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 ישעיהו

ד " בס  

 מבנה הפרק 

גאוות אשור  

 ועונשה

ה ה  פרק י ֶ י וַּׁמטּׁ ִּ ֶבט ַאפּׁ ֵׁ וּׁר ש  י:  הֹוי ַאש ּׁ וּׁ ְוַעל ו   הוּׁא ְבָיָדם ַזְעמִּ ֶחנּׁ לְּׁ ַ גֹוי ָחנֵׁף ֲאש  וּׁ    בְּׁ נּׁ י ֲאַצוֶּׁ ַעם ֶעְבָרתִּ

חֶֹמר חוּׁצֹות: ְרַמס כְּׁ ז )וְּׁלׂשיּׁמֹו( ]וְּׁלׂשוּׁמֹו[ מִּ ָלל ְוָלֹבז בַּׁ ָ לֹל ש  ש ְ ה וְּׁלָבבֹו לֹא   לֹאְוהוּׁא   ז  לִּ ֶ ן ְיַדמּׁ   כֵׁ

ְמָעט: לֹא  ם  ֹויִּ גּׁ ית  וְּׁלַהְכרִּ ְלָבבֹו  בִּּׁ יד  מִּ ְלַהש ְ י  כִּּׁ ֹב  ַיְחש  ן  ו   ח כֵׁ ַיְחדָּׁ ַרי  ׂשָ ֲהלֹא  יֹאַמר  י  כִּּׁ

ים: ם ט   ְמָלכִּ ְלנֹו אִּ יש  כַּׁ מִּ ַכְרכְּׁ ם  ֲהלֹא כְּׁ ד ֲחָמת אִּ ַ ְֹמרֹון:  לֹא ְכַאְרפּׁ ק ש  ׂשֶ ֶ ר מָ  י    לֹא ְכַדמּׁ ֶ ֲאש  ְצָאה כַּׁ

ְֹמרֹון: ש ּׁ וּׁמִּ ַלם  ָ ירוּׁש  מִּ יֶהם  ילֵׁ וְּׁפסִּ יל  ָהֱאלִּ ְלַמְמְלכֹת  י  ְֹמרֹון  יא   ָידִּ ְלש  י  יתִּ ָעׂשִּ ר  ֶ ֲאש  כַּׁ ֲהלֹא 

יָה: ֶ ַלם ְוַלֲעַצבּׁ ָ ירוּׁש  ה לִּ ן ֶאֱעׂשֶ ֵׁ יֶליָה כּׁ י יב   ְוֶלֱאלִּ ע ֲאדָֹני ֶאת  ְוָהָיה כִּּׁ ל  ְיַבצַּׁ יֹּׁון   כָּׁ ַהר צִּ הוּׁ בְּׁ ַמֲעׂשֵׁ

ירוּׁש ָ  י  ָלם ֶאְפקֹד ַעלוּׁבִּ רִּ ְ וּׁר ְוַעל   ֹגֶדל ְלַבב ֶמֶלךְ   פּׁ יָניו:  ַאש ּׁ ְפֶאֶרת רוּׁם עֵׁ י   יג  תִּּׁ כַֹח ָידִּ י ָאַמר בְּׁ כִּּׁ

יד   י ְואֹורִּ תִּ ֹוׂשֵׁ יֶהם[ ש  יֶהם( ]ַוֲעתוּׁדֹותֵׁ ים )ַוֲעתיּׁדֹתֵׁ בוּׁלֹת ַעמִּּׁ יר גְּׁ י ְוָאסִּ י ְנֻבנֹותִּ י כִּּׁ י וְּׁבָחְכָמתִּ יתִּ ָעׂשִּ

י בִּּׁ יר( ]כַּׁ אבִּּׁ ים:)כַּׁ בִּ ל יד   ר[ יֹוש ְ ים ֲעזֻבֹות כָּׁ יצִּ ֵׁ ים ְוֶכֱאסֹף בּׁ יל ָהַעמִּּׁ י ְלחֵׁ ן ָידִּ ְמָצא ַכקֵּׁׁ י    ַותִּּׁ ָהָאֶרץ ֲאנִּ

ף: וְּׁמַצְפצֵׁ וּׁפֶֹצה ֶפה  ָנף  ָ כּׁ ד  ֹנדֵׁ ָהָיה  ְולֹא  י  ם טו   ָאָסְפתִּּׁ ֹו אִּ בּׁ ב  ְרֶזן ַעל ַהחֹצֵׁ ַהגַּׁ ר  אֵׁ ָ ְתפּׁ ל    ֲהיִּ דֵּׁׁ ְתגַּׁ יִּ

ֹור ַעל ׂשּׁ ַ יפֹו כְּׁ   ַהמּׁ ֶבט ְוֶאתְמנִּ ֵׁ יף ש  ה לֹא  ָהנִּ ֶ ים ַמטּׁ ָהרִּ יָמיו כְּׁ ץ:  ְמרִּ ח ָהָאדֹון   טז   עֵׁ לַּׁ ַ ן ְיש  ה'  ָלכֵׁ

: ש  יקֹוד אֵׁ כִּּׁ ְיקֹד  יֵַׁקד  ֹבדֹו  כְּׁ ְוַתַחת  ָרזֹון  יו  ַמנָּׁ ש ְ מִּ בְּׁ אֹור יז   ְצָבאֹות  ֹו    ְוָהָיה  וְּׁקדֹוש  ש   ְלאֵׁ ל  ָראֵׁ ׂשְ יִּ

יתֹו וּׁש ְ  יֹום ֶאָחד:ְלֶלָהָבה וָּׁבֲעָרה ְוָאְכָלה ש ִּ ירֹו בְּׁ ֶפש  ְוַעד יח   מִּ ֶ נּׁ ֹו מִּ לּׁ ה   וְּׁכבֹוד ַיְערֹו ְוַכְרמִּ ֶ ר ְיַכלּׁ ׂשָ בָּׁ

ס: ְמסֹס ֹנסֵׁ ם: יט  ְוָהָיה כִּּׁ בֵׁ ְכתְּׁ ְהיוּׁ ְוַנַער יִּ ר יִּ ָ ְספּׁ ץ ַיְערֹו מִּ ָאר עֵׁ     וּׁש ְ

שארית  

ישראל תשוב 

 אל ה' 

יֹּׁום ַההוּׁא לֹא כ    ית  ְוָהָיה בַּׁ ֵׁ יַטת בּׁ ל וְּׁפלֵׁ ָראֵׁ ׂשְ ָאר יִּ יף עֹוד ש ְ ן ַעל  יֹוסִּ עֵׁ ָ ש ּׁ ַען   ַיֲעקֹב ְלהִּ ש ְ הוּׁ ְונִּ ֵׁ ַמכּׁ

ֱאֶמת: ֶ ל בּׁ ָראֵׁ ׂשְ ָאר ַיֲעקֹב ֶאל כא   ַעל ה' ְקדֹוש  יִּ וּׁב ש ְ ָאר ָיש  ֹור:  ש ְ בּׁ ל גִּּׁ ם  כב   אֵׁ י אִּ ָך   כִּּׁ ְהיֶה ַעמְּׁ יִּ

חֹול כְּׁ ל  ָראֵׁ ׂשְ ְצָדָקה:  יִּ ף  ֹוטֵׁ ש  ָחרוּׁץ  יֹון  ָ לּׁ כִּּׁ ֹו  בּׁ וּׁב  ָיש  ָאר  ש ְ ֲאדָֹני   כג   ַהיָּׁם  ְוֶנֱחָרָצה  ָכָלה  י  ה'   כִּּׁ

ל ֶקֶרב כָּׁ ה בְּׁ     ָהָאֶרץ: ְצָבאֹות עֹׂשֶ

עול אשור 

 ישבר 

ֹה כד ן כּׁ א   ה' ְצָבאֹות ַאל ָאַמר ֲאדָֹני    ָלכֵׁ ָ ׂשּׁ הוּׁ יִּ ֵׁ ה וַּׁמטּׁ כָּׁ ֶ ֶבט ַיכּׁ ֵׁ ש ּׁ וּׁר בַּׁ ַאש ּׁ יֹּׁון מֵׁ ב צִּ ֵׁ י יש  יָרא ַעמִּּׁ  תִּּׁ

