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A. The Life of the Malbim 

 

1809-1825 – Early Struggles 

1809 – Born right after Purim; only child 

– Born in Voloschick, in Galicia – Poland-Austria border – Austro-Hungarian Empire 

– “Meir Leibush ben Yechiel Michel” Weiser 

– Geller (BIU): Malbim=“Weisser;” Romanian documents – Malbin ("whitener" in Heb.) 

– Father is well known around town, scholar 

1815 – Loses father 

– Mother marries Rav of town, Yehuda Leib, who learns with Malbim 

– Yehuda Leib also arranges for Rav Moshe Horowitz to learn with Malbim 

1822 – Age 13 – publishes book of poetry 

– Read and wrote philosophy, drama, mathematics, philology 

– Loved to write poetry – used poetry as polemic 

– Genius – Great memory – Known as “Iluy of Volin” 

1823 – Age 14 – marries widow Sarah, daughter of richest man in town 

1824 – Birth of daughter, Freida, who would marry Eliyahu “Charif” Halpern 

1825 – Age 16 – Divorced – leaves Volin out of shame – social stigma 

 

1825-1840 – Early Wanderings – Ukraine, Breslav 

1825-1827 – Ukraine – Learns under Chassidic Rebbes, esp. Ziditchoiver Rebbe; father figure;  

learned Kabbalah 

1827-1828 – Wrote Artzot Hachaim, commentary to Orach Chaim section of Shulchan Aruch 

– Three sections – a) Summaries and extensions; b) sources; c) analyses 

– Went personally to Rav Akiva Eiger and Chatam Sofer and others for approbation, 

Receives them lavishly; they extol his greatness 

1834? 1837? – Published Artzot Hachaim in Breslav, headquarters of early Reform 

 – Abraham Geiger wants to be on Beit Din; Malbim beats Geiger, becomes orator 

1837 – Marries 2
nd

 time – Chaya Opochinsky – One daughter, one son 

1837-1840 – Needs livelihood to marry, so becomes Rav of Vorshna in Posen 

1839 – Raise incident – Breslav Maskilim make trouble; writes angry resignation letter, leaves 

1839 – Publishes nine sermons as Artzot Hashalom 

 

1840-1858 – Kempen – Tanach Commentary 

1840-1858 – Chief Rabbi of Kempen in Prussia 

1840 – Began “HaTorah V’haMitzvah” with commentary to Esther 

 Vocabulary – how to read Tanach, sentence structure, philology, grammar 

 How Chazal’s words are built into the words themselves 

 Philosophical ideas – Values – “How does Hashem look at the world” (Wein) 

 Disproof of Reform and Christianity 

1846 – Published commentary to Yeshayahu, followed by Iyov and Shir Hashirim 

1858 – Finished all of “HaTorah V’haMitzvah” with Vayikra 

 

1858-1864 – Chief Rabbi of Romania 

1858 – Becomes Chief Rabbi of Romania (Bucharest) 

– Received enthusiastically at first – Imposed new Halachic standards 



– Trouble with sermons – “arms, cheeks, stomach;” “Vows usually paid by hands and Torah 

kissed with mouth, but you make vows with mouths and kiss Torah with hands.” 

– Shochtim banned from slaughtering for Maskilim; two do anyway and are put into Cherem 

– Eruv incident (pots) 

– Mishloach Manot incident 

– Government stops recognizing the community; Malbim banned from preaching 

– Always supported by Orthodox – Dr. M. Wertheimer convinces community to re-elect him as 

Chief Rabbi for two more years. 

1860 – Publishes second volume of Artzor Hachaim, on Yoreh Deah 

1862 – Son Aharon dies 

1864 – Erev Shabbat Parshat Zachor – arrested, brought in wagon to prison 

– After Shabbat – placed on ship sailing on the Danube and released at Bulgarian border  

in the city of Ruschuk (Ruse) on condition he would never return to Romania. 

– Ruschuk – stayed with sephardic Hacham, Avraham ben Yisrael Rosanes 

– Journeys to Constantinople to unsuccessfully protest to injustice done to him 

– Paris – pleads case before Adolphe Cremieux and Alliance Israelite Universalle. 

– Montefiore petitions Romanian government to repeal deportation 

 

1866-1879 – Later Wanderings and Death 

1866 – Left large wine business from relative – moves to Lenchitz – wife Chaya runs business  

with cousin, who soon embezzles business and flees 

1867 – Publishes Mashal U’Melitzah, an allegorical drama in which piety beats wisdom 

1869-1870 – Kharson in Russia 

 – Driven out by Maskilim 

1870-1871 – Lunshitz in Poland 

– Fought with Chassidim who say his Biblical commentary was too enlightened 

1872 – Smolensk 

1872-1875 – Mohilev in Russia 

– Now expert in Agunot and divorce 

– Spoke to large crowds; warned by government to stop preaching 

– Blintzes 

1875-1879 – Koenigsberg in Prussia (Germany) 

– Etrogim incident 

1879 – Offered post of Chief Rabbi of New York – declines. 

