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  ישעיהו פרק א

 מבוא

ישעיהו הנביא המתהלך ברחובות ירושלים, מקונן על כך שעיר הצדק הפכה להיות כרשעת סדום. הנביא מוכיח את 

השרים, הסוחרים וכלל החברה, על כך שעבודת ה' במקדש  המקדש, השופטים, ההנהגה ואת העם כולו, את באי

מנותקת מעבודת ה' במצוות בין אדם לחברו, וירושלים מלאה עוולה מרמס ושפיכות דמים. הנביא מבטיח 

שירושלים תחזור להיות 'עיר הצדק, קריה נאמנה'. תיקון זה יגיע או בדרכי חזרה בתשובה של העם או בדרך קשה 

 של פורענות. 

 

 מכוונות למידהת ושאל

 א?על מה זועק הנביא. 

 ש?מדוע הכעס הגדול, אם החברה מנהלת חיים דתיים שלמים סביב בית המקדב. 

 ן?מהן אפשרויות התיקוג. 

 

 

הנבואה הפותחת את ספר ישעיהו, מעצימה ומדגישה שני עניינים מרכזיים אשר חוזרים ומופיעים בנבואות ישעיהו 

 ת:השונו
 

אם ההנהגה, והחברה כולה מלאה  ט.לעבודת ה' בעשיית צדקה ומשפ עבודת ה' במקדש חייבת להיות מחוברתא. 

 ה'.לרצון לפני  ובעוולה ומרמה, הרי שגם עבודת ה' במקדש ובתפילה לא יתקבל
 

או : וןישנן שתי דרכים להגיע אל אותו התיקת. יגיעו בכל מקרה, כהבטחה אלוקי - תיקון העולם וכילוי הרשעה ב.

 ה.על ידי עונש ופורענות מיד הקב"ה אשר תכלה את הרשע - או חלילהת, על ידי חזרה בתשובה ותיקון העוולו
 

בפרק א שלובים שני עניינים מרכזיים אלו, יחדיו, על ידי פניית ישעיהו אל אנשי ירושלים החטאים, אשר יושבים 

אותה להיות ריקה מתוכן, מכיוון שבו זמנית מלאה בעירם ומקיימים את עבודת המקדש כהלכתה, אך הופכים 

ישעיהו מבטיח כי סופה של ירושלים יהיה לשוב ולהיות ם. העיר במשפט שקר, בשוחד, במרמה ואף בשפיכות דמי

 ן:אך שתי אפשרויות עומדות בפני העם, כיצד להגיע אל אותו התיקו". העיר הצדק קריה נאמנ"

 ה.רבים קוראים לאותה תשוב על ידי חזרה בתשובה, ופסוקים האחת

 ע.על ידי עונש מדי הקב"ה, ופסוקים רבים מתארים את הפורענות אשר תגי , אם לא תבוא התשובה,והשנייה
 

 

 רקע לנבואת ישעיהו :פסוק א

 , אא ישעיהו

ְעָיהּו ֲחזֹון ל ָחָזה ֲאֶשר ָאמֹוץ ֶבן ְישַׁ ם ְיהּוָדה עַׁ ְלֵכי ְיִחְזִקָיהּו ָאָחז יֹוָתם ֻעִזָיהּו ִביֵמי ִוירּוָשָלִ  :ְיהּוָדה מַׁ

 

 אלו שלושה דברים אנו למדים מפסוק א על הנביא: .1

  :שמו של הנביאא. 

  המלכות עליה נאמרה הנבואה:ב. 

  ג. זמנו ההיסטורי של הנביא:

 א מבוא לפרק 

 העונש וההצלה ,החטא
 [ט-]פסוקים א
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 ןחזו"שמעות המילה מ" 

 ישעיהו א, א 

 ה.קושי, קראם "חזון", שהוא הקשה מעשרה לשונות שנקראת נבואולפי שהן תוכחות 

 

 ד: החטא-פסוקים ב

  אפרק  ישעיהו

ִים ִשְמעּו( ב) ֲאִזיִני ָשמַׁ ִנים ;ִדֵבר' ה ִכי ,ֶאֶרץ ְוהַׁ ְלִתי בָּ ְמִתי ִגדַׁ  :ִבי ָפְשעּו ְוֵהם ,ְורֹומַׁ

ע( ג) ֲחמֹור ,ֹקֵנהּו שֹור ָידַׁ ע ֹלא ִיְשָרֵאל ;ְבָעָליו ֵאבּוס וַׁ ִמי ,ָידַׁ  :ִהְתבֹוָנן ֹלא עַׁ