ם: ְצָריִּ ֶדֶרְך מִּ י כה  ָעֶליָך בְּׁ י ַעל כִּּׁ ִּ ְזָער ְוָכָלה ַזַעם ְוַאפּׁ יָתם: עֹוד ְמַעט מִּ ְבלִּ ַ ר ָעָליו  כו   תּׁ ה'  ְועֹורֵׁ

הוּׁ ַעלְצָבאֹות ש   ֵׁ ב וַּׁמטּׁ צוּׁר עֹורֵׁ ְדָין בְּׁ ת מִּ ַמכַּׁ ם:  ֹוט כְּׁ ְצָריִּ ֶדֶרְך מִּ אֹו בְּׁ יֹּׁום ַההוּׁא  כז   ַהיָּׁם וְּׁנׂשָ ְוָהָיה בַּׁ

י  נֵׁ ְ פּׁ ל עֹל מִּ אֶרָך ְוֻחבַּׁ ַעל ַצוָּׁ ֹו מֵׁ ְכֶמָך ְוֻעלּׁ ַעל ש ִּ לֹו מֵׁ ֳּ ֶמן:  ָיסוּׁר ֻסבּׁ ָ   ש 

מסעות צבא  

אשור 

בהתקרבותו  

 אל ירושלים 

א ַעל כח ָליו:  בָּׁ ֵׁ כּׁ יד  ַיְפקִּ ְכָמׂש  ְלמִּ ְגרֹון  מִּ בְּׁ ָעַבר  ָחְרָדה  כט   ַעיַּׁת  ָלנוּׁ  ַבע ָמלֹון  גֶּׁ ָרה  ַמְעבָּׁ ָעְברוּׁ 

ָנָסה: אוּׁל  ָ ש  ְבַעת  גִּּׁ ת ל   ָהָרָמה  בַּׁ ְך  קֹולֵׁ י  ֲעָנתֹות:  ַצֲהלִּ יָּׁה  ֲענִּ ה  ָ ַלְיש  י  יבִּ ַהְקש ִּ ים  לִּּׁ ָנְדָדה   לא   גַּׁ

ַהגֵּׁׁ  י  בֵׁ יֹש ְ ָנה  יזוּׁ:ַמְדמֵׁ עִּ הֵׁ ים  ת לב   בִּ ]בַּׁ ית(  )בַּׁ ַהר  ָידֹו  ף  ְיֹנפֵׁ ַלֲעֹמד  ֹנב  בְּׁ ַהיֹּׁום  ְבַעת    עֹוד  גִּּׁ יֹּׁון[  צִּ

ָלם: ָ   ְירוּׁש 

מפלת צבא 

אשור משולה 

 לכריתת יער

ָהָאדֹון   לג נֵּׁׁה  ַמֲעָרָצה  הִּ בְּׁ אָרה  ֻ פּׁ ף  ְמָסעֵׁ ְצָבאֹות  ים    ה'  ֹבהִּ ְוַהגְּׁ ים  ֻדעִּ גְּׁ ֹוָמה  ַהקּׁ י  ְוָרמֵׁ

לוּׁ: ָ פּׁ ש ְ ֹול: לד   יִּ פּׁ יר יִּ ַאדִּּׁ ָבנֹון בְּׁ ְרֶזל ְוַהלְּׁ בַּׁ י ַהיַַּׁער בַּׁ ְבכֵׁ ף סִּ קַּׁ     ְונִּ

המושל מבית  

דוד ימשול 
יו  פרק יא ָ ָרש  ָ ש ּׁ י ְונֵֶׁצר מִּ ָ ש  ַזע יִּ גֶּׁ ְפֶרה:  א ְוָיָצא חֶֹטר מִּ יָנה   ב ְוָנָחה ָעָליו רוַּׁח    יִּ ה' רוַּׁח ָחְכָמה וּׁבִּ

ְרַאת   ְויִּ ַעת  ָצה וְּׁגבוָּׁרה רוַּׁח דַּׁ ְרַאת    ה': רוַּׁח עֵׁ יִּ יחֹו בְּׁ ֹוט ְולֹא   ה' ְולֹא ג ַוֲהרִּ פּׁ ש ְ יָניו יִּ ה עֵׁ   ְלַמְראֵׁ
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בצדק, בשלום  

 וביראת ה'
יַח: ַמע ָאְזָניו יֹוכִּ ש ְ י  ְלמִּ מִּ יַח בְּׁ ים ְוהֹוכִּ לִּּׁ ֶצֶדק דַּׁ ַפט בְּׁ ָ יד ְוש  ֹור ְלַעְנוֵׁ ה  ש  כָּׁ יו    ָאֶרץ ְוהִּ ִּ ֶבט פּׁ ֵׁ ש  ֶאֶרץ בְּׁ

ע: ָ ית ָרש  ָפָתיו ָימִּ זֹור ֲחָלָציו:  וְּׁברוַּׁח ׂשְ זֹור ָמְתָניו ְוָהֱאמוָּׁנה אֵׁ ם  ה ְוָהָיה ֶצֶדק אֵׁ ב עִּ ֶבׂש   ו ְוָגר ְזאֵׁ ֶ כּׁ

ם ר עִּ ו ְוַנַער ָקטֹן ֹנהֵׁ   ְוָנמֵׁ יא ַיְחדָּׁ יר וְּׁמרִּ ֶגל וְּׁכפִּ ץ ְועֵׁ ְרבָּׁ י יִּ דִּ ם:גְּׁ צוּׁ    ג בָּׁ ְרבְּׁ ו יִּ ְרֶעיָנה ַיְחדָּׁ ז וָּׁפָרה ָודֹב תִּּׁ

ָקר יֹאַכל בָּׁ יֶהן ְוַאְריֵׁה כַּׁ ֶבן:  ַיְלדֵׁ ֶ ע יֹונֵׁק ַעל  תּׁ ַ ֲעש  מוּׁל ָידֹו ָהָדה:   ח ְוש ִּ י גָּׁ ְפעֹונִּ ֶתן ְוַעל ְמאוַּׁרת צִּ ָ  ֻחר פּׁ

עוּׁ ְולֹא  ט לֹא ָכל  ָירֵׁ יתוּׁ בְּׁ חִּ י    ַיש ְ יַהר ָקְדש ִּ ים:  כִּּׁ ם ַליָּׁם ְמַכסִּּׁ יִּ ַ מּׁ ָעה ֶאת ה' כַּׁ י ְוָהָיה   ָמְלָאה ָהָאֶרץ דֵּׁׁ

בֹוד:  וּׁ ְוָהְיָתה ְמֻנָחתֹו כָּׁ ְדרֹש  ם יִּ ֹויִּ ָליו גּׁ ים אֵׁ ד ְלנֵׁס ַעמִּּׁ ר עֹמֵׁ ֶ י ֲאש  ַ ש  ֶֹרש  יִּ יֹּׁום ַההוּׁא ש     בַּׁ

 קיבוץ גלויות 
ית יָ  נִּ ֵׁ יף ֲאדָֹני ש  יֹּׁום ַההוּׁא יֹוסִּ ְקנֹות ֶאתיא ְוָהָיה בַּׁ ם  דֹו לִּ ְצַריִּ מִּּׁ וּׁר וּׁמִּ ַאש ּׁ ר מֵׁ אֵׁ ָ ש ּׁ ר יִּ ֶ ֹו ֲאש  ָאר ַעמּׁ ש ְ

יֵּׁׁי ַהיָּׁם: אִּ ֲחָמת וּׁמֵׁ ְנָער וּׁמֵׁ ִּ ש ּׁ יָלם וּׁמִּ עֵׁ וּׁש  וּׁמֵׁ כּׁ ְתרֹוס וּׁמִּ ַ פּׁ ל    וּׁמִּ ָראֵׁ ׂשְ י יִּ ְדחֵׁ ם ְוָאַסף נִּ ֹויִּ א נֵׁס ַלגּׁ יב ְוָנׂשָ

ְנפֹות ע כַּׁ ַאְרבַּׁ ץ מֵׁ    ָהָאֶרץ: וְּׁנֻפצֹות ְיהוָּׁדה ְיַקבֵּׁׁ

אחדות שבטי 

ישראל 

ונצחונם על 

 אויביהם 

ם לֹא  יג תוּׁ ֶאְפַריִּ רֵׁ כָּׁ י ְיהוָּׁדה יִּ ם ְוֹצְררֵׁ ְנַאת ֶאְפַריִּ יהוָּׁדה לֹא  ְיַקנֵּׁׁא ֶאת  ְוָסָרה קִּ   ָיֹצר ֶאת   ְיהוָּׁדה וִּ

