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  בפרק הו יישע

 מבוא

 בפרק זה שלוש חטיבות: 

  .העתיד הראוי -[ חזון אחרית הימים 1]

 .ההווה המצוי -[ תוכחה על הגאים 2]

 הדרך הקשה בה נגיע מן המצוי אל הרצוי.  -[ נבואה על יום ה' 3]
 

 מכוונות למידה השאל

 ?מה מייחד את חזון אחרית הימים של ישעיה

 

 

 . ק אנפתח בכותרת דומה לכותרת בפרב פרק 

ְעָיהּו בתחילת פרק א נאמר: "ֲחזֹון ר ָאמֹוץ ֶבן ְישַׁ ל ָחָזה ֲאשֶׁ ם" ְיהּוָדה עַׁ  ִוירּוָשָלִ

ָדָבר בתחילת פרק ב נאמר: ר "הַׁ ְעָיהּו ָחָזה ֲאשֶׁ ל ָאמֹוץ ֶבן ְישַׁ ם" ְיהּוָדה עַׁ  ִוירּוָשָלִ
 

 .בפרק א כמו קודמתה ,זוהי פתיחה לנבואה מרכזית בספר ישעיהומורה ש חזה" )במשמעות "חזון"(" יםמילה

  ב פרק ישעיהו

ָדָבר( א) ְעָיהּו ָחָזה ֲאֶשר הַׁ ל ָאמֹוץ ֶבן ְישַׁ ם ְיהּוָדה עַׁ  :ִוירּוָשָלִ

ָיִמים ְבַאֲחִרית ְוָהָיה( ב) ר ִיְהֶיה ָנכֹון הַׁ ית הַׁ ֹראש' ה בֵּ ִנָשא ֶהָהִרים, בְּ ָליו ְוָנֲהרּו ִמְגָבעֹות, וְּ גֹוִים ָכל אֵּ  :הַׁ

ִמים ְוָהְלכּו ( ג) ִבים עַׁ  ְוָאְמרּו: רַׁ

ַנֲעלֶׁה ְלכּו  ר ֶאל וְּ ית ֶאל ,'ה הַׁ י בֵּ ֲעֹקב ֱאֹלהֵּ   יַׁ

נּו    ְבֹאְרֹחָתיו ְונְֵּלָכה  ִמְדָרָכיו ְוֹירֵּ

א ִמִציֹון ִכי  צֵּ ר  תֹוָרה תֵּ ם' ה ּוְדבַׁ  :ִמירּוָשָלִ

ט( ד) ין ְוָשפַׁ גֹוִים בֵּ ִמים ְוהֹוִכיחַׁ   הַׁ ִבים ְלעַׁ   רַׁ

ְרבֹוָתם ְוִכְתתּו  יֶהם  ְלִאִתים חַׁ ֲחִניתֹותֵּ רֹות וַׁ ְזמֵּ   ְלמַׁ

 פ: ִמְלָחָמה עֹוד ִיְלְמדּו ְוֹלא  ֶחֶרב גֹוי ֶאל גֹוי ִיָשא ֹלא 

 

 

 קלהבנת המושג 'אחרית הימים' במשמעות של עתיד קרוב או עתיד רחו

  ב פרק ישעיהו

ָדָבר( א) ְעָיהּו ָחָזה ֲאֶשר הַׁ ל ָאמֹוץ ֶבן ְישַׁ ם ְיהּוָדה עַׁ  :ִוירּוָשָלִ

ַאֲחִרית ְוָהָיה( ב) ר ִיְהֶיה ָנכֹון ַהָיִמים בְּ ית הַׁ ָליו ְוָנֲהרּו ִמְגָבעֹות, ְוִנָשא ֶהָהִרים, ְבֹראש' ה בֵּ גֹוִים ָכל אֵּ  :הַׁ
 

  ק"רד

 המשיח. ימות הוא הימים באחרית שנאמר מקום כל - הימים באחרית והיה
 

 דעת מקרא

 הימים העתידים. -באחרית הימים 

 

 חזון אחרית הימים
 [ד-]פסוקים א
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ספת. בתנ"ך מופיע . אך קיימת אפשרות פירוש נולעתיד הרחוקרד"ק מפרש את הביטוי 'אחרית הימים' כמתייחס 

 א'.במשמעות: 'הימים העתידים', וכך מביא גם פירוש 'דעת מקר ,עתיד קרובביטוי זה לעיתים במשמעות של 

חשיבות הדברים היא בהקשר נבואת ישעיהו. לפי חז"ל, כוונת הנבואה הייתה לימי ישעיהו עצמו, רק משלא 

 ר:נתגשם, נדחה יישום החזון לעתיד מרוחק יות
 

 צד ע"אסנהדרין 

  .ביקש הקב"ה לעשות חזקיהו משיח וסנחריב גוג ומגוג

 

 ה' באחרית הימים תיאור מקומה של ירושלים, והר בית

 .שלושה מאפייניםלתיאור ו, ובית המקדש מתוארים מה יהיה מקומם באחרית הימיםירושלים ד, -בפסוקים ב .1

 השלם את הטבלה:

 ביסוס בכתוב )צטט( ירושלים באחרית הימים

ירושלים תהיה גבוהה מכל  א.

  .ההרים
 

הגויים יחפצו בדבר ה' היוצא  ב.

 .מבית ה' שבירושלים
 

מן המקדש יצא שלום עולמי  ג.

