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   ה פרק ישעיהו
 

 מטפל   שהוא  שלמרות  הכרם  בעל   של  תיאור  ובו  ,"הכרם  משל"  הראשון:  בחלקו   :יחידות  שלוש  ' ה  בפרק  :מבוא

 "הוי",  נבואות  שרשרת  :השני  חלקב  ו.פקירלה  מחליט  הכרם  שבעל  עד  באושים  פרי  מעלה  הכרם  בכרמו,  במסירות

  . ישראל את קשות שיעניש האויב  של בואו על  נבואה - העונש :השלישי החלק .חטאיו על   העם את מוכיח הנביא בה
 

 למידה  מכוונות ותשאל

 ה?הנבוא  לתוכן העם לקירוב  השיפוטי", "המשל -  הנבואה דרך  תורמת   כיצד א.

 ה? ז בפרק המוצגת מעמו הקב"ה  של הגדולה  האכזבה   נובעת ממה  ב.

 ה? האכזב  מובילה למה ג.

 

   ה פרק ישעיהו
 המשל  פתיחת

יָרה (א)  י ָנא  ָאשִׁ ידִׁ ידִׁ    לִׁ

יַרת   י  שִׁ    ְלַכְרמֹו  ּדֹודִׁ

 ותקוותיו  בכרמו הכרם בעל  פעולות 

ם  רֶּ י  ָהָיה כֶּ ידִׁ ידִׁ ן לִׁ רֶּ ן ְבקֶּ ן בֶּ   :ָשמֶּ

   ַוְיַעְזֵקהּו (ב) 

   ַוְיַסְקֵלהּו 

ָטֵעהּו  ֵרק ַויִׁ    שֹׂ

ן  בֶּ ְגָּדל  ַויִׁ    ְבתֹוכֹו מִׁ

ב ְוַגם     בֹו ָחֵצב  יֶּקֶּ

ים ַלֲעשֹות  ַוְיַקו     ֲעָנבִׁ

ים ַוַיַעש   :ְבֻאשִׁ
 שישפטו  לשומעים פונה הכרם בעל

ִׁם  יֹוֵשב  ְוַעָתה (ג)   יש  ְירּוָשַל    ְיהּוָדה  ְואִׁ

ְפטּו  י  ָנא שִׁ י ּוֵבין ֵבינִׁ  : ַכְרמִׁ

י  עֹוד ַלֲעשֹות ַמה (ד)  ֹׂא  ְלַכְרמִׁ י ְול יתִׁ    בֹו  ָעשִׁ

י  ַמּדּועַ   ֵּויתִׁ ים ַלֲעשֹות קִׁ ים ַוַיַעש ֲעָנבִׁ  :ְבֻאשִׁ
 לכרמו   הכרם בעל  של העונש

יָעה ְוַעָתה  (ה)  ם ָנא  אֹודִׁ ְתכֶּ ר ֵאת  אֶּ י  ֲאשֶּ ה ֲאנִׁ י עֹׂשֶּ    ְלַכְרמִׁ

   ְלָבֵער  ְוָהָיה ְמשּוָכתֹו ָהֵסר 

ְרָמס ְוָהָיה ְגֵדרֹו  ָפרֹׂץ   : ְלמִׁ

יֵתהּו (ו)     ָבָתה ַוֲאשִׁ

ֹׂא  ָזֵמר ל    יִׁ

ֹׂא     ֵיָעֵדר ְול

יר ְוָעָלה  ת ָשמִׁ    ָוָשיִׁ

ים ְוַעל  ָעבִׁ ה הֶּ יר ֲאַצּוֶּ  :ָמָטר ָעָליו  ֵמַהְמטִׁ
 נמשל ה

י (ז)  ם כִׁ רֶּ ְשָרֵאל  ֵבית ְצָבאֹות 'ה כֶּ    יִׁ

יש     ַשֲעשּוָעיו ְנַטע  ְיהּוָדה  ְואִׁ

ְשָפט  ַוְיַקו   ֵנה -  ְלמִׁ ְשָפח ְוהִׁ    מִׁ

ְצָדָקה  ֵנה - לִׁ  : ְצָעָקה ְוהִׁ

  

   הכרם שלמ
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   והנמשל המשל

   הכרם: בעל  שעשה השונות הפעולות את ,הפשט  דרך על בלשונך והסבר  ,ו-א  בפסוקים במשל, עיין .1