ם: ו ָיֹבזּׁוּׁ ֶאת   ֶאְפָריִּ ה ַיְחדָּׁ ָ ים ָימּׁ תִּּׁ ש ְ לִּ ְ ף פּׁ י  יד ְוָעפוּׁ ְבָכתֵׁ נֵׁ י    בְּׁ לֹוַח ָיָדם וְּׁבנֵׁ ש ְ ֶקֶדם ֱאדֹום וּׁמֹוָאב מִּ

ש ְ  ֹון מִּ םַעמּׁ ָ  ַמְעתּׁ
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 פרק י 

 יט -ילמדו פסוקים היח"ל    3תלמידי 

 לד -ילמדו פסוקים היח"ל    5תלמידי 

 יא: תפקידה של אשור -פסוקים ה

י  ִּ ֶבט ַאפּׁ ֵׁ וּׁר ש   ה הֹוי ַאש ּׁ

י.       ה הוּׁא ְבָיָדם ַזְעמִּ ֶ  וַּׁמטּׁ

וּׁ   ֶחנּׁ לְּׁ ַ גֹוי ָחנֵׁף ֲאש   ו בְּׁ

וּׁ    נּׁ י ֲאַצוֶּׁ  ְוַעל ַעם ֶעְבָרתִּ

חֶֹמר חוּׁצֹות.      ְרָמס כְּׁ ז ולשימו )וְּׁלׂשוּׁמֹו( מִּ ָלל ְוָלֹבז בַּׁ ָ לֹל ש  ש ְ  לִּ

ֹב  ן ַיְחש  ה וְּׁלָבבֹו לֹא כֵׁ ֶ ן ְיַדמּׁ  ז ְוהוּׁא לֹא כֵׁ

ם לֹא ְמָעט.    ֹויִּ ית גּׁ ְלָבבֹו וְּׁלַהְכרִּ יד בִּּׁ מִּ י ְלַהש ְ  כִּּׁ

ים.   ו ְמָלכִּ ַרי ַיְחדָּׁ י יֹאַמר: ֲהלֹא ׂשָ  ח כִּּׁ

ְלנֹו:   יש  כַּׁ מִּ ַכְרכְּׁ  ט ֲהלֹא כְּׁ

ד ֲחָמת       ַ ם לֹא ְכַאְרפּׁ  אִּ

ְֹמרֹון.      ק ש  ׂשֶ ֶ ם לֹא ְכַדמּׁ  אִּ

י ְלַמְמְלכֹת ָהֱאלִּ  ר ָמְצָאה ָידִּ ֶ ֲאש  ְֹמרֹון. י כַּׁ ש ּׁ ם וּׁמִּ ַ לִּ ָ ירוּׁש  יֶהם מִּ ילֵׁ  יל וְּׁפסִּ

יֶליָה   ְֹמרֹון ְוֶלֱאלִּ י ְלש  יתִּ ר ָעׂשִּ ֶ ֲאש   יא ֲהלֹא כַּׁ

יָה.        ֶ ם ְוַלֲעַצבּׁ ַ לִּ ָ ירוּׁש  ה לִּ ן ֶאֱעׂשֶ ֵׁ  כּׁ

  של הקב"ה, המטה שבאמצעותו מכה הקב"ה את העמים שיש להענישם.  אשור הוא "שבט אפו"

מתגאה   אשור  רק  מלך  מהווה  הוא  שלמעשה  למרות  שלו,  הכיבוש  במסעות  ובהישגיו  בעוצמתו 

ׂשּומֹו    אמצעי בידיו של הקב"ה )רד"ק ז'(. ז, ּולְׁ ֹבז בַּ לָׁ ל וְׁ לָׁ ֹלל שָׁ התפקיד שנתן הקב"ה לאשור הוא "ִלשְׁ

ֹחֶמר חּוצֹות", ס כְׁ מָׁ    כלומר: לפגוע ברכוש של עם ישראל ולהשפיל אותם.  ִמרְׁ

 ם לחרוג מהשליחות המוטלת עליהם, ולפגוע פגיעה חמורה הרבה יותר:  אולם אשור מעונייני

ה, ּוְלָבבֹו לֹא-"ְוהּוא לֹא ם לֹא ְמָעט". -ֵכן ְיַדמֶּ ית ּגֹויִּ ְלָבבֹו, ּוְלַהְכרִּ יד בִּ י ְלַהְשמִּ  ֵכן ַיְחֹשב:  כִּ

ל דֹול ֲאִני ֹקֵצף, עַּ ֶקֶצף גָׁ נִ -)כך גם בזכריה, א' טו: "וְׁ ֲאנַּ שַּ גֹוִים הַּ רּו  הַּ זְׁ ה עָׁ ֵהמָׁ ט, וְׁ עָׁ ִתי מְׁ פְׁ צַּ ים, ֲאֶשר ֲאִני קָׁ

ה"(. חטאה של אשור הוא  עָׁ רָׁ  , החריגה מהתפקיד שהוטל עליה. חטא ההגזמהלְׁ

  

שומרון.   דמשק,  חמת,  ארפד,  כלנו,  כרכמיש,  אשור:  מלך  שכבש  הערים  את  מונים  הפסוקים 

אשור לראות את עצמו כבעל    ההתמודדות המוצלחת מול ערים גדולות ומבוצרות מביאה את מלך

 כוח לא מוגבל, אולי אפילו כאל, ולהכריז שגם ירושלים לא תעמוד בפניו )רד"ק ט'(.  

 המלחמה היא גם מלחמה דתית, ולכן גם הניצחון נתפס כהבסת אלוהי העם המנוצח. 



5 
 

 

 ישעיהו

ד " בס  

רֹון  ֹשמְׁ ִׂשיִתי לְׁ ֲאֶשר עָׁ :  ֵכן--חשוב להבין כי המילים "ֲהלֹא, כַּ ֶלֱאִליֶליהָׁ "    וְׁ ֶביהָׁ ֲעצַּ לַּ ַּם, וְׁ ִל ֶאֱעֶׂשה ִלירּושָׁ

נאמרות בשלב שבו ממלכת שומרון אכן חרבה, ותושביה יצאו לגלות, ולכן באוזני אנשי יהודה הן  

 נשמעות מאיימות ומשמעותיות במיוחד.  

  

(, ומהווה ביטוי לכעס ולניכור של הקב"ה  רש"י )  לישראלעם רשע( מכוון דווקא  - " )גוי חנףהביטוי "

 ישראל. במילים אלו  הנביא מצדיק את העונש שמיועד לבוא באמצעות האשורים.   כלפי

 יח"ל:   5לתלמידי 

זו   אם  ישראל:  בעם  לפגוע  שנשלחו  העמים  בענישת  דן  הבתרים,  בין  לברית  בפירושו  רמב"ן, 

 שליחותם, מדוע ייענשו על כך? הוא מציין את ההפרזה כסיבה לענישתם.  

 : (יד ,בראשית טו) רמב"ן

וכן היה במצרים שהוסיפו להרע כי השליכו בניהם ליאור, וימררו את חייהם וחשבו למחות את  

 שאביא אותם במשפט, אם עשו כנגזר עליהם או הוסיפו להרע להם.  -שמם, וזה טעם דן אנכי 

 העמקה:

 )י, ז( מלבי"ם 

 - כי להשמיד בלבבו 

 שנגד מה שה' הגביל בשליחותו שלשה תנאים: 

ת להשמיד רק על מנת לתקן ולהחזיר החוטאים בתשובה, כמו שכתוב ולשומו  א( שלא ילך על מנ

 מרמס כחומר חוצות. 

 ב( שישלוט רק על ממונם לא על נפשותיהם, כמו שכתוב: לשלול שלל. 

 ג( שלא יריע רק לחוטאים לא להצדיקים כמו שכתוב ועל עם עברתי אצונו. 

  

 -  הוא לא כן יחשוב, כיאבל 

 א( להשמיד בלבבו, לא לתקנם בתשובה רק להשמידם מן דתם ואלהיהם. 

 ב( להכרית גוים, לא לשלול נכסיהם לבד רק להכרית הגוים בעצמם.

