
 

ד " בס  

 ישעיהו פרק א

סדום.    ישעיהו הנביא המתהלך ברחובות ירושלים, מקונן על כך שעיר הצדק הפכה להיות כרשעת

הנביא מוכיח את ההנהגה ואת העם כולו, את באי  המקדש, השופטים,  השרים, הסוחרים וכלל  

החברה, על כך שעבודת ה' במקדש מנותקת מעבודת ה' במצוות בין אדם לחברו, וירושלים מלאה  

'עיר הצדק, קריה נאמנה'.   ושפיכות דמים. הנביא מבטיח שירושלים תחזור להיות  עוולה מרמס 

 ן זה יגיע או בדרכי חזרה בתשובה של העם או בדרך קשה של פורענות.  תיקו

 לפרק זה מוקדשים שלשה שיעורים

 

 שאלות מכוונות למידה:  

 על מה זועק הנביא? 

 מדוע הכעס הגדול, אם החברה מנהלת חיים דתיים שלמים סביב בית המקדש? 

 מהן אפשרויות התיקון? 
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 11 .. והבטחה להשבת הצדק  -לא: קינה על  מצב החברה בציון -פסוקים כא
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 ישעיהו

ד " בס  

 מבנה הפרק 

 

  

  חטא כפיות התודה של העם

 תיאור הארץ החבולה 

ְלכֵ  א  יָּהּו יֹוָתם ָאָחז ְיִחְזִקיָּהּו מַׁ יֵמי ֻעזִּ ם ּבִ ִלָ ָ ל ְיהּוָדה ִוירּוש  ר ָחָזה עַׁ ֶ ְעָיהּו ֶבן ָאמֹוץ ֲאש  ַׁ י  ֲחזֹון ְיש 

ִנים   ב     ְיהּוָדה: ר ּבָ ּבֵ י ה' ּדִ ֲאִזיִני ֶאֶרץ ּכִ ִים ְוהַׁ מַׁ ָ ְמעּו ש  עּו ִבי:ש ִ ש ְ י ְוֵהם ּפָ ְמּתִ י ְורֹומַׁ ְלּתִ ּדַׁ ע    ג  ּגִ ָידַׁ

י לֹא ִהְתּבֹוָנן: ּמִ ע עַׁ ָרֵאל לֹא ָידַׁ ָעָליו ִיש ְ ֲחמֹור ֵאבּוס ּבְ ֹור קֵֹנהּו וַׁ ֶבד ָעֹון   ד  ש  ם ּכֶ הֹוי ּגֹוי חֵֹטא עַׁ

ָר  ִחיִתים ָעְזבּו ֶאת ה' ִנֲאצּו ֶאת ְקדֹוש  ִיש ְ ש ְ ִנים מַׁ ע ְמֵרִעים ּבָ ל ֶמה ֻתּכּו   ה      ֵאל ָנזֹרּו ָאחֹור:ֶזרַׁ עַׁ

י: ּוָ ּדַׁ ֵלָבב  ְוָכל  ָלֳחִלי  רֹאש   ל  ּכָ ָסָרה  ּתֹוִסיפּו  ע   ו  עֹוד  צַׁ ּפֶ ְמֹתם  ּבֹו  ֵאין  רֹאש   ד  ְועַׁ ֶרֶגל  ף  ִמּכַׁ

ֶמן: ָ ש ּ ָכה ּבַׁ ּו ְולֹא ֻרּכְ ש  ה ְטִריָּה לֹא זֹרּו ְולֹא ֻחּבָ ּכָ ּבּוָרה ּומַׁ ָמָמה עָ  ז  ְוחַׁ ְרְצֶכם ש ְ ֻרפֹות  אַׁ ֵריֶכם ש ְ

ת ָזִרים:  כַׁ ְהּפֵ מַׁ ָמָמה ּכְ ֶכם ָזִרים ֹאְכִלים ֹאָתּה ּוש ְ ְתֶכם ְלֶנְגּדְ ְדמַׁ ה   ח  ֵאש  אַׁ ֻסּכָ ת ִציֹּון ּכְ ְונֹוְתָרה בַׁ

ְנצּוָרה: ִעיר  ּכְ ה  ָ ְבִמְקש  ְמלּוָנה  ּכִ ִריד   ט  ְבָכֶרם  ָ ש  ָלנּו  הֹוִתיר  ְצָבאֹות  ה'  לּוֵלי 

ְמָעט ְסדֹם ּכִ ֲעֹמָרה ָהִיינוּ  ּכִ ִמינּו: לַׁ  ּדָ

תוכחה בדבר עבודת ה' שאינה 

מחוברת לצדקה  

קריאה לחזרה       ומשפט

 בתשובה

ר ה' ְקִציֵני י  ְמעּו ְדבַׁ ם ְסדֹם  ש ִ ת ֱאלֵֹהינּו עַׁ ֲאִזינּו ּתֹורַׁ ר   יא   :ֲעֹמָרה הַׁ י רֹב ִזְבֵחיֶכם יֹאמַׁ ה ּלִ ָלּמָ

י: ּתּוִדים לֹא ָחָפְצּתִ ים ְועַׁ ִרים ּוְכָבש ִ ם ּפָ י ֹעלֹות ֵאיִלים ְוֵחֶלב ְמִריִאים ְודַׁ ְעּתִ בַׁ י ָתֹבאּו   יב    ה' ש ָ ּכִ

ש  זֹאת ִמיְֶּדֶכם ְרֹמס ֲחֵצָרי: ָני ִמי ִבּקֵ ְוא ְקטֶֹרת ּתֹוֵעָבה   יג   ֵלָראֹות ּפָ ָ ת ש  לֹא תֹוִסיפּו ָהִביא ִמְנחַׁ

ֲעָצָרה: ל ָאֶון וַׁ ת ְקרֹא ִמְקָרא לֹא אּוכַׁ ּבָ ַׁ י   יד ִהיא ִלי חֶֹדש  ְוש  ְפש ִ ְנָאה נַׁ ָ יֶכם ּומֹוֲעֵדיֶכם ש  ֵ ָחְדש 

ֹא: ח ִנְלֵאיִתי ְנש  י ָלטֹרַׁ י   טו  ָהיּו ָעלַׁ ְעִלים ֵעינַׁ יֶכם אַׁ ּפֵ ֶכם ּכַׁ י  ּוְבָפִרש ְ ה ֵאיֶנּנִ ְרּבּו ְתִפּלָ י תַׁ ם ּכִ ם ּגַׁ ִמּכֶ

ָמֵלאּו: ִמים  ּדָ ְיֵדיֶכם  ֵֹמעַׁ  ִחְדלּו   טז      ש  ֵעיָני  ֶגד  ִמּנֶ ְלֵליֶכם  עַׁ מַׁ רֹעַׁ  ָהִסירּו  ּכּו  ִהזַּׁ ֲחצּו  רַׁ

: ְלָמָנה: יז ָהֵרעַׁ ְפטּו ָיתֹום ִריבּו אַׁ רּו ָחמֹוץ ש ִ ְ ש ּ ט אַׁ ּפָ ּו ִמש ְ ְרש  ְכָחה   יח  ִלְמדּו ֵהיֵטב ּדִ ְלכּו ָנא ְוִנּוָ

ֶמר ִיְהיּו: ּצֶ ּתֹוָלע ּכַׁ ימּו כַׁ ְאּדִ ינּו ִאם יַׁ ֶלג יְַׁלּבִ ֶ ש ּ ִנים ּכַׁ ָ ש ּ ר ה' ִאם ִיְהיּו ֲחָטֵאיֶכם ּכַׁ אבּו   יט יֹאמַׁ ִאם ּתֹ

אֵכלּו: ם טּוב ָהָאֶרץ ּתֹ ְעּתֶ מַׁ י ה'   כ ּוש ְ י ּפִ לּו ּכִ ֻאּכְ ָמֲאנּו ּוְמִריֶתם ֶחֶרב ּתְ ר:ּדִ  ְוִאם ּתְ   ּבֵ

קינה על מצבו הרוחני  

הבטחה    והחברתי של העם

  בדבר השבת הצדק לירושלים

בדרך התשובה או בדרך  

 העונש.