– Refuses posts in Amsterdam, Paris, Uhal in Hungary, Grodno in Poland and Vilna 

1879 – Accepts rabbinical post in Kremenchug in Russia 

– Falls ill, dies in Kiev on way to Kremenchug on 1 Tishrei 1879 at age 69 – buried there 

 



B. Themes and Patterns in Malbim’s Tanach Commentary 

 1. Individually Named Commentaries for Each Book of Tanach 

 2. Two (Or More) Simultaneous Commentaries 

 3. Integration of Text and Commentary (Bold/Non-bold) 
 

4. Use of Contemporary Science 

 ם בראשית פרק א פסוק א"מלבי

. רק בריאתם היה ביום הרביעי ,מפני שהמאורות לא נבראו ביום הראשון ",יהי מאורות"ביום הרביעי  ה שכתבומ

שזה יצדק לדעת הקדמונים שהיו אומרים שיש גלגלים במציאות שבהם קבועים או . ודעתי אינה נוחה גם מזה

והשמש , הם הגלגלים שהם נבראו בראשון ",את השמים" שמה שכתב ש לומרי ם כןוא ,חוזרים כל כוכבי השמים

אבל כבר בררו האחרונים שאין שום גלגל  ".רקיע השמים"ונתלו בגלגליהם שנקרא  ,והירח והכוכבים נבראו ברביעי

הממלא כל עולם  (ether)איתר "הנקרא  ,רק כל צבא השמים סובבים על מעגליהם באויר ספירי ,במציאות כלל

שכבר התברר  ,ועוד !כי אין שם דבר נברא זולתם ,לא ברא מאומה ,אם לא ברא את הכוכבים ,ואם כן .העשיה

 ,רק הבלתי מאירים. שגם כוכבי השמים וכסיליהם אינם מגשם חמישי כדעת הקדמונים ,בדברי התוכנים האחרונים

והיתה  ,רץ הזאת נבראת ביום הראשוןלמה הא ,ם כןוא. יסודות כמו הארץ שלנו' הם מורכבים מד ,כמו הירח והדומה לו

 ... ?ושאר הכוכבים רעותיה לא נבראו עד יום הרביעי, תהו ובהו וחשך

 

5. Response to Christianity 

 ישעיהו פרק סו

יר ְוהַ ( יז) ר ַהֲחזִָּּ֔ ְכֵל֙י ְבַשַׂ֣ ֶוְך א ִּֽ ר ַאַח֙ת ַבת ָּ֔ ֹות ַאַחַ֤ ים ֶאל־ַהַגנּ֗ ִַּֽטֲהרִִּ֜ ים ְוַהמִּ ְתַקְדשִִּׁ֨ פּו ַהמִּ ֶּׁ֖ ו י ס  ָּ֥ ר יְַחד  ָּ֑ ַעְכב  ֶקץ ְוה  םֶשֶּׁ֖  :'ה נְא 

ּו ֶאת־ְכבֹו( יח) אָּ֥ אּו ְור  ֶּׁ֖ ֹות ּוב  ֶּׁ֖ם ְוַהְלש נָּ֑ ץ ֶאת־כ ל־ַהגֹויִּ ה ְלַקֵבָּ֥ א ָ֕ ם ב  ֵתיֶהָּ֔ י ַמֲעֵשיֶה֙ם ּוַמְחְשב ַׂ֣ ִּֽיְוָאנ כִּּ֗  :דִּ
 

 ם ישעיהו פרק סו"מלבי

, העומדת בתוך אצלם ם"בודדים בגנות אחר אחת צורת עכוומת ,ומתטהרים הנראים כמתקדשים. המתקדשים( יז)

ומחשבותיהם ואמונתם הנפסדת  ,זאת האמונה ,מעשי בעלי. ואנכי( יח) :שהוא לדעתם אמצעות ממצעת באלהות

 :כי נשגב שמו לבדו' ואז יראו את כבודי ויכירו אחדות ה, ם והלשונות"למען על ידי זה יתקבצו כל העכו ,באה

 

6. Relevance to Contemporary Society 

ּו – יטפסוק  שמואל א פרק ח ֲאנַׂ֣ ִּֽינּו ַויְמ  ֵל ָּ֥ה ע  ְִּֽהֶי ֶלְך יִּ ם ֶמֶּׁ֖ י אִּ ָּ֥ א כִּ ּו לָּ֔ ל ַוי אְמרַׂ֣ ֹול ְשמּוֵאָּ֑ ַע ְבקַׂ֣ ְשמ ֶּׁ֖ ם לִּ ע ָּ֔  :ה 