ג( גוים לא מעט, שלא יחשוב שנשלח רק על עם עברתי, כי בלבבו להכרית גוים רבים וגדולים לא  

 להכרית מעט, כי בעיניו שוה כצדיק כרשע. 
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 אשור תענש על גאוותה: טו: -פסוקים יב

ע אֲ  י ְיַבצַּׁ ם-יב ְוָהָיה כִּּׁ ָ לִּ ָ ירוּׁש  יֹּׁון  וּׁבִּ ַהר צִּ הוּׁ בְּׁ ל ַמֲעׂשֵׁ  דָֹני ֶאת כָּׁ

יָניו.       ְפֶאֶרת רוּׁם עֵׁ וּׁר ְוַעל תִּּׁ י ֹגֶדל ְלַבב ֶמֶלְך ַאש ּׁ רִּ ְ  ֶאְפקֹד  ַעל פּׁ

י ְנֻבנוֹ  י כִּּׁ י וְּׁבָחְכָמתִּ יתִּ י ָעׂשִּ כַֹח ָידִּ י ָאַמר  בְּׁ י  יג כִּּׁ  תִּ

ים.         בִּ יר יֹוש ְ אבִּּׁ יד כַּׁ י ְואֹורִּ תִּ ֹוׂשֵׁ יֶהם( ש  ים  ועתידתיהם )ַוֲעתוּׁדֹתֵׁ בוּׁלֹת ַעמִּּׁ יר גְּׁ  ְוָאסִּ

ים  יל ָהַעמִּּׁ י ְלחֵׁ ן ָידִּ ְמָצא ַכקֵּׁׁ  יד ַותִּּׁ

י         י ָאָסְפתִּּׁ ל ָהָאֶרץ ֲאנִּ ים ֲעזֻבֹות כָּׁ יצִּ ֵׁ  ְוֶכֱאסֹף בּׁ

ָנף וּׁפֹ        ָ ד כּׁ ף.  ְולֹא ָהָיה ֹנדֵׁ  ֶצה ֶפה וְּׁמַצְפצֵׁ

ֹו   ב בּׁ ְרֶזן ַעל ַהחֹצֵׁ ר ַהגַּׁ אֵׁ ָ ְתפּׁ  טו ֲהיִּ

יפוֹ        ֹור ַעל ְמנִּ ׂשּׁ ַ ל ַהמּׁ דֵּׁׁ ְתגַּׁ ם יִּ  אִּ

ץ .       ה לֹא עֵׁ ֶ ים ַמטּׁ ָהרִּ יָמיו כְּׁ ֶבט ְוֶאת ְמרִּ ֵׁ יף ש  ָהנִּ  כְּׁ

 יש להבחין בחלקים השונים ביחידת הפסוקים:  

 הבטחה כי ה' יעניש את אשור על התפארותו          יב 

 ציטוט דברי ההתפארות של מלך אשור       יד-יג

 תגובת ה' או הנביא לדברים אלה          טו

  

 : (יב)י, מלבי"ם 

 -היה כי יבצע ה' את כל מעשהו 

 לך אשור להעניש כל המורדים בו. ומתי יגמור מעשהו? עת יגמור ה' כל אשר בדעתו לעשות ע"י מ 

מתי יאמר לצרת העם די? בהר ציון ובירושלים, עת יבא סנחריב לכבוש את הר ציון שאז יהיה גמר  

 הזעם...

יָׁה, ִכי הָׁ - בבוא הזמן, הקב"ה יעניש את מלך אשור על גאוותו ועל מעשיו. מתי יבוא הזמן הזה? "וְׁ

י ֶאת ע ֲאֹדנָׁ צַּ בַּ ם". כאשר תסיים ממלכת אשור את תפקידה כ"שבט  -לכָׁ -יְׁ ִלָׁ ר ִצּיֹון, ּוִבירּושָׁ הַּ ֲעֵׂשהּו, בְׁ מַּ

 אפו" של הקב"ה, יפקוד ה' את עוונה.  

 

 מהן הפעולות שעשה אשור לארצות הנכבשות? 

כל    יד- יגבפסוקים   לקיחת  מגדולתם,  הנכבשים  העמים  הורדת  כיבושיו:  את  אשור  מלך  מתאר 

בולותיהם וסיפוחם לאימפריה האשורית העצומה. את הצלחת הכיבוש הוא  אוצרותיהם, מחיקת ג

 מייחס ל"כוח ידו" ול"חכמתו". 

ל ֶכֱאֹסף ֵביִצים ֲעֻזבֹות, כָׁ ֶרץ ֲאִני  -כדי לבטא את קלות הלחימה, מלך אשור משתמש בדימוי: "וְׁ אָׁ הָׁ

ֵצף".   לבי פְׁ צַּ ף, ּוֹפֶצה ֶפה ּומְׁ נָׁ יָׁה ֹנֵדד כָׁ לֹא הָׁ ִתי; וְׁ פְׁ סָׁ צים העזובות אין הגנה, ואין צורך להאבק על  אָׁ

 מנת לאסוף אותן. 

  

 פסוק טו הוא דברי הנביא, והוא מבטא את חוסר ההיגיון שבגאוותו של אשור. 
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 הנביא שואל שתי שאלות רטוריות, שמשמעותן אחת: 

ֹחֵצב בֹו?   ל, הַּ ֶזן, עַּ רְׁ גַּ ֵאר, הַּ פָׁ  ֲהִיתְׁ

ל-ִאם ּׂשֹור, עַּ מַּ ֵדל הַּ גַּ ִניפ -ִיתְׁ  ֹו?מְׁ

ֶאת ִניף ֵשֶבט וְׁ הָׁ ֶטה לֹא-כְׁ ִרים מַּ הָׁ יו,  כְׁ ִרימָׁ  ֵעץ. -מְׁ

חטאו הנוסף של מלך אשור הוא בכך שהוא מייחס את הצלחתו לכוחו, גבורתו וחכמתו, ומתעלם  

 מכך שהוא שליח העושה רצון ה'.  

הקב"ה אומר לא היה לך להתהלל בזאת כי אינך אלא כגרזן שלי, ואני    -  יתפאר הגרזןה    רש"י:

 שור להתהלל על מניפו ? החוצב בך נפרע על ידך מאויבי, אתה המשור ואני המניפו, וכי דרך המ

כאלו היה השבט מניף את עצמו ואת יד המרימו והלא אין שבט מניפו    -  כהניף שבט את מרימיו

 אלא האדם 

 לא העץ הוא המרים אלא האדם הוא המרים.  - כהרים מטה לא עץ 

 הנבואה בהקשרה  )חיבור לספר מלכים ב'(  

יח )-פרקים  סנחריב  מסע  את  מתארים  ב'  במלכים  במחקר  לפ  701יט  המקובל  פי  על  נה"ס 

ההיסטורי(, כאשר צבא אשור ערך מסע ענישה בערי החוף מצידון ועד אשדוד, במסגרתו פגע באופן  

אנוש ברוב המכריע של ערי יהודה וצר על ירושלים. מול חומות ירושלים נואם השר רבשקה, ומביא  

 אל אנשי יהודה הנצורים את דברי מלך אשור:  

 מלכים ב פרק יח: 

עַ  תוֹ כה  חִּ ְלַהש ְ ַהזֶּׁה  קֹום  ָ ַהמּׁ ַעל  י  יתִּ ָעלִּ ה'  י  ְלֲעדֵׁ בַּׁ ֲהמִּ ה  ָ ַעל ?!  תּׁ ה  ֲעלֵׁ ַלי  אֵׁ ָאַמר  ַהזֹּׁאת  -ה'  ָהָאֶרץ 

... יָתהּׁ חִּ  ְוַהש ְ

נוּׁ.  ילֵׁ אֹמר ה' ַיצִּּׁ ית ֶאְתֶכם לֵׁ י ַיסִּּׁ יָּׁהוּׁ כִּּׁ ְזקִּ ְמעוּׁ ֶאל חִּ ש ְ  לב ְוַאל תִּּׁ

יש   ם אִּ ֹויִּ י ַהגּׁ ילוּׁ ֱאלֹהֵׁ צִּּׁ ל הִּ וּׁר.  לג ַהַהצֵּׁׁ יַּׁד ֶמֶלְך ַאש ּׁ  ֶאת ַאְרצֹו מִּ

י.   יָּׁדִּ ְֹמרֹון מִּ ילוּׁ ֶאת ש  צִּּׁ י הִּ ה  כִּּׁ וָּׁ ַנע ְועִּ ם הֵׁ י ְסַפְרַויִּ ד ַאיֵּׁׁה ֱאלֹהֵׁ ָ י ֲחָמת ְוַאְרפּׁ  לד ַאיֵּׁׁה ֱאלֹהֵׁ

ילוּׁ ֶאת צִּּׁ ר הִּ ֶ י ָהֲאָרצֹות ֲאש  ָכל ֱאלֹהֵׁ י בְּׁ לִַּ -לה מִּ ָ יל ה' ֶאת ְירוּׁש  י יצִּּׁ י  כִּּׁ יָּׁדִּ י? ַאְרָצם מִּ יָּׁדִּ  !ם מִּ

הראשון העם    בחלק  את  להעניש  שיועד  ה',  של  כשליחו  סנחריב  את  מציג  רבשקה  הדברים  של 

 החוטא. 

