
 

ד " בס  

 ישעיהו פרק מ
עמי׳, המבשרת על תום העונש וריצויו, על סיום תקופת   הפרק פותח בנבואת הנחמה ׳נחמו נחמו

שבע   –׳ שבע דנחמתאגלות בבל ועל השיבה לארץ ישראל ולירושלים. נבואה זו היא הראשונה מ׳

ההפטרות שתיקנו חכמים לקרוא לאחר שלושת השבועות של ימי בין המצרים. הנבואה הפכה  

אף העניקה לשבת בה היא נקראת את  במשך הדורות לסמל האמונה והציפייה לנחמת ישראל, ו 

 ׳שבת נחמו׳.  –שמה 
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 ישעיהו

ד " בס  

 מבנה הפרק 

הצעה לחלוקת הפרק. החלוקה, וכן חלק מהסברי הפסוקים, ע"פ פירוש 'דעת מקרא', עמוס חכם,  

   ."הפרק על מתן"  בתוכנית הלימוד דףירושלים תשס"ב. ניתן להיעזר גם ב

ארבעה  

 קולות 

 של נחמה 

הקול 

 הראשון

ם ְוִקְראּו ֵאֶליָה ּכִי ָמְלָאה ְצָבָאּה ּכִי   )א( ַנֲחמּו ַנֲחמּו ַעּמִי יֹאַמר ֱאלֵֹהיֶכם: )ב( ּדַּבְרּו ַעל־ֵלב ְירּוׁשַָלִ

 ָנּה ּכִי ָלְקָחה ִמּיַד ה' ּכְִפַלִים ּבְָכל־ַחּטֹאֶתיָה: סִֺנְרָצה ֲעו

 הקול השני 

קֹוֵרא ּבַּמְִדּבָר ּפַּנּו ּדֶֶרְך ה' ַיּׁשְרּו ּבֲָעָרָבה ְמִסּלָה ֵלאלֵֹהינּו: )ד( ּכָל־ּגֶיא ִיּנָׂשֵא ְוָכל־ַהר ְוִגְבָעה  )ג( קֹול  

ִיׁשְּפָלּו ְוָהָיה ֶהָעקֹב ְלִמיׁשֹור ְוָהֲרָכִסים ְלִבְקָעה: )ה( ְוִנְגָלה ּכְבֹוד ה' ְוָראּו ָכל־ּבָׂשָר ַיְחּדָו ּכִי ּפִי ה'  

 ּדִּבֵר: פ 

הקול 

 השלישי 

)ו( קֹול ֹאֵמר ְקָרא ְוָאַמר ָמה ֶאְקָרא ּכָל־ַהּבָׂשָר ָחִציר ְוָכל־ַחְסּדֹו ּכְִציץ ַהּׂשֶָדה: )ז( ָיֵבׁש ָחִציר ָנֵבל־ 

 ִציץ ּכִי רּוַח ה' ָנׁשְָבה ּבֹו ָאֵכן ָחִציר ָהָעם: )ח( ָיֵבׁש ָחִציר ָנֵבל ִציץ ּוְדַבר־ֱאלֵֹהינּו ָיקּום ְלעֹוָלם: ס 

 הקול הרביעי 

ם ָהִריִמי ַאל־ּתִיָרִאי ִאְמִרי  )ט( ַעל   ַהר־ּגָֹבּהַ ֲעִלי־ָלְך ְמַבּׂשֶֶרת ִצּיֹון ָהִריִמי ַבּכַֹח קֹוֵלְך ְמַבּׂשֶֶרת ְירּוׁשָָלִ

ְלָעֵרי ְיהּוָדה ִהּנֵה ֱאלֵֹהיֶכם: )י( ִהּנֵה ֲאדָני ה' ּבְָחָזק ָיבֹוא ּוְזרֹעֹו ֹמׁשְָלה לֹו ִהּנֵה ׂשְָכרֹו ִאּתֹו ּוְפֻעּלָתֹו  

 ִיְרֶעה ּבְִזרֹעֹו ְיַקּבֵץ ְטָלִאים ּוְבֵחיקֹו ִיּׂשָא ָעלֹות ְיַנֵהל: ס  ְלָפָניו: )יא( ּכְרֶֹעה ֶעְדרֹו

שבחי ה'  

]לתלמידי  

 יח"ל[  5

 

שאלות 

רטוריות על 

 גדולת ה'

)יב( ִמי־ָמַדד ּבְׁשֳָעלֹו ַמִים ְוׁשַָמִים ּבַּזֶֶרת ּתִּכֵן ְוָכל ּבַּׁשִָלׁש ֲעַפר ָהָאֶרץ ְוׁשַָקל ּבַּפֶֶלס ָהִרים ּוְגָבעֹות  

ּבְֹמאְזָנִים: )יג( ִמי־ִתּכֵן ֶאת־רּוַח ה' ְוִאיׁש ֲעָצתֹו יֹוִדיֶעּנּו: )יד( ֶאת־ִמי נֹוָעץ ַוְיִביֵנהּו ַוְיַלּמְֵדהּו ּבְֹאַרח  

ִמׁשְּפָט ַוְיַלּמְֵדהּו ַדַעת ְוֶדֶרְך ּתְבּונֹות יֹוִדיֶעּנּו: )טו( ֵהן ּגֹוִים ּכְַמר ִמּדְִלי ּוְכׁשַַחק ֹמאְזַנִים ֶנְחׁשָבּו ֵהן 

 טז( ּוְלָבנֹון ֵאין ּדֵי ּבֵָער ְוַחּיָתֹו ֵאין ּדֵי עֹוָלה: פִאּיִים ּכַּדַק ִיּטֹול: )

פסל לא יוכל 

להחליף את 

 הקב"ה 

)יז( ּכָל־ַהּגֹוִים ּכְַאִין ֶנְגּדֹו ֵמֶאֶפס ָוֹתהּו ֶנְחׁשְבּו־לֹו: )יח( ְוֶאל־ִמי ּתְַדּמְיּון ֵאל ּוַמה־ּדְמּות ּתַַעְרכּו לֹו:  

ְיַרּקְֶעּנּו ּוְרֻתקֹות ּכֶֶסף צֹוֵרף: )כ( ַהֲמֻסּכָן ּתְרּוָמה ֵעץ לֹא־ִיְרַקב  )יט( ַהּפֶֶסל ָנַסְך ָחָרׁש ְוֹצֵרף ּבַּזָָהב  

 ִיְבָחר ָחָרׁש ָחָכם ְיַבּקֶׁש־לֹו ְלָהִכין ּפֶֶסל לֹא ִיּמֹוט: ס 

גדולת ה' 

המנהיג את 

העולם ואת 

 בני האדם

ֲהִבינֹוֶתם   ָלֶכם ֲהלֹוא  ֵמרֹאׁש  ֻהּגַד  ֵתְדעּו ֲהלֹוא ִתׁשְָמעּו ֲהלֹוא  )כב(  )כא( ֲהלֹוא  ָהָאֶרץ:  מֹוְסדֹות 

ַהּיֹׁשֵב ַעל־חּוג ָהָאֶרץ ְויֹׁשְֶביָה ּכֲַחָגִבים ַהּנֹוֶטה ַכּדֹק ׁשַָמִים ַוּיְִמּתֵָחם ּכָֹאֶהל ָלׁשֶָבת: )כג( ַהּנֹוֵתן רֹוְזִנים  

ְלָאִין ׁשְֹפֵטי ֶאֶרץ ּכַּתֹהּו ָעׂשָה: )כד( ַאף ּבַל־ִנּטָעּו ַאף ּבַל־זָֹרעּו ַאף ּבַל־ׁשֵֹרׁש ּבָָאֶרץ ּגְִזָעם ְוַגם־ָנׁשַף  

ֶהם ַוּיִָבׁשּו ּוְסָעָרה ּכַּקַׁש ּתִּׂשֵָאם: ס )כה( ְוֶאל־ִמי ְתַדּמְיּוִני ְוֶאׁשְֶוה יֹאַמר ָקדֹוׁש: )כו( ׂשְאּו־ָמרֹום  ּבָ