 .'ולא נכנעים לאדונם להדע שבעליו מספקים לו את האבוס / לעומת זאת ישראל לא מכירים ו/ חמור נכנע לבעליו כי הוא י למעבידוהשור מכיר את בעליו ונכנע 

ם ,ֹחֵטא גֹוי הֹוי( ד) ע ,ָעֹון ֶכֶבד עַׁ ִנים ,ְמֵרִעים ֶזרַׁ ְשִחיִתים בָּ  :ָאחֹור ָנֹזרּו ,ִיְשָרֵאל ְקדֹוש ֶאת ִנֲאצּו ,'ה ֶאת ָעְזבּו ;מַׁ

 .)מלשון התנזרות או מלשון זרים( נבדלו מה'והתרחקו  -נזורו אחור 

 
 תשע"ד ףג מבוססת של שאלת בגרות חור2שאלה 

 ד, וענה:-עיין בפסוקים ב .2

 פסוק ד(?ע"פ ) ?העםמוכיח בו את  שהנביאמהו החטא  א.

 ?ג(-פסוקים בע"פ ) השורש של החטאלדעת הנביא מהי המידה הרעה שהיא  ב.

 ?וק ג(ס)פ לשור וחמור מחזקת את התוכחה של הנביא הניגודיתההשוואה ג. כיצד 

 מדוע הוא בחר בכינוי זה? "בנים",הנביא מכנה פעמים את העם בכינוי  ,בתוכחהד. 

 

o  העם וחטאיוההדרגתיות בתיאור 

  , דאפרק  ישעיהו

  הֹוי

  ,ֹחֵטא ּגוֹי

  ,ָעֹון ֶכֶבד ַעם

  ,ְמֵרִעים ֶזַרע

ִנים ְשִחיִתים בָּ  :ָאחֹור ָנֹזרּו ,ִיְשָרֵאל ְקדֹוש ֶאת ִנֲאצּו ,'ה ֶאת ָעְזבּו ,מַׁ

 

 .חטאיוואת  העםאת  בהדרגתיות כפולהבפסוק ד הנביא מתאר  .3

 שיש בתיאור החטאים של העם? א. מה מאפיין את הדרגתיות שיש בכינויים של העם? ומה ההדרגתיות

 ?ומה משמעותה ?במה ,יםמההדרגתיות של תיאור החטא יםהפוכב. ההדרגתיות של כינויי העם 
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 תיאור הארץ החבולה -העונש  :ט-פסוקים ה

  אפרק  ישעיהו

ל( ה) ָּוי ֵלָבב ְוָכל ,ָלֳחִלי ֹראש ָכל ?ָסָרה תֹוִסיפּו ,עֹוד ֻתכּו ֶמה עַׁ  :דַׁ

ף( ו) ד ֶרֶגל ִמכַׁ ע ,ְמֹתם בוֹ  ֵאין ֹראש ְועַׁ בּוָרה ֶפצַׁ ָכה ְוחַׁ ָשֶמן ֻרְכָכה ְוֹלא ֻחָבשּו ְוֹלא ֹזרּו ֹלא ;ְטִרָיה ּומַׁ  :בַׁ

ְתֶכם ,ֵאש ְשֻרפֹות ָעֵריֶכם ,ְשָמָמה ַאְרְצֶכם( ז) ת ּוְשָמָמה ,ֹאָתּה ֹאְכִלים ָזִרים ְלֶנְגְדֶכם ַאְדמַׁ ְהֵפכַׁ  :ָזִרים ְכמַׁ

ת ְונֹוְתָרה( ח)  :ְנצּוָרה ְכִעיר ,ְבִמְקָשה ִכְמלּוָנה ,ְבָכֶרם ְכֻסָכה ִציֹון בַׁ

ֲעֹמָרה ָהִיינּו ִכְסֹדם ,ִכְמָעט ָשִריד ָלנּו הֹוִתיר ְצָבאֹות' ה לּוֵלי( ט)  ס: ָדִמינּו לַׁ

 
 תשע"ד חורףשאלה מתוך בגרות 

 .ני משליםע"י שאת עונשה של הארץ הוא מתאר חטאי העם, שהנביא פירט את לאחר  .4

 פרט מה המשל ומה הנמשל. ז?-בפסוקים ה"משל החולה" המובא א. הסבר בלשונך את 

 פרט מה המשל ומה הנמשל. ?ח-"משל הסוכה בכרם" בפסוקים זב. הסבר בלשונך את 

 ג. מה המציאות שמצטיירת ממצבה של הארץ ושל ירושלים, לאור משלים אילו?

