
 הו פרק הישעי  

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

  הישעיהו פרק 
 

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

: שרשרת נבואות "הוי", חלק השניב ו.פקירמחליט להמעלה פרי באושים עד שבעל הכרם  במסירות בכרמו, הכרם

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

 מכוונות למידהות שאל

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

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

 ה?למה מובילה האכזבג. 

 

  ה פרק ישעיהו
 פתיחת המשל

יָרה( א)  י ָנא ָאשִׁ ידִׁ ידִׁ   לִׁ

יַרת   י שִׁ   ְלַכְרמוֹ  ּדֹודִׁ
 פעולות בעל הכרם בכרמו ותקוותיו

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

  ַוְיַעְזֵקהּו( ב) 

  ַוְיַסְקֵלהּו 

ָטֵעהּו    שֵֹרק ַויִׁ

ן  בֶּ ְגָּדל ַויִׁ   ְבתֹוכוֹ  מִׁ

ב ְוַגם    בוֹ  ָחֵצב יֶּקֶּ

ים ַלֲעשֹות ַוְיַקו    ֲעָנבִׁ

ים ַוַיַעש   :ְבֻאשִׁ
 בעל הכרם פונה לשומעים שישפטו

ם יֹוֵשב ְוַעָתה( ג)   יש ְירּוָשַלִׁ   ְיהּוָדה ְואִׁ

ְפטּו  י ָנא שִׁ י ּוֵבין ֵבינִׁ  :ַכְרמִׁ

י עֹוד ַלֲעשֹות ַמה( ד)  י ְוֹלא ְלַכְרמִׁ יתִׁ   בוֹ  ָעשִׁ

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

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

  ְלָבֵער ְוָהָיה ְמשּוָכתוֹ  ָהֵסר 

ְרָמס ְוָהָיה ְגֵדרוֹ  ָפֹרץ   :ְלמִׁ

יֵתהּו( ו)    ָבָתה ַוֲאשִׁ

ָזֵמר ֹלא    יִׁ

  ֵיָעֵדר ְוֹלא 

יר ְוָעָלה  ת ָשמִׁ   ָוָשיִׁ

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

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

  של הכרםמ
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 המשל והנמשל 

 את הפעולות השונות שעשה בעל הכרם:  ,על דרך הפשט בלשונך , והסברו-בפסוקים אבמשל, עיין  .1

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

   ַוְיַעְזֵקהּו

   ַוְיַסְקֵלהּו

ָטֵעהּו    שֵֹרק ַויִׁ

ן בֶּ ְגָּדל ַויִׁ    ְבתֹוכוֹ  מִׁ

ב ְוַגם    בוֹ  ָחֵצב יֶּקֶּ

  ֲעָנִבים ַלֲעׂשוֹת  ַוְיַקו
 ְבֻאִשים ַוַיַעׂש 

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

  ְלָבֵער ְוָהָיה ְמשּוָכתוֹ  ָהֵסר

ְרָמס ְוָהָיה ְגֵדרוֹ  ָפֹרץ   ְלמִׁ

יֵתהּו ָזֵמר ֹלא ָבָתה ַוֲאשִׁ  ֵיָעֵדר  ְוֹלא יִׁ
יר ְוָעָלה ת ָשמִׁ   ָוָשיִׁ

ים ְוַעל ָעבִׁ ה הֶּ יר ֲאַצּוֶּ   ָמָטר ָעָליו ֵמַהְמטִׁ

 

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

 

 

 המשל השיפוטי

משל  .המשל השיפוטי"" היאאמרו נביאי ישראל דברי תוכחה לעם. אחת מן הדרכים  ,ושונותבדרכים רבות 

במקרה שהובא לפניו האדם שמאזין למשל ומתבקש לשפוט  העוסק בהפרת חוק ודרישה למשפט. סיפורהוא  שיפוטי