 

 פסוק יט שמואל א פרק חלספר ם "מלביפירוש ה

לא כדברך שיהיה מושל עריץ ", רוצה לומר" ,לא" ויאמרו, ולא רצו, שמואל רצה על ידי כך שישובו מדעתם. וימאנו

כי גדר המלך הוא הנבחר מן ) "מושל עריץ"רק בשם " מלך"שזה לא יקרא בשם , בלתי נכנע לדת התורה ומשפטיה



לא אנחנו נהיה משועבדים אליו , יהיה מלךכי אם  מושלוהוא לא יהיה  ,(העם וגדר המושל הוא הרודה בהם בחזקה

 :להנהיג אותנו כפי חק ומשפט ,שועבד אלינורק יהיה מ, לעבדים

 

 7. Open Cannon – Tanach Bikiut (boxed words below point elsewhere) 

 8. Reaction to Early Zionism 

 עזרא פרק א –ם "פירוש המלבי

 ?ולמה קול ומכתב? את רוחו' במה העיר ה? ו החיבור של מלת ובשנת"על מה מורה וא( א) :השאלות( א)

ויגל את השארית אל " הימים דברי בסוף סייםעזרא שכתב ספרו וספר דברי הימים  ,לכורש מלך פרס ובשנת אחת

כל ימי , עד רצתה הארץ את שבתותיה, בפי ירמיה' למלאת דבר ה, עד מלוך מלכות פרס, ויהיו לו ולבניו לעבדים, בבל

" את רוח כורש' העיר ה, בפי ירמיה' ת דבר הלכלו, ובשנת אחת לכורש מלך פרס, השמה שבתה למלאת שבעים שנה

ולכן התחיל ספרו זה , מבואר שספר עזרא נכתב אחר ספר דברי הימים" ,אלהיו עמו ויעל' מי בכם בכל עמו ה"עד ', וכו

[. א"ד הרי"וכ]שזה המשך ספר דברי הימים , ו"בוי" ,ובשנת"לכן אמר . בשני פסוקים האחרונים שסיים ספרו הקודם

, שזה אחר שבעים שנה למלכות בבל ,כי נבואת ירמיה היתה מפורשת שתהיה הפקודה בעת חורבן בבל, רורוצה לומ

היה צריך , לפי העונש שנענשו להיות בגלות שבעים שנה בעבור ביטול השמטות, אמנם; 'י ט"כ ,ב"י ה"כ שם כמבואר

ורצתה את "שמאז היתה הארץ שממה , ח שנה אחר התחלת מלכות נבוכדנאצר"להתחיל החשבון מגלות צדקיהו שהיה י

כמו " שבועים שבעים נחתך על עמך"במה שבתב  (ד"כ 'ט) 'הג במחזה דניאלוכמו שגלה המלאך זאת ל" ,שבתותיה

 .('ב 'ט) שם שכתב כמו, שהחשבון צריך להיות למלאת לחרבות ירושלים וולכן הבין דניאל בספר, שם שפירשו

ונתן פקודה שישובו , בשנת אחת למלכו, את רוח כורש' העיר ה, רמיהבפי י' שלמלאת דבר ה, ושניהם נתקיימו

והקימותי עליכם "שבמלאת שבעים שנה של בבל  ירמיה שכתב מהוהיה רק פקודה למלאת , ויבנו המקדש, לירושלים

 ח שנה אחר"רק י, שזה לא היה זמנו עתה, ולא יעד שם שיבנה המקדש אז" ,דברי הטוב להשיב אתכם אל המקום הזה

רק שאם לא היה נותן רשיון לבנות , שאז יגמר מכפרה בעון השמטות, זה למלאת שבעים שנה לחורבת ירושלים

ועל ידי כך שבו רבים מבבל ונתקיימו , את רוחו שיתן רשיון לבנות המקדש' העיר ה, המקדש לא היו שבים מן הגולה

 ".עד רצתה הארץ את שבתותיה"ונתקיים  ן רשותשנת שתים לדריוש שחזר ונת ואחר כך נתבטל הבנין עד, דברי ירמיה

שיענש בלשאצר על שחלל כלי  המלך מכתב לבלשאצר דניאל פתראת רוח כורש מבואר ביוסיפון שעת ' העיר ה... 

