאתם נוהגים מנהג בנים. ובפרק קמא דקידושין )לו.(, "בנים אתם לה' אלקיכם

רבי מאיר אומר, בין כך וכך קרוים בנים, שנאמר )ירמיה ד, כב( "בנים סכלים". ואומר )דברים לב, כ( "בנים לא אמן בהם". 

א עמי יאמר להם בני ואומר )ישעיה א, ד( "זרע מרעים בנים משחיתים". ואומר )הושע ב, א( "והיה במקום אשר יאמר ל

אל חי". מאי ואומר, וכי תימא "בנים סכלים" הוא דמקרי "בנים", "בנים לא אמן בהם" לא נקראו "בנים", תלמוד לומר 

"בנים לא אמן". וכי תימא "בנים לא אמן בהם" הוא דמקרי, בנים פלחי לעבודה זרה לא מקרי "בנים", תלמוד לומר "זרע 

ימא בני מעלי לא מקרי, תלמוד לומר "והיה במקום אשר יאמר לא עמי אתם יאמר בני אל מרעים בנים משחיתים". וכי ת

ובארו בזה כי לדעת רבי יהודה כיון שבשם "בנים" הצירוף היותר שיש לישראל אל אביהם שבשמים, אם אין  :חי", עד כאן

מאיר אינו כך, כי שם "בן" נאמר עושים מעשה בנים אין ראויים הם לשם הזה, שכבר בטל השם הנכבד הזה. ולדעת רבי 

זהו מצד העלול עצמו, אבל מה שהוא יתברך עלה  -על שהוא יתברך אב ועלה לישראל, ואם ישראל סרו ופרשו מן אביהם 

 :"לדבר זה אין הסרה כלל, כי אין ההסרה שלהם רק מצד העלול עצמו, ולא מצד העלה. לכך בכל ענין נקראו "בנים -להם 

א זה בלבד שנקראו "בנים" כאשר הם סכלים, ופירוש "סכלים" כאשר הם נעדרים החכמה אשר ראוי וקאמר רבי מאיר, ל

שיהיה להם, ובשביל העדר קנין החכמה אין ראוי שיתבטל מהם שם "בנים". כי כאשר הם חוטאים בשגגה, שלא יבינו 

ם את רבונם ועם כל זה חוטאים. ועל בשביל העדר החכמה, לא יסולק שם "בנים". אבל אינם פושעים שיהיו מזידים יודעי

זה אמר כי עוד יותר מזה, שגם כאשר הם פושעים במזיד נקראים אל השם יתברך "בנים", שנאמר "בנים לא אמן". הרי 

אף שהאב הוא מוכיח ומלמד ומזהיר את בניו, ויודעים הבנים את אביהם, ועם זה אין אמון בהם, מכל מקום שם "בנים" 

ד, אלא אף אם דביקים לגמרי בעבודה זרה, ויוצאים במעשיהם מן הקב"ה להיות דביקים באלהי נכר, עליהם. ולא זה בלב

ובדבר זה היה ראוי לומר שיתבטל שם "בנים" אשר הם מצטרפים אל השם יתברך כמו צירוף הבן אל אביו, ועל זה אמר 

ל לענין זה אשר נקראו ישראל "בנים", כי שם שגם בענין זה נקראו "בנים" אל השם יתברך. וכל זה מפני כי אין שייך בטו

"בנים" מצד אשר השם יתברך הוא עלה להם, כמו האב שהוא עלה אל הבן, והוא מצד עצמו של האב, ודבר זה אין שינוי 

הכל הוא מצד העלול. אבל  -לו בכל חטא אשר יעשו, תהיה החטא מה שהוא, שכל חטא שהוא הסרה מן השם יתברך 

 :עלה להם, דבר זה הוא מצד אמיתת עצמו מצד כי הוא יתברך