https://www.hatanakh.com/sites/herzog/files/herzog/%D7%99%D7%A9%D7%A2%D7%99%D7%94%D7%95%20%D7%9E-%D7%9E%D7%90.pdf
https://www.hatanakh.com/sites/herzog/files/herzog/%D7%99%D7%A9%D7%A2%D7%99%D7%94%D7%95%20%D7%9E-%D7%9E%D7%90.pdf
https://www.hatanakh.com/sites/herzog/files/herzog/%D7%99%D7%A9%D7%A2%D7%99%D7%94%D7%95%20%D7%9E-%D7%9E%D7%90.pdf
https://www.hatanakh.com/sites/herzog/files/herzog/%D7%99%D7%A9%D7%A2%D7%99%D7%94%D7%95%20%D7%9E-%D7%9E%D7%90.pdf
https://www.hatanakh.com/sites/herzog/files/herzog/%D7%99%D7%A9%D7%A2%D7%99%D7%94%D7%95%20%D7%9E-%D7%9E%D7%90.pdf
https://www.hatanakh.com/sites/herzog/files/herzog/%D7%99%D7%A9%D7%A2%D7%99%D7%94%D7%95%20%D7%9E-%D7%9E%D7%90.pdf
https://www.hatanakh.com/sites/herzog/files/herzog/%D7%99%D7%A9%D7%A2%D7%99%D7%94%D7%95%20%D7%9E-%D7%9E%D7%90.pdf
https://www.hatanakh.com/sites/herzog/files/herzog/%D7%99%D7%A9%D7%A2%D7%99%D7%94%D7%95%20%D7%9E-%D7%9E%D7%90.pdf
https://www.hatanakh.com/sites/herzog/files/herzog/%D7%99%D7%A9%D7%A2%D7%99%D7%94%D7%95%20%D7%9E-%D7%9E%D7%90.pdf
https://www.hatanakh.com/sites/herzog/files/herzog/%D7%99%D7%A9%D7%A2%D7%99%D7%94%D7%95%20%D7%9E-%D7%9E%D7%90.pdf
https://www.hatanakh.com/sites/herzog/files/herzog/%D7%99%D7%A9%D7%A2%D7%99%D7%94%D7%95%20%D7%9E-%D7%9E%D7%90.pdf
https://www.hatanakh.com/sites/herzog/files/herzog/%D7%99%D7%A9%D7%A2%D7%99%D7%94%D7%95%20%D7%9E-%D7%9E%D7%90.pdf
https://www.hatanakh.com/sites/herzog/files/herzog/%D7%99%D7%A9%D7%A2%D7%99%D7%94%D7%95%20%D7%9E-%D7%9E%D7%90.pdf
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 ישעיהו
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ֵעיֵניֶכם ּוְראּו ִמי־ָבָרא ֵאּלֶה ַהּמֹוִציא ְבִמְסּפָר ְצָבָאם ְלֻכּלָם ּבְׁשֵם ִיְקָרא ֵמרֹב אֹוִנים ְוַאּמִיץ ּכַֹח ִאיׁש  

 לֹא ֶנְעּדָר: ס

עידוד למתייאשים  

מאפשרות הגאולה  

 יח"ל[  5]לתלמידי  

)כח( ֲהלֹוא   ַיֲעבֹור:  ִמׁשְּפִָטי  ּוֵמֱאלַֹהי  ֵמה'  ַדְרּכִי  ִנְסּתְָרה  ִיׂשְָרֵאל  ּוְתַדּבֵר  ַיֲעקֹב  ֹתאַמר  ָלּמָה  )כז( 

ִלְתבּוָנתֹו:    ָיַדְעּתָ ִאם־לֹא ׁשַָמְעּתָ ֱאלֵֹהי עֹוָלם ׀ ה' ּבֹוֵרא ְקצֹות ָהָאֶרץ לֹא ִייַעף ְולֹא ִייָגע ֵאין ֵחֶקר

)כט( ֹנֵתן ַלּיֵָעף ּכַֹח ּוְלֵאין אֹוִנים ָעְצָמה ַיְרּבֶה: )ל( ְוִיֲעפּו ְנָעִרים ְוִיָגעּו ּוַבחּוִרים ּכָׁשֹול ִיּכָׁשֵלּו: )לא(  

 ְוקֹויֵ ה' ַיֲחִליפּו כַֹח ַיֲעלּו ֵאֶבר ּכַּנְׁשִָרים ָירּוצּו ְולֹא ִייָגעּו יְֵלכּו ְולֹא ִייָעפּו: ס 
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 ישעיהו

ד " בס  

 הקדמה לנבואות הנחמה של ישעיהו 

ישעיהו ניבא את נבואותיו בימי עוזיהו יותם אחז וחזקיהו בסוף המאה השמינית ותחילת המאה  

שנת   )סביב  הספירה  לפני  עשרת השבטים     -   700השביעית  גלות  בימיו התרחשה  הספירה(.  לפני 

וזאת בטרם ארעה   השיבה מגלות בבל(. החל מפרק מ' מנבא ישעיהו נבואות נחמה על  -722לאשור )  

 . יש לשים לב שהתלמידים מבחינים בין התקופות השונות, והגלויות השונות. גלות זו

לפירוש ישעיהו בסדרת    עמוס חכםלדיון בסוגיית נבואות הנחמה של ישעיהו ניתן לעיין במבוא של  

 .  16-14 10-7דעת מקרא עמ' 

 :  10מדבריו שם בעמ' 

לך בבל, ניבא לו ישעיהו על גלות  'לאחר שקיבל חזקיהו בכבוד וברצון את שליחי מרודך בלאדן מ

בבל העתידה )יש' פרק לט(. משמע מכאן שקיומן המלא של נבואות הפורענות לאויבי ישראל ושל  

נבואות הנחמה לישראל נדחה לימי הגאולה מבבל. … לאחר הנבואה על גלות בבל )בפרק לט(, סודרו  

 הנחמות המכוונות מעיקרן לגאולה מבבל.' 

 

 חלקים. הפרק מתחלק לשלושה  

 יא עוסק בקריאה לנחמה ופותח במילים ׳נחמו נחמו עמי׳.   –חלקו הראשון פסוקים א 

 יח"ל.  5תלמידי  ליח"ל ו  3תלמידי ל מיועדחלק זה 

כו ( העוסק בגדלות ה' ובאפסות האלילות  - ילמדו גם את חלקו השני של הפרק ) יביח"ל    5תלמידי  

 וש של עם ישראל ובדברי תקווה ועידוד של הנביא. לא( עוסק בתחושת הייא  - ואת חלקו השלישי )כז  
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 יא: ארבעה קולות של נחמה  -א

ם ְוִקְראּו ֵאֶליָה ּכִי ָמְלָאה ְצָבָאּה ּכִי ִנְרָצה   )א( ַנֲחמּו ַנֲחמּו ַעּמִי יֹאַמר ֱאלֵֹהיֶכם: )ב( ּדַּבְרּו ַעל־ֵלב ְירּוׁשַָלִ

 ָנּה ּכִי ָלְקָחה ִמּיַד ה' ּכְִפַלִים ּבְָכל־ַחּטֹאֶתיָה: ֲֺעו

ְוִגְבָעה   ְוָכל־ַהר  )ג( קֹול קֹוֵרא ּבַּמְִדּבָר ּפַּנּו ּדֶֶרְך ה' ַיּׁשְרּו ּבֲָעָרָבה ְמִסּלָה ֵלאלֵֹהינּו: )ד( ּכָל־ּגֶיא ִיּנָׂשֵא 

 אּו ָכל־ּבָׂשָר ַיְחּדָו ּכִי ּפִי ה' ּדִּבֵר:  ִיׁשְּפָלּו ְוָהָיה ֶהָעקֹב ְלִמיׁשֹור ְוָהֲרָכִסים ְלִבְקָעה: )ה( ְוִנְגָלה ּכְבֹוד ה' ְוָר 

)ו( קֹול ֹאֵמר ְקָרא ְוָאַמר ָמה ֶאְקָרא ּכָל־ַהּבָׂשָר ָחִציר ְוָכל־ַחְסּדֹו ּכְִציץ ַהּׂשֶָדה: )ז( ָיֵבׁש ָחִציר ָנֵבל־ִציץ  

 ם: ּכִי רּוַח ה' ָנׁשְָבה ּבֹו ָאֵכן ָחִציר ָהָעם: )ח( ָיֵבׁש ָחִציר ָנֵבל ִציץ ּוְדַבר־ֱאלֵֹהינּו ָיקּום ְלעֹולָ 

ם ָהִריִמי ַאל־ּתִיָרִאי ִאְמִרי   ֲעִלי־ָלְך ְמַבּׂשֶֶרת ִצּיֹון ָהִריִמי ַבּכַֹח קֹוֵלְך ְמַבּׂשֶֶרת ְירּוׁשָָלִ )ט( ַעל ַהר־ּגָֹבּהַ 

ְלָעֵרי ְיהּוָדה ִהּנֵה ֱאלֵֹהיֶכם: )י( ִהּנֵה ֲאדָני ה' ּבְָחָזק ָיבֹוא ּוְזרֹעֹו ֹמׁשְָלה לֹו ִהּנֵה ׂשְָכרֹו ִאּתֹו ּוְפֻעּלָתֹו ְלָפָניו:  

 רֶֹעה ֶעְדרֹו ִיְרֶעה ּבְִזרֹעֹו ְיַקּבֵץ ְטָלִאים ּוְבֵחיקֹו ִיּׂשָא ָעלֹות ְיַנֵהל: ס)יא( ּכְ

 קריאות של דברי נחמה:  - בנבואה זו יש ארבעה קולות

 קול ראשון 

ב נשמע קול ה', המצווה על עם ישראל להתנחם ולדבר על לב ירושלים )לחילופין קול  -בפסוקים א

'מלאה צבאה    – המצווה את עם ישראל לנחם את ירושלים( . בפסוקים אלו מופיע הסיבה לקריאה  

הזמן הקצוב לה לעונש( מקול זה    –ירושלים ריצתה את תקופת העונש שלה. )צבאה    - נרצה עונה'  

 בבירור כי זמן הגלות קצוב וירושלים עתידה להיבנות מחדש.  עולה 

הדברים המדויקים שצריכים להיאמר לירושלים לא מוזכרים באופן מפורש בפסקה זו והנחייה היא  

 לומר דברי נחמה.    