ִחים:   ְמֵלֲאִתי  ִקְרָיה ֶנֱאָמָנה ֵאיָכה ָהְיָתה ְלזֹוָנה  כא  ּצְ ה ְמרַׁ ּתָ ּה ְועַׁ ט ֶצֶדק ָיִלין ּבָ ּפָ ְך   כב  ִמש ְ ְסּפֵ ּכַׁ

ִים: ּמָ ְלֹמִנים   כג ָהָיה ְלִסיִגים ָסְבֵאְך ָמהּול ּבַׁ ַׁ ד ְורֵֹדף ש  ֹחַׁ ּלֹו ֹאֵהב ש  ִבים ּכֻ ּנָ ְבֵרי ּגַׁ ִיְך סֹוְרִרים ְוחַׁ רַׁ ָ ש 

ֲאֵליֶהם: ָיבֹוא  לֹא  ְלָמָנה  אַׁ ְוִריב  ּפֹטּו  ִיש ְ לֹא  ֲאִביר   כד       ָיתֹום  ְצָבאֹות  ה'  ָהָאדֹון  ְנֻאם  ָלֵכן 

ְקָמה ֵמאֹוְיָבי: י ְוִאּנָ רַׁ ֵחם ִמּצָ ָרֵאל הֹוי ֶאּנָ ּבֹר ִסיָגִיְך ְוָאִסיָרה   כה ִיש ְ ִיְך ְוֶאְצרֹף ּכַׁ יָבה ָיִדי ָעלַׁ ְוָאש ִ

ִדיָלִיְך: ּבְ ל  ִעיר   כו ּכָ ָלְך  ֵרא  ִיּקָ ֵכן  ֲחֵרי  אַׁ ה  ִחּלָ ּתְ בַׁ ּכְ ִיְך  ְויֲֹעצַׁ ָֹנה  ָבִראש  ּכְ ִיְך  ְֹפטַׁ ש  יָבה  ְוָאש ִ

ֶדק ּצֶ ְצָדָקה: כז :ִקְרָיה ֶנֱאָמָנה הַׁ ֶביָה ּבִ ָ ֶדה ְוש  ּפָ ט ּתִ ּפָ ִמש ְ ו   כח ִציֹּון ּבְ ִאים יְַׁחּדָ ּטָ ִעים ְוחַׁ ֶבר ּפֹש ְ ֶ ְוש 

ִיְכלּו: ם: כט  ְוֹעְזֵבי ה'  ְרּתֶ חַׁ ּבְ ר  ֶ ֲאש  ּנֹות  ּגַׁ ֵמהַׁ רּו  ְחּפְ ְותַׁ ם  ְדּתֶ ֲחמַׁ ר  ֶ ֲאש  ֵמֵאיִלים  ּו  יֵֹבש  י  י   ל   ּכִ ּכִ

ָלּה: ֵאין  ִים  מַׁ ר  ֶ ֲאש  ה  ּנָ ּוְכגַׁ ָעֶלָה  ֹנֶבֶלת  ֵאָלה  ּכְ ְלִניצֹוץ   לא ִתְהיּו  ּוֹפֲעלֹו  ִלְנֹעֶרת  ֶהָחסֹן  ְוָהָיה 

בֶּ  ו ְוֵאין ְמכַׁ ֵניֶהם יְַׁחּדָ  ה: ּוָבֲערּו ש ְ
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 ישעיהו

ד " בס  

  מבוא לפרק ועיון בחלקו הראשון: ט-א

חוזרים ומופיעים  הנבואה הפותחת את ספר ישעיהו, מעצימה ומדגישה שני עניינים מרכזיים אשר  

 בנבואות ישעיהו השונות. 

ומשפט. צדקה  בעשיית  ה'  לעבודת  מחוברת  להיות  חייבת  במקדש  ה'  עבודת  ההנהגה,    א.   אם 

והחברה כולה מלאה בעוולה ומרמה, הרי שגם עבודת ה' במקדש ובתפילה לא יתקבלו לרצון לפני  

 ה'.

יגיעו בכל מקרה, כהבטחה אלוקית.  ישנן שתי דרכים להגיע אל    -ב. תיקון העולם וכילוי הרשעה

חלילה או  העוולות,  ותיקון  בתשובה  חזרה  ידי  על  או  התיקון.  עונש  -אותו  ידי  מיד    על  ופורענות 

 הקב"ה אשר תכלה את הרשעה. 

בפרק א שלובים שני עניינים מרכזיים אלו, יחדיו, על ידי פניית ישעיהו אל אנשי ירושלים החטאים,  

אשר יושבים בעירם ומקיימים את עבודת המקדש כהלכתה, אך הופכים אותה להיות ריקה מתוכן,  

 במרמה ואף בשפיכות דמים.   מכיוון שבו זמנית מלאה העיר במשפט שקר, בשוחד, 

שתי   אך  נאמנה',  קריה  הצדק  'עיר  ולהיות  לשוב  יהיה  ירושלים  של  סופה  כי  מבטיח  ישעיהו 

 אפשרויות עומדות בפני העם, כיצד להגיע אל אותו התיקון. 

 האחת על ידי חזרה בתשובה, ופסוקים רבים קוראים לאותה תשובה, 

מדי הקב"ה, ופסוקים רבים מתארים את הפורענות  והשנייה, אם לא תבוא התשובה, על ידי עונש  

 אשר תגיע. 

למורה מלכים    :הערה  פרקי  את  למדו  שהתלמידים  לאחר  להיות  אמור  ישעיהו  נבואות  לימוד 

הנמצאים בחומר של כיתה יא. בפרקים אלה מדובר על מלכי יהודה הנזכרים בפסוק א, ומשמשים  

 רקע הסטורי לנבואת ישעיהו.

חלוקת פרשנית באם לשייך את נבואת פרק א לתחילת נבואתו של ישעיהו,  יש לשים לב שישנה מ

כלומר לימי עוזיהו, או לשייכה לתקופה מאוחרת יותר, לימי חזקיהו. רוב הפרשנים מפרשים נבואה  

זו כנבואה הנאמרה בימי חזקיהו, מתוך התאמת התיאור בפסוקים לתיאור הארץ ולתיאור ירושלים  

 משך.בימי חזקיה,  ועל כך בה

 רקע לנבואת ישעיהו  -פסוק א

ְלכֵ  ם ִביֵמי ֻעִזָיהּו יֹוָתם ָאָחז ְיִחְזִקָיהּו מַׁ ל ְיהּוָדה ִוירּוָשִלָ ְעָיהּו ֶבן ָאמֹוץ ֲאֶשר ָחָזה עַׁ   :י ְיהּוָדהֲחזֹון ְישַׁ

 מפסוק א נלמדים שלושה פרטים על הנביא:

 . שמו של הנביא 1

 יהודה וירושלים ]ולא על מלכות ישראל[ . נבואת ישעיהו נאמרת על  2

 . זמנו ההיסטורי של הנביא מול מלכי יהודה.3

 קישור לציר הזמן  

 למשמעות המילה חזון: -להעמקה

 רש"י: ]א[: 

 תוכחות קושי, קראם "חזון", שהוא הקשה מעשרה לשונות שנקראת נבואה.ולפי שהן 

https://meyda.education.gov.il/files/pop/0files/bible-Hamad/Elementary/timeline-ish.pdf
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 ישעיהו

ד " בס  

 ד, חטא כפיות הטובה של העם -פסוקים ב

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

ֲחמֹור ֵאבּוס ְבָעָלי  ע שֹור ֹקֵנהּו וַׁ ִמי לֹא ִהְתבֹוָנן:ג ָידַׁ ע עַׁ  ו ִיְשָרֵאל לֹא ָידַׁ

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

זו לשם הבהרת חומרת החטא של   נראה    -כלפי ה'  כפיות הטובהביטויים רבים הוקדשו ביחידה 

כזבה מכך  שזהו יסוד שלילי ממנו צומחות רעות רבות. השימוש הכפול בכינוי "בנים" מעצים את הא

 שישראל אינם מכירים בה'. 

