
 



המבשר
עיונים בספר ישעיהו

*

רּוַח ֲאדָֹני ה' ָעָלי 

ח ה' אִֹתי  ַיַען ָמׁשַ

ָלַחִני ר ֲעָנִוים ׁשְ ְלַבּשֵׂ

ֵרי ֵלב  ּבְ ַלֲחבֹׁש ְלִנׁשְ

רֹור  בּוִים ּדְ ִלְקרֹא ִלׁשְ

ַקח קֹוַח.  ְוַלֲאסּוִרים ּפְ

ַנת ָרצֹון ַלה' ִלְקרֹא ׁשְ

ְויֹום ָנָקם ֵלאלֵֹהינּו 

ל ֲאֵבִלים. ְלַנֵחם ּכָ

)ס"א א ב(

יגאל אריאל



 

5

תוכן
פתיחה ומבוא

17 ֲחזֹון ְיַׁשְעָיהּו        .1
18 ִּביֵמי ֻעִּזָּיהּו יֹוָתם ָאָחז ְיִחְזִקָּיהּו ַמְלֵכי ְיהּוָדה     .2

 
22 	 	 	 	 	 פרק	הפתיחה	 א.	
22 זמנו של פרק א’       .1
24 ִׁשְמעּו ָׁשַמִים ְוַהֲאִזיִני ֶאֶרץ      .2
27 ָיַדע ׁשֹור ֹקֵנהּו        .3
33 סדום         .4
38 הקרבנות והשלמות המוסרית      .5
40 שלילת פולחן ריק       .6
45 הוויכוח והמשפט:       .7
47 משפט וצדקה        .8
51 ְוֹעְזֵבי ה’ ִיְכלּו        .9

 
53 	 	 	 	 ְוָהָיה	ְּבַאֲחִרית	ַהָּיִמים	 ב.	
53 בראש ההרים        .1
55 הר בית ה’        .2
57 ונהרו אליו כל הגויים       .3
59 השלום העולמי       .4
60 וכתתו        .5

 
64 	 	 	 	 ְוִנְׂשַּגב	ה’	ְלַבּדֹו	ַּבּיֹום	ַההּוא	 ג.	
64 עוזיה ויותם        .1
68 יֹום ַלה’ ְצָבאֹות ַעל ָּכל ֵּגֶאה ָוָרם      .2
75 חורבן ההנהגה        .3
79 ַיַען ִּכי ָגְבהּו ְּבנֹות ִצּיֹון       .4
85 ֶצַמח ה’         .5
88 השארית        .6
91 הכתוב לחיים        .7
93 הסוכה        .8



 

67

97 	 	 	 	 	 שירת	הכרם	 ד.	
97 ַוַּיַעׂש ְּבֻאִׁשים        .1

100 משל הגפן        .2
102 משל הכרם        .3
104 טעות הכורם        .4
105 סנגוריה על ישראל       .5
106 ֶּכֶרם ֶחֶמר        .5

108 	 	 	 	 שש	קריאות	ה’הֹוי’	 ה.	
108 הֹוי ַמִּגיֵעי ַבִית ְּבַבִית       .1
110 ָפֲעָרה ִפיָה ִלְבִלי ֹחק       .2
113 ַוִּיְגַּבּה ה’ ְצָבאֹות ַּבִּמְׁשָּפט      .3
114 ְוא     הֹוי ֹמְׁשֵכי ֶהָעֹון ְּבַחְבֵלי ַהּׁשָ  .4
116 ָהֹאְמִרים ָלַרע טֹוב ְוַלּטֹוב ָרע      .5

119 	 	 	 	 	 ֶאת	ִמי	ֶאְׁשַלח	 ו.	
119 ָוֶאְרֶאה ֶאת ֲאֹדָני       .1
122 ִאיׁש ְטֵמא ְׂשָפַתִים ָאֹנִכי       .2
124 ִהְנִני ְׁשָלֵחִני        .3
125 ַהְׁשֵמן ֵלב ָהָעם ַהֶּזה       .4

130 	 	 	 	 ֹלא	ָתקּום	ְוֹלא	ִתְהֶיה	 ז.	
130 אחז         .1
132 ֵני ַזְנבֹות ָהאּוִדים ָהֲעֵׁשִנים     ּׁשְ  .2
135 ִאם ֹלא ַתֲאִמינּו ִּכי ֹלא ֵתָאֵמנּו      .3
136 ֹלא ֲאַנֶּסה ֶאת ה’       .4
139 ִכיָרה     ְיַגַּלח ֲאֹדָני ְּבַתַער ַהּׂשְ  .5
142 ֶחְמָאה ּוְדַבׁש        .6
143 ַמֵהר ָׁשָלל ָחׁש ַּבז       .7
147 ֹלַח ַהֹהְלִכים ְלַאט      ֵמי ַהּׁשִ  .8
151 ֹלא ֹתאְמרּון ֶקֶׁשר ְלֹכל ֲאֶׁשר ֹיאַמר ָהָעם ַהֶּזה ָקֶׁשר    .9
154 צֹור ְּתעּוָדה ֲחתֹום ּתֹוָרה ְּבִלֻּמָדי.      .10
156 ִּדְרׁשּו ֶאל ָהֹאבֹות       .11

 

160 	 	 	 ָהָעם	ַהֹהְלִכים	ַּבֹחֶׁשְך	ָראּו	אֹור	ָּגדֹול	 ח.	
160 אֹור ָּגדֹול        .1
161 ְּכִׂשְמַחת ַּבָּקִציר       .2
162 ְּכיֹום ִמְדָין        .3
163 ְלַםְרֵּבה ַהִּמְׂשָרה       .4
165 ֶּפֶלא יֹוֵעץ        .5
167 ִקְנַאת ה’ ְצָבאֹות ַּתֲעֶׂשה ֹּזאת      .6
168 ְּבָכל ֹזאת ֹלא ָׁשב ַאּפֹו ְועֹוד ָידֹו ְנטּוָיה     .7

173 	 	 	 	 משעבוד	לגאולה	 ט.	
173 חזקיה        .1
174 ֲהִיְתָּפֵאר ַהַּגְרֶזן ַעל ַהֹחֵצב ּבֹו      .2
184 עֹוד ַהּיֹום ְּבֹנב ַלֲעֹמד       .3
186 ָרָׁשיו ִיְפֶרה    ְוָיָצא ֹחֶטר ִמֶּגַזע ִיָׁשי ְוֵנֶצר ִמּׁשָ  .4
191 ְוָגר ְזֵאב ִעם ֶּכֶבׂש       .5
194 גן עדן        .6
197 ֹׁשֶרׁש ִיַׁשי        .7
199 ְוָעפּו ְבָכֵתף ְּפִלְׁשִּתים       .8
202 ִהֵּנה ֵאל ְיׁשּוָעִתי ֶאְבַטח ְוֹלא ֶאְפָחד      .9

208 	 	 	 	 המשאות	על	העמים	 י.	
208 משא	בבל       א(	
209 א ָּבֶבל ֲאֶׁשר ָחָזה ְיַׁשְעָיהּו ֶּבן ָאמֹוץ    ַמּׂשָ  .1
211 ה’ ְצָבאֹות ְמַפֵּקד ְצָבא ִמְלָחָמה      .2
212 יום ה’        .3
212 אֹוִקיר ֱאנֹוׁש ִמָּפז       .4
213 ּוָבַחר עֹוד ְּבִיְׂשָרֵאל       .5
214 ֵאיְך ָׁשַבת נֵגׂש        .6
217 ֵהיֵלל ֶּבן ָׁשַחר         .7
219 ַאְך ֶאל ְׁשאֹול ּתּוַרד       .8
221 ְִׁשֹּבר ַאּׁשּור ְּבַאְרִצי      9.ל 

223 אל	תשמחי	פלשת      ב(	
224 ִמּשֶֹׁרׁש ָנָחׁש ֵיֵצא ֶצַפע       .1
226 ְּבכֹוֵרי ַדִּלים        .2



 

89

229 משא	מואב       ג(	
230 ָׁשַמְענּו ְגאֹון מֹוָאב       .1
233 ְוהּוַכן ַּבֶחֶסד ִּכֵּסא       .2

234 א	ַּדָּמֶׂשק       ַמּׂשָ ד(	
235 ֲעֻזבֹות ָעֵרי ֲעֹרֵער       .1
236 ְוִנְׁשַאר ּבֹו עֹוֵלֹלת ְּכֹנֶקף ַזִית      .2
237 תשובת האדם        .3
238 כהמות ימים        .4
239 ְּבֶטֶרם ֹּבֶקר ֵאיֶנּנּו       .5
240 ֵמֵעֶבר ְלַנֲהֵרי כּוׁש       .6

245 א	ִמְצָרִים       ַמּׂשָ ה(	
246 ְוִסְכַסְכִּתי ִמְצַרִים ְּבִמְצַרִים      .1
247 ַּבּיֹום ַההּוא ִיְהֶיה ִמְצַרִים       .2
249 ִמְזֵּבַח ַלה’ ְּבתֹוְך ֶאֶרץ ִמְצָרִים      .3
251 ָנֹגף ְוָרפֹוא        .4
253 ָּברּוְך ַעִּמי ִמְצַרִים       .5
261 ִּבְׁשַנת ֹּבא ַתְרָּתן ַאְׁשּדֹוָדה      .6
263 ק ֵמַעל ָמְתֶניָך ְוַנַעְלָך ַתֲחֹלץ ֵמַעל ַרְגֶליָך.  ֵלְך ּוִפַּתְחָּת ַהּׂשַ  .7
265 ָערֹום ְוָיֵחף        .8

266 א	ִמְדַּבר	ָים	      ַמּׂשָ ו(	
266 ָחזּות ָקָׁשה ֻהַּגד ִלי       .1
268 ַעל ִמְׁשַמְרִּתי ָאֹנִכי ִנָּצב       .2
270 ָנְפָלה ָנְפָלה ָּבֶבל       .3

 
270 א	ּדּוָמה       ַמּׂשָ ז(	
270 ֹׁשֵמר ַמה ִּמַּלְיָלה       .1
272 ָאַמר ֹׁשֵמר ָאָתא ֹבֶקר ְוַגם ָלְיָלה      .2
275 ָאָתא ֹבֶקר ְוַגם ָלְיָלה       .3

276 א	ַּבְעָרב       ַמּׂשָ ח(	

278 א	ֵּגיא	ִחָּזיֹון	      ַמּׂשָ ט(	
279 ַמה ָּלְך ֵאפֹוא ִּכי ָעִלית ֻּכָּלְך ַלַּגּגֹות      .1
281 ְּתֻׁשאֹות ְמֵלָאה        .2
283 ֶנֶׁשק ֵּבית ַהָּיַער        .3
285 ָאכֹול ְוָׁשתֹו ִּכי ָמָחר ָנמּות      .4
288 ִאם ְיֻכַּפר ֶהָעֹון ַהֶּזה ָלֶכם ַעד ְּתֻמתּון     .5
289 ֶׁשְבָנא ֲאֶׁשר ַעל ַהָּבִית       .6

 
291 	 	 	 	 	 משא	צור	 י(	
292 חטא צור ואשמתה       .1
294 ַּכְׂשִּדים ֶזה ָהָעם ֹלא ָהָיה       .2
295 ַלֹּיְׁשִבים ִלְפֵני ה’ ִיְהֶיה ַסְחָרּה       .3

298 	 	 	 	 ּפֹור	ִהְתּפֹוְרָרה	ֶאֶרץ	 יא.	
298 ביום ההוא        .1
299 ָעְברּו תֹוֹרת ָחְלפּו ֹחק       .2
301 ִמְּכַנף ָהָאֶרץ ְזִמֹרת ָׁשַמְענּו ְצִבי ַלַּצִּדיק     .3
303 ַּבּיֹום ַההּוא ִיְפֹקד ה’ ַעל ְצָבא ַהָּמרֹום     .4
307 ֵעצֹות ֵמָרחֹוק        .5
308 ִּבַּלע ַהָּמֶות ָלֶנַצח       .6
315 ֶזה ה’ ִקִּוינּו לֹו        .7
316 מחול לצדיקים        .8
317 יר      ַּבּיֹום ַההּוא יּוַׁשר ַהּׁשִ  .9
325 ִּפְתחּו ְׁשָעִרים ְוָיֹבא גֹוי ַצִּדיק      .10
326 גֹוי ַצִּדיק ֹׁשֵמר ֱאֻמִנים       .11
331 ְּבָיּה ה’ צּור עֹוָלִמים       .12
332 ַּכֲאֶׁשר ִמְׁשָּפֶטיָך ָלָאֶרץ       .13
334 ָּכל ַמֲעֵׂשינּו ָּפַעְלָּת ָּלנּו       .14
336 ה’ ִּתְׁשֹּפת ָׁשלֹום ָלנּו       .15
338 ָהִקיצּו ְוַרְּננּו ֹׁשְכֵני ָעָפר       .16
340 ֲחִבי ִכְמַעט ֶרַגע        .17
342 ִלְוָיָתן ָנָחׁש ָּבִרחַ       .18
344 19. שיר הכרם      
345 ַהָּבִאים ַיְׁשֵרׁש ַיֲעֹקב       .20
350 ַבְרָנה      ִּביֹבׁש ְקִציָרּה ִּתּׁשָ  .21



1011

352 	 	 	 	 	 תוכחה	וישועה	 יב.	
352 	 	 	 הוי	עטרת	גאות	שכורי	אפרים	 א(	
353 תוכחה לאפרים       .1
356 תוכחה למנהיגות       .2
357 הלועגים לנביא       .3
359 כרתנו ברית עם מות       .4
362 כהר פרצים יקום ה’       .5
363 הכל היום יחרוש החורש לזרוע      .6

367 	 	 	 ב(	הוי	אריאל	אריאל	קרית	חנה	דוד	
368 אריאל        .1
369 הספר החתום        .2
370 מצות אנשים מלומדה       .3
371 הפלא ופלא        .4

374 ג(	הוי	המעמיקים	מה’	לסתיר	עצה    
374 מי רואנו ומי יודענו       .1
375 ויצר אמר ליוצרו       .2
376 ויספו ענוים בה’ שמחה       .3
379 בית יעקב אשר פדה את אברהם      .4

381 	 	 	 	 הוי	בנים	סוררים	 ד(	
381 מעוז פרעה לבשת       .1
385 בשובה – בתשובה       .2
387 ולכן יחכה ה’ לחננכם       .3
389 והיו עיניך רואות את מוריך      .4
393 ואוזניך תשמענה דבר מאחריך      .5
398 והיה אור הלבנה כאור החמה      .6

399 	 	 	 	 ה(	הוי	היורדים	מצרימה	
400 וה’ יטה ידו        .1
402 ותנור לו בירושלים       .2
404 מעשה בבעל תפילה       .3
407 הן לצדק ימלוך מלך       .4
411 נשים שאננות        .5

413 מעשה הצדקה שלום       .6
415 אשריכם זרעי על כל מים      .7

419 	 	 	 	 ו(	הוי	שודד	ואתה	לא	שדוד	
420 כהתימך שודד תושד       .1
422 היה זרועם לבקרים       .2
426 אראלים צעקו חוצה       .3
429 מי יגור לנו אש אוכלה       .4
431 הצדיק – הולך צדקות ודובר מישרים     .5
435 מלך ביופיו תחזינה עיניך      .6
437 חזה ציון קרית מועדנו       .7
440 צי אדיר לא יעברנו       .8
440 יאורים רחבי ידים       .9
442 ה’ מלכנו הוא יושיענו       .10

445 	 	 	 יג.	גאולת	ישראל	ונקמה	באדום	
445 חרב לה’ באדום       .1
449 יששום מדבר וציה       .2
452 דרך הקודש יקרא לה       .3
454 על מי מדבר ישעיהו?       .4
455 ששון ושמחה ישיגו       .5

457 	 	 	 	 	 מפלת	אשור	 יד.	
457 ָעָלה ַסְנֵחִריב ֶמֶלְך ַאּׁשּור ַעל ָּכל ָעֵרי ְיהּוָדה ַהְּבֻצרֹות    .1
458 רבשקה        .2
462 דברי חכמים וחידתם       .3
464 עמדת ישעיהו        .4
466 ַּבה’ ֱאֹלֵהי ִיְׂשָרֵאל ָּבָטח       .5
470 כך מקובלני מבית אבי אבא      .6
474 ַּבָּיִמים ָהֵהם ָחָלה ִחְזִקָּיהּו ָלמּות      .7
478 וזה לך האות        .8
479 תפילת חזקיה        .9
481 א ָּכל ֲאֶׁשר ְּבֵביֶתָך ָּבֶבל     ְוִנּׂשָ  .10
484 ביקש הקדוש ברוך הוא לעשות חזקיה משיח    .11



 

1213

תפילה
רגע של אימה. יום שני כ"ג בתמוז תשע"ד, אני בישיבה ביפו, עומד ללמוד עם בחורים 
פרק ב'אורות ישראל'. הנייד מצלצל מן הבית בגולן. אני יוצא מבית המדרש, ושומע 
את המילים הארורות: "חגי )בן ארי, חתני( נפצע אנוש, אין פרטים". הכול מתרסק, כל 

אירועי השנה מתגמדים ונדחקים לפינה. 

ניגשתי לבימה לומר כמה פרקי תהילים. שעה גורלית, חגי מפרפר בין חיים למוות. 
הלב קרוע, הדמעות זולגות. מזמור י"ג, המילים הקולעות יוצאות מרוסקות וכואבות: 
ַעד ָאָנה ה' ִּתְׁשָּכֵחִני ֶנַצח, ַעד ָאָנה ַּתְסִּתיר ֶאת ָּפֶניָך ִמֶּמִּני... ַהִּביָטה ֲעֵנִני ה' ֱאֹלָהי, ָהִאיָרה 
ֵעיַני ֶּפן ִאיַׁשן ַהָּמֶות. ספרי חיים וספרי מתים נפתחים, ואיך עומדים להתפלל, מה אנו 

ומה חיינו? מהם זכויותינו? עם מה אנחנו באים? מה אנחנו שווים? 

אבל אין כאן רק עניין אישי, זה הרי חלק מן המלחמה: ֶּפן ֹיאַמר ֹאְיִבי ְיָכְלִּתיו ָצַרי ָיִגילּו 
ַוֲאִני ְּבַחְסְּדָך ָבַטְחִּתי  ִּכי ֶאּמֹוט. וכמה אנחנו צמאים לישועה, לנטף של ביטחון וחסד: 

ָיֵגל ִלִּבי ִּביׁשּוָעֶתָך ָאִׁשיָרה ַלה' ִּכי ָגַמל ָעָלי. 

נחנקתי  חנה,  בן  חגי  החולה  שמו:  אל  האישיות,  המילים  אל  בסוף  הגעתי  כאשר 
ָעָליו  ַרֲחִמים  ְיַמֵּלא  הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ובהדגשה:  כמקובל  סיימתי  ובקושי  בדמעות, 

ַמִים.  ְלַהֲחִלימֹו ּוְלַרְּפֹאתֹו ּוְלַהֲחִזיקֹו ּוְלַהֲחיֹותֹו, ְוִיְׁשַלח לֹו ְמֵהָרה ְרפּוָאה ְׁשֵלָמה ִמן ַהּׁשָ

נסענו לסורוקה, רק שם נדע מה קורה, בדרך מודיעים לכל המשפחה הקרובה. למוריה 
שבע.  באר  עד  הגולן  מן  עצבים,  מורטת  מיוסרת,  דרך  משלנו,  ארוכה  דרך  הנפלאה 
בינתיים מתרוצצות המחשבות. חגי הרי לא צריך היה להיות שם. מבצע 'צוק איתן' 
רגע  אבל  חפיפה,  אחרי  הצנחנים,  סיירת  על  בפיקוד  שזכה  אחרי  אותו  תפס  בעזה 
לפני שנכנס לתפקידו. אין לו תפקיד מוגדר, בינתיים חיל האוויר עושה את העבודה. 
החופשה המתוכננת והמובטחת למוריה ולילדים, בטרם התפקיד יבלע את כל זמנו, 
הגיעה, והם המריאו לאילת. עבר יום בנעימים, אך הנה החלה הכניסה הקרקעית. חגי 
ישב על קוצים, והחליט שגם בלי תפקיד מוגדר, מקומו בין החיילים. הוא השאיר את 
ותוך  יונס נתקלו באנשי חמאס, אגפו אותם  וחבר אל הסיירת. בחאן  מוריה באילת 
כדי הסתערות חיסלו שבעה עשר מחבלים. הנה כאן לפנינו נכתב עוד פרק ב'אורות 
ישראל', ואנחנו יונקים ממנו חיים ותעצומות נפש, משמעות חדשה למילים הישנות: 

ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו ֲעֵׂשה ְלַמַען ָּבֵאי ָבֵאׁש ּוַבַּמִים ַעל ִקּדּוׁש ְׁשֶמָך. 

אחרי חצות, סורוקה, טיפול נמרץ. הדלתות פתוחות אפשר להיכנס, חגי שוכב שלם 
ושלו, עבר ניתוח, רק הראש חבוש, אומרים שאם ישרוד את הלילה אולי יש תקווה.

סופרים את השעות, לפנות בוקר שינה חטופה על מזרון בפרוזדור. בבוקר עדכון עם 
הרופאים המנתחים. הפגיעה קשה מאד, עשו כך ועשו כך, נראה שמצליחים להשתלט 

על העניין. אך בסוף בא הסיכום, ונועץ אגרוף ברזל בבטן: סיכויים קלושים. 

התמונות
תודתי לחתני מיכאל שמידט על צילומיו היפיפיים. הם ימחישו ויוסיפו לכתוב משהו 

מאווירת הנחמה והגאולה של היום.

והכנרת,  הגולן  ובמיוחד  ארצנו  מנופי  תמונותיו  אמן.   - צלם  הוא  הגולן,  בן  מיכאל, 
יותר משהוא  יופי נדיר. המציאות אותה הוא מצלם יפה כשלעצמה, אבל  הן בעלות 
מעתיק זוויות מופלאות שלה, הוא מחפש בה אמירה, ומוצא בה התרחשות דרמטית.

אפשר לעקוב אחרי עבודותיו באתרו ברשת וליצור קשר בטל. 052-6122072.

נושאים שישעיהו מרבה לעסוק  חילקנו את התמונות לארבעה קבצים, סביב ארבע 
בהם: ירושלים, אור, מים, לבלוב והתחדשות. 
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אנחנו אוהבים את חגי. אני לא בטוח עד כמה הוא מודע לזה, יש בינינו מרחק טבעי של 
הגיל, המעמד, הסגנון. אבל הערכנו אותו. ראינו את הצניעות, את הטוב, את הנתינה, 
הרצון להעניק, לעזור, לבשל, לארגן ולסדר. איש משפחה, אבא טוב, אוהב את הילדים. 

את היכולת שלו להבחין בין עיקר לטפל, בין החשוב למה שאינו. 

היעילות, היכולת להתמקד בעיקר ולא לבזבז זמן על דברים שוליים. היכולת המופלאה 
שלו לתקתק דברים. שנתיים נתנו לו ללמוד לתואר ראשון. הוא לקח על עצמו שלושה 
פרויקטים. עשה את כל חובותיו וסיים, הציון לא כל כך משמעותי. בינתיים ניצל את 
קבלן,  אישורים,  תכניות,  בנוב.  למשפחה  בית  בנה  בעיניו.  החשובים  לדברים  הזמן 
ביצוע, בלי לשקוע בפרטים משניים, וכבר גרים ונהנים מבית נאה ומרווח. גם נולדה 
ֲחמֹול  ַמְלֵּכנּו  ָאִבינּו  והתמימות.  הגדולות  ועיניה  העגולות  פניה  עם  המתוקה,  עופרי 

ָעֵלינּו ְוַעל עֹוָלֵלינּו ְוַטֵּפנּו. 

זה לא היה רגע של אימה בלבד, אלא גם רגע נורא הוד, מלא הערצה, רגע של קדושה. 
בנסיעה לסורוקה הבליחה בראשי ההבנה של מה שארע בפורים, והדברים נקבו ופלחו 
בשמחה  אצלנו  התכנסה  ומבוגרים,  צעירים  הכפר,  מתבסמי  חבורת  הלב.  חדרי  את 
גדולה לסעודת פורים, שירה, שתייה ודברי תורה. חגי לא ממש היה חלק מזה, אבל 
ניצל את ההזדמנות שמותר לומר הכול, בא, חיבק ונישק. אמר לפני כולם, כמה הוא 
אוהב את מוריה, ואיך זכה והצליח לזכות בפנינת המשפחה. לפתע פנה אלי והוסיף, 
למקרה  התפקידים  את  חילק  מצמרר  ובאופן  המצב,  חמור  כמה  יודעים  לא  אתם 

שייעדר: תדאגו למוריה ולילדים. 

רקע  על  שנולדו  אף  שעה,  ובאותה  מקום  באותו  ומופרכים  מוזרים  נשמעו  הדברים 
פיצוצי ההשתלטות של אנשי אל קעידה על הכפרים מזרחה לנו. אבל עכשיו הבנתי עד 
היכן הגיעה האחריות הטוטאלית שלו. מדוע העז, וחיפש הזדמנות להגיד דברים שלא 
מקובל להגיד, ולעשות סדר. הוא לא סתם 'מורעל' של הצבא, מסונוור מן התפקיד, 
אלא אדם אוהב משפחה, רציני ואחראי, שבחר לצאת לקרב גם כאשר לא היה חייב, כי 
יש לו אחריות לצבא ולחיילים שלו. הוא עשה זאת באופן מפוכח, מתוך הבנה ומודעות 
לסכנה הכרוכה בכך. האם יש מעשה יותר אמיץ, אמתי, טהור וקדוש מזה? האם הוא 

זקוק לזכויות הקטנות שלנו? הרי אין בריה כמונו יכולה לעמוד במחיצתו.

ביותר,  הקשה  הדבר  איננו  החד  הראשוני  הכאב  מוצו.  לא  הכאב  שתהומות  מתברר 
קשה ממנו ההיטלטלות בין תקווה לייאוש. קשה עוד יותר הידיעה שגם אחרי ששרד, 
נזכה לנס אמתי, לא רק לרפואת הגוף אלא גם לרפואת  הוא עדיין לא נמצא. האם 
הנפש? בינתיים המבחן מתמשך, ההבנה שאיננו מבינים מה מבקשים ממנו ומאתנו. 
ואנו ממשיכים להתפלל יום יום שה' יעשה הטוב בעיניו. אנו מתפללים לזכות אלה 
וטוב,  אור  כוח,  יתנו  על כתפיהם. שמן השמים  נפל  הזה  והנורא  שכל הנטל העצום 
ישועה ונחמה, למוריה הגיבורה והחכמה, לילדים, מורן, שלו ועופרי, ליוני וחני שעצרו 

את חייהם וצמודים אל חגי כל הזמן. אכי"ר.

הקדמה	
ישעיהו הוא הגדול שבנביאים. מיוחד בשפע הנבואי, ים גדול ורחב ידיים, בשגב החזון, 
ובאופק הרחב הצופה למרחקי העתיד. ישעיהו שר את 'שירת הגאולה', גילוי השכינה, 
הופעת המשיח, קיבוץ הגלויות, הפרחת שממות הארץ, התעצמות ישראל וממלכתו. 

נבואות ישעיהו מתממשות לעינינו. לאחר ימי האימה השחורים של השואה, חושך, 
ישראל  וכנסת  קשים  בניסיונות  המאמינים  אמונת  נבחנה  בהם  פנים,  והסתר  אופל 
ֲעַזְבָּתִני )תהילים כ"ב ב(, באה לנו לפתע ישועה נסית  ָלָמה  ֵאִלי  ֵאִלי  זעקה בחבליה: 
אנו  ממלכתו.  ואל  ארצו  אל  חוזר  ישראל  עם  בהיסטוריה.  כמותה  הייתה  שלא 
עומדים נפעמים. כל המתרחש לעינינו כבר כתוב ומפורש על גבי הספר. דברי הנביא 

אקטואליים, שגורים על לשוננו, ואנו יונקים מהם תעצומות כוח ואורות אמונה. 

לשונו של ישעיהו פיוטית ומרהיבה, שירה אלוהית נשגבה. אין אלה נאומים סדורים 
במובן המודרני, אלא פסוקים מופלאים, דברים מורכבים, רעיונות משתרגים ושלובים 
כרבע  והחביב שבנביאים,  הנודע  הוא  ישעיהו  היוצרים פסיפס ססגוני. ספר  בזה,  זה 

מהפטרות השנה נלקחו מנבואותיו. 

אך כגודל הנבואה - כך הקושי להבינה. הלשון הנשגבה קשה וצריכה פענוח. גבולות 
הפרשיות והעניין אינם ברורים. פרשיות קטנות צורפו יחד, וסודרו על פי: סדר אמירתן, 
ייחודיות,  אמירות  עם  ככוכבים  זוהרים  פסוקים  הלשון.  ודמיון  הנושאים,  הקשר 
לעזרת  ומייגע.  קשה  והלימוד  הכרחית  הפרשנות  הכללי.  ההקשר  בתוך  משובצים 
הלומד עומדים הפרשנים הקלאסיים, גם פירושו החשוב של עמוס חכם ע"ה וספרים 
נוספים שיצאו לאחרונה. אולם דרכי הפרשנות שונות, והכתוב יוצא לשבעים פנים. 

התוצאה היא שנבואת ישעיהו נשארה ספר חתום לרוב האנשים. 

ספר זה אינו פירוש חדש, אלא אוסף עיונים ורעיונות הנוגעים בתכני הספר ומסריו 
הלאומיים והחינוכיים. הדברים נלקטו מפי חכמינו ז"ל, הפרשנים, חכמי האגדה, הוגי 
הדורות, מורי החסידות, ספרים וסופרים רבים, מעט מפירושיו של סבא ר' אריה בן 
ישעיהו  פסוקי  את  למדו  אלה  כל  ברשת.  המופיעים  ימינו  בני  מדברי  וגם  ע"ה,  צבי 
לפי פשטם או מדרשם, דברי הנביא הדהדו בנפשם והנביעו בהם את מעיין היצירה 
'באר', הקדמה לעין אי"ה(. עושר זה הותך למסכת אחת, בהתאם  )'ביאורים', מלשון 
לטעמי האישי, עד שלבש פנים חדשות. אני מקווה שריכוז החומר, ייתן ביד הלומדים 

מפתח, בעזרתו ייקל עליהם להגיע אל תוכנו של הספר ולראות משהו מנפלאותיו. 

המקורות, ככל שאני זוכר אותם, מופיעים בהערות, ציונים של פסוקי ישעיהו מופיעים 
בגוף הדברים. 
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פתיחה	ומבוא
ֲחזֹון	ְיַׁשְעָיהּו	.	1

יֵמי ֻעִּזָּיהּו  ָלם ּבִ ר ָחָזה ַעל ְיהּוָדה ִוירּוׁשָ ְעָיהּו ֶבן ָאמֹוץ ֲאׁשֶ פרק א' )א( ֲחזֹון ְיׁשַ

יֹוָתם ָאָחז ְיִחְזִקָּיהּו ַמְלֵכי ְיהּוָדה.

הכינוי 'חזון'1 בו הוא פותח את דבריו, מתייחס למראה נשגב ומרומם, כולל ומרחיק 
שניבא,  הזמן  משך  נבואותיו,  בהיקף  שבנביאים3,  הגדול  הוא  ישעיהו  ואכן  ראות2. 

האופק הרחוק של נבואתו, עומק הרעיונות ושגב הביטוי. 

ם  ישעיהו חוזר על הביטוי 'חזון' פעמים נוספות: ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ָחָזה ְיַׁשְעָיהּו ֶּבן ָאמֹוץ ַעל ְיהּוָדה ִוירּוָׁשלִָ  1
)ב' א(. ָחזּות ָקָׁשה ֻהַּגד ִלי ַהּבֹוֵגד ּבֹוֵגד ְוַהּׁשֹוֵדד ׁשֹוֵדד ֲעִלי ֵעיָלם צּוִרי ָמַדי ָּכל ַאְנָחָתה ִהְׁשַּבִּתי )כ"א ב(. 
ְוָהָיה ַּכֲחלֹום ֲחזֹון ַלְיָלה ֲהמֹון ָּכל ַהּגֹוִים ַהֹּצְבִאים ַעל ֲאִריֵאל ְוָכל ֹצֶביָה ּוְמֹצָדָתּה ְוַהְּמִציִקים ָלּה )כ"ט ז(.
החזון נשגב, אבל חכמים הצביעו על צד קשה בו: "בעשרה לשונות דברה הנבואה: אמירה, דיבור,   
הגדה, חידה, משל, מליצה, נבואה, משא, הטפה, וחזיון. ואין את מוצא קשה מכולן אלא חזון. שכך 
נגלה  בחזון  אברהם  על  הוא  ברוך  הקדוש  וכשנגלה  ב(.  )כ"א  לי  הוגד  קשות  חזות  ישעיהו:  אמר 
עליו. היה מתירא לומר שנגלה עליו בדבר קשה, שנאמר, אחר הדברים האלה וגו' במחזה לאמור 
לו הקדוש ברוך הוא: מתירא את שנראיתי לך בחזון? חייך שאיני מראה  )בראשית ט"ו א( אמר 
לבניך אלא בחזון האיך אני פורע משונאיהם. שכך ראה דניאל. שנאמר, חזה הוית בחזוי ליליא וארו 
ז' יג(" אגדת  עם ענני שמיא כבר אנש אתי הוה ועד עתיק יומיא מטא וקדמוהי הקרבוהו )דניאל 

בראשית ג'. 
גם יחזקאל ודניאל הרבו להשתמש בכינוי זה לנבואה. ביחזקאל תשע פעמים: ּוִבְקׁשּו ָחזֹון ִמָּנִביא   .2
ְותֹוָרה ֹּתאַבד ִמֹּכֵהן ְוֵעָצה ִמְּזֵקִנים )ז' כו(, ֶּבן ָאָדם ִהֵּנה ֵבית ִיְׂשָרֵאל ֹאְמִרים ֶהָחזֹון ֲאֶׁשר הּוא ֹחֶזה ְלָיִמים 
ַרִּבים ּוְלִעִּתים ְרחֹוקֹות הּוא ִנָּבא )י"ב כז, בפרק י"ג הוא משתמש בביטוי זה כלפי נביאי השקר(. גם 
דניאל השתמש בביטוי הזה "חזה הוית" )ב' לא, ועוד שתים עשרה פעמים(, אלא שבארמית המילה 
חזון מאבדת את ייחודה, ומבטאת ראייה בעלמא. כמו כן קיימות שתי הערכות קוטביות לאיכות 
חזונו של דניאל: "בזה המין מרוח הקודש חבר דוד תלים וחבר שלמה משלי וקהלת ושיר השירים. 
וכן דניאל ואיוב ודברי הימים, ושאר הכתובים. דוד ושלמה ודניאל הם מזה הכת ואינם מכת ישעיה 
וירמיה ונתן הנביא ואחיה השילוני וחבריהם. ולזה הסכימה האומה לסדר ספר דניאל מכלל כתובים, 
לא מן נביאים. ואף על פי שראו בו מלאך בחלום - לא מצאו בעצמם שהיא נבואה גמורה, אבל 
חלום" )מתוך דברי הרמב"ם, מורה נבוכים ח"ב מ"ה(. לעומתו אברבנאל )מעייני הישועה, מעיין ב', 
תמר א-ב( ראה בדניאל את גדול הנביאים: "הדבר יותר מבואר ונגלה בהשגתו )של דניאל( שהיתה 
השגה נבואית עליונה. ובסדר עולם כשמנו הנביאים זכרו את דניאל מכללם, ולא אמרו זה על דרך 
העברה והשילוח כמו שחשב הרב )הרמב"ם(, אבל על צד הדיוק והאמיתיות. ומי הוא זה ואיזהו 
מהנביאים המפורסמים באומה שראו מראות אלוהים כאלה וידיעות עתידות מופלאות לאלפים 
מהשנים כדניאל. ואיך ראה בחלומו עניין הד' חיות כמו שראה אותם יחזקאל וזכריה בנבואותיהם?
דברים רבה ואתחנן ב': אין לך גדול בנביאים ממשה וישעיה. גם באגדת בראשית י"ד ד' כונה כן:   .3
"שני נביאים נתנבאו בלשון זה, ישעיה ועובדיה, ישעיה גדול שבנביאים ועובדיה קטן שבנביאים". 
הגדולה נלמדת כאן מהגדרת דברי שני הנביאים כדברי חזון, דברי הנבואה הם כה גדולים ונשגבים, 

שלא רק אצל הגדול שבהם היא גדולה אלא גם אצל הקטן.
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שמו – ְיַׁשְעָיהּו מביע, ממש כמו תוכן נבואותיו, תפילה לישועת ה', ביטחון בה', בבשורת 
בוא הגאולה בעתיד, והודיה עליה. 

הוא ֶבן ָאמֹוץ. איזכור אביו של הנביא מלמד על חשיבות משפחתו: 

"אמר עולא: כל מקום ששמו ושם אביו בנביאות בידוע שהוא נביא בן נביא. 
שמו ולא שם אביו בידוע שהוא נביא ולא בן נביא. שמו ושם עירו מפורש בידוע 

שהוא מאותה העיר. שמו ולא שם עירו בידוע שהוא מירושלים"4. 

חכמים כינו אותו 'בן כרך'5, כלומר איכות דבריו היא כמי שהוא בן בית אצל השכינה. 
למשפחת  בן  ישעיהו  כלומר,  הוו6,  אחים  ואמציה  אמוץ  מאבותינו:  בידינו  ומסורת 

המלכות, והוא בן דודו של עוזיה המלך.

ִּביֵמי	ֻעִּזָּיהּו	יֹוָתם	ָאָחז	ְיִחְזִקָּיהּו	ַמְלֵכי	ְיהּוָדה.	2
המלך  'בשנת-מות  הכרונולוגי:  הדורות  סדר  על  כללי  באופן  שומר  שהספר  נראה 
ל', ל"א, ל"ו-ל"ט  כ"ב,  י'-י"ב,  )פרקים  ז'-ט'(, חזקיה  )פרק  ו'(, בימי אחז  )פרק  עזיהו' 
על  מדבר  ואילך(  )נ"ה  הספר  סיום  הראשונות.  הנחמה  נבואות  גם  וכנראה  בוודאי(, 
גאולת העתיד והוא נאמר אולי כבר בתקופת מנשה7. הכתוב תחם את תקופת ישעיהו 
אולם  נבואה.  שנות  מששים  למעלה  של  זמן  משך  פעל,  בזמנם  המלכים  באמצעות 
אין זה רק ציון הזמן על פי נקודות מוכרות, אלא אמירה עקרונית: הנביא מצווה ללכת 
הדור, לטפל בחטאיו  בעיות  ליצור קשר הדוק עם הנהגתו8, להתמודד עם  אל העם, 
ורשעתו. אין מקום להפרדת רשויות או לפרישה מן העם, אלה אינן אלא בריחה מן 

הבעיה. 

המלכות והנבואה אינן רשויות מנוגדות אלא משלימות. התורה יצרה ארבע הנהגות 
משלבת,  כוללת,  היא  ישעיהו  של  ראייתו  ונביא.  מלך,  כהן,  שופט,  לעם:  מקבילות 

מגילה ט"ו א. אולם חכמים הוכיחו שאין לדקדק בכך: "ר' יוסי בן זמרא מייתי לה מן הדא. ְוִהְתַנִּבי   .4
ַחַּגי ְנִבָּיאה ּוְזַכְרָיה ַבר ִעּדֹוא ְנִבַּיאָּיא. שהיה נביא בן נביא" )ויקרא רבה ו' ו'(. ורבנן אמרין בין שנתפרש 
ובין שלא נתפרש שמו נביא ובן נביא, שכן עמוס )ז' יד( אמר לאמציה: ֹלא ָנִביא ָאֹנִכי ְוֹלא ֶבן ָנִביא 
ָאֹנִכי, מה זה נביא, והוא אומר, לא נביא אנכי, אף אביו היה נביא והוא אומר, ולא בן נביא אנכי. כתוב 
ֶּבן ָאמֹוץ  ַהָּנִביא  ְיַׁשְעָיהּו  כ' א(, וכתוב אחד אומר:  ַהָּנִביא )מלכים-ב  ֶבן ָאמֹוץ  ְיַׁשְעָיהּו  אחד אומר: 

)מלכים-ב י"ט(. שהיה נביא בן נביא".
חגיגה י"ג ב. ראה להלן פרק ו'.  .5

מגילה י' ב.  .6
7  כמו בנ"ט ז, בהשוואה למלכים ב כ"א טז, וראה על כך להלן פרק נ"ה.

8  חכמים חיזקו תפיסה זו וחיברו את ישעיהו הנביא למלך לא רק כבני דודים, אלא גם כמחותנים 
ָנַפק ִמיֵניּה  ְּבַרֵּתיּה.  ָיַהב ֵליּה )ישעיהו לחזקיה(  י' א, הגהות הב"ח וראה עין יעקב(: "ְלסֹוף  )ברכות 

ְמַנֶׁשה ְוַרְבָׁשֵקה".

להיות  האלוהי  ייעודה  אל  תתחבר  לא  אם  תתקיים  לא  ישראל  מלכות  ואחדותית1. 
ֶאת  לֹו  "ְוָכַתב  והנבואה:  התורה  באמצעות  יהיה  וזה  ָקדֹוׁש"2.  ְוגֹוי  ֹּכֲהִנים  "ַמְמֶלֶכת 
ִמְׁשֵנה ַהּתֹוָרה ַהֹּזאת ַעל ֵסֶפר ִמִּלְפֵני ַהֹּכֲהִנים ַהְלִוִּים. ְוָהְיָתה ִעּמֹו ְוָקָרא בֹו ָּכל ְיֵמי ַחָּייו 
ְלַמַען ִיְלַמד ְלִיְרָאה ֶאת ה' ֱאֹלָהיו ִלְׁשֹמר ֶאת ָּכל ִּדְבֵרי ַהּתֹוָרה ַהֹּזאת ְוֶאת ַהֻחִּקים ָהֵאֶּלה 
ַלֲעׂשָתם"3. נבואת ישעיהו נקשרת אל תולדות המלכים, משום שגם כאשר הוא חוזה 
את העתיד, הוא מדבר אל הציבור ואל הנהגתו העכשווית, בין אם היא טובה ובין אם 

היא רעה4. 
ישעיהו לא ניבא לבדו5: 

"בפרק אחד נתנבאו ארבעה נביאים. וגדול )זקן( שבכולן הושע, שנאמר, תחלת 
דבר ה' בהושע. וכי בהושע דבר תחלה, והלא ממשה עד הושע כמה נביאים? 
אמר רבי יוחנן: תחלה לארבעה נביאים שנתנבאו באותו הפרק, ואלו הן: הושע, 

ישעיה, עמוס ומיכה"6. 

כלומר, שפע הנבואה הוא אחד, העולם הרוחני מחובר ומאוחד, וכאשר באה עת רצון, 
יורדת נבואה לעולם ומופיעה במקומות רבים בעת ובעונה אחת. יש אפוא קשר בין 

הוא מחזק זאת על ידי השימוש המרובה בכינוי "ה' צבאות", כי 'צבאות' מבטא התלכדות, חיבור   1
הזה  הכינוי  ה'.  דבר  את  לבצע  אחת,  לחטיבה  המציאות  את  המלכדת  צבאית,  תפיסה  ואחדות. 
לקדוש ברוך הוא מופיע לראשונה בשירת חנה בספר שמואל, הוא נזכר בספר מלכים רק בדברי 
זכריה ומלאכי. הוא  נביאי הבית השני, חגי,  והוא חביב מאד על  ירמיהו,  אליהו ואלישע, בנבואת 
אינו מופיע כלל בנבואת יחזקאל, אולי משום שהוא מבטא תפיסת עולם ממלכתית שאין לה ביטוי 

בנבואת הגלות בבבל.  
שמות י"ט ו.  2

דברים י"ז יח-יט.  3
גם הנביאים שכל מעשיהם בחצר המלך, לא נמנעו מלהוכיחו. נתן הנביא הוכיח את דוד בחריפות   4
במשל 'כבשת הרש', והורה את עונשו. אליהו פעל מול המלך, הוא לא היה משועבד לחצרו, אלא 
עמד כנגדו והוכיחו תוכחה נוקבת. אף על פי כן לא החרים אליהו את אחאב החוטא, אלא הביאו 
נהג  צפוי,  והבלתי  הזועם  אליהו  השם.  קידוש  של  ממלכתי  למעמד  העם  את  לכנס  הכרמל,  אל 
כבוד במלכות: "אמר רבי ינאי: לעולם תהא אימת מלכות עליך. שנאמר, וירדו כל עבדיך אלה אלי 
והשתחוו לי לאמר. ואילו לדידיה, לא קאמר ליה. רבי יוחנן אמר: מהכא, שנאמר, ויד ה' היתה אל 

אליהו וישנס מתניו וירץ לפני אחאב עד באכה יזרעאלה" מנחות צ"ח א.
הושע: "ְּדַבר ה' ֲאֶׁשר ָהָיה ֶאל הֹוֵׁשַע ֶּבן ְּבֵאִרי ִּביֵמי ֻעִּזָּיה יֹוָתם ָאָחז ְיִחְזִקָּיה ַמְלֵכי ְיהּוָדה ּוִביֵמי ָיָרְבָעם   5

ֶּבן יֹוָאׁש ֶמֶלְך ִיְׂשָרֵאל".
ּוִביֵמי  ְיהּוָדה  ֶמֶלְך  ֻעִּזָּיה  ִּביֵמי  ִיְׂשָרֵאל  ַעל  ָחָזה  ֲאֶׁשר  ִמְּתקֹוַע  ַבֹּנְקִדים  ָהָיה  ֲאֶׁשר  ָעמֹוס  ִּדְבֵרי  עמוס:   

ָיָרְבָעם ֶּבן יֹוָאׁש ֶמֶלְך ִיְׂשָרֵאל ְׁשָנַתִים ִלְפֵני ָהָרַעׁש.
מיכה: "ְּדַבר ה' ֲאֶׁשר ָהָיה ֶאל ִמיָכה ַהֹּמַרְׁשִּתי ִּביֵמי יֹוָתם ָאָחז ְיִחְזִקָּיה ַמְלֵכי ְיהּוָדה ֲאֶׁשר ָחָזה ַעל ֹׁשְמרֹון   
ִוירּוָׁשָלם. ִׁשְמעּו ַעִּמים ֻּכָּלם ַהְקִׁשיִבי ֶאֶרץ ּוְמֹלָאּה". נבואת 'אחרית הימים' משותפת לשני הנביאים.

באותו הפרק, שבירר  נביאים שנתנבאו  זיידל, חקרי מקרא, ארבעה  ר' משה  ראה  א.  פ"ז  פסחים   6
וביסס את הקשר בין הנביאים הללו באמצעות השוואות רבות מאד במליצת ארבעתם.
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נבואותיהם של הארבעה. הם עוסקים בנושאים דומים וקיימות גם נבואות משותפות7. 
ניבא ישעיהו, מבליט את ההבדל הגדול בינם לבין  מניין ארבעת המלכים שבימיהם 
הנביא. עולם הנבואה מציע סולם ערכים יציב וקבוע, הוא מביא אריכות ימים, ואילו 
המדינאים משנים עמדות ללא הרף באופן תזזיתי, וגם הם עצמם חולפים בזה אחר זה: 
"אמר רבי יוחנן: אוי לה לרבנות שמקברת את בעליה. שאין לך כל נביא ונביא 

שלא קיפח ארבעה מלכים בימיו"8.

ובאופן מוטעם יותר:
ה'  יראת  רשעים תקצורנה9.  ושנות  ימים  תוסיף  ה'  יראת  הכתוב:  "זה שאמר 
מלכים  כמה  ישעיה  של  טליתו  הרבה.  שנים  שחיה  ישעיה  זה  ימים,  תוסיף 
קיפל. שנאמר: חזון ישעיהו וגו'. אמרו רבותינו: מאה ועשרים שנה חיה ישעיהו, 
יחזקיהו. למה?  אחז,  יותם,  עוזיהו,  הללו,  ארבעה מלכים  ק"כ שנה של  כנגד 

יראת ה' תוסיף ימים"10.

לאין  ימים  האריכו  יהודה  מלכי  ישראל,  במלכות  שהתרחש  למה  בהשוואה  אולם 
שיעור. מלכות ישראל סבלה מחתרנות פנימית ותסיסה, בתי מלוכה קמו ונפלו, היא 

התפוררה, והייתה טרף קל ביד אשור, ואילו מלכות בית דוד עמדה על תלה. 
גם בשעת שקיעתה של יהודה ונפילתה, יש לה יתרון על מלכות ישראל. יהודה נשענה 
על יסודות עמוקים ואיתנים: ירושלים, בית המקדש, ומלכות בית דוד. בעזרתם שמרה 
על זהותה הלאומית והדתית, ולכן הצליחה לחדש את ימיה כקדם אחרי שבעים שנות 
מן  ונעלמה  סרגון  ביד  חרבה  והתוססת,  הגדולה  ישראל,  מלכות  בעוד  וגלות,  חורבן 

הבמה. 
במהלך תקופה ארוכה זו עברה על האזור סחרחורת מדינית. מלכות יהודה הטלטלה 
ועוצמה בימי עוזיה, למצור ישראלי- ומורדות קיצוניים: מפאר  מעלה ומטה, עליות 

ארמי ונפילה רוחנית בזמן אחז. מתיקון ועלייה בראשית ימי חזקיה, לכיבוש האשורי, 
חורבן שומרון, והמצור על ירושלים. מן הנס המופלא של מפלת אשור בשערי ירושלים, 
לאכזבה מחזקיה, והידרדרות במדרון החלקלק ותהום החטא של ימי מנשה, שהובילו 

אל אסון החורבן.
ישעיהו ניצב מול אירועי השעה והגיב לצורכי התקופה. מסריו וסגנונו השתנו בהתאם 
מן  הפוכה  שעמדתו  מסתברא',  'איפכא  הזרם'.  נגד  'האיש  היה  תמיד  אבל  למצב, 

המקובל, ולעולם אינו מסכים עם ההנהגה שמולו. 

כאשר עוזיה הרחיב את ממלכתו, בנה וביצר אותה, הנביא התלונן על חטא הגאווה וחזה 

חזון אחרית הימים ישעיהו ב' מיכה ד'.  7
פסחים פ"ז ב.  8

משלי י' כז.  9
אגדת בראשית י"ד ב'.  10

את נפילת המגדלים. אחז הרשע נבהל מן המתקפה של פקח ורצין, הנביא עמד לצדו 
ֵני ַזְנבֹות ָהאּוִדים ָהֲעֵׁשִנים ָהֵאֶּלה.  ועודדו לשמור על עצמאותו, כי לא יקרה כלום ִמּׁשְ
אחז פנה לאשור, וישעיהו דרש לא לעשות דבר. חזקיה ביצר את ירושלים מפני האויב, 
והנביא יצא נגדו חוצץ והאשימו בביטחון בכוחו ועוצם ידו. כאשר נטרפו החשבונות 
וסנחריב הטיל מצור על ירושלים, נואש חזקיה, ואילו הנביא חזה בביטחון את מפלת 
אשור. חזקיה שמח על הישועה והתפאר בעושרו בפני שלוחי מרודך, והנביא גער בו 

ובישר את בוא הגלות. 

ולא  יוותר על עקרונותיו,  זה צריך להפתיע. הנביא אומר את דבר ה', לעולם לא  אין 
הנביא  ותפקיד  ולהישחת,  להסתאב  עלולים  ומנגנון  משטר  כל  העוול.  עם  ישלים 
במצבים  חשבון.  עמו  ולבוא  השלטון,  מול  כחומה  לעמוד  אלה,  בתופעות  להלחם 
ֹאְרִחים  ְמלֹון  ַבִּמְדָּבר  ִיְּתֵנִני  ִמי  המדבר:  אל  ולצאת  לברוח  הנביא  מבקש  קיצוניים, 
ֹּבְגִדים11. אבל הוא לא יעשה  ֲעֶצֶרת  ְמָנֲאִפים  ֻכָּלם  ִּכי  ֵמִאָּתם  ְוֵאְלָכה  ַעִּמי  ְוֶאֶעְזָבה ֶאת 

זאת, הוא לא יתנתק מן החברה וקלקוליה, כי תפקידו להיות בתוכה ולהוכיחה. 

מבט  נקודת  נשגבה,  עילאית  אמירה  תמיד  זו  מצב.  לכל  ה'  דבר  את  מביא  הנביא 
שמיימית. ראייה חזונית מקיפה וכוללת, עמדה מרוממת של גודל שמעבר למציאות, 
כמו שכולם רואים אותה. על כן תמיד יהיה מתח בין הנביא למלך ולאנשי המעשה: 
ִּכי ֹלא ַמְחְׁשבֹוַתי ַמְחְׁשבֹוֵתיֶכם ְוֹלא ַדְרֵכיֶכם ְּדָרָכי ְנֻאם ה'. ִּכי ָגְבהּו ָׁשַמִים ֵמָאֶרץ ֵּכן ָּגְבהּו 

ְדָרַכי ִמַּדְרֵכיֶכם ּוַמְחְׁשֹבַתי ִמַּמְחְׁשֹבֵתיֶכם )נ"ה ח-ט(. 

פנים  לעם  שהראה  לפניו,  אלישע  של  לדרכו  קרוב  והנחמה,  הגאולה  נביא  ישעיהו, 
מאירות, ולא כאליהו שדן את החוטאים באש. הוא מתחיל בנחמה ומסיים בה. ולמרות 
כל כישלונות העם, והתוכחה שהוכיח אותו, הוא בטוח ב'נצח ישראל'. הנהגת 'שכר 
גדולה,  תקווה  ידי  על  ותיקון  לתשובה  סיכוי  יותר  יש  הבלעדית.  הדרך  אינה  ועונש' 
מאשר על ידי אימת החורבן הנורא. ישעיהו לוקח את התקווה הזאת למקום הגבוה 

ביותר, וחוזה עתיד משיחי נשגב. 

ישעיהו ליווה את חזקיה במצור סנחריב. השואה הפכה לישועה, ונדמה היה שהמלך 
ישעיהו ראה את החורבן אשר  יגשים את החזון הגדול. אלא שחזקיה אכזב.  הצדיק 
יבוא. אך גם אז לא התייאש מן הגאולה, אלא יצר בנחמותיו תקווה חדשה. מול האכזבה 
ההולכת וגדלה, גם הגאולה שהוא מציג גדולה יותר, מקיפה יותר ואוניברסאלית. הוא 
משחרר אותה מידי המלך האנושי, ועושה אותה יותר כללית ולאומית, יותר שמיימית 
וטהורה. הוא מנתק אותה ממעשי העם ובחירתו, ומעמידה כהבטחה אלוהית העומדת 

בזכות עצמה. זמנה מתארך, ואם לא תהיה עכשיו בדור הזה, תהיה לעתיד לבוא. 

ירמיה ט' א. כמעשה הרכבים, האיסיים ושאר כיתות ים המלח, נזירי חריטון ודומיהם.  11



פרק א
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א. פתיחה ומבוא

א.	פרק	הפתיחה	

זמנו	של	פרק	א'.	1
פרק א' נמצא בין שתי פתיחות, בין 'ֲחזֹון ְיַׁשְעָיהּו ֶבן ָאמֹוץ' )א' א( לכותרת הפרק הבא: 
אותו  מגדירים  אלה  א(,  )ב'  ם'  ִוירּוָׁשלִָ ְיהּוָדה  ַעל  ָאמֹוץ  ֶּבן  ְיַׁשְעָיהּו  ָחָזה  ֲאֶׁשר  'ַהָּדָבר 

כיחידה אחת, העומדת לעצמה, הקדמה לספר כולו. 

א. הדברים נראים כלקט נבואות מתקופות שונות בחיי ישעיהו, שרוכזו וצורפו כאן, 
כפתיח12. אם נבואות ישעיהו מסודרות בסדר כרונולוגי, יוצא מכלל זה פרק א'. קשה 

לראות בו את נבואתו הראשונה של הנביא13, גם לא דברים בני תקופה אחת. 

המצב הרוחני המתואר בפרק הזה מתאים לתקופת עוזיה. הפרקים הראשונים מותחים 
ביקורת נוקבת על גאוות האדם, כראוי לתקופת התפארת הזאת, וכפי שנאמר: "ִּבְׁשַנת 
מֹות ַהֶּמֶלְך ֻעִּזָּיהּו" )ו' א(. בתקופה זו נחשבה מאד עבודת המקדש בעיני העם, והמלך 
עצמו ביקש לקחת חלק בה: ּוְכֶחְזָקתֹו ָּגַבּה ִלּבֹו ַעד ְלַהְׁשִחית ַוִּיְמַעל ַּבה' ֱאֹלָהיו ַוָּיֹבא ֶאל 
ֵהיַכל ה' ְלַהְקִטיר ַעל ִמְזַּבח ַהְּקֹטֶרת14. דברי הנביא: "ְקֹטֶרת ּתֹוֵעָבה ִהיא ִלי" )יג(, מכוונים 
חיצוני  על שהפך למעשה  זה מתאימה שלילת הפולחן  זו. למצב  כנגד קטורת  אולי 
ריק: ָלָּמה ִּלי ֹרב ִזְבֵחיֶכם ֹיאַמר ה' ָׂשַבְעִּתי ֹעלֹות ֵאיִלים ְוֵחֶלב ְמִריִאים ְוַדם ָּפִרים ּוְכָבִׂשים 

ְוַעּתּוִדים ֹלא ָחָפְצִּתי )יא-טו(. 

אולם המצב המדיני הקשה המתואר כאן )ה-ט(, ירושלים מבודדת וסביבתה חרבה: 
ְנצּוָרה" )ח(, אינו הולם את ימי  ְּכִעיר  ְבִמְקָׁשה  ִּכְמלּוָנה  ְבָכֶרם  ְּכֻסָּכה  ִצּיֹון  ַבת  "ְונֹוְתָרה 

עוזיה, שהיה מלך גדול וחזק, בנה את הארץ והרחיב את גבולותיה15. 

השפל הלאומי התרחש בימי אחז, אז הותקפה ירושלים בידי גדודי פקח בן רמליהו 
מלך ישראל ורצין מלך ארם16, אך מאידך גם עבודת המקדש הייתה בשפל, אחז סגר 

גם לגבי הפרק האחרון )ס"ו(, העירו רבים שהוא מכנס כמה נבואות לחתימת הספר.  12
מלבי"ם: המבארים נחלקו בזמן נבואה הזאת, מהם אומרים כי היא היתה הנבואה הראשונה, ומה   13
שאמר: אשר חזה בימי עוזיהו, הוא ציון כולל לכל דברי הספר, ומה שאמר בפרק ו': ואשמע את קול 
ה' אומר את מי אשלח וכו', שנראה שאז היה תחלת השליחות, הוא כי מאז נבא בקביעות, מה שאין 
כן מה שנבא מתחלת מלכות עוזיה )כנראה קצת דברי הימים-ב כ"ו כב: ְוֶיֶתר ִּדְבֵרי ֻעִּזָּיהּו ָהִראֹׁשִנים 
בשלח,  )במכילתא  חז"ל  דעת  אולם  בקביעות.  היה  לא  ַהָּנִביא(  ָאמֹוץ  ֶבן  ְיַׁשְעָיהּו  ָּכַתב  ְוָהַאֲחֹרִנים 
והייתה בשנת  נבואתו,  היתה תחלת  ו'  הנבואה שבפרק  כי  פי"ט(  רבה  עולם  וסדר  רבה  ובקהלת 
עשרים ושבע למלכות עזיהו, שאז נצטרע והושם בבית החפשית ונפסקה מלכותו ולכן קראה שנת 

מותו, ואין מוקדם ומאוחר בסדר הספר )וכן הוא בשמות רבה א'(.
דברי הימים-ב כ"ו טז.  14

דברי הימים-ב כ"ו.  15
פחדו של אחז, התבוסה היהודית ושממת הארץ מתוארים בישעיהו ז' ובאריכות בדברי הימים-ב   16

את דלתות המקדש והכניס לחצרותיו עבודה זרה.

ה ַהְרֵּבה ְמֹאד ַעד ֲאֶׁשר ִמֵּלא  שפיכות דמים הייתה בימי מנשה: "ְוַגם ָּדם ָנִקי ָׁשַפְך ְמַנּׁשֶ
ֶאת ְירּוָׁשַלם ֶּפה ָלֶפה ְלַבד ֵמַחָּטאתֹו ֲאֶׁשר ֶהֱחִטיא ֶאת ְיהּוָדה ַלֲעׂשֹות ָהַרע ְּבֵעיֵני ה'"17. 
הוא זלזל בחיי אדם, דיכא ביד ברזל כל מרדנות, וערער את הביטחון האישי בירושלים, 

אך ימי מנשה אינם כלולים בכותרת נבואות ישעיהו.  

חזקיה  בימי חזקיה.  הנושאים הללו עשויים להצטרף לחטיבה אחת מגובשת  כל  ב. 
עבודת  את  חידש  הבמות,  את  ביטל  הוא  ה',  לעבודת  ביחס  אביו  שקלקל  את  תיקן 
הקרבנות, ואף הרבה בהם18, ביצע מהפיכה רוחנית, ומרד באשור ובמה שהיא מייצגת. 
אבל מן הבחינה הביטחונית עבר העם טלטלה גדולה. בשנה השישית למלכותו חרבה 
שומרון בידי שלמנאסר מלך אשור, ובשנה ה-14 עלה סנחריב על יהודה וצר עליה. 
תיאור חורבן הארץ בפרקנו הולם את בידודה של ירושלים בעת נפילת שומרון19, או 

שהוא מכוון למה שהתרחש אחר כך במצור סנחריב על ירושלים20. 

תוכחה קשה דומה, על הקלקול המוסרי ועיוות הדין והמשפט, אמר גם מיכה: 

ָיָדם.  ְלֵאל  ֶיׁש  ִּכי  ַיֲעׂשּוָה  ַהֹּבֶקר  ְּבאֹור  ִמְׁשְּכבֹוָתם  ַעל  ָרע  ּוֹפֲעֵלי  ָאֶון  ֹחְׁשֵבי  הֹוי 
ְוָחְמדּו ָׂשדֹות ְוָגָזלּו ּוָבִּתים ְוָנָׂשאּו ְוָעְׁשקּו ֶּגֶבר ּוֵביתֹו ְוִאיׁש ְוַנֲחָלתֹו21. 

ָוֹאַמר ִׁשְמעּו ָנא ָראֵׁשי ַיֲעֹקב ּוְקִציֵני ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ֲהלֹוא ָלֶכם ָלַדַעת ֶאת ַהִּמְׁשָּפט. ׂשְנֵאי 
טֹוב ְוֹאֲהֵבי ָרע ֹּגְזֵלי עֹוָרם ֵמֲעֵליֶהם ּוְׁשֵאָרם ֵמַעל ַעְצמֹוָתם. ַוֲאֶׁשר ָאְכלּו ְׁשֵאר ַעִּמי ְועֹוָרם 

ֵמֲעֵליֶהם ִהְפִׁשיטּו ְוֶאת ַעְצֹמֵתיֶהם ִּפֵּצחּו ּוָפְרׂשּו ַּכֲאֶׁשר ַּבִּסיר ּוְכָבָׂשר ְּבתֹוְך ַקָּלַחת22. 

ִמְׁשָּפט  ַהֲמַתֲעִבים  ִיְׂשָרֵאל  ֵּבית  ּוְקִציֵני  ַיֲעֹקב  ֵּבית  ָראֵׁשי  ֹזאת  ָנא  ִׁשְמעּו  ושוב: 
ם ְּבַעְוָלה. ָראֶׁשיָה ְּבֹׁשַחד ִיְׁשֹּפטּו  ְוֵאת ָּכל ַהְיָׁשָרה ְיַעֵּקׁשּו. ֹּבֶנה ִצּיֹון ְּבָדִמים ִוירּוָׁשלִַ
ֵענּו ֵלאֹמר ֲהלֹוא ה' ְּבִקְרֵּבנּו  ְוֹכֲהֶניָה ִּבְמִחיר יֹורּו ּוְנִביֶאיָה ְּבֶכֶסף ִיְקֹסמּו ְוַעל ה' ִיּׁשָ
ְוַהר  ִּתְהֶיה  ִעִּיין  ם  ִוירּוָׁשלִַ ֵתָחֵרׁש  ָׂשֶדה  ִצּיֹון  ִּבְגַלְלֶכם  ָלֵכן  ָרָעה.  ָעֵלינּו  ָתבֹוא  ֹלא 

ַהַּבִית ְלָבמֹות ָיַער23. 

כ"ח.
מלכים-ב כ"א טז. וכן לגבי יהויקים )כ"ד ד(.  17

דברי הימים-ב כ"ט לב-לו: ַוְיִהי ִמְסַּפר ָהֹעָלה ֲאֶׁשר ֵהִביאּו ַהָּקָהל ָּבָקר ִׁשְבִעים ֵאיִלים ֵמָאה ְּכָבִׂשים   18
ָמאָתִים ְלֹעָלה ַלה' ָּכל ֵאֶּלה. ְוַהֳּקָדִׁשים ָּבָקר ֵׁשׁש ֵמאֹות ְוֹצאן ְׁשֹלֶׁשת ֲאָלִפים. ַרק ַהֹּכֲהִנים ָהיּו ִלְמָעט 
ְוֹלא ָיְכלּו ְלַהְפִׁשיט ֶאת ָּכל ָהֹעלֹות ַוְּיַחְּזקּום ֲאֵחיֶהם ַהְלִוִּים ַעד ְּכלֹות ַהְּמָלאָכה ְוַעד ִיְתַקְּדׁשּו ַהֹּכֲהִנים ִּכי 
ָלִמים ּוַבְּנָסִכים ָלֹעָלה ַוִּתּכֹון ֲעבֹוַדת  ַהְלִוִּים ִיְׁשֵרי ֵלָבב ְלִהְתַקֵּדׁש ֵמַהֹּכֲהִנים. ְוַגם ֹעָלה ָלֹרב ְּבֶחְלֵבי ַהּׁשְ

ֵּבית ה'. ַוִּיְׂשַמח ְיִחְזִקָּיהּו ְוָכל ָהָעם ַעל ַהֵהִכין ָהֱאֹלִהים ָלָעם ִּכי ְּבִפְתֹאם ָהָיה ַהָּדָבר.
הנביא המדבר על "בת ציון" יכול לכוון ליהודה כולה. יחזקאל קופמן, תולדות האמונה בישראל.  19

לפירוש זה חסר בפרק רמז לסכנה הישירה ולהצלה המופלאה.  20
מיכה ב' א-ב.  21
מיכה ג' א-ד.  22

מיכה ג' ט-יב.  23
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נבואת מיכה זו נאמרה בוודאות בימי חזקיה, כפי שפורש על ידי העם שנים רבות אחר 
כך, בימי ירמיהו: ִמיָכה ַהּמֹוַרְׁשִּתי ָהָיה ִנָּבא ִּביֵמי ִחְזִקָּיהּו ֶמֶלְך ְיהּוָדה, ַוֹּיאֶמר ֶאל ָּכל ַעם 
ַהַּבִית  ְוַהר  ִּתְהֶיה  ִעִּיים  ִוירּוָׁשַלִים  ֵתָחֵרׁש  ָׂשֶדה  ִצּיֹון  ְצָבאֹות  ה'  ָאַמר  ֹּכה  ֵלאֹמר:  ְיהּוָדה 
ְלָבמֹות ָיַער. ֶהָהֵמת ֱהִמֻתהּו ִחְזִקָּיהּו ֶמֶלְך ְיהּוָדה ְוָכל ְיהּוָדה? ֲהֹלא ָיֵרא ֶאת ה' ַוְיַחל ֶאת 

ְּפֵני ה' ַוִּיָּנֶחם ה' ֶאל ָהָרָעה ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ֲעֵליֶהם ַוֲאַנְחנּו ֹעִׂשים ָרָעה ְגדֹוָלה ַעל ַנְפׁשֹוֵתינּו24.

מסתבר אפוא שנבואה זו נלקטה מדברים שנאמרו בימי חזקיה, והוצבה בראש הספר 
כפתיח לכלל הנבואות.

אלא שהביקורת הקשה אינה הולמת את דמותו של חזקיה המלך הצדיק25, שהכתוב 
העיד עליו: ַוַּיַעׂש ָּכֹזאת ְיִחְזִקָּיהּו ְּבָכל ְיהּוָדה ַוַּיַעׂש ַהּטֹוב ְוַהָּיָׁשר ְוָהֱאֶמת ִלְפֵני ה' ֱאֹלָהיו. 
ּוְבָכל ַמֲעֶׂשה ֲאֶׁשר ֵהֵחל ַּבֲעבֹוַדת ֵּבית ָהֱאֹלִהים ּוַבּתֹוָרה ּוַבִּמְצָוה ִלְדֹרׁש ֵלאֹלָהיו ְּבָכל ְלָבבֹו 
ָעָׂשה ְוִהְצִליַח26. כיצד יתיישבו האשמות קשות כל כך עם צדקתו המוכחת של חזקיה? 

אין להעלות על הדעת שחזקיה היה חזק במה ש"בין אדם למקום", וחלש במה ש"בין 
אדם לחברו", כי קבלת עול מלכות שמים היא טוטאלית. עשיית 'הטוב והישר' היא גם 

בעיני שמים וגם בעיני אדם. 

אבל אולי היה הבדל בין המלך לעם. ישעיהו ומיכה לא גינו את המלך, אלא את קציני 
מפעליו.  עם  הזדהו  ולא  חזקיה  של  החדשה  רוחו  את  הפנימו  לא  אלה  ושריו.  העם 
לא  לפיכך  נשתנתה.  לא  ודרכו של העם  לא חלחלו למטה,  לטיהור הארץ  פעולותיו 

הצליח חזקיה לבטל את הגזירה אלא רק לדחותה. 

קדושת הקרבנות לא הצליחה להאיר את לב בני הדור, וניצני האלימות, סימני העושק 
והחמס, רדיפת התענוגות, ההוללות ומנהגי האלילות, התחילו כבר בדור הזה. ובעיני 

הנביא מסתמן כבר הקו האדום המוביל אל הרצחנות העתידית של ימי מנשה. 

ִׁשְמעּו	ָׁשַמִים	ְוַהֲאִזיִני	ֶאֶרץ.	2
ישעיהו ממשיך את שלשלת הנבואה שמהר סיני, ומתחיל את נבואתו באותו מקום בו 
סיים משה את תוכחתו לישראל. יש קשר ודמיון בין פרק א' בישעיהו לפרשת האזינו. 

מדובר באותם נושאים, ובשימוש דומה במילים ומושגים27.

ירמיהו כ"ו יח-יט.  24
אמנם גם חזקיה, שעשה את הטוב והראוי בעיני ה', לא היה מושלם ולבסוף נמצא בו פגם: "ְוֹלא   25

ם" דברי הימים-ב ל"ב כה. ִכְגֻמל ָעָליו ֵהִׁשיב ְיִחְזִקָּיהּו ִּכי ָגַבּה ִלּבֹו ַוְיִהי ָעָליו ֶקֶצף ְוַעל ְיהּוָדה ִוירּוָׁשלִָ
דברי הימים-ב כ"ט-ל"א וכן מלכים-ב י"ח, ה-ו.  26

שמעו  לומר:  ישעיהו  ראה  "מה  משה:  של  לאלה  ישעיהו  דברי  את  והישוו  כך  על  עמדו  חכמים   27
שמים? אלא ללמדך שכל דברי הנביאים שוים. משה אמר: האזינו השמים. וישעיהו אמר: שמעו 
שמים והאזיני ארץ. אמר רבי עקיבא: מלמד, כיון שאמר משה את התורה בשמים היה, והיה מדבר 
עם השמים כאדם שמדבר עם חבירו, שאמר 'האזינו השמים'. וראה את הארץ רחוקה ממנו ואמר, 

בנים:

ָחָכם  ְוֹלא  ָנָבל  ֹזאת ַעם  ִּתְגְמלּו  ַהְלה'  )ו(   
ֲהלֹוא הּוא ָאִביָך ָּקֶנָך הּוא ָעְׂשָך ַוְיֹכֲנֶנָך.

ב( ָּבִנים ִּגַּדְלִּתי ְורֹוַמְמִּתי ְוֵהם ָּפְׁשעּו ִבי.

ללא תבונה: 

ָּבֶהם  ְוֵאין  ֵהָּמה  ֵעצֹות  ֹאַבד  גֹוי  ִּכי  כח( 
ְּתבּוָנה:

ָיִבינּו  ֹזאת  ַיְׂשִּכילּו  ָחְכמּו  לּו  )כט( 
ְלַאֲחִריָתם:

ְּבָעָליו  ֵאבּוס  ַוֲחמֹור  ֹקֵנהּו  ׁשֹור  ָיַדע  )ג( 
ִיְׂשָרֵאל ֹלא ָיַדע ַעִּמי ֹלא ִהְתּבֹוָנן:

איכה:

 )כא( ֵאיָכה ָהְיָתה ְלזֹוָנה ִקְרָיה ֶנֱאָמָנה)ל( ֵאיָכה ִיְרֹּדף ֶאָחד ֶאֶלף ּוְׁשַנִים

סדום ועמורה: 

ְדֹמת ֲעֹמָרה   )לב( ִּכי ִמֶּגֶפן ְסֹדם ַּגְפָנם ּוִמּׁשַ
ֲעָנֵבמֹו ִעְּנֵבי רֹוׁש ַאְׁשְּכֹלת ְמֹרֹרת ָלמֹו:

ִּכְמָעט  ָׂשִריד  ָלנּו  הֹוִתיר  ְצָבאֹות  ה'  לּוֵלי 
ִּכְסֹדם ָהִיינּו ַלֲעֹמָרה ָּדִמינּו:

)י( ִׁשְמעּו ְדַבר ה' ְקִציֵני ְסֹדם ַהֲאִזינּו ּתֹוַרת 
ֱאֹלֵהינּו ַעם ֲעֹמָרה:

נקמה:

)לה( ִלי ָנָקם ְוִׁשֵּלם ְלֵעת ָּתמּוט ַרְגָלם ִּכי 
ָקרֹוב יֹום ֵאיָדם ְוָחׁש ֲעִתֹדת ָלמֹו:

 )מג( ַהְרִנינּו גֹוִים ַעּמֹו ִּכי ַדם ֲעָבָדיו ִיּקֹום 
ְוָנָקם ָיִׁשיב ְלָצָריו ְוִכֶּפר ַאְדָמתֹו ַעּמֹו: 

ֲאִביר  ְצָבאֹות  ה'  ָהָאדֹון  ְנֻאם  ָלֵכן  )כד(   
ִיְׂשָרֵאל הֹוי ֶאָּנֵחם ִמָּצַרי ְוִאָּנְקָמה ֵמאֹוְיָבי:

משפט:

'ותשמע הארץ'. אבל ישעיה שהיה בארץ וראה שמים רחוקים ממנו התחיל לומר 'שמעו שמים', 
ואח"כ 'והאזיני ארץ' שהיתה קרובה אליו" תנחומא האזינו ב'.
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ִּכי  ִיְתֶנָחם  ֲעָבָדיו  ְוַעל  ָיִדין ה' ַעּמֹו  ִּכי  )לו( 
ִיְרֶאה ִּכי ָאְזַלת ָיד ְוֶאֶפס ָעצּור ְוָעזּוב:

ְוֹתאֵחז  ַחְרִּבי  ְּבַרק  ַׁשּנֹוִתי  ִאם  )מא(   
ְוִלְמַׂשְנַאי  ְלָצָרי  ָנָקם  ָאִׁשיב  ָיִדי  ְּבִמְׁשָּפט 

ֲאַׁשֵּלם:

כז( ִצּיֹון ְּבִמְׁשָּפט ִּתָּפֶדה ְוָׁשֶביָה ִּבְצָדָקה:

אבי  הוא  שמשה  כשם  מהותי:  באופן  גם  משה  ליד  ישעיהו  את  מציבה  זו  השוואה 
הנביאים, כך ישעיהו הוא הגדול שבנביאים האחרונים. נבואת משה מקיפה וכוללת 
והביאה לעולם את התורה, גם חזון ישעיהו נשגב וכללי. בתקופת ישעיהו החל מעיין 
הנבואה בישראל לנבוע בשפע, באמירות נמרצות ומסרים נרחבים, תופעה זו נמשכה 

אחריו בדברי שאר הנביאים האחרונים.

ֵאיָכה ָהְיָתה ְלזֹוָנה 

משה, ישעיהו וירמיהו השתמשו בנבואתם בביטוי, ֵאיָכה: 

א ְלַבִּדי  "שלשה נתנבאו בלשון ֵאיָכה, משה, ישעיה וירמיה. משה אמר: ֵאיָכה ֶאּׂשָ
וגו'28, ישעיה אמר: ֵאיָכה ָהְיָתה ְלזֹוָנה )כא(. ירמיה אמר: ֵאיָכה ָיְׁשָבה ָבָדד29. אמר 
רבי לוי: משל למטרונה שהיו לה שלשה שושבינין. אחד ראה אותה בשלותה, 

ואחד ראה אותה בפחזותה, ואחד ראה אותה בניוולה"30.

במסגרת  קשורים  כולם  כן  פי  על  ואף  ייחודי,  וסגנון  משלו  שליחות  יש  נביא  לכל 
סגנונית משותפת31. משה השתמש בביטוי "איכה" בלשון תמיהה, ישעיהו בתימהון 
וצער, וירמיהו בלשון אבל וקינה. אלא שמשה ראה את ישראל לא רק בשלוותם אלא 
גם בכיעורם. תוכחתו הייתה ממשית וריאלית, הוא התמודד עם שני חטאים גדולים, 
לא  חכמים  פירשוה  כן  ועל  לארץ.  להיכנס  לא  ונענש  המרגלים,  וחטא  העגל  חטא 
כשאלה עניינית, כיצד לארגן את הנהגת העם, אלא כביטוי של טרוניה ותוכחה, שיש 

בה כבר נימה של איום וייאוש: 

"ר' יהודה אומר: אין לשון ֵאיָכה אלא לשון תוכחה. הדא מה דאת אמר: ֵאיָכה 
ֵאיָכה אלא  אין  נחמיה אומר:  ור'  וגו'32,  ִאָּתנּו  ה'  ְותֹוַרת  ֲאַנְחנּו  ֲחָכִמים  ֹתאְמרּו 
ָזָהב33.  יּוַעם  ֵאיָכה  ָיִעיב,  ֵאיָכה  ָבָדד,  ָיְׁשָבה  ֵאיָכה  דאיתמר:  כמה  קינה.  לשון 
ַוֹּיאֶמר לֹו  ָהָאָדם  ֶאל  ֱאֹלִהים  ה'  ַוִּיְקָרא  )ובגירסא אחרת: הדא מה דאת אמר,  

דברים א'.  28
איכה א' א.  29

איכה רבה א' א'.  30
"אמר רבי יצחק: סיגנון אחד עולה לכמה נביאים ואין שני נביאים מתנבאין בסיגנון אחד" סנהדרין   31

פ"ט א.
ירמיהו ח' ח.  32

איכה א' א, ב' א, ד' א.  33

ַאֶּיָּכה, אוי לכה!("34. 

ועליו  ההשגחה השמיימית המלווה את העם, אינה פוטרת את האדם מן האחריות, 
לשוב בתשובה. ישעיה ראה את מלכות בית דוד בגדולתה, אך עמד גם על פחזותה 
וקלקולה, והקדים להזהיר מפני חורבנה. הוא ראה את הקו המוביל מן התורה ישירות 
אל אירועי דורו, וזיהה את המשבר המתממש לנגד עיניו, כאותו משבר עליו דיבר משה 

בתוכחתו35. 

	ָיַדע	ׁשֹור	ֹקֵנהּו.	3

החטא:

עּו  ׁשְ י ְוֵהם ּפָ י ְורֹוַמְמּתִ ְלּתִ ּדַ ִנים ּגִ ר ּבָ ּבֵ י ְיהָֹוה ּדִ ַמִים ְוַהֲאִזיִני ֶאֶרץ ּכִ ְמעּו ׁשָ )ב( ׁשִ

י לֹא ִהְתּבֹוָנן:  ָרֵאל לֹא ָיַדע ַעּמִ ָעָליו ִיׂשְ ִבי: )ג( ָיַדע ׁשֹור קֵֹנהּו ַוֲחמֹור ֵאבּוס ּבְ

ְיהָֹוה  ֶאת  ָעְזבּו  ִחיִתים  ַמׁשְ ִנים  ּבָ ְמֵרִעים  ֶזַרע  ָעוֹן  ֶבד  ּכֶ ַעם  חֵֹטא  ּגֹוי  )ד( הֹוי 

ָרֵאל ָנזֹרּו ָאחֹור: ִנֲאצּו ֶאת ְקדֹוׁש ִיׂשְ

הנביאים הוכיחו את העם על כפיות טובתו כלפי אלוהיו. כפיות הטובה הבוגדנית היא 
שורש כל החטאים36. בחסדי השכינה זכה העם להתקרב אל ה' ולהיות לו לבן, אך הוא 

לא נהג מנהג בנים, גם: ָעְזבּו ֶאת ה', וגם: ִנֲאצּו ֶאת ְקדֹוׁש ִיְׂשָרֵאל, על כן: ָנֹזרּו ָאחֹור. 

הנביא עורך השוואה מעליבה: ָיַדע ׁשֹור ֹקֵנהּו ַוֲחמֹור ֵאבּוס ְּבָעָליו, ִיְׂשָרֵאל ֹלא ָיַדע ַעִּמי 
פי  ואף על  בו,  נחנו  ִהְתּבֹוָנן. רגש הנאמנות הוא רגש טבעי בסיסי, שגם בהמות  ֹלא 
באופן  פועלת  אינה  הבהמה  שלמה.  אינה  כמובן  ההשוואה  כך.  נהגו  לא  ישראל  כן 
מודע ומרצון. היא מזהה את האבוס ואת נותן האוכל בתוכו, וכך מגלה קשר לבעליה 
יידע, מה  לא  ישראל בעל התבונה  כיצד  הנביא:  כך מתלונן  על  אליו. אך  ומתייחסת 

שהשור, שאין בו דעת, יודע באופן אינסטינקטיבי.

ָׁשְמרּו  ְוָעגּור  ְוִסיס  ְוֹתר  מֹוֲעֶדיָה  ָיְדָעה  ַמִים  ַבּׁשָ ֲחִסיָדה  ַּגם  דומה:  בטיעון  חוזר  ירמיהו 

איכה רבה א' א'.  34
גם ירמיהו אמר 'איכה', אבל מטרת פעולתם של שני הנביאים שונה: "כל נבואות קשות שנתנבא   35

ירמיה על ישראל הקדים ישעיה ורפאן..." איכה רבה א' כ"ג.
תוכחה מפורטת ומשוכללת הסוקרת את ההיסטוריה הישראלית ואת כפיות הטובה המלווה אותה,   36
מופיעה בשירי אסף )תהלים ע"ח( ה' עשה חסד עם ישראל, והם בגדו בו במצרים, במדבר, בארץ. 
המסקנה היא זניחת משכן שילה ובחירת ירושלים, מקדשה ומלכות בית דוד. כאן עומד ישעיהו מול 

ירושלים הבוגדת, מקדשה נטמא ומלכותה הסתאבה, לאן אפשר ללכת מכאן?
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ֶאת ֵעת ֹּבָאָנה ְוַעִּמי ֹלא ָיְדעּו ֵאת ִמְׁשַּפט ה'37. בדוגמה של ירמיהו הבגידה במשפט ה' 
מבטאת חוסר נאמנות של האדם לעצמו, לטבעו ומהותו. ואילו ישעיהו הבליט את אי 

הכרת התודה לבעלים והבגידה בהם38. 

ֹקֵנהּו - הוא המגדלו ועושה לו צרכיו תמיד39, וכן "קונה שמים וארץ"40. ישראל נקנו 
ויצאו מבית עבדים, ניתנה להם ארץ חמדה, גורשו מפניהם הגויים, והם לא ידעו את 

מיטיבם ולא הכירוהו41. 

"ֹלא ָיַדע", אינו בערות תמימה וחוסר ידיעה, אלא "לא אבו לידע, ידעו ודשו בעקב", "ֹלא 
ִהְתּבֹוָנן" פירושו, לא נתן לב להתבונן42.  

לאדונו,  קשור  השור  ביניהם:  מבדילה  גם  אך  לחמור,  השור  את  משווה  התקבולת 
בשמו  ונקראו  קניינו  הם  השכינה,  מידי  לשניהם  זכו  ישראל  לאבוסו.  יותר  והחמור 

"ישראל", גם זכו לטובותיו, ביצאת מצרים ואכילת המן, ואף על פי כן לא ידעו את ה'.

ועומק קלקולו, אך באותה  בגידת האדם, את חטאו  ההשוואה לבהמה מבליטה את 
שעה היא מצביעה גם על מעלתו. נאמנות הבהמה היא צייתנות עיוורת. היקום אילם, 
יודע לתת לזה ביטוי, הגדרה ומשמעות.  בו, אך אינו  ועושה את שהוטבע  הוא פועל 
מן האדם מצפים לקשר עמוק ומהותי. האדם נברא כיצור בעל בחירה, הפועל באופן 
מושכל ומודע, עליו לגלות נאמנות והכרת הטוב מרצונו. הקדוש ברוך הוא אינו מבקש 
ִּכְדמּוֵתנּו"43,  ְּבַצְלֵמנּו  ָאָדם  ַנֲעֶׂשה  ֱאֹלִהים  "ַוֹּיאֶמר  ממושמעים.  רובוטים  של  צבא  לו 
רק אדם בוחר ורוצה, יכול לשמש פה לעולם, לגאול אותו מקפאונו ולתת לפעולתו 

משמעות הכרתית ברורה:

"כל ההויה כולה למקור חייה היא עורגת. כל צמח וכל שיח, כל גרגר חול וכל 
רגב אדמה, כל אשר בו חיים נגלים וכל אשר בו חיים כמוסים, כל קטני היצירה 
הכל  כללותו,  וכל  שביש  הפרטיות  כל  קודש,  ושרפי  מעל  שחקי  גדוליה,  וכל 
הומה, שואף, עורג ושוקק לחמדת שלמות מקורו העליון, החי, הקדוש, הטהור 
והכביר. והאדם סופג את כל השקיקות הללו בכל עת ובכל שעה, והוא מתרומם 
ומתעלה בתשוקות קדשו. ובא תור הגילוי לתשוקות רוממות אל אלה בתפילה, 

ירמיהו ח' ז.  37
ירמיהו ערך השוואה לא רק בין ישראל ובין הבהמה, אלא גם בין ישראל ובין אומות העולם: ִּכי ִעְברּו   38
ִאֵּיי ִכִּתִּיים ּוְראּו ְוֵקָדר ִׁשְלחּו ְוִהְתּבֹוְננּו ְמֹאד ּוְראּו ֵהן ָהְיָתה ָּכֹזאת. ַהֵהיִמיר ּגֹוי ֱאֹלִהים ְוֵהָּמה ֹלא ֱאֹלִהים 
ְוַעִּמי ֵהִמיר ְּכבֹודֹו ְּבלֹוא יֹוִעיל )ירמיהו ב' י(. האומות נאמנות לתרבותן הלאומית גם כאשר יסודותיה 

שגויים, וישראל ממהרים לבעוט באמונת האמת שלהם.
וכן "הלא הוא אביך קנך הוא עשך ויכוננך" )דברים ל"ב(.  39

בראשית י"ד.  40
רד"ק.  41
רש"י.  42

בראשית א' כו.  43

המכה גלי אורה, היוצאת בחופש עזה בהגיון שיח קדשה למרחבי אל. מרומם 
הוא האדם בתפילה את כל היצור, מאחד הוא עמו את כל היש, מעלה את הכל, 

מרומם את הכל למקור הברכה, למקור החיים"44. 

שמרנות,  של  ביטוי  זה  שלהן,  ולמסורת  לתרבותן  נאמנות  מגלות  האומות  כאשר 
כניעה וחוסר עצמאות, כנאמנות הבהמות. לפיכך אפשר למצוא במרדנות הישראלית 
גם מעלה ויתרון. היא מגלה את פוטנציאל החירות, פותחת פתח לבחירה מרצון, כזו 
שתבטא את עומק הקשר ועצמתו. אפשרות הבחירה השלילית, עושה את הבחירה 

הטובה לבעלת משמעות.

ִּגַּדְלִּתי  ָּבִנים  וחירות:  מלכתחילה מצפים אפוא מן האדם לעבוד את ה' מתוך גדלות 
ההתבטלות  אל  לחזור  יכולים  הם  עדיין  זו,  בדרך  הולכים  לא  ישראל  אם  ְורֹוַמְמִּתי. 

והכניעה כבהמה: ָיַדע ׁשֹור ֹקֵנהּו ַוֲחמֹור ֵאבּוס ְּבָעָליו45.

יותר: יש אדם שבוחר מדעתו וברצונו להפקיר את  ויש מדרגה שלישית, גבוהה עוד 
עצמו, ולהתבטל בפני בוראו, לוותר על אפשרות הבחירה ולנהוג כבהמה: 

"אדם ובהמה תושיע ה'46, ואמר רב יהודה אמר רב: אלו בני אדם שהן ערומין 
בדעת ומשימין עצמן כבהמה!"47. 

הוא מתמסר להיות חייל בשירות הוד מלכותו, לבצע את השליחות שהשכינה תטיל 
את  גואלת  היא  אבל  נוכחותו,  את  ומצמצת  דמותו  את  מקטינה  כזו  החלטה  עליו. 

האדם, כי הוא מגביר את נוכחות הבורא בחייו48: 

היום  כשבא  ודרכי,  עליו.  ולסמך  יתברך  השם  על  עצמו  להשליך  מאד  "טוב 
אני מוסר כל התנועות שלי ושל בני והתלויים בי על השם יתברך שיהיה הכל 
מתנהג  אם  כלל  ולחשב  לדאג  צריך  אין  אז  גם  מאד.  טוב  וזה  יתברך,  כרצונו 

אורות הקודש ח"ב רכ"ו, ועולת ראיה, הקדמת ענייני תפילה, ח"א עמ' י"ג.  44
שפת אמת דברים תרמ"ד: בנים גדלתי ורוממתי כו' פירוש שהקדוש ברוך הוא רוצה להנהיג את   45
הכנעה  בחינת  ע"י  לתקן  צריכין  הדרך.  זה  שקילקלנו  ע"י  אך  והתרוממות.  התגלות  בבחינת  בנ"י 
יתכן  לכן  והעני.  העשיר  נסיון  נסיונות  ב'  שיש  וכמו  ית'  הבורא  בעבודת  דרכים  ב'  והם  ושפלות. 
ע"י שפלותינו עתה  נזכה עכ"פ לשוב בתשובה  ואולי  כולי האי  יותר לתקן בדרך הכנעה.  שבנקל 
כמ"ש ושפלת מארץ תדברי. וזה שחטאנו לפניו ית' בזמן שהגדילנו ורוממנו צריכין לתקן ע"י שגם 

ברוב השפלות מתחזקין באמונה ובתורה ומצות זה תיקון החטא מדה במדה.
תהלים ל"ו.  46
חולין ה' ב.  47

שפת אמת תרס"ד. "כי הקדוש ברוך הוא הרים אותנו מכל הטבע להיות נמשך אחר ההנהגה עליונה   48
למעלה מן ההשגה ולכן היה דבר גדול מאוד להיות נמשך אחר זה הדרך... אבל הכתוב אומר: ידע 
שור קנהו. כל מה דעביד הקדוש ברוך הוא הכל למילף מיניה חכמתא, שהבהמה אין לה כלל דעת, 
אעפ"כ נמשכת אחר המנהיג שלה. וכמו כן מצד שהקדוש ברוך הוא בחר בנו וכביכול הוא עצמו 
מנהיג אותנו. מצד זה יכולין להימשך אחריו כבהמה אחר הרועה. כמ"ש ואתן כו' צאן מרעיתי אדם 

אתם". 
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כראוי אם לאו, מאחר שסומך עליו יתברך. ואם הוא יתברך רוצה בענין אחר, 
הוא מרוצה להתנהג בענין אחר כרצונו יתברך"49. 

זו אינה הפקרות גם לא הסרת אחריות, אלא בחירה מודעת ודבקות ברצון ה'.

ִנֲאצּו ֶאת ְקדֹוׁש  ָעְזבּו ֶאת ה',  ַמְׁשִחיִתים,  ָּבִנים  ְמֵרִעים,  ֶזַרע  ָעֹון,  ֶּכֶבד  ֹחֵטא, ַעם  ּגֹוי  הֹוי 
החיבור.  בסימני  וקשורה  מחוברת  אינה  הדימויים  שרשרת  )ד(.  ָאחֹור  ָנֹזרּו  ִיְׂשָרֵאל, 
העדר ו"ו החיבור מעמיד כל דימוי בפני עצמו, מגדיל את רושמו, ומשפיע על תודעת 

השומע50.

וההסלמה  והשחתה.  רוע,  עוון,  חטא,  ומחמיר:  הולך  החטא  הסלמה,  מצייר  הפסוק 
גדל  בכך  בנים51.  זרע,  עם,  גוי,  ומתעלים:  הולכים  מנגד,  החוטא  העם  כינויי  כפולה, 
המתח בין הקטבים והפער הולך ומעמיק: "כי כמו שיגדל איכות החטא מצד עצמו, כן 

יגדל מצד עושהו, שחטא קטן של אדם גדול יגדל משקלו למעלה ראש"52.

הפסוק מתחלק לשלושה חלקים53: 

א. הֹוי ּגֹוי ֹחֵטא, ַעם ֶּכֶבד ָעֹון, ֶזַרע ְמֵרִעים, ָּבִנים ַמְׁשִחיִתים. משפטי קריאה. נושא ולוואי 
מֵרעה,  עוון,  כבדת  חוטאת,  הוויה  עצמו:  שלו  הגדרה  אלא  פעולות,  כאן  אין  בצדו. 

משחיתה. 

ושני פעלים  נשואים,  שני משפטים, שני  ְׂשָרֵאל.  ִי ְקדֹוׁש  ֶאת  ִנֲאצּו  ה',  ֶאת  ָעְזבּו  ב. 
במלוא  אלא  ברמז,  לא  נזכר  ה'  לה'.  השלילי  יחסו  את  במעשיו  מגדיר  העם  יוצאים, 

ְׂשָרֵאל'. ִי הופעתו וגדולתו של שם עצם: 'ֶאת ה'', 'ֶאת ְקדֹוׁש 

ג. ָנֹזרּו ָאחֹור, כפל הביטויים מתאר תנועת התרחקות כפולה. אילו נאמר 'נזורו ממנו', 
הוא עדיין היה נמצא באופק, סוג של יחס וקשר. אבל המילה 'אחור', רומזת לזה שממנו 

נזורו, מסרבת להזכירו ומשאירה אותו בשולי התודעה בלבד. 

ד. ָנֹזרּו ָאחֹור, עשוי להתפרש כמעשה הממשיך את החטא ומעמיקו. אך היו שפירשוהו 
כבר כתגובה ועונש54. גם תיאורי החטא החוזרים בהמשך הפרק: ַּכְסֵּפְך ָהָיה ְלִסיִגים, 

שיחות מוהר"ן ב'.  49
שד"ל. תופעה סגנונית זו חוזרת בפסוקים טז-יז.  50

"עם" מעולה מן ה"גוי" )מ. בובר, "המילה המנחה ואב-הצורה של הנאום" לשמות פרק לב, עמ'   51
300( גוי )שמות ל"ב י; ל"ג יג( מציין את האחדות הגופנית, אחדות המוצא )גם גוויה היא משורש 
גוי(, ַעם משמעו הכלל הניכר בחיי-צוותא שלו, בחיי-יחד )השווה ִעם(. ַעמי, ַעמך וכו' נקרא העם 
שאליו אדם שייך. וכאשר כינוי-הקניין רומז אל הבורא, לו שייך העם ההוא )עמ' 301(. יש שראו 
בכינוי 'גוי' במקרא הגדרה מדינית, המתקרבת כמעט למושג "לאום" של ימינו, ואילו הכינוי 'עם' 

מרמז לקשרי דם והדגשת הייחוד. 
52   על פי המלבי"ם.

53  מאיר וייס, "המקרא כדמותו" ד', המשפט. צירוף משפטים. הפיסקה עמ' 240.
תרגום יונתן.  54

ָסְבֵאְך ָמהּול ַּבָּמִים, יכולים לשקף את המציאות, או להצביע כבר על התוצאות והעונש. 

הבא.  בפסוק  המופיעים  ולשרים  לשופטים  לירושלים,  משל  לשמש  יכול  התיאור 
ויין  סיגים  ונהייתה  הפכה  טוב,  וכיין  צרוף  ככסף  מקודם  שהייתה  ירושלים  ותוכנו: 

מזוג55. ואלה הנחשבים מובחרים שבעם - הם בעצם סיגים56.

אך הכתוב עוסק בעם ובמנהיגיו, ומסתבר ששני הצדדים, ההנהגה והציבור, משולבים 
יחד גם בחטא. "דור דור ודורשיו, דור דור ופרנסיו, דור דור ומנהיגיו57. כאשר מנהיגי 
והאלמנה,  היתום  את  עושק  העם  הגנבים,  מן  עין  ומעלימים  שוחד,  מקבלים  העם 
גם מעוות ומשחית את יסודותיה המוסריים של כל המערכת החברתית והציבורית. 

והעונש יבוא על הציבור ומנהיגיו כאחד.

ההידרדרות היא תהליך מדורג. היציאה מדרך הצדק אל הרצחנות, לא נעשית פתאום, 
והנטייה מדרך הישר מתרחשת מעט מעט. מוכרי היין עירבו בו מים, ועוון זה היה קל 
בעיניהם בגלל שבסופו של דבר הרי ימזגו את היין לפני השתייה כמו שהיה נהוג. אך 

מזה הגיעו אחר כך לערב גם סיגים בכסף ולרמות את הקונים58. 

נרדפים  זה, או שמות  זה בצד  רואה כאן רשימה של חטאים העומדים  אינו  המדרש 
'עבירה  של  והמסלול  מתפתח,  החטא  בזה.  זה  הקשורים  חטאים  אלא  חטא,  לאותו 

גוררת עבירה' מעמיק. ַּכְסֵּפְך ָהָיה ְלִסיִגים, משום שָסְבֵאְך ָמהּול ַּבָּמִים: 

"בראשונה היו משתמשין במטבעות של כסף. וכיון שרבו הרמיין התחילו שיהו 
בהכנסת  מדובר  אין  )כלומר,  כסף  מחופים  נחשת  של  במטבעת  משתמשין 

סיגים אל הכסף, אלא הנתך כולו סיגים, שצופו במעטה של כסף(.

והוה חד מינהון אזיל לגב צרפה והוה שמע קליה אומר לבר ביתא: אנחש ליה. 
אף הוא הוה אזיל למיזבון חד קסיט דחמר מן גב קפיליא ושמע קליה אומר 
לבר ביתא: המהול ליה. )תרגום: היה אחד הולך אצל הצורף, שמע קולו כשהוא 
יין ממוכר  לוג  "ערבב לו הרבה נחושת". אף הוא הלך לקנות  אומר לבן ביתו 
יין, שמע קולו של בעל בית היין אומר לבן ביתו: "מהול לו היין במים!"(. הד"ה 

דכתיב: כספך היה לסיגים, למה? סבאך מהול במים"59. 

ָׂשַרִיְך סֹוְרִרים ְוַחְבֵרי ַּגָּנִבים. המדרש שוב קושר את שני חלקי הפסוק ותולה אותם זה 
בזה. לא רק שהם אוהבי שוחד אלא גם רודפי שלמונים, ועל כן לוקחים אותו משני 

הצדדים: 

שד"ל.  55
ראב"ע.  56

אבות דרבי נתן ל"א.  57
מלבי"ם.  58

פסיקתא דרב כהנא, ט"ו ח'.  59
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"א"ר ברכיה: מעשה באשה אחת שנגנב מיחם שלה, והלכה לקבול עליו לדיין, 
ומצאתו שפות על גבי כירתו. מעשה באיש אחד שניגנבה טליתו ובא לקבול 
עליה לדיין, ומצאה מוצעת על גבי מיטתו. ֻּכּלֹו ֹאֵהב ֹׁשַחד ְוֹרֵדף ַׁשְלֹמִנים. א"ר 
לוי: מעשה באשה אחת שכיבדה לדיין מנורה אחת של כסף, והלך אנטידיקוס 
שלה )בעל הדין שכנגדה(, וכיבדו סייח של זהב למחר אתת ואשתכחת דינה 
הפוך. אמרה ליה: מרי, ינהר דיני קודמך כההוא מנורתא דכספא )למחרת באה 
האשה ומצאה דינה הפוך. אמרה לדיין, אדוני, יאיר דיני לפניך כמנורת הכסף(, 
במנורה(.  הסייח  )ובעט  המנורה  את  הסייח  וכפה  ליך,  אעשה  ומה  לה:  אמר 

הד"ה דכתיב: כולו אוהב שוחד, שהיו כולן אוהבין את הגזל"60. 

ִחיִתים  ִנים ַמׁשְ ~ ּבָ
הכינויים בהם משתמש הנביא כלפי העם קשים ובוטים, הפגם נעשה מהותי, והמסקנה 
העולה היא שאין לדור הזה תקנה. אלא שר' מאיר בעינו הטובה מצא גם בצירוף הנורא 

"ָּבִנים ַמְׁשִחיִתים", משמעות מופלאה של תקווה: 

"ָּבִנים ַאֶּתם ַלה' ֱאֹלֵהיֶכם61: בזמן שאתם נוהגים מנהג בנים אתם קרוים בנים, אין אתם 
נוהגים מנהג בנים אין אתם קרוים בנים, דברי ר' יהודה. רבי מאיר אומר: בין כך ובין כך 
אתם קרוים בנים. שנאמר: ָּבִנים ְסָכִלים ֵהָּמה62. ואומר: ָּבִנים ֹלא ֵאֻמן ָּבם63. ואומר: ֶזַרע 
ְמֵרִעים ָּבִנים ַמְׁשִחיִתים. ואומר: ְוָהָיה ִּבְמקֹום ֲאֶׁשר ֵיָאֵמר ָלֶהם ֹלא ַעִּמי ַאֶּתם ֵיָאֵמר ָלֶהם 
ְּבֵני ֵאל ָחי""64. ר' מאיר מדגיש את ה'ָּבִנים', הנה גם כאשר הם 'ַמְׁשִחיִתים', עדיין הכתוב 
ממשיך לכנות אותם בתואר המקרב 'ָּבִנים'. ומכאן שהם לא ירדו מגדולתם ועתידים 
"יתירה  יתירה:  ָחי65. כך הופכת התוכחה לביטוי של אהבה  ֵאל  ְּבֵני  עוד לשוב להיות 

חיבתם לפניך אדוני האדונים, בין כך ובין כך קרואים לך בנים"66.

היכולת לראות באופן מורכב את שני הפנים, יש לה גם השלכות מעשיות: 

"גם המקורבים אליו והוכיחם, ולא שבו מעוונותיהם, שמצווה לשונאם, מצווה 
לאוהבם גם כן. ושתיהן – אמת. שנאה – מצד הרע שבהם, ואהבה – מבחינת 

פסיקתא דרב כהנא ט"ו ט'. סיפור דומה מופיע בבבלי )שבת קט"ז א( על אמא שלום ורבן גמליאל,   60
ולא  הרומי-נוצרי,  המשטר  של  והשחיתות  השוחד  שם  נכרי.  שופט  לפני  ירושתם  את  שביקשו 

שחיתות פנימית בישראל.  
דברים י"ד.  61

ירמיה ד'.  62
דברים ל"ב.  63

הושע ב'. קידושין ל"ו א.  64
הפסוקים מוכיחים כדברי ר' מאיר, ועל כן לא נמנעו הראשונים לפסוק הלכה במחלוקת רעיונית זו   65

כמותו )תשובות הרשב"א, ח"א סימן קצ"ד ורמ"ב(.
סליחות ליום ג' שלפני ראש השנה, 'ישראל עמך'.  66

הטוב שגנוז בהם"67. 

להמשיך  יש  עצמו  האדם  אל  אבל  החיצוניים,  הרוע  גילויי  כלפי  מכוונת  השנאה 
להתייחס באהבה גמורה בגלל המהות הפנימית הטובה הגנוזה בכל בן ישראל, כדברי 

ר' מאיר: "בין כך ובין כך קרויים בנים".

הדברים מציבים עיקרון חשוב, צריך להיזהר בתוכחה שתבוא מלב אוהב, ולא תחשוף 
את רעת האדם ותשפילו: 

"להשתדל בטובת חברו ולרדוף אחר השלום עמו, ולהזהר מלאו ד'לא תשנא 
את אחיך בלבבך', ואף ברשע גמור יש איסור לדעת המהר"ם מלובלין לשנאו 

כל זמן שלא הוכיחו, ואין בדור הזה מי שיודע להוכיח"68.

"כל השנאות כולן וחומרי דיניהן נאמרו רק במי שכבר קיימנו בו מצוות תוכחה. 
להוכיח,  שיודע  מי  שלפנינו  דורות  בכמה  ולא  הזה,  בדור  לנו  אין  כאשר  אך 
ההלכות  וכל  בבירא,  פיתא  נפל  כן  על  ערכין.  במסכת  עקיבא  ר'  של  כעדותו 
הנוטות לרוגז ולשנאת אחים, נעשות כפשרת 'בן סורר ומורה' ו'עיר הנידחת', 

למאן דאמר לא היו ולא עתידין להיות, ונכתבו משום 'דרוש וקבל שכר'"69.

הבחנה זו, החושפת את המהות הפנימית הטובה, עומדת בבסיס דבריה של ברוריה, 
אשת ר' מאיר, שבמקום להתפלל על הרשעים שימותו, יש להתפלל עליהם שיחזרו 

בתשובה: 

דקרא:  לסיפיה  שפיל  ועוד,  כתיב.  חטאים  חוטאים,  כתיב  מי  חטאים.  "יתמו 
ורשעים עוד אינם, כיון דיתמו חטאים ורשעים עוד אינם"70.

סדום.	4

העונש:

ף ֶרֶגל  י: )ו( ִמּכַ ּוָ ל רֹאׁש ָלֳחִלי ְוָכל ֵלָבב ּדַ ה( ַעל ֶמה ֻתּכּו עֹוד ּתֹוִסיפּו ָסָרה ּכָ

ְולֹא  ׁשּו  ֻחּבָ ְולֹא  זֹרּו  לֹא  ְטִרָּיה  ה  ּוַמּכָ ְוַחּבּוָרה  ַצע  ּפֶ ְמֹתם  ּבֹו  ֵאין  רֹאׁש  ְוַעד 

ֶכם  ְלֶנְגּדְ ַאְדַמְתֶכם  ֵאׁש  ֻרפֹות  ׂשְ ָעֵריֶכם  ָמָמה  ׁשְ ַאְרְצֶכם  )ז(  ֶמן:  ָ ּשׁ ּבַ ָכה  ֻרּכְ

ספר התניא א' ל"ב.  67
ר' יונתן, 'מרגניתא טבא', נדפס בהלכות גמילות חסד שבסוף 'אהבת חסד' של החפץ חיים, י"ז. וראה   68

הרצי"ה 'אור לנתיבתי' עמ' ד"ש.
אגרות הראי"ה א רס"ו.  69

ברכות י' א.  70
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ה ְבָכֶרם  ֻסּכָ ַכת ָזִרים: )ח( ְונֹוְתָרה ַבת ִצּיֹון ּכְ ַמְהּפֵ ָמָמה ּכְ ָזִרים אְֹכִלים אָֹתּה ּוׁשְ

ִריד  ׂשָ ָלנּו  הֹוִתיר  ְצָבאֹות  ְיהָֹוה  לּוֵלי  )ט(  ְנצּוָרה:  ִעיר  ּכְ ה  ְבִמְקׁשָ ְמלּוָנה  ּכִ

ִמינּו: ְסדֹם ָהִיינּו ַלֲעמָֹרה ּדָ ְמָעט ּכִ ּכִ

תיאור זה של חורבן הארץ מכוון כנראה לימי מצור סנחריב. כי אף שזה נסתיים במפלתו 
בשערי ירושלים, חורבן ערי יהודה, ובעיקר לכיש העיר השנייה בגודלה, היה כבד ונורא. 
האזור חרב עד היסוד: ַאְרְצֶכם ְשָׁמָמה ָעֵריֶכם ְשֻׂרפֹות ֵאׁש... ְונֹוְתָרה ַבת ִצּיֹון ְכֻּסָכּה ְבָכֶרם 
ִכְּמלּוָנה ְבִמְקָשׁה ְכִּעיר ְנצּוָרה. ירושלים נשארה בודדה, כמלונה שסביבה הכרם ההרוס 

והמקשה החרבה71. 

הארץ שרופה ושוממה ככתוב בתוכחת התורה: ָּגְפִרית ָוֶמַלח ְׂשֵרָפה ָכל ַאְרָצּה ֹלא ִתָּזַרע 
ְוֹלא ַתְצִמַח ְוֹלא ַיֲעֶלה ָבּה ָּכל ֵעֶׂשב, ְּכַמְהֵּפַכת ְסֹדם ַוֲעֹמָרה ַאְדָמה ּוְצֹבִיים ֲאֶׁשר ָהַפְך ה' 

ְּבַאּפֹו ּוַבֲחָמתֹו72. 

והנביא ממשיך בעקבות הכתוב, ומשווה את ירושלים לסדום. בתחילה באופן מהוסס 
ָּדִמינּו.  ַלֲעֹמָרה  ָהִיינּו  ִּכְסֹדם  ִּכְמָעט  ָׂשִריד  ָלנּו  ְצָבאֹות הֹוִתיר  ולבסוף כעובדה: "לּוֵלי ה' 

ִׁשְמעּו ְדַבר ה' ְקִציֵני ְסֹדם ַהֲאִזינּו ּתֹוַרת ֱאֹלֵהינּו ַעם ֲעֹמָרה"73. 

עם  במקרא  מזוהים  ו'שממה'  'שריפה',  'מהפכה',  הביטויים:  ָזִרים.  ְּכַמְהֵּפַכת  ּוְׁשָמָמה 
סדום ועמורה: ָּגְפִרית ָוֶמַלח ְׂשֵרָפה ָכל ַאְרָצּה... ְּכַמְהֵּפַכת ְסֹדם ַוֲעֹמָרה74. "והיא כמהפכת 

סדום ועמורה, שהיו )הסדומיים( זרים מיראת האל"75.

פירוש נוסף, ָזִרים: "כמו זרם מטר, כלומר, כמו המקום ששטף המטר הסוחף"76. 

בחובכם  לתרגום:  )תרגום  לנוכראין"  והות  אתחלפת  מנכון  צדיאת  "ובחוביחון  או: 
במגילת  המקונן  גם  השתמש  זה  בביטוי  לנכרים(77.  והייתה  התחלפה  מכם,  נלקחה 

איכה: ַנֲחָלֵתנּו ֶנֶהְפָכה ְלָזִרים ָּבֵּתינּו ְלָנְכִרים78. 

רק  כהלכה  יתפתח  העם  מהותי.  קשר  וקיים  הדדית  הפריה  יש  העם  ובין  הארץ  בין 
כן שממת  על  לישראל.  כראוי אלא  פירותיה  והיא לא תיתן את  בשבתו על אדמתו. 

מלך אשור קיווה לניצחון קל בירושלים ותוחלתו נכזבה, על כן נקם בלכיש. הוא הציגה על קירות   71
ביקש  אולי  המלחמה.  של  החשוב  כהישג  ניצחונו,  את  המתאר  ענק  בתבליט  בנינווה,  ארמונו 

להסתיר בכך את כישלונו בירושלים.
דברים כ"ט כא-כב.  72

ישעיה א' ט-י.  73
דברים כ"ט כב. לדוגמה: ישעיה י"ג יט, ירמיה מ"ט יז-יח, עמוס ד' יא.  74

רד"ק.  75
רד"ק. וכן פירש אבן-עזרא: "זרים מגזרת זרם והמ"מ שורש, לא לשון רבים".   76

תרגום יונתן, וכן ברש"י: "ושממה מכם, כנחלה הנהפכת לזרים, והיא שוממה מבעליה".  77
איכה ה' ב.  78

ֹאְיֵביֶכם  ָעֶליָה  ְוָׁשֲממּו  ָהָאֶרץ  ֶאת  ֲאִני  ַוֲהִׁשֹּמִתי  כפולה:  כגזירה  בתורה  תוארה  הארץ 
ַהּיְׁשִבים ָּבּה. ְוֶאְתֶכם ֱאָזֶרה ַבּגֹוִים ַוֲהִריֹקִתי ַאֲחֵריֶכם ָחֶרב ְוָהְיָתה ַאְרְצֶכם ְׁשָמָמה ְוָעֵריֶכם 
ִיְהיּו ָחְרָּבה79. הארץ שממה וחרבה יותר מכל הארצות, אך גם הזרים שירשו אותה, לא 

יזכו ליהנות מטובה: 

"זו מידה טובה לישראל, שלא ימצאו האויבים נחת רוח בארצם, שתהא שוממה 
מיושביה"80. 

וביתר הרחבה: "ומה שנאמר: 'ושממו עליה אויביכם' – היא בשורה טובה לכל 
לנו,  והבטחה  גדולה  זו ראייה  וגם  הגלויות, שאין ארצנו מקבלת את אויבינו, 
כי לא תמצא בכל הישוב, ארץ – אשר היא טובה ורחבה, ואשר היתה נושבת 
מעולם – והיא חרבה כמוה. כי מאז יצאנו ממנה, לא קיבלה אומה ולשון, וכולם 

משתדלים להושיבה ואין לאל ידם81."

ולא  ולשון,  אומה  קבלה  לא  שחרבה  שמיום  לישראל,  גדול  סימן  בזה  "ויש 
תקבל, עד שישובו אפרוחיה לתוכה"82.

ואכן מיד עם שובו של עם ישראל אל הארץ, התחדשו נעוריה והיא פרחה כבתחילה. 
כך היה אחרי גלות בבל, וכך לעינינו בתחייה האחרונה, הארץ השוממה, מוכת הביצות 

והחורב, חזרה תוך זמן קצר להיות ארץ פורייה, מפותחת ומשגשגת. 

ִמינּו ְסדֹם ָהִיינּו ַלֲעמָֹרה ּדָ ְמָעט ּכִ ~ ּכִ

את  עושה  גם  מוסרית,  מבחינה  אותה  משחירה  הרשע,  לעיר  ירושלים  של  השוואה 
חורבנה לחורבן גמור ומוחלט83. חכמים התקשו לשאת את ההשוואה אל עיר החטא 

סדום, וראו בה עוול: 

"אמר רבי שמעון בן לקיש וכן תנא משמיה דרבי יוסי: לעולם אל יפתח אדם פיו 
לשטן. ואמר רב יוסף: מאי קראה? שנאמר, ִּכְמָעט ִּכְסֹדם ָהִיינּו. מאי אהדר להו 

נביא? ִׁשְמעּו ְדַבר ה' ְקִציֵני ְסֹדם"84. 

התוכחה הנבואית באה להציל את העם ולהחזירו למוטב. היא חבל ההצלה והמחסום 
האחרון לפני הנפילה והחורבן, ועל כן ככל שחטאי העם מעמיקים נאלץ הנביא לחדדה 

ויקרא כ"ו לב-לג.  79
רש"י.  80

רמב"ן.  81
רבינו בחיי בראשית י"ז כד.  82

בפסוק זה, עבר ישעיהו לדבר בלשון רבים, הרד"ק ראה בכך אות מוסרי: מי שמוכיח את העם כה   83
קשה אינו יכול להתנשא עליו ולדבר ממרחק, עליו לכלול את עצמו עם העם, גם הוא נמצא יחד עם 

העם החוטא, ומדבר לכבודו של ישראל. 
ברכות י"ט א.  84



פרק א

3637

א. פתיחה ומבוא

ולהחריפה. אולם תנאי להצלחת תוכחה הוא שמירה על מידתיות, רגישות, והשארת 
אותו  תייאש  או  החוטא,  את  תקומם  לאמת,  חוטאת  מוגזמת  תוכחה  תקווה.  פתח 

ותרחיקו מאפשרות של תיקון. האיום יהפוך ל'נבואה שמגשימה את עצמה'. 

ואכן ישעיהו נזהר והבדיל בין שני צידי המשוואה. הוא קשר אותן לעניין העונש בלבד, 
אך לא השווה את ירושלים לסדום במידותיה, ולא הזכיר להן חטא משותף. רק חומרת 

העונש רומזת על חומרת החטא שהביא אליו.

יחזקאל כבר השווה אותם לכל דבר: ַחי ָאִני ְנֻאם ֲאֹדָני ה' ִאם ָעְׂשָתה ְסֹדם ֲאחֹוֵתְך ִהיא 
ּוְבנֹוֶתיָה ַּכֲאֶׁשר ָעִׂשית ַאְּת ּוְבנֹוָתִיְך85. אך יחזקאל לימד לא רק את עומק החטא, אלא 
גם את אפשרות התשובה. הוא כלל את סדום הרשעה, סמל החטא והרשע העולמי, 
בכנפי הגאולה, גם לה יבוא לבסוף תיקון. התיקון הכללי מתחיל מן הנקודה הנמוכה 
ביותר, בסדום, ומשם הוא עולה ומקיף את כל המדרגות, גם את ירושלים. לכן חורבנה 
של ירושלים הוא זמני בלבד: "ַוֲאחֹוַתִיְך ְסֹדם ּוְבנֹוֶתיָה ָּתֹׁשְבָן ְלַקְדָמָתן, ְוֹׁשְמרֹון ּוְבנֹוֶתיָה 

ָּתֹׁשְבָן ְלַקְדָמָתן, ְוַאְּת ּוְבנֹוַתִיְך ְּתֻׁשֶביָנה ְלַקְדַמְתֶכן". 

באופן  סדום  של  חטאה  את  הגדיר  אך  לסדום86,  ירושלים  את  השווה  יחזקאל  ועוד, 
ָלּה  ָהָיה  ַהְׁשֵקט  ְוַׁשְלַות  ֶלֶחם  ִׂשְבַעת  ָּגאֹון  ֲאחֹוֵתְך  ְסֹדם  ֲעֹון  ָהָיה  ֶזה  "ִהֵּנה  מינורי87: 
ֶאְתֶהן  ָוָאִסיר  ְלָפָני  תֹוֵעָבה  ַוַּתֲעֶׂשיָנה  ַוִּתְגְּבֶהיָנה  ֶהֱחִזיָקה.  ֹלא  ְוֶאְביֹון  ָעִני  ְוַיד  ְוִלְבנֹוֶתיָה 
זה חטא או עוול דרמטי הזועק השמיימה, אלא אדישות  ָרִאיִתי" )מט-נ(. אין  ַּכֲאֶׁשר 

יחזקאל ט"ז מח.  85
הערים:  שתי  של  ובמידותיהן  באופיין  ההשוואה  את  ערך  א'(  זוטא  השירים  )שיר  חכמים  מדרש   86
"וכן אתה מוצא כשחטאו ישראל לא היה ביניהם ובין הסדומים אלא צדקה נאמר, ואחותך סדום 
שנאמר:  מהם.  רעים  הייתם,  כסדום  כמעט  עושים,  שהייתם  צדקה  של  המתן  אלולא  ובנותיה, 
לולא ה' צבאות הותיר לנו שריד כמעט כסדום היינו )ישעיה א' ט(". יותר משיש כאן חטא ברור יש 
כאן פגם מוסרי חמור: "הכתוב בא לתרץ ולבאר למה היתה כן בסדום ולא כן בירושלים וכקושית 
הגמרא )סנהדרין ק"ד ב(: וכי משוא פנים יש בדבר? הלא בירושלים נאמר )איכה ד' ו( ויגדל עוון בת 
עמי מחטאת סדום, ולמה נשתנו אלו לרעה בכל הנזכר ולא אלו? ותירצו שם שאף בעת כשלונה 
של ירושלים לא סר טוב לב אנשיה מלהאכיל פת לעניים, כמו שאמר הכתוב )ד' י( נשים רחמניות 
בשלו ילדיהן היו לברות למו וגו' ופירוש שהיה לסעודה שמזמנת חברתה עליו להאכילה ברעבון, 

מה שאין כן בסדום, גאון שבעת לחם וגו' ויד עני ואביון לא החזיקה )באר מים חיים וירא י"ט כה(.
אותו  להרוג  וביקשו  לוט,  בית  על  העיר  אנשי  כל  נסובו  בו  האחרון,  הלילה  מן  הקיש  לא  הנביא   87
היו שביארו את העונש החמור לסדום, בגלל  ולהתעלל באורחיו, על מהותה הכללית של העיר. 
שההשוואה בינה לבין אברהם הבליטה את הפער: "כשרואין מעשה צדיק ומעשה רשע יחד בודאי 
יגדל הרע למאוד מאוד, להיות שני הפכים מקצה אל קצה. והנה חטאת סדום ידוע אשר שבתו עובר 
ונשכח  )סנהדרין ק"ט.( שאמרו באו  יבוא כמאמר חז"ל  ואורח ברגליו אליהם לא  אורח מביניהם 
תורת הרגל מארצנו ומקרא מלא אמר הכתוב, ויד עני ואביון לא החזיקה, ולהפך מהם היה אברהם 
אבינו שכל ימיו היה רודף אחר זה להכניס אורחים ולהאכיל פתו לעניים ולזה כשהיו המלאכים אצל 
אברהם וראו הנהגתו אז נתגנה בעיניהם מאוד מאוד מעשה סדום והביטו עליה לרעה מאד" )באר 
מים חיים, וירא י"ח(. אלא שגם אם ההשוואה לאברהם מבליטה את שפלות סדום, היא לא סיבה 

לחרוץ את דינה החמור.

למצוקות הזולת, ומניעת צדקה וחסד88. זו אמנם רמה מוסרית ירודה, אבל היא אומרת 
אותה  רוקנה  אבל  הרבה,  בה  אדרבה, עסקה  ה',  בעבודת  זלזלה  ירושלים שלא  לגבי 

מתוכן ומשמעות, כאשר במקביל המשיכה באדישותה המוסרית החברתית. 

אנשי המוסר לימדונו שרק לעיתים רחוקות יבוא האדם פתאום לידי חטא חמור, מעשי 
החטא הקטנים, החוזרים על עצמם, הם שמדרדרים אותו אל התהום. כך נמתח קו ישר 
ָרִעים  ְסֹדם  "ְוַאְנֵׁשי  מקפיצת ידה של סדום לחטאה האחרון, להגדרתה כעיר החמס: 
ְוַחָּטִאים לה' ְמֹאד"89, ועד לעונשה. מי שמדקדק יותר מדי בממון עצמו, ועומד על קוצה 
של פרוטה, לא יהסס לבסוף לדרוס את זולתו במעשי תועבה מגונים, להגנת רכושו90. 

חומרה יתירה יש לחטא הקטן כאשר הוא מפסיק להיות חטא של יחיד, ונעשה חוק 
ציבורי קבוע. חכמים תיארו בצבעוניות, כיצד שנאת העניים נעשתה בסדום לשיטה 

כללית, והפכה לחוקי רשע, שהביאו עליה את קצה91. 

כאשר ישעיהו מציג את הרשימה של חטאי ירושלים ובראשם את הרצחנות, השחיתות 
של  חטא  בזה  רואה  אינו  והרמייה,  השוחד  המשפט,  עיוות  העניים,  דיכוי  המוסרית, 
יחידים, אלא חטא של העם כולו. הדם הנקי שנשפך על ידי שרי העם, רובץ לפתחה 

של החברה כולה, והאומה כולה תישפט עליו ללא כפרה. 

"ראוי להפלא מאד על משפט אנשי סדום הנזכר בזה הספור כי אחר העיד עליהם יחזקאל הנביא כי   88
עצם חטאתם, הוא אשר נקרא בפי החכמים מדה בינונית, איך האנשים המחזיקים במדה המשובח 
... והנה הפליא לבאר כי כמו שמדת  בפי הפילוסופיא המדינית, יחשב להם לחטא משפט מות? 
"שלי שלי" היא מבוארת הפחיחות, עם מה שכבר יקרה שתהיה מדה זו לפעמים באדם מצד שמץ 
יושר, כי אומרים ששומרים את שלהם כדי שלא יצטרכו לשלוח בעולתה ידיהם, ומזה חסים על 
ממונם עד שלא יתנו אפילו כמון א' זולתי במחיר, כי כן הוא בעצמו פחיתות "שלך שלך", כי אינו 

מרחיק הקבלה רק לפרסם גנותה כדי שלא יקבלו ממנו. )עקידת יצחק כ'(. 
בראשית י"ג יג.  89

"מי שמעמיד כל דבריו על הדין ואינו רוצה לוותר בשום דבר, הוא בא לדקדק כל כך עד שהוא בא   90
לגזל ולחמס גמור. כמו שתראה באנשי סדום שהיה זה מדתם שלא לוותר, שכך אמרו רבותינו ז"ל 
)אבות פ"ה( שלי שלי ושלך שלך הוא מדת סדום ובכל מקום )כתובות ק"ג א( אומרים כופים על 
מדת סדום. וכי לא היה להם רק זה שלא היו רוצים לוותר, והרי היה להם כל החטאים שכך אמר 
י"ג( ואנשי סדום רעים וחטאים? אלא כאשר היה להם מדה זאת שלא לוותר,  הכתוב )בראשית 
הגיעו אל המדות המגונות בשביל זה, ובסוף בא עליהם דין הגדול אשר לא נהיה בשום נברא דין 

כמו זה" )נתיבות עולם א', נתיב גמילות חסדים ה'(.
והרמב"ם  ביחסם לפילגש.  דומה הסביר האברבנאל את חומרת חטאם של אנשי הגבעה  באופן   91
)מורה נבוכים, ג' מ"א( הרחיב כך את חוק עיר הנידחת והפכו למושג כללי: "אבל 'עושה ביד רמה' 
שמנעה  מה  לעשות  ולא  לבד  לתאבון  עובר  אינו  שזה  בפרהסיה,  ויעבור  פניו  שיעז  ה'מזיד'  הוא 
התורה לעשותו לרוע מידותיו לבד, אבל לחלוק על התורה ולעמוד כנגדה ... וכן אני אומר בעדה 

מ'ישראל' שזדו לעבור על אי זו 'מצוה' שתהיה ו'עשו ביד רמה' - יהרגו כולם".
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הקרבנות	והשלמות	המוסרית.	5

ה  ְמעּו ְדַבר ְיהָֹוה ְקִציֵני ְסדֹם ַהֲאִזינּו ּתֹוַרת ֱאלֵֹהינּו ַעם ֲעמָֹרה: )יא( ָלּמָ )י( ׁשִ

ִרים  ּפָ ְוַדם  ְמִריִאים  ְוֵחֶלב  ֵאיִלים  עֹלֹות  י  ַבְעּתִ ׂשָ ְיהָֹוה  יֹאַמר  ִזְבֵחיֶכם  רֹב  י  ּלִ

ׁש זֹאת ִמֶּיְדֶכם  ָני ִמי ִבּקֵ י ָתבֹאּו ֵלָראֹות ּפָ י: )יב( ּכִ ים ְוַעּתּוִדים לֹא ָחָפְצּתִ ּוְכָבׂשִ

ְוא ְקטֶֹרת ּתֹוֵעָבה ִהיא ִלי חֶֹדׁש  ְרמֹס ֲחֵצָרי: )יג( לֹא תֹוִסיפּו ָהִביא ִמְנַחת ׁשָ

ְנָאה  ׂשָ ּומֹוֲעֵדיֶכם  יֶכם  ָחְדׁשֵ )יד(  ַוֲעָצָרה:  ָאֶון  אּוַכל  לֹא  ִמְקָרא  ְקרֹא  ת  ּבָ ְוׁשַ

ם  יֶכם ַאְעִלים ֵעיַני ִמּכֶ ּפֵ ֶכם ּכַ י ָהיּו ָעַלי ָלטַֹרח ִנְלֵאיִתי ְנׂשא: )טו( ּוְבָפִרׂשְ ַנְפׁשִ

ִמים ָמֵלאּו: )טז( ַרֲחצּו ִהַּזּכּו ָהִסירּו רַֹע  י ׁשֵֹמַע ְיֵדיֶכם ּדָ ה ֵאיֶנּנִ י ַתְרּבּו ְתִפּלָ ם ּכִ ּגַ

רּו ָחמֹוץ  ְ ט ַאּשׁ ּפָ ְרׁשּו ִמׁשְ ֶגד ֵעיָני ִחְדלּו ָהֵרַע: )יז( ִלְמדּו ֵהיֵטב ּדִ ַמַעְלֵליֶכם ִמּנֶ

ְפטּו ָיתֹום ִריבּו ַאְלָמָנה: ׁשִ

הנביא שלל נמרצות את עבודת הקרבנות במקדש, כפי שהתקיימה בימיו. הוא הצביע 
על העיוות של הקרבת קרבנות מוגזמת עם מצב מוסרי חברתי ירוד. האדם חוטא, ידיו 
מגואלות בדם, והוא פונה בתפילה לשמים, זו סתירה קוטבית בלתי נסבלת. אמנם לא 
נזכרה בימי חזקיה שפיכות דמים, ודאי לא באופן בוטה כמו שהופיעה אחר כך בימי 
מנשה ויהויקים, אבל די באבק שפיכות דמים לטמא את האדם, ולהשמיט את הקרקע 
מתחת רגלי המתפללים. אפשר שאין מדובר ברצחנות אלא בזילות החיים שנבעה מן 
המלחמה והמצור האשורי. אלה הפילו חללים רבים, חללי שווא. משהו מן הדם הזה 
דבק בידי השרים שזלזלו בביטחון הציבור, ולבם גס בחיי האזרחים. הם ניצלו את מצב 
החירום ואת ביצור העיר לתועלתם, וחיפו באמצעותו על עושק דלים ופגיעה בחלשים.

ּוְבָפִרְׂשֶכם ַּכֵּפיֶכם ַאְעִלים ֵעיַני ִמֶּכם. ַּגם ִּכי ַתְרּבּו ְתִפָּלה ֵאיֶנִּני ֹׁשֵמַע, ְיֵדיֶכם ָּדִמים ָמֵלאּו 
)טו(. הפגם המוסרי הזה מטמא את האדם. הדם זועק מן האדמה לשמים, גם כאשר 

נשפך בשוגג או באונס92. אין קטגור נעשה סנגור: 

"כוהן שהרג את הנפש, אפילו בשגגה, אף על פי שעשה תשובה - לא יישא 
את כפיו, שנאמר "ידיכם, דמים מלאו", וכתוב "ובפרשכם כפיכם אעלים עיניי 

מכם"93. 

אפילו הרג באונס יש להחמיר שלא ישא כפיו )פרי מגדים, אשל אברהם קכ"ח ס"ק נא(. ואפילו כהן   92
שהרג את הגוי, כיון שדינו מסור לשמים )מכילתא משפטים, וכי יזיד איש על רעהו להרגו בערמה( 
נפסל לישא כפיו מטעם אין קטיגור נעשה סניגור )ר' יששכר בער איילנבורג, בעל באר שבע, בספרו 

צדה לדרך, ס"ט א(.
93 רמב"ם תפילה ונשיאות כפיים ט"ו ג', על פי ברכות ל"ב ב. 

ביקורת על העדפת עבודת הקרבנות, מופיעה כבר בדברי שמואל הנביא לשאול: ַהֵחֶפץ 
ֵאיִלים94.  ֵמֵחֶלב  ְלַהְקִׁשיב  טֹוב  ִמֶּזַבח  ְׁשֹמַע  ִהֵּנה  ה'.  ְּבקֹול  ִּכְׁשֹמַע  ּוְזָבִחים  ְּבֹעלֹות  ַלה' 
והנביאים האחרונים, הושע, עמוס וישעיהו, חזרו והדגישו את עליונותו של המוסר על 
הפולחן. הקרבנות הם ביטוי לעבודת ה' הפנימית של האדם, ליראת השמים שלו, אין 
להם ערך עצמי: ִּכי ֶחֶסד ָחַפְצִּתי ְוֹלא ָזַבח, ְוַדַעת ֱאֹלִהים ֵמֹעלֹות95, ִּכי ִאם ַּתֲעלּו ִלי ֹעלֹות 
ּוִמְנֹחֵתיֶכם ֹלא ֶאְרֶצה, ְוֶׁשֶלם ְמִריֵאיֶכם ֹלא ַאִּביט. ָהֵסר ֵמָעַלי ֲהמֹון ִׁשֶריָך ְוִזְמַרת ְנָבֶליָך ֹלא 

ֶאְׁשָמע. ְוִיַּגל ַּכַּמִים ִמְׁשָּפט ּוְצָדָקה ְּכַנַחל ֵאיָתן96. 

אולם הציבור נוטה לחפש 'פטנטים', דרך קלה להתרצות לפני ה', שתזכה אותם ברצונו 
על  השומעים,  בלב  נחרטה  ולא  פנימה,  מספיק  חלחלה  לא  הזאת  הביקורת  וחסדו. 
ערכו  פיחות  כדי  עד  הביקורת,  את  ולהחריף  הדברים  את  לחדד  הנביאים  נאלצו  כן 
ֵּבית  ָׁשָנה  ַאְרָּבִעים  ַבִּמְדָּבר  ִלי  ִהַּגְׁשֶּתם  ּוִמְנָחה  "ַהְּזָבִחים  הפולחן97:  של  ההיסטורי 
ִיְׂשָרֵאל"98. או: "ֹּכה ָאַמר ה' ְצָבאֹות ֱאֹלֵהי ִיְׂשָרֵאל ֹעלֹוֵתיֶכם ְספּו ַעל ִזְבֵחיֶכם ְוִאְכלּו ָבָׂשר. 
ִּכי ֹלא ִדַּבְרִּתי ֶאת ֲאבֹוֵתיֶכם ְוֹלא ִצִּויִתים ְּביֹום הֹוִציִאי אֹוָתם ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים ַעל ִּדְבֵרי עֹוָלה 
ָוָזַבח. ִּכי ִאם ֶאת ַהָּדָבר ַהֶּזה ִצִּויִתי אֹוָתם ֵלאֹמר ִׁשְמעּו ְבקֹוִלי ְוָהִייִתי ָלֶכם ֵלאֹלִהים ְוַאֶּתם 

ִּתְהיּו ִלי ְלָעם ַוֲהַלְכֶּתם ְּבָכל ַהֶּדֶרְך ֲאֶׁשר ֲאַצֶּוה ֶאְתֶכם ְלַמַען ִייַטב ָלֶכם"99.

הקרבנות מופיעים כבר בשחר ההיסטוריה, כביטוי העילאי של תודת האדם לבוראו 
את  קיבל  וה'  במזבח,  עולות  העלה  נוח  קרבנות,  הביאו  והבל  קין  לפניו.  ולהכנעתו 
ריח הניחוח. אברהם בנה מזבחות ובאמצעותם קרא בשם ה'. יצחק בנה מזבח בבאר 
שבע, ויעקב בנה מזבח בשכם ובבית אל. המצווה הראשונה בה נצטוו ישראל במצרים 
הייתה הקרבת הפסח. וגם בשעת קבלת התורה העלו עולות והגישו שלמים. שם בהר 
סיני נצטוו ישראל על הקמת המשכן והקרבת הקרבנות, זו אבן יסוד עליה מושתתת 
עבודת ה'. לפיכך לא שללו הנביאים את הקרבנות, אלא את התפיסה המייחסת להם 

94 שמואל-א ט"ו כב.
95 הושע ו' ו.

96 עמוס ה' כא-כד.
"הציווי  בדיעבד:  שהן  לאלה  לכתחילה  שהן  מצוות  בין  הבדיל  ל"ב(  )ח"ג  נבוכים  במורה  הרמב"ם   97
ַוֹּיאֶמר: ִאם  הראשון שניתן אחרי יציאת מצרים הוא מה ֶשֻּצֵּוינּו במרה, והוא מה שאמר לנו שם: 
ָׁשמֹוַע ִּתְׁשַמע ְלקֹול ה' ֱאֹלֶהיָך, ְוַהָּיָׁשר ְּבֵעיָניו ַּתֲעֶׂשה, ְוַהֲאַזְנָּת ְלִמְצֹוָתיו ְוָׁשַמְרָּת ָּכל ֻחָּקיו, ָּכל ַהַּמֲחָלה 
ֲאֶׁשר ַׂשְמִּתי ְבִמְצַרִים ֹלא ָאִׂשים ָעֶליָך ִּכי ֲאִני ה' ֹרְפֶאָך. ָׁשם ָׂשם לֹו ֹחק ּוִמְׁשָּפט ְוָׁשם ִנָּסהּו שמות ט"ו 
כו. ובאה המסורת הנכונה: שבת ודינין במרה ִאְפקּוד. והנה החוק המדובר כאן הוא השבת, והמשפט 
כלומר,  שהבהרנו,  כפי  הראשונה,  הכוונה  היא  וזאת  הבריות.  בין  הֹעֶשק  ביטול  שהם  הדינין,  הם 
להאמין בדעות הנכונות, כלומר, חידוש העולם. אתה יודע ששורש מצוות השבת ֶשֻּצֵּוינּו הוא כדי 
בין  נכונות, לסלק את הֹעֶשק  יחד עם דעות  כן הכוונה,  זה.  זה, כמו שהבהרנו בספר  לבסס עיקר 
הבריות. הנה התברר לך שהציווי הראשון לא כלל דברי עולה וזבח, שּכן אלה הם מבחינת הכוונה 

השנייה, כמו ֶשִּצַּיּנּו".
98 עמוס ה' כה.

99 ירמיהו ז' כא-כג.
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משמעות עצמית, כאילו יוכלו לבדם לכפר על העוון. אדם שחי חיי חולין, פורק עול 
ורודף אחרי מאוויו, ומואיל מפעם לפעם לבוא להקריב קרבנות, האם בכך ישלם את 

חובו לשכינה? זו תפיסה מעוותת, מצמצמת, וחילול השם שלא ייסלח. 

ישעיהו לא ויתר על המקדש בחזונו: ְוָהָיה ְּבַאֲחִרית ַהָּיִמים ָנכֹון ִיְהֶיה ַהר ֵּבית ה' ְּבֹראׁש 
א ִמְּגָבעֹות ְוָנֲהרּו ֵאָליו ָּכל ַהּגֹוִים )ב' ב(, אלא שהדגש עבר מהקרבת הקרבנות  ֶהָהִרים ְוִנּׂשָ

בו, אל התורה והמוסר. 

והקנאה  החמדנות  נוסף.  מכיוון  הקודש  עבודת  את  העוותה  המוסרית  השחיתות 
ולחברם  ישראל  את  לאחד  המקדש  תפקיד  בעוד  הבריות,  בין  השנאה  את  מגבירים 

לאביהם שבשמים: 

"נמצאו כל ישראל מכוונים את לבם למקום אחד"100. 

כלל ישראל אין בו פגם, והוא זוכה להשגחה נסית, האדם הפרטי בדרך כלל אינו ראוי 
להשגחה כזאת. כאשר כל הפרטים מתבטלים אל הכלל ומשתתפים בו, תורם לו כל 
אחד את מיטבו, יראתו, צדקתו, אהבתו ותורתו, וכל אחד מתבשם מחברו. גם החלבנה 
שריחה רע מצטרפת, וכולם מעלים יחד ריח ניחוח. אבל כאשר בטלה האחדות, וכל 
אחד חיפש את חסרון חברו ואת פחיתותו, אזי איבד הפולחן את משמעותו. ולכן: ֹלא 
תֹוִסיפּו ָהִביא ִמְנַחת ָׁשְוא ְקֹטֶרת ּתֹוֵעָבה ִהיא ִלי, הקטורת הפכה לתועבה שריחה רע101. 

שלילת	פולחן	ריק.	6
הדיון העקרוני ביחס לקרבנות נמשך גם בדורות הבאים. 

א. מצד אחד קיימת שיטה מסויגת הרואה בקרבנות וויתור לחולשה האנושית: 

השאיר ית' מיני העבודות ההם והעתיקם מהיותם לנבראים ולענינים דמיוניים 
שאין אמיתות להם - לשמו ית', וצונו לעשותם לו ית'. וצוונו לבנות היכל לו, 
ושיהיה  לי",  תעשה  אדמה  "מזבח  לשמו,  המזבח  ושיהיה  מקדש",  לי  "ועשו 
לפניו.  ושיקטירוהו  לו  ושישתחוו  ליי",  קרבן  מכם  יקריב  כי  "אדם  לו,  הקרבן 
והזהיר מעשות דבר מאלו המעשים לזולתו, "זובח לאלוהים יחרם וגו'", "כי לא 
'כהנים' לבית המקדש, ואמר "וכהנו לי", וחייב  תשתחוה לאל אחר". והפריש 
בבית  עסוקים  שהם  מפני  להם,  שיספיקו  פנים  כל  על  מתנות  להם  שייוחדו 
האלוהית  הערמה  בזאת  והגיע  וה'כהנים'.  ה'לוים  מתנות  והם  ובקרבנותיו, 
שנמחה זכר 'עבודה זרה' והתקיימה הפינה הגדולה האמיתית באמונתו, והיא 
מציאות האלוה ואחדותו; ולא יברחו הנפשות וישתוממו, בבטל העבודות אשר 

100 ברכות ל'.
101 על פי משך חכמה דברים ג' יא.

הורגלו ולא נודעו עבודתו זולתם102.

אף  פולחנה,  אחרי  והנהייה  זרה  עבודה  עם  מתמודדת  התורה  הקרבנות  באמצעות 
תוקפת אותה ישירות בנקודה העיקרית: 

...היו אוסרים לשחוט הצאן... ושחיטת הבקר כמעט שהיו מואסים  "המצרים 
אינם  אשר  הדעות  אלו  זכר  שימחה  ובעבור  זרה'...  עבודה  'עובדי  רוב  אותו 
ומן  הבקר,  מן  הבהמה,  מן  לבד:  מינים  השלשה  אלו  להקריב  צונו  אמתיות, 
הצאן תקריבו את קרבנכם. עד שיהיה המעשה אשר חשבוהו תכלית המרי, בו 
יכופרו העונות. כן מרפאים הדעות הרעות  יתקרבו אל השם, ובמעשה ההוא 

אשר הם חליי הנפש האנושי, בהפך אשר בקצה האחרון"103.

ומופשטת,  רוחנית  יותר  תהיה  ותתרומם,  לבוא  לעתיד  העבודה  תזדכך  זו  לתפיסה 
וקרבנות הבהמה יצטמצמו או אף ייעלמו104.

102 מורה נבוכים ג' ל"ב.
103 מורה נבוכים ג' מ"ו.

104 הרב הנזיר, ר' דוד כהן, בספרו 'דרך אמונה' על אמונות ודעות, מאמר ח, פרק ו, כרך ד, עמ' קסא-
קסה פרש והרחיב את הדברים )להלן עם הוספות המהדיר, הרב עזריאל אריאל(: "אז יחדש הבורא 
)מ'(, בויהי בעשרים וחמש שנים לגלּותנו,  והִגזרות וההיכלות כאשר פירש יחזקאל  בנין מקדשו, 
והיו  מלאכי:  שִנבא  כמו  ויקריבו מנחה לה'.  המקדש,  ִיבנה  לעתיד לבוא  הפרשה".  אחרית  עד 
קדמוניות  וכשנים  עולם  כימי  וירושלם,  לה' מנחת יהודה  וערבה  ג(.  )ג'  לה' מגישי מנחה בצדקה 
שהיו  למעלה,  שאמר  כמו  הזה,  הדור  בבני  כן  שאין  מה  מגישי מנחה בצדקה,  שם:  וברד"ק  )יד(. 
כי  מום,  בעלי  לא  וממילא  בהמות,  יביאו  לא  לעתיד לֹבא,  אבל  מום.  בעלי  בהמות  מקריבים 

יגישו מנחה. וערבה לה' מנחת יהודה וירושלם.
בחזון אחרית הימים בישעיהו לא הוזכרו הקרבנות. גם בכלל הנחמות והבשורות, במאמר הגאולה   
מאמר  בסוף  שמנוִים  עשרה,  או  תשעה  שהם  גאון,  האי  לרב  הישועה,  בתשובת  ואחריו  לרס"ג, 
הפדות והפורקן, נפקד מקום הקרבנות: "אז יחדש הבורא בנין מקדשו. – אז ֵיראה אור השכינה זורח 
על בית המקדש. – אז תחול הנבואה בתוך עֵמנו. – ]והודיענו[ כי העם יבחרו בעבודה ולא במרי, 
ו(.  ונתתי לכם לב חדש )יחזקאל ל"ו כו(. ולא נזכר  כמפורש, ומל ה' אלהיך את לבבך )דברים ל' 

שתתחדש עבודת הקרבנות.
אמנם הגאולה האחרונה, לעתיד לֹבא, תהיה אחרי מלחמת גוג ומגוג, ולא תהיינה עוד מלחמות,   
וִכתתו חרבותם לִאתים, לא ישא גוי אל גוי חרב ולא ִילמדו עוד מלחמה )ישעיה ב' ד(. לא יהיה שפך 
דם האדם באדם. ואז, אולי, גם לא יהיה שפך דם הבהמה באדם, כמו לאדם הראשון )עי' מאמרו 
של הרב הנזיר, 'חזון הצמחונות והשלום'. ועי' 'מִגלת מלחמה ושלום', עמ' יב-יג, מ(. ואז, אולי, גם 

העבודה במקדש, נָׁשלמה פרים שפתנו, וערבה לה' מנחת יהודה וירושלם, מנחה, ולא זבח. 
וכשנים קדמוניות. בעלי  וירושלים כימי עולם  יהודה  "וערבה לד' מנחת  עי' עולת ראי"ה א, רצב:   
החיים, הקֵרבים למזבח, חל בהם עצמם התיקון ע"י התעלותם להיות זבח לד', שכיון שאין בהם 
דעת אינם מגיעים להתעלות זו כי-אם במעשה הנעשה בהם בהעלות לד' דמם וחלבם, שהם ִעקר 
מכון הנפש... אבללעתיד לֹבא, שפע הדעת יתפשט ויחדר אפילו בבעלי החיים... וההקרבה שתהיה 

אז של מנחה, מהצומח, תערב לד' כימי עולם וכשנים קדמוניות".
  ועי' פנקסי הראי"ה, פנקס א, בויסק, סי' ו: "או שהסנהדרין ימצאו לנכון, ע"פ הֹכח שיש להם לעקור 
דבר מה"ת בשוא"ת, לפטור מקורבנות החובה של מין החי, כיוון שכבר חדלה הריגת החי מן המנהג 
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ויש  לבכורות...  העבודה  תשוב  נביאים  וע"פ  סנהדרין  שע"פ  להיות  ויכול  הרשות...  תשמישי  של 
לדרוש שחובת קורבנות בע"ח אינם אמורים כ"א כל זמן שהמקריבים הם רק הכהנים... אבל כשיהיו 
וכלל המציאות אין הבע"ח נהוגים כי אם לחם  כשרים גם הבכורות, אז מטעם העילוי של בע"ח 
ומנחה, לאות הכרת טובה ועילוי... אמנם זה הִחזיון הוא לימים רחוקים מאד, ויוכל היות שתיקון 
העולם בת]ח[ה"מ יהיה לפני זה, ואז באמת כמה ענָינים ִישתנו לפי ערך הזמן, רק האוכלים פגה את 

עץ הדעת ולא ידעו גודל הערך של כל דבר בשעתו".
הקרבנות בטלין,  כל  דגליא, לעתיד לבוא  מנחם  ר'  בשם  יוחנן,  ור'  לוי  ור'  פנחס  רבי  ובמדרש:   
וקרבן תודה אינו בטל. הה"ד, ירמיה לג, יא, קול ששון וקול שמחה, קול חתן וקול כלה, קול אומרים 
ז',  הודו את ה' צבאות כי לעולם חסדו, מביאים תודה בית ה' – זה קרבן תודה )ויקרא רבה, צו ט' 
אמור סוף פכ"ז. ותנחומא, אמור, סי' יד, ומהדורת בובר, סי' יט, עה"כ, ויקרא כ"ב כט, וכי תזבחו זבח 

תודה(.
אבל, ירמיה: מביאים ֹעלה וזבח ומנחה ולבונה ומביאים תודה בית ה' )י"ז כו(. – כורך עולה וזבח עם   

תודה.
ועוד במדרש: א"ר פנחס בשם ר' לוי ור' יוחנן, בשם ר' מנחם גלילאה, כל הקרבנות בטלות לעתיד לֹבא,   
והתודה אינה בטלה לעולם. והוא שכתוב, ותעֹמדנה שתי התודות בבית האלהים )נחמיה י"ב מ(. 
וכן,  מזמור לתודה )תהלים ק'(, בואו שעריו בתודה, כנ"ל. וקרבן תודה אינו בטל, שנאמר, אשלם 
תודות לך )תהילים נ' יג(. וכה"א, קול ששון וגו', מביאים תודה בית ה' )ירמיה ל"ג יא(. עה"כ, עלי 

אלהים נדריך, אשלם תודות לך)תהלים נ"ו יג(.
כל  רבותינו,  שאמרו  מה  סוד  וזה  תאפינה:  חמץ  עה"כ  יז(,  כ"ג  )אמור  הרמב"ן  בפירוש  ומובא   

הקרבנות בטלין, וקרבן תודה אינו בטל לעולם, כי בו מצה וחמץ כענין בעולם הבא.
והנה למפרשים, ביפה ֹתאר, ועוד, זה בקרבנות יחיד, כמו חטאת וכו', שלא יחטאו, אבל קרבנות הִצבור,   

תמידים ומוספים, אינם בטלים.
וכן אברבנאל, בס' ישועות משיחו )עיון רביעי, סוף פ"א(. "שהביא המפקר רָאיה ע"ז, שתורה בטלה   
א,  ישעיה  הנביא,  שאמר  ממה  ונסתייע  הקרבנות בטלים,  בויק"ר, לעתיד כל  שאמרו  ממה  לע"ל, 
יא, למה לי רוב זבחיכם. אבל כבר השיבוהו, שאין הכָונה שִיבטל דבר ממצוות התורה, אלא שאז 
ִיבטל יצר הרע, לב האבן, מבשרם, וע"כ יתבטלו רובי הקרבנות, הבאים על חטא". אבל הלשון, כל 

הקרבנות בטלים, משמע כולם.
ודברים רבה: עֹשה צדקה ומשפט נבחר לה' מֶזבח )משלי כ"א ג(. הקרבנות אין נוהגין אלא בעולם   
הזה, והצדקה והדינין נוהגין בין בעוה"ז בין בעוה"ב. וצ"ל, שעוה"ב, היינו עוה"ב בעוה"ז, אחרי ימות 

המשיח לעתיד לֹבא, ולא בעולם הנשמות.
אדם,  לאכילת  בע"ח  לשחוט  בתורה  לצוות  ית'  ה'  ראה  מה  גיקטיליא:  לר"י  אורה,  שערי  בס'  וכן   
ִעקרים  ועוד:  בשר.  לאכול  אסור  ע"ה  ז"ל,  שאמרו  ומה  השחיטה,  סוד  שם,  ואח"כ  רחמיו?  ואיה 
ִלבטל, נעקרת  גדולים בטעמי הקרבנות בצפון, סוד הדין. – אבל לעתיד לבוא, שהקרבנות עתידין 
ִמדת הפורענות מצד צפון, כן ִיבטלו הקרבנות שהיו נשחטין בצפון. ואין צורך לִהשחט קרבן בצפון 

על חטא, שלא יחטאו עוד. והבן זה מאד.
ובטלין. רק תודה,  ומוספים, קדשי קדשים שחיטתן בצפון )זבחים פ"ה מ"א(,  גם תמידין  זה  לפי   

ושָלמים, קדשים קלים, שחיטתן בכל מקום )שם מ"ו-מ"ז(, ואינם בטלים. 
בעלי  בשר  שאכילת  זמן  "כל  וכתב:  הנזיר  הרב  הוסיף  'קדשים',  בנושא  סתרים'  ב'מִגלת   
עבודת  על  מצּווים  וחולין,  תאוה  לבשר  בישראל,  השחיטה  בעולם, והותרה  חיים נוהגת 
הקרבנות במקדש לשמם... וזה כל זמן כשבני ישראל כֵׁשרים הם... אבל כשהם חוטאים... למה לי 
ֹרב זבחיכם יאמר ה', ודם פרים וכבשים ועתודים לא חפצתי )ישעיה א' יא(. ולא עוד, אלא מוסיפים 
חטא על פשע, שפיכת דמי בעלי חיים, שוחט השור מכה איש, זובח השה עורף כלב )ישעיה ס"ו ג(. 

ב. תפיסה הפוכה גורסת שדווקא משום שפרטי מצוות הקרבנות אינם מובנים בשכל 
האדם, על כן הוא שוחט בשעת ההקרבה לא רק את הקרבן, אלא גם את דעתו והבנתו, 
מצווה,  שהוא  משום  רק  רציונאלי,  לא  במעשה  אחיזתו  ה'.  לעבודת  כולו  ומתמסר 
ממנפת את האדם ומקרבתו לבוראו. הוא משתחרר מן השעבוד למסגרות המקובלות, 
ומעמיד את עולמו על הפן הנסתר. אנו מחזיקים את ההלכות, הן בידינו כמו מסכת של 

תווים, גנוזה בהן מנגינה שמיימית מופלאה, שעדיין אין אנו יודעים לפענח. 

ואכן במשנה תורה הצביע הרמב"ם עצמו על העומק הגנוז בקרבנות: 

"ולא ידמה שהן פחותים מן המשפטים שטעמן גלוי וטובת עשייתן בעולם הזה 
...ודוד המלך כל זמן שהיו רודפין אותו בתשובות השקר שעורכין לפי  ידועה 
קוצר דעת האדם היה מוסיף דבקה בתורה... וכל הקורבנות כולן מכלל החוקים 

הן, ואמרו חכמים שבשביל עבודת הקרבנות העולם עומד"105. 

שאלת מקום הקרבנות מול המוסר, מתרחבת לשאלה הכללית, על היחס שבין מצוות 
שכליות.  מצוות  מול  שמעיות  מצוות  למקום,  אדם  שבין  למצוות  לחברו,  אדם  של 
הן  השכליות  המצוות  הללו.  התורה  עמודי  שני  בין  ההיררכיה  את  קבעו  הראשונים 
טבעיות ובסיסיות יותר, הן מוקדמות בסדר העשייה, כי אי אפשר לאדם בלי הבסיס 
הטבעי הבריא. המצוות השמעיות – הן תורות אלהיות, רוחניות, מקודשות יותר, אך 
קומתן נבנית על גבי המצע הטבעי של המצוות השכליות האנושיות. אי אפשר לקפוץ 

ומי יאמר, ִזכיתי ִלבי טהרתי מחטאתי )משלי כ' ט(? ויש לומר, אולי, נצטוו על הקרבנות לשם הכָונה 
השניה, בזמן שהיתה הכָונה הראשונה, למניעת עבודה זרה, למען לא יזבחו לשעירים )ויקרא יז, ז(, 
מה שאין כן בזמן שאין מקום לכָונה הראשונה, שבטלה עבודת הקרבנות לעבודה זרה. מי יאמר 
הנני מבני עִליה, המַכְונים כָונה עליונה? ולעתיד לבוא, כשיהי' תור חזון השלום, וישבתו מלחמות 
האדם באדם, והאדם בבהמה, ולא ישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה )ישעיה ב' ד(, וגר 
זאב עם כבש, ונמר עם גדי ירבץ, ואריה כבקר יאכל תבן )שם יא, ו-ז(, והאדם חמאה ודבש יאכל 
)שם ז, טו(, ולא בשר תאוה וחולין, לדעתו מאוס ברע ובחור בטוב )שם(, אז יקריבו קרבנות מנחה 
וירושלם  ונסכים, ויאמרו שירה על היין, ויקטירו קֹטרת לריח ניחוח לד'. וערבה לד' מנחת יהודה 

כימי עולם וכשנים קדמוניות )מלאכי ג' ד("
ולהזאת  זבחים  לזביחת  מתקומם  רוחי  "כל  הנזיר:  הרב  כותב  תשכ"ח,  משנת  נוספת,  במגילה   
חייהם,  ימי  כל  ביתנו  ובני  ִׁששים שנה,  בערך  אני  ועופות,  בהמות  אנו מנוזרים מבשר  דמם. הן 
וכיצד תהי עבודת הקודש והמקדש בזביחת בעלי חיים, והזאת דמם? אמנם זה רוח טהור כמו רוח 
לנו  התורה, ואין  גֵזרת   – חקקתי  התורה, חוקה  ֻחקת  אבל זאת  זה.  נגד  הקודש, המתקומם 
כל  בגלוי, עתידים  ואמרו  ז"ל  חכמינו  קדמו  כבר  אמנם  ב(.  סז,  )יומא  אחריה  להרהר  רשות 
אורה  בשערי  וכן  יד(,  צו  תנחומא  יב,  כז,  שם  ז,  ט,  רבה  )ויקרא  מתודה  הקרבנות שיתבטלו, חוץ 
)שער ו(, ואולי מתקרב ובא העתיד לבוא. ומשום זה מן השמים המניעות והמכשולים, לעכב שלא 
תתחדש עבודת הקודש והמקדש בזבחים. כמו קרבן פסח. אמנם יכולה להתחדש העבודה במקדש, 
בהקרבת המנחות, כמו, מנחת העומר. ולכן אומרים, אחרי הספירה, הרחמן הוא יחזיר לנו עבודת 

המקדש במהרה, והיינו עבודת הקרבת מנחת העומר".
105  סוף הלכות עבודה.
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אל הקומה העליונה בלי היסודות הראשוניים, כי זה יהיה מגדל הפורח באוויר. אולם גם 
אי אפשר להסתפק ברמת הבסיס, האדם נתבע לאחוז בתורה ולהתקדם אל השלמות: 

"החקים השכליים... אינם כי אם הצעות והקדמות לתורה האלוהית, הקודמות 
לה בטבע ובזמן, אשר בלעדיהן לא תתכן כל הנהגה בכל חברה מחברות בני 
בדברים  הצדק  שלטון  תקבל  שלא  יתכן  לא  שודדים  חברת  גם  כי  עד  אדם. 
שבינם לבין עצמם בלא זה לא תתמיד חברותם. רק כאשר המרו בני ישראל 
עד שהתחילו להקל במצוות השכליות ובדרכי ההתנהגות אשר אין כל חברה 
צרכיו  ספוק  בלא  להתקים  היחיד  יוכל  לא  כאשר  בלעדיהן,  להתקים  יכולה 
עוד  החזיקו  זה  ועם  ויקיצה,  ושנה  ומנוחה  ותנועה  ומשתה  מאכל  הטבעיים; 
הודיעם  השמעיות,  האלוהיות  המצוות  מן  לה  ובדומות  הקרבנות  בעבודת 
יתן ושמרתם את  כי הוא היה מסתפק בפחות מזה. באמרו להם: מי  האלוה 
הצדק  והן  עליהם  מקבלת  ביותר  והשפלה  הפחותה  החברה  אשר  המצוות 
תשלם  לא  האלוהית  התורה  כי  חסדו.  על  לאלוה  וההודאה  לזולת  וההטבה 
כי אם לאחר שלמות החקה החברתית והשכלית, ובחקה זו כבר נכללו מעשי 
הצדק וההודאה על חסד האלוה. ואיש החסר כל אלה מה לו כי יביא קרבנות, 
או יקים מצוות השבת והמילה ודומיהן, אשר השכל אינו מחיבן ואף לא דוחן, 
הלא הן המצוות שנתיחדו בהן ישראל כתוספת על המצוות השכליות ועל ידן 
הגיעה אליהם מעלת הענין האלוהי... ועל כיוצא בזה נאמר להם: ומה ה' דורש 
ממך, ועלותיכם ספו על זבחיכם, ועוד אמירות הדומות לאלה. אולם איך יתכן 
הדבר כי בהסתפק האדם הישראלי בעשות משפט ואהבת חסד ובעזבו מצוות 

מילה ושבת ומצות הפסח ושאר המצוות יגיע לידי שלמות"106.

הקביעה 'דרך ארץ קדמה לתורה107' מתפרשת אפוא לא רק באופן טכני, אלא כעניין 
מהותי. היסוד הטבעי הראוי מופיע כבר בכתוב שאמר: ְלַבד ְרֵאה ֶזה ָמָצאִתי ֲאֶׁשר ָעָׂשה 
ֹבנֹות ַרִּבים108, וחכמים הגדירו את ישראל על  ָהֱאֹלִהים ֶאת ָהָאָדם ָיָׁשר ְוֵהָּמה ִבְקׁשּו ִחּׁשְ
התורה  חסדים109.  וגומלי  ביישנים  רחמנים,  שהם:  הטובות,  היסודיות  מידותיהם  פי 
אינה באה להחליף את הבסיס האנושי הטבעי הטוב, אלא לבנות עליו בניין-על של 
ואמונה. היא אינה מוחקת את האדם, את דעתו ותפיסתו, ומבטלת אותן, אלא  רוח 
מציבה את המוסר הטבעי והמשפט האנושי כמצע שעליו נבנית המערכת ההלכתית 
הדתית110. תפיסה חיובית זו, של הבסיס החומרי המשמש את הרוח, מאפשרת לאדם 

106  כוזרי ב' מ"ח.
107  ויקרא רבה ט' ג'.

108  קהלת ז' כט.
109  יבמות ע"ט א.  

המערכת  ידי  על  טבעי  באופן  כל  קודם  נקבעת  לחברו  אדם  שבין  היחסים  מסכת  כך  משום    110
אדם  שבין  החיובים  את  הכוללת  התורנית,  ההלכתית  והמערכת  היסודית,  האנושית  המשפטית 
למקום, חלה על גבה אחר כך . ראה ר’ שמעון שקופ, הקדמה ל’שערי יושר’. בכך נפתרת שאלה 

לעבוד את ה' בגופו, במוחו וביצריו, ולהזדהות באופן שלם עם רצון ה': 

"אסור ליראת שמים שתדחק את המוסר הטבעי של האדם. סימן ליראת שמים 
טהורה הוא כשהמוסר הטבעי, הנטוע בטבע הישר של האדם, הולך ועולה על 
פיה במעלות יותר גבוהות ממה שהוא עומד מבלעדה. אבל אם תצויר יראת 
שמים בתכונה כזאת שבלא השפעתה על החיים היו החיים יותר נוטים לפעול 
השפעתה  פי  ועל  ולכלל,  לפרט  מועילים  דברים  הפועל  אל  ולהוציא  טוב, 

מתמעט כוח הפועל ההוא, יראת שמים כזאת היא יראה פסולה"111.

פעם ביקש רב מאחד התלמידים להביא לו כוס תה. התלמיד רץ כחץ מקשת והביא 
כוס תה מהביל. שאל אותו הרב: 'מדוע הבאת לי את התה?' והתלמיד ענה לו ברתת: 
רגש  נעלם  'ולהיכן  ושאל:  תמה  והוא  חכמים'!  תלמידי  לשמש  מצווה  השאלה,  'מה 

החמלה הטבעי על איש זקן צמא?'"112.

הוויכוח	והמשפט.	7

ינּו ִאם  ֶלג ַיְלּבִ ֶ ּשׁ ִנים ּכַ ָ ּשׁ ְכָחה יֹאַמר ְיהָֹוה ִאם ִיְהיּו ֲחָטֵאיֶכם ּכַ )יח( ְלכּו ָנא ְוִנּוָ

ם טּוב ָהָאֶרץ ּתֹאֵכלּו: )כ(  ַמְעּתֶ ֶמר ִיְהיּו: )יט( ִאם ּתֹאבּו ּוׁשְ ּצֶ ימּו ַכּתֹוָלע ּכַ ַיְאּדִ

ר: )כא( ֵאיָכה ָהְיָתה ְלזֹוָנה  ּבֵ י ְיהָֹוה ּדִ י ּפִ לּו ּכִ ֻאּכְ ָמֲאנּו ּוְמִריֶתם ֶחֶרב ּתְ ְוִאם ּתְ

ְך ָהָיה  ְסּפֵ ִחים: )כב( ּכַ ה ְמַרּצְ ּה ְוַעּתָ ט ֶצֶדק ָיִלין ּבָ ּפָ ִקְרָיה ֶנֱאָמָנה ְמֵלֲאִתי ִמׁשְ

ּלֹו אֵֹהב ׁשַֹחד  ִבים ּכֻ ּנָ ַרִיְך סֹוְרִרים ְוַחְבֵרי ּגַ ִים: )כג( ׂשָ ּמָ ְלִסיִגים ָסְבֵאְך ָמהּול ּבַ

ּפֹטּו ְוִריב ַאְלָמָנה לֹא ָיבֹוא ֲאֵליֶהם:  ְלמִֹנים ָיתֹום לֹא ִיׁשְ ְורֵֹדף ׁשַ

העם עומד למשפט עם קונו, והוא כביכול מציג את טיעוניו: פתחו בפני העם החוטא 
לבחור  יכול  הוא  הבחירה,  את  בידיו  נתנו  שמים  בחסדי  והתשובה.  התיקון  דרך  את 
בטוב, או להמשיך בדרכו הרעה ואז יאכל את פרי מעלליו )יט-כ(. אף ציווהו והפצירו 

בו: ַרֲחצּו ִהַּזּכּו113.

חמורה בהלכה. מדוע בשאלות ממוניות שבין אדם לחברו קובעים לפי הכללים: ‘המוציא מחברו 
עליו הראיה’, ‘יחלוקו’ וכד’. והרי ‘ספק דאורייתא לחומרה’? מדוע בדברים שבין אדם למקום צריך 
להחמיר, ולא בדברים שבין אדם לחברו? הרי מי שפוגע בחברו פגיעתו כפולה, הוא הורס את יחסי 
האמון האנושיים הטבעיים וגם עובר בכך על האיסור הדתי, איסור גזל שכתוב בתורה? אבל עתה 
כאשר ברובד הראשוני, המשפטי, הוכרע הספק, ונקבע על פי דיני הממונות למי שייך החפץ, אין 

מקום כלל לספק הדתי לחול כלל, ואינו מכניס חשש של גזל.
111  מוסר הקודש, ראש דבר עמ' כ"ז.  

112  ר' יוסף יהודה בלוך, ראש ישיבת טעלז 'שעורי דעת'.
113  "תשע מידות כתב כאן, כנגד תשעה ימים שבין ר"ה ליום הכיפורים. רחצו וגו', שפטו יתום, ריבו 
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הנביא מדבר בלשון נופל על לשון ורומז בכך לאדם הראשון: ֹּתאֵכלּו וְּתֻאְּכלּו )כא(. ִאם 
ֹּתאבּו... ֹּתאֵכלּו - "ִמֹּכל ֵעץ ַהָּגן ָאֹכל ֹּתאֵכל..." )ב' טז(. ְוִאם ְּתָמֲאנּו... ֶחֶרב ְּתֻאְּכלּו - "ַלַהט 
ַהֶחֶרב ַהִּמְתַהֶּפֶכת"114. שאלת הנביא: 'ֵאיָכה ָהְיָתה ְלזֹוָנה', מזכירה את שאלת ה' לאדם 

הראשון: ַאֶּיָּכה. 

להיסטוריה האנושית שתי פתיחות והתחלות, הראשונה על ידי אדם הראשון, והשנייה 
על ידי עם ישראל. היקום האילם עמד וציפה לתיקון הגדול שיביא האדם הראשון לעולם, 
בכוח הבחירה שבידו, אבל הוא בחר ברע, אכל את האסור וגורש מן הגן. תפקיד דומה הוטל 
על עם ישראל, גם בפניו הוצבה הבחירה. אילו היה עומד בה, היה מציב את האנושות על 

דרך המלך חזרה אל גן העדן. אך עם ישראל חטא, ונגזר עליו הגירוש מן הארץ: 

זה אדם הראשון. אמר הקדוש  ברית'115,  'והמה כאדם עברו  "רבי אבהו פתח: 
ברוך הוא: אדם הראשון הכנסתי אותו לגן עדן, וצויתיו, ועבר על צוויי, ודנתי 
אותו בגירושין ובשילוחין, וקוננתי עליו איכה... שנאמר, ויאמר לו איכה, איכה 
ודנתי  צוויי,  על  ועברו  וצויתים,  ישראל.  לארץ  אותם  הכנסתי  בניו  אף  כתיב. 
ישבה  איכה  עליהם:  וקוננתי  ויצאו,  בשילוחין  אותם  ודנתי  בגירושין,  אותם 

בדד"116.

ירושלים נמשלה לנערה עליזה וענוגה, ַבת ִצּיֹון, אולם העם חטא והנערה הפכה לאשה 
העם  את  העמיד  הנביא  ורצחנית.  גנבת  דין,  מעוותת  שוחד,  לוקחת  זונה,  מזויפת, 
למשפט לפני ה', מדד את עומק בגידתו, הוכיחו בחריפות ותבע ממנו לשנות את דרכו. 
היה צריך לבוא כאן העונש, אבל לפתע חלה תפנית, הנביא יוצא מיד לגונן על ישראל 
ברחמים ולכפר על חטאיו. מתברר שמשפטו אינו מאוזן, כיעורה של ירושלים במציאות 
לא השכיח ממנו את דמותה הרוחנית הבסיסית, והיא מרחפת בתפארתה לפני עיניו. 
העם חטא בכל דרך אפשרית, והנביא מבטיח שיצא זכאי וצח כשלג: "ִאם ִיְהיּו ֲחָטֵאיֶכם 

ֶלג ַיְלִּבינּו". חסדי ה' שליוו את העם בעבר, יסוככו עליו גם בעתיד.  ִנים ַּכּׁשֶ ַּכּׁשָ

חכמים הצביעו על סתירה זו וחוסר-העקביות באופנים שונים: 

עם  הוא  ברוך  הקדוש  נתוכח  מקומות  בשלשה  נחמן:  בר  שמואל  ר'  "אמר 
ישראל ושמחו אומות העולם שמחה גדולה, ולבסוף יצאו בבושת פנים. בשעה 
שאמר להם הנביא: ְלכּו ָנא ְוִנָּוְכָחה ֹיאַמר ה', שמחו אומות העולם. אמרו: היאך 
לווכח עם בוראו? עכשיו הוא מכלה  יוכל  ומי  יכולין להתוכח עם בוראן?  הן 
אותם מן העולם. כיון שראה הקדוש ברוך הוא שאומות העולם שמחים הפכה 
ֶלג ַיְלִּבינּו ִאם ַיְאִּדימּו ַכּתֹוָלע  ִנים ַּכּׁשֶ להם לטובה. שנאמר: ִאם ִיְהיּו ֲחָטֵאיֶכם ַּכּׁשָ

אלמנה, הרי תשע מידות כאן. ומה כתב אחריו: לכו נא ונוכחה יאמר ה' אם יהיו חטאיכם כשנים 
כשלג ילבינו" פסיקתא רבתי מ'. 

114  בראשית ג' כד.
115  הושע ו'.

116  פתיחתא דאיכה רבתי ד'.  

ַּכֶּצֶמר ִיְהיּו. תמהו אומות העולם ואמרו: זו תשובה וזו תוכחה? אלא לא אתא 
אלא להתפוגגה עם בנוי"117. 

המדרש לא נימק את היחס המיוחד הזה לישראל, אלא אמר: "כך הוא מחבבם", כלומר, 
זו אהבה סגולית. אולם האהבה אינה יכולה למחוק את הביקורת עליהם ואינה פוטרת 

אותם מחובותיהם: 

"האהבה הגדולה, שאנחנו אוהבים את אומתנו, לא תסמא את עינינו מלבקר 
היותר  הבקורת  אחרי  גם  עצמיותה,  את  מוצאים  הננו  אבל  מומיה,  כל  את 

חפשית, נקיה מכל מום. כולך יפה רעיתי ומום אין בך"118. 

יכול להיעשות ברצונם הטוב  זה  ביטוי גם במציאות.  לידי  התוכן הסגולי חייב לבוא 
ירושלים במשפט ובצדקה, ואז תהיה גאולתם נשגבה  של ישראל, כאשר יתקנו את 
ומופלאה. ואם חלילה לא יעשו זאת, הגאולה תיכפה עליהם מלמעלה, שלא מדעתם 

ורצונם, כמו שמתאר הנביא )כד-כז(.

משפט	וצדקה.	8

ְקָמה  ַרי ְוִאּנָ ֵחם ִמּצָ ָרֵאל הֹוי ֶאּנָ )כד( ָלֵכן ְנֻאם ָהָאדֹון ְיהָֹוה ְצָבאֹות ֲאִביר ִיׂשְ

ִדיָלִיְך: )כו(  ל ּבְ ּבֹר ִסיָגִיְך ְוָאִסיָרה ּכָ יָבה ָיִדי ָעַלִיְך ְוֶאְצרֹף ּכַ ֵמאֹוְיָבי: )כה( ְוָאׁשִ

ֶדק  ֵרא ָלְך ִעיר ַהּצֶ ה ַאֲחֵרי ֵכן ִיּקָ ִחּלָ ַבּתְ ָבִראׁשָֹנה ְויֲֹעַצִיְך ּכְ יָבה ׁשְֹפַטִיְך ּכְ ְוָאׁשִ

ְצָדָקה: ֶביָה ּבִ ֶדה ְוׁשָ ּפָ ט ּתִ ּפָ ִמׁשְ ִקְרָיה ֶנֱאָמָנה: )כז( ִצּיֹון ּבְ

השחיתות  ועל  המעוותים,  והקרבנות  התפילה  על  התוכחות,  לשתי  מצרף  הנביא 
ההטבה,  את  לתאר  דומים  דימויים  בשני  משתמש  הוא  התיקון.  דרך  את  המוסרית, 
התיקון והחזרה בתשובה, אלא שבראשון הפנייה היא אל העם שיעשה את השינוי: 
יופיעו מן השמים:  ֵעיָני )טז(. ובשני - הדברים  ִמֶּנֶגד  ַמַעְלֵליֶכם  ֹרַע  ָהִסירּו  ִהַּזּכּו  ַרֲחצּו 

ְוָאִׁשיָבה ָיִדי ָעַלִיְך ְוֶאְצֹרף ַּכֹּבר ִסיָגִיְך )כה(. 

117 שיר השירים רבה ו' ב'. וכן: "למה הדבר דומה? לבן מלך שאמר לו אביו: לך לבית הספר. הלך לו 
לשוק והיה מתחיל משחק עם הנערים. ידע אביו שלא הלך לבית הספר, מקללו ומשמיעו דברים 
רעים. אחר כך אמר לו: רחוץ ידיך ובוא סעוד עמי. כך ישעיה אמר: ָּבִנים ִּגַּדְלִּתי וגו' ומשהוא גומר כל 
הענין מהו אומר? ְלכּו ָנא ְוִנָּוְכָחה וגו'. וכן ירמיה. הקדוש ברוך הוא אמר לו: מה אתה רואה ירמיה? 
ואומר ַמֵּקל ָׁשֵקד וגו'. ִסיר ָנפּוַח, ִמָּצפֹון ִּתָּפַתח ָהָרָעה ַעל ָּכל ֹיְׁשֵבי ָהָאֶרץ, וכל הענין )א'(. ומה כתיב 
אחריו? ָהֹלְך ְוָקָראָת ְבָאְזֵני ְירּוָׁשַלם ֵלאֹמר ֹּכה ָאַמר ה' ָזַכְרִּתי ָלְך ֶחֶסד ְנעּוַרִיְך ַאֲהַבת ְּכלּוֹלָתִיְך ֶלְכֵּתְך 
ַאֲחַרי ַּבִּמְדָּבר ְּבֶאֶרץ ֹלא ְזרּוָעה. ֹקֶדׁש ִיְׂשָרֵאל ַלה' ֵראִׁשית ְּתבּוָאֹתה ָּכל ֹאְכָליו ֶיְאָׁשמּו ָרָעה ָּתֹבא ֲאֵליֶהם 

ְנֻאם ה'. אמר: אם בשעה שהם חוטאים כך הוא מחבבם, כשהם עושין רצונו על אחת כמה וכמה".
במדבר רבה ב' ט"ו.  

118  אורות עמ' קמ"ט ג'.
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החיצוני  שהפולחן  פי  על  אף  כי  רך,  באופן  מתואר  בירושלים  הפולחן  עיוותי  תיקון 
מגונה, עדיין כוונתו חיובית. לחטא החיצוני הזה די ברחצה שתסירו ותחשוף את מהות 
צריך  המהותי,  החטא  אל  החברתי,  החמס  אל  הנביא  מגיע  כאשר  אבל  וטובו.  העם 

לצרוף את העם באש כדי להוציא ממנו את קלקולו הפנימי.

לכתחילה מחכים אפוא מן השמים לישראל שיעשו תשובה, אך אם לא יעשוה מרצונם, 
תטול השכינה על עצמה את תפקידם זה ותדחוף אותם לעשות תשובה: 

"אין ישראל נגאלין אלא בתשובה, וכבר הבטיחה תורה שסוף ישראל לעשות 
תשובה בסוף גלותן ומיד הן נגאלין. שנאמר, והיה כי יבאו עליך כל הדברים וגו' 

ושבת עד ה' אלהיך ושב ה' אלהיך וגו'119".

זה יכול להיעשות בעקבות הארה רוחנית או צרותיו של מלך רע: 

מעמיד  הוא  ברוך  הקדוש  מעצמן  תשובה  עושין  אין  אם  אומר:  אלעזר  "רבי 
עליהם מלך רע שגזרותיו קשות כהמן ומשתעבד בהן ומתוך כך עושין תשובה. 
לציון  ובא  שעה,  באותה  )כ"ט(.  בו  נוססה  ה'  רוח  צר  כנהר  יבא  כי  שנאמר, 

גואל"120. 

הֹוי ֶאָּנֵחם ִמָּצַרי ְוִאָּנְקָמה ֵמאֹוְיָבי )כד(, מי הם אויבי ה'? 

האויב בהקשר הזה הוא לכאורה רשעי ישראל, ואם כן, הקדוש ברוך יעניש אותם ויכלם. 
הרשעים יאבדו, העם ישתחרר מהשפעתם הרעה, ויחזור לדרך המשפט והצדקה: 

"לא גלו ישראל אלא על שבטלו המשפט כדכתיב: ְמֵלֲאִתי ִמְׁשָּפט ֶצֶדק ָיִלין ָּבּה 
ֲאֵליֶהם. וכתיב  ָיבֹוא  ַאְלָמָנה ֹלא  ְוִריב  ִיְׁשֹּפטּו  ָיתֹום ֹלא  ְמַרְּצִחים. וכתיב:  ְוַעָּתה 

בתרי: הֹוי ֶאָּנֵחם ִמָּצַרי ְוִאָּנְקָמה ֵמאֹוְיָבי". 

סינון כזה היה גם בגאולה הראשונה ביציאת מצרים: 

ויש  מחמשים,  אחד  אומרים  ויש  מחמשה,  אחד  ישראל,  בני  עלו  "וחמשים 
מחמשת  אחד  לא  העבודה  אומר:  נהוראי  רבי  מאות,  מחמש  אחד  אומרים 
אלפים. ואימתי מתו? בימי האפלה, שהיו קוברין ישראל מתיהן ומצרים יושבין 

בחשך"121.

119  רמב"ם תשובה ז' ה'.
120  תנחומא בחוקותי ג'. וראה שם משמואל, ויצא, תרע"ה: "הגאולה מוכרחת היא בין עושין תשובה 
ונשא  ובין אין עושין תשובה, אך אם ישראל יעשו תשובה תהיה הגאולה באופן אחר לגמרי רם 
וגבה מאד, ועל זה אמר, ציון במשפט תפדה ושבי' בצדקה, היינו שבמשפט ובצדקה שישראל עושין 
ומכל מקום למענו  כך בהתרוממות.  כל  יזכו לא תהיה  לא  וחלילה  יעוררו הגאולה, אבל אם חס 
על  ורוכב  עני  זכו  לא  שמיא,  ענני  עם  וארו  זכו  א(  צ"ח  )סנהדרין  ז"ל  שאמרו  כמו  יעשה,  למענו 

החמור".
121  תנחומא בשלח א'.

התוצאה היא שלא כל ישראל ייכללו בגאולה.

אלא שהכינוי הבוטה: ָּצַרי, ְואֹוְיָבי, הינו קשה מדי ביחס לישראל. על כן סבר ר' נחמיה 
שכל העם ייגאל, גם הרשעים שבו, והנקמה היא מן הצרים, הגויים, אויבי ישראל: 

ְוִאָּנְקָמה ֵמאֹוְיָבי, שתים. אילו ארבע  "ר' נחמיה אמר: הֹוי ֶאָּנֵחם ִמָּצַרי, שתים. 
ֹׁשְפַטִיְך  ְוָאִׁשיָבה  וגו'.  ְּכַבְּתִחָּלה  ְוֹיֲעַצִיְך  ְּכָבִראֹׁשָנה  ֹׁשְפַטִיְך  ְוָאִׁשיָבה  מלכיות. 
ְּכָבִראֹׁשָנה, זה משה ואהרן, ְוֹיֲעַצִיְך ְּכַבְּתִחָּלה, זה דוד ושלמה. ַאֲחֵרי ֵכן ִיָּקֵרא ָלְך 

ִעיר ַהֶּצֶדק וגו', ִצּיֹון ְּבִמְׁשָּפט ִּתָּפֶדה ְוָׁשֶביָה ִּבְצָדָקה"122. 

צריך  בתשובה.  שם  לשוב  להם  אפשר  אי  שכבר  עמוקה,  כה  בגלות  ישראל  שפלות 
להתחיל את המהלך מלמעלה, לגאול את ישראל מיד צריהם, ורק אחרי שישתחררו 

מעול הגלות יוכלו להתרכז בתיקון דרכם המוסרית. 
ובכך  ה'ֶאָּנֵחם' מביטוי של חרון לביטוי של נחמה.  זו של הכתוב הופכת את  תפיסה 
הספר:  את  החובק  התיכון  הבריח  היא  ה'נחמה'  נחמה.  כולו  ישעיהו  את  עושה 
ֵמאֹוְיָבי  ְוִאָּנְקָמה  ִמָּצַרי  ֶאָּנֵחם  הֹוי  ִיְׂשָרֵאל  ֲאִביר  ְצָבאֹות  ה'  ָהָאדֹון  ְנֻאם  ָלֵכן  בתחילתו: 
)כד(. באמצעו: ַנֲחמּו ַנֲחמּו ַעִּמי ֹיאַמר ֱאֹלֵהיֶכם )מ' א(. ובסופו: ְּכִאיׁש ֲאֶׁשר ִאּמֹו ְּתַנֲחֶמּנּו 

ם ְּתֻנָחמּו )ס"ו יג(. ֵּכן ָאֹנִכי ֲאַנֶחְמֶכם ּוִבירּוָׁשלִַ
שיקום ירושלים הוא מהלך כפול. המהלך הכללי: ִצּיֹון ְּבִמְׁשָּפט ִּתָּפֶדה – העיר והמדינה 
ימצאו את תיקונם ברמה הממלכתית, במערכת של בתי משפט וצדק, ויחזרו להיות 
ִעיר ַהֶּצֶדק ִקְרָיה ֶנֱאָמָנה. אך צריך לבוא גם תיקון אישי: ְוָׁשֶביָה ִּבְצָדָקה123, עליהם לעצב 
את אישיותם המוסרית ולעשות צדקה וחסד. שני המהלכים יתחברו יחד, והתוצאה: 
ִצּיֹון ְּבִמְׁשָּפט ִּתָּפֶדה, תתקיים, משום שהיחידים תיקנו את נפשם שלהם, ויצרו מצע 
ראוי לבניין הלאומי הגדול. לפי סדר הדברים בכתוב ייתכן גם תהליך הפוך, הזדמנות 
מוסרית  לשאיפה  מכוונת  זו  תהא  השעה  וכגודל  המדינה.  לייסוד  תביא  היסטורית 
גבוהה, ותחושה לאומית של "אור לגויים". היחידים שיחזרו משבעים הגלויות, יבואו 
מוכים וחבולים גם מבחינה רוחנית ומוסרית. אך מכוח החזון הלאומי הגדול והיחד 

הלאומי הכללי, יצליחו לשקם את עצמם ולרומם את נפשם ודמותם באופן הראוי.  
הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם בצדק, בחסד ובחמלה, על פי הנהגה זו משורטט 
גם האידיאל המוסרי הנתבע מישראל. ייעודו זה של עם ישראל נקבע כבר מראשיתו, 
בימי אברהם אבי האומה: ִּכי ְיַדְעִּתיו ְלַמַען ֲאֶׁשר ְיַצֶּוה ֶאת ָּבָניו ְוֶאת ֵּביתֹו ַאֲחָריו ְוָׁשְמרּו 
ֶּדֶרְך ה' ַלֲעׂשֹות ְצָדָקה ּוִמְׁשָּפט124. לפיכך ירושלים לא תיבנה עד שתחזור אל יסודותיה 

הראשונים, אל המשפט והצדקה: ִצּיֹון ְּבִמְׁשָּפט ִּתָּפֶדה ְוָׁשֶביָה ִּבְצָדָקה125.

122  פסיקתא דרב כהנא ט"ו י"א.
השבים  הרוחני,  במובן  או  הגלות,  מן  השבים  גיאוגרפי-חומרי,  באופן  להתפרש  יכול   – ָׁשֶביָה   123

בתשובה. כלומר, אין תיקון רוחני אלא תיקון מוסרי שלם, שיש בו גם צדק וצדקה.
124 בראשית י"ח יט.

125 גם ירמיהו בא בדרישה זו: "ֹּכה ָאַמר ה' ֲעׂשּו ִמְׁשָּפט ּוְצָדָקה ְוַהִּצילּו ָגזּול ִמַּיד ָעׁשֹוק ְוֵגר ָיתֹום ְוַאְלָמָנה 
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"הצדקה סימן לצדיק זרע אברהם אבינו, שנאמר: כי ידעתיו למען אשר יצוה את 
בניו לעשות צדקה. ואין כסא ישראל מתכונן ודת האמת עומדת אלא בצדקה, 
שנאמר: בצדקה תכונני. ואין ישראל נגאלין אלא בצדקה, שנאמר: ִצּיֹון ְּבִמְׁשָּפט 

ִּתָּפֶדה ְוָׁשֶביָה ִּבְצָדָקה"126.

נבואת ישעיהו אינה בשורה ערטילאית, אלא הדרכה מעשית. הגאולה אינה חזון לב 
בלבד אלא תכנית שיש לה ייעדים מדוייקים ומדדים ברורים שאפשר לבחון אותם. היא 

לא תיפול מן השמים אלא על האדם להיערך לקראתה ולפעול להבאתה במציאות: 
ואני סבור שהסנהדרין תשוב לפני התגלות המשיח, וזה יהיה מסימניו. אמר: 
יקרא לך עיר הצדק,  כן  ואחרי  ויועציך כבתחלה  ואשיבה שופטיך כבראשונה 
וזה יהיה בלי ספק כאשר יכשיר ה' לבות בני אדם וירבו במעשה הטוב ותגדל 
תשוקתם לה' ולתורתו ויתרבה ישרם לפני בוא המשיח, כמו שנתבאר בפסוקי 

המקרא127. 

הצדקה והצדק במקרא הם היינו הך128. ארבע פעמים מופיעה ה'ְצָדָקה' בתורה: 
ְוָׁשְמרּו ֶּדֶרְך ה' ַלֲעׂשֹות ְצָדָקה ּוִמְׁשָּפט. 

ְוֶהֱאִמן ַבּה' ַוַיְּחְשֶׁבָה ּלֹו ְצָדָקה129.
ּוְצָדָקה ִּתְהֶיה ָּלנּו ִּכי ִנְׁשֹמר ַלֲעׂשֹות ֶאת ָּכל ַהִּמְצָוה ַהֹּזאת ִלְפֵני ה' ֱאֹלֵהינּו ַּכֲאֶׁשר ִצָּונּו130.

ָהֵשׁב ָתִּשׁיב לֹו ֶאת ַהֲעבֹוט ְכּבֹוא ַהֶשֶּׁמׁש ְוָשַׁכב ְבַּשְׂלָמתֹו ּוֵבֲרֶכָּך ּוְלָך ִתְּהֶיה ְצָדָקה ִלְפֵני 
ה' ֱאֹלֶהיָך131.   

ַאל ֹּתנּו ַאל ַּתְחֹמסּו" )ירמיהו כ"ב ג(.
126 רמב"ם, מתנות עניים י' א'.

127  פירוש המשנה לרמב"ם סנהדרין א' ג' בתרגום הרב קאפח. ומשום כך סלל גם את הדרך ההלכתית 
המעשית להשבת הסמיכה: "ואני סבור שאם תהיה הסכמה מכל התלמידים והחכמים למנות איש 
ישראל כמו שהקדמנו, הרי אותו האיש  זה בארץ  ובתנאי שיהא  בישיבה, כלומר שיעשוהו ראש, 
תתקיים לו הישיבה ויהיה סמוך ויסמוך הוא אחר כך את מי שירצה. לפי שאם לא תאמר כן לא תהא 
אפשרית מציאות בית דין הגדול לעולם, לפי שצריך כל אחד מהם שיהא סמוך בלי ספק, והרי כבר 
הבטיח ה' בשיבתם, באמרו: ואשיבה שופטיך כבראשונה. ושמא תאמר שהמשיח ימנה אותם, ואף 
על פי שאינם סמוכין? הרי זה מוכחש, לפי שכבר ביארנו בהקדמת ספרנו זה שהמשיח לא יוסיף 

בתורה ולא יגרע ממנה לא בתורה שבכתב ולא בתורה שבעל פה".
128  בלשוננו אנו מבחינים בין 'צדק' שהוא הדין, לבין 'צדקה' שהיא לפנים משורת הדין. "וצדקה תהיה 
לנו. קראו את גמול המצות צדקה, כי העבד הקנוי לרבו שהוא חייב לעבוד אותו אם יתן עוד שכר 
בעבודתו צדקה יעשה עמו )הרמב"ן(. ובמקום אחר קרא אותו צדק, כי צדקה הוא יותר מצדק כי 
תוספת הה"א בשמות יורה להפלגת הענין, כמ"ש בלך לך בויחשבה לו צדקה, ובפ' שלח עונה בה 
ע"ש. וערש"י תענית ח', דצדק משמעותו ע"פ הדין, וצדקה לפנים משורת הדין" )הכתב והקבלה, 

דברים ו' כה(.
129  בראשית ט"ו ו.

130  דברים ו' כה.
131  דברים כ"ד יג.

כל המופעים הללו מתארים דין הנובע מקו ה'צדק' והיושר, אלא שיש בו משהו יותר 
מחוב גמור: 

"מלת 'צדקה' היא נגזרת מ'צדק', והוא היושר, והיושר הוא - להגיע כל בעל חוק 
לא  הראשון  הענין  ולפי  לו.  הראוי  כפי  הנמצאות  מן  נמצא  לכל  ולתת  לחוקו, 
'צדקה'  יקראו בספרי הנבואה החוקים שאתה חייב בהם לזולתך, כשתשלמם, 
- כי כשתפרע לשכיר שכרו או תפרע חובך - לא יקרא זה 'צדקה'. אבל החוקים 
הראויים עליך לזולתך מפני מעלת המדות, כרפואת מחץ כל מחוץ, יקרא 'צדקה'. 
מעלות  בדרך  כשתלך  כי  צדקה",  תהיה  "ולך  המשכון,  בהשבת  אמר  זה  ומפני 
המדות כבר עשית צדק לנפשך המשכלת, כי שילמת לה חוקה. ומפני זה תקרא 
כל מעלת מדות 'צדקה' - אמר, "והאמין ביי, ויחשבה לו צדקה" - רצוני לומר, 

מעלת האמונה; וכן אמרו ע"ה, "וצדקה תהיה לנו - כי נשמור לעשות וגו'"132. 

הרמב"ם כורך את הצדקה והצדק יחד, ומדגיש שגם במעשי צדקה וחסד, שאדם אינו 
מחויב בהם לזולתו אלא לפנים משורת הדין, אין הוא עושה טובה לזולתו, אלא עושה 

צדק עם עצמו, כי ראוי שיהיה אדם טוב. 

ְוֹעְזֵבי	ה'	ִיְכלּו	.	9

ֵמֵאיִלים  ֵיבֹׁשּו  י  ּכִ )כט(  ִיְכלּו:  ְיהָֹוה  ְועְֹזֵבי  ו  ַיְחּדָ ִאים  ְוַחּטָ ִעים  ּפֹׁשְ ֶבר  ְוׁשֶ )כח( 

ֹנֶבֶלת  ֵאָלה  ּכְ ִתְהיּו  י  ּכִ )ל(  ם:  ַחְרּתֶ ּבְ ר  ֲאׁשֶ ּנֹות  ֵמַהּגַ רּו  ְוַתְחּפְ ם  ֲחַמְדּתֶ ר  ֲאׁשֶ

ר ַמִים ֵאין ָלּה: )לא( ְוָהָיה ֶהָחסֹן ִלְנעֶֹרת ּופֲֹעלֹו ְלִניצֹוץ ּוָבֲערּו  ה ֲאׁשֶ ָעֶלָה ּוְכַגּנָ

ה. ו ְוֵאין ְמַכּבֶ ֵניֶהם ַיְחּדָ ׁשְ

הגאולה תבוא מן השמים, אולם הנביא אינו מוותר על עונש לחוטאים. ההשתחררות 
מהם היא שמאפשרת את תקומת הצדיקים: 

"כיון שנעשה דין מן הרשעים - כלו המינים, וכולל זדים עמהם, שנאמר: ושבר 
צדיקים,  קרן  מתרוממת   - המינים  שכלו  וכיון  יכלו.  יחדו  וחטאים  פשעים 
דכתיב, וכל קרני רשעים אגדע תרוממנה קרנות צדיק, והיכן מתרוממת קרנם 

– בירושלים"133.

האש הבוערת והכיליון שתביא, מתורגמים כאן לבושה: ִּכי ֵיֹבׁשּו ֵמֵאיִלים ֲאֶׁשר ֲחַמְדֶּתם 
)כט(. אפילו הצדיקים נכווים זה מחופתו של זה, על אחת כמה וכמה הרשעים. לעתיד 
לבוא כאשר יעמדו הרשעים מול האמת, תתברר חומרת מעשיהם לעיני כול. הם עבדו 
עלים  מרוטות  כאלות  יכולתם,  ובחוסר  בקלונם  יתגלו  ואלה  והאשרות,  האלות  את 

132  מורה נבוכים, ח"ג נ"ג.
133  מגילה י"ז ב.
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א. פתיחה ומבוא

העומדות בשלכת עירומות ויבשות. אז יתכסו קלון ופניהם יבערו מבושה134. 

מלאכי תיאר את יום ה' הבוער שלעתיד לבוא, באופן דומה: ְוַׁשְבֶּתם ּוְרִאיֶתם ֵּבין ַצִּדיק 
ְלָרָׁשע ֵּבין ֹעֵבד ֱאֹלִהים ַלֲאֶׁשר ֹלא ֲעָבדֹו. ִּכי ִהֵּנה ַהּיֹום ָּבא ֹּבֵער ַּכַּתּנּור ְוָהיּו ָכל ֵזִדים ְוָכל 
ֹעֵׂשה ִרְׁשָעה ַקׁש ְוִלַהט ֹאָתם ַהּיֹום ַהָּבא ָאַמר ה' ְצָבאֹות ֲאֶׁשר ֹלא ַיֲעֹזב ָלֶהם ֹׁשֶרׁש ְוָעָנף. 
ַמְרֵּבק.  ְּכֶעְגֵלי  ּוִפְׁשֶּתם  ִויָצאֶתם  ִּבְכָנֶפיָה  ּוַמְרֵּפא  ְצָדָקה  ֶׁשֶמׁש  ְׁשִמי  ִיְרֵאי  ָלֶכם  ְוָזְרָחה 
ְוַעּסֹוֶתם ְרָׁשִעים ִּכי ִיְהיּו ֵאֶפר ַּתַחת ַּכּפֹות ַרְגֵליֶכם ַּבּיֹום ֲאֶׁשר ֲאִני ֹעֶׂשה ָאַמר ה' ְצָבאֹות135.

הנביא מדבר על בעירה מתמשכת ללא כיבוי, ולא על כיליון. אש הבושה הבוערת אינה 
מכלה כילוי פיזי, ויש אחריה גם סוג של קיום: 

לפני  הצדיקים  יעמדו  כך  ואחר  חודש.  עשר  שנים  בגיהנם  רשעים  "משפט 
אלו  עולם  באותו  כשהיינו  עולם,  של  רבונו  לפניו:  ויאמרו  הוא,  ברוך  הקדוש 
בני אדם היו משכימים ומעריבים לבית הכנסת, והיו קורין ק"ש ועושין שאר 
הולכין  מיד  אותן.  רפאו  עשו,  כך  אם  הוא:  ברוך  הקדוש  להם  ויאמר  מצוות. 
והקדוש  רחמים.  עליהם  ומבקשין  רשעים  של  עפרם  על  ועומדים  הצדיקים 
ברוך הוא מעמידם מעפר רגליהם שנאמר: ועסותם רשעים כי יהיו אפר תחת 

כפות רגליכם"136. 

ְוָהָיה ֶהָחֹסן ִלְנֹעֶרת ּוֹפֲעלֹו ְלִניצֹוץ, הגזלה תדמה לנעורת של פשתן, והגזלן לניצוץ אשר 
יצית את הלהבה, ויחדיו יבערו עד שייכלו. כלומר: העוון עצמו ישחית את עושהו. העוון 

הופך בידי החוטא לכלי משחית, והוא אשר יאבדנו מן העולם.
באופן זה הנקמה אינה באה מבחוץ, אלא היא תולדה טבעית של החטא עצמו, ותבוא 

ממנו ובו: 
"עונש החטאים אינה באה מאת ה' כי מאתו לא תצא הרעות, רק הרעה שעשו 
היא בעצמה תרדף אותם בתמידות עד שתשיגם, באופן שהעונש רצוף בטבע 
החטא  אלא  ממית  הנחש  ולא  המות,  מלאך  הוא  השטן,  הוא  עצמה,  הרע 

ממית"137.

134  רד"ק.
135  מלאכי ג' יח-כא.

136 תנא דבי אליהו רבה ג. 'ְוַחָּטִאים', מופיע במקרא ארבע פעמים. בעל הטורים  )בראשית י"ג יג( ראה 
הכא  תקווה:  פתח  הללו  לרשעים  ונותנים  זה,  עם  זה  מתכתבים  הם  כאילו  הללו  האיזכורים  את 
)בסדום(: רעים וחטאים. ואידך: ושבר פושעים וחטאים יחדו ועוזבי ה' יכלו. וחטאים אליך ישובו 
)תהלים נ"א טו(. וחטאים בעדת צדיקים )שם א' ה(. פירוש: רעים וחטאים, על כן פושעים וחטאים 
כדכתיב:  צדיקים,  בעדת  יהיו  ישובו.  אליך  וחטאים  כדכתיב  תשובה,  יעשו  אם  אבל  יכלו.  יחדו 

וחטאים בעדת צדיקים. 
י"ג כא. ובביאור הגר"א: "היסורין הבא על האוילים, הוא מן האיולת עצמה.  137 מלבי"ם כאן, ומשלי 
כמ"ש: חטאים תרדף רעה" )משלי ט"ז כב(. ראה להלן ג' י יא: ִאְמרּו ַצִּדיק ִּכי טֹוב ִּכי ְפִרי ַמַעְלֵליֶהם 

ֹיאֵכלּו. אֹוי ְלָרָׁשע ָרע ִּכי ְגמּול ָיָדיו ֵיָעֶׂשה ּלֹו.

ב.	ְוָהָיה	ְּבַאֲחִרית	ַהָּיִמים
ָלִם: ב( ְוָהָיה  ן ָאמֹוץ ַעל ְיהּוָדה ִוירּוׁשָ ְעָיהּו ּבֶ ר ָחָזה ְיׁשַ ָבר ֲאׁשֶ פרק ב' )א( ַהּדָ

ָבעֹות ְוָנֲהרּו  א ִמּגְ רֹאׁש ֶהָהִרים ְוִנּשָׂ ית ְיהָֹוה ּבְ ַאֲחִרית ַהָּיִמים ָנכֹון ִיְהֶיה ַהר ּבֵ ּבְ

ית  ים ְוָאְמרּו ְלכּו ְוַנֲעֶלה ֶאל ַהר ְיהָֹוה ֶאל ּבֵ ים ַרּבִ ל ַהּגֹוִים: )ג( ְוָהְלכּו ַעּמִ ֵאָליו ּכָ

ֵצא תֹוָרה ּוְדַבר ְיהָֹוה  ּיֹון ּתֵ י ִמּצִ אְֹרחָֹתיו ּכִ ָרָכיו ְוֵנְלָכה ּבְ ֱאלֵֹהי ַיֲעקֹב ְויֵֹרנּו ִמּדְ

ים  תּו ַחְרבֹוָתם ְלִאּתִ ים ְוִכּתְ ים ַרּבִ ין ַהּגֹוִים ְוהֹוִכיַח ְלַעּמִ ַפט ּבֵ ָלִם: )ד( ְוׁשָ ִמירּוׁשָ

א גֹוי ֶאל ּגֹוי ֶחֶרב ְולֹא ִיְלְמדּו עֹוד ִמְלָחָמה: )ה(  ַוֲחִניתֹוֵתיֶהם ְלַמְזֵמרֹות לֹא ִיּשָׂ

אֹור ְיהָֹוה: ית ַיֲעקֹב ְלכּו ְוֵנְלָכה ּבְ ּבֵ

בראש	ההרים.	1
בעולם1,  ביותר  המפורסמות  המופלאות  הנבואות  אחת  הימים,  אחרית  נבואת 

מתארת כיצד יתוקן העולם במלכות שדי ושלום עולמים ישרור בו. 
לתיקון  ישראל, הדרישה  על  הנוקבת  הביקורת  א', לאחר  בא לאחר פרק  הזה  החזון 
מוסרי, והעונש החמור לרשעים שלא יעמדו בו. ישעיהו אינו מסתפק בתוכחה, אלא 
מן  גדולה  הבשורה  הנשגב.  העתיד  אופק  את  ומשרטט  התקווה,  גודל  את  מבשר 
התוכחה, ובכוחה להרים את האדם והעם משפלותם, ולהחדיר בהם  את השאיפה אל 

האור והטוב. 
ֹזאת  ָנא  ִׁשְמעּו  דומה:  בא לאחר תוכחה  הוא  וגם שם  מיכה,  גם אצל  זה מופיע  חזון 
ֹּבֶנה  ְיַעֵּקׁשּו.  ַהְיָׁשָרה  ָּכל  ְוֵאת  ִמְׁשָּפט  ַהֲמַתֲעִבים  ִיְׂשָרֵאל  ֵּבית  ּוְקִציֵני  ַיֲעֹקב  ֵּבית  ָראֵׁשי 
ם ְּבַעְוָלה. ָראֶׁשיָה ְּבֹׁשַחד ִיְׁשֹּפטּו ְוֹכֲהֶניָה ִּבְמִחיר יֹורּו ּוְנִביֶאיָה ְּבֶכֶסף  ִצּיֹון ְּבָדִמים ִוירּוָׁשלִַ
ֵענּו ֵלאֹמר ֲהלֹוא ה' ְּבִקְרֵּבנּו ֹלא ָתבֹוא ָעֵלינּו ָרָעה. ָלֵכן ִּבְגַלְלֶכם ִצּיֹון ָׂשֶדה  ִיְקֹסמּו ְוַעל ה' ִיּׁשָ
ם ִעִּיין ִּתְהֶיה ְוַהר ַהַּבִית ְלָבמֹות ָיַער2. שני הנביאים הכיחו את העם על  ֵתָחֵרׁש ִוירּוָׁשלִַ
אותו חטא, ושניהם העמידו בצד התוכחה את חזון תפארת העתיד. לומר, ירושלים לא 
תהיה סמל של כישלון וחטא, אלא מופת של תיקון מוסרי. אפשר לכבות את אש הדין 
על ידי נהר של חסד. האור הגדול של התיקון העתיד לבוא באחרית הימים, מקרין כבר 

על ההווה, ומעניק לו את הכוח להתגבר על קשייו. 
חזון גאולה נשגב זה אינו רק סיום, אלא גם פתיחה לפרקים הבאים, לתוכחה הראשונה 
המושחתת  למציאות  ומציג  למכה,  רפואה  אפוא  מקדים  החזון  )ב'-ד'(.  הדור  לבני 

הפסוק נחרט על קיר בניין האו"ם.  1
מיכה ג' ט-יב.  2



פרק ב

5455

ב. והיה באחרית הימים

הנוכחית חלופה חזונית של אחרית הימים. חזון זה עצמו חוזר גם בחתימת התוכחה: 
ּוָבָרא ה' ַעל ָּכל ְמכֹון ַהר ִצּיֹון ְוַעל ִמְקָרֶאָה ָעָנן יֹוָמם ְוָעָׁשן ְוֹנַגּה ֵאׁש ֶלָהָבה ָלְיָלה ִּכי ַעל 
ָּכל ָּכבֹוד ֻחָּפה. ְוֻסָּכה ִּתְהֶיה ְלֵצל יֹוָמם ֵמֹחֶרב ּוְלַמְחֶסה ּוְלִמְסּתֹור ִמֶּזֶרם ּוִמָּמָטר )ד' ה-ו(. 
החטא  ביצת  על  ומצביע  המציאות,  אל  הנביא  יורד  הללו,  החזיונות  שני  בין  בתווך, 
שלוש  את  להציג  אפשר  הגדול,  התיקון  של  הגדולה  הראייה  מתוך  רק  ובעיותיה. 
ההנהגה,  חורבן  האדם,  הישגי  חורבן  לחוטאים:  המצפות  האפשריות  הקטסטרופות 

והשפלת הנשים.
המסגרת המשיחית מקיפה גם את כל חטיבת הפרקים ב' - י"ב. זו נמצאת בתווך, בין 
חזון אחרית הימים, שבא מיד אחרי פרק ההקדמה פרק א', ובין החזון המשיחי, נבואת 

החוטר ומזמור הגאולה )י"ב(3. 
אפשר להצביע על מבנה דומה:

חטא  של  וקודרת  פסימית  סקירה  בו  שיש  א'  פרק  אחרי  בא  הימים  אחרית  חזון  א. 
ישראל ומרידתו, וחורבן העם והארץ שיבוא בעקבותיהם. אחרי שייפרעו מן החוטאים 
קריה  הצדק  "עיר  להיות  ציון  תשוב  והפושעים,  הפשעים  מן  ירושלים  את  ויטהרו 
נאמנה" )כו(. כאן מופיע חזון אחרית הימים לעתיד מתוקן ומזהיר. גם החזון המשיחי 
ואלה  שחותם את החטיבה בא לאחר תיאור הנפילה והמלחמות שיבואו על הארץ, 

מסתיימים בבוא הגאולה לעם ולארץ, ובבשורה על גדולת העתיד. 
ב. אחרי חזון אחרית הימים באה הנבואה על גאוות ישראל ואליליהם. חזות קשה בה 
ייפרע ה' מן החוטאים )ב' ה-כב(, בדומה לזה באה נבואת המשיח כעונש לאשור, על 

גאוותה ואליליה, ועל כן תבוא מפלתה ביד ה' )י' ה-לה(.
בחזונו של ישעיהו ניצב המקדש על הר גבוה: ְוָהָיה ְּבַאֲחִרית ַהָּיִמים ָנכֹון ִיְהֶיה ַהר ֵּבית 
א ִמְּגָבעֹות )א(. גם יחזקאל רואה בחזונו את המקדש עומד על הר  ה' ְּבֹראׁש ֶהָהִרים ְוִנּׂשָ
גבוה: "ַוְיִניֵחִני ֶאל ַהר ָּגֹבַּה ְמֹאד"4, וגם סיים בכך את התיאור: "ֹזאת ּתֹוַרת ַהָּבִית ַעל ֹראׁש 
ָהָהר"5. הצבת הבית בראש ההר מלמדת על ערכו וכבודו, אלא שאין זה כך במציאות. 
בית המקדש נבנה על הר המוריה, שהוא גבוה מעל עמק יהושפט, אבל נמוך מן ההרים 

שסובבים את ירושלים. 
חכמים ראו בזה נקודה עקרונית. כאשר דוד ושמואל חיפשו את מקום המקדש במקרא: 
"לא הוו ידעי דוכתיה היכא. אייתו ספר יהושע, בכולהו כתיב, וירד, ועלה הגבול, 

הקשר בין תחילת החטיבה לסופה בא גם לידי ביטוי סגנוני: העונש בפרק ב' יבוא "ביום ההוא",   3
יבוא  כ, השווה לב(. עונש הגאים  )י'  "ביום ההוא"  יבוא  וגם עונש אשור  כ(,  יז,  יב,  )יא,  "יום לה'" 
בהשפלת הרמים והגבוהים, ארזי הלבנון ואלוני הבשן )ב' יב-יז(, גם עונשה של אשור הגאה ישפיל 
יעקב"  "בית  יח-יט(. הכינוי  )י' לג-לד, השווה  והלבנון  ויפיל את עצי היער  והגבוהים  את הרמים 
לישראל נמצא הן בפרק ב' ה-ו, והן בפרק י' כ. הוא מופיע בחטיבה זו עוד פעם אחת בלבד )ח' יז(. 

יש פה אפוא שילוב של קטעי העונש והשיקום, צירוף נבואת נחמה אל נבואת פורענות.
יחזקאל מ' ב.  4

יחזקאל מ"ג יב.  5

ותאר הגבול, בשבט בנימין ועלה כתיב, וירד לא כתיב. אמרי: שמע מינה הכא 
הוא מקומו. סבור למבנייה בעין עיטם דמדלי, אמרי: ניתתי ביה קליל, כדכתיב 

ּוֵבין ְּכֵתָפיו ָׁשֵכן"6. 

ביאור: לא ידעו היכן מקומו. הביאו ספר יהושע, בו משורטטים גבולות השבטים במילים: 
וירד, ועלה הגבול, ותאר הגבול. בתיאור גבול שבט בנימין יש רצף של עליה, ועלה כתוב, 
וירד לא כתוב. אמרו: משמע, שכאן מקומו. סברו לבנותו בעין עיטם, שהוא מעיין גבוה 

סמוך לירושלים7, חזרו בהם ואמרו: נוריד אותו מעט, ככתוב, ובין כתפיו שכן8. 

מיקומו של הבית באמצע, משחרר את העולם הרוחני מהתייחסות לממדים חיצוניים 
של  חסרונותיו  בתוך  לפעול  ומאפשרת  הציפיות,  את  ממתנת  ההצטנעות  חומריים. 
העולם הזה. נצחון האמונה לא יכול להתגלות בשלמות בעולם כה מסוכסך ומורכב. רק 
כאשר תגיע הגאולה השלמה, ושום עננה לא תעיב על שמיו ולא תכסה את הדברים, 

אז יזרח אורו של הבית, המקדש יגבה, ויוצב בראש ההרים. 
אי אפשר להתעלם מהשפעותיהם של  ובגובה, אבל  בגודל  אינו מותנה  עולם הרוח 
אלה על נפש האדם. על כן המקדש יתרומם כך, שאומות העולם לא יוכלו להתעלם 
ממנו ומישראל: ְוָנֲהרּו ֵאָליו ָּכל ַהּגֹוִים. יחזקאל לא הזכיר את אומות העולם, הבית נבנה 
גבוה בשביל ישראל עצמם. הבית הוא פונקציה של משאבי העם הבונה אותו, והוא 
ומפואר.  שגיב  מקדש  יבנה  לא  לעולם  שפל  עם  ולשאיפותיו.  רוחו  לשאר  ביטוי  גם 
אחרי שנות הסבל של הגלות, צריך העם לצאת מן המיצר, להתרומם ממגבלותיו, גם 
מן הקטנות המעיקה עליו ומגמדת את חזונו, ולהתעלות אל שגב בניין העתיד. תחילה 
יש להרים לשם את הנביא עצמו: "ַוְיִניֵחִני ֶאל ַהר ָּגֹבַּה ְמֹאד", אחריו יתרומם העם אל 

ייעודו, ויוכל לבנות את  המקדש הפלאי.

הר	בית	ה'.	2
החזון הזה סוגר מעגל היסטורי. בשחר ההיסטוריה בנה דור הפלגה את מגדל בבל, 
ַמִים ְוַנֲעֶׂשה ָּלנּו  סמל בולט לגאוות האדם: ַוֹּיאְמרּו ָהָבה ִנְבֶנה ָּלנּו ִעיר ּוִמְגָּדל ְוֹראׁשֹו ַבּׁשָ
ֵׁשם ֶּפן ָנפּוץ ַעל ְּפֵני ָכל ָהָאֶרץ9. הם כוננו חברה שבמרכזה עומד האדם, ותכליתה לעשות 
לו שם. הם האמינו ששאיפה זו תלכד את כולם. אך התוצאה הייתה הפוכה. הגאווה 
האנושית מולידה פירוד ולא אחדות, על כן משם נפוצו הגויים על פני כל הארץ. לא 

נמצא ערך אנושי משותף, שיהיה מספיק חזק כדי לחבר את משפחות האדמה. 

דברים ל"ג יב.   6
מזוהה היום ליד בריכות שלמה שבהרי בית לחם, משם משכו את אמת המים להר הבית בירושלים.  7
זבחים נ"ד ב וברש"י: "נעשה אותו נמוך מעט ונבנהו בירושלים שהיא למטה כדכתיב כתפיו ולא   8

כתיב ראשו".
בראשית י"א ד.  9
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פעולתו הראשונה של אברהם בארץ הייתה לבנות מזבח ולקרוא עליו בשם ה'. הוא 
ם  עלה על ההר הגבוה, אלא שבמקום לבנות עליו מגדל, בנה שם מזבח10: ַוַּיְעֵּתק ִמּׁשָ
ָהָהָרה ִמֶּקֶדם ְלֵבית ֵאל ַוֵּיט ָאֳהֹלה ֵּבית ֵאל ִמָּים ְוָהַעי ִמֶּקֶדם ַוִּיֶבן ָׁשם ִמְזֵּבַח לה' ַוִּיְקָרא 
ְּבֵׁשם ה'11. ושוב: ַוִּיַּטע ֵאֶׁשל ִּבְבֵאר ָׁשַבע ַוִּיְקָרא ָׁשם ְּבֵׁשם ה' ֵאל עֹוָלם12. לא האדם ניצב 
וכישרונותיו,  רכושו  את  עצמו,  את  המזבח  על  מעלה  והאדם  השכינה,  אלא  במרכז 

ומעמידם לשירות האל. 
באחרית  ייסגר המעגל  כיצד  לתאר  וישעיהו המשיך  ֵיָרֶאה,  ה'  ְּבַהר  אברהם התפלל: 
האנושות  כל  הקדמון,  החטא  יתוקן  אז  ֶהָהִרים.  ְּבֹראׁש  ה'  ֵּבית  ַהר  ִיְהֶיה  ָנכֹון  הימים: 

תתאחד מחדש סביב בית המקדש בירושלים. 
מכל האבות מזכיר פה הכתוב דווקא את יעקב: ֶאל ֵּבית ֱאֹלֵהי ַיֲעֹקב. 

ויצחק? אלא, לא כאברהם  ולא אלהי אברהם  יעקב  "אלהי  רבי אלעזר:  אמר 
ולא כיצחק שכתוב  ֵיָרֶאה13.  ה'  ְּבַהר  ַהּיֹום  ֵיָאֵמר  ֲאֶׁשר  בו הר, שנאמר,  שכתוב 
ֶדה14, אלא כיעקב שקראו בית, שנאמר,  בו שדה, שנאמר ַוֵּיֵצא ִיְצָחק ָלׂשּוַח ַּבּׂשָ

ַוִּיְקָרא ֶאת ֵׁשם ַהָּמקֹום ַההּוא ֵּבית ֵאל"15.

כל אחד מן האבות סלל דרך אחרת לעבודת ה'. אברהם הוא 'אב המון גויים', מן ההר 
הוא פונה אל העולם כולו. יצחק חשש מן ההתרחבות ללא גבולות, זו עלולה להיות 
שטחית ומסוכנת, הוא ויתר על הגדולה והרחבות של אברהם, אבל עדיין התפלל בשדה 
הפתוח. יעקב התכנס עוד יותר פנימה, ובנה את בית ישראל, בית מוגדר לעבודת ה' 

והשראת השכינה.  
ִיְהֶיה ַהר ֵּבית ה'", כולל בחובו גם את המשמעות, שאין סתירה  "ְּבַאֲחִרית ַהָּיִמים ָנכֹון 
בין הדרכים הללו. ההר והבית, אברהם ויעקב, יצטרפו יחד למהלך אחד. בחירת ישראל 
אינה מנוגדת לתפיסה האוניברסאלית. להפך, תיקון העולם במלכות שדי יתבצע על 
ידי הצבת דוגמה ומופת של אומה אחת, שהיא ממלכת כהנים וגוי קדוש, וכל מהותה 
צדקה ומשפט. על כן העמים יבקשו לעלות לא רק ֶאל ַהר ה', אלא גם ֶאל ֵּבית ֱאֹלֵהי 

ַיֲעקֹב, הם יקבלו עול מלכות שמים באמצעות ישראל, מסורתם ופרשנותם16.

קוביה  גבי  על  קוביה  כפי שהגדירו חכמים:  בין המזבח במתכונתו המשוכללת,  דמיון מסוים  יש   10
וכבש ביניהן, למבנה הזיקורת הבבלי, שהחוקרים ראו בו סוג של מגדל בבל.

בראשית י"ב ח.  11
בראשית כ"א לג.  12
בראשית כ"ב ה.  13

בראשית כ"ד סג.  14
פסחים פ"ח א.  15

"כל המקבל שבע מצות ונזהר לעשותן הרי זה מחסידי אומות העולם ויש לו חלק לעולם הבא. והוא   16
ידי משה רבינו  ויעשה אותן מפני שצוה בהן הקדוש ברוך הוא בתורה והודיענו על  שיקבל אותן 
שבני נח מקודם נצטוו בהן. אבל אם עשאן מפני הכרע הדעת אין זה גר תושב ואינו מחסידי אומות 

העולם ולא מחכמיהם." רמב"ם מלכים ח' י"א. 

ם, הכתוב מתייחס לאומות העולם, אך ההלכה  ּוְדַבר ה' ִמירּוָׁשלִָ ִמִּצּיֹון ֵּתֵצא תֹוָרה  ִּכי 
למדה ממנו ב'קל וחומר' גם על דרך התנהגותם של ישראל פנימה. לישראל אין זה 
רק חזון לאחרית הימים, אלא גם מסר הלכתי עכשווי, על מרכזיותה של ארץ ישראל: 
ִּכי  "אין מחשבין וקובעין חודשים ומעברין שנים אלא בארץ ישראל, שנאמר: 

ם"17.  ִמִּצּיֹון ֵּתֵצא תֹוָרה ּוְדַבר ה' ִמירּוָׁשלִָ

החזון לפיו ינהרו בעתיד כל העמים לקבל תורה מציון, נעשה כבר היום יסוד מחייב 
בהווה,  כבר  חיים  סם  לישראל  משמש  העתיד  חזון  מציון.  נקבעת  ההלכה  לישראל, 

מרומם את תפקודם במציאות הממשית של עכשיו, ומכוונו לייעודו העליון. 

ונהרו	אליו	כל	הגויים.	3
באחרית הימים תתקיים הברכה הראשונית לאבות: ְוִנְבְרכּו ְבָך ֹּכל ִמְׁשְּפֹחת ָהֲאָדָמה18, 
כבר  מופיעה  האמונה,  של  זו  אוניברסאלית  תפיסה  ה'.  בית  אל  יבואו  העמים  וכל 
ה'  ִּכי  שלמה:  שמים  כיראת  יהושע  מרגלי  עם  מדברת  רחב  הראשונים.  בנביאים 
ְוַעל ָהָאֶרץ ִמָּתַחת19. דבריה הינם חזרה על דברי  ַמִים ִמַּמַעל  ַּבּׁשָ ֱאֹלֵהיֶכם הּוא ֱאֹלִהים 

רמב"ם קידוש החודש פ"א, על פי ברכות ס"ג א: אמר רב ספרא, רבי אבהו הוה משתעי: כשירד   17
וקובע חדשים בחוצה לארץ. שגרו אחריו שני  יהושע לגולה היה מעבר שנים  חנינא בן אחי רבי 
תלמידי חכמים, רבי יוסי בן כיפר ובן בנו של זכריה בן קבוטל. כיון שראה אותם, אמר להם: למה 
ואבותיהם  גדולי הדור הם  ליה: ללמוד תורה באנו. הכריז ]עליהם[: אנשים הללו  באתם? אמרו 
לפניו בספר  קריתי  אומר: הרבה פעמים  בן קבוטל  זכריה  כאותה ששנינו  בבית המקדש.  שמשו 
דניאל. התחיל הוא מטמא והם מטהרים, הוא אוסר והם מתירים. הכריז עליהם: אנשים הללו של 
שוא הם, של תהו הם. אמרו לו: כבר בנית ואי אתה יכול לסתור, כבר גדרת ואי אתה יכול לפרוץ. 
אמר להם: מפני מה אני מטמא ואתם מטהרים, אני אוסר ואתם מתירים? אמרו לו: מפני שאתה 
מעבר שנים וקובע חדשים בחוץ לארץ. אמר להם: והלא עקיבא בן יוסף היה מעבר שנים וקובע 
חדשים בחוץ לארץ? אמרו לו: הנח רבי עקיבא שלא הניח כמותו בארץ ישראל. אמר להם: אף אני 
לא הנחתי כמותי בארץ ישראל. אמרו לו: גדיים שהנחת נעשו תישים בעלי קרנים, והם שגרונו 
אצלך. וכן אמרו לנו: לכו ואמרו לאחינו שבגולה, אם שומעין מוטב, ואם לאו יעלו להר. אחיה יבנה 
מזבח, חנניה ינגן בכנור, ויכפרו כולם ויאמרו: אין להם חלק באלהי ישראל. מיד געו כל העם בבכיה 
ואמרו: חס ושלום, יש לנו חלק באלהי ישראל. וכל כך למה? משום שנאמר: כי מציון תצא תורה 

ודבר ה' מירושלים.
בראשית י"ב ג, כ"ח יד. ופירש הרשב"ם: "ונברכו - לשון מבריך ומרכיב, כלומר: יתערבו במשפחתך   18

משפחות האדמה".
ַוֹּיאְמרּו ֵאָליו ֵמֶאֶרץ ְרחֹוָקה ְמֹאד ָּבאּו ֲעָבֶדיָך ְלֵׁשם ה'  יהושע ב' י-יא. ובדומה לה אמרו הגבעונים:   19
ֱאֹלֶהיָך ִּכי ָׁשַמְענּו ָׁשְמעֹו ְוֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ָעָׂשה ְּבִמְצָרִים. ְוֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ָעָׂשה ִלְׁשֵני ַמְלֵכי ָהֱאֹמִרי ֲאֶׁשר 
ְּבֵעֶבר ַהַּיְרֵּדן ְלִסיחֹון ֶמֶלְך ֶחְׁשּבֹון ּוְלעֹוג ֶמֶלְך ַהָּבָׁשן ֲאֶׁשר ְּבַעְׁשָּתרֹות )יהושע ט' ט-י(. ודורות אחר כך 
נוספו אליהם מלכת שבא: ְיִהי ה' ֱאֹלֶהיָך ָּברּוְך ֲאֶׁשר ָחֵפץ ְּבָך ְלִתְּתָך ַעל ִּכֵּסא ִיְׂשָרֵאל ְּבַאֲהַבת ה' ֶאת 
ִיְׂשָרֵאל ְלֹעָלם ַוְיִׂשיְמָך ְלֶמֶלְך ַלֲעׂשֹות ִמְׁשָּפט ּוְצָדָקה )מלכים-א י' ט(, וכך נעמן )מלכים-ב ה'( ומלחי 

יונה )יונה א'(.
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משה בתורה: ַאָּתה ָהְרֵאָת ָלַדַעת ִּכי ה' הּוא ָהֱאֹלִהים ֵאין עֹוד ִמְּלַבּדֹו20. היא חסרה רק 
מעט מן ההחלטיות הישראלית של: "ֵאין עֹוד ִמְּלַבּדֹו"21. 

שלמה ביקש מן השמים על הנכרים שיבואו להתפלל במקדש22: ְוַגם ֶאל ַהָּנְכִרי ֲאֶׁשר 
ֹלא ֵמַעְּמָך ִיְׂשָרֵאל הּוא ּוָבא ֵמֶאֶרץ ְרחֹוָקה ְלַמַען ְׁשֶמָך. ִּכי ִיְׁשְמעּון ֶאת ִׁשְמָך ַהָּגדֹול ְוֶאת 
ַמִים ְמכֹון ִׁשְבֶּתָך  ָיְדָך ַהֲחָזָקה ּוְזֹרֲעָך ַהְּנטּוָיה ּוָבא ְוִהְתַּפֵּלל ֶאל ַהַּבִית ַהֶּזה. ַאָּתה ִּתְׁשַמע ַהּׁשָ
ְלִיְרָאה ֹאְתָך  ֵיְדעּון ָּכל ַעֵּמי ָהָאֶרץ ֶאת ְׁשֶמָך  ְלַמַען  ַהָּנְכִרי  ִיְקָרא ֵאֶליָך  ְּכֹכל ֲאֶׁשר  ְוָעִׂשיָת 

ְּכַעְּמָך ִיְׂשָרֵאל ְוָלַדַעת ִּכי ִׁשְמָך ִנְקָרא ַעל ַהַּבִית ַהֶּזה ֲאֶׁשר ָּבִניִתי23.
ישעיהו מדבר על המקדש אך לא מזכיר בחזון הזה את עבודת הקרבנות24. עיקרו של 
המקדש כאן הוא התורה, הנמצאת בארון שבקודש הקדשים, בסיס לקיום המשפט 
הזכיר  לא  קרבנות26,  להקריב  הרבה  שבעצמו  פי  על  אף  המלך,  שלמה  גם  בארץ25. 
קרבנות בתפילתו, אלא את התפילה, הרינה והתחנונים שיאמרו בבית הזה. הוא הזהיר 
מפני תפיסה מגשימה ומצמצמת, כיוון את המבט אל השמים, והדגיש את ייעודו של 
המקדש כבית תפילה. המקדש הוא מקום עבודת האדם, אבל הוא גם המשכן, מקום 

השראת השכינה מלמעלה: ְוָעׂשּו ִלי ִמְקָּדׁש ְוָׁשַכְנִּתי ְּבתֹוָכם27. 

דברים ד' לה.  20
אומות העולם לא עוזבים את אליליהם באופן מוחלט, לא נאסר להם השיתוף )דברים ד' יט ברש"י.   21

וראה ש"ך יו"ד קנ"א ס"ק ז'(.
מלכים-א ח' מא-מג  22

תפילת הגויים במקדש חוזרת בנבואותיו האחרונות של ישעיהו )נ"ו ו-ז(: ּוְבֵני ַהֵּנָכר ַהִּנְלִוים ַעל ה'   23
ְלָׁשְרתֹו ּוְלַאֲהָבה ֶאת ֵׁשם ה' ִלְהיֹות לֹו ַלֲעָבִדים ָּכל ֹׁשֵמר ַׁשָּבת ֵמַחְּללֹו ּוַמֲחִזיִקים ִּבְבִריִתי. ַוֲהִביאֹוִתים 
ֶאל ַהר ָקְדִׁשי ְוִׂשַּמְחִּתים ְּבֵבית ְּתִפָּלִתי עֹוֹלֵתיֶהם ְוִזְבֵחיֶהם ְלָרצֹון ַעל ִמְזְּבִחי ִּכי ֵביִתי ֵּבית ְּתִפָּלה ִיָּקֵרא 

ְלָכל ָהַעִּמים.
עליית הגויים לירושלים מוזכרת הרבה בתהילים: ִיְזְּכרּו ְוָיֻׁשבּו ֶאל ה' ָּכל ַאְפֵסי ָאֶרץ ְוִיְׁשַּתֲחוּו ְלָפֶניָך   
יא(.  )מ"ח  ְיִמיֶנָך  ָמְלָאה  ֶצֶדק  ֶאֶרץ  ַקְצֵוי  ַעל  ְּתִהָּלְתָך  ֵּכן  ֱאֹלִהים  ְּכִׁשְמָך  )"ב כח(.  ּגֹוִים  ִמְׁשְּפחֹות  ָּכל 
ם. ְּבִהָּקֵבץ  ַלְמַנֵּצַח ִׁשיר ִמְזמֹור ָהִריעּו ֵלאֹלִהים ָּכל ָהָאֶרץ )ס"ו א(. ְלַסֵּפר ְּבִצּיֹון ֵׁשם ה' ּוְתִהָּלתֹו ִּבירּוָׁשלִָ

ַעִּמים ַיְחָּדו ּוַמְמָלכֹות ַלֲעֹבד ֶאת ה' )ק"ב כב-כג(. 
וגם בנביאים. ִּכי ָאז ֶאְהֹּפְך ֶאל ַעִּמים ָׂשָפה ְברּוָרה ִלְקֹרא ֻכָּלם ְּבֵׁשם ה' ְלָעְבדֹו ְׁשֶכם ֶאָחד )צפניה ג' ט(.   
גם ירמיהו מתאר פנייה כזו: ה' ֻעִּזי ּוָמֻעִּזי ּוְמנּוִסי ְּביֹום ָצָרה ֵאֶליָך ּגֹוִים ָיֹבאּו ֵמַאְפֵסי ָאֶרץ ְוֹיאְמרּו ַאְך 

ֶׁשֶקר ָנֲחלּו ֲאבֹוֵתינּו ֶהֶבל ְוֵאין ָּבם מֹוִעיל )ירמיהו ט"ז יט(.
ראה לעיל פרק א': שלילת הפולחן הריק.   24

יושבים בלשכת הגזית בסמוך לעזרה  ההלכה קשרה את המשפט אל מקום המקדש, הסנהדרין   25
)סנהדרין י"ד ב(: "וקמת ועלית אל המקום, מלמד שהמקום גורם". "בית המקדש בנוי בנין עולם 
במקום שער השמים שמשם יצאה הוראה לכל ישראל. על כן נקרא הר המוריה )כמבואר במס' 
תענית ט"ז א(. וכתיב: כי מציון תצא תורה. והוא שרש ומבוא לכל התורה. וכתיב: וקמת ועלית אל 

המקום, מלמד שהמקום גורם א"כ הוא שרש התורה" )חתם סופר שמות מ' לח(.
כאמור מלכים-א ח' ה: "ְוַהֶּמֶלְך ְׁשֹלֹמה ְוָכל ֲעַדת ִיְׂשָרֵאל ַהּנֹוָעִדים ָעָליו ִאּתֹו ִלְפֵני ָהָארֹון ְמַזְּבִחים ֹצאן   26

ּוָבָקר ֲאֶׁשר ֹלא ִיָּסְפרּו ְוֹלא ִיָּמנּו ֵמֹרב".
שמות כ"ה ח.  27

השלום	העולמי	.	4
ימים   - יחסי  או  הימים,  קץ   - מוחלט  מושג  הינו  זה  ביטוי  האם  ַהָּיִמים.  ְּבַאֲחִרית 

מאוחרים יותר?
ָּבָניו  ֶאל  ַיֲעֹקב  ַוִּיְקָרא  יעקב:  אותו  הזכיר  ברורה.  הכרעה  בהם  אין   - במקרא  אזכוריו 
ַוֹּיאֶמר ֵהָאְספּו ְוַאִּגיָדה ָלֶכם ֵאת ֲאֶׁשר ִיְקָרא ֶאְתֶכם ְּבַאֲחִרית ַהָּיִמים28. גם בלעם: ֲאֶׁשר 
ַיֲעֶׂשה ָהָעם ַהֶּזה ְלַעְּמָך ְּבַאֲחִרית ַהָּיִמים29. וכן אמר הושע: ַאַחר ָיֻׁשבּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ּוִבְקׁשּו 

ֶאת ה' ֱאֹלֵהיֶהם ְוֵאת ָּדִוד ַמְלָּכם ּוָפֲחדּו ֶאל ה' ְוֶאל טּובֹו ְּבַאֲחִרית ַהָּיִמים30. 
הביטוי מוליך אל עתיד רחוק. אך נראה שהוא מציין לא רק את נקודת הזמן, אלא גם 
את משמעותו. הזמן אינו ניגר באופן סתמי, אלא יש לו אחרית ותכלית. ההיסטוריה 
אינה גישוש עיוור של האדם, אלא מהלך מכוון, שיגיע בסופו אל המטרה והשלמות31. 
בחזון אחרית-הימים הזה, לא מופיע המשיח, אלא המקדש, התורה, השכינה. תיאורי 
המשיח, החוטר לבית דוד, מופיעים להלן )י"א(. גם שם יעמוד המשפט במרכז: ְוָׁשַפט 
ְּבֶצֶדק ַּדִּלים ְוהֹוִכיַח ְּבִמיׁשֹור ְלַעְנֵוי ָאֶרץ ְוִהָּכה ֶאֶרץ ְּבֵׁשֶבט ִּפיו ּוְברּוַח ְׂשָפָתיו ָיִמית ָרָׁשע 

)ד(. וגם שם יביא המשיח לשלום קוסמי: ְוָגר ְזֵאב ִעם ֶּכֶבׂש ְוָנֵמר ִעם ְּגִדי ִיְרָּבץ )ו(. 
אין סתירה בין שני המופעים הללו. הופעת הבורא בעולם נעשית על ידי שלוחיו עושי 
דברו. כיצד הדבר יתבצע? העמים ילמדו תורה לא מפי ה', אלא מפי האדם. מפי עם 

ישראל ומלכו: ְוָנָחה ָעָליו רּוַח ה'... ְוָׁשַפט ְּבֶצֶדק ַּדִּלים ְוהֹוִכיַח ְּבִמיׁשֹור ְלַעְנֵוי ָאֶרץ.
אותם? אפשר  הפנה  מי  ואל  הללו,  החזונות המשיחיים  הנביא את  משום מה אמר 

להצביע על שלוש כתובות.
א. החזון המשיחי נקבע כאן כתגובה למלכות הרשעה, מלכות אשור השולטת בכיפה 
ומאיימת על יהודה וישראל, הנביא מציב מולה מלכות שמים )ב'( ואת המלך המשיח 

שלעתיד לבוא )י"א(.
ב. נבואת אחרית הימים )ב'( באה אחרי נבואת ההקדמה )א'( שהתייחסה כנראה לימי 
גאולה  של  אלטרנטיבה  הנביא  מציג  מחזקיה,  והאכזבה  אשור  מפלת  אחרי  חזקיה. 

שמיימית בלי מלך. 
ג. נבואת החוטר )י"א( נאמרה עוד בימי אחז, והיא מעמידה מול המלך הרשע, הנבוך 
והנפחד )בו עסקו פרקים ט' וי'(, את הנציג האמיתי של בית דוד, זה שיזכה ל"רוח עצה 
והחוטר  ט(,  )ז'  ֵתָאֵמנּו"  ֹלא  ִּכי  ַתֲאִמינּו  ֹלא  "ִאם  ובשולחו:  בנביא  כפר  אחז  וגבורה". 
שיקום מגזע ישי: "ְוָהָיה ֶצֶדק ֵאזֹור ָמְתָניו ְוָהֱאמּוָנה ֵאזֹור ֲחָלָציו" )י"א ה(. צאצאיו של מי 

שעיוות את הדין, יקומו וישפטו בצדק דלים. 

בראשית מ"ט א.  28
במדבר כ"ד יד.  29

הושע ג' ה.  30
שזר, עיונים בספר ישעיהו החוג לתנ”ך בבית הנשיא, עמ' 109.  31
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וכתתו	.	5
מושלמת:  תהיה  המציאות  כאשר  הימים,  באחרית  יבוא  המיוחל  האמיתי  השלום 
א גֹוי ֶאל ּגֹוי ֶחֶרב ְוֹלא ִיְלְמדּו עֹוד  ְוִכְּתתּו ַחְרבֹוָתם ְלִאִּתים ַוֲחִניתֹוֵתיֶהם ְלַמְזֵמרֹות ֹלא ִיּׂשָ

ִמְלָחָמה. 
מה ערך יש לשלום החלקי כפי שהוא נוהג במציאות העכשווית? 

התורה מתעבת את המלחמה ומצווה כאן ועכשיו לרדוף שלום: 
"אין עושין מלחמה עם אדם בעולם עד שקוראין לו שלום"32. 

חכמים למדו מכאן להתייחס בשלילה לכלי נשק בהווה, הוא אינו תכשיט: 
ַוֲחִניתֹוֵתיֶהם ְלַמְזֵמרֹות, ֹלא  ְוִכְּתתּו ַחְרבֹוָתם ְלִאִּתים  ִלְגַנאי, ֶׁשֶּנֱאַמר:  ֵאיָנן ֶאָּלא 

א ּגֹוי ֶאל ּגֹוי ֶחֶרב ְוֹלא ִיְלְמדּו עֹוד ִמְלָחָמה33.  ִיּׂשָ

אנו מתפללים אל הגבורה ומבקשים שלום: "אדיר במרום שוכן בגבורה, אתה שלום 
ושמך שלום, יהי רצון מלפניך שתשים עלינו שלום"34. 

אף על פי כן בעולם הזה נאלצו ישראל לרשת את הארץ במלחמה: 
"'ונשל' ג' במסורה: ונשל גוים רבים35. ונשל ה' אלוהיך את הגוים האל מפניך36. 
זיין. וזהו  ונשל הברזל מן העץ37. אלמלא שחטאו ישראל לא היו צריכין לכלי 

ונשל גוים, ונשל הברזל"38.  

אילו היו ישראל מושלמים לא היו נזקקים לחרב, אבל משום שהעולם מקולקל, גם 
הם נזקקים לה.

הקללה הזאת תתבטל לעתיד לבוא: 
"אם תעשה הישר בעיני ה', אתה תבער השופך דם, כי לא ימצא בארץ שופך 
דם נקי, כי בזכות זה תקרב הזמן העתיד, שתפסק כל רציחה וכל מלחמה מן 
ְוִכְּתתּו  שנאמר:  הוא  המלחמות.  שיפסקו  ע"ה  הנביא  שהבטיח  כמו  העולם. 
א ּגֹוי ֶאל ּגֹוי ֶחֶרב ְוֹלא ִיְלְמדּו עֹוד  ַחְרבֹוָתם ְלִאִּתים ַוֲחִניתֹוֵתיֶהם ְלַמְזֵמרֹות, ֹלא ִיּׂשָ
ִמְלָחָמה. ואז תרבה המנוחה והשלום בעולם לישראל, שהם עם מיוחד ונקראים 
שולמית. שנאמר: שובי שובי השולמית39. ויזבחו לשם המיוחד יתעלה שנקרא 

רמב"ם הלכות מלכים ו' א'.  32
משנה שבת ו' ד'.  33

ברכות נ"ה ב.  34
דברים ז' א.  35

דברים ז' כב.  36
דברים י"ט ה.  37

בעל הטורים דברים ו' כה.  38
שיר השירים ז' א.  39

שלום, שנאמר: ויקרא לו ה' שלום40, ויקריבו העולות והשלמים בעיר שנקראת 
שלום, שנאמר: ויבוא יעקב שלם41, ויזכו לשלימות הגוף והנפש בקיום התורה 
שכולה שלום, שכן אמר שלמה ע"ה: דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום"42. 

המניע  כאשר  כי  והאמונות,  הדתות  מלחמת  היא  בעולם  ביותר  הקשה  המלחמה 
אידיאולוגי אין אפשרות של פשרה והמלחמה מתמשכת עד אין קץ. אבל לעתיד לבוא 

יתבטלו שורשיה: 
"לימות המשיח תמלא הארץ דעת את ה', ואז: לא ירעו ולא ישחיתו בכל הר קדשי, 
כי מלאה הארץ דעה את ה', ואז ישבתו המלחמות. וזה מיעודי המשיח כאמור: 
א ּגֹוי ֶאל ּגֹוי ֶחֶרב ְוֹלא ִיְלְמדּו  ְוִכְּתתּו ַחְרבֹוָתם ְלִאִּתים ַוֲחִניתֹוֵתיֶהם ְלַמְזֵמרֹות, ֹלא ִיּׂשָ
עֹוד ִמְלָחָמה. כי רב המלחמות, אף בשאר האומות בין אומה לאומה, בסבת חלוף 
האמונה. ועל כן אמר ר' יעקב שהתנחומין הגמורין שאין אחריהן רעת מלחמה 
ושנאת האמות עלינה אינו אלא לכשישוה שאר האמות לנו באמונה, באמרו: ִּכי 

ָאז ֶאְהֹּפְך ֶאל ַעִּמים ָׂשָפה ְברּוָרה ִלְקֹרא ֻכָּלם ְּבֵׁשם ה' ְלָעְבדֹו ְׁשֶכם ֶאָחד"43.

ושלום:  לבניין  מכשיר  יהפכו  עצמם  הנשק  כלי  אלא  בלבד  זו  ולא  יתייתר,  הנשק 
ְלַמְזֵמרֹות. כלי הרוע עצמם ישמשו להוליד את  ַוֲחִניתֹוֵתיֶהם  ְלִאִּתים  ַחְרבֹוָתם  ְוִכְּתתּו 
הטוב, מהלך כפול זה הוא ביטוי לתשובה שלמה ותיקון גמור, 'זדונות יהפכו לזכויות'. 
עד  לה  נקמנית, מחריבה את הציווליזציה שקדמה  היא טוטאלית,  מלחמת האומות 
היסוד, משאירה אדמה חרוכה, וזורעת אותה מלח. ישראל יביאו את בשורת התיקון. 

חניתותיהם יהפכו למזמרות, הן לא ישחיתו את הארץ אלא יבנוה לשלום.  

החרב ההורגת תיהפך לאת המבצעת את החרישה44, והחנית למזמרה. יש הבדל בין 
שני חלקי המשל. נכון שגם האת וגם המזמרה מצמיחים, אבל המזמרה עושה זאת על 
ידי שהיא כורתת חלקים מן העץ. מבחינה זו עושה המזמרה אותה פעולה של החנית, 
ומצמיתות. אלא שכריתת החלקים המיותרים, מעודדת את צמיחת  כורתות  שתיהן 

העץ כולו. ייתכן אפוא שגם בפעולת החנית יימצא גרעין חיובי: 

זמיר  הגיע,  הזמיר  עת  משיח.  כח  מתעורר  בעולם  גדולה  מלחמה  "כשיש 
נשמע  התור  וקול  מתבסם,  והעולם  העולם  מן  נכחדים  עריצים, הרשעים 

בארצנו"45. 

חזון אחרית הימים משותף לישעיהו ולמיכה, שניהם בני בית-מדרש אחד. מעין שאמר 

שופטים ו' כד.  40
בראשית ל"ג יח.  41

משלי ג' יז. רבנו בחיי דברים כ"א ט.  42
מאמר לרשב"א, השלמות לספר מנחת קנאות.  43

החרישה היא מלאכה ראשונה מי"א מלאכות הפת )שבת ע"ג א וב(, שלב ראשון בצמיחה.   44
אורות, אורות המלחמה, פרק א'.  45
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רבי יצחק: 
"סיגנון אחד עולה לכמה נביאים, ואין שני נביאים מתנבאין בסיגנון אחד"46. 

מיכה מוסיף, כי בינתיים עולם כמנהגו נוהג: ִּכי ָּכל ָהַעִּמים ֵיְלכּו ִאיׁש ְּבֵׁשם ֱאֹלָהיו, ורק 
ישראל ילכו בדרכם בשם ה': ַוֲאַנְחנּו ֵנֵלְך ְּבֵׁשם ה' ֱאֹלֵהינּו ְלעֹוָלם ָוֶעד47. ועוד הוא מוסיף 
הוא  ִּדֵּבר.  ְצָבאֹות  ה'  ִפי  ִּכי  ַמֲחִריד  ְוֵאין  ְּתֵאָנתֹו  ְוַתַחת  ַּגְפנֹו  ַּתַחת  ִאיׁש  ְוָיְׁשבּו  לסיום: 
ַוֵּיֶׁשב  בימי שלמה:  מבסס את החזון המשיחי העתידי, על תקופת הזוהר כמו שהיה 
ְיהּוָדה ְוִיְׂשָרֵאל ָלֶבַטח ִאיׁש ַּתַחת ַּגְפנֹו ְוַתַחת ְּתֵאָנתֹו ִמָּדן ְוַעד ְּבֵאר ָׁשַבע ֹּכל ְיֵמי ְׁשֹלֹמה48. 
העולמית  המהפכה  את  להרחיב  יהיה  אפשר  ואז  תפארתם  אל  יחזרו  ישראל  קודם 
ַוֲחִניֹתֵתיֶהם ְלַמְזֵמרֹות, ֹלא ִיְׂשאּו ּגֹוי ֶאל  ולהחילה על כולם: ְוִכְּתתּו ַחְרֹבֵתיֶהם ְלִאִּתים 

ּגֹוי ֶחֶרב ְוֹלא ִיְלְמדּון עֹוד ִמְלָחָמה. 
יואל השתמש בדימוי של ישעיהו לשרטט את יום ה', אלא שבאופן מרחיק לכת הפך 
אותו על פניו, במקום לקרוא לשלום, הוא קורא למלחמה עולמית ומלחמת חרמה: 
ַהִּמְלָחָמה. ֹּכּתּו  ַאְנֵׁשי  ֹּכל  ַיֲעלּו  ִיְּגׁשּו  ַהִּגּבֹוִרים  ָהִעירּו  ִמְלָחָמה  ַקְּדׁשּו  ַּבּגֹוִים  "ִקְראּו ֹזאת 
ַהּגֹוִים  ָכל  ָוֹבאּו  עּוׁשּו  ָאִני.  ִּגּבֹור  ֹיאַמר  ַהַחָּלׁש  ִלְרָמִחים  ּוַמְזְמֹרֵתיֶכם  ַלֲחָרבֹות  ִאֵּתיֶכם 
ִמָּסִביב ְוִנְקָּבצּו ָׁשָּמה ַהְנַחת ה' ִּגּבֹוֶריָך. ֵיעֹורּו ְוַיֲעלּו ַהּגֹוִים ֶאל ֵעֶמק ְיהֹוָׁשָפט ִּכי ָׁשם ֵאֵׁשב 

ִלְׁשֹּפט ֶאת ָּכל ַהּגֹוִים ִמָּסִביב"49. 
גאולה. מסתבר ששניהם  גישות הפוכות, שני דגמים שונים לחלוטין של  אלה שתי 
יבואו הדברים בדרכי  ודרגתו. כאשר הדור בשל,  והם תלויים במצב הדור  אפשריים, 

שלום, ואם לאו, לא יהיה מנוס ממאבק והכרעה. 
ואכן אף על פי שישעיהו פתח את ספרו בחזון אחרית הימים, המבשר כיצד כל הגויים 
ְלִאִּתים  ַחְרבֹוָתם  ְוִכְּתתּו  עולמי:  שלום  וישתרר  מרצונם,  שמים  מלכות  עול  יקבלו 
ַוֲחִניתֹוֵתיֶהם ְלַמְזֵמרֹות. הוא חתם את ספרו באש ובחרב: "ִּכי ִהֵּנה ה' ָּבֵאׁש ָיבֹוא ְוַכּסּוָפה 
ַמְרְּכֹבָתיו ְלָהִׁשיב ְּבֵחָמה ַאּפֹו ְוַגֲעָרתֹו ְּבַלֲהֵבי ֵאׁש. ִּכי ָבֵאׁש ה' ִנְׁשָּפט ּוְבַחְרּבֹו ֶאת ָּכל ָּבָׂשר 
ְוַרּבּו ַחְלֵלי ה'" )ס"ו טו טז(. אולי העולם יזדקק לשתי ההופעות, ושתיהן יבואו בזו אחר 
זו, האחת תסלול את דרכה של האחרת, בתחילה תתגלה השכינה באש, ואחר כך בקול 

דממה דקה50.

אֹור ה' )ה(.  ית ַיֲעקֹב ְלכּו ְוֵנְלָכה ּבְ ~ ּבֵ
מי קורא את הקריאה הזאת?

ולהתכונן  ה'  באור  ללכת  התנהגותו,  את  לשנות  ומזרזו  שלפניו,  לעם  קורא  הנביא  א. 

סנהדרין פ"ט א.  46
מיכה ד' ד-ה.  47

מלכים-א ה' ה.  48
יואל ד' ט- יב.  49

באותו סדר בו באה ההופעה האלוהית לאליהו בהר חורב )מלכים א י"ט יב(.  50

אל הגאולה51. קריאה זו היא נקודת המעבר מחזון העתיד המופלא אל גופו של פרק ב' 
ותוכחתו הגדולה. באחרית הימים יבואו כל הגויים ויתאחדו סביב האמונה, אולם הנביא 
צריך לחזור מן החזון המשיחי הרחוק והמופלא אל המציאות, ולנהל את ההווה בדרך 
לשם. ועד שהעולם כולו יגיע אל התכלית, ילך לו בית יעקב לבדו בדרך ה', ויזכה לאורו.    
והם מזרזים את ישראל  לירושלים, לעתיד לבוא,  ב. או שאלה דברי העמים העולים 

לעלות יחד איתם. 
כך או כך, עם ישראל זקוק לזירוז. ועד שיגיע היום ההוא, קיימת סכנה שאפילו ישראל 
לא ימלאו את תפקידם, ובמקום להיות מופת לגויים, יאמצו את תרבות העמים, ויעזבו 
הכוח  תחושת  את  להוליד  עלולים  החומריים,  ונכסיו  עושרו  העם,  הצלחת  ה'.  את 

הממכרת, שיביאוהו להרגשה שבכוחו עשה את החיל הזה, ואינו תלוי בשכינה. 

רד"ק.  51
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ג.	ְוִנְׂשַּגב	ה'	ְלַבּדֹו	ַּבּיֹום	ַההּוא
פרקים	ב'-ד'	

ים ּוְבַיְלֵדי  ּתִ ִלׁשְ ּפְ ֶדם ְועְֹנִנים ּכַ י ָמְלאּו ִמּקֶ ית ַיֲעקֹב ּכִ ָך ּבֵ ה ַעּמְ ּתָ י ָנַטׁשְ ב' )ו( ּכִ

ֵלא  ּמָ ַוּתִ ְלאְֹצרָֹתיו  ֵקֶצה  ְוֵאין  ְוָזָהב  ֶסף  ּכֶ ַאְרצֹו  ֵלא  ּמָ ַוּתִ )ז(  יקּו:  ּפִ ַיׂשְ ָנְכִרים 

ה ָיָדיו  ֵלא ַאְרצֹו ֱאִליִלים ְלַמֲעׂשֵ ּמָ בָֹתיו: )ח( ַוּתִ ַאְרצֹו סּוִסים ְוֵאין ֵקֶצה ְלַמְרּכְ

א ָלֶהם:  ּשָׂ ל ִאיׁש ְוַאל ּתִ ּפַ ח ָאָדם ַוִּיׁשְ ַ עָֹתיו: )ט( ַוִּיּשׁ ר ָעׂשּו ֶאְצּבְ ֲחוּו ַלֲאׁשֶ ּתַ ִיׁשְ

ְבהּות  אֹנֹו: )יא( ֵעיֵני ּגַ ַחד ְיהָֹוה ּוֵמֲהַדר ּגְ ֵני ּפַ ָעָפר ִמּפְ ֵמן ּבֶ )י( ּבֹוא ַבּצּור ְוִהּטָ

ּיֹום ַההּוא: ב ְיהָֹוה ְלַבּדֹו ּבַ ּגַ ים ְוִנׂשְ ח רּום ֲאָנׁשִ ֵפל ְוׁשַ ָאָדם ׁשָ

	עוזיה	ויותם.	1
מפרק  )חוץ  המלכים  ימי  לפי  כרונולוגי,  בסדר  כנראה  מסודרות  ישעיהו  נבואות 
בתקופתם  ויותם.  עוזיה  בתקופת  כנראה  נאמרו  הראשונים  הפרקים  ההקדמה(. 
השתנתה מפת האזור. הארמים מצאו את עצמם עומדים נגד אשור המתעצמת מצפון 
והתפשטו בהסכמה  ויהודה, חברו  ישראל  ישראל. שתי הממלכות,  על  לאיים  וחדלו 
עוזיה  של  הארוכה  שלטונו  תקופת  את  בקצרה  מתאר  מלכים  ספר  שנוצר.  במרחב 

ֶבָה ִליהּוָדה"1.  ָנה ֶאת ֵאיַלת ַוְיִשׁ כמלך גדול ותקיף: הּוא בָּ

ְפֹרץ ֶאת חֹוַמת  ים ַוִיּ ִתּ ִלְשׁ ְפּ ֶחם ַבּ ָלּ ֵצא ַוִיּ ספר דברי הימים הוסיף על כך פרטים רבים: ַוֵיּ
ְעְזֵרהּו  ַוַיּ ים.  ִתּ ִלְשׁ ּוַבפְּ ּדֹוד  ַאְשׁ ְבּ ָעִרים  ְבֶנה  ַוִיּ ּדֹוד  ַאְשׁ חֹוַמת  ְוֵאת  ַיְבֵנה  חֹוַמת  ְוֵאת  ת  ַגּ
נּו ָהַעּמֹוִנים ִמְנָחה  ְתּ עּוִנים. ַוִיּ ַעל ְוַהְמּ גּור ָבּ ִבים ְבּ ְשׁ ים ְוַעל ָהַעְרִבים ַהֹיּ ִתּ ִלְשׁ ָהֱאֹלִהים ַעל ְפּ

י ֶהֱחִזיק ַעד ְלָמְעָלה2. מֹו ַעד ְלבֹוא ִמְצַרִים ִכּ ֶלְך ְשׁ הּו ַוֵיּ ָיּ ְלֻעִזּ

יהודה חלקים מן האזור הפלשתי, את אשדוד  לראשונה, מאז פילוג המלוכה, לכדה 
היבשתיים  המסחר  בנתיבי  ושלטה  הים,  דרך  לאורך  מצודות  קבעה  יבנה.  ואת 
המוליכים מערב וממצרים צפונה. השליטה על צירי המסחר ושבטי הערבים, הגדילה 
מֹו ַעד ְלבֹוא ִמְצַרִים  ֶלְך ְשׁ הּו ַוֵיּ ָיּ נּו ָהַעּמֹוִנים ִמְנָחה ְלֻעִזּ ְתּ את הכנסות המדינה. כאמור: "ַוִיּ

י ֶהֱחִזיק ַעד ְלָמְעָלה"3. ִכּ

ֶמֶלְך  ִעם  ִנְלַחם  ְוהּוא  כעוצר(:  שימש  יותם  כאשר  )כנראה  היא  גם  התפשטה  יהודה 

מלכים-ב י"ד כב.  1
דברי הימים-ב כ"ו ו-ח.  2

דברי הימים-ב כ"ו ח.  3

ַוֲעֶשֶׂרת ֲאָלִפים  ֶסף  ֶכּ ר  ַכּ ִכּ ָנה ַהִהיא ֵמָאה  ׁ ָשּ ַבּ נּו לֹו ְבֵני ַעּמֹון  ְתּ ַויִּ ֱחַזק ֲעֵליֶהם  ַוֶיּ ֵני ַעּמֹון  ְבּ
ית4.  ִלִשׁ ׁ ִנית ְוַהְשּ ׁ ָנה ַהֵשּ ׁ ֵני ַעּמֹון ּוַבשָּ יבּו לֹו ְבּ ים ּוְשׂעֹוִרים ֲעֶשֶׂרת ֲאָלִפים ֹזאת ֵהִשׁ ִרים ִחִטּ ֹכּ
כאשר  חשבונה  ועל  ישראל,  ממלכת  עם  פעולה  בשיתוף  בוודאי  נעשית  זו  פעילות 
על  מרמז  וגד  ראובן  בבני  הירדן  בעבר  שנערך  מפקד  ירבעם5.  ימי  בסוף  נחלשה 
ְיהּוָדה  ֶמֶלְך  יֹוָתם  יֵמי  ִהְתַיְחׂשּו בִּ ם  ָלּ "ֻכּ התפשטות היישוב היהודי בגלעד באותה עת: 
ּוִביֵמי ָיָרְבָעם ֶמֶלְך ִיְשָׂרֵאל"6. הד לעלייתה של יהודה נמצא גם בנבואת הושע: "ָהיּו ָשֵׂרי 

ִים ֶעְבָרִתי"7. ַמּ ּפֹוְך ַכּ בּול, ֲעֵליֶהם ֶאְשׁ יֵגי ְגּ ַמִסּ ְיהּוָדה ְכּ

הּו  ָיּ ֶבן ֻעִזּ ספר דברי הימים מספר עוד על מפעלי הבנייה של עוזיה והרחבת החקלאות: ַוִיּ
ִלים  ִמְגָדּ ֶבן  ַוִיּ ֵקם.  ַוְיַחְזּ ְקצֹוַע  ַהִמּ ְוַעל  ְיא  ַער ַהגַּ ַשׁ ְוַעל  ה  נָּ ַהִפּ ַער  ַשׁ ם ַעל  לִַ ירּוָשׁ ִלים בִּ ִמְגָדּ
ָהִרים  ִרים ְוֹכְרִמים ֶבּ יׁשֹור ִאָכּ ֵפָלה ּוַבִמּ ׁ ב ָהָיה לֹו ּוַבְשּ י ִמְקֶנה ַרּ ים ִכּ רֹות ַרִבּ ְחֹצב ֹבּ ר ַוַיּ ְדָבּ ִמּ ַבּ
ר  ִמְספַּ הּו ַחִיל ֹעֵשׂה ִמְלָחָמה יֹוְצֵאי ָצָבא ִלְגדּוד ְבּ ָיּ י ֹאֵהב ֲאָדָמה ָהָיה. ַוְיִהי ְלֻעִזּ ְרֶמל ִכּ ּוַבַכּ
י  ר ָראֵשׁ ל ִמְסַפּ ֶלְך. ֹכּ ֵׂרי ַהֶמּ ַיד ְיִעיֵאל ַהּסֹוֵפר ּוַמֲעֵשָׂיהּו ַהּׁשֹוֵטר ַעל ַיד ֲחַנְנָיהּו ִמָשּ ָתם ְבּ ֻקָדּ ְפּ
ְבַעת  ְוִשׁ ֶאֶלף  ֹלׁש ֵמאֹות  ְשׁ ָצָבא  ֵחיל  ָיָדם  ְוַעל  ׁש ֵמאֹות.  ְוֵשׁ ִים  ַאְלַפּ ָחִיל  ְלִגּבֹוֵרי  ָהָאבֹות 
הּו  ָיּ ֻעִזּ ָלֶהם  ֶכן  ַוָיּ ָהאֹוֵיב.  ַעל  ֶלְך  ַלֶמּ ַלְעֹזר  ָחִיל  ֹכַח  בְּ ִמְלָחָמה  עֹוֵשׂי  ֵמאֹות  ַוֲחֵמׁש  ֲאָלִפים 
ם  לִַ ירּוָשׁ ַעׂש ִבּ תֹות ּוְלַאְבֵני ְקָלִעים. ַוַיּ ְרֹינֹות ּוְקָשׁ ים ּוְרָמִחים ְוכֹוָבִעים ְוִשׁ ָבא ָמִגִנּ ְלָכל ַהָצּ
ֹדלֹות  ים ּוָבֲאָבִנים ְגּ ִחִצּ ּנֹות ִלירֹוא ַבּ ִלים ְוַעל ַהִפּ ְגָדּ ב ִלְהיֹות ַעל ַהִמּ ֶבת חֹוֵשׁ ֹבנֹות ַמֲחֶשׁ ׁ ִחְשּ

י ָחָזק8. י ִהְפִליא ְלֵהָעֵזר ַעד ִכּ מֹו ַעד ְלֵמָרחֹוק ִכּ ֵצא ְשׁ ַוֵיּ

ה"מגדלים במדבר" היו ביצורי קו-הגנה, העומד לפני ביצורי השפלה והרי יהודה. בנו 
יָרִנּיֹות  ָנה ִבּ ים ָבּ ַהר ְיהּוָדה ּוֶבֳחָרִשׁ ָנה ְבּ יותם המשיך את המפעל הזה, ככתוב: "ְוָעִרים ָבּ

ִלים"9.  ּוִמְגָדּ

ַעׂש  "ַוַיּ עוזיה:  של  לצדקותו  דומה  באופן  מתייחסים  הימים  דברי  וספר  מלכים  ספר 
ִחים  ְמַזְבּ ָהָעם  עֹוד  ָסרּו  מֹות ֹלא  ַהָבּ ַרק  ָאִביו.  ֲאַמְצָיהּו  ָעָשׂה  ר  ֲאֶשׁ ֹכל  ְכּ ה'  ֵעיֵני  ְבּ ר  ָשׁ ַהָיּ
יֵמי  מֹות10. דברי הימים מוסיף את דבקותו בנביאים: "ַוְיִהי ִלְדֹרׁש ֱאֹלִהים ִבּ ָבּ ִרים בַּ ּוְמַקְטּ

ְרׁשֹו ֶאת ה' ִהְצִליחֹו ָהֱאֹלִהים"11.  ְרֹאת ָהֱאֹלִהים, ּוִביֵמי ָדּ ִבין ִבּ ְזַכְרָיהּו ַהֵמּ

שהביאו  רוחני,  משבר  החל  כך  ה'.  את  לדרוש  חדל  שבסופו  נלמד,  שמכאן  אלא 
את  חילקה  התורה  קטורת.  להקטיר  ה'  היכל  אל  להיכנס  העזתו  ומכאן  גאווה,  לידי 
כופר  האחר,  התחום  על  להשתלט  האחד  וניסיון  ישראל,  בתוך  השונים  התפקידים 

דברי הימים-ב כ"ז ה.  4
ירבעם השני הרחיב את גבול ממלכת ישראל עד "ים הערבה", דרום ים המלח. מלכים-ב י"ד כה.   5

עמוס ו' יד.
דברי הימים-א ה' א-יז. ואולי אז הוקמו שם אחוזות גדולות, כמו "ארץ טבאל".  6

הושע ה' י.  7
דברי הימים-ב כ"ו ט-טו.  8

דברי הימים-ב כ"ז ד.  9
מלכים-ב ט"ו ג-ה. ודברי הימים-ב כ"ו ד.  10

דברי הימים-ב כ"ו ה.  11
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ג. ונשגב ה’ לבדו ביום ההוא

ֵהיַכל ה'  ֶאל  ֹבא  ַוָיּ ֱאֹלָהיו  -ה'  ַבּ ְמַעל  ַוִיּ ִחית  ְלַהְשׁ ַעד  ִלּבֹו  ַבּה  ָגּ ּוְכֶחְזָקתֹו  בה ובסמכותה: 
ֵני  ְבּ מֹוִנים  ְשׁ ַל-ה'  ֲהִנים  ֹכּ ְוִעּמֹו  ֵהן  ַהֹכּ ֲעַזְרָיהּו  ַאֲחָריו  ֹבא  ַויָּ ֹטֶרת.  ַהְקּ ח  ִמְזַבּ ַעל  ְלַהְקִטיר 
ֵני ַאֲהֹרן  ֲהִנים בְּ י ַלֹכּ הּו ְלַהְקִטיר ַל-ה' ִכּ ָיּ אְמרּו לֹו ֹלא ְלָך ֻעִזּ ֶלְך ַוֹיּ הּו ַהֶמּ ָיּ ַעְמדּו ַעל ֻעִזּ ָחִיל. ַוַיּ
הּו  ָיּ ְזַעף ֻעִזּ י ָמַעְלָתּ ְוֹלא ְלָך ְלָכבֹוד ֵמ-ה' ֱאֹלִהים. ַוִיּ ׁש ִכּ ְקָדּ ים ְלַהְקִטיר ֵצא ִמן ַהִמּ ִשׁ ַהְמֻקָדּ
ֵבית  ֲהִנים ְבּ ַרַעת ָזְרָחה ְבִמְצחֹו ִלְפֵני ַהֹכּ ֲהִנים ְוַהָצּ ּוְבָידֹו ִמְקֶטֶרת ְלַהְקִטיר ּוְבַזְעּפֹו ִעם ַהֹכּ
ְמֹצָרע  הּוא  ה  ְוִהֵנּ ֲהִנים  ַהֹכּ ְוָכל  ָהֹראׁש  ֹכֵהן  ֲעַזְרָיהּו  ֵאָליו  ֶפן  ַוִיּ ֹטֶרת.  ַהְקּ ח  ְלִמְזַבּ ֵמַעל  ה' 
ֶלְך ְמֹצָרע ַעד יֹום  הּו ַהמֶּ ָיּ עֹו ה'. ַוְיִהי ֻעִזּ י ִנְגּ ם ְוַגם הּוא ִנְדַחף ָלֵצאת ִכּ ׁ ְבִהלּוהּו ִמשָּ ִמְצחֹו ַוַיּ בְּ
ֶלְך ׁשֹוֵפט ֶאת  ית ַהֶמּ נֹו ַעל בֵּ ית ה' ְויֹוָתם ְבּ י ִנְגַזר ִמֵבּ ִכּ ית ְמֹצָרע  ית ַהָחְפִשׁ ב ֵבּ ֶשׁ ַוֵיּ מֹותֹו 

ַעם ָהָאֶרץ12.