 

 ט-ישעיהו בפרק א פסוקים ה לנבואה הרקע ההיסטורי

  יח ב מלכים

ְיִהי( ט) ָשָנה וַׁ ֶמֶלְך ָהְרִביִעית בַׁ ָשָנה ִהיא ִחְזִקָיהּו לַׁ ְשִביִעית הַׁ   ִיְשָרֵאל ֶמֶלְך ֵאָלה ֶבן ְלהֹוֵשעַׁ  הַׁ

ְנֶאֶסר ָעָלה  ְלמַׁ שּור ֶמֶלְך שַׁ ל אַׁ ר ֹשְמרֹון עַׁ ָיצַׁ  :ָעֶליהָ  וַׁ

ִיְלְכֻדהָ ( י) ע ְשנַׁת ִהיא ְלִחְזִקָיה ֵשש ִבְשנַׁת ָשִנים ָשֹלש ִמְקֵצה וַׁ  :ֹשְמרֹון ִנְלְכָדה ִיְשָרֵאל ֶמֶלְך ְלהֹוֵשעַׁ  ֵתשַׁ

ֵאל ֶאת ַאּׁשּור ֶמֶלְך ַוֶיֶגל( יא) רָּ שּוָרה ִישְׂ ְנֵחם אַׁ יַׁ ְחלַׁח וַׁ ר ּוְבָחבֹור בַׁ  :ָמָדי ְוָעֵרי גֹוָזן ְנהַׁ

ל( יב) ְברּו ֱאֹלֵהיֶהם' ה ְבקֹול ָשְמעּו ֹלא ֲאֶשר עַׁ עַׁ יַׁ  פ: ָעשּו ְוֹלא ָשְמעּו ְוֹלא' ה ֶעֶבד ֹמֶשה ִצָּוה ֲאֶשר ָכל ֵאת ְבִריתוֹ  ֶאת וַׁ

ע( יג) ֶמֶלְך ָשָנה ֶעְשֵרה ּוְבַאְרבַׁ ְנֵחִריב ָעָלה ִחְזִקָיה לַׁ שּור ֶמֶלְך סַׁ ל ַעל אַׁ ֵרי כָּ ה עָּ הּודָּ ֻצרוֹת יְׂ ֵשם ַהבְׂ פְׂ  ...:ַוִיתְׂ
 .ושם עליה מצורסנחריב עולה על ירושלים 

 ושליחיו דורשים כניעה מוחלטת וחזקיהו ושליחיו מסרביםסנחריב  ,משא ומתןמתנהל 

 חזקיהו מתפלל אל ה'

 :רושלים ניצלת ע"י נסותיאור כיצד ינבואת ישעיהו שירושלים תנצל,  , בסוף פרק יט

  יט ב מלכים

ִיְשלַׁח( כ) ְעָיהּו וַׁ  ֵלאֹמר... ִחְזִקָיהּו ֶאל ָאמֹוץ ֶבן ְישַׁ

ָדָבר ֶזה( כא)  ָעָליו...' ה ִדֶבר ֲאֶשר הַׁ

ם ִכי( לא) ַלִ ֵאִרית ֵתֵצא ִמירּושָּ ה שְׂ ֵליטָּ ר ּופְׂ ֲעֶשה ְצָבאֹות' ה ִקְנַאת ִציֹון ֵמהַׁ  ס: ֹזאת תַׁ

ר ֹכה ָלֵכן( לב) שּור ֶמֶלְך ֶאל' ה ָאמַׁ ֹזאת ָהִעיר ֶאל ָיֹבא ֹלא אַׁ ְדֶמָנה ְוֹלא ֵחץ ָשם יֹוֶרה ְוֹלא הַׁ  ָעֶליהָ  ִיְשֹפְך ְוֹלא ָמֵגן ְיקַׁ

 :ֹסְלָלה

ֶדֶרְך( לג) ֹזאת ָהִעיר ְוֶאל ָישּוב ָבּה ָיֹבא ֲאֶשר בַׁ  ':ה ְנֻאם ָיֹבא ֹלא הַׁ

נֹוִתי( לד) ֹזאת ָהִעיר ֶאל ְוגַׁ ֲעִני ְלהֹוִשיָעּה הַׁ ן ְלמַׁ עַׁ ְבִדי ָדִוד ּוְלמַׁ  :עַׁ