הוא מפסיק לראות את עצמו ככפוף לציווי ה' ואף מתקומם נגדו: כשם שאלילי כל    בהמשך דבריו

 העמים לא הגנו על עמיהם, כך לא יוכל ה' להגן על ירושלים.

  



8 
 

 

 ישעיהו

ד " בס  

 של אשור קרובה  כה: מפלתה-פסוקים כד

ֹה ָאַמר ה' א  ן כּׁ א ָעֶליָך  -)כד( ָלכֵׁ ָ ׂשּׁ הוּׁ יִּ ֵׁ ה וַּׁמטּׁ כָּׁ ֶ ֶבט ַיכּׁ ֵׁ ש ּׁ וּׁר בַּׁ ַאש ּׁ יֹּׁון מֵׁ ב צִּ ֵׁ י יֹש  יָרא ַעמִּּׁ לוקים ְצָבאֹות ַאל תִּּׁ

ם: ְצָריִּ ֶדֶרְך מִּ יָתם:  בְּׁ ְבלִּ ַ י ַעל תּׁ ִּ ְזָער ְוָכָלה ַזַעם ְוַאפּׁ י עֹוד ְמַעט מִּ  )כה( כִּּׁ

כל זה זמני, עוד מעט יכלה זעם    - של אשור, והחשש הגדול ממנו אומר הקב"ה    למרות האיום הקשה

 תועבותיהם של בני אשור ואז ישראל יוושע.    -ה' על עם ישראל ואילו אפו )כעסו( יתעורר על תבליתם  

   (כה-דכי, ) םמלבי"

הגם ששאר אומות ייראו מאשור, אתה עמי אל תירא. והגם שגם עשרת השבטים      -לכן אל תירא עמי

אל תירא מאשור, כי לא יוכל לך, כי רק בשבט יככה,    עמי ישב ציוןייראו מאשור, על כל פנים, אתה  

 שהכאת השבט אינה מסוכנת...

ים, כמו  הזעם שהוא קללתי אשר היא היתה המטה בידו להכות עמ    -וכלה זעם  כי עוד מעט מזער

 שאמר  'ומטה הוא בידם זעמי', יכלה, כי לא אזעום עוד, ואם כן, לא יהיה בידו מטה להכות:  

ותועבתם של    על תבליתםאבל האף שלי לא יכלה עדיין, אך לא יהיה האף על בני תבל, רק      -ואפי

 בני אשור: 

 מפלת אשור משולה לכריתת יער-לד  -פסוקים לג

ליום  ההפטרה  בפתח  ונמצאים  י"א,  בפרק  הנבואה  להמשך  הקדמה  מהווים  אלו  פסוקים 

 העצמאות. 

לוּׁ: ָ פּׁ ש ְ ים יִּ ֹבהִּ ים ְוַהגְּׁ דוּׁעִּ ֹוָמה גְּׁ י ַהקּׁ ַמֲעָרָצה ְוָרמֵׁ אָרה בְּׁ ֻ ף פּׁ נֵּׁׁה ָהָאדֹון ה' ְצָבאֹות ְמָסעֵׁ   )לג( הִּ

ָבנוֹ  ְרֶזל ְוַהלְּׁ בַּׁ י ַהיַַּׁער בַּׁ ְבכֵׁ ף סִּ קַּׁ ֹול: )לד( ְונִּ פּׁ יר יִּ ַאדִּּׁ  ן בְּׁ

 :   )י, לג( מצודת דוד

כאומר אבל לא היה כמו שחשב כי הנה האדון ה' כרת ענפיו בכלי המשחית רצה לומר   -הנה האדון 

 שלח המלאך והכה בהם: 

ישעיהו מדמה את צבא אשור ליער: הפאר )הצמרות והענפים( יגדעו, עצי היער הסבוכים  •

 ו.  ייכרתו בברזל, העצים הגבוהים יפל 

 : מלבי"ם מוצא בפסוקים הדרגה: תחילה יפלו רמי הקומה, ואח"כ העצים הרגילים •

...והנמשל על נפילת מחנהו ע"י מלאך ה' שיפלו תחלה שריו וגבוריו ואח"כ כלל    :)י, לד( מלבי"ם

 מחנהו. 

 לה:  -לד ,חי  הפסוקים הם משל לנפילתו הפלאית של צבא אשור: נפילה זו מתוארת במל"ב

ימוּׁ  כִּּׁ ה ָאֶלף ַויַּׁש ְ ָ ש ּׁ ים ַוֲחמִּ מֹונִּ ָאה ש ְ וּׁר מֵׁ ַמֲחנֵׁה ַאש ּׁ א ַמְלַאְך ה' ַויְַּׁך בְּׁ ְיָלה ַההוּׁא ַויֵּׁׁצֵׁ ַ לּׁ י בַּׁ ֵׁה ַוְיהִּ נּׁ ֶֹקר ְוהִּ  ַבבּׁ

ים. תִּ ים מֵׁ ָגרִּ ְ ם פּׁ ה.   ֻכלָּׁ יְנוֵׁ נִּ ב בְּׁ ֶ וּׁר ַויֵּׁׁש  יב ֶמֶלְך ַאש ּׁ רִּ ב ַסְנחֵׁ ָ ע ַויֵֶּׁׁלְך ַויָּׁש  ַ סּׁ  ַויִּּׁ
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 מול כריתת היער הזה מתאר ישעיהו בפרק הבא את צמיחת מלך המשיח בישראל במשל דומה: ואל   

ְפֶרה: יו יִּ ָ ָרש  ָ ש ּׁ י ְונֵֶׁצר מִּ ָ ש  ַזע יִּ גֶּׁ  ְוָיָצא חֶֹטר מִּ
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 פרק יא 

 י חובה לכולם. -פסוקים א  -בפרק י"א 

 חוטר מגזע ישי 

ְפֶרה:   יו יִּ ָ ָרש  ָ ש ּׁ י; ְונֵֶׁצר מִּ ָ ש  ַזע יִּ גֵּׁׁ  א ְוָיָצא חֶֹטר מִּ

 פרק יא מנוגדת לסיומו של פרק י: עצי הלבנון יגדעו, אבל מגזע ישי יצא חוטר, ענף חדש. פתיחת  

 והכוונה: תחת שלטון אשור שישבר, יעלה ויתבסס שלטון המלך, מבניו של המלך דוד בן ישי. 

 מקל, ענף שיוצא מגזע העץ. -חוטר

 ש. קנה רך הצומח מן השורש של העץ שנגדע, וממנו עתיד להתפתח עץ חד -נצר

  

בדרך הדימוי מעולם הצומח מצייר הנביא את התחדשותה של מלכות דוד, ועימה התחדשות האומה  

 כולה. 

 עם ישראל הוא העץ הכרות: שבטי הצפון שגלו, וערי יהודה שנחרבו ע"י סנחריב. 

 לעץ הכרות תהיה המשכיות: יקום מלך חדש מבית דוד.  

כי תחת   י היער בברזל, והלבנון באדיר יפול',והנה 'יצא חוטר' הוא נמשך אל 'וניקף סבכ  :שד"ל

ומפני שהמשיל מלך אשור ליער    שמלך מלך אשור עם כל כבודו ישפל וייגדע, בית דוד ירום ונישא.