ן  רֶּ ן  ְבקֶּ ן  בֶּ  . כרמו  את  לטעת טוב  מקום  בחר הכרם בעל ָשמֶּ

    ַוְיַעְזֵקהּו 

    ַוְיַסְקֵלהּו

ָטֵעהּו      שֵֹׂרק  ַויִׁ

ן  בֶּ ְגָּדל ַויִׁ     ְבתֹוכֹו מִׁ

ב  ְוַגם     בֹו  ָחֵצב  יֶּקֶּ

   ֲעָנִבים ַלֲעׂשֹות    ַוְיַקו
 ְבֻאִשים ַוַיַעׂש 

   טובים  ענבים   לו   יתן  שהכרם    קיווה   הכרם   בעל 
 . גרועים   ענבים  קיבל   הוא   ובמקום    

  ְלָבֵער  ְוָהָיה ְמשּוָכתֹו  ָהֵסר

ְרָמס  ְוָהָיה   ְגֵדרֹו ָפרֹׂץ   ְלמִׁ

יֵתהּו ֹׂא ָבָתה ַוֲאשִׁ ָזֵמר ל ֹׂא   יִׁ    ֵיָעֵדר  ְול
יר  ְוָעָלה ת  ָשמִׁ  ָוָשיִׁ

 

ים ְוַעל ָעבִׁ ה  הֶּ יר   ֲאַצּוֶּ   ָמָטר   ָעָליו ֵמַהְמטִׁ

 

 והנמשל:  המשל את ובקצרה בלשונך וכתוב   ז,-א בפסוקים עיין .2

 

 

 השיפוטי  המשל

  שיפוטי  משל  .השיפוטי"  המשל"   היא   הדרכים  מן  אחת  לעם.  תוכחה   דברי  ישראל  נביאי   אמרו  ,ושונות  רבות  בדרכים

 והוא  לפניו  שהובא  במקרה  לשפוט  ומתבקש  למשל  שמאזין  האדם  למשפט.  ודרישה  חוק  בהפרת  העוסק  סיפור  הוא

  הדמיון   את  אהור   ולא  לאחרים,  שאירע  מעשה  לפניו  שמובא  לתומו  מאמין  הוא  כי  ,"בפח  לכד"נ   שהוא  לב  שם  אינו

  השיפוטי  במשל  לשימוש  בתנ"ך  נוספות  דוגמאות  .הגילוי  לרגע  עד  מעורב,  הוא  שבה  זו  לבין   המסופרת  העבירה  שבין

   ת".התקועי האשה משל " ו ,"הרש  כבשת משל" -
 

   ה?הנבוא  לתוכן העם  לקירוב הכרם, במשל השיפוטי  המשל - הנבואה  דרך תורמת כיצד א. .3

 ?השומע  על  יותר  להשפיע בכדי בה שי שיפוטי"  "משל  של בסגנון תוכחה  תנבוא מדוע ב.
 

 

 וענה:   ז,-א בפסוקים עיין .4

 לשפוט?  צריכים שהם אמיתי באירוע ולא  המשל דרך על בתוכחה מדובר כי המאזינים מבינים בו הרגע מהו א.

 י? אנוש  כרם בעל ולא  הקב"ה הוא  בו הדוברש במשל מדובר כי  להבין מתחיל השומע   שלב באיזה ב.
 

 

 ממילא  כרם.   לבין  אדם  בין   לשפוט  העם   מן  מבקש  באמת   לא  הנביא   רטורית.  בקשה היא במשפט   להכריע   לעם  הפניה

  ישראל   עם  של  הטובה  כפיות  את  מתאר  ה'  שבו  מסר   כאן   מועבר  מאידך   ו".דבר   את  "משמיע  לא   העם   למה   גם  מובן 

 ו. למאמצי ראוי לפרי  זכה  לא  אך רבות, בו השקיע שה'
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 מעמיק  עיון -  והנמשל המשל

 ל. הנמש של  הכללי הרעיון  את  לדעת  צריכים יח"ל  3 תלמידי
 ל. הנמש לפרטי גם הסבר לדעת  צריכים יח"ל  5 תלמידי

 במשל:  ופרט פרט לכל נמשל הציעו  אלא בכך  הסתפקו  לא  המקרא פרשני .כללי באופן הנמשל את  ראינו כה עד

 המשל 
 כרמו  למען פועל הכרם בעל

 הנמשל 
 עמו למען פועל ה'

ם רֶּ י   ָהָיה כֶּ ידִׁ ידִׁ י" לִׁ ם כִׁ רֶּ ְשָראֵ  ֵבית ְצָבאֹות ה' כֶּ  . הקב"ה  הוא  והידיד ישראל  עם הוא הכרם ,)ד( ל"יִׁ

