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 ישעיהו פרק יא 
 

 

 ההרס   את  במסעיו,  כבש  שהוא  יםהרב  העמיםו   הערים  את  :אשור  מלך  של  הכיבושים  מסע  את  תיאר  הנביא  י'  פרקב

 . בקלות  אותה  יכבושש  בטוח  יהיה  הוא  ושם  ירושלים  לשערי  גיעי  הוא  ואיך  יהודה,  בארץ  אחריו  הותיר  שהוא  והחורבן

 את   לכבוש  בידם  יעלה   לא  עצומה,  מפלה  ינחול  הצבא  אשור,  צבא  את  יכה   ה'   איך  לתאר,  המשיך  י  פרק  בסוף  הנביא

 אשור,   ממלכת נפילת  בעקבות  בישראל   יקרה  מה מתאר הנביא יא  בפרק לארצם. יחזרו   וצבאו אשור  ומלך ירושלים, 

 דוד: בית מלכות  של מחודשת עלייה שתחל  מנבא הוא
 

   יא פרק ישעיהו

ַזע ֹחֶטר  ְוָיָצא (א) ֶצר ,ִיָשי  ִמגֵּ  : ִיְפֶרה ִמָשָרָשיו ְונֵּ

ָצה רּוחַ  ,ּוִביָנה ָחְכָמה  רּוחַ   ,'ה רּוחַ  ָעָליו ְוָנָחה  (ב)  ': ה ְוִיְרַאת  ַדַעת רּוחַ   ,ּוְגבּוָרה עֵּ

ה  ְולֹא  ,'ה ְבִיְרַאת ַוֲהִריחֹו (ג) יָניו ְלַמְראֵּ  :יֹוִכיחַ  ָאְזָניו ְלִמְשַמע ְולֹא ,ִיְשּפֹוט עֵּ

י  ְבִמישֹור ְוהֹוִכיחַ  ,ַדִלים ְבֶצֶדק ְוָשַפט (ד) ֶבט ֶאֶרץ  ְוִהָכה ,ָאֶרץ  ְלַעְנוֵּ  :ָרָשע ָיִמית ְשָפָתיו  ּוְברּוחַ  ,ִּפיו ְבשֵּ

זֹור  ֶצֶדק ְוָהָיה (ה) זֹור  ְוָהֱאמּוָנה  ,ָמְתָניו אֵּ  : ֲחָלָציו אֵּ

ב ְוָגר (ו) ר ,ֶכֶבש ִעם  ְזאֵּ ֶגל ,ִיְרָבץ ְגִדי ִעם  ְוָנמֵּ ג  ָקֹטן ְוַנַער   ,ַיְחָדו  ּוְמִריא   ּוְכִפיר ְועֵּ  : ָבם ֹנהֵּ

יֶהן ִיְרְבצּו ַיְחָדו  ִתְרֶעיָנה ָוֹדב  ּוָפָרה (ז)  : ֶתֶבן יֹאַכל ַכָבָקר ְוַאְריֵּה  ,ַיְלדֵּ

ק  ְוִשֲעַשע (ח)  :ָהָדה ָידֹו  ָגמּול   ִצְפעֹוִני ְמאּוַרת  ְוַעל ,ָּפֶתן ֻחר  ַעל יֹונֵּ

עּו לֹא (ט) ָעה ָהָאֶרץ ָמְלָאה  ִכי ,ָקְדִשי ַהר ְבָכל  ַיְשִחיתּו  ְולֹא ָירֵּ  פ :ְמַכִסים ַלָים ַכַמִים ,'ה  ֶאת דֵּ

ד ֲאֶשר ִיַשי   ֹשֶרש ַההּוא ַביֹום ְוָהָיה (י) ס ֹעמֵּ ָליו ,ַעִמים ְלנֵּ  פ :ָכבֹוד ְמנָֻחתֹו  ְוָהְיָתה ִיְדֹרשּו גֹוִים אֵּ

 

ַזע "ֹחֶטר א: פסוק י" ִמגֵּ  ִישָׁ

   יא פרק ישעיהו

ַזע ֹחֶטר  ְוָיָצא (א) ֶצר ,ִיָשי  ִמגֵּ  : ִיְפֶרה ִמָשָרָשיו ְונֵּ

 