ְיִהי( לה) ְיָלה וַׁ לַׁ הּוא בַׁ ֵיֵצא הַׁ ְך וַׁ ְלאַׁ יְַׁך' ה מַׁ ֲחֵנה וַׁ שּור ְבמַׁ ֲחִמָשה ְשמֹוִנים ֵמָאה אַׁ   ָאֶלף וַׁ

ְשִכימּו   יַׁ ֹבֶקר וַׁ  :ֵמִתים ְפָגִרים ֻכָלם ְוִהֵנה בַׁ

ע( לו) ִיסַׁ ֵיֶלְך וַׁ ָיָשב וַׁ ְנֵחִריב וַׁ שּור ֶמֶלְך סַׁ ֵיֶשב אַׁ  :ְבִניְנֵוה וַׁ

 
 ישעיהו א, ח ,רד"ק

כי רוב ערי יהודה היו חרבות, ובימי חזקיהו כל הערים הבצורות תפשם מלך אשור  -ם ונותרה בת ציון כסוכה בכר

 ם.והנה נותרה ירושלים לבדה כמו הסוכה שהיא בכר
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 תשע"ד חורףשאלה מתוך בגרות 

שרומז עליהם ישעיהו ים ימה הם האירועים ההיסטור. ובדברי הרד"קיט -ב פרקים יחעיין בפסוקים ממלכים  .5

 ט ובעיקר בפסוק ח במשל "הסוכה בכרם"? -אצלינו בפרק א פסוקים ה

 

 

 והסכנהצלה הה

 הו: ם ובספר ישעייש לשים לב לתיאור ירושלים הנשארת לפליטה מכל חורבן הארץ, כפי שמתואר בספר מלכי

ודאי יד ה' היא שהצילה אותם מן הפורענות. מנקודת מבט ותושבי ירושלים חווים נס גדול והצלה פלאית, ש ד,מח

 . ההצלה וישועזו, הכינוי 'ונותרה בת ציון כסוכה בכרם' הוא ביטוי של 

הודגם בפניה מצבה של ירושלים הוא כפליטה מתוך חורבן גדול אשר סבב אותה. אמנם היא ניצלה, אך  ך,מאיד אך

 ה.והסכנה הממשית לקיומה הומחשה בפנימשמעות הפורענות הגדולה אשר יכולה להגיע, 

 

 פסוק ט: חורבן ירושלים כחורבן סדום

 אפרק ישעיהו 

ֲעֹמָרה ָהִיינּו ִכְסֹדם ִכְמָעט, ָשִריד ָלנּו הֹוִתיר ְצָבאֹות' ה לּוֵלי( ט)  ס: ָדִמינּו לַׁ

 מלבי"ם 

 ו.אם לא היה משאיר לנו שארית מעט בחסדו, אז כסדום היינ - לולי ה' צבאות

 

  "ם.יפירש המלבפיסק ווכך גם  (אתנחתא מתחת למילה 'כמעט', יש), הוא לפי טעמי המקרא "כמעט"הפסיק לאחר המילה 
 

 ם."לפי הפיסוק של טעמי המקרא ופירוש המלבי ,ט' את פסוק בלשונך הסבר .6

 

 

 ט, ישעיהו ארש"י , 

 ם.כולנו כלי - היינוכמעט כסדום 
 .ו'מחבר את המילה 'כמעט' לצלע השנייה של הפסוק. 'כמעט כסדום היינבניגוד לטעמים,  ,רש"י

 

  



 למורה - ישעיהו פרק א  

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

 

 

  א פרק ישעיהו

ר ִשְמעּו( י) ֲאִזינּו ;ְסֹדם ְקִציֵני ,'ה ְדבַׁ ת הַׁ ם ,ֱאֹלֵהינּו תֹורַׁ  :ֲעֹמָרה עַׁ

ר ?ִזְבֵחיֶכם ֹרב ִלי ָלָמה( יא) ְעִתי; 'ה ֹיאמַׁ ם ,ְמִריִאים ְוֵחֶלב ֵאיִלים ֹעלֹות ָשבַׁ תּוִדים ּוְכָבִשים ָפִרים ְודַׁ  :ָחָפְצִתי ֹלא ְועַׁ

 :?ֲחֵצָרי ְרֹמס ,ִמֶיְדֶכם ֹזאת ִבֵקש ִמי ,ָפָני ֵלָראֹות ָתֹבאּו ִכי( יב)

ת ָהִביא תֹוִסיפּו ֹלא( יג) ָבת ֹחֶדש ,ִלי ִהיא תֹוֵעָבה ְקֹטֶרת ,ָשְוא ִמְנחַׁ ל ֹלא ִמְקָרא ְקֹרא ְושַׁ ֲעָצָרה ָאֶון אּוכַׁ  :וַׁ