וגם יש לומר שנודע , נודע זה לדריוש וכורש ונדרו לבנות המקדש, ונהרג בו בלילה ודריוש מדאה קבל מלכותו, המקדש

 ויעבר קול בכל מלכותו וגם , אלה העירו עת רוחו' ודברי ה, וגלותי ישלח עירי יבנה הוא עליו שנבא הישעי מנבואתלו 

 ...במכתב שהכריזו כן בקול 

9. Acceptance of Derush as Peshat 

10. Integration of His Own Life Experiences 

 לא פרק משליל ם"מלביפירוש ה

 שלפי רק .בזה דעתי וכן ,הנפש על פירשוהו ורובם, ומליצה משל זה מרבמא שיש המפרשים הסכימו כבר –אשת 

( ה"מ' סי) תהלות בפירוש בארתי וכבר, הנצחיית ממרום הנאצלת הנשמה לא, ההיולאנית הנפש על ידבר ,דעתי

 ארשה אשר צור בת לאשה שם המשיל ההיולאנית הנפש ואת, בגויה המולך כמלך השכל את תאר שם שבמליצתו

 אותה יארוש ,השכל אל נשמעת ובהיותה. הרוחניים אל נכר מבני שהוא החומר בת וצה לומרר, צור בת היא יכ, המלך

 והטוב החכמה ציורי לקבל ,השתדלות ל ידיע או ,בטבעה מוכנה היא אם טובה אשה לפעמים היא כי, לאשה לו

 רעה אשה היא ולפעמים .בה נמשלה והתורה משבחה שהכתוב חיל אשת היא ואז, והאושר החכמה בדרכי וללכת

 בהיותה באהליהם וירגנו שניהם וינצו, פנימית מלחמה תמיד עמה ל"י בעלה והשכל ,רעה מדה לכל נוטה שנפשו במי

 ותכונות טובות למדות מוכנת שנפשו מי ויש, ועצתו השכל כבוד עיני למרות הרע טבעה כפי דרכיה משרכת

 אמר הראשון על ,והרגל לימוד ל ידיע מאושרות ותכונות ובותט מדות תקנה שנפשו מי ויש, מתולדה מאושרות

 שרוצה שמי ,מכרה מפנינים ורחוק אמר השני ועל ;כפים יגיע בלי מציאה כמוצא דומה שזה ",ימצא מי חיל אשת"

 ימים לעבור וצריך רחוקים ים במצולות שמקומם, מפנינים יותר רחוקה היא, והשתדלות עמל ל ידיע אותה לקנות

 הכחות להוציא הנפש תהום לעמקי ולרדת רבים ומעשים רב זמן ל זהע צריך כן, מצולות לעמקי ולרדת םרחוקי

 :חוץ פני על ולדלותם במצולותיה בה הנסתרים המשובחות



From Introduction by the Malbim to his Commentary on Chumash 

(Appears at the beginning of Vayikra) 
 

 ספר ויקראל ם"הקדמת המלבי
 Reclaiming the Veracity of Torah Sheb’al Peh 

 
 על פי, בקבלתם רבותינו דברי, וחדותם חכמים דברי לבאר, בקודש נאדר, חדש דרך סללתי הזה בפירוש

 כי ובררתי הראיתי בו. ומסולאים מופלאים חדשים בדרכים, וההגיון המליצה חוקי על פיו הלשון יסודי
 קבועים ויסודות גדולים כללים בידם היה ,ודעת חכמה מלאים ישועות וחוסן תאוצרו ל"חז ביד היה

 ,אחריהם הבאים לבב חכמי כל מעין ונסתרו נעלמו רובם אשר ,וההגיון הלשון ויסודי הדקדוק בדרכי
 הפשט הוא הדרוש כי ,נאמנים במופתים ובררתי הראיתי .נודעו לא ונתיבותיה דרכיהם נעלמו ל כןוע

 הלא ,ל פהבע המסורה התורה וכל .העבריה השפה וביסודי הלשון בעומק והמוטבע חהמוכר הפשוט
 בסיני שנמסרה הקבלה דברי כל את במקרא ויבינו שכל ושום ,מפורש אלקים תורת ספר על כתובה
 אל פנים ויתראו יתועדו...  ואמתיים וברורים קבועים חוקים על פי וגדריו ודרכיו הלשון כללי על פי
 וקבלתו אמת ותורתו אמת משה, אמת ויאמרו וישמעו ויבחנו יתוכחו, עצומותיהם יגישו ריבם יבויקר, פנים
 הנקראת בהקדמה וסדרתים ,תרומה הרימותי והיסודות הכללים את. אחד מרועה נתנו כולם ,אמת
 ... כללים ג"תרי למספר בידי ועלו ",השחר אילת" בשם

 
 Three Goals of the Commentary 

 
 :לתושיה כפלים כי חכמה תעלומות לכם יגיד, היום אליכם היוצא הזה בורהח... 