 .המכונן על משפט צדק
 

 

 , ישעיהו ב, בי"רש

 .כנהרות אליו ימשכו יתקבצו - ונהרו

 

  ישעיהו ב, ב ,ם"מלבי

 כנהר חשקם מרוב אליו ימשכו מאד גבוה המקום שיהיה שהגם, )וימשיל( 1וימליץ. המושך כנהר אליו ימשכו - ונהרו

 .נמוך מקום אל בטבעו הנמשך
 

 התשע" חורףשאלה מתוך בגרות 

 וענה:על פסוק ב, "ם ג ובפירוש רש"י והמלבי-עיין בפסוקים א .2

 א. כתוב הסבר אחד לדימוי שבמילה "ונהרו" בפסוק ב, וכתוב מה הוא בא לבטא.

 ב. לשם מה ינהרו הגויים לירושלים? הסבר בלשונך. 
 
 

  

                                                           
מלשון "משל ומליצה". לאחר המילה ימליץ לרוב המלבי"ם  ,שמשמעותו "ימשיל" ,פעם( בפועל "ימליץ" 85המלבי"ם משתמש בפירוש פעמים רבות ) 1

 יבאר את המשל הנזכר בפסוק שהוא פירש. 
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 ?מה בין ירושלים ובית המקדש בפרק א, לתיאור בפרק ב

הו בפרק ב', אולם הבדל תהומי יירושלים ובית המקדש מתוארים גם בנבואת ישעיהו בפרק א' וגם בנבואת ישע .3

 ירושלים ובית המקדש לפי כל פרק.את מאפייניה של  ובהרחבהבלשונך בין שני התיאורים הללו. תאר  יש

 
 

 השוואה לתיאור המקדש בספר דברים 

השוואה מקנה . הלמרכז הצדק העולמימופיע בספר דברים ומורחב כאן  כמרכז הצדק של עם ישראלבית המקדש 

  :את ההכרה כי הצדק של עם ישראל יהפוך ברבות הימים להיות הצדק של העולם כולו
 

 לעם ישראלרק  - המקום אשר יבחר ה'

 יז-על פי דברים פרקים טז

 לכל העמים -חזון הר בית ה' 

 על פי ישעיהו פרק ב
 עולים להר 

ָעִליתָ " ר ה' וְּ ָמקֹום ֲאֶשר ִיְבחַׁ  " ֶאל הַׁ

 עולים להר

ַנֲעלֶׁה ְלכּו" ר ה' וְּ  " ֶאל הַׁ

 עולים למשפט: בני ישראל

י ִריֹבת"  ִבְשָעֶריָך ִדְברֵּ

ְשָת ְוִהִגידּו ת ְוָדרַׁ ר  ְלָך אֵּ ָפטְדבַׁ  "ַהִמשְּ

 עולים למשפט: כל הגויים

ָשַפט" גֹוִים  וְּ ין הַׁ  בֵּ

ִבים ְוהֹוִכיחַׁ  ִמים רַׁ  "ְלעַׁ

 מקבלים הוראות כיצד לפתור הסכסוך:

ֲעׂשֹות ְכֹכל ֲאֶשר ְרָת לַׁ  :יוֹרּוָך ְוָשמַׁ

ל ִפי  "יֹורּוָך ֲאֶשר ַהּתוָֹרה עַׁ

 הסכסוך:מקבלים הוראות כיצד לפתור 

ֹיֵרנּו"  ִמְדָרָכיו ְונְֵּלָכה ְבֹאְרֹחָתיו וְּ

א צֵּ  "תוָֹרה ִכי ִמִציֹון תֵּ

 

תּו: "פסוק ד ִכּתְּ בוָֹתם וְּ ִאִּתים ַחרְּ  ..."לְּ

 יואל ד, י ישעיהו ב, ד

ְרבֹוָתם ְוִכְתתּו יֶהם ְלִאִתים  חַׁ ֲחִניתֹותֵּ רֹות וַׁ ְזמֵּ ֲחָרבֹות  ְלמַׁ יֶכם לַׁ יֶכם ִלְרָמִחים ֹכתּו ִאתֵּ ְזְמֹרתֵּ  ּומַׁ

 

 עיין בישעיהו פסוק ד, וענה: .4

ְרבֹוָתם א. הסבר בלשונך את הנבואה "ְוִכְתתּו יֶהם חַׁ ֲחִניתֹותֵּ רֹות". ְלִאִתים, וַׁ ְזמֵּ  ְלמַׁ

 מה בין נבואת ישעיהו לנבואת יואל?ב. 

 
 

  , דב ישעיהו

ט ין ְוָשפַׁ גֹוִים בֵּ ִמים ְוהֹוִכיחַׁ   הַׁ ִבים ְלעַׁ   רַׁ

ְרבֹוָתם ְוִכְתתּו יֶהם  ְלִאִתים חַׁ ֲחִניתֹותֵּ רֹות וַׁ ְזמֵּ   ְלמַׁ

 : ִמְלָחָמה עֹוד ִיְלְמדּו ְוֹלא  ֶחֶרב גֹוי ֶאל גֹוי ִיָשא ֹלא

 

 ב, ד ישעיהו ק"רד

 מלך לפני למשפט יבאו ,ביניהם תביעות או מלחמה לגוי גוי בין יהיה אם כי אמר... המשיח מלך הוא השופט - ושפט

 לא זה ומפני .דינך לבעל המעוות רשֶ יָ  ,העול בו שימצא למי ויאמר לכם יוכיח והוא ,העמים כל אדון שיהא המשיח

 כלי מהם לעשות אותם וכתתו ,מלחמה לכלי יצטרכו ולא ,ביניהם ישלים הוא כי ,לעם עם בין מלחמה תהיה