בָּת חֶֹדׁש א ְקרֹא וְׁשַׁ  ר"ח, שבת ושאר מועדים שנקראים מקראי קודש  - ִמְקרָּ

ה ָאוֶן אּוכַׁל אל  אינני יכול לסבול את חיבור שאתם מחברים בין הפשע )האון( לבין האסיפה שלכם במועדים )עצרה( - וֲַׁעצָּרָּ

י ָהיּו ,נְַׁפִשי ָשְנָאה ּומֹוֲעֵדיֶכם ָחְדֵשיֶכם( יד) ח ָעלַׁ  ל אותם.לא אוכל לשאת ולסבו -נְשֹא  נְִלֵאיִתי :ְנשֹא ִנְלֵאיִתי ,ָלֹטרַׁ

ֵפיֶכם ּוְבָפִרְשֶכם( טו) ם ,ִמֶכם ֵעינַׁי ַאְעִלים כַׁ ְרבּו ִכי גַׁ  :ָמֵלאּו ָדִמים ְיֵדיֶכם ,ֹשֵמעַׁ  ֵאיֶנִני ְתִפָלה תַׁ

 
 

 ו?מהו יחס ה' לעבודת המקדש כפי שהנביא מתאר אותה בנבואת

בטבלה שלפניך מובא בטור הימיני ם. אשר העם מקיי, םבן אדם למקורבות של מצוות מתוארות טו -יפסוקים ב .7

 .רשום בטור השמאלי )צטט( מהו היחס של ה' לקיום המצוות הללו .כל המצוות שהעם מקיים

 לקיום המצווה יחס של ה'  קיום המצווה על ידי העם  

עבודת 
הקורבנות 

 במקדש 

י ָלָמה ◄ ִזְבֵחיֶכם ֹרב  לִּ

  ◄ ְמִריִאים ְוֵחֶלב ֵאיִלים ֹעלֹות

ם תּוִדים ּוְכָבִשים ָפִרים ְודַׁ   ◄ ְועַׁ

המנחה 
 הקטורתו

ת ָהִביא   ◄ ִמְנחַׁ

  ◄ ְקֹטֶרת

עצרות 
קודש 

 ותפילה
 

  ◄  ָפָני ֵלָראֹות ָתֹבאּו

ָבת ֹחֶדש   ◄  ִמְקָרא ְקֹרא ְושַׁ

  ◄  ּומֹוֲעֵדיֶכם ָחְדֵשיֶכם

ֵפיֶכם ּוְבָפִרְשֶכם   ◄  כַׁ

ְרבּו י ◄ ְתִפָלה תַׁ ֵמע   ֵאיֶננִּ  שֹׁ

 

 תוכחה על עבודת ה' שאינה מתקבלת לרצון

אמנם ה'. על כך שעבודת ה' במקדש, התפילות והחגים, אינם מתקבלים לרצון בפני את העם  ישעיהו מוכיח

בחלק השני של הפרק ו. גם חטאי העם עוד לא תוארפירוט של בתחילת הפרק שמענו על כך שהם 'בנים מרעים', אך 

פירוט ותיאור חטאי העם טו ישנו רק רמז מה הם החטאים של העם שבגללם עבודת ה' לא מתקבלת. -פסוקים יב

מסתיימת בקריאה לתיקון ולאפשרות הנבואה  ,כבר בסוף החלק השניהנבואה, אך יפורט בחלקה השלישי של 

 ה.התשוב

 וענה: טו,-עיין בפסוקים י  .8

אינן מתקבלות ברצון לפני  ,שהמצוות הללו שהעם מקיים ,בפסוקים אלו הנביא חוזר שוב ושוב על הטענה א.

 ברצון לפני ה'.המצוות  שמעקב את קבלת ,שהנביא רומז עליו ,מהו החטא הנורא צטטה'. מדוע? 

 המסכמת את הביקורת החמורה שמצביע עליה הנביא בפסוקים אילו? ,פיסקה קצרה בלשונךכתוב  ב.