 בו. לפנים האימים בו ישבו הקדמון החבור הארמון הוא .הספרא דברי את ולפרש לבאר יצא אחד בצד
 ערוכים וברייתות במשניות הקבלה ועמודי ,ל פהשבע תורה מוסדות הראשונים התנאים הבונים יסדו

 .הכתובים על ושמורים התורה בסדר
 מעגלי וכל ,מלה כל שוקל...  הלשון יסודי וכפי הפשט עומק כפי הכתובים את לבאר בא השני בצד

 ... וההגיון המליצה כללי פי ועל דקדוק מדות פי על מאמר וכל דבור כל ובקר...  מפלס המליצה
 בלולאות הוהקבל הכתב את ומחבר .הקצה אל הקצה מן המבריח התיכון הבריח הוא השלישי בצד
 על פיו הלשון יסודי על פי בקבלתם רבותינו דברי וחדותם חכמים דברי מבאר הוא, אחד המשכן והיה
 ל"חז ביד היה כי התועים וישכילו הרואים יראו. ומסולאים מופלאים חדשים בדרכים וההגיון המליצה חוקי

 כמסמרות קבועים חוקים הגיוןוה הדקדוק ודרכי הלשון ביסודי גדולים כללים. ובצורות אדירות אוצרות
 ... העבריה השפה וביסודי הלשון בעומק ומוטבעים מוכרחים ל"חז דברי וכל...  נטועים

 אשר מלבד הזה הדבר. יתלכדו ולא יתפרדו ילכון פניו עבר אל איש והדרוש הפשט כי יודע מעיין וכל
 הקראים מהם ויצאו, ונכשלו חזון להעמיד התנשאו עמנו פריצי ובני, פלא הפלא הזה העם את הפליא

 המשכילים מן גם הנה ,קדושים ועם עצומים וישחיתו מוסרות נתקו עול שברו אשר והמכחישים
 ואל הלשון חכמת אל לבבם יטה לפעמים, הסעיפים שתי על ויפסחו ,וללבן ולברר לצרף יכשלו
 הדרוש חריא ימשכו ולפעמים, מרה שמו ויקראו לזרה בעיניהם הדרוש הוהי המקראות פשוטי

 יחדיו והדרוש הפשט האחים שני וינצו, במקרא להבין שכל משים וכל הגיון יודע כל וינאצו והקבלה
 נהייתי בינה ואבקשה החזון את אני בראותי חרפי בימי הייתי וכאשר. מושיע ואין באהליהם וירגנו

 .להבין ואין המראה על ואשתומם המלך מלאכת את ואעשה ואקום ימים ונחליתי
 

 Response to Enlightenment 
 

 ודמעתה, כפיה תפרש תתיפח' ה תורת קול. כמבכירה צרה שמענו כחולה קול ,ליצירה ד"התר בשנת ויהי
 ועל וחוקים דת להפר ויתאספו. נאצו' ה ואת אשכנז רעי קצת נבערו כי, ריעיה בה בגדו כי לחיה על

 גם ודרשנים רבנים ע"א יכנו ,מרעיתם צאן את ואוכלים הרועים רבים רועים ויעלו. התיעצו צפוניו
 ויתראו הריקים הכדים ויתפוצצו, השדים עמק אל בראנשווייג עיר אל חוברו אלה כל, עדתם וזובחי חזנים

 ועד מגדיש ותבער, ושית שמיר ותאכל אש ותצא, אודים ובזנבותיהם קטנים שועלים ויתלקטו, הלפידים



 את להשחית ותאמר, הברית ארון את ותלהט הבדים בין ערותב ,'ה בהיכל ותבער, זית כרם ועד קמה
 :בארץ אל מועדי כל לשרוף ותאמר ,האבנים לוחות
 ל פהושבע שבכתב לתורה לעשות עת', לה לעשות עת כי לבי על ונתון ראיתי ,ההיא ובעת ההם בימים
 העדה דמוה אשר שבכתב לתורה אם, ויחללוה פריצים בה יעלו בל ,ובריח דלתים סביב בצורה חומה
 :והיונים האמיר שירי עם ערכו ומליצותיה שיריה ואת, הקדמונים העמים מספורי כאחד הזאת הרעה

 ,בזו חכמיה את. היא לא ויאמרו בה כחשו ,ולשנינה למשל בפיהם היתה אשר ל פהשבע לתורה אם
 ויהיו, ופתלתל עקש בדרך הלכו וכי ,הכירו לא הלשון דקדוק ואת ,הכתובים פשטות ידעו לא כי ויאמרו
 :היום כל ולשחוק ללעג ביניהם

 בהקדמתי ושביליו דרכיו הודעתי כבר אשר, ך"התנ על חבורי לחבר והחילותי ,חלצי כגבר אזרתי מאז
 :ח"התר בשנת לאור הוצאתי אשר "המבשר"וב ישעיה רושלפי