 א  יא, ישעיהו מקרא דעת

 . שוב( ויפרח יתחדש העץ וממנו )כרות, אילן מגזע א צשיו ענף ,מקל - חוטר

 .חדש אילן  להתפתח עתיד הנצר  ומן  האילן, גזע משנגדע השורש מן הצומח רך קנה - נצר

 

 עיין בפסוק א, ובפירוש דעת מקרא והסבר את הדימוי הנזכר בפסוק.   .1

  המשל 

  הנמשל 

 

 "יצא חוטר מגזע ישי ונצר משורשיו יפרה "ו 
  

   עלייתה המחודשת של מלכות בית דוד
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 א  יא, ישעיהו שד"ל

י  )ונכרת(  "ְוִנַקף  אל  נמשך   הוא  "ֹחֶטר  ְוָיָצא"  והנה  מלך  שמלך  תחת  כי  (דל  י,  )ישעיהו  ִיּפֹול"  ְבַאִדיר  ְוַהְלָבנֹון  ַבַבְרֶזל,  ַהַיַער  ִסְבכֵּ

 לחוטר   וד ד  בית  המשיל  גדול,   ליער   אשור  מלך   שהמשיל   ומפני   .ונישא  ירום   דוד  בית   וייגדע,  ישפל   כבודו  כל  עם  אשור

 ע. מגז מחדש הצומח קטן

 

  בפרק ש  האחרון  הפסוק  של  הדימוי  את  ההנגדה  דרך  על  ממשיך   יא   פרק   של  הראשון   בפסוק  שהנביא  ,מפרש  שד"ל .2

 ההנגדה? ומהי  הדימוי, מהו  .י'
 
 

 המשיח  מלך  של  תכונותיו ה:-ב פסוקים

ה ישעיהו מתאר את - לאחר שבפסוק א ישעיהו מנבא שבעתיד יעלה ויפרח מחדש מלך המשיח מבית דוד, בפסוקים ב

 תכונותיו הנעלות של אותו מלך שיקום: 

   יא פרק ישעיהו

ַזע ֹחֶטר  ְוָיָצא (א) ֶצר ִיָשי,  ִמגֵּ  : ִיְפֶרה ִמָשָרָשיו ְונֵּ

ָצה  רּוחַ  ּוִביָנה, ָחְכָמה רּוחַ  ,'ה  רּוחַ  ָעָליו ְוָנָחה ( ב)  ': ה ְוִיְרַאת ַדַעת רּוחַ   ּוְגבּוָרה, עֵּ

ה ְולֹא  ,'ה  ְבִיְרַאת ַוֲהִריחֹו( ג) יָניו ְלַמְראֵּ  י המראה החיצוני והשמועה(: פ)לא יחרוץ דין רק ל יֹוִכיַח  ָאְזָניו ְלִמְשַמע ְולֹא ִיְשּפֹוט, עֵּ

י  ְבִמישֹור ְוהֹוִכיחַ  ַדִלים, ְבֶצֶדק ְוָשַפט( ד) ֶבט ֶאֶרץ  ְוִהָכה ָאֶרץ,  ְלַעְנוֵּ  :ָרָשע ָיִמית ְשָפָתיו  ּוְברּוחַ  ִּפיו, ְבשֵּ

 )ארץ שתמרוד לא יהיה צריך להילחם בה אלא המרד יתבטל ע"י דברי שכנוע(  )יחרוץ דין צדק לחלשים שבארץ(,     

זֹור  ֶצֶדק ְוָהָיה( ה) זֹור  ְוָהֱאמּוָנה  ָמְתָניו, אֵּ  )אזור = חגורה(.  :ֲחָלָציו אֵּ

 

 ב  יא, ישעיהו מקרא דעת

  ה'   מאת  הנאצל  מיוחד,   וכשרון  כח  כלומר:  ה',  רוח  ישי,  מצאצאי  המושל  על  עליו,  )תשרה(  תנוח  -   'ה  רּוחַ   ָעָליו  ְוָנָחה 

 ֶאל  'ה  רּוחַ   "ַוִתְצַלח  למלך:  שנמשל  בשעה  בו  שנאמר  בדוד,  שמצאנו  כדרך  ממלכתו  בענייני  לו  לסיייע  בחירו  המלך  על

ַהיֹום ָדִוד  . יג( טז, א  )שמואל ָוָמְעָלה"  ַההּוא מֵּ

 