בין עם ישראל אשר אינו מכיר באלוקיו, לחיות הבית אשר מכירות את בעליהן,    ההשוואה הניגודית

 של העם.  כפיות הטובהמחריפה את אשמת 

 יח"ל  5ההדרגתיות בתיאור חטאי העם.  לתלמידי  

 ההדרגתיות בין כינויי העם לבין תיאור מעשיו: 

א   ֣גֹוי֣הֹוי  םֹחֵטֵ֗ ן  עַַׁ֚ ֶבד ָעֹוֹ֔  ֶכ֣

ע ֶ֣רַׁ ים ֶז֣ ים ָבִנִ֖ים   ְמֵרִעֹ֔ ְשִחיִתִ֑ ֹור   מַׁ רּו ָאחִֽ ל     ָנֹז֥ ֲא֛צּו ֶאת ְק֥דֹוש ִיְשָרֵאִ֖  ָעְז֣בּו ֶאת ה'    ִנִֽ

  

עם, גוי,  לה':  יותר  קרוב  ונהיה  הולך  העם  הולכים    תיאור  החטאים  זאת  לעומת  אך  בנים.  זרע, 

 עון, מרעים, משחיתים, עזיבת ה' ונאיצתו. - בדומתעצמים: חוטא, כ

ישראל    לחטאי  בניגוד  עומדת  בכתוב,  ישראל  עם  בכינויי  ומתעצמת  ההולכת  לישראל  ה'  קרבת 

 ההולכים ומתעצמים, ובכך מחריפה האכזבה מהעם. 

ישנה אפשרות נוספת ואף הפוכה להתייחסות להדרגה ]על התלמיד לדעת משמעות אחת להדרגתיות  

 בפסוק[ 

 ספרי דברים, צ"ו : 

הרי אתם ]קרויים[ בנים. ואם לאו אי ]=אין[ אתם    -ר' יהודה אומר: אם נוהגים אתם מנהג בנים

 ]קרויים[ בנים. 

 בנים אתם .   -ר' מאיר אומר:  בין כך ובין כך 

 מדוע פונה הנביא לשמים ולארץ?  -העמקה 

 ]ב[ : רד"ק

 משה רבינו "...ואמר בפתחו דברי תוכחה שמעו שמים וכן אמר 

 כשבא להוכיח את ישראל אמר "האזינו השמים", 

 כי הם עדים בין ה' ובין ישראל כמו שכתוב 

 "ואעידה בם את השמים ואת הארץ" לפי שהם קיימין לעולם והדורות הולכין,  

 או לפי שאם יעברו על הברית השמים לא יתנו טלם והארץ לא תתן את יבולה..." 

  



5 
 

 

 ישעיהו

ד " בס  

 ]ב[: ראב"ע 

 והחל לקרא לעדים שהעיד משה לישראל "כי אבד תאבדון" )דברים ד, כו(, והנה בא העת.   

 ט תיאור הארץ החבולה -פסוקים ה

י:  ּוָ ל רֹאש  ָלֳחִלי ְוָכל ֵלָבב ּדַׁ ל ֶמה ֻתּכּו עֹוד ּתֹוִסיפּו ָסָרה ּכָ ע  ה עַׁ צַׁ ד רֹאש  ֵאין ּבֹו ְמֹתם ּפֶ ף ֶרֶגל ְועַׁ ו ִמּכַׁ

ֶמן: ָ ש ּ ָכה ּבַׁ ּו ְולֹא ֻרּכְ ש  ה ְטִריָּה לֹא זֹרוּ ְולֹא ֻחּבָ ּכָ ּבּוָרה ּומַׁ ְתֶכם    ְוחַׁ ְדמַׁ ֻרפֹות ֵאש  אַׁ ָמָמה ָעֵריֶכם ש ְ ְרְצֶכם ש ְ ז אַׁ

ת ָזִר  כַׁ ְהּפֵ מַׁ ָמָמה ּכְ ֶכם ָזִרים ֹאְכִלים ֹאָתּה ּוש ְ ה   ים:ְלֶנְגּדְ ְמלּוָנה ְבִמְקש ָ ה ְבָכֶרם ּכִ ֻסּכָ ת ִציֹּון ּכְ ח ְונֹוְתָרה בַׁ

ִעיר ְנצּוָרה:  ִמינּו:  ּכְ ֲעֹמָרה ּדָ ְסדֹם ָהִיינּו לַׁ ְמָעט ּכִ ִריד ּכִ ָ  ט לּוֵלי ה' ְצָבאֹות הֹוִתיר ָלנּו ש 

 פיסוק המילים בפסוק ט: "כמעט כסדום היינו":  -העמקה

 רש"י ]ט[: 

 כולנו כלים.  - כסדום היינוכמעט 

 מלבי"ם ]ט[: 

 אם לא היה משאיר לנו שארית מעט בחסדו, אז כסדום היינו.  -לולי ה' צבאות

*   רש"י מחבר את המילה 'כמעט' לצלע השנייה של הפסוק. 'כמעט כסדום היינו' ואילו מלבי"ם  

 עט', יש מחבר את המילה 'כמעט' למילה 'שריד' על פי טעמי המקרא. ]מתחת למילה 'כמ

 אתנחתא[      

 

 לאחר פירוט חטאי העם, מתאר הנביא את עונשה של הארץ בשני משלים. 

 נמשלת הארץ, כחולה אשר אין בו איבר ללא פגע.   -ו  משל החולה-בפסוקים ה

 שאר 'כסוכה בכרם'. ינמשלת בת ציון אשר ת -ט משל הסוכה בכרם-ובפסוקים ז

וחבולה, ציון ]ירושלים[ נשארת כפליטה, ורק היא    ממשלים אלו מצטיירת מציאות בה הארץ מוכה 

 לא נפגעת. 

 להבנת הנמשל נעזר ברקע ההיסטורי לפסוקים אלו, אשר נלמדו בפרקי המלכים:

 מלכים ב, יח: 

ְת   יג יִּ ֻצרֹות וַׁ ּבְ ל ָעֵרי ְיהּוָדה הַׁ ל ּכָ ּור עַׁ ש ּ ְנֵחִריב ֶמֶלְך אַׁ ֶלְך ִחְזִקיָּה ָעָלה סַׁ ּמֶ ָנה לַׁ ָ ֵרה ש  ע ֶעש ְ ְרּבַׁ ם: ּוְבאַׁ ֵ ש   ּפְ

 , מתוארת הצלת ירושלים: יטובפרק 

ה זֹּאת:  ֶ ֲעש  ת ה'ְצָבאֹות ּתַׁ ר ִציֹּון ִקְנאַׁ ֵאִרית ּוְפֵליָטה ֵמהַׁ ֵצא ש ְ ם ּתֵ ִלַׁ ָ י ִמירּוש  ר ה'  לבלא   ּכִ ָלֵכן ּכֹה ָאמַׁ

ּפְֹך ָעֶליָה   ה ָמֵגן ְולֹא ִיש ְ ֶמּנָ ּדְ ם ֵחץ ְולֹא ְיקַׁ זֹּאת ְולֹא יֹוֶרה ש ָ ּור לֹא ָיֹבא ֶאל ָהִעיר הַׁ ש ּ סְֹלָלה: ֶאל ֶמֶלְך אַׁ

זֹּאת לֹא ָיֹבא ְנֻאם ה':   ּוב ְוֶאל ָהִעיר הַׁ ּה ָיש  ר ָיֹבא ּבָ ֶ ֶרְך ֲאש  ּדֶ יָעּה    לדלג   ּבַׁ זֹּאת ְלהֹוש ִ ּנֹוִתי ֶאל ָהִעיר הַׁ ְוגַׁ