אה את וולא ר , כי הוא מאמין לתומו שמובא לפניו מעשה שאירע לאחרים,"לכד בפחוהוא אינו שם לב שהוא "נ

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

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

 ה? לקירוב העם לתוכן הנבואהמשל השיפוטי במשל הכרם,  - הנבואהכיצד תורמת דרך א.  .3

 ?ש בה בכדי להשפיע יותר על השומעיבסגנון של "משל שיפוטי" ה ת תוכחב. מדוע נבוא
 

 

 ז, וענה:-עיין בפסוקים א .4

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

 י?ולא בעל כרם אנוש הקב"ההוא בו הדובר באיזה שלב השומע מתחיל להבין כי מדובר במשל שב. 
 

 

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

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

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

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

 המשל

 פועל למען כרמו בעל הכרם

 הנמשל

 ה' פועל למען עמו

ן רֶּ ן ְבקֶּ ן בֶּ  ָשמֶּ

   ד"ק אר

בן "וקורא ארץ ישראל  לפי שהיא גבוהה מכל הארצות... "קרן"וקרא ארץ ישראל 

 ."שארץ זבת חלב ודב"כמו שנאמר עליה  "שמן

 ַוְיַעְזֵקהּו
   רש"י ז

 .רעזקתים תחלה בהיקף ענני כבוד במדב

 ַוְיַסְקֵלהּו
   ק ברד"

 ל.וסקל מן הכרם האבנים, זהו שבעה אומות מארץ ישרא

ָטֵעהּו  שֵֹרק ַויִׁ

   ז רש"י

על שבע מצות  נטעתים שורק, שש מאות ושש מצות כמניין שור"ק הוספתי עליהם,

 ח...שנצטוו בני נ

   ב רד"ק

והיו  ,ויעקב שהוא נטע נבחר זרע אמת, שהוא זרע אברהם יצחק ,ונטע בו זה העם

 ב...ראויים שיעשו פרי טו

ן בֶּ ְגָּדל ַויִׁ  ְבתֹוכוֹ  מִׁ
  רש"י ז

 .ימשכני ומקדש ,בניתי מגדל בתוכו

ב ְוַגם   בוֹ  ָחֵצב יֶּקֶּ
   רש"י ז

 .חהמזב גם יקב

 

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

 המשל

 פועל למען כרמו בעל הכרם

 הנמשל

 ה' פועל למען עמו

ן רֶּ ן ְבקֶּ ן בֶּ   ה' הביא את עם ישראל לארץ משובחת ָשמֶּ

  ַוְיַעְזֵקהּו

  ַוְיַסְקֵלהּו

ָטֵעהּו   שֵֹרק ַויִׁ

ן בֶּ ְגָּדל ַויִׁ   ְבתֹוכוֹ  מִׁ

ב ְוַגם    בוֹ  ָחֵצב יֶּקֶּ
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 התוכחה

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

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

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

 מה המשותף לשתי התוכחות הללו?

 

 

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

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

 ם.במצוות בין אדם למקום שהם מקפידים עליה
 

 "ְצָעָקהְוִהנֵּה  -ִלְצָדָקה  ,ְוִהנֵּה ִמְׂשָפח - ַוְיַקו ְלִמְשָפטפסוק ז: "

דרך השימוש  ,בין טוב ורעמשל הכרם המתאר את הפער בין ציפיות לתוצאות מדגים את הקלות בה מתרחש ההיפוך 

ְשפָ ם: "במילי ְשפָ  טַוְיַקו ְלמִׁ ֵנה מִׁ צְ  חְוהִׁ ֵנה צְ דָ לִׁ על ידי החלפה של אות אחת בכל מילה מתהפכת הכוונה ". ָקהעָ ָקה ְוהִׁ

 ע.הטובה למעשה ר

 ן, ישעיהו ה, זמצודת ציו

 ף[.לשון ספיח, מצטר] ר"ל אסיפת חטא כמו ונספחו על בית יעקב -משפח 

  