 
 Symbiosis of Peshat and Derush 

 
 כגבור חציו, הנוכחי חבורי היא, משגב ומבצר עוז מגדל לה ובניתי ,הסוכך הכינותי פ"שבע תורה ואל

 בו ובא ,נכוחות וראיות טענות מלאה אשפתו. בשער הקבלה אויבי את ילחם הוא, ריקם ישוב לא משכיל
 מוכרחים שבעל פה תורה דברי כל וכי ,השמים מן שנתנה התורה היא הפה תורת כי והמופת האות

 חוקי כפי המיוסד הפשוט הפשט הוא לבדו הוא הדרוש וכי. הלשון ובעומק הכתוב בפשט ומוטבעים
 מכללי היוצא זר איזה שם יש ,דרוש איזה ל"חז דרשו אשר מקום וכל .והברורים האמיתיים הלשון
 בודד אינו ,דרשו אשר דרש וכל .וחוקותיו הלשון כמשפט לאיתנו הכתוב ישוב הדרוש ל ידיוע, הלשון
 מ"וכ, וכצלמו כדמותו הזה הזרות בא אשר מה מקומותבכ פירשו וכן דרשו כן רק ,לבדו ההוא במקום

 או הדרושים במספר והכפולים הזרים באו כי הראתי אחד במקום מקובצים רבים דרושים שתמצא
 :ההם הדרושים כמספר בתורה נשנה הזה שהפסוק

 על הבנוי מאמר כל. הכתוב מהתכת היוצאים הדרושים תוכן כפי לסימנים הספרא דברי את בתרתי והנה
 וכנגדו. פרי ולעשות ענף לשאת ני עצמובפ בסימן שורק נטעתיו, בכתוב מיוחד שורש לו ויש ,מיוחד כלל

 יצאתי הזה רושבפי. מחזה מול מחזה ,זה לעומת זה את ,ובסימניו במצריו והמצוה התורה רושפי ערכתי
 יחבר, בקרסים והמצוה התורה את לחבר הקורא ועל, שכלו במצודת העולה את וכותב בעיונו כחוקר

 ולא יתלכדו ידובקו באחיהו איש ,זה מול זה( הספרא משנת זו) והמצוה( מקרא זו) התורה רושפי
 .אחד המשכן והיה יתפרדו

 
 Relationship to Earlier Commentaries 

 
 באו ששם ",השחר אילת" בהקדמת לקרות יתחיל לא ,ובהגיון בדקדוק נסה לא אשר הקורא אולם... 
 כי ואבטח, ובראיות בארך דבר כל בא ששם הספר גוף תחלת יקרא רק, מאד קצרה בדרך לליםהכ
 ... חמד בגן כמתהלך לו עינים אשר איש לכל ידמה הספר גוף
 באשר כי ,דעתם ולסתור דבריהם על להקשות ,קדמוני אשר המפרשים על ומצור דיק בניתי לא גם

 באו דרכי ולפי ,במקרה החכמים דרושי באו דרכם ישכפ ,כללית סבה מפני רשהמפ דברי מכל נטיתי
 כבוד לכן ,ובפרט בכלל שקדמוני מי כל מדרך דרכי רחק כן ועל, מוסדות יסודות ועל פי בכוונה

 ... חלקי וזה השמים מן לי הניחו ומקום, דרכיהם כפי מאד ונעלה גדול הראשונים
 

 Derush as Antedote to Peshat 
 

 ההי ואשר בכתוב דקדקתי אשר את כי הראות למען ,המקרא על פירושי יערכת ,הספר דברי ברוב
 דרשו אשר את לדרוש ,הכריחם וזה ,הספרא חכמי דקדקו עצמו זה, והעיון השכל על פי בעיני לפלא

... 
 מלבים ליבוש מאיר. באקארעשט פה ר"כת בשנת. בו עשר בשנים ניסן חדש הוא האביב בחדש חותם



From Introduction by the Malbim to his Commentary on Nach 
(Appeared at the beginning of Yeshayahu) 

 

 ישעיהולספר  ם"הקדמת המלבי

 אם - אחריו יבואו אשר החלקים וכמוהו, ישעיהו חזון על שמש לאור עתה הוצאתיו הלז הבאור... 
 את מבקש, לרבים הכבושה הפשט במסלת בפרטיו בין בכללו בין הוא הולך - יעזרני סנה שוכני רצון

 יבקשהו אשר כפי ,ומחשבותיו אלהים ברוח החוזה כונת אמתת אל בו להגיע קרוב היותר הדרך
 אינו, הדורש במעגלי ללכת מרחיק אינו. הבכורה משפט לו אשר הפשוט הפשט דורש האמת מבקש
 קורי אורג אינו, קדם מימי בם השתרש משרשיו ונטע נצר כל משרש אינו, המחקר במעדר לחפור מעמיק
, מחקר ולא דרוש לא בו תמצא לא. האחרון בדור התחדשו חכמות או דעות מערומי בם לכסות עכביש