ן רֶּ ן ְבקֶּ ן  בֶּ  ָשמֶּ
  ישראל ארץ וקורא הארצות... מכל  גבוהה שהיא לפי   "קרן"  ישראל  ארץ וקרא

 ( א  פס' ד"ק)ר ש".ודב חלב זבת ארץ"  עליה  שנאמר כמו "שמן  בן"

 ( זפס'  רש"י) ר.במדב כבוד ענני בהיקף תחלה עזקתים ַוְיַעְזֵקהּו 

 ק פס' ב( רד") ל. ישרא מארץ אומות שבעה זהו  האבנים, הכרם מן וסקל ַוְיַסְקֵלהּו 

ָטֵעהּו ֵרק  ַויִׁ  שֹׂ
  והיו  ,ויעקב  יצחק אברהם זרע  שהוא אמת, זרע נבחר נטע שהוא ,העם  זה בו ונטע

 ק פס' ב( רד") ב...טו פרי  שיעשו ראויים

ן בֶּ ְגָּדל  ַויִׁ  ( ז פס' רש"י ) י.ומקדש  משכני ,בתוכו מגדל בניתי  ְבתֹוכֹו  מִׁ

ב ְוַגם  ( זפס' רש"י ) ח.המזב  יקב גם  בֹו  ָחֵצב  יֶּקֶּ

 

 במשל.  פרט לכל  אחד נמשל שלפניך, בטבלה ,בלשונך וכתוב  לעיל הפרשנים  בדברי עיין .5

 המשל 
 כרמו  למען פועל הכרם בעל

 הנמשל 
 עמו למען פועל ה'

ם רֶּ י   ָהָיה כֶּ ידִׁ ידִׁ  הקב"ה  הוא והידיד ישראל עם הוא הכרם לִׁ

ן רֶּ ן ְבקֶּ ן  בֶּ   ָשמֶּ

  ַוְיַעְזֵקהּו 

  ַוְיַסְקֵלהּו 

ָטֵעהּו ֵרק  ַויִׁ   שֹׂ

ן בֶּ ְגָּדל  ַויִׁ   ְבתֹוכֹו  מִׁ

 ב ְוַגם  לעמו  מזבח בנה ה'   בֹו ָחֵצב  יֶּקֶּ

 

יִתי "ַמּדּועַ  -  התוכחה  ה(  )פסוק ְבֻאִשים" ַוַיַעׂש ֲעָנִבים ַלֲעׂשֹות  ִקּוֵּ

 ב: פסוק א,  בפרק ישעיהו  תוכחת עם המשותף מן  יש ד, פסוק ה  בפרק הכרם במשל ישעיהו הנביא  לתוכחת .6

ים  י "ָבנִׁ ַּדְלתִׁ י  גִׁ י". ָפְשעּו ְוֵהם   - ְורֹוַמְמתִׁ  ב(  א, )ישעיהו בִׁ

י "ַמּדּועַ   ֵּויתִׁ ים ַלֲעשֹות קִׁ ים". ַוַיַעש -  ֲעָנבִׁ  ד( ה, )ישעיהו ְבֻאשִׁ

 הללו?  התוכחות   לשתי המשותף  מה
 

 

 מתוארת   ובו  ישעיהו   ספר  את  הפותח   א  לפרק   מתקשר  זה   פרק  ישראל.  מעם  קשה  אכזבה  על   שומעים   אנו  הכרם   במשל

  די  שאין  כך  לחברו,  אדם  בין  במצוות  עוון  מלאה  שלהם  והחברה   ומשפט  צדק  עושים  שאינם  על  מעמו  ה'  אכזבת

 ם. עליה  מקפידים שהם למקום אדם בין במצוות
 



 ישעיהו פרק ה   

 4   השנה!  כל   לאורך  שלך  והנוכחות  ההשתתפות פי  על   נקבע השנתי"  הציון " זכור:   עמירם דומוביץ  

 ו( -ה )פסוקים  הכרם של  עונשה

   ה פרק ישעיהו

יָעה ְוַעָתה  (ה) ם ָנא  אֹודִׁ ְתכֶּ ר ֵאת  אֶּ י  ֲאשֶּ ה ֲאנִׁ י עֹׂשֶּ    ְלַכְרמִׁ