   ג ,יא ישעיהו דוד מצודת

 והתבוננות  הבנה במעט :לומר  וצה ור  ,ריח בשם קלה להרגשה קורא  לכן  מאד  קלה הרגשה היא שהריח  לפי -  והריחו

 . רעים אם המה הטובים  אדם בבני ויבחין  ירגיש

 . 'מה היראה בעבור לו  תהיה  הזאת  ההרגשה -  'ה ביראת

 

   ד ,יא ישעיהו ק"רד

 ...והעשירים הגדולים פני   להדר העולם שדרך לפי... - דלים בצדק ושפט

 בעבור   ,יעשקום  ולא  יגזלום  שלא  ארץ  ענוי   בעבור,  )ללכת ביושר(   במישור  החזקים  ויוכיח  - והוכיח במישור לענוי ארץ  

 . וחלשים רפים שהם

 

 וענה:ורד"ק,   דוד מצודת , מקרא דעת  ובפירושי  ה,-ב בפסקים עיין .3

 לו?  יסייע  הזה הכלי ובמה המשיח, מלך  של ההתנהלות  את אפייןיש המרכזי ה"כלי" מה מקרא, דעת לפי א.

ה   ְולֹא  :'ה  ְבִיְרַאת   ַוֲהִריחֹו"  נאמר:  ד -ג  בפסוקים  ב. יָניו   ְלַמְראֵּ   ָיִמית   ְשָפָתיו  ּוְברּוחַ   ַדִלים...  ְבֶצֶדק  ְוָשַפט  ִיְשּפֹוט...  עֵּ

 "? ַוֲהִריחֹו" בדימוי שמתוארת  המשיח מלךל  שתהיה המיוחדת  התכונה  מה דוד, מצודת לפי .ָרָשע"

 תשובתך.  את בסס מעולה? כך  כל בצורה ממלכתו  את  לנהל המשיח מלך  יזכה מה  בזכות דוד, מצודת לפי ג.

י  ְבִמישֹור  ְוהֹוִכיחַ   ַדִלים,  ְבֶצֶדק  "ְוָשַפט  נאמר  ד  בפסוק  ד.  זה?   בפסוק  שמתוארת  התכונה  מה  ,הרד"ק  לפי  .ָאֶרץ"  ְלַעְנוֵּ
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o יא  פרק  ביןל  א  פרק בין השוואה 

 המשפט  השבת  - והתיקון הדין, עיוות  -  החטא על  א' בפרק  שלמדנו מה לאור יא בפרק אצלנו פסוקים את  לראות שי

 ם:לירושלי והצדק

 א  פרק ישעיהו

יָכה (כא) ֲאִתי ,ֶנֱאָמָנה ִקְרָיה  ְלזֹוָנה  ָהְיָתה אֵּ  : ְמַרְצִחים ְוַעָתה  - ָבּה ָיִלין  ֶצֶדק ,ִמְשָּפט ְמלֵּ

ְך (כב) ְך ,ְלִסיִגים ָהָיה ַכְסּפֵּ  : ַבָמִים ָמהּול ָסְבאֵּ

י סֹוְרִרים ָשַרִיְך (כג) ב ֻכלֹו ,ַגָנִבים ְוַחְברֵּ ף  ֹשַחד ֹאהֵּ ה ְוִריב ,ִיְשֹפטּו לֹא  יָׁתֹום ,ַשְלֹמִנים ְוֹרדֵּ נָׁ יֶהם יָׁבֹוא לֹא  ַאְלמָׁ    :ֲאלֵּ

ן (כד) ל ֲאִביר ,ְצָבאֹות 'ה ָהָאדֹון  ְנֻאם ָלכֵּ ם הֹוי ,ִיְשָראֵּ אֹוְיָבי ְוִאָנְקָמה ִמָצַרי ֶאָנחֵּ  :מֵּ

 :ְבִדיָלִיְך ָכל  ְוָאִסיָרה ,ִסיָגִיְך ַכֹבר ְוֶאְצֹרף ,ָעַלִיְך ָיִדי  ְוָאִשיָבה  (כה)

י ,ְכַבְתִחָלה ְוֹיֲעַצִיְך ,ְכָבִראֹשָנה ֹשְפַטִיְך  ְוָאִשיָבה (כו) ן  ַאֲחרֵּ א כֵּ  : ֶנֱאָמָנה ִקְרָיה  ,ַהֶצֶדק  ִעיר  ָלְך ִיָקרֵּ