 ,הנה עד לנו הידועים המפרשים מדרך מעגלותיו נעו זאת וכל, הפשוט הפשט רק, רמז ולא סוד לא
 .לבדנה ההר ראש על כתורן ,מהם נבדל נפרד ועומד

 
 Three Goals of the Commentary 

 .שלשה הם, עליהם נשען הפירוש אשר התוך עמודי
, מליצה כפל ולא, מאמר כפל לא, ענין כפל לא ,שונות במלות ענין כפל הנביאים במליצות נמצא לא (א

 .כפולות מלות שתי לא ואף, אחד שהנמשל משלים שני לא, אחד שענינם משפטים שני לא
 במקרה הונחו פעלים או מלות, הכפולים או הפשוטים, ובמאמריהם הנביאים במליצות נמצאו לא (ב

 שהם לבד לא, מאמר כל הורכב שמהם והפעלים והשמות המלות שכל עד ,מיוחדת כונה מבלתי
 כל כי ,אחרת מלה תחתיה להניח האלהי להמליץ אפשר היה לא גם כי, ההוא במאמר לבא מוכרחים

 במדת וספורים מנוים ושמורים יםערוכ ,והדעת החכמה במאזני שקולה האלהית המליצה מלות
 .כן לדבר בכחה תשגיב לבדה היא אך אשר, העליונה החכמה

 ריק מאמר, מתלבש בלא לבוש, נשמה בלא גויה ,תוך בלא קליפה הנביאים במליצות נמצא לא (ג
, באפם חיים רוח, בקרבם חי אל כולם חיים אלהים דברות כי, בו תבונה תשכון לא דבור, נשגב מרעיון

 .ונורא אדיר אביר איום רוח
 על ומלתו בם דבר' ה רוח אשר ,והנביאים מליצות אל מוסד יסוד ,יסדנו אשר שלשתן האלה ההנחות
 בלא שלם בלבב מאמין כל ,לשונם על ומלתו הנביאים בפי דבר' ה רוח כי מאמין כל בם יודה ,לשונם

, ותעמוד ארץ, ונבראו שמים צוה שרא הנשגב הדבור כי לבך על היעלה, חיים אלהים דברי הם כי ולב לב
 ?והמליצה השיר מערומי בם לכסות הסחבות כבלויי נביאיו בפי היה, ויהי אור

 
 The Challenge of Repetition 

 
 עם ,חוטא גוי ,הוי: "בבאורו עתה עוסקים שאנו ישעיהו ספר את נפתח כי, עמך ללכת ארחיק לא אני... 

 זרע" ובין "עון כבד עם" ובין "חוטא גוי" בין הבדל מה? עינים שבעה אחת אבן על ",'וכו ,עון כבד
 שלש משלש משולשים וכולם ,שאחריו הכתובים וקראת? שבפסוק כפולים השבעה כל בין וכן ",מרעים
 לא" ",חובשו לא" ",זרו לא" "?טריה מכה" ",חבורה" ",פצע" "?רגל מכף" ",לבב כל" ",ראש כל" – כפולים
 "?כעיר" ",כמלונה" ",כסוכה" "?אדמתכם" ",עריכם" ",ארצכם" "?רוככה

 אצל "זרע"ו "עון" "?כבד" אצל "עם" ושם ",חוטא" אצל "גוי" שם להניח בחר למה ,שנית זאת
 וכן ",עון כבד זרע" ",עון כבד גוי" ",חוטאים בנים" "חוטא זרע" "חוטא עם" לאמר היה יכול כן הלא, מרעים

 מפי האלה המלות נפלו כי תאמר ועתה "'?ה את נאצו ,ישראל קדוש את עזבו" לאמר יכול היה כן? כולם
 ?הנחנו אשר השנית ההנחה הפך וזה, ההזדמן כפי המליץ

 וכי ?בקרבם אין ומושכל ורעיון רוח וכל יגעים הדברים ,תוך מכל ריקים האלה הכלים, שלישית זאת
 "?'י עד' ד פסוק מן האלה קראותבמ כתוב מצאת מה" ,עמו בלשון לו תאמר כי ויבקש, לועז איש יפגשך

 במכאובים הוכו ולכן לפשוע הרבו ישראל, דבר' ה" רק לו להשיב תמצא לא, אתה שפתים אויל לא אם אז
 שנאתי אמר' ה" תענה "?ז"ט פסוק עד' י פסוק מן קראת ומה" ,שנית ישאלך ואם "!ארצם וחרב

 לב חסר לא אם ,עתה לבבך ישאלך האלה כשאלות "!ותפלתכם, חצרי בואכם, מועדיכם, קרבנותיכם



 לא נשגבה, ממני דעת פליאה ואמרת וענית, סוף עד מראש הספר בכל מאמר ובכל פרשה בכל, אתה
 .ספר ידעתי לא, הוא חתום כי אוכל לא, לה אוכל

 
 The Importance of Words 

 
 לבקר תחלה תייצא, ולבארם' ה ספרי לפרש הקדש מלאכת הזאת היקרה המלאכה אל קרבתי לא עד... 