 יצא בסופו של דבר. )פרט שני דברים( מה ה' קיווה מעם ישראל ומה ,בלשונךהסבר  .7

 

  

 תיו בסוףובתחילה לבין פעולההבדל בין פעולות בעל הכרם 

ב( לבין פעולותיו בסוף המשל -מה ההבדל העקרוני בין הפעולות של בעל הכרם בתחילת המשל )פסוקים א .8

 ו(?-)פסוקים ה

 

 
 

 חפרק י" תבראשי קישור לצדק ומשפט בספר 

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

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

ת ֵביתֹו ַאֲחָר  ְך ה' ָבָניו ְואֶּ רֶּ במשל הכרם חוזר הנביא לשורש הבחירה ובמשפט ". טַלֲעׂשוֹת ְצָדָקה ּוִמְשפָ יו ְוָשְמרּו ּדֶּ

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

 ה".ִלְצָדָקה ְוִהנֵּה ְצָעָק 

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

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

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

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

  ה"."הכצעקת
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סגנון  תנבואת תוכחה נוספת בעללהחל מפס' ח ואילך משל הכרם, הנביא עובר שהנביא הוכיח את העם ע"י לאחר 

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

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

o  "ראשונההפסקת ה"הוי 

 פירוש בלשון המקרא 

 החטא

 

  הוֹי( 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  ים ֹלא אִׁ ים ָבתִׁ ְהיּו ְלַשָמה ַרבִׁ ים ,יִׁ ים ְגֹדלִׁ  :יֹוֵשב ֵמֵאין ְוטֹובִׁ

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

 

 

 .מידה כנגד מידה""י, על פי העיקרון של -הסבר את החטא העונש שבפסוקים ח .9

 

 

o  "שנייההפסקת ה"הוי 

 פירוש בלשון המקרא 

 החטא

  הוֹי( יא)

יֵמי  ר ַמְשכִׁ ְרֹּדפּו ֵשָכר ַבֹבקֶּ ף ְמַאֲחֵרי ,יִׁ ן ַבנֶּשֶּ יֵקם ַייִׁ  :ַיְדלִׁ

נֹור ְוָהָיה (יב) ל כִׁ יל ֹתף ָונֶּבֶּ ן ְוָחלִׁ ם ָוַייִׁ ְשֵתיהֶּ  ,מִׁ

 :ָראּו ֹלא ָיָדיו ּוַמֲעֵשה ,  ַיִביטו ֹלא' ה ֹפַעל ְוֵאת 

 

 העונש

 

י ָגָלה ָלֵכן ( יג)   ,ָדַעת ִמְבִלי ַעמִׁ

ֵחה ַוֲהמֹונוֹ  ,ָרָעב ְמֵתי ּוְכבֹודוֹ    :ָצָמא צִׁ

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

 :ָבּה ְוָעֵלז ּוְשאֹוָנּה ַוֲהמֹוָנּה ֲהָדָרּה ְוָיַרד 

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

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

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

 

 

 .יז, על פי העיקרון של "מידה כנגד מידה" )פרט שלוש דוגמאות(-הסבר את החטא העונש שבפסוקים יא .10

 

  

  "נבואת "הוי 



 הו פרק הישעי  

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

o ארבעת פסקאות ה"הוי" האחרונות 

 כג.-החטאים בכל אחד מארבעת פסקאות ה"הוי" שבפסוקים יח םהה מ, בטבלה שלפניך, בלשונךכתוב  .11

 בלשונך - פירוש בלשון המקרא 

 החטא

  הוֹי( יח)

ָעֹון ֹמְשֵכי   :ַחָטָאה ָהֲעָגָלה ְוַכֲעבֹות ַהָשְוא ְבַחְבֵלי הֶּ

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

ְקַרב  ְשָרֵאל ְקדֹוש ֲעַצת ְוָתבֹוָאה ְותִׁ  ס: ְוֵנָדָעה יִׁ

 