 .האדמה לעבודת

 

 התשע" קיץשאלה מתוך בגרות 

ט מה ,לפי הרד"ק. רי הרד"קבעיין בפסוק ד ובד .5 ין הקשר בין "ְוָשפַׁ גֹוִים" לבין "ְוִכְתתּו בֵּ ְרבֹוָתם הַׁ  ?ְלִאִתים" חַׁ
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 מרכזיותו של עם ישראל בעיני הגויים לעתיד לבוא 

 לעם ישראל ולבית המקדש בירושלים, על העולם כולו.בעתיד המתארות את ההשפעה שתהיה נוספות ישנן נבואת 

  :בואם של הגויים לירושלים המתנבאים עלזכריה וישעיהו  כדוגמת:

 ח פרק זכריה  

ר ֹכה( כ) ִמים ָיֹבאּו ֲאֶשר ֹעד ְצָבאֹות' ה ָאמַׁ י עַׁ בֹות ָעִרים ְוֹיְשבֵּ  :רַׁ

י ְוָהְלכּו( כא) ת ֹיְשבֵּ ת ֶאל ַאחַׁ ּלֹות ָהלֹוְך נְֵּלָכה לֵּאֹמר ַאחַׁ י ֶאת ְלחַׁ ש' ה ְפנֵּ קֵּ ְלָכה ְצָבאֹות' ה ֶאת ּוְלבַׁ ם אֵּ  :ָאִני גַׁ

גוִֹים ַרִבים ַעִמים ּוָבאּו( כב) ַבֵקש ֲעצּוִמים וְּ ת לְּ ָבאוֹת' ה אֶׁ ם צְּ ּלֹות ִבירּוָשָלִ  ס': ה ְפנֵּי ֶאת ּוְלחַׁ

 

 נו, ז ישעיהו 

ֲהִביאֹוִתים ר ֶאל וַׁ ְחִתים ָקְדִשי הַׁ ית ְוִׂשמַׁ יֶהם ְתִפָּלִתי ְבבֵּ יֶהם עֹוֹלתֵּ ל ְלָרצֹון ְוִזְבחֵּ   ִמְזְבִחי עַׁ

ִפָלה ֵבית ֵביִתי ִכי ָכל ִיָקֵרא ּתְּ  :ָהַעִמים לְּ

 

אבל שם ביה"ק הוא  ,מיועד גם לגויים מופיע בעוד מקומות, כגון בתפילת שלמה ת המקדשכמו כן, הרעיון שבי

 מוקד תפילה. ובפרקנו הוא מוקד תורה ומשפט:

 מלכים א פרק ח -שלמה  תפילת 

ם ֶאל ) ִרימא( ְוגַׁ ל הּוא  ַהָנכְּ ְמָך ִיְׂשָראֵּ עַׁ חוָֹקהֲאֶשר ֹלא מֵּ ץ רְּ רֶׁ ן ְשֶמָך ּוָבא ֵמאֶׁ עַׁ  :ְלמַׁ

זֶ ) ִית הַׁ בַׁ ל ֶאל הַׁ ּלֵּ ְנטּוָיה ּוָבא ְוִהְתפַׁ ֲחָזָקה ּוְזֹרֲעָך הַׁ ָגדֹול ְוֶאת ָיְדָך הַׁ  :המב( ִכי ִיְשְמעּון ֶאת ִשְמָך הַׁ

ִים ְמכֹון ִשְבֶת ) ָשמַׁ ע הַׁ ָתה ִתְשמַׁ ָנְכִרי מג( אַׁ ֶליָך הַׁ  ָך ְוָעִׂשיָת ְכֹכל ֲאֶשר ִיְקָרא אֵּ

ל הַׁ    ת ִכי ִשְמָך ִנְקָרא עַׁ עַׁ ל ְוָלדַׁ ְמָך ִיְׂשָראֵּ י ָהָאֶרץ ֶאת ְשֶמָך ְלִיְרָאה ֹאְתָך ְכעַׁ מֵּ ְדעּון ָכל עַׁ ן יֵּ עַׁ ֶזה ֲאֶשר ָבִניִת ְלמַׁ ִית הַׁ  י:בַׁ

 

 

 ךולהפ - הסבת כלי עבודה לכלי מלחמה 

 יהו ניבא על הסבת כלי מלחמה לכלי עבודה כסימן לשלום.ישע
 

 שתים שבני ישראל יהפכו את כלי העבודה לכלי מלחמה:יבספר שמואל נזכר חשש הפוך של הפל

 שמואל א פרק יג 

ֲעׂשּו ָהִעְבִרים ) ל ִכי אמר ָאְמרּו ְפִלְשִתים ֶפן יַׁ א ְבֹכל ֶאֶרץ ִיְׂשָראֵּ ב אוֹ ֲחִניט( ְוָחָרש ֹלא ִיָמצֵּ רֶׁ  :תחֶׁ

ְשתֹו ) ֲחרַׁ ְפִלְשִתים ִלְלטֹוש ִאיש ֶאת מַׁ ל הַׁ ְרדּו ָכל ִיְׂשָראֵּ יֵּ מוֹ כ( וַׁ דֻּ ת ַקרְּ אֶׁ ת ֵאתוֹ וְּ אֶׁ ָשתוֹ  וְּ ֲחרֵּ ת מַׁ  :ְואֵּ

 

 גם הנביא יואל ניבא על הפיכת כלי עבודה לכלי מלחמה, בשעה שיעלו גויים להילחם על ירושלים:

  יואל פרק ד

ִמְלָחמָ ט( ִקְרא) י הַׁ ֲעלּו ֹכל ַאְנשֵּ ִגבֹוִרים ִיְגשּו יַׁ ְדשּו ִמְלָחָמה ָהִעירּו הַׁ גֹוִים קַׁ  ה:ּו ֹזאת בַׁ

ָמִחיםי( ) ם ִלרְּ ֹרֵתיכֶׁ מְּ ם ַלֲחָרבוֹת ּוַמזְּ ר ִגבֹור ָאנִ  ֹכּתּו ִאֵּתיכֶׁ ָּלש ֹיאמַׁ חַׁ  י:הַׁ
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o ב פרק ישעיהו  

ית   ( ה) ֲעֹקב בֵּ ְלָכה ְלכּו יַׁ  ':ה ְבאֹור ְונֵּ

ְשָתה ִכי ( ו) ְמָך ָנטַׁ ית  עַׁ ֲעֹקב בֵּ   יַׁ

ְפִלְשִתים ְוֹעְנִנים  ִמֶקֶדם ָמְלאּו ִכי  י ,כַׁ ְלדֵּ ְׂשִפיקּו ָנְכִרים ּוְביַׁ   :יַׁ

ִתָמלֵּא (ז) ין  ְוָזָהב ֶכֶסף ַאְרצוֹ  וַׁ ֶצה ְואֵּ   ֹרָתיוְלֹאצְ  קֵּ

ִתָמלֵּא  ין  סּוִסים ַאְרצוֹ  וַׁ ֶצה ְואֵּ ְרְכֹבָתיו קֵּ  :ְלמַׁ

ִתָמלֵּא (ח) ה  ֱאִליִלים ַאְרצוֹ  וַׁ ֲעׂשֵּ ֲחוּו ָיָדיו ְלמַׁ ֲאֶשר ,ִיְשתַׁ  :ֶאְצְבֹעָתיו ָעׂשּו לַׁ

ח (ט) ִישַׁ ל ָאָדם וַׁ ִיְשפַׁ  :ָלֶהם ִתָשא ְוַאל  ִאיש וַׁ

צּור בֹוא (י) ן  בַׁ   ֶבָעָפר ְוִהָטמֵּ

ד ִמְפנֵּי  חַׁ ר ' ה פַׁ ֲהדַׁ  :ְגֹאנוֹ  ּומֵּ

ינֵּי (יא) ְבהּות עֵּ ל ָאָדם גַׁ ח  ָשפֵּ   ֲאָנִשים רּום ְושַׁ

ב    דוֹ ' ה ְוִנְׂשגַׁ יֹום ְלבַׁ הּוא בַׁ  :הַׁ

 

 

o ו ,ב ישעיהו י"רש  

 .ונםוע בשביל עמך את עזבת הנה עד כי ואומר ה,השכינ אל הדיבור מיסב הנביא - יעקב בית עמך נטשתה כי

 .לעם נהיית ידו על אשר הטוב מעשה את עזבת' כוו יעקב בית עמך נטשתה כי, כן להם ואמר מוכיחן הנביא"א: ד

 

ְשָתה ישעיהו אומר "ִכי ובפסוק  .6 ית ָנטַׁ ְמָך בֵּ ֲעֹקב", הסבר אמירה זו לפי שני הפירושים ברש"י? לפי כל פירוש עַׁ  ,יַׁ

 ציין למי היא מופנית.

 

 

o ו ב, ישעיהו  

ְפִלְשִתים ְוֹעְנִנים ,ִמֶקֶדם ָמְלאּו ִכי... י ,כַׁ ְלדֵּ ְׂשִפיקּו ָנְכִרים ּוְביַׁ  . יַׁ

o י"רש  

 .כו"םע בשם ומשתמשים מכשפים שהיו במזרח יושבים שהיו ,םארמי ממעשי צבאותם נתמלאו - מקדם מלאו כי

 .ילדים להם ויולדות בהם ומתערבים ם"עכו בנות בועלים - ישפיקו נכרים ובילדי

 

 .לפי רש"יאת התוכחה  באר .כיח את ישראלמוהו יבפסוק ו ישע .7

 ?א. באילו שני חטאים הוא מאשים אותם

 ?ב. ממי עם ישראל לומד איך להתנהג

 
  

 התוכחה על הגאווה ותוצאותיה 
 [יא-ה]פסוקים 
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o ד להווה הקודררוווההנגדה שבין העתיד ה 

ית יַׁעֲ " פונה לעם הנרגש מגודל החזון, ומיד שב ומזכיר לעם את חומרת מצבו  הנביא ". ֹקב ְלכּו ְונְֵּלָכה ְבאֹור ה'בֵּ

ֲעֹקב  -הנוכחי  ית יַׁ ְמָך בֵּ ְשָתה עַׁ בדרכי הגויים  כאשר אתם, העם בציון, שקועים החזון לא יוכל להתממש -ִכי ָנטַׁ

והוא עושה שימוש באותם , הקודר בהווהו ישעיהו מוכיח את העם על מצבו -בפסוקים ה ם.במקום לשמש אור לגויי

המלבי"ם מבאר  .של העולם העתיד הוורדשהוא תיאר את כ, בפסוק ג, בתחילת הנבואה עשה ביטויים שבהם הוא

 את ההנגדה בין העתיד להווה.
 