 

 וקריאה לתשובה ומשפט,ללא צדקה  תוכחה על עבודת ה'

 כ[-]פסוקים י

http://lilmod.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=35f1ae96-2521-44cd-952b-b665574069c9&lang=HEB
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  קריאה לתשובה

  א פרק ישעיהו

ִסירּו, ִהַזכּו ,ַרֲחצּו( טז) ְלֵליֶכם ֹרעַׁ  הָּ עַׁ לּו ,ֵעיָני ִמֶנֶגד מַׁ  :ָהֵרעַׁ  ִחדְׂ

דּו( יז) שּו ,ֵהיֵטב ִלמְׂ רּו ,ִמְשָפט ִדרְׂ טּו ,ָחמֹוץ ַאּׁשְׂ  :ַאְלָמָנה ִריבּו ,ָיתֹום ִשפְׂ

ר ְוִנָּוְכָחה ָנא ְלכּו( יח) ָשִנים ֲחָטֵאיֶכם ִיְהיּו ִאם ,'ה ֹיאמַׁ ֶשֶלג - כַׁ ְלִבינּו כַׁ ְאִדימּו ִאם ,יַׁ תֹוָלע יַׁ ֶצֶמר - כַׁ  :ִיְהיּו כַׁ
 

ְעֶתם ֹתאבּו ִאם( יט)  :ֹתאֵכלּו ָהָאֶרץ טּוב ,ּוְשמַׁ

 ס: ִדֵבר' ה ִפי ִכי ,ְתֻאְכלּו ֶחֶרב ,ּוְמִריֶתם ְתָמֲאנּו ְוִאם( כ)

 

מתוך ריבוי פעלי התשובה, אנו למדים על רוב חטאיהם ומעשיהם הרעים,  .יז, קורא הנביא לתשובה-בפסוקים טז

 ה. אך גם על אפשרות התיקון והתשוב

 אילו חטאים מוגדרים ניתן ליחס לישראל מתוך דבריו אלו של הנביא? .9

 
 
 

 שתי דרכים לתיקון

 שאחת מהם תגענה:ישעיהו מציג כאמור, שתי דרכים לתיקון, אשר מובטח כ: -בפסוקים יט

ֶתם   ֹתאבּו  ִאם  )יט( ַמעְׂ  :ֹתאֵכלּו ָהָאֶרץ טּוב  ּושְׂ

ֲאנּו  ְוִאם )כ(  מָּ ִריֶתם   תְׂ לּו ֶחֶרב  ּומְׂ ֻאכְׂ  ...תְׂ
 

 שאלה מתוך בגרות קיץ תשע"ד

 , וענה:כ-עיין בפסוקים יט .10

 התוצאות של כל דרך?תהיה ? ומה בלשונך מה שתי הדרכים לתיקון שהנביא מציגכתוב א. 

כך שהצליל שלה נשאר דומה אך משמעותה "אכל" אך בהיפוך משמעות,  פעמים בפועלהנביא משתמש ב. 

 ? ומה משמעותה בפסוק כ? טהמשמעות של מילה זו בפסוק י מה. הפוכה

 

 

 

o ההשוואה לסדום ועמורה  

 י-פסוקים ט א פרק ישעיהו

ֹדם ִכְמָעט ָשִריד ָלנּו הֹוִתיר ְצָבאֹות' ה לּוֵלי... (פס' ט' - )העונש ה ָהִיינּו ִכסְׂ  ס: ָדִמינּו ַלֲעֹמרָּ
 

ר ִשְמעּו (פס' י' - )החטא ֹדם ְקִציֵני' ה ְדבַׁ ֲאִזינּו סְׂ ת הַׁ ם ֱאֹלֵהינּו תֹורַׁ ה... עַׁ  ֲעֹמרָּ

 

 ישעיהו משווה פעמיים בין ישראל לבין סדום ועמורה.  .11

 א. לשם מה ישעהו משווה את ישראל לסודם ועמורה בפסוק ט?

 ב. לשם מה ישעהו משווה את ישראל לסודם ועמורה בפסוק ט?
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 , ופירוט חטאי ציון בציוןהקלוקל קינה על מצב החברה 

  א פרק ישעיהו

ָתה ,ָבּה ָיִלין ֶצֶדק ,ִמְשָפט ְמֵלֲאִתי ?ֶנֱאָמָנה ִקְרָיה ְלזֹוָנה ָהְיָתה ֵאיָכה( כא) ְצִחים ְועַׁ  :ְמרַׁ

ְסֵפְך( כב) ָמִים ָמהּול ָסְבֵאְך ,ְלִסיִגים ָהָיה כַׁ  :בַׁ

ִיְך( כג) ְבֵרי סֹוְרִרים ָשרַׁ ָנִבים ְוחַׁ ד ֹאֵהב ֻכלוֹ  ,גַׁ ְלֹמִנים ְוֹרֵדף ֹשחַׁ  פ: ֲאֵליֶהם ָיבֹוא ֹלא ַאְלָמָנה ְוִריב ,ִיְשֹפטּו ֹלא ָיתֹום ,שַׁ