למסורת 'סדר עולם', ביום שנכנס עוזיה להקטיר קטרת: "בו ביום החלה נבואת ישעיהו, 
והיה רעש גדול על אדמת ישראל: בעמוס הוא אומר: ְׁשָנַתִים ִלְפֵני ָהָרַעׁש13. ובישעיה 
ַאּמֹות  ַוָּיֻנעּו  דכתיב:  הרעש,  ביום  היה  והוא  )ו'(.  ֻעִּזָּיהּו  ַהֶּמֶלְך  מֹות  ִּבְׁשַנת  אומר:  הוא 

ַהִּסִּפים ִמּקֹול ַהּקֹוֵרא )ו' ד("14. 

יוסף בן מתתיהו תיאר את האירוע בצבעוניות רבה: 

"ביום )חג( חשוב, שחוגגים אותו בתהלוכת עם, לבש המלך בגד כהונה, ונכנס 
לעזרה להקריב לאלהים על מזבח הזהב. אולם עזריהו הכוהן הגדול ושמונים 
לא  זו  ועבודה  הואיל  להקריב,  )לו(  שאסור  באמרם,  בעדו,  עצרו  אתו  כוהנים 
הותרה אלא לבני אהרון בלבד. וכשהרימו קולם וקראו שיצא ולא יחטא לאלהים, 
נתכעס ואיים עליהם בעונש מות, אם לא ישתתקו. אולם עוד הוא מדבר ורעש 
גדול הרעיש את הדמה והמקדש נתבקע ונוגה שמש מבריק הבהיק ונפל על פני 
המלך, שהוכה מיד בצרעת. ולפני העיר, על יד )מקום( הנקרא עין רוגל, נשברה 
ועמדה על ההר שבמזרח, עד  ריסים  והתגלגלה ארבעה  מחצית הר שממערב 
שנסתמו הדרכים והפרדסים של המלך. וכשראו הכוהנים את פני המלך והם 

לקו בצרעת, הודיעוהו את דבר האסון וצווהו לצאת את העיר כטמא"15.

מרידת עוזיה בכהונה שקולה לחטא קורח ועדתו, הן מבחינת חומרת המרד והן בגלל 
חומרת עונשו וליוויו ברעש אדמה: 

אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה: חלוק לו כבוד )לאהרון( כנגד כל ישראל, כדי 
שיראו אותו שהוא נכנס לכהונה גדולה, ותתרה בהן שלא יחלוקו על הכהונה 

כקרח וכעדתו, שאני יודע שעתיד עוזיה לעמוד ולחלוק על הכהונה16.

דברי הימים-ב כ"ו טז-כא.  12
עמוס א'.  13

ברייתא דסדר עולם רבה כ'. ביטוי נוסף לרעש הגדול הזה מופיע שנים רבות אחר כך בדברי זכריה:   14
"ַכֲּאֶשׁר ַנְסֶתּם ִמְפֵּני ָהַרַעׁש ִבּיֵמי ֻעִזָּיּה ֶמֶלְך ְיהּוָדה" זכריה י"ד.

קדמוניות היהודים, מהדורת שליט, ספר תשיעי סעיפים 222-227.  15
זהים  העונשים  את  לעשות  כדי  האש,  את  גם  לרעש  הוסיפו  ובתנחומא  ט"ו.  צו  תנחומא  מדרש   16

את תולדות עוזיה, הראשונים והאחרונים, כתב ישעיהו בן אמוץ הנביא17, אולם ספר זה 
לא הגיע לידנו ובנבואותיו שלפנינו אין תיאור היסטורי של ימי עוזיה. 

על  ישעיהו  של  המפורסמת  לנבואתו  לקשור  אפשר  המלך  של  הצרעת  מחלת  את 
סבלו של עבד ה'. עוזיה נחשב למלך צדיק, וצרעתו חוללה משבר רוחני ומדיני חמור, 
זו רעידת אדמה גם מבחינה לאומית ורוחנית, והיא מחייבת הסבר. הנביא הבין שאי 
אפשר לתלות את המשבר הגדול הזה רק בחטאו של עוזיה וגאוותו, על כן הרחיב את 

היריעה וראה בזה עונש כללי על חטא בני דורו: 

ֶרׁש ֵמֶאֶרץ  ׁ ּיֹוֵנק ְלָפָניו, ְוַכֹשּ ַעל ַכּ ֻמָעֵתנּו; ּוְזרֹוַע ה', ַעל-ִמי ִנְגָלָתה. ַוַיּ ִמי ֶהֱאִמין, ִלְשׁ
ים,  ה--ֹלא-ֹתַאר לֹו, ְוֹלא ָהָדר; ְוִנְרֵאהּו ְוֹלא-ַמְרֶאה, ְוֶנְחְמֵדהּו. ִנְבֶזה ַוֲחַדל ִאיִשׁ ִצָיּ
ְבֻנהּו. ָאֵכן ֳחָלֵינּו הּוא  ּנּו, ִנְבֶזה ְוֹלא ֲחַשׁ ִנים ִמֶמּ ר פָּ ִאיׁש ַמְכֹאבֹות ִוידּוַע ֹחִלי; ּוְכַמְסֵתּ
ה. ְוהּוא ְמֹחָלל  ה ֱאֹלִהים ּוְמֻענֶּ ְבֻנהּו, ָנגּוַע ֻמֵכּ ַוֲאַנְחנּו ֲחַשׁ ָנָשׂא, ּוַמְכֹאֵבינּו ְסָבָלם; 

א-ָלנּו )נ"ג א-יב(. לֹוֵמנּו ָעָליו, ּוַבֲחֻבָרתֹו ִנְרָפּ א ֵמֲעו ֹֹנֵתינּו; מּוַסר ְשׁ ֵענּו, ְמֻדָכּ ָשׁ ִמְפּ

מסתבר שישעיהו ראה לפני עיניו את דמות עוזיה, וכיוון לו כאשר הזכיר את ה'נגע' ואת 
'ההוצאה מארץ חיים'18. סבל המלך יכפר על הדור, ובני הדור התפללו עליו שיחלים 

בדרך נס ויחזור אל כס המלוכה. 

ִית  ֶלְך ַעל ַהַבּ ן ַהֶמּ כאשר נצטרע עוזיה שימש יֹוָתם בנו כעוצר במקומו, ככתוב: ְויֹוָתם ֶבּ
ית ה' ָהֶעְליֹון  ַער ֵבּ ָנה ֶאת ַשׁ ֵפט ֶאת ַעם ָהָאֶרץ19. ליותם היה חלק במפעלי הבנייה: הּוא ָבּ ֹשׁ

ִלים20.  יָרִנּיֹות ּוִמְגדָּ ָנה ִבּ ים ָבּ ַהר ְיהּוָדה ּוֶבֳחָרִשׁ ָנה ְבּ ָנה ָלֹרב. ְוָעִרים בָּ ּוְבחֹוַמת ָהֹעֶפל ָבּ

ָנה  ׁ ָשּ נּו לֹו ְבֵני ַעּמֹון ַבּ תְּ ֱחַזק ֲעֵליֶהם ַוִיּ ֵני ַעּמֹון ַוֶיּ הוא כבש את עמון: ְוהּוא ִנְלַחם ִעם ֶמֶלְך ְבּ
יבּו לֹו  ים ּוְשׂעֹוִרים ֲעֶשֶׂרת ֲאָלִפים ֹזאת ֵהִשׁ ִרים ִחִטּ ֶסף ַוֲעֶשֶׂרת ֲאָלִפים ֹכּ ר ֶכּ ַכּ ַהִהיא ֵמָאה ִכּ

ית )ה(. ִלִשׁ ׁ ִנית ְוַהְשּ ׁ ָנה ַהֵשּ ׁ ֵני ַעּמֹון ּוַבָשּ בְּ
חכמים שיבחוהו ואמרו: 

עד  מיום שנבראתי  הדין  מן  כולו  אני לפטור את העולם  יכול  "משום רשב"י: 
עתה, ואילמלי אליעזר בני עמי מיום שנברא העולם ועד עכשיו, ואילמלי יותם 

בן עוזיהו עמנו מיום שנברא העולם עד סופו"21. 

בשריפה,  לשרפו  השרפים  ובאו  וארץ  שמים  רעשו  בהיכל  להקטיר  עוזיה  שעמד  ביום  לחלוטין: 
כמו שנאמר )במדבר ט"ז( ואש יצאה מאת ה' ותאכל את החמשים ומאתים איש מקריבי הקטרת, 
על שהקריבו קטורת זרה, וזהו שקראם שרפים שבאו לשורפו, ובאו שמים כמו כן לשורפו, והארץ 

לבולעו, כסבורים דינו להבלע כקרח שערער על הכהונה )תנחומא צו יג(.
דברי הימים-ב כ"ו כב.  17

"בית החופשית", באוגרית ח'פת'ת הוא כינוי לשאול, עולם המתים.  18
מלכים-ב' ט"ו ה.  19

דברי הימים-ב כ"ז ג-ד.  20
סוכה מ"ה ב.  21

פרק ב
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ג. ונשגב ה’ לבדו ביום ההוא

יותם המשיך את פעלי אביו, אך ימי שלטונו נבלעו בשנות מלכותו של עוזיה ונקראו 
ליטול  בלי  שמים  לשם  אפוא  ופעל  הקלעים,  מאחורי  מוצנע  נשאר  יותם  שמו.  על 
לעצמו כבוד. זה הופך אותו לדמות של איש חסיד אמיתי, הראוי לפטור את העולם 

כולו מן הדין.  

	יֹום	ַלה'	ְצָבאֹות	ַעל	ָּכל	ֵּגֶאה	ָוָרם.	2
והעולם  מפוארת,  בהופעה  הבית  הר  על  השכינה  מופיעה  הימים  אחרית  בנבואת 
בגבורתה,  השכינה  מופיעה  הפרק  של  השני  בחלקו  וברצון.  באהבה  לפניה  מתבטל 
מחריבה, מכלה והורסת את כל הישגי האדם, ומציגה אותו בקלונו ובאפסותו. שתי 
ההופעות הללו הן שני הקטבים של התפיסה הדתית, אהבה ויראה, בדחילו ורחימו22,

או הרעה,  והאדם בבחירתו, הטובה  הן שתי חלופות היסטוריות,  שתי פרשיות אלה 
קובע איזו תתקיים. או ששני החזונות יופיעו בזה אחר זה, ובסדר הפוך: אחרי שיקיץ 
הקץ על כל גאה ורם, וההרים והגבעות ישפלו, אז יתרומם הר בית ה' והאדם יעבוד את 

בוראו ביראת הרוממות. 

ַוִּתָּמֵלא ַאְרצֹו ֶּכֶסף ְוָזָהב ְוֵאין ֵקֶצה ְלֹאְצֹרָתיו ַוִּתָּמֵלא ַאְרצֹו סּוִסים ְוֵאין ֵקֶצה ְלַמְרְּכֹבָתיו 
)ז(. תוכחת הנביא נשענת על ההגבלות שנאמרו בתורה בפרשת המלך: ַרק ֹלא ַיְרֶּבה ּלֹו 
סּוִסים. ְוֹלא ַיְרֶּבה ּלֹו ָנִׁשים. ְוֶכֶסף ְוָזָהב ֹלא ַיְרֶּבה ּלֹו ְמֹאד23. המלך נאסר באלה: "ְלִבְלִּתי 

רּום ְלָבבֹו ֵמֶאָחיו, ּוְלִבְלִּתי סּור ִמן ַהִּמְצָוה ָיִמין ּוְׂשֹמאול". 
בא ישעיהו והרחיב את האיסור אל החברה כולה24. חברה השטופה בנהנתנות וכוחנות 
שורש  שהם  המופרז,  העצמי  והביטחון  הגאווה  בחטא  תיפול  וצבאית25,  חומרית 

"בשעה שיתבונן האדם במעשיו וברואיו הנפלאים הגדולים ויראה מהן חכמתו שאין לה ערך ולא   22
קץ מיד הוא אוהב ומשבח ומפאר ומתאוה תאוה גדולה לידע השם הגדול כמו שאמר דוד צמאה 
נפשי לאלהים לאל חי. וכשמחשב בדברים האלו עצמן מיד הוא נרתע לאחוריו ויפחד ויודע שהוא 
בריה קטנה שפלה אפלה עומדת בדעת קלה מעוטה לפני תמים דעות כמו שאמר דוד כי אראה 

שמיך מעשה אצבעותיך מה אנוש כי תזכרנו" רמב"ם יסודי התורה פ"ב.
דברים י"ז יד-כ.  23

'דרשה' מרחיבה כזו של שלושת האיסורים שאסרה התורה על המלך, מופיעה בעצם בכתוב עצמו,   24
ביחס לגדעון, שלא היה מלך אלא העניו והעממי בשופטים: א. הוא גייס צבא גדול )ז' ד(, והקב''ה 
דרש ממנו לפזרו, בדומה לאיסור הסוסים: ''ויאמר ה' אל גדעון רב העם אשר אתך מתתי את מדין 
היו  ''ולגדעון  נשים:  לו  הוא הרבה  ב.  ב(.  )ז'  לי''  הושיעה  ידי  ישראל לאמר  עלי  יתפאר  פן  בידם, 
שבעים בנים יצאי ירכו כי נשים רבות היו לו'' )ח' ל(. גם פילגש משכם )ח' לא(. ג. גדעון הרבה כסף 
וזהב לאות תודה על נצחונו: ''ויהי משקל נזמי הזהב אשר שאל אלף ושבע מאות זהב... ויעש אותו 
גדעון לאפוד ויצג אותו בעירו בעפרה'' )ח' כה-כז(. התוצאה הייתה שמי שברח מן השלטון והכבוד, 
הוליד את אבימלך, שכל מעייניו כבוד, שהרג את שבעים אחיו, השתרר בכוח על ישראל והחריב את 

מפעלו של אביו. 
ְוַעל  ָרב  ִּכי  ֶרֶכב  ַעל  ַוִּיְבְטחּו  ֵענּו  ִיּׁשָ סּוִסים  ַעל  ְלֶעְזָרה  ִמְצַרִים  ַהֹּיְרִדים  הֹוי  א(:  )ל"א  ישעיהו  כדברי   25

ָּפָרִׁשים ִּכי ָעְצמּו ְמֹאד ְוֹלא ָׁשעּו ַעל ְקדֹוׁש ִיְׂשָרֵאל ְוֶאת ה' ֹלא ָדָרׁשּו. וראה גם הושע י''ד ד.

העבודה הזרה26. 

תוכחתו של הנביא מתאימה לדמותו של עוזיה27:

)טז( ּוְכֶחְזָקתֹו ָּגַבּה ִלּבֹו ַעד ְלַהְׁשִחית.ִּכי יֹום ַלה' ְצָבאֹות ַעל ָּכל ֵּגֶאה ָוָרם

ַוַיְחֹצב ֹּברֹות ַרִּבים. ְוֹכל ִמְׁשַען ָמִים

ַוִּתָּמֵלא ַאְרצֹו סּוִסים
ְוֵאין ֵקֶצה ְלַמְרְּכֹבָתיו

)יא( ַוְיִהי ְלֻעִּזָּיהּו ַחִיל ֹעֵׂשה ִמְלָחָמה.

)י( ַוִּיֶבן ִמְגָּדִלים ַּבִּמְדָּבר ַוַיְחֹצב ֹּברֹות ַרִּבים)טו( ְוַעל ָּכל ִמְגָּדל ָּגֹבַּה

)ז( ַוִּתָּמֵלא ַאְרצֹו ֶּכֶסף ְוָזָהב
ְוֵאין ֵקֶצה ְלֹאְצֹרָתיו

ֵפָלה ּוַבִּמיׁשֹור ִאָּכִרים  ִּכי ִמְקֶנה ַרב ָהָיה לֹו ּוַבּׁשְ
ְוֹכְרִמים ֶּבָהִרים.

)יא( ֵעיֵני ַּגְבהּות ָאָדם ָׁשֵפל
ְוַׁשח רּום ֲאָנִׁשים

ְוַגם  ם  ִמּׁשָ ַוַּיְבִהלּוהּו  ְּבִמְצחֹו  ְמֹצָרע  ְוִהֵּנה הּוא 
הּוא ִנְדַחף ָלֵצאת ִּכי ִנְּגעֹו ה'.

לפיכך אפשר שמסקנתו: "ִחְדלּו ָלֶכם ִמן ָהָאָדם" )כב(, מכוונת גם לאישיות מסוימת, 
לאדם המרכזי בדור, לעוזיה, שבימיו בא העונש ברעש גדול: "באותה שעה נבקע היכל 
אילך ואילך שנים עשר מיל על שנים עשר מיל והיו הכהנים מבוהלים לצאת וגם הוא 
נבהל לצאת כי נגעו ה'"28. האדם שנתגאה וחשב שהגיע למרום, מצא עצמו בשאול 
תחתיות. השילוב של צרעת המלך עם רעש האדמה, מורה שאין זה חטא של המלך 
לבדו, אלא הלך רוח כללי שדבק בממלכת יהודה כולה, ועל כן העונש על גאווה זו יבוא 

גם למלך וגם לציבור כולו.
א ְוָׁשֵפל. ְוַעל ָּכל ִמְגָּדל ָּגֹבַּה ְוַעל ָּכל חֹוָמה  ִּכי יֹום ַלה' ְצָבאֹות ַעל ָּכל ֵּגֶאה ָוָרם ְוַעל ָּכל ִנּשָׂ
ְבצּוָרה )יב(. קריסת המגדלים היא סמל מקראי מובהק. היא מזכירה את מפלת מגדל 
ַמִים ְוַנֲעֶׂשה ָּלנּו ֵׁשם ֶּפן ָנפּוץ ַעל ְּפֵני  בבל: "ַוֹּיאְמרּו ָהָבה ִנְבֶנה ָּלנּו ִעיר ּוִמְגָּדל ְוֹראׁשֹו ַבּׁשָ
ָכל ָהָאֶרץ"29. סופו של דור הפלגה הוא אות אזהרה לדורות, טוב שהאדם יתרומם, אבל 
כאשר האדם מעמיד את עצמו במרכז ההוויה, תהרוס ההשגחה את מגדליו. תפארתו 
לא תהיה בבניית מגדלים אלא בהיאחזותו במגדל העוז של השכינה: "ִּכי ָהִייָת ַמְחֶסה 
יזכה  זה  ובזכות  בעולם,  ה'  שם  את  מגדל  המאמין  האדם  אֹוֵיב"30.  ִמְּפֵני  ֹעז  ִמְגַּדל  ִלי 

ואולי כנגד ריבוי הנשים באה בהמשך פרקנו תוכחת הנביא לנשים )ג' טז(: ַוֹּיאֶמר ה' ַיַען ִּכי ָגְבהּו   26
ְּבנֹות ִצּיֹון ַוֵּתַלְכָנה ְנטּויֹות ָּגרֹון וכו'.

דברי הימים ב כ"ו.  27
אבות דרבי נתן ט'.  28

בראשית י"א ד.  29
תהלים ס"א ד.  30

פרק ב



 

7071

ג. ונשגב ה’ לבדו ביום ההוא

ְוִנְׂשָּגב"31. במקום החשש: "ֶּפן ָנפּוץ", יבוא  לחסות בו: "ִמְגַּדל ֹעז ֵׁשם ה' ּבֹו ָירּוץ ַצִּדיק 
ִאיׁש  ִיְׁשְמעּו  ֹלא  'ֲאֶׁשר  עמוק:  פירוד  שהוליד  החטא  ָירּוץ".  במקום  "ּבֹו  הצדיק:  אצל 
ְׂשַפת ֵרֵעהּו'32, יבוא התיקון, היעד האלוהי המשותף לכל האנושות. וכולם ידברו שפה 

אחת: "ִּכי ָאז ֶאְהֹּפְך ֶאל ַעִּמים ָׂשָפה ְברּוָרה ִלְקֹרא ֻכָּלם ְּבֵׁשם ה' ְלָעְבדֹו ְׁשֶכם ֶאָחד'33. 
ה'  גאות  להתגלות  בדומה  בישראל,  והגאווה  החמדה  שכיות  את  תחריב  ה'  גאות 
יֹום  ִּכי  "'כי גאה גאה', ועתיד להתגאות, שנאמר:  ים סוף:  ביציאת במצרים ובקריעת 
א ְוָׁשֵפל" )יב(34. באמצעות ההשוואה מרחיבים  ַלה' ְצָבאֹות ַעל ָּכל ֵּגֶאה ָוָרם ְוַעל ָּכל ִנּׂשָ
חכמים את הפרשה הזאת ומטים אותה מן התחום הפנימי הישראלי אל החוץ. החזון 
מתאר פה אירוע עולמי, ועיקר עוקצו כלפי העמים. תוכחת הנביא מכוונת אפוא כלפי 
גאוותה של ממלכת אשור. עמי האזור ישבו בשלווה בנחלתם, כאמור: ַיֵּצב ְּגֻבֹלת ַעִּמים 
ְלִמְסַּפר ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל35. ולפתע באה האימפריה האשורית אספה אומות כאסוף ביצים 
עזובות, העתיקה אותן מנחלותיהן אל קצה האימפריה. סנחריב בלבל את האומות36 
והכריז: ְוָאִסיר ְּגבּוֹלת ַעִּמים )י' יג(. מול אלה יעלה שלטונו הבלעדי של ה' בעולם. זה 
שנתגלה ביציאת מצרים ובקריעת הים, ויחזור ויתגלה גם בעתיד: ְוַׁשח ַּגְבהּות ָהָאָדם 

ְוָׁשֵפל רּום ֲאָנִׁשים ְוִנְׂשַּגב ה' ְלַבּדֹו ַּבּיֹום ַההּוא' )ב' יז-יח(. 

ל  ּכָ ֵפל: )יג( ְוַעל  ְוׁשָ א  ִנּשָׂ ל  ּכָ ָוָרם ְוַעל  ֶאה  ּגֵ ל  ּכָ י יֹום ַליהָֹוה ְצָבאֹות ַעל  ּכִ )יב( 

ֶהָהִרים  ל  ּכָ ְוַעל  )יד(  ן:  ׁשָ ַהּבָ ַאּלֹוֵני  ל  ּכָ ְוַעל  ִאים  ּשָׂ ְוַהּנִ ָהָרִמים  ָבנֹון  ַהּלְ ַאְרֵזי 

חֹוָמה  ל  ּכָ ְוַעל  בֹּהַ  ּגָ ל  ִמְגּדָ ל  ּכָ ְוַעל  )טו(  אֹות:  ּשָׂ ַהּנִ ָבעֹות  ַהּגְ ל  ּכָ ְוַעל  ָהָרִמים 

ְבהּות  ח ּגַ ה: )יז( ְוׁשַ ִכּיֹות ַהֶחְמּדָ ל ׂשְ יׁש ְוַעל ּכָ ְרׁשִ ל ֳאִנּיֹות ּתַ ְבצּוָרה: )טז( ְוַעל ּכָ

ִליל  ּיֹום ַההּוא: )יח( ְוָהֱאִליִלים ּכָ ב ְיהָֹוה ְלַבּדֹו ּבַ ּגַ ים ְוִנׂשְ ֵפל רּום ֲאָנׁשִ ָהָאָדם ְוׁשָ

אֹונֹו  ַחד ְיהָֹוה ּוֵמֲהַדר ּגְ ֵני ּפַ ְמָערֹות ֻצִרים ּוִבְמִחּלֹות ָעָפר ִמּפְ ַיֲחלֹף: )יט( ּוָבאּו ּבִ

ְוֵאת  ַכְסּפֹו  ֱאִליֵלי  ֵאת  ָהָאָדם  ִליְך  ַיׁשְ ַההּוא  ּיֹום  ּבַ )כ(  ָהָאֶרץ:  ַלֲערֹץ  קּומֹו  ּבְ

משלי י"ח י.  31
בראשית י"א ז.  32

צפניה ג' ט. ראה רבי מרדכי יוסף מאיזביצא, ורשה תר"ן בית יעקב, פרשת נח.  33
מכלתא פרשת השירה ב'.  34

דברים ל"ב יח.  35
גר עמוני לפניהם בבית המדרש, אמר להם: מה אני לבא  יהודה  ביום בא  בו  ברכות כ"ח א: תנן,   36
בקהל? אמר לו רבן גמליאל: אסור אתה לבא בקהל; אמר לו רבי יהושע: מותר אתה לבא בקהל. 
אמר לו רבן גמליאל: והלא כבר נאמר: לא יבא עמוני ומואבי בקהל ה'! אמר לו רבי יהושע: וכי עמון 
ומואב במקומן הן יושבין? כבר עלה סנחריב מלך אשור ובלבל את כל האומות, שנאמר: ואסיר 
גבלות עמים ועתודותיהם שושתי ואוריד כאביר יושבים, וכל דפריש - מרובא פריש. אמר לו רבן 
גמליאל: והלא כבר נאמר: ואחרי כן אשיב את שבות בני עמון נאם ה' - וכבר שבו. אמר לו רבי 
יהושע: והלא כבר נאמר: ושבתי את שבות עמי ישראל - ועדיין לא שבו. מיד התירוהו לבא בקהל.

ָלבֹוא  )כא(  ִפים:  ְוָלֲעַטּלֵ רֹות  ּפֵ ַלְחּפֹר  ֲחוֹת  ּתַ ְלִהׁשְ לֹו  ָעׂשּו  ר  ֲאׁשֶ ְזָהבֹו  ֱאִליֵלי 

קּומֹו ַלֲערֹץ  אֹונֹו ּבְ ַחד ְיהָֹוה ּוֵמֲהַדר ּגְ ֵני ּפַ ָלִעים ִמּפְ ִרים ּוִבְסִעֵפי ַהּסְ ִנְקרֹות ַהּצֻ ּבְ

ב הּוא: ה ֶנְחׁשָ י ַבּמֶ ַאּפֹו ּכִ ָמה ּבְ ר ְנׁשָ ָהָאֶרץ: )כב( ִחְדלּו ָלֶכם ִמן ָהָאָדם ֲאׁשֶ

אל  הכלל  מן  יבואו  והן  העם,  על  שיתרגשו  פורעניות  שלוש  מתארים  וג'  ב'  פרקים 
הפרט. א. אחת תחריב את העולם, את גאות הבניין והיצירה )ב'(. ב. השנייה תמוטט 

את כל סדרי ההנהגה והחברה )ג'(. ג. והשלישית תפגע בבנות ציון הגאות )ג'(. 
אדמה37,  רעש  באמצעות  לבוא  עלול  זה  זו.  פורענות  תתממש  כיצד  כאן  מפורש  לא 
אולם רעש כזה עשוי להבריח את האדם לא אל המערות ונקרות הצורים אלא החוצה 
מהן. מלחמה ומצור מבריחים את הנצורים אל המחילות, אולם איום כזה לא היה בימי 
עוזיה, כאשר ירושלים עמדה על תלה בגאון. זה יכול להופיע גם על ידי בצורת ורעב 
ויגרום  יכולים לגרום מתח חברתי הרסני שיערער את סדרי החברה,  קיצוניים, אלה 

לקריסת הציוויליזציה. 
ואולי כל זה אינו אלא משל לרעידת אדמה מוסרית רוחנית. הרקב המוסרי מרעיל את 
החיים, זורע אי אמון, הורס את היסודות הלאומיים וממוטט לבסוף את החברה בקול 
דממה דקה. ההרים והמגדלים, הם משל להתמוטטות ההנהגה, וכאשר זו תיפגע, ייפלו 

בעקבותיה כל רובדי השלטון האזרחי והצבאי )ג' ב-ג( ואנרכיה תשתלט על הארץ. 
הבניין  עצם  את  פוסל  אינו  הוא  לא,  ציווליזטורית?  פעילות  כל  שולל  הנביא  האם 
והקדמה, תוכחתו היא ניסיון אחרון להציל את נכסי התרבות מחורבן. רק כאשר יתקן 
היתרונות החומריים  כל  יוכל לשמר את  בצניעות את מקומו,  ידע  האדם את עצמו, 
אֹות, ִמְגָּדל  הללו לתועלתו. סמלי הגדולה, העושר והכח: ֶהָהִרים ָהָרִמים, ַהְּגָבעֹות ַהִּנּׂשָ
ָּגֹבַּה, חֹוָמה ְבצּוָרה, ֳאִנּיֹות ַּתְרִׁשיׁש, ְׂשִכּיֹות ַהֶחְמָּדה, אין בהם ממש. התלות בכוחו של 

המלך, והביטחון בסדרי המשטר האנושי יקרסו, ְוִנְׂשַּגב ה' ְלַבּדֹו ַּבּיֹום ַההּוא. 

הנבואה  אולם  בדורו,  השולט  עוזיה  המלך  אל  ומתייחס  דורו,  בני  אל  מנבא  הנביא 
נצרכה לדורות. נושאה הוא גאוות האדם באופן כללי, זו בעיה קבועה, הממיטה אסון 

על האנושות במשך כל ההיסטוריה. 
שלמה המלך היה החכם מכל אדם. מלכותו מלאה זוהר ותפארת משיחית. השלום בא 
לארץ, המקדש נבנה, וכולם נהרו לראות את תפארתו, את חכמת משפטו, ולהתפלל 
זרה, ותפארת מלכותו נמוגה.  במקדש38. אבל שלמה התגאה וחטא, סוג של עבודה 

החזון המשיחי נעשה נבואה לאחרית הימים. 

הגאווה, הערצת העושר והרווחה החומריים של ימי הבית הראשון, המשיכו הלאה גם 
בימי הבית השני, וגרמו לחורבנו: "מפני מה גלו? מפני שאוהבים את הממון ושונאים 

אבן עזרא.  37
מלכים-א ח' מא-מג.  38
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איש את רעהו"39. 

ואלה רודפים אותנו עד היום: 

"בכל דור, עבודת עגל הזהב תסבב שברון לוחות העדות"40. 

והנה לנו סתירה פנימית. "הקץ המגולה" המבשר את בוא הגאולה, מביא בכנפיו גם 
הצלחה כלכלית. אך הרווחה טומנת בחובה גם סכנה גדולה, היא עלולה לגרום לדעיכת 
המתח הרוחני של שאיפת הגאולה. ערב הגאולה יחזור העם חלילה אל חטא הגאווה, 

ובזה יעכב אותה, ויחמיץ את השעה: 
ימות  שלפני  דורות  ג'  אלו  כשית:  עבית  שמנת  ויבעט,  ישורון  "וישמן 
'ותמלא ארצו כסף וזהב, ותמלא ארצו סוסים, ותמלא ארצו  המשיח, שנאמר 
אלילים למעשה ידיו ישתחוו, לאשר עשו אצבעותיו, וישח אדם וישפל איש'41. 

הרב קוק חשש מזה מאוד ואף גילה את מסתרי לבבו וחששו הכמוס לחותנו: 
"אגלה אוזן הדרת גאונו מר שיחיה, אף על גב דמסתמא לא חדת )חדש( היא 
לו, דמסתפינא )מפחד אני( מהך דספרי האזינו, ותמלא ארצו וכו', והוא בסמוך 
על הפסוק "שמנת עבית וגו'", שהוא ג' דורות לפני ביאת המשיח. ואדוני יבין 
ישעו,  קץ  ויקרב  שמו,  למען  הוא  ברוך  הקדוש  יעשה  מקום  מכל  מחשבתי. 

ְוִנְׂשַּגב ה' ְלַבּדֹו, במהרה בקרוב". 

להסיט  עלולה  והכלכלית,  הגופנית  החומרית,  ההתעצמות  הזה,  לחשש  מקום  יש 
בכתוב  נאחז  אלא  אחמיניה",  "לא  אמר  ולא  התייאש,  לא  הרב  אך  מייעדו,  העם  את 
בסוף הנבואה: ְוִנְׂשַּגב ה' ְלַבּדֹו ַּבּיֹום ַההּוא. על העם לפעול באחריות, על פי המתכונת 
המוסרית המקובלת, של שכר ועונש, עליו לתקן את דרכיו, פן ייענש וייחרבו מעשיו. 
רום  וישפל  האדם  גבהות  שתישח  ואחרי  בכך.  תלויה  אינה  השכינה  הופעת  אולם 
האנשים, תתגלה מלכות שמים לבדה. וכשם שבחלקו הראשון של הפרק באה הופעה 

נשגבה והארה מלמעלה, כך גם בחלקו האחרון, היא תושיעו, גם מעבר לזכויותיו.   
ִחְדלּו ָלֶכם ִמן ָהָאָדם ֲאֶׁשר ְנָׁשָמה ְּבַאּפֹו ִּכי ַבֶּמה ֶנְחָׁשב הּוא )כב(. אין זו מלחמה בתפארת 
האדם ומעשיו, אלא ביקורת על ערכיו ואליליו. מתברר שהאליל הגדול מכולם, הוא 
מנסה  האלילים  עובד  הזרה.  לעבודה  משיקים  הטובה,  וכפיות  גאוותו  עצמו.  האדם 

לרתום את אלוהיו לצרכיו, ועובד בעצם את עצמו: 
בו גסות הרוח כאילו עובד  יוחי: כל אדם שיש  בן  יוחנן משום ר"ש  אמר רבי 
עבודת כוכבים. ורבי יוחנן דידיה אמר כאילו כפר בעיקר... עולא אמר כאילו בנה 
במה. שנאמר: ִחְדלּו ָלֶכם ִמן ָהָאָדם ֲאֶׁשר ְנָׁשָמה ְּבַאּפֹו ִּכי ַבֶּמה ֶנְחָׁשב הּוא, אל 

תוספתא סוף מנחות  39
יז: "וזה היה  הרב קוק, 'מגד ירחים', פתגמי החודש, על חודש תמוז. וראה בהעמק דבר דברים ד'   40

אהבת הבצע בבית שני, ועדין הוא מרקד ביננו". 
ספרי דברים ל"ב טו.  41

תיקרי במה, אלא במה42. 

"ענין עבודה זרה שרוצה להוציא עצמו מרשות הקדוש ברוך הוא, שהוא עלת 
עצמו  על  מחשיב  אינו  רוח  גס  שהוא  והאדם  העלה.  רשות  תחת  והכל  הכל 
משפט עלול, שאם היה מחשיב עצמו עלול לא היה מחשיב עצמו בעל מעלה, 

שהרי הוא עלול... ואם אין עלול אין עלה. לכך נחשב כאלו כופר בעיקר"43. 

גם כאשר האדם מנסה להעמיד מוסר אנושי אוטונומי, המנותק מן הבורא והמחוייבות 
תחת  בזה  חותר  הוא  אך  יותר,  טוב  חברתי  לארגון  כוונתו  במה.  מעמיד  הוא  כלפיו, 
תפיסה גבוהה ומקודשת יותר, ש"חביב אדם שנברא בצלם אלהים", תפיסה שהייתה 
מביאה אחדות שלמה. לכן: "הנותן שלום לחבירו קודם שיתפלל, כאילו עשאו במה"44. 

"מראה לדעת שאינו מכיר שיסוד השלום וקיומו הוא תלוי רק ע"י הכרת דעת 
את ד', ושהיא הסבה הראשית המקיימת את השלום, לא בארח מקרי רק בדרך 
עצם. וחושב שייסד השלום מפני ההכרה הטבעית. אבל ענינה הוא רק אהבת 
עצמו, והחיבור הזה מביא לידי פירוד. 'כאילו עשאו במה', שחשוב חיבור לפי 
הנראה, וקיבוץ לחברים לעבודת ד', אבל הוא מפריד אל התכלית הגדולה. כמו 
כן המתחזק באנושיות מבלי להזכיר שם שמים ולהורות שיסוד השלום בעולם 
אבל ע"י  לשעה,  מאחד  שהוא  אף  ב"ה,  שלו  שהשלום  המלך  שמו של  הוא 
מיעוט הכרה בכבוד שמים, יתגדלו בהכרח התכונות הרעות, ואהבת כל אחד 
ויהיה חיבור שסופו מביא לפירוד  יכון מצב השלום  לעצמו תתרבה, עד שלא 

וחסרון גדול"45.

הנביא אינו מסתפק בכך שהאדם יכיר בחסרונותיו, וינהג בצניעות וענווה, אלא מוריד 
את האדם עד עפר, ודורש התבטלות מוחלטת. אמנם בדרך כלל המידה הראויה היא 
את  כליל  לבטל  האחר,  הקוטב  אלא  תיקון  אין  לגאווה  אבל  השפלות,  ולא  הענווה 

מעלותיו, ולא להחשיב עצמו לכלום. 
"ר' לויטס איש יבנה אומר: מאד מאד הוי שפל רוח, שתקות אנוש רימה"46.

עד היכן צריכה להגיע התבטלות זו: 
במדה הזאת לבדה בין שאר המדות, רצה לומר בגאוה, לגודל חסרון זאת המדה 

סוטה ד' ב.  42
מהר"ל נתיבות עולם, נתיב הענוה ד'.  43

ברכות י"ד א.  44
עין אי"ה ברכות פ"א כ.  45

אבות ד' ד'. רמב"ם הלכות דעות ב' ג': ויש דעות שאסור לו לאדם לנהוג בהן בבינונית אלא יתרחק   46
מן הקצה האחד עד הקצה האחר. והוא גובה לב, שאין דרך הטובה שיהיה אדם עניו בלבד אלא 
שיהיה שפל רוח ותהיה רוחו נמוכה למאד. ולפיכך נאמר במשה רבינו ענו מאד ולא נאמר ענו בלבד. 
ולפיכך צוו חכמים: מאד מאד הוי שפל רוח. ועוד אמרו: שכל המגביה לבו כפר בעיקר, שנאמר: ורם 

לבבך ושכחת את ה' אלקיך. ועוד אמרו: בשמתא מאן דאית ביה גסות הרוח, ואפילו מקצתה.

פרק ב
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אצל החסידים ודעתם בנזקה רחקו ממנה עד הקצה האחרון ונטו אל שפלות 
והנה ראיתי בספר  הרוח לגמרי, עד שלא ישאירו בנפשם מקום לגאוה כלל. 
מספרי המדות שנשאל לאחד מן החשובים החסידים ונאמר לו: איזה יום הוא 
מקומי  והיה  בספינה  הולך  שהייתי  יום  אמר:  ימיך?  מכל  יותר  בו  ששמחת 
ובעלי  סוחרים  בספינה  והיו  הבגדים.  חבילות  בין  הספינה  שבמקום  בפחות 
ממון, ואני הייתי שוכב במקומי ואחד מאנשי הספינה קם להשתין, ואהי נקל 
בעיניו ונבזה, שהייתי שפל בעיניו מאד, עד שגלה ערותו והשתין עלי. ותמהתי 
מהתחזק תכונת העזות בנפשו. וחי השם לא כאבה נפשי למעשהו כלל, ולא 
התעורר ממני כחי, ושמחתי שמחה גדולה כשהגעתי לגבול שלא יכאיבני ביזוי 
החסר ההוא, ולא הרגישה נפשי אליו. ואין ספק שזאת תכלית שפלות הרוח 

עד שיתרחק מן הגאוה47.

ֵען  ַמׁשְ ּוִמיהּוָדה  ַלִם  ִמירּוׁשָ ֵמִסיר  ְצָבאֹות  ְיהָֹוה  ָהָאדֹון  ה  ִהּנֵ י  ּכִ )א(  ג  פרק 

ׁשֹוֵפט  ִמְלָחָמה  ְוִאיׁש  ּבֹור  ּגִ )ב(  ָמִים:  ַען  ִמׁשְ ְוכֹל  ֶלֶחם  ַען  ִמׁשְ ּכֹל  ֵעָנה  ּוַמׁשְ

ּוְנבֹון  ים  ֲחָרׁשִ ַוֲחַכם  ְויֹוֵעץ  ָפִנים  ּוְנׂשּוא  ים  ִ ֲחִמּשׁ ר  ׂשַ )ג(  ְוָזֵקן:  ְוקֵֹסם  ְוָנִביא 

ׂש ָהָעם ִאיׁש  ְוִנּגַ לּו ָבם: )ה(  ִיְמׁשְ ְוַתֲעלּוִלים  ֵריֶהם  ׂשָ ְנָעִרים  י  ְוָנַתּתִ ָלַחׁש: )ד( 

ִאיׁש  ִיְתּפֹׂש  י  ּכִ )ו(  ד:  ְכּבָ ּנִ ּבַ ְקֶלה  ְוַהּנִ ָּזֵקן  ּבַ ַער  ַהּנַ ִיְרֲהבּו  ֵרֵעהּו  ּבְ ְוִאיׁש  ִאיׁש  ּבְ

ַחת ָיֶדָך:  ָלה ַהֹּזאת ּתַ ְכׁשֵ נּו ְוַהּמַ ְהֶיה ּלָ ְמָלה ְלָכה ָקִצין ּתִ ית ָאִביו ׂשִ ָאִחיו ּבֵ ּבְ

ְמָלה לֹא  א ַבּיֹום ַההּוא ֵלאמֹר לֹא ֶאְהֶיה חֵֹבׁש ּוְבֵביִתי ֵאין ֶלֶחם ְוֵאין ׂשִ )ז( ִיּשָׂ

י ְלׁשֹוָנם ּוַמַעְלֵליֶהם  ַלִם ִויהּוָדה ָנָפל ּכִ ָלה ְירּוׁשָ י ָכׁשְ יֻמִני ְקִצין ָעם: )ח( ּכִ ְתׂשִ

ְסדֹם  ּכִ אָתם  ְוַחּטָ ם  ּבָ ָעְנָתה  ֵניֶהם  ּפְ ַרת  ַהּכָ )ט(  ְכבֹודֹו:  ֵעֵני  ַלְמרֹות  ְיהָֹוה  ֶאל 

י ְפִרי  י טֹוב ּכִ יק ּכִ י ָגְמלּו ָלֶהם ָרָעה: )י( ִאְמרּו ַצּדִ ם ּכִ ידּו לֹא ִכֵחדּו אֹוי ְלַנְפׁשָ ִהּגִ

יו  י ֹנְגׂשָ ה ּלֹו: )יב( ַעּמִ י ְגמּול ָיָדיו ֵיָעׂשֶ ע ָרע ּכִ ַמַעְלֵליֶהם יֹאֵכלּו: )יא( אֹוי ְלָרׁשָ

ב  עּו: )יג( ִנּצָ ּלֵ ֶריָך ַמְתִעים ְוֶדֶרְך אְֹרחֶֹתיָך ּבִ ְ י ְמַאּשׁ לּו בֹו ַעּמִ ים ָמׁשְ ְמעֹוֵלל ְוָנׁשִ

ָריו  ְוׂשָ ַעּמֹו  ִזְקֵני  ָיבֹוא ִעם  ט  ּפָ ִמׁשְ ּבְ ְיהָֹוה  ים: )יד(  ַעּמִ ָלִדין  ְועֵֹמד  ְיהָֹוה  ָלִריב 

אּו  ַדּכְ ּתְ ֶכם{  ּלָ }ַמה  ֶכם  ַמּלָ )טו(  יֶכם:  ָבּתֵ ּבְ ֶהָעִני  ֵזַלת  ּגְ ֶרם  ַהּכֶ ם  ַעְרּתֶ ּבִ ם  ְוַאּתֶ

ְטָחנּו ְנֻאם ֲאדָֹני ֱיהִֹוה ְצָבאֹות: י ּוְפֵני ֲעִנִּיים ּתִ ַעּמִ

פירוש המשניות לרמב"ם שם.  47

	חורבן	ההנהגה.	3
כאשר הכל קורס, כבר אין לציבור כלים למדוד את ההנהגה על פי כישוריה ויכולתה, 
והוא נאחז במסגרות החיצוניות: ִׂשְמָלה ְלָכה ָקִצין ִּתְהֶיה ָּלנּו )ו(. הוא רואה ובוחן רק 

את סמלי המלכות, השמלה, ומי שמעוטר בה נעשה למנהיג48. 
יוצרת אטמוספירה של חוסר  העונש אינו חיצוני, אלא הרשעה מולידה רשעה. היא 
אמון ושיתוף פעולה, התוצאה היא אנרכיה גמורה, והרשעים יאכלו לבסוף את גמול 
ידיהם ויתבוססו בבוץ ההפקרות: ה' ְּבִמְׁשָּפט ָיבֹוא ִעם ִזְקֵני ַעּמֹו ְוָׂשָריו ְוַאֶּתם ִּבַעְרֶּתם 

ַהֶּכֶרם ְּגֵזַלת ֶהָעִני ְּבָבֵּתיֶכם. ַמה ָּלֶכם ְּתַדְּכאּו ַעִּמי ּוְפֵני ֲעִנִּיים ִּתְטָחנּו )יד-טו(. 
נגועות בקטנוניות  כל המערכות החברתיות  אותו,  ועשקה  ניצלה את העם  ההנהגה 
כן  על  מתום,  אין  המשפט,  מערכת  הצבא,  המשטרה,  הפוליטיקה,  ואינטרסנטיות: 
תודח,  ההנהגה  שורת  כל  ותיפול.  עונשה  על  תבוא  אלא  ימים  תאריך  לא  זו  הנהגה 
וסדרי השלטון יתפוררו49. אלא שקריסת המשטר הישן ומנהיגיו לא תביא טובה לעם 
באין  האנרכיה.  הוא  עונשו  כן  ועל  בהשחתה,  השתתף  העם  תשחררו.  ולא  המדוכא, 
הריק  את  שינצלו  שליליים  גורמים  ייכנסו  לתוכו  מסוכן,  חלל  ייווצר  ומשפט,  חוק 
ְוִאיׁש  ְּבִאיׁש  ִאיׁש  ָהָעם  ְוִנַּגׂש  ָבם.  ִיְמְׁשלּו  ְוַתֲעלּוִלים  ָׂשֵריֶהם  ְנָעִרים  ְוָנַתִּתי  לתועלתם: 
ְּבֵרֵעהּו ִיְרֲהבּו ַהַּנַער ַּבָּזֵקן ְוַהִּנְקֶלה ַּבִּנְכָּבד )ד-ה(. חורבנה המוחלט של ההנהגה יקשה 
גם על מהלכי התיקון. אי אפשר להשתמש בכלים שהושחתו, אלא צריך יהיה להתחיל 

את הכול מחדש50. 
הנביא מונה את אישי ההנהגה שהעם החשיב: ֹקֵסם, ֲחַכם ֲחָרִׁשים ּוְנבֹון ָלַחׁש. בכך הוא 
וכשפיה האסורים, אינה ראויה בעיניו  זו  צינית. שהרי הנהגה  נימה  משרבב לדברים 
כלל. הפסוק מונה את רשימת ההנהגה הלאומית המעשית, אבל חסרה בו ההנהגה 
קייימת  עוד  כל  הלאומית.  הבמה  במרכז  לעמוד  הצריכים  התורה,  חכמי  הרוחנית, 

ויליאם גולדינג מתאר בספרו "בעל זבוב", חבורת ילדים שנקלעה לאי בודד. הילד שמצא קונכיה   48
שאפשר לתקוע בה ולכנס את כל הילדים זכה ליתרון מנהיגותי בולט, ועל כן מתחולל עליה מאבק 

מר. 
התיאור קשה ונוקב. חכמים בקשו למתן אותו, והעתיקו את השחיתות אל אויבי ישראל החיצוניים   49
)שמות רבה ה' י"ב(: "לעתיד לבא כמו כן שנאמר )כ"ד(: כי מלך ה' צבאות בהר ציון ובירושלים ונגד 
זקניו כבוד. ר' אבין אמר: עתיד הקדוש ברוך הוא להושיב את זקני ישראל כגורן והוא יושב בראש 
כולן כאב ב"ד, ודנין לעובדי כוכבים. שנאמר )ג(: ה' במשפט יבא עם זקני עמו ושריו, על זקני עמו 
אין כתיב כאן, אלא עם זקני עמו. הוא יושב עמהן ודנין לעובדי כוכבים. ומה הוא אומר להם: ואתם 
בערתם הכרם, אלו ישראל. דכתיב )ה'( כי כרם ה' צבאות בית ישראל, גזלת העני בבתיכם. וכתיב 

)י"ד(: כי ה' יסד ציון ובה יחסו עניי עמו".
הסוציאליזם ביקש גם הוא את יום הדין, רק שתפס את מקומו של הקדוש ברוך הוא. לשיטתו אי   50
אפשר לתקן לחצאין, לכן צריכה לבוא קטסטרופה מוחלטת, לא אבולוציה אלא ריבולוציה: "עולם 
ישן עד היסוד נחרימה, מגב כפוף לפרוק העול, את עולמנו אז נקימה, לא כלום אתמול - מחר הכל" 

)האינטרנציונל(.
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ההנהגה הרוחנית, חורבן המנהיגות המדינית אינו אסון מוחלט. על כן פירשו חכמים 
שרשימת הנביא נאמרה ברמז ומשל, והיא עוסקת בהידרדרותה של ההנהגה התורנית: 
"כי אתא רב דימי אמר: שמונה עשרה קללות קילל ישעיה את ישראל... משען 
אלו בעלי מקרא, משענה אלו בעלי משנה, כגון רבי יהודה בן תימא וחביריו. 
שבע  אמר:  וחד  משנה,  סדרי  מאות  שש  אמר:  חד  ורבנן,  פפא  רב  בה  פליגו 
מאות סדרי משנה. כל משען לחם אלו בעלי תלמוד, שנאמר: לכו לחמו בלחמי 
ושתו ביין מסכתי. וכל משען מים אלו בעלי אגדה, שמושכין לבו של אדם כמים 
באגדה. גבור זה בעל שמועות, ואיש מלחמה זה שיודע לישא וליתן במלחמתה 
של תורה. שופט זה דיין שדן דין אמת לאמיתו, נביא כמשמעו, קוסם זה מלך 
שנאמר קסם על שפתי מלך, זקן זה שראוי לישיבה, שר חמשים אל תקרי שר 
חמשים אלא שר חומשין, זה שיודע לישא וליתן בחמשה חומשי תורה. דבר 
אחר: שר חמשים, כדרבי אבהו, דאמר רבי אבהו: מכאן שאין מעמידין מתורגמן 
על הצבור פחות מחמשים שנה. ונשוא פנים זה שנושאין פנים לדורו בעבורו. 
למעלה, כגון רבי חנינא בן דוסא, למטה, כגון רבי אבהו בי קיסר. יועץ שיודע 
חרשים,  רבותיו,  את  המחכים  תלמיד  זה  וחכם  חדשים,  ולקבוע  שנים  לעבר 
בשעה שפותח בדברי תורה הכל נעשין כחרשין. ונבון, זה המבין דבר מתוך דבר. 
ונתתי נערים שריהם,  זה שראוי למסור לו דברי תורה שניתנה בלחש.  לחש, 
מאי ונתתי נערים שריהם? אמר רבי אלעזר: אלו בני אדם שמנוערין מן המצות. 
ותעלולים ימשלו בם, אמר רב אחא בר יעקב: תעלי )שועלים( בני תעלי. ולא 
נתקררה דעתו עד שאמר להם: ירהבו הנער בזקן, אלו בני אדם שמנוערין מן 
המצות ירהבו במי שממולא במצות כרמון. והנקלה בנכבד, יבא מי שחמורות 

דומות עליו כקלות וירהבו במי שקלות דומות עליו כחמורות"51. 

במה אשמה ההנהגה התורנית ומדוע תיפול? 
א. אולי גם היא חטאה, בדרכה שלה, והייתה שותפה לגאוות העם. 

ב. ההנהגה הרוחנית אולי שמרה על צלמה ודמותה, אבל לא הצילה את הדור. הוא 
אמנם אינו ראוי לה, אבל באשמתו תאבד גם היא. כפי שאמר הנביא להלן: ַהַּצִדיק ָאָבד 
ְוֵאין ִאיׁש ָׂשם ַעל ֵלב ְוַאְנֵׁשי ֶחֶסד ֶנֱאָסִפים ְּבֵאין ֵמִבין ִּכי ִמְּפֵני ָהָרָעה ֶנֱאַסף ַהַּצִּדיק )נ"ז א(. 
חורבן ההנהגה אינו חייב להיות דווקא חיסול פיזי שלה, די בשיבוש הסדר וההיררכיה, 
כדי שהשפעתה תימוג. הקטנים ירהבו בגדולים, והתורה תאבד מן הארץ. העדר הנהגה 

ישאיר את הדור תועה, נבוך ופרוע, והוא ילמד בדרך הקשה מה הוא חסר. 
חכמים תיארו באופן דומה את המצב ערב הגאולה, גם אז תתמוטט ההנהגה ויקרסו 

סדרי החברה: 
יעמדו מפני  זקנים  ילבינו  זקנים  פני  נערים  יסגא...  "בעקבות משיחא חוצפא 

חגיגה י"ד א.  51

קטנים בן מנוול אב בת קמה באמה כלה בחמותה אויבי איש אנשי ביתו פני 
אבינו  על  להשען  לנו  יש  מה  ועל  מאביו  מתבייש  אינו  הבן  הכלב  כפני  הדור 

שבשמים"52. 

הם ראו בתוכחה שבפרקנו לא רק עונש, אלא גם שלב היסטורי הכרחי בדרך לגאולה. 
התמוטטות ההנהגה הישנה והסתלקותה, תסלול, בדיעבד, את הדרך להקמת הנהגה 

חילופית שונה לגמרי, ובכך תפתח פתח של תקווה גדולה.

חוצפה	וכנות
ַהָּכַרת ְּפֵניֶהם ָעְנָתה ָּבם ְוַחָּטאָתם ִּכְסֹדם ִהִּגידּו ֹלא ִכֵחדּו )ט(. עומק הנפילה של הדור 
מודגש על ידי חוצפתו. החטא נעשה בגלוי, הרשע ניצב בשער ללא בושה, עדות לגודל 

השפלות ולהשחתה המוחלטת. 
חכמים למרבה הפלא ראו בזה גם קרן אור. הם מצאו בחוצפה הזאת גם משהו חיובי, 
סוג של כנות. ביקשו מן האדם להיות קצין והוא מסרב ומודה שאינו מתאים. יש לכלול 

את הרשעים הללו בכלל 'בעלי אמנה'53: 
בעלי  מהם  פסקו  לא  ירושלים  של  כשלונה  בשעת  אפילו  קטינא:  רב  "אמר 
אין  'ובביתי  בית המדרש,  הייתי מחובשי  ז(, לא  )ג'  'לא אהיה חובש'  אמנה... 

לחם ואין שמלה', שאין בידי לא מקרא ולא משנה ולא גמרא"54. 

מגיבה  והיא  מן המסגרת,  לחלוטין  מוציא עצמו  פנים,  ומחציף  מי שמעז  כלל  בדרך 
מידה כנגד מידה בבוטות, מנדה אותו ומרחיקה אותו כליל. אולם לפני כן צריך לבדוק 
הסדר  את  למוטט  שמטרתה  וצינית  מרושעת  חוצפה  יש  החוצפה.  טיב  את  היטב 
ולהתיר כל תועבה, נגד זו צריך לצאת בתקיפות. אולם יש חוצפה שבאה ממקום של 
אמת. היא מאפיינת אנשים שנפשם גדולה ושאיפתם נשגבה, אלא שלא מצאו מענה 
הולם לכך אצל מנהיגי הדור, שעוסקים לדעתם בזוטות ומסתפקים בבינוניות. גם אלה 
מתבטאים בציניות וחוצפה, אך זו נובעת מכנות פנימית. על כן חבוי בתוכה אור גדול. 
הרב קוק תיאר באופן זה את חוצפתם של חלק מעזי הפנים שבדורות האחרונים. אלה 
אנשים ערכיים ובעלי מוסר, הם מסרו את נפשם למען אידיאלים חשובים, על כן יש 

לראות את חוצפתם באור אחר55: 
מן  הרבה  מבקשות  הן  מאד,  גדולות  גדולות,  הנן  התוהו  עולם  של  "הנשמות 
המציאות מבקשות הן מה שאין הכלים שלהן יכולים לסבול מבקשות אור גדול 

סוטה מ"ט ב.  52
דרך ארץ רבה ב': "בעלי אמנה, ומכסי רזים, ומשיבי פקדון, ומחזירי אבידה, עליהם הכתוב אומר   53
)תהלים ק"א(: עיני בנאמני ארץ לשבת עמדי". תענית ח' א: "אמר רבי אמי: אין גשמים יורדין אלא 

בשביל בעלי אמנה. שנאמר: אמת מארץ תצמח וצדק משמים נשקף".
חגיגה י"ד א.  54

ראה להלן ח"ב 'הכלבים עזי נפש'.  55
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מאד כל מה שהוא מוגבל מוקצב ונערך אינן יכולות לשאתו... מתגלות הן בעזי 
פנים שבדור וביותר מתגלות באיזה אחרית ימים בתקופה שלפני הרת עולם 
שקודם להויה יצירית חדשה ונפלאה, בתחום שעל התרחבות הגבולים, בטרם 
לדת חק שממעל לחקים. וסער מתחולל, הולך וזועף, פרצים אחר פרצים יפרצו 
חוצפה מחוצפה תגדל, מאין קורת רוח בכל האוצר הטוב של האור המוגבל 
והמצומצם, מפני שאיננו ממלא את כל המשאלות כולם, מפני שאיננו מסלק 
את כל המסכות מעל כל פני הלוט, שאיננו מגלה את כל הרזים ואיננו משביע 
יהיו  אלו  חושך  ערפלי  נדבה,  גשמי  יחוללו  הללו  הסופות  המאויים...  כל  את 

מכשירי אורים גדולים, ומאופל וממחשך עיני עורים תראינה"56. 

המשבר מוטט את הסדר הישן, ביטל את ערכם של אמצעי המשמעת, את הצייתנות 
לנער את אבק הדורות,  זה עשויה חוצפה הנובעת מן האמת שבלב,  והכניעה. במצב 
לחשוף את היסוד הישר, והיא עוד תצמיח בניין חיובי, שייבנה מתוך אהבה, הכרה ורצון. 

העונש	הטבעי
ִּכי טֹוב  ַצִּדיק  ִאְמרּו  ותולדתו:  'פריו'  גמול הצדק אינו דבר נפרד ממעשה הצדק, הוא 
ֵיָעֶׂשה ּלֹו )י-יא(. אחריו אמר גם  ָיָדיו  ִּכי ְגמּול  ְפִרי ַמַעְלֵליֶהם ֹיאֵכלּו. אֹוי ְלָרָׁשע ָרע  ִּכי 
ירמיהו: ְּגֹדל ָהֵעָצה ְוַרב ָהֲעִליִלָּיה ֲאֶׁשר ֵעיֶניָך ְפֻקחֹות ַעל ָּכל ַּדְרֵכי ְּבֵני ָאָדם ָלֵתת ְלִאיׁש 

ִּכְדָרָכיו ְוִכְפִרי ַמֲעָלָליו57.
הכתוב חילק בין פרי לגמול, וייחס לצדיקים פירות ולרשעה לא. כלומר, עונשה וגמולה 

יבואו מלמעלה: 

"הזכות יש לה קרן ויש לה פירות, שנאמר: אמרו צדיק כי טוב וגו'. עבירה יש לה 
קרן ואין לה פירות, שנאמר: אוי לרשע רע"58. 

במצוות שבין אדם לחברו, שעליהם מכוון הנביא את דברו, הקשר הזה ברור. הן לחיוב 
יוצרות אקלים חברתי ראוי שטוב לחיות בו, והשכר או העונש הוא  והן לשלילה, הן 

אורות קכ"א, זרעונים, "הנשמות של עולם התהו". הוא חזר לנושא זה פעמים רבות: נמצא כי מעבר   56
מזה "חוצפא ישגא, אין הבן מתביש מאביו, נערים פני זקנים ילבינו", ולעומת זה - רגשי החסד, 
היושר, המשפט והחמלה עולים ומתגברים, הכח המדעי והאידיאלי פורץ ועולה. חלק גדול מהדור 
הצעיר איננו חש כל כבוד לכל מה שהורגל, למסורת ולדת היהודית, לא מפני שאופלה נפשו, שיש 
שהחק  הגבול,  מאותו  שנשפל  מפני  לא  הקודמים,  בדורות  הנפשות  מאשר  יותר  אפלה  נפש  לו 
והמשפט עומדים עליו בדעה ההמונית הרגילה, כי אם מפני שעלה עד המקום, שלפי אותו הצביון 
טהור  כל  על  בכלל,  והאמונה  המסורת  על  והמשפט,  החק  על  ידו  על  שיביט  כה  עד  בו  שהורגל 
וקדוש, על כל אמת גדולה נצחית ואלהית אשר במושגים, מפני מיעוט העבודה בתלמודם של יסודי 
הרגש והדעת שבמרחב התורה, - "הועם זהב ושונא הכתם הטוב" עד שנדמה לו שהכל הוא שפל 

הרבה מערכו" עקבי הצאן, מאמר הדור.
ירמיה ל"ב יט.   57

בתוספתא פאה א' ובקידושין מ' א. וכן ברד"ק: "שהעבירה עקרה היא ואין לה פירות".  58

פריו הישיר של המעשה. כל הנוטע את עץ הצדק יאכל פריו, והמציאות המקולקלת 
אותה יצר הרשע היא פרי הביאושים אותו הוא יאכל59: 

"המצות כולן נחלקין בתחלה על שני חלקים. החלק האחד במצות המיוחדות 
לאדם בנפשו, במה שיש בינו ובין הקדוש ברוך הוא, כגון ציצית ותפילין ושבת 
קצתם,  עם  קצתם  אדם  בני  בתועלת  התלויות  במצות  השני  והחלק  ועכו"ם. 
איש  הצווי באהבת  וכגון  והנטירה,  והאיבה  והאונאה  הגניבה  על  אזהרה  כגון 
וכבוד  רעהו,  דם  על  יעמוד  ואל  לחבירו,  להזיק  אדם  יסית  ושלא  חבירו,  את 
אבות והחכמים שהם אבות. והכל כשיעשה האדם המצות המיוחדות לנפשו, 
ויגמלהו הקדוש ברוך הוא עליה  ובין בוראו, תחשב לו לצדקה  בינו  מה שיש 
לעוה"ב, כמו שנבאר בפרק חלק, וכשיעשה האדם המצות התלויות בתועלת 
בני אדם זה עם זה, כמו כן תחשב לו לצדקה לעוה"ב, לפי שעשה המצות, וימצא 
טובה בעוה"ז בעבור שנהג מנהג הטוב בין בני אדם, כי כשינהג מנהג הזה וינהגו 

אחרים כמנהגו, יקבל כמו כן שכר מהענין ההוא"60. 

וכך אמרו בשם הגר״א: 
כי המצות שבין אדם למקום כשמקיימן, עיקר שכרו בעוה״ב, וכן עונשן כשעובר 
עליהן. והמצות שבין אדם לחבירו שהוא מטיב בזה לבני אדם מקבל שכרו גם 
בעוה״ז. וכן כשעובר עליהן, לבד עונשו השמור לעוה״ב נענש גם בעולם הזה, 
בעבור שבמעשיו הצר לבני אדם. ושם 'צדיק ורשע' מונח על ענינים שבין אדם 
למקום, ושם 'טוב ורע' מונח על ענינים שבין אדם לחבירו. ובזה יבואר הפסוק 
על נכון: ִאְמרּו ַצִּדיק ִּכי טֹוב, היינו שבמעשיו הטיב גם לבריות, ִּכי ְפִרי ַמַעְלֵליֶהם 
ֹיאֵכלּו. אֹוי ְלָרָׁשע ָרע, היינו שהוא רע גם בין אדם לחבירו, ִּכי ְגמּול ָיָדיו ֵיָעֶׂשה 
ּלֹו. ועתה יבואר גם הפסוק: מי האיש החפץ חיים — בעולם הבא, אוהב ימים 
גם  היינו  טוב,  ועשה  רע,  מעשות  והיינו  מרע,  סור  בעוה׳׳ז,  גם   - טוב  לראות 

המצות שבין אדם לחבירו להטיב לזולתו, ועי״ז יראה בימיו טוב גם בעוה״ז61. 

אולם כאשר מדובר במצוות שבין אדם למקום, אפשר לראות את השכר והעונש לא 
כפרי אלא כגמול שמיימי חיצוני.

	ַיַען	ִּכי	ָגְבהּו	ְּבנֹות	ִצּיֹון.	4

רֹון  ּגָ }ְנטּויֹות{  ְנטּוֹות  ַלְכָנה  ַוּתֵ ִצּיֹון  נֹות  ּבְ ָגְבהּו  י  ּכִ ַיַען  ְיהָֹוה  ַוּיֹאֶמר  )טז( 

ח ֲאדָֹני  ּפַ ְוׂשִ )יז(  ְסָנה:  ַעּכַ ּתְ ּוְבַרְגֵליֶהם  ַלְכָנה  ּתֵ ְוָטפֹוף  ֵעיָנִים ָהלֹוְך  רֹות  ּקְ ּוְמׂשַ

ראה מלבי"ם, שאינו מבדיל בין השכר לעונש.  59
רמב"ם פירוש המשניות פאה א' א'. ראה רבינו יונה אבות פ"ד מ"ב. ושמירת הלשון ח"ב כ"ז.  60

61  שמירת הלשון כ"ז.
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ְפֶאֶרת  ּיֹום ַההּוא ָיִסיר ֲאדָֹני ֵאת ּתִ ְתֵהן ְיָעֶרה: )יח( ּבַ נֹות ִצּיֹון ַויהָֹוה ּפָ ָקְדקֹד ּבְ

)כ(  ְוָהְרָעלֹות:  ירֹות  ֵ ְוַהּשׁ ִטיפֹות  ַהּנְ )יט(  ֲהרִֹנים:  ְוַהּשַׂ ִביִסים  ְ ְוַהּשׁ ָהֲעָכִסים 

ְוִנְזֵמי  עֹות  ּבָ ַהּטַ ים: )כא(  ָחׁשִ ְוַהּלְ ֶפׁש  ַהּנֶ י  ּוָבּתֵ ִרים  ֻ ּשׁ ְוַהּקִ ָעדֹות  ְוַהּצְ ֵאִרים  ַהּפְ

ְליִֹנים  ְוַהּגִ )כג(  ְוָהֲחִריִטים:  חֹות  ְטּפָ ְוַהּמִ ֲעָטפֹות  ְוַהּמַ ֲחָלצֹות  ַהּמַ )כב(  ָהָאף: 

ם ַמק ִיְהֶיה ְוַתַחת ֲחגֹוָרה  ִניפֹות ְוָהְרִדיִדים: )כד( ְוָהָיה ַתַחת ּבֹׂשֶ ִדיִנים ְוַהּצְ ְוַהּסְ

י ַתַחת יִֹפי:  ק ּכִ ִתיִגיל ַמֲחֹגֶרת ׂשָ ה ָקְרָחה ְוַתַחת ּפְ ה ִמְקׁשֶ ה ְוַתַחת ַמֲעׂשֶ ִנְקּפָ

ָתה  ָתֶחיָה ְוִנּקָ ְלָחָמה: )כו( ְוָאנּו ְוָאְבלּו ּפְ ּמִ ֶחֶרב ִיּפֹלּו ּוְגבּוָרֵתְך ּבַ )כה( ְמַתִיְך ּבַ

ב: ׁשֵ ָלָאֶרץ ּתֵ

ּיֹום ַההּוא ֵלאמֹר ַלְחֵמנּו ֹנאֵכל  ִאיׁש ֶאָחד ּבַ ים ּבְ ַבע ָנׁשִ פרק ד' )א( ְוֶהֱחִזיקּו ׁשֶ

ֵתנּו: ְמָך ָעֵלינּו ֱאסֹף ֶחְרּפָ ֵרא ׁשִ ׁש ַרק ִיּקָ ְמָלֵתנּו ִנְלּבָ ְוׂשִ

נשים בזמן העתיק לא היו שותפות בהנהגה, הן נשלטו על ידי המשפחה הפטריארכלית 
ונכנעו לחוקיה, מדוע אפוא החשיבן הנביא, ומדוע הציבן במוקד ביקורתו?

א. הנביא בא לתאר את היקף החטא וכלליות השבר, את חורבנה הגמור של החברה, 
מקצה אל קצה. הוא מונה מן הרובד העליון של ההנהגה עד לרובד התחתון, הנשים 

עמדו בדיוטה התחתונה, ועד שם הגיעה הפורענות, על כן הזכיר גם אותן.
ב. אפשר ללמוד מתוכחתו עד כמה משמעותי כוחה של האשה. היא אולי הייתה חלשה 
וחסרת מעמד, אבל סגולתה, שהיא יכולה להפוך את חולשתה ותלותה למקור כוח. 
היא יכולה לפתות את הגבר לגלות את כוחו, פטרנותו ונדיבותו, לדחוף אותו למלא 
את רצונה, להשיג את צרכיה וכל מבוקשה. ההנהגה הגברית נגררת אחרי קסמן של 
הנשים, ולבסוף הן הקובעות את סולם העדיפויות, ומגשימות את מאווייהן הכמוסים. 
בו. היא מסמנת את  כך תופסת האשה, שהודרה מן התחום הציבורי, תפקיד מרכזי 

המטרות, ואלה מחלחלות אל הגברים ומעצבות את החלטות החברה ומאבקיה. 

דווקא משום שהנשים לא נחשבו, ולא שותפו באחריות ובקביעת הדברים הרציניים, 
הן נהגו כמצופה מהן בחוסר אחריות מוחלט, השתעשעו והשתובבו ללא גבול. רשימת 
התכשיטים האינסופית שמונה הכתוב מבטאת את גודל חמדנותן. אך זה מה שהגברים 

הותירו להן, הגברים הם שחמסו וגזלו בפועל, והאחריות מוטלת עליהם. 
אלא  וחד-פעמי,  מקרי  אירוע  זה  אין  הראשון.  אדם  בחטא  כבר  נעוצה  זו  חמדנות 
את  גילתה  לנחש,  התפתתה  הראשונה,  האשה  חוה,  האנושי.  החיים  לסדר  דוגמה 
ה ִּכי טֹוב ָהֵעץ ְלַמֲאָכל ְוִכי ַתֲאָוה הּוא  החמדנות, וגררה אחריה את בעלה: ַוֵּתֶרא ָהִאּׁשָ

ָלֵעיַנִים ְוֶנְחָמד ָהֵעץ ְלַהְׂשִּכיל ַוִּתַּקח ִמִּפְריֹו ַוֹּתאַכל ַוִּתֵּתן ַּגם ְלִאיָׁשּה ִעָּמּה ַוֹּיאַכל62. ומאז 
ַהֶּזה  ַהָּדָבר  ִׁשְמעּו  וגדלים:  ההולכים  לצרכיהן  בעליהן  את  לרתום  הנשים  ממשיכות 
ַלֲאֹדֵניֶהם:  ָהֹאְמֹרת  ֶאְביֹוִנים,  ָהֹרְצצֹות  ַּדִּלים,  ָהעְׁשקֹות  ֹׁשְמרֹון,  ְּבַהר  ֲאֶׁשר  ַהָּבָׁשן  ָּפרֹות 
ָהִביָאה ְוִנְׁשֶּתה63. אך הם לא יוכלו להסתתר אחרי נשותיהם, כמו שלאדם הראשון לא 

ה ֲאֶׁשר ָנַתָּתה ִעָּמִדי ִהוא ָנְתָנה ִּלי ִמן ָהֵעץ ָוֹאֵכל64. הועילה הטענה: ָהִאּׁשָ

ואומר:  מתאר  הנביא  שהרי  הקדמוני,  הנחש  אל  הפרשה  את  וקשרו  שבו  חכמים 
ּוְבַרְגֵליֶהם ְּתַעַּכְסָנה. הבנות התגייסו לשירות הנחש, סמל החטא. הן השתמשו במלוא 
כוחן למלאכת הפיתוי הנשי, וכפו עצמן על הבחורים: "ר' יֹוִסי אֹוֵמר: ֶׁשָהְיָתה ָצָרה צּוַרת 
ברשתן,  ללפות את הבחורים  הן הפיצו את בשמיהן למרחוק,  ִמְנָעֶליָה"65.  ַעל  ְּדָרקֹון 

ְוָהָיה אֹותֹו ָהֵריַח ְמַפְעֵּפַע ָּבֶהן ָּכֶאֶרס ַהֶּזה ֶׁשל ַעְכָנא. 

המקרא מציג בדרך כלל שני דגמים שונים של נשיות, האישה הטובה והרעה. אשת 
ִטְבָחּה  ָטְבָחה  ִׁשְבָעה.  ַעּמּוֶדיָה  ָחְצָבה  ֵביָתּה  ָּבְנָתה  ָחְכמֹות  החיל היא האשה החכמה: 
ובעלת  חרוצה  במועט,  מסתפקת  אחראית,  אשה  ֻׁשְלָחָנּה66.  ָעְרָכה  ַאף  ֵייָנּה  ָמְסָכה 
האמהות,  ארבע  של  כדמותן  ֹתאֵכל67.  ֹלא  ַעְצלּות  ְוֶלֶחם  ֵּביָתּה  ֲהִליכֹות  צֹוִפָּיה  יוזמה: 

שעשו צדקה וחסד והביאו לעולם חיים וברכה.
ולעומתה האשה המפתה, הנחשית, מביאה אותו אל שערי מוות: ֵאֶׁשת ְּכִסילּות ֹהִמָּיה 
ָדֶרְך  ְלֹעְבֵרי  ִלְקֹרא  ָקֶרת.  ְמֹרֵמי  ִּכֵּסא  ַעל  ֵּביָתּה  ְלֶפַתח  ְוָיְׁשָבה  ָּמה.  ָיְדָעה  ּוַבל  ְּפַתּיּות 
ְוֶלֶחם  ִיְמָּתקּו  ְּגנּוִבים  ַמִים  ְוָאְמָרה ּלֹו.  ֵלב  ַוֲחַסר  ֵהָּנה  ָיֻסר  ֶפִתי  ִמי  ֹאְרחֹוָתם.  ִרים  ַהְמַיּׁשְ

ְסָתִרים ִיְנָעם. ְוֹלא ָיַדע ִּכי ְרָפִאים ָׁשם ְּבִעְמֵקי ְׁשאֹול ְקֻרֶאיָה68.
רשימת התכשיטים מגלה שעולמן של הנשים סובב על יופי, פאר וראוותנות חיצונית, 
בזה הן עסוקות ולזה הן מתמכרות עד איבוד עשתונותיהן. עונשן יהיה בדבר זה עצמו, 
כרקובה  תתגלה  והיא  היפה,  המעטה  תחת  המסתתר  הפנימי,  אישיותן  תוכן  יחשף 
ומכוערת: ְוָהָיה ַתַחת ֹּבֶׂשם ַמק ִיְהֶיה ְוַתַחת ֲחגֹוָרה ִנְקָּפה ְוַתַחת ַמֲעֶׂשה ִמְקֶׁשה ָקְרָחה 

ְוַתַחת ְּפִתיִגיל ַמֲחֹגֶרת ָׂשק ִּכי ַתַחת ֹיִפי )כד(.
הסתפקות במועט היא התבנית האידיאלית של חיי האדם. אילו היה מתנהל באופן 
רציונאלי וצורך את הצריך לו בלבד, לא היה צריך לעבוד קשה למעלה מכוחותיו, והיה 

בראשית ג' ו.  62
עמוס ד' א.  63

בראשית ג' יב.  64
צ'  "אין אפעה אלא עכס". האות  'עכס' – נחש.   - ְּתַעַּכְסָנה'  תנחומא בשלח. צורת דרקון – נחש.   65
מתחלפת לפעמים באות ע' בארמית, ארץ – ארע, ועל כן 'אפעה' יכול להיות גם 'צפע'. עכס הוא גם 
פעמון )הנחש עכסן נקרא נחש הפעמון, משום שהוא מרשרש בזנבו ומשמיע קול כפעמון(. ואם 

הנשים נהגו לשימו על רגליהן נקרא הכלי פעמון )'פעם' – 'רגל'(.
משלי ט' א.  66

משלי ל"א כז.  67
משלי ט' יג-יח. וכן שם ז' י-כ.  68
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בריא ומאושר. אולם בדרך כלל האדם נגרר אחרי הקנאה והחמדה עד שהוא מאבד 
את ראשו ומבקש יותר מצרכיו, שוקע ברכושנות מיותרת ואין סופית, מבזבז למעלה 

מיכולתו וכוחותיו, והורס את עצמו ואת עולמו69.
חכמים הוסיפו לפרשה הזאת חיים וצבע: 

"ָּדַרׁש ָרָבא ְּבֵריּה ְּדַרב ִעיָּלאי. ַמאי ִּדְכִתיב, ַוֹּיאֶמר ה', ַיַען ִּכי ָּגְבהּו ְבנֹות ִצּיֹון? ֶׁשָהיּו 
ּגּוָּדל.  ְּבַצד  ָעֵקב  ְמַהְּלכֹות  ֶׁשָהיּו  ָּגרֹון,  ְנטּויֹות  ְוֵּתַלְכָנה  ְזקּוָפה.  ְּבקֹוָמה  ְמַהְּלכֹות 
ּוְמַׂשְּקרֹות ֵעיַנִים, ַּדֲהוּו ְמָלאן ּכּוְחָלא ְלֵעיַנְייהּו ּוְמַרְּמָזן. ָהלֹוְך ְוָטפֹוף ֵּתָלְכָנה, ֶׁשָהיּו 
ְמַהְּלכֹות ֲארּוָּכה ְבַצד ְקָצָרה. ּוְבַרְגֵליֶהם ְּתַעַּכְסָנה, ָאָמר ַרִּבי ִיְצָחק ְּדֵבי ַרִּבי ַאִּמי, 
ְוֵכיַון  ְירּוָׁשַלִים,  ְּבׁשּוֵקי  ּוְמַהְּלכֹות  ְּבִמְנַעֵליֶהן  ַוֲאַפְרֵסמֹון  מֹור  ֶׁשַּמִּטילֹות  ְמַלֵּמד: 
ֶׁשַּמִּגיעֹות ֵאֶצל ַּבחּוֵרי ִיְׂשָרֵאל, ּבֹוֲעטֹות ַּבַּקְרַקע ּוַמִּתיזֹות ֲעֵליֶהם, ּוַמְכִניסֹות ֵיֶצר 
ָהַרע ָּבֶהם ְּכֶאֶרס ַּבְכעֹוס. ַמאי ּפּוְרָענּוֵתיֶהן? ִּכְדָּדֵריׁש ָרָבא ַּבר עּוָּלא, ְוָהָיה ַּתַחת 
ִיְהֶיה. ָמקֹום ֶׁשָהיּו ִמְתַּבְׂשמֹות ּבֹו - ַנֲעָׂשה ְנָמִקים ְנָמִקים. "ְוַתַחת  ּבֹוֶׂשם - ַמק 
ְוַתַחת  ְנָקִפים.  ְנָקִפים  ַנֲעָׂשה   - ְּבִצְלצּול  ֲחגּורֹות  ֶׁשָהיּו  ָמקֹום  ִנְקָּפה".   - ֲחגֹוָרה 
ְקָרִחים.  ְקָרִחים  ַנֲעָׂשה   - ּבֹו  טֹות  ִמְתָקּׁשְ ֶׁשָהיּו  ָמקֹום  ָקְרָחה.   - ִמְקָׁשה  ַמֲעֶׂשה 
ְלַמְחגֹוֶרת  ִיְהיּו  ִּגיָלה -  ִליֵדי  ַהְּמִביִאים  ְּפָתִחים  ַמְחגֹוֶרת ָׂשק".  ְּפִתיִגיל -  ְוַתַחת 
יְּנִׁשי, ִחיּלּוֵפי ׁשּוְפָרא - ִּכיָבא. ְוִׁשַּפח  ַׂשק. ִּכי ַתַחת יֹוִפי, ָאַמר ָרָבא, ַהְיינּו ְּדָאְמִרי אִִ
ה' ָקְדֹקד ְּבנֹות ִצּיֹון, ָאַמר ַרִּבי יֹוֵסי ַבר ֲחִניָנא, ְמַלֵּמד ֶׁשָּפְרָחה ָבֶהן ָצַרַעת, ְּכִתיב 
ָהָכא, 'ְוִׁשָּפח', ּוְכִתיב ָהָתם, ְוַלְׂשֵאת ְוַלַּסַּפַחת70. ְוה' ָּפְתֵהן ְיָעֶרה. ַרב ּוְׁשמּוֵאל, ַחד 

ָאַמר, ֶׁשִּנְׁשְּפכּו ַּכִקיתֹון. ְוַחד ָאַמר, ֶׁשַּנֲעׂשּו ִּפְתֵחיֶהן ַּכַיַער"71. 

הטיית  ההליכה,  צורת  והתבלטותן:  הנשים  של  התקשטותן  דרכי  את  מונה  הפסוק 
הצוואר, צביעת העיניים. חכמים הוסיפו צבע: ארוכה בין קצרות או קצרה בין ארוכות, 
לביטויי  הפנימית,  הצניעות  מחוסר  הגאווה,  מן  מוליך  ישר  קו  הסנדלים.  הגבהת 
מתנשא,  המתגאה  האדם  והפיתוי.  הפריצות  המלאכותית,  ההתבלטות  ההחצנה, 
הוא  ויתרונותיו,  זולתו  את  רואה  ואינו  בלבד,  מעלותיו  את  רואה  מעצמו,  מלא  הוא 
כה גדול שאינו זקוק לאחרים. גאווה זו יש בה כשל פנימי מובהק. האמת היא שבכך 
יחניפו לו. הוא מוכן  יכבדוהו,  הוא מתמכר להערכת החברה שסביבו, מחכה שכולם 
להתבזות ולעשות מעשים קיצוניים כדי לזכות בזה, לעקם את עצמו )להיות נטוי גרון(, 

במועט.  בהסתפקות  בדבקותו  ידוע  דיוגנס  היה  היוונים  הפילוסופים  בין  י"ב.  ח"ג  נבוכים  מורה   69
מספרים שוויתר על כל רכושו וחפציו, וגר בחבית. הוא השאיר בידו רק פנכה. יום אחד ראה את 

הרועה יורד למעיין ושותה בכף ידו, מיהר וזרק גם אותה.
ויקרא י"ד.  70

)ס"ג א(, משל חיובי על צניעותם  ב. כתשובה למאמר הזה הוסיפה הגמרא בדף הבא  שבת ס"ב   71
של בחורי ירושלים. הבחורים מפנימים את עצמם ואף על פי כן ריחם נודף כקינמון: ָאַמר ַרֲחָבה, 
ָאַמר ַרב ְיהּוָדה: ֲעֵצי ְירּוָׁשַלִים ֶׁשל ִקיָּנמֹון ָהיּו, ּוְבָׁשָעה ֶׁשָהיּו ַמִּסיִקין ֵמֶהן, ֵריָחן נֹוֵדף ְּבָכל ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, 

ָחְרָבה ְירּוָׁשַלִם - ִנְגְנזּו, ְוֹלא ִנְׁשַּתֵייר ֶאָּלא ִּכְׂשעֹוָרה, ּוִמְׁשַּתַּכח ְּבַגֵזאי ְּדִצְמְצַמאי ַמְלְּכָתא. ּוִמּׁשֶ

להתכבד בקלון חברו )ארוכה וקצרות(. הבנות הללו עיקמו לא רק את צווארן אלא גם 
חיים עצמיים.  נכוחה, לחיות  היכולת לראות את המציאות  הן איבדו את  את ראשן, 
לבסוף נעשו תלויות לחלוטין בחברה שסביבן, עד שבלי הכרתה של החברה לא נותרו 

להן חיים וערכים משלהן.

מידה  שהיא  הצניעות  שקר.  של  תדמית  מבססת  מוחצנת,  ייצרית,  העמים  תרבות 
נאמנים לעצמם, לחיות לפי סולם הערכים  יהודית אופיינית, מאפשרת להם להיות 

האישי שלהם. על אבות האומה נאמר: 

הוא  ברוך  הקדוש  להם  אמר  וגו'.  בכם  ה'  חשק  העמים  מכל  מרבכם  "לא 
לישראל: חושקני בכם שאפילו בשעה שאני משפיע לכם גדולה אתם ממעטין 
עצמכם לפני. נתתי גדולה לאברהם, אמר לפני: ואנכי עפר ואפר. למשה ואהרן, 
אמר: ונחנו מה. לדוד, אמר: ואנכי תולעת ולא איש. אבל עובדי כוכבים אינן כן. 
נתתי גדולה לנמרוד אמר: הבה נבנה לנו עיר. לפרעה, אמר: מי ה'. לסנחריב, 
אמר: מי בכל אלהי הארצות וגו'. לנבוכדנצר, אמר: אעלה על במתי עב. לחירם 

מלך צור, אמר: מושב אלהים ישבתי בלב ימים"72. 

חכמים קשרו את מפלתן של הבנות אל החורבן והעמיקו את חטאן עוד יותר. הן לא 
התקשטו בשביל בחורי ישראל, אלא בשביל הסרדיוטות הנכריים שכבשו את העיר: 

"ְוָהָיה ִיְרְמָיה אֹוֵמר ָלֶהם: ֲעּׂשּו ְּתׁשּוָבה ַעד ֶׁשֹּלא ָיֹבאּו אֹוְיִבים. ָאְמרּו לֹו: ִאם ָיֹבאּו 
אֹוְיִבים ָעֵלינּו ַמה ֵהן ְיכֹוִלין ַלֲעּׂשֹות ָלנּו? ָהָדא הּוא ִדְכִתיב ָהֹאְמִרים ְיַמֵהר ָיִחיָׁשה 
ָרֵאל ְוֵנָדָעה )ה' יט(. ּדּוָכָסא  הּו ְלַמַען ִנְרֶאה ְוִתְקַרב ְוָתבֹוָאה ֲעַצת ְקדֹוׁש ִיּׂשְ ַמֲעּׂשֵ
רֹוֶאה אֹוִתי ְונֹוְטֵלִני ּומֹוִׁשיֵבִני ִעּמֹו ַּבִּקרֹוִנין. ָאְמָרה ְלִיְרְמָיה: ֵנַדע ְּדַמאן ְיֵהא ַקֶּיֶמת 

אֹו ִּדיָלן אֹו ִּדיֵליּה73". 

בנות ציון בטחו כל כך ביופיין, עד שאמרו בשחצנות על הקדוש ברוך הוא: ְיַמֵהר ָיִחיָׁשה 
הּו, גם אם יבוא חורבן לאומי, אנחנו לעצמנו נימלט ממנו בזכות יופיינו.  ַמֲעּׂשֵ

תכניתן התגשמה לכאורה, כל אחת זכתה לעלות לגדולה. אבל אז: 

ַּפח ה'  ה? ְוּׂשִ "ָאַמר ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא: ְוָלא  ַקָּיָמא ִּדיֵדי, ְוַקָּיָמא ִּדיְלהֹון? ֶמה ָעּׂשָ
ָקְדֹקד ְּבנֹות ִצּיֹון )ג' יז(. ר' ֶאְלָעָזר ְור' יֹוֵסי ְּבר' ֲחִניָנא. ר' ֶאְלָעָזר ָאַמר: ִהְלָקה אֹוָתן 
ֵאת ְוַלַּסַּפַחת ְוַלֶּבָהֶרת. ר' יֹוֵסי ְּבר' ֲחִניָנא ָאַמר:  ְּבָצַרַעת, ָהא ַמה ְּדַאְּת ָאַמר ְוַלּׂשְ
ָאן  ֶהֱעָלה ַעל ָראֵׁשיֶהם ִמְׁשָּפחֹות ִמְׁשָּפחֹות ֶׁשל ִּכִּנים. ְור' ִחָּיא ַּבר ַאָּבא ָאַמר ֲעּׂשָ

ְׁשָפחֹות ְמֻכָּדִנּיֹות. ַמהּו ְמֻכָּדִנּיֹות, ֲאָמָהן ְמַׁשְעְּבָדן". 

היהודי יכול אפוא לעלות לגדולה, להועיל בכישרונותיו לעולם הנכרי ולתפוס בו מקום 
חשוב. אך הוא נמצא בגלות, יופיו זמני בלבד, הוא יושלך במהרה על ידי הגויים ככלי 

חולין פ"ט א.  72
איכה רבתי ד' י"ח.  73
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אין חפץ בו. כל אדם צריך ללמוד מיוסף שייחס את כוחו לשמים, ואם לא יהיה ראוי 
מבחינה מוסרית ורוחנית, לא יהיה בו ממש.

גם צד של טובה. קללת  בתוך התיאור המשפיל הזה של קלון הבנות מצאו חכמים 
שפע הדם, שתמאיס אותן על אדוניהן, תהפוך להם לברכה. היא תכריח אותן לחזור 

אל עצמן, ואל משפחתן: 

ַּפח? ְוִׁשַּפע, ְּכֵדי ִלְׁשֹמר ֶזַרע ֹקֶדׁש  ר' ֶּבֶרְכָיה ַוֲחָלִפי ַּבר ְזִביד ְּבֵׁשם ר' ִאיִסי: ַמהּו ְוּׂשִ
ֶׁשֹּלא ִיְתָעֵרב ְּבַעֵּמי ָהֲאָרצֹות. 

מן השמים שומרים על ישראל שלא יתערב בגויים, אלא יישאר עם לבדד ישכון. הוא 
בין ישראל  ָהַעִּמים74. הקשר  ִמן  ֶאְתֶכם  ָוַאְבִּדל  יישאר כזה אפילו בעל כורחו, ככתוב: 
זה  אך  רבה.  ברכה  להם  ומביא  להשלמתם  תורם  הצדדים,  שני  את  מפרה  לעמים 
אפשרי בתנאי שישראל ישמרו על ייחודם, עירוב יתר וטשטוש מהותם, יוליד שנאה: 

שני  אלו  אינו.  וזה  ביניהם.  שלום  יהיה  ומים  אש  קירוב  כי  יחשבו  "הבוערים 
דברים, האש והמים, אם נתערבו ביחד - המים מכבין האש. ואם האש עומד 
רחוק מן המים, ונבדל ממנו, אז האש מכלה ומייבש המים, עד שלא נשאר דבר 
בו, ומתיש כחו. ואלו דברים ברורים, והם סגולת ישראל באמת. כי אם מתערבין 
ומתחברין ישראל לאומות, אז המים - שהם האומות - גוברים עליהם לגמרי, 
על  גוברים  הם  הרי  עצמם,  בפני  ועומדים  האומות,  מן  נבדלים  ישראל  ואם 

האומות"75. 

ַרק  ִנְלָּבׁש  ְוִׂשְמָלֵתנּו  ֹנאֵכל  ַלְחֵמנּו  ֵלאֹמר  ַההּוא  ַּבּיֹום  ֶאָחד  ְּבִאיׁש  ָנִׁשים  ֶׁשַבע  ְוֶהֱחִזיקּו 
ִיָּקֵרא ִׁשְמָך ָעֵלינּו ֱאֹסף ֶחְרָּפֵתנּו )ד' א( 76.

יווצר ביניהם  ויקרא כ' כו. הקשר בין ישראל ובין העמים נמשל לשמן ולמים, גם אם נערבם לא   74
קשר ממשי: "לריח שמניך טובים, מה שמן אינו מתערב עם המשקין אף ישראל אין מתערבין עם 
בני נח. ואילו העמים נמשלו למים )נצח ישראל כ"ה(: "האומות נקראו "מים" בכל מקום, כדכתיב 
)תהלים י"ח יז( "ימשני ממים רבים". ועוד )שם קמ"ד ז( "והצילני ממים רבים מיד בני נכר". וכדכתיב 
)שיר השירים ח' ז( "מים רבים לא יוכלו לכבות האהבה". ועוד )ישעיה י"ז יב( "הוי המון עמים רבים 

כהמות ים" )שיר השירים רבה א-כא(. 
או משל אחר: אש ומים. "נמשלו ישראל באש, כמו שאמרו )ביצה כ"ה ב( "מימינו אש דת למו"   
)דברים ל"ג ב(. אמרו: דתיהם של אלו אש. ואין לך שני הפכים יותר מן אש ומים. ההשגחה שומרת 
על ישראל שלא ייטמעו באומות העולם. כאשר ישראל מתקרבים אל האומות יותר מדי, הקדוש 
ברוך הוא יחדש שנאה בלבם ויחזק את ההבדל ביניהם, לטובתן של ישראל, שלא יתערבו בהם. 
בלב  שנאה  והוסיף  חידש  אזי  המצרים,  אל  להתקרב  ישראל  שהשתדלו  אחרי  במצרים,  היה  כך 
המצריים עליהם. וכמאמר הכתוב: ויקוצו מפני בני ישראל. שכל כך היו הישראלים מאוסים בעיני 
וכדברי  מאוס.  דבר  שרואה  מי  כדרך  בעצמו,  קץ  היה  אותן  רואה  המצרי  שכשהיה  עד  המצריים 

המדרש, שגם בעת החורבן נמאסו בדמן בעיני הבבליים כדי שלא יתערבו )בית הלוי שמות א' א(.
נצח ישראל כ"ה.  75

פסוק זה חותם את תוכחת הנשים וחלוקת הפרקים כאן מוטעית בעליל.  76

הזוהר פירש את הכתוב הזה באופן מפתיע לא כהמשך לקללת הנשים, ותיאור ירידתן 
עד כדי הזדקקות השבע לאחד שיגאלן, אלא כבשורה של תשובה וצעד חיובי מהפכני 
דודה.  על  ומתרפקת  החוזרת  ישראל  לכנסת  ורמז  משל  הן  כאן  הנשים  תיקון.  של 

בדומה לחזונו של ירמיה: ִּכי ָבָרא ה' ֲחָדָׁשה ָּבָאֶרץ ְנֵקָבה ְּתסֹוֵבב ָּגֶבר77.

הזוהר מעמיד לפני עינינו את חג הסוכות, ושבע ההקפות סביב המזבח או ספר התורה:

הוא  הדא  עץ,  בכל  עלאה.  אימא  דאיהי  סוכה  דא  לפניך,  צפור  קן  יקרא  "כי 
דכתיב: ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר78. אפרוחים אלין שבעת ימי 
הסכות, או ביצים דבהון עבדין שבע הקפות. ורזא דמלה: נקבה תסובב גבר. ודא 

רזא: והחזיקו שבע נשים באיש אחד, דא קודשא בריך הוא ושכינתא79. 

מה שעכשו דרכו של איש לחזר אחר האישה זה מחמת קטנותה במעלה, שהוא בחינת 
מעוט הירח. וכמו שאמרו רז"ל: משל למי שנאבדה לו אבדה וכו' בעל אבדה מחזר אחר 
אינה מתבישת  בודאי  אז  הירח,  אבדתו80. אבל כאשר תבוא השלמות, בבחינת מלוי 
לרדוף אחר בעלה, בבחינת: נקבה תסובב גבר, בחינת: והחזיקו וכו', היא בחינת: אשת 
חיל עטרת בעלה וכו'. ועליה נאמר: רבות בנות עשו חיל ואת עלית על כלנה. כי יש 
אשה שבעלה צריך לפרנסה והיא רק מתקנת המאכל בבשול ואפיה לפרנס את בני 
ביתה וכו'. אבל יש אשת חיל שכל עשירות של בעלה וחיותו ממנה, בחינת בטח בה 

לב בעלה81. 

	ֶצַמח	ה'.	5

ְלָגאֹון  ָהָאֶרץ  ּוְפִרי  ּוְלָכבֹוד  ִלְצִבי  ְיהָֹוה  ֶצַמח  ִיְהֶיה  ַההּוא  ּיֹום  ּבַ )ב(  ד'  פרק 

ַלִם  ירּוׁשָ ּבִ ְוַהּנֹוָתר  ִצּיֹון  ּבְ ָאר  ׁשְ ַהּנִ ְוָהָיה  )ג(  ָרֵאל:  ִיׂשְ ִלְפֵליַטת  ּוְלִתְפֶאֶרת 

צַֹאת  ֵאת  ֲאדָֹני  ָרַחץ  ִאם  )ד(  ָלִם:  ירּוׁשָ ּבִ ַלַחִּיים  תּוב  ַהּכָ ל  ּכָ לֹו  ֵיָאֶמר  ָקדֹוׁש 

ֵער:  ט ּוְברּוַח ּבָ ּפָ רּוַח ִמׁשְ ּה ּבְ ְרּבָ ַלִם ָיִדיַח ִמּקִ ֵמי ְירּוׁשָ נֹות ִצּיֹון ְוֶאת ּדְ ּבְ

הנביא סוגר את המעגל בדברי נחמה, וחותם את שלוש הפורעניות אשר יחריבו את 
כל הישגי האדם והחברה, בפרשיית המשך לנבואת אחרית הימים בה פתח. הפורענות 
תפגע בישראל, אבל אחריה ירחם ה' על פליטת עמו, ובמקום חרפת רעב תצמיח הארץ 
הקודש  אנשי  )ב(.  העמים  כל  לעיני  ולכבוד  לתפארת  "לצבי",  ותהיה  טובים,  פירות 

ירמיהו ל"א כא.  77
ויקרא כ"ג.  78

תיקוני זהר כ"ג א.  79
קדושין ב' א.  80

81  על פי ליקוטי הלכות או"ח - הלכות ראש חדש הלכה ה.
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שהתמסרו לעבודת ה' יישארו לפליטה )ג(. הנשים המרשיעות יעברו מן העולם )ד(, 
והשארית תזכה מחדש בחסות האלוהית, בעמוד אש וענן, כמו שהיה במתן תורה82, 
האש והענן יכסו את בית המקדש )מכון( והעזרות )מקראיה( הבנויים בהר ציון )ה(. 
ויגוננו על העם, כסוכה המצילה  ויהיו לירושלים חופת תפארת ויקר )ה(, גם ישמרו 

מחום היום וזרם המטר )ו(. 
ַּבּיֹום ַההּוא ִיְהֶיה ֶצַמח ה' ִלְצִבי ּוְלָכבֹוד, מיהו "ֶצַמח ה'"? על פי התקבולת ּוְפִרי ָהָאֶרץ 
ְלָגאֹון ּוְלִתְפֶאֶרת ִלְפֵליַטת ִיְׂשָרֵאל )ב(. ֶצַמח ה' הוא ְפִרי ָהָאֶרץ, צמח מבורך שתצמיח 
הארץ. אבל צמח זה הוא גם משל לשארית ישראל שתצמח ותפרח לתפארת. להלן 
הנביא מתאר )י"א א( את החוטר שייצא מן הצמח הגדול, הנצר לבית ישי, אשר יעמוד 
מול העצים הגבוהים ורמי הקומה, מנהיגי הצבא האשורי: ְוָיָצא ֹחֶטר ִמֶּגַזע ִיָׁשי ְוֵנֶצר 

ָרָׁשיו ִיְפֶרה. 'צמח' הוא אפוא רמז גם למלך האידיאלי, למשיח. ִמּׁשָ
ואכן ה'צמח' במקרא הוא כינוי לזרע דוד, ישועת ה' וביאת המשיח: ָׁשם ַאְצִמיַח ֶקֶרן 

ְלָדִוד ָעַרְכִּתי ֵנר ִלְמִׁשיִחי83. ַּבּיֹום ַההּוא ַאְצִמיַח ֶקֶרן ְלֵבית ִיְׂשָרֵאל84. 

ירמיהו מכנה את המשיח שעתיד לצאת מבית דוד בשם "ֶצַמח": "ִהֵּנה ָיִמים ָּבִאים ְנֻאם 
ְּבָיָמיו  ָּבָאֶרץ.  ּוְצָדָקה  ִמְׁשָּפט  ְוָעָׂשה  ְוִהְׂשִּכיל  ֶמֶלְך  ּוָמַלְך  ַצִּדיק,  ֶצַמח  ְלָדִוד  ַוֲהִקֹמִתי  ה', 
מֹו ֲאֶׁשר ִיְקְראֹו ה' ִצְדֵקנּו"85. וכן "ַּבָּיִמים ָהֵהם  ִּתָּוַׁשע ְיהּוָדה ְוִיְׂשָרֵאל ִיְׁשֹּכן ָלֶבַטח ְוֶזה ּׁשְ
ּוָבֵעת ַהִהיא ַאְצִמיַח ְלָדִוד ֶצַמח ְצָדָקה ְוָעָׂשה ִמְׁשָּפט ּוְצָדָקה ָּבָאֶרץ. ַּבָּיִמים ָהֵהם ִּתָּוַׁשע 
ְיהּוָדה ִוירּוָׁשַלם ִּתְׁשּכֹון ָלֶבַטח ְוֶזה ֲאֶׁשר ִיְקָרא ָלּה ה' ִצְדֵקנּו"86. צדקיהו מלך יהודה הכזיב, 

אבל עתיד לעמוד מבית דוד היפוכו הגמור, המלך השלם, המלך המשיח. 
ידי  על  דוד  בית  מלכות  לשיבת  בציפייה  דומה,  באופן  צמח  בכינוי  משתמש  זכריה 
זרובבל: ִּכי ִהְנִני ֵמִביא ֶאת ַעְבִּדי ֶצַמח87. ִהֵּנה ִאיׁש ֶצַמח ְׁשמֹו ּוִמַּתְחָּתיו ִיְצָמח ּוָבָנה ֶאת 

ֵהיַכל ה'88. מסתבר אפוא שגם ישעיהו כיוון בכך אל דמותו של המשיח.
וכן קבעו חכמים בתפילת העמידה נוסח זה: ֶאת ֶצַמח ָּדִוד ַעְבְּדָך ְמֵהָרה ַתְצִמיַח. ְוַקְרנֹו 

ָּתרּום ִּביׁשּוָעֶתָך. ִּכי ִליׁשּוָעְתָך ִקִּוינּו ָּכל ַהּיֹום. ָּברּוְך ַאָּתה ה' ַמְצִמיַח ֶקֶרן ְיׁשּוָעה.

מדוע 'צמח' מבטא משיחיות? 

ההיסטוריה,  במהלכי  מתפתחת  הגאולה  ומאז  משיח,  של  אורו  נזרע  הבריאה  בעת 
כצמח האדמה שהולך  גדולתו  "על שם שלמות העתיד: תצמח  ודאי.  טבעי  כתהליך 

82  שמות י"ט ו.
83  תהילים קל"ב יז.
84  יחזקאל כ"ט כא.
85  ירמיהו כ"ג ה-ז.

86  ירמיהו ל"ג יד-טז.
87  זכריה ג' ח.
88  זכריה ו' יב.

להשתלב  ציפייה  אלא  הדור,  למצוקות  פתרון  חיפוש  אינה  הישועה  בקשת  וגדל"89. 
תפיסת  סופית.  האין  השלמות  אל  ה',  אל  ההליכה  מן  חלק  להיות  הגדול,  בתהליך 

גאולה זו חדורת אופטימיות ושמחה90. 

ה'צמיחה' מבטאת גם את אופן הגאולה. גאולת מצרים הייתה ניסית ובאה בבת אחת, 
כי הנס אינו זקוק לזמן ולהתפתחות טבעית. אולם הגאולה האחרונה מתוארת להלן 
כתהליך מתשך: ִּכי ֹלא ְבִחָּפזֹון ֵּתֵצאּו ּוִבְמנּוָסה ֹלא ֵתֵלכּון, ִּכי ֹהֵלְך ִלְפֵניֶכם ה' ּוְמַאִּסְפֶכם 
ֱאֹלֵהי ִיְׂשָרֵאל )נ"ב יב, ראה שם(. היא התפתחות הדרגתית איטית ורציפה, המתקדמת 
שלב אחר שלב במשך הזמן. הדגשת הצמיחה אומרת שלא התוצאה לבדה חשובה, 

אלא גם התהליך והדרך. 

שתבוא  התוצאה  אל  צופייה  עינינו  אך  ויום,  יום  בכל  ומתהווה  מתפתחת  הגאולה 
כאשר יבשיל המהלך:

"וטעם לשון הצמיחה בזה. כי הנה שמו של משיח קודם לבריאת העולם כנודע. 
וכן: ויאמר אלהים יהי אור91, ויהי אור, זה אורו של משיח. שכן האור הראשון הוא 
זרוע ובא מאז מעולם על צמיחת וגדלות משיחנו במהרה בימינו. ועל הטפות 
גשמי נדבות ותפלות ודמעות שבני ישראל מבקשים עליו בכל עת, הנה הוא 
צומח ועולה בכל יום ויום. וזהו שהתנבאו כל הנביאים על ביאת המשיח בלשון 
הוה ועבר. כמו שאמר: ראשון לציון הנה הנם )מ"א כז(, וכדומה. כי באמת הנה 
צמיחת וגדלות המשיח הנה הוא מתהוה בכל יום ויום. אך אנו מבקשים לזכות 
לראות במהרה הצמיחה והגדולה שנזכה שיתגלה במהרה. וזה שאנו אומרים: 
פדותינו מהרה תצמיח, ונסו יגון ואנחה92. שגם בזמן הזה שעדיין לא בא משיח, 
אבל על כל פנים יהיה כח בהצמיחה של פדותינו להיות נס יגון ואנחה לעת 

עתה, לבטל כל גזירות רעות מעל בני ישראל93. 

צמיחה זו אינה הכנה שבאה מחוץ למציאות, אלא התפתחות המתרחשת ממנה ובה, 
ועל כן יש בתהליך הזה כבר מטעם הגאולה עצמה. 

"ִמְּכַנף ָהָאֶרץ ְזִמֹרת ָׁשַמְענּו, ְצִבי )רצון ותפארת( ַלַּצִּדיק )כ"ד טז(. חמש אותיות 
מנצפ"ך )האותיות הכפולות( כולן בסוד הגאולה: כ"ך בו נגאל אבינו אברהם. 
שנאמר: לך לך מארצך. מ"ם בו נגאל אבינו יצחק מיד פלשתים. שנאמר: לך 
מעמנו כי עצמת ממנו מאד. נ"ן בו נגאל אבינו יעקב מיד עשו. שנאמר: הצילני 
נא, פ"ף בו נגאלו ישראל ממצרים. שנאמר: פקוד פקדתי. צ"ץ בו עתיד לגאול 

89  רד"ק זכריה ג' ח.
90  מאחר וצ' וש' מתחלפות )יצחק – ישחק(, 'צמח' הוא אפוא גם 'שמח', יצמח הוא ישמח, ו'ישמח' 

הוא אותיות 'משי"ח'.
91  בראשית א' ג.

92  זמירות שבת "מה ידידות מנוחתך".
93  תפארת שלמה, תזריע.
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את ישראל בסוף, ולומר להם צמח צמחתי. שנאמר: איש צמח שמו ומתחתיו 
יצמח94. 

ארבע הגאולות של האבות הן הכנה למשיח, וכל הגליות וכל הגאולות הן רק 
הכנה וסיבה להגיע אל התכלית הזו, שהיא ימות המשיח. מכנ"ף הארץ, מארבע 
האותיות הכפולות, רק זמירות שמענו. אבל עיקר הרצון הוא לאות צ' שהיא 
ּוִמַּתְחָּתיו  ְׁשמֹו  ֶצַמח  ִאיׁש  וחשק,  רצון  לשון  הוא  'צבי'  וזה  העתידה,  הגאולה 

ִיְצָמח95. 

~ ִלְצִבי ּוְלָכבֹוד 
השורש 'ְצִבי' מופיע במקרא ככינוי לבעל חיים חמוד, ומכאן ליופי, הדר, חמדה, רצון 
וחפץ: ַּבּיֹום ַההּוא ִיְהֶיה ֶצַמח ה' ִלְצִבי ּוְלָכבֹוד ּוְפִרי, וכן: ְוָהְיָתה ָבֶבל ְצִבי ַמְמָלכֹות ִּתְפֶאֶרת 

ְּגאֹון ַּכְׂשִּדים96. 
ְוֶאֶּתן  ְוַיֲעֹמד ְּבֶאֶרץ ַהְּצִבי97, וכן:  יש מקראות בהם הצבי הוא כינוי לארץ ישראל, כמו: 
ָלְך ֶאֶרץ ֶחְמָּדה ַנֲחַלת ְצִבי ִצְבאֹות ּגֹוִים98, אלה מילים נרדפות המבארות זו את זו, ֶאֶרץ 
ֶחְמָּדה - ַנֲחַלת ְצִבי, במשמעות של חמדה. חכמים השוו במדרשיהם את העם, הארץ 
והגואל, אל הצבי, שעורו הגמיש מתכווץ ומתפשט, ובמרוצתו הוא נכסה ונגלה. וקשרו 
ההוד  הרצון,  בו  הכלולים  המופשטים  התכנים  אל  היפה,  החיים  בעל  של  שמו  את 

וההדר.

השארית.	6
יהיה  לא  החורבן  א.  הגאולה.  תהליך  של  המרכזיים  יסודותיו  את  כאן  הציב  הנביא 
מוחלט ולעולם תישאר פליטה. ב. שארית זו היא הסולת המנופה, מיטב העם לקדושה 

ם ָקדֹוׁש ֵיָאֶמר לֹו )ג(.  וצדקות: ְוָהָיה ַהִּנְׁשָאר ְּבִצּיֹון ְוַהּנֹוָתר ִּבירּוָׁשלִַ

שנאת  המלחמות,  הגלות,  אחרי  גם  במקרא.  רבות  פעמים  חוזר  השארית  רעיון 
חדשה  מלכות  ותבנה  תיגאל,  אשר  ישראל  מעם  שארית  תישאר  והרדיפות  הגויים, 
ֹאְיֵביֶהם  ְּבֶאֶרץ  ִּבְהיֹוָתם  ֹזאת  ַּגם  “ְוַאף  התוכחה:  בפרשת  כבר  באה  זו  הבטחה  בארץ. 
ֹלא ְמַאְסִּתים ְוֹלא ְגַעְלִּתים ְלַכֹּלָתם ְלָהֵפר ְּבִריִתי ִאָּתם ִּכי ֲאִני ה’ ֱאֹלֵהיֶהם”99. ושוב חוזר 

פרקי דר"א מ"ח.  94
בשם האר"י, שם משמואל וארא ר"ח שבט תרע"ד, ותרע"ו.  95

י"ג יט. ביטוי דומה מופיע גם בערבית - צבא - נכסף, חשק. ובארמית - צבה/י - רצה, חפץ, כלשון   96
בכתובת האשה: 'וצביאת', 'וצבי'.

דניאל י"א טז ומא.  97
ירמיהו ג' יט.  98

99  ויקרא כ"ו מד.

הדבר בתוכחה שב’כי תבוא’, גם שם מודגשת השארית: “ְוִנְׁשַאְרֶּתם ִּבְמֵתי ְמָעט ַּתַחת 
ַמִים ָלֹרב ִּכי ֹלא ָׁשַמְעָּת ְּבקֹול ה’ ֱאֹלֶהיָך”100. ֲאֶׁשר ֱהִייֶתם ְּככֹוְכֵבי ַהּׁשָ

ישעיהו חזר אל הרעיון הזה. הוא קרא לבנו בשם “ְׁשָאר ָיׁשּוב” )ז’ ג(. והמשיל את העם 
ְוָׁשָבה  ֲעִׂשִרָּיה  ְועֹוד ָּבּה  לעץ שגם אחרי שיהיה לבער, תישאר מצבתו קיימת לעולם: 

ְוָהְיָתה ְלָבֵער ָּכֵאָלה ְוָכַאּלֹון ֲאֶׁשר ְּבַׁשֶּלֶכת ַמֶּצֶבת ָּבם ֶזַרע ֹקֶדׁש ַמַּצְבָּתּה )ו’ יג(. 

הוא מתאר את תשובת שארית הפליטה: “ְוָהָיה ַּבּיֹום ַההּוא ֹלא יֹוִסיף עֹוד ְׁשָאר ִיְׂשָרֵאל 
ֵען ַעל ַמֵּכהּו ְוִנְׁשַען ַעל ה’ ְקדֹוׁש ִיְׂשָרֵאל ֶּבֱאֶמת. ְׁשָאר ָיׁשּוב ְׁשָאר  ּוְפֵליַטת ֵּבית ַיֲעֹקב ְלִהּׁשָ
ַיֲעֹקב ֶאל ֵאל ִּגּבֹור. ִּכי ִאם ִיְהֶיה ַעְּמָך ִיְׂשָרֵאל ְּכחֹול ַהָּים ְׁשָאר ָיׁשּוב ּבֹו ִּכָּליֹון ָחרּוץ ׁשֹוֵטף 

ְצָדָקה” )י’ כ-כב(.

ואת גאולתה )י”א טז(: ְוָהָיה ַּבּיֹום ַההּוא יֹוִסיף ֲאֹדָני ֵׁשִנית ָידֹו ִלְקנֹות ֶאת ְׁשָאר ַעּמֹו ֲאֶׁשר 
ֵאר ֵמַאּׁשּור ּוִמִּמְצַרִים ּוִמַּפְתרֹוס ּוִמּכּוׁש ּוֵמֵעיָלם ּוִמִׁשְנָער ּוֵמֲחָמת ּוֵמִאֵּיי ַהָּים... ְוָהְיָתה  ִיּׁשָ
ֵאר ֵמַאּׁשּור ַּכֲאֶׁשר ָהְיָתה ְלִיְׂשָרֵאל ְּביֹום ֲעֹלתֹו ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים.  ְמִסָּלה ִלְׁשָאר ַעּמֹו ֲאֶׁשר ִיּׁשָ

גם מיכה הנביא הזכיר את ‘שארית ישראל’ חמש פעמים: “ָאֹסף ֶאֱאֹסף ַיֲעֹקב ֻּכָּלְך ַקֵּבץ 
ֲאַקֵּבץ ְׁשֵאִרית ִיְׂשָרֵאל...”101. “ַּבּיֹום ַההּוא ְנֻאם ה’ ֹאְסָפה ַהֹּצֵלָעה ְוַהִּנָּדָחה ֲאַקֵּבָצה ַוֲאֶׁשר 
ִצּיֹון  ְּבַהר  ֲעֵליֶהם  ה’  ּוָמַלְך  ָעצּום  ְלגֹוי  ְוַהַּנֲהָלָאה  ִלְׁשֵאִרית  ַהֹּצֵלָעה  ֶאת  ְוַׂשְמִּתי  ֲהֵרֹעִתי. 

ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם”102.

ַיֲעֹקב ְּבֶקֶרב ַעִּמים ַרִּבים ְּכַטל  נבואת הנחמה שלו מסתיימת בשארית: “ְוָהָיה ְׁשֵאִרית 
ֵמֵאת ה’ ִּכְרִביִבים ֲעֵלי ֵעֶׂשב ֲאֶׁשר ֹלא ְיַקֶּוה ְלִאיׁש ְוֹלא ְיַיֵחל ִלְבֵני ָאָדם. ְוָהָיה ְׁשֵאִרית ַיֲעֹקב 
ְוָרַמס  ָעַבר  ְּבֶעְדֵרי ֹצאן ֲאֶׁשר ִאם  ִּכְכִפיר  ַיַער  ְּבַבֲהמֹות  ְּכַאְרֵיה  ַרִּבים  ְּבֶקֶרב ַעִּמים  ַּבּגֹוִים 

ְוָטַרף ְוֵאין ַמִּציל”103.

וגם התשובה וחסד הכפרה מובטחים לשארית הזאת: “ ִמי ֵאל ָּכמֹוָך ֹנֵׂשא ָעֹון ְוֹעֵבר ַעל 
ֶּפַׁשע ִלְׁשֵאִרית ַנֲחָלתֹו ֹלא ֶהֱחִזיק ָלַעד ַאּפֹו ִּכי ָחֵפץ ֶחֶסד הּוא”104.

בצדקתה  השארית  של  קיומה  את  תלה  ישעיהו  משתנה.  הרעיון  שמשמעות  אלא 
וקדושתה. כלומר, כל פרט יידון לפי מה שהוא, רק ישראל ככלל, לעולם לא יכלה ויזכה 
לגאולה - “נצח ישראל”105, משום שיהיה ראוי לה. הגאולה כאן דומה ליציאת מצרים, 

100  דברים כ”ח סב.
101  מיכה ב' יב.
102  מיכה ד' וז.

103  מיכה ה' ו-ז.
104  מיכה ז' יח.

105  שמואל-א ט"ו כט: ְוַגם ֵנַצח ִיְׂשָרֵאל ֹלא ְיַׁשֵּקר. הפסוק קורא לקדוש ברוך הוא 'נצח ישראל' כי הוא 
נצחם של ישראל הדבקים בו, ושמו קרוי עליהם. הביטוי 'נצח ישראל' בפינו מייחס כבר לעם עצמו 
משהו מתכונת הנצח. ואולי לזה כיוונו אנשי ניל"י כשקבעו לעצמם את הסיסמא 'נצח ישראל לא 

ישקר'.
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פרק ד ג. ונשגב ה’ לבדו ביום ההוא

כשם שנגאלתם בראשונה כך תיגאלו בשנית: ָעָנן יֹוָמם ְוָעָׁשן ְוֹנַגּה ֵאׁש ֶלָהָבה ָלְיָלה ִּכי 
ֵמֹחֶרב )ה-ו(. אך למסורת חכמים ביציאת  יֹוָמם  ְלֵצל  ִּתְהֶיה  ְוֻסָּכה  ֻחָּפה.  ָּכבֹוד  ָּכל  ַעל 
מצרים לא נגאלו כולם: “וחמושים עלו: אחד מחמשה. וי”א אחד מחמשים. וי”א אחד 
הדין,  במידת  העם  את  דן  אלא  הקלקולים,  על  חיפה  לא  המדרש  מאות”106.  מחמש 

הגאולה מכוונת לצדיקים. 

מיכה לעומת זאת תלה את הישועה בחסדי ה’, ללא קשר למעשי העם וטיבם. ה’ ישליך 
את חטאיהם למצולות ים ויסלח לשארית נחלתו. באופן זה מבטאת נבואת השארית 
גם את הרעיון של “סגולת ישראל”107. עם ישראל נוצר למען תפקידו המיוחד, הברית 

106  מכילתא בשלח, הקדמה.
107  ר' יהודה הלוי בספרו הכוזרי מתאר את העברת הנבואה, "הסגולה האלוקית", מאדם עד אברהם 
"כך היה אברהם סגולת עבר ותלמידו עבר היה  ומשם אל כל כלל ישראל" )מאמר ראשון צ"ה(: 
סגולת שם...וסגולת אברהם מבן בניו היה יצחק...וסגולת יצחק היה יעקב". לפי ריה"ל עם ישראל 

הוא בריאה מיוחדת של הקדוש ברוך הוא, העם נבחר כדי שבו יתגלה "העניין האלוקי".
"ידע  איגרת תקנ"ה עמ' קפו(:  ב'  )איגרות  והבחירה  נושא הסגולה  הרב קוק פיתח בהרחבה את   
הדרת גאונו ששני דברים עיקריים ישנם שהם יחד בונים קדושת ישראל וההתקשרות האלוקית 
והסגולה היא  עימהם. האחד הוא סגולה כלומר טבע הקדושה שבנשמת ישראל מירושת אבות 
כוח קדוש פנימי מונח בטבע הנפש ברצון ה' כמו כל דבר מהמציאות שאי אפשר לו להשתנות כלל 
והשני הוא עניין הבחירה זה תלוי במעשה הטוב ובתלמוד תורה. החלק של סגולה הוא הרבה באין 
ערוך כלל יותר גדול וקדוש מהחלק התלוי בבחירה ,לפעמים כוח הבחירה מתגבר וכוח הסגולה 

עומד במצב הנעלם ובעקבתא דמשיחא מתגבר ביותר כוח הסגולה...".
בהקדמה לספר שבת הארץ: "טבע הנשמה הכללית של כנסת ישראל היא אלקיותה. לא בחירתה   
גרמה לה את יתרונה האלוקי, לא מצד מעשיה הפרטים, לא בצדקתה וישר לבבה באה אל מעלתה: 
הטבעית  האלוקים...הסגולה  עוזה  ואת  חיילה  את  לה  עשתה  והרוחנית  הגופנית  גזעה  תכונות 
בטוחה היא בקיומה ובהתעוררותה לתחייה". )ראה גם איגרות ב' איגרת שעה, אורות ישראל עמ' 

קסז-קע, אורות התחייה פיסקה סג' עמ' צד, עקבי הצאן, מאמר הדור(.
ר' נחמן לקח זאת לכיוון נוסף: "דע, כי צריך לדון את כל אדם לכף זכות." )ליקוטי מוהר"ן, סימן רפב(.   
"וכן צריך האדם למצוא גם בעצמו ]נקודות טובות[, כי זה ידוע שצריך האדם ליזהר מאוד להיות 

בשמחה תמיד ולהרחיק העצבות מאוד-מאוד )כמבואר אצלנו כמה פעמים(." )שם(.
לימוד זכות זה צריך לעשות כל אדם גם כלפי עצמו. רבי נחמן קורא לנקודות הטובות שנמצאות   
'עודי' הוא הנקודות הטובות.  בכל אדם ה"עוד" שלו )בפירושו לפסוק "אזמרה לאלוקי בעודי"( - 
הנקודה הטובה מגלה ש"עדיין" - דרך כל המצבים, נשמה שנתת בי - טהורה היא. מציאות של טוב 
באדם חוטא מוכיחה על הקשר הכי פנימי ומהותי שיש לו עם הטוב, שהרי הוא עצמו מרגיש שהוא 
כלל לא שייך אל הטוב מבחינה מעשית. נקודה טובה אחת תגלה לו, שהוא שייך אל הטוב בבחינה 

פנימית, ועל כן יוכל תמיד לשמוח בנקודות טובות אלו.
"והזהיר רבנו, זכרונו לברכה, מאוד לילך עם התורה הזאת, כי הוא יסוד גדול לכל מי שרוצה להתקרב   
להשם יתברך, ולבל יאבד עולמו לגמרי, חס ושלום. כי רוב בני אדם שרחוקים מהשם יתברך, עיקר 
הזאת,  עם התורה  לילך  להתחזק מאוד  צריכין  כן  על  ועצבות.  הוא מחמת מרה שחורה  ריחוקם 
לחפש ולבקש בעצמו בכל פעם איזה מעט טוב ונקודות טובות וכו' כנ"ל. ועל ידי זה יחיה וישמח 

את עצמו, ויצפה לישועה עדין." )שם(.
"ואפילו כשמתחיל להסתכל בעצמו ורואה שאין בו שום טוב, והוא מלא חטאים, ורוצה הבעל-דבר   

שנכרתה עמו וגילויי האמונה הגדולים של האבות, מקיימים בתוך נפשו של כל יהודי 
גם  היהודי  בקרב  הלוחשת  היהודית  המהות  זו  לעולם,  קיימת  “הסגולה”  טהור.  זיק 
זה מגונן על עם ישראל, בגללו קיומו מובטח בכל  בשעה שחטא וקלקל. גרעין טוב 
מצב, ולכן לעולם לא תהיה לו כליה מוחלטת. התפיסה הסגולית פותחת דלת גם בפני 

אלה שאינם ראויים.

אין זו הערכה פשטנית ש"ָכל ָהֵעָדה ֻּכָּלם ְקדִׁשים108, ובכל רגע הם עומדים על הגובה 
הראוי, אלא 'ְקדִׁשים ִּתְהיּו ִּכי ָקדֹוׁש ֲאִני ה' ֱאֹלֵהיֶכם'109, זו דרישה אלוהית ומצווה, שיש 
)ד'  ניתן לראות גם את דברי ישעיהו כאן כהבטחה  זה  ייעוד והבטחה. באופן  בה גם 
ִיְׂשָרֵאל...  ִלְפֵליַטת  ּוְלִתְפֶאֶרת  ְלָגאֹון  ָהָאֶרץ  ּוְפִרי  ּוְלָכבֹוד  ִלְצִבי  ִיְהֶיה  ב-ג(: "ַּבּיֹום ַההּוא 

ם ָקדֹוׁש ֵיָאֶמר לֹו". ְוָהָיה ַהִּנְׁשָאר ְּבִצּיֹון ְוַהּנֹוָתר ִּבירּוָׁשלִַ

הנבואה לא העניקה לרשעים מחילה וסליחה באופן גורף, היא דורשת מעם ישראל 
ם.  ִמירּוָׁשלִָ ה’  ּוְדַבר  ֵּתֵצא תֹוָרה  ִמִּצּיֹון  ִּכי  דוגמה לאומות:  ולהיות  ייעודו  להגשים את 
אם ישראל לא יעשו זאת ביזמתם, הם יבצעו את תפקידם בדרך אחרת. עלולה לבוא 
תשמיד  מחטאיה,  ירושלים  את  תנקה  הארץ,  על  כללי  חורבן  שתמיט  קטסטרופה 
את האשמים ברוח משפט, ותשאיר בה רק צדיקים. אך הנביא פתח פתח להגשמת 
ם ָיִדיַח  הייעוד באופן רך ומעודן יותר: ִאם ָרַחץ ֲאֹדָני ֵאת ֹצַאת ְּבנֹות ִצּיֹון ְוֶאת ְּדֵמי ְירּוָׁשלִַ
ִמִּקְרָּבּה ְּברּוַח ִמְׁשָּפט ּוְברּוַח ָּבֵער )ד(. חטא שניתן לרחיצה וניקוי, אינו פנימי ומהותי, 
אלא לכלוך חיצוני110. רחצה אינה כילוי והשמדה, לפיכך, העם החוטא ייענש, אך יזדכך 

ויחזור למסלול הייעוד.  

הכתוב	לחיים	.	7
ומביעות עצמן בסמלים מוחשיים, היהודי  רואות בכל מקום תמונות  אומות העולם 
חושב במילים, באות הכתובה. כאשר אדם מסתכל על השמים, ורואה את הכוכבים 
היהודי  ומזלות.  חיות  של  שמיימי  ציור  פה  יש  מופלא,  אלוהי  ציור  זה  אומר:  הוא 

להפילו על ידי זה בעצבות ומרה שחורה חס ושלום, אף-על-פי-כן אסור לו ליפול מזה. רק צריך 
לחפש ולמצוא בעצמו איזה מעט טוב, כי איך אפשר שלא עשה מימיו איזה מצוה או דבר טוב. ועל 
ידי זה שמחפש ומוצא בעצמו עדין מעט טוב, על ידי זה הוא יוצא באמת מכף חובה לכף זכות, ויוכל 

לשוב בתשובה." )שם(.
108  במדבר ט"ז ג.
109  ויקרא י"א ב.

110  "שחורה אני ונאוה" )שיר-השירים א(, אומרת כנסת ישראל. מלוכלכת ויפה באותה העת. הכיצד? 
"אל תראוני שאני שחרחורת, ששזפתני השמש". מבאר רש"י: "לפי שאין שחרותי וכיעורי ממעי 
אמי, אלא על-ידי שזיפת השמש" הכיעור אינו אמיתי ופנימי אלא השמש גרמה לכך. ואף על פי 

שעכשיו יש כיעור ואין יופי,  ממשיך רש"י: "שאותו שחרות נוח להתלבן כשיעמוד בצל". 



9293

פרק ד ג. ונשגב ה’ לבדו ביום ההוא

ַמִים ְמַסְּפִרים ְּכבֹוד ֵאל ּוַמֲעֵׂשה ָיָדיו ַמִּגיד ָהָרִקיַע111.  מסתכל בשמים ורואה אותיות: ַהּׁשָ
זה כתב שמיימי. ומה כתב הבורא על השמים? את התורה. ּתֹוַרת ה' ְּתִמיָמה ְמִׁשיַבת 

ָנֶפׁש )ח(112.
גם האדם ומעשיו כתובים בספר: ַוִּיָּכֵתב ֵסֶפר ִזָּכרֹון ְלָפָניו ְלִיְרֵאי ה' ּוְלֹחְׁשֵבי ְׁשמֹו. ְוָהיּו 
ִלי ָאַמר ה' ְצָבאֹות ַלּיֹום ֲאֶׁשר ֲאִני ֹעֶׂשה ְסֻגָּלה113. ּוָבֵעת ַהִהיא ִיָּמֵלט ַעְּמָך ָּכל ַהִּנְמָצא ָּכתּוב 
ַּבֵּסֶפר114. גריעת האדם מן הרשימה הרי היא כמחייתו מן העולם, כמו שאמר משה: 

א ַחָּטאָתם ְוִאם ַאִין ְמֵחִני ָנא ִמִּסְפְרָך ֲאֶׁשר ָּכָתְבָּת115.  ְוַעָּתה ִאם ִּתּׂשָ
אופייני,  נבואי  סמל  אפוא  היא  בספר  הכתיבה  ג(.  )ד'  ִּבירּוָׁשלם"  ַלַחִּיים  ַהָּכתּוב  "ָּכל 

המציין את חיבורו של היחיד אל הבורא ואל האומה. 
מרשימת  ייגרעו  הלאומיות,  היחס  מרשימות  ישראל,  מכתב  שהוצאו  השקר  ונביאי 
הנגאלים בעתיד: ְּבסֹוד ַעִּמי ֹלא ִיְהיּו, ּוִבְכָתב ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ֹלא ִיָּכֵתבּו, ְוֶאל ַאְדַמת ִיְׂשָרֵאל 

ֹלא ָיֹבאּו116. 
חכמים תיארו באופן זה גם את הדין בראש השנה:

"אמר רבי כרוספדאי אמר רבי יוחנן: שלשה ספרים נפתחין בראש השנה, אחד 
של רשעים גמורין ואחד של צדיקים גמורין ואחד של בינוניים, צדיקים גמורין 
נכתבין ונחתמין לאלתר לחיים, רשעים גמורין נכתבין ונחתמין לאלתר למיתה, 
בינוניים תלויין ועומדין מראש השנה ועד יום הכפורים, זכו נכתבין לחיים, לא 
זכו נכתבין למיתה. אמר רבי אבין: מאי קרא? ִיָּמחּו ִמֵּסֶפר ַחִּיים ְוִעם ַצִּדיִקים 

ַאל ִיָּכֵתבּו"117.

'ששים רבוא אותיות בתורה'118, כלומר, נשמת כל אדם מישראל אחוזה בתורה, ויש לו 
בה אות מיוחדת. ספר התורה וספר החיים מתחברים בארץ ישראל ובירושלים לספר 
אחד. האותיות שבכתוב הופכות לאותיות של חיים באמצעות האותיות שבנשמותיהם 
נעשית תורת  ביקום, התורה  ויוצרות תסיסה חדשה  יחד  והן מתחברות  ישראל,  של 

111  תהילים י"ט ב. המציאות היא בבואה של אותיות המאמרות בהם נברא העולם. ראה ספר "ריש 
מילין", בו העלה מרן הרב קווים למשמעות האותיות ומהותן. אורות התורה פ"ה, אותיות התורה, 

אורות הקודש ג' קלח, שמונה קבצים ה' עו, ו' קצח.
112  טור-סיני, עיונים בספר שופטים, החברה לחקר המקרא עמ' 388.

113  מלאכי ג' טז-יז.
114  דניאל י"ב א.

115  שמות ל"ב לב.
116  יחזקאל י"ג ט. חשב כאן ג' עונשים, נגד ג' מתנות טובות שנתן הקדוש ברוך הוא לישראל, תורה 
חיי  וחיים המדיניים, עולם הבא את  חיי הגוף  ישראל באה לתקן  ועולם הבא. ארץ  ישראל  וארץ 

הנפש, והתורה היא הנר המאיר לשתי השלמיות האלה ומקשרת אותם יחד. מלבי"ם.
117  ראש השנה ט"ז ב.

יש אותיות  נ"ב.  קובץ תשובות תשובה  ל'. חתם סופר  קידושין  יהושע  פני  118  מגלה עמוקות, ראה 
מורכבות, כגון: ל' שהיא צירוף של כ' וו'.

חיים. חיבור זה הוא ממהותה של ירושלים, שבה: ָּכל ַהָּכתּוב ַלַחִּיים ִּבירּוָׁשלם. אותיות 
החיים של שבטי ישראל, מתאחדות על ליבו של הכהן בחושן המשפט, ציון במשפט 

תפדה, והם מאירות וזורחות119.

הסוכה.	8

ְוֹנַגּה ֵאׁש  ן  ל ְמכֹון ַהר ִצּיֹון ְוַעל ִמְקָרֶאָה ָעָנן יֹוָמם ְוָעׁשָ )ה( ּוָבָרא ְיהָֹוה ַעל ּכָ

ְהֶיה ְלֵצל יֹוָמם ֵמחֶֹרב ּוְלַמְחֶסה  ה ּתִ ה: )ו( ְוֻסּכָ בֹוד ֻחּפָ ל ּכָ י ַעל ּכָ ֶלָהָבה ָלְיָלה ּכִ

ָטר:  ּוְלִמְסּתֹור ִמֶּזֶרם ּוִמּמָ

העם  על  גוננו  הם  והענן.  האש  עמוד  שימשו  ממצרים,  הגאולה  הראשונה,  בגאולה 
ְוַלְיָלה  ַהֶּדֶרְך  ַלְנֹחָתם  ָעָנן  ְּבַעּמּוד  יֹוָמם  ִלְפֵניֶהם  ֹהֵלְך  ַוה'  לאויביו:  ישראל  בין  והבדילו 
לכבוד  לו  והיו  המשכן,  על  שכנו  הם  ָוָלְיָלה120.  יֹוָמם  ָלֶלֶכת  ָלֶהם  ְלָהִאיר  ֵאׁש  ְּבַעּמּוד 
ולתפארת: ַוְיַכס ֶהָעָנן ֶאת ֹאֶהל מֹוֵעד ּוְכבֹוד ה' ָמֵלא ֶאת ַהִּמְׁשָּכן. ְוֹלא ָיֹכל מֶׁשה ָלבֹוא ֶאל 
ֹאֶהל מֹוֵעד ִּכי ָׁשַכן ָעָליו ֶהָעָנן ּוְכבֹוד ה' ָמֵלא ֶאת ַהִּמְׁשָּכן. ִּכי ֲעַנן ה' ַעל ַהִּמְׁשָּכן יֹוָמם ְוֵאׁש 

ִּתְהֶיה ַלְיָלה ּבֹו ְלֵעיֵני ָכל ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ְּבָכל ַמְסֵעיֶהם121.

גם בגאולה העתידה יתגלה הקשר המיוחד שבין ה' לישראל בפריסת כבוד תפארתו 
ְוַעל  ִצּיֹון  ַהר  ְמכֹון  ָּכל  ַעל  ּוָבָרא ה'  וענן:  עליהם ובהגנה ומחסה מכל פגע בעמוד אש 

ִמְקָרֶאָה ָעָנן יֹוָמם ְוָעָׁשן ְוֹנַגּה ֵאׁש ֶלָהָבה ָלְיָלה ִּכי ַעל ָּכל ָּכבֹוד ֻחָּפה )ה(. 

ביציאת מצרים ישבו ישראל בסוכה, ככתוב: ְלַמַען ֵיְדעּו ֹדֹרֵתיֶכם ִּכי ַבֻּסּכֹות הֹוַׁשְבִּתי ֶאת 
ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּבהֹוִציִאי אֹוָתם ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים122, וגם לעתיד לבוא תסוכך הסוכה על העם 

ותצילו: ְוֻסָּכה ִּתְהֶיה ְלֵצל יֹוָמם ֵמֹחֶרב ּוְלַמְחֶסה ּוְלִמְסּתֹור ִמֶּזֶרם ּוִמָּמָטר )ו(. 

חכמים נחלקו אם הסוכה שבה ישבו במדבר הייתה סוכה ממש, או שהיא משל לענני 
הכבוד123, בתיאור של פרקנו הסוכה מתחברת אל ענני הכבוד והם מופיעים כמהות 

אחת.                 

נבואה זו שהתחילה בחזון ההר )ב' א(, ומסתיימת בכבוד ה' שישכון עליו, יש בה מרוח 
הפסגות של אחרית הימים, אולם במקום הבית שהוזכר שם, מופיעה כאן סוכה. אולי זו 
תשובת המשקל לפאר ולעוצמה שהפגין עוזיה בבנייניו ומגדליו. אלה התגלו כמקסם 
שווא. האדם בטח בכוחו ועוצם ידו, ושקע לתוך ביצה חומרנית ושחיתות מוסרית. על 

119  אורות, ארץ ישראל ז'. 
120  שמות י"ג כא.

121  שמות מ' לד-לח.
122  ויקרא כ"ג מג.

123  סוכה י"א ב.
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כן מציב הנביא במקום הבית את הסוכה האלוהית, שרק בה יש מחסה של אמת, כמו 
שהיה ביציאת מצרים. הסוכה עראית וצלה קלוש, אולם באופן מפתיע היא משמשת 

כאן כמחסה משמעותי, אף יותר מן הבית, סמל להשגחת השכינה. 

סמל זה של הסוכה מופיע עוד במקרא: ַּבּיֹום ַההּוא ָאִקים ֶאת ֻסַּכת ָּדִויד ַהֹּנֶפֶלת ְוָגַדְרִּתי 
ֶאת ִּפְרֵציֶהן ַוֲהִרֹסָתיו ָאִקים ּוְבִניִתיָה ִּכיֵמי עֹוָלם124.

ַאַחת ָׁשַאְלִּתי ֵמֵאת ה' אֹוָתּה ֲאַבֵּקׁש ִׁשְבִּתי ְּבֵבית ה' ָּכל ְיֵמי ַחַּיי ַלֲחזֹות ְּבֹנַעם ה' ּוְלַבֵּקר 
ְּבֵהיָכלֹו. ִּכי ִיְצְּפֵנִני ְּבֻסֹּכה ְּביֹום ָרָעה ַיְסִּתֵרִני ְּבֵסֶתר ָאֳהלֹו ְּבצּור ְירֹוְמֵמִני125. 

ִׁשַּבר  ָׁשָּמה  ְבִצּיֹון.  ּוְמעֹוָנתֹו  ֻסּכֹו  ְבָׁשֵלם  ַוְיִהי  ָּגדֹול ְׁשמֹו.  ְּבִיְׂשָרֵאל  ֱאֹלִהים  ִּביהּוָדה  נֹוָדע 
ִרְׁשֵפי ָקֶׁשת ָמֵגן ְוֶחֶרב ּוִמְלָחָמה ֶסָלה126.

בראשית הנבואה )ב'( באו משפט והדרכה מוסרית לאומות, כאן פונה הנביא במקום 
את  תדיח  המשפט  רוח  הפנימי.  בתיקון  ומתרכז  ישראל,  עם  אל  העולם,  אומות  אל 

צואת בנות ציון. שם עסק במקדש וכאן בְמכֹון ַהר ִצּיֹון, שהוא העיר. 

שני המוקדים של השראת השכינה הם העם והמשכן, שני עמודים המשלימים זה את 
יהיו ישראל  ולאחר שיתוקנו מעשיו,  כי המקדש האמיתי אינו הבית, אלא העם.  זה. 
עצמם מכון לשכינה. כמקובל בשם חכמים: "'ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם'. בתוכו 

לא נאמר, אלא בתוכם, בלבו של כל אחד מישראל".

שני  גם  אלא  פונקציות,  שתי  גיאוגרפיים,  מוקדים  שני  רק  אינם  והמקדש  ירושלים 
שלבים בהתפתחות עם ישראל: 

"חופה היא בחינת ירושלים, כמ"ש: ּוָבָרא ה' ַעל ָּכל ְמכֹון ַהר ִצּיֹון ְוַעל ִמְקָרֶאָה 
ָעָנן יֹוָמם ְוָעָׁשן ְוֹנַגּה ֵאׁש ֶלָהָבה ָלְיָלה ִּכי ַעל ָּכל ָּכבֹוד ֻחָּפה. וקידושין הם בחינת 
בי"ז  יהיו  חופה,  בחינת  שהוא  וירושלים,  ישראל  לב  החזרת  כן  אם  המקדש. 
כן  ועל  באב.  בט'  קידושין,  בחינת  שהוא  ישראל  וראש  מוח  והחזרת  בתמוז, 

הקדים חופה לקידושין: 'מקדש עמו ישראל על ידי חופה וקידושין'"127.

ְהֶיה ְלֵצל יֹוָמם ֵמחֶֹרב ה ּתִ ~ ְוֻסּכָ
"הסוכה תהיה ְלֵצל יֹוָמם. וממה תהיה הסוכה? ֵמֹחֶרב, מן החורב. החורב עצמו יסוכך 
הזרם   - ּוִמָּמָטר  ִמֶּזֶרם  הסוכה?  תהיה  וממה   - ּוְלִמְסּתֹור  ְלַמְחֶסה  הצדיקים.  על  ויגן 
'מפני'  תגן  לא  הסוכה  כלומר  רע"128.  בם  יגע  בל  הצדיקים  על  יסוככו  עצמו  והמטר 

124  עמוס ט' יא.
125  תהלים כ"ז ד-ה.
126  תהלים ע"ו ב-ד.

127  שם משמואל, פינחס, תרע"ו.
128  מלבי"ם.

"מחורב" מתייחסת אל החומר ממנו עשויה הסוכה, החורב  החורב, אלא המ"ם של 
עצמו יגונן על הצדיקים. ואף על פי שהוא גורם הסכנה בעצמו! בדרך כלל ההשגחה 
מרחיקה את הצדיק מן האש, אבל כאן מופיעה ההשגחה בגלוי ומשנה את כוח האש 
עצמו. כמו שעשתה לחנניה, מישאל ועזריה, שהושלכו לתוך כבשן האש ולא נשרפו129. 
לעתיד לבוא לא זו בלבד שהצדיק יינצל מן הסכנה, אלא שגורמי הסכנה עצמם יהפכו 

בעבורו למקור ברכה ותקווה. 
ויקב,  גורן  בפסולת  הנוכחית  במציאות  נעשה  כשהוא  גם  המצווה,  מעשה  של  כוחו 
כה עצום, שהוא סולל את הדרך אל סוכת העתיד השמיימית המופלאה, חכמים ראו 

במצוות הסוכה העכשווית משהו מעין העתיד: 
"וסוכה תהיה לצל יומם. א"ר לוי: כל מי שמקיים מצות סוכה בעולם הזה, אומר 
הקדוש ברוך הוא: הוא קיים מצות סוכה בעולם הזה אני מסיך עליו מחמתו של 

יום הבא"130. 

שבע	חופות	
הפרטים שמנה הכתוב בחופה זו הם שבעה: ענן, עשן, נוגה, אש, להבה, כי על כל כבוד, 
חופה - שבע חופות. רבי חמא מנה בגן עדן, עשר: "עשר חופות עשה הקדוש ברוך הוא 
לאדם הראשון בגן עדן. שנאמר131: בעדן גן אלהים היית כל אבן יקרה וגו'"132, המספרים 
והיא  וירושלים,  שבע ועשר מתארים מסגרת מושלמת, חופה העוטרת את המקדש 

עטרת תפארת לכנסת ישראל כולה. 
אלא שחכמים מצאו באמירה הכללית הזאת גם ממד אישי: 

"אמר רבה א"ר יוחנן: עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות שבע חופות לכל צדיק 
וצדיק, שנאמר: ּוָבָרא ה' ַעל ָּכל ְמכֹון ַהר ִצּיֹון ְוַעל ִמְקָרֶאָה ָעָנן יֹוָמם ְוָעָׁשן ְוֹנַגּה 
ֵאׁש ֶלָהָבה ָלְיָלה ִּכי ַעל ָּכל ָּכבֹוד ֻחָּפה, מלמד שכל אחד ואחד עושה לו הקדוש 
ברוך הוא חופה לפי כבודו. עשן בחופה למה? אמר רבי חנינא שכל מי שעיניו 
ואש  הבא.  לעולם  עשן  עיניו  מתמלאות  הזה  בעולם  חכמים  בתלמידי  צרות 
בחופה למה? אמר רבי חנינא: מלמד שכל אחד ואחד נכוה מחופתו של חבירו, 

אוי לה לאותה בושה אוי לה לאותה כלימה".

ר' יוחנן תיאר את החופות הללו כשכר אישי המיועד לכל אחד ואחד בנפרד. בא ר' חנינא 
והצביע על החיסרון שבכך. מדברים על שכר לעתיד לבוא, בעולם של נצח ואור, והנה 
באה התפיסה הפרטנית, מייבאת לעולם הבא את כל חסרונות העולם הזה, ומורידה 
את הדברים מאיגרא רמא לבירא עמיקתא. אין כאן שבע חופות פאר לאדם אחד, אלא 

129  ר"ן הדרוש השמיני.
130  פסיקתא דרב כהנא - נספחים ב'.

131  יחזקאל כ"ח יג.
132  בבא בתרא ע"ה א.
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חופות שונות לאנשים שונים. כל אחד עומד בהשוואה מול האחרים, וכל אחד ואחד 
נכווה מחופתו של חברו. טבעם של אנשים פשוטים שהם מקנאים בחבריהם, ואינם 
יכולים לסבול להיות שפלים מהם, אבל האם גם אנשי מעלה ייפגעו מחופת חבריהם? 

מסתבר שכיוונו בזה חכמים לנקודה חיובית: 
"אין זה מטעם הקנאה, אשר תפול רק בחסירי הדעת, אלא מפני ראותו עצמו 

חסר מן השלימות מדריגה שהיה יכול להשיגה כמו שהשיגה חבירו"133.

ויש בזה בשורה גדולה יותר. האור הגדול שיתגלה לעתיד לבוא לא יטשטש ויבטל את 
כל האורות הקטנים, האישיות הפרטית לא תידרס ולא תימחק, ועל כן יותאם השכר 

לפי מדרגתו של כל אחד, ויהיה שונה מאדם לחברו. 
עוד אפשר שמתואר פה רק מצב ביניים, כי לבסוף יתרוממו כולם למדרגה עילאית, 

ובה שוויון מוחלט לכולם: 

"אמנם הבורא ברוך הוא וברוך שמו, מרוב טובו וחסדו הגדול, חפץ למען צדקו 
לבל ידח ממנו נידח בשום בחינה ומדריגה. ומצרף ומלבן נשמות ישראל בכל 
מיני זיכוך וצירוף, כצרוף את הכסף וכבחון את הזהב. עד אשר לעתיד לבוא יהיו 
יהיה שום  לא  ואז  בבחינת השתוות שלימות המאושר.  הצדיקים  נשמות  כל 
אחד גדול מחבירו במעלה. וכולם יהיו קרובים אל מקור כל מקורות הקדושה 
ובמעלת השגת הבורא ברוך הוא וברוך שמו, כולם יהיו שווים לטובה. ו...נבוא 
לבאר דברי רבי אליעזר: "עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות מחול לצדיקים". מחול 
הוא לשון עיגול. מלשון "מחול הכרם". כי דבר עגול שאין בו מורשא דקרנתא 
הכל בשווה לנקודה הפנימית, ואין בו שום השתנות בשום איזה צד. וכן יהיה 
לעתיד לבוא, כי כל נשמות הצדיקים כולם יהיו שווים לטובה למקור ושורש כל 

שורשי הקדושה134.

133  מסילת ישרים ד'.
134  רבי אברהם יהושע השל מאפטא, "אוהב ישראל" לפרשות התורה, לט"ו באב ויום הכיפורים.

ד.	שירת	הכרם
ן  ֶקֶרן ּבֶ ֶרם ָהָיה ִליִדיִדי ּבְ יַרת ּדֹוִדי ְלַכְרמֹו ּכֶ א ִליִדיִדי ׁשִ יָרה ּנָ פרק ה' )א( ָאׁשִ

ָחֵצב  ֶיֶקב  ְוַגם  תֹוכֹו  ּבְ ל  ִמְגּדָ ַוִּיֶבן  ׂשֵרק  ֵעהּו  ַוִּיּטָ ֵלהּו  ַוְיַסּקְ ַוְיַעְּזֵקהּו  )ב(  ֶמן:  ׁשָ

ַלִם ְוִאיׁש ְיהּוָדה  ב ְירּוׁשָ ה יֹוׁשֵ ים: )ג( ְוַעּתָ ֻאׁשִ ּבֹו ַוְיַקו ַלֲעׂשֹות ֲעָנִבים ַוַּיַעׂש ּבְ

יִתי ּבֹו ַמּדּוַע  ֲעׂשֹות עֹוד ְלַכְרִמי ְולֹא ָעׂשִ ְרִמי: )ד( ַמה ּלַ יִני ּוֵבין ּכַ ְפטּו ָנא ּבֵ ׁשִ

ר  א ֶאְתֶכם ֵאת ֲאׁשֶ ה אֹוִדיָעה ּנָ ים: )ה( ְוַעּתָ ֻאׁשִ יִתי ַלֲעׂשֹות ֲעָנִבים ַוַּיַעׂש ּבְ ִקּוֵ

)ו(  ְלִמְרָמס:  ְוָהָיה  ֵדרֹו  ּגְ רֹץ  ּפָ ְלָבֵער  ְוָהָיה  תֹו  ְמׂשּוּכָ ָהֵסר  ְלַכְרִמי  ה  עֹׂשֶ ֲאִני 

ה  ֲאַצּוֶ ֶהָעִבים  ְוַעל  ִית  ָוׁשָ ִמיר  ׁשָ ְוָעָלה  ֵיָעֵדר  ְולֹא  ִיָּזֵמר  לֹא  ָבָתה  יֵתהּו  ַוֲאׁשִ

ָרֵאל ְוִאיׁש ְיהּוָדה ְנַטע  ית ִיׂשְ י ֶכֶרם ְיהָֹוה ְצָבאֹות ּבֵ ֵמַהְמִטיר ָעָליו ָמָטר: )ז( ּכִ

ה ְצָעָקה: ח ִלְצָדָקה ְוִהּנֵ ּפָ ה ִמׂשְ ט ְוִהּנֵ ּפָ ֲעׁשּוָעיו ַוְיַקו ְלִמׁשְ ׁשַ

ַוַּיַעׂש	ְּבֻאִׁשים.	1
מדוע נזקק הנביא למשל, ולא אמר את תוכחתו באופן ישיר? 

קשה לאדם לקבל ביקורת מפני שזו מאיימת עליו, מגמדת את דמותו ומשפילה את 
כבודו. הוא נכנס מיד למגננה, אוטם את אזניו ואינו מקשיב. הוא מנסה להגן על עצמו 
ומוכיח שהתוכחה מוטעית, וטענותיה טענות שווא. על כן קבלת תוכחה היא משימה 

קשה.

הנביא פועל אפוא באופן עקיף. הוא משך אליו את לב השומעים בסיפור ושיר ידידות. 
לב האדם פתוח לסיפור, הוא מסתקרן, מקשיב ומתעניין. הקהל השתאה, והקשיב: מי 
הוא אותו ידיד, או דוד אוהב, הקרוב לו מידיד, אשר את שירו הנביא משמיע? בעקבות 
הפתיחה הזאת ציפו השומעים לשמוע שירת אהבה, כשירת הדוד ורעייתו בכרמי עין גדי. 

המשל אכן מעורר הקשבה, אבל לא זו עיקר מטרתו, הוא מכוון להשיג תוצאה ממשית, 
להביע תוכן מוגדר. האדם אינו רואה את נגעי עצמו, וקשה לו להכיר באשמתו ולקבל 
אל  השומע  מחשבת  את  מסיט  המוכיח  בחטאו.  להכרה  להביאו  צריך  עונשו,  את 
המתרחשת  הסיטואציה  עם  ומזדהה  אחרים,  של  במחזה  כצופה  שומעו  וזה  המשל, 
בו. הוא אף מתבקש להתערב בו ולנקוט עמדה לגוף העניין. רק אז מתברר לו לפתע, 
שהדמות שבמשל מסמלת אותו עצמו. חושפת את קלונו, ולא מאפשרת לו להתחמק 

מלהבין את אשמתו. 

כך השתמש נתן הנביא, במשל 'כבשת הרש', גם שם נערך משפט. דוד נכבש למשל 
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ד. שירת הכרם

וקרא: ַחי ה' ִּכי ֶבן ָמֶות ָהִאיׁש ָהֹעֶׂשה ֹזאת1, ובכך חרץ את דין עצמו2. 

ַוִּיֶבן  תיאור הכרם והמגדל שנבנה בתוכו, מתאים לימיו של המלך עוזיה, עליו נאמר: 
ִאָּכִרים  ּוַבִּמיׁשֹור,  ֵפָלה  ּוַבּׁשְ לֹו  ָהָיה  ַרב  ִמְקֶנה  ִּכי  ַרִּבים  ֹּברֹות  ַוַיְחֹצב  ַּבִּמְדָּבר  ִמְגָּדִלים 
ְוֹכְרִמים ֶּבָהִרים ּוַבַּכְרֶמל ִּכי ֹאֵהב ֲאָדָמה ָהָיה3. עוזיה, המלך הטוב, הגדול והתקיף, הביא 
ליהודה שגשוג והצלחה, אך גם גאווה יתירה, וזו הולידה שחיתות מוסרית. אפשרות זו 
של כפל הפנים, גורמת זעזוע ותסכול, תהייה על יסודות הקיום הלאומי ועל עתידו של 
העם. מול כרמיו הפורחים של המלך מציב הנביא במשל את כרמו של הקדוש ברוך 
הוא, העושה באושים. ומעמיד זה כנגד זה את גודל החסד האלוהי לישראל, מול כפיות 

טובתו של העם, כאמור בפתח הספר: ָּבִנים ִּגַּדְלִּתי ְורֹוַמְמִּתי ְוֵהם ָּפְׁשעּו ִבי )א' ב(.

עיצוב	המשל4:
הדוד השקיע את כל כוחו בנטיעת הכרם ושכלולו: ַוְיַעְּזֵקהּו, ַוְיַסְּקֵלהּו, ַוִּיָּטֵעהּו ׂשֵרק, ַוִּיֶבן 
ִמְגָּדל ְּבתֹוכֹו, ְוַגם ֶיֶקב ָחֵצב ּבֹו. הוא תר אחרי ענבים משובחים ש'ייחוסם' ברור, ַוִּיָּטֵעהּו 
ׂשֵרק, כלומר חרצנים של גפנים מזן שיינו אדום )ומתוק(, בדומה לֶחֶמר. הוא כה בטח 
בכרם שיעשה ענבים, עד שהקדים לחצוב בו יקב, עוד בטרם היה בציר. ככל שהעמיק 
לחצוב את היקב, כן העמיקה בו התקווה לזכות בפרי הנכסף5. שומרי הכרם ישבו בדרך 
כלל בעונת ההבשלה בתוך סוכות עראי: ְּכֻסָּכה ְבָכֶרם )א' ח(. אבל בכרם זה השקיעו 

יותר, ובנו בו שומרה, ואף עשו לו מגדל מן האבנים המסוקלות.

ארבע  עד  אחת  ממילה  מתארכים  משפטיו  בהדרגה,  מתפתחים  במשל  הדוד  דברי 
ידיו.  למעשה  הכרם  בעל  של  והולכת  הגדלה  מסירותו  את  מבטאים  והם  מילים, 
ולעומת זאת פעולת הכרם אמורה במשפט  פעולותיו מפורטות בחמישה משפטים, 
ְּבֻאִׁשים'6! הניגוד בין התיאורים משקף  'ַוַּיַעׂש  אחד. גם הכרם עשה, אבל מה עשה? 

צער צורב המשתק את יכולת הדיבור.  

השומעים בוודאי תמהו: מה ראה הנביא לספר להם על כרם דודו? אך הדבר התברר 
באופן  בכתוב  נמסרות  העובדות  משפט!  לשפוט  והזמינם  תפקיד,  להם  נתן  כאשר 

שמואל-ב י"ב ה.  1
כיוצא בזה במשל יותם )שופטים ט' ח-טו(, ומשל יואש )מלכים-ב י"ד ט(, שגם הם משתמשים   2

במשל על עצים.
דברי הימים-ב כ"ו י.  3

נא  אשירה  במקרא',  'פרקים  בספרה  פרנקל,  לאה  מדברי  מעט  להלן  הכרם.  במשל  עסקו  רבים   4
לידידי, ופרופ' יהודה פליקס מגדים ח'.

הדמיון בין המלים "יקב" - "יקו", מטעים את הקשר בין מעשה הכורם לבין הרגשתו.  5
הכרם הכזיב בהניבו 'ְּבֻאִׁשים' או סּוֵרי ַהֶּגֶפן ָנְכִרָּיה, כלומר, ענבים שגוונם לבן-ירקרק, כענבי בוסר   6
כתב-יד  ב,  פ"א  מעשרות  ומתוק.  אדום  יין   – 'חמר'  מהם  לייצר  אפשרות  ואין  מאדימים  שאינם 
ליידן: 'מאימתי הפירות חייבים במעשרות… הענבים והבאושים – משיבאישו'. ובירושלמי )שם(: 

'משיקראו באישה… והיא שתהא חרצנה שלהן נראית מבחוץ'. 

אובייקטיבי מפי אחר, להדגיש את עומק כפיות טובתו של הכרם. רק כאשר מגיעה 
עת המשפט, בא הידיד בעצמו לתבוע, ומדבר מפיו של הנביא. 

משום  לא  תשובה.  אין  הכרם,  את  לשפוט  שנתבע  ולעם  מהדהדות,  הכורם  שאלות 
שלא התברר מי האשם, אלא דווקא משום שהשומעים הנבוכים מבינים למה הדברים 
מובילים. "והנה השופטים עמדו, לא ענו עוד, כי ראו שהם גם כן נתפשים באותו עוון"7. 
וכיוון ששתיקה – כהודאה, נעשה התובע לשופט. הוא מתאר את העונש וכבר ניגש 
לגזר-הדין  מיד  עוברים  אלא  להרשיעו,  צורך  שאין  ברורה  כה  הכרם  אשמת  לבצעו! 
ִיָּזֵמר  ַוֲאִׁשיֵתהּו ָבָתה ֹלא  ְלִמְרָמס.  ְוָהָיה  ְּגֵדרֹו  ָּפֹרץ  ְלָבֵער  ְוָהָיה  הנקמני: "ָהֵסר ְמׂשּוָּכתֹו 
ְוֹלא ֵיָעֵדר ְוָעָלה ָׁשִמיר ָוָׁשִית". חיפזון זה מבטא את כעסו של בעל הכרם על אוצרו היקר, 

עד שהוא ניגש להשחיתו במו ידיו. 

עונש הכרם להיות שמיר ושית, משחזר את קללת אדם הראשון: ְוקֹוץ ְוַדְרַּדר ַּתְצִמיַח 
לנתץ את  הגפנים,  לקצוץ את  צריך  לא  ותתקיים בארץ9. אפילו  ָלְך8, הקללה תחזור 
ולפזר את האבנים שסוקלו. די באדישותו של בעל הכרם והפסקת הטיפול,  המגדל 
כדי שהכרם יישחת מאליו. פעולות הקבע: זמירה, עידור והשקייה לא הוזכרו עם כל 
נרמזו בסוף, כאשר תוארה השחתת הכרם. הדוד שעמד  )ב(, אלא  מלאכות הנטיעה 
בשעת הנטיעה בלב הכרם, מעורב במעשה פיזית ונפשית, מתנכר עתה לכרמו ועומד 
מבחוץ, כאשר הוא מסיר את הגדר והמשוכה בין הכרם לחלקות שסביבו, ומביא עליו 

פורענות. 

ְצָעָקה )ז(. זוג השמות זהה, מלבד אות  ְוִהֵּנה  ִלְצָדָקה -  ְוִהֵּנה ִמְׂשָּפח,  ַוְיַקו ְלִמְׁשָּפט - 
אחת, וממחיש את גודל האכזבה. הדמיון בצליל המילים מגביר את הניגוד הקיצוני בין 

התקווה למציאות הקשה המתחפשת בלבוש דומה.  

ְצָדָקה  "ַלֲעׂשֹות  לביתו:  אברהם  צוואת  את  מזכירה  ִלְצָדָקה,  ְלִמְׁשָּפט,  ה'  תקוות 
ּוִמְׁשָּפט"10, לא דיבורים אלא מעשים. בשעת עשיית הכרם: ַוְיַעְּזֵקהּו, ַוְיַסְּקֵלהּו, ַוִּיָּטֵעהּו 
ׂשֵרק, ַוִּיֶבן ִמְגָּדל ְּבתֹוכֹו, ְוַגם ֶיֶקב ָחֵצב ּבֹו, לא נזכר הפועל עש"ה. אבל כאשר מגיעים אל 
החטא והעונש משמש הפועל 'עש"ה' כמילה מנחה: ַוְיַקו ַלֲעׂשֹות ֲעָנִבים, ַוַּיַעׂש ְּבֻאִׁשים. 
ַוַּיַעׂש ְּבֻאִׁשים. ֵאת  ֲעָנִבים  ִקֵּויִתי ַלֲעׂשֹות  ְלַכְרִמי ְוֹלא ָעִׂשיִתי ּבֹו. ַמּדּוַע  ַמה ַּלֲעׂשֹות עֹוד 
ידי בעל הכרם, אל מעשה  ְלַכְרִמי. והוא מקשר את ביצוע העונש על  ֹעֶׂשה  ֲאִני  ֲאֶׁשר 
החטא של הכרם תחילה. "ֵאת ֲאֶׁשר ֲאִני ֹעֶׂשה", הוא סוף המעשה, שתחילתו ב"ַוַּיַעׂש 

ְּבֻאִׁשים". 

ַוְיַקו ְלִמְׁשָּפט ְוִהֵּנה ִמְׂשָּפח, ִלְצָדָקה ְוִהֵּנה ְצָעָקה. הצעקה העולה ממעשי העוול, מביאה 

רבי יצחק אברבנאל.  7
בראשית ג' יח.  8

הצירוף שמיר ושית מופיע בספר ישעיהו בלבד, ונזכר עוד בפרק ז' כג, כה, ט' יז, י' יז, כ"ז ד.  9
בראשית י"ח יט.  10
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ַוֲעֹמָרה..." וכן "ַהְּכַצֲעָקָתּה ַהָּבָאה  למשל משהו מסדום, שדרכה תוארה ב"ַזֲעַקת ְסֹדם 
לסדום  דומים  נעשו  הם  אביהם,  בעקבות  ילכו  אברהם  שבני  במקום  כ(.  )שם  ֵאַלי" 
ועמורה. קול הְצָעָקה המהדהד מבשר גם את הפורענות. הוא מזכיר את דינה של סדום 
ועונשה, הנביא אינו מאיים במפורש, אך דווקא משום כך דבריו מבעיתים שבעתיים. 

מה שנפתח ב'ָאִׁשיָרה' מסתיים בזעקת-שבר, ב'ְצָעָקה'. 
אותה צעקת העשוקים עלתה מפיהם של ישראל במצרים ובקעה רקיעים: ַוֵּיָאְנחּו ְבֵני 
ַוִּיְזָעקּו ַוַּתַעל ַׁשְוָעָתם ֶאל ָהֱאֹלִהים ִמן ָהֲעֹבָדה11. והיא תמיד חוזרת  ִיְׂשָרֵאל ִמן ָהֲעֹבָדה 
ונשמעת: ָּכל ַאְלָמָנה ְוָיתֹום ֹלא ְתַעּנּון. ִאם ַעֵּנה ְתַעֶּנה ֹאתֹו ִּכי ִאם ָצֹעק ִיְצַעק ֵאַלי ָׁשֹמַע 

ֶאְׁשַמע ַצֲעָקתֹו12. כאן הופכים העשוקים לעושקים, והזעקה כנגדם מהדהדת ועולה.

משל	הגפן.	2
מראשית  ישראל  עם  את  מלווים  והכרם  הגפן,  העץ,  משלי  ֶדה13.  ַהּׂשָ ֵעץ  ָהָאָדם  ִּכי 
הווייתו. כבר ביציאת מצרים אמרה השירה: ְּתִבֵאמֹו ְוִתָּטֵעמֹו ְּבַהר ַנֲחָלְתָך ָמכֹון ְלִׁשְבְּתָך 

ָּפַעְלָּת ה' ִמְּקָדׁש ֲאֹדָני ּכֹוֲננּו ָיֶדיָך14. 'ִתָּטֵעמֹו' - העם נמשל לשתיל עץ שניטע בארץ.

ֶּגֶפן ִמִּמְצַרִים ַּתִּסיַע ְּתָגֵרׁש ּגֹוִים  ספר תהילים מפתח דימוי זה, אף נוקב במינו, הגפן: 
ֵאל.  ַאְרֵזי  ַוֲעָנֶפיָה  ִצָּלּה  ָהִרים  ָּכּסּו  ָאֶרץ.  ַוְּתַמֵּלא  ָׁשָרֶׁשיָה  ַוַּתְׁשֵרׁש  ְלָפֶניָה  ִּפִּניָת  ַוִּתָּטֶעָה. 

ְּתַׁשַּלח ְקִציֶרָה ַעד ָים ְוֶאל ָנָהר יֹוְנקֹוֶתיָה15. 

דימוי העם לצמח נטוע מחדד את ההבנה של מהות הקשר בין העם לארץ: א. שורשיות 
ואחיזה עמוקה. ב. צמיחה והתפתחות מתמדת16. 

אלא  אנשים.  לב  משמחים  ותירושה  פירותיה  כי  לישראל  כמשל  משמשת  הגפן 
שלגפן גם חיסרון גדול, גזעה חלש, היא משתרעת ושפלת קומה, וצריך להדלותה על 
כלונסאות באופן מלאכותי. אולי בכך מאפיין הכתוב את ישראל כמי שנקודת היתרון 

שלהם אינה עוצמתם החומרית אלא מהותם הרוחנית והמוסרית. 

שמות ב' כג.  11
שמות כ"ב כא-כב.  12

דברים כ' יט. הדברים נאמרו כאן בתמיהה ומגמת הכתוב להבדיל את העץ מן האדם, ולאסור לכרות   13
אותו במלחמה. אבל מכלל לאו אתה שומע הן, צריך לבדל דברים שיש ביניהם דמיון.

שמות ט"ו יז.  14
תהילים פ' ט-יז.  15

ְנטּוִעים  ּוְכַמְׂשְמרֹות  ַּכָּדְרֹבנֹות  ֲחָכִמים  ִּדְבֵרי  כאמור:  לנטיעה,  החכמים  דברי  את  גם  דימה  הכתוב   16
ַּבֲעֵלי ֲאֻסּפֹות ִנְּתנּו ֵמֹרֶעה ֶאָחד )קהלת י"ב יא(. וכך דרשו חכמים ביחס לשורשיות: "ולמה נמשלו 
בנטיעה? כשם ששרשיו של אילן משתרשים לכל מקום כך דברי חכמים נכנסים ומשתרשים בכל 
הגוף" )במדבר רבה י"ד ד'(. ולהתפתחות: "מה נטיעה זו פרה ורבה אף דברי תורה פרין ורבין" )חגיגה 
ג' ב(. החיבור של המסמרות לנטיעה, מחזק את כפל המשמע הזה: "לכך נאמר וכמסמרות נטועים 

נתן לדברי תורה כח של ברזל וכמטעי שרשיו של אילן )במדבר רבה י"ד ד'(.

הגפן  את  מצרף  הוא  פנטזיה,  של  בדרך  הגפן  של  הזה  החיסרון  על  מתגבר  המקרא 
גובהו,  עם  הפורייה,  הגפן  יתרונות  את  הממזגת  הכלאה,  ביניהם  ויוצר  הארז,  אל 
לזה חיבר הכתוב את התמר עם  ֵאל". בדומה  ַאְרֵזי  "ַוֲעָנֶפיָה  וכוחו של הארז:  עצמתו 
המופלאה  הגפן  ִיְׂשֶּגה"17.  ַּבְּלָבנֹון  ְּכֶאֶרז  ִיְפָרח  ַּכָּתָמר  "ַצִּדיק  אחת:  לשלמות  הארז 
הזאת מתפשטת על פני כל הארץ. הכתוב מתאר את רוחבה וצלה, אך אינו מזכיר את 
פירותיה. כי גפן אחת, ניטעת בדרך כלל בשביל יופי וצל, להם תתן את כוחה, ופירותיה 

יהיו מעטים וחסרי משמעות.

יחזקאל הרבה להשתמש במשל הגפן ביחס לישראל ומלכותו, אך הדגיש דווקא את 
חסרונותיה: ָלֵכן ֹּכה ָאַמר ֲאֹדָני ה' ַּכֲאֶׁשר ֵעץ ַהֶּגֶפן ְּבֵעץ ַהַּיַער ֲאֶׁשר ְנַתִּתיו ָלֵאׁש ְלָאְכָלה 
ם18. הנביא מכוון לומר: מהות הגפן היא פירותיה, ואם היא  ָנַתִּתי ֶאת יְׁשֵבי ְירּוָׁשלִָ ֵּכן 
שוכחת את מהותה, ומנסה להפוך לעץ מלאכה, הרי זו החמצה נלעגת, כי לעניין זה לא 
יועיל טובה השופע, ועצה אינו כשר למלאכה ואינו שווה כלום. כן הדבר בעם ישראל, 
כוחו ומהותו, הם תוכנו הרוחני ופירותיו המוסריים. עליו להכיר את גבולות כוחו. אם 
הגדולות,  המעצמות  בין  המדיני  המשחק  את  ולשחק  חומרית,  עצמה  להפגין  ינסה 
ייכשל כישלון חרוץ ויתגלה במהרה כננס המתרוצץ בין רגלי הענקים, בבל ומצרים19. 

יחזקאל משתמש בדימוי הגפן למלכות ישראל, תיאורה כגפן אחת מדגיש את הופעתו 
של  העגום  העכשווי  מצבה  הממלכתית.  היישות  ואחדות  ישראל  עם  של  המלוכדת 
מלכות יהודה מתואר באמצעות משל פנטסטי המצרף יחד, ארז, צפצפה וגפן: ְוָאַמְרָּת 
ֹּכה ָאַמר ֲאֹדָני ה' ַהֶּנֶׁשר ַהָּגדֹול ְּגדֹול ַהְּכָנַפִים ֶאֶרְך ָהֵאֶבר ָמֵלא ַהּנֹוָצה ֲאֶׁשר לֹו ָהִרְקָמה 
ְּכַנַען  ֶאֶרץ  ֶאל  ַוְיִביֵאהּו  ָקָטף  ְיִניקֹוָתיו  ָהָאֶרז. ֵאת ֹראׁש  ַצֶּמֶרת  ַוִּיַּקח ֶאת  ַהְּלָבנֹון  ֶאל  ָּבא 
ְּבִעיר ֹרְכִלים ָׂשמֹו. ַוִּיַּקח ִמֶּזַרע ָהָאֶרץ ַוִּיְּתֵנהּו ִּבְׂשֵדה ָזַרע ָקח ַעל ַמִים ַרִּבים ַצְפָצָפה ָׂשמֹו. 
ַוְּתִהי  ִיְהיּו  ַּתְחָּתיו  ְוָׁשָרָׁשיו  ֵאָליו  ָּדִלּיֹוָתיו  ִלְפנֹות  ִׁשְפַלת קֹוָמה  ֹסַרַחת  ְלֶגֶפן  ַוְיִהי  ַוִּיְצַמח 

ְלֶגֶפן ַוַּתַעׂש ַּבִּדים ַוְּתַׁשַּלח ֹּפארֹות20.  

אך הוא מסיים בעתיד המפואר, בו תחזור מלכות ישראל אל עצמה, תישען על אלוהיה 
ותניב פרי, אז תזכה להיות ארז אדיר, ארז שעושה גם פרי הילולים, שכולם יחסו תחתיו: 

ֶאְקֹטף  ַרְך  ֹיְנקֹוָתיו  ֵמֹראׁש  ְוָנָתִּתי  ָהָרָמה  ָהֶאֶרז  ִמַּצֶּמֶרת  ָאִני  ְוָלַקְחִּתי  ה'  ֲאֹדָני  ָאַמר  ֹּכה 
ְוָׁשַתְלִּתי ָאִני ַעל ַהר ָּגֹבַה ְוָתלּול: ְּבַהר ְמרֹום ִיְׂשָרֵאל ֶאְׁשֳּתֶלּנּו ְוָנָׂשא ָעָנף ְוָעָׂשה ֶפִרי ְוָהָיה 

תהילים צ"ב יג.  17
יחזקאל ט"ו ו.  18

ִּתירֹוִׁשי  ֶהֳחַדְלִּתי ֶאת  יג(, הגפן סרבה למלוך על העצים כי:  יותם )שופטים ט'  כך היה גם במשל   19
ָהֵעִצים? תפקידה אינו למלוך אלא לעשות את הדבר  ַעל  ָלנּוַע  ְוָהַלְכִּתי  ַוֲאָנִׁשים  ֱאֹלִהים  ַהְמַׂשֵּמַח 
לו היא מיועדת. הגפן לא אשמה במלכות האטד, אלא מי שהיה המועמד הטבעי המרכזי למלוכה, 
הארז היחסן. מלך העצים נעלם מן המשל וכלל לא הופיע במעמד הזה, כי חיכה שיתאחדו כולם 

לבקשו למלוך.
יחזקאל י"ז ב-י.  20
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ֶדה  ְוָיְדעּו ָּכל ֲעֵצי ַהּׂשָ ְלֶאֶרז ַאִּדיר ְוָׁשְכנּו ַתְחָּתיו ֹּכל ִצּפֹור ָּכל ָּכָנף ְּבֵצל ָּדִלּיֹוָתיו ִּתְׁשֹּכָּנה. 
ִּכי ֲאִני ה' ִהְׁשַּפְלִּתי ֵעץ ָּגֹבַה ִהְגַּבְהִּתי ֵעץ ָׁשָפל הֹוַבׁשִּתי ֵעץ ָלח ְוִהְפַרְחִּתי ֵעץ ָיֵבׁש ֲאִני ה' 

ִּדַּבְרִּתי ְוָעִׂשיִתי21. 

יחזקאל השתמש במשל העץ פעם נוספת: "ְוַאָּתה ֶבן ָאָדם ַקח ְלָך ֵעץ ֶאָחד ּוְכֹתב ָעָליו 
ִליהּוָדה ְוִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֲחֵבָריו ּוְלַקח ֵעץ ֶאָחד ּוְכתֹוב ָעָליו ְליֹוֵסף ֵעץ ֶאְפַרִים ְוָכל ֵּבית ִיְׂשָרֵאל 

ֲחֵבָריו. ְוָקַרב ֹאָתם ֶאָחד ֶאל ֶאָחד ְלָך ְלֵעץ ֶאָחד ְוָהיּו ַלֲאָחִדים ְּבָיֶדָך"22.

המעשה פשוט וברור, הנביא נטל שני עצים, כתב עליהם את שמות השבטים, הצמיד 
וכיצד  העץ  של  טיבו  המעשה,  פרטי  אבל  בידו.  לאחדים  נעשו  והם  זה  אל  זה  אותם 

התאחדו השניים, מתפרשים באופנים שונים:

והנמשל:  ומסמרים23.  דבק  באמצעות  אותם  וחיבר  עץ  לוחות  שני  לקח  הנביא  א. 
והגלויות.  השבטים  מיזוג  של  הגדול  החזון  את  בנחישות  ישראל  על  לכפות  אפשר 
שפה אחת, לבוש אחד ותרבות אחת יביאו פירות מיידיים. אלא שדרך קצרה זו עלולה 
לגרום ריאקציה ולעורר תנועת מטוטלת שתמשוך את הכול חזרה, ותקים לתחייה את 

ההבדלים העדתיים. 

ב. לשון הכתוב "ְוָהיּו ַלֲאָחִדים ְּבָיֶדָך" מורה שהנביא רק קירב אותם זה לזה, והם התחברו 
בידו מעצמם בדרך נס24.  

ג. מסתבר שאין מדובר בלוחות עץ יבשים, אלא בשני עצים חיים. חיבור העצים לא 
נעשה על ידי הנחתם זה בצד זה אלא הרכבתם זה על גבי זה, ממש ככנה ורוכב, עד ששני 
מייצגים את השבטים  כאן  העצים  תכונות משותפות.  בעל  לעץ  יחד  העצים התמזגו 
כמו שעשה מטה אהרון: ַּדֵּבר ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוַקח ֵמִאָּתם ַמֶּטה ַמֶּטה ְלֵבית ָאב ֵמֵאת ָּכל 
ְנִׂשיֵאֶהם ְלֵבית ֲאֹבָתם ְׁשֵנים ָעָׂשר ַמּטֹות ִאיׁש ֶאת ְׁשמֹו ִּתְכֹּתב ַעל ַמֵּטהּו25. התוצאה היא 

עץ חי ומלבלב: ְוִהֵּנה ָּפַרח ַמֵּטה ַאֲהֹרן ְלֵבית ֵלִוי ַוֹּיֵצא ֶפַרח ַוָּיֵצץ ִציץ ַוִּיְגֹמל ְׁשֵקִדים.

משל	הכרם.	3
ישעיהו החליף את הגפן בכרם26. הדימוי של עם ישראל לכרם מרובת גפנים, הוא יותר 

יחקאל י"ז כב-כד.  21
יחזקאל ל"ז טז-יז.  22

תרגום יונתן.  23
לו שיקרב שני  פירש, אמר  ז"ל  אבי  רד"ק:  בידך.  עץ אחד  אני אחברם לשני העצים שיהא  רש"י:   24

העצים ויתחברו יחד ויעשו עץ אחד במעשה נס. 
במדבר י"ז יז.  25

ְּכִעיר  ְבִמְקָׁשה  ִּכְמלּוָנה  ְבָכֶרם  ְּכֻסָּכה  ִצּיֹון  ַבת  ְונֹוְתָרה  )ח(  א'  בפרק  כבר  הכרם  את  הזכיר  ישעיהו   26
ְנצּוָרה. והפך אותו משל לישראל עצמם )ג' יד(: ה' ְּבִמְׁשָּפט ָיבֹוא ִעם ִזְקֵני ַעּמֹו ְוָׂשָריו: ְוַאֶּתם ִּבַעְרֶּתם 

ַהֶּכֶרם ְּגֵזַלת ֶהָעִני ְּבָבֵּתיֶכם.

עממי מן הגפן האחת, ומתייחס אל העם ולא אל המלכות. 

הגפן צומחת בירכתי הבית ומסוככת עליו, אינה דורשת השקעה מיוחדת או טיפול, 
אין ממנה ציפיות גדולות והיא לא תסב אכזבה רבה. לעומתה הכרם הוא גידול תכליתי 
המחייב השקעה וטיפול רב. הוא לא נועד לאכילת האדם או המשפחה בלבד, הם לא 
יאכלו את פירות הכרם בעונת ההבשלה הקצרה. מלכתחילה נועדו ענבי הכרם לשימור 
כצימוקים או כיין. כרם קטן27 עשוי היה לספק את צרכי הבית במשך השנה, ולכרם 
גדול נועד לשמש ציבור רחב באופן מסחרי. ייעוד הכרם ברור ומוגדר - היין והיקב. על 
כן עוד בטרם נשתל הכרם, וארבע שנים בטרם יהיה לו פרי הילולים, כבר חצב הכורם 
את היקב, כי זו תכלית כל המפעל ומטרתו: ַוְיַעְּזֵקהּו ַוְיַסְּקֵלהּו ַוִּיָּטֵעהּו ׂשֵרק ַוִּיֶבן ִמְגָּדל 

ְּבתֹוכֹו ְוַגם ֶיֶקב ָחֵצב ּבֹו )ב(.

בתהילים מציג המתפלל את חסד הכניסה לארץ בתיאור הגפן המשתרעת, ומסיים 
בשאלה המצמררת: ָלָּמה ָּפַרְצָּת ְגֵדֶריָה ְוָארּוָה ָּכל ֹעְבֵרי ָדֶרְך. ְיַכְרְסֶמָּנה ֲחִזיר ִמָּיַער ְוִזיז 
ַמִים ּוְרֵאה ּוְפֹקד ֶּגֶפן ֹזאת. ְוַכָּנה ֲאֶׁשר ָנְטָעה  ָׂשַדי ִיְרֶעָּנה. ֱאֹלִהים ְצָבאֹות ׁשּוב ָנא ַהֵּבט ִמּׁשָ
ְיִמיֶנָך ְוַעל ֵּבן ִאַּמְצָּתה ָּלְך. המתפלל אינו מצביע על פגם בעם או חטא, שיצדיקו את 
הסתר הפנים והריסת הגדרות. הוא אינו שואל, אלא מטיח כלפי שמיא מדוע זנח ה' 

את עמו, ומתפלל לשיבת השכינה לישראל.

פסוקי תהילים היו שגורים על לשונו של ישעיהו28, אולם יש הבדל גדול בין אמירותיהם. 
בתהילים המשל נאמר מפיו של המתפלל, העומד בתוך הקהל ופונה אל קונו. מנקודת 
מבט זו הדרישות המוטלות על העם התמלאו כפי יכולתו ותביעתו פונה אל השמים 
שיעשו את שלהם. תפקידו של ישעיהו הנביא להדריך את העם ולהוכיחו, הוא מדבר 
כנציג השכינה, מפיו של הכורם: ָאִׁשיָרה ָּנא ִליִדיִדי ִׁשיַרת ּדֹוִדי ְלַכְרמֹו, ֶּכֶרם ָהָיה ִליִדיִדי 
ְּבֶקֶרן ֶּבן ָׁשֶמן )א(. מנקודת מבטו של הכורם הכרם אינו תחביב אלא השקעה כבדה, 
שחייבת לשאת פירות. על כן במקום שהמתפלל תמה, לנביא יש תשובה. העם מחויב 

לתפקידו וחטאו מחייב תגובה ועונש. יש כאן משפט, והדין שנגזר הוא החורבן. 

ותיארו את כישלון הכרם, אלא  נביאים אחרים חזרו  משל הכרם עשיר ומפותח, גם 
שעשו זאת בקיצור נמרץ: ְוָאֹנִכי ְנַטְעִּתיְך ׂשֹוֵרק ֻּכֹּלה ֶזַרע ֱאֶמת ְוֵאיְך ֶנְהַּפְכְּת ִלי סּוֵרי ַהֶּגֶפן 

ָנְכִרָּיה"29. וכן ֶּגֶפן ּבֹוֵקק ִיְׂשָרֵאל"30.

משנה כלאים פ"ד מ"ו: "ַהּנֹוֵטַע ְׁשַּתִים ְּכֶנֶגד ְׁשַּתִים ְוַאַחת יֹוְצָאה ָזָנב, ֲהֵרי ֶזה ָכֶרם".   27
כפי שהוכיח ר' משה זיידל 'חקרי מקרא'.  28

ירמיהו ב' כא.  29
הושע י' א.  30

user
Sticky Note
'ולכרם', למחוק את ה'ול' להשאיר: כרם.



פרק ה

104105

ד. שירת הכרם

טעות	הכורם.	4
משל הכרם שלפנינו נאה ומפותח, אולם יש בו משהו מוזר. משל בא לחדד את המסר 
הנבואי, ואילו המשל הזה מטשטש את התוכן המוסרי הברור העומד במרכז הנבואה. 
הנביא הדגיש את אחריותו המוסרית של העם, אבל המשל אינו דוגמה ראויה לכך, 
'מעשה לסתור'. הדוד אמנם טוען שהעניק לכרם את הטיפול המיטבי: האדמה בקרן 
פרי  נכונים.  היו  הטיפולים  מוצלח.  ייחור  הוא  השורק,  ביותר.  הטובה  היא  שמן  בן 
ובניגוד  מסתורי  באופן  ההכנות,  כל  למרות  והנה  לתפארת.  להיות  צריך  היה  הכרם 
לכל הנתונים "ַוַּיַעׂש ְּבֻאִׁשים". אך טענתו מופרכת. עצי הכרם אינם בעלי רצון, ואינם 
בוחרים באמת לעשות באושים. אם אחרי כל הטרחה אין בו ענבים, לא הכרם אשם, 
אלא הכורם. גם אם כל טיעוניו נכונים, לא הכרם חטא, הכורם טעה בהתאמת הזנים, 
המיקום, או בטיפול שגוי ולא מקצועי. האנשת הכרם והאשמתו כמי שבחר להכשיל 

את התוצאה, היא טיעון מיסטי חלש, מתפנק הבורח מאחריות.

המשפט שנערך לכרם חריג. בכתב האישום אין מונים לכרם אפילו חטא אחד. הכורם 
לא האשים את הכרם, אלא חזר ובדק את מעשי עצמו: "ַמה ַּלֲעׂשֹות עֹוד ְלַכְרִמי ְוֹלא 
ְּבֻאִׁשים? מקומה  ַוַּיַעׂש  ֲעָנִבים  ִקֵּויִתי ַלֲעׂשֹות  ָעִׂשיִתי ּבֹו?" משמע, הוא האשם. ַמּדּוַע 
של המלה "ַמּדּוַע" היה צריך להיות לפני "ַוַּיַעׂש ְּבֻאִׁשים", שהרי על מעשה הכרם הוא 
טוען. במקום זאת הועמדה השאלה 'ַמּדּוַע' לפני 'ִקֵּויִתי', כי שאלת הכורם באה בראש 
ובראשונה כקושיה על עצמו, על תוחלתו שנכזבה! ובאירוניה מרה ובכאב הוא מאשים 
את עצמו על ציפיותיו. מדוע "ִקֵּויִתי", הרי צריך הייתי לדעת מראש שאין תקווה לכרם.  

וכן טענו חכמים: 

"ר' ברכיה בשם ר' לוי: למלך שהיה לו כרם ומסרה לעריס, וכד הוה עביד חמר 
טב, הוה אמר: מה טב חמרא דכרמי. וכד הוה עביד חמר ביש, אומר: מה ביש 
אמר,  את  טב  חמר  עביד  כד  המלך,  אדוני  האריס:  אותו  א"ל  דאריסי.  חמרא 
דידך  ביש,  ובין  טב  בין  דאריסי?!  חמרא  ביש,  חמר  עביד  וכד  דכרמי,  חמרא 

הוא"31.

מסתבר שעוקצו של המשל נעוץ בהימור חקלאי32. בדרך כלל מרבים את הגפנים על-
ידי ייחורים, והפרי המתקבל זהה בתכונותיו לצמח האם. כאן העדיף הכורם להרבותו 
על-ידי זריעת חרצנים של זן מובחר33. בזריעת חרצן יש סיכוי לזכות בזן משובח, אך 
קיים גם סיכון לקבל ענבים שונים מן המקור. כי גם אם העינב ממנו נלקח החרצן היה 

פסיקתא דרב כהנא ט"ז.  31
היהדות,  למדעי  העשירי  העולמי  הקונגרס  דברי  ח',  מגדים  פליקס,  יהודה  פרופ'  של  השערתו   32

תשמ''ט, האיגוד העולמי למדעי היהדות, תש''ן, חטיבה א: המקרא ועולמו.
'נטיעה' קיימת בלשון חכמים גם לגבי זריעת חרצני עצים )ספרא קדושים ג'(: אין לי אלא שנטע   33

אגוז ושקד, נטע ייחור מנין? ת"ל: כל עץ.

רצסיביים  גנים  הופעת  או  זרה,  האבקה  של  השפעות  להכיל  עלול  הוא  וטעים,  טוב 
- אטוויסטים – של הורים מלפני דורות. על כן הגפנים שיצמחו מן החרצן, עלולים 

להפתיע את הכורם ולהיות שונים בהחלט מהוריהם. 

אלא שכך עוברת האשמה מן הכרם אל הכורם, ובכך פותח הנביא באופן פרדוקסלי 
סיכוי לכרם שהכזיב. כי גם אם בפועל הניב באושים, קיימת בחובו הסגולה הגנטית 
הראויה, ואותה אפשר לחשוף ולתקן או על ידי הרכבה נוספת של נצר חדש על גבי 
הכנה הישנה, כפי שתיאר יחזקאל את הרכבת עץ יהודה על עץ אפרים, או שמהחרצנים 
אמת',  'זרע  הבא  בדור  יצמיחו  ואלה  זרעים,  שוב  יילקחו  עצמם  הבאושים  ענבי  של 

שיניב 'שורק' משובח, כפי שגנוז בהם.

והנקמה  העונש  ולהשמידו34,  הכרם  את  לעקור  הכורם  דעת  על  עולה  לא  כך  משום 
מינוריים. הנביא דחה אפשרות זו, כי הכרם אינו אשם, ואין טעם לנקמת החקלאי בו, 
הוא לא ישיג בכך דבר. אפילו בייאושו אין בעל הכרם יכול להשתחרר מאהבתו, וגם 
בשעת ביצוע גזר-הדין, הוא ממשיך לקרוא לו באהבה "ַּכְרִמי". הוא מסתפק בהסרת 
השגחתו מן הכרם, בהזנחתו, וחזרתו הטבעית למצב של בתה. הוא מסיר את המשוכה, 
בו  ועדיין תהיה  ושית,  יעלה הכרם שמיר  נעשה כבר מאליו. בשלב הראשון  והעונש 
תועלת לצאן האוכלות אותו, אבל כאשר תיפרץ גדרו ויהיה למרמס ברגליהם, יישחת 

לחלוטין ולא תהיה לאיש הנאה ממנו. 

סנגוריה	על	ישראל.	5
משל מעיקרו הינו רב משמעות: 

"אמר החכם, 'ַּתּפּוֵחי ָזָהב ְּבַמְׂשִּכּיֹות ָּכֶסף, ָּדָבר ָּדֻבר ַעל ָאְפָניו'35. ואמר, כי משל 
תפוח זהב בשבכת כסף דקת הנקבים מאד הוא - הדבר הדבור על שני אפניו. 
וראה מה נפלא זה המאמר בתאר המשל המתוקן. וזה - שהוא אומר, שהדבר 
שהוא בעל שני פנים - רצונו לומר, שיש לו נגלה ונסתר - צריך שיהיה נגלהו 
טוב ככסף, וצריך שיהיו תוכו טוב מנגלהו, עד שיהיה תוכו בערך אל כלויו כזהב 
אצל הכסף; וצריך שיהיה בגלויו מה שיורה המתבונן על מה שבתוכו - כמו זה 
התפוח של זהב אשר כסוהו בשבכת כסף דקת העינים מאד, וכשיראה מרחוק 
או מבלתי התבוננות, יחשב הרואה בו שהוא תפוח של כסף, וכשיסתכל איש 
הם  וכן  זהב.  וידע שהוא  לו מה שבתוכו  יתבאר  טובה,  חד הראות הסתכלות 

משלי הנביאים ע"ה"36. 

עולה  יחד',  אציתנה  בה  אפשעה  במלחמה  ושית  שמיר  יתנני  'מי  כ"ז:  שבפרק  'כרם-חמר'  בשיר   34
מחשבה על שריפת הכרם עם הקוצים שעלו בו.

משלי כ"ה יא.   35
רמב"ם, פתיחה ל'מורה נבוכים'.  36
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ד. שירת הכרם

על כן יש להתבונן במשל באופן יותר מורכב. הנביא מספר לכאורה את סיפור העם 
החוטא, את בוגדנותו העמוקה, את האכזבה הקשה הראויה לעונש חמור. אולם קובע 
ופגם בטבעו של  רעה, אלא מום שורשי  בחירה  בכך מקרה של  לראות  בעצם שאין 
העם. חיסרון יסודי כזה מציב את ישראל במקום קשה, כפי שנראה בפשוטו של המשל, 
אולם במקביל מעמיד גם את הקדוש ברוך הוא במצב מביך. פגם הנעוץ בשורשי העם, 
'נכשל' כביכול במעשיו, ועליו להאשים את עצמו.  לא בא באשמת העם אלא בוראו 
המסקנה היא שעל הכורם להמשיך לטפל בנטיעותיו ולשדרגן, כדי למצות מהן את 
מיטבן. על כן גם העונש מתרכך, ואינו אלא הסרת השגחתו מן העם, וחלילה לא פגיעה 

ממשית בו. 

גם בתוך התוכחה נוטלת אפוא השכינה אחריות למצב העם, וגם בעמקי תהום החטא 
הסגולי,  ליסוד  דווקא  ביטוי  נעשה  הכרם  שמשל  אפוא  ייפלא  לא  עליו.  מחפה  היא 
ידי הקדוש  ישראל על  ומבאר את מהות בחירת  לנצח,  המהותי, הטבוע בנפש העם 

ברוך הוא: ִּכי ֶכֶרם ה' ְצָבאֹות ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ְוִאיׁש ְיהּוָדה ְנַטע ַׁשֲעׁשּוָעיו )ז(37. 

ֶּכֶרם	ֶחֶמר.	6
בשיר השירים מופיע הכרם כפשוטו, אליו יוצאים בני הזוג: ַנְׁשִּכיָמה ַלְּכָרִמים ִנְרֶאה ִאם 
ָּפְרָחה ַהֶּגֶפן ִּפַּתח ַהְּסָמַדר ֵהֵנצּו ָהִרּמֹוִנים ָׁשם ֶאֵּתן ֶאת ֹּדַדי ָלְך38. אולם במבט מעמיק 
יותר הכרם הזה הוא משל, המסמל את הרעייה עצמה: ַּגן ָנעּול ֲאֹחִתי ַכָּלה ַּגל ָנעּול ַמְעָין 
ְוֹיאַכל ְּפִרי ְמָגָדיו.  ִיְּזלּו ְבָׂשָמיו ָיֹבא דֹוִדי ְלַגּנֹו  ַגִּני  ָחתּום... עּוִרי ָצפֹון ּובֹוִאי ֵתיָמן ָהִפיִחי 
ָּבאִתי ְלַגִּני ֲאֹחִתי ָכָּלה ָאִריִתי מֹוִרי ִעם ְּבָׂשִמי ָאַכְלִּתי ַיְעִרי ִעם ִּדְבִׁשי ָׁשִתיִתי ֵייִני ִעם ֲחָלִבי 
ִאְכלּו ֵרִעים ְׁשתּו ְוִׁשְכרּו ּדֹוִדים39. בשיר השירים נמשלה הרעיה לכרם, וישעיהו מפרש 

את הדימוי הזה: הרעיה היא עם ישראל. 

ַהֶּכֶרם  ָנַתן ֶאת  ְּבַבַעל ָהמֹון  ִלְׁשֹלֹמה  ָהָיה  ֶּכֶרם  שיר השירים גם מסתיים בשיר הכרם: 
ַלֹּנְטִרים ִאיׁש ָיִבא ְּבִפְריֹו ֶאֶלף ָּכֶסף. ַּכְרִמי ֶׁשִּלי ְלָפָני ָהֶאֶלף ְלָך ְׁשֹלֹמה ּוָמאַתִים ְלֹנְטִרים 
'ידידיה'41. הוא שר לשכינה שיר דודים, בו הם  ִּפְריֹו40. שלמה מלך ישראל נקרא  ֶאת 

איכר וכרמו, גם דוד ורעייתו. 

יש אפוא תקווה והיא מבוססת על בחירת ה' באברהם: "ִּכי ְיַדְעִּתיו ְלַמַען ֲאֶׁשר ְיַצֶּוה ֶאת ָּבָניו ְוֶאת   37
ֵּביתֹו ַאֲחָריו ְוָׁשְמרּו ֶּדֶרְך ה' ַלֲעׂשֹות ְצָדָקה ּוִמְׁשָּפט" )בראשית י"ח יט(. ר' יהודה הלוי בחר להשתמש 
את  באמצעותו  ולהדגיש  הסגולה,  רעיון  את  להביע  יא-יב(  שני  מאמר  )כוזרי,  הכרם  של  במשל 
הקשר המשולש, העמוק והמהותי שבין העם, הארץ והמצוות )"ארץ ישראל לעם ישראל על פי 

תורת ישראל"(. 
שיר השירים ז' יג.  38

שיר השירים ד' יב-טז וה' א.  39
שיר השירים ח' יא יא-יב.  40

שמואל-ב י"ב כה.  41

שיר הכרם של ישעיהו, 'ָאִׁשיָרה ָּנא ִליִדיִדי ִׁשיַרת ּדֹוִדי ְלַכְרמֹו', מקביל אפוא ל'ֶּכֶרם ָהָיה 
ִלְׁשֹלֹמה'. בשני הספרים נוצר מרחק בין הדוד והרעיה, בשניהם שואלים: ַמה ַּלֲעׂשֹות 
עֹוד ְלַכְרִמי ְוֹלא ָעִׂשיִתי ּבֹו )ד(? ַמה ַּנֲעֶׂשה ַלֲאֹחֵתנּו ַּבּיֹום ֶׁשְּיֻדַּבר ָּבּה42? אך התשובות 
ֶאְתֶכם  ָּנא  אֹוִדיָעה  ְוַעָּתה  ויובש:  קוצים  הרס,  לכרם,  עונש  בא  ישעיהו  אצל  הפוכות, 
ֵאת ֲאֶׁשר ֲאִני ֹעֶׂשה ְלַכְרִמי ָהֵסר ְמׂשּוָּכתֹו ְוָהָיה ְלָבֵער ָּפֹרץ ְּגֵדרֹו ְוָהָיה ְלִמְרָמס )ה(, ואילו 
בשיר השירים יש לו תקנה ובניין, אביב וצמיחה: ִאם חֹוָמה ִהיא ִנְבֶנה ָעֶליָה ִטיַרת ָּכֶסף 
ְוִאם ֶּדֶלת ִהיא ָנצּור ָעֶליָה לּוַח ָאֶרז )ט(. במקום: ַוֲאִׁשיֵתהּו ָבָתה ֹלא ִיָּזֵמר ְוֹלא ֵיָעֵדר ְוָעָלה 
ִהֵּנה  ִּכי  השירים:  שיר  מתאר  )ו(,  ָמָטר  ָעָליו  ֵמַהְמִטיר  ֲאַצֶּוה  ֶהָעִבים  ְוַעל  ָוָׁשִית  ָׁשִמיר 
ַהְּסָתו ָעָבר ַהֶּגֶׁשם ָחַלף ָהַלְך לֹו. ַהִּנָּצִנים ִנְראּו ָבָאֶרץ ֵעת ַהָּזִמיר ִהִּגיַע ְוקֹול ַהּתֹור ִנְׁשַמע 

ְּבַאְרֵצנּו )ב' יא-יב(. 

ישעיהו עצמו )כ"ז ב-ו( חוזר אל שירת הכרם שוב, באופן חיובי כמו בשיר השירים: 
ַּבּיֹום ַההּוא ֶּכֶרם ֶחֶמר43 ַעּנּו ָלה. ֲאִני ה' ֹנְצָרּה ִלְרָגִעים ַאְׁשֶקָּנה ֶּפן ִיְפֹקד ָעֶליָה ַלְיָלה ָויֹום 
ֶאֳּצֶרָּנה. ֵחָמה ֵאין ִלי ִמי ִיְּתֵנִני ָׁשִמיר ַׁשִית ַּבִּמְלָחָמה ֶאְפֳׂשָעה ָבּה ֲאִציֶתָּנה ָּיַחד. אֹו ַיֲחֵזק 
ְּבָמעּוִּזי ַיֲעֶׂשה ָׁשלֹום ִלי ָׁשלֹום ַיֲעֶׂשה ִּלי. ַהָּבִאים ַיְׁשֵרׁש ַיֲעֹקב ָיִציץ ּוָפַרח ִיְׂשָרֵאל ּוָמְלאּו 
ְפֵני ֵתֵבל ְּתנּוָבה. השיר הזה סתום למדי, אך הוא בא ישירות מפי ה', והוא היפוכה של 

שירת הכרם כאן, הוא שיר הלל, המחולל תיקון, כרם החמר ישרוד ואף יפרח. 

שיר השירים ח' ח.  42
יש שהחליפו בטעות חמר בחמד בעקבות עמוס ה' יא: ַּכְרֵמי ֶחֶמד ְנַטְעֶּתם ְוֹלא ִתְׁשּתּו ֶאת ֵייָנם.  43
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ה. שש קריאות ה’הוי’

ה.	שש	קריאות	ה'הֹוי'
ם  ְבּתֶ ֶדה ַיְקִריבּו ַעד ֶאֶפס ָמקֹום ְוהּוׁשַ ֶדה ְבׂשָ ַבִית ׂשָ יֵעי ַבִית ּבְ ה' )ח( הֹוי ַמּגִ

ה  ּמָ ְלׁשַ ים  ַרּבִ ים  ּתִ ּבָ ִאם לֹא  ְצָבאֹות  ְיהָֹוה  ָאְזָני  ּבְ )ט(  ָהָאֶרץ:  ֶקֶרב  ּבְ ֶכם  ְלַבּדְ

ת ֶאָחת ְוֶזַרע  י ֶכֶרם ַיֲעׂשּו ּבַ ֶרת ִצְמּדֵ י ֲעׂשֶ ב: )י( ּכִ דִֹלים ְוטֹוִבים ֵמֵאין יֹוׁשֵ ִיְהיּו ּגְ

ה ֵאיָפה:  חֶֹמר ַיֲעׂשֶ

הֹוי	ַמִּגיֵעי	ַבִית	ְּבַבִית	.	1
הנביא פותח בשורה של שש קריאות 'הוי'! ופורט את חטאי העם עליהם הצביע משל 
'ָלֵכן'! אשר מציגות את העונש  הכרם. התשובה לכך באה מיד בשורה של מסקנות: 

מידה כנגד מידה.
בחטא  מתחיל  הנביא  ומסלימות.  הולכות  ה"הוי"  וקריאות  ומחמיר  הולך  החטא 
ומכאן הוא ממשיך  והוללות בלא דעת.  בריחה אל השכרות  ב.  א. חמדה.  שבשגגה: 
אל הבחירה בחטא בזדון: ג. התגרות מחוצפת וזלזול בנבואה. ד. החלפת הטוב ברע, 
אור בחושך. ה. חכמים בעיניהם. ו. ושוב חזרה אל שני ה"הוי" הראשונים, שתיית היין 

ולקיחת השוחד.

קריאת הוי ראשונה: 
חטא החמדנות, הוא חטא בתחום האפור. העשירים אינם גוזלים את פתם של העניים 
מידיהם אבל הם מנצלים את דוחקם, משתלטים על בתיהם בדרכים חוקיות, מסיגים 
הם  העניים,  את  כלל  רואים  אינם  העשירים  מנחלתם.  אותם  ומגלים  גבולם  את 

מתנהגים כאילו להם לבדם ניתנה הארץ1. 

ף ַיִין ַיְדִליֵקם: )יב( ְוָהָיה  ׁשֶ ָכר ִיְרּדֹפּו ְמַאֲחֵרי ַבּנֶ יֵמי ַבּבֶֹקר ׁשֵ ּכִ ה' )יא( הֹוי ַמׁשְ

ה ָיָדיו לֹא  יטּו ּוַמֲעׂשֵ יֶהם ְוֵאת ּפַֹעל ְיהָֹוה לֹא ַיּבִ ּתֵ ִכּנֹור ָוֶנֶבל ּתֹף ְוָחִליל ָוַיִין ִמׁשְ

ִלי ָדַעת ּוְכבֹודֹו ְמֵתי ָרָעב ַוֲהמֹונֹו ִצֵחה ָצָמא: )יד(  י ִמּבְ ָלה ַעּמִ ָראּו: )יג( ָלֵכן ּגָ

אֹוָנּה  ּה ּוָפֲעָרה ִפיָה ִלְבִלי חֹק ְוָיַרד ֲהָדָרּה ַוֲהמֹוָנּה ּוׁשְ אֹול ַנְפׁשָ ְ ָלֵכן ִהְרִחיָבה ּשׁ

ּה:  ְוָעֵלז ּבָ

השווה תוכחת יחזקאל י"א טז ושוב ל"ג כד: ָלנּו ִהיא ִנְּתָנה ָהָאֶרץ ְלמֹוָרָׁשה. תיאור מודרני חריף של   1
ב'ענבי  הקטנים,  המשקים  בעלי  ומחיקת  נישול  הארץ,  על  הגדולות  החברות  השתלטות  תהליך 

זעם', של ג'ון סטיינבק.

קריאת הוי שניה:
אינם  הם  הוללות,  בחיי  בעצמם  שקועים  העם  ראשי  ממכרת,  הנהנתנות  נהנתנות. 

רואים את יד ה', את חובתם לעולם.
הענבים  סוכר  את  לנצל  מאפשרת  היא  יתרונות.  לה  יש  ומבוקרת,  מועטה  שתייה 
והאנרגיה האצורה בו. היין משחרר את כוחות האדם ומעצים אותם לטוב או לרע, על 

כן ישמח וישביח דעת חכמים: 
על  השכל  שיגבר  כשיעור,  השותים  החכמים  כמשפט  כשהוא  היין  "שבח 
היין ולא יגבר היין על השכל. והשותים בזמן הקבוע עם אוהבים וריעים, ועם 
חסידים וצדיקים, ולא עם ערטילאים ורקים, כי היין יוסיף חכמת עמוקים, עץ 
חיים למחזיקים. ועוד היין יוסיף חכמת המשכיל, ויכפיל שטות האויל, ויחדש 

אהבת אוהב, ויעורר איבת האויב, ויפתח יד הנדיב, ויחזק לב הכילי..."2.

כאשר שתיית היין נעשית במידה ובזהירות היא משובחת: 

"אמר רבי חנינא: כל המתפתה ביינו יש בו מדעת קונו, שנאמר וירח ה' את ריח 
הניחח וגו'. אמר רבי חייא כל המתיישב ביינו - יש בו דעת שבעים זקנים, יין 
ניתן בשבעים אותיות, וסוד ניתן בשבעים אותיות, נכנס יין יצא סוד. אמר רבי 
חנין: לא נברא יין אלא לנחם אבלים ולשלם שכר לרשעים, שנאמר תנו שכר 
לאובד וגו'. אמר רבי חנין בר פפא: כל שאין יין נשפך בתוך ביתו כמים - אינו 
בכלל ברכה, שנאמר וברך את לחמך ואת מימיך. מה לחם שניקח בכסף מעשר 
- אף מים שניקח בכסף מעשר. ומאי ניהו - יין, וקא קרי ליה מים. אי נשפך 
בביתו כמים - איכא ברכה, ואי לא - לא. אמר רבי אילעאי: בשלשה דברים אדם 

ניכר: בכוסו, ובכיסו, ובכעסו. ואמרי ליה: אף בשחקו"3.

הם  שליטה  וחוסר  השכל  איבוד  שכרות.  ובין  יין  מעט  שתיית  בין  להבדיל  יש  אבל 
תועבה, הם אבדן צלם אלוהים שבאדם וזה מסוכן ביותר. 

התורה לא אסרה את השכרות במפורש, היא רק תיארה את תוצאותיה המגונות, כפי 
שהתגלו בשכרותו של נוח. מנהיגי העם שותים, והשכרות פוגעת בכולם. כבר הזהיר 
החכם מכל אדם: ַאל ַלְמָלִכים ְשׁתֹו ָיִין ּוְלרֹוְזִנים ֵאי ֵשָׁכר. ֶפּן ִיְשֶׁתּה ְוִיְשַׁכּח ְמֻחָקּק ִויַשֶׁנּה 
ִדּין ָכּל ְבֵּני ֹעִני. ְתּנּו ֵשָׁכר ְלאֹוֵבד ְוַיִין ְלָמֵרי ָנֶפׁש. ִיְשֶׁתּה ְוִיְשַׁכּח ִריׁשֹו ַוֲעָמלֹו ֹלא ִיְזָכּר עֹוד4.

"הקיבוץ על השתיה המשכרת ראוי שיהיה אצלך יותר חרפה מהתקבץ אנשים 
ערומים מגולי הערוה נפנים ומתריזים ביום בבית אחד. ובאור זה, כי היציאה 
הוא ממעשה האיש הרע  והשכרות  לדחותו,  אין לאדם תחבולה  ענין הכרחי, 

אורחות צדיקים, שער ט' שער השמחה.  2
עירובין ס"ה א.  3

משלי ל"א ד.  4
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בבחירתו"5. 

"יש עוד שמחה מעורבבת, המעלה עשן לכל המצוות, והמשכחת יראת השם 
יתברך מלבות בני-אדם, כגון אלו המשתכרים ושמחים בבית המשתה, ואחרי 
היין  הנה  המשתה...  מתוך  באים  קלקולים  הרבה  כי  תוגה,   - הזאת  השמחה 
גורם להיות מתלוצץ ולהיות הומה ובעל דברים, וכל שוגה בו לא ירבה חוכמה"6. 

ָוַיִין ִמְׁשֵּתיהם )יב(. כלי הנגינה האלה, שימשו גם את חבל  ְוָהָיה ִכּנֹור ָוֶנֶבל ֹּתף ְוָחִליל 
ולנבואה:  רוחנית  להתעלות  ואת שאול  אותם  והביאו  בגבעה,  הנביאים שעל הבמה 
ַאַחר ֵּכן ָּתבֹוא ִּגְבַעת ָהֱאֹלִהים ֲאֶׁשר ָׁשם ְנִצֵבי ְפִלְׁשִּתים ִויִהי ְכֹבֲאָך ָׁשם ָהִעיר ּוָפַגְעָּת ֶחֶבל 

ְנִביִאים ֹיְרִדים ֵמַהָּבָמה ְוִלְפֵניֶהם ֵנֶבל ְוֹתף ְוָחִליל ְוִכּנֹור ְוֵהָּמה ִמְתַנְּבִאים7.
ַּבֹּבֶקר  ְלַהִּגיד  ֶעְליֹון.  ְלִׁשְמָך  ּוְלַזֵּמר  ַלה'  ְלֹהדֹות  בכלים אלה משבחים ומודים לה': טֹוב 
ְּבָפֳעֶלָך  ִּכי ִׂשַּמְחַּתִני ה'  ְּבִכּנֹור.  ִהָּגיֹון  ֲעֵלי  ָנֶבל  ַוֲעֵלי  ַעֵלי ָעׂשֹור  ֶוֱאמּוָנְתָך ַּבֵּלילֹות.  ַחְסֶּדָך 

ְּבַמֲעֵׂשי ָיֶדיָך ֲאַרֵּנן. ַמה ָּגְדלּו ַמֲעֶׂשיָך ה' ְמֹאד ָעְמקּו ַמְחְׁשֹבֶתיָך8.
אלא שמול הצדיקים, שהיום והלילה מעוררים אותם לראות את פועל ה', ולשיר לו שיר 
הלל בכל כלי שיר, מעמיד הנביא את מנהיגי דורו9, שראו רק את עצמם והנאותיהם. 
המקום  שינוי  אינו  הגלות  של  עיקרה  כי  הדעת.  אבדן  הוא  הדעת  איבוד  על  העונש 
ִּתְרֶאה10.  ֲאֶׁשר  ֵעיֶניָך  ִמַּמְרֵאה  ְמֻׁשָּגע  ְוָהִייָת  'בלי דעת',  הגיאוגרפי, אלא היותה מקום 
ניטלה מן האדם השליטה במציאות, גם חכמתו תתבלע, ואינו יודע מה לעשות ולאן 

לפנות.  

ָפֲעָרה	ִפיָה	ִלְבִלי	ֹחק	.	2
ְוָעֵלז ָּבּה  ַוֲהמֹוָנּה ּוְׁשאֹוָנּה  ֲהָדָרּה  ְוָיַרד  ִלְבִלי ֹחק  ִפיָה  ּוָפֲעָרה  ַנְפָׁשּה  אֹול  ּׁשְ ִהְרִחיָבה  ָלֵכן 
)יד(. כמו בפרשת קורח, פותחת השאול את פיה ובולעת את כל שרי העם השיכורים, 
ועומק:  צבע  בזה  מוסיף  הנביא  ה'.  מעשי  את  רואים  ואינם  במשתיהם  השקועים 

מורה נבוכים ג' ח'. גם את השתייה בפורים סייג הרמב"ם והגביל )הלכות מגילה וחנוכה ב' ט"ו(:   5
"ושותה יין עד שישתכר וירדם בשכרות". ופירש בבית יוסף תרצ"ה: "כתוב בארחות חיים )הל' פורים 
אות לח( חייב אינש לבסומי בפוריא לא שישתכר שהשיכרות איסור גמור ואין לך עבירה גדולה 
מזו שהוא גורם לגילוי עריות ושפיכות דמים וכמה עבירות זולתן אך שישתה יותר מלימודו מעט". 
וכן ברמ"א: "חייב אינש לבסומי בפוריא עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי. הגה - וי"א דא"צ 
יודע בין ארור המן  וישן, ומתוך שישן אינו  יותר מלימודו )כל בו(  להשתכר כל כך, אלא שישתה 

לברוך מרדכי. )מהרי"ל(. ואחד המרבה ואחד הממעיט, ובלבד שיכוין לבו לשמים. 
אורחות צדיקים, שער ט' שער השמחה.  6

שמואל-א י' ה.  7
תהילים צ"ב ב-ו.  8

המנהיגים אשמים, בעוד הגולים נשארים נקיים, והנביא ממשיך לקרוא להם בלשון חיבה, ַעִּמי.  9
דברים כ"ח לד.  10

בבלי  לחגוג  מודעים לשינוי, הם ממשיכים  עד שאינם  הנופלים שקועים במעשיהם 
דעת גם במצבם החדש, בתוך השאול11. 

באופן דומה נפלה בבל במשתה בלשצאר, וכן מציגה מגילת אסתר את דמותו הנלעגת 
את  בזה  הכין  שכבר  יודע  ואינו  במרדכי,  נמרצות  נאבק  הוא  גדולתו,  בשיא  המן  של 

מפלת עצמו. 

חכמים השתמשו בתיאור כזה גם ביחס לחורבן במרד הגדול: 

"אמר רבי אסי: תלת מאה אלפי שליפי סייפא עיילו לטור מלכא, וקטלו בה תלתא יומי 
ותלתא לילוותא, ובהך גיסא הלולי וחנגי ולא הוו ידעי הני בהני"12. תרגום: שלוש מאות 
ובצד  לילות,  ושלושה  ימים  בה שלושה  והרגו  לטור מלכא,  נכנסו  אלפי שולפי חרב 

האחר של העיר עדיין המשיכו ההיללות והחגיגות, ולא ידעו אלה באלה13.

גבול'. אך  'בלי  פיה של השאול,  גודל  כוונת הנביא לבטא את  ֹחק.  ִלְבִלי  ִפיָה  ּוָפֲעָרה 
חכמים דרשו את הביטוי החריג 'לבלי חוק', גם כרמז לסיבת הבליעה. השאול תבלע 

כל מי שלא שומר על החוק: 

ניחא  לא  יוחנן:  רבי  אמר  אחד.  חוק  אפילו  שמשייר  למי  לקיש:  ריש  "אמר 
למרייהו דאמרת להו הכי, אלא אפילו לא למד אלא חוק אחד"14. 

ריש לקיש הציג רף מוסרי גבוה, כל פגימה בתורה, אפילו עבר על חוק אחד, אפילו 
חיסר מצוה אחת, נידון האדם בגיהינום. אך רבי יוחנן דחה את דבריו. 'לא נתנה תורה 
למלאכי השרת'. הקדוש ברוך הוא רוצה בטובת האדם ואינו תובע ממנו שלמות בלתי 
הפסוק  כוונת  גהינום.  יירשו  שכולם  בניו,  על  קטגוריה  ללמד  אפוא  אסור  אפשרית. 
הפוכה: אפילו מי שקיים חוק אחד, אפילו למד חוק אחד, כבר זכה בחלק לעולם הבא.

דברי ריש לקיש מנוגדים לדברי המשנה: 

"כל העושה מצוה אחת מטיבין לו ומאריכין לו ימיו ונוחל את הארץ"15. 

דוגמה לעיוורון כזה הציגו חכמים בשורה של מעשים תמוהים של אשמדאי בדרך אל שלמה: "חזא   11
ההוא קסמא דהוה קסים, אחיך... מאי טעמא כי חזיתיה לההוא קסמא דהוה קסים, אחיכת? אמר 
ליה: דהוה יתיב אבי גזא דמלכא, לקסום מאי דאיכא תותיה" גיטין ס"ח ב. תרגום: ראה )אשמדאי( 
קוסם אחד, צחק. שאלו שלמה, מדוע צחקת? אמר לו: הוא יושב על אוצר המלך, ואינו רואה מה 

שנמצא תחת רגליו. 
גיטין נ"ז א.  12

סמל מודרני כזה הוא האוניה טיטאניק, שנחשבה שיא הגודל והקידמה, וטבעה ב- 1912 בנסיעת   13
הבכורה שלה. נוסעיה עשו כל מאמץ להשתתף בהילולה הגדולה, ואלף וחמש מאות מהם נסעו 
כך ישר אל אבדנם. טביעתה של הטיטאניק, תפארת העולם הישן, המוצק והבטוח, שלפני מלחמת 

העולם הראשונה, חשפה את נביבותו ובישרה את שקיעתו. 
סנהדרין קי"א א.  14
קידושין ל"ט ב.   15
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'לבלי  חוק',  לבלי  פיה  ופערה  נפשה  הרחיבה שאול  "לכן  עקיבא:  ר'  דרש  וכן 
חוקים' אין כתיב כאן, אלא 'לבלי חוק', למי שאין בידו מצוה אחת שיסייע לו 

לכף זכות"16. 

ומכאן:

"אף על פי שחייב אדם להזהר בכל המצות, מכל מקים יש לו להחזיק באחת 
ימי חייו, לפי שכללות  מכל המצות בכח גדול והתמדה שלא יעבור עליה כל 
התורה שהם תרי"ג מצות נקרא עץ חיים כדכתיב עץ חיים היא למחזיקים בה, 
והאוחז ענף אחד מן האילן יפה אוחז בכולו, שכל שאר הענפים נמשכים אחר 
יוכל  לא  יחדיו  הענפים  בכל  לאחוז  יבא  אם  אבל  אחד,  גוף  שכלם  ענף  אותו 
לאחוז כלום. ובגמרא בבלית פירש, דרצה לומר: העושה מצוה אחת יתירה על 
והדבר קשה למה  עונותיו,  והוי כאילו אמר כל שזכויותיו מרובים על  זכיותיו 
רבינו הקדוש סתם דבריו דמשמעותו דבחדא מצוה קאמר בלבד? לכך נראה 
לומר, דכיון למה שאמרנו, שצריך אדם להחזיק מצוה אחת כתיקנה בשלימותה 
תדיר בכל כולו, ואז ודאי מובטח לו שזכויותיו יהיו מרובים על עונותיו. והכי נמי 
גרס על אותה משנה בירושלמי: א"ר יוסי בר אבון: מי שייחד לו מצוה ולא עבר 
עליה מימיו, ונראה לכאורה שחלק עם הבבלי ומפרש כל העושה מצוה אחת, 
כפשטה, אחת בלבד. והטעם נודע מאליו, דכשמחזיק מצוה אחת בכל עוז ודאי 

שיהיה צדיק גמור בכל שאר המצות"17. 

הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ָרָצה  אֹוֵמר,  ֲעַקְׁשָיא  ֶּבן  ֲחַנְנָיא  ַרִּבי  המשנה:  את  הרמב"ם  פרש  וכן 
ְלַזּכֹות ֶאת ִיְׂשָרֵאל, ְלִפיָכְך ִהְרָּבה ָלֶהם ּתֹוָרה ּוִמְצֹות, ֶׁשֶּנֱאַמר: ְיָי ָחֵפץ ְלַמַען ִצְדקֹו ַיְגִּדיל 

ּתֹוָרה ְוַיְאִּדיר )מ"ב כא(18.

"מעקרי האמונה בתורה, כי כשיקיים אדם מצוה מתרי"ג מצות כראוי וכהוגן, 
ולא ישתף עמה כוונה מכוונת העולם בשום פנים, אלא שיעשה אותה לשמה 
המצות  כי  חנניא,  רבי  אמר  זה  ועל  הבא.  העולם  לחיי  בה  זכה  הנה  מאהבה, 
מתכונתה  על  מהם  אחת  בחייו  אדם  יעשה  שלא  אפשר  אי  הרבה  בהיותם 

ושלמותה, ובעשותו אותה המצוה תחיה נפשו באותו מעשה".

משהו  בשלמות,  משהו  לקיים  אחד  לכל  מאפשר  לישראל  שניתנו  המצוות  ריבוי 
שמושך את לבו ומתאים לנשמתו, לפי דרגתו שלו.19

ירושלמי שם. וכן "כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא" סנהדרין צ' א. כלומר, אף על פי שלא כולם   16
יקיימו את כל המצוות, לכולם יהיה חלק לעולם הבא.

ספר חרדים ס"א.   17
מכות סוף פרק ג'.  18

19  לפיכך הקדימו ללימוד פרקי אבות את משנת: ָּכל ִיְׂשָרֵאל ֵיׁש ָלֶהם ֵחֶלק ָלעֹוָלם ַהָּבא, ֶׁשֶּנֱאַמר )ס'( 
ְוַעֵּמְך ֻּכָּלם ַצִּדיִקים ְלעֹוָלם ִייְרׁשּו ָאֶרץ ֵנֶצר ַמָּטַעי ַמֲעֵׂשה ָיַדי ְלִהְתָּפֵאר )סנהדרין י' א'(. וסיימו לימוד 
מקסימאלי,  באופן  להתקדם  צריכה  האדם  ששאיפת  לומר,  עקשיא",  בן  חנניא  "רבי  במשנת  זה 

ַוִּיְגַּבּה	ה'	ְצָבאֹות	ַּבִּמְׁשָּפט.	3

ּה ְיהָֹוה ְצָבאֹות  ְלָנה: )טז( ַוִּיְגּבַ ּפַ ׁשְ ל ִאיׁש ְוֵעיֵני ְגבִֹהים ּתִ ּפַ ח ָאָדם ַוִּיׁשְ ַ )טו( ַוִּיּשׁ

ְוָחְרבֹות  ָדְבָרם  ּכְ ים  ְכָבׂשִ ְוָרעּו  )יז(  ְצָדָקה:  ּבִ ׁש  ִנְקּדָ דֹוׁש  ַהּקָ ְוָהֵאל  ט  ּפָ ׁשְ ּמִ ּבַ

ִרים יֹאֵכלּו: ֵמִחים ּגָ

ח ָאָדם ַוִּיְׁשַּפל ִאיׁש... ְוִנְׂשַּגב ה' ְלַבּדֹו ַּבּיֹום ַההּוא  הנביא חזר שוב אל דבריו למעלה: ַוִּיּׁשַ
)ב' ט-יא(. האדם הנהנתן רואה רק את עצמו, מתגאה ומורד בקונו, אך כאשר ההשגחה 

תקיים את הדין ברשעים ותשפילם, יחזור כבוד השכינה ויתגלה.

העולם עומד על הדין, קיום המשפט הוא חובה אוניברסאלית, אחת ממצוות בני נוח 
הבסיסיות. כל חברה זקוקה למערכת של חוק ומשפט: "גם חברת שודדים לא יתכן 
שלא תקבל שלטון הצדק בדברים שבינם לבין עצמם, בלא זה לא תתמיד חברותם"20. 
אלא שהחוק האנושי נועד להשכין שלום, לכבות שריפות ולאפשר לשלוט, רק החוק 
האלוהי מבטא את הטוב במהותו, הוא אמת וצדק מחמת עצמו, ובא להדריך את האדם 
בדרך הראויה. גילוי הצדק האלוהי בעולם הוא אפוא קידוש השם הגדול מכולם: ַוִּיְגַּבּה 

ה' ְצָבאֹות ַּבִּמְׁשָּפט )טז(. 

ברוך הוא מתגדל  יוחאי: אימתי שמו של הקדוש  בן  רבי שמעון  "תניא, אמר 
בעולמו? בשעה שעושה מדת הדין ברשעים. ואית ליה קריין סגיין: והתגדלתי 
והתקדשתי ונודעתי לעיני גוים רבים וידעו כי אני ה'21. וכתיב: נודע ה' משפט 
ה'24.  צדקות  דעת  למען  גבורתי23.  ואת  ידי  את  אודיעם  הזאת  בפעם  עשה22. 

והדין: ויגבה ה' צבאות במשפט"25.

ִּבְצָדָקה. 'צדקה' במקרא משמעה 'צדק'26, והיא מקבילה כאן ל'משפט', אין זה  ִנְקָּדׁש 
חסד שעושים 'לפנים משורת הדין', כמשמעות ה'צדקה' בלשון חכמים. אך רבים מן 

הפרשנים הבדילו בין הצדקה למשפט: 

א. המשפט הוא בין אדם לחברו, וצדקה היא מה שנעשה בין אדם למקום27. 

ובמוסר  בתורה  שלו  כלשהי  אחיזה  גם  אבל  שלם.  מוסרי  תיקון  ולתקן  המצוות  בקיום  להרבות 
החכמים מזכה אותו בחלק בעולם הבא )רבי יהודה לירמה מחבר "לחם יהודה", על מסכת אבות(.

כוזרי ב' מ"ח.  20
יחזקאל ל"ח כג.  21

תהלים ט' יז.  22
ירמיה ט"ז כא.  23

מיכה ו' ה.  24
ויקרא רבה כ"ד א'.  25

ראה לעיל 'משפט וצדקה'.  26
מלבי"ם.  27
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ב. צדקה היא לפנים משורת הדין, והאדם נתבע לא להסתפק בדין אלא לעשות יותר 
ממנו: "צדקה הוא יותר מצדק, כי תוספת הה"א בשמות יורה להפלגת הענין"28.

וכבוד ה' יתגדל,  יחזרו לעשות צדקה ומשפט, תתאחד הבריאה,  ג. כאשר בני האדם 
יתרומם ויתקדש על ידה: 

אז  נכונה,  בהנהגה  ומונהגים  נכון  בסדר  מסודרים  הבריאה  שצבאות  "בעת 
שצבאות  ובעת  ומתרבה.  מתגדל  צבאות,  שם  שהוא  הזה,  השם  תפארת 
הבריאה מופסדים והורס סדרם, כן תפארת השם הזה מתמעט ומתקטן. כי עת 
לא ישימו משפט לקו, תפסד ההנהגה הכללית ושם צבאות יתמעט כבודו. אחר 
שהצבאות האלה אשר אליהם יתיחס זה השם הוא כחיות הטורפות וזאבי ערב. 
יתרבה  משפט  לעשות  שישובו  שע"י  במשפט,  צבאות  ה'  ויגבה  יאמר:  עפ"ז 

השם ויוגבה"29. 

'ַוִּיְגַּבה, ְוִנְקָּדׁש', הגובה במשפט, והקדושה בצדקה30. יש קשר בין הגובה והגדולה ובין 
מלחמה, אך מה ענייינם עם קדושה? 

ותכליתה  'יתגדל',  הדין  במידת  נעשית  הרגילה  המלחמה  מלחמות.  סוגי  שני  ישנם 
למגר את הרשעים ולהענישם. אך יש מלחמה אחרת של 'יתקדש', היא נעשית בשם 
הוא  בשמו  אלא  זיין  בכלי  "לא  מהותה:  שמו".  ה'  מלחמה,  איש  "ה'  הויה:  הרחמים, 
הצדיקים  קרן  להרים את  חיובית  בחסד, מטרתה  כלומר, מלחמה שיסודה  נלחם"31. 
ולהעלות את ישראל מדרגה. מפלת הרשעים היא רק תוצאה נלווית שלה. הרשעים 
מפני  דונג  כהמס  מאליהם,  מלפניה  מתבטלים  הקדושה,  להופעת  קשר  להם  שאין 
של  התגלות  הייתה  העיקרית  מטרתה  כזו.  הייתה  סוף  ים  על  המלחמה  האש32. 
הקדושה האלוהית. כאשר קדושה זו הופיעה, 'ה' ילחם לכם ואתם תחרישון', ישראל 
נתעלו, וראתה שפחה על הים מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי. ממילא ברור שהמצרים 
שבאו להילחם בישראל ובשכינה טבעו. גם במלחמת גוג ומגוג, לא רק יתגדל שמו 
של הקדוש ברוך אלא גם יתקדש, 'והתגדלתי והתקדשתי', וישראל יתעלו ויתרוממו33. 

ְוא.	4 הֹוי	ֹמְׁשֵכי	ֶהָעֹון	ְּבַחְבֵלי	ַהּׁשָ

ָאה. )יט( ָהאְֹמִרים  ְוַכֲעבֹות ָהֲעָגָלה ַחּטָ ְוא  ָ ַהּשׁ ַחְבֵלי  ּבְ ֵכי ֶהָעוֹן  )יח( הֹוי מֹׁשְ

הכתב והקבלה דברים ו' כה.  28
מלבי"ם, הערה.  29

חכמים )ויקרא רבה, הובא לעיל( הזכירו את המקבילה ביחזקאל: 'ְוִהְתַּגִּדְלִּתי ְוִהְתַקִּדְׁשִּתי', המופיעות   30
במלחמת גוג ומגוג.

רש"י, שמות ט"ו ג.  31
תהלים ס"ח.  32

על פי שם משמואל קדושים תרע"ו.  33

ָרֵאל  ִיׂשְ ְקדֹוׁש  ֲעַצת  ְוָתבֹוָאה  ְוִתְקַרב  ִנְרֶאה  ְלַמַען  הּו  ַמֲעׂשֵ ה  ָיִחיׁשָ ְיַמֵהר 

ְוֵנָדָעה:

קריאת הוי שלישית:
על  התקבל  האלוהי  החסד  אך  העונש,  זמן  את  הרחיקה  הנבואה  בחטא.  התחפרות 
ידי החוטאים כחולשה, הם מעזים את פניהם, לועגים לנביא, מתגרים בו, ומבקשים 
ְוִתְקַרב ְוָתבֹוָאה ֲעַצת ְקדֹוׁש  ִנְרֶאה  ָיִחיָׁשה ַמֲעֵׂשהּו ְלַמַען  ְיַמֵהר  את מימושה: ָהֹאְמִרים 

ִיְׂשָרֵאל ְוֵנָדָעה )יט(. הם מעדיפים את הדבר האמיתי על האיום הקשה. 
כיצד החוטאים הגיעו לידי כך? מתארים אותם כאילו הם קשורים אל עגלת החטא 
ורתומים אליה בחבלים, והם מושכים אותה קדימה. תקבולת 'החבל והעבות' מציירת 

סוג של התפתחות: 
"אמר רבי עקיבא: בתחלה דומה לחוט של עכביש, ולבסוף נעשה כקלע הזו של 

ְוא ְוַכֲעבֹות ָהֲעָגָלה ַחָּטָאה"34. ספינה. הה"ד: הֹוי ֹמְׁשֵכי ֶהָעֹון ְּבַחְבֵלי ַהּׁשָ

העבירה על החטא בפעם הראשונה היא פריצת גדר וחציית גבול קשה. אבל מי שעבר 
התרגל  כבר  הוא  חומרתו,  את  וריכך  הראשוניות  מחסום  את  פרם  בה,  ושנה  עבירה 

לחטא, וזה נעשה קל בעיניו כאילו היה מותר: 
"אמר רב הונא אמר רב: כיון שעבר אדם עבירה ושנה בה, הותרה לו. הותרה לו 

סלקא דעתך? אלא נעשית לו כהיתר"35. 

כך הוא הולך ונאחז בקורי החטא, אלה מתרבים, נשזרים יחד, הולכים ומתעבים, עד 
שהוא מגלה את עצמו לבסוף כרוך בעבותות שאין להתירם36. 

הדין"37.  ליום  לפניו  והולכת  בעוה"ז מלפפתו  עבירה אחת  "כל העובר  אמרו חכמים: 
העבירה עצמה אוסרתו בעבותים כעבותות העגלה וכורכתו. זה תיאור של התמכרות 
לשוב  יותר  עליו  יקשה  בחטא  יותר  יסתבך  שהאדם  שככל  ברור  מוצא.  ממנה  שאין 
בתשובה. אף על פי כן יש דרך להיגמל מן החטא. זהו רז התשובה, שניתן לאדם כרטייה 
למכתו: "בא ליטהר מסייעים אותו"38. וכאשר ישים בדעתו עד היכן מגיע הפגם וירגיש 
כיצד הוא מפרידו ממקור החיים, ויהיה כאיש אובד עצות העומד מלא בושה והכנעה 

בראשית רבה כ"ב ו', ובדומה לזה סנהדרין צ"ט ב.  34
יומא פ"ז א.   35

לעומת זאת רמת החטא אליה מתייחס הנביא הולכת ופוחתת, העוון הוא מזיד והחטא שוגג. אולי   36
משום שבתחילה תוקפו ותוקפנותו של היצר אינם גדולים, האדם מושך אותו אליו, ובקלות יוכל 
להזהר מפניו, על כן קרא לו הכתוב עוון. אבל קשה להינצל מן החטאים שיבואו אחר כך, אז האדם 

קרוב לאונס ולשוגג, על כן נקרא חטא )בית הלוי בראשית ד' ה(.
סוטה ג' ע"ב.  37
שבת ק"ד א.   38



פרק ה

116117

ה. שש קריאות ה’הוי’

מרחוק, זה עצמו ירחיקו מן העבירה ויבדילו ממנה39.

ָהֹאְמִרים	ָלַרע	טֹוב	ְוַלּטֹוב	ָרע.	5

ִמים  ְך ׂשָ ְך ְלאֹור ְואֹור ְלחֹׁשֶ ִמים חֹׁשֶ )כ( הֹוי ָהאְֹמִרים ָלַרע טֹוב ְוַלּטֹוב ָרע ׂשָ

ַמר ְלָמתֹוק ּוָמתֹוק ְלָמר:

קריאת הוי רביעית:
ונעשה  הלך  אך  חושים,  בשכרון  ייצרי,  בפיתוי  התחיל  החטא  בשקר.  אמת  החלפת 

אידיאולוגי, עיצב במודע השקפת עולם המחליפה טוב ברע, אמת בשקר40. 
הרמב"ם אבחן את שורש החטא כסוג של חולי: 

"חולי הגוף טועמים המר מתוק ומתוק מר, ויש מן החולים מי שמתאוה ותאב 
למאכלות שאינן ראויין לאכילה, כגון העפר והפחם, ושונא המאכלות הטובים, 
חולות,  שנפשותיהם  אדם  בני  כך  החולי.  רוב  לפי  הכל  והבשר,  הפת  כגון 
מתאוים ואוהבים הדעות הרעות ושונאים הדרך הטובה, ומתעצלים ללכת בה 
הֹוי  הללו:  באנשים  אומר  ישעיהו  וכן  חליים.  לפי  למאד  עליהם  כבידה  והיא 
ָהֹאְמִרים ָלַרע טֹוב ְוַלּטֹוב ָרע, ָׂשִמים ֹחֶׁשְך ְלאֹור ְואֹור ְלֹחֶׁשְך, ָׂשִמים ַמר ְלָמתֹוק 
ּוָמתֹוק ְלָמר. ועליהם נאמר: ַהֹעְזִבים ָאְרחֹות ֹיֶׁשר ָלֶלֶכת ְּבַדְרֵכי ֹחֶׁשְך. ומה היא 
תקנת חולי הנפשות? ילכו אצל החכמים שהן רופאי הנפשות וירפאו חליים 
בדעות, שמלמדין אותם עד שיחזירום לדרך הטובה. והמכירים בדעות הרעות 
שלהם ואינם הולכים אצל החכמים לרפא אותם, עליהם אמר שלמה: חכמה 

ומוסר אוילים בזו".

הרמב"ם כדרכו מדגיש את עליונות השכל, ועל כן הוא רואה את הפתרון בקשר אל 
החכמים, שילמדו את החוטאים את דעות האמת, וכך ישחררו אותם מכבלי החטא. 
אולם נראה שהפתרון השכלי יכול לפתור רק חלק מבעיותיהם של האנשים, לא את 

כולן. 

ָיִין  ּתֹות  ִלׁשְ ּבֹוִרים  ּגִ ְנבִֹנים: )כב( הֹוי  ֵניֶהם  ּפְ ְוֶנֶגד  ֵעיֵניֶהם  ּבְ ֲחָכִמים  )כא( הֹוי 

יִקים ָיִסירּו  ע ֵעֶקב ׁשַֹחד ְוִצְדַקת ַצּדִ יֵקי ָרׁשָ ָכר: )כג( ַמְצּדִ י ַחִיל ִלְמסְֹך ׁשֵ ְוַאְנׁשֵ

ק ִיְהֶיה  ּמָ ם ּכַ ְרׁשָ ה ׁשָ ׁש ֶלָהָבה ִיְרּפֶ ֱאכֹל ַקׁש ְלׁשֹון ֵאׁש ַוֲחׁשַ ּנּו: )כד( ָלֵכן ּכֶ ִמּמֶ

ְקדֹוׁש  ִאְמַרת  ְוֵאת  ְצָבאֹות  ְיהָֹוה  ּתֹוַרת  ֵאת  ָמֲאסּו  י  ּכִ ַּיֲעֶלה  ָאָבק  ּכָ ּוִפְרָחם 

על פי שם משמואל ויקרא תרע"ג.  39
לא צריך להחליף את הדברים ממש, די לומר )כמו הפוסטמודרניזם(: אפשר כך ואפשר גם כך.  40

זּו  ַוִּיְרּגְ הּו  ַוַּיּכֵ ָעָליו  ָידֹו  ַוֵּיט  ַעּמֹו  ּבְ ְיהָֹוה  ַאף  ָחָרה  ן  ּכֵ ַעל  )כה(  ִנֵאצּו:  ָרֵאל  ִיׂשְ

ב ַאּפֹו ְועֹוד ָידֹו  ָכל זֹאת לֹא ׁשָ ֶקֶרב חּוצֹות ּבְ ּסּוָחה ּבְ ִהי ִנְבָלָתם ּכַ ֶהָהִרים ַוּתְ

ה ְמֵהָרה ַקל  ַרק לֹו ִמְקֵצה ָהָאֶרץ ְוִהּנֵ א ֵנס ַלּגֹוִים ֵמָרחֹוק ְוׁשָ ְנטּוָיה: )כו( ְוָנׂשָ

ח ֵאזֹור ֲחָלָציו  ן ְולֹא ִנְפּתַ ל ּבֹו לֹא ָינּום ְולֹא ִייׁשָ ָיבֹוא: )כז( ֵאין ָעֵיף ְוֵאין ּכֹוׁשֵ

ְרסֹות  ֻרכֹות ּפַ ֹתָתיו ּדְ ְ נּוִנים ְוָכל ַקּשׁ יו ׁשְ ר ִחּצָ רֹוְך ְנָעָליו: )כח( ֲאׁשֶ ק ׂשְ ְולֹא ִנּתַ

ַאג\{  \}ִיׁשְ ַאג  ִוׁשְ ִביא  ּלָ ּכַ לֹו  ָאָגה  ׁשְ )כט(  ּסּוָפה:  ּכַ יו  ּלָ ְוַגְלּגִ בּו  ֶנְחׁשָ ר  ּצַ ּכַ סּוָסיו 

ַההּוא  ּיֹום  ּבַ ָעָליו  ְוִיְנהֹם  )ל(  יל:  ַמּצִ ְוֵאין  ְוַיְפִליט  ֶטֶרף  ְויֹאֵחז  ְוִיְנהֹם  ִפיִרים  ּכְ ּכַ

ֲעִריֶפיָה: ְך ּבַ ְך ַצר ָואֹור ָחׁשַ ה חׁשֶ ט ָלָאֶרץ ְוִהּנֵ ַנֲהַמת ָים ְוִנּבַ ּכְ

קריאת הוי חמישית וששית:
חזרה אל חטאי הנהנתנות והשכרות. הנביא לא נשאר בחטא השכלי, אלא חזר בשני 
ה'הוי' האחרונים אל שני החטאים הראשונים: הֹוי ֲחָכִמים ְּבֵעיֵניֶהם ְוֶנֶגד ְּפֵניֶהם ְנֹבִנים. 
שהתחיל  הנהנתני  החטא  )כא-כב(.  ֵׁשָכר  ִלְמֹסְך  ַחִיל  ְוַאְנֵׁשי  ָיִין  ִלְׁשּתֹות  ִּגּבֹוִרים  הֹוי 
ונעשה  המרושעת  הכרתו  מתגבשת  כאשר  מחמיר  בשוגג,  מינורי  באופן  החוטא 
חטא אידיאולוגי, חטא ברמה אחרת לגמרי. האידיאולוגיה המרושעת היא מתירנות 
המכשירה באופן גורף את החטא לגמרי, ללא כל היסוס וחרטה. חוזרים שוב ערפלי 
השיכרון ומכסים את עיני החוטא. הוא מתחפר בתאוותיו וחוזר בהתלהבות אל נקודת 

ההתחלה החושנית המטשטשת.    
השוואת החטא המוסרי לחולי הגוף, יש בה גם ללמד זכות על הדור. שיבוש הדעת 
הפך את הדברים לבלתי נשלטים. כאשר האדם אנוס בדעתו אינו מזיד, גם לא שוגג, 
מעלה  הכיוון,  תחושת  את  מאבד  הטייס  ל'ורטיגו',  דומה  הדבר  אנוס41.  כמעט  אלא 
המכשירים  רק  האדמה.  אל  ישר  צולל  הוא  לנסוק  ובמקום  במטה,  אצלו  מתחלף 

רוחות  יותר.  מורכבים  מצבים  יש  הוא".  אנוס  מותר  "אומר  אם  א(  ט'  )מכות  האמוראים  נחלקו   41
הכפירה תופסות היום את המקום המרכזי בתרבות העולמית, על כן קבע הרב קוק שגם מי ששנה 
ופירש מבית המדרש הינו בגדר 'אנוס': "אבל אם יחשוב כת"ר, כרוב המון הלומדים, שראוי בזמן הזה 
לעזוב להפקר את אותם הבנים אשר סרו מדרכי תורה והאמונה על ידי זרם הזמן הסוער, הנני אומר 
בפה מלא שלא זו הדרך אשר ד' חפץ בה. כשם שכתבו תוס' סנהדרין )כ"ו ב ד"ה החשוד( דיש סברא 
לומר דלא יפסל החשוד על העריות לעדות משום דחשיבי כמו אונס, משום דיצרו תקפו, וכהאי 
גוונא שכתבו כן תוס' גיטין )מ"א ב ד"ה כופין( שכיוון שהשפחה משדלתם לזנות חשיבי כאנוסים, 
כן היא "שפחה בישא" של זרם הזמן, שנתנו לה מן השמים שליטה טרם שתכלה לגמרי ותנדוף 
כעשן, שהיא משדלת בכל כשפיה הרבים את בנינו הצעירים לזנות אחריה. הם אנוסים גמורים, 
וחלילה לנו לדון אונס כרצון. אגרות הראי"ה ח"א עמ' קע-קעא. ושם עמ' קא הוא כותב לתלמידו 
הרב זיידל: אינני שולל טענת כף זכות שרבים מרעועי הדעות שבדורנו הם קרובים לאנוסים מפני 

שיבושי הדעות".
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ה. שש קריאות ה’הוי’

ולפעול  תחושותיו  על  להתגבר  צריך  והוא  האמיתי  הכיוון  את  לו  מסמנים  שלפניו 
בהתאם למכשירים. 

העונש מתחלק לשניים. בתחילה רעידת אדמה, ההרים רוגזים, והאדמה פותחת את 
פנים  לו  אין  רחוק,  עדיין  הוא  המתקרב,  האויב  של  קולו  מהדהד  אחריה  אולם  פיה. 
ושם, אבל הוא אימתני ונורא. תיאור זה הולם את דמות הצבא האשורי כפי שהונצח 
בתבליטים של ארמונות נינווה. צבא מלוכד, נחוש ונחרץ, דרוך כאגרוף ברזל להשיג 
את מטרותיו. היפוכו הגמור של צבא ישראל, שגבוריו הנרפים, מוסכים יין ושוקעים 

בהנאותיהם האישיות הרחק מייעודיהם. 

ו.	ֶאת	ִמי	ֶאְׁשַלח
ָרם  א  ּסֵ ּכִ ַעל  ב  יׁשֵ ֲאדָֹני  ֶאת  ָוֶאְרֶאה  ֻעִּזָּיהּו  ֶלְך  ַהּמֶ מֹות  ַנת  ׁשְ ּבִ )א(  ו  פרק 

ָנַפִים  ּכְ ׁש  ׁשֵ ַעל לֹו  ִמּמַ ָרִפים עְֹמִדים  ׂשְ ְוׁשּוָליו ְמֵלִאים ֶאת ַהֵהיָכל: )ב(  א  ְוִנּשָׂ

ְיעֹוֵפף:  ִים  ּתַ ּוִבׁשְ ַרְגָליו  ה  ְיַכּסֶ ִים  ּתַ ּוִבׁשְ ָפָניו  ה  ְיַכּסֶ ִים  ּתַ ׁשְ ּבִ ְלֶאָחד  ָנַפִים  ּכְ ׁש  ׁשֵ

)ג( ְוָקָרא ֶזה ֶאל ֶזה ְוָאַמר ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש ְיהָֹוה ְצָבאֹות ְמלֹא ָכל ָהָאֶרץ 

ן:  ֵלא ָעׁשָ ִית ִיּמָ ים ִמּקֹול ַהּקֹוֵרא ְוַהּבַ ּפִ בֹודֹו: )ד( ַוָּיֻנעּו ַאּמֹות ַהּסִ ּכְ

ָוֶאְרֶאה	ֶאת	ֲאֹדָני	.	1
בנבואה זו עובר הנביא תהליך של טהרה מרוממת ונשגבה המכשירה אותו לשליחותו. 

זו נבואת ההקדשה שלו, ולדברי חכמים אף הנבואה הראשונה שלו: 
נכתב כאן? לפי  ולמה  זה היה תחלת הפרשה.  וגו',  עזיהו  "בשנת מות המלך 

שאין מוקדם ומאוחר בתורה"1. 

גם משה2, ירמיהו3 ויחזקאל4, זכו לחזון שהקדיש אותם לנביאים. 
בחזונו רואה הנביא מראות אלהים. הוא רואה את הקדוש ברוך הוא כאילו היה מלך 
בשר ודם היושב על כסאו במעמד פמלייתו. וצבאותיו משבחים ומהללים אותו, שהוא 
א ְוׁשּוָליו  נעלה מכל הכבוד שהנביא יכול לראות: ָוֶאְרֶאה ֶאת ֲאֹדָני יֵׁשב ַעל ִּכֵּסא ָרם ְוִנּׂשָ
כן, אמירה  פי  ַהֵהיָכל. תיאור דומה הופיע גם במקומות אחרים5, אף על  ֶאת  ְמֵלִאים 
מגשימה כזו חריגה במקרא, קיימת סכנה שמראות כאלה ישמשו ביד הרשעים פתח 

למינות. 
חכמים אמרו שמנשה נתלה בכך והעניש את ישעיהו על דבריו:

ואת  ָוָחי,  ָהָאָדם  ִיְרַאִני  ֹלא  כִּי  אמר:  רבך  משה  לישעיהו(:  )מנשה  ליה  "אמר 
א?"6.  אמרת: ָוֶאְרֶאה ֶאת ֲאֹדָני יֵׁשב ַעל ִּכֵּסא ָרם ְוִנּׂשָ

שנסתכל  משום  וישעיהו  המאירה,  באספקלריא  נסתכל  רבנו  משה  השיבו:  חכמים 
באספקלריא שאינה מאירה כך ראה. כלומר: 

מכילתא דרבי ישמעאל, מסכתא דויהי בשלח פרשה ז'. לפירוש זה ישעיהו התנבא בימי עוזיה רק   1
זמן קצר. אולם לדעת חכמים מות עוזיה אינו מותו הממשי אלא שנה שנצטרע בה. 

שמות ג'.  2
ירמיהו א'.    3

יחזקאל א'-ב'.  4
שמות כ"ד י, מלכים-א כ"ב, איוב א', דניאל ז'.  5

יבמות מ"ט ב. ראה רמב"ן )בראשית י"ז א( "ואראה את אדני, כתוב באל"ף דל"ת".  6
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ו. את מי אשלח

שלא  וידע  המאירה  באספקלריא  נסתכל  ומשה  ראו.  ולא  לראות  "כסבורים 
ראהו בפניו"7. 

דבריו נאמרו אפוא בהשאלה בלבד, והראיה שלא נזכר כאן שם הוי"ה אלא שם אדנות. 
לומר לך שלא ראה חלילה את ה', אלא רק את התגלותו בעולם. ואכן למרות הדברים 
והמראה  ָעָׁשן,  ִיָּמֵלא  ַהַּבִית  אך  גדול,  הגילוי  ומרומז.  עמום  החזון  נשאר  המפורשים, 

מתעמעם ונעלם8. 
מלוכדת,  מאורגנת,  מערכת  מסמל  המלכות  כסא  הכסא,  א.  ְוִנּׂשָ ָרם  ִּכֵּסא  ַעל  יֵׁשב 
ומתוכננת של שליטה ועשייה. ישעיהו ראה את השכינה יושבת איתן על כסאה בתוך 

ההיכל. 
ְוׁשּוָליו ְמֵלִאים ֶאת ַהֵהיָכל. ההיכל יכול להיות ההיכל למטה, היכל של ממש, והשכינה 
שורה בו על כנפי הכרובים שעל הכפורת, וההיכל יכול להיות משל לבית מקדש של 
של  בפמליה  כסאו  על  יושב  ה'  את  ראה  הנביא  יחד:  גם  הדברים  שני  ואולי  מעלה. 

מעלה, אבל שוליו מלאים את ההיכל שלמטה, כסמל: ְמֹלא ָכל ָהָאֶרץ ְּכבֹודֹו.
השרפים אומרים: 

ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש ה' ְצָבאֹות ְמֹלא ָכל ָהָאֶרץ ְּכבֹודֹו. 

פירושו כתרגומו: "ומקבלין דין מן דין ואמרין: קדיש בשמי מרומא עלאה בית 
שכנתיה, קדיש על ארעא עובד גבורתיה, קדיש לעלם ולעלמי עלמיא, ה' צבאות 

מליא כל ארעא זיו יקריה"9.

 כלומר, הוא קדוש בשמי מרום שכינתו, קדוש בארץ במעשה גבורתו, וקדוש לנצח 
החומרי,  ומעולמו  האדם  מן  האלוהות  את  מרוממת  זו,  הכרזה  עולמים.  ולעולמי 

המוגבל והקטן: 
"השם 'קדוש' הוא כנוי הרומז על היות האלוה נשא ומרומם מהדבק בו תאר 
דרך  על  אם  כי  זה  אין  בתארים  האלוה  נקרא  אמנם  ואם  הנבראים.  מתארי 
ישעיה את המלאכים קוראים בלא הרף: קדוש, קדוש,  ולכן שמע  ההשאלה. 
בו שמץ  ומטהר משידבק  ומקדש  ומרומם  נעלה  זאת אומרת: האלוה  קדוש. 
מטמאות האומה אשר שכן כבודו בקרבה. ולכן ראהו ישעיה על כסא רם ונשא"10. 

זו הכרזה פילוסופית, המרוממת את מלך מלכי המלכים מן העולם. הוא אינו זקוק לנו 
למאומה, ואין אנו יכולים להעניק לו כבוד. אבל ההכרזה מסתיימת באמירה הפוכה: 
"ְמֹלא ָכל ָהָאֶרץ ְּכבֹודֹו". רצונו של הקדוש ברוך הוא בהופעת שכינתו בעולם, בחיבור 

רש"י.  7
ובידו מחתת גחלים, עליה  ולפנים  וכמו הכהן הגדול, שנכנס לפני  כולו,  כמו הר סיני שהיה עשן   8

הקטרת, "כי בענן אראה על הכפורת" )ויקרא ט"ז ב(. 
תרגום יונתן.  9

כוזרי מ"ד ג'. כמאמר החכם: "תכלית הידיעה שנדע שלא נדע" )בחינות עולם י"ג(.  10

מלכות שמים אל הארץ. לפיכך השכינה יורדת אל הבריות, קרובה אל האדם ומשגיחה 
עליו11. 

ויחזקאל, שניהם תיארו את הופעת השכינה באופן דומה, אולם בולטים גם  ישעיהו 
ההבדלים ביניהם:

א. ישעיהו תיאר את הדברים מלמעלה למטה, מן העיקר אל הטפל, ואילו יחזקאל ראה 
את הדברים מן החוץ אל הפנים והתרכז בתיאור המעטפת ופרטיה.

על מרכבה. אצל  ויחזקאל תיאר את השכינה  כסא,  על  יושב  ה'  ראה את  ישעיהו  ב. 
יציבה וקבועה, ואילו יחזקאל הבליט את  יושבת בהיכלה המקודש,  ישעיהו השכינה 
תנועתה וניידותה, הוא ראה את המערכת האלוהית ניצבת על מרכבה נוסעת12, יוצאת 

מן המקדש, מתנתקת ממנו, וחוזרת אל השמים.  

ג. בחזון ישעיהו הודיית המלאכים כוללת גם את רוממות השכינה וריחוקה, וגם את 
השראת  ובלי  פנים  בהסתר  בגלות,  הנמצא  יחזקאל  בארץ.  האלוהי  הכבוד  התגלות 
שכינה, רואה גם הוא את כבוד ה' מתגלה בעולם, מתגדל ומתרבה, "ָּברּוְך ְּכבֹוד ה'" )ג' 

יב(, אולם הדבר נעשה "ִמְּמקֹומֹו", מן המקום שבו הוא נמצא. 
ד. ישעיהו ראה שש כנפים לאחד ויחזקאל ארבע בלבד. אמרו חכמים: 

ְוַאְרָּבָעה  אומר,  אחד  וכתוב  ְלֶאָחד  ְּכָנַפִים  ֵׁשׁש  ְּכָנַפִים  ֵׁשׁש  אומר,  אחד  "כתוב 
ָפִנים ְלֶאָחת ְוַאְרַּבע ְּכָנַפִים ְלַאַחת ָלֶהם! - לא קשיא: כאן - בזמן שבית המקדש 
קיים, כאן - בזמן שאין בית המקדש קיים, כביכול שנתמעטו כנפי החיות. הי 
מינייהו אימעוט? אמר רב חננאל אמר רב: אותן שאומרות שירה בהן. כתיב 
הכא ּוִבְׁשַּתִים ְיעֹוֵפף. ְוָקָרא ֶזה ֶאל ֶזה ְוָאַמר, וכתיב, ֲהָתִעיף ֵעיֶניָך ּבֹו ְוֵאיֶנּנּו13. ורבנן 

אמרי: אותן שמכסות בהן רגליהם, שנאמר, ְוַרְגֵליֶהם ֶרֶגל ְיָׁשָרה"14. 

הכנפיים נתמעטו, המחלוקת איזה מהן משמעה: האם החורבן חיסר ופגם בהופעת 
השכינה בעולם, או שהשכינה והתורה במקומן עומדות, ונבלמה רק תנופת השפעתן 
במציאות,  אחיזתה  נחלשה  החיים,  מן  נתלשה  שהתורה  האומר  לדעת  והשראתן. 
לדעה  הרגליים.  את  המכסות  הכנפיים  שתי  אלה   - בה  לגילויה  הבסיס  והתערער 

השנייה - מדובר בשתיים שבהן יעופף15.

ענוותנותו..."  מוצא  הוא אתה  ברוך  גבורתו של הקדוש  מוצא  כל מקום שאתה  יוחנן:  רבי  "אמר   11
מגילה ל"א א. במושגי תורת הסוד אפשר להזכיר את שתי הבחינות: "סובב כל עלמין", ו"ממלא כל 

עלמין" )זוהר ח"ג רכ"ה א(. 
ט, יב, יג, יז, יט, כ, כא.  12

משלי כ"ג ה.  13
חגיגה י"ג ב וראה פסיקתא רבתי )איש שלום( פרשה לג.  14

באור תורה צ', תרגם זאת לחיסרון ממשי ומוגדר בתורה שבגלות: "אלו הם נגד שית סדרי משנה   15
שהם ו' כנפים, ובחורבן בית המקדש נשאר רק ד' סדרים, כמו שאמרו בפרק המקבל )בבא מציעא 

קי"ד ב( בארבעה לא מצינא כו', והם ד' כנפים".
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שתי הנבואות דומות, ושני הנביאים ראו דבר אחד, השינויים ביניהם נובעים מהסתר 
הפנים והמצב הלאומי השונה. 

חכמים תלו את השוני, בהבדל שבין נקודת מבטו של "בן כפר" לזו של "בן עיר".
כפר  לבן   - דומה  יחזקאל  למה  ישעיה.  ראה  יחזקאל  שראה  כל  רבא:  "אמר 

שראה את המלך, ולמה ישעיה דומה - לבן כרך שראה את המלך"16. 

גם ליחזקאל וגם לישעיהו זו כנראה נבואה ראשונה, לשניהם החזון הזה היה חידוש, 
ושניהם היו 'בני כפר' לעניין הזה. אין אפוא לראות את הכינוי 'בן כפר' כזלזול בנביא 
והקטנת מעלתו, אלא כהגדרה מדויקת של מהות הנבואה17. ההבדל בין נבואותיהם 
והדר  במראהו  לחזות  היא  המלך,  טרקלין  אל  בבואו  הכפר'  'בן  מטרת  המטרה.  הוא 
כבודו, ואילו 'בן הכרך' דעתו גסה ביופייה של פמליית המלך. רצונו להגיע אל התכלית, 
הרימו  ליחזקאל  מלאכיו.  יענו  ומה  לעבדיו  יאמר  מה  המלך,  אליו  יצווה  מה  לשמוע 
את קצה הפרגוד והוא ראה משם את התנהלות פמליה של מעלה. הוא אינו מעורב 
במתרחש, המלאכים לא אמרו לו דבר והוא לא נענה להם. חיזקו אותו והראו לו "מראות 
אלוהים", אבל אין זה דרוש להגשמת תפקידו ביחס לעם. כמי שראה את הדברים מן 
הצד, ברור מדוע שם לבו קודם אל הפמליה, אל החיות ואופני הקודש, ולבסוף ראה 
את מראה דמות כבוד ה'. לישעיהו המראה הוא חלק מתוכן הקדשתו לשליחות ונועד 
לו תפקיד פעיל במחזה. לכן הוא מתאר קודם את מראה ה' ואחר כך את פמלייתו. הוא 
שומע את המלאכים הנשלחים לטהר אותו מעוונותיו וטומאתו. הקדוש ברוך מדבר 
עם המלאכים, אך מכוון את דבריו לישעיהו, והוא אכן נענה, מתערב ומתנדב ללכת 

בשליחותו. 

ִאיׁש	ְטֵמא	ְׂשָפַתִים	ָאֹנִכי.	2

ְטֵמא  ַעם  ּוְבתֹוְך  ָאֹנִכי  ָפַתִים  ׂשְ ְטֵמא  ִאיׁש  י  ּכִ ִנְדֵמיִתי  ִכי  ִלי  אֹוי  ָואַֹמר  )ה( 

ַוָּיָעף ֵאַלי ֶאָחד  ֶלְך ְיהָֹוה ְצָבאֹות ָראּו ֵעיָני: )ו(  י ֶאת ַהּמֶ ּכִ ב  יֹׁשֵ ָפַתִים ָאֹנִכי  ׂשְ

י ַוּיֹאֶמר  ע ַעל ּפִ ַח: )ז( ַוַּיּגַ ְזּבֵ ֶמְלָקַחִים ָלַקח ֵמַעל ַהּמִ ה ּבְ ָרִפים ּוְבָידֹו ִרְצּפָ ִמן ַהּשְׂ

ַמע ֶאת קֹול ֲאדָֹני  ר: )ח( ָוֶאׁשְ ֻכּפָ אְתָך ּתְ ָפֶתיָך ְוָסר ֲעוֶֹנָך ְוַחּטָ ה ָנַגע ֶזה ַעל ׂשְ ִהּנֵ

ָלֵחִני: ַלח ּוִמי ֵיֶלְך ָלנּו ָואַֹמר ִהְנִני ׁשְ אֵֹמר ֶאת ִמי ֶאׁשְ

שילוש הקדושה מחדד את הפער בין השכינה המקודשת, הנשגבה והמרוחקת, ובין 
האדם השפל והטמא18. גילוי השכינה כה נשגב שהוא מאיים ומרתיע. האדם רואה את 

חגיגה י"ג ב.  16
הרב מרדכי ברויר, פרקי מועדות פרק כ'.  17

תיאור ההולם את הנביא, ועוד יותר את המלך עוזיה המצורע, הקורא טמא טמא.  18

קטנותו ומתגמד אל נוכח גילוי השכינה: 
"בשעה שיתבונן האדם במעשיו וברואיו הנפלאים הגדולים ויראה מהן חכמתו 
גדולה  תאוה  ומתאוה  ומפאר  ומשבח  אוהב  הוא  מיד  קץ  ולא  ערך  לה  שאין 
וכשמחשב  חי.  דוד צמאה נפשי לאלהים לאל  לידע השם הגדול כמו שאמר 
בריה קטנה  ויודע שהוא  ויפחד  לאחוריו  נרתע  הוא  מיד  עצמן  בדברים האלו 
שפלה אפלה עומדת בדעת קלה מעוטה לפני תמים דעות כמו שאמר דוד כי 

אראה שמיך מעשה אצבעותיך מה אנוש כי תזכרנו"19.

שהם  וכמעט  השכינה,  הופעת  את  לקלוט  מתקשים  המציאות,  מסגרת  ההיכל, 
מתמוטטים: ַוָּיֻנעּו ַאּמֹות ַהִּסִּפים ִמּקֹול ַהּקֹוֵרא ְוַהַּבִית ִיָּמֵלא ָעָׁשן )ד(. 