 פסוק ג

 עתיד
 

 ו -פסוקים ה

 הווה

ִמים ְוָהְלכּו ִבים עַׁ   ְוָאְמרּו רַׁ
כּו ַנֲעלֶׁה לְּ   וְּ
ר ֶאל   'ה הַׁ

י ֵבית ֶאל  ַיֲעֹקב ֱאֹלהֵּ

 

 [אומר לישראל:]ישעיהו 

 ַיֲעֹקב ֵבית
כּו ָכה לְּ ֵנלְּ   וְּ

 'ה ְבאֹור

נּו  ְבֹאְרֹחָתיו ְונְֵּלָכה ִמְדָרָכיו ְוֹירֵּ
א ִמִציֹון ִכי צֵּ ר תֹוָרה תֵּ ם' ה ּוְדבַׁ  ִמירּוָשָלִ

 
ְשָתה ִכי ְמָך ָנטַׁ ית עַׁ ֲעֹקב בֵּ   יַׁ

ְפִלְשִתים ְוֹעְנִנים ִמֶקֶדם ָמְלאּו ִכי  ...כַׁ

 

o מלבי"ם ישעיהו ב, א 

יספר איך באחרית הימים כל העמים ילכו בשם ה'. ומן הסיפור הזה  (פרק)הבתחילת הסימן  - הדבר אשר חזה

מוסר ממה שיעשו העמים, וילכו תכף באור ה'. אולם כרגע התבהל מחזותו  שילמדוהתעורר לקרוא לבית יעקב 

 .תעתועי העכו"ם והבליהם, וינבא עליהם תוכחה ועונש לומדיםמצב בני דורו, שהם 

 
 שאלה מתוך בגרות קיץ תשע"ה

ו מתארים יחסים בין -ופסוקים ה ,םבאחרית הימיג מתארים יחסים בין ישראל לעמים כפי שיהיו -פסוקים ב .8

 ההנגדה(.)פרט את  ם?מהו השינוי שיתרחש באחרית הימילפי המלב"ים,  .ובימי ישעיהישראל לעמים כפי שהיו 
 

 

o ?חטאי בית יעקב, וממה הם נגרמים 

o ב פרק ישעיהו  

ִתָמלֵּא (ז) ין  ְוָזָהב ֶכֶסף ַאְרצוֹ  וַׁ ֶצה ְואֵּ   ְלֹאְצֹרָתיו קֵּ

ִתָמלֵּא  ין  סּוִסים ַאְרצוֹ  וַׁ ֶצה ְואֵּ ְרְכֹבָתיו קֵּ  :ְלמַׁ

ִתָמלֵּא (ח) ה  ֱאִליִלים ַאְרצוֹ  וַׁ ֲעׂשֵּ ֲחוּו, ָיָדיו ְלמַׁ ֲאֶשר ִיְשתַׁ  :ֶאְצְבֹעָתיו ָעׂשּו לַׁ

 

o "ישעיהו ב, ז קרד 

אז נמלאה ארצו אלילים, כמו  ,אמר כאשר נתמלאה ארצו כסף וזהב וסוסים עד שאין סוף לאוצרותיו ולמרכבותיו

ן"שאמר  ִיְשמַׁ רּון וַׁ ִיְבָעט ְישֻׁ יִתי ְוֶכֶסף": ואמר ,)דברים לב, טו( "וַׁ ָבעַׁ  ָעׂשּו ְוָזָהב ָלּה ִהְרבֵּ וזה היה בימי שלמה  י( ,)הושע ב "ללַׁ

 .שהיתה ארץ ישראל מלאה כסף וזהב, ובימות שלמה החלו לעשותם ולעבוד להם

 

 וענה: ובדברי הרד"ק, ח,-זעיין בפסוקים  .9

 ח?-זא. פרט את רשימת החטאים שנזכרים בפסוקים 

 ו מביא את האדם לעבוד עבודה זרה?מה ,לפי הרד"ק ב.

 את דבריו? ג. מה הן שתי הדוגמאות שעליהן מבסס הרד"ק

 דם לעבודה זרה.אד. עיין בסוף פסוק ח, והסבר מהי התכונה הנפשית שמובילה את ה

 שמוביל את האדם לעבודה זרה. התהליך השלםח, הסבר את -ה. פסוקים ז
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o לפרשת המלךבנבואתו הו רומז יישע 

 

ישעיהו מפרט רשימה של חטאים שמובילה בסופו של דבר לעבודה זרה. כדי להוכיח את טענתו הוא רומז  .10

  .באופן פרטי -ולמלך שלמה  ,באופן כללי -כים למלבנבואתו 

 ופן כללי, ולמלך שלמה באופן פרטי?כים באלמל א. מה הביסוס בכתוב שישעיהו רמז בדבריו

 גדול המלכים? - חטאי שלמהלפרשת המלך, ורומז דווקא לבפסוקים אלו ישעיהו מדוע ב. 

 

 

o חטאו של עוזיהו המלך 

o כו, ב הימים דברי  

ּה ּוְכֶחְזָקתוֹ ( טז) ד ִלבוֹ  ָגבַׁ ְשִחית עַׁ ל ְלהַׁ ִיְמעַׁ ה וַׁ ָיֹבא ֱאֹלָהיו' בַׁ ל ֶאל וַׁ יכַׁ ְקִטיר' ה הֵּ ל ְלהַׁ ח עַׁ ְקֹטֶרת ִמְזבַׁ  :הַׁ

ָיֹבא( יז) ְרָיהּו ַאֲחָריו וַׁ ן ֲעזַׁ ֹכהֵּ ה ֹכֲהִנים ְוִעמוֹ  הַׁ י ְשמֹוִנים' לַׁ  :ָחִיל ְבנֵּ

