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  ספר ישעיה פרק ה

י  יַרת ּדֹודִׁ י שִׁ ידִׁ ידִׁ יָרה ָנא לִׁ ןא( ָאשִׁ ן ָשמֶּ ן בֶּ רֶּ י ְבקֶּ ידִׁ ידִׁ ם ָהָיה לִׁ רֶּ  :ְלַכְרמֹו כֶּ

ב ָחֵצב בֹו ַוְיַקו ַלֲעׂשֹות ֲענָ  ְגָּדל ְבתֹוכֹו ְוַגם יֶּקֶּ ן מִׁ בֶּ ָטֵעהּו ׂשֵרק ַויִׁ יםב( ַוְיַעְזֵקהּו ַוְיַסְקֵלהּו ַויִׁ ים ַוַיַעׂש ְבֻאשִׁ  :בִׁ

יש ְיהּודָ  ִׁם ְואִׁ יג( ְוַעָתה יֹוֵשב ְירּוָשַל י ּוֵבין ַכְרמִׁ ְפטּו ָנא ֵבינִׁ  :ה שִׁ

ים ים ַוַיַעׂש ְבֻאשִׁ י ַלֲעׂשֹות ֲעָנבִׁ ֵּויתִׁ י בֹו ַמּדּוַע קִׁ יתִׁ י ְולֹא ָעׂשִׁ  :ד( ַמה ַלֲעׂשֹות עֹוד ְלַכְרמִׁ

י ָהֵסר ְמׂשּוָכתֹו ְוָהָיה ְלָבעֵ  ה ְלַכְרמִׁ י ֹעׂשֶּ ר ֲאנִׁ ם ֵאת ֲאשֶּ ְתכֶּ יָעה ָנא אֶּ ְרָמסה( ְוַעָתה אֹודִׁ  :ר ָפֹרץ ְגֵדרֹו ְוָהָיה ְלמִׁ

יר ָעָליו ָמָטר ים ֲאַצּוֶּה ֵמַהְמטִׁ ָעבִׁ ת ְוַעל הֶּ יר ָוָשיִׁ ָזֵמר ְולֹא ֵיָעֵדר ְוָעָלה ָשמִׁ יֵתהּו ָבָתה לֹא יִׁ  :ו( ַוֲאשִׁ

ם  רֶּ י כֶּ ְש  ה'ז( כִׁ יש ְיהּוָדה ְנַטע ַשֲעשּוָעיו ַוְיַקו ְלמִׁ ְׂשָרֵאל ְואִׁ ֵנה ְצָעָקהְצָבאֹות ֵבית יִׁ ְצָדָקה ְוהִׁ ְׂשָפח לִׁ ֵנה מִׁ  :ָפט ְוהִׁ

 

ץ ב ָהָארֶּ רֶּ ם ְבקֶּ ם ְלַבְּדכֶּ ס ָמקֹום ְוהּוַשְבתֶּ פֶּ יבּו ַעד אֶּ ה ַיְקרִׁ ה ְבָׂשדֶּ ת ָׂשדֶּ ת ְבַביִׁ יֵעי ַביִׁ  :ח( הֹוי ַמגִׁ

ים ֵמֵאין יֹוֵשב ה'ט( ְבָאְזָני  ים ְוטֹובִׁ ְהיּו ְגֹדלִׁ ים ְלַשָמה יִׁ ים ַרבִׁ ם לֹא ָבתִׁ  :ְצָבאֹות אִׁ

ה ֵאיָפה ר ַיֲעׂשֶּ ַרע ֹחמֶּ ָחת ְוזֶּ ם ַיֲעׂשּו ַבת אֶּ רֶּ ְמֵּדי כֶּ ת צִׁ רֶּ י ֲעׂשֶּ  :י( כִׁ

יקֵ  ן ַיְדלִׁ ף ַייִׁ ְרֹּדפּו ְמַאֲחֵרי ַבנֶּשֶּ ר ֵשָכר יִׁ יֵמי ַבֹבקֶּ  :םיא( הֹוי ַמְשכִׁ