קושי  מהותי.  קושי  על  להתגבר  צריך  האדם  מורכב,  נפשי  תהליך  היא  ההתגלות 
ִּכי  המלווה את ההתגלות מאז ומעולם. כבר משה הוזהר בשעה שביקש את הגילוי: 

ֹלא ִיְרַאִני ָהָאָדם ָוָחי20.
העם כולו חווה זאת בעת מתן תורה: ַוֹּתאְמרּו ֵהן ֶהְרָאנּו ה' ֱאֹלֵהינּו ֶאת ְּכֹבדֹו ְוֶאת ָּגְדלֹו 
ְוֶאת ֹקלֹו ָׁשַמְענּו ִמּתֹוְך ָהֵאׁש ַהּיֹום ַהֶּזה ָרִאינּו ִּכי ְיַדֵּבר ֱאֹלִהים ֶאת ָהָאָדם ָוָחי. ְוַעָּתה ָלָּמה 
ָנמּות ִּכי ֹתאְכֵלנּו ָהֵאׁש ַהְּגֹדָלה ַהֹּזאת ִאם ֹיְסִפים ֲאַנְחנּו ִלְׁשֹמַע ֶאת קֹול ה' ֱאֹלֵהינּו עֹוד 

ָוָמְתנּו21.
מנוח נבהל בראותו את המלאך עולה השמיימה: ַוֹּיאֶמר ָמנֹוַח ֶאל ִאְׁשּתֹו מֹות ָנמּות ִּכי 
ֱאֹלִהים ָרִאינּו22. ואילו היא ענתה לו בהגיון טבעי ובריא שיש גם צד חיובי בגילוי: לּו 
ָחֵפץ ה' ַלֲהִמיֵתנּו ֹלא ָלַקח ִמָּיֵדנּו ֹעָלה ּוִמְנָחה ְוֹלא ֶהְרָאנּו ֶאת ָּכל ֵאֶּלה ְוָכֵעת ֹלא ִהְׁשִמיָענּו 

ָּכֹזאת )כג(. 
דניאל עבר במהלך החזון משבר גופני: ָוֶאְרֶאה ֶאת ַהַּמְרָאה ַהְּגֹדָלה ַהֹּזאת ְוֹלא ִנְׁשַאר ִּבי 

ֹּכח ְוהֹוִדי ֶנְהַּפְך ָעַלי ְלַמְׁשִחית ְוֹלא ָעַצְרִּתי ֹּכַח23.
לישעיהו הפך השלב הזה למעמד מרומם, הוא נתקדש מאש המזבח וזכה בו לכפרה: 
ָרִפים ּוְבָידֹו ִרְצָּפה ְּבֶמְלָקַחִים ָלַקח ֵמַעל ַהִּמְזֵּבַח. ַוַּיַּגע ַעל ִּפי ַוֹּיאֶמר  ַוָּיָעף ֵאַלי ֶאָחד ִמן ַהּׂשְ

ִהֵּנה ָנַגע ֶזה ַעל ְׂשָפֶתיָך ְוָסר ֲעֹוֶנָך ְוַחָּטאְתָך ְּתֻכָּפר )ו-ז(.
הנביא התוודה לא רק על חסרונות עצמו, שהוא ְטֵמא ְׂשָפַתִים, אלא קשר את עצמו אל 

העם, והעיד על פגמיו: ּוְבתֹוְך ַעם ְטֵמא ְׂשָפַתִים ָאֹנִכי ֹיֵׁשב. 
חכמים ביקרו אותו על כך קשות. אף מצאו בטקס הטהרה המרומם תוכחה צורבת: 

טמא  איש  כי  לומר,  רשאי  את  בנפשך  ישעיה,  הוא:  ברוך  הקדוש  לו  "אמר 

רמב"ם יסודי התורה פ"ב.  19
שמות ל"ג כ.  20

דברים ה' כא-כב.  21
שופטים י"ג כב.  22

דניאל י' ח.  23
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שפתים אנכי, ניחא, שמא. ובתוך עם טמא שפתים אנכי יושב, אתמהא?! תא 
חמי מה כתיב תמן: ויעף אלי אחד מן השרפים ובידו רצפה. אמר רב שמואל: 
רצפה, רוץ פה, רצוץ פה למי שאמר דלטוריא על בני. ודכוותיה כתיב באליהו 
ישראל24.  בני  בריתך  עזבו  כי  ישראל  אלהי  לה'  קנאתי  קנא  ויאמר  שנאמר: 
הרסו, אמר  מזבחותיך  ואת  בריתך?  בריתי, שמא  הוא:  ברוך  לו הקדוש  אמר 
לו: מזבחותי, שמא מזבחותיך? ואת נביאיך הרגו בחרב, אמר לו: נביאי, ואת 
מה איכפת לך? אמר לו: ואותר אני לבדי ויבקשו את נפשי לקחתה. תא חמי 
מה כתיב תמן: ויבט והנה מראשותיו עוגות רצפים. מה הוא רצפים? אמר רבי 

שמואל בר נחמן: רוץ פה, רצוץ פיות בכל מי שאמר דילטורייא על בני"25. 

ְׂשָפַתִים'  ְטֵמא  כ'ַעם  הגדרתו המוחלטת  על העם מוצדקת, אבל  הנביא  ביקורתו של 
כנסת  בעצמו.  יושב  הוא  עליו  הענף  את  הנביא  כורת  ובה  ראויה,  אינה  נכונה,  אינה 
ישראל היא יישות רוחנית עילאית וקדושה, יסודה הפנימי טהור, ומשהו ממנה קיים 
בכל יהודי. נצח ישראל זה הוא מקור הכוח ממנו שואב האדם תעצומות נפש להתעלות. 

ִהְנִני	ְׁשָלֵחִני.	3
משה וירמיהו סירבו לקבל את השליחות הנבואית שהוטלה עליהם, ומן השמים דחקו 
בהם לקבלה. ואילו ישעיהו מפתיע בהתנדבותו לתפקיד ונכונותו לקבל על עצמו את 

השליחות: ִהְנִני ְׁשָלֵחִני! )ח(.
עצם  את  בתחילה  שלל  ישעיהו  כמותם.  נהג  הוא  וגם  ביניהם  גדול  הבדל  אין  ואולי 
ְטֵמא  ַעם  ּוְבתֹוְך  ָאֹנִכי  ְׂשָפַתִים  ְטֵמא  ִאיׁש  ִּכי  ִנְדֵמיִתי  ִכי  ִלי  אֹוי  להתנבא:  אפשרותו 
ְׂשָפַתִים ָאֹנִכי ֹיֵׁשב, ִּכי ֶאת ַהֶּמֶלְך ה' ְצָבאֹות ָראּו ֵעיָני )ה(. הוא שלל את השליחות לא 
ֵאֵלְך  ִּכי  ָאֹנִכי  ִמי  כי לא רצה בה, אלא משום שחשב שאינו ראוי. וכמו משה שאמר: 
ַּפְרֹעה. אבל אחרי שזכה לטהרה עליונה: ַוַּיַּגע ַעל ִּפי ַוֹּיאֶמר: ִהֵּנה ָנַגע ֶזה ַעל ְׂשָפֶתיָך ְוָסר 
ֲעֹוֶנָך ְוַחָּטאְתָך ְּתֻכָּפר )ז(, עברה חובת ההוכחה אליו, עליו להוכיח שהוא ראוי למחוות 

הטהרה בהתבטלותו לשכינה וקבלת שליחותה.
מול אותם חכמים שביקרו את קטרוגו על העם, וראו בו התנשאות, היו שהעלו על נס 
דווקא את התבטלותו זו ומסירותו, וראו את הסכמתו לשליחות וקבלת עולה, כביטוי 

טהור של אהבת ישראל:
קריה  פתר  סימון  בר  יהודה  רבי  בשם  עזריה  ר'  רשע.  ותשנא  צדק  "אהבת 
קולו של הקדוש  ושמעתי  בבית תלמודי  הייתי  ישעיה: מטייל  בישעיה. אמר 
ברוך הוא אומרת: את מי אשלח ומי ילך לנו? שלחתי את מיכה, והיו מכין אותו 

מלכים-א י"ט.  24
שיר השירים רבה פ"א ל"ח.  25

והיו קורין אותו  יכו על הלחי26. שלחתי את עמוס,  בלחי, ה"ה דכתיב: בשבט 
פסילוס, דא"ר פנחס למה נקרא שמו עמוס? שהיה עמוס בלשונו. מעתה את 
מי אשלח ומי ילך לנו? ואומר, הנני שלחני! א"ל הקדוש ברוך הוא: ישעיה, בני 
הולך  וללקות מבני את  עליך להתבזות  הם, אם אתה מקבל  טרחנין סרבנים 
בשליחותי, ואם לאו אין אתה הולך בשליחותי. אמר לו: על מנת כן, גוי נתתי 
למכים ולחיי למורטים )נ'(, ואיני כדאי לילך בשליחות אצל בניך. א"ל הקדוש 
ששנאת  רשע  ותשנא  בני,  את  לצדק  אהבת  צדק,  אהבת  ישעיה,  הוא:  ברוך 
מלחייבן, על כן משחך אלקים אלקיך. מהו מחבריך? א"ל: חייך, כל הנביאים 
קבלו נבואות נביא מן נביא ויאצל מן הרוח אשר עליו וגו' 27, ויאמרו: נחה רוח 
יען  אליהו על אלישע28, אבל את מפי הקדוש ברוך הוא: רוח ה' אלקים עלי. 
וגו' )ס"א(. חייך שכל הנביאים מתנבאים נבואות פשוטות ואת נחמות  משח 
כפולות: עורי עורי, התעוררי התעוררי, שוש אשיש, אנכי אנכי הוא מנחמכם, 

נחמו נחמו"29. 

השליחות.  מן  נרתעו  כן  על  בזלזול,  נדחתה  ותוכחתם  העם,  ידי  על  נפסלו  הנביאים 
לו  אסור  ישראל  את  לשרת  הנביא  תפקיד  חדשה:  דרך  והורה  לכך,  התנדב  ישעיהו 
לדאוג לכבודו ולמעמדו. וגם אם נדחה על ידי העם, עליו להמשיך ללכת אליו בענווה. 
ישעיהו נתן את עצמו למען העם, הזדהה עמו וסבל את עולו. הוא הביט עליו בעין טובה 
ולימד עליו זכות, כי הבין את עומק מהותו, ייחודו וגדולתו. הוא לא נבהל מעומק החטא, 
בנבואתו  ישעיהו  את  זיכתה  הבסיסית  תפיסתו  תשובה.  של  ניצוץ  כבר  שם  ראה  כי 
הגדולה, ולהיות מבשר נחמתו הנשגבה. וכמו ר' עקיבא אחריו, צפה בעומק החורבן 
ניתן להבין את מהות הנחמה. מי  זה  את הגאולה הממשמשת לבוא. ממקום עמוק 
שגב  את  להבין  יזכה  מכולם,  למטה  ונופלים  חוטאים  הם  כאשר  ישראל  את  שמבין 

הנחמה הכפולה, המבטאת סדר גודל אחר, גאולה אחרת, גאולת עולמים. 

ַהְׁשֵמן	ֵלב	ָהָעם	ַהֶּזה.	4

ָדעּו:  ִבינּו ּוְראּו ָראֹו ְוַאל ּתֵ מֹוַע ְוַאל ּתָ ְמעּו ׁשָ )ט( ַוּיֹאֶמר ֵלְך ְוָאַמְרּתָ ָלָעם ַהֶּזה ׁשִ

ּוְבָאְזָניו  ְבֵעיָניו  ִיְרֶאה  ן  ּפֶ ע  ָהׁשַ ְוֵעיָניו  ד  ַהְכּבֵ ְוָאְזָניו  ַהֶּזה  ָהָעם  ֵלב  ֵמן  ַהׁשְ )י( 

ר ִאם  ב ְוָרָפא לֹו: )יא( ָואַֹמר ַעד ָמַתי ֲאדָֹני ַוּיֹאֶמר ַעד ֲאׁשֶ ָמע ּוְלָבבֹו ָיִבין ָוׁשָ ִיׁשְ

מיכה ד'.  26
במדבר י"א.  27

מלכים-ב ב'.  28
ויקרא רבה י' ב'. ראה גם מדרש איכה זוטא א' יד: כיון שחטאו בכפלים לקו בכפלים... ולפי שמכותיה   29

כפולות כך נחמותיה כפולות.
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ָמָמה: )יב( ְוִרַחק  ֶאה ׁשְ ָ ּשׁ ים ֵמֵאין ָאָדם ְוָהֲאָדָמה ּתִ ב ּוָבּתִ אּו ָעִרים ֵמֵאין יֹוׁשֵ ׁשָ

ָבה  ְוׁשָ ִרָּיה  ֲעׂשִ ּה  ּבָ ְועֹוד  )יג(  ָהָאֶרץ:  ֶקֶרב  ּבְ ָהֲעזּוָבה  ה  ְוַרּבָ ָהָאָדם  ֶאת  ְיהָֹוה 

ּה:  ְבּתָ ם ֶזַרע קֶֹדׁש ַמּצַ ֶבת ּבָ ֶכת ַמּצֶ ּלֶ ׁשַ ר ּבְ ֵאָלה ְוָכַאּלֹון ֲאׁשֶ ְוָהְיָתה ְלָבֵער ּכָ

יש ניגוד צורב בין תפארת המחזה לו זכה הנביא, לבין תוכנו הקשה והמייאש. הציווי 
העם  את  להחזיר  הנביאים  תפקיד  תורה.  של  לדרכה  מנוגד  העם  לב  את  להשמין 
למוטב. הקדוש ברוך הוא אינו חפץ באבדן הרשעים אלא בשובם מדרכם הרעה. מדוע 
אפוא נשלח הנביא להשמין את לב העם, כדי שייענש? שליחות זו מבטלת את עיקרון 
דברי  את  ישעיהו  מפר  זו  נבואה  אחרי  וכיצד  העולם?  מושתת  עליו  הבחירה  חופש 

עצמו, וממשיך להטיף לתשובה? 
דין  וזה  ַהֶּזה.  ָהָעם  ֵלב  ַהְׁשֵמן  וכן  ציווי כמשמעו30.  'ּוְראּו' כלשון  'ִׁשְמעּו'  "יש מפרשים 
ומשפט מאת האל יתברך כשירצה החוטא לחטוא, הקדוש ברוך הוא מונע ממנו דרכי 

התשובה עד שיקבל עונשו". 
וזה פירושו של הכתוב כאן:

"אפשר שיחטא אדם חטא גדול או חטאים רבים עד שיתן הדין לפני דיין האמת, 
ומדעתו, שמונעין  שיהא הפרעון מזה החוטא על חטאים אלו שעשה ברצונו 
ממנו התשובה, ואין מניחין לו לשוב מרשעו כדי שימות ויאבד בחטאו שיעשה. 

הוא שהקדוש ברוך הוא אמר על ידי ישעיהו: ַהְׁשֵמן ֵלב ָהָעם ַהֶּזה"31. 

לפי זה מזהיר ישעיהו את העם למהר לחזור בתשובה, כי אם חלילה יתמידו בחטאיהם, 
יגיע רגע שייסתמו בפניהם דרכי התשובה, גם אם ירצו בה32. 

רד"ק.  30
רמב"ם הלכות תשובה פ"ו ה"ג.  31

ר' צדוק )תקנת השבין ט"ו( מפרש ששני הדברים אמת. הפסוק מבטא אמת גמורה, האמת של   32
מידת הדין: יש שלב שלא נותרה באדם נקודה חיובית שאליה אפשר לחזור, והדין נותן שאין לו 
יותר אפשרות של תשובה. אולם כאשר תתגלה השכינה עצמה, היא תפתח בחסדה שוב את שער 
התשובה: "מצינו פעמים שננעלו שערי תשובה גם בפני פושעי ישראל כמו שנאמר: השמן לב העם 
וכן אמרו באחר )חגיגה ט"ו א( ובמנשה )סנהדרין ק"ג א(, דמדת  וגו'.  וגו' ושב  יראה  וגו' פן  הזה 
הדין עיכבה לקבלו, והוצרך לקבלו בתשובה דרך מחתרת ברקיע. ובמדרש )דברים רבה ב' כ'( אמרו 
דמלאכי השרת היו סותמין חלונות הרקיע. ובפסחים )קי"ט א( דידו של הקדוש ברוך הוא פרוסה 
תחת כנפי החיות לקבל בעלי תשובה, מפני מדת הדין המקטרגת שלא לקבלם. והרי אין לך דבר 
שעומד בפני התשובה, דמשפט התורה לקבל שבים? ותשובה קדמה לבריאת העולם, כמו שאמרו 
בחירתם,  שבכח  רע  מיני  בכל  לפשוע  שהרבו  באותם  זהו  אבל  יקטרגו?  ואיך  א(,  )נ"ד  בפסחים 
אותו  אלא  בהם  נשאר  ולא  עמי.  לא  בשם  ונקראים  הגוים  ככל  הם  הרי  מעשיהם  שמצד  באופן 
שורש טוב הנעלם, ששם אין מציאות רע ואין יד וכח הבחירה מגעת לשם. ומדת הדין הוא במקום 
שיש מציאות רע דעל זה שייך דין ומשפט. וכן מציאות מלאכי השרת הוא רק בשלושה עולמות, 
בריאה, יצירה, עשיה, שמתחיל עלמין דפירודא, ויש מציאות לרע. וכן מדת הבת קול שהשמיעה 
לאחר: שובו וכו' חוץ מאחר. ושם אין הכרה לאותו שורש הנעלם שהוא ממקום גבוה יותר, ועל כן 

אולם אפשר שאין כאן סתירה. הנביא לא בא ליטול את הבחירה מן העם, אלא להודיעו 
מה תהיה התוצאה. הקדוש ברוך הוא מזהיר את הנביא שדבריו יולידו שואה, כי העם 

לא ישמע לדברי התוכחה: 
לבם  נתנו  להבין...  לב  נותנים  אתם  אין  ואתם  שמוע,  שמעו  לכם  אומר  "אני 
שלא ישמעו דברי נביאים, שהם יראים שמא יוטבו בעיניהם דבריו, ויבינו בלבם 

וישובו אלי, והיא רפואתם"33. 

ניסוח הדברים אירוני: אתה עשה הכול כדי לעוררם, אך אני מודיעך שהתוצאה תהיה 
כאילו השמנת את לבם שלא ישמעו. 

גם הנביאים אחריו הוזהרו שהעם לא ישמע להם. לירמיהו נאמר בנבואתו הראשונה: 
ַוֲאִני ִהֵּנה ְנַתִּתיָך ַהּיֹום ְלִעיר ִמְבָצר ּוְלַעּמּוד ַּבְרֶזל ּוְלֹחמֹות ְנֹחֶׁשת  "ַאל ֵּתַחת ִמְּפֵניֶהם... 
... ְוִנְלֲחמּו ֵאֶליָך ְוֹלא יּוְכלּו ָלְך"34. יחזקאל בראשית דרכו: ְוַאָּתה ֶבן ָאָדם ַאל ִּתיָרא ֵמֶהם 
ִמִּדְבֵריֶהם ַאל  ַעְקַרִּבים ַאָּתה יֹוֵׁשב  ְוֶאל  ְוַסּלֹוִנים אֹוָתְך  ִּכי ָסָרִבים  ּוִמִּדְבֵריֶהם ַאל ִּתיָרא 
ְוִאם  ִיְׁשְמעּו  ִאם  ֲאֵליֶהם  ְּדָבַרי  ֶאת  ְוִדַּבְרָּת  ֵהָּמה.  ְמִרי  ֵּבית  ִּכי  ֵּתָחת  ַאל  ּוִמְּפֵניֶהם  ִּתיָרא 

ֶיְחָּדלּו ִּכי ְמִרי ֵהָּמה"35.  
דוגמה למהלך כזה מופיע בחזונו של מיכיהו בן ימלה )מלכים-א כ'( לאחאב:

)יט(  ָרִאיִתי ֶאת ה' 
ֹיֵׁשב ַעל ִּכְסאֹו 

ַמִים  ְוָכל ְצָבא ַהּׁשָ
ֹמאלֹו ֹעֵמד ָעָליו ִמיִמינֹו ּוִמּׂשְ

)א(   ָוֶאְרֶאה ֶאת ֲאֹדָני 
א...  יֵׁשב ַעל ִּכֵּסא ָרם ְוִנּׂשָ

)ב( ְׂשָרִפים 
ֹעְמִדים ִמַּמַעל לֹו... 

)כ(   ַוֹּיאֶמר ה'
ִמי ְיַפֶּתה ֶאת ַאְחָאב…

)ח(   ָוֶאְׁשַמע ֶאת קֹול ֲאֹדָני ֹאֵמר 
ֶאת ִמי ֶאְׁשַלח ּוִמי ֵיֶלְך ָלנּו 

הם אצלם בכלל גוים שאין לקבל בתשובה ואי אפשר לו לחזור לשורשו בכח תשובתו, אלא על ידי 
פשיטת יד הקדוש ברוך הוא דרך מחתרת והעלם להאיר לו מאותו האור הנעלם. שאין יכול להאיר 
לו מצד ההתגלות שכבר כולו רע מצד התגלות כל מעשיו וכוחותיו ומחשבות מוחו ולבו, רק דרך 
העלם למעמקי הלב. שאלמלא הקדוש ברוך הוא עוזר אין יכול ליצר הרע אף קודם שחטא, וכל שכן 
אחר שחטא, אלמלא הקדוש ברוך הוא שפותח שער לדופקי בתשובה לא יכול כלל להתגבר נגד 

היצר ולשוב באמת, רק הבא ליטהר מסייעין אותו. 
רש"י. "הוא כאומר לו: הוכיחם והודיעם שהם בדרך רע עד שיחזיקו עצמם באטומי לב ובכבדי אזנים   33

וטוחי עינים, וכשיכירו חסרונם ישובו" מאירי, אבות ד' י"ט. 
ירמיהו א' יז'- יט'.  34

יחזקאל ב' ו-ז.  35
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ו. את מי אשלח

)כא(  ַוֵּיֵצא ָהרּוַח... 
ַוֹּיאֶמר ֲאִני ֲאַפֶּתּנּו 

)כב( ַוֹּיאֶמר... ֵצא ַוֲעֵׂשה ֵכן
)ח( ָוֹאַמר ִהְנִני ְׁשָלֵחִני.

)ט( ַוֹּיאֶמר ֵלְך ְוָאַמְרָּת... 

ארבע מאות נביאי אחאב שבישרו לו הצלחה במלחמתו ברמות הגלעד, פיתוהו להביא 
על עצמו את אובדנו בקרב. מיכה הרים את הפרגוד מעל הנעשה בפמליה של מעלה, 
חשף את התכנית האלוהית, וגילה לאחאב שזו רוח שקר בפי נביאיו. בכך הרס לכאורה 
את התכנית השמיימית. כי אחרי אזהרה כזאת יימנע אחאב מן השטות של המלחמה 
בגלעד, ויינצל. אולם מתברר שההשגחה לא זקוקה למזימות. גילוי הדברים החזיר את 
הבחירה החפשית למקומה, אחאב יכול היה להינצל, אבל הוא היה כה רשע, שהעדיף 
להאמין לצדקיה ולשאר נביאי השקר שניבאו לו מה שביקש, על פני נביא האמת, ובכך 

הביא על עצמו את עונשו.
להפך,  האדם,  של  בנפשו  שרירותית  חיצונית  התערבות  אינה  הלב  הקשיית  לפיכך, 
מאמציו של הנביא לקרב את העם ולהחזירו בתשובה, יחשפו את עומק קלקולו, ואת 

סירובו לשפר את מעשיו. 
גם את הקשיית לב פרעה אפשר לפרש כן: לחץ המכות היה בלתי נסבל והביא את 
ופרעה חזר  ורפה הלחץ,  פרעה להסכים לשחרר את העם, אבל אז הסתלקה המכה 

לפקפק בממשות ההשגחה, הקשה את לבבו, והמשיך למרוד36. 
ישעיהו גילה אפוא את התכנית והודיע לעם בשעה שדעתו צלולה את שיתרחש: יגיע 
שלב שדברי הנביא לא ייכנסו ללבם, והם לא יחזרו בתשובה. בידיעה זו החזיר הנביא 
נבואות הגאולה  יודעים את העתיד להתרחש. אך  לעם את השליטה על מצבם, הם 
והישועה, המבטיחות את קיום העם והצלחתו, עשו באופן פרדוקסאלי את ההפך, הן 

הרגיעו את העם, וטיפחו את אשליותיו, ומנעו אותו ברשעתו מלעשות תשובה.
ַעד ָמַתי ֲאֹדָני? ישעיהו, אמנם קיבל את השליחות האלוהית ואמר ִהְנִני ְׁשָלֵחִני, אבל 
ראה עצמו לא רק כשלוחו של המקום, אלא גם כשלוחם של ישראל אליו. הוא לא 
זו אינה שאלה אינפורמטיבית, אלא תפילה37.  ֲאֹדָני?  ָמַתי  עמד מנגד אלא שאל: ַעד 
ישעיהו מקבל על עצמו את תפקיד מליץ היושר, וכחלק מפמליה של מעלה, הוא דוחק 

הדבר מפורש בכתוב: ַוַּיְרא ַּפְרֹעה ִּכי ָהְיָתה ָהְרָוָחה ְוַהְכֵּבד ֶאת ִלּבֹו ְוֹלא ָׁשַמע ֲאֵלֶהם ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ה'   36
)שמות ח' יא(. הסרת המכה מכבידה את לב פרעה ומלבה את עקשנותו. ושוב: ַוַּיַעׂש ה' ִּכְדַבר מֶׁשה 
ַוָּיַסר ֶהָעֹרב ִמַּפְרֹעה ֵמֲעָבָדיו ּוֵמַעּמֹו ֹלא ִנְׁשַאר ֶאָחד. ַוַּיְכֵּבד ַּפְרֹעה ֶאת ִלּבֹו ַּגם ַּבַּפַעם ַהֹּזאת ְוֹלא ִׁשַּלח 
ֶאת ָהָעם )ח' כז-כח(. וכן: ַוַּיְרא ַּפְרֹעה ִּכי ָחַדל ַהָּמָטר ְוַהָּבָרד ְוַהֹּקֹלת ַוֹּיֶסף ַלֲחֹטא ַוַּיְכֵּבד ִלּבֹו הּוא ַוֲעָבָדיו 
)ט' לד(. גם החסד המיוחד של הצלת ישראל מן המכה, מתפרש אצל פרעה במפתיע, לא כגילוי יתר 
של היכולת האלוהית, אלא כחיסרון בשלמותה, וגורם לו להקשות את ערפו: ַוִּיְׁשַלח ַּפְרֹעה ְוִהֵּנה ֹלא 

ֵמת ִמִּמְקֵנה ִיְׂשָרֵאל ַעד ֶאָחד ַוִּיְכַּבד ֵלב ַּפְרֹעה ְוֹלא ִׁשַּלח ֶאת ָהָעם )ט' ז(.
מעין שאלתו של המלאך )זכריה א' יב(: ַוַּיַען ַמְלַאְך ה' ַוֹּיאַמר: ה' ְצָבאֹות ַעד ָמַתי ַאָּתה ֹלא ְתַרֵחם ֶאת   37

ם ְוֵאת ָעֵרי ְיהּוָדה ֲאֶׁשר ָזַעְמָּתה ֶזה ִׁשְבִעים ָׁשָנה. זו תחינה ותפילה.  ְירּוָׁשלִַ

בשכינה לקצוב את רוע הגזירה. 
ֶזַרע ֹקֶדׁש  ְוָכַאּלֹון ֲאֶׁשר ְּבַׁשֶּלֶכת ַמֶּצֶבת ָּבם  ְוָהְיָתה ְלָבֵער ָּכֵאָלה  ְוָׁשָבה  ְועֹוד ָּבּה ֲעִׂשִרָּיה 
ַמַּצְבָּתּה )יג(. ַׁשֶּלֶכת משמעה בלשוננו, נשירת העלים בחורף. נשירה זו היא חלק מן 
המחזוריות הטבעית, התפתחות רגילה שאין בה כל רע. כאן מדבר הנביא על שורה 
של אסונות, המשחיתים את העץ-העם. על כן מסתבר שכוונתו לכריתת העץ. אלא 

שחיוניות האלה והאלון כה גדולה שהם מצמיחים מגזעם נצרים ומתחדשים. 
ישראל  ומשארית  תישאר,  העשיריה  יתמצה,  הדין  כאשר  לישראל.  נחמה  נקודת  זו 
ְוָהָיה  הקודם:  בפרק  לעיל  הוזכר  השארית  קיום  לצמוח.  ישראל  עץ  ישוב  שתישמר 
ושוב  ם38.  ִּבירּוָׁשלִָ ַלַחִּיים  ַהָּכתּוב  ָּכל  לֹו  ֵיָאֶמר  ָקדֹוׁש  ם  ִּבירּוָׁשלִַ ְוַהּנֹוָתר  ְּבִצּיֹון  ַהִּנְׁשָאר 

להלן: ְׁשָאר ָיׁשּוב ְׁשָאר ַיֲעֹקב ֶאל ֵאל ִּגּבֹור39, והוא נעשה רעיון מרכזי בדברי הנביא. 

ישעיהו ד' ג.  38
ישעיהו י' כא.  39



130131

פרק זז. לא תקום ולא תהיה

ז.	ֹלא	ָתקּום	ְוֹלא	ִתְהֶיה	

אחז.	1
בימיו  שנים.  עשרה  שש  בירושלים  ומלך  עשרים,  בן  למלוכה  עלה  יותם  בן  אחז1 
ותגלת פלאסר מלך אשור הופיע בשערי הארץ.  התחוללה רעידת אדמה היסטורית 
טו(, הפך לאיום  )ח'  הגוי ממרחק, אשור  וגידים.  עור  יט( החלה קורמת  )ח'  ה'  עצת 
ממשי. קמה מולו קואליציה אזורית של עמים. ארם וממלכת ישראל התלכדו למלחמה 
הייתה  כוונתם  אליהם.  הצטרפו  ועזה  באשקלון  היושבים  הפלשתים  גם  אשור,  נגד 
לאחד את כל הכוחות המדיניים באיזור לחזית משותפת נגד אשור, מבבל ועד מצרים. 
אולם אחז מלך יהודה התבונן בראייה ארוכת טווח ופעל בתבונה מדינית. הוא הבין 
שאשור היא הכוח החזק העולה, ולה שייך העתיד, שום קואליציה מקומית לא תבלום 

אותה, על כן בחר להיכנע לאשור. 

ַיֲעֶלה  ָאז  ירושלים:  ידי אויבים מכל עבר, ששמו מצור על  בתגובה הוקפה יהודה על 
ם ַלִּמְלָחָמה ַוָּיֻצרּו ַעל ָאָחז ְוֹלא ָיְכלּו  ְרִצין ֶמֶלְך ֲאָרם ּוֶפַקח ֶּבן ְרַמְלָיהּו ֶמֶלְך ִיְׂשָרֵאל ְירּוָׁשלִַ
ְרִצין ֶמֶלְך  ְלִהָּלֵחם2. הממלכה הותקפה גם מדרום ונושלה מאילת: ָּבֵעת ַהִהיא ֵהִׁשיב 
ַוֵּיְׁשבּו ָׁשם ַעד  ל ֶאת ַהְיהּוִדים ֵמֵאילֹות ַוֲאדֹוִמים ָּבאּו ֵאיַלת  ַוְיַנּׁשֵ ֲאָרם ֶאת ֵאיַלת ַלֲאָרם 

ַהּיֹום ַהֶּזה3.

ֵפָלה ְוַהֶּנֶגב ִליהּוָדה ַוִּיְלְּכדּו ֶאת ֵּבית  גם הגבול ממערב נפרץ: ּוְפִלְׁשִּתים ָּפְׁשטּו ְּבָעֵרי ַהּׁשְ
ִּגְמזֹו ְוֶאת  ְוֶאת  ְוֶאת ִּתְמָנה ּוְבנֹוֶתיָה  ְוֶאת ַהְּגֵדרֹות ְוֶאת ׂשֹוכֹו ּוְבנֹוֶתיָה  ְוֶאת ַאָּילֹון  ֶׁשֶמׁש 
ַוֵּיְׁשבּו ָׁשם4. ממלכת יהודה ירדה עד עפר. רצין ופקח ביקשו להוריד את אחז  ְּבֹנֶתיָה 

מכסאו ולהמליך ביהודה את בן טבאל )ז' ו(, כבן ברית בהתארגנות נגד אשור. 

ויחסה המתנכר של מלכות אפרים לשבויי  ישראל,  לפני  יהודה  מפלתה הקשה של 
יהודה, תוארו בהרחבה בדברי הימים: ַוַּיֲהֹרג ֶּפַקח ֶּבן ְרַמְלָיהּו ִּביהּוָדה ֵמָאה ְוֶעְׂשִרים ֶאֶלף 
ְּביֹום ֶאָחד ַהֹּכל ְּבֵני ָחִיל ְּבָעְזָבם ֶאת ה' ֱאֹלֵהי ֲאבֹוָתם. ַוַּיֲהֹרג ִזְכִרי ִּגּבֹור ֶאְפַרִים ֶאת ַמֲעֵׂשָיהּו 
ֶּבן ַהֶּמֶלְך ְוֶאת ַעְזִריָקם ְנִגיד ַהָּבִית ְוֶאת ֶאְלָקָנה ִמְׁשֵנה ַהֶּמֶלְך. ַוִּיְׁשּבּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵמֲאֵחיֶהם 

ָלל ְלֹׁשְמרֹון5.  ָמאַתִים ֶאֶלף ָנִׁשים ָּבִנים ּוָבנֹות ְוַגם ָׁשָלל ָרב ָּבְזזּו ֵמֶהם ַוָּיִביאּו ֶאת ַהּׁשָ
המשבר העמוק הזה פילג את ממלכת יהודה מבית. ואחז התמלא פחד: ַוָּיַנע ְלָבבֹו ּוְלַבב 

ַוִּיְׁשַּכב יֹוָרם ִעם ֲאֹבָתיו  יסוד השם הוא כנראה 'אחזיהו' כשם סב סבו של אחז )מלכים-ב ח' כד(:   1
ַוִּיָּקֵבר ִעם ֲאֹבָתיו ְּבִעיר ָּדִוד ַוִּיְמֹלְך ֲאַחְזָיהּו ְבנֹו ַּתְחָּתיו. ייתכן שמשום גודל חטאיו הושמט ממנו שם 

ה'.
מלכים-ב ט"ז ה.  2
מלכים-ב ט"ז ו.  3

דברי הימים ב כ"ח יח.  4
דברי הימים-ב כ"ח ב-ח.  5

ַעּמֹו ְּכנֹוַע ֲעֵצי ַיַער ִמְּפֵני רּוַח )ח' ב(.

ולא לעשות  ביישוב הדעת,  לנהוג  והזהירו: אסור לפחד, עליו  ישעיהו הרגיעו  אז בא 
מעשים פזיזים. אל לו לערב את אשור ולבקש את עזרתה, אלא לבטוח בישועת ה'. 
ואפרים  ארם  מפלת  ז(.  )ז'  ִתְהֶיה  ְוֹלא  ָתקּום  ֹלא  המלכים,  שני  של  הרעה  מזימתם 

קרובה, ובירותיהם דמשק ושומרון, ייחרבו בקרוב )ח' א ואילך(. 

אחז לא שמע לדברי הנביא. גם סירב לקבל ממנו אות ומופת, וביקש את עזרת מלך 
אשור: ַוִּיְׁשַלח ָאָחז ַמְלָאִכים ֶאל ִּתְגַלת ְּפֶלֶסר ֶמֶלְך ַאּׁשּור ֵלאֹמר: ַעְבְּדָך ּוִבְנָך ָאִני! ֲעֵלה 
ְוהֹוִׁשֵעִני ִמַּכף ֶמֶלְך ֲאָרם ּוִמַּכף ֶמֶלְך ִיְׂשָרֵאל ַהּקֹוִמים ָעָלי. ַוִּיַּקח ָאָחז ֶאת ַהֶּכֶסף ְוֶאת ַהָּזָהב 
ַהִּנְמָצא ֵּבית ה' ּוְבֹאְצרֹות ֵּבית ַהֶּמֶלְך ַוִּיְׁשַלח ְלֶמֶלְך ַאּׁשּור ֹׁשַחד. ַוִּיְׁשַמע ֵאָליו ֶמֶלְך ַאּׁשּור 

ַוַּיַעל ֶמֶלְך ַאּׁשּור ֶאל ַּדֶּמֶׂשק ַוִּיְתְּפֶׂשָה ַוַּיְגֶלָה ִקיָרה ְוֶאת ְרִצין ֵהִמית6.

מלכות אשור השתלטה על העמים והממלכות לחוף הים התיכון עד גבול מצרים. היא 
החריבה את מלכות ארם וגם את מלכות שומרון )ח' ד(, והגלתה בכמה פעימות את בני 
מלכות ישראל אל ארצות רחוקות7. מלחמות אלה הם הרקע למשאותיו של ישעיהו 

על העמים השכנים )פרקים י"ג-כ"ג(.

בעקבות הברית עם אשור ניבא ישעיהו על המלך ועל יהודה נבואה קשה ביותר, אותה 
אשור - סופה לעלות גם על יהודה ולהחריבה: ָיִביא ה' ָעֶליָך ְוַעל ַעְּמָך ְוַעל ֵּבית ָאִביָך 
ֲאֹדָני  ִהֵּנה  ְוָלֵכן  ַאּׁשּור...  ֶמֶלְך  ֵאת  ְיהּוָדה  ֵמַעל  ֶאְפַרִים  סּור  ְלִמּיֹום  ָבאּו  ֹלא  ֲאֶׁשר  ָיִמים 
ַמֲעֶלה ֲעֵליֶהם ֶאת ֵמי ַהָּנָהר ָהֲעצּוִמים ְוָהַרִּבים ֶאת ֶמֶלְך ַאּׁשּור ְוֶאת ָּכל ְּכבֹודֹו ְוָעָלה ַעל ָּכל 
ֲאִפיָקיו ְוָהַלְך ַעל ָּכל ְּגדֹוָתיו. ְוָחַלף ִּביהּוָדה ָׁשַטף ְוָעַבר ַעד ַצָּואר ַיִּגיַע ְוָהָיה ֻמּטֹות ְּכָנָפיו 

ְמֹלא ֹרַחב ַאְרְצָך ִעָּמנּו ֵאל )ז' יז; ח' ז-ח(.

נבואתו התקיימה כמעט במלואה בדורו של חזקיה: מלך אשור כבש את נחלת יהודה 
כולה מלבד ירושלים וזו "נותרה כֻסָּכה בכרם כמלונה במקשה כעיר נצורה" )א' ח(.

לה  ונתן  לאשור,  השתעבד  ה',  לדבר  עורף  הפנה  אך  הצדיק,  יותם  של  בנו  היה  אחז 
הצבאית  הסיבה  בגלל  רק  לא  שפעל  מסתבר  ה'.  שבבית  והזהב  הכסף  אוצרות  את 
והמדינית, אלא במהלך עמוק של התבטלות רוחנית ומוסרית מוחלטת בפני אשור. 
סדרי החברה, המשפט והצדקה התקלקלו )א' כא-כג: ג' יב-כד ועוד(. הוא חתם את 
התורה8, ואילץ את הנביא להסתגר: צֹור ְּתעּוָדה ֲחתֹום ּתֹוָרה ְּבִלֻּמָדי )ח' טז(. הוא עבד 
ה' בפולחן אלוהי דמשק, אותה הכניס למקדש, תוך  והחליף את עבודת  זרה  עבודה 
ֵבית  ְּכֵלי  ֶאת  ַוְיַקֵּצץ  ָהֱאֹלִהים  ֵבית  ְּכֵלי  ֶאת  ָאָחז  ַוֶּיֱאֹסף  זווית:  לקרן  ה'  עבודת  דחיקת 
ם9. ואף עשה את  ָהֱאֹלִהים ַוִּיְסֹּגר ֶאת ַּדְלתֹות ֵּבית ה' ַוַּיַעׂש לֹו ִמְזְּבחֹות ְּבָכל ִּפָּנה ִּבירּוָׁשלִָ

מלכים-ב ט"ז ז-ט.  6
מלכים-ב י"ז כג.  7
סנהדרין ק"ג ב.  8

דברי הימים-ב כ"ח כד.  9
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המתועב שבפולחני העבודה זרה, עבודת המולך10: ...ְוַגם ֶאת ְּבנֹו ֶהֱעִביר ָּבֵאׁש ְּכֹתֲעבֹות 
ַהּגֹוִים ֲאֶׁשר הֹוִריׁש ה' ֹאָתם ִמְּפֵני ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל11. בניגוד לתורה המקדשת את חיי האדם 

שנברא בצלם, וחותרת להתעלותו במעשיו בחיים. 

נבואת התוכחה הקשה של ישעיהו לעוזיה סבו )ו'( הזהירה את אחז שמעשיו ירחיקו 
את ישראל מן השמים, ואל לו לצפות להתערבות אלוהית לטובתם. אך הוא המשיך 
בביצה  העם  את  והשקיע  עבירה,  גוררת  עבירה  בתועבותיו,  להתחפר  מודע  באופן 

רוחנית, מדרון רוחני עמוק.

ֵני	ַזְנבֹות	ָהאּוִדים	ָהֲעֵׁשִנים.	2 ּׁשְ

ן ֻעִּזָּיהּו ֶמֶלְך ְיהּוָדה ָעָלה ְרִצין ֶמֶלְך ֲאָרם  ן יֹוָתם ּבֶ יֵמי ָאָחז ּבֶ פרק ז' )א( ַוְיִהי ּבִ

ֵחם  ְלִהּלָ ָיכֹל  ְולֹא  ָעֶליָה  ְלָחָמה  ַלּמִ ַלִם  ְירּוׁשָ ָרֵאל  ִיׂשְ ֶמֶלְך  ְרַמְלָיהּו  ן  ּבֶ ּוֶפַקח 

ִוד ֵלאמֹר ָנָחה ֲאָרם ַעל ֶאְפָרִים ַוָּיַנע ְלָבבֹו ּוְלַבב ַעּמֹו  ד ְלֵבית ּדָ ָעֶליָה: )ב( ַוֻּיּגַ

ְעָיהּו ֵצא ָנא ִלְקַראת ָאָחז  ְיׁשַ ְיהָֹוה ֶאל  ַוּיֹאֶמר  ֵני רּוַח: )ג(  ִמּפְ ַיַער  נֹוַע ֲעֵצי  ּכְ

ֵדה  ׂשְ ת  ְמִסּלַ ָהֶעְליֹוָנה ֶאל  ֵרָכה  ַהּבְ ָעַלת  ּתְ ְקֵצה  ֶנָך ֶאל  ּבְ ָיׁשּוב  ָאר  ּוׁשְ ה  ַאּתָ

ֵני  ְ ִמּשׁ ֵיַרְך  ַאל  ּוְלָבְבָך  יָרא  ּתִ ַאל  ֵקט  ְוַהׁשְ ֵמר  ָ ִהּשׁ ֵאָליו  ְוָאַמְרּתָ  )ד(  כֹוֵבס: 

י  ֳחִרי ַאף ְרִצין ַוֲאָרם ּוֶבן ְרַמְלָיהּו: )ה( ַיַען ּכִ ה ּבָ ִנים ָהֵאּלֶ ַזְנבֹות ָהאּוִדים ָהֲעׁשֵ

ה  ָיַעץ ָעֶליָך ֲאָרם ָרָעה ֶאְפַרִים ּוֶבן ְרַמְלָיהּו ֵלאמֹר: )ו( ַנֲעֶלה ִביהּוָדה ּוְנִקיֶצּנָ

ן ָטְבַאל: תֹוָכּה ֵאת ּבֶ ה ֵאֵלינּו ְוַנְמִליְך ֶמֶלְך ּבְ ְוַנְבִקֶעּנָ

ק ְורֹאׁש  ׂשֶ ּמֶ י רֹאׁש ֲאָרם ּדַ )ז( ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ֱיהִֹוה לֹא ָתקּום ְולֹא ִתְהֶיה: )ח( ּכִ

ָנה ֵיַחת ֶאְפַרִים ֵמָעם: )ט( ְורֹאׁש ֶאְפַרִים  ים ְוָחֵמׁש ׁשָ ִ ּשׁ ק ְרִצין ּוְבעֹוד ׁשִ ׂשֶ ּמֶ ּדַ

י לֹא ֵתָאֵמנּו: ן ְרַמְלָיהּו ִאם לֹא ַתֲאִמינּו ּכִ ׁשְֹמרֹון ְורֹאׁש ׁשְֹמרֹון ּבֶ

התקופה היא צומת של תמורות מדיניות. את מקום הברית ארוכת השנים בין מלכות 
איבה  תפסה  וגדולה,  רווחה  שגשוג,  הממלכות  לשתי  שהביאה  יהודה,  ובין  ישראל 
עמוקה, וברית חדשה נרקמה בין ישראל לארם. אשור הלכה וצברה כוח ואיימה על 
כל עמי האזור. בשעה קשה כזו ניסה כל מלך ושליט לסלול לעמו דרך בטוחה. אלא 
שמול אחז ניצב הנביא, ששלל כמעט כל יוזמה מדינית וצבאית. הוא התנגד לכניעת 
אחז לפני אשור, וכריתת ברית עמה נגד רצין ופקח. הוא התנגד גם להצטרפות יהודה 

ויקרא י"ח כא.  10
מלכים-ב ט"ז ב-ג.  11

לברית נגד אשור )ל' א, ב, ל"א א, ח(. אחר כך התנגד גם לכריתת ברית עם בבל על 
ידי חזקיה )ל"ט(. הוא התנגד לבריתות מדיניות, ודרש מן המלכים להימנע מכל יוזמה 
מדינית. האם מותר למלכים למעול בתפקידם, לשבת בחיבוק ידיים, ולחשוף את עמם 

לסכנות גדולות? 
נביא.  היה  הוא  אנטי-אשורי,  לא  גם  פרו-אשורי  היה  לא  הוא  מדינאי,  אינו  ישעיהו 
במקום מדינאות הציע ישעיהו דרך אחרת, דרך של אמונה: יהודה חדלה להיות מעצמה, 
כי חטאה. היא מדינה קטנה, אל תחטא אפוא בגובה לבב, אל תשתתף ביהירות במאבק 
ֵמר ְוַהְׁשֵקט"! )ד(. צריך להיזהר ולהישמר, אבל לא לפחד  המעצמות. סיסמתו היא "ִהּׁשָ
ולהיבהל. צריך לנהוג באיפוק, בשקט, בביטחון. במקום ברית מדינית, על יהודה לשוב 

ולכרות ברית עם הקדוש ברוך הוא ולשים בו את ביטחונה. 

וענווה,  בצניעות  תנהג  היהודי,  הרוחני  ייחודה  את  תשמר  אם  רק  תתקיים  יהודה 
ותתבצר בבדידותה בהרים. אשור עתידה להתחזק, אך אל למלכי יהודה לסייע למהלך 
הזה, הם לא ירוויחו ממנו. כאשר המעצמות מושלות בכיפה ולוחמות זו בזו, אל לה 
ליהודה להתערב ולתמוך, לא בזו ולא בזו. תמיכה פוליטית תביא בעקבותיה גם שיתוף 
רוחני, הליכה אחרי אשור תגביר את ההשפעה הרוחנית והדתית שלה על ישראל, כפי 

שאכן קרה לאחז. 

אשור היא סמל האלילות, היא משמשת כלי ביד השכינה, שבט אפו של הקדוש ברוך 
הוא, אבל אשור אינה מודעת לזה, ואחרי שתמלא את תפקידה תבוא גם מפלתה שלה. 
גם העמים המתלכדים כנגד אשור אינם צדיקים וטהורים. הם רצו לשלול שלל ולבוז 
בז, להתעשר ולדכא, אלה לא יביאו לעולם סדר מתוקן, ושום טובה לא תצמח ליהודה 

מתאבי השלטון והעושר הללו. 

ַוֻּיַּגד ְלֵבית ָּדִוד ֵלאֹמר ָנָחה ֲאָרם ַעל ֶאְפָרִים ַוָּיַנע ְלָבבֹו ּוְלַבב ַעּמֹו ְּכנֹוַע ֲעֵצי ַיַער ִמְּפֵני רּוַח 
)ב(. לפחדו של אחז מפני תנועת המלקחיים של ישראל וארם, הייתה סיבה מוצקה. 
הכתוב מתאר את המלחמה הזאת. לפי האמור שם ארם וישראל לא הצליחו לכבוש 

את ירושלים, אבל הם היכו ביהודה מכה קשה ואנושה: 

ַוִּיְּתֵנהּו ה' ֱאֹלָהיו ְּבַיד ֶמֶלְך ֲאָרם ַוַּיּכּו בֹו ַוִּיְׁשּבּו ִמֶּמּנּו ִׁשְבָיה ְגדֹוָלה ַוָּיִביאּו ַּדְרָמֶׂשק ְוַגם ְּבַיד 
ֶמֶלְך ִיְׂשָרֵאל ִנָּתן ַוַּיְך ּבֹו ַמָּכה ְגדֹוָלה. ַוַּיֲהֹרג ֶּפַקח ֶּבן ְרַמְלָיהּו ִּביהּוָדה ֵמָאה ְוֶעְׂשִרים ֶאֶלף 
ְּביֹום ֶאָחד ַהֹּכל ְּבֵני ָחִיל ְּבָעְזָבם ֶאת ה' ֱאֹלֵהי ֲאבֹוָתם. ַוַּיֲהֹרג ִזְכִרי ִּגּבֹור ֶאְפַרִים ֶאת ַמֲעֵׂשָיהּו 
ֶּבן ַהֶּמֶלְך ְוֶאת ַעְזִריָקם ְנִגיד ַהָּבִית ְוֶאת ֶאְלָקָנה ִמְׁשֵנה ַהֶּמֶלְך. ַוִּיְׁשּבּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵמֲאֵחיֶהם 

ָלל ְלֹׁשְמרֹון12.  ָמאַתִים ֶאֶלף ָנִׁשים ָּבִנים ּוָבנֹות ְוַגם ָׁשָלל ָרב ָּבְזזּו ֵמֶהם ַוָּיִביאּו ֶאת ַהּׁשָ

הגיב  אחז  והשחתתו.  אחז  של  חטאיו  על  עונש  בוודאי  היא  הזאת  הקשה  המפלה 
לזעזועי דורו בעזיבת ברית ה'. הוא פזל לכיוונה של אשור ותרבותה. ואולי חשב שלא 
השמיימית.  השליטה  והדתית,  המוסרית  גם  אלא  מתערערת,  הפיזית  המציאות  רק 

דברי הימים ב' כ"ח ה-ח.  12
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שהרי עוזיה ויותם היו צדיקים, ואף על פי כן כבר בימיהם החלו הדברים להשתבש. 
עוזיה הצטרע, ובסוף ימי יותם כבר החלו סדקים מדיניים: ַּבָּיִמים ָהֵהם ֵהֵחל ה' ְלַהְׁשִליַח 

ִּביהּוָדה ְרִצין ֶמֶלְך ֲאָרם ְוֵאת ֶּפַקח ֶּבן ְרַמְלָיהּו13.

וחיזוק.  עידוד  בנבואת  וישראל  ישעיהו למתקפת ארם  הגיב  על אף חטאיו של אחז 
ישעיהו יצא לקראת אחז יחד עם בנו 'ְׁשָאר ָיׁשּוב' )ז' ג(. בשמו מבטא הבן את האמונה 
ב'נצח ישראל', 'ְׁשָאר ָיׁשּוב' הוא הבטחה של קיום. אך גם אזהרה חמורה, אם לא תוותר 

על ברית אשור, תיוותר מן העם רק השארית.

גם על סיפה של התהום מבקש ישעיהו להחזיר את אחז למוטב. כי אף על פי שאחז 
של  בית  דוד,  לבית  כהמשך  אלא  לעצמו,  רק  נידון  אינו  הוא  לפשוע,  הגדיל  האיש 
יותר.  חסידות ואמונה, הקשור אל המקדש. מולו עומדים ארם וישראל שחטאו עוד 
כמו שאמר להם עודד הנביא: ִּכי ְלַאְׁשַמת ה' ָעֵלינּו ַאֶּתם ֹאְמִרים ְלֹהִסיף ַעל ַחֹּטאֵתינּו 
ְוַעל ַאְׁשָמֵתינּו? ִּכי ַרָּבה ַאְׁשָמה ָלנּו ַוֲחרֹון ָאף ַעל ִיְׂשָרֵאל. על כן מרגיע הנביא את אחז 

בדברי אמונה וביטחון ומכריז על סופם הקרב של שני העמים התוקפים את יהודה. 

אך  בשלבים,  נעשה  אשור  ידי  על  וכיבושם  וישראל  ארם  מלכויות  של  התפוררותן 
סופם הקרב כבר השפיע על קצב התנוונותם והתפרקותם בהווה14. על כן גם כאשר 
ֵני ַזְנבֹות ָהאּוִדים ָהֲעֵׁשִנים, חסרי משמעות.  הם מאיימים ברעש גדול, הם אינם אלא: ּׁשְ

מאליו,  מתרחש  היה  וישראל  ארם  של  סופם  יהודה,  הצלת  את  כבר  חזתה  הנבואה 
כדבר הנביא, והם לא היו משיגים דבר מעבר למה שכבר עשו. אבל אחז לא האמין, לא 
שקט אלא נבהל מתבוסתו הגדולה, ובמקום להסיק את המסקנות ולחזור בתשובה, 
עשה את ההפך: ּוְבֵעת ָהֵצר לֹו, ַוּיֹוֶסף ִלְמעֹול ַּבה', הּוא ַהֶּמֶלְך ָאָחז15. בפחדו יצא מגדרו 
לרצות את מלך אשור ולשחדו להצילו. הוא חשב שבחכמתו המדינית, בברית שכרת 
עם אשור, הציל את יהודה, ולא הבין שפרץ הפעילות הזה לא שינה דבר, וגורלם של 

ארם וישראל כבר נחרץ לפני כן.

ֵמָעם  ֶאְפַרִים  ֵיַחת  ָׁשָנה  ְוָחֵמׁש  ים  ִׁשּׁשִ ּוְבעֹוד  ְרִצין  ַּדֶּמֶׂשק  ְוֹראׁש  ַּדֶּמֶׂשק  ֲאָרם  ֹראׁש  ִּכי 
)ח(. הנביא ביקש להכריז על מפלתם הקרובה של אויבי יהודה, אך נקב במספר כל כך 
ים ְוָחֵמׁש  רחוק, שאין בו שום מסר עכשווי, ושום בשורת הרגעה לאחז. עד שיעברו ִׁשּׁשִ

ָׁשָנה ויחדל אפרים מהיות לעם, תבוא על יהודה ואחז כלייה. 

הנביא בוודאי לא התכוון לששים וחמש שנים, כי בהמשך נולד לנביא בן נוסף שנקרא 

מלכים-ב ט"ו לז. רש"י: בסוף ימיו של יותם.  13
ִּביֵמי ֶּפַקח ֶמֶלְך ִיְׂשָרֵאל ָּבא ִּתְגַלת ִּפְלֶאֶסר ֶמֶלְך ַאּׁשּור ַוִּיַּקח ֶאת ִעּיֹון ְוֶאת ָאֵבל ֵּבית ַמֲעָכה ְוֶאת ָינֹוַח   14

ְוֶאת ֶקֶדׁש ְוֶאת ָחצֹור ְוֶאת ַהִּגְלָעד ְוֶאת ַהָּגִליָלה ֹּכל ֶאֶרץ ַנְפָּתִלי ַוַּיְגֵלם ַאּׁשּוָרה )מלכים-ב ט"ו כט(. 
ַָּיַער ֱאֹלֵהי ִיְׂשָרֵאל ֶאת רּוַח ּפּול ֶמֶלְך ַאּׁשּור ְוֶאת רּוַח ִּתְּלַגת ִּפְלֶנֶסר ֶמֶלְך ַאּׁשּור ַוַּיְגֵלם ָלראּוֵבִני ְוַלָּגִדי   

ה ַוְיִביֵאם ַלְחַלח ְוָחבֹור ְוָהָרא ּוְנַהר ּגֹוָזן ַעד ַהּיֹום ַהֶּזה )דברי הימים-א ה' כו(. ְוַלֲחִצי ֵׁשֶבט ְמַנּׁשֶ
דברי הימים-ב כ"ח כב.  15

ִעָּמנּו ֵאל, והנביא בישר מפורשות שמפלת ארם צפויה תוך שנים ספורות: ְּבֶטֶרם ֵיַדע 
ַהַּנַער ָמֹאס ָּבָרע ּוָבֹחר ַּבּטֹוב ֵּתָעֵזב ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ַאָּתה ָקץ ִמְּפֵני ְׁשֵני ְמָלֶכיָה )טז(. ושוב 
א ֶאת ֵחיל ַּדֶּמֶׂשק ְוֵאת ְׁשַלל ֹׁשְמרֹון  ִיּׂשָ ְוִאִּמי  ֵיַדע ַהַּנַער ְקֹרא ָאִבי  חזר ואמר: ִּכי ְּבֶטֶרם 

ִלְפֵני ֶמֶלְך ַאּׁשּור )ח' ד(. 

המפרשים קשרו זאת לנבואת עמוס הקדומה, שם התחילה הספירה הזאת: "בהשלמות 
ששים וחמש שנה מנבואת עמוס, שהתנבא על דמשק, ואמר: ֹּכה ָאַמר ה', ַעל ְׁשלָׁשה 
ִּפְׁשֵעי ַדֶּמֶׂשק ְוַעל ַאְרָּבָעה ֹלא ֲאִׁשיֶבּנּו. ַעל ּדּוָׁשם ַּבֲחֻרצֹות ַהַּבְרֶזל ֶאת ַהִּגְלָעד. ְוִׁשַּלְחִּתי 
ֵאׁש ְּבֵבית ֲחָזֵאל ְוָאְכָלה ַאְרְמנֹות ֶּבן ֲהָדד. ְוָׁשַבְרִּתי ְּבִריַח ַּדֶּמֶׂשק ְוִהְכַרִּתי יֹוֵׁשב ִמִּבְקַעת ָאֶון 
ְותֹוֵמְך ֵׁשֶבט ִמֵּבית ֶעֶדן ְוָגלּו ַעם ֲאָרם ִקיָרה ָאַמר ה'16. נבואת עמוס הייתה לפי החשבון 
בשנת שבע עשרה לירבעם בן יואש מלך ישראל17. ישעיהו מצטט אפוא את הנבואה 

ההיא. 

נבואה זו התקיימה עתה בימי אחז, כפי שנאמר: ַוַּיַעל ֶמֶלְך ַאּׁשּור ֶאל ַּדֶּמֶׂשק ַוִּיְתְּפֶׂשָה, 
ַוַּיְגֶלָה ִקיָרה ְוֶאת ְרִצין ֵהִמית18.

'ששים וחמש שנים' הוא מספר לא סמלי ולא שלם, נקיטתו החריגה בשעה זו, מביעה 
עיקרון: 'פחות משבעים'! 'שבעים' הוא סך שלם של חיי אדם ואומה, ככתוב: ְוִנְׁשַּכַחת 
ֹצר ִׁשְבִעים ָׁשָנה ִּכיֵמי ֶמֶלְך ֶאָחד )כ"ג טו(. וכן: ְוָהָיה ִכְמֹלאות ִׁשְבִעים ָׁשָנה ֶאְפֹקד ַעל ֶמֶלְך 
ָּבֶבל19. עמוס כבר ניבא שארם לא יזכו לזה20. וגם מלכות ישראל תלך בעקבות ארם 

שנים ספורות אחר כך, בשנת שש לחזקיה.

ִאם	ֹלא	ַתֲאִמינּו	ִּכי	ֹלא	ֵתָאֵמנּו.	3
ִאם ֹלא ַתֲאִמינּו, ִּכי ֹלא ֵתָאֵמנּו. הנביא מצביע על סיבה ותוצאה: ִאם ֹלא ַתֲאִמינּו - ֹלא 
ֵתָאֵמנּו, לא תחזיקו מעמד21. מי שאינו מאמין הוא גם לא ייאמן, לא יזכה למעמד איתן 

ויציב, וקיומו יתערער ויכזיב.

הסבר אחר הופך את הסיבה לתוצאה: לא תאמינו - מפני שאינכם ראויים שייתנו בכם 
אמון22. 

עמוס א' ג-ה.  16
יואש מלך ישראל, כיצד?  רד"ק: היתה נבואת עמוס לפי החשבון בשנת שבע עשרה לירבעם בן   17
ירבעם מלך אחד וארבעים, ומנחם עשר, הרי אחד וחמשים. ופקחיהו בן מנחם שנתים, הרי חמשים 
ושלש, ופקח עשרים, הרי שבעים ושלש. והושע בן אלה תשע, ואז גלו ישראל הרי שמנים ושנים. 

הסר מהם שבע עשרה הרי ששים וחמשה חשבון מכוון.
מלכים-ב ט"ז ח-ט. רד"ק.  18

ירמיה כ"ה יב.  19
עמוס חכם.   20

עמוס חכם. ה'כי' כאן הוא מילת חיזוק ולא סיבה.  21
מלבי"ם.  22
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ז. לא תקום ולא תהיה

שני הפירושים מתחברים. אמונה ונאמנות הן דבר אחד, אמונה צומחת רק בעולם של 
גם להאמין. החקלאי  יודע  מי שנאמן  וקרובים לאמונה,  הנאמנים פתוחים  נאמנות. 
לא  הדרושות  המלאכות  מן  אחת  יבצע  ולא  יתעצל  אם  בנאמנות,  אדמתו  את  עובד 
חיטה  שק  לוקח  הוא  שהרי  באמונה.  גם  אדמתו  את  עובד  הוא  אבל  פירות.  יראה 
ובמקום לאכול אותו הוא מפזרו בשדה לריק. הדבר אפשרי רק למי שמאמין ובטוח 
בסדרו הטוב של העולם, שיזכהו לראות גם את פירות הזרעים הללו: "אמונת זה סדר 
שהוא  מי  אלא  באמת,  מאמין  אין  ולהפך,  וזורע"23.  העולמים  בחי  שמאמין   - זרעים 
עצמו נאמן, נאמן לדרכו ועומד בדיבורו ובהבטחתו לאחרים. האמונה מזינה את האדם 
ויוצרת סביבו אקלים בריא של נאמנות. לשקר אין רגלים ועמידה, ואין לאמונה מקום 

ובסיס בעלמא דשקרא. 

ַּבה'  ְוֶהֱאִמן  לעם:  הוויתו  מראשית  הוא  כך  האמונה.  על  עומד  ישראל  עם  של  קיומו 
ֶמׁש25, משה אינו מרפה  ַהּׁשָ ָיָדיו ֱאמּוָנה ַעד ֹּבא  ַוְיִהי  ְצָדָקה24. ואצל משה:  ַוַּיְחְׁשֶבָה ּלֹו 
וממשיך להרים את ידיו בנאמנות, כי לבו מלא אמונה: "ידיו באמונה פרושות השמים 

בתפלה נאמנה"26. ולעתיד לבוא: ִּפְתחּו ְׁשָעִרים ְוָיֹבא גֹוי ַצִּדיק ֹׁשֵמר ֱאֻמִנים )כ"ו ב(. 

יהודה  את  תקפו  ואדום  מואב  עמון,  כאשר  יהושפט.  של  בסגנונו  משתמש  ישעיהו 
במעלה הציץ, הופיעה רוח הקודש בעזרת המקדש בבשורת ניצחון, ויהושפט דרש מן 
ַהֲאִמינּו  ם,  ְירּוָׁשלִַ ְוֹיְׁשֵבי  ְיהּוָדה  ְׁשָמעּוִני  ַוֹּיאֶמר:  ְיהֹוָׁשָפט  ָעַמד  ּוְבֵצאָתם  העם להאמין: 

ַּבה' ֱאֹלֵהיֶכם ְוֵתָאֵמנּו, ַהֲאִמינּו ִבְנִביָאיו ְוַהְצִליחּו27. 

ההתחייבות האלוהית לדוד: ְוֶנְאַמן ֵּביְתָך ּוַמְמַלְכְּתָך ַעד עֹוָלם ְלָפֶניָך ִּכְסֲאָך ִיְהֶיה ָנכֹון ַעד 
עֹוָלם28, נהפכה בפי ישעיהו לאיום: ִאם ֹלא ַתֲאִמינּו, ִּכי ֹלא ֵתָאֵמנּו. ההבטחה החיובית 
לבית דוד היא ברית דו-סטרית, שלא תתקיים בלי קיום התנאי, נבואת הטובה תלויה 
בתשובה המוסרית. אחז ניתק את עצמו מן הברית הקדומה ואינו יכול להישען עליה. 
הוא חטא, לא האמין בנביא, אף ביקש את עזרת אשור, וחיקה את פולחנה. החורבן 
שיבוא לארם ושומרון, מכוון לא רק להם, אלא אות אזהרה לאחז ועמו שאינם חסינים 

מפני הפורענות.

ֹלא	ֲאַנֶּסה	ֶאת	ה'.	4

ַאל ְלָך אֹות ֵמִעם ְיהָֹוה ֱאלֶֹהיָך  ר ֶאל ָאָחז ֵלאמֹר: )יא( ׁשְ ּבֵ ז'  )י( ַוּיֹוֶסף ְיהָֹוה ּדַ

תוספות שבת ל"א א על פי הירושלמי.  23
בראשית ט"ו ו.  24

שמות י"ז יב.  25
רש"י.  26

דברי הימים-ב כ' כ.  27
שמואל-ב ז' טז.  28

ה ֶאת  ַאל ְולֹא ֲאַנּסֶ ּהַ ְלָמְעָלה: )יב( ַוּיֹאֶמר ָאָחז לֹא ֶאׁשְ ָאָלה אֹו ַהְגּבֵ ַהְעֵמק ׁשְ

י ַתְלאּו  ּכִ ים  ם ַהְלאֹות ֲאָנׁשִ ִוד ַהְמַעט ִמּכֶ ּדָ ית  ּבֵ ְמעּו ָנא  ַוּיֹאֶמר ׁשִ ְיהָֹוה: )יג( 

ן  ה ָהַעְלָמה ָהָרה ְויֶֹלֶדת ּבֵ ן ֲאדָֹני הּוא ָלֶכם אֹות ִהּנֵ ם ֶאת ֱאלָֹהי: )יד( ָלֵכן ִיּתֵ ּגַ

ָרע ּוָבחֹור  נּו ֵאל: )טו( ֶחְמָאה ּוְדַבׁש יֹאֵכל ְלַדְעּתֹו ָמאֹוס ּבָ מֹו ִעּמָ ְוָקָראת ׁשְ

ר  ָעֵזב ָהֲאָדָמה ֲאׁשֶ ּטֹוב ּתֵ ָרע ּוָבחֹר ּבַ ַער ָמאֹס ּבָ ֶטֶרם ֵיַדע ַהּנַ י ּבְ ּטֹוב: )טז( ּכִ ּבַ

ֵני ְמָלֶכיָה: ֵני ׁשְ ה ָקץ ִמּפְ ַאּתָ

נסי,  אות  לבקש  לו  הציע  אף  הוא  לבו.  את  ולחזק  אות  לאחז  להעניק  ביקש  הנביא 
להעמיק לשאול או להגביה מעלה. זו מחווה חריגה במקרא. בדרך כלל בקשת האותות 

וההזדקקות להם משקפת חולשה באמונה, שצריכה חיזוק. 
משה זכה לאות רק אחרי שסירב ללכת בשליחות ה': ַוֹּיאֶמר מֶׁשה ֶאל ָהֱאֹלִהים ִמי ָאֹנִכי 
ִּכי ֵאֵלְך ֶאל ַּפְרֹעה ְוִכי אֹוִציא ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִמִּמְצָרִים. ַוֹּיאֶמר ִּכי ֶאְהֶיה ִעָּמְך, ְוֶזה ְּלָך ָהאֹות 

ִּכי ָאֹנִכי ְׁשַלְחִּתיָך, ְּבהֹוִציֲאָך ֶאת ָהָעם ִמִּמְצַרִים ַּתַעְבדּון ֶאת ָהֱאֹלִהים ַעל ָהָהר ַהֶּזה29.
ומשום שהמשיך לטעון שהעם לא ישמע, קיבל אותות לעשותם לפני העם ופרעה: 
ַוַּיַען מֶׁשה ַוֹּיאֶמר ְוֵהן ֹלא ַיֲאִמינּו ִלי ְוֹלא ִיְׁשְמעּו ְּבֹקִלי ִּכי ֹיאְמרּו ֹלא ִנְרָאה ֵאֶליך ה'30. כך 
היה גם במסה ומריבה, העם התלונן בגלל קטנות אמונתו, משום כך צווה משה להכות 
על הסלע ולתת לעם מים. אבל כאשר העם האמין כמו שהיה אחרי ההתגלות הישירה 
במעמד הר סיני, האותות מתייתרים. ככתוב בתורה: ֹלא ְתַנּסּו ֶאת ה' ֱאֹלֵהיֶכם ַּכֲאֶׁשר 

ִנִּסיֶתם ַּבַּמָּסה31.
יש לאות מקום אצל מי שמאמין בכוח האלוהי, ומפקפק רק בזכותו שלו, אם יעמדו לו 
זכויותיו לפני המקום, ואם מן השמים יעזרוהו. המאמין האמיתי מבטא בבקשת האות 

את תלותו המוחלטת בקונו, ומעמיק את אמונתו.  
מאמין גדול היה גדעון, הוא ניסה את ה' ונענה ברצון באות חיובי. הוא ביקש אות אחרי 
וגם העונש כבר הגיע, ואחיו נספו  ניצב בחצר אביו,  אות, כי דורו חטא, מזבח הבעל 
בקרב עם המדיינים, המציאות הקשה של הסתר פנים, מעלה את השאלה האם תירצה 
מסירות נפשם, והאם יש סיכוי לשינוי ולהארת פנים32: ְוֵיׁש ה' ִעָּמנּו, ְוָלָּמה ְמָצַאְתנּו ָּכל 
ֹזאת? ְוַאֵּיה ָכל ִנְפְלֹאָתיו ֲאֶׁשר ִסְּפרּו ָלנּו ֲאבֹוֵתינּו ֵלאֹמר ֲהֹלא ִמִּמְצַרִים ֶהֱעָלנּו ה', ְוַעָּתה 

ְנָטָׁשנּו ה' ַוִּיְּתֵננּו ְּבַכף ִמְדָין33. 

שמות ג' יא יב.  29
שמות ד' א.  30
דברים ו' טז.  31

שופטים ו' לז, לט.  32
שופטים ו' יג.  33
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אחז מפתיע וממאן לבקש אות: ֹלא ֶאְׁשַאל ְוֹלא ֲאַנֶּסה ֶאת ה'. הוא מדבר כירא שמים, 
ונוהג לכאורה כהלכה. אך הנביא עונה לו ברוגז. אין ראוי לאות ולנס מי שיש לו ספק 

ביכולת ה' לעזור, והניסיון מבטא את כפירתו. 
הנביא ביקש לפתוח לאחז פתח, משום שראה בו חלק מבית דוד, אך אחז סירב לבקש 
אות. סירובו מבטא יותר מאשר אדישות, יש בו 'להכעיס', הוא פורש ממורשת הבית 
ולא ישתתף בהנחלת האמונה. אחז העז את פניו, חטא והחטיא: "אחז בטל את העבודה, 

וחתם את התורה"34. 
תשובת הנביא אינה אישית אל אחז, אלא לבית דוד אותו המלך מייצג: ַוֹּיאֶמר ִׁשְמעּו 
ָנא ֵּבית ָּדִוד, ַהְמַעט ִמֶּכם ַהְלאֹות ֲאָנִׁשים ִּכי ַתְלאּו ַּגם ֶאת ֱאֹלָהי )יג(. ל'ַהְלאֹות' יש כמה 
את  אפוא  מכבידים  והשרים  המלך  ולהרגיז.  להטריד  לעייף,  להחליש35,  משמעויות: 
עּולם על העם ועושקים אותו, הם מטרידים ומכעיסים אותו. והם מרגיזים גם את ה' 
בסרבם לשמוע לדבריו36. כיוון שאינם מאמינים, הם מציירים אותו במחשבתם כאילו 
היה חלש ונלאה ולא יוכל לקיים את דברו. הנביא מוחה ואומר: אל תעשו את המקום 

כאילו הוא חסר יכולת37. 

אחז סירב לשתף פעולה, והחמיץ את ההזדמנות לזכות באות מופתי מיוחד. במקומו 
אֹות  ָלֶכם  הּוא  ֲאֹדָני  ִיֵּתן  ָלֵכן  שהכזיב:  דוד  בית  במקום  אות  ויתן  עצמו,  הנביא  יבוא 
נס  של  אות  אינו  )יד(. אלא שזה  ֵאל  ִעָּמנּו  ְׁשמֹו  ְוָקָראת  ֵּבן  ְוֹיֶלֶדת  ָהָרה  ָהַעְלָמה  ִהֵּנה 
ושינוי סדרי בראשית, אלא סמל בלבד, הצבת סימן לקיום הבטחת ה'. אות זה דומה 
ימי בראשית, אלא שהבורא עשאה סמל  ועומדת מששת  לאות הקשת. היא קיימת 
להבטחתו לשלום העולם. קביעת אות כזה באה לעדות על הבטחת ה' וביטחון האדם 

בישועה38.
כאלה הן מצוות המילה, התפילין והשבת, אותות שעושה האדם לביטוי אמונתו. כאן 
הציב הנביא את עצמו, את ביתו, ילדיו ותלמידיו, כאות. הם גרעין האמונה בישראל, 

מהם יצמח תיקונו של העם.  

סנהדרין ק"ג ב.  34
רשב"ם בראשית י"ט יא: "וילאו פירושו לא יכלו... ונלאו מצרים לשתות מים מן היאור )שמות ז'   35

יח( - לא יכלו לשתות".
עמוס חכם.  36

רד"ק.  37
38  "יש אות גם מופת )שהוא( כמו סימן. והעד: דברי ישעיה, שאמר: ִהֵּנה ָאֹנִכי ְוַהְיָלִדים ֲאֶׁשר ָנַתן ִלי ה' 
ְלֹאתֹות ּוְלמֹוְפִתים ְּבִיְׂשָרֵאל )ח' יח(. ואות הנביא, ַּכֲאֶׁשר ָהַלְך ַעְבִּדי ְיַׁשְעָיהּו ָערֹום ְוָיֵחף ָׁשלׁש ָׁשִנים 
אֹות ּומֹוֵפת ַעל ִמְצַרִים )כ' ג(, ואותות בניו, שמותם על דבר המקרה שיהיה בימיהם והם: עמנואל )ז' 
יד(, מהר שלל חש בז )ח' ג(, ושאר ישוב )ז' ג(, ובמכות - ְוָהיּו ְבָך ְלאֹות ּוְלמֹוֵפת דברים כ"ח מו.וכן 

רבים" אבן עזרא, דברים י"ג ב.

ִכיָרה	.	5 ְיַגַּלח	ֲאֹדָני	ְּבַתַער	ַהּׂשְ

ְלִמּיֹום  ָבאּו  לֹא  ר  ֲאׁשֶ ָיִמים  ָאִביָך  ית  ּבֵ ְוַעל  ָך  ַעּמְ ְוַעל  ָעֶליָך  ְיהָֹוה  ָיִביא  )יז( 

רֹק ְיהָֹוה  ּיֹום ַההּוא ִיׁשְ ּור: )יח( ְוָהָיה ּבַ סּור ֶאְפַרִים ֵמַעל ְיהּוָדה ֵאת ֶמֶלְך ַאּשׁ

ּור: )יט( ּוָבאּו ְוָנחּו  ֶאֶרץ ַאּשׁ ר ּבְ בֹוָרה ֲאׁשֶ ְקֵצה ְיאֵֹרי ִמְצָרִים ְוַלּדְ ר ּבִ ַלְּזבּוב ֲאׁשֶ

ֲהלִֹלים: )כ(  ֲעצּוִצים ּוְבכֹל ַהּנַ ָלִעים ּוְבכֹל ַהּנַ ּתֹות ּוִבְנִקיֵקי ַהּסְ ַנֲחֵלי ַהּבַ ם ּבְ ֻכּלָ

ּור ֶאת ָהרֹאׁש  ֶמֶלְך ַאּשׁ ֶעְבֵרי ָנָהר ּבְ ִכיָרה ּבְ ַתַער ַהּשְׂ ח ֲאדָֹני ּבְ ּיֹום ַההּוא ְיַגּלַ ּבַ

ּיֹום ַההּוא ְיַחֶּיה ִאיׁש ֶעְגַלת  ה: )כא( ְוָהָיה ּבַ ְסּפֶ ַער ָהַרְגָלִים ְוַגם ֶאת ַהָּזָקן ּתִ ְוׂשַ

י ֶחְמָאה ּוְדַבׁש  י צֹאן: )כב( ְוָהָיה ֵמרֹב ֲעׂשֹות ָחָלב יֹאַכל ֶחְמָאה ּכִ ּתֵ ָקר ּוׁשְ ּבָ

ר  ּיֹום ַההּוא ִיְהֶיה ָכל ָמקֹום ֲאׁשֶ ֶקֶרב ָהָאֶרץ: )כג( ְוָהָיה ּבַ ל ַהּנֹוָתר ּבְ יֹאֵכל ּכָ

ת  ׁשֶ ּוַבּקֶ ים  ִחּצִ ּבַ )כד(  ִיְהֶיה:  ִית  ַ ְוַלּשׁ ִמיר  ָ ַלּשׁ ֶסף  ּכָ ֶאֶלף  ּבְ ֶפן  ּגֶ ֶאֶלף  ם  ָ ּשׁ ִיְהֶיה 

ר  ְעּדֵ ּמַ ר ּבַ ְהֶיה ָכל ָהָאֶרץ: )כה( ְוכֹל ֶהָהִרים ֲאׁשֶ ִית ּתִ ִמיר ָוׁשַ י ׁשָ ה ּכִ ּמָ ָיבֹוא ׁשָ

ה: ַלח ׁשֹור ּוְלִמְרַמס ׂשֶ ִית ְוָהָיה ְלִמׁשְ ִמיר ָוׁשָ ה ִיְרַאת ׁשָ ּמָ ֵיָעֵדרּון לֹא ָתבֹוא ׁשָ

ְיַגַּלח ֲאֹדָני ְּבַתַער  עונש ארם וישראל על מצור ירושלים יבוא בידי אשור: ַּבּיֹום ַההּוא 
ַהָּזָקן ִּתְסֶּפה )כ(.  ְוַגם ֶאת  ְוַׂשַער ָהַרְגָלִים  ָנָהר ְּבֶמֶלְך ַאּׁשּור ֶאת ָהֹראׁש  ִכיָרה ְּבֶעְבֵרי  ַהּׂשְ
מלך אשור מתואר כספר שכיר, מכשיר ביד השכינה, בו יגלח את ארם וישראל, וישפיל 

את כבודם באופן מוחלט39. 
את  להמשיך  הנביא  נאלץ  בתשובה,  חזר  ולא  הרעה  מדרכו  שב  לא  שאחז  אחרי  אך 
מהלך הרעה שתביא אשור הלאה גם על יהודה. אחז שיחד את תגלת פלאסר לעזור 
לו, אך התוצאה הייתה שדחק לא רק את ישראל אלא גם את יהודה: ַוָּיֹבא ָעָליו ִּתְּלַגת 
ִרים  ִּפְלְנֶאֶסר ֶמֶלְך ַאּׁשּור ַוָּיַצר לֹו ְוֹלא ֲחָזקֹו. ִּכי ָחַלק ָאָחז ֶאת ֵּבית ה' ְוֶאת ֵּבית ַהֶּמֶלְך ְוַהּׂשָ

ַוִּיֵּתן ְלֶמֶלְך ַאּׁשּור ְוֹלא ְלֶעְזָרה לֹו40.
נס:  בכניסת עם ישראל אל הארץ, נשלחה לפניו הצרעה להוריש את האמורי בדרך 
ְוָׁשַלְחִּתי ֶאת ַהִּצְרָעה ְלָפֶניָך ְוֵגְרָׁשה ֶאת ַהִחִּוי ֶאת ַהְּכַנֲעִני ְוֶאת ַהִחִּתי ִמְּלָפֶניָך שמות כ"ג 

השחתת הזקן נאסרה בתורה, ונחשבה בישראל חרפה גדולה, כאמור על שלוחי דוד )שמואל-ב י'   39
ד-ה(: ַוִּיַּקח ָחנּון ֶאת ַעְבֵדי ָדִוד ַוְיַגַּלח ֶאת ֲחִצי ְזָקָנם ַוִּיְכֹרת ֶאת ַמְדֵויֶהם ַּבֵחִצי ַעד ְׁשתֹוֵתיֶהם ַוְיַׁשְּלֵחם. 
ַוַּיִּגדּו ְלָדִוד ַוִּיְׁשַלח ִלְקָראָתם ִּכי ָהיּו ָהֲאָנִׁשים ִנְכָלִמים ְמֹאד ַוֹּיאֶמר ַהֶּמֶלְך ְׁשבּו ִביֵרחֹו ַעד ְיַצַּמח ְזַקְנֶכם 
ְוַׁשְבֶּתם. גם האשורים טיפחו את זקנם לכבוד ולתפארת )כמו שמופיע בתבליטיהם( והשחתתו היא 

ביזוי חריף. 
דברי הימים-ב כ"ח כ כא.  40
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ה'  הדברים.  ויהפכו את  והדבורה  הזבוב  יבואו  ישראל קלקל,  עם  כאשר  כח(41, עתה 
ישרוק להם שייפרעו מיהודה, וצבאות האויב יבואו על הארץ כנחיל דבורים. הם גם 

זוהו ופורשו בשמם, הזבוב הוא מצרים, והדבורה היא אשור. 
עולם  של  ריבונו  על  להסתמך  יהודה  על  מדיניות.  לבריתות  עקרונית  מתנגד  הנביא 
ולדבוק בתורה, ואינה צריכה עזרה חיצונית. לברית עם אשור יש חומרה נוספת, כי היא 
נועדה כנגד הממלכה האחות ישראל. אמנם מלכות ישראל חברה אל ארם נגד יהודה 
והפכה לאויב. היא אף הכתה ביהודה מכה אכזרית ואנושה. אלא שאז הוכיח אותם 
עודד הנביא ולפתע התגלה רגש האחווה: ַוָּיֻקמּו ָהֲאָנִׁשים ֲאֶׁשר ִנְּקבּו ְבֵׁשמֹות ַוַּיֲחִזיקּו 
ַוְיֻסכּום  ַוַּיְׁשקּום  ַוַּיֲאִכלּום  ַוַּיְנִעלּום  ַוַּיְלִּבׁשּום  ָלל  ַהּׁשָ ִמן  ִהְלִּביׁשּו  ַמֲעֻרֵּמיֶהם  ְוָכל  ְבָיה  ַבּׁשִ

ַוְיַנֲהלּום ַּבֲחֹמִרים ְלָכל ּכֹוֵׁשל ַוְיִביאּום ְיֵרחֹו ִעיר ַהְּתָמִרים ֵאֶצל ֲאֵחיֶהם ַוָּיׁשּובּו ֹׁשְמרֹון42.
הברית הזאת תהפוך לבומרנג, הגורם המדיני החיצוני שהוזעק נגד אחים מישראל, לא 

יסתפק בתפקיד שהוקצה לו, אלא יחסל גם את יהודה.
חטא כזה חטא כבר אסא: ַוִּיַּקח ָאָסא ֶאת ָּכל ַהֶּכֶסף ְוַהָּזָהב ַהּנֹוָתִרים ְּבאֹוְצרֹות ֵּבית ה' 
ְוֶאת אֹוְצרֹות ֵּבית ַהֶּמֶלְך ַוִּיְּתֵנם ְּבַיד ֲעָבָדיו ַוִּיְׁשָלֵחם ַהֶּמֶלְך ָאָסא ֶאל ֶּבן ֲהַדד ֶּבן ַטְבִרֹּמן ֶּבן 
ֶחְזיֹון ֶמֶלְך ֲאָרם ַהֹּיֵׁשב ְּבַדֶּמֶׂשק ֵלאֹמר. ְּבִרית ֵּביִני ּוֵביֶנָך ֵּבין ָאִבי ּוֵבין ָאִביָך ִהֵּנה ָׁשַלְחִּתי 
ְלָך ֹׁשַחד ֶּכֶסף ְוָזָהב ֵלְך ָהֵפָרה ֶאת ְּבִריְתָך ֶאת ַּבְעָׁשא ֶמֶלְך ִיְׂשָרֵאל ְוַיֲעֶלה ֵמָעָלי. ַוִּיְׁשַמע ֶּבן 
ֲהַדד ֶאל ַהֶּמֶלְך ָאָסא ַוִּיְׁשַלח ֶאת ָׂשֵרי ַהֲחָיִלים ֲאֶׁשר לֹו ַעל ָעֵרי ִיְׂשָרֵאל ַוַּיְך ֶאת ִעּיֹון ְוֶאת ָּדן 

ְוֵאת ָאֵבל ֵּבית ַמֲעָכה ְוֵאת ָּכל ִּכְנרֹות ַעל ָּכל ֶאֶרץ ַנְפָּתִלי43.
ְיהּוָדה  ֶמֶלְך  ָאָסא  ֶאל  ָהֹרֶאה  ֲחָנִני  ָּבא  ַהִהיא  ּוָבֵעת  בו:  ה'  והכתוב מביא גם את גערת 
ִנְמַלט ֵחיל ֶמֶלְך  ֵּכן  ִנְׁשַעְנָּת ַעל ה' ֱאֹלֶהיָך ַעל  ְוֹלא  ֶמֶלְך ֲאָרם  ֶעְנָך ַעל  ְּבִהּׁשָ ֵאָליו:  ַוֹּיאֶמר 

ֲאָרם ִמָּיֶדָך44.
בידי  ויהודה  ישראל  ארם,  של  עונשם  מתיאור  מהקשרו,  הכתוב  את  ניתקו  חכמים 
אשור, וחיברוהו עם הנבואה הבאה על זמנו של חזקיה. על כן דרשוהו על סופו של 
ם  סנחריב מלך אשור האמור להלן: ְוָהָיה ִּכי ְיַבַּצע ֲאֹדָני ֶאת ָּכל ַמֲעֵׂשהּו ְּבַהר ִצּיֹון ּוִבירּוָׁשלִָ
ֶאְפֹקד ַעל ְּפִרי ֹגֶדל ְלַבב ֶמֶלְך ַאּׁשּור ְוַעל ִּתְפֶאֶרת רּום ֵעיָניו )י' יב(. בדימוי נועז מתבצעת 

אמנם האבן עזרא מפרש שאין מדובר בחרק אלא הצרעה – צרעת: "הצרעה - חולי בגוף מגזרת   41
צרעת" )דברים ז' כ(.

דברי הימים-ב כ"ח טו.  42
מלכים-א ט"ו יח-כ.  43

דברי הימים-ב ט"ז ז. כך כתב הרמב"ן גם על מלכות בית חשמונאי )בראשית ל"ב ד(: אל עשו אחיו   44
ארצה שעיר. הקדים לשלוח אליו מלאכים לארצו וכבר תפסוהו החכמים על זה אמרו בבראשית 
רבה )עה ג( מחזיק באזני כלב וגו' )משלי כו יז( אמר לו הקדוש ברוך הוא, לדרכו היה מהלך והיית 
משלח אצלו ואומר לו כה אמר עבדך יעקב. ועל דעתי גם זה ירמוז כי אנחנו התחלנו נפילתנו ביד 
אדום, כי מלכי בית שני באו בברית עם הרומיים )ספר החשמונאים א ח( ומהם שבאו ברומה )כך 
וזה מוזכר בדברי רבותינו ומפורסם  והיא היתה סבת נפילתם בידם,  כו טז(,  כותב רמב"ן בויקרא 

בספרים )יוסיפון פרק סה(.

תגלחתו של סנחריב על ידי הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו. 
אמרו חכמים:

אמר רבי אבהו: אלמלא מקרא כתוב אי אפשר לאמרו. דכתיב: ַּבּיֹום ַההּוא ְיַגַּלח 
ְוַגם  ָהַרְגָלִים  ְוַׂשַער  ָהֹראׁש  ֶאת  ַאּׁשּור  ְּבֶמֶלְך  ָנָהר  ְּבֶעְבֵרי  ִכיָרה  ַהּׂשְ ְּבַתַער  ֲאֹדָני 
ִּתְסֶּפה. אתא קודשא בריך הוא ואדמי ליה )לסנחריב( כגברא סבא,  ַהָּזָקן  ֶאת 
אמר ליה: כי אזלת לגבי מלכי מזרח ומערב דאייתיתינהו לבנייהו וקטלתינהו, 
ליה:  אמר  יתיב.  נמי  פחדא  בההוא  גברא  ההוא  ליה:  אמר  להו?  אמרת  מאי 
היכי נעביד? אמר ליה: זיל ושני נפשך. במאי אישני? אמר ליה: זיל אייתי לי 
מספרא ואיגזייך אנא. מהיכא אייתי? אמר ליה: עול לההוא ביתא ואייתי. אזל 
אשכחינהו. אתו מלאכי שרת ואידמו ליה כגברי, והוו קא טחני קשייתא. אמר 
להו: הבו לי מספרא. אמרו ליה: טחון חד גריוא דקשייתא, וניתן לך. טחן חד 
גריוא דקשייתא ויהבו ליה מספרתא. עד דאתא איחשך. אמר ליה: זיל אייתי 
נורא. אזל ואייתי נורא. בהדי דקא נפח ליה, אתלי ביה נורא בדיקניה, אזל גזייה 

לרישיה ודיקניה. אמרו: היינו דכתיב וגם את הזקן תספה45.

ביאור: בא הקדוש ברוך הוא ונדמה לו לסנחריב כאדם זקן. שאלו: כשתחזור אל מלכי 
מזרח ומערב שבניהם נהרגו במלחמתך ביהודה, מה תגיד להם? אמר לו: גם אני מפחד 
כל הזמן מן הרגע הזה. מה נעשה? אמר לו תתחפש לאדם אחר. כיצד? אמר לו: תביא 
מספריים ואני אספר אותך. מהיכן אביא מספריים? אמר לו: לך לבית הזה. מצא שם 
את מלאכי השרת שנראו כאנשים הטוחנים גרעיני תמרים. ביקש תנו לי מספריים. 
אמרו לו טחון כמות של גרעינים וניתן לך. טחן וחזר עם המספריים. נהיה ערב הדליק 

את האש, וכאשר נפח בה שרפה את זקנו, גלחו כולו.     
יסודו של המדרש נעוץ בפתיח: ַּבּיֹום ַההּוא. ביטוי זה ביחס ליום מסוים בעתיד, חביב 
על ישעיהו, והוא חוזר עליו עשרות פעמים. קיומו של יום הכרעה כזה הוא חלק מן 
התפיסה שהאירועים בעולם אינם מתגלגלים מאליהם, אלא קיימת השגחה צמודה 
'ביום ההוא', ב'יום ה'', אשר יביא  זו תתבצע על פי דרכה  ותכנית שמיימית מוגדרת. 
את העולם אל תכליתו46. אמנם לא כל ההופעות של הביטוי 'ביום ההוא' נכללות בזה, 
בחזונו  'היום ההוא' מתכנסות למקום אחד.  נבואות  כלל  הבינו שבדרך  אבל חכמים 
של ישעיהו קיים יום מכריע, יום הגאולה הגדול, אותו יום היה יכול להיות יום ה', יום 
של גאולת עולמים. אילו היה אחז שומע לנביא אפשר שהיה המהלך הזה מתרחש 
במפלת ארם. אך אחז לא שיתף פעולה, ואירועי אחז הופקעו מכל משמעות משיחית. 
אך הנביא הרחיק ראות, וחזונו מכוון כבר למפלת סנחריב. גם דבריו על החרבת הארץ 
לא התקיימו בחומרה כזו במצור פקח ובן הדד, אלא במצור סנחריב, שהשאיר סביב 

45  סנהדרין צ"ה ב.
46  מורה הנבוכים ח"ב כ"ט: "הנה תדע כי כל יום שתהיה בו ישועה גדולה או מכה גדולה יקרא יום ה' 

הגדול והנורא, כי גדול יום ה' נורא מאד ומי יכילנו".
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ירושלים אדמה חרוכה. 
במאמר מוזר זה עונים חכמים על השאלה הגדולה: מדוע הושאר סנחריב בחיים אחרי 
שכל צבאו הוכה? והתשובה היא: כדי להשפילו, עד שטוב היה לו מוות מחיים כאלה. 
ההתחפשות "היא גנאי גדול אליו, לפי שהיה מלך גדול, עתה יסור כבודו וישנה 
עצמו מן המלכות. התספורת מבטאת שמכל הכח והיכולת הגדול שהיה לו, לא 
נשאר לו דבר. מי שמשל על כל המלכים, פחד מהם עכשיו יראה עצומה מאוד. 
גלוח הראש הוא גנאי ובזיון, אך הוסיף עליו גנאי, גם הזקן תספה, שהזקן יש בו 

הדרת פנים יותר ויוסר ממנו כל הדרתו עד שיהיה לשחוק לעיני כל"47.

דמותו של סנחריב שימשה חומר להשוואה אקטואלית בדורות ההשכלה48. 

ֶחְמָאה	ּוְדַבׁש.	6
ָחָלב ּוְדָבׁש הם עיקר שבחה של הארץ: ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּוְדָבׁש49. זה צרוף של מיטב תנובת 
ֹיאֵכל  ּוְדַבׁש  "ֶחְמָאה  ולגדול:  לקטן  ובריא,  מרוכז  יסודי,  מזון  הצומח,  מיטב  עם  החי 

ְלַדְעּתֹו ָמאֹוס ָּבָרע ּוָבחֹור ַּבּטֹוב" )ז' טו(. 
ּוְדָבׁש', היה שבחה של הארץ בתיאורי יציאת מצרים50. הוא  ָחָלב  ָזַבת  'ֶאֶרץ  זה  שבח 
תיאור  מעצמם.  שגדלו  ודבש  חלב  בארץ  הטבע  בחיק  למצוא  האפשרות  מן  נובע 
ויעבדה  ייכנס לארץ  זה מאפיין את הארץ כארץ משופעת מרעה. אבל אחרי שהעם 
באופן אינטנסיבי, יתחולל בה שינוי, וכינוי זה יהפוך לארכאי ולא ראוי. עיקר שבחה 

מהר"ל חדושי אגדות ובאר הגולה ד' מקוצר.  47
סנחריב שחרף וגידף, יכול לשמש מודל לכפירה המוחלטת בקיומו של האל, לתופעת האתאיזם:   48

דבר פלא הוא שהוצרך הקדוש ברוך הוא לגלח שער ראש מלך אשור וגם את הזקן כו', אשר לא   
עשה כן לכל שר משרי אומות-העולם? כי סנחריב, היה מורד באלקים חיים יותר מכל שאר אומות-
דהיינו שמודים  לו אלקא דאלקיא,  רבונם, שהרי קראו  יודעים את  כל אומות-העולם  כי  העולם. 
בבחינת אחדות פשוטה שהוא קדמון כו' אלא שאת השגחתו סילק מן הארץ, להיות מתנהג בדרכי 
הטבע... אך סנחריב מרד יותר ברום לבבו... שהשווה אלקים חיים לכל אלהי הארצות עץ ואבן כו', 
שזה חירוף וגידוף שעדיין לא היה. משל לעבד המורד באדונו, שאף-על-פי שאינו רוצה בעול אדונו, 
מודה שהוא אדונו ומלכו, רק שאינו רוצה להתבטל אליו. מה שאין כן המורד בעיקר המלוכה ואומר 

שאינו מלך כלל, אלא הוא המלך. זהו מורד גמור. 
הכפירה של סנחריב, היא 'כפירה מוחלטת', והיא קיימת היום בדמותם של האפיקורסים, שכופרים   
בה' לגמרי ואינם מאמינים בחידוש-העולם, שאין להם תיקון ואבודם – זהו תקונם. וזה שכתוב וגם 
את הזקן תספה, שלא יהיה מלך זקן, ולא ימשך ממנו מותרות חכמה שמטמאות את הנפש, כמו 

חכמת הפלסופיא, שנמשך ממנה האפקורסין, ועל-כן אמר וגם את הזקן תספה.
)דברי הרש"ז מלאדי על פי מאמרי אדמו"ר הזקן – נביאים, תשמ"ד. ומאמרי אדמו"ר הזקן - תקע"ב,   

ברוקלין תשס"ו עמ' רכב(.
שמות ג' ח.  49

כפי שהופיעו בשמות, ויקרא ובמדבר, וכן באזכוריה המאוחרים בירמיהו י"א ה, ל"ב כב; ויחזקאל כ'   50
ו, טו.

בגידולי  ביטוי בחקלאות האינטנסיבית,  לידי  יהיה עתה מעלותיה הבאות  של הארץ 
השדה, במטעים ובכרמים שופעי העסיס51. ספר דברים הפונה אל העם העומד בשערי 
הארץ, מזכיר את סגולותיה החקלאיות, הבאות לידי ביטוי בשבעת המינים: "ֶאֶרץ ִחָּטה 

ּוְׂשֹעָרה ְוֶגֶפן ּוְתֵאָנה ְוִרּמֹון ֶאֶרץ ֵזית ֶׁשֶמן ּוְדבש"52.
בפרשת 'האזינו' צורפו שני השבחים יחד: "ַיְרִּכֵבהּו ַעל ָּבֳמוֵתי ָאֶרץ ַוֹּיאַכל ְּתנּוֹבת ָׂשָדי 
ַוֵּיִנֵקהּו ְדַבׁש ִמֶּסַלע ְוֶׁשֶמן ֵמַחְלִמיׁש צּור. ֶחְמַאת ָּבָקר ַוֲחֵלב ֹצאן ִעם ֵחֶלב ָּכִרים ְוֵאיִלים 
זה כולל את  ָחֶמר"53. תיאור  ִּתְׁשֶּתה  ֵעָנב  ְוַדם  ִחָּטה  ִּכְליֹות  ֵחֶלב  ִעם  ְוַעּתּוִדים  ָבָׁשן  ְּבֵני 
המינים בהם נשתבחה הארץ, דגן, דבש הפירות, וגם את החלב הבא מן החי54. צירוף 
החלב והדבש כאן בעל משמעות חיובית, כי זה המזון הראוי והמשובח לתינוקות רכים. 
על בשורת אבדן ארם וישראל מעיב מחיר המצור, הרס התשתית החקלאית וחורבנה, 
ומרעה.  מדבר  מקום  ושית,  שמיר  ארץ  הפרימטיבי,  למצבה  הארץ  את  יחזירו  אשר 
בתיאור  הנביא  ממתיק  זו  קשה  פורענות  קוצים.  יעלו  המזרע  ובארץ  תיחרב,  הארץ 
'חמאה  ההפקר,  ומן  בטבע  בה  ימצאו  חורבנה  בעת  שגם  וברכתה,  הארץ  של  טובה 
ודבש'. זו 'בשורה לעניים', המעטים השורדים בחורבות ימצאו במה לחיות את נפשם, 

אך קללה לארץ מעובדת ומפותחת.

ַמֵהר	ָׁשָלל	ָחׁש	ַּבז.	7

ֱאנֹוׁש  ֶחֶרט  ּבְ ָעָליו  ּוְכֹתב  דֹול  ּגָ יֹון  ּלָ ּגִ ְלָך  ַקח  ֵאַלי  ְיהָֹוה  ַוּיֹאֶמר  )א(  ח  פרק 

ְוֶאת  ַהּכֵֹהן  אּוִרָּיה  ֵאת  ֶנֱאָמִנים  ֵעִדים  י  ּלִ ְוָאִעיָדה  )ב(  ז:  ּבַ ָחׁש  ָלל  ׁשָ ְלַמֵהר 

ן ַוּיֹאֶמר ְיהָֹוה ֵאַלי  ֶלד ּבֵ ַהר ַוּתֵ ִביָאה ַוּתַ ן ְיֶבֶרְכָיהּו: )ג( ָוֶאְקַרב ֶאל ַהּנְ ְזַכְרָיהּו ּבֶ

א  י ִיּשָׂ ַער ְקרֹא ָאִבי ְוִאּמִ ֶטֶרם ֵיַדע ַהּנַ י ּבְ ז: )ד( ּכִ ָלל ָחׁש ּבַ מֹו ַמֵהר ׁשָ ְקָרא ׁשְ

ּור:  ַלל ׁשְֹמרֹון ִלְפֵני ֶמֶלְך ַאּשׁ ק ְוֵאת ׁשְ ׂשֶ ּמֶ ֶאת ֵחיל ּדַ

העדאת  נוספים:  באמצעים  אלא  בדיבור  רק  לא  נבואתו  את  להמחיש  צווה  הנביא 
עדים וקריאת בניו בשמות סמליים: שאר ישוב, מהר שלל חש בז, עמנואל. כאן הוא 
ָעָליו  ּוְכֹתב  ִּגָּליֹון ָּגדֹול  ֵאַלי ַקח ְלָך  ַוֹּיאֶמר ה'  צווה לכתוב את הדברים על גיליון גדול: 
ְּבֶחֶרט ֱאנֹוׁש ְלַמֵהר ָׁשָלל ָחׁש ַּבז )א(. המגמה היא להציג את הגיליון לפני ציבור רחב, 
ולתת לדברים פרסום רב. מסתבר שהדברים לא נכתבו על הגיליון באופן מילולי, אלא 
צוירו כתמונת אנשים לוחמים, הורגים ובוזזים, שהמחישה לעין כל את האמור לקרות 

עמוס ט', יג-יד; ומשל הכרם בישעיהו ה'.  51
דברים ח' ח.  52

דברים ל"ב יג-יד.  53
כיוון שהחלב )בקמץ( קרוב מבחינה לשונית גם לחלב )בצירה( יש פה אולי רמז גם לחלב האילים.   54
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למחנה ארם ואפרים55. 
גם חבקוק צווה לכתוב את דבר הנבואה על לוחות אבן או עץ, אך שם המטרה שימור 
הדברים: ַוַּיֲעֵנִני ה' ַוֹּיאֶמר ְּכתֹוב ָחזֹון ּוָבֵאר ַעל ַהֻּלחֹות ְלַמַען ָירּוץ קֹוֵרא בֹו. ִּכי עֹוד ָחזֹון 

ַלּמֹוֵעד ְוָיֵפַח ַלֵּקץ ְוֹלא ְיַכֵּזב ִאם ִיְתַמְהַמּה ַחֵּכה לֹו ִּכי ֹבא ָיֹבא ֹלא ְיַאֵחר56.
'ַמֵהר ָׁשָלל', 'ָחׁש ַּבז'. שני הביטויים בעלי תוכן זהה, והכפל בא לחזק את רושם הדברים. 
הנביא הבין שעליו ללדת בן נוסף ואף הוא ייקרא על שם האמור בגיליון, שני שמות: 

'ַמֵהר ָׁשָלל', 'ָחׁש ַּבז'. 

יש כנראה הבדל קל בתוכנם של שני הביטויים. השלל הוא ביטוי לניצחון, הוא המלקוח 
פיצוי על המאמץ המלחמתי המיותר  נוטל מן האויב  הלאומי הרשמי, העם המנצח 
לעצמו,  ולוקח  בוזז  וכל אחד  אך כאשר מתרופפת השליטה הממלכתית  נגרר.  אליו 
הדברים  ששני  אומר  השמות  בשני  השימוש  ואובדים.  נרמסים  והאנשים  הרכוש 

יתקיימו. ישראל וארם יינתנו מהרה בשבי אשור, והם יופקרו לביזה ומרמס לכול.

ְוֶאת  ַהֹּכֵהן  אּוִרָּיה  ֵאת  ֶנֱאָמִנים  ֵעִדים  ִּלי  ְוָאִעיָדה  ישעיהו שני עדים,  יחתים  על הגליון 
ידועים מגדולי הדור, ששמעו את  ְיֶבֶרְכָיהּו )ב(. מסתבר שהיו אלה אישים  ֶּבן  ְזַכְרָיהּו 
דברי ישעיהו וחתמו ואשררו אותם בגליון הזה. ברבות הימים כאשר יבקשו להוכיח את 
אמיתותן של הנבואות הללו, יישלף הגיליון הגנוז, ויתקיימו דברי הנבואה מתוך עצמם, 

אז ייוודע לעין כול כי אמת דיבר הנביא. 
רבים בקשו לזהות את האישים הללו עם דמויות ידועות מתקופת הנביא. אוריה הכהן 
הוא אולי הכוהן שנקרא בשם זה: ַוִּיֶבן אּוִרָּיה ַהֹּכֵהן ֶאת ַהִּמְזֵּבַח ְּכֹכל ֲאֶׁשר ָׁשַלח ַהֶּמֶלְך 
ָאָחז ִמַּדֶּמֶׂשק ֵּכן ָעָׂשה אּוִרָּיה ַהֹּכֵהן ַעד ּבֹוא ַהֶּמֶלְך ָאָחז ִמַּדָּמֶׂשק57. וזכריה הוא אחד מן 
האישים בשם הזה שהוזכרו באותו הדור. אולי חותנו של אחז: "ְוֵׁשם ִאּמֹו )של חזקיה( 
ֲאִבי ַּבת ְזַכְרָיה"58, או: ּוִמן ְּבֵני ֱאִליָצָפן ִׁשְמִרי ִויִעיֵאל ּוִמן ְּבֵני ָאָסף ְזַכְרָיהּו ּוַמַּתְנָיהּו59. אלא 
שהנבואה נכתבה לדורות, מה טעם אפוא להזכיר שמות של אנשים עלומים שבעתיד 
לא יידעו עליהם דבר? גם על אלה שהוזכרו בכתובים ידוע לנו כה מעט, שזיהויים אינו 

מוסיף דבר. 
על כן סברו חכמים שמדובר בשתי דמויות היסטוריות ידועות מן המקרא מתקופות 
מאוחרות יותר. אוריה מקרית יערים, הוא שניבא על החורבן ונהרג בידי יהויקים: ְוַגם 

כותבים  פפירוס  או  קלף  של  גליון  על  אחד.  ממין  אינם  הכתיבה  ואיכות  כותבים  עליו  החומר   55
בקולמוס ולא ְּבֶחֶרט ֱאנֹוׁש. שימוש בחרט נעשה על חומר קשיח, כמו בכתב היתדות. ואולי מדובר 

בכתב ההירוגליפים המצרי, שמבוסס על ציורים. מלבי"ם.
חבקוק ב' ב-ג.  56

מלכים-ב ט"ז יא. עדות הנביא שמדובר בעדים נאמנים, שוללת את האפשרות, שמדובר באוריה   57
על  נאמן  עד  בו  לראות  וקשה  מדמשק,  האלילי  המזבח  בחיקוי  פעולה  ששיתף  אחז,  של  כוהנו 

נבואתו.
מלכים-ב י"ח ב.  58

דברי הימים-ב כ"ט יג.  59

ַהֹּזאת  ָהִעיר  ַעל  ַוִּיָּנֵבא  ַהְּיָעִרים  ִמִּקְרַית  ְׁשַמְעָיהּו  ֶּבן  אּוִרָּיהּו  ה'  ְּבֵׁשם  ִמְתַנֵּבא  ָהָיה  ִאיׁש 
ְוַעל ָהָאֶרץ ַהֹּזאת ְּכֹכל ִּדְבֵרי ִיְרְמָיהּו60. וזכריה הנביא, מראשית ימי הבית השני, כאמור: 
ַהָּנִביא  ִעּדֹו  ֶּבן  ֶּבֶרְכָיה  ֶּבן  ְזַכְרָיה  ֶאל  ה'  ְדַבר  ָהָיה  ְלָדְרָיֶוׁש  ְׁשַּתִים  ִּבְׁשַנת  ִמיִני  ַהּׁשְ ַּבֹחֶדׁש 
ֵלאֹמר61. השתתפותן של דמויות מוכרות כאלה, תורמת לתוכן העדות ומחזקת אותה. 
אלא שעדים אלה אמנם ידועים לנו, אך דווקא לבני דורו של ישעיהו, אליהם הוא דיבר, 
לא היה מושג מי הם. הם יקומו לישראל רק בעוד מאה, מאתיים שנה. לא מובן גם 
את  הנביא  ישעיהו  עליו  שיכתוב  הגיליון  על  אלה  עתידיים  אישים  שני  יחתמו  כיצד 

דברו? 
ברור שלפירוש זה עדות השניים אינה עדות ממשית טכנית על כתיבת הגליון, אלא 

עדות רעיונית, שתהיה לה משמעות בעיני הדורות הבאים. 
"וכי מה ענין אוריה אצל זכריה? אוריה במקדש ראשון וזכריה במקדש שני? 
לכן  כתיב:  באוריה  אוריה.  של  בנבואתו  זכריה  של  נבואתו  הכתוב  תלה  אלא 
בגללכם ציון שדה תחרש ]וגו'[, בזכריה כתיב: עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות 
תתקיים  שלא  מתיירא  הייתי  אוריה  של  נבואתו  נתקיימה  שלא  עד  ירושלם. 
נבואתו של אוריה בידוע שנבואתו של  זכריה, עכשיו שנתקיימה  נבואתו של 

זכריה מתקיימת"62.

זמן אחר, אלא גם צירוף שניים שלא חיו בזמן  זו בלבד שזו בחירה בנביאים בני  לא 
אחד, ושניים שתוכן נבואתם שונה, ואף מנוגד: אוריה הוא נביא החורבן, וזכריה נביא 

הגאולה. 
משום כך יש לראות בדברים אמירה רעיונית. מסר הקושר את שניהם זה לזה, ומצרף 

את נבואותיהם המנוגדות ליחידה אחת, ומעניק לה תוקף ומשמעות חדשים:
הגאולה תצמח מתוכו של החורבן ובאמצעותו. 

"אלו שני עדים, כי ההעדר היא סבת ההויה, ואם אין כאן העדר אז לא תחול 
שום הויה. שלא יתהוה דבר רק כאשר קדם לו העדר צורה לגמרי. כי עדותם 
עדות אחת לגמרי. כי האחד הוא ההעדר, והשני הוא ההוויה, וההעדר הוא סבה 
להוויה. וכאשר מקוים הגזירה האחת, שהוא החורבן, אין ספק שיהיה גם כן 

מקוים הגזירה השנית, היא ההוויה שהיא לבית המקדש".

עדות  הוא  והשממון,  החורבן  גודל  את  וביטא  קודשים,  קודשי  מבית  שיצא  השועל 

ירמיה כ"ו כ. לשם הדיוק לא אוריה אמר זאת אלא מיכה )ג' יב(, אלא שהשרים שהצילו את ירמיהו   60
ממוות על נבואת הפורענות שלו, הביאו את דוגמתם של מיכה ואוריה שניבאו על הפורענות ולא 
עשו להם דבר, משמע שאוריה אמר דברים דומים: סגנון אחד עולה לכמה נביאים ואין ב' נביאים 

מתנבאים בסגנון אחד )סנהדרין פ"ט א. תוספות ותשב"ץ ח"ב פ"ח(.  
זכריה א' א.  61

מכות כ"ד ב.  62
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שכגודל ההעדר כן יהיה גודל ההוויה, שתהיה ירושלים מיושבת לגמרי ביישוב גמור63. 
משרתים  והרע  הטוב  בה  אחת,  אלוהית  כהוויה  העולם  את  רואה  אחדותית  תפיסה 
מאפשרת  זו  ואופטימית  מקיפה  הבנה  חיובי.  תפקיד  יש  ולרע  אחת,  מטרה  שניהם 
תנועה מן הרע אל הטוב, המוציאה יקר מזולל64, והופכתו מרע לטוב. לפיכך החורבן 
יכול ללמד על הגאולה  ולחזק את האמונה בה. כי מידה טובה גדולה ממידת פורענות65. 

ְּבָידֹו ֵמֹרב  ְוִאיׁש ִמְׁשַעְנּתֹו  ְירּוָׁשָלִים  ּוְזֵקנֹות ִּבְרֹחבֹות  ְזֵקִנים  ֵיְׁשבּו  ְזַכְרָיה? ֹעד  ּוָמה ָאַמר 
ֲחִקים ִּבְרֹחֹבֶתיָה66. זכריה  ָיִמים. ּוְכִתיב ַּבְתֵריּה: ּוְרֹחבֹות ָהִעיר ִיָּמְלאּו ְיָלִדים ִויָלדֹות ְמּׂשַ
וילדים.  זקנים  בירושלים  יהיו  ועכשוויים:  מציאותיים  בצבעים  הגאולה  את  צבע 
הגאולה לא תשנה סדרי בראשית, ואינה כרוכה בנס, היא תתקן את מציאות החולין 

שלנו בתהליך התפתחות טבעי. 

וזקנות מעטים  זקנים  ישיבת  לזה.  זה  זקוקים  זכריה  שני הפסוקים המובאים מדברי 
בירושלים, אינה עדות לפריחת העיר, בא המשך הדברים: ּוְרֹחבֹות ָהִעיר ִיָּמְלאּו ְיָלִדים 
הסתפק  לא  שזכריה  אלא  בתושבים67.  אותה  ומילא  ִּבְרֹחֹבֶתיָה,  ֲחִקים  ְמּׂשַ ִויָלדֹות 
בילדים המסמנים את תקוות העתיד, אלא שילב גם את הזקנים. כי אלה זוכרים את 
העבר ומורשתו, הם מחוברים אל מסורת התורה, אל ההיסטוריה, וממילא אל ייעודו 

הגדול של העם. על כן רק צירוף זה מבטא את שלמות העם והגאולה. 

אפשר לקשור את שני הנבואים גם בכך שנבואותיהם לא היו רלוונטיות לשעתן. נבואת 
החורבן של אוריה נתקיימה בידי בבל, אבל ככתבה וכלשונה רק בימי אדריינוס, כאשר 
ודברי  ולבטלו.  עברה  את  למחוק  שנועד  גדול,  בטקס  ירושלים  את  חרשו  הרומאים 
התקיימו  כנראה  השני  הבית  ימי  בראשית  וביטחון  אמונה  בעם  לטעת  שבא  זכריה, 
עוד לפני כן במידה רבה. באותה שעה כבר ישבו בעיר זקנים וזקנות שזכרו את הבית 
הראשון, והיו בודאי מעט ילדים וילדות ששיחקו ברחובותיה. נבואתם לא נאמרה אפוא 
רק בהקשרה ובשעתה, אלא היא מהדהדת לדורות. וכשם שנבואת אוריה התקיימה 
בשלמותה  ותתקיים  תחזור  זכריה,  של  הנחמה  נבואת  גם  כך  השני,  הבית  בחורבן 
בעתיד הרחוק. לכן ראה ר' עקיבא את נבואות העבר האלה כאקטואליות בדורו שלו, 

אחרי החורבן השני, ובציפייה לבניין הבית השלישי.

נבואת  וכן  ציון,  שיבת  בימי  במלואן  התקיימו  לא  ישעיהו  של  הנחמה  נבואות  גם 

מהר"ל, נצח ישראל כ"ו.  63
ירמיה ט"ו יט.  64

תוספתא סוטה ד' א', שבת צ"ז א, יומא ע"ו א, סוטה י"א א, סנהדרין ק' ב: "רבי עקיבא אומר... וכי   65
איזו מידה מרובה מדת הטוב או מדת פורענות? הוי אומר מדת הטוב. אם פורענות מעוטה המדבק 
הטוב  למדת  וחומר  קל  פורענות,  מקבל  זה  הרי  כמעשיהם  עשה  שלא  פי  על  אף  עבירה  בעוברי 

מרובה" )אבות דר' נתן ל' ג'(.
זכריה ח' ד-ה.  66

נצח ישראל כ"ו.  67

יחזקאל על מידות הבית, לא התממשה בבניין הבית השני, אלא תתקיים לעתיד לבוא. 

ֹלַח	ַהֹהְלִכים	ְלַאט	.	8 ֵמי	ַהּׁשִ

לַֹח  ִ י ָמַאס ָהָעם ַהֶּזה ֵאת ֵמי ַהּשׁ ר ֵאַלי עֹוד ֵלאמֹר: )ו( ַיַען ּכִ ּבֵ )ה( ַוּיֶֹסף ְיהָֹוה ּדַ

ה ֲאדָֹני ַמֲעֶלה ֲעֵליֶהם  ַההְֹלִכים ְלַאט ּוְמׂשֹוׂש ֶאת ְרִצין ּוֶבן ְרַמְלָיהּו: )ז( ְוָלֵכן ִהּנֵ

ל  בֹודֹו ְוָעָלה ַעל ּכָ ל ּכְ ּור ְוֶאת ּכָ ים ֶאת ֶמֶלְך ַאּשׁ ָהר ָהֲעצּוִמים ְוָהַרּבִ ֶאת ֵמי ַהּנָ

יַע  ַיּגִ אר  ַצּוָ ַעד  ְוָעַבר  ַטף  ׁשָ יהּוָדה  ּבִ ְוָחַלף  )ח(  דֹוָתיו:  ּגְ ל  ּכָ ַעל  ְוָהַלְך  ֲאִפיָקיו 

ְוַהֲאִזינּו  ים ָוחֹּתּו  נּוֵאל: )ט( רֹעּו ַעּמִ ָנָפיו ְמלֹא רַֹחב ַאְרְצָך ִעּמָ ּכְ ְוָהָיה ֻמּטֹות 

רּו ָדָבר  ּבְ י ָאֶרץ ִהְתַאְּזרּו ָוחֹּתּו ִהְתַאְּזרּו ָוחֹּתּו: )י( ֻעצּו ֵעָצה ְוֻתָפר ּדַ ּכֹל ֶמְרַחּקֵ

נּו ֵאל: י ִעּמָ ְולֹא ָיקּום ּכִ

מלכות יהודה היא מלכות קטנה, תחומה בהרים, היא עסוקה בסדר היום הפנימי שלה, 
ואינה מעורבת בשאון המדיני הבין לאומי. אחז מאס בבדידות זו, וכרת ברית עם אשור 
הגדולה. גם מתנגדיו ביהודה )כמו טבאל( מאסו בשלווה הפרובינציאלית הזאת וראו 
נגד  העולמי  רמליהו להצטרף למאבק  בן  עם  הגדול. הם הסכימו  העולם  בני  עצמם 
אשור. כולם הכינו את עצמם למלחמה הגדולה, וחלמו על הגדולות והנצורות שיעשו 
בה. הנביא הביא את דבר ה', שמה שביקשו אכן יקרה, אך לא לטובה. יהודה תיגרף אל 

המערבולת, אל תוך הקלחת הרותחת, אשור תשטוף את הארץ ותחריב אותה.  
הנביא משווה את מלכות יהודה ואשור, ומסמל במשל את אופיין זו מול זו, הוא מציב 
את מעיין השילוח הקטן אל מול הנהר הגדול68. הנמשל ברור: העם בחל במי השילוח, 
במלכות יהודה, וקיבל מי נהר עצומים, צבא אשור שבא על הארץ כנהר שוטף וגועש. 
משל הנהר מופיע פעמים רבות במקרא. בפרקנו הוא מתואר כשטפון אימתני. מלכות 
אותה.  והורס  יהודה  את  שוטף  גדותיו,  על  הגואה  עצום  לנהר  נמשלה  )ז-ח(  אשור 
הנביא  ישראל.  על  תגונן  והשכינה  ייעצר,  השיטפון  הפלא  למרבית  שלבסוף  אלא 
אינו מתרשם אפוא מעצמת הנהר וגודלו, ואינו חושש להעמיד מולו את מי השילוח 
האיטיים. ומסיים באמונה ובתקווה: ֻעצּו ֵעָצה ְוֻתָפר ַּדְּברּו ָדָבר ְוֹלא ָיקּום ִּכי ִעָּמנּו ֵאל )י(. 
משל הנהר מופיע בתהילים באופן דומה: "ֱאֹלִהים ָלנּו ַמֲחֶסה ָוֹעז ֶעְזָרה ְבָצרֹות ִנְמָצא 
ִיְרֲעׁשּו  ֵמיָמיו  ֶיְחְמרּו  ֶיֱהמּו  ַיִּמים.  ְּבֵלב  ָהִרים  ּוְבמֹוט  ָאֶרץ  ְּבָהִמיר  ִניָרא  ֵּכן ֹלא  ַעל  ְמֹאד. 
ָהִרים ְּבַגֲאָותֹו ֶסָלה"69. אף בתיאור זה המים הגועשים משמיטים את הקרקע המוצקה 
מתחת לרגלי האדם, הארץ מתמוטטת וחוזרת לתהו ובהו, אך גם שם המים הגואים 

סתם 'ַהָּנָהר ַהָּגֹדל', הוא ְנַהר ְּפָרת )בראשית ט"ו יח ועוד(.  68
תהלים מ"ו ב-ה.  69
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ִעיר  ְיַׂשְּמחּו  ְּפָלָגיו  "ָנָהר  ברכה:  למי  האחרון  ברגע  ונהפכים  ירושלים,  סביב  נעצרים 
ֱאֹלִהים ְקֹדׁש ִמְׁשְּכֵני ֶעְליֹון"70. 

אולם איזכור מאיים זה חריג, בדרך כלל משמש הנהר במקרא לטובה. דוגמאות רבות 
לכך ואפשר לראות התפתחות והתעצמות של המשל הזה: 

ּוְבתֹוְך  ְנָהרֹות  ְׁשָפִיים  ַעל  ֶאְפַּתח  ציה:  לארץ  מים  המביא  חיים,  מקור  הוא  הנהר  א. 
ְּבָקעֹות ַמְעָינֹות ָאִׂשים ִמְדָּבר ַלֲאַגם ַמִים ְוֶאֶרץ ִצָּיה ְלמֹוָצֵאי ָמִים. ֶאֵּתן ַּבִּמְדָּבר ֶאֶרז ִׁשָּטה 

ַוֲהַדס ְוֵעץ ָׁשֶמן ָאִׂשים ָּבֲעָרָבה ְּברֹוׁש ִּתְדָהר ּוְתַאּׁשּור ַיְחָּדו"71.
ב. הנהר יוצא מעדן והוא מקור כל התענוגים72: "ִיְרְוֻין ִמֶּדֶׁשן ֵּביֶתָך ְוַנַחל ֲעָדֶניָך ַתְׁשֵקם"73. 

הבוחר לחסות בצל כנפי השכינה יזכה לכל הברכות הללו.
ג. הנהר הגדול מופיע שוב בנבואת ישעיהו, אך שם הוא הופך את פניו. המים שסובבים 
את ירושלים יגנו עליה מפני שטפם של אומות העולם: "ֲחֵזה ִצּיֹון ִקְרַית מֹוֲעֵדנּו ֵעיֶניָך 
ם ָנֶוה ַׁשֲאָנן ֹאֶהל ַּבל ִיְצָען ַּבל ִיַּסע ְיֵתֹדָתיו ָלֶנַצח ְוָכל ֲחָבָליו ַּבל ִיָּנֵתקּו. ִּכי  ִתְרֶאיָנה ְירּוָׁשלִַ
ִאם ָׁשם ַאִּדיר ה' ָלנּו ְמקֹום ְנָהִרים ְיֹאִרים ַרֲחֵבי ָיָדִים ַּבל ֵּתֶלְך ּבֹו ֳאִני ַׁשִיט ְוִצי ַאִּדיר ֹלא 

ַיַעְבֶרּנּו74".
ד. יחזקאל הקדיש פרק שלם לתיאור הנהר הפלאי היוצא מן הקודש ומרפא את כל 
תחלואי הארץ: ַוְיִׁשֵבִני ֶאל ֶּפַתח ַהַּבִית ְוִהֵּנה ַמִים ֹיְצִאים ִמַּתַחת ִמְפַּתן ַהַּבִית ָקִדיָמה"75. 

הנחל היוצא מבית ה' מביא "ַמִים ַחִּיים", ויש בכוחו לרפא גם את ים המוות. 
ם ֶחְצָים  ה. זכריה חוזר אף הוא על תיאור זה: "ְוָהָיה ַּבּיֹום ַההּוא ֵיְצאּו ַמִים ַחִּיים ִמירּוָׁשלִַ

דברים דומים חוזרים בפרק צ"ג )ג-ה( ָנְׂשאּו ְנָהרֹות ה' ָנְׂשאּו ְנָהרֹות קֹוָלם ִיְׂשאּו ְנָהרֹות ָּדְכָים. ִמֹּקלֹות   70
ַמִים ַרִּבים ַאִּדיִרים ִמְׁשְּבֵרי ָים ַאִּדיר ַּבָּמרֹום ה'. ֵעֹדֶתיָך ֶנֶאְמנּו ְמֹאד ְלֵביְתָך ַנֲאָוה ֹקֶדׁש ה' ְלֹאֶרְך ָיִמים". 

גם כאן מופיעים נהרות ה' באופן מאיים אך מולם ניצב בית ה'.
ישעיה מ"א יח-יט.  71

תיאור חומרני זה משמש משל לדברים רוחניים )ספר העיקרים, מאמר שני ט"ו(: רוצה לומר כמה   72
גדול ויקר חסדך שאי אפשר שתושג מדרגתו ועם היוקר והחשיבות הזה הוא מן הפלא היות בני 
אדם חוסים בצל כנפיך. וכנף במקום הזה מורה על הסתר והעלם ...ואמר כי מן ההשגה שמשיגים 
מצד ההסתר ההוא... הם מתענגים תענוג נפלא והם שבעים ממנו". ובמלבי"ם: "כל צאצאי הטבע 
הם חוץ לבית ה' נתונים בחצרותיו החיצונים, שהיא הנהגת הטבע, נפשות בני אדם הם בני ביתו 
והיכלו אוכלי לחמו על שלחנו, עד שלחמם אינו לחם הגשמי הטבעי ומימיהם אינו מי מעין ובור רק 
לחמם היא מדשן ביתך - לחם אבירים, ומשקם הוא מנחל העדן - העליון, שהוא משל אל השפע 

האלהית תורותיו ומצותיו ויחוד שכינתו ושפע נבואתו, עד שע"י יזכו לכל המעלות הרוחניות". 
תהלים ל"ו ט.  73

ישעיהו ל"ג כ-כא. תיאורו זה של ישעיהו הוא ניגוד  לנבואת הפורענות שלו כאן. להלן )י"ב ב-ג(   74
הוא חוזר שוב אל המעיין: "ִהֵּנה ֵאל ְיׁשּוָעִתי ֶאְבַטח ְוֹלא ֶאְפָחד ִּכי ָעִּזי ְוִזְמָרת ָיּה ה' ַוְיִהי ִלי ִליׁשּוָעה. 

ּוְׁשַאְבֶּתם ַמִים ְּבָׂשׂשֹון ִמַּמַעְיֵני ַהְיׁשּוָעה". 
יחזקאל מ"ז א. יחזקאל משתמש בלשונו של ישעיהו "וצי אדיר לא יעברנו" ואומר )ה(  "וימד אלף   75

נחל אשר לא אוכל לעבר כי גאו המים מי שחו נחל אשר לא יעבר". 

ֶאל ַהָּים ַהַּקְדמֹוִני ְוֶחְצָים ֶאל ַהָּים ָהַאֲחרֹון ַּבַּקִיץ ּוַבֹחֶרף ִיְהֶיה"76. ומוסיף לו ממד רוחני: 
ִלְפֵני  ַּכִּמְזָרִקים  ה'  ְּבֵבית  ַהִּסירֹות  ְוָהָיה  לה'  ֹקֶדׁש  ַהּסּוס  ְמִצּלֹות  ַעל  ִיְהֶיה  ַההּוא  "ַּבּיֹום 
ַהִּמְזֵּבַח" )כ(. הקדושה תתעצם ותתגבר עד שתטהר ותקדש את החול. מצילות הסוס 
הן הדבר החילוני ביותר, ועליהן ייכתב "ֹקֶדׁש לה'", ממש ככתוב על הציץ שעל מצח 
כמו  ייחשבו  סירי השלמים בהם מתבשל הבשר לאכילת הבעלים,  וכן  הגדול.  הכהן 

המזרקות בהם זורקים את דם הזבחים על המזבח. 
ו. יואל מוסיף ומחדד רעיון זה: "ְוָהָיה ַבּיֹום ַההּוא ִיְּטפּו ֶהָהִרים ָעִסיס ְוַהְּגָבעֹות ֵּתַלְכָנה 
ִּטים"77. אור  ָחָלב ְוָכל ֲאִפיֵקי ְיהּוָדה ֵיְלכּו ָמִים. ּוַמְעָין ִמֵּבית ה' ֵיֵצא ְוִהְׁשָקה ֶאת ַנַחל ַהּׁשִ
הקודש שייצא מבית ה' ירומם את האדם לא רק מן החולין אלא גם מן החטא והרשע. 
על כן ישקה את מקום הטומאה, ויתקן את נקודות התורפה שנמצאו בישראל. נחל 
השיטים הוא המקום בו התרחש חטא פעור, והמעיין מבית ה' ירפא בכוחו את הטומאה 

והזנות שהביאו את העם לעבודה זרה78.  
רב יוסף מצא את פירושו של פסוקנו בחידוש שנאמר בתרגום לנביאים: 

"אמר רב יוסף: אלמלא תרגומא דהאי קרא לא הוה ידענא מאי קאמר. חלף דקץ 
עמא הדין במלכותא דבית דוד] דמדבר להון בנייח כמי שילוחא דנגדין בנייח, 
)תרגום לתרגום: אלמלא תרגומו של פסוק  ובר רמליה"79.  ואיתרעיאו ברצין 
זה לא היינו מבינים מה הוא אומר: בגלל שמאס העם הזה במלכות בית דוד 
שהנהיגה אותם בנחת, כמי השילוח הזורמים לאט, ורצו את רצין ובן רמליה(. 

מה חידש התרגום? הפירוש המקובל הוא שמי השילוח מעטים ועל כן הם הולכים 
לאט. והנמשל הוא שהעם מאס  בקטנותה של מלכות יהודה. לבו הלך בגדולות, הוא 
חמד לעצמו גדולה, עושר והתפשטות, וחש מחנק כאילו הוא נתון בשלולית סגורה. 
לכן ביקש להתחבר למציאות, לכרות בריתות מדיניות, להיפתח מבחינה תרבותית. 
בא התרגום והדגיש ש'לאט' אינה קטנות, אלא 'בנחת'. שלווה וסבלנות, צניעות ואורך 

רוח, הם המקנות לאדם את היכולת להכיר את המציאות ולקבלה. 
וראתה בתהליך האיטי את הדרך  ויתרון,  התורה נתנה להתפתחות המדורגת מעלה 
הראויה לכיבוש הארץ ויישובה: ֹלא ֲאָגֲרֶׁשּנּו ִמָּפֶניָך ְּבָׁשָנה ֶאָחת ֶּפן ִּתְהֶיה ָהָאֶרץ ְׁשָמָמה 

ֶדה. ְמַעט ְמַעט ֲאָגֲרֶׁשּנּו ִמָּפֶניָך ַעד ֲאֶׁשר ִּתְפֶרה ְוָנַחְלָּת ֶאת ָהָאֶרץ80. ְוַרָּבה ָעֶליָך ַחַּית ַהּׂשָ
חכמים ראו בזה עיקרון לדורות, הגאולה תתרחש בתהליך איטי: 

זכריה י"ד ח.  76
יואל ד' יח.  77

זוהר חדש ע"ח ב. בדומה לזה עפר המשכן ממציא מזור לטומאת הסוטה. "ואפילו התכנים היותר   78
ִּטים'" אורות התחייה ט"ז, עמ'  נפולים יתרוממו ויתקדשו, 'וַמְעָין ִמֵּבית ה' ֵיֵצא ְוִהְׁשָקה ֶאת ַנַחל ַהּׁשִ

ס"ט.
סנהדרין צ"ד ב.  79

שמות כ"ג כט-ל.  80
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"וכן לעתיד לבוא עתידה הגאולה לבוא כאילת השחר, קמעא קמעא81.

"אמר לו )עשו ליעקב(: "מבקש את שנהא שותף עמך בעולמך? א"ל: יעבר נא 
אדוני לפני עבדו. א"ל: ואין אתה מתיירא מדוכסי ומן אפרכי ומן אסטרטילי? 
מי  את  דתימא:  כמה  מהלך,  אנא  להוני  להוני  לאטי,  אתנהלה  ואני  לו:  אמר 

השילוח ההולכים לאט"82. 

מלכות יהודה אמנם בודדה את עצמה, ונסתגרה מנותקת מן המהלכים המדיניים, אך 
הציבה במקומם אלטרנטיבה, דרך של צניעות והסתפקות במועט, אידיאלים שיובילוה 

אל דרך הקדושה83. 
הנביא עוסק במזימה של מלכות ישראל וארם להכניע את יהודה, זו לא תקום, עצתם 
תופר ויהודה תינצל: ֻעצּו ֵעָצה ְוֻתָפר ַּדְּברּו ָדָבר ְוֹלא ָיקּום ִּכי ִעָּמנּו ֵאל )י(. אך עיני הנביא 
נשואות רחוק והוא מדבר כבר גם על אשור. אשור היא מכשיר ביד השכינה להעניש 
את ישראל, ועל כן כאשר תכלית זו תושג, ייבטל כוחה של אשור וכל תוכניותיה לרשת 

את יהודה לא יתממשו.  
ה'  ֲעַצת  ַעִּמים.  ַמְחְׁשבֹות  ֵהִניא  ּגֹוִים  ֲעַצת  ֵהִפיר  ה'  בתהילים:  מופיעה  דומה  לשון 
ָוֹדר84. נדמה לאדם שהוא שולט במצב, הוא מתכנן  ְלֹדר  ְלעֹוָלם ַּתֲעֹמד ַמְחְׁשבֹות ִלּבֹו 
את התפתחות האירועים ומוביל אותם, אך 'האדם מתכנן והקדוש ברוך הוא צוחק'. 
כלל  בדרך  אמנם  האלוהית.  התכנית  את  לבצע  מכשיר  רק  משמש  שהאדם  מתברר 
ההשגחה אינה ממהרת להתערב בחיי העמים ונותנת להם לפעול בדרכי הטבע, אבל 
העתים  בצוק  תופיע  ולמענם  גלויה.  השגחה  להם  והוצמדה  לטובה  הוחרגו  ישראל 

השכינה, להפר את מזימות הגויים נגדם, ולבטל את תכניותיהם הרעות: 
"אופן ההשגחה אינה על כלם במדרגה אחת. כי על כל העמים שלא ראו אור 
התורה האלהית ולא שמעו את שמעה, ההשגחה עליהם ועל עסקיהם אינה 
להעמיד  כדי  יתעלה,  לו  הנודעת  מחשבתם  ולבטל  עצתם  להפר  רק  בעצם, 
ולקיים עצת חכמתו ומחשבות לבו לדור ודור, בכל מה שיחשבו לעשות דבר 
ולא ממנו, או לעוץ עצה ולא יעץ, כענין דור הפלגה. או אשר נועצו על עמו רעה, 

ירושלמי יומא פ"ג ה"ב.  81
בראשית רבה ע"ח י"ד.  82

חכמים חיזקו עוד את הקשר בין התפיסה המדינית לצניעות הבסיסית של בית דוד )פסיקתא רבתי   83
וליטרא אחת של  ירק  יהודה. שתי אגודות של  זה חזקיהו מלך  נפשו'  "'צדיק אוכל לשובע  ט"ז(: 
רמליהו  בן  ורצין  מלך,  זה  ואומרים:  אחריו  מליזים  ישראל  והיו  יום.  בכל  לפניו  מעלים  היו  בשר 
מלך, ומשוש את רצין בן רמליהו, יאי מלכות לרצין... מה ההולכים לאט? בר קפרא אמר: חזרנו על 
כל המקרא ולא מצינו ]מקום[ ששמו לאט, אלא זה חזקיהו מלך יהודה שהיה מטהר את ישראל 
במקוה של ארבעים סאה, מנין לאט. אמר להם הקדוש ברוך הוא: אוכלים אתון בעיין? לכן הנני ה' 
מעלה עליכם את מי נהר העצומים והרבים את מלך אשור ואת כל כבודו ועלה על כל אפיקיו והלך 

על כל גדותיו". 
תהילים ל"ג י-יא.  84

כדבר שנאמר: עוצו עצה ותופר וגו'. אמנם הגוי אשר ה' אלהיו, אשריו, כי הם 
אשר יקבלו שעור רב ועצום מהשגחתו כשעור קרבתם אליו" 85.

ֹלא	ֹתאְמרּון	ֶקֶׁשר	ְלֹכל	ֲאֶׁשר	ֹיאַמר	ָהָעם	ַהֶּזה	ָקֶׁשר	.	9

ַהֶּזה  ָהָעם  ֶדֶרְך  ּבְ ֶכת  ִמּלֶ ֵרִני  ְוִיּסְ ַהָּיד  ֶחְזַקת  ּבְ ֵאַלי  ְיהָֹוה  ָאַמר  כֹה  י  ּכִ )יא(  ח' 

ר ְוֶאת מֹוָראֹו  ר יֹאַמר ָהָעם ַהֶּזה ָקׁשֶ ר ְלכֹל ֲאׁשֶ ֵלאמֹר: )יב( לֹא ֹתאְמרּון ֶקׁשֶ

יׁשּו ְוהּוא מֹוַרֲאֶכם  לֹא ִתיְראּו ְולֹא ַתֲעִריצּו: )יג( ֶאת ְיהָֹוה ְצָבאֹות אֹתֹו ַתְקּדִ

י  ָבּתֵ ֵני  ִלׁשְ ִמְכׁשֹול  ּוְלצּור  ֶנֶגף  ּוְלֶאֶבן  ׁש  ְלִמְקּדָ ְוָהָיה  )יד(  ַמֲעִרְצֶכם:  ְוהּוא 

רּו  ּבָ ְוִנׁשְ ְוָנְפלּו  ים  ַרּבִ לּו ָבם  ְוָכׁשְ ָלִם: )טו(  ְירּוׁשָ ב  ְליֹוׁשֵ ּוְלמֹוֵקׁש  ָרֵאל ְלַפח  ִיׂשְ

דּו:  ְונֹוְקׁשּו ְוִנְלּכָ

בחלק הראשון של הפרק חיזק ישעיהו את אחז לעמוד מול רצין ופקח, לא לפחד משני 
האודים העשנים, וגם לא להתחבר לאשור. אך אחז נאחז באשור ושילם לה שוחד כדי 
שתתקוף את ארם ואת ישראל. הוא הרבה להרשיע, עבד אלילים, העביר את בניו באש 

למולך והעמיד במקדש מזבח אלילי מדמשק. 

מצווה  הוא  וגם  גברו.  והיסוסיו  חולשתו  שגם  העם  מול  הנביא  עומד  השני  בחלקו 
לא להירתע, אלא להתחזק ולעמוד על דעתו כנגד כולם: ֹלא ֹתאְמרּון ֶקֶׁשר ְלֹכל ֲאֶׁשר 
ֹיאַמר ָהָעם ַהֶּזה ָקֶׁשר ְוֶאת מֹוָראֹו ֹלא ִתיְראּו ְוֹלא ַתֲעִריצּו. ֶאת ה' ְצָבאֹות ֹאתֹו ַתְקִּדיׁשּו 
ְוהּוא מֹוַרֲאֶכם ְוהּוא ַמֲעִרְצֶכם )יב-יג(. האדם מצווה לעמוד על דתו ודעתו, ולשמור את 
התורה. ואם העם מורד בתורה, ועושה חמס ועוול, עליו לשלם את המחיר ולהיבדל 

ממנו:

דרך ברייתו של אדם להיות נמשך בדעותיו ובמעשיו אחר ריעיו וחביריו ונוהג 
כמנהג אנשי מדינתו, לפיכך צריך אדם להתחבר לצדיקים ולישב אצל החכמים 
תמיד כדי שילמוד ממעשיהם, ויתרחק מן הרשעים ההולכים בחשך כדי שלא 
ילמוד ממעשיהם, הוא ששלמה אומר: הולך את חכמים יחכם ורועה כסילים 
ואין  רעים  שמנהגותיה  במדינה  היה  אם  וכן  וגו',  האיש  אשרי  ואומר:  ירוע, 
אנשיה הולכים בדרך ישרה ילך למקום שאנשיה צדיקים ונוהגים בדרך טובים, 
ואם היו כל המדינות שהוא יודעם ושומע שמועתן נוהגים בדרך לא טובה כמו 
זמנינו, או שאינו יכול ללכת למדינה שמנהגותיה טובים מפני הגייסות או מפני 
החולי ישב לבדו יחידי כענין שנאמר: ישב בדד וידום, ואם היו רעים וחטאים 
שאין מניחים אותו לישב במדינה אלא אם כן נתערב עמהן ונוהג במנהגם הרע 

עקדת יצחק נ"ד.  85
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יצא למערות ולחוחים ולמדברות, ואל ינהיג עצמו בדרך חטאים כענין שנאמר: 
מי יתנני במדבר מלון אורחים86.

הנביא עם תלמידיו – לימודיו יתכנסו בתוך בית מדרשם:

"ואל תתחבר למסכימים על העוולה, שנאמר: 'לא תאמרו קשר לכל אשר יאמר 
העם הזה קשר'. ואסור להתחבר עם רשע בעסקי העולם, שנאמר: 'בהתחברך 
ואפילו לדבר מצוה אסור להתחבר לרשע,  עם אחזיהו פרץ ה' את מעשיך'87, 
'אל  ואמרו חכמים:  דרכיו'88,  בכל  ואל תבחר  באיש חמס  'אל תקנא  שנאמר: 
בחברת  הנמצאים  מות  דרכי  ורבו  מצוה'89.  לדבר  ואפילו   - לרשע  תתחבר 

הרשעים"90. 

הקלקלה מחלחלת ומשפיעה גם על גדולי ירושלים. אפילו אוריה הכהן )שהוא אולי 
ה'עד הנאמן'( נכשל בפולחן עבודה זרה בעקבות אחז: ַוֵּיֶלְך ַהֶּמֶלְך ָאָחז ִלְקַראת ִּתְגַלת 
ִּפְלֶאֶסר ֶמֶלְך ַאּׁשּור ּדּוֶּמֶׂשק ַוַּיְרא ֶאת ַהִּמְזֵּבַח ֲאֶׁשר ְּבַדָּמֶׂשק ַוִּיְׁשַלח ַהֶּמֶלְך ָאָחז ֶאל אּוִרָּיה 
ְּכֹכל  ַהִּמְזֵּבַח  ֶאת  ַהֹּכֵהן  ַוִּיֶבן אּוִרָּיה  ַמֲעֵׂשהּו.  ְלָכל  ַּתְבִניתֹו  ְוֶאת  ַהִּמְזֵּבַח  ְּדמּות  ֶאת  ַהֹּכֵהן 

ֲאֶׁשר ָׁשַלח ַהֶּמֶלְך ָאָחז ִמַּדֶּמֶׂשק ֵּכן ָעָׂשה אּוִרָּיה ַהֹּכֵהן ַעד ּבֹוא ַהֶּמֶלְך ָאָחז ִמַּדָּמֶׂשק91.
אלא שאמונתו העמוקה של הנביא ב"סגולת ישראל" מכסה על הקלקולים, ומונעת 
ולדחותו באופן מוחלט. הוא  נגד העם לגמרי  ממנו, גם במצב לעומתי כזה, מלצאת 
ממשיך לדבר על אחז רק טוב. בתחילה: 'השמר והשקט', 'אל תירא ולבבך אל ירך'. אך 
ויבואו מי הנהר העצומים וישטפו כל שיעמוד בדרכם, עדיין  גם אחרי שתגיע הצרה 

תישאר לישראל פליטה, ִעָּמנּו ֵאל. 
עימות זה בתקופת אחז, גרם לנביא ותלמידיו שיישארו מבודדים נגד המלך והעם. אבל 
חכמים ראו בו רמז לעימות פנימי אחר, זה של ימי חזקיה ומצור סנחריב, גם שם היה 
הקיטוב בתוך העם חריף ביותר. המלך והנביא ניצבו יחדיו נגד חלק חשוב של העם. 
הדרכת הנביא לא להיגרר אחרי הקושרים, מופנית בראש ובראשונה אל חזקיה עצמו, 

ורק אחר כך אל העם:

"שבנא ישב ודרש בפני שלושה עשר רבבות, וחזקיה בפני אחד עשר. כאשר בא סנחריב 
חזקיה  השלימו  וסיעתו  'שבנא  בחץ:  ושיגרו  פתק  שבנא  לו  כתב  ירושלים,  על  וצר 
וסיעתו לא השלימו'. היה חזקיה מפחד, אמר: אולי חס ושלום תטה דעת המקום אחר 

הרוב, וכיון שהרוב ימסר לסנחריב גם אנו נימסר בידיו"92.

רמב"ם הלכות דעות ו' א'.  86
דברי הימים-ב כ' לז.  87

משלי ג' לא.  88
אבות דרבי נתן ט'.  89

שערי תשובה שער שלישי נ"א.  90
מלכים-ב ט"ז י יא.  91

תרגום סנהדרין כ"ו א. ראה להלן 'שבנא'.  92

חכמים מעלים על נס את אמונתו הגדולה של חזקיה, שלא פחד מפני האויב האשורי 
ומפני קשיי המצור, רק דבר אחד עשוי היה לרפות את ידיו, רוח הכניעה מבית והחשש 
סכנה  היא  בקרב העם  זו  דמורליזציה  כללי.  רוח עממי  להלך  ותהפוך  שמא תחלחל 
אמיתית. 'קול המון כקול שדי', אם העם יחדל להאמין, זו בעיה רוחנית פנימית מהותית 

שיש לה משמעות גם כלפי שמים, והיא עלולה להכריע את גורל המערכה: 

"רוחו של מקום ורצונו הוא דבק ברוח הבריות, וזה מפני כי הכללים יש להם 
דביקות גמור בו יתברך, עד שרוח המקום דבק ברוח הבריות"93. 

ְוָהָיה  ומגן:  מבצר  "ְלִמְקָּדׁש",  להם  שיהיה  בה',  לבטוח  יהודה  בני  את  מעודד  הנביא 
ם )יד(.  ְלִמְקָּדׁש ּוְלֶאֶבן ֶנֶגף ּוְלצּור ִמְכׁשֹול ִלְׁשֵני ָבֵּתי ִיְׂשָרֵאל ְלַפח ּוְלמֹוֵקׁש ְליֹוֵׁשב ְירּוָׁשלִָ

או שכוונתו  שהם יהיו 'ִמְקָּדׁש', ואז כל הנוגע בהם ייאשם94. 

ֶנֶגף וצּור  ֶנֶגף. מה כוונתו במסר ההפוך, ִמְקָּדׁש, או ֶאֶבן  אך הנביא מוסיף מיד: ּוְלֶאֶבן 
ִמְכׁשֹול? 

התשובה היא ששתי אפשרויות אלה קיימות. ה' יהיה 'ְלִמְקָּדׁש' לבני יהודה שבטחו בו, 
ו'ְלֶאֶבן ֶנֶגף ּוְלצּור ִמְכׁשֹול' לאלה שלא בטחו בו95: 

וקדושה,  ולהשפיע להם טובה  לכפר  אותו,  השכינה תהיה מקדש למקדשים 
אך תהיה גם אבן נגף וצור מכשול לב' בתי ישראל... הנגף שאמרתי יהיה לבית 
מלך ישראל, אם על פקח בן רמליהו שנגפו והרגו הושע בן אלה, ואם על הושע 
ומוקש, שהוא צור  יהיה פח  בן אלה שנפל ביד מלך אשור. והחלק שאמרתי 
מכשול, הוא ליושב ירושלם, הוא אחז היושב על כסא ירושלים. כלומר, לאחז 
לא יהיה נגף אלא רק לפח ולמוקש, שילכד בפח יוקשים ובצרות רבות כמפורש 

בדברי הימים96. 

ה"מוקש"  בלבד.  ירושלים  ליושבי  מכוון  הוא  לטובה,  כולו  הפסוק  את  לפרש  אפשר 
הכתוב  ומשמעות  היום.  המוקש  כתפקיד  זרים,  חדירת  למנוע  הגנתי,  תפקידו  כאן 
ִיְׂשָרֵאל  ָבֵּתי  ִלְׁשֵני  מסביב  ִמְכׁשֹול  ּוְלצּור  ֶנֶגף  ְלֶאֶבן  ויהיה  ירושלים,  על  יגן  שה'  היא, 
)בית המקדש ובית המלך(, ויגן עליהם מחדירת אויבים, וכן יהיה ְלַפח ּוְלמֹוֵקׁש מסביב 
ם. על כן ייכשלו כל העמים שינסו לתקוף את ירושלים -  ְוָכְׁשלּו ָבם ַרִּבים  ְליֹוֵׁשב ְירּוָׁשלִָ

ְוָנְפלּו ְוִנְׁשָּברּו ְונֹוְקׁשּו ְוִנְלָּכדּו )טו(. 

ואפשר גם להפך, כל הפסוק הוא נבואת פורענות למי שלא יבטח בה', ו"ִמְקָּדׁש" כאן 

דרך חיים אבות ג' י', וכן ב"נחלת אבות" לאברבנאל.  93
כפי שאמר ירמיה ב' ג, על ישראל: ֹקֶדׁש ִיְׂשָרֵאל ַלה' ֵראִׁשית ְּתבּוָאֹתה ָּכל ֹאְכָליו ֶיְאָׁשמּו ָרָעה ָּתֹבא   94

ֲאֵליֶהם ְנֻאם ה'.
אמר רבי יהושע בן לוי: מאי דכתיב, 'וזאת התורה אשר שם משה', זכה נעשית לו סם חיים, לא זכה   95

נעשית לו סם מיתה )יומא ע"ב ב(. 
על פי אלשיך, מצודות ומלבי"ם.  96
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משמעו הקדשה והכנה להריגה, כמו ַהִּתֵקם ְּכֹצאן ְלִטְבָחה ְוַהְקִּדֵׁשם ְליֹום ֲהֵרָגה97. 

10	 צֹור	ְּתעּוָדה	ֲחתֹום	ּתֹוָרה	ְּבִלֻּמָדי.

ָניו  יר ּפָ ְסּתִ יִתי ַליהָֹוה ַהּמַ ָדי: )יז( ְוִחּכִ ִלּמֻ עּוָדה ֲחתֹום ּתֹוָרה ּבְ ח' )ט"ז( צֹור ּתְ

ר ָנַתן ִלי ְיהָֹוה ְלאֹתֹות  ְוַהְיָלִדים ֲאׁשֶ ה ָאֹנִכי  יִתי לֹו: )יח( ִהּנֵ ְוִקּוֵ ית ַיֲעקֹב  ִמּבֵ

ַהר ִצּיֹון. ֵֹכן ּבְ ָרֵאל ֵמִעם ְיהָֹוה ְצָבאֹות ַהּשׁ ִיׂשְ ּוְלמֹוְפִתים ּבְ

העם לא שמע את דברי הנביא ולא רצה לקיים את התורה. הנביא ראה שדבריו נאמרים 
זו שחזה  לשווא וללא תועלת. על כן צרר את נבואתו וחתמה. אבל גם בשעה קשה 
כיצד חטאיו של אחז והידרדרותו הרוחנית של הדור, יביאו על יהודה פורענות וסבל רב. 
לא התייאש הנביא, אלא עמד והתפלל עליהם: ְוִחִּכיִתי ַלה' ַהַּמְסִּתיר ָּפָניו ִמֵּבית ַיֲעֹקב 
ְוִקֵּויִתי לֹו )יז(. הוא התפלל יחד עם בניו וציפה לרחמי שמים: ִהֵּנה ָאֹנִכי ְוַהְיָלִדים ֲאֶׁשר 

ָנַתן ִלי ה' ְלֹאתֹות ּוְלמֹוְפִתים ְּבִיְׂשָרֵאל )יח(. 
והוא לא נשאר לבדו אלא קיבל סיוע לפעולתו ולנבואתו, ֵמִעם ה' ְצָבאֹות ַהּשֵֹׁכן ְּבַהר 
ייעודו  יחד, לדחוף את העם אל  והארץ מתחברים פה  יח(. השכינה, התורה  )ח'  ִצּיֹון 

ותיקונו: ִּכי ה' ִיַּסד ִצּיֹון ּוָבּה ֶיֱחסּו ֲעִנֵּיי ַעּמֹו98. 
"ואמר רבי אילעא משום ר' אלעזר בר' שמעון: כשם שמצוה על אדם לומר דבר 
הנשמע, כך מצוה על אדם שלא לומר דבר שאינו נשמע. רבי אבא אומר: חובה. 

שנאמר, אל תוכח לץ פן ישנאך הוכח לחכם ויאהבך"99. 

ויכפיל את עונשו,  יגרום לו רעה  יביא טובה אלא  כאשר פרסום הדברים בציבור לא 
יש לידום. ואולי אין זו החלטה של הנביא, אלא צו אלוהי מפורש לחדול מלומר: צור 

וחתום, נצור, קשור התראתי וחתום התורה על לב לימודי תלמידך100. 
לתפקידו  וזומן  הוכן  הוא  במפעלו,  שם  וימשיך  מדרשו  בבית  יסתופף  עצמו  הנביא 
מלידה: ה' ִמֶּבֶטן ְקָרָאִני ִמְּמֵעי ִאִּמי ִהְזִּכיר ְׁשִמי... ּוְנַתִּתיָך ְלאֹור ּגֹוִים ִלְהיֹות ְיׁשּוָעִתי ַעד 
ְקֵצה ָהָאֶרץ )מ"ט א-ו(. לבית המדרש הזה יש שם, שמו ישעיהו רומז לתוכן נבואותיו 
לעתיד  והגאולה  בבל,  מגלות  הישועה  סנחריב,  מידי  ירושלים  ישועת  הישועה:  על 

ירמיהו י"ב ג. תרגום יונתן ורש"י.  97
י"ד לב, וראה כ"ח טז, ל"א ט.   98

יבמות ס"ה ב. מוטב שיהיו שוגגין ואל יהיו מזידין )ביצה ל' א(. ובמהר"ל )נתיבות עולם נתיב התוכחה   99
ב'(: פי' אם הדברים אינם נשמעים הוא מבזה דבר ה', שאמר להם דבר הש"י ואינם מקבלים. ודבר 
זה בזיון יותר לבזות התורה נגד העושים, ולפיכך כשם שמצוה לומר דבר הנשמע שהוא כבוד אל 
השם יתברך, כך מצוה שלא לומר דבר הבלתי נשמע, שהוא כנגד כבוד שמים אם מדבר דבר הבלתי 

נשמע.
100  רש"י.

ֵאל  ִהֵּנה  ִּתָּוֵׁשעּון )ל' טו(.  ָוַנַחת  'ישועה': ְּבׁשּוָבה  לבוא. והוא הרבה להשתמש בביטוי 
ְיׁשּוָעִתי ֶאְבַטח ְוֹלא ֶאְפָחד ִּכי ָעִּזי ְוִזְמָרת ָיּה ה' ַוְיִהי ִלי ִליׁשּוָעה )י"ב א(. ִּכי ְקרֹוָבה ְיׁשּוָעִתי 

ָלבֹוא )נ"ו א(. 
הוא ומשפחתו נעשו עדות חיה לדבריו, נשאו את נבואתו וזוהו אתה: ִהֵּנה ָאֹנִכי ְוַהְיָלִדים 
ֲאֶׁשר ָנַתן ִלי ה' ְלֹאתֹות ּוְלמֹוְפִתים ְּבִיְׂשָרֵאל )יח(. גם שמות בניו גוייסו לתפקיד. שמות 

כולם מסמלים את האמונה בישועה: ישעיהו, שאר ישוב, עמנואל, מהר שלל חש בז. 
בכלל ילדיו לא רק ילדיו הביולוגיים, אלא גם תלמידיו101.  הציווי: ֲחתֹום ּתֹוָרה ְּבִלֻּמָדי, 
סתום, ואפשר לפרשו כתואר לתלמידים102. כלומר, תשובת הנביא למצבו השפל של 
הדור, אינה הסתגרות פסיבית במעגל המשפחתי, אלא להפך מעשה רב, הקמת בית 

מדרש103. ישעיהו עמד וייסד את הגרעין ממנו תצמח הישועה הרוחנית. 
חזון ישעיהו נכתב ממש, כפי שנצטווה: צֹור ְּתעּוָדה ֲחתֹום ּתֹוָרה ְּבִלֻּמָדי )טז(. וכן נאמר 
לו: ַעָּתה ּבֹוא ָכְתָבּה ַעל לּוַח ִאָּתם ְוַעל ֵסֶפר ֻחָּקּה ּוְתִהי ְליֹום ַאֲחרֹון ָלַעד ַעד עֹוָלם )ל' ח(. 
ַהְּדָבִרים  ָּכל  ֵאת  ֵאַלי  ִיְקָרא  ִמִּפיו  ָּברּוְך:  ָלֶהם  ַוֹּיאֶמר  על ספר:  נכתבו  ירמיהו  דברי  גם 
ָהֵאֶּלה ַוֲאִני ֹּכֵתב ַעל ַהֵּסֶפר ַּבְּדיֹו104. אפשר שירמיהו המשיך את המודל הנבואי שנהג 

בימי ישעיהו.
ֵסֶפר  ֵאת  ָהֵאֶּלה  ַהְּסָפִרים  ֶאת  ָלקֹוַח  ִיְׂשָרֵאל  ֱאֹלֵהי  ְצָבאֹות  ה'  ָאַמר  ֹּכה  צווה:  ירמיהו 
ָיִמים  ַיַעְמדּו  ְלַמַען  ָחֶרׂש  ִּבְכִלי  ּוְנַתָּתם  ַהֶּזה  ַהָּגלּוי  ֵסֶפר  ְוֵאת  ֶהָחתּום  ְוֵאת  ַהֶּזה  ַהִּמְקָנה 
ַרִּבים105. תעודות משפטיות אפשר לשמר ימים רבים, וכאשר יגיע זמנם יחשפו אותן 
וישתמשו בהן. אך איך אפשר לגנוז את הרוח במסמכים, וכיצד יפיחו חיים באותיות 
מתות. על כן תורתו של ישעיהו לא תיכתב רק על הקלף אלא תימסר לידי תלמידיו 
החיים. אלה הם ִלּמּוֵדי ה' )נ"ד יג(, והם ישמרו את הנבואות הללו לדורות. הם שמעו 
אותן, האמינו בהן, ובתוך לבם יעמדו ימים רבים, כך שלקחם יישמר לדורות. כל עוד 
הם לא יתייאשו אלא ימשיכו להאמין ולקוות, ואף לבנות את עולמם הרוחני הלאומי 

ולהעמיקו, עשויה שעת הצרה להצמיח גם ישועה ורווחה.
"ר' יעקב בר אבא בשם ר' אחא, אמר ישעיה: ְוִחִּכיִתי ַלה' ַהַּמְסִּתיר ָּפָניו ִמֵּבית 
ַיֲעֹקב. אין לך שעה קשה כאותה שעה, שכתב בה: ְוָאֹנִכי ַהְסֵּתר ַאְסִּתיר ָּפַני ַּבּיֹום 
ַכח ִמִּפי ַזְרעֹו. ומה הועיל  ַההּוא106, ומאותה שעה, ִקֵּויִתי לֹו. שאמר: ִּכי ֹלא ִתּׁשָ
לו? ִהֵּנה ָאֹנִכי ְוַהְיָלִדים ֲאֶׁשר ָנַתן ִלי ה' ְלֹאתֹות ּוְלמֹוְפִתים. וכי ילדיו היו? והלא 

101  רד"ק.
102  כמו שאמר להלן )נ"ד יג(: ְוָכל ָּבַנִיְך ִלּמּוֵדי ה', וראה )ירמיה ב' כד(: ֶּפֶרה ִלֻּמד ִמְדָּבר.

ֱהוּו  ְדָבִרים,  ְׁשלָׁשה  ָאְמרּו  "ֵהם  א'(:  א'  )אבות  ציון  שיבת  בימי  הגדולה  כנסת  אנשי  למדו  וממנו    103
ְמתּוִנים ַּבִּדין, ְוַהֲעִמידּו ַתְלִמיִדים ַהְרֵּבה, ַוֲעׂשּו ְסָיג ַלּתֹוָרה".

104  ירמיהו ל"ו יח.
105  ירמיהו ל"ב יד.

106  דברים ל"א.
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תלמידיו היו? אלא מלמד שהיו חביבים עליו כבניו"107.

בתי מדרש נבואיים התקיימו כבר בימים קדמונים. לשמואל ותלמידיו היה בית מדרש 
לנבואה: ַוַּיְרא ֶאת ַלֲהַקת ַהְּנִביִאים ִנְּבִאים, ּוְׁשמּוֵאל ֹעֵמד ִנָּצב ֲעֵליֶהם, ַוְּתִהי ַעל ַמְלֲאֵכי 

ָׁשאּול רּוַח ֱאֹלִהים, ַוִּיְתַנְּבאּו ַּגם ֵהָּמה108. 
לאליהו ולאלישע היו תלמידים, חבורת בני נביאים. וגם לישעיהו היה 'בית תלמוד'109, 
עצמם  את  והכינו  אותן,  שיננו  נבואותיו,  את  כתבו  הקרובים,  תלמידיו  הסתופפו  בו 

להתעלות נשגבה.
גילוי  לחייהם.  הנוגעים  דברים  להם  ולומר  דורו  בני  את  להוכיח  הוא  הנביא  תפקיד 
עתידות רחוקות, לאחר מאות שנים, משמעותי רק אם יש לו גם לקח עכשווי. אבל 
בעניין זה יש מקום לבית מדרשו. יתכן שפרטים אלה בנבואות נמסרו לתלמידיו בצנעא, 
להתקיים  המשיך  זה  מדרש  בית  העת.  תגיע  כאשר  יפרסמון  והם  סתרים,  כמגילת 
שנים רבות ושימר את מורשתו של הנביא גם אחרי מותו. אותן נחמות שאמר ישעיהו 
נאמרו חלילה לשווא. עתידות  לא  להן,  ראוי  היה  לא  הדור  כי  נתקיימו בשעתו,  ולא 
פי  על  הבאים,  המאורעות  את  יפרש  מדרשו  ובית  זמן.  לאחר  במילואן  להתקיים  הן 

הנבואות הקודמות110. 

11	 ִּדְרׁשּו	ֶאל	ָהֹאבֹות.

ַהְמַצְפְצִפים  עִֹנים  ַהִּיּדְ ְוֶאל  ָהאֹבֹות  ֶאל  ְרׁשּו  ּדִ ֲאֵליֶכם  יֹאְמרּו  ְוִכי  יט(  )ח' 

ְלתֹוָרה  )כ(  ִתים.  ַהּמֵ ֶאל  ַהַחִּיים  ַעד  ּבְ ִיְדרֹׁש  ֱאלָֹהיו  ֶאל  ַעם  ֲהלֹוא  ים  ְהּגִ ְוַהּמַ

ַחר. ר ֵאין לֹו ׁשָ ָבר ַהֶּזה ֲאׁשֶ ּדָ ְוִלְתעּוָדה ִאם לֹא יֹאְמרּו ּכַ

כאשר הנביא מסתגר עם תלמידיו בבית מדרשו, תעלה השאלה, למי יפנה עתה העם 
בשאלותיו וספקותיו? אל הריק שנוצר, נכנסת עבודת האלילים שחיפשה ללא לאות 
יוכלו  העתיד,  בחיק  הטמון  את  יגלו  שאם  חשבו  הם  לבוא.  העתיד  את  לחשוף  דרך 
אל  העבר,  אל  דווקא  פנו  הם  העתיד  אל  בדרכם  גורלם.  את  ולשנות  עליו  להתגבר 

האבות והזקנים שמתו: "ְּבַעד ַהַחִּיים ֶאל ַהֵּמִתים". 
התורה שללה את הנוהג האלילי הזה מעיקרו: "ֹלא ִיָּמֵצא ְבָך ...ְוֹחֵבר ָחֶבר ְוֹׁשֵאל 
ִּכי ַהּגֹוִים ָהֵאֶּלה ֲאֶׁשר ַאָּתה יֹוֵרׁש אֹוָתם ֶאל  ְוִיְּדֹעִני ְוֹדֵרׁש ֶאל ַהֵּמִתים.  אֹוב 
האובות  ֱאֹלֶהיָך"111.  ה'  ְלָך  ָנַתן  ֵכן  ֹלא  ְוַאָּתה  ִיְׁשָמעּו  ֹקְסִמים  ְוֶאל  ְמֹעֲנִנים 

107  בראשית רבה מ"ב ג.
108  שמואל-א י"ט כ-כד.

109  פסיקתא דרב כהנא ט"ז.
110  עמוס חכם, הקדמה.

111  דברים י"ח יא-יד.

והידעונים אומרים דבר "ֲאֶׁשר ֵאין לֹו ָׁשַחר", עצתם חשוכה, ולא תראה את אור היום. 
אין גזירת גורל קובעת, והאדם אינו צריך להיכנע לה. קיימת בחירה חופשית והאדם 
יוצר את העתיד ומעצבו בידיו, על כן "ָּתִמים ִּתְהֶיה ִעם ה' ֱאֹלֶהיָך". הנביא מביט אל 
העתיד ולא אל העבר, הוא אינו יושב עם הזקנים אלא עם הילדים, עם בניו שרק עתה 

נולדו, איתם יוכל לקבוע את פני העתיד.
'ַהֵּמִתים', על אלהי העמים: איך נשאל אלהים  ְּבַעד ַהַחִּיים ֶאל ַהֵּמִתים, אפשר לפרש 

מתים, כאשר יש לנו אלהים חיים!? 
"אמר להם: אם יאמרו לכם אומות העולם הניחו את האלהים בשמים ודרשו 
אל האובות ואל הידעונים, אמרו להם: הלוא עם אל אלהיו ידרוש, האם ישראל 
אין  המבלי  לאחזיהו:  אליהו  שאמר  כשם  המתים?  אל  וידרוש  אלהיו  יניח 
נדרוש  זבוב אלהי עקרון112? למה  אלהים בישראל אתה שולח לדרוש בבעל 
אל המתים, לאלהות מתים, פה להם ולא ידברו, עינים להם ולא יראו113. בעד 
נדרוש?  ומלך עולם114. אם תאמר ממי  בו: הוא אלהים חיים  החיים, שכתוב 
הרי הוא אומר: ובאת אל הכהנים הלוים ואל השופט אשר יהיה בימים ההם 

ודרשת"115. 

גם בשעה של הסתר פנים כאשר אין נביא בישראל, עדיין יש תורה, ואפשר להיעזר 
בה ובחכמיה.

המדרש ראה את שני הפסוקים הללו כחריגים ותמה כיצד נכנס כל הדיון הזה לספר 
ישעיהו? מסקנתו המפתיעה היא לייחס אותם לבארי, אביו של הושע הנביא: 

אלא  שורה  אינו  הנביאים  על  ששורה  הקודש  רוח  אפילו  אחא:  רבי  "אמר 
במשקל. יש שמתנבא ספר אחד, ויש שנים. אמר רבי סימון: שני דברים נתנבא 
בארי ולא היה בהם כדי ספר, ונטפלו בישעיה. ואלו הן: וכי יאמרו אליכם דרשו 

אל האובות ואל הידעונים"116.

מסתבר שלא כיוונו לומר שנעשה פה מעשה עריכה חיצוני, בו הוכנסו דברי בארי אל 
תוך נבואת ישעיהו. אלא שלשני הנביאים יש נקודת חיבור פנימית, לשניהם תפקיד 

חשוב בפתיחת מעיין הנבואה בישראל, וישעיהו חזר כאן על נבואת בארי.
אך מדוע ייחסו את הדברים דווקא לבארי אבי הושע? האם זו מסורת שהייתה בידם, 

או שהסיקו כך מן הדברים עצמם? 
על  שקטרג  על  הושע  את  ביקרו  חכמים  ישראל.  על  זכות  לימוד  כאן  יש  כך,  או  כך 

ישראל:

112  מלכים-ב א' ו.
113  תהלים קט"ו ה.  

114  ירמיה י' י.
115  דברים י"ז ט. רבנו בחיי ויקרא כ"א א.

116  ויקרא רבה ט"ו ב'.
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פרק ח ז. לא תקום ולא תהיה

בני  בניך הם,  לומר:  לו  והיה  בניך חטאו.  הוא להושע:  ברוך  לו הקדוש  "אמר 
אמר  שלא  דיו  לא  עליהן.  רחמיך  גלגל  ויעקב,  יצחק  אברהם  בני  הם,  חנוניך 
באומה  העבירם  הוא  שלך  העולם  כל  עולם  של  רבונו  לפניו:  אמר  אלא  כך, 

אחרת"117. 

להם  משיב  ַהִּיְּדֹעִנים.  ְוֶאל  ָהֹאבֹות  ֶאל  ִּדְרׁשּו  אומרות:  העולם  כשאומות  עתה  והנה 
ִיְדֹרׁש. בניגוד לבנו הושע אומר בארי שטובים ישראל מן  ֱאֹלָהיו  ֶאל  ַעם  ֲהלֹוא  בארי: 
הגויים, אשר ילכו בשם אלהיהם, ואילו נצח ישראל לא ישקר בה', וכל הכופר בעבודה 

זרה נקרא יהודי118.

ַמְלּכֹו ּוֵבאלָֹהיו  ל ּבְ ף ְוִקּלֵ ה ְוָרֵעב, ְוָהָיה ִכי ִיְרַעב ְוִהְתַקּצַ ּה ִנְקׁשֶ )כא( ְוָעַבר ּבָ

ַוֲאֵפָלה  ָכה ְמעּוף צּוָקה  ַוֲחׁשֵ ָצָרה  ה  ְוִהּנֵ יט  ַיּבִ ֶאֶרץ  ְוֶאל  ְלָמְעָלה )כב(  ּוָפָנה 

ֵעת ָהִראׁשֹון ֵהַקל ַאְרָצה ְזֻבלּון  ר מּוָצק ָלּה ּכָ י לֹא מּוָעף ַלֲאׁשֶ ח. )כג( ּכִ ְמֻנּדָ

ִליל ַהּגֹוִים.  ן ּגְ ֶרְך ַהָּים ֵעֶבר ַהַּיְרּדֵ יד ּדֶ ִלי ְוָהַאֲחרֹון ִהְכּבִ ְוַאְרָצה ַנְפּתָ

על  יתקצף  הוא  ורעב:  צרות קשות  עליו  יעברו  בעצתם,  וילך  האובות  אל  מי שיפנה 
עצתם הרעה ויקלל אותם, אז יפנה את עיניו כלפי מעלה אל ה', בתקווה לישועה. אלא 

שזו לא תבוא לו באותה שעה, הוא יביט אל הארץ ויראה צרה וחשכה. 
חורבן מלכות ישראל נעשה בשלבים: 

"סנחריב119 הגלה ישראל שלש גליות. גלות ראשונה הגלה לראובני ולגדי ולחצי 
שבט המנשה. השנייה, שבט זבולן ונפתלי שנאמר, כעת הראשון הקל ארצה 

זבולן וארצה נפתלי. השלישי הגלה שאר השבטים שנא', והאחרון הכביד"120.

ככתוב: ִּביֵמי ֶּפַקח ֶמֶלְך ִיְׂשָרֵאל ָּבא ִּתְגַלת ִּפְלֶאֶסר ֶמֶלְך ַאּׁשּור ַוִּיַּקח ֶאת ִעּיֹון ְוֶאת ָאֵבל 
ַנְפָּתִלי  ֶאֶרץ  ֹּכל  ַהָּגִליָלה  ְוֶאת  ַהִּגְלָעד  ְוֶאת  ָחצֹור  ְוֶאת  ֶקֶדׁש  ְוֶאת  ָינֹוַח  ְוֶאת  ַמֲעָכה  ֵּבית 

ַוַּיְגֵלם ַאּׁשּוָרה121.
ַוַּיְגֵלם  ִּפְלֶנֶסר ֶמֶלְך ַאּׁשּור  ִּתְּלַגת  ְוֶאת רּוַח  ִיְׂשָרֵאל ֶאת רּוַח ּפּול ֶמֶלְך ַאּׁשּור  ַוָּיַער ֱאֹלֵהי 
ה ַוְיִביֵאם ַלְחַלח ְוָחבֹור ְוָהָרא ּוְנַהר ּגֹוָזן ַעד ַהּיֹום ַהֶּזה122. ָלראּוֵבִני ְוַלָּגִדי ְוַלֲחִצי ֵׁשֶבט ְמַנּׁשֶ
ִּכי ֹלא מּוָעף ַלֲאֶׁשר מּוָצק ָלּה. המציק לא יתעייף מלהמיט על הארץ חורבן אחרי חורבן: 

117  פסחים פ"ז א.
118  שו"ת דברי יציב ליקוטים והשמטות קי"ז.

119  הכוונה למלכי אשור באופן כללי, גם לפול ולתגלת פילאסר לפניו.
120  תנחומא מסעי י"ג.

121 מלכים-ב ט"ו כט.
122  דברי הימים-א ה' כו.

"אמר רבא אמר רבי יוחנן: כל המציק לישראל אינו עיף"123. 

היא  האנטישמיות  בעולם.  והמקובל  הטבעי  גבולות  את  עוברת  לישראל  ההצקה 
אובססיבית, ואין לה הסבר הגיוני, אנשים שונאים את ישראל בלי שיראו אותם ובלי 
שייפגעו מהם. התשובה לכך היא שהמציקים פועלים מכוחה של גזירת שמים, ועל כן 

הם לא יתעייפו ולא ירפו מטרפם, עד אשר תתמלא סאתה של גזירה זו. 
אך היו שהפכו את הדברים, ודרשו אותם באופן חיובי על מלכות חזקיה. יש הבדל גדול 
בין יהודה וישראל, מלכות ישראל פרקה מעליה עול תורה ועל כן אבדה, בעוד שמלכות 

יהודה נשאה בו והוא היווה את ייחודה ומהותה, ובזכותו שרדה: 
"א"ר אלעזר בר ברכיה: אין נמסר עם עייף בתורה ביד מי שמציק לו... שהרכיבו 

עליהם עול תורה. וראויין הללו לעשות להם נס כעוברי הים וכדורכי הירדן". 

יותר  נעשים  הטבעית,  המציאות  מן  נבדלים  הם  התורה  עול  ישראל  על  יש  כאשר 
רוחניים ודבקים במדריגה השכלית האלוהית. במקום זה יש גם אפשרות של נס, כמו 

שנעשה לעוברי הים ולדורכי הירדן שנעשה להם נס נבדל מן הטבע124. 

123  סנהדרין ק"ד ב. וכן אמרו )גיטין נ"ו ב(: היו צריה לראש וגו' כל המיצר לישראל נעשה ראש.
124  מהר"ל, חידושי אגדות סנהדרין.
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ח. העם ההולכים בחושך ראו אור גדול

ח.	ָהָעם	ַהֹהְלִכים	ַּבֹחֶׁשְך	ָראּו	אֹור	ָּגדֹול	
ַצְלָמֶות אֹור  ֶאֶרץ  ּבְ ֵבי  יֹׁשְ דֹול  ּגָ ְך ָראּו אֹור  חֹׁשֶ ּבַ פרק ט' )א( ָהָעם ַההְֹלִכים 

ְלָפֶניָך  ְמחּו  ׂשָ ְמָחה  ַהּשִׂ ְלּתָ  ִהְגּדַ \}לֹו\{  לֹא  ַהּגֹוי  יָת  ִהְרּבִ ֲעֵליֶהם:)ב(  ָנַגּה 

ה  לֹו ְוֵאת ַמּטֵ י ֶאת עֹל ֻסּבֳ ָלל: )ג( ּכִ ָקם ׁשָ ַחּלְ ר ָיִגילּו ּבְ ֲאׁשֶ ִציר ּכַ ּקָ ְמַחת ּבַ ׂשִ ּכְ

ְמָלה  ַרַעׁש ְוׂשִ י ָכל ְסאֹון סֵֹאן ּבְ יֹום ִמְדָין: )ד( ּכִ ֶבט ַהּנֵֹגׂש ּבֹו ַהִחּתָֹת ּכְ ְכמֹו ׁשֵ ׁשִ

ן  ִנּתַ ן  ּבֵ ָלנּו  ד  ֻיּלַ ֶיֶלד  י  ּכִ )ה(  ֵאׁש:  ַמֲאכֶֹלת  ֵרָפה  ִלׂשְ ְוָהְיָתה  ְבָדִמים  ְמגֹוָלָלה 

ר  ׂשַ ַעד  ֲאִבי  ּבֹור  ּגִ ֵאל  יֹוֵעץ  ֶלא  ּפֶ מֹו  ׁשְ ַוִּיְקָרא  ְכמֹו  ׁשִ ַעל  ָרה  ׂשְ ַהּמִ ִהי  ַוּתְ ָלנּו 

ְוַעל  ָדִוד  א  ּסֵ ּכִ ַעל  ֵקץ  ֵאין  לֹום  ּוְלׁשָ ָרה  ׂשְ ַהּמִ ה\{  \}ְלַמְרּבֵ ה  ְלַםְרּבֵ )ו(  לֹום:  ׁשָ

ְוַעד עֹוָלם ִקְנַאת  ה  ּוִבְצָדָקה ֵמַעּתָ ט  ּפָ ִמׁשְ ּבְ ּוְלַסֲעָדּה  ַמְמַלְכּתֹו ְלָהִכין אָֹתּה 

ה ֹּזאת: ֲעׂשֶ ְיהָֹוה ְצָבאֹות ּתַ

אֹור	ָּגדֹול.	1
גדול.  עתיד  ליהודה  ומבשר  גדולה,  בתקווה  ישעיהו  בא  אחז,  ימי  מצוקות  בעקבות 
ָראּו אֹור  ַּבֹחֶׁשְך  ַהֹהְלִכים  ָהָעם  ימים של אור גדול:  יבואו  ימי החשכה של אחז  אחרי 
ָּגדֹול. העתיד הוא של הילדים, אלה מבשרים את המפנה. הילד היולד יפתח דף חדש 
להכין  שלום,  שר  להיות  יזכה  והוא  ותתרומם  תצמח  היא  יהודה.  בתולדות  ומופלא 
חזון  או  קונקרטי,  וחזון  זו מציאות עכשווית  עולם. האם  עד  ובצדקה  אותה במשפט 
לעתיד הרחוק? שתי האפשרויות קיימות, והדבר נתון הרבה בידיהם. הילד הזה יכול 
להיות חזקיה, שיחולל שינוי מהותי ביהודה, יחזיר את הממלכה אל יסודות המשפט 

והצדקה, ויתקן תיקון רוחני פנימי ושורשי.

ומאירה. הכתוב  לרווחה, משחררת  מן החושך אל האור, מצרה  היציאה הפתאומית 
מדגיש, לא סתם אור אלא "אֹור ָּגדֹול". מי שהיה בחושך והאור זרח לו פתאם, האור 
הזה משמעותי ביותר בעבורו וזורח באור יקרות, יותר מן האור הרגיל. וכן אנו מברכים: 
ְעּבּוד ִלְגֻאָּלה, ְוֹנאַמר ְלָפָניו  ִמָּיגֹון ְלִׂשְמָחה, ּוֵמֵאֶבל ְליֹום טֹוב, ּוֵמֲאֵפָלה ְלאֹור ָּגדֹול, ּוִמּׁשִ

ִׁשיָרה ֲחָדָׁשה ַהְללּוָיּה1. 

"פירוש גדול, שהוא ָּגדֹול משאר אֹור, כי יתרון יש לאור שבא מן החושך, וחושך 
אין  עומדים  תשובה  שבעלי  'במקום  ולכן  גדול.  יותר  אור  הוא  לאור,  שהופך 
צדיקים גמורים יכולים לעמוד' מפני גודל האור המאיר, יותר מכפי כוחם של 

1  הגדה של פסח.

אור  חושך  מאותו  ונעשה  זכויות'  נעשו  'זדונות  כטעם  והוא  גמורים.  צדיקים 
גדול. נפשות ישראל הוכנו בהשגחת ה', שגם אם במחשך ילכו בהעדר נר מצוה 
ואור תורה, גם אז: ָהָעם ַהֹהְלִכים ַּבֹחֶׁשְך ָראּו אֹור ָּגדֹול. וה' יהיה להם לאלהים 
ביד חזקה ובחימה שפוכה, גם טרם שישתדלו. ואין הוא מניח להם להשתקע 

בחטא כל כך שלא יוכלו להתהפך ולחזור לאור גדול"2. 

מן הגאולה הלאומית החומרית, יש ללמוד גם על דרך גאולתו הרוחנית של כל אדם. 
לימוד התורה יכול להאיר לאדם את כל המחשכים ולגאול אותו. התורה שבכתב היא 
נשגבה היא היסוד, אבל חכמים הצביעו על ייתרון בלימוד התורה שבעל פה דווקא. 
לימוד תורה שבעל פה רחב יותר, קשה ומורכב יותר מאשר התורה שבכתב, אבל משום 

כך תגדל תחושת השמחה שבהישג הרוחני, ותוצאותיו יהיו גדולות ומזהירות יותר: 
גדול  אור  שראו  התלמוד,  בעלי  אלו  ָּגדֹול,  אֹור  ָראּו  ַּבֹחֶׁשְך  ַהֹהְלִכים  "ָהָעם 
שהקדוש ברוך הוא מאיר עיניהם באיסור והיתר, בטמא ובטהור. ולעתיד לבא 
שכפה  עד  התורה  את  ישראל  קבלו  ולא  בגבורתו'3.  השמש  כצאת  'ואוהביו 
ההר'4.  בתחתית  'ויתיצבו  שנאמר  כגיגית  ההר  את  הוא  ברוך  הקדוש  עליהם 
ואמר רב דימי בר חמא: א"ל הקדוש ברוך הוא לישראל: אם מקבלים אתם את 
התורה מוטב ואם לאו שם תהא קבורתכם. ואם תאמר על התורה שבכתב כפה 
עליהם את ההר, והלא משעה שאמר להן מקבלין אתם את התורה ענו כלם 
ואמרו: נעשה ונשמע, מפני שאין בה יגיעה וצער, והיא מעט, אלא אמר להן על 
התורה שבע"פ שיש בה דקדוקי מצות קלות וחמורות, והיא עזה כמות וקשה 
כשאול קנאתה, לפי שאין לומד אותה אלא מי שאוהב הקדוש ברוך הוא בכל 

לבו ובכל נפשו ובכל מאודו"5.

ְּכִׂשְמַחת	ַּבָּקִציר	.	2
ְמָחה ָׂשְמחּו ְלָפֶניָך ְּכִׂשְמַחת ַּבָּקִציר ַּכֲאֶׁשר ָיִגילּו ְּבַחְּלָקם  ִהְרִּביָת ַהּגֹוי ]ֹלא[ לֹו ִהְגַּדְלָּת ַהּׂשִ
ְמָחה'. אלא  ָׁשָלל )ב(. הנבואה מבשרת בשורה גדולה ועל כן הקרי הוא: 'לֹו ִהְגַּדְלָּת ַהּׂשִ
ְמָחה'. הרי אלה שני הפכים. מסתבר שהכתיב בא  שהכתיב הוא בא': 'ֹלא ִהְגַּדְלָּת ַהּׂשִ
לסייג ולומר, יש שמחה אבל לא תמיד ולא לכולם. פירוש אפשרי: 'לֹו' - לגוי הרבית 

על פי ר' צדוק הכהן, רסיסי לילה מ"א ועוד.  2
שופטים ה'.  3
שמות י"ט.  4

תנחומא נח ג'. היגיעה בתורה שבעל פה הוא ישיבה בחשך, שאין השגת האור מתגלה מיד אלא   5
ביום ראשון, שגנזו הקדוש ברוך הוא  ָּגדֹול הוא אור שנברא  גדול... אֹור  גדולה בצער  יגיעה  אחר 
לעמלי תורה שבעל פה שהם בחשיכה... והאור הגדול הוא למעלה למעלה מן האור שלנו, הוא אור 

שבעת הימים )על פי פרי צדיק מאמר קדושת שבת, ז'(.
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השמחה, אבל לאויביהם - לא הגדלת אבל המעטת6.
שמחת הקציר היא שמחה חיובית, האדם שמח על קנין חדש שזכה בו כפרי עבודתו 
לאדם  לו  "נוח  ומסודר:  טבעי  באופן  בעמלו  שצמחו  פירות  את  נוטל  הקוצר  ועמלו. 
בקב שלו". גם הניצחון מביא לו שלל רב, אף מציל את העם מחורבן, מבטל את האיום 
והרעה, ומחזיר את המצב לקדמותו7. אולם לשמחה מה זו עושה? השלל יכול להיות 
המלחמה  ואימי  אחרים,  של  עמלם  בפרי  גס  הלב  שלמה.  אינה  מתיקותו  אך  גדול, 
מעיבים על ההישג הזה. כאן, מבטיח הנביא, תהיה שמחה כפולה, העם עמד בניסיון 
לגאולה משחררת,  והחזיק בשלו. הנס השמיימי הפך את המלחמה  בגבורה  המצור 
העם לא יחזור למקום בו עמד קודם, אלא יזנק בצעדי ענק קדימה ויחזק את מעמדו, 

יש כאן הישג חיובי ועליו ראויה השמחה.

ִׁשְכמֹו  ַעל  ַהִּמְׂשָרה  ַוְּתִהי  ָלנּו  ִנַּתן  ֵּבן  ָלנּו  ֻיַּלד  ֶיֶלד  ִּכי  הנביא ממשיך בבשורתו הטובה: 
ַוִּיְקָרא ְׁשמֹו ֶּפֶלא יֹוֵעץ ֵאל ִּגּבֹור ֲאִבי ַעד ַׂשר ָׁשלֹום.

מיהו ילד זה? בפרקים הקודמים דובר על בניו של הנביא ישעיהו עצמו. אבל פה אין 
זה בנו שלו, שהרי הוא אומר: ַעל ִּכֵּסא ָדִוד ְוַעל ַמְמַלְכּתֹו. מדובר אפוא בבן המלך. לאחז 
היו כנראה שלושה ילדים. הראשון נהרג במלחמה עם פקח בן רמליהו: ַוַּיֲהֹרג ִזְכִרי ִּגּבֹור 
ֶאְפַרִים ֶאת ַמֲעֵׂשָיהּו ֶּבן ַהֶּמֶלְך8. את השני אחז העביר למולך. בנו חזקיה כנראה לא היה 
הבכור אלא הקטן והוא זה שמלך. ו"אע"פ שאחז רשע הוא, בנו הנולד לו זה כמה שנים 
צדיק יהיה"9. הציפייה שאחז ישאר נאמן במידה מסוימת לדרכו של בית דוד, האמונה 
שאחריו יתחולל בתוך בית המלוכה שינוי גדול ומהותי, וחזון העתיד הגדול הצפוי לו, 
הטובה  דברי  פשר  והם  לאחז,  ישעיהו  התייחס  בה  היחסית  הסבלנות  את  מסבירים 

שאמר לו. 

וארם, אך באותה שעה הוא  ישראל  הנוכחית עם  הנביא מתבונן על אימי המלחמה 
מרחיק לראות את אשר יהיה במלחמה הגדולה באשור, שמלחמה זו תתגמד לעומתה. 
האויב ישטוף את הארץ, עד צוואר יגיע, אך גם הוא ייפול בשערי ירושלים, לפני חזקיה 
המלך הצדיק. על הישועה הפתאומית הזאת, מפלת סנחריב וגאולת ירושלים העתידה, 

אומר הנביא כבר עתה: "ָהָעם ַהֹהְלִכים ַּבֹחֶׁשְך ָראּו אֹור ָּגדֹול" )א(.

ְּכיֹום	ִמְדָין.	3
הנביא קשר את נס הניצחון הנוכחי לניצחון ההיסטורי הגדול של גדעון: "ִּכי ֶאת ֹעל 
ֻסֳּבלֹו ְוֵאת ַמֵּטה ִׁשְכמֹו ֵׁשֶבט ַהֹּנֵגׂש ּבֹו ַהִחֹּתָת ְּכיֹום ִמְדָין" )ט' ג, ולהלן י' כו(. פועלו של 

רד"ק.  6
משלי יעקב צו.  7

דברי הימים-ב כ"ח ז  8
רש"י  9

הוא  ניצחונו  יותר מזה של שאר השופטים,  על הדורות הבאים  גדעון השאיר חותם 
מופת וסמל להשגחת ה' על עמו. על כן נזכרת ישועת גדעון גם בתהילים: "ֲעֵׂשה ָלֶהם 

ְּכִמְדָין... ִׁשיֵתמֹו ְנִדיֵבימֹו ְּכֹעֵרב ְוִכְזֵאב ּוְכֶזַבח ּוְכַצְלֻמָּנע ָּכל ְנִסיֵכימֹו"10. 

הקשר בין חזקיה לגדעון הוא עמוק ומהותי: 

יואש ואחז, אבותיהם של גדעון וחזקיה, עבדו עבודה זרה. לעומתם, הבנים מרדו  א. 
באבותיהם, עשו תשובה גדולה וביערו את חטאם. 

ב. בשני המקרים לווה הניצחון באותות שנועדו לחזק את לב מנהיג העם. 

וספג מפלה מוחצת:  רוסק מבפנים,  ג. בשני האירועים הוכה מחנה האויב משמים, 
ְוִהֵּנה ְצִליל ֶלֶחם  ַוֹּיאֶמר ִהֵּנה ֲחלֹום ָחַלְמִּתי  ְוִהֵּנה ִאיׁש ְמַסֵּפר ְלֵרֵעהּו ֲחלֹום  ַוָּיֹבא ִגְדעֹון 
ְׂשֹעִרים ִמְתַהֵּפְך ְּבַמֲחֵנה ִמְדָין ַוָּיֹבא ַעד ָהֹאֶהל ַוַּיֵּכהּו ַוִּיֹּפל ַוַּיַהְפֵכהּו ְלַמְעָלה ְוָנַפל ָהֹאֶהל11. 
וכן כאן: ִּכי ָכל ְסאֹון ֹסֵאן ְּבַרַעׁש ְוִׂשְמָלה ְמגֹוָלָלה ְבָדִמים ְוָהְיָתה ִלְׂשֵרָפה ַמֲאֹכֶלת ֵאׁש )ד(. 
סאון הוא כנראה רעש סנדלי החיילים )בארמית - מסאנא(, ובגדיהם המוכתמים בדם, 

שיהיו למאכולת אש. 

ד. גדעון קרא למזבח ה' שלום, וה' קרא לחזקיה שר שלום.

ה. הצניעות היתירה שהייתה בשניהם גרמה לגדעון לסרב להיות מלך, וחזקיה לא אמר 
שירה ולא נהיה משיח.

ו. אך התוצאה היא שבגלל זה, בניהם, אבימלך ומנשה, הרסו את כל שהקימו האבות.

ְלַמְרֵּבה	ַהִּמְׂשָרה.	4
הסתומה  המ'  את  דרשו  הפרשנים  וסתומה,  סופית  מ'  היא  המ'  ַהִּמְׂשָרה,  ְלַםְרֵּבה 

המופיעה באמצע מילה בדרך סוד ורמז: 
הישועה  ולעת  הגלות,  זמן  כל  פרוצים  שהם  ירושלם  חומות  יסתמו  "כאשר 

יסתמו הפרוצים, ואז תפתח המשרה שהיא סתומה עד מלך המשיח"12. 

הברכה תהיה כפולה: "לא יהיה קץ וגבול לרוב המשרה ולרוב השלום, הפך מהנהוג, 
שעם רוב המשרה אי אפשר שתהיה רוב שלום, כי יתגוררו עליה קנאת מקנאים"13.

אלא שחכמים ביקרו קשות את חזקיה ודרשו את המ"ם הסתומה דווקא כמגרעת: 
"אמר רבי תנחום, דרש בר קפרא בציפורי: מפני מה כל מ"ם שבאמצע תיבה 
וסנחריב  משיח  חזקיהו  לעשות  הוא  ברוך  הקדוש  ביקש  סתום?  וזה  פתוח 

תהילים פ"ג י-יב.  10
שופטים ז' יג.  11

רד"ק.  12
מלבי"ם.  13
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גוג ומגוג. אמרה מדת הדין לפני הקדוש ברוך הוא: רבונו של עולם, ומה דוד 
חזקיה  משיח,  עשיתו  לא  לפניך  ותשבחות  שירות  כמה  שאמר  ישראל  מלך 
שעשית לו כל הנסים הללו ולא אמר שירה לפניך תעשהו משיח? לכך נסתתם 

)המ"ם("14.

ְיִחְזִקָּיהּו  ָּכֹזאת  "ַוַּיַעׂש  הכתוב סיכם את מעשי חזקיה בראשית מלכותו באופן חיובי: 
ְּבָכל ְיהּוָדה ַוַּיַעׂש ַהּטֹוב ְוַהָּיָׁשר ְוָהֱאֶמת ִלְפֵני ה' ֱאֹלָהיו. ּוְבָכל ַמֲעֶׂשה ֲאֶׁשר ֵהֵחל ַּבֲעבֹוַדת 
מהלך  אך  ְוִהְצִליַח"15.  ָעָׂשה  ְלָבבֹו  ְּבָכל  ֵלאֹלָהיו  ִלְדֹרׁש  ּוַבִּמְצָוה  ּוַבּתֹוָרה  ָהֱאֹלִהים  ֵּבית 
מסע  הצדיק  חזקיה  ערך  כאשר  דווקא  למעשיו.  נאות  גמול  אינו  כך  אחר  האירועים 
עמוק של תשובה, הגיע צבא סנחריב: ַאֲחֵרי ַהְּדָבִרים ְוָהֱאֶמת ָהֵאֶּלה ָּבא ַסְנֵחִריב ֶמֶלְך 

ַאּׁשּור. 
ברור שהצרה לא באה בגין מעשי חזקיה הצדיק, אלא היא עונש על מעשי אביו, אחז 
הרשע, אך מעט מרירות יש כאן. אולי משום כך העונש הזה נשאר בגדר איום קשה ורע 
ולא התממש. סנחריב בא, אבל נפל בשערי ירושלים. הגאולה הגיעה והעיר ניצלה. אז 
ּוְלַסֲעָדּה  ְלָהִכין ֹאָתּה  ְוַעל ַמְמַלְכּתֹו  ָדִוד  ִּכֵּסא  זכה חזקיה לשבת על כסאו באמת: "ַעל 

ְּבִמְׁשָּפט ּוִבְצָדָקה". 
בכוח אלא  או  היו במלחמתו של חזקיה סממנים משיחיים. היא לא התנהלה בחיל 
ברוח ה'. כפי שיתאר הנביא את דמותו של המשיח להלן: ְוִהָּכה ֶאֶרץ ְּבֵׁשֶבט ִּפיו ּוְברּוַח 
ְׂשָפָתיו ָיִמית ָרָׁשע )י"א ד(. וכמו שתיאר זכריה: ְוֹזאת ִּתְהֶיה ַהַּמֵּגָפה ֲאֶׁשר ִיֹּגף ה' ֶאת ָּכל 
ם ָהֵמק ְּבָׂשרֹו ְוהּוא ֹעֵמד ַעל ַרְגָליו ְוֵעיָניו ִּתַּמְקָנה ְבֹחֵריֶהן  ָהַעִּמים ֲאֶׁשר ָצְבאּו ַעל ְירּוָׁשלִָ

ּוְלׁשֹונֹו ִּתַּמק ְּבִפיֶהם16. 
חיל  את  משמים  החרימו  בירושלים  במנוחה  שבהיותו  כן,  היה  חזקיהו  "גם 
לחזקיהו  לעשות  הוא  ברוך  הקדוש  שביקש  אמרו  לכן  לטבח,  ונתנום  אשור 
משיח ולסנחריב גוג ומגוג. שירד מים עד ים, במקום סנחריב שמלך בכיפה, 
שבח  נתן  שלא  מפני  זה  שנמנע  אלא  המשיח.  מלך  ע"י  להיות  שעתיד  כמו 
והודאה על כל הטובה אשר גמלו. כמו שעשו דבורה, יהושפט, וראשון לכולם 
משה אדונינו על הים. לכך נסתמה מ' של "לםרבה המשרה". המ' היא תחילת 
שמו של המשיח ומורה עליו. ואף על פי שפתח ה' את אוצרו להשפיע הטוב 
על חזקיהו, סתמו אחרי כן מלהיותו "מרבה במשרה", וכאילו אמר שעם היותו 
מלך שר וגדול, ושלום היה בימיו, הנה עם כל זה לא זכה להיותו מרבה המשרה, 

וה"ָׁשלֹום ֵאין ֵקץ", שהוא השיעור המופלג המיוחד למלך המשיח"17.

סנהדרין צ"א א.  14
דברי הימים-ב ל"א כ.  15

זכריה י"ד יב.  16
על פי אברבנאל, ישועות משיחו ח"ב, עיון ראשון ג'. וכן דרש ר' מנחם מנדל מרימנוב )מנחם ציון   17
- פרשת מצורע(: אף כי היה נכון לבו בטוח בד' שיצליח בכל אשר יפנה, כי מלחמת ה' הוא נלחם 
ישעיה טרם  עליו  והשקט, כמו שנתנבא  יותר בשלוה  היה חפץ  והיא מלחמת מצוה, מכל מקום 

מלחמת חזקיה הסתיימה בנס, אך ההגדרה: "שבהיותו במנוחה בירושלים" אינה תיאור 
מדוייק של קושי המלחמה. המצור הקשה, חורבן לכיש וכל הערים הבצורות, שממת 
הארץ, הבהלה, כל אלה לא היו בשום פנים 'מנוחה'. מלחמה זו התנהלה עמוק בתוך 
סדרי הטבע, ואם היא דוגמה למשיח, הרי שדרכו אינה סוגה בשושנים. אף על פי כן 
סופו המפתיע של סנחריב צבע את הכול בצבעים משיחיים. אבל חכמים לא התמקדו 

בנס, אלא בחנו את תוצאותיו המדיניות והרוחניות, ואלה גרמו אכזבה גדולה.
האות ם' החריגה מזמינה את הדרשנים ללמוד ממנה. מול המ"ם הסתומה המופיעה 
ְּבחֹוֹמת  ׂשֵבר  ָוֱאִהי  מילה:  בסוף  פתוחה  מ"ם  בנחמיה  קיימת  המילה,  באמצע  כאן 
ם ֲאֶׁשר ֵהמְּפרּוִצים ]ֵהם ְּפרּוִצים[ ּוְׁשָעֶריָה ֻאְּכלּו ָבֵאׁש18. המ"ם הסתומה )האות  ְירּוָׁשלִַ
הפתוחה  והמ"ם  ירושלים(19,  בחומות  הפרצות  ייסתמו  )שאז  לגאולה  קשורה  'ם'( 
)משאירה רוח אחת פרוצה( מבטאת את זמן הגלות. ה'מ"ם' הפתוחה מבטאת זמניות, 
וה'מ"ם' הסתומה מבטאת סיום וקביעות. לעתיד לבוא: ה'מ' של "המ פרוצים" - תיסגר, 
וחומת ירושלים תחסם לעד, וה'ם' של "לםרבה המשרה..." שקטעה את הריבוי בזמן 

חזקיה, תחזור ותיפתח לקבל שפע רב.

כלומר:  מסובבת"20  אינה  צפונית  ורוח  דומה,  הוא  לאכסדרה  "עולם  אמרו:  חכמים 
העולם אינו מושלם, וכאילו יש לו רק ג' כתלים, והרוח הרביעית )הצפונית המסוכנת, 
ממנה תפתח הרעה( 'פרוצה'. אך כאשר תבוא הגאולה, העולם יסובב מכל ד' רוחותיו 

וכל הפרצות יסגרו21. 

ֶּפֶלא	יֹוֵעץ	.	5
ַוִּיְקָרא ְׁשמֹו ֶּפֶלא יֹוֵעץ ֵאל ִּגּבֹור ֲאִבי ַעד ַׂשר ָׁשלֹום. 

כמה שמות יש כאן? 

צאתו מרחם אמו: למרבה המשרה ולשלום אין קץ, וזה ג"כ מאהבת ישראל שלא היה רוצה לסכן 
נפש אחת מישראל, רק שישבו בהשקט ובבטחה להיות פנוים לעבודת הבורא יתברך ויתעלה זכרו.

נחמיה ב' יג.  18
רד"ק.  19

20  בבא בתרא כ"ה א.
אור תורה, יג: רוח צפונית הוא הפרצה אשר מצפון, שיצר הרע הצפון בלבו של אדם, שבזה מוצא   21
פתח פתוח לחטוא ליוצרו בסוברו שאין בזה עון אשר חטא, וצריך להיות גבור בתורה לעמוד בפרץ. 
ולכן התחלה התורה בב' שהוא פרוץ מצפון, שעל ידי התורה סותמים הפרצה, ולכן בקש הקדוש 
ברוך הוא לעשות חזקיה משיח, שהוא היה המלך אשר עמד בפרץ והרים דגל התורה מאד, כמו 
שאמרו רבותינו ז"ל שנעץ חרב בבית המדרש כו', ולכן כתיב בו למרבה המשרה כו' במ' סתומה. 
וגמר סתימתו יהיה לימות המשיח, שאז ובער רוח הטמאה מן הארץ, כי יתגלה התורה בכללה כמו 
שנאמר )נ"ד יג(: וכל בניך למודי ה', ואז: ורב שלום בניך )שם(, כי אין שטן ואין פגע רע. ועל זה נאמר 

ולשלום אין קץ )ו(.
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א. אין כאן אלא שם אחד: ַׂשר ָׁשלֹום, וכל השמות הראשונים הם שמות ה', והוא שקרא 
לחזקיה בשם האחרון22. 

"יבא  שמות:  לשמונה  חלוקה  פה  קיימת  עצמו,  בפני  שם  היא  בפסוק  מילה  כל  ב. 
חזקיהו שיש לו שמונה שמות ויפרע מסנחריב שיש לו שמונה שמות"23. 

לפירוש זה של הפסוק קוראים לאדם בשם אלהים 'ֵאל ִּגּבֹור', הכיצד? התשובה: מאחר 
דרך  על  'אל',  "וזה שקראו  כך:  כינוהו  כן  על  כל דמות אנושית,  ומעלת המשיח מעל 

ההפלגה להודיע שגדולתו מעולה ממעלת כל אדם"24. 

עצם  על  להורות  אינם  השמות  בזולתה...  ולא  זו  בנבואה  לא  השם,  יבהילכם  "אל 
הנקראים בהם, רק על סבתם הראשונה. משה קרא שם המזבח 'ה' נסי' ואין פתי בעולם 
שיחשוב שהשם המיוחד לו, יאות לאחר זולתו, אבל להזכיר הנס שבא במקום ההוא. 
וכמהו קריאת גדעון למזבח 'ה' שלום' מפני שאמר לו מלאך השם 'שלום לך אל תירא'. 

ויש עוד דוגמאות כאלה, "ַוִּיְקָרא לֹו ֵאל, ֱאֹלֵהי ִיְׂשָרֵאל", "ַאִני ָאַמְרִּתי ֱאֹלִהים ַאֶּתם"25. 

ג. יש כאן ששה שמות: "וקרא לו הקדוש ברוך הוא שש שמות"26. כלומר, פלא הוא שם 
בפני עצמו, וכן יועץ, אל וגבור: ֶּפֶלא, יֹוֵעץ, ֵאל, ִּגּבֹור, ֲאִבי ַעד, ַׂשר ָׁשלֹום. 

"וימד שש שעורים וישת עליה. א"ר סימון, דרש בר קפרא בצפורי: וכי יש דרכו 
של מלך לישא לו אשה בשש שעורים, או דרכה של אשה להנשא בשש סאין? 
א"ר יהודה בר ר' סימון: בזכות וימד שש שעורים וישת עליה זכה ועמדו ממנה 
חנניה  יאשיהו,  חזקיהו,  דוד,  מדות.  שש  בהן  ואחד  אחד  וכל  צדיקים,  ששה 
מישאל ועזריה, דניאל ומלך המשיח... חזקיה שנאמר: למרבה המשרה ולשלום 

אין קץ על כסא וגו' ויקרא שמו פלא יועץ אל גבור אבי עד שר שלום"27. 

וכן בזוהר, הפסוק מחולק לששה שמות: פלא – חכמה, יועץ – בינה, אל – חסד, גבור 
– גבורה, אבי-עד – ז"א )בעיקר תפארת( ושר שלום – יסוד28. הביטויים הראשונים הם 

דרגות יותר גבוהות, ועל כן מתחלק כל ביטוי לשניים וכל מילה היא שם בפני עצמו.

ד. חמשה שמות: פלא, יועץ, אל גבור, אבי עד, שר שלום29. 

רש"י, רד"ק.  22
סנהדרין צ"ד א.  23

רמב"ם, אגרת תימן.  24
אברבנאל, תהילים פ"ב ו, מלמד התלמידים, פרשת במדבר.  25

הרמב"ם איגרת תימן.  26
מדרש רות ז' ג'.   27

זוהר ח"ג ל"א א. חלוקה זו יכולה להיות גם כנגד ששה סדרי משנה.  28
אבן עזרא.  29

ִקְנַאת	ה'	ְצָבאֹות	ַּתֲעֶׂשה	ֹּזאת	.	6
הנביא חותם את חזון הולדת הילד העתיד להביא את בשורת התיקון והשלום לעולם, 
במילים: ִקְנַאת ה' ְצָבאֹות ַּתֲעֶׂשה ֹּזאת. כלומר, גם אם אין עתה במציאות הנוכחית של 
אחז שום בסיס לתקווה זו,  אף על פי כן גם לרשעים תבוא תשועת ה', למרות שאינם 

ראויים לגאולה.

זה היה סוד הצלחתה של מלכות ישראל בימי ירבעם בן יואש, הוא חטא כמו שאר המלכים: 
ַוַּיַעׂש ָהַרע ְּבֵעיֵני ה' ֹלא ָסר ִמָּכל ַחֹּטאות ָיָרְבָעם ֶּבן ְנָבט ֲאֶׁשר ֶהֱחִטיא ֶאת ִיְׂשָרֵאל30. אף על 
ָהֲעָרָבה.  ָים  ַעד  ֲחָמת  ִמְּלבֹוא  ִיְׂשָרֵאל  ְּגבּול  ֵהִׁשיב ֶאת  פי כן זכה להצלחה מופלאה: הּוא 

סתירה זו התמיהה את הכול, והשאלה הציקה לבני הדור, מדוע דרך רשעים צלחה? 

הכתוב חשף את מסתרי ההשגחה והורה: ִּכי ָרָאה ה' ֶאת ֳעִני ִיְׂשָרֵאל ֹמֶרה ְמֹאד ְוֶאֶפס 
ָמִים  ָעצּור ְוֶאֶפס ָעזּוב ְוֵאין ֹעֵזר ְלִיְׂשָרֵאל. ְוֹלא ִדֶּבר ה' ִלְמחֹות ֶאת ֵׁשם ִיְׂשָרֵאל ִמַּתַחת ַהּׁשָ

ַוּיֹוִׁשיֵעם ְּבַיד ָיָרְבָעם ֶּבן יֹוָאׁש31.

הרעיון שהגאולה תבוא להסיר את החרפה של חילול השם, הוא נקודה מרכזית בנבואת 
ַעל  ָוֶאְחֹמל  יחזקאל, המדגיש בחריפות, שקנאת ה' אינה לעמו, אלא לשמו ולכבודו: 
ֵׁשם ָקְדִׁשי ֲאֶׁשר ִחְּללּוהּו ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ַּבּגֹוִים ֲאֶׁשר ָּבאּו ָׁשָּמה. ָלֵכן ֱאֹמר ְלֵבית ִיְׂשָרֵאל ֹּכה 
ָאַמר ֲאֹדָני ה' ֹלא ְלַמַעְנֶכם ֲאִני ֹעֶׂשה ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ִּכי ִאם ְלֵׁשם ָקְדִׁשי ֲאֶׁשר ִחַּלְלֶּתם ַּבּגֹוִים 
ְוָיְדעּו  ְוִקַּדְׁשִּתי ֶאת ְׁשִמי ַהָּגדֹול ַהְמֻחָּלל ַּבּגֹוִים ֲאֶׁשר ִחַּלְלֶּתם ְּבתֹוָכם  ֲאֶׁשר ָּבאֶתם ָׁשם. 

ַהּגֹוִים ִּכי ֲאִני ה' ְנֻאם ֲאֹדָני ה' ְּבִהָּקְדִׁשי ָבֶכם ְלֵעיֵניֶהם32.
הגאולה עשויה לבוא בזכות מעשי העם בכל שעה, אבל גם כאשר העם אינו ראוי לה, 

תבוא הגאולה בשעה היעודה לכבוד שמים ואינה מותנית במעשי העם33. 
יש גם חלוקה סובייקטיבית, בין דור שתחושת החוסר כה עמוקה, והצימאון והציפייה 
כה גדולים, שהגאולה מוכרחה לבוא כהכרח קיומי, ובין דור שאינו מרגיש צורך בגאולה 

ואינו זקוק לה, ואז הופעת הישועה היא פתאומית ובאה ביוזמה שמיימית: 
"'בעתה' היינו כשכבר חסר לו הדבר, והוא צמא ומשתוקק ונצרך לה. וכן הוא 
'בעתה' לענין ביאת משיח, כאשר יהיו הכל צמאים לישועתו, ולא יהיה שום עצה 
אחרת לישועת ישראל. ו'אחישנה' היינו טרם יקראו, שמקדים רפואה למכה"34.

מלכים-ב י"ד כד כה.  30
מלכים-ב י"ד כו-כז.  31
יחזקאל ל"ו כא-כג.  32

זכו  זכו אחישנה, לא  וכתיב אחישנה?  לוי רמי: כתיב בעתה  בן  יהושע  רבי  "אמר רבי אלכסנדרי:   33
בעתה". "דודאי יש זמן לגאולה, אבל התשובה מקרבת לבא קודם זמנה"  סנהדרין צ"ח א. מהרש"א 

יומא פ"ו ב.
צדקת הצדיק נ'.  34
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ח. העם ההולכים בחושך ראו אור גדול

ְּבָכל	זֹאת	ֹלא	ָׁשב	ַאּפֹו	ְועֹוד	ָידֹו	ְנטּוָיה.	7

ֶאְפַרִים  ּלֹו  ּכֻ ָהָעם  ְוָיְדעּו  )ח(  ָרֵאל:  ִיׂשְ ּבְ ְוָנַפל  ַיֲעקֹב  ּבְ ֲאדָֹני  ַלח  ׁשָ ָבר  ּדָ )ז(  ט' 

ְקִמים  ַגֲאָוה ּוְבגֶֹדל ֵלָבב ֵלאמֹר: )ט( ְלֵבִנים ָנָפלּו ְוָגִזית ִנְבֶנה ׁשִ ב ׁשְֹמרֹון ּבְ ְויֹוׁשֵ

ְיַסְכֵסְך:  ְוֶאת אְֹיָביו  ְרִצין ָעָליו  ָצֵרי  ְיהָֹוה ֶאת  ב  ּגֵ ַוְיׂשַ )י(  ַנֲחִליף:  ַוֲאָרִזים  עּו  ּדָ ּגֻ

זֹאת  ָכל  ּבְ ה  ּפֶ ָכל  ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ ַוּיֹאְכלּו ֶאת  ים ֵמָאחֹור  ּתִ ּוְפִלׁשְ ֶדם  ִמּקֶ )יא( ֲאָרם 

ב ַאּפֹו ְועֹוד ָידֹו ְנטּוָיה: לֹא ׁשָ

ְויֹוֵׁשב  ֶאְפַרִים  ֻּכּלֹו  ָהָעם  ְוָיְדעּו  ככתוב:  ושומרון,  אפרים  מלכות  על  נאמרה  זו  נבואה 
ֹׁשְמרֹון )ח(. אלא שדברי הנביא נאמרו באוזני יושבי ירושלים, ואליהם עיקר כוונתו35. 
ככתוב בכותרת הספר: ֲאֶׁשר ָחָזה ַעל ְיהּוָדה ִוירּוָׁשָלם. בני ירושלים צריכים ללמוד לקח 

מנפילת שומרון, כי עתה הם הבאים בתור, הם הפכו ליעד הצבאי הבא של אשור. 
הנבואה מחולקת לארבע פסקאות שכל אחת מסתיימת במסקנה: ְּבָכל ֹזאת ֹלא ָׁשב 
אל  הקל  מן  וארבעה',  'שלושה  במתכונת  הן  הפסקאות  ארבע  ְנטּוָיה.  ָידֹו  ְועֹוד  ַאּפֹו 
הראשונים  חלקיה  בשלושת  והולכת36.  מסלימה  הנביא  של  הקשה  ותוכחתו  הכבד, 
היא מזכירה אירועים שכבר התרחשו ולא הוסקה מהן המסקנה הראויה, ועל כן מאיים 

עליהם הנביא בתוכחה רביעית העתידה לבוא.
תבנית הנבואה דומה לסגנון התוכחה שבתורה: ְוִאם ֵּתְלכּו ִעִּמי ֶקִרי ְוֹלא ֹתאבּו ִלְׁשֹמַע 

ִלי ְוָיַסְפִּתי ֲעֵליֶכם ַמָּכה ֶׁשַבע ְּכַחֹּטאֵתיֶכם37. 

א.
יושבי שומרון לחשבון  התחזקות אשור והתקדמות כיבושיה היו אמורים לעורר את 
נפש ותשובה, להיות אות אזהרה מהבהב גם לצופים מרחוק, ליושבי ירושלים. חורבן 
מלכות שומרון התרחש בשלבים. אחרי כל גל עוד נותרה אפשרות של תיקון, ומשזה 
לא נעשה, הגיע הגל הבא. עונשו של אפרים יבוא, ובריתו עם ארם תושם לאל, אויביו 

מסביב, ממזרח וממערב, ישפילו את גאוותו. 
ממלכת ישראל חטאה בגאווה, וענתה לאזהרת הנביא תשובה חצופה ומתגרה: ְלֵבִנים 
ָנָפלּו ְוָגִזית ִנְבֶנה ִׁשְקִמים ֻּגָּדעּו ַוֲאָרִזים ַנֲחִליף. אין אנו מפחדים מן החורבן38. אם יפול 

גם נבואות ישעיהו לשאר העמים כוונו כנראה לאוזניהם של תושבי ירושלים.   35
מעין האמור בעמוס א' וב': ַעל ְׁשלָׁשה ִּפְׁשֵעי ְיהּוָדה ְוַעל ַאְרָּבָעה ֹלא ֲאִׁשיֶבּנּו.  36

ויקרא כ"ו כא, כג כד וכן כז כח. ובדומה לזה בדברים כ"ח כ, כד, מה, נא, סא "עד השמדך".  37
ייחסו חכמים גם לדור המבול )סנהדרין ק"ח ב(: מלמד שהיה נח הצדיק מוכיח  ביטוי חצוף כזה   38
אותם ואמר להם דברים שהם קשים כלפידים, והיו ]מבזין[ אותו. אמרו לו: זקן, תיבה זו למה? אמר 
להם: הקדוש ברוך הוא מביא עליכם את המבול. אמרו: מבול של מה... אם של מים הוא מביא, יש 

לנו עששיות של ברזל שאנו מחפין בהם את הארץ.

ְוֹגֶדל  ַגֲאָוה  הבניין נבנה אותו מחדש, טוב יותר ממה שהיה. תשובתם היא ביטוי של 
הֵלָבב, הגאווה מוחקת את מורא השמים ומציבה את האדם במרכז. חברה שאין בה 
מתערערים,  הלאומיים  המוסריים  היסודות  מסוכנת39.  להיות  הופכת  שמים  יראת 
ִלְהיֹות  ַעִּמי  ֲעִנֵּיי  ִמְׁשַּפט  ְוִלְגֹזל  ַּדִּלים  ִמִּדין  ְלַהּטֹות  והעוול:  החמס  אל  קצר  והמרחק 

ַאְלָמנֹות ְׁשָלָלם ְוֶאת ְיתֹוִמים ָיֹבּזּו )י' ב(. 

ב.

הּו ְוֶאת ְיהָֹוה ְצָבאֹות לֹא ָדָרׁשּו: )יג( ַוַּיְכֵרת ְיהָֹוה  ּכֵ ב ַעד ַהּמַ )יב( ְוָהָעם לֹא ׁשָ

ה ְוַאְגמֹון יֹום ֶאָחד: )יד( ָזֵקן ּוְנׂשּוא ָפִנים הּוא ָהרֹאׁש  ּפָ ָרֵאל רֹאׁש ְוָזָנב ּכִ ִמִּיׂשְ

ָריו  ָ ֵרי ָהָעם ַהֶּזה ַמְתִעים ּוְמֻאּשׁ ְ ֶקר הּוא ַהָּזָנב: )טו( ַוִּיְהיּו ְמַאּשׁ ֶ ְוָנִביא מֹוֶרה ּשׁ

ַמח ֲאדָֹני ְוֶאת ְיֹתָמיו ְוֶאת ַאְלְמֹנָתיו  חּוָריו לֹא ִיׂשְ ן ַעל ּבַ ִעים: )טז( ַעל ּכֵ ְמֻבּלָ

ב ַאּפֹו ְועֹוד  ָכל זֹאת לֹא ׁשָ ה ּדֵֹבר ְנָבָלה ּבְ י ֻכּלֹו ָחֵנף ּוֵמַרע ְוָכל ּפֶ לֹא ְיַרֵחם ּכִ

ָידֹו ְנטּוָיה:

העם החמיץ את ההזדמנות לתקן, והתוצאה תהיה הכרתת ההנהגה: ַוַּיְכֵרת ה' ִמִּיְׂשָרֵאל 
ֹראׁש ְוָזָנב ִּכָּפה ְוַאְגמֹון יֹום ֶאָחד40. 

והשני מן הצומח. בראשון הראש  הנביא משתמש בשני משלים האחד מעולם החי 
והזנב, אלה שני קצות הגוף האחד. החטא שיבש את סדר ההנהגה וההיררכיה, העם 
ֶקר הּוא ַהָּזָנב, והעם נועץ בו והפך אותו לראש.  הקדים את הזנב לראש. הָנִביא מֹוֶרה ּׁשֶ
יגלה מהרה שהליכה אחרי הזנב תפיל אותו בטעויות קשות, וסבל רב יבוא  אך הוא 
שהחטא  יהיה  עונשו  )טו(.  ְמֻבָּלִעים  ָריו  ּוְמֻאּׁשָ ַמְתִעים  ַהֶּזה  ָהָעם  ֵרי  ְמַאּׁשְ ַוִּיְהיּו  עליו: 

יהפוך למציאות ממשית, ואלה יהיו מנהיגיו: 

"למה הדבר דומה? לנחש הזה שאמר הזנב לראש: עד מתי אתה מתהלך תחלה, 
אני אלך תחלה. אמר ליה: לך. הלך ומצא גומא של מים והשליכו לתוכה. מצא 
אש והשליכו לתוכו. מצא קוצין והשליכו לתוכן. מי גרם לו, על שהלך הראש 
אחר הזנב. כך כשקטנים נשמעים לגדולים הם גוזרים לפני המקום והוא עושה, 

ובשעה שהגדולים מהלכין אחר הקטנים הם נופלים לאחר פניהם"41. 

משל הכיפה והאגמון מפריד את העם לגופים שונים. צמרת התמר הגבוהה והגאה 
מתנשאת מעל שיח הגומא המרכין את ראשו ומשפילו מול הגבוהים ממנו. כלומר, 

ַרק ֵאין ִיְרַאת ֱאֹלִהים ַּבָּמקֹום ַהֶּזה ַוֲהָרגּוִני ַעל ְּדַבר ִאְׁשִּתי בראשית כ' יא.  39
הנביא חוזר על דימוי זה של הרס התשתית הלאומית, גם ביחס למצרים: "ְוֹלא ִיְהֶיה ְלִמְצַרִים ַמֲעֶׂשה   40

ֲאֶׁשר ַיֲעֶׂשה ֹראׁש ְוָזָנב ִּכָּפה ְוַאְגמֹון" י"ט טו.
דברים רבה א' ח'.  41
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הליכת הראש אחרי הזנב אף על פי שהיא קשה, היא עדיין הליכה מלוכדת, המאפשרת 
והאגמון,  הכיפה  אל  לבסוף  תביא  הרעה  ההנהגה  אולם  מוגדרים.  יעדים  השגת 

להתפוררות הציבור, לפילוג ואנרכיה, זו גרועה מן האחדות תחת הנהגה רעה. 

קצה,  אל  מקצה  תיכרת  ההנהגה  כל  בישראל,  שמות  שיעשו  יהיה  העם  של  עונשו 
ֶקר. וכלה  מן הגבוה עד הנמוך, החל במנהיגי העם: ָזֵקן ּוְנׂשּוא ָפִנים גם ָנִביא מֹוֶרה ּׁשֶ
ַאְלְמֹנָתיו  ְוֶאת  ְיֹתָמיו  ְוֶאת  ֲאֹדָני  ִיְׂשַמח  ֵּכן ַעל ַּבחּוָריו ֹלא  בחלשים משולי החברה: ַעל 
ְיַרֵחם )טז(. הבחורים יפלו בקרב ונשיהם יהפכו אלמנות, אך אין מקום לרחמים  ֹלא 

עליהם: ִּכי ֻכּלֹו ָחֵנף ּוֵמַרע ְוָכל ֶּפה ֹּדֵבר ְנָבָלה, ְּבָכל ֹזאת ֹלא ָׁשב ַאּפֹו ְועֹוד ָידֹו ְנטּוָיה.

ג.

כּו  ִסְבֵכי ַהַּיַער ַוִּיְתַאּבְ ת ּבְ ּצַ ִית ּתֹאֵכל ַוּתִ ִמיר ָוׁשַ ָעה ׁשָ י ָבֲעָרה ָכֵאׁש ִרׁשְ )יז( ּכִ

ַמֲאכֶֹלת ֵאׁש  ם ָאֶרץ ַוְיִהי ָהָעם ּכְ ֶעְבַרת ְיהָֹוה ְצָבאֹות ֶנְעּתַ ן: )יח( ּבְ אּות ָעׁשָ ּגֵ

מֹאול ְולֹא  ַוּיֹאַכל ַעל ׂשְ ְוָרֵעב  ָיִמין  ַוִּיְגזֹר ַעל  ַיְחמֹלּו: )יט(  ִאיׁש ֶאל ָאִחיו לֹא 

ו  ה ַיְחּדָ ֶ ה ֶאת ֶאְפַרִים ְוֶאְפַרִים ֶאת ְמַנּשׁ ֶ ר ְזרֹעֹו יֹאֵכלּו: )כ( ְמַנּשׁ ׂשַ ֵבעּו ִאיׁש ּבְ ׂשָ

ב ַאּפֹו ְועֹוד ָידֹו ְנטּוָיה ָכל זֹאת לֹא ׁשָ ה ַעל ְיהּוָדה ּבְ ֵהּמָ

כאן מתואר העונש כאש שמתחילה מלמטה ועולה למעלה. היא עוברת מן הקוצים 
עונש טבעי, הרשעה  עונשו של העם הוא  ולבסוף שורפת את הכול.  היער  אל סבכי 
יצרה אקלים חברתי נורא שמכלה את יוצריו: ַוְיִהי ָהָעם ְּכַמֲאֹכֶלת ֵאׁש ִאיׁש ֶאל ָאִחיו ֹלא 
ַיְחֹמלּו. ַוִּיְגֹזר ַעל ָיִמין ְוָרֵעב ַוֹּיאַכל ַעל ְׂשֹמאול ְוֹלא ָׂשֵבעּו ִאיׁש ְּבַׂשר ְזֹרעֹו ֹיאֵכלּו )יח יט(. 
אין זה גמול חיצוני מן השמים אלא תולדת החטא. עבירה גוררת עבירה, אווירה של 
שנאה תהרוס ותכלה כל חלקה טובה. מי שלא היסס לאכול את זולתו, לבסוף כאשר 
ישראל  ובין מלכות  בין אפרים למנשה,  גם את עצמו42. מלחמת האחים  יאכל  ירעב 
ליהודה תלך ותתרחב, היא תאכל הכול ולא תשאיר אחריה לבסוף מאומה. ְּבָכל ֹזאת 

ֹלא ָׁשב ַאּפֹו ְועֹוד ָידֹו ְנטּוָיה. 

ד.

ין  בּו: )ב( ְלַהּטֹות ִמּדִ ּתֵ ִבים ָעָמל ּכִ פרק י' )א( הֹוי ַהחְֹקִקים ִחְקֵקי ָאֶון ּוְמַכּתְ

ָיבֹּזּו: )ג(  ְוֶאת ְיתֹוִמים  ָלָלם  ׁשְ י ִלְהיֹות ַאְלָמנֹות  ַעּמִ ֲעִנֵּיי  ט  ּפַ ְוִלְגזֹל ִמׁשְ ים  ּלִ ּדַ

נּוסּו ְלֶעְזָרה ְוָאָנה  בֹוא ַעל ִמי ּתָ ְרָחק ּתָ ה ּוְלׁשֹוָאה ִמּמֶ ֻקּדָ ֲעׂשּו ְליֹום ּפְ ּוַמה ּתַ

חכמים אמרו: "אל תקרי בשר זרועו, אלא בשר זרעו" )שבת ל"ג א(, זרעו שלו, גופו ועצמו, גם הוא   42
לא ימלט.

ָכל זֹאת לֹא  יר ְוַתַחת ֲהרּוִגים ִיּפֹלּו ּבְ ַחת ַאּסִ י ָכַרע ּתַ ְלּתִ בֹוְדֶכם: )ד( ּבִ ַתַעְזבּו ּכְ

ב ַאּפֹו ְועֹוד ָידֹו ְנטּוָיה: ׁשָ

החטא המוסרי האישי חמור מאד, הרשעה עושה אותו חמור שבעתיים, היא הופכת 
כך  ורשע,  עוול  חוקי  וחוקקת  המשפט,  מערכת  את  מסאבת  לנורמה,  הקלקול  את 
שלא נשאר מתום43. חטא מינורי שהופך לנורמה ציבורית הריהו בלתי נסבל. חברה 
תצפה  אל  וחמס,  עושק  דרכי  בתוכה  ומשליטה  עצמה,  את  רק  שרואה  אגוצנטרית, 

שאחרים יבואו לעזרתה כאשר תזדקק לכך. 

~ ְועֹוד ָידֹו ְנטּוָיה 
ְּבָכל ֹזאת ֹלא ָׁשב ַאּפֹו ְועֹוד ָידֹו ְנטּוָיה. גם ביציאת מצרים הופיעה ההשגחה ְּבָיד ֲחָזָקה 
אומות  כנגד  ומכוונת שם  נטויה  זרוע אלוהית שהייתה  ְנטּוָיה44. אלא שאותה  ּוִבְזֹרַע 
העולם, נהפכת כאן למרבית הזוועה כלפי ישראל. וכך מתאר ירמיה: ֹּכה ָאַמר ה' ֱאֹלֵהי 
ֶמֶלְך  ֶאת  ָּבם  ִנְלָחִמים  ַאֶּתם  ֲאֶׁשר  ְּבֶיְדֶכם  ֲאֶׁשר  ַהִּמְלָחָמה  ְּכֵלי  ֶאת  ֵמֵסב  ִהְנִני  ִיְׂשָרֵאל 
ַהֹּזאת.  ָהִעיר  ְוָאַסְפִּתי אֹוָתם ֶאל ּתֹוְך  ֲעֵליֶכם ִמחּוץ ַלחֹוָמה,  ַהָּצִרים  ַהַּכְׂשִּדים  ְוֶאת  ָּבֶבל 

ְוִנְלַחְמִּתי ֲאִני ִאְּתֶכם ְּבָיד ְנטּוָיה ּוִבְזרֹוַע ֲחָזָקה ּוְבַאף ּוְבֵחָמה ּוְבֶקֶצף ָּגדֹול45. 

ביד  מצרים  ביציאת  השכינה  שהופעת  רומז  ְנטּוָיה'  ּוִבְזֹרַע  ֲחָזָקה  'ְּבָיד  הביטויים  כפל 
חזקה לגאול את ישראל לא הסתיימה, וידה עוד נטויה עליהם ומלווה את התהליך עד 
שתושלם הגאולה לעתיד לבוא46. לפיכך באופן פראדוקסאלי גנוז בתוכחתו הקשה של 
הנביא גרעין של תקווה. המכות הקשות המכוונות נגד ישראל כואבות, אך הן לא רק 

עונש, אלא גילוי של הזרוע הנטויה, וזו ערבה להביא את התיקון העתידי. 

היד הנטויה היא ביטוי של אכפתיות מצד הקדוש ברוך הוא לישראל. אילו היה זונח 
אותם, היה מפנה להם עורף באדישות, ולא נוגע בהם כלל. ואכן יחזקאל47 השתמש 
ּוִבְזרֹוַע  ֲחָזָקה  ְּבָיד  ִאם ֹלא  ה'  ֲאֹדָני  ְנֻאם  ָאִני  "ַחי  ְנטּוָיה' לטובה:  'ִבְזרֹוַע  בביטוי הקשה 

ְנטוָיה ּוְבֵחָמה ְׁשפּוָכה ֱאְמלֹוְך ֲעֵליֶכם"48.

זעקתה  עלתה  כי  קודם,  נגזר  דינה  אבל  המדרגה,  לשפל  האחרון  ביומה  הגיעה  הרשעה  סדום   43
השמיימה, משום ש"שמו להם כן לחוק ולנמוס" עקידת יצחק כ'.

דברים כ"ו ח ולפני כן בדברים ה' טו.  44
ירמיהו כ"א ד-ה.  45

הראי"ה הגדה של פסח.  46
יחזקאל כ' לג.  47

עמא  לריב"ח,  צדוקי  ההוא  ליה  דאחוי  איתא:  ב(  )ה'  חגיגה  במסכת  י:  כ"ח  בראשית  הלוי  בית   48
דאהדרינהו מריה לאנפיה מיניה. אחוי ליה: עוד ידו נטויה עלינו. והקשה שם המהרש"א, דהרי הך 

קרא כתיב גבי פורעניות )בישעיהו ה' ט' י'(: בכל זאת לא שב אפו ועוד ידו נטויה. 
וכל מי  הטור כתב בחושן משפט דאבידה מדעת הוא הפקר ואם הניח כיסו ברה"ר נעשה הפקר   
שירצה יכול לזכות בו. אולם יש להבחין בין מניח כיסו ברה"ר לבין מי שזרק כלי מראש הגג, דמבואר 

להדיא במסכת ב"ק )כ"ו( דלא נעשה הפקר מדשקיל וטרי שם בבא אחר ושברו אם חייב או לא. 
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ח. העם ההולכים בחושך ראו אור גדול

יחזקאל עמד מול שתי אמיתות מנוגדות: הנורמה המחייבת את האדם היא של שכר 
ועונש. ולפי כללי הצדק והמוסר צריכים החטאים והסרבנים לבוא על גמולם. מאחר 
והעם נהג כבית מרי: ּגֹוִים ַהּמֹוְרִדים ֲאֶׁשר ָמְרדּו ִבי ֵהָּמה ַוֲאבֹוָתם ָּפְׁשעּו ִבי ַעד ֶעֶצם ַהּיֹום 
ַהֶּזה )ב' ג(, עליו להיענש. אך מן הצד האחר, במישור האלוהי קיימים שיקולים אחרים. 
לעם ישראל יש שליחות אלוהית ותפקיד בעולם, וקיומו אינו תלוי רק בחוקי השכר 
והעונש המקובלים. משום כך ייגאל העם "למען שמו". אולם גאולה כזו אינה גאולת 
גאולה  אלא  א(  )מ'  ֱאֹלֵהיֶכם"  ֹיאַמר  ַעִּמי  ַנֲחמּו  "ַנֲחמּו  ישעיהו:  של  האבהית  הנחמה 
זועמת: ְוהֹוֵצאִתי ֶאְתֶכם ִמן ָהַעִּמים ְוִקַּבְצִּתי ֶאְתֶכם ִמן ָהֲאָרצֹות ֲאֶׁשר ְנפֹוצֹוֶתם ָּבם ְּבָיד 

ֲחָזָקה ּוִבְזרֹוַע ְנטּוָיה ּוְבֵחָמה ְׁשפּוָכה"49.
בסופו של דבר, אחרי שישלמו ישראל על חטאם וייכלה זעמו של ה', תסוב היד הנטויה 
שוב אל העמים, ועצתם נגד ישראל תופר. אשור תישבר ותיפול, וישראל יזכו לתשועה 
ולנחמה כמו ביציאת מצרים: ֹזאת ָהֵעָצה ַהְּיעּוָצה ַעל ָּכל ָהָאֶרץ ְוֹזאת ַהָּיד ַהְּנטּוָיה ַעל ָּכל 

ַהּגֹוִים. ִּכי ה' ְצָבאֹות ָיָעץ ּוִמי ָיֵפר ְוָידֹו ַהְּנטּוָיה ּוִמי ְיִׁשיֶבָּנה50. 

והחילוק הוא דבמניח כיסו ברה"ר ולא איכפת ליה כלל מה שיהיה בו הוא דס"ל להטור דהוא הפקר,   
אבל בזורק כליו לשוברם, דיש לו בזה כוונה ורצון לשוברו, כל זמן שלא נשברו הם שלו עדיין. וזהו 
דהצדוקי אמר לו: עמא דאהדרינהו מריה לאנפיה מיניה, דכבר סילק השי"ת רשותו מהם ואינם עוד 
שלו כלל. רק זה היה אם הקדוש ברוך הוא משלחם מא"י ולא איכפת ליה במה שיעשו הכשדים 
בהם, והראה לו ריב"ח: עוד ידו נטויה עלינו דשלחם לשם בכוונה מיוחדת שיסבלו שם יסורים והוי 

כמו זורק כליו לשברם דהם שלו עדיין. 
יחזקאל כ' לג-לד.  49

י"ד כו כז. התשובה למזימות הגויים כבר סומנה בתוך התוכחה, ח' י: ֻעצּו ֵעָצה ְוֻתָפר ַּדְּברּו ָדָבר ְוֹלא   50
ָיקּום ִּכי ִעָּמנּו ֵאל, אבל כאן היא תבוא לידי ביטוי שלם ומקיף.

ט.	משעבוד	לגאולה	

חזקיה.	1
בן חמש עשרה מלך חזקיה בן אחז. ארץ יהודה עברה בימי אביו זעזועים קשים, העם 
הידרדר לשפל חברתי, דתי ומדיני. חזקיה פתח במהלך של תיקון ותשובה1. הוא טיהר 
את המקדש, ביטל את פולחן הָּבמות שברחבי יהודה. החזיר את העם אל תורת ה', אל 

המקדש, וחיזק גם את חיבורם לבית דוד שבירושלים. 

בשנה הרביעית לחזקיה עלה שלמנאסר מלך אשור על שומרון ועל מלכה הושע בן 
אלה, ולאחר מצור של שלוש שנים לכד אותה. על שטחה הוקמו ַּפֲחוֹות ַאׁשּוִריֹות – 
בִגלעד, בָגליל ובחוף הים. סרגון ירש אותו והגלה את שבטי ישראל לחלח וחבור נהר 
גוזן וערי מדי2. לנפילת מלכות ישראל הייתה משמעות מרחיקת לכת מבחינה רוחנית 
ומדינית. מלכות יהודה שבירושלים נותרה לבדה, וחזקיה הזמין את שארית הפליטה 
שבתחומי ממלכת ישראל, להצטרף לחגיגת הפסח בבית המקדש בירושלים ולהשיב 

את אחדות העם, כמו שהיה בימי התפארת של מלכות דוד ושֹלֹמה. 
יהודה לאשור,  וַסְרגֹון השתעבדה  ימי שלמנאסר  כל  אך פני האזור השתנו לחלוטין. 
וחזקיה לא התנגד. הוא פעל לחיזוקה של יהודה כלפי פנים וכלפי חוץ. נלחם בְּפִלְׁשִּתים, 

והחזיר ליהודה את השליטה על שטחים שנקרעו מעל יהודה בימי אחז אביו. 

החשש מפני אשור הביא למרד אזורי נגדה. חזקיה היה מלך צדיק, ואף על פי כן לא 
שמע לדברי ישעיהו, ובמות סרגון בקרב, כאשר נדמה היה שאשור מתפוררת, פתח 
בהכנות למרד ולמלחמה, גם ביקש את עזרתה של מצרים, גם סייע למרדך בלאדן מלך 

בבל, שמרד במלך אשור )ל"ט(. 

לאומיות  סיבות  האם  המרד.  לפרוץ  שהכריעו  השיקולים  הם  מה  פירש  לא  הכתוב 
ומדיניות, החשש לחירותו וקיומו של העם, או סיבות דתיות. חזקיה האמין שאם רצונו 
הרוחנית-הדתית  עצמאותו  על  לעמוד  עליו  ישראל,  של  הרוחני  ייחודו  על  לשמור 
בית  מסורת  על  עצמו  סמך  וסגולתם,  ישראל  של  בייעודם  האמין  חזקיה  והמדינית. 
אבא, וביקש לממש את חזונו של דוד ותפארת ימי שלמה. אך הנביא הגיב )פרקים 
ל'-ל"א(: הֹוי ָּבִנים סֹוְרִרים ְנֻאם ה' ַלֲעׂשֹות ֵעָצה ְוֹלא ִמִּני ְוִלְנֹסְך ַמֵּסָכה ְוֹלא רּוִחי ְלַמַען 
ְספֹות ַחָּטאת ַעל ַחָּטאת )ל' א(. ִּכי ֹכה ָאַמר ֲאֹדָני ה' ְקדֹוׁש ִיְׂשָרֵאל ְּבׁשּוָבה ָוַנַחת ִּתָּוֵׁשעּון 

ְּבַהְׁשֵקט ּוְבִבְטָחה ִּתְהֶיה ְּגבּוַרְתֶכם ְוֹלא ֲאִביֶתם )שם טו(.

נבואת ישעיהו נתאמתה: ביצורי העיר לא הועילו בשעת המלחמה, מהלך בניינם גרם 
עוולות גדולות שהעמיקו את הפער החברתי. מצרים לא סייעה ליהודה סיוע של ממש, 

מלכים-ב י"ח א-ח.  1
מלכים-ב י"ח יא.  2
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ט. משעבוד לגאולה

וירושלים ניצלה מידי סנחריב רק באורח פלא. 

בואו של סנחריב אל הארץ ומלחמתו על ירושלים מתוארים להלן )ל"ו-ל"ז(. המצור 
היה קשה, הארץ חרבה וירושלים נותרה ללא תקווה. מול חזקיה עמד גם מחנה גדול 

של נכנעים, וחזקיה היה צריך להתמודד עם צרה מבית ומחוץ. 

)פרקים  סנחריב  מפלת  את  חזה  ובנבואותיו  לעזרתו,  ישעיהו  בא  חולשתו  בשעת 
ַוַּיֶּכה  ַמְלַאְך ה'  ַוֵּיֵצא  ט'-י"ג, ואחר כך בפרקי ההודיה כ"ד-ל"ה(. הנס הגדול התרחש: 
ה ָאֶלף ַוַּיְׁשִּכימּו ַבֹּבֶקר ְוִהֵּנה ֻכָּלם ְּפָגִרים ֵמִתים )ל"ז  ְּבַמֲחֵנה ַאּׁשּור ֵמָאה ּוְׁשֹמִנים ַוֲחִמּׁשָ
לו(. ירושלים ניצלה מן המצור האשורי, דבר שלא קרה לעיר אחרת. גברה הציפייה 
יזכו לגאולה שלמה, תחת מלכות בית  למימוש של הבטחות הטובה לישראל, שהם 
דוד אשר תיכון לעד. אך חזקיה לא התרומם לגובה הראוי )ל"ח ל"ט(. מלכות אשור לא 
בטלה מן העולם, ואחרי שנים מעטות חזרה ושעבדה את יהודה, ומנשה בן חזקיה נכנע 
תחת עולה. נבואות ישעיהו שנאמרו בפשטות על ימי חזקיה, לא התממשו אז, ואנו 

מצפים להן לעתיד לבוא.

ֲהִיְתָּפֵאר	ַהַּגְרֶזן	ַעל	ַהֹחֵצב	ּבֹו.	2

ֶחּנּו ְוַעל ַעם  ּלְ גֹוי ָחֵנף ֲאׁשַ ה הּוא ְבָיָדם ַזְעִמי: )ו( ּבְ י ּוַמּטֶ ֶבט ַאּפִ ּור ׁשֵ )ה( הֹוי ַאּשׁ

חֶֹמר חּוצֹות:  ז ּוְלׂשּימֹו \}ּוְלׂשּומֹו\{ ִמְרָמס ּכְ ָלל ְוָלבֹז ּבַ לֹל ׁשָ ּנּו ִלׁשְ ֶעְבָרִתי ֲאַצּוֶ

ּוְלַהְכִרית  ְלָבבֹו  ּבִ ִמיד  ְלַהׁשְ י  ּכִ ַיְחׁשֹב  ֵכן  לֹא  ּוְלָבבֹו  ה  ְיַדּמֶ ֵכן  לֹא  ְוהּוא  )ז( 

ִמיׁש  ַכְרּכְ ּכְ ֲהלֹא  )ט(  ְמָלִכים:  ו  ַיְחּדָ ַרי  ׂשָ ֲהלֹא  יֹאַמר  י  ּכִ )ח(  ְמָעט:  לֹא  ּגֹוִים 

ָיִדי  ָמְצָאה  ר  ֲאׁשֶ ּכַ )י(  ׁשְֹמרֹון:  ק  ׂשֶ ְכַדּמֶ לֹא  ִאם  ֲחָמת  ד  ְכַאְרּפַ לֹא  ִאם  ְלנֹו  ּכַ

יִתי  ָעׂשִ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ֲהלֹא  )יא(  ְֹמרֹון:  ּוִמּשׁ ַלִם  ִמירּוׁשָ ּוְפִסיֵליֶהם  ָהֱאִליל  ְלַמְמְלכֹת 

ע ֲאדָֹני  ְיַבּצַ י  ּכִ יָה: )יב( ְוָהָיה  ַלִם ְוַלֲעַצּבֶ ה ִלירּוׁשָ ן ֶאֱעׂשֶ ּכֵ ְלׁשְֹמרֹון ְוֶלֱאִליֶליָה 

ּור  ַאּשׁ ֶמֶלְך  ְלַבב  גֶֹדל  ִרי  ּפְ ַעל  ֶאְפקֹד  ָלִם  ּוִבירּוׁשָ ִצּיֹון  ַהר  ּבְ הּו  ַמֲעׂשֵ ל  ּכָ ֶאת 

ְנֻבנֹוִתי  י  ּכִ ּוְבָחְכָמִתי  יִתי  ָעׂשִ ָיִדי  כַֹח  ּבְ ָאַמר  י  ּכִ )יג(  ֵעיָניו:  רּום  ְפֶאֶרת  ּתִ ְוַעל 

יר \ אּבִ ִתי ְואֹוִריד ּכַ ים ַוֲעתּידֵֹתיֶהם \}ַוֲעתּודֹוֵתיֶהם\{ ׁשֹוׂשֵ בּולֹת ַעּמִ ְוָאִסיר ּגְ

ל  יִצים ֲעֻזבֹות ּכָ ים ְוֶכֱאסֹף ּבֵ ן ָיִדי ְלֵחיל ָהַעּמִ ְמָצא ַכּקֵ ִבים: )יד( ַוּתִ יר\{ יֹוׁשְ ּבִ }ּכַ

ְרֶזן  ֵאר ַהּגַ ָנף ּופֶֹצה ֶפה ּוְמַצְפֵצף: )טו( ֲהִיְתּפָ י ְולֹא ָהָיה נֵֹדד ּכָ ָהָאֶרץ ֲאִני ָאָסְפּתִ

ָהִרים  ֶבט ְוֶאת ְמִריָמיו ּכְ ָהִניף ׁשֵ ּשֹֹור ַעל ְמִניפֹו ּכְ ל ַהּמַ ּדֵ ַעל ַהחֵֹצב ּבֹו ִאם ִיְתּגַ

ה לֹא ֵעץ: ַמּטֶ

מלכות אשור פתחה במסע הכיבושים הגדול בעוצמה, נחישות ואכזריות, ודרסה תחת 
רגליה את כל הארצות. הופעתה עוררה דאגה ותסיסה בכל מדינות האזור. המדינאים 
שקלו אם להצטרף אליה ולכרות עמה ברית, או לכרות ברית נגדה ולעצור אותה בעוד 
מועד. ביהודה עוררה התפתחות זו גם שאלה דתית עמוקה: מדוע משמים נתנו לאומה 
הנצחית:  השאלה  ישראל?  נגד  לפעול  הניחוה  מדוע  גדול?  כה  כוח  הזאת  הרשעה 

מדוע דרך רשעים צלחה?
הנבואה התוותה עיקרון חדש ומפתיע: הֹוי ַאּׁשּור ֵׁשֶבט ַאִּפי )ה(. אשור הרשעה היא 
מכשיר ביד השכינה להגשים את תכנית השכינה. אמנם כאשר התכנית השמיימית 
נראה כאילו היא משתמשת בזעם השכינה להגשים  ביד האומה הרשעה,  מתבצעת 
את מטרותיה3, ּוַמֶּטה הּוא ְבָיָדם ַזְעִמי, שתי צלעות הכתוב מציגות כביכול שני צדדים 
והיא  ואומר שהתכנית האלוהית תביא את העולם אל תכליתו,  הנביא  בא  מנוגדים. 
שמים,  לשם  עצמם  מכוונים  הצדיקים  ועמים.  אנשים  בידי  בהיסטוריה  מתגשמת 
והרשעים, שאין להם מושג על התכנית הזאת, פועלים בבחירתם החופשית להשיג 
את מטרותיהם ולהגשים את מאווייהם האישיים. ואף על פי כן מעשיהם מצמיחים, 
גם בניגוד לרצונם, את הישועה האלוהית, ומביאים את העולם אל ייעודו. כל מעשי 
הבריות מובילים להגשמת התכנית השמיימית, ו"כשם שקילוסו של הקדוש ברוך הוא 

עולה לו מגן עדן מפי הצדיקים כך עולה מגיהנם מפי הרשעים"4. 
בכל מעשה ואירוע קיימת סיבתיות כפולה. הסיבה האנושית הישירה שמפעילה את 
האירועים במציאות, ותכנית השכינה שמכוונת אותם. מן השמים משתלבת תנועה 

יש שפירשו על פי האוגרית, בה המ"ם הסופית באה לא רק ככינוי שייכות אלא כמ"ם נוספת של   3
חיזוק, לפיכך יש להבין "ביד]ם[", ואז מתיישבת התקבולת: אשור שבט אפי, ומטה הוא )אשור( ביד 

זעמי. 
שמות רבה ז' ד'. הרשע הינו כלי שרת בידי ה' והוא מסייע ברשעותו להבאת הצדיקים למעלתם   4
הדברים  את  התסיסה,  את  אלא  הכיוון,  את  רואה  אינו  התהליך  בתוך  הנמצא  האדם  העליונה. 
יזכה  אם  האדם  יראה  ההשגחה,  של  גדולתה  את  ומתייאש.  מתאכזב  הוא  כן  ועל  בהתהוותם, 

למרחב, לראייה מרחיקת טווח: "באחרית הימים תתבוננו בה בינה" )ירמיה כ"ג כ(. 
לנסות  ומכשיר  "התנהגותם המאיימת של הרשעים משמשת אמצעי  י(:  ז'  )תהלים  רש"ר הירש   
בעזרתה את האדם, הזקוק וראוי עדיין לזיכוך וחינוך, וכך היא מסייעת לאושרו המוסרי של האדם. 

'כל פעל ה' למענהו, וגם רשע ליום רעה' )משלי ט"ז ד(. 
הרע גורם לבני ישראל להתקרב לה' בתפילה. כמאמר חכמים: "ופרעה הקריב וישאו בני ישראל   
את עיניהם וכו' וייראו מאד ויצעקו בני ישראל אל ה'" )שמות י"ד י( חכמים הבליטו את השימוש 
בביטוי "הקריב" שהוא מבנין הפעיל במקום שהיה צריך לומר "קרב": "אלא שהקריב את ישראל 
לתשובה שעשו. יפה היתה הקרבת פרעה לישראל ממאה צומות ותפילות. שכיון שרדפו אחריהם 
זו  ובדרך  ה'  כ"א  ועשו תשובה והתפללו" )שמו"ר  עיניהם למרום  ותלו  נתייראו מאד  וראו אותם, 

נימקו את עקרות האבות והאמהות ביבמות ס"ד א(.
אם נזכה להבין זאת נכיר: "לבסוף ייראה שמכל הקלקולים יצאו תיקונים גדולים, לקיים ולהצליח   
)"עולת  כך"  אחר  יוצאים  להיות  תיקונים  יותר  יוסיפו  כן  לקלקל,  שיוסיף  מה  שכל  וייראה  הכל. 

ראי"ה", ח"ב עמ' ק"ע(.
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ט. משעבוד לגאולה

דו זרועית זו יחד בדרך נס. אשור עשתה לשם עצמה, אבל כל מה שעשתה נחוץ היה 
להגשמת הייעוד האלוהי5. זהו רז ההשגחה6, לפיו הבורא ממשיך ללוות את העולם 

בהשגחתו ומביאו אל ייעודו באמצעות מהלך ההיסטוריה האנושית 7. 
והפוליטיים  הצבאיים  במהלכים  והתמקדותם  המדינאים  של  היסוד  הנחות  לפיכך 
כסיבת  שנראה  מה  אבל  צבאי,  באופן  ישראל  על  מאיימת  אשור  גמורה.  טעות  הן 
ההתרחשות אינו אלא תולדתה, ובאמת הדברים נקבעים בשמים. אנו רואים את החלק 
הטפל, את קצה הקרחון, אבל אשור כשלעצמה משוללת כוח, עלייתה ועוצמתה היא 

גזירה אלוהית. 
מידת הדין השמיימית מפעילה את אשור להגיב על חטאו המוסרי של העם, ומעשיה 
כן  על  האשורי,  הגרזן  להנפת  הביא  והחטא  ומאחר  השכינה.  תכנית  את  משרתים 
המוסרית  המערכת  בתיקון  העם,  של  בלבו  הבעיה,  בלב  להתמקד  צריך  התיקון 
החברתית הפנימית שלו, ואין טעם להתרכז בהפעלת אמצעים לנוכח הצבא האשורי. 

5  רבים הסיקו מן הכתוב במשלי: "ולב מלכים אין חקר'" )כ"ה(, "שמלכים אינם בעלי בחירה, וכמו 
שאמר: הוי אשור שבט אפי מטה זעמי" )משך חכמה שמות ו' כט(. אין זו בהכרח צמצום הבחירה 
ושלילתה, אלא נס ההשגחה, המחברת את השניים. בראייה לאחור הם מתמזגים כאילו ההשגחה 

מובילה את מעשי האומות למקום חפצה ומכתיבה להן את דרכן. 
הדבר  עולם  לגדולי  ביחס  האישי.  התחום  אל  גם  הצמודה  ההשגחה  תפיסת  את  שהרחיבו  יש   
מפורש: ַוִּיְתַהְּלכּו ִמּגֹוי ֶאל ּגֹוי ִמַּמְמָלָכה ֶאל ַעם ַאֵחר. ֹלא ִהִּניַח ָאָדם ְלָעְׁשָקם ַוּיֹוַכח ֲעֵליֶהם ְמָלִכים. 
ַאל ִּתְּגעּו ִבְמִׁשיָחי ְוִלְנִביַאי ַאל ָּתֵרעּו )תהילים ק"ה יג-טו(. מעין הדברים הללו אמר דוד המלך על 
המכות  את  גם  הפך  טוב,  אך  לקבל  לו  וגרם  אותו  שליווה  הנס  את  להדגיש  במקום  אבל  עצמו, 
שקיבל לאות אלוהי. משהו מזה יש ללמוד גם על כל אדם: "אמר דוד המלך ע"ה: 'גם כי אלך בגיא 
צלמות לא אירא רע כי אתה עמדי', ואין מי שיוכל להזיקני בלא רשותך. ומי שמכה, היא רצועה 
ושבט שהרועה מכה אותי בה, על דרך 'הוי אשור שבט אפי', וכתיב 'ה' אמר לו קלל את דוד', ואם כן 

'שבטך ומשענתך המה'" )ספר חרדים, ס"ו(.
6  סיפור מגילת אסתר הוא דוגמה מושלמת לשילוב שני המישורים. המשתתפים פועלים כל אחד 

להגשמת מטרותיו, ולבסוף יוצאת מזה אל הפועל התכנית השמיימית באופן השלם ביותר.
7  ספר הכוזרי, מאמר ראשון יא: "אמר לו החבר: אני מאמין באלהי אברהם יצחק ויעקב אשר הוציא 
כנען אחרי אשר  והנחילם את ארץ  וכלכלם במדבר  ובמופתים ממצרים  ישראל באותות  בני  את 
העבירם את הים ואת הירדן במופתים רבים ואשר שלח אליהם את משה בתורתו ואחריו אלפי 
נביאים שכולם קראו אל תורתו ביעדם שכר טוב לכל שומרה וענש לכל עובר עליה, אנחנו מאמינים 

בכל הכתוב בתורה הזאת והדברים ארוכים.
)יב( אמר הכוזרי: לא חנם החלטתי בראשונה לא לשאול את היהודים מדעתי כי שלשלת הקבלה   
אצלם נתקה מכבר ודעתם נתמעטה כי דלותם לא הניחה להם מדה טובה. וכי לא היה לך לאמר 
אתה היהודי כי מאמין אתה בבורא העולם ומסדרו ומנהיגו הוא אשר בראך והוא המטריפך לחם 
חקך וכדומה מן התארים האלוהיים בהם יאמין כל בעל דת ובגללם שואף הוא אל האמת ואל הצדק 

ברצותו להדמות לבורא בחכמתו ובצדקו.
)טו( אמר החבר: אולם פתח דברי הוא הוא המופת. גדולה מזאת הוא ההוכחה שאחריה אין צרך לא   

בראיה ולא במופת".

אשור ידעה את נבואת ישעיהו, ודבריו נלמדו היטב על ידי המודיעין הצבאי8. רבשקה 
קרא באזני היהודים שעל חומת ירושלים: ְוַעָּתה ֲהִמַּבְלֲעֵדי ה' ָעִליִתי ַעל ָהָאֶרץ ַהֹּזאת 
ְלַהְׁשִחיָתּה? ה' ָאַמר ֵאַלי ֲעֵלה ֶאל ָהָאֶרץ ַהֹּזאת ְוַהְׁשִחיָתּה"9. זאת אמר לתושבי ירושלים, 
אבל אשור עצמה פעלה בכל כוחה להגשים את מטרותיה שלה10: ְוהּוא ֹלא ֵכן ְיַדֶּמה 

ּוְלָבבֹו ֹלא ֵכן ַיְחֹׁשב ִּכי ְלַהְׁשִמיד ִּבְלָבבֹו ּוְלַהְכִרית ּגֹוִים ֹלא ְמָעט )ז(.

ישעיהו דימה את אשור לשורה של מכשירים: שבט, מסור וגרזן. לאלה אין שום כוח 
משלהם, בעליהם נוטל אותם ומכה בהם. ה'שבט' ו'המטה' מדגישים אפוא את כוחה 
של ההשגחה הצמודה, ואת שליטתה המוחלטת. לכורש יקרא ישעיהו 'רועי' ו'משיחי': 
ם ִּתָּבֶנה ְוֵהיָכל ִּתָּוֵסד )מ"ד כח(. ֹּכה  "ָהֹאֵמר ְלכֹוֶרׁש ֹרִעי ְוָכל ֶחְפִצי ַיְׁשִלם ְוֵלאֹמר ִלירּוָׁשלִַ
ֲאַפֵּתַח  ְמָלִכים  ּוָמְתֵני  ּגֹוִים  ְלָפָניו  ְלַרד  ִביִמינֹו  ֶהֱחַזְקִּתי  ֲאֶׁשר  ְלכֹוֶרׁש  ִלְמִׁשיחֹו  ה'  ָאַמר 
ִיָּסֵגרּו )מ"ה א(. וירמיהו יקרא לנבוכדנצר מלך בבל  ְּדָלַתִים ּוְׁשָעִרים ֹלא  ְלָפָניו  ִלְפֹּתַח 
בכינוי האישי, 'עבדי': ִהְנִני ֹׁשֵלַח ְוָלַקְחִּתי ֶאת ָּכל ִמְׁשְּפחֹות ָצפֹון ְנֻאם ה', ְוֶאל ְנבּוַכְדֶראַּצר 

ֶמֶלְך ָּבֶבל ַעְבִּדי, ַוֲהִבֹאִתים ַעל ָהָאֶרץ ַהֹּזאת ְוַעל ֹיְׁשֶביָה11. 
'עבד'12 אינו מסור וגרזן, הוא פועל בדעתו שלו, אבל גם אינו אישיות אוטונומית, אין לו 
רצון משלו, אלא נכנע לרצון אדונו ומכפיף את כל כוחותיו לביצועו. המסר אחד, האדון 
והנכנע  לקונם,  בטלים  ו'משיחו', הם  'עבדו'  בידי  מוביל את המאורעות ההיסטוריים 

לעבד אינו נכנע אלא לאדונו. 
ההיררכיה האמיתית בין השכינה לשליחיה תתברר כאשר תסיים אשור את תפקידה 
במסגרת התכנית האלוהית, אז יבוא עונשה: ְוָהָיה ִּכי ְיַבַּצע ֲאֹדָני ֶאת ָּכל ַמֲעֵׂשהּו ְּבַהר 
ם, ֶאְפֹקד ַעל ְּפִרי ֹגֶדל ְלַבב ֶמֶלְך ַאּׁשּור ְוַעל ִּתְפֶאֶרת רּום ֵעיָניו )יב(. אשור  ִצּיֹון ּוִבירּוָׁשלִָ
תכבוש את אדמת ישראל ותשפילם, אבל על סיפה של ירושלים, במקום החטא עצמו, 

ידעו על  ונבוזראדן  למסורת חכמים )סנהדרין ס' א( "רבשקה ישראל מומר היה". גם נבוכדנצאר   8
ירמיהו ונבואותיו בירושלים כאמור )ירמיה ל"ט יא-יב(: ַוְיַצו ְנבּוַכְדֶראַּצר ֶמֶלְך ָּבֶבל ַעל ִיְרְמָיהּו ְּבַיד 
ע ִּכי אם ַּכֲאֶׁשר ְיַדֵּבר ֵאֶליָך  ְנבּוַזְרֲאָדן ַרב ַטָּבִחים ֵלאֹמר. ָקֶחּנּו ְוֵעיֶניָך ִׂשים ָעָליו ְוַאל ַּתַעׂש לֹו ְמאּוָמה ֹרָ

ֵּכן ֲעֵׂשה ִעּמֹו.
ישעיהו ל"ו י, ומלכים-ב י"ח כה.  9

כן אמרו  פי  בוודאי שלא. אף על  האם מגיע לאדם פרס על שיתוף הפעולה הבלתי מודע שלו?   10
חכמים: "וגם חרבונה זכור לטוב", חרבונה אמר ברגע הנכון את הדרוש כדי להרגיז את המלך ולגרום 
לו לתלות את המן. מסתבר שחרבונה נהג כאופורטוניסט מושלם, המידע שבידו על שנעשה באותו 
לילה בבית המן מורה שהיה קרוב אליו, וברגע האחרון החליף את הצדדים ועמד נגד המן, משום 
כן הזכירו גם אותו  וכדאי לערוק אל המחנה האחר. אף על פי  זמנו בבית המלך  שהרגיש שעבר 

לטובה. 
ירמיהו כ"ה ט.  11

נבוכדנצר אינו ראוי לכינוי 'עבד' לו זכו רק גדולי המאמינים. הנביא בא להציג את הדברים מידה   12
ה' אליכם את כל עבדיו  'ושלח  ''נבוכדראצר מלך בבל עבדי'', עומדים הנביאים:  כנגד מידה. מול 
הנבאים' )כ''ה ד(. לא שמעתם לעבדי הנביאים כאשר שלחתים לטובתכם, עתה אשלח לכם עבד 

אחר, שיגרום לכם הרס וחורבן.
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יבוא עונש גאוותה, ושם תהא מפלתה. שם יתקדש שם ה' בגויים, במתכונת מלחמת 
גוג ומגוג13. 

הראשונים תהו על הסתירה הפנימית: אם לאשור ניתן התפקיד לפגוע בישראל, מדוע 
להענישה על שביצעה תכנית אלוהית זו? 

התשובה היא: 
"כאשר תצא הגזירה על פי נביא, יש בעושה אותה דינים )שונים(, כי אם שמע 
אותה ורצה לעשות רצון בוראו כנגזר אין עליו חטא אבל יש לו זכות בו, כאשר 
אמר ביהוא: יען אשר הטיבות לעשות הישר בעיני, ככל אשר בלבבי עשית לבית 
והרג  ישראל14. אבל אם שמע המצוה  כסא  על  לך  ישבו  רבעים  בנים  אחאב, 
אותו לשנאה או לשלול אותו, יש עליו העונש, כי הוא לחטא נתכוון, ועבירה 
הוא לו. וכן הכתוב אומר בסנחריב: הוי אשור שבט אפי וגו' בגוי חנף אשלחנו 
ועל עם עברתי אצונו. ואמר הכתוב: והוא לא כן ידמה ולבבו לא כן יחשוב כי 
יבצע ה' את כל  כי  והיה  כן הענישו בסוף, כמו שנאמר:  ועל  להשמיד בלבבו. 
מעשהו אפקוד על פרי גודל לבב מלך אשור ועל תפארת רום עיניו וגו' )יב("15. 

הראשונים הוסיפו והסבירו זאת בכמה אופנים16.