ט ִצּיֹון (כז) ֶדה ְבִמְשפָׁ ֶביהָׁ  ,ִתפָׁ ה ְושָׁ קָׁ  :ִבְצדָׁ

 

 " כבש עם  זאב וגר" י:-ו פסוקים

  ימי   את  בעתיד   שיאפיינו  מרכזיים  דברים   שלושה   שלפניך,   בטבלה  , בלשונך  פרט  ,הפשט  לפי   י,- ו  בפסוקים   עיין .4

   המשיח? מלך

 בלשונך  -  יא פרק ישעיהו המקרא בלשון -  יא פרק ישעיהו

ב ְוָגר (ו) ר ,ֶכֶבש ִעם  ְזאֵּ    ,ִיְרָבץ ְגִדי ִעם  ְוָנמֵּ

ֶגל  ג ָקֹטן ַיְחָדו, ְוַנַער )בהמה(ּוְמִריא  ּוְכִפיר  ְועֵּ  : ָבם ֹנהֵּ

יֶהן,  ִיְרְבצּו ַיְחָדו  ִתְרֶעיָנה ָוֹדב  ּוָפָרה( ז)  ַיְלדֵּ

 : ֶתֶבן יֹאַכל ַכָבָקר ְוַאְריֵּה 

ק  ְוִשֲעַשע( ח)  ָּפֶתן,  ֻחר  ַעל יֹונֵּ

 יושיט(תינוק ידו )ָהָדה:   ָידֹו ָגמּול ִצְפעֹוִני ְמאּוַרת ְוַעל 

עּו לֹא( ט)  ָקְדִשי,  ַהר ְבָכל  ַיְשִחיתּו  ְולֹא ָירֵּ

 

ָעה ָהָאֶרץ ָמְלָאה  ִכי      :ְמַכִסים ַלָים ַכַמִים  ,'ה ֶאת  דֵּ

ד ֲאֶשר ִיַשי   ֹשֶרש ַההּוא ַביֹום ְוָהָיה (י) ס ֹעמֵּ    ,ַעִמים ְלנֵּ

ָליו     :ָכבֹוד ְמנָֻחתֹו ְוָהְיָתה  ,ִיְדֹרשּו  גֹוִים  אֵּ
 

 

 אלימות?  כל  תהיה שלא בשני, עגיפ לא אחד  המשיח שבימות הסיבה מה ט, פסוק לפי .5
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 "כבש  עם זאב וגר" הנבואה  משמעות  ח:-ו פסוקים

 א  ,יב מלכים הלכות רמב"ם

  שבימות  הלב  על  יעלה  אל

 של   ממנהגו   דבר  יבטל  המשיח

  ג.נוה  כמנהגו  עולם  אלא  ם...עול

  עם  זאב   "וגר   בישעיה   שנאמר   זה

 משל  -  ירבץ"  גדי  עם  ונמר  כבש

  : המשל(  )משמעות   הדבר  ענין  ה.וחיד 

 עם   לבטח   יושבין  ישראל  שיהיו

  שהם   האלילים  עובדי)  עכו"ם  רשעי

 ר...ונמ  כזאב המשולים רשעים(

 ו כו, ויקרא הרמב"ן

הימים(    ישראל  ארץ  תהיה  כי   העולם  היה  כאשר  , המצוות  קיום  בעת)באחרית 

  שאמר  וזה   ם...אד  ממית  ורמש  חיה  אין   הראשון  אדם  של   חטאו   קודם  מתחילתו

ק "ְוִשֲעַשע הכתוב:   ַכָבָקר  ְוַאְריֵּה ...ַיְחָדו ִתְרֶעיָנה  ָוֹדב  "ּוָפָרה וכן ,ָּפֶתן"  ֻחר ַעל יֹונֵּ

  של   חטאו  מפני  רק  הרעות,  בחיות  הטרף  היה  לא  כי  (ח -ז  יא,   )ישעיה   "ֶתֶבן   יֹאַכל

  את   זו  לטרוף  גם  להם טבע  הטרף  םשָ והּו לשניהם  טרף   להיות עליו  נגזר  כי  אדם