 גדריהם לי שיתברר עד ,הקדש בספרי באו אשר והפעלים והמלות השמות גדרי על ולדרוש לתור
 :ענינים שמונה על הדרישה כפי השתרע הזה והעיון, ברורה בידיעה ומהותם

 ... ושורש שורש לכל גדר לתת[ א
 ... יחוסו לפי השרשים מן שורש כונת התחלפות לבאר[ ב
 ... בניניהם צורת לפי הפעלים הוראת התחלפות [ג
 ... הנרדפים והפעלים והמלות השמות הבדלי[ ד
 ... אחד מן הנרדפים שלא נמצא בזולתו הסגולות שיש לכל[ ה
 ... 'ת כל השמות והפעלים כשבאו אצל ההשתנות הורא[ ו
 ... שמות והפעלים שיתקשרו עמהם במאמרהתחלפות הוראת השרשים בהשקף על המלות וה[ ז
 ... ת והסגולות הנמצאים בשימוש הלשוןישור המאמרים והרכבתם וצירוף המשפטים וחבור המלוק[ ח
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...  באור המלותוהטור השני , באור העניןהטור האחד , מלאתי בו שני טורי אבן...  – סדר המחברת
ון אל לשון בלשון קל וצח כמעתיק ספר מלש, כוונת הכתובים בפרט ובכללבארתי , באור העניןבטור 
אבל , הכפולים בררתי באופן שיתראה לכל שאין בו כפל ,ומרחיב הדברים קצת להודיע הכונה ,וברור

וסמכתי כי יבא רעהו הוא הטור השני , רק זכרתי ההבדל בסתם ,הנרדפים לא בררתי עניניהם בטור הזה
 . ...וחקרו
 שמרתי בזה וגם ,הבדלם והודעתי ,פסוק בכל הנמצאים הנרדפים השפות כל בארתי ,השני בטור

 .תנאים חמשה
, עמהם נרדפים שהם השמות יתר לא ,זה בכתוב שנזכר הנרדפים השמות שני רק בארתי שלא[ א

 גוים נרדפו שם, ד"ל לסימן שבאתי עד, לאום נרדף שם בארתי ולא -? וגוי עם בין מה( ד, א) למשל
 .כולם וכן, לאום נירדף הזכרתי אז לאומים

, ההבדלים פרטי כל לא ,בבאורו שאני הכתוב הבנת לצורך המוכרח ההבדל רק מ"בכ הודעתי לא[ ב
 נמצאו ובאמת, אמירה ובין דבור בין הבדל הזכרתי( מ) ישראל ותדבר יעקב תאמר למה בפסוק למשל

 הצריך הפרטי ההבדל רק הזכרתי לא פה כי, הצריך במקום א"כ יתבאר אשר רבים הבדלים עוד ביניהם
 .בו שאני לענין

 ... שתים או אחת ראיה הבאתי כי ,בראיות הארכתי לא[ ג
 המקומות יתר שם וציינתי הראיתי ולרוב ,ענינם בררתי נרדפים שני פגעתי אשר הראשון במקום[ ד

 ... בידך לאחדים יהיו למען ך"בתנ מקומותם כל ציינתי ך"בתנ מועטים שהם ושמות, הזה בספר שבאו
 ובשפת ,חכמים בלשון המקומות ברור הדברים לכתוב הענין הכריחני והגדרים הנרדפים בבאור[ ה

 הגם כי תדע גם, חכמים בלשון להלבישם זאת מחייב האלה ענינים טבע כי, ההגיון ובעלי הפילוסופים
 "נעול גן" ספר והם בידי ספריהם מקצת אשר, הנרדפים בשמות הבדלים לתת חכמים כמה קדמוני שכבר
 ... בעצמי דבר כל בחנתי רק אדם שום דברי על בזה סמכתי לא זאת בכל ",שלמה יריעות" וספר

 
 מאיר: ק"לפ ה"התר כסליו' י חותם: תרף אל ידיך מעשי לעולם חסדך' ה, בעדי יגמר' ה תפלה ואני

 קעמפין ק"ק פה יושב אנכי עמי בתוך, מלבים, ליבוש
 



 



 

 



 

 

 