מלחמת גוג ומגוג שלעתיד לבוא תוארה בנבואת יחזקאל ל"ח ל"ט.  13
מלכים-ב י' ל.  14

פרי צדיק )וישב י"א( תיבל את הדברים במשל )על פי תנחומא וישב ג'(: מעשה באנטונינוס שבא   15
לקיסרין ושלח אחר רבינו הקדוש והלך עמו ר"ש בנו ור' חייא הגדול. ראה ר"ש שם לגיון אחד נאה 
חייא: ראה כמה פטומין עגלין  לר'  )כותרת?( של עמודים. א"ל  ומשובח ראשו מגיע לקפאלירס 
והזבובין עליהם, א"ל  והוליכו לשוק והראהו סל של ענבים ושל תאנים  של עשו. נטלו רבי חייא 
רבי חייא: זבובין אלו ואותו לגיון שוין. כשעלה ר"ש אצל אביו, א"ל כך אמרתי לר' חייא וכך השיב 
לי. א"ל: כל כך נתן רבי חייא הבבלי ממש, שהשוה אותן לזבובין? לפי שלגיונים אלו אינן ספונין 
לכלום, אבל זבובין הקדוש ברוך הוא עושה שליחותו בהן שנאמר )ישעיה ז'( והיה ביום ההוא ישרוק 

ה' לזבוב אשר בקצה יאורי וגו'. 
יש להבין הא מקרא מפורש הוא: הוי אשור שבט אפי ומטה הוא בידם זעמי, והרי הקדוש ברוך   
ומה  לעשות  שעתידין  ונבוכדנאצר  אשור  על  נתנבאו  והנביאים  ידם.  על  שליחותו  עושה  הוא 
מעליותיה דזבובין וכדומה שאמר שהקדוש ברוך הוא עושה שליחותו על ידיהם? אך הפירוש נראה 
שהעונש על רצונם והנאתם שהיה להם בשעת מעשה שהצרו לישראל, ואלו היו עושים רק לקיים 
הגזירה הקדומה מהשם יתברך היו עושים כזבוב העושה בשליחות הבורא ואין לו שום הנאה כלל. 
והצפרדעים במצרים נכנסו לאש לקיים גזרת הבורא יתברך שמו )פסחים נ"ג ב(. ועל מה שנהנו 
בשעת מעשה שהצרו לישראל בא העונש שמזה מבואר שלא עשו מפני הכרח הגזרה שהרי לא נגזר 
שיעשו בחשק וברצון. וזה המכוון גם כן שבזבובים וכדומה הקדוש ברוך הוא עושה בהן שליחותו 
כלי  שהם  אף  וכדומה  ונבוכדנאצר  אשור  כן  שאין  מה  ורצונם  בחירתם  ידי  על  עושים  שאין  כיון 
זעמו של הקדוש ברוך הוא מכל מקום לא שייך לומר שהקדוש ברוך הוא עושה בהן שליחותו כיון 
שעושים ברצון עצמם וחשקם מה שלא נגזר עליהם. ואם היה מי מהם עושה בלא רצון ובחירה רק 

כמו שאר בעלי חיים שעושה להשלים הגזירה שגזרה ידיעתו הקדומה לא היה נענש כלל. 
רמב"ם תשובה ו': וכן המצריים כל אחד ואחד מאותן המצירים והמריעים לישראל אילו לא רצה   16

אֹור	ִיְׂשָרֵאל

ְיקֹד  ֵיַקד  בֹדֹו  ּכְ ְוַתַחת  ָרזֹון  יו  ַמּנָ ִמׁשְ ּבְ ְצָבאֹות  ְיהָֹוה  ָהָאדֹון  ח  ּלַ ְיׁשַ ָלֵכן  )טז( 

יתֹו  ָרֵאל ְלֵאׁש ּוְקדֹוׁשֹו ְלֶלָהָבה ּוָבֲעָרה ְוָאְכָלה ׁשִ יקֹוד ֵאׁש: )יז( ְוָהָיה אֹור ִיׂשְ ּכִ

ְוָהָיה  ה  ְיַכּלֶ ר  ׂשָ ּבָ ְוַעד  ֶפׁש  ִמּנֶ ְוַכְרִמּלֹו  ַיְערֹו  ּוְכבֹוד  )יח(  ֶאָחד:  יֹום  ּבְ ִמירֹו  ּוׁשְ

ֵבם: ר ִיְהיּו ְוַנַער ִיְכּתְ ָאר ֵעץ ַיְערֹו ִמְסּפָ ְמסֹס נֵֹסס. )יט( ּוׁשְ ּכִ

אֹור ִיְׂשָרֵאל, הוא כינוי לשכינה: 
"נקרא האל יתברך אצל הנביאים 'אור ישראל', כאמרו: והיה אור ישראל לאש. 

וכן העיד באמרו: ה' אורי וישעי"17. 

ישראל נקראים על שם המקום, ועל כן אורו המאיר אותם חוזר ונעשה אורם. וכן אמר 
ַוֲעָרֶפל  ֶאֶרץ  ְיַכֶּסה  ַהֹחֶׁשְך  ִהֵּנה  ִּכי  ָזָרח.  ָעַלִיְך  ה'  ּוְכבֹוד  אֹוֵרְך  ָבא  ִּכי  אֹוִרי  קּוִמי  הנביא: 

ְלֻאִּמים ְוָעַלִיְך ִיְזַרח ה' ּוְכבֹודֹו ָעַלִיְך ֵיָרֶאה )ס' א-ב(. 
חכמים מעמיקים את הקשר הזה: 

"אמר להן: היום אתם 'ככוכבים', אבל לעתיד לבא, 'לרב', אתם עתידים להיות 
דומין לרבכן. כיצד? כתיב כאן: כי ה' אלהיך אש אכלה, וכתיב בישראל לעתיד 

לבא: והיה אור ישראל לאש וקדושו ללהבה"18. 

ישראל  ללהבה.  יהיו  קדושו  שהם  וישראל  אש,  הוא  ישראל  אור  שהוא  ה'  כלומר, 
מצווים להציב לפניהם כאידיאל את המידות האלוהיות האינסופיות, זה אתגר מוסרי 
נעלה, אבל גם זכות ומדרגה, ְקדִׁשים ִּתְהיּו ִּכי ָקדֹוׁש ֲאִני ה' ֱאֹלֵהיֶכם19. וזו גם הבטחה, 

להרע להם הרשות בידו שלא גזר על איש ידוע אלא הודיעו שסוף זרעו עתיד להשתעבד בארץ לא 
להם. 

השגת הראב"ד - כי הבורא אמר וענו אותם והם עבדו בהם בפרך והמיתו מהם וטבעו מהם כענין   
שנאמר אני קצפתי מעט והם עזרו לרעה לפיכך נתחייבו.

יד: "והטעם כמו שאמר הכתוב )זכריה א' יד( וקנאתי לירושלם ולציון קנאה  רמב"ן בראשית ט"ו   
גדולה וקצף גדול אני קוצף על הגוים השאננים אשר אני קצפתי מעט והמה עזרו לרעה, ואומר 
)ישעיה מ"ז ו( קצפתי על עמי חללתי נחלתי וגו' וכן היה במצרים שהוסיפו להרע כי השליכו בניהם 
ליאור, וימררו את חייהם וחשבו למחות את שמם, וזה טעם דן אנכי, שאביא אותם במשפט, אם 
גם  נמצאת  לסובייקטיבי  האובייקטיבי  בין  חלוקה  להם..."  להרע  הוסיפו  או  עליהם  כנגזר  עשו 
ב"אמונות ודעות" )ד' ה'( "מעשה ה' יתברך ויתעלה לשני אלה )סנחריב ונבוכדנצר( וזולתם הוא מה 
שנתן בהם הכח והאומץ כמו שהמשיל בחרב ובמטה ועם זאת כל מה שעשו הם וצבאותיהם עשו 

בבחירתם וחייבים עליו עונש".  וכן ב"חובות הלבבות" )שער הבטחון ד'(.
ספורנו במדבר כ"ח יא.  17

דברים רבה א' י"ב.  18
ויקרא י"ט ב. "קדושים תהיו, פרשה זו נאמרה בהקהל. הרמז, כשמתאחדים כולם יחד באחדות, אז   19
'קדושים תהיו', כדאיתא בזוה"ק, דקדושים תהיו - בודאי, שזה הבטחה. הבטחה  יש הבטחה של 
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בדבקותם בו יזכו ויתדמו במשהו לשכינה. 
ְוָהָיה אֹור ִיְׂשָרֵאל ְלֵאׁש ּוְקדֹוׁשֹו ְלֶלָהָבה. לאּור שני פנים, אֹור ואש. הוא שורף את חומר 

הבעירה, והוא גם מאיר סביבו, שני הגילויים מקורם אחד. 
"הציור הוא כי התגלות האור האלהי יתגלה בשתי בחינותיו, כי האור יש בו אור 

ושרפה, ויתגלה באורו לצדיקים, ובאשו לרשעים"20. 

כפל פנים זה של אור הגאולה לעתיד לבוא, פורש על ידי מלאכי: ִּכי ִהֵּנה ַהּיֹום ָּבא ֹּבֵער 
ַּכַּתּנּור ְוָהיּו ָכל ֵזִדים ְוָכל ֹעֵׂשה ִרְׁשָעה ַקׁש ְוִלַהט ֹאָתם ַהּיֹום ַהָּבא ָאַמר ה' ְצָבאֹות ֲאֶׁשר 
ֹלא ַיֲעֹזב ָלֶהם ֹׁשֶרׁש ְוָעָנף. ְוָזְרָחה ָלֶכם ִיְרֵאי ְׁשִמי ֶׁשֶמׁש ְצָדָקה ּוַמְרֵּפא ִּבְכָנֶפיָה ִויָצאֶתם 

ּוִפְׁשֶּתם ְּכֶעְגֵלי ַמְרֵּבק21.
וזיקק אותו רבי שמעון בן לקיש: 

אין גיהנם לעולם הבא, אלא הקדוש ברוך הוא מוציא חמה מנרתיקה, צדיקים 
מתרפאין בה, ורשעים נידונין בה22.

גהינם',  'אין  ואור.  חסד  של  תפיסה  היא  הפנים,  שני  של  המשותף  המקור  הדגשת  
כלומר, אין רע, מה' הטוב יוצא רק טוב. אין יוצאים נגד הרשעים ואין נוקמים בהם, אלא 
להפך, לעתיד לבוא יוציא הקדוש ברוך הוא חמה מנרתיקה, יוסר הכיסוי והאור יתרבה 
וייראה בשלמותו. אלא שכאשר הטוב ייחשף במלואו רק הצדיקים שמוכנים לקראתו 
במחשך,  מעשיהם  וכל  ברע  שבחרו  והרשעים  משתוקקים,  הם  לזה  כי  ממנו,  ייהנו 

קיומם נובע מהסתר הפנים וכיסוי האור, על כן הם מסתנוורים ממנו ונשרפים. 
בלי  הנבראים  כל  יהיו  כך  מנרתיקה,  וכשיוציאה  הנבראים.  מלך  היא  "חמה 
לבוש, ואז יראה כל דבר כמו שהוא באמת, בלי כחל ובלי שרק. וע"כ הצדיקים 
שהם טובים ואם יש בהם מעט רע הוא רק במקרה וכמו לבוש, ע"כ ישאר כולו 
ע"כ  ולבוש,  נמצא בהם במקרה  ומעט הטוב  רע  טוב, אבל הרשעים שעצמם 

וברכה. וזה י"ל, כשכולם באחדות. וכן כתוב, ועמך כולם צדיקים, די"ל כשעמך - כולם יחד באחדות 
- אז כולם צדיקים. ואיתא, קדושים תהיו, יכול כמוני כו', איתא מהרבי ר' בונם ז"ל מפשיסחא, דהוא 
אמינא מגמרא גם כן אמת, וצריך להתייגע בה. וי"ל, דגם בזה ההוא אמינא של 'יכול כמוני', צריך 
להתייגע. ולכאורה, מה שייך 'יכול כמוני' הלוא קדושתי למעלה מקדושתכם? רק איתא, ]ולדבקה 
בו[, וכי אפשר להתדבק בשכינה וכו'? אלא הדבק במידותיו, וכן הדבק בחכמים, והגיד הרבי ר' בונם 
ז"ל, דזהו רק ביחיד, אולם ברבים כתיב, ואתם הדבקים בה' אלקיכם חיים כולכם היום, שהשי"ת 
כי  תהיו  קדושים  כן,  גם  י"ל  זה  ית'.  בו  דביקות  להם  להיות  יכול  זה  ידי  ועל  ישראל,  בבני  דבוק 
קדוש אני, ולכן - יכול כמוני" )ספר קול מבשר ח"ב. אדמו"ר ה"לב שמחה" זצוק"ל מגור, ש"ק אחרי 

קדושים תשל"ז, סעודה שלישית(. 
מלבי"ם מלאכי. גילוי כפול זה מופיע כבר בקריעת ים סוף: "דרשו חז"ל )ילקוט רמז רלח(: והמים   20

להם חומה, חמה כתיב, חומה לישראל חמה למצרים" רבנו בחיי שמות י"ג כא. 
מלאכי ג' יט-כ.  21

נדרים ח' ב  22

ייראה שאין בהם אלא רק רע"23.

ְׁשָאר	ָיׁשּוב	ֶאל	ֵאל	ִּגּבֹור

ַיֲעקֹב  ית  ּבֵ ּוְפֵליַטת  ָרֵאל  ִיׂשְ ָאר  ׁשְ עֹוד  יֹוִסיף  לֹא  ַההּוא  ּיֹום  ּבַ ְוָהָיה  )כ(  י' 

ָיׁשּוב  ָאר  ׁשְ ֱאֶמת: )כא(  ּבֶ ָרֵאל  ִיׂשְ ְיהָֹוה ְקדֹוׁש  ַעל  ַען  ְוִנׁשְ הּו  ַמּכֵ ַעל  ֵען  ָ ְלִהּשׁ

ָאר  ׁשְ ַהָּים  חֹול  ּכְ ָרֵאל  ִיׂשְ ָך  ַעּמְ ִיְהֶיה  ִאם  י  ּכִ )כב(  ּבֹור:  ּגִ ֵאל  ֶאל  ַיֲעקֹב  ָאר  ׁשְ

י ָכָלה ְוֶנֱחָרָצה ֲאדָֹני ְיהָֹוה ְצָבאֹות  יֹון ָחרּוץ ׁשֹוֵטף ְצָדָקה: )כג( ּכִ ּלָ ָיׁשּוב ּבֹו ּכִ

ל ָהָאֶרץ: ֶקֶרב ּכָ ה ּבְ עֹׂשֶ

דברים:  שני  משמש  המטה  ַזְעִמי.  ְבָיָדם  הּוא  ּוַמֶּטה  המטה,  במשל  השתמש  הנביא 
להכאה ולמשענת. אחז והעם תלו את ביטחונם בזרים והפכו את אשור למטה להישען 
עליו, ולפתע גילו שהמשענת הפכה להם למקל חובלים24. אשור תביא על יהודה כיליון 
חרוץ, ותחריב בסופו של דבר את הארץ. התוצאה תהיה קשה מאד. מן העם שהיה 
ְׁשָאר  עליו באמת:  ויישענו  ה'  יחזרו אל  ישרדו מעטים. אך אלה המעטים  הים  כחול 

ָיׁשּוב ְׁשָאר ַיֲעֹקב ֶאל ֵאל ִּגּבֹור )כא(.
ביאר לנו ענין נפלא מאד, והוא כי אין ספק כי הסיבות הפועלות באיש, כל אשר 
יוסיפו קורבה יחלש כחם בהצלת האיש ובהקל רעתו, וההפך כפי רחקם ממנו. 
המשיל הפסוק משל באיש יצא משפטו להיות מוכה ברצועה. הסבה המזקת 
אליו היותר קרובה היא הרצועה, ואין לה כח כלל להקל נזקו. והרחוקה ממנה 
על המדרגה הוא האיש המכה, אשר הוא שליח הפקיד או השופט, והוא יותר 
חזק מן הסבה היותר קרובה שהיא הרצועה. אבל כחו חלוש בהצלת המוכה, 
כי איננו רשאי להקל רק קצת, לא להעביר המכות, כי הוא ברשות הפקיד או 
השופט. וכן הפקיד או השופט אשר הוא סבה היותר רחוקה, אין לו יכולת שלם 
כי אם ברשות המלך. והפתי המוכה מתחנן למכה או לשופט, לא למלך אשר 
היכולת בידו - בהפך החכם, אשר הוא פונה לסבה הרחוקה - והוא המלך. כן 
- אשר  לסבות הקרובות  וכל תחבולותינו  מכנו  על  נשענים  הזה  בזמן  אנחנו 

כחם מעט בהצלתנו25. 

מן המישור הלאומי יש להסיק גם על דרך התנהגותו של האדם הפרטי. האדם נתפס 
לסיבה הקרובה. כאשר הוא חולה הוא רץ לרופא וזה מטפל בחיידקים, אבל הם לא 

שורש המחלה אלא חטאיו, ובהם אין האדם נוגע: 
וכן תראה שהאשים אסא, באמרו: גם בחייו לא דרש את ה' כי אם ברופאים. וכן 

על פי שם משמואל תרומה תרע"ח בשם הבעש"ט.   23
מלבי"ם.  24

דרשות הר"ן הדרוש הששי.   25
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ט. משעבוד לגאולה

המתירא מן האויר הרע וישים כל מגמתו לתקן אותו, או המתירא מן המזונות 
חלוש,  כחם  אשר  הקרובות  הסבות  לתקן  פונים  לתקנם,  וישתדל  הרעים 
והם נשענים על מכיהם. אבל אשר פקח ה' עיניו, נשען עליו ומכשיר מעשיו, 

ומתחרט על הרעות שעשה, ובזה תושג רפואת הנפש והגוף. 

ְוִנְׁשַען ַעל ה' ְקדֹוׁש ִיְׂשָרֵאל ֶּבֱאֶמת. לא די בכך שהאדם נשען על ה' אלא צריך שיעשה 
זאת ֶּבֱאֶמת. גם כאשר הוא פועל כשורה ובוטח בה' כוונתו עדיין צריכה בחינה, עליו 

להתמסר לחלוטין לידי שמים: ְוַטֵהר ִלֵּבנּו ְלָעְבְּדָך ֶּבֱאֶמת.
שנעשה כל עבודתנו באמיתות, ונאמין בלב שלם ובנפש חפצה, ולא מפני אנשים, ולא 
עבור ממון או רעות רוח. לכן אמר דוד )תהלים טו א ב(. "ה' מי יגור באהלך מי ישכון 
בהר קדשך, הולך תמים ופועל צדק ודובר אמת בלבבו", ולא אמר "דובר אמת בפיו", 

אלא רצה לומר שתהיה האמת תקועה וקבועה בלב האדם26. 
דוגמה ומופת לעבודת ה' ֶּבֱאֶמת הראה אברהם לעולם במעשה העקידה: ִּכי ַעָּתה ָיַדְעִּתי 

ִּכי ְיֵרא ֱאֹלִהים ַאָּתה ְוֹלא ָחַׂשְכָּת ֶאת ִּבְנָך ֶאת ְיִחיְדָך ִמֶּמִּני27. 
"זהו לשון הכתוב: קח נא את בנך וגו', וכבר נודע שזה הציווי אינו לשון צווי אלא 
לשון בקשה, שהראה לו, שייטב בעיניו אם ימחול אברהם על הבטחתו ויעקוד 
בנו. ולו היה אברהם משיבו: "הן לי לא נתתה זרע" כי אם זה, והבטחתני בו ואיך 
אעשה זה? לא נחשב לו עון, ולא ישיגנו עונש מזה. ואעפ"כ לגודל אהבתו את 
השם יתב' מצא את לבבו לעקוד אותו, כדי שיעשה חפץ הש"י לבד, וזהו ענין 

העקידה וסודו"28.

ְוֻחַּבל	ֹעל	ִמְּפֵני	ָׁשֶמן

ֶבט  ֵ ּשׁ ּור ּבַ ב ִצּיֹון ֵמַאּשׁ י יׁשֵ יָרא ַעּמִ )כד( ָלֵכן ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ֱיהִֹוה ְצָבאֹות ַאל ּתִ

ַזַעם  ְוָכָלה  י עֹוד ְמַעט ִמְזָער  ּכִ ֶדֶרְך ִמְצָרִים: )כה(  ּבְ א ָעֶליָך  ִיּשָׂ הּו  ּוַמּטֵ ה  ּכָ ַיּכֶ

וישלח תרמ"ח: עוה"ז הוא עלמא  ובשפת אמת בראשית  כ"ג, שער האמת.  ארחות צדיקים שער   26
שכולו  יברא  אל  אמר,  אמת  במדרש:  כדאיתא  בשלימות.  להתגלות  יכול  האמת  שאין  דשיקרא 
שקרים. ומתחלת בחי' יעקב אבינו מתחת כסא הכבוד יש ג"כ התנגדות שלא יוכל האמת להתגלות 
בשלימות והוא עשו וכת דיליה. כדאיתא במדרש: עשו הא שוא שבראתי בעולמי. אכן בנ"י בכח 
התורה שנקראת אמת, כמ"ש חז"ל: אין אמת אלא תורה, כמ"ש אמת קנה. וכ' תתן אמת. לשון הוה, 
כי בכל יום יש התגלות לבני ישראל מזה האמת בכח התורה. ובנ"י נבראו ע"ז לברר האמת בעלמא 
בו  זוכין  לכן  ית',  וביום השבת שנקרא סהדותא, שבנ"י מעידין עדות האמת על הבורא  דשיקרא. 
לנחלת יעקב: והאכלתיך נחלת יעקב. שהוא מ"ש: תתן אמת ליעקב, שהיא מתנה. מאחר שבעוה"ז 
אין אמת רק ניתן במתנה ליעקב. וכמו כן בשבת קודש שאמרו: מתנה טובה יש לי בבית גנזי שהוא 
מעין עוה"ב. לכן מתגלה בו בחי' אמת. ואין אמת אלא תורה. לכן יש קריאת התורה בשבת. ולכן 

מתפללין בתפלת שבת וטהר לבנו לעבדך באמת.
בראשית כ"ב יב.   27

דרשות הר"ן ו'.   28

צּור  ּבְ ִמְדָין  ת  ַמּכַ ּכְ ׁשֹוט  ְצָבאֹות  ְיהָֹוה  ָעָליו  ְועֹוֵרר  )כו(  ְבִליָתם:  ּתַ ַעל  י  ְוַאּפִ

לֹו  ּיֹום ַההּוא ָיסּור ֻסּבֳ ֶדֶרְך ִמְצָרִים: )כז( ְוָהָיה ּבַ אֹו ּבְ הּו ַעל ַהָּים ּוְנׂשָ עֹוֵרב ּוַמּטֵ

ֶמן: ֵני ׁשָ ל עֹל ִמּפְ אֶרָך ְוֻחּבַ ְכֶמָך ְוֻעּלֹו ֵמַעל ַצּוָ ֵמַעל ׁשִ

הנביא ממשיך להשתמש בדימוי המטה, אך הפעם כלפי אשור. אשור יכו את ישראל 
יגלו  ירימו עליו מטה, כמו שעשו המצרים לישראל במצרים. אבל אז  בשבט, אפילו 
שכלה זעמו של ה', והשוט יונף על אשור, ויכה אותם במטה כמו שהיכה משה את הים.

העול כרוך על צוואר השור ומכוונו לרצון בעליו. אך אם צוואר השור שמן וחזק, יתגבר 
הצוואר על העול הצר, יקרע אותו וישבור את המוטה. אף לשד החיוניות המתחדש 

בתוך ישראל יחבל את העול האשורי. 
לאשור יש עליונות בלתי מעורערת בהקשר המדיני, הצבאי והכלכלי, ולישראל אין כוח 
לשנות את המצב. אולם המאבק עם סנחריב הוא גם שמיימי, עמידתם של ישראל 
היא רוחנית, והגורם שיכריע את המערכה הוא ההתעצמות הרוחנית. גורל המערכה 

הרוחנית הפנימית יקבע לא בשדה הקרב אלא בבית המדרש: 
"אמר רבי יצחק נפחא: חובל עול של סנחריב מפני שמנו של חזקיהו, שהיה 
דולק בבתי כנסיות ובבתי מדרשות. מה עשה? נעץ חרב על פתח בית המדרש 
ואמר: כל מי שאינו עוסק בתורה ידקר בחרב זו. בדקו מדן ועד באר שבע ולא 
ותינוקת, איש ואשה  ולא מצאו תינוק  ועד אנטיפרס  מצאו עם הארץ, מגבת 

שלא היו בקיאין בהלכות טומאה וטהרה"29.

חזקיה נעץ חרב בבית המדרש, כלומר, כפה את דורו ללמוד תורה בקדושה וטהרה. 
ההישג היה מיידי וברור, לא מצאו תינוק ותינוקת שאינם בקיאים בהלכות טומאה. 
אלא שחרב ובית המדרש, הם שני קטבים מנוגדים. החרב היא נחלת האומות30, ובית 
המדרש של ישראל. יש לפקפק בטיבה של הצלחה המושגת על ידי אילוץ חיצוני וחודי 
כידונים. ספק רב אם תוכל להחדיר את דברי התורה לעומק הלב ולגרום להפנמתם, 

כך שיעברו אל הדורות הבאים. 
חזקיה  אשור.  של  לחרבה  אלא  חזקיה  של  לחרבו  לא  חכמים  שכוונת  לומר  אפשר 
הצביע על החרב האשורית והעמידה על פתח בית המדרש. כלומר, הוא הציב בפני 
העם את הדברים באופן חד: אין דבר שיכול להציל את ישראל מיד אשור אלא גבורת 
דבר לא  בה, שום  יעסוק  ולא  יתחייב לה באופן אישי  כן מי שלא  על  הרוח, התורה. 
רוחנית  בהתעלות  החירום  לשעת  הגיב  העם  ואכן  אשור.  בחרב  יידקר  והוא  יצילנו 
וטהרה פנימית, וכך עמד במבחן האמיתי: "הקול קול יעקב - בזמן שקולו של יעקב 

סנהדרין צ"ד ב.  29
רש"י )בראשית מ"ט ה ד"ה כלי חמס(: אומנות זו של רציחה, חמס הוא בידכם מברכת עשו היא, זו   30

אומנות שלו היא ואתם חמסתם אותה הימנו.
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מצוי בבתי כנסיות אין הידים ידי עשו"31. 

עֹוד	ַהּיֹום	ְּבֹנב	ַלֲעֹמד.	3

ָרה  ָליו: )כט( ָעְברּו ַמְעּבָ ּכֵ ַיְפִקיד  ִמְגרֹון ְלִמְכָמׂש  ּבְ א ַעל ַעַּית ָעַבר  י' )כח( ּבָ

ים  ּלִ ּגַ ת  ּבַ קֹוֵלְך  ַצֲהִלי  )ל(  ָנָסה:  אּול  ׁשָ ְבַעת  ּגִ ָהָרָמה  ָחְרָדה  ָלנּו  ָמלֹון  ַבע  ּגֶ

ֵהִעיזּו: )לב(  ִבים  ַהּגֵ ֵבי  יֹׁשְ ָנְדָדה ַמְדֵמָנה  ֲעִנָּיה ֲעָנתֹות: )לא(  ה  ַלְיׁשָ יִבי  ַהְקׁשִ

ָלִם: ְבַעת ְירּוׁשָ ת ִצּיֹון ּגִ ֹנב ַלֲעמֹד ְיֹנֵפף ָידֹו ַהר ּבַ עֹוד ַהּיֹום ּבְ

סנחריב יצא בראש חילותיו למסע כיבוש בארצות המערב32. הוא כבש את יפו, בית 
דגון, בני-ברק ואזור, והתקדם דרומה, אל אשדוד. שם התייצב אל מול הצבא המצרי 
שבא לעזרת בעלי הברית בארץ. סנחריב ניצח במערכה הגדולה בשדות אלתקה, ולכד 
את שפלת יהודה. הוא שם מצור על לכיש, עיר המבצר הגדולה והחזקה ולכדה, גם את 

שאר ערי המבצר, והשאיר אחריו ארץ שממה. 
מיכה הנביא תיאר את גודל החורבן: ִּכי ֲאנּוָׁשה ַמּכֹוֶתיָה ִּכי ָבָאה ַעד ְיהּוָדה ָנַגע ַעד ַׁשַער 
ם33. מדברי הנביא עולה היקף החורבן: ַגת, ֵבית ְלַעְפָרה, ָׁשִפיר, ַצֲאָנן, ֵּבית  ַעִּמי ַעד ְירּוָׁשלִָ

ָהֵאֶצל, ָמרֹות, מֹוֶרֶׁשת ַּגת, ָּבֵּתי ַאְכִזיב, ָמֵרָׁשה, ֲעֻדָּלם. כולן ערים בשפלת יהודה. 
גייס אשורי נוסף הגיע בתנועת מלקחיים או מן הצפון, מפחוות שומרון, או שעלה מן 
המזרח מבקעת הירדן, עבר במהירות הבזק את ערי בנימין, מ-עית34 ועד נוב שמצפון 
ירושלים מצור  נכנע, אך סנחריב לא הסתפק בזה, אלא הטיל על  לירושלים. חזקיה 
ְצָבאֹות  ה'  ָהָאדֹון  ִהֵּנה  וביקש לאלץ אותה לפתוח את שעריה. אלא ששם בא סופו: 
ְמָסֵעף ֻּפאָרה ְּבַמֲעָרָצה ְוָרֵמי ַהּקֹוָמה ְּגדּוִעים ְוַהְּגֹבִהים ִיְׁשָּפלּו. ְוִנַּקף ִסְבֵכי ַהַּיַער ַּבַּבְרֶזל 

ְוַהְּלָבנֹון ְּבַאִּדיר ִיּפֹול )לג-לד(. 
חכמים צבעו את דברי הנביא באופן ציורי: 

"אמר רב הונא: עשר מסעות נסע אותו רשע באותו היום... אמרי ליה כלדאי: 
אי אזלת האידנא יכלת לה, ואי לא לא יכלת לה. אורחא דבעא לסגויי בעשרה 
ויתיב  דסליק  עד  ביסתרקי  ליה  שדי  לירושלם  מטו  כי  יומא.  בחד  סגא  יומא 
אמר:  בעיניה  איזוטר  חזייה,  כי  ירושלם.  לכולה  דחזיוה  עד  שורה,  מעילוי 
הלא דא היא קרתא דירושלם דעלה ארגישית כל משיריתי ועלה כבשית כל 
מדינתא? הלא היא זעירא וחלשא מכל כרכי עממיא דכבשית בתקוף ידי, עלה 

31  בראשית רבה ס"ה כ'.
32  בשנת 701 לפסה"נ.

33  מיכה א' ט.
34  הכוונה אולי ל'עי'.

וקם ומניד ברישיה, מוביל ומייתי בידיה על טור בית מקדשא דבציון ועל עזרתא 
אייתי  למחר  תמהיתו,  להו:  אמר  האידנא.  ידא  ביה  נישדי  אמרי:  דבירושלם. 
לי כל חד וחד מינייכו גולמו הרג מיניה. מיד: ויהי בלילה ההוא ויצא מלאך ה' 
ויך במחנה אשור מאה ושמונים וחמשה אלף וישכימו בבקר והנה כלם פגרים 

מתים. אמר רב פפא: היינו דאמרי אינשי, בת דינא בטל דינא"35. 

תרגום: אמרו לו החוזים בכוכבים, עכשיו הזמן, אם תלך עכשיו תכבוש את ירושלים, 
ואם לא, לא תוכל לה. דרך של עשרה ימים עשה ביום אחד. כאשר הגיע לירושלים 
ערמו תחתיו שטיחים עד שעלה וישב מעל החומה, וראה את כל ירושלים. תמה ואמר: 
זו היא ירושלים שעליה זירזתי את כל צבאי, ובשבילה כבשתי את כל האזור? הלוא 
הוביל  ראשו,  והניד  עמד  ידי.  בחוזק  שכבשתי  העמים  ערי  מכל  וחלשה  קטנה  היא 
והחזיר את ידו על הר בית המקדש ועל העזרות שבירושלים. אמרו לו: נכבוש אותה 
עכשיו. אמר להם: המתינו, למחר כל אחד ואחד מכם יביא אבן מן החומה ונבקיענה. 
ויך במחנה אשור מאה ושמונים וחמשה אלף  ויצא מלאך ה'  'ויהי בלילה ההוא  מיד 

וישכימו בבקר והנה כלם פגרים מתים'. כפתגם העממי, 'ישן הדין בלילה – התבטל'.
כיבוש העיר אמור היה להיות גולת הכותרת של כיבושי סנחריב. הוא ציפה לראות מולו 
עיר גדולה ומבוצרת עם צבא אדיר, וגילה עיר קטנה וחלשה. בגאוותו סבר שכיבושה 
קל, כל חייל יביא אבן אחת מן החומה והיא איננה. הוא התמהמה ואפשר לצבאו לנוח. 

אבל בכך איחר את המועד, החרון האלוהי סר, ובאותו לילה הושמד צבאו. 
מה חולל את המהפך הרוחני - השמיימי באותו הלילה, והביא למפלת אשור? 

א. שליחותה של אשור הייתה לאיים על ירושלים, ולא להחריבה בפועל. על כן כאשר 
הצבא האשורי הגיע אל העיר, ואמונת העם בה' התחזקה, כפי שביטא חזקיה בתפילתו 
הנרגשת, וכמו שאמר הנביא: ְוָהָיה ַּבּיֹום ַההּוא ֹלא יֹוִסיף עֹוד ְׁשָאר ִיְׂשָרֵאל ּוְפֵליַטת ֵּבית 
ֵען ַעל ַמֵּכהּו ְוִנְׁשַען ַעל ה' ְקדֹוׁש ִיְׂשָרֵאל ֶּבֱאֶמת. ְׁשָאר ָיׁשּוב ְׁשָאר ַיֲעֹקב ֶאל ֵאל  ַיֲעֹקב ְלִהּׁשָ

ִּגּבֹור )כ-כא(. נסתיים תפקידה של אשור, ותש כוחה. 
הגיע  סנחריב  כאשר  אך  עונשם.  את  גררו  וגאוותם  ישראל  חטא  האחר.  הצד  מן  ב. 
הופנה  רצונו,  כנגד  ופעל  ה'  דבר  וגאוותו שלו המריאה שחקים, הפר את  לירושלים 
הכוח כנגדו: ֲהִיְתָּפֵאר ַהַּגְרֶזן ַעל ַהֹחֵצב ּבֹו ִאם ִיְתַּגֵּדל ַהַּמֹּשֹור ַעל ְמִניפֹו, ְּכָהִניף ֵׁשֶבט ְוֶאת 

ְמִריָמיו ְּכָהִרים ַמֶּטה ֹלא ֵעץ. 
היה פה בוודאי שילוב של תשובת ישראל מצד אחד וגאווה בלתי נסבלת של אשור, 

שני אלה הפכו את היוצרות, ישראל נעשו לאש להבה, ועל אשור באה כלייה. 

35  סנהדרין צ"ד ב.
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ָרָׁשיו	ִיְפֶרה.	4 ְוָיָצא	ֹחֶטר	ִמֶּגַזע	ִיָׁשי	ְוֵנֶצר	ִמּׁשָ

יו ִיְפֶרה: )ב( ְוָנָחה ָעָליו רּוַח  ָרׁשָ ָ י ְוֵנֶצר ִמּשׁ ַזע ִיׁשָ פרק י"א )א( ְוָיָצא חֶֹטר ִמּגֶ

ַעת ְוִיְרַאת ְיהָֹוה: )ג( ַוֲהִריחֹו  ְיהָֹוה רּוַח ָחְכָמה ּוִביָנה רּוַח ֵעָצה ּוְגבּוָרה רּוַח ּדַ

ַפט  ַמע ָאְזָניו יֹוִכיַח: )ד( ְוׁשָ ּפֹוט ְולֹא ְלִמׁשְ ִיְרַאת ְיהָֹוה ְולֹא ְלַמְרֵאה ֵעיָניו ִיׁשְ ּבְ

ָפָתיו  יו ּוְברּוַח ׂשְ ֶבט ּפִ ׁשֵ ה ֶאֶרץ ּבְ ִמיׁשֹור ְלַעְנֵוי ָאֶרץ ְוִהּכָ ים ְוהֹוִכיַח ּבְ ּלִ ֶצֶדק ּדַ ּבְ

ע: )ה( ְוָהָיה ֶצֶדק ֵאזֹור ָמְתָניו ְוָהֱאמּוָנה ֵאזֹור ֲחָלָציו: ָיִמית ָרׁשָ

לא די במפלת האויב בשערי ירושלים, יחד עם נס ההצלה צריך לבוא מהלך חיובי בונה 
לתפארתה של ירושלים. הנביא מציג חזון משיחי חובק זרועות עולם, שיגיע למימושו 
המלא בעתיד הרחוק )י' וי"א36(. במרכז החזון עומד החוטר מגזע ישי, דמות המשיח, 
שהוא מנהיג בשר ודם, אך הקדוש ברוך הוא עמו. שלושה שלבים כוללת הופעתו: א. 
מוצאו, תכונותיו ופעילותו )א–ה(. ב. השפעת החוטר בארץ )ו-ט(. ג. השפעת החוטר 
על הגויים )י(. על פי תבנית גאולה זו, עוצבו מושגי המשיח ואחרית הימים במסורת 

ישראל37. 
יסודות חזון המשיח הזה קדומים. יעקב אבינו תיאר ברוח זו את מנהיגותו של שבט 
ְולֹו  ִׁשיֹלה  ָיֹבא  ִּכי  ַעד  ַרְגָליו  ִמֵּבין  ּוְמֹחֵקק  ִמיהּוָדה  ֵׁשֶבט  ָיסּור  יהודה לעתיד לבוא: ֹלא 

ִיְּקַהת ַעִּמים38.
ְוָקם  ִמַּיֲעֹקב  ָּדַרְך ּכֹוָכב  ָקרֹוב  ְוֹלא  ַעָּתה ֲאׁשּוֶרּנּו  ְוֹלא  ֶאְרֶאּנּו  על החזון הזה חזר בלעם: 
ֵׁשֶבט ִמִּיְׂשָרֵאל ּוָמַחץ ַּפֲאֵתי מֹוָאב ְוַקְרַקר ָּכל ְּבֵני ֵׁשת. ְוָהָיה ֱאדֹום ְיֵרָׁשה ְוָהָיה ְיֵרָׁשה ֵׂשִעיר 

ֹאְיָביו ְוִיְׂשָרֵאל ֹעֶׂשה ָחִיל. ְוֵיְרְּד ִמַּיֲעֹקב ְוֶהֱאִביד ָׂשִריד ֵמִעיר39.
דוד נמשח למלך ועליו הוטלה המשימה הזאת: הּוא ִיְבֶנה ַּבִית ִלְׁשִמי ְוֹכַנְנִּתי ֶאת ִּכֵּסא 
ַמְמַלְכּתֹו ַעד עֹוָלם. ֲאִני ֶאְהֶיה ּלֹו ְלָאב ְוהּוא ִיְהֶיה ִּלי ְלֵבן ֲאֶׁשר ְּבַהֲעֹותֹו ְוֹהַכְחִּתיו ְּבֵׁשֶבט 
ֲאָנִׁשים ּוְבִנְגֵעי ְּבֵני ָאָדם. ְוַחְסִּדי ֹלא ָיסּור ִמֶּמּנּו ַּכֲאֶׁשר ֲהִסֹרִתי ֵמִעם ָׁשאּול ֲאֶׁשר ֲהִסֹרִתי 

ִמְּלָפֶניָך. ְוֶנְאַמן ֵּביְתָך ּוַמְמַלְכְּתָך ַעד עֹוָלם ְלָפֶניָך ִּכְסֲאָך ִיְהֶיה ָנכֹון ַעד עֹוָלם40. 
גם שאר הנביאים, בני תקופתו של ישעיהו, חוזרים אל חזון הגאולה ולתפארת בית 

דוד:

חלקו האחרון של פרק י' חובר לפרק י"א בהפטרה לאחרון של פסח בחו"ל, אותה קוראים בארץ   36
ביום העצמאות.

בנבואה זו לא כונה החוטר שיצא מבית ישי במפורש מלך או משיח. אולי משום שהמלך עוזיה היה   37
מצורע וטמא, ועל כן נרתע הנביא מלייחס את התואר הזה למלך ממשי, בשר ודם.

בראשית מ"ט י.  38
במדבר כ"ד יז-יט.  39

שמואל-ב ז' יג-טז.  40

הושע: ַאַחר ָיֻׁשבּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ּוִבְקׁשּו ֶאת ה' ֱאֹלֵהיֶהם ְוֵאת ָּדִוד ַמְלָּכם ּוָפֲחדּו ֶאל ה' ְוֶאל 
טּובֹו ְּבַאֲחִרית ַהָּיִמים41.

ָאִקים  ַוֲהִרֹסָתיו  ִּפְרֵציֶהן  ֶאת  ְוָגַדְרִּתי  ַהֹּנֶפֶלת  ָּדִויד  ֻסַּכת  ֶאת  ָאִקים  ַההּוא  ַּבּיֹום  עמוס: 
ּוְבִניִתיָה ִּכיֵמי עֹוָלם42.

ִלְהיֹות מֹוֵׁשל  ֵיֵצא  ִלי  ְיהּוָדה ִמְּמָך  ְּבַאְלֵפי  ִלְהיֹות  ָצִעיר  ֶאְפָרָתה  ְוַאָּתה ֵּבית ֶלֶחם  מיכה: 
ְּבִיְׂשָרֵאל ּומֹוָצֹאָתיו ִמֶּקֶדם ִמיֵמי עֹוָלם43.

שבט,  אשור:  עוצמת  את  לתאר  הצומח  מעולם  במשלים  ישעיהו  השתמש  י'  בפרק 
מטה, יער וכרמל, עץ היער, סבכי היער והלבנון, האילנות הגבוהים ורמי הקומה הללו 
ייגדעו וייפלו. בפרק י"א הוא משתמש שוב במשלי העץ: חוטר, גזע, נצר, שורשים, כדי 

לצייר תמונה הפוכה. מן הגזע הכרות תעלה ותצמח מלכות בית דוד. 
גם יחזקאל השתמש במשל העץ בשני הכיוונים: ִּכי ֲאִני ה' ִהְׁשַּפְלִּתי ֵעץ ָּגֹבַה ִהְגַּבְהִּתי 

ֵעץ ָׁשָפל, הֹוַבׁשִּתי ֵעץ ָלח ְוִהְפַרְחִּתי ֵעץ ָיֵבׁש, ֲאִני ה' ִּדַּבְרִּתי ְוָעִׂשיִתי44.
ַההּוא  ַּבּיֹום  ְוָהָיה  הגלויות:  לקיבוץ  יביא  הוא  הלאומי  במישור  כפול.  תפקיד  למשיח 
ּוִמַּפְתרֹוס  ּוִמִּמְצַרִים  ֵמַאּׁשּור  ֵאר  ִיּׁשָ ֲאֶׁשר  ַעּמֹו  ְׁשָאר  ֶאת  ִלְקנֹות  ָידֹו  ֵׁשִנית  ֲאֹדָני  יֹוִסיף 
ּוִמּכּוׁש ּוֵמֵעיָלם ּוִמִׁשְנָער ּוֵמֲחָמת ּוֵמִאֵּיי ַהָּים. ְוָנָׂשא ֵנס ַלּגֹוִים ְוָאַסף ִנְדֵחי ִיְׂשָרֵאל ּוְנֻפצֹות 
ְיהּוָדה ְיַקֵּבץ ֵמַאְרַּבע ַּכְנפֹות ָהָאֶרץ )יא-יב(. אבל במקביל חוזר הנביא אל תפקידו של 
המשיח בחזון אחרית הימים )בפרק ב'( והשפעתו על הגויים: ְוָהָיה ַּבּיֹום ַההּוא ֹׁשֶרׁש 
אינה  הגאולה  )י(45.  ָּכבֹוד  ְמֻנָחתֹו  ְוָהְיָתה  ִיְדֹרׁשּו  ּגֹוִים  ֵאָליו  ַעִּמים  ְלֵנס  ֹעֵמד  ֲאֶׁשר  ִיַׁשי 
מצטמצמת בגבול ישראל, אלא אוניברסאלית. השפעת המלך המשיח תתפשט על כל 
העמים באמצעות לימוד תורה, עשיית משפט והשכנת השלום. כאן מוקד משיכתם 
של הגויים אינו המקדש, אלא מלכות בית דוד. התורה תתגשם במציאות באמצעות 

שופט הצדק, והעמים ישחרו לפתחו. 
מעלתו של החוטר וייחודו הוא רוח ה' שעליו: ְוָנָחה ָעָליו רּוַח ה' )ב(. ביטוי זה מופיע 
ַוְיִהי  במדבר:  הזקנים  שבעים  על  מרוחו  האציל  ה'  נוספים.  מקומות  בשני  במקרא 
ֲארּו ְׁשֵני ֲאָנִׁשים ַּבַּמֲחֶנה... ַוָּתַנח ֲעֵלֶהם ָהרּוַח  ְּכנֹוַח ֲעֵליֶהם ָהרּוַח ַוִּיְתַנְּבאּו ְוֹלא ָיָספּו. ַוִּיּׁשָ
ַהְּנִביִאים ֲאֶׁשר  ְבֵני  ַוִּיְרֻאהּו  ַּבַּמֲחֶנה46. ובמעבר הרוח מאליהו ליורשו אלישע:  ַוִּיְתַנְּבאּו 
ַוֹּיאְמרּו ָנָחה רּוַח ֵאִלָּיהּו ַעל ֱאִליָׁשע47. כוונת הנביא אפוא שהמשיח יזכה  ִּביִרחֹו ִמֶּנֶגד 

לנבואה. 

הושע ג' ה.  41
עמוס ט' יא.  42
מיכה ה' א.  43

יחזקאל י"ז כד.  44
שני הפסוקים )א וי( מקבילים, שניהם מזכירים את השם הפרטי "ישי" ואת שם-העצם "שרש".  45

במדבר י"א כה-כו.  46
מלכים-ב ב' טו.  47
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פרק יאט. משעבוד לגאולה

בדרך כלל זכו מנהיגי האומה רק לרוח גבורה48, ולהשראה ארעית49, אבל דוד זכה גם 
לרוח הנבואה כאשר נמשח למלך על ידי שמואל: ַוִּתְצַלח רּוַח ה' ֶאל ָּדִוד ֵמַהּיֹום ַההּוא 
ָוָמְעָלה50. וכך פירש דוד עצמו: רּוַח ה' ִּדֶּבר ִּבי ּוִמָּלתֹו ַעל ְלׁשֹוִני51. לפיכך, הפסוק מייחס 

למשיח רוח נבואה בקביעות.
ְוִיְרַאת ה' )ב(. הרוח  ַּדַעת  ּוְגבּוָרה, רּוַח  ֵעָצה  ּוִביָנה, רּוַח  ָחְכָמה  ָעָליו רּוַח ה', רּוַח  ְוָנָחה 
חוזרת כאן שוב ושוב, ארבע רוחות, מכל הכיוונים, והיא מפיחה רוח חיים בתוך הגוף52. 
הדברים נכתבו ככלל ופרט וכלל, רּוַח ה' כוללת את כל התכונות האחרות: ָחְכָמה ּוִביָנה, 
היכולת השכלית הרוחנית. ֵעָצה ּוְגבּוָרה, התרגום לכוח מעשי. ושוב הכלל, רּוַח ַּדַעת 
ְוִיְרַאת ה', כל אלה יביאו לקרבת אלהים ולהכנעה53. המשיח יתברך מן השמים בסגולות 
עליונות, ואף על פי כן לא ירום לבבו, אלא ידע שעליו לתת דין על מעשיו לפני בוראו.

המידות הנדרשות מן המלך בפרקנו, הן מן התכונות היסודיות הראויות מאז ומעולם 
ֱאֶמת, ׂשְנֵאי  ַאְנֵׁשי  ֱאֹלִהים,  ִיְרֵאי  ַחִיל,  ַאְנֵׁשי  ָהָעם  ִמָּכל  ֶתֱחֶזה  ְוַאָּתה  לשופט בישראל: 

ָבַצע54.
תכונות אלה התקיימו במשה, אבי הנביאים. רוח ה' נחה עליו ובאמצעותו אף על אחרים: 
ַהְּזֵקִנים55.  ִאיׁש  ִׁשְבִעים  ַעל  ַוִּיֵּתן  ָעָליו  ֲאֶׁשר  ָהרּוַח  ִמן  ַוָּיאֶצל  ֵאָליו  ַוְיַדֵּבר  ֶּבָעָנן  ה'  ַוֵּיֶרד 
משה שפט את ישראל ולחם את מלחמותיהם. הוא התברך בכוחות גופניים ונפשיים 

ה' מקנה לאדם כישרונות שונים. היא מכשירה את האדם  ממקראות אחרים אנו לומדים שרוח   48
לנבא, כגון: "רוח ה' אלהים עלי יען משח ה' אותי לבשר ענוים" )ישעיה ס"א א(. היא מכשירה אותו 
"ורוח ה'  יוזמה, כגון  לעשות בכל מלאכת מחשבת )שמות ל"א ג(, או לבצע מעשי גבורה, ליטול 

לבשה את-גדעון" )שופטים ו' לד(.
על שמשון נאמר: הּוא ָבא ַעד ֶלִחי ּוְפִלְׁשִּתים ֵהִריעּו ִלְקָראתֹו ַוִּתְצַלח ָעָליו רּוַח ה' ַוִּתְהֶייָנה ָהֲעֹבִתים   49
ָיָדיו שופטים ט"ו יד. ואצל שאול  ַוִּיַּמּסּו ֱאסּוָריו ֵמַעל  ֲאֶׁשר ַעל ְזרֹועֹוָתיו ַּכִּפְׁשִּתים ֲאֶׁשר ָּבֲערּו ָבֵאׁש 
קיימות שתי המשמעויות: ַוָּיֹבאּו ָׁשם ַהִּגְבָעָתה ְוִהֵּנה ֶחֶבל ְנִבִאים ִלְקָראתֹו ַוִּתְצַלח ָעָליו רּוַח ֱאֹלִהים 
ַהְּדָבִרים  ְּכָׁשְמעֹו ֶאת  ַוִּתְצַלח רּוַח ֱאֹלִהים ַעל ָׁשאּול  י ט(. לעומת זאת:  ַוִּיְתַנֵּבא ְּבתֹוָכם )שמואל-א 

ָהֵאֶּלה ַוִּיַחר ַאּפֹו ְמֹאד )שם י"א ה(.
שמואל-א ט"ז יג. ותרגם יונתן שמדובר בנבואה: "ותשרי עלוהי רוח נבואה מן קדם יי".  50

שמואל-ב כ"ג א-ז.  51
מעין האמור בחזון העצמות היבשות: ֵמַאְרַּבע רּוחֹות ֹּבִאי ָהרּוַח ּוְפִחי ַּבֲהרּוִגים ָהֵאֶּלה ְוִיְחיּו )יחזקאל   52

ל"ז ט(. 
"דעת" אינה התבוננות עיונית מצד ה' אל האדם, אלא קשר מוחשי ממשי עמו. וכמו כן ידיעת ה'   53
על ידי האדם אינה יחס עיוני ומחקר תיאולוגי, אלא שמירת דרך ה', חוקיו ומשפטיו, כדי להתקרב 
אליו. 'יראת ה''' אינה רק פחד, אלא ביטוי להרגשה גבוהה יותר, ליראת הרוממות. שני הביטויים 
ויראתו בשעה שיתבונן  היא הדרך לאהבתו  "והיאך  לקונו:  בין האדם  דו-ערכי  יחס  יחד מציירים 
האדם במעשיו וברואיו הנפלאים הגדולים ויראה מהן חכמתו שאין לה ערך ולא קץ מיד הוא אוהב 
ומשבח ומפאר ומתאוה תאוה גדולה לידע השם הגדול כמו שאמר דוד: צמאה נפשי לאלהים לאל 
חי. וכשמחשב בדברים האלו עצמן, מיד הוא נרתע לאחוריו ויפחד ויודע שהוא בריה קטנה שפלה 

אפלה עומדת בדעת קלה מעוטה לפני תמים דעות" )רמב"ם יסודי התורה ב' ב(.  
שמות י"ח כא.  54

במדבר י"א כה.  55

מיוחדים במינם. ובשעת הצורך ידע גם להכות ארץ בשבט פיו ולכלות את הרשעים מן 
העולם56. משה התפלל: ּוִמי ִיֵּתן ָּכל ַעם ה' ְנִביִאים ִּכי ִיֵּתן ה' ֶאת רּוחֹו ֲעֵליֶהם57. ולעתיד 

לבוא הדברים יתגשמו: ִּכי ָמְלָאה ָהָאֶרץ ֵּדָעה ֶאת ה' ַּכַּמִים ַלָּים ְמַכִּסים )ט(.
'ַוֲהִריחֹו'  )ג(.  יֹוִכיַח  ָאְזָניו  ְלִמְׁשַמע  ְוֹלא  ִיְׁשּפֹוט  ֵעיָניו  ְלַמְרֵאה  ְוֹלא  ה'  ְּבִיְרַאת  ַוֲהִריחֹו 
ועל  )ג-ט( מתארים את השפעת הרוח על המשיח  רוח58. הפסוקים  במשמעות של 
ארצו. לא זו בלבד שרוח ה' תנוח על המלך, אלא היא גם 'תריח' אותו ותמלאו ביראת 
ָמְלָאה  "ִּכי  זו תגיע לבסוף אל כל הארץ,  ה', מעין הכתוב: "ואמלא אתו רוח"59.  ורוח 

ָהָאֶרץ ֵּדָעה ֶאת ה'" )ט(.
"ַוֲהִריחֹו" על שום הריח60. כלומר, המשיח ניחן ביכולת להבדיל  אולם חכמים פירשו 
האדם  את  להטעות  עלולים  החומריים  שהחושים  או  ובקלות.  מרחוק  לרע  טוב  בין 
אלא  חושיו  לפי  ישפוט  לא  הוא  המשיח,  כן  לא  כוחותיו,  על  וסומך  בעצמו  המרוכז 
בעזרת שמים61. שמואל סמך על עצמו בעת משיחת דוד, והלך אחר מראה עיניו וננזף 
מן השמים: "ַאל ַּתֵּבט ֶאל ַמְרֵאהּו ְוֶאל ְּגֹבַּה קֹוָמתֹו ִּכי ְמַאְסִּתיהּו ִּכי ֹלא ֲאֶׁשר ִיְרֶאה ָהָאָדם 
ִּכי ָהָאָדם ִיְרֶאה ַלֵעיַנִים ַוה' ִיְרֶאה ַלֵּלָבב"62. המלך הנביא לעתיד לבוא לא ייפול בפח הזה, 

הוא לא יסמוך על חושיו שהכזיבו ונפסלו. 

במה ישפוט? לא בכוחו אלא בריח, שהוא חוש אחר, שונה, רוחני. דברים רבים נאמרו 
בשבח הריח: אין בו ממש, הוא אינו חוש גס וחומרני, רק הנפש נהנית ממנו63. הוא 
באמצעותו  ועדינה.  רגישה  תחושה  אותו  לסובבים  ומעניק  הדבר,  מהות  את  מבטא 

תדריך רוח ה' את המשיח בדרך האמת, וכך יוציא את משפטו לאור64.  

הנבואה רואה את תפקידה היסודי של המלכות65 בהעמדת המשפט על תילו. מלכות 

כפי שעשה במעשה העגל ובעדת קורח.  56
במדבר י"א כט.  57

רש"י.  58
שמות ל"א ג ר"א מבלגנצי.  59

סנהדרין צ"ג ב: רבא אמר, דמורח ודאין, דכתיב, ולא למראה עיניו ישפוט ושפט בצדק דלים והוכיח   60
במישור לענוי ארץ. בר כוזיבא מלך תרתין שנין ופלגא. אמר להו לרבנן: אנא משיח. אמרו ליה: 
במשיח כתיב דמורח ודאין, נחזי אנן אי מורח ודאין. כיון דחזיוהו דלא מורח ודאין, קטלוהו". ומצינו 
ינתק  "כאשר  )איוב ל"ט כה(,  יריח מלחמה"  "ומרחוק  שימוש כזה בלשון ריח כמו שהביא רד"ק: 

פתיל – הנעורת בהריחו אש" )שופטים ט"ז ט(.
ראב"ע. העיניים והאזניים עלולות להיות עדי שקר. חושי האדם מוגבלים, קהים וסובייקטיביים, לא   61

תמיד הם חודרים לעומקם של דברים ומעידים נאמנה. 
שמואל-א ט"ז ז.  62

ברכות מ"ג ב.  63
מוסיף  השני  המשפט  לפיכך  רד"ק.  למען,  בעבור,   – התכלית  על  מורה  "לענוי-ארץ"  של  הלמ"ד   64

ומחדד עוד את הקביעה שבראש דאגות המלך צריכים לעמוד המקופחים בחברה. 
הגוים"   – ככל  לשפטנו  מלך  "...שימה-לנו  מלך:  ראשונה  העם  ביקש  השיפוט  תפקיד  בגלל   65

שמואל-א ח' ה.
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בית דוד מחויבת לכך במיוחד: ֵּבית ָּדִוד, ֹּכה ָאַמר ה': ִּדינּו ַלֹּבֶקר ִמְׁשָּפט ְוַהִּצילּו ָגזּול ִמַּיד 
עֹוֵׁשק66. הדבר הראשון שביקש שלמה עם בשורת המלכות הוא המשפט67. ויהושפט 
ָוִעיר.  ְלִעיר  ַהְּבֻצרֹות  ְיהּוָדה  ָעֵרי  ְּבָכל  ָּבָאֶרץ  ֹׁשְפִטים  ַוַּיֲעֵמד  הזאת:  תיקן את המערכת 
ִּבְדַבר  ְוִעָּמֶכם  לה'  ִּכי  ִּתְׁשְּפטּו  ְלָאָדם  ֹלא  ִּכי  ֹעִׂשים  ַאֶּתם  ָמה  ְראּו  ַהּשְֹׁפִטים  ֶאל  ַוֹּיאֶמר 
ִמְׁשָּפט. ְוַעָּתה ְיִהי ַפַחד ה' ֲעֵליֶכם ִׁשְמרּו ַוֲעׂשּו ִּכי ֵאין ִעם ה' ֱאֹלֵהינּו ַעְוָלה ּוַמּשֹׂא ָפִנים 

ּוִמַּקח ֹׁשַחד68. 
ולמקופחים, שאין  דין לחלשים  ישעיהו מן השרים לעשות  נבואתו תבע  כבר בפתח 
רּו ָחמֹוץ ִׁשְפטּו ָיתֹום ִריבּו ַאְלָמָנה  להם כוח ואמצעים להשיג צדק: ִּדְרׁשּו ִמְׁשָּפט ַאּׁשְ
)יז(. המלך עתיד להביא את התיקון: "ֶאֹלִהים ִמְׁשָּפֶטיָך ְלֶמֶלְך ֵּתן ְוִצְדָקְתָך ְלֶבן ֶמֶלְך. ָיִדין 

ַעְּמָך ְבֶצֶדק ַוֲעִנֶּייָך ְבִמְׁשָּפט... ִיְׁשֹּפט ַעִנֵּיי ָעם יֹוִׁשיַע ִלְבֵני ֶאְביֹון ִויַדֵּכא עֹוֵׁשק"69. 
וכך שיבח המשורר את ירושלים: ִּכי ָׁשָּמה ָיְׁשבּו ִכְסאֹות ְלִמְׁשָּפט ִּכְסאֹות ְלֵבית ָּדִוד70. 

על כן זה תפקידו של המלך המשיח, להעמיד את המשפט על מכונו להושיע את הדלים 
את  לחרוץ  תפקידו  ד(.  )ג,  ַּדִּלים  ְּבֶצֶדק  ְוָׁשַפט  ִיְׁשּפֹוט.  ֵעיָניו  ְלַמְרֵאה  ְוֹלא  העשוקים: 
הדין71, גם להנחילו ולהגשימו במציאות, ועליו להעניש את החוטאים: ְוהֹוִכיַח ְּבִמיׁשֹור 
ְלַעְנֵוי ָאֶרץ. ְוֹלא ְלִמְׁשַמע ָאְזָניו יֹוִכיַח. ְוִהָּכה ֶאֶרץ ְּבֵׁשֶבט ִּפיו ּוְברּוַח ְׂשָפָתיו ָיִמית ָרָׁשע )ד(. 
כוחו של המשיח רוחני, אבל אינו תלוש ורכרוכי: ְוִהָּכה ֶאֶרץ ְּבֵׁשֶבט ִּפיו ּוְברּוַח ְׂשָפָתיו 
ָיִמית ָרָׁשע )ד(. יש שפירשו את הכתוב באופן מילולי, הוא יקלל את הרשעים וימיתם 
בשבט פיו בדרך נס72. אולם המליצה הנבואית הציורית אינה טכנית, אלא באה לומר 
משהו מהותי: הוא לא רק יורה אלא יבצע, וילחם ברשע בכל כוחו, אבל לא יזדקק לכוח 
הזרוע, אין הוא צריך להרוג כדי להשיג את מטרותיו, די בכוח הרוח, ב"פה" )הדיבור(, 

לייסר ולענוש, ולהביא שלום ורעות. 
האדם  למתני  צמוד  המתנים  אזור  )ה(.  ֲחָלָציו  ֵאזֹור  ְוָהֱאמּוָנה  ָמְתָניו  ֵאזֹור  ֶצֶדק  ְוָהָיה 

ירמיהו כ"א יב.  66
מלכים-א ג'.  67

דברי הימים-ב י"ט ה-ח.  68
תהילים ע"ב א-ב, ד.  69

תהילים קכ"ב  ה.  70
הוכחה במובן של פסיקת הדין, כמו: "ושפט בין הגוים והוכיח לעמים רבים" )ישעיה ב' ד(.  71

ככתוב בצדיקים "ותגזר - אמר ויקם לך" )איוב כ"ב כח(, ונאמר באלישע הנביא: "ויקללם בשם ה'   72
ותצאנה שתים דובים מן היער ותבקענה מהם ארבעים ושני ילדים" )מלכים-ב ב' כד(. כך פירש 
אברבנאל: "אחרי שיעיד הנביא בכאן על נבואת מלך המשיח, יעיד שייעשו נסים ונפלאות, והוא 
אמרו "והכה ארץ בשבט פיו וברוח שפתיו ימית רשע", רצה לומר שכאשר תמרוד ארץ מה במצוות 
מלך המשיח, לא יצטרך לאסוף חיל ללכת להלחם בה, כי הוא בשבט פיו יכה אותה מכה רבה מבלי 
יצטרכו  דין, לא  ויצטרך כפי הדין להמיתו באחת ממיתות בית  יחטא  ואם איש אחד  וחנית.  חרב 
אנשים וכלים לעשותו, כי הוא עצמו ברוח שפתיו ימית הרשע ההוא ויענישהו. כי בהיותו גוזר על 
גוי ועל ממלכה או על איש מיוחד שימות, תרד אש מן השמים וישרפהו או תבקע האדמה ותבלע 

אותו או ימיתהו האריה והנחש ושאר הדברים משלוחי ההשגחה..."

ודבק בהם, "ַּכֲאֶׁשר ִיְדַּבק ָהֵאזֹור ֶאל ָמְתֵני ִאיׁש ֵּכן ִהְדַּבְקִּתי ֵאַלי ֶאת ָּכל ֵּבית ִיְׂשָרֵאל"73. 
האזור מחזק את כוחו של האדם ומונע ממנו כל הפרעה. אזורו של המלך הוא בדרך 
כלל קרבי, משתמשים בו כאשר יוצאים למלחמה, "אֹוֵזר ִיְׂשָרֵאל ִּבְגבּוָרה"74. אך במתני 
המלך המשיח ידבקו הצדק והאמונה75, ובהם תתקיים ההבטחה לעתיד לבוא: "ְוָהָיה 

ַמֲעֵׂשה ַהְּצָדָקה ָׁשלֹום ַוֲעֹבַדת ַהְּצָדָקה ַהְׁשֵקט ָוֶבַטח ַעד עֹוָלם" )ל"ב יז(.

ְוָגר	ְזֵאב	ִעם	ֶּכֶבׂש	.	5

ְוַנַער  ו  ַיְחּדָ ּוְמִריא  ּוְכִפיר  ְוֵעֶגל  ץ  ִיְרּבָ ִדי  ּגְ ְוָנֵמר ִעם  ֶבׂש  ּכֶ ְוָגר ְזֵאב ִעם  י"א )ו( 

ָקר יֹאַכל  ּבָ צּו ַיְלֵדיֶהן ְוַאְרֵיה ּכַ ו ִיְרּבְ ְרֶעיָנה ַיְחּדָ ם: )ז( ּוָפָרה ָודֹב ּתִ ָקטֹן נֵֹהג ּבָ

מּול ָידֹו ָהָדה: )ט(  ֶתן ְוַעל ְמאּוַרת ִצְפעֹוִני ּגָ ע יֹוֵנק ַעל ֻחר ּפָ ֲעׁשַ ֶבן: )ח( ְוׁשִ ּתֶ

ִים  ּמַ ָעה ֶאת ְיהָֹוה ּכַ י ָמְלָאה ָהָאֶרץ ּדֵ י ּכִ ָכל ַהר ָקְדׁשִ ִחיתּו ּבְ לֹא ָיֵרעּו ְולֹא ַיׁשְ

ים ֵאָליו ּגֹוִים  ר עֵֹמד ְלֵנס ַעּמִ י ֲאׁשֶ ּיֹום ַההּוא ׁשֶֹרׁש ִיׁשַ ים: )י( ְוָהָיה ּבַ ַלָּים ְמַכּסִ

בֹוד: ִיְדרֹׁשּו ְוָהְיָתה ְמֻנָחתֹו ּכָ

הנביא מתאר את התקופה המשיחית כעידן של שלום עולמי נשגב, המקיף גם את 
עולם החי. תיאור מופלא זה נתפרש במשך הדורות בשני אופנים קוטביים.

פתחה  הנבואה  משל.  הוא  כאן  המתואר  העולם  פני  שינוי  הסימבולית.  הגישה  א. 
ֵּדָעה  ָהָאֶרץ  ָמְלָאה  "ִּכי  האדם:  בתיקון  וסיימה  )א(,  המלך  של  ופעולותיו  בסגולותיו 
ְמַכִּסים" )ט(. השינויים בסדרי הטבע המתוארים באמצע הם סמל  ַלָּים  ַּכַּמִים  ֶאת ה' 

להמחשת השלום והאחווה שישררו בין בני האדם בממשלת המשיח: 
"אל יעלה על הלב שבימות המשיח יבטל דבר ממנהגו של עולם, או יהיה שם 
חידוש במעשה בראשית, אלא עולם כמנהגו נוהג. וזה שנאמר בישעיה: ְוָגר ְזֵאב 
ִעם ֶּכֶבׂש ְוָנֵמר ִעם ְּגִדי ִיְרָּבץ, משל וחידה. ענין הדבר שיהיו ישראל יושבין לבטח 
עם רשעי עכו"ם, המשולים כזאב ונמר, שנאמר: ְזֵאב ֲעָרבֹות ְיָׁשְדֵדם ָנֵמר ֹׁשֵקד 
ַעל ָעֵריֶהם76, ויחזרו כולם לדת האמת ולא יגזלו ולא ישחיתו אלא יאכלו דבר 

המותר בנחת עם ישראל שנאמר ְוַאְרֵיה ַּכָּבָקר ֹיאַכל ֶּתֶבן"77. 

ירמיהו י"ג יא.  73
ודברת אליהם את כל אשר אנכי אצוך אל-תחת  "ואתה תאזר מתניך וקמת  יז:  ירמיה א'  כאמור   74
מפניהם פן-אחתך לפניהם", או באיוב ל"ח ג: "אזר-נא כגבר חלציך"; וכאן לעיל ה' כז: "אין-עיף 

ואין-כושל בו לא ינום ולא יישן ולא נפתח אזור חלציו ולא נתק שרוך נעליו". 
"אמונה" במקרא הוא: אמת, ישר.  75

ירמיה ה' ו.  76
לעג  בו  המתים"  "תחיית  ובמאמר  כ"ט,  ח"ב  נבוכים  מורה  וראה  א'.  י"ב  מלכים  הלכות  רמב"ם   77

למבינים נבואה זו כפשוטה. 
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בימות המשיח יחזרו האומות הרשעות, שסמלם הוא חיות הטרף, לדת האמת, וישרור 
שלום ביניהם לבין ישראל. פרטי הציור הצבעוניים באו לתפארת המליצה78. 

יתר על כן. לעתיד לבוא יתוקן שורש המריבה: 
כי בידיעת האמת תסור השנאה והקטטה ויבטל הזק בני האדם קצתם לקצתם. 
כבר יעד אותו ואמר: ְוָגר ְזֵאב ִעם ֶּכֶבׂש ְוָנֵמר ִעם ְּגִדי ִיְרָּבץ וגו', ּוָפָרה ָוֹדב ִּתְרֶעיָנה 
השנאות  בהסתלק  הסיבה  כי  ואמר:  סיבתו  נתן  כן  ואחר  יֹוֵנק,  ְוִׁשֲעַׁשע  וגו', 
 – האלוה  באמיתת  ההיא  בעת  אדם  בני  ידיעת  היא  וההתגבריות,  והקטטות 
אמר: ֹלא ָיֵרעּו ְוֹלא ַיְׁשִחיתּו ְּבָכל ַהר ָקְדִׁשי ִּכי ָמְלָאה ָהָאֶרץ ֵּדָעה ֶאת ה' ַּכַּמִים ַלָּים 

ְמַכִּסים )ט("79. 

משל החיות אינו חדש ואינו חריג במקרא. פעמים רבות משתמש הכתוב בחיות טרף 
כסמל לישראל: ּגּור ַאְרֵיה ְיהּוָדה, ִמֶּטֶרף ְּבִני ָעִליָת, ָּכַרע ָרַבץ ְּכַאְרֵיה ּוְכָלִביא ִמי ְיִקיֶמּנּו. 
ְיִהי ָדן ָנָחׁש ֲעֵלי ֶדֶרְך. ִּבְנָיִמין ְזֵאב ִיְטָרף80. במשך הדורות התהפכו התפקידים, האומות 
הגדולות נעשו חיות טרף, וישראל הפכו לשה תמים: ֶׂשה ְפזּוָרה ִיְׂשָרֵאל ֲאָרֹיות ִהִּדיחּו81. 
דניאל פיתח את המשל הזה עוד, והאומות מופיעות כחיות אימתניות או כשעיר פראי82. 
ההגדרה  למעשית.  הזאת  הפרשה  את  עושה  שהיא  הסימלית  הגישה  של  יתרונה 
הרציונאלית שניתנה לחזון המשיחי, הפכה אותו מתקוות לב ושאיפה דמיונית, למהלך 
מעשי קונקרטי83. לא עוסקים בפלאי עתיד רחוקים, אלא בהדרכה מדויקת וממשית, 

מורה נבוכים פתיחה: "משלי הנבואה יש בהם שני דרכים. מהם - משלים, שכל מלה שבמשל ההוא   78
יש בה ענין; ומהם - מה שיהיה כל המשל מגיד על כל הענין ההוא, ויבאו במשל ההוא הנמשל 
דברים רבים מאד, אין כל מלה מהם מוספת ענין בענין ההוא הנמשל, אבל הם ליפות המשל וסדר 
הדברים בו, או להפליג בהסתיר הענין הנמשל, וימשכו הדברים כפי כל מה שראוי בגלויו של המשל 

ההוא". ראה מרן הרב קוק "חזון הצמחונות והשלום", בעריכת הנזיר הרב דוד הכהן. 
מורה נבוכים ח"ג י"א.  79

בראשית מ"ט ט, יז, כז.  80
ירמיה נ' יז.  81

דניאל ז' ז, ח'.  82
רמב"ם מלכים י"א ג-ד. ואל יעלה על דעתך שהמלך המשיח צריך לעשות אותות ומופתים ומחדש   83
דברים בעולם או מחיה מתים וכיוצא בדברים אלו אין הדבר כך שהרי רבי עקיבא חכם גדול מחכמי 
משנה היה והוא היה נושא כליו של בן כוזיבא המלך והוא היה אומר עליו שהוא המלך המשיח 
ודימה הוא וכל חכמי דורו שהוא המלך המשיח עד שנהרג בעונות כיון שנהרג נודע להם שאינו ולא 
שאלו ממנו חכמים לא אות ולא מופת ועיקר הדברים ככה הן שהתורה הזאת חוקיה ומשפטיה 
לעולם ולעולמי עולמים ואין מוסיפין עליהן ולא גורעין מהן. ]השגת הראב"ד - אל יעלה על דעתך 
וכו' א"א והלא בן כוזיבא היה אומר: אנא הוא מלכא משיחא. ושלחו חכמים לבדקו אי מורח ודאין 

או לא. וכיון דלא עביד הכי קטלוהו[:
)ד( ואם יעמוד מלך מבית דוד הוגה בתורה ועוסק במצות כדוד אביו כפי תורה שבכתב ושבעל פה   
ויכוף כל ישראל לילך בה ולחזק בדקה וילחם מלחמות ה' הרי זה בחזקת שהוא משיח אם עשה 
והצליח ובנה מקדש במקומו וקבץ נדחי ישראל הרי זה משיח בודאי ויתקן את העולם כולו לעבוד 

את ה' ביחד שנאמר כי אז אהפוך אל עמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם ה' ולעבדו שכם אחד".

הנוגעת בחיינו העכשוויים. היא הוציאה את המשיח מצללי עולם הנס, והכניסה אותו 
ייבחן. בזכות התפיסה  לעולם הזה. הטילה עליו שורת תפקידים מעשיים, בהם הוא 
של  משמעותן  את  משיחיים  במושגים  לבחון  המאפשרים  כלים  בידינו  יש  הזאת 
כזו. גם בר- יכולה להיבחן כאפשרות  תקופות היסטוריות עכשוויות. מלכות חזקיה 
כוכבא יכול היה להיות משיח, אלא שמת לפני שהשלים את תפקידו, והתברר שאינו. 
ב. מציאות ניסית. הגישה שרואה בדברים משל, מגבילה את היקפו של החזון המשיחי, 
וקוצצת את כנפיו. היא מכניסה אותו לתוך הסד הצר של המדינאות העכשווית. משום 
העולם  את  המחזיר  אידיאלי  תיאור  זה  כפשוטו,  בנבואה  המתואר  את  שראו  יש  כך 
לימי התום של גן העדן: מלחמת הקיום תיפסק, חוק הג'ונגל יעלם, החזק לא יחיה על 

חשבון החלש, חיות הבר יתעלו וירבצו יחד עם בהמות הבית באין מפריע. 
משהו מן החזון הזה מופיע כבר בתורה: "ְוִהְׁשַּבִּתי ַחָּיה ָרָעה ִמן ָהָאֶרץ"84. אולם בעוד שם 
יושג השלום הזה על-ידי הרחקתן של חיות-הטרף, בנבואת ישעיהו החיות נמצאות 
פה, אלא שהן פורקו מנשקן, תוקנו והתעלו. השלום אינו פשרה תועלתית אלא תיקון 
עולם שלם, אפילו חיות הטרף תחזורנה בתשובה. החיות הרעות הן נושא הכתוב: ְזֵאב 
ְּגִדי, והן יפתחו ביוזמה לקשר עם בעלי-החיים החלשים, וישתוו  ִעם  ְוָנֵמר  ֶּכֶבׂש,  ִעם 

עמם. 
ואם חיות-הטרף תחזורנה בתשובה, על אחת כמה וכמה, האדם. השלום ישרור בעולם 
"ּוְברּוַח  שנאמר:  ומה  בתיקונם85.  אלא  והמתתם,  הרשעים  כיליון  ידי  על  לא  ובאדם 
הרשעה  את  ימית  שהמשיח  אלא  פיזית,  שימיתם  כוונתו  אין  ָרָׁשע",  ָיִמית  ְׂשָפָתיו 

שבקרבם86.
"אהבת הבריות צריכה להיות חיה בלב ובנשמה, אהבת כל האדם ביחוד, ואהבת 
כל העמים כולם, חפץ עילוים ותקומתם הרוחנית והחמרית, והשנאה צריכה 
להיות רק על הרשעה והזוהמא שבעולם. אי-אפשר כלל לבא לידי רום-הרוח 
של "הודו לד' קראו בשמו הודיעו בעמים עלילותיו" בלא אהבה פנימית, מעמקי 
לב ונפש, להיטיב לעמים כולם, לשפר את קניניהם, לאשר את חייהם. תכונה 

ויקרא כ"ו ו, וכן ביחזקאל ל"ד כה.  84
לאה פרנקל, פרקים במקרא.  85

חטאים  יתמו  דכתיב:  משום   - דעתך?  מאי  דביתהו:  ברוריא  ליה  "אמרה  ברוריה:  של  כמאמרה   86
אינם,  עוד  ורשעים  דקרא:  לסיפיה  שפיל  ועוד,  כתיב!  חטאים  חוטאים?  כתיב  מי  ק"ד(,  )תהלים 
כיון דיתמו חטאים - ורשעים עוד אינם? אלא, בעי רחמי עלויהו דלהדרו בתשובה - ורשעים עוד 
אינם" )ברכות י' א(. ובעין אי"ה שם: ברוריה השכילה, כי אין לך רשע בעולם שלא היה בוחר יותר 
ללכת בדרך טוב מדרך רע, אלא שיצרו אונסו ומטעהו, על כן הוא אומלל והולך בדרכי רשע. אבל 
אין לך אדם שיהיה נשחת לגמרי, שלא יועיל לו חינוך הגון ותוכחת חכמה ברב או במעט. על כן 
והיא  גדולים.  היותר  הפושעים  גם  צדק  אורחות  לשמור  שישובו  רחמים  מלבקש  להתייאש  אין 
ההשקפה החודרת על רוממות ערך נפש האדם שעשאה אלהים ישרה וטובה, ואי אפשר שהאדם 
ישנה צורתה וטבעה הטוב. על כן יתכן לבקש רחמים על אומללים כאלה, כעל כל החולים שאינם 

יכולים לעזור לעצמם עם כל חפצם להיעזר. 
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זו היא שמסגלת את רוחא דמלכא משיחא לחול על ישראל. בכל מקום שאנו 
מוצאים רמזי שנאה, הרינו יודעים ברור שהכונה רק על הרשעה, שהיא מרתקת 
שהיתה  מקדם  בימים  וביחוד  בהוה  גם  רבים,  עמים  של  האיגוד  את  בחזקה 
וקודש,  אור  חיים  נקודת  כי  לדעת  עלינו  אבל  מסואבת.  יותר  העולם  זוהמת 
תמיד לא זזה מהצלם האלהי שנחנן בו האדם בכללו וחוננו בך כל עם ולשון, 
כל אחד לפי ערכו, וגרעין קודש זה ירומם את הכל. ומתוך נקודת-חיים זו אנו 
חפצים את העילוי הגמור שיחול בעולם, את אור הצדק והמישרים, המתאחד 
עם ההוד והתפארת, עם הגבורה והנצח, והשלמת היצור כולו, והאדם וכל אגפיו 
ישראל,  כנסת  של  הדעת  בעומק  המונחת  הפנימית  הנשמה  זאת  בתחילה. 

שברוח ד' עלינו הננו הולכים ומעוררים אותה לחיים מעשיים ורוחניים87"

גן	עדן.	6
הנביא מציב את הטורף בין שתי הבהמות: ְוֵעֶגל ּוְכִפיר ּוְמִריא ַיְחָּדו )ו(. מקומו באמצע 
מבטא את שלמות הריעות והאחווה. ּוָפָרה ָוֹדב ִּתְרֶעיָנה, ַיְחָּדו ִיְרְּבצּו ַיְלֵדיֶהן )ז(. הנביא 
דור שני של  ילדיהן,  בדור אחד של חיות שונות, אלא מציג בצידן את  אינו מסתפק 
חיות אויבות. ריבוי הדורות הופך את השלום הזה לתופעה מתמדת. כך נעשה השלום 
לתכונה מהותית. ותואר הפועל "ַיְחָּדו" שהועמד כאן בתחילת המשפט במקום בסופו, 

מדגיש שה'יחד' הוא המאפשר מלכתחילה את עצם קיומם של הילדים.
השלום ישרור לא רק בין בעלי-החיים אלא גם בין האדם לבינם: ְוִׁשֲעַׁשע יֹוֵנק ַעל ֻחר 
בין האדם  חור פתן מגלה, שאיבת-העולם ששררה  על  היונק המשתעשע  )ח(.  ָּפֶתן 
לנחש מגן העדן, תתבטל לעתיד לבוא, והשלום יחזור על כנו. גם היונק וגם הגמול, 
חסרי הישע, יהיו בטוחים מפני אויבו המר של האדם. אפילו הנחש ישתלב בתמונת 
גן העדן של פרקנו, יינטל ממנו כוחו וסכנתו תעלם. ובשעה שכל היקום יחגוג את חזון 

השלום, הוא יישאר בחורו. 
ְמַכִּסים  ַלָּים  ַּכַּמִים  ה'  ֶאת  ֵּדָעה  ָהָאֶרץ  ָמְלָאה  ִּכי  ָקְדִׁשי  ַהר  ְּבָכל  ַיְׁשִחיתּו  ְוֹלא  ָיֵרעּו  ֹלא 
את  יתקנו  החיות  רק  לא  הדעת.  בעלי  האדם,  בני  אל  הכתוב  עובר  החיות  מן  )ט(88. 
דרכיהן אלא גם האנשים, אלה שהוגדרו בתוכחת ישעיה למעלה: כ"ֶזַרע ְמֵרִעים ָּבִנים 

ַמְׁשִחיִתים" )א' ד(, יתקנו את דרכם ולעתיד לבוא "ֹלא ָיֵרעּו ְוֹלא ַיְׁשִחיתּו".
הפרשה שלנו משחזרת את מסורת היסוד של גן העדן וחזון השלום89 הקיימת במקרא. 

שמונה קבצים א' תתז.  87
התיאור הזה חוזר בקיצור גם בסוף הספר )ס"ה כה(: ְזֵאב ְוָטֶלה ִיְרעּו ְכֶאָחד ְוַאְרֵיה ַּכָּבָקר ֹיאַכל ֶּתֶבן   88

ְוָנָחׁש ָעָפר ַלְחמֹו ֹלא ָיֵרעּו ְוֹלא ַיְׁשִחיתּו ְּבָכל ַהר ָקְדִׁשי ָאַמר ה'.  
רמב"ן דרשת תורת ה' תמימה "והשבתי חיה רעה מן הארץ, תניא ר' יהודה אומר מעבירן מן העולם,   89
רבי שמעון אומר מעבירן שלא יזיקו, אמר ר' שמעון אימתי הוא שבחו של הקדוש ברוך הוא בזמן 
וכן הוא אומר, מזמור שיר ליום השבת, למשבית  ואין מזיקין,  שאין מזיקין, או בזמן שיש מזיקין 

סיפור הבריאה וגן העדן אינו בא לתאר עידן נשכח בפרה-היסטוריה, אלא הינו סיפור 
מכונן הקובע את משמעות הדברים בעולם. כל היצורים נבראו אל תוך מציאות אלוהית 
בחולשתו,  והאדם  ונכלוליו,  בעורמתו  הנחש  רק  שלמים.  חיים  המאפשרת  שלווה 
ערערו את ההיררכיה המסודרת הזאת, וגרמו לגירושו של אדם מן הגן. ומאז מכוונים 

כל גלגולי האדם במהלך ההיסטוריה לחזור אל הגן האבוד. 
גאולת ישראל תשיבם חזרה אל הסדר וההרמוניה הראשוניים, אל השלום העולמי. 
ה"חוטר" שיצמח מבית דוד נמשל לאילן, מין עץ הדעת, שדעת ה' נחה עליו ומכוחה 
הוא פועל. בסוף הספר כורך ישעיהו את הגאולה עם גן העדן במפורש: "ִּכי ִנַחם ה' ִצּיֹון 
ִנַחם ָּכל ָחְרֹבֶתיָה ַוָּיֶׂשם ִמְדָּבָרּה ְּכֵעֶדן ְוַעְרָבָתּה ְּכַגן ה' ָׂשׂשֹון ְוִׂשְמָחה ִיָּמֵצא ָבּה ּתֹוָדה ְוקֹול 

ִזְמָרה"90. 
גם יחזקאל דימה את הגאולה העתידה לגן עדן: "ְוָאְמרּו ָהָאֶרץ ַהֵּלזּו ַהְּנַׁשָּמה ָהְיָתה ְּכַגן 
ֵעֶדן ְוֶהָעִרים ֶהֳחֵרבֹות ְוַהְנַׁשּמֹות ְוַהֶּנֱהָרסֹות ְּבצּורֹות ָיָׁשבּו"91. ואף חזר לכך בתיאור הנהר 
המופלא שיצא בעתיד לא מעדן אלא מן המקדש: "ְוַעל ַהַּנַחל ַיֲעֶלה ַעל ְׂשָפתֹו ִמֶּזה ּוִמֶּזה 
ֵהָּמה  ַהִּמְקָּדׁש  ִמן  ֵמיָמיו  ִּכי  ְיַבֵּכר  ָלֳחָדָׁשיו  ִּפְריֹו  ִיֹּתם  ְוֹלא  ָעֵלהּו  ִיּבֹול  ַמֲאָכל ֹלא  ֵעץ  ָּכל 

יֹוְצִאים ְוָהָיה ִפְריֹו ְלַמֲאָכל ְוָעֵלהּו ִלְתרּוָפה"92.
גן העדן אינו עניין עתידני בלבד, המקרא משרטט דרכים בהן אפשר לחזור אל גן העדן 

גם בהווה: 
ופטורי  פורח במקלעת פקעים  כגן  עוטרו  קירותיו  גן העדן.  נוצר כדמות  א. המקדש 

יזיקו, וכן הוא אומר, וגר זאב עם כבש, ואומר ושעשע יונק על חור פתן,  מזיקין מן העולם, שלא 
מלמד שתנוק מישראל עתיד להיות מושיט אצבעו לתוך גלגל עינו של צפעוני ומוציא מרה מתוך 

פיו. 
ובין  יהודה  כרבי  שנאמר  ובין  לעקרה.  הקהלות  הסכימו  ולא  בסיפרא,  השנויה  הברייתא  הוא  זו   
הם  לפי שישראל  פירש  בתורה  כי  כפשוטו.  תבן,  יאכל  כבקר  ואריה  פסוק  כרבי שמעון,  שנאמר 
שעובדים את בוראם ולא שאר האומות, כתיב והשבתי חיה רעה מן הארץ, כלומר מארץ ישראל, 
הזיק  ולא  שאמרו,  כמו  בירושלים,  כמו  ישראל  ארץ  בכל  יזיקו  שלא  משביתן  שמעון  רבי  ולדעת 
נחש ועקרב בירושלים, ולימות המשיח שכתוב בו, כי אז אהפוך אל עמים שפה ברורה לקרוא כלם 
בשם ה' לעבדו שכם אחד, משביתן מן העולם, ועל זה אמר בברייתא זו, וכן הוא אומר מזמור שיר 
ליום השבת, וכן הוא אומר וגר זאב עם כבש, מלמד שתינוק מישראל עתיד להיות מושיט אצבעו 
לתוך וכו', והביא ראיה לימות המשיח מפסוקי הברכות, לפי ששני הזמנים שוים, זה בארץ וזה בכל 
העולם, וזה נראה כי מחטא אדם הראשון היה הטורף, דכתיב, ואיבה אשית בינך ובין האשה הוא 
ישופך ראש ואתה תשופנו עקב, הנה שאינו נושך בעקב אלא מפני האיבה הזאת, והוא הדין לכל 
שאר חיות, ואולי לא היו טורפות זו את זו עד שחטא אדם שנתאררה האדמה בעבורו, והוא עתיד 

להיות בטל לימות המשיח".
והארזים  העצים  שפע  תיאור  של  משמעותו  גם  זו  אולי  יא.  וס"א  יא,  נ"ח  שם  וכן  ג,  נ"א  ישעיהו   90
העתידי: אתן במדבר ארז שטה והדס ועץ שמן אשים בערבה ברוש תדהר ותאשור יחדו, ישעיהו 

מ"א יט. וירמיהו ל"א יא.
יחזקאל ל"ו לה.  91
יחזקאל מ"ז יב.  92
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וקודש  כקודש  בנוי  המקדש  כך  ועדן,  גן  מעגל,  בתוך  מעגל  נוצר  העדן  גן  ציצים93. 
הקודשים. בתוך הגן עמד העץ האסור, ובמקדש התוך הפנימי אסור.

ב. הקדוש ברוך הוא התהלך בגן העדן לרוח היום, ובלשון זו מתאר הכתוב את השראת 
השכינה בבית המקדש "ְוִהְתַהַּלְכִּתי ְּבתֹוֲכֶכם"94. 

ג. הגישה אל הגן נחסמה בפני האדם על ידי הכרובים ולהט החרב המתהפכת. במקדש 
חדלו הכרובים לשאת אופי מאיים, אדרבה, פניהם איש אל אחיו בביטוי של אהבה. 

ָּבּה"95.  ַלַּמֲחִזיִקים  ִהיא  ַחִּיים  "ֵעץ   - היא  התורה  אולם  החיים,  מעץ  הורחק  האדם  ד. 
היא נמצאת בארון שבקודש הקדשים תחת שני הכרובים, ובאמצעות מצוותיה נסללה 

לפני האדם הדרך להגיע פנימה בדרך הראויה.  
ובית המקדש96, באופן  ָקְדִׁשי", הר הבית  ב"ַהר  גן העדן העתידי הזה הוא  מקומו של 
ְּבַהר  ְוִתָּטֵעמֹו  "ְּתִבֵאמֹו  ה':  ירושלים97 או כל ארץ ישראל שנקראה - הר  מורחב בכל 
ַנֲחָלְתָך ָמכֹון ְלִׁשְבְּתָך ָּפַעְלָּת ה' ִמְּקָדׁש ֲאֹדָני ּכֹוֲננּו ָיֶדיָך"98. בסופה של הנבואה מתפשטת 

הברכה אל תבל ומלואה: "ִּכי ָמְלָאה ָהָאֶרץ ֵּדָעה ֶאת ה'"99. 
ֹלא ָיֵרעּו ְוֹלא ַיְׁשִחיתּו ְּבָכל ַהר ָקְדִׁשי ִּכי ָמְלָאה ָהָאֶרץ ֵּדָעה ֶאת ה', ַּכַּמִים ַלָּים ְמַכִּסים )ט(.

הנבואה משתמשת בלשונות החטא הקדמוני, חטא אדם הראשון, גם חטא דור המבול, 
ומחפשת להם תיקון: 

ֵעץ ַהַּדַעת טֹוב ָוָרע )בראשית ב' ט(.ֵּדָעה ֶאת ה' 

ִּכי ָמְלָאה ָהָאֶרץ ָחָמס ִמְּפֵניֶהםִּכי ָמְלָאה ָהָאֶרץ ֵּדָעה

המבול"ַּכַּמִים ַלָּים ְמַכִּסים

ִהֵּנה ִנְׁשָחָתה ִּכי ִהְׁשִחית ָּכל ָּבָׂשר ֶאת ַּדְרּכֹו ַעל ָהָאֶרץֹלא ָיֵרעּו ְוֹלא ַיְׁשִחיתּו

מהי כוונת הדימוי ַּכַּמִים ַלָּים ְמַכִּסים? הנביא מדגיש כאן את הכיסוי והמילוי. כשם שכל 
קרקעית הים מכוסה במים רבים, עד שהים מלא מהם, כך לא יהיה שום מקום בארץ 
פנוי מדעה את ה'. אולם כאן מדובר במשהו נוסף בזרם גואה והולך, תהליך המתגבר 

מלכים-א ו' יח.  93
רמב"ן בראשית ג'  ח.   94

משלי ג' יח.  95
כאמור: "והביאותים אל הר קדשי ושמחתים בבית תפלתי" )ישעיה נ"ו ז(; "ה' מי יגור באהלך מי   96

ישכן בהר קדשך" תהלים ט"ו א ושם מ"ג ג.
"תקעו שופר בציון והריעו בהר קדשי" )יואל ב' א(. "גדול ה' ומהלל מאד בעיר אלהינו הר קדשו"   97

)תהלים מ"ח ב(.
שמות ט"ו יז, ובתהלים ע"ח נד: "ויביאם אל גבול קדשו הר זה קנתה ימינו". רד"ק: "כל ארץ ישראל   98

קרא הר קדשי".
כל מקום בו מופיעה השכינה יהיה ראוי לכינוי "הר קדשי".  99

עוד ועוד בשפע ובמידה גדושה100. זרימה בשטף כזה מופיעה גם בקהלת: "כל-הנחלים 
הלכים אל-הים"101. הזמן הוא הווה, בכל עת מכסים המים לים, כך ממחיש הנביא את 

המשכיות השפע והתמדתו102. 
הרמב"ם חתם את ספרו ה'יד החזקה' בתיאור נמשלו של המשל הזה, ובפסוק זה: 

לא יהיה עסק כל העולם, אלא לדעת את ה' בלבד.  ולפיכך יהיו חכמים גדולים, 
ויודעים דברים הסתומים העמוקים; וישיגו דעת בוראם כפי כוח האדם, שנאמר 

"ִּכי ָמְלָאה ָהָאֶרץ ֵּדָעה ֶאת ה', ַּכַּמִים ַלָּים ְמַכִּסים". 

ֹׁשֶרׁש	ִיַׁשי.	7
בתחילה כינה הנביא את הגואל, 'ֹחֶטר ִמֶּגַזע ִיָׁשי', וסגר את המעגל כאשר החוטר נעשה 
'ֹׁשֶרׁש ִיַׁשי'. השורש מנמיך את עצמו אל מתחת לפני האדמה, מדגיש בכך את דלותו 
אותו  ומרימה  אותו  לוקחת  השכינה  לצמח.  וחשיבותו  חיוניותו  את  אבל  וצניעותו, 
והוא  שרש,  אלא  למעלה,  שאמר  כמו  נצר,  ולא  חטר  לא  אומר  "אינו  מעלה:  מעלה 
הטמון בארץ ואינו נראה... ולפי שרצה לומר 'לנס עמים' לקח שורש הטמון"103. נס הוא 
דגל או עמוד גבוה שבראשו נתלה סימן הנראה למרחוק104, השורש נמוך ואינו כזה, 

ואף על פי כן 'ֵאָליו ּגֹוִים ִיְדֹרׁשּו'. 
ציורי  ביטוי  וגם  ושלווה,  למרגוע  מופשט  שם  היא  'מנוחה'   – ָּכבֹוד  ְמֻנָחתֹו  ְוָהְיָתה 
לנחלה105. כבוד המלכים מושג בדרך כלל בגבורה וכיבושי נחלות במלחמה, אבל מקום 
מושבו ומנוחתו של המלך הזה, יהיה דווקא לכבוד ולתפארת לעמים אשר ידרשוהו. 
ב'ְוָהְיָתה  ומסתיימת  נו"ח,  ָעָליו...', בשורש  ב'ְוָנָחה  ובשלווה,  פותחת בשלום  הנבואה 
ְמֻנָחתֹו...'. מי שממנו המנוחה, יביא אותה לעולם. הצדק, המשפט והשלום יתפשטו 

מישראל אל הגוים, וכל הבריות ירצו במנוחתו זו ויכבדוה. 
מיהו החוטר לבית ישי? לכאורה מכוון ישעיהו את תיאוריו המופלאים לחזקיה, המלך 
מבית דוד אותו ראה הנביא לנגד עיניו. בדוחק אפשר לנסות לראות בימי חזקיה דוגמה 

יפסיקו, רק  ים, שלא  יכסו המים על  כי הדעות תרבינה, כמו: אשר  וכן הוא,  'אשר',  100 "תחסר מלת 
תרבינה" )ראב"ע ד"ה 'כמים'(.

101 קהלת א' ז.
102 חבקוק חזר על דברי ישעיהו: "ִּכי ִּתָּמֵלא ָהָאֶרץ ָלַדַעת ֶאת ְּכבֹוד ה' ַּכַּמִים ְיַכּסּו ַעל ָים" )ב' יד(. אלא 
ששם הדימוי הוא מצב עתידי. הוא מביע זאת בארבע מלים, אשר הראשונה בהן דומה בתוכנה 
ב-יו"ד,  מסתיימת  בהן  אחת  כל  אשר  מלים  בשלוש  הדימוי  מובע  בישעיה  לאחרונה.  ובצלצולה 
מי"ם: - ים, - ים, - ים – אולי להטעמת כוחה של תמונת הים על-ידי חזרה משולשת על הביטוי 
פרקים  פרנקל,  )לאה  ויזואלית  בדרך  נתפס  שהוא  בין  אקוסטית,  בדרך  נתפס  שהשם  בין  "ים", 

במקרא(.
103 ר"א מבלגנצי. 

104 ישעיהו הרבה להשתמש בביטוי 'נס': ה' כו, י"ג ב, י"ח ג, ל' יז, ס"ב י ועוד.
105 כמו: "זאת מנוחתי עדי עד", תהלים קל"ב יד; "ואי-זה מקום מנוחתי", למטה ס"ו א.
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למלכות משיחית. כאשר הדברים נאמרו בדרך משל והפלגת המליצה, ונתקיימו באותו 
ְזֵאב ִעם ֶּכֶבׂש' הוא משל על בני אדם, וגם זה תחת  'ְוָגר  דור רק באופן בסיסי ביותר: 
ההיסטוריה  שסופרי  וכיוון  ָקְדִׁשי'"106.  ַהר  'ְּבָכל  בלבד,  יהודה  ובארץ  חזקיה  ממשלת 
האריכו בסיפורי מלחמות וקיצרו בסיפור ימי השלום והשקט, על כן גם במקרא אין לנו 

תיאור מפורט של ימי השלווה של מלכותו. 
אך ישעיהו לא נקב בנבואה זו בשמו של חזקיה, גם לא הזכיר אדם או מלך אחר. הוא 
לא קצב מועד להגשמת הייעודים הללו, ולא קשר אותם לדור מסוים. התיאור כה יפה 
ושלם שאינו כבול בכבלי המציאות העכשווית, הוא אלטרנטיבה למציאות המוגבלת 
ולהישגי המלך הקיים, ובו הניח הנביא את היסוד למשיח שעתיד לבוא, בשורה לדורי 

דורות.  
כוונתה  שכל  נבואה  יש  במציאות.  התקיימו  שלא  ממה  הנביא  דברי  את  לפרוך  אין 
ומטרתה להתבטל. כך נבואתו של יונה: "עֹוד ַאְרָּבִעים יֹום ְוִניְנֵוה ֶנְהָּפֶכת" ונבואתו לא 
נתקיימה107. ויש נבואה שעדיין לא נקיימה והיא תתקיים בעתיד. יש להבדיל בין גזירה 
לנבואה, גזירה חייבת להתקיים, נבואה, גם נבואת-נחמה לא חייבת להתקיים עתה: 
"ֶרַגע ֲאַדֵּבר ַעל ּגֹוי ְוַעל ַמְמָלָכה ִלְנתֹוׁש ְוִלְנתֹוץ ּוְלַהֲאִביד. ְוָׁשב ַהּגֹוי ַההּוא ֵמָרָעתֹו ֲאֶׁשר 
ִּדַּבְרִּתי ָעָליו ְוִנַחְמִּתי ַעל ָהָרָעה ֲאֶׁשר ָחַׁשְבִּתי ַלֲעׂשֹות לֹו. ְוֶרַגע ֲאַדֵּבר ַעל ּגֹוי ְוַעל ַמְמָלָכה 
ִלְבנֹות ְוִלְנטֹוַע. ְוָעָׂשה ָהַרע ְּבֵעיַני ְלִבְלִּתי ְׁשֹמַע ְּבקֹוִלי ְוִנַחְמִּתי ַעל ַהּטֹוָבה ֲאֶׁשר ָאַמְרִּתי 
ְלֵהיִטיב אֹותֹו"108. נבואה שלא נתגשמה היא נבואה שעתידה להתקיים בעתיד. כאשר 
לעת  נדחה  עיקרם  אך  הדברים,  מקצת  בו  התקיימו  הייעוד,  בגובה  עמד  לא  חזקיה 

אחרת, וייעודי הנביא המובטחים יתקיימו במלואם לעתיד לבוא.
לבד,  הבטחה  רק  היתה  כשלא  גמורה,  נבואה  דאף  הנבואות.  בין  יש  "חילוק 
כמו שאמר הקדוש ברוך הוא ליעקב: 'הנה אנכי עמך ושמרתיך והשיבותיך אל 
האדמה בשלום'109, וכמו שהובטח למשה רבינו שאמר לו הקדוש ברוך הוא: 
'כי אהיה עמך'110, אין בודאי שיתקיים. וכדאמרינן על זה: 'מכאן שאין הבטחה 
לצדיקים, שהרי בחור שבאבות הבטיחו הקדוש ברוך הוא, והיה מתיירא 'וירא 
ויצר לו'111. ובחור שבנביאים הבטיחו הקדוש ברוך הוא והיה מתירא, דכתיב: 
למי  אלא  תירא'  'אל  אומרים  ואין  אותו'112,  נתתי  בידך  כי  אותו  תירא  'אל 
שמתיירא113. והיינו שהיה מתיירא שמא יגרום החטא114... כי הבטחה לעתיד 

106 שד"ל.
יונה ג' ד.  107

ירמיה י"ח ז-י.  108
109 בראשית כ"ח טו.

110 שמות ג' יב.
111 בראשית ל"ב ז.
112 במדבר כ"א לד.

113 בראשית רבה ע"ו א-ב.
114 ברכות ד' א.

כאילו נאמרה על תנאי, אם לא יהיה שינוי כמו שהובטח. לאפוקי נבואה שהדבר 
כבר נגזר שיהיה כך, זאת הנבואה על כל פנים תהיה, אחר שכבר נגזר115.

ְוָעפּו	ְבָכֵתף	ְּפִלְׁשִּתים	.	8

ר  ָאר ַעּמֹו ֲאׁשֶ ִנית ָידֹו ִלְקנֹות ֶאת ׁשְ ּיֹום ַההּוא יֹוִסיף ֲאדָֹני ׁשֵ י"א )יא( ְוָהָיה ּבַ

ְנָער ּוֵמֲחָמת ּוֵמִאֵּיי  ְתרֹוס ּוִמּכּוׁש ּוֵמֵעיָלם ּוִמׁשִ ְצַרִים ּוִמּפַ ּור ּוִמּמִ ֵאר ֵמַאּשׁ ָ ִיּשׁ

ע  ץ ֵמַאְרּבַ ָרֵאל ּוְנֻפצֹות ְיהּוָדה ְיַקּבֵ ִיׂשְ א ֵנס ַלּגֹוִים ְוָאַסף ִנְדֵחי  ְוָנׂשָ ַהָּים: )יב( 

לֹא  ֶאְפַרִים  ֵרתּו  ִיּכָ ְיהּוָדה  ְוצְֹרֵרי  ֶאְפַרִים  ִקְנַאת  ְוָסָרה  )יג(  ָהָאֶרץ:  ְנפֹות  ּכַ

ים  ּתִ ִלׁשְ ּפְ ְבָכֵתף  ְוָעפּו  )יד(  ֶאְפָרִים:  ֶאת  ָיצֹר  לֹא  ִויהּוָדה  ְיהּוָדה  ֶאת  א  ְיַקּנֵ

ם:  ַמְעּתָ לֹוַח ָיָדם ּוְבֵני ַעּמֹון ִמׁשְ ֵני ֶקֶדם ֱאדֹום ּומֹוָאב ִמׁשְ ו ָיבֹּזּו ֶאת ּבְ ה ַיְחּדָ ָיּמָ

הּו  ְעָים רּוחֹו ְוִהּכָ ָהר ּבַ )טו( ְוֶהֱחִרים ה' ֵאת ְלׁשֹון ָים ִמְצַרִים ְוֵהִניף ָידֹו ַעל ַהּנָ

ֵאר  ָ ר ִיּשׁ ָאר ַעּמֹו ֲאׁשֶ ה ִלׁשְ ָעִלים: )טז( ְוָהְיָתה ְמִסּלָ ּנְ ְבָעה ְנָחִלים ְוִהְדִריְך ּבַ ְלׁשִ

יֹום ֲעלֹתֹו ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים: ָרֵאל ּבְ ר ָהְיָתה ְלִיׂשְ ֲאׁשֶ ּור ּכַ ֵמַאּשׁ

וכיבושה  מיזוגם,  גלויות,  קיבוץ  הכרחיות:  בשורות  בשלוש  מסתיים  המשיחי  החזון 
מחדש של הארץ. הגלויות מפוזרות בקצוי תבל: ֵמַאּׁשּור ּוִמִּמְצַרִים ּוִמַּפְתרֹוס ּוִמּכּוׁש 
ּוֵמֵעיָלם ּוִמִׁשְנָער ּוֵמֲחָמת ּוֵמִאֵּיי ַהָּים... ֵמַאְרַּבע ַּכְנפֹות ָהָאֶרץ. גלות כזו לא ראה ישעיהו, 
בני מלכות אפרים גלו לאשור, אך לא נפוצו הגלויות בכל העולם. הנביא מדבר אפוא 
על העתיד הרחוק. אבל לא די בשיבת ישראל לארצו, צריך לרפא את מארת הגלות, 
ייעודו  את  להגשים  יוכל  זה  באופן  רק  אחת,  לחטיבה  אותו  ללכד  העם,  את  לאחד 
ֶאת  ְיַקֵּנא  ֶאְפַרִים ֹלא  ִיָּכֵרתּו  ְיהּוָדה  ְוֹצְרֵרי  ֶאְפַרִים  ִקְנַאת  ְוָסָרה  ומשימותיו הלאומיות: 

ְיהּוָדה ִויהּוָדה ֹלא ָיֹצר ֶאת ֶאְפָרִים )יג(.
אז תחזור גם הארץ בשלמותה לידי ישראל: ְוָעפּו ְבָכֵתף ְּפִלְׁשִּתים ָיָּמה, ַיְחָּדו ָיֹבּזּו ֶאת 
ְּבֵני ֶקֶדם ֱאדֹום ּומֹוָאב ִמְׁשלֹוַח ָיָדם ּוְבֵני ַעּמֹון ִמְׁשַמְעָּתם )יד(. הפלשתים במערב נעצו 
טריז מאיים בעורפם של ישראל במשך ימים רבים. אך גם נחלת אדום, מואב ועמון, 
עמי עבר הירדן, שזכו לחלק בנחלת אברהם, תחזור בעתיד לידי בעלי הארץ116. וכמו 
שחזה בלעם: ֶאְרֶאּנּו ְוֹלא ַעָּתה ֲאׁשּוֶרּנּו ְוֹלא ָקרֹוב, ָּדַרְך ּכֹוָכב ִמַּיֲעֹקב ְוָקם ֵׁשֶבט ִמִּיְׂשָרֵאל 
ּוָמַחץ ַּפֲאֵתי מֹוָאב ְוַקְרַקר ָּכל ְּבֵני ֵׁשת ְוָהָיה ֱאדֹום ְיֵרָׁשה ְוָהָיה ְיֵרָׁשה ֵׂשִעיר ֹאְיָביו ְוִיְׂשָרֵאל 

גור אריה דברים י"ט ג. ראה ברכות ז' א, רמב"ם יסודי התורה י', ספר העיקרים ד' מ"ב.  115
עליה  והקדמוני,  הקניזי  הקיני,  אדמת  את  יירשו  הללו  העמים  שלושת  החכמים  מן  חלק  לדעת    116

נכרתה ברית בין הבתרים עם אברהם.
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פרק יאט. משעבוד לגאולה

ֹעֶׂשה ָחִיל117.
הגאולה העתידה טבועה במתכונת של יציאת מצרים: ַּכֲאֶׁשר ָהְיָתה ְלִיְׂשָרֵאל ְּביֹום ֲעֹלתֹו 
ויציאת מצרים היא אם כל הגאולות.  ִמְצָרִים. מצרים הייתה אם כל הגלויות,  ֵמֶאֶרץ 
א ֶאְתֶכם ַעל  וכשם שממצרים לקח הקדוש ברוך הוא את ישראל על כנפי נשרים: ָוֶאּׂשָ
ַּכְנֵפי ְנָׁשִרים ָוָאִבא ֶאְתֶכם ֵאָלי118, כך בגאולה העתידה יעופו ישראל119 ויפרצו ימה. יש 
יתרון לגאולה העתידה על הראשונה. בראשונה נכבשה הארץ מעט מעט, ולגבולותיה, 
מים עד נהר הגיע העם רק לאחר זמן רב, כאן הדבר יתרחש מיד. ממצרים יצא העם 
מאוחד, לעתיד לבוא יחזור העם לא מארץ אחת אלא מעומק הגלות, משמונה עמים 
וארצות, ויתלכד יחד. ביציאת מצרים נמנע העם מהתמודדות עם פלשתים, עתה יעשה 

הדבר במכוון: ְוָעפּו ְבָכֵתף ְּפִלְׁשִּתים )יד(. 
החזון הזה מזכיר צירופי	לשון	של	נבואת	התוכחה	והפורענות	כנגד	ישראל	)ט'(,	כי	כאשר 

יכלה זעמו של ה', יתהפך הגלגל והיד תונף על הגויים: 

ִּכי עֹוד ְמַעט ִמְזָער ְוָכָלה ַזַעם ְוַאִּפי ַעל ַּתְבִליָתם ְּבָכל ֹזאת ֹלא ָׁשב ַאּפֹו )ה' כה(.
)י' כה(.

־ֹזאת ָהֵעָצה ַהְּיעּוָצה ַעל ָּכל ָהָאֶרץ ְוֹזאת ַהָּיד ַהְּנְועֹוד ָידֹו ְנטּוָיה )ה' כה(.
ָיֵפר  ּוִמי  ָיָעץ  ְצָבאֹות  ִּכי ה'  ַהּגֹוִים.  ָּכל  ַעל  טּוָיה 

ְוָידֹו ַהְּנטּוָיה ּוִמי ְיִׁשיֶבָּנה )י"ד כו-כז(.

לֹו	 ְוָׁשַרק	 ֵמָרחֹוק	 ַלּגֹוִים	 ֵנס	 ְוָנָׂשא	
)לאויב(	ִמְקֵצה	ָהָאֶרץ	)ה' כו(.

'ְוָנָׂשא	ֵנס	ַלּגֹוִים	ְוָאַסף	ִנְדֵחי	ִיְׂשָרֵאל	ּוְנֻפצֹות	ְיהּוָדה	
ְיַקֵּבץ	ֵמַאְרַּבע	ַּכְנפֹות	ָהָאֶרץ	)י'א יב(.

ֶאת  ְוֶאְפַרִים  ֶאְפַרִים  ֶאת  ה  ְמַנּׁשֶ
ה ַיְחָּדו ֵהָּמה ַעל ְיהּוָדה )ט' כ(, ְמַנּׁשֶ

ְוָסָרה ִקְנַאת ֶאְפַרִים ְוֹצְרֵרי ְיהּוָדה ִיָּכֵרתּו ֶאְפַרִים 
ֹלא ְיַקֵּנא ֶאת ְיהּוָדה ִויהּוָדה ֹלא ָיֹצר ֶאת ֶאְפָרִים 

)י'א יג(.

ֵמָאחֹור  ּוְפִלְׁשִּתים  ִמֶּקֶדם  ֲאָרם 
ַוֹּיאְכלּו ֶאת ִיְׂשָרֵאל ְּבָכל ֶּפה )ט' יא(,

ְּפִלְׁשִּתים  ְבָכֵתף  יחדיו(  ויהודה  )אפרים  ְוָעפּו 
ָיָּמה ַיְחָּדו ָיֹבּזּו ֶאת ְּבֵני ֶקֶדם.

117  במדבר כ"ד יז-יח.
118  שמות י"ט.

התנועה  שהיא  עופפות  עוף  ענין  ועפו  א.  ְּפִלְׁשִּתים:  ְבָכֵתף  ְוָעפּו  הקשה  לביטוי  הפירושים  119 רבו 
או  ג.  בארצם.  כלומר  בכתפם,  וחלשים  עיפים  פלשתים  "שיהיו  ב.  ברש"י(.  וכן  )רד"ק  המהירה... 
תרגם  ויונתן  ד.  בפלשתים.  הכות  מרוב  כתף  עייפי  ישראל  שיהיו  ופירושו  הראשון  מהענין  יהיה 
ולא עפוי  "חיבור,  ה.  )ספר השורשים לרד"ק ערך כתף(.  ית פלשתאי"  ויתחברון כתף חד לממחי 
)פירוש המשנה  ידחפו אותם בכתף להתחברם בהם בשוה"  ועפו בכתף פלשתים, כלומר  מלשון 

לרמב"ם סנהדרין י' היסוד השלישי(.

)י'  ִצּיֹון  ַּבית  ַהר  ָידֹו  )אשור(  ְיֹנֵפף 
לב(. 

הֹוי ַאּׁשּור ֵׁשֶבט ַאִּפי )י' ה(.

'ְוָאַמְרָּת ַּבּיֹום ַההּוא אֹוְדָך ה' ִּכי ָאַנְפָּת ִּבי 
ָיֹׁשב ַאְּפָך ּוְתַנֲחֵמִני' )י"ב א(.

ִהֵּנה ָהָאדֹון ה' ְצָבאֹות ְמָסֵעף ֻּפאָרה 
־ְּבַמֲעָרָצה ְוָרֵמי ַהּקֹוָמה ְּגדּוִעים ְוַהְּג

ֹבִהים ִיְׁשָּפלּו. )י' לג-לד(. 

)י'א  ִיְפֶרה  ָרָׁשיו  ִמּׁשָ ְוֵנֶצר  ִיָׁשי  ִמֶּגַזע  ֹחֶטר  ְוָיָצא 
א(. 

בנבואה כלולים שני דגמים שונים אפשריים של גאולה. 

הר  אל  יבואו מרצונם  )ב'(, העמים  הימים  ובחזון אחרית  בחלקו הראשון של הפרק 
ויראת הרוממות, והמשיח יכה ארץ בשבט פיו בלבד. כך שרטטו  ציון, מתוך הערצה 

הראשונים את קווי הגאולה: 

"קרא 'רחובות', הוא הבית העתיד שיבנה במהרה בימינו, והוא יעשה בלא ריב 
גבולך  ה' אלקיך את  ירחיב  'ואם  גבולנו, כמו שנאמר  ירחיב את  והאל  ומצה, 
כאשר דבר וגו''120, שהוא לעתיד. וכתיב בבית השלישי: ורחבה ונסבה למעלה 

למעלה, ופרינו בארץ121, שכל העמים יעבדוהו שכם אחד"122. 

אומות העולם ישתתפו בהשבת ישראל למקומם: ּוְלָקחּום ַעִּמים ֶוֱהִביאּום ֶאל ְמקֹוָמם 
ְוָרדּו  ְלֹׁשֵביֶהם  ֹׁשִבים  ְוָהיּו  ְוִלְׁשָפחֹות  ַלֲעָבִדים  ה'  ַאְדַמת  ַעל  ִיְׂשָרֵאל  ֵּבית  ְוִהְתַנֲחלּום 

ְּבֹנְגֵׂשיֶהם )י"ד ב(. מלחמה וכלי זין הם תולדת החטא וישראל לא יצטרכו להם: 

'ונשל  גוים',  'ונשל  וזהו  זיין.  לכלי  צריכין  היו  לא  ישראל  שחטאו  "אלמלא 
הברזל'"123. 

המשיח  של  דמותו  הזרוע,  בכוח  הארץ  את  כובש  העם  הפרק  של  האחרון  בחלקו 
נעלמת, וה' פועל בעצמו וגואל ישירות את העם. 

שתי אפשרויות ושתי מגמות אלה משמשות בערבוביה. שיבת ישראל לארצו בדורות 
האחרונים יש בה משתיהן: עמי העולם נתנו לעם ישראל את הארץ, אך עמי האזור 
הדברים  בו  ושלמות,  בשלות  חוסר  של  ביניים,  מצב  אפוא  ייתכן  מלחמה.  הכריזו 

מתנהלים בשני האופנים במקביל. 

120  דברים י"ט ח.
121  יחזקאל מ"א ז.

122  רמב"ן בראשית כ"ו כ.
123  בעל הטורים דברים ו' כה.
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פרק יבט. משעבוד לגאולה

ִהֵּנה	ֵאל	ְיׁשּוָעִתי	ֶאְבַטח	ְוֹלא	ֶאְפָחד	.	9

)ב(  ּוְתַנֲחֵמִני:  ָך  ַאּפְ ָיׁשֹב  י  ּבִ ָאַנְפּתָ  י  ּכִ ּיֹום ַההּוא אֹוְדָך ה'  ּבַ ְוָאַמְרּתָ  י"ב )א( 

י ָעִּזי ְוִזְמָרת ָיּה ה' ַוְיִהי ִלי ִליׁשּוָעה: )ג(  ה ֵאל ְיׁשּוָעִתי ֶאְבַטח ְולֹא ֶאְפָחד ּכִ ִהּנֵ

ּיֹום ַההּוא הֹודּו ַלה'  ם ּבַ ַעְיֵני ַהְיׁשּוָעה: )ד( ַוֲאַמְרּתֶ ׂשֹון ִמּמַ ׂשָ ם ַמִים ּבְ ַאְבּתֶ ּוׁשְ

י  רּו ה' ּכִ מֹו: )ה( ַזּמְ ב ׁשְ ּגָ י ִנׂשְ ירּו ּכִ ים ֲעִלילָֹתיו ַהְזּכִ מֹו הֹוִדיעּו ָבַעּמִ ִקְראּו ִבׁשְ

ֶבת ִצּיֹון  י יֹוׁשֶ ָכל ָהָאֶרץ: )ו( ַצֲהִלי ָורֹּנִ ה מּיַדַעת \}מּוַדַעת\{ זֹאת ּבְ ֵגאּות ָעׂשָ

ָרֵאל. ְך ְקדֹוׁש ִיׂשְ ִקְרּבֵ י ָגדֹול ּבְ ּכִ

שיר	הלל	על	הישועה
האישית:  הצלתו  על  גדול  שיר  ושר  ממחלתו,  החלים  כאשר  התפלל  המלך  חזקיה 
ִמְכָּתב ְלחזקיה ֶמֶלְך ְיהּוָדה ַּבֲחֹלתֹו ַוְיִחי ֵמָחְליֹו )ל"ח ט(. אבל על האירוע הלאומי הגדול, 
הנס המופלא של הצלת ירושלים מידי סנחריב, לא. חכמים124 ראו בזה כישלון. כאשר 
הישועה מכה גלים ומחוללת מהפכה בעולם, נתבע האדם להגיב, לומר שירה ולהודות 
לבוראו, כך יתרומם אל גודל השעה ולאפשרויות הגלומות בה. אבל חזקיה היה שקוע 
עמוק בחורבן הארץ ושוממותיה לאחר המצור האשורי, ולא התעלה אל הרמה הנשגבה 
של האירועים. הוא לא העריך כראוי את ההזדמנות ההיסטורית, הרוחנית והמדינית, 
שנקרתה לפניו. במקומו בא הנביא ושר שני שירים: ְוָאַמְרָּת ַּבּיֹום ַההּוא )א( ַוֲאַמְרֶּתם 
ַּבּיֹום ַההּוא )ד(125. הראשון פנימי ואישי, מתאר את רגשות האדם הנגאל, והשני לאומי 

כללי, הפונה כלפי חוץ, אל אומות העולם. אחרי כל שיר מוסיף הנביא את מסקנתו. 
עלי(,  )כעסת  בי  שאנפת  למרות  כלומר,  ּוְתַנֲחֵמִני.  ַאְּפָך  ָיֹׁשב  ִּבי  ָאַנְפָּת  ִּכי  ה'  אֹוְדָך 
תנחמני. שירת ההלל אינה מוחקת מן הזיכרון את הצרה והעונש כאילו לא היו. אם 
אלה היו נמחקים ונעלמים, לא היה גם נס, אלא זרימה טבעית של הדברים, ואין טעם 
להלל. המשורר זוכר את הצרה, את הסתר הפנים. הוא מבין היטב שהצרה הייתה עונש 
אלוהי, אך רואה גם כיצד נמוג החרון ובאה במקומו הישועה. העמדת הגאולה אל מול 

הצרה מבליטה את גודל הישועה ומעצימה את השבח.
חכמים הוסיפו וקראו לאומרי ההלל 'חובבי הצרות'126: 

124 סנהדרין צ"ד א.
התפוררה  'פור  להלן  כך  על  ראה  כאן.  המתחילה  ושירתו,  ההוא'  'היום  על  לדבר  מרבה  125 ישעיהו 

הארץ', 'ביום ההוא'. 
126  שם משמואל וארא תרע"ה: "הם לא הביטו על הצרות בשטחיות הענין, אלא הביטו על אחרית דבר 
הצרות, שבודאי הש"י יעשה להם נסים, ויצמח מהן קידוש שם שמים. ובשביל זה היו גם הצרות 
חביבות בעיניהם. שהקדושים האלו היתה כל מגמת פניהם צורך גבוה וקידוש שם שמים, והיה 
שוה וחביב בעיניהם לסבול כל מה שבא עליהם למען ישיגו מטרת חפצם, שיתקדש שם שמים 

"תנו רבנן: מי כתב מגילת תענית? אמרו: חנניה בן חזקיה וסיעתו, שהיו מחבבין 
את הצרות - שנגאלין מהן, והנס חביב עליהן להזכירו לשבחו של הקדוש ברוך 

הוא"127. 

הכללת הצרות בתוך השיר, מבליטה את גודל הישועה, מקנה משמעות לדרך, ומייחסת 
לצרה עצמה ערך ומשמעות128. 

ִהֵּנה ֵאל ְיׁשּוָעִתי ֶאְבַטח ְוֹלא ֶאְפָחד )ב(. בטחונו של המשורר באלוהיו, מפיג את פחדו 
עוד בשעת הצרה עצמה. תחושה דומה מתאר משורר תהילים: ַּגם ִּכי ֵאֵלְך ְּבֵגיא ַצְלָמֶות 

ֹלא ִאיָרא ָרע ִּכי ַאָּתה ִעָּמִדי129.
ַוְיִהי ִלי ִליׁשּוָעה. שלוש פעמים נזכר הכתוב הזה במקרא. בשירת  ְוִזְמָרת ָיּה ה'  ִּכי ָעִּזי 
ִליׁשּוָעה131. כאן  ִלי  ַוְיִהי  ָיּה  ְוִזְמָרת  ָעִּזי  ובהלל:  ִליׁשּוָעה130,  ִלי  ַוְיִהי  ָיּה  ְוִזְמָרת  ָעִּזי  הים: 
הוא משמש גם את ישעיהו לציון הגאולה. השימוש באותה מטבע לשון, משווה את 

הגאולה העתידה לגאולה הראשונה, ומבטא את גודל הישועה.  
על  יתר  זו  גאולה  של  גדולתה  על  מצביע  כאן,  המופיע  ה'',  ָיּה  'ְוִזְמָרת  השמות  כפל 
גאולת מצרים. שם יה מציין גילוי זמני, הופעה אלוהית מצומצמת, הוספת שם ה' כאן 

מבטאת את שלמות הישועה: 
"אמר שתכלית הבטחון מכל פחד יהיה לו, כשיצורף שם י"י עם שם יה, כי אז 

יהיה השם שלם והכסא שלם"132. 

הנביא שומע את דברי העם, ומוסיף על תיאור הגאולה הזה נדבך נוסף: "ּוְׁשַאְבֶּתם ַמִים 
ְּבָׂשׂשֹון ִמַּמַעְיֵני ַהְיׁשּוָעה" )ג(. 

ַהְיׁשּוָעה', ברכה נאמנה שיש בה המשכיות. כאשר יחזור העם ויתקשר אל  'ַּמַעְיֵני  א. 
קונו, יזכה לשפע ברכה. לא יהיו אלה מי אכזב, אלא ברכה קבועה ומתמדת: "דרך משל, 
כמו השואב מים מן המעיין שלא יפסקו מימיו, כי בכל עת ימצא בו לשאוב כי הוא 

על ידם. וכמו אברהם אע"ה שכל השתדלותו היתה לפרסם האלקות בעולם, בירר את המלכיות. 
ובאמת זה עצמו מקל הרבה את קושי הגלות והצרות כאשר עומדת לנגד עינינו התועלת הגדולה 

הנמשכת מזה". 
127 שבת י"ג ב, ורש"י.

הצרות  ידי  על  אמנם  להצרות?  להם  ומה  הניסים,  את  מחבבין  שהיו  לומר  ליה  הוה  128 "לכאורה 
והגזירות זכו למאור התורה. וכמו שנאמר: שבטך ומשענתך המה ינחמוני. שדייקא, על ידי השבט 

מוסר בא להם המשענת ביתר שאת" )פרי צדיק לחנוכה ז'(.
129  תהילים כ"ג ד.

130  שמות ט"ו ב.
131  תהילים קי"ח יד.

'ָעִּזי  ְוִזְמָרת ָיּה', והנביא פירש, כלומר  'ָעִּזי  132 עקידת יצחק שער מ'. וכן בשערי אורה: "התורה אמרה 
ְוִזְמָרת ָיּה ה'', כלומר בהתאחז שפע י"ה בשתי אותיות אחרונות; כי עתה הוא י"ה, וכשיתייחד ויהיה 

'יהו"ה אחד', זו היא התשועה השלימה" )שער תשיעי, הספירה השנייה(. 
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פרק יב ט. משעבוד לגאולה

מקור תמידי. כן לא תפסוק מהם הברכה והישועה, ויהיו בששון כל ימיהם"133. 
ַהְיׁשּוָעה', הישועה אינה רק הצלה מן הצרה, אלא בעלת ערך חיובי ועצמי  'ַּמַעְיֵני  ב. 
משלה, וברכתה נשגבה יותר מסיבתה, הצרה. ים סוף איים להטביע בגליו את ישראל, 
אך הים נקרע והם יצאו ממנו ונמלטו לשלום. לעתיד לבוא הגאולה תהיה גדולה יותר, 

המים הזידונים עצמם יהפכו להם למי ברכה, ויהיו גורם חיובי המביא חיים וישועה. 
ג. "ַּמַעְיֵני ַהְיׁשּוָעה", מעיין החכמה. הביטוי המורכב מעניק למים הללו משמעות רוחנית 
לגמרי. תיאור שאיבת המים: ּוְׁשַאְבֶּתם ַמִים ְּבָׂשׂשֹון ִמַּמַעְיֵני ַהְיׁשּוָעה מעלה לפני עינינו 
את התיאור המאוחר של שמחת בית השואבה במקדש. שאיבת המים מן השילוח, 

היונקת ממקור הקודש ומנסכת אותם חזרה על המזבח.  
"ותקבלון אולפן חדת בחדוא מבחירי צדיקיא". כלומר: תזכו ללימוד  יונתן תרגם:  ד. 
בשמחה ולהבנה מחודשת מבחירי הצדיקים. המצור פגע בעם לא רק באופן חומרי 
באה  כאשר  רוחני.  רזון  וגרמו  הדעת,  את  צמצמו  הלב,  את  סתמו  קשייו  אלא  גופני 
תמריא  נפשו  העם,  יתעלה  בעקבותיה  רוחנית.  להשראה  גם  השער  נפתח  הגאולה 
למרומים: כי ירחיב לבם על ידי ישועה הבאה להם, ויתגלו להם רזי התורה שנשתכחו 

בבבל על ידי הצרות134.
ה. המעיין הנובע יש בו שפע של זרימה והתחדשות. אף הלימוד החדש, יגדל ויתרבה, 
כמים לים מכסים )י"א ט(, כי ילמדו אז דעת את ה', מה שלא למד אדם עד אותו היום. 
ו. שאיפת האדם אל העתיד הנשגב, מחברת אותו אליו, ומאפשרת כבר עתה לשאוב 
מביא  התורה,  לימוד  אל  הזה  החזון  חיבור  ההווה.  תוך  אל  ולהכניסם  ניצוצות  ממנו 
את חזון השאיבה העתידי ממעייני הישועה הנצחיים והמופלאים, אל תוך המציאות 
ועושה אותו לאתגר עכשווי. החידוש בדברי תורה הינו סוג של גאולה שבכל  שלנו, 
יום. האדם פורץ את מיצריו הרוחניים ויוצא מן הקושיות אל המרחב, מבין את הדברים 

באור חדש, זוהר ונשגב: 
"וחיי עולם נטע בתוכינו, שנוכל לחדש תורה חדשה, ציצים ופרחים בכל דור, 
שמכוון  הזה,  כדרבן  סופרים  דברי  שנמשלו  שאמר,  וכמו  סופרים.  דברי  הם 
את הפרה לתלמיה, להביא חיים לעולם135. כן דברי תורה מכוונים לב לומדיה 
זו פרה  וכו'. וכמסמרות נטועים, מה נטיעה  להביא חיים לעולם, כי הוא חייך 
חידושי  להמציא  לדור.  ומדור  לזמן  מזמן  ורבים  פרים  תורה  דברי  אף  ורבה, 

תורה, להבין דבר מתוך דבר, להוסיף ציצים ופרחים חדשים"136.

עד שאמרו  תורה שהוא חשוב מאד בשמים ממעל,  חידושי  "מעלת המחדש 
וליסוד ארץ  ועליו הכתוב אומר: לנטוע שמים  בזוה"ק שבונה שמים חדשים. 

133 רד"ק.
134 רש"י.

135 חגיגה ג' ב.
136 הגאון מווילנא, קול אליהו על אגדות הש"ס פסחים כ"א. אור הצבי דף קל"ד.

ולאמר לציון - שערים המצויינים בהלכה - עמי אתה, אל תקרי עמי אלא עימי, 
שנעשה שותף להקדוש ברוך הוא"137. 

אז יפתח העם בשיר שני: הֹודּו ַלה' ִקְראּו ִבְׁשמֹו הֹוִדיעּו ָבַעִּמים ֲעִליֹלָתיו ַהְזִּכירּו ִּכי ִנְׂשָּגב 
ְׁשמֹו )ד(. במהלך המצור, השעבוד והגלות נדחה העם מחברת העמים, התכנס בתוכו 
פנימה והתלכד. הישועה שחררה אותו מן המצור והוציאה אותו גם מן הבדידות, היא 
מחייבת אותו עתה להיפתח, וליטול על עצמו מחדש את שליחותו של אברהם לקרוא 

בשם ה' לכל העולם: ַוִּיֶבן ָׁשם ִמְזֵּבַח ַלה' ַוִּיְקָרא ְּבֵׁשם ה'138. 

"היה קורא בקול גדול שם לפני המזבח את שם ה', מודיע אותו ואלהותו לבני 
אדם, כי באור כשדים היה מלמדם ולא אבו שמוע, ועתה כשבא בארץ הזאת 
וכך  האלהות...  ולפרסם  ללמד  למוד  היה  מברכיך",  "ואברכה  בה  שהובטח 

אמרו139: מלמד שהקריא שמו של הקדוש ברוך הוא בפי כל בריה"140. 

רחוקים.  נשארו  העמים  ה',  בשם  לקרוא  יודעים  הם  פנימית,  להתגלות  זכו  ישראל 
עכשיו עם בוא הגאולה עליו לחזור אל ייעודו, להודיע לעמים את עלילות הקדוש ברוך 
הוא בעולם, כדי שיתפעלו גם הם ממעשיו. טיבו של סיפור שהוא יורד אל הפרטים, 
אך ירידה זו עלולה לגמד את משמעות הדברים, על כן צריך לשוב ולהרימם: ַהְזִּכירּו ִּכי 
ִנְׂשָּגב ְׁשמֹו. העמים יצטרפו לתהילת ישראל, וירוממו יחדיו את הדברים מעלה מעלה. 

יפה שהאדם חי ומבין את מה שקרה לו, תופס את משמעותו, אף יתעורר להכיר את 
נותן הטובה. אולם בכל אלה עדיין הוא נמצא במרכז, הוא "הכתובת", גם הקדוש ברוך 
הוא מתייחס אליו. האדם נתבע לקום ולהעתיק את נקודת הכובד ממנו אל הקדוש 

ברוך הוא: "ִׁשירּו לֹו, ַזְּמרּו לֹו, ִׂשיחּו ְּבָכל ִנְפְלאֹוָתיו"141.  

קריאה זו: 'הֹודּו ַלה' ִקְראּו ִבְׁשמֹו הֹוִדיעּו ָבַעִּמים ֲעִליֹלָתיו', מופיעה כבר בפי דוד ואסף142. 
חכמים החשיבו אותה מאד ואמרו שדוד ביקש לומר אותה בקביעות על קרבן התמיד143. 
כי ישראל לא ייכנסו בשער הקדושה לבדם, אלא כאשר יצרפו אליהם את העולם כולו: 

אליו,  ולהתקרב  מלכותו  לגלות  הקדושה  אל  לכנס  רוצים  שאנו  עת  "בכל 
הגוים. כמו בשחרית  כל  על  יתברך, מה שהוא מושל  גדלתו  מתחילין בשבח 
בתחלת פסוקי דזמרה מתחילין: הֹודּו ַלה' ִקְראּו ִבְׁשמֹו הֹוִדיעּו ָבַעִּמים ֲעִליֹלָתיו 
וכו', ַסְּפרּו ַבּגֹוִים ֶאת ְּכבֹודֹו וכו'. וכן במזמור ֶאֹלִהים ְיָחֵּננּו, שאומרים אז בשחרית 

137 פלא יועץ - ערך חידוש. ובפרי מגדים או"ח, משבצות זהב ר"צ, וכן במשנה ברורה שם ג': "בחזרת 
נשמה יתירה, שואלין אותה מה חידש בתורה, ע"כ יזהר כל אדם לחדש בשבת בדברי תורה". 

138 בראשית י"ב ח.
139 בראשית רבה ל"ט טז.

140 רמב"ן.
141 תהילים ק"ה ב.

142 דברי הימים-א ט"ז ח, ובתהילים ק"ה א.
143 סדר עולם רבה י"ד, ד"ה ויהי דוד.
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ַּדְרֶּכָך ְּבָכל ּגֹוִים ְיׁשּוָעֶתָך. יֹודּוָך  מספרים הרבה מזה, כמו שכתוב, ָלַדַעת ָּבָאֶרץ 
ַעִּמים ֱאֹלִהים יֹודּוָך ַעִּמים ֻּכָּלם. וחוזרים פסוק זה יֹודּוָך וכו'. וכן בכניסת שבת 
שאומרים: ְלכּו ְנַרְּנָנה ַלה' וכו' שמספר הרבה מזה שיתגלה אלהותו בכל העמים 
ָּכל  שכתוב,  כמו  השופר,  קדם  השנה  בראש  שאומרים  זה  במזמור  וכן  וכו'. 

ָהַעִּמים ִּתְקעּו ָכף וכו'. שכלם יתקעו כף יחד לשוב להשם יתברך"144. 

ַזְּמרּו ה' ִּכי ֵגאּות ָעָׂשה, מּוַדַעת ֹזאת ְּבָכל ָהָאֶרץ )ה(. גם ביטוי זה נלקח משירת הים145: 
ידועים  הדברים  כאשר  הישועה,  אחרי  ועתה,  ָגֹאה",  ִּכי  ַּלה'  ָאִׁשיָרה  ֵלאֹמר  "ַוֹּיאְמרּו 

ומוכרים בכל העולם, המשימה קלה יותר. 

אחרי שעם ישראל חוזר ומקבל עליו את השליחות לפרסם את הדברים בעולם, בא 
ִיְׂשָרֵאל  ְּבִקְרֵּבְך ְקדֹוׁש  ָגדֹול  ִּכי  ִצּיֹון  יֹוֶׁשֶבת  ָוֹרִּני  ַצֲהִלי  הנביא ומציג את מסקנתו שלו: 
)ו(. אחרי שיפרסמו את הדברים בעמים צריך העם לחזור אל עצמו, להתכנס והעמיק 
להתבונן שוב פנימה. הפעם ייעשה הדבר מנקודת מבט חדשה גבוהה ועילאית יותר, 

וכנסת ישראל תמצא את השכינה מופיעה בתוכה ובקרבה ממש. 
ביטוי זה מופיע גם בדברי הושע146: ֹלא ֶאֱעֶׂשה ֲחרֹון ַאִּפי ֹלא ָאׁשּוב ְלַׁשֵחת ֶאְפָרִים ִּכי ֵאל 

ָאֹנִכי ְוֹלא ִאיׁש, ְּבִקְרְּבָך ָקדֹוׁש ְוֹלא ָאבֹוא ְּבִעיר. 
עד  מעלה  של  בירושלים  אבוא  לא  הוא:  ברוך  הקדוש  אמר  יוחנן,  רבי  "אמר 

שאבוא לירושלים של מטה147.

כאן מוסיף הנביא ומדגיש – ְּבִקְרֵּבְך. השכינה שורה על ישראל וקדושתה מופיעה בציון 
וירושלים. אין זה חיבור כללי בלבד אלא חיבור שלם של האדם עם אלוהיו. השכינה 
שורה על כל אחד, והוא עצמו נעשה משכן לשכינה: "ושכנתי בתוכם לא נאמר, אלא 

בתוכו, בתוכו של כל אחד ואחד". 
כענין  זאת,  מתגלה  וכשמתאספין  מישראל,  אחד  בכל  קדושה  שיש  "היינו 
קדוש  בקרבך  וכתיב:  האבן.  את  וגללו  העדרים  כל  שמה  ונאספו  שכתוב: 
ולא אבוא בעיר, שהכל תלוי בתחתונים כפי שמתאספין, כדאיתא: לא אבוא 

בירושלים של מעלה עד שאבוא לירושלים של מטה"148. 

חכמים חידדו את המסר של 'ְּבִקְרֵּבְך' עוד יותר, החיבור הוא חיבור אישיותי שלם, כל 
האדם, לא רק רוחניותו, אלא גם גופו כמה ומתחבר לשמים: ְלָדִוד ָּבְרִכי ַנְפִׁשי ֶאת ה', 
ְוָכל ְקָרַבי ֶאת ֵׁשם ָקְדׁשֹו149. בביטוי חריף וחריג קשרו חכמים את השכינה אף לקרבי 

144 ליקוטי הלכות או"ח - הלכות ראש השנה הלכה ו.
145 שמות ט"ו א.
146 הושע י"א ט.
147 תענית ה' א.

148 אמרי אמת מקץ.
149 תהילים ק"ג א.

האדם וחומריותו: 
"אמר רבי אלעזר: לעולם ימוד אדם עצמו כאילו קדוש שרוי בתוך מעיו, שנאמר, 
יביא  ולא  יהיה בקדושה  "והיינו שהאכילה  בעיר"150.  ולא אבוא  בקרבך קדוש 

היצר הרע"151. 

150 תענית י"א א.
151 פרי צדיק כי תצא י"ז.
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י.	המשאות	על	העמים
קובץ	ה'משאות'	)פרקים		י"ג	-	כ"ג(

'משא' הוא נבואה שירית ומליצית, המביאה את דבר ה' הנחרץ והגמור, בין אם נבואת 
בנחום,  פעם  בישעיהו,  לרוב  מצוי  'משא'  ישועה1.  נבואת  אם  ובין  ותוכחה,  פורענות 

חבקוק ומלאכי, פעמיים בזכריה2. 
בקובץ זה עשרה משאות:

ד:  מואב5.  משא  ג:  הזה.  בשם  נקרא  שלא  אף  פלשת4,  משא  ב:  בבל3.  משא  א: 
והנבואה הנספחת אליה7.  ה: משא מצרים  והנבואות הנספחות אליו6.  משא דמשק 
והתוכחה  חזיון  גיא  משא  ט:  בערב10.  משא  ח:  דומה9.  משא  ז:  ים8.  מדבר  משא  ו: 
י: משא צור12. בעקבות קובץ המשאות באה פרשה   . לשבנא הנספחת אל המשא11 

של חזיונות חורבן ותשועה, משולבים בתפילות ושירות הודיה13.

הנבואה	לגויים	
הנבואה  אבל  הגויים.  בכל  וממשלתו  הוא,  ברוך  הקדוש  של  כבודו  העולם  כל  מלוא 
התייחדה לישראל, שזכו בהשגחה צמודה ומופתית: ְוִנְפִלינּו ֲאִני ְוַעְּמָך ִמָּכל ָהָעם ֲאֶׁשר 
ַעל ְּפֵני ָהֲאָדָמה14. נביאי ישראל ניבאו מפעם לפעם גם על אומות העולם וגורלם. אין 
נינווה, הנביאים  יונה הלך בעצמו אל  ייעדם.  יודעים כיצד הגיעו דברי הנביא אל  אנו 
עברו  שדבריהם  או  בכתב,  הדברים  את  ששלחו  אפשר  הלכו,  שלא  כנראה  האחרים 
מפה לאוזן עד שהגיעו אל העמים15. אם מטרת הנבואות הללו הייתה טובת האומות, 

זכריה י"ב, מלאכי א'.  1
בירמיהו שמונה פעמים כ"ג לג-מ. ביטוי זה היה חביב בימיו על נביאי השקר, והעם לעג לירמיהו    2

שלא דיבר בלשון כזאת, על כן נצטווה לשרש אחריו.
י"ג א – י"ד כז.  3

י"ד כח-לב.  4
פרקים ט"ו-ט"ז.  5
פרקים י"ז-י"ח.  6
פרקים י"ט-כ'.  7

כ"א א-י.  8
כ"א יא-יב.  9
כ"א יג-יז.  10
פרק כ"ב.  11
פרק כ"ג.  12

פרקים כ"ד-כ"ז.  13
שמות ל"ג טז.  14

מן הכתוב ברור שהנבואות לא נשמרו רק בגבול ישראל אלא הגיעו אל העמים. רבשקה, שליח סנחריב,   15
שניסה להסית את העם נגד חזקיה, ידע היטב את המחלוקת בירושלים, וכיוון את דבריו נגד עמדת 

שפתם  מבחינת  זרים,  לאוזני  שיתאים  באופן  הדברים  את  הנביאים  אמרו  לא  מדוע 
ותוכנם? ומדוע נשתמרו הנבואות הללו בין הנבואות לישראל, שהוצרכו לדורות?

מסתבר שיותר משנועדו נבואות אלה לגויים, הן כוונו לאוזני עם ישראל. הנביא דיבר אל 
שומעיו בישראל, אלה הקשיבו בסקרנות לדברי הנביא על אומות זרות, דברים כאלה אינם 
מאיימים עליהם ואינם פוגעים בהם. אך אז לפתע גילו השומעים, שרק את מבטו הפנה 
הנביא החוצה, ואילו דבריו יורדים חדרי בטן פנימה. הדבר נכון במיוחד לנבואות העמים 

של ישעיהו, שתכניהן כלליים, ותוכנם קשור פעמים רבות באופן ישיר לגורל ישראל. 

א(	משא	בבל

)פרק	י"ג	-	י"ד	כג(

אּו  ה ׂשְ ּפֶ ן ָאמֹוץ: )ב( ַעל ַהר ִנׁשְ ְעָיהּו ּבֶ ר ָחָזה ְיׁשַ ֶבל ֲאׁשֶ א ּבָ פרק י"ג )א( ַמּשָׂ

ם  י ּגַ ׁשָ יִתי ִלְמֻקּדָ ְתֵחי ְנִדיִבים: )ג( ֲאִני ִצּוֵ ֵנס ָהִרימּו קֹול ָלֶהם ָהִניפּו ָיד ְוָיבֹאּו ּפִ

ָרב קֹול  ַעם  מּות  ּדְ ָהִרים  ּבֶ ָהמֹון  )ד( קֹול  ֲאָוִתי:  ּגַ יֵזי  ַעּלִ י  ְלַאּפִ ִגּבֹוַרי  ָקָראִתי 

ִאים  ד ְצָבא ִמְלָחָמה: )ה( ּבָ אֹון ַמְמְלכֹות ּגֹוִים ֶנֱאָסִפים ְיהָֹוה ְצָבאֹות ְמַפּקֵ ׁשְ

ל ָהָאֶרץ. ל ּכָ ָמִים ְיהָֹוה ּוְכֵלי ַזְעמֹו ְלַחּבֵ ָ ֵמֶאֶרץ ֶמְרָחק ִמְקֵצה ַהּשׁ

א	ָּבֶבל	ֲאֶׁשר	ָחָזה	ְיַׁשְעָיהּו	ֶּבן	ָאמֹוץ	.	1 ַמּׂשָ
)י"ג( מתאר את התלכדות העמים  משא בבל מתחלק לשני חלקים, החלק הראשון 
למלחמה על בבל, ואת החרבתה עד היסוד. החלק השני )י"ד( הוא שיר נצחון ושמחה 

לאידו של מלך בבל. 
בימי ישעיהו הייתה בבל מלכות קטנה ובעלת חשיבות מועטה. אשור משלה ברמה, 
הנביא  הזכיר  לא  כן  פי  על  אף  ירושלים.  על  ואיימה  ישראל  מלכות  את  החריבה 
במשאותיו את אשור, ולעומת זת הרבה לדבר על בבל, אף הקדיש משא נוסף לחורבנה 

)כ"א( וחזר לזה שוב )מ"ז(. 

ישעיהו חרג מתפקיד הנביא הרגיל, להביא את דבר ה' אל אנשי דורו, ועסק גם בעתיד 
ולהפוך  להתפתח  עתידה  זו  אך  ימיו,  של  החלשה  בבל  את  הכיר  הנביא  הרחוק16. 

ישעיהו שניבא לישועת ירושלים. ירמיהו אמר לעם להיכנע לבבל, דבריו נודעו לבבלים שטרחו לשמור 
עליו ולהיטיב עמו, ככתוב )ירמיה ל"ט יא-יב(: ַוְיַצו ְנבּוַכְדֶראַּצר ֶמֶלְך ָּבֶבל ַעל ִיְרְמָיהּו ְּבַיד ְנבּוַזְרֲאָדן ַרב 

ַטָּבִחים ֵלאֹמר. ָקֶחּנּו ְוֵעיֶניָך ִׂשים ָעָליו ְוַאל ַּתַעׂש לֹו ְמאּוָמה ָּרע ִּכי אם ַּכֲאֶׁשר ְיַדֵּבר ֵאֶליָך ֵּכן ֲעֵׂשה ִעּמֹו.
כמו שעשה בנבואת אחרית הימים )ב' וי"א י"ב(, וכפי שיעשה בנבואות הנחמה. גם ירמיה ניבא על   16
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ברבות הימים למעצמה אדירה. לפיכך שלושה פרקים על בבל אינם מיותרים. ישעיהו 
ראה בחזונו כיצד תטלטל בבל את העולם כולו, תכבוש בהנהגתו של נבוכדנצר את כל 
המזרח, תחריב את בית המקדש ואת ממלכת יהודה )כפי שהזהיר את חזקיה ל"ט ו-ז(. 
אך גם לבבל זו יבוא הקץ. זה יקרה בימים רחוקים, כמעט מאתיים שנה, אך הנביא כבר 

מבשר את חורבנה בידי מדי. 
בהצגת מפלת בבל עוד בטרם עלתה, מקדים הנביא תרופה למכה. כאשר ידיעה זו באה 
מלכתחילה, יש בה כוח להקהות את הכאב והקושי הכרוכים בהתמודדות הממשית עמה: 
"אמר ריש לקיש: אין הקדוש ברוך הוא מכה את ישראל אלא אם כן בורא להם 

רפואה תחילה. שנאמר, ְּכָרְפִאי ְלִיְׂשָרֵאל ְוִנְגָלה ֲעֹון ֶאְפַרִים"17. 

גדולה. הטיפול במה שמעבר לאופק, עלול  גם סכנה  בעיסוק בעתיד הרחוק טמונה 
העתידית,  בבל  על  ידבר  הנביא  העכשווית.  במציאות  ההתמקדות  לאיבוד  לגרום 
ויחטיא את ייעודו המעשי להתרות בעם מפני העומד לפניו, עליית אשור שהחריבה 

את מלכות ישראל, ואיימה על ירושלים.
בבל,  אשור,  המסופוטמיות:  המעצמות  על  כללי  באופן  מדבר  שהנביא  להיות  יכול 
ואחר כך פרס, כולן מתחברות אצלו יחד ומתחלפות בדבריו18. כאשר הוא מזכיר את 
בבל, הוא מכוון בכך גם לאשור19. ובסופה של קינה זו על בבל, אכן סמך הנביא דברים 

מפורשים על מפלת אשור )י"ד כה( 20.

חורבן בבל )נ'-נ"א(, אף חזר על דברי ישעיהו לפניו. אך בזמנו של ירמיהו זו נבואה עכשווית. בבל 
עמדה במלוא עוזה, והנביא ראה וחווה את כוח זרועה, את חורבן המקדש והשחתת מלכות ישראל, 

ואילו ישעיה מדבר על עתיד רחוק. 
מגילה י"ג ב.  17

ַּבְּלָבנֹון,  ֶאֶרז  ַאּׁשּור  ִהֵּנה  אצל יחזקאל )ל"א ג( הביטוי דומה אך במצב הפוך, הוא דיבר על אשור:   18
אך כיוון לבבל שהרי אשור חדלה להתקיים זמן רב לפניו. הרמב"ם )מורה נבוכים ח"ב כ"ט( כרך 
המשל  דרך  את  באמצעותה  והדגים  ונבוכדנאצר  סנחריב  בבל,  את  זו,  ישעיהו  לנבואת  בפירושו 
וההשאלה הנבואית: "אמר ישעיהו כאשר שלחו השם להנבא בהנתץ מלכות בבל, ואבדת סנחריב 
ונבוכדנאצר הקם אחריו בהפסק מלכותו, והתחיל לספר במפלתם בסוף מלכותם והיותם מנוצחים, 
השמים  כוכבי  כי  אמר:  החרב,  מתגבורת  בורח  מנוצח  לכל  המשיגות  הרעות  מן  שישיגם  ומה 

וכסיליהם לא יהלו אורם חשך השמש בצאתו וירח לא יגיה אורו..." 
כינוי אשור בשם בבל, מתאים במיוחד למלך האשורי סרגון, שראה עצמו כשלוחם של אלי בבל.   19
לכובש האכזר הזה לא הייתה כנראה קבורה מסודרת. והנביא יכול היה להצביע על סרגון המושלך 

מקברו בביזיון, ולראות בזה אות לסופה של המדינה האשורית כולה. 
שד"ל העלה השערה שנבואות אלה נמסרו לילדיו של ישעיהו ולתלמידיו בני הנביאים, כאמור לעיל   20
)ח' טז-יח(: צֹור ְּתעּוָדה ֲחתֹום ּתֹוָרה ְּבִלֻּמָדי... ִהֵּנה ָאֹנִכי ְוַהְיָלִדים ֲאֶׁשר ָנַתן ִלי ה' ְלֹאתֹות ּוְלמֹוְפִתים 
לציבור  נאמרו  אף  אולי  לאקטואליות.  היותן  עד  מדרשו  בית  במסגרת  נשתמרו  והן  ְּבִיְׂשָרֵאל. 
בהשמטת שמה המפורש של "בבל". וכיוון ששמה לא הוזכר בפירוש, השומעים, אנשי הדור, ייחסו 
את הדברים לאשור, ששלטה בהם. אולם כאשר בבל הפכה למעצמה וכבשה את העולם, פירשו 

תלמידי הנביא את שקבלו, והנבואה קבלה משמעות עכשווית חדשה.

זו המוקדשת לאבדן בבל היא כללית וראויה לכל מעצמה שהיא. שמה 'בבל'  נבואה 
ומלכה, נזכרו בה רק פעמיים, בכותרת הפרק וסמוך לסופו, ואינם חלק מהותי מגוף 
אדירה  לממלכה  מופשטת  כדוגמה  לציבור  נאמרו  שהדברים  אפוא  יתכן  הנבואה. 
הלקח  הנבואה  מטרת  כולו.  העולם  את  לרמוס  בגאוותה  ושואפת  בקונה  שמורדת 
בבל'.  'מגדל  גם  שהיה  כפי  האדם,  גאוות  לחטא  דוגמה  היא  ובבל  הכללי,  המוסרי 
בוראו  על  המתגאה  לכל  לקח  הן  זו,  אכזרית  עולמית  מעצמה  של  ונפילתה  עונשה 

שסופו שייפול ויושפל עד עפר. 

ה'	ְצָבאֹות	ְמַפֵּקד	ְצָבא	ִמְלָחָמה	.	2
כמה מסרים כלליים מיוחדים לנבואה זו:

הנביא חזר אל חורבן בבל בפרק הבא, ושוב )כ"א א-י( ושוב )מ"ז(, תוך שהוא מתאר את 
אכזריותה, גאוותה ורוב כשפיה. הנביא רואה בחזונו את היערכות הכוחות להשמדת 
הנביא  אבל  וצבאיים,  מדיניים  אינטרסים  ידי  על  המונעת  ארצית,  היערכות  זו  בבל, 
מצביע על מפקד הצבאות הללו הניצב בשמים. בארבעת הנבואות הללו מופיע השם 
"ה' ְצָבאֹות", ובפרק י"ד ארבע פעמים. השם 'ְצָבאֹות' מתאר את ה' כעומד בראש צבאות 
מעלה ומטה, ואלה מתגבשים למערכת מאורגנת, המגשימה את התכנית האלוהית 
בעולם: ֲאִני ִצֵּויִתי ִלְמֻקָּדָׁשי ַּגם ָקָראִתי ִגּבֹוַרי ְלַאִּפי ַעִּליֵזי ַּגֲאָוִתי. קֹול ָהמֹון ֶּבָהִרים ְּדמּות 
ַעם ָרב קֹול ְׁשאֹון ַמְמְלכֹות ּגֹוִים ֶנֱאָסִפים ה' ְצָבאֹות ְמַפֵּקד21 ְצָבא ִמְלָחָמה )ג-ד(. האומות 

הללו אינן יודעות זאת, אך הן מגשימות תכנית שמיימית שהוכתבה להן. 
הנביא כבר ניסח תפיסה זו לעיל )י' ה-ו(: הֹוי ַאּׁשּור ֵׁשֶבט ַאִּפי ּוַמֶּטה הּוא ְבָיָדם ַזְעִמי. ְּבגֹוי 
ָחֵנף ֲאַׁשְּלֶחּנּו ְוַעל ַעם ֶעְבָרִתי ֲאַצֶּוּנּו. מלכי אשור עלו לכבוש את ישראל למען עצמם, אבל 
הנביא ראה את מסע המלחמה הזה כמילוי שליחות אלהית. כאן הוא סוגר את המעגל, גם 
עליית המדיים לכבוש את בבל, מחריבת ירושלים, מגשימה ציווי אלוהי. הנביא משתמש 
בלשון "ְמֻקָּדָׁשי" – קרואי, המזומנים לכך, אבל משתמש בדימוי שצלילו רומז לקודש22. 

או ספירת  היום מנהיג הצבא,  כמו שהוא  להיות  יכול  ומשמעה  יחידנית במקרא,  "מפקד", מילה   21
החיילים.

הביטוי נשמע כשבח, אולם לא שמענו שהמדיים נעשו קדושים, על כן דרשו זאת חכמים דווקא   22
לגנאי: "מקודשים לגהינם". המדיים נקראו לעשות את רצון ה', אך כיוון שכוונתם הייתה לטובת 
ב'( ביאר זאת:  ר' צדוק הכהן מלובלין )פרי צדיק בראשית  עצמם בלבד, החמיצו את ההזדמנות. 
"מלכות מדי כנגד תאוה כמו שאמרו )ברכות ח' ב(: 'בג' דברים אני אוהב את הפרסיים כו', וצנועין 
בדבר אחר', והגם שדבר זה הוא כפרישות. באמת הוא בהיפך, על ידי שהם שטופים כל כך בהתאוה 
הפרסיים  אלו  למקודשי  צויתי  אני  בגמרא:  כך  אחר  נסמך  ולכן  מזה.  עצמם  בושים  זה  ידי  על 
המקודשים והמזומנים לגיהנם, והיינו שהגם שעל הגוון נראה כקדושה, וישראל נקראו קדושים 
בשביל צניעות זה )כמו שאמרו שבת פ"ו א(, והם אדרבא על ידי זה מקודשים לגיהנם". כלומר, אף 
על פי שחכמים ציינו לטובה את צניעותם של הפרסיים, ראו אותם יורשי גהינם. הצניעות המוגזמת 

המכסה את הכול, מעידה על חולשת האדם, על פחדו מעצמו, שאינו מסוגל לעמוד בשום פיתוי. 
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י. המשאות על העמים

אף על פי שהאדם פועל על פי צרכיו, ובחירתו אינטרסנטית, ההשגחה האלוהית סוללת 
באמצעותו את דרכה.

יום	ה'	.	3

יָנה ְוָכל  ְרּפֶ ל ָיַדִים ּתִ ן ּכָ י ָיבֹוא: )ז( ַעל ּכֵ ּדַ ַ ׁשֹד ִמּשׁ י ָקרֹוב יֹום ה' ּכְ י"ג ) ו( ֵהיִלילּו ּכִ

ּיֹוֵלָדה ְיִחילּון ִאיׁש ֶאל  ס: )ח( ְוִנְבָהלּו ִציִרים ַוֲחָבִלים יֹאֵחזּון ּכַ ְלַבב ֱאנֹוׁש ִיּמָ

א ַאְכָזִרי ְוֶעְבָרה ַוֲחרֹון ָאף  ה יֹום ה' ּבָ ֵניֶהם: )ט( ִהּנֵ ֵני ְלָהִבים ּפְ ֵרֵעהּו ִיְתָמהּו ּפְ

ַמִים ּוְכִסיֵליֶהם  ָ י כֹוְכֵבי ַהּשׁ ה: )י( ּכִ ּנָ ִמיד ִמּמֶ ֶאיָה ַיׁשְ ה ְוַחּטָ ּמָ ָלׂשּום ָהָאֶרץ ְלׁשַ

י ַעל  ּוָפַקְדּתִ )יא(  יַה אֹורֹו:  ַיּגִ ְוָיֵרַח לֹא  ֵצאתֹו  ּבְ ֶמׁש  ֶ ַהּשׁ ְך  ָחׁשַ ָיֵהּלּו אֹוָרם  לֹא 

יל: ּפִ אֹון ֵזִדים ְוַגֲאַות ָעִריִצים ַאׁשְ י ּגְ ּתִ ּבַ ִעים ֲעוָֹנם ְוִהׁשְ ֵבל ָרָעה ְוַעל ְרׁשָ ּתֵ

כנאמר  ייעשה הדין ברשעים.  ה' בעולם לא תבוא אל שלמותה, אלא כאשר  הופעת 
בברית בין הבתרים, גאולת ישראל ממצרים לא תהיה שלמה אם לא יתקיים במקביל: 

ְוַגם ֶאת ַהּגֹוי ֲאֶׁשר ַיֲעֹבדּו ָּדן ָאֹנִכי23. 
"יום ה'" התקיים כבר בהופעה מקומית במהפכת סדום ועמורה. סדום ניהלה את חייה 
ילך למישרים. הם הרבו רעה, עד שהתגלה הדין  כאילו עוצמתה תימשך לעד והכול 
האלוהי בפרץ של אש, והכל התמוטט באחת. הערים הכנעניות הפורחות והחוטאות, 

חרבו לפתע בהופעה אלוהית מיוחדת, ומפעלם נגוז ונשרף באש. 
יום ה' בפרקנו גם הוא מצומצם, ומופיע בתוך המסגרת ההיסטורית הקיימת. השכינה 

תשפוט את בבל על רשעתה, והיא תושמד על ידי מדי24. 
ה'  יופיע  הדין הגדול, כאשר  ביום  ליצירת העולם החדש.  זה שלב ראשון בדרך  אבל 
לשפוט את כל הארץ, תיפרע השכינה מן הרשעים, גם אלה שבאמצעותם הענישה את 

ישראל, ובכך תכשיר את העולם אל העידן החדש, הטוב והמתוקן. 
יום ה' תופס מקום חשוב בנבואת ישעיהו. הוא תואר לעיל: ִּכי יֹום ַלה' ְצָבאֹות ַעל ָּכל 
ִאים ְוַעל ָּכל ַאּלֹוֵני ַהָּבָׁשן  א ְוָׁשֵפל. ְוַעל ָּכל ַאְרֵזי ַהְּלָבנֹון ָהָרִמים ְוַהִּנּׂשָ ֵּגֶאה ָוָרם ְוַעל ָּכל ִנּׂשָ

)ב' יב והלאה(.
וגם להלן: ֹרָעה ִהְתֹרֲעָעה ָהָאֶרץ ּפֹור ִהְתּפֹוְרָרה ֶאֶרץ מֹוט ִהְתמֹוְטָטה ָאֶרץ. נֹוַע ָּתנּוַע ֶאֶרץ 
ּכֹור ְוִהְתנֹוְדָדה ַּכְּמלּוָנה ְוָכַבד ָעֶליָה ִּפְׁשָעּה ְוָנְפָלה ְוֹלא ֹתִסיף קּום. ְוָהָיה ַּבּיֹום ַההּוא  ַּכּׁשִ
ִיְפֹקד ה' ַעל ְצָבא ַהָּמרֹום ַּבָּמרֹום ְוַעל ַמְלֵכי ָהֲאָדָמה ַעל ָהֲאָדָמה. ְוֻאְּספּו ֲאֵסָפה ַאִּסיר ַעל 

בראשית ט"ו יד.  23
נבואה זו לא התגשמה כלשונה בשעתה, מדי השתלטה על בבל אבל לא הרסה אותה. כורש אף   24

הציג את עצמו כממשיך נאמן למסורתה. חרבנה השלם של בבל בא רק לאחר זמן.

ּבֹור ְוֻסְּגרּו ַעל ַמְסֵּגר ּוֵמֹרב ָיִמים ִיָּפֵקדּו. ְוָחְפָרה ַהְּלָבָנה ּובֹוָׁשה ַהַחָּמה ִּכי ָמַלְך ה' ְצָבאֹות 
ם ְוֶנֶגד ְזֵקָניו ָּכבֹוד )כ"ד יט-כג(. ְּבַהר ִצּיֹון ּוִבירּוָׁשלִַ

ִּכי ִהֵּנה ה' ָּבֵאׁש ָיבֹוא ְוַכּסּוָפה ַמְרְּכֹבָתיו ְלָהִׁשיב ְּבֵחָמה ַאּפֹו ְוַגֲעָרתֹו ְּבַלֲהֵבי ֵאׁש. ִּכי ָבֵאׁש 
ה' ִנְׁשָּפט ּוְבַחְרּבֹו ֶאת ָּכל ָּבָׂשר ְוַרּבּו ַחְלֵלי ה' )ס"ו טו טז(.

ישעיהו עשה את סדום דוגמה לישראל: ִׁשְמעּו ְדַבר ה' ְקִציֵני ְסֹדם ַהֲאִזינּו ּתֹוַרת ֱאֹלֵהינּו 
ַעם ֲעֹמָרה )א' י(. כאן הוא עושה את סדום אות אזהרה לעולם כולו, ולדורות: ְוָהְיָתה 
ָבֶבל ְצִבי ַמְמָלכֹות ִּתְפֶאֶרת ְּגאֹון ַּכְׂשִּדים ְּכַמְהֵּפַכת ֱאֹלִהים ֶאת ְסֹדם ְוֶאת ֲעֹמָרה )יט(. יש 
דין ויש דיין בעולם, יש שכר לצדיקים ועונש למי שמקדשים חוקי רשע. מפלת סדום 

היא דוגמה לסופם של כל עריצי הגויים, גם בבל.

אֹוִקיר	ֱאנֹוׁש	ִמָּפז.	4

יז ְוִתְרַעׁש  ַמִים ַאְרּגִ ן ׁשָ ֶתם אֹוִפיר: )יג( ַעל ּכֵ ז ְוָאָדם ִמּכֶ )יב( אֹוִקיר ֱאנֹוׁש ִמּפָ

ח  ְצִבי ֻמּדָ ֶעְבַרת ְיהָֹוה ְצָבאֹות ּוְביֹום ֲחרֹון ַאּפֹו: )יד( ְוָהָיה ּכִ קֹוָמּה ּבְ ָהָאֶרץ ִמּמְ

ְמָצא  ל ַהּנִ ץ ִאיׁש ֶאל ַעּמֹו ִיְפנּו ְוִאיׁש ֶאל ַאְרצֹו ָינּוסּו: )טו( ּכָ ּוְכצֹאן ְוֵאין ְמַקּבֵ

יֶהם  ּתֵ ּסּו ּבָ ַ ׁשּו ְלֵעיֵניֶהם ִיּשׁ ָחֶרב: )טז( ְועְֹלֵליֶהם ְיֻרּטְ ה ִיּפֹול ּבֶ ְסּפֶ ֵקר ְוָכל ַהּנִ ִיּדָ

ֶסף  ּכֶ ר  ֲאׁשֶ ָמָדי  ֶאת  ֲעֵליֶהם  ֵמִעיר  ִהְנִני  )יז(  ַכְבָנה\{:  ָ ּשׁ \}ּתִ ַגְלָנה  ָ ּשׁ ּתִ יֶהם  ּוְנׁשֵ

ָנה ּוְפִרי ֶבֶטן לֹא  ׁשְ ַרּטַ תֹות ְנָעִרים ּתְ צּו בֹו: )יח( ּוְקׁשָ לֹא ַיְחׁשֹבּו ְוָזָהב לֹא ַיְחּפְ

ְפֶאֶרת  ּתִ ַמְמָלכֹות  ְצִבי  ָבֶבל  ְוָהְיָתה  )יט(  ֵעיָנם:  ָתחּוס  לֹא  ִנים  ּבָ ַעל  ְיַרֵחמּו 

ב ָלֶנַצח ְולֹא  ַכת ֱאלִֹהים ֶאת ְסדֹם ְוֶאת ֲעמָֹרה: )כ( לֹא ֵתׁשֵ ַמְהּפֵ ים ּכְ ּדִ ׂשְ אֹון ּכַ ּגְ

ְוָרְבצּו  )כא(  ם:  ׁשָ צּו  ַיְרּבִ לֹא  ְורִֹעים  ֲעָרִבי  ם  ׁשָ ַיֵהל  ְולֹא  ָודֹור  ּדֹור  ַעד  ּכֹן  ִתׁשְ

ם:  דּו ׁשָ ְיַרּקְ ִעיִרים  ּוׂשְ ַיֲעָנה  נֹות  ּבְ ם  ְכנּו ׁשָ ְוׁשָ יֶהם אִֹחים  ּוָמְלאּו ָבּתֵ ם ִצִּיים  ׁשָ

ּה ְוָיֶמיָה לֹא  ֵהיְכֵלי עֶֹנג ְוָקרֹוב ָלבֹוא ִעּתָ ים ּבְ ַאְלְמנֹוָתיו ְוַתּנִ )כב( ְוָעָנה ִאִּיים ּבְ

כּו. ׁשֵ ִיּמָ

סוף הפרק מתאר את מהומת הקרב ואת הפורענות הנוראה, שאינה חסה על איש, 
ונשים תאנסנה. אבל בתוך הדברים מתבלט לו הכתוב החיובי הזה:  ירוטשו  עוללים 
אֹוִקיר ֱאנֹוׁש ִמָּפז ְוָאָדם ִמֶּכֶתם אֹוִפיר )יב(. מה משמעו של פסוק המעלה את ערכו של 

האדם מכל ערך קיים, בתוך האנדרלמוסיה של רעת בבל? 
לפי הקשר הדברים אפשר לפרשו בסרקזם. החורבן יהיה כה גדול והאנשים יתמעטו 
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כל כך, עד שמחיר האדם יעלה, ובני בבל לא יוכלו להיפדות25. אבל אפשר לפרשו גם על 
הצדיקים. סערת ההרג לא תטשטש את ערכו של היחיד, ובודאי לא הצדיק הראוי, דמם 
של הנרצחים יזעק מן האדמה ויעלה לפני השכינה, ולא ייתן לבבל ההורגת תקומה26. 
ואפשר לפרש זאת באופן חיובי: ההשגחה הצילה את לוט מתוך מהפכת סדום ועמורה, 
כך גם בתוך מערבולת המלחמה ושאון הצבאות הדורסים, תופיע ההשגחה ותתערב 

להציל את הצדיק מתוך ההפיכה. מיהו האדם הצדיק הזה? 
אלה יכולים להיות חסידי אומות העולם באופן כללי, או היהודים הגולים בבבל. ואולי 
מכוון הנביא לצדיק מסויים ומיוחד, לדניאל, שעמד בשעתה האחרונה של בבל לפני 

בלשאצר וביאר את הכתובת "מנה מנה תקל ופרסין"27. 

ּוָבַחר	עֹוד	ְּבִיְׂשָרֵאל	.	5

ַאְדָמָתם  ַעל  יָחם  ְוִהּנִ ָרֵאל  ִיׂשְ ּבְ ּוָבַחר עֹוד  ַיֲעקֹב  ֶאת  ְיהָֹוה  ְיַרֵחם  י  ּכִ )א(  י"ד 

ֶאל  ֶוֱהִביאּום  ים  ַעּמִ ּוְלָקחּום  )ב(  ַיֲעקֹב.  ית  ּבֵ ַעל  חּו  ְוִנְסּפְ ֲעֵליֶהם  ר  ַהּגֵ ְוִנְלָוה 

ְוָהיּו  ָפחֹות  ְוִלׁשְ ַלֲעָבִדים  ְיהָֹוה  ַאְדַמת  ַעל  ָרֵאל  ִיׂשְ ית  ּבֵ ְוִהְתַנֲחלּום  ְמקֹוָמם 

יֶהם. ֹנְגׂשֵ ׁשִֹבים ְלׁשֵֹביֶהם ְוָרדּו ּבְ

הנביא מייחס לעשיית הדין בבבל חשיבות רבה, אך הקדים לכך את חידוש הברית עם 
ישראל וגאולתם: ִּכי ְיַרֵחם ה' ֶאת ַיֲעֹקב ּוָבַחר עֹוד ְּבִיְׂשָרֵאל ְוִהִּניָחם ַעל ַאְדָמָתם. ההדגשה 
בו, אלא ההתרחשות החיובית של  והנקמה  אינו שלילת הרע  עיקר הנבואה  ברורה: 
גאולת ירושלים. גאולת ישראל אינה לאומית בלבד אלא בשורה אוניברסאלית, היא 
באה לתקן עולם במלכות שדי: ְוִנְלָוה ַהֵּגר ֲעֵליֶהם ְוִנְסְּפחּו ַעל ֵּבית ַיֲעֹקב. הגאולה תעשה 
בגאולה הראשונה,  כבר  ישראל.  על  ויסתפחו  יתגיירו  ורבים מהם  על העמים  רושם 
ביציאת מצרים, נלוו אל העם גם נכרים רבים, ככתוב: ְוַגם ֵעֶרב ַרב ָעָלה ִאָּתם28, וכך גם 

רד"ק.  25
מלבי"ם.  26

רש"י.  27
זו מגדילה את היקף הגאולה אולם היא כרוכה בהתמודדות רוחנית קשה  שמות י"ב לח. בשורה   28
עם המטען שמביאים עמם הגרים. רבים ביקשו ללמוד לקח שלילי מקבלת ה"ערב רב", והקשיים 
והסכנות הכרוכים בקליטתם לישראל: "לך רד כי שחת עמך. העם אין כתיב כאן, אלא עמך, אמר 
משה: רבון העולם מנין הם עמי? אמר לו הקדוש ברוך הוא: עמך הם, שעד שהיו במצרים אמרתי 
לך )שמות ז'(: והוצאתי את צבאותי את עמי. אמרתי לך שלא לערב בהם ערב רב, אתה שהיית עניו 
וכשר אמרת לי: לעולם מקבלים השבים. ואני הייתי יודע מה הם עתידין לעשות. אמרתי לך: לאו, 
ועשיתי רצונך, והם הם שעשו את העגל. שהיו עובדים עבודת כוכבים והם עשו אותו וגרמו לעמי 
לחטא. ראה מה כתיב, אלה אלהינו אין כתיב כאן, אלא, אלה אלהיך, שהגרים שעלו עם משה הם 
עשאוהו ואמרו לישראל אלה אלהיך" )שמות רבה מ"ב ו'(. ולפי זה אמרו הקדמונים: "שאין הגרים 

יקרה לעתיד לבוא. 
חכמים התייחסו לכך באופן חיובי: 

ששמח  מי  כל  המלך:  אמר  שונאיו.  והרג  לבנו  שמחה  שעשה  למלך  "משל 
לי יבא לשמחת בני, וכל מי ששונא לי יהרג עם השונאים. כך האלהים עשה 
שמחה לישראל שגאלן. אמר האלהים: כל מי שאוהב את בני יבא וישמח עם 
בני. הכשרים שבמצרים באו ועשו פסח עם ישראל ועלו עמהם. שנא': וגם ערב 

רב עלה אתם"29. 

בפני  השער  את  פתח  זה,  לנושא  הנביא  חזר  הספר,  של  שבסופו  ישעיהו,  בנחמות 
חסידי אומות העולם, והדגיש את כלליותה של גאולת ישראל )נ"ו ג-ז( : ְוַאל ֹיאַמר ֶּבן 
ַהֵּנָכר30 ַהִּנְלָוה ֶאל ה' ֵלאֹמר ַהְבֵּדל ַיְבִּדיַלִני ה' ֵמַעל ַעּמֹו ְוַאל ֹיאַמר ַהָּסִריס ֵהן ֲאִני ֵעץ ָיֵבׁש. 
ּוְבֵני ַהֵּנָכר ַהִּנְלִוים ַעל ה' ְלָׁשְרתֹו ּוְלַאֲהָבה ֶאת ֵׁשם ה' ִלְהיֹות לֹו ַלֲעָבִדים ָּכל ֹׁשֵמר ַׁשָּבת 
ֵמַחְּללֹו ּוַמֲחִזיִקים ִּבְבִריִתי. ַוֲהִביאֹוִתים ֶאל ַהר ָקְדִׁשי ְוִׂשַּמְחִּתים ְּבֵבית ְּתִפָּלִתי עֹוֹלֵתיֶהם 

ְוִזְבֵחיֶהם ְלָרצֹון ַעל ִמְזְּבִחי ִּכי ֵביִתי ֵּבית ְּתִפָּלה ִיָּקֵרא ְלָכל ָהַעִּמים.
הגאולה אינה רק ניצחון על האויב והצלה ממנו, אלא: ְוָהיּו ֹׁשִבים ְלֹׁשֵביֶהם ְוָרדּו ְּבֹנְגֵׂשיֶהם 

תועלת לישראל כלל. שהרי ערב רב גרים היו, והם היו סבת העגל. וגם היו סבת המגפה בענין בשר 
י"א(, והאספסוף אשר בקרבו התאוו תאוה, ומפורש  תאוה, שחל עליהם הדבר. שנאמר )במדבר 
בית  על  ונספחו  י"ד(  )ישעיה  לישראל כספחת" שנאמר  גרים  "קשים  ב(:  ע'  )קידושין  רז"ל  אמרו 
יעקב. והטעם לפי שאין בקיאין בדקדוקי מצות וישראל לומדים ממעשיהם" )רבינו בחיי שמות כ"ד 
ה(. דורשי ח"ן אמרו, שעם ה"ערב רב" קיבלו ישראל לתוכם גם את קלקוליהם, טשטוש תחומים 
ובלבול של טוב ורע. התוצאה היא הרת אסון, כי אז מגונן הטוב בעל כרחו על נקודות הרע החבויות 
בו, ומעניק להן קיום. גם המהר"ל )נצח ישראל, ל"ב( עשה זאת לבעיה עקרונית: "הספחת שהוא 
גדל באדם, הוא הוספה לאדם השלם, וכל יתור כנטול )חולין נ"ח ב(, והוא חסרון אל מי שיש בו 
תוספות. וכן הגר הוא תוספות על ישראל, כי ישראל הם בעצמם עם אחד, בני אברהם יצחק ויעקב, 

כמו אדם אחד. כאשר נתחבר הגר עליהם, הרי יש כאן תוספות. וכל תוספות מבטל השלימות".
גדפוי  גיורין תחות  דבעא לאעלא  בגין  "משה  רב בחריפות:  א( מגנה את הערב  כ"ה  )ח"א  הזוהר   
דשכינתא, וחשיב דהוו מאלין דאתבריאו בה', והב בהון את ה' דאברהם, גרמו ליה ירידה, כמא דאת 
אמרת )שמות ל"ב ז( לך רד כי שחת עמך... וחמש מינין אינון בערב רב, ואינון )סי' נג"ע ר"ע( נ'פילים 

ג'בורים ע'נקים ר'פאים ע'מלקים".
)אגרות  לכך  זאת לטובה. הסבר  דורש  והכתוב  אין לשכוח שמשה בחר לקבלם,  זאת  אך לעומת   
ראי"ה תקנ"ה לרדב"ז(: "הייתה מידתו של משה רבנו עליו השלום לקרב רחוקים, אפילו את הערב 
רב. ואף על פי שגרם אריכות הגלות, מכל מקום סוף כל סוף התעלו גם הם... כי בודאי יתקיים בו 
]במשה רבנו[: "יתן לך כלבבך וכל עצתך ימלא", וה' מקים עצת עבדו ועצת מלאכיו ישלים". גרי 
צדק בודדים ליוו את ישראל בכל הזמנים. גיור המוני התקיים בתקופת הזוהר של עם ישראל על 
ידי שלמה שניסה ללכת בעקבות משה. במשך הדורות גיירו החשמונאים את האדומים, וכן נתגיירו 

בקווקז בימי הביניים הכוזרים.
שמות רבה י"ח י'.  29

תרגום יונתן: "ולא יימר בר עממין דמתוסף על עמא דה'". ורש"י: "למה אתגייר, הלא הקדוש ברוך   30
הוא יבדילני מעל עמו כשישלם שכרם".  
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)ב(, שלמות הגאולה תגיע רק כאשר ייסגר המעגל, ואותן אומות שהתנכלו לישראל, 
הן עצמן יתקנו את שקלקלו, יחזירום למקומם, ישרתום ויעצימו את תפארתם. זו היא 

הנקמה הגדולה ביותר ברשעים: ּוְלָקחּום ַעִּמים ֶוֱהִביאּום ֶאל ְמקֹוָמם )ב(.
על  בעולם  והצדק  הדין  את  מעמידה  היא  הצדדים:  לשני  משמעות  בעלת  זו  נקודה 

תילם, והיא גם ביטוי מהותי לתיקון שיתחולל בעמים. 
א ֶאל ּגֹוִים ָיִדי ְוֶאל ַעִּמים  הנביא חוזר על הרעיון הזה להלן: "ֹּכה ָאַמר ֲאֹדָני ה' ִהֵּנה ֶאּׂשָ
ָאִרים ִנִּסי ְוֵהִביאּו ָבַנִיְך ְּבֹחֶצן ּוְבֹנַתִיְך ַעל ָּכֵתף ִּתָּנֶׂשאָנה. ְוָהיּו ְמָלִכים ֹאְמַנִיְך ְוָׂשרֹוֵתיֶהם 
ֵמיִניֹקַתִיְך ַאַּפִיים ֶאֶרץ ִיְׁשָּתֲחוּו ָלְך ַוֲעַפר ַרְגַלִיְך ְיַלֵחכּו ְוָיַדַעְּת ִּכי ֲאִני ה' ֲאֶׁשר ֹלא ֵיֹבׁשּו ֹקָוי" 

)מ"ט כב-כג(.
ושוב: "ְוֵהִביאּו ֶאת ָּכל ֲאֵחיֶכם ִמָּכל ַהּגֹוִים ִמְנָחה ַלה' ַּבּסּוִסים ּוָבֶרֶכב ּוַבַּצִּבים ּוַבְּפָרִדים 
ם ָאַמר ה' ַּכֲאֶׁשר ָיִביאּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאת ַהִּמְנָחה ִּבְכִלי ָטהֹור  ּוַבִּכְרָּכרֹות ַעל ַהר ָקְדִׁשי ְירּוָׁשלִַ

ֵּבית ה'. ְוַגם ֵמֶהם ֶאַּקח ַלֹּכֲהִנים ַלְלִוִּים ָאַמר ה'" )ס"ו כ-כא(31.

ֵאיְך	ָׁשַבת	נֵגׂש.	6

ד  ר ֻעּבַ ה ֲאׁשֶ ׁשָ ָך ּוִמָרְגֶזָך ּוִמן ָהֲעבָֹדה ַהּקָ יֹום ָהִניַח ְיהָֹוה ְלָך ֵמָעְצּבְ )ג( ְוָהָיה ּבְ

ְבָתה  ׁשָ ֹנֵגׂש  ַבת  ׁשָ ֵאיְך  ְוָאָמְרּתָ  ֶבל  ּבָ ֶמֶלְך  ַעל  ַהֶּזה  ל  ׁשָ ַהּמָ אָת  ְוָנׂשָ )ד(  ְך:  ּבָ

ֶעְבָרה  ים ּבְ ה ַעּמִ ִלים: )ו( ַמּכֶ ֶבט מֹׁשְ ִעים ׁשֵ ה ְרׁשָ ַבר ְיהָֹוה ַמּטֵ ַמְדֵהָבה: )ה( ׁשָ

ל ָהָאֶרץ  ְקָטה ּכָ ְך: )ז( ָנָחה ׁשָ ִלי ָחׂשָ ף ּבְ י ָסָרה רֶֹדה ָבַאף ּגֹוִים ֻמְרּדָ ְלּתִ ת ּבִ ַמּכַ

ַיֲעֶלה  לֹא  ַכְבּתָ  ׁשָ ֵמָאז  ְלָבנֹון  ַאְרֵזי  ְלָך  ְמחּו  ׂשָ ים  רֹוׁשִ ּבְ ם  ּגַ )ח(  ה:  ִרּנָ ְצחּו  ּפָ

ְרָפִאים  ְלָך  עֹוֵרר  ּבֹוֶאָך  ִלְקַראת  ְלָך  ָרְגָזה  ַחת  ִמּתַ אֹול  ׁשְ )ט(  ָעֵלינּו:  ַהּכֵֹרת 

ם ַיֲענּו ְויֹאְמרּו ֵאֶליָך  ּלָ ְסאֹוָתם ּכֹל ַמְלֵכי גֹוִים: )י( ּכֻ ל ַעּתּוֵדי ָאֶרץ ֵהִקים ִמּכִ ּכָ

אֹול ְגאֹוֶנָך ֶהְמַית ְנָבֶליָך  : )יא( הּוַרד ׁשְ ְלּתָ יָת ָכמֹונּו ֵאֵלינּו ִנְמׁשָ ה ֻחּלֵ ם ַאּתָ ּגַ

יָך ּתֹוֵלָעה: ה ּוְמַכּסֶ ע ִרּמָ יָך ֻיּצַ ְחּתֶ ּתַ

ַמִים  ִמּׁשָ ָנַפְלָּת  ֵאיְך  ַמְדֵהָבה )ד–יא(,  ָׁשְבָתה  נֵגׂש  ָׁשַבת  ֵאיְך  שני בתים לשיר "הקינה": 
ֵהיֵלל ֶּבן-ָׁשַחר )יב-כ(, שניהם דומים בגדלם ובתוכנם. בבית הראשון מסופרים הדברים 
באופן ענייני, מאופק ובגוף נסתר. הבית השני פותח כמו הראשון ב"ֵאיְך", אך פונה אל 
הרשע ישירות בלשון נוכח32, ומטיח בו דברי לעג חריפים ומתגרים. השיר מתאר בלעג 

זכריה )ב' טו-טז( חוזר על הדברים: ְוִנְלוּו גֹוִים ַרִּבים ֶאל ה' ַּבּיֹום ַההּוא ְוָהיּו ִלי ְלָעם ְוָׁשַכְנִּתי ְבתֹוֵכְך   31
ם. ְוָיַדַעְּת ִּכי ה' ְצָבאֹות ְׁשָלַחִני ֵאָלִיך. ְוָנַחל ה' ֶאת ְיֹהּוָדה ֶחְלקֹו ַעל ַאְדַמת ַהֹּקֶדׁש ּוָבַחר עֹוד ִּבירּוָׁשלִָ

השינוי הלשוני מתחיל כבר בפסוק ח שממנו מתוארת ירידת מלך בבל לשאול.  32

מר ומושחז את שני הצדדים: את שגעון הגדלות האוחז ברשע, יהירותו, התנשאותו 
ללא גבול, אכזריותו חסרת הרחמים. ומנגד את רגשות המעונים, ייסוריהם, השפלתם, 
דיכאונם, ופחדם מפני העתיד. לנוכח גודל עוצמתו של הרשע, מודגש פלא נפילתו, 
הרגשת השלווה והביטחון המשתררים עם הסרת עולו, והשמחה לאידו. שיר הנקמה 
אינו מכוון לבבל בלבד, אלא יש לו משמעות כללית: ה' מעביר את ממשלת הזדון מן 

הארץ, משלם לרשע כפועלו ונוקם את נקמת הצדיקים.

ֵהיֵלל	ֶּבן	ָׁשַחר.	7

)יג(  ּגֹוִים:  ַעל  חֹוֵלׁש  ָלָאֶרץ  ְעּתָ  ִנְגּדַ ַחר  ׁשָ ן  ּבֶ ֵהיֵלל  ַמִים  ָ ִמּשׁ ָנַפְלּתָ  ֵאיְך  )יב( 

ב  ְסִאי ְוֵאׁשֵ ַעל ְלכֹוְכֵבי ֵאל ָאִרים ּכִ ַמִים ֶאֱעֶלה ִמּמַ ָ ה ָאַמְרּתָ ִבְלָבְבָך ַהּשׁ ְוַאּתָ

ה ְלֶעְליֹון:  ּמֶ ֳמֵתי ָעב ֶאּדַ ֵתי ָצפֹון: )יד( ֶאֱעֶלה ַעל ּבָ ַיְרּכְ ַהר מֹוֵעד ּבְ ּבְ

ֵהיֵלל ֶּבן ָׁשַחר הוא כוכב השחר33, כוכב נוגה, הכוכב הבהיר ביותר בשמים. אך למלך 
בבל לא הספיק להיות כוכב, הוא ביקש להתרומם מעל לכוכבים ולהעשות אל: ְוַאָּתה 
ַמִים ֶאֱעֶלה, ִמַּמַעל ְלכֹוְכֵבי ֵאל ָאִרים ִּכְסִאי, ְוֵאֵׁשב ְּבַהר מֹוֵעד ְּבַיְרְּכֵתי  ָאַמְרָּת ִבְלָבְבָך ַהּׁשָ

ָצפֹון. ֶאֱעֶלה ַעל ָּבֳמֵתי ָעב ֶאַּדֶּמה ְלֶעְליֹון )יג-יד(34. 
אותו  תחזיר  ארצה  השלכתו  לו,  לועג  שהנביא  מיתולוגי35,  גיבור  הוא  ָׁשַחר  ֶּבן  ֵהיֵלל 

לממדיו הטבעיים. 
במאבק השכינה עם האומות המרשיעות, המערכה בצבאות הממשיים בשדה באה 

אחרי שהוכרעה המערכה בשורשם, בשרי האומות השמיימיים: 

רש"י.  33
34  זו כמובן מטאפורה, אולם המלכים הללו חשבו ונהגו כאילו היה זה ממש. דוגמה מוחשית לתפיסה 
זו אפשר לראות גם היום על הר נמרוד )בקצה הרי הטורוס שבדרום מזרח טורקיה( הנשקף על 
מרחבי הפרת וארם נהריים. בראש ההר הגבוה, בין העננים, הקים אנטיוכוס מלך קומגנה )במאה 
הראשונה לפנה"ס( את קברו, ובמקדשים, שבנה בצידיו הציב בשורה פסלי אלים אדירי ממדים, 

ואת פסל עצמו הושיב ביניהם: "ָּגַבּה ִלְּבָך ַוֹּתאֶמר ֵאל ָאִני מֹוַׁשב ֱאֹלִהים ָיַׁשְבִּתי" )יחזקאל כ"ח ב(. 
בן  הילל  לוציפר.   - ובלטינית  "נושא האור",   - ל  בן שחר  הילל  תורגם  ליוונית  בתרגום השבעים   35
שחר רצה לעלות לשמים, אך הופל משם וירד אל השאול. הנצרות נתפסה למשל הזה, כנוסחה 
אחרת של הסיפור מימי בראשית, על נפילתם של המלאכים "הנפילים", בני האלהים שבאו על 
בנות האדם, חטאו והחטיאו את הבריות וגרמו לבוא המבול )בראשית ו' א-ד. רש"י, במדבר י"ג לג: 
"הנפילים - ענקים מבני שמחזאי ועזאל שנפלו מן השמים בימי דור אנוש". ומקור דבריו ביומא 
כביכול  נעשה לשמו של השטן, שעמד  לוציפר  ועזאל"(.  עוזא  על מעשה  "עזאזל שמכפר  ב:  ס"ז 
בראש המלאכים המורדים. לוציפר וצבאו גורשו מן השמים, והקימו ממלכה חדשה: את הגיהנום. 
בממלכה זו, המלאכים שנפלו הם השדים, ובראשם, כחיקוי נלעג לכסא-הכבוד, יושב השטן. אפילו 
שמו לוציפר, "מביא האור" - אינו אלא בדיחה על תפקידו האפל )ע"פ פרופ' דוד פלוסר, מחניים 

פ"ד תשכ"ג, "מוטיבים מפרשת בריאת העולם בגלגולם הגשמי בנצרות"(. 
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פרק יד י. המשאות על העמים

"אין הקדוש ברוך הוא עתיד להפרע מן המלכיות לעתיד לבא עד שיפרע משריהן 
איך  ואומר:  וגו'.  המרום  צבא  על  ה'  יפקוד  ההוא  ביום  והיה  שנאמר:  תחלה, 
נפלת משמים הילל בן שחר, ואחר כך: נגדעת לארץ חולש על הגוים. ואומר: כי 

הנה רותה בשמים חרבי, ואחר כך: והנה על אדום תרד"36. 

אחרי שמלך בבל עשה עצמו אל, המאבק יתמקד בו.
חכמים מנו חמישה איזכורים לעיקרון זה במקרא, שלושה בישעיהו ושניים בפרק אחד 

בתהילים: 
עד  למטה  מאומה  פורע  הוא  ברוך  הקדוש  אין  יצחק:  דר'  הדא  על  חוניא  "ר' 
שמשפיל שריה מלמעלה. ואית ליה חמשה קריין: חד, דכתיב 'והיה ביום ההוא 
יפקד ה' על צבא המרום במרום', ואחר כך, 'על מלכי האדמה' )כ"ד(. תרין 'איך 
'כי רותה  )י"ד(. תלתא  'נגדעת לארץ'  נפלת משמים הילל בן שחר', ואחר כך, 
'לאסור מלכיהם  )ל"ד(. ארבעה  'הנה על אדום תרד'  בשמים חרבי', ואחר כך, 
בזקים', ואחר כך, 'ונכבדיהם בכבלי ברזל'37. אמר ר' תנחומא: 'לאסור מלכיהם 
מטה.  של  שרים  אלו  ברזל',  בכבלי  'ונכבדיהם  מעלה,  של  שרים  אלו  בזקים', 
חמשה 'לעשות בהם משפט כתוב', ואחר כך, 'הדר הוא לכל חסידיו הללויה'"38. 

התפיסה אחת, אומה נבנית לא רק משיתוף אינטרסים מדיניים וכלכליים, אלא בזכות 
אידיאל משותף, נקודה תרבותית רוחנית מיוחדת המלכדת את בניה. תכונה פנימית 
זו מעצימה את הכוח הלאומי, ועושה אותו גדול מסך האנשים המרכיבים אותו. על 
כן המאבק באומה מתנהל לא רק נגד צבאה שעל הארץ אלא מול שר האומה, שהוא 
שורשה הרוחני העליון. כאשר באים ליפרע מן האומה, אין נפרעים מן האנשים, אלא 
מתחילים בשורשם הרוחני. וכאשר תוכנה הייחודי של האומה ומעלתה ייעלמו, תקרוס 
והתפוררותה  ומאליו תבוא התנוונותה החברתית  ומוסרית,  רוחנית  האומה מבחינה 

המדינית.
המדרש מציב את חמשת הפסוקים כסוג של התפתחות, כל פסוק מוסיף ומלמד עוד 

על חברו. 
ספיציפית  התייחסות  ב.  תחילה.  הרוחני  בגורם  מלחמה  של  העיקרון  קביעת  א. 
ל'הילל בן שחר', נבוכדנצר מלך בבל, ששם עצמו לאלהים. ג. "'כי רותה בשמים חרבי', 
"'לאסור מלכיהם  ד.  רוחנית.  ומהותה  המלחמה מתנהלת באמצעות חרב שמיימית, 
בזקים ונכבדיהם בכבלי ברזל'". למלך שותפים רבים ויש להיפרע לא רק ממנו אלא 
מכל שכבת ההנהגה. ה. 'הדר הוא לכל חסידיו הללויה'". הנקמה באומות ועונשן אינם 
מטרה אלא אמצעי, העיקר הוא על ההישג החיובי, קידוש שם ה' על ידי ישראל, שיראו 

כיצד המשפט האלוהי מתממש בעולם.

מכלתא בשלח-שירה ב.  36
תהלים קמ"ט.  37

שיר השירים רבה ח' י"ט.  38

ַאְך	ֶאל	ְׁשאֹול	ּתּוַרד	.	8

ֵאֶליָך  יחּו  ּגִ ַיׁשְ ֵאֶליָך  רֶֹאיָך  )טז(  בֹור:  ֵתי  ַיְרּכְ ֶאל  ּתּוַרד  אֹול  ׁשְ ֶאל  ַאְך  )טו( 

ר  ְדּבָ ּמִ ּכַ ֵבל  ּתֵ ם  ׂשָ )יז(  ַמְמָלכֹות:  ַמְרִעיׁש  ָהָאֶרץ  יז  ַמְרּגִ ָהִאיׁש  ֲהֶזה  ִיְתּבֹוָננּו 

ְבָכבֹוד  ְכבּו  ׁשָ ם  ּלָ ּכֻ גֹוִים  ַמְלֵכי  ל  ּכָ )יח(  ְיָתה:  ּבָ ָפַתח  לֹא  ֲאִסיָריו  ָהָרס  ְוָעָריו 

ֵנֶצר ִנְתָעב ְלבּוׁש ֲהֻרִגים ְמטֲֹעֵני  ְבְרָך ּכְ ַלְכּתָ ִמּקִ ה ָהׁשְ ֵביתֹו: )יט( ְוַאּתָ ִאיׁש ּבְ

י ַאְרְצָך  ְקבּוָרה ּכִ ם ּבִ ֶפֶגר מּוָבס: )כ( לֹא ֵתַחד ִאּתָ ָחֶרב יֹוְרֵדי ֶאל ַאְבֵני בֹור ּכְ

ַח  ַמְטּבֵ ְלָבָניו  ָהִכינּו  )כא(  ְמֵרִעים:  ֶזַרע  ְלעֹוָלם  ֵרא  ִיּקָ לֹא  ָהָרְגּתָ  ָך  ַעּמְ ַחּתָ  ׁשִ

י ֲעֵליֶהם  ל ָיֻקמּו ְוָיְרׁשּו ָאֶרץ ּוָמְלאּו ְפֵני ֵתֵבל ָעִרים: )כב( ְוַקְמּתִ ֲעוֹן ֲאבֹוָתם ּבַ ּבַ

יָה  ְמּתִ ָאר ְוִנין ָוֶנֶכד ְנֻאם ְיהָֹוה: כג( ְוׂשַ ם ּוׁשְ י ְלָבֶבל ׁשֵ ְנֻאם ְיהָֹוה ְצָבאֹות ְוִהְכַרּתִ

ֵמד ְנֻאם ְיהָֹוה ְצָבאֹות: ַמְטֲאֵטא ַהׁשְ ְלמֹוַרׁש ִקּפֹד ְוַאְגֵמי ָמִים ְוֵטאֵטאִתיָה ּבְ

הנביא ממקד את לעגו בתיאור מותו של מלך בבל וירידתו אל השאול. שם מחוללת 
הופעתו מהומה וחרדת אלהים. מרגיז הממלכות רודף אחרי המלכים גם אל תוך קברם. 
אבל אז מתברר שירד מגדולתו, והוא יורד שאולה מובס ומלא קלון. כל מלכי האדמה 
ייפול  בבל  בעוד מלך  בכבוד, מלכותם תונצח בספר ההיסטוריה,  בביתו  ייקברו איש 
משמים תהומה ככלי ריק, יושלך מקברו כנצר נתעב, ולא יזכה להימנות עם המלכים.

קבורתם  ואת  האזור,  מלכי  כל  של  נפילתם  את  הנביא  יחזקאל  תיאר  דומה  בסגנון 
בשאול, בפנתיאון הגיבורים והמלכויות39. קהל גדול של גויים אדירים ועריצים אשר 
הטילו אימתם על הבריות: אשור ועילם, משך ותובל, אדום ומלכי הצפון. יחזקאל לא 
התרכז בעונשה של ממלכה אחת ואישיות אחת, אלא תיאר כיצד הסדר העולמי כולו 
מתמוטט, וכל המלכים הגיבורים, הגדולים והקטנים, מובאים אל קבר פגרים מתים, 
מובסים, מושפלים ובזויים. יחזקאל לא מתרשם מתפארת המלכים, מן המונומנטים40, 
מסממני הכבוד החיצוניים שלהם, אלא חושף את השחצנות האנושית בכל נבלותה, 

שקריה וקלונה, וכל המתיימרים לשלוט ברמה, יורדים תהומה בבושת פנים. 
המרכזי,  מחטאה  נובעות  שסביבה,  העמים  כלפי  ואכזריותה  בבל  של  דורסנותה 
מגאוותה. מלך בבל כה מלא בעצמו, שהוא מתגאה גם על ריבונו של עולם, ועושה 
)טו(41.  בֹור  ַיְרְּכֵתי  ֶאל  ּתּוַרד  ְׁשאֹול  ֶאל  ַאְך  מיד:  באה  הנביא  תשובת  אלהים.  מעצמו 

יחזקאל ל"א יא-יח ול"ב יז-לב.  39
"רבן שמעון בן גמליאל אומר אין עושין נפשות לצדיקים דבריהם הן הן זכרונן" )ירושלמי שקלים ב'   40

ה'(.
רעיון זה חוזר עוד בדברי הנביאים: עובדיה ג' ד: זדון לבך השיאך שכני בחגוי-סלע מרום שבתו, אמר   41
בלבו מי יורידוני ארץ. אם תגביה כנשר ואם בין כוכבים שים קנך, משם אורידך נאום ה'. איוב כ' ז: 



220221

פרק יד י. המשאות על העמים

יותר42. בבל התגאתה,  ומסוכנת  כואבת  נפילתו  כך  יותר,  גבוה  ככל שאדם מתרומם 
והתרוממה מעל לגבולותיה ויכולתה, משום כך תתרסק בנפילתה התרסקות מוחלטת. 
ַלּגֹוִים  ַמְׂשִּגיא  כאמור:  ינוצח"43.  ובחזקו,  בכחו  "הבוטח  השבר:  את  תעצים  יהירותה 

לֹון ֹּגַבּה רּוַח45.  ַוְיַאְּבֵדם44, וִלְפֵני ֶׁשֶבר ָּגאֹון ְוִלְפֵני ִכּׁשָ
המהר"ל עשה זאת לעניין מהותי ולתוצאה טבעית: 

וזה  ממנו.  בטל  להיות  קרוב  תוספת  וכל  תוספת,  דבר  הוא  היתרה  "הגאוה 
שאמרו: כל מי שיש בו גסות רוח סופו מתמעט46. ולכך כתיב: לפני שבר גאון, 
שכל גאון וגבהות יותר מן הראוי, קרוב להיות ניטל מן האדם, כמו כל דבר שאין 

ראוי להיות, ויוצא מן השעור, יש לו הפסד"47.

בעל  ונערץ,  גדול  אדם  דמות של  לו  דימויו של האדם, המעניק  בין  עצום  פער  קיים 
עוצמה וכוח מצמיתים, ובין דמותו הממשית וקטנוניותו במציאות. כאשר זו נחשפת 

מעורר הדבר תדהמה וגיחוך: 
למדינה  ממדינה  הולך  וכשהיה  היה,  בקומה  קצר  הרשע  נבוכדנצר  על  עליו  "אמרו 
ומעיר לעיר נתקבצו כל בני העיר ויצאו לקראתו. והיו משחקים זה עם זה ואומרים זה 
לזה: וכי זה ימלוך מסוף העולם ועד סופו? שנאמר: רואיך אליך ישגיחו אליך יתבוננו, 

ֲהֶזה ָהִאיׁש ַמְרִּגיז ָהָאֶרץ ַמְרִעיׁש ַמְמָלכֹות )טז("48. 

אם יעלה לשמים שיאו וראשו לעב יגיע, כגללו לנצח יאבד ראיו יאמרו איו. עמוס ט' ב: אם יעלו 
השמים משם אורידם.

לא שמע  אך  דדלוס,  אביו  לו  כנפים שהדביק  לעוף באמצעות  למד  איקרוס  כיצד  תיארו  היוונים   42
לאזהרתו לא להתרומם קרוב אל השמש, ומן החום נמס הדונג, והוא נפל וטבע.

רלב"ג מלכים-א כ"ב לח. ראה חובות הלבבות שער הכניעה ה': "כשקורא בספרי הנביאים, ורואה   43
חוזק עונש הגאים והגבוהים, כמו שאמר בגאוה והגבהות )ישעיה ב' יא(: עיני גבהות אדם שפל ושח 
רום אנשים ונשגב ה' לבדו ביום ההוא, ואמר )ישעיה ב' יב( כי יום לה' צבאות על כל גאה ורם ועל כל 
נשא ושפל, ואמר בשתי הכיתות )תהלים קמ"ז ו(: מעודד ענוים ה' משפיל רשעים עדי ארץ, ואמר 
)תהלים קל"ח ו(: כי רם ה' ושפל יראה וגבוה ממרחק יידע, ואמר בשפלים )תהלים ל"ז יא(: וענוים 
יירשו ארץ, ואמר )ישעיה ס"א א(: יען משח ה' אותי לבשר ענוים, ואמר )ישעיה נ"ז טו(: כי כה אמר 
רם ונשא שוכן עד וקדוש שמו מרום וקדוש אשכון ואת דכא ושפל רוח, ואמר )משלי ט"ז יח(: לפני 

שבר גאון, ואמר )משלי י"ח יב(: לפני שבר יגבה לב איש". 
איוב י"ב כג.  44

משלי ט"ז יח.  45
סוטה ה' א.  46

מהר"ל, אור חדש קסה, על דברי הגמרא: "תנו רבנן מה ראתה אסתר שזימנה את המן? רבה אמר:   47
לפני שבר גאון" )מגילה ט"ו ב(. והוסיף בכיוון אחר )שם קכו(: אויבי הקדוש ברוך הוא למפלתן הן 
והסדר  כי לפי הראוי  ופירש המדרש הזה  ויאבדם.  לגוים  כג( משגיא  י"ב  )איוב  וכתיב  מתגדלים, 
אשר הש"י רוצה שיהיה הצדיק בולע את הרשע ומסלק אותו לגמרי, ודבר זה כאשר הרשע הוא 
בתכלית שלימותו והגיע הרשע אל תכלית שלימותו בעושר וגדולה, ודבר זה הוא ראוי שיהיה נבלע 

מן הצדיק. 
תנא דבי אליהו רבה ל"א. כך מתאר באום בספרו 'הקוסם מארץ עוץ', כיצד הקוסם הכל יכול מתגלה   48

דימוי,  אינו ממשי, אלא  וארגונים,  ככוחם של הרבה אישים, מדינות  כוחה של בבל, 
פיקציה. 

ַמְרִעיׁש  ָהָאֶרץ  ַמְרִּגיז  ָהִאיׁש  ֲהֶזה  כמ"ש:  והפחד.  הממשלה  כח  כוחה  "בבל 
מתנגד  היה  הרשע  ונבוכדנצר  שבקדושה.  היראה  מדת  כנגד  היא  ַמְמָלכֹות49, 
והנה  ופחד על כל העולם:  כי היה רוצה להטיל אימה  ומבטל מיראת שמים, 

אימה, זו בבל"50.

ְוִהְכַרִּתי ְלָבֶבל ֵׁשם ּוְׁשָאר ְוִנין ָוֶנֶכד ְנֻאם ה' )כב(. 
"נכד, זו ושתי"51. 

רבי יהונתן פתח למגילת אסתר פתחא מפסוק זה בישעיהו, והצביע על הנעשה בה 
ישראל  את  והגלתה  המקדש  בית  את  שהחריבה  בבל  הקדומה.  הנבואה  כמימוש 
מארצם, ראויה לעונש החמור מכול, והוא אבדן מוחלט. ושתי היא במסורת המדרש 
הנצר האחרון לנבוכדנצר, מותה של ושתי הוא אפוא השלב האחרון בכיליון הגמור 

שלו ושל מלכותו.  
אך המדרש לא מסתפק בכילוי הפיזי האישי, ומוסיף גם את הכילוי הרוחני: 

"שם, זה הכתב. שאר, זה לשון. נין, זה מלכות". 

לכל אומה יש מהות מיוחדת, וזו יוצרת לכל אומה לשון וכתב משלה, כלומר, ציורים 
רוחניים מיוחדים, שבאים לידי ביטוי בשפה המיוחדת לה ובאופן כתיבתה. לבבל לא 

יהיה יותר כתב, ייחודם הלאומי יימחק וייעלם מן העולם52. 

ִלְׁשֹּבר	ַאּׁשּור	ְּבַאְרִצי	.	9

ר  ְוַכֲאׁשֶ ָהָיָתה  ן  ּכֵ יִתי  ּמִ ּדִ ר  ֲאׁשֶ ּכַ לֹא  ִאם  ֵלאמֹר  ְצָבאֹות  ה'  ע  ּבַ ִנׁשְ )כד(  י"ד 

ַאְרִצי ְוַעל ָהַרי ֲאבּוֶסּנּו ְוָסר ֵמֲעֵליֶהם  ּור ּבְ ּבֹר ַאּשׁ י ִהיא ָתקּום: )כה( ִלׁשְ ָיַעְצּתִ

ל ָהָאֶרץ ְוזֹאת ַהָּיד  ְכמֹו ָיסּור: )כו( זֹאת ָהֵעָצה ַהְּיעּוָצה ַעל ּכָ לֹו ֵמַעל ׁשִ ֻעּלֹו ְוֻסּבֳ

ה: יֶבּנָ טּוָיה ּוִמי ְיׁשִ י ה' ְצָבאֹות ָיָעץ ּוִמי ָיֵפר ְוָידֹו ַהּנְ ל ַהּגֹוִים: )כז( ּכִ טּוָיה ַעל ּכָ ַהּנְ

רבות,  שנים  שר  היה  בורג  יוסף  ד"ר  ורחמים.  לעזרה  בעצמו  שזקוק  אונים  וחסר  קטן  זקן  כאדם 
ומהיכרות קרובה עם השררה אמר: מה ההבדל בין הר לשר? הר, ככל שאתה מתקרב אליו נראה 

גבוה יותר, ואילו אצל שר זה להפך... 
באופן מצמרר ומפתיע לקח הזוהר )בסוף האידרא זוטא ח"ג רצ"ו ב( את הדימוי הזה לגדול שבמלכי   49
בשר ודם, ועשה בו שימוש חיובי ביחס לרשב"י ופטירתו: "עאל למערתא, שמעו קלא במערתא: זה 

האיש מרעיש הארץ, מרגיז ממלכות". 
שם משמואל מקץ תרע"ב. על פי בראשית רבה מ"ד י"ז.  50

מגילה י' ב. וראה אסתר רבה, הקדמה פסקה יב.  51
מהר"ל אור חדש סג.  52
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זו  לאשור,  קצרה  נבואה  הקדיש  ובסיום  בבל,  של  העתידי  חורבנה  על  קונן  הנביא 
המלכות השלטת עתה ומאיימת על ישראל איום קיומי. כאן הוא מכניס את הכיבוש 
שמיימית  בשבועה  וחותם  האלוהית,  התכנית  מסגרת  תוך  אל  מפלתו  ואת  האשורי 
ַאּׁשּור  ִלְׁשֹּבר  ירושלים:  בשערי  אשור  של  גדולתה  על  הקץ  לבוא  שעתיד  החלטית, 

ְּבַאְרִצי ְוַעל ָהַרי ֲאבּוֶסּנּו )כה(.

מלחמת אשור מושוות כאן למלחמה עתידית ייחודית, 'מלחמת גוג ומגוג'53. מלחמה 
זו אינה מלחמה טבעית על אינטרסים מנוגדים, ישראל חזר עתה אל ארצו, ואף על 
פי כן גוי שבא מרחוק מבקש לפגוע בהם על אדמתם, מלחמה לשמה54, מלחמה של 

שנאה מזוקקת. 

נעשית  היא  האלוהית,  התכנית  את  דבר  של  בסופו  תשרת  גוג  של  השטנית  יוזמתו 
חחים בלחייו למשוך אותו אל תוך המלחמה הזאת, כדי להביאו אל תבוסתו. מטרתה 
העמים:  לעיני  ה'  שם  יתגדל  באמצעותה  אחת,  היא  הזאת  המלחמה  של  האמיתית 
"ְוִהְתַּגִּדְלִּתי  ּגֹוג",  ְלֵעיֵניֶהם  ְבָך  ְּבִהָּקְדִׁשי  ֹאִתי  ַהּגֹוִים  ַּדַעת  ְלַמַען  ַאְרִצי  ַעל  "ַוֲהִבאֹוִתיָך 
ְוִהְתַקִּדְׁשִּתי ְונֹוַדְעִּתי ְלֵעיֵני ּגֹוִים ַרִּבים ְוָיְדעּו ִּכי ֲאִני ה'"55. גם ישעיהו רואה את תכלית 
המלחמה שיתברר לעין כול, שהכוח ביד השכינה לבדה, ואין ביד אדם להפר את רצונה: 

ִּכי ה' ְצָבאֹות ָיָעץ ּוִמי ָיֵפר, ְוָידֹו ַהְּנטּוָיה ּוִמי ְיִׁשיֶבָּנה )כז(.
משהו מדגם 'מלחמת גוג ומגוג' התקיים כבר ביציאת מצרים, ואף לעתיד לבוא הדבר 
יחזור. הקדוש ברוך הוא הכביד את לב פרעה למען רבות מופתיו במצרים. דמיון זה 
מתחזק בקריעת ים סוף. לישראל באה הגאולה והם יצאו מעבדות, לפרעה כבר לא 
היה עניין בהם. אף על פי כן משכו אותו ואת צבאו לרדוף אחריהם ברכב ובסוסים, כדי 

להיכבד בהם על הים: ְּבָיד ֲחָזָקה ּוִבְזֹרַע ְנטּוָיה56. 
לא זו בלבד שהיד החזקה הזאת גאלה את ישראל ממצרים, אלא היא גם נשארה נטויה 

אל העתיד, וממשיכה ללוות את התהליך עד שתושלם הגאולה לעתיד לבוא57. 
"ומטר לא נתך ארצה. תלאן ברפיון. ואימתי ירד? בימי יהושע על האמוריים. 
שנאמר: וה' השליך עליהם אבנים גדולות וגו'58. והשאר שהיו בשמים ירדו על 

גוג ומגוג לימות המשיח"59.

ישעיהו חוזה כיצד יתממשו הדברים, ומשתמש באותה הלשון: ְוֹזאת ַהָּיד ַהְּנטּוָיה ַעל 
ָּכל ַהּגֹוִים... ְוָידֹו ַהְּנטּוָיה ּוִמי ְיִׁשיֶבָּנה )כו-כז(. 

יחזקאל ל"ח, ל"ט.  53
כמו עמלק, שבא לפגוע בישראל במדבר, בשעה שלא הזיקו לאיש ולא איימו על עם אחר.  54

יחזקאל ל"ח טז, כג.  55
דברים כ"ו ח ולפני כן בדברים ה' טו.  56

הראי"ה הגדה של פסח.  57
יהושע י' יא.  58

תנחומא וארא ט"ז.   59

ב(	אל	תשמחי	פלשת
ת  ְמִחי ְפֶלׁשֶ ׂשְ א ַהֶּזה: )כט( ַאל ּתִ ּשָׂ ֶלְך ָאָחז ָהָיה ַהּמַ ַנת מֹות ַהּמֶ ׁשְ י"ד )כח( ּבִ

ָרף ְמעֹוֵפף: )ל(  ׂשָ ּוִפְריֹו  ֵיֵצא ֶצַפע  ָנָחׁש  ֶֹרׁש  ִמּשׁ י  ּכִ ְך  ַמּכֵ ֶבט  ׁשֵ ר  ּבַ ִנׁשְ י  ּכִ ְך  ּלֵ ּכֻ

ֵאִריֵתְך  ּוׁשְ ְך  ְרׁשֵ ׁשָ ָבָרָעב  י  ְוֵהַמּתִ צּו  ִיְרּבָ ָלֶבַטח  ְוֶאְביֹוִנים  ים  ַדּלִ כֹוֵרי  ּבְ ְוָרעּו 

א ְוֵאין  ן ּבָ פֹון ָעׁשָ י ִמּצָ ְך ּכִ ּלֵ ת ּכֻ ֶלׁשֶ ַער ַזֲעִקי ִעיר ָנמֹוג ּפְ ַיֲהרֹג: )לא( ֵהיִליִלי ׁשַ

ד ִצּיֹון ּוָבּה ֶיֱחסּו ֲעִנֵּיי  ִיּסַ י ְיהָֹוה  ּכִ מֹוָעָדיו: )לב( ּוַמה ַּיֲעֶנה ַמְלֲאֵכי גֹוי  ּבֹוֵדד ּבְ

ַעּמֹו:

)י"ד  ָאָחז  ַהֶּמֶלְך  ִּבְׁשַנת מֹות  נבואה קצרה בת חמישה פסוקים על פלשתים60. זמנה: 
כח(. הנביא מזהיר את פלשתים שלא לשמוח על מות המלך אחז, כי לא יוושעו ממותו, 

אלא להפך ייפלו וייכחדו, ִּכי ִמּשֶֹׁרׁש ָנָחׁש ֵיֵצא ֶצַפע ּוִפְריֹו ָׂשָרף ְמעֹוֵפף. 
מדוע שמחו הפלשתים על מותו של אחז, והרי בימי אחז הייתה להם רווחה, ולשמחה 

מה זו עושה? 
ַּגת  חֹוַמת  ֶאת  ַוִּיְפֹרץ  ַּבְּפִלְׁשִּתים  ַוִּיָּלֶחם  ַוֵּיֵצא  הפלשתים:  את  דיכא  אחז  של  סבו  עוזיה 
אחז,  של  בנו  ּוַבְּפִלְׁשִּתים61.  ְּבַאְׁשּדֹוד  ָעִרים  ַוִּיְבֶנה  ַאְׁשּדֹוד  חֹוַמת  ְוֵאת  ַיְבֶנה  חֹוַמת  ְוֵאת 
חזקיה, היכה בהם שוב: הּוא ִהָּכה ֶאת ְּפִלְׁשִּתים ַעד ַעָּזה ְוֶאת ְּגבּוֶליָה ִמִּמְגַּדל נֹוְצִרים ַעד 
ִעיר ִמְבָצר62. רק אחז לא איים עליהם. הם ניצלו את מצוקתה של יהודה בעת המלחמה 
עם פקח ובן רמליהו, כדי לפרוק את עולה מעליהם, לתקוף אותה ואף לחדור לשטחה, 
ככתוב: ָּבֵעת ַהִהיא ָׁשַלח ַהֶּמֶלְך ָאָחז ַעל ַמְלֵכי ַאּׁשּור ַלְעֹזר לֹו. ְועֹוד ֲאדֹוִמים ָּבאּו ַוַּיּכּו ִביהּוָדה 
ֵפָלה ְוַהֶּנֶגב ִליהּוָדה ַוִּיְלְּכדּו ֶאת ֵּבית ֶׁשֶמׁש ְוֶאת ַאָּילֹון  ַוִּיְׁשּבּו ֶׁשִבי. ּוְפִלְׁשִּתים ָּפְׁשטּו ְּבָעֵרי ַהּׁשְ
ְוֶאת ַהְּגֵדרֹות ְוֶאת ׂשֹוכֹו ּוְבנֹוֶתיָה ְוֶאת ִּתְמָנה ּוְבנֹוֶתיָה ְוֶאת ִּגְמזֹו ְוֶאת ְּבֹנֶתיָה ַוֵּיְׁשבּו ָׁשם. ִּכי 

ִהְכִניַע ה' ֶאת ְיהּוָדה ַּבֲעבּור ָאָחז ֶמֶלְך ִיְׂשָרֵאל ִּכי ִהְפִריַע ִּביהּוָדה ּוָמעֹול ַמַעל ַּבה'63.
לא הייתה להם אפוא סיבה לשמוח על מות אחז, אלא להתחיל לחשוש ממי שיבוא 

למלא את מקומו64?

אולי משום שהיא קצרה כל כך לא זכתה לכותרת 'משא פלשתים'. אבל לעומת זאת 'משא דומה'   60
בפירוש  אותה  מכנה  הכתוב  מאידך  פסוקים.  חמישה  בן  בערב'  'משא  וכן  פסוקים,  שני  בן  הוא 

א ַהֶּזה )י"ד כח(. 'משא': ִּבְׁשַנת מֹות ַהֶּמֶלְך ָאָחז ָהָיה ַהַּמּׂשָ
דברי הימים-ב כ"ו ו.  61

מלכים-ב י"ח ו-ח.  62
דברי הימים-ב כ"ח טז-יט. מיכה )א' ח-טז( סופד מרה על חורבן ערי השפלה. יכול להיות שכוונתו   63
למסע אשור בימי המצור על ירושלים, אבל בפרק י' מגיע הצבא האשורי מצפון או ממזרח, משום 

כך אפשר שמדובר על ימי אחז ועל המפלה מידי פלשתים. 
אולי הפלשתים הצליחו מול אחז, אך המלחמות התישו אותם, כי גם המנצח מוכה ברב או במעט,   64

ועל כן שמחו על מותו )דעת מקרא(.
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זו של אחז, הייתה רק בראשית מלכותו, אז הרחיבו הפלשתים את  ייתכן שחולשתו 
גבולם על חשבון ארץ הנגב והשפלה ועלו ההרה. אבל אחז התאושש, השיב מלחמה 
שערה והפך להם לסכנה. ואז באמצע הקרבות נגד הפלשתים מת המלך ונפלו גיבוריו, 
שרי המלוכה, הגיבורים ואנשי המלחמה65. על כן שמחה פלשת במותו, כי נשבר כוחה 
של מלכות יהודה. ואז ניבא ישעיהו את הנבואה הקשה הזאת על אחרית פלשתים66. 

ואולי על זה אמר גם מיכה: ַאל ִּתְׂשְמִחי ֹאַיְבִּתי ִלי, ִּכי ָנַפְלִּתי ָקְמִּתי, ִּכי ֵאֵׁשב ַּבחֶׁשְך ה' 
אֹור ִלי67.

ִמּשֶֹׁרׁש	ָנָחׁש	ֵיֵצא	ֶצַפע.	1
דימוי בית דוד לנחש יש בו משהו מפתיע ומרתיע. מאז הנחש הקדמוני מסמל הנחש 
את הרשעה והטומאה. בעוד שתמצית נשמתה של מלכות יהודה היא הקדושה, איך 

יהפוך אפוא סמל הטומאה, דימוי להצלחתה של יהודה68? 
התורה המשילה את יהודה לאריה, כי ליכד את העם, בנה את מלכות ישראל וצבאה, 
ויצא להילחם חזיתית אל מול אויביו. היא משתמשת בסמל הנחש כציון לשבט דן, 
שהוא אחרון לכל המחנות, וביטוי לדרכו הייחודית של שמשון, השופט בן השבט הזה, 

שנלחם לבדו בפלשתים, בדרכי עקבה, כנחש. 
אלא שיש אחיזה בכתוב לדימוי הנחש גם ביחס לבית דוד:

ה'  ָהָאדֹון  ִהֵּנה  ִּכי  זה:  לזמן  מכוונים  הם  ואולי  כזו,  מפלה  מוזכרת  ישעיהו  בדברי  מקומות  בכמה   65
ם ּוִמיהּוָדה ַמְׁשֵען ּוַמְׁשֵעָנה ֹּכל ִמְׁשַען ֶלֶחם ְוֹכל ִמְׁשַען ָמִים. ִּגּבֹור ְוִאיׁש ִמְלָחָמה  ְצָבאֹות ֵמִסיר ִמירּוָׁשלִַ

ים ּוְנׂשּוא ָפִנים ְויֹוֵעץ ַוֲחַכם ֲחָרִׁשים ּוְנבֹון ָלַחׁש )ג' א-ג(. ׁשֹוֵפט ְוָנִביא ְוֹקֵסם ְוָזֵקן. ַׂשר ֲחִמּׁשִ
ָאָחז', הוא נקודת זמן הנבואה  ַהֶּמֶלְך  'ִּבְׁשַנת מֹות  ר' אריה בן צבי. עוד היו שדחקו ואמרו שהציון   66
בלבד, אבל תוכן דבריה מתייחס לתגלת פלאסר. שמותו עורר בלב העמים תקוות חירות והביאם 
עוד  כוחה  נחלש,  כוחה  וגם אם  זה הנביא אומר על אשור שהיא הנחש,  למרוד באשור. לפירוש 
במותניה והיא עוד תגדל ותמשיך לדרוס ולשעבד את עמי האזור. לפי זה סרגון השני הוא: ִמּשֶֹׁרׁש 
)לא(,  ָּבא  ָעָׁשן  ִמָּצפֹון  ִּכי  והכתוב:  פלשתים.  את  היכה  וסרגון  ְמעֹוֵפף.  ָׂשָרף  ּוִפְריֹו  ֶצַפע  ֵיֵצא  ָנָחׁש 
מסייע לתפיסה שמדובר בצבא אשור הבא מן הצפון. אלא שלפירוש זה אין לנבואה קשר לישראל, 

וההמשך ּוַמה ַּיֲעֶנה ַמְלֲאֵכי גֹוי ִּכי ה' ִיַּסד ִצּיֹון ּוָבּה ֶיֱחסּו ֲעִנֵּיי ַעּמֹו )לב(, אינו מתחבר כראוי. 
מיכה ז' ח-י.  67

'צפע' היא מילה יחידאית במקרא. יש בה גם משמעות של צאצא, כאמור: 'ותלו עליו כל כבוד בית   68
אביו הצאצאים והצפעות' )כ"ב כד(. יש אפוא הקבלה בין האמור בפרקנו 'משרש נחש יצא צפע', 
ונצר משרשיו יפרה'. לבטל הדימוי  'ויצא חטר מגזע ישי  י"א בנבואת המשיח:  לבין האמור לעיל 

השלילי של הנחש.
הכתוב מסיים בהקבלה: ּוִפְריֹו ָׂשָרף ְמעֹוֵפף )כמו בישעיהו ל' ו(. ואולי יש כאן רמז לאמור בנבואת   
ההקדשה של ישעיהו: 'שרפים עמדים ממעל לו... ובשתים יעופף' )ו' ב(. אם כך נמשל פה המשיח 

למשרתי עליון. 

אבי משפחת דוד הוא נחשון69. רחבעם בן שלמה נולד מנעמה העמונית70, בת לשושלת 
נחש מלך עמון71. ישי אבי הבית נקרא כנראה אף הוא נחש72, ככתוב: "ַוֲעָמָׂשא ֶבן ִאיׁש 

ּוְׁשמֹו ִיְתָרא ַהִּיְׂשְרֵאִלי ֲאֶׁשר ָּבא ֶאל ֲאִביַגל ַּבת ָנָחׁש ֲאחֹות ְצרּוָיה ֵאם יֹוָאב73. 
חכמים דרשו זאת באופן רוחני ולטובה: 

"וכי בת נחש הואי? והלא בת ישי הואי? דכתיב, 'ואחיותיהן )של דוד ואחיו( 
צרויה ואביגיל', אלא בת מי שמת בעטיו של נחש"74. כלומר, "שמת בעצתו של 
נחש, שיעץ לחוה לאכול מעץ הדעת, ואז נקנסה מיתה על אדם וחוה, ולא היה 

לישי עון אחר שמת בעבורו"75. 

ברוח זאת הצפע היוצא כאן מן השורש, הוא חזקיה: "משורש נחש יצא צפע שהוא 
קשה מנחש, ומי היה זה? חזקיה"76, או משיח בן דוד77. 

חזקיה עצמו נקרא 'נחושתן', כי כיתת את נחש הנחושת. כאמור: הּוא ֵהִסיר ֶאת ַהָּבמֹות 
ְוִׁשַּבר ֶאת ַהַּמֵּצֹבת ְוָכַרת ֶאת ָהֲאֵׁשָרה וִּכַּתת ְנַחׁש ַהְּנֹחֶׁשת ֲאֶׁשר ָעָׂשה ֹמֶׁשה, ִּכי ַעד ַהָּיִמים 

ָהֵהָּמה ָהיּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ְמַקְּטִרים לֹו ַוִּיְקָרא לֹו ְנֻחְׁשָּתן78. 
שני פנים לנחש, אותו נחש שהביא מוות לעולם יכול להביא לו גם חיים. מטה משה 
נהפך לנחש, אך כאשר החזיק בזנבו נהפך הנחש למטה. וכן: ַוַּיַעׂש מֶׁשה ְנַחׁש ְנחֶׁשת 
ַוְיִׂשֵמהּו ַעל ַהֵּנס ְוָהָיה ִאם ָנַׁשְך ַהָּנָחׁש ֶאת ִאיׁש ְוִהִּביט ֶאל ְנַחׁש ַהְּנחֶׁשת ָוָחי79. לא הנחש 
ממית ולא הנחש מחיה, אלא כיוון הלב לשמים. ואף על פי כן צווה משה להשתמש 

כאמור במגילת היוחסין שבסוף רות: ְוֵאֶּלה ּתֹוְלדֹות ָּפֶרץ ֶּפֶרץ הֹוִליד ֶאת ֶחְצרֹון. ְוֶחְצרֹון הֹוִליד ֶאת ָרם   69
ְוָרם הֹוִליד ֶאת ַעִּמיָנָדב. ְוַעִּמיָנָדב הֹוִליד ֶאת ַנְחׁשֹון ְוַנְחׁשֹון הֹוִליד ֶאת ַׂשְלָמה. ְוַׂשְלמֹון הֹוִליד ֶאת ֹּבַעז 

ּוֹבַעז הֹוִליד ֶאת עֹוֵבד. ְוֹעֵבד הֹוִליד ֶאת ִיָׁשי ְוִיַׁשי הֹוִליד ֶאת ָּדִוד )ד' יח-כב(. 
מלכים-א י"ד כא.  70

שמואל-ב י' ב, וי"ז כז.  71
"קראו נחש לפי שיצאו ממנו צפעונים שהרגו באומות העולם. וכן כתוב, כי משרש נחש יצא צפע,   72

כי משרש ישי שנקרא נחש יצא צפע" )רד"ק בשם אביו(.
שמואל-ב י"ז כה.  73

שבת נ"ה ב.  74
רד"ק.  75
רש"י.  76

יש כאן תפיסה עמוקה: כדי שהמשיח יוכל להתמודד עם טומאת הנחש להעבירה מן העולם צריך   77
שתהיה בו מן ה"נחש"יות: "והיינו דבן דוד יהיה גם כן משורש זה, והוא יזכה לחיים דייקא, ולא משיח 
בן יוסף, כי רק על ידי תיקון הקלקול יהיה החיים. על דרך שאמרו )תמיד ל"ב א(: מה יעשה אדם 

ויחיה? ימית עצמו!" )צדקת הצדיק קנ"ז, וראה של"ה בראשית, וישב מקץ ויגש, תורה אור ט'(. 
מלכים-ב י"ח ד. לא ברור מי קראו נחושתן, ולמי קראו כך. אם הכוונה לנחש הנחושת, מדוע יזכיר   78
פסוק, המשבח את חזקיה על ביעורו, את שמו העממי של הנחש, ואת ההערצה אליו? אולי 'נחשתן' 
הוא לשון בזיון, וחזקיה קראו כך, לומר מה צורך בזה, אינו אלא נחש נחושת )רש"י(. אך התרגום 
פירש: "והוו קרן ליה נחושתן", כלומר, העם קרא לחזקיה עצמו נחושתן. והצביעו בפחד והערצה, 

על נחישותו וקשיחותו. בדומה לקריאת גדעון - ירובעל, שהבעל יריב בו, וגם הוא יריב עם הבעל.
79  במדבר כ"א ט.
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בסמל הנחש והמוות עצמו, כדי להביא מרפא וחיים לנשוכיו80.
הנביא דיבר על 'נחש', 'צפע' ו'שרף מעופף' – נחשים מזיקים שפגיעתם רעה, אבל שילב 
ו'פרי'.  עלים  ענפים,  המוציא  'שרש'  וחיוניות:  שגשוג  צמיחה,  תיאורי  גם  זה  במשפט 
כלומר, הנחש המקולל שפירותיו באושים ומחוללי מוות, יכול להופיע כגורם חיובי אשר 
יצמית בארסו את הרשעים ויביא לעולם חיים, תיקון וברכה. דימויים אלה ממשיכים את 
דימויי נבואת המלך המשיח: 'ויצא חטר מגזע ישי, ונצר משרשיו יפרה' )י' לג – י"א א(. 

ְּבכֹוֵרי	ַדִּלים	.	2
הנבואה עוסקת בפלשתים ומפלתם בידי מלכי יהודה, אבל עיקרה בשורה לישראל, 
קיוו  הפלשתים  לגדולתם81.  ישובו  בו  עלייה  של  תהליך  יתחיל  אחז  של  מותו  שעם 
שהשלווה תבוא אליהם, אך זו מיועדת דווקא לישראל, העניים והאביונים: ְוָרעּו ְּבכֹוֵרי 

ַדִּלים ְוֶאְביֹוִנים ָלֶבַטח ִיְרָּבצּו. ִּכי ה' ִיַּסד ִצּיֹון ּוָבּה ֶיֱחסּו ֲעִנֵּיי ַעּמֹו' )לב(.

גם זכריה הנביא תיאר את המלך המשיח כעני ודל הרוכב על חמור: "ִּגיִלי ְמֹאד ַּבת ִצּיֹון 
ם, ִהֵּנה ַמְלֵּכְך ָיבֹוא ָלְך ַצִּדיק ְונֹוָׁשע הּוא, ָעִני ְוֹרֵכב ַעל ֲחמֹור ְוַעל ַעִיר ֶּבן  ָהִריִעי ַּבת ְירּוָׁשלִַ

ֲאֹתנֹות"82.

הגאון  תלמידי  וצער.  בדלות  בקטנות,  מתחילה  מינורי,  באופן  פה  מצויירת  הגאולה 
מוילנא למדו מכאן לראות את הגאולה כתהליך ריאלי: 

ַעּמֹו.  ֲעִנֵּיי  ֶיֱחסּו  ּוָבּה  ִצּיֹון  ִיַּסד  ה'  ִּכי  ככתוב:  עוני.  מתוך  אפילו  הבנין,  "אופני 
ֹּבַחן )כ"ח  ֶאֶבן  ָאֶבן  ְּבִצּיֹון  ִיַּסד  ִהְנִני  והתחלת בנינה אפילו מאבן אחת. ככתוב: 
טז(. כי רוצה ה' להעמידנו בכור המבחן, בבנין ציון אפילו מאבן אחת, וזו תהא 

באופן  הגוף  אל  שמגיע  ההרסני,  המזיק  המודרנית.  הרפואה  של  בחיסונים  קיים  זה  מעין  משהו   80
מבוקר ומוחלש, גורם לו להתחזק ולייצר כנגדו נוגדנים, שיתגברו עליו. 

פרי צדיק )ראש חודש אדר שני א'( הרחיב את המושג "נחש" גם אל התחום החיובי: והביט אל נחש   
נחושת וחי שיוכל למצוא בזה חיים, והיינו דהנחש יצר הרע של תאוה אשת זנונים זה נברא לשמש 
לאדם לעבודת השם יתברך שהוא להיות לו חשק וחמידו דאורייתא. דאלמלא יצר הרע חדוותא 
דשמעתא לא ליהוי, כמו שאמרו בזוהר הקדוש. וזה שאמרו )סוכה נ"ב ב( דדרש מפנק מנוער עבדו 
על היצר הרע שהוא נברא להיות עבד להאדם לסייעו לתורה, שזה היה תכלית בריאת האדם לעמל 
תורה. והנחש כפשוטו היה שמש גדול לסייעו ולעשות מלאכתו כמו שאמר )סנהדרין נ"ט ב(: רבי 
שמעון בן מנסיא אומר: חבל על שמש גדול שאבד מן העולם שאלמלא )לא( נתקלל נחש כל אחד 
ואחד מישראל היו מזדמנין לו שני נחשים טובים אחד משגרו לצפון ואחד משגרו לדרום להביא לו 
סנדלבונים טובים ואבנים טובות ומרגליות. ולא עוד אלא שמפשילין רצועה תחת זנבו ומוציא בה 
עפר לגנתו ולחורבתו. וכן לעתיד לא יתבטל יצר דתאוה רק יושאר החשק לתורה כנ"ל ואיתא מרח"ו 

ז"ל נח"ש גימטריא משיח. וזהו והביט אל נחש נחושת וחי שיקח ממנו חיי עולם.
בשיפלותם היו להם "ארם מקדם ופלשתים מאחור" )ט' יא(, ובגדולתם יילחמו אפרים ויהודה יחד:   81

"ועפו בכתף פלשתים ימה יחדו יבזו את בני קדם" )י"א יד(.
זכריה ט' ט.  82

ִּפַּנת ִיְקַרת מּוָסד מּוָּסד וכו'. עבודתנו מצות הרחבה: ַהְרִחיִבי ְמקֹום ָאֳהֵלְך )נ"ד 
ב(, "מצוות מרחביה", ַהְרִחיִבי, ַאל ַּתְחׂשִכי, מכאן שאין לעמוד ולא לסגת ח"ו"83. 

הצירוף 'ְּבכֹוֵרי ַדִּלים' יש בו סתירה פנימית, התואר "בכור" מציין גדולה ויתרון: "ְוָאַמְרָּת 
ֶאל ַּפְרֹעה ֹּכה ָאַמר ה' ְּבִני ְבֹכִרי ִיְׂשָרֵאל"84. הבכור הוא בכיר, לשון שררה: "ַאף ָאִני ְּבכֹור 

ֶאְּתֵנהּו ֶעְליֹון ְלַמְלֵכי ָאֶרץ"85. אך את הגדלות הזאת מעניק הנביא לדלות. 

חכמים הצביעו על קשר מיוחד בין הקדוש ברוך הוא לעניים: 

"את העני עמך, לא עמך הוא העני, אלא עמי הוא. וכן אמר דוד: כי אתה עם עני 
תושיע86. אין מדותיו של הקדוש ברוך הוא כמדת בשר ודם, מדת ב"ו מי שהוא 
עשיר ויש לו קרוב עני אינו מודה בו. רואה קרובו, נטמן מפניו, שהוא מתבייש 
להשיח עמו, לפי שהוא עני. וכן שלמה אומר: כל אחי רש שנאוהו87. ואומר: גם 
לרעהו ישנא רש88. וכן איוב אמר: ָחְדלּו ְקרֹוָבי ּוְמֻיָּדַעי ְׁשֵכחּוִני89. ואם היה עשיר 
הכל נדבקים בו ואוהבים אותו שנאמר: ואוהבי עשיר רבים90. אבל הקדוש ברוך 
ראה  לידע?  רצונך  בו.  ונדבק  לעני  רואה  העניים.  עמו?  הם  מי  כן.  אינו  הוא 
מה כתיב: כה אמר ה' השמים כסאי, מה כתיב אחריו? ואל זה אביט אל עני 
וגו'91. וכן משה אומר לישראל: לא מרבכם חשק ה', וכתיב כי אתם המעט מכל 
העמים92. וכשיתרצה לציון על מי הוא מרחם תחלה? על העניים שנאמר: כי 

ה' יסד ציון ובה יחסו עניי עמו )י"ד(, וכן: כי נחם ה' עמו וענייו ירחם )מ"ט("93. 

יזכה להתרומם,  אפשר לפרש זאת כניגוד, אף על פי שעם ישראל ירד והדלדל, הוא 
ַמה  ִתָּכְלִמי.  ְוֹלא  ֵתבֹוִׁשי  ֹלא  ונכבדים.  לשרים  יהפכו  ובניו  ובשלווה,  בנחת  לשבת 
ִּתְׁשּתֹוֲחִחי ּוַמה ֶּתֱהִמי. ָּבְך ֶיֱחסּו ֲעִנֵּיי ַעִּמי. ְוִנְבְנָתה ִעיר ַעל ִּתָּלּה.94 כלומר, הגאולה תבוא 

למרות המצב הקשה והשחוח, וירושלים תיבנה לבסוף ותשגשג. 

אולם אפשר שאין זה ניגוד אלא חיבור. הבכירות תבוא דווקא משום הדלות95. רואים 

קול התור ו'.  83
שמות ד' כב, ירמיהו ל"א ח.  84

תהלים פ"ט כח.  85
תהלים י"ח.  86
משלי י"ט.  87
88  משלי י"ד.

89  איוב י"ט יד.
90  משלי י"ד.

91  ישעיה ס"ו.
92  דברים ו'.

93  שמות רבה ל"א י"ג.
94  'לכה דודי', לר' שלמה אלקבץ.

מי  לפיכך,  א(.  פ"א  )נדרים  תורה  תצא  שמהן  עניים  בבני  "הזהרו  הרוח:  בעולם  גם  קיים  הדבר   95
שמרגיש שאין לו משלו כלום, ומבטל את עצמו אל האלוהות, סופו שיזכה בכל היתרונות: "אומה 
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גדולה  למעשי  להישגיות,  נדחפות  דלות  אוכלוסיות  במציאות.  רבות  פעמים  זאת 
במקום,  מדשדשים  העשירים  בני  ואילו  הנזקקים.  ממעגל  להיחלץ  כדי  וגבורה, 

מתנוונים ונכשלים.

יתרון  רואה בדלות עצמה  ַדִּלים  ְּבכֹוֵרי  בכיוון ההפוך. הצירוף  גם  זאת  ואפשר לפרש 
עליהם את  והוא משרה  לפני המקום  היא מעלה96. הדלים חביבים  ובכירות, הדלות 

שכינתו: 

מוצא  אתה  הוא  ברוך  הקדוש  של  גבורתו  מוצא  שאתה  מקום  כל  יוחנן:  רבי  "אמר 
ענוותנותו. דבר זה כתוב בתורה, ושנוי בנביאים, ומשולש בכתובים. כתוב בתורה: כי 
יתום  משפט  עושה  בתריה:  וכתיב  האדונים,  ואדוני  האלהים  אלהי  הוא  אלהיכם  ה' 
ואלמנה. שנוי בנביאים: כה אמר רם ונשא שוכן עד וקדוש וגו', וכתיב בתריה: ואת דכא 
ושפל רוח. משולש בכתובים דכתיב: סולו לרוכב בערבות ביה שמו, וכתיב בתריה: אבי 

יתומים ודיין אלמנות"97. 

אין זו מחווה יתירה, אלא משום מעלתה המהותית של העניות. בלשון הכתוב העניות 
והענווה זהים, והוא מחליף אותם זה בזה בקרי וכתיב, כמו: ְלַחֵּבל ֲעִנּוִים \ ֲעִנִּיים ְּבִאְמֵרי 

ֶׁשֶקר )ל"ב ז(. ֹלא ָׁשַכח ַצֲעַקת עניים \ ֲעָנִוים98, ועוד.

"הענוה היא עצם הגדולה, והיא הגדולה על כל הגדולות עד שאין גדולה למעלה. 
ואם לא כן לא היה נמצא 'בכל מקום שאתה מוצא גדולתו שם נמצאת הענוה', 
אבל מפני שכל מקום שאתה מוצא גדולתו שם אתה מוצא הענוה, מזה תדע כי 

הישראלית אשר הם חלק הש"י הם דבוקים בחיים פשוטים בלי שום לבוש ויונקים ממקור חיים 
הם  ישראל  כן  הפשיטות,  בתכלית  פשוט  רק  גוון,  ומכל  מדות  מכל  מופשט  שהש"י  וכמו  ההוא, 
במקור חיותם אין אחוזתם בשום גוון ולבוש וכח, הן בחכמה, הן בהתנשאות או בעשירות, בלתי בה' 
לבדו. אבל האומות יש להם לכל אומה ואומה איזה כח וגוון אחר, אשר מזה ימשך כח חיותם ובזה 
הם נאחזים. ...והנה הש"י פיזר את ישראל לבין האומות, והוא כדי שיהיו בין הכחות ולא יפנו אליהם 
ורק בה' ישימו בטחונם. ולעתיד כשהש"י יגאול אותם אז יתן להם כל הכחות שבררו עצמם בהם. 
והיינו התנשאות של בבל, וטובת עשירות שנמצא בפלשתים, והרחבה של מואב, וכן כלם יתן להם 
בעבור הצער שסבלו מהנסיונות שהיו להם בגלות. אך כאשר יטע הש"י אלו הטובות בין ישראל, 
אז יהיה מלאים קדושה וגם יהיו בלי גבול, שבישראל יהיה מהש"י. כי באומות העולם כל הטובות 
הם בשיעור וקצבה, אבל בישראל יהיה בהשגחת הש"י, ממילא יהיה בלי גבול מאחר שהש"י הוא 
בלתי גבול. ועל ענין הזה מבואר בנבואת ישעיה כשניבא על מפלת פלשתים נאמר: ְוָרעּו ְּבכֹוֵרי ַדִּלים 
ְוֶאְביֹוִנים ָלֶבַטח ִיְרָּבצּו. ְוֵהַמִּתי ָבָרָעב ָׁשְרֵׁשְך, היינו מדה במדה, מצד שהם אומרים שצריך לחזור אחר 
דיבה לפרנסה, כדי שיהיו בטוח על חייו ע"כ, נאמר ְוֵהַמִּתי ָבָרָעב ָׁשְרֵׁשְך, וכשהם נופלים אז יכניס 
ונבחנו במדה הזאת והם לא שמו  הש"י את כחם וטובתם לישראל, מחמת שהיה ביניהם בגלות 
בטחונם לזה רק בהש"י, על כן ְוָרעּו ְּבכֹוֵרי ַדִּלים, היינו ישראל שהם דלים וסומכים עצמם על הש"י 

ועכשיו במפלתם הם ירעו ויתפרנסו" )מי השילוח, בשלח(.
96  חגיגה ט' ב: "אמרי אינשי, יאה עניותא ליהודאי כי ברזא סומקא לסוסיא חיורא".

97  מגילה ל"א א.

98  תהילים ט' יג.

הענוה היא הגדולה על כל הגדולות. וזה, כי בעל הענוה לא יוגדר ולא יוגבל כלל, 
ודבר זה מורה על הפשיטות הגמור שהוא פשוט והפשוט הגמור לא מוגבל"99. 

שליטה,  סיפוק,  ביטחון,  לאדם  להעניק  יכולים  מיוחדים  כשרונות  או  חומרי,  עושר 
הנאה וכבוד, אולם לבסוף יגלה שלא הוא שולט בהם אלא הם בו. הם כובלים אותו 
ושמירתם  יתירה,  ויגיעה  רב  טיפול  דורשים  הם  לעבודה,  למקום,  אותו  ומשעבדים 
גורמת דאגה רבה100. באופן פראדוקסאלי ככל שהאדם יותר עני, כן הוא יותר משוחרר 
נגד  מטיף  הנביא  זה,  לפירוש  הוא101.  כרצונו  יתנהל  הוא  גדל,  שלו  הפעולה  וחופש 
שאפתנות יומרנית ומקטין את הציפיות מיתרונותיה החומריים של הבכירות, הבכורה 
אינה גדולה, הבכירות היא מעלה פנימית, וזו מתקיימת יותר במצב של דלות חומרית 

חיצונית. 

"מהות דוד המלך ע"ה שהיא הכנעה להש"י עד התכלית, וכל ספר תהלים אלא 
מזה. ובודאי כן תהי' מדתו של מלך המשיח, וע"כ כתוב בו: עני ורוכב על חמור, 
שמורה הכנעה. וכן תהיה מהות כל הדור, כמ"ש: והשארתי בקרבך עם עני ודל 
ענין הכנעה  והנה  עולבן.  ומקביל  ענותן  יונתן: עם  ובתרגום  ה'102.  וחסו בשם 
איננו כפשוטו לבד להיות שפל בעיניו, כי שפלות לבדה לפעמים אין בה שבח, 
כי היא גורמת יאוש והתרשלות. אך עיקר ההכנעה להשי"ת היא לזכור היטב 
שאיננו קנין של עצמו, אלא עבד של השי"ת לעבוד עבודתו, ואחת היא אם יהיה 

לו שכר על זה או לא, ואפילו ח"ו יורש גיהנם איננו נפטר מעבודתו"103. 

ג(	משא	מואב
ִקיר  ד  ּדַ ׁשֻ ֵליל  ּבְ י  ּכִ ִנְדָמה  מֹוָאב  ָער  ד  ּדַ ׁשֻ ֵליל  ּבְ י  ּכִ מֹוָאב  א  ַמּשָׂ )א(  ט"ו 

מֹות ְלֶבִכי ַעל ְנבֹו ְוַעל ֵמיְדָבא מֹוָאב  ִית ְוִדיבֹן ַהּבָ מֹוָאב ִנְדָמה: )ב( ָעָלה ַהּבַ

ּגֹוֶתיָה  ּגַ ק ַעל  חּוצָֹתיו ָחְגרּו ׂשָ רּוָעה: )ג( ּבְ ּגְ ָזָקן  ל  ּכָ יו ָקְרָחה  ָכל רֹאׁשָ ּבְ ְיֵיִליל 

ַמע  ּבֹון ְוֶאְלָעֵלה ַעד ַיַהץ ִנׁשְ ְזַעק ֶחׁשְ ִכי: )ד( ַוּתִ ּבֶ ּלֹה ְיֵיִליל יֵֹרד ּבַ ּוִבְרחֹבֶֹתיָה ּכֻ

ִריֶחָה  י ְלמֹוָאב ִיְזָעק ּבְ ן ֲחֻלֵצי מֹוָאב ָיִריעּו ַנְפׁשֹו ָיְרָעה ּלֹו: )ה( ִלּבִ קֹוָלם ַעל ּכֵ

99  נתיבות עולם, נתיב הענוה א'.
100  לדוגמה: ַוֲאִני ֶאְתַנֲהָלה ְלִאִּטי ְלֶרֶגל ַהְּמָלאָכה ֲאֶׁשר ְלָפַני )בראשית ל"ג יד(.

במועט.  בהסתפקות  בדבקותו  נודע  דיוגנס  היווני  הפילוסוף  ציון'.  בנות  גבהו  כי  'יען  לעיל  ראה    101
החבית  ליד  בשמש  יושב  אותו  ומצא  פמלייתו  עם  לרגל  אליו  עלה  מוקדון  שאלכסנדר  מספרים 
ששימשה לו למגורים. שאל אותו אלכסנדר במה יוכל לעזור לו. ענה לו דיוגנס: יואיל הקיסר בטובו 
בן המלך מקנא  כיצד  והעני'  'בן המלך  טווין תיאר בספרו  לי את השמש. מארק  יסתיר  ואל  לזוז 

בחופש של העני ומנסה להתחלף אתו.
102  צפניה ג' יב.

103  שם משמואל וישב תרע"ו.
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חֹורַֹנִים  ֶרְך  ּדֶ י  ּכִ ּבֹו  ַיֲעֶלה  ְבִכי  ּבִ ַהּלּוִחית  ַמֲעֵלה  י  ּכִ ָּיה  ִלׁשִ ׁשְ ֶעְגַלת  צַֹער  ַעד 

א  ֶדׁשֶ ָלה  ּכָ ָחִציר  ָיֵבׁש  י  ּכִ ִיְהיּו  ּמֹות  ְמׁשַ ִנְמִרים  ֵמי  י  ּכִ )ו(  ְיעֵֹערּו:  ֶבר  ׁשֶ ַזֲעַקת 

אּום: )ח(  ָתם ַעל ַנַחל ָהֲעָרִבים ִיּשָׂ ה ּוְפֻקּדָ ן ִיְתָרה ָעׂשָ ֶיֶרק לֹא ָהָיה: )ז( ַעל ּכֵ

בּול מֹוָאב ַעד ֶאְגַלִים ִיְלָלָתּה ּוְבֵאר ֵאיִלים ִיְלָלָתּה:  יָפה ַהְּזָעָקה ֶאת ּגְ י ִהּקִ ּכִ

ימֹון נֹוָספֹות ִלְפֵליַטת מֹוָאב ַאְרֵיה  ית ַעל ּדִ י ָאׁשִ י ֵמי ִדימֹון ָמְלאּו ָדם ּכִ )ט( ּכִ

ֵאִרית ֲאָדָמה. ְוִלׁשְ

ָׁשַמְענּו	ְגאֹון	מֹוָאב104.	1
ישעיהו הקדיש למואב מקום גדול בנבואותיו על הגויים, הרבה יותר מן הראוי לעם 
הקטן הזה. קינתו מתחלקת לשניים: חלקה הראשון מתאר את חורבן מואב בנימה של 

סרקזם, חלקה השני פותח למואב שער של חסד ורחמים. 
הקינה מתאפיינת באיזכור שמות רבים של מקומות במואב105: "ָעָלה ַהַּבִית ְוִדיֹבן ַהָּבמֹות 
ְלֶבִכי ַעל ְנבֹו ְוַעל ֵמיְדָבא מֹוָאב ְיֵיִליל... ַוִּתְזַעק ֶחְׁשּבֹון ְוֶאְלָעֵלה ַעד ַיַהץ ִנְׁשַמע קֹוָלם" )ט"ו 
עליהן.  מיוחד  משהו  מספר  ואינו  בלבד,  קינה  בדרך  הערים  את  מונה  הכתוב  ב-ד(. 
הנבואה עוסקת במואב, אולם באופן מפתיע רוב המקומות ברשימה הם בנחלת ראובן 
וגד, בשטח שמן הארנון צפונה, ולא בעיקרה של ארץ מואב, שבין הארנון לבין נחל זרד. 
סגנון משאות מואב של ישעיהו וירמיהו מיוחד וארכאי. נראה שישעיהו חוזר אל נבואה 
עתיקה, כפי שהעיד על עצמו: "ֶזה ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ה' ֶאל מֹוָאב, ֵמָאז" )ט"ז יג(. ירמיהו 
זו ומוסיף לה דברים106, רק בסופה מופיעה אמירה עכשווית חדשה:  חוזר על נבואה 
ְוַעָּתה ִּדֶּבר ה' ֵלאֹמר: ְּבָׁשלׁש ָׁשִנים ִּכְׁשֵני ָׂשִכיר ְוִנְקָלה ְּכבֹוד מֹוָאב ְּבֹכל ֶהָהמֹון ָהָרב ּוְׁשָאר 

ְמַעט ִמְזָער לֹוא ַכִּביר )יד(. 
הנביא מאשים את מואב בגאווה: "ָׁשַמְענּו ְגאֹון מֹוָאב ֵּגא ְמֹאד, ַּגֲאָותֹו, ּוְגאֹונֹו, ְוֶעְבָרתֹו" 
)ט"ז ו(. חריף עוד יותר ניסוחו של ירמיה: "ָׁשַמְענּו ְגאֹון מֹוָאב ֵּגֶאה ְמֹאד, ָּגְבֹהו, ּוְגאֹוֹנו, 

104  דברים מתוך מאמרו של פרופ' יהודה אליצור: 'משא מואב וכתובת מישע', בספרו 'ישראל והמקרא'.
105 כעשרים שמות מקומות בארץ מואב ובסמוך לה נמנו בדברי ישעיה וירמיה. גודש כזה של שמות 
כמו  מלחמה  מסע  בתיאור  או  הימים,  ובדברי  ביהושע  גיאוגראפי  שעיקרן  בפרשיות  רק  מופיע 

בישעיהו י' וגם במיכה א'.
106 משאו הגדול של ירמיה על מואב בפרק מ"ח. פסוקים ה, כט-לח מקבילים לישעיה ט"ו-ט"ז. יש 
בדבריו ציטטות של דברי משל ונבואה קדמונים. מה-מו חוזר על דברי המושלים שבבמדבר )כ"א 
כח( ועל משל בלעם )שם כ"ד יז(. פסוקים מג-מד מנוסחים על-פי ישעיה )כ"ד יז-יח(, ואף משהו 
מעמוס )ב' א-ג( וצפניה )ב' ח-י( קיים במשאו של ירמיה. אין בכך פלא שהרי ירמיה )כ"ח ח( הכריז 
שנהירים לו דברי "הנביאים אשר היו לפני ולפניך מן העולם וינבאו אל ארצות רבות ועל ממלכות 

גדולות".

ְוַגֲאָוֹתו, ְוֻרם ִלֹּבו"107. ואף הוסיף על תיאור יהירותו של מואב: "ִּכי ַעל ה' ִהְגִּדיל"108. 
במה חטא מואב ועל מה התגאה? אשור ובבל מרדו בגאוותם במלכות שמים, והטילו 
ה'  ַעל  ומתי  הקטנה,  מואב  גאוות  להגיע  יכלה  היכן  עד  העולם,  כל  על  חיתתם  את 
זו ביקורת על ששמחו בחלקם, סמכו על ביצוריהם ובטחו בגבורתם?  ִהְגִּדיל? האם 
הרי אין דרכם של נביאי ישראל לדרוש מאומות נכריות, עובדות אלילים, מידות של 

חסידות, ומה טעם להענישן על כך בפורענות וחורבן איום? 
פתרון לתמיהות הללו נמצא במצבת מישע מלך מואב שנמצאה בדיבון. מישע מתאר 
בהם.  האכזרית  נקמתו  ואת  הירדן,  שבעבר  וגד  ראובן  בערי  כיבושיו  מסע  את  בה 
הוא הוסיף: "ואקח משם )מנבו הכבושה( את כלי ה' ואסחב הם לפני כמש"109. שמו 
המפורש של ה' אלהי ישראל לא נמצא עד כה בשום תעודה נכרית פרט לכתובת זו. 
דין תורה, האוסר להקים במה  פי  על  היה אמנם אסור  בנבו  הזה  המקדש הישראלי 
מקומית מחוץ לירושלים, אבל החרבתו בשם כמוש אלהי מואב, הייתה קשה בעיני 
נביאי ישראל. מישע חרט על מצבת אבן את דברי הרהב שלו, כאילו גבר על ה' אלוהי 

ישראל, והציבה לעיני כול, בעיר הממלכה. 
המאמינים בה', כמו אלישע ותלמידיו, שהשתתפו במסע המלחמה על מואב, נתקלו 
נוקבת.  נבואית  תגובה  והגיבו  שבה,  והגידוף  החירוף  ברום-הלבב,  הנאצה,  בכתובת 
כמאה שנים אחר כך, הרגיש חזקיה הרגשה דומה בשמעו את דברי הרהב של רבשקה: 
"צרה ותוכחה ונאצה" )ל"ז ג(. מסתבר אפוא שדברי ישעיהו וירמיהו על מואב נסמכים 

על נבואה קדומה זו, כי אכן "ַעל ה' ִהְגִּדיל" מואב, פשוטו כמשמעו. 
שלוש-עשרה פעמים חזר המלך המואבי היהיר על המלה 'אנוכי': 

"כי השעני )כמוש( מכל המלכן וכי הראני בכל שנאי... וארא בה )במלך ישראל( 
ובביתה וישראל אבד אבד עלם... אנכי בנת קרחה... ואנכי בנת שעריה ואנכי 
ישראל...  באסרי  לקרחה  המכרתת  כרתי  ואנכי  עשתי...  ואנכי  מגדלתה  בנת 
אנכי בנת ערער ואנכי עשתי המסלת... אנכי בנתי בת במת... אנכי בנתי בצר... 

אנכי מלכתי... ואנכי בנת את מהדבא..."110. 

היסוד  שלו,  והשיקום  הבנייה  פעולות  ואת  המלך  של  כיבושיו  את  מפרטת  כתובתו 
לתוכחתו  שיווה  הישראלי  והנביא  חשוב.  מקום  בה  תופס  הגיאוגראפי-ההיסטורי 
צביון גיאוגראפי סאטירי-פארודי, הדומה לנאצת הגאווה של מישע  בנוסח הכתובת111. 

ירמיהו מ"ח כט.  107
ירמיהו מ"ח כו, ושם מב.  108

109 שורה 17-18.
110  שורות 4, 7, 21-30 בכתובת מישע.

111  הנביא רומז גם לפרטי הדברים בכתובת. בתחילת משא מואב בישעיה )ט"ו ב( נאמר: "עלה הבית 
ודיבן הבמות לבכי... בכל ראשיו קרחה." קל לעמוד על הדמיון האירוני בין דברי קינה אלה לבין 
תחילת כתובת מישע )שורה 3-4(: "ואעש הבמת זאת לכמש בקרחה ב]מת י[שע". כוונת הנביא 
היא: יום יבוא ובמת הישע המואבית תהיה לבמת בכי ובמקום קרחה - הרובע הממלכתי הגאה 
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ובני  מאות שנים נמשך הריב ההיסטורי בין שני העמים, כפי שעולה מפרשת יפתח 
עמון112. יחסים קשים אלה הונצחו כבר בשירת המושלים הקדומה: ...אבדת עם כמוש... 
שביקשו  המואבים,  של  ליבם  למגינת  ישראל,  בפי  שגורה  והיתה  חשבון...113,  אבד 
להשכיח את זכר מפלתם הגדולה בימי קדם. עתה, עם תבוסת ישראל, הזדרז המלך 
המנצח להסב אותה שירת מפלה על ישראל. ואף על פי שתחום נצחונותיו הצטמצם 
בדרום עבר-הירדן, ולא פגע פגיעה של ממש בממלכת ישראל, התפאר התפארות-

שווא מוגזמת: "וישראל אבד אבד עלם". לאמור: לא עוד ייאמר על מואב - "אבדת עם 
כמוש... אבד חשבון", כי ישראל הוא אשר אבוד אבד לעולם.

כנגדו העידה הנבואה הקדומה וענתה כנגד המואבים: ַעל ֵּכן ִיְתָרה ָעָׂשה ּוְפֻקָּדָתם ַעל 
אּום )ז(. וכן אמר ירמיהו: "ָאַבד ָהֵעֶמק ְוִנְׁשַמד ַהִּמיֹׁשר", "ַעל ֵּכן ִיְתַרת  ַנַחל ָהֲעָרִבים ִיּׂשָ
ָעָׂשה ָאָבדּו"114, כלומר האובד האמיתי הוא מואב. ירמיהו חתם את דבריו בחזרה על 
קינת המושלים העתיקה של פרשת חוקת, והעיד שיפה כוחה כאז גם עתה: "ִּכי ֵאׁש 
ָיָצא ֵמֶחְׁשֹּבון ְוֶלָהָבה ִמֵּבין ִסיֹחון ַוֹּתאַכל ְּפַאת מֹוָאב ְוָקְדֹקד ְּבֵני ָׁשֹאון. אֹוי ְלָך מֹוָאב ָאַבד 

ְבָיה"115.  ִבי ּוְבֹנֶתיָך ַּבּׁשִ ַעם ְּכֹמוׁש ִּכי ֻלְּקחּו ָבֶניָך ַּבּׁשֶ

)ב(  ִצּיֹון:  ת  ּבַ ַהר  ֶאל  ָרה  ִמְדּבָ ַלע  ִמּסֶ ֶאֶרץ  ל  מׁשֵ ַכר  ְלחּו  ׁשִ )א(  ט"ז  פרק 

רֹת ְלַאְרנֹון: )ג( ָהִביִאו  נֹות מֹוָאב ַמְעּבָ ְהֶייָנה ּבְ ח ּתִ ּלָ ְוָהָיה ְכעֹוף נֹוֵדד ֵקן ְמׁשֻ

ִחים  ִרי ִנּדָ תֹוְך ָצֳהָרִים ַסּתְ ְך ּבְ ִיל ִצּלֵ יִתי ַכּלַ }ָהִביִאי{ ֵעָצה ֲעׂשי }ֲעׂשּו{ ְפִליָלה ׁשִ

ָאֵפס  י  ּכִ ׁשֹוֵדד  ֵני  ִמּפְ ֵסֶתר ָלמֹו  ֱהִוי  ַחי מֹוָאב  ִנּדָ ָבְך  ָיגּורּו  )ד(  י:  ַגּלִ ּתְ נֵֹדד ַאל 

ּמּו רֵֹמס ִמן ָהָאֶרץ: ָלה ׁשֹד ּתַ ץ ּכָ ַהּמֵ

ט ּוְמִהר  ּפָ ִוד ׁשֵֹפט ְודֵֹרׁש ִמׁשְ אֶֹהל ּדָ ֱאֶמת ּבְ ב ָעָליו ּבֶ א ְוָיׁשַ ּסֵ ֶחֶסד ּכִ )ה( ְוהּוַכן ּבַ

יו: )ז(  ּדָ ֲאָותֹו ּוְגאֹונֹו ְוֶעְבָרתֹו לֹא ֵכן ּבַ א ְמאֹד ּגַ ַמְענּו ְגאֹון מֹוָאב ּגֵ ֶצֶדק: )ו( ׁשָ

ְנָכִאים:  ְהּגּו ַאְך  ּתֶ ת  י ִקיר ֲחֶרׂשֶ יׁשֵ ְיֵיִליל ַלֲאׁשִ ּלֹה  ּכֻ ְיֵיִליל מֹוָאב ְלמֹוָאב  ָלֵכן 

יָה ַעד ַיְעֵזר  רּוּקֶ ֲעֵלי גֹוִים ָהְלמּו ׂשְ ְבָמה ּבַ ֶפן ׂשִ ּבֹון ֻאְמָלל ּגֶ ְדמֹות ֶחׁשְ י ׁשַ )ח( ּכִ

ֶפן  ְבִכי ַיְעֵזר ּגֶ ה ּבִ ן ֶאְבּכֶ ׁשּו ָעְברּו ָים: )ט( ַעל ּכֵ ֻלחֹוֶתיָה ִנּטְ ר ׁשְ עּו ִמְדּבָ ָנָגעּו ּתָ

י ַעל ֵקיֵצְך ְוַעל ְקִציֵרְך ֵהיָדד ָנָפל:  ּבֹון ְוֶאְלָעֵלה ּכִ ְמָעִתי ֶחׁשְ ְבָמה ֲאַרָּיֶוְך ּדִ ׂשִ

והמפואר, שבנה מישע בדיבון )שורה 21-25( תהיה אך קרחה של אבל בדיבון. 
112  שופטים י"א יב-כח.

113  במדבר כ"א כט-ל.
114  ירמיהו מ"ח ח, לו.

115  ירמיהו מ"ח מה-מו.