   ְלָבֵער  ְוָהָיה ְמשּוָכתֹו ָהֵסר 

ְרָמס ְוָהָיה ְגֵדרֹו  ָפרֹׂץ   : ְלמִׁ

יֵתהּו  (ו)    ָבָתה ַוֲאשִׁ

ֹׂא  ָזֵמר ל    יִׁ

ֹׂא     ֵיָעֵדר ְול

יר ְוָעָלה  ת ָשמִׁ    ָוָשיִׁ

ים ְוַעל  ָעבִׁ ה הֶּ יר ֲאַצּוֶּ  :ָמָטר ָעָליו  ֵמַהְמטִׁ

 

 העונש( מרכיבי כל את )פרט הכתוב  פשט לפי הכרם של העונש מהו בלשונך, כתוב .7

 
 ו(? -ה )פס' המשל בסוף פעולותיו לבין ב(-א )פס' המשל  בתחילת הכרם  בעל של הפעולות  בין העקרוני ההבדל מה .8

 
 

 ז(  )פסוק "ְצָעָקה ְוִהנֵּה - ִלְצָדָקה ,ִמְׂשָפח ְוִהנֵּה - ְלִמְשָפט ַוְיַקו"

 : ורע  טוב בין  ההיפוך  מתרחש בה הקלות את מדגים לתוצאות ציפיות בין הפער את המתאר  הכרם משל

ְשפָ " ֵנה - ט ַוְיַקו ְלמִׁ ְשפָ   ְוהִׁ  ול( נגע, עיוות דין, עו ,תחַ פַ )סַ  חמִׁ

צְ  ֵנה - ָקהדָ לִׁ  )צעקת העשוקים נגד עושקיהם( " ָקהעָ צְ  ְוהִׁ

 ע. ר למעשה הטובה הכוונה מתהפכת מילה בכל  אחת אות  של החלפהו מילים" ב"משחקי שימוש דרך

 ה. האכזב  גודל את  וממחיש הרעה בבחירתם  ההפתעה את מבטא ה"ְוִהנ"  הבמיל פעמיים  השימוש גם

 

 דברים(  שני )פרט דבר. של  בסופו יצא  ומה  ישראל מעם  קיווה ה' מה  ,בלשונך הסבר .9
 

 

 

 ח י"  פרק תבראשי  בספר ומשפט לצדק קישור 

 לאברהם   מגלה  כשה'  .  באברהם  הבחירה  בשורש  פוגעים  הם  וצדקה   משפט  עשיית  שבאי  משום  ישראל  מעם  מאוכזב  ה'

י"   ו:יעוד  היא  אברהם  לבחירת  שסיבה   מציין   הוא  ועמורה סדום  את   להפוך הולך  שהוא יו   כִׁ ר   ְלַמַען  ְיַדְעתִׁ ה  ֲאשֶּ ת  ְיַצּוֶּ  אֶּ

ת  ָבָניו ְך  ְוָשְמרּו  ַאֲחָריו  ֵביתֹו  ְואֶּ רֶּ  ובמשפט  הבחירה  לשורש  הנביא  חוזר  הכרם  במשל  ".טּוִמְשפָ   ְצָדָקה  ַלֲעׂשֹות  ה'  ּדֶּ

ה  ְלִמְשָפט  "ַוְיַקו  וצדקה:  משפט  עושה  אינו  ישראל  עם  קיים,  אינו  הבחירה  ששורש  קובע  הוא  הסיכום  ִמְׂשָפח   ְוִהנֵּ

ה ִלְצָדָקה  ה". ְצָעקָ  ְוִהנֵּ

 ישראל  עם  א אל  ,יעודו  את  ממש  לא ישראל עם  רק   שלא  כך על   מדבר   שלנו  הסיפור   ברקע שמצוי   ועמורה  סדום   סיפור 

 הצעקה   עניין  גם  א(  בפרק   בפירוט  כבר   שמתואר  )כפי   סדום.  של   דרכה  -  המנוגדת   הדרך  את  לעצמו   ואמץ  דרכו   את   זנח

 מאצל   שונה  אברהם   אצל  הידיעה  המקומות.  בשני  מופיע   יד"ע  הפועל   וגם   לצעקה,   צדקה  בין   הסמיכות  בסדום,   מופיע

 סדום  בסיפור היא גם  מופיעה הצעקה  גם  כך ,ומשפט" צדקה "לעשות  - סדום בסיפור מופיעה שהצדקה כשם ם.סדו

 ה"."הכצעקת
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 מכאן ואילך יח"ל אינם חייבים ללמוד    5  י גם תלמיד   - תשפ"ב  

 

  סגנון  תבעל  נוספת  תוכחה  נבואתל  ואילך   ח   מפס'  החל   עובר  הנביא  הכרם,  משל   ע"י   העם  את   הוכיח   שהנביא   לאחר