ם ְוֵאת ֹפַעל  ְשֵתיהֶּ ן מִׁ יל ָוַייִׁ ל ֹתף ְוָחלִׁ נֹור ָונֶּבֶּ יטּו ּוַמֲעֵׂשה ָיָדיו לֹא ָראּו ה'יב( ְוָהָיה כִׁ  :לֹא ַיבִׁ

ֵחה ָצָמא י ָדַעת ּוְכבֹודֹו ְמֵתי ָרָעב ַוֲהמֹונֹו צִׁ ְבלִׁ י מִׁ  :יג( ָלֵכן ָגָלה ַעמִׁ

יָבה ְשאֹול ַנְפָשּה ּוָפעֲ  ְרחִׁ י ֹחק ְוָיַרד ֲהָדָרּה ַוֲהמֹוָנּה ּוְשאֹוָנּה ְוָעֵלז ָבּהיד( ָלֵכן הִׁ ְבלִׁ יָה לִׁ  :ָרה פִׁ

ְשַפְלָנה ים תִׁ יש ְוֵעיֵני ְגֹבהִׁ ְשַפל אִׁ ַשח ָאָדם ַויִׁ  :טו( ַויִׁ

ְגַבּה  ְצָדָקה ה'טז( ַויִׁ ְקָּדש בִׁ ְשָפט ְוָהֵאל ַהָקדֹוש נִׁ  :ְצָבאֹות ַבמִׁ

ים יֹאֵכלּויז( ְוָרעּו ְכָבׂשִׁ  ים ָגרִׁ  :ים ְכָדְבָרם ְוָחְרבֹות ֵמחִׁ

ָעֹון ְבַחְבֵלי ַהָשְוא ְוַכֲעבֹות ָהֲעָגָלה ַחָטָאה  :יח( הֹוי ֹמְשֵכי הֶּ

ְׂשָרֵאל ְוֵנָדָעה ְקַרב ְוָתבֹוָאה ֲעַצת ְקדֹוש יִׁ ה ְותִׁ ְראֶּ יָשה ַמֲעֵׂשהּו ְלַמַען נִׁ ים ְיַמֵהר ָיחִׁ  :יט( ָהֹאְמרִׁ

ים ַמר ְלָמתֹוק ּוָמתֹוק ְלָמר:כ(  ְך ָׂשמִׁ ְך ְלאֹור ְואֹור ְלֹחשֶּ ים ֹחשֶּ ים ָלַרע טֹוב ְוַלטֹוב ָרע ָׂשמִׁ   הֹוי ָהֹאְמרִׁ

ים ם ְנֹבנִׁ ד ְפֵניהֶּ גֶּ ם ְונֶּ ים ְבֵעיֵניהֶּ  :כא( הֹוי ֲחָכמִׁ

ְמֹסְך ֵשָכר ל לִׁ ן ְוַאְנֵשי ַחיִׁ ְשתֹות ָייִׁ ים לִׁ בֹורִׁ  :כב( הֹוי גִׁ

נּוכג( מַ  מֶּ ירּו מִׁ ים ָיסִׁ יקִׁ ְדַקת ַצּדִׁ ב ֹשַחד ְוצִׁ יֵקי ָרָשע ֵעקֶּ  :ְצּדִׁ

 

י מָ  ה כִׁ ְרָחם ָכָאָבק ַיֲעלֶּ ְהיֶּה ּופִׁ ה ָשְרָשם ַכָמק יִׁ ְרפֶּ ָהָבה יִׁ ֱאֹכל ַקש ְלשֹון ֵאש ַוֲחַשש לֶּ  ה'ֲאסּו ֵאת תֹוַרת כד( ָלֵכן כֶּ

ֵאצּו ְׂשָרֵאל נִׁ ְמַרת ְקדֹוש יִׁ  :ְצָבאֹות ְוֵאת אִׁ

ֹ  ה'כה( ַעל ֵכן ָחָרה ַאף  ב חּוצֹות ְבָכל זֹאת ל רֶּ ְבָלָתם ַכּסּוָחה ְבקֶּ י נִׁ ים ַוְתהִׁ ָהרִׁ ְרְגזּו הֶּ א ָשב ְבַעמֹו ַוֵיט ָידֹו ָעָליו ַוַיֵכהּו ַויִׁ

 :ַאפֹו ְועֹוד ָידֹו ְנטּוָיה

ֵנה ְמֵהָרה ַקל ָיבֹואכו( ְוָנָׂשא נֵ  ץ ְוהִׁ ְקֵצה ָהָארֶּ ם ֵמָרחֹוק ְוָשַרק לֹו מִׁ  :ס ַלגֹויִׁ

ַתק ְׂשרֹוְך ְנָעָליו ְפַתח ֵאזֹור ֲחָלָציו ְולֹא נִׁ יָשן ְולֹא נִׁ  :כז( ֵאין ָעֵיף ְוֵאין כֹוֵשל בֹו לֹא ָינּום ְולֹא יִׁ

ים ְוָכל ַקְשֹתָתיו ְּדרֻ  ָציו ְשנּונִׁ ר חִׁ ָליו ַכּסּוָפהכח( ֲאשֶּ  :כֹות ַפְרסֹות סּוָסיו ַכַצר נְֶּחָשבּו ְוַגְלגִׁ

ְשַאג  יא וִׁ ְשַאג\כט( ְשָאָגה לֹו ַכָלבִׁ יל\}יִׁ יט ְוֵאין ַמצִׁ ף ְוַיְפלִׁ רֶּ ְנֹהם ְויֹאֵחז טֶּ ים ְויִׁ ירִׁ  :{ ַכְכפִׁ

ץ וְ  ַבט ָלָארֶּ ְנֹהם ָעָליו ַביֹום ַההּוא ְכַנֲהַמת ָים ְונִׁ יָה:ל( ְויִׁ יפֶּ ְך ַצר ָואֹור ָחַשְך ַבֲערִׁ ֵנה חשֶּ  הִׁ



 

  רד"ק על ישעיה פרק ה פסוק א

דברי הנביא עושה משל בין האל יתברך ובין ישראל, וקורא ישראל כרם והאל בעל הכרם, וקורא זה  - אשירה נא

שירים אשר המשל שירה, ודבר זה המשל על אנשי דורו לפי שהוא שבח האוהב ואהבתו עם האהוב, וכן שיר ה

לשלמה לפי שהוא מספר אהבת החושק עם החשוקה, והוא משל לאל עם כנסת ישראל, וקורא הנביא האל 

כתרגומו בטור רם ובארע שמנה, וקרא ארץ ישראל קרן  - בקרן בן שמן :יתברך ידידי ודודי על דרך כי בי חשק

בן שמן כמו שנאמר עליה ארץ זבת  לפי שהיא גבוהה מכל הארצות, והקרן גבוה מכל הגוף, וקורא ארץ ישראל

 חלב ודבש, ותרגם יונתן וקדישתינון וגומר:

 

 

  רש"י ישעיה פרק ה פסוק ז

לכרם הזה אתם משולים בית ישראל כי כל מה שעשה לכרם הזה עשה  - כי כרם ה' צבאות בית ישראל 

לישראל, והכרם הוא אדם הראשון כי מצינו במ"א במקומות הרבה בתנחומא ובבראשית רבה שמקראות הללו 

נדרשין עליו לא נטרד אדם הראשון עד שחירף וגידף שנאמר ויקו לעשות ענבים וגו' ובמקו' אחר מצינו הושיב עליו 

 -זה אדם הראשון. לידידי  -ים שלא יאכל מעץ החיים שנאמר ועל העבים אצוה וכן נדרשנו עליו. )א( )כרם שומר

 -בעשר חופות האמורות )ביחזקאל כח( בפ' חירם מלך צור. ויסקלהו  -בג"ע(. )ב( ויעזקהו  -זה הקב"ה. בן שמן 

 -יצירתו ממקום המזבח. ויבן מגדל בתוכו  תחילת -מיצר הרע עד שאכל מן העץ ונכנס בו יצר הרע. ויטעהו שורק 

שיודה  -מעיין נובע מקור חכמה. ויקו לעשות ענבים  -ויפח באפיו נשמת חיים מן העליונים. וגם יקב חצב בו 

לפי שסוף המשל בא לומר שאף הם עשו  -דברים נבאשים חירף וגידף. שפטו נא  -וישבח לפניו. ויעש באושים 

טרדתיו  -מה נראה בעיני לעשות לו ועשיתי. הסר משוכתו  -( אודיעה נא אתכם כמותו שואל להם המשפט. )ה

טרדתיו ממחיצת גן עדן. )ו( ואשיתהו  -סופו למות ולמשול בו חיות רעות. פרוץ גדרו  -מתוך חופותיו. והיה לבער 

א מעשה טוב. ועלה לא ילמדו ממנו לא זכות ול -צדו הושבתיו, שלא נתתי תורה בימיו. לא יזמר ולא יעדר  -בתה 

צויתי עליו שומרים  -שלט בו יצר הרע ובדורותיו אחריו לעשות מעשים מקולקלים. ועל העבים אצוה  -שמיר ושית 

כי כאותו הכרם לי בית ישראל עשרת השבטים הם  -לשמור את דרך עץ החיים. )ז( כי כרם ה' צבאות בית ישראל 

נה שמן כהונה שמן מלכות שמן מנורה שמן מנחות עזקתים תחלה היו לי ככרם יין ככרם זית כקרן שמן בארץ שמי

בהיקף ענני כבוד במדבר וסקלתים ונקיתים מפושעי הדור נטעתים שורק שש מאות ושש מצות כמניין שורק 

 הוספתי עליהם, על שבע מצות שנצטוו בני נח בניתי מגדל בתוכו משכני ומקדשי וגם יקב המזבח והשיתין. 

לקלו מעשיהם ועתה יושב ירושלים ואיש יהודה אשר לא גליתים עדיין ישפטו נא ביני וביניהם קי -ויעש באושים 

על הרעה שהבאתי עליהם מי סרח על מי מה היה לי לעשות עוד טובה לכרמי ולא עשיתי לו אודיע נא אתכם גם 

מסוכתו אסלק אתם המכעיסים אותי את אשר הגון בעיני לעשות לכרמי ככל אשר עשיתי לאדם הראשון הסר 

אתוץ חומותיו.  -שכינתי מעליה' המסוככ' עליהם כמה שנאמר )ישעיהו נב( ויגל את מסך יהודה. פרוץ גדרו 

ויהיו  -לא אסתעדון ולא יסתמכון. ועלה שמיר ושית  -ואשוינון רטישין. לא יזמר ולא יעדר  -ואשיתהו בתה 

במקום אחר הוא מתורג' הובאי ובור. ועל העבים  מטלטלין ושביקין דוגמת שמיר ושית של כרם ואצל הכרם ממש

ועל נבייא אפקד דלא יתנבון עליהון, הנבואה נמשלה למטר שהעבים מקבלין אותה מן השמים כך  -אצוה 

כמו נטע ולפי שהוא דבוק נקוד )פתח( כמו בקר זבח  -הנביאים מקבלין הנבואה מפי הקדושה. נטע שעשועיו 

שו משפט והנה משפח אסיפ' חטא על חטא כמו מהסתפח )שמואל א כו(, דבר שיע -השלמים )במדבר ז(. ויקו 

אחר לשון נגע ולפי שהוא לשון נופל על הלשון בקריאתו דומה משפט למספח וכן צעקה לצדקה נפל בו רוח 

 :הקודש בפי הנביא

 