ְמדּו( יח) עַׁ יַׁ ל וַׁ ִזָיהּו עַׁ ֶמֶלְך עֻׁ ֹיאְמרּו הַׁ ִזָיהּו ְלָך ֹלא לוֹ  וַׁ ְקִטיר עֻׁ ֹכֲהִנים ִכי' לַׁה ְלהַׁ ָדִשים ַאֲהֹרן ְבנֵּי לַׁ ְמקֻׁ ְקִטיר הַׁ   ְלהַׁ

א  ִמְקָדש ִמן צֵּ ְלָת  ִכי הַׁ ה ְלָכבֹוד ְלָך ְוֹלא ָמעַׁ  :ֱאֹלִהים' מֵּ

ף( יט) ִיְזעַׁ ִזָיהּו וַׁ ְקִטיר ִמְקֶטֶרת ּוְבָידוֹ  עֻׁ   ְלהַׁ

ְעפוֹ   ֹכֲהִנים ִעם ּוְבזַׁ ת הַׁ עַׁ ָצרַׁ ֹכֲהִנים ִלְפנֵּי ְבִמְצחוֹ  ָזְרָחה ְוהַׁ ית הַׁ ל' ה ְבבֵּ עַׁ ח מֵּ ְקֹטֶרת ְלִמְזבַׁ  :הַׁ

ִיֶפן( כ) ָליו וַׁ ְרָיהּו אֵּ ן ֲעזַׁ ֹכֲהִנים ְוָכל ָהֹראש ֹכהֵּ   ְבִמְצחוֹ  ְמֹצָרע הּוא ְוִהנֵּה הַׁ

ְבִהלּוהּו  יַׁ ם ִמָשם וַׁ ף הּוא ְוגַׁ את ִנְדחַׁ  ':ה ִנְגעוֹ  ִכי ָלצֵּ

 

 כ, וענה:-עיין בפסוקים מדברי הימים ב פרק כו, פסוקים טז .11

 ?תאר בלשונך את האירוע המתואר בפסוקים אלוא. 

בסס  ?ט-כיצד האירוע המתואר בפסוקים אלו, יש בו בכדי להוכיח את הטענה של ישעיהו בפרק ב פסוקים זב. 

 את תשובתך על הכתוב.

 
 
 

o  הליחידת הפסוקים הבאסיכום הפסוקים וקישור 

ולהשחתת המידות. התיקון יבוא  לגבהות הלבאימוץ האלילות ותרבות השלטון של הגויים הביא את בית יעקב 

 ., ביום ה', כפי שיורחב בהמשך הנבואהשתשפיל את מעמדו של האדם הגאהבאמצעות התערבות אלוקית 

  

 תוכחת ישעיהו
 ט-ב, ז ישעיהו

 המלךדיני פרשת 
 יז-יז, טז ריםדב

 מלכות שלמה המלך
 יא-מלכים א, פרקים י

ִתָמלֵּא ף ַאְרצוֹ  וַׁ סֶׁ ָזָהב כֶׁ ין וְּ ֶצה ְואֵּ  ְלֹאְצֹרָתיו קֵּ

א ִתָמלֵּ ין סּוִסים ַאְרצוֹ  וַׁ ֶצה ְואֵּ ְרְכֹבָתיו קֵּ  :ְלמַׁ

א ִתָמלֵּ  ֱאִליִלים ַאְרצוֹ  וַׁ

ה ֲעׂשֵּ ֲחוּו, ָיָדיו ְלמַׁ ר ִיְשתַׁ ֹעָתיו ָעׂשּו ַלֲאשֶׁ בְּ צְּ  :אֶׁ

ח  ֲאָנִשיםרּום  ְושַׁ

ְרֶבה ּלֹו  ק ֹלא יַׁ  ...סּוִסיםרַׁ

ְרֶבה ּלוֹ   ָנִשים ְוֹלא יַׁ

ָזָהב ף וְּ סֶׁ כֶׁ ְרֶבה ּלֹו ְמֹאד וְּ  ֹלא יַׁ

ָבבוֹ ְלִבְלִתי  ֶאָחיו רּום לְּ  מֵּ

ֶמֶלְך ֶאת ה ן הַׁ ִיתֵּ ףוַׁ סֶׁ ם ָכֲאָבִנים כֶׁ  ִבירּוָשִלַׁ

 ִלְשֹלֹמה ִמִמְצָרִים ֲאֶשר ּסּוִסיםּומֹוָצא הַׁ 

ב ֶמֶלְך ְשֹלֹמה ָאהַׁ בֹות... ָנִשים ְוהַׁ  ָנְכִריֹות רַׁ

י ְלָבבוֹ  ֶאת ִהטּו ָנָשיו  ֲאֵחִרים ֱאֹלִהים ַאֲחרֵּ
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יום ה' קשורה למושג ביא לאחרית הימים. משמעות המושג מובא בדרך כלל כמתאר את התקופה שת יום ה'המושג 

 - , וכולל בתוכו משמעויות מנוגדות. ניתן למצוא בתנ"ךקרבת ה'

 ד(ה ועו יחזקאל י"ג, ;טו יואל א',) ישראל פורענות עליום שיביא מבטא  יום ה' נבואות בהן

 ד(.טו ועו עובדיה א', ;יד יואל ד',) הגוייםמופיע כיום בו הפורענות תגיע על  יום ה'ונבואות בהן 

ניתן להסביר את הביטויים המנוגדים הללו מתוך הבנת מושג 'קרבת ה'. קרבה זו נובעת מהשגחה גלויה יותר, 

