
            בס"ד

 פרק י"א  ישעיהו 

 פרק י"א מתאר את הגאולה שתבוא ואת חידוש ממלכת בית דוד. 

 ציור העץ הכרות המתעורר לחיים בפסוק א 

ַזע ִיָשי  א  :ְונֵֶּצר ִמָשָרָשיו ִיְפֶרה ְוָיָצא ֹחֶטר ִמגֵּ

מן הגזע יוצא ענף  בעץ כרות שנשאר ממנו גזע ושורשים. מדובר  –הכתוב משתמש בלשון ציורית 

 של עץ חדש.    רואים התחלתחדש ומהשורשים 

 מהי משמעותו של הציור הזה?  

המצב של עם ישראל לא טוב הוא כמו גזע כרות אבל  הפרק פותח בהופעתו של מלך חדש מבית דוד. 

 ה' מבטיח לנו שמהגזע הכרות יצא ענף חדש שממנו כל העץ ישוב להתפתח.  

 . (הפסוק באופן כללי תוכן )אין צורך להסביר את המילים "חוטר" ו"נצר". התלמיד צריך להבין את  

 הענף שיוצא מהגזע הוא מלך מבית דוד שיקום בזמן הגאולה. •

 

 

 

 

 

 ה: תכונותיו של המלך המשיח-פסוקים ב

 'ה רּוח   ְוָנָחה ָעָליו ב
  ָחְכָמה ּוִביָנה רּוח      
ָצה   רּוח       ּוְגבּוָרה עֵּ
  .'ְוִיְרַאת ה  ַדַעת רּוח     

 'ְבִיְרַאת ה ו ֲהִריחֹו ג
יָניו ִיְשּפֹוט    ה עֵּ   ְולֹא ְלַמְראֵּ
  .ְולֹא ְלִמְשַמע ָאְזָניו יֹוִכיחַ    

 ְוָשַפט ְבֶצֶדק ַדִלים  ד
  ְוהֹוִכיַח ְבִמישֹור ְלַעְנוֵּי ָאֶרץ    
ֶבט ִּפיו        ְוִהָכה ֶאֶרץ ְבשֵּ

  .ְשָפָתיו ָיִמית ָרָשע ְברּוח  ּו  

זֹור ָמְתָניו ה   ְוָהָיה ֶצֶדק אֵּ
זֹור ֲחָלָציו         .ְוָהֱאמּוָנה אֵּ

 

 ? של המלך המשיחוהמאפיינים  תכונות המהן  



יתן לו  הוא זה שה'  -  " 'ה רּוח   ְוָנָחה ָעָליו" -  מקור הכוח שלו ד את -הכתוב מדגיש לאורך פסוקים א

 גבורה , חכמה, כמו:  שרונות מיוחדים שבעזרתם הוא ינהיג את העם כוחות וכ

 יראת ה'  -המלך יהיה צדיק  

 . ריחכמו שמבחינים בבדקויות בזכות יראת ה' שלו הוא יוכל לשפוט בצדק ולהבחין  -  צדק משפט 

 ינהיג את כולם וכולם יקשיבו לדבריו.  -  נהיגות מ 

מה שעולה  )הפוך מ הם הצדק והאמונהבהנהגתו יש לשים לב שהמאפיינים החשובים   -  צדק ואמונה

שעוטפים   כמו הבגדים והאמונה יהיו הצדק  –ון ציורית  לשדי לבטא זאת משתמש הנביא בכ. פרק א'(מ

 חלציו"( )אין צורך להסביר "אזור מותניו ואזור   וק הפס – אותו 

 

  י: וגר זאב עם כבש -פסוקים ו

ב ִעם ֶכֶבש  ו ר ִעם ְגִדי ִיְרָבץ ְוָגר ְזאֵּ  ְוָנמֵּ
ֶגל ּוְכִפיר ּוְמִריא ַיְחָדיו      ְועֵּ
ג ָבם      .ְוַנַער ָקֹטן ֹנהֵּ

יֶהןּוָפָרה ָוֹדב  ז  ;ִתְרֶעיָנה ַיְחָדו ִיְרְבצּו ַיְלדֵּ
  .ְוַאְריֵּה, ַכָבָקר יֹאַכל ֶתֶבן   

 ְוִשֲעַשע יֹונֵּק ַעל ֻחר ָּפֶתן  ח
  .ָגמּול ָידֹו ָהָדה ְוַעל ְמאּוַרת ִצְפעֹוִני     

עּו ְולֹא ַיְשִחיתּו ט   :ְבָכל ַהר ָקְדִשי לֹא ָירֵּ
עָ       'ה ֶאת הִכי ָמְלָאה ָהָאֶרץ דֵּ
   .ַלָים ְמַכִסים ַכַמִים    

 ְוָהָיה ַביֹום ַההּוא  י
ד ְלנֵּס ַעִמים      ֹשֶרש ִיַשי ֲאֶשר ֹעמֵּ
ָליו גֹוִים ִיְדֹרשּו      אֵּ
   .ְוָהְיָתה ְמנָֻחתֹו ָכבֹוד   

בעלי החיים: בעלי  הנביא מתאר את ימיו של המלך )המשיח העתידי( כימים של שלווה ושלום, אפילו בין 

 .התינוקות ישתעשעו על החורים שנחשי הפתן מצויים בהם ולא יינזקו ;ירעו יחד   -  טורפים ונטרפים -  החיים

ָעה ֶאת  הסיבה להעדר האלימות היא: ִכי  כלומר בגלל שכל הארץ מלאה  ה' ַכַמִים ַלָים ְמַכִסים",    ָמְלָאה ָהָאֶרץ דֵּ

 אז המצב בעולם הוא כל כך טוב ויש שלום.  , ה', כמו שכל הים מכוסה במיםויראת  באמונה

 אין הכוונה ארץ ישראל אלא העולם כולו.  -)בפסוק ט(    "הארץ" , שימו לב  •

בעקבות שאיפתם של העמים 'ויורנו   - בפרק ב' אחרית הימים לתיאור סיבתיקשר ות בפסוק י נוכל לרא

לחם אחד בשני, וכתוצאה מכך:  י מדרכיו ונלכה באורחותיו' )יש כאן לימוד דרך ה' ומשפטו( הם מפסיקים לה

  .''וכתתו חרבותיהם לאיתים וחניתותיהם למזמרות

 

  כפשוטו או משל?

 . ים את המחלוקת בצורה מאוד בסיסיתיש להציג בפני התלמיד   

 ישנן שתי דעות איך להסביר את הפסוקים:   



אחד את השני  סוברת שהפסוקים הם תיאור של המציאות העתידית. בעלי החיים לא יטרפו    -  דעה א'   

 ולא יפגעו בבני האדם. מצב זה יהיה דומה למצב שהיה בגן עדן. 

. ולעתיד  ם משל לאומות החזקות ה  )הזאב והנמר(  הטורפים בעלי החיים    -   משל התיאור הוא    -   ב' דעה   

  לכבש )שהוא נמשל    יותר בעם ישראל לא ילחמו    העמים ייפסקו המלחמות וישרור שלום, ובכלל זה  לבוא  

 . ( וגדי

         

גוי אל גוי חרב" גם הפסוק "וגר זאב עם   בדומה לפסוק "לא ישא  •

 כבש" הפך לפסוק מפורסם המתאר את השלום שעתיד לבוא לעולם. 

 

  

 

 

 

 

 