ְיָקִבים  ּבַ ַיִין  ְירָֹעע  לֹא  ן  ְיֻרּנָ לֹא  ָרִמים  ּוַבּכְ ְרֶמל  ַהּכַ ִמן  ָוִגיל  ְמָחה  ׂשִ ְוֶנֱאַסף  )י( 

י  ְוִקְרּבִ ֶיֱהמּו  ּנֹור  ּכִ ּכַ ן ֵמַעי ְלמֹוָאב  ּכֵ י: )יא( ַעל  ּתִ ּבַ ַהּדֵֹרְך ֵהיָדד ִהׁשְ ִיְדרְֹך  לֹא 

ׁשֹו  ָמה ּוָבא ֶאל ִמְקּדָ י ִנְלָאה מֹוָאב ַעל ַהּבָ ְלִקיר ָחֶרׂש: )יב( ְוָהָיה ִכי ִנְרָאה ּכִ

ה  ר ְיהָֹוה ֶאל מֹוָאב ֵמָאז: )יד( ְוַעּתָ ּבֶ ר ּדִ ָבר ֲאׁשֶ ל ְולֹא יּוָכל: )יג( ֶזה ַהּדָ ּלֵ ְלִהְתּפַ

כֹל ֶהָהמֹון  בֹוד מֹוָאב ּבְ ִכיר ְוִנְקָלה ּכְ ֵני ׂשָ ׁשְ ִנים ּכִ לׁש ׁשָ ׁשָ ר ְיהָֹוה ֵלאמֹר ּבְ ּבֶ ּדִ

יר: ָאר ְמַעט ִמְזָער לֹוא ַכּבִ ָהָרב ּוׁשְ

ְוהּוַכן	ַּבֶחֶסד	ִּכֵּסא	.	2
צינית של שמחה  נימה  בו  הקודם, שיש  בפרק  הנבואה  לחלקה הראשון של  בניגוד 

לאיד מואב, בחלק זה משתתף הנביא בצער מואב ונוטה לו חסד. 
כסא המלכות המואבי התמוטט, ומולו הלך והתייצב כסא המלכות בציון. שני הכסאות 
הושוו זה לזה השוואה ניגודית, הם התבססו על ערכים מנוגדים באופן מהותי. הכסא 
המואבי עמד על גאווה אנוכית, ואילו כסאו של מלך ישראל, ככסאו של הקדוש ברוך 
הוא, עומד על החסד ועל המשפט. מלכות ציון וישראל מפורסמת הייתה בעמוד החסד: 

ְוהּוַכן ַּבֶחֶסד ִּכֵּסא ְוָיַׁשב ָעָליו ֶּבֱאֶמת ְּבֹאֶהל ָּדִוד ֹׁשֵפט ְוֹדֵרׁש ִמְׁשָּפט ּוְמִהר ֶצֶדק )ה(.
"ִהֵּנה ָנא ָׁשַמְענּו ִּכי ַמְלֵכי ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ִּכי ַמְלֵכי ֶחֶסד ֵהם"116. 

"אמרו לאיתן: על מה העולם עומד? אמר להם: כי אמרתי עולם חסד יבנה אף 
שמים תכין. ולא השמים בלבד, אלא אף הכסא אינו עומד אלא בחסד, שנאמר: 
ְוהּוַכן ַּבֶחֶסד ִּכֵּסא. משל למה הדבר דומה לכסא שיש לו ארבע רגלים והיה אחד 
עד  כביכול, מתמוטט.  כך היה הכסא של מעלה,  וסמכו.  נטל צרור  מתמוטט, 

שסמכו הקדוש ברוך הוא. ובמה סמכו, בחסד"117.

ומשפט: המשפט עמד במרכז עולמה של מלכות בית דוד, כאמור: ֵּבית ָּדִוד ֹּכה ָאַמר ה' 
ִּדינּו ַלֹּבֶקר ִמְׁשָּפט118. דמות המופת של יהושפט, עוד ניצבת בזכרון הדור ושליחות חייו 

הייתה, כשמו, להעמיד את המשפט האלוהי בעולם119. 
כאשר בנות מואב נדו מקינן ועמדו בדרך על הארנון: ְּבנֹות מֹוָאב ַמְעָּבֹרת ְלַאְרנֹון )ב-ד(. 
ידעו המואבים כי ישנם מלכי חסד בירושלים, והיו מהם שפנו אליהם בתחינה לקלוט 
את נידחי מואב. להסתירם, לתמוך בהם בעצה ומשפט: ָהִביִאי ֵעָצה, ֲעׂשּו ְפִליָלה, ִׁשיִתי 

116  מלכים-א כ' לא.
117  מדרש תהילים פ"ט.

118  ירמיה כ"א יב.
119  דברי הימים-ב י"ט ה-יא.
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ַכַּלִיל ִצֵּלְך ְּבתֹוְך ָצֳהָרִים, ַסְּתִרי ִנָּדִחים, ֹנֵדד ַאל ְּתַגִּלי. ָיגּורּו ָבְך ִנָּדַחי מֹוָאב, ֱהִוי ֵסֶתר ָלמֹו 
ִמְּפֵני ׁשֹוֵדד, ִּכי ָאֵפס ַהֵּמץ ָּכָלה ֹׁשד ַּתּמּו ֹרֵמס ִמן ָהָאֶרץ. 

קריאת עזרה כזו לא הייתה אפשרית בימי מישע ששנא את ישראל, מרד בהם, הרג 
אותם וביזה אותם ואת אלוהיהם. יהושפט יצא אז פעמיים למלחמה במואב120. צרת 

מואב ובקשת המקלט התעוררו רק עכשיו. 
תשובת ישראל לבקשות המעשיות של מואב אינה מופיעה כאן, במקומה פתח הנביא 
ּוְגאֹונֹו  ַּגֲאָותֹו  ְמֹאד  ֵּגא  מֹוָאב  ְגאֹון  ָׁשַמְענּו  מואב:  גאוות  על  ביקורת  של  חדש  מעגל 
ְיֵיִליל מֹוָאב )ו-ז(. ייתכן שבכך הצביע על ההבדל הגדול בין  ָלֵכן  ַּבָּדיו.  ֵכן  ְוֶעְבָרתֹו ֹלא 
העם למלכו. העם לחץ לבקש עזרה, אך מלך מואב בגאוותו שמר על כבודו, ולמרות 
נוהג בבקשה  כיצד היה  ידע  כל הקשיים סירב להשפיל עצמו בפנייה לישראל. הוא 
ישראלית דומה, וחשד בהם שינטרו לו איבה וינהגו כמותו. אך הנביא מעיד שחשדנות 
זו לא הייתה במקומה, ישראל התעלו בחסד, הצטערו בצער מואב, והיו מוכנים לסייע 
להם. מואב בגאוותו החמיץ את הסיכוי להינצל121, הוא לא שרד את המכה שהונחתה 

עליו, וארצו שממה122. 
חכמים ראו כאן לא רק שאלה מדינית חברתית אלא פער רוחני: 

"החסד שעשה דוד, הוא מזכיר עונות לאומות העולם. שנאמר: ואכרתה לכם 
ה(,  )ט"ז  כסא  בחסד  והוכן  ואומר:  ג(,  )נ"ה  הנאמנים  דוד  חסדי  עולם  ברית 

שהצדקה וגמילות חסדים היא גורמת לשכינה שתשרה ביניהם"123. 

רחמי ישראל על גורל מואב והושטת היד לעזרה, חדדו והעצימו את ההבדל בין העמים. 
מואב ואומות העולם יוצאים מן ההשוואה הזאת באור רע מאד. נחשפים רעת מואב 

ודפוסי התנהגותו האכזריים, וממילא גובר הקטרוג עליו וזכות קיומו מתמעטת. 
כדי שארץ מואב תשרוד משבר לאומי כה קשה, צריך היה העם המואבי לגייס תעצומות 
רוח של אחדות, הקרבה ונתינה הדדית. אך מידות טובות לא באות יש מאין, והן לא 
נולדות בשעת צרה, צריך להטמיע אותן בנפש כל הזמן. מלכות מואב שבשעת גדולתה 
נהגה בשכניה בעוינות, נקמנות ואכזריות, לא הצליחה לגלות בתוכה את מידות החסד 

הדרושות לצרכי אחדותה פנימה, על כן התנוונה הארץ וניטשה. 

א	ַּדָּמֶׂשק ד(	ַמּׂשָ
ָלה: )ב(  ְוָהְיָתה ְמִעי ַמּפָ ק מּוָסר ֵמִעיר  ׂשֶ ה ַדּמֶ ק ִהּנֵ ׂשֶ ּמָ ּדַ א  פרק י"ז )א( ַמּשָׂ

120  מלכים-ב ג', דברי הימים ב' כ.
121  כמאמר הפתגם העממי: "לא מתים מרעב אלא מגאווה". 

122  ר' אריה בן צבי.
123  מדרש זוטא שיר השירים א'.

ִמְבָצר  ת  ּבַ ְוִנׁשְ )ג(  ַמֲחִריד:  ְוֵאין  ְוָרְבצּו  ְהֶייָנה  ּתִ ַלֲעָדִרים  ֲערֵֹער  ָעֵרי  ֲעֻזבֹות 

ְיהָֹוה  ְנֻאם  ִיְהיּו  ָרֵאל  ִיׂשְ ֵני  ּבְ ְכבֹוד  ּכִ ָאר ֲאָרם  ּוׁשְ ק  ׂשֶ ּמֶ ִמּדַ ּוַמְמָלָכה  ֵמֶאְפַרִים 

רֹו ֵיָרֶזה: )ה( ְוָהָיה  ׂשָ ַמן ּבְ בֹוד ַיֲעקֹב ּוִמׁשְ ל ּכְ ּיֹום ַההּוא ִיּדַ ְצָבאֹות: )ד( ְוָהָיה ּבַ

ֵעֶמק ְרָפִאים:  ִלים ּבְ ּבֳ ט ׁשִ ְמַלּקֵ ִלים ִיְקצֹור ְוָהָיה ּכִ ּבֳ ֱאסֹף ָקִציר ָקָמה ּוְזרֹעֹו ׁשִ ּכֶ

ָעה  רֹאׁש ָאִמיר ַאְרּבָ ִרים ּבְ ְרּגְ ּגַ ה  לׁשָ ַנִים ׁשְ נֶֹקף ַזִית ׁשְ ַאר ּבֹו עֹוֵללֹת ּכְ )ו( ְוִנׁשְ

ֶעה ָהָאָדם  ּיֹום ַההּוא ִיׁשְ ָרֵאל: )ז( ּבַ ְסִעֶפיָה ּפִֹרָּיה ְנֻאם ְיהָֹוה ֱאלֵֹהי ִיׂשְ ה ּבִ ָ ֲחִמּשׁ

חֹות  ְזּבְ ֶעה ֶאל ַהּמִ ִיׁשְ ְרֶאיָנה: )ח( ְולֹא  ָרֵאל ּתִ ִיׂשְ ְוֵעיָניו ֶאל ְקדֹוׁש  הּו  ַעל עֹׂשֵ

ּיֹום  ּבַ ִנים: )ט(  ְוָהַחּמָ ִרים  ְוָהֲאׁשֵ ִיְרֶאה  עָֹתיו לֹא  ֶאְצּבְ ָעׂשּו  ר  ַוֲאׁשֶ ָיָדיו  ה  ַמֲעׂשֵ

ָרֵאל  ֵני ִיׂשְ ֵני ּבְ ר ָעְזבּו ִמּפְ ֲעזּוַבת ַהחֶֹרׁש ְוָהָאִמיר ֲאׁשֶ ַההּוא ִיְהיּו ָעֵרי ָמֻעּזֹו ּכַ

ִעי  ּטְ ן ּתִ ֵעְך ְוצּור ָמֻעֵּזְך לֹא ָזָכְרּתְ ַעל ּכֵ ַכַחּתְ ֱאלֵֹהי ִיׁשְ י ׁשָ ָמָמה: )י( ּכִ ְוָהְיָתה ׁשְ

ַזְרֵעְך  ּוַבּבֶֹקר  ִגי  ְגׂשֵ ׂשַ ּתְ ִנְטֵעְך  יֹום  ּבְ )יא(  ְזָרֶעּנּו:  ּתִ ָזר  ּוְזמַֹרת  ַנֲעָמִנים  ִנְטֵעי 

יֹום ַנֲחָלה ּוְכֵאב ָאנּוׁש: ְפִריִחי ֵנד ָקִציר ּבְ ּתַ

ֲעֻזבֹות	ָעֵרי	ֲעֹרֵער	.	1
הנבואה  תחילת  רק  אבל  דמשק.  של  בגורלה  הכותרת  פי  על  עוסק  ַּדָּמֶׂשק'  א  'ַמּׂשָ
מתייחסת לארם ולדמשק, המשכה ועיקרה מתייחסים לישראל: ֲעֻזבֹות ָעֵרי ֲעֹרֵער )ב(, 
ְוִנְׁשַּבת ִמְבָצר ֵמֶאְפַרִים )ג(, ְוָהָיה ַּבּיֹום ַההּוא ִיַּדל ְּכבֹוד ַיֲעֹקב )ד(. הנביא משווה אפוא 
את מלכות ישראל למלכות דמשק עמה כרתה ברית, ישראל חטאה כמותה ועל כן גם 

תיענש כמותה.

אך אם הנביא מכוון את דבריו לישראל, מדוע לא אמר זאת במפורש, מדוע לא כיוון את 
דבריו ישירות אל העם? מדוע הסתיר זאת וקרא לדברים על שם דמשק? 

גלגל את  כן  ועל  ישראל,  על  כה קשה  חזות  במפורש  לומר  נראה שהנביא התקשה 
העניין על שמה של האומה הנכרית, המעורבת אף היא בדברים. כאדם המקלל את 
עצמו, אך תולה קללתו באחרים124. אלא שלשון 'סגי נהור' כזו היא מחווה ריקה. מה 

תועיל נקיבת שם דמשק, אם בסופו של דבר הוא מייעד גורל זהה לישראל? 
נראה שיש כאן יותר משינוי השם. ביקורתו של הנביא על ישראל, והצגת עונשם, אינן 
גדולה  ביקורת  בין  נע כמטולטלת,  הנביא  באופן מוחלט.  מביאות להשוואת העמים 
יתד לישועה  נועץ  וכבר בתוך התוכחה הוא  על ישראל לבין שמירה מגוננת עליהם. 

124  סוטה י"א א.
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הצפונה בעתיד, ומוצא אותה מתהווה ורוחשת בתוך נפילות ההווה. שלוש נקודות של 
נחמה מציינת הנבואה: 

א. חורבן מבצרי אפרים )א-ג( יביא לתשובה )ז-ח(.
ב. שארית ישראל תשרוד ולא יהיה חורבן כללי ומוחלט )ד-ו(. 

ג. הארץ אמנם תישם )ט-יא( אבל ניסיונם של המון הגויים לעלות על ישראל לכלותם, 
ייכשל, והם ייפלו על אדמת ישראל )יב-יד(, כבחזון גוג ומגוג125. 

נראה שהביקורת החריפה על ישראל נשארה שטחית, והנביא מעמיק לחפש נקודות 
זכות, להניח באמצעותן בסיס ל"נצח ישראל" ושרידותם. 

חכמים ראו כאן התוויית גבול לביקורת על ישראל. ביקורת נוקבת אפשרית אבל אם 
תחשוף רק את הקלקול הריהי מעוותת את המציאות, עליה לגלות גם את ייחודם של 
הרשעים  בלב  אפילו  הגנוזה  קודש  נקודת  תתגלה  אז  העמוקים.  ושורשיהם  ישראל 

שבהם. התוצאה היא סנגוריה על ישראל, והפניית חיצי הביקורת אל דמשק: 
א ַּדָּמֶׂשק ִהֵּנה ַדֶּמֶׂשק וגו' ֲעֻזבֹות ָעֵרי ֲעֹרֵער. מה  "רבי יוחנן מייתי לה מן הדא: ַמּׂשָ
זה עומד בדמשק ומזכיר ערוער, והלא ערוער בתחום ארץ מואב126? אלא שס"ה 
בתי עבודות כוכבים היו בדמשק כמנין ימות החמה והיו עובדים כל אחד ואחד 
יומו, והיה להם יום אחד שהיו על כולן באותו היום ועובדין אותם, וכולם עשו 
ישראל הגמוניא ועבדו אותם. שנאמר: ַוֹּיִספּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַלֲעׂשֹות ָהַרע ְּבֵעיֵני ה' 
ַוַּיַעְבדּו ֶאת ַהְּבָעִלים ְוֶאת ָהַעְׁשָּתרֹות ְוֶאת ֱאֹלֵהי ֲאָרם ְוֶאת ֱאֹלֵהי ִצידֹון ְוֵאת ֱאֹלֵהי 
ֲעָבדּוהּו127.  ְוֹלא  ה'  ֶאת  ַוַּיַעְזבּו  ְפִלְׁשִּתים  ֱאֹלֵהי  ְוֵאת  ַעּמֹון  ְבֵני  ֱאֹלֵהי  ְוֵאת  מֹוָאב 
ובאותה שעה שאמר אליהו על ישראל לשון הרע, אמר לו הקדוש ברוך הוא: 
ְלַדְרְּכָך  ֵלְך ׁשּוב  אליהו עד שאתה מקטרג את אלו בא וקטרג את אלו. הה"ד: 

ִמְדַּבָרה ַדָּמֶׂשק"128. 

ְוִנְׁשַאר	ּבֹו	עֹוֵלֹלת	ְּכֹנֶקף	ַזִית	.	2
הנביא תיאר את עונשו של יעקב, דלותו ורזונו: במקום קמה ושבולים כמלוא הזרוע, 
יתלקטו ישראל ִּכְמַלֵּקט ִׁשֳּבִלים ְּבֵעֶמק ְרָפִאים, ְוִנְׁשַאר ּבֹו עֹוֵלֹלת ְּכֹנֶקף ַזִית ְׁשַנִים ְׁשלָׁשה 
ה ִּבְסִעֶפיָה ֹּפִרָּיה ְנֻאם ה' ֱאֹלֵהי ִיְׂשָרֵאל )ה-ו(. הדימוי  ַּגְרְּגִרים ְּבֹראׁש ָאִמיר ַאְרָּבָעה ֲחִמּׁשָ

125  מלכות ישראל לא חזרה בתשובה, אבל התהליכים הללו התקיימו במלכות יהודה, ועל כן גם כאשר 
צבאות אשור הקיפו אותה מכל עבר, עדיין יש לה תקווה. תרגם יונתן: "כן ישתארון יחידאין צדיקיא 
בגו עלמא בני מלכותא אמר ה' אלהא דישראל", ואולי כוונתו שצדיקי מלכות ישראל מצאו מחסה 

אצל חזקיה.
רבה  שמול  וזו  הארנון  שעל  זו  לשתיים,  רמז  כאן,  המוזכרות  רבים  בלשון  ערער"  ש"ערי  126 אפשר 

ושתיהן בשטח ראובן.
127 שופטים י'.

128 מלכים-א י"ט, ושיר השירים רבה א' ל"ח. 

מבטא את מיעוט הנשארים, אך מעניק לשיבולים המלוקטות חשיבות יוצאת דופן129. 
כי אף על פי שנתמעט כך מספר ישראל, מכל מקום השארית הקטנה תפרה ותתעצם. 
ִּבְסִעֶפיָה ֹּפִרָּיה – הגפן הדלה תשוב לתת את פירותיה הרבים, הגדולים והטובים כבימי 

קדם, "ְנֻאם ה' ֱאֹלֵהי ִיְׂשָרֵאל" אשר לא הסיר עינו מישראל.
חוזר פה רעיון 'ְׁשָאר ָיׁשּוב' שפותח למעלה: ְועֹוד ָּבּה ֲעִׂשִרָּיה ְוָׁשָבה ְוָהְיָתה ְלָבֵער ָּכֵאָלה 

ְוָכַאּלֹון ֲאֶׁשר ְּבַׁשֶּלֶכת ַמֶּצֶבת ָּבם ֶזַרע ֹקֶדׁש ַמַּצְבָּתּה )ו' יג וכן י' כא-כג(.

תשובת	האדם.	3
ַּבּיֹום  לתשובה:  האדם  את  להביא  תפקידו  חינוכי,  אמצעי  אלא  מטרה  אינו  העונש 
ַההּוא ִיְׁשֶעה ָהָאָדם ַעל ֹעֵׂשהּו ְוֵעיָניו ֶאל ְקדֹוׁש ִיְׂשָרֵאל ִּתְרֶאיָנה130 )ז(. הנבואה מתייחסת 
לישראל, לחטאם, עונשם ותשובתם, אף על פי כן נקטה ביטוי כללי "ָהָאָדם". תשובת 
של  למהלך  מתרחבת  כנפיהם  מוטת  לבדם,  להם  מיוחדים  אינם  וישועתם  ישראל 
תיקון כללי. באמצעות ישראל יעזוב כל אדם את אליליו ויפנה אל ה', 'ְקדֹוׁש ִיְׂשָרֵאל'131. 
ומרחק:  שגב  גם  מציין  ִיְׂשָרֵאל'  'ְקדֹוׁש  הכינוי  ִּתְרֶאיָנה132.  ִיְׂשָרֵאל  ְקדֹוׁש  ֶאל  ְוֵעיָניו 
'ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש ה' ְצָבאֹות )ו' ג(, וגם קשר וחיבור. על האדם לכוון את לבו כלפי 
אביו שבשמים, ולעשות את מידותיו מודל לחיקוי, ללכת בדרכי הפרישות והקדושה: 

"ִוְהִייֶתם ְקדִׁשים ִּכי ָקדֹוׁש ָאִני"133. 
ויתרפק על  ישעו  ונוטע, אולם אם ישכח את אלהי  בונה  ותוכחה. האדם  ושוב איום 
ַנֲעָמִנים ּוְזֹמַרת ָזר,  ִנְטֵעי  תרבויות אחרות, הריהו כנוטע בכרמו זמורת זר. הצירוף של 

"יום ליבשה  )גאולה לברית מילה,  ובאותה משמעות חיובית  זה,  יהודה הלוי השתמש בפסוק  ר'   129
ִּכְמַלֵּקט ִׁשָּבִלים". לביטוי 'מלקט  ִנְפָזִרים.  ַהִּנְׁשָאִרים. ּוְתַלֵּקט  ֵּכן ָּתִרים. ַעל  "ְּדָגַלי  נהפכו מצולים"(: 
כתב  כך  הקדושה.  ניצוצות  ליקוט  של  הסוד  פי  על  פנימית  משמעות  להוסיף  אפשר  שבולים' 
זמן  שהוא  והפירות  התבואות  אסיפת  זמן  הסוכות  חג  ענין  סוכות(:  )מועדים,  שלמה  בתפארת 

אסיפת ניצוצות הקדושה שצמחו ועלו והיו, כמלקט שבלים בעמק רפאים.
130  הנביא חוזר כאן אל עיקרון התשובה כמו בפרק י' כ-כא: ְוָהָיה ַּבּיֹום ַההּוא ֹלא יֹוִסיף עֹוד ְׁשָאר ִיְׂשָרֵאל 
ֵען ַעל ַמֵּכהּו ְוִנְׁשַען ַעל ה' ְקדֹוׁש ִיְׂשָרֵאל ֶּבֱאֶמת. ְׁשָאר ָיׁשּוב ְׁשָאר ַיֲעֹקב ֶאל ֵאל  ּוְפֵליַטת ֵּבית ַיֲעֹקב ְלִהּׁשָ
ִּגּבֹור. לשון נבואה זו חוזרת שוב בכ"ז ט-י: ָלֵכן ְּבֹזאת ְיֻכַּפר ֲעֹון ַיֲעֹקב ְוֶזה ָּכל ְּפִרי ָהִסר ַחָּטאתֹו ְּבׂשּומֹו 
ְוֶנֱעָזב  ְמֻׁשָּלח  ָנֶוה  ָּבָדד  ְּבצּוָרה  ִעיר  ִּכי  ְוַחָּמִנים.  ֲאֵׁשִרים  ָיֻקמּו  ְמֻנָּפצֹות ֹלא  ִגר  ְּכַאְבֵני  ִמְזֵּבַח  ַאְבֵני  ָּכל 

ַּכִּמְדָּבר ָׁשם ִיְרֶעה ֵעֶגל ְוָׁשם ִיְרָּבץ ְוִכָּלה ְסִעֶפיָה.
131  להלן מ"ה כב-כג מופיעים הדברים בניסוח חיובי: ְּפנּו ֵאַלי ְוִהָּוְׁשעּו ָּכל ַאְפֵסי ָאֶרץ ִּכי ֲאִני ֵאל ְוֵאין 
ַבע ָּכל ָלׁשֹון. הנביא מחדד את  עֹוד. ִּבי ִנְׁשַּבְעִּתי ָיָצא ִמִּפי ְצָדָקה ָּדָבר ְוֹלא ָיׁשּוב ִּכי ִלי ִּתְכַרע ָּכל ֶּבֶרְך ִּתּׁשָ

האמירה האוניברסאלית, הכוללת כל אפסי ארץ, כל ברך וכל לשון. 
132  האדם לא רואה את האלהים "ִּכי ֹלא ִיְרַאִני ָהָאָדם ָוָחי" )שמות ל"ג כ( "אל" ולא "את". ראיה זו פרושה 
כיוון והסתכלות ראב"צ: "ראה" לשון התבוננות ושימת לב: ְרֵאה ֵריַח ְּבִני ְּכֵריַח ָׂשֶדה ֲאֶׁשר ֵּבֲרכֹו ה' 

)בראשית כ"ז כז(. ְרֵאה ֱאֹלִהים ֵעד ֵּביִני ּוֵביֶנָך )ל"א נ, וכן שמות ד' כא, דברים י"א כו ועוד מקומות(.
133  ויקרא י"א מד.  
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יכול להתפרש כהרכבה, כלומר, להרכיב על כנת ישראל המעולה והמשובחת134, זמורה 
נכרית פחותה וגרועה, שלא תמצה את יתרונות הכנה והרוכב להצמיח פרי הילולים, 

אלא תשחית את תכונות העץ ויופיו.  
יושלך  יהיה, כאשר תגיע עת הקציר  ראוי לא  וישגשגו, פרי  יפרחו  גם אם אלה  אזי, 
ַהֹחֶרׁש  ֲעזּוַבת  כל היבול ויישטף135. ערי המעוז יאבדו והארץ תחזור אל שממתה, אל 

ְוָהָאִמיר ֲאֶׁשר ָעְזבּו הכנענים כאשר ברחו ִמְּפֵני ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל136.

כהמות	ימים.	4

אֹון ַמִים  ׁשְ ים ּכִ אֹון ְלֻאּמִ ים ֶיֱהָמיּון ּוׁשְ ֲהמֹות ַיּמִ ים ּכַ ים ַרּבִ י"ז )יב( הֹוי ֲהמֹון ַעּמִ

ְרָחק  ִמּמֶ ְוָנס  ּבֹו  ְוָגַער  אּון  ָ ִיּשׁ ים  ַרּבִ ַמִים  אֹון  ׁשְ ּכִ ים  ְלֻאּמִ )יג(  אּון:  ָ ִיּשׁ יִרים  ּבִ ּכַ

ָהה  ַבּלָ ה  ְוִהּנֵ ִלְפֵני סּוָפה: )יד( ְלֵעת ֶעֶרב  ל  ּוְכַגְלּגַ ִלְפֵני רּוַח  מֹץ ָהִרים  ּכְ ף  ְוֻרּדַ

ֶטֶרם ּבֶֹקר ֵאיֶנּנּו ֶזה ֵחֶלק ׁשֹוֵסינּו ְוגֹוָרל ְלבְֹזֵזינּו:  ּבְ

ֶיֱהָמיּון  ַיִּמים  ַּכֲהמֹות  ַרִּבים  ַעִּמים  ֲהמֹון  ההומה:  הים  כקול  נשמע  העמים  המון  קול 
)יב(137. דימוי האויב למים הגועשים מצוי הרבה במקרא138. ישעיהו המשיל לעיל את 
חיל אשור לנהר עצום: ְוָלֵכן ִהֵּנה ֲאֹדָני ַמֲעֶלה ֲעֵליֶהם ֶאת ֵמי ַהָּנָהר ָהֲעצּוִמים ְוָהַרִּבים ֶאת 

134  הכתוב מדגיש שגם אם ההופעה והחזות הישראלית מקולקלת, הבסיס, הגזע המקורי, נשאר ראוי 
וטוב כפי שהיה.

)יא(.  ַּתְפִריִחי  ַזְרֵעְך  ּוַבֹּבֶקר  ְּתַׂשְגֵׂשִגי  ִנְטֵעְך  ְּביֹום  ר' אריה בן צבי ביאר את הפסוק כולו בשלילה:    135
ביום הצרה כל "ִנְטֵעְך" ועמלך להטמיע את התרבות הזרה, "ְּתַׂשְגֵׂשִגי" – תפסידי )שגשג בבנין הכבד 
ַזְרֵעְך  המר  היום  אותו  של  בבקרו  ופירושו:  נטיעה(.  ולא  עקירה  שהוראתו  "שרש"  פעל  כמו  הוא 
הזר ַּתְפִריִחי – תאבדי )תפריחי – תאבדי את הפריחה. וכן בשמואל-א י"ד מז: ירשיע – יעקר את 

הרשעה(.
חלקו השני של הכתוב מקל על הבנת החלק הראשון: ֵנד ָקִציר ְּביֹום ַנֲחָלה ּוְכֵאב ָאנּוׁש. כל טפוח   
וגידול הנטיעות גז ועבר )קציר - טפוח וגידול, הושע ו' כא(. ְּביֹום ַנֲחָלה – פרענות שאין לה רפואה, 
ּוְכֵאב ָאנּוׁש באור ל"נחלה". )מחלה שאין לה תקנה נקראת נחלה, ירמיהו י' יט, י"ד יז, ל' יב. אולי 

יסודו חלה – קוה והנפעל בא להוראת אבדן התקוה – עיין  יחזקאל י"ט ה.( 
ו' ה"א(: "אמר רבי שמואל, שלש  136  היו מז' העממים שברחו מפני ישראל )ירושלמי שביעית פרק 
פרסטיניות שלח יהושע לארץ ישראל עד שלא יכנסו לארץ. מי שהוא רוצה להפנות יפנה, להשלים 
ישלים, לעשות מלחמה יעשה. גרגשי פינה, והאמין לו להקדוש ברוך הוא והלך לו לאפריקי". כשם 
ידי ישראל, כן  ויער )אמיר = אמורי(, עד שנושבה מחדש על  שאדמתם של אלה הפכה לשממה 
יקרה לישראל בחטאם, ככתוב )ויקרא י"ח כח(: ְוֹלא ָתִקיא ָהָאֶרץ ֶאְתֶכם ְּבַטַּמֲאֶכם ֹאָתּה ַּכֲאֶׁשר ָקָאה 

ֶאת ַהּגֹוי ֲאֶׁשר ִלְפֵניֶכם. 
137  הנביא משתמש הרבה במצלול המילים )אליטרציה( בכל אחת משש המילים נמצא מי"ם, ראה גם 

לעיל "ִּתְּטִעי ִנְטֵעי ַנֲעָמִנים ּוְזֹמַרת ָזר ִּתְזָרֶעּנּו". 
ֹלַח ַהֹהְלִכים ְלַאט'. 138  ראה לעיל )ח' ו( 'ֵמי ַהּׁשִ

ֶמֶלְך ַאּׁשּור ְוֶאת ָּכל ְּכבֹודֹו ְוָעָלה ַעל ָּכל ֲאִפיָקיו ְוָהַלְך ַעל ָּכל ְּגדֹוָתיו. ְוָחַלף ִּביהּוָדה ָׁשַטף 
ְוָעַבר ַעד ַצָּואר ַיִּגיַע ְוָהָיה ֻמּטֹות ְּכָנָפיו ְמֹלא ֹרַחב ַאְרְצָך ִעָּמנּוֵאל )ח' ז-ח(.

דימוי האויב למים הזידונים רווח בספר תהילים: לּוֵלי ה' ֶׁשָהָיה ָלנּו ְּבקּום ָעֵלינּו ָאָדם. 
ֲאַזי ַחִּיים ְּבָלעּונּו ַּבֲחרֹות ַאָּפם ָּבנּו. ֲאַזי ַהַּמִים ְׁשָטפּונּו ַנְחָלה ָעַבר ַעל ַנְפֵׁשנּו. ֲאַזי ָעַבר ַעל 

ַנְפֵׁשנּו ַהַּמִים ַהֵּזידֹוִנים139.
ועוד: ָהמּו גֹוִים ָמטּו ַמְמָלכֹות ָנַתן ְּבקֹולֹו ָּתמּוג ָאֶרץ140.

דימוי האויב למים, מדמה את המהלך הצבאי למכת טבע, לשיטפון אימתני שאין לאדם 
יכולת לעמוד כנגדו. שיטפון עצום, בכמות לוחמי העמים, ורעשם המאיים והמיירא. 
דמות  במלחמה  האויב.  לאחדות  ביטוי  אחת,  לחטיבה  ומתמזגים  מתלכדים  המים 
האנשים מיטשטשת, היחידים הופכים להמון הומה וגועש, למים הזידונים. האנשים 
הופכים למכשיר במכונה הצבאית הדורסנית, ובין הלוחמים משני הצדדים אין דיבור, 
הבנה או התחשבות. רשות הדיבור עוברת אל הכוח, הגורף בזרם מימיו העכורים את 

כל הנמצא בדרכו ומצמיתו.
אבל גם כאשר יבוא עונשם של ישראל, יגער ה' בהמון העמים הגועשים ולא ייתן להם 
לבצע את זממם לכלותם. כל העוצמה הזאת תסוב לאחור, הם ינוסו ואינם: ְּכֹמץ ָהִרים 

ִלְפֵני רּוַח ּוְכַגְלַּגל ִלְפֵני סּוָפה141. 

ְּבֶטֶרם	ֹּבֶקר	ֵאיֶנּנּו	.	5
הרע מדומה לחושך וללילה. ההתמודדות עם הרע מתחוללת בתוך החושך והישועה 
מתרחש  השינוי  )יד(.  ֵאיֶנּנּו  ֹּבֶקר  ְּבֶטֶרם  ַבָּלָהה  ְוִהֵּנה  ֶעֶרב  ְלֵעת  בוקר.  לפנות  תבוא 
בטרם בוקר. גם גאולת מצרים החלה בחצי הלילה, והיציאה הייתה בבוקר. קריעת ים 
סוף הגיעה לשיאה על הים לפנות בוקר142. באופן זה התרחשה הגאולה גם במפלת 
ה ָאֶלף,  סנחריב: ַוְיִהי ַּבַּלְיָלה ַההּוא ַוֵּיֵצא ַמְלַאְך ה' ַוַּיְך ְּבַמֲחֵנה ַאּׁשּור ֵמָאה ְׁשמֹוִנים ַוֲחִמּׁשָ
ַוַּיְׁשִּכימּו ַבֹּבֶקר ְוִהֵּנה ֻכָּלם ְּפָגִרים ֵמִתים143. כאשר היום מאיר, הכל כבר ברור ומובן, זה 

139  תהילים קכ"ד ב-ה.
כמשל  סופו  פי  על  לפרשו  אפשר  אבל  ושיטפון,  אדמה  רעש  הולם  התיאור  ב-ז.  מ"ו  140 תהילים 

לתנועותיהם של אויבי ישראל )אבן עזרא( ולסיכול מזימותיהם.
ָיַער ּוְכֶלָהָבה ְּתַלֵהט  141 השווה תהילים )פ"ג יד-טז( ֶאֹלַהי ִׁשיֵתמֹו ַכַּגְלַּגל ְּכַקׁש ִלְפֵני רּוַח. ְּכֵאׁש ִּתְבַער 

ָהִרים. ֵּכן ִּתְרְּדֵפם ְּבַסֲעֶרָך ּוְבסּוָפְתָך ְתַבֲהֵלם.
142 בעל הטורים שמות י"ד כז: "לפנות בקר" פעמיים. הכא, ואידך יעזרה אלהים לפנות בקר )תהלים מ"ו 

ו(. שעזרם אלהים לפנות בוקר.
כל  את  חורז  והוא  מרכזי,  למוטיב  הפך  לילה  בחצות  הנס  זמן  חכמים  בפי  לה(.  י"ט  143 )מלכים-ב 
הישועות הגדולות בהיסטוריה של עם ישראל. כך בפיוט 'ויהי בחצי הלילה' )פיוטי אשכנז שבסוף 
ההגדה של פסח(: ָאז רֹוב ִנִּסים ִהְפֵלאָת ַּבַּלְיָלה. ְּבֹראׁש ַאְׁשמֹוֶרת ֶזה ַהַּלְיָלה. ֵּגר ֶצֶדק ִנַּצְחּתֹו ְּכֶנֱחַלק 
לֹו ַלְיָלה. ַוְיִהי ַּבֲחִצי ַהַּלְיָלה: ַּדְנָּת ֶמֶלְך ְּגָרר ַּבֲחלֹום ַהַּלְיָלה. ִהְפַחְדָּת ֲאַרִּמי ְּבֶאֶמׁש ַלְיָלה. ַו ָּיַׂשר ִיְׂשָרֵאל 
ָלֵאל ַוּיּוַכל לֹו ַלְיָלה. ַוְיִהי ַּבֲחִצי ַהַּלְיָלה: ֶזַרע ְּבכֹוֵרי ַּפְתרֹוס ָמַחְצָּת ַּבֲחִצי ַהַּלְיָלה. ֵחיָלם ֹלא ָמְצאּו ְּבקּוָמם 
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זמנה של הגאולה עצמה: "ְלַהִּגיד ַּבֹּבֶקר ַחְסֶּדָך ֶוֱאמּוָנְתָך ַּבֵּלילֹות"144. 
הרגע האחרון של החושך הוא הקשה מכולם. הצטברות החושך מעמיקה את ההסתר, 
כל רגע נוסף מוסיף קושי על שהיה לפניו, ומגדיל את הצרה. המהפך מגיע רק לפנות 
יוצאת כבר אל הבוקר, אל סופו של הסיוט:  בוקר, על סיפו של היום החדש. הנפש 

ַנְפִׁשי ַלאֹדָני ִמּשְֹׁמִרים ַלֹּבֶקר ֹׁשְמִרים ַלֹּבֶקר145.
דחיית הישועה עד הרגע האחרון, היא אמירה שלילית, העם אינו בשל וראוי לישועה 
היא תתרחש רק כאשר יהיה הכרח גמור. רק כשלא יוותרו עוד הרבה צדיקים, נאלצים 
את  התובע  אתגר  היא  הדחייה  חיובי,  הוא  שהאיחור  אפשר  אך  לגאול.  משמים 
את  למצות  להם  לתת  כדי  האחרון  לרגע  ממתינים  ואחרון.  נוסף  למאמץ  הצדיקים 

כוחם והישגיהם, ולהגיע אל שיא דרגתם.

ֵמֵעֶבר	ְלַנֲהֵרי	כּוׁש	.	6

ָּים  ֵֹלַח ּבַ ר ֵמֵעֶבר ְלַנֲהֵרי כּוׁש: )ב( ַהּשׁ ָנָפִים ֲאׁשֶ פרק י"ח )א( הֹוי ֶאֶרץ ִצְלַצל ּכְ

ְך ּומֹוָרט ֶאל  ָ ים ֶאל ּגֹוי ְמֻמּשׁ ִציִרים ּוִבְכֵלי ֹגֶמא ַעל ְפֵני ַמִים ְלכּו ַמְלָאִכים ַקּלִ

ל  ְזאּו ְנָהִרים ַאְרצֹו: )ג( ּכָ ר ּבָ ַעם נֹוָרא ִמן הּוא ָוָהְלָאה ּגֹוי ַקו ָקו ּוְמבּוָסה ֲאׁשֶ

י  ּכִ ָמעּו: )ד(  ׁשְ ּתִ ְוִכְתקַֹע ׁשֹוָפר  ְראּו  ְנׂשא ֵנס ָהִרים ּתִ ּכִ ְוׁשְֹכֵני ָאֶרץ  ֵבי ֵתֵבל  יֹׁשְ

חֹם ַצח ֲעֵלי אֹור  יָטה ִבְמכֹוִני ּכְ ֳקָטה\{ ְוַאּבִ ֳקוָטה \}ֶאׁשְ כֹה ָאַמר ְיהָֹוה ֵאַלי ֶאׁשְ

ה ְוָכַרת  ַרח ּובֶֹסר ּגֵֹמל ִיְהֶיה ִנּצָ ָתם ּפֶ י ִלְפֵני ָקִציר ּכְ חֹם ָקִציר: )ה( ּכִ ָעב ַטל ּבְ ּכְ

ָהִרים  ְלֵעיט  ו  ַיְחּדָ ֵיָעְזבּו  )ו(  ֵהַתז:  ֵהִסיר  ִטיׁשֹות  ַהּנְ ְוֶאת  ְזֵמרֹות  ּמַ ּבַ ים  ַהַּזְלַזּלִ

ִאּוּוי הֹוַבְׁשָּת  ְלנֹוֵפף  ְמָחֵרף  ָיַעץ  ַהַּלְיָלה:  ַּבֲחִצי  ַוְיִהי  ַלְיָלה.  ְּבכֹוְכֵבי  ִסִּליָת  ְנִגיד ֲחרֹוֶׁשת  ִטיַסת  ַּבַּלְיָלה. 
ְּפָגָריו ַּבַּלְיָלה. ָּכַרע ֵּבל ּוַמָּצבֹו ְּבִאיׁשֹון ַלְיָלה. ְלִאיׁש ֲחמּודֹות ִנְגָלה ָרז ֲחזֹות ַלְיָלה. ַוְיִהי ַּבֲחִצי ַהַּלְיָלה: 
ִמְׁשַּתֵּכר ִּבְכֵלי ֹקֶדׁש ֶנֱהַרג ּבֹו ַּבַּלְיָלה. נֹוַׁשע ִמּבֹור ֲאָריֹות ּפֹוֵתר ִּבֲעתּוֵתי ַלְיָלה. ִׂשְנָאה ָנַטר ֲאָגִגי ְוָכַתב 
ַמה  ְלׁשֹוֵמר  ִתְדרֹוְך  ּפּוָרה  ַלְיָלה.  ְׁשַנת  ְּבֶנֶדד  ָעָליו  ִנְצֲחָך  עֹוַרְרָּת  ַהַּלְיָלה:  ַּבֲחִצי  ַוְיִהי  ַּבַּלְיָלה.  ְסָפִרים 
ַוְיִהי ַּבֲחִצי ַהַּלְיָלה: ָקֵרב יֹום ֲאֶׁשר הּוא ֹלא יֹום ְוֹלא  ִמַּלְיָלה. ָצַרח ַּכּׁשֹוֵמר ְוָׂשח ָאָתא ֹבֶקר ְוַגם ַלְיָלה. 
ַלְיָלה. ָרם הֹוַדע ִּכי ְלָך ַהּיֹום ַאף ְלָך ַהַּלְיָלה. ׁשֹוְמִרים ַהְפֵקד ְלִעיְרָך ָּכל ַהּיֹום ְוָכל ַהַּלְיָלה. ָּתִאיר ְּכאֹור יֹום 

ֶחְׁשַכת ַלְיָלה. ַוְיִהי ַּבֲחִצי ַהַּלְיָלה.
144  תהלים צ"ב ג. סוטה כ"א א: "משל לאדם שהיה מהלך באישון לילה ואפילה ומתיירא מן הקוצים 
ומן הפחתים ומן הברקנים ומחיה רעה ומן הליסטין ואינו יודע באיזה דרך מהלך נזדמנה לו אבוקה 
של אור ניצל מן הקוצים ומן הפחתים ומן הברקנים ועדיין מתיירא מחיה רעה ומן הליסטין ואינו 
יודע באיזה דרך מהלך כיון שעלה עמוד השחר ניצל מחיה רעה ומן הליסטין...". ובתנחומא )בשלח 
י'(: "טוב להודות לה' ולזמר לשמך עליון להגיד בבקר חסדך וגו', מה כתיב בתריה? כי שמחתני. מי 
גרם לנו לשמחה זו? אמנה שהאמינו אבותינו בעולם הזה שכולו לילות, כדכתיב )שם(, ואמונתך 

בלילות, וכתיב )חבקוק ב'( וצדיק באמונתו יחיה".
145 תהילים ק"ל ו.

ֵעת  ּבָ )ז(  ֱחָרף:  ּתֶ ָעָליו  ָהָאֶרץ  ֱהַמת  ּבֶ ְוָכל  ָהַעִיט  ָעָליו  ְוָקץ  ָהָאֶרץ  ּוְלֶבֱהַמת 

ְך ּומֹוָרט ּוֵמַעם נֹוָרא ִמן הּוא ָוָהְלָאה  ָ י ַליהָֹוה ְצָבאֹות ַעם ְמֻמּשׁ ַהִהיא יּוַבל ׁשַ

ְיהָֹוה ְצָבאֹות ַהר  ם  ׁשֵ ְנָהִרים ַאְרצֹו ֶאל ְמקֹום  ְזאּו  ּבָ ר  ֲאׁשֶ ּוְמבּוָסה  ָקו  ַקו  ּגֹוי 

ִצּיֹון:

ארץ זו מוגדרת פה באופן סתום ומסתורי, 'ֶאֶרץ ִצְלַצל ְּכָנָפִים'. 
הכינוי מתפרש בכמה אופנים: א. מלשון צליל, משק כנפיים, כלומר, ארץ בה מצויים 

עופות רבים146. 
ב. הכנפיים הן משל למפרשי הספינות על הנילוס, המשך לתיאור ספינות הגומא147. 
ג. רעש כנפי להקות הארבה148, שהוא הצלצל: ָּכל ֵעְצָך ּוְפִרי ַאְדָמֶתָך ְיָיֵרׁש ַהְּצָלַצל149.

הצירים ממהרים אל ֵמֵעֶבר ְלַנֲהֵרי כּוׁש, אל קצות העולם. שם מעבר להרי חושך, שוכן 
ְך ּומֹוָרט ֶאל ַעם נֹוָרא ִמן הּוא  עם מסתורי המאופיין בדימויים עמומים: "ֶאל ּגֹוי ְמֻמּׁשָ

ָוָהְלָאה ּגֹוי ַקו ָקו ּוְמבּוָסה ֲאֶׁשר ָּבְזאּו ְנָהִרים ַאְרצֹו". 
להבינם  ואפשר  סתומים  הדברים  השליחים?  תפקיד  מה  עשה?  מה  הזה,  העם  מי 

בכיוונים קוטביים. 
ונמשכת  )י"ז(  ַּדָּמֶׂשק'  א  ב'ַמּׂשָ שמתחילה  לנבואה  המשך  אולי  הוא  )י"ח(  פרקנו  א. 
המשך  והיא  ונחמה,  תקווה  דברי  כוללת  הנבואה  י"ט(.  ִמְצָרִים'  א  'ַמּׂשָ )עד  זה  בפרק 
ַרִּבים  ַמִים  ִּכְׁשאֹון  ְלֻאִּמים  ישראל:  לאמור בסוף הפרק הקודם על המפלה של שוסי 
ֶעֶרב  ְלֵעת  ִלְפֵני סּוָפה.  ּוְכַגְלַּגל  ִלְפֵני רּוַח  ָהִרים  ְּכֹמץ  ְוֻרַּדף  ִמֶּמְרָחק  ְוָנס  ְוָגַער ּבֹו  אּון  ִיּׁשָ

ְוִהֵּנה ַבָּלָהה ְּבֶטֶרם ֹּבֶקר ֵאיֶנּנּו ֶזה ֵחֶלק ׁשֹוֵסינּו ְוגֹוָרל ְלֹבְזֵזינּו )י"ז יב-יג(. 

146  אפריקה משמשת מרכז לעופות נודדים מן הצפון השוהים בה בחורף.
147  ר' נחמן משווה את 'צלצולי הכנפיים' שבמקרא. ומהדהד את 'צלצל כנפים' מול 'ולא יכנף עוד מוריך' 
)ליקוטי מוהר"ן א' לא(. מדובר על צל והתכנפות, על הסתר פנים, ובעתיד תזרח השמש ויהיה גילוי 
פנים: "ולעתיד יתקים )ישעיה ל'(: "ולא יכנף עוד מוריך והיו עיניך ראות את מוריך", שאזי יתגלה 
בחינת פנים. כי עכשו פני ה' מסתר בדרך הטבע, בהנהגת המזלות, בבחינת )דברים ל"א(: "והסתרתי 
פני מהם והיו לאכל", ועכשו מראה החמה עמוקה מן צלם. וזה בחינת )ישעיה י"ח(: "צלצל כנפים", 
אלא  זה  ואין  החמה.  אור  שמסתיר  הצל  וזהו  בהם,  ומסתר  מכנף  שהנהגתו  וההסתרה  שהכנפים 
מחמת שאור החמה, אין מאיר בשלמות, ואין זה אלא מראה החמה, מראה דיקא. אבל לעתיד שאז 
יתקים: "וזרחה לכם שמש", שהחמה בתקפה יתגלה, בבחינת 'עתיד הקדוש - ברוך - הוא להוציא 

חמה מנרתיקה'. אזי יתקים: "ומרפא בכנפיה" )מלאכי ג'(, הינו שלא יכנף עוד מוריך.
"ארבה המדבר" מקורו בדרום סודן ואתיופיה, שם הוא מתרבה. מדובר בחרק באורך של כ-6 ס"מ,   148
שלאחר בקיעתו מהביצים, צבעו חום והוא מסוגל לאכול ביום כמויות עצומות של חומר צמחי. 
בשלב הבא של חייו צבעו ורוד וכאשר הוא בוגר - צבעו צהוב. הוא נודד בלהקות ענקיות, ועיקר 

סכנתו לחקלאות היא כאשר הוא מטיל ביצים ומאלה בוקע הארבה הצעיר )החום(.
149  דברים כ"ח מב.
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פרק יח י. המשאות על העמים

השמועה על מכת סנחריב היכתה גלים, עשתה לה כנפיים ונתפרסמה בגויים עד קצה 
ְך  ְמֻמּׁשָ ּגֹוי  ֶאל  ַקִּלים  ַמְלָאִכים  ְלכּו  ַמִים  ְפֵני  ַעל  ֹגֶמא  ּוִבְכֵלי  ִציִרים  ַּבָּים  ַהּשֵֹׁלַח  הארץ: 
ּומֹוָרט ֶאל ַעם נֹוָרא ִמן הּוא ָוָהְלָאה ּגֹוי ַקו ָקו ּוְמבּוָסה ֲאֶׁשר ָּבְזאּו ְנָהִרים ַאְרצֹו )ב(. שם 
ֹיְׁשֵבי  ָּכל  שמים:  מלכות  עול  עליהם  קיבלו  וכולם  הגויים,  בקרב  ונתקדש  נתגדל  ה' 
ֵתֵבל ְוֹׁשְכֵני ָאֶרץ ִּכְנׂשא ֵנס ָהִרים ִּתְראּו ְוִכְתֹקַע ׁשֹוָפר ִּתְׁשָמעּו )ג(. נשאר עם אחד קשה 
ומרושע שמרד, והוא יבקש לבוא להילחם בישראל. מלחמת סנחריב, ומלחמת הגוי 

הממושך והממורט הזה, היא כעין מלחמת 'גוג ומגוג' שלעתיד לבוא. 
ייפלו  אויביהם  כאשר  האחרון,  ברגע  יוושעו  והם  ישראל,  הרי  על  תיערך  זו  מלחמה 
לפניהם. מפלת האויב תהא מוחלטת: ֵיָעְזבּו ַיְחָּדו ְלֵעיט ָהִרים ּוְלֶבֱהַמת ָהָאֶרץ ְוָקץ ָעָליו 
מפלת  לתיאור  יחזקאל  השתמש  בו  בנוסח  )ו(.  ֶּתֱחָרף  ָעָליו  ָהָאֶרץ  ֶּבֱהַמת  ְוָכל  ָהַעִיט 
גוג: ַעל ָהֵרי ִיְׂשָרֵאל ִּתּפֹול ַאָּתה ְוָכל ֲאַגֶּפיָך ְוַעִּמים ֲאֶׁשר ִאָּתְך ְלֵעיט ִצּפֹור ָּכל ָּכָנף ְוַחַּית 
ֶדה ְנַתִּתיָך ְלָאְכָלה. ְוַאָּתה ֶבן ָאָדם ֹּכה ָאַמר ֲאֹדָני ה' ֱאֹמר ְלִצּפֹור ָּכל ָּכָנף ּוְלֹכל ַחַּית  ַהּׂשָ
ֶדה ִהָּקְבצּו ָוֹבאּו ֵהָאְספּו ִמָּסִביב ַעל ִזְבִחי ֲאֶׁשר ֲאִני ֹזֵבַח ָלֶכם ֶזַבח ָּגדֹול ַעל ָהֵרי ִיְׂשָרֵאל  ַהּׂשָ

ַוֲאַכְלֶּתם ָּבָׂשר ּוְׁשִתיֶתם ָּדם150.
כולם  יחזרו  ישראל,  אדמת  על  ייפול  זה  וגוי  בעולם  האלוהי  הדין  שיתקיים  לאחר 
להאמין בה', וגם מעבר לנהרי כוש יביאו לו מנחה: ָּבֵעת ַהִהיא יּוַבל ַׁשי ַלה' ְצָבאֹות ַעם 
ְך ּומֹוָרט ּוֵמַעם נֹוָרא ִמן הּוא ָוָהְלָאה ּגֹוי ַקו ָקו ּוְמבּוָסה ֲאֶׁשר ָּבְזאּו ְנָהִרים ַאְרצֹו ֶאל  ְמֻמּׁשָ

ְמקֹום ֵׁשם ה' ְצָבאֹות ַהר ִצּיֹון )ז(. 
בזה  מודה  האדם  אליו:  מתנות  הגשת  הוא  ואדנותו,  השליט  מלכות  לקבלת  סמל 
שרכושו ומעשיו אינם שלו אלא שייכים לאדונו, על כן הוא מעלה לו מיסים ומעשרות. 
ֹיְׁשֵבי  ְוֵאת  ְיִחְזִקָּיהּו  ֶאת  ה'  "ַוּיֹוַׁשע  סנחריב:  מפלת  בעקבות  לירושלים  הובא  כזה  שי 
ַלה'  ִמְנָחה  ְמִביִאים  ְוַרִּבים  ִמָּסִביב.  ַוְיַנֲהֵלם  ֹּכל  ּוִמַּיד  ַאּׁשּור  ֶמֶלְך  ַסְנֵחִריב  ִמַּיד  ם  ְירּוָׁשלִַ

א ְלֵעיֵני ָכל ַהּגֹוִים ֵמַאֲחֵרי ֵכן''151.  ם ּוִמְגָּדנֹות ִליִחְזִקָּיהּו ֶמֶלְך ְיהּוָדה ַוִּיַּנּׂשֵ ִלירּוָׁשלִַ
בשכלו,  הבין  האדם  אותה  ה',  אדנות  את  ההופכת  חוויה  היא  לה'152  מתנות  הבאת 
למציאות יה ממשית המעצבת את עולמו, הוא מבטא את אמונתו במעשים ממשיים 

ומגשימה בחיים153.

150 יחזקאל ל"ח-ל"ט ד, יז.
151 דברי הימים-ב ל"ב כב-כג.

152 השימוש במונחים: שי, מנחה ומתנה, אינו מדוייק בהקשר הזה. מתנה אדם נותן משלו ומרצונו, 
בעוד שהמשועבד חייב לתת ואפילו בעל כורחו, ועל כן התחושה שיש כאן נתינה, מעידה על חיסרון 

מסוים בהתבטלות הנותן למקבל.
ִבי ָלַקְחָּת ַמָּתנֹות  153 אפילו בשמים התרחש טכס כזה של הכנעה כלפי משה: ָעִליָת ַלָּמרֹום ָׁשִביָת ּׁשֶ
ָּבָאָדם ְוַאף סֹוְרִרים ִלְׁשֹּכן ָיּה ֱאֹלִהים )תהילים ס"ח יט(. ואמרו חכמים )שבת פ"ט א(: מיד כל אחד 
ואחד )מן המלאכים( נעשה לו אוהב ומסר לו דבר. שנאמר, עלית למרום שבית שבי לקחת מתנות 
באדם. בשכר שקראוך אדם לקחת מתנות. אף מלאך המות מסר לו דבר. שנאמר, ויתן את הקטורת 

ויכפר על העם, ואומר, ויעמוד בין המתים ובין החיים וגו', אי לאו דאמר ליה מי הוה ידע.

כך היו הדברים מאז ומעולם: קין הביא מנחה לה', והבל הביא מבכורות צאנו154. ויתן לו 
)מלכי צדק לאברהם( מעשר מכל155. מלכת שבא: ַוִּתֵּתן ַלֶּמֶלְך ֵמָאה ְוֶעְׂשִרים ִּכַּכר ָזָהב 
ּוְבָׂשִמים ַהְרֵּבה ְמֹאד ְוֶאֶבן ְיָקָרה ֹלא ָבא ַכֹּבֶׂשם ַההּוא עֹוד ָלֹרב ֲאֶׁשר ָנְתָנה ַמְלַּכת ְׁשָבא 
ַלֶּמֶלְך ְׁשֹלֹמה156. המלחים באנית יונה: ַוִּייְראּו ָהֲאָנִׁשים ִיְרָאה ְגדֹוָלה ֶאת ה' ַוִּיְזְּבחּו ֶזַבח 

ַלה' ַוִּיְּדרּו ְנָדִרים157. 
ישעיהו חזר לנבואה זו ולעם שמעבר לנהרי כוש בנחמותיו: ''ֹּכה ָאַמר ה' ְיִגיַע ִמְצַרִים 
ְוֵאַלִיְך  ַיֲעֹברּו  ַּבִּזִּקים  ֵיֵלכּו  ַאֲחַרִיְך  ִיְהיּו,  ְוָלְך  ַיֲעֹברּו  ָעַלִיְך  ִמָּדה  ַאְנֵׁשי  ּוְסָבִאים  ּוְסַחר ּכּוׁש 
ְוֵאין עֹוד ֶאֶפס ֱאֹלִהים. ָאֵכן ַאָּתה ֵאל ִמְסַּתֵּתר ֱאֹלֵהי  ִיְתַּפָּללּו ַאְך ָּבְך ֵאל  ִיְׁשַּתֲחוּו, ֵאַלִיְך 
ִיְׂשָרֵאל מֹוִׁשיַע. ּבֹוׁשּו ְוַגם ִנְכְלמּו ֻּכָּלם ַיְחָּדו ָהְלכּו ַבְּכִלָּמה ָחָרֵׁשי ִציִרים. ִיְׂשָרֵאל נֹוַׁשע ַּבה' 

ְּתׁשּוַעת עֹוָלִמים ֹלא ֵתבׁשּו ְוֹלא ִתָּכְלמּו ַעד עֹוְלֵמי ַעד'' )מ''ה יד-יז(.
''ִּכי ָאז ֶאְהֹּפְך ֶאל  כמה דורות אחרי ישעיהו, בימי יאשיהו, חזר צפניה על אותו רעיון: 
ַעִּמים ָׂשָפה ְברּוָרה ִלְקֹרא ֻכָּלם ְּבֵׁשם ה' ְלָעְבדֹו ְׁשֶכם ֶאָחד. ֵמֵעֶבר ְלַנֲהֵרי כּוׁש ֲעָתַרי ַּבת 

ּפּוַצי יֹוִבלּון ִמְנָחִתי''158. 
זר  עם  כוש,  של  המאיים  עמה  אינו  הזה  שהגוי  פירשו  הפרשנים  מן  רבים  אולם  ב. 

ומנוכר, אלא היהודים שנידחו לשם159: 
"אחר שיגלה )המשיח( בארץ הצבי ויקבץ כל ישראל לירושלים ולשאר ארצות, 
תימן  ארץ  אל  לכם  שיגיעו  עד  מערב  ממזרח  ותתפשט  האומה  תמשך  אז 
וליושבים אחריכם בארץ הודו. שכן כתוב ע"י ישעיהו: ַהּשֵֹׁלַח ַּבָּים ִציִרים ּוִבְכֵלי 
ְך ּומֹוָרט ֶאל ַעם נֹוָרא ִמן הּוא  ֹגֶמא ַעל ְּפֵני ַמִים ְלכּו ַמְלָאִכים ַקִּלים ֶאל ּגֹוי ְמֻמּׁשָ
ָוָהְלָאה ּגֹוי ַקו ָקו ּוְמבּוָסה ֲאֶׁשר ָּבְזאּו ְנָהִרים ַאְרצֹו וגו', ֶאל ְמקֹום ֵׁשם ה' ְצָבאֹות 

154 בראשית ד' ג-ד.
155 הרמתי ידי - הפרשתי חלקי לאל עליון כדכתיב ויתן לו מעשר מכל, אבל יותר לא אקח )חזקוני 

בראשית י"ד כ(.
156 מלכים-א י'.

יונה א' טז.  157
158  צפניה ג' ט-י.

159  איך הגיעו יהודים לכוש? ייתכן ויש קשר בין מפלת צבא סנחריב להליכה אל מעבר לנהרי כוש 
)רש''י ורד''ק(. סנחריב נאלץ לצאת למלחמה בתרהקה מלך כוש, כאמור ''ַוִּיְׁשַמע ֶאל ִּתְרָהָקה ֶמֶלְך 
ּכּוׁש ֵלאֹמר ִהֵּנה ָיָצא ְלִהָּלֵחם ִאָּתְך...'' )מלכים-ב י"ט ט; ישעיה ל"ז ט(. ואפשר שלקח עמו יהודים 
למלחמה שם. כך אמרו חכמים )סדר עולם רבה כ"ג(: "שטף שבנא הסוכן וסיעתו והלך לכוש...". 
נבוכדנצר  לו  ''ישב  אייזנשטיין(:  המדרשים,  )אוצר  גלויות  עשר  במדרש  מופיעה  דומה  מסורת 
)סנחריב?( עד ח' שנים ועלה על ירושלים, ועלה על יהודה ולקח מארץ יהודה ק''נ מדינות שהיו 
מלך  עליו  שמרד  עד  וחבור  לחלח  להוליכם  וביקש  עמו,  ולקחם  ושמעון,  יהודה  שבטים,  ב'  בהן 
בהרי  הקב'ה  וגנזם  כוש  מלך  עם  מלחמה  ועשה  ושמעון  יהודה  עמו  ולקח  מצרים,  שאחורי  כוש 
חושך''. ייתכן שיהודים אלה נהיו חיל משמר בגבול כוש, וייסדו מושבות צבאיות ביב ובסביבתה. 

והם שנידחו אל מעבר להרים הנידחים של סודן ואתיופיה. 
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ַהר ִצּיֹון"160. 

ְך ּומֹוָרט' אינו ביטוי של עצמה וחוזק אלא ביטוי של דלות ושפלות.  'ַעם ְמֻמּׁשָ
"מהיום אשר היה ישראל לעם, היה עם נורא, ראו בהם נפלאות ונוראות שעשה 
עמהם האל בטובתם וברעתם. בטובתם היו מצליחם על כל גוי, וברעתם היכה 
אותם דרך מוסר, לא לכלותם, כי בכל אשר משכום הגוים161 ומרטו אותם לא 

היה כח בידם להכריתם מגוי"162. 

בעת הגלות אבד כוחו של העם, הוא איבד את חירותו ושאיפתו לחיי-לאום מדיניים, 
ונעשה ּגֹוי ַקו ָקו ּוְמבּוָסה, מנודה מן הגויים, עם שאין לו חלק בנעשה בעולם.

היהודים  גם  ויבואו  יחזרו  לארצם,  ייקבצו  ישראל  וגלויות  הגאולה,  עת  תגיע  כאשר 
שהרחיקו מעבר לנהרי כוש163. כמו שאמר הנביא לעיל בנבואתו הגדולה: "ְוָהָיה ַּבּיֹום 
ֵאר ֵמַאּׁשּור ּוִמִּמְצַרִים ּוִמַּפְתרֹוס  ַההּוא יֹוִסיף ֲאֹדָני ֵׁשִנית ָידֹו ִלְקנֹות ֶאת ְׁשָאר ַעּמֹו ֲאֶׁשר ִיּׁשָ

"ומאלו  בהעלותך:  פרשת  על  דרוש  המפואר,  ספר  מולכו,  שלמה  ר'  וראה  תימן.  אגרת  רמב"ם,    160
יקחו נקמתם  ואיים ומדברות, והם בעצמם  היהודים ששלחו האויבים באניות נתיישבו ]ב[ערים 
ר"ל  וגו'".  ִציִרים  ַּבָּים  ַהּשֵֹׁלַח  כּוׁש.  ְלַנֲהֵרי  ֵמֵעֶבר  ֲאֶׁשר  ְּכָנָפִים  ִצְלַצל  ֶאֶרץ  "הֹוי  מאויביהם. כמש"ה: 
אותם ששלחו האויבים בים, בצירים וכאבים ובכלי גומא על פני מים, בלא מנהיג, כמו שאמרנו 
ומה  קלים.  כמלאכים  ילכו  אלא  כאבים,  שהם  צירים  שם  להם  יהיה  לא  כשיחזרו  עתה  למעלה, 
שאמר "הֹוי ֶאֶרץ", הכוונה אוי ואבוי יבא על הארץ, שהם האומות, כמו שאמר "ִּכי ָקרֹוב יֹום ה' ַעל ָּכל 
ַהּגֹוִים" )עובדיה(. ומתי יהיה זה, כשתהיה הארץ ִצְלַצל, מהאניות שיבואו מאותם שהם בעבר הנהר 
כוש, שהם אותם ששלחו באניות בלא מנהיג, ועתה ישובו עליהם ליקח נקמתם ונקמת אחיהם 
ָוָהְלָאה".  הּוא  ִמן  נֹוָרא  ַעם  "ֶאל  כמו שאמר  יראים מהם,  יהיו האומות  והלאה  בואם  ומיום  מהם. 

וקרוב היום להגלות עלינו ב"ה ולהתקיים מה שאמר "ה' ילחם לכם".
ירידת אבותינו למצרים  בין משיכה למשיכה. משיכה לרעה:  כא( מבחין  י"ב  )שמות  בחיי  רבינו    161
הוי  ה'(  )ישעיה  נאמר  ועליהם  יוסף,  את  ויעלו  וימשכו  ל"ז(  )בראשית  שנאמר  משיכה  ע"י  היתה 
)נחמיה ט'( ותמשוך עליהם  ובלשון הזה נכתב עליהם עונש: שנאמר  מושכי העון בחבלי השוא. 
שנים רבות, וישראל נקראו )ישעיה י"ח( עם ממושך וממורט. וכשחוזרין בתשובה נהפכים הדברים 
לטובה, אז נאמר עליהם )תהלים ל"ו( משוך חסדך ליודעיך, וכתיב )שיר השירים א'( משכני אחריך 

נרוצה וכתיב )הושע י"א( בחבלי אדם אמשכם בעבותות אהבה.
162  רש"י ורד"ק.

יביאום  הרוחות  העולם  רוחות  לארבע  פי שנתפזרו  על  אף  "ישראל  נחמו:  ערך  הקמח,  כד  163 ראה  
אומר  מ"ג(:  )ישעיה  שכתוב  הוא  לירושלים.  בחזרתן  אותן  מסייעין  יהיו  והרוחות  פורחת.  כיונה 
לצפון תני ולתימן אל תכלאי. וכי הרוחות יביאום? אלא מלאכי הרוחות. הוא שכתוב )מ"ט(: והביאו 
בניך בחוצן ובנותיך על כתף תנשאנה. וכן הזכיר הוא בעצמו ואמר )י"ח(: לכו מלאכים קלים אל 
הגאולה  בזמן  כי  יאמר,  וגו',  ומבוסה  קו  קו  גוי  והלאה  הוא  מן  נורא  עם  אל  וממורט  ממושך  גוי 
יאמרו המלכים אשר מעבר לנהרי כוש: לכו מלאכים קלים, שילכו מלאכים קלים בספינות קלות, 
הוא שאמר השולח בים צירים וגו'. וישלחו אותם ויאמרו להם: לכו אל גוי שהיה עד עתה ממושך 
נורא, שבהם  והוא  נורא מן הוא והלאה, כלומר, מעת שהיה לעם  והוא עם  בין האומות,  וממורט 
הראה הקדוש ברוך הוא נפלאות ונוראות, והוא גוי קו קו ומבוסה, כלומר מעט מעט בוססו אותם 

האומות, קו לקו, ונהרים הם מלכי האומות".

ּוִמּכּוׁש ּוֵמֵעיָלם ּוִמִׁשְנָער ּוֵמֲחָמת ּוֵמִאֵּיי ַהָּים. ְוָנָׂשא ֵנס ַלּגֹוִים ְוָאַסף ִנְדֵחי ִיְׂשָרֵאל ּוְנֻפצֹות 
ְיהּוָדה ְיַקֵּבץ ֵמַאְרַּבע ַּכְנפֹות ָהָאֶרץ" )י"א י-יב(.

"אם היה )היהודי( בארץ כוש יביאוהו באסדות של גומא עד שיגיע למצרים, 
לפי שיש במעלה הנילוס הרים בולטים במים, ואי אפשר לסירות של עץ לעבור 
נשברות,  ואינן  מתקפלות  המזופפות  גומא  של  אסדות  אבל  ישברו,  שלא  בו 
כאמרו: הֹוי ֶאֶרץ ִצְלַצל ְּכָנָפִים ֲאֶׁשר ֵמֵעֶבר ְלַנֲהֵרי כּוׁש. ַהּשֵֹׁלַח ַּבָּים ִציִרים ּוִבְכֵלי 
מהרבה  ומסותרים  מכוסים  שכנפותיה  כנפים  צלצל  וענין  ַמִים,  ְּפֵני  ַעל  ֹגֶמא 
מבני אדם. כאמרו בסוף הפרשה: ָּבֵעת ַהִהיא יּוַבל ַׁשי ַלה', ושם נאמר: ֵמֵעֶבר 

ְלַנֲהֵרי כּוׁש ֲעָתַרי ַּבת ּפּוַצי יֹוִבלּון ִמְנָחִתי"164.

לא די בכך שהעמים ששעבדו את היהודים והגלו אותם יקבלו את אדנותם אלא הם 
עצמם ישיבו את עם ישראל חזרה לארצו. כך בהשבת הגזילה אל מקומה הראשון. יּוַבל 

ַׁשי. יתוקן חטאם הגדול באופן שורשי.

היום, כאשר יהודי אתיופיה עלו לארץ, מקבלת נבואה זו משנה תוקף, ודבריה מרגשים 
ומצמררים. 

א	ִמְצָרִים	 ה(	ַמּׂשָ
ְוָנעּו  ִמְצַרִים  ּוָבא  ַקל  ָעב  ַעל  רֵֹכב  ְיהָֹוה  ה  ִהּנֵ ִמְצָרִים  א  ַמּשָׂ )א(  י"ט  פרק 

ִמְצַרִים  י ִמְצַרִים ּבְ ִקְרּבֹו. )ב( ְוִסְכַסְכּתִ ס ּבְ ָניו ּוְלַבב ִמְצַרִים ִיּמַ ֱאִליֵלי ִמְצַרִים ִמּפָ

ְוָנְבָקה  )ג(  ַמְמָלָכה:  ּבְ ַמְמָלָכה  ִעיר  ּבְ ִעיר  ֵרֵעהּו  ּבְ ְוִאיׁש  ָאִחיו  ּבְ ִאיׁש  ְוִנְלֲחמּו 

ְוֶאל  ים  ָהִאּטִ ְוֶאל  ָהֱאִליִלים  ֶאל  ְוָדְרׁשּו  ַע  ֲאַבּלֵ ַוֲעָצתֹו  ִקְרּבֹו  ּבְ ִמְצַרִים  רּוַח 

ַעז  ּוֶמֶלְך  ה  ָקׁשֶ ֲאדִֹנים  ַיד  ּבְ ִמְצַרִים  ֶאת  י  ְרּתִ ְוִסּכַ )ד(  עִֹנים:  ַהִּיּדְ ְוֶאל  ָהאֹבֹות 

תּו ַמִים ֵמַהָּים ְוָנָהר ֶיֱחַרב ְוָיֵבׁש:  ְ ם ְנֻאם ָהָאדֹון ְיהָֹוה ְצָבאֹות: )ה( ְוִנּשׁ ל ּבָ ִיְמׁשָ

)ז( ָערֹות ַעל  ָוסּוף ָקֵמלּו:  ְיאֵֹרי ָמצֹור ָקֶנה  ְוָחְרבּו  ְללּו  ּדָ ְנָהרֹות  ְוֶהֶאְזִניחּו  )ו( 

ְוָאְבלּו  ָּיִגים  ַהּדַ ְוָאנּו  ְוֵאיֶנּנּו: )ח(  ף  ִנּדַ ִייַבׁש  ְוכֹל ִמְזַרע ְיאֹור  י ְיאֹור  ּפִ ְיאֹור ַעל 

ֵני ַמִים ֻאְמָללּו: )ט( ּובֹׁשּו עְֹבֵדי  י ִמְכמֶֹרת ַעל ּפְ ה ּופְֹרׂשֵ ִליֵכי ַבְיאֹור ַחּכָ ל ַמׁשְ ּכָ

ֶכר ַאְגֵמי  י ׂשֶ ל עֹׂשֵ ִאים ּכָ ֹתֶתיָה ְמֻדּכָ ִריקֹות ְואְֹרִגים חֹוָרי: )י( ְוָהיּו ׁשָ ים ׂשְ ּתִ ִפׁשְ

ֵרי צַֹען ַחְכֵמי יֲֹעֵצי ַפְרעֹה ֵעָצה ִנְבָעָרה ֵאיְך ּתֹאְמרּו  ָנֶפׁש: )יא( ַאְך ֱאִוִלים ׂשָ

ידּו ָנא ָלְך  ן ַמְלֵכי ֶקֶדם: )יב( ַאָּים ֵאפֹוא ֲחָכֶמיָך ְוַיּגִ ן ֲחָכִמים ֲאִני ּבֶ ְרעֹה ּבֶ ֶאל ּפַ

164  רב סעדיה גאון, אמונות ודעות, ח' ו'.
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ֹנף  ֵרי  ׂשָ אּו  ְ ִנּשׁ ֵרי צַֹען  ׂשָ )יג( נֹוֲאלּו  ִמְצָרִים:  ְיהָֹוה ְצָבאֹות ַעל  ָּיַעץ  ְוֵיְדעּו ַמה 

ּה רּוַח ִעְוִעים ְוִהְתעּו  ִקְרּבָ ּבְ ָבֶטיָה: )יד( ְיהָֹוה ָמַסְך  ת ׁשְ ּנַ ּפִ ִהְתעּו ֶאת ִמְצַרִים 

ְלִמְצַרִים  ִיְהֶיה  ְולֹא  )טו(  ִקיאֹו:  ּבְ ּכֹור  ׁשִ עֹות  ִהּתָ ּכְ הּו  ַמֲעׂשֵ ָכל  ּבְ ִמְצַרִים  ֶאת 

ה ְוַאְגמֹון: ּפָ ה רֹאׁש ְוָזָנב ּכִ ר ַיֲעׂשֶ ה ֲאׁשֶ ַמֲעׂשֶ

ְוִסְכַסְכִּתי	ִמְצַרִים	ְּבִמְצַרִים	.	1
משא מצרים מחולק לשני חלקים: א. )א-טו( תיאור הידלדלותה של מצרים וחורבנה. 

ב. )טז-כה( חזיונות על הטובה שתקרה למצרים "ַּבּיֹום ַההּוא".
בחלק הראשון מופיע תיאור מציאותי של התפוררות הממלכה המצרית, כתוב בסגנון 
שירי עם הקבלות רבות. התיאור משקף את הנוף המצרי ואת האווירה ששררה שם. 
הנביא מצייר במילים את מה שאפשר לראות גם היום בציורי הקברים: נהרות, קנה 

וסוף, עובדי הפשתן, אטים )רוחות המתים(, ידעונים, דייגים165.
הממלכה המצרית הולכת ושוקעת, תהליך שהתחיל מאז מות רעמסס השלישי ונמשך 
מצרים  בתוך  הפנימי  המאבק  התפוררה.  הממלכה  שישק  מות  אחרי  שנים.  מאות 
ְּבִמְצַרִים  ִמְצַרִים  ְוִסְכַסְכִּתי  העז166:  המלך  של  לידיו  קל  טרף  והפכה  אותה  החליש 
ְוִנְלֲחמּו ִאיׁש ְּבָאִחיו. ְוִסַּכְרִּתי ֶאת ִמְצַרִים ְּבַיד ֲאֹדִנים ָקֶׁשה ּוֶמֶלְך ַעז ִיְמָׁשל ָּבם ְנֻאם ָהָאדֹון 

ה' ְצָבאֹות )ב-ג(. 
הנביא מתאר בהרחבה )ה-טו( את התמוטטות מערכת ההשקיה המצרית. הנילוס הוא 
השלטון  הממלכה.  של  קיומה  סוד  היא  ההשקיה  ומערכת  מצרים,  של  חייה  נשמת 
המערכת,  לקיום  הנחוצות  הפעולות  של  כוללת  ארצית  תכנית  קבע  החזק  המרכזי 
והאזרחים ביצעוה על כרחם, גם אם לא צמחה להם מזה תועלת ישירה. אך כאשר 

הממלכה התפוררה, הוזנחה מערכת ההשקיה ונהרסה. 
להתפוררות,  כללי  משל  גם  היא  כלכלי,  עניין  רק  אינה  המים  מערכת  של  קריסתה 
לדלדול ולניוון שיעבור על מצרים167. מצרים לא התנוונה ושקעה במקרה, אלא מפני 
שה' אלהי ישראל גזר זאת עליה. ההיסטוריה נוצרת לא רק על ידי סיבות חברתיות או 

רק משום שכ'  ולא  וסגרתי,  ִמְצַרִים, במקום  ֶאת  ְוִסַּכְרִּתי  ואומר:  הנביא מדבר בשנינות מכוונת,    165
וג' מתחלפות. אלא משום שביקש לרמוז לסכרים, אותם הזכיר בהמשך: ָּכל ֹעֵׂשי ֶׂשֶכר, המשתמע 
בע',  במקום  בא'  ָנֶפׁש  ַאְגֵמי  וכן  תעלות.  בסכירת  סכרים,  בבניין  העוסקים  שכירים  פנים:  לשתי 

עצובים, לרמוז לאגמים ולסכרים.
166  הנביא לא נקב בשמו של המלך העז. אולי רמז לכיבושו של אסרחדון בשנת 671 או אשורבניפל 
לניוון  אלא  מסוים  פוליטי  לאירוע  מכוון  הוא  אין  אבל  לפנה"ס.   664 בשנת  מצרים  את  שכבש 

הלאומי האורב גם למעצמות גדולות.
167  רש"י, ראב"ע, רד"ק.

הגיון מדיני, אלא על ידי ההשגחה האלוהית המכוונת אותה: ִהֵּנה ה' ֹרֵכב ַעל ָעב ַקל 
ּוָבא ִמְצַרִים ְוָנעּו ֱאִליֵלי ִמְצַרִים ִמָּפָניו ּוְלַבב ִמְצַרִים ִיַּמס ְּבִקְרּבֹו )א(. ּוֶמֶלְך ַעז ִיְמָׁשל ָּבם 
ְנֻאם ָהָאדֹון ה' ְצָבאֹות )ד(. ַאָּים ֵאפֹוא ֲחָכֶמיָך ְוַיִּגידּו ָנא ָלְך ְוֵיְדעּו ַמה ָּיַעץ ה' ְצָבאֹות ַעל 

ִמְצָרִים )יב(.
ולא  המאורעות,  את  מעצבת  האלוהית  ההשגחה  כיצד  ולראות  להעמיק  צוו  ישראל 
עשו כך: ְוָהָיה ִכּנֹור ָוֶנֶבל ֹּתף ְוָחִליל ָוַיִין ִמְׁשֵּתיֶהם ְוֵאת ֹּפַעל ה' ֹלא ַיִּביטּו ּוַמֲעֵׂשה ָיָדיו ֹלא 
ם ְסַפְרֶּתם ַוִּתְתצּו ַהָּבִּתים ְלַבֵּצר ַהחֹוָמה. ּוִמְקָוה ֲעִׂשיֶתם ֵּבין  ָראּו )ה' יב(. ְוֶאת ָּבֵּתי ְירּוָׁשלִַ
ַהֹחֹמַתִים ְלֵמי ַהְּבֵרָכה ַהְיָׁשָנה, ְוֹלא ִהַּבְטֶּתם ֶאל ֹעֶׂשיָה ְוֹיְצָרּה ֵמָרחֹוק ֹלא ְרִאיֶתם )להלן 

כ"ב י-יא(.

ַּבּיֹום	ַההּוא	ִיְהֶיה	ִמְצַרִים.	2

ְיהָֹוה  ַיד  נּוַפת  ּתְ ֵני  ִמּפְ ּוָפַחד  ְוָחַרד  ים  ׁשִ ּנָ ּכַ ִמְצַרִים  ִיְהֶיה  ַההּוא  ּיֹום  ּבַ )טז( 

א ּכֹל  ר הּוא ֵמִניף ָעָליו: )יז( ְוָהְיָתה ַאְדַמת ְיהּוָדה ְלִמְצַרִים ְלָחּגָ ְצָבאֹות ֲאׁשֶ

ר הּוא יֹוֵעץ ָעָליו:  ֵני ֲעַצת ְיהָֹוה ְצָבאֹות ֲאׁשֶ יר אָֹתּה ֵאָליו ִיְפָחד ִמּפְ ר ַיְזּכִ ֲאׁשֶ

עֹות  ּבָ ַנַען ְוִנׁשְ ַפת ּכְ רֹות ׂשְ ֶאֶרץ ִמְצַרִים ְמַדּבְ ּיֹום ַההּוא ִיְהיּו ָחֵמׁש ָעִרים ּבְ )יח( ּבַ

ַליהָֹוה ְצָבאֹות ִעיר ַהֶהֶרס ֵיָאֵמר ְלֶאָחת: 

בּוָלּה  ָבה ֵאֶצל ּגְ תֹוְך ֶאֶרץ ִמְצָרִים ּוַמּצֵ ַח ַליהָֹוה ּבְ ּיֹום ַההּוא ִיְהֶיה ִמְזּבֵ )יט( ּבַ

י ִיְצֲעקּו ֶאל ְיהָֹוה  ֶאֶרץ ִמְצָרִים ּכִ ַליהָֹוה: )כ( ְוָהָיה ְלאֹות ּוְלֵעד ַליהָֹוה ְצָבאֹות ּבְ

ְלִמְצַרִים  ְיהָֹוה  ְונֹוַדע  )כא(  יָלם:  ְוִהּצִ ָוָרב  יַע  מֹוׁשִ ָלֶהם  ַלח  ְוִיׁשְ לֲֹחִצים  ֵני  ִמּפְ

ַליהָֹוה  ֵנֶדר  ְוָנְדרּו  ּוִמְנָחה  ֶזַבח  ְוָעְבדּו  ַההּוא  ּיֹום  ּבַ ְיהָֹוה  ֶאת  ִמְצַרִים  ְוָיְדעּו 

ר ָלֶהם  ְוֶנְעּתַ ְיהָֹוה  בּו ַעד  ְוׁשָ ְוָרפֹוא  ָנֹגף  ִמְצַרִים  ְיהָֹוה ֶאת  ְוָנַגף  מּו: )כב(  ּלֵ ְוׁשִ

ִמְצַרִים  ּור ּבְ ּוָרה ּוָבא ַאּשׁ ְצַרִים ַאּשׁ ה ִמּמִ ְהֶיה ְמִסּלָ ּיֹום ַההּוא ּתִ ּוְרָפָאם: )כג( ּבַ

ּור:  ּור ְוָעְבדּו ִמְצַרִים ֶאת ַאּשׁ ַאּשׁ ּוִמְצַרִים ּבְ

בחלקו השני של הפרק )טז( חזר הנביא על הביטוי "ַּבּיֹום ַההּוא" שש פעמים. הוא חזה 
שמצרים תקבל עליה בעתיד הרחוק לעבוד את ה', ואז יתגשם חזון השלום, ומצרים 

תזכה בטובה רבה. 

מצרים תתקרב לישראל בכמה שלבים:

ּוָפַחד  ְוָחַרד  ַּכָּנִׁשים  ִמְצַרִים  ִיְהֶיה  ַּבּיֹום ַההּוא  א. תחילת התהליך מלווה במורא ופחד: 
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ִמְּפֵני ְּתנּוַפת ַיד ה' ְצָבאֹות ֲאֶׁשר הּוא ֵמִניף ָעָליו )טז(.

ב. אחר כך יווצר בין העמים קשר של שפה: ַּבּיֹום ַההּוא ִיְהיּו ָחֵמׁש ָעִרים ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים 
ְמַדְּברֹות ְׂשַפת ְּכַנַען ְוִנְׁשָּבעֹות ַלה' ְצָבאֹות ִעיר ַהֶהֶרס ֵיָאֵמר ְלֶאָחת )יח(. השפה אינה רק 
כלי אלא גם תוכן, שפה משותפת של התנהגות והבנת מקומה של מלכות ה'. שלב 
בדרך להגשמת הנבואה הגדולה של צפניה: ִּכי ָאז ֶאְהֹּפְך ֶאל ַעִּמים ָׂשָפה ְברּוָרה ִלְקֹרא 

ֻכָּלם ְּבֵׁשם ה' ְלָעְבדֹו ְׁשֶכם ֶאָחד )ג' ט(. 

ג. יקום מזבח לשם ה' בארץ מצרים.

ד. תהיה מסילה ממצרים לאשור ולהפך, והם יתאחדו באמצעות ישראל.

הנביא מצביע על תיקון גדול שיתחולל בעולם, מצרים שמרדה בה' ואמרה: ִמי ה' ֲאֶׁשר 
בו לעתיד לבוא, היא תצעק אליו בשעת צרתה, ממש באותם  ְּבֹקלֹו168, תכיר  ֶאְׁשַמע 
ְוַעָּתה  נאמר:  ישראל  על  הרחוק.  בעבר  מצרים  בשעבוד  ישראל  זאת  שעשו  מילים 
ִמְצַרִים ֹלֲחִצים ֹאָתם169.  ַהַּלַחץ ֲאֶׁשר  ָרִאיִתי ֶאת  ְוַגם  ֵאָלי  ָּבָאה  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ַצֲעַקת  ִהֵּנה 
ועל המצרים: ְוָהָיה ְלאֹות ּוְלֵעד ַלה' ְצָבאֹות ְּבֶאֶרץ ִמְצָרִים ִּכי ִיְצֲעקּו ֶאל ה' ִמְּפֵני ֹלֲחִצים 
ְוָיְדעּו ִמְצַרִים ֶאת ה'170.  ְוִהִּציָלם. בסוף יחזרו המצרים אל ה':  ָוָרב  ְוִיְׁשַלח ָלֶהם מֹוִׁשיַע 
והוא ישלח לה מושיע, מצרים תודה לו ותעבוד אותו: ְונֹוַדע ה' ְלִמְצַרִים ְוָיְדעּו ִמְצַרִים 

ֶאת ה' ַּבּיֹום ַההּוא ְוָעְבדּו ֶזַבח ּוִמְנָחה ְוָנְדרּו ֵנֶדר ַלה' ְוִׁשֵּלמּו )כ-כא(. 

סימני תשובה הופיעו אצל המצרים כבר ביציאת מצרים, והם יושלמו לעתיד לבוא, אז 
יתקנו את חטאם עד תום: 

"הפה שאמר: גם את ישראל לא אשלח171, הוא שאמר: אנכי אשלח אתכם172. 
מה שכר נטלו על כך? ֹלא ְתַתֵעב ִמְצִרי ִּכי ֵגר ָהִייָת ְבַאְרצֹו173. הפה שאמר: לא 
ידעתי את ה'174, הוא שאמר: אנוסה מפני ישראל כי ה' נלחם להם במצרים175. 
ּוַמֵּצָבה  ִמְצָרִים  ֶאֶרץ  ְּבתֹוְך  ַלה'  ִמְזֵּבַח  ִיְהֶיה  ַההּוא  ַּבּיֹום  מה שכר נטלו על כך? 
ֵאֶצל ְּגבּוָלּה ַלה'. הפה שאמר: מי ה' אשר אשמע בקולו176, הוא הפה שאמר: ה' 

הצדיק ואני ועמי הרשעים..."177.

168  שמות ה' ב.
169  שמות ג' ט.

170  כמו בשמות ז' ה, וי"ד ד, יח.
171   שמות ה'.
172  שמות ח'.

173  דברים כ"ג ח.
174  שמות ה'.

175  שמות י"ד.
176  שמות ה'.

177  שמות ט'. מכילתא פרשת בשלח, הקדמה.

ִמְזֵּבַח	ַלה'	ְּבתֹוְך	ֶאֶרץ	ִמְצָרִים	.	3
שאלו השואלים178: 

משה  התפלל  שלא  חכמים  העידו  והרי  הטומאה?  מקום  במצרים  מזבח  יהיה  איך 
בתוך כרך של מצרים בגלל גילולי עבודה זרה? אולם הנביא חוזה שיבטלו המצרים 
את טומאת גילוליהם, יכירו בהנהגת ה' ויקבלו את מלכותו, ואחרי שתיטהר מצרים 

מטומאתה תתאפשר שם עבודת ה'.
הקמת מרכז כזה לעבודת ה' במצרים היא בשורה גדולה של תיקון לעולם, אך אין זה אלא 
שלב מעבר. טוב למצרים שיהיה להם מזבח על אדמת מצרים. אך ביזור כזה של הפולחן  
ראוי כשלב התחלתי בלבד, חזון אחרית הימים, בו פתח ישעיהו, הוא שירושלים תעמוד 
במרכז והעמים יעלו אליה: ְוָהְלכּו ַעִּמים ַרִּבים ְוָאְמרּו ְלכּו ְוַנֲעֶלה ֶאל ַהר ה' ֶאל ֵּבית ֱאֹלֵהי 

ם )ב' ג(.  ַיֲעֹקב ְוֹיֵרנּו ִמְּדָרָכיו ְוֵנְלָכה ְּבֹאְרֹחָתיו ִּכי ִמִּצּיֹון ֵּתֵצא תֹוָרה ּוְדַבר ה' ִמירּוָׁשלִָ

מקדש	חוניו	
לדעת חכמים מזבח לה' בארץ מצרים אינו חזון לעתיד הרחוק, אלא אירוע עכשווי. נס 

ישועת ירושלים בימי חזקיה הביא להתקרבות הגויים לאמונת הייחוד: 

"לאחר מפלתו של סנחריב, יצא חזקיה ומצא בני מלכים שהיו יושבין בקרונות 
של זהב, הדירן שלא לעבוד עבודת כוכבים. שנאמר: ַּבּיֹום ַההּוא ִיְהיּו ָחֵמׁש ָעִרים 
ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים ְמַדְּברֹות ְׂשַפת ְּכַנַען ְוִנְׁשָּבעֹות ַלה' ְצָבאֹות. הלכו לאלכסנדריא של 
ִמְזֵּבַח  ִיְהֶיה  ַההּוא  ַּבּיֹום  שנאמר:  שמים,  לשם  עליו  והעלו  מזבח  ובנו  מצרים 
ַלה' ְּבתֹוְך ֶאֶרץ ִמְצָרִים. ִעיר ַהֶהֶרס ֵיָאֵמר ְלֶאָחת. מאי ִעיר ַהֶהֶרס ֵיָאֵמר ְלֶאָחת? 
למיחרב  דעתיד  און(  )הליופוליס,  שמש  דבית  קרתא  יוסף:  רב  כדמתרגם 

איתאמר דהיא חדא מנהון"179. 

מסורת קדומה זיהתה את החזון הזה עם מזבח ממשי שהוקדש לשם ה' במצרים בימי 
הבית השני על ידי חוניו בנו של שמעון הצדיק. חכמים ראו במקדש חוניו קיום של 

הנבואה הזאת: 
חוניו,  עליו  קיבל  לא  תחתי...  ישמש  בני  חוניו  הצדיק(:  )שמעון  להם  "אמר 
בו  נתקנא  כן  פי  על  ואף  ומחצה.  שנים  שתי  ממנו  גדול  אחיו  שמעי  שהיה 
חוניו בשמעי אחיו. אמר לו: בא ואלמדך סדר עבודה. והלבישו באונקלי וחגרו 
בצילצול והעמידו אצל המזבח. אמר להם לאחיו הכהנים: ראו מה נדר זה וקיים 
לאהובתו, אותו היום שישתמש בכהונה גדולה אלבוש באונקלי שליכי ואחגור 
בצילצול שליכי. בקשו אחיו הכהנים להרגו, סח להם כל המאורע. בקשו להרוג 
את חוניו, רץ מפניהם ורצו אחריו, רץ לבית המלך ורצו אחריו. כל הרואה אותו 

178  שם משמואל צו שביעי של פסח.
179  מנחות ק"ט ב.
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אומר: זה הוא, זה הוא. הלך לאלכסנדריא של מצרים ובנה שם מזבח והעלה 
עליו לשם שמים. שנאמר, ַּבּיֹום ַההּוא ִיְהֶיה ִמְזֵּבַח ַלה' ְּבתֹוְך ֶאֶרץ ִמְצָרִים ּוַמֵּצָבה 

ֵאֶצל ְּגבּוָלּה ַלה'"180. 

חוניו  מקדש  המצרים.  ידי  על  שייבנה  ה'  לשם  נכרי  מקדש  על  דיבר  שישעיהו  אלא 
נעשה באיסור על ידי יהודי בשביל היהודים. לפיכך הביא הרמב"ם את הפירוש הזה 
הנכרים,  את  גם  אלא  היהודים  את  רק  לא  שימש  חוניו  מקדש  לפיו  מתוקן,  באופן 

שהקריבו בו קרבנות לשם שמים: 
אותן  וקרב  אליהם,  הנלוים  כל  עם  קבטצר,  אותו  שקורין  כת  עליו  "ונאספו 
לעבודת השם. ובאו אליו וגדל עניינו ביניהן, ומנוהו כהן, וכבדו אותו הבית, והיו 
המצרים עובדים בו לשם ומקריבין קרבנות כפי מה שלמד אותן. ונתקיים דבר 
השם ע"י ישעיה: ַּבּיֹום ַההּוא ִיְהֶיה ִמְזֵּבַח ַלה' ְּבתֹוְך ֶאֶרץ ִמְצָרִים וגו', ועמד הבית 

ההוא מאתים שנה"181. 

הקמת מקדש יהודי בחוץ לארץ אסורה, עבודת ה' שלא כתורה אינה עבודת ה', אלא 
עבודת האדם את עצמו. כאן זו יצירת אלטרנטיבה לירושלים ותחרות אתה, חטא זה 
חמור עוד יותר. אלא שהרמב"ם הבדיל בין התופעה האסורה, לבין תוצאותיה החיוביות 
זה  יכולים להצמיח תועלת היסטורית. באופן  ופסולים  בדיעבד. גם מהלכים שגויים 

העריך גם את תרומתן בדיעבד של הנצרות והאיסלם לזיכוך האמונה בעולם: 
"מחשבות בורא עולם אין כח באדם להשיגם כי לא דרכינו דרכיו ולא מחשבותינו 
מחשבותיו. וכל הדברים האלו של ישוע הנצרי ושל זה הישמעאלי שעמד אחריו 
אינן אלא לישר דרך למלך המשיח ולתקן את העולם כולו לעבוד את ה' ביחד. 
שנ' כי אז אהפוך אל עמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם ה' ולעבדו שכם אחד. 

180  מנחות ק"ט ב, על פי רב יהודה. מסורת זו קיימת כבר אצל יוסף בן מתתיהו, קדמוניות יג, ג, 62-73, 
וכן במלחמות ספר ז פרק י, ב-ג."בנו של חוניו הכהן הגדול ששמו כשם אביו, אשר ברח אל המלך 
תלמי המכונה פילומיטור וישב באלכסנדריה, ראה את יהודה והיא נתונה לפגעים מיד המוקדונים 
ומלכיהם, וברצונו להנחיל לעצמו תהילה וזכר עולם, החליט לשלוח אל תלמי המלך ואל המלכה 
שבירושלים,  המקדש  לבית  שידמה  במצרים,  מקדש  לבנות  רשות  מהם  ולבקש  קליאופאטרה 
ולהעמיד לוויים וכוהנים ממשפחתו. הוא רצה בכך בעיקר משום שסמך על ישעיהו הנביא, שחי 
שש מאות שנה ומעלה לפני כן וניבא כי אל נכון ייבנה במצרים מקדש לאל עליון ביד איש יהודה".

יוסיפוס,  של  ובספריו  התלמודית  בספרות  נזכר  חוניו  בית  י'.  י"ג  פרק  מנחות  המשניות  181 פירוש 
מצרים  יהודי  הרבו  זאת  לעומת  האלכסנדרית.  היהדות  בכתבי  חוניו  לבית  זכר  נמצא  לא  אבל 
לספר על המקדש שבירושלים. ברורה אפוא מרכזיותו של המקדש בירושלים בעיני יהודי הגולה, 
וחשיבותה של העלייה לרגל מן התפוצות, בעוד שמקדש חוניו תפס מקום שולי בחייה, ולא הפך 
נגזרה הגזירה על העמדת "צלם בהיכל" עמד פילון האלכסנדרוני  אלטרנטיבה לירושלים. כאשר 
יהודה בלבד אלא  "ירושלים היא המטרופולין לא של  כי:  בראש המזדעזים מיהודי מצרים, וקבע 
אף של ארצות רבות". שמואל ספראי, העליה לרגל מן התפוצות בימי הבית השני, סיני מד תשי"ט. 
וראה רפאל ינקלביץ: "מקדש חוניו-מציאות והלכה", בתוך "יהודים ויהדות בימי בית שני", הוצאת 

יד יצחק בן צבי )1993(, עמודים 107-115(.

כיצד. כבר נתמלא העולם כולו מדברי המשיח ומדברי התורה ומדברי המצוות 
ופשטו דברים אלו באיים רחוקים ובעמים רבים ערלי לב והם נושאים ונותנים 

בדברים אלו ובמצוות התורה"182.

ָנֹגף	ְוָרפֹוא	.	4
המצרים יצעקו אל ה' בצערם, הם יפנו אל השמים ויתפללו כפי שעשו ישראל במצרים: 
ְוָנַגף ה' ֶאת ִמְצַרִים ָנֹגף ְוָרפֹוא ְוָׁשבּו ַעד ה' ְוֶנְעַּתר ָלֶהם ּוְרָפָאם )כב(. ואז גם יזכו להיוושע 
כמותם.  המהלך כפול. דרכם אל האמת תבוא מתוך זיכוך וייסורים, ָנֹגף. אך מיד יבוא 
ולא  רפואה  דרך  זה  יהיה  כי:  ִּתְרֶּפיָנה183.  ְוָיָדיו  ִיְמַחץ  ְוֶיְחָּבׁש  ַיְכִאיב  הּוא  ִּכי  ָרפֹוא.  גם 
נקמה, שאם יסטו מדרך הישר יגוף ה' אותם, כדי שע"י המגפה יתנו אל לבם, ושבו אל 

ה' בתשובה, ונעתר להם וירפא אותם"184. 
יציאת מצרים היא ספור מכונן, וממנו לקח לכל אדם ולכל הדורות, לצרות יש משמעות:

"הצרות שהם מצרים בהם, לטובתם הם, או למוסר שיוכיח האלהים את האדם, 
ובסוף יצילנו, כי הוא יכאיב ויחבש"185.

הביטוי 'ָנֹגף' לקוח מיציאת מצרים שם נאמר: ִּכי ַּבַּפַעם ַהֹּזאת ֲאִני ֹׁשֵלַח ֶאת ָּכל ַמֵּגֹפַתי 
ביציאת  גם  לפיכך  ָהָאֶרץ186,  ְּבָכל  ָּכֹמִני  ֵאין  ִּכי  ֵּתַדע  ַּבֲעבּור  ּוְבַעֶּמָך  ּוַבֲעָבֶדיָך  ִלְּבָך,  ֶאל 
ומרפא, סמוך  נוגף  הוא  ברוך  ולכן הקדוש  נקמה,  הייתה  לא  'מטרת המכות'  מצרים 

לנגף באה הרפואה ממנו: "ָנגֹוף ע"י אהרן, ְוָרפֹוא ע"י משה"187. 
אך יש מדרגה גבוהה יותר, לישראל מקדימים את הרפואה למכה, ָרפֹוא ְוָנֹגף. 

כי אצל ישראל הרפואה היא סיבה אל המכה, ואם אין רפואה לא היתה המכה. 
ומפני כי הדבר שהיא סיבה לדבר היא קודם לדבר שהוא סיבה לו, ולכך הרפואה 
סיבה  המכה  ואדרבה  למכה,  סיבה  הרפואה  אין  האומות  אצל  אבל  קודמת. 

לרפואה ונמשך הרפואה אל המכה ולכך המכה קודמת188. 

יש לראות את הצמד "נגוף ורפוא", כמהלך אחד. שני האחים משה ואהרון מתחברים 
הכוח  משה  שביד  משום  המכות,  את  להביא  אהרון  ביד  משותפת.  אחת  לפעולה 

להתפלל עליהן שיסתלקו.
אולם הזוהר הפריד בין הָנֹגף לָרפֹוא. למצרים הוא נתן את הנגוף, ואת הרפואה לישראל: 

182  מלכים י"א ה"ד.
183  איוב ה' יח.

184  מלבי"ם.
185  תורת האדם להרמב"ן קי"ט שער הגמול.

186  שמות ט' יד.
187  שיר השירים רבה ד' י"ג.

188  מהר"ל אור חדש קכז.
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ותנא: באותה שעה שנגפו מצראי באותו  וכו'.  ורפוא לישראל  "נגוף למצרים 
ודם  לישראל  מים  לאלו,  וחושך  לאלו  אור  וכו'"189.  ישראל  נתרפאו  שעה 

למצרים190. 

הכתוב הצמיד את השניים וכרך 'ָנֹגף ְוָרפֹוא' יחד. אך מה הקשר בין הטיפול בישראל 
לעונש המצרים? הצמדת הדברים מורה שנגיפת המצרים עצמה היא שתביא לרפואת 

ישראל.  

בדומה לזה יאמר הנביא191: ִּכי ִהֵּנה ַהּיֹום ָּבא ֹּבֵער ַּכַּתּנּור ְוָהיּו ָכל ֵזִדים ְוָכל ֹעֵׂשה ִרְׁשָעה 
ַקׁש ְוִלַהט ֹאָתם ַהּיֹום ַהָּבא ָאַמר ה' ְצָבאֹות ֲאֶׁשר ֹלא ַיֲעֹזב ָלֶהם ֹׁשֶרׁש ְוָעָנף. ְוָזְרָחה ָלֶכם 

ִיְרֵאי ְׁשִמי ֶׁשֶמׁש ְצָדָקה ּוַמְרֵּפא ִּבְכָנֶפיָה ִויָצאֶתם ּוִפְׁשֶּתם ְּכֶעְגֵלי ַמְרֵּבק. 

ופירש רבי שמעון בן לקיש192: 

"אין גיהנם לעולם הבא, אלא הקדוש ברוך הוא מוציא חמה מנרתיקה. צדיקים 
מתרפאין בה ורשעים נידונין בה". 

וכן  בבושתם.  הנשרפים  הרשעים  של  עונשם  היא  ממנה  נהנים  שאלה  חמה  אותה 
להפך, עונש הרשעים מעורר את מומי הצדיקים, אך כאשר אלה מתעלים, גם מומיהם 

נתקנים באופן שורשי: 

"כיון שהיה התגלות אלקות, ובכן ישראל שהיה להם כח לקבל האלקות נתעלו 
המכות  דבעשר  מקוצק:  הרבי  שאמר  וכענין  ונגפו.  נתבטלו  והמצרים  עי"ז, 
שבאו על מצרים נתגלו עשרה המאמרות לישראל, בכל מכה ומכה מאמר אחד, 

ובחושך נתגלה לישראל מאמר יהי אור"193. 

וכך פירשו: 

היה  מצרים  מכות  בכל  כי  בים194.  רמה  ורכבו  סוס  גאה  גאה  כי  לה'  אשירה 
בבחינת נגוף ורפוא, נגוף למצרים ורפא לישראל במכה זו עצמה. וכאן בקריעת 
ים סוף, במה שסוס ורכבו רמה בים, נסתלק הגיאות מישראל ונתרפאו. כי סוס 
מורה על הגאוה, כי ג' גאים הם וכו'195, והמדות רעות הם מבחינת פרעה. ולזה, 
כאשר סוס ורכבו רמה בים, היה רפואה לישראל מגאוה. והנה אי אפשר לשורר 
להקדוש ברוך הוא אם לא שנסתלק הגאוה מאדם ומכיר שכל הגאות הוא לה' 
ברוך הוא. ולזה אמר 'אשירה לה' כי גאה גאה', שלכך יכולין לשורר להקדוש 

189  בא ל"ו א.
190  האר"י ספר הליקוטים בשלח טז.

191  מלאכי ג' יט-כ.
192  נדרים ח' ב.

193  על פי שם משמואל בא תרע"א.
194  שמות ט"ו א.

195  עיין פסחים קי"ג ע"ב. ועיין תנחומא פ' כי תצא אות ו', עה"פ זכור את אשר עשה לך עמלק.

ברוך הוא, כי מכירים שכל הגאות להקדוש ברוך הוא, וזה על ידי שסוס ורכבו 
רמה בים ונתרפאו ממדת הגאוה196. 

דין, מטרתה להעניש את הרשעים,  סוגי מלחמות בעולם197. מלחמה של  ישנם שני 
ומלחמה של רחמים תפקידה לא לנצח את האויב, אלא לרומם את ישראל. דוגמה 
ֱאִליֵלי  ְוָנעּו  ִמְצַרִים  ּוָבא  ַקל  ָעב  ַעל  ֹרֵכב  ה'  ִהֵּנה  ִמְצָרִים  א  ַמּׂשָ בפרקנו:  כזו  למלחמה 
לכל  גורמת  חיובית  אלוהית  הופעה  כלומר,  ְּבִקְרּבֹו.  ִיַּמס  ִמְצַרִים  ּוְלַבב  ִמָּפָניו  ִמְצַרִים 
וינס',  ראה  'הים  לכן  ולהעלם.  מפניה  להינמס  להתבטל,  לה  המתנגדים  הכוחות 
ובמדרש שהיה הסוס אומר למצרי: רומו של עולם אני רואה בים198. ישראל שהם בנים 
למקום ושרשם בקדושה, התעלו על ידי ראייה זו מאד, וראתה שפחה על הים מה שלא 

ראה יחזקאל בן בוזי199. 

ָּברּוְך	ַעִּמי	ִמְצַרִים.	5

ֶקֶרב  ּבְ ָרָכה  ּבְ ּור  ּוְלַאּשׁ ְלִמְצַרִים  ָּיה  ִליׁשִ ׁשְ ָרֵאל  ִיׂשְ ִיְהֶיה  ַההּוא  ּיֹום  ּבַ )כד( 

ה ָיַדי  י ִמְצַרִים ּוַמֲעׂשֵ רּוְך ַעּמִ ֲרכֹו ְיהָֹוה ְצָבאֹות ֵלאמֹר ּבָ ר ּבֵ ָהָאֶרץ: )כה( ֲאׁשֶ

ָרֵאל: ּור ְוַנֲחָלִתי ִיׂשְ ַאּשׁ

ָּברּוְך ַעִּמי ִמְצַרִים. נדמה שזו טעות כתיב, הייתכן שהנביא נטל את ביטוי הקרבה 'עמי', 
זו אמירה קיצונית מצמררת, קשה לאוזן  וייחסו לאומה אחרת?  ישראל  שנאמר על 
ולעיכול. ולמי? למצרים, הטמאה והמשוקצת, שהכתוב הדגיש את תועבותיה: 'תועבת 

מצרים', ו'חרפת מצרים'? 

ואכן הזוהר תמה: "וכי אשור ומצרים קריבין אינון לקודשא בריך הוא?"200. 

שזכות  הרי  המצרים,  על  נאמרו  הדברים  אם  הכתוב,  את  להסביר  דרך  מצא  הזוהר 
מתקנת זו לעתיד לבוא, לא תהיה נחלת כל מצרים וכל אשור, אלא רק לטובים שבהם: 

דלהון דאהדרו בתיובתא,  אינון חסידין  על  ועל אשור,  "ואי אתמר על מצרים 
וישתארון למפלח לישראל ולמלכא משיחא, דכתיב: וישתחוו לו כל מלכים201, 

וכתיב: והיו מלכים אומניך וגו'"202. 

196  קול שמחה, בשלח י'.
197  ראה לעיל שש קריאות הוי: ויגבה ה' צבאות במשפט.

198  שמות רבה סוף כ"ג.
199  שם משמואל קדושים תרע"ו וראה המגיד ממזריטש אור תורה בא פה. 

200  זוהר ח"ב נ"ז ב.

201  תהלים ע"ב יא.

202  ישעיה מ"ט כג.
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כאשר יחזרו צדיקים אלה בתשובה ויכירו בעליונותם של ישראל, יהיו ראויים לביטויי 
קרבה כאלה. 

תרגום יונתן לא קיבל גם זאת, ותרגם את הפסוק כולו כמתייחס לישראל: 

"בריך עמי דאפקית ממצרים, דעל דחבו קדמי אגליתי יתהון לאתור, וכדו דתבו 
מתקרן עמי ואחסנתי ישראל" )תרגום לתרגום: ברוך עמי שהוצאתי ממצרים, 
וכאשר שבו בתשובה, קראתים עמי  שעל חטאם לפני הגלתי אותם לאשור, 

ונחלתי ישראל(. 

בהיותם  לעם  לי  בחרתי  אשר  ישראל   - עמי  ברוך  לישראל.   - ברכו  "אשר  ובדרכו: 
ניסים  אותם  וע"י  באשור,  שהפלאתי  בגבורות  להם  הראתי   - ידי  ומעשה  במצרים. 

ישובו אלי ויהיו כאילו עתה עשיתים מחדש והם יהיו נחלתי ישראל"203.

צרת הגלות אינה תאונה מקרית, אלא שלב חשוב בהתפתחות ישראל. מצרים ואשור 
ישראל  לאתגר,  אך הצרה הפכה  עפר,  עד  אותם  ודיכאו  ישראל  לחצו את  ברשעתם 
מבחינה  מחוזקים  מצרים  עם  המאבק  מן  יצאו  הם  והתעצמו.  נצחו  עמו  התמודדו 
רוחנית. על כן היציאה ממצרים היא שלב מעצב בגיבוש דמותו של העם, ויש למצרים 

ולאשור, שלא מרצונם, חלק בתפארת ישראל. 

חזון	השלום	העולמי	
אך קשה להוציא את הפסוק מפשוטו ומהקשרו. הנביא קרא למצרים בשם החיבה: 
ַעִּמי, ָּברּוְך ַעִּמי ִמְצַרִים. וגם לאשור: ּוַמֲעֵׂשה ָיַדי ַאּׁשּור. ארץ ישראל שהפרידה בין שתי 
לעתיד  תהפוך  ההדדיות,  מלחמותיהם  אל  לשתיהן  מעבר  דרך  ושימשה  המעצמות, 
ישראל,  באמצעות  יחד  יתחברו  ואשור  מצרים  ולשלום.  לאמונה  מחבר  לגשר  לבוא 
ויגיעו אל שלמותם ותיקונם. זה שיאו של התהליך שבו ידעו המצרים את ה', יתפללו 

אליו להושיעם, ואף יבנו לו מזבח. 

בתהליך זה יפסידו ישראל משהו מייחודם, וכינויי החיבה המיוחדים שלהם יחולו גם 
על עמים נכריים וזרים. אבל בראייה רחבת אופק זה ביטוי מלכד ומאחד, ברוח המסר 
ְּבֹראׁש  ה'  ֵּבית  ַהר  ִיְהֶיה  ָנכֹון  ַהָּיִמים  ְּבַאֲחִרית  ְוָהָיה  ב(:  )ב'  החזון  של  האוניברסאלי, 
א ִמְּגָבעֹות ְוָנֲהרּו ֵאָליו ָּכל ַהּגֹוִים. הכינוי 'ָּברּוְך ַעִּמי ִמְצַרִים' מביא את הרעיון  ֶהָהִרים ְוִנּׂשָ

הזה לשיא עילאי. 

ָיַדי ַאּׁשּור  ּוַמֲעֵׂשה  ִמְצַרִים, ששבו להיות עמי.  ַעִּמי  כולם יחזרו אל דרך האמת: "ָּברּוְך 
ִיְׂשָרֵאל - ישראל הם נחלתי  ְוַנֲחָלִתי  ואין עוד.  ואני האל  ידי  - שהכירו שהם מעשה 

203  רש"י.

מקדם"204. 

"יתחברו מצרים ואשור לישראל באמונתם מזה אחד ומזה אחד, עד שלהשתתפם 
עמו באמתת אמונתו יברכם ה' צבאות: ָּברּוְך ַעִּמי ִמְצַרִים, לפי שהם כבר עם ה' 
באמונתם, ּוַמֲעֵׂשה ָיַדי ַאּׁשּור, לפי שהם מעשה ידי יוצר, ְוַנֲחָלִתי ִיְׂשָרֵאל, אבל 

לא יקרא נחלה כי אם ישראל בלבד, כי חלק ה' עמו, יעקב חבל נחלתו"205. 

כן:  פי  על  אף  בצלם',  שנברא  אדם  )כל(  ו'חביב  שלו,  יהיו  העמים  כל  כאשר  גם  אך 
ישראל,  הזה:  המשולש  בתוך  גם  למקום'.  בנים  שנקראו  )במיוחד(  ישראל  'חביבין 
מצרים ואשור, יישאר עם ישראל חביבו של ה' ונחלתו, ְוַנֲחָלִתי ִיְׂשָרֵאל. מעמדו המיוחד 
כעם הנבחר יישמר: ִיְׂשָרֵאל נֹוַׁשע ַּבה' ְּתׁשּוַעת עֹוָלִמים ֹלא ֵתבׁשּו ְוֹלא ִתָּכְלמּו ַעד עֹוְלֵמי 

ַעד. ַּבה' ִיְצְּדקּו ְוִיְתַהְללּו ָּכל ֶזַרע ִיְׂשָרֵאל )להלן מ"ה יז כה(.

אחיזה	בעבר
בשורת: ָּברּוְך ַעִּמי ִמְצַרִים ּוַמֲעֵׂשה ָיַדי ַאּׁשּור, פותחת פתח תקווה לאומות. אפשרות זו 

לעתיד לבוא נבנית על אחיזה מוצקה שלה בעבר. 

א. האבות, אברהם ויעקב, נדדו בין אשור ובין מצרים דרך ארץ כנען וקראו שם בשם ה' 
אל עולם, וזה סימן לבנים, שגם הם ייצרו גשר בין שתי הממלכות, ויביאו את שתיהן 
לקרוא בשם ה'. אין זה רק 'סימן' בעלמא, אלא עצם המהות. ייעודם של אבות האומה 
ָהֲאָדָמה206. ושוב  ִמְׁשְּפֹחת  ֹּכל  ְבָך  ְוִנְבְרכּו  היה להביא ברכה לעולם. כאמור לאברהם: 
אחרי העקדה207: ְוִהְתָּבֲרכּו ְבַזְרֲעָך ֹּכל ּגֹוֵיי ָהָאֶרץ. גם ליצחק נאמר: ְוִהְתָּבֲרכּו ְבַזְרֲעָך ֹּכל 
ּגֹוֵיי ָהָאֶרץ208. וכן ליעקב: ְוִנְבְרכּו ְבָך ָּכל ִמְׁשְּפֹחת ָהֲאָדָמה ּוְבַזְרֶעָך209. עתה מבשר הנביא 

שבניהם יהיו 'ְּבָרָכה ְּבֶקֶרב ָהָאֶרץ', ויגשימו את הייעוד הישראלי הזה. 

ב. בספר יונה מופיע סיפור חטאה של אשור ותשובתה. נינווה עשתה תשובה גדולה. 
יונה לא האמין בתשובתם של הרשעים ובתקנתם, הוא חשב שזו קיצונית ומעוותת, 
זמנית וקצרת טווח, ולכן מרד בנבואה זו. הוא קינא לכבוד ישראל, גם יצא מחוץ לעיר 
בעולם.  תפקיד  לה  ונמצא  נתקבלה  תשובתם  אבל  במפלתם.  לראות  בסוכתו  וישב 
ִגַּדְלּתֹו  ְוֹלא  ּבֹו  ָעַמְלָּת  ֲאֶׁשר ֹלא  ַהִּקיָקיֹון  ַעל  ַחְסָּת  ַאָּתה  ביונה:  גער  הקדוש ברוך הוא 
ֶׁשִּבן ַלְיָלה ָהָיה ּוִבן ַלְיָלה ָאָבד. ַוֲאִני ֹלא ָאחּוס ַעל ִניְנֵוה ָהִעיר ַהְּגדֹוָלה ֲאֶׁשר ֶיׁש ָּבּה ַהְרֵּבה 

204  רד"ק.
205  אלשיך וכן אברבנאל.

206  בראשית י"ב ב-ג.
207  בראשית כ"ב יח.

208  בראשית כ"ו ד.
209  בראשית כ"ח יד.
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ִמְׁשֵּתים ֶעְׂשֵרה ִרּבֹו ָאָדם ֲאֶׁשר ֹלא ָיַדע ֵּבין ְיִמינֹו ִלְׂשֹמאלֹו ּוְבֵהָמה ַרָּבה210. יונה לא עמל 
על הקיקיון, אבל הנביא מדגיש כאן שהבורא 'עמל' ב'ַמֲעֵׂשה ָיַדי ַאּׁשּור', ועל כן אין הוא 

מוותר עליהם.

ְלעֹוָלם  ַצִּדיִקים  ֻּכָּלם  "ְוַעֵּמְך  לישראל, כאמור:  כך  ָיַדי'? הכתוב קרא  'ַמֲעֵׂשה  ג. מיהם 
ִייְרׁשּו ָאֶרץ, ֵנֶצר ַמָּטַעי, ַמֲעֵׂשה ָיַדי ְלִהְתָּפֵאר" )ס' כא(. אך חכמים ראו בו ביטוי לתפיסה 

האוניברסאלית וכינוי לכל אדם באשר הוא אדם, שבח הכולל את אומות העולם: 
זה  אל  זה  קרב  ולא  דכתיב  מאי  יונתן:  רבי  אמר  נחמן,  בר  שמואל  רבי  "אמר 
כל הלילה? באותה שעה בקשו מלאכי השרת לומר שירה לפני הקדוש ברוך 
הוא. אמר להן הקדוש ברוך הוא: מעשה ידי טובעין בים ואתם אומרים שירה 

לפני?"211. 

ככתוב אצלנו: "ָּברּוְך ַעִּמי ִמְצַרִים ּוַמֲעֵׂשה ָיַדי ַאּׁשּור ְוַנֲחָלִתי ִיְׂשָרֵאל". 
ר' יוחנן במדרש התעלם מן הסבל המצרי, וגרס 'לגיונותי', או 'ידידי' טובעים בים, ובכך 

העתיק את גערת הקדוש ברוך הוא במלאכים, אל צרת ישראל: 

"א"ר יוחנן: בקשו המלאכים לומר שירה לפני הקדוש ברוך הוא באותו הלילה 
נתונין  לגיונותי  א"ל:  הוא.  ברוך  הקדוש  הניחן  ולא  הים,  את  ישראל  שעברו 

בצרה ואתם אומרים לפני שירה?"212. 

וכן: 

ואתה עומד  רודף  ושונא  והים סוגר  בים  ידידי טובעים  "אמר המקום למשה: 
ומרבה בתפלה?"213.

אך גם ר' יוחנן מזדהה עם צערם של המצרים, וגם הוא קורא למצרים 'מעשה ידי'. וכן 
אמר: 

"ומאי ונהפכו כל פנים לירקון, אמר רבי יוחנן: פמליא של מעלה ופמליא של 
מטה, בשעה שאמר הקדוש ברוך הוא: הללו מעשה ידי, והללו מעשה ידי, היאך 

אאבד אלו מפני אלו?"214. 

שני הפסוקים מלמדים אפוא, שלא רק ישראל, אלא גם מצרים ואשור נקראים 'ַמֲעֵׂשה 
ָיַדי'. גם הם מעשה ידיו של הקדוש ברוך הוא, והוא מצטער בכילויים, גם אם אבדנם 

210  יונה ד' י-יא.
211  סנהדרין ל"ט ב.

212  שמות רבה כ"ג ז'.
213  מכילתא בשלח ה'.

214  סנהדרין צ"ח ב. רש"י: הקדוש ברוך הוא מצטער בעצמו כיולדה, ואומר בשעה שמעביר העובדי 
כוכבים מפני ישראל: היאך אאביד אלו מפני אלו. 

מתחייב למען הצלת ישראל215. 

ביציאת	מצרים
בעבר  ביניהם  הקשר  על  מלמדת  לישראל,  בעתיד  להצטרף  למצרים  הדרך  פתיחת 
בשעבוד מצרים. היא מרככת את רוע המצרים בעבר, ומטשטשת את הקוטביות ביחסי 
שני העמים. דרך התיקון הנפתחת לעתיד לבוא בפני המצרים הייתה פתוחה גם בשעת 
היציאה. הם היו אמורים להכיר בישראל ולתמוך ביציאתם. יש אפוא לשנות דגשים 

בהבנת פרשת יציאת מצרים: 

ְוַיַעְבֻדִני החוזרת שבע פעמים216, אינה תכסיס אלא אמת.  ַעִּמי  א. התביעה ַׁשַּלח ֶאת 
מעבודת  המצרים  בהסכמת  ישראל  את  להוציא  הייתה  השכינה  מגמת  מלכתחילה 
המצרים לעבודת ה': ַוֹּיאֶמר ִּכי ֶאְהֶיה ִעָּמְך ְוֶזה ְּלָך ָהאֹות ִּכי ָאֹנִכי ְׁשַלְחִּתיָך ְּבהֹוִציֲאָך ֶאת 
ָהָעם ִמִּמְצַרִים ַּתַעְבדּון ֶאת ָהֱאֹלִהים ַעל ָהָהר ַהֶּזה217. ומי שמכיר בעבדותם של ישראל 
לשכינה, כבר ויתר על אחיזתו בהם. בקשת משה לשתף את פרעה בעבודה זו, אינה 
קינטור אלא הזמנה חיובית: ַוֹּיאֶמר מֶׁשה ַּגם ַאָּתה ִּתֵּתן ְּבָיֵדנּו ְזָבִחים ְוֹעֹלת ְוָעִׂשינּו ַלה' 

ֱאֹלֵהינּו218. 

ֶכְנָּתּה ּוִמָּגַרת ֵּביָתּה ְּכֵלי ֶכֶסף ּוְכֵלי ָזָהב ּוְׂשָמֹלת ְוַׂשְמֶּתם  ה ִמּׁשְ ב. הבקשה: ְוָׁשֲאָלה ִאּׁשָ
ְוִנַּצְלֶּתם ֶאת ִמְצָרִים219, אינה הערמה תכסיסית כדי לנצל את  ְּבֹנֵתיֶכם  ְוַעל  ְּבֵניֶכם  ַעל 
המצרים, אלא תרומה עממית של המצרים לישראל, שניתנה מרצונם לסייע ליציאתם. 

וזהו ביאורה: 

"ושאלה אשה משכנתה - במתנה גמורה וחלוטה, שהרי כתוב: ונתתי את חן 
העם. כמו: שאל ממני ואתנה גוים נחלתך. זהו עיקר פשוטו ותשובה למינים"220. 

אלא שמול העם המצרי עמד פרעה, שהקשה את לבו וסירב, לכן התגלגלו הדברים 
אחרת, וישראל יצאו ביד חזקה ובזרוע נטויה. 

באו  המכות  עשר  כואבת.  אחת  במכה  היה  די  ממצרים  ישראל  את  להוציא  כדי  ג. 
כתהליך חינוכי דו-צדדי להכרה בגדולת ה', הוא כוון גם כלפי ישראל וגם כלפי מצרים, 

215  וכן בשמות רבה מ"ו ה', ובמדרשים מאוחרים, בתי מדרשות ח"ב, "מדרש אלפא ביתות", ג', ותנא 
דבי אליהו רבה כ'. 

216  שמות ה' א, ז' טז, כו, ח' טז, ט' א, יג, י' ג.
217  שמות ג' יב.
218  שמות י' כה.
219  שמות ג' כב.

220  רשב"ם. ולא אמר 'מעם שכנתה', כמו במשפטים 'וכי ישאל איש מעם רעהו', ובחנה 'אשר שאלתי 
מעמו, וגם אנכי השאלתיהו'.
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כאמור: ְוָיְדעּו ִמְצַרִים ִּכי ֲאִני ה'221. 

ד. התורה סיכמה את יחסי ישראל ומצרים באופן חיובי: ֹלא ְתַתֵעב ִמְצִרי ִּכי ֵגר ָהִייָת 
ַעֹּנתֹו  ְלַמַען  ִמִּסים  ָׂשֵרי  ָעָליו  "ַוָּיִׂשימּו  רעה:  לישראל  עשו  אמנם  המצרים  ְבַאְרצֹו222. 
ְּבֵני  ֶאת  ִמְצַרִים  ַוַּיֲעִבדּו  ַרַעְמֵסס...  ְוֶאת  ִּפֹתם  ֶאת  ְלַפְרֹעה  ִמְסְּכנֹות  ָעֵרי  ַוִּיֶבן  ְּבִסְבֹלָתם 
ֶדה ֵאת  ִיְׂשָרֵאל ְּבָפֶרְך. ַוְיָמֲררּו ֶאת ַחֵּייֶהם ַּבֲעֹבָדה ָקָׁשה ְּבֹחֶמר ּוִבְלֵבִנים ּוְבָכל ֲעֹבָדה ַּבּׂשָ
ָּכל ֲעֹבָדָתם ֲאֶׁשר ָעְבדּו ָבֶהם ְּבָפֶרְך"223, אף על פי כן התורה מתייחסת אליהם בסלחנות 
אותם  קיבלו  הם  אדרבה,  ישראל,  שונאי  אינם  המצרים  כלומר,  זכות.  להם  ומוצאת 
כגרים בשעת הרעב. מטרתם לא הייתה להשמיד את ישראל אלא לנצל אותם. חכמים 

הסיקו מכאן לקח מוסרי כללי: 

דשתית  בירא  אינשי:  דאמרי  מילתא  הא  מנא  מרי,  בר  לרבה  רבא  ליה  "אמר 
מיניה לא תשדי ביה קלא? )תרגום: מהו המקור לפתגם העממי: בור ששתית 
ממנה, אל תזרוק בה אבן?( א"ל דכתיב: ֹלא ְתַתֵעב ֲאֹדִמי ִּכי ָאִחיָך הּוא ֹלא ְתַתֵעב 

ִמְצִרי ִּכי ֵגר ָהִייָת ְבַאְרצֹו"224. 

כפיות טובה היא פגם מוסרי אישי עמוק, אפילו ביחסו של האדם אל הדומם, בוודאי 
ביחס לאדם, ועל אחת כמה וכמה ביחס לשכינה225. 

תיקון	הרשעה
לקח זה הוא עיקרון כללי: לכל הבריות יש תיקון והם עתידים להתקרב226. כך פתחו 

221  שמות ז' ה וכן י"ד ד, יח.
222  דברים כ"ג ח.

223  שמות א' יא- טז.
224  בבא קמא צ"ב ב.

225  ראה  תשובות הר"י מגאש, רב.
אהבתי  'תחת  ד(  קט,  )תהלים  הכתוב  שאמר  זה  וכו'  עצרת  השמיני  "ביום  לכך:  רבים  מקורות    226
אומות.  על שבעים  פרים  לפניך שבעים  ישראל מקריבין  בחג,  מוצא  ואני תפלה'. אתה  ישטנוני, 
אמרו ישראל, 'רבון העולמים, הרי אנו מקריבין עליהם שבעים פרים, והיו צריכין לאהוב אותנו, והם 

שונאין אותנו שנאמר 'תחת אהבתי ישטנוני' )במד"ר כא, כד(.
"נכרי הזריז בשבע מצוות וכו' אל תזלזלהו אלא תכבדהו יותר מישראל שאינו עוסק בתורה" )ספר   

חסידים פסקא שנ"ח(. 
"מי שהוא אוהב את הש"י )הוא( אוהב את הבריות שהם ברואיו ית'" )מהר"ל דרך חיים א' ו'(. "כי   

בשביל שהוא אוהב את השי"ת, אוהב את בריותיו" )שם א' י"ב(.
"לכבד הבריות כולם, אחר שיכיר בהם מעלת הבורא אשר יצר את האדם בחכמה. ויראה בעצמו   
שהרי הם נכבדים מאד, שנטפל יוצר הכל החכם הנעלה על כל בבריאתם. ואילו יבזה אותם, ח"ו 

נוגע בכבוד יוצרם" )"תומר דבורה", סוף פ"ב(.
יאבדם. שהרי החכמה העליונה היא  ולא  יבזם  "צריך להיות רחמיו פרוסים על כל הנבראים, לא   
פרוסה על כל הנבראים, דומם וצומח וחי ומדבר וכו' וכו'. כן יהיו רחמי האדם על כל מעשיו יתברך" 

חכמים פתח גם לגדולי הרשעים: 

"מבני בניו של המן למדו תורה בבני ברק, מבני בניו של סיסרא למדו תינוקות 
שמעיה  אינון?  מאן  ברבים,  תורה  למדו  סנחריב  של  בניו  מבני  בירושלים, 

ואבטליון"227.

וכן אמרו: 
"פושעי אומות העולם בגופן יורדין לגיהנם ונידונין בה שנים עשר חדש. לאחר 
רגלי  כפות  תחת  מפזרתן  ורוח  נשרפת,  ונשמתן  כלה  גופן  חדש  עשר  שנים 

צדיקים, שנאמר: ְוַעּסֹוֶתם ְרָׁשִעים ִּכי ִיְהיּו ֵאֶפר ַּתַחת ַּכּפֹות ַרְגֵליֶכם"228. 

עונש הרשעים קצוב, ואחריו יזכו אף הם להשתתף בטובה, כחלק מגורלם של הצדיקים.

מרן הרב ראה באמירה זו מתווה כללי לדרך התנהלות הרשעה בעולם: 

הקדמוניה,  התכנית  כל  איבוד  זה,  יצירה  גילגול  צער  הוא  ומר  רע  "כמה 
והתחדשות האופי בפנים חדשות, אפר תחת כפות רגלי צדיקים, ומדרס לכל 
היקום. וממעמקים תהומיים הללו, עולם חדש מתכונן, אפס המץ, ָּברּוְך ַעִּמי 

ִמְצַרִים. ּוַמֲעֵׂשה ָיַדי ַאּשּׁור, בני בניו של המן למדו תורה בבני ברק"229. 

התוכנית האלוהית היא שהאדם יזכה בטובה באמצעות בחירתו הטובה. אך גם כאשר 

)"תומר דבורה", סוף פרק ג'(.
"ויאהב את כל הבריות, אפילו גויים" )רבי חיים ויטאל, "שערי קדושה", חלק א שער חמישי(.   

יאהב  אלילים  עובדי  ואפילו  אדם,  לכל  נאמנה  אהבתו  להיות  זאת  חמודה  במדה  המחזיק  "צריך   
חוטאים'  ולא  חטאים  'יתמו  רז"ל  כמ"ש  בלבד.  מעשיהם  אלא  ישנא  ולא  ה',  יצורי  שהם  בבחינה 
)ברכות י'(. אבל יתפלל עליהם שיחזירם השי"ת בתשובה, ויזכו אל הטובה. ואמרו )חז"ל, אבות, פרק 
א, ופרק ג( 'הוי מקבל כל האדם בשמחה ובסבר פנים יפות'. 'והוי מקדים בשלום כל אדם, אפילו עם 
עכו"ם בשוק )ברכות יז.(. ובישראל חברו מצוה עליו מן התורה לאהוב אותו כנפשו, שנאמר ואהבת 
לרעך כמוך. והוא יסוד כל התורה, אם עושה כן מ)תוך( אהבת המקום" )ר' יעקב עמדין "מגדל עוז", 

עליית אהבה, פרק י"ב(.
"אהבת הבריות צריכה טיפול מרובה, להרחיבה ברוחב הראוי לה. וכו'. המעמד היותר עליון באהבת   
הבריות צריכה לקחת אהבת האדם, והיא ג"כ צריכה להתפשט על כל האדם כולו, למרות שינויי 
דעתן  לסוף  לרדת  הדבר  נכון  והאקלימים.  גזעים  החילוקים של  ולמרות  ואמונות,  בדתות  דיעות 
של העמים והקיבוצים השונים, כמה שאפשר, ללמוד את אופיים ואת תכונותיהם וכו'. וצרות עין 
הגורמת לראות בכל מה שמחוץ לגבול האומה המיוחדת, אפילו אם הוא חוץ לגבול ישראל, רק 
כיעור וטומאה, היא אחת המחשכים היותר נוראים, שגורמים הריסה כללית לכל בנין הטוב הרוחני, 
שכל נפש עדינה מצפה לאורו" )ח' קבצים, ח"א תקצ"ג, מדות הראי"ה אהבה י ושם ה, וכן באורות, 
עמ' קמט, פסקא ה'. וראה "אורות הקודש", ח"ב עמ' תמד-תמה; ח"ג עמ' שמט; ח' קבצים, ח"א 

תת"ז ותתפ"ט, ח"ג ד' וכ', קובץ ו', רסג-רסד, קובץ ז' קיב(.
227  גיטין נ"ז ב, סנהדרין צ"ו ב.

228  מלאכי ג' כ-כא. ראש השנה י"ז א.
229  קובץ ז' קפ"ב, אורות הקודש ג' צ"ו.
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בחרו ברע, אין מוותרים עליהם. המגמה האלוהית היא שכולם יצטרפו לטובה, על כן 
גם כאשר אינם יכולים להשתתף בתיקון בזכות עצמם, יהיה להם חלק בו כאפר תחת 
כפות רגלי הצדיקים. כל מה שהיה אמור להיות מושג ברצון חופשי, יתקיים לבסוף גם 
שלא מרצון, וכולם יזכו לחלק בתיקון ובגאולה. לפיכך, 'ָּברּוְך ַעִּמי ִמְצַרִים' אינו מכוח 
עצמם, אלא ִּכי 'ָאֵפס ַהֵּמץ' )לעיל ט"ז ד(, כלתה לחלוחיתם, הם יתבטלו אל ישראל וכך 

יזכו להסתפח אל גורלם.

שתי תפיסות של גאולת ישראל עולות כאן: א. עם לבדד ישכון, נגד כל האומות. ב. 
גאולת ישראל היא גאולת עולמים ותיקון עולם במלכות שדי. 

בו אמת אחת  יש  כאילו  מבינים את הכתוב  רק כאשר  קיימת  בין התפיסות  סתירה 
בלבד, וכל הפירושים האחרים טעות. ועלינו לבחור: ישראל, מצרים או אשור. אולם 
אמירה אלוהית היא נצחית ורב ממדית, יש בה ריבוי משמעויות וכולן אמת. גם פשט, 
בשלבים  בעולם  ומתגשמת  המופיעה  הגדולה,  האמת  מן  חלק  הם  וסוד,  דרש  גם 
שונים. בעולם שלנו, מצרים ואשור היו אומות רשעות ואכזריות שאין להן תקומה, אך 
לעתיד לבוא, במסגרת התיקון העולמי השלם, יימצא לכולן מקום באמצעות ישראל. 

ְּפנּו	ֵאַלי	ְוִהָּוְׁשעּו	ָּכל	ַאְפֵסי	ָאֶרץ	
כאשר אומות העולם משתפות פעולה לקדם את התכנית השמיימית, מקבלים אותן 
בזרועות פתוחות. כורש, הגוי, נקרא בכינוי מדהים של קרבה: 'ִלְמִׁשיחֹו ְלכֹוֶרׁש' )מ"ה 
א(. ונוסח הצהרתו מובא במקרא בלשון אדם ירא שמים: "ֹּכה ָאַמר ֹּכֶרׁש ֶמֶלְך ָּפַרס ֹּכל 
ם ֲאֶׁשר  ָמִים ְוהּוא ָפַקד ָעַלי ִלְבנֹות לֹו ַבִית ִּבירּוָׁשלִַ ַמְמְלכֹות ָהָאֶרץ ָנַתן ִלי ה' ֱאֹלֵהי ַהּׁשָ

ִּביהּוָדה230. 

הקדוש ברוך מציע לעמים לפנות אליו, ומבטיח להם ישועה. אף מכריז שעתידים כל 
בני האדם לקבל עליהם את אלהותו ולעבדו: ְּפנּו ֵאַלי ְוִהָּוְׁשעּו ָּכל ַאְפֵסי ָאֶרץ ִּכי ֲאִני ֵאל 
ַבע ָּכל ָלׁשֹון.  ְוֵאין עֹוד. ִּבי ִנְׁשַּבְעִּתי ָיָצא ִמִּפי ְצָדָקה ָּדָבר ְוֹלא ָיׁשּוב ִּכי ִלי ִּתְכַרע ָּכל ֶּבֶרְך ִּתּׁשָ

ַאְך ַּבה' ִלי ָאַמר ְצָדקֹות ָוֹעז ָעָדיו ָיבֹוא ְוֵיֹבׁשּו ֹּכל ַהֶּנֱחִרים ּבֹו )מ"ה כב-כה(.
הנביא קורא לכל בני האדם להתקרב: "ְוַאל ֹיאַמר ֶּבן ַהֵּנָכר ַהִּנְלָוה ֶאל ה' ֵלאֹמר ַהְבֵּדל 
ָקְדִׁשי  ַהר  ֶאל  ַוֲהִביאֹוִתים  ָיֵבׁש...  ֵעץ  ֲאִני  ֵהן  ַהָּסִריס  ֹיאַמר  ְוַאל  ַעּמֹו  ֵמַעל  ה'  ַיְבִּדיַלִני 
ְוִׂשַּמְחִּתים ְּבֵבית ְּתִפָּלִתי עֹוֹלֵתיֶהם ְוִזְבֵחיֶהם ְלָרצֹון ַעל ִמְזְּבִחי ִּכי ֵביִתי ֵּבית ְּתִפָּלה ִיָּקֵרא 
ְלָכל ָהַעִּמים" )נ"ו א-ז(. ומשתמש כלפי בני הנכר באותה לשון שנאמרה על הלוויים: 
"ְוַגם ֶאת ַאֶחיָך ַמֵּטה ֵלִוי ֵׁשֶבט ָאִביָך ַהְקֵרב ִאָּתְך ְוִיָּלוּו ָעֶליָך ִויָׁשְרתּוָך"231. אך גם ישראל 
יתקדמו, וביחס לגויים ייחשבו ישראל ככהנים, הפער בינם לבין העמים נשמר: ְוַאֶּתם 

230  ספר עזרא א' ב, אלא שכורש כתב נוסחים דומים גם לעמים אחרים.
231  במדבר י"ח ב.

ֹּכֲהֵני ה' ִּתָּקֵראּו, ְמָׁשְרֵתי ֱאֹלֵהינּו ֵיָאֵמר ָלֶכם, ֵחיל ּגֹוִים ֹּתאֵכלּו ּוִבְכבֹוָדם ִּתְתַיָּמרּו )ס"א ו(. 

בעקבות ישעיהו גם נביאים אחרים נתנבאו שבאמצעות ישראל תבוא השראה אלוהית 
אל כל אומות העולם:

ַּבּיֹום  ַרִּבים ֶאל ה'  ְוִנְלוּו גֹוִים  ְנֻאם ה'.  ְוָׁשַכְנִּתי ְבתֹוֵכְך  ָבא  ִהְנִני  ִּכי  ִצּיֹון  ְוִׂשְמִחי ַּבת  "ָרִּני 
ַההּוא ְוָהיּו ִלי ְלָעם, ְוָׁשַכְנִּתי ְבתֹוֵכְך..."232. 

ִּכי ָאז ֶאְהֹּפְך ֶאל ַעִּמים ָׂשָפה ְברּוָרה ִלְקֹרא ֻכָּלם ְּבֵׁשם ה' ְלָעְבדֹו ְׁשֶכם ֶאָחד. ְוִיְׁשַּתֲחוּו לֹו 
ִאיׁש ִמְּמקֹומֹו ֹּכל ִאֵּיי ַהּגֹוִים"233. 

ְוַעד ְמבֹואֹו ָּגדֹול ְׁשִמי ַּבּגֹוִים ּוְבָכל ָמקֹום ֻמְקָטר ֻמָּגׁש ִלְׁשִמי ּוִמְנָחה  "ִּכי ִמִּמְזַרח ֶׁשֶמׁש 
ְטהֹוָרה ִּכי ָגדֹול ְׁשִמי ַּבּגֹוִים ָאַמר ה' ְצָבאֹות... ִּכי ֶמֶלְך ָּגדֹול ָאִני ָאַמר ה' ְצָבאֹות ּוְׁשִמי נֹוָרא 

ַבּגֹוִים"234. 

ִּבְׁשַנת	ֹּבא	ַתְרָּתן	ַאְׁשּדֹוָדה	.	6

ֶחם  ּור ַוִּיּלָ לֹח אֹתֹו ַסְרגֹון ֶמֶלְך ַאּשׁ ׁשְ ּדֹוָדה ּבִ ן ַאׁשְ ַנת ּבֹא ַתְרּתָ ׁשְ פרק כ' )א( ּבִ

ְעָיהּו ֶבן ָאמֹוץ ֵלאמֹר  ְיׁשַ ַיד  ּבְ ְיהָֹוה  ר  ּבֶ ּדִ ֵעת ַהִהיא  ּבָ ָדּה: )ב(  ַוִּיְלּכְ ּדֹוד  ַאׁשְ ּבְ

ן ָהלְֹך ָערֹום  ק ֵמַעל ָמְתֶניָך ְוַנַעְלָך ַתֲחלֹץ ֵמַעל ַרְגֶליָך ַוַּיַעׂש ּכֵ ְחּתָ ַהּשַׂ ֵלְך ּוִפּתַ

ִנים אֹות  לׁש ׁשָ ְעָיהּו ָערֹום ְוָיֵחף ׁשָ י ְיׁשַ ר ָהַלְך ַעְבּדִ ֲאׁשֶ ְוָיֵחף: )ג( ַוּיֹאֶמר ְיהָֹוה ּכַ

ְוֶאת  ִמְצַרִים  ִבי  ׁשְ ּור ֶאת  ַאּשׁ ֶמֶלְך  ִיְנַהג  ן  ּכֵ ּכּוׁש: )ד(  ְוַעל  ִמְצַרִים  ּומֹוֵפת ַעל 

ְוַחּתּו  )ה(  ִמְצָרִים:  ֶעְרַות  ת  ׁשֵ ַוֲחׂשּוַפי  ְוָיֵחף  ָערֹום  ּוְזֵקִנים  ְנָעִרים  ּכּוׁש  לּות  ּגָ

ּיֹום  ּבַ ַהֶּזה  ָהִאי  ב  יׁשֵ ְוָאַמר  )ו(  ם:  ְפַאְרּתָ ּתִ ִמְצַרִים  ּוִמן  ָטם  ַמּבָ ִמּכּוׁש  ָובֹׁשּו 

ּור ְוֵאיְך  ֵני ֶמֶלְך ַאּשׁ ֵצל ִמּפְ ם ְלֶעְזָרה ְלִהּנָ ר ַנְסנּו ׁשָ ֵטנּו ֲאׁשֶ ה כֹה ַמּבָ ַההּוא ִהּנֵ

ֵלט ֲאָנְחנּו: ִנּמָ

ַתְרָּתן  ֹּבא  ִּבְׁשַנת  ורקעה:  זמנה  את  מציינת  הנבואה  כותרת  וסתומה.  קצרה  הפרשה 
ַאְׁשּדֹוָדה )א(235, אבל הנבואה אינה על אשדוד אלא אֹות ּומֹוֵפת ַעל ִמְצַרִים!?

232  זכריה ב' יד-טז.
233  צפניה ב' ט, יא.
234  מלאכי א' יא יד.

235  תרתן הוא כינוי אשורי לשר בכיר ומשנה  למלך. מן התעודות האשוריות אפשר ללמוד שהיו שני 
שלבים למרד האשדודי. בתחילה מרד עזורי מלך אשדוד באשור והם כבשו אותה ומינו במקומו 
אחימתי  את  והדיח  התקומם  האשדודי  שהעם  אלא  באשור.  כנראה  שתמך  אחימתי,  אחיו  את 
וכרת ברית עם מצרים. אז בא סרגון ועשה באשדוד  ימני שביצר את המקום  ומינה במקומו את 
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פרק כ י. המשאות על העמים

הנביא מזדהה לכאורה עם סבלם של עמים זרים, וממחיש זאת במעשה קיצוני חריג: 
ַּכֲאֶׁשר ָהַלְך ַעְבִּדי ְיַׁשְעָיהּו ָערֹום ְוָיֵחף ָׁשלׁש ָׁשִנים אֹות ּומֹוֵפת ַעל ִמְצַרִים ְוַעל ּכּוׁש )ג(. 
סולידריות כזו מבטאת את עומק תפיסתו האוניברסאלית של הנביא. הוא פורש את 
כנפיו על האומות, אפילו הרחוקות ביותר, וחש באופן בלתי אמצעי את כובד סבלם. 
במעשה  להדגים  שנצטווה  או  הנביא,  של  ספונטאנית  מחווה  זו  הייתה  האם  אולם 

סמלי את חורבן כוש ומצרים? 
העם  את  לזעזע  שבכוחם  מעשים  בגופו  ולעשות  להתמסר  ועליו  שליח  הוא  הנביא 
ערעור,  ללא  האלוהי  הציווי  את  לקבל  ישעיהו  של  נכונותו  שליחותו.  את  ולשרת 

להתמזג עם נבואתו, זיכתה אותו פה בתואר הכבוד 'ַעְבִּדי': 

"ישעיהו קרא עצמו עבד, שנאמר: יוצרי מבטן לעבד לו )מ"ט ה(, והקדוש ברוך 
הוא קראו עבד שנאמר: עבדי ישעיהו"236. 

ישראל.  עם  הזדהות  של  וחריגים  משונים  מעשים  לעשות  צווה  נביא  רבות  פעמים 
הנביא נטל על עצמו את גורל העם ונשא בסבלו, ובצעד זה פעל פעולה כפולה, הוא 
עורר את העם לתשובה, וצערו התקבל בשמים, וכיפר על ישראל מפני הדין הקשה237. 
ולא עוד אלא שהשפיל את עצמו, התבזה למענם  זרים,  כאן עשה זאת הנביא למען 
שמסקנת  מתמיהה,  כה  כזו  קיצונית  מחווה  ונלעג.  מגוחך  עצמו  ועשה  חריף,  ביזוי 

המינים היתה: 
"אלהיכם גחכן הוא!"238. 

גם חכמים תמהו: "ערום, ערום ממש?" והם ריככו את חומרת הדברים: "אלא בבגדים 
בלויים"239. ערום איננו כביום היוולדו, אלא בלוי וקרוע240. ואולי גם זאת לא נעשה כל 

שלוש השנים, אלא בהזדמנויות מיוחדות בהן עלה הנושא.

והיו ששללו את ביצוע המעשים הללו במציאות מכל וכול:

"חלילה לאלוה מתת נביאיו דומים לשוטים ולשיכורים ויצום לעשות מעשי השיגעון. 

שפטים. ימני ברח לדלתה המצרית, אך הוסגר לאשורים, על ידי הכושים שבאו מן הדרום וכבשו 
את הממלכה התחתונה.  

236   ספרי ואתחנן ב'.
237  ראה הרב סולובייצ'יק "על התשובה", "כפרה, ייסורים וגאולה", על מקומם של הייסורים בתהליך 

התשובה וכמותם.
238  סנהדרין ל"ט א ביחס ליחזקאל.

239  יומא ע"ז א.
240  שבת קי"ד א. וכן אמרו הפוסקים )רי"ף מגילה ט"ו א(: "פוחח - מי שבגדיו קרועים וכתפיו וזרועתיו 
כדכתיב:  פוחח,  נקרא  זה  כגון  ולמטה,  ידיו  אצילי  תחת  אזור  כעין  שעליו  בגדו  שנמצא  ערומות, 
ויעש כן הלוך ערום  ופתחת השק מעל מתניך, ומתרגמיהן: איזיל ותיסר שקא על חרצך. וכתיב: 
ויחף. ויאמר ה' כאשר הלך עבדי ישעיהו ערום ויחף, ומתרגמיהן: ואמר ה', כמה דאזל עבדי ישעיהו 

פוחח ויחף. הא למדת שהפוחח הוא החוגר חגור על מתניו ומניח כתפיו וזרועותיו פרועות".

כן באמרו, ַּכֲאֶׁשר ָהַלְך ַעְבִּדי ְיַׁשְעָיהּו ָערֹום ְוָיֵחף ָׁשלׁש ָׁשִנים - אמנם היה זה 'במראות 
אלוהים'"241. 

לדעתם, אירוע חזוני בעל עצמה אינו זקוק להמחשה במציאות, ואינו צריך להתבצע 
בפועל. די בדימויי החזון כדי שיסיק העם את המסקנות המתבקשות. אלא שהכתוב 

מדגיש גם את הביצוע: ַוַּיַעׂש ֵּכן ָהֹלְך ָערֹום ְוָיֵחף )ב(. 

ק	ֵמַעל	ָמְתֶניָך	ְוַנַעְלָך	ַתֲחֹלץ	ֵמַעל	ַרְגֶליָך		.	7 ֵלְך	ּוִפַּתְחָּת	ַהּׂשַ
הציווי  הוא  מפתיע  שק,  ללבוש  נצטווה  שהנביא  מקום  בשום  נאמר  ולא  מאחר 

הפתאומי להסירם, הרי "עד עכשיו לא ציוהו לחגור שק שהוא אומר לו להתירה"? 
כמה פירושים ניתנו לכך: 

א. 'פיתוח השק' אין משמעותו הסרת השק242, אלא להפך, קשירתו והידוקו, "ותיסר 

זה  כי  והנכון בעיני  )א' א(:  241  רמב"ם, מורה נבוכים ח"ב מ"ו. בעקבותיו כתב האבן עזרא על הושע 
הנביא היה רואה במראות נבואה בחלום הלילה, שהשם אמר לו: לך קח לך אשת זנונים, והלך ולקח 
וילדה, כל זה במראות הנבואה. כאשר פירש: אם יהיה נביאכם, לבד ממשה  ידועה והרתה  אשה 
לבדו, ה' במראה אליו אתודע בחלום אדבר בו. ואל תתמה איך יראה בחלום וילך ויקח, והנה בחלום 
אדם בלא נבואה: ותאכלנה הפרות. וככה על ישעיהו הנביא: כאשר הלך עבדי ישעיהו ערום ויחף, זה 
היה במראה הנבואה, כי למה ילך הנביא ערום בעבור כוש ומצרים? וככה: קח לך לבנה. גם: שכב 
על צדך השמאלי. גם: ואתה קח לך חטין, גם דבר הזקן. והעד על כל זה, שאמר יחזקאל בתחילת 

ספרו: ואראה מראות אלהים, ואומר: במראות אלהים הביאני אל ארץ ישראל.
וכן פירש פה הרד"ק: הלוך ערום ויחף, הדבר הזה אין לפרשו כמשמעו שצוה האל את הנביא שילך ערום 
היה  לנביאיו לעשותם, אלא הכל  דברים שיצוה האל  אינם  והדומים להם  כל אלו  ויחף חלילה... 
במראה הנבואה שהיה רואה הנביא במראה הנבואה שהיה מצוה אותו האל שיעשה כך, והיה עושה 
כך במראה הנבואה ההיא. ואף על פי שיאריך הזמן כמו בזאת הנבואה שלש שנים, ובנבואת הושע: 
וילך ויקח ותהר ותלד בן. ואחר כך: ותהר ותלד בת, כל זה במראה הנבואה. ואף על פי שיראה שהיה 

זמן רב, הכל היה במראה הנבואה בפעם אחת.
אולם חכמים פירשו את נישואי הושע כמשמעם. והמלבי"ם בעקבותיהם לא ראה בכך כל פגם:   
והנה המפרשים נתקשה להם הענין איך צוה ה' להנביא לקחת אשת זנונים? וע"כ יאמר הראב"ע 
כהן,  היה  לא  הושע  כי  ואין מזה הכרח.  בדרך משל,  יפרשו  והת"י  הנבואה,  רק במראה  היה  שזה 
וזונה אינה אסורה לישראל. והלא מצאנו שצוה ה' להנביא גם דברים שלא יאותו כפי חקי התורה 
והיה הוראת שעה, כמו שצוה ליחזקאל לגלח בתער פאת ראשו וזקנו, ואליהו הקריב בשעת איסור 

הבמות.
לבין מעשים ממש.  נבואה  בין מראות  ומבחין  הדעות  בין  א'( מפשר  להושע  )הקדמה  אברבנאל   
כאשר הכתוב מעיד שהדבר היה בנבואה, כמו "היה דבר ה' אל אברם במחזה" )בראשית ט"ו א(. או 
"ותשא אתי רוח בין הארץ ובין השמים… במראות אלהים" )יחזקאל ח' ג(, הדבר היה במראה. וגם 
כאשר לא נאמר זאת במפורש, ייתכן שמדובר בנבואה. אבל במקום שהכתוב מעיד שהדבר נעשה 
בפועל, כמו "ויעש כן הלך ערום ויחף" )ישעיהו כ' ב( וכן "וילך ויקח את גמר בת דבלים" )הושע א' ג( 

אין להוציא את הדברים מפשוטם ולומר שזה משל. 
242  כמו: ִּפַּתְחָּת ַׂשִּקי ַוְּתַאְּזֵרִני ִׂשְמָחה תהילים ל' יב.
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סקא בחרצך". והחוגר שק בדוחק על בשרו תראה השק חקוקה בבשרו243. לפיכך כוונת 
הכתוב הפוכה: הנביא היה לבוש בגדי הדר, והוא מצווה עתה להסירם ולחגור שק.

ב. הנביא לבש שק ביוזמת עצמו, כאבל על אירועי דורו, ועתה צווה לחדד את המסר 
ולהחריפו, להסיר את השק וללכת עירום244. 

ג. לבישת השק לא הייתה אות אבל, אלא אות הכנעה, תשובה ותפילה245. 
על מה התפלל הנביא בעת המרד האשדודי באשור?

שידכאו  שאחרי  חשש  היה  האשורית,  הסכנה  גברה  האשדודי  המרד  התחיל  כאשר 
האשורים את המרד האשדודי, יפשטו גם על יהודה וימיטו עליה כלייה. ישעיהו הצטער 
ולבש ביוזמתו שק על בשרו כביטוי של הכנעה, הוא שטח את תפילתו לפני המקום 
להצלת ישראל מרוע הגזירה246. מגמתה של אשור הייתה ברורה שהרי התנגדותו של 
חזקיה אליה הייתה ידועה מכבר: ַוִּיְמֹרד ְּבֶמֶלְך ַאּׁשּור ְוֹלא ֲעָבדֹו247. לכן דרש עתה הנביא 
להתבטל לפני ה', ולא להסתמך בשחצנות על כוחו של האדם, ועל הברית עם מצרים. 
הצבא האשורי עלה על אשדוד, וכולם עקבו בחרדה אחרי מהלכיו. אך לאחר כיבוש 
הרווחה  סרה,  המועקה  יהודה.  על  עלה  ולא  הארץ  את  במפתיע  הצבא  עזב  אשדוד, 
באה, ישעיהו עמד להסיר את שקו מעליו. באותה שעה בא אליו הדיבור מן השמים 
שטעות היא בידו. השקט הוא אשליה, אין זו עת לרגיעה, להפך הסכנה גברה, כי אשור 
הנביא להסיר את שקו  צווה  בגדיו הטובים  לחזור אל  כן במקום  ועל  לחזור.  עתידה 
וללכת עירום ויחף. אֹות ּומֹוֵפת, צעד של אזהרה לירושלים שאין לסמוך על מצרים, כי 
גם היא עלולה לגלות. אמר, כי שלש שנים הלך, וזה אות ומופת על מצרים ועל כוש 

כי כן ילכו הם248.

אין זה אפוא מסר של סולידריות אל האומות, וצעד של שותפות עם כל אדם סובל 

243  כמו: ְמֻפָּתֹחת ִּפּתּוֵחי חֹוָתם )שמות ל"ט ו(. רש"י והתרגום, בהתאם לתפיסתם המרככת את ביזוי 
הנביא.

244  על מה התאבל הנביא בלבוש שק, ומדוע? אפשר לשער שהתאבל על חורבן שומרון )אברבנאל(.
245  יהודה אליצור, "בשנת בא תרתן אשדודה", בתוך "עיונים בספר ישעיהו", החוג לחקר המקרא בבית 
הנשיא, ח"א תשל"ו. על פי האמור במלכים-א כ"א כז: ַוְיִהי ִכְׁשֹמַע ַאְחָאב ֶאת ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ַוִּיְקַרע 
ק ַוְיַהֵּלְך ַאט. וכן ביונה ג' ו: ַוִּיַּגע ַהָּדָבר ֶאל ֶמֶלְך ִניְנֵוה ַוָּיָקם  ְּבָגָדיו ַוָּיֶׂשם ַׂשק ַעל ְּבָׂשרֹו ַוָּיצֹום ַוִּיְׁשַּכב ַּבּׂשָ
ָּכל ֲאֶׁשר  ָיַדע ֶאת  ּוָמְרֳּדַכי  ָהֵאֶפר. ובאסתר ד' א-ג:  ַוֵּיֶׁשב ַעל  ַוְיַכס ַׂשק  ֵמָעָליו  ַאַּדְרּתֹו  ַוַּיֲעֵבר  ִמִּכְסאֹו 
ַנֲעָׂשה ַוִּיְקַרע ָמְרֳּדַכי ֶאת ְּבָגָדיו ַוִּיְלַּבׁש ַׂשק ָוֵאֶפר ַוֵּיֵצא ְּבתֹוְך ָהִעיר ַוִּיְזַעק ְזָעָקה ְגֹדָלה ּוָמָרה. ַוָּיבֹוא ַעד 
ִלְפֵני ַׁשַער ַהֶּמֶלְך ִּכי ֵאין ָלבֹוא ֶאל ַׁשַער ַהֶּמֶלְך ִּבְלבּוׁש ָׂשק. ּוְבָכל ְמִדיָנה ּוְמִדיָנה ְמקֹום ֲאֶׁשר ְּדַבר ַהֶּמֶלְך 

ְוָדתֹו ַמִּגיַע ֵאֶבל ָּגדֹול ַלְּיהּוִדים ְוצֹום ּוְבִכי ּוִמְסֵּפד ַׂשק ָוֵאֶפר ֻיַּצע ָלַרִּבים.
246  אירוע דומה אירע כמה דורות אחר כך בימי יהויקים. כאשר הצבא הבבלי הגיע להלחם על אשקלון 
ָנה  ַבּׁשָ ַוְיִהי  ט(:  ל"ו  )ירמיה  הגזירה  רוע  את  להסיר  ובתפילה,  בצום  בחרדה,  ירושלים  התכנסה 
ַהֲחִמִׁשית ִליהֹוָיִקים ֶּבן ֹיאִׁשָּיהּו ֶמֶלְך ְיהּוָדה ַּבֹחֶדׁש ַהְּתִׁשִעי ָקְראּו צֹום ִלְפֵני ה' ָּכל ָהָעם ִּבירּוָׁשָלם ְוָכל 

ָהָעם ַהָּבִאים ֵמָעֵרי ְיהּוָדה ִּבירּוָׁשָלם.
247  מלכים-ב י"ח ז.

248  רד"ק.

ומדוכא, אלא פנייה ברורה אל ישראל על מה שיקבע ישירות את גורלם. יֵׁשב ָהִאי ַהֶּזה, 
הים התיכון, שנתנו את מבטחם במצרים  חופי  על  היושבים  ישראל,  הם אנשי ארץ 
בידי  גולים  אותם  לראות  הם  עתידים  נפש.  מפח  להם  תנחיל  אתם  והברית  וכוש, 
אשור. זה אות אזהרה מפני הצפון לישראל עצמם: ְוַחּתּו ָוֹבׁשּו ִמּכּוׁש ַמָּבָטם ּוִמן ִמְצַרִים 

ִּתְפַאְרָּתם )ה(, אם מצרים לא תוכל לאשור, ֵאיְך ִנָּמֵלט ֲאָנְחנּו?

ָערֹום	ְוָיֵחף.	8
ִמְצַרִים  ְׁשִבי  ֶאת  ַאּׁשּור  ֶמֶלְך  ִיְנַהג  ֵּכן  יצאו לגלות עירומים וחשופי שת:  כוש ומצרים 
עונש  זה  )ד(249.  ִמְצָרִים  ֶעְרַות  ֵׁשת  ַוֲחׂשּוַפי  ְוָיֵחף  ָערֹום  ּוְזֵקִנים  ְנָעִרים  ּכּוׁש  ָּגלּות  ְוֶאת 
קשה, אולם יש בו מידה של צדק היסטורי, הוא סוגר מעגל שמבראשית: ַוַּיְרא ָחם ֲאִבי 
ְמָלה ַוָּיִׂשימּו ַעל ְׁשֶכם  ְכַנַען ֵאת ֶעְרַות ָאִביו ַוַּיֵּגד ִלְׁשֵני ֶאָחיו ַּבחּוץ. ַוִּיַּקח ֵׁשם ָוֶיֶפת ֶאת ַהּׂשִ
ְׁשֵניֶהם ַוֵּיְלכּו ֲאֹחַרִּנית ַוְיַכּסּו ֵאת ֶעְרַות ֲאִביֶהם ּוְפֵניֶהם ֲאֹחַרִּנית ְוֶעְרַות ֲאִביֶהם ֹלא ָראּו250.

אמרו חכמים: 
ַוִּיַּקח ֵׁשם ָוֶיֶפת - אין כתיב ויקחו אלא ַוִּיַּקח, לימד על שם שנתאמץ במצוה יותר 
מיפת. לכך זכו בניו לטלית של ציצית. ויפת זכה לקבורה לבניו, שנאמר: אתן 

לגוג מקום שם קבר251. 

וחם שביזה את אביו נאמר בזרעו: ֵּכן ִיְנַהג ֶמֶלְך ַאּׁשּור ֶאת ְׁשִבי ִמְצַרִים ְוֶאת ָּגלּות 
ּכּוׁש ְנָעִרים ּוְזֵקִנים ָערֹום ְוָיֵחף ַוֲחׂשּוַפי ֵׁשת252. 

מתפתחת  שהתרבות  ככל  קוויו.  ויפי  בשריריו  הטבעי,  בגוף  לה  די  חומרנית  תרבות 
הרוחנית  המהות  את  ומחפשת  בסמלים  משתמשת  יותר,  מופשטת  נעשית  היא 
שמעבר לגוף. היא מסתירה על ידי בגד את גנות האיברים, ומבליטה אנשים חשובים 
תוכנו,  אל  החומר  מממשות  הכובד  עיקר  את  מעתיק  הכיסוי  סמליים.  כבוד  בבגדי 
יוצרת את מושגי הכבוד. כבוד  יוצר. התפיסה הרוחנית  אל הרושם והדימוי שהאדם 
האדם מחייב אותו לשמור על צלמו, על כבוד השכינה, כבוד הוריו, וכבוד חבריו לברית. 
ואילו החומרנות רואה רק את העכשווי, היא נאמנת רק לעצמה ולתועלתה, ואין לה 
מחוייבות להורים ומסורת הדורות. אם משתנות הנסיבות היא ממהרת לבגוד בעברה, 

לבטל את ערכיה, או לבגוד בבעלי בריתה הנאמנים. 
שם ויפת נזעקו לכבוד אביהם, כי כבודו היה ערך מקודש בעיניהם שחייבים לשמרו. שם 
התעורר לכך מעצמו וזכה בתוכן, בטלית של מצווה, שמעוררת את הקדושה הפנימית, 

249  בתחריטים האשוריים מופיעות הגליות מעין אלה שהנביא מתאר, ואפשר לראות שם כיצד הובלו 
השבויים בשיירות, כשהם עירומים ואזוקים באכזריות.

250  בראשית ט' כב-כג.
251  יחזקאל ל"ט יא.

252  רש"י על פי בראשית רבה ל"ו ו'.
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ויפת שנגרר אחריו, זכה לקבר, לכיסוי גנותו של הגוף המתפורר. חם השתמש במצב 
הזה לתועלתו וביזה אותו. ביניהם ובין חם נפערה תהום, והם יוכלו לתקשר רק אם 
תוצב היררכיה ברורה: ֶעֶבד ֲעָבִדים ִיְהֶיה ְלֶאָחיו. ניסיון חזקיה לכרות ברית עם מצרים 

נכשל, כי ערוות מצרים תחזור ותתגלה כאשר תתגלה בוגדנותה בבריתה ובנאמניה.

א	ִמְדַּבר	ָים	 ו(	ַמּׂשָ
ָחזּות	ָקָׁשה	ֻהַּגד	ִלי.	1

ֵמֶאֶרץ  א  ּבָ ר  ְדּבָ ִמּמִ ַלֲחלֹף  ֶגב  ּנֶ ּבַ סּופֹות  ּכְ ָים  ר  ִמְדּבַ א  ַמּשָׂ )א(  כ"א  פרק 

ֹוֵדד ׁשֹוֵדד ֲעִלי ֵעיָלם צּוִרי  ד ִלי ַהּבֹוֵגד ּבֹוֵגד ְוַהּשׁ ה ֻהּגַ נֹוָרָאה: )ב( ָחזּות ָקׁשָ

ִציֵרי  ן ָמְלאּו ָמְתַני ַחְלָחָלה ִציִרים ֲאָחזּוִני ּכְ י: )ג( ַעל ּכֵ ּתִ ּבַ ל ַאְנָחָתה ִהׁשְ ָמַדי ּכָ

ֲעָתְתִני ֵאת  צּות ּבִ ּלָ ָעה ְלָבִבי ּפַ י ֵמְראֹות: )ד( ּתָ מַֹע ִנְבַהְלּתִ ְ יֹוֵלָדה ַנֲעֵויִתי ִמּשׁ

ֹתה קּומּו  ִפית ָאכֹול ׁשָ ְלָחן ָצפֹה ַהּצָ ֻ ם ִלי ַלֲחָרָדה: )ה( ָערְֹך ַהּשׁ ִקי ׂשָ ף ִחׁשְ ֶנׁשֶ

חּו ָמֵגן:  ִרים ִמׁשְ ַהּשָׂ

נבואה חידתית עמומה, בעלת אווירת מסתורין. הנביא צופה אל משתה שרים פנימה, 
השמועה  באה  והחינגא  השתייה  באמצע  לחרדה.  פתאם  הפך  המשתה  כיצד  ורואה 
וכולם מחפשים בבהילות את  שפרצה המלחמה, הכוסות נשמטים, המשקה נשפך, 

הנשק. 

מציגה  )א(,  נֹוָרָאה  ֵמֶאֶרץ  ָּבא  ִמִּמְדָּבר  ַלֲחֹלף  ַּבֶּנֶגב  ְּכסּופֹות  ָים  ִמְדַּבר  א  ַמּׂשָ הכותרת: 
צירוף חריג ומוזר, מדבר או ים?

ָּבֶבל.  ָנְפָלה  ָנְפָלה,  בבל:  על  מדובר  דבריו,  בסוף  התפרש  הנושא  מדבר?  הנביא  במי 
והסבר הכותרת הוא: בבל, הנמצאת בין המדבר הסורי, ובין נהר הפרת והים הפרסי. 

הסופה היא משל לתוכן הנבואה עצמו, בו מתוארים צבאות עילם ומדי, העולים לכבוש 
את בבל בסערה253. 

ַלֲחֹלף. רוח הנבואה עוברת כסופה  ַּבֶּנֶגב  ְּכסּופֹות  והיא משל לתהליך הנבואה עצמו, 

253  רש"י. אלא שהמדרש באופן מפתיע ראה פה רמז ציורי דווקא לצבא בבל הגדולה, העתיד לעלות 
על ארץ ישראל ולהחריב את המקדש: "אמר ר' לוי: אין לך עלעול קשה יותר מן העילעול הזה, שהוא 
בא מן הצפון ועולה ומכסיף את הבריות שנתונות בדרום. ואיזה זה? זה נבוכדנצר שעלה מן הצפון 
והחריב בית המקדש שנתון בדרום" שיר השירים רבה ג' ו'. מאחר והנבואה מדברת על אבדנה של 
בבל עצמה, ולא על ניצחונותיה. המדרש מכוון להגדיל את מפלת הצבא הבבלי, כאשר הוא מתאר 
אותו מסתער בשחצנות וגאווה על ירושלים, ואינו חש או יודע שכבר עבר את נקודת השיא, עבר 

זמנו ובטל כוחו, הוא נבגד ונשדד, וסופו ליפול בידי אויביו. 

על האדם ומזעזעת את נפשו. בדומה לתיאורו של אליפז התימני: ְורּוַח ַעל ָּפַני ַיֲחֹלף 
ְּתַסֵּמר ַׂשֲעַרת ְּבָׂשִרי254. 

הנביא מתאר את שעובר עליו בשעת החזון: ָמְלאּו ָמְתַני ַחְלָחָלה ִציִרים ֲאָחזּוִני ְּכִציֵרי 
יֹוֵלָדה )ג(, זה ביטוי חזק לעוצמת הנבואה. הנביא כה מזדהה עם אשר הוא רואה, עד 

שהוא חש בעצמותיו את בהלת הבבלים בבוא הפורענות255. 
המדרש תמה על הצמד 'ִמְדַּבר ָים', שנראה כסתירה, ומצא בו פתח תקווה: 

באותה שעה )של משתה בלשצר( נתקבצו כל ישראל אצל דניאל, ואמרו לו: 
רבינו דניאל, כל הנבואות הרעות והקשות שנתנבא ירמיה באו עלינו, ונבואה 
אחת טובה שנתנבא עלינו: כי לפי מלאת לבבל שבעים שנה256 עדיין לא באה. 
אמר להם: הביאו לי ספר ישעיה. התחיל קורא והולך עד שהגיע לפסוק זה: 
א ִמְדַּבר ָים ְּכסּופֹות ַּבֶּנֶגב. אם ים, למה מדבר, ואם מדבר למה ים? אלא אלו  ַמּׂשָ
ארבע מלכויות שהן משולות כחיות כדכתיב: וארבע חיון רברבן257, רבי חנינא 
אמר רבי יוחנן: שניין דא מן דא, מכותיהן שונות זו מזו. אם זכיתם מן ימא, ואם 
ולא מכיה, נפקא מן חורשא  ימא  לאו מן חורשא. מה הדא חיותא סלקא מן 

מכיה, כך אם זכיתם אין אומות מושלות בכם258. 

בין  לומד המדרש להבדיל  וממנו  דניאל,  בחזון  נמצא  בישעיהו  זה  פירושו של פסוק 
ֵחיָון  ְוַאְרַּבע  החיות:  ארבע  חזון  את  בתחילה  ראה  דניאל  המדבר.  לסכנת  הים  סכנת 
ַרְבְרָבן ָסְלָקן ִמן ַיָּמא ָׁשְנָין ָּדא ִמן ָּדא. והנה כולן עולות מן הים. בפרק הבא הוא עומד 
בגבו אל ה'אובל' הנהר, שם עומד האיל בעל הקרניים והנה הוא רואה את צפיר העזים 
ְוִהֵּנה ְצִפיר ָהִעִּזים ָּבא ִמן ַהַּמֲעָרב ַעל ְּפֵני  ַוֲאִני ָהִייִתי ֵמִבין  בא מן המדבר, מן המערב: 
ָכל ָהָאֶרץ ְוֵאין נֹוֵגַע ָּבָאֶרץ ְוַהָּצִפיר ֶקֶרן ָחזּות ֵּבין ֵעיָניו. ַוָּיֹבא ַעד ָהַאִיל ַּבַעל ַהְּקָרַנִים ֲאֶׁשר 
ָרִאיִתי ֹעֵמד ִלְפֵני ָהֻאָבל ַוָּיָרץ ֵאָליו ַּבֲחַמת ֹּכחֹו. ּוְרִאיִתיו ַמִּגיַע ֵאֶצל ָהַאִיל ַוִּיְתַמְרַמר ֵאָליו 
ַאְרָצה  ַוַּיְׁשִליֵכהּו  ְלָפָניו  ַלֲעֹמד  ָּבַאִיל  ֹכַח  ָהָיה  ְוֹלא  ְקָרָניו  ְׁשֵּתי  ֶאת  ַוְיַׁשֵּבר  ָהַאִיל  ֶאת  ַוַּיְך 

ַוִּיְרְמֵסהּו ְוֹלא ָהָיה ַמִּציל ָלַאִיל ִמָּידֹו259.
גורם  הן  העולם,  על  ומאיימות  והרחב  הגדול  הים  מן  המגיחות  האימתניות  הבריות 
חיצוני שאינו חלק ממשי ממנו. האיום הגלום במדבר מוכר ורגיל, אבל הוא, הוא יותר 

גדול וממשי, כי הוא נמצא כאן ועכשיו.

254  איוב ד' טו.
255  אפשר שיש כאן גם ביטוי של הזדהות עם הבבלים, כמו בפרק הקודם ביחס למצרים. הנביא אינו 
אדיש לגורל האנשים, ולעולם שמורה בלבו תחושה של סולידריות עם הסובלים, גם כאשר הם 

מקבלים את עונשם בדין.
256  ירמיהו כ"ט י.

257  דניאל ז' ג.
258  שיר השירים רבה ג' ו'.

259  דניאל ח' ה-ז.
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פרק כא י. המשאות על העמים

כי הים הוא רחוק מן הישוב, ואם זוכין ישראל אז האומות אין להם המציאות 
הגמור, כמו דבר שהוא בים אין לו המציאות. ולכך הדגים שהם בים אין להם 
שחיטה260, וזה מפני שאין להם המציאות, כי המציאות הוא בישוב. ולפיכך אם 
ישראל זוכים, אין למלכות כח והם עולים מן הים. כלומר, שהתחלת הווייתם 
אין כח חזק להם עד שהם עולים מן הים. ואם אין זוכים ואז עולים מחורשא 
שהוא בישוב, אף כי היער הוא נבדל מן הישוב גם כן, שהרי אין שם בני אדם רק 

חיות, אבל מכל מקום אינו לגמרי נבדל מן הישוב"261.

ַעל	ִמְׁשַמְרִּתי	ָאֹנִכי	ִנָּצב	.	2

יד: )ז( ְוָרָאה ֶרֶכב  ר ִיְרֶאה ַיּגִ ה ֲאׁשֶ י כֹה ָאַמר ֵאַלי ֲאדָֹני ֵלְך ַהֲעֵמד ַהְמַצּפֶ )ו( ּכִ

ב: )ח( ַוִּיְקָרא ַאְרֵיה  ב ַרב ָקׁשֶ יב ֶקׁשֶ ָמל ְוִהְקׁשִ ים ֶרֶכב ֲחמֹור ֶרֶכב ּגָ ָרׁשִ ֶצֶמד ּפָ

ילֹות:  ל ַהּלֵ ב ּכָ י ָאֹנִכי ִנּצָ ַמְרּתִ ִמיד יֹוָמם ְוַעל ִמׁשְ ה ֲאדָֹני ָאֹנִכי עֵֹמד ּתָ ַעל ִמְצּפֶ

ְוָכל  ֶבל  ּבָ ָנְפָלה  ָנְפָלה  ַוּיֹאֶמר  ַוַּיַען  ים  ָרׁשִ ּפָ ה ֶזה ָבא ֶרֶכב ִאיׁש ֶצֶמד  ְוִהּנֵ )ט( 

ְיהָֹוה  ֵמֵאת  י  ַמְעּתִ ׁשָ ר  ֲאׁשֶ ְרִני  ּגָ ּוֶבן  ִתי  ְמֻדׁשָ )י(  ָלָאֶרץ:  ר  ּבַ ׁשִ ֱאלֶֹהיָה  ִסיֵלי  ּפְ

י ָלֶכם: ְדּתִ ָרֵאל ִהּגַ ְצָבאֹות ֱאלֵֹהי ִיׂשְ

הנביא צווה להעמיד את הצופה במשמרתו על החומה, להתבונן בנעשה בחוץ. והלה 
רואה את רכב צבא עילם ומדי, עולה עם גמליו וחמוריו לכבוש את בבל, והוא שומע 
את הבשורה, ָנְפָלה ָּבֶבל. בתוך הדברים מיטשטשים הגבולות בין הנביא ובין הצופה, 
ובעצם הנביא מדלג עליו ובעצמו עומד על המצפה: ָאֹנִכי ֹעֵמד ָּתִמיד יֹוָמם ְוַעל ִמְׁשַמְרִּתי 

ָאֹנִכי ִנָּצב ָּכל ַהֵּלילֹות. 

תפקיד הצופה לגונן על העיר, לזהות את הרעה המתרגשת עליה, ולעורר את הציבור 
להתכונן לקראתה. גם כאן עומד הצופה ומקשיב למרחקים, אולם הוא אינו דואג לעיר, 
אלא עוקב אחרי גורלם של אחרים. צופה זה מגלה את משמעות המתרחש רק כאשר 

מגיעים המבשרים. 

הנביא הוא סוג של צופה, אלא שבמקום להשקיף למרחקים ולראות תימרות אבק, הוא 
פותח את לבו וכורה את אזנו פנימה. הוא מקשיב לגזירת השכינה המרחפת על ישראל, 
ומביא אותה אל העם המדוכא, מעוררם לתקן את דרכיהם, ומעודדם בבשורת קצו של 
את  יודע  הוא  האמיתי,  הצופה  הוא  האחרים,  הצופים  לכל  בניגוד  הנביא,  המשעבד. 
הדברים מראש מאת ה', הוא צופה את מפלת בבל ומקדים להביא את הבשורה אל העם.

260  חולין כ"ז ב.
261  מהר"ל, נר מצוה י'.

גם נביאים אחרים שימשו כצופים, כמו שנאמר על יחזקאל: ֶּבן ָאָדם ֹצֶפה ְנַתִּתיָך ְלֵבית 
ִיְׂשָרֵאל ְוָׁשַמְעָּת ִמִּפי ָּדָבר ְוִהְזַהְרָּת אֹוָתם ִמֶּמִּני262. 

תפקיד הצופה פושט צורה ולובש צורה. הנביא יכול להיות צופה סביל, המזעיק את 
העם ומעוררו  לתגובה. ויש שהוא חורג מעמדה זו, ומתערב, אף מבטא עמדה ביחס 
ולגונן עליו גם  נציג העם  למה שהוא רואה ושומע. חבקוק ראה את תפקידו להיות 
מול השכינה. הוא ציפה וחיכה לתשובת ה': "ַעל ִמְׁשַמְרִּתי ֶאֱעֹמָדה ְוֶאְתַיְּצָבה ַעל ָמצֹור 

ַוֲאַצֶּפה ִלְראֹות ַמה ְיַדֶּבר ִּבי ּוָמה ָאִׁשיב ַעל ּתֹוַכְחִּתי"263. 

הקדמה  הגאולה.  למבשר  ועשהו  הצופה,  תפקיד  את  הרחיב  בנחמותיו264  ישעיהו 
יכולה להועיל ולשנות את המצב. אך  קצרת מועד של הגעת המידע, לכאורה, אינה 
זו קובעת את הכול, ויש לה משמעות מכרעת בנחמת ישראל.  בעיני הנביא הקדמה 
בכוח הבשורה יעבור העם המיואש את מעבה חשכת הגלות, ישרוד, ויזכה לראות את 
השחר המפציע. המבשרים סוללים בגופם את הדרך לגאולה. הם מותחים גשר בין 
המציאות העכשווית לזו שלעתיד לבוא. וכך מביאים אל תוך עולמנו משב רוח עתידי 

ואוויר פסגות, ומזרזים את העם ליטול על עצמו את אתגרי הגאולה.

ליטול  מצווה  אדם  כל  אלא  זמנם,  את  המקדימים  יחידים  של  אינו  המבשר  תפקיד 
משהו מתחושת השליחות הזאת. 

באמונה?  ונתת  נשאת  לו,  אומרים  לדין  אדם  שמכניסין  בשעה  רבא:  "אמר 
קבעת עתים לתורה? עסקת בפריה ורביה? צפית לישועה? וכו'"265. 

אין זו ציפייה סבילה266, המצפה אינו יושב בשקט ומחכה שהגאולה "תיפול מן השמים", 

262  ג' יז. ושוב הוא חוזר על כך בל"ג א-כ.
263  חבקוק ב' א.

264  מ' ט, מ"א כז, נ"ב ז. ראה להלן ח"ב.
265  שבת ל"א א. "ביחס לתקוה המפעמת בלב כל יהודי מדור דור לישועה ולגאולה השתמשו חז"ל 
בביטוי "צפיה", ולא "קוית". צפיה היא מגזרת צפה. תפקיד הצופה להשתמש בכל מאורע שהוא 
להזהיר על תקלה ולעורר למפעל של ישועה. וכך עלינו להשתמש בכל המאורעות שבעולם, שעל 
ידם תוכל לבוא או לצמוח תשועה לישראל. אנו אמונים על האמונה שכל דבר שיוכל להועיל לבנין 
הארץ ולחזוק האומה צפון בו דבר ה' לתחית הקודש בארץ הקודש" )מאמרי הראי"ה ח"א קודש 
וחול בתחיית ישראל(. אמרו הדרשנים "כל ימי חייך להביא לימות המשיח" )ברכות י"ב ב(, כל חייו 

של האדם צריכים להוביל ולקרב את ימות המשיח.
266  "הצפיה כוללת גם שימת-עין תדירית, גם באין שום יחש של הכרה גלויה חיצונית אל הישועה, 
כמו שהמצפה עומד על המשמר ימים על שנה, ולא יעזוב עמדתו גם באין לפניו דבר מחודש, - וגם 
שבכל עת מצוא של איזו הערה, שיראה שראוי לעשות איזה דבר לישועה, יחיש פעולתו ולא יעזוב, 
כמו שהמצפה בראותו על פי צפיתו, שבאה שעת מעשה, לבריחה או הגנה מאיזה אויב וכאלה, עליו 
החובה לעשות מה שדרוש לעשות לטובת המצב, כן יזרז לעת הנכון בלא איחור רגע וזמן. לאלה 
שתי התכניות יחדיו, הנראות כמתנגדות זה לזה, ההתמדה בצפיה מחשבתית והזירוז בעת הכושר, 

צריך להתרומם בעומק העיון של צפיה לישועה" )עולת ראיה א' עמ' ר"פ(.
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אלא עושה את הישועה מניע מרכזי בחייו, מתכונן לקראתה ומעורב בהבאתה. 

ָנְפָלה	ָנְפָלה	ָּבֶבל	.	3
בבל של תקופת ישעיהו, של מרדך בלאדן בן בלאדן )ל"ט א(, לא הייתה מדינה חשובה. 
ביד אשור הייתה צפויה, אבל לא הייתה בשורה טובה לישראל. אם הנביא  נפילתה 
נגד  המרדנית  בבל  עם  ברית  מכריתת  חזקיה  את  להזהיר  כוונתו  חורבנה,  על  מדבר 

אשור, כי סופה קרב, ואין טעם לה ולתכניותיה. 
אבל הכתוב מלווה את הדברים בתיאור אימתני ומסתורי, המלמד שמדובר בבשורה 
עילם  והזכרת  לפורענות,  אחד  ברגע  שהפך  המופר,  המשתה  יותר.  הרבה  חשובה 
ומדי, מתאימים יותר לסופה של בבל הגדולה של נבוכדנצר. דניאל תיאר את משתה 
בלשאצר והתרברבותו, את הופעת היד הכותבת על הקיר, המפרה את עליצות המשתה 
ִמְׁשָּתַרִין  ַחְרֵצּה  ְוִקְטֵרי  ְיַבֲהלּוֵּנּה  ְוַרְעֹיֹנִהי  ְׁשנֹוִהי  ִזיֹוִהי  ַמְלָּכא  ֱאַדִין  גורלו:  את  וחורצת 
וקשרי  יבהלוהו,  ומחשבותיו  השתנה,  מראהו  המלך  )אז  ָנְקָׁשן267  ְלָדא  ָּדא  ְוַאְרֻכָּבֵתּה 
חגורו הותרו, וארכובותיו נקשו זו לזו(. ֵּבּה ְּבֵליְלָיא ְקִטיל ֵּבְלאַׁשַּצר ַמְלָּכא ַכְׂשָּדָאה, על 

ידי כורש המדי268. 
אין סתירה בין שתי האפשרויות. התרגום הסביר את הכפל 'ָנְפָלה ָנְפָלה ָּבֶבל': "נפלת, 
הוא  נפילות.  לשתי  ומכוון  כללית  בלשון  מדבר  הנביא  )ט(.  בבל"  למפל  עתידא  ואף 
סותם את דבריו באופן המשתמע לשני פנים, כי הוא מדבר על בבל של זמנו, אבל חושב 
כבר על זו האימתנית העתידה לקום. וכאשר הוא מצביע עכשיו על סופה ונפילתה של 
האחרונה, הרי הוא כבר מקדים תרופה למכתה האכזרית על ישראל. ידיעה זו יש בה 

לרכך את חומרת המכה, ולסייע בידי העם לחצות את החורבן והגלות. 

א	ּדּוָמה	 ז(	ַמּׂשָ
יל:  ּלֵ ּמִ ְיָלה ׁשֵֹמר ַמה  ּלַ ּמִ ִעיר ׁשֵֹמר ַמה  ִמּשֵׂ ֵאַלי קֵֹרא  ּדּוָמה  א  ַמּשָׂ כ"א )יא( 

בּו ֵאָתיּו: ָעיּו ׁשֻ ְבָעיּון ּבְ )יב( ָאַמר ׁשֵֹמר ָאָתא בֶֹקר ְוַגם ָלְיָלה ִאם ּתִ

ֹׁשֵמר	ַמה	ִּמַּלְיָלה	.	1
משא מיוחד מקדיש הנביא לשבט דומה269. פרשה קטנה בת שני פסוקים, מסתורית, 

267  דניאל ה' ו )?(ול.
268  כמתואר בדניאל ה'.

269  שבטי המדבר, שבטי ערב: דומה, משא וקידר, ארץ תימא ודדנים. נמנו בתורה )בראשית כ"ה יג-יד(: 
א. ְּבכֹר ִיְׁשָמֵעאל ְנָבֹית ְוֵקָדר ְוַאְדְּבֵאל ּוִמְבָׂשם. ּוִמְׁשָמע ְודּוָמה ּוַמּׂשָ

וכתובה בחלקה ארמית270. הפרשה כה סתומה שאין להבינה בדרך הפשט, אלא כמין 
צופן, הזמנה לשומע להקשיב למסר הפנימי הגנוז בדברים. משום כך מצאו בה חכמים 

רמזים לסוד הגלות והגאולה. 
הנביא עומד בירושלים ופונה לדומה, אך שומע בחזונו את הקול מגיע אליו משעיר. 
ַמה  ֹׁשֵמר  פונים אל הנביא בשאלתם:  ומשם הם  דומה ברחו לשעיר  אפשר שיושבי 

ִּמַּלְיָלה ֹׁשֵמר ַמה ִּמֵּליל.

השמות 'דומה' ו'רומה' כמעט זהים ומתחלפים בכתב סת"ם, ההבדל ביניהם שהדלי"ת 
קשה  שלפעמים  הבדל  עגולים,  אחוריה  ב''רומה'  והרי"ש  מרובעים,  אחריה  ב'דומא' 
קטנה  אומה  הייתה  עצמה  אדום  יחד.  פה  נקשרו  ו'דומה'  'אדום'  'שעיר',  להבחנה. 
)ל"ד, ס"ג(, והנקמה  ושולית בהר שעיר, אך ישעיהו  הקדיש לנקמה בה שני פרקים 
אויבי  גדול  הייתה  כאילו  כמותה,  מאין  ואימתנית  אכזרית  עזים,  בצבעים  מתוארת 
האנושות. החיבור הזה בין שלושתן הוא עוגן אחיזה לתפיסה המזהה את 'אדום' עם 

'רומה', 'המלכות הרביעית'271. 
בעקבות כך תופסת נבואה זו מקום מרכזי בחיינו: 

'משא  כתוב  מצאו  מאיר  רבי  של  בספרו  אבהו:  דרבי  בריה  חנינה  רבי  "אמר 
יוחנן: אלי קורא מפני שעיר.  דומה', 'משא רומי'. אלי קרא משעיר, אמר רבי 

אמר ר' שמעון בן לקיש: אלי, מאיכן נזדווג לי? משעיר"272. 

המסתורין המכסה את הכתוב כאן, הוא נקודה מהותית, כי: 
"האומה הזאת )המלכות הרביעית( סתם הכתוב ענינה, ולא פירש לנו את שמה. 
וכן מצינו שהנביאים יזכירו גודל ממשלתה תמיד אבל לא יזכירוה בשמה... וכן 
ישעיה ע"ה הזכיר משא בבל, משא מצרים, משא מואב, וכשבא להזכיר זאת, 

270  אולי זו השפה בה דיברו בדומה.
271  יסודו של זיהוי רומי עם אדום, אינו ברור. אדום נמצאת דרומית מזרחית לארץ ישראל, רומי נמצאת 
זרע  בהם  רואה  ז(  קל"ז  וכן תהילים  מ,  כ"ז  )בראשית  עזרא  היווני. האבן  לעולם  וקשורה  במערב 
כיתים, שהם פלג מהיוונים, ושולל את זיהוי אדום המקראית עם רומי: "וישנים שלא הקיצו משנת 
נעוץ  רומי בשם אדום  כן הדבר". ההסבר לקריאת  ולא   – כי אנחנו בגלות אדום  יחשבו  האיוולת 
בהשתלטות הנצרות על רומי ובזנטיון בימי קוסטנטין, וכיוון שראשונים לקבל דת זו היו האדומים 
לכן הגיע השם "אדום" לרומי. חכמים כינו את רומי בשם אדום, נראה שסברו שהיה קשר ומעבר 
לזרעו של עשיו אל רומי. כך דרשו )בראשית רבה ג' ז'( "שני גויים בבטנך" )בראשית כ"ה כג( שלמה 

המלך ואדריאנוס קיסר. 
בדרשות הר"ן )הדרוש השני(: "כבר הודיעונו רבותינו היותנו בגלות אדום, כי עם היות אשר רומי,   
המחצבת רהבנו, והיא מכלל ארץ יוון, כמו שתרגם אונקלוס "וצים מיד כיתים", "וסיען דאיסתחראן 
והיו בתוכה  היו אדומים  בה  זה, מלכיה אשר מלכו  כל  יוון, עם  הוא אחד מבני  וכיתים  מרומאי", 
דמתבנייא  רשיעא  רומי  עוונך  "אסער   - אדום"  בת  עוונך  "פקד  שמתורגם  כמו  רב,  עם  מאדום 

באטליא ומליא אוכלוסין מן בני אדום."
272  ירושלמי תענית א' ה"ג.
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ִעיר ֹׁשֵמר ַמה ִּמַּלְיָלה וגו'"273. א ּדּוָמה ֵאַלי ֹקֵרא ִמּׂשֵ אמר: ַמּׂשָ

רומי נתפסה בעיני חכמים כ"מלכות הרביעית", האחרונה והחזקה מבין ארבע החיות-
מלכויות, שהופיעו בחלומות דניאל כשולטות בעולם274. המלכות הזאת עומדת כנגד 
שלנו.  האחרונה  הגלות  אריכות  סוד  הן  ועוצמתה,  גדולתה  זה".  לעומת  "זה  ישראל, 
ויותר. כל  חשכת הגלות היא לילה ארוך מנשוא, ששיעבודו הולך ונעשה קשה יותר 
הקריטי  החלק  את  ובעיקר  הזה,  הלילה  את  לעבור  אפוא  ומצפים  עומדים  הדורות 

הקשה שבסופו. 
אך בתוך הגלות הנוראה הזאת וקשייה, טמונה ומתרקמת גם ישועת ישראל, השכינה 
לישראל  וקוראת  היא מצטערת בצערם,  בגלותם.  ונמצאת אתם  ישראל  עם  מזדהה 
יוחנן: אלי קורא, מפני שעיר". נמצא שדווקא בה  משעיר ומזהירה אותם: "אמר רבי 

פתח תקווה לגאולה גדולה ושלמה, מנוף לחידוש הקשר עם השכינה. 
ומשם  המשיח,  יקום  משם  דווקא  שברומי,  הגדול  שבכרך  התהום  מעומק  משם, 

תתפתח הגאולה: "אמר ר' שמעון בן לקיש: אלי, מאיכן נזדווג לי? משעיר". 

ָאַמר	ֹׁשֵמר	ָאָתא	ֹבֶקר	ְוַגם	ָלְיָלה.	2
השומר ניצב על עומדו, והאנשים שואלים אותו בחרדה לפנות בוקר: ַמה ִּמֵּליל? כאשר 
מתעבה חשכת הלילה, כולם מצפים בערגה אל השחר המפציע, הם מצפים לכל סימן, 
לכל שינוי. הנמים מתעוררים בדריכות לקראת יום חדש המתקרב והולך. יותר מכולם 
ַלֹּבֶקר  ִמּשְֹׁמִרים  ַלאֹדָני  ַנְפִׁשי  הלילה:  כל  המשמר  על  שעמדו  השומרים,  לו  מחכים 
היום  אל  הבוקר,  אל  משתוקקים  הם  נעצמות,  עיניהם  עייפו,  הם  ַלֹּבֶקר275.  ֹׁשְמִרים 

שיביא בכנפיו שלווה לעולם, ויסיר מעל כתפיהם את נטל האחריות276. 
)יב(.  ֵאָתיּו  ֻׁשבּו  ְּבָעיּו,  ִּתְבָעיּון  ִאם  ָלְיָלה,  ְוַגם  ֹבֶקר  ָאָתא  ֹׁשֵמר:  ָאַמר  משיב,  והשומר 
שובו  רוצים  אתם  אם  הלילה,  שוב  יגיע  אך  היום,  'בא  סתומה:  הצופה  של  תשובתו 
לשאול'. אם הלילה הוא רמז לגלות, הרי השומר מייאש אותם ואומר: החלה הגאולה 
אך אין לה משמעות, כי אחרי הבוקר יבוא שוב לילה. תבוא גם נסיגה אחורנית, ומה 

שהיה הוא שיהיה, דבר לא ישתנה ואין יכולת לתקן. 
בלילה  שהתרחש  למה  מומחה  עד  הוא  מתפקידו.  השומר  חורג  זו  בתשובה  אולם 

273  רבנו בחיי בראשית ל"ו לט.
274   דניאל ז'.

275  תהילים ק"ל ו.
276  שיח כזה בין הצופה לשואלים התקיים בכל יום במקדש: ָאַמר ָלֶהם ַהְמֻמֶּנה: ְצאּו ּוְראּו ִאם ִהִּגיַע 
ִחיָטה. ִאם ִהִּגיַע, ָהרֹוֶאה אֹוֵמר: ַּבְרַקאי. ַמִּתְתָיא ֶּבן ְׁשמּוֵאל אֹוֵמר: ֵהִאיר ְּפֵני ָכל ַהִּמְזָרח ַעד  ְזַמן ַהּׁשְ
ֶׁשְּבֶחְברֹון? ְוהּוא אֹוֵמר: ֵהן )משנה יומא ג' א'(. שיח זה נעשה באופן מתוקן. העומדים בעזרה זקוקים 
ויודע:  רואה  שהוא  מה  את  עונה  וזה  העולה,  האור  את  לראות  יכולים  אינם  הם  הרואה,  לצופה 

ַּבְרַקאי. ודי בתשובתו החיובית, כדי שיפתחו אלה למטה בשמחה בעבודת היום. 

שהיה, גם  לבוקר שהגיע, אבל מניין לו שיבוא לילה נוסף? מדוע צריך לסמוך עליו?
תשובת השומר יכולה להתפרש בדרכים רבות:

ואינה  קמעא,  קמעא  באה  היא  חד-פעמי,  אירוע  אינה  הגאולה  וסבלנות.  זהירות  א. 
זרי  על  בביטחון  לנוח  אי אפשר  לכן  ואחורה.  נעה קדימה  רציף אלא  בקו  מתפתחת 
הדפנה, אלא צריך לבחון כל שלב, להמשיך לצפות. השומר אינו דוחה אפשרות של 
התפתחות  את  ולבחון  לחזור  השואלים  את  מזמין  הוא  זהירות.  דורש  אלא  שינוי, 

הדברים בעתיד, ולשאול שוב. גם להמשיך לעשות את הכול להביאה, ֻׁשבּו ֵאָתיּו.
"הגלות והלילה הכל ענין אחד, כי הגלות הוא נקרא לילה וחושך, והלילה הוא 
העדר האור והוא דומה למיתה שהיא העדר החיים... 'שומר מה מלילה' הוא 
שתהיה  כלומר  לילה',  וגם  בוקר  'אתא  אמר:  והוא  הלילה.  הוא  אשר  הגלות 
ואחר  גאולה,  להם  שהיה  הרבה  פעמים  וכן  חזקיה,  בימי  שהיה  כמו  גאולה 
'אם תבעיו בעיו' שובו  זה לילה.  'גם לילה' שאף  וזהו  הגאולה חוזרים לגלות, 
אתיו, כלומר אם תבקשו לשאול מה מליל, צריכים אתם לחזור ולבא, כי עדיין 

הגאולה לא באה"277.

ב. תשובה. בעיני חכמים השומר כאן הוא הקדוש ברוך הוא, השומר ומתבונן למרחקי 
הגלות  גם  בבל,  גלות  עברה  מאחורינו.  כבר  הגלות  שאריכות  מבשר  והוא  הזמן. 

האחרונה, אנו נמצאים כבר בשחר הגאולה, אבל חסרה התשובה, ֻׁשבּו ֵאָתיּו: 
"'שומר מה מליל', הקדוש ברוך הוא נקרא 'שומר ישראל', שנאמר, הנה לא ינום 
ולא יישן שומר ישראל. וביאור הכתוב: שומר ישראל מה מליל, על פורענות 
אדום, עד מתי נמשך, הודיענו מתי קצו? והנביא משיבם: אתא בקר, עד שאתם 
שואלים אותי מדת הלילה כמה משמרות עברו, קרוב הוא לפני הבקר, כלומר, 
קרובה הישועה לבא. אתא בקר כבר עבר גלות בבל, שדומה ליום, ועל שלא 
עמד אלא שבעים כנהו ליום, וגם לילה גם גלות אדום, שדומה ללילה, כבר עברו 
שניהם. ומי מעכב שאין אנו נגאלים? אין שום דבר מעכב אלא תשובה, אם 
תבעיון בעיו, כלומר, אם אתם מבקשים להגאל בקשו רחמים לפניו, ושובו מן 
הגליות ובואו לירושלים278, למדנו הכתוב בכאן שהגאולה תלויה בתשובה"279. 

ג. צדק. 
אמר  הזה?  הלילה  מתוך  לנו  יוצא  מה  ישעיה,  רבינו  לישעיה:  ישראל  "אמרו 
להן: המתינו לי עד שנשאל. כיון ששאל חזר אצלן. אמרו לו: שומר מה מלילה 
שומר מה מליל? שומר העולמים אמר להן: אמר שומר, אתא בקר וגם לילה. 
אמרו לו: וגם לילה? אמר להן: לא כשאתם סבורים, אלא בוקר לצדיקים ולילה 

277  מהר"ל חדושי אגדות סנהדרין.
278  לשונו מתפרשת כפנייה לישראל לא להסתפק בתפילה, אלא גם לעשות מעשה ולשוב ביוזמתם 

לירושלים כהתחלה של גאולה. 
279  כד הקמח, גאולה.
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אימת  לון:  אמר  אימת?  ליה:  אמרין  לעכו"ם.  ולילה  לישראל  בוקר  לרשעים. 
דאתון בעיי הוא בעי, אם תבעיון בעיו. אמרו לו: מי מעכב? אמר להן: תשובה, 

שובו אתיו"280. 

תשובה זו דומה לקודמת. הגלות הארוכה מעוררת ספק ביחס לקיומו של שכר ועונש 
בעולם. עם ישראל הנבהל, שואל מי צריך את הלילה וחשכת הגלות? והתשובה היא 
שאין לפחד מן הלילה. בתשובתו מצביע 'שומר העולמים', הקדוש ברוך הוא, לא רק על 
שמחת השחר העולה, אלא מעמיד בצדו גם את הלילה, ָאָתא ֹבֶקר ְוַגם ָלְיָלה. התהליך 
על צדדיו הקשים הוא תהליך חיובי ובונה, בסופו יבוא הכול על מקומו. הישועה אינה 
רק הצלה לישראל, אלא תעמיד את הדין האלוהי על תלו, יתקיים משפט ברשעים והם 
יקבלו את עונשם. הצדיקים יזכו לאור בוקר, והרשעים לעונש הראוי להם. ואין הדבר 

תלוי אלא בתשובה. 
נקצץ  גמם-נחתך281,  הוראתה  לגמרי,  חיובית  כאן  משמעותה  ָלְיָלה  'ַגם'  תקווה.  ד. 

הלילה, נגמר ונשלם. האור המאיר מסיר לגמרי כל אפשרות של חושך ולילה. 
ה. ָאָתא ֹבֶקר ְוַגם ָלְיָלה, בא יום כזה שהוא גם יום וגם לילה. בדומה לכתוב: ְוָהָיה יֹום 

ֶאָחד הּוא ִיָּוַדע ַלה' ֹלא יֹום ְוֹלא ָלְיָלה ְוָהָיה ְלֵעת ֶעֶרב ִיְהֶיה אֹור282. 

לילה'. אלו לכאורה שני  ולא  יום  'לא  ובזכריה  לילה',  וגם  יום  'גם  נאמר שיבואו  כאן 
דימויים סותרים, וקשה לרבע את המעגל. אולם הפייטן בא וחיבר את שני המהלכים 

הסותרים למהלך אחד: 

ָצַרח  ִמַּלְיָלה.  ַמה  ְלׁשֹוֵמר  ִתְדרֹוְך  ּפּוָרה  ַלְיָלה.  ְׁשַנת  ְּבֶנֶדד  ָעָליו  ִנְצֲחָך  עֹוַרְרָּת 
ַּכּׁשֹוֵמר ְוָׂשח ָאָתא ֹבֶקר ְוַגם ַלְיָלה. ַוְיִהי ַּבֲחִצי ַהַּלְיָלה. ָקֵרב יֹום ֲאֶׁשר הּוא ֹלא יֹום 
ְוֹלא ַלְיָלה. ָרם הֹוַדע ִּכי ְלָך ַהּיֹום ַאף ְלָך ַהַּלְיָלה. ׁשֹוְמִרים ַהְפֵקד ְלִעיְרָך ָּכל ַהּיֹום 

ְוָכל ַהַּלְיָלה. ָּתִאיר ְּכאֹור יֹום ֶחְׁשַכת ַלְיָלה. ַוְיִהי ַּבֲחִצי ַהַּלְיָלה283. 

יוצאת  אלא  המציאות  בשיפור  מסתפקת  אינה  הנפש  וחסר,  פגום  הנוכחי  הסדר 
למשהו אחר, גדול ומעולה יותר, אל אור השכינה. אך הזמן לופת את המציאות וחוסם 
להשתחרר  צריך  אחרת  מציאות  אל  להתרומם  כדי  ותמורה.  שינוי  של  אפשרות  כל 
ממסגרת הזמן. העדר יום ולילה, הוא ביטול המציאות הנוכחית. יום ה' יהיה אפוא יום 
של פורענות גדולה, קטסטרופה שתרסק את המציאות, ועל חורבותיה תיסלל הדרך 

לגאולה, ְלֵעת ֶעֶרב ִיְהֶיה אֹור. 

280  ירושלמי תענית פ"א ה"א.
281  כמו 'ִאיָלן ֶׁשִּנְגַמם ְוהֹוִציא ֲחִליִפין' )משנה שביעית א' ח'(. הכתב והקבלה )שמות כ"א לה(: מצאתי 
בכמה מקומות מלת גם יורה על הגרעון והפחת, כמו 'גם את הטוב נקבל' )איוב ב'(, 'גם אור רשעים 
ידעך' )שם י"ח( דתרגומם לחוד...ושמוש מלת גם על הגרעון והפחת יראה שהוא משרש גמם, אשר 

יורה על חתוך הדבר וקציצתו, כבלשון המשנה אילן שנגמם, והוא לשון המקרא ג"כ.
282  זכריה י"ד ז.

283  פיוט 'ויהי בחצי הלילה' פיוטי אשכנז הגדה של פסח.

כך נראים הדברים מצדו של האדם, אך הפייטן עובר מיד אל הקדוש ברוך הוא, ומייחס 
לו גם יום וגם לילה, גם את האור וגם את החושך, רק מי ששניהם בידו, יכול לברוא 

מציאות שאינה זה ואינה זה. 

כל הדברים המיוחדים בעולם הנמצאים בין הגוף לנפש, חורגים מן המציאות החומרית 
ויש להם אחיזה ברוח, נבראו בזמן שהוא גם זה וגם זה, זמן שאינו זמן284. חצות הלילה 
גם הוא זמן "על זמני" כזה, והוא המתאים לנס. גאולת מצרים התחוללה בחצות הלילה 

ובעקבותיה כך היה לאורך כל ההיסטוריה, כל הניסים הגדולים בתולדות האומה.

אלא שנקודת החצות אינה ניכרת בטבע, אין דבר שמתחיל בחצות הלילה וכן בחצות 
ו'יום',  חושך,  וחציו  אור  שחציו  'לילה',  הזמן,  סדרי  התהפכו  מצרים  ביציאת  היום. 
שחציו אור רגיל וחציו מואר באור ה'. בעת הגאולה נשברו סדרי הטבע והחוק, נהפכו 
סדרי היום על פניהם285, כבלי החברה והמשטר קרסו, ועם ישראל יצא לחירות עולם. 
של  לבוקר  נהפך  והבוקר  השכינה,  אור  האיר  אז  הלילה,  בחצות  התחילה  הגאולה 

גאולה.

ָאָתא	ֹבֶקר	ְוַגם	ָלְיָלה	.	3
א. מוטיב זה קשור גם לשבת286, וכמאמר הפיוט ביציאת השבת: 

יֹום ָּפָנה ְּכֵצל ּתֹוֶמר. ֶאְקָרא ָלֵאל ָעַלי ּגֹוֵמר. ָאַמר ׁשֹוֵמר. ָאָתא ֹבֶקר ְוַגם ָלְיָלה287. 

בצאת השבת, כאשר הקודש מפנה את מקומו לחול, משתרר מתח, האדם חש אימה 
זו גם שעה של התגברות הגעגועים אל הקודש, ועמם  מפני החשיכה היורדת עליו. 

באה גם ההבנה שללילה יש תפקיד חיובי ותרומה משמעותית לקיום האור.
דימוי  זה  הלילה.  עם  הידיעה  ואי  והשמש,  האור  עם  ההשכלה  מזוהה  כלל  בדרך  ב. 
נכון ביחס לידיעה ולהבנה האנושית המוגבלות, אולם בעולם הרוח העילאי, הדברים 
הפוכים. שם 'תכלית הידיעה, שנדע אשר לא נדע'288. הידיעה מגלה חוסר הבנה ודווקא 

ָמׁשֹות, ְוֵאּלו ֵהן, ִּפי ָהָאֶרץ, ּוִפי ַהְּבֵאר, ּוִפי ָהָאתֹון, ְוַהֶּקֶׁשת,  284  ֲעָׂשָרה ְדָבִרים ִנְבְראּו ְבֶעֶרב ַׁשָּבת ֵּבין ַהּׁשְ
ְוַהִּמְכָּתב, ְוַהּלּוחֹות. ְוֵיׁש אֹוְמִרים, ַאף ַהַּמִּזיִקין, וְקבּוָרתֹו ֶׁשל מֶׁשה,  ְוַהְּכָתב,  ִמיר,  ְוַהּׁשָ ְוַהָּמן, ְוַהַּמֶּטה, 
ְוֵאילֹו ֶׁשל ַאְבָרָהם ָאִבינּו. ְוֵיׁש אֹוְמִרים, ַאף ְצָבת ִבְצָבת ֲעׂשּוָיה )משנה אבות ה' ו'(. "כל השנוים שם 
הם דברים יוצאים מן הטבע ומנהגו של עולם. לפיכך נבראו בין השמשות, כלומר לא בששת ימי 

הטבע" )גור אריה במדבר כ"ג כב(. 
285  זמן איסור החמץ והקרבת הפסח הוא בחצות היום.

286  "אמר רבי יוסי: בין השמשות כהרף עין זה נכנס וזה יוצא ואי אפשר לעמוד עליו" ברכות ב' ב. "אינו 
במציאות בפועל, דבר שאינו לא ממעשיהם של רשעים ולא ממעשיהם של צדיקים, כי אם בכח, על 
כן אי אפשר לעמוד עליו. ונגד זה גם כן אי אפשר לעמוד על זמן מורגש שאינו מן היום ומן הלילה" 

עין איה, ברכות א', פרק א', ד'.
287  פיוט למוצאי שבת: המבדיל בין קודש לחול.

288  בחינת עולם יג.
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ההעלם עשוי להיות פתח לגילוי משהו מן הנשגב, 'מטי ולא מטי'289. ולכן לעתיד לבוא 
יהיה יום שהוא למעלה מהזמן, וייכללו בו היום והלילה כאחד.

ְוִנְלַחם ַּבּגֹוִים  "ְוָיָצא ה'  מוטיב זה נעשה משום כך יסוד לגאולה לעתיד לבוא כאמור: 
ָהֵהם ְּכיֹום ִהָּלֲחמֹו ְּביֹום ְקָרב. ְוָהָיה יֹום ֶאָחד הּוא ִיָּוַדע ַלה' ֹלא יֹום ְוֹלא ָלְיָלה ְוָהָיה ְלֵעת 
ֶעֶרב ִיְהֶיה אֹור"290. הנבואה מתארת את יום הגאולה הנסי העתיד לבוא במתכונת יציאת 
מצרים, "ִּכיֵמי ֵצאְתָך ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים ַאְרֶאּנּו ִנְפָלאֹות"291. ועל כן תבוא ההופעה האלוהית 

בחצי הלילה 'ְוָנַפל ַאּׁשּור ְּבֶחֶרב ֹלא ִאיש' )ל"א ח(. 

תפקיד  ענווה.  וממלאו  המדומה,  ויהירותו  האדם  של  עוצמתו  את  מבטל  החושך 
אינם  הם  אליו.  להגביר את חשקו  האור,  בוא  לקראת  להכשיר את האדם  הצדיקים 
נבהלים מן ההפרעות והעיכובים בדרך הרוחנית. אדרבה, 'ישת חשך סתרו'292, כאשר 
משיגים  ידו  ועל  האורות,  מכל  למעלה  הזה  החושך  מתעלה  בענווה,  זאת  מקבלים 

משהו מן הידיעה העליונה, מאור אין סוף. 

"מי שהוא בר דעת, הוא מסתכל בהמניעה, ומוצא שם הבורא ברוך הוא, כמו 
לו: בכרך גדול  שאיתא בירושלמי: "אם יאמר לך אדם: היכן אלוקיך? תאמר 
שבארם"293, שנאמר: "אלי קורא משעיר". ומי שאינו בר דעת, כשרואה המניעה 

חוזר תיכף לאחוריו"294.

א	ַּבְעָרב ח(	ַמּׂשָ
ָדִנים: )יד( ִלְקַראת ָצֵמא  ִלינּו אְֹרחֹות ּדְ ְעַרב ּתָ ַּיַער ּבַ ְעָרב ּבַ א ּבַ כ"א )יג( ַמּשָׂ

ָנָדדּו  ֲחָרבֹות  ֵני  ִמּפְ י  ּכִ )טו(  נֵֹדד:  מּו  ִקּדְ ַלְחמֹו  ּבְ יָמא  ּתֵ ֶאֶרץ  ֵבי  יֹׁשְ ָמִים  ֵהָתיּו 

י כֹה ָאַמר  ֵני ּכֶֹבד ִמְלָחָמה: )טז( ּכִ רּוָכה ּוִמּפְ ת ּדְ ֵני ֶקׁשֶ ה ּוִמּפְ ֵני ֶחֶרב ְנטּוׁשָ ִמּפְ

ת  ר ֶקׁשֶ ָאר ִמְסּפַ בֹוד ֵקָדר: )יז( ּוׁשְ ל ּכְ ִכיר ְוָכָלה ּכָ ֵני ׂשָ ׁשְ ָנה ּכִ עֹוד ׁשָ ֲאדָֹני ֵאָלי ּבְ

ר: ּבֵ ָרֵאל ּדִ י ְיהָֹוה ֱאלֵֹהי ִיׂשְ ּבֹוֵרי ְבֵני ֵקָדר ִיְמָעטּו ּכִ ּגִ

289  לשם שבו ואחלמה, הקדמות ושערים, שער הפונה קדים ט': ע"י שהיה הסתלקותו לאט לאט הנה 
משאיר אחריו רשימת אור מאורו הגדול וכן לא הסתלק משם בסילוק גמור אלא הוא רק בבחי' 

רצוא ושוב שהוא מטי ולא מטי, וכמ"ש בזוה"ק בראשית ט"ז ב.
290  זכריה י"ד ג,ז.

291  מיכה ז' טו.
292  תהלים י"ח יב.

293  תענית פ"א.
294  ליקוטי מוהר"ן קט"ו.

ויצאו אל מדבר  גם משא זה קצר וסתום. עמים נתקפו חרדה מפני החרב הנטושה, 
ערב. שם יזכו להכנסת האורחים הערבית, הדדנים ויושבי ארץ תימא יגישו להם עזרה 

בלחם ומים. ואף על פי כן, תבוא על בני קדר גזירת כיליון.
היער  עושה  מה  הקטנים?  המדבר  לשבטי  להתייחס  מדוע  הנבואה?  נושא  הוא  מי 
במדבר? מי הם העמים שנדדו ממקומם מפני החרב? ומדוע בני קדר ייענשו, אחרי 

שהדדנים ואנשי תימא הוציאו לצמאים מים כראוי? 

חכמים העמידו במרכז הנבואה את פליטי ישראל שברחו בשעת החורבן אל המדבר. 
היער הוא רמז ל'בית יער הלבנון'295, בית המקדש. פליטי ישראל ברחו מפני צבא בבל 
וחיפשו מקלט בארצות השכנות, באופן טבעי ָהְלכּו ָלֶהם ֵאֶצל הִיְׁשְמֵעאִלים, שהם גם 

שכנים וגם קרובים, אך טבעי שילונו אצל בני דודיהם, אנשי ערב: 

ְׁשמֹוִנים ֲאָלִפים ִּפְרֵחי ְּכֻהָּנה ָּבְקעּו ְּבֵחילֹוָתיו ֶׁשל ְנבּוַכְדֶנַּצר, ּוְבָיָדן ְמִגֵּני ָזָהב. ָהְלכּו 
ָלֶהם ֵאֶצל ִיְׁשְמֵעאִלים ְוהֹוִציאּו ָלֶהם ִמיֵני ְמלּוִחים ְונֹודֹות ְמֻנָּפחֹות. ָאְמרּו ָלֶהם: 
ִנְׁשֶּתה ֳקָדַמי. ָאְמרּו ָלֶהן: ִאְכלּו ֳקָדַמי ְוִלְבַתר ֵּכן ַאּתּון ָׁשְתָין. ִמן ַּדֲאַכלּון, ֲהָוה ָנֵסיב 
ָּכל ַחד ְוַחד ִמַּנְיהּו ִזיָקא ִויַהב ֵליּה ְּבפּוֵמיּה, ַוֲהָוה רּוָחא ָעֵליל ִּבְכֵריֵסיּה ּוָבְקָעה ֵליּה, 
ָצֵמא  ִלְקַראת  ְּדָדִנים  ֹאְרחֹות  ָּתִלינּו  ַּבְעַרב  ַּבַּיַער  ַּבְעָרב  ַמָשא  ִדְכִתיב:  הּוא  ָהָדא 
ֵהָתיּו ָמִים  יְׁשֵבי ֶאֶרץ ֵּתיָמא ְּבַלְחמֹו ִקְּדמּו ֹנֵדד. ִמי ָנתּון ְּבַיַער ַהְּלָבנֹון ַּבְעַרב ָּתִלינּו. 
ֶאָּלא ֹאְרחֹות ְּדָדִנים, ָאְרֲחהֹון ִּדְבֵני ְּדַדְנָיא ָעְבִדין ֵּכן, ְוִכי ֵּכן ֲעַבד ֲאבּוהֹון ַלֲאבּוכֹון. 
ַמה ְּכִתיב ַּבֲאבּוכֹון: ַוִּיְפַקח ֱאֹלִהים ֶאת ֵעיֶניָה ַוֵּתֶרא ְּבֵאר ָמִים ַוֵּתֶלְך ַוְּתַמֵּלא ֶאת 
ַהֵחֶמת ַמִים ַוַּתְׁשְק ֶאת ַהָּנַער296, ְוַאֶּתם ֹלא ִקַּיְמֶּתם ִלְקַראת ָצֵמא  ֵהָתיּו ָמִים, ְוִכי 

ִמֵּטיבּוְתהֹון ַאְיָתן ְלַגֵּביכֹון297. 

כאן באה הבגידה הגדולה. שבטי ערב נוהגים לקבל את האורח במדבר במאור פנים, 
ובלי לשאול לסיבת נדודיו הם נותנים לו חסות. אך כל זה נשתנה כאשר באו פליטי 
בהם  ובגדו  חולשתם,  ואת  בהם  הבורחים  אמון  את  הישמעאלים  ניצלו  אז  ישראל, 

במעשה מרמה מכוער ואכזרי. 

זו בגידה כפולה: הדדנים הם דודנים, פליטי ישראל ציפו למצוא שם עזרה, ובמקומה 
גם  אלא  בישראל  רק  אינה  זו  בגידה  אולם  מרושעת.  ובוגדנות  תככים  איבה,  מצאו 
בישמעאלים עצמם. הכנסת האורחים היא ערך מקודש לשבטי ערב, הם משתבחים 
בו כערך ייחודי, אבל כאשר הדבר נגע לישראל, הם בגדו בעקרונותיהם שלהם, טמנו 

להם פח והרגום. 

וכי דרכם של בני דודים שיעשו כן? וכי כך עשה אביהם שבשמים לאביכם? ַמה ְּכִתיב 
ַּבֲאבּוכֹון, ַוִּיְפַקח ֱאֹלִהים ֶאת  ֵעיֶניָה ַוֵּתֶרא ְּבֵאר ָמִים ַוֵּתֶלְך ַוְּתַמֵּלא ֶאת ַהֵחֶמת ַמִים ַוַּתְׁשְק 

295  מלכים-א ז' ב.
296  בראשית כ"א יט.
297  איכה רבה ב' ד'.
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ֵהָתיּו ָמִים. ישראל מציגים שתי טענות  ִלְקַראת ָצֵמא  ִקַּיְמֶּתם  ְוַאֶּתם ֹלא  ַהָּנַער298,  ֶאת 
קשות נגד אנשי ערב. א. הבוגדנות העכשווית. ב. כפיות הטובה ההיסטורית, הרי בזכות 

אברהם זכה ישמעאל למים ולחיים.

לכאורה יש לערבים טענה נגדית: הגר וישמעאל הגיעו למדבר, מפני שאברהם שילח 
אותם לשם. אולם אין זה נכון, אברהם אמנם שילח את הגר אבל לא אל המדבר, אל 
המדבר - היא בחרה ללכת בעצמה. הוא נתן בידה חמת מים כדי שלא תצמא. ואחרי 

שהלכה והסתבכה, בגללו התרחש לה נס מן השמים והיא וישמעאל ניצלו. 

א	ֵּגיא	ִחָּזיֹון	 ט(	ַמּׂשָ
אֹות  ׁשֻ ּתְ )ב(  ּגֹות:  ַלּגַ ְך  ּלָ ּכֻ ָעִלית  י  ּכִ ֵאפֹוא  ְך  ּלָ ַמה  ִחָּזיֹון  יא  ּגֵ א  ַמּשָׂ )א(  כ"ב 

יָזה ֲחָלַלִיְך לֹא ַחְלֵלי ֶחֶרב ְולֹא ֵמֵתי ִמְלָחָמה: )ג(  ְמֵלָאה ִעיר הֹוִמָּיה ִקְרָיה ַעּלִ

ָרחּו: )ד(  ו ֵמָרחֹוק ּבָ רּו ַיְחּדָ ל ִנְמָצַאִיְך ֻאּסְ רּו ּכָ ת ֻאּסָ ׁשֶ ל ְקִציַנִיְך ָנְדדּו ַיַחד ִמּקֶ ּכָ

י: )ה(  ת ַעּמִ ִאיצּו ְלַנֲחֵמִני ַעל ׁשֹד ּבַ ִכי ַאל ּתָ ּבֶ י ֲאָמֵרר ּבַ עּו ִמּנִ י ׁשְ ן ָאַמְרּתִ ַעל ּכֵ

ֵגיא ִחָּזיֹון ְמַקְרַקר ִקר  י יֹום ְמהּוָמה ּוְמבּוָסה ּוְמבּוָכה ַלאדָֹני ֱיהִֹוה ְצָבאֹות ּבְ ּכִ

ים ְוִקיר ֵעָרה ָמֵגן: )ז(  ָרׁשִ ֶרֶכב ָאָדם ּפָ ה ּבְ ּפָ א ַאׁשְ ְוׁשֹוַע ֶאל ָהָהר: )ו( ְוֵעיָלם ָנׂשָ

ְעָרה: ָ תּו ַהּשׁ ים ׁשֹת ׁשָ ָרׁשִ ַוְיִהי ִמְבַחר ֲעָמַקִיְך ָמְלאּו ָרֶכב ְוַהּפָ

א ֵּגיא ִחָּזיֹון', מופיע בין המשאות על העמים. החוזה לא קרא למקום  המשא הזה 'ַמּׂשָ
מדבר  הוא  הדברים  בהמשך  אולם  ִחָּזיֹון'.  'ֵּגיא  המליצי,  בכינוי  השתמש  אלא  בשמו, 
במפורש על יהודה ועיר דוד. ואכן כינוי זה מתאים לירושלים, גם מבחינה גיאוגרפית 
וגם מבחינת התוכן. כי ירושלים מוקפת הרים גבוהים ממנה וגולשת אל הגאיות: עמק 
ובהיותה  "גיא".  כן תקרא העיר  נחל קדרון, על  הינום,  בן  גיא  יהושפט, עמק רפאים, 
כלילת יופי באו גויים לחזות בתפארתה וליהנות מהדרה, על כן תקרא "עיר החזיון", 

אשר רבים יבואו אליה לחזות בה299. 
עולי הרגל באו לירושלים לא רק לראות את העיר, אלא לחזות בשכינה המתגלה בה, 

לראות ולהיראות. למעלה מהם הנביאים, שירושלים היא עירם, גיא החוזים: 
א ֵּגיא ִחָּזיֹון, ֵּגיא, ֶׁשָּכל ַהחֹוִזים ִמְתַנְּבִאים ָעֶליָה. ֵּגיא, ֶׁשָּכל  "רבי יוחנן פתח: ַמּׂשָ

ַהחֹוִזים  עֹוְמִדים ִמֶּמָּנה"300.

298  בראשית כ"א יט.
299  איכה ב' טו, תהילים מ"ח ג, ו, ט, שיר השירים ז' א. ר’ אריה בן צבי.

300  איכה רבה פתיחה כ"ד. הכוזרי הרחיב את תחום החזיון אל הארץ כולה, ארץ ישראל היא מקום 
הנבואה, היא גיא החזיון, בחוץ לארץ הנבואה אפשרית רק בתנאי שהיא קשורה אל הארץ )מאמר 

ירושלים היא עיר הקודש והשראת השכינה, עיר הנבואה והנביאים. שם התרומם העם 
והוצב ברומו של עולם, להיות לו מופת, כיוון ודרך. אך העם לא התרומם אל הגובה 

הזה, והשליך את דברי החוזים ארצה, אל הגיא:

ֵּגיא ִחָּזיֹון. ֶׁשִהְׁשִליכּו ִּדְבֵרי חֹוִזים ָלָאֶרץ. 

של  לסיומם  דומה  המשא  סיום  )ח-יד(.  ולתוכחה  )א-ז(  לקינה  מתחלק  המשא 
המשאות הקודמים )כ"א(. 

ַמה	ָּלְך	ֵאפֹוא	ִּכי	ָעִלית	ֻּכָּלְך	ַלַּגּגֹות	.	1
הפרק מתאר הכנות למצור. דבר כזה התרחש לנגד עיני ישעיהו, כאשר חזקיה פתח 
זו מכוון הנביא. בניית החומה  בהכנות לקדם את המצור האשורי, ומסתבר שלשעה 
המים  אספקת  את  להבטיח  כדי  גדול,  מים  מפעל  וחפירת  העליונה,  בעיר  הרחבה 
ַוִּיָּוַעץ ִעם ָׂשָריו ְוִגֹּבָריו ִלְסּתֹום ֶאת ֵמיֵמי ָהֲעָינֹות ֲאֶׁשר ִמחּוץ ָלִעיר  בזמן מצור. כאמור: 
ַוַּיְעְזרּוהּו. ַוִּיָּקְבצּו ַעם ָרב ַוִּיְסְּתמּו ֶאת ָּכל ַהַּמְעָינֹות ְוֶאת ַהַּנַחל ַהּׁשֹוֵטף ְּבתֹוְך ָהָאֶרץ ֵלאֹמר 
ָלָּמה ָיבֹואּו ַמְלֵכי ַאּׁשּור ּוָמְצאּו ַמִים ַרִּבים. ַוִּיְתַחַּזק ַוִּיֶבן ֶאת ָּכל ַהחֹוָמה ַהְּפרּוָצה ַוַּיַעל ַעל 
ַהִּמְגָּדלֹות ְוַלחּוָצה ַהחֹוָמה ַאֶחֶרת ַוְיַחֵּזק ֶאת ַהִּמּלֹוא ִעיר ָּדִויד ַוַּיַעׂש ֶׁשַלח ָלֹרב ּוָמִגִּנים301. 
ֵרם ְלַמָּטה ַּמְעָרָבה ְלִעיר ָּדִויד  וכן: ְוהּוא ְיִחְזִקָּיהּו ָסַתם ֶאת מֹוָצא ֵמיֵמי ִגיחֹון ָהֶעְליֹון ַוַּייּׁשְ

ַוַּיְצַלח ְיִחְזִקָּיהּו ְּבָכל ַמֲעֵׂשהּו302.
אנשי העיר עלו אל הגגות לחגוג את השלמת ההכנות למלחמה, אך באותה שעה עמד 
הנביא מולם וקונן את קינתו. סקרנותם הטבעית של תושבי ירושלים, שעלו אל הגגות 

להיטיב לראות, נראתה בעיני הנביא כביטוי לעיוות ערכי, גילוי של גאווה וגסות רוח.
ולחורבן.  לייאוש  סיבה  לנביא  נראה  ולשמחה,  לביטחון  סיבה  בעיניהם  שנראה  מה 

שני י"ד(: "כל מי שנתנבא לא נתנבא כי אם בארץ הזאת או בעבורה".
301  דברי הימים-ב ל"ב ג-ה. בימי חזקיה, המאה השמינית לפנה"ס גדלה ירושלים מאד. מסתבר שחוץ 
מן הגידול הטבעי הייתה פה גם תוספת של זרם הפליטים שבאו מממלכת ישראל אחרי כיבושה 
של שומרון ב-722 לפנה"ס. ירושלים התפשטה עתה על כל הגבעה המערבית, והוקפה חומה. רמז 
ם  לִַ ם. ְירּוָשׁ לִָ ָעַרִיְך ְירּוָשׁ ְשׁ להתפתחות זו אפשר שנשמר בתהילים )קכ"ב ב-ג(, ֹעְמדֹות ָהיּו ַרְגֵלינּו ִבּ

ו. ּה ַיְחדָּ ָרה ָלּ ֻחְבּ ִעיר ֶשׁ נּוָיה ְכּ ַהְבּ
בחפירות נחמן אביגד ב-1970, בגבעה הדרום מערבית של אגן העיר העתיקה, ברובע היהודי של   
היום, נמצאה חומה רחבה שתוארכה על סמך הממצא הקרמי למאה השמינית לפנה"ס. בחפירות 
נחשפו 40 מ' מן החומה שרוחבה 7 מ'. החומה נבנתה על חורבות בתים ישראלים קודמים, שנהרסו 
כדי לפנות לה מקום. אלה צעדים של שעת חירום, שננקטו מפני הסכנה המתקרבת, בשעת הכנות 

למלחמה. 
302  דברי הימים-ב ל"ב ל. הגיחון נמצא מחוץ לחומות עיר דוד וכבר מזמן קדום נבנו סביבו חומות ענק 
להגן עליו, ועל בני העיר שיצאו לשאוב ממנו מים. הנקבה הובילה את המים מנחל קדרון שבמזרח 
העיר אל בריכת אגירה בתחומי העיר, באפיק גיא הטירופיאון שבצדה הדרום מערבי. היא נחצבה 

כנראה לפני ימי חזקיה, והוא השתמש בה, אך הוסיף ושכלל אותה.
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העיר.  שערי  על  ומסתער  הגיא  את  ממלא  האשורי  הצבא  את  רוחו  בעיני  ראה  הוא 
הוא גינה לא את עצם בניית הביצורים לעיר, אלא את החשיבות הרבה שייחסו לה. 
ירושלים בטחה בביצוריה, בכוחה ועוצם ידה, כאילו הנשק שנצבר והביצורים יבטיחו 

את שלומה ושגשוגה. 
העיר ראתה לטווח קצר, התייחסה רק לסיבות הישירות למלחמה ואליהם התכוננה, 
אך התעלמה משורש הבעיה, מסיבותיה האמיתיות של הצרה. לא הצבא האשורי עמד 
ִהַּבְטֶּתם ֶאל  "ְוֹלא  כנגד ירושלים אלא ההשגחה האלוהית, שגרמה לצבא הזה לבוא: 
או  כן הבעיה לא תיפתר בחיזוק החומות  על  )יא(.  ְרִאיֶתם"  ֹלא  ֵמָרחֹוק  ְוֹיְצָרּה  ֹעֶׂשיָה 

הקואליציה נגד אשור, אלא בתיקון פנימי שורשי של השחיתות בירושלים.
העלייה אל הגג היא דימוי של גאווה, וביטוי לדחייה של תוכחת הנביא: 

"ר' יוחנן פתח: 'משא גיא חזיון'... שהשליכו דברי חוזים לארץ, ַמה ָּלְך ֵאפֹוא ִּכי 
ָעִלית ֻּכָּלְך ַלַּגּגֹות, ולאיגרא סלקין לון? א"ר לוי: אלו גסי הרוח"303. 

לגגות,  עלו  הם  מפניה.  וחסין  הנביא  לתוכחת  אדיש  העם  את  עשתה  הרוח  גסות 
כלומר, הם הצליחו בחייהם לבנות בתים מלאים כל טוב, וביקורתו של הנביא איימה 
על שלוותם. הם התבצרו בהצלחתם, זלזלו בדבריו, והתעלמו מן האתגרים הרוחניים 

שהציב בפניהם.
רוח כפירה זו אין לייחס לחזקיה, שאמר לעם באותה שעה דברי אמונה נשגבים: "ִחְזקּו 
ְוִאְמצּו ַאל ִּתיְראּו ְוַאל ֵּתַחּתּו ִמְּפֵני ֶמֶלְך ַאּׁשּור ּוִמִּלְפֵני ָּכל ֶהָהמֹון ֲאֶׁשר ִעּמֹו ִּכי ִעָּמנּו ַרב 
ֵמִעּמֹו. ִעּמֹו ְזרֹוַע ָּבָׂשר ְוִעָּמנּו ה' ֱאֹלֵהינּו ְלָעְזֵרנּו ּוְלִהָּלֵחם ִמְלֲחֹמֵתנּו ַוִּיָּסְמכּו ָהָעם ַעל ִּדְבֵרי 

ְיִחְזִקָּיהּו ֶמֶלְך ְיהּוָדה304. איך אפשר להאשים אותו בקטנות אמונה?
אפשר לפרש זאת בשתי דרכים:

א. היה הבדל בין חזקיה ובין העם. חזקיה האמין, אף חשב שהעם הולך אחריו. וכמו 
רק  האמין  העם  אולם  ְיהּוָדה",  ֶמֶלְך  ְיִחְזִקָּיהּו  ִּדְבֵרי  ַעל  ָהָעם  "ַוִּיָּסְמכּו  הכתוב:  שאמר 

למראית עין. עמד על כך המדרש: 
"ואת בתי ירושלים ספרתם ותתצו הבתים לבצר החומה, מלמד שהיו נותצין 
ויתחזק  כן? הלא כתיב:  כבר עשה חזקיהו  ולא  ומוסיפין על החומה.  בתיהם 
ויבן את כל החומה הפרוצה וגו'305? אלא חזקיה בה' אלהי ישראל בטח, אבל 
ויוצרה מרחוק  אתם לא הבטחתם. היינו הוא דאמר: ולא הבטתם אל עושיה 

לא ראיתם"306.

ב. חזקיה עצמו עבר שינוי. בתחילה בטח בתוכניותיו ולא שעה לדברי הנביא שאשור 

303  פתיחתא דאיכה כ"ד.
304  דברי הימים ל"ב ז-ח.

305  דברי הימים-ב ל"ב.
306  איכה רבה פתיחה כ"ד.

היא מטה ה', ואין למרוד בה. הוא המשיך לעשות את כל ההכנות המדיניות והצבאיות 
ירושלים  את  וסגר  הארץ  את  החריב  הגיע,  סנחריב  כאשר  רק  אשור.  נגד  למלחמה 
ודברי  סנחריב  התפארות  קרסו,  הכנותיו  רפו.  וידיו  טעותו,  את  חזקיה  הבין  במצור, 
וזה לקח את המושכות  החירוף והגידוף עשו רושם. חזקיה פנה בחרדתו אל הנביא, 
לידיו. אם חזקיה הצדיק לא קיבל את דברי הנביא, ברור שהעם לא קיבלם, לא הביט 
כלל אל פועל ה', אלא שמח בביצורים החדשים של ירושלים. אז התפלל ישעיהו בעד 
העם, פנה אליו בדברי חיזוק ואמונה, ותבע מחזקיה לעמוד בתוקף כנגד אשור. כאשר 
חזקיה האמין לו ונשמע לדבריו, בא המפנה והחורבן נמנע. ואכן גם בדבריו הקשים של 
ישעיהו, אינו מזכיר חורבן ממשי. ירושלים אכן ניצלה, חורבן כללי לא התרחש, וצבא 

אשור נענש כראוי לו. 
הנביא מדבר על אשור, שהעם מתכונן עתה למלחמה נגדה, אבל לדבריו יש משמעות 
כללית ונצחית. חכמים נטלו את מוטיב 'העלייה אל הגג' כאן, וקשרוהו לימי מלחמת 
בבל ושעת החורבן. כאשר נכבשה העיר, נסתמן מפנה, העם הבין את חטאו והעלייה 
אליו  והעלייה  לשמים,  יותר  קרוב  הגג  וכניעה.  תשובה  של  ביטוי  נעשתה  הגג  אל 

מבטאת מהפך רוחני חיובי שעברה מנהיגות העם: 
כהונה  פרחי  של  כיתות  כיתות  נתקבצו  בראשונה  הבית  משחרב  רבנן:  "תנו 
רבונו של עולם, הואיל  ואמרו לפניו:  לגג ההיכל  ועלו  בידן  ומפתחות ההיכל 
ולא זכינו להיות גזברין נאמנים יהיו מפתחות מסורות לך. וזרקום כלפי מעלה 
ויצתה כעין פיסת יד וקיבלתן מהם. והם קפצו ונפלו לתוך האור. ועליהן קונן 
לגגות תשואות  כולך  עלית  כי  איפוא  לך  חזיון מה  גיא  הנביא: משא  ישעיהו 
אף  מלחמה.  מתי  ולא  חרב  חללי  לא  חלליך  עליזה  קריה  הומיה  עיר  מלאה 

בהקדוש ברוך הוא נאמר מקרקר קיר ושוע אל ההר"307.

אליקים אשר על הבית, היה ממונה על ַמְפֵּתַח ֵּבית ָּדִוד )כב(, מי שלא הצליח להשתמש 
במפתח כהלכה, מוטב שיסיק את המסקנות ויחזירו לשמים. זו מחווה של קבלת הדין 

והבנת המשמעות של החורבן והגלות.

ְּתֻׁשאֹות	ְמֵלָאה.	2
חכמים308 דרשו את פסוקי הפרק כחלק מפרשת החורבן:

ְּתֻׁשאֹות ְמֵלָאה )ב(. ָאַמר ר' ֶאְלָעָזר ֶּבן ַיֲעֹקב: ַהָּלׁשֹון ַהֶּזה ְמַׁשֵּמׁש ְׁשלָׁשה ְלׁשֹונֹות, 
ְמַרְּגׁשֹות,  ִיְׁשָמע309.  ֹלא  נֹוֵגּׂש  ְּתֻׁשאֹות  ֶׁשֶּנֱאַמר:  ָצרֹות,  ֲאֵפָלה.  ְמַרְּגׁשֹות,  ָצרֹות, 

307  תענית כ"ט א.
308  איכה רבה פתיחה כ"ד.

309  איוב ל"ט ז.
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ֶׁשֶּנֱאַמר: ְּתֻׁשאֹות ְמֵלָאה. ֲאֵפָלה, ֶׁשֶּנֱאַמר: ֶאֶמׁש ׁשֹוָאה ּוְמֹׁשָאה310. 

'שואה',  וקולות קריאה, אלא של  'שאון'  'תשואות' לא בא במובן של  כלומר, הביטוי 
העיר מלאה קולות ריגוש של צרה ואפלה. 

קציני הצבא מסוגלים להכות בקשתם למרחוק, אך כאן קשתם נשברה. עם ישראל 
איבד את תנופתו ויכולתו לפרוץ ולתקוף. אז ביקע האויב את חומות העיר, ואסר את 

הקצינים בגידי קשתותיהם. המדרש רואה בקשת סמל רוחני:

ָּבֶהן.  ְואֹוְסִרין  ַקְׁשּתֹוָתם  ִּגיֵדי  ַמִּתיִרין  ֶׁשָהיּו  ֻאָּסרּו.  ִמֶּקֶׁשת  ַיַחד  ָנְדדּו  ְקִציַנִיְך  ָּכל 
ָּכל ִנְמָצַאִיְך ֻאְּסרּו ַיְחָּדו ֵמָרחֹוק ָּבָרחּו. ַמְרִחיִקים ִמִּלְׁשֹמַע ִּדְבֵרי תֹוָרה, ְּכָמה ְּדַאְּת 

ָאַמר: ֵמָרחֹוק ה' ִנְרָאה ִלי311. 

בעיני הדרשן התורה דומה לקשת, באמצעותה מאמץ האדם את כל כוחותיו ומתרומם 
להישגים רוחניים מרחיקי לכת. היא ניתנה לו מן השמים, וסגולתה להתרומם מעל 
בה,  לדבקים  חיים  היא סם  כן  על  טווח.  ארוכות  פעולות  ולפעול  מגבלות המציאות 
מקנה להם יכולת לראות למרחוק ולפעול על אנשים רחוקים. ולמי שנתרחק ממנה 
החומר  במגבלות  נאסר  המציאות,  של  קשתה  בגידי  נכבל  והוא  המוות,  סם  היא 

ומסגרותיו, עד דכא. 

התרחקות העם מן התורה הביאה את החורבן:

ַעל ֵּכן ָאַמְרִּתי ְׁשעּו ִמִּני ֲאָמֵרר ַּבֶּבִכי )ד(. ָאַמר ר"ל: ִּבְׁשלָׁשה ְמקֹומֹות ִּבְקׁשּו ַמְלֲאֵכי 
ֵרת לֹוַמר ִׁשיָרה ִלְפֵני ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך  הּוא, ְוֹלא ִהִּניָחן, ְוֵאּלּו ֵהן, ְּבדֹור ַהַּמּבּול  ַהּׁשָ
ּוַבָּים ּוְבֻחְרַּבן ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש. ְּבדֹור ַהַּמּבּול ַמה ְּכִתיב? ַוֹּיאֶמר ה' ֹלא ָידֹון רּוִחי ָבָאָדם 
ּוְבֻחְרַּבן ֵּבית  ַהִּמְקָּדׁש,  ַהָּלְיָלה313.  ֶזה ָּכל  ֶזה ֶאל  ְּכִתיב: ְוֹלא ָקַרב  ַּבָּים,  ְלֹעָלם312. 
ְּכִתיב: ַעל ֵּכן ָאַמְרִּתי ְׁשעּו ִמִּני ֲאָמֵרר ַּבבִֶּכי ַאל ָּתִאיצּו ְלַנֲחֵמִני. ַאל ֵּתָאְספּו, ֵאין 
ֵרת: ִנחּוִמין ֵאּלּו  ְּכִתיב ָּכאן, ֶאָּלא ַאל ָּתִאיצּו. ָאַמר ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְלַמְלֲאֵכי ַהּׁשָ
ֶׁשַאֶּתם אֹוְמִרים ְלָפַני ִנאּוִצין ֵהן ִלי. ָלָּמה? ִּכי יֹום ְמהּוָמה ּוְמבּוָסה ּוְמבּוָכה ַלה' 

ֱאֹלִהים ְצָבאֹות )ה(. יֹום ְמֻעְרָּבב, יֹום ְּדִבָּזה, יֹום  ִּדְבִכָּיה. 

המאמר מצמרר. הוא מתאר נקודת מבט אלוהית מורכבת. החורבן הוא אסון כבד וגם 
חילול השם קשה. הנביא והעם קוננו על החורבן שפגע בהם. אבל מבחינת שמים, חורבן 
בית המקדש נמנה על אותן הופעות גדולות של הדין האלוהי בהיסטוריה. הוא הופעה 
אלוהית מרשימה, שנוקמת ברשעים על עוונם ומקיימת את הדין בעולם, לכאורה זו 
סיבה למלאכים לומר שירה. מלאכי השרת ביקשו לפתוח בה, אלא שהקדוש ברוך הוא 

310  איוב ל' ג.
311  ירמיה ל"א ב.

312  בראשית ו' ג. ידון דומה לירון )רש"ש(.
313  שמות י"ד כ.

ראה בזה ניאוץ, ֲאָמֵרר ַּבבִֶּכי.  

מלאכי השרת פועלים בעקביות, הם ביקשו לומר שירה בדור המבול, על הים, ובשעת 
הדין  מידת  תבעה  בשלושתם  שווים,  הללו  האירועים  שלושת  מבחינתם  החורבן. 
ובשעת  המצרים  נגד  פעלה  הדין  מידת  הים  על  להם.  כראוי  החייבים  את  להעניש 
החורבן כנגד ישראל. המלאכים רואים בזה ניצחון של הדין האלוהי, ועל כן אין להבדיל 
בין המקרים אלא לומר שירה בכולם. אבל השכינה עצמה אינה יכולה לשמוח באבדן 

מעשי ידיה. 

"ומי חדי הקדוש ברוך הוא במפלתן של רשעים? והא כתיב, בצאת לפני החלוץ 
ואומרים: הודו לה' כי לעולם חסדו. ואמר רבי יוחנן: מפני מה לא נאמר כי טוב 

בהודאה זו לפי שאין הקדוש ברוך הוא שמח במפלתן של רשעים"314. 

ושירה  שמחה  אין  בישראל,  אלא  ברשעים  מדובר  אין  כאשר  וכמה  כמה  אחת  על 
לשכינה באבדן בניה וחורבן מקדשה שלה.

ֶנֶׁשק	ֵּבית	ַהָּיַער	.	3

ית ַהָּיַער: )ט( ְוֵאת  ק ּבֵ ּיֹום ַההּוא ֶאל ֶנׁשֶ ט ּבַ ּבֵ כ"ב )ח( ַוְיַגל ֵאת ָמַסְך ְיהּוָדה ַוּתַ

י  ּתֵ ְחּתֹוָנה: )י( ְוֶאת ּבָ ֵרָכה ַהּתַ צּו ֶאת ֵמי ַהּבְ ַקּבְ י ָרּבּו ַוּתְ ִוד ְרִאיֶתם ּכִ ִקיֵעי ִעיר ּדָ ּבְ

ין ַהחֹמַֹתִים  יֶתם ּבֵ ר ַהחֹוָמה: )יא( ּוִמְקָוה ֲעׂשִ ים ְלַבּצֵ ּתִ ְתצּו ַהּבָ ם ַוּתִ ַלִם ְסַפְרּתֶ ְירּוׁשָ

יָה ְויְֹצָרּה ֵמָרחֹוק לֹא ְרִאיֶתם: ם ֶאל עֹׂשֶ ְטּתֶ ָנה ְולֹא ִהּבַ ֵרָכה ַהְיׁשָ ְלֵמי ַהּבְ

הנשק  אל  אחרון,  כצעד  הביטו  והנצורים  התמוטט,  העיר  של  הראשון  הביצורים  קו 
'ֶנֶׁשק ֵּבית ַהָּיַער'. דברי הכתוב סתומים וקשה להכריע מהו בית היער, והנשק  הסודי, 
בית המלכות המפואר שבנה  היה  זה  בית  הלבנון'.  יער  'בית  מזכיר את  שבו. הכתוב 
שלמה, ונקרא כנראה על שם עמודי הארז הרבים עליהם נשען315. בבית זה הונח נשק 
ַהִּצָּנה  ַעל  ַיֲעֶלה  ָזָהב  ֵמאֹות  ֵׁשׁש  ָׁשחּוט  ָזָהב  ִצָּנה  ָמאַתִים  ְׁשֹלֹמה  ַהֶּמֶלְך  ַוַּיַעׂש  מזהב: 
ָהֶאָחת. ּוְׁשֹלׁש ֵמאֹות ָמִגִּנים ָזָהב ָׁשחּוט ְׁשֹלֶׁשת ָמִנים ָזָהב ַיֲעֶלה ַעל ַהָּמֵגן ָהֶאָחת ַוִּיְּתֵנם 
ַהֶּמֶלְך ֵּבית ַיַער ַהְּלָבנֹון316. מגיני הזהב הללו נשבו אחר כך על ידי שישק מלך מצרים, 
ורחבעם החליפם במגיני נחושת. אפשר שלנשק זה מכוון הכתוב ונטילת נשק זה היא 
ייצוג ולתהלוכות המלך  ייאוש. מגיני הזהב והנחושת שימשו לצרכי  צעד אחרון של 
ולא למלחמה. הזהב כבד, רך ויקר מכדי שישמש באופן מעשי בקרב, וכן גם הנחושת. 

314  מגילה י' ב, וסנהדרין ל"ט ב.
ארז  ענפי  גבי העמודים, הם  על  נגה הראובני שיער ש'כרותות הארזים' שהונחו  ב.  ז'  315  מלכים-א 

טבעיים המשתמרים בתוך הבית ימים ארוכים, ואלה יצרו תחתם חזות של יער ארזים. 
316  מלכים-א י' טז-יז.
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לקיחת הנשק הזה מתפרשת לגנאי. בשעת המשבר העם לא למד לקח והוא ממשיך 
לחפש נשק פיזי להכרעת האויב, במקום לחזור בתשובה לפני המקום: 

"היו סבורין שלא תבא עליהם רעת האויב מפני בית המקדש שהיה בנחלתם. 
והנה בא האויב בעונותם על המסך שלהם... הבטת אל נשק בית יער הלבנון, 
שנתן שם שלמה מגנים, ונתת עיניך בהם להביאם לירושלים, כלומר הכינות 
עצמך למלחמה, ולא לתשובה ומע"ט. כלומר, הבטתך היתה אל הנשק ולא אל 

האל"317. 

חכמים ראו כאן רמז ל'נשק הסודי' האמיתי של ישראל, ולכן מצאו בזה דווקא צעד של 
תשובה:

ָהָיה  ַזִין  ְּכִלי  יֹוָחאי:  ַּבר  ִׁשְמעֹון  ר'  ָּתֵני  היער,  בית  נשק  אל  ההוא  ביום  "ותבט 
ָהָדא הּוא  ֵמֶהן,  ֻנַּטל  ּוְכֶׁשָחְטאּו  ָעָליו,  ַהְמֹפָרׁש ָחקּוק  ְוָהָיה ֵׁשם   ְּבִסיַני  ָרֵאל  ְלִיּׂשְ

ָרֵאל ֶאת ֶעְדָים ֵמַהר חֹוֵרב"318.  ִּדְכִתיב: ַוִיְתַנְּצלּו ְבֵני ִיּׂשְ

מגיני הזהב לא היו התפארות ריקה, שלמה הציב אותם כרמז לייתרון הרוחני שנוסף 
לישראל בעת מתן תורה בהר סיני. ה'נשק מהר סיני' הוא הנשק היעיל ביותר, בעצם 
אליהם  להתייחס  זרים  לעמים  שגורמת  העילאית  הרוחנית  המעלה  אלא  נשק  אינו 
חכמתו,  שלו,  ה'  יראת  שלום.  בדרכי  ממלכתו  את  הנהיג  שלמה  הרוממות.  ביראת 
גדולתו ותפארת המקדש זכו להערצה מכל עבר. שמו הדהד והגיע עד שבא הרחוקה. 
'נשק בית היער', מגיני הזהב, מבטאים תוכן פנימי מיוחד זה. בשעת המצור מתגעגע 

העם אל ה'נשק' הזה, ומגלה בזה את צערו ותשובתו, על שבחטאו נלקחו ממנו. 
חכמים מצאו רמז ל'נשק' הזה בחיבור המילים - "ֶעְדָים ֵמַהר חֹוֵרב", ופירשוהו כעטרה 

שזכה לה העם בהר סיני עצמו. 

"דרש רבי סימאי: בשעה שהקדימו ישראל נעשה לנשמע, באו ששים ריבוא 
של מלאכי השרת, לכל אחד ואחד מישראל קשרו לו שני כתרים, אחד כנגד 
נעשה ואחד כנגד נשמע. וכיון שחטאו ישראל, ירדו מאה ועשרים ריבוא מלאכי 

חבלה, ופירקום. שנאמר: ויתנצלו בני ישראל את עדים מהר חורב"319. 

אותם  יראים  כן העמים  על  כתרים אלה מלמדים שישראל הם אהוביו של המקום. 
יראת הרוממות וישראל מוגנים מכל פגע.

317  כד הקמח אבלות חורבן ירושלים. וכן באלשיך כאן: "הנה בית יער הלבנון שהוא בבית המקדש היה 
מקום ידוע, שהי' בו נשק ברזל ומגני הזהב כנודע, והנה ... כאשר הוסר מסך יהודה במקום שהיה לך 
להצטער, על צרת ב"ה על שנגעו במקדש ויגלו את מסך יהודה, לא הבטת אל השי"ת להצטער על 
כבודו, ולבקש מאתו יקנא על מקדשו, כי אם ותבט אל נשק בית היער, כי נתת עיניך בנשק לומר, 
כי בו תנצלו, או לחמוד כבוד עושר הנשק, וכן הלכתם אחר המצאות טבעיות להנצל מהאויב, ולא 

הבטתם אל ה' הפודה ומציל בהשגחתו אל השבים אליו בכל לבם".
318  שמות ל"ג. איכה רבה פתיחה כ"ד.

319  שבת פ"ח א.

המסקנה היא שישראל צריכים להשפיע על העולם בדרכי רצון, כבוד והדר, ואם הם 
נזקקים ביחסיהם עם העמים לדרכי מלחמה וכפייה, הרי זה באשמתם, כי נפלו ברשת 

החטא ואיבדו את מעלתם הגדולה בעיני העמים: 

ישראל  עם  משלימות  ישראל,  ארץ  יושבות  האומות,  היו  העגל  חטא  "לולא 
ולא  יראת הרוממות,  כי שם ה' הנקרא עליהם היה מעורר בהן  ומודות להם, 
היתה שום שיטת מלחמה נוהגת, וההשפעה היתה הולכת בדרכי שלום כבימות 

המשיח. רק החטא גרם ונתאחר הדבר אלפי שנים"320. 

קלקול זה החל בחטא הלאומי הראשון של ישראל, חטא העגל, אך תוצאתו התממשה 
לאחר החטא הגדול השני, חטא המרגלים: 

ואינכם צריכים למלחמה, אילו לא  ורשו את הארץ - אין מערער בדבר  "באו 
שלחו מרגלים לא היו צריכים כלי זיין"321. 

"דוד המלך ע"ה, אף על פי שאמרו חז"ל: אדמוני עם יפה עינים, ששפך דמים 
כי  בית  לא תבנה  לו: אתה  נאמר  עיני העדה322, מכל מקום  סנהדרין,  ברשות 
עליהם  תפול  ע"ה:  רבינו  משה  אמר  לזה  לי,  ונראה  שפכת323.  הרבה  דמים 
אימתה ופחד וגו', עד יעבור וגו', תביאמו וגו', מקדש ה' וגו'324. פירוש, אלו זכו 
אותו הדור לכבוש ארץ ישראל בלי חרב, רק שעל ידי אימה פינו, כמו הגרגשי, 
ויפנו  וכו'  עליהם  והיינו תפול  בית המקדש,  לבנות  בעצמם  הם  זוכים  היו  אז 
לפנינו בלי חרב, אז תביאמו וגו' מקדש ה' וגו'. אך לא זכו, לכך וישפכו דמים 

הרבה ולא נבנה בית המקדש עד ת' שנים אחר כן"325. 

ָאכֹול	ְוָׁשתֹו	ִּכי	ָמָחר	ָנמּות.	4

ְוַלֲחֹגר  ּוְלָקְרָחה  ד  ּוְלִמְסּפֵ ִלְבִכי  ַההּוא  ּיֹום  ּבַ ְצָבאֹות  ֱיהִֹוה  ֲאדָֹני  ַוִּיְקָרא  )יב( 

ָיִין  תֹות  ְוׁשָ ר  ׂשָ ּבָ ָאכֹל  צֹאן  חֹט  ְוׁשָ ָקר  ּבָ ָהרֹג  ְמָחה  ְוׂשִ ׂשֹון  ׂשָ ה  ְוִהּנֵ )יג(  ק:  ׂשָ

ֶהָעוֹן  ר  ְיֻכּפַ ִאם  ְצָבאֹות  ְיהָֹוה  ְבָאְזָני  ְוִנְגָלה  )יד(  ָנמּות:  ָמָחר  י  ּכִ תֹו  ְוׁשָ ָאכֹול 

ֻמתּון ָאַמר ֲאדָֹני ֱיהִֹוה ְצָבאֹות: ַהֶּזה ָלֶכם ַעד ּתְ

קשה להבין את נפתולי הנפש האנושית. בשעה שהמצור התהדק סביב העיר, והשכינה 

320  אורות, המלחמה, עמ' י"ד.
321  רש"י דברים א' ח.

322  בראשית רבה ס"ג ח'.
323  דברי הימים-א כ"ב ח'.

324  שמות ט"ו טז.
325  שו"ת חתם סופר, קובץ תשובות, י"ח.
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ולהגיע  להתגלגל  עשויה  זו  הזויה  שמחה  וחגגו.  שמחו  העיר  תושבי  לאבל,  קוראת 
ממקורות נפשיים שונים: 

העיר  בביצורי  שבטחו  אלה  עכשיו.  ולא  זמן,  לאחר  ָנמּות,  ָמָחר  נאיבית.  תמימות  א. 
שמחו על התרחקות האיום האשורי לימים אחרים, אף שסופו להגיע326. 

ב. ייאוש. אלה ראו  את התהום הפעורה, והבינו את האסון המתרגש לבוא, את הסבל 
ובין  כך  בין  ייאוש.  לידי  כך באו  ומשום  והעינויים שיבואו בעקבות הכיבוש האשורי, 
כך נמות מחר, נמהר להספיק לחגוג. ייאוש חולני כזה גורם לאיבוד כל עניין בעתיד, 
להתעלמות מן המציאות, ולכן להיאחזות בתאוות היום. ייאוש כזה אפשר למצוא אצל 
מכורים לסם. הם מודעים לקשיים שיבואו אחר כך, ואף על פי כן מעניינת אותם רק 

מנת הסם הקרובה, ותחושת ההתרוממות והשיכרון שתביא לזמן קצר. 

ִּכי ָמָחר ָנמּות', לאמור להלן:  ְוָׁשתֹו  'ָאכֹול  ג. חכמים327 הישוו את הייאוש הנורא של: 
'ֶאְקָחה ַיִין ְוִנְסְּבָאה ֵׁשָכר, ְוָהָיה ָכֶזה יֹום ָמָחר, ָּגדֹול ֶיֶתר ְמֹאד' )נ"ו יב(. כאן ההנאה אינה 
ההנאה  נהנתנות,  של  כאידיאל  העתיד  את  מציגה  היא  אלא  העתיד,  מאימת  מפלט 

העכשווית היא חזות הכול. 

דרכו של עולם, שאיזכור המוות מעמיד הכול בפרופורציות הנכונות ומחזיר את האדם 
לפעול במסגרת האחריות, שורת הדין והמוסר: 

"אמר רבי לוי בר חמא אמר רבי שמעון בן לקיש: לעולם ירגיז אדם יצר טוב 
על יצר הרע, שנאמר: רגזו ואל תחטאו328. אם נצחו - מוטב, ואם לאו - יעסוק 
יקרא קריאת  ואם לאו -  בתורה, שנאמר: אמרו בלבבכם; אם נצחו - מוטב, 
שמע, שנאמר: על משכבכם; אם נצחו - מוטב, ואם לאו - יזכור לו יום המיתה, 

שנאמר: ודמו סלה"329. 

התמכרות  באה  ָנמּות,  ָמָחר  ִּכי  ְוָׁשתֹו  ָאכֹול  הסיסמה:  תחת  ההפוך.  הדבר  קורה  כאן 
אך  הנורמלי.  האדם  של  דרכיו  את  תיישר  המוות  שאימת  נראה  החומרית.  להנאה 
ונהליזם.  לייאוש מוחלט  בייאוש היא תביא לקיצוניות ההפוכה,  את מי שכבר שקע 
ייאושו  את  להטביע  עלול  משמעות330,  חסרי  והם  סופית  נקצבו  שימיו  שמדמה  מי 

326  תנחומא בא י"ג: "והיה כי ישאלך בנך מחר. יש מחר שהוא עכשיו ויש מחר לאחר זמן".
327  ראה להלן תענית י"א א.

328  תהלים ד' ה.
329  ברכות ה' א.

330  תפארת שלמה, כי תבוא: מעכבי התשובה והרבות החטאים באנשים כך הוא בב' אופנים. קצת בני 
אדם הטענה שלהם הוא אם ידעו שחטאו עבירות חמורות ר"ל הם מתיאשים שאין להם תקומה 
עוד ואין לו חלק בעוה"ב, עכ"פ העוה"ז הוא שלנו, וכן מצינו באחר שעשה כן כמבואר בש"ס )וראה 
להלן פסיקתא דרב כהנא ו' ב', במדבר רבה כ"א כ'(. וכן מבואר בפסוק: והנה ששון ושמחה הרוג 
נמות, לעוה"ב.  ופי' רש"י מחר  נמות.  כי מחר  ויין אכול ושתה  ושחוט צאן אכל ושתה בשר  בקר 
הנביאים אומרים לנו מאת הקדוש ברוך הוא שלא יהיה לנו חלק לעוה"ב, נעשה לנו הנאה בעוה"ז. 

ולנסות להשכיח את אפסותו בשיכרון אין סופי331. רק האמונה בבורא,  בתאוותנות, 
בסדר העולם המוסרי הראוי, בהמשך של חיים גם לאחר המוות, מאירה לאדם אופק 

חדש, התומך בדבקותו בדרכי המוסר, ומחזקו גם מול המוות המתקרב. 

כאשר יש לאדם מטרה בחייו, הוא ישרוד את צרות העכשיו ויתגבר על ייסוריו. היחיד 
גורלו נחרץ, הוא בודד, חסר בסיס, תחושת הריקנות מפילה בקלות לדיכאון ולייאוש. 
אבל אם יש עוגן מוצק לחייו, משפחה, חברים, וקהילה, אם הוא שייך לציבור, יש לו 
ימשיכו להוביל  נופל בדרך אחרים  גם אם הוא  כי  לו בשביל מה לסבול.  יש  תקווה, 
את מהלכיו. הציבור אינו כלה ויש לו אחיזה בנצח. הנהנתן הוא יצור אגואיסטי ואנטי 
חברתי, הוא מנותק מן הציבור ומאחריות, פטור מעיסוק בטובת החברה, או מקבלת 

עולה. פרישה מן הציבור קרובה לחטא עמוק של כפירה וייאוש מן החיים: 

"בזמן שהצבור שרוי בצער אל יאמר אדם: אלך לביתי ואוכל ואשתה, ושלום 
עליך, נפשי, ואם עושה כן - עליו הכתוב אומר: ְוִהֵּנה ָׂשׂשֹון ְוִׂשְמָחה ָהֹרג ָּבָקר 
ָיִין ָאכֹול ְוָׁשתֹו ִּכי ָמָחר ָנמּות. מה כתיב בתריה?  ְוָׁשֹחט ֹצאן ָאֹכל ָּבָׂשר ְוָׁשתֹות 
מידת  כאן  עד  ְּתֻמתּון.  ַעד  ָלֶכם  ַהֶּזה  ֶהָעֹון  ְיֻכַּפר  ִאם  ְצָבאֹות  ה'  ְבָאְזָני  ְוִנְגָלה 
יֹום  ָכֶזה  ְוָהָיה  ֵׁשָכר  ְוִנְסְּבָאה  ַיִין  ֶאְקָחה  בינונים, אבל במדת רשעים מה כתיב, 
ָמָחר ָּגדֹול ֶיֶתר ְמֹאד )נ"ו(. מה כתיב בתריה - ַהַּצִדיק ָאָבד ְוֵאין ִאיׁש ָׂשם ַעל ֵלב 
...ִּכי ִמְּפֵני ָהָרָעה ֶנֱאַסף ַהַּצדִּיק. אלא: יצער אדם עם הצבור. שכן מצינו במשה 
רבינו שציער עצמו עם הצבור, שנאמר332: ִויֵדי מֶׁשה ְּכֵבִדים ַוִּיְקחּו ֶאֶבן ַוָּיִׂשימּו 
ַתְחתָּיו ַוֵּיֶׁשב ָעֶליָה, וכי לא היה לו למשה כר אחד או כסת אחת לישב עליה? 
אלא כך אמר משה: הואיל וישראל שרויין בצער - אף אני אהיה עמהם בצער, 

וכל המצער עצמו עם הצבור - זוכה ורואה בנחמת צבור"333.

לטובת  פועלים  אינם  הבינונים  הציבור.  מן  הפרישה  בחטא  פה  נמנו  מדרגות  שתי 

וגם יש שאינם אומרים כן רק מתיאשים מהם מן התשובה, באמרם שא"א להם לעשות תשובה על   
כמה עבירות שעשיתי. ואפילו אהיה בתענית ובצדקה כל ימי חיי אי אפשר לתקן מה שקלקלתי. 
וזה מבואר  וכה"ג טובא.  לו להחזיר,  ואין  גזילות רבים  בידו  ובפרט אם הוליד ממזר ח"ו, או שיש 
ובם  כי פשעינו אתנו  כן אמרתם לאמור  ישראל  בית  בן אדם אמור אל  ואתה  יא(  )ל"ג  ביחזקאל 
אנחנו נמקים ואיך נחיה? אמור להם: חי אני נאום ה' צבאות, אם אחפוץ במות המת כי אם בשובו 

מדרכו וחיה וכו'. 
331  חכמים תיארו שקיעה בחומר ונהנתנות מושלמת, עד כדי האמירה: או הכל, או לא כלום: "א"ר 
מאיר: גוי אחד היה בעירנו ועשה סעודה לכל זקני העיר וזימנני עמהם והביא לפנינו מכל מה שברא 
הקדוש ברוך הוא מששת ימי בראשית. ולא היה שולחנו חסר אלא אגוזי פרך בלבד. מה עשה? נטל 
את הטבלה מלפנינו שהיתה יפה בששה ככר כסף ושברה. אמרתי לו: מפני מה עשיתה כן? אמר 
לי: רבי, אתם אומרים, העולם הזה שלנו והעולם הבא שלכם, אם אין אנו אוכלין עכשיו, אימתי אנו 
אוכלין? וקרית עילוי: ובטן רשעים תחסר" פסיקתא דרב כהנא ו' ב', במדבר רבה כ"א כ', מחשבות 

חרוץ ז'. 
332  שמות י"ז יב.