 החטא 

  הוֹי ( כ)

ים    ָרע ְוַלטֹוב טֹוב ָלַרע ָהֹאְמרִׁ

ים  ְך ָשמִׁ ְך ְואֹור ְלאֹור ֹחשֶּ   ְלֹחשֶּ

ים   ס: ְלָמר ּוָמתֹוק ְלָמתֹוק ַמר ָשמִׁ

 

 החטא
  הוֹי (כא)

ים  ם ֲחָכמִׁ ד ְבֵעיֵניהֶּ ם ְונֶּגֶּ ים ְפֵניהֶּ  :ְנֹבנִׁ
 

 החטא

  הוֹי (כב)

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

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

 

 

 ?האחרונותה"הוי"  , מהו המרכיב שחסר בארבעת פסקאותהראשונותא. בהשוואה לשתי פסקאות ה"הוי"  .12

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

 
 

o ה"הוי"יכום מבנה נבואות ס 

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

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

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

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

  '.שכחת ה

 של יושבי יהודה, שעומד  המעוותי עולמם הרוחני והתודעת - עניינם משותף האחרוניםארבעת ה'הוי' ב

 בשורש הבעיה.
  

, דהיינו בכל רובדי הקיום האנושי, המחשבהועד  הדיבורדרך  המעשהפסוקים אלה מראים שהקלקול מתפרש מן 

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

 י'הקשר בין משל הכרם ובין נבואות ה'הו 

במשל הכרם העם מתברר שהעם אינו נוהג בצדק ובמשפט:  י':הכרם ובין נבואות ה'הוקשר בין משל ניתן להצביע על 

ְשָפח  ְלִמְשָפט"ַוְיַקו  ֵנה מִׁ ֵנה ְצָעָק  ִלְצָדָקהְוהִׁ אם העם ה'. ה עשיית המשפט עוברת לידי יבנבואות ה"הוי" השניה". ְוהִׁ

ְגַבּה ה' צְ  אינו עושה משפט, ה' עושה משפט ופורענות: ְקָּדש  ַבִמְשָפטָבאֹות "ַויִׁ  ".הִבְצָדָק ְוָהֵאל ַהָקדֹוש נִׁ
 

 קשר נוסף בין משל הכרם לשאר חלקי היחידה נראה בסוף, בסיכום היחידה כולה.

  



 הו פרק הישעי  
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השני  )שנזכרו בחלק נש על החטאיםועה. שעונהפירוט של ה נאמרלא בואות ה'הוי' האחרונות, נארבעת בכפי שראינו 

הוא על החטאים שנזכרו  השלישישהעונש בחלק לכך בכתוב  סהביסושל הפרק, נאמר כאן בחלק השלישי  של הפרק(

הוא בואו של אויב גדול שיפגע קשות  והעונש.". .." ו"על כן..חלק השלישי פותח במילים "לכן.שה ,חלק השני הואב

 .בישראל - בחוטאים
 

 פירוש לצדובלשונך, רשום ן את תיאורי העונש המובאים בפסוקים אלו. ל, וודא שאתה מבי-קרא את פסוקים כד .13

 . כל ביטוי קשהשל 

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

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

 

o ה פרק ישעיהו  

ן( כד) ֱאֹכל ָ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)   ְבַעמוֹ ' ה ַאף ָחָרה כֵּ

ְרְגזּו ַוַיֵכהּו/  ָעָליו ָידוֹ  ַוֵיט   ים ַויִׁ ָהרִׁ   הֶּ

י   ְבָלָתם ַוְתהִׁ ב ַכּסּוָחה נִׁ רֶּ   חּוצֹות ְבקֶּ

 :ְנטּוָיה ָידוֹ  ְועֹוד/  ַאפוֹ  ָשב ֹלא ֹזאת ְבָכל  

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

ֵנה    :ָיבֹוא ַקל ְמֵהָרה ְוהִׁ

  בוֹ  כֹוֵשל ְוֵאין/  ָעֵיף ֵאין( כז)