 גדול, המשיל בית דוד לחוטר קטן הצומח מחדש מגזע ישן 

 

 )ויצא חוטר מגזע ישי ונצר משורשיו יפרה, באתר "נאות קדומים"(.  
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 ה: תכונותיו של המלך המשיח -פסוקים ב

 ה'  רוּׁחַ ב ְוָנָחה ָעָליו 

יָנה   רוּׁחַ       ָחְכָמה וּׁבִּ

ָצה וְּׁגבוָּׁרה  רוּׁחַ      עֵׁ

ְרַאת ה'.   רוּׁחַ     ַעת  ְויִּ  דַּׁ

יחוֹ ג  ְרַאת ה'   ַוֲהרִּ יִּ  בְּׁ

ה עֵׁ     ֹוט  ְולֹא ְלַמְראֵׁ פּׁ ש ְ  יָניו יִּ

יַח.      ַמע ָאְזָניו יֹוכִּ ש ְ  ְולֹא ְלמִּ

ים  לִּּׁ ֶצֶדק דַּׁ ַפט בְּׁ ָ  ד ְוש 

י ָאֶרץ      ֹור ְלַעְנוֵׁ יש  מִּ יַח בְּׁ  ְוהֹוכִּ

יו        ִּ ֶבט פּׁ ֵׁ ש  ה ֶאֶרץ בְּׁ כָּׁ  ְוהִּ

ע.   וְּׁברוּׁחַ    ָ ית ָרש  ָפָתיו ָימִּ  ׂשְ

זֹור ָמְתָניו    ה ְוָהָיה ֶצֶדק אֵׁ

זֹור ֲחָלָציו.         ְוָהֱאמוָּׁנה אֵׁ

"ונחה עליו רוח ה' ": על המלך החדש שיקום מבית דוד תנוח רוח ה', כלומר: כוח וכשרון מיוחד,  

 שיאציל עליו ה'.  

 אל דוד מהיום ההוא ומעלה" )שמואל א טז, יג(.  רוח ה'כך מצאנו אצל דוד המלך: "ותצלח 

 .   הריח, החוש הרוחני ביותרהיא המוטיב המרכזי המאפיין את מלך המשיח והכלי שלו הוא  חהרו

  הריח המובא כאן הוא ביטוי לדרך עדינה במיוחד לבחון דברים )אין צורך בכוח ומאמץ(: 

לפי שהריח היא הרגשה קלה מאד לכן קורא להרגשה קלה בשם   -והריחו   : )יא,ג( מצודת דוד

 , במעט הבנה והתבוננות ירגיש ויבחין בבני אדם הטובים המה אם רעים:ריח ורצה לומר

 ההרגשה הזו תהיה לו בעבור היראה מה'  -והריחו ביראת ה'  

 כוחו של המלך המשיח הוא מיראת ה' שיש בו   

 ג(:  רד"ק )יא,עפ"י  

 ושפט בצדק דלים )לא יהדר פני עשירים(  

 ארץ.  'ויוכיח החזקים במישור בעבור ענוי ארץ שלא יגזלום ולא יעשקום'.   והוכיח במישור לענוי

 

מובנות    העמקה: יוכיח"  אזניו  למשמע  ולא  ישפוט,  עיניו  למראה  "לא  המילים  הפרשנים,  לרוב 

 כיכולת מיוחדת לשפוט מתוך ידיעה פנימית, שלא נזקקת לדרישה וחקירה. 

הדין לפי המראה החיצוני, הנראה לעיניו, אלא    בעל דעת מקרא מפרש בדרך הפוכה: "לא יחרץ את

יחקור את הדין וירד לעומקו... ולא יפסוק את דינו על פי משמע אזניו בלבד, כלומר: לא ימהר לקבל  

 את דברי העדים, אלא ירבה לחקור אותם(.  
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 העמקה: 

 אברבנאל מונה גם את פסוק א כתכונה של המלך: מצאצאי בית דוד  

 תכונות.  10בסה"כ מונה אברבנאל 

עיוות הדין,   -יש לראות פסוקים אלו לאור מה שלמדנו בפרק א' על החטא יח"ל: 5הערה לתלמידי  

 :  השבת המשפט והצדק לירושלים - והתיקון

ְרָיה ֶנֱאָמָנה  יָכה ָהְיָתה ְלזֹוָנה קִּ  כא אֵׁ

ים.      חִּ ה ְמַרצְּׁ ָ הּׁ ְוַעתּׁ ין בָּׁ ט ֶצֶדק ָילִּ ָ פּׁ ש ְ י מִּ ֲאתִּ  ְמלֵׁ

ם.  יִּ ָ מּׁ ְך ָמהוּׁל בַּׁ ים ָסְבאֵׁ יגִּ ְך ָהָיה ְלסִּ ֵׁ ְספּׁ  כב כַּׁ

ךְ  י ָעַליִּ יָבה ָידִּ  כה ְוָאש ִּ

ךְ         יָגיִּ ֹר סִּ בּׁ  ְוֶאְצרֹף כַּׁ

ל      יָרה כָּׁ ְך.-ְוָאסִּ יָליִּ דִּ  בְּׁ

ָברִּ  ְך כְּׁ ְֹפַטיִּ יָבה ש  ה כו  ְוָאש ִּ לָּׁ חִּ ַבתְּׁ ְך כְּׁ ָֹנה ְויֲֹעַציִּ  אש 

ְרָיה ֶנֱאָמָנה.       ֶדק קִּ יר ַהצֶּׁ א ָלְך עִּ רֵׁ קָּׁ ן יִּ י כֵׁ  ַאֲחרֵׁ

ֶדה  ָ פּׁ ט תִּּׁ ָ פּׁ ש ְ מִּ יֹּׁון בְּׁ  כז צִּ

ְצָדָקה      ֶביָה בִּּׁ ָ  ְוש 

 העמקה:

 ב:, ע"בבלי סנהדרין צג

אנא משיח אמרו ליה במשיח כתיב דמורח ודאין    בר כוזיבא מלך תרתין שנין ופלגא אמר להו לרבנן 

 נחזי אנן אי מורח ודאין כיון דחזיוהו דלא מורח ודאין קטלוהו 

תרגום: בר כוזיבא מלך שתי שנים ומחצה, אמר להם לרבנן: אני משיח, אמרו לו: במשיח כתוב  

 הרגוהו.   - שמריח ודן, נחזה אנחנו האם הוא מריח ודן. כיון שראו שלא מריח ודן

ופירשו את דברי הנבואה  ע "פ דברי הגמרא, חכמים ביקשו מבר כוכבא שישפוט ע"פ חוש הריח, 

 באופן מילולי.   

 כפשוטו או משל?  -י: וגר זאב עם כבש-פסוקים ו

ץ  ְרבָּׁ י יִּ דִּ ם גְּׁ ר עִּ ֶבׂש  ְוָנמֵׁ ֶ ם כּׁ ב עִּ  ו ְוָגר ְזאֵׁ

יו     יא ַיְחדָּׁ יר וְּׁמרִּ ֶגל וְּׁכפִּ  ְועֵׁ

ג     ם.  ְוַנַער ָקטֹן ֹנהֵׁ  בָּׁ

יֶהן; צוּׁ ַיְלדֵׁ ְרבְּׁ ו יִּ ְרֶעיָנה ַיְחדָּׁ  ז וָּׁפָרה ָודֹב תִּּׁ

ֶבן.      ֶ ָקר יֹאַכל תּׁ בָּׁ  ְוַאְריֵׁה, כַּׁ

ֶתן ָ ע יֹונֵׁק ַעל ֻחר פּׁ ַ ֲעש   ח ְוש ִּ
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מוּׁל ָידֹו ָהָדה.       י  גָּׁ ְפעֹונִּ  ְוַעל ְמאוַּׁרת צִּ

י:   ָכל ַהר ָקְדש ִּ יתוּׁ בְּׁ חִּ עוּׁ ְולֹא ַיש ְ  ט לֹא ָירֵׁ

ָעה ֶאת ה'     י ָמְלָאה ָהָאֶרץ דֵּׁׁ  כִּּׁ

ים.        ם ַליָּׁם ְמַכסִּּׁ יִּ ַ מּׁ  כַּׁ

יֹּׁום ַההוּׁא   י ְוָהָיה בַּׁ

ים    ד ְלנֵׁס ַעמִּּׁ ר עֹמֵׁ ֶ י ֲאש  ַ ש  ֶֹרש  יִּ  ש 

וּׁ     ְדרֹש  ם יִּ ֹויִּ ָליו גּׁ  אֵׁ

בוֹ      ד.   ְוָהְיָתה ְמֻנָחתֹו כָּׁ

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

ונטרפים  - בעלי החיים ירעו יחד, התינוקות ישתעשעו על החורים שנחשי הפתן מצויים    -טורפים 

 בהם ולא יינזקו. 