 מילת  בעזרת   העם.  של  העוון   כובד  על   גדולה   הזדעזעות  מביעה  כאן  "הוי"   המילה  י".הו"  ןבלשו  ותפתיחב  אפיין:תמש

 "הוי".  הזעקה  במילת פותח  חלק כל כאשר  חלקים  לשישה הנבואה את  לחלק ניתן ,וי"ה"  הפתיחה
 

o ראשונהה ה"הוי" פסקת 

 , בטבלה, את הפסוקים הבאים:בלשונךא. הסבר  .10

 פירוש  המקרא  בלשון  

 החטא

 

  הֹוי (ח)

יֵעי  ת  ַמגִׁ ת  ַביִׁ ה  ,ְבַביִׁ ה  ָשדֶּ יבּו  ְבָשדֶּ ס  ַעד  ַיְקרִׁ פֶּ  ,ָמקֹום  אֶּ

ם  ם ְוהּוַשְבתֶּ ב ְלַבְּדכֶּ רֶּ ץ ְבקֶּ  :ָהָארֶּ

 

 העונש

 

   ,ְצָבאֹות 'ה ְבָאְזָני (ט)

ם  ֹׂא אִׁ ים ל ים ָבתִׁ ְהיּו ְלַשָמה ַרבִׁ ים ,יִׁ ים ְגדֹׂלִׁ  : יֹוֵשב ֵמֵאין ְוטֹובִׁ

י (י) ת כִׁ רֶּ ְמֵּדי ֲעשֶּ ם צִׁ רֶּ ָחת ַבת  ַיֲעשּו כֶּ ַרע ,אֶּ ר ְוזֶּ ה חֹׂמֶּ  פ  :ֵאיָפה ַיֲעשֶּ

 

 

 . מידה" כנגד  מידה" של העיקרון  פי על  י,-ח  שבפסוקים העונש החטא את הסברב. 

 

 

o שנייה ה ה"הוי" פסקת 

 , בטבלה, את הפסוקים הבאים:בלשונךא. הסבר  .11

 פירוש  המקרא  בלשון  

 החטא

  הֹוי (יא)

יֵמי  ר ַמְשכִׁ ְרּדֹׂפּו ֵשָכר  ַבבֹׂקֶּ ף ְמַאֲחֵרי ,יִׁ שֶּ ן ַבנֶּ יֵקם ַייִׁ  : ַיְדלִׁ

נֹור ְוָהָיה (יב) ל כִׁ בֶּ יל תֹׂף ָונֶּ ן ְוָחלִׁ ם ָוַייִׁ ְשֵתיהֶּ  ,מִׁ

ֹׂא ָיָדיו ּוַמֲעֵשה ,ַּיִביטו  לֹא 'ה פַֹׂעל ְוֵאת   :ָראּו ל

 

 העונש

 

י ָגָלה ָלֵכן   (יג)   ,ָדַעת ִמְבִלי ַעמִׁ

ֵחה ַוֲהמֹונֹו ,ָרָעב ְמֵתי ּוְכבֹודֹו   :ָצָמא צִׁ

יָבה ָלֵכן (יד) ְרחִׁ יהָ  ּוָפֲעָרה ַנְפָשּה ְשאֹול הִׁ י פִׁ ְבלִׁ   ,חֹׂק לִׁ

 :ָבּה ְוָעֵלז ּוְשאֹוָנּה ַוֲהמֹוָנּה ֲהָדָרּה ְוָיַרד 

ַשח (טו) ְשַפל ָאָדם ַויִׁ יש ַויִׁ ים ְוֵעיֵני אִׁ ְשַפְלָנה ְגבֹׂהִׁ  : תִׁ

ְגַבּה(טז) ְשָפט ְצָבאֹות 'ה ַויִׁ ְקָּדש ַהָקדֹוש ְוָהֵאל ,ַבמִׁ ְצָדָקה נִׁ  :בִׁ

ים ְוָרעּו  (יז) ים ְוָחְרבֹות ,ְכָדְבָרם ְכָבשִׁ ים ֵמחִׁ ֹׂאֵכלּו  ָגרִׁ  : י

 

 

 .מידה"  כנגד "מידה   של העיקרון פי  על יז,- יא  שבפסוקים העונש החטא את הסברב. 

 

  

 הוי" נבואת"  
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o האחרונות  ה"הוי" פסקאות ארבעת 

 כג. -יח  שבפסוקים  ה"הוי"  פסקאות מארבעת אחד בכל החטאים םה המ שלפניך, בטבלה ,בלשונך כתוב .12

 בלשונך  - פירוש המקרא  בלשון  

 החטא

  הֹוי (יח)

ָעֹון מְֹׂשֵכי   : ַחָטָאה  ָהֲעָגָלה ְוַכֲעבֹות ַהָשְוא ְבַחְבֵלי הֶּ

ים  (יט) יָשה ְיַמֵהר :ָהאְֹׂמרִׁ ה ְלַמַען  ַמֲעֵשהּו ָיחִׁ ְראֶּ  , נִׁ

ְקַרב  ְשָרֵאל ְקדֹוש ֲעַצת ְוָתבֹוָאה ְותִׁ  ס  :ְוֵנָדָעה יִׁ

 

  החטא

  הֹוי  (כ)

ים    ָרע ְוַלטֹוב טֹוב ָלַרע ָהאְֹׂמרִׁ

ים  ְך ָשמִׁ ְך ְואֹור ְלאֹור חֹׂשֶּ   ְלחֹׂשֶּ

ים   ס  :ְלָמר ּוָמתֹוק ְלָמתֹוק ַמר ָשמִׁ

 

 החטא
  הֹוי (כא)

ים  ם ֲחָכמִׁ ד ְבֵעיֵניהֶּ גֶּ ם ְונֶּ ים ְפֵניהֶּ   : ְנבֹׂנִׁ

 החטא

  הֹוי (כב)

ים  בֹורִׁ ְשתֹות גִׁ ן לִׁ ל ְוַאְנֵשי ָייִׁ ְמסְֹׂך ַחיִׁ  :ֵשָכר לִׁ

יֵקי ( כג) ב ָרָשע ַמְצּדִׁ ְדַקת שַֹׂחד ֵעקֶּ ים  ְוצִׁ יקִׁ ירּו ַצּדִׁ נּו ָיסִׁ מֶּ  ס  :מִׁ
 

 

 ? האחרונות  ה"הוי" פסקאות בארבעת שחסר המרכיב מהו  ,הראשונות ה"הוי"  פסקאות לשתי  בהשוואה א. .13

 הכתוב.   על תשובתך  את בסס  האחרונות? הפסקאות בארבעת שחסר המרכיב את משלים הנביא  היכן ב.
 
 

o ה"הוי" נבואות מבנה יכוםס 

 ה: החבר במצב הנבואה  של ומעמיקה  ההולכת ההתבוננות את המבטאים "הוי"  של מרשימה   בנויה הנבואה

  רעהו,  גבול  הסגת  -  חברתי  עושק  יהודה:  יושבי   של   לעין   הנראה  החטא   את  מציין   הנביא  הראשון  ב'הוי' •

 ה'.  מצוות על ועברה בחברה, בחלשים הזולת,  ברכוש אנושה פגיעה  שהיא

  לחטא  האדם  את  ומדרדר  המוביל  -  יהודה  יושבי  של   הנהנתני  החיים  לאורח  מתייחס   הנביא  השני  ב'הוי' •

   '.ה שכחת

  שעומד  יהודה,  יושבי  של  המעוות  והתודעתי  הרוחני  עולמם  -  משותף  עניינם  האחרונים  ה'הוי'  ארבעתב •

 הבעיה.  בשורש
  

 האנושי,   הקיום  רובדי  בכל  דהיינו  ,המחשבה  ועד  הדיבור  דרך  המעשה  מן  מתפרש  שהקלקול  מראים  אלה  פסוקים

 בשר". ועד "מנפש רבדים אותם כל את לתקן גם יש  לפיכך
 

 י' ה'הו נבואות ובין הכרם  משל  בין הקשר 

  "ַוְיַקו   ובמשפט:  בצדק  נוהג  אינו   שהעם  מתברר   הכרם  במשל  י':ה'הו  נבואות  ובין   הכרם  משל  בין  קשר  על  להצביע  ניתן 

ֵנה  ְלִמְשָפט ְשָפח  ְוהִׁ ֵנה  ִלְצָדָקה   מִׁ   אינו  העם  אם   ה'.  לידי   עוברת  המשפט  עשיית  ה יהשני  ה"הוי"  בנבואות  ה".ְצָעָק   ְוהִׁ

ְגַבּה ופורענות: משפט  עושה ה'  משפט, עושה ְקָּדש   ַהָקדֹוש ְוָהֵאל  ַבִמְשָפט ְצָבאֹות  ה'  "ַויִׁ  ". הִבְצָדקָ  נִׁ
 

 כולה. היחידה  בסיכום בסוף, נראה  היחידה  חלקי לשאר הכרם משל בין נוסף קשר
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  השני   בחלק  )שנזכרו  החטאים  על  נשו עה  .שעונה  של  פירוטה  נאמר  לא  האחרונות,  ה'הוי'  בואותנ  ארבעתב  שראינו   כפי

  שנזכרו  החטאים  על  הוא  השלישי בחלק  שהעונש  לכך  בכתוב סהביסו הפרק,  של  השלישי בחלק  כאן  נאמר  הפרק(  של

 קשות   שיפגע  גדול  אויב  של  בואו  הוא  והעונש  ."..כן.  ו"על  ."."לכן.  במילים  פותח  השלישי  חלקשה  ,הוא  השני  חלקב

 . בישראל - בחוטאים
 

  לצדו  פירוש  בלשונך,  רשום  אלו.  בפסוקים  המובאים  העונש  תיאורי  את  מבין  שאתה  וודא  ל,-כד  פסוקים  את  קרא .14

   .קשה ביטוי כל של

 .תקבולת  של  מבנה בעלות צלעות  משתי הבנויים רבים ביטויים יש  הפרק של  השלישי  בחלק לב, שים

 .לה  המקבילה בצלע  עיון  ע"י  ,הקשה  הצלע את לפרש התקבולת  בעזרת  ניתן מובנת  לא  אחת וצלע במידה

 

o ה פרק ישעיהו   

ן (כד) ֱאכֹׂל ָלכֵּ ָהָבה ַוֲחַשש /  ֵאש ְלשֹון ַקש כֶּ ה,  לֶּ ְרפֶּ  יִׁ

ְהיֶּה ַכָמק ָשְרָשם   ְרָחם  / יִׁ ה ָכָאָבק ּופִׁ    ַיֲעלֶּ

י  ְמַרת ְוֵאת / ְצָבאֹות 'ה תֹוַרת  ֵאת  ָמֲאסּו כִׁ ְשָרֵאל   ְקדֹוש אִׁ ֵאצּו יִׁ  : נִׁ

ן ַעל (כה)    ְבַעמֹו 'ה  ַאף ָחָרה כֵּ

ְרְגזּו ַוַיֵכהּו / ָעָליו  ָידֹו ַוֵיט   ים  ַויִׁ ָהרִׁ    הֶּ

י   ְבָלָתם  ַוְתהִׁ ב ַכּסּוָחה  נִׁ רֶּ    חּוצֹות ְבקֶּ

ֹׂאת ְבָכל   ֹׂא ז  : ְנטּוָיה ָידֹו ְועֹוד /  ַאפֹו ָשב ל

ם ֵנס  ְוָנָשא (כו) ְקֵצה  לֹו ְוָשַרק  /  ֵמָרחֹוק ַלגֹויִׁ ץ  מִׁ  ָהָארֶּ

ֵנה     : ָיבֹוא ַקל ְמֵהָרה  ְוהִׁ

   בֹו כֹוֵשל ְוֵאין  / ָעֵיף ֵאין (כז)

ֹׂא   ֹׂא  / ָינּום ל יָשן ְול    יִׁ

ֹׂא   ְפַתח ְול ֹׂא  /  ֲחָלָציו ֵאזֹור נִׁ ַתק  ְול    :ְנָעָליו  ְשרֹוְך נִׁ

ר (כח) ָציו  ֲאשֶּ ים חִׁ    ְּדֻרכֹות ַקְשתָֹׂתיו  ְוָכל  / ְשנּונִׁ

ְחָשבּו ַכַצר סּוָסיו ַפְרסֹות   ָליו  / נֶּ    :ַכּסּוָפה ְוַגְלגִׁ

יא  לֹו  ְשָאָגה (כט) ְשַאג / ַכָלבִׁ ים  יִׁ ירִׁ    ַכְכפִׁ

ְנהֹׂם   ֹׂאֵחז ְויִׁ ף ְוי רֶּ יט /  טֶּ יל ְוֵאין ְוַיְפלִׁ    :ַמצִׁ

ְנהֹׂם (ל)    ָים ְכַנֲהַמת ַההּוא   ַביֹום ָעָליו ְויִׁ

ַבט  ץ ְונִׁ ֵנה  ָלָארֶּ ְך ְוהִׁ יהָ  ָחַשְך ָואֹור  / ַצר חֹׂשֶּ יפֶּ  : ַבֲערִׁ

 

o ישראל את  שיעניש להגדו האויב  מיהו ? 

 לב   לשים  יש  ה.יהוד  על  למלחמה  צבאו  עם  עלה  אשר  ,אשור  מלך  סנחריב,  את  האויב  בתיאור  רואים  רבים  פרשנים

 שר א  סנחריב,  מסע  ואכן,  .יהודה  את  מחריב  שהוא  מתואר  לא  אך  יהודה,  תושבי  על  רב  פחד  כמפיל  מתואר  שהצבא

 ב.סנחרי של במפלתו מסתיים  הארץ, תושבי על  רב פחד  הפיל
  

 תשע"ו קיץ  מבגרות מתוך  שאלה 

 ישראל?  את להעניש  ה' שיביא האויב מתואר בהם ל -כו  בפסוקים נועיי  .15

 יגיע?  הוא מהיכןו  הוא, עם  מאיזה הזה, האויב מיהו  א.

 .הכתוב על תשובתך את בסס האויב? של תכונות חמש  ציין ב.

  

 :אויב של  בואו העונש   
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o מידה  כנגד מידה 

 הראיות  אחת  הפרק.  של  השלישי  בחלק  כאן  נאמר  ,הפרק  של   השני   בחלק  שנזכרו  החטאים  על  ,נשו עשה  ראינו  כפי

 מידה". כנגד "מידה   של העיקרון  פי על  שפועלים עונשים שלושה שמוצאים הוא לכך
 תשע"ו  קיץ  בגרות מתוך  שאלה 

  עונשים  שלושה  ומצא  (ל-כו )  השלישי   החלק   של  בפסוקים  עיין  .רקפה   של  השני  חלקה מ  חטאים   שלושה  לפניך  .16

 ? מידה" כנגד  מידה" בכך  יש מדוע והסבר יםהעונש את  צטט מידה". כנגד "מידה  של  העיקרון פי  על שפועלים

 מידה" כנגד ל"מידה ההסבר יםהעונש ים החטא

ים:"    ָהאְֹׂמרִׁ

ר יָשה ְיַמהֵּ    ַמֲעֵשהּו ָיחִׁ

ה" ְלַמַען ְראֶּ  )יח(  נִׁ

  

   "הֹוי

י ְרּדֹׂפּו, ֵשָכר ַבֹבֶקר ַמְשִכימֵּ   יִׁ

י ף ְמַאֲחרֵּ שֶּ ן ַבנֶּ יֵקם" ַייִׁ  )יא(  ַיְדלִׁ
  

   "הֹוי

ים   ָרע, ְוַלטֹוב טֹוב ָלַרע ָהאְֹׂמרִׁ

ים  )כ( "ְלֹחֶשְך ְואֹור ְלאֹור ֹחֶשְך ָשמִׁ

  

 

o האיוב"  של  "בואו ונבואת "יהו"ה  נבואות ביןל "הכרם  משל" בין הקשר 

 )החטאים(,   השני  החלקים  לבין  הפרק  של  הראשון  בחלק  הנזכר   הכרם  משל  בין  ברור  מאוד   קשר  אל  עילהצב  ניתן

  :הפרק של ם()העונשי והשלישי

  וזאת   ביאושים   פרי  והביאה  בעליה,  את   ואכזבה   ש'חטאה'   כרם  ובו  משל   מוצג  ,הפרק  של   הראשון  בחלק •

  גורם  הכרם   את  מפקיר שהוא   בכך  כרמו  את  מעניש  הכרם   בעל  ולכן  ם, הכר  בעל של  המסורה   העבודה למרות

  בחלקים  רק  יובא  והעונש  החטא   של  הפירוט  אך  יענש, יו  שחטא  ישראל  עם  על  הוא  המשל  תיהרס.  שהכרם

  :בפרק הבאים

  לחטאי  המקבילים  ,ישראל  עם  של  החטאים  את  מתואר   ישעיהו  ,וי'הה'  בנבואות  ,פרקה  של  השני  חלקב •

 הכרם".  ב"משל  כמתואר ביאושים פרי  הצמיחה הכרם מעולים,  ענבים  אשכולות להצמיח  שבמקום - םהכר

  האשורי. האויב מכולם, הגדול האויב  של בבואו שיבוא העונש את מנבא ישעיהו הפרק,  של השלישי בחלק •

 הכרם".  ב"משל כמתואר הכרם  של העונש לתיאור  מקביל הזה  העונש
 

 הכרם?  במשל  המתואר לעונש מקביל  ,לארץ אשור  בוא של העונש במה .17