יָשן ְוֹלא/  ָינּום ֹלא     יִׁ

ְפַתח ְוֹלא   ַתק ְוֹלא/  ֲחָלָציו ֵאזֹור נִׁ   :ְנָעָליו ְשרֹוְך נִׁ

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

ָליו/  נְֶּחָשבּו ַכַצר סּוָסיו ַפְרסֹות     :ַכּסּוָפה ְוַגְלגִׁ

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

ְנֹהם   ף ְוֹיאֵחז ְויִׁ רֶּ יט/  טֶּ יל ְוֵאין ְוַיְפלִׁ   :ַמצִׁ

ְנֹהם( ל)   ָים ְכַנֲהַמת ַההּוא ַביֹום ָעָליו ְויִׁ

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

 

o שיעניש את ישראל למיהו האויב הגדו? 

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

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

 ב.חד רב על תושבי הארץ, מסתיים במפלתו של סנחריהפיל פ

  
 שאלה מתוך מבגרות קיץ תשע"ו

 ל בהם מתואר האויב שיביא ה' להעניש את ישראל?-כובפסוקים  נועיי .14

 מהיכן הוא יגיע?מאיזה עם הוא, וא. מיהו האויב הזה, 

 .תכונות של האויב? בסס את תשובתך על הכתוב חמשב. ציין 
  

  :בואו של אויב העונש 



 הו פרק הישעי  
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o מידה כנגד מידה 

אחת הראיות  נאמר כאן בחלק השלישי של הפרק. ,שנזכרו בחלק השני של הפרק על החטאים ,נשועראינו שהכפי 

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

( ומצא שלושה עונשים ל-כוהשלישי )בפסוקים של החלק עיין  .רקפהשל חלק השני הלפניך שלושה חטאים מ .15

 ?מידה כנגד מידה""והסבר מדוע יש בכך  יםצטט את העונש שפועלים על פי העיקרון של "מידה כנגד מידה".

 ההסבר ל"מידה כנגד מידה" יםהעונש יםהחטא

ים:   ָהֹאְמרִׁ

ר יָשה ְיַמהֵּ   ַמֲעֵשהּו ָיחִׁ

ה" )יח( ְלַמַען ְראֶּ  נִׁ

  

  "הֹוי

י ְרֹּדפּו, ֵשָכר ַבֹבֶקר ַמְשִכימֵּ   יִׁ

י ף ְמַאֲחרֵּ ן ַבנֶּשֶּ יֵקם" )יא( ַייִׁ  ַיְדלִׁ

  

  "הֹוי

ים  ָרע,  ְוַלטֹוב טֹוב ָלַרע ָהֹאְמרִׁ

ים  " )כ(ְלֹחֶשְך ְואוֹר ְלאוֹר ֹחֶשְך ָשמִׁ

  

 

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

ברור בין משל הכרם הנזכר בחלק הראשון של הפרק לבין החלקים השני )החטאים(, ע אל קשר מאוד יניתן להצב

 : של הפרקם( והשלישי )העונשי

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

מפקיר את הכרם גורם בעל הכרם מעניש את כרמו בכך שהוא  ם, ולכןבעל הכרלמרות העבודה המסורה של 

בחלקים רק  הפירוט של החטא והעונש יובאאך יענש, יהמשל הוא על עם ישראל שחטא ושהכרם תיהרס. 

 : הבאים בפרק

 לחטאי  המקבילים ,של עם ישראל החטאים את מתוארישעיהו , וי'ה, בנבואות ה'פרקשל ה חלק השניב

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

 ,האויב הגדול מכולם, האויב האשורי.שיבוא בבואו של  העונשישעיהו מנבא את  בחלק השלישי של הפרק 

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

 מקביל לעונש המתואר במשל הכרם? ,במה העונש של בוא אשור לארץ .16