333  תענית י"א א.
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בזים  ציבורית,  מחויבות  לכל  לועגים  הרשעים  נגדו.  עומדים  אינם  גם  אבל  הציבור, 
לצדק ולחסד, וכמעט שמחים בצרה. 

ִאם	ְיֻכַּפר	ֶהָעֹון	ַהֶּזה	ָלֶכם	ַעד	ְּתֻמתּון.	5
העם חטא בקטנות אמונה, חוסר ביטחון, וגאווה. עוונו נחשב כה קשה וחסר כפרה, 
שהעונש עליו יהיה הקשה ביותר: ְוִנְגָלה ְבָאְזָני ה' ְצָבאֹות ִאם ְיֻכַּפר ֶהָעֹון ַהֶּזה ָלֶכם ַעד 
ְּתֻמתּון ָאַמר ֲאֹדָני ה' ְצָבאֹות )יד(. מדוע הוא ראוי לעונש כה חמור? חומרה יתירה זו 
ייחס לו הכתוב, משום שכל אלה מובילים לקלקול עמוק ויסודי יותר, לחילול השם 

והשכחת ידו המעצבת את גורל ישראל מן העמים: 
"עון אשר לא תנקה הנפש ממנו ובלתי טהורה היא ואינה רצויה, עד אשר המות 
יפריד בינה ובין הגוף אשר חטאה בו, כמו שיש חולי שלא ינקה הגוף ממנו כל 
הימים. והוא עון חלול השם, שנאמר: "והנה ששון ושמחה הרוג בקר ושחוט 

צאן וגו'"334. 

על כן העונש כה סופי ומוחלט: 
"מי שיש חילול השם בידו אין לו כח בתשובה לתלות ולא ביום הכפורים לכפר 
ולא ביסורין למרק אלא כולן תולין ומיתה ממרקת שנאמר: ְוִנְגָלה ְבָאְזָני ֲאֹדָני 

ְצָבאֹות ִאם ְיֻכַּפר ֶהָעֹון ַהֶּזה ָלֶכם ַעד ְּתֻמתּון"335. 

א. כאשר חילול השם הוא פנים ישראלי, הוא מוסיף על עצם החטא, יסוד של כפירה 
ומרידה בשליחות האלוהית, בנבואה, זהו חילול השם: 

"כי לא היו משגיחים על דברי הנביאים ולא חרדים עליהם, אבל היו קובעים 
בגלוי והקהל חברים במיני שמחה, ונאמר על זה: "אם יכופר העון הזה לכם עד 
ומתעתעים  דבריו  ובוזים  האלקים  במלאכי  מלעיבים  "ויהיו  ונאמר:  תמותון", 

בנביאיו עד עלות חמת ה' בעמו עד לאין מרפא"336.

ב. חילול השם כלפי חוץ, כלפי אומות העולם. התעלמותו של עם ישראל מן השכינה 
ופעולותיה בעולם, מעבירה מסר לכל האומות שאין לבטוח בשכינה אלא בכוחו של 

האדם. זה היפוכו של ייעודו ההסטורי וחילול שם שמים חמור ביותר.
ַעד ְּתֻמתּון. עונש נורא. אבל בניסוח הנביא יש גם תוכן חיובי. יש אפשרות של תיקון 
ותשובה על החטא הזה, אם התשובה תהיה כה שורשית מטלטלת ועמוקה שתישא 

אופי של מסירות נפש. 
עול  עליו  שמקבל  )באמת,  בכח  שמע(  קריאת  )בשעת  נפשיה  דמסר  "מאן 

334  שערי תשובה ד' ד'.
335  יומא פ"ו א.

336  דברי הימים-ב ל"ו טז. שערי תשובה ד' ד'. 

מלכות שמים ומקבל על עצמו מסירת הנפש( על זה, יחשב לפני הש"י כאילו 
מסר נפשו בפועל ביסורי מיתה על דבר כבוד שמו. ואפילו אותן העונות דכתיב 
במסירת  הזאת  המצוה  ידי  על  מתכפרים  וכו'  לכם  הזה  העון  יכופר  אם  בהו: 
הנפש. אם כן לפי"ז יוצרינו יוצר בראשית המציא לנו מרפא ארוכה אשר קדשנו 
וצונו לקרוא קריאת שמע בכל עונה מעונות היום והלילה במסירת  במצותיו 
הנפש )כי זה מצותה(, ועי"ז אפילו עון חילול ה' מתכפרים על ידי המצוה הזאת 

במסירת נפש, ושוב אין לו תואר רשע, ותקובל תורתו ומצותיו לרצון"337.

ֶׁשְבָנא	ֲאֶׁשר	ַעל	ַהָּבִית	.	6

ר  ְבָנא ֲאׁשֶ כ"ב )טו( ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ֱיהִֹוה ְצָבאֹות ֶלְך ּבֹא ֶאל ַהּסֵֹכן ַהֶּזה ַעל ׁשֶ

ָמרֹום  ָקֶבר חְֹצִבי  ּפֹה  ָך  ּלְ ָחַצְבּתָ  י  ּכִ פֹה  ְלָך  ּוִמי  פֹה  ָך  ּלְ ַמה  )טז(  ִית:  ַהּבָ ַעל 

ְועְֹטָך  ֶבר  ּגָ ַטְלֵטָלה  ְמַטְלֶטְלָך  ְיהָֹוה  ה  ִהּנֵ )יז(  ן לֹו:  ּכָ ִמׁשְ ַלע  ַבּסֶ ִקְברֹו חְֹקִקי 

ה  ּמָ ה ָתמּות ְוׁשָ ּמָ ּדּור ֶאל ֶאֶרץ ַרֲחַבת ָיָדִים ׁשָ ָעטֹה: )יח( ָצנֹוף ִיְצָנְפָך ְצֵנָפה ּכַ

ֲעָמְדָך ֶיֶהְרֶסָך:  ֶבָך ּוִמּמַ ּצָ יָך ִמּמַ ית ֲאדֶֹניָך: )יט( ַוֲהַדְפּתִ בֹוֶדָך ְקלֹון ּבֵ בֹות ּכְ ַמְרּכְ

יו  ּתִ ׁשְ ן ִחְלִקָּיהּו: )כא( ְוִהְלּבַ י ְלֶאְלָיִקים ּבֶ ּיֹום ַההּוא ְוָקָראִתי ְלַעְבּדִ )כ( ְוָהָיה ּבַ

ַלִם  ְירּוׁשָ ב  ְליֹוׁשֵ ְוָהָיה ְלָאב  ָידֹו  ּבְ ן  ֶאּתֵ ָך  ְלּתְ ּוֶמְמׁשַ ֲאַחְּזֶקּנּו  ְוַאְבֵנְטָך  ָך  ְנּתֶ ּתָ ּכֻ

ְכמֹו ּוָפַתח ְוֵאין סֵֹגר ְוָסַגר  ִוד ַעל ׁשִ ית ּדָ ַח ּבֵ י ַמְפּתֵ ּוְלֵבית ְיהּוָדה: )כב( ְוָנַתּתִ

א ָכבֹוד ְלֵבית ָאִביו:  ְוָהָיה ְלִכּסֵ ָמקֹום ֶנֱאָמן  ּבְ יו ָיֵתד  ּוְתַקְעּתִ ּפֵֹתַח: )כג(  ְוֵאין 

ֵלי  ָטן ִמּכְ ֵלי ַהּקָ ִפעֹות ּכֹל ּכְ ֱאָצִאים ְוַהּצְ ית ָאִביו ַהּצֶ בֹוד ּבֵ )כד( ְוָתלּו ָעָליו ּכֹל ּכְ

מּוׁש  ּתָ ְצָבאֹות  ְיהָֹוה  ְנֻאם  ַההּוא  ּיֹום  ּבַ )כה(  ָבִלים:  ַהּנְ ֵלי  ּכְ ל  ּכָ ְוַעד  נֹות  ָהַאּגָ

י  ר ָעֶליָה ּכִ א ֲאׁשֶ ּשָׂ ָעה ְוָנְפָלה ְוִנְכַרת ַהּמַ ָמקֹום ֶנֱאָמן ְוִנְגּדְ קּוָעה ּבְ ַהָּיֵתד ַהּתְ

ר: ּבֵ ְיהָֹוה ּדִ

הנביא מקדיש תוכחה מיוחדת לאיש יחיד, נוקב את עונשו, וגם את שמו של האיש 
שיירש את תפקידו338. זו היא תופעה חריגה בדברי הנביאים. קטע זה מסתיים באותה 

337  בני יששכר, מאמרי חדש ניסן, ד, על פי תיקוני זוהר הקדמה י' ב.
מערת  נמצאת  פרעה'(  בת  ל'קבר  דרומית-מערבית  מטר  )כשישים  קדרון  בנחל  השילוח  338 בכפר 
על  אשר  "...יהו  בה  לקרוא  שאפשר  פגומה  כתובת  הקבר  בפתח  ראשון.  בית  ימי  מסוף  קבורה 
הבית". החוקרים השלימו את האותיות החסרות על פי האמור בפרקנו: "שבניהו אשר על הבית". כי 
שמות עבריים המסתיימים באות אל"ף כמו "עזרא", "אחא", הם קיצורים לשמות העבריים המלאים 
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לשון בה הסתיימה הנבואה שלפניו: ִּכי ה' ִּדֵּבר. יש אפוא קשר בין חלקו הראשון של 
יותר  זו משהו רחב  ובין גורלו האישי של שבנא בחלקו האחרון. יש בתוכחה  הפרק, 
הבכיר  השר  ַהָּבִית,  ַעל  ֲאֶׁשר  הוא:  שבנא  של  תוארו  פרטי.  לאדם  התייחסות  מאשר 
ניהול הממלכה. לנוכח הקטרוג הקשה על שבנא, יש בוודאי  הממונה על האוצר או 

ליחס לו אחריות ישירה לחטא ירושלים, שהוזכר לפני כן. 
חזקיה המלך עסק בדברים הגדולים, במדיניות החוץ, בארגון הצבא. באותו זמן שלט 
הופקעו  המלחמה  של  החירום  הפנים. בשעת  בענייני  הבית, שבנא,  על  האיש אשר 
נחלות וזכויות הפרט, והוצאו הוצאות נרחבות על מיגון. שבנא היה ממונה על העיר, 
הוא יכול היה להימנע מעושק החלשים ורמיסתם, אך במקום זה העדיף את השרים 
וחבריהם, אלה שזכו להתעשרות קלה, וכך נעשה אחראי לקלקול המוסרי ולנהנתנות 
הפכו  ירושלים  שרי  השלטון,  של  המוסריות  הנורמות  התפוררו  כך  בעיר339.  שפשו 
ָּבּה  ָיִלין  ֶצֶדק  ִמְׁשָּפט  ְמֵלֲאִתי  ֶנֱאָמָנה  ִקְרָיה  ְלזֹוָנה  ָהְיָתה  ֵאיָכה  ועמורה:  סדום  לקציני 
ְוַעָּתה ְמַרְּצִחים. ַּכְסֵּפְך ָהָיה ְלִסיִגים ָסְבֵאְך ָמהּול ַּבָּמִים. ָׂשַרִיְך סֹוְרִרים ְוַחְבֵרי ַּגָּנִבים ֻּכּלֹו 
ְוִריב ַאְלָמָנה ֹלא ָיבֹוא ֲאֵליֶהם )א' כא-כב(.  ְוֹרֵדף ַׁשְלֹמִנים ָיתֹום ֹלא ִיְׁשֹּפטּו  ֹאֵהב ֹׁשַחד 

קללתו היא סיום התוכחה לעם, והדגמה של חומרת העונש שהושת עליו. 
וחזקיה  עוד מינוי של אחז הרשע,  לנוכח הקטרוג הגדול עליו, מסתבר ששבנא היה 
הצדיק ירש אותו בתפקידו זה. במצור סנחריב נמנו שבנא ואליקים בן חלקיהו כמנהלי 
ִחְלִקָּיהּו ֲאֶׁשר ַעל  ֶּבן  "ֶאְלָיִקים  המשא ומתן עם רבשקה, אלא שתפקידיהם התהפכו, 
שהתקיימו  אלא  בפרקנו,  שהוזכרו  האישים  בשני  מדובר  ַהּסֹוֵפר"340,  ְוֶׁשְבָנא  ַהַּבִית 

בשבנא דברי הנביא, והוא הורחק מעמדת שליטה.  
מכל מעשיו של שבנא לא פירש הנביא אלא את חציבת הקבר. הכנת קבר אינה חטא, 
אלא הכרה בחידלון ובמוות. אולם חציבת קבר מפואר היא חידוש בישראל וזמורת זר. 
היא נהגה במצרים, שם היה עולם המתים עיקר, ומשאבי עם שלם גוייסו לפאר את 
קבר המלך, בישראל התפיסה הפוכה, השער לעולם הנצח הוא דווקא חיי העולם הזה, 

ומי שחי אותם באופן שורשי וערכי לשם שמים, יזכה להמשכיות. 
חציבה כזו היא יומרה יתירה של האדם, המתכנן מראש את מהלכי חייו ומותו, ומנסה 
תכניותיו,  כל  ייטרפו  כאשר  יתגלו  וקטנותו  קלונו  לאדם,  לועג  הנביא  בהם.  לשלוט 

וכבודו, מקומו ומעמדו יאבדו בקצווי ארץ. 
'ֲאֶׁשר ַעל ַהָּבִית' הוא תפקיד בכיר, אך יש שראו ב'בית' לא את ביתו של המלך, אלא 
את 'בית ה''. שבנא היה לפי זה לא פקיד ממשלתי אלא כהן גדול ואחראי על המקדש. 
ופגיעתו היא יותר רוחנית ויותר עמוקה. מאופי עונשו ביקשו להסיק מה היו תחומי 

"עזריהו" ו"אחיהו". 
339  גזרה שווה לשונית, רומזת לפגם מוסרי אישי שהיה טבוע בו, וזה הפך את תפקידו לקרדום לחצוב 
בו: "אמר רבי אלעזר: שבנא, בעל הנאה היה. כתיב הכא 'ֶלְך ֹּבא ֶאל ַהֹּסֵכן ַהֶּזה' וכתיב התם 'ּוְתִהי לֹו 

ֹסֶכֶנת' )סנהדרין כ"ו א(. 
340  מלכים-ב י"ח יג-יח, וישעיהו ל"ו ב.

תפקידו. 
דר'  דעתיה  על  היה.  אמרכל  אומר:  יהודה  ר'  היה.  גדול  כהן  אלעזר:  ר'  "אמר 
אלעזר דאמר כהן גדול היה: 'ְוִהְלַּבְׁשִּתיו ֻּכָּתְנֶּתָך ְוַאְבֵנְטָך'. על דעתיה דר' יהודה 
דר' אלעזר  על דעתיה  ְּבָידֹו'...  ֶאֵּתן  'ּוֶמְמַׁשְלְּתָך  היה:  דהוה אמר אמרכל  ברבי, 
דהוה אמר כהן גדול היה, שהיה נהנה מן הקרבנות. על דעתיה דר"א ברבי דהוא 
אמר אמרכל היה, שהיה נהנה מן ההקדשות. 'ְקלֹון ֵּבית ֲאֹדֶניָך'. על דעתיה דר"א 
שהיה כה"ג, שהיה מבזה את הקרבנות. על דעתיה דר"י ברבי, שאמר אמרכל 

היה, שהיה מבזה את ב' אדוניו, ואיזה זה ישעיהו וחזקיהו"341. 

חכמים לא הסתפקו בחטא זה אלא תלו בו גם חטא מדיני לאומי חמור. יסוד לדבריהם 
הוא השבח שמשבח הנביא את מחליפו, ַעְבִּדי ֶאְלָיִקים ֶּבן ִחְלִקָּיהּו, כשומר נאמן לבית 
דוד, משמע ששבנא לא היה שומר נאמן, אלא השתמש במעמדו באופן בוגדני וחתרני. 
העם  את  והסית  אשור,  עם  חשאית  ברית  שבנא  כרת  כיצד  מתארת  חכמים  אגדת 
לכניעה. רמז למרידה כזו בדברי הכתוב לעיל: ֹלא ֹתאְמרּון ֶקֶׁשר ְלֹכל ֲאֶׁשר ֹיאַמר ָהָעם 
ַהֶּזה ָקֶׁשר ְוֶאת מֹוָראֹו ֹלא ִתיְראּו ְוֹלא ַתֲעִריצּו. ֶאת ה' ְצָבאֹות ֹאתֹו ַתְקִּדיׁשּו ְוהּוא מֹוַרֲאֶכם 
ְוהּוא ַמֲעִרְצֶכם )ח' יב-יג(. האיום הפנימי הזה והשפעתו ההרסנית על מורל העם, היו 

קשים במצור סנחריב יותר מאשר ההתמודדות החזיתית מול האויב342.
ַהָּיֵתד  ָּתמּוׁש  ְצָבאֹות  ה'  ְנֻאם  ַההּוא  ַּבּיֹום  המשא:  ונפילת  היתד  בגדיעת  סיים  הנביא 
ִּדֵּבר )כה(. כאן  ִּכי ה'  ָעֶליָה  ֲאֶׁשר  א  ַהַּמּׂשָ ְוִנְכַרת  ְוָנְפָלה  ְוִנְגְּדָעה  ֶנֱאָמן  ְּבָמקֹום  ַהְּתקּוָעה 
כבר מדובר באליקים, שתואר כיתד נאמן, מדוע אפוא תמוש היתד התקועה ממקומה? 
אלא  לאליקים,  מכוונים  שדבריו  ואפשר  דבריו.  בסיום  שבנא  אל  הנביא  חוזר  אולי 
שהנביא מזהירו: אין ביטוח מפני נפילה. איש ציבור מצווה להתמסר לתפקידו לשם 
אל  יתדרדר  בקלות  ביתו,  ולבני  לצרכיו  לבו  את  יפנה  ואם  הציבור,  ולטובת  שמים 

החטא, וסופו לשלם את המחיר.

י(	משא	צור
ים  ּתִ ִית ִמּבֹוא ֵמֶאֶרץ ּכִ ד ִמּבַ ּדַ י ׁשֻ יׁש ּכִ ְרׁשִ א צֹר ֵהיִלילּו ֳאִנּיֹות ּתַ כ"ג )א( ַמּשָׂ

ים ֶזַרע  ֵבי ִאי סֵֹחר ִצידֹון עֵֹבר ָים ִמְלאּוְך: )ג( ּוְבַמִים ַרּבִ ִנְגָלה ָלמֹו: )ב( ּדֹּמּו יׁשְ

341  ויקרא רבה ה' ה'.
להשערה  מקום  ולתת  קברו,  תפארת  אל  אשור  מלך  אל  שבנא  של  עריקתו  את  לצרף  אפשר    342
לדברי  דומה  ֹפה",  ְלָך  "ִמי  הייחודי:  הביטוי  הימלטות.  נקבת  של  סוג  גם  הייתה  "קברו"  שחפירת 
המלאכים ללוט הנמלט מסדום: "עוד מי לך פה" )בראשית י"ט יב(, אפשר שכמו לוט, גם שבנא 
מנסה להימלט מירושלים, אותה השווה הנביא לסדום ועמורה )ישעיהו א'(. באופן זה גם המלך 
וגם שבנא חפרו נקבות, חזקיה חפר את נקבת השילוח בשביל לחזק את העם, ואילו שבנא חפר את 

נקבתו כדי לפרוש ממנו ולהכשיל אותו ואת ממלכתו. 
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פרק כג י. המשאות על העמים

י ָאַמר ָים ָמעֹוז  י ִצידֹון ּכִ ִהי ְסַחר ּגֹוִים: )ד( ּבֹוׁשִ בּוָאָתּה ַוּתְ חֹר ְקִציר ְיאֹור ּתְ ׁשִ

י ְבתּולֹות: )ה(  חּוִרים רֹוַמְמּתִ י ּבַ ְלּתִ י ְולֹא ִגּדַ י ְולֹא ָיַלְדּתִ ַהָּים ֵלאמֹר לֹא ַחְלּתִ

ֵבי ִאי:  ה ֵהיִלילּו יׁשְ יׁשָ ְרׁשִ ַמע צֹר: )ו( ִעְברּו ּתַ ׁשֵ ַמע ְלִמְצָרִים ָיִחילּו ּכְ ר ׁשֵ ֲאׁשֶ ּכַ

יָזה ִמיֵמי ֶקֶדם ַקְדָמָתּה יִֹבלּוָה ַרְגֶליָה ֵמָרחֹוק ָלגּור: )ח( ִמי  )ז( ֲהזֹאת ָלֶכם ַעּלִ

)ט(  ָאֶרץ:  י  ּדֵ ִנְכּבַ ְנָעֶניָה  ּכִ ִרים  ׂשָ סֲֹחֶריה  ר  ֲאׁשֶ ֲעִטיָרה  ַהּמַ צֹר  ַעל  זֹאת  ָיַעץ 

י ָאֶרץ: )י( ִעְבִרי ַאְרֵצְך  ּדֵ ל ִנְכּבַ ל ְצִבי ְלָהֵקל ּכָ אֹון ּכָ ל ּגְ ְיהָֹוה ְצָבאֹות ְיָעָצּה ְלַחּלֵ

יז ַמְמָלכֹות ְיהָֹוה  יׁש ֵאין ֵמַזח עֹוד: )יא( ָידֹו ָנָטה ַעל ַהָּים ִהְרּגִ ְרׁשִ ת ּתַ ְיאֹר ּבַ ּכַ

ָקה  ָ ִמד ָמֻעְזֶניָה: )יב( ַוּיֹאֶמר לֹא תֹוִסיִפי עֹוד ַלֲעלֹוז ַהְמֻעּשׁ ַנַען ַלׁשְ ה ֶאל ּכְ ִצּוָ

ם לֹא ָינּוַח ָלְך:  ם ׁשָ ים\{ קּוִמי ֲעבִֹרי ּגַ ּתִ יים \}ּכִ ּתִ ת ִצידֹון ּכִ תּוַלת ּבַ ּבְ

דונם, סמוך לחוף הלבנון מדרום  ישבה על אי קטן שגודלו כמאה וששים  צור  העיר 
לצידון, כשבעורפה יש לה מאחז גדול על היבשה. היא שמה את ביטחונה במעוז הים, 
ביכולתה לשרוד כל מצור, ובידיעה ששום אויב לא יוכל לה. לצור היה צי סוחר גדול, 
שניהל סחר ימי בין ארצות הים התיכון. באמצעותו זכתה צור לעושר ולתפארת, אף 

ביססה את אחיזתה בים והקימה לחופיו מושבות. 

בתקופת ישעיהו היו צור וצדון מאוחדות תחת שלטון אחד )פניקיה(. עד שבא סנחריב 
הימי  ייתרונה  לקפריסין.  מלכה  את  והבריח  צור  של  היבשתיים  בסיסיה  את  וכבש 
נשמר, אולם כאשר ֵאין ֵמַזח עֹוד, ולא נותרה לה אחיזה יבשתית כלל, הים האכזר הקיא 
אותה. ִמי ָיַעץ ֹזאת ַעל ֹצר ַהַּמֲעִטיָרה, ֲאֶׁשר ֹסֲחֶריה ָׂשִרים ִּכְנָעֶניָה ִנְכַּבֵּדי ָאֶרץ? גאוותה 
והוללותה הם שיביאו לחורבנה מן השמים: ה' ְצָבאֹות ְיָעָצּה ְלַחֵּלל ְּגאֹון ָּכל ְצִבי ְלָהֵקל 

ָּכל ִנְכַּבֵּדי ָאֶרץ )ח-ט(.

סופה  משטרה.  התחלף  אלא  צור  של  הפיזי  חורבנה  הושלם  לא  ישעיהו  של  בזמנו 
הגיע רק לאחר שנים רבות, כאשר אלכסנדר מוקדון צר על העיר, שפך סוללה אל תוך 
הים, כבש את האי והחריב את העיר. החול הצטבר, שרטון התעבה, והאי התחבר אל 

היבשה, כפי שהוא היום. 

חטא	צור	ואשמתה.	1
ישעיהו הקדיש לצור נבואה גדולה, גם יחזקאל הקדיש לה שיר קינה, על גדולתה, על 
איבתה לישראל, ועל מפלתה )כ"ו - כ"ח(. צור הייתה עיר חשובה, בעלת מעמד מרכזי 
המזרח.  בארצות  ושליטה  כוח  חסרת  אוכלוסין,  דלת  קטנה  עיר  אך  העולמי,  בסחר 

מדוע הקדישו לה מקום כה נרחב?

הקרקע  על  חיים  רגילים  עמים  יהודה.  של  היפוכה  היא  משל,  בצור  ראה  הנביא 
על  האדם  את  ומעמידה  שורשיותם  את  מחזקת  החקלאות  מאדמתה.  ומתפרנסים 
ועקשנות,  במועט  חריצות, הסתפקות  מן האדם התמדה,  תובעת  היא  יציבה.  קרקע 
מידות מוסריות תרומיות. צור הייתה סוחרת הימים, ומזה בא עושרה. כמו סוחר היא 
נהנתה מפער התיווך, חיפשה רווחים קלים, ומעשיה כרוכים היו בחנופה, שקר, גזל, 

ניצול ושוד דלים. 

זה.  זה את  ומאזנים  זה,  זה את  בדרך כלל החקלאות, התעשייה והמסחר, משלימים 
עובד האדמה ובעל המלאכה זקוקים לסוחר המעביר את סחורותיהם ממקום ייצורן, 
בו היו מונחות כאבן שאין לה הופכין, למקומות בהם זקוקים להן ומחכים להן בכליון 
תרומה  הכלכלה  לפיתוח  ותורם  ושווקים,  אופקים  בפניהם  פותח  המסחר  עיניים. 

מכרעת. 

אבל צור רוכלת העמים, ייצגה תרבות אלטרנטיבית מיוחדת. המסחר נעשה גורם בפני 
עצמו, תלוש ומנותק כליל מן הקרקע. החקלאים עמלו, יגעו וייצרו, והיא ספסרה בפרי 
קליל  נעשה  למציאות  ויחסה  טוב,  כל  מלאו  אוצרותיה  הרווחים.  את  וגרפה  עמלם 
זנותית, בחרה בשחיתות ובשקר.. עיר ללא עצמיות, בלי  ומרפרף. היא חסרת מוסר, 
חוט שדרה, החוגגת עם מעגביה. הנביא לועג לצור, שתושלך ככלי אין חפץ בו. ומציע 
לה לשיר את שיר הזונה: ְקִחי ִכּנֹור ֹסִּבי ִעיר זֹוָנה ִנְׁשָּכָחה ֵהיִטיִבי ַנֵּגן ַהְרִּבי ִׁשיר ְלַמַען 

ִּתָּזֵכִרי )טז(. 

עם  תרבויותיהן.  בין  ההבדל  את  חידדה  ירושלים  ובין  צור  בין  הגיאוגרפית  הקרבה 
ישראל כבש את השממה, בירא את היערות, בנה מדרגות, חרש, נטע וביסס חקלאות 

מפותחת. וצור עסקה במסחר.

חכמים תיארו את מסלול הליכתו של אברהם אבינו מחרן אל ארץ ישראל כבחירה 
מודעת בין שתי הדרכים: 

ראה  נחור  ובארם  נהרים  בארם  מהלך  אברהם  שהיה  בשעה  לוי:  רבי  "אמר 
הזאת.  בארץ  חלק  לי  יהא  לא  הלואי  אמר:  ופוחזים.  ושותים  אוכלים  אותן 
וכיון שהגיע לסולמה של צור )ראש הנקרה(, ראה אותן עסוקין בניכוש בשעת 
הניכוש, בעידור בשעת העידור, אמר: הלואי יהא חלקי בארץ הזאת. אמר לו 

הקב"ה: לזרעך אתן את הארץ הזאת"343.  

הקיטוב המהותי והניגוד התרבותי והמוסרי בין העמים, הפך למאבק היסטורי ביניהם, 
כמין סמל של מלחמת בני אור בבני חושך344. 

343  בראשית רבה ל"ט ח'.
כי עשה האלהים את הטוב ואת  "זה כלל ענין עבודת האדם,  344  ראה רמח"ל )דעת תבונות קל"ב(: 
הרע, והשפלת הרע אינה תלויה אלא בהגברת הטוב, וההפך להפך ח"ו. והקדוש ברוך הוא הודיענו 
המעשים המצטרכים להגביר הטוב בסדריו, שממילא נמשך השפלת הרע וכל סדריו, ונמצא העולם 



294295

פרק כג י. המשאות על העמים

ַּכְׂשִּדים	ֶזה	ָהָעם	ֹלא	ָהָיה	.	2

\ ַבחּיָניו  ֵהִקימּו  ְלִצִּיים  ְיָסָדּה  ּור  ַאּשׁ ָהָיה  לֹא  ָהָעם  ֶזה  ים  ּדִ ׂשְ ּכַ ֶאֶרץ  ֵהן  )יג( 

י  ּכִ יׁש  ְרׁשִ ּתַ ֳאִנּיֹות  ֵהיִלילּו  )יד(  ָלה:  ְלַמּפֵ ָמּה  ׂשָ ַאְרְמנֹוֶתיָה  עֹוְררּו  }ַבחּוָניו\{ 

ֶמֶלְך  יֵמי  ּכִ ָנה  ׁשָ ְבִעים  ׁשִ צֹר  ַחת  ּכַ ְוִנׁשְ ַההּוא  ּיֹום  ּבַ ְוָהָיה  )טו(  ָמֻעְּזֶכן:  ד  ּדַ ׁשֻ

י ִעיר  ִכּנֹור סֹּבִ יַרת ַהּזֹוָנה: )טז( ְקִחי  ׁשִ ּכְ ִיְהֶיה ְלצֹר  ָנה  ׁשָ ְבִעים  ׁשִ ץ  ֶאָחד ִמּקֵ

ָנה  ְבִעים ׁשָ ץ ׁשִ ָּזֵכִרי: )יז( ְוָהָיה ִמּקֵ יר ְלַמַען ּתִ י ׁשִ ן ַהְרּבִ ָחה ֵהיִטיִבי ַנּגֵ ּכָ זֹוָנה ִנׁשְ

ֵני  ּפְ ַעל  ָהָאֶרץ  ַמְמְלכֹות  ל  ּכָ ְוָזְנָתה ֶאת  ה  ְלֶאְתַנּנָ ָבה  ְוׁשָ צֹר  ְיהָֹוה ֶאת  ִיְפקֹד 

ָהֲאָדָמה: 

הנביא מציב בפני צור כדוגמה את מרד בבל הקטנה של מרדך בלאדן. גורלה של בבל 
הוא אות אזהרה. סנחריב מחק את בבל והחריבה חורבן גמור, כאילו לא הייתה. גורל 

בבל צריך להיות תזכורת לגורלה של כל אומה שתעמוד בפני אשור. 

חכמים הישוו את הביטוי 'ָהָעם ֹלא ָהָיה' לאמור בתורה: "ֵהם ִקְנאּוִני ְבֹלא ֵאל, ִּכֲעסּוִני 
כינוי זה של בבל מחריבת  ַאְכִעיֵסם"345.  ָנָבל  ְּבגֹוי  ָעם',  'ְּבֹלא  ַאְקִניֵאם  ַוֲאִני  ְּבַהְבֵליֶהם; 

ישראל, יש בו אמירה מהותית עליה.

הכינוי ''ָהָעם ֹלא ָהָיה' אינו נובע בגלל קטנותה של בבל וחולשתה, בבל עלתה אחר כך 
לגדולה, כבשה את העולם, גם החריבה את המקדש, היא גדולה וחזקה משאר העמים, 
ומדוע לא תיחשב לעם? כוונת הכינוי הפוכה. גדולתה, תוקפנותה ואכזריותה חורגים 
בכלל  ולהכלילה  לסופרה  ואין  העמים  אותה ממשפחת  מוציאים  האנושי,  הסדר  מן 
להיחשב  ראויה  ואינה  שלילי,  אופייה  הרסנית,  בבל  של  מהותה  האומות346.  שבעים 
גידל אותם כדי לרדות בהם את עולמו. כמו שאמר:  לגוי. אלא ש"הקדוש ברוך הוא 

מפץ אתה לי, כלי מלחמה347.

בבל  העתידה,  הכשדים  למלכות  רומז  אך  שבדורו,  כשדים  מלכות  על  מדבר  הנביא 
הגדולה והאדירה של נבוכדנצר, הלוואי שלא הייתה. 

"אמרי בי רב: ארבעה מתחרט עליהן הקדוש ברוך הוא שבראם, ואלו הן: גלות, 
כשדים, וישמעאלים, ויצר הרע. כשדים – דכתיב: הן ארץ כשדים זה העם לא 

מתתקן בתיקון שלם".
345  דברים ל"ב כא. "'ְּבֹלא ָעם' - בעובדי כוכבים שאין להם שם, כמו שנאמר: ֵהן ֶאֶרץ ַּכְׂשִּדים ֶזה ָהָעם 

ֹלא ָהָיה, ובעשו הוא אומר: ָּבזּוי ַאָּתה ְמֹאד" רש"י.
346  'שאין להם לא כתב ולא לשון' )מגילה י"ג ב(. שהלשונות נתן הקדוש ברוך הוא לשבעים אומות" 

)מהר"ל גור אריה(.
347  ירמיה נ"א כ, רמב"ן דברים ל"ב כא.

היה"348.

"להיותו עם משחית ממלכות, מחריב ארצות אמר עליו כמתרעם ומתחרט: הן 
ארץ כשדים זה העם )הלואי( לא היה נמצא בעולם, כי לא נברא אלא להחריב 
ולהשמיד את אחרים. ואמרו 'אשור יסדו' ר"ל שהאב הראשון אשר יסד הארץ 
ההיא לא יסדה לישוב אנשים נכבדים סוחרים כי אם ...לשלול שלל ולבוז בז, 

וכאילו מתחילת יסודה היתה מערת פריצים וחברי גנבים"349.

אחרי חורבן של שבעים שנה, שהם מחזור שלם של חיי אדם350, תיפקד צור ותשוב 
את  לשיר  ותמשיך  לאתננה  תחזור  כי  ונלעג,  טפילי  יישאר  קיומה  אולם  למעמדה. 
ִׁשיַרת ַהּזֹוָנה: ְקִחי ִכּנֹור ֹסִּבי ִעיר זֹוָנה ִנְׁשָּכָחה ֵהיִטיִבי ַנֵּגן ַהְרִּבי ִׁשיר ְלַמַען ִּתָּזֵכִרי )טו-יז(. 

ַלֹּיְׁשִבים	ִלְפֵני	ה'	ִיְהֶיה	ַסְחָרּה	.	3

ִבים ִלְפֵני  י ַלּיֹׁשְ ּה קֶֹדׁש ַליהָֹוה לֹא ֵיָאֵצר ְולֹא ֵיָחֵסן ּכִ )יח( ְוָהָיה ַסְחָרּה ְוֶאְתַנּנָ

ה ָעִתיק: ְבָעה ְוִלְמַכּסֶ ְיהָֹוה ִיְהֶיה ַסְחָרּה ֶלֱאכֹל ְלׂשָ

הנביא מאס בצור וערכיה החומריים, אך באופן מפתיע לא שלל אותה מכל וכול, אלא 
הציג תפיסה יותר מורכבת: ְוָהָיה ַסְחָרּה ְוֶאְתַנָּנּה ֹקֶדׁש ַלה' ֹלא ֵיָאֵצר ְוֹלא ֵיָחֵסן ִּכי ַלֹּיְׁשִבים 
ְוִלְמַכֶּסה ָעִתיק )יח(. הוא לא התעלם מתפארתה  ֶלֱאֹכל ְלָׂשְבָעה  ִיְהֶיה ַסְחָרּה  ִלְפֵני ה' 
של צור, גם לא ביטל לחלוטין את הישגיה החומריים. בכך קבע עמדה לא רק ביחס 
לצור אלא לכל ערכיה החומריים של התרבות האנושית. מיטב הכוח, האנרגיה והזמן 
בעולם מושקעים בהבלים, בהנאות האדם, האם כל זה מוצא לשווא והולך לאיבוד? 

האם סולם הערכים האנושי הוא סוג של שיגעון? 
בעולם  שאין  חרב.  העולם  נשאר  המשתגעים  לולי  האומר,  אמר  טוב  "ומה 
נוסע  והוא  ההרכבה,  ודל  הנפש,  חלוש  שהוא  האדם.  לשגעון  דומה  שגעון, 
מתחלת הגליל השני, משבעה גלילות הישוב, עד סוף הששי, והוא עובר ימים 
בזמן החורף, והולך בארץ תלאובות בזמן החורב והקיץ, ומסתכן בנפשו לחיות 
השדה ולרמשים, כדי שירויח דינרים. כשיקבץ כלום מן הזהובים, שמכר בהם 
כח נפשו השלם, ויהיה לו מהם חלק, יתחיל לחלק אותם על אומנים, לבנות לו 
יסוד על טבור הארץ בסיד ואבנים, כדי להקים עליו קיר, שיעמוד שנים רבות. 
והוא יודע, שלא נשאר משנות חייו מה שיוכל בהם לבלות בנין עשוי מן הגמא. 

348  סוכה נ"ב ב.
349  אברבנאל, ישועות משיחו א' כט.

350  השווה: "ְוָהְיָתה ָּכל ָהָאֶרץ ַהֹּזאת ְלָחְרָּבה ְלַׁשָּמה ְוָעְבדּו ַהּגֹוִים ָהֵאֶּלה ֶאת ֶמֶלְך ָּבֶבל ִׁשְבִעים ָׁשָנה. ְוָהָיה 
ִכְמֹלאות ִׁשְבִעים ָׁשָנה ֶאְפֹקד ַעל ֶמֶלְך ָּבֶבל ְוַעל ַהּגֹוי ַההּוא ְנֻאם ה' ֶאת ֲעֹוָנם ְוַעל ֶאֶרץ ַּכְׂשִּדים ְוַׂשְמִּתי 

ֹאתֹו ְלִׁשְממֹות עֹוָלם )ירמיה כ"ה יא יב(.
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היש שטות ושגעון כזה. וכן כל תענוגי העולם הם הוללות וסכלות גמור"351.

תשובתו היא שמעשי האדם אינם הולכים לבטלה, אלא יש להם משמעות, אבל לא זו 
שהאדם מכוון אליה, אלא משום שסופם לשמש את התכלית הרוחנית: 

"ברוב ממונו או רכושו יצוה לעבדיו לבנות ארמון כליל יופי, ולנטוע כרם חשוב, 
מזומן  ההוא  הארמון  שיהיה  ואפשר  להם.  הדומה  וכל  המלכים,  שיעשו  כמו 
לאיש חסיד, יבוא באחרית הימים, ויחסה יום אחד בצל קיר מן הקירות ההם, 
ויהיה לו סבה להנצל ממות. כמו שאמר, יכין וצדיק ילבש352. או יקחו מן הכרם 
ההוא כוס יין יום אחד, לעשות ממנו צרי, הנקרא טריאקה, וימלט בו מן המות 
וחכמתו,  הוא  ברוך  הקדוש  מנהג  וכן  האפעה.  נשכו  אשר  ושלם,  תמים  איש 

אשר העביד בה הטבע, עצות מרחוק, אמונת אומן". 

צור היא דוגמה וסמל לחומריות העולם ורשעותו, אך גם היא תצטרף בסופו של דבר 
לשרת את הטוב ולהאדיר את הצדק בעולם. 

גאולת אמת מנצלת את כישרונותיו של האויב הרשע כדי להביאה אל תכליתה. הגאולה 
השלמה מתגלה רק כאשר גם מעשי הרשע ומזימותיו מצטרפים לטובה. שימוש עמוק 
טפלות  נקודות  הישועה  לסיפור  מוסיפה  המגילה  אסתר.  מגילת  עושה  הזה  ברעיון 
וחסרות חשיבות, כמו הסוס והעץ, שגם בלעדיהן הייתה הגאולה מתקיימת, אבל הן 
תורמות לשלמות הנס. כי רק מוחו הקודח של המן יכול היה להמציא מחווה של כבוד 
מן הסוג של רכיבה על הסוס ברחוב העיר, ורק הוא יכול היה להמציא עונש אכזרי, 

משפיל ופומבי כמו התלייה על עץ גבוה חמישים אמה. 
כך תיארו חכמים את ייעודה הסופי והאמיתי של רומי ותפארתה: 

ואחד  אחד  וכל  רומי.  של  גדול  בכרך  שווקים  וחמשה  וששים  מאות  "שלש 
היו בו שלש מאות וששים וחמשה בירניות. וכל בירנית ובירנית היו בו שלש 
מאות וששים וחמשה מעלות. וכל מעלה ומעלה היו בו כדי לזון את כל העולם 
כולו. אמר רבי שמעון ברבי לרבי, ואמרי לה ר"י בר' יוסי: הני למן? לך ולחברך 
ולחברותך. שנאמר: ְוָהָיה ַסְחָרּה ְוֶאְתַנָּנּה ֹקֶדׁש ַלה' ֹלא ֵיָאֵצר ְוֹלא ֵיָחֵסן ִּכי ַלֹּיְׁשִבים 

ִלְפֵני ה' ִיְהֶיה וגו'353. 

התכלית  מעלה,  ובעל  מפואר  גדול,  יותר  שהוא  וככל  בעולם,  לריק  שנברא  דבר  אין 
למענה נוצר ואותה הוא ישרת היא יותר עליונה: 

שאין  למי  המעלה,  כך  כל  שהוא  זה,  דבר  שיהיה  צד  בשום  לומר  אפשר  "אי 
כי  רק  זה?  דבר  נברא  כן למה  ואם  רביעית.  כמו מלכות  לו המעלה האלקית 
כל דבר זה, דהיינו השפע העליון הזה, יהיו יורשים לעתיד אותם אשר ראויים 

351  רמב"ם, הקדמה למשנה.
352  איוב כ"ז יז.

353  פסחים קי"ח ב.

לו. ומה שנמצא זה למלכות רביעית בעולם הזה, אינו רק הכנה שיהיו ישראל 
יורשים הכל לעתיד. אבל באין ספק הבדל גדול יש; כי אף אם יש למלכות הזה 
שפע העליון, אין ספק שהוא מתיחס השפע אל העולם הגשמי. אבל ישראל 
כאשר יהיו מקבלים השפע הזה העליון לעתיד, לא יהיה מתיחס אל ענין גשמי 

כלל"354.

רומי שאבה אליה את טוב העולם, היא עשתה זאת למען עצמה, אך באמצעותה יגיע 
לבסוף הטוב הזה אל תכליתו ומקומו הראוי: 

"כל הנחלים הולכים אל הים, כל הממון אינו עולה אלא למלכות אדום ומלכות 
אדום אינה מתמלאת לעולם. דא"ר לוי כתיב: ועיני האדם לא תשבענה355, ועיני 
אדום לא תשבענה. תאמר משהממון נכנס באדום שוב אינו חוזר לבעליו? ת"ל: 
מתכנס  שהממון  למקום  ללכת.  שבים  הם  שם  הולכים  שהנחלים  מקום  אל 
למלכות אדום בעוה"ז, משם הוא מתפזר לימות המשיח. דכתיב: ְוָהָיה ַסְחָרּה 
ְוֶאְתַנָּנּה ֹקֶדׁש ַלה' וגו'. ר' ישמעאל בר' יוסי בעא קמיה רבי, אמר ליה: מהו דין 
דכתיב )שם(: ִּכי ַלֹּיְׁשִבים ִלְפֵני ה' ִיְהֶיה ַסְחָרּה? א"ל: כגון את וחבריך ושני עטופי 

סדינים כיוצא בך, שאין אתם חשובים בעצמכם כלום"356. 

הדברים נכונים לגבי המציאות החומרית, ועל אחת כמה וכמה שהם תקפים בתחום 
לעולם  שהביאו  והקדמה  החכמה  התפתחות  המדע,  תפארת  הרוחנית357.  היצירה 
אופקי  וירחיבו את  יפרו  הם  עליונה,  להם תכלית  יש  מופלא,  ועושר  חומרית  רווחה 
לימוד התורה והיראה, ובאמצעותם או ההתמודות אתם, תאיר חכמת התורה ותזרח 

באור יקרות: 

"לכל הצרכים של האדם משתמשים באור המדע, והמדעים המעשיים הולכים 
הוא  צריך  הזה  וכל האוצר החי  זו.  עושים בתקופה  ונפלאות הם  ומתפתחים 
להעלותו למטרתה העליונה של העלאת אור הקודש בחיים וצריכים אוצרות 
המדע כולם להפתח לפני ַהֹּיְׁשִבים ִלְפֵני ה' ִיְהֶיה ַסְחָרּה ֶלֱאֹכל ְלָׂשְבָעה ְוִלְמַכֶּסה 

ָעִתיק358.

354  מהר"ל, נצח ישראל י"ח.
355  משלי כ"ז.

356  קהלת רבה א' כ"א.
ואיכא  תורה.  סתרי  נינהו?  ומאי  יומין,  עתיק  שכיסה  דברים  המכסה  זה  עתיק'?  'למכסה  "מאי    357
דאמרי: זה המגלה דברים שכיסה עתיק יומין, מאי נינהו טעמי תורה" )פסחים קי"ח(. 'סתרי תורה' 
- הוא מעשה מרכבה, ומעשה בראשית, ופירושו של שם, כדכתיב זה שמי לעלם, 'והמכסה' -: היינו 
שאינו מוסר אותם לכל אדם, אלא למי שלבו דואג, כמ"ש באין דורשין. 'זה המגלה דברים שכיסה 
עתיק יומין': והכי משמע, למכסה סתרי תורה, שהיו מכוסין מתחילה, ועתיק יומין גילה אותן, ונתן 

רשות לגלותם, ומי שמגלה אותם זוכה למה שאמר בפסוק זה )רשב"ם(.
358  שמונה קבצים קובץ א' קפט.
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יא.	ּפֹור	ִהְתּפֹוְרָרה	ֶאֶרץ
)פרקים	כ"ד-	כ"ז(	

לחזון  המשך  ַההּוא',  'ַּבּיֹום  הימים,  אחרית  חזון  על  נבואות  של  רצף  פותח  כ"ד  פרק 
אחרית הימים הגדול של ישעיהו )ב' ב-ג, י"א י(. משאות העמים התייחסו לכל אומה 
באופן פרטני, כאן ממשיך הנביא באופן כללי: ערי הרשעים ומבצריהם ייחרבו, ישראל 
וירושלים ייוושעו וייבנו, ביטול המוות ותחיית המתים, ומקדים לכך תפילות ושירות 

הודיה.
הפרקים חסרי כותרת, אין בהם נקודת אחיזה היסטורית, זכר לאירועי הדור, לא הוזכר 
)שש עשרה  'הארץ'  על  כללי  באופן  הנביא מדבר  אומה מסוימת,  או  שם של מקום 
לכל  אדם,  לכל  המכוונת  לבוא,  העתיד  על  כללית  נבואה  שזו  הדגיש  בכך  פעמים(.  
העמים ולכל הארצות. השחתת האדם וחטאו מחניפים את הארץ וגורמים לה לרעוד 

ולהשמיד את כל אשר עליה. 

ִנְׁשְּבָרה	ִקְרַית	ֹּתהּו		.	

ֶביָה: )ב(  ה ָפֶניָה ְוֵהִפיץ יֹׁשְ ה ְיהָֹוה ּבֹוֵקק ָהָאֶרץ ּובֹוְלָקּה ְוִעּוָ פרק כ"ד )א( ִהּנֵ

ּלֶֹוה  ְלֶוה ּכַ ּמַ ּמֹוֵכר ּכַ ּקֹוֶנה ּכַ ּה ּכַ ִבְרּתָ ּגְ ְפָחה ּכַ ִ ּשׁ אדָֹניו ּכַ ֶעֶבד ּכַ ּכֵֹהן ּכַ ְוָהָיה ָכָעם ּכַ

ר ֶאת  ּבֶ י ְיהָֹוה ּדִ ּבֹוז ּכִ ּבֹוק ָהָאֶרץ ְוִהּבֹוז ּתִ א בֹו: )ג( ִהּבֹוק ּתִ ר נֹׁשֶ ֲאׁשֶ ה ּכַ ּנֹׁשֶ ּכַ

ֵבל ֻאְמָללּו ְמרֹום ַעם  ָבר ַהֶּזה: )ד( ָאְבָלה ָנְבָלה ָהָאֶרץ ֻאְמְלָלה ָנְבָלה ּתֵ ַהּדָ

ָהָאֶרץ: 

תיאור  בראשון  קיומי,  משבר  מתארים  שניהם  מקבילים,  חלקים  לשני  נחלק  הפרק 
החלקים  שני  )טז-כג(,  ומליצה  במשל  הנפילה  מתוארת  ובשני  )א-טו(,  ריאלי 

מסתיימים בתהילה וכבוד לה' צבאות אלוהי ישראל359.

עם ישראל לא נזכר בפרק אלא ברמז, כאשר בסוף שני החלקים מופיעה הודיה לה' 
אלוהי ישראל: ַעל ֵּכן ָּבֻאִרים ַּכְּבדּו ה' ְּבִאֵּיי ַהָּים ֵׁשם ה' ֱאֹלֵהי ִיְׂשָרֵאל )טו(. ְוָחְפָרה ַהְּלָבָנה 

ם ְוֶנֶגד ְזֵקָניו ָּכבֹוד )כג(360.  ּובֹוָׁשה ַהַחָּמה ִּכי ָמַלְך ה' ְצָבאֹות ְּבַהר ִצּיֹון ּוִבירּוָׁשלִַ

359  הנבואה משתמשת בפרק זה בכפילויות ומשחקי לשון רבים: ּבֹוֵקק ּובֹוְלָקּה )א(. ְוָהָיה ָכָעם ַּכֹּכֵהן 
ְפָחה ַּכְּגִבְרָּתּה ַּכּקֹוֶנה ַּכּמֹוֵכר ַּכַּמְלֶוה ַּכּלֶֹוה ַּכֹּנֶׁשה ַּכֲאֶׁשר ֹנֶׁשא בֹו )ב(. ִהּבֹוק ִּתּבֹוק,  ַּכֶעֶבד ַּכאֹדָניו ַּכּׁשִ
ִהּבֹוז ִּתּבֹוז )ג(. )ד( ָאְבָלה ָנְבָלה. ָרִזי ִלי ָרִזי ִלי, אֹוי ִלי ֹּבְגִדים ָּבָגדּו ּוֶבֶגד ּבֹוְגִדים ָּבָגדּו )טז(. ַּפַחד ָוַפַחת 

ָוָפח )יז(. ֹרָעה ִהְתֹרֲעָעה, ּפֹור ִהְתּפֹוְרָרה, מֹוט ִהְתמֹוְטָטה )יט(. נֹוַע ָּתנּוַע )כ(.
360  חכמים קשרו את דברי הנבואה הזאת לחורבן ישראל, והסיקו ממנה: "וכן גזרו שלא לנגן בכלי שיר 
וכל מיני זמר וכל משמיעי קול של שיר אסור לשמוח בהן ואסור לשמען מפני החורבן ואפילו שירה 

הנביא מתאר את חורבן מבצרי האומות, 'ִקְרַית ֹּתהּו', העיר והמבצר, אך לא נוקב בשמן. 
כוונתו אינה לעיר מיוחדת אלא ל'עיר הגדולה' באופן כללי1, דוגמה לכל עיר: 

)כ"ד  ָׁשַער  ֻיַּכת  ּוְׁשִאָּיה  ַׁשָּמה  ָּבִעיר  ִנְׁשָאר  ִמּבֹוא...  ַּבִית  ָּכל  ֻסַּגר  ֹּתהּו  ִקְרַית  ִנְׁשְּבָרה  א. 
י-יב(.

ב. ִּכי ַׂשְמָּת ֵמִעיר ַלָּגל ִקְרָיה ְבצּוָרה ְלַמֵּפָלה ַאְרמֹון ָזִרים ֵמִעיר ְלעֹוָלם ֹלא ִיָּבֶנה )כ"ה ב(. 
ג. ּוִמְבַצר ִמְׂשַּגב חֹוֹמֶתיָך ֵהַׁשח ִהְׁשִּפיל ִהִּגיַע ָלָאֶרץ ַעד ָעָפר )כ"ה יב(.

ד. ִּכי ֵהַׁשח ֹיְׁשֵבי ָמרֹום ִקְרָיה ִנְׂשָּגָבה ַיְׁשִּפיֶלָּנה ַיְׁשִּפיָלּה ַעד ֶאֶרץ ַיִּגיֶעָּנה ַעד ָעָפר. ִּתְרְמֶסָּנה 
ָרֶגל ַרְגֵלי ָעִני ַּפֲעֵמי ַדִּלים )כ"ו ה-ו(.

האדם,  גאוות  והמבצרים,  המגדלים  לנפילת  בדומה  ותירמס,  תיחרב  הגדולה'  ה'עיר 
בפרק ב'.

גם חורבן מואב )כ"ה י( מופיע כאן כנראה כסמל לכל אויבי ישראל. אולי בגלל הצליל 
הדומה: מואב-אויב2. 

הנביא חוזר ומזכיר את רעיון 'השארית': ִּכי ֹכה ִיְהֶיה ְּבֶקֶרב ָהָאֶרץ ְּבתֹוְך ָהַעִּמים ְּכֹנֶקף ַזִית 
ְּכֹעֵלֹלת ִאם ָּכָלה ָבִציר )יג(,  שהוא מוטיב יסודי בדברי הנביא ביחס לישראל )פרק ו'(. 
ההרס מקיף אפוא את הארץ מקצה עד קצה, גם סופה של אשור יהיה רע ומר, והתיקון 

יבוא רק כאשר יודו כולם במלכות ה' אלוהי ישראל. 

ָעְברּו	תֹוֹרת	ָחְלפּו	ֹחק	.	2

ִרית  ּבְ ֵהֵפרּו  ָחְלפּו חֹק  ָעְברּו תֹורֹת  י  ּכִ ֶביָה  יֹׁשְ ַחת  ּתַ ָחְנָפה  ְוָהָאֶרץ  )ה(  כ"ד 

ֵבי ֶאֶרץ  ן ָחרּו יׁשְ ּכֵ ֵבי ָבּה ַעל  יׁשְ מּו  ַוֶּיְאׁשְ ן ָאָלה ָאְכָלה ֶאֶרץ  ּכֵ עֹוָלם: )ו( ַעל 

ְמֵחי ֵלב: )ח(  ׂשִ ל  ּכָ ֶנֶאְנחּו  ָגֶפן  ירֹוׁש ֻאְמְלָלה  ּתִ ַאר ֱאנֹוׁש ִמְזָער: )ז( ָאַבל  ְוִנׁשְ

ּתּו  יר לֹא ִיׁשְ ִ ּשׁ ּנֹור: )ט( ּבַ ַבת ְמׂשֹוׂש ּכִ יִזים ׁשָ אֹון ַעּלִ ים ָחַדל ׁשְ ּפִ ַבת ְמׂשֹוׂש ּתֻ ׁשָ

ִית ִמּבֹוא: )יא( ְצָוָחה ַעל  ל ּבַ ר ּכָ ָרה ִקְרַית ּתֹהּו ֻסּגַ ּבְ ָכר ְלׁשָֹתיו: )י( ִנׁשְ ָיִין ֵיַמר ׁשֵ

ה  ּמָ ׁשַ ִעיר  ּבָ ָאר  ִנׁשְ ָלה ְמׂשֹוׂש ָהָאֶרץ: )יב(  ּגָ ְמָחה  ׂשִ ל  ּכָ ָעְרָבה  חּוצֹות  ּבַ ַהַּיִין 

ַזִית  נֶֹקף  ּכְ ים  ָהַעּמִ תֹוְך  ּבְ ָהָאֶרץ  ֶקֶרב  ּבְ ִיְהֶיה  כֹה  י  ּכִ )יג(  ַער:  ׁשָ ת  ֻיּכַ ִאָּיה  ּוׁשְ

בפה על היין אסורה שנאמר: בשיר לא ישתו יין" )רמב"ם הלכות תעניות ה' יד על פי סוטה מ"ח א 
וגיטין ז' א(.

בירת  היא  ואכזריות,  בתקיפות  קצהו,  ועד  העולם  מקצה  ישעיהו  בימי  ששלטה  הגדולה'  'העיר    1
ַהְּגדֹוָלה, אלא שהנביא לא נקב בשמה, כי בא להזהיר את כל הדורות ואת כל  ָהִעיר  ִניְנֵוה  אשור, 

הערים המתנשאות להשתלט על העולם.  
2  עמוס חכם.
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ְיהָֹוה ָצֲהלּו ִמָּים:  ְגאֹון  ּבִ ָירֹּנּו  אּו קֹוָלם  ִיׂשְ ה  ָלה ָבִציר: )יד( ֵהּמָ ּכָ עֵֹללֹת ִאם  ּכְ

ָרֵאל: ם ְיהָֹוה ֱאלֵֹהי ִיׂשְ ִאֵּיי ַהָּים ׁשֵ דּו ְיהָֹוה ּבְ ּבְ ֻאִרים ּכַ ן ּבָ )טו( ַעל ּכֵ

הפרק מתאר לא רק התפוררות חברתית אלא גם קריסה של סדרי הטבע: ְוָהָאֶרץ ָחְנָפה 
יציבים  יישארו  העולם  וסדרי  עומדת'  לעולם  ש'הארץ  היה  נדמה  )ה(.  ֹיְׁשֶביָה  ַּתַחת 
מפחד  רועד  הלב  ומתפורר3.  מזדעזע  משתבש,  בעולם  משהו  לפתע  והנה  ומוצקים, 
בשאלה: מדוע ָחְנָפה )חטאה, בגדה( ָהָאֶרץ? הן הקדוש ברוך הוא כרת ברית עם האדם 
לקיום העולם: ֹעד ָּכל ְיֵמי ָהָאֶרץ ֶזַרע ְוָקִציר ְוֹקר ָוֹחם ְוַקִיץ ָוֹחֶרף ְויֹום ָוַלְיָלה ֹלא ִיְׁשֹּבתו4. 

שאלה זו תקפה גם היום. כאשר נראה שהארץ משנה את טבעה, יסודותיה מתערערים, 
מזג האוויר משתנה, ואנו תוהים על מה ולמה, ולאן הדברים מתגלגלים והולכים? 

הוללות, שכרות  חיי  הוא מתאר  דרכם,  יושבי הארץ שהשחיתו את  על  הנביא מעיד 
ְּבִרית עֹוָלם" )טז(.  ֵהֵפרּו  ָחְלפּו ֹחק  "ָעְברּו תֹוֹרת  יותר:  וגאווה, אך מכוון למשהו כללי 
נוצר  אנושית.  חברה  כל  של  ביסודה  העומדים  הבסיסיים  המוסריים  הצווים  הופרו 
פער בין 'ָהָאֶרץ' האדמה והעולם העושים את תפקידם תדיר, לבין האדם בעל הבחירה 
והרצון, שמשחית את דרכו. כאשר האדם מפר את בריתו עם השכינה, ומשליט בעולם 
בחוקי  הפגיעה  מופרות.  הבריתות  שכל  לדעת  עליו  אזי  וכחש,  בוגדנות  של  נורמות 
המוסר הבסיסיים, מזעזעת את יסודות העולם, וגם הארץ תפר את הברית ותשנה את 

טבעה: 

"תורת ישראל מבארת איך קיום העולם והמוסר האנושי הם תלויים זה בזה. 
וממילא מובן ששכלול העולם בשכלול המוסר גם הוא קשור קשר של קיימא, 
זאת היא עיקר דעת אלהים הישראלית. חטא האדם, קלקל בכללו את מוסרו 
עד שמלאה הארץ חמס, השחית את דרכו, הרע את יצר מחשבות לבו. העולם 
מתקומם עליו, יורד מבול ומוחה את היקום כולו. שורש האדם הנשאר מתחזק 
בישרו, היושר מתאמץ בקישורו עם אלהים, עומד ומעלה עולות לד', העולם 

מתבסס, והברית נכרתת על קיומו, עוד כל ימי הארץ"5.

נשגבה:  בהרמוניה  לתקנם  העולם  סדרי  גם  יחזרו  הברית,  אל  האדם  בני  ישובו  אם 
ַמִים ְוֶרֶמׂש ָהֲאָדָמה, ְוֶקֶׁשת  ֶדה ְוִעם עֹוף ַהּׁשָ ְוָכַרִּתי ָלֶהם ְּבִרית ַּבּיֹום ַההּוא ִעם ַחַּית ַהּׂשָ

ְוֶחֶרב ּוִמְלָחָמה ֶאְׁשּבֹור ִמן ָהָאֶרץ ְוִהְׁשַּכְבִּתים ָלֶבַטח6.

3  זה יכול להיות תיאור של רעידת אדמה, או משל למלחמה קשה או גם למשבר רוחני. לעיל י"ג יג 
נאמר על אשור, ותרעש הארץ ממקומה, והכוונה למלחמה גדולה, כמו המלחמה בין אשור לישראל 

שהחריבה את הארץ. 
4  בראשית ח' כב.

5  אורות הקודש ח"ב ס"ו.
6  הושע ב' כ וראה חזון הצמחונות ב', י"ב, ל"ב.

את  יישאו  ומלכיהם  העמים  כאשר  איתן.  נשאר  אחד  דבר  החורבן  בשעת  גם  אולם 
עוונם וימוטו כל מוסדות הארץ, אז ירחם הבורא על בריותיו ויפתח פתח לשארית, לא 
ם ְוֶנֶגד  יחדל אדם מן הארץ, והוא יכיר בהשגחה:  ִּכי ָמַלְך ה' ְצָבאֹות ְּבַהר ִצּיֹון ּוִבירּוָׁשלִַ
ְזֵקָניו ָּכבֹוד )כג(. הוא יראה את העין הפקוחה עליו והיד הנטויה על רשעי ארץ: "ָיֹרּנּו 
ִיָּפֵקדּו )כב(,  ָיִמים  ּוֵמֹרב  ִרָּנה7. אז תשוב תבל לאיתנה:  ְרָׁשִעים  ּוַבֲאֹבד  ִּבְגאֹון ה'" )יד(, 
ְצָבאֹות  ה'  ָמַלְך  ִּכי  ַהַחָּמה  ּובֹוָׁשה  ַהְּלָבָנה  ְוָחְפָרה  יגדל מאור המאורות:  ואור הישועה 

ְּבַהר ִצּיֹון )כג(.
הנביא ממחיש את תיאור ההתפוררות, המהומה והכיליון באמצעים לשוניים רבים: 

חזרה על מילים, לשון נופל על לשון, מיצלול דומה, ריבוי פעלים. 

ִמְּכַנף	ָהָאֶרץ	ְזִמֹרת	ָׁשַמְענּו	ְצִבי	ַלַּצִּדיק	.	3

יק ָואַֹמר ָרִזי ִלי ָרִזי ִלי אֹוי ִלי  ּדִ ַמְענּו ְצִבי ַלּצַ ַנף ָהָאֶרץ ְזִמרֹת ׁשָ כ"ד )טז( ִמּכְ

ב ָהָאֶרץ: )יח(  ַחד ָוַפַחת ָוָפח ָעֶליָך יֹוׁשֵ ָגדּו: )יז( ּפַ ָגדּו ּוֶבֶגד ּבֹוְגִדים ּבָ ּבְֹגִדים ּבָ

י  ח ּכִ ּפָ ֵכד ּבַ ַחת ִיּלָ ַחת ְוָהעֹוֶלה ִמּתֹוְך ַהּפַ ַחד ִיּפֹל ֶאל ַהּפַ ס ִמּקֹול ַהּפַ ְוָהָיה ַהּנָ

חּו ַוִּיְרֲעׁשּו מֹוְסֵדי ָאֶרץ: )יט( רָֹעה ִהְתרֲֹעָעה ָהָאֶרץ ּפֹור  רֹום ִנְפּתָ ֲאֻרּבֹות ִמּמָ

ּכֹור ְוִהְתנֹוְדָדה  ִ ּשׁ נּוַע ֶאֶרץ ּכַ ִהְתּפֹוְרָרה ֶאֶרץ מֹוט ִהְתמֹוְטָטה ָאֶרץ: )כ( נֹוַע ּתָ

ָעּה ְוָנְפָלה ְולֹא ֹתִסיף קּום: ׁשְ לּוָנה ְוָכַבד ָעֶליָה ּפִ ּמְ ּכַ

הפסוק מסתורי, ָרִזי ִלי ָרִזי ִלי )טז(. יש בו גם סתירה פנימית: הוא מתחיל בקולה של 
הארץ שמהללת ומפארת את הקדוש ברוך הוא, צדיקו של עולם, כאשר יבוא לשפוט 
אותה, וממשיך בקולו של הנביא, שרואה בוגדנות בכל מקום, וצופה את חורבנה של 

הארץ. 
נתגלו שני  לנביא  לישראל8.  כולו מכוון  ולפרש שהפסוק  לישר את ההדורים  אפשר 
אך  הארץ,  כנפות  מכל  השבח  עולה  לצדיקים  ישועה:  ורז  פורענות  רז  ורזים,  סודות 

הרשעים הבוגדים משבשים את סדר העולם: 
הן  ומה  הארץ.  מכנף  זמירות  להעלות  שעתידין  הפרגוד  מאחורי  "שמענו 

7  משלי י"א י.
וגאותם.  העריצים  שאון  הן  הזמירות  הרשעים:  על  פירש  הפסוק  כל  את  צבי  בן  אריה  ר’  רש"י.    8
ותהילות  גדולים.  ולכבוש עמים  רבות  על ארצות  עולים רשעים להשתלט  ומערב  מזרח  מירכתי 
מעשי הצלחתם תישמענה בכל מקום. הם נותנים תפארת לעריץ המצליח ומכתירים אותו בשם 
"צדיק". בעיניהם ההצלחה זהה לצדק )עיין ישעיהו מ"ט כד כה, שם הצדיק הוא העריץ: ֲהֻיַּקח ִמִּגּבֹור 
ַמְלקֹוַח ְוִאם ְׁשִבי ַצִּדיק ִיָּמֵלט. ִּכי ֹכה ָאַמר ה' ַּגם ְׁשִבי ִגּבֹור ֻיָּקח ּוַמְלקֹוַח ָעִריץ ִיָּמֵלט ְוֶאת ְיִריֵבְך ָאֹנִכי 

ָאִריב ְוֶאת ָּבַנִיְך ָאֹנִכי אֹוִׁשיַע(.
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הזמירות? צבי לצדיק, עתיד להיות מצבות קומה לצדיקים. ָוֹאַמר ָרִזי ִלי - אוי 
לי שנגלו לי שני רזים, רז פורענות ורז ישועה. והרי תרחק הישועה עד שיבאו 

אויבים בוזזים אחר בוזזים אחרים ושודדים אחרי שודדים"9.

אלא שהוראת 'רז' במשמעות 'סוד' היא כנראה מאוחרת10, לפיכך יש לפרש את ה'רז' 
במשמעות של 'רזון'11: שירת הארץ גורמת לנביא חולשה, כאב וייאוש, כי הוא רואה 

את עומק הבוגדנות, הפנימית והחיצונית.  
יכולה  הייתה  זו  ומדיני.  רוחני  נוצר חלון הזדמנויות  בירושלים,  אחרי מפלת סנחריב 
להפוך נקודת מפנה משיחית לגאולת העולם. אלא שחזקיה והעם לא התרוממו אל 

הגובה הזה, הם לא אמרו שירה, ולא הביאו את העולם אל שלמותו: 
"אתא ישעיה לגביהון דחזקיהו וסיעתו, אמר להון: זמרו ה' )י"ב ד(. אמרון ליה: 
כי גאות עשה! אמרון ליה: כבר מודעת זאת בכל הארץ. א"ר אבא בר  למה? 

כהנא: אמר חזקיהו, תורה שאני עוסק בה מכפרת על השירה"12. 

לעומתם הארץ אומרת בנאמנות את פרק השירה שלה במעשיה. היא זועקת בחבליה 
לישועה שלמה. שירת הארץ החליפה את שירתו החסרה של חזקיה ודורו: 

ְצִבי  ָׁשַמְענּו  ְזִמֹרת  ָהָאֶרץ  ִמְּכַנף  ואמרה שירה לפניו, שנאמר:  )הארץ(  "פתחה 
ַלַּצִּדיק וגו'"13. 

הארץ עושה את שהיא צריכה, אבל היא אינה פועלת מתוך מודעות ובחירה, אי אפשר 
לדלג על האדם ולוותר על תפקידו, עליו להגיע אל השלמות כמי שבוחר בה ורוצה 

אותה. 
גם  רחוק  נשאר  הוא  אבל  מייעודו,  אותו  מרחיקים  וחסרונותיו,  האדם  של  חולשתו 
בגלל גדולתה של הגאולה העתידה. היא באה ממקום כה גבוה ונסתר, שהמרחק בינה 
ובין המציאות גדול מדי, ואין בכוחו של האדם לגשר עליו. על העולם לעבור מהלך של 

זיכוך ובירור, מסלול מייסר וכואב, שיכשירו להיגאל: 
"מדריגת המשיח הוא נסתר ונעלם מן עולם הזה, ולכך ָרִזי ִלי ָרִזי ִלי וכו''. וקאמר 
עד דאתו בזוזי ובזוזי דבזוזי. ופירושו, יבוזו מלכות בבל את ישראל, ומלכות פרס 
יבזו את בבל, ומלכות יון יבוזו את מלכות פרס, ומלכות אדום יבוזו את מלכות 

יון, ואז במלכות אדום יבוא המשיח"14.

9  רש"י.
10  מקורו בפרסית ומופיע במקרא רק בארמית שבדניאל.

11  רד"ק.
12  שיר השירים רבה פ"ד כ'.

13  סנהדרין צ"ד א. 
14  נצח ישראל מ"ג.

פסוק מסתורי ורווי משמעות זה, נדרש באופן חסידי מופלא15, בשורה של אסוציאציות 
לשוניות המחברות עולמות שונים: ִמְּכַנף ָהָאֶרץ ְזִמֹרת ָׁשַמְענּו, המציאות דומה לטלית 
הציצית  חוטי  ַּכְיִריָעה16.  ָׁשַמִים  נֹוֶטה  ְלָמה  ַּכּׂשַ אֹור  ֹעֶטה  קונה:  את  העוטפת  גדולה 
הולכים  שהם  תוך  המציאות,  תוך  אל  ויורדים  גבוה,  ממקום  באים  הטלית  שבשולי 
ומתפרטים. הם דומים למיתרי הכינור, ועל כן: ִמְּכַנף ָהָאֶרץ ְזִמֹרת ָׁשַמְענּו, ורוח צפונית 

מנשבת בכינורו של דוד ומשמיעה את השירה הגדולה הזאת. 
כאן מתגלים רז הפורענות ורז הישועה. הרשעים מחפשים את נקודת התורפה שבה, 
את פגם הבגד, ויש פגמים בארבע הכנפות, בארבעת היסודות, בעוד הצדיקים נאחזים 
בציצית ובכנפיה השלמות, ובכוח הרוח והשיר הגדול מכניעים את הרשעים. כמאמר 

הכתוב: ֶלֱאֹחז ְּבַכְנפֹות ָהָאֶרץ ְוִיָּנֲערּו ְרָׁשִעים ִמֶּמָּנה17. 

ַּבּיֹום	ַההּוא	ִיְפֹקד	ה'	ַעל	ְצָבא	ַהָּמרֹום.	4

רֹום ְוַעל ַמְלֵכי ָהֲאָדָמה  ּמָ רֹום ּבַ ּיֹום ַההּוא ִיְפקֹד ְיהָֹוה ַעל ְצָבא ַהּמָ )כא( ְוָהָיה ּבַ

ר ּוֵמרֹב ָיִמים  רּו ַעל ַמְסּגֵ יר ַעל ּבֹור ְוֻסּגְ פּו ֲאֵסָפה ַאּסִ ַעל ָהֲאָדָמה: )כב( ְוֻאּסְ

ִצּיֹון  ַהר  ּבְ ְצָבאֹות  ְיהָֹוה  ָמַלְך  י  ּכִ ה  ַהַחּמָ ה  ּובֹוׁשָ ָבָנה  ַהּלְ ְוָחְפָרה  )כג(  ֵקדּו:  ִיּפָ

בֹוד: ַלִם ְוֶנֶגד ְזֵקָניו ּכָ ּוִבירּוׁשָ

ְוָהָיה ַּבּיֹום ַההּוא. יש לפרש את הפסוק מן 'ִיְפֹקד ה'' עד 'ְוֻסְּגרּו ַעל ַמְסֵּגר' שבפסוק הבא 
כמאמר נטפל18. וזה פירושו: אחרי אשר יפקוד ה' על צבא המרום ומלכי האדמה, ואחרי 
ִיָּפֵקדּו", אז ירחמם ה' וישיבם לקדמותם.  ָיִמים  "ּוֵמֹרב  אשר ישלם להם כגמולם, אזי 
ִׁשְבִעים  ִמֵּקץ  ְוָהָיה  כשם שהפרק הקודם סיים בפקידתה של צור ושיבתה למקומה: 
ָׁשָנה ִיְפֹקד ה' ֶאת ֹצר, גם פרק זה מסיים בפקידה, ּוֵמֹרב ָיִמים ִיָּפֵקדּו... ִּכי ָמַלְך ה' ְצָבאֹות 

ם, באופן זה מתחברים המאמרים, וסגנונם אחד.  ְּבַהר ִצּיֹון ּוִבירּוָׁשלִַ
כל אומה יש לה גרעין רוחני מהותי, שר במרום, המגן ומליץ עליה. המאבק בין העמים 
אינו רק במישור המציאותי הפיזי, אלא קודם כול זו התמודדות ערכית עילאית, ואין 
אומה נופלת אלא אם יפול שרה תחילה19: "ְצָבא ַהָּמרֹום ַּבָּמרֹום ְוַעל ַמְלֵכי ָהֲאָדָמה ַעל 

15  ליקוטי מוהר"ן מהדורא קמא ח'.
16  תהילים ק"ד ב, הנאמר קודם ההתעטפות  בציצית.

17  איוב ל"ח יג.
18  ר' אריה בן צבי. כל "היה" הוא לשון שמחה )בראשית רבה מ"ב ג'(: "אתא רבי שמואל ב"ג ועבד 
פלגא, בכל מקום שנאמר ויהי משמש צרה, והיה שמחה". אולם כלל גדול בשימוש הפועל "פקד": 
"פקד על" הוא לרעה )שמות ל"ב לד, ישעיה י"ג יא, הושע א' ד(."פקד את" – לטובה )בראשית כ"א 

א, נ' כה, שמות ג' טז, י"ג טז(. 
19  כמו בדניאל י' יג. "אין לך כל אומה ואומה שלוקה שאין אלהיה לוקה עמה, שנאמר: ובכל אלהי 
מצרים אעשה שפטים" )סוכה כ"ט א(. לא זו בלבד שילקו השרים, אלא שהם ילקו תחילה. הפסוק 
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ָהֲאָדָמה20")כא(.
כן אמרו חכמים: 

והיו  עיניהן  נושאין  היו  ממצרים  ישראל  שיצאו  כיון  פדת:  בן  אלעזר  "א"ר 
אלא  אומר,  אינו  נוסעים  הקריב.  ופרעה  שנאמר:  אחריהם,  רודפים  המצרים 
וראו  עיניהם לשמים  והמצריים לרדוף אחריהם, תלו  כיון שיצא פרעה  נוסע. 
וייראו  שרן של מצרים פורח באויר. כיון שראו אותו נתייראו הרבה, שנאמר: 
'מצרים'.  היה שמו  נוסע אחריהן? שרן של מצרים  והנה מצרים  ומהו,  מאד. 
שאין הקדוש ברוך הוא מפיל אומה עד שהוא מפיל שרן תחלה. וכן אתה מוצא 
בנבוכדנצר שהפיל הקדוש ברוך הוא לשרו תחלה שנאמר: עוד מלתא בפום 
מלכא, קל מן שמיא נפל21. א"ר יהושע בן אבין: שרו של נבוכדנצר 'קל' שמו, 
והפילו הקדוש ברוך הוא. אף שרו של פרעה 'מצרים' שמו, והיה פורח לרדוף 
בים לא שקע תחלה  הוא את המצרים  ברוך  כיון שהשקיע הקדוש  אחריהם. 
אלא שרן, שנאמר: וינער ה' את 'מצרים' בתוך הים, זה שרן של מצרים, ואחר כך 
ונער פרעה וחילו, וכן סוסיהם ורוכביהם רמה בים, אינו אומר אלא סוס ורוכבו, 

זה השר שלהן"22. 

ה.  ה ַהַחּמָ ָבָנה ּובֹוׁשָ ~ ְוָחְפָרה ַהּלְ
יתגמד  הגדולים  המאורות  שני  שאור  ונשגבה,  מושלמת  כה  היא  העתידה  הגאולה 
לעומת אור הישועה, שיאיר לעולם שבעתיים: ְוָחְפָרה ַהְּלָבָנה ּובֹוָׁשה ַהַחָּמה, ִּכי ָמַלְך ה' 
ם ְוֶנֶגד ְזֵקָניו ָּכבֹוד )כג(23. בושת הפנים מעוררת שתי תגובות  ְצָבאֹות ְּבַהר ִצּיֹון ּוִבירּוָׁשלִַ
והפנים מחווירות  נעצר  ב. הדם  והפנים מסמיקות.  א. הדם פורץ אל הפנים  שונות: 
ומלבינות כסיד, "אזיל סומקא ואתי חורא"24. אור החמה הוא אור סוער ועז, ובכהות 

אמר: ְוִהֵּכיִתי ָכל ְּבכֹור ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים ֵמָאָדם ְוַעד ְּבֵהָמה ּוְבָכל ֱאֹלֵהי ִמְצַרִים ֶאֱעֶׂשה ְׁשָפִטים ֲאִני ה', לא 
אמר: 'ועשיתי שפטים בכל אלהי מצרים', אלא הקדים: ּוְבָכל ֱאֹלֵהי ִמְצַרִים ֶאֱעֶׂשה ְׁשָפִטים )שמות 
י"ב יב( כלומר, הפעולה הנזכרת באחרונה תעשה לפני הראשונה, קודם יפגע השר, השורש הרוחני, 

ואחר כך האומה עצמה. 
20  השליטה והפקידה האלוהית מוחלטות. המלאכים, 'ְצָבא ַהָּמרֹום ַּבָּמרֹום', הם צבא הכפוף למרותו 
של יושב מרום וידו רב לו במרום, ועל אחת כמה וכמה בארץ. מלכי האדמה קצרי יכולת, "ַמְלֵכי 

ָהֲאָדָמה ַעל ָהֲאָדָמה", שליטתם היא רק על השטח העליון, חומר האדמה, ולא על הארץ בכללה.
21  דניאל ד' כח.

22  שמות רבה כ"א ה'.
23  ״ואני שמעתי: וחפרה הלבנה מפני שנעבדה, וכן מזה הטעם בושה החמה שעבדוה, וכשם שנפרעים 
מן העובדים, כן נפרעים מהנעבדים, ולמה יחסרו ויבושו, "כי מלך ה׳ בהר ציון וירושלים״. הלבנה 
עצמה תבוש מזה שהיו בריות שחלקו לה כבוד, שהיה צריך להנתן לה', ואז יתקיים הפסוק ״כי מלך 
ה׳ בהר ציון וירושלים״, ותתגלה מלכותו לעין כל, ומלאה הארץ דעת שלה׳ בלבד המלוכה, ונשגב ה׳ 

לבדו ביום ההוא" )כלי פז לר״ש לאניידו, וינציא תי״ז(.
24  בבא מציעא נ"ח ב.

עינה תיראה החמה סמוקה, אור הלבנה הוא אור צנוע, פניה נראים כאור קלוש וחיוור, 
ומוכיחים צער ודיכאון רב25.

ם  השמחה תגדל, כי  ישליט ה' בעולם צדק ומשפט, ִּכי ָמַלְך ה' ְצָבאֹות ְּבַהר ִצּיֹון ּוִבירּוָׁשלִַ
)כג(. ממכון כסאו ימלוך ה' ויופיע על שני עמודי ההנהגה עליהם נשענת ירושלים: הר 
ם )כ"ז יג( - המקום הנבחר  ציון - קרית ממלכת הצדק, והר המוריה, ַהר ַהֹּקֶדׁש ִּבירּוָׁשלִָ

לעבודת ה'.
ְוֶנֶגד ְזֵקָניו ָּכבֹוד, הזקנים מחברים את התפקיד של שני ההרים. כי במקום הסנהדרין, 
אור  יצא  המקדש,  מבית  ומשם,  הצדק,  ויכון  הרשע  ימוגר  הגזית,  בלשכת  הזקנים 

השכינה לכל העמים. 
ביום  השמש  אור  הוא  ולקביעותו  העולם  של  האלוהי  לסדר  ביותר  המוחשי  הביטוי 
והירח והכוכבים בלילה, ככתוב: "ֹּכה ָאַמר ה' ֹנֵתן ֶׁשֶמׁש ְלאֹור יֹוָמם ֻחֹּקת ָיֵרַח ְוכֹוָכִבים 
ְלאֹור ָלְיָלה... ִאם ָיֻמׁשּו ַהֻחִּקים ָהֵאֶּלה ִמְּלָפַני ְנֻאם ה' ַּגם ֶזַרע ִיְׂשָרֵאל ִיְׁשְּבתּו ִמְהיֹות ּגֹוי 
ְלָפַני ָּכל ַהָּיִמים"26. כאן אומר הנביא שהחמה והלבנה תוספנה לזרוח, אלא שלעומת 
כבוד ה' ואורו, יחווירו המאורות ויתייתרו. ואילו להלן )ל' כו( הוא אומר שאורם ילך 

ויגבר: ְוָהָיה אֹור ַהְּלָבָנה ְּכאֹור ַהַחָּמה ְואֹור ַהַחָּמה ִיְהֶיה ִׁשְבָעַתִים ְּכאֹור ִׁשְבַעת ַהָּיִמים! 

"רב חסדא רמי: כתיב: ְוָחְפָרה ַהְּלָבָנה ּובֹוָׁשה ַהַחָּמה ִּכי ָמַלְך ה' ְצָבאֹות, וכתיב: 
ְוָהָיה אֹור ַהְּלָבָנה ְּכאֹור ַהַחָּמה ְואֹור ַהַחָּמה ִיְהֶיה ִׁשְבָעַתִים ְּכאֹור ִׁשְבַעת ַהָּיִמים!"27.

את  ומחריבה  שמבטלת  גאולה  יש  גאולה:  של  תפיסות  שתי  מציגים  הכתובים  שני 
שהמציאות  גאולה  ויש  ומתוקן.  חדש  עולם  יוצרת  ובמקומה  הקיימת  המציאות 
לדרגה,  מדרגה  מתעלה  היא  הגאולה  שבכוח  אלא  בסיס,  לה  משמשת  הנוכחית 

מתפתחת ומבשילה לכלל תיקון ושלמות.

יֹוָמם  ְלאֹור  ֶמׁש  ַהּׁשֶ עֹוד  ָּלְך  ִיְהֶיה  ֹלא  להלן:  גם  ביטוי  לידי  באות  אלה  תפיסות  שתי 
ּוְלֹנַגּה ַהָּיֵרַח ֹלא ָיִאיר ָלְך, ְוָהָיה ָלְך ה’ ְלאֹור עֹוָלם ֵואֹלַהִיְך ְלִתְפַאְרֵּתְך )ס’ יט(. ראשיתו של 
הפסוק מפתיעה ומאיימת, כדי ליצור עולם חדש ומתוקן יש לבטל את חוקות השמים 
במציאות  הנוכחיים  והארץ  השמים  חוקות  את  להמיר  בראשית.  סדרי  את  ולמוטט 

טובה לאין ערוך: “ְוָהָיה ָלְך ה’ ְלאֹור עֹוָלם ֵואֹלַהִיְך ְלִתְפַאְרֵּתְך”. 

בפסוק הבא הופך הנביא את הדברים: ֹלא ָיבֹוא עֹוד ִׁשְמֵׁשְך ִויֵרֵחְך ֹלא ֵיָאֵסף, ִּכי ה’ ִיְהֶיה 
ָּלְך ְלאֹור עֹוָלם ְוָׁשְלמּו ְיֵמי ֶאְבֵלְך )ס’ כ(. השמש לא תשקע, גם הירח יישאר על מכונו, 
בצהרים(  הנר  )כאור  בטיהרא’  כ’שרגא  שיחוויר  אלא  ישביח,  אורם  ייעלמו,  לא  הם 

לעומת אור השכינה. 

ה’  ָלְך  “ְוָהָיה  גורסים:  שניהם  זה,  את  זה  משלימים  הם  הפסוקים,  בין  סתירה  זו  אין 

25  ר' אריה בן צבי.
26  ירמיהו ל"א לד-לה.

27  סנהדרין צ"א ב.
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ְלאֹור עֹוָלם” )יט(, “ִּכי ה’ ִיְהֶיה ָּלְך ְלאֹור עֹוָלם” )כ(. כאשר אור השכינה יאיר כל האורות 
האחרים יתגמדו, ‘כשרגא בטיהרא’, המציאות העתידה תהיה גדולה לאין שיעור מזו 
הנוכחית, אך אף על פי שיתמעט אור העבר, חשוב להזכירו, כי הוא היסוד לבניין העולם  

ולתיקון העתידי. 

חכמים לא ראו כאן סתירה אלא שני שלבים:

“לא קשיא, כאן - לימות המשיח, כאן לעולם הבא. ולשמואל דאמר: אין בין 
העולם הזה לימות המשיח אלא שיעבוד גליות בלבד, לא קשיא; כאן - במחנה 

צדיקים, כאן - במחנה שכינה”. 

ויתרבה  יוכפל  המאורות  אור  שלמותה,  למיצוי  המציאות  תגיע  המשיח  בימות  א. 
יהא  “לא  גילוי האור האלוהי:  לנוכח  הזה  יחוויר האור  בעולם הבא  שבעתיים, אולם 

בעולם אלא זיו זוהר ומראה שכינה”28. 

ולזמן  יותר.  ובתיקון   - יהיה  החומריות  אבל  העולם  יתוקן  לבא  לעתיד  הנה 
לגמרי  מתוקנים  שיהיו  ואעפ”י  החומריות,  עניני  נחשבים  יהיו  לא  הנצחיות 
יהיו כשרגא בטיהרא בפני גודל נגהה של השכינה. לכן “כאן בעוה”ז” - בזמן 
הגאולה, שאז יהיו הלבנה והחמה וכיוצא בהם - ובעילוי גדול, שהלבנה תהיה 
והחכם  וכמ”ש.  ממש  וחפרה  שאז   - לעוה”ב”  “כאן  כו’.  והחמה  החמה  כאור 
האחר מתרץ, כאן במחנה צדיקים וכו’, וזה אינו מדבר לעתיד לבא, אלא הכל 
- בין וחפרה וכו’ בין והיה אור וכו’, מיירי בימות המשיח קודם הנצחיות, כי אז 
במחנה צדיקים שהוא הישוב כולו, יהיה עילוי זה של “והיה אור הלבנה כאור 
החמה” כו’. אבל במחנה השכינה שהם הבתי כנסיות ובתי מדרשות, שם יהיה 
וכו’  החמה”  ובושה  הלבנה  “וחפרה   - ששם  עד  העוה”ב,  מעין  השכינה  גילוי 
זהו מענין שאומרים,  כי  ולא פליגי.  ומר אמר חדא  והנה מר אמר חדא  ודאי. 
שטוב לטעום ממאכלי שבת בערב שבת, כי אז יש איזה הארה של שבת. אף כאן 
הקדוש ברוך הוא רוצה להטעים לבריותיו מגילוי השכינה שיהיה בעוה”ב שהוא 
סוד שבת - אף בימות המשיח שהוא סוד ערב שבת. וזה יעשה רק במקומות 

קדושים לא בישוב כולו, ושם - “וחפרה הלבנה”, כמו שיהיה בנצחיות29.

בטבע  שינוי  לחולל  עתידה  לא  הגאולה  אם  השאלה:  ברור.  פחות  הדברים  המשך 
המציאות, איך אפוא יגדל האור? יושבה כבר בראשונה, בימות המשיח יתוקנו פגמי 
זה אפוא  אין  ייראה שבעתיים.  או  יזרח האור  גם המציאות תשתפר, ממילא  האדם, 
רק  המשיח,  בימות  יתקיימו  התיאורים  ששני  והמסקנה  כמותי.  שיפור  אלא  שינוי 

מחזקת את השאלה, הרי אין שם מקום לשינוי כלל?

הכתובים  את  לפרש  אין  ממילא  בנס,  המציאות  את  תשנה  לא  והגאולה  מאחר  ב. 

28  רש"י.
29  פירוש הרמח"ל על נביאים.

כפשוטם. השמש והירח אינם אלא משל בלבד, ולכן שני הכתובים אפשריים. בושת 
החמה היא משל לסבל האומות וריבוי האור לישועת ישראל.  

על  הרמה  מלכותו  ואבדת  בסנחריב  האלוה  שיעשה  מה  לספר  כשהתחיל 
ובושה  הלבנה  “וחפרה  ממשל,  אמר,  עליה,  האלוה  יבישהו  ובושת  ירושלים 
החמה, כי מלך יי צבאות וגו’”. וכאשר התחיל גם כן לספר, איך תהיה מנוחת 
ידי  על  והתנשא מלכותם  וישובה  ודשנות ארצם  ‘ישראל’ אחרי מות סנחריב 
יחזקיהו, אמר, ממשל, שאור השמש והריח יוסיף; כי כמו שזכר על המנוצח, 
שאור השמש והירח יסור וישוב חושך בערך אל המנוצח, כן אורם יוסיף אצל 
המנצח. ואתה תמצא זה תמיד, שהאדם, כשתמצאהו צרה גדולה, יחשכו עיניו 
ולחולשתו  מן המותר העשני,  הרואה  הרוח  ראותו, למה שיעכר  אור  יזך  ולא 
והתפשט  השמחה  עם  ובהפך,  הנפש;  והתקבץ  האבל  לרוב  כן  גם  ומיעוטו 

הנפש לחוץ וזוך הרוח, יראה האדם כאילו האור מוסיף על מה שהיה30. 

ג. אור השמש הוא משל לחכמים יוצרים, ואור הלבנה לחכמים המקבלים מהם.

״כאן לעולם הבא, כאן לימות המשיח. היינו: בימות המשיח, כאשר יתקיימו כל 
הייעודים שניבאו עליהם הנביאים, ובתוכם גם ״ומלאה הארץ דעה” אז חכמת 
ההכמים תתרבה ובינת הנבונים תתגדל. ואור החמה המה החכמים והנבונים, 
שבעת  כאור  שבעתים  יהיה  אורם  מעצמות  בינה  ויפעת  חכמה  זוהר,  שלהם 
סופו.  ועד  העולם  מסוף  לראות  יכולים  היו  ״שלאורו  חז״ל:  שהמליצו  הימים 

־הבחינה: באור הדעת ההוא ידע האדם ויתבונן במעשה בראשית ומעשה מרכ
בה ״ואור החמה” בעת ההיא כלומר: אלה המקבלים לימודם מאחרים — ״כאוד 
החמה עתה כי במידה שיגדל אור החמה העצמי, יגדל גם אור הלבנה המקבלת 
אורה מהחמה זהו לימות המשיח, שלפני העולם הבא. אבל אור העולם הבא 

עין לא ראתה, לא יאומד וישוער בשיעור ודמיון31. 

ֵעצֹות	ֵמָרחֹוק.	5

ֶלא ֵעצֹות  יָת ּפֶ י ָעׂשִ ְמָך ּכִ ה ֲארֹוִמְמָך אֹוֶדה ׁשִ פרק כ"ה )א( ְיהָֹוה ֱאלַֹהי ַאּתָ

ַאְרמֹון  ָלה  ְלַמּפֵ ְבצּוָרה  ִקְרָיה  ל  ַלּגָ ֵמִעיר  ְמּתָ  ׂשַ י  ּכִ )ב(  אֶֹמן:  ֱאמּוָנה  ֵמָרחֹוק 

ָעִריִצים  ּגֹוִים  ִקְרַית  ָעז  ַעם  דּוָך  ְיַכּבְ ן  ּכֵ ַעל  )ג(  ֶנה:  ִיּבָ לֹא  ְלעֹוָלם  ֵמִעיר  ָזִרים 

ר לֹו ַמְחֶסה ִמֶּזֶרם ֵצל ֵמחֶֹרב  ּצַ ל ָמעֹוז ָלֶאְביֹון ּבַ י ָהִייָת ָמעֹוז ַלּדָ ִייָראּוָך: )ד( ּכִ

ֵצל ָעב  ְכִניַע חֶֹרב ּבְ אֹון ָזִרים ּתַ ָציֹון ׁשְ חֶֹרב ּבְ ֶזֶרם ִקיר: )ה( ּכְ י רּוַח ָעִריִצים ּכְ ּכִ

30  מורה נבוכים ב' כ"ט.
31  כלי פז לר״ש לאניידו, וינציא תי״ז
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ְזִמיר ָעִריִצים ַיֲעֶנה:

הפרק הוא שיר הודיה בן שלושה חלקים:
ג'.  )ו-ט(.  לעשוקים  הטוב  הגמול  ב'.  )א-ה(.  הרשעה  עיר  מפלת  על  תודה  שיר  א'. 

פורענות מואב )י-יב(.
והיום  וחורבן,  רעב  מצור,  היה  אתמול  ומפתיע.  חד  במעבר  התהפך  סנחריב  מצור 
השתנה הכול לטובה, ובאו השחרור והשלווה. מי שמעמיק להתבונן יראה באירועים 
הללו עצות מרחוק, תכנית אלוהית מחושבת: ִּכי ָעִׂשיָת ֶּפֶלא ֵעצֹות ֵמָרחֹוק ֱאמּוָנה ֹאֶמן 
)א(. אילו היה העולם שלם ומזוכך וישראל היו מופיעים במיטבם, אפשר היה לדלג 
על דרך הייסורים ולהגיע ישירות אל היעד. הדברים התגלגלו באופן זה משום שעם 
ישראל לא התמסר להשגת המטרה, ועל כן יגיע אליה רק בדרך החתחתים של שעבוד 
היא  במציאות,  הדברים  הופיעו  בה  זו  שדרך  ההשגחה,  פלא  יתברר  בעתיד  וגאולה. 

הדרך המיטבית בה יכולים היו להתממש ולהגיע אל תכליתם.
פתאם,  תיפול  העולם,  על  חיתתה  את  בגאוותה  שהטילה  והמבוצרת,  הגדולה  העיר 
וארמנותיה וביצוריה יהפכו לגל חורבות, תל שלעולם לא  ייבנה. השכינה תופיע ותגן 
ַּבַּצר לֹו )ד(. כוחות  ָלֶאְביֹון  ַלָּדל ָמעֹוז  ָהִייָת ָמעֹוז  ִּכי  על הדלים והאביונים מיד עושק: 
כל  על  ארץ  בקצווי  רושם  ויעשה  יופיע,  האלוהי  הצדק  בגשם,  כשרב  ייעלמו  הרשע 

המעצמות השואפות לשלוט בעולם.

ִּבַּלע	ַהָּמֶות	ָלֶנַצח.	6

ָמִרים  ה ׁשְ ּתֵ ָמִנים ִמׁשְ ה ׁשְ ּתֵ ָהר ַהֶּזה ִמׁשְ ים ּבָ ה ְיהָֹוה ְצָבאֹות ְלָכל ָהַעּמִ )ו( ְוָעׂשָ

ל  ֵני ַהּלֹוט ַהּלֹוט ַעל ּכָ ָהר ַהֶּזה ּפְ ע ּבָ ִקים: )ז( ּוִבּלַ ָמִרים ְמֻזּקָ ָמִנים ְמֻמָחִים ׁשְ ׁשְ

ֶות ָלֶנַצח ּוָמָחה ֲאדָֹני  ע ַהּמָ ּלַ ּבִ ל ַהּגֹוִים: )ח(  ּכָ סּוָכה ַעל  ָכה ַהּנְ ּסֵ ְוַהּמַ ים  ָהַעּמִ

ר:  ּבֵ ּדִ י ְיהָֹוה  ּכִ ל ָהָאֶרץ  ת ַעּמֹו ָיִסיר ֵמַעל ּכָ ִנים ְוֶחְרּפַ ּפָ ל  ְמָעה ֵמַעל ּכָ ֱיהִֹוה ּדִ

ינּו לֹו  ִקּוִ ְיהָֹוה  ֶזה  יֵענּו  ְויֹוׁשִ ינּו לֹו  ִקּוִ ֶזה  ֱאלֵֹהינּו  ה  ִהּנֵ ַההּוא  ּיֹום  ּבַ ְוָאַמר  )ט( 

יׁשּוָעתֹו: ְמָחה ּבִ ָנִגיָלה ְוִנׂשְ

את  גם  כולל  אלא  לישראל  רק  מיוחד  זה משתה  אין  לצדיקים.  ה' משתה  יעשה  אז 
האומות. כולם יזכו למשתה שמנים בו יוסרו הלוט והמסכה הנסוכים על כל הגויים, 
ישראל שזכו בתוך המשתה בהר סיני לראייה  לזקני  לגילוי שכינה. בדומה  יזכו  והם 
בלתי אמצעית: ַוַּיַעל מֶׁשה ְוַאֲהֹרן ָנָדב ַוֲאִביהּוא ְוִׁשְבִעים ִמִּזְקֵני ִיְׂשָרֵאל. ַוִּיְראּו ֵאת ֱאֹלֵהי 
ַמִים ָלֹטַהר. ְוֶאל ֲאִציֵלי ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל  ִיְׂשָרֵאל ְוַתַחת ַרְגָליו ְּכַמֲעֵׂשה ִלְבַנת ַהַּסִּפיר ּוְכֶעֶצם ַהּׁשָ

ֹלא ָׁשַלח ָידֹו ַוֶּיֱחזּו ֶאת ָהֱאֹלִהים ַוֹּיאְכלּו ַוִּיְׁשּתּו32.

גילוי כזה מבהיל, ומנוח אמר: מֹות ָנמּות ִּכי ֱאֹלִהים ָרִאינּו33. אך אשתו ענתה לו בשום 
ְוָכֵעת  ִמָּיֵדנּו ֹעָלה ּוִמְנָחה ְוֹלא ֶהְרָאנּו ֶאת ָּכל ֵאֶּלה  שכל: לּו ָחֵפץ ה' ַלֲהִמיֵתנּו ֹלא ָלַקח 
ֹלא ִהְׁשִמיָענּו ָּכֹזאת. לעתיד לבוא יזכו כולם לראות ולא ימותו, וללא כל חשש, כי כשם 
שבלע ה' את כל המסכים והמסכות, כן יבלע את המות: ִּבַּלע ַהָּמֶות ָלֶנַצח ּוָמָחה ֲאֹדָני 

ה' ִּדְמָעה ֵמַעל ָּכל ָּפִנים )ח(. 

ביטול	המוות
בשורת ביטול המוות מבשרת שינוי מהותי מופלא של כל סדרי בראשית והתנהגות 
החומר והרוח. כיצד נבין את דברי הנביא? האם כוונתו כפשוטו, שיהיה זה עידן אחר 
ומציאות שונה, בו האדם יחיה לעולם ועד, או שהוא מדבר על העולם שלנו, ויש להבין 

את דבריו בהשאלה ובאופן מצומצם? 

אם הנביא מכוון לסילוק מוחלט של המוות מן העולם, וסילוק חרדתו וכאביו, מדוע 
ַמע ָּבּה עֹוד קֹול ְּבִכי ְוקֹול ְזָעָקה. ֹלא  ם ְוַׂשְׂשִּתי ְבַעִּמי ְוֹלא ִיּׁשָ אמר להלן: ְוַגְלִּתי ִבירּוָׁשלִַ
ָימּות  ָׁשָנה  ֵמָאה  ֶּבן  ַהַּנַער  ִּכי  ָיָמיו,  ֶאת  ְיַמֵּלא  ֲאֶׁשר ֹלא  ְוָזֵקן  ָיִמים  ם עֹוד עּול  ִמּׁשָ ִיְהֶיה 
חיים  אלא  נצח,  חיי  מזכיר  לא  הנביא  כאן  יט-כ(.  )ס"ה  ְיֻקָּלל  ָׁשָנה  ֵמָאה  ֶּבן  ְוַהחֹוֶטא 

ארוכים. ואם כן אולי גם אצלנו מדובר רק בסוף הצרות והדמעות. 

מסתבר שיש בדברי הנביא כמה רבדים. הוא מדבר אל בני הדור ומכוון גם לעתיד לבוא. 
בהקשר העכשווי דבריו מצומצמים, המוות המאיים ביותר על האדם, הוא מותם של 
אנשים צעירים בטרם עת, במלחמה, בתאונות, ברעב. מוות זה של אנשים בטרם מיצו 
את יכולותיהם מעורר כאב עז ויגון עמוק. מוות זה יתבטל ואיננו, אדם לא ימות צעיר 

מסיבות חיצוניות: 

ר"ל  טבעית,  מיתה  לא  מקרית  מיתה  ר"ל  המות,  ויבטל  ישחית  ַהָּמֶות,  "ִּבַּלע 
והדמעה  אז תבטל אותה המיתה  בגלות.  הגוים  הורגים אותם  ההריגה שהיו 
תמיד  בגלות  בוכים  שהיו  ישראל,  עם  פני  כל  על  ר"ל  פנים,  כל  על  שהיתה 
מהרעות שהיו עושים להם הגוים, אז ימחה האל אותה הדמעה מעל פניהם כי 

לא תהיה להם צרה עוד"34. 

אך לעתיד לבוא כאשר תשתנה המציאות מיסודה, ייתכן שבתכונתה החדשה יתבטל 
המוות כליל. אולם גם זאת אפשר להסביר במשמעות מושאלת בלבד: לעתיד לבוא 

שמות כ"ד ט-יא. המשתה הממלא את צרכי הגוף אינו מכסה אלא מגלה. משה שם מסווה על פניו,   32
כדי שבני ישראל יוכלו לדבר אתו.

שופטים י"ג כב וכג, על פי שמות ל"ג.  33
רד"ק.  34
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וכל הנשאר בציון קדוש יאמר לו, ממילא גם אם לא תתבטל  יהיה החטא מצוי,  לא 
המיתה מן העולם, תתבטל המיתה שבאה בטרם עת, ולא יהיה 'נספה בלא משפט', 

אלא איש בחטאו יומתו: 

"לעתיד לבא אין אדם מת אלא על פי חטאו, שנאמר בו: ִּכי ַהַּנַער ֶּבן ֵמָאה ָׁשָנה 
ָימּות ְוַהחֹוֶטא ֶּבן ֵמָאה ָׁשָנה ְיֻקָּלל. ולא ימצא צדיק ורע לו רשע וטוב לו"35. 

חכמים שהצביעו על הסתירה בין הפסוקים, יישבו את הסתירה בחלוקה בין ישראל 
לעמים, העמים יזכו באריכות ימים בלבד, ורק לישראל תתבטל המיתה כליל, והם יזכו 

לחיי נצח: 

ָימּות! לא  ָׁשָנה  ֵמָאה  ֶּבן  ַהַּנַער  ִּכי  וכתיב:  ָלֶנַצח,  ַהָּמֶות  ִּבַּלע  "עולא רמי: כתיב, 
קשיא; כאן - בישראל, כאן - בנכרים"36. 

ִּכי	ָעָפר	ַאָּתה	ְוֶאל	ָעָפר	ָּתׁשּוב
האם  הבריאה:  בעת  המוות  של  מקומו  בהבנת  תלוי  המוות,  ביטול  שבחזון  החידוש 
היה חלק מן התכנית השמיימית שמלכתחילה, או שהוא תולדת חטא אדם הראשון 
ורק בחטאו באה  ונקנסה עליו מיתה. אם מלכתחילה נברא האדם לחיי עד,  שחטא, 
הראשוני  מצבה  אל  הבריאה  תחזור  לבוא  שלעתיד  ובישר  ישעיה  בא  לעולם,  מיתה 
ויבוטל המוות כליל. ואם המוות הוא חלק מן המציאות, יש להבין את דבריו כמשל, לא 
יבוטל המוות באופן מוחלט אלא תתבטל הקדמתו, וממילא הצער והכאב הכרוכים בו. 

המציאות שלנו בנויה באופן ש'כל מתהווה נפסד'. המוות אינו חריגה מסדר העולם 
החומרי אלא טבוע ביסודו, אין דבר יותר קבוע ובטוח ממנו. הייעוד של חיי נצח אינו 
לפיכך  העולם.  סדר  של  ושינוי  מוחלט  נס  אפוא  הם  נצחיים  חיים  במקרא.  מפורש 
עונשו של אדם הראשון לא היה שימות, אלא שנגזרה עליו מיתה מוקדמת ובטרם עת: 

"ועל דעת אנשי הטבע: היה האדם מעותד למיתה מתחלת היצירה מפני היותו 
מורכב"37. אבל גזר עתה שאם יחטא ימות בחטאו, כדרך חייבי מיתה בידי שמים 
ששמשו40,  בגדים  ומחוסר  יין39,  ושתוי  תרומה38,  האוכל  זר  כגון,  בעבירות. 
וזולתם, שהכונה בהם שימותו בחטאם טרם בא יומם. ולכך אמר בעונש: ַעד 

שלטי הגבורים סוף מועד קטן.  35
ישעיהו ס"א ה. פסחים ס"ח א, סנהדרין צ"א ב. "אומות העולם שאין בהם קדושה כל כך, עלולים הם   36

לבא לידי חטא, וממילא יהיה בהם גם מוות" )קרן אורה. וראה 'דרשות הר"ן' הדרוש החמישי(.
רמב"ן בראשית ב' יז.  37

ויקרא כ"ט ט.  38
ויקרא י' ט.  39

שמות כ"ח מג.  40

וגם מתחילה היה  ָעָפר ָּתׁשּוב41, בטבעך.  ְוֶאל  ַאָּתה  ָעָפר  ִּכי  ָהֲאָדָמה,  ֶאל  ׁשּוְבָך 
אוכל מפרי העץ ומזרע הארץ, אם כן היתה בו התכה וסבת הויה והפסד". 

הוכחה לכך היא בריאת עץ החיים. יש משמעות לעץ כזה רק במקום שיש מוות, ולכן 
נוצר עץ שיוכל להעניק חיים. כך מתפרשת חסימת הדרך אל עץ החיים: 

"רצה הקדוש ברוך הוא שתתקיים גזירתו במיתת האדם, ואם יאכל מעץ החיים 
שנברא לתת לאוכליו חיי עולם תבטל הגזרה, או שלא ימות כלל, או שלא יבא 
לו בחירה שמר העץ  והנה עתה שהיתה  ועל תולדותיו.  יומו בעת הנגזר עליו 
הזה ממנו, כי מתחילה לא היה עושה אלא מה שיצווה, ולא אכל ממנו כי לא 

היה צריך"42. 

ולאחר  החיים,  את  להאריך  היה  יכול  החיים  שעץ  אלא  בעולם,  מיתה  אפוא  הייתה 
החטא נגנז.

חוק הכרחי מבחינה מוסרית-דתית.  גם  בסיסי של הטבע אלא  חוק  רק  אינו  המוות 
היסודי של הבחירה אומר שהאדם  נצחי לא תיתכן בחירה חופשית. העקרון  בעולם 
נברא על מנת שיבחר מרצונו ובאופן חופשי לדרוש את ה' ולעשות את הטוב. במקום 
שיש בחירה עלולים להיות גם נפילה וחטא, ואם יש חטא וחיסרון, יש גם מוות. אם 

האדם חוטא ומקלקל את צלם האלוהים שבו, יגרום לביטולו. 

את הסתירה בין נבואות ביטול המוות אפשר ליישב בהבנתן כתהליך מתפתח. ראשיתו 
אריכות ימים, וסופו שלמות החיים ותיקונם. ההתמודדות עם המוות אפשרית גם בלי 

לבטל את מציאותו, אלא בראייה נכוחה, שאין הוא אלא שינוי מצב ולא חידלון: 
"המוות הוא חזיון שווא! טומאתו היא שקרו! מה שבני האדם קוראים מוות, 
הרי הוא רק תגבורת החיים ותעצומתם. ומתוך השקיעה התהומית בקטנות, 
אשר יצר לב האדם השקיע אותו בה, הרי הוא מייצר את תגבורת החיים הזאת 
בצורה מדאיבה וחשוכה שהוא קוראה מוות, מתעלים הם הכהנים בקדושתם 
מהקשבה שקרית זו, שאי אפשר להמלט ממנה כל הזמן שהממשל הכזבי כל 
כך שולט בעולם, כי אם בהעברת העיניים מהמחזה המביא את רישמי ההטעאה 
יטמא  לא  'לנפש  יבוא',  לא  מת  נפשות  כל  'על  הנפש:  אל  הללו  )ההטעיה( 

בעמיו'"43.

"התרופות האמיתיות שבהם העולם הולך ומשתחרר משיעבוד המות, הם גנוזים 
ומסתתרת  והולכת  גילוייה,  בכל  המתגלה  דאורייתא,  בנשמתא  חיים,  באוצר 
בחביון עזה. ראש לכל התרופות היא אריכות ימים. אריכות ימים בכדי השיעור 
המספיק לטבעו של אדם הרוחני והחמרי, האישי והמשפחתי, העולמי והמדיני. 

בראשית ג' יט.  41
רמב"ן ג' כב.  42

אורות הקודש ב', עמ' ש"פ.    43
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אימה,  המטלת  המות,  צורת  היא  הולכת  בעולם,  מתפשטת  זאת  כשברכה 
האמיתי.  בערכו  להערך  הראוי  הויה,  חזיון  של  צורה  באה  ותחתיה  ומתבטלת, 
יש כאן  והבינה חוזרת להתגלות, איך שלא  ואז איננו עוד משבש את הדיעות, 
לדכאם,  החיים  בלב  שוכן  שהוא  וההרוס,  המדכא  הציור  אותו  ע"פ  כלל  מות 
ומסתכלים ביום המיתה ואומרים שירה, ה' אלהי גדלת מאד הוד והדר לבשת"44. 

האפשרות להישיר מבט אל מול המוות: ַוִּתְׂשַחק ְליֹום ַאֲחרֹון45, היא באמונה שהחיים 
ממשיכים אחריו בדרך אחרת, נעלה ומרוממת יותר. אין זה רק סם הרגעה מפני אימת 
המוות, אלא השקפת עולם עמוקה המיוסדת על מורשת אבות ועל התבוננות הגיונית 

ושקולה בחוקי הטבע, היא בנויה נדבך על גבי נדבך46: 
א. "ַוָּיָמת ַוֵּיָאֶסף ֶאל ַעָּמיו"47, האדם הינו חוליה בשרשרת הדורות, היונקת מגזע אבותיו 
הנשמה  בו,  מסתיימים  ואינם  עצמו  בו  מתחילים  אינם  חייו  אחריו.  בזרעו  ונמשכת 

הפרטית אינה אובדת, אלא נאספת אל עמה.
יחדל  הוא  אם  שגם  להבין  יכול  הכללית,  בשמחתו  ושמח  עמו  אל  המחובר  אדם 
מלהתקיים בצורה אישית, עדיין יש לו קיום והמשך במסגרת המשפחתית והלאומית: 
אושר  את  מרגיש  שהאדם  במה  הלאומי,  הרוח  של  פיתוחו  ג"כ  הוא  "מועיל 
הקיבוץ הכללי בהרגשה חיה פנימית, ושמח בשמחת האומה בתור אבר מאבריה, 
שבזה פחד המות מצד מראה הכליון החמרי שלו מתקלש, שהרי נשארה היא 
האומה בדורותיה, שבה כל מעיניו. אבל אין זאת עצמותה של ההצלה מיראת 
המות, שהרי סוף כל סוף העצמיות הפרטית מתבהלת משידוד מהותה. עצם 
ע"י ההתרגלות של אהבת החיים  לבא  צריכה  יראת המות,  ההדרכה להסרת 
בערכם האמיתי. ע"י קדושת החיים בתכנם העליון, אפשר לבא לאהבת החיים 
העצמותית. לזה אמנם צריך שיגלה בנפש, ערכו של הכלל, כלומר המציאות 
בכל היקיפה. האדם ונשמתו, ערך הרצון הטוב והמוסר המוחלט בתכונת הנצח, 

ערכה של ההרמוניה הרוחנית עם החיים וההויה המגושמת"48. 

שגילה  הרוחניים  התכנים  לעמו:  מוסיף  גם  אלא  עמיו  אל  נאסף  רק  אינו  היחיד  ב. 
נאספים,  אלא  בלכתו,  אובדים  אינם  הטובים  מעשיו  כל  בחייו,  לאור  והוציא  האדם 
וכל האוצרות שהוטמעו בלב האומה שבים לפכות בנו ולבנות תוכן חיינו: "אין עושים 

נפשות )מצבות פאר( לצדיקים, דבריהם הם זכרונם"49. 

שמונה קבצים ק"ז, אורות הקודש שצ"ג-שצ"ו.  44
משלי ל"א כה.  45

האמור להלן משל חנן פורת, 'מעט מן האור' פ' אמור. חנן לא היה רק 'נאה דורש' אלא גם 'נאה   46
מקיים', וכאשר באו בשורת מחלתו ומותו הקרב, קיבלם באהבה. 

בראשית כ"ה ח, ל"ה כט, דברים ל"ב נ.  47
שמונה קבצים א' תפ"ו, אורות הקודש שצ"ג-שצ"ו.  48

ירושלמי, שקלים ב' ה'.  49

ג. מותר האדם על הבהמה מתגלה בכוח הרוחני שבו, ברגישותו המוסרית, ביכולתו 
להתעלות ולהתקדש. מכאן מתחייבת השאלה לאן נעלמת נשמה זו עם מותו? האמנם 
אובדת היא וכלה? חוקי הטבע מלמדים שאין בעולם דבר האובד לחלוטין. חוקי שימור 
החומר והאנרגיה בתחום הפיזיקה, רומזים שקיים גם חוק שימור הנפש ביחס למטה-

פיזיקה. מכאן האמונה בצלם אלוהים, נשמה שהינה חלק אלוה ממעל, השבה אל כור 
מחצבתה לאור באור החיים: ִּכי ִעְּמָך ְמקֹור ַחִּיים ְּבאֹוְרָך ִנְרֶאה אֹור. ובגינה זוכה האדם 

לחיי נצח בארץ החיים, בעולם שכולו ארוך50.   

אלמלא	שחטא	לא	מת	לעולם
מול דעת אנשי הטבע עומדת דעת חכמים שהאדם נברא לחיי נצח ממש: "אלמלא 
שחטא לא מת לעולם"51. "הּוא ְיַנֲהֵגנּו ַעל מּות, תירגם עקילס אתא נסייא - עולם שאין 

בו מות"52. 

אין מדובר רק בחיי הנשמה אלא בחיים עם הגוף. ואף על פי שזה נגד חוקי הטבע, גם 
כל קיום העולם והחומר הוא בדרך נס על ידי הרצון האלוהי: 

"הנשמה העליונית נותנת לו חיים לעד, והחפץ האלהי אשר בו בעת היצירה 
יהיה דבק בו תמיד, והוא יקיים אותו לעד. ודע כי אין ההרכבה מורה על ההפסד 
האמונה  אנשי  לדעת  אבל  בחיוב,  היא  הבריאה  כי  אמנה  קטני  לדעת  אלא 
כל  בו לעד  יהיה  גם הקיום  כי העולם מחודש בחפץ אלוהי פשוט,  האומרים 
ימי החפץ וזה אמת ברור... והאכילה היתה לו מתחילה לענג. ויתכן שפירות גן 
עדן נבלעים באיברים כמן ומקיימים את אוכליהם, וכאשר גזר עליו: ואכלת את 
עשב השדה, ובזעת אפיו יאכל לחם האדמה, היה זה סבה להפסד, כי עפר הוא, 
ועפר יאכל, ואל עפר ישוב"53. ומה שנאמר: ִּכי ְּביֹום ֲאָכְלָך ִמֶּמּנּו מֹות ָּתמּות54, 
אינו תיאור העונש, שימות בחטאו כאשר ירצה קונו )לאו דווקא בו ביום(, אלא 

מדובר בשינוי מהותי של המציאות: "בעת שתאכל ממנו תהיה בן מות"55.  

פרופ' שמואל הוגו ברגמן תיאר לפני תלמידיו באוניברסיטה את הדעות השונות ביחס לשאלת   50
'הישארות הנפש', והוכחותיהן. הוא סיים בכך שהסיכויים מתחלקים לכאן ולכאן שווה בשווה. אבל 
אני יהודי ששייך לדור השואה, בשבילי חמישים אחוז זה סיכוי הישרדות לגמרי לא רע )עמוס עוז, 

סיפור על אהבה וחושך עמ'  472(.
אדם  על  מיתה  קנסת  מה  מפני  עולם,  של  רבונו  הוא:  ברוך  הקדוש  לפני  השרת  מלאכי  אמרו   51

הראשון? אמר להם: מצוה קלה צויתיו ועבר עליה )שבת נ"ה ב(.
תהילים מ"ח טו. ירושלמי מועד קטן פ"ג ה"ז.  52

רמב"ן בראשית ב' יז.  53
בראשית ב' יז.  54

רמב"ן שם.  55
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התרגום חיבר את שני הדברים יחד. האדם יזכה לחיי עד אם יחזיק בעץ החיים56: 

"אלו נטר מצוותא דפקידתיה אית הוא חי וקיים באילן חייא עד לעלמין, וכדון עד 
דלא נטר מה דפקידתיה נגזור עלוהי ונטרדיה מן גנתא דעדן, קדם עד לא יפשוט 
ידיה ויסב מן פירי אילן חייא. דהא אין אכיל הוא מניה הוי חי וקים עד לעלמין". 

החיים  בעץ  ועומד  חי  היה  אותו  שציוויתי  המצווה  את  שמר  אילו  לתרגום:  תרגום 
לעולם, אך כאשר לא שמר את שצווה נגזור עליו ונגרשו מגן העדן, לפני שיפשוט ידו 

ויקח מפרי עץ החיים, שאם יאכל ממנו יחיה לעולמי עולמים. 

וכעין זה אמרו חכמים: 

שיקיימנה  כדי  אחת  מצוה  צויתיו  הראשון  אדם  הוא:  ברוך  הקדוש  "אמר 
עושין  היה כאחד ממנו, אלו שהן  הן האדם  והשויתיו למלאכי השרת, שנא': 
דין  ומן הדקדוקים, אינו  ומן הפרטים  ומקיימין תרי"ג מצות, חוץ מן הכללים 
שיהיו הן חיין וקיימין לעולם? וכה"א וממתנה נחליאל57, שנחלו מהקדוש ברוך 
מות  בא  ישראל,  אלהיך  אלה  שאמרו:  כיון  לעולם.  וקיימין  חיים  שיהיו  הוא 
עליהן. אמר הקדוש ברוך הוא: בשיטתו של אדם הראשון הלכתם שלא עמד 
בנסיונו ג' שעות ובתשע שעות נקנסה עליו מיתה? אני אמרתי 'אלהים אתם', 

והלכתם אחר מדותיו של אדה"ר, אכן 'כאדם תמותון'"58. 

לדברי המדרש חיי נצח מותנים כל העת במעשי האדם, אם יחטא ימות באופן טבעי. 
נצח. המדרש לא תלה את  חיי  לו  ולהעניק  אותו  לרומם  בכוחה של המצווה  ולהפך 
המהפך בחטא אדם הראשון, שהיה חטא חד-פעמי ואינו מן הדין שיחרוץ את גורל 
האדם לדורות. המדרש מצביע על חטא סדרתי, כשם שהאדם חטא בעת הבריאה, גם 
ישראל בעגל חטאו מיד לאחר מתן תורה. מתברר שחסרונות האדם וחטאיו מהותיים 

לו, על כן ראויה לו המיתה.

לקביעת הנביא שהמוות יתבטל מן העולם לעתיד לבוא, יש גם משמעות עכשווית. 
המוות"59.  מלאך  הוא  השטן,  הוא  הרע,  יצר  "הוא  הרע:  תמצית  את  מבטא  המוות 
יחד עם הרע60. המלחמה במוות היא באופן עקרוני מאבק  התורה כרכה את המוות 
בפגם היסודי ביותר של העולם, מאבק נגד הרע המוסרי, ְוֶאת רּוַח ַהֻּטְמָאה ַאֲעִביר ִמן 
ָהָאֶרץ61. אין ביטול המוות בגדר משאלה בלבד, אלא הוראה, שגם אויב זה הוא זמני 
ומנוצח, ואינו חלק ממהותו של העולם. הבשורה של ביטול המוות קובעת שאף על פי 

תרגום יונתן בראשית ג' כב.  56
במדבר כ"א.  57

שמות רבה ל"ב א.  58
בבא בתרא ט"ז א.  59

דברים ל' טו.  60
זכריה י"ג ב.  61

שהבחירה החופשית מהותית במסגרת העולם הזה וחוקיו הטבעיים, בסופו של דבר 
יתגבר בו הטוב על הרע. 

ֶזה	ה'	ִקִּוינּו	לֹו	.	7

ינּו לֹו ָנִגיָלה  יֵענּו, ֶזה ה' ִקּוִ ינּו לֹו ְויֹוׁשִ ה ֱאלֵֹהינּו ֶזה ִקּוִ ּיֹום ַההּוא: ִהּנֵ ְוָאַמר ּבַ

יׁשּוָעתֹו )ט(.  ְמָחה ּבִ ְוִנׂשְ

בידי מי נמצא מפתח הגאולה? ברור שהוא נמצא בידי שמים. אבל הפסוק חוזר פעמיים 
ויבטח בו,  וגודל כוחה. ככל שיאמין האדם בקונו  על התקווה ומדגיש את חשיבותה 
כך ה' ישפיע עליו ישועה. נמצא שהאדם מחזיק במפתח, וה"עליונים מתעוררים כפי 
התעוררות התחתונים"62. אם מגודל קשיי הגלות יתייאש האדם ואמונתו תחלש, אזי, 

גם ישועתו תלך ותתרחק: 

"ַקֹּוה ִקִּויִתי ה' ַוֵּיט ֵאַלי ַוִּיְׁשַמע ַׁשְוָעִתי. זש"ה: ְוָאַמר ַּבּיֹום ַההּוא ִהֵּנה ֱאֹלֵהינּו ֶזה 
ִקִּוינּו לֹו ְויֹוִׁשיֵענּו. אין ביד ישראל אלא הקווי. כדאי הן לגאולה בשכר הקווי. וכן 
הוא אומר: טֹוב ה' ְלֹקָוו. ואומר: ׁשּובּו ְלִבָּצרֹון ֲאִסיֵרי ַהִּתְקָוה, שמא תאמר: ָעַבר 
ָקִציר ָּכָלה ָקִיץ ַוֲאַנְחנּו לֹוא נֹוָׁשְענּו? תלמוד לומר: ַקֵּוה ֶאל ה' ֲחַזק ְוַיֲאֵמץ ִלֶּבָך 

ְוַקֵּוה ֶאל ה'. קויתם ולא נושעתם? קוו ושובו וקוו"63. 

הפסוק חוזר פעמיים על אותו נושא, כמעט באותן מילים, אך יש שני הבדלים: בראשונה 
מוזכר שם אלוהים, והשמחה היא על הצלת ישראל וגאולתו, יֹוִׁשיֵענּו, בשנייה מופיע 
לפיכך אפשר לפרש שהחלק  ִּביׁשּוָעתֹו.  ה',  הישועה,  על מחולל  הוא  והדגש  ה',  שם 

הראשון מדבר על גאולת ישראל והאחרון על גאולת השכינה מן הגלות: 
עליו  ישועתו  כינוי  אבל  ויושיענו,  שאמר:  כמו  בישועתנו,  ונשמחה  אמר  "לא 
יתברך ברוך הוא. על דרך 'עמו אנכי בצרה', וכשהוא יושיענו גם הוא יושע עמנו. 

ועל דרך זה 'נגילה ונשמחה' על שהוא יושיענו במהרה בימינו"64.

ליום המדובר קורא הכתוב 'ַּבּיֹום ַההּוא', ביטוי של הנסתר, הרחוק והגבוה, כתר עליון, 
ואילו את גילוי השכינה והופעתה בעולם הוא מכנה, 'ֶזה'. הכתוב מחבר את ַה'הּוא' עם 
ה'ֶזה': ְוָאַמר ַּבּיֹום ַההּוא ִהֵּנה ֱאֹלֵהינּו ֶזה65. במציאות שלנו השכינה נעלמת, אבל לעתיד 

של"ה תולדות אדם, שער הגדול, ה.  62
ילקוט שמעוני תהלים מ'.  63

מהרש"א, תענית ל"א א.  64
אמונה.  ואיהי  אמת  איהו  מהימנא:  ברעיא  שאמרו  וכמו  ושכינתיה.  קוב"ה  יחוד  הוא  ו'זאת'  'זה'   65
דהיינו, בחינת 'זה' הוא הדבר שעומד מבורר לנגד עיניו, וכמו שאמרו )מכילתא וזוהר קדוש בשלח(: 
ראתה שפחה על הים מה שלא ראה יחזקאל, שהוא שכל אחד הראה באצבע זה אלי וגו', וכמו כן 
לעתיד שיהיה מבורר השגת אלהות לעין כל כשיעברו כל המסכים ויתגלה האמת לאמתו אמרו: 
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לבוא אפשר יהיה להצביע על ה' ולראות את נוכחותו באופן פשוט וברור. 

שאנו  ֶזה'  ש'ַּבֲעבּור  קבעו  ה',  של  משמותיו  אחד  את  'ֶזה'  בביטוי  שראו  הסוד  חכמי 
על  רק  לא  הסדר  בליל  מצביעים  'ֶזה'66.  גילוי  בעבור  פירושו  הפסח,  בליל  אומרים 
את  להציל  רק  באה  לא  מצרים  יציאת  כי  עצמה.  השכינה  על  אלא  והמרור,  המצות 

ישראל, אלא גם לצורך גבוה, בעבור גילוי השכינה: 

והוא  היה,  וכבודו  בעבור שמו  לי במצרים, שיצאתי ממצרים,  ה'  "מה שעשה 
כמו: ֶזה ֵאִלי ְוַאְנֵוהּו, שהוא השכינה עד הויה העליונה. והכונה כי אין השכינה 

בישראל צורך הדיוט בלבד, כי אם צורך גבוה"67.

'ליל שמורים' לא בחיריק אלא בשווא, כי הוא לילה  אמרו הדרשנים שנקרא הלילה 
שמורים בו באצבע. ליל הסדר אינו חגיגה של גאולת העבר אלא השתתפות בהבאת 
הגאולה בהווה. המעבר מדיבור בלשון נסתר, 'הוא', ללשון נוכח 'זה', 'הוא הלילה הזה', 
מורה שנפתחת בו האפשרות לעבור מזיכרון העבר וסיפורו, אל גילויי ההווה, והדגשה 
של נוכחות השכינה בקרבנו. התגלות הנסתר דרך המציאות הממשית, היא עצמה - 
פעמי משיח. סיפור המסגרת הוא סיפור יציאת מצרים, אבל במהלכו כביכול עולים 
הצופים המספרים על הבמה והופכים לחלק מן הסיפור. אין אנו מדברים על הגאולה, 

אלא נעשים שותפים בה ומשפיעים עליה. 

מחול	לצדיקים	.	8
מחול  לעשות  הוא  ברוך  הקדוש  עתיד  אלעזר:  רבי  אמר  ביראה,  עולא  "אמר 
לצדיקים, והוא יושב ביניהם בגן עדן, וכל אחד ואחד מראה באצבעו: שנאמר 
ְוָאַמר ַּבּיֹום ַההּוא ִהֵּנה ֱאֹלֵהינּו ֶזה ִקִּוינּו לֹו ְויֹוִׁשיֵענּו ֶזה ה' ִקִּוינּו לֹו ָנִגיָלה ְוִנְׂשְמָחה 

עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות מחול לצדיקים כו', וכל אחד ואחד מראה באצבעו, שנאמר: ואמר 
יום  'יום ההוא' שיתגלה כאור  וזה בחינת  וגו',  ויושיענו זה ה'  ביום ההוא הנה אלהינו זה קוינו לו 

בחינת הו"א )פרי צדיק, חנוכה, כב(.
בליל הסדר נשמעים פעמי משיח, מעין לעתיד לבוא. ועל כן הוא מחבר את ה'זה' ואת ה'הוא': "וזה   66
שכתוב 'ויהי בעצם היום הזה יצאו וגו'' ומפרש הפסוק שלאחריו, למה נקרא היום עצם היום הזה? 
שפירושו זריחת אור הגנוז, שיהיה לו בו תפיסה, ליל שמורים הוא לה', שבלילה זאת נתגלה להם 
מאור הגנוז, שמאמר: יהי אור, יהיה בו תפיסה. וזה שכתוב 'הוא הלילה הזה', זה מורה שיש בו תפיסה 
שמורה באצבע כמו שאמרנו ונקרא שמורים.... ובגין כך כתיב 'הוא הלילה הזה' שהיה הופעה מכתר 

עליון שנקרא 'הוא' )פרי צדיק לחג הפסח - אות ב, ועיין בתפארת שלמה ברמזיו על פסח(.
הּוא'.  ֶזה  ְוֵאי  ֶזה  הּוא  'ִמי  כך:  מכנהו  ואחשורוש  ַהֶּזה',  ָהָרע  'ָהָמן  בלשון  כונה  המן  גם  ולהבדיל,   
הוא אפוא מצגת שוא של 'ֶזה', וַּגם ֶאת ֶזה ְלֻעַּמת ֶזה ָעָׂשה ָהֱאֹלִהים. דבריו: 'ְוָכל ֶזה ֵאיֶנּנּו ׁשֶֹוה ִלי' 
מתפרשים באותו מובן: "ומפני זה הזכיר כאן השם המיוחד במלות גאות ובוז, לפי שגס רוח היה 

מאד ולפני שבר גאון..." )ספר כד הקמח - ערך פורים(. 
רבינו בחיי שמות י"ג ח.  67

ִּביׁשּוָעתֹו68. 

קרבת אלוהים היא מדרגה גבוהה, ובשורה טובה לאדם החפץ בה, אך קרבה יתירה 
יש בה מן הצמצום וההגשמה, היא מחסלת בכך את עצמה. אין זה אפוא אלא משל: 

"המשיל את ישראל למחול ועצמו לנקודה. ואחר שאמר: והתהלכתי בתוככם, 
אמר: והייתי לכם לאלהים, והוא מה שאמרו: וכל אחד ואחד מראה לו באצבעו, 
לו  שיש  כמי  וההשגה.  הידיעה  לקירוב  משל  והוא  ֶזה.  ֱאֹלֵהינּו  ִהֵּנה  שנאמר: 
ממש,  'ֶזה'  לשון  להבין  ואין  בבירור.  ומכירו  אותו  מבחין  והוא  בחבירו  ידיעה 
כדבר העומד לפני האדם, אבל הוא כענין שנאמר: ִּכי ֶזה מֶׁשה ָהִאיׁש69, שכבר 

היתה להם ידיעה בו ולא היה עומד עמהם"70. 

המשל עצמו שומר בזהירות על המרחק מן השכינה וההבדלה, כי: 
"המחול הוא סבוב ועיגול ואין עיגול בלא אמצעי, וידוע כי האמצעי שהוא תוך 
העיגול הוא נבדל מכל העיגול, כי האמצעי הוא עומד בפני עצמו, אינו נוטה לא 
לימין ולא לשמאל, לא לפנים ולא לאחור, ובשביל זה האמצעי הוא נבדל מן 
הכל. לכן אמר כי הש"י יושב ביניהם תוך העיגול, כי כל נקודה ונקודה שהוא על 

העיגול הוא פונה אל הנקודה האמצעית שהוא נבדל משאר חלקי העיגול"71. 

המחול מעמיד את כל הצדיקים אל מול השכינה בשווה, ויוצר מעגל משותף שמזכה 
את כולם בכל נקודות הייחוד הפרטיות: 

"שלא יאמר כי יש לכל צדיק מעלה מיוחדת ואין אחד כולל כל הדביקות... אבל 
כאשר יש לו מחול שהולך בסבוב הוא נגד השם יתברך בכל החלקים אשר הם 
נוכח הנקודה האמצעית. ומזה יש ללמוד כי יש לצדיק לעתיד חבור אל השם 
יתברך, לא מצד מה, רק מצד הכל, כאשר המחול שהולך בסבוב הוא כולל כל 

העיגול"72. 

יר	.	9 ַּבּיֹום	ַההּוא	יּוַׁשר	ַהּׁשִ

ֶאֶרץ ְיהּוָדה ִעיר ָעז ָלנּו ְיׁשּוָעה  יר ַהֶּזה ּבְ ִ ר ַהּשׁ ּיֹום ַההּוא יּוׁשַ פרק כ"ו )א( ּבַ

ית חֹומֹות ָוֵחל: ָיׁשִ

פרק כ"ו הוא שיר הודיה שלישי לאחר קובץ המשאות. הוא ממשיך את שנאמר לפניו 

תענית ל"א א.  68
שמות ל"ב כג.  69

רבנו בחיי, ויקרא כ"ו ט.  70
מהר"ל, באר הגולה - הבאר הרביעי.  71
מהר"ל, באר הגולה - הבאר הרביעי.  72
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להיאמר  שעתידים  נבואה  ודברי  תפילה  בקשות,  עידוד,  דברי  הודיה,  שירת  בו  ויש 
הרגלים  עולי  ואפשר שמתאר את שירת  למזמורי תהילים,  דומה  הוא  לבוא.  לעתיד 
בדרכם אל בית המקדש, שהם באים להודות על ישועות העבר, ולהתפלל על העתיד. 

המזמור נחלק לשלושה חלקים: א. ביטחון בה' )א-ו(. ב. המשפט האלוהי )ז-יב(. ג. 
תחיה )יג-יט(. 

הכנת	התופים
אולם  גדולה.  שירה  הייתה  מתבקשת  סנחריב  במצור  ירושלים  ישועת  נס  בעקבות 

שירה כזו לא הוזכרה, העם לא פתח בשירה. 
מדוע חזקיה לא אמר שירה? 

חזקיה בוודאי ראה את גודל הנס, ואף על פי כן לא אמר שירה. אולי מפני שהמחיר 
היה נורא. אבדות העם רבות, לכיש וערי המבצר נפלו לידי האשורים, וכל הארץ חרבה 
ושממה. כפי שתיאר הכתוב: ַאְרְצֶכם ְׁשָמָמה ָעֵריֶכם ְׂשֻרפֹות ֵאׁש ַאְדַמְתֶכם ְלֶנְגְּדֶכם ָזִרים 
ְבִמְקָׁשה  ִּכְמלּוָנה  ְבָכֶרם  ְּכֻסָּכה  ִצּיֹון  ַבת  ְונֹוְתָרה  ָזִרים.  ְּכַמְהֵּפַכת  ּוְׁשָמָמה  ֹאָתּה  ֹאְכִלים 
להשתחרר,  קשה  מרובים,  והנופלים  גדול  כה  החורבן  כאשר  ז-ח(.  )א'  ְנצּוָרה  ְּכִעיר 

לעמוד על גודל הנס ולשיר. 
גם דוד בשעת ניצחונו על אבשלום התנהג כך: ַוְּתִהי ַהְּתֻׁשָעה ַּבּיֹום ַההּוא ְלֵאֶבל ְלָכל 
ָהָעם73. אולם דוד טעה אז טעות יסודית. אסור לכאב האישי שיכסה ויחשיך את גודל 
הניצחון. אז עמד יואב והוכיח את דוד: ְוַעָּתה קּום ֵצא ְוַדֵּבר ַעל ֵלב ֲעָבֶדיָך ִּכי ַבה' ִנְׁשַּבְעִּתי 
ִּכי ֵאיְנָך יֹוֵצא ִאם ָיִלין ִאיׁש ִאְּתָך ַהַּלְיָלה ְוָרָעה ְלָך ֹזאת ִמָּכל ָהָרָעה ֲאֶׁשר ָּבָאה ָעֶליָך ִמְּנֻעֶריָך 

ַעד ָעָּתה74. ודוד התעשת ויצא אל העם. 
חכמים טענו כנגד חזקיה ובני דורו שלא התעלו לגובה השעה, ולא אמרו שירה: 

"למרבה המשרה ולשלום אין קץ וגו' אמר רבי תנחום, דרש בר קפרא בציפורי: 
מפני מה כל מ"ם שבאמצע תיבה פתוח וזה סתום? ביקש הקדוש ברוך הוא 
לעשות חזקיהו משיח וסנחריב גוג ומגוג. אמרה מדת הדין לפני הקדוש ברוך 
הוא: רבונו של עולם, ומה דוד מלך ישראל שאמר כמה שירות ותשבחות לפניך 
לפניך  ולא אמר שירה  כל הנסים הללו  לו  לא עשיתו משיח, חזקיה שעשית 

73  שמואל-ב י"ט ג.
74  שמואל-ב י"ט ח. מעין זה קרה לציבור בארץ אחרי מלחמת יום הכיפורים. בתנאי פתיחה קשים 
הצליח צה"ל להדוף את צבאות מצרים וסוריה, ואף לחדור עמוק לשטחם. אך אווירת הדכדוך הזאת 
גרמה שמלחמת יום הכיפורים נקבעה בתודעה ההיסטורית שלנו לא כמלחמת ההצלה והניצחון 
הגדולים ביותר, לנס מופלא, אלא ככישלון ומפלה. הרב עמיטל למשל, ספד לבחורי הישיבה שנפלו 
מספד מר ומרגש, 'שמונה נסיכי אדם', והוא פתח אותו בפסוק הזה על ניצחון דוד: ַוְּתִהי ַהְּתֻׁשָעה 
תוכן  את  שהחטיא  הרגיש  ולא  האבל,  לרגשות  כדוד  התמסר  הוא  ָהָעם.  ְלָכל  ְלֵאֶבל  ַההּוא  ַּבּיֹום 

הפרשה והמשך הדברים.

תעשהו משיח? לכך נסתתם. מיד פתחה הארץ ואמרה לפניו: רבונו של עולם, 
שירה  ואמרה  פתחה  משיח.  ועשהו  זה,  צדיק  תחת  שירה  לפניך  אומרת  אני 
)כ"ד טז(. אמר שר  וגו'  ַלַּצִּדיק  ְצִבי  ָׁשַמְענּו  ְזִמֹרת  ָהָאֶרץ  ִמְּכַנף  לפניו. שנאמר: 
העולם לפניו: רבונו של עולם, צביונו עשה לצדיק זה! - יצאה בת קול ואמרה: 

ָרִזי ִלי ָרִזי ִלי"75. 

מאחר ובני הדור לא ראו את גודל הנס והאפשרויות הגלומות בו לתיקון עולם שלם, 
משום כך הצטמצמו ממדיו של 'יום אשור', והגאולה הגדולה והשלמה שהייתה יכולה 

לצמוח ולהתפתח מאותה שעה גדולה, נדחתה לעתיד לבוא.
היו מסוגלים לאמר  ולא  דורו שנכשלו  ובני  חזקיה  חכמים העלו אפשרות שבמקום 
אך  חזקיה.  במקום  שירה  לומר  מבקשת  הארץ  אחרים:  ידי  על  השירה  תבוא  שירה, 

שירה זו לא הועילה, כי רק בידי האדם ניתנה האפשרות לבטא את קולות הבריאה.
הנביא לא שתק ותיאר את השיר שיושר ביום הישועה. הוא השמיע בקול את רחשי 
הלב וסוד ההוויה, את תודתה של הארץ וערגת שר העולם. במקום שחזקיה לא אמר 
שירה, ישעיהו הנביא שר אותה. נבואותיו מלאות בפסוקי שירה על הגאולה. אילו היינו 
זוכים, היה ישעיהו, הגדול שבנביאים, תופס את מקומו של משה, והוא ובני דורו היו 
שרים יחדיו את השירה הזאת לה'. אך ישעיהו שר, וחזקיה והעם לא הצטרפו אליו. 
מתברר שגם שירתו של הנביא ונקודת ראותו הגבוהה, לא ימלאו את החלל שיצרה 
שתיקתם של המלך והעם. אם הם לא יתרוממו אל גובה השעה, לא יוכל הנביא לפעול 
במקומם. אדרבה, שירתו של ישעיהו והאפשרויות שפתחה, רק מגדילים את הביקורת 

והאכזבה מן העם, ומביאים לקטרוג הגדול על  חזקיה ובני דורו.
מסתבר ששירתו של הנביא נאמרה מלכתחילה כתגובה לנס מפלת סנחריב, אך הנביא 
למד את לקח כישלונו של חזקיה, וידע שלא יועיל בשירתו האישית לנס שהיה. על כן 
ְּבֶאֶרץ ְיהּוָדה.  יר ַהֶּזה  ַהּׁשִ הוא מדבר על שירת הציבור לעתיד לבוא: ַּבּיֹום ַההּוא יּוַׁשר 
הוא דאג כבר עכשיו להכין בעבור העם, את גרעין שירת הגאולה העתידה. כדי שכאשר 

תבוא הבשורה, לא יעמוד העם שוב בידיים ריקות, ולא תתרחש התכחשות נוספת. 

מסתבר שבניגוד למה שמקובל לחשוב, שירה אינה פורצת מעצמה באופן ספונטאני. 
הכנה  טעונה  היא  נפשית,  ולנכונות  לבשלות  זקוקה  לאומית,  שירה  ובוודאי  שירה, 
מיד  באה  לא  היא  ספונטאני.  באופן  פרצה  לא  הים  שירת  גם  מראש.  הלבבות  של 
וקריעת הים. חכמים רמזו  בליל היציאה ממצרים, אלא רק לאחר שבוע של הליכה 

להתכוננות נפשית זו בהציגם פרט טכני מעשי: 
תופים  לישראל  להם  היה  מנין  וכי  בידה.  התוף  את  הנביאה  מרים  "ותקח 
ומחולות במדבר? אלא שהצדיקים מובטחים ויודעים )רש"י: צדקניות שבדור( 
שהקדוש ברוך הוא עושה להם נסים וגבורות עם יציאת מצרים, והתקינו להם 

75  סנהדרין צ"ד א.
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תופים ומחולות"76. 

תופים הם רק אמצעי טכני, אבל הם משקפים את התוכן הפנימי. חכמים הניחו כאן 
את היסוד העקרוני שאפשרות השירה תלויה במוכנות הנפשית. הלך הרוח הזה נקבע 
מראש, עוד קודם האירוע, בתפיסתו מלכתחילה כמעשה מכונן. מי שרואה את הדברים 
מלכתחילה כהתרחשות שגרתית, לא יבין את טעותו גם אחרי תוצאותיה המופלאות: 
אין בעל הנס מכיר בנסו77. ישעיהו מאמין ובוטח בבוא גאולת העתיד, על כן הוא דואג 

להכין לה את 'התופים והמחולות' מראש. 
פסוקים רבים מדברי ישעיהו בחלק זה של הספר ראויים להשתבץ בשירה זו, בוודאי 
מפורשות  קבע  עצמו  שהנביא  הפסוקים  מן  כמה  רק  כאן  נזכיר  מנחמותיו.  פסוקים 
שיש לאומרם באותה שעה. אלה מרוכזים תחת הכותרת: ְוָאַמְרָּת ַּבּיֹום ַההּוא )בפרק 

י"ב ובפרקי העתיד כאן כ"ד-כ"ז(. 

אז	ישיר	ישעיהו
א. ְוָאַמְרָּת ַּבּיֹום ַההּוא: אֹוְדָך ה' ִּכי ָאַנְפָּת ִּבי ָיֹׁשב ַאְּפָך ּוְתַנֲחֵמִני. ִהֵּנה ֵאל ְיׁשּוָעִתי ֶאְבַטח 
ְוֹלא ֶאְפָחד ִּכי ָעִּזי ְוִזְמָרת ָיּה ה' ַוְיִהי ִלי ִליׁשּוָעה. ּוְׁשַאְבֶּתם ַמִים ְּבָׂשׂשֹון ִמַּמַעְיֵני ַהְיׁשּוָעה 

)י"ב א-ג(.
ִנְׂשָּגב  ִּכי  ַהְזִּכירּו  ֲעִליֹלָתיו  ָבַעִּמים  הֹוִדיעּו  ִבְׁשמֹו  ִקְראּו  ַלה'  ַההּוא: הֹודּו  ַּבּיֹום  ַוֲאַמְרֶּתם 
ָגדֹול  ִּכי  ִצּיֹון  יֹוֶׁשֶבת  ָוֹרִּני  ַצֲהִלי  ָהָאֶרץ.  ְּבָכל  ֹזאת  מּוַדַעת  ָעָׂשה  ֵגאּות  ִּכי  ה'  ַזְּמרּו  ְׁשמֹו. 

ְּבִקְרֵּבְך ְקדֹוׁש ִיְׂשָרֵאל )י"ב ד-ו(.
ְוִנְׂשְמָחה  ָנִגיָלה  ְויֹוִׁשיֵענּו ֶזה ה' ִקִּוינּו לֹו  ב. ְוָאַמר ַּבּיֹום ַההּוא: ִהֵּנה ֱאֹלֵהינּו ֶזה ִקִּוינּו לֹו 

ִּביׁשּוָעתֹו )כ"ה ט(.
יר ַהֶּזה ְּבֶאֶרץ ְיהּוָדה: ִעיר ָעז ָלנּו ְיׁשּוָעה ָיִׁשית חֹומֹות ָוֵחל. ִּפְתחּו  ג. ַּבּיֹום ַההּוא יּוַׁשר ַהּׁשִ

ְׁשָעִרים ְוָיֹבא גֹוי ַצִּדיק ֹׁשֵמר ֱאֻמִנים )כ"ו א-ב(.
ד. ְוָהָיה ַּבּיֹום ַההּוא ִיָּתַקע ְּבׁשֹוָפר ָּגדֹול ּוָבאּו ָהֹאְבִדים ְּבֶאֶרץ ַאּׁשּור ְוַהִּנָּדִחים ְּבֶאֶרץ ִמְצָרִים 

ם )כ"ז יג(. ְוִהְׁשַּתֲחוּו ַלה' ְּבַהר ַהֹּקֶדׁש ִּבירּוָׁשלִָ
ישעיהו הרבה להשתמש במושג 'ַּבּיֹום ַההּוא'78, כך הוא קורא לימים מכריעים, העתידים 
להתרחש בתולדות ישראל והעמים. מקצת מן האיזכורים עוסק בבוא יום ה' הגדול: 

76  ילקוט שמעוני שמות ט"ו.
77  נדה ל"א א. 

מידע  ומצרף  בעבר,  מסוים  ביום  שאירעה  להתרחשות  זה  בביטוי  המקרא  מתייחס  כלל  בדרך    78
נוסף על שאירע באותה שעה. אולם ישעיהו מרבה להשתמש בביטוי זה ביחס ליום מיוחד בעתיד. 
זכריה משתמש בביטוי  נ"ב. גם  נוספת בפרק  ב' עד ל"א, פעם אחת  שלושים וחמש פעם מפרק 
יחסית  )י"ב-י"ד(.  האחרונים  הפרקים  בשלושת  פעמים  עשרה  שבע  פעמים,  ושתיים  עשרים  זה 

להיקפו, אף יותר מישעיהו. 

ְוִנְׂשַּגב ה' ְלַבּדֹו ַּבּיֹום ַההּוא )ב' יז(79, מקצתם ביום מפלת אשור80, אולם רוב הפעמים 
הינם ציון ליום הגאולה לעתיד לבוא, ולמרכיבים שונים שלו: ְוָהָיה ַּבּיֹום ַההּוא ִיְפֹקד ה' 
ַעל ְצָבא ַהָּמרֹום ַּבָּמרֹום ְוַעל ַמְלֵכי ָהֲאָדָמה ַעל ָהֲאָדָמה )כ"ד כא(81. אפשר שהנביא קיווה 
שכל תהליכי הימים הללו יתאחדו יחד, ו'יום אשור', יהיה 'היום ההוא', אלא שהדבר לא 

התרחש, ואירועי 'היום ההוא' נדחו לגאולה העתידה לבוא.
יש משהו מייאש בריאליזם. מרוב הכרתנו במציאות אנו כבר נכנעים אליה, ומקבלים 
של  קיומו  את  המבטיחה  הנבואה  לשנותה.  שאין  כעובדה  בעולם  שקיים  הרוע  את 
'היום ההוא', שוברת את הקיפאון ההיסטורי הנוכחי, ומבדילה בין המציאות העכשווית 
לעתידה, באמירה של תקווה וקרן אור של אמונה. ידיעת בואו של 'ַהּיֹום ַההּוא' מבשרת 
את האפשרות של שינוי המציאות בן רגע. היא תחזק את הסובלים עתה, ותאפשר 

להם לשרוד את המצב הנוכחי, ואף להיערך לקראת הגאולה העתידה. 

שירת	הים	ושירת	העתיד
בין פסוקי ישעיהו הללו לבין פסוקי שירת הים יש דמיון לשוני או תוכני:

ְּבֶאֶרץ  ַהֶּזה  יר  ַהּׁשִ יּוַׁשר  ַההּוא  ַּבּיֹום  א. 
ְיהּוָדה )כ"ו א(.

ַזְּמרּו ה' ִּכי ֵגאּות ָעָׂשה )י"ב ה(.

יָרה  ַהּׁשִ ֶאת  ִיְׂשָרֵאל  ּוְבֵני  מֶׁשה  ָיִׁשיר  ָאז 
ַהֹּזאת ַלה' ַוֹּיאְמרּו ֵלאֹמר ָאִׁשיָרה ַּלה' 

ִּכי ָגֹאה ָּגָאה סּוס ְוֹרְכבֹו ָרָמה ַבָּים:

ב. ִּכי ָעִּזי ְוִזְמָרת ָיּה ה' ַוְיִהי ִלי ִליׁשּוָעה )י"ב 
ָוֵחל   חֹומֹות  ָיִׁשית  ְיׁשּוָעה  ָלנּו  ָעז  ִעיר  ב(. 

)כ"ו א(.

)ב( ָעִּזי ְוִזְמָרת ָיּה ַוְיִהי ִלי ִליׁשּוָעה 

ג. ְוָאַמר ַּבּיֹום ַההּוא: ִהֵּנה ֱאֹלֵהינּו ֶזה ִקִּוינּו 
לֹו ְויֹוִׁשיֵענּו ֶזה ה' ִקִּוינּו לֹו ָנִגיָלה ְוִנְׂשְמָחה 

ִּביׁשּוָעתֹו )כ"ה ט(.

)ב( ֶזה ֵאִלי ְוַאְנֵוהּו ֱאֹלֵהי ָאִבי ַוֲאֹרֲמֶמְנהּו:

ד. ַזְּמרּו ה' ִּכי ֵגאּות ָעָׂשה מּוַדַעת ֹזאת ְּבָכל 
ָהָאֶרץ )י"ב ה(.

)ג( ה' ִאיׁש ִמְלָחָמה ה' ְׁשמֹו:
)יח( ה' ִיְמֹלְך ְלֹעָלם ָוֶעד:

79  שבע פעמים בפרקים ב'-ד' ביום ה' הנורא. 
80  עשר פעמים בפרקים ז', י', י"א, י"ב.

81  אחת עשרה פעמים מפ' כ"ד-ל"א
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ה. ְוָאַמְרָּת ַּבּיֹום ַההּוא: אֹוְדָך ה' ִּכי ָאַנְפָּת 
ִּבי 

ָיֹׁשב ַאְּפָך ּוְתַנֲחֵמִני )י"ב(.

)י( ָנַׁשְפָּת ְברּוֲחָך ִּכָּסמֹו ָים ָצֲללּו ַּכעֹוֶפֶרת 
ְּבַמִים ַאִּדיִרים:

יג ֲאַחֵּלק ָׁשָלל ִּתְמ ַאּׂשִ ־ָאַמר אֹוֵיב ֶאְרֹּדף 
ָלֵאמֹו ַנְפִׁשי ָאִריק ַחְרִּבי ּתֹוִריֵׁשמֹו ָיִדי:

ִקְראּו  ַלה'  הֹודּו  ַההּוא:  ַּבּיֹום  ַוֲאַמְרֶּתם  ו. 
ִּכי  ַהְזִּכירּו  ֲעִליֹלָתיו  ָבַעִּמים  ִבְׁשמֹו הֹוִדיעּו 

ִנְׂשָּגב ְׁשמֹו. 

יְׁשֵבי  ָאַחז  ִחיל  ִיְרָּגזּון  ַעִּמים  ָׁשְמעּו  )יד( 
ְּפָלֶׁשת:

מֹוָאב  ֵאיֵלי  ֱאדֹום  ַאּלּוֵפי  ִנְבֲהלּו  ָאז  )טו( 
ֹיאֲחֵזמֹו ָרַעד ָנֹמגּו ֹּכל יְׁשֵבי ְכָנַען:

ִּבְגֹדל  ָוַפַחד  ֵאיָמָתה  ֲעֵליֶהם  ִּתֹּפל  )טז( 
ְזרֹוֲעָך ִיְּדמּו ָּכָאֶבן 

ָּגדֹול  ְּבׁשֹוָפר  ִיָּתַקע  ַההּוא  ַּבּיֹום  ְוָהָיה  ז. 
ְוַהִּנָּדִחים  ַאּׁשּור  ְּבֶאֶרץ  ָהֹאְבִדים  ּוָבאּו 

ְּבֶאֶרץ ִמְצָרִים )כ"ז יג(.

ָמכֹון  ַנֲחָלְתָך  ְּבַהר  ְוִתָּטֵעמֹו  ְּתִבֵאמֹו  )יז( 
ְלִׁשְבְּתָך ָּפַעְלָּת ה'.

ם  ִּבירּוָׁשלִָ ַהֹּקֶדׁש  ְּבַהר  ַלה'  ְוִהְׁשַּתֲחוּו  ח. 
)כ"ז יג(.

ִמְּקָדׁש ֲאֹדָני ּכֹוְננּו ָיֶדיָך )יז(.

נראה שהנביא תלה בכוונה את שירתו בשירת הגאולה הקדומה, ומשווה את הגאולה 
העתידה למה שאירע בראשונה. אבל הוא לא הסתפק בזה אלא מושך משם את שירתו 

קדימה אל החזון הגדול של העתיד.
א. ְוָאַמְרָּת ַּבּיֹום ַההּוא: אֹוְדָך ה' ִּכי ָאַנְפָּת ִּבי ָיֹׁשב ַאְּפָך ּוְתַנֲחֵמִני. ִהֵּנה ֵאל ְיׁשּוָעִתי ֶאְבַטח 
ְוֹלא ֶאְפָחד ִּכי ָעִּזי ְוִזְמָרת ָיּה ה' ַוְיִהי ִלי ִליׁשּוָעה. ּוְׁשַאְבֶּתם ַמִים ְּבָׂשׂשֹון ִמַּמַעְיֵני ַהְיׁשּוָעה 

)י"ב א-ג(. 
שיר הודיה זה )פרק י"ב(, הינו בן שני חלקים א. פונה פנימה לישראל, וב. לעולם כולו82. 
ִנְׂשָּגב  ִּכי  ַהְזִּכירּו  ֲעִליֹלָתיו  ָבַעִּמים  הֹוִדיעּו  ִבְׁשמֹו  ִקְראּו  ַלה'  ַההּוא: הֹודּו  ַּבּיֹום  ַוֲאַמְרֶּתם 
ָגדֹול  ִּכי  ִצּיֹון  יֹוֶׁשֶבת  ָוֹרִּני  ַצֲהִלי  ָהָאֶרץ.  ְּבָכל  ֹזאת  מּוַדַעת  ָעָׂשה  ֵגאּות  ִּכי  ה'  ַזְּמרּו  ְׁשמֹו. 

ְּבִקְרֵּבְך ְקדֹוׁש ִיְׂשָרֵאל )י"ב ד-ו(.

82  כדרכה של תורה הוא מקדים גנות לשבח, ובכך גם הופך את הצרה מנוף לנחמה, ובמבט לאחור 
יבין העם אחרי הגאולה שלצרה הייתה משמעות וטעם. רמב"ן )שמות ט"ו יט(: אז ישיר, כאשר בא 
סוס פרעה בים והשיב עליהם ה' מי הים, בעוד בני ישראל הולכים ביבשה בתוכו. להגיד, כי בלכתם 
בתוכו ביבשה אמרו השירה. שפת אמת )שבת י"ג ב(: שהיו מחבבין את הצרות, ברש"י: שנגאלין 
מהן, והנס חביב עליהו כו'. נראה לפרש מדעשו שמחה כשנגאלו, איכא ראיה שמחבבין את הצרות. 
דלכאורה הא יצא שכר הגאולה בהפסידו שנצטערו בשעת הצרה, ומדעשו שמחה כשנגאלו ע"כ 

מוכח שהיה חביב להם שניהם הצרה והגאולה ממנה.

מן הישועה יש ללמוד את כוח הביטחון בה', בסגנון שירת הים: ָעִּזי ְוִזְמָרת ָיּה ַוְיִהי ִלי 
ִליׁשּוָעה ֶזה ֵאִלי ְוַאְנֵוהּו ֱאֹלֵהי ָאִבי ַוֲאֹרְמֶמְנהּו83. 

חלקו השני של הפרק פונה אל העמים, קידוש שם שמים צריך להיות לעיני העולם 
כולו. כך מסיימת גם שירת הים: ָׁשְמעּו ַעִּמים ִיְרָּגזּון ִחיל ָאַחז יְׁשֵבי ְּפָלֶׁשת. ָאז ִנְבֲהלּו 

ַאּלּוֵפי ֱאדֹום. 

אולם יש הבדל בין השירות. שירת ישעיהו אינה חוזרת על שירת הים, אלא מתחילה 
במקום ששירת הים מסתיימת. זו מסתיימת בהקמת המקדש, ושירת ישעיהו מתחילה 
האומות.  אל  ביחס  ביניהן  גדול  הבדל  יש  הלאה.  המהלך  את  להניע  ומבקשת  שם 
כן הכרעת האויב  ועל  בבני חושך,  אור  בני  קיים מאבק, התמודדות של  בשירת הים 
היא כוחנית, ממגרים אותו עד כלות. בישעיהו תהליך הגאולה מתפתח, עם ישראל 
של  עידן  אל  בא  בעולם  השכינה  גילוי  ולכן  הראשוני,  הלעומתי  המצב  מן  מתרומם 

קירוב וקידוש השם, העמים מקבלים את הופעת השכינה ביראת הרוממות. 

ב. ְוָאַמר ַּבּיֹום ַההּוא: ִהֵּנה ֱאֹלֵהינּו ֶזה ִקִּוינּו84 לֹו ְויֹוִׁשיֵענּו ֶזה ה' ִקִּוינּו לֹו ָנִגיָלה ְוִנְׂשְמָחה 
ִּביׁשּוָעתֹו )כ"ה ט(.

להורות  אפשר  עליה  והמוחשית,  הישירה  האלוקית  ההופעה  את  מדגיש  הפסוק 
באצבע: 'זה'. 

"כיון שבאו ישראל לים היו אותן התינוקות שם, והם ראו להקדוש ברוך הוא 
בים, התחילו אומרים לאבותיהם: זהו אותו שהיה עושה לנו כל אותן הדברים 

כשהיינו במצרים שנאמר: זה אלי ואנוהו"85.

המדרש מתח קו ישר משירת הים אל שירת ישעיהו, המהדהדת את ה'זה' פעמיים: 

להם  אמר  ואנוהו.  אלי  זה  ואומר:  באצבעו  מראה  ואחד  אחד  כל  הים  "עולי 
הקדוש ברוך הוא לישראל: בעוה"ז אמרתם לפני פעם אחת זה אלי, אבל לעתיד 
לבא אתם אומרים אותו דבר ב' פעמים. שנאמר: ואמר ביום ההוא הנה אלהינו 

זה קוינו לו ויושיענו זה וגו'"86.

בשירת הים מצביעים פעם אחת על השכינה, בשירת ישעיהו מכפילים זאת. 

קשר נוסף לשירת הים. שחלקו הראשון של הפסוק מדבר על גאולת ישראל, והאחרון 

שמות ט"ו ב.   83
מפתח הגאולה נמצא ביד האדם. הנביא מעלה את חשיבותה של התקווה, ומצביע על גודל כוחה.   84
שמעוני  ילקוט  כ"ה  פרק  לעיל  הקווי"ראה  בשכר  לגאולה  הן  כדאי  הקווי.  אלא  ישראל  ביד  "אין 

תהלים מ'.
חנינא:  א"ר  שלנו:  התורה  לימוד  תוך  אל  הנס  מעולם  זאת  מעתיק  המדרש  ח'.  כ"ג  רבה  שמות   85
לביה"מ  הולכים  והתינוקות  נהרג,  היה  באצבע  מלך  של  איקונין  מראה  שהיה  מי  כל  בראשונה 
ומראים את האזכרות באצבע. אמר האלהי': ודגלו עלי אהבה, וגודלו עלי אהבה )במדבר רבה ב' ג'(.

שמות רבה כ"ג ט"ו.  86
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אלוהית  שליטה  של  גילוי  היא  סוף  ים  קריעת  הגלות87.  מן  השכינה  לגאולת  רומז 
מוחלטת: ַוֹּיאֶמר ֹמֶׁשה ֶאל ָהָעם ַאל ִּתיָראּו ִהְתַיְּצבּו ּוְראּו ֶאת ְיׁשּוַעת ה' ֲאֶׁשר ַיֲעֶׂשה ָלֶכם 
ַהּיֹום ִּכי ֲאֶׁשר ְרִאיֶתם ֶאת ִמְצַרִים ַהּיֹום ֹלא ֹתִספּו ִלְרֹאָתם עֹוד ַעד עֹוָלם. ה' ִיָּלֵחם ָלֶכם 
ְוַאֶּתם ַּתֲחִרׁשּון88. אבל מטרתה אינה רק הצלת ישראל, גאולת ישראל היא הדרך לגילוי 

השכינה בעולם: ה' ִיְמֹלְך ְלֹעָלם ָוֶעד.
יר ַהֶּזה ְּבֶאֶרץ ְיהּוָדה. ִעיר ָעז ָלנּו ְיׁשּוָעה ָיִׁשית חֹומֹות ָוֵחל. ִּפְתחּו  ג. ַּבּיֹום ַההּוא יּוַׁשר ַהּׁשִ

ְׁשָעִרים ְוָיֹבא גֹוי ַצִּדיק ֹׁשֵמר ֱאֻמִנים )כ"ו א-ב(.
שירת הים היא שירת העבר ושירת ישעיהו היא שירת העתיד. ישעיהו לא נעצר בארץ 
ובבניית המקדש, אלא חותר אל התיקון העולמי השלם ועד תחיית המתים: ִיְחיּו ֵמֶתיָך 
ְנֵבָלִתי ְיקּומּון ָהִקיצּו ְוַרְּננּו ֹׁשְכֵני ָעָפר ִּכי ַטל אֹוֹרת ַטֶּלָך ָוָאֶרץ ְרָפִאים ַּתִּפיל )יט(. חכמים 
למדו לא רק משירת הים על ישעיהו אלא גם משירת ישעיהו על שירת הים. על כן נעצו 

את יסודות חזון הגאולה ותחיית המתים ברמז שניתן כבר על הים. 
חכמים אמרו זאת על התיקון הכולל האחרון, תחיית המתים: 

תניא, אמר רבי מאיר: מניין לתחיית המתים מן התורה? שנאמר: אז ישיר משה 
ישיר, מכאן לתחיית  ובני ישראל את השירה הזאת לה'. שר, לא נאמר, אלא 

המתים מן התורה89.

רק  זאת  למדו  רמז קלוש לתחיית המתים. אך מסתבר שלא  כאילו מצאו פה  נדמה 
מדיוק הלשון, אלא כשם שישעיהו משתמש בשירת הים כבסיס לנבואתו, כך חכמים 
למדו משירת ישעיהו לאחור, ומן ההשוואה לדבריו מיצו את תכני שירת הים. גאולת 
מצרים אינה באה לפתור רק את בעיית השעבוד שם, אלא גם היא נושאת את עיניה 
רחוק, אל ִמְּקָדׁש ֲאֹדָני ּכֹוְננּו ָיֶדיָך90. וכך היא פותחת את הדרך לתיקון השלם של ישראל 

ושל כל העולם כולו, והיא אם כל הגאולות גם בעניין התחייה. 
ְּבֶאֶרץ  ְוַהִּנָּדִחים  ַאּׁשּור  ְּבֶאֶרץ  ָהֹאְבִדים  ּוָבאּו  ָּגדֹול  ְּבׁשֹוָפר  ִיָּתַקע  ַההּוא  ַּבּיֹום  ְוָהָיה  ה. 

ם )כ"ז יג(. ִמְצָרִים ְוִהְׁשַּתֲחוּו ַלה' ְּבַהר ַהֹּקֶדׁש ִּבירּוָׁשלִָ
שתי השירות אינן מסתיימות בנס ההצלה אלא רואות אופק רחב, את המטרה הגדולה. 
שירת הים בכניסה לארץ ובבניין המקדש: ְּתִבֵאמֹו ְוִתָּטֵעמֹו ְּבַהר ַנֲחָלְתָך ָמכֹון ְלִׁשְבְּתָך 
ָּפַעְלָּת ה' ִמְּקָדׁש ֲאֹדָני ּכֹוְננּו ָיֶדיָך91. וישעיהו חותם בבניין ירושלים ובית המקדש, סגולת 

ישראל וקיבוץ גלויות. 

מהרש"א, תענית ל"א א.  87
שמות י"ד יג-יד.  88
סנהדרין צ"א ב.   89

שמות ט"ו יז.  90

שמות ט"ו יז.  91

10	 ִּפְתחּו	ְׁשָעִרים	ְוָיֹבא	גֹוי	ַצִּדיק	.

לֹום  ּצֹר ׁשָ יק ׁשֵֹמר ֱאֻמִנים: )ג( ֵיֶצר ָסמּוְך ּתִ ָעִרים ְוָיבֹא גֹוי ַצּדִ ְתחּו ׁשְ כ"ו )ב( ּפִ

טּוַח:  י ְבָך ּבָ לֹום ּכִ ׁשָ

ַּבּיֹום ַההּוא יּוַׁשר. הפרק פותח בשיר הודיה וביטחון. מחבריו אינם נזכרים, כי כולם יהיו 
יר  שותפים להבעת השמחה, יּוַׁשר ולא 'ישירו', השיר הזה יושר בפי כל העם. יּוַׁשר ַהּׁשִ
יָרה ַהֹּזאת92.  ַהֶּזה, הלשון דומה ללשון שירת הים: ָאז ָיִׁשיר מֶׁשה ּוְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאת ַהּׁשִ
חכמים הבדילו בין 'השיר' הזכרי, לבין 'השירה' הנקבית, הלשון הזכרית מעצימה את 

השירה הזאת ונותנת לה יתרון: 
"מפני מה כל השירות כולן בלשון נקבה, ושיר של עתיד בלשון זכר? דכתיב: 
מה  ְיהּוָדה.  ְּבֶאֶרץ  ַהֶּזה  יר  ַהּׁשִ יּוַׁשר  ַההּוא  ַּבּיֹום  וכתיב:  חדש93,  שיר  לה'  שירו 
נקבה זו מתעברת ויולדת וחוזרת ומתעברת, כך ישראל נגאלין וחוזרין וגולין. 

אבל לעתיד, משיהיו נגאלין שוב אינן גולין"94. 

"התשועה העתידה לבא לא יהא אחריה שעבוד שנא': ישראל נושע ביי' תשועת 
עולמים לא תבושו ולא תכלמו עדי עד"95.

שיר הגאולה פותח בעצמתה של ירושלים ונאמנות העם, הגורמים להעמקת הביטחון 
העיר.  שומרי  ובין  לירושלים  העולים  בין  דו-שיח  של  בדרך  נאמרים  הדברים  בה'. 
הצדיקים מגיעים אל השער, שם באה הפנייה לפתוח אותו לכבודם. השומרים פותחים 
את השער בתוספת ברכה, שהצדיקים שסבלו על אמונתם בטוחים כאן ושמורים בידי 
שמים: ֵיֶצר ָסמּוְך ִּתֹּצר ָׁשלֹום ָׁשלֹום ִּכי ְבָך ָּבטּוַח )ג(. כלומר, תמוך את הֵיֶצר )הלב( אשר 
ויחד הם פונים אל  בך בטוח, בברכת רוב ָׁשלֹום96. והעולים מצטרפים אל השומרים 
כלל הבריות להתחזק בביטחונם בה', כי ידו התגלתה בהפלת קרית הרשעים הנשגבה, 

ונתנה אותה בידי הצדיקים החלשים.
אין  בלבד,  והצלה  ישועה  ומאפשרות  כמגננה,  משמשות  העיר  חומות  הטבע  "בדרך 
ירושלים במצור  ולכלות אותו. אך  עוז, להכניע את האויב  ניצחון  יכולות להעניק  הן 
ְיׁשּוָעה  ָלנּו97  ָעז  ִעיר  שוררו:  לכן  אשור,  מחנה  כל  ולהשמדת  לישועה  זכתה  סנחריב, 

ֶאת  ה'  "ַוּיֹוַׁשע  כב(:  ל"ב  הימים-ב  )דברי  נאמר  כאשר  בכתוב  נרמז  השירה  העדר  א.  ט"ו  שמות   92
ם ִמַּיד ַסְנֵחִריב ֶמֶלְך ַאּׁשּור ּוִמַּיד ֹּכל ַוְיַנֲהֵלם ִמָּסִביב". אותה לשון שנאמרה  ְיִחְזִקָּיהּו ְוֵאת ֹיְׁשֵבי ְירּוָׁשלִַ
על ים סוף )שמות י"ד ל(: ַוּיֹוַׁשע ה' ַּבּיֹום ַההּוא ֶאת ִיְׂשָרֵאל ִמַּיד ִמְצָרִים. אלא שעל הים באה מיד 

יָרה ַהּזֹאת. ואילו אצל חזקיה דבר לא קורה.  המסקנה: ָאז ָיִׁשיר מֶׁשה ּוְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאת ַהּׁשִ
תהלים צ"ו א.  93

שיר השירים רבה א' ל"ו.  94
ישעיה מ"ה. מכילתא פרשת השירה פרשה א.  95

96  השווה תהילים קי"ב ז-ח: ָנכֹון ִלּבֹו ָּבֻטַח ַּבה'. ָסמּוְך ִלּבֹו ֹלא ִייָרא.
97  הצלע האחרונה מפרשת את הראשונה ומרחיבה את הדברים: ִעיר - חֹומֹות ָוֵחל, ָעז ָלנּו - ְיׁשּוָעה 
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ָיִׁשית חֹומֹות ָוֵחל98. לפרסם הפלא, שהביטחון בה' מעניק גם ישועה וגם הצלחת עוז. 
כי יד ה' היתה בהם להומם ולאבדם"99. 

11	 גֹוי	ַצִּדיק	ֹׁשֵמר	ֱאֻמִנים.
הפנייה אל השערים להיפתח, דומה לאמור בתהילים: ְׂשאּו ְׁשָעִרים ָראֵׁשיֶכם, ְוִהָּנְׂשאּו 
ִּפְתֵחי עֹוָלם, ְוָיבֹוא ֶמֶלְך ַהָּכבֹוד100. שם השערים נפתחים לקראת השכינה: ְוָיבֹוא ֶמֶלְך 

ַהָּכבֹוד, וכאן השערים ייפתחו לפני הצדיקים ששמרו אמונים.
שערי ירושלים ייפתחו בפני הצדיקים בלבד. אלה יבחנו, אם הם ראויים להיכנס אל 
הר ה'. ישעיהו מציב דרישות סף: ָיֹבא גֹוי ַצִּדיק ֹׁשֵמר ֱאֻמִנים. רק אנשי אמונים, נקיי 
כפים וברי לבב ראויים להיכנס לירושלים101. הגדרה זו מתאימה לימי חזקיה. כך הגדיר 
הכהונה:  מתנות  את  'ֶּבֱאמּוָנה'  והביאו  בתיקוניו,  שהשתתפו  הצדיקים,  את  הכתוב 
ַוֹּיאֶמר ְיִחְזִקָּיהּו ְלָהִכין ְלָׁשכֹות ְּבֵבית ה' ַוָּיִכינּו. ַוָּיִביאּו ֶאת ַהְּתרּוָמה ְוַהַּמֲעֵׂשר ְוַהֳּקָדִׁשים 

ֶּבֱאמּוָנה102, גוי צדיק כזה, הוא ֹׁשֵמר ֱאֻמִנים.
ַער  דברים דומים מופיעים בספר תהילים: ִּפְתחּו ִלי ַׁשֲעֵרי ֶצֶדק ָאֹבא ָבם אֹוֶדה ָיּה. ֶזה ַהּׁשַ
ה'  ְבַהר  ַיֲעֶלה  ִמי  הצדיקים:  מן  הדרישות  את  פורט  והכתוב  בֹו103.  ָיֹבאּו  ַצִּדיִקים  ַלה' 
ִנְׁשַּבע  ְוֹלא  ַנְפִׁשי  ְוא  ַלּׁשָ ָנָׂשא  ֹלא  ֲאֶׁשר  ֵלָבב  ּוַבר  ַכַּפִים  ְנִקי  ָקְדׁשֹו?  ִּבְמקֹום  ָיקּום  ּוִמי 

ְלִמְרָמה104. 
כול. הנאמנות מתחילה באדם עצמו כאשר הוא  כוללת  שמירת אמונים היא תכונה 

נאמן לעצמו, ומשם מתגלה ביחסו למשפחתו, לחבריו, ולבוראו. 
כך גם בתהילים: הֹוִׁשיָעה ה' ִּכי ָגַמר ָחִסיד ִּכי ַפּסּו ֱאמּוִנים ִמְּבֵני ָאָדם. ָׁשְוא ְיַדְּברּו ִאיׁש 

ֶאת ֵרֵעהּו ְׂשַפת ֲחָלקֹות ְּבֵלב ָוֵלב ְיַדֵּברּו105.

ָיִׁשית. חסרה כאן בי"ת השימוש, וכוונתו: בירושלים היה עוזנו ובה משגבנו והצלתנו. בה יראה ה' 
את ידו הגדולה ויצילנו. את הָלנּו יש לכפול גם בצלע השנייה: ְיׁשּוָעה ָיִׁשית ָלנּו. 

98  ֵחל הוא חומה נמוכה המקיפה וסובבת את חומת העיר מבפנים ועליה עומדים השומרים. תהלים 
מ"ח יד, קכ"ב ז. בימי הבית השני נקראה הרחבה המוגבהת שסביב חומת העזרה בשם זה )משנה 
מסכת מדות פ"ב מ"ג: ַהֵחיל ֶעֶׂשר ַאּמֹות(. ֵחל הוא משרש חּול. בדומה לזה "מחול" לרקוד במעגל. 

ובמשנה "מחול הכרמים", על הרווח בין הגדר לכרם הסובב את הגפנים )כלאים ד' א'(. 
99  על פי 'יד המלך', מאמר האמונה והבטחון.

100  תהלים כ"ד ז, ט.
101  בתמונת ראי הראו חכמים גם מי אינו ראוי לבוא. אלכסנדר הגדול במסעו המסתורי )תמיד ל"ב ב(: 
"מטא לפתחא דגן עדן. רמא קלא: פתחו לי בבא! אמרו ליה: זה השער לה' צדיקים יבואו בו". גדולה 

הייתה אחיזתו בעולם, אבל אינו צדיק ועל כן לא יבוא בשעריו. 
102  דברי הימים-ב ל"א יב. 

103  תהילים קי"ח יט-כ.
104  תהילים כ"ד ג-ד.

105  תהילים י"ב ב-ג והלאה.

ֶאֱהבּו ֶאת ה' ָּכל ֲחִסיָדיו ֱאמּוִנים ֹנֵצר ה' ּוְמַׁשֵּלם ַעל ֶיֶתר ֹעֵׂשה ַגֲאָוה106.
התואר הזה ניתן לנאמן לאמת ולחבריו: ֵעד ֱאמּוִנים ֹלא ְיַכֵּזב ְוָיִפיַח ְּכָזִבים ֵעד ָׁשֶקר107. 

וכן: ָרב ָאָדם ִיְקָרא ִאיׁש ַחְסּדֹו ְוִאיׁש ֱאמּוִנים ִמי ִיְמָצא108.
של  קיומה  ולאפשרות  העולם  לבניין  הבסיס  היא  ולבריות,  לעצמו  האדם  נאמנות 
חברה. על גבה נבנית נאמנות האדם לשכינה והדבקות בה. כך נכרכים המוסר האנושי 

והדבקות האלוהית יחד: 
ְמָנֵאץ109,  ֶאָּלא  ְמָבֵרְך  ֶזה  ֵאין  ּוְמָבֵרְך,  ַוֲאָפָאּה  ּוְטָחָנּה  ִחִּטים  ְסָאה  ֶׁשָּגַזל  "ֲהֵרי 
ֶׁשַּנֲעָׂשה  ָלֶזה  לֹו  "אֹוי  ֶנֱאַמר,  ָּבֶזה  ַּכּיֹוֵצא  ְוַעל  ה'"110,  ִנֵאץ  ֵּבֵרְך  "ּובֹוֵצַע  ִּדְכִתיב: 
ַסֵּנגֹורֹו ַקֵּטגֹורֹו", ּוְכַמֲאָמָרם ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ְּבִעְנַין לּוָלב ַהָּגזּול111, ְוַהִּדין נֹוֵתן, ִּכי 
ֲהֵרי ֵגֶזל ֵחֶפץ - ָּגֵזל, ְוֵגֶזל ְזָמן - ָּגֵזל, ַמה ּגֹוֵזל ֶאת ַהֵחֶפץ ְועֹוֶׂשה ּבֹו ִמְצָוה - ַנֲעֶׂשה 
ַסֵּנגֹורֹו ַקֵּטגֹורֹו, ַאף ּגֹוֵזל ֶאת ַהְּזַמן ְועֹוֶׂשה ּבֹו ִמְצָוה - ַנֲעֶׂשה ַסֵּנגֹורֹו ַקֵּטגֹורֹו, ְוֵאין 
ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ָחֵפץ ֶאָּלא בֱֶּאמּוָנה, ְוֵכן הּוא אֹוֵמר, "ֱאמּוִנים נֹוֵצר ה'"112. ְואֹוֵמר, 
"ִּפְתחּו ְׁשָעִרים ְוָיֹבא גֹוי ַצִּדיק ׁשֹוֵמר ֱאמּוִנים". ְואֹוֵמר: "ֵעיַני ְּבֶנֶאְמֵני ֶאֶרץ ָלֶׁשֶבת 

ִעָּמִדי"113. ְואֹוֵמר114: "ֵעיֶניָך ֲהֹלא ֶלֱאמּוָנה"115.

לא תמיד מתקיים שילוב זה של נאמנות כלפי שמים וכלפי בשר ודם. יש מצב שאדם 
מתמסר רק לעבודת ה' אבל לעצמו ולבריות הוא איש שקר וחמס. יראת שמים כזו היא 

עיוות גמור, הממיט חורבן על האדם ועל החברה: 
אמנה116,  אנשי  ממנה  שפסקו  בשביל  אלא  ירושלים  חרבה  לא  רבא:  ואמר 

106  תהילים ל"א כד.
107  משלי י"ד ה.

108  משלי כ' ו.
109  בבא קמא צד.

110  תהלים ל'.
111  ירושלמי סוכה פרק ג'.

112  תהלים ל"א כד.
113  תהלים ק"א ו.

114  ירמיה ה'.
115  מסילת ישרים י"א.

116  ר' צדוק הכהן מלובלין, קונטרס ספר הזכרונות - מצוה א: במשנה )סוטה פרק ט' משנה י'( משחרב 
בית המקדש פסקו אנשי אמנה, ובגמרא שם )מ"ח סוף ע"ב( אלו בני אדם המאמינים בהקדוש ברוך 
הוא. פירש רש"י )ד"ה שמאמינים( בוטחין בו לוותר ממונם לנוי הידור מצוה, ולצדקה, ולהוצאת 

שבת וימים טובים. 
מה שתלו זה בחורבן בית המקדש, נראה כי הוא עיקר הגורם להיות, אין לך יום שאין קללתו וכו'   
בעוונותינו הרבים )סוטה מ"ט.( ועל כן באמת אי אפשר לוותר כל כך בשלימות, כי שלימות הויתור 
לצורך מצוה אין לו שיעור, ובהידור מצוה אמרו בפרק קמא דבבא קמא )ט' ע"ב( עד שליש משלו 
מכאן ואילך משל הקדוש ברוך הוא, אם כן הבוטח ומאמין בהשם יתברך באמת יתן כל ממונו לנוי 

מצוה. וכן לצדקה... וכן בהוצאת שבת ויום טוב.
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שנאמר: שוטטו בחוצות ירושלים וראו נא ודעו ובקשו ברחובותיה אם תמצאו 
איש עושה משפט מבקש אמונה ואסלח לה. איני, והאמר רב קטינא: אפילו 
בשעת כשלונה של ירושלים לא פסקו ממנה אנשי אמנה... כאן בדברי תורה 

כאן במשא ומתן117. 

הייתה אמונה ברחובות ירושלים, אבל רק בדברי תורה ולא בדברי משא ומתן, על כן 
חרבה.

מציאת  לשקר  ואין  השקר,  אחר  נוטים  והיו  אמונה  אנשי  מהם  פסקו  כאשר 
כלל, ולפיכך דבר זה היה גורם החורבן, ולא היה נמצא שם אדם. כפי מה שהיו 
נוטים אחר ההעדר ובלתי מציאות, לכך בא החורבן עליהם. ומוקי ליה במשא 
ומתן ]שבזה[ היו משקרים ולא היה בהם אמונה, אבל בתורה שהיא בעצמה 
אמת וכיון שהיא בעצמה אמת לא היו משנים בתורה שהיא אמת ואמונה, אבל 

כפי  באמונה  האדם  השתדלות  בטלה  לא  עדיין  פסקו,  באמת  אמנה  שאנשי  פי  על  אף  ואמנם   
המדריגות שיוכל להשיג גם בזמן הזה, וימוד עצמו בענין ויתור הממון בשביל מצוה מה שהוא צריך 
על כל פנים לוותר, כפי חוזק אמונתו בהשם יתברך כך יהיה הנקל בעיניו הויתור הממון, ואפילו מי 

שהוא קמצן בטבעו, על ידי השתקעות האמונה הגמורה בלבו שהשם יתברך מנהיג הכל והכל.
מקטני  זה  הרי  למחר  אוכל  מה  ואומר  בסלו  פת  לו  שיש  מי  ע"ב(,  )מ"ח  בסוטה  שם  עוד  ואמרו   
בני  מאמינים  ישראל  דכל  ושלום,  חס  כלל  מאמין  שאינו  לא  אמנה,  מקטני  בזה  ודקדקו  אמנה. 
מאמינים, אלא שהם במדריגה קטנה באמונתם. ואף על פי שאמרו על זה במנחות )ק"ג ע"ב(, והיו 
חייך תלואים לך מנגד )דברים כ"ח, ס"ו( זה הלוקח מן הפלטר, דקרינן ביה ולא תאמין בחייך, הנה 

זה גם כן מצד הקללה עצמה ומשחרב בית המקדש שפסקו אנשי אמנה.
ומכל מקום לשון הכתוב ולא תאמין בחייך, לא שלא יאמין בה' יתברך חס ושלום דיהיב חיי ויהיב   
מזוני, רק שאחר חורבן רואה חס ושלום חייו כאילו מופקרים, והיינו שחושב שחס ושלום העוון 
גורם העדר ההשגחה, ואינו מאמין בעצמו שהשם יתברך ישגיח גם עליו להיטיב לו, וזה גם כן נקרא 

קטני אמנה.
וזה שאמרו שם )בסוטה( קטנות שהיתה בהן וכו', רצה לומר שהם קטנים בעיני עצמן. כי באמת האדם   
זה לא פסקה השגחתו  והעוונות גרמו מה שגרמו, עם כל  צריך להאמין דהגם שחרב בית המקדש, 

יתברך מאתנו אפילו רגע אחד, וכמו שאמרו בפרק קמא דחגיגה )ה' ע"ב( עוד ידו נטויה עלינו.
זה מקטני אמנה, עיין שם  )ברכות כ"ד ריש ע"ב(, המשמיע קולו בתפילתו הרי  ובפרק מי שמתו   
ברש"י )ד"ה הרי( שחושב שאין הקדוש ברוך הוא עונה לחש. ובודאיבוודאי אין דבריהם לפתאים 
החושבים שקול נמוך לא ישמע, וקול גבוה קצת ישמע. אבל הכוונה מקטני אמנה בעצמו על דרך 

שנתבאר, שאין מאמין שתפילתו מתקבלת אחר שרואה שמתפלל בכל יום ולא נענה כלום.
ודבר זה צריך אמונה גדולה, שאף על פי שאינו רואה קבלת תפילתו ועשיית רצונו, עם כל זה יאמין   
שהשם יתברך שומע תפילת כל פה, ולא שיקץ ענות עני במעשים ובדעת גם כן, ואף על פי שלא 
נגלה זה. ועל דרך שאמרנו להאמין גם עכשיו השגחתו יתברך על כל אחד מישראל רק לטוב אף 
על פי שהנראה היא להיפך חס ושלום. והשמעת הקול בתפילה היא בא מצד התעוררות הלב מצד 
גורם פעולת השפתים בהשמעות הקול שיחשוב  זה  ורגשות  העדר האמונה בתפילתו שפועלת, 
אולי זה יעורר רחמים יותר כידוע. אבל באמת צריך להאמין שהשם יתברך שומע תפילת כל פה 

ועונה לחש כל אחד כפי מה שהוא, כי לא בזה וגו'.
117  שבת קי"ט ב. 

במשא ובמתן היו משקרים בלבד118.

את  ומאפשרת  הגורמת  היא  והאמונה  הגלות,  את  גרמה  אמנה  אנשי  של  היעדרם 
הופעת הישועה119: 

"גדולה האמונה שהאמינו ישראל במי שאמר והיה העולם, שבשכר שהאמינו 
בה'  ויאמינו  שנאמר:  שירה.  ויאמרו  הקדש  רוח  עליהם  שרתה  בה'  ישראל 
ובני ישראל... בבעלי אמנה מהו אומר?  ובמשה עבדו, ונאמר: אז ישיר משה 

ויבא גוי צדיק שומר אמונים. שער זה כל בעלי אמונה נכנסין בו"120. 

חכמים מצאו ביטוי מובהק לנאמנות בברכת 'אמן'. ודרשו את הכתוב עליו: 
"אמר ריש לקיש: כל העונה אמן בכל כחו פותחין לו שערי גן עדן, שנאמר: ִּפְתחּו 
ְוָיֹבא גֹוי ַצִּדיק ֹׁשֵמר ֱאֻמִנים. אל תיקרי שומר אמונים, אלא שאומרים  ְׁשָעִרים 

118  מהר"ל חדושי אגדות שם.
'אנשי  בהחזרת  תלויה  שהגאולה  בשמו,  נאמר  הגר"א  תלמיד  ידי  על  שנכתב  התור'  'קול  בספר    119
אמנה'. ואם לא נהיה 'אנשי אמנה' "אין תקווה חס וחלילה לכל עבודת האתחלתא )של הגאולה(". 

והוא מנה שבעה מאפיינים של 'איש אמנה'. 
א. "השתוות - היינו שעל כל אחד להשתוות עם הכלל, לא להתנשא, לא להתגדל על אחרים לא   

בגשם ולא ברוח.
ב. התעלות - על כל אחד להתרומם מדרגת הבהמות והחומריות השפלה. לעלות במידות ברגש   
וחינוך, כי האדם העומד במקום אחד, היינו שאינו שואף לעלייה רוחנית ואינו מתרומם, דומה הוא 

לבהמה ועלול למעשים רעים כחית השדה.
ג. התכללות - כל ישראל ערבים זה בזה. כל פרט הוא חלק מהכלל. אין נפרד פרטי בישראל מכל   

הבחינות הן בהרמת קרן הכלל והן בעזרת אחרים, וגם בתוכחה זה לזה.
מהרהורי  הטהרות  והנפש.  הגוף  את  המשחיתות  טבעיו  תאוות  מנטיות  הטהרות   - הטהרות  ד.   

טומאה. לשאוף לטהרה המביאה לרוח הקודש.
ה. התחדשות - היינו אחרי הגרדות האלו צריך כל אחד לחדש חידושים בתורה ומעשים טובים, כי   

לכל אחד יש שליחות מיוחדת לחדש בתורה וליצור פעולה טובה בעד הכלל.
רק  לא  הטומאה  כוחות  על  להתגבר  כח  לו  יש  הקודמות  הדרגות  לכל  שזכה  מי   - התגברות  ו.   
במלחמת הגנה אלא במלחמת תנופה "להגנת ישראל". ביעור רוח הטומאה, שהיא הרוח הרעה של 

עמלק, לבערה מקרב ישראל.
ז. התייחדות - אחרי העליה בכל ששת הדרגות הקודמות אפשר להשיג את הדרגא של יחוד קדוש   

ברוך הוא ושכינתיה והחזרת שכינה לציון ושלמות הגאולה". 
120  מכילתא בשלח ו', המונה את פסוקי האמונה במקרא. וכן בתנחומא בשלח י. 
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אמן121. מאי אמן? אמר רבי חנינא: אל מלך נאמן"122. 

מיהו המאמין? המאמין באלהיו, ומודה בו: אל מלך נאמן! אף לא התקררה דעתם עד 
שהוסיפו ואמרו:

"גדול העונה אמן יותר מן המברך"123. 

אמירת "אמן" היא ביטוי נשגב של נאמנות האדם, הכנעתו והתבטלותו לפני אלוהיו. 
נאמנות זו מביאה את האדם להצטרף לכל המייחדים באמונה, ולקדש יחד את שם ה' 
בעולם. המודה על האמת שהובעה בידי אחרים, ומצטרף אליהם בעניית 'אמן', יש לו 
אפילו יתרון, כי הוא אינו אומר אמירה פרטית מסוימת, ביטוי אישי שלו, אלא מבטא 

מסר כללי, המחזק את האמת על כל גווניה.

"מפני שהאמונה יסוד כל התורה כולה, תקנו לנו רז"ל בתפלה ובברכות לענות 
המברך  דברי  עליו  שמקבל  הודאה,  ומלשון  אמונה,  מלשון  נגזר  שהוא  'אמן' 
ומודה בהם. וזהו שאמרו רז"ל: אמן קבלה, אמן שבועה, אמן קיום... ובאור הענין 
כי המברך מעיד בברכתו של הקדוש ברוך הוא שהוא מקור הברכה, והעונה אמן 
הוא מקיים השטר. והוא )העונה( העקר, שאין קיום העדות בעד ראשון אלא 
בעד שני שהעדות נגמר על ידו. והעונה אמן הוא העד השני, וצריך הוא שיצטרף 
עם העד הראשון, שהוא המברך כי עמו העדות קיים. וכן אמר דוד ע"ה: ברוך ה' 
אלהים אלהי ישראל עושה נפלאות לבדו וברוך שם כבודו לעולם וימלא כבודו 

את כל הארץ אמן ואמן124".

ועוד דרשו חכמים על כוחו המתקן של ה'אמן': "עתיד הקדוש ברוך הוא להיות יושב בגן עדן ודורש,   121
וכל הצדיקים יושבים לפניו, וכל פמליא של מעלה עומדים על רגליהם, וחמה ומזלות מימינו של 
הקדוש ברוך הוא, ולבנה וכוכבים משמאלו, והקדוש ברוך הוא יושב ודורש תורה חדשה שעתיד 
ליתן ע"י משיח. וכיון שמסיים ההגדה, עומד זרובבל בן שאלתיאל על רגליו ואומר: יתגדל ויתקדש. 
וקולו הולך מסוף העולם ועד סופו, וכל באי עולם כלם עונים אמן. ואף רשעי ישראל וצדיקי עובדי 
אלילים שנשתיירו בגיהנם, עונים ואומרים: אמן, מתוך גיהנם. ומתרעש העולם עד שנשמע קול 
צעקתם לפני הקדוש ברוך הוא. והוא שואל: מה קול הרעש הגדול אשר שמעתי? ומשיבים מלאכי 
השרת ואומרים לפניו: רבש"ע, אלו רשעי ישראל וצדיקי עובדי אלילים שנשתיירו בגיהנם, שעונים 
אמן ומצדיקים עליהם את הדין. מיד מתגלגלים רחמיו של הקדוש ברוך הוא עליהם ביותר, ואומר: 
ברוך הוא  נוטל הקדוש  גרם להם. באותה שעה  יצר הרע  כבר  זה?  דין  על  יותר  מה אעשה להם 
מפתח של גיהנם בידו, ונותן להם למיכאל ולגבריאל בפני כל הצדיקים, ואומר להם: לכו ופתחו 
שערי גיהנם והעלו אותם. מיד הולכים עם המפתחות ופותחים שמונה אלף שערי גיהנם" )ילקוט 

שמעוני ישעיהו כ"ו תכ"ט. ותנא דבי אליהו זוטא כ'(.
122 שבת קי"ט ב. אמן הוא קיום והאמנת דבר, הוא מחבר ומצרף שם הקרי והכתיב, דהיינו: שם אדני 

ושם הוי"ה, במספר צ"א כמנין אמן )מהרש"א סוטה מ' ב(.
123 ברכות נ"ג ב.

124 תהילים ע"ב יט. רבינו בחיי, שמות י"ד לא.

12	 ְּבָיּה	ה'	צּור	עֹוָלִמים.

ֵבי ָמרֹום  ח יֹׁשְ י ֵהׁשַ ָיּה ְיהָֹוה צּור עֹוָלִמים: )ה( ּכִ י ּבְ ְטחּו ַביהָֹוה ֲעֵדי ַעד ּכִ )ד( ּבִ

ה ָרֶגל  ְרְמֶסּנָ ה ַעד ָעָפר: )ו( ּתִ יֶעּנָ יָלּה ַעד ֶאֶרץ ַיּגִ ּפִ ה ַיׁשְ יֶלּנָ ּפִ ָבה ַיׁשְ ּגָ ִקְרָיה ִנׂשְ

ים: ֲעֵמי ַדּלִ ַרְגֵלי ָעִני ּפַ

ִּבְטחּו ַבה' ֲעֵדי ַעד )ד(, מדוע יש לבטוח בה'? הכתוב עונה: א. ִּכי ְּבָיּה ה' צּור עֹוָלִמים. 
ב. ִּכי ֵהַׁשח ֹיְׁשֵבי ָמרֹום ִקְרָיה ִנְׂשָּגָבה )ה(. שני 'כי', שתי תשובות. הראשונה מציגה את 
העיקרון המהותי: הבורא הוא הצור עליו עומד העולם, ועל כן, אין לבטוח אלא במי 
ששבחו הוא 'צּור עֹוָלִמים', ולא בשום גורם אחר125. השנייה היא הוכחה מציאותית. אין 
זה עיקרון מופשט אלא ראינו בעינינו את שליטתו המוחלטת במציאות, בידו להשפיל 

את הגאים ולהגן על הצדיקים. 

צּור עֹוָלִמים נאמר בלשון רבים. חכמים ראו פה רמז לקיומם של שני עולמות, עולם 
הזה והעולם הבא: 

"בעי מניה רב יהודה נשיאה מרבי אמי: מאי דכתיב, בטחו בה' עדי עד, כי ביה ה' 
צור עולמים? אמר ליה: כל התולה בטחונו בהקדוש ברוך הוא, הוא לו מחסה 

בעוה"ז ובעוה"ב"126. 

מי שבא על סיפוקו על פי הסדר הטבעי, לא זקוק לחיזוק הביטחון. הבעיה היא אצל 
מי שלא ראה במציאות סיכוי לתיקון המצב. איזו תועלת יש אפוא למי שלא זכה בטוב 
העולם הזה, בדברי נחמה שיזכה לבוא על שכרו בעולם הבא, עולם שאותו איש לא 

ראה? זה ניסיון להרחיק את העדות ולדחותה לעתיד נעלם?

את  לדחות  כדי  הבא  לעולם  בפסוק  הרמז  על  הצביעו  לא  שחכמים  לומר  אפשר 
השואלים, אלא ראו בזה פתרון לקשיי העשיה העכשווית בעולם הזה. מי שרואה רק 
עולם אחד, ובו המציאות סגורה עליו, יתייאש. אבל מי שיודע שהמציאות כפולה, וחוץ 
מזו שלפניו קיים גם עולם הבא, יבין שלא מוצו האפשרויות, וגם כאשר לא נראה סיכוי 
לתיקון בהווה, עדיין יש סיכוי. אם האדם ידבק בבוראו, ירומם אותו ביטחון זה עצמו 
למקום רוחני עילאי, שם אור נעלם יאיר לו מן העולם העליון. כך יתרומם מצמצומי 
המציאות, ישתחרר מכבליה, ואז עשויה להתגלות כאן לפתע ישועתו מעולם החירות: 

לו מזל רע  יש  כולו טוב, אף אם  "שיכול להשפיע אליו מעולם העליון שהוא 

125  'ִּכי' במשמעות של 'אלא'. באופן זה יש כאן תקבולת, ושני תארי שבח: ִּבְטחּו ַבה' שהוא נצחי 'ֲעֵדי 
ַעד', והוא 'צּור עֹוָלִמים'.  

126  מנחות כ"ט ב.

user
Sticky Note
במקום 'סגורה' לכתוב 'סגרה'.
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בעוה"ז... והבוטח בה' חסד יסובבנהו127, והוא חסד עליון"128. 

13	 ַּכֲאֶׁשר	ִמְׁשָּפֶטיָך	ָלָאֶרץ	.

ֶטיָך  ּפָ ִמׁשְ אַֹרח  ַאף  )ח(  ס:  ַפּלֵ ּתְ יק  ַצּדִ ל  ַמְעּגַ ר  ָיׁשָ ִרים  ֵמיׁשָ יק  ּדִ ַלּצַ אַֹרח  )ז( 

ְיָלה ַאף רּוִחי  ּלַ יִתיָך ּבַ י ִאּוִ ֲאַות ָנֶפׁש: )ט( ַנְפׁשִ ְמָך ּוְלִזְכְרָך ּתַ ינּוָך ְלׁשִ ְיהָֹוה ִקּוִ

ֻיַחן  )י(  ֵתֵבל:  ֵבי  יֹׁשְ ָלְמדּו  ֶצֶדק  ָלָאֶרץ  ֶטיָך  ּפָ ִמׁשְ ר  ֲאׁשֶ ּכַ י  ּכִ ֲחֶרּךָ  ֲאׁשַ י  ְבִקְרּבִ

ְיהָֹוה  )יא(  ְיהָֹוה:  אּות  ּגֵ ִיְרֶאה  ּוַבל  ל  ְיַעּוֵ ְנכֹחֹות  ֶאֶרץ  ּבְ ֶצֶדק  ָלַמד  ל  ּבַ ע  ָרׁשָ

ל ֶיֱחָזיּון ֶיֱחזּו ְוֵיבֹׁשּו ִקְנַאת ָעם ַאף ֵאׁש ָצֶריָך ֹתאְכֵלם: )יב( ְיהָֹוה  ָרָמה ָיְדָך ּבַ

נּו: ַעְלּתָ ּלָ ינּו ּפָ ל ַמֲעׂשֵ ם ּכָ י ּגַ לֹום ָלנּו ּכִ ּפֹת ׁשָ ׁשְ ּתִ

בחלקו השני של הפרק )ז-יב( עובר הנביא לדבר בסגנון ספרות החכמה: ֹאַרח ַלַּצִּדיק 
ֵמיָׁשִרים ָיָׁשר ַמְעַּגל ַצִּדיק ְּתַפֵּלס )ז(129. בני האדם נעים בדרכים מפותלות במעגל, מי 

יישר את דרכי הצדיק? 
חורבן קרית הרשעים הנשגבה, המתואר לעיל, יפתח לפני הצדיקים אופקים חדשים 

והם יוכלו ללכת בדרך הישרה ולא בעקיפין.
אך הכתוב טעון הסבר. המתפלל מבקש שמן השמים יישרו את דרכי הצדיק, בשעה 
עזרת  מבקש  הוא  מדוע  דרכיו,  את  לתקן  להתאמץ  תפקידו  עצמו,  בו  תלוי  שהדבר 
הבחירה',  'חופש  של  המרכזי  לעיקרון  בניגוד  לכאורה  עומדת  כזו  תפילה  שמים? 

שמטיל את כל האחריות המוסרית על האדם: 

"אמר רבי חנינא: הכל בידי שמים - חוץ מיראת שמים, שנאמר: ועתה ישראל 
מה ה' אלהיך שואל מעמך כי אם ליראה"130?

מאידך חכמים הכירו באופן עמוק את האדם וחולשותיו, וצמצמו את היקף הבחירה. 
רק  בה  יעמוד  והוא  היא למעלה מכוחותיו,  הייצרית  כה חלש, שההתמודדות  האדם 

בעזרת שמים: 

"אמר רבי שמעון בן לקיש: יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום ומבקש להמיתו, 

127  תהילים ל"ב י. 
128  מהר"ל, נתיבות עולם, נתיב הבטחון, א. ביטוי לתחושה כזאת אפשר למצוא אפילו בלשון משוררת 
בת דורנו: "ואם פתאום יזרח מאופל, על ראשנו אור כוכב, כל שנבקש לו יהי. אז תן שלווה ותן גם 

כוח לכל אלה שנאהב, כל שנבקש לו יהי, לו יהי, לו יהי... " )נעמי שמר(.
129  ספר משלי עוסק הרבה בפילוס דרכי האדם ותיקונם: ַּפֵלס ַמְעַּגּל ַרְגֶלָך ְוָכל ְּדָרֶכיָך ִיֹּכנּו )משלי ד' כו(. 
ֹאַרח ַחִּיים ֶּפן ְּתַפֵּלס ָנעּו ַמְעְּגֹלֶתיָה ֹלא ֵתָדע )ה' ו(. ִּכי ֹנַכח ֵעיֵני ה' ַּדְרֵכי ִאיׁש ְוָכל ַמְעְּגֹלָתיו ְמַפֵּלס )ה' 

אֹול ָמָּטה )ט"ו כד(. כא(. ֹאַרח ַחִּיים ְלַמְעָלה ְלַמְׂשִּכיל ְלַמַען סּור ִמּׁשְ
130  דברים י'. ברכות ל"ג ב.

הוא  ברוך  הקדוש  ואלמלא  ַלֲהִמיתֹו131.  ּוְמַבֵּקׁש  ַלַּצִּדיק  ָרָׁשע  צֹוֶפה  שנאמר: 
ְפטֹו"132.  שעוזר לו, אינו יכול לו. שנאמר: ה' ֹלא ַיַעְזֶבּנּו ְבָידֹו ְוֹלא ַיְרִׁשיֶעּנּו ְּבִהּׁשָ

האדם צריך לבחור בטוב ולרצות בכיוון הנכון, אולם אין לצפות ממנו שיגשים הכול 
בעצמו, הביצוע מחייב תמיכה אלוהית: 

הוא  ברוך  הקדוש  ואפי"ה  השם,  בעזר  אלא  האדם  ממעשה  אינה  "העבודה 
משלם שכרו בשלימות כאלו הוא עושה בעצמו בלי עזר. וז"ש: לך ה' חסד, כי 

אתה תשלם לאיש כמעשהו133, כאלו הוא היה עושה בעצמו בלי סיוע"134. 

אבל אין בהכרח סתירה בין שתי התפיסות. התפילה לא באה במקום הבחירה אלא 
היא הביטוי שלה. האדם יודע את חולשתו ומממש את רצונו לבחור בטוב ולאחוז בו, 

כאשר הוא נושא את עיניו השמיימה ומתפלל לסיוע בתחום המוסרי. 

131  תהלים ל"ז לב.
לוריא ע"ה בביתו,  יצחק  זלה"ה, פעם אחת ישב הרב רבי  ב. אירע מעשה בימי האר"י  נ"ב  132  סוכה 
ותלמידיו ישבו לפניו, ונכנס כבוד מורנו הר"ר שמואל אוזידא, שחבר ספר מדרש שמואל על פרקי 
ז"ל שנכנס, קם  וכראותו הרב  רך בשנים.  עדיין בחור  היה  והוא  אבות, לדבר עם הרב עסק אחד, 
מלפניו מלוא קומתו, ואמר לו ברוך הבא, ולקחו בידו והושיבו לימינו, ודבר עמו כל צרכו, ואחר כך 
יצא כבוד מורנו הר' שמואל מלפניו. וכבוד מורנו הר"ר חיים קליפיריז ע"ה, להיות שהיה חקרן גדול, 
אמר להרב, אדוני לא אוכל להתאפק מלשאול למעלת כבוד תורתו, למה קמת לפני הבחור מלוא 
קומתך, ואמרת לו ברוך הבא, מה שלא נהגת כן מקודם. אמר לו חייך לא מלפני זה בחור קמתי 
מלא קומתי, ולא לו אמרתי ברוך הבא, אלא לרבי פנחס בן יאיר כבדתי, שנכנס עמו למעלה מעל 
ראשו, שנשמתו נתלבשה היום הזה בזה הבחור, מפני שעשה היום הזה איזה מצוה שנהג רבי פנחס 
'הבא  סוד  וזהו  כאלו,  ולעוזרו במצות  בו נשמתו להחזיקו  היום  נתעברה  כן  ועל  לקיימה,  יאיר  בן 
ליטהר מסייעין אותו' מלמעלה )שבת ק"ד א'(. כי תכף שעולה במחשבת אדם צדיק, לעשות איזה 
מצוה גדולה, תכף באה נשמה של צדיק אחד מאותו העולם, שנהג בזמנו לרדוף אחר אותו מצוה, 
ומתעבר בו, ובזה יש כח ביד האדם לקיימה כהלכתה. ולולי זאת היצר הרע של אדם היה מתגבר 
עליו והיה מפתיהו שלא לקיימה, וזהו שאמרו בגמרא דקידושין )ל' ב( 'אלמלא אלהים עוזרו אינו 
יכול לו'. וכשמוע מורנו הר"ר חיים זלה"ה, את דברי הרב, קם ורדף אחרי רבי שמואל הנזכר, לשאול 
לו אם צדקו דברי הרב ע"ה, וכשהשיגו אמר לו, חייך רבי שמואל, שתאמר לי מה מצוה באה היום 
לידך, שכך וכך אמר לי הרב. אמר לו ר' שמואל, חייך המצוה שקיימתי היום, הוא שהיום באשמורת 
ובהליכתי בדרך עברתי על בית אחד ושמעתי קול  והלכתי לבית הכנסת להתפלל,  הבקר, קמתי 
בכייה גדולה מבפנים, ואמרתי אסורה נא ואראה על מה הם בוכים, וראיתי אותם כולם ערומים, 
שבאו גונבי לילה וגנבו כל אשר להם, וגם מלבושיהם הפשיטו מעליהם. מיד נכמרו רחמי עליהם, 
ופשטתי את מלבושי מעלי, והלבשתים מעלי לבעל הבית, ואני חזרתי לביתי והלבשתי בגדי שבת, 
והנך רואה בעיניך שאני לבוש בגדי שבת, מיד נשקו ר' חיים על פיו, וחזר לרבו וסיפר לו המעשה. 
אמר לו האר"י ז"ל, ודאי כך היה, ובעבור זאת המצוה זכה שנתלבשה בו נשמת ר' פנחס בן יאיר, 
שתמיד נהג לילך לפדיון שבוים )חולין ז' א(, ולגמול חסד עם האומללים והנדכאים )עמק המלך, 

שער יג לו(.
133  תהילים ס"ב יג.

134  פנים יפות בראשית י"ז א.
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פרק כו יא. פור התפוררה ארץ

הפסוקים הבאים כורכים את האהבה הגדולה לה' בהופעת המשפט האלוהי: ַאף ֹאַרח 
ְבִקְרִּבי  רּוִחי  ַאף  ַּבַּלְיָלה  ִאִּויִתיָך  ַנְפִׁשי  ָנֶפׁש.  ַּתֲאַות  ּוְלִזְכְרָך  ְלִׁשְמָך  ִקִּוינּוָך  ה'  ִמְׁשָּפֶטיָך 
ֲאַׁשֲחֶרָּך ִּכי ַּכֲאֶׁשר ִמְׁשָּפֶטיָך ָלָאֶרץ ֶצֶדק ָלְמדּו ֹיְׁשֵבי ֵתֵבל )ח-ט(. שני הפסוקים דומים 
ומצטלבים. בשניהם האדם מתאווה לקרבת ה' ולהופעת משפטו, ואף על פי שהמשפט 

עלול לפגוע באדם עצמו, הוא מבין ומכיר שכל זה לטובתו:

"אם תחזק הכרתו באלהים יותר, ירצה במה שיהיה מגזירת האלהים לו בלבו 
ובחושיו, ובנראהו ובנסתרו, וישמח בכל אשר עשה לו האלהים ממות וחיים, 
וריש ועושר, ובריאות וחולי. לא יכסוף לזולת מה שבחר לו האלהים ולא ירצה 
אלא מה שרצה לו, ונמסר אל האלהים, ומשליך נפשו וגופו אל דינו. וכאשר 
ויציאתו  בבריאתו  אליו  המכוון  הענין  וידע  מזה,  יותר  באלהים  הכרתו  תחזק 
הזה  בעולם  ימאס  הקיים,  האחר  העולם  מעלת  ויכיר  הכלה,  הזה  העולם  אל 
ובסיבותיו, ויברח במחשבתו ובנפשו וגופו אל האלהים, יתברך. וזאת העליונה 
מה  והוא  הזכים.  האלהים  וסגולת  וחסידים  מהנביאים  הבוטחים  שבמדרגת 
שאמר הכתוב: אף אורח משפטיך ה' קוינוך לשמך ולזכרך תאות נפש, ואמר135: 

צמאה נפשי לאלהים לאל חי"136.

וכן:
כי  קוינוך,  ועונשיך  משפטיך  מצד  אף  כלומר  קוינוך,  יי'  משפטיך  אורח  "אף 
זאת היראה על זה הצד נאותה להכניע הגוף וליראו ולהבהילו מפחד משפטי 
השם וענשיו, ומיראתם יפרוש מן החטא. ואמר אחר כך: לשמך ולזכרך תאות 
נפש, וזה רמז על היראה הפנימית אשר אליה תשתוקק ותכסוף הנפש הזכה, 
אשר זאת התשוקה תבא אליה מצד השגתה במעלת השם המיוחד ושלמותו. 
והנה השלם המתעסק ומשתדל תמיד אחר זאת ההשגה ממה שהוא משער 

מהמעלה הנפלאה בהשגה ההיא"137.

הנביא מוסיף ומתפלל, שאש קנאת ה' תאכל את הרשעים, והם יכלו ויבושו ולא יזכו 
לראות בהופעת ה': ֻיַחן ָרָׁשע138 ַּבל ָלַמד ֶצֶדק ְּבֶאֶרץ ְנֹכחֹות ְיַעֵּול ּוַבל ִיְרֶאה ֵּגאּות ה'. ה' 

ָרָמה ָיְדָך ַּבל ֶיֱחָזיּון ֶיֱחזּו ְוֵיֹבׁשּו ִקְנַאת ָעם ַאף ֵאׁש ָצֶריָך ֹתאְכֵלם )י-יא(.

14	 ָּכל	ַמֲעֵׂשינּו	ָּפַעְלָּת	ָּלנּו.
האדם מבקש לזכות בברכת השלום, ומנמק זאת בכך שאין לאדם בחירה של ממש, 

135  תהלים מ"ב ג.
136  חובות הלבבות - השער הרביעי - שער הבטחון ז'. 

137  ספר עבודת הקודש – ח"א כ"ו. 
138  בתמיהה, האמנם יוחן הרשע שאינו רוצה צדק. או כתנאי, אם יוחן הרשע לעולם לא ילמד מהו 

צדק.

וההשגחה האלוהית היא המכתיבה את מעשיו: ה' ִּתְׁשֹּפת ָׁשלֹום ָלנּו, ִּכי ַּגם ָּכל ַמֲעֵׂשינּו 
ָּפַעְלָּת ָּלנּו )יב(. כאן אין זה רק צמצום עיקרון הבחירה החופשית, אלא ביטולו לחלוטין?

המפרשים יישבו זאת באופנים שונים:
א. יש לאדם בחירה גמורה וכל מעשיו רצוניים וחופשיים. אולם המציאות אליה נקלע 
זו  ומציאות  לכיוונים מסויימים.  פעולתו  מגיב, מצמצמת את אפשרויות  הוא  ואליה 

אינה מקרה אלא השגחה מכוונת: 
"כל מעשינו, מה שקרה לנו ממעשה העולם, הן טוב הן רע, אתה פעלת הכל 
ולא היה בדרך מקרה. והואיל ובידך הכל, ערוך לנו השלום, כי כמה ימים היינו 

בצער בגלות"139. 

ב. השכינה אינה מתערבת במעשי האדם, אבל היא שנטעה בו את יצריו מלכתחילה140: 
"כי כל מעשינו פעלת לנו, דהיינו שכל מעשים הרעים ופעולותינו ע"י שבראת 
היצר הרע. והוא מבואר דודאי זה אין טענה במשפט, שהרי ניתן לאדם הבחירה. 
הותרה  דאל"כ  התורה,  שהיא  תבלין  בראתי  הרע  יצר  בראתי  שאמר:  וכמה 
הרצועה ח"ו, אלא כדי לזכותו ניתן הבחירה לאדם וע"י התורה. אבל ר"ל דיש 
טענה קצת לענין שלא נתמוטטו לגמרי. וכמו, אר"א: אליהו הטיח דברים כלפי 

מעלה, שנאמר: ואתה הסיבות את לבם אחורנית"141. 

ג. מדובר לא על מעשי האדם אלא על הגמול שיקבל על מעשיו: "לשון 'עשיה' ישמש 
גם כן על הגמול ושכר המעשה, אם טוב אם רע"142.

ד. אך היו שפירשו זאת כפשוטו וראו פה ביטוי חריף לקוצר הבחירה. הבחירה מתרחשת 
דווקא  ברע.  או  בטוב  לרצות  זירת ההתמודדות, אם  עיקר  לבו של האדם, שם  בתוך 
מימושה בעולם המעשה יוצא משליטתו הבלעדית של האדם ומצטמצם, ונשאר תלוי 

במעשה השכינה143:

"עיקר זכות השתדלות אדם בעולם הזה הוא רק החשק שיש לו לעשות רצונו 
יתברך, אבל גמר המעשה הוא מהשם יתברך כמו שנאמר: גם כל מעשינו פעלת 
לנו. ומה ה' אלקיך שואל מעמך? כי אם ליראה, שהוא בלב. אבל המעשים הוא 

139  רד"ק.
140  צדקת הצדיק רמב: "התורה תבלין ליצר לתבלו להיות טוב. וכן השם יתברך לעומתו מכיר: כי גם כל 
מעשינו פעלת, הכל לטובתינו, וממך הכל. כי לעולם לא זזה אהבתך מעמנו. וגם כי אלך וגו' כי אתה 
עמדי, גם בעת עשיית הרע. ואם כן בודאי אינו אלא טוב, ובגדר 'עת לעשות לה' הפרו' תהלים קי"ט 
קכו. וכמו שאמרו, שהם כשנים הסדורות מששת ימי בראשית שבת פ"ט ב. פירוש בסדר שסידר 
הבורא יתברך בתחילת היצירה בחכמתו שיהיה כך, ממילא כשלג ילבינו, שיהיו כזכויות, מאחר שכך 

היה אמיתות רצון השם יתברך, שזכויות היינו רק עשיית רצון השם יתברך האמיתי".
141  מהרש"א סנהדרין ס"ד א.

142  הכתב והקבלה ויקרא כ"ד יט.
143  וראה לעיל ז: ָיָׁשר ַמְעַּגל ַצִּדיק ְּתַפֵּלס.
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ונאנס ולא עשה, מעלה  'הכל בידי שמים', ואפילו חישב לעשות מצוה  בכלל 
עליו הכתוב כעשאה144, לפי שהוא עשה את שלו במחשבתו וחשקו"145.

וכן:
לפי  המערכות  את  שמה  והיא  ומשפט  חק  כל  יסוד  היא  הצפונה  "הבחירה 
מדרגותיהם, מגדולי המציאות עד קטניהם. והבחירה הגלויה המתגלמת בבני 
אדם, שהמשפט המורגש מתראה על ידה, הוא רק כנטף מן הים לגבי הבחירה 

הכמוסה, שכל מערכת המשפט של כל היש, מתנהגת על ידה"146. 

באמת  בחירתו  את  האדם  מגלה  האדם  של  לבו  בתוך  שם  הרצון,  על  הוא  הדגש 
ובשלמות ולא בתרגומה למעשה: 

"בכל מה שיש איזה צד הגבלה, יש לחלק בין רצון והכרח. כל רצון חופשי סופו 
לטוב, וכל הכרח סופו לרע, עד שיחזירנו הרצון לטוב. בכל מצוי, כיון שיש בו צד 
הגבלה, יש בו צד הכרח, וזהו צד הרע שבו. השתלמותו תלויה היא בחופשיותו, 
הוא  וכמידתו  הכרח,  מלא  הוא  המעשי  הטבע  וחרות.  ההכרח  מכבלי  בצאתו 
ברצון  להטביע  יכולים  הרצון  שבעלי  מה  הוא  בו,  שיש  הטוב  הצד  רע.  מלא 
עליו צורה מיוחדה. ובעומק החבוי האמוני, צדיקים שולטים ברצונם החופשי 
על חוקי הבריאה. ועומק עמקי הטוב, הממתיק את כל הרע, הוא מפני שאין 
ההכרח הכרח גמור, אלא הוא רצון עליון חופשי שמתגלם בחיצוניותו בצורה 

מוכרחת, ונמצא שפנימיות הכל הוא טוב, והרע הוא רק חיצוני..."147.

15	 ה'	ִּתְׁשּפֹת	ָׁשלֹום	ָלנּו.
אחרת.  במשמעות  פעם  ובכל  השלום,  את  בנחמותיו  ישעיהו  הזכיר  פעמים  שלוש 
חכמים הצביעו על כך: "אמר רבי חנן: שלש שלומות הן; נהר, צפור, וקדרה. נהר דכתיב: 
הנני נוטה אליה כנהר שלום )ס"ו יב(. צפור דכתיב: כצפרים עפות כן יגן ה' צבאות וגו' 
)ל"א ה(. קדרה דכתיב: ה' ִּתְׁשֹּפת ָׁשלֹום ָלנּו...  כזה שהוא שופת את הקדרה על האש"148. 

ופירושים רבים נתנו להן: 

ידי נחלים רבים. כל אחד מהם אין בו תועלת לאדם מפני  א. )א( הנהר מתהווה על 
קטנותו ורדידותו, אבל כשיתאחדו ויהיו לנהר אחד, עליו אניות יתהלכון ויביאו תועלת. 
לכן רק באמצעות שלום בין אדם לחברו, 'איש את רעהו יעזורו', יתלכדו הכוחות כדי 

144  שבת ס"ג א.
145  ר' צדוק, דברי סופרים כא.

146  אורות הקודש ח"ב ל"ד.
147  מוסר הקודש כ"ד, שמונה קבצים ה', ק"ע.

148  ברכות נ"ו ב.

על  מגינות  הציפורים  )ב(  מחסורו.  די  ימצא  אחד  וכל  האדם,  רצונות  את  להגשים 
חיים  רעהו  את  איש  בלעדיו,  אדם.  בני  על  מגן  והשלום  דורסים.  מעופות  אפרוחיהן 
האש  חום  בה  הקדירה,  ידי  על  יתאחדו  אבל  לזה,  זה  מתנגדים  ומים  אש  )ג(  בלעו. 
והמחלוקת149.  הפירוד  את  וימנע  הלבבות  את  מאחד  השלום  כך  המים.  את  מבשל 
אחדות הפרטים מעצימה את כוחם לאין שיעור, אבל טוב שתישמר הפרדה מסוימת 

ביניהם, כך יישמר ייחודו של כל אחד ותתאפשר הפריה הדדית מבורכת.

ב. )א( שלום של ציפור. בצל כנפי הציפור הפורחת מסתופפים האפרוחים, וזה המלך 
שתחתיו מסתופף העם בשלום. )ב( שלום של נהר. כל הנחלים מתחברים בו לאחד. 
)ג(  לאחיו.  איש  בין  ההבדלים  שיוצרים  המתח  ואת  המחלוקת  את  מבטל  השלום 
שלום של קדירה. התבשיל מחבר את מרכיביו לגוף אחד. וזה שלום איש ואשה, שהם 

מתחברים ונעשים גוף אחד150. 

ומכבים את האש, אבל כאשר הקדירה  גוברים  והמים, המים  יחד האש  ג. כשבאים 
מפסיקה ביניהם, גובר כוח האש ומכלה את המים. ישראל נמשלו לאש שנאמר: והיה 
בית יעקב אש וגו' ואומות העולם נמשלו למים, שנאמר: מים רבים לא יוכלו לכבות 
את האהבה. אם מתערבים ישראל והאומות יחד גובר כוחן של האומות, אבל כאשר 

מחולקים זה מזה במידות ומעשים גובר כוח ישראל151. 

ד. כשם שאי אפשר לאש ומים להתחבר יחד כן אי אפשר לאהבת עולם הזה להתחבר 
עם אהבת התורה. אבל הקדירה ממצעת בין האש למים. ומשום ש'כל מעשינו', כל עניני 
עולם הזה 'פעלת לנו', שזהו גם כן מאתך, על כן יש מקום לכל צרכי העולם כאשר הם 
נעשים לשם שמים. ואם כן נעשה שלום בין האהבות, כדרך הקדירה שתעשה השלום152. 

ה. )א( שלום של ציפור – מדגיש את יציאת הנרדף בלי פגע. כמו 'נפשנו כצפור נמלטה 
מפח יוקשים', "פלוני יצא בשלום", ורודפיו לא יכלו לו, אבל עדיין אינם שלמים אתו. 
שטן  אין  ושקטה,  קבועה  מסודרת,  הנהר  זרימת  נהר".  של  "שלום  מזה  למעלה  )ב( 
גועשים  הגלים  בו  לים  בהשוואה  להכותו.  חברו  על  שמתגעש  מי  אין  רע.  פגע  ואין 
רפש  מימיו  ויגרשו  יוכל  לא  השקט  כי  נגרש  כים  "והרשעים  הרף,  בלי  ומתערבלים 
ערוך  לאין  הוא  גדול  זה  כן, שלום  על  כ(.  )נ"ז  אין שלום אמר אלהי לרשעים"  וטיט, 
זו, אין יחס של שותפות  זו לצד  מ"שלום של ציפור". )ג( טיפות המים בנהר זורמות 
וחיבור ביניהן. למעלה מהן הוא ה"שלום של קדירה". השופת קדירה על האש, מבשל 
ויוצרים תבשיל  זה,  בתוכה רכיבים שונים, וכל הטעמים המיוחדים נבללים זה בתוך 

אחד משובח, יצירה הרמונית. שלום ושלמות.

149  על פי ערוך לנר יבמות קכ"ב ב.
150  על פי נתיבות עולם, נתיב השלום ג.

151  על פי שם משמואל וזאת הברכה, לקוטים עת"ר, על פי מהר"ל נצח ישראל כ"ה.
152  על פי חוזה דוד, ישעיה, בשם ר' צבי הירש, מגיד מישרים בנדבורנא, על פי חובת הלבבות שער 

חשבון הנפש פ"ג.



338339

פרק כו יא. פור התפוררה ארץ

16	 ָהִקיצּו	ְוַרְּננּו	ֹׁשְכֵני	ָעָפר.

ל  ֶמָך: )יד( ֵמִתים ּבַ יר ׁשְ ָך ַנְזּכִ ָעלּונּו ֲאדִֹנים זּוָלֶתָך ְלַבד ּבְ )יג( ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו ּבְ

ל ֵזֶכר ָלמֹו: )טו( ָיַסְפּתָ  ד ּכָ ַאּבֵ ִמיֵדם ַוּתְ ׁשְ ַקְדּתָ ַוּתַ ל ָיֻקמּו ָלֵכן ּפָ ִיְחיּו ְרָפִאים ּבַ

ָקדּוָך  ּפְ ר  ּצַ ּבַ ְיהָֹוה  ל ַקְצֵוי ָאֶרץ: )טז(  ּכָ ְדּתָ ִרַחְקּתָ  ִנְכּבָ ַלּגֹוי  ָיַסְפּתָ  ְיהָֹוה  ַלּגֹוי 

ֲחָבֶליָה  ְזַעק ּבַ ִחיל ּתִ ְקִריב ָלֶלֶדת ּתָ מֹו ָהָרה ּתַ ָצקּון ַלַחׁש מּוָסְרָך ָלמֹו: )יז( ּכְ

ה ֶאֶרץ  ל ַנֲעׂשֶ מֹו ָיַלְדנּו רּוַח ְיׁשּועֹת ּבַ ֶניָך ְיהָֹוה: )יח( ָהִרינּו ַחְלנּו ּכְ ן ָהִיינּו ִמּפָ ּכֵ

י  נּו ׁשְֹכֵני ָעָפר ּכִ ֵבי ֵתֵבל: )יט( ִיְחיּו ֵמֶתיָך ְנֵבָלִתי ְיקּומּון ָהִקיצּו ְוַרּנְ לּו יֹׁשְ ּוַבל ִיּפְ

ָלְתיָך \ י ּבֹא ַבֲחָדֶריָך ּוְסֹגר ּדְ יל: )כ( ֵלְך ַעּמִ ּפִ ָך ָוָאֶרץ ְרָפִאים ּתַ ַטל אֹורֹת ַטּלֶ

ה ְיהָֹוה  י ִהּנֵ ֲעֶדָך ֲחִבי ִכְמַעט ֶרַגע ַעד ַיֲעָבור \}ַיֲעָבר\{ ָזַעם: )כא( ּכִ ָלְתָך\{ ּבַ }ּדְ

ה  ֶמיָה ְולֹא ְתַכּסֶ ָתה ָהָאֶרץ ֶאת ּדָ ב ָהָאֶרץ ָעָליו ְוִגּלְ קֹומֹו ִלְפקֹד ֲעוֹן יׁשֵ יֵֹצא ִמּמְ

עֹוד ַעל ֲהרּוֶגיָה: 

האומות ביקשו לשעבד את ישראל ולשלוט בהם, אך אף על פי שְּבָעלּונּו ֲאֹדִנים זּוָלֶתָך, 
אנו קבלנו את מרות ה' ונשארנו נאמנים לשכינה. ואולי ההכרה ביתרון עבודת השם 
התחזקה בהם לא למרות, אלא דווקא משום שְּבָעלּונּו ֲאֹדִנים זּוָלֶתָך, היא שגרמה לנו 
יחס חדש  והצמיחו  לידה  והייסורים נעשו חבלי  בו. הצער, הסבל  להתעקש להיאחז 
ישראל  את  הוא  ברוך  הקדוש  שיקיים  הציפייה  גדלה  כן  על  ועוצמתי.  עמוק  וקשר 
ויתכבד בהם. אלא שתהליך הגאולה מורכב ומסובך, והעם מגלה לאכזבתו שההריון 
הגלות  בחבליה.  כיולדת  בייסוריו  זועק  והוא  רוח,  בהולדת  ומסתיים  מדומה,  הזה 
המתמשכת דוחפת אותו לייאוש, להרגשה כאילו כבר מת ואבד. אף על פי כן העם 
לא אמר נואש, ביטחונו לא פג, והוא פונה בתחינה לישועה. תפילתו מתקבלת לבסוף 
ופועלת את פעולתה, הנביא מבשר שעוד רגע יעבור הזעם, והשכינה תופיע. הרשעים 
יישפטו ויקבלו את עונשם, האומות ששעבדו את ישראל יישמדו ויאבדו לנצח. ֵמִתים 
ָיֻקמּו )יד(153. ואילו עם ישראל יעלה מבור השאול, יזכה לגאולה  ְרָפִאים ַּבל  ִיְחיּו,  ַּבל 
חשובים  שהיינו  ואנחנו  מתו,  אדונינו  הנה  "כי  )יט(154:  ֵמֶתיָך  ִיְחיּו  חדשים,  ולחיים 

כמתים היינו חיים"155.

153  הכתוב מקביל רפאים למתים. וכן: ֲהַלֵּמִתים ַּתֲעֶׂשה ֶּפֶלא ִאם ְרָפִאים ָיקּומּו יֹודּוָך ֶּסָלה )תהילים פ"ח 
יא(. וכן: ִּכי ָׁשָחה ֶאל ָמֶות ֵּביָתּה ְוֶאל ְרָפִאים ַמְעְּגֹלֶתיָה )משלי ב' יח(.

154  בדומה לתפילה: ה' ֶהֱעִליָת ִמן ְׁשאֹול ַנְפִׁשי ִחִּייַתִני ִמָּיְרִדי בֹור )תהילים ל' ד(, וכן: ִּכי ִחַּלְצָּת ַנְפִׁשי 
ִמָּמֶות ֶאת ֵעיִני ִמן ִּדְמָעה ֶאת ַרְגִלי ִמֶּדִחי )שם קט"ז ח'(.

155  ראב"ע, שד"ל.

לעיל הזכיר הנביא את ביטול המוות: ִּבַּלע ַהָּמֶות ָלֶנַצח )כ"ה ח(, כאן הוא צועד צעד אחד 
נוסף ומדבר על 'תחיית המתים': ִיְחיּו ֵמֶתיָך ְנֵבָלִתי ְיקּומּון ָהִקיצּו ְוַרְּננּו ֹׁשְכֵני ָעָפר ִּכי ַטל 
בתחיית  מדובר  נשאלת השאלה האם  כאן  ואף  )יט(.  ַּתִּפיל  ְרָפִאים  ָוָאֶרץ  ַטֶּלָך  אֹוֹרת 

גופות המתים כפשוטה, או שזה משל? 

"וכשתחפש פסוקי המקרא כלם, תמצאם מרחיקים תחית המתים בכלל, רק 
או  יתבאר שהוא מסופק, אם הוא משל  ועם קצת התבוננות  ישעיהו,  פסוקי 

אמת"156. 

תחיית המתים מופיעה כאן בתוך נבואה העוסקת בשעבוד ובגאולה, והיא עשויה להיות 
היבשות'157:  'העצמות  חזון  את  יחזקאל  שפירש  כפי  מעפרה.  האומה  קום  על  משל 
ַוֹּיאֶמר ֵאַלי: ֶּבן ָאָדם, ָהֲעָצמֹות ָהֵאֶּלה ָּכל ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ֵהָּמה. ִהֵּנה ֹאְמִרים: ָיְבׁשּו ַעְצמֹוֵתינּו 
ִנְגַזְרנּו ָלנּו. ָלֵכן ִהָּנֵבא ְוָאַמְרָּת ֲאֵליֶהם: ֹּכה ָאַמר ֲאֹדָני ה' ִהֵּנה ֲאִני ֹפֵתַח  ְוָאְבָדה ִתְקָוֵתנּו 
ֶאת ִקְברֹוֵתיֶכם, ְוַהֲעֵליִתי ֶאְתֶכם ִמִּקְברֹוֵתיֶכם ַעִּמי, ְוֵהֵבאִתי ֶאְתֶכם ֶאל ַאְדַמת ִיְׂשָרֵאל158.

שהשתמש  דניאל,  ידי  על  התפרשו  )יט(,  ָעָפר  ֹׁשְכֵני  ְוַרְּננּו  ָהִקיצּו  ישעיהו:  דברי  אך 
את  חכמים  גם  פירשו  ובעקבותיו  ָיִקיצּו159.  ָעָפר  ַאְדַמת  ִמְּיֵׁשֵני  ְוַרִּבים  ואמר:  בלשונו 

הדברים על תחיית מתים ממשית שלעתיד לבוא 160. 

ואין  ברורה  אינה  מהותה  ורחוק.  אחר  עידן  לבוא,  לעתיד  עניין  היא  המתים  תחיית 
לנו כלים להשיגה במציאות הנוכחית. מדוע אפוא הקדישו לה מקום ועשאוה לאחד 

מעיקרי אמונת ישראל?

חשיבות  לו  שיש  עיקרון  אלא  רחוק,  במשהו  ערפילית  אמונה  רק  זו  שאין  מסתבר 
מעשית ומשמעות עכשווית. אמונת תחיית המתים מבשרת את בוא הניצחון המוחלט 
של החיים על המוות, הטוב על הרע. וממנה האמונה שאפשר להביא גאולה למציאות 
העכשווית, ולתקן את כל חסרונותיה. ועל כן תחיית המתים היא הכוח המניע, שפועל 

עתה בעומק המציאות לשיפור היש: 

"אין לך כל הטבה והארה שבעולם, מקטנה ועד גדולה, מחיצונה עד פנימית, 
שאינה עשויה דרגה של סולם לאושר החותם העליון, של תחית המתים, של 
במובן  אם  כי  בצמצומו,  לבד  החברותי  במובן  רק  לא  המוחלט,  הטוב  נצחון 

הכללי של כל העולמים, ובמובן הפרטי של כל, בריה, מגדולה ועד קטנה"161. 

156  רמב"ם איגרת תחית המתים.
157  יחזקאל ל"ז יא-יב.

158  וכן ר"י אבן כספי "יחיו מתיך – ישראל שהיו מתים בגלות שפעל השם להם כמשל מתי יחזקאל, 
כמו שמפרש הוא עצמו בסף דבריו... עם כל זה הרשות בידינו לצרף לזה יעוד תחית המתים". כי לא 

היה מקום למשל כזה, אם לא היתה האמונה בתחיית המתים מקובלת בישראל.
159  דניאל י"ב ב.

160  כתובות קי"א.
161  אורות הקודש ח"ב עמ' שעח, קובץ ה' רפג.

user
Sticky Note
למחוק את הפסיק.
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ִּכי ַטל אֹוֹרת ַטֶּלָך. הטל הוא שפע רוחני עליון, המתעלה מעל ההפרדה בין גוף לנפש, 
טל  של  כוחו  והחידלון.  המוות  אימת  את  ביותר,  העמוק  האנושי  הפחד  את  ומבטל 
ַּבה'  ַהְּדֵבִקים  ְוַאֶּתם  לברכת:  זוכה  ומקיים מצוותיה  בה  וההוגה  בתורה,  גנוז  התחייה 
התחייה  עכשיו,  עלינו  ויורד  קיים  התחייה  טל  כן  על  ַהּיֹום162.  ֻּכְּלֶכם  ַחִּיים  ֱאֹלֵהיֶכם 
מתחילה להתרחש כבר בהווה. היא מחייה את הבריאה ומעניקה לה מרץ וחיים מעבר 

לגבולותיה החומריים. 

"וכל המשתמש באור תורה אור תורה מחייהו, וכל שאין משתמש באור תורה 
אין אור תורה מחייהו"163.

ַטל  של  העליון  עדן  של  החיים  באור  המתים  תחיית  של  הנפלא  "התענוג 
עד  עליונה תמיד,  ומשמחם בשמחה  הצדיקים  הוא משעשע את  ַטֶּלָך,  אֹוֹרת 
שכל ההפסקה שבין ההוה להעתיד הגדול הזה וההרפתקאות שבינתים, אינה 
נחשבת אצלם למאומה, ובטלים הם ממש כניצוץ קטן לפני גלגל חמה. וכל 

אור גדול זה הושיטו לנו אבותינו בתיקון ברכת תחיית המתים בתפילה"164.

17	 ֲחִבי	ִכְמַעט	ֶרַגע	.

ֲעֶדָך ֲחִבי ִכְמַעט ֶרַגע ַעד  ָלְתָך\{ ּבַ ָלְתיָך \}ּדְ י ּבֹא ַבֲחָדֶריָך ּוְסֹגר ּדְ )כ( ֵלְך ַעּמִ

ב ָהָאֶרץ  קֹומֹו ִלְפקֹד ֲעוֹן יׁשֵ ה ְיהָֹוה יֵֹצא ִמּמְ י ִהּנֵ ַיֲעָבור \}ַיֲעָבר\{ ָזַעם: )כא( ּכִ

ה עֹוד ַעל ֲהרּוֶגיָה: ֶמיָה ְולֹא ְתַכּסֶ ָתה ָהָאֶרץ ֶאת ּדָ ָעָליו ְוִגּלְ

ַיֲעָבר ָזַעם165.  הנביא מציע לישראל שבבוא יום הנקמה ברשעים ימהרו להתחבא ַעד 
הוא מציע להם עצה 'גלותית' מובהקת, ומכריז כי האדם נמצא בעולם ב'גלות', וזאת 

משני הכיוונים:

בו.  ושולט  בו מורכבים, לעיתים הרע מתגבר  והתהליכים  אינו שלם,  הזה  א. העולם 
במצב  לחינם.  בה  להתגרות  ולא  של המציאות  בכוחה  להבחין  בראשו  עיניו  והחכם 

מורכב כזה לא יוכל האדם להיות צודק, אלא צריך להיות גם חכם. 

דבק הקלקול,  בו  גם  ומצוחצח,  נקי  הזה מושלם,  היום  אינו מגיע אל  ישראל  ב. עם 

162  דברים ד' ד.
163  כתובות קי"א ב.

164  אורות הקודש, ש"צ, שצ"א.
165  גם לעיל )ב' כא( תיאר הנביא את המציאות כיצד האדם בורח מפני יום ה': ָלבֹוא ְּבִנְקרֹות ַהֻּצִרים 
ָהָאֶרץ. אלא ששם החימה מופנית אל  ַלֲעֹרץ  ְּבקּומֹו  ְּגאֹונֹו  ּוֵמֲהַדר  ה'  ַּפַחד  ִמְּפֵני  ַהְּסָלִעים  ּוִבְסִעֵפי 
צריכים  והצדיקים  הרשעים,  אל  מופנית  ה'  חמת  כאן  בנקרות.  להסתתר  המבקשים  הבורחים, 

להיחבא רק כדי שלא ייפגעו יחד עם הרשעים.

ולראות  הכן  לעמוד  כוח  הצדיקים  ביד  אין  זה  במצב  מאליה.  ברורה  אינה  והצלתו 
ראשם  להרכין  עליהם  כן  על  אתם.  יחד  להיספות  עלולים  הם  הרשעים,  בשילומת 
ולהסתתר. לוט צווה לא להביט אחריו ולראות במהפכת סדום, כי לא היה ראוי לכך. 
אשתו הביטה ונעשתה נציב מלח, כי לא הייתה כה זכה, שתוכל לראות בכליון הרשעים. 

דוגמה לדבר ביציאת מצרים. גם שם צוו ישראל במכת הבכורות, להיכנס אל הבית 
בשעת המגיפה. הזהירות נדרשת אפילו במקום שהמשחית מכוון לאחרים: 

"ואתם לא תצאו. מגיד משנתנה רשות למשחית לחבל, אינו מבחין בין צדיק 
אליך  הנני  ואומר:  וגו'.  בעדך  דלתך  וסגור  בחדריך  בא  עמי  לך  שנא':  לרשע 

והוצאתי חרבי מתערה והכרתי ממך צדיק ורשע166. 

המלאך המשחית יכול ללבוש גם לבוש בשר ודם. גם מלכות הרשעה עלולה לשלוט 
ברמה, ואין טעם להילחם בה חזיתית בשעה שאין לכך סיכוי: 

"מעשה שבאו לגדולי ציפורי כתבים רעים מן המלכות. הלכו ואמרו לר' אלעזר 
בן פרטא: רבי, כתבים רעים באו לנו מן המלכות. מה אתה אומר, נברח? והיה 
מתיירא לומר להם ברחו. ואמר להם ברמז: ולי אתם שואלים? לכו ושאלו את 
יעקב, ואת משה, ואת דוד. מה כתיב ביעקב? ויברח יעקב167,  וכן במשה: ויברח 
משה168,  וכן בדוד: ודוד ברח וימלט169. וכן הוא אומר: ֵלְך ַעִּמי ֹּבא ַבֲחָדֶריָך"170. 

בשעת הצורך, כאשר השעה עומדת להם לרשעים, מותר אפילו להחניף להם: 

"אמר הקדוש ברוך הוא: אני אמרתי לכם שתהיו מטמינין עצמכם, ותתנו מקום 
וימת171.  נבות  סוקל  כי  ביה:  כתיב  לכך  לשעה,  מקום  נתן  לא  נבות  לשעה. 
מרדכי עמד כנגד השעה, והיה לו להחניף לרשע. ולפי שעמד כנגד המן הרשע 
קמעא, כבר היו ישראל כלים מן העולם. דוד ברח וימלט מפני שאול. וכן ברח 

מפני אבשלום בנו"172. 

ההתכנסות פנימה בשעה קשה נראית כבריחה פחדנית מן האיום שבחוץ, אולם אפשר 
לתפוס אותה גם באופן חיובי כהתמקדות בעיקר. בשעה שאין לאדם יכולת לשלוט 
במה  יתרכז  אם  בתורה.  לעסוק  נפשו,  תוך  אל  פנימה  להתכנס  עליו  בחוץ,  בנעשה 
שהוא יכול לפעול, עשוי להתברר שדווקא שם מוקד העניינים, ומשם הוא יכול לעצב 

את פני העולם שבחוץ, לקבוע את אופיו, ולקרב את הישועה: 

166  יחזקאל כ"א. מכילתא בא יא.
167  הושע י"ב.
168  שמות ב'.

169  שמואל-א י"ט.
170  במדבר רבה כ"ג א'.

171  מלכים-א כ"ג.
172  תנחומא ויחי ו'. 
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לתלמידי  להם  יש  כך  בתורתו,  חדרים  חדרי  הוא  ברוך  להקדוש  שיש  "כשם 
חכמים לכל אחד ואחד חדרי חדרים בתורתו. ואם ראית שהיסורין ממשמשין 
ובאות עליך, רוץ לחדרי דברי תורה, ומיד היסורין בורחין ממך. שנא': לך עמי בא 

בחדריך וגו'. לכך נאמר: הביאני המלך חדריו נגילה ונשמחה בך"173. 

18	 ִלְוָיָתן	ָנָחׁש	ָּבִרַח	.

ַעל  ְוַהֲחָזָקה  דֹוָלה  ְוַהּגְ ה  ׁשָ ַהּקָ ַחְרּבֹו  ּבְ ְיהָֹוה  ִיְפקֹד  ּיֹום ַההּוא  ּבַ פרק כ“ז )א( 

ָּים. ר ּבַ ין ֲאׁשֶ ּנִ תֹון ְוָהַרג ֶאת ַהּתַ ִרַח ְוַעל ִלְוָיָתן ָנָחׁש ֲעַקּלָ ִלְוָיָתן ָנָחׁש ּבָ

הנקמה ברשעים היא טוטאלית, לא יישאר גורם אחד מחוץ לשליטה האלוהית. סמל 
לדבר הוא הלויתן. במעשה הבריאה הוחרג הלויתן מכל החיות והדגים, והוכרז כבריה 
הלויתן  ּבֹו175.  ְלַׂשֶחק  ָיַצְרָּת  ֶזה  ִלְוָיָתן  ַהְּגֹדִלים174.  ַהַּתִּניִנם  ֶאת  ֱאֹלִהים  ַוִּיְבָרא  מיוחדת: 
אינו עוד פרט תמים בבריאה. מפלצות הים נתפסו כאלטרנטיבה דמונית לאל, שעליו 
להלחם בהן כדי לשלוט בעולם. באה התורה והכניסה את המפלצות הללו אל תחום 

מלכותו, אין דבר מחוץ לתחומו. בריאתם היא הוכחה שיד ה' שולטת בעולם כולו. 

והדגישו את מורכבות הדברים, כביכול קיימת גם אפשרות של מרד,  חכמים תיארו 
ובריאת הים כרוכה בהריגתו של 'רהב' שרו: 

"אמר רב יהודה אמר רב: בשעה שביקש הקדוש ברוך הוא לבראות את העולם, 
אמר לו לשר של ים: פתח פיך ובלע כל מימות שבעולם. אמר לפניו: רבש"ע, 
די שאעמוד בשלי. מיד בעט בו והרגו. שנאמר: בכחו רגע הים ובתבונתו מחץ 

רהב"176. 

ָעֶליָך  ִהְנִני  התנין הוא מאלילי מצרים ומסמלי מלכותה. גם פרעה ראה עצמו כתנין: 
ַּפְרֹעה ֶמֶלְך ִמְצַרִים ַהַּתִּנים ַהָּגדֹול ָהֹרֵבץ ְּבתֹוְך ְיֹאָריו177. ביציאת מצרים ההתמודדות היא 

עם פרעה ואלוהיו, ומשה צווה להפוך את מטהו לנחש ולהחזירו. 

כ"ו(, לנאמר במכת הבכורות  )פרק  כאן  פורענות הרשעים  בין התיאור של  רב  דמיון 
במצרים )שמות י"ב(. 

173  תנא דבי אליהו רבה ו'.
174  בראשית א' כא.
175  תהלים ק"ד כו.

176  בבא בתרא ע"ד ב.
177  יחזקאל כ"ט ג.

ַהָּקָׁשה  ְּבַחְרּבֹו  ה'  ִיְפֹקד  ַההּוא  ַּבּיֹום  )א( 
ָּבִרַח  ָנָחׁש  ִלְוָיָתן  ַעל  ְוַהֲחָזָקה  ְוַהְּגדֹוָלה 
ְוַעל ִלְוָיָתן ָנָחׁש ֲעַקָּלתֹון ְוָהַרג ֶאת ַהַּתִּנין 

ֲאֶׁשר ַּבָּים.

 )יב( ּוְבָכל ֱאֹלֵהי ִמְצַרִים ֶאֱעֶׂשה ְׁשָפִטים 
ֲאִני ה'.

ֹיֵצא ִמְּמקֹומֹו ִלְפֹקד ֲעֹון  ִּכי ִהֵּנה ה'  )כא( 
ֹיֵׁשב ָהָאֶרץ ָעָליו 

ְתַכֶּסה עֹוד  ְוֹלא  ָּדֶמיָה  ָהָאֶרץ ֶאת  ְוִגְּלָתה 
ַעל ֲהרּוֶגיָה.

ְוָרָאה  ִמְצַרִים  ֶאת  ִלְנֹּגף  ה'  ְוָעַבר  )כג( 
ֶאת ַהָּדם ַעל ַהַּמְׁשקֹוף ְוַעל ְׁשֵּתי ַהְּמזּוֹזת 
ַהַּמְׁשִחית  ִיֵּתן  ְוֹלא  ַהֶּפַתח  ַעל  ה'  ּוָפַסח 
ָלֹבא ֶאל ָּבֵּתיֶכם ִלְנֹּגף. יב )כב( ּוְלַקְחֶּתם 
ַּבַּסף  ֲאֶׁשר  ַּבָּדם  ּוְטַבְלֶּתם  ֵאזֹוב  ֲאֻגַּדת 
ְוִהַּגְעֶּתם ֶאל ַהַּמְׁשקֹוף ְוֶאל ְׁשֵּתי ַהְּמזּוֹזת 

ִמן ַהָּדם ֲאֶׁשר ַּבָּסף.

ְּדָלְתָך  ּוְסֹגר  ַבֲחָדֶריָך  ֹּבא  ַעִּמי  ֵלְך  )כ( 
ַּבֲעֶדָך, ֲחִבי ִכְמַעט ֶרַגע ַעד ַיֲעָבר ָזַעם.

ִמֶּפַתח  ִאיׁש  ֵתְצאּו  ֹלא  ְוַאֶּתם  )כב(  יב 
ֵּביתֹו ַעד ֹּבֶקר.

ישעיהו חוזר אל התיאור הזה בסיפור הגאולה העתידה, גם שם התהליך כרוך במאבק 
ֶקֶדם  ִּכיֵמי  ְזרֹוַע ה' עּוִרי  ֹעז  ִלְבִׁשי  המחייב שינוי ערכים בעולם. וגם להלן: "עּוִרי עּוִרי 
ּדֹורֹות עֹוָלִמים, ֲהלֹוא ַאְּת ִהיא ַהַּמְחֶצֶבת ַרַהב ְמחֹוֶלֶלת ַּתִּנין. ֲהלֹוא ַאְּת ִהיא ַהַּמֲחֶרֶבת ָים 

ָמה ַמֲעַמֵּקי ָים ֶּדֶרְך ַלֲעֹבר ְּגאּוִלים )נ"א ט(."  ֵמי ְּתהֹום ַרָּבה ַהּׂשָ

יצורים מיתולוגיים כאלה קיימים גם בדמיונו של האדם, מפלצות הרובצות על חייו, 
וכנגד מציאות נפשית אפלה זו ניטש מאבק. ישעיהו מדבר לא רק על נחש, לויתן ותנין 
ממשיים וחומריים, אלא נגד המיתוס שיצרו בנפש האדם נחשים כאלה. האדם יצר 

אותם, ובאופן נלעג הוא גם אחוז אימה מפניהם.

פרעה השתמש בכוחות הרשע האלה, הם אלוהיו. אף ביקש לחקותם: 

"למה נס התנין? לפי שפרעה נמשל לתנין, שנאמר: 'התנים הגדול הרובץ בתוך 
יאוריו'. כשהיה משה יוצא מאצל פרעה היה אומר: אם יבוא אלי בן עמרם, אני 

הורגו ואני צולבו ואני שורפו, וכשהיה משה נכנס מיד נעשה פרעה מטה!"178.

הגדול",  "התנין  ברור:  המסר  בידו.  מטה  להיות  חזר  והתנין  בזנבו  החזיק  משה  אך 
המתיימר להיות שליט עליון, אינו אלא מטה בידי: "שבט אפי ומטה זעמי" )י' ה(.

על התנין, אך מטה  וביד חרטומיו השליטה  בידו  להוכיח שעדיין מצויה  ניסה  פרעה 
ברבון  מקורם  שבידם,  הכשפים  ומעשי  התנין  שגם  מתברר  מטותם,  את  בלע  אהרן 

העולמים, אשר "'אין עוד מלבדו' – אפילו לדברי כשפים"179.

178  שמות רבה ט' ב'.
179  סנהדרין ס"ז ב.



344345

פרק כז יא. פור התפוררה ארץ

מכאן ואילך בכל מכות מצרים בולע מטה האלוהים את פרעה וכל חילו: 

"מהו 'ויבלע מטה אהרן את מטותם'? אמר ר' אלעזר: נס בתוך נס. מלמד שחזר 
המטה להיות מטה כברייתו ובלע אותם. וכשראה פרעה הרשע כן, תמה ואמר: 

ומה אם יאמר למטה: בלע לפרעה ולכסאו, עכשיו הוא בולע אותו!"180.

בסופו של דבר יעלה בשרו של הלויתן בסעודת הצדיקים לעתיד לבוא. כלומר, כוחו 
ועוצמתו ישרתו את הטוב, ויסייעו בידי הצדיקים להגיע אל תכליתם. 

19	 שיר	הכרם	.

ן ִיְפקֹד  ה ּפֶ ֶקּנָ ֶרם ֶחֶמר ַעּנּו ָלּה: )ג( ֲאִני ְיהָֹוה נְֹצָרּה ִלְרָגִעים ַאׁשְ ּיֹום ַההּוא ּכֶ )ב( ּבַ

ָעה  ְלָחָמה ֶאְפׂשֳ ּמִ ִית ּבַ ִמיר ׁשַ ֵנִני ׁשָ ה: )ד( ֵחָמה ֵאין ִלי ִמי ִיּתְ ֶרּנָ ָעֶליָה ַלְיָלה ָויֹום ֶאּצֳ

י: ה ּלִ לֹום ַיֲעׂשֶ לֹום ִלי ׁשָ ה ׁשָ ָמעּוִּזי ַיֲעׂשֶ ה ָּיַחד: )ה( אֹו ַיֲחֵזק ּבְ ָבּה ֲאִציֶתּנָ

במשל הכרם )פרק ה'( תיאר ישעיהו את בוגדנות הכרם שעשה באושים, ואת אכזבת 
הדוד שהגיב בקנאה קשה ונקמה חמורה. כאן הוא חוזר אל הכרם בשיר נוסף, ועל אף 
זה הוא היפוכו של הקודם, הוא בא לתקן את הקלקול  לשונו העמומה ברור שכרם 

וזוכה בברכת שלום.
במקום שיר עונשו של הכרם הבוגדני, בא המהפך וחסד ה': 

ַיֲחֵזק ְּבָמעּוִּזי.ָּפֹרץ ְּגֵדרֹו ְוָהָיה ְלִמְרָמס,

ִמי ִיְּתֵנִני ָׁשִמיר ַׁשִיתְוָעָלה ָׁשִמיר ָוָׁשִית

ִלְרָגִעים ַאְׁשֶקָּנהְוַעל ֶהָעִבים ֲאַצֶּוה ֵמַהְמִטיר ָעָליו ָמָטר:

לשון הנביא דומה גם ללשונות שיר השירים:

ב( ַּבּיֹום ַההּוא ֶּכֶרם ֶחֶמר ַעּנּו ָלּה:
ִיְפֹקד  ֶּפן  ַאְׁשֶקָּנה  ִלְרָגִעים  ֹנְצָרּה  ה'  ֲאִני  )ג( 

ָעֶליָה ַלְיָלה ָויֹום ֶאֳּצֶרָּנה.

ָהמֹון  ְּבַבַעל  ִלְׁשֹלֹמה  ָהָיה  ֶּכֶרם  )יא( 
ָנַתן ֶאת ַהֶּכֶרם ַלֹּנְטִרים 

180  שמות רבה ט' ה'.

)ד( ֵחָמה ֵאין ִלי ִמי ִיְּתֵנִני ָׁשִמיר ַׁשִית ַּבִּמְלָחָמה 
ֶאְפֳׂשָעה ָבּה ֲאִציֶתָּנה ָּיַחד.

ָׁשלֹום  ִלי  ָׁשלֹום  ַיֲעֶׂשה  ְּבָמעּוִּזי  ַיֲחֵזק  אֹו  )ה( 
ַיֲעֶׂשה ִּלי.

)י( ֲאִני חֹוָמה ְוָׁשַדי ַּכִּמְגָּדלֹות ָאז ָהִייִתי 
ְבֵעיָניו ְּכמֹוְצֵאת ָׁשלֹום.

ִיְׂשָרֵאל  ּוָפַרח  ָיִציץ  ַיֲעֹקב  ַיְׁשֵרׁש  ַהָּבִאים  )ו( 
ּוָמְלאּו ְפֵני ֵתֵבל ְּתנּוָבה.

ִאם  ִנְרֶאה  ַלְּכָרִמים  ַנְׁשִּכיָמה  )יג(  ז' 
ֵהֵנצּו  ַהְּסָמַדר  ִּפַּתח  ַהֶּגֶפן  ָּפְרָחה 

ָהִרּמֹוִנים ָׁשם ֶאֵּתן ֶאת ֹּדַדי ָלְך.

)ז' כג( ְוָהָיה ַּבּיֹום ַההּוא ִיְהֶיה ָכל ָמקֹום ֲאֶׁשר 
ִית  ִמיר ְוַלּׁשַ ם ֶאֶלף ֶּגֶפן ְּבֶאֶלף ָּכֶסף ַלּׁשָ ִיְהֶיה ּׁשָ

ִיְהֶיה:

)יא( ִאיׁש ָיִבא ְּבִפְריֹו ֶאֶלף ָּכֶסף.
)יב( ַּכְרִמי ֶׁשִּלי ְלָפָני ָהֶאֶלף ְלָך ְׁשֹלֹמה 

ּוָמאַתִים ְלֹנְטִרים ֶאת ִּפְריֹו.

החמר  כרם  הכתוב:  כוונת  את  מבהירה  השירים  לשיר  ישעיהו  של  שירו  השוואת 
שהקדוש ברוך הוא נוצרו, הוא ככרם שלמה שהופקדו עליו נוטרים. המעוז הוא הרעיה 
ומציץ, כפריחת  והיא מוצאת שלום. הכרם פורח  ומגדלות כמעוז,  שנמשלה לחומה 

הגפן והנצת הרמונים באביב.

20	 ַהָּבִאים	ַיְׁשֵרׁש	ַיֲעֹקב.

)ז(  נּוָבה:  ּתְ ֵתֵבל  ְפֵני  ּוָמְלאּו  ָרֵאל  ִיׂשְ ּוָפַרח  ָיִציץ  ַיֲעקֹב  ֵרׁש  ַיׁשְ ִאים  ַהּבָ )ו( 

ה  ִריֶבּנָ ְלָחּה ּתְ ׁשַ ָאה ּבְ ַסאּסְ ֶהֶרג ֲהֻרָגיו הָֹרג: )ח( ּבְ הּו ִאם ּכְ הּו ִהּכָ ת ַמּכֵ ַמּכַ ַהּכְ

ִרי  ּפְ ל  ּכָ ְוֶזה  ַיֲעקֹב  ֲעוֹן  ר  ְיֻכּפַ זֹאת  ּבְ ָלֵכן  ָקִדים: )ט(  יֹום  ּבְ ה  ׁשָ ַהּקָ רּוחֹו  ּבְ ָהָגה 

ִרים  ֲאׁשֵ ָיֻקמּו  לֹא  צֹות  ְמֻנּפָ ִגר  ַאְבֵני  ּכְ ַח  ִמְזּבֵ ַאְבֵני  ל  ּכָ ׂשּומֹו  ּבְ אתֹו  ַחּטָ ָהִסר 

ם  ם ִיְרֶעה ֵעֶגל ְוׁשָ ר ׁשָ ְדּבָ ּמִ ח ְוֶנֱעָזב ּכַ ּלָ ָדד ָנֶוה ְמׁשֻ צּוָרה ּבָ י ִעיר ּבְ ִנים:  )י( ּכִ ְוַחּמָ

אֹות ְמִאירֹות אֹוָתּה  ים ּבָ ַבְרָנה ָנׁשִ ָ ּשׁ יבֹׁש ְקִציָרּה ּתִ ה ְסִעֶפיָה: )יא( ּבִ ץ ְוִכּלָ ִיְרּבָ

ּיֹום  ּנּו: )יב( ְוָהָיה ּבַ הּו ְויְֹצרֹו לֹא ְיֻחּנֶ ן לֹא ְיַרֲחֶמּנּו עֹׂשֵ ינֹות הּוא ַעל ּכֵ י לֹא ַעם ּבִ ּכִ

טּו ְלַאַחד ֶאָחד  ֻלּקְ ם ּתְ ָהר ַעד ַנַחל ִמְצָרִים ְוַאּתֶ ּבֶֹלת ַהּנָ ִ ַההּוא ַיְחּבֹט ְיהָֹוה ִמּשׁ

ֶאֶרץ  דֹול ּוָבאּו ָהאְֹבִדים ּבְ ׁשֹוָפר ּגָ ַקע ּבְ ּיֹום ַההּוא ִיּתָ ָרֵאל: )יג( ְוָהָיה ּבַ ֵני ִיׂשְ ּבְ

ָלִם: ירּוׁשָ ַהר ַהּקֶֹדׁש ּבִ ֲחוּו ַליהָֹוה ּבְ ּתַ ֶאֶרץ ִמְצָרִים ְוִהׁשְ ִחים ּבְ ּדָ ּור ְוַהּנִ ַאּשׁ
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הבטחת	הגאולה
ַהָּבִאים ַיְׁשֵרׁש ַיֲעֹקב )ו(. מי הם 'ַהָּבִאים', לאן? ומהי ההשרשה?

במילה  נאחז  הכתוב  למצרים181.  ישראל  ירידת  על  העבר,  על  זאת  לפרש  אפשר  א. 
ומזכיר  ִמְצָרְיָמה182.  'ַהָּבִאים'  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ְׁשמֹות  ְוֵאֶּלה  במצרים:  האמורה  המשותפת 
לעם כיצד ירדו למצרים, השרישו שם שורש ונהיו לעם גדול, "ּוָמְלאּו ְפֵני ֵתֵבל ְּתנּוָבה". 

בהמשך דבריו קיימים קשרים נוספים. הנביא מזכיר שוב את מצרים: ְוָהָיה ַּבּיֹום ַההּוא 
ִיְׂשָרֵאל... ּוָבאּו  ְּבֵני  ְלַאַחד ֶאָחד  ְוַאֶּתם ְּתֻלְּקטּו  ַנַחל ִמְצָרִים  ַהָּנָהר ַעד  ֹּבֶלת  ַיְחֹּבט ה' ִמּׁשִ
ם )יב- ָהֹאְבִדים ְּבֶאֶרץ ַאּׁשּור ְוַהִּנָּדִחים ְּבֶאֶרץ ִמְצָרִים ְוִהְׁשַּתֲחוּו ַלה' ְּבַהר ַהֹּקֶדׁש ִּבירּוָׁשלִָ
ִמְצַרִים  ִמַּיד  ְלַהִּצילֹו  ָוֵאֵרד  בסנה:  ה'  להבטחת  דומה  הנדחים  להשבת  ההבטחה  יג(. 

ּוְלַהֲעֹלתֹו ִמן ָהָאֶרץ ַהִהוא ֶאל ֶאֶרץ טֹוָבה ּוְרָחָבה183.

ִיְׂשָרֵאל ָּפרּו  ּוְבֵני  )ו(, ובמצרים:  ְפֵני ֵתֵבל ְּתנּוָבה  ּוָמְלאּו  ִיְׂשָרֵאל  ּוָפַרח  ָיִציץ  כאן נאמר: 
ַוִּיְׁשְרצּו ַוִּיְרּבּו ַוַּיַעְצמּו ִּבְמֹאד ְמֹאד ַוִּתָּמֵלא ָהָאֶרץ ֹאָתם184. 

שם היכו המצרים את ישראל: ַוַּיְרא ִאיׁש ִמְצִרי ַמֶּכה ִאיׁש ִעְבִרי ֵמֶאָחיו185. ְוִהֵּנה ֲעָבֶדיָך 
ֻמִּכים ְוָחָטאת ַעֶּמָך186. על כך היכה אותם ה': "ְוָׁשַלְחִּתי ֶאת ָיִדי ְוִהֵּכיִתי ֶאת ִמְצַרִים ְּבֹכל 
ִנְפְלֹאַתי"187, וכאן חוזר הנביא אל ההכאה: ַהְּכַמַּכת ַמֵּכהּו ִהָּכהּו ִאם ְּכֶהֶרג ֲהֻרָגיו ֹהָרג )ז(. 
ֹּבֶלת  ומבטיח כי בעת הגאולה ישוב ה' להכות במצרים: ְוָהָיה ַּבּיֹום ַההּוא ַיְחֹּבט ה' ִמּׁשִ

ַהָּנָהר ַעד ַנַחל ִמְצָרִים )יב(.