י:   ְבּדִ ִוד עַׁ ן ּדָ עַׁ ֲעִני ּוְלמַׁ ֲחֵנהְלמַׁ מַׁ יְַּׁך ּבְ ְך ה' וַׁ ְלאַׁ יֵֵּצא מַׁ הּוא וַׁ ְיָלה הַׁ ּלַׁ ְיִהי ּבַׁ ה    לה וַׁ ָ ֲחִמש ּ מֹוִנים וַׁ ּור ֵמָאה ש ְ ש ּ אַׁ

ָגִרים ֵמִתים:   ם ּפְ ּבֶֹקר ְוִהּנֵה ֻכּלָ ימּו בַׁ ּכִ יַּׁש ְ  ָאֶלף וַׁ
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ט את תיאור הארץ לאחר מסע סנחריב, בזמנו של  -רוב המפרשים רואים בתיאור הארץ בפסוקים ה

 רת לפליטה. חזקיהו המלך, כאשר עלה סנחריב והחריב ערים רבות ביהודה, ורק ירושלים נשא

 ]כך מפרשים רש"י, רד"ק, מלבי"ם ואחרים[ להלן פירוש רד"ק:

 [רד"ק ]ח

  –ונותרה בת ציון כסוכה בכרם 

יהודה היו חרבות, ובימי חזקיהו כל הערים הבצורות תפשם מלך אשור והנה נותרה   ערי  כי רוב 

 ירושלים לבדה כמו הסוכה שהיא בכרם. 

 הנשארת לפליטה מכל חורבן הארץ, כפי שמתואר בספר מלכים. יש לשים לב לתיאור ירושלים 

שו פלאית,  והצלה  גדול  נס  חווים  ירושלים  תושבי  מן  ומחד,  אותם  שהצילה  היא  ה'  שיד  דאי 

 הפורענות. מנקודת מבט זו, הכינוי 'ונותרה בת ציון כסוכה בכרם' הוא ביטוי של הצלה וישועה. 

תוך חורבן גדול אשר סבב אותה. אמנם היא ניצלה,  אך מאידך, מצבה של ירושלים הוא כפליטה מ

אך הודגם בפניה משמעות הפורענות הגדולה אשר יכולה להגיע, והסכנה הממשית לקיומה הומחשה  

 בפניה. 

 הערה למורה:

ט נבואה לעתיד. על פי פרשנות זו, ישעיהו מנבא  -ישנה גישה פרשנית שונה, אשר רואה בפסוקים ה  

נבואה זו בימי עוזיהו, כאשר עשרת השבטים עוד לא גלו, ומסע סנחריב עוד לא התרחש, והנבואה  

 הזו נאמרת כנבואה לעתיד לבוא.

למעוניינים ללמד גם דרך פרשנית זו, ניתן להביא את פירושו של ר' אליעזר מבלגנצי אשר קובע כי  

 הנבואות נכתבו כסדרן, והנבואה הזו אשר נתנה לעתיד, נתקיימה בפועל בימי חזקיה. 

שאר  יבפסוק ט מדמה הנביא את החורבן שיגיע על בת ציון, כחורבנה של סדום, אך בשונה מסדום, י 

 ה. על הקשר בין חטאי העם ועונשו לחטאי סדום, נתייחס בהמשך הפרק. בה פליט
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 כ: תוכחה על עבודת ה' ללא צדקה ומשפט, וקריאה לתשובה  -י

על כך שעבודת ה' במקדש, התפילות והחגים, אינם מתקבלים לרצון בפני ה'. אמנם    ישעיהו מוכיח 

'בנים מרעים', אך חטאי העם עוד לא תוארו. בפסוקים אלה   בתחילת הפרק שמענו על כך שהם 

ֵלאּו"  ִמים מָּ  נמצא רק רמז בפסוק טז מדוע עבודת ה' לא מתקבלת : "ְיֵדיֶכם דָּ

ב  יפורט  ותיאור חטאי העם  בקריאה  פירוט  זו מסתיימת  יחידה  אך  הנבואה,  של  חלקה השלישי 

 לתיקון ולאפשרות התשובה. 

 טו: -תוכחה על עבודת ה' שאינה מתקבלת לרצון. פסוקים י

ר ה' ְקִציֵני ְסדֹם  ְמעּו ְדבַׁ  י   ש ִ

ם ֲעֹמָרה:     ת ֱאלֵֹהינוּ עַׁ ֲאִזינּו ּתֹורַׁ  הַׁ

י רֹב  ה ּלִ ר ה'  ִזְבֵחיֶכםיא ָלּמָ  יֹאמַׁ

י       ְעּתִ בַׁ ָ  עֹלֹות ֵאיִלים ְוֵחֶלב ְמִריִאים ש 

ּתּוִדים       ים ְועַׁ ִרים ּוְכָבש ִ ם ּפָ י:  ְודַׁ  לֹא ָחָפְצּתִ

ָנייב  י ָתֹבאּו ֵלָראֹות ּפָ   ּכִ

ש  זֹאת ִמיְֶּדֶכם ְרֹמס ֲחֵצָרי:       ִמי ִבּקֵ

ְוא ְקטֶֹרת ּתֹועֵ יג לֹא תֹוִסיפּו ָהִביא  ָ ת ש   ִהיא ִלי  ָבהִמְנחַׁ

ת     ּבָ ַׁ ֲעָצָרה: חֶֹדש  ְוש  ל ָאֶון וַׁ  ְקרֹא ִמְקָראלֹא אּוכַׁ

יֶכם ּומֹוֲעֵדיֶכםיד  ֵ י  ָחְדש  ְפש ִ ְנָאה נַׁ ָ  ש 

ֹא:     ח ִנְלֵאיִתי ְנש  י ָלטֹרַׁ  ָהיּו ָעלַׁ

יֶכםטו  ּפֵ ֶכם ּכַׁ ם  ּוְבָפִרש ְ י ִמּכֶ ְעִלים ֵעינַׁ  אַׁ

י       ם ּכִ הּגַׁ ְרּבּו ְתִפּלָ ֵֹמעַׁ  תַׁ י ש  ִמים ָמֵלאוּ ֵאיֶנּנִ   :ְיֵדיֶכם ּדָ

 , אשר העם מקיים:ממצוות בן אדם למקוםבפסוקים אלו מתוארות רבות  

עלייה למקדש, מנחות, קטורת, וכן שבתות, חגים ותפילות. כל אלו אינם מתקבלים   זבחים, עולות,

ת החמורה שבפרק זה  לרצון בפני הקב"ה משום שתוך כדי קיומם "ידיכם דמים מלאו". הביקור 

מצביע על כך שהחברה כולה, על מנהיגיה, ועל פשוטי העם שבה, ממשיכים לקיים את המצוות שבין  

אדם למקום המתבטאות במקדש, בקורבנות , בחגים ובתפילות, אך מכיוון שאינם מקיימים מצוות  

בל לרצון גם את  בין אדם לחברו, והחברה כולה מלאה בעוולות באי צדק ובמרמס החלש, אין ה' מק

 עבודת ה' שבין אדם למקום.

לה' חפץ בעבודת המקדש כאשר היא חלק מעבודת ה' המתקיימת בחברה מתוקנת המקיימת מצוות  

 לחברו. – אדם -בין
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בין אדם   כל הדרוש במצוות  נוהג כשורה מתוך כך שהוא מקיים את  חושב שהוא  למרות שהעם 

ינן עומדות בפני עצמן, כאשר הן נפרדות מקיום חברה  למקום. ישעיהו מקונן ומזהיר שמצוות אלו, א 

 צודקת וחומלת. 

 יח"ל  5לתלמידי  -ההשוואה לסדום ועמורה

 גם בפסוק ט וגם בפסוק י ישנה השוואה לסדום ולעמורה. 