ה ֶאת-הסיבה להעדר האלימות היא: ִכי ֶרץ ֵדעָׁ אָׁ ה הָׁ אָׁ לְׁ מַּ - מָׁ ִסים", הארץ תהיה מלאה  ה' כַּ כַּ ּיָׁם מְׁ ִים לַּ

 דעת ה', כלומר: יראת ה', קבלת אלוהותו ועבודתו. 

לתיאור   הקבלה  י  בפסוק  לראות  של העמים    אחרית הימיםנוכל  בעקבות שאיפתם  ב שם  בפרק 

'ויורנו מדרכיו ונלכה באורחותיו' )יש כאן לימוד דרך ה' ומשפטו( הם מפסיקים להלחם אחד בשני,  

 מכך: 'וכתתו חרבותיהם לאיתים וחניתותיהם למזמרות'.     וכתוצאה

 

 : פרשנים ראו נבואה  זו בדרכים שונות

 )מטאפורה(: משליש הרואים בה 

 הלכה א:  ,רמב"ם, הלכות מלכים פרק יב

זה שנאמר    אלא עולם כמנהגו נוהג.  אל יעלה על הלב שבימות המשיח יבטל דבר ממנהגו של עולם...

ענין הדבר )משמעות המשל(: שיהיו    משל וחידה.  -בישעיה "וגר זאב עם כבש ונמר עם גדי ירבץ"  

 )עובדי האלילים שהם רשעים( המשולים כזאב ונמר...  ישראל יושבין לבטח עם רשעי עכו"ם

אותה   המפרשים  מילוליתיש  להיות    –  בדרך  העולם  יחזור  בו  מהותי  שינוי  כמשמעו:  פשוטו 

 ופת גן עדן ובעלי החיים הטורפים ישנו את אופיים, כבתק

 ו: רמב"ן בפירושו לויקרא כו,

כי תהיה ארץ ישראל בעת קיום המצוות כאשר היה העולם מתחילתו קודם חטאו של אדם הראשון  

 אין חיה ורמש ממית אדם.... 

ענה ואריה כבקר  וזה שאמר הכתוב )ישעיה יא, ח(: 'ושעשע יונק על חור פתן', וכן 'ופרה ודוב תר

כי לא היה הטרף בחיות הרעות, רק מפני חטאו של אדם כי נגזר עליו להיות    יאכל תבן' )שם, ז(.  

טרף לשניהם והושם הטרף טבע להם גם לטרוף זו את זו, כידוע כי בטרפם האדם פעם אחת יוסיפו  

 ל'. להיות רעים יותר, וכן אמר הכתוב )יחזקאל יט, ג(: 'וילמד לטרוף טרף אדם אכ

והנה בבריאתו של עולם נאמר בחיות שנתן להם העשב לאכלה דכתיב )בראשית א, ל(: 'ולכל חית   

ירק עשב לאכלה', ואמר   כל  נפש חיה את  בו  ולכל רומש על הארץ אשר  עוף השמים  ולכל  הארץ 
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'ויהי כן'. כי הוא הטבע אשר הושם בהם לעד. ואחר כך למדו הטרף מפני החטא הממית   הכתוב 

רשתי. וכשהותר שחיטת בעלי החיים לבני נח אחרי המבול והזהיר על האדם )שם ט, ה(: כאשר פי

'אך את דמכם לנפשותיכם אדרוש' וגו' 'את נפש האדם', ולא נפש חיה מיד חיה בחברתה, נשארו על  

מנהגם לטרוף. ובהיות ארץ ישראל על השלמות, תושבת רעת מנהגם ויעמדו על הטבע הראשון אשר  

 ת יצירתם, וכבר הזכרתי מזה בסדר תולדות נח )בראשית ט, ו(. הושם בהם בע

 על התלמידים להכיר את התפיסה העקרונית, אין הכוונה ללמד את הרמב"ן כלשונו.   הערה למורה:

 הערה להעמקה:  

 המחלוקת בין רמב"ם לרמב"ן היא למעשה מחלוקת על אופייה של תקופת הגאולה. 

ישתנה בשעת הגאולה )רמב"ם( וכמו שניסחו חז"ל: 'אין בין  האם עולם כמנהגו נוהג, והטבע לא  

 ימות המשיח לחיי העולם הזה אלא שעבוד מלכויות בלבד'.

 כתפיסת רמב"ן.  -או שהטבע ישתנה בימי הגאולה

 דעה שלישית:  -העמקה

 רד"ק ליא ו  

 עושים עתה. והנכון, כי טבע החיות לא תתחלף, ויטרפו ויאכלו בשר, כמו שהם   -וגר זאב עם כבש 

. כיון שהם טובים, ושמרו דרך  לא יזיקו בכל ארץ ישראלאלא הבטיח את ישראל שהחיות הרעות  

 לא תשלוט בהם חיה רעה.. ויחזרו כולם לדעת האמת ולא יגזלו ולא ישחיתו...  —ה' 

 טז: קיבוץ גלויות ואחדות  )רשות(  -פסוקים יא

ית יף ה' ֵשנִּ ת ְשָאר ַעמו  יא ְוָהָיה ַבּיֹום ַההּוא  יֹוסִּ ְקנֹות אֶּ ַפְתרֹוס    ָידֹו  לִּ ם ּומִּ ְצַריִּ מִּ ָשֵאר ֵמַאשּור ּומִּ ר יִּ ֲאשֶּ

ֵּיי ַהָּים.   ְנָער ּוֵמֲחָמת  ּוֵמאִּ שִּ כּוש  ּוֵמֵעיָלם ּומִּ ְשָרֵאל  ּוְנֻפצֹות ְיהּוָדה   ּומִּ ְדֵחי יִּ ם  ְוָאַסף נִּ יב ְוָנָשא ֵנס ַלּגֹויִּ

ץ.  ְיַקֵבץ  ֵמַאְרַבע כַ   ְנפֹות ָהָארֶּ

, בגאולת מצרים, ויקבץ את  בגאולה הראשונהאת מה שעשה    שנית ביום הגאולה, ה' יוסיף ויעשה  

 עמו מכל הארצות.  

מלמד, שהרבה מישראל יכלו ויעלמו בגלות, ורק השארית תשוב )כך גם בפרק ו' פסוק   "שאר עמו"

 ב בו, כליון חרוץ, שוטף צדקה"(.   יג המדבר על עשירית שישארו ופרק י', פס' כ"ב: "שאר ישו

לגויים  נס  בין    -  ונשא  הפזורים  ישראל  גולי  שיראוהו  כדי  הגויים,  לכל  שיראה  )=דגל(,  נס  ירים 

 הגויים, ויתאספו כדי לשוב יחד לארץ ישראל. )דעת מקרא( 

ֵנא קַּ ִים לֹא יְׁ רַּ ֵרתּו:  ֶאפְׁ ה ִיכָׁ הּודָׁ ֵרי יְׁ ֹצרְׁ ִים, וְׁ רַּ ת ֶאפְׁ אַּ ה ִקנְׁ רָׁ סָׁ ִים.    יג וְׁ רָׁ ה לֹא יָֹׁצר ֶאת ֶאפְׁ ה  ִויהּודָׁ הּודָׁ  ֶאת יְׁ

מֹו ֵני עַּ ם  ּובְׁ לֹוחַּ יָׁדָׁ ב ִמשְׁ ֵני ֶקֶדם  ֱאדֹום ּומֹואָׁ ו יָֹׁבּזּו ֶאת בְׁ דָׁ ה  יַּחְׁ ִתים יָׁמָׁ ִלשְׁ ֵתף פְׁ כָׁ פּו בְׁ עָׁ ם.   יד וְׁ תָׁ עְׁ מַּ  ן ִמשְׁ

  איחוד הממלכהציאות של  מעבר לשיבת ציון תתרחש גם חזרה למציאות טובה יותר מן הנוכחית, מ

 בין אפרים ויהודה, חזרה לימי דוד המלך ותוקפו.  