חכמים הצביעו על בואו של העונש השמיימי מידה כנגד מידה באופן מושלם. באותו 
מקל בו היכו, בו גם הוכו: 

"ַהְּכַמַּכת ַמֵּכהּו ִהָּכהּו - רבי יהודה ורבי נחמיה. רבי יהודה אומר: במקל שהיכו 
שהיכו  חדה(  )חרב  באספטי  אומר:  נחמיה  רבי  לקו.  בו  ישראל  את  המצרים 

המצרים את ישראל בו לקו"188. 

הכתוב מזכיר את יציאת מצרים ומשווה אליה את הגאולה העתידה, ועל כן יש לקרוא 
את הכתוב בניחותא ולא בתמיהה: ַהְּכַמַּכת ַמֵּכהּו ִהָּכהּו ִאם ְּכֶהֶרג ֲהֻרָגיו ֹהָרג )ז(, כשם 
שפרעה נענש מידה כנגד מידה: "הם טבעום במים ואני טבעתים במים"189, כך ה' יכה 

181  רש"י.
182  שמות א' א.
183  שמות ג' ח.
184  שמות א' ז.

185  שמות ב' יא.
186  שמות ה' טז. 

187  שמות ג' כ.
188  פסיקתא דרב כהנא י"א ד', וילקוט שמעוני כאן. 

189  רש"י כ"ז ז.

סאה  באותה  )ח(,  ְּתִריֶבָּנה  ְּבַׁשְלָחּה  ְּבַסאְּסָאה  עצמה:  מכה  באותה  ישראל  מכי  את 
ומידה שהרגו בבני ישראל - באותו אופן נהרגו גם הם. 

ַוְיִהי ְּבַׁשַּלח ַּפְרֹעה ֶאת ָהָעם190. וָהָגה  'ְּבַׁשְלָחּה' -  גם מבחינה לשונית הושוו הדברים: 
ְּברּוחֹו ַהָּקָׁשה ְּביֹום ָקִדים, מזכיר את בקיעת הים, ְּברּוַח ָקִדים ַעָּזה191. 

יציאת מצרים באה אפוא ללמד על ההווה. אם יסירו בני ישראל את חטאתם, יהיו גם 
עתה ראויים לנס כבימי יציאת מצרים.

ב. אך אפשר לפרש את הפסוק על העתיד. ַהָּבִאים, "אל הימים הבאים"192, או "האנשים 
לעקור,  פרושו  ל'שרש'  ומנוגדות.  כפולות  הוראות  שר"ש  לפעל  בעתיד"193.  הבאים 
לרעיון  רומזת  ַיְׁשֵרׁש  המילה  ולהצמיח.  לטעת  פרושו  ול'השריש'  ולאבד,  להשמיד 

המורכב ששני הדברים אמת: ש"ייסורים ממרקים", ו"את אשר יאהב ה' יוכיח". 

לעתיד לבוא יתברר שהעונש הכואב הביא טובה. וכמו שמן הזרע הנרקב באה הצמיחה, 
ַיְׁשֵרׁש  כך עקירתם של ישראל וגלותם, היא שתחזיר אותם לחיים מתוקנים, ַהָּבִאים 
ישראל  ואילו  אבדן,  עד  ומוחלט,  סופי  היה  האומות  עונש  ִיְׂשָרֵאל.  ּוָפַרח  ָיִציץ  ַיֲעֹקב, 
ונבנים מחדש. משום כך כאשר הקדוש ברוך הוא  נענשים ואחר קמים מן החורבות 
רואה שסאת ישראל גדושה, 'הגה ברוחו הקשה ביום קדים', ממהר הוא להביא עליהם 
את מידת הדין שתפגע בהם כראוי להם, אבל תכפר בכך על עוונם, תסיר את חטאם, 

ומן הפורענות תצמח הטובה. 

הגלות והגאולה אינן שתי התרחשויות שונות, אלא הן כרוכות זו בזו, הגאולה צומחת 
מתוך הגלות. כך היה במצרים, שהגלות בה בוודאי לא הייתה עונש, אלא שלב מתוכנן 
העלייה,  לצורך  הייתה  למצרים  ישראל  ירידת  ותכלית  ועיצובו.  העם  בניית  בתהליך 
הגאולה. וכך גם הגלויות הבאות, הן לא עונש אלא כור היתוך, ממנו יבשיל ויבקע העם 

אל הגשמת ייעודו.

גאולה  רק  אינה  ישראל  שגאולת  מורה  )ו(,  ְּתנּוָבה194  ֵתֵבל  ְפֵני  ּוָמְלאּו  הפסוק  סיום 
לעצמם אלא גאולה כללית, אוניברסאלית, המביאה תיקון, פדות וטוב לכול. פיזורם 
של ישראל בין האומות תרם לחיזוק הזיקה בינם ובין העולם. וכאשר ישובו לארצם 
וישתרשו בה מחדש, לא ייתכנסו בה לעצמם בלבד, אלא יעלו ציץ ויעשו פרי לעולם 

כולו. 

190  שמות י"ג יז.
191  שמות י"ד.

192  רד"ק כ"ז ו: כלומר הימים הבאים והוא זמן הישועה )כמו: הנה ימים באים נאם ה' והקמותי לדוד 
צמח צדיק וגו'(, ואז בימים ההם ישרש יעקב.

193  מלבי"ם.
194  "תנובה", אותיות "תבונה", ואותיות "תנו בה", הן נתינה. ו"כל הנותן בעין יפה הוא נותן", ישראל 

צריכים להעניק בשלימות.
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פרק כז יא. פור התפוררה ארץ

מעין  נסתרים  ההשתרשות  של  הראשונים  שלביה  אך  מתחיל195,  הצמיחה  תהליך 
האדם, רק לבסוף יתגלו תוצאותיו המפוארות לעין כול. כך גם במשמעות הלאומית. 
כאשר עם ישראל נמצא בגלות ויורד לשפל המדרגה, עדיין הנקודה הפנימית מאירה 
בו, ומן הגרעין הזה יוצא השורש שָיִציץ ּוָפַרח ִיְׂשָרֵאל. ירידת ישראל למצרים מניעה 
הגאולה  רק  לא  הגאולה,  תהליך  העם  בלב  משתרש  בה  גדולה,  צמיחה  של  תהליך 

ממצרים, אלא גם כל הגאולות שלעתיד לבוא. 

מן העם יש ללמוד גם על הנפש הפרטית. הנשמה יורדת אל העולם ומתלבשת בגוף, 
זו היא צורך עלייה. שורשיה  גולה מאיגרא רמה לבירא עמיקתא, אלא שירידה  היא 

בשמים הם העיקר, ובהם הכול כבר כלול ונמצא. 

המצוות גם הן גרעיני חיים שירדו מלמעלה ונזרעו בארץ. הן מתלבשות בדברים גשמיים, 
הציצית בצמר, התפילין בעור, ובאמצעותן מושכת הנשמה את האור מלמעלה למטה. 
זרעים אלה יכו שורש, יצמיחו פירות, ויחברו את העולם הזה אל אלוהיו. אור זה יתגלה 
לעתיד לבוא. אדמת המצוות בה הן נזרעות וצומחות הן הארץ ועם ישראל, הנקרא גם 
הוא "ארץ חפץ"196 של ה'. העם נזרע: "וזרעתיה לי בארץ"197. המצוות אינן פועלות דבר 
נמצא  ומאירות.  הן מצמיחות  אז  בישראל,  נזרעות  הן  רק כאשר  כשהן לעצמן, אלא 

ש'מחשבתם של ישראל' קדמה לכל דבר, אפילו לתורה. 

סיבת הגלות היא חטא העבודה הזרה שהכריע את הכף לחובת ישראל: 

ִגר  ְּכַאְבֵני  ִמְזֵּבַח  ַאְבֵני  ָּכל  ְּבׂשּומֹו  ַחָּטאתֹו  ָהִסר  ְּפִרי  ָּכל  ְוֶזה  ַיֲעֹקב  ֲעֹון  ְיֻכַּפר  ְּבֹזאת  ָלֵכן 
ְמֻנָּפצֹות ֹלא ָיֻקמּו ֲאֵׁשִרים ְוַחָּמִנים )ט(. "אע"פ שיש בם עונות אחרים זהו עיקר עוונם, 
הצגת  היא  מחטא,  יותר  היא  זרה  עבודה  אותם"198.  עובדים  שהם  וחמנים  האשרים 
אלטרנטיבה, העדפת אל זר על פני הקדוש ברוך הוא. היא מציבה סימן שאלה על עצם 
הקשר ומקימה לו מערכת חלופית. על כן עבודה זרה היא בגידה וזנות, ומעוררת קנאת 

שמים: 

"טעם הקנאה כי ישראל סגולת השם הנכבד אשר הבדילם לו. והנה אם העם 
שלו, משרתיו, פונים אל אלהים אחרים, יקנא בהם השם כאשר האיש מקנא 
כן  יאמר הכתוב  ולא  אדון אחר.  לו  ובעבדו בעשות  בלכתה לאחרים,  באשתו 

בשאר העמים אשר חלק להם צבאות שמים"199. 

בעקבותיה יגורש עם ישראל ממקומו של הקדוש ברוך הוא, מארץ ישראל. על כן פונה 
ניפוץ  יהיה  ומזרזו לנטוש את עבודת האלילים, פרי התשובה  ישראל  הנביא אל עם 

195  על פי דברים של הרבי מחב"ד, רמ"מ שניאורסון.  
196  מלאכי ג' יב.  
197  הושע ב' כה.

198  רד"ק.
199  רמב"ן שמות כ' ג.

אבני מזבחות האלילים והסרתם, והתוצאה חזרה אל ה' ואל הארץ. 

ִעיר  ִּכי  הפסוק מתאר את תהליך נפילתה של עיר המבצר הגדולה, שלב אחר שלב: 
ִּביֹבׁש  ְסִעֶפיָה.  ְוִכָּלה  ִיְרָּבץ  ְוָׁשם  ֵעֶגל  ִיְרֶעה  ָׁשם  ַּכִּמְדָּבר  ְוֶנֱעָזב  ְמֻׁשָּלח  ָנֶוה  ָּבָדד  ְּבצּוָרה 
ְיַרֲחֶמּנּו  ֵּכן ֹלא  ַעל  ִּבינֹות הּוא  ַעם  ִּכי ֹלא  ְמִאירֹות אֹוָתּה  ָּבאֹות  ָנִׁשים  ַבְרָנה  ִּתּׁשָ ְקִציָרּה 

ֹעֵׂשהּו ְוֹיְצרֹו ֹלא ְיֻחֶּנּנּו )י יא(. 

ָּבָדד. ב. גם אנשי העיר נטשו אותה,  ִעיר ְּבצּוָרה  ִּכי  א. היא נעזבת על ידי בני בריתה, 
עד שהפכה ָנֶוה ְמֻׁשָּלח ְוֶנֱעָזב ַּכִּמְדָּבר. ג. מקום ההפקר הופך למקום מרעה, והצאן לא 
ישאיר שם דבר: ָׁשם ִיְרֶעה ֵעֶגל ְוָׁשם ִיְרָּבץ ְוִכָּלה ְסִעֶפיָה. הוא יכלה כל שניתן לאכילה. 
ַבְרָנה, ואת אלה יטלו הנשים: ָנִׁשים ָּבאֹות  ד. יישארו ענפים יבשים, ִּביֹבׁש ְקִציָרּה ִּתּׁשָ

ְמִאירֹות200 אֹוָתּה. 

כלפי מי הדברים אמורים? הכתוב יכול להתפרש בשני כיוונים: 

א. אם לא יחזרו ישראל בתשובה, תיחרב עירם הבצורה )ירושלים או שומרון( ותהפוך 
מקום מרעה לעגלים201 ולצאן. "כל אומה אפילו יהיו חלשים כנשים, ירעו לה וישחיתו 
אותם"202. המסקנה היא ִּכי ֹלא ַעם ִּבינֹות הּוא ַעל ֵּכן ֹלא ְיַרֲחֶמּנּו ֹעֵׂשהּו ְוֹיְצרֹו ֹלא ְיֻחֶּנּנּו 
)יא(. "ישראל עתה אינו עם בינות. שאילו היה עם בינות היה מתבונן בעצמו ורואה כי 

כל זה הרע בא לו, על שעזב את ה'".

ה( כסמל לקרית הרשע,  כ"ו  ב,  )כ"ה  'העיר הבצורה' הופיעה בפרקים אלה  ב. אולם 
שהנביא בישר את חורבנה. על כן מסתבר שיש לפרש זאת על אומות העולם. הנביא 
ְוִכָּלה  ִיְרָּבץ  ְוָׁשם  ֵעֶגל  ִיְרֶעה  ָׁשם  חוזר כאן אל עיר הרשע ומתאר את חורבנה הגמור: 
עיר  זאת,  ו"בעשותם  בתשובה,  ויחזור  האליל  מזבחות  את  ינתץ  ישראל  עם  ְסִעֶפיָה. 
כמדבר..."203.  ונעזב  מיושביו,  משולח  יהיה  והנווה  בדד,  תהיה  ישמעאל  של  בצורה 

והנשים ילקטו את העצים בערי הגויים, כי 'לא עם בינות הוא'. 

חכמים ראו זאת כמשל נועז, ָׁשם ִיְרֶעה ֵעֶגל ְוָׁשם ִיְרָּבץ ְוִכָּלה ְסִעֶפיָה, אין מדובר ב'עגל' 
הצרה  מתוך  יבוא  והוא  המשיח,  הוא  ה'עגל'  לעגל.  כאן  שנמשל  באדם  אלא  סתמי, 
ה'עגל' שיחריבנה.  יושב בה כבר  ופורחת, אך  בנויה  יושבת  ובה. העיר  עצמה, ממנה 

המשיח יצמח מתוך קרית הרשע עצמה, ומשם יבוא ויחריבנה, אמרו: 

פרעה  של  כתרו  נוטל  והוא  התינוק(,  )למשה  ומחבקו  מנשקו  פרעה  "היה 

200  ְמִאירֹות משמעו: א. מלשון אסיפה כמו "אריתי מורי" )שיר השירים ה' א(, "אורה וסלו" )בבא בתרא 
פ"ב ב( כלומר, הנשים ילקטו את הענפים היבשים )מנחם(. ב. מלשון בעירה, כמו "ולא תאירו מזבחי 
חינם" )מלאכי א' י(, היינו שהנשים הבעירו את הענפים היבשים כדי להתחם בהם )דונש(. המלבי"ם 

קשר את שני הפירושים יחד: "ונשים באות – ומלקטות את הקציר, להאיר בהן אש". 
201  ִיְרֶעה ֵעֶגל, אולי רמז לפרעה מלך מצרים, ככתוב: ֶעְגָלה ְיֵפה ִפָּיה ִמְצָרִים )ירמיה מ"ו כ(.

202  רד”ק.
203  רש"י.
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פרק כז יא. פור התפוררה ארץ

ומשימו על ראשו, כמו שעתיד לעשות לו כשהיה גדול. וכן הקדוש ברוך הוא 
אמר לחירם: ָואֹוִצא ֵאׁש ִמּתֹוְכָך ִהיא ֲאָכַלְתָך204, וכן בת פרעה מגדלת מי שעתיד 
ליפרע. ואף מלך המשיח שעתיד ליפרע מאדום, יושב עמהם במדינה. שנאמר: 

ָׁשם ִיְרֶעה ֵעֶגל ְוָׁשם ִיְרָּבץ וגו'205.

21	 ַבְרָנה. ִּביבֹׁש	ְקִציָרּה	ִּתּׁשָ
הכתוב מדמה את האומות לעץ שהתייבשו שורשיו וענפיו והוא מאבד את חיוניותו, 

ובמקום לעשות פירות הוא נשבר והופך לחומר הסקה. 

יונקים  הלאומיים  החיים  הרוחנית.  הנקודה  את  הזה  הלאומי  במשל  חדדו  חכמים 
את לחלוחיתם מרמתו המוסרית והערכית של העם. מעשי צדקה וחסד מחזקים את 
אושיות החברה ומעצימים את קיומה. גם אומות רשעות יכולות להצליח, אם קיימת 
בתוכן עדיין תשתית חברתית איתנה, ועוצמתן המורלית גבוהה. במקרה כזה מתרחש 
מהלך פרדוקסלי, מעשיהם הטובים מקיימים אותם ומחזקים את קידום מטרותיהם 
ענפי  יתייבשו  רק כאשר  כי  לעולם,  יבואו מעשים אלה  היה שלא  עדיף  המרושעות. 

האומות מלתת פירות וזכויות, רק אז תישבר זרועם.

בהתאמה דרשו חכמים: 

"תניא: אמר להם רבן יוחנן בן זכאי: כשם שהחטאת מכפרת על ישראל, כך צדקה 
מכפרת על אומות העולם. איפרא הורמיז אימיה דשבור מלכא שדרה ארבע 
וקבלינהו,  דרבא  קמיה  שדרינהו  קבלינהו.  ולא  אמי  דרבי  לקמיה  דינרי  מאה 
לרבי  דינר  הורמיז אמו של המלך שבור שלחה ארבע מאות  )תרגום: איפרא 
אמי לצדקה, ולא קיבל. שלחה לרבא וקיבל, משום שלום מלכות( משום שלום 

מלכות. שמע רבי אמי איקפד. אמר: לית ליה ביבש קצירה תשברנה?" 

קבלת צדקה משר גוי אסורה, משום שהיא מעניקה לו לגיטימציה, ובזכותה תתקיים 
מלכותו הרשעה206.

204  יחזקאל כ"ח יח.
205  שמות רבה א' כ"ו. ובזוהר ח"ג רנב א: שם ירעה עגל: דא משיח בן יוסף, דאתמר ביה )דברים ל"ג 
יז( בכור שורו הדר לו, ושם ירבץ: דא משיח בן דוד. וכן בסנהדרין צ"ח א: אימת אתי משיח? - אמר 
ליה: זיל שייליה לדידיה. - והיכא יתיב? - אפיתחא דרומי. - ומאי סימניה? - יתיב ביני עניי סובלי 

חלאים, וכולן שרו ואסירי בחד זימנא, איהו שרי חד ואסיר חד. אמר: דילמא מבעינא, דלא איעכב.

206  הפוסקים האחרונים צמצמו את תחולת ההלכה הזאת רק לצדקה של גורמים שלטוניים שהיא 
עשויה לחזק אותם: 

יו"ד שלח: לא שייך ביבוש קצירה רק במלך ושר שהוא כדי שתמשך מלכותן  שו"ת בית שערים,   
ור"י. אבל במקבל צדקה מגוי הדיוט יחידי אינו  ולהאריך הגלות, כמו אמיא דשבור מלכא, ברבא 
נמשך מלכותן בזכותו ואין כאן אריכות גלות ול"ש ביבוש קצירה כלל ודו"ק בלשון המחבר דתחילה 

"ְוָהָיה ַּבּיֹום ַההּוא ִיָּתַקע ְּבׁשֹוָפר ָּגדֹול ּוָבאּו ָהֹאְבִדים ְּבֶאֶרץ ַאּׁשּור ְוַהִּנָּדִחים ְּבֶאֶרץ ִמְצָרִים 
)יג("207. ׁשֹוָפר ָּגדֹול, הינו חלק קבוע בהכנה להופעה האלוהית. כך במעמד הר סיני: ְוֹקל 
ֹׁשָפר ָחָזק ְמֹאד ַוֶּיֱחַרד ָּכל ָהָעם ֲאֶׁשר ַּבַּמֲחֶנה208. וכך בהופעה לה זכה אליהו בהר חורב: 
ְוִהֵּנה ה' ֹעֵבר ְורּוַח ְּגדֹוָלה ְוָחָזק ְמָפֵרק ָהִרים ּוְמַׁשֵּבר ְסָלִעים ִלְפֵני ה', ֹלא ָברּוַח ה', ְוַאַחר 
ָהרּוַח ַרַעׁש ֹלא ָבַרַעׁש ה'209. הוא ביטוי לפעולה שמיימית החורגת מסדרי העולם, ואף 
הורסת אותם. 'ׁשֹוָפר ָּגדֹול' בגאולת העתיד מציין גאולה שמיימית, פתאומית, הפורצת 
סדרים וגבולות ומחוללת מהפך היסטורי. בפסוק המהלך מתרחש במקומות שונים, 
בבת אחת,  להושיע  לה'  אין מעצור  כי  ומצרים(,  )אשור  שונה  מדינית  ומול מציאות 
ולהשיב את נדחי ישראל. כאשר הנביא מקדים ומבשר את בוא הגאולה, הוא מדלג 
על מהמורות ההווה, ומכשיר כבר את הלבבות והמעשים לקראת המציאות העתידה.

פזורי  את  המכנס  הגאולה,  של  הגיאוגרפי  המרחב  היקף  את  מציין  הגדול  השופר 
ישראל מכל העולם כולו, מאשור ומצרים, אל הארץ. אך גדולתה של הגאולה אינה 
יש בה התייחסות  יחד עם כלליותה,  ומבטלת את ערכו המיוחד של הפרט.  מוחקת 

אישית לכל אחד ואחד: 'ְוַאֶּתם ְּתֻלְּקטּו ְלַאַחד ֶאָחד ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל' )יב(.

נקט ליטול צדקה מן העכו"ם ובס"ב נקט מלך או שר ששלח ממון וכו'. 
וכן בשו"ת דעת כהן )עניני יו"ד( סימן קלב: כל הטעם דביבוש קצירה תשברנה, שזה קאי על המשכת   

המלכות, אין שייך כ"א בצדקה שבית המלכות נותן, אבל בנכרים יחידים לא שייך טעם זה.
בשו"ת בשו"ת זרע אמת )חיו"ד סימן קיב, דף קלב ב, הובא ביביע אומר ח"ז או"ח כ"ב(: האי טעמא   
ד'ביבוש קצירה תשברנה', הוא איסור קלוש מאד, ומשום עילה כל שהיא דחינן ליה בקום ועשה, 
)והוסיף שם דף קל"א ע"ג(, דהיינו טעמא משום שאין זה איסור ממש אלא דלאו משנת חסידים 
הוא להחזיק ידי הרשעים עובדי ע"ז, בקצת לחלוחית של זכות, לפי שאין הקדוש ברוך הוא נפרע 
מהם עד שתתמלא סאתם )סוטה ט' א(. וכביכול יהיה הקדוש ברוך הוא מוכרח להאריך אפו עמהם, 
כדכתיב ארך אפים אף לרשעים )עירובין כ"ב א( ואמרינן התם אלמלא מקרא כתוב א"א לאומרו, 
ומשלם לשונאיו אל פניו להאבידו, כאדם שנושא משוי על פניו ומבקש להשליכו ממנו. והכי נמי 
כתיב בישעיה חמה אין לי מי יתנני שמיר ושית, וכמ"ש בע"ז )ד' א(. ובאמת שהדבר ברור שאין אורך 
גלותינו תלוי אלא בנו, וכמו שאמרו )סנהדרין צח א( היום אם בקולו תשמעו, ואמרו עוד )שם צ"ז 

ב( כלו כל הקיצים ואין הדבר תלוי אלא בתשובה. 
207  הדרשנים אמרו: כל האובדים יחזרו, הן אלה שנמצאים ב'ארץ אשור' ושקועים בתענוגות העולם 
)"אשור" מלשון "אושר ותענוג"(, והן הנידחים בארץ מצרים, הנמצאים בצרה ובמיצר, כולם ייגאלו 

ויבואו להשתחוות בהר הקודש בירושלים.
208  שמות י"ט טז.

209  מלכים-א י"ט יא.
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פרק כח יב. תוכחה וישועה

יב.	תוכחה	וישועה

שש	קריאות	‘הוי’	
חטיבה זו בספר )פרקים כח-לה( כוללת שוב שש קריאות 'הוי'210, ועוד שתי נבואות 

נספחות:

א. תוכחה למלכות ישראל 'הוי עטרת גאות שכורי אפרים' - המסרבת לשמוע לדברי 
הנבואה )כ"ח(. ב. מצור ירושלים והבטחת ההצלה, מחוברת אל תוכחה ליראים את ה' 
'מצות אנשים מלמדה' )כ"ט א-יד( . ג. תוכחה לעוברים עבירות בסתר )כ"ט טו-כד(. 
ד. אשור יפול בגבורת ה', ולא בסיוע מצרים )ל'(. ה. הבוטחים במצרים יפלו, ירושלים 
תינצל מידי אשור, ותיווסד מלכות של צדק, שפע וברכה )ל"א-ל"ב(. ו. מפלת האויבים 
ותשועת ירושלים )ל"ג(. ז. נספחים לקריאות 'הוי': נבואות על חורבן אדום )ל"ד(. ח. 

תשועת ישראל )ל"ה(.

א(	הֹוי	ֲעֶטֶרת	ֵּגאּות	ִׁשֹּכֵרי	ֶאְפַרִים
ר ַעל רֹאׁש  ּכֵֹרי ֶאְפַרִים ְוִציץ ֹנֵבל ְצִבי ִתְפַאְרּתֹו ֲאׁשֶ אּות ׁשִ כ"ח )א( הֹוי ֲעֶטֶרת ּגֵ

ֶזֶרם  ַער ָקֶטב ּכְ ָרד ׂשַ ֶזֶרם ּבָ ץ ַלאדָֹני ּכְ ה ָחָזק ְוַאּמִ ָמִנים ֲהלּוֵמי ָיִין: )ב( ִהּנֵ יא ׁשְ ּגֵ

אּות  ּגֵ ֲעֶטֶרת  ָרַמְסָנה  ּתֵ ַרְגַלִים  ּבְ )ג(  ָיד:  ּבְ ָלָאֶרץ  יַח  ִהּנִ ׁשְֹטִפים  יִרים  ּבִ ּכַ ַמִים 

ָמִנים  יא ׁשְ ר ַעל רֹאׁש ּגֵ ּכֹוֵרי ֶאְפָרִים: )ד( ְוָהְיָתה ִציַצת ֹנֵבל ְצִבי ִתְפַאְרּתֹו ֲאׁשֶ ׁשִ

ה: ס ַכּפֹו ִיְבָלֶעּנָ עֹוָדּה ּבְ ר ִיְרֶאה ָהרֶֹאה אֹוָתּה ּבְ ֶטֶרם ַקִיץ ֲאׁשֶ ִבּכּוָרּה ּבְ ּכְ

רב  שימוש  וצלילים,  מילים  על  חזרות  מלים,  משחקי  בריבוי  מאופיינת  זו  נבואה 
בדימויים ותחביר תמציתי המוותר על מלות מעבר.

פרק כ"ח מתחלק לשישה חלקים. א. תוכחה לאפרים )א-ד(. ב. הבטחה לשארית )ה-
ו( ג. תוכחה למנהיגי העם )ז-ח( ד. תוכחה ללועגים לנביא )ט-יג( ה. תוכחה למדינאים 

)יד-כב(. ו. משלי עובדי האדמה )כג-כו, כז-כט(.

210  'הֹוי', היא מילת קריאה. היא יכולה לבוא כאות צער, קינה ואבל: ַוִּיְסְּפדּו ָעָליו הֹוי ָאִחי )מלכים א י"ג 
ל. וכן ירמיהו כ"ב יח(. או כקריאת אזהרה ואיום. קריאה זו מופיעה ארבעים ותשע פעמים במקרא. 
בישעיהו עשרים ושתיים פעמים, שש קריאות כאלה בפרק ה', ושש בראש פרקי ה'הוי'. בנחמות 
ישעיהו מופיעות שלוש קריאות 'הוי' בלבד, אולי מפני שאין אלה פרקי תוכחה, ואין בהם מקום 

לקריאות צער ואיום. שמונה פעמים בירמיה, חמש פעמים בחבקוק כולם בפרק ב'.

תוכחה	לאפרים	.	1
וזיתי שמן, אך  יושבת בשומרון על גאיות פוריים מלאי גפנים  מלכות אפרים הגאה 
מצבה הרוחני המוסרי רעוע. היא הפכה לחברה הדוניסטית ואגוצנטרית, שכל עניינה 
במיצוי הנאות העולם, שכרות1 ושמן ערב. תרבות נהנתנית זו היא רעל רוחני, שיוליד 
ֹנֵבל2. שומרון תהיה למרמס,  ִציץ  בסופו גם שחיתות מוסרית. על כן אין כתרה אלא 

תיבלע ותיעלם כביכורי התאנים הנלקטות בתאווה על ידי העוברים ושבים.

היין הוא ברכה גדולה. ייצור היין הוא הדרך המרכזית לשמר את סוכרי הענבים כאוכל 
תועלת  תוספת  הם  השותים,  אצל  מולידה  ששתייתו  והשמחה  הטובה  והרוח  מזין. 
ִעיֹרה  ַלֶּגֶפן  ֹאְסִרי  יין:  בריבוי  יהודה  שבט  את  יעקב  בירך  כן  על  אדם3.  לכל  וברכה 
ּוְלֶבן ִׁשַּנִים  ִמָּיִין  ֵעיַנִים  ַחְכִליִלי  ֲעָנִבים סּוֹתה.  ַּבַּיִין ְלֻבׁשֹו ּוְבַדם  ְּבִני ֲאֹתנֹו ִּכֵּבס  ְוַלּׂשֵרָקה 
ֵמָחָלב4. וכן משבח משל יותם: ַוֹּתאֶמר ָלֶהם ַהֶּגֶפן ֶהֳחַדְלִּתי ֶאת ִּתירֹוִׁשי ַהְמַׂשֵּמַח ֱאֹלִהים 

ַוֲאָנִׁשים ְוָהַלְכִּתי ָלנּוַע ַעל ָהֵעִצים5. 

אחד.  ששורשם  כך  על  ומצביע  לשכרות,  הגאווה  את  קושר  ֶאְפַרִים'  ִׁשֹּכֵרי  ֵּגאּות  'עֶטֶרת  הפסוק    1
הגאווה היא סוג של שיכרון, היא מטעה את האדם לראות מראות שווא, להעריך את עצמו יתר 
"הֹוי  בהרחבה:  זאת  ביאר  הרב  מרן  והיתרונות.  המעלות  כל  את  לזכותו  ולזקוף  בו,  שיש  מה  על 
ֲעֶטֶרת ֵּגאּות ִׁשֹּכֵרי ֶאְפַרִים, המשיל את הגאוה לשכרות, ונראה ששרשם הרע אחד... הנאת אכילה 
הנפש  תתאוה  שלזה  גס,  ברעש והרגש  לשעתם  מורגשים  רק  הם  החושים  תענוגי  ויתר  ושתיה 
בו  יתגבר  ביותר  ע"כ  נפשו תמיד עמהם,  יכול למלאות  אינו  ֶּתְחסר'  ְרָׁשִעים  'ּוֶבֶטן  הפחותה. אבל 
המנוחה  העדר  שמרגיש  השכרות,  הרגשת  ומהן  מתמידות יותר.  שהן  הרוח  הרגשות  אל  החפץ 
יותר  אבל  חזקים.  חיים  ענין  הסכל  אל  יחשב  וזה  הדמיון בפעל-רעש,  בבלבול  המחשבה  ועסקי 
מתמיד מזה הסוג הוא הגאוה, שמרגיש את עצמו ושמח שמחה גסה בכל מה שיוכל ליחס לעצמו 
מעלה והצלחה. וטבע אהבת עצמו מושכתו להתמיד בזה התענוג הנבזה, שהוא תענוג חמרי ודמיוני 
בנוי על שקר ותהו. וכשמרגיש הנעימות הגסה הוא מתאמץ להגבירה במה שיתמיד לצייר לעצמו 
הרבה גדולות ונפלאות ומעלות והצלחות, שאין בו אפילו שמץ מהם, ומה שיש בו הוא מגדיל אלפי 
על  שיעבור  וכבוד  עילוי  וכל  עליו,  גסה  מתרגלת להיות  ורוחו  בשקר,  הרבה  עד שמסתבך  מונים 
דמיונו הכל מיחסם לעצמו כדי להתענג עליהם בעונג דמיונו הכוזב" )מוסר אביך, הגאוה והענוה 

ומעמק שרשן בלב ובנפש(. 
ועונג פנימי, מושגים כאשר האדם מצליח להגשים משהו משאיפת  כלומר, חיים מלאי רגש, עשייה 
לחוויה  ולהמולה,  לרעש  הדברים,  של  החיצונית  לצורתם  ה"סכל" נתפס  אותו.  המניעה  הטוב 
החושית העזה, ומחמיץ את המשמעות העמוקה של כל החוויות האלה, שהן ביטוי לכיסופי הנפש 
העמוקים והעדינים. על כן הוא רודף תמיד אחר התענוגות שיביאוהו לבסוף לתסכול עמוק. עמוקה 
יותר רדיפת הכבוד, כי היא אינה תשוקה מסוימת, אלא העמדת עצמו במרכז, גאווה. עונג זה פחות 

חושני ומתמיד יותר, על כן דווקא הוא עלול להפוך להתמכרות קשה והרסנית. 
2  ציץ הוא עטרה )שמות כ"ח לו-לח, ויקרא ח' ט, תהילים קכ"ב יח(, הִציץ הוא מקבילה לעֶטֶרת, הִציץ 

הוא גם פרח )במדבר י"ז כג(, אבל ציץ זה, הוא ציץ נובל.
3  ראה לעיל ביחס לקריאת ה'הוי' השנייה )ה' יא(: הֹוי ַמְׁשִּכיֵמי ַבֹּבֶקר ֵׁשָכר ִיְרֹּדפּו ְמַאֲחֵרי ַבֶּנֶׁשף ַיִין 

ַיְדִליֵקם.
4  בראשית מ"ט יא-יב.

5  שופטים ט' יג.
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אבל שתיית יין מופרזת, שכרות ונהנתנות, נדחו בכל תוקף. אורח חיים ממכר, השקוע 
בעצמו ובהנאותיו, ללא מתח רוחני, מרחיק את העם מייעודו ומנתקו מן הקדוש ברוך 

הוא. 

על כן גונתה השכרות במקרא פעמים רבות. הכתוב מראה כיצד שכרותם של נח ולוט, 
ומשתאותיהם של בלשאצר ואחשורוש, הולידו תקלות חמורות. החכם הזהיר את הבן: 
ַאל ְּתִהי ְבֹסְבֵאי ָיִין ְּבֹזְלֵלי ָבָׂשר ָלמֹו. ִּכי ֹסֵבא ְוזֹוֵלל ִיָּוֵרׁש ּוְקָרִעים ַּתְלִּביׁש נּוָמה6. ובהמשך 
תוארה השכרות ותוצאותיה בצבעים עזים: ְלִמי אֹוי ְלִמי ֲאבֹוי ְלִמי ִמְדָיִנים ְלִמי ִׂשיַח ְלִמי 
ְּפָצִעים ִחָּנם ְלִמי ַחְכִללּות ֵעיָנִים. ַלְמַאֲחִרים ַעל ַהָּיִין ַלָּבִאים ַלְחקֹור ִמְמָסְך. ַאל ֵּתֶרא ַיִין 
ְך ּוְכִצְפֹעִני ַיְפִרׁש. ֵעיֶניָך  ִּכי ִיְתַאָּדם ִּכי ִיֵּתן ַּבּכֹוס ֵעינֹו ִיְתַהֵּלְך ְּבֵמיָׁשִרים. ַאֲחִריתֹו ְּכָנָחׁש ִיּׁשָ

ִיְראּו ָזרֹות ְוִלְּבָך ְיַדֵּבר ַּתְהֻּפכֹות7.

וכן: ַאל ַלְמָלִכים ְלמֹוֵאל ַאל ַלְמָלִכים ְׁשתֹו ָיִין ּוְלרֹוְזִנים ֵאי ֵׁשָכר. ֶּפן ִיְׁשֶּתה ְוִיְׁשַּכח ְמֻחָּקק 
ַוֲעָמלֹו ֹלא  ִריׁשֹו  ְוִיְׁשַּכח  ִיְׁשֶּתה  ָנֶפׁש.  ְלָמֵרי  ְוַיִין  ֹעִני. ְּתנּו ֵׁשָכר ְלאֹוֵבד  ְּבֵני  ָּכל  ִּדין  ִויַׁשֶּנה 

ִיְזָּכר עֹוד8.

הכתוב מגנה את שכרותם הנהנתנית של אנשי אפרים: הֹוי עֶטֶרת ֵּגאּות ִׁשֹּכֵרי ֶאְפַרִים. 
אך לעתיד לבוא כאשר ייגאלו יהודה ואפרים, יחזרו ויתאחדו, אז יתוקן החטא הזה והם 
יהיו שיכורי שמחה, שיכורים ולא מיין: ְוָהיּו ְכִגּבֹור ֶאְפַרִים ְוָׂשַמח ִלָּבם ְּכמֹו ָיִין ּוְבֵניֶהם 

ִיְראּו ְוָׂשֵמחּו ָיֵגל ִלָּבם ַּבה'9. 

ָאר ַעּמֹו, הבטחה לשארית ~ ִלׁשְ

ָאר  ִלׁשְ ְפָאָרה  ּתִ ְוִלְצִפיַרת  ְצִבי  ַלֲעֶטֶרת  ְצָבאֹות  ְיהָֹוה  ִיְהֶיה  ַההּוא  ּיֹום  ּבַ )ה( 

ְעָרה: ס  יֵבי ִמְלָחָמה ׁשָ ט ְוִלְגבּוָרה ְמׁשִ ּפָ ׁשְ ב ַעל ַהּמִ ט ַלּיֹוׁשֵ ּפָ ַעּמֹו: )ו( ּוְלרּוַח ִמׁשְ

הנביא בא בחזות קשה למלכות ישראל בשומרון, אך חוזר שוב אל בשורת השארית 
שתשרוד ותזכה לחסות השכינה. הקדוש ברוך הוא יהיה ַלֲעֶטֶרת ְצִבי ְוִלְצִפיַרת ִּתְפָאָרה 

ִלְׁשָאר ַעּמֹו. 

למי מכוון הנביא, מיהו 'ְׁשָאר ַעּמֹו'? 

אפשר שהנביא מבדיל בין שומרון לפליטיה, הם ְׁשָאר ַעּמֹו. או שהוא מבחין בין אפרים 
יהיה לה  ותזכה שה'  יהודה במקומה  יהודה. אחרי חורבן ממלכת אפרים, תבוא  ובין 

לעטרת תפארת. וזו תופיע ברוח משפט ובגבורת לוחמים, לדון צדק. 

6  משלי כ"ג יט-כא.

7  משלי כ"ג כט-לג.
8   משלי ל"א ד-ז.

9  זכריה י' ז.

"ַּבּיֹום ַההּוא – כאשר יגלו עשרת השבטים, באותו עת, ִיְהֶיה ה' ְצָבאֹות ַלֲעֶטֶרת 
עליהם  ומלך  שנשארו,  ובנימן  יהודה  והם  ַעּמֹו.  ִלְׁשָאר  ִּתְפָאָרה  ְוִלְצִפיַרת  ְצִבי 
)א(,  ֵּגאּות  לעֶטֶרת  הפך,  ְצִבי,  ַלֲעֶטֶרת  ואמר:  ה'.  בעיני  הישר  שעשה  חזקיהו, 
שאמר על השבטים. וכפל הענין ואמר: ִלְצִפיַרת ִּתְפָאָרה לחזק הענין, כי עטרה 

וצפירה, אחד וצבי ותפארה אחד10. 

גם מיכה ניבא על כפרה לשארית: ִמי ֵאל ָּכמֹוָך ֹנֵׂשא ָעֹון ְוֹעֵבר ַעל ֶּפַׁשע ִלְׁשֵאִרית ַנֲחָלתֹו 
ֹלא ֶהֱחִזיק ָלַעד ַאּפֹו ִּכי ָחֵפץ ֶחֶסד הּוא11.

אולם ייתכן שמיכה רומז למשהו אחר. 'שאר' משמעו לא רק שארית, אלא גם קרבת 
ויזכו לכפרה לא רק מיעוט מן העם שיישאר, אלא העם כולו.  משפחה, 'שאר בשר'. 

המקובלים הדגישו את עומק הקשר הזה: 

"הנה הקדוש ברוך הוא מתנהג עם ישראל בדרך זה, לומר, מה אעשה לישראל 
זוג להקדוש ברוך הוא, וקורא לה  והם קרובי, שאר בשר לי עמהם, שהם בת 
לו עמהם  יש  קורבה  קרובו"13, ממש  עם  "ישראל  וכתיב:  אמי12.  בתי, אחותי, 
ובניו הם. והיינו "לשארית נחלתו", לשון שאר בשר, וסוף סוף הם נחלתו. ומה 

אומר, אם אענישם הרי הכאב עלי, כדכתיב )ס"ג ט(: "בכל צרתם לו צר"14. 

אין לשלול את הגאולה מכלל ישראל, אלא לתת 'עטרה', ויחס מיוחד לנבחרי ישראל. 

עצמו  את  שעושה  מי  אלא  שנשאר,  מי  את  לא  ב'שארית'  רואה  מפתיעה  דרשה 
ל'שיריים'. זו הגדרת אופיו, תכונתו ומעשיו של הצדיק המיוחד, אשר יזכו אותו לחסות 

השכינה: 

"אמר רבי חנינא: עתיד הקדוש ברוך הוא להיות עטרה בראש כל צדיק וצדיק. 
שנאמר, ַּבּיֹום ַההּוא ִיְהֶיה ה' ְצָבאֹות ַלֲעֶטֶרת ְצִבי ְוִלְצִפיַרת ִּתְפָאָרה ִלְׁשָאר ַעּמֹו. 
יכול  לישועתו.  ומצפים  רצונו  לעושים  ִּתְפָאָרה?  ְוִלְצִפיַרת  ְצִבי  ַלֲעֶטֶרת  מאי 

10  רד"ק.
11  מיכה ז' יח.

12  שיר השירים רבה פ"ג.
13  תהלים קמ"ח יד. 

14  ר' משה קורדובירו תומר דבורה פ"א. ובאופן דומה: "'ונשאת תפלה בעד השארית הנמצאת', כלומר 
שנראה משפט הפסוק שרצה לומר 'לשארית נחלתו', כלומר, למקצת ישראל ולא לכולם. וא"כ איך 
יצדק לומר שהתיקון הזה נקרא 'לשארית נחלתו', דהא בודאי התיקון הזה הוא לכל ישראל, ולא 
למקצתן? לזה אמר, שאין פירוש הפסוק כך, אלא כמד"א 'ונשאת תפלה בעד השארית הנמצאה', 
כן, אלא הנמצאה ממש נקרא  ולא כולם, ובאמת אינו  שגם שם נראה שר"ל שארית מן הנמצא, 
מ"ש  גם  א"כ  'שארית',  זו,  בשם  נקרא  יחד  ישראל  כל  כלומר  ישראל',  'שארית  דכתיב  'שארית', 
הפסוק 'לשארית נחלתו' הכוונה: לשארית שהם נחלתו ורצה לומר כל ישראל" ספרא דצניעותא, 

פירוש מהאר"י פ"ב.
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לכל? תלמוד לומר: ִלְׁשָאר ַעּמֹו, למי שמשים עצמו כשירים"15. 

מי שם עצמו כשיריים? העניו.

"פתח רב מתיבתא: זכאה איהו מאן דאזעיר גרמיה בהאי עלמא, כמה איהו רב 
בההוא עלמא, מאן דאיהו זעיר איהו רב ומאן דאיהו רב איהו זעיר )פתח ראש 
הישיבה: זכאי הוא מי שמקטין עצמו בעולם הזה, כמה הוא גדול בעולם הבא, 

מי שהוא קטן הוא גדול ומי שהוא גדול הוא קטן("16.

"אשרי מי שאינו קוצף ורוחו נמוכה ושפלה הרבה, וכן הוא אומר: זבחי אלהים 
ועושה עצמו  ונושא הכל לרצון בוראו  רוח נשברה17. אשרי מי שמאריך הכל 
כשירים. וכן הוא אומר: נושא עון ועובר על פשע לשארית נחלתו, למי שמשים 
עצמו שיריים, אשרי אדם שישים עצמו עפר שהכל ירמסוהו ויהיה כאסקופה 

התחתונה שהכל דשין בה וכיתד הנמוכה שהכל נתלים בה"18.

דווקא.  לישראל  ביחס  עצמו  שממעט  למי  מיוחסת  זו  ענווה  מעלת  בענווה,  די  לא 
הצדיק הזה מבין את גודל כוחו של עם ישראל ואת רום מעלתו, על כן הוא מתגמד 
ומתבטל בפניהם. הוא מבין שכל מה שזכה בו לא זכה אלא בגללם, ועל כן ככל שימחק 

את אישיותו מול גדלותם, כן יתעצם כוחו האישי: 

"העצה לבא לידי מדה זו, הוא על פי אהבת חברים ודיבוק חברים. ועיקר אהבת 
חברים הוא שאיש את אחיו יעזורו בתורה ובתפלה לשפוך שיח יחד. וכל אחד 
ויגמור בדעתו  יותר בעבודת השי"ת.  זריז  מרעהו יקח מוסר. בראותו כי חברו 
כי עבודת חבירו מעולה מעבודתו. ועל ידי זה ישבר לבו בקרבו ויבא לתכלית 

הענוה והשפלות19.

תוכחה	למנהיגות.	2

עּו ִמן  ָכר ִנְבְלעּו ִמן ַהַּיִין ּתָ ֵ גּו ַבּשׁ עּו ּכֵֹהן ְוָנִביא ׁשָ ָכר ּתָ ֵ גּו ּוַבּשׁ ַּיִין ׁשָ ה ּבַ ְוַגם ֵאּלֶ

ִלי ָמקֹום )ז(. ְלָחנֹות ָמְלאּו ִקיא צָֹאה ּבְ ל ׁשֻ י ּכָ ִליִלָּיה. ּכִ קּו ּפְ רֶֹאה ּפָ גּו ּבָ ָכר ׁשָ ֵ ַהּשׁ

ְוַגם ֵאֶּלה, למי מוסיף הנביא תוכחה עתה? למי הוא קורא 'ְוַגם ֵאֶּלה'? לכאורה חוזר כאן 
הנביא מדברי התפארת על יהודה ומבקר אותה בחריפות יתירה. הכיצד? ייתכן שיחד 
עם בשורת התקווה ליהודה, לא שכח הנביא להוכיחה על שבימי אחז קרובה הייתה 

15  סנהדרין קי"א ב.
16  זוהר שלח קס"א. ראה ילקוט שמעוני יחזקאל כ"א לא. ומסילת ישרים כ"ב.

17  תהלים נ"א יט.
18  שערי קדושה ב' ד'.

19  מאור ושמש - רמזי שיר השירים ד"ה שיר.

לקלקל כמו מלכות ישראל, וממילא גם ראויה הייתה לעונשה. אלא שתיקוני חזקיה 
הצילו אותה, הוא חולל שינוי גדול ובגללו זכתה יהודה לחמלה:

"אומר על יהודה ובנימן. אמר: כמו שאמר על השבטים שכורי אפרים הלומי יין, 
כן אמר על יהודה ובנימן, כי אפילו הם ביין שגו ובשכר תעו. וזה היה בימי אחז. 
וכן היו אלה ראויים לגלות כמו אלה, אלא שעתיד למלוך מלך עליהם שישיבם 

אל הדרך הטובה והוא חזקיהו"20.

ואולי הנביא ממשיך את דבריו על יהודה, אלא שהוא מדבר על זמנים שונים. ראייתו 
חזקיה,  דור  לצדיקי  הראויה  בעטרת התפארה  הוא מתחיל  טווח,  וארוכת  היסטורית 
וחותם 'ְוַגם ֵאֶּלה', על מה שיקרה ביהודה אחרי מות חזקיה, בימי הפורענות של מנשה. 

שייתמו  לאחר  יבואו  הגאולה  דור  צדיקי  לעתיד,  מכוונים  התפארת  שדברי  אפשר 
החוטאים שבדור הזה: "ְוַגם ֵאֶּלה, יושבי משפט ומשיבי מלחמה שבדור הזה, כלומר 

טובים וחשובים שבהן, ביין שגו, כי עתה אין טוב בהם"21.

הלועגים	לנביא.	3

ָדִים: )י(  ָ יֵקי ִמּשׁ מּוֵלי ֵמָחָלב ַעּתִ מּוָעה ּגְ )ט( ֶאת ִמי יֹוֶרה ֵדָעה ְוֶאת ִמי ָיִבין ׁשְ

ָפה  ׂשָ ַלֲעֵגי  ּבְ י  ּכִ )יא(  ם:  ׁשָ ְזֵעיר  ם  ׁשָ ְזֵעיר  ָלָקו  ַקו  ָלָקו  ַקו  ָלָצו  ַצו  ָלָצו  ַצו  י  ּכִ

נּוָחה  ַהּמְ זֹאת  ֲאֵליֶהם  ָאַמר  ר  ֲאׁשֶ )יב(  ַהֶּזה:  ָהָעם  ֶאל  ר  ְיַדּבֵ ַאֶחֶרת  ּוְבָלׁשֹון 

ַבר ְיהָֹוה ַצו  מֹוַע: )יג( ְוָהָיה ָלֶהם ּדְ ָעה ְולֹא ָאבּוא ׁשְ ְרּגֵ ָהִניחּו ֶלָעֵיף ְוזֹאת ַהּמַ

רּו  ּבָ לּו ָאחֹור ְוִנׁשְ ם ְלַמַען ֵיְלכּו ְוָכׁשְ ם ְזֵעיר ׁשָ ָלָצו ַצו ָלָצו ַקו ָלָקו ַקו ָלָקו ְזֵעיר ׁשָ

דּו: ְונֹוְקׁשּו ְוִנְלּכָ

לפרשה  אפשר  עמומה,  נשארת  וכוונתו  ומצלול,  מילים  במשחקי  משתמש  הנביא 
בדרכים רבות, למשל: 

שומעי הנביא נפגעו מתוכחתו, וענו לו בלעג ובהתנשאות: הנך מדבר אלינו כמלמד 
תינוקות, כאילו היינו גמולי מחלב, להם מראים את אותיות הקריאה קו אחרי קו, מעט 
כולם  שאם  לו,  שענו  או  כמונו.  וחכמים  מבוגרים  אנשים  אל  מדברים  לא  כך  מעט. 
שיכורים, כפי שהאשימם, לא נותר לו את מי ללמד, האם ילמד תינוקות שנגמלו זה 

עתה מחלב אמם?

ֵיְלכּו  כן  והנביא משיב, שהתווה לפניהם את הדרך, אך משום שלא אבו לשמוע, על 

20  רד"ק.
21  רש"י.
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היטב,  מכירים את המציאות  שהם  להם  נדמה  ְוִנְלָּכדּו.  ְונֹוְקׁשּו  ְוִנְׁשָּברּו,  ָאחֹור  ְוָכְׁשלּו 
ראייתם  תתגלה  עליהם,  תסגור  זו  כאשר  אך  דבר.  להם  לחדש  יכול  אינו  והנביא 

כילדותית וחסרת אחריות.

ִּכי ַצו ָלָצו, מול הַצו שהנביא מביא, העמיד העם צו של עבודה זרה: 

זרה  עבודה  של  צו  להם  יש  והם  הוא,  ברוך  הקדוש  מאת  להם  מצווה  "נביא 
שלנו  לצו,  צו  לנו  יש  אומרים  תמיד  והם  ומוכיחם,  הנביא  וחוזר  זה,  צו  כנגד 
חשוב משלך. קו לקו- יש להם קו משקולת משפטי רשע, כנגד קו הצדק"22. 
"ְזֵעיר ָׁשם", עוד מעט תבוא עליכם הרעה, והם עונים לו ְזֵעיר ָׁשם, אדרבה, ימהר 

ויחישה מעשהו )לעיל ה' יט(". 

בעומק העניין הבעיה אינה מתחילה בהצבת צו אחר במקום הצו האלוהי, אלא בעצם 
ראיית הציווי האלוהי כ'צו' חיצוני שיש להיכנע לו ולציית לו מתוך משמעת. תפיסה 
זו מתאימה לעבודה זרה, או להיררכיה האנושית, בה אדם מתחייב לעשות מה שזר לו 

ואינו רוצה בו. בעבודת ה' הציות לציווי השמיימי אינו עול על האדם, אלא זכות.

לפיכך  ישראל  את  לזכות  הוא  ברוך  הקדוש  רצה  אומר:  עקשיא  בן  חנניא  ר' 
הרבה להם תורה ומצות, שנאמר: ה' חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר23. 

על האדם לרומם עצמו למקום בו יחוש כיצד הצו למענו ומתאים לכל הווייתו. 

ַעְבֵדי ְזָמן ַעְבֵדי ֲעָבִדים ֵהם – ֶעֶבד ֲאֹדָני הּוא ְלַבד ָחְפִׁשי: ַעל ֵּכן ְבַבֵּקׁש ָּכל-ֱאנֹוׁש 
ֶחְלקֹו, "ֶחְלִקי ֲאֹדָני!" ָאְמָרה ַנְפִׁשי24. 

אמרו חכמים25: 

"'ויצו', זו עבודה זרה )מז' מצוות בני נח(. מאי משמע? רב חסדא ורב יצחק בר 
אבדימי, חד אמר: סרו מהר מן הדרך אשר צויתים עשו להם עגל מסכה. וחד 

אמר: ָעׁשּוק ֶאְפַרִים ְרצּוץ ִמְׁשָּפט ִּכי הֹוִאיל ָהַלְך ַאֲחֵרי ָצו"26. 

אלא  חיצוניים,  מכבלים  שחרור  רק  אינה  חירות  חריף.  פירוש  זאת  מפרש  הרב  מרן 
תנועה נפשית של גילוי העצמיות האישית וביטויה. אדם שחי לפי סטנדרטים, רצונות, 

אמונות או תכניות של אחרים, לא חי את חייו אלא חיים שנועדו לאחר:

היצירה הרוחנית חפשית היא. אינה מתחשבת עם שום השפעה חיצונית, היא 
כן  וכל מה שתתגבר בקרבה אמונתה בעצמה,  פנימה.  רוחה  כפי הלך  יוצרת 
תעלה למרומי האמת. השקר, והרשעה האחוזה בו, אינם באים כי אם מהשפעה 

22  רש"י.
23  מכות כ"ג ב.

24  ר' יהודה הלוי, שירי קודש.
25  סנהדרין נ"ו ב.  

26  הושע ה' יא.

חיצונה, שבאה על היצירה הרוחנית כספחת, המצוה אותה בכחה להגות ולא 
רוחה. 'כי הואיל הלך אחרי צו', ואין צו אלא עבודה זרה27. 

העם טען שישעיהו הוא עילג לשון: ִּכי ְּבַלֲעֵגי ָׂשָפה ּוְבָלׁשֹון ַאֶחֶרת ְיַדֵּבר ֶאל ָהָעם ַהֶּזה 
)יא(. זו טענה מוזרה ביותר. הרי כולנו קוראים את דבריו ועדים שלשונו היא לשון זהב, 

לשון לימודים, והוא מטיב לדבר מכל הנביאים? 

מדייק  הדברים,  את  מעמיק  לשונו  עושר  גדולה,  מעלה  היא  הנביא  של  היתר  שפת 
ומהדהד אותם, מוסיף להם רגש ונופך חן. אך אם שפה זו נופלת על לב ערל היא לא 

תישמע, ויופיה אף יעמיק את הדחייה והריחוק. 

שהוא  לפתע  והרגיש  לו,  שומעים  שאין  ראה  זו  נבואה  ניבא  הנביא  שכאשר  אפשר 
וקטיעת  גמגום  א.  חמורים:  פגמים  מתגלים  בפיו  הדיבור,  על  שליטתו  את  מאבד 
המילים )ְּבַלֲעֵגי ָׂשָפה(: 'ַצו' ו'ַקו' הן חצאי מילים, ממילים כמו 'מצוה', ו'מקוה'. ב. לשון 
נכרית )ּוְבָלׁשֹון ַאֶחֶרת(: ארמית במקום עברית, ְזֵעיר ָׁשם. הנביא עצמו תמה על קושי 
ממנו  מנעו  שמשמים  היא  מסקנתו  לשון'.  מענה  'מה'  שהרי  בדיבורו,  שהתגלה  זה 
להתבטא כהלכה, משום שהדור אינו ראוי לקבל את הנבואה בשלמות. ואם 'ֹלא ָאבּוא 
וידוע קדם שמיא, שלא יקבלו את מוסרו. לכן עשאוהו  ְׁשמֹוַע', הרי זה משום שגלוי 

עילג, כדי למעט בעונשם28. 

ָּכַרְתנּו	ְבִרית	ֶאת	ָמֶות	.	4

ָלִם: )טו(  ירּוׁשָ ר ּבִ ֵלי ָהָעם ַהֶּזה ֲאׁשֶ י ָלצֹון מֹׁשְ ְמעּו ְדַבר ְיהָֹוה ַאְנׁשֵ )יד( ָלֵכן ׁשִ

\}ׁשֹוט\{  ׁשֹיט  חֶֹזה  ינּו  ָעׂשִ אֹול  ׁשְ ְוִעם  ָמֶות  ֶאת  ְבִרית  ַרְתנּו  ּכָ ם  ֲאַמְרּתֶ י  ּכִ

ְרנּו:  ִנְסּתָ ֶקר  ֶ ּוַבּשׁ ַמְחֵסנּו  ָכָזב  ְמנּו  ׂשַ י  ּכִ ְיבֹוֵאנּו  לֹא  \}ַיֲעבֹר\{  ֲַעבֹר  י  ּכִ ׁשֹוֵטף 

ת ִיְקַרת מּוָסד  ּנַ ִצּיֹון ָאֶבן ֶאֶבן ּבַֹחן ּפִ ד ּבְ )טז( ָלֵכן ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ֱידִֹוד ִהְנִני ִיּסַ

ְוָיָעה  ָקֶלת  ְלִמׁשְ ּוְצָדָקה  ְלָקו  ט  ּפָ ִמׁשְ י  ְמּתִ ְוׂשַ )יז(  ָיִחיׁש:  לֹא  ֲאִמין  ַהּמַ ד  מּוּסָ

ְוָחזּוְתֶכם  ִריְתֶכם ֶאת ָמֶות  ּבְ ר  ְוֻכּפַ טֹפּו: )יח(  ִיׁשְ ְוֵסֶתר ַמִים  ָכָזב  ָבָרד ַמְחֵסה 

י ָעְברֹו  י ַיֲעבֹר ִוְהִייֶתם לֹו ְלִמְרָמס: )יט( ִמּדֵ אֹול לֹא ָתקּום ׁשֹוט ׁשֹוֵטף ּכִ ֶאת ׁשְ

מּוָעה: ְיָלה ְוָהָיה ַרק ְזָוָעה ָהִבין ׁשְ ּיֹום ּוַבּלָ ּבֶֹקר ַיֲעבֹר ּבַ י ַבּבֶֹקר ּבַ ח ֶאְתֶכם ּכִ ִיּקַ

ס:  ּנֵ ִהְתּכַ ָכה ָצָרה ּכְ ּסֵ ֵרַע ְוַהּמַ ּתָ ע ֵמִהׂשְ ּצָ י ָקַצר ַהּמַ )כ( ּכִ

27  אורות הקודש א' עמ' קעו, קובץ א' תרח.
28  דרושי הצל"ח, אהבת ציון, דרוש ראשון בשם האר"י.
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הנביא פונה אל מנהיגי העם ומבשר את בוא הדין: ָלֵכן ִׁשְמעּו ְדַבר ה'. 'לכן' זו קביעה 
פסקנית של התוצאה29. ומדוע נחרץ דינם? כי אמרו: ָּכַרְתנּו ְבִרית ֶאת ָמֶות ְוִעם ְׁשאֹול 
ָעִׂשינּו ֹחֶזה, כלומר, כרתנו ברית עם השטן. זו אמירה מצמררת שלאחר ייאוש. מי שאין 
בכוחו להילחם ברע ולבנות עולם טוב, נכנע לרע, אף מתמסר אליו, ועוד מתפאר שבצלו 
מצא מחסה. במקרה הטוב הוא מחשיב את עצמו לחכם וערמומי, שיכול לשחק עם 
המוות עצמו ולנצל אותו לטובה. ואינו יודע שאינו אלא טיפש התלוי בחוט, ומשחק 

אל תוך ידיו של המוות, הפוער מולו את מלתעותיו. 

נאמנות  אצלו  אין  רע,  הוא  הרע  מופרך.  דיבור  מהותית,  סתירה  היא  הרע  עם  ברית 
ואחריות, הוא לעולם לא יקיים את חלקו בברית. ברית כזו היא חיסרון גדול ועיוות. 
ולנצחו30,  הרע  עם  לשחק  שחשבו  לאלה  למכביר,  דוגמאות  מספקת  ההיסטוריה 

ושילמו על כך מחיר כבד. 

מיהו ה'מוות' הזה עמו נכרתה הברית? האיום על ישראל בא מצד אשור, הברית עם 
המוות אמורה להיכרת עמה, אך בפועל הנביא מדבר על ברית הפוכה, ברית עם מצרים 
כנגד אשור. נראה שגם ברית עם מצרים נתפסה כאיום גדול, וגם אלה שביקשו את 
ברית עם המוות, אלא שהעדיפו את  זו  ברעדה מתוך הבנה שאף  זאת  חסותה, עשו 

הכניעה למצרים על פני הכניעה לאשור31. 

ְוַעָּתה ַאל ִּתְתלֹוָצצּו ֶּפן ֶיְחְזקּו מֹוְסֵריֶכם )כב(. ניסיונה של מנהיגות העם להתכתב עם 
השטן בלהטוטים מדיניים, נכלוליים ושקריים, הוא התלוצצות, לא בדיחה אלא ציניות 
רעה. כך לא בונים את ביטחון העם. חומה יש לבנות על הבסיס המוצק של האמת 

הישרה. רק זו נטועה חזק ועמוק בקרקע, ותעמוד בכל הסערות השוטפות את העם. 

לשון העונש מרמזת שהוא בא מידה כנגד מידה לטענות העם לעיל:

29  'לכן' מופיע שישים פעם ביחזקאל, ארבעים וארבע בירמיהו, ועשרים וחמש בישעיהו. לפיכך אפשר 
מתממשת  הגזירה  כאשר  בגולה,  כבר  נמצא  יחזקאל  הפוך:  כרונולוגי  בסדר  הנביאים  את  לדרג 
והמסקנה מתגשמת. דומה לו ירמיהו, אך הוא נמצא עדיין בארץ ולפני החורבן, ישעיהו מדבר על 

הדברים הרבה קודם לחורבן הממשי.
30  מולטוב וריבנטרופ חתמו על חוזה שלום בין רוסיה וגרמניה, אך היטלר מעולם לא חשב לקיימו, 
הוא שירת את תכניותיו, וכאשר אלה הושגו, הופנה כל הכוח הגרמני כנגד ברית המועצות. דוגמה 
נוספת: ויכוח גדול ניטש בסוף ימי השואה על האפשרות לכרות חוזה עם הנאצים, להצלת יהודים 
ידי  על  הוכרז  אך  מכובדים,  של  רכבת  והציל  אייכמן  עם  פעולה  שיתף  קסטנר  סחורות.  תמורת 
השופט בנימין הלוי כ"מי שמכר את נפשו לשטן". הרב ויסמנדל טען עד יום מותו שהייתה אפשרות 
כולו, את הציונות, ואת בעלות  יהודי סלובקיה תמורת כסף, והאשים את עם ישראל  להציל את 
הברית, שלא עשו זאת ואפשרו את ההריגה. אך אלה לחמו בגרמניה מלחמת חורמה מתוך הבנה 

של בוגדנותה ושטניותה, ולא נתנו שום סיכוי לאפשרות כזו. 
31  'מֹות' הוא אל המוות והשאול הכנעני, האחראי על המוות, הבצורת, העקרות והרעב. ו'מּות' הוא גם 
שמה של האלה מצרית, אשת אמון, שלטעמם הכול נברא דרכה. יש פה אפוא רמז לכך שברית עם 
אומה, יש לה גם משמעות תרבותית ורוחנית, והיא כרוכה באימוץ תפיסת העולם האלילית שלה.

ַקו ָלָקו ַקו ָלָקו )י(.ְוַׂשְמִּתי ִמְׁשָּפט ְלָקו )יז(

ֶאת ִמי ָיִבין ְׁשמּוָעה )י(.ְוָהָיה ַרק ְזָוָעה ָהִבין ְׁשמּוָעה )יט(.

ִּכי ָקַצר ַהַּמָּצע ֵמִהְׂשָּתֵרַע ְוַהַּמֵּסָכה ָצָרה ְּכִהְתַּכֵּנס )כ(. מהו הנמשל?

א. הניסיון לשחק את המשחק המדיני יתגלה מהר כאשלייה. כאשר המצע והשמיכה 
העם  תמרוני  גם  כך  יכסוהו.  לא  הם  ויתכווץ,  יתפתל  אם  לאדם  יעזור  לא  קצרים, 
ותכסיסיו לא יחפו עליו ולא יצילוהו. והמשל הפך למציאות, המצע – הארץ נתפסה 

על ידי האויב האשורי ונעשתה קצרה בשביל עם ישראל. 

ב. הברית האסורה הזאת היא כפירה בבעל בריתם האמיתי של ישראל, הקדוש ברוך 
הוא. יש למשל הזה משמעות מחוץ להקשר המדיני, הוא תוכחה על המצב הרוחני, על 

ָּתֵרַע.  התהום שנפערה בין ישראל לאביהם שבשמים. ִּכי ָקַצר ַהַּמָּצע ֵמִהּׂשְ

"אמר רבי יונתן: קצר מצע זה מהשתרר עליו שני רעים כאחד"32.

 ר' יונתן דרש את המילה 'מהשתרע' כשתי מילים: 'שתי ֵרע'. הבעיה אינה גודל המצע, 
שהרי השכינה היא למעלה מן המקום, היא עצמה 'המקום', היא מקומו של העולם 
ונקודת אחיזתו האמיתית. מקומו החומרי של האדם הוא צר וחסר משמעות. המקום 
את  יחזיק  מעט  אפילו  קיימת,  זו  כאשר  האהבה.  הוא  לשכינה  ליצור  יכול  שהאדם 

המרובה: 

"כי רחימתין הוה עזיזא, אפותיא דספסירא שכיבן, השתא דלא עזיזא רחימתין, 
פוריא בר שיתין גרמידי לא סגי לן"33. תרגום: כאשר הייתה אהבתנו עזה על 
חוד הסכין שכבנו, אולם עכשיו שדעכה, גם מיטה בת שישים אמה לא תספיק 

לנו. 

ה ּוַבְעָלּה  ָּתֵרַע? ֶׁשָּתִריַע ְלַקֵּבל ִאּׁשָ ָּתֵרַע . ַמהּו ֵמִהּׂשְ ג. ָאַמר ר' ֶּבֶרְכָיה: ִּכי ָקַצר ַהַּמָּצע ֵמִהּׂשְ
יֶתם ַמֵּסָכה ָצָרה ְלאֹותֹו ֶׁשָּכתּוב ּבֹו: ֹּכֵנס ַּכֵּנד ֵמי  ַהָּים34.  ְוֵרָעּה. ְוַהַּמֵּסָכה ָצָרה ְּכִהְתַּכֵּנס. ֲעּׂשִ

ר' ברכיה מדבר על משולש: אשה, בעלה וֵרעה. הדימוי של 'מצע' רומז לקשר הזוגי, 
לקשר האינטימי בין הקדוש ברוך הוא ובין ישראל. במערכת של יחסי זוגיות ואהבה, 
אפשר להגיע לקרבה גדולה מאוד, אך דווקא משום כך כל פגימה בה פוגעת פגיעה 
עמוקה ואנושה. אם קיימת עבודה זרה היא נכנסת בין הקדוש ברוך הוא ובין ישראל, 
מחללת את הקשר, מטמאת אותו ויוצרת ביניהם תהום עמוקה. בעל הבית מגלה שלא 

נשאר לו מקום להשתרע, והוא מסתלק מביתו השמיימה.

32  יומא ט' ב.
33  סנהדרין ז' א.

34  תהלים ל"ג ז. איכה רבה, בובר, פתיחתא כ"ב.
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פרק כח יב. תוכחה וישועה

ְכַהר	ְּפָרִצים	ָיקּום	ה'.	5

ָזר  הּו  ַמֲעׂשֵ ַלֲעׂשֹות  ז  ִיְרּגָ ִגְבעֹון  ּבְ ֵעֶמק  ּכְ ְיהָֹוה  ָיקּום  ָרִצים  ּפְ ְכַהר  י  ּכִ )כא( 

ֶיְחְזקּו  ן  ּפֶ ְתלֹוָצצּו  ּתִ ה ַאל  ְוַעּתָ ָנְכִרָּיה ֲעבָֹדתֹו: )כב(  ְוַלֲעבֹד ֲעבָֹדתֹו  הּו  ַמֲעׂשֵ

ל ָהָאֶרץ: י ֵמֵאת ֲאדָֹני ֱידִֹוד ְצָבאֹות ַעל ּכָ ַמְעּתִ י ָכָלה ְוֶנֱחָרָצה ׁשָ מֹוְסֵריֶכם ּכִ

הנביא מתאר את התפרצות החרון האלוהי על ישראל. בלשונו נרמזות שתי מלחמות 
גדולות של דוד נגד הפלשתים בראשית מלכותו, בהן זכה לנצחון נסי מזהיר. מלחמה 

אחת הייתה בבעל פרצים, והשנייה35 שהתחילה בגבעון ונגמרה בגזר: 

ַוָיֹבא ָדִוד ְּבַבַעל ְּפָרִצים ַוַּיֵּכם ָׁשם ָּדִוד ַוֹּיאֶמר ָּפַרץ ְיֹהָוה ֶאת ֹאְיַבי ְלָפַני ְּכֶפֶרץ ָמִים ַעל ֵּכן 
ֵאם ָּדִוד ַוֲאָנָׁשיו. ַוֹּיִספּו  ָקָרא ֵׁשם ַהָּמקֹום ַההּוא ַּבַעל ְּפָרִצים. ַוַּיַעְזבּו ָׁשם ֶאת ֲעַצֵּביֶהם ַוִּיּׂשָ
עֹוד ְּפִלְׁשִּתים ַלֲעלֹות ַוִּיָּנְטׁשּו ְּבֵעֶמק ְרָפִאים. ַוִּיְׁשַאל ָּדִוד ַּבה' ַוֹּיאֶמר ֹלא ַתֲעֶלה ָהֵסב ֶאל 
ָאז  ַהְּבָכִאים  ְּבָראֵׁשי  ְצָעָדה  קֹול  ֶאת  ְּכָׁשְמֲעָך  ִויִהי  ְּבָכִאים.  ִמּמּול  ָלֶהם  ּוָבאָת  ַאֲחֵריֶהם 
ֶּתֱחָרץ ִּכי ָאז ָיָצא ה' ְלָפֶניָך ְלַהּכֹות ְּבַמֲחֵנה ְפִלְׁשִּתים. ַוַּיַעׂש ָּדִוד ֵּכן ַּכֲאֶׁשר ִצָּוהּו ה' ַוַּיְך ֶאת 

ְּפִלְׁשִּתים ִמֶּגַבע ַעד ֹּבֲאָך ָגֶזר36.  

'ְוֶנֱחָרָצה', שבפסוק הבא לעמק החרוץ  ובין  ָגֶזר,  ִיְרָּגז –  איזכור זה מתחזק בדמיון בין 
עליו צווה דוד: ָאז ֶּתֱחָרץ.

רמז זה מחדד את הקיטוב ויש בו אמירה מצמררת, העם בחטאו הפך את אביו אוהבו 
לאויבו: 

וילחם  עתה  יקום  כן  בהם,  ונלחם  ה'  שקם  גדול  שהיה  המעשה  אותו  "וכמו 
להנקם  ישראל  בעזרת  קם  ובגבעון  פרצים  בהר  כי  מעשהו',  'זר  בישראל. 

מאויביהם אך עתה זה יהיה בהפך, כי מישראל ינקם עתה"37.

העם משיב לתוכחת הנביא בהתלוצצות. כלומר, בעמדה צינית, שמתייחסת בחשדנות, 
ביטול ולעג לתוכחתו. והנביא גוער בהם: ְוַעָּתה ַאל ִּתְתלֹוָצצּו ֶּפן ֶיְחְזקּו מֹוְסֵריֶכם ִּכי ָכָלה 

ְוֶנֱחָרָצה ָׁשַמְעִּתי ֵמֵאת ֲאֹדָני ה' ְצָבאֹות ַעל ָּכל ָהָאֶרץ )כב(.

ליצנות כזו כוחה גדול מאד, עד ש'ליצנות אחת דוחה מאה תוכחות'. 

"ותראה קושי הלצון והשחתתו הרבה, כי כמו המגן המשוח בשמן אשר ישמיט 
ויפיל מעליו החצים ומשליכם לארץ ולא יניח אותם שיגיעו אל גוף האדם כן 
האדם  יפיל  קטן  ובשחוק  אחד  בליצנות  כי  והמרדות,  התוכחה  מפני  הלצון 

ַאָּילֹון  ְּבֵעֶמק  ְוָיֵרַח  ְּבִגבעֹון ּדֹום  35  ואולי הוא מכוון בעמק בגבעון למלחמת יהושע ולאמירה: ֶׁשֶמׁש 
)יהושע י' יב(.

36  שמואל-ב ה' כ-כה.  
37  רד"ק בשם אביו.

ומתפעל  מתעורר  שהלב  מה  וההתפעלות  ההתעוררות  מן  גדול  ריבוי  מעליו 
בעצמו מדי ראותו או שומעו ענינים שיעירוהו אל החשבון והפשפוש במעשים, 
חולשת  מפני  ולא  כלל.  רושם  בו  יעשה  ולא  לארץ  הכל  יפיל  הליצנות  ובכח 
עניני  כל  ההורס  הלצון  כח  מפני  אלא  הלב,  הבנת  חסרון  מפני  ולא  הענינים 

המוסר והיראה:

והנה הנביא ישעיה היה צווח על זה ככרוכיא, כי היה רואה שזה היה מה שלא 
היה מניח מקום לתוכחותיו שיעשו רושם והיה מאבד תקותם של החוטאים, 
אמר  גזרו  וכבר  מוסריכם.  יחזקו  פן  תתלוצצו  אל  ועתה  שאמר:  מה  והוא 
חכמים זכרונם לברכה38: שהלץ מביא היסורין עליו, והוא מה שהכתוב עצמו 
מבאר בפירוש: נכונו ללצים שפטים39, כי זה הוא דבר שהדין נותן אותו, כי מי 
שמתפעל מן ההתבוננות ומן הלימודים, אינו צריך שיתיסר בגופו, כי כבר ישוב 
מחטאותיו בלי זה מכח הרהורי תשובה שיולדו בלבבו על ידי מה שיקרא או 
מן התוכחות  אך הלצים שאינם מתפעלים  והתוכחות.  מן המוסרים  שישמע 
מפני כח ליצנותם, אין להם תיקון אלא השפטים, שאלה לא יהיה כח בליצנותם 
ותולדותיו,  החטא  חומר  כפי  והנה  המוסרים.  ידחו  כאשר  מעליהם  לדחותם 
החמיר השופט האמיתי בעונשו והוא מה שלמדונו ז"ל: קשה הליצנות שתחלתו 

יסורין וסופו כליה, שנאמר: פן יחזקו מוסריכם כי כלה ונחרצה שמעתי וגו'40.

דניאל חוזר ומשתמש בלשונו של ישעיהו: ְוַעד ָּכָלה ְוֶנֱחָרָצה ִּתַּתְך ַעל ׁשֹוֵמם41. אך מטה 
את הדברים מישראל אל האומות, סוף הפסוק מתייחס לאבדן הרשעים, ולא לישראל: 

יבא עוד שממה בקרב האומות וגם הוא עדי אובד, וכלה נחרצה תרד על הגוי 
אל  ועתה  הנביא:  אמר  בעצמו  הלשון  ובזה  וארצו.  ישראל  את  שמם  אשר 
ָּכָלה  ְוַעד  כאן:  וזהו שאמר  וגו',  ונחרצה  כלה  כי  יחזקו מוסריכם  פן  תתלוצצו 
ְוֶנֱחָרָצה ִּתַּתְך ַעל ׁשֹוֵמם. רצה לומר, שהגלות הזה ימשך ויתמיד עד שהקדוש 

ברוך הוא יביא כליון חרוץ על כל העמים42.

ֲהֹכל	ַהּיֹום	ַיֲחֹרׁש	ַהֹחֵרׁש	ִלְזֹרַע	.	6

ְמעּו ִאְמָרִתי: כד( ֲהכֹל ַהּיֹום ַיֲחרֹׁש  יבּו ְוׁשִ ְמעּו קֹוִלי ַהְקׁשִ כ"ח )כג( ַהֲאִזינּו ְוׁשִ

ֶקַצח  ְוֵהִפיץ  ָפֶניָה  ה  ּוָ ׁשִ ִאם  ֲהלֹוא  ַאְדָמתֹו: כה(  ד  ּדֵ ִויׂשַ ח  ְיַפּתַ ִלְזרַֹע  ַהחֵֹרׁש 

38  עבודה זרה י"ח.
39  משלי י"ט.

40  מסילת ישרים ה'.
41  דניאל ט' כז.

מעיני הישועה לאברבנל מעיין י תמר ו.  42
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ט  ּפָ ׁשְ רֹו ַלּמִ ֻבָלתֹו: כו( ְוִיּסְ ֶמת ּגְ עָֹרה ִנְסָמן ְוֻכּסֶ ה ׂשֹוָרה ּוׂשְ ם ִחּטָ ְוַכּמֹן ִיְזרֹק ְוׂשָ

ֱאלָֹהיו יֹוֶרּנּו: 

הנביא משתמש בשני משלים חקלאיים, המצביעים על דמיון רב בין עבודת האדמה 
זקן  מכנים  אנחנו  כך  התורה.  ולימוד  המידות  עבודת  עצמו,  על  האדם  עבודת  ובין 

אשמאי43 'בור'44, כמו אדמת בור שאינה עבודה ועשויה. 

משל:  דרך  על  נזכרים  וזריעה  וניר  וכרם,  שדה  ענין  רבים  במקומות  "מצאנו 
"אשירה נא לידידי שירת דודי לכרמו" )ה' א(, "ארכיב אפרים יחרוש יהודה"45, 
והנה  ניר"46.  לכם  נירו  לצדקה  לכם  "זרעו  לזרוע",  החורש  יחרוש  היום  "הכל 
השדה בזה משל על הנפש המתאוה, ולפי שהתאוה מתולדת החומר ימשילהו 
לשדה. ואמרו מחברי המוסר: עזרו דברים הצריכים לנפשותיכם, כדרך החרישה 
וההשקאה להצמיח הזרע, והוא מזגו במצוע הארץ. התבונן בזה, כי הנה תולדת 
הארץ מצלחת בעבודת האדם, וכן תולדת הנפש תצליח בגדול ולמוד והנהגה. 
הוא  והגידול  ולעבודתה.  לפעולותיה  תצליח  לא  נפשו,  וילמוד  יגדל  לא  ואם 
הלא  תולדתה,  להצלחת  הארץ  בתיקון  לעזור  האדם  ייגע  ואם  המדות.  תקון 
ייגע בתיקון נפשו להצלחת תולדתה. והנה הכח הצומח והכח המתאוה תולדת 
ועל  דרכה  על  התאוה  ויניח  יגדלם  לא  ואם  ובהנהגה,  בגדול  תצליח  שניהם 
תאותה ותולדתה תשחת הנפש במידותיה ויפסד השכל, וגם הגוף יספה ויאבד 
ביתרון המאכל והמשגל, אף כי יאבדו הנפש והגוף בחטאים ובעונשים. והנה 
יש אדמה נוחה להעבד, ויש אדמה אשר עבודתה קשה, ולא יעבד בה ולא יזרע 
לחרוש  השדה  בעל  ויעמוד  להפסד,  יניחנה  לא  זאת  ובכל  כבד.  בעמל  זולתי 

תוספות קידושין ל"ב ב: בור ועם הארץ, כדמתרגמינן: והאדמה לא תשם וארעא לא תבור )בראשית   43
ח' ז(.

44  סוטה כ"ב א: "קרא ושנה ולא שימש ת"ח, ר' אלעזר אומר: הרי זה עם הארץ. ר' שמואל בר נחמני 
אמר: הרי זה בור". כאשר שנה המשנה ולא שמש תלמיד חכם לברר טעמי המשנה, שהוא שכל 
ברור כאשר עמד על טעמי המשנה, נקרא זה עם הארץ כאשר לא קנה השכל. והוסיף ר' שמואל 
לומר שהוא נקרא בור, כי שדה שאינה מוציאה תבואה נקראת שדה בור שהרי תרגום )בראשית 
מ"ז( והאדמה לא תשם לא תבור, וכך מי ששנה המשנה ולא שמש תלמיד חכם לברר לו המשנה 
לא יצא אל הפעל השלימות להיות חכם בפעל, לכך נקרא בור שלא יצא אל הפעל והוא כמו שדה 
בור שלא יצא אל הפעל לעשות )נתיבות עולם נתיב התורה ט"ו(. ההפרש שיש בין ע"ה לבור, וזה 
כי ע"ה נקרא שלא קנה התורה, אבל בור נקרא כמו והאדמה לא תשם )בראשית מ"ז( שתרגומו לא 
תבור, ור"ל הארץ כאשר היא מעלה קוץ ודרדר, דבר שאין ראוי לה, וזה יותר גרע מן כאשר אין בה 
דבר. ומי שלא ידע רק המשנה כצורתה הוא כמו שדה בור שנמצא בו דבר שאינו נחשב, וכך מי שלא 
קנה רק המשנה כצורתה בלבד, הוא קנה מה שאין ראוי לקנות כי יש לו לקנות השכל, וזה שקנה 

המשנה ולא הבין אותה נקרא בור )חדושי אגדות, סוטה(.
45  הושע י' יא.
46  הושע י' יג.

הנפשות,  בענין  ימצא  וכן  וטובה.  נעבדת  לשדה  תשוב  אשר  עד  ולהשקות 
וכאשר  החומר,  תולדת  כפי  קשות  ומדותיה  תאותה  תחזק  אשר  נפש  יש  כי 
יעמול בעליה בתקון מדותיה וימשכנה אחרי השכל, יישרנה מדותיה ותמאס 
ברע ותבחר בטוב, ותמצא את לבבה נאמן וחפץ בעבודת השי"ת. והנה כאשר 
האדמה צריכה לחרישה ולזריעה והשקאה, כן הנפש צריכה לעניינים נמשלים 

לאלה47. 

הנביא משתמש בשני משלים, אותם הוא מעתיק אל המישור המוסרי הלאומי. הוא 
מתחיל במשל החרישים, ומסיים במשל של תהליכי הדישה השונים. כי: 

"היסורין שבאו על עם ה' במצרים בימי הילדות טרם קבלו התורה, היו כענין 
החרישה לקבל הזרע שהוא התורה. והיסורין הבאים עליהם אח"כ, הם כענין 
הדישה או הטחינה להסיר מהם מחשבות הכוזבות והאמונות הזרות מצד אשר 
בילדי נכרים ישפיקו, והם יהיו לפי מדרגות הדור ואנשיה הפרטים. הנפש אשר 
זרועיה תצמיח, והוכנה לקבל דת ומוסר, לפעמים יתערבו עם למודיו למודים 
זרים משובשים ורעיונות כוזבות, מצד השכל והמדמה, וצריך להסיר התבן מן 

הבר, ולברר האמת מן השקר"48. 

החריש	)כג-כו(	
של  שורה  מזכיר  הפסוק  )כד(.  ַאְדָמתֹו  ִויַׂשֵּדד  ְיַפַּתח  ִלְזֹרַע  ַהֹחֵרׁש  ַיֲחֹרׁש  ַהּיֹום  ֲהֹכל 
חרישים: ַיֲחֹרׁש, ְיַפַּתח, יַׂשֵּדד, ִׁשָּוה ָפֶניָה. מטרת החריש היא להכין את האדמה לזריעה. 
האדמה,  את  לאוורר  כדי  שונות  במחרשות  שונים  חרישים  לעשות  צריך  כך  לשם 
לייבש עשבים שוטים, לפתוח אותה לקלוט את הגשם, לסקל, לפורר רגבים, למנוע 
התבקעות, הצפת השטח, סחיפת הקרקע. יסוד הצלחת החקלאות העברית הקדומה 

היה החרישים המרובים והמדויקים49. 

מה  הזריעה,  היא  תכליתם  אך  ולדשנה,  הקרקע  את  לטייב  מצטרפים  החרישים  כל 
יעשה אפוא ַהֹחֵרׁש ִלְזֹרַע? ֲהֹכל ַהּיֹום ַיֲחֹרׁש ַהֹחֵרׁש? מה יועילו כל החרישים אם לבסוף 

לא תיזרע האדמה? 

הוצעו למשל הזה כמה נמשלים. 

זמן, כך אם הציבור לא יתקן את  יימשכו לאורך  א: כשם שחרישים ללא תכלית לא 
דרכיו, ותוכחת הנביאים תתגלה כתוכחת סרק, היא תיפסק ולא תימשך לעולם: 

"ביאור הענין, היעמול ויתעסק בענין החרישה לעולם... והנה הנביאים מוכיחים 
מתקנים  ואינכם  לבבכם,  ומהכניע  מהוכיח  פוסקים  ואינם  יום,  יום  אתכם 

47  רבנו יונה משלי כ"ד ל.
48  מלבי"ם.

49  יהודה פליקס, החקלאות בתקופת המשנה והתלמוד.
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ואין  לעולם  בחרישה  שעוסק  למי  הזה  ענין  ודומה  התוכחת.  אחרי  מעשיכם 
זריעה אחרי החרישה"50. 

וכשם  לחרישה.  נמשלים  ובמדבר,  הים  ועל  במצרים  לישראל  שנעשו  הנסים  ב. 
שהחורש לא יחרוש לעולם, כן האותות והמופתים לא ייעשו בכל הזמנים51.

טען  העם  חיובית.  אמירה  בו  ולמצוא  ההפוך,  בכיוון  הנמשל  את  לפרש  אפשר  ג. 
כנגד הנביאים שהם מוכיחים את העם בלי סוף וללא שום תוצאות. ותשובת הנביא: 

שהתוכחה היא כמו החריש המכין את האדמה לזריעה, תוצאותיה יתגלו בסוף.

ד. היסורין שיביא ה' על האומה הם רק אמצעיים אל התכלית הנרצה, להכין הנפש אל 
שתקבל זרע החכמה והיראה, ובהכרח לא יהיה לעולם, רק ישיג על ידם את התכלית 

להחזיר את העם בתשובה, ואז היסורין יחדלו52.

הדיש	)כז-כט(

ֵיָחֶבט  ה  ּטֶ ַבּמַ י  ּכִ ב  יּוּסָ ּמֹן  ּכַ ַעל  ֲעָגָלה  ְואֹוַפן  ֶקַצח  יּוַדׁש  ֶבָחרּוץ  לֹא  י  ּכִ )כז( 

ל  ְלּגַ ּגִ ְוָהַמם  ּנּו  ְידּוׁשֶ ָאדֹוׁש  ָלֶנַצח  לֹא  י  ּכִ יּוָדק  ֶלֶחם  כח(  ֶבט:  ָ ּשׁ ּבַ ְוַכּמֹן  ֶקַצח 

ִהְפִליא  ָיָצָאה  ְצָבאֹות  ְיהָֹוה  ֵמִעם  זֹאת  ם  ּגַ )כט(  ּנּו:  ְיֻדּקֶ לֹא  יו  ּוָפָרׁשָ ֶעְגָלתֹו 

ָּיה: ס  יל ּתּוׁשִ ֵעָצה ִהְגּדִ

הנמשל: 

א. ייסורי העם דומים לדיש. העם טען שאי אפשר לעמוד בפורענות אותה חזה הנביא, 
והנביא ענה שהייסורים באים לכל אדם במידה ובהתאמה מדויקת. ה' מייסר כל אדם 
לפי כוחו, כשם שהדש מכוון לכל זרע את כלי הדישה המתאימים לקשיותו. לא במורג 
חרוץ דשין את הקצח כי די במטה, לפי שזרעו נוח לצאת מתוך קשין שלו. וגם לא אופן 
עגלה על כמון יוסב, כי די בשבט. את מי דשין בדברים קשין? את הלחם של תבואה, 
לפי שאין זרעה נוח לצאת ואינה נוחה ליחבט. כך יכביד הקדוש ברוך הוא עליכם עול 

האומות, הוא עול סנחריב מלך אשור53. 

ב. הדיש הוא תכליתי ויש לו סוף. כך גדולים רחמי ה' על ישראל. כי אין דישת האומות 
ועול שלהם על ישראל לנצח, כי יש לו תכלית. כלשון: ֹלא ָלֶנַצח ָיִריב ְוֹלא ְלעֹוָלם ִיּטור54. 

וכשם שהדישה כלה, כך השעבוד כלה. חציו כלין וישראל אינם כלין.

50  רבנו יונה משלי כ"ד ל.
51  כד הקמח - ערך שנאת חנם.

52  מלבי"ם ישעיה כ"ח כד.
53  כד הקמח - ערך שנאת חנם.

54  תהילים ק"ג ט.

זה, והם מוסרים על  ג. כמו שבמיני התבואה נמצאים מוץ ופסולת הדבוקים זה ליד 
ידי דישה או חביטה, ויש פסולת שנדבקת בתוכו, והיא מוסרת על ידי טחינה בריחים 
על  בנפש, מהם הבאים  ישתרשו  הזרות, אשר  והדעות  כן השבושים  בנפה.  והרקדה 
ידי כח המדמה, אותם קל להסיר על ידי משפט השכל, אך יש שבושים שפגעו בשכל 
צריך  כן  על  מוטעות, אלה קשי הסרה.  והקדמות  פילוסופיים  למודים  ידי  על  עצמו, 

הצדיק להתחזק באמונתו, ולא יסור ממנה55.

ד. בכלל המשל הזה ובפנימיותו רמז כנגד סנחריב מלך אשור. כשם שהזמן משתנה 
אחרי  זורע  הוא  אלא  לעולם,  חורש  לזרוע  מנת  על  החורש  ואין  לזריעה,  מחרישה 
מלך  סנחריב  כן  לטחינה,  הדישה  ומן  הדישה,  לזמן  משתנה  הזריעה  וזמן  החרישה. 
אשור ישתנה עליו הזמן, ולא יגיע לזמן הטחינה, וודאי לא יאכל מן הלחם. ְוָהַמם ִּגְלַּגל 
מה  כלומר  ְיֻדֶּקּנּו,  ֹלא  ואמר:  וסוסיו.  מרכבותיו  כלומר  ממש,  פרשיו  ּוָפָרָׁשיו.  ֶעְגָלתֹו 

שדש לא יעשנו דק, כלומר לא יגיע לטחינה56.

ב(	הֹוי	ֲאִריֵאל	ֲאִריֵאל	ִקְרַית	ָחָנה	ָדִוד
ים  ַחּגִ ָנה  ׁשָ ַעל  ָנה  ׁשָ ְספּו  ָדִוד  ָחָנה  ִקְרַית  ֲאִריֵאל  ֲאִריֵאל  פרק כ"ט )א( הֹוי 

ֲאִריֵאל: )ג(  י ּכַ ּלִ ִיְנקֹפּו: )ב( ַוֲהִציקֹוִתי ַלֲאִריֵאל ְוָהְיָתה ַתֲאִנָּיה ַוֲאִנָּיה ְוָהְיָתה 

ַפְלּתְ  ְוׁשָ )ד(  ְמֻצרֹת:  ָעַלִיְך  ַוֲהִקימִֹתי  ב  ֻמּצָ ָעַלִיְך  י  ְוַצְרּתִ ָעָלִיְך  ַכּדּור  ְוָחִניִתי 

ּוֵמָעָפר  קֹוֵלְך  ֵמֶאֶרץ  אֹוב  ּכְ ְוָהָיה  ִאְמָרֵתְך  ח  ַ ּשׁ ּתִ ּוֵמָעָפר  ִרי  ַדּבֵ ּתְ ֵמֶאֶרץ 

ָעִריִצים  ֲהמֹון  ּוְכמֹץ עֵֹבר  ָזָרִיְך  ֲהמֹון  ק  ּדַ ָאָבק  ּכְ ְוָהָיה  )ה(  ַצְפֵצף:  ּתְ ִאְמָרֵתְך 

דֹול  ַרַעם ּוְבַרַעׁש ְוקֹול ּגָ ֵקד ּבְ ּפָ ְתאֹם: )ו( ֵמִעם ְיהָֹוה ְצָבאֹות ּתִ ְוָהָיה ְלֶפַתע ּפִ

ל ַהּגֹוִים  ֲחלֹום ֲחזֹון ַלְיָלה ֲהמֹון ּכָ סּוָפה ּוְסָעָרה ְוַלַהב ֵאׁש אֹוֵכָלה: )ז( ְוָהָיה ּכַ

ר  ֲאׁשֶ ּכַ ְוָהָיה  )ח(  ָלּה:  ִציִקים  ְוַהּמְ ּוְמצָֹדָתּה  צֶֹביָה  ְוָכל  ֲאִריֵאל  ַעל  ַהּצְֹבִאים 

ה  ְוִהּנֵ ֵמא  ַהּצָ ַיֲחלֹם  ר  ְוַכֲאׁשֶ ַנְפׁשֹו  ְוֵריָקה  ְוֵהִקיץ  אֹוֵכל  ה  ְוִהּנֵ ָהָרֵעב  ַיֲחלֹם 

ל ַהּגֹוִים ַהּצְֹבִאים ַעל  ן ִיְהֶיה ֲהמֹון ּכָ ה ָעֵיף ְוַנְפׁשֹו ׁשֹוֵקָקה ּכֵ ׁשֶֹתה ְוֵהִקיץ ְוִהּנֵ

ַהר ִצּיֹון:

55  מלבי"ם ישעיה כ"ח כד.
56  כד הקמח - ערך שנאת חנם.
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ֲאִריֵאל.	1
א. ֲאִריֵאל, הוא כינוי לירושלים. שמה של ירושלים יצא למרחוק לתפארת ומורא, לכן 
נקראת על שם האריה, סמל המלכות. לאריה כוח רב, והופעתו מטילה אימה, כולה 
הדר וגבורה. בחטאיה הפכה ירושלים לחיה מאיימת, בשמים יתנכרו אליה, יסגרו עליה 
מצור סביב, וישפילו את גאוותה עד עפר. אלא שאז יתחולל מהפך, מפלת האויב תבוא 
פתאם, והוא יתנדף וייעלם כאילו לא היה: ְּבַרַעם ּוְבַרַעׁש ְוקֹול ָּגדֹול סּוָפה ּוְסָעָרה ְוַלַהב 

ֵאׁש אֹוֵכָלה )ו(.

ב. ֲאִריֵאל הוא כינוי לבית המקדש. המשנה מצביעה על נקודת דמיון בין צורת המקדש 
למבנה גופו של האריה: 

אריאל  אריאל  'הוי  שנאמר:  לארי.  ודומה  מלפניו,  ורחב  מאחריו  צר  "ההיכל 
קרית חנה דוד', מה ארי צר מאחוריו ורחב מלפניו, אף ההיכל צר מאחוריו ורחב 

מלפניו"57. 

בית המקדש הוא מכון השכינה, ובין החיות של מרכבת השכינה, מופיע אריה מכונף: 
ּוִמּתֹוָכּה ְּדמּות ַאְרַּבע ַחּיֹות... ְוַאְרָּבָעה ָפִנים ְלֶאָחת ְוַאְרַּבע ְּכָנַפִים ְלַאַחת ָלֶהם... ּוְדמּות 

ְּפֵניֶהם ְּפֵני ָאָדם ּוְפֵני ַאְרֵיה ֶאל ַהָּיִמין ְלַאְרַּבְעָּתם..."58. 

ג. אצל יחזקאל משמש הכינוי ֲאִריֵאל ככינוי למזבח: ְוַהַהְרֵאל ַאְרַּבע ַאּמֹות ּוֵמָהֲאִריֵאל 
ּוְלַמְעָלה ַהְּקָרנֹות ַאְרַּבע59. 

ד. ישעיהו חזר אל הכינוי הזה להלן: ֵהן ֶאְרֶאָּלם ָצֲעקּו ֻחָצה ַמְלֲאֵכי ָׁשלֹום ַמר ִיְבָּכיּון )ל"ג 
ז(. ושם לפי התקבולת הוא כינוי למלאכים.

ְּפָעִלים  ַרב  ַחִיל  ִאיׁש  ֶּבן  ְיהֹוָיָדע,  ֶבן  ְבָנָיהּו  של  גבורתו  בסיפור  הכינוי  מופיע  עוד  ה. 
ְּביֹום  ַהֹּבאר  ָהֲאִרי ְּבתֹוְך  ְוִהָּכה ֶאת  ָיַרד  ְוהּוא  ֲאִרֵאל מֹוָאב  ְׁשֵני  ִהָּכה ֵאת  ִמַּקְבְצֵאל הּוא 

ֶלג60. ושם הוא כנראה כינוי לגיבורים ושליחים. ַהּׁשָ

המשכן נקשר אל האריה על ידי שני בוניו בצלאל משבט יהודה, ואהליאב משבט דן, 
שני השבטים נמשלו לאריות: "גור אריה יהודה", ו"דן גור אריה". 

גם חורבן המקדש וגם גאולתו בעתיד קשורים בשרשרת של אריות: 

"א"ר אבון: עלה אריה, במזל אריה, והחריב את אריאל. עלה אריה, זה נבוכדנאצר 
הרשע, דכתיב ביה: עלה אריה מסובכו61. במזל אריה: עד גלות ירושלם בחדש 

57  משנה מידות פ"ד מ"ז.
58  יחזקאל א' ה.

59  יחזקאל מ"ג טו.
60  שמואל ב כ"ג כ, דברי הימים א י"א כב.

61  ירמיהו ד' ז.

החמישי62. והחריב אריאל: הוי אריאל אריאל קרית חנה דוד. על מנת שיבא 
ביה:  דכת'  הוא,  ברוך  זה הקדוש  יבא אריה,  ויבנה אריאל.  אריה, במזל אריה, 
אריה שאג מי לא ירא63. במזל אריה: והפכתי אבלם לששון64, ויבנה אריאל65: 

בונה ירושלם ה' נדחי ישראל יכנס"66.

המקדש נקרא 'ארי', בגלל כוחו הגדול ועוצמתו. כי בית ראשון כוחו הימין, ולכך אמרו: 
אש של מזבח רבוצה כארי67. אבל חתם שם 'אל' בסופו, ונקרא 'אריאל', כי בית המקדש 
כוחו הוא כוח קדוש מן ה', ולשון 'אל' כוח קדוש. נבוכדנצר לעומת זאת נקרא 'ארי', 
ישראל  היו  עוד  כל  נקרא על שם בהמה טמאה.  לכן  כוחו טמא,  גדול,  כי אף שכוחו 
בקדושתן ובמעלתן, היה השם 'אל' שבסוף שם 'ארי', גובר על ה'אריה', אך כאשר חטאו 
ישראל, וניטל הכוח הקדוש מבית המקדש, נותר רק 'ארי'. ונבוכדנצר שנקרא 'אריה', 

מלא ושלם, יכול לו68. 

ַהֵּסֶפר	ֶהָחתּום.	2

י  ָכר: )י( ּכִ ְכרּו ְולֹא ַיִין ָנעּו ְולֹא ׁשֵ עּו ָוׁשֹעּו ׁשָ ַעׁשְ ּתַ )ט( ִהְתַמְהְמהּו ּוְתָמהּו ִהׁשְ

יֶכם  ִביִאים ְוֶאת ָראׁשֵ ם ֶאת ֵעיֵניֶכם ֶאת ַהּנְ ָמה ַוְיַעּצֵ ְרּדֵ ָנַסְך ֲעֵליֶכם ְיהָֹוה רּוַח ּתַ

נּו אֹתֹו  ר ִיּתְ ֶפר ֶהָחתּום ֲאׁשֶ ִדְבֵרי ַהּסֵ ִהי ָלֶכם ָחזּות ַהּכֹל ּכְ ה: )יא( ַוּתְ ּסָ ַהחִֹזים ּכִ

י ָחתּום הּוא:  ֶאל יֹוֵדַע הֵסֶפר \}ֵסֶפר\{ ֵלאמֹר ְקָרא ָנא ֶזה ְוָאַמר לֹא אּוַכל ּכִ

י  ר לֹא ָיַדע ֵסֶפר ֵלאמֹר ְקָרא ָנא ֶזה ְוָאַמר לֹא ָיַדְעּתִ ֶפר ַעל ֲאׁשֶ ן ַהּסֵ )יב( ְוִנּתַ

דּוִני ְוִלּבֹו ִרַחק  ּבְ ָפָתיו ּכִ ִפיו ּוִבׂשְ ׁש ָהָעם ַהֶּזה ּבְ י ִנּגַ ֵסֶפר: )יג( ַוּיֹאֶמר ֲאדָֹני ַיַען ּכִ

ָדה: )יד( ָלֵכן ִהְנִני יֹוִסף ְלַהְפִליא  ים ְמֻלּמָ ִהי ִיְרָאָתם אִֹתי ִמְצַות ֲאָנׁשִ י ַוּתְ ּנִ ִמּמֶ

ר: ּתָ ְסּתַ ֶאת ָהָעם ַהֶּזה ַהְפֵלא ָוֶפֶלא ְוָאְבָדה ָחְכַמת ֲחָכָמיו ּוִביַנת ְנבָֹניו ּתִ

העם  של  שיראתו  משום  המתרחש,  את  מבינים  אינם  ומנהיגיו  תועה  העם  ט-יד 
סיבת  ולמה.  הולך  הוא  לאן  להבין  בלא  כשיכור,  בדרכו  תועה  ולקויה. העם  חיצונית 

62  ירמיהו א' ג.
63  עמוס ג' ח.

64  ירמיה ל"א יג.
65  תהלים קמ"ז ב.

66  פסיקתא דרב כהנא – י"ג ט"ו.
67  יומא כ"א ב.

68  על פי מהר"ל נצח ישראל נ"ה.



370371

פרק כט יב. תוכחה וישועה

התעייה הזאת מיוחסת לשמים: ִּכי ָנַסְך ֲעֵליֶכם ה' רּוַח ַּתְרֵּדָמה ַוְיַעֵּצם ֶאת ֵעיֵניֶכם ֶאת 
ַהְּנִביִאים ְוֶאת ָראֵׁשיֶכם ַהֹחִזים ִּכָּסה )י(. משמים הרדימו את העם שלא יראה נכוחה. 
בדומה למה שצווה ישעיהו בראשית נבואתו: ַהְׁשֵמן ֵלב ָהָעם ַהֶּזה ְוָאְזָניו ַהְכֵּבד ְוֵעיָניו 

ָהַׁשע ֶּפן ִיְרֶאה ְבֵעיָניו ּוְבָאְזָניו ִיְׁשָמע ּוְלָבבֹו ָיִבין ָוָׁשב ְוָרָפא לֹו )ו' י(.

משל הספר החתום )יא-יב(. המציאות שהעם רואה, ָחזּות ַהֹּכל, נמשלת לֵּסֶפר ָחתּום. 
ֵּסֶפר ָחתּום הוא מגילה גלולה וחתומה בחותמת שעווה, שנמסרת לנמען באופן שהוא 
לבדו יקרא את הכתוב בה. מבקשים מיֹוֵדַע ֵסֶפר לקוראה והוא אומר: ֹלא אּוַכל ִּכי ָחתּום 
הּוא, איני יכול לקוראו כי איני רשאי לפתוח אותו. לכן נותנים את הספר לאדם ֲאֶׁשר 
ֹלא ָיַדע ֵסֶפר, הוא אינו מבין את משמעות הכתובת שעל החותם, ועל כן אין לו בעיה 
ָיַדְעִּתי ֵסֶפר69, ומה  לפתוח אותו. אך לא תהיה בכך תועלת, כי הוא מודה בכנות: ֹלא 

הטעם לפתוח ספר אם אין אני יודע לקרוא בו? 

מנהיגי העם אינם ראויים. יודעי הספר שבהם לא זכו לחזון ולהתגלות העתיד. וֲאֶׁשר 
נביאי השקר, גם אם היו רואים חזונות, לא היו מבינים אותם. כל  ֵסֶפר, הם  ָיַדע  ֹלא 
אלה תירוצי שווא והשתמטות כאשר קיימת נבואת אמת, והעם אינו טורח להבין את 
אשר לפניו, כי הוא מפחד להסיק את המסקנות ולשנות את דרכו. על כן באה התוכחה 
ונבואת פורענות, שתבוא על המנהיגים, המתחמקים מאחריות, והם עצמם יהיו עונשו 

של העם שיצטרך לסבול מנהיגים כאלה.  

ִמְצַות	ֲאָנִׁשים	ְמֻלָּמָדה.	3
העם נוהג כירא שמים, אך יראתו ִמְצַות ֲאָנִׁשים ְמֻלָּמָדה )יג(. האדם פועל מתוך הרגל, 
בלא  ומצוות  תפילה  מה'.  רחוק  אחר,  במקום  הלב  אבל  אוטומטית,  פועלות  הידיים 

כוונה הינם כגוף בלי נשמה70: 

"טרם עשותו כל מצוה, וקודם ברכו שום ברכה, ובפרט קודם הזכרת ה' הנכבד, 
צריך לעשות הכנה בדעתו. שאם יעשה בפתע פתאום, הרי היא נפסלת ביוצא, 
ישעיה  ע"י  וידוע מאמר השי"ת  נשמה.  בלא  כגוף  כונה, שהוא  מחמת חסרון 
הנביא: ַוֹּיאֶמר ֲאֹדָני ַיַען ִּכי ִנַּגׁש ָהָעם ַהֶּזה ְּבִפיו ּוִבְׂשָפָתיו ִּכְּבדּוִני ְוִלּבֹו ִרַחק ִמֶּמִּני 
ַוְּתִהי ִיְרָאָתם ֹאִתי ִמְצַות ֲאָנִׁשים ְמֻלָּמָדה, ָלֵכן ִהְנִני יֹוִסף ְלַהְפִליא ֶאת ָהָעם ַהֶּזה 
ַהְפֵלא ָוֶפֶלא ְוָאְבָדה ָחְכַמת ֲחָכָמיו ּוִביַנת ְנֹבָניו ִּתְסַּתָּתר, רחמנא ליצלן. ובתיקוני 

69  בדומה לאמור לעיל )ג' ז(: "ישא ביום ההוא לאמור 'לא אהיה חובש ובביתי אין לחם ואין שמלה, 
לא תשימוני קצין עם'".

70  אמנם הוכרע בהלכה ש"מצות אין צריכות כוונה" )פסחים קי"ד ב, ראש השנה כ"ח ב(, אך משמעות 
הדבר היא שיש ערך למעשה המצווה כמו שהוא, ואין הוא מעשה בטל, אין זה אומר דבר על מידת 

חשיבותו, הוא עדיין חסר נשמה ושאר רוח. 

זהר71 אמרו: "תורה ומצוה בלא דחילו ורחימו לא יכילת לסלקא ולמיקם קדם 
ה'" ולא פרחא לעילא, וכן אמרו: דכל מילא דנפיק מפומא בלא דחילו ורחימו 

עליה כתיב הבשר עודנו בין שניהם ואף ה' חרה בעם"72.

זה עדיין אינו חטא, אלא זיוף בעבודת ה',  אך סטייה קטנה כזו פוערת סדק שיעמיק עד 
כדי שבר ותועבה ממש. 

שמירת מצוות מכנית מתרחשת כאשר האדם פועל בלא הכרה ומודעות לערכן של 
המצוות ומשמעותן, ואז הבעיה היא בשכל, בהבנה. לפעמים הבעייה אישיותית, הוא 
יודע אלא שאינו מפנים זאת, פיו ולבו אינם שווים, הוא חי במין פיצול אישיות שאין 
זה עצמו,  ייענש בדבר  ונטולי רגש. הוא  ועל כן מעשיו מכניים  קשר בין הלב לשכל, 
הנתק בין עובדות חייו לשכלו יתפשט על כל הבנת המציאות שלו, ליקוי מאורות כללי: 

ְוָאְבָדה ָחְכַמת ֲחָכָמיו ּוִביַנת ְנֹבָניו ִּתְסַּתָּתר )יד(. 

ַהְפֵלא	ָוֶפֶלא	.	4
ָלֵכן ִהְנִני יֹוִסף ְלַהְפִליא ֶאת ָהָעם ַהֶּזה ַהְפֵלא ָוֶפֶלא )יד(. הפסוק משלש את ההפלאה 
ִּתְסַּתָּתר. בראש סולם המכות  ְנֹבָניו  ּוִביַנת  ֲחָכָמיו  ָחְכַמת  ְוָאְבָדה  לרעה, ומהי הרעה? 
או  ומות ההנהגה,  פיזי  ידי אבדן  או על  עומדת הפגיעה בהנהגה הרוחנית של העם, 

אובדן חכמתה ומעלתה: 

"מצינו שסילוקן של צדיקים קשה לפני הקדוש ברוך הוא יותר ממאה תוכחות 
חסר שתים שבמשנה תורה, ומחורבן בית המקדש. בתוכחות כתיב: והפלא ה' 
של  בסילוקן  אבל  פלאים74.  ותרד  כתיב:  המקדש  בית  ובחורבן  מכותך73,  את 
צדיקים כתיב: ָלֵכן ִהְנִני יֹוִסף ְלַהְפִליא ֶאת ָהָעם ַהֶּזה ַהְפֵלא ָוֶפֶלא. וכל כך למה? 

ְוָאְבָדה ָחְכַמת ֲחָכָמיו ּוִביַנת ְנֹבָניו ִּתְסַּתָּתר"75. 

פלא הוא דבר מכוסה ונסתר מדעת אדם. צ"ח הקללות שבתוכחה, מדברות על הסתרת 
פנים, ולכן כתוב שם: והפלא ה' את מכותך. אך עדיין קיימת השראת השכינה הכללית 
כפליים.  ההסתר  נכפל  ואז  לגמרי,  השכינה  נסתלקה  הבית  בחורבן  המקדש.  בבית 
ועדיין השכינה מצויה בגלות בלבם של צדיקי ישראל, וכל המקבל פני רבו כאילו קיבל 
פני השכינה. הצדיקים מגינים על הדור, מוכיחים אותו ומביאים אותו לידי יראת שמים 
ותשובה. אבל כאשר גם הצדיקים מסתלקים, נשאר העם בלא השראה רוחנית של 

71  תיקוני זהר כ"ה ב.
72  פלא יועץ, הכנה.

73  דברים כ"ח נט.
74  איכה א' ט.

75  איכה רבה א' ל"ז.
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קדושה, אז התורה נעשית כמצוות אנשים מלומדה, חסרת נשמה וחזון76.

חכמים דיברו על 'סילוקן של צדיקים' בהספדו של ר' יוסי, כלומר, האסון הגדול ביותר 
לישראל הוא פטירתם של חכמים. אבל הכתוב לא דיבר על אבדנם הפיזי אלא אבדן 
זה  מצב  והתבלעה,  הסתתרה  הסתלקה,  חכמתם  אבל  קיימים  הם  אם  גם  חכמתם. 

חמור מאד, ואולי חמור אף יותר מאשר פטירתם. 

חכמים  אותם  ויקראו  קיימים,  ישארו  והם  והבינה,  החכמה  מהם  תשתכח 
תחלה  שהורגלו  מחמת  אלא  ובינה,  חכמה  עתה  בהם  שאין  אעפ"י  ונבונים, 
לקראם חכמים, ויהיה גם זה מצות אנשים מלומדה, לקראם כך. ולזה לא אמר 

ואבדו חכמיו ונבוניו, אלא חכמת חכמיו, ובינת נבוניו77.

המשבר הרוחני, אבדן התורה, הוא לב הבעיה: 

"הדבר, והחרב, והרעב, והשבי, מפני שהם מכות בגוף האדם הגשמי לא נחשב 
המכה כל כך, אבל התורה לפי מעלתה ומדרגתה העליונה שהיא שכלית, ועוד, 
יותר  לו  דבר שיש  לך  ואין  ונתבטל,  ונפסד  ונחרב  גדול  לו מציאות  דבר שיש 

מציאות כמו התורה, לכך היא מכה מופלאת"78. 

אך אולי אפשר להבין את תוכחת הכתוב באופן מרוכך יותר: 

ואבדו החכמים.  יהיו אבודים שהרי לא נאמר  אין הפירוש שחלילה החכמים 
גם אין הפירוש שהחכמה תהיה אבודה מן החכמים, שהרי לא נאמר ואבדה 
החכמה מחכמיו. אלא הפירוש שחכמתם תהיה אבודה מן אנשי הדור. כי יתן 
ויכניסו חכמתם, בדור שאין התורה חביב  ה' בלבם שלא ישמיעו בחוץ קולם 
עליהם כדי שלא ידעו ולא יבינו בחשיכה יתהלכו וימקו בעונם, מאחר שגלוי 

לפניו ית' שאף אם היו לומדין ועושין לא היו לומדין ועושין לשמה79. 

האזהרה והאפשרות שחכמת החכמים תאבד ובינת הנבונים תסתתר, הולידה חשש 
בדור  החכמים  את  רדף  כזה  ממשי  פחד  ִמִּיְׁשָרֵאל.  ֶׁשִּתְׁשַּתַּכח  ּתֹוָרה  ֲעִתיָדה  קיומי: 
יבנה80, כאשר חרבו המקדש והארץ ולא נשאר דבר להיאחז בו חוץ מן התורה. על כן 

76  על פי העמק דבר, דברים כ"ח נט, ויסוד העבודה ח"ב ג.
77  שער הפסוקים, ישעיהו. והוסיף: אמר שמואל, בחכמה שהאדם מקבל אותה מרבותיו, אמר הכתוב 
ואבדה חכמת חכמיו, דשייך בה אבידה. האמנם הבינה שהיא מדעתו, שמבין דבר מתוך דבר, לא 

שייך בה אבידה, ולזה אמר ובינת נבוניו תסתתר ממנו.
78  המהר"ל תפארת ישראל נ"ו.

79  כלי יקר, דברים כ"ח נח.
ביבנה אמרו עתידה תורה שתשתכח מישראל  ב: תנו רבנן כשנכנסו רבותינו לכרם  80  שבת קל"ח 
שנאמר הנה ימים באים נאם ה' אלהים והשלחתי רעב בארץ לא רעב ללחם ולא צמא למים כי אם 
לשמוע את דברי ה' וכתיב ונעו מים עד ים ומצפון ועד מזרח ישוטטו לבקש את דבר ה' ולא ימצאו 
דבר ה' זו הלכה דבר ה' זה הקץ דבר ה' זו נבואה ומאי ישוטטו לבקש את דבר ה' אמרו עתידה אשה 
שתטול ככר של תרומה ותחזור בבתי כנסיות ובבתי מדרשות לידע אם טמאה היא ואם טהורה היא 

היה זה האיום הגדול ביותר על קיומו של עם ישראל, כעם הממשיך את מסורתו ונאמן 
למורשתו:

ָאַמר ַרב: ֲעִתיָדה ּתֹוָרה ֶׁשִּתְׁשַּתַּכח ִמִּיְׁשָרֵאל, ֶׁשֶּנֱאַמר: "ְוִהְפָלא ה' ֶאת ַמּכֹוְתָך"81, 
ֶאת  ְלַהְפִליא  יֹוִסיף  ִהְנִני  "ָלֵכן  אֹוֵמר:  ְּכֶׁשהּוא  ִהיא,  ַמה  יֹוֵדַע  ֵאיִני  זֹו  "ַהְפָלָאה" 
ָהָעם ַהֶּזה ַהְפֶלא ְוֶפֶלא, ְוָאְבָדה ָחְכַמת ֲחָכָמיו, ּוִביַנת ְנבֹוָניו ִּתְסַּתָּתר". ֱהֵוי אֹוֵמר 

"ַהְפָלָאה" זֹו ּתֹוָרה82. 

יבנה וחכמיה הצליחו לעמוד בפרץ על ידי הרחבת לימוד התורה והעמדת תלמידים 
בהבטחה  ויצא  עקרוני,  באופן  הזה  החשש  את  ביטל  יוחאי  בר  שמעון  ר'  אך  הרבה. 

מרגיעה: 

ַּתְנָיא, ַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוַחאי אֹוֵמר: ַחס ְוָׁשלֹום ֶׁשִּתְׁשַּתַּכח ּתֹוָרה ִמִּיְׂשָרֵאל, ֶׁשֶּנֱאַמר: 
ַכח ִמִּפי ַזְרעֹו"83. ֶאָּלא ַמה ֲאִני ְמַקֵּיים "ְיׁשֹוְטטּו ְלַבֵּקׁש ֶאת ְּדַבר ה' ְוֹלא  "ִּכי ֹלא ִתּׁשָ

ִיְמָצאּו"? ֶׁשֹֹּלא ִיְמְצאּו ֲהָלָכה ְברּוָרה ּוִמְׁשָנה ְברּוָרה ְבָמקֹום ֶאָחד.

מאגר  על  מאיימת  והשכחה  והקולקטיבי.  האישי  בזיכרון  משתמרת  העבר  מסורת 
ידי שמירת מה  על  ותמחקנו. אפשר להתמודד עם השכחה  הזה שמא תבוא  הדעת 
שנאמר בעבר בזהירות וקפדנות ראויים. ברור שאי אפשר בלי הבסיס הזה, אבל אפשר 
ושאיפה  התבוננות  תוך  בהווה  וחידוש  יצירה  של  שוטף  זרם  ידי  על  אותו  להעצים 
קדימה. ברכת התורה מעמידה את שני העמודים הללו לבסיס עליהם היא ניצבת, היא 

פותחת בעבר ומסיימת בהווה: 

אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו תורתו ברוך אתה ה' נותן התורה. כלומר, 
כמו  נתן  ולא  התורה,  נותן  הברכה:  וסיום  לישראל,  סיני  הר  על  תורה  נתן  כי 
כן חס  נותן תורה לישראל, דאם לא  יום הקדוש ברוך הוא  כי בכל  שהתחיל. 
ושלום נשתכחה התורה מישראל. כי נותן התורה שם התאר, ורצה לומר שאף 
תורה  נשתכחה  ושלום  חס  היה  כן  לא  ואם  התורה.  נותן  עת  ובכל  יום  בכל 
מישראל, ודבר זה מבואר ליודעים. והוא נרמז במה שאמר: קול גדול ולא יסף, 

ואמרו בספרי:  קולו של הקדוש ברוך הוא לא פסק84. 

ובשינון  מקום  בכל  הרבה  תלמידים  העמיד  חייא  ר'  האמוראים.  גם  נחלקו  בזה 
התלמידים ביקש לבנות מחסום בפני שכחת תורת העבר. ואילו ר' חנינא התמודד עם 

השכחה בכוח החידוש והפלפול, שיכול להוציא דבר מתוך דבר:

אמר ליה ר' חנינא לר' חייא: בהדי דידי מינצת? דאם חס ושלום נשתכחה תורה 

ואין מבין.
81  דברים ּכ"ח.

82  שבת קל"ח ב.
83  דברים ל"א.

84  נתיבות עולם, נתיב התורה ז.
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מישראל מהדרנא ליה מפלפולי. אמר ליה ר' חייא: אנא עבדי דלא משתכחה 
טביא,  וציידנא  נישבי,  ומגדלנא  ושדיינא,  כיתנא  דאייתינא  מישראל,  תורה 
למתא  וסליקנא  דטביא,  ממשכי  מגילתא  ואריכנא  ליתמי,  בישרא  ומאכילנא 
דלית בה מקרי דרדקי, וכתיבנא חמשא חומשי לחמשא ינוקי, ומתנינא שיתא 
סידרי לשיתא ינוקי. לכל חד וחד אמרי ליה: אתני סידרך לחברך. והיינו דאמר 

רבי: כמה גדולים מעשה חייא85. 

ג(	הֹוי	ַהַּמֲעִמיִקים	ֵמה'	ַלְסִּתר	ֵעָצה
יֶהם  ַמֲעׂשֵ ְך  ְבַמְחׁשָ ְוָהָיה  ֵעָצה  ר  ַלְסּתִ ֵמיקָֹוק  ֲעִמיִקים  ַהּמַ הֹוי  )טו(  כ"ט 

יֹאַמר  י  ּכִ ב  ֵיָחׁשֵ ַהּיֵֹצר  חֶֹמר  ּכְ ֶכם ִאם  ַהְפּכְ יֹוְדֵענּו: )טז(  ּוִמי  רֵֹאנּו  ִמי  ַוּיֹאְמרּו 

ִני ְוֵיֶצר ָאַמר ְליֹוְצרֹו לֹא ֵהִבין:  הּו לֹא ָעׂשָ ה ְלעֹׂשֵ ַמֲעׂשֶ

ִמי	ֹרֵאנּו	ּוִמי	ֹיְדֵענּו.	1

~ טו-טז החוטאים בסתר 
חוטאי הדור פועלים בסתר, והכתוב מוכיח אותם ולועג להם. כך עושה גם דוד בתהילים, 
הוא מתאר את הניסיון להסתתר מפני ה' כמגוחך ונלעג: ָאָנה ֵאֵלְך ֵמרּוֶחָך ְוָאָנה ִמָּפֶניָך 
א ַכְנֵפי ָׁשַחר ֶאְׁשְּכָנה ְּבַאֲחִרית  אֹול ִהֶּנָּך. ֶאּׂשָ ֶאְבָרח. ִאם ֶאַּסק ָׁשַמִים ָׁשם ָאָּתה ְוַאִּציָעה ּׁשְ
ָים. ַּגם ָׁשם ָיְדָך ַתְנֵחִני ְוֹתאֲחֵזִני ְיִמיֶנָך. ָוֹאַמר ַאְך ֹחֶׁשְך ְיׁשּוֵפִני ְוַלְיָלה אֹור ַּבֲעֵדִני. ַּגם ֹחֶׁשְך 

ֹלא ַיְחִׁשיְך ִמֶּמָּך ְוַלְיָלה ַּכּיֹום ָיִאיר ַּכֲחֵׁשיָכה ָּכאֹוָרה86. 

חכמים הציגו שטות זו במשל87: 

"רבי יהושע רבה פתח: הֹוי ַהַּמֲעִמיִקים ֵמה' ַלְסִּתר ֵעָצה ְוָהָיה ְבַמְחָׁשְך ַמֲעֵׂשיֶהם 
יֹוְדֵענּו. לארכיטיקטוס שבנה את המדינה, חדרים וביבים  ּוִמי  ֹרֵאנּו  ִמי  ַוֹּיאְמרּו 
ומערות. לאחר ימים נעשה גבאי. היו בני המדינה מטמינין מפניו בתוך החדרים 
אתם  מה  ומפני  המערות,  את  שבניתי  הוא  אני  להן:  אמר  המערות.  ובתוך 

מטמינין עצמכם בהן?"

החוטא הרשע מסתתר כדי שהחברה לא תפריע לו לבצע את זממו. אך יש בכך גם 
טפשות וגם כפירה, הוא חושב שיוכל להסתתר מפני ה' עצמו. ובאמירתו: ִמי ֹרֵאנּו ּוִמי 

85  כתובות ק"ג ב. 
86  תהילים קל"ט ז-יב.

87  בראשית רבה כ"ד א'.

ֹיְדֵענּו, מכריז על מינות החמורה מן החטא שהיא באה להחביא. 

וכך אמר רבן יוחנן בן זכאי: 

אמרו לו: רבינו ברכנו. אמר להם: יהי רצון שתהא מורא שמים עליכם כמורא 
בשר ודם. אמרו לו תלמידיו: עד כאן? אמר להם: ולואי. תדעו, כשאדם עובר 

עבירה אומר שלא יראני אדם88.

אם הוא כופר מדוע הוא מפחד ומסתתר? נראה שמדובר באדם קטן, חסר כנות ואומץ. 
הוא באמת מפחד מן הציבור וממשפט החברה יותר מאשר מן השכינה. הוא אינו מעז 
בתוצאות  לשאת  מפחד  הוא  כי  ובפומבי,  להכעיס  בשמים  ולמרוד  דעתו  על  לעמוד 

מעשיו ולשלם את מחירם. 

ְוֵיֶצר	ָאַמר	ְלֹיְצרֹו	.	2
זו טענה  האדם מלא טענות על בוראו ודרכיו, שאינו משגיח להצילו מרעתו ואויביו. 
מגוחכת, החומר קם על יוצרו: ַהְפְּכֶכם ִאם ְּכֹחֶמר ַהֹּיֵצר ֵיָחֵׁשב ִּכי ֹיאַמר ַמֲעֶׂשה ְלֹעֵׂשהּו 

ֹלא ָעָׂשִני ְוֵיֶצר ָאַמר ְלֹיְצרֹו ֹלא ֵהִבין )טז(.

להלן חזר על כך ישעיה: הֹוי ָרב ֶאת ֹיְצרֹו ֶחֶרׂש ֶאת ַחְרֵׂשי ֲאָדָמה ֲהֹיאַמר ֹחֶמר ְלֹיְצרֹו ַמה 
ַּתֲעֶׂשה ּוָפָעְלָך ֵאין ָיַדִים לֹו )מ"ה ט(. כמו היוצר שהחומר בידו שיעשה ממנו כלי אחד, 
ואחר כך שב לעשות כלי אחר כאשר ישר בעיניו, כן נקל הפככם בידי, כי אתה בידי כמו 

החומר ביד היוצר. והיאך אתם אומרים כי אינני רואה מעשיכם89.

המדרש ממשיך לדרוש את הפסוק: 

"ַהְפְּכֶכם ִאם ְּכֹחֶמר ַהֹּיֵצר ֵיָחֵׁשב, מדמין צורה ליוצרה נטיעה לנוטעה"90. 

ובין  לו  והידוע  בינו  עושה  יסוד ההשוואה שאדם  על  עומדות  קונו  על  טענות האדם 
הנהגת הבורא. הנביא מגנה את ישראל על הטשטוש הזה, ושולל את יומרת האדם 
לדמות צורה ליוצרה. אדם הוא בשר ודם ואין לו כלים לעסוק במהות היוצר ולהבין 

את דרכו.

אף על פי כן השכינה מתגלה אל בני האדם, ומופיעה אליהם במראות הנבואה. אלה 
עושים שימוש בדימויים מעולמו של האדם. חכמים עמדו על כך וראו בדימויים אלה 

את פסגת השגתו של האדם: 

חזקיה בר' חייא אמר: אשריהם צדיקים הנביאים, שהם מדמים הצורה ליוצרה. 
והנה  ומגן ה' אלהים. ואמר,  ואת הנטיעה לנוטעה. כמה דאת אמר, כי שמש 

88  ברכות כ"ח ב.
89  רד"ק.

90  בראשית רבה כ"ד א'.
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האירה  והארץ  רבים  מים  כקול  וקולו  הקדים  מדרך  בא  ישראל  אלהי  כבוד 
מכבודו91. אלא אין משמיעים לאזן אלא מה שהיא יכולה לשמוע, ואין מראין 

לעין אלא מה שהיא יכולה לראות92.

בין הנביאים ובין הרשעים יש הבדל עמוק מאד. הנביאים מדמים את היצירה ליוצרה, 
והרשעים מדמים את היוצר אל היצירה, כלומר, מצמצמים אותו ומורידים אותו אל 

רמתם הם. 

"בישראל יש נקודה של חיות הקבוע בלב, שעל ידה הם דבוקים באלהים חיים, 
היינו שיכולים להרגיש זה בלב. וזהו תכלית בריאת האדם שיהיה הנברא מכיר 
ומרגיש שיש בורא. והכרה זו מאחר שהיא מתלבשת באדם, היא קרויה 'דמות 
אדם', שהיא אצילות השגה כפי כח השגת אדם. וזהו עומק לשון חכמים שאמרו: 

מדמין צורה ליוצרה ונטיעה לנוטעה ולא אמרו בהיפך )היוצר לצורה("93. 

ְוָיְספּו	ֲעָנִוים	ַּבה'	ִׂשְמָחה.	3

)יח(  ב:  ֵיָחׁשֵ ַלַּיַער  ְרֶמל  ְוַהּכַ ְרֶמל  ַלּכַ ְלָבנֹון  ב  ְוׁשָ ִמְזָער  ְמַעט  עֹוד  ֲהלֹוא  )יז( 

ְרֶאיָנה:  ְך ֵעיֵני ִעְוִרים ּתִ ְבֵרי ֵסֶפר ּוֵמאֶֹפל ּוֵמחֹׁשֶ ים ּדִ ְמעּו ַבּיֹום ַההּוא ַהֵחְרׁשִ ְוׁשָ

)כ(  ָיִגילּו:  ָרֵאל  ִיׂשְ ְקדֹוׁש  ּבִ ָאָדם  ְוֶאְביֹוֵני  ְמָחה  ׂשִ יקָֹוק  ּבַ ֲעָנִוים  ְוָיְספּו  )יט( 

ָדָבר  ּבְ ָאָדם  ַמֲחִטיֵאי  )כא(  ָאֶון:  ׁשְֹקֵדי  ל  ּכָ ְוִנְכְרתּו  ֵלץ  ְוָכָלה  ָעִריץ  ָאֵפס  י  ּכִ

יק: ס ַער ְיקֹׁשּון ַוַּיּטּו ַבּתֹהּו ַצּדִ ַ ּשׁ ְוַלּמֹוִכיַח ּבַ

~יז-כא המהפך. יראת ה' תתפשט והרשעים יאבדו. 
ארז הלבנון מסמל בספר ישעיהו גדולה ועוצמה, והכרמל את היפוכו, שדה תבואה, או 
חורש של שיחים נמוכים. נפילת הלבנון מסמלת את השפלת הגאים: "ִהֵּנה ָהָאדֹון ה' 
ְצָבאֹות ְמָסֵעף ֻּפאָרה ְּבַמֲעָרָצה ְוָרֵמי ַהּקֹוָמה ְּגדּוִעים ְוַהְּגֹבִהים ִיְׁשָּפלּו. ְוִנַּקף ִסְבֵכי ַהַּיַער 
עליונים  הפוך.  הוא  המסר  בפסוק  כאן  והנה  לג-לד(  )י'  ִיּפֹול  ְּבַאִּדיר  ְוַהְּלָבנֹון  ַּבַּבְרֶזל 
ַלַּיַער  ְוַהַּכְרֶמל  ַלַּכְרֶמל,  ְלָבנֹון  ְוָׁשב  ִמְזָער;  ְמַעט  עֹוד  ֲהלֹוא  למעלה:  ותחתונים  למטה 
ֵסֶפר,  ִּדְבֵרי  ַהֵחְרִׁשים  ַההּוא  ַבּיֹום  ְוָׁשְמעּו  לטובה:  אבל  ישתנו,  האדם  בני  גם  ֵיָחֵׁשב". 

בעלי-המום יבינו את מה שהחכמים והחוזים לא הבינו:

"זה המשל אמר על הגאים הרמים שהיו בימי אחז שישובו שפלים בימי חזקיהו, 

91  יחזקאל מ"ג ב.
92  מדרש תהילים א

93  רסיסי לילה מ'.

עד שלא יהיה להם רשות לדבר, ישובו על כרחם לדרך הטובה. והכרמל, והם 
השפלים והענוים שהיו בימי אחז ולא היה כח בידם להוכיחם, בימי חזקיהו יהיו 
נשאים כארזי יער הלבנון ויוסיפו בכבוד ובגדולה עד שידמו לארזי הלבנון כמו 

שאמר ויספו ענוים בה' שמחה"94.

כל הדחויים והרחוקים, החרשים, העיוורים, העניים והאביונים, המנויים בפסוק, יזכו 
ָיִגילּו )יט(. הכתוב  ִיְׂשָרֵאל  ִּבְקדֹוׁש  ְוֶאְביֹוֵני ָאָדם  ֲעָנִוים ַּבה' ִׂשְמָחה  ְוָיְספּו  לשמוח בה': 

אומר שגם בעלי המומים, וגם העניים והאביונים יזכו להתעלות ולהידבק בקונם. 

לבעלי המום יש בעיה טכנית שצריך להתגבר עליה, אך איזו בעיה יש לעניים? הכתוב 
גורס 'ענוים' וזו בוודאי לא צריכה להפריע לשמחתם בה'? משמע שהכתוב בא לומר 
את ההפך: הא בהא תליא, דווקא חסרונותיהם של אלה יולידו את קרבת ה' ויביאו את 

השמחה: 

ויספו ענוים בה'  יז(, ואומר:  וגו' )מ"א  ואין  "העניים והאביונים מבקשים מים 
בכסף  ולא  צרפתיך  הנה  ואומר:  יגילו.  ישראל  בקדוש  אדם  ואביוני  שמחה 
בחנתיך בכור עוני )מ"ח י(. מלמד שחזר הקדוש ברוך הוא על כל מדות שבעולם 
הם  ישראל  של  עניותיהן  שמתוך  עניות.  אלא  לישראל  טובה  מדה  מצא  ולא 
יראים את ה'. שאם אין להם לחם לאכול, ובגד ללבוש, ושמן לסוך, הם מבקשים 
רחמים מן הממציא כל המציאות. כי ע"י עניות הם יראים את ה'. ואין צדקות 
בא אלא מתוך עניות, ואין גמילות חסדים בא אלא מתוך עניות, ואין אדם הוא 

ירא שמים אלא מתוך עניות, ואין אדם לומד דברי תורה אלא מתוך עניות"95. 

הא כיצד? גישות שונות לכך:

א. מי שחסר לו מאותגר באופן טבעי, והינו בעל אמביציה ומאמץ להצליח, יותר מן 
השבע שחושב שיש לו כבר הכול96. 

ב. חומר ורוח הם ניגודים גמורים: 'ככל שיוסיף החומר בניין יוסיף הרוח חורבן', על כן 
ככל שיחסר מן החומר כך תתעצם הרוח: 

"כשישוב חומר הגוף שח ושפל כעפר אז הרוח תשוב אל האלהים ואז תנחל 
הכתוב  יקראם  זו  מדה  ובעלי  תפסק,  שלא  הנצחית  והשמחה  והטוב  החיים 

'אביוני אדם' כי הם המעותדים לאותה שמחה"97. 

94  רד"ק.
95  תנא דבי אליהו זוטא ה'.

96  ראה לעיל 'בכורי דלים': ִהָּזֲהרּו ִּבְבֵני ֲעִנִּיים ֶׁשֵּמֶהם ֵּתֵצא ּתֹוָרה, ֶׁשֶּנֱאַמר, )במדבר כ"ד( "ִיַּזל ַמִים ִמָּדְלָיו" 
מתאמצים  שהם  מהגרים  אוכלוסיות  אצל  מצויה  תופעה  א(.  פ"א  )נדרים  ּתֹוָרה  ֵּתֵצא  ֶׁשֵּמֶהם   -

לכבוש להם מקום מבחינה כלכלית וחברתית, בעוד בני עשירים מבוססים מתפנקים ומתנוונים.
97  כד הקמח ערך שמחה. תמונת ראי של תפיסה זו להלן בנחמות ישעיהו: ֲעִנָּיה ֹסֲעָרה ֹלא ֻנָחָמה ִהֵּנה 

ָאֹנִכי ַמְרִּביץ ַּבּפּוְך ֲאָבַנִיְך ִויַסְדִּתיְך ַּבַּסִּפיִרים )נ"ה יא(. 
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אלא שאין זו סיבה רק להעדפת העניים, אלא לשלול את הגוף לחלוטין. 

ג. האם אכן עדיפים בעלי המומים על הבריאים? יש מי שסובר כך. חושי האדם מראים 
לנו את חיצוניות העולם, ולא את האמת, הם עלולים להטעות98. בעלי המומים, העיוור 
מגלים  הם  כן  על  הרקע,  רחשי  מכל  התחושות,  משטף  משוחררים  והעני,  החרש 
יכולות הקשבה מסוג חדש. הם מסוגלים להאזין למה שבתוך הדברים בלי להיכבש 
יש  פראדוקסאלי  באופן  הפנימית99.  האמת  מן  משהו  לחשוף  ויכולים  לחיצוניותם, 
העיוורים  עיני  פתיחת  על  מדבר  והנביא  המומים.  לבעלי  יתרון  הזה  בעולם  אפוא 
בעתיד, כאשר ייעלמו הרעשים והגורמים המטעים, והראייה החושית לא תוכל להזיק. 

ד. ַּבה' ִׂשְמָחה. הרשעים טועים למצוא שמחה בערכי העולם, אבל סופם של אלה מרה 
שחורה ותוגה: 

"העובדי כוכבים והרשעים הכרוכים אחר העולם הזה כל שמחתם היא רק על - 
ידי גאוה וגדלות, דהינו כשמשיגין איזה עשירות או כבוד וגדלה הם מתנשאים 
כן באמת אין שמחתם שמחה כלל, כי שמחתם  ועל -  בעצמן ושמחים בזה. 
כי  עושה.  זו  מה  ולשמחה  מהולל  אמרתי  לשחוק  בבחינת:  תמיד,  מעורבבת 

98   בזה מסכים גם עמנואל קאנט, ששרטט בספרו 'ביקורת התבונה הטהורה' את גבולות התבונה 
האנושית. יש להבדיל בין עולם התופעות כמו שהוא נתפס באמצעות חושינו ותבונתנו, ובין הדבר-

כשהוא-לעצמו, שאין לנו גישה אליו, ואין דרך לחקור אותו באופן ישיר.

99  ר' נחמן מברסלב )ליקוטי מוהר"ן, מהדורא קמא ס"ה(: "עקר הראיה היא הידיעה, דהינו לידע מהות 
הדבר שרואה, והידיעה היא במח. וכשרוצה המח לידע זה הדבר שעומד כנגדו, אזי הוא שולח את 
הראות, והראות הולך ורואה הדבר, ומביאו לתוך המח, ואזי יודע מה שרואה. ועל כן כשמעבירין 
בעיניו ממש, עם  יודע מהות הדבר, אף שבאמת ראה הדבר  אינו  גדול,  לפני אדם במהירות  דבר 
כל זה מחמת המהירות, לא היה פנאי להביא הדבר לתוך המח. ועל כן כשהדבר רחוק ממנו, אין 
כח בהראות לילך לשם ולהביאו לתוך המח, מחמת שהדברים אחרים שרואה מן הצד מבלבלים 
אותו. וכן מחמת הפזור שנתפזר הראות, על - ידי - זה הוא נקלש, ואין בו כח להביא הדבר שרואה 
שלא  כדי  שצריך,  הדבר  אל  ולכונו  הראות,  ולצמצם  עיניו,  את  לסתם  צריך  כן   - על  המח.  לתוך 
יבלבלו דברים אחרים. וגם כדי שיתחזק כח הראות, ולא יהיה קלוש, ואז יוכל לראות הדבר הרחוק 
עיניו,  את  לסתם  צריך  אחד.  כלו  טוב,  כלו  שהוא  התכלית,  על  להסתכל  כשרוצים  כן,  כמו  כנ"ל. 
ולכון ההסתכלות אל התכלית. כי אור התכלית הזה היא רחוקה מהאדם, ואי אפשר לראותו כי אם 
בסתימו דעינין. שצריך לסתם את העינים לגמרי, ולסגרם בחזקה מאד, אף גם לדחקם בהאצבע, 
כדי לסתמם לגמרי, ואז יוכל להסתכל על התכלית הזה. הינו שצריך לסתם את עיניו מחזו דהאי 
עלמא לגמרי, להעלים עיניו ולסגרם מאד, לבלי להסתכל כלל על תאוות עולם הזה והבליו. ואז יוכל 

לראות ולהשיג אור התכלית הזה, שכלו טוב". 
שהיו  בתוך  ומיד  "ותכף  הראשון(.  הבעטלער  בעטלערס,  מז'  )מעשה  מעשיות  בסיפורי  לזה  ובדומה 
מתגעגעים מאד אחרי הבעטליר העור, ענה ואמר: הנני! הנה באתי אצלכם על החתונה... ואתם 
סבורים שאני עור? אין אני עור כלל. רק שכל זמן העולם כולו, אינו עולה אצלי כהרף עין. )ועל כן 
הוא נדמה כעיור, כי אין לו שום הסתכלות כלל על העולם, מאחר שכל זמן העולם אינו עולה אצלו 

כהרף עין. ועל כן אין שייך אצלו הסתכלות וראיה בזה העולם כלל(".

באמת בעסקי עולם הזה אין שום שמחה כלל, ועל - כן נקרא כל שמחתם 'שחוק 
הכסיל', שהיא עצבות ומרה שחורה, כי אחרית שמחה תוגה. וכל שמחתם של 
הצדיקים הוא על - ידי קטנות ושפלות וענוה דיקא, ואחרי שהצדיקים משיגים 
ֲעָנִוים  ְוָיְספּו  את עיקר שלמות השמחה, הם ממשיכים אותה עלינו, בבחינת: 

ַּבה' ִׂשְמָחה ְוֶאְביֹוֵני ָאָדם ִּבְקדֹוׁש ִיְׂשָרֵאל ָיִגילּו"100. 

ֵּבית	ַיֲעֹקב	ֲאֶׁשר	ָּפָדה	ֶאת	ַאְבָרָהם	.	4

ה ֵיבֹוׁש  ָדה ֶאת ַאְבָרָהם לֹא ַעּתָ ר ּפָ ית ַיֲעקֹב ֲאׁשֶ )כב( ָלֵכן ּכֹה ָאַמר ְיהָֹוה ֶאל ּבֵ

יׁשּו  ִקְרּבֹו ַיְקּדִ ה ָיַדי ּבְ י ִבְראֹתֹו ְיָלָדיו ַמֲעׂשֵ ָניו ֶיֱחָורּו: )כג( ּכִ ה ּפָ ַיֲעקֹב ְולֹא ַעּתָ

ָרֵאל ַיֲעִריצּו: )כד( ְוָיְדעּו תֵֹעי  יׁשּו ֶאת ְקדֹוׁש ַיֲעקֹב ְוֶאת ֱאלֵֹהי ִיׂשְ ִמי ְוִהְקּדִ ׁשְ

יָנה ְורֹוְגִנים ִיְלְמדּו ֶלַקח: רּוַח ּבִ

~ כב-כד ישראל יקדישו את שם ה'
היא  שעליהם  איתנים  וצורים  גבוהים  הרים  כמו  הם  האומה,  שורש  הם  האבות 
עומדת: "ִּכי ֵמֹראׁש ֻצִרים ֶאְרֶאּנּו ּוִמְּגָבעֹות ֲאׁשּוֶרּנּו101. אני מסתכל בראשיתם ובתחילת 
שורשיהם ואני רואה אבות ואמהות מיוסדים וחזקים כצורים וגבעות הללו"102. האבות 
היו צדיקים, וזכותם זו עומדת לישראל לדורות: ִּבְגַלל ָאבֹות ּתֹוִׁשיַע ָּבִנים ְוָתִביא ְגֻאָּלה 

ִלְבֵני ְבֵניֶהם103. 

ֶאת  ָּפָדה  ֲאֶׁשר  ַיֲעֹקב  ֵּבית  האבות:  את  פודים  הבנים  הדברים,  את  הופך  הכתוב  כאן 
ַאְבָרָהם. האבות כבר עברו ואינם, והבנים האוחזים במורשתם מעניקים לתורתם חיים 
הלאה  אותה  ומעבירה  הלאומית  המסורת  את  הממשיכה  הדורות  שלשלת  בעולם. 

מדור לדור, היא הנותנת משמעות להופעת האבות.  

"ְוֵאֶּלה ּתֹוְלֹדת ִיְצָחק ֶּבן ַאְבָרָהם: ַאְבָרָהם הֹוִליד ֶאת ִיְצָחק"104, הכתוב כפל את הדברים 
לומר שמעלת יצחק נעוצה באביו אברהם. אך חשיבות ה'אבות' היא שבכוחם להעמיד 
תולדות, שיוציאו את גרעין אישיותם מן הכוח אל הפועל. משום כך האבות נמדדים 
על פי בניהם, שהם תמצית עולמם והשפעתם בעולם: "יעקב אשר פדה את אברהם. 

כלומר בשביל מציאות יעקב ובניו המוכן לצאת ממנו"105. 

100  על פי ליקוטי הלכות, הלכות ברכת הודאה ו', וראה שיח שרפי קודש ח"א קפ"ו. 
101  במדבר כ"ג ט.

102  רש"י.
103  ריה"ל, יום ליבשה.

104  בראשית כ"ה יט.
105  השל"ה בראשית ויצא תורה אור ב.
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האבות  לאבות.  עטרת  והבנים  לבנים  עטרה  האבות  בנים,  בני  זקנים  "עטרת 
דכתיב:  לאבות,  עטרה  הבנים  אבותם.  בנים  ותפארת  שנאמר:  לבנים,  עטרה 
עטרת זקנים בני בנים. רבי שמואל בר רב יצחק אמר: אברהם לא ניצל מכבשן 
האש אלא בזכות של יעקב. משל לאחד שהיה לו דין לפני השלטון ויצא דינו 
מלפני השלטון לישרף. וצפה אותו השלטון באסטרולוגיאה שלו שהוא עתיד 
להוליד בת והיא נשאת למלך. אמר: כדאי הוא להנצל בזכות בתו, שהוא עתיד 
וצפה  לישרף.  נמרוד  דינו מלפני  יצא  כך אברהם  נשאת למלך.  והיא  להוליד, 
הקדוש ברוך הוא שיעקב עתיד לעמוד ממנו, אמר: כדאי הוא אברהם להנצל 
בזכותו של יעקב הה"ד: לכן כה אמר ה' אל בית יעקב אשר פדה את אברהם, 

יעקב פדה את אברהם"106.

אף על פי שהתורה מחשיבה את העבר הגדול של האומה, ומקדישה לזיכרון זה מצוות 
בדרך  ועוצמותיו  הישגיו  נטילת  אלא  העבר,  על  נוסטלגית  התרפקות  זו  אין  רבות, 

קדימה. פני האומה מכוונים לא אל העבר אלא אל העתיד הגדול המיועד לה: 

שגם  אלא  עוד  ולא  והעבר,  ההווה  מן  יותר  עיקרם  הוא  ישראל  של  "עתידם 
ההווה והעבר הם נלקחים מן העתיד... וזה הוא עניין "אשר פדה את אברהם" 
שניצל מכבשן האש ע"י יעקב – שכוח העתיד של אברהם שהוא יעקב, השפיע 

על העבר וההווה להיות ניצול מכבשן האש"107.  

כך דרשו חכמים ואמרו: 

וקברו  וחנטו חנטייא  וכי בכדי ספדו ספדניא  "יעקב אבינו לא מת. אמר ליה: 
קברייא? ... מקיש הוא לזרעו, מה זרעו בחיים - אף הוא בחיים"108. 

כאשר הבנים מגשימים את מורשת האבות בעולם, הם 'מצילים' אותם, ובאמצעותם 
הם ממשיכים להתקיים בעולם קיום נצחי.

106  בראשית רבה ס"ג ב'.
י”ד: זאת קומתך דמתה לתמר... אקים  ז’  107  מי מרום ח', לפרשת תולדות. וראה שיר השירים רבה 
חנניה  הן  אלו  דאמרין  ואית  אינון,  ויעקב  יצחק  אברהם  דאמרי,  אית  עמודים.  תלתא  על  עלמא 
...כמו שעשו חנניה מישאל  מישאל ועזריה. וספר המצוות לרמב”ם עשה ט’: שצונו לקדש השם 
וישראל  העמים  כל  והשתחוו  לצלם  להשתחות  כשגזר  הרשע  נבוכדנצר  בזמן  ג’(  )דניאל  ועזריה 
בכלל, ולא היה שם מקדש שם שמים, והיתה בזה חרפה גדולה על ישראל שנעדרה המצוה הזאת 
מכלם ולא היה שם מקיים אותה אבל פחדו הכל. ולא נצטותה מצוה זו אלא למעמד הגדול ההוא, 
שפחד ממנו העולם כלו, והיה בו ראוי שיפורסם הייחוד ויגלה ברבים בעת ההיא. ויעד השם על ידי 
ישעיה )כ”ט( שלא תשלם חרפת ישראל בעדות ההיא ושייראו בהם ילדים בעת ההיא הקשה לא 
יפחידם המות וימסרו נפשם ויפרסמו ויחזקו האמונה ויקדשו את השם ברבים, כמו שצונו יתעלה 
על ידי משה רבנו. והוא אמרו: לא עתה יבוש יעקב ולא עתה פניו יחורו כי בראותו ילדיו מעשה ידי 

בקרבו יקדישו שמי וגומר.
108  תענית ה' ב.

ד(	הֹוי	ָּבִנים	סֹוְרִרים
שני פרקים )ל', ל"א( מקדיש ישעיהו לביקורת נוקבת על פנייתו של חזקיה אל מצרים 
על  המעידה  חזרה  דומים,  הפרקים  שני  אשור.  נגד  במאבקו  ממנה  הסיוע  ובקשת 

חומרת העניין.

ָמעֹוז	ַּפְרֹעה	ְלֹבֶׁשת.	1

ָכה  י ְוִלְנסְֹך ַמּסֵ ִנים סֹוְרִרים ְנֻאם ְיהָֹוה ַלֲעׂשֹות ֵעָצה ְולֹא ִמּנִ פרק ל )א( הֹוי ּבָ

את: )ב( ַההְֹלִכים ָלֶרֶדת ִמְצַרִים ּוִפי לֹא  את ַעל ַחּטָ ְולֹא רּוִחי ְלַמַען ְספֹות ַחּטָ

ְרעֹה  ּפַ ָלֶכם ָמעֹוז  ְוָהָיה  )ג(  ִמְצָרִים:  ֵצל  ּבְ ְוַלְחסֹות  ְרעֹה  ּפַ ָמעֹוז  ּבְ ָאלּו ָלעֹוז  ׁשָ

ָחֵנס  ּוַמְלָאָכיו  ָריו  ׂשָ ְבצַֹען  ָהיּו  י  ּכִ ה: )ד(  ִלְכִלּמָ ִמְצַרִים  ֵצל  ּבְ ְוֶהָחסּות  ת  ְלבֹׁשֶ

ת  י ְלבֹׁשֶ יעּו: )ה( ּכֹל הִֹבאיׁש ַעל ַעם לֹא יֹוִעילּו ָלמֹו לֹא ְלֵעֶזר ְולֹא ְלהֹוִעיל ּכִ ַיּגִ

ֵמֶהם  ָוַלִיׁש  ָלִביא  ְוצּוָקה  ָצָרה  ֶאֶרץ  ּבְ ֶנֶגב  ֲהמֹות  ּבַ א  ַמּשָׂ )ו(  ה:  ְלֶחְרּפָ ְוַגם 

ת  ׁשֶ ּבֶ ּדַ ְוַעל  ֵחיֵלֶהם  \}ֲעָיִרים\{  ֲעָוִרים  ֶתף  ּכֶ ַעל  אּו  ִיׂשְ ְמעֹוֵפף  ָרף  ְוׂשָ ֶאְפֶעה 

ים אֹוְצרָֹתם ַעל ַעם לֹא יֹוִעילּו: )ז( ּוִמְצַרִים ֶהֶבל ָוִריק ַיְעזֹרּו ָלֵכן ָקָראִתי  ַמּלִ ּגְ

ֶבת: ָלזֹאת ַרַהב ֵהם ׁשָ

פרק ל' יש בו: א. תוכחה לבקשת העזרה ממצרים )א-ז(. תוכחה לאלה שלא מאמינים 
בדברי הנביא )ח-יח(. ב. נחמה לישראל ומפלת אשור )יח-לג(. 

הברית עם מצרים נחשבה בעיני המלך והעם להישג מדיני גדול. החשיבות היתירה 
שניתנה לברית הזאת הסיטה את מרכז הכובד מן הביטחון באלוהי ישראל, אל כוחו 

של בשר ודם. הנביא מתריע שהמהלך מוטעה פעמיים: 

א. זו הפניית עורף לריבונו של עולם. 

עם  לברית  ישעיהו  ייחס  יתרה  חומרה  המעצמות109.  עם  לבריתות  התנגד  ישעיהו 
מצרים. יש לכך יסוד עמוק, שהרי היא מעוגנת באיסור מפורש בתורה. כאמור בפרשת 
המלך: ַרק ֹלא ַיְרֶּבה ּלֹו סּוִסים, ְוֹלא ָיִׁשיב ֶאת ָהָעם ִמְצַרְיָמה ְלַמַען ַהְרּבֹות סּוס, ַוה' ָאַמר 
ָלֶכם: ֹלא ֹתִספּון ָלׁשּוב ַּבֶּדֶרְך ַהֶּזה עֹוד110. ציווי זה מופיע כבר בדברי משה על הים, כאשר 
העם פחד והעדיף את עבדות מצרים, ענה לו משה: ִּכי ֲאֶׁשר ְרִאיֶתם ֶאת ִמְצַרִים ַהּיֹום 

109  וכן אמרו גם שאר הנביאים: ַוְיִהי ֶאְפַרִים ְּכיֹוָנה פֹוָתה ֵאין ֵלב ִמְצַרִים ָקָראּו ַאּׁשּור ָהָלכּו )הושע ז' יא(. 
ראה יחזקאל כ"ט טז, ודברי ירמיה מ"ב טו-כב, שם הדגש על עזיבת הארץ י-יא.

110  דברים י"ז טז.
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ֹלא ֹתִספּו ִלְרֹאָתם עֹוד ַעד עֹוָלם111. אין זו הבטחה אלא ציווי: לעולם אל להם לישראל 
לחזור ולראות את מצרים כאדון וריבון: 

"כי מצרים אשר ראיתם אותם היום, הקדוש ברוך הוא מצווה אתכם עוד שלא 
תוסיפו ברצונכם לראותם מעתה ועד עולם"112.

פיזית של העם להתגורר במצרים,  רק שיבה  לא בא לאסור  הירידה למצרים  איסור 
אלא משמעותו העמוקה היא איסור לבקש מחסה מדיני וסיוע מהמצרים113. כל שיבה 
למצרים או לחסותה, היא היפוכה של החירות ויש בה השתעבדות מחודשת114. על כן 
אסור למלך ישראל לבקש את עזרת מצרים בסוסים ומרכבות. גם כאשר אחז שולח 
ְוהֹוִׁשֵעִני  ֲעֵלה  ָאִני,  ּוִבְנָך  ַעְבְּדָך  אל אשור ומבקש את חסותה באופן ממלכתי ורשמי: 
יש בזה מטעמה של ה'שיבה למצרים'. הביטוי  ִיְׂשָרֵאל115,  ֶמֶלְך  ּוִמַּכף  ֲאָרם  ֶמֶלְך  ִמַּכף 
ַעְבְּדָך ראוי לבוא רק כלפי הקדוש ברוך הוא, כפי שהוא מופיע בתהלים: ָאָּנה ה' ִּכי ֲאִני 

ַעְבֶּדָך ֲאִני ַעְבְּדָך ֶּבן ֲאָמֶתָך ִּפַּתְחָּת ְלמֹוֵסָרי116. 

כמה גדול החטא ועמוקה ההשפלה, כאשר מאות שנים אחרי שישראל נגאלו ממצרים 
ביד חזקה ובזרוע נטויה וניטעו בארץ, חוזרים הבנים אל מצרים בבקשת עזרה, בתקווה 

שתפרוק מעליהם את עול אשור או בבל, ותושיבם על אדמתם.

בקשת העזרה ממצרים התניעה תהליך הסטורי של ירידה לשם. זה התחיל עם החורבן 
בירידה זמנית, ולבסוף להשתקעות של קבע: 

 - שנאמר  למצרים.  לחזור  שלא  לישראל  המקום  הזהיר  מקומות  "בשלושה 
ואומר:  עולם';  עד  עוד  לראתם  תסיפו  לא  היום  מצרים  את  ראיתם  אשר  'כי 
תסיף  לא  לך  אמרתי  אשר  'בדרך  ואומר:  עוד';  הזה  בדרך  לשוב  תוסיפון  'לא 
עוד לראתה'. בשלושתם חזרו שם ובשלושתם נפלו. הראשונה בימי סנחריב, 
שנאמר: 'הוי הירדים מצרים לעזרה על סוסים ישענו' ; השנית בימי יוחנן בן 

קרח; והשלישית בימי טורגינוס"117. 

111  שמות י"ד יג.
112  רמב"ן.

113  הרב יואל בן נון, מגדים ג’, וכן הדברים להלן.
114  אולי זו הסיבה שבצאת ישראל ממצרים הפנה אותם הקדוש ברוך הוא דרך ים סוף, ולא אל הדרך 
הקצרה דרך ארץ פלישתים. דרך זו הייתה מוגנת על ידי הצבא המצרי, ואפשר היה לצאת דרכה רק 
בהסכמת פרעה ואישורו. אם היו עושים כן, היו הופכים לסוכני מצרים בארץ כנען, ובעצם לא היו 
יוצאים כלל לחירות. ההליכה בדרך ים סוף הייתה מרידה גלויה במצרים וצעד של עצמאות ושחרור 
מלאים. החירות המדינית מקדימה את קבלת עול מלכות שמים, ועם הנתון תחת חסותו של שלטון 
זר, אינו יכול לקבל את התורה: ָאֹנִכי ה' ֱאֹלֶהיָך ֲאֶׁשר הֹוֵצאִתיָך ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ִמֵּבית ֲעָבִדים ֹלא ִיְהֶיה 

ְלָך ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים ַעל ָּפָני" שמות כ' ב. 
115  מלכים-ב ט"ז ז.

116  קט"ז טז. וכן קי"ט קכה וקמ"ג יב.
117  מכילתא בשלח, מסכתא ב', פרשה ב'. טורגינוס, הכוונה כנראה לקיסר טריאנוס, שדיכא את מרד 

חכמים כורכים באותו איסור מצבים שונים לחלוטין ומשווים אותם זה לזה לאיסור. 
אחרי  לשם  יהודה  שארית  של  בפועל  ירידתה  מצרים,  לעזרת  חזקיה  של  פנייתו 
והמפוארת  הגדולה  היהודית  והתבססותה של הקהילה  גדליה מפחד הבבלים,  רצח 

באלכסנדריה ההלניסטית והרומית, לכתחילה וכאלטרנטיבה לארץ ישראל.

להאמין  אין  מאד.  מפוקפק  בטחוני  והישג  מדינית  טעות  היא  מצרים  עם  הברית  ב. 
ידי המדבר, מאז  ואין תועלת בברית איתה. מצרים מבודדת על  בכנותה של מצרים, 
ומעולם נשארה מכונסת בעצמה, ונאמנה לאינטרסים שלה בלבד. על כן: ּוִמְצַרִים ֶהֶבל 

ָוִריק ַיְעזֹרּו )ל' ז(, ולעולם לא תהיה בעלת ברית מועילה. 

אמר זאת אחר כך גם רבשקה האשורי. דבריו מגמתיים, אבל נזהר מדבר שקר, כדי לא 
לקלקל את רושמם על השומעים: ַעָּתה ִהֵּנה ָבַטְחָּת ְּלָך ַעל ִמְׁשֶעֶנת ַהָּקֶנה ָהָרצּוץ ַהֶּזה, 
ַעל ִמְצַרִים, ֲאֶׁשר ִיָּסֵמְך ִאיׁש ָעָליו ּוָבא ְבַכּפֹו ּוְנָקָבּה, ֵּכן ַּפְרֹעה ֶמֶלְך ִמְצַרִים ְלָכל ַהֹּבְטִחים 

ָעָליו )ל"ו ו(. 

הנביא רואה את השיירות היוצאות מירושלים עם מנחה ושי למצרים, ורואה כבר בעיני 
רוחו את השיירות העתידות לשאת את שלל החורבן והגלות, כל טוב ישראל: ִיְׂשאּו ַעל 

ֶּכֶתף ֲעָיִרים ֵחיֵלֶהם ְוַעל ַּדֶּבֶׁשת ְּגַמִּלים אֹוְצֹרָתם ַעל ַעם ֹלא יֹוִעילּו. 

~ תוכחה לחולקים על הנביא )ח-יז(. 

ּוְתִהי ְליֹום ַאֲחרֹון ָלַעד  ּה  ֻחּקָ ְוַעל ֵסֶפר  ם  ה ּבֹוא ָכְתָבּה ַעל לּוַח ִאּתָ )ח( ַעּתָ

ּתֹוַרת  מֹוַע  ׁשְ ָאבּו  לֹא  ִנים  ּבָ ים  ָחׁשִ ּכֶ ִנים  ּבָ הּוא  ְמִרי  ַעם  י  ּכִ )ט(  עֹוָלם:  ַעד 

רּו  ּבְ ּדַ ְנכֹחֹות  ָלנּו  ֶתֱחזּו  ְוַלחִֹזים לֹא  ִתְראּו  ָלרִֹאים לֹא  ָאְמרּו  ר  ֲאׁשֶ )י(  ְיהָֹוה: 

ֵנינּו  יתּו ִמּפָ ּבִ י אַֹרח ַהׁשְ י ֶדֶרְך ַהּטּו ִמּנֵ ָלנּו ֲחָלקֹות ֲחזּו ַמֲהַתּלֹות: )יא( סּורּו ִמּנֵ

ָבר ַהֶּזה  ּדָ ָרֵאל ַיַען ָמָאְסֶכם ּבַ ָרֵאל: )יב( ָלֵכן ּכֹה ָאַמר ְקדֹוׁש ִיׂשְ ֶאת ְקדֹוׁש ִיׂשְ

ֶפֶרץ ֹנֵפל  ֲענּו ָעָליו: )יג( ָלֵכן ִיְהֶיה ָלֶכם ֶהָעוֹן ַהֶּזה ּכְ ָ ּשׁ ק ְוָנלֹוז ַוּתִ עֹׁשֶ ְבְטחּו ּבְ ַוּתִ

ֶבר  ׁשֵ ּכְ ָבָרּה  ּוׁשְ ְבָרּה: )יד(  ְתאֹם ְלֶפַתע ָיבֹוא ׁשִ ר ּפִ ָבה ֲאׁשֶ ּגָ חֹוָמה ִנׁשְ ִנְבֶעה ּבְ

תֹו ֶחֶרׂש ַלְחּתֹות ֵאׁש ִמָּיקּוד  ֵצא ִבְמִכּתָ תּות לֹא ַיְחמֹל ְולֹא ִיּמָ ֵנֶבל יֹוְצִרים ּכָ

ׁשּוָבה ָוַנַחת  ָרֵאל ּבְ י כֹה ָאַמר ֲאדָֹני ֱידִֹוד ְקדֹוׁש ִיׂשְ ֶבא: )טו( ּכִ ְוַלְחׂשף ַמִים ִמּגֶ

בּוַרְתֶכם ְולֹא ֲאִביֶתם: )טז( ַוּתֹאְמרּו לֹא  ְהֶיה ּגְ ֵקט ּוְבִבְטָחה ּתִ ַהׁשְ עּון ּבְ ׁשֵ ּוָ ּתִ

ּלּו רְֹדֵפיֶכם: )יז( ֶאֶלף  ן ִיּקַ ב ַעל ּכֵ נּוסּון ְוַעל ַקל ִנְרּכָ ן ּתְ ִכי ַעל סּוס ָננּוס ַעל ּכֵ

התפוצות )שנת 115 למניינם(.
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פרק ל יב. תוכחה וישועה

ּתֶֹרן ַעל  ם ּכַ ֻנסּו ַעד ִאם נֹוַתְרּתֶ ה ּתָ ָ ֲעַרת ֲחִמּשׁ ֵני ּגַ ֲעַרת ֶאָחד ִמּפְ ֵני ּגַ ֶאָחד ִמּפְ

ְבָעה:  ס ַעל ַהּגִ רֹאׁש ָהָהר ְוַכּנֵ

לא  דורו  בני  אם  גם  כי  לנצח,  אותם  ולחקוק  לוח  על  דבריו  את  לכתוב  צווה  הנביא 
הלוח  יהיה  תתקיים,  שתוכחתו  אחרי  לבטלה.  נאמרה  לא  הנבואה  לדבריו,  הקשיבו 
הכתוב לקח לדורות, שאין זה עונש סתמי אלא קיום הגזירה האלוהית. כעין שנאמר 

על נבואת יחזקאל: ּוְבֹבָאּה ִהֵּנה ָבָאה, ְוָיְדעּו ִּכי ָנִביא ָהָיה ְבתֹוָכם118. 

מנסה  ואינו  עבד,  הוא  רצונו.  את  לעשות  ה',  לפני  עצמו  את  מבטל  אמיתי  ה'  עובד 
לתמרן את ה' למלא את רצונו שלו. אך העם לא שמע לדבר ה', אף ניסה להכתיב לנביא 
מה לומר: ֲאֶׁשר ָאְמרּו ָלֹרִאים ֹלא ִתְראּו, ְוַלֹחִזים ֹלא ֶתֱחזּו ָלנּו ְנֹכחֹות, ַּדְּברּו ָלנּו ֲחָלקֹות 

ֲחזּו ַמֲהַתּלֹות )י(. 

העם מאס בנבואה ומרד בתכניה: ַיַען ָמָאְסֶכם ַּבָּדָבר ַהֶּזה )יב(. ה'ַהָּדָבר ַהֶּזה' יכול להיות 
דבר ה' והנבואה באופן כללי, או החטא המרכזי בפרק: הברית עם מצרים. מה שהיטה 
החטא,  חומרת  מתבררת  בהמשך  בה'.  ביטחונם  חוסר  הוא  ישראל  לרעת  הכף  את 
בעקבות הברית קיבל העם ממצרים גם את העבודה הזרה, את אליליה: ְוִטֵּמאֶתם ֶאת 

ִצּפּוי ְּפִסיֵלי ַכְסֶּפָך ְוֶאת ֲאֻפַּדת ַמֵּסַכת ְזָהֶבָך ִּתְזֵרם ְּכמֹו ָדָוה ֵצא ֹּתאַמר לֹו )כב(. 

הנביא משתמש במשל של הבקעת חומה. הרגע המכריע את המלחמה הוא רגע הבקעת 
החומה על ידי האויב הצר על העיר. זה ה"פרץ": ָלֵכן ִיְהֶיה ָלֶכם ֶהָעֹון ַהֶּזה ְּכֶפֶרץ ֹנֵפל ִנְבֶעה 
ְּבחֹוָמה ִנְׁשָּגָבה )ל' יג(. בדרך כלל מנסה האויב להבקיע את החומה ולקרקר את אבניה 
על ידי אילי מצור. זו מתקפה חזיתית שהמגינים ירכזו כנגדה את כל כוחותיהם. לכן 
מערימים לעיתים הצרים וחופרים מנהרה מתחת לחומה, בלי שהמגינים ירגישו. אלה 
הולכים על החומה, בוטחים בעוצמתה, והנה לפתע היא מתמוטטת מתחת לרגליהם. 
אז מתברר שהחומה הייתה אשלייה בלבד, יסודותיה הרעועים לא החזיקו מעמד: ֲאֶׁשר 
ִּפְתֹאם ְלֶפַתע ָיבֹוא ִׁשְבָרּה )יג(. די בסדק האחד, בפרץ שנבקע בנקודה אחת, כדי למוטט 
את הגנת העיר כולה. בעקבותיו הופכת החומה כולה לחסרת ערך, וסופה שתתרסק 
כמחיתת חרש למחיתות חסרות משמעות: ּוְׁשָבָרּה ְּכֵׁשֶבר ֵנֶבל יֹוְצִרים ָּכתּות ֹלא ַיְחֹמל 

ְוֹלא ִיָּמֵצא ִבְמִכָּתתֹו ֶחֶרׂש ַלְחּתֹות ֵאׁש ִמָּיקּוד ְוַלְחׂשף ַמִים ִמֶּגֶבא119.

החסות במעוז פרעה נדמית לעם עתה כהעמדת חומה בצורה, אך כאשר תגיע השעה, 
יתברר שאין בה כל ממש.

118  יחזקאל ל"ג לג.
119  משנפרץ הפרץ נחפז האויב לחדור דרכו, והמגנים חסמוהו במאמץ אחרון בקרב פנים-אל-פנים. 
יכולים לנסות  זו היא ה"עמידה" וה"עלייה בפרץ". אם הצליחו המגנים לעכב את האויב, הם עוד 
לחסום את הפרצה במתרס, אולי לזה קורא הנביא 'גדר': "כשועלים בחרבות נביאיך ישראל היו. לא 
עליתם בפרצות, ותגדרו גדר על בית ישראל, לעמוד במלחמה ביום ה'" )יחזקאל י"ג ד-ה, ראה גם 

כ"ב ל(.

משל זה יש לו תפקיד לא רק ביחס ל'עוון הזה', אלא גם בהתמודדות עם ה'עוון' באופן 
כללי, המאבק המוסרי האישי בחטא. את המאבק בחטא והשפעתו על האדם, יש לנהל 

כאילו היה מלחמת מצור: 

"אמר רבי שמעון בן לקיש: יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום ומבקש להמיתו, 
שנאמר: צופה רשע לצדיק ומבקש להמיתו. ואלמלא הקדוש ברוך הוא שעוזר 

לו אינו יכול לו. שנאמר: ה' לא יעזבנו בידו ולא ירשיענו בהשפטו"120. 

אסור לאדם לשקוע בשאננות, נדמה לו שהוא מוגן ומחוסן מפני השפעת היצר, שהרי 
העמיד בפניו חומה נשגבה, אך היצר מתוחכם ביותר, והנה ְלֶפַתע ָיבֹוא ִׁשְבָרּה. המשבר 
מתחולל בנקודת תורפה אחת, בה האדם חלש ואינו עומד על המשמר, וכאשר הוא 

מתחיל ליפול זה עלול להביא להתרסקות רוחנית כוללת. 

על  ישראל  של  מעונשם  וחומר  קל  לומד  המדרש  אולם  לישראל,  מתייחס  הנביא 
עונשם של האומות לעתיד לבוא. הוא מחיל את התיאור הזה של ריסוק החומה גם 
ביחס למלכות הרביעית. גם זו שנחשבת חזקה ואימתנית מכולן תישבר לפתע, ואז לא 
יישאר ממנה זכר. המלכות הרביעית יש בה מיסוד הברזל, אך מעורב בה מלכתחילה 

גם יסוד חלש, משהו מן החרס: 

להשתמש  עתידה  שהיא  וכחרס?  כברזל  הרביעית(  )מלכות  נמשלה  "למה 
נוח להשתבר,  בברזל ובחרס. מה הברזל קשה, כך המלכות קשה. מה החרס 
כך היא משתברת בפתע: ושברה כשבר נבל יוצרים כתות לא יחמול ולא ימצא 

במכתתו חרש לחתות אש מיקוד ולחשוף מים מגבא"121. 

ְּבׁשּוָבה	–	בתשובה.	2
ִיְׂשָרֵאל:  ְקדֹוׁש  ה'  ֲאֹדָני  ָאַמר  ֹכה  ִּכי  כוללת:  אסטרטגית  תכנית  ליהודה  מציע  הנביא 
ְּבׁשּוָבה ָוַנַחת ִּתָּוֵׁשעּון, ְּבַהְׁשֵקט ּוְבִבְטָחה ִּתְהֶיה ְּגבּוַרְתֶכם, ְוֹלא ֲאִביֶתם )טו(. אל לירושלים 
ולא במצרים,  לא באשור  לא לבטוח  בצד,  להישאר  עליה  בריב המעצמות,  להתערב 
ולהמשיך בהשקט ובבטחה במהלכיה. טוב לו לעם שיכוון עצמו לעיקר, לקשר שלו 
עם השכינה, מאשר לעסוק בנכלולי המדיניות העכשווית. זו אינה בריחה מן המציאות 
והתעלמות מן העובדות, אלא להפך. לא רק שיהודה תזכה בכך לחסות שמים, אלא 
שבאופן זה תישאר לבדה על ההר, מחוץ למערבולת הצבאות, לא תאיים ולא תפריע 

לאף מעצמה, וכולן יעזבוה לנפשה. 

אך העם לא קיבל זאת: ְוֹלא ֲאִביֶתם. הוא פנה למצרים ושיתף איתה פעולה נגד אשור.

רבי אליעזר דרש את הכתוב באופן אחר, וראה בו לא רק תכנית מדינית אלא תכנית 

120  סוכה נ"ב ב. 
121  תנחומא שמות כ"ה ז'.
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פעולה רוחנית רדיקאלית שתשנה את פני המציאות. לדבריו, 'ׁשּוָבה' אין משמעה כמו 
המילה המקבילה 'ַנַחת', או כמו בצלע המקבילה 'ְּבַהְׁשֵקט ּוְבִבְטָחה', אלא – 'תשובה': 

נאמר  כבר:  והלא  נגאלין...  אין  לאו  ואם  נגאלין  תשובה  עושין  ישראל  "אם 
ְּבׁשּוָבה ָוַנַחת ִּתָּוֵׁשעּון"122. 

אלא  שלווה,  לעם  מבטיח  אינו  ה'תשובה'  תהליך  סתירה.  אינו  וַנַחת'  'ׁשּוָבה  הצירוף 
לשוב  מהם  ותובע  האתגר  את  מגדיל  אף  וַנַחת'  'ׁשּוָבה  הצירוף  אתגר.  בפניו  מציב 

תשובה שלמה, תשובה מאהבה: 

ונחת  כי בתשובה שתהיה מתוך השקט  רצונית,  "בהאי קרא מפורש תשובה 
ולא מתוך צרה תושעון"123. 

וכן: "לשון זה משמע שלא יחזור אותם בתשובה על כרחם, שכן משמע ְּבׁשּוָבה 
ָוַנַחת ִּתָּוֵׁשעּון124. 

רבי יהושע חלק על רבי אליעזר ושאל: 

נגאלין? אלא הקדוש ברוך הוא מעמיד להן מלך  אין  "אם אין עושין תשובה 
שגזרותיו קשות כהמן וישראל עושין תשובה ומחזירן למוטב". 

כחלק מתהליך  בלי תשובה, אלא שהתשובה תבוא מלמעלה  גאולה  אין  לדבריו  גם 
הגאולה. 

הקדמונים דנו בדבריו ואף הכריעו כן. ויש בזה שתי גרסאות: 

חוטאים,  ואנחנו  הישועה  שתהיה  ייתכן  שנשוב, לא  קודם  הקץ  ישלם  "ואם 
שהוא הגלנו מפני חטאינו וכאשר ארך גלותנו ולא שבנו, ישיבנו קודם שנתקן? 
יהיה זה בשווא. אבל קדמוננו ז"ל קיבלו שתקראנה אותנו צרות רבות ורעות 

שנבחר בעבורם התשובה ונהיה ראויים להיגאל"125.

לפני  ותבוא  הגאולה  תקדים  נשוב  לא  שאם  גורסת  הדברים  של  אחרת  מהדורה 
התשובה: 

"וכאשר ישלם הקץ ולא נשוב, אפשרי שתהיה הישועה ואנחנו חוטאים. וכיון 
הגואל. אלא  בהופעת  זה  ויהיה  תשובה,  בלי  יחזירנו  שבנו,  ולא  הזמן  שארך 

122 סנהדרין צ"ז ב.
123 מהרש"א.

124 נצח ישראל ל"א.
125 רבי סעדיה גאון ספר האמונות והדעות ח' ה, בתרגום אבן תיבון. וראה גם רמב"ם הלכות תשובה ז' 
ה'. כל הנביאים כולן צוו על התשובה ואין ישראל נגאלין אלא בתשובה. וכבר הבטיחה תורה שסוף 
וגו'  ישראל לעשות תשובה בסוף גלותן ומיד הן נגאלין. שנאמר: והיה כי יבאו עליך כל הדברים 

ושבת עד ה' אלהיך ושב ה' אלהיך וגו'.

שמסורת הנביאים קיבלה שיבואו עלינו צרות ומצוקות, שעל ידם נבחר לשוב, 
ונזכה לישועה"126. 

התשובה אם כן אינה תנאי להתנעת התהליך, אלא התוצאה שלו בסופו127.

ה'זוהר' שאל כיצד ייתכן שכל ישראל המפוזרים בקצוות הארץ יחזרו יחד בתשובה? 
ועל כן ריכך את המסקנה העולה מדברי רבי אליעזר: 

"רבי אליעזר אומר: כל הגליות שגלתה כנסת ישראל, נתן לה הקדוש ברוך הוא 
וזמן, אלא הכל  לו קץ  וגלות האחרון אין  ונתעוררה תמיד בתשובה,  וקץ,  זמן 
יהיה  וכתיב, אם  ה' אלקיך ושמעת בקולו.  ושבת עד  תלוי בתשובה. שנאמר, 
נדחך בקצה השמים משם יקבצך ה' אלקיך ומשם יקחך. א"ל רבי עקיבא: אם 
כן, היאך יהא דא להתעוררא כולהון כחדא בתשובה, מאן דהוי בסייפי שמיא, 
רבי  לו  אמר  תשובה?  למעבד  כחדא  יתחברון  היך  ארעא,  בסייפי  דהוא  ומאן 
בזכותם  כנישתא,  חדא  או  כנישתא,  רישי  בתשובה  יחזרון  דאי  חייך,  אליעזר: 
יתכנש כל גלותא. דקדוש ברוך הוא איסתכי תדירא, אימתי יחזרון, ויעבד להון 

טבא, דכתיב ולכן יחכה ה' לחננכם. מחכה תמיד אימתי יעשו תשובה"128. 

תרגום: אמר לו רבי עקיבא: אם כן, כיצד יהיה זה שיתעוררו כולם יחד בתשובה, מי 
שנמצא בסוף השמים ומי שנמצא בסוף הארץ, איך יתחברו כולם יחד לעשות תשובה? 
אמר לו רבי אליעזר: חייך, אם יחזרו בתשובה ראשי הקהל או קהילה אחת, בזכותם 

תחזור כל הגלות. כי הקדוש ברוך הוא מסתכל תמיד, מתי יחזרו ויעשה להם טוב. 

זו מוטלת על  אין אפוא לצפות לתשובה כוללת של כל העם לפני הגאולה. משימה 
כולו,  הציבור  את  תזכה  הצדיקים  תשובת  מעלה,  אנשי  חבורות  ועל  העם  הנהגת 

ובזכותם תיגאל כל הגולה.

ְוָלֵכן	ְיַחֶּכה	ה'	ַלֲחַנְנֶכם	.	3

~ נחמה לישראל ומפלת אשור )יח-לג(

ֵרי  ַאׁשְ ט ה'  ּפָ ִמׁשְ י ֱאלֵֹהי  ּכִ ְלַרֶחְמֶכם  ָירּום  ְוָלֵכן  ַלֲחַנְנֶכם  ה ה'  ְיַחּכֶ ְוָלֵכן  )יח( 

126 מהדורת הרב יוסף קאפח.
127 שתי האפשרויות רמוזות בפסוק: "אף אני אלך עמם בקרי והבאתי אתם בארץ איביהם או אז יכנע 
לבבם הערל ואז ירצו את עונם" )ויקרא כ"ו מא(. מהו הביטוי המיוחד 'או אז'? "אם אז יכנע. לשון 
ייכנע  וגו' )רש"י(. לפי הפירוש הראשון זה משפט תנאי: אם אז  אחר: אולי, שמא אז יכנע לבבם 
לבבם הערל – וזכרתי את בריתי אברהם וגו', לפי הפירוש השני המשפט עומד לעצמו: אני מקווה 
בריתי"  את  "וזכרתי   – ההבטחה  מקום  ומכל  הערל,  לבבם  ייכנע  אויביהם  בארץ  אז  ואולי  שמא 

קיימת.
128  מדרש הנעלם, נח, מאמר גלות האחרון אין לו קץ וזמן.
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ה ָחנֹון ָיְחְנָך ְלקֹול  כֹו לֹא ִתְבּכֶ ָלִם ּבָ ירּוׁשָ ב ּבִ ִצּיֹון ֵיׁשֵ י ַעם ּבְ ל חֹוֵכי לֹו . )יט( ּכִ ּכָ

ֵנף עֹוד  ִיּכָ ְמָעתֹו ָעָנְך: )כ( ְוָנַתן ָלֶכם ֲאדָֹני ֶלֶחם ָצר ּוַמִים ָלַחץ ְולֹא  ׁשָ ַזֲעֶקָך ּכְ

ֵמַאֲחֶריָך  ָדָבר  ַמְעָנה  ׁשְ ּתִ ְוָאְזֶניָך  )כא(  מֹוֶריָך:  ֶאת  רֹאֹות  ֵעיֶניָך  ְוָהיּו  מֹוֶריָך 

אֶתם ֶאת ִצּפּוי  ְמִאילּו: )כב( ְוִטּמֵ י ַתֲאִמינּו ְוִכי ַתׂשְ ֶרְך ְלכּו בֹו ּכִ ֵלאמֹר ֶזה ַהּדֶ

מֹו ָדָוה ֵצא ּתֹאַמר לֹו. ְזֵרם ּכְ ַכת ְזָהֶבָך ּתִ ת ַמּסֵ ָך ְוֶאת ֲאֻפּדַ ִסיֵלי ַכְסּפֶ ּפְ

חלקו הראשון של הפרק מתמקד בחטא הרוחני-מדיני של הדור הזה, זו התמודדות 
עם פרשה מציאותית מן החיים. בחלק השני חזון הגאולה מביא תיקון עולמי. הנביא 
יכולה להיות תפנית, פתח  זו  כי שעה ממשית  ומבשר,  יחד  מחבר את שני החלקים 
לגאולה שלמה, גאולת עולמים. ואם הדברים לא יתממשו עכשיו הם יתקיימו לעתיד 

לבוא. 

יחזירו אליו  זעקתו של העם ותשובתו,  )יח-כו(  זה נחלקים לשניים. א.  דבריו בחלק 
את השראת השכינה. בעקבותיה יסיר את אלילי הכסף והזהב, ברכת הארץ תתגלה, 
ויאכל בר כמאכלי  יתעלה  והגאולה תתעלה ותתפתח שלב אחר שלב, אפילו הבקר 
אדם. ב. לבסוף )כז-לג( ייוושעו ישראל מיד אשור, ושמחת לבבם תגדל בדרכם לבוא 
והיא מוכנה כבר  וברד,  וגופרית, נפץ  בהר ה'. נקמתו בגויים תבוא כשיטפון של אש 

בתופת שבירושלים. 

דברי התוכחה הקשים מסתיימים במעבר חד מעונש לתקווה, ולשפע דברי נחמה: ְוָלֵכן 
ְיַחֶּכה ה' ַלֲחַנְנֶכם ְוָלֵכן ָירּום ְלַרֶחְמֶכם ִּכי ֱאֹלֵהי ִמְׁשָּפט ה' ַאְׁשֵרי ָּכל חֹוֵכי לֹו )יח(. המעבר 
כה קוטבי שיש שהפרידו בין הדברים. עד כאן דיבר הנביא על הרשעים בישראל וקצב 

את עונשם, ועתה הוא מדבר על חזקיה וסיעתו, הטובים שבדור, להם ה' מצפה: 

"הנכון שהוא מענין הפרשה שמדבר על דורו של חזקיהו, ועל הרעים שבהם 
הטובים  כנגד  הזה  והפסוק  הזה,  הפסוק  עד  אמר  ממצרים  עזר  שמבקשים 

חזקיהו וסיעתו"129. 

אלא שההפרדה הזאת, בין הדור ובין המלך וסיעתו, קשה. הביקורת על הפנייה למצרים 
היא על המלך חזקיה עצמו, שהרי רק הוא יכול לכרות את הברית הזאת. מסתבר על 
כן שמדובר באותם אנשים שחטאו, ואף על פי שהדין האלוהי יבוא ויתגשם בעולם, 

מעורבת בו גם מידה של חסד: 

ִּכי ְּכִׁשְמָך ֵּכן ְּתִהָּלֶתָך. ָקֶׁשה ִלְכֹעס ְונֹוַח ִלְרצֹות. ִּכי ֹלא ַתְחֹּפץ ְּבמֹות ַהֵּמת. ִּכי ִאם 
ְּבׁשּובֹו ִמַּדְרּכֹו ְוָחָיה. ְוַעד יֹום מֹותֹו ְּתַחֶּכה ּלֹו. ִאם ָיׁשּוב ִמַּיד ְּתַקְּבלֹו130. 

129  רד"ק.
130  נתנה תוקף, קדושת מוסף, ימים נוראים.

עד  וממתין  לחננכם,  הוא מחכה  כן  פי  על  ואף  ִמְׁשָּפט,  ֱאֹלֵהי  הוא  הוא  ברוך  הקדוש 
שתגיע השעה שתהיו ראויים לגאולה. 

שיטתו של הנביא היא 'שאר ישוב'. אמנם רק מעטים ישרדו, ַעד ִאם נֹוַתְרֶּתם ַּכֹּתֶרן ַעל 
ֹראׁש ָהָהר ְוַכֵּנס ַעל ַהִּגְבָעה, אך השארית שתישאר תזכה ברגע המתאים לגאולה. כך 

היה במצרים, כך היה בימי חזקיה, וכך יהיה לעתיד לבוא: 

מלבו,  ענה  לא  כי  להוציאם,  מצפה  שהיה  להוציאם'.  לה'  הוא  שמורים  "'ליל 
אבל לא מצא את ישראל מוכנים וראוים לגאולה עד אותה הלילה, ואותה היה 
משמר ומצפה כי חפץ חסד הוא, כאמרם ז"ל שהקדוש ברוך הוא מחשב את 
הקץ. 'הוא הלילה הזה לה' שמורים'. וכמו שהיה משמר ומצפה לגאולת ישראל 
כל ימי גלותם במצרים, כן הוא משמר ומצפה לגאולת ישראל העתידה, כאמרו: 
ולכן יחכה ה' לחננכם. 'לכל בני ישראל לדורותם'. כאמרם בניסן נגאלו, ובניסן 

עתידין להגאל"131.

השכינה תופיע להציל את ישראל. לגויים היא תופיע ברעש ושיטפון, ולישראל בפלגי 
ָאה ְּפָלִגים ִיְבֵלי ָמִים, ְּביֹום ֶהֶרג ָרב ִּבְנֹפל  מים חיים: ְוָהָיה ַעל ָּכל ַהר ָּגֹבַּה ְוַעל ָּכל ִּגְבָעה ִנּׂשָ
ְּבַגֲאָותֹו  ָהִרים  ִיְרֲעׁשּו  ֵמיָמיו  ֶיְחְמרּו  ֶיֱהמּו  )כה(. בדומה למתואר בתהילים:  ִמְגָּדִלים132 

ֶסָלה. ָנָהר ְּפָלָגיו ְיַׂשְּמחּו ִעיר ֱאֹלִהים ְקֹדׁש ִמְׁשְּכֵני ֶעְליֹון133.

ְוָהיּו	ֵעיֶניָך	ֹראֹות	ֶאת	מֹוֶריָך.	4
זעקת העם תישמע, ותבוא ישועה למצוקתו. אך הישועה עצמה מתוארת באופן מינורי 
מאוד: ְוָנַתן ָלֶכם ֲאֹדָני ֶלֶחם ָצר ּוַמִים ָלַחץ )כ(. בלשוננו זו אפילו קללה. כך ציווה אחאב 
לנהוג במיכיהו הנביא: ְוָאַמְרָּת ֹּכה ָאַמר ַהֶּמֶלְך, ִׂשימּו ֶאת ֶזה ֵּבית ַהֶּכֶלא ְוַהֲאִכיֻלהּו ֶלֶחם 
כל  שעם  ופירושם  לטובה,  נאמרו  הדברים  ההקשר,  פי  על  אולם  ַלַחץ134.  ּוַמִים  ַלַחץ 

צרותיו, יזכה העם לביטחון חומרי, אמנם באופן בסיסי ביותר. 

ואולי יש גם צד חיובי לבשורה זו, והבטחה בסיסית כזו מבחינה חומרית וכלכלית היא 
גם הזדמנות רוחנית, שהרי: 

131 ספורנו שמות י"ב מב.
ִּכי יֹום ַלה' ְצָבאֹות ַעל  ִמְגָּדִלים, כבר למעלה דיבר הנביא על השפלת גאות האדם ומגדליו:  ִּבְנֹפל   132
א ְוָׁשֵפל... ְוַעל ָּכל ִמְגָּדל ָּגֹבַּה ְוַעל ָּכל חֹוָמה ְבצּוָרה )ב' יב, טו(. הנביא מתאר  ָּכל ֵּגֶאה ָוָרם ְוַעל ָּכל ִנּׂשָ
מבנים עצומים, אך כוונתו יכולה להיות משל לאנשים, לשרים גדולים. כמו שנאמר במפלת אשור: 
"וכן תרגם יונתן: רברבין. כמו שאומר: ַוִּיְׁשַלח ה' ַמְלָאְך ַוַּיְכֵחד ָּכל ִּגּבֹור ַחִיל ְוָנִגיד ְוָׂשר ְּבַמֲחֵנה ֶמֶלְך 

ַאּׁשּור רד"ק.
133 מ"ו ד-ה.

כי   - במשקל  לחמכם  "והשיבו  שבתורה:  הקללה  לפסוקי  זה  ביטוי  השוו  אף  כז.  כ"ב  134 מלכים-א 
במשקל הביאוהו לתנור ובמשקל השיבוהו להאכילו לבעלים ובמשקל ובצמצום, 'לחם צר ומים 

לחץ'" רשב"ם ויקרא כ"ו כו.
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ָהָאֶרץ  ְוַעל  ִּתְׁשֶּתה  ַּבְּמׂשּוָרה  ּוַמִים  ֹּתאֵכל  ַּבֶּמַלח  ַּפת  ּתֹוָרה,  ֶׁשל  ַּדְרָּכּה  ִהיא  ַּכְך 
ָלְך  ְוטֹוב  ַאְׁשֶריָך  ֵּכן  ֹעֶׂשה  ַאָּתה  ִאם  ָעֵמל  ַאָּתה  ּוַבּתֹוָרה  ִּתְחֶיה  ַצַער  ְוַחֵּיי  ִּתיָׁשן 

ַאְׁשֶריָך ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ְוטֹוב ָלְך ָלעֹוָלם ַהָּבא135.

חכמים ראו בפסוק תיאור של 'תלמידי חכמים העוסקים בתורה מתוך הדחק'. וכפל 
הלשון, קֹול ַזֲעֶקָך, וְּכָׁשְמָעתֹו, רומז לשניים, לתורה ולתפילה: 

"אמר רב יהודה בריה דרבי חיא: כל תלמיד חכם העוסק בתורה מתוך הדחק 
ם ָּבכֹו ֹלא ִתְבֶּכה ָחנֹון ָיְחְנָך  תפלתו נשמעת. שנאמר: ִּכי ַעם ְּבִצּיֹון ֵיֵׁשב ִּבירּוָׁשלִָ
ְלקֹול ַזֲעֶקָך ְּכָׁשְמָעתֹו ָעָנְך, וכתיב בתריה, ְוָנַתן ָלֶכם ֲאֹדָני ֶלֶחם ָצר ּוַמִים ָלַחץ. רבי 
אבהו אומר: משביעים אותו מזיו השכינה, שנאמר, ְוָהיּו ֵעיֶניָך ֹראֹות ֶאת מֹוֶריָך, 
רבי אחא בן רבי חנינא אומר: אף אין הפרגוד ננעל בפניו, שנאמר, ְוֹלא ִיָּכֵנף עֹוד 

מֹוֶריָך"136.

תפיסה זו רואה עולם מקוטב, החומר והרוח סותרים זה את זה, ועל כן מוצאת במיעוט 
החומר יתרון רוחני: 

גובר  וכאשר  ובין האדם הגשמי,  יתברך  בין השם  "החומר הוא מסך המבדיל 
על הגשמי ודבק בשכלי, וזה כאשר לומד תורה מתוך הדוחק, אז אין כאן מסך 
מבדיל כלל. אין לך קרוב אל השם יתברך כמו מי שלמד תורה מתוך הדוחק, 
שגובר בכח על הגשמי ודבק בשכלי. ולכך מי שהוא עוסק בתורה מתוך הדוחק, 
שכלי  הזה  האדם  כן  ואם  הגשמיים,  צרכיו  מן  לו  מונע  שאין  מורה  זה  שדבר 

גמור, ולכך תפלתו נשמעת137. 

וכן: "ליל שבת כ"ט לשבט. אכלתי ושתיתי הרבה ולא שניתי משניות בתחילת 
והנה  וישנתי כל הלילה וקמתי באור היום והתחלתי לגרוס משניות.  הלילה, 
קול דודי דופק ואומר: ה' עמך וכו' אע"פ שהיה ראוי לעזבך ולנטשך בסיבת מה 
שעשית, לאכול לשבעה ולשתות יותר מדאי ולהתבטל מתלמוד תורה. כי מי 
שיודע סוד הימים והלילות וגריעותן ושלימותן, יודע בגרעון וחסרון לילה אחת 
אין לה תשלומין. ומה לך לילך אחר מאכל ומשתה? דהא כתיב: צדיק אוכל 
שהוא  מועט  ודבר  בלבד.  נפשו  לקיום  אלא  אוכל  אינו  כלומר,  נפשו.  לשובע 
וזהו שאמר: ואכלת ושבעת וברכת את  וזהו שאמר: לשובע.  אוכל הוא שבע. 
ה' אלהיך. כלומר, כשתאכל יהיה לשם שמים לקיום גופך ולא להתענג. תשבע 
במה שתאכל 'לחם צר ומים לחץ', מאחר שאין כוונתך באכילה להתענג אלא 

לקיום"138.

135  משנה אבות ו' ד'.
136  סוטה מ"ט א.

137  נתיבות עולם נתיב התורה ד'. 
138  מרן ר' יוסף קארו, מגיד מישרים, יתרו. 

הפסוק מסיים בפיתרון למצוקה הרוחנית: ְוֹלא ִיָּכֵנף עֹוד מֹוֶריָך. מֹוֶריָך, הוא ההנהגה 
הרוחנית, הנביא. שעתה העם ירצה לשמוע את דברו, והוא לא יתכנף ויסתגר לו, אלא 

יימצא להם. 

א. ְוָהיּו ֵעיֶניָך ֹראֹות ֶאת מֹוֶריָך, הרב והתלמיד יכוונו את פניהם זה אל זה. כי לימוד פנים 
אל פנים הינו בעל איכויות יתרות, זה רוצה ללמד וזה רוצה לשמוע. 

ב. "אינה דומה שמיעה לראייה", כאשר אדם רואה כיצד הדברים יוצאים מפיו של רבו, 
הוא שומע טוב יותר. הדברים יכנסו ללבו היטב, הוא יבין, יזכור, ויחיה אותם יותר. 

ג. יש מעלה וקדושה שמתגלות בפני הרב. וכן אמר רבי: 

לא זכיתי אנא לאורייתא אלא בגין דחמי קדליה דר"מ מן אחוריו )פירוש: לא 
זכיתי להיות "מחודד" בתורה יותר מחברי אלא משום שראיתי צוארו של ר"מ 

מאחוריו(139.

ומכאן למדו שגם כאשר הרב אינו נמצא כאן, אלא מזכירים את דבריו, יש לשוות את 
דמותו לפני העיניים: 

עומד  כאילו  יראה בעל שמועה  גידל אמר: האומר שמועה בשם אומרה  "רב 
לנגדו. שנאמר: אך בצלם יתהלך איש"140. שעי"ז יגיד הדבר על אופנו, דעיקר 

הלימוד מרבו "בראיית פניו" דכ': והיו עיניך רואות את מוריך141.

אז,  אותו  כשרואה  ובפרט  אמת,  דבור  שהוא  האמת,  הצדיק  מפי  דבור  ששומע  "מי 
בבחינת: "והיו עיניך רואות את מוריך". הוא מקבל בחינות הפנים של הצדיק, ובחינות 
שכלו ונשמתו, כי זה הצדיק מניח שכלו בתוך זה הדבור שמחדש, והוא מקבל זה הדבור, 

נמצא שמקבל שכלו142.

אלא שבהמשך כבר אין מורה ומתווך, האדם שומע בת-קול, וזוכה בעצמו לסוג של 
רוח הקודש: ְוָאְזֶניָך ִּתְׁשַמְעָנה ָדָבר ֵמַאֲחֶריָך. על כן אפשר שאין מדובר פה על התקרבות 
אל הנביא, אלא לאמירה משמעותית הרבה יותר, 'מֹוֶריָך' הוא השכינה עצמה143. ייפלו 
כל המסכים והמחיצות המפרידים בין האדם ובין קונו, והעם יזכה להתגלות אלוהית. 

הוא יזכה לראות מה שלא היה אפשר לראות במציאות של עכשיו.

תיארו זאת חכמים: 

"ישראל יושבין לפני הקדוש ברוך הוא כתלמיד לפני רבו לעתיד לבא, ושואלין 
ממנו כל פרשה ופרשה למה נכתבה. וכן הוא אומר: כי ליושבים לפני ה' יהיה 

139  ירושלמי ביצה פ"ד ה"ב.
140  ירושלמי שקלים פ"ב ה"ה. וראה גם עירובין י"ג ב, ונ"ד ב.

141  קרבן העדה.
142  לקוטי עצות, ערך צדיק, פב.

143  כאמור: טֹוב ְוָיָׁשר ה' ַעל ֵּכן יֹוֶרה ַחָּטִאים ַּבָּדֶרְך )תהילים כ"ה ח(.
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סחרה לאכול לשבעה ולמכסה עתיק )כ"ג יח(. ואומר: 'ולא יכנף עוד מוריך והיו 
עיניך רואות את מוריך'. ומלאכי השרת שואלים: מה הורה לכם הקדוש ברוך 
הוא? לפי שאינן יכולין ליכנס למחיצתן. שנאמר: כעת יאמר ליעקב ולישראל 

מה פעל אל"144. 

לאדם  תבוא  השכינה  השראת  להתחבר.  עשויות  והרב,  השכינה  ההופעות,  ושתי 
באמצעות רבו, כי קל יותר לזכות בהשראה במקום שיש כבר נביא: 

אדם  חכמת  הכתוב:  שאמר  כמו  בפנים,  הנראה  לרב  הנשפע  השפע  כפי  "כי 
תאיר פניו, יהיה שופע על התלמיד יותר כאשר יקבלוהו"145. 

ולמעורבות הרב תהיה משמעות יתר ביחס לרוח הקודש: 

ולפי דעתי שזה היה ענין אלישע עם אליהו. שנאמר: ויהי כעברם ואליהו אמר 
לאלישע, שאל מה אעשה לך וגו'. ויאמר אלישע ויהי נא פי שנים ברוחך אלי 
לאלישע  אליהו  שהשיב  וכמשמעו,  כפשוטו  והענין  וגו'.  הקשית  ויאמר  וגו', 
ומושפע באמצעותי, אי אפשר שתעלה  כי אחרי שאתה עלול ממני  הקשית, 
יותר מהעלה. אבל אם תראה  יתחזק  לא  כי העלול  יותר ממדרגתי,  למדרגה 
שהוא  ממה  יותר  עלי  השפע  שימשך  בעת  שם  שתהיה  מאתך,  לוקח  אותי 
נמשך היום, ויהי בעת אשר אהיה לוקח מאתך. שאין ספק שבעת ההיא נתעלה 
אליהו על אחת כמה וכמה ממה שהיה בתחלה, עד ששבו נפשו וגופו כמלאכי 
השרת. אם תראה אותי בעת ההיא ויגיע אליך ]עוד[ השפע באמצעותי יהי לך 
כן, שיגיע אליך פי שנים ממה שאני עומד בו היום באמצעות המעלה שאתעלה 

בה בעת ההיא146.

אז  לבוא,  העתיד  על  מדבר  הנביא  מתגלה.  ואינו  ונעלם  גנוז  הזה  האור  הזה  בעולם 
והיו עיניך  יכנף עוד מוריך  גנוז לצדיקים לעתיד לבוא. שאז לא  יתגלה "האור הגדול 

רואות את מוריך, דעין בעין יראו בשוב וגו', שלא יהיה עוד העלם כלל147. 

144  במדבר רבה כ' כ'.
145  דרשות הר"ן ח'.
146  דרשות הר"ן ח'.

147  לאור פסוקי פרקנו משווה מרן הרב קוק את ההשגה השכלית המוגבלת של האדם היום להתרחבות 
אידיאליים,  יותר  רחבים  יותר  הם  אורותיה,  את  המחשבה, העוטפים  צללי  לבוא:  לעתיד  הגילוי 
זמן  ידועים ומבוררים, ומתוך כך כל  מהאורה המחשבתית, מהצד הברור שלה, אבל הרבה פחות 
שהחושב מתחמם מרחוק לאור נגהם, הרי דעתו מתרחבת, רצונו מתעדן והרגשתו מתאצלת, וחיי 
שלוה מלאי הוד קודש ובטחון של גודל וענוה מתמזגים בכל רוחו, והצבור המרווה מהשפעות רבות 
וברכת השלום, הסבלנות הטהורה, הערות  עולם,  חיי  על המסילה של  הוא  הולך  כאלה  וערך  חן 
הרוחנית, חפץ החיים ותפארת הטהרה. הולכים הם ומתגדלים... מתרוממת לה המשפחה הגאיונה 
בגאות קודש, המשפחה שהפדות והפאר היא מנת גורלה מאז, המשפחה שנחלתה עמוקה וגדולה 
המשפחה  נשמתה,  לגדולת  ההסתגלות הדרושה  כל  את  עדיין  גמרה  לא  בעצמה  שהיא  עד  היא 
אשר יצאה מבית עבדים ממצרים ומצפה לאור שעה ולאור העולם, לחרות הנשמה וחרות הגוף, 

אולם חכמים למדו מן הכתוב הזה גם משהו עכשווי, משהו מן האור הזה יכול להופיע 
גם היום. מי שנפשו זכה וטהורה, זוכה לראות את הדברים באופן בהיר כבר עתה: 

והיו עיניך רואות את מוריך, אברהם אבינו נקרא ירא, כי ראה את השם יתברך 
ותמיד מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא עומד  מכל דבר שנברא בעולם. 
לחקור:  מעצמו  התחיל  רק  שילמדו  רב  לו  היה  לא  כי  במעשיו.  ורואה  עליו 
תאמר שהבירה זו בלא מנהיג כו'? ומכל מה שנברא בעולם ראה כי מעשי השם 

יתברך המה148. 

וממנו נוכל גם אנו ללמוד ולהבין שבכל מה שאנו רואים אפשר למצוא לימוד לעבודת 
התורה  באמצעות  כן  על  התורה149.  באותיות  נבראו  בו  והבריות  העולם  שכל  השם, 

שבעל פה יש דרך לזכות לאור הזה, במאמץ רב, גם עכשיו: 

בבינה  משיג  הוא  והעלם,  בהסתר  שהאור  שהגם  מנביא.  עדיף  חכם  כן  "על 
אור  ראו  ההולכים בחשך  על הפסוק: העם  כן אמרו  ועל  יותר.  ועומק  יתירה 
גדול. הוא אור שנברא ביום ראשון שגנזו הקדוש ברוך הוא לעמלי תורה שבעל 
פה, שהם בחשיכה150. וכמו שאיתא על הפסוק: במחשכים הושבני, זה תלמודה 
של בבל151, שהוא כולל כל התורה שבעל פה. שמשנחתם התלמוד עליו אין 
להוסיף ולא לגרוע. וכל מה שמחדשים אחר כך בהשגת תורה שבעל פה הוא 
מה שמוציאים מתוך התלמוד. והיגיעה בתורה שבעל פה הוא ישיבה בחשך, 
שאין השגת האור מתגלה מיד אלא אחר יגיעה גדולה בצער גדול. אך מתוך 

החושך זוכין לאור הגדול הגנוז לצדיקים152.

ְוָאְזֶניָך	ִּתְׁשַמְעָנה	ָדָבר	ֵמַאֲחֶריָך	.	5
רבי יוחנן קבע הלכה למעשה: "משתמשין בבת קול"153. כלומר, גם כאשר אין הנבואה 

היא  חייה, מסתגלת  סגולת  בה את  כולה מרגשת  היא אל מקורה, שבה אל הארץ, שהיא  ושבה 
וחד  חד  כל  אשר  ונאצלים,  גבוהים  מעולמים  וטסים  באים  עליונים,  עדינה, לצלילים  להקשבה 
מקבל מהם כפום שיעורא דיליה "נודע בשערים בעלה", ומכל השיעורים יחד יגלה הוד השלום וזיו 
האמת, יסוד העונג ומילוי החיים, המלאים עבודה וחפץ אידיאלי טהור קבוע, בלא נדידה, "ולא יכנף 
עוד מוריך והיו עיניך רואות את מוריך", "ירעה מקנך ביום ההוא כר נרחב". והולכת היא העדינות 
וסובבת היא את כל שדרה, את כל כח עובד, יורדת היא עד כדי דעת נפש הבהמה כראוי לגוי צדיק, 
"והאלפים והעירים עובדי האדמה בליל חמיץ יאכלו, אשר יעשה ברחת ובמזרה" אורות התחיה נ"ח. 

148  על פי פרי צדיק פרשת בראשית א',
149  פרי צדיק ראש חודש תמוז ב'.

150  תנחומא נח.
151  סנהדרין כ"ד א.

152  על פי פרי צדיק מאמר קדושת שבת ז'. 
153  מגילה ל"ב א. וירושלמי שבת פ"ו ה"ט.
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מצויה, קול אלהים ממשיך לקרוא בֹכח לאדם ומורה לו את דרכו. השראה שמיימית 
עשויה לבוא לו כבת-קול פנימית, להדריך אותו בדרכו, ימין ושמאל, ולהובילו לבטח 

בכיוון הנכון. 

על כן: 

משום  כאן  ואין  אחריו  ילך  לאו,  או  הן  קול,  ושמע  דבר,  להתחיל  בלבו  "אם 
ניחוש"154. 

יש להבדיל בין 'נחש', אותו אסרה התורה, לבין 'סימן' שהוא מותר וראוי, ובו אין איסור 
או חשש155: 

"בכמה מקומות מצינו פסוק לי פסוקיך, והיו עושין או נמנעין, כמה שהעידו על 
ר' יוחנן וברב ששת. וכן אמרו על רב עיליש שנשבה והורה לו צפצוף העוף שאם 
יברח יצליח156... והוא שאמר מכדי כנסת ישראל ביונה אימתלא, שמע מינה 
מתרחיש ניסא, כלומר שאין זה נחש האסור... ואף במקראות רמז לדבר, אלא 
שאין בו ראיה, והוא האמור בגדעון: ְוָׁשַמְעָּת ַמה ְיַדֵּברּו ְוַאַחר ֶּתֱחַזְקָנה ָיֶדיָך"157. 

לשם כך צריך האדם להיות 'הרוצה ליטהר', להתבטל בפני רצון קונו ולקבל עליו את 

154  רש"י.
ב'נבואה  מסיים  אף  והוא  המותר,  לסימן  האסור  הנחש  בין  היטב  הבדיל  ב(  ע'  צ"ה  )חולין  הר"ן    155
: הנחש שאסרה תורה הוא התולה את דבריו בסימן שאין  נובעת מהכתוב שלנו  הקטנה', שהיא 
לו בדרך  וצבי הפסיק  נפל מידו,  כגון פתו  נזק.  גורם תועלת לדבר או  נותנת שיהא בהם  הסברא 
)ס"ה ב'(, שאלו וכיוצא בהם הם מדרכי האמורי. אבל הלוקח סימנין בדבר שהסברא נודעת שהן 
מורין תועלת הדבר או נזקו אין זה נחש, שכל עסקי העולם כך הם. שהרי האומר שאם ירדו גשמים 
לא אצא לדרך ואם לאו אצא לדרך אין זה נחש אלא מנהגו של עולם, ואליעזר עבד אברהם ויונתן 
בן שאול וכיוצא מזה תלו מעשיהם. שאליעזר יודע היה שלא היו מזווגין אשה ליצחק אבינו אלא 
הוגנת לו ולפיכך לקח סימן לעצמו שאם תהא כל כך נאה במעשי' ושלמה במדותיה עד שכשיאמר 
לה הגמיאני מעט מים תשיבנו ברוח נדיבה שתה וגם גמליך אשקה אותה היא שהזמינו מן השמים 
זה סימן  ונושא כליו בלבד לקח  יונתן בן שאול שבקש להכות במחנה פלשתים הוא  וכן  ליצחק, 
יונתן בגבורתו  ובכיוצא בזה בטח  יראים ממארב  יהא נראה שהם  לעצמו שאם יאמרו עלו אלינו 
יניסו הרבה מן  שהוא ונושא כליו יפגעו בהם, שכן מנהגו של עולם ששנים או שלשה אבירי לב 
המפחדים. ואם יאמרו דומו עד הגענו אליכם יראה מדבריהם שאינם מתפחדים, ובכיוצא בזה לא 
היה ראוי ליונתן בן שאול שימסור עצמו לסכנה, וכל כיוצא בזה מנהגו של עולם הוא. וכי מייתינן 
לה בגמ' לענין איסור הכי קאמרינן שכל נחש שהוא מן הדברים שאסרה תורה שאין הסברא מכרעת 
בהן, כל שאינו סומך על מעשיו ממש כמו שעשו אלו השנים בדבר מותר אינו נחש ואינו אסור, 
אע"פ שהוא מדרכי הנחשים האסורים... ואי קשיא לך והא ר' יוחנן בדיק בינוקא, ונראה שהוא תולה 
מעשיו, דהא בעי למיזל לאקבול אפיה דשמואל וכי א"ל ושמואל מת, נמנע ולא הלך? י"ל שענינו 
של תינוק אינו מצדדי הנחש אלא כגון נבואה קטנה היא. כדאמרינן )בבא בתרא י"ב ב( ניתנה נבואה 

לתינוקות.
156  גיטין מ"ה א.

157  שופטים ז' יא, מאירי סנהדרין ס"ח א.

שליחותו, אז הוא זוכה לתעצומות נפש, לשמוע את בת הקול מאחוריו. בת קול זו היא 
מינוי שליחות מחודש לאדם, כוח חדש מן המשלח, באמצעותו יוכל לשוב בתשובה 

שלימה ולבצע את תפקידו כהלכה158.

רב צמצם את הדברים לנקודה קונקרטית והעמידם ביחס לשכר העולם הבא: 

"בעא מיניה רבי אלעזר מרב: איזהו בן העולם הבא? אמר ליה: 'ואזניך תשמענה 
דבר מאחריך לאמר: זה הדרך לכו בה כי תאמינו וכי תשמאילו'"159. 

בה,  לכו  זה,  בה  הדרך שהלך  זה  כשיאמרו:  "מאחרי מטתך כשתמות, תשמע 
מובטח שהוא בן העולם הבא"160.

אלא שבעת מותו כבר ידע האדם אם הוא בן העולם הבא, מדוע חשוב לו מה יאמרו 
עליו? אולי מדובר על חבריו ותלמידיו. כל עוד האדם חי, אין להאמין למה שאומרים 
עליו הבריות. גם אם אמרו שדרכו נכונה, לפעמים זה נובע מחנופה או קנאה, אבל מה 

שאומרים אחרי פטירתו, קרוב לוודאי שמכוון אל האמת.

ואולי מדובר באדם עצמו. לעולם ילווה אותו בדרכו חוסר הוודאות ולא יידע אם הוא 
פועל נכון. הוא חייב ליטול אחריות ולהכריע על פי מיטב שיפוטו, אמונתו ומצפונו. 

אבל האמת, אם הוא בן העולם הבא, לא תיוודע לו אלא רק בסופה של הדרך.

רבן יוחנן בן זכאי, הכריע הכרעות לאומיות קשות וגורליות. הוא יצא מירושלים וחידש 
את חיי ההלכה לאחר החורבן, ואפילו הוא לא ידע ערב מותו אם צעד בדרך הנכונה: 

אותם התחיל  כיון שראה  לבקרו.  נכנסו תלמידיו  זכאי  בן  יוחנן  רבי  "כשחלה 
לבכות. אמרו לו תלמידיו: נר ישראל, עמוד הימיני, פטיש החזק, מפני מה אתה 
בוכה? אמר להם: ...ולא עוד אלא שיש לפני שני דרכים, אחת של גן עדן ואחת 

של גיהנם, ואיני יודע באיזו מוליכים אותי, ולא אבכה?"161.

בן עולם הבא?  ניכרים רק בסוף, כמו שאמרו: איזהו  והעבודות  כל הפעולות 
מכוסה  הוא  העסק  נגמר  שלא  זמן  וכל  וגו'.  מאחריך  דבר  תשמענה  ואזניך 
העולם  וכל  צדיק  שנדמה  פי  על  שאף  האדם.  מעין  ואפילו  הכל  מעין  ונעלם 
כולו אומרים לו צדיק אתה היה בעיניך כרשע162. וכן גם כן להיפך, כי כל דבר 
נדון על שם סופו. ואם בסוף יאמר השם יתברך שלא הצליח חס ושלום, אז 
כל מקודם נקרא שקר וכזב, לשון הפסוק כמו )נ"ח יא( יכזבו מימיו. וכן להיפך 
בעל תשובה, זדונות נעשו זכויות וגם מקודם הצליח. ודבר זה )רק( יוצרן יודע 

158  שם משמואל בא תרע"ו.
159  שבת קנ"ג א.

160  רש"י.
161  ברכות כ"ח ב. 

162  נדה ל' ב.
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גם בעת ההתחלה להכיר בכל מדה ומחשבה ומעשה טוב ורע איזה היא באמת 
מעבר לעבר, דהיינו שיצליח בה עד הסוף וישלימה בטוב, ואיזה שקר ואינה רק 

לפי שעה, ואחר כך ישתנה ולא יהיה כן163.

חכמים סיימו את הסיפור על רבן יוחנן בן זכאי: 

"בשעת פטירתו אמר להם: פנו כלים מפני הטומאה, והכינו כסא לחזקיהו מלך 
יהודה שבא". 

עתה, למראה האורח הזה שבא ללוותו, נרגע רבן יוחנן וידע לאן הוא עתיד להגיע. מכל 
אישי המקרא נבחר חזקיה המלך להביא את רבן יוחנן, מדוע לא עזרא הסופר או משה, 
ורבן  כי הוא  יוחנן פעל בדומה להם? חזקיה הוא האחרון שהיה מתאים לכך,  שרבן 
יוחנן בחר בצוק העיתים להיכנע לרומאים  רבן  יוחנן מייצגים שני הפכים קוטביים. 
ולשתף איתם פעולה, בעוד חזקיה המלך הצדיק והמאמין, מרד באשור, ועמד במצור 
עד תומו. ייתכן ודווקא זו הסיבה שחזקיה הגיע. כי אלה הספקות שליוו את רבן יוחנן 
במשך השנים, האם צדק בהחלטתו, והנה עתה כאשר ראה את חזקיה בא לקבלו, הבין 
הייתה  השעה  שבתנאי  מודים  האומה  בתולדות  והממלכתיים  האקטיביסטים  שגם 

החלטתו מחויבת המציאות. 

שניהם גם רפורמטורים גדולים. רבן יוחנן נדרש לעצב מתכונת חדשה של הלכה, עולם 
בלי מקדש, ובעל כורחו נעשה חדשן. חזקיה ערך רפורמה הפוכה, הוא חיזק את מעמדו 
של המקדש בבערו את כל הבמות שנעשו לשם שמים ובהיתר. משותף לכל מי שעומד 
ועומד  גדולים  גדולים, שהוא מעורר ספקות  חידושים  ומנהיג  בפתח תקופה חדשה 
בפני התנגדות וביקורת, עליו להכריע על פי הכרתו ומצפונו אם דרכו צודקת ומעשיו 

ישרים. 

תקנות רבן יוחנן העמידו עולם הלכתי וסדר יום חדש לפיו אפשר לקיים את שגרת 
החיים היהודיים גם בלי המקדש. אך מולן נצבו אבלי ציון הפרושים:

 ת"ר, כשחרב הבית בשניה רבו פרושין בישראל שלא לאכול בשר ושלא לשתות 
יין. נטפל להן ר' יהושע, אמר להן: בני, מפני מה אי אתם אוכלין בשר ואין אתם 
שותין יין? אמרו לו: נאכל בשר שממנו מקריבין על גבי מזבח ועכשיו בטל? 
נשתה יין שמנסכין על גבי המזבח ועכשיו בטל? אמר להם: א"כ לחם לא נאכל 
בכורים.  בטלו  שכבר  נאכל,  לא  פירות  בפירות.  אפשר  מנחות?  בטלו  שכבר 
אפשר בפירות אחרים. מים לא נשתה שכבר בטל ניסוך המים? שתקו. אמר 
להן: בני, בואו ואומר לכם. שלא להתאבל כל עיקר אי אפשר, שכבר נגזרה גזרה, 
ולהתאבל יותר מדאי אי אפשר, שאין גוזרין גזירה על הצבור אא"כ רוב צבור 
יכולין לעמוד בה, דכתיב: במארה אתם נארים ואותי אתם קובעים הגוי כולו. 
אלא כך אמרו חכמים: סד אדם את ביתו בסיד ומשייר בו דבר מועט. עושה אדם 

163  צדקת הצדיק קל"ט.

דבר  ומשיירת  ומשייר דבר מועט. עושה אשה כל תכשיטיה  כל צרכי סעודה 
מועט. שנאמר, אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני תדבק לשוני לחכי וגו'164.

גם לגבי חזקיה כך. כאשר נכנסו ישראל לארץ נחשבה הקמת הבמות למצווה גדולה.  
כל עובד ה' בנה לו במה, או פנה לבמת הציבור שבעירו, כדי להקריב קרבנות ולאכול 
שלמים עם משפחתו. והנה אותן במות, עתיקות כשרות וקדושות, נאסרו כאשר בנה 

שלמה את המקדש, ודינן היה ניתוץ וגניזה: 

"השמר לך פן תעלה עלתיך בכל מקום אשר תראה. כי אם במקום אשר יבחר ה' 
באחד שבטיך שם תעלה עלתיך ושם תעשה כל אשר אנכי מצוך"165. 

מאות שנים הקריבו בבמות הללו והן היו מקודשות, אפילו שלמה עצמו הקריב אלף 
עולות בבמה הגדולה בגבעון, והצדיקים שדבקו בהן, ראו בביטולן 'חילול הקודש'. אם 
תושבי הפריפריה יוכרחו לבוא לירושלים להקריב, הם יפסיקו להודות לה', ינותקו מן 

הקשר הקרוב והחי עמו, וחייהם יהפכו חולין.

מלכי יהודה נמנעו מלאכוף את האיסור הזה נגד הבמות. רק שני מלכים לחמו עליו 
אותן  וסילקו  הללו  הקדושות  הבמות  את  ניתצו  שניהם  ויאשיהו,  חזקיה  בנחישות, 
אשור.  ידי  על  יהודה  נכבשה  חזקיה  בימי  לשניהם?  אירע  ומה  יהודה166.  מממלכת 
אוצרות המקדש נבזזו, בנו מנשה הפיץ את פולחן העבודה הזרה ביהודה. הצדיקים ראו 
בזה אישור אלוהי שהרפורמטור הזה חטא. רבשקה ציטט את דברי העם: "הלוא הוא 
אשר הסיר חזקיהו את במתיו ואת מזבחתיו, ויאמר ליהודה ולירושלם: לפני המזבח 
הזה תשתחוו בירושלם"167. יאשיהו, נהרג צעיר על ידי מלך מצרים, ואחרי מותו החלה 
ספק  היה  לא  הבמות,  עובדי  בעיני  הראשון.  הבית  חורבן  אל  שהובילה  ההידרדרות 
ששני המלכים הללו נענשו על רשעתם, והם שגרמו להכניס את העבודה הזרה ליהודה 

במקום הבמות הכשרות. 

את  יקיים  אם  העם,  הכרת  או  כלכלית  מדינית,  הצלחה  לצדיק  אפוא  מובטחת  לא 
כפי  לו אלא לסמוך בתמימות על האמת הפנימית שלו,  אין  ה' בשם הנביא.  מצוות 
שהתגלתה לו בחסדי שמים: ְוָאְזֶניָך ִּתְׁשַמְעָנה ָדָבר ֵמַאֲחֶריָך ֵלאֹמר ֶזה ַהֶּדֶרְך ְלכּו בֹו ִּכי 

ַתֲאִמינּו ְוִכי ַתְׂשְמִאילו. 

164  בבא בתרא ס' ב.  
165  דברים י"ב יג.

הרגמים  'למהות  תשכ"ט:  היהדות  למדעי  החמישי  העולמי  הקונגרס  דברי  אליצור  יהודה  ראה    166
במערב ירושלים'.  
167  מלכים-ב י"ח כב.  
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ְוָהָיה	אֹור	ַהְּלָבָנה	ְּכאֹור	ַהַחָּמה	.	6
הגאולה העתידה אינה פתרון לבעיות השעה של ישראל, אלא גאולת עולמים. מהלך 
של תיקון ועילוי לעולם כולו. הבריאה נפתחה בבריאת האור הראשון, הבראשיתי, אֹור 

ִׁשְבַעת ַהָּיִמים. אור זה הוחלף ביום הרביעי במאורות, בשמש ובירח: 

שהיא  יכולה,  אינה  ביום  להאיר  בראשית,  ימי  בששת  שנבראת  אורה  "תני, 
מכהה גלגל החמה, ובלילה אינה יכולה, שלא נבראת להאיר אלא ביום. והיכן 
היא? נגנזה. והיא ממתנת לצדיקים לעתיד לבוא: ְוָהָיה אֹור ַהְּלָבָנה ְּכאֹור ַהַחָּמה 

ְואֹור ַהַחָּמה ִיְהֶיה ִׁשְבָעַתִים ְּכאֹור ִׁשְבַעת ַהָּיִמים168. 

ְּבָכל  ֲאֵפָלה  חֶׁשְך  ַוְיִהי  מצרים:  בגאולת  כבר  היה  כך  האור.  את  מביאה  הגאולה  גם 
תהיה  העתידה  הגאולה  ואף  ְּבמֹוְׁשֹבָתם169.  אֹור  ָהָיה  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ּוְלָכל  ִמְצַרִים...  ֶאֶרץ 
במתכונת זו: "קּוִמי אֹוִרי ִּכי ָבא אֹוֵרְך ּוְכבֹוד ה' ָעַלִיְך ָזָרח. ִּכי ִהֵּנה ַהֹחֶׁשְך ְיַכֶּסה ֶאֶרץ ַוֲעָרֶפל 
ְלֻאִּמים ְוָעַלִיְך ִיְזַרח ה' ּוְכבֹודֹו ָעַלִיְך ֵיָרֶאה". הגויים יהיו שרויים באפלה ולעומתם יאיר 

האור על ישראל170.

העולם בגלל חסרונותיו, לא יכול היה לסבול את האור הבראשיתי הגדול, אולם לעתיד 
לבוא, כאשר יתוקנו החסרונות הללו יחזור האור הזה להאיר: ְוָהָיה אֹור ַהְּלָבָנה ְּכאֹור 
ַהַחָּמה ְואֹור ַהַחָּמה ִיְהֶיה ִׁשְבָעַתִים ְּכאֹור ִׁשְבַעת ַהָּיִמים ְּביֹום ֲחֹבׁש ה' ֶאת ֶׁשֶבר ַעּמֹו ּוַמַחץ 

ַמָּכתֹו ִיְרָּפא )כו(.

ביטויי הישועה בחציו השני של הפסוק הם לשונות של ריפוי חולי: "חבש", "שבר", 
"מכתו". בכך שב הנביא אל דבריו בפרק הפתיחה: ִמַּכף ֶרֶגל ְוַעד ֹראׁש ֵאין ּבֹו ְמֹתם ֶּפַצע 
ֶמן )א' ו(. ְוֶׁשֶבר ֹּפְׁשִעים ְוַחָּטִאים  ְוַחּבּוָרה ּוַמָּכה ְטִרָּיה ֹלא ֹזרּו ְוֹלא ֻחָּבׁשּו ְוֹלא ֻרְּכָכה ַּבּׁשָ

ַיְחָּדו )כח(. ומביא להם את המרפא והתיקון הראוי.

שני המאורות, החמה והלבנה, הם כעין זכר ונקבה171. ללבנה אין אור עצמי משלה, היא 

168  בראשית רבה ג' ו'.
169  שמות י' כב-כג.

ִעיר ָלמֹו" )דברים ל"ג ב(, הרומז למתן תורה  170  "ָבא... ָזָרח" מזכיר את הכתוב: ה' ִמִּסיַני ָּבא ְוָזַרח ִמּׂשֵ
)שם ד(.

171  ראה ניר מנוסי, אתר תורת הנפש, 'ותלבש אסתר מלכות, מגילת אסתר כמניפסט פוסט פמיניסטי'. 
שיקוף של תמונת המאורות קיים גם בדמות המלך ואסתר שבמגילה. כאשר אסתר באה להזמין 
את המלך למשתה בפעם הראשונה, הוא מושיט לה את השרביט, סמלה המובהק של המלוכה 
הקיים  לממסד  נכנעת  לרגליו,  כורעת  היא  ב(.  )ה'  ְרִביט  ַהּׁשַ ְּבֹראׁש  ַוִּתַּגע  ֶאְסֵּתר  ַוִּתְקַרב  הגברית. 
ומחזקת את כוחו. בפעם השנייה כאשר היא באה לבקש את העברת גזירת המן, כתוב: ַוּיֹוֶׁשט ַהֶּמֶלְך 
ַהֶּמֶלְך )ח' ד(. אפשר לפרש שכאן לא היטה  ִלְפֵני  ַוַּתֲעֹמד  ֶאְסֵּתר  ַוָּתָקם  ַהָּזָהב,  ַׁשְרִבט  ְלֶאְסֵּתר ֵאת 
המלך את השרביט לעברה, כדי שתיגע בו, אלא מסר לה אותו. השרביט עבר מן הגבר אל האשה, 

והיא זוקפת את קומתה ועומדת לפניו )האדמו"ר הזקן, תורה אור, צ"ג ד, ד"ה "ויושט המלך"(. 
אסתר אינה ושתי. היא אישה צייתנית ונכנעת, היא אינה מערערת על סמכות הזכר אלא מחזקת   

מקבלת את אורה מן השמש, תולדת חטא המאורות הרמוז בשעת הבריאה. לעתיד 
לבוא יתוקן החטא, הלבנה תתעלה, ותהיה למקור אור כחמה. 

ישראל, שהיא כלתו של הקדוש ברוך הוא. במושגי תורת  הלבנה היא משל לכנסת 
הסוד היא בחינת המלכות התחתונה, שאין לה משלה כלום והיא מקבלת מן החתן, 
הקדוש ברוך הוא172. בעת הגאולה תשתווה מידת המלכות בקומתה למדרגת החתן. 
חזון זה רמוז בנבואת ירמיהו: ַעד ָמַתי ִּתְתַחָּמִקין ַהַּבת ַהּׁשֹוֵבָבה ִּכי ָבָרא ה' ֲחָדָׁשה ָּבָאֶרץ 
ְנֵקָבה ְּתסֹוֵבב ָּגֶבר173. כנסת ישראל היא ַהַּבת ַהּׁשֹוֵבָבה, היא התחמקה וברחה מה' אל 
עבודת האלילים. אך כאשר תתבגר, היא תחזור אליו ותרדוף אחריו. אז היא: ְּתסֹוֵבב 
ָּגֶבר, 'תסובב' גם במשמעות של סיבה ומסובב, כלומר היא לא תהיה רק קישוט לבעלה, 

אלא גם תשפיע עליו ותהיה עטרתו, "אשת חיל עטרת בעלה"174. 

ה(	הֹוי	ַהֹּיְרִדים	ִמְצַרִים	

)פרק	ל"א	ל"ב	(

ֵענּו ַוִּיְבְטחּו ַעל ֶרֶכב  ָ פרק ל"א )א( הֹוי ַהּיְֹרִדים ִמְצַרִים ְלֶעְזָרה ַעל סּוִסים ִיּשׁ

ְיהָֹוה  ְוֶאת  ָרֵאל  ִיׂשְ ְקדֹוׁש  ַעל  עּו  ׁשָ ְולֹא  ְמאֹד  ָעְצמּו  י  ּכִ ים  ָרׁשִ ּפָ ְוַעל  ָרב  י  ּכִ

ית  ּבֵ ַעל  ְוָקם  ֵהִסיר  לֹא  ָבָריו  ּדְ ְוֶאת  ָרע  ַוָּיֵבא  ָחָכם  הּוא  ְוַגם  )ב(  ָדָרׁשּו:  לֹא 

ר ְולֹא  ׂשָ ּבָ ְוסּוֵסיֶהם  ּוִמְצַרִים ָאָדם ְולֹא ֵאל  ָאֶון: )ג(  ּפֲֹעֵלי  ֶעְזַרת  ְוַעל  ְמֵרִעים 

י כֹה ָאַמר  ם ִיְכָליּון: )ד( ּכִ ּלָ ו ּכֻ ל עֹוֵזר ְוָנַפל ָעֻזר ְוַיְחּדָ ה ָידֹו ְוָכׁשַ רּוַח ַוידָֹוד ַיּטֶ

ֵרא ָעָליו ְמלֹא רִֹעים  ר ִיּקָ ִפיר ַעל ַטְרּפֹו ֲאׁשֶ ה ָהַאְרֵיה ְוַהּכְ ר ֶיְהּגֶ ֲאׁשֶ ְיהָֹוה ֵאַלי ּכַ

מהפכנותה  לטובה.  המצב  את  ולשנות  לתקן  והנבונה,  הארוכה  בדרכה  פועלת  היא  אבל  אותו, 
מתונה, אבל שורשית יותר. היא הופכת את הדברים מיסודם. היא אינה מסתפקת בכך שתשתווה 
אל המלך, אלא בעניינים מסוימים יחסי הכוחות ביניהם מתהפכים, והמשפיע יקבל את השראתו 

מן הצד הנקבי של המציאות. 
172  לקוטי תורה דברים, האזינו, ע"ג א.

173  ירמיהו ל"א כא.
י"ב ד. כלומר, היא תהיה לו כספירת הכתר המשפיעה עליו מלמעלה. התפתחות כזו של  174  משלי 
הכלה קיימת גם בשתי הברכות האחרונות של ז' ברכות הנישואין, שתיהן חותמות במילים דומות. 
השישית חותמת: "בא"ה משמח חתן וכלה" והשביעית: "בא"ה משמח חתן עם הכלה". ההבדל דק, 
נמשכת משמחת  אינה עצמאית, אלא  ושמחת הכלה  זו,  בצד  זה  עומדים  והכלה  בשישית החתן 
יבוא האור ושפע השמחה אל החתן. הברכה  החתן. בשביעית עיקר השמחה היא לכלה, וממנה 
השישית מתארת את מצבה של כנסת ישראל בזמן הגלות, והשביעית בזמן הגאולה )תורה אור 

ויגש, מד-מה(.
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ן ֵיֵרד ְיהָֹוה ְצָבאֹות ִלְצּבֹא ַעל ַהר ִצּיֹון  ִמּקֹוָלם לֹא ֵיָחת ּוֵמֲהמֹוָנם לֹא ַיֲעֶנה ּכֵ

יל  נֹון ְוִהּצִ ָלִם ּגָ ן ָיֵגן ְיהָֹוה ְצָבאֹות ַעל ְירּוׁשָ ִרים ָעפֹות ּכֵ ִצּפֳ ְבָעָתּה: )ה( ּכְ ְוַעל ּגִ

ּיֹום ַההּוא  י ּבַ ָרֵאל: )ז( ּכִ ֵני ִיׂשְ ר ֶהְעִמיקּו ָסָרה ּבְ סֹוַח ְוִהְמִליט: )ו( ׁשּובּו ַלֲאׁשֶ ּפָ

ר ָעׂשּו ָלֶכם ְיֵדיֶכם ֵחְטא: )ח( ְוָנַפל  ִיְמָאסּון ִאיׁש ֱאִליֵלי ַכְסּפֹו ֶוֱאִליֵלי ְזָהבֹו ֲאׁשֶ

ֵני ֶחֶרב ּוַבחּוָריו ָלַמס  ֶחֶרב לֹא ִאיׁש ְוֶחֶרב לֹא ָאָדם ּתֹאְכֶלּנּו ְוָנס לֹו ִמּפְ ּור ּבְ ַאּשׁ

ִצּיֹון  ר אּור לֹו ּבְ ָריו ְנֻאם ְיהָֹוה ֲאׁשֶ ס ׂשָ גֹור ַיֲעבֹור ְוַחּתּו ִמּנֵ ִיְהיּו: )ט( ְוַסְלעֹו ִמּמָ

ָלִם: ירּוׁשָ ְוַתּנּור לֹו ּבִ

בפרק ל"א חוזר הנביא על רעיונות וביטויים מקריאת ה'הוי' הקודמת )ל'(. החטא הוא 
בקשת הסיוע של ישראל ממצרים.

ַוה'	ַיֶּטה	ָידֹו	.	1
הברית עם מצרים סותרת את הברית עם ה'. במקום לבטוח בשכינה, נשען העם על 
גם  דעת  ללא שיקול  עושה  הוא  בכך  חומרית.  צבאית  ועוצמה  סוסים  על  ודם,  בשר 
טעות מדינית. מצרים תיפול והם ייפלו בעקבותיה. אף על פי כן, ה' ירחם על ישראל, 
ירושלים,  בשערי  איש  לא  בחרב  ייפול  אשור  באליליהם,  וימאסו  תשובה  יעשו  הם 

והעיר תיוושע. 

כלל  פסח  וערך  העם  שארית  את  לאחד  חזקיה  ביקש  ישראל  מלכות  חורבן  אחרי 
ישראלי מיוחד במינו: ַוִּיְׁשַלח ְיִחְזִקָּיהּו ַעל ָּכל ִיְׂשָרֵאל ִויהּוָדה ְוַגם ִאְּגרֹות ָּכַתב ַעל ֶאְפַרִים 
ם ַלֲעׂשֹות ֶּפַסח ַלה' ֱאֹלֵהי ִיְׂשָרֵאל... ַוְּתִהי ִׂשְמָחה ְגדֹוָלה  ה ָלבֹוא ְלֵבית ה' ִּבירּוָׁשלִָ ּוְמַנּׁשֶ
ם175. אפשר לראות  ִּבירּוָׁשלִָ ָכֹזאת  ֹלא  ִיְׂשָרֵאל  ֶמֶלְך  ָּדִויד  ֶבן  ְׁשֹלֹמה  ִמיֵמי  ִּכי  ם  ִּבירּוָׁשלִָ
בפסח הזה גם מעשה של תיקון ותשובה לברית עם מצרים. כאז כן עתה, צריך העם 
לצאת משעבוד מצרים ומתלות בחסדיה, ובכך להשתחרר גם מן העבודה הזרה שלה: 

"אנכי ה' אלהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים"176. 

וכמו שגאולת מצרים הייתה: "לא על ידי מלאך ולא על ידי שרף ולא על ידי שליח אלא 
על ידי הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו". כך גם הישועה מאשור: ְוָנַפל ַאּׁשּור ְּבֶחֶרב ֹלא 
ִאיׁש ְוֶחֶרב ֹלא ָאָדם ֹּתאְכֶלּנּו ְוָנס לֹו ִמְּפֵני ֶחֶרב ּוַבחּוָריו ָלַמס ִיְהיּו )ל"א ח(. הישועה תבוא 
לבסוף כמו במצרים, באופן נסי: ַוְיִהי ַּבַּלְיָלה ַההּוא ַוֵּיֵצא ַמְלַאְך ה' ַוַּיְך ְּבַמֲחֵנה ַאּׁשּור ֵמָאה 

ה ָאֶלף ַוַּיְׁשִּכימּו ַבֹּבֶקר ְוִהֵּנה ֻכָּלם ְּפָגִרים ֵמִתים177.  ְׁשמֹוִנים ַוֲחִמּׁשָ

175  דברי הימים-ב ל' א, כו.
176  שמות כ' ב.

177  מלכים-ב י"ט לה.

הנביא מדגיש את הקשר בין הגאולות, בשימוש בלשונות יציאת מצרים: 

א. ַוה' ַיֶּטה ָידֹו ְוָכַׁשל עֹוֵזר ְוָנַפל ָעֻזר ְוַיְחָּדו ֻּכָּלם ִיְכָליּון )ג(. 

חכמים ריכזו את הופעות הביטוי המיוחד 'ַיֶּטה ָידֹו', הרומז לקריעת הים: 

"נטית ימינך. כשהקדוש ברוך הוא נוטה ידו, רשעים כלים מן העולם. שנא' ְוֵיט 
ָידֹו ַעל ָצפֹון ִויַאֵּבד ֶאת ַאּׁשּור וגו'178. ואומר: ִהְנִני נֹוֶטה ָיִדי ַעל ְּפִלְׁשִּתים וגו'179. 
ָיִדי ַעל ֱאדֹום. משל למה הדבר  ְוָנִטִתי  ָיִדי ַעל ְיהּוָדה180. ואומר:  ְוָנִטיִתי  ואומר: 
דומה? לבצים הנתונות ביד אדם, יטה ידו מעט כולן נופלות ומשתברות. שנא': 

ַוה' ַיֶּטה ָידֹו ְוָכַׁשל עֹוֵזר ְוָנַפל ָעֻזר181. 

תיאור 'הטיית היד' מביע באופן ציורי תפיסת עולם עקרונית על התלות המוחלטת של 
העולם בחיות האלוהית, ועל כן די בהטיית היד כדי לאבדם: 

"תארו לאל יתברך שהוא צור העולמים, ומקומו של עולם לסמכו ולקיימו על 
יצוייר העמידה והקיום על נמצא, כי אם  יסוד קיים ועומד לנצח נצחים. ולא 
בעודו נשען וסומך על ידו ועוצם כחו יתברך... אמנם בהחליש והרפות זה הכח 
ממנו, מיד הוא כלה ואבד, כמו שנאמר: ַוה' ַיֶּטה ָידֹו ְוָכַׁשל עֹוֵזר ְוָנַפל ָעֻזר ְוַיְחָּדו 
ֻּכָּלם ִיְכָליּון. כי בהתמוטט היסוד על פי רצונו יתברך, מיד כל הסבות הקרובות 
שאמר182:  ממה  הפך  מהר,  יאבדו  כלם  ומשיגיהם,  ומחויביהם  והרחוקות 

ֱאֹלִהים ְּבִקְרָּבּה ַּבל ִּתּמֹוט וכו'183.

על  העוברים  להעניש  צריך  הוא  ברוך  דהקדוש  דעתך  על  יעלה  שלא  "אמר: 
רצונו, וכמידת בשר ודם המעניש לשונאיו שהוא בבחינת מלאכה והתחדשות. 
רק אם לא יחזיק אותם בידו, יפלו. כיון דכל המציאות גם אחרי שנמצאו ונבראו 
אין בהם מציאות מצד עצמם, ורק כל זמן שהוא יתברך מחזיק אותם ואם רק 

יטה ידו ויניח מלהחזיקם ולהמציאם יכלו כולם"184. 

ה'  ָיֵגן  ֵּכן  ָעפֹות  ְּכִצֳּפִרים  כאן:  גם  מופיע  מצרים  ביציאת  המופיע  'פס"ח'  השורש  ב. 
ם ָּגנֹון ְוִהִּציל ָּפֹסַח ְוִהְמִליט )ה(.  ְצָבאֹות ַעל ְירּוָׁשלִָ

ג. מפלת אשור הייתה בליל הסדר, כפי שמתאר המדרש: 

והיו  פסח,  של  ליל  שהיה  ההלל,  את  ואומרין  יושבין  וחזקיהו  ישראל  "והיו 

178  צפניה ב' יג.  
179  יחזקאל כ"ה טז.

180  צפניה א' ד.
181  מכילתא פרשת השירה ט'.

182  תהלים מ"ו ו.
183  עקידת יצחק כ"ד.

184  בית הלוי בראשית ב' ב.
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מתייראים לומר, עכשיו ירושלים מתכבשת בידו. כיון שהשכימו בבקר לעמוד 
ולקרות קריאת שמע ולהתפלל מצאו אויביהם פגרים מתים"185.

ֶאל צּור  ה'  ְבַהר  ָלבֹוא  ֶּבָחִליל  ַּכהֹוֵלְך  ֵלָבב  ְוִׂשְמַחת  ָחג  ִהְתַקֶּדׁש  ְּכֵליל  ָלֶכם  ִיְהֶיה  יר  ַהּׁשִ
ִיְׂשָרֵאל )ל' כט(. "באותו היום שתהיה המגפה במחנה אשור יהיה לכם יושבי ירושלים 
שיר ושמחה, כמו הלילה שמתקדש בו החג, והוא הלילה של חג ששמחים בו ואומרים 
לאל  ותהללו  ותשירו  שתשמחו  אשור  מחנה  מפלת  ביום  זה  לכם  יהיה  כן  שיר,  בו 

שעשה לכם נס גדול"186.

ם	.	2 ְוַתּנּור	לֹו	ִּבירּוָׁשלִָ
אהבת ה' לעמו היא כאם על בנים, ְּכֶנֶׁשר ָיִעיר ִקּנֹו ַעל ּגֹוָזָליו ְיַרֶחף ִיְפֹרׂש ְּכָנָפיו ִיָּקֵחהּו 
ֵאהּו ַעל ֶאְבָרתֹו187. מסירות הצפורים לבניהן, והמגננה המופתית שהן מגוננות על  ִיּׂשָ
ָּפסֹוַח  ְוִהִּציל  ָּגנֹון  ם  ְירּוָׁשלִָ ַעל  ְצָבאֹות  ה'  ָיֵגן  ֵּכן  ָעפֹות  ְּכִצֳּפִרים  דבר188:  היא שם  קינן, 

ְוִהְמִליט )ה(. 

ייתכן שהביטוי ְּכִצֳּפִרים ָעפֹות, מכוון לציפורים הנודדות. שאף על פי שהן עוזבות בסתיו 
השגחת  גם  כך  מקום.  לאותו  באביב  חוזרות  הן  החמות,  לארצות  בדרכן  הארץ  את 
כנאמנות  אך  עליה,  שומר  ואינו  ירושלים  את  עזב  שה'  נראה  היה  רב  זמן  במשך  ה', 

הציפורים, גם השכינה תחזור לקינה ותציל את ירושלים מן המצור189.

מן הצד האחר כבר הוכנה בירושלים נקמת ה' לאומות המרשיעות, ותנור הוקד להם 
ם  בה:  ְוַסְלעֹו ִמָּמגֹור ַיֲעבֹור ְוַחּתּו ִמֵּנס ָׂשָריו ְנֻאם ְיֹהָוה ֲאֶׁשר אּור לֹו ְּבִצּיֹון ְוַתּנּור לֹו ִּבירּוָׁשלִָ

)ט(.

אּור הוא אש, וכזה הוא הַתּנּור בתקבולת, המחזק את דימוי הלהבה היוקדת עבורם. 
הּוָכן  ַלֶּמֶלְך  ִהיא  ַּגם  ָּתְפֶּתה  ֵמֶאְתמּול  ָערּוְך  ִּכי  הקודם:  הפרק  בחתימת  שאמר  וכמו 

ֶהְעִמיק ִהְרִחב ְמֻדָרָתּה ֵאׁש ְוֵעִצים ַהְרֵּבה ִנְׁשַמת ה' ְּכַנַחל ָּגְפִרית ֹּבֲעָרה ָּבּה )ל' לג(. 

לאש ישנם שני פנים, חיובי ושלילי, היא שורפת ומכלה והיא גם מאירה ומספקת חום 

185  שמות רבה י"ח ה'.
186  רד"ק.

187  דברים ל"ב יא.
188  מסירות של הקרבה הבאה לידי ביטוי בדרכים שונות: הן עומדות על הקן מנפנפות בכנפיהן ומנסות 
ולהרחיקו  אליהן  אותו  למשוך  כדי  פצועות  היו  כאילו  שמדדות  ציפורים  יש  הפולש.  על  לאיים 
זו: במסגרת מחקר ניטלה ביצה אחת מן הקן בטרם החלה  מן הגוזלים. דוגמה נוספת למסירות 
הדגירה. הציפור הטילה ביצה אחרת להשלים את המנין. שוב ניטלה ביצה, והיא חזרה והטילה, וכך 

עוד ועוד עד שהציפור מתה.  
189  רמז לכך בפועל הייחודי ָּפֹסַח, שמזכיר את חג הפסח בחודש האביב, זמן חזרתן של הציפורים, והוא 

זמנו של נס ההצלה מסנחריב.

ואנרגיה. על כן אפשר להבדיל בין ה'אּור' שאפשר לראות בו את האור הזורח, האור 
את  שורפת  המלהטת  והאש  נסבל  בלתי  חום  בו  שיש  התנור  ובין  לישראל,  המאיר 

האומות190.

אחרון הנביאים, מלאכי, חתם את נבואתו בדימוי התנור של ישעיהו, ואף הוא משתמש 
בו באופן מורכב וכפול: ִּכי ִהֵּנה ַהּיֹום ָּבא ֹּבֵער ַּכַּתּנּור ְוָהיּו ָכל ֵזִדים ְוָכל ֹעֵׂשה ִרְׁשָעה ַקׁש 
ְוִלַהט ֹאָתם ַהּיֹום ַהָּבא ָאַמר ה' ְצָבאֹות ֲאֶׁשר ֹלא ַיֲעֹזב ָלֶהם ֹׁשֶרׁש ְוָעָנף. ְוָזְרָחה ָלֶכם ִיְרֵאי 

ְׁשִמי ֶׁשֶמׁש ְצָדָקה ּוַמְרֵּפא ִּבְכָנֶפיָה ִויָצאֶתם ּוִפְׁשֶּתם ְּכֶעְגֵלי ַמְרֵּבק191.

את  בה  סימנו  וחכמים  לרשעים,  לעונש  משל  היא  בירושלים  הבוערת  זו  תופת  אש 
פתחו של הגהינם: 

"גיהנם הוא מקום מפורסם בקרבת ירושלים, גיא שאין האש כבה בו, ובו היו 
שורפים עצמות טמאות ונבלות ושאר הטמאות"192. 

"אמר רבי ירמיה בן אלעזר: שלשה פתחים יש לגיהנם, אחד במדבר, ואחד בים, 
בים,  שאלה.  חיים  להם  אשר  וכל  הם  וירדו  דכתיב:  במדבר  בירושלים.  ואחד 
דכתיב: מבטן שאול שועתי שמעת קולי. בירושלים דכתיב: נאם ה' אשר אור לו 
בציון ותנור לו בירושלים. ותנא דבי רבי ישמעאל: אשר אור לו בציון, זו גיהנם, 

ותנור לו בירושלים זו פתחה של גיהנם"193. 

אלא שהאש הבוערת בגיא בן הינם הייתה גם אש הטומאה והתועבה, כמאמר הנביא: 
ָעָליו  ְׁשִמי  ִנְקָרא  ֲאֶׁשר  ַּבַּבִית  ִׁשּקּוֵציֶהם  ָׂשמּו  ה'  ְנֻאום  ְּבֵעיַני  ָהַרע  ְיהּוָדה  ְבֵני  ָעׂשּו  ִּכי 
ְלַטְּמאֹו. ּוָבנּו ָּבמֹות ַהֹּתֶפת ֲאֶׁשר ְּבֵגיא ֶבן ִהֹּנם ִלְׂשֹרף ֶאת ְּבֵניֶהם ְוֶאת ְּבֹנֵתיֶהם ָּבֵאׁש ֲאֶׁשר 
ֹלא ִצִּויִתי ְוֹלא ָעְלָתה ַעל ִלִּבי. ָלֵכן ִהֵּנה ָיִמים ָּבִאים ְנֻאם ה' ְוֹלא ֵיָאֵמר עֹוד ַהֹּתֶפת ְוֵגיא ֶבן 
ִהֹּנם ִּכי ִאם ֵּגיא ַהֲהֵרָגה ְוָקְברּו ְבֹתֶפת ֵמֵאין ָמקֹום194. ולא נראה שהצמדת פתח הגהינם 

לירושלים יש בה טעם לשבח בשבילה. אף על פי כן התעקשו על כך חכמים:

נתונה  שגיהנם  מפני  נחמני:  בר  שמואל  א"ר  בירושלים?  באים  הם  "למה 
ומניין  ומורידן לגהינם.  ומחייבן  ודן אותם  יושב  והקדוש ברוך הוא  בירושלם, 
שגהינם נתונה בירושלם? שנא': נאום י"י אשר אור לו בציון ותנור לו בירושלים. 
מה הקדוש ברוך הוא עושה? מפתה אותם ומעלה אותם לירושלים, ודן אותם 
שם. א"ר שמואל בר' נחמני: במקום שקיפח הליסטים, שם צולבין אותו. מן 

190  מלבי"ם: מציין כאילו היה אור ישראל לאש, שהאור שהאיר לחזקיה, היה אש לאכול את מחנה 
סנחריב, עד שהאור והנוגה היה בציון, ששם ישב חזקיהו, והתנור - להבעיר היה בירושלים - העיר. 
שסביב לירושלים נפל סנחריב ונשרף, כאילו האור שהאיר בציון החם את התנור וכבשן האש שהוא 

ירושלים, אשר מחומו נשרפו מחנה סנחריב שחנו סביבה
191  מלאכי ג' יט-כ.

192  ספר הכוזרי א' קט"ו. 
193  עירובין י"ט א.

194  ירמיהו ז' ל-לב.
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וחולק  לי"י  בא  יום  הנה  שנא':  בירושלם.  יצלבו  לפיכך  ושבו,  קפחו  ירושלים 
שללך בקרבך"195.

הצבת הרע בצדו של הטוב יש בה גם נקודה חיובית: במקום שקיפח הליסטים שם 
צולבין אותו. לא הדגישו חכמים את הקשר בין העונש לחוטא כחיזוק לנקמה שבו. 
אלא הצמידו את מקום העונש למקום החטא, ובכך עשו ממנו חלק מן התיקון הגדול. 

לירושלים,  לעונשם של המתנכלים  בוודאי  ראויה  בירושלים,  הצמדת העונש לחטא 
והוא נגזר מאהבת ה' אליה והשגחתו הצמודה עליה: 

"אחת בירושלים, היא השגחת השם יתברך בעולם, ודבר זה נראה מן ירושלים 
ירושלים  חומותיך  על  וכדכתיב:  תמיד,  אותה  שומר  יתברך  השם  היה  אשר 
הפקדתי שומרים וגו' )ס"ב(, וזה שתקנו: פורס סכת שלום עלינו ועל כל עמו 
ישראל ועל ירושלים, כי העיר הזאת שומרה הוא השם יתברך תמיד. ואם ה' לא 
ישמור עיר שוא שקד שומר. ודבר זה נראה בירושלים, כאשר היו עושים רצונו 
של מקום, היה השם יתברך משגיח על העיר הזאת לשמור אותה. ולפיכך מביא 
זה נאמר  לו בירושלים, דבר  ותנור  לו בציון  הכתוב לראיה: נאם ה' אשר אור 
ויהיה  סנחרב  יחריבה  שלא  העיר  שישמור  ישראל  את  שהבטיח  סנחרב,  על 
שומרה, ומי שאינו מאמין בשמירת השם יתברך, שהוא ההשגחה, יש לו שם 

אור ותנור"196. 

מעשה	בבעל	תפילה.	3
ר' נחמן מברסלב הוציא את הדברים מן ההקשר ההיסטורי הצר של כריתת הברית 
עם מצרים כנגד אשור, וראה בנבואה זו אמירה ערכית עקרונית. זו נבואה שהוצרכה 
של  שורה  באמצעות  מעצבת  היא  העתידה.  לגאולה  גם  רמז  בו  לראות  ויש  לדורות 
סמלים, מתווה שלם של תיקון העולם. על בסיס הפרק הזה יצר את ה'מעשה בבעל 

תפילה', העוסק במשברי העולם ותיקונם המשיחי197. 

א. בני אדם מעריצים כוחות שונים, והופכים אותם לאליליהם. לא רק האדם הפרימטיבי 
בימי קדם עשה זאת, אלא גם האדם המודרני: חכמה, כבוד, הנאת הגוף, היצר המיני, 
העושר. הערצת הכסף מגיעה עד כדי האלהה שלו. הכסף יענה את הכול, איתו אפשר 
לרכוש כל דבר, על כן אינו רק תאווה מיוחדת, אלא תאווה הכוללת הכול. ותאווה זו כה 

מושרשת בנפשם של אנשים, שקשה להוציאם מזה.

195  זכריה יד א. פסיקתא דרב כהנא - נספחים ב'.  
196  גבורות השם מ"ז. 

197  בדרך כלל לא פירש ר' נחמן את סיפורי המעשיות שלו, אף על פי כן העיד ואמר על המעשה הזה: 
שכל המעשה כולה מראש ועד סוף היא רמוזה כולה בתוך הקפיטל הנ"ל. 

נמדד בכסף198. העשירים  דבר  כל  ערכו של  נחמן מתאר תיאור שנון מדינה שבה  ר' 
הגדולים נערצים ונחשבים כמו אלים וכוכבים, ומי שאין לו כסף אינו נחשב אדם כלל, 
אלא כבעל חיים. הערצת הממון היא המחלה הקשה מכל טעויות האדם, ומי שנפל 

אליה כמעט שאין לו תקנה.

תמצית הפרק גנוזה בפסוק: ִּכי ַּבּיֹום ַההּוא ִיְמָאסּון ִאיׁש ֱאִליֵלי ַכְסּפֹו ֶוֱאִליֵלי ְזָהבֹו ֲאֶׁשר 
ָעׂשּו ָלֶכם ְיֵדיֶכם ֵחְטא )ז(, ועניינו המאבק בתאוות הממון, שהוא היצר העיקרי הדוחף 

את האדם והחברה אל מעשיהם. 

הירידה למצרים, אינה רק בקשת סיוע ספציפי נגד אשור, אלא אמירה עקרונית, סגידה 
ֵענּו... ּוִמְצַרִים ָאָדם  למעצמת העושר והממון: הֹוי ַהֹּיְרִדים ִמְצַרִים ְלֶעְזָרה ַעל סּוִסים ִיּׁשָ
ְוֹלא ֵאל ְוסּוֵסיֶהם ָּבָׂשר ְוֹלא רּוַח )א ג(. "היינו בחינת המדינה שסמכו עליה המדינה של 
וסוסיהם הם  כולם אלקות.  כי לפי טעותם סברו שהם  יושיעו אותם.  עשירות שהם 

מלאכים". 

ולומר  לטרוח  צריך  הנביא  מדוע  )ג(.  רּוַח  ְוֹלא  ָּבָׂשר  ְוסּוֵסיֶהם  ֵאל  ְוֹלא  ָאָדם  ּוִמְצַרִים 
שאינה אלא אדם וסוסיה סוסי בשר, מי יעלה בדעתו שמצרים היא אל, וסוסיה רוח? 
מסתבר שמחשבה כזו לא רק אפשרית, אלא רוב בני האדם שוגים בה והופכים את 
הכסף לאלוהיהם, ואת מדינת הממון לנערצה ונכספת. בא הכתוב ומציב בהמשך מנגד 

את מי שבאמת אינו איש: ְוָנַפל ַאּׁשּור ְּבֶחֶרב ֹלא ִאיׁש ְוֶחֶרב ֹלא ָאָדם ֹּתאְכֶלּנּו )ח(. 

ב. הפיתרון לבעיה הרוחנית של מדינה זו נמצא על היד, זו המצביעה ומורה באצבע את 
הדרך. יד זו היא התורה שבה תמונתו האמיתית של העולם: "כי אצל המלך היה תמונת 
יד עם חמש אצבעות ועם כל השרטוטין שיש על היד, וזאת היד היתה )הלאנד קארט( 
מפה של כל העולמות. וכל מה שהיה מן בריאת שמים וארץ עד הסוף ומה שיהיה אחר 
כך, הכל היה מצויר על אותו היד, כי היה מצויר בשרטטי היד ציור עמידת כל עולם 
ועולם עם כל פרטיו. והיה בהשרטוטין כמו אותיות אצל כל דבר ודבר כדי לידע שכאן 

הוא עיר פלוני, וכאן נהר פלוני, כדי לידע מהות הדבר.

וכן היה נרשם בה הדרך מעולם לעולם, כי יש דרך ונתיב, שעל ידו יכולין לעלות מארץ 
לשמים, והיה נרשם שם כל הדרכים שיש מעולם לעולם. כי אליהו עלה לשמים בדרך 
פלוני, והיה כתוב שם אותו הדרך, ומשה רבנו עלה לשמים בדרך אחר, והיה כתוב שם 
אותו הדרך גם כן, וכן חנוך עלה לשמים בדרך אחר, והיה כתוב שם גם אותו הדרך"199. 

198  הדימוי הזה כה קרוב למציאות, שהיום היינו רואים בסיפור הזה קריקטורה מוחשית של ארה"ב.
199  והוסיף ר' נתן ביאור בליקוטי הלכות, הלכות תפלה ד': עקר תקון של המדינה הנ"ל שנפלו לתאות 
ממון, עם תקון כל שאר הכתות הנ"ל הכל היה על - ידי היד הנ"ל, וזה בחינת פסוקי דזמרה הם 
נמשכין מבחינת כנור של דוד שעקרן נמשך מבחינת היד בבחינת "ונגן בידו וטוב לך" )שמואל-א 
י"ט(, כי אנו מהללים ומשבחים אותו יתברך על כל ברואי מעלה ומטה על כל אשר פעל ועשה ויצר 
לה' מגלין  ידי שאנו מזמרים  ועל  והנעשים.  והנוצרים  והנבראים  כל הנאצלים  והאציל את  וברא 
ומאירין הדרכים והנתיבות של כל העולמות כלם, שזהו בחינת היד הנ"ל... על - ידי הדרך שממקום 
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מי שיחפש את הכיוון בעקבות המפה הזאת ימצא את דרכו סלולה, אך אם מתעלמים 
מן היד ואין רואים אותה, יבואו בהכרח הכישלון והנפילה. ואף הם כבר רמוזים וכתובים 

על היד: ַוה' ַיֶּטה ָידֹו, ְוָכַׁשל עֹוֵזר ְוָנַפל ָעֻזר ְוַיְחָּדו ֻּכָּלם ִיְכָליּון.

ג. המוות הוא אויבו הגדול של הממון, שהרי מולו מתגמד הכול ומאבד את ערכו: ַאל 
ִּתיָרא ִּכי ַיֲעִׁשר ִאיׁש ִּכי ִיְרֶּבה ְּכבֹוד ֵּביתֹו. ִּכי ֹלא ְבמֹותֹו ִיַּקח ַהֹּכל ֹלא ֵיֵרד ַאֲחָריו ְּכבֹודֹו200. 
ַּכֲאֶׁשר  וכילוי, האריה, החרב והאש:  המוות מופיע בפרק בשלושה דימויים של הרס 
ֶיְהֶּגה ָהַאְרֵיה ְוַהְּכִפיר ַעל ַטְרּפֹו ֲאֶׁשר ִיָּקֵרא ָעָליו ְמֹלא ֹרִעים ִמּקֹוָלם ֹלא ֵיָחת ּוֵמֲהמֹוָנם ֹלא 
ַיֲעֶנה )ד(. ְוָנַפל ַאּׁשּור ְּבֶחֶרב ֹלא ִאיׁש ְוֶחֶרב ֹלא ָאָדם ֹּתאְכֶלּנּו )ח(.  ְנֻאם ה' ֲאֶׁשר אּור לֹו 

ם )ט(.  ְּבִצּיֹון ְוַתּנּור לֹו ִּבירּוָׁשלִָ

ם,  ד. אך לא די בשלילה, צריך גם אור. ר' נחמן מפתיע בדימוי חיובי: ְוַתּנּור לֹו ִּבירּוָׁשלִָ
אש הגהינם של הרשעים הופכת בירושלים לתנור טוב המפיק חום מועיל ומבשל את 
המאכלים השמיימיים. ריח הניחוח עולה מן המאכלים ומושך את לבם של החוטאים 
כלפי מעלה אל השמים, מעורר בהם תשוקה ודבקות אלוהית, ומביאם לעשות תשובה 

שלמה.

של  מכוחם  מתלבה  האש  אך  הפנימית,  האש  של  מכוחה  פועל  הזה  הפלאי  התנור 
ם. הציפורים הם הצדיקים והם  ְירּוָׁשלִָ ָיֵגן ה' ְצָבאֹות ַעל  ֵּכן  ְּכִצֳּפִרים ָעפֹות  הציפורים: 
מלבים אותה בכנפיהן. כשם שהם יודעים ללבותה כאשר צריך, כך הם גם יודעים מתי 
בכנפיהם,  "ואלו הצפרים הם מרחפים  וצריך להקטין את האש:  ההתלהבות אסורה 
ידי הרחיפה של הצפרים הם  זה הם מבעירים האש ומכבים האש, הינו, על  ידי  ועל 
יותר  ידי זה בעצמו הם מכבים האש שלא יתלהב  מבעירים ומלהיבים האש וגם על 
מדי. והם מלהיבים האש כפי המאכלים; שלצרך מאכל פלוני צריכים להלהיב האש 
כך, ולצרך מאכל אחר צריכים להלהיב האש כך הכל כפי המאכל, כן הם מלהיבים את 

האש". 

זה  כגון במקום  וכן להפך,  יכולין להביא השפע שבזה המקום למקום אחר.  זה  ידי   - למקום על 
שפע התבואה הרבה ובמקום אחר שפע המלבושים הרבה ומוליכין סחורות התבואה לשם, ומשם 
מוליכין לכאן סחורות המלבושים וכיוצא בזה בכל המקומות ועל - ידי זה נתחברין זה בזה ונתאחדין 
כדי  יחד.  המקומות  ואחדות  חבור  בחינת  הם  הדרכים  שכל  נמצא  מזה.  זה  ונשפעים  וחיים  יחד 
שיוכלו לעלות למעלה מעלה בדרך העולה בית אל בדרך הקדש מעולם לעולם, כדי שיחזרו ויכללו 

בשרש האחדות שהוא הבורא היחיד יתברך שמו שזה עקר תכלית הכל.
ברכת כהנים, הברכה היא בחינת התקון הפך הקללה שנמשכת מחרבן העולמות מבחינת שבירת   
הכלים והמדות שהם בחינת פגם כל הכתות הנ"ל. והברכה היא ההפך מזה בחינת תקון כל המדות 
בחינת עולם התקון שמשם כל הברכות. ועל - כן עקר הברכות מקבלים מידים, כמו שכתוב )ויקרא 
ט'( 'וישא אהרן את ידיו ויברכם', כי עקר הברכה שהוא בחינת התקון הוא על - ידי התגלות הארת 
היד. שזהו בחינת הבעל תפלה שעקר התקון היה על ידו. והוא זכה למצא את החכם היה אצלו היד 

הנ"ל.
200  תהילים מ"ט יז-יח.