 גם בתיאור עונשה של סדום וגם בתיאור חטאותיה של סדום:

ֲעֹמָרהָהִיינּו   ִכְסֹדםלּוֵלי ה' ְצָבאֹות הֹוִתיר ָלנּו ָשִריד ִכְמָעט ט    ָדִמינּו  לַׁ

ר ה' ְקִציֵני  ם   ְסֹדםי   ִשְמעּו ְדבַׁ ת ֱאֹלֵהינּו עַׁ ֲאִזינּו תֹורַׁ  :ֲעֹמָרההַׁ

 היחידה פתחה בקריאה לשמיעה "שמעו דבר ה'  קציני סדום", ומסיימת ב"אם תאבו ושמעתם" 

 השמיעה הוא המרי, ואלו שתי דרכים הניצבות בפני העם. ועונשן ושכרן בצידן:    היפוכה של

זו   השוואה  בעוונם.  נהפכו  אשר  ועמורה  סדום  של  לעונשה  הארץ  של  עונשה  מושווה  ט  בפסוק 

ממחישה את גודל הפורענות, גם אם היא מציינת שבניגוד להפיכת סדום אשר בה לא היה פליט, ה'  

 ין הכליון מוחלט. מותיר מישראל שריד וא 

פסוק י פותח את התוכחה על חטאי העם בכנותם בשם 'קציני סדום' 'עם עמורה'. בכך משווה הנביא  

את חטאי העם לחטאות סדום ועמורה. זוהי האשמה חריפה אשר מסבירה מדוע הגיע עונש חמור  

 כל כך אשר משווה לעונשה של סדום. 
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 ישעיהו

ד " בס  

 ו? מהו יחס ה' לעבודת המקדש כפי שהנביא מתאר אותה בנבואת

 

↔ 

 

 

  

↔ 

  

 

↔ 

  

 

 הנביא בטענות על עבודת הקורבנות והרי היא מצווה מן התורה?מדוע בא 

עבודת ה'    בגין חטאי העם,  .הפסוקים הבאים מתארים את חטאי העם במצוות שבין אדם לחברו

הליכה בדרך ה' כוללת מצוות בן אדם  שהכיוון  מרוקנה מתוכן ו העבודה  כיוון ש   . במקדש אינה רצויה

 פט גם יחד.צדקה ומש כאחד ושילוב של ומצוות בן אדם לחברו מקוםל

 יח -קריאה לתשובה  פסוקים טז

  : ֶגד ֵעיָני ִחְדלּו ָהֵרעַׁ ְלֵליֶכם ִמּנֶ עַׁ ּכּו ָהִסירוּ רֹעַׁ מַׁ ֲחצּו ִהזַּׁ רּו ָחמֹוץ    יזטז רַׁ ְ ש ּ ט אַׁ ּפָ ּו ִמש ְ ְרש  ִלְמדּו ֵהיֵטב ּדִ

ְלָמָנה:   ְפטּו ָיתֹום ִריבּו אַׁ ימוּ  ש ִ ינוּ ִאם יְַׁאּדִ ֶלג יְַׁלּבִ ֶ ש ּ ִנים ּכַׁ ָ ש ּ ר ה' ִאם ִיְהיּו ֲחָטֵאיֶכם ּכַׁ ְכָחה יֹאמַׁ יח ְלכּו ָנא ְוִנּוָ

ֶמר ִיְהיּו:   ּצֶ ּתֹוָלע ּכַׁ  כַׁ

 שובה. יז, קורא הנביא לת-בפסוקים טז

כּו ָהִסירּו ֲחצּו ִהזַׁ ְלֵליֶכם ִמֶנֶגד ֵעיָני   רַׁ עַׁ :  ִחְדלּוֹרעַׁ מַׁ  ָהֵרעַׁ

ְשרּוִמְשָפט  ִדְרשּוֵהיֵטב  ִלְמדּו ְלָמָנה: ִריבּוָיתֹום  ִשְפטּוָחמֹוץ  אַׁ  אַׁ

אפשרות   על  גם  אך  הרעים,  ומעשיהם  חטאיהם  רוב  על  למדים  אנו  התשובה,  פעלי  ריבוי  מתוך 

 התשובה. התיקון ו 

 העמקה:  -לשונות התשובה

 פסיקתא רבתי ]איש שלום[ פיסקא מ:

 הקורבנות במקדש העבודת

 רב זבחיכם 

 עולות אילים

 הקטורת

 הביא מנחה

 קטורת

 עצרות קודש ותפילה

 תבואו לראות פני

 חודש ושבת קרא מקרא

 חודשכם ומועדיכם

 בפרשכם כפיכם

 יחס ה'  לקורבנות 

 למה לי 

 שבעתי 

 יחס לקטורת

 מנחת שוא –לא תוסיפו  

 תועבה היא לי 

 יחס לעצרות קודש ותפילות

 מי ביקש זאת מידכם רמוס חצרי 

 לא אוכל און ועצרה 

 שנאה נפשי, היו עלי לטורח, נלאיתי נשוא 
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 ישעיהו

ד " בס  

וכן אמר להם הנביא, רחצו הזכו וגו', תשע מידות כתב כאן כנגד תשעה ימים שבין ראש השנה ליום  

 הכיפורים. 

רש"י מביא על אתר את דברי חז"ל ומונה עשר אזהרות של לשון תשובה, כאשר הוא מונה    הערה:]

 .גם את לשון 'לכו' אשר בפסוק יח, כנגד עשרת ימי תשובה[

 שתי דרכים לתיקון

אֵכלּו:   ם טּוב ָהָאֶרץ ּתֹ ְעּתֶ מַׁ אבּו ּוש ְ ָמֲאנּו ּוְמִריֶתם ֶחֶרב  יט ִאם ּתֹ ר: כ ְוִאם ּתְ ּבֵ י ה' ּדִ י ּפִ לּו ּכִ ֻאּכְ  ּתְ

 ישעיהו מציג כאמור, שתי דרכים לתיקון, אשר מובטח שיגיע.  

 האחת, על ידי חזרה בתשובה של העם, והשניה על ידי עונש שיגיע בידי ה' אם לא יחזרו בתשובה. 

 כ, מסכם הנביא את שתי הדרכים העומדות בפני העם: -בפסוקים יט

  

ְעֶתם         תֹאבּו  ִאם   :תֹאֵכלּוטּוב ָהָאֶרץ        ּוְשמַׁ

  

     ְתֻאְכלוֶחֶרב           ּוְמִריֶתם        ְתָמֲאנוְוִאם 

  

 הנביא משתמש בהיפוך של המילה כך שהצליל שלה נשאר דומה אך משמעותה הפוכה 

 אכל על ידי החרב. יבין אכילת של טוב הארץ לבין לה
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ד " בס  

והבטחה להשבת  -לא: קינה על  מצב החברה בציון-כא פסוקים
 הצדק 

 קינה על מצב החברה בציון

ִחים:    כא ֵאיָכה ָהְיָתה ּצְ ה ְמרַׁ ּתָ ּה ְועַׁ ט ֶצֶדק ָיִלין ּבָ ּפָ ְך ָהָיה ְלִסיִגים ְלזֹוָנה ִקְרָיה ֶנֱאָמָנה ְמֵלֲאִתי ִמש ְ ְסּפֵ כב ּכַׁ

ִים:   ּמָ ּפֹטוּ  ָסְבֵאְך ָמהּול ּבַׁ ְלֹמִנים ָיתֹום לֹא ִיש ְ ַׁ ד ְורֵֹדף ש  ֹחַׁ ּלֹו ֹאֵהב ש  ִבים ּכֻ ּנָ ְבֵרי ּגַׁ ִיְך סֹוְרִרים ְוחַׁ רַׁ ָ ְוִריב  כג ש 

ְלָמָנה לֹא ָיבֹוא ֲאֵליֶהם:   אַׁ

 כלפי מי פונה הנביא בתוכחתו

בפסוקים אלו מואשמת הנהגת העם: השופטים, השרים והמנהיגים השונים. ההאשמה המרכזית  

היא עיוות הצדק ופגיעה בשכבות החלשות של החברה. שוחד , רצח, גניבה, ומשפט המונע מרדיפת  

, הן האשמות  'סבאך מהול במים'  ,'כספך היה לסיגים'למנה. כמו כן  ממון והפוגע בשל כך ביתום ובא

 כלפי הסוחרים אשר מרמים במסחר. 

הדבר מעיד על כך שלא רק ההנהגה מואשמת ברדיפת שלמונים, התופעה הקלוקלת הייתה מצוייה  

 בכל חלקי העם. 

 "ל: חי  5לתלמידי 

 פירוש דעת מקרא ]כב[: 

לפנים כסף טהור, נהפך עתה לכסף סיגים. כסף מעורב במתכות  כספך היה לסיגים. כספך, שהיה  

 שונות...הסוחרים הרמאים שבירושלים מוכרים כלי מתכות שונות בתורת כלי כסף טהור. 

יינך מעורב במים. הסוחרים הרמאים נותנים מים בין ומוכרים אותו בתורת יין    - סבאך מהול במים

 טהור. 
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 ישעיהו

ד " בס  

 חזרת הצדק לירושלים 

ְקָמה ֵמאֹוְיָבי:   י ְוִאּנָ רַׁ ֵחם ִמּצָ ָרֵאל הֹוי ֶאּנָ ִיְך  כד ָלֵכן ְנֻאם ָהָאדֹון ה' ְצָבאֹות ֲאִביר ִיש ְ יָבה ָיִדי ָעלַׁ כה ְוָאש ִ

ִדיָלִיְך:   ּבְ ל  ּכָ ְוָאִסיָרה  ִסיָגִיְך  ּבֹר  ּכַׁ וְ ְוֶאְצרֹף  ָֹנה  ָבִראש  ּכְ ִיְך  ְֹפטַׁ יָבה ש  ְוָאש ִ ֵכן  כו  ֲחֵרי  אַׁ ה   ִחּלָ ּתְ בַׁ ּכְ ִיְך  יֲֹעצַׁ

ֶדק ִקְרָיה ֶנֱאָמָנה:   ּצֶ ֵרא ָלְך ִעיר הַׁ ְצָדָקה:  ִיּקָ ֶביָה ּבִ ָ ֶדה ְוש  ּפָ ט ּתִ ּפָ ִמש ְ ִאים  כז ִציֹּון ּבְ ּטָ ִעים ְוחַׁ ֶבר ּפֹש ְ ֶ כח ְוש 

ו ְועְֹזֵבי ה' ִיְכלּו:    יְַׁחּדָ

ריה נאמנה'. שהיא תיקון של חטאי ירושלים  שנה הבטחה כי ירושלים תשוב להיות 'עיר הצדק קי

ה ְמַרְצִחים[ ּה ְוַעתָּ ט ֶצֶדק יִָּלין בָּ ה, ְמֵלֲאִתי ִמְשפָּ נָּ ה ִקְריָּה ֶנֱאמָּ ה ְלזֹונָּ ְיתָּ ה הָּ  המפורטים בפסוק כא ]ֵאיכָּ

כפי שהודגש גם בחלקה הראשון של הנבואה, הרי שהתיקון מובטח לבוא. אלא שישנן שתי דרכים  

 ושתיהן מפורטות בפסוקים.להגיע אליו, 

יז, הרי שירושלים תהיה לעיר הצדק  -אם לא יחזור העם בתשובה, כפי שקרא הנביא בפסוקים טז  .  1

 על ידי כילוי הרשעה בידי ה' 

ִיְך  ָאִשיָבהוְ  ֹבר ִסיָגִיְך  ְוֶאְצֹרףָיִדי ָעלַׁ  ָכל ְבִדיָלִיְך:  ְוָאִסיָרהכַׁ

ִיְך ְוָאִשיָבה ִיְךְכָבִראֹשָנה  ֹשְפטַׁ ֲחֵרי ֵכן ִיָקֵרא ָלְך  ְוֹיֲעצַׁ ְתִחָלה אַׁ ֶצֶדק ִקְרָיה ֶנֱאָמָנהְכבַׁ  :ִעיר הַׁ

 ישנה עדיין אפשרות לכך שציון תיפדה על ידי חזרה בתשובה כפי שמתואר בפסוק כז: .2

 :ִבְצָדָקהִתָפֶדה ְוָשֶביָה  ְבִמְשָפטִציֹון 

 רש"י:

 ואשיבה ידי עליך: מכה אחר מכה, עד כלותי הפושעים. 

עושי    -ציון במשפט תפדה ושביה בצדקה: על ידי שיהיו בה עושי משפט תפדה מעוונותיה. ושביה

 תשובה שבתוכה. 

  -. בפסוק כהרש"י מבחין בין הפועל 'ואשיבה' שבפסוק כה לבין 'ואשיבה' שבפסוק כו:  הערה למורה

 כפועל יוצא, להשיב את שהיה.  -מלשון לשוב על אותה פעולה מספר פעמים, ואילו בפסוק כו

 מבנה הפסוקים: -יח"ל   5לתלמידי 

בנוי על הנגדה ועל הפער הגדול בין ירושלים כפי שהייתה בתפארתה לבין מצבה בהווה.    פסוק כא

 התקבולת הניגודית מעצימה פער זה: 

 בהווה                            בעבר      

 זונה                     נאמנהקריה 

 ועתה מרצחים                     צדק ילין בה
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ירושלי את  מתאר  כ"ו,  וקריה  פסוק  הצדק,  עיר  להיות  תשוב  ירושלים  כי  בו  ומובטח  בעתיד,  ם 

 נאמנה: 

 

 בעבר                             בהווה                         בעתיד  

 קריה נאמנה                    זונה                        עיר הצדק 

 נאמנה  צדק ילין בה                    ועתה מרצחים        קריה

 

 כו כולם, בנויים במבנה של תקבולת ניגודית: -למעשה פסוקים כא

 

 ]כד[ אנחם מצרי                      קריה נאמנה]כא[ 

 וסגייך ]כה[                   מלאתי משפט]כא[ 

 ואשיבה שופטייך]כו[                              סיגים  ]כב[ 

 קריה נאמנה ]כז[     ]כג[ שרייך סוררים               

 

הפך  ימשמעות מבנה זה מדגיש ומעצים את המהפך  והתיקון הגדול אשר יבוא על ירושלים, אשר ת

 לעיר של צדק ונאמנות  -שוב להיות מעיר של זנות ורצח

 פסוקי הסיום

ם:    כט ְרּתֶ חַׁ ר ּבְ ֶ ּנֹות ֲאש  ּגַׁ רּו ֵמהַׁ ְחּפְ ם ְותַׁ ְדּתֶ ר ֲחמַׁ ֶ ּו ֵמֵאיִלים ֲאש  י יֵֹבש  ה  ּכִ ּנָ ֵאָלה ֹנֶבֶלת ָעֶלָה ּוְכגַׁ י ִתְהיּו ּכְ ל ּכִ

ִים ֵאין ָלּה:  ר מַׁ ֶ ה: ֲאש  ּבֶ ו ְוֵאין ְמכַׁ ֵניֶהם יְַׁחּדָ  לא ְוָהָיה ֶהָחסֹן ִלְנעֶֹרת ּוֹפֲעלֹו ְלִניצֹוץ ּוָבֲערּו ש ְ

 לא( מבטיחים את כילוי הרשעה. - פסוקי הסיום )כח

 לא, מדמה הנביא את מפלת הרשעים במשל של כיליון ובערת צמחיה יבשה:-בפסוקים ל

ֵאָלה ֹנֶבֶלת   ּכְ

ר מַׁ  ֶ ה ֲאש  ּנָ  ִים ֵאין ָלהּ ָעֶלָה ּוְכגַׁ

 ְוָהָיה ֶהָחסֹן ִלְנעֶֹרת 

 ּוֹפֲעלֹו ְלִניצֹוץ 

ה ּבֶ ו ְוֵאין ְמכַׁ ֵניֶהם יְַׁחּדָ  ּוָבֲערּו ש ְ
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ד " בס  

 הקשר רחב ]רשות[

אצבע   מפנה  הנביא  החטאים!  עיר  לסדום  הפכה  הצדק  עיר  בירושלים.  מסתובב  הנביא  ישעיהו 

וככל  הסוחרים  השרים,  השופטים,   המקדש,  באי   כלפי  החלשים  מאשימה  בה  חברה  החברה.  ל 

על   הופכת להיות ריקה מתוכן. טקסים במקדש מחפים  ה'  ועבודת  בידי בעלי השליטה,  נרמסים 

דרך הצדקה והמשפט. שתי אפשרויות קיימות לתיקון האחת על ידי חזרה בתשובה   - עזיבת דרך ה'

 והשנייה על ידי עונש מדי הקב"ה. 

 והמשפט:סדום ועמורה כבניין אב לעיוות הצדק 

 דימוי  מצבה של ירושלים  לסדום, כעיר המשמשת בניין אב לעיוות הצדק:

  

 כבר בספר בראשית מצטיירת תרבותו של בית אברהם כמנוגדת תכלית הניגוד לסדום

 דרכו של בית אברהם היא דרך הצדקה והמשפט : 

 בראשית פרק יח: 

ֹות ְצָדָקה וִּמש ְ יט) ֲעש  ֶרְך ה' לַׁ ְמרּו ּדֶ ָ ֲחָריו ְוש  יתֹו אַׁ ָניו ְוֶאת ּבֵ ה ֶאת ּבָ ּוֶ ר ְיצַׁ ֶ ן ֲאש  עַׁ יו ְלמַׁ ְעּתִ י ְידַׁ ן  ( ּכִ עַׁ ט ְלמַׁ ּפָ

ר ָעָליו:  ּבֶ ר ּדִ ֶ ְבָרָהם ֵאת ֲאש  ל אַׁ  ָהִביא  ה' עַׁ

 ולעומת זאת: 

ה וְ ) י ָרּבָ ֲעֹמָרה ּכִ ת ְסדֹם וַׁ ֲעקַׁ יֹּאֶמר ה' זַׁ י ָכְבָדה ְמֹאד:כ( וַׁ אָתם ּכִ ּטָ ֲעָקָתּה     חַׁ צַׁ ּכְ א ְוֶאְרֶאה הַׁ )כא( ֵאֲרָדה ּנָ

ָלה ְוִאם לֹא ֵאָדָעה: ּו ּכָ י ָעש  ָאה ֵאלַׁ ּבָ  הַׁ

  

 בעוד שאברהם מחנך את בני ביתו לעשות צדק ומשפט, יורד ה'  לעשות משפט ברשעי סדום

 על שצעקת העשוקים בה הרקיעה  שחקים באין שופט בעיר! 

 לעיר עושק.   -יהו חש בדורו  שירושלים הפכה לסדום, מעיר צדקישע

 והעיר שהצדק לן בה  הפכה לעיר מרצחים. 

 ה' מבטיח להשיב את ירושלים לתיקונה, ולכלות את רשעי העיר. 

  

 סדום שזורה בפרקנו בכל היחידות: 

  

 'מהפכת זרים',  'כסדום הינו לעמורה דמינו'      ביחידה א          -עונשה של יהודה  כעונשה של סדום  

  

 'קציני סדום עם עמורה '        ביחידה ב                    -אנשיה חטאים כאנשי סדום  

  

 דרכה של סדום רמיסת 

 מרצחים!' בה, ועתה    'מלאתי משפט, צדק ילין      ביחידה ג                                    "המשפט והצדקה"  
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 ישעיהו

ד " בס  

 תוכחת נביאים על עבודת הקורבנות שאינה ממקום נכון, ואינה רצויה לפני ה':

 עוד מקומות בתנ"ך בהם הנביאים מביאים ביקורת על עבודת הקורבנות שאינה ממקום נכון, 

 ת עצמם, שהם מצוות ה', ובכל המקומות אין כמובן ביקורת נגד הקורבנ

 מיעה בקול ה' והליכה בדרך ה':  אלא שאין לה' חפץ בקורבנות אלה, ללא ש

 שמואל א טו 

יב ֵמֵחלֶ )כב ְקש ִ ח טֹוב , ְלהַׁ ֹמעַׁ ִמזֶּבַׁ קֹול ה' ִהּנֵה ש ְ ֹמעַׁ ּבְ ש ְ עֹלֹות ּוְזָבִחים ּכִ ֵחֶפץ לה' ּבְ מּוֵאל הַׁ יֹּאֶמר ש ְ ב  ( וַׁ

 ֵאיִלים   

 ירמיהו פרק ז  

ר ל ִזְבֵחיֶכם ְוִאְכלּו ָבש ָ ָרֵאל עֹלֹוֵתיֶכם ְספּו עַׁ ר ה' ְצָבאֹות ֱאלֵֹהי ִיש ְ י ֶאת  ):  )כא( ּכֹה ָאמַׁ ְרּתִ י לֹא ִדּבַׁ כב( ּכִ

ח:   ְבֵרי עֹוָלה ָוָזבַׁ ל ּדִ יֹום הוציא הֹוִציִאי אֹוָתם ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים עַׁ יִתים ּבְ י ִאם ֶאת  ֲאבֹוֵתיֶכם ְולֹא ִצּוִ )כג( ּכִ

ְהיוּ  ם ּתִ ּתֶ ְמעּו ְבקֹוִלי ְוָהִייִתי ָלֶכם ֵלאלִֹהים ְואַׁ יִתי אֹוָתם ֵלאֹמר ש ִ זֶּה ִצּוִ ָבר הַׁ ּדָ ָכל  הַׁ ם ּבְ ְכּתֶ ֲהלַׁ  ִלי ְלָעם וַׁ

ב ָלֶכם:   ן ִייטַׁ עַׁ ה ֶאְתֶכם ְלמַׁ ּוֶ ר ֲאצַׁ ֶ ֶרְך ֲאש  ּדֶ  הַׁ

רבנות כשלמים, אין צורך להאכיל  והערה על פסוק כא:)אמירה צינית שעניינה איכלו את בשר הק

 את ה'...(

 תהלים מזמור נ: 

ְקָר  ר ַוי ִ ֶּ ב  ׁש ַעד ְמֹבאֹו:  }א{ ִמְזמֹור ְלָאָסף ֵאל ֱאלִֹהים ְיהָוה ד ִ מֶּ ְזַרח ׁשֶּ ִ ץ ִממ  י ֹון ִמְכַלל יִֹפי  א ָארֶּ ֱאלִֹהים    ב{ ִמצ ִ

 : ֲעָרה ְמֹאד:  הֹוִפיעַׁ אֵכל ּוְסִביָביו ִנש ְ ש  ֵאש  ְלָפָניו ּתֹ ל יֱֶחרַׁ ִים ֵמָעל   ג{ ָיֹבא ֱאלֵֹהינּו ְואַׁ מַׁ ָ ש ּ ד{ ִיְקָרא ֶאל הַׁ

ּמֹו:   ח:    ְוֶאל ָהָאֶרץ ָלִדין עַׁ י ֱאלִֹהים    }ה{ ִאְספּו ִלי ֲחִסיָדי ּכְֹרֵתי ְבִריִתי ֲעֵלי ָזבַׁ ִים ִצְדקֹו ּכִ מַׁ ָ ידּו ש  יַּּׁגִ }ו{ וַׁ

ֵֹפט הּוא ֶסָלה:   ְך ֱאלִֹהי  ש  ָרֵאל ְוָאִעיָדה ּבָ ָרה ִיש ְ ּבֵ ֲאדַׁ י וַׁ ּמִ ְמָעה עַׁ ל ְזָבֶחיָך    ם ֱאלֶֹהיָך ָאֹנִכי:  }ז{ ש ִ }ח{ לֹא עַׁ

י ָתִמיד: ּתּוִדים:      אֹוִכיֶחָך ְועֹולֶֹתיָך ְלֶנְגּדִ ְכְלֹאֶתיָך עַׁ יְתָך ָפר ִמּמִ ח ִמּבֵ ר    }ט{ לֹא ֶאּקַׁ ְיתֹו ָיעַׁ י ִלי ָכל חַׁ }י{ ּכִ

ְרֵרי ָאֶלף:   הַׁ ֵהמֹות ּבְ י עִ   ּבְ דַׁ ָ ל עֹוף ָהִרים ְוִזיז ש  י ּכָ ְעּתִ ִדי:}יא{ ָידַׁ י ִלי      ּמָ ר ָלְך ּכִ ב לֹא ֹאמַׁ }יב{ ִאם ֶאְרעַׁ

ה:  ֵתֵבל ּוְמלָֹאּה:  ּתֶ ּתּוִדים ֶאש ְ ם עַׁ יִרים ְודַׁ ּבִ ר אַׁ ַׁ ש  ל ּבְ אֹוכַׁ ם ְלֶעְליֹון   }יג{ הַׁ ּלֵ ַׁ ח ֵלאלִֹהים ּתֹוָדה ְוש  }יד{ ְזבַׁ

ֵדִני:    ְנָדֶריָך:   ּבְ ְצָך ּוְתכַׁ ּלֶ יֹום ָצָרה ֲאחַׁ א  }ט  }טו{ ּוְקָרֵאִני ּבְ ָ ש ּ ּתִ י וַׁ ר ֻחּקָ ּפֵ ָך ְלסַׁ ה ּלְ ר ֱאלִֹהים מַׁ ע ָאמַׁ ז{ ְוָלָרש ָ

ֲחֶריָך:    ְבִריִתי ֲעֵלי ִפיָך:   י אַׁ ָברַׁ ֵלְך ּדְ ש ְ ּתַׁ ֵנאָת מּוָסר וַׁ ָ ה ש  ּתָ ֶרץ ִעּמֹו ְוִעם    }יז{ ְואַׁ ּתִ ב וַׁ ּנָ }יח{ ִאם ָרִאיָת גַׁ

ְחּתָ ְבָרָעה ּוְלש    ְמָנֲאִפים ֶחְלֶקָך:   לַׁ ָ יָך ש  ְצִמיד ִמְרָמה:  יט{ ּפִ ן    ֹוְנָך ּתַׁ ּתֶ ָך ּתִ ֶבן ִאּמְ ר ּבְ ּבֵ ָאִחיָך ְתדַׁ ב ּבְ ֵ ש  כ{ ּתֵ

יָת ֱהיֹות ֶאְהיֶה ָכמֹוָך אֹוִכיֲחָך ְוֶאֶעְרָכה ְלֵעיֶניָך: כא ּדִֹפי:  ּמִ י ּדִ ּתִ ש ְ יָת ְוֶהֱחרַׁ ה ָעש ִ ינּו ָנא זֹאת   { ֵאּלֶ כב{ ּבִ

יל:  ּצִ ן ֶאְטרֹף ְוֵאין מַׁ ְֹכֵחי ֱאלֹוּהַׁ ּפֶ ע  ש  ַׁ יֵש  ְרֶאּנּו ּבְ ֶרְך אַׁ ם ּדֶ ָ ָדְנִני ְוש  ּבְ   ֱאלִֹהים:כג{ זֵֹבחַׁ ּתֹוָדה ְיכַׁ
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 ישעיהו

ד " בס  

 על המקום של היתום והאלמנה בתיאור החברה החלשה בתנ"ך: 

 שתי יחידות של תוכחה מסתייימות בפרק  באזכור רמיסת היתום והאלמנה 

ְלָמָנה )פס יז(  ְפטּו ָיתֹום ִריבּו אַׁ  ...ש ִ

ְלָמָנה לֹא ָיבֹוא ֲאֵליֶהם:  )פס כג(  ּפֹטּו ְוִריב אַׁ  ָיתֹום לֹא ִיש ְ

  

לכל אדם היתה נחלה מאת ה' )זולת הכהנים והלויים שהתפרנסו ממתנות העם(     בחברה היהודית 

וליתומים   לאלמנות  וכן  תומכת,  משפחה  ולא  נחלה  היתה  לא  לגר  כלכלי,  בסיס  היוותה  הנחלה 

שהמשען הכלכלי שלהם נעדר, והם נאלצו למכור את נחלותיהם. על כן הם היווו חוליות חלשות  

עניים )כמו במגילת רות(, שלא תמיד ניתנו בעין יפה, )"גזלת העני    כלכלית, שנאלצו ללקט מתנות

בבתיכם", ישעיהו ג( ובחברה עושקת הם צברו חובות והשתעבדו לנושים, )לעיתים מכרו את בניהם  

ובנותיהם לעבדות כדי לשלם את חובם(, עד שלא נותר להם דבר, והם הפכו רדופי נושים וחסרי  

נמדד ב"שוחד ובשלמונים" ולעניים  לא היה כסף, ולא מעמד,  הם   ישע. גם בבתי המשפט, אם הכל

 נותרו ללא סיוע משפטי, וללא  מגן ומושיע.    

 הערה למורה:

 באם החלטתם להביא הרחבה זו, 

 יש להיות רגישים בנושא זה בהבאתו לכיתה, בשל הימצאותם של תלמידים יתומים בכיתה. 

 להביא נושא זה לכיתה. ניתן לדבר גם על המצב החברתי השונה חשבו האם זה מתאים, וכיצד ניתן  

 שהיה בחברה הקדומה לעומת החברה שלנו. 
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 ישעיהו

ד " בס  

 הקשר אישי ]רשות[

אצבע   מפנה  הנביא  החטאים!  עיר  לסדום  הפכה  הצדק  עיר  בירושלים.  מסתובב  הנביא  ישעיהו 

החברה.   וככלל  הסוחרים  השרים,  השופטים,   המקדש,  באי   כלפי  החלשים  מאשימה  בה  חברה 

על   הופכת להיות ריקה מתוכן. טקסים במקדש מחפים  ה'  ועבודת  בידי בעלי השליטה,  נרמסים 

דרך הצדקה והמשפט. שתי אפשרויות קיימות לתיקון האחת על ידי חזרה בתשובה   - עזיבת דרך ה'

 והשנייה על ידי עונש מדי הקב"ה. 

 על כפיות הטובה:  -יחידה א

 חידה זו ביטויים רבים הוקדשו בי

 - לשם הבהרת חומרת החטא של כפיות הטובה כלפי ה'

 נראה שזהו יסוד שלילי ממנו צומחות רעות רבות בספר.

 היכן אנו נפגשים בכפיות הטובה בחיינו היום? 

 על עבודת ה' השלמה  -יחידה ב

 האם אפשר לעבוד את ה' ללא שמירה על מצוות בין אדם למקום? 

עמדו מול פער בין קיום מצוות בין אדם למקום לקיום מצוות    האם הם מכירים סיטואציות בהם הם

 בין אדם לחברו? 

 האם שמירה על חברה צודקת ומשפט צדק, הם מחובות עבודת ה' שלנו?  

 ג: על היחס לחלשים בחברה ועל דרכי התיקון:-יחידה ב

 מיהן השכבות הזקוקות היום בחברה שלנו להגנה משפטית מוגברת? 

 דאוג לשכבות אלו? על מי מוטלת החובה ל

 האם יש לדעתך קשר בין המצב המדיני למצב המוסרי ואם כן, מהו? 

 כיצד יכול לבוא התיקון? 

 

 