וברכה  (אלבין אם אלה גויים ובין אם אלה ישר)משכר ועונש גלויים וברורים, ומכאן גם הפורענות לחוטאים 

 ם. לצדיקי

 .ה'ובהכרת  בביטול הגאווה האנושיתהיא בעיקר  ה' בישעיהויום תכליתו של 
 

o ב פרק ישעיהו  

ל ,ְצָבאֹות 'ַלה יוֹם ִכי ( יב) ֶאה ָכל עַׁ ל ָוָרם גֵּ ל ִנָשא ָכל ְועַׁ  :ְוָשפֵּ
 

ל ( יג) י ָכל ְועַׁ ְּלָבנֹון ַאְרזֵּ ִנָשִאים ָהָרִמים הַׁ ל ,ְוהַׁ ּלֹונֵּי ָכל ְועַׁ ָבָשן אַׁ  :הַׁ

ל ( יד) ל ,ָהָרִמים ֶהָהִרים ָכל ְועַׁ ְגָבעֹות ָכל ְועַׁ ִנָשאֹות הַׁ  :הַׁ

ל( טו) ל ,ָגֹבּהַׁ  ִמְגָדל ָכל ְועַׁ  :ְבצּוָרה חֹוָמה ָכל ְועַׁ

ל( טז) ל ,   ְַׁרִשיש ֳאִניֹות ָכל ְועַׁ ֶחְמָדה ְׂשִכיֹות ָכל ְועַׁ   :הַׁ

ח ( יז) ְבהּות ְושַׁ ל ,ָהָאָדם גַׁ ב ,ֲאָנִשים רּום ְוָשפֵּ דוֹ ' ה ְוִנְׂשגַׁ  :ַההּוא ַביוֹם ְלבַׁ

 :יֲַׁחֹלף ָכִליל ְוָהֱאִליִלים ( יח)

ִרים ִבְמָערֹות ּוָבאּו( יט) ד ִמְפנֵּי ,ָעָפר ּוִבְמִחּלֹות צֻׁ חַׁ ר' ה פַׁ ֲהדַׁ ֲעֹרץ ְבקּומוֹ  ְגאֹונוֹ  ּומֵּ  :ָהָאֶרץ לַׁ

ְשִליְך ַההּוא ַביוֹם  ( כ) ת ָהָאָדם יַׁ י אֵּ ְספוֹ  ֱאִלילֵּ ת כַׁ י ְואֵּ ֲחֹות לוֹ  ָעׂשּו ֲאֶשר ְזָהבוֹ  ֱאִלילֵּ ְחֹפר ,ְלִהְשתַׁ רֹות לַׁ ִפים פֵּ ּלֵּ  :2ְוָלֲעטַׁ

ִרים ְבִנְקרֹות ָלבֹוא( כא) צֻׁ י הַׁ ְסָלִעים ּוִבְסִעפֵּ י ,הַׁ ד ִמְפנֵּ חַׁ ר' ה פַׁ ֲהדַׁ ֲעֹרץ ְבקּומוֹ  ְגאֹונוֹ  ּומֵּ  :ָהָאֶרץ לַׁ
 

פוֹ  ְנָשָמה ֲאֶשר ָהָאָדם ִמן ָלֶכם ִחְדלּו( כב) ֶמה ִכי ,ְבאַׁ  פ: הּוא ֶנְחָשב בַׁ

 

o פסוק יב 

o יב ב ישעיהוק, "רד , 

ל ,ְצָבאֹות' לַׁה יֹום ואמר "ִכי ֶאה ָכל עַׁ ל ָוָרם גֵּ ל"  ִנָשא ָכל ְועַׁ ָשֵפל , במלכותו יכירו הכל כי' לה יהיה היום אותו -ְוָשפֵּ וְּ

 .)יושפל( לפֵ יָש וִ  כמו

 

ל" .12  וכיצד הרד"ק מיישב קושי זה? ?מה הקושי בפסוק ב' במילה "ְוָשפֵּ

 

  

                                                           
רֹות" "לְַׁחֹפר 2 ונה ווהכ שמחפש פירותפירות" הוא כינוי לבעל חיים  לפי ליברמן "חפרלפי רש"י הכוונה למילה אחת ולבעלי החיים ששמם "חפרפרות".  - פֵּ

האדם ישליך את ומשמעות הפסוק שביום ה', . שניהם חיים במערות. עטלפי החרקיםהמוזכרים בהמשך הפסוק הם ואילו העטלפים  ,לעטלף הפירות

  ביותר. ם הבזוייםישהם בעלי החיהעטלפים ששם מצווים  למערות האלילים אשר עשה

 

 'בו תוסר גאוות האדם - יום ה 
 [כב-יב]פסוקים 
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o יז-פסוקים יב 

 יז, וענה:-עיין בפסוקים יב .13

 טז?-הנזכרים בפסוקים בפסוקים יג א. מה המשותף לכל הפרטים

 טז קשורים לפסוק יב?-ב. כיצד הפרטים המוזכרים בפסוקים יג

ביום ה'. פרט מה יעלה  -בעתיד  ג. גם בפסוק יב וגם בפסוק יז מתאר הנביא מה יעלה בגורלם של כל גבהי הלב

 בגורלם? ובסס את תשובתך על כתוב. 