ירגישו  הם  מהם,  ויטעמו  הללו  התבשילים  ריח  את  יריחו  הממון  אוהבי  כאשר  ה. 
ַּבּיֹום  ִּכי  לזרא:  עד  הממון  את  ימאסו  כן  על  מהם,  בא  שהסירחון  יבינו  אבל  סירחון, 
ַההּוא ִיְמָאסּון ִאיׁש ֱאִליֵלי ַכְסּפֹו ֶוֱאִליֵלי ְזָהבֹו ֲאֶׁשר ָעׂשּו ָלֶכם ְיֵדיֶכם ֵחְטא )ז(. "ענה ואמר 
להם הגבור להאנשים הנ"ל )ממדינת הממון(: הלא אתם רואים, שאין כאן שום דבר 
שיסריח, בהכרח צריכים לומר בודאי שאתם בעצמכם מסריחים, כי בכאן אין שום דבר 
שיסריח. אחר כך נתן להם מן המאכלים הנ"ל ותכף כשאכלו מאלו המאכלים, התחילו 
תכף להשליך ולזרק מהם את כספם וזהבם. וכל אחד חפר לעצמו חפירה וקבר, וקבר 
את עצמו בתוך החפירה מחמת גדל הבושה, שנתבישו על ידי שהרגישו גדל הסרחון 
של הממון )שהוא מסריח כמו צואה ממש( מחמת שטעמו מן המאכלים הנ"ל, וקרעו 
את פניהם, וקברו את עצמן, ולא היו יכולים להרים פניהם כלל. ונתביש אחד מחברו, 
לדבר  ומי שרוצה  הבושות,  הגדולה מכל  הוא הבושה  באותו המקום, הממון  כי שם 
דברי בזוי לחברו, הוא אומר לו שיש לו ממון, כי ממון הוא בושה גדולה מאד שם, וכל 
מי שיש לו יותר ממון מתביש יותר. על כן קברו את עצמן מגדל הבושה, וכל אחד לא 
היה יכול להרים פניו אפלו בפני חברו, מכל שכן בפני הגבור הנ"ל. וכל מי שהיה מוצא 
אצלו עוד איזה דינר או גדול, היה מבער אותו מיד ומשליכו ממנו למרחוק בחפזון גדול.

ֵהן	ְלֶצֶדק	ִיְמָלְך	ֶמֶלְך.	4

ִאיׁש  ְוָהָיה  )ב(  ָיׂשרּו:  ט  ּפָ ְלִמׁשְ ִרים  ּוְלׂשָ ֶמֶלְך  ִיְמָלְך  ְלֶצֶדק  ֵהן  )א(  לב  פרק 

ֶאֶרץ ֲעֵיָפה: )ג( ְולֹא  ֵבד ּבְ ֵצל ֶסַלע ּכָ ָציֹון ּכְ ַפְלֵגי ַמִים ּבְ ַמֲחֵבא רּוַח ְוֵסֶתר ָזֶרם ּכְ ּכְ

ְבָנה: )ד( ּוְלַבב ִנְמָהִרים ָיִבין ָלָדַעת  ְקׁשַ ְוָאְזֵני ׁשְֹמִעים ּתִ ֶעיָנה ֵעיֵני רִֹאים  ִתׁשְ

ֵרא עֹוד ְלָנָבל ָנִדיב ּוְלִכיַלי לֹא  ר ָצחֹות: )ה( לֹא ִיּקָ ַמֵהר ְלַדּבֵ ִגים ּתְ ּוְלׁשֹון ִעּלְ

ר ֶאל  ה ָאֶון ַלֲעׂשֹות חֶֹנף ּוְלַדּבֵ ר ְוִלּבֹו ַיֲעׂשֶ י ָנָבל ְנָבָלה ְיַדּבֵ ֵיָאֵמר ׁשֹוַע: )ו( ּכִ

ָליו ָרִעים הּוא  ֵקה ָצֵמא ַיְחִסיר: )ז( ְוֵכַלי ּכֵ ְיהָֹוה ּתֹוָעה ְלָהִריק ֶנֶפׁש ָרֵעב ּוַמׁשְ

)ח(  ט:  ּפָ ִמׁשְ ֶאְביֹון  ר  ּוְבַדּבֵ ֶקר  ׁשֶ ִאְמֵרי  ּבְ \}ֲעִנִּיים\{  ים  ֲעִנּוִ ל  ְלַחּבֵ ָיָעץ  ִזּמֹות 

ְוָנִדיב ְנִדיבֹות ָיָעץ ְוהּוא ַעל ְנִדיבֹות ָיקּום:

בפרק ל"ב כמו בפרק ל"א קיימת שורה של לשונות דומים לפרק ל', גם כאן מפליג 
הנביא אל חזון הגאולה, כמו שעשה בחלקו השני של פרק ל'. הוא מתאר שני נושאים: 

מלכות הצדק )א-ח(, ובשורת השלום שתבוא אחרי החורבן והסבל )ט-כ(. 

המוסר  ספרות  בסגנון  הגותי,  באופן  העתיד  את  מתאר  הפרק  של  הראשון  החלק 
והחכמה של ספר משלי. המלכות המתוקנת דומה לתיאורי המשיח: 

"יקים אלקים לישראל מושיע ורב נגיד ונאמן, הוא המלך שימלוך עליהם מזרע 
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בית דוד שהוא יהיה משיח אלקי יעקב. וממנו דבר ישעיה בפ' "ויצא חוטר מגזע 
ישי" )י"א א(, עד "והיתה מנוחתו כבוד" )י(, ובפרשת "הן לצדק ימלך מלך" )ל"ב 

א(, ובפ' "הן עבדי אתמך בו" )מ"ב א("201. 

אבל  לקום,  העתידה  המתוקנת  הממלכה  של  המשיחית  במסגרת  נאמרים  הדברים 
הדגש עובר מן האיש )המשיח( אל הממלכה, וחשיבות השרים עולה: ֵהן ְלֶצֶדק ִיְמָלְך 
לעיל:  שאמר  כמו  והמשפט,  הצדק  מלכות  היא  )א(202,  ָיׂשרּו  ְלִמְׁשָּפט  ּוְלָׂשִרים  ֶמֶלְך 
ַוֲהִריחֹו ְּבִיְרַאת ה' ְוֹלא ְלַמְרֵאה ֵעיָניו ִיְׁשּפֹוט ְוֹלא ְלִמְׁשַמע ָאְזָניו יֹוִכיַח. ְוָׁשַפט ְּבֶצֶדק ַּדִּלים 
ְוהֹוִכיַח ְּבִמיׁשֹור ְלַעְנֵוי ָאֶרץ ְוִהָּכה ֶאֶרץ ְּבֵׁשֶבט ִּפיו ּוְברּוַח ְׂשָפָתיו ָיִמית ָרָׁשע. ְוָהָיה ֶצֶדק 

ֵאזֹור ָמְתָניו ְוָהֱאמּוָנה ֵאזֹור ֲחָלָציו )י"א ג-ה(. 

יסוד המלוכה הוא המשפט והצדק. "ירושלים נקראת 'עיר צדק' ושם כוח מלכות בית 
דוד, שהוא מידת הצדק, והוא היה כוחו ומידתו של דוד שנאמר: ֵהן ְלֶצֶדק ִיְמָלְך ֶמֶלְך"203.

שלמה ביקש חכמה, כדי לדעת לשפוט את העם, והצעד הממלכתי הראשון שעשה 
החכמה  באמצעות  מתקיימת  הצדק  מלכות  משלי  בספר  גם  המשפט.  הוא  בפומבי 
והתורה: ִּבי ְמָלִכים ִיְמֹלכּו ְוֹרְזִנים ְיֹחְקקּו ֶצֶדק. ִּבי ָׂשִרים ָיׂשרּו ּוְנִדיִבים ָּכל ֹׁשְפֵטי ֶצֶדק204. 
ֵּתן  ְלֶמֶלְך  ִמְׁשָּפֶטיָך  ֶאֹלִהים  ִלְׁשֹלֹמה  בתהילים:  גם  לשלמה  מיוחסים  תכנים  אותם 
ּוְגָבעֹות  ָלָעם  ָׁשלֹום  ָהִרים  ִיְׂשאּו  ְבִמְׁשָּפט.  ַוֲעִנֶּייָך  ְבֶצֶדק  ַעְּמָך  ָיִדין  ֶמֶלְך.  ְלֶבן  ְוִצְדָקְתָך 

ִּבְצָדָקה. ִיְׁשֹּפט ַעִנֵּיי ָעם יֹוִׁשיַע ִלְבֵני ֶאְביֹון ִויַדֵּכא עֹוֵׁשק205.

המדינה  את  להפעיל  אפשר  באמצעותן  משפטיות  מערכות  שתי  בין  מבחין  הכתוב 
בצדק: 

"בין חקי החכמה באו חכמת הנהגת המלכים, וחכמת הנהגת השופטים, שהם 
שני ענינים. כמ"ש: ֵהן ְלֶצֶדק ִיְמָלְך ֶמֶלְך ּוְלָׂשִרים ְלִמְׁשָּפט ָיׂשרּו. שיש הנהגה ע"פ 
המשפט הקבוע שע"ז ממונים השופטים והשרים, והוא כפי דין התורה שנקרא 
משפט, שהשופטים יחזיקו המשפט, והשרים בתקפם יכריחו את העם לקיים 
הפסק דין. ויש הנהגה שלא ע"פ הדין הקבוע וזה נתן ביד המלך לדונו ממשפטי 
המלוכה, שהוא משונה מדין התורה, והוא דן לפי הזמן והענין והנידונים שזה 
ודן כפי  וכמ"ש הרמב"ם בה' מלכים: שהמלך הורג רבים ביום א'  נקרא צדק, 
שיקול דעתו לצורך שעה, וגם בזה יש חקים מן החכמה העליונה. ועם המלך 
נלוים הרוזנים שהם שרי העצה, שעל זה אמר: בי מלכים ימלכו ורוזנים יחוקקו 
שהרוזנים  מלך,  ימלך  לצדק  כי  צדק,  יעשו  הרוזנים  בצירוף  שהמלך   - צדק 

201  ישועות משיחו, אברבנאל ח"ב עיון ראשון פ"ג.
202  רד"ק: זה המלך הוא חזקיהו, ימלוך לעשות צדק ומשפט.

203  רבנו בחיי, בראשית כ"ח יג.
204  משלי ח' טו-טז.

205  תהילים ע"ב א-ד.

יחוקקו חקי הצדק והמלך יכריח את העם וישפטם כפי החקים האלה206.

הזה  לחיבור  עמוק  ביטוי  דשמיא'.  ב'מלכותא  יסודו  למשפט  המלכות  בין  זה  חיבור 
מופיע בנוסח ברכת: "מלך אוהב צדקה ומשפט". ובעשרת ימי תשובה מתחדד הנוסח 
זהות  השניים  בין  קיימת  המשפט',  הוא  'המלך  כלומר,  המשפט",  "המלך  עוד:  הזה 

מוחלטת207. 

תיעלם  האמת.  את  ויכירו  דעת  ילמדו  בביטחון,  כולם  יחסו  הצדיק  המלך  של  בצלו 
ִיָּקֵרא  תרבות השקר והחנופה, המכבסת את המילים ומטשטשת את המושגים: ֹלא 

עֹוד ְלָנָבל ָנִדיב ּוְלִכיַלי ֹלא ֵיָאֵמר ׁשֹוַע )ה(. 

גם  או  להם,  ראוי  קוראים לאדם בתארים שאינו  א.  כפולה:  קיימת הטעיה  בלשוננו 
הֹוי  כ(:  )ה'  לעיל  הכתוב  שאמר  וכמו  שוע.   - ולכילי  נדיב,   – לנבל  לדרכו:  הפוכים 
ָהֹאְמִרים ָלַרע טֹוב ְוַלּטֹוב ָרע ָׂשִמים ֹחֶׁשְך ְלאֹור ְואֹור ְלֹחֶׁשְך ָׂשִמים ַמר ְלָמתֹוק ּוָמתֹוק 
ְלָמר. להחליף נבל בנדיב, זה דבר והיפוכו, אבל אין לטשטש גם את ההבדל בין כילי 

לשוע, אף על פי שאינם הפכים גמורים208. 

ב. משבשים את הגדרת המושגים עצמם. בלשון המקרא הנבל – רשע, הכילי – רמאי, 

206  מלבי"ם משלי ח' טו, וראה דרשות הר"ן י"א.
207  משלי כ"ט ד, טור אורח חיים סימן קיח: "מעולם תמהתי על חתימת ברכה זו, למה נשתנית מכל 
חתימת ברכות שמונה עשרה לענין מלכות, הא קיימא לן ברכה הסמוכה לחברתה אין בה מלכות? 
שוב מצאתי בספר הנקרא מחזור ויטרי... דגבי משפט שייך לומר מלכות טפי משאר ברכות, דכתיב 

'מלך במשפט יעמיד ארץ'".
יעבור על  "הנה דרך משל אם האדם  חיבור המלך עם המשפט מאפשר את הפיכת הדין לחסד:   
אשר  עיניהם  ראות  כפי  ישפטוהו  השרים  ואלו  מדין  על  היושבים  שרים  לפני  נידון  המלך  מצות 
רואים המעשה אשר עשה ואין יכולים לצאת חוץ לשורת הדין, אך האיש אשר לו הריב יוכל למסור 
משפטו אל המלך עצמו, וטבע המלכות הוא חסד כמאמר הכתוב באור פני מלך חיים וכשמגיע 
המשפט למלכות עצמו הוא שופט אותו בחסד. והנה בראש השנה הוא עת משפט... אנו מוסרים 
חסד  הוא  המלכות  כי  מישרים,  תחזינה  עיניך  יצא  משפטנו  מלפניך  וזהו  עצמו.  למלך  משפטנו 
כמאמר הכתוב באור פני מלך חיים. כי הקדוש ברוך הוא רואה גודל החרטה ותשובה שבלבות בני 
ישראל על כן הוא מרחם עליהם בדין, מה שאין כן הבית דין של מעלה שאין לדיין אלא מה שעיניו 

רואות" )מאור ושמש, רמזי ראש השנה ד"ה ויהי. ראה חשבות חרוץ ח'(. 
וכן בשפת אמת ובמדרש: אל תהי מלגלג בדין שהוא א' מרגלי העולם. פי' הגם שהדין הוא לכאורה   
היפך קיום העולם חסד יבנה. אבל אמרו כשיש דין למטה אין דין למעלה. וכשבנ"י עושין הדין בינם 
לבין עצמם בין א' לחבירו, ומכ"ש כ"א בנפשו, ששופט את עצמו לתקן דרכיו, כמ"ש: טובה מרדות א' 
בלבו של אדם. אז הקדוש ברוך הוא מתמלא עליהם ברחמים. וע"י הדין מתעורר הרחמים, ואדרבא 

בזה נימתק מדה"ד )דברים, שופטים תרנ"ד(.. 
וכן: ולך ה' החסד כי אתה תשלם לאיש כמעשהו. ומקשין מה החסד כיון שמשלם דין הוא? אכן   
הפירוש הוא כשהקדוש ברוך הוא שופט העולם הוא מתלבש בחסד. כי בוודאי השופט כל הארץ 

צריך להיות מלא חסד ורחמים )שפת אמת לראש השנה תרל"ט(. 
208  אפשר לדרג את ארבע המדרגות, נבל, כילי, נדיב ושוע: "נבל לא יעלה לנדיב, שהוא ב' מדרגות אבל 

יעלה לכילי, והכילי יעלה לנדיב אבל לא לשוע" )פירוש היעב"ץ לאבות פ"ב מ"ו(.
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נדיב – שר, שוע - אציל209. והנביא מחדד את הדברים. ההבדל ביניהם הוא שרשעת 
הנבל, הן לשמים והן לבריות, חשופה וגלויה, הוא מדבר נבלה. בעוד שהכילי הוא נוכל 
ערמומי המצפין את רעתו בלבו, ובכך מגדיל את כוחו להרע: ִּכי ָנָבל - ְנָבָלה ְיַדֵּבר ְוִלּבֹו 
ַיֲעֶׂשה ָאֶון ַלֲעׂשֹות ֹחֶנף ּוְלַדֵּבר ֶאל ה' ּתֹוָעה ְלָהִריק ֶנֶפׁש ָרֵעב ּוַמְׁשֵקה ָצֵמא ַיְחִסיר. ְוֵכַלי 
- ֵּכָליו ָרִעים הּוא ִזּמֹות ָיָעץ ְלַחֵּבל ֲעִנִּיים ְּבִאְמֵרי ֶׁשֶקר ּוְבַדֵּבר ֶאְביֹון ִמְׁשָּפט )ו ז(. מהם 
יש ללמוד על דמות הנדיב, ְוָנִדיב - ְנִדיבֹות ָיָעץ )ח(. נדיבותו ואצילותו הן גם בפה וגם 
בלב, דרך מהותית ולא מקרית. ְוהּוא ַעל ְנִדיבֹות ָיקּום - הוא עושה דברים לשמם ולא 

בעבור כל תכלית אחרת. 

האמת היא עמוד שעליו העולם עומד210, היא כה חשובה שהנביא תובע להיאחז בה 
בכל מחיר, ֹלא ָתגּורּו ִמְּפֵני ִאיש, ולא להיגרר לחנופה211. בעקבותיו נחלקו חכמים מהו 

הגבול ועד כמה צריך להיזהר בחנופה כאן בעולם הזה: 

"כשהגיע אגריפס ל'לא תוכל לתת עליך איש נכרי וגו'' זלגו עיניו דמעות. אמרו 
לו: אל תירא אגריפס, אחינו אתה. תנא: באותה שעה נתחייבו שונאיהם של 
מיום  חלפתא:  בן  שמעון  א"ר  המלך.  לאגריפס  שחנפו  מפני  כליה,  ישראל 
שגברה אגרופה של חנופה נתעוותו הדינים ונתקלקלו המעשים ואין אדם יכול 

לומר לחבירו מעשי גדולים ממעשיך. 

דרש ר' יהודה בר מערבא, ואיתימא ר' שמעון בן פזי: מותר להחניף לרשעים 
מכלל  שוע,  יאמר  לא  ולכילי  נדיב  לנבל  עוד  יקרא  לא  שנאמר:  הזה.  בעולם 

דבעולם הזה שרי"212. 

החנופה פסולה:

"היא הפך הדין, כי הדין הוא המשפט, והמחניף אין דבריו במשפט כאשר מחניף 
לאחר. ולפיכך היה פוגע מדת הדין 'בשונאיהם של ישראל' כאשר היו מחניפים. 
בפרט שבעים סנהדרין שראוי שיהיה כל דבריהם במשפט הגמור, וכאשר היו 
יוצאים מקו המשפט להחניף הפך מדת המשפט פגעה בהם מדת המשפט"213.

כנראה  – עשיר.  - קמצן, השוע  הכילי  פזרן,   – הנדיב  קיבלו המילים משמעות חדשה:  209  בלשוננו 
כתולדה של פרשת נבל הכרמלי: ַאל ָנא ָיִׂשים ֲאֹדִני ֶאת ִלּבֹו ֶאל ִאיׁש ַהְּבִלַּיַעל ַהֶּזה ַעל ָנָבל, ִּכי ִכְׁשמֹו 
ֶּכן הּוא ָנָבל ְׁשמֹו ּוְנָבָלה ִעּמֹו )שמואל-א כ"ה כה(. "ולפי דעתי, העושה טובת חנם יקרא נדיב ומשלם 
רעה למי שהטיב עמו יקרא נבל, והוא שאמר: לא יקרא עוד לנבל נדיב, כי הוא הפכו. ולכך אמרו על 
נבל הכרמלי כשמו כן הוא נבל שמו ונבלה עמו, כי דוד עשה עמו טובה גדולה ושמר את כל אשר לו, 
והוא לא רצה לשלם לו גמול ויעט במלאכיו ויבזהו. וזהו טעם הכתוב בחבריו של איוב )איוב מ"ב ח( 
לבלתי עשות עמכם נבלה, כי היו הם מלמדים זכות על מעשה השם הנכבד והנורא שהוא במשפט 

ואם ירע להם תראה נבלה" )רמב"ן דברים ל"ב ו(.
210  משנה אבות א' י"ז.

211  דברים א' יז.
212  סוטה מ"א ב.

213  נתיבות עולם נתיב התוכחה א'.

לכאורה ההתפשרות היא תגובה קונפורמיסטית עלובה, ואף על פי כן נחלקו חכמים 
שמותר  או  מוחלט,  באופן  מחייבת  האמת  מידת  היום  של  דשקרא  בעלמא  גם  אם 
בכל מחיר  פגמי המציאות העכשווית. כשם שסתגלנות  ולפעול במסגרת  להתפשר 

בזויה, גם דפיקת הראש בקיר ואי הכרת תנאי המציאות אינה חכמה.

באופן מפתיע יש מי שהבין את החנופה כתגובה מהותית. מדוע יידרש האדם לעשות 
מה שקונו אינו עושה. אם יש סיבה שמן השמים אפשרו את הצלחת הרשע בעולם 
הזה, מדוע סיבה זו אינה יפה גם לאדם, לתמרן בתכסיסנות במציאות שנוצרה? ובלבד 

שימשיך לפעול במקום שהוא יכול למפלת הרשע: 

מה שיש לרשעים הצלחה בעוה"ז, הוא חנופה נחשב להם, שאין זה להם במדת 
ה' לכל העמים214, שהש"י  ז"ל על אשר חלק  וכמו שפי' רש"י  ובאמת,  היושר 
החליק להם כדי לטרדם מן העולם, ודבר זה חנופה נחשב. ולפיכך מותר להחניף 
לרשעים בעולם הזה גם כן, כפי מדת הש"י שהוא נוהג בעולם עם הרשעים215. 

ָנִׁשים	ַׁשֲאַנּנֹות	.	5

ה ִאְמָרִתי: )י( ָיִמים  נֹות ּבְֹטחֹות ַהְאֵזּנָ ַמְעָנה קֹוִלי ּבָ ֲאַנּנֹות קְֹמָנה ׁשְ ים ׁשַ )ט( ָנׁשִ

ֲאַנּנֹות  ִלי ָיבֹוא: )יא( ִחְרדּו ׁשַ ָלה ָבִציר אֶֹסף ּבְ י ּכָ ְזָנה ּבְֹטחֹות ּכִ ְרּגַ ָנה ּתִ ַעל ׁשָ

ַעל  סְֹפִדים  ַדִים  ׁשָ ַעל  )יב(  ֲחָלָצִים:  ַעל  ַוֲחגֹוָרה  ְועָֹרה  ׁשָֹטה  ּפְ ּבְֹטחֹות  ְרָגָזה 

י  ּתֵ ל ּבָ י ַעל ּכָ ֲעֶלה ּכִ ִמיר ּתַ י קֹוץ ׁשָ ֶפן ּפִֹרָּיה: )יג( ַעל ַאְדַמת ַעּמִ ֵדי ֶחֶמד ַעל ּגֶ ׂשְ

ׁש ֲהמֹון ִעיר ֻעָּזב עֶֹפל ָוַבַחן ָהָיה ְבַעד  י ַאְרמֹון ֻנּטָ יָזה: )יד( ּכִ ָמׂשֹוׂש ִקְרָיה ַעּלִ

ָרִאים ִמְרֵעה ֲעָדִרים: ְמָערֹות ַעד עֹוָלם ְמׂשֹוׂש ּפְ

קטע  מופיע  לעתיד,  הגאולה  נבואת  בתוך  השלום,  ונווה  הצדק  מלכות  תיאורי  בין 
מפתיע וזר, פנייה אל הנשים לקונן216 על ארמון שנוטש והפך משוש פראים. מתברר 

שאין להיסחף בתקוות הגדולות, ובדרך אל השלמות עוד עלול להתקיים חורבן גדול.

הדברים יכולים להתפרש על ההווה: נבואה על חורבן ערי ישראל וגלותם בימי הושע 
בן אלה, ויהיה פירוש 'ארמון נוטש' על שמרון, שהיה ארמון מלך ישראל. וגם על ערי 
יהודה שתפשם מלך אשור, ותהיה נחמת 'עד יערה עלינו וכו'' בימי חזקיה אחר מגפת 

מחנה אשור.

214  דברים ד'.
215  נתיבות עולם נתיב התוכחה א'.

216  קינת הנשים: ָנִׁשים ַׁשֲאַנּנֹות ֹקְמָנה ְׁשַמְעָנה קֹוִלי ָּבנֹות ֹּבְטחֹות ַהְאֵזָּנה ִאְמָרִתי, נכתבה בסגנון השירה 
העתיקה: ַוֹּיאֶמר ֶלֶמְך ְלָנָׁשיו ָעָדה ְוִצָּלה ְׁשַמַען קֹוִלי, ְנֵׁשי ֶלֶמְך ַהֲאֵזָּנה ִאְמָרִתי )בראשית ד' כג(.
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פרק לב יב. תוכחה וישועה

בימי  המקדש  בית  וחורבן  כולה  ישראל  ארץ  חורבן  העתיד:  על  לפרשה  אפשר  אך 
צדקיה, או חורבן בית שני, וכן תרגם יונתן: כי ארמון נוטש - בית מקדשא חריב217.

לנשים  עונש  וסרקזם,  לעג  נוטף  כינוי  לכאורה  ַׁשֲאַנּנֹות',  'ָנִׁשים  כאן  נקראו  הנשים 
שיצרו חטיבת רשע משלהן, בדומה לתוכחת הנביא לנשים בפרק ג'.

אבל הביטוי 'שאנן' חוזר בהמשך הפרק כחלק מנבואת הגאולה: ְוָיַׁשב ַעִּמי ִּבְנֵוה ָׁשלֹום 
ם ָנֶוה ַׁשֲאָנן )ל"ג כ(,  ּוְבִמְׁשְּכנֹות ִמְבַטִחים ּוִבְמנּוֹחת ַׁשֲאַנּנֹות )יח(, וכן בפרק הבא: ְירּוָׁשלִַ

מסתבר שגם כאן יש לראותו באור חיובי, ככינוי לנשים צדקניות. 

חכמים אף הוציאו את הביטוי הזה מהקשרו, ודרשו אותו לעצמו ולטובה: 

גדולה הבטחה שהבטיחן הקדוש ברוך הוא לנשים יותר מן האנשים שנאמר: 
נשים שאננות וגו'. אמר ליה רב לר' חייא: נשים במה זכיין? באקרויי בנייהו לבי 

כנשתא ובאתנויי גברייהו לבי רבנן ונטרן לגברייהו עד דאתי מבי רבנן218.

'ָנִׁשים ַׁשֲאַנּנֹות' הוא אפוא תואר חיובי, המבטיח לנשים שכר יתר על הגברים, ומעניק 
להן שאננות, שלווה וביטחון, כי מה טוב וחשוב מאלה? 

לֹום219.  ֹלא ָמָצא ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְּכִלי ַמֲחִזיק ְּבָרָכה ְלִיְׂשָרֵאל ֶאָּלא ַהּׁשָ

אולם 'שאננות' עלולה להביא לביטחון יתר, לקיפאון ודריכה במקום, ויש בה גם סכנה. 
לתפקודן  ביחס  ומקטינה  מצמצמת  אמירה  גם  כך  משום  בו  יש  כאן,  הנשים  שבח 
למיצוי  האדם  את  המובילה  השאפתנות  את  וחסרות  בקיים  מסתפקות  הן  וייעודן. 

ושלמות:

והתפעלו,  התגברותו  מצד  והשקט,  שאנן  בעל  איננו  גבר,  שהוא  במה  האיש 
כן כל כך אל השאנן, והמנוחה הוא העולם הבא שהוא  בכן אינם מוכנים גם 
בני  שאינם  עצמם,  מצד  לה  ומוכנים  ראויים  הנשים  אבל  בעצמו.  המנוחה 
שהבטיחן  ההבטחה  גדולה  לפיכך  בריאתן.  עצם  מצד  והתעוררות  פעולה 
הקדוש ברוך הוא יותר מן האנשים מצד השאנן ושלוה אשר המה מוכנים לו, 
כי זהו חלק הנשים וראויות לזה ביותר. ובמעט הסיוע שמסייעים לתורה שכרם 
גדול מאד כאשר כבר הם מוכנים אל השאנן, וכל המוכן לדבר מה, בנקל ישיגו 

מצד תכונתו220. 

יותר מאשר  ַׁשֲאַנּנֹות לקונן כי הבכי והקינה אופייניים לנשים  ָנִׁשים  הנביא פונה אל 
חשות  הן  כן  על  העכשווי,  הרגע  בחוויית  יותר  מרוכזות  ה'שאננות',  הנשים  לגברים. 
יותר כל שינוי ומשבר, ויבכו על האבדן וההיעדר. הגברים מרוכזים כל כך בעשייתם, 

217  רד"ק.
218  ברכות י"ז א.

219  משנה עקצים ג' י"ב. 
220  דרשות מהר"ל, דרוש על התורה.

עסוקים כל הזמן במציאת פתרונות, שאינם קשובים מספיק למציאות, ואינם פנויים 
נפשית לתחושת הכאב, אף רואים בבכי חולשה. 

ַמֲעֵׂשה	ַהְּצָדָקה	ָׁשלֹום	.	6

ְרֶמל\{  \}ְוַהּכַ ְרֶמל  ֲוּכַ ְרֶמל  ַלּכַ ר  ִמְדּבָ ְוָהָיה  רֹום  ִמּמָ רּוַח  ָעֵלינּו  ֵיָעֶרה  ַעד  )טו( 

ְוָהָיה  )יז(  ב:  ׁשֵ ּתֵ ְרֶמל  ּכַ ּבַ ּוְצָדָקה  ט  ּפָ ִמׁשְ ר  ְדּבָ ּמִ ּבַ ַכן  ְוׁשָ )טז(  ב:  ֵיָחׁשֵ ַלַּיַער 

ב  ְוָיׁשַ )יח(  ָוֶבַטח ַעד עֹוָלם:  ֵקט  ַהׁשְ ָדָקה  ַהּצְ ַוֲעבַֹדת  לֹום  ׁשָ ָדָקה  ַהּצְ ה  ַמֲעׂשֵ

ֶרֶדת  ֲאַנּנֹות:  )יט( ּוָבַרד ּבְ נֹות ִמְבַטִחים ּוִבְמנּוחֹת ׁשַ ּכְ לֹום ּוְבִמׁשְ ְנֵוה ׁשָ י ּבִ ַעּמִ

ֶרֶגל  ֵחי  ּלְ ְמׁשַ ָמִים  ל  ּכָ ַעל  זְֹרֵעי  ֵריֶכם  ַאׁשְ )כ(  ָהִעיר:  ל  ּפַ ׁשְ ּתִ ְפָלה  ִ ּוַבּשׁ ַהָּיַער 

ֹור ְוַהֲחמֹור: ַהּשׁ

יהיה  המדבר  ותפרח,  הארץ  תחזור  אז  ִמָּמרֹום,  רּוַח  ָעֵלינּו  ֵיָעֶרה  ַעד  ימשך  זה  חורבן 
ַהְּצָדָקה  ַמֲעֵׂשה  ְוָהָיה  והצדקה:  המשפט  ישכנו  ושם  ליער,  יהפך  וזה  מזרע,  לאדמת 

ָׁשלֹום ַוֲעֹבַדת ַהְּצָדָקה ַהְׁשֵקט ָוֶבַטח ַעד עֹוָלם )יז(. 

ְּצָדָקה בלשון המקרא משמעה - צדק, ובלשון חכמים – חסד, שניהם מביאים שלום 
ומלמד  עצמה,  'ַהְּצָדָקה'  את  רק  ולא  ַהְּצָדָקה'  'ַמֲעֵׂשה  את  מוסיף  הנביא  הבריות.  בין 
בעיות  פתרון  רק  אינה  הצדקה  מטרת  כלומר,  לתוצאה.  רק  ולא  למעשה  ערך  שיש 
סוציאליות מוגדרות, אלא גם תיקון לאדם הנותן. העזרה לזולת מרוממת את העוזר 
ומתקנת את מידותיו. הצדק והצדקה יוצרים אקלים חברתי מתוקן של ערבות הדדית, 

ומבססים את השלום: 

"גדול השלום שניתן לעושי צדקה שנאמר: ְוָהָיה ַמֲעֵׂשה ַהְּצָדָקה ָׁשלֹום"221. 

חכמים ראו בכתוב הבטחה: 

"לעולם אין אדם מעני מן הצדקה ואין דבר רע ולא היזק נגלל בשביל הצדקה. 
שנאמר: ְוָהָיה ַמֲעֵׂשה ַהְּצָדָקה ָׁשלֹום"222.  

זו אינה קביעה מיסטית אלא גם קביעה ריאלית. נדמה לאדם שכאשר הוא נותן צדקה 
הריהו מחסר את ממונו, אך ההשקעה החברתית, האישית והמוסרית היא ההשקעה 
הטובה ביותר שהוא יכול לעשות. על כן צומח ממנה גם רווח מיידי ועכשווי, וגם הקרן 
קיימת לו לעתיד. בחברה שאקלימה הוא של ערבות הדדית, לעולם לא יהיה אדם עני: 

221  במדבר רבה י"א ז'.
222  רמב"ם מתנות עניים פ"י ב', ור' שמות רבה ל"ו ג'. וראה לעיל 'חורבן ההנהגה' העונש הטבעי.
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"כשיעשה האדם המצות התלויות בתועלת בני אדם זה עם זה, כמו כן תחשב 
לו לצדקה לעוה"ב, לפי שעשה המצות, וימצא טובה בעוה"ז, בעבור שנהג מנהג 
הטוב בין בני אדם, כי כשינהג מנהג הזה וינהגו אחרים כמנהגו, יקבל כמו כן 

שכר מהענין ההוא"223.

כאשר מסיטים את מרכז הכובד מן התוצאה אל מעשה הצדקה ותיקון מידותיו של 
הנותן, יש חשיבות לא רק למעשה הבודד, אלא גם לריבוי המעשים: 

"המעלות לא יושגו לפי שעור גודל המעשה, אלא לפי רוב מספר המעשה. וזה, 
שהמעלות אמנם יושגו בכפול מעשי הטוב פעמים רבות, ובזה יושג הקנין, לא 
קנין.  יושג  לא  לבדו  שבזה  הטוב,  ממעשי  גדול  אחד  מעשה  האדם  בשיעשה 
משל זה, שהאדם אם יתן למי שראוי אלף דינר, בפעם אחת ולאיש אחד, לא 
תושג לו מעלת הנדיבות בזה המעשה האחד הגדול, כמו שתושג למי שיתנדב 
אלף פעמים באלף דינר, ויתן כל דינר מהם על צד הנדיבות, לפי שזה ייכפל על 
ידו מעשה הנדיבות אלף פעמים, ויושג קנין חזק, וזה פעם אחת בלבד התעוררה 
הנפש התעוררות גדולה למעשה טוב, ואחר כן פסקה מזה. וכן בתורה אין שכר 
מי שפדה אסיר במאה דינר, או נתן צדקה לעני במאה דינר שהיו די מחסורו, 
כמו מי שפדה עשרה אסירים, או השלים חסרון עשרה עניים, ואפילו בעשרה 
פי  על  לא  אבל  המעשה  רוב  לפי  אומרו:  ענין  הוא  וזה  תקיש.  ולזה  דינרים. 

המעשה"224. 

חכמים דרשו את 'ַמֲעֵׂשה' ַהְּצָדָקה, גם כפועל יוצא, שמעשה את האחרים. 

ַהְּצָדָקה  ַמֲעֵׂשה  ְוָהָיה  שנאמר:  העושה,  מן  יותר  המעשה  גדול  אלעזר:  "א"ר 
ָׁשלֹום ַוֲעֹבַדת ַהְּצָדָקה ַהְׁשֵקט ָוֶבַטח ַעד עֹוָלם225.

כלומר, יכולת האדם הבודד לעשות את הטוב מוגבלת, אבל הוא יכול להרחיב את מעגל 
השפעתו, כאשר יגרום לאחרים לעשות צדקה. אפשר לעשות זאת על ידי שמשכנעים 
אותם לתרום226. אולם 'מעשה אחרים' בהלכה משמעו אחר, הוא מי שוציא מאחרים 
בעל כורחם, את סכום הצדקה שהקהל השית עליהם. הגבאי עושה בזה את תפקידו 

223  פירוש המשניות לרמב"ם פאה א' א'.
224  פירוש המשניות לרמב"ם אבות ג' ט"ו, ראה ב"ח אורח חיים, תרצ"ה, אך מנגד יש עוצמה מיוחדת 
במעשה הגדול ההירואי האחד, וכמו כן אין לשכוח את העני, ובסופו של דבר מטרת המצווה היא 
טובתו. על כן עדיף ריכוז הנתינה באופן שיעמיד עני אחד על רגליו על פיזורה באופן שלא תורגש. 
ואכן המהר"ל נתיבות עולם, נתיב הצדקה ד', חלק על הרמב"ם: ודברי חכמים אינם מוכיחים כך 
אדרבא שבא ללמוד דאפילו אם נותן מעט מעט מצטרף ביחד ומכל שכן אם יתן הרבה בפעם אחד, 

וכן פירש רבי יעקב עמדין, "עץ אבות" ראה להלן ח”ב ‘וכבגד עדים כל צדקותינו’.
225  בבא בתרא ט' א.

226  ההלצה אומרת: 'מיהו ציוני? מי שנותן כסף לאחר, שישכנע אדם שלישי לעלות לארץ'. ההלצה 
היא מפני שהוא עצמו אינו עולה, אבל כאשר הוא עושה בעצמו, שכרו כפול. 

וראוי לשבח, אבל מדוע מגיע שכר גם לנותן בעל כורחו? 

להם  נחשב  עושים,  הם  הלב  מנדבת  ולא  עליה,  מוכרחים  שהם  פי  על  "ואף 
בצדקה. שנאמר: ושמתי פקודתך שלום ונוגשיך צדקה"227.

יש מי שראה בכך אפילו יתרון, כי כאשר אדם נותן בעל כרחו מפסיקה הצדקה להיות 
פילנתרופיה, נדיבות וטוב לב, לפנים משורת הדין, אלא סדר החיים ודין גמור228: 

"המכריח את אחר על הצדקה אין צדקה הזאת היא נדבת לבו, רק כי המכריח על 
הצדקה מפני שהוא מחויב בצדקה ומחויב שלא יעמיד דבריו על הדין, ולפיכך 
מכריח על הצדקה אף שאין כאן נדבת לב רק מוכרח הוא לעשות צדקה. ובודאי 

מצד זה הוא שלום בעולם כאשר הצדקה היא מוכרחת"229.

ַאְׁשֵריֶכם	ֹזְרֵעי	ַעל	ָּכל	ָמִים	.	7
הנביא מדבר בשבח הארץ לעתיד לבוא וגילוי טובה השופע: ַאְׁשֵריֶכם ֹזְרֵעי ַעל ָּכל ָמִים 
ְמַׁשְּלֵחי ֶרֶגל ַהּׁשֹור ְוַהֲחמֹור )כ(. ארץ ישראל תלויה בגשמים ורוב הגידולים החקלאיים 
ֹזְרֵעי ַעל ָּכל ָמִים230, הוא מבשר שינוי גדול,  בה היו גידולי בעל. כאשר הנביא מתאר: 
המים  רציפים.  שלחין  גידולי  ומאפשרים  הזמן  כל  השופעים  עשירים  מים  מקורות 
יהיו מרובים, ברכת האדמה תגדל, הזריעה תצליח, והשור והחמור ישולחו אל השדות 

לחרוש, לדוש ולהוביל: 

"משלחין לאדרכא בתוריא, ולמכנש בחמריא"231.

"אשריכם ישראל שהצליחה זריעת צדקתכם, כזורעים על מים. מעתה תקצרו 
והחמור  התבואה  לדוש  השור  רגל  תשלחו  הטוב,  שכרכם  תבואת  ותאספו 

להביא אל הבית. כלומר תקבלו שכר פעולתכם הטובה"232.

227  מאירי.
228  בכך מתחברים הקצוות, הפילנתרופיה והסוציאליזם, ומשיקים יחד. הפילנתרופ מבקש לעשות 
חסד ולתקן את עוולות העולם בצדקה. בבחינת: ִּכי ֹלא ֶיְחַּדל ֶאְביֹון ִמֶּקֶרב ָהָאֶרץ ַעל ֵּכן ָאֹנִכי ְמַצְּוָך 
ֵלאֹמר ָּפֹתַח ִּתְפַּתח ֶאת ָיְדָך ְלָאִחיָך ַּלֲעִנֶּיָך ּוְלֶאְבֹיְנָך ְּבַאְרֶצָך )דברים ט"ו יא(. הסוציאליזם אינו מעוניין 
בצדקה אלא בשינוי סדרי החברה באופן שוויוני וצודק. בדומה לאמור )שם ד(: ֶאֶפס ִּכי ֹלא ִיְהֶיה ְּבָך 

ֶאְביֹון ִּכי ָבֵרְך ְיָבֶרְכָך ה' ָּבָאֶרץ ֲאֶׁשר ה' ֱאֹלֶהיָך ֹנֵתן ְלָך ַנֲחָלה ְלִרְׁשָּתּה.
229  דרך חיים ב' ז'. באופן דומה הסביר המהר"ל )גור אריה שמות י"ט, נתיבות עולם ל"ב( מדוע במתן 
כדי  כגיגית',  הר  עליהם  ש'כפה  חכמים  אמרו  ונשמע'  'נעשה  שאמרו  ישראל  מרצון  שהיה  תורה 

להדגיש שהתורה היא הכרח גמור לעולם ואינה רק פרי הרצון הטוב וההסכמה של אותו הדור.
230  רבי עקיבא אומר: באספך מגרנך ומיקבך, מה גורן ויקב מיוחדין שגדילין על רוב מים ומתעשרין 
לשנה שעברה, אף כל שגדילין על רוב מים מתעשרין לשנה שעברה, יצאו ירקות שגדילין על כל 

מים, ומתעשרין לשנה הבאה )ראש השנה י"ד א(.
231  תרגום יונתן.  

232  רש"י.
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גידול הברכה ושפע ההצלחה אינם נקיים מכל חיסרון. ככל שרכושו של האדם גדל 
כך פגיעתו בסביבתו, בטבע  חיים להגדיל את היקף פעילותו,  והוא משתמש בבעלי 
ובזולת גדולים יותר. 'משלחי הרגל' יש בו רמז גם לדריסת הרגל ולנזקיה233. על אחת 
כמה וכמה כאשר האדם הכניס לשימושו מיכון וטכנולוגיה, ומשתמש במכונות גדולות 
ועצומות. הייצור התרחב והישגיו גדלו מאד, אך גם נזקיו רבו ועצמו, והוא כורת את 

הענף עליו הוא יושב. 

אולם כאשר רואים את המציאות בכללה, מבינים את גודל התועלת שמביאים השור 
ולהגיע  לחרוש  אפשר  באמצעותן  שרק  האדם,  של  העבודה  בהמות  הן  והחמור. 
גדלה  בו  עולם שהילודה  בזכותן אפשר לפרנס  ְּבֹכַח ׁשֹור234.  ְּתבּואֹות  ְוָרב  היבול,  אל 

ומתרחבת. ממילא מתמתק הנזק, ונמצאות ה'ישועות'235 שבו.

השלום,  ברכת  את  תיאר  שהנביא  אחרי  מדוע  הכתוב.  את  להבין  התקשו  חכמים 
המשפט והצדקה, הוא בוחר לסיים בברכה החומרית? מה יש להתפעל עתה מן השור 

והחמור? ואפילו לא התקררה דעתו עד שהכריז: ַאְׁשֵריֶכם! 

האושר יוחס בדרך כלל במקרא לערכים רוחניים. כאמור: ֵעץ ַחִּיים ִהיא ַלַּמֲחִזיִקים ָּבּה 
ר236. ְוֹתְמֶכיָה ְמֻאּׁשָ

עילאי,  לרובד  משל  והחמור  השור  בזריעת  וראו  הברכות,  את  חכמים  חיברו  כן  על 

233  בבא קמא ב' ב. והמהר"ל בנתיבות עולם, נתיב כח היצר א', התייחס למשמעות הרוחנית והמוסרית 
של הדברים: והבן מה שאמר משלחי רגל השור והחמור, כי בזה נרמז איך הוא משלח שני יצר הרע, 
האחד הוא יצרא דע"ז הנרמז בשור, שעשו ישראל עגל שור, ואמר משלחי רגל, קרא הע"ז רגל. כי 
הרגל כנוי אל הפחיתות בכל מקום. ואמר והחמור, הוא יצרא דערוה, שנקרא חמור, על שם שהוא 

מעשה חמרי מתועב.
כי האדם ילמד תורה הן אם יש לו מונע כחות נפשו, ונפש קורא שור וזה שנאמר: ורב תבואות בכח   
שור, והנפש בעל כח בודאי ולפיכך הנפש נקראת שור. וכן אם יש לו מונע מצד כחות גופו, אשר 
יש לשלוח הפחיתות שיש בהם  ושניהם אלו  כח החמור.  הוא  הגוף  כח  כי  ידוע  כי  נרמז בחמור, 
שאמרו  וזה  השכלי  אל  גופו  וכחות  נפשו  כחות  שישעבד  מי  כלומר  בתורה.  וידבק  ברגל  שנרמז 

שישים עצמו כשור לעול וכחמור למשאוי. 
234  משלי י"ד ד.

235  שבת ל"א א: 'ישועות' זה סדר נזיקין.
על הקשר  נאמר  ה'ַאְׁשֶריָך'  ל"ג כח-כט(  )דברים  גם כאשר מתוארת ברכת הארץ   , יח.  ג'  236  משלי 
האלוהי: ַוִּיְׁשֹּכן ִיְׂשָרֵאל ֶּבַטח ָּבָדד ֵעין ַיֲעֹקב ֶאל ֶאֶרץ ָּדָגן ְוִתירֹוׁש ַאף ָׁשָמיו ַיַעְרפּו ָטל. ַאְׁשֶריָך ִיְׂשָרֵאל 

ִמי ָכמֹוָך ַעם נֹוַׁשע ַּבה' ָמֵגן ֶעְזֶרָך ַוֲאֶׁשר ֶחֶרב ַּגֲאָוֶתָך ְוִיָּכֲחׁשּו ֹאְיֶביָך ָלְך ְוַאָּתה ַעל ָּבמֹוֵתימֹו ִתְדֹרְך. 
וכן בישעיה ל' יח: ִּכי ֱאֹלֵהי ִמְׁשָּפט ה' ַאְׁשֵרי ָּכל חֹוֵכי לֹו )כמו בתהילים ב' יב. ַאְׁשֵרי ָּכל חֹוֵסי בֹו(. ונ"ו   

ב: ַאְׁשֵרי ֱאנֹוׁש ַיֲעֶׂשה ֹּזאת ּוֶבן ָאָדם ַיֲחִזיק ָּבּה ֹׁשֵמר ַׁשָּבת ֵמַחְּללֹו ְוֹׁשֵמר ָידֹו ֵמֲעׂשֹות ָּכל ָרע.
בתהילים א' א-ב: ַאְׁשֵרי ָהִאיׁש ֲאֶׁשר ֹלא ָהַלְך ַּבֲעַצת ְרָׁשִעים ּוְבֶדֶרְך ַחָּטִאים ֹלא ָעָמד ּוְבמֹוַׁשב ֵלִצים   
ֹלא ָיָׁשב. ִּכי ִאם ְּבתֹוַרת ה' ֶחְפצֹו ּוְבתֹוָרתֹו ֶיְהֶּגה יֹוָמם ָוָלְיָלה. ל"ב א-ב: ְלָדִוד ַמְׂשִּכיל ַאְׁשֵרי ְנׂשּוי ֶּפַׁשע 
ְּכסּוי ֲחָטָאה. ַאְׁשֵרי ָאָדם ֹלא ַיְחֹׁשב ְיֹהָוה לֹו ָעֹון ְוֵאין ְּברּוחֹו ְרִמָּיה. ס"ה ה. ַאְׁשֵרי ִּתְבַחר ּוְתָקֵרב ִיְׁשֹּכן 

ֲחֵצֶריָך ִנְׂשְּבָעה ְּבטּוב ֵּביֶתָך ְקֹדׁש ֵהיָכֶלָך.

ביטוי לברכה עליונה. הם דרשו את תכונות הצמד הזה, השור והחמור, על תכני העולם 
הרוחני. 

"אמר ר' יוחנן משום רבי בנאה: מאי דכתיב: אשריכם זורעי על כל מים וגו'? 
אשריהם ישראל, בזמן שהם עוסקים בתורה ובגמילות חסדים יצרן מסור בידן, 
ולא הם מסורים ביד יצרן, שנאמר: אשריכם זורעי על כל מים, ואין זריעה אלא 
צדקה, שנאמר: זרעו לכם לצדקה. ואין מים אלא תורה, שנאמר: הוי כל צמא 

לכו למים. משלחי רגל השור והחמור"237. 

בתוכחתו:  שאמר  כפי  האדם.  לבני  חיובית  כדוגמא  ובחמור  בשור  השתמש  הנביא 
ָיַדע ׁשֹור ֹקֵנהּו ַוֲחמֹור ֵאבּוס ְּבָעָליו ִיְׂשָרֵאל ֹלא ָיַדע ַעִּמי ֹלא ִהְתּבֹוָנן )א' ג(. על כן השור 

והחמור הם גם סמל ללומדי התורה ומקיימיה, ומציינים תכונות שונות שלהם.

התמדה	וכוח	
ַלֶּגֶפן  ֹאְסִרי  זה עם החמור:  ויוסף,  יהודה  בירכו את השבטים המנהיגים  ומשה  יעקב 
ִעיֹרה ְוַלּׂשֵרָקה ְּבִני ֲאֹתנֹו238. וזה בדימויי השור: ְּבכֹור ׁשֹורֹו ָהָדר לֹו ְוַקְרֵני ְרֵאם ַקְרָניו ָּבֶהם 

ַעִּמים ְיַנַּגח239. 

יעקב הזכיר לטובה את קבלת העול של החמור והתמדתו בעבודת האדמה, והמשיל 
שָכר ֲחֹמר ָּגֶרם ֹרֵבץ ֵּבין ַהִּמְׁשְּפָתִים"240. אליו את שבט יששכר: "ִיּׂשָ

צירוף שתי התכונות הללו, הכוח241 וההתמדה, מאפשרים להגיע אל השלמת המלאכה 
והשגת פירותיה. ועל כן: 

"לעולם ישים אדם עצמו כשור לעול, וכחמור למשא"242.

תכונות אלה הכרחיות לא רק לבניין העולם החומרי אלא גם לעיצוב דמותו המוסרית 
'יגעת ומצאת  והרוחנית של האדם. אין בעניין הזה ניסים, מתנות והישג חינם, אלא 

237  עבודה זרה ה' ב.
238  בראשית מ"ט יא. גור אריה: רוצה לומר: כי משיח יושיב עיר שלו שהוא רוכב עליה - בירושלים... 
וכמו שקרא העם "עיר" למלך המשיח, כן יקראו הצדיקים "אתון", כי האתון משא שלו יותר ויותר, 
את  שקרא  כמו  בתורה,  עול  שנושאים  והחכמים  במצות,  מקום  של  רצונו  עושים  צדיקים  והם 

יששכר "חמור גרם" )יד( לקבל עליו עול התורה. 
239  דברים ל"ג יז.

240  בראשית מ"ט יד. רשב"ם: "לא כזבולון שהולך עם עוברי ימים לסחורה, אלא עובד אדמתו יהיה 
כדכת'  האדמה.  את  ולעבוד  לחרוש  העיר  תחומי  המשפתים  בין  מצוי  חזק,  איברים  בעל  כחמור 

אשריכם זורעי על כל מים משלחי רגל השור והחמור, לחרוש ולזרוע".
241  ְוָרב ְּתבּואֹות ְּבֹכַח ׁשֹור משלי י"ד ד.  

242  עבודה זרה ה' ב. ובתענית ה' א באה הברכה ומגלה שני פנים אלה אצל השור עצמו: "מאי הלוך ילך 
ובכה נשא משך הזרע וגו'? אמר רבי יהודה: שור כשהוא חורש, הולך ובוכה )שאין לו מה לאכול(, 

ובחזירתו אוכל חזיז מן התלם )שזרע בהליכתו( וזהו בא יבא ברנה".
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תאמין'. על כן על האדם להיות 'כשור לעול וכחמור למשא' גם בלימוד התורה, והם 
תנאי להבנה בה. 

ההישג הוא בהתאם למאמץ ולהשתדלות בלימוד התורה: 
"יששכר חמור גרם, מה חמור זה גרמיו ברורין. כך היה תלמודו של יששכר ברור 
עליו. רובץ בין המשפתים, אלו שלשה שורות של תלמידי חכמים שהן יושבים 
לפניהם. וירא מנוחה כי טוב, זו התורה, שנאמר: כי לקח טוב נתתי לכם, ואת 
עולה של  לסבול,  ויט שכמו  וגו'243,  ארוכה מארץ  זו התורה,  נעמה,  כי  הארץ 
תורה, ויהי למס עובד, אלו מאתים ראשי סנהדראות שהיו משבטו של יששכר 

וכו'244.

תורה	וצדקה	–	נפש	ושכל	
דבקות האדם בטוב צריך שיהיה בשכלו וכן בנפשו, ואז יצר הרע אין שולט בו. 
ולפיכך אם עוסק בתורה ובגמילות חסדים, כי על ידי התורה האדם הוא טוב 
מצד שכלו, כי התורה בודאי תקרא טוב, שנאמר: כי לקח טוב נתתי לכם תורתי 
אל תעזובו, וכאשר עוסק בגמילות חסדים, שע"י ג"ח בודאי הוא אדם טוב מצד 
נפשו, ובשביל הטוב שבו שהוא נפש טובה מטיב לאחרים. ואם האדם הוא טוב, 

הן מצד שכלו הן מצד נפשו, הרי הוא מסולק מן היצה"ר שהוא רע. 

ותדע עוד כי כאשר עוסק בתורה ובג"ח מתעלה האדם מעלה מעלה, כי על ידי 
לו  יש  כי בעל גמילות חסדים  גמילות חסדים הוא מתעלה מן עבות החמרי, 
נפש זכה, הפך עם הארץ שיש לו גסות והעבות החמרי. ועל ידי התורה מתעלה 
אל השכלי לגמרי, הרי אלו שתי מדות מעלין את האדם לגמרי, ע"י ג"ח מתעלה 
מן פחיתות עבות החמרי, ועל ידי התורה הוא עוד מתעלה אל השכלי לגמרי, 

עד שמסולק מאתו יצר הרע245. 

אמצעי	ומטרה	
הזריעה על מים, מדלגת על קשיי ההסתגלות אל המציאות, ומקצרת את הדרך אל 
התכלית. היא מסמלת אפוא גם סדר פנימי עקרוני, הקובע את ערכה של כל מלאכה 

ויצירה, ואת היחס בין האמצעי לתכלית: 

מכין  רק  הוא  הלא  והעול של השור  הוא למשא,  והחמור  לעול,  הוא  " השור 
את ההכנה, לחרוש ולשדד את האדמה, ועי"ז יבא התכלית של רב תבואת בכח 
שור. אבל החמור, המוביל את המשא של האלומות הביתה, הרי הוא כבר עוסק 

243  איוב י"א.
244  בראשית רבה צ"ח י"ב.

245  נתיבות עולם, נתיב כח היצר א'. 

בתכלית, כי בא יבא ברינה נושא אלומותיו. 

לא הדמיון  זריעה,  של  התכליתי  דמיון  הוא  מים,  על  זרעים  בנתינת  הזריעה 
זורעי על  ההכני שלה, שהוא בתוך העפר דוקא. על כן אמר הכתוב: אשריכם 
כל מים, שאתם מקבצים את כוונת ההכנה שהיא פעולת עול השור, להכוונה 
כפולה, קדשה  קדושה  היא  אז  החמור,  של  המשא  פעולת  שהיא  התכליתית 

לשעתה בתור הכנה, וקדשה לעתיד לבוא על שם שנולד ממנה התכלית.

והתכלית מביא את השמחה בטבע זמן שמחתנו, ע"פ הפשט הוא חג האסיף, 
תכלית העבודה בשדה246. 

ו(		הֹוי	ׁשֹודד	ְוַאָּתה	ֹלא	ָׁשדּוד	
ֲהִתְמָך ׁשֹוֵדד  דּוד ּובֹוֵגד ְולֹא ָבְגדּו בֹו ּכַ ה לֹא ׁשָ פרק ל"ג )א( הֹוי ׁשֹוֵדד ְוַאּתָ

ָקִרים  ינּו ֱהֵיה ְזרָֹעם ַלּבְ נּו ְלָך ִקּוִ דּו ָבְך: )ב( ְיהָֹוה ָחּנֵ ִיְבּגְ לְֹתָך ִלְבּגֹד  ּנְ ּכַ ד  ַ ּתּוּשׁ

ּגֹוִים:  ָנְפצּו  ֵמרֹוְמֻמֶתָך  ים  ַעּמִ ָנְדדּו  ָהמֹון  ִמּקֹול  )ג(  ָצָרה:  ֵעת  ּבְ ְיׁשּוָעֵתנּו  ַאף 

י ׁשֵֹכן  ב ְיהָֹוה ּכִ ּגָ ִבים ׁשֵֹקק ּבֹו: )ה( ִנׂשְ ק ּגֵ ַ ַמּשׁ ַלְלֶכם אֶֹסף ֶהָחִסיל ּכְ ף ׁשְ )ד( ְוֻאּסַ

246  אגרות הראיה ד' א' שלה. באגרת זו מעביר מרן הרב את הדיון על היחס בין האמצעים למטרה 
על כל  זורעי  אשריכם  התורה:  לימוד  של  הייחודית  מהותו  את  בכך  ומגדיר  הרוחני,  התחום  אל 
בשני  א(. אמנם  י"ז  קמא  )בבא  וגמ"ח  תורה  על  ליה  דדרשינן  והחמור,  השור  רגל  משלחי  מים 
דברכות  טובים  ומעשען  בתורה תכלית חכמה תשובה  ועם תכלית,  הכנה,  עם  עסק  לנו  יש  אלה 
וידיעת התורה בבירור הלכה על מכונה )כהא דסוטה כ"א א: מאי פרשת דרכים? זה ת"ח דסלקא 
ליה שמעתתא אליבא דהלכתא(. אמנם עצם העסק בתורה מצד עצמו אע"פ שנראה כמו הכנה 
לתכלית, הלא הוא נשגב וגבוה מאד, ואינו דומה לדברי הרשות שההכנה מצד עצמה אינה חשובה. 
וה"ה בגמ"ח וצדקה, התכלית של 'וחי אחיך עמך', ועצם הפעולה, אע"פ שהיא בתורת הכנה אבל 
היא יקרה מאד )כדברי רמב"ם בפ' משנה אבות והכל לפי רוב המעשה, שעצם העשי' היא טובה 
ונכבדה בקודש(...  אז היא קדושה כפולה, קדושה לשעתה בעת עסק התורה והגמ"ח עצמם, בתור 
הכנה, וקדושה לע"ל על שם שנולד ממנה התכלית, של בירור הלכה, ודעת אמת בתורה, ותכלית 
להם  להוסיף  רבות  נפשות  להחיות  וטובה,  גמ"ח  הצדק  ופעולת  טובים,  ומעשים  חכמה תשובה 
טובה וחיים. דוגמת הטובה הנצמחת לעולם מקיבוץ הפעולה של השור והחמור, שכל אחד לעצמו 
הוא מיוחד בשלו, השור בהכנה והחמור בתכלית וסוף המעשה, ולהורות על יתרון הקדושה, שיש 
שמחה המורה על תכליתיות המשמחת, בהכנה ג"כ, באה השמחה הגדולה בחג הסוכות בשאיבת 
המים לניסוך, דהלוא רק הכנה והכשר למצוה, ונקראה השמחה לא על שם המצוה בעצם כ"א ע"ש 
הכנתה, שמחת בית השואבה, להורות יתרון שמחות הקודש, משמחות החול, שבחמריות רק בעת 
התכלית, באסיף יש שמחה, ובהכנה מסיע אבנים יעצב, והלך ילך ובכה נושא משך הזרע. ולעומת 
זה בקדושה, גם ההכנה היא מלאה תכליתיות. ומפני שזהו היתרון הניכר בין הקודש והחול, נקבעה 

השמחה בקדושה בעת זמן האסיף ע"ש ההכנה, שמחת בית השואבה, ושאבתם מים בששון. 
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ְיׁשּועֹת ָחְכַמת  יָך חֶֹסן  ְוָהָיה ֱאמּוַנת ִעּתֶ ּוְצָדָקה: )ו(  ט  ּפָ א ִצּיֹון ִמׁשְ ָמרֹום ִמּלֵ

ָוָדַעת ִיְרַאת ְיהָֹוה ִהיא אֹוָצרֹו:

עם  ישראל.  על  המאיים  השודד  העם  של  סופו  את  מתארת  הששית  ה'הוי'  נבואת 
ישראל צריך לבטוח בה' ולהאמין בישועתו, אז ימלא את ציון במשפט וצדקה ויעמוד 
להם בעת צרתם. הוא יביא על האויב קול המון ורעש, וזה יברח וישאיר את כל רכושו 

לשלל, כערמת חסיל בתוך גב.  

יש בפרק תוכחה ונחמה, גם תפילה, קינה ודברי מוסר, בסגנון ספר תהילים. הדברים 
ערוכים במעין דיאלוג של אומר ועונה, שאלות ותשובות, כאשר הנביא מדבר מפיהם 

של צדדים שונים. 

ד	.	1 ַּכֲהִתְמָך	ׁשֹוֵדד	ּתּוּׁשַ
א-ו קנאת ה' לעמו ומפלת האויב )סנחריב( 

שודד שההצלחה משחקת לו, חושב שהוא חסין מפני מפלה. אך לא לעולם חוסן, סופו 
של השודד שיושד, והבוגד ייבגד ויופקר: הֹוי ׁשֹוֵדד ְוַאָּתה ֹלא ָׁשדּוד ּובֹוֵגד ְוֹלא ָבְגדּו בֹו, 

ד ַּכְּנֹלְתָך ִלְבֹּגד ִיְבְּגדּו ָבְך )א(.  ַּכֲהִתְמָך ׁשֹוֵדד ּתּוּׁשַ

"אם נחמה זו היא בימי חזקיהו, אמר 'הֹוי ׁשֹוֵדד' על סנחריב, ואם עתידה בימות 
מלכות  והיא  ההם,  בימים  שיהיה  העכו"ם  מלך  על  ׁשֹוֵדד  הֹוי  יאמר  המשיח, 

רביעית במראה דניאל247. 

סופו של השודד המיוחד הזה לא ללמד על עצמו יצא אלא לומר אמירה עקרונית ביחס 
לכל השודדים: לשקר ולרשע אין רגלים, וסופם שיתבטלו ויכלו מן העולם248. 

קיימות כמה דרכים להתמודדות עם הרשע. 

חזיתית,  הרע  עם  מתמודד  האדם  הישירה.  בדרך  מתבצעת  המלחמה  כלל  בדרך  א. 
קּוָמה  והתפלל:  פנייה לשמים,  צירף למעשיו  דוד  ולהשמידו.  שיניו  וקם לשבור את 
ה' הֹוִׁשיֵעִני ֱאֹלַהי, ִּכי ִהִּכיָת ֶאת ָּכל ֹאְיַבי ֶלִחי ִׁשֵּני ְרָׁשִעים ִׁשַּבְרּת249. הוא לא מסר בידי 
השכינה את המאבק באויביו, לא חיכה לנס אלא עשה את שלו. אם האדם לא ילחם על 

247  רד"ק.
248  יש מי שראה בזה הגדרה של עומק הרשעה. יש מי שהרשע הוא נקודת החיות שלו, ועל כן ברגע 
שיפסיק להרשיע יתמוטט ויקרוס:  יש חיות טורפות שהארס הוא כח החיות שלהן, ואם לא יטרפו 
הרי מחלה בקרבן, וזהו שהוסיף כהתמך וגו' הנך שודד כל כך, שאם התמך שודד, אזי תושד. שהשוד 
)הגרי"ז הלוי  ביכולת לשדוד אתכם  ויהא אזי  וכשלא תמלאוהו תחלשו  נעשה כח החיות שלכם, 

בשם הגר"ח(. 
249  תהילים ג' ח.

צדקו, ימשיך הרשע לפעול באופן חופשי. 'שיני רשעים שברת', צריך לחסל את הרע 
ואת כליו. אך לא תמיד המלחמה אפשרית, ולא תמיד מצליחים לעקור את הרע מן 
השורש. קורה ששוברים את שיניו והוא מצמיח חדשות, חדות מן הקודמות. לפעמים 

דווקא העימות גורם לו להתגבש, להתחזק ולצבור כוחות חדשים. 

האם צריך להתייאש נוכח התגברותו של הרע וחוסר האונים לעמוד נגדו? 

ד. זו אמירה עקרונית: הרע מנוגד לטבעו של עולם, אין לו רגלים,  ב. ַּכֲהִתְמָך ׁשֹוֵדד ּתּוּׁשַ
אין לו זכות קיום, על כן גם אם ניתן לו להמשיך בדרכו, בהכרח יחסל את עצמו. ריש 

לקיש הכניס את הדרש הזה לתוך הכתוב, והעיד שסופו של הרשע נעוץ כבר בתוכו: 

אמר רבי שמעון בן לקיש: מאי דכתיב "שיני רשעים שברת"? אל תקרי שברת 
אלא שרבבת250.

כלומר, גם אם בתחילה הרע גדל והתחזק, איים והפחיד, בסופו של דבר התעצמותו 
היתירה והמוגזמת תקרב את סופו. שיניו הנוראיות יתפתחו וישתרבבו, סופן להסתבך 

זו בזו ללא תקנה, והרע יתבטל ואיננו251,  הוא יוציא את רוחו ותתגלה נביבותו252. 

אי אפשר כמובן לסמוך על התהליך הזה ולחכות לו, כי בינתיים גורם הרע עוולות ללא 
שיעור, על כן הצדיקים צריכים להתעמת עמו ולהקדים את חיסולו. אבל הידיעה שאין 
ברע ממש וסופו קרוב, תקל את מלאכת הכילוי, או תחזק את חזרתו אל דרך התשובה, 

כמהלך טבעי והכרחי לעולם כולו253.

ג. רשעותו של השודד כפולה ומכופלת, כוחו ניתן לו מן השמים, והוא מנצל את הכוח 

250  ברכות נ"ד ב.
251  רעיון זה חוזר בדברי ריש לקיש הדורש: היכא רמיזא )היכן רמוזה במקרא מיתתו של מי שהוחזק 
בעבירה חמורה ואינו חייב מיתה מן התורה, שאז גורמים את מיתתו על ידי כליאתו בכיפה סגורה(? 
אמר ריש לקיש: תמותת רשע רעה )סנהדרין פ"א ב(. ריש לקיש מבאר שלא בית הדין הוא שממית 
את הרשע אלא כביכול החטא עצמו, הרעה עצמה היא שממותתת את הרשע שהוחזק בחטא. וכך 
פירש רש"י: "מי שהוחזק רשע - תמיתהו רעתו. כיון שהוחזק בחטא, החטא ממיתו". ריש לקיש הוא  
אמנם איש התשובה אבל מי שהוחזק בחטא הריהו כבן סורר ומורה שמוטב להמיתו ולמעט בחטא 

מאשר לצפות לתשובתו.
252  רעיון דומה מופיע גם בתנחומא )בובר( תזריע י' י: 'איום ונורא' זה האדם שמושל בכל מה שברא 
הקדוש ברוך הוא בעולמו, שנאמר תמשילהו במעשי ידיך וגו' )תהלים ח' ז(, 'ממנו משפטו ושאתו 
יצא', שבשעה שהוא חוטא מביא עליו יסורין מגופו. למה? שאין מדותיו כמדת בשר ודם, בשר ודם 
כשהוא רוצה עבדיו לרדות, מביא ]מגלבין[ וכבלים ורודה אותם ומצערן, אבל הקדוש ברוך הוא אינו 

כן, אלא מכל גופו של אדם רודה אותו ומכהו.
זוהי  ואפיסתו,  ואבדנו  בכליונו  שמח  הוא  טוב,  של  ניצוץ  שום  בו  שאין  והמוחלט,  הגמור  "הרע    253
שלמות התפתחותו היותר גדולה. הרשעה סותרת את המשקל השווה של החיים, את היחס הישר 
שיש לנשמתו של האדם עם כל היש עם כל ההוויה כולה בכללותה ובפרטיותיה. והירוס ההרמוניה 
- מכאובים רבים הוא מסבב, וכשהוא חודר אל הרוח עצומים יסורים שהם מתגלים בצורה של 

זוועה, של קצפון, של חוצפה, של קלון וייאוש" אורות הקודש ח"ב תצ"א.
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השמיימי להביא תועבה לעולם, באופן כה אכזר ומכאיב. 

בו  הורג  העניים,  את  בו  מונה  התחיל  לאחד.  אוצרות  שפתח  למלך  "משל 
אלמנות, מבזה בו את האביונים, מפשיט בו ערומים, עושה בו חמס וגזל, ממלא 
אותו שקר ומפסיד אוצר המלך. כך הקדוש ברוך הוא פתח אוצרו לעשירים והכל 
שלו שנאמר: לי הכסף ולי הזהב254... היה חייב לו חבירו מנה, מכהו ומפשיטו 
ויושב ערום, עושה בו חמס וגזל, שמסרו לו משכונו שלהן והוא בולען. והקדוש 
ברוך הוא אומר לו: הֹוי ׁשֹוֵדד ְוַאָּתה ֹלא ָׁשדּוד ּובֹוֵגד ְוֹלא ָבְגדּו בֹו ַּכֲהִתְמָך ׁשֹוֵדד 

ד ַּכְּנֹלְתָך ִלְבֹּגד ִיְבְּגדּו ָבְך255. ּתּוּׁשַ

ולא טעם מן  ָׁשדּוד. העובדה שהשודד הזה מעולם לא נשדד  ְוַאָּתה ֹלא  ד. הֹוי ׁשֹוֵדד, 
הכאב, מגבירה את אכזריותו. אילו היה טועם טעם האכזבה והסבל היה פועל באופן 

יותר מאוזן. 

שדוד  היית  ולא  שודד  אתה  כי  ידו.  תחת  שיפול  למי  הוי  הנביא:  עליו  "אמר 
תשחק  ואתה  לב  מכאב  שיצעקו  המרירות,  בסבל  מרגיש  אתה  ואין  מעולם. 
למו. כמאמר ָקַצְפִּתי ַעל ַעִּמי ִחַּלְלִּתי ַנֲחָלִתי ָוֶאְּתֵנם ְּבָיֵדְך ֹלא ַׂשְמְּת ָלֶהם ַרֲחִמים 
ַעל ָזֵקן ִהְכַּבְדְּת ֻעֵּלְך ְמֹאד )מ"ז ו(ִ. וכי תאמר מה נפקא מינה לנו בידיעה זאת? 
דע כי הלא בידינו להעביר הרעה הזאת מאתנו, לבקש ולחנן את פני ה' שלא 
ימסור אומתנו בידי אכזרים כמאמר דוד המלך ע"ה: נפלה נא ביד ה' כי רבים 
רחמיו וביד אדם אל אפולה256... וזהו מאמר ר' עקיבא: אשריכם ישראל לפני מי 
אתם מטהרין ומי מטהר אתכם אביכם שבשמים, ומרפא אתכם בלי שום סבל 

יסורים. כי הוא היודע ומרגיש מרירות ישראל, כמאמר: עמו אנכי בצרה257.

אבל לא תמיד זה פועל במציאות, יש רבים שסבלו, וזה לא זיכך או ריכך אותם אלא 
הגביר את רשעותם, הם חושבים שאם הם סבלו שכולם יסבלו גם כן.

ֱהֵיה	ְזֹרָעם	ַלְּבָקִרים	.	2
המתפלל אינו מבקש הופעה חד פעמית, אלא מתפלל על הופעת ההנהגה האלוהית 
בעולם, כהשגחה קבועה: ה' ָחֵּננּו ְלָך ִקִּוינּו ֱהֵיה ְזֹרָעם ַלְּבָקִרים )ב(. הנביא חרץ את גורל 
האויב, והעם המאמין ומצפה לישועה, מתפלל לעזרת ה', שהשכינה תתגלה ותושיעו 
ְיׁשּוָעֵתנּו  ַאף  בכל שעה258. הופעה תדירה כזו תפתור גם את בעיות השעה וצרותיה: 

254  חגי ב' ח.
255  תנחומא משפטים י"ב.

256  שמואל-ב כ"ד.
257  המגיד מדובנא, משלי יעקב, אחרי מות.

ָאֶרץ  ִרְׁשֵעי  ָּכל  ַאְצִמית  ַלְּבָקִרים  ַלְּבָקִרים, בלשון רבים, כלומר, בכל בוקר, תמיד. כלשון תהילים:    258
)ק"א ח(.

ְּבֵעת ָצָרה.

חכמים העבירו את נטל ההוכחה מן השמים אל הארץ. ה'בוקר' הוא סימן למאמינים: 
"כל בוקר, אותם שמשכימים בכל בוקר ובוקר לבקש רחמים"259. אם האדם משכים 
ביטויי  היינו,  והקביעות,  החזרה  על  הוא  הדגש  לישועה.  יזכה  אז  בוקר  בכל  ומבקש 
יסודי  תוכן  להיות  צריכים  הם  רגעית,  התרגשות  של  זיק  להיות  להם  אל  האמונה 
ומהותי של האדם, תוכן מושרש. על כן יש להביעם בכל עת: ֶעֶרב ָוֹבֶקר ְוָצֳהַרִים ָאִׂשיָחה 

ְוֶאֱהֶמה ַוִּיְׁשַמע קֹוִלי260. 

ומדוע דווקא בבוקר? 

בבוקר  ההשכמה  ה'.  לעבודת  וחריצות  זריזות  הראשוניות,  מן  בה  יש  ההשכמה  א. 
אופיינית לאברהם: ַוַּיְׁשֵּכם ַאְבָרָהם ַּבֹּבֶקר261. וכן מדגיש הפייטן: 

לֹו  ִלְהיֹות  ַהְּבִרית  ִעּמֹו  ְוָכרֹות  ֹּכֶרת.  ַמֹשְ לֹו  ְלַׁשֵּלם  ְוִנִּסיתֹו  ִעּמֹו  ִּדַּבְרָּת  ֹּבֶקר 
ְלִמְׁשֶמֶרת. ֲאַהְבּתֹו ְוָרִציתֹו ְוִקַּבְלּתֹו ִּכְקֹטֶרת ַסִּמים ַּבֹּבֶקר ַּבֹּבֶקר: ֹּבֶקר קֹוָלם ְׁשַמע 
ְּבִזְכרֹון  ָקְרְּבנֹוֵתיֶהם. ָלְקחּו ּוָבאּו  ְּכֵעֶרְך  ְּתִפָּלָתם ֵּתָחֵׁשב  ְוֵעֶרְך  ֲעֹונֹוֵתיֶהם.  ּוְתַכֵּפר 

ִצְדַקת ֲאבֹוֵתיֶהם. ְוֵהם ֵהִביאּו ֵאָליו עֹוד ְנָדָבה ַּבֹּבֶקר ַּבֹּבֶקר262.

האדם המשכים לבקש מאת בוראו, פותח את יומו בעבודת ה', ומבטא בכך שזה יסוד 
חייו, הדבר הראשוני הקובע: ה' ֹּבֶקר ִּתְׁשַמע קֹוִלי ֹּבֶקר ֶאֱעָרְך ְלָך ַוֲאַצֶּפה263. 

"אתה דומה כמו הבקר, כמו שהבקר יאיר את החשך, יגרש זאבי ערב וחיתו טרף, 
ויחזיר נשמות לפגרים, כן עת יאיר אורך, רשעים יאבדו מפני אלהים וצדיקים 
יחיו וישמחו. וכמו שהבקר יבא בהכרח אחר הלילה, כן תאיר אור ישועתך אחרי 

חשכת הצרה, ולכן אצפה כי יזרח אור ה' וישועתו"264.

חכמים אספו את כל המקראות המזכירים 'בוקר' בצמתים חשובים של גדולי האומה, 
מתברר ש'הבוקר' בשבילם לא היה מקרי ושולי אלא ביטוי אופייני לתוכן מהותי חשוב: 

וישכם יעקב בבקר265. בקרו של משה  "בוקר. בקרו של יעקב מנין? שנאמר: 
שנאמר:  מנין?  יהושע  של  בקרו  וכו'266.  בבקר  משה  וישכם  שנאמר:  מנין? 
שנאמר:  מנין?  שמואל  של  בקרו  מהשטים267.  ויסעו  בבקר  יהושע  וישכם 

259  פסיקתא רבתי ל"ד.
260  תהילים נ"ה יח.

261  בראשית י"ט כז, כ"א יד, כ"ב ג.
262  ר' מרדכי הארוך, עקדה, סליחות לערב ראש השנה.

263  תהילים ה' ד.
264  מלבי"ם.

265  בראשית כ"ח יח.
266  שמות ל"ד ד.

267  יהושע ג' א.
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לעמוד  העתידים  נביאים  של  בקרים  בבקר268.  שאול  לקראת  שמואל  וישכם 
מנין? שנאמר: ה' בקר תשמע קולי בקר אערוך לך ואצפה269. בקרו של עולם 
מנין? שנאמר: חדשים לבקרים רבה אמונתיך270. וכן אתה מוצא שאין הקדוש 
ברוך הוא עתיד ליפרע מן הרשעים בגיהנם לעתיד לבא אלא לבקרים. שנאמר: 
לבקרים אצמית כל רשעי ארץ להכרית מעיר ה' כל פועלי און271. אף ירושלם 
לא  בקרבה  צדיק  ה'  שנאמר272:  לאור.  יוציא  דינה  ובקר  בקר  כל  לבא  לעתיד 

יעשה עולה בבקר בבקר משפטו יתן לאור לא נעדר ולא יודע עול בושת"273. 

ב. רצף הבקרים הוא ביטוי של חזרה וקביעות, אך הבוקר עצמו הוא דווקא ביטוי של 
ַרָּבה ֱאמּוָנֶתָך274. עם הנץ האור מסתיים הלילה, העולם  ַלְּבָקִרים  ֲחָדִׁשים  התחדשות: 

מתעורר לעשייה, ועימו נולדת גם תקווה חדשה.

ָוֹבֶקר ָאנּו יֹוְדִעין ֶׁשֱאמּוָנְתָך  "ָאַמר ר' ֲאֶלְּכַסְנְּדִרי: ַעל ֶׁשַאָּתה ְמַחְּדֵׁשנּו ְּבָכל ֹּבֶקר 
ַרָּבה ִלְתִחַּית ַהֵּמִתים. ָאַמר ר' ִׁשְמעֹון ַּבר ַאָּבא: ַעל ֶׁשַאָּתה ְמַחְּדֵׁשנּו ְּבָבְקָרן ֶׁשל 
ָויֹום ּבֹוֵרא  יֹום  ְּבָכל  ֶחְלּבֹו:  ר'  ָאַמר  ְלָגֳאֵלנּו.  ַרָּבה  יֹוְדִעין ֶׁשֱאמּוָנְתָך  ָאנּו  ַמְלֻכּיֹות 
ְוהֹוְלִכין  ֲחָדָׁשה  ִׁשיָרה  ְואֹוְמִרין  ֲחָדִׁשים,  ַמְלָאִכים  ֶׁשל  ַּכת  הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש 

ָלֶהם"275. 

כל בוקר פותח תקופה חדשה. יקיצת האדם וקימתו בבוקר נראית לנו כהמשך טבעי 
מובן מאליו, בא ר' אלכסנדרי ומצביע על התחדשותו האישית. יקיצת האדם משנתו 
זו אמנם אינה בריאה חדשה יש מאין, אבל היא  בבוקר יש בה מנס תחיית המתים. 
התחדשות של המציאות הקודמת. ומהתחדשותו שלו בכל יום, יכול האדם ללמוד על 

אפשרות תחיית המתים לעתיד לבוא. 

ר' שמעון בר אבא לא הסתפק בזווית האישית, אלא ביקש ללמוד מזה משהו על גאולת 
הכלל. 

רבי חלבו מעתיק את ההתחדשות מן האדם או העם, אל השמים. השמים אומרים 
שירה: 

ְנַהר ִּדי נּור ָנֵגד ְוָנֵפק ִמן ֳקָדמֹוִהי ֶאֶלף ַאְלִפין ְיַׁשְּמׁשּוֵּנּה ְוִרּבֹו ִרְבָבן ָקָדמֹוִהי ְיקּומּון276. אין 
בשמים חזרה והתיישנות, שירת המלאכים היא חד-פעמית, שירה חדשה. 

268  שמואל-א ט"ו יב.
269  תהלים ה' ד.
270  איכה ג' כג.

271  תהלים ק"א ח.
272  צפניה ג' ה.

273  מכילתא בשלח ה'.  
274  איכה ג' כג.

275  איכה רבה ג' ח'. 
276  דניאל ז' י.

עולים "מתחת השמש למעלה מן השמש, ממקום שאין כל חדש, למקום שאין 
כל ישן, שהכל מתחדש, ששמחת שמים וארץ הוה בו, כיום שנבראו בו"277. 

האדם יכול לקלוט משהו מזרם החיים והחידוש העילאי השמיימי ובאמצעותו יעורר 
את חייו הקפואים והמקובעים ויחיה אותם278.

ג. ְוָהָיה ֱאמּוַנת ִעֶּתיָך 

תחת כנפי האמונה, שהתחזקה בשעות הקשות, יימלאו ציון וירושלים משפט וצדקה, 
יראת ה' עמוקה של חכמה ודעת, וישראל יזכו לחוסן ומחסה: ְוָהָיה ֱאמּוַנת ִעֶּתיָך ֹחֶסן 

ְיׁשּוֹעת ָחְכַמת ָוָדַעת ִיְרַאת ה' ִהיא אֹוָצרֹו )ו(.

והעתים  ימים,  תאריך  לא  אולי  סנחריב  מפלת  שלאחר  והשלווה  התפארת  תקופת 
עתידים להשתנות )'עתיך' בלשון רבים(, אבל בתקופה הזאת אצר העם בתוכו קנייני 
נפש חשובים - ֱאמּוַנת ִעֶּתיָך ֹחֶסן ְיׁשּוֹעת ָחְכַמת ָוָדַעת, אלה חזקים וחסינים ויישארו 

לנצח בנפש האומה. 

ידי לימוד התורה ומברכות את הלומדים. כל  המידות האישיות הללו מתעצמות על 
חלק מן התורה מעצב תכונה אחרת, וכולן יחד מביאות את האדם כולו אל השלמות.

דרש רבי שמלאי: שש מאות ושלש עשרה מצות נאמרו לו למשה. שלש מאות 
וששים וחמש לאוין כמנין ימות החמה, ומאתים וארבעים ושמונה עשה, כנגד 

איבריו של אדם279.

זו  ברשימה  חכמים  ראו  כן  ועל  השלמה,  בהופעתה  בתורה  כלולות  הללו  המידות 
סימנים לששה סדרי משנה: 

ְוָהָיה, ֱאמּוַנת - זה סדר זרעים. ִעֶּתיָך - זה סדר  "אמר ריש לקיש: מאי דכתיב 
מועד, ֹחֶסן - זה סדר נשים, ְיׁשּוֹעת - זה סדר נזיקין, ָחְכַמת - זה סדר קדשים, 

ָוָדַעת - זה סדר טהרות. ואפילו הכי, ִיְרַאת ה' ִהיא אֹוָצרֹו"280.

)מקום,  נפש"  שנה,  "עולם,  ממדים:  בשלושה  בעולם  הדברים  מופיעים  הסוד  פי  על 
ירד הגשם  'כאשר  זרעים - בארץ,  זו קיימת גם בששת הסדרים:  זמן ואדם(. חלוקה 

277  אורות הקודש ח"ב תקיז וראה שם גם תקכו ועוד.
נתן על חובת ההתחדשות בדברי תורה:  ר'  ובדרכו כתב  והזקנה,  נחמן תיעב את ההתיישנות  ר'    278
"בדברי תורה בודאי יש חדשות בכל עת. כי ארכה מארץ מדה וכו'. ולכל תכלה ראיתי קץ וכו'. ואפלו 
כשאין זוכין לחדש צריכין על כל פנים להאמין בזה בכל עת, כאשר דברנו בזה הרבה, שאסור להיות 
זקן חס ושלום וכו', כי השם יתברך עושה חדשות ונפלאות ונוראות בכל עת. ומעט יכולין לראות 
ולהתבונן מרחוק, אך ביותר צריכין להאמין באמונה שלמה בנפלאות נוראותיו המתחדשים בכל 
יום ובכל עת, בבחינת ''ֲחָדִׁשים ַלְּבָקִרים ַרָּבה ֱאמּוָנֶתָך וכו''. והכל לטובתנו הנצחית" עלים לתרופה 

רע"ח.
279  מכות כ"ג ב.
280  שבת ל"א א.
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זרעים  שסדר  ה'עולם',  זה  והצמיחה',  והולידה  הארץ  והרוה את  השמים  מן  והשלג 
הוא סוד קיומו והמשכיותו. מועד – פועל זאת בזמן, ב'שנה', כי 'יש עת לכל חפץ', זמן 
מיוחד לכל מועד. חוסן - הוא סדר נשים, שהרי ה'נפש' נמשכת ובאה לעולם באמצעות 
הזיווג. חלוקה זו חוזרת באופן גבוה יותר בשלושת הסדרים האחרים. נזיקין – עוסקים 
בקנייני האדם ב'עולם', קודשים – הקרבנות באים תמידים כסדרם ומוספים כהלכתם 

לפי מועדי ה'שנה', וטהרות – באים לנקיות ה'נפש' וטהרתה.

ֶאְרֶאָּלם	ָצֲעקּו	ֻחָצה.	3

ַבת  ּמּו ְמִסּלֹות ׁשָ יּון: )ח( ָנׁשַ לֹום ַמר ִיְבּכָ ם ָצֲעקּו ֻחָצה ַמְלֲאֵכי ׁשָ )ז( ֵהן ֶאְרֶאּלָ

ָאֶרץ  ֻאְמְלָלה  ָאַבל  ֱאנֹוׁש: )ט(  ב  ָחׁשַ ָעִרים לֹא  ָמַאס  ִרית  ּבְ ֵהֵפר  עֵֹבר אַֹרח 

ָאקּום  ה  ַעּתָ )י(  ְוַכְרֶמל:  ן  ׁשָ ּבָ ְונֵֹער  ֲעָרָבה  ּכָ רֹון  ָ ַהּשׁ ָהָיה  ָקַמל  ְלָבנֹון  יר  ֶהְחּפִ

ַקׁש רּוֲחֶכם  ְלדּו  ּתֵ ׁש  ֲחׁשַ ֲהרּו  ּתַ )יא(  א:  ׂשֵ ֶאּנָ ה  ַעּתָ ה ֵארֹוָמם  ַעּתָ ְיהָֹוה  יֹאַמר 

ּתּו: )יג(  ֵאׁש ִיּצַ סּוִחים ּבָ יד קֹוִצים ּכְ ְרפֹות ׂשִ ים ִמׂשְ ֵאׁש ּתֹאַכְלֶכם: )יב( ְוָהיּו ַעּמִ

ֻבָרִתי: יִתי ּוְדעּו ְקרֹוִבים ּגְ ר ָעׂשִ ְמעּו ְרחֹוִקים ֲאׁשֶ ׁשִ

~ קינת המלאכים ותגובת השכינה ז-יג. 
האויב האכזר החריב את הארץ, אראלים צעקו, ואפילו מלאכי השלום בכו מרה. מי 

הם הֶאְרֶאָּלם? 

ההקבלה מציגה בצדם את ַמְלֲאֵכי ָׁשלֹום, הפשטנים יפרשו שמדובר בשלוחי השלום 
של חזקיה שחזרו בוכים מרה מן השליחות לסנחריב, כאשר נדחתה מחוות הכניעה 

שלו.

בלשון חכמים 'אראלים' הם מלאכי מרום. אך כיצד ַמְלֲאֵכי ָׁשלֹום ַמר ִיְבָּכיּון? בכי הוא 
ביטוי אנושי של צער על אבדן והיעדר שליטה, האדם מוצא את עצמו חסר אונים מול 
המציאות המרה, על כן הוא בוכה. הקדוש ברוך הוא הוא בעל הכוח, הוא הבונה והוא 
המחריב, בכייה שמיימית היא דבר בלתי אפשרי ומוזר. האם ייתכן בכי במקום שאין 

בו כל פגם וחיסרון? 

השם  כי  הזה,  הדבר  אבל  יתברך?  השם  אצל  בכיה  שייך  איך  מתמיהים  "יש 
שהם   - המקבל  וכאשר  המקבל.  שהוא  מה  כפי  בעולם  ונגלה  נראה  יתברך 
ישראל - יש להם חורבן בית המקדש, נגלה ונראה להם אל המקבל בבכייה"281.

281  מהר"ל נצח ישראל ט'.

חכמים תיארו את בכי השכינה בזמן חורבן המקדש: 

ִהְׁשֵריִתי  יִתי,  ָעּׂשִ ִלי ֶמה  ְואֹוֵמר: אֹוי  ָּברּוְך הּוא ּבֹוֶכה  ַהָּקדֹוׁש  ָהָיה  ְּבאֹוָתּה ָׁשָעה 
ָחס  ָהִראׁשֹון,  ִלְמקֹוִמי  ָחַזְרִּתי  ֶׁשָחְטאּו  ְוַעְכָׁשו  ָרֵאל  ִיּׂשְ ִּבְׁשִביל  ְלַמָּטה  ְׁשִכיָנִתי 
ְוָנַפל ַעל  ְוַלַעג ַלְּבִרּיֹות. ְּבאֹוָתּה ָׁשָעה ָּבא ְמַטְטרֹון  חֹוק ַלּגֹוִים  ְוָׁשלֹום ֶׁשָהִייִתי ּׂשְ
ָּפָניו ְוָאַמר ְלָפָניו: ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם, ֲאִני ֶאְבֶּכה ְוַאָּתה ֹלא ִּתְבֶּכה. ָאַמר לֹו: ִאם ֵאין 
ַאָּתה ַמִּניַח ִלי ִלְבּכֹות ַעְכָׁשו ֶאָּכֵנס ְלָמקֹום ֶׁשֵאין ְלָך ְרׁשּות ִלָּכֵנס ְוֶאְבֶּכה, ֶׁשֶּנֱאַמר: 

ְוִאם ֹלא ִתְׁשָמעּוָה ְּבִמְסָּתִרים ִּתְבֶּכה ַנְפִׁשי ִמְּפֵני ֵגָוה וגו'282. 

בכי הוא ביטוי של חיסרון והיעדר, וכיוון שאין פגם חלילה בשכינה, החיסרון הוא לא 
בה אלא בסדר הופעתה וגילויה בארץ. יש להבחין בין הגורמים השונים בתוך המערכת 
האלוהית ופמליא של מעלה. מטטרון הוא המלאך המרכזי המייצג את הסדר האלוהי 
בעולם, את הטבע. הוא בוכה, כי הסדר נשבר, התמעט ונחסר. ואילו הקדוש ברוך הוא 

עצמו, למעלה מכל פגם וחיסרון, אין אצלו בכייה כלל, אלא במסתרים.

גם הקדוש ברוך הוא נמצא כביכול במצב של חסר אונים, כי התכנית לברוא עולם של 
בחירה ולתת לאדם להשתתף במפעל, הולידה תוצאה מאכזבת ואף נלעגת, ָחס ְוָׁשלֹום 
ְוַלַעג ַלְּבִרּיֹות. הבכי הוא על האבדן, על הריק המביש, על עולם  חֹוק ַלּגֹוִים  ֶׁשָהִייִתי ּׂשְ

שהחטיא את מטרתו, על החסר מן האור האלוהי ושפעו בעולם. 

דברי המדרש מורחבים בגמרא: 

אמר  גוה?  מפני  מאי  שמו283.  ומסתרים  הוא  ברוך  להקדוש  לו  יש  "מקום 
לעובדי  ונתנה  מהם  שניטלה  ישראל  של  גאוותן  מפני  יצחק:  בר  שמואל  רב 
כוכבים. רב שמואל בר נחמני אמר: מפני גאוותה של מלכות שמים. ומי איכא 
בכיה קמיה הקדוש ברוך הוא, והאמר רב פפא: אין עציבות לפני הקדוש ברוך 

282  ירמיה י"ג יז. איכה רבה פתיחה כ"ד.
החומרית  שהמציאות  פירש  המהר"ל  בחוץ.  ולא  בפנים  במסתרים,  דווקא  היא  הבכייה  כלומר,    283
שספגה מהלומה בשעת החורבן, ממשיכה להתקיים כאילו לא קרה דבר. המשבר הוא רוחני ועל כן 
הבכייה ניכרת יותר בפנים: "בבתי גואי, שהם כלפי הנשמה נגלה בבכיה, כי הנשמה, שהיא יושבת 
בחדרי חדרים, בודאי חסירה כאשר חרב בית המקדש. אבל הגוף, שהוא כנגד בתי בראי, 'הוד והדר 
לפניו עוז וחדוה במקומו'. שם לא נגלה רק בשמחה ובהדר, כי אין לדבר הזה שום חסרון. ומקשה, 
ובבתי בראי ליכא בכייה? ומתרץ, שביום שחרב הבית כל העולם היה מקבל חסרון, שירדה קללה 

לעולם. מכל מקום עולם כמנהגו נוהג אחר כך".
המקובלים הפכו את הדברים: "אלו אראלים חצונים נינהו דכתיב: צעקו חוצה, דהיינו בתי בראי,   
והוא הגרסא הנכונה על דרך האמת, ולפי סוד הענין. וזה כי בתי גואי הם הכתרים הפנימיים סוד 
העליה ואין שטן ואין פגע רע שם, כי אם ששון ושמחה, ועליהם נאמר: הוד והדר לפניו עוז וחדוה 
במקומו, ומהזרועות ולמטה נקרא בתי בראי, ששם נאחזים כחות נכריות אשר הם סבת הגליות 
יגון ואנחה, כי הם מסתירים פני הרחמים ואז  והחרבנות, ומשם הבכי והמספד והצרות וכל מיני 
'אוצר הכבוד', הובאו דבריו בספר עבודת  ר' טודרוס הלוי בספרו  וגומרת הדין"  גוברת  מדת הדין 

הקודש חלק ג' נ"ז, כאן בקיצור. ראה גם פרי צדיק דברים י"ב.
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הוא, שנאמר: הוד והדר לפניו עוז וחדוה במקומו? לא קשיא, הא בבתי גואי הא 
בבתי בראי. ובבתי בראי לא? והא כתיב: ויקרא אדני ה' צבאות ביום ההוא לבכי 
ולמספד ולקרחה ולחגור שק? שאני חרבן בית המקדש דאפילו מלאכי שלום 

בכו שנאמר: ֵהן ֶאְרֶאָּלם ָצֲעקּו ֻחָצה ַמְלֲאֵכי ָׁשלֹום ַמר ִיְבָּכיּון"284. 

ֶאָּנֵׂשא )י(. שלוש פעמים  ֹיאַמר ה', ַעָּתה ֵארֹוָמם, ַעָּתה  ותשובת השכינה: ַעָּתה ָאקּום 
וקמה  מתנערת  שהשכינה  לפתע  עכשיו  קרה  מה  ֶאָּנֵׂשא.  ֵארֹוָמם,  ָאקּום,  'ַעָּתה', 
מרבצה לנקום את כבודה. מה קרה עכשיו שלא התרחש לפני כן? נראה כאילו באופן 
פרדוקסאלי החורבן והשפלת ישראל הניעו את השכינה לשנות את עמדתה, להתערב 

לטובתם ולהצילם. 

מעין זה אמרו חכמים:

הפרוכת  את  להם  מגללין  לרגל  עולין  ישראל  שהיו  בשעה  קטינא  רב  "אמר 
ומראין להם את הכרובים שהיו מעורים זה בזה ואומרים להן ראו חבתכם לפני 
המקום כחבת זכר ונקבה... אמר ריש לקיש: בשעה שנכנסו נכרים להיכל ראו 

כרובים המעורין זה בזה"285.

המקום  של  הגדולה  חיבתו  את  מתמיה  באופן  מגלה  הכרובים  של  עמידתם  אופן 
לישראל דווקא בשעת החורבן.

אפשר לפרש שהתממשות החורבן החזירה את ישראל בתשובה, ועל כן באותו רגע 
חזרו ונעשו זכאים לפני המקום: 

שכבר  רק  תשובה.  ישראל  כל  הרהרו  תיכף  להיכל  אויבים  שנכנסו  "כשראו 
נגזרה גזירה, וכמו שהוכיחם ירמיה למה לא עשו תשובה עד שלא נגזרה גזירה, 
שאז לא היה נחרב. ואז תיכף נעשו ישראל בכלל עושין רצונו של מקום, ומזה 

נולד תיכף משיח"286.

את  להציל  מתערבת  השכינה  האישי,  במישור  בתהילים  נאמרה  לשון  אותה  אולם 
העשוקים המסכנים בשעתם הקשה: 

ִמּשֹׁד ֲעִנִּיים ֵמֶאְנַקת ֶאְביֹוִנים ַעָּתה ָאקּום ֹיאַמר ה' ָאִׁשית ְּבֵיַׁשע ָיִפיַח לֹו287. 

אל  תגיע  כאשר  לאומה:  אומר  הנביא  מהותי.  יותר  משהו  כאן  לראות  כן  על  אפשר 
הדיוטא התחתונה, תופיע השכינה להושיעם. וכך נאמר כבר בשירת האזינו: ִלי ָנָקם 

284  חגיגה ה' ב.

285  יומא נ"ד א.
286  פרי צדיק דברים י"ג. "וכן במדרש איכה רבה ה' ט': טובה הייתה מגילות קינות מכל מ' שנה וכו', 
והיינו הפורעניות שבה נטלו ישראל וכו', שבאמת אז קבלו ועשו תשובה. ואם היו מתקנים הכל היו 

ראוי להיות תיכף התיקון האמיתי על ידי משיח שנולד".
287  תהילים י"ב ז.

ְוִׁשֵּלם ְלֵעת ָּתמּוט ַרְגָלם ִּכי ָקרֹוב יֹום ֵאיָדם ְוָחׁש ֲעִתֹדת ָלמֹו. ִּכי ָיִדין ה' ַעּמֹו ְוַעל ֲעָבָדיו 
ִיְתֶנָחם ִּכי ִיְרֶאה ִּכי ָאְזַלת ָיד ְוֶאֶפס ָעצּור ְוָעזּוב288.

ִמי	ָיגּור	ָלנּו	ֵאׁש	אֹוֵכָלה.	4

~ דמות הצדיק יד-טז. 

ִאים ָאֲחָזה ְרָעָדה ֲחֵנִפים, ִמי ָיגּור ָלנּו ֵאׁש אֹוֵכָלה ִמי  ֲחדּו ְבִצּיֹון ַחּטָ ל"ג )יד( ּפָ

ּקֹות  ֶבַצע ַמֲעׁשַ ִרים מֵֹאס ּבְ ָיגּור ָלנּו מֹוְקֵדי עֹוָלם: )טו( הֵֹלְך ְצָדקֹות ְודֵֹבר ֵמיׁשָ

ָרע:  ּבְ ִמים ְועֵֹצם ֵעיָניו ֵמְראֹות  ּדָ מַֹע  ְ ַֹחד אֵֹטם ָאְזנֹו ִמּשׁ ּשׁ ּבַ מְֹך  יו ִמּתְ ּפָ ּכַ נֵֹער 

ן ֵמיָמיו ֶנֱאָמִנים: ּבֹו ַלְחמֹו ִנּתָ ּגַ ּכֹן ְמָצדֹות ְסָלִעים ִמׂשְ )טז( הּוא ְמרֹוִמים ִיׁשְ

לשכינה.  האדם  בין  קשר  אפשרי  כיצד  גדולה:  עקרונית  שאלה  שואלים  הרשעים 
זו  האידיאל כה גבוה ונשגב שאין לאדם אפשרות להתרומם אליו ולהתחבר. שאלה 

כבר שאל משורר תהילים במילים דומות:

תהילים ט"וישעיהו ל"ג

ִמי ָיגּור ְּבָאֳהֶלָך ִמי ִיְׁשֹּכן ְּבַהר ָקְדֶׁשָךִמי ָיגּור ָלנּו ֵאׁש אֹוֵכָלה

הֹוֵלְך ָּתִמים ּוֹפֵעל ֶצֶדקֹהֵלְך ְצָדקֹות

ְוֹדֵבר ֱאֶמת ִּבְלָבבֹוְוֹדֵבר ֵמיָׁשִרים

ַּכְסּפֹו ֹלא ָנַתן ְּבֶנֶׁשְךֹמֵאס ְּבֶבַצע ַמֲעַׁשּקֹות

ְוֹׁשַחד ַעל ָנִקי ֹלא ָלָקחֹנֵער ַּכָּפיו ִמְּתֹמְך ַּבּשַֹׁחד

ֹעֵׂשה ֵאֶּלה ֹלא ִיּמֹוט ְלעֹוָלםהּוא ְמרֹוִמים ִיְׁשֹּכן

ְוא  ושוב: ִמי ַיֲעֶלה ְבַהר ה' ּוִמי ָיקּום ִּבְמקֹום ָקְדׁשֹו. ְנִקי ַכַּפִים ּוַבר ֵלָבב ֲאֶׁשר ֹלא ָנָׂשא ַלּׁשָ
ַנְפִׁשי ְוֹלא ִנְׁשַּבע ְלִמְרָמה289.

בספר תהילים השאלה מנוסחת באופן מרוכך ומעודן: ִמי ָיגּור 'ְּבָאֳהֶלָך', ִמי ַיֲעֶלה 'ְבַהר' 
ה', ּוִמי ָיקּום 'ִּבְמקֹום' ָקְדׁשֹו, האדם אינו גר עם השכינה עצמה אלא באוהל ובהר שלה. 
ישעיהו מחדד את השאלה ומעמיד את האדם ישירות מול השכינה עצמה, שהיא אש 

אוכלה290. 

288  דברים ל"ב לה-לו.
289  תהילים כ"ד ג-ד.

290  השאלה "מי יגור לנו מוקדי עולם" מתפרשת על דרך הרמז כך: מי מאתנו יכול לשכון בעיר הקודש 
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פרק לג יב. תוכחה וישועה

א. שאלה זו היא לכאורה שאלה של יראת שמים, הבאה מתוך הבנה פילוסופית של 
הם  ברשעים.  דווקא  אותה  תולה  הנביא  אך  השכינה,  ובין  האדם  שבין  העצום  הפער 
משתמשים במרחק הזה כדי לשלול לחלוטין את אפשרות הקשר. דימוי השכינה לאש 
אינו בא להעצים את גודל הלהבה היוקדת, אש גדולה עד אין סוף,  הם מתמקדים בחומר 
הנשרף והמתכלה291. 'ֵאׁש אֹוֵכָלה', אש שאין נסתר מחמתה ואינה מותירה לאדם מקום. 

הַחָּטִאים והֲחֵנִפים רואים ניגוד ומאבק בין האדם ובין השכינה ולכן הם מפחדים ממנה. 
הם מפחדים מן הטוטאליות שלה, ועל כן מקטינים את דמות האלוהות ומצמצמים 
אותה, כדי להציל את עצמם וליצור עבורם מרחב קיום. מי שכבודו חשוב לו מפחד 
מכל שינוי ותיקון. די לו בעולם כפי שהוא, גאולת העולם עלולה לערער את מעמדם 
ולמעט את כבודם. ואכן מי שאינו רואה את עוצמת השכינה אלא רק מפחד מקנאתה, 
יתגמד בפניה ויחוש חידלון: "כי יום לה' צבאות על כל גאה ורם ועל כל נשא ושפל" )ב' 
יב(. רק כאשר יתבטלו כל הישגיו, כישרונותיו ומחשבותיו, תופיע השכינה: "ונשגב ה' 

לבדו ביום ההוא" )ב' טז(. 

השכינה.  בקרבת  החפצים  חסידים  של  שאלות  הן  אלה  ששאלות  לומר  אפשר  ב. 
וראיה מלשונו הנשגבה של הכתוב: ִמי ָיגּור ָלנּו ֵאׁש אֹוֵכָלה, ִמי ָיגּור ָלנּו מֹוְקֵדי עֹוָלם, 

ומההשוואה הבולטת לפסוקי תהילים שנאמרים על ידי הצדיקים.

אלא שהכתוב מתחלק לשניים. ָּפֲחדּו ְבִצּיֹון ַחָּטִאים ָאֲחָזה ְרָעָדה ֲחֵנִפים, אלה הרשעים, 
ָיגּור  ובהקשר הפרק הם אומות העולם, שבאו להילחם בציון וספגו מפלה קשה. ִמי 
ָלנּו ֵאׁש אֹוֵכָלה, ִמי ָיגּור ָלנּו מֹוְקֵדי עֹוָלם, שואלים הצדיקים, כפתיחה לתיאור הצדיק 

שבפסוק הבא.

מפחדים  הרשעים  ומפחדים.  פחדים  של  סוגים  שני  קיימים  אבל  מפחדים,  כולם 
מאימת השכינה ועונשה, הצדיקים אינם מפחדים מן העונש חלילה, אלא להפך, הם 

מפחדים שלא יהיו ראויים לקרבת השכינה ומן השמים לא יאהבו אותם די: 

"אמר ר' יהודה בר סימון: משל למה הדבר דומה? לארכיליסטוס שמרד במלך. 
אמר המלך: כל מי שהוא תופשו אני נותן לו פרוקופי )פרס(. עמד אחד ותפשו. 
אמר המלך: שמרו שניהם עד הבוקר. והיה זה מתפחד וזה מתפחד. זה מתפחד 
דן  המלך  דין  זה  אי  ואומר:  מתפחד  וזה  לי?  נותן  המלך  פרוקופי  איזו  לומר, 
ישראל  מתפחדים.  העולם  ואומות  מתפחדים  ישראל  לבא  לעתיד  כך  אותי. 
מתפחדים: ופחדו אל ה' ואל טובו292. או"ה מתפחדים: פחדו בציון חטאים"293. 

ו' ו(? והתשובה היא שהתנאי  והמקדש, אשר בו "אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה" )ויקרא 
לִקרבה לבית ה' הוא כל המידות הטובות המוזכרות בפסוק ט"ו.

291  על כן אפשר לדמות אליה גם דברים שאינם נראים כמותה כלל, כמו הארבה, המופיע "כקול להב 
אש אוכלה קש" )יואל ב' ה(.

292  הושע ג' ה.
293  בראשית רבה מ"ח ו'.

האמונה באה מתוך ענווה. העניו יודע שלו עצמו אין כל משמעות, ורק בזכות קרבתו 
בעולם,  ה'  כבוד  בהתגלות  שמח  הוא  כן  על  לגדול.  שלו  כבודו  יזכה  החיים,  למקור 
משתוקק להופעת הצדק האמיתי והטוב השלם, מצפה לישועה ולגילוי פני השכינה: 
ה' ָחֵּננּו ְלָך ִקִּוינּו ֱהֵיה ְזֹרָעם ַלְּבָקִרים ַאף ְיׁשּוָעֵתנּו ְּבֵעת ָצָרה. ִנְׂשָּגב ה' ִּכי ֹׁשֵכן ָמרֹום ִמֵּלא 

ִצּיֹון ִמְׁשָּפט ּוְצָדָקה )ל"ג ב, ה(. והוא מתקרב אל קונו בלי לחשוש שיאבד בעצמו. 

הצדיקים יודעים שקרבת ה' אינה מכלה את האדם  אלא מחייה אותו:

וכן אדם  דבר קרוב הוא מאד אצל האדם,  פני שכינה  והקבלת  "עבודת הש"י 
ירצה, אע"פ שהוא דבר רחוק אצל הרשעים ותכבד  איפשר לו שישיג זה אם 
הוא  הנביא  כן  ועל  מלהשיג.  הנמנע  כדבר  טבעם  אצל  והיא  עליהם  העבודה 
מפרסם קלונם ומודיע דבריהם לכל, מה שהם אומרים על ענין העבודה, והוא 
שהזכיר למעלה: ָּפֲחדּו ְבִצּיֹון ַחָּטִאים ָאֲחָזה ְרָעָדה ֲחֵנִפים ִמי ָיגּור ָלנּו ֵאׁש אֹוֵכָלה 
ִמי ָיגּור ָלנּו מֹוְקֵדי עֹוָלם. יאמר אלה דברי החטאים והחנפים שאומרים: ִמי ָיגּור 
ָלנּו ֵאׁש אֹוֵכָלה. כלומר, מי משלנו שיוכל לדור בציון עם הקדוש ברוך הוא שהוא 
אש אוכלה, ויוכל לעבוד עבודתו ולקיים מצותיו? ומי יוכל לדור במקום המזבח, 

שהוא מֹוְקֵדי עֹוָלם, שכתוב בו294: אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה"295. 

הצדיקים הדבקים בשכינה זוכים להתעצם, והכתוב מדמה אותם במשהו אליה: ְוָהָיה 
ָׂשִריד  ִיְהֶיה  ְוֹלא  ַוֲאָכלּום  ָבֶהם  ְוָדְלקּו  ְלַקׁש  ֵעָׂשו  ּוֵבית  ֶלָהָבה  יֹוֵסף  ּוֵבית  ַיֲעֹקב ֵאׁש  ֵבית 
ְלֵבית ֵעָׂשו ִּכי ה' ִּדֵּבר296. בפי חכמים נעשו ישראל הדבקים בשכינה אפילו 'אש אוכלה 

אש': 

כמה  אש,  אכלה  אש  הוא  ברוך  הקדוש  מה  ודומים.  הווים  הם  לבא  "לעתיד 
שכתב כי ה' אש אכלה הוא, אף הם הווים אש אכלה, כמה שכתב: והיה אור 

ישראל לאש וקדושו ללהבה )י' יז("297.

הצדיק	-	ֹהֵלְך	ְצָדקֹות	ְוֹדֵבר	ֵמיָׁשִרים	.	5
מהי דמות הצדיק הראוי לקרבת השכינה? הכתוב פורט את מעלותיה. צדיק זה אינו 
הוא  קבוע,  חיים  אורח  כוחו בשמירת  ומיוחדים,  הרואיים, מופלאים  מחולל מעשים 
ורודף צדק. הוא עושה זאת בכל הווייתו וחושיו: הליכה, דיבור, בידיו, אזניו  סר מרע 

ועיניו298.

294  ויקרא ו'.
295  רבנו בחיי, כד הקמח, חילול השם.

296  עובדיה א' יח.
297  פסיקתא רבתי י"א.

298  מהר"ל תפארת ישראל נ"ה: ר"ל כי אלו ששה הם גם כן השלמת כל האדם, ולכך זכר בהם ששה 
אברים הראשיים... ולכך אמר בא ישעיה והעמידן על שש כי באלו ששה דברים כאשר האדם הוא 
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אין זה אוסף מעלות מקרי, אלא הגדרה מסכמת של מהות הצדקות הראויה.  

דרש רבי שמלאי: תרי"ג מצות נאמרו למשה בסיני. בא דוד והעמידן על י"א. 
ישעיה  בא  ופועל צדק299.  הולך תמים תמים  וכו'  יגור באהלך  מי  ה'  שנאמר: 
והעמידן על שש. שנאמר: הולך צדקות ודובר מישרים וגו'. בא מיכה והעמידן 
על ג'. שנא': ומה ה' דורש ממך, כי אם עשות משפט ואהבת חסד והצנע לכת 
באמונתו  וצדיק  שנאמר:  אחת.  על  והעמידן  חבקוק301  בא  אלהיך300.  עם  עם 

יחיה302. 

חכמים לא הציגו אלטרנטיבה לתורה ולתרי"ג מצוות, אלא כללים ומידות יסוד, אותם 
התאימו למצבו של כל דור ומדרגתו:

אין הכונה לומר כי בעשית י"א מצות או ג' יקנה מן השלמות האנושי המדרגה 
שתושג מצד כל מצות התורה... היתה כונת כל הנביאים לעשות כללים שעל 
ידם תושג מדרגה גדולה מהשלמות קרובה למדרגה המושגת על כלל המצות 

אע"פ שאי אפשר שתעלהו למדרגה גדולה כמוה.

שלא  והם  למצות  כללים  ששה  עשה  ישעיה  כי  שש  על  והעמידן  ישעיה  בא 
יחטא האדם בפעל אבל יפעל הפעולות הטובות וזהו הולך צדקות. ושלא יחטא 
בדבור וזהו דובר מישרים. ושלא יחטא במחשבה וזהו מואס בבצע מעשקות, 
שהמואס הוא הפך החמדה שהיא בלב. ואחר כך אמר שלא יספיק שלא יחטא 
באחת מכל אלו אלא שאף הוא נזהר שלא להחזיק יד עוברי עבירה, וזהו נוער 
יד  כפיו מלתמוך  יקח שוחד אלא שנוער  די שלא  כי לא  כפיו מתמוך בשחד, 
מתרחק  הוא  שאף  אלא  עבירה  עוברי  יד  יחזיק  שלא  די  ולא  שוחד,  הלוקח 
וזהו אוטם אזנו משמוע דמים ועוצם  מראות ברע או מלשמוע המעשה הרע 

עיניו מראות ברע303. 

דמות הצדיק הזה אינה תיאורטית, אפשר שישעיהו שיווה לנגד עיניו את דמות המופת 
של אברהם, שכל התכונות האמורות כאן נתקיימו בו: 

"הולך צדקות זה אברהם שנאמר: ושמרו דרך ה' לעשות צדקה וגו'304. ודובר 

שלם בהם בכל האברים הראשיים אשר זכרנו מורה זה כי האדם הזה עצם טוב בעצמו, אשר כל 
עצמו הוא בטוב וראוי אל הדבוק הגמור בו יתברך ולא בחלק.

299  תהלים ט"ו.
300  מיכה ו'.

301  חבקוק ב' ד.

302  מכות כ"ג ב.
303  ספר העיקרים מ"ג ל'. 

304  בראשית י"ח יט.

מישרים: מישרים אהבוך305. מואס בבצע מעשקות: אם מחוט ועד שרוך נעל306. 
נוער כפיו מתמוך בשחד: הרימותי ידי אל ה'. הוא מרומים ישכון. ר' יהודה בר' 
סימון אומר: העלה אותו למעלה מכיפת הרקיע ואמר לו: הבט נא השמימה. 
אין אומרים הבט, אלא מלמעלה למטה. מצדות סלעים משגבו אלו ענני כבוד. 

לחמו נתן: ואקחה פת לחם307. מימיו נאמנים: יוקח נא מעט מים"308. 

מידותיו של אברהם הן יסודה ושורשה של האומה ולכן הן נר לרגליה וחלק מטבעה 
ְיַצֶּוה ֶאת ָּבָניו ְוֶאת ֵּביתֹו ַאֲחָריו ְוָׁשְמרּו ֶּדֶרְך ה'  ְיַדְעִּתיו ְלַמַען ֲאֶׁשר  ומהותה. ככתוב: ִּכי 
ַלֲעׂשֹות ְצָדָקה ּוִמְׁשָּפט. לפיכך דגם זה מוצג כאן לא כאידיאל מרוחק אלא כמודל ממשי 

לחיקוי: 

יגיעו מעשי למעשה אבותי אברהם  כל אחד ואחד מישראל חייב לומר: מתי 
יצחק ויעקב309.

שתיים משש הדרישות הללו הן ב'קום עשה', אך מרביתן ב'שב ואל תעשה'. אפשר 
להקבילן לחמש הדיברות האחרונות, שהן כולן 'לאוים': ֹהֵלְך ְצָדקֹות ְוֹדֵבר ֵמיָׁשִרים -  
לא תחמוד, ֹמֵאס ְּבֶבַצע ַמֲעַׁשּקֹות – לא תגנוב, ֹנֵער ַּכָּפיו ִמְּתֹמְך ַּבּשַֹׁחד – לא תענה ברעך 
גילוי   – ְּבָרע  ֵמְראֹות  ֵעיָניו  ְוֹעֵצם  – שפיכות דמים,  ָּדִמים  ֹמַע  ִמּׁשְ ָאְזנֹו  ֹאֵטם  עד שקר, 
ִיְׁשֹּכן,  ְמרֹוִמים  וביטחון: הּוא  ניתן פה במשורה, השגחה  עריות. גם שכרו של הצדיק 

ְמָצדֹות ְסָלִעים ִמְׂשַּגּבֹו, ַלְחמֹו ִנָּתן, ֵמיָמיו ֶנֱאָמִנים )טז(. 

מציבה  היא  היינו  הרע,  מן  והתרחקותו  הצדיק  של  זהירותו  את  מדגישה,  הרשימה 
את ה'נקיות' כמדרגה שאליה צריך לשאוף. אולם שלילת הרע לבדה רק משמרת את 

האדם מפני נפילה, היא לבדה לא תביא אותו אל ייעודו:

305  שיר השירים א' ד.
306  בראשית י"ד כג.
307  בראשית י"ח ה.

308  ילקוט שמעוני בראשית י"ח.
309  תנא דבי אליהו רבה כה. דגל מחנה אפרים, לך לך, ד"ה או: כי סיפורי מעשה אבות והליכתם תורה 
היא להורות לנו הדרך נלך בו והמעשה אשר נעשה כי כל אחד מחויב לומר מתי יגיעו מעשי למעשי 

אבותי הקדושים כמו שאמרו חז"ל.  
הוא תמוה האיך יכול כל אדם לבוא למדריגה והשגה של אברהם שהוא מרכבה לימין חסדו יתברך?   
כשהיה  עצמו  אדם  אותו  של  למעשיו  רק  עצמו  אברהם  למעשה  להגיע  הכוונה  אין  באמת  אבל 
בשורש של אברהם. כיון דכל אדם עשה כבר כל המצות בכוחו של אברהם ואם כן אינו צריך רק 

לשוב לשורשו ולכוחו של אברהם ולהוציא הדבר מכח אל הפועל )קדושת לוי וירא(.
פירוש יגיעו, כמו טיפה מים אל ים. כלומר, מעשה הקטנות זכה היא ביראת ה' - מגעת עד מעשי   

אבותינו שעשו בגדלות. והכל אחד )קול שמחה וירא(. 
בשם הרבי רבי בונם מפשיסחא: וכי איזה שוטה ידמה מעשיו למעשה אבות הקדושים? אך פירוש   
'יגיעו' - שיהיה למעשיו נגיעה ודביקות וחיבור במעשה אבות כו'. שיהיה להם קצת נגיעה, ופירש 

בזה מעשה אבות סימן לבנים )קול מבשר ח"א במדבר. ערוגות הבושם וירא(.
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"ראוי לתורה שיהיו בה מצות 'לא תעשה' אשר שומרים את הסדר שלא יהיה 
עובר החוק, כמו שראוי למלך שהוא שומר העם שלא יצא מן הסדר. וגם יש בה 

מצות עשה שהם השלמה לעולם"310. 

צדיקים המבקשים להסתופף בצל השכינה, לא יוכלו להסתפק בכך שלא עשו רע, אלא 
צריכים להתרומם ולהתעלות על ידי מעשים חיוביים ובונים311. הם זקוקים למצוות 

עשה שבתורה כדי להתקדם, לרומם את מידותיהם ולהשלים אותם. 

מי שמתאים לתיאור הצדיק השלם, יזכה מיד בתוצאה המבורכת: הּוא ְמרֹוִמים ִיְׁשֹּכן 
ְמָצדֹות ְסָלִעים ִמְׂשַּגּבֹו ַלְחמֹו ִנָּתן ֵמיָמיו ֶנֱאָמִנים. ֶמֶלְך ְּבָיְפיֹו ֶּתֱחֶזיָנה ֵעיֶניָך ִּתְרֶאיָנה ֶאֶרץ 

ַמְרַחִּקים.

יש כאן שורה של ברכות ומעלות: 

א. הּוא ְמרֹוִמים ִיְׁשֹּכן, כלומר הוא יהיה מוגן כאילו נמצא במגדל עוז312. הוא ישמור את 
מבצר האמונה כי לחמו ניתן, מימיו נאמנים. לא יירא מדבר רע כי ברעב יפדנו השם 

ממוות, ובמלחמה מיד חרב. 

ב. המדרש לוקח אותו אל המרומים ממש:

בשם רבי יוחנן: העלה אותו למעלה מכיפת הרקיע, הדא דהוא א"ל: הבט נא 
השמימה. אינו שייך לומר הבט, אלא מלמעלה למטה. מצדות סלעים משגבו, 

אלו ענני כבוד313.

ג. ואפשר שירמוז אל השכר הנפשי:

310  תפארת ישראל ד'.
311  אפשר להסב את דברי הנביא אל בעלי התשובה. לאלה גם שלילת הרע הופכת למעשה חיובי גדול. 
כאשר החוטא מתגבר על עצמו ואינו נופל, הוא מוכיח את רצינותו וכנות תשובתו. לפיכך ישעיהו 
ְוֹדֵבר ֵמיָׁשִרים, ואחר  מחלק את דבריו לשניים. בתחילה הציג את התביעה החיובית: ֹהֵלְך ְצָדקֹות 

הוסיף וכלל בדמות הצדיק גם את בעל התשובה, שמואס ברע, ומסלק ידיו מן השוחד. 
"אמר, שאם היות ששלמות האדם העצמי הוא בקום עשה, כי בו קבעה התורה שכר במצותיה, וגם   
החכם שם גדר האושר פועל הנפש כפי המעלה. ומזה הראוי לגור עם אלהיו ולהדבק בו, עם שהוא 
אש אוכלה הוא, אשר ילך צדקות וידבר מישרים, עם כל זה כבר יזכה לפעמים בשב ואל תעשה, וזה 
יהיה אשר קדם לו ההרגל או ההתחלה על המעשים הרעים ואחר ישב ויסירם מלבו, ובפגעו בם 
יכבוש עצמו ויעזבם. והוא מה שביאר בזכרו הענינים ההם אשר זכר, שהוא מבואר שהמואס בבצע 
מעשקות כבר אהב, וכן הנוער כפיו כבר דבק בידו מאומה, וכן האוטם כבר פתח והעוצם כבר פקח. 
ומזה למדנו כוונת המשורר במזמור: ה' מי יגור באהליך וגו' הולך תמים וגו', ואחר כך לא רגל  לשונו 
לא עשה לרעהו רעה וגו', כספו לא נתן בנשך וגו'. כי השלילות כלם הם המעשים החזקים בבעלי 
התשובה, על הדרך שאמרנו, ולזה לא אמר בסוף: נזהר מאלה לא ימוט לעולם, אלא: עושה אלה, 

שכיון שישב ולא עבר הרי הוא ודאי עשה מצוה ומעשה גמור  )עקידת יצחק ק'(.
312  ייתכן שהכתוב רומז למקום מוגדר, הוא ישכון בציון, שנקראת מרום, שנאמר: ובאו ורננו במרום 

ציון ירמיה ל"א יא, וכתיב:  ִנְׂשָּגב ה' ִּכי ֹׁשֵכן ָמרֹום ִמֵּלא ִצּיֹון ִמְׁשָּפט ּוְצָדָקה )ה(. 
313  בראשית רבה מ"ח ו'. 

ונותנה תחת כסא הכבוד?  ומושיבה  ומנין לצדקה שהיא מעלה את הנשמה 
שנאמר: הוא מרומים ישכון314. 

ד. ֶמֶלְך ְּבָיְפיֹו, הצדיק רואה את 'המלך ביופיו' קרוב ונגיש, ולרשעים הוא נראה מאיים 
כ'אש אכלה': ולפי שהרשעים ההם שקראם חטאים וחנפים קראו להקדוש ברוך הוא, 
ֵאׁש אֹוֵכָלה, על שם מניעת העבודה אצלם, ועל שהם מתרחקים ממנו יתעלה כמתרחק 
מאש אוכלה שלא ישרף, ומפני זה יקראנו הנביא ֶמֶלְך ְּבָיְפיֹו, לומר שאין העבודה קשה 
ונמנעה, אבל היא קלה ואפשרית. יוכל העובד להתקרב אליו לראותו בעין השכל, וישמח 

ויהנה בראייתו כאדם ששמח ונהנה בראיית המלך ביפיו. וזהו שקראו ֶמֶלְך ְּבָיְפיֹו. 

ה. ומה שאמר: ִּתְרֶאיָנה ֶאֶרץ ַמְרַחִּקים. כלומר, תראה עונש אותם החטאים והחנפים 
רשעים  ושלומת  כלשון:  'ִּתְרֶאיָנה'  ולשון  בעיניהם.  ונמנעת  עליהם  קשה  שהעבודה 
תראה. וכן תרגם יונתן: יתיקר שכינת מלך מלכיא בתושבחתיה יחזיין עיניך תסתכל 

ותחזי בנחתי תרע גיהנם315.

ֶמֶלְך	ְּבָיְפיֹו	ֶּתֱחֶזיָנה	ֵעיֶניָך	.	6

~ קנאת ה' לירושלים ותפארתה יז-כד

ה ֵאיָמה  ָך ֶיְהּגֶ ים: )יח( ִלּבְ ְרֶאיָנה ֶאֶרץ ַמְרַחּקִ ֱחֶזיָנה ֵעיֶניָך ּתִ ָיְפיֹו ּתֶ )יז( ֶמֶלְך ּבְ

ִלים: )יט( ֶאת ַעם נֹוָעז לֹא ִתְרֶאה  ְגּדָ ַאֵּיה סֵֹפר ַאֵּיה ׁשֵֹקל ַאֵּיה סֵֹפר ֶאת ַהּמִ

יָנה:  מֹוַע ִנְלַעג ָלׁשֹון ֵאין ּבִ ְ ָפה ִמּשׁ ַעם ִעְמֵקי ׂשָ

ֶמֶלְך ְּבָיְפיֹו ֶּתֱחֶזיָנה ֵעיֶניָך )יז(. מי הוא המלך המדובר, יופיו של מלך בשר ודם, או גדולתו 
של מלך מלכי המלכים? 

הפסוק מכוון אותנו הרחק: ִּתְרֶאיָנה ֶאֶרץ ַמְרַחִּקים. אך בהמשך הוא מדבר קרוב קרוב: 
ם ָנֶוה ַׁשֲאָנן ֹאֶהל ַּבל ִיְצָען ַּבל ִיַּסע ְיֵתֹדָתיו  ֲחֵזה ִצּיֹון ִקְרַית מֹוֲעֵדנּו ֵעיֶניָך ִתְרֶאיָנה ְירּוָׁשלִַ
ָלֶנַצח ְוָכל ֲחָבָליו ַּבל ִיָּנֵתקּו. העולים לירושלים יזכו לראות את יופיה של עיר הממלכה, 

314  תנא דבי אליהו זוטא א'. נתיבות עולם נתיב הצדקה ב: מרומים ישכון הוא המעלה העליונה. מצדות 
סלעים משגבו כלומר החוזק והתוקף, והדבר שיש לו החוזק אינו בטל. ולאלו שני דברים ראויה 
הצדקה. כי הנצחית מפני שהוא נותן צדקה ומשפיע לעני החיים ולכך משפיע אליו השם ית' גם 
כן החיים ממקור החיים אשר אין לו הפסק לנצח נצחים. ומה שבעל הצדקה מתעלה למעלה, כי 
מצד שבעל הצדקה משפיע אל המקבל, וכל משפיע מצד שהוא משפיע אל המקבל יש לו מעלה 
עליונה שהוא משפיע אל אחר, ולכך הוא זוכה אל התרוממות, וזה שאמר קרנו תרום בכבוד. וכן 
אמרו )פסחים קי"ח, א'( בזה הלשון על השם ית': שהוא יושב במרומו של עולם ומחלק מזונות לכל 

בריה. הרי כי אל המשפיע ראוי התרוממות.
315  כד הקמח, חילול השם.
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את טובה ושלוותה. בעיני הנביא בניין ירושלים ותפארתה, אינו עומד בפני עצמו, אלא 
קיימת זהות מוחלטת בין ירושלים להופעת קונה: ִּכי ה' ֹׁשְפֵטנּו ה' ְמֹחְקֵקנּו ה' ַמְלֵּכנּו 

הּוא יֹוִׁשיֵענּו.

ֶמֶלְך  איברים.  שני  זה  לפסוק  )יז(:  ַמְרַחִּקים  ֶאֶרץ  ִּתְרֶאיָנה  ֵעיֶניָך,  ֶּתֱחֶזיָנה  ְּבָיְפיֹו  ֶמֶלְך 
ְּבָיְפיֹו, הוא כאן ועכשיו, ִּתְרֶאיָנה ֶאֶרץ ַמְרַחִּקים, היא ראיית תהליכי הגאולה המורכבים 
והארוכים. ייתכן מצב שהמלך ניצב לפנינו ביופיו אך עינינו לא תראנה אותו, כי הפתיע 
אותנו והופיע בלבוש לא צפוי. הפסוק לא מבטיח לאדם עיני נץ המסוגלות לזהות את 
ְּבָיְפיֹו, צריך שהאדם יפתח את עיניו  ֶמֶלְך  הדברים. הדבר תלוי בו, כדי לזכות לראות 
ויתבונן על מעשי הבורא בעין יפה. לראות את נפלאות מהלכי ה"מלך", גדולת ממלכתו 
וגילויה המופלאים. אם יכיר למלך טובה על האתחלתא המופלאה, יזכה להמשך: ֲחֵזה 
ם ָנֶוה ַׁשֲאָנן ֹאֶהל ַּבל ִיְצָען ַּבל ִיַּסע ְיֵתֹדָתיו ָלֶנַצח  ִצּיֹון ִקְרַית מֹוֲעֵדנּו ֵעיֶניָך ִתְרֶאיָנה ְירּוָׁשלִַ

ְוָכל ֲחָבָליו ַּבל ִיָּנֵתקּו.

ֵעיֶניָך. המשנה למדה מכאן היתר לרחיצת פני המלך אפילו ביום  ֶּתֱחֶזיָנה  ְּבָיְפיֹו  ֶמֶלְך 
אינה  המלכות  ֵעיֶניָך316.  ֶּתֱחֶזיָנה  ְּבָיְפיֹו  ֶמֶלְך  דכתיב,   – מלך?  טעמא  "מאי  הכיפורים: 
נסתרת, היא אינה יכולה להתכנס ולקיים עוצמה פנימית, כי אז אינה מלכות. על המלך 
להתגלות במלוא יופיו לעיני נתיניו, והופעת המלכות בכל הדרה הינה דבר מהותי 317.

316  משנה יומא ח' א' ע"ח ב.
דב  )הדברים הבאים על פי הרב  רומזת לדרוש פנטסטי פיוטי  . מלבד ההלכה כפשוטה, המשנה   317

ברקוביץ, פנטסיה על המלך והכלה, אתר בית אב(: 
המשנה קשרה כאן באופן מתוחכם את "המלך" עם "הכלה": ְוַהֶּמֶלְך ְוַהַּכָּלה ִיְרֲחצּו ֶאת ְּפֵניֶהם ביום   
הכיפורים יש קשר פנימי בין המלך והכלה. המלך והכלה קשורים יחד ליום הכיפורים, שהרי 'לא 
היו ימים טובים לישראל כט"ו באב ויום הכיפורים': "צאנה וראינה בנות ציון, במלך שלמה, בעטרה 
שעיטרה לו אמו ביום חתונתו, וביום שמחת לבו. "ביום חתונתו", זה מתן תורה; "וביום שמחת לבו", 
זה בניין בית המקדש" תענית ל' ב. אין אלה 'מלך וכלה' סתמיים. יום הכיפורים שבמקדש מחבר 
את 'המלך והכלה', את 'מלכו של עולם' אל 'כלתו' שלו, וגורם לחידוש ברית האהבה ביניהם. הנה, 

המלך והכלה. 
והרחיצה מהי? ההיטהרות מן החטא. כדברי דוד בוידויו: "הרב)ה( כבסני מעוני, ומחטאתי טהרני...   
הן בעוון חוללתי, ובחטא יחתמני אמי... תחטאני באזוב ואטהר, תכבסני ומשלג אלבין"תהלים נ"א. 
הכלה האנושית צריכה לרחוץ את פניה, "שלא תתגנה על בעלה", היינו בהקשר זה הסרת העוונות, 

החטאים והפשעים של עם ישראל, לפני המלך, ה'.
אבל מהו הדימוי המסתתר מאחורי ההיתר למלך לרחוץ את פניו ביום כיפור? איזה 'ניקיון' נדרש   
בגלל מצב הכלה.  ועוון שלו, אלא  בגין חטא  לא  פני המלך מוסתרות  עולם?  חלילה למלכו של 
וכאשר הכלה מתנקה מסיאובה, יחזור המלך להאיר את פניו אליה. ישעיהו מתאר מציאות מתוקנת 
ְמֹחְקֵקנּו, ה'  ֹׁשְפֵטנּו, ה'  ִּכי ה'  זו אחרי כיבוס העוונות, מציאות של קשר אל ה', וחיים ללא חטא: 

ַמְלֵּכנּו הּוא יֹוִׁשיֵענּו )כב(. הוא יושיע אותה, הן מעצמה והן מנוגשיה. 
כאשר עמד המקדש על מכונו והכהן הגדול יצא מבית קודש הקדשים בשלום ובלי פגע, היה "סדר   
ורגליים', אלא כל עבודות היום  ידיים  'חמש טבילות ועשרה קידושי  הרחיצה" הזה ברור. לא רק 
שבמקדש: הקטרת הקטורת לפני ולפנים, זריקת דם הקרבנות, השעיר המשתלח, כולם הסירו את 

ֲחֵזה	ִצּיֹון	ִקְרַית	מֹוֲעֵדנּו	.	7

ל ִיְצָען  ֲאָנן אֶֹהל ּבַ ַלִם ָנֶוה ׁשַ )כ( ֲחֵזה ִצּיֹון ִקְרַית מֹוֲעֵדנּו ֵעיֶניָך ִתְרֶאיָנה ְירּוׁשָ

יר ְיהָֹוה ָלנּו  ם ַאּדִ י ִאם ׁשָ ֵתקּו: )כא( ּכִ ל ִיּנָ ע ְיֵתדָֹתיו ָלֶנַצח ְוָכל ֲחָבָליו ּבַ ל ִיּסַ ּבַ

יר לֹא ַיַעְבֶרּנּו:  ִיט ְוִצי ַאּדִ ֶלְך ּבֹו ֳאִני ׁשַ ל ּתֵ ְמקֹום ְנָהִרים ְיאִֹרים ַרֲחֵבי ָיָדִים ּבַ

ׁשּו  ִנּטְ )כג(  יֵענּו:  יֹוׁשִ נּו הּוא  ַמְלּכֵ ְיהָֹוה  ְמחְֹקֵקנּו  ְיהָֹוה  ׁשְֹפֵטנּו  ְיהָֹוה  י  ּכִ )כב( 

ְזזּו  ְסִחים ּבָ ה ּפִ ָלל ַמְרּבֶ ק ַעד ׁשָ ְרׂשּו ֵנס ָאז ֻחּלַ ל ּפָ ְרָנם ּבַ ל ְיַחְּזקּו ֵכן ּתָ ֲחָבָלִיְך ּבַ

א ָעוֹן:  ּה ְנׂשֻ ב ּבָ ֵכן ָחִליִתי ָהָעם ַהּיׁשֵ ַבז: )כד( ּוַבל יֹאַמר ׁשָ

ם.  מדוע חשובה כל כך ראיית טוב ירושלים  ֲחֵזה ִצּיֹון ִקְרַית מֹוֲעֵדנּו ֵעיֶניָך ִתְרֶאיָנה ְירּוָׁשלִַ
גדולתה ועוצמתה?

כמה  כך  על  חוזר  והכתוב  לראותה.  זכה  אבל  הארץ,  אל  להיכנס  זכה  לא  רבנו  משה 
פעמים: א. "עלה אל הר העברים הזה הר נבו וכו' וראה את ארץ כנען אשר אני נותן לבני 
ישראל לאחוזה"318. ב. "כי מנגד תראה את הארץ ושמה לא תבוא" 319. ג. "ויראהו ה' את 

כל הארץ"320. ד. "הראיתיך בעיניך, ושמה לא תעבור"321. 

מה התועלת בראייה לעצמה, ומה התנחומים בכך?

המסך מן העיניים, וגילו לעיני כול את עומק אחדות תשתית הבריאה. אבל איך מחדשים את קשר 
האהבה, ומגלים פני מלך וכלה לאחר החורבן? 

התנאים בסוף מסכת יומא מציעים שלושה סוגים של "רחיצת פנים". אחת נעשית על ידי האדם   
בווידוי ותשובה; שניה 'ממרקת' וצורפת אותו מחוצה לו, על ידי מיתה וייסורים; והשלישית היא 

התקשרות לשורש הסליחה והרחמים, התמסרות לעיצומו של יום הכיפורים.
רבי סיים את מסכת יומא בהבנה של משמעות המילים המכוננות את הטהרה, "לפני ה' תטהרו"   
ויקרא ט"ז ל. לפי רבי אלעזר בן עזריה: "עבירות בין אדם למקום – יום הכיפורים מכפר, בעבירות בין 
אדם לחברו – אין יום הכיפורים מכפר, עד שירצה את חברו". כלומר, 'הכלה רוחצת את פניה'. על 
האדם לסלק את החטא, במפגש פנים אל פנים עם האחר שנפגע ממנו, או עם הקדוש ברוך הוא 
לגבי חטאים שנוגעים לשמים. ר' עקיבא מסיים במים: "אשריכם ישראל! לפני מי אתם מטהרין? 
מי מטהר אתכם? אביכם שבשמים, שנאמר, 'וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם' יחזקאל ל' כה. 
ואומר, 'מקווה ישראל ה' ירמיהו י"ז יג – מה מקווה מטהר את הטמאים, אף הקדוש ברוך הוא מטהר 
את ישראל". לרבי עקיבא 'המלך הוא שרוחץ את פני הכלה'. "לפני ה'" מתאר תנועה נפשית של 
התבטלות, והתעטפות במציאות המחייה את האדם, והתמורה מתחוללת בשורש קיומו העליון, 

כמו בטבילה במקווה. 
318  דברים ל"ב מט.
319  דברים ל"ב נב.
320  דברים ל"ד א.
321  דברים ל"ד ד.
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ישראל  ארץ  כלל  רואים  ואין  ישראל  בארץ  שיושבים  אדם  בני  דכמה  "הענין 
בעיניהם, כי סגר מהם פנימיות דארץ ישראל. 'זכו, ארץ ישראל'. 'לא זכו, ארץ 
כנען'322. ולזה צריך סייעתא דשמיא שיקלוט אותו ארץ ישראל, שיזכה להבחין 

ולשבוע מטובה הרוחני323. 

הראייה אינה הבטה טכנית, אלא הבנה, מודעות והכרה, היא נותנת לדבר את משמעותו. 
על כן אפשר לשבת בתוך הארץ ואף על פי כן לא לראות אותה ולא להיות בה. ואפשר 

להפך, להיות מחוצה לה, לראות אותה ולחוות את קדושתה ומעלותיה. 

לפי גודל התשוקה והקשור של האדם לארץ ישראל, הרי רעיונותיו מזדככים 
את  "שמחו  לראותה.  שמצפה  מי  כל  על  החופף  ישראל  דארץ  אוירא  מיסוד 

ירושלים וגילו בה כל אוהביה"324.

יצאו  אשר  ישראל  בני  מסעי  "אלה  המציאות:  בנפתולי  ארוך  מסע  הינם  האדם  חיי 
צורך  ירידה  שהן  ונסיגות  ומורדות,  מעלות  בהם  יש  אלה  מסעות  מצרים"325.  מארץ 
עלייה וחלק מן ההתקדמות. העם עבר דרך כל התחנות הללו כשהוא צועד לקראת 
גאולתו השלמה, ושם "המנוחה והנחלה". הפסוק שלנו מדגיש את הקביעות והאחיזה: 

"בעולם הזה היו ישראל נוסעים וחונים – ממסע למסע וממקום למקום – אבל 
לעתיד לבא הקדוש ברוך הוא יבנה להם בית בציון, ונטעים בתוכה, ואינם זזים 
ָלֶנַצח  ְיֵתֹדָתיו  ִיַּסע  ִיְצָען ַּבל  ָנֶוה ַׁשֲאָנן ֹאֶהל ַּבל  ם  ְירּוָׁשלִַ ממנו לעולם, שנאמר: 

ְוָכל ֲחָבָליו ַּבל ִיָּנֵתקּו326.

ר' נחמן הוסיף לפסוק הזה מדרש פליאה, ודרש: "ֲחֵזה ִצּיֹון ִקְרַית מֹוֲעֵדנּו – ראשי תיבות 
רומזים  וירושלים,  הללו, המתארים את המקדש  הגאולה  כלומר, פסוקי  מצח"ק"327. 

באופן עמוק לצחוק פנימי. 

322  זהר ח"א ע"ג א.
323  ר' עקיבא יהוסף שלזינגר "תורת יחיאל", אתחנן, יב. עדת המרגלים נענשה בדבר זה עצמו: "כי כל 
האנשים הרואים את כבודי ואת אותותי אשר עשיתי במצרים ובמדבר וכו' אם יראו את הארץ אשר 
נשבעתי לאבותם, וכל מנאצי לא יראוה!" במדבר י"ד כא-כג. העונש הוא שלא יבואו, מה מוסיף 

ש"לא יראוה"?
אולם ראיית משה רבנו את הארץ, בטרם מותו, הייתה פנימית, הוא ראה לא רק את צורתה, את   
אזוריה השונים, אלא גם את תכונותיהם המיוחדות: "את ארץ הגלעד, ואת ארץ אפרים ומנשה, ואת 
כל ארץ יהודה עד הים האחרון ואת הנגב ואת הככר בקעת הירדן. "'וראה בעיניך' פירושו כמו, 'ולבי 
ראה הרבה חכמה' קהלת א' טז. משה זכה וראה, אע"פ שהיה בחו"ל, להשגת פנימיות ארץ ישראל".

324  אורות, ארץ ישראל ד'. 
325  במדבר ל"ג א; ג.

326  מדרש הובא בתו"ש במדבר ל"ג אות לח.
327  צבי מרק, "מיסטיקה ושגעון ביצירת ר' נחמן מברסלב", מן השיחות שדיבר רבי נחמן לאחר "מעשה 

ממלך ענו". סיפורי המעשיות, הקדמה ראשונה, עמ' ו.

אבי האומה נקרא ִיְצָחק בצו השכינה, עדות לכך שהדרך ההיסטורית של ישראל היא 
במהותה נגד זרם המציאות, ועל כן היא מצחיקה ולא ריאלית: 

אשר  סגולה,  יחידי  שני  אותם  ושרה,  אברהם  של  ה"יומרה"  את  העולם  "ידע 
העיזו לשחות נגד זרם הזמן. הן ידע את העזתם - תקוותם, שיעלה בידם לעצור 
את הזרם האדיר הזה ולהוביל אותו לתוך אפיק אחר! ועתה עוד יומרה מגוחכת 
זו - להרכיב את כל העזתם - תקוותם על נטע רך שניטע - באחור - זמן כזה! 
מהלומה אחת - וכל התקוה תיקבר לעד בעודה באיבה! כלום נתמה על בני 
הדור, שלא יכלו להימנע מחיוך של לעג בהביטם אל עריסתו של עם ישראל? 
הן עד היום שמים ללעג ולקלס את היומרות החובקות - עולם של עם ישראל, 
עם עולם, - אלה אשר לבורא - עולם אין מקום בחישוביהם לגבי מאורעות 
זה.  במצב  היהודים,  אנו  העמדנו,  מלכתחילה  עולם!   - והליכות  ההיסטוריה 
בן - אברהם הראשון נקרא "יצחק", ובשם זה ייקרא עד שתימלאנה התקוות, 
שיסודן בהשגחת הבורא והבטחותיו. אז, רק "אז - ימלא שחוק פינו"328, בפינו 
יהיה הצחוק האחרון - שהרי השם הוא "יצחק": הוא יצחק! והצחוק הזה לא 
יהיה "צחוק", אלא "שחוק" - העולה במתינות כהבל-פה בחיוך של שמחה"329.

לא רק ההיסטוריה מצחיקה, אלא יש משהו מבדח אפילו בתכני הקודש. מעשיו של 
האדם אינם כלום לפני המקום. גם לא המקדש: ִּכי ַהֻאְמָנם ֵיֵׁשב ֱאֹלִהים ַעל ָהָאֶרץ, ִהֵּנה 
ַמִים ֹלא ְיַכְלְּכלּוָך, ַאף ִּכי ַהַּבִית ַהֶּזה ֲאֶׁשר ָּבִניִתי330. הפער בין האדם  ַמִים ּוְׁשֵמי ַהּׁשָ ַהּׁשָ
לקונו כה גדול, שכל מאמציו ומעשיו להתקרב נשארים מגוחכים. אך כיוון שזה רצון 

בוראו, מעשיו אלה מביאים שמחה. ככתוב בזוהר )בתרגום(: 

"כהניך ילבשו צדק וחסידיך ירננו... שמי שמזמן המלך ישנה מעשיו כדי לתת 
שמחה למלך, אם דרך המלך שמשמחים אותו בדחנים הדיוטות, יסדר לפניו 
בדחנים שרים ודוכסים, ואם לא אין הוא בדיחות המלך... וחסידיך ירננו – לוויך 
דוד, שהזמין אותו  ועכשיו  לווים הם מבדחי המלך,  לו, שהרי  צריך  ירננו היה 

למנוחה, עושה כהנים וחסידים שיהיו הם מבדחי המלך"331.

האדם הפך את הקרבנות לממש ועיקר, והנביא, כמו הבדחן, העמיד מול העולם מראה 
התמונה  מן  משהו  דווקא  הזאת  המראה  מציגה  מעוות,  שהעולם  כיוון  אך  מעוותת, 

הישרה, הקריקטורה חושפת את השקר, ומקרבת אותנו אל האמת. 

328  תהלים קכ"ו ב.
329  רש"ר הירש בראשית כ"א ו.

330  מלכים-א ח' כז.
331  זוהר ח"א קמ"ח ב. צבי מרק שם עמ' 372. ראה גם שיחות הר"ן, נ"א, וליקוטי מוהר"ן קמא, רמה.
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ִצי	ַאִּדיר	ֹלא	ַיַעְבֶרּנּו.	8
התיאור של תפארת ירושלים בעת הגאולה סוגר מעגל. המצור האשורי תואר לעיל 
כשיטפון עז שיציף את ירושלים )ח' ו-ז(. והנה בעתיד יבוא התיקון השלם, ירושלים 
שוב מוקפת נהרות שוצפים: ִּכי ִאם ָׁשם ַאִּדיר ה' ָלנּו ְמקֹום ְנָהִרים ְיֹאִרים ַרֲחֵבי ָיָדִים ַּבל 
ֵּתֶלְך ּבֹו ֳאִני ַׁשִיט ְוִצי ַאִּדיר ֹלא ַיַעְבֶרּנּו )כא(. אך נהרות אלה יהיו לטובתה, הם יבטיחוה 

ויגוננו עליה, וצי אדיר לא יוכל לעבור בהם ולהתנכל לה. 

אך  אגירה,  ובריכות  בורות  נפתוח,  מי  השילוח,  מעיין  מעטים,  היו  בירושלים  המים 
הנביאים מתארים אותה לעתיד לבוא כעתירת מים. ולא רק לעצמה, אלא מים רבים 
יצאו מן העיר ויחיו את המדבר ואת ים המלח. בדומה לנהר היוצא מעדן ומשקה את 
הגן כולו, כך תהיה ירושלים לעולם: ִּכי ִנַחם ה' ִצּיֹון ִנַחם ָּכל ָחְרֹבֶתיָה ַוָּיֶׂשם ִמְדָּבָרּה ְּכֵעֶדן 
ְוַעְרָבָתּה ְּכַגן ה' ָׂשׂשֹון ְוִׂשְמָחה ִיָּמֵצא ָבּה ּתֹוָדה ְוקֹול ִזְמָרה )נ"א ג(. הארץ תחזור להיות 
גן עדן, תלותה בגשם תיפסק, דווקא הגויים )מצרים( יצטרכו לו, כאמור: "והיה אשר 
לא יעלה מאת משפחות הארץ אל ירושלים להשתחוות למלך ה' צבאות ולא עליהם 

יהיה הגשם"332.

על  ה'  מלכות  גילויי  יחד  שלובים  בתהילים  רבות333.  פעמים  במקרא  חוזר  כזה  חזון 
המים, בירושלים, במקדש ובעולם: ֶיֱהמּו ֶיְחְמרּו ֵמיָמיו ִיְרֲעׁשּו ָהִרים ְּבַגֲאָותֹו ֶסָלה. ָנָהר 
ְּפָלָגיו ְיַׂשְּמחּו ִעיר ֱאֹלִהים ְקֹדׁש ִמְׁשְּכֵני ֶעְליֹון334. קֹול ה' ַעל ַהָּמִים ֵאל ַהָּכבֹוד ִהְרִעים ה' 
ַעל ַמִים ַרִּבים. ּוְבֵהיָכלֹו ֻּכּלֹו ֹאֵמר ָּכבֹוד. ה' ַלַּמּבּול ָיָׁשב ַוֵּיֶׁשב ה' ֶמֶלְך ְלעֹוָלם335. ושוב: ה' 
ָמָלְך ֵּגאּות ָלֵבׁש ָלֵבׁש ְיֹהָוה ֹעז ִהְתַאָּזר... ָנְׂשאּו ְנָהרֹות ה' ָנְׂשאּו ְנָהרֹות קֹוָלם ִיְׂשאּו ְנָהרֹות 
ָּדְכָים. ִמֹּקלֹות ַמִים ַרִּבים ַאִּדיִרים ִמְׁשְּבֵרי ָים ַאִּדיר ַּבָּמרֹום ה'. ֵעֹדֶתיָך ֶנֶאְמנּו ְמֹאד ְלֵביְתָך 

ַנֲאָוה ֹקֶדׁש ה' ְלֹאֶרְך ָיִמים336. 

ְיֹאִרים	ַרֲחֵבי	ָיָדִים	.	9
פרשה זו המתארת את הגאולה העתידה, נדרשה הרבה על ידי הגאון ותלמידיו בספר 

'קול התור'337.  

332  זכריה י"ד יז.
333  יחזקאל מ"ז. יואל ד' יט. זכריה י"ד ח. 

334  תהילים מ"ו ד-ה.
335  תהילים כ"ט ג, ט, י.

336  תהילים צ"ג א ג-ה. 
ִצּיֹון ִקְרַית מֹוֲעֵדנּו" )כ( "מֹוֲעֵדנּו" היינו מועד הגאולה. נקט הפסוק לשון תרגום "חזה", ולא  337  "ֲחֵזה 
"ראה", כדי לרמוז על רחל שיוצאה מחזה דז"א, והכוונה היא שהדבר צריך לבוא באתערותא דלתתא, 
מן הארץ. כאשר 'עיניך תראינה' את ירושלים שהיא 'נוה שאנן', על ידי העשייה באתערותא דלתתא, 

אז תבוא האתערותא דלעילא של 'חזה ציון קרית מועדנו'.

"הרחבה במימי הארץ, במובן האמור: ְמקֹום ְנָהִרים ְיֹאִרים ַרֲחֵבי ָיָדִים. ועל פי האמור: 
"זה הים גדול ורחב ידים"338, ועל פי האמור: "ברחובות פלגי מים"339. ולמה נכללו כל 
הסגולות הטובות של ארץ ישראל במצות הרחבה? מפני שמלת "הרחבה" היא לעומת 
כידוע בסוד תורת הקבלה שבהרבה דברים, הקללה נהפכת  )חורבן(,  מלת "החרבה" 
זה עשה  "זה לעומת  כונת חז"ל  ועפ"י  ידי שנוי סדר האותיות של המלה,  לברכה על 

אלקים" וכו' טוב לעומת רע, הרחבה לעומת החרבה.

רחבות הידיים המוזכרת כאן בפסוק היא עניין מהותי ומרכזי בתהליך הגאולה. שהרי 
וברוח.  בגוף  נכות  לישראל  שגרמה  והקטנות  הצמצום  הסגירות,  היא  הגלות  מארת 
הגאולה תשחרר את העם מכלאו, את הנפש ממסגרותיה, ותביא להרחבת אופקים 

ולהתרחבות מחשבתית, על כן צריך לשאוף להתרחבות בכל רובד אפשרי340. 

לכל הוגה יש צורך נפשי עמוק להשתחרר מן המיצר ולצאת אל המרחב, אל חופש 
הרוח והרעיון: 

338  תהלים ק"ד.
339  משלי ה'.

340  קול התור, שער באר שבע. אין הכוונה לגודל מידתה של ארץ ישראל, שהרי הרבה ארצות בעולם 
גדולות יותר ממנה, אלא הכוונה להתרחבות סגולות הטוב שבה כאן מנו שורה ארוכה של הרחבות: 
א. התרחבות בתורה ומעשים טובים. במובן האמור: "ברוך מרחיב גד", שפירושו הוא מזל טוב, ואין   
טוב אלא תורה ומצוות. ועל פי הכתוב "רחבה מצוותך מאד" תהלים קי"ט. וכאמור )שם( "ואתהלכה 

ברתבה כי פקודיך דרשתי". 
ב. ברחבה היינו ארץ ישראל, על פי הכתוב: "ארץ טובה ורחבה", הרחבה בחכמת התורה וישראל   

במובן האמור )איוב י"א( "ארכה מארץ מדה ורחבה מני ים".
ג. הרחבה מצרה ומצוקה כאמור "בצר הרחבת לי", "מן המיצר קראתי יה ענני במרחב יה".  

ד. הרחבה בהתעלות הקדושה במובן האמור )יחזקאל מ"א( "ורחבה ונסבה למעלה למעלה".  
ה. הרחבה בברכת הארץ על פי האמור )ישעיה ל'( "כר נרחב", בנוסח הפסוק "ונתן מטר זרעך אשר   

תזרע את האדמה ולחם תבואות האדמה והיה דשן ושמן ירעה מקניך ביום ההוא כר נרחב".
ו. התרחבות על כל גבולי הארץ על פי האמור )שמות ל"ד( "והרחבתי את גבולך", "ואם ירחיב ה'   
אלקיך וכו' ונתן לך את כל הארץ" וכו', ועל פי הכתוב "ברוך מרחיב גד" שעפ"י המדרש וברש"י על 
פסוק זה נאמר זה גם על הרחבת הגבולות. ועפ"י דרשת רבותינו: עתידה ירושלים להתפשט וכו', 

עתידה ירושלים להתרחב וכו'. 
ז. התרחבות וביטחון בכל צעד וצעד על פי האמור )שמואל-ב כ"ב( "תרחיב צעדי תחתני ולא מעדו   

קרסלי", וכאמור )דברים י"ב( "כי ירחיב ה' את גבולך".
בני  ידי  על  תחילה  נעשית  כשהפעולה  רק  באות  הרחבה  בברכת  הכלולות  היקרות  הסגולות  כל   
ישראל עצמם באיתערותא דלתתא כפי שאומר הכתוב "הרחיבי מקום אהליך", וכפי שנאמר ביצחק 
מן  ההרחבה  ברכת  באה  כך  ואחר  הבאר  ובחפירת  האדמה  בזריעת  התחיל  בעצמו  שהוא  אבינו 
השמים. וכמו שנאמר: "יצו ה' אתך את הברכה באסמיך ובכל משלח ידיך", "יפתח ה' לך את אוצרו 
הטוב את השמים לתת מטר ארצך בעתו ולברך את כל מעשי ידיך". כל פעולה ופעולה של מעשי 
הרחבה באתערותא דלתתא הנמנים לעיל מושכת שפע עליון מהמרחב העליון שהוא ירושלים של 

מעלה הנקראת "מרחבי-מרום" ומקרבת את הגאולה.
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"המחשבה העליונה צריכה רחבות, מה אני רואה בחזון, אנו רואים את המחשבה 
העליונה, המחשבה הכוללת כל, המחשבה שכל העצמה וכל המילוי של כל בה 
הוא. רואים אנו, שכל הפלגים הגדולים ממנה משתפכים, ומהפלגים יוצאים 
והזרמים  זרמים,  מהשטפים  שטפים,  מהנחלים  נחלים,  מהנהרים  נהרים, 
והצנורות מתחלקים להמון אלפי רבבות  מתחלקים גם הם לצנורות קטנים, 
לאין קץ של קנוקנות, מריקים שפעות, רצון חיים ומחשבה. לפעמים צר מאד 
הקנוקנות  של  בשרשיהם  הנשמה  אז  נאחזת  הקנוקנות,  בין  לשוט  המקום 
הדקים, בצנורות, ואם הצנור גם הוא צר, נאחזת היא בזרם, ואם הזרם צר הוא 
בנחל,  נאחזת  היא  הרי  צר,  הוא  השטף  ואם  בשטף,  נאחזת  היא  הרי  לפניה, 
בפלג  היא  נאחזת  לה,  יצר  הנהר  גם  ואם  בנהר,  היא  נאחזת  הנחל,  צר  ואם 
אלהים מלא מים, המחובר למחשבה של בלי מצרים, ששם הוא מקום יאורים 
רחבי ידים. והשפע האחרון הנוזל מהקנוקנות נובע בדרך זה מהמקור הראשי 
לשכן  אמר  וד'  לצפות,  עין  כל  תלא  מזה  שלמעלה  העליונה,  המחשבה  של 

בערפל"341.

10	 ה'	ַמְלֵּכנּו	הּוא	יֹוִׁשיֵענּו.
ה'  במלכות  אלא  אותה,  שיקיפו  בנהרות  לא  גם  בכוחה,  לבטוח  תוכל  לא  ירושלים 
יֹוִׁשיֵענּו )כב(. הפסוק מדגיש  ַמְלֵּכנּו הּוא  ְמֹחְקֵקנּו, ה'  ִּכי ה' ֹׁשְפֵטנּו, ה'  שמתגלה בה: 
את הטוטאליות של מלכות ה'. כל שלוש רשויות השלטון המוכרות לנו היום: הרשות 
הוא. לא  ברוך  הקדוש  כולן של  המבצעת342,  והרשות  המחוקקת  הרשות  השופטת, 

העם הוא מקור הכוח והסמכות השלטונית אלא השכינה. 

שלושת  לביצוע  שונים  אנשים  למנות  וחייבה  הרשויות"  את  "הפרידה  התורה 
התפקידים הללו - שופטים, מחוקקים )סנהדרין(, ומלכים. חכמים חיזקו את ההפרדה 
ואמרו שהמלך אינו יכול לשמש כשופט: "המלך לא דן ואין דנין אותו"343. אולם שלוש 

הרשויות אינן רשויות שונות, כולן פועלות יחד מכוחו של ה', ולמימוש רצונו בעולם.

שנות היסטוריה ארוכות הביאו אכזבה מאיכות השלטון האנושי344. והעם שב לבקש 
מלכות שמים: 

"אשימה עלי מלך - רבנן אמרי: אמר הקדוש ברוך הוא; בעולם הזה ביקשתם 

341  שמונה קבצים א, שיה.
342  התורה בפרשת שופטים הציגה ארבע רשויות בישראל, כהונה, משפט, מלך ונביא. חכמים הגדירו 

אותן: "כתר תורה, כתר כהונה, כתר מלכות" אבות ד' י"ג.
343  סנהדרין י"ח א.

344   אברהם לינקולן אמר בנאומו המפורסם בגטיסברג כי הדמוקרטיה היא: "שלטון העם, על ידי העם, 
"דמוקרטיה היא צורת  זהירה ומפוכחת:  יותר  וינסטון צ'רצ'יל אומרים הגדרה  למען העם". בשם 

הממשל הכי פחות גרועה".

מלכים ועמדו המלכים והפילו אתכם בחרב345. שאול הפילם בהר הגלבוע... דוד 
נתן מגפה... אחאב עצר עליהן את הגשמים, צדקיהו החריב את בית המקדש. 
כיוון שראו ישראל מה הגיע מתחת ידי מלכיהם, התחילו צוווחין הכל: אין אנו 
מבקשין מלך, למלכנו הראשון אנו מבקשין 'כי ה' שופטנו ה' מחוקקנו ה' מלכנו 
 ? מניין  עושה.  אני  כך  חייכם,  הוא:  ברוך  הקדוש  להם  אמר  יושיענו'.  הוא   -

שנאמר: 'והיה ה' למלך על כל הארץ'"346.

את  בתמציתיות  מסכם  הפסוק  יֹוִׁשיֵענּו.  הּוא  ַמְלֵּכנּו,  ה'  ְמֹחְקֵקנּו,  ה'  ֹׁשְפֵטנּו,  ה'  ִּכי 
שלושת עיקרי האמונה המרכזיים:

"כללם ישעיה בפסוק אחד. אמר: כי ה' שופטנו, לרמוז על עקר ההשגחה. ועל 
דרך: קרוב מצדיקי מי יריב אתי נעמדה יחד וגו' )נ"ח( כלומר, ומזה הצד ראוי 
העקר  שהוא  השמים,  מן  התורה  על  לרמוז  מחוקקנו,  ה'  ואמר:  בדין.  שנזכה 
השני. כי מחוקק יקרא נותן התורה. כמו: כי שם חלקת מחוקק ספון347, שנאמר 
על משה, לפי שנתנה תורה על ידו. ואמר זה על דרך: שמעו אלי יודעי צדק עם 
תורתי בלבם אל תיראו חרפת אנוש וגו' )נ"א ז(. כלומר, אף אם לא נזכה בדין 
מצד שהוא שופטנו, לפי שהשופט אי אפשר לו לעבור על החק המונח מאחר, 
ואמר:  בדין.  שנזכה  ראוי  החקים  המניח  והוא  התורה,  נותן  שהוא  מצד  הנה 
ה' מלכנו, לרמוז על העקר השלישי, שהוא מציאות השם, שהוא מלך על כל 
העולם, ונקרא ביחוד מלך ישראל וגואלו. לומר, כי אף אם מצד היותו מחוקק 
כי  שיושיענו.  ראוי  מלכנו  היותו  מצד  מקום  מכל  החק  על  להעביר  ירצה  לא 
המלך יש לאל ידו לעבור על החק ולעשות מה שירצה כדי להושיע את עמו"348. 

345  יש בזה מן האירוניה, שהרי כל עצמה של בקשת המלך לא באה אלא להגן מפני החרב: "ותראו 
את נחש מלך בני עמון בא עליכם ותאמרו לי: לא, כי מלך ימלך עלינו" )שמואל א יב, יב(. ישראל 
ביקשו להיות מאוחדים בלי המסגרת החיצונית. כך תיאר ש"י עגנון את הכותל: "ואבנים גדולות 
הוא בנוי, וכל אבן של חמש אמות על שש אמות ואין כמותן בשום בניין שבעולם, והן מונחות בלא 
טיט ובלא טיח ביניהן, אף על פי כן הן מחוברות כאחת, ככנסת ישראל שאין לה אפילו שלטנות כל 

שהיא שתחבר אותה, אף על פי כן היא חטיבה אחת בעולם" )"תמול שלשום"(.
העינים נשואות אפוא למעלה, אל הרשות העליונה שכולה אמת ויושר, אך איננו יכולים להפקיע עצמנו 
לגמרי מן הרשות הארצית, על כל פגמיה וחסרונותיה. רבי אבהו הצדיק את הדין באזני תלמידיו 
לאחר מות אחד מילדיו הקטנים והשווה את הרשות שלמעלה לזו שלמטה: "מה עם רשות של 
באים  'הקרובים  בה;  נאמר  שוחד...  ומקח  פנים  ומשוא  דעת  וגניבות  ושקר  ביזה  בה  שיש  מטן 
ושואלים שלום הדיינים והעדים, לומר שאין בליבנו עליכם כלום שדין אמת דנתם' )משנה סוף פ"ו 
בסנהדרין(, רשות של מעלן שאין בה לא כזב ולא שקר ולא גניבות דעת ולא משוא פנים ולא מקח 

שוחד... על אחת כמה וכמה שחייבים אנו לקבל עלינו מדת הדין". 
346  דברים רבה ה' י"א.

347  דברים ל"ג כא.
348  ספר העיקרים – מ"א ד'. ובמלבי"ם: כי ה' - מבאר כי אחר שה' הוא השופט שלנו - והוא המביא את 
מי הנהר עלינו בחטאינו, אבל הלא הוא גם מחקקנו - שהוא המניח הדת והחקים ויכול לשנותם לפי 
רצונו, והוא מלכנו - ג"כ ויכול למחול החטא כמלך שבידו להתחסד נגד המשפט, ואם כן הוא יושיענו. 
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פרק לד יב. תוכחה וישועה

האדם ספוג האכזבות מבין שאינו שולט במציאות ואינו יכול לעצבה, אלא הכול ביד 
השכינה. אולם זה נכון לא רק לגבי השליטה בעולם שמחוצה לו, אלא גם בתוך נפשו 
פנימה. נדמה לאדם שהוא שולט בתהליכים הפנימיים שבתוך לבו, אך גם אלה מותנים 

ותלויים בהשפעה השמיימית:

"א. ה' שופטינו, הוא מה שהש"י יאיר בשכל האדם, שיבין איזה דרך יוטב לפניו 
להתנהג בו, אף שבתחילה אין לב האדם נמשך אחר רצון הש"י, מ"מ מאיר לו 
הש"י ויבין בשכלו, וזהו ה' שופטינו. ב. ה' מחוקקינו, הוא שהש"י חוקק תשוקה 
בלב האדם ויתחיל לבקש עצות איך יוכל להתנהג ע"פי ד"ת, כי יבין שאין לפניו 
ג. ה'  יוטב לפניו דרך אחר בלתי דרכי התורה.  דרך אחר, ואף בעולם הזה לא 
כי  יתברך אף בלי דעתו,  ינהג את רצון האדם כפי רצונו  מלכנו, היינו שהש"י 
התעלות,  שישיג  בכדי  זאת  שיעשה  לו  ידמה  בד"ת  יכנס  כשאדם  בהתחלה 
אבל אח"כ יראה כי אף להשתוות הפשיטות לא יוכל לבוא בלתי ד"ת. ד. הוא 
יושיענו, היינו לסוף יראה הש"י לאדם שכל מה שהתנהג עמו היה לטובה, ולא 
על  ימלוך אף  תיכף  כי הש"י  דעת.  בלי  סר האדם מרצונו, אף שעשה מעשה 

כחות שאינם ביד האדם"349.

הבחירה החופשית מצומצמת ומדומה. מן השמים יאירו את עיני האדם כיצד לנהוג, 
ואף יטביעו בו את הרצון לעבוד את ה'. גם אם לא עשה כן, יתברר לבסוף שגם מה 

שעשה בכוונה אחרת, הכל היה תחת מלכות ה' ורצונו.

349  מי השילוח שופטים.

יג.	גאולת	ישראל	ונקמה	באדום	

חרב	לה'	באדום	.	

ּוְמלָֹאּה  ָהָאֶרץ  ַמע  ׁשְ ּתִ יבּו  ַהְקׁשִ ים  ּוְלֻאּמִ מַֹע  ִלׁשְ גֹוִים  ִקְרבּו  )א(  ל"ד  פרק 

ְצָבָאם  ל  ּכָ ַעל  ְוֵחָמה  ַהּגֹוִים  ל  ּכָ ַעל  ַליהָֹוה  ֶקֶצף  י  ּכִ )ב(  ֶצֱאָצֶאיָה:  ְוָכל  ֵבל  ּתֵ

ְוָנַמּסּו  ם  ָבְאׁשָ ַיֲעֶלה  ּוִפְגֵריֶהם  ָלכּו  ֻיׁשְ ְוַחְלֵליֶהם  )ג(  ַבח:  ַלּטָ ְנָתָנם  ֶהֱחִריָמם 

ְצָבָאם  ְוָכל  ָמִים  ָ ַהּשׁ ֶפר  ַכּסֵ ְוָנגֹּלּו  ַמִים  ָ ַהּשׁ ְצָבא  ל  ּכָ ְוָנַמּקּו  )ד(  ָמם:  ִמּדָ ָהִרים 

ֵאָנה: ֶפן ּוְכֹנֶבֶלת ִמּתְ ְנבֹל ָעֶלה ִמּגֶ ִיּבֹול ּכִ

בסיום נבואות התוכחה של ישעיהו, לפני נחמותיו המתייחסות כבר לימים רחוקים, 
באה נבואת סיכום בעלת מסר כללי המכוון כנגד כל רשעי העולם. יבוא יום ה' לנקום 
ְצָבָאם  ָּכל  ַעל  ְוֵחָמה  ַהּגֹוִים  ָּכל  ַעל  ַלה'  ֶקֶצף  ִּכי  ּוְמֹלָאּה.  ָהָאֶרץ  ִּתְׁשַמע  העמים:  בכל 

ֶהֱחִריָמם ְנָתָנם ַלָּטַבח1. 

ט: )ו(  ּפָ ֵרד ְוַעל ַעם ֶחְרִמי ְלִמׁשְ ה ַעל ֱאדֹום ּתֵ י ִהּנֵ ַמִים ַחְרּבִ ָ ָתה ַבּשׁ י ִרּוְ )ה( ּכִ

ְליֹות  ּכִ ֵמֵחֶלב  ְוַעּתּוִדים  ִרים  ּכָ ם  ִמּדַ ֵמֵחֶלב  ָנה  ׁשְ ֻהּדַ ָדם  ָמְלָאה  ַליהָֹוה  ֶחֶרב 

ם  ֶאֶרץ ֱאדֹום: )ז( ְוָיְרדּו ְרֵאִמים ִעּמָ דֹול ּבְ ָבְצָרה ְוֶטַבח ּגָ י ֶזַבח ַליהָֹוה ּבְ ֵאיִלים ּכִ

ָנָקם  י יֹום  ּכִ ן: )ח(  ָ ְיֻדּשׁ ַוֲעָפָרם ֵמֵחֶלב  ם  ִמּדָ ַאְרָצם  ָתה  ְוִרּוְ יִרים  ַאּבִ ּוָפִרים ִעם 

ּלּוִמים ְלִריב ִצּיֹון: ַנת ׁשִ ַליהָֹוה ׁשְ

השמיימית  הנקמה  מיוחד.  מקום  לאדום  מוקדש  ברשעה  הכללית  הנקמה  בתוך 
תתקיים בו בחריפות יתירה, והנביא מתאר אותה בצבעים עזים. התיאור כה מוחשי 
וחי שיש בו להתמיה. להלן יחזור על כך בסגנון דומה: ִמי ֶזה ָּבא ֵמֱאדֹום ֲחמּוץ ְּבָגִדים 
ָאֹדם  ַמּדּוַע  ְלהֹוִׁשיַע.  ַרב  ִּבְצָדָקה  ְמַדֵּבר  ֲאִני  ֹּכחֹו  ְּבֹרב  ֹצֶעה  ִּבְלבּוׁשֹו  ָהדּור  ֶזה  ִמָּבְצָרה 
ְּבַאִּפי  ְוֶאְדְרֵכם  ִאִּתי  ִאיׁש  ֵאין  ּוֵמַעִּמים  ְלַבִּדי  ָּדַרְכִּתי  ּפּוָרה  ְּבַגת.  ְּכֹדֵרְך  ּוְבָגֶדיָך  ִלְלבּוֶׁשָך 
ְוֶאְרְמֵסם ַּבֲחָמִתי ְוֵיז ִנְצָחם ַעל ְּבָגַדי ְוָכל ַמְלּבּוַׁשי ֶאְגָאְלִּתי. ִּכי יֹום ָנָקם ְּבִלִּבי ּוְׁשַנת ְּגאּוַלי 

ָּבָאה2 )ס"ג א-ד(.

ספר העיקרים )מ"ב כ'( למד מכאן כלל לשוני: "פעמים יבא זה הלשון על חלק מהכלל אע"פ שאינו   1
רוב הכלל אלא שהוא חלק גדול. אמר ישעיהו: כי קצף לה' על כל הגוים וחמה על כל צבאם, ולא 
אמר זה אלא על חלק מועט מן האומות. כמו שפירש בסוף הענין: כי זבח לה' בבצרה וטבח גדול 

בארץ אדום". 
הפסוק כפול, כאן נאמר: ִּכי יֹום ָנָקם ַלה' ְׁשַנת ִׁשּלּוִמים ְלִריב ִצּיֹון, ולהלן: ִּכי יֹום ָנָקם ְּבִלִּבי ּוְׁשַנת   2
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פרק לד יג. גאולת ישראל ונקמה באדום

אדום מופיעה פה כאויב מר במיוחד, והדבר דורש הסבר. אמנם קרבת אדום לישראל 
את  וניצלו  ישראל,  אדמת  אל  עיניים  לטשו  האדומים  מאיים.  לגורם  אותה  הפכה 
גלותם לבבל כדי לרשת את מקומם, ולהתיישב בדרום יהודה. אולם הכתוב אינו רואה 
באדום רק את האומה הקטנה בהר שעיר, אלא מציג אותו כעם שטני ואימתני ביותר, 

שהנקמה בו תהא כואבת, מרה וחריפה. 

חכמים קשרו את אדום אל המלכות הרביעית המתוארת על ידי דניאל, אותה מלכות 
מפלצתית, שתשלוט בעולם בסוף ההיסטוריה, ותדכא את ישראל יותר מכל הממלכות 
המשמעותי  ההיסטורי  לצומת  אפוא  מתייחסת  אדום  חורבן  על  זו  נבואה  לפניה3. 
שלקראת הגאולה האחרונה. ומבשרת כיצד יגבר ישראל על המכשול הקשה ביותר 
אפוא  הם  אלה  פרקים  הרביעית.  המלכות  של  מעולה  יוושע  והעולם  לפניו,  שעמד 
בנקודת  לבוא  עתידה  הגאולה  הספר.  שבהמשך  הנחמה  לנבואות  נשגבה  הקדמה 
ההכרעה ההיסטורית החשובה ביותר, ותפקידה לגאול את העולם ולהרימו ממעמקי 

שפלותו.  

וערכו  האחרונה,  עם  הראשונה  הגאולה  את  לאחרית,  הראשית  את  חיברו  חכמים 
השוואה שיטתית בין מכות מצרים למכות שיבואו על אדום:   

"כל מכות שהביא הקדוש ברוך הוא על המצריים במצרים הוא עתיד להביא 
במצרים  א.  )כ"ג(.  צור...  כשמע  יחילו  למצרים  שמע  כאשר  שנא'  אדום.  על 
וגו'. השמש יהפך  ונתתי מופתים בשמים ובארץ דם ואש  הכה בדם, באדום: 
קול  ובאדום:  קשה,  קולן  שהיה  צפרדעים,  במצרים  ב.  לדם4.  והירח  לחשך 

ְּגאּוַלי ָּבָאה )ס"ג ד, ראה שם(. מדוע לנקם ניתן יום, ולריב ציון שנה? אלשיך )וראה אברבנאל מעייני 
הישועה מעיין ח תמר ח'(: אל הנוגע לה' )חלול שמו בקרב בני אדום, בדבריהם ואמונתם(, יום ההרג 
שהוא יום נקם היה די, אך צריך שנת שלומים בשביל ריב ציון, שהוא על מה שהיצרו את ציון, כי 

יותר קשה לפניו ית' צרת בניו ועבדיו מדבר כבוד שמו.
זיהו את אדום, המלכות הרביעית, עם רומי הנוצרית והאפיפיור: )ראה לעיל ‘משא דומה’(   רבים   3
וגו'  ַהְקִׁשיבּו  ּוְלֻאִּמים  ִלְׁשֹמַע  גֹוִים  ִקְרבּו  מהנה:  אחת  לך  ואזכיר  אדום...  על  נאמרו  רבות  נבואות 
)א(. הנה הקדמת הנביא והתחלת דבריו מורים היותו מיעד דבר גדול ועצום מאד. והוא אמרו: ִּכי 
ִּכי  ְוֵחָמה ַעל ָּכל ְצָבָאם וגו' )ב(. מיד תמשך על אדום הרעה. וכמו שיבאר:  ֶקֶצף ַלה' ַעל ָּכל ַהּגֹוִים 
ֶזַבח ַלה' ְּבָבְצָרה ְוֶטַבח ָּגדֹול ְּבֶאֶרץ ֱאדֹום. וביאר הסבה, למה תהיה הכליה וההפסד על אדום, בלי 
בני  וחלול שמו בקרב  לכבודו  רמז  )ח(.  ִצּיֹון  ְלִריב  ִׁשּלּוִמים  ְׁשַנת  ַלה'  ָנָקם  יֹום  ִּכי  שאר האומות? 
אדום בדבריהם ואמונתם, ובאמרו: ְׁשַנת ִׁשּלּוִמים, היא להגיד שג"כ יתחייבו כליה מפני מה שעשו 
בישראל. וביאר באותה הפרשה חרבן רומי, ותשאה שממה מבלי יושב. והתבונן אמרו שם: ֹחֶריָה, 
ְוֵאין ָׁשם ְמלּוָכה ִיְקָראּו, ְוָכל ָׂשֶריָה ִיְהיּו ָאֶפס )יב(. כי אמר זה לפי שאין ברומי מלך, כי אם האפיפיור 
הוא המושל עליה. אבל יש שם חורים ושרים והם החשמנים נקראים קרדינאליש, הגמונים ושרים. 
ה ְרעּוָתּה ֹלא ָפָקדּו ִּכי ִפי  ובסוף הנבואה אמר: ִּדְרׁשּו ֵמַעל ֵסֶפר ה' ּוְקָראּו ַאַחת ֵמֵהָּנה ֹלא ֶנְעָּדָרה ִאּׁשָ
הּוא ִצָּוה ְורּוחֹו הּוא ִקְּבָצן )טז(, להגיד שכל היעודים אשר נאמרו על החרבן הזה כולם יתקיימו כי פי 

ה' דבר. אברבנאל מעיני הישועה מעיין ח תמר ח, ומעיין יא תמר ח.
יואל ג' ד.  4

שאון מעיר קול מהיכל )ס"ו(. ג. במצרים כנים: והך את עפר הארץ, ובאדום: 
ונהפכו נחליה לזפת ועפרה לגפרית )ל"ד(. ד. במצרים ערוב, ובאדום: וירשוה 
קאת וקפוד וינשוף ועורב ישכנו בה... ה. במצרים דבר, ובאדום: ונשפטתי אתו 
בדבר ובדם5. ו. במצרים שחין, ובאדום: המק בשרו והוא עומד על רגליו, ועיניו 
תמקנה בחוריהן ולשונו תמק בפיהם6. ז. במצרים ברד, ובאדום: וגשם שוטף 
ואבני אלגביש7. ח. במצרים ארבה, ובאדום: בן אדם אמור לצפור כל כנף ולכל 
חית השדה הקבצו8. ט. במצרים חשך, ובאדום: ונטה עליה קו תהו ואבני בהו 

)כ"ד(. י. במצרים נגף בכוריהם, ובאדום: שמה נסיכי צפון כלם וכל צדוני9. 

)י(  ּבֵֹעָרה:  ְלֶזֶפת  ַאְרָצּה  ְוָהְיָתה  ְלָגְפִרית  ַוֲעָפָרּה  ְלֶזֶפת  ְנָחֶליָה  ְוֶנֶהְפכּו  )ט( 

ֱחָרב ְלֵנַצח ְנָצִחים  ָנּה ִמּדֹור ָלדֹור ּתֶ ה ְלעֹוָלם ַיֲעֶלה ֲעׁשָ ַלְיָלה ְויֹוָמם לֹא ִתְכּבֶ

נּו ָבּה ְוָנָטה ָעֶליָה  ּכְ ּה: )יא( ִויֵרׁשּוָה ָקַאת ְוִקּפֹוד ְוַיְנׁשֹוף ְועֵֹרב ִיׁשְ ֵאין עֵֹבר ּבָ

ֶריָה ִיְהיּו ָאֶפס:  ם ְמלּוָכה ִיְקָראּו ְוָכל ׂשָ ַקו ֹתהּו ְוַאְבֵני בֹהּו: )יב( חֶֹריָה ְוֵאין ׁשָ

ים  ַתּנִ ְנֵוה  ְוָהְיָתה  ִמְבָצֶריָה  ּבְ ָוחֹוַח  ִקּמֹוׂש  ִסיִרים  ַאְרְמֹנֶתיָה  ְוָעְלָתה  )יג( 

ַאְך  ִיְקָרא  ֵרֵעהּו  ַעל  ִעיר  ְוׂשָ ִאִּיים  ֶאת  ִצִּיים  ּוָפְגׁשּו  )יד(  ַיֲעָנה:  ִלְבנֹות  ָחִציר 

ט ּוָבְקָעה  ַמּלֵ ָנה ִקּפֹוז ַוּתְ ה ִקּנְ ּמָ יִלית ּוָמְצָאה ָלּה ָמנֹוַח: )טו( ׁשָ יָעה ּלִ ם ִהְרּגִ ׁשָ

ְרׁשּו ֵמַעל ֵסֶפר ְיהָֹוה  ה ְרעּוָתּה: )טז( ּדִ ָ צּו ַדּיֹות ִאּשׁ ם ִנְקּבְ ּה ַאְך ׁשָ ְוָדְגָרה ְבִצּלָ

ה ְורּוחֹו  י ִפי הּוא ִצּוָ ה ְרעּוָתּה לֹא ָפָקדּו ּכִ ָ ָרה ִאּשׁ ה לֹא ֶנְעּדָ ּוְקָראּו ַאַחת ֵמֵהּנָ

ו ַעד עֹוָלם ִייָרׁשּוָה  ּקָ ה ָלֶהם ּבַ ַקּתָ יל ָלֶהן ּגֹוָרל ְוָידֹו ִחּלְ ָצן: )יז( ְוהּוא ִהּפִ הּוא ִקּבְ

נּו ָבּה: ּכְ ְלדֹור ָודֹור ִיׁשְ

רק  באה  היא  לעולם.  כלל  באה  שלא  לה  טוב  חיובית.  מידה  אינה  במהותה  הנקמה 
במקום שיש חטא וכישלון, כאשר בריאתו של הקדוש ברוך הוא נמצאה מקולקלת, 

ותפקידה לתקן את הדברים, ולהחזיר את הדין למקומו: 

את  לאבד  ההכרח  מפני  אם  כי  באה  ואינה  עצמה,  מצד  רעה  הנקמה  "מדת 
הרשעים כדי לתקן את העולם ולהניח לישרים מרשעתם, איך תקרא מדה זו 

גדולה?"10. 

5  יחזקאל ל"ח.
6  זכריה י"ד.

7  יחזקאל ל"ח.

8  יחזקאל ל"ט.
9  יחזקאל ל"ד. תנחומא בא ד'.

10  עין אי"ה ברכות ל"ג.
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פרק לה יג. גאולת ישראל ונקמה באדום

אולם חשיבות הנקמה האלוהית ומעלתה מופיעים במקרא פעמים רבות: ִּכי יֹום ָנָקם 
ַלה' ְׁשַנת ִׁשּלּוִמים ְלִריב ִצּיֹון )ח(. הכתוב מייחס את הנקמה בדרך כלל ישירות לקדוש 
"אלא  שאלה:  בסימן  זאת  הציבו  שחכמים  פי  על  ואף  ה'!"11.  נקמות  "אל  הוא:  ברוך 
מעתה, גדולה נקמה שנתנה בין שתי אותיות )שמות(?"12 עדיין ייחסו לה חשיבות, גם 

אם היא פחותה מערכי החסד באופן בסיסי.  

הנקמה בכתוב ובדברי חכמים אינה אישית, היא אינה באה לשכך את כעסו של האדם, 
אלא מיוחסת לדין האלוהי. מצווה לקיים את הדין ברשעים: 

נקום  יתעלה:  והוא אמרו  "ציונו להרוג את העוברים על קצת המצות בסייף, 
ינקם"13. 

והתורה מדגימה את ביצועה בצמתים היסטוריים מרכזיים: במצרים, במלחמת עמלק 
ובמלחמת מדיין. בכולם עולה העיקרון שהנקמה חייבת להיות שלמה, מיגור הרשע 

והחזרת שלטון הצדק ישיבו את סדרי העולם למקומם הנכון. 

הדין האלוהי במצרים היה מושלם. המכות מסודרות כמערכת צדק מפוארת, הפועלת 
מאחת ועד עשר, ובסופן כל סוס פרעה, רכבו ופרשיו ירדו בים. גם בכך לא די, מיצוי 
הדין עד תומו הגיע רק כאשר הושב לישראל גם חסרונם הכלכלי: "וגם את הגוי אשר 
יעבודו דן אנכי ואחרי כן יצאו ברכוש גדול"14. רק נקמה הרואית ומושלמת כזו תקדש 
את שם השם בעולם, פחות מזה אינו דין אלא כישלון, המוריד כביכול את השכינה אל 

מחוזות הרשע ומסאב אותה שם.

השוואת הגאולה העתידה לגאולת מצרים מדגישה נקודה עקרונית נוספת: ְוָנַמּקּו ָּכל 
ָמִים ְוָכל ְצָבָאם ִיּבֹול ִּכְנֹבל ָעֶלה ִמֶּגֶפן ּוְכֹנֶבֶלת ִמְּתֵאָנה. ִּכי  ַמִים ְוָנֹגּלּו ַכֵּסֶפר ַהּׁשָ ְצָבא ַהּׁשָ
ַמִים ַחְרִּבי ִהֵּנה ַעל ֱאדֹום ֵּתֵרד ְוַעל ַעם ֶחְרִמי ְלִמְׁשָּפט )ד-ה(. המלחמה בעמים  ִרְּוָתה ַבּׁשָ

היא מלחמה כפולה, בארץ ובשמים, בחומר וברוח.

פרע  במצרים  עמם.  זרה  עבודה  וירדו  ִעָּמם,  ְרֵאִמים  ָיְרדּו  אומר:  מאיר  "רבי 
מאליליהם ואח"כ פרע מהם, ובאדום פורע מן השר שלהם תחלה, ואח"כ מהם. 
מלכי  ועל  במרום  המרום  צבא  על  ה'  יפקוד  ההוא  ביום  והיה  )כ"ח(:  שנאמר 

האדמה באדמ"ה15.

המלחמה צריכה להתרחש קודם במישור הפנימי המהותי, מול העומק המוסרי הרוחני 
של האויב, ואחרי ההתגברות הפנימית, נעשה הניצחון על כוחו החומרי טבעי ופשוט: 

11  תהלים צ"ד א.
12  ברכות ל"ג א.

13  שמות כ"א כ. ספר המצוות לרמב"ם, עשה רכ"ו, וראה ראב"ע, שמות כ"א כא, הפירוש הארוך.
14  בראשית ט"ו.

15  תנחומא בא ד'. 

"לפי שכוחות מלכיות האדמה מושפעים מהכחות העליונים, לכן אמר: ְוָנַמּקּו 
המפרשים  שחשבו  כמו  משל,  בדרך  זה  אמר  ולא  )ד(.  וגו'  ַמִים  ַהּׁשָ ְצָבא  ָּכל 
על האומות, אבל אמרו בעצם ואמת, על השרים העליונים הממונים עליהם 
ַמִים ַחְרִּבי ִהֵּנה ַעל ֱאדֹום ֵּתֵרד ְוַעל  שיבטלו כחותם. ולכן אמר עוד: "ִּכי ִרְּוָתה ַבּׁשָ
וגו' )ה(. רצה לומר: אחרי שרותה בשמים חרבי ועשיתי שפטים בשרי האומות 

אשר למעלה16. 

ְיֻׂשׂשּום	ִמְדָּבר	ְוִצָּיה	.	2

רַֹח  ֶלת: )ב( ּפָ ֲחַבּצָ ר ְוִצָּיה ְוָתֵגל ֲעָרָבה ְוִתְפַרח ּכַ ׂשּום ִמְדּבָ פרק ל"ה  )א( ְיׂשֻ

ה  רֹון ֵהּמָ ָ ְרֶמל ְוַהּשׁ ן ָלּה ֲהַדר ַהּכַ ָבנֹון ִנּתַ בֹוד ַהּלְ ן ּכְ יַלת ְוַרּנֵ ְפַרח ְוָתֵגל ַאף ּגִ ּתִ

צּו:  לֹות ַאּמֵ ִים ּכׁשְ ּוִבְרּכַ ָיַדִים ָרפֹות  ְיהָֹוה ֲהַדר ֱאלֵֹהינּו: )ג( ַחְּזקּו  ִיְראּו ְכבֹוד 

מּול ֱאלִֹהים  ה ֱאלֵֹהיֶכם ָנָקם ָיבֹוא ּגְ יָראּו ִהּנֵ )ד( ִאְמרּו ְלִנְמֲהֵרי ֵלב ִחְזקּו ַאל ּתִ

ַתְחָנה: )ו(  ּפָ ים ּתִ ַקְחָנה ֵעיֵני ִעְוִרים ְוָאְזֵני ֵחְרׁשִ ּפָ ֲעֶכם: )ה( ָאז ּתִ הּוא ָיבֹוא ְויֹׁשַ

ֲעָרָבה:  ר ַמִים ּוְנָחִלים ּבָ ְדּבָ י ִנְבְקעּו ַבּמִ ם ּכִ ַח ְוָתרֹן ְלׁשֹון ִאּלֵ ּסֵ ַאָּיל ּפִ ג ּכָ ָאז ְיַדּלֵ

ְלָקֶנה  ָחִציר  ִרְבָצּה  ים  ַתּנִ ְנֵוה  ּבִ ָמִים  ְלַמּבּוֵעי  אֹון  ְוִצּמָ ַלֲאָגם  ָרב  ָ ַהּשׁ ְוָהָיה  )ז( 

ֵרא ָלּה לֹא ַיַעְבֶרּנּו ָטֵמא  ם ַמְסלּול ָוֶדֶרְך ְוֶדֶרְך ַהּקֶֹדׁש ִיּקָ ָוֹגֶמא: )ח( ְוָהָיה ׁשָ

ם ַאְרֵיה ּוְפִריץ ַחּיֹות  ֶרְך ֶוֱאִויִלים לֹא ִיְתעּו: )ט( לֹא ִיְהֶיה ׁשָ ְוהּוא ָלמֹו הֵֹלְך ּדֶ

ִצּיֹון  ּוָבאּו  בּון  ְיׁשֻ ְיהָֹוה  ּוְפדּוֵיי  )י(  אּוִלים:  ּגְ ְוָהְלכּו  ם  ׁשָ ֵצא  ִתּמָ לֹא  ה  ַיֲעֶלּנָ ל  ּבַ

יגּו ְוָנסּו ָיגֹון ַוֲאָנָחה: ְמָחה ַיּשִׂ ׂשֹון ְוׂשִ ם ׂשָ ְמַחת עֹוָלם ַעל רֹאׁשָ ה ְוׂשִ ִרּנָ ּבְ

יתחזק  העם  לכבודם.  יפרח  והמדבר  ציון  שבי  יחזרו  וכנגדה  למדבר,  תהפוך  אדום 
בבשורת הגאולה, המומים יירפאו, הלבבות יתחזקו, תיסלל דרך ישירה אל הארץ, בה 
ישובו הגאולים בששון ושמחה ללא כל פגע. זה פתיח לנבואות הנחמה, אל התיאורים 
הללו יחזור הנביא בנחמותיו, ובאותן מילים: ּוְפדּוֵיי ה' ְיׁשּובּון ּוָבאּו ִצּיֹון ְּבִרָּנה ְוִׂשְמַחת 

יגּון ָנסּו ָיגֹון ַוֲאָנָחה )נ"א יא(. עֹוָלם ַעל ֹראָׁשם ָׂשׂשֹון ְוִׂשְמָחה ַיּׂשִ

הגאולה  אליה.  החוץ  בין  מבדיל  הוא  הארץ,  אל  בדרך  עביר  בלתי  חיץ  הוא  המדבר 
ממצרים הייתה כרוכה במעבר דרך המדבר הנורא: ַהּמֹוִליֲכָך ַּבִּמְדָּבר ַהָּגֹדל ְוַהּנֹוָרא ָנָחׁש 

16  אברבנאל, מעיני הישועה מעיין ח תמר ח, ומעיין יא תמר ח(. וראה כן גם בכד הקמח - ערך גאולה. 
ראה גם בפסוקים הנוגעים בכך לעיל.
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ָׂשָרף ְוַעְקָרב ְוִצָּמאֹון ֲאֶׁשר ֵאין ָמִים17. ומה שקרה בגאולה הראשונה, יקרה גם בדורות 
הבאים. הגאולים יעברו את המדבר. אלא שהגאולה העתידה תגדל מיציאת מצרים, כי 
בדרך ממצרים נדד העם במדבר ארבעים שנה ללא תכלית, ואילו לעתיד לבוא ימצא 

שם דרך סלולה, דרך הקודש, ואיש לא יתעה בה. 

המדבר אינו חיץ פיזי בלבד, אלא ביטוי למחיצה ערכית רוחנית, שצריך להתגבר עליה 
לפני שמגיעים אל הארץ. על כן שהות ישראל במדבר לא הייתה רק תאונה היסטורית 
בעקבות חטא המרגלים, אלא חלק מן התכנית האלוהית המעצבת את פני האומה, 

ולמדבר היה בה תפקיד חיובי ובונה: 

"הוא יתברך הקדים להרגילכם הטורח במדבר - להרבות טובתכם כשתכנסו 
מההתמדה  ערבה  יותר  המנוחה  אל  הטורח  מן  היציאה  כי  אמת!  וזה  לארץ; 
על המנוחה. וידוע שלולא טרחם ועמלם במדבר לא היו יכולים לכבוש הארץ 
ולא להלחם ביושביה. כבר אמרה התורה זה: "כי אמר אלוהים פן ינחם העם 
בראותם מלחמה ושבו מצרימה, ויסב אלוהים את העם דרך המדבר ים סוף". כי 
המנוחה תסיר הגבורה, וצוק הפרנסה והעמל יתנו הגבורה, והיא ה'טובה' אשר 

באה בזה הענין 'באחריתם'"18.

השהות במדבר חישלה את העם והכשירה אותו להיכנס לארץ, אבל יתר על התועלת 
המעשית, היא הייתה גם חוויה רוחנית יסודית ומהותית: 

בו  דרים  ואין  חמרי  מציאות  בו  אין  שהרי  חמרי,  דבר  בו  שאין  מפני  "המדבר 
הנבראים החמריים רק היא שממה וציה, ומפני זה היה שמחה אל המדבר, כי 
הנמצאים משתוקקים אל העלה מצד עצמם כאשר אין להם המונע החמרי. 
מן  משולל  המדבר  כי  במדבר,  הגמור  השכל  שהיא  התורה  נתנה  כך  ובשביל 
הדברים החמריים בעבור שלא נמצא בו דברים הגשמיים. הנה המקום המיוחד 

לתורה היא המדבר"19.

וזככוהו, הכינוהו לייעודו. מי שעבר את מסלול הזיקוק  צרות המדבר צרפו את העם 
ועם  במדבר,  קיום  של  אפשרות  אין  לגאולה.  ראוי  נמצא  המדבר  של  וההיטהרות 
ַהֶּדֶרְך  ָּכל  ֶאת  ְוָזַכְרָּת  וברור:  ישיר  בו כשהוא תלוי בקונו באופן מוחלט,  ישראל שהה 
ֲאֶׁשר  ָלַדַעת ֶאת  ְלַנֹּסְתָך  ַעֹּנְתָך  ְלַמַען  ַּבִּמְדָּבר  ָׁשָנה  ַאְרָּבִעים  ֶזה  ֲאֶׁשר הֹוִליֲכָך ה' ֱאֹלֶהיָך 
ִּבְלָבְבָך ֲהִתְׁשֹמר ִמְצֹוָתו ִאם ֹלא. ַוְיַעְּנָך ַוַּיְרִעֶבָך ַוַּיֲאִכְלָך ֶאת ַהָּמן ֲאֶׁשר ֹלא ָיַדְעָּת ְוֹלא ָיְדעּון 
ִיְחֶיה  ה'  ִפי  ָּכל מֹוָצא  ַעל  ִּכי  ָהָאָדם  ִיְחֶיה  ְלַבּדֹו  ַהֶּלֶחם  ַעל  ִּכי ֹלא  הֹוִדיֲעָך  ְלַמַען  ֲאֹבֶתיָך 

ָהָאָדם20. 

17  דברים ח' טו.
18  מורה נבוכים ג' כ"ד.

19  מהר"ל תפארת ישראל כ"ו.
20  דברים פרק ח' ב-ג.

על כן ההליכה במדבר אינה רק פרק של צער, אלא גם הישג, זו תקופת התפארת של 
ישראל, המדבר הופך לערש דודים לכנסת ישראל ודודה: "ָהֹלְך ְוָקָראָת ְבָאְזֵני ְירּוָׁשַלם 
ֵלאֹמר ֹּכה ָאַמר ה' ָזַכְרִּתי ָלְך ֶחֶסד ְנעּוַרִיְך ַאֲהַבת ְּכלּוֹלָתִיְך ֶלְכֵּתְך ַאֲחַרי ַּבִּמְדָּבר ְּבֶאֶרץ ֹלא 

ְזרּוָעה"21.

את חציית המדבר אפשר היה לפתור באופן מעשי על ידי באר ומן, כפי שנעשה ביציאת 
מצרים, אולם הנביא אינו מסתפק בכך, וחוזה לעתיד את הפיכת המדבר לארץ נושבת. 

המדבר יהפוך ממכשול לגשר מחבר בין החוץ לפנים. 

הארץ  הופכת  חוטא,  העם  כאשר  סמביוזי.  מהותי,  חיים  קשר  קיים  לארצו  העם  בין 
הפורחת למדבר, וכאשר תבוא שעת הגאולה, תחזור הארץ לתחייה, ואף המדבר ישנה 
כבר  קיים  היה משהו מזה  בוודאי  גאולת העתיד,  כך תיראה  ואם  ויפרח.  את מהותו 
ביציאת מצרים. חכמים נטלו מישעיהו את תחיית המדבר והכניסוה ליציאת מצרים. 
זה היה תפקידה של הבאר שנדדה עם ישראל במדבר, וממנה משכו הנשיאים מים 

לשבטיהם: 

לשבטו  ואחד  אחד  כל  במטותיהם  ומושכים  גבה  על  עומדין  הנשיאים  "היו 
ולמשפחתו. וריוח שהיה בין הדגלים מלא מים מגבורין. ואשה שהיתה צריכה 
לילך אצל חברתה מדגל לדגל היתה הולכת בספינה. שנאמר: הלכו בציות נהר. 
ואין ציות אלא ספינות שנאמר: וצי אדיר לא יעברנו )ל"ג כא(. והמים היו יוצאין 
ינחני במעגלי צדק למען שמו22.  גדולה. שנאמר:  פיסא  ומקיפין  חוץ למחנה 

ומגדילין מיני דשאים ואילנות שאין להם סוף. שנאמר: בנאות דשא וגו'"23. 

הפיכת המדבר לארץ נושבת מסמלת את הרעיון העמוק, שבסופו של דבר הרע עצמו 
יתוקן ויתגלה כטוב. לפיכך הייסורים שעברו ישראל בשנות הגלות, לא היו לחינם אלא 

הביאו להם ברכה: "ַׂשְּמֵחנּו ִּכימֹות ִעִּניָתנּו ְׁשנֹות ָרִאינּו ָרָעה"24.
א"ר ברכיה, אמרו דור המדבר: אני הוא וחביב אני, שכל הטובות שבעולם חבויין 
בי. הדא הוא דכתיב: אתן במדבר ארז שטה והדס ועץ שמן )מ"א יט(. וכשיבקש 
הקדוש ברוך הוא ממני אני מחזיר לו את פקדונו ואני מרטיב כשושנה, ואומרת 
לפניו שירה. שנאמר )ל"ה א( ישושום מדבר וציה ותגל ערבה ותפרח כחבצלת 

פרוח תפרח ותגל אף גילת ורנן25. 

שמקורות  מלמדת,  בסיסיים  חיים  תנאי  ללא  שנה,  ארבעים  במדבר  ישראל  שהות 
את  מנציחה  והסוכה  עילאיים.  אלא  חומריים,  אינם  ישראל,  של  והחיות  היניקה 

21  ירמיהו ב' ב.
22  תהלים כ"ג.

23  תנחומא חקת כ"א.
24  תהילים צ' טו.

25  מדרש תהילים מזמור א'.
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ְּבֵני  ֶאת  ַבֻּסּכֹות הֹוַׁשְבִּתי  ִּכי  ֹדֹרֵתיֶכם  ֵיְדעּו  ְלַמַען  התחושה של הישיבה בצל השכינה: 
ִיְׂשָרֵאל ְּבהֹוִציִאי אֹוָתם ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים..."26. 

התעוררות המדבר ופריחתו, הם נס, מציאות על טבעית27. אולם שהות ישראל במדבר 
ארבעים שנה הפכה את הנס לנורמה: 

"למה זכו ליכתב בתורה כל המסעות האלו28? על שקבלו את ישראל. ועתיד 
ְוִתְפַרח  ֲעָרָבה  ְוָתֵגל  ְוִצָּיה  ִמְדָּבר  ְיֻׂשׂשּום  הקדוש ברוך הוא ליתן שכרן, דכתיב: 

ַּכֲחַבָּצֶלת וגו'"29. 

ֶדֶרְך	ַהֹּקֶדׁש	ִיָּקֵרא	ָלּה	.	3
רפואת המדבר ופריחתו, מלמדים שיבוא תיקון גם לכל חסרונות האדם. כל המומים 
יירפאו, והגולים ישובו לארץ ברגליהם: ָאז ְיַדֵּלג ָּכַאָּיל ִּפֵּסַח ְוָתֹרן ְלׁשֹון ִאֵּלם )ו(. התיקון 
הגופני הוא סמל לתיקון השלם, התיקון הרוחני: ְוָהָיה ָׁשם ַמְסלּול ָוֶדֶרְך, ְוֶדֶרְך ַהֹּקֶדׁש 

ִיָּקֵרא ָלּה ֹלא ַיַעְבֶרּנּו ָטֵמא ְוהּוא ָלמֹו ֹהֵלְך ֶּדֶרְך ֶוֱאִויִלים ֹלא ִיְתעּו )ח(.

26  ויקרא כ"ג מג.
27  הפירוש דהנה מהות ישראל היא חוץ לדרך הטבע, כי בטבע לא היה אברהם ראוי להוליד, וע"כ 
עולם הטבע מתנגד להם, וכל האומות שונאים את ישראל. אבל קיומם הוא בהש"י, וע"כ מקומם 
הוא בארץ ישראל שהיא ארץ למעלה מהטבע, גמדא ופשטא. ישראל הם נאים לארץ ישראל והארץ 
ישראל ארץ מיוחדת לשבת בה, אף שרבים השתדלו  נחלו  ומיום שגלינו מארצנו לא  נאה להם, 
להשיג כברת ארץ מיוחדת עבור ישראל וכל ההשתדלויות עלו בתוהו. ומ"מ במדבר מצאו מנוח, 
ג"כ איננו מקום הטבע, ע"כ  והטעם משום שמדבר  שזה ארבעים שנה ה"א עמך לא חסרת דבר, 
מצאו בו ישראל מנוח. וזה שאמר במדרש, שזכו ליכתב בתורה מפני שקבלו את ישראל, שכל דבר 
הנכתב בתורה יש לו דבר רוחני קדוש. גם המדבר יוציא פירות כמו הישוב מאחר ששרשו ג"כ שורש 

רוחני קדוש. שם משמואל מסעי תרע"ג.
28  פרשת מסעי פורטת את רשימת מסעות העם במדבר. תיאור זה מיותר, שהרי אין אנו מכירים את 
המקומות הללו היום, אולם הסיפור הזה אינו בא בשביל העבר, אלא בגלל מסלול הגאולה בעתיד. 
עם ישראל לא יחזור על אותן תחנות גיאוגרפיות ממש, אבל הוא גם לא יינשא על כנפי נשרים, 

אלא יחזור בדרכו הארוכה והמפותלת לתחנות דומות )רבנו בחיי, במדבר ל"ג ב(: 
"יכלול ספור המסעות תועלת אחרת, כי ירמוז לעתיד. שהרי דברי הנביאים כולם מוכיחים שהגאולה   
האחרונה כדמיון הראשונה, וכשם שיצאו ישראל בגאולה ראשונה ממצרים אל המדבר כן בגאולה 
האחרונה עתידים שיצאו הרבה מישראל אל המדבר ויעברו במקומות האלה, והקדוש ברוך הוא 
יכלכלם וינהלם שם כמו שעשה לישראל במדבר. והוא שאמר הנביא, ְוהֹוֵצאִתי... ֶאְתֶכם ֶאל ִמְדַּבר 
ָהַעִּמים, והכתוב הזה מדבר לעתיד בגאולה אחרונה. והכתוב ירמוז זה ממה שהזכיר כאן שתי פעמים 
לשון מוצאיהם, ַוִּיְכֹּתב מֶׁשה ֶאת מֹוָצֵאיֶהם, וחזר ואמר, ְוֵאֶּלה ַמְסֵעיֶהם ְלמֹוָצֵאיֶהם. כי האחד הוא 
יציאת ישראל ממצרים והשני יציאתנו מן הגלות החל הזה. ולפי שכבר התחיל להזכיר אלה מסעי 
ֲאֹדָני  יֹוִסיף  ַמְסֵעיֶהם לעתיד ביציאה שניה, כענין שכתוב,  ְוֵאֶּלה  כן אמר  על המסעות לשעבר על 

ֵׁשִנית ָידֹו וגו' )ישעיה י"א(.
29  תנחומא מסעי ג'.

ובטהרה.  בקדושה  ומתוקנת,  שלמה  הראוי,  באופן  תבוא  שהגאולה  מבשר  הנביא 
הופכת  המושחתת,  המציאות  מעל  שמתרוממת  נסית,  גאולה  היא  שלמה  גאולה 

אותה, ומביאה מזור משמים. 

בכל הדורות ציפה העם להופעת משיח מן השמים בדרך פלא. גאולה אידיאלית כזו 
תיאר דניאל: ָחֵזה ֲהֵוית ְּבֶחְזֵוי ֵליְלָיא ַוֲארּו ִעם ֲעָנֵני ְׁשַמָּיא ְּכַבר ֱאָנׁש ָאֵתה ֲהָוא ְוַעד ַעִּתיק 
ַנָּיא  יֹוַמָּיא ְמָטה ּוְקָדמֹוִהי ַהְקְרבּוִהי. ְוֵלּה ְיִהיב ָׁשְלָטן ִויָקר ּוַמְלכּו ְוֹכל ַעְמַמָּיא ֻאַמָּיא ְוִלּׁשָ
ִתְתַחַּבל. )תרגום: רואה  ָלא  ִּדי  ּוַמְלכּוֵתּה  ֶיְעֵּדה  ָלא  ִּדי  ָעַלם  ָׁשְלָטן  ָׁשְלָטֵנּה  ִיְפְלחּון  ֵלּה 
הייתי במראות הלילה והנה עם ענני השמים כבן אנוש היה בא ועד קדמון ימים הגיע 
ויקר ומלכות וכל העמים אומות ולשונות יעבדוהו,  ולפניו הקריבוהו. ולו נתן שלטון 

שלטונו שלטון עולם לא יעבור ומלכותו לא תשחת(.

אך האם זה הדגם היחיד האפשרי? או שתיתכן גאולה בדרך אחרת? האם יש משמעות 
בו  והשחתה? האם אפשר לתקן באמצעות תהליך שיש  יש חטא  לגאולה שבתוכה 

קלקול ונסיגה?

הישועה בימי הבית השני צמחה לבסוף באופן מינורי, בחסות פרס, תוך מאבק מתמיד 
ַלח30. זכריה מצייר משיח עני  בצרי יהודה: ְּבַאַחת ָידֹו ֹעֶׂשה ַבְּמָלאָכה ְוַאַחת ַמֲחֶזֶקת ַהּׁשָ
ם ִהֵּנה ַמְלֵּכְך ָיבֹוא ָלְך ַצִּדיק ְונֹוָׁשע  ורוכב על חמור: ִּגיִלי ְמֹאד ַּבת ִצּיֹון ָהִריִעי ַּבת ְירּוָׁשלִַ

הּוא ָעִני ְוֹרֵכב ַעל ֲחמֹור ְוַעל ַעִיר ֶּבן ֲאֹתנֹות31.

חכמים הציגו את הסתירה בין שני התיאורים: "רבי יהושע בן לוי רמי: כתיב, וארו עם 
ענני שמיא כבר אנש אתה, וכתיב, עני ורוכב על חמור?" 

והשיבו, ששני הדגמים אפשריים: "זכו, עם ענני שמיא, לא זכו, עני ורוכב על חמור"32.

כאשר הדור ראוי וזכאי לכך תבוא הגאולה המופתית. אולם גם כאשר לא יהיה ראוי לה 
תבוא הגאולה. אלא שאין לצפות שתבוא באופן עילאי ומופלא, אפשר שתבוא בחבלים 
גדולים. ייסורי הגאולה אינם רק ייסורים גשמיים, אלא גם מצוקות רוחניות ושאלות 
מוסריות ומוראליות נוקבות, הנלוות לגאולה הבאה ממעמקים, בתוך נפתולי החיים 
שאיסטניסים  קשים  כה  הינם  בדרך,  המחכים  והשפלות  הכאב  הטומאה.  וצחצוחי 

רוחניים לא ישלימו עמם ולא יכילו אותם33. הם יתייאשו ויוותרו גם על ההישגים: 

30  נחמיה ד' יא.
31  זכריה ט' ט.

32  סנהדרין צ"ח א.
33  רחל המשוררת ביטאה באופן חד את הציפייה הזאת לטהרת הגאולה והגואלים, בהקשר של שיבת 
ציון המודרנית: "...אך אני לא אובה בשורת גאולה, אם מפי מצורע היא תבוא. הטהור יבשר וגאל 
ידו לא תמצא לגאול, אז נבחר לי לנפול ממצוקת המצור, אור ליום בשורה הגדול".  הטהור. אם 
אולם המקרא דוחה זאת מכל וכול. בשורת הגאולה לשומרון באה על ידי המצורעים. ואין לאדם 

את המותרות להכתיב לשמים באיזו דרך תבוא  הגאולה. 
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יוסף  ולא איחמיניה. רב  ייתי  וכן אמר רבה:  ולא איחמיניה.  ייתי  "אמר עולא: 
אמר: ייתי, ואזכי דאיתיב בטולא דכופיתא דחמריה"34.

ואף על פי שידע שלתהליך יש מחיר,  יוסי לעומתם ביקש לחוות את התקופה,  רבי 
גללי  בצל  הישיבה  גם את  אלא  והנשגב שבו,  הטוב  רק את  לא  ובאומץ,  בעוז  קיבל 

חמורו של משיח, הרפש והעיוותים הכרוכים בו35. 

על	מי	מדבר	ישעיהו?.	4
נבואה נשגבה ומופלאה זו לא התקיימה בימי שיבת ציון, כי באו לציון ביגון ואנחה, 
וסבלו רעות רבות מצרי יהודה וממלכות פרס, ולא התקיים בהם: ּוְפדּוֵיי ה' ְיֻׁשבּון ּוָבאּו 
ִצּיֹון ְּבִרָּנה )י(, גם ְוִׂשְמַחת עֹוָלם ַעל ֹראָׁשם, לא התקיים, כי ימי הבית היו קצובים, והוא 

לא נתקיים לעולם36. 

הנביא מדלג אפוא אל העתיד הרחוק, אירועים שיתרחשו דורות רבים אחריו. אף על פי 
כן דבריו אינם מנותקים מאירועי דורו. ישעיהו עצמו ראה חורבן וגלות. זה עתה חרבה 
וחרן, מעבר למדבר הסורי.  גוזן  ערי  גלו אל  ועשרת השבטים  ישראל,  לעיניו מלכות 
ְׁשָמָמה  "ַאְרְצֶכם  בנס:  שרדה  ירושלים  ורק  סנחריב,  עם  במלחמה  חרבה  יהודה  גם 
ָזִרים" )א'  ְּכַמְהֵּפַכת  ּוְׁשָמָמה  ֹאָתּה  ֹאְכִלים  ָזִרים  ְלֶנְגְּדֶכם  ַאְדַמְתֶכם  ְׂשֻרפֹות ֵאׁש  ָעֵריֶכם 
ז-ח(. הארץ הפורייה שממה ותושביה נמלטו ממנה וגלו לנכר. שיירות הגולים הונצחו 
בתבליטי מצור לכיש שבארמון סנחריב, ואפשר שגם הם הצטרפו אל עשרת השבטים. 

חזונו של הנביא רב ממדים. אם היו זוכים ישראל הייתה הגאולה הגדולה מתקיימת 
באותה שעה, כאשר לא זכה אותו דור היא נדחתה לדורות הבאים, ומה שלא התקיים 

ממנה בבית שני עוד יבוא ויתגשם בעתיד.

טבעי  באופן  אומצו  הנביא  דברי  הזה.  החזון  הגשמת  את  בעינינו  לראות  זוכים  אנו 
המופלא  הגלויות  קיבוץ  לאמת.  קרוב  והדבר  הציוני,  החזון  מתיאורי  כחלק  ועממי 

34  סנהדרין צ"ח ב.
35  אורות התחיה ל"ב: "שם שמים לא שגור בפיה, אומץ וגבורה רודפת היא. אבל באמת הכל קודש 
בשם  נקרא  אלהי  אור  יוחל  אז  מצבה,  האומה למרום  בהעלות  התוכן,  בהגמר  רק  הוא.  ואלהי 
המפורש להגלות, יגלה ויראה, שכל מה שהאיר וכל מה שיאיר, כל שחי וכל שיחיה בה, הכל אור 
אלהי עולם אלהי ישראל הוא, "וזה שמו אשר יקראו ד' צדקנו", "ושם העיר מיום ד' שמה". מצב 
אם קודשא  כי  לעתיד  למקומה  תשוב  לא  ישראל  שכנסת  הרזים,  של  החזון  יסוד  הוא  גאולה זה 
עין ראתה כל אלה, ולמשמע  ויקימו אותה מן עפרא ביקר סגי, אשרי  יבאו אליה,  וכל חיליו  ב"ה 
אוזן ותקוה תשמח נפשנו. והמשך הזמן, העובר בין ההופעות המיוחדות המרוכזות בכנסת ישראל, 
אמיץ  שרק  משיח,  חבלי  זמן  הוא  עליה,  נקרא  ד'  שם  כי  ישראל, לדעת  תפארת  אור  שיופיע  עד 
אונים כרב יוסף היה אומר עליו בנגוד לכל האומרים, ייתי ולא אחמיניה: ייתי ואזכי דאיתיב בטולא 

דכופתא דחמריה,.
36  מלבי"ם.

ופריחת הארץ במשך שנים ספורות היא כה מופלאה, שזה נס שלא היה כמותו מעולם. 
מעורבות האדם אינה מקטינה את גודלו, אלא מרחיבה את הבנת דרכי השכינה. אמנם 
שיבת ציון של עכשיו באה בשלבים, היא כרוכה בנפילות ובייסורים, האדם והחברה 
אינם מתוקנים, ומעורבים בה גם חוטאים. זה מצב ביניים, שיש בו גם צער ועצב, אבל 

חשובה ההבנה שזה יכול להיות שלב בדרך אל השלמות.

ָׂשׂשֹון	ְוִׂשְמָחה	ַיִּשֹיגּו	.	5
ְוִׂשְמַחת עֹוָלם ַעל ֹראָׁשם )י(. הצירוף ‘ִׂשְמַחת עֹוָלם’, מציין לא רק את משך זמן השמחה 
ווהתמדתה, אלא נוגע במהותה. שמחת הגאולה אינה שמחה ארעית, אלא מצב של 

קבע ושמחה מתמדת לעולם. 

של  השיא  נקודת  אל  חזרה  שמעולם”,  “שמחה  לעבר,  דווקא  רמז  בזה  ראו  חכמים 
החיבור במתן תורה.

 “דרש רבי סימאי: בשעה שהקדימו ישראל נעשה לנשמע באו ששים ריבוא של 
מלאכי השרת לכל אחד ואחד מישראל קשרו לו שני כתרים, אחד כנגד נעשה 
ואחד כנגד נשמע. וכיון שחטאו ישראל ירדו מאה ועשרים ריבוא מלאכי חבלה 
ופירקום. שנאמר: ויתנצלו בני ישראל את עדים מהר חורב... אמר ריש לקיש 
עתיד הקדוש ברוך הוא להחזירן לנו שנאמר: ּוְפדּוֵיי ה’ ְיֻׁשבּון ּוָבאּו ִצּיֹון ְּבִרָּנה, 

ְוִׂשְמַחת עֹוָלם ַעל ֹראָׁשם, שמחה שמעולם על ראשם”.

יגּון ָנסּו ָיגֹון ַוֲאָנָחה.  הנביא מכביר מילים לבטא את ריבוי השמחה: ָׂשׂשֹון ְוִׂשְמָחה ַיּׂשִ
ויש לדייק בדבריו: 

א. “הששון הוא בגלוי והשמחה בלב, וכן האנחה בגלוי והיגון בלב, עד שהיגון שבלב 
ינוס מפני השמחה, האנחה בגלוי תנוס מפני הששון הגלוי”37.

ב. השמחה והיגון, מי רודף אחרי מי? שיבת ציון מבבל הייתה גאולה אטית ומתפתחת, 
בתחילה לא היו שם ששון ושמחה. קודם הסתלקו לאט לאט היגון והאנחה, ואז נוצר 
מקום לששון ולשמחה. אי אפשר לומר ש’היגון והאנחה נסו’, כי אין ניסה אלא כאשר 
ואז  פתאומי,  באופן  תבוא  היא  שלמה,  הגאולה  תהיה  לבוא  לעתיד  אבל  רודף.  יש 

הששון והשמחה ימלאו את הלב, הם ישיגו תחילה, וממילא ינוסו היגון והאנחה. 

ַיִּשֹיגּו, ְוָנסּו ָיגֹון ַוֲאָנָחה”. יגון שנס ומסתתר יש בו סכנה, הוא עלול  ג. “ָׂשׂשֹון ְוִׂשְמָחה 
לצוף בעתיד, על כן חובה היא להשיגו ולהפוך אותו עצמו לשמחה: 

ואנחה  כי בעת השמחה, דרך היגון  ונסים מן השמחה,  ואנחה בורחים  “היגון 
להכניס  ולהגיעם,  ולהשיגם  דיקא,  אחריהם  לרדף  צריך  אבל  הצד,  מן  לעמד 

37  מלבי"ם.
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אותם דוקא לתוך השמחה. וזהו: “ששון ושמחה ישיגו” וכו’ שהששון ושמחה 
ישיגו ויתפסו את היגון ואנחה, שהם נסים ובורחים מן השמחה, להכניס אותם 
בעל - כרחם לתוך השמחה. כי יש יגון ואנחה שהם הסטרא - אחרא, שאינם 
רוצים להיות מרכבה אל הקדשה, ועל - כן הם בורחים מן השמחה. על - כן 

צריך להכריח אותם לתוך הקדשה, דהינו השמחה, בעל - כרחם”38.

38  ליקוטי מוהר"ן, מהדורא בתרא כ"ג.

יד.	מפלת	אשור
ֶמֶלְך  ַסְנֵחִריב  ָעָלה  ִחְזִקָּיהּו  ֶלְך  ַלּמֶ ָנה  ׁשָ ֵרה  ֶעׂשְ ע  ַאְרּבַ ּבְ ַוְיִהי  )א(  ל"ו  פרק 

ם:  ׂשֵ ֻצרֹות ַוִּיְתּפְ ל ָעֵרי ְיהּוָדה ַהּבְ ּור ַעל ּכָ ַאּשׁ

ָעָלה	ַסְנֵחִריב	ֶמֶלְך	ַאּׁשּור	ַעל	ָּכל	ָעֵרי	ְיהּוָדה	ַהְּבֻצרֹות	.	1
ארבעה פרקים סיפוריים בספר ישעיהו הוקדשו לתקופת חזקיה ומתארים את מצור 
סנחריב, מחלת חזקיה, ומשלחת מרודך. הדברים דומים לאמור בספר מלכים, עם כמה 

שינויים: 

א. ישעיהו מדלג על כל שבחי חזקיה ומעשיו, ואינו מזכיר את טהרת המקדש והתיקון 
הדתי הגדול שעשה. 

ב. הוא מדלג על ההכנות למלחמה וקופץ ישר אל המצור. בספר מלכים וביתר הרחבה 
בדברי הימים סופר על פעולות חזקיה לגבש את ארצות האזור לחזית אחת, לחימתו 
בפלשתים, הכנת ירושלים למצור, פתרון בעית המים, הכנת כלי נשק, אלה לא נזכרו 
ַוַּתֵּבט ַּבּיֹום ַההּוא ֶאל ֶנֶׁשק ֵּבית  ַוְיַגל ֵאת ָמַסְך ְיהּוָדה  כאן. הם הופיעו בהבלעה לעיל: 
ַהָּיַער. ְוֵאת ְּבִקיֵעי ִעיר ָּדִוד ְרִאיֶתם ִּכי ָרּבּו ַוְּתַקְּבצּו ֶאת ֵמי ַהְּבֵרָכה ַהַּתְחּתֹוָנה. ְוֶאת ָּבֵּתי 
ם ְסַפְרֶּתם ַוִּתְתצּו ַהָּבִּתים ְלַבֵּצר ַהחֹוָמה. ּוִמְקָוה ֲעִׂשיֶתם ֵּבין ַהֹחֹמַתִים ְלֵמי ַהְּבֵרָכה  ְירּוָׁשלִַ

ַהְיָׁשָנה, ְוֹלא ִהַּבְטֶּתם ֶאל ֹעֶׂשיָה ְוֹיְצָרּה ֵמָרחֹוק ֹלא ְרִאיֶתם )כ"ב ח-יא(. 

ג. ישעיהו לא הזכיר כלל את כניעת חזקיה בתחילה ואת תשלום המס הכבד לאשור.

נראה שספר מלכים וישעיהו מתארים שתי נקודות מבט נבואיות. בספר מלכים נקודת 
באמצעות  בעולם.  השמיימית  התכנית  את  מגשים  המלך  ממלכתית.  היא  המבט 
תכניותיו ומעשיו הוא מניע את התהליכים וקובע את התוצאה המדינית לרצון ה'. על 
כן מעשי חזקיה לחיזוק ישראל ותפארתו, תיקוניו הדתיים הרוחניים, הם הבסיס לנס 

הגדול שהתרחש בעת מצור ירושלים.

שלבי  על  לדלג  אפשר  שמיימית  מבט  מנקודת  האלוהי.  המהלך  את  מתאר  ישעיהו 
הביניים. הנביא התנגד מלכתחילה ליוזמותיו המדיניות של חזקיה, ולמרד נגד אשור. 
ֶעְׂשֵרה  ְּבַאְרַּבע  ַוְיִהי  ואכן ההכנות המדיניות והצבאיות התנפצו כאשר הגיע סנחריב: 
ַוִּיְתְּפֵׂשם )ל"ו  ָׁשָנה ַלֶּמֶלְך ִחְזִקָּיהּו ָעָלה ַסְנֵחִריב ֶמֶלְך ַאּׁשּור ַעל ָּכל ָעֵרי ְיהּוָדה ַהְּבֻצרֹות 
א(. הצבא האשורי הגדול הלם והחריב את הארץ: ַאְרְצֶכם ְׁשָמָמה ָעֵריֶכם ְׂשֻרפֹות ֵאׁש 
ְּכֻסָּכה  ִצּיֹון  ַבת  ְונֹוְתָרה  ָזִרים.  ְּכַמְהֵּפַכת  ּוְׁשָמָמה  ֹאָתּה  ֹאְכִלים  ָזִרים  ְלֶנְגְּדֶכם  ַאְדַמְתֶכם 

ְבָכֶרם ִּכְמלּוָנה ְבִמְקָׁשה ְּכִעיר ְנצּוָרה )א' ז-ח(.

הספיקו,  לא  ששילם,  הרב  והכסף  כניעתו  סנחריב,  את  לרצות  חזקיה  של  ניסיונו 
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פרק לו יד. מפלת אשור

וסנחריב שלח את צבאו לכבוש את ירושלים. אם כן אין לבסוף משמעות לכל היוזמות 
הללו, ואין צריך להזכירן בתיאור התהליך השמיימי.

רבשקה.	2

ִחְזִקָּיהּו  ֶלְך  ַהּמֶ ֶאל  ָמה  ַלְ ְירּוׁשָ ִכיׁש  ִמּלָ ֵקה  ַרבׁשָ ֶאת  ּור  ַאּשׁ ֶמֶלְך  ַלח  ַוִּיׁשְ )ב( 

ַוֵּיֵצא  ֵדה כֹוֵבס: )ג(  ת ׂשְ ְמִסּלַ ֵרָכה ָהֶעְליֹוָנה ּבִ ְתָעַלת ַהּבְ ַוַּיֲעמֹד ּבִ ֵבד  ּכָ ֵחיל  ּבְ

ָאָסף  ן  ּבֶ ְויֹוָאח  ַהּסֵֹפר  ְבָנא  ְוׁשֶ ִית  ַהּבָ ַעל  ר  ֲאׁשֶ ִחְלִקָּיהּו  ן  ּבֶ ֶאְלָיִקים  ֵאָליו 

ֶלְך  ַהּמֶ ּכֹה ָאַמר  ִחְזִקָּיהּו  ֵקה ִאְמרּו ָנא ֶאל  ַוּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם ַרבׁשָ יר: )ד(  ְזּכִ ַהּמַ

ַבר  ּדְ ַאְך  י  ָאַמְרּתִ )ה(   : ָטְחּתָ ּבָ ר  ֲאׁשֶ ַהֶּזה  חֹון  ּטָ ַהּבִ ָמה  ּור  ַאּשׁ ֶמֶלְך  דֹול  ַהּגָ

ה  ִהּנֵ )ו(  י:  ּבִ ָמַרְדּתָ  י  ּכִ ָבַטְחּתָ  ִמי  ַעל  ה  ַעּתָ ְלָחָמה  ַלּמִ ּוְגבּוָרה  ֵעָצה  ָפַתִים  ׂשְ

ָעָליו  ִאיׁש  ֵמְך  ִיּסָ ר  ֲאׁשֶ ִמְצַרִים  ַעל  ַהֶּזה  ָהָרצּוץ  ֶנה  ַהּקָ ֶעֶנת  ִמׁשְ ַעל  ָבַטְחּתָ 

ְוִכי ֹתאַמר  ְרעֹה ֶמֶלְך ִמְצַרִים ְלָכל ַהּבְֹטִחים ָעָליו: )ז(  ּפַ ן  ּכֵ ּוְנָקָבּה  ּוָבא ְבַכּפֹו 

מָֹתיו ְוֶאת  ר ֵהִסיר ִחְזִקָּיהּו ֶאת ּבָ ָטְחנּו ֲהלֹוא הּוא ֲאׁשֶ ֵאַלי ֶאל ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו ּבָ

ה  ֲחוּו: )ח( ְוַעּתָ ּתַ ׁשְ ַח ַהֶּזה ּתִ ְזּבֵ ַלם ִלְפֵני ַהּמִ ַוּיֹאֶמר ִליהּוָדה ְוִלירּוׁשָ חָֹתיו  ִמְזּבְ

ִים סּוִסים ִאם ּתּוַכל ָלֶתת  ָנה ְלָך ַאְלּפַ ּור ְוֶאּתְ ֶלְך ַאּשׁ ִהְתָעֶרב ָנא ֶאת ֲאדִֹני ַהּמֶ

ים  ֵני ַפַחת ַאַחד ַעְבֵדי ֲאדִֹני ַהְקַטּנִ יב ֵאת ּפְ ׁשִ ְלָך רְֹכִבים ֲעֵליֶהם: )ט( ְוֵאיְך ּתָ

ְלֲעֵדי ְיהָֹוה ָעִליִתי ַעל  ה ֲהִמּבַ ים: )י( ְוַעּתָ ְבַטח ְלָך ַעל ִמְצַרִים ְלֶרֶכב ּוְלָפָרׁשִ ַוּתִ

ִחיָתּה:  ִחיָתּה ְיהָֹוה ָאַמר ֵאַלי ֲעֵלה ֶאל ָהָאֶרץ ַהֹּזאת ְוַהׁשְ ָהָאֶרץ ַהֹּזאת ְלַהׁשְ

עשרים פסוקים הקדיש הנביא לרבשקה ולשלושת נאומיו. רק לבלעם, הנביא הגוי, 
הוענק מקום כה חשוב במקרא, וזאת משום שחשב לקלל את ישראל ונמצא מברכם. 
הכתוב חסך לנו את דברי הגידוף של גלית, וסיכם בקצרה: "ויקלל הפלשתי את דוד 

באלהיו"1. ואילו כאן הובאו בהרחבה כל חירופיו וגידופיו של הגוי. 

הופעת הצבא האשורי בכל עוזו ועצמתו הטילה אימה על הכול. סנחריב מתפאר בצדק 
בכתובת הניצחון שלו: "ואשר לחזקיהו היהודי, אשר לא הביא את צווארו בעולי, על 
64 עריו הבצורות, ערי החומה, ועל ערי-השדה אשר בסביבתן, שמתי מצור וכבשתי 
אותן על ידי סוללות עפר כבוש ששפכתי עליהן... ואותו סגרתי כמו ציפור בכלוב בתוך 

ירושלים, עיר ממלכתו". 

1  שמואל-א י"ז מג.

הצבא האשורי התכונן היטב למלחמה זו, ורבשקה דיבר כאמן המלחמה הפסיכולוגית. 
הוא הצליח לגעת בנקודות התורפה היהודיות הכואבות ביותר. רבשקה פנה אל העם 
מעל ראשו של חזקיה, מדבר יהודית ומכוון את הדברים היטב אל גורמים שונים בעם. 

הנאום הראשון )יט-כה( הוא נאום של יראת שמים. רבשקה דיבר בשפת העם לא רק 
מילולית, אלא גם מושגית ורגשית. 

ָּבָטְחָּת )ד(. גדולתו של חזקיה היא אמונתו, ושלמות ביטחונו  ַהֶּזה ֲאֶׁשר  ַהִּבָּטחֹון  ָמה 
בה'2, כשמו. רבשקה ביקש לפגוע באמינות של נקודה אופיינית מרכזית זו.

ָהָאֶרץ  ֶאל  ֲעֵלה  ֵאַלי:  ָאַמר  ה'  ְלַהְׁשִחיָתּה,  ַהֹּזאת  ָהָאֶרץ  ַעל  ָעִליִתי  ה'  ֲהִמַּבְלֲעֵדי  ְוַעָּתה 
ַהֹּזאת ְוַהְׁשִחיָתּה )י(. רבשקה בעצם מצטט את דברי ישעיהו3, שתיאר את שליטתה של 
ההשגחה על העולם כולו, ואת השליחות האלוהית של אשור לעלות על הארץ: הֹוי 

ַאּׁשּור ֵׁשֶבט ַאִּפי ּוַמֶּטה הּוא ְבָיָדם ַזְעִמי )י' ה(. 

אין זה פלא, הגויים ידעו את דברי הנביאים עליהם. כורש הכריז: ֹּכה ָאַמר ֹּכֶרׁש ֶמֶלְך 
ם  ָמִים ְוהּוא ָפַקד ָעַלי ִלְבנֹות לֹו ַבִית ִּבירּוָׁשלִַ ָּפַרס ֹּכל ַמְמְלכֹות ָהָאֶרץ ָנַתן ִלי ה' ֱאֹלֵהי ַהּׁשָ
ָוָלְך  ִּלי  ֵאָליו ַמְלָאִכים ֵלאֹמר: ַמה  ַוִּיְׁשַלח  ֲאֶׁשר ִּביהּוָדה4. גם פרעה נכו אמר ליאשיהו: 
ֶמֶלְך ְיהּוָדה. ֹלא ָעֶליָך ַאָּתה ַהּיֹום ִּכי ֶאל ֵּבית ִמְלַחְמִּתי. ֵואֹלִהים ָאַמר ְלַבֲהֵלִני. ֲחַדל ְלָך 
ֵמֱאֹלִהים ֲאֶׁשר ִעִּמי ְוַאל ַיְׁשִחיֶתָך. ְוֹלא ֵהֵסב ֹיאִׁשָּיהּו ָפָניו ִמֶּמּנּו ִּכי ְלִהָּלֶחם ּבֹו ִהְתַחֵּפׂש 

ְוֹלא ָׁשַמע ֶאל ִּדְבֵרי ְנכֹו ִמִּפי ֱאֹלִהים ַוָּיֹבא ְלִהָּלֵחם ְּבִבְקַעת ְמִגּדֹו5.

ְּבַיד  ִיְרְמָיהּו  ַעל  ָּבֶבל  ֶמֶלְך  ְנבּוַכְדֶראַּצר  ַוְיַצו  עליו:  ירמיהו  נבואות  את  ידע  נבוכדנצר 
אם  ִּכי  ע  ֹרָ ְמאּוָמה  לֹו  ַּתַעׂש  ְוַאל  ָעָליו  ִׂשים  ְוֵעיֶניָך  ָקֶחּנּו  ֵלאֹמר:  ַטָּבִחים  ַרב  ְנבּוַזְרֲאָדן 

ַּכֲאֶׁשר ְיַדֵּבר ֵאֶליָך ֵּכן ֲעֵׂשה ִעּמֹו6. 

אלה  במות  ה'.  במות  להסרת  חזקיה  של  לרפורמה  העם  התנגדות  את  ידע  רבשקה 
התקדשו מקדמת דנא, וצדיקי העם ראו במעשי חזקיה פגיעה בקדשי שמים וחילול 
השם: ְוִכי ֹתאַמר ֵאַלי ֶאל ה' ֱאֹלֵהינּו ָּבָטְחנּו ֲהלֹוא הּוא ֲאֶׁשר ֵהִסיר ִחְזִקָּיהּו ֶאת ָּבֹמָתיו ְוֶאת 

ִמְזְּבֹחָתיו ַוֹּיאֶמר ִליהּוָדה ְוִלירּוָׁשַלם ִלְפֵני ַהִּמְזֵּבַח ַהֶּזה ִּתְׁשַּתֲחוּו )ז(.

רבשקה לעג לבריתו של חזקיה עם מצרים: ִהֵּנה ָבַטְחָּת ַעל ִמְׁשֶעֶנת ַהָּקֶנה ָהָרצּוץ ַהֶּזה 
ַעל ִמְצַרִים ֲאֶׁשר ִיָּסֵמְך ִאיׁש ָעָליו ּוָבא ְבַכּפֹו ּוְנָקָבּה ֵּכן ַּפְרֹעה ֶמֶלְך ִמְצַרִים ְלָכל ַהֹּבְטִחים 
ַעל  ְלֶעְזָרה  ִמְצַרִים  ַהֹּיְרִדים  הֹוי  הנביא:  ישעיהו  כבר  לפניו  כפי שטען  בדיוק  )ו(.  ָעָליו 

2  שבע פעמים הוזכר הביטוי 'בטח' בהטיותיו השונות בששת הפסוקים הללו.
בירושלים  חזקיה  את  שסגר  ארמונו  כתלי  על  וחרט  ישעיהו,  של  בלשונו  השתמש  סנחריב  גם    3
ם )ל"א ה(. וזה היה  'כצפור בכלוב'. והנביא ענה לו ואמר: ְּכִצֳּפִרים ָעפֹות ֵּכן ָיֵגן ה' ְצָבאֹות ַעל ְירּוָׁשלִָ

גם סופו של סנחריב. 
4  עזרא א' ב.

5  דברי הימים-ב ל"ה כא-כב.
6  ירמיה ל"ט יא-יב.
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ְקדֹוׁש  ַעל  ָׁשעּו  ְוֹלא  ְמֹאד  ָעְצמּו  ִּכי  ָּפָרִׁשים  ְוַעל  ָרב  ִּכי  ֶרֶכב  ַעל  ַוִּיְבְטחּו  ֵענּו  ִיּׁשָ סּוִסים 
ִיְׂשָרֵאל ְוֶאת ה' ֹלא ָדָרׁשּו... ּוִמְצַרִים ָאָדם ְוֹלא ֵאל ְוסּוֵסיֶהם ָּבָׂשר ְוֹלא רּוַח ַויֹהָוה ַיֶּטה ָידֹו 
ְוָכַׁשל עֹוֵזר ְוָנַפל ָעֻזר ְוַיְחָּדו ֻּכָּלם ִיְכָליּון )ל"א א-ג(. רבשקה רק חזר על כך שאין לסמוך 

על מצרים, והברית איתה סותרת את מידת ביטחונו של חזקיה בקדוש ברוך הוא.

י  ר ָנא ֶאל ֲעָבֶדיָך ֲאָרִמית ּכִ ּבֶ ֵקה ּדַ ְבָנא ְויֹוָאח ֶאל ַרבׁשָ )יא( ַוּיֹאֶמר ֶאְלָיִקים ְוׁשֶ

ר ַעל ַהחֹוָמה: )יב(  ָאְזֵני ָהָעם ֲאׁשֶ ר ֵאֵלינּו ְיהּוִדית ּבְ ַדּבֵ ׁשְֹמִעים ֲאָנְחנּו ְוַאל ּתְ

ה  ָבִרים ָהֵאּלֶ ר ֶאת ַהּדְ ָלַחִני ֲאדִֹני ְלַדּבֵ ֵקה ַהֶאל ֲאדֶֹניָך ְוֵאֶליָך ׁשְ ַוּיֹאֶמר ַרבׁשָ

\}צֹוָאָתם\{  חָֹראיָהם  ֶאת  ֶלֱאכֹל  ַהחֹוָמה  ַעל  ִבים  ַהּיׁשְ ים  ָהֲאָנׁשִ ַעל  ֲהלֹא 

ַוִּיְקָרא  ֵקה  ַרבׁשָ ַוַּיֲעמֹד  )יג(  ֶכם:  ִעּמָ ַרְגֵליֶהם\{  \}ֵמיֵמי  ֶהם  ֵיַנְיֵ ׁשֵ ֶאת  ּתֹות  ְוִלׁשְ

ּור. )יד( ּכֹה  דֹול ֶמֶלְך ַאּשׁ ֶלְך ַהּגָ ְבֵרי ַהּמֶ ְמעּו ֶאת ּדִ דֹול ְיהּוִדית ַוּיֹאֶמר ׁשִ ְבקֹול ּגָ

יל ֶאְתֶכם: )טו( ְוַאל ַיְבַטח  י לֹא יּוַכל ְלַהּצִ א ָלֶכם ִחְזִקָּיהו ּכִ ִ ֶלְך ַאל ַיּשׁ ָאַמר ַהּמֶ

ַיד  ֵתן ָהִעיר ַהֹּזאת ּבְ יֵלנּו ְיהָֹוה לֹא ִתּנָ ל ַיּצִ ֶאְתֶכם ִחְזִקָּיהּו ֶאל ְיהָֹוה ֵלאמֹר ַהּצֵ

י  ּור ֲעׂשּו ִאּתִ ֶלְך ַאּשׁ י כֹה ָאַמר ַהּמֶ ְמעּו ֶאל ִחְזִקָּיהּו ּכִ ׁשְ ּור: )טז( ַאל ּתִ ֶמֶלְך ַאּשׁ

תּו ִאיׁש ֵמי בֹורֹו. )יז( ַעד  ֵאָנתֹו ּוׁשְ ְפנֹו ְוִאיׁש ּתְ ְבָרָכה ּוְצאּו ֵאַלי ְוִאְכלּו ִאיׁש ּגַ

ָגן ְוִתירֹוׁש ֶאֶרץ ֶלֶחם ּוְכָרִמים  ַאְרְצֶכם ֶאֶרץ ּדָ י ֶאְתֶכם ֶאל ֶאֶרץ ּכְ ּבִֹאי ְוָלַקְחּתִ

ַהּגֹוִים ִאיׁש  ילּו ֱאלֵֹהי  ַהִהּצִ יֵלנּו  ַיּצִ ְיהָֹוה  ִחְזִקָּיהּו ֵלאמֹר  ית ֶאְתֶכם  ַיּסִ ן  ּפֶ )יח( 

ד ַאֵּיה ֱאלֵֹהי ְסַפְרָוִים  ּור: )יט( ַאֵּיה ֱאלֵֹהי ֲחָמת ְוַאְרּפָ ֶאת ַאְרצֹו ִמַּיד ֶמֶלְך ַאּשׁ

ילּו  ר ִהּצִ ה ֲאׁשֶ ָכל ֱאלֵֹהי ָהֲאָרצֹות ָהֵאּלֶ ילּו ֶאת ׁשְֹמרֹון ִמָּיִדי: )כ( ִמי ּבְ ְוִכי ִהּצִ

ַלִם ִמָּיִדי: )כא( ַוַּיֲחִריׁשּו ְולֹא ָענּו אֹתֹו  יל ְיהָֹוה ֶאת ְירּוׁשָ י ַיּצִ ֶאת ַאְרָצם ִמָּיִדי ּכִ

ן ִחְלִקָּיהּו  ֶלְך ִהיא ֵלאמֹר לֹא ַתֲעֻנהּו: )כב( ַוָּיבֹא ֶאְלָיִקים ּבֶ י ִמְצַות ַהּמֶ ָבר ּכִ ּדָ

ְקרּוֵעי  ִחְזִקָּיהּו  ֶאל  יר  ְזּכִ ַהּמַ ָאָסף  ן  ּבֶ ְויֹוָאח  ַהּסֹוֵפר  ְבָנא  ְוׁשֶ ִית  ַהּבַ ַעל  ר  ֲאׁשֶ

ֵקה:  ְבֵרי ַרבׁשָ ידּו לֹו ֵאת ּדִ ְבָגִדים ַוַּיּגִ

בנאום השני )כט-לה( שכח רבשקה את יראת השמים שלו, ושיכור ניצחון הסיר את 
הכפפות ופתח בדברי כפירה. אפשר שבקשת השרים ממנו לדבר ארמית, העידה על 
חומרת מצב הנצורים ועל הפילוג הפנימי בתוך העיר. על כן דיבר בשחצנות, מכוון את 

דבריו ישירות אל ההמון. 

מילת המפתח היא הצלה, והטיעון המרכזי הוא שכמו שכל אלילי העמים לא הצילו את 
עמיהם מיד אשור, כך אין בכוחו של ה' להציל את ישראל. משום כך, טען רבשקה, לא את 

טובת העם דורש חזקיה אלא את טובת עצמו. חזקיה מחזק את העם בהבטחות שווא, ה' 
לא יקיים אותן ולא יציל את העם. מי ידאג לעם הפשוט ולרווחתו? דווקא מלך אשור!

רבשקה מבטיח להמון הניצב על החומה הבטחות חומריות נאות.

וקובע כדבר המובן מאליו שהגלות תתרחש, אלא  הוא מציב את המבוקש כעובדה, 
של  אווירה  ויצר  ודבש",  חלב  זבת  ל"ארץ  החדש  המקום  בהשוואת  זאת  שריפד 

המשכיות: 

"וכן אתה מוצא בסנחריב כשבא לפתות את ישראל מה אמר להם? 'עד בואי 
ולקחתי אתכם אל ארץ כארצכם'. אל ארץ יפה מארצכם אין כתוב, אלא אל 
לומר שבחה של ארצו לא אמר  ק"ו אם משיבא  דברים  והלא  ארץ כארצכם. 
גנותו של א"י, ק"ו לשבחה של א"י. ר' שמעון בן יוחי אומר: שוטה היה זה שלא 
היה יודע לפתות. משל לאדם שהלך לישא אשה. אמר לה: אביך מלך ואני מלך, 
אביך עשיר ואני עשיר, אביך מאכילך בשר דגים ומשקך יין ישן ואני מאכילך 
בשר ודגים ואשקך יין ישן, ואין זה פיתוי. כיצד פיתוי? אומר לה: אביך הדיוט 
ואני מלך, אביך עני ואני עשיר, אביך מאכילך ירק וקטנית ואני מאכילך בשר 
ודגים, אביך מוליכך למרחץ ברגל ואני מוליכך בגלגוטיקא. ומה אם מי שבא 

לומר שבחה של ארצו לא אמר גנותה של א"י, ק"ו לשבחה של א"י"7.

ר  ֲאׁשֶ ֲאָך ֱאלֶֹהיָך  ִ ַיּשׁ ְיהּוָדה ֵלאמֹר ַאל  ֶמֶלְך  ִחְזִקָּיהּו  ּכֹה ֹתאְמרּון ֶאל  )י(  לז 

ה  ַאּתָ ה  ִהּנֵ )יא(  ּור:  ַאּשׁ ֶמֶלְך  ַיד  ּבְ ַלִם  ְירּוׁשָ ֵתן  ִתּנָ לֹא  ֵלאמֹר  ּבֹו  ּבֹוֵטַח  ה  ַאּתָ

ֵצל: )יב(  ּנָ ה ּתִ ּור ְלָכל ָהֲאָרצֹות ְלַהֲחִריָמם ְוַאּתָ ר ָעׂשּו ַמְלֵכי ַאּשׁ ַמְעּתָ ֲאׁשֶ ׁשָ

ְוֶרֶצף  ָחָרן  ְוֶאת  ּגֹוָזן  ִחיתּו ֲאבֹוַתי ֶאת  ִהׁשְ ר  ֲאׁשֶ ַהּגֹוִים  ילּו אֹוָתם ֱאלֵֹהי  ַהִהּצִ

ד ּוֶמֶלְך ָלִעיר ְסַפְרָוִים  ר: )יג( ַאֵּיה ֶמֶלְך ֲחָמת ּוֶמֶלְך ַאְרּפָ ְתַלּשָׂ ר ּבִ ּוְבֵני ֶעֶדן ֲאׁשֶ

ה:  ֵהַנע ְוִעּוָ

הנאום השלישי )י"ט י-יג( נמסר כבר על ידי שליחים, לאחר שרבקשה עזב את העיר 
והתחבר אל סנחריב במצור לכיש. הוא חוזר בקצרה על דבריו בנאומיו הקודמים, שאין 
באופן  חזקיה  אל  דבריו  את  מכוון  הוא  כעת  אבל  ההצלה.  ולתקוות  לביטחון  מקום 
ֲאָך ֱאֹלֶהיָך ֲאֶׁשר ַאָּתה ֹּבֵטַח ּבֹו ֵלאֹמר ֹלא ִתָּנֵתן  אישי. ובחוצפה אומר כלפי שמיא: ַאל ַיּׁשִ
ְירּוָׁשַלם ְּבַיד ֶמֶלְך ַאּׁשּור )ל"ז י(. מקודם טען שחזקיה מסית את העם, עכשיו כאשר יד 
ה' החלה להתגלות, וסנחריב הסתבך במלחמה עם תרהקה מלך כוש, פנתה טרונייתו 
של סנחריב כלפי שמים. בהפחדה, באיומי סרק, ובדרכי רמייה ניסה עתה להשיג הישג 
כלשהו להציל את כבודו. מקודם הציע לעם להתמסר ולגלות מן הארץ בכבוד, ועתה 

ספרי עקב א' וכן בסנהדרין צ"ד א.  7
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הוא מאיים בהשמדה מוחלטת.

דברי	חכמים	וחידתם.	3
היכרותו הקרובה והעמוקה של רבשקה את ישראל, ודבריו הקולעים, מחשידה אותו 

כמי שבא מבפנים: 

"רבשקה היה ישראל מומר"8. 

מתקיים כאן הפתגם: 

"מיניה וביה אבא נשדייה ביה נרגא" )מתוך היער יבוא העץ לקת הגרזן שיחטוב 
את העצים(9. 

ספקות  בלבם  ולהחדיר  להחלישם  ביקש  מוראלית,  מלחמה  בישראל  נלחם  הוא 
קיימים סימנים נוספים להתרחבות המחלוקת, התבוסתנות והבגידה  והיסוסים. אך 
בתוך העם הנצור, שאיכלה את העם מבפנים. חכמים האשימו בכך את מנהיגי העם 

הקרובים לחזקיה, והצביעו על שבנא10. 

יש שרמזו אפילו שרבשקה בא  מתוך ביתו של חזקיה עצמו, ומזרעו.

"לסוף יהב ליה )ישעיהו לחזקיה( ברתיה נפק מיניה מנשה ורבשקה. יומא חדא 
רישיא  חזי  מינייהו:  חד  אמר  מדרשא.  לבית  לאמטויינהו  אכתפיה  ארכבינהו 
דאבא למטוי ביה גלדאני, וחד אמר: חזי רישיה דאבא לאקורבי עליה לעכו"ם. 

חבטינהו בארעא. מנשה חיה, ורבשקה מית. קרי אנפשי וכלי כליו רעים"11. 

תרגום: לבסוף נתן ישעיהו את בתו לחזקיה ויצאו ממנו מנשה ורבשקה. יום 
אחד הרכיבם על כלתפיו להביאם אל בית המדרש. אמר אחד מהם: ראוי ראשו 
עליו  להקריב  אבא  של  ראשו  ראוי  אמר:  ואחד  דגים,  עליו  לצלות  אבא  של 

לעבודה זרה. חבט אותם בקרקע, מנשה חי ורבשקה מת.

כילד,  זה מת  היסטורי של שני האנשים. רבשקה  לזיהוי  לא התכוונו  בוודאי  חכמים 
וילדי חזקיה נולדו אחרי מצור סנחריב. אולם קריאת שם בנו של חזקיה בשם רבשקה 

אומרת דרשני. מה היא באה לומר?

סנחריב  עם  היה  חזקיה  של  בנו  רבשקה  יותר,  עוד  הזה  הקשר  את  מהדק  התרגום 
במצור ירושלים וניגף שם על ידי המלאך: 

סנהדרין ס' א.  8
סנהדרין ל"ט ב. כפירוש העממי לכתוב: "מהרסיך ומחריביך ממך יצאו" )מ"ט יז(.   9

ראה לעיל כ"ב טו, וסנהדרין כ"ו א.  10
ברכות י' א, הגהות הב"ח.  11

"אמר שלמה מלכא נביא גלי קדמי, דמנשה בר חזקיהו עתיד למיתב ולמסגד 
על  בזממין  ויכפתיניה  דאתור,  מלכא  ביד  אתמסר  כן  בגין  דאבנין,  לצלמיא 
יצטער  כן  בגין  עקריהון,  מן  אבנין  בלוחי  דכתיבין  אוריתא,  פתגמי  דאבטיל 
בהון. ורבשקיה אחוהי עתיד למסגד לצלמיא דקיסין ולמשבק פתגמי אורייתא 
דאתיהבין בארונא קיסי דשיטי, בגין כן עתיד לאתוקדא בנורא על יד מלאכא 
דה'"12. )פירוש: אמר שלמה המלך הנביא גילה לפני שמנשה בן חזקיהו עתיד 
לחטוא ולהשתחוות לצלמי אבן, לכן יימסר ביד מלך אשור שיכבלהו בזמם על 
שביטל את דברי התורה הכתובים בלוחות אבנים מעיקרם, לכן יצטער בהם. 
ורבשקה אחיו עתיד להשתחוות לצלמי עץ ולעזורב את דברי התורה נתונים 

בארון עצי שיטים , לכן עתיד להישרף באש על ידי מלאך ה'(.  

הציור המוזר של רבשקה כבנו של חזקיה מעמיק את ההתמודדות הרוחנית הפנימית 
שהתרחשה במלחמה זו, ומעמידנו על מורכבותה. חזקיה נתבע להילחם עם אויבים 
אחרי  האמונה,  בכוח  לבסוף  הוכרעה  הזאת  האיומה  המלחמה  ומבחוץ.  מבפנים 
מאבק פנימי לא פשוט. הספק שחלחל בלב העם הגיע אפילו אל חזקיה עצמו. פיתויו 
המאיים של רבשקה, התחיל עוד קודם מבפנים. הספק צמח מן החסרונות שבביתו 
אף  ועל  מבחוץ,  המצור  קשיי  שלמרות  הייתה  גדולתו  לבו.  ובתוך  עצמו,  חזקיה  של 

הספקות והבגידה מבית, התעודד, עמד בניסיון ולא נכנע. 

חכמים המשיכו לטוות את הקו סביב רבשקה גם בסופה של הפרשה: 

"הציץ רבשקה על החומה ושמע שהיו קוראין את ההלל ואמר לסנחריב: חזור 
לאחוריך כי נסים נעשים להם בזה הלילה. והיה מבזה את הדבר שנאמר: ינופף 

ידו הר בת ציון"13.

הצבא האשורי כבר חגג את הניצחון. רבשקה "עלה על החומה", אך נדהם לראות את 
"כזיתא פסחא והללא פקע איגרא"14. אף על פי  העם חוגג את ליל הפסח בשמחה: 
שהפסח נעשה בצמצום, בתנאי מצור, העם שר כבר את ההלל באמונה שלמה שתבוא 
בליל  אקטואלי  לשיר  מכוון  כט(,  )ל'  התקדש-חג"  כליל  לכם  יהיה  "השיר  הישועה: 

הפסח הזה שבו התרחש הנס.

רבשקה שראה את השמחה הזאת, הבין שניסיונו למוטט את רוח העם נכשל, ושום 
כוח שבעולם לא יביס עם שאמונתו כה מוצקה ושלמה. הוא מיהר לקרוא לסנחריב 
לסגת, כדי לא להפסיד את הכול, אך איחר את המועד. סנחריב בגאוותו ראה רק את 
עצמו, הוא לא הקשיב לרחש העולה מעבר לחומה ולא הבחין בגדולתם של ישראל, 

ומלאך ה' יצא באותו לילה והיכה את צבא אשור.

12  קהלת י' ט.
13  ילקוט שמעוני מלכים-ב י"ט רמ"א.

פסחים פ"ה ב.  14
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	עמדת	ישעיהו.	4

ק ַוָּיבֹא  ּשָׂ ס ּבַ ָגָדיו ַוִּיְתּכַ ֶלְך ִחְזִקָּיהּו ַוִּיְקַרע ֶאת ּבְ מַֹע ַהּמֶ ׁשְ פרק לז )א( ַוְיִהי ּכִ

ְבָנא ַהּסֹוֵפר ְוֵאת  ִית ְוֵאת ׁשֶ ר ַעל ַהּבַ ַלח ֶאת ֶאְלָיִקים ֲאׁשֶ ית ְיהָֹוה: )ב( ַוִּיׁשְ ּבֵ

ִביא: )ג( ַוּיֹאְמרּו ֵאָליו  ְעָיהּו ֶבן ָאמֹוץ ַהּנָ ים ֶאל ְיׁשַ ּקִ ּשַׂ ים ּבַ ּסִ ִזְקֵני ַהּכֲֹהִנים ִמְתּכַ

ר  ּבֵ י ָבאּו ָבִנים ַעד ַמׁשְ ּכֹה ָאַמר ִחְזִקָּיהּו יֹום ָצָרה ְותֹוֵכָחה ּוְנָאָצה ַהּיֹום ַהֶּזה ּכִ

ָלחֹו  ר ׁשְ ֵקה ֲאׁשֶ ְבֵרי ַרבׁשָ ַמע ְיהָֹוה ֱאלֶֹהיָך ֵאת ּדִ ְוכַֹח ַאִין ְלֵלָדה: )ד( אּוַלי ִיׁשְ

ַמע ְיהָֹוה ֱאלֶֹהיָך  ר ׁשָ ָבִרים ֲאׁשֶ ּדְ ּור ֲאדָֹניו ְלָחֵרף ֱאלִֹהים ַחי ְוהֹוִכיַח ּבַ ֶמֶלְך ַאּשׁ

ֶלְך ִחְזִקָּיהּו ֶאל  ְמָצָאה: )ה( ַוָּיבֹאּו ַעְבֵדי ַהּמֶ ֵאִרית ַהּנִ ְ ַעד ַהּשׁ ה ּבְ אָת ְתִפּלָ ְוָנׂשָ

ְעָיהּו ּכֹה ֹתאְמרּון ֶאל ֲאדֵֹניֶכם ּכֹה ָאַמר ְיהָֹוה  ְעָיהּו: )ו( ַוּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם ְיׁשַ ְיׁשַ

ּור אֹוִתי: )ז(  פּו ַנֲעֵרי ֶמֶלְך ַאּשׁ ּדְ ר ּגִ ַמְעּתָ ֲאׁשֶ ר ׁשָ ָבִרים ֲאׁשֶ ֵני ַהּדְ יָרא ִמּפְ ַאל ּתִ

ַאְרצֹו: ֶחֶרב ּבְ יו ּבַ ְלּתִ ב ֶאל ַאְרצֹו ְוִהּפַ מּוָעה ְוׁשָ ַמע ׁשְ ִהְנִני נֹוֵתן ּבֹו רּוַח ְוׁשָ

חזקיה החליף עמדות ביחס למלחמה באשור. בתחילה פעל בכל כוחו להכנת המרד, 
אבל כאשר הגיע סנחריב לירושלים, נכנע. גם ישעיהו שינה את עמדתו. 

אין זו סתירה, אלא התייחסות למצבים שונים. הנביא פסל בחריפות את הההיערכות 
הצבאית המופרזת למלחמה באשור, אך התנגד בכל תוקף גם לכניעה, ואפילו לכניעת 
אחז אליה. הוא מצא בהכנות הללו קטנות אמונה )כ"ב ח-יד(. הוא לא דרש מן המלך 
לסמוך על הנס, אלא התנגד לרוח המהלך: ְוֹלא ִהַּבְטֶּתם ֶאל ֹעֶׂשיָה ְוֹיְצָרּה ֵמָרחֹוק ֹלא 
ְרִאיֶתם )יא(. כאשר העם נתפס רק לכוחו הפיזי ולמהלכיו האנושיים, הפכו הכנות אלה 

למרידה בריבונו של עולם, ותוצאתם פריעת מוסר ועושק דלים. 

חטא זה נוסף על חטאי העם ושריו. עוולות אחז לא תוקנו והחטא נמשך והלך אל ימי 
ְמַרְּצִחים.  ְוַעָּתה  ָיִלין ָּבּה  ֶצֶדק  ְמֵלֲאִתי ִמְׁשָּפט  ֶנֱאָמָנה  ִקְרָיה  ְלזֹוָנה  ָהְיָתה  ֵאיָכה  חזקיה: 
ַּכְסֵּפְך ָהָיה ְלִסיִגים ָסְבֵאְך ָמהּול ַּבָּמִים. ָׂשַרִיְך סֹוְרִרים ְוַחְבֵרי ַּגָּנִבים ֻּכּלֹו ֹאֵהב ֹׁשַחד ְוֹרֵדף 
ַׁשְלֹמִנים ָיתֹום ֹלא ִיְׁשֹּפטּו ְוִריב ַאְלָמָנה ֹלא ָיבֹוא ֲאֵליֶהם )א' כא-כג(. עבודת המקדש, לא 
הביאה לטהרת הלב: ִּכי ָתֹבאּו ֵלָראֹות ָּפָני ִמי ִבֵּקׁש ֹזאת ִמֶּיְדֶכם ְרֹמס ֲחֵצָרי. ֹלא תֹוִסיפּו 
ייאושו העמוק של העם הוליד  יב-טו(.  )א'  ִלי  ִהיא  ְקֹטֶרת ּתֹוֵעָבה  ָׁשְוא,  ִמְנַחת  ָהִביא 
אדישות שהפכה לניהליזם: ְוִהֵּנה ָׂשׂשֹון ְוִׂשְמָחה ... ָאכֹול ְוָׁשתֹו ִּכי ָמָחר ָנמּות )יג(. במצב 
מוסרי כזה יהודה לא תחולל שינוי עולמי, אין אפוא טעם למרד ועל יהודה להתרכז 

בתיקון עצמה מבית: "ַרֲחצּו ִהַּזּכּו ָהִסירּו ֹרַע ַמַעְלֵליֶכם ִמֶּנֶגד ֵעיָני ִחְדלּו ָהֵרַע" )טז(.

המשחק  את  לשחק  וביקש  ההיסטוריה  את  לנהל  שהתיימר  במלך  תמך  לא  הנביא 
המדיני הגדול. אולם כאשר גאוות חזקיה נפלה, והוא חזר להישען על ה', חזר הנביא 

אל תפקידו, לעמוד לימין העם בעת צרתו, העניק למרד את הרוח הראויה וכוונו לרצון 
שמים. הנביא עמד כצור איתן בדרישה להמשיך במאבק ללא רתיעה. הגיב בחריפות 
לספרי סנחריב, בנאום שכולו לגלוג וחזרה על רעיונות היסוד שלו )י' ה-יח( . והביא 

את בשורת הישועה.

על שני עקרונות התבססה תמיכת ישעיהו במרד:

ו'נצח  'סגולת ישראל'  א. בפרקים הראשונים ביסס ישעיהו את העיקרון החיובי של 
ישראל'. 'ְׁשָאר ָיׁשּוב' קרא את שם בנו )ז' ג(, וכך אמר: ְׁשָאר ָיׁשּוב ְׁשָאר ַיֲעֹקב ֶאל ֵאל 
ִּגּבֹור )י' כא(. גם אחרי שיבוא החורבן על הארץ, לעולם תישאר מן העם שארית, והיא 
וגם אחרי העונש החמור, יש  תשוב ותיגאל. יש גבול לעונש שיגיע לעם על חטאיו, 
לעם שארית ותקווה: ָוֹאַמר ַעד ָמַתי ֲאֹדָני? ַוֹּיאֶמר ַעד ֲאֶׁשר ִאם ָׁשאּו ָעִרים ֵמֵאין יֹוֵׁשב 
ְּבֶקֶרב  ָהֲעזּוָבה  ְוַרָּבה  ָהָאָדם  ֶאת  ה'  ְוִרַחק  ְׁשָמָמה.  ֶאה  ִּתּׁשָ ְוָהֲאָדָמה  ָאָדם  ֵמֵאין  ּוָבִּתים 
ָהָאֶרץ. ְועֹוד ָּבּה ֲעִׂשִרָּיה ְוָׁשָבה ְוָהְיָתה ְלָבֵער ָּכֵאָלה ְוָכַאּלֹון ֲאֶׁשר ְּבַׁשֶּלֶכת ַמֶּצֶבת ָּבם ֶזַרע 

ֹקֶדׁש ַמַּצְבָּתּה )ו' י-יג(.

ב. לא פחות מזה הכריע חטא אשור: ִקְנַאת ה' ְצָבאֹות ַּתֲעֶׂשה ֹּזאת )ל"ז לב(15. הישועה 
לא תבוא בזכותו של העם, הוא אינו ראוי לנס. אולם סנחריב מרד בקונו, פנה בחוצפתו 
מזוהים עם ההופעה האלוהית,  וישראל  ה',  נגד  חזיתי  ירושלים, במאבק  לכבוש את 
ויגאל את ישראל למען שמו, כבוד השכינה  ועונש,  ידלג ה' על עקרונות שכר  כן  על 

שנרמס. 

ֹיאְמרּו  ָלָּמה  משה השתמש בנימוק הזה להציל את ישראל מכלייה בעקבות החטא: 
ִמְצַרִים ֵלאֹמר ְּבָרָעה הֹוִציָאם ַלֲהֹרג ֹאָתם ֶּבָהִרים ּוְלַכֹּלָתם ֵמַעל ְּפֵני ָהֲאָדָמה16. וכן: ְוָאְמרּו 
ַהּגֹוִים ֲאֶׁשר ָׁשְמעּו ֶאת ִׁשְמֲעָך ֵלאