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  ספר ישעיה פרק נד

ַנִיְך ִויַסְדִתיְך ַבַסִּפיִרים ֹנִכי ַמְרִביץ ַבּפּוְך ֲאבָּ ה ִהנֵּה אָּ מָּ ה לֹא נֻחָּ  :ֲעִניָּה ֹסֲערָּ

ֶפץ י חֵּ ְך ְלַאְבנֵּ ל ְגבּולֵּ ח ְוכָּ י ֶאְקדָּ ַרִיְך ְלַאְבנֵּ  :ְוַשְמִתי ַכְדֹכד ִשְמֹשַתִיְך ּוְשעָּ

י  ַנִיְך ִלּמּודֵּ ל בָּ נִָּיְך ה'ְוכָּ  :ְוַרב ְשלֹום בָּ

ִיְך לָּ ה ִכי לֹא ִתְקַרב אֵּ ִאי ּוִמְּמִחתָּ ֹעֶשק ִכי לֹא ִתירָּ ִני ַרֲחִקי מֵּ ה ִתכֹונָּ קָּ  :ִבְצדָּ

ַלִיְך ִיּפֹול ְך עָּ ר ִאתָּ אֹוִתי ִמי גָּ ן גֹור יָּגּור ֶאֶפס מֵּ  :הֵּ

ל הִהנֵּ  אִתי ַמְשִחית ְלַחבֵּ רָּ ֹנִכי בָּ הּו ְואָּ ם ּומֹוִציא ְכִלי ְלַמֲעשֵּ ש ֶּפחָּ ַח ְבאֵּ ש ֹנפֵּ רָּ אִתי חָּ רָּ ֹנִכי בָּ  :אָּ

י ְיֹדוָּד  ט ַתְרִשיִעי זֹאת ַנֲחַלת ַעְבדֵּ ְך ַלִּמְשּפָּ קּום ִאתָּ שֹון תָּ ל לָּ ח ְוכָּ ַלִיְך לֹא ִיְצלָּ ל ְכִלי יּוַצר עָּ ִאִתי ְנֻאם ְיֹדוָּד:ְוִצְד כָּ ם מֵּ תָּ  קָּ

 פרק נ"ה

ֶסף ְלכּו ִשְברּו ֶוֱאֹכלּו ּוְלכּו ִשְברּו ְבלֹוא ֶכֶסף ּוְבלֹוא ְמחִ  ין לֹו כָּ א ְלכּו ַלַּמִים ַוֲאֶשר אֵּ מֵּ ל צָּ בהֹוי כָּ לָּ  :יר ַיִין ְוחָּ

ַלי ְוִאְכלּו טֹוב ְוִתְתַעַנג ַבדֶ  מֹוַע אֵּ ה ִשְמעּו שָּ ְבעָּ ה ִתְשְקלּו ֶכֶסף ְבלֹוא ֶלֶחם ִויִגיֲעֶכם ְבלֹוא ְלשָּ ּמָּ  :ֶשן ַנְפְשֶכםלָּ

וִ  י דָּ ם ַחְסדֵּ ֶכם ְבִרית עֹולָּ ה לָּ ַלי ִשְמעּו ּוְתִחי ַנְפְשֶכם ְוֶאְכְרתָּ ְזְנֶכם ּוְלכּו אֵּ ִניםַהּטּו אָּ  :ד ַהֶנֱאמָּ

ִגיד ּוְמַצּוֵּה ְלֻאִּמים ד ְלאּוִּמים ְנַתִתיו נָּ ן עֵּ  :הֵּ

ֶליָך יָּרּוצּו ְלַמַען  עּוָך אֵּ א ְוגֹוי לֹא ְידָּ ַדע ִתְקרָּ ן גֹוי לֹא תֵּ ְך: ה'הֵּ ֲארָּ ל ִכי פֵּ אֵּ  ֱאֹלֶהיָך ְוִלְקדֹוש ִיְשרָּ

 

  העניןחלק באור  -מלבי"ם על ישעיה פרק נד פסוק יא 

אחר שנבא על העקרה שירבו בניה, שזה משל על קיבוץ הגולה, מצייר כי בעת ההיא עדן לא תהיה ציון  -עניה 

בנויה על תילה, והעניה הזאת שהיא ציון עדן תסער בחמת רוחה על שהיא עדן לא נוחמה )וכן המליץ למעלה 

ג"כ כי בעת קבוצת הנדחים עוד תשב ציון חרבה כמו )מ"ט( הנה אלה מרחוק יבואו ותאמר ציון עזבני ה', שממליץ 

לא כי היא עדן  - סוערהשפרשתי שם( אומר העקרה כבר מלאה רנה כי רבים בני שוממה, אבל העניה עדן 

האבנים  - הנה אנכי מרביץ בפוך אבניךמשיב לה ה', )הארץ נתמלאה מבני הגולה וציון עדן לא בנויה(,  - נחמה

הוא אבן שוהם )לקבלת  - ושמתי כדכד ך והיסוד בעצמו יהיה מן אבן ספירה אבן נופשעליהם ירבץ היסוד יהי

)והמכוון כי האבן נופך היה אבן יהודה והוא אות  -יהיו מאבני אקדח  -החלונות ושעריך  - יהיו שמשתיךחז"ל( 

יששכר, והוא אות החכמה והתורה, שני אלה ייסדו את הבנין, כתר מלכות וכתר המלוכה, והאבן ספיר היה אבן 

תורה, אבן שוהם היה אבן יוסף והוא אות ההצלחה והעושר זה יהיה חלון השמש, אות כי השמש תריק להם מגד 

או תבואות שמש עושר והצלחה, אבן אקדח היה אבן לוי, אות העבודה זה יהיה השער זה השער לה' צדיקים יבו

)כי אבני יתר השבטים יוקבעו ביתר מקומות הבנין, וכלל ג"כ הכוונה שכל  - וכל גבולך יהיה לאבני חפץבו, 



השבטים יתאחדו אז ולא יחצו עוד לשתי ממלכות עוד(, והנה המחלוקת והפירוד במדינה יתהוה עפ"י ארבעה 

וע"ז הקדים רוב העושר וההצלחה שיהיה  סבות, שנים פנימים, ושנים חיצונים, הפנימים הוא. א[ על ידי העוני,

להם. ב[ יהיה ע"י מחלוקת באמונה וכתות שיתחלקו בהדת, כמו שהיה בבית שני, שעמדו אז הצדוקים וביתוסים 

ה' עד שלא יהיה מחלוקת ביניהם בדברים שיקבלו הלימוד והאמונה מ - וכל בניך יהיו למודי ה' ועל זה אמר:

כאלה, וממילא ורב שלום בניך. עוד יעמדו שני אויבים מבחוץ כענין הזה. א[ עושקים בעבור הממון. ב[ אויבים 

הבנין שהזכרתי שתבנה ציון מאבני חפץ, גמר הבנין יהיה על  -בצדקה תכונני   הבאים על הנפשות, על זה אמר:

 -רחקי ידי הצדקה שהם המע"ט בין אדם למקום, שבזכותה תמלט ג"כ משני מחריבים הבאים מבחוץ. א[ עי"כ 

ך כי שהוא הבא על נפשך להרג -כי עי"כ לא תירא מן העושק ממונך. ב[ עי"כ תרחקי גם ממחתה  - א"ע מעשק

 המחתה לא תוכל לקרב אליך:

 

  חלק באור הענין -מלבי"ם על ישעיה פרק נה פסוק א 

הנביאים ידמו את התורה והמצות ללחם ומזון, כי הם מזון הנפש כמו שהלחם והמים הם מזון  - הוי כל צמא

ימצאו דברים שא"א הגויה, )כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם. כמו חלב ודשן תשבע נפשי(. וכמו שבמזון הגוף 

שיחיה האדם רגע בלעדם כמו המים והוא נמצא בזול ובחנם, וכן דברי מאכל כמו הלחם ואותו קונים בכסף, כן 

בדעות ומעשים ימצאו דברים שא"א שתחיה הנפש חיות נפשי בלעדם, כמו האמונה במציאות ה' בהשגחה 

למים, וכן דברים הדומים ללחם כמו לימוד  ומעשים שחייב גם הדת הנימוסי כרציחה גניבה ודומיהם, שדומים

התורה ומצותיה ומצות התמידיות, כתפלה, שבת, ודומי'. וכמו שבחיי הגוף נמצאו דברים שאפשר שיחיה בלעדם 

ולא נבראו רק לעידון ותענוג, כן במזון הנפש נמצאו דברים שהם לעידון הנפש, כמו ידיעות המושכלות ולידע כל 

מצוות שהם למדות חסידות, והם דומים ליין וחלב שהם רק לתענוג, והנה הנביא חוזר דבר על אמתתו בעיון, ו

עתה לדבריו שקרא בקאפיטל נו"ן, מדוע באתי ואין איש, ה' אלהים נתן לי לשון למודים, מי בכם ירא ה', שנבא 

ברי נביאי השקר לעומת בני דורו שלא רצו להאמין בדברי הנביא והיו מתוכחים כנגדו, והאמינו בשוא נתעה בד

אשר נבאו להם בעד אגורת כסף, ואחר שספר היעודים שהובטחו לו מן השם שב לדבריו לאמר א"כ כל צמא לכו 

למים, ללמוד דברים שהנפש צריכה אליהם כמים, וגם מי שאין לו כסף, ומוסיף לאמר כי גם )אשר אין לו כסף( לכו 

כסף. וגם יין וחלב שהם רק לעונג ועידון תמצאו בלא כסף שברו ואכולו כי גם דברים הדומים ללחם תמצאו בלא 

לנביאי השקר והם נותנים לכם בעדו דבר שאינו לחם לנפש, ויותר  - למה תשקלו כסף ובלא שום מחיר, אבל:

ר"ל לא לבד שאינו לחם, כי  -נו לשבעה והם נותנים לכם בעבורו דבר שאי -מזה כי אתם תתנו להם גם כל יגיעכם 

גם שאינו ראוי לשביעה ואכילה כלל, )כי נביאי השקר מכרו נבואתם והבליהם בכסף מלא, לא כן נביא ה' שלמד 

עתה באר דבריו מה שאמר הוי כל צמא לכו למים, שהוא שתשמעו אלי, ובזה  -והורה בחנם(. שמעו שמוע אלי 

 - הטו אזנכם )זה נגד יין וחלב(: -עה )וזה נגד הלחם( וגם תתענג בדשן נפשכם הראוי לשבי -ואכלו )מאכל( טוב 

לשמוע דברי ואח"כ שמעו והבינו וקבלו דברי ובזה תחי נפשכם העטופה ברעב ובצמא לשמוע דברי אלהים חיים, 

ת מן הכריתות ברית שיכרות ה' עמכם לעולם לשמור לכם חסדי דוד כי אנכי י"ל להגיד לכם נבואו -ואכרתה 

 הנאמנים, כמ"ש חסדי ה' עולם אשירה וכו', עד עולם אכין זרעך וכו':