 
 
 

o כא-פסוקים יז 

 :בלשונך, הסבר אותם ביום ה'שיקרו מרכזיים דברים  שלושה, ישעיהו מתאר אכ-בפסוקים יז .14

 בלשונך בלשון המקרא

ְבהּות ( יז) ח גַׁ ל ָהָאָדם, ְושַׁ   ֲאָנִשים, רּום ְוָשפֵּ

ב  דוֹ ' ה ְוִנְׂשגַׁ יֹום ְלבַׁ הּוא בַׁ  :הַׁ
 

ֲחֹלף ָכִליל ְוָהֱאִליִלים ( יח)  :יַׁ

יֹום ( כ) הּוא בַׁ ְשִליְך הַׁ ת ָהָאָדם יַׁ י אֵּ ְספוֹ  ֱאִלילֵּ ת כַׁ י ְואֵּ   ְזָהבוֹ  ֱאִלילֵּ

ֲחֹות, לוֹ  ָעׂשּו ֲאֶשר  ְחֹפר ְלִהְשתַׁ רֹות לַׁ ִפים פֵּ ּלֵּ  :ְוָלֲעטַׁ

 

ִרים ִבְמָערֹות ּוָבאּו ( יט)  מ ָעָפר, ּוִבְמִחּלֹות צֻׁ

י  ד  ְִפנֵּ חַׁ ר' ה פַׁ ֲהדַׁ ֲעֹרץ ְבקּומוֹ  ְגאֹונוֹ  ּומֵּ  :ָהָאֶרץ לַׁ

ִרים ְבִנְקרֹות ָלבֹוא( כא) צֻׁ י הַׁ ְסָלִעים, ּוִבְסִעפֵּ   הַׁ

י  ד ִמְפנֵּ חַׁ ר' ה פַׁ ֲהדַׁ ֲעֹרץ ְבקּומוֹ  ְגאֹונוֹ  ּומֵּ  :ָהָאֶרץ לַׁ

 

 
 

o ה?מה למעלה ומה למט 

שפלות  אלו שעניינםו ,גובה ועליה טויים שעניינםירשימת הבשי של הפרק הם יבחלק השל הייחודייםאחד הדברים 

 כיצד מרמזים הבטויים הנ"ל להבנת הרעיון המרכזי בפרק? .נ,ש,א , וכן לפעלים מן השרשוירידה

 :תיאור מקומו של כל 'גאה ורם' וכל 'נשא ושפל' מפסוק יג עד פסוק כא, הולך ויורד מגבהי שמים לתחתיות הארץ

המגדלים הגבוהים  - ההרים הרמים, להישגי הציביליזציה האנושית ארזי הלבנון ואלוני הבשן, - מן איתני הטבע

המרכזי שביחידה, בה מתבררת הפרופורציה  ממחיש את הרעיון תיאור זה הבצורות, עד לאניות שבים. והחומות

 האמיתית של האדם ופחדו מפני ה' וגדולתו.

ונשגב ה'  -הניגוד בין נשגבות ה'  כא הוא-טז לבין מה שמתואר בפסוקים יז-יב ההבדל בין מה שמתואר בפסוקים

ואף מעבר לכך, תתחפר מתחת לאדמה  תהופליבשלבין גבהות האדם שתיחשף  - )משפט חוזר( לבדו ביום ההוא

ְסָלִעים"מפני פחד ה':  י הַׁ ִרים ּוִבְסִעפֵּ צֻׁ כל איתני הטבע, המסמלים את החוסן בעיני האדם, וכל  ."ָלבֹוא ְבִנְקרֹות הַׁ

  המעוזים שמקנים לאדם תחושת ביטחון וגאווה, יושפלו.
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o הסיכום היחידה כול 

 זהו יעד  - חזון אחרית הימים ניצב כאידיאל אליו נושא הנביא את עיניו ואליו הוא מכוון את עם ישראל

, הכרה בירושלים ומקום המקדש כמוקד למשפט הכרה בה' ובתורתו מתוךאליו יכול להגיע עם ישראל 

במקום  - אבל החזון הזה רחוק, משום שעם ישראל שקוע בתרבות זרה של אלילות ולשלום בינלאומי.

. האלילות לעושר ולמעשי ידיו במקום לסגוד לאלוקים הוא סוגדלהיות אור לגויים הוא מושפע מהם. 

  מסמלת את גאוות האדם בהישגיו החומריים.

  ,מכאן שהדרך לאחרית הימים עוברת דרך יום ה' שהוא יום דין קשה. ויגיע למסקנה שכל אלה הבל ושקר

 , רק אז יוכל חזון אחרית הימים להתגשם.ק ה' לבדו נשגב מעל לכלורושהוא אינו השולט אלא הנשלט, 

 שוזרות את כל חלקי הנבואה, ומעידות על  מילים של גובה ושפלות, - המילים המנחות בפרק

  .לבחירת האדםהאפשרית למעלה ולמטה בהתאם  התנועה

 ים, הנביא מציב את החזון בפרק זה נמצא ניגוד בולט וחד, בין החזון הגדול לבין המציאות בה אנו נמצא

  .מתוך הכרה בגדלות ה' או מתוך פחד מיום ה'כאתגר ומתאר את הדרך להגיע אליו 

 שה' דורש לתקנה. אם האדם  העמדת שתי האפשרויות לבחירה הופיעה גם בפרק א', שם תוארה המציאות

יש בחירה ולפיכך קורא  לאדם היא תתוקן בעתיד על ידי ה', בדרך של יסורים. - מה טוב. ואם לא - יתקנה

ַאפוֹ " פסוק האחרון של הפרק:הנביא ב ָשָמה בְּ ר נְּ ם ִמן ָהָאָדם ֲאשֶׁ לּו ָלכֶׁ ָשב הּוא ִחדְּ חְּ ה נֶׁ  )ב, כב( "ִכי ַבמֶׁ

 

 