  דכתיב:  לאכלה  העשב  להם  שנתן  בחיות  נאמר  עולם  של  בבריאתו  והנה  .ו..ז

ש  ּוְלֹכל  ַהָשַמִים  עֹוף  ּוְלָכל  ָהָאֶרץ  ַחַית  "ּוְלָכל    ֶאת   ַחָיה   ֶנֶפש  בֹו  ֲאֶשר  ָהָאֶרץ   ַעל  רֹומֵּ

ֶשב  ֶיֶרק  ָכל ן"  "ַוְיִהי  הכתוב  ואמר  ,ְלָאְכָלה"  עֵּ   אשר   הטבע  הוא  כי  .ל(   א,   בראשית )  כֵּ

  פירשתי.   כאשר   הממית  החטא  מפני   ,הטרף  למדו  כך   ואחר  לעד.   בהם   הושם

  לטרוף.   מנהגם  על  נשארו  ...המבול  אחרי  נח  לבני  החיים  בעלי   שחיטת  וכשהותר

  רעת   תושבת  ,השלמות(  לעידן  תגיע  ארץ  בעתיד  )כאשר  השלמות  על  ישראל  ארץ  ובהיות

 .יצירתם בעת בהם הושם אשר הראשון  הטבע  על ויעמדו ,מנהגם
 

 ענה:  ן,והרמב"   הרמב"ם  בדברי עיין .6

 ? ח-ו פסוקים של משמעותןב לרמב"ן, הרמב"ם בין ההבדל מה א.

 ? המשיח ימות בעתיד יראו כיצד שאלהב לרמב"ן, הרמב"ם  בין ההבדל מה ב.
 

 ת שלישי דעה  - "כבש עם זאב וגר"

 ו יא רד"ק 

 את הבטיח  אלא ה.עת עושים שהם כמו בשר, ויאכלו ויטרפו  תתחלף, לא החיות טבע כי  והנכון,  ...- כבש עם זאב וגר

 ה... רע  חיה  בהם  תשלוט  לא  -  ה'  דרך  ושמרו  טובים,  שהם  כיון  .ישראל  ארץ  בכל  יזיקו  לא  הרעות  שהחיות  ישראל

 ו... ישחית ולא יגזלו ולא  האמת  לדעת  כולם ויחזרו

 

o למתי מכוונת הנבואה של ישעיהו בפרק יא ? 

 ישעיהו בפרק ב:יא מזכירה את נבואת של ו בפרק  הנבואות ישעי

o ב פרק ישעיהו   

 : ִוירּוָשָלִם ְיהּוָדה  ַעל ָאמֹוץ ֶבן  ְיַשְעָיהּו  ָחָזה ֲאֶשר ַהָדָבר( א)

ית ַהר ִיְהֶיה ָנכֹון ַהָיִמים ְבַאֲחִרית ְוָהָיה ( ב) ָליו ְוָנֲהרּו  ִמְגָבעֹות, ְוִנָשא ֶהָהִרים, ְברֹאש' ה  בֵּ  : ַהגֹוִים ָכל אֵּ

 ְוָאְמרּו:  ַרִבים ַעִמים ְוָהְלכּו  ( ג)

ית ֶאל , 'ה ַהר  ֶאל ְוַנֲעֶלה ְלכּו  י בֵּ    ַיֲעֹקב  ֱאֹלהֵּ

נּו  ְלָכה    ִמְדָרָכיו ְוֹירֵּ    ְבֹאְרֹחָתיו ְונֵּ

א ִמִציֹון ִכי  צֵּ  : ִמירּוָשָלִם' ה ּוְדַבר   תֹוָרה תֵּ

ין ְוָשַפט( ד)    יםַרבִ  ְלַעִמים ְוהֹוִכיחַ    ַהגֹוִים בֵּ

יֶהם   ְלִאִתים ַחְרבֹוָתם  ְוִכְתתּו  רֹות ַוֲחִניתֹותֵּ    ְלַמְזמֵּ

 פ : ִמְלָחָמה עֹוד  ִיְלְמדּו ְולֹא   ֶחֶרב גֹוי ֶאל גֹוי ִיָשא לֹא 
 

 . ד-י, לבין נבואת ישעיהו בפרק ב פס' א-בין נבואת ישעיהו בפרק יא פס' אנקודות דמיון  שלושמצא  .7

 
 לאיזה תקופה מכוונים דברי הנבואה של ישעיהו בפרק יא? ענה לפי שלוש הדעות שלמדנו בפרק ב. .8
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