כל העמים המוזכרים )פלישתים, בני קדם, אדום , מואב ועמון( הם עמים שהיו משועבדים לדוד  

 המלך ובכך רמזה הנבואה שישוב ישראל לתקפו ולגדולתו שבימי דוד  

 מהו המקור למתח ההדדי בין אפרים ויהודה?

   :)יא,יג( מלבי"ם

 - אפרים לא יקנא את יהודה ויהודה לא יצר את אפרים
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שמגרע בחשבו  ליהודה  המלכות  כל  היתה  בעת  יהודה  את  מקנא  היה  אפרים  חלק    תחלה  ממנו 

המלוכה המגיע אליו, ויהודה היה צר את אפרים על שמרד במלכות דוד, ועתה ידעו כי המלוכה מגיע  

 לבית דוד ולא יקנאו זה את זה. 

האיחוד אינו תוצאה של מהלך פוליטי אלא תוצאה של הבנה עמוקה בשתי הממלכות שדוד הוא  

 המולך על כולם.   

ִים  רַּ שֹון יָׁם ִמצְׁ ֶהֱחִרים ה' ֵאת לְׁ  טו וְׁ

יָׁם רּוחֹו       עְׁ ר בַּ הָׁ נָׁ ל הַּ ֵהִניף יָׁדֹו עַּ  וְׁ

ִלים.        עָׁ נְׁ ִריְך בַּ ִהדְׁ ִלים וְׁ חָׁ ה נְׁ עָׁ ִשבְׁ הּו לְׁ ִהכָׁ  וְׁ

שּור טז וְׁ  ֵאר ֵמאַּ מֹו  ֲאֶשר ִישָׁ ר עַּ אָׁ ה ִלשְׁ ִסלָׁ ה מְׁ תָׁ יְׁ  הָׁ

ִים.       רָׁ יֹום ֲעֹלתֹו ֵמֶאֶרץ ִמצְׁ ֵאל בְׁ רָׁ ִיׂשְׁ ה לְׁ תָׁ יְׁ ֲאֶשר הָׁ  כַּ

- ע"פ הפסוקים הגאולה העתידית גדולה מנס קריעת ים סוף ביציאת מצריים )שהרי הים יתחלק ל

 מסלולים( ומנס קריעת הירדן.  7

 :  טז(-)יא, טו מצודת דוד

 זה נהר פרת:  - על הנהר

 את כל אחד יכה להיות נחלק לשבעה נחלים ויהיה שביל ודרך בין נחל לנחל:  - והכהו

 דרך השבילים ההם ידריך בני הגולה לדרוך בנעלים אשר ברגליהם כי תשוב להיות יבשה:   -  והדריך

 תהיה דרך סלולה כאלו היה שם דרך מעולם: - והיתה מסלה

 כמו שהיתה מסלה בים סוף ביום עלותו וכו' כן יהיה מסלה בנהר פרת ונהר מצרים: -' וכו כאשר

מקראפירוש   יבקעו    דעת  לא  הנהרות  כלומר  המילולית  משמעותם  את  לא  אלו  בפסוקים  רואה 

ויתפצלו ממש, אלא הכוונה לומר, שהקב"ה ילווה את השבים מן הגולה ויקל עליהם את דרכם )דעת  

 עמ' קלו(.  מקרא, סיכום הפרק,

 או נבואת אחרית הימים?    -יח"ל: נבואה על ימי חזקיהו  5לתלמידי 

 כפי שהסברנו בחלקו הראשון של פרק ב', גם את הנבואה זו נוכל לפרש באופן כפול: 

 כנבואה לימים הקרובים, הימים שאחרי נפילת אשור ותקומת בית דוד.  •

 נבואה לעתיד הרחוק, לימי הגאולה השלמה בע"ה.     •

למורה:הער או    ה  ללמד את הרמב"ן  הכוונה  אין  בויקרא.  לפירושו  דברי הרמב"ן  מובאים  להלן 

להביאו לכיתה, אלא ללמד את העיקרון אותו מלמד אותנו הרמב"ן בפירושו. הפירוש המובא להלן  

 הוא אסמכתא לרעיון, אותו יש ללמד. 

 :  (ו, ויקרא כו) רמב"ן

ע"א(, ולא עלתה    , לעשותו משיח )בבלי סנהדרין צדוהכוונה הייתה בו על חזקיהו שביקש הקב"ה  

 זכותם לכך, ויהיה המעשה על המשיח העתיד לבא. 

 זו דוגמה לכך שהנבואה היא לשעה ולדורות.  •
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הקב"ה ראה בימיו של חזקיהו שעה שבה עשויה להתרחש הגאולה. מלך המשיח אמור היה   •

להיות שיבתם ארצה של גולי שומרון  להיות חזקיהו מלך יהודה וקיבוץ הגליות היה צריך  

 והגולים מיהודה בזמן מסע סנחריב. 

   -העמקה

 מסביר את המשמעות הכפולה: )יא, א( מלבי"ם 

לא   בה  המובטחים  היעודים  אך  חזקיה,  על  היא  זאת  שנבואה  הכתובים  מסדר  מבואר  זה  ולפי 

 נתקיימו אז? ולכן האמת עד לעצמו, כי היא נבואה עתידה על אחרית הימים. 

 ורש"י רצה לתקן המשך המקראות במה שפירש: 

כי עקר נבואה זאת נאמרה על עשרת השבטים שגלו בימי חזקיה, והם לא שבו אז ונשארו בחלח  

וחבור עד עת קץ, לכן אחר שהזכיר מפלת סנחריב אומר ואם תשאל ומה יהיה עם האובדים והנדחים  

 שי, עכ"ד. האלה? משיב עוד חזון למועד בעתיד כי יצא חוטר מגזע י 

הראשונה   הגלות  מעת  תיכף  כי  והוא,  חזק,  שורש  האלה  בדברים  מצאנו  הנכונה  ההשקפה  ועם 

התחילו   ההיא  שמעת  רצוני,  הגאולה,  זמן  התחילה  ההיא  מעת  סנחריב  בימי  שהיתה  הכללית 

הנביאים לנבאות כי יבא גואל כללי שיקבץ הנדחים האלה מארבע כנפות הארץ כי הגאולה שהיתה  

גלות בבל לא היתה רק לשבט יהודה לא כללית, ואחר שהגאולה הכללית יש לה שני זמנים,  בינתים מ

 שהיא:  זכו אחישנה לא זכו בעתה, כמו שכתוב בסנהדרין צח:

 א( הזמן הקצוב אשר לא יעבור מן הוא והלאה, 

י )כנ"ל  טובים  מעשים  ע"י  יזכו  אם  ההוא  הזמן  לפני  זכות,  ב(  עפ"י  הגאולה  אפשריות  הנה    יז(, 

 המעשים והתשובה התחילה תיכף מימי חזקיהו. 

  

 בפרק חלק: ועל הכוונה הזאת אמרו 

 שבקש ה' לעשות את חזקיהו משיח ואת סנחריב גוג ומגוג רק שגרם איזה חטא ע"ש. 

כונתם שאם היו זוכים היה חזקיהו הגואל הכללי, וכל היעודים העתידים היו מתקיימים בימיו,  

ועומד על אפשריותו עד בוא זמן המוגבל שאז יגאלו בהכרח. ולכן    ואחר שלא זכו אז, הדבר תלוי 

מתקיימת   היתה  זכאים  היו  אם  כי  סנחריב,  מפלת  אל  ישי  מגזע  חוטר  ויצא  של  זו  נבואה  סמך 

הנבואה אז, אולם התנאים האלה שדברנו באר החוזה עצמו בכפל לשונו, ויצא חוטר מגזע ישי, ונצר  

 משרשיו יפרה. 
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 ישעיהו

ד " בס  

 []רשות הקשר אישי

 הקשר אישי 

. פרק י"א פותח בתיאור החוטר והנצר, המפתיעים בצמיחתם. החוטר והנצר הם דימוי לתקווה  1

בהקשר האישי, המשפחתי    -המחודשת, הבאה אחרי הייאוש הכבד. האם זכיתם לחוות תקווה כזו 

 או הלאומי?   

 . פרק י"א מתייחס לקיבוץ הגלויות ולאחדות, שהם חלק מרכזי בגאולה. 2

 בא לידי ביטוי קיבוץ הגלויות במשפחה שלכם? בכיתה שלכם? בקהילה שלכם?כיצד 

 מה משמעותה של האחדות המחודשת בין השבים? 

 

 