   .היישוב מבשרת ציון במבואות ירושלים קרוי על שם פסוקים אלו בישעיהו :העשרה

 קול שני 

כבודו של ה'  ה נשמע קול המצווה לסלול במדבר דרך ישרה ללא עליות ומורדות לה'. -בפסוקים ג

 עתיד להתגלות בדרך זו וכל בני האדם יראו 'כי פי ה' דבר'. הדרך עתידה לעבור במדבר.  

בין  גיאוגרפי מדבר מרמז להמדבר מכיוון שהנבואה עוסקת בחזרה מבבל לירושלים יש להניח, ש

רה  יש לראות ביישור הדרך מטפוולכן  הקב"ה אינו זקוק באמת לסלילת דרך, עם זאת, א"י לבבל. 

 לחזרתם המהירה והישירה, ללא מכשול, של ישראל לארצם.   

 

 בנקודות הבאות.     תיאור הגאולה בקריאה זו מזכיר את גאולת מצרים 

 כשם שביציאת מצרים הלכו במדבר, כך גם לעתיד: "במדבר פנו דרך ה'" )ג'(.   ●
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 -)שמות כ"ד, י"ז(כשם שביציאת מצרים נגלה ה' לעיני הגוים )מצרים( ולעיני כל ישראל  ●

 כך גם לעתיד: "ונגלה כבוד ה' וראו כל בשר יחדיו" )ה'(.

כך גם לעתיד: "הנה שכרו   -כשם שביציאת מצרים יצאו ברכוש גדול )בראשית ט"ו י"ד( ●

 איתו ופעולתו לפניו" )י'(.  

גאולת מצרים מסמלת את  השוואת הגאולה העתידה לגאולת מצרים מופיעה בנבואות נוספות. 

הקב"ה מזהה את עצמו  של הקב"ה לגאול את עמו, עם של עבדים,  מתוך אימפריה עצומה.  יכולתו

.  כמי שהוציא את ישראל ממצרים "אנוכי ה' אלוקיך אשר הוצאתיך ממצרים מבית עבדים"

ו של הקב"ה את השגחתו ואת בחירתו בעם ישראל )ראו רמב"ן  יציאת מצרים מבטאת את כוח

מדי שנה בחג הפסח. הנבואה מרמזת שכשם שהקב"ה  חוגג את כל אלו עם ישראל  .(ב שמות כ,

הצליח בעבר להוציא עם עבדים ממלכת מצרים הגדולה והחזקה, כך הוא יוציא את ישראל מן  

 הגלות.  

 קול שלישי 

ח נשמע קול המצווה לקרוא ולומר אמירות העוסקות בקטנות האדם באמצעות  -פסוקים וב

 ובלים במהירות.  השוואתו לצמחים הנ

 כיצד  קשור קול זה לנבואות הנחמה?  

 יכירו את שני הפירושים.   יח"ל 5תלמידי  יסתפקו באחד הפרשנים.  יח"ל  3תלמידי 

 רש"י

'כל    -והקול משיבו: זאת קרא     מה אקרארוחי אליו    -  ואמר :קראאלי   אומרמאת הקב"ה    -קול  )ו(  

כל הבשר חציר( סוף אדם למות    הבשר חציר' )ד"א  גדולתם ותהיה כחציר,  כל המגביהים תהפך 

לפיכך אם אמר לעשות חסד הרי הוא כציץ השדה אשר ימולל ויבש ואין לסמוך עליו שאין בידו  

דבר אלהינו יקום  לקיים, שמא ימות שכשיבש חציר נבל ציץ, כן כשמת האדם בטלה הבטחתו אבל  

לקיים לפיכך 'על הר גבוה עלי בשרי מבשרת ציון' כי מפי החי לעולם היא  כי הוא חי וקיים ובידו  

 הבטחת הבשורה: 

פירוש רש"י עוסק בקטנות האדם, כל אדם באשר הוא, המתבטאת בשבירותו ובאובדנו המהיר.  

 שקיים לעולם.    –ממילא הבטחתו של האדם מוגבלת. אל מול הבטחות האדם עומד הקב"ה ודברו 

 מצודת דוד 

מה  כאלו הנביא שואל    -ואמר  קול נבואה אומר להנביא קרא והכרז ברבים:    -  ול אומר קראק)ו(  

ר"ל כל העמים שיבואו עם גוג על ירושלים    כל הבשר חציר וקול הנבואה משיבו קרא לאמר    אקרא

ר"ל ואף אם מי מהם עשה חסד מה לא יחשב למאומה    -  וכל חסדולמלחמה יבולו ויכמשו כחציר:  

 שדה הכמוש מהר כי מאד הרעו לישראל והכריע הכף: ויהי' כציץ ה

העם הזה יתייבש כחציר ויכמוש כציץ וכולם יאבדו ודבר ה' שהבטיח על ידי הנביאים    -  יבש חציר)ח(  

 יתקיים לעולם ולא יוכלו לבטל דבריו: 
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פירוש מצודות עוסק באובדנם של אויבי ישראל בבוא הגאולה. לפי דבריו הבטחתו של הקב"ה  

 ובדנם של אויבי ישראל תתקיים.  בדבר א

על פי שני הפירושים עומדת גדולת ה' אל מול קטנות האדם ובכך היא מבטיחה את אפשרות של  

 גאולת ישראל.  

 קול רביעי 

יא נשמע קול מבשרת ירושלים, המודיע שהנה כבר קרב ובא כבוד ה' השב אל  -בפסוקים ט

הגולה. הנביא מצייר את הקב"ה בשתי   ירושלים, ואתו שכר לשלם לירושלים, ואתו עמו שבי

  ובזרועו, רועה המנהיג את צאנו  הזרוע ומתגלה במידת הדיןתמונות: מנהיג המפלס את דרכו בכוח 

   מתגלה במידת הרחמים.מקבץ את הטלאים 

 

 סיכום: 

 ארבע הקולות בנבואה מבשרים את בוא הגאולה באופן מדורג

 תם עונשה. הקול לא אומר מה יש לומר לירושלים.   –מודיע שיש לנחם את ירושלים  קול ראשון

 קורא לפלס דרך לה'. קול שני

 הבטחתו לגאולה בפרט(  –ת ה' )בכלל, ובהקשר בפרק ועוסק בתוקפן של הבטח   קול שלישי

ופיע  'הנה אלוקיכם'. הקול מתאר כיצד י  – חושף את הקריאה שיש להשמיע לירושלים    קול רביעי

 אלוקים. 

 יא -להעמקה: שתי התמונות השונות בפסוקים י ו

הקב"ה מתואר כבורא כל העולם וכמי שאין מי שישווה לו כלל. ואף על פי כן אין הוא מופיע כמלך  

הוא דואג לחלשים כרועה הרועה את צאנו ונותן   -עריץ שרק כבודו חשוב בעיניו אלא להיפך 

 ליעפים כח. 

הגיע זמן הנחמה. הנביא פונה ליושבי ירושלים ומבקש מהם להכריז על ביאת המלך הגדול בעולם,  

הקב"ה. ביאתו מתוארת בצורה רבת רושם. הדרך נפרשת לפניו באופן ניסי כאשר כל הרכסים  

 הופכים למישור והעמקים מתגבהים על מנת לקבל את פניו, פני המלך אדון הכל.   

רי הנביא לעוצמתו האינסופית והנצחית של הקב"ה, זאת לעומת חדלון  ישנה הדגשה גדולה בדב

האישים של כל הברואים קרוצי החומר שאינם אלא כחציר מלבלב אשר בנשוב הרוח בו יבש  

ונובל. בזה שונה הקב"ה אף מכל אלילי העמים שאינם אלא מעשי בני אדם המוגבלים בכוחם. אין  

 השולט על כל העולם והוא אינו אלא קדוש ונבדל )כה(. באמת למי לדמות את הקב"ה הכל יכול,  

ובאמת מתוך ההבנה שהקב"ה גדול ועצום כל כך היינו מצפים לראותו כמרוחק ונישא, כמלך עריץ  

וגאוותן שרק כבודו חשוב בעיניו ואין לו כל שיג ושיח עם בני אדם נמוכים ושפלים קרוצי חומר.  

מה אותו לרועה צאן המטפל דווקא בטלאים החלשים  אולם, אין אלוקינו מתואר כך. הנביא מד

שצריכים תמיכה ועזרה וההולך באיטיות עם העיזים ההרות לבל יפילו את עובריהן )יא(. הקב"ה  

הוא הוא הנותן כוח ליעפים והמרבה את עוצמתם של אלו החלושים הזקוקים לעזרה )כט(. זוהי  

קא שם אתה מוצא ענוותנותו" )פסיקתא  עוצמתו של אלוקינו ש"במקום שאתה מוצא גדולתו דוו

 זוטרתי עקב טו( ואין בכך כל פגיעה בכבודו, אלא דווקא בכך ניכרת גדולתו. 

 , תנ"ך הרצוג אחד במקום וענווה   גדולההרב משה כהן, 

https://www.hatanakh.com/content/%D7%92%D7%93%D7%95%D7%9C%D7%94-%D7%95%D7%A2%D7%A0%D7%95%D7%95%D7%94-%D7%91%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9D-%D7%90%D7%97%D7%93
https://www.hatanakh.com/content/%D7%92%D7%93%D7%95%D7%9C%D7%94-%D7%95%D7%A2%D7%A0%D7%95%D7%95%D7%94-%D7%91%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9D-%D7%90%D7%97%D7%93
https://www.hatanakh.com/content/%D7%92%D7%93%D7%95%D7%9C%D7%94-%D7%95%D7%A2%D7%A0%D7%95%D7%95%D7%94-%D7%91%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9D-%D7%90%D7%97%D7%93
https://www.hatanakh.com/content/%D7%92%D7%93%D7%95%D7%9C%D7%94-%D7%95%D7%A2%D7%A0%D7%95%D7%95%D7%94-%D7%91%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9D-%D7%90%D7%97%D7%93
https://www.hatanakh.com/content/%D7%92%D7%93%D7%95%D7%9C%D7%94-%D7%95%D7%A2%D7%A0%D7%95%D7%95%D7%94-%D7%91%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9D-%D7%90%D7%97%D7%93
https://www.hatanakh.com/content/%D7%92%D7%93%D7%95%D7%9C%D7%94-%D7%95%D7%A2%D7%A0%D7%95%D7%95%D7%94-%D7%91%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9D-%D7%90%D7%97%D7%93
https://www.hatanakh.com/content/%D7%92%D7%93%D7%95%D7%9C%D7%94-%D7%95%D7%A2%D7%A0%D7%95%D7%95%D7%94-%D7%91%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9D-%D7%90%D7%97%D7%93
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 ה' גדלות כו: -יב

 חלק ראשון שאלות מכוונות למידה 

 ? וי גדלות ה' בפסוקים אלוכיצד באה לידי ביט

 יא? -כיצד קשור חלק זה של הנבואה לדברי הנחמה בפסוקים א

 
בפסוקים אלו שואל הנביא סדרה של שאלות שמטרתן להדגיש את מעלתו של הקב"ה   ט"ז:-י"ב

וכמי שאין דומה לו.  לעיתים ניתנת לשאלות תשובה באמצעות   ,כמנהיג העולם ,כבורא העולם

למי דומה הקב"ה? תשובה:    –משפט חיווי ולעיתים התשובה מנוסחת כשאלה רטורית. )לדוגמא 

האם הקב"ה דומה לפסל שיוצר האדם? השאלה השנייה היא כמובן שאלה רטורית שמהווה  

   (בשאר הפרק ןתשובה לשאלה הראשונה וכ 

 למורה 

פעולה חד פעמית המעידה על יכולתו האינסופית של    –יש לשים לב לאיפיון הקב"ה כבורא    :1הערה  

מי שמנהל את הברואים ולמעשה מחולל את ההיסטוריה של עם    –אלוקים לבין תפקידו כמשגיח  

 ישראל ושל כלל האנושות.  

נשגב   –וף ולהיותו קדוש  עוד יש לתת את הדעת לייחודו של הקב"ה כמי שאין לו גוף ואין לו דמות ג

   .ומעל האלילים של עובדי ע"ז  בני האדם מעל

משמעות הפסוקים גם    בפרק מילים לא מעטות הדורשות הסבר. על התלמידים לדעת את  :2הערה  

הם כלי מדידה. עליהם    שעל, זרת, שלשלמשל עליהם לדעת ש  )  כל מילה    שאם אינם יודעים לפר

להיעזר בפירוש    ניתןביאור חלקי ניתן במהלך השיעור.    (.ועוד  מר מדלי להבין את משמעות הביטוי  

 מצודות, דעת מקרא או כל פירוש אחר( 

 ה' כבורא  

ֳעלֹו ַמִים  ָ ש  ַמִים)יב( ִמי ָמַדד ב ְ ָ ן   ְוש  ֵ כ  ז ֶֶרת ת ִ  ב ַ

ִלש  ֲעַפר       ָ ש   ֹמאְזָנִים? ָהָאֶרץ ְוָכל ב ַ ֶלס ָהִרים ו ְגָבעֹות ב ְ ֶ פ  ַקל ב ַ ָ  ְוש 

הזרת, שליש, פלס, מאזנים(, באמצעותם בכיכול ברא הקב"ה את    -וק יב מונה כלי מידה )שעלבפס

 מי בנה את כל אלו בכלים הנזכרים? –הנביא שואל  העולם )מים, שים, עפר הארץ הרים וגבעות(. 

 ה' כמשגיח  

ו ?  ן ֶאת רו ַח ה' ְוִאיש  ֲעָצתֹו יֹוִדיֶענ  ֵ כ   )יג( ִמי ת ִ

ו ? )יד( ֶאת ִמי  בו נֹות יֹוִדיֶענ  ֵדהו  ַדַעת ְוֶדֶרְך ת ְ ט ַוְיַלמ ְ ָ פ  ֹאַרח ִמש ְ ֵדהו  ב ְ  נֹוָעץ ַוְיִביֵנהו  ַוְיַלמ ְ

ֹול:                       ק ִיט  ד ַ ים כ ַ בו  ֵהן ִאי ִ ָ ַחק ֹמאְזַנִים ֶנְחש  ַ ִלי ו ְכש  ַמר ִמד ְ ֹוִים כ ְ  )טו( ֵהן ג 

י עֹוָלה: )טז( ו ְלבָ                       ֵער ְוַחי ָתֹו ֵאין ד ֵ י ב ָ  ס נֹון ֵאין ד ֵ

בו  לֹו:                       ֹו ֵמֶאֶפס ָוֹתהו  ֶנְחש ְ ַאִין ֶנְגד  ֹוִים כ ְ ל ַהג   )יז( כ ָ
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 ישעיהו

ד " בס  

יג את    יד-בפסוקים  לו  מודיע  ה'  אשר  אדם,  בעולם  אין  הקב"ה:  של  לחוכמתו  נביא  מתייחס 

 מחשבותיו. אין יועץ אשר לימד אותו ללכת בדרך המשפט. 

מדמה הנביא את בני האדם ל"מר מדלי" )"מר" היא טיפת מים. כששואבים מים    טז-בפסוקים טו

כמו אותן    בני האדם נחשביםבדלי, נוטפות כמה טיפות, והשואב מניח להן ליפול. ביחס לבורא,  

ול"שחק מאזנים" )האבק הדק הנשאר בכפות המאזנים לאחר ששקלו בהן.  טיפות חסרות חשיבות(.  

 שוב, בני האדם מדומים לדבר חסר חשיבות(.   

הנביא ממשיך ומתאר את גדולת ה': את האיים שבים ה' נושא כאבק דק. אין די בכל החיות שבלבנון  

 לה'.    כדי להעלות עולה ראויה

 ה' כמי שאין לו דמות הגוף

ַעְרכו  לֹו?  ַ מו ת ת  יו ן ֵאל ו ַמה ד ְ ַדמ ְ  )יח( ְוֶאל ִמי ת ְ

ֶסף צֹוֵרף?                      ֶ ו  ו ְרֻתקֹות כ  ֶענ  ז ָָהב ְיַרק ְ ֶסל ָנַסְך ָחָרש  ְוֹצֵרף ב ַ ֶ  )יט( ַהפ 

רו ָמה ֵעץ לֹא יִ                      ן ת ְ ֹוט? )כ( ַהְמֻסכ ָ ֶסל לֹא ִימ  ֶ ש  לֹו ְלָהִכין פ   ְרַקב ִיְבָחר ָחָרש  ָחָכם ְיַבק ֶ

ה כיצד  מתאר  והצורףהנביא  הפסליוצ  חרש  את  ברתוקות  רים  הפסל  את  קושרים  מכן  לאחר   .

)שרשראות כסף(. הדברים נאמרים באירוניה: צריך לקשור את הפסל כדי להגן עליו מגניבה. המסכן  

ו פסל מעץ שאינו נרקב. הנביא מדבר בלעג על החרש "החכם", שחכמתו  )עני( מבקש מהחרש להכין ל

 היא כלום לעומת חכמת הבורא.

שאלה   באמצעות  ה'  לעבודת  כתחליף  האלילים  עבודת  את  להגכיח  ומטרתו  נלעג,  כולו  התיאור 

האם אתם רוצים לעשות דמות לאל כשם שעובדי ע"ז עושים דמות פסל לאלוהיהם? האם    –רטורית  

ודעים את גדולת הבורא, ואינכם מבינים שאי אפשר לתארו בדמות הפסל שאתם עושים?   אינכם י

האם לא התבוננתם ביסודות העולם? אם הייתם מתבוננים, הייתם מבינים את גדולתו של מי שברא  

 . את העולם, ויודעים שאי אפשר לדמות אותו בפסל מתכת

 הקב"ה בורא ארץ ושמים  –תשובה לשאלה הראשונה 

ד ֵמרֹאש  ָלֶכם ֲהלֹוא ֲהִביֹנֶתם מֹוְסדֹות ָהָאֶרץ:  )כא( ָמעו  ֲהלֹוא ֻהג ַ  ֲהלֹוא ֵתְדעו  ֲהלֹוא ִתש ְ

ם ָכאֶֹּהל ָלָשֶבת:  ב ַעל חּוג ָהָאֶרץ ְויְֹּשֶביָה ַכֲחָגִבים ַהּנֹוֶטה ַכדֹּק ָשַמִים ַוִיְמָתחֵׁ  )כב( ַהיֹּשֵׁ

 

ול, על מעגל הסובב את העולם, ושמקיף ממנו על  מתאר הנביא את הקב"ה כיושב, כביכ   פסוק כבב

בני האדם, והם נראים בעיניו כחגבים.  ה' נטה את השמים כ"דוק", יריעה דקה הפרושה על הארץ,  

 ומתח אותם כמו אוהל הפרוש על הארץ.  

 הרד"ק בפירושו עוסק במקורות שונים מהם האדם לומד להכיר את הקב"ה.  

 דמנות לשאלה בדבר מקורות האמונה שלנו.  דברי הרד"ק מהווים הז –למורה 

אלילים  באפור  דברי הרד"ק המסומנים   לעבודת  בשל ההתייחסות המרובה  זאת,  עם  רשות.  הם 

 בתורה ובנביא מומלץ שהתלמידים יכירו את דברי רד"ק אלו.  
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 ישעיהו

ד " בס  

 רד"ק  

הלא   ,העולםאמר כנגד עובדי הפסל איך תוכלו לטעות בזה ולעבוד הפסל וכי הוא אדון  - הלא תדעו

ממה שקוראים   - הלא תשמעו ,מדעתכם מי הוא אדון העולם ואם לא תדעו זה מדעתכם - תדעו

והיא הקבלה, לא שמעתם דרך קבלה שהיא מראש   - הלא הגד מראש לכם ,בספרים ואם לא זה וזה

מימים קדמונים, כי באלה השלש ידע האדם או יבין מעצמו, או ילמד ממי שילמדהו, או ישמע מן  

ואמרה וחזר  דרך קבלה,  מוסדות ה מגידים  הבינותם  להבין,  ,  ארץהלא  דעת  לכם  יש  כלומר אם 

 .תוכלו להבין ממוסדות הארץ

ונאריך מעט בזה הענין ונאמר, כי העובדי הפסילים אינם חושבים שהאבן ההיא או העץ ההוא או    ]

כל בעולם שיאמין  הזהב או הכסף ברא את העולם ושהוא אדון העולם, לא יעלה על הדעת שיש ס

זה, אלא הפסילים נעשו מתחילה לשם כוכב מן הכוכבים או צורה מן הצורות העליונות, דמו העושים  

מתחילה שהם מורידים כח הכוכב ההוא על הצורה ההיא ושעובד הצורה כאלו עובד את הכוכב,  

י אדם לעבוד  והכוכבים מנהיגים העולם התחתון, אם כן ראוי לעבדם עד שנשתקע דבר זה בלבות בנ 

את הצורות ולא נתנו לב למה שעשו בתחילה, אלא חושבים שהצורה הזאת הנעשית מאבן או מעץ  

 [ .או משום דבר, כיון שנעשית בצורה הזאת מטיבה ומריעה ואחרים בצורה אחרת

ומי שהוא משתדל בדעות להבין העולם בכלל ובפרט יבין כי לעולם מנהיג ואליו ראוי לדרוש,    ...

כלומר אם יש בכם דעת להבין   ,הלא הבינותם מוסדי הארץ :ר הנביא כנגד עובדי הפסללפיכך אמ

וכמו שאמר גם כן אחר זה   הנוטה כדוק שמים תוכלו להבין ממוסדי הארץ ומהשמים, כמו שאמר

מן הככבים, אמר הנביא מכל זה תוכלו להבין כי בורא יש לעולם שמנהיגו ובראו בסדר מסודר לא  

 . נפל כך במקרה

הקב"ה שולט ושופט את השליטים )רוזנים ושופטי ארץ(    –שובה לשאלה השנייה  ת

 וממילא אינו נועץ בהם.  

ה: הו  ָעש ָ ֹ ת  ְֹפֵטי ֶאֶרץ כ ַ ֹוֵתן רֹוְזִנים ְלָאִין ש   )כג( ַהנ 

ֶהם ַוי ִ  ף ב ָ ַ ְזָעם ְוַגם ָנש  ָאֶרץ ג ִ ֵֹרש  ב ָ ל ש  ל זָֹרעו  ַאף ב ַ עו  ַאף ב ַ ָ ל ִנט  ֵאם: )כד( ַאף ב ַ ָ ש   ש  ת ִ ק ַ ו  ו ְסָעָרה כ ַ  סָבש 

המושלים  -מתארים את האופן בן מנהיג ה' את בני האדם: ה' יכול לקחת מן הרוזנים  כד-פסוקים כג

ללא   הופך  הוא  ומנהיגיה,  הארץ, שליטיה  שופטי  ל"אין". את  אותם  ולעשות  כוח ממשלתם,  את 

ממילא יש להבין כי הקב"ה הוא המנהיג את העולם  כלום, כלומר: הוא נוטל מהם את שלטונם.  

 ומשגיח עליו.  

 תשובה לשאלה השלישית )מוצגת כשאלה רטורית( 

 ? ֶוה יֹאַמר ָקדֹוש  יו ִני ְוֶאש ְ  )כה( ְוֶאל ִמי ְתַדמ ְ

ה  הנאמר  כל  הזו אלא משמיעה אותה מפיו של הקב"ה כשלאחר  עונה לשאלה  אלה  נבואה אינה 

 ולהשוות אותי?    למי תוכלו לדמות  –רטורית 

 נבדל מן הבריאה והברואים.    –הקב"ה מכונה קדוש 
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 חתימה בתיאור האל כבורא 

ה   ֶ או  ָמרֹום ֵעיֵניֶכם ו ְראו  ִמי ָבָרא ֵאל   )כו( ש ְ

ר:  ַֹח ִאיש  לֹא ֶנְעד ָ יץ כ  ם ִיְקָרא ֵמרֹב אֹוִנים ְוַאמ ִ ֵ ש  ם ב ְ ר ְצָבָאם ְלֻכל ָ ָ ֹוִציא ְבִמְספ   ס ַהמ 

חותם בה    הנביא  ובדרך  השמים  בפלאי  להתבונן  למרום,  עיניהם  את  לשאת  מהשומעים  ומבקש 

כולם יחד וכל אחד בפני עצמו, וללמוד מכך על הנהגת ה' את    -  הקב"ה מוציא ומביא את הכוכבים

 עולמו.  

 

  .דורנו במשקפי הגאולה  פרקידקות( של הרב דוד נתיב:  3צפו כאן בשיעור קצר )

 הרב נתיב מסביר את ההקשר של ההתייחסות לעשיית פסלים.  

 

 :  הרב עדיאל זימרןעל תיאור בריאת העולם בפסוקים אלו כותב  העשרה:

 במקומות רבים בתנ"ך מוזכר מעשה הבריאה בצורות שונות ובהקשרים שונים. ... 

קים בחזק יבוא וזרועו מושלה לו, הנה  נבחן את תיאור בריאת העולם בישעיהו פרק מ': "הנה ה' אלו

שכרו אתו ופעולתו לפניו. כרועה עדרו ירעה, בזרועו יקבץ טלאים ובחיקו ישא, עלות ינהל. מי מדד  

בשעלו ]=בנעליו[ מים ושמיים בזרת תכן וָכל ]=ומדד[ בשליש עפר הארץ ושקל בפלס הרים וגבעות  

 יג(.-ו" )י ה', ואיש עצתו יודיענ   -במאזניים. מי תכן את רוח 

בפסוקים אלו, ישעיהו מתאר את בריאת העולם כעבודת אומן הדורשת רגישות עדינה ודקה: "בזרת 

תיכן... ושקל בפלס הרים וגבעות במאזניים". זוהי הנבואה הפותחת את נבואות הנחמה של ישעיהו,  

עייף   עם  הוא  תקופה  אותה  של  ישראל  עם  וישראל.  ירושלים  גאולת  על  מבשר  הוא  ולאה  שבהן 

'משאות העמים'(, המטיל ספק בהשגחתו   -מתהפוכות עולם )המתוארות בחלקו הראשון של הספר  

הפרטית של האלוקים )כפי שמתואר בהמשך הפרק: "למה תאמר יעקב ותדבר ישראל, נסתרה דרכי  

 מה' ומאלוקי משפטי יעבור")כז((.

מדגיש את העבודה הדקה המצביעה  ישעיהו פותח את נבואות הנחמה בתיאור של הבריאה, בו הוא  

על כוונה עמוקה היורדת לפרטי הפרטים. הקב"ה, כביכול, עמל לברוא את הפרטים הקטנים ביותר  

אנושי. "שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה, המוציא במספר צבאם  -של העולם כולו בדיוק לא

כל הכוכבים הממלאים  הקב"ה ברא את כל העולם, ואף קרא בשמות ל  -לכולם בשם יקרא" )כו(  

 סופיים. -את כל קצוות השמיים, ונראים לאדם כאין

כשם   מטרת התיאור הזה היא לשכנע את העם שהקב"ה רואה את מעשיהם ומשגיח על דרכיהם.

כך הוא יכול גם לצפות במעשי בני ישראל, ולגאול אותם: "כרועה    -שהקב"ה ברא את כל העולם  

 יקו ישא, עלות ינהל" )יא(. עדרו ירעה, בזרועו יקבץ טלאים ובח 

  , תנך הרצוג מים בשעלו מדד מיהרב עדיאל זמרן, 

https://www.youtube.com/watch?v=FJuH5RfgSb0
https://www.youtube.com/watch?v=FJuH5RfgSb0
https://www.youtube.com/watch?v=FJuH5RfgSb0
https://www.youtube.com/watch?v=FJuH5RfgSb0
https://www.youtube.com/watch?v=FJuH5RfgSb0
https://www.youtube.com/watch?v=FJuH5RfgSb0
https://www.youtube.com/watch?v=FJuH5RfgSb0
https://www.youtube.com/watch?v=FJuH5RfgSb0
https://www.hatanakh.com/content/%D7%9E%D7%99-%D7%9E%D7%93%D7%93-%D7%91%D7%A9%D7%A2%D7%9C%D7%95-%D7%9E%D7%99%D7%9D
https://www.hatanakh.com/content/%D7%9E%D7%99-%D7%9E%D7%93%D7%93-%D7%91%D7%A9%D7%A2%D7%9C%D7%95-%D7%9E%D7%99%D7%9D
https://www.hatanakh.com/content/%D7%9E%D7%99-%D7%9E%D7%93%D7%93-%D7%91%D7%A9%D7%A2%D7%9C%D7%95-%D7%9E%D7%99%D7%9D
https://www.hatanakh.com/content/%D7%9E%D7%99-%D7%9E%D7%93%D7%93-%D7%91%D7%A9%D7%A2%D7%9C%D7%95-%D7%9E%D7%99%D7%9D
https://www.hatanakh.com/content/%D7%9E%D7%99-%D7%9E%D7%93%D7%93-%D7%91%D7%A9%D7%A2%D7%9C%D7%95-%D7%9E%D7%99%D7%9D
https://www.hatanakh.com/content/%D7%9E%D7%99-%D7%9E%D7%93%D7%93-%D7%91%D7%A9%D7%A2%D7%9C%D7%95-%D7%9E%D7%99%D7%9D
https://www.hatanakh.com/content/%D7%9E%D7%99-%D7%9E%D7%93%D7%93-%D7%91%D7%A9%D7%A2%D7%9C%D7%95-%D7%9E%D7%99%D7%9D
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 ישעיהו

ד " בס  

 יחליפו כח  לא: קווי ה'-זכ' פס

ולא עוזר להם.  כביכול  ה'  :  הנביא מתמודד עם מחשבה שגויה של העם בגלות מסתיר פניו מהם 

הגולים אומרים זאת מתוך ייאוש מן הגלות, והם מאמינים שה' כבר לא משגיח עליהם. הנבואה  

 מוכיחה להם, כי לא כך הם פני הדברים. 

ִיׂשְָרֵאל ִנְסּתְָרה ַדְרּכִי ֵמה' ּוֵמֱאלַֹהי ִמׁשְּפִָטי ַיֲעבֹור: )כח( ֲהלֹוא ָיַדְעּתָ  )כז( ָלּמָה ֹתאַמר ַיֲעקֹב ּוְתַדּבֵר  

ִאם־לֹא ׁשַָמְעּתָ ֱאלֵֹהי עֹוָלם ׀ ה' ּבֹוֵרא ְקצֹות ָהָאֶרץ לֹא ִייַעף ְולֹא ִייָגע ֵאין ֵחֶקר ִלְתבּוָנתֹו: )כט( ֹנֵתן  

ָעִרים ְוִיָגעּו ּוַבחּוִרים ּכָׁשֹול ִיּכָׁשֵלּו: )לא( ְוקֹויֵ ה' ַיֲחִליפּו  ַלּיֵָעף ּכַֹח ּוְלֵאין אֹוִנים ָעְצָמה ַיְרּבֶה: )ל( ְוִיֲעפּו נְ 

 כַֹח ַיֲעלּו ֵאֶבר ּכַּנְׁשִָרים ָירּוצּו ְולֹא ִייָגעּו יְֵלכּו ְולֹא ִייָעפּו: ס

העם שבגלות מאמין שה' מסתיר פניו מהם, הוא לא מסייע להם ולא מושיע אותם מצרתם. כובד 

לייאוש, ולראות את הקב"ה כמי שסילק מהם את השגחתו.  עול הגלות מביא אותם להיות קרובים 

הסתרת הפנים של ה' מתפרשת אצלם כמיעוט כוח של ה', כאילו אין שלטונו מגיע אל ארצות נכר.  

הנביא רוצה להוכיח להם, כי לא כך הדבר: ה' ברא את כל הארץ )=העולם( מקצה עד קצה, ולכן  

לעולם אינו עייף או ייגע, ולכן לעולם יהיה לו כוח    אין שום מקום בעולם ששלטונו לא מגיע אליו.

להושיע. אין שיעור )אין מידה( לחכמתו, ולכן יש לו דרכים רבות להושיע את יראיו. לא רק שהוא  

לא עייף לעולם, אלא שהוא נותן כוח לעייפים ונוטל מהם את עייפותם. למי שאין בהם כוח הוא  

 ת כוחם של ישראל בגלותם.  מרבה עוצמה. עלינו לבטוח, שהוא יחזק א

 בלי עזרת ה' גם נערים, אנשים צעירים שמדרך הטבע הם חזקים וגיבורים, בסופו של דבר תש כוחם.  

ו'    -אבל הבוטחים בה' והמקווים לישועתו, יינתן להם כוח חדש אחרי שעייפו ותש כוחם )וקווי ה' 

 הניגוד(.  
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 הקשר כללי ]רשות[

 הייאוש מהגאולה, איגרת תימן 

כתב רמב"ם איגרת כמענה למכתב של רבי יעקב בן ר' נתנאל בירב פיומי, מנהיג יהודי    1173בשנת  

קשות   פרעות  תחת  נתונה  שהייתה  בתימן  היהודית  הקהילה  של  ייסוריה  פשר  על  השואל  תימן, 

וגזירות שמד. באותה תקופה הופיע בתימן משיח שקר, שהסית והדיח את העם. באגרת זו, הכתובה  

בנביא    בערבית ועסק  למשיח,  למתחזה  המשיח  בין  להבחין  יש  כיצד  הרמב"ם  הסביר  יהודית, 

 ובהוכחה שהוא נביא אמת.  

בסיומה של האיגרת הוא מעודד את היהודים שביאת המשיח קרובה, ושלמרות הקשיים אל להם  

 להתייאש:

ץ ְלַבְבֶכם כֹּ  ינּו, ִעְמדּו ַעל ָעְמְדֶכם, ִחְזקּו ְוַיֲאמֵׁ ן, ַאחֵׁ ן ַחְזקּו ְקָצְתֶכם ֶאת ְקָצְתֶכם,  ָלכֵׁ ל ַהְמַיֲחִלים ַלה', ְוכֵׁ

ָרה ִיָגֶלה, ַחְזקּו ָיַדִים ָרפֹות ּוִבְרַכִים כֹוְשלֹות ַאמֵׁ  יֶכם ֲאמּוַנת ֶזה ַהְמֻצֶפה*, ְמהֵׁ צּו. ּוְדעּו  ְוִקְבעּו ְבַנְפשֹותֵׁ

ר ָהֻאָמה, יְ  י ְמַבשֵׁ נּו ְוֶתֱחַזק  ֶשה' ְכָבר הֹוִדיָענּו ַעל ְידֵׁ ַיְחְשבּו ַרִבים    -ַשְעָיה ע"ה, ִכי ַבֲעבּור ֶשֶתֱאַרְך ָגלּותֵׁ

ֹּא ַיַעזְ  נּו ְוֶשל ֹּא ַיִּניחֵׁ ִעיד ַעל ַעְצמֹו ֶשל ן הֵׁ ָחנּו, ָחִליָלה לֹו ִמֶזה, ְוַאַחר כֵׁ נּו, ִכי ָאַמר:  ָבנּו ֶשה' ֲעָזָבנּו ּוְשכֵׁ בֵׁ

ֹּאֶמר ִציֹון ֲעָזבַ  ם  "ַות ַרחֵׁ ן ָעָנה ְוָאַמר: "ֲהִתְשַכח ִאָשה עּוָלּה, מֵׁ ָחִני" )ישעיה מט, יד(, ְוַאַחר כֵׁ ִני ה' ַוה' ְשכֵׁ

 ֹּ ל ַרחּום ה' ֱאֹלֶהיָך ל י ַהָשִליַח ָהִראשֹון ע"ה הֹוִדיָענּו ה' ָבֶזה ְוָאַמר: "ִכי אֵׁ א ַיְרְפָך  ֶבן ִבְטָנּה" ְוגֹו'. ְוַעל ְידֵׁ

ֹּא ַיְשִח  ֹּא ִיְשַכח ֶאת ְבִרית ֲאבֶֹּתיָך ֲאֶשר ִנְשַבע ָלֶהם" )דברים ד, לו(. "ְוָשב ה' ֱאֹלֶהיָך ֶאת ְשבּוְתָך  ְול יֶתָך, ְול

ל, ִיְשָראֵׁ ֲחָזָקה ִמִפּנֹות ֱאמּוַנת  ינּו, ִפָּנה  ֹּאת, ַאחֵׁ ְוִקֶבְצָך ִמָכל ָהַעִמים" )שם ל, ג(. ְוז ְוָשב  י    ְוִרֲחֶמָך,  ֶשאֵׁ

םאֶ  נּו, ִויַפְרסֵׁ נּו ְוָגלּותֵׁ נּו, ְוֶיֱאסֹּף ֶחְרָפתֵׁ ץ ֻאָמתֵׁ י ֶשַיֲעמֹּד ִאיש ִמֶזַרע ְשֹלמֹּה, ְיַקבֵׁ ָדת ָהֱאֶמת,    ְפָשר ִמַבְלֲעדֵׁ

ֹּא ַעָתה ֲאשּוֶרּנ ֹּא ָקרֹוב, ָדַרְך ְוָיִמית כֹּל ַהחֹוְלִקים ָעֶליָה, ְכמֹו ֶשְיָעָדנּו ה' ַבתֹוָרה ְבָאְמרֹו: "ֶאְרֶאּנּו ְול ּו ְול

ָראֹותֹו ִתְה  ת הֵׁ ָשה" ְוגֹו' )במדבר כד, יז(, ְוֶשעֵׁ ל ְוגֹו', ְוָהָיה ֱאדֹום ְירֵׁ ֶבט ִמיְשָראֵׁ ֶיה  כֹוָכב ִמַיֲעקֹּב ְוָקם שֵׁ

ת ָקָשה ְמאֹּד ַעל ָהֻאָמה, ְכָאְמרֹו ִיְתַעֶלה: "ְוֶאֶפס ָעצּור ְוָעזּוב" )דברים לב, לו(, ְואָ  הּו ה' ְוַיֲעֶשה  עֵׁ ז ַיְראֵׁ

ָראֹותֹו" ) ד ְבהֵׁ ל ֶאת יֹום בֹואֹו, ּוִמי ָהעֹּמֵׁ ָראֹותֹו: "ּוִמי ְמַכְלכֵׁ ת הֵׁ ד. ָאַמר ַהָּנִביא, ַמְגִדיל עֵׁ מלאכי  ַמה ֶשִיעֵׁ

 ג, ב(. זֹוִהי ָהֱאֶמת ֲאֶשר ָראּוי ְלַהֲאִמיָנּה. 

 

 "להוסיף אומץ", הראי"ה קוק

"להוסיף אומץ", התפרסם בכתב העת "יסוד" התפרסם בשלהי חודש  משל הבאר, מתוך המאמר  

(, כשלוש שנים לפני פטירתו של הרב קוק זצ"ל. במאמר זה מעודד הרב את  1932האביב התרצ"ב )

 העוסקים במלאכת התחיה, מחזק ומבקש לנטוע אמונה בלבבות. 

 

י ְלַהִשיג ר ֲעֻמָקה, ְכדֵׁ י ָאָדם חֹוְפִרים ְבאֵׁ ַמִים ַחִיים ְבֶאֶרץ ִצָיה ּוְצִחיָחה, ַהכֹוִרים ִמְתַיְגִעים, ְבָעָמל   ְכֶשְבנֵׁ

ב ְואֹומֵׁ  ב ַבלֵׁ ר ָלֶהם:  ַרב עֹוֶלה ָלֶהם ָלבֹוא ַעד ָהעֶֹּמק ַהֻמְכָשר ְלַהְנִביַע ֶאת ַהַמִים. ְוִלְפָעִמים ַהיֵׁאּוש ִמְתַגּנֵׁ

ה ַהְרבֵׁ ָכְך  ָכל  ְיַגְעֶתם  ְכָבר  ֹּא  ֶשַתְחְדלּו    ֲהל ר  יֹותֵׁ טֹוב  ן  כֵׁ ַעל  ְמָצאֶתם,  ֹּא  ל ּוַמִים  ְבֶיְדֶכם  ָעָלה  ְוֶחֶרס 

ר ְלָשָכר.  ֲעבֹוַדְתֶכם, ְלכּו ִאיש ְלָאֳהלֹו, ּוַבְקשּו ָלֶכם ִעְנָיִנים ְקרֹוִבים יֹותֵׁ  מֵׁ

ָהֲעבֹו  ִמן  פֹוְרִשים  ַוַדאי  ַהֶּנֶפש  י  ַוֲחלּושֵׁ ַהגּוף  י  ֲעיֵׁפֵׁ מֵׁ ֶלה  ַרִבים  אֵׁ ֲאָבל  כּו.  יֵׁלֵׁ ַבֲאֶשר  ָלֶהם  ְוהֹוְלִכים  ָדה 

ֶשָהֱאמּוָנה   ֶלה,  ְבִיחּוד אֵׁ ֶשֶבָעִתיד,  ַהַחָיה  ר  ְמַגַמת ַהְבאֵׁ ֶפץ ֶשל  ִעם ַהחֵׁ ְנָשָמה  י  ְבִקְשרֵׁ ֲחָזָקה  ַהְקשּוִרים 

יֹות זֹוְרִמים ִמָמקֹום ֶזה ְוָהָאֶרץ ְצִחיַחת ַהָצָמא  ִהיא ִבְלָבָבם ֶשַהַמִים ַהַחִיים ֻמְכָרִחים סֹוף ָכל סֹוף ִלְה 
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רּוף ֶנפֶ  י תֹוַלַעת ַהיֵׁאּוש ּוְבחֵׁ ֹּא ִיסֹּגּו ָאחֹור ִמְפנֵׁ ֶלה ל ֶדן, ְלַהֲחיֹות ַעם ַרב, אֵׁ ְך ַעל ָיָדם ְלַגן עֵׁ ָהפֵׁ ש ַיְמִשיכּו  תֵׁ

 ֶאת ֲעבֹוָדָתם.  

ְוִהּנֵׁ  ָעָמל  י  דֵׁ ִשְבַעת  י  ַאֲחרֵׁ ה  ם,  ְוִהּנֵׁ הֵׁ ְדלּוִחים  ַהַמִים  ֲאָבל  ף,  ְושֹוטֵׁ עֹוֶלה  הּוא  י  ַוֲהרֵׁ ָפַרץ  ַמִים  ֶזֶרם  ה 

ָמה. ֹּא ִיְצְלחּו ְלַהְרוֹות ִצְמאֹון ָאָדם ּוְבהֵׁ  ְמעָֹּרִבים ְבֶרֶפש ָוחֹול, ְול

ק ַהַמֲחֶנה ָהעֹוֶבֶדת ִלְשַנִים. ָהַאַחת אֹוֶמֶרת: ְראּו ָנא ִהּנֵׁ  י ִריק, ּוַמה ֶבַצע  ָאז שּוב ִתְתַחלֵׁ נּו ְבדֵׁ ה ָכל ְיִגיָעתֵׁ

ֹּא ַיְצִליחּו ִלְשִת  יָמיו ל י ֲעבֹוָדה ָכל ָכְך ְמָפֶרֶכת ִהַגְענּו ַעד ַמְעָין ִנְרָפש ֲאֶשר מֵׁ נּו, ִאם ַאֲחרֵׁ ם  ַבֲעָמלֵׁ ָיה? ְוהֵׁ

ֶלק ָהִראשֹון, ֲאשֶ  ֲעבֹוַדת ַהְכִרָיה  הֹוְלִכים ַעָתה ַבֶדֶרְך ַהּנֹוָאָשה ֶשל ַהחֵׁ ַרש ֶזה ִמְכָבר מֵׁ ִרְפיֹון ָיַדִים פֵׁ ר מֵׁ

 ְוָהַלְך לֹו ַבֲאֶשר ָמָצא. 

ֹּאַמר ָלֶהם: ְראּו ַאִחים ַכָמה ְמֻסֶכֶנת ִהי ו ַוֲחסֹון ַהְּנָשָמה, הּוא י ֶלק ֶשל ָהָעם, ְבִריא ַהגֵׁ א  ְוָאְמָנם ֶזה ַהחֵׁ

ָהֲעבֹוָדה ַהְקדֹוָשה ְוַהְגדֹוָלה ֶשָלנּו  ַהָטעּות ַהְגדֹוָלה ֶשָלֶכם, וְ  ר ִמַמה ֶשָאנּו ַמֲאִשיִמים ֶאת ַהפֹוְרִשים מֵׁ יֹותֵׁ

ֹּא ִנְרָאה ֶרֶמז ֶשל ַמְעַין ַחִיים, ִהְננּו ַמאֲ  יֶהם ל י ַהטַֹּרח ַהָגדֹול ֶשָעַבר ֲעלֵׁ ת ֲאֶשר ַאֲחרֵׁ ִשיִמים  ָבִראשֹוָנה, ָבעֵׁ

ף ַיַחד ָעַבְדנּו. ְוַעד כֹּה ָבאנּו, ַעד ֲאֶשר ַהַמִים ַהַחִיים ִהְתִחילּו ִלְזרֹּם,    ֶאְתֶכם, ַאֶתם ף ְבָכתֵׁ ֲאֶשר ָיד ְבָיד ְוָכתֵׁ

ל ִלְהיֹות חֵׁ ת ֲאֶשר ַמְשַאת ַהֶּנֶפש ֶשָלנּו הֹוֶלֶכת ּוִמְתָקֶרֶבת ְוֶשֶמש ַהְשִאיָפה הּוא מֵׁ ת, ָבעֵׁ ְך   ִהְּנֶכם ָכעֵׁ   הֹולֵׁ

ַח, ִהְּנֶכם פֹוְרִשים ִמן ָהֲעבֹוָדה ִבְשִביל ַפַחד ַהָשְוא, ֶשל ָהֶרֶפש ֲאֶשר ִנְרָאה ָלֶכם ְבֶפֶרץ ַהמַ  אִשית  ְוזֹורֵׁ ִים ְברֵׁ

ֹּא ָבאנּו ַעד ָהעֶֹּמק ָהָרצּוי, ַעד  י ֶשֲעַדִין ל ב, ִכי ַרק ִמְפנֵׁ יְנֶכם ָשִמים ַעל לֵׁ ַהָמקֹום ֲאֶשר   ִהָגלֹותֹו. ַמדּוַע אֵׁ

ת ֲעַדִין ַמִים ְדלּוִחים? ַעל   י ַהֶּנֶפש זֹוְרִמים, ִבְשִביל ָכְך ִהְננּו רֹוִאים ָכעֵׁ ן ַאַחי,  ָשם ַהַמִים ַהַצִחים ְמִשיבֵׁ כֵׁ

נּו ַהָגדֹול, ּובֹוא ָנב ש ֶאת ִמְפָעלֵׁ ר, ְנַחדֵׁ ר ְבכֹּחֹות ַכִביִרים יֹותֵׁ ֹוא ַעד ַהְתהֹום, ַעד מֹוָצא ְבֶמֶרץ ַאִדיר יֹותֵׁ

 ַהַמִים ַהְצלּוִלים ְוַהַזִכים ְוָאז ַהכֹּל ִיְראּו ְוִיְנֲהרּו. 

ף ְלהָ  ש, ַגם ָבַאֲחרֹוָנה ְוַגם ָבִראשֹוָנה, ְוִיְצָטרֵׁ ֶלה ָישּוב ַהַמֲחֶנה ַהפֹורֵׁ ַמע ְדָבִרים ְיָשִרים ָכאֵׁ ֲעבֹוָדה, ְוָאז  ְלשֵׁ

ן ָיסּופּו כָ ַהְבָרָכה תֹו  ן ִיְגַדל ַהֶזֶרם ֶשל ַהַמִים ַהַחִיים, ְוכֵׁ ל  ִפיַע ַעל ָיָדם ּוְכִפי ַהִמָדה ֶשל ַהֲעָמַקת ֲחִפיָרָתם כֵׁ

ר ּוַמִים נֹוְזִלים, ָקִרים, ְמתּוִקים ּוַמְרִוים, ְצלּוִלים ּוְבִהיִרים, ַיֲעלּו הָ  י ַהְבאֵׁ ם  ִרי ָהֶרֶפש ְוַהִטיט, ֲאֶשר ְבמֵׁ

 ְויְֵׁרדּו ְבָקעֹות ְוָהיּו ְלִבְרַכת גֹוי ְוָאָדם ַרב. 

 

 הנציב הבריטי קורא את הפטרת נחמו

( הגיע הנציב הבריטי הלורד סמואל, יהודי וציוני, לבית הכנסת 'החורבה'  1920בשבת 'נחמו' התר"ף )

ֹּאַמר א  –בעיר העתיקה, ונתכבד בהפטרה    רּו על לב ירושַלִם וִקראּו  להיכם; ַדבְ -"ַנֲחמּו ַנֲחמּו ַעמי, י

 ב(.- אליה..." )א

יהודי   מושל  עומד  ודיכאון,  נדודים  גלות,  שנות  אלפי  אחרי  התרגשות.  מרוב  בבכי  פרץ  הקהל 

בירושלים מכוח הצהרת בלפור והחלטת 'חבר הלאומים', בדומה לזרובבל )ולנחמיה(, בתחילת בית  

 שני. 

 , "תנך הרצוג" כנביאים  הוגיםהרב ד"ר יואל בן נון,  

 
 שואה ותקומה -ייאוש ותקווה  

לה  מובאים כאן דברים שסיפר ר' יונה עמנואל בערב פסח תשמ"ה, בדרשה שנשא בסעודת ברית המי

של נכדו, .... הסעודה נערכה בביתו של ר' יונה מוקדם בבוקר, כדי להספיק לסיימה לפני סוף זמן  

אכילת חמץ. את הדברים, אותם היא מספרת כל שנה בליל הסדר, העבירה אל הכתב בתו מרים  

 (..163וייטמן )וע"ע "יסופר לדור" עמ' 
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 ישעיהו

ד " בס  

 ר' יונה עמנואל זצ"ל 

שאירע לי היום לפני ארבעים שנה. את סיפור אותו יום לא הייתי יכול לספר  אני רוֶצה לספר את מה  

עד עתה. לא סיפרתי אותו לאשתי, לא סיפרתי אותו לילדי, לא סיפרתי אותו לאיש. לא יכולתי.  

 לראשונה אני מרגיש עתה, בברית המילה של נכדי ..., שאני יכול לספר את אשר אירע באותו היום. 

שנת תש"ה יצאתי מוקדם בבוקר לעבודת הפרך במחנה ברגן בלזן, כפי שיצאתי  באותו ערב פסח של  

בכל יום בשנתיים האחרונות. חזרתי בלילה, ליל חג הפסח, שבור ורצוץ, כפי שחזרתי שבור ורצוץ  

. אבי כבר לא היה בין החיים. אחי הבכור אלחנן כבר לא  19בכל ערב בשנתיים האחרונות. הייתי בן  

לא היה בין החיים. אחותי הקטנה בתיה כבר לא הייתה בין   שלום כבר אחי הקטןהיה בין החיים.  

החיים. מחנה ברגן בלזן לא היה מחנה השמדה אלא מחנה עבודה, ויהודים מתו מעבודת הפרך,  

 מהקור הנורא, מרעב וממחלות. מאות רבות של יהודים מתו בתקופה זו בברגן בלזן מידי יום ביומו.

י, שהייתה חולה מאוד מאוד, התיישבתי לידה והתחלתי לומר את ההגדה. יין  הלכתי לצריף של אמ 

מרור!    –לא היה לנו. מצות לא היו לנו. גם לחם לא היה לנו. דבר אחד היה לנו, והרבה, הרבה, הרבה  

הרבה הרבה מרור בלב! אמרתי בלחש את ההגדה, כשאמי ספק שומעת ספק אינה שומעת את אשר  

י לברכת הגאולה ואמרתי את המילים "כן ה' אלוקינו ואלוקי אבותינו יגיענו  אני קורא. אך כשהגעת 

בעבודתך"   וששים  עירך  בבניין  שמחים  לשלום,  לקראתנו  הבאים  אחרים  ולרגלים    –למועדים 

הרגשתי שבפעם הראשונה אינני מאמין במה שאני אומר. מישהו מאיתנו כאן עוד יגיע למועדים  

עוד יראה את ירושלים? מישהו מאיתנו עוד ישמח? פרצתי בבכי,    ולרגלים אחרים? מישהו מאיתנו

 ובאמצע הברכה הפסקתי את אמירת ההגדה... 

לּו יכולתי לתאר לעצמי באותו ליל סדר של שנת תש"ה שמץ ממה שמתרחש כאן היום, לּו יכולתי  

יהו ושני אחי, שאזכה לחיות במדינה  דית,  לדמיין לעצמי שאזכה להגיע לארץ ישראל עם אחותי 

שאזכה להקים משפחה, שאזכה לגדל שבעה ילדים, שאזכה להיות לאחר ארבעים שנה סנדק בברית  

אולי הייתי מצליח לסיים    -המילה של נכדי בירושלים, לו יכולתי לדמיין לעצמי אך משהו מכל זה  

 אז את קריאת ההגדה"... 

  

 לחנים של הפרק

  קרליבך שלמה הרב, עמי נחמו נחמו

    סלומון ודניאל גנוט יוני, גבוה הר על

 

 הגאולה  זמן הגיעאהרן רזאל, 

 מתוך השיר: 

ִלָיה   "ִהִגיַע ְזַמן ַהְגאּוָלה, ִהִגיַע ְזַמן ַהְגאּוָלה ַע ֶאת ִיּנֹון ְואֵׁ ֹּאַמר ֶשְמאּוָחר אֹו ְמיּוָתר אֹו   ֲאִני שֹומֵׁ ְוִאם ָיבֹוא ֶאָחד י

ַדע ְלָך,  ִאי ֶאְפָשר ֹּא ִנְסַגר"תֵׁ   לפיוט הזמנה באתר השיר על ַהַשַער עֹוד ל

 

   (כאן בביצוע ביני לנדאו ומקהלת ישל"צהרב קוק ) /רוח כנפי

י ְנָשִרים ַאִביִרים" רומזות לפסוקים החותמים את הפרק.   י רּוַח, ַכְנפֵׁ  מילות השיר "ִכי כַֹּח ַעז ְלָך יֵׁש ְלָך ַכְנפֵׁ

 