 

 , ישעיהו א, כבדעת מקרא

 כספך, שהיה לפנים כסף טהור, נהפך עתה לכסף סיגים. כסף מעורב במתכות שונות... -ם כספך היה לסיגי

 ר. הסוחרים הרמאים שבירושלים מוכרים כלי מתכות שונות בתורת כלי כסף טהו

 ר. יינך מעורב במים. הסוחרים הרמאים נותנים מים בין ומוכרים אותו בתורת יין טהו - םסבאך מהול במי

 
 שאלה מתוך בגרות קיץ תשע"ד

 וענה:פירוש דעת מקרא בוכג, -בפסוקים כאבתוכחת ישעיהו עיין  .12

 ?בתוכחה זו מזכירישעיהו א. אילו חטאים 

 ובסס את תשובתך.אל מי התוכחה מופנית בפסוקים אילו? ציין שתי קבוצות. ב. 

 

 חזרת הצדק לירושלים

  א פרק ישעיהו

י ֶאָנֵחם הֹוי :ִיְשָרֵאל ֲאִביר ,ְצָבאֹות' ה ָהָאדֹון ְנֻאם ָלֵכן( כד)  :ֵמאֹוְיָבי ְוִאָנְקָמה ,ִמָצרַׁ

 חרוני ואמצא נחמה ע"י שאפרע מצרי.אשכך את  -פתח בארבע שמות ותארים של ה' / הוי אנחם מצרי 

ִיְך ָיִדי ְוָאִשיָבה( כה) ֹבר ְוֶאְצֹרף ,ָעלַׁ  :ְבִדיָלִיְך ָכל ְוָאִסיָרה ,ִסיָגִיְך כַׁ

ה" בור"אנקה אותך מהדברים הרעים שבך ) - ִסיגָּיְִך כַׁבֹר וְֶאְצרֹף יְִך  כָּל חומר ניקוי( / וְָאִסירָּ אנקה ממך את המתכת הגרועה )כצורף המנקה את המתכות  -ְבִדילָּ

 היקרות(

ִיְך ְוָאִשיָבה( כו) ִיְך ,ְכָבִראֹשָנה ֹשְפטַׁ ְתִחָלה ְוֹיֲעצַׁ ֶצֶדק ִעיר ָלְך ִיָקֵרא ֵכן ַאֲחֵרי ;ְכבַׁ  :ֶנֱאָמָנה ִקְרָיה ,הַׁ

ֶביהָּ : :ִבְצָדָקה ְוָשֶביהָ  ,ִתָפֶדה ְבִמְשָפט ִציֹון( כז)  .(רש"י) עושי התשובה ( אוהרטום) יושביהו - וְׁשָּ

ָטִאים ֹפְשִעים ְוֶשֶבר( כח) ְחָדו ְוחַׁ  . אבל שבר יבוא על כל הפושעים והחוטאים ביחד :ִיְכלּו' ה ְוֹעְזֵבי ,יַׁ

 

  א פרק ישעיהו י"רש

 .הפושעים כלות עד מכה אחר מכה - עליך ידי ואשיבה( כה)

 .שבתוכה תשובה עושי - ושביה. מעונותיה משפט תפדה עושה בה שיהיו י"ע - תפדה במשפט( כז)

 

ֶצֶדק, ִעיר" ירושלים תשוב להיותהנביא מבטיח ש שהיא תיקון של חטאי ירושלים המפורטים  ֶנֱאָמָנה" ִקְרָיה הַׁ

ְצִחי ֵאיָכה ָהְיָתה ְלזֹוָנה ִקְרָיה ֶנֱאָמָנה,"בפסוק כא  ָתה ְמרַׁ  ם".ְמֵלֲאִתי ִמְשָפט ֶצֶדק ָיִלין ָבּה ְועַׁ
 שאלה מתוך בגרות קיץ תשע"ד

כח ובדברי רש"י. בפסוקים אלה הנביא מתאר שתי אפשרויות לחידוש המעמד של ירושלים -עיין בפסוקים כד .13

ֶצֶדק, ל"ִעיר  ֶנֱאָמָנה". ִקְרָיה הַׁ

 א. הסבר בלשונך כל אחת מן האפשרויות.

 ב. בסס כל אחת מן האפשרויות על לשון הכתוב.

 והבטחה להשבת הצדק - מצב החברה בציון קינה על
 [לא-כאפסוקים ]
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o כו-מבנה פסוקים כא ו 

  א פרק ישעיהו

זוֹנָּה ָהְיָתה ֵאיָכה( כא) ה לְׂ יָּ נָּה ִקרְׂ ִלין ֶצֶדק ,ִמְשָפט ְמֵלֲאִתי ?ֶנֱאמָּ ּה יָּ ָתה ,בָּ ִחים ְועַׁ ַרצְׂ  :מְׂ
... 

ִיְך ְוָאִשיָבה( כו) ִיְך ְכָבִראֹשָנה, ֹשְפטַׁ ְתִחָלה; ְוֹיֲעצַׁ יָּה ,ַהֶצֶדק ִעיר ָלְך ִיָקֵרא ֵכן ַאֲחֵרי ְכבַׁ נָּה ִקרְׂ  :ֶנֱאמָּ

 
 

העגום לבין מצבה  בעברבנוי על הנגדה ועל הפער הגדול בין ירושלים כפי שהייתה בתפארתה  כא פסוקהמבנה של 

ומובטח בו כי ירושלים תשוב  ,דבעתי מתאר את ירושליםו, כ פסוק. ה. התקבולת הניגודית מעצימה פער זבהווה

 ה:להיות עיר הצדק, וקריה נאמנ

 פסוק כו פסוק כא

 בעתיד בהווה  בעבר

יָּה ה ִקרְׂ נָּ יָּה ◄ זוֹנָּה ◄ ֶנֱאמָּ ה ִקרְׂ נָּ  ֶנֱאמָּ

ִלין ֶצֶדק ּה יָּ ִחים ◄ בָּ ַרצְׂ  ַהֶצֶדק ִעיר ◄ מְׂ
 

 ת:כו כולם, בנויים במבנה של תקבולת ניגודי-למעשה פסוקים כא
 

 עתיד  עבר הווה

יָּה )כא( נָּה ִקרְׂ ַרי ֶאנֵָּחם )כד(  ֶנֱאמָּ  ִמצָּ

ֵלֲאִתי )כא( ט מְׂ פָּ ִיְך )כה(  ִמשְׂ  ִסיגָּ

ִסיִגים כב() ה (כו)  לְׂ ִשיבָּ אָּ ַטִיְך וְׂ  ֹשפְׂ

ַרִיְך)כג(  ִרים שָּ יָּה )כו(  סוֹרְׂ נָּה ִקרְׂ  ֶנֱאמָּ

 

שוב להיות מעיר  תהפך הגדול אשר יבוא על ירושלים, אשר והתיקון המהפך משמעות מבנה זה מדגיש ומעצים את

 .לעיר של צדק ונאמנות - של זנות ורצח

 

. מה הן? בסס את בשני מבנים ספרותייםשיתרחש בירושלים בעתיד, ישעיהו משתמש  המהפךכדי לתאר את  .14

 תשובתך על הכתוב.

 

 ?כיצד הרשעה תמוגר - פסוקי הסיום

  א פרק ישעיהו

ְדֶתם, ֲאֶשר ֵמֵאיִלים ֵיֹבשּו ִכי( כט) ְחְפרּו ֲחמַׁ נֹות ְותַׁ גַׁ ְרֶתם ֲאֶשר ֵמהַׁ  :ְבחַׁ

ָנה ָעֶלָה, ֹנֶבֶלת ְכֵאָלה ִתְהיּו ִכי( ל) ִים ֲאֶשר ּוְכגַׁ  :ָלּה ֵאין מַׁ

ְחָדו ְשֵניֶהם ּוָבֲערּו ְלִניצֹוץ, ּוֹפֲעלוֹ  ִלְנֹעֶרת, ֶהָחֹסן ְוָהָיה( לא) ֶבה ְוֵאין יַׁ  ס: ְמכַׁ

 

  ה.לא( מבטיחים את כילוי הרשע-פסוקי הסיום )כח

  :הרת צמחיה יבשכיליון ובעלא, מדמה הנביא את מפלת הרשעים במשל של -בפסוקים ל

 ָעֶלהָ  ֹנֶבֶלת -ְכֵאָלה 

ָנה  ִים ֵאין ָלּה -ּוְכגַׁ  ֲאֶשר מַׁ

 ִלְנֹעֶרת -ֶהָחֹסן  )העץ(ְוָהָיה 

 )הרשע שפעל יהיה לניצוץ אש( ְלִניצֹוץ -ּוֹפֲעלֹו 

ְחָדו  ֶבה - הרשע ועושרו ישרפן ביחד()ּוָבֲערּו ְשֵניֶהם יַׁ  ְוֵאין ְמכַׁ


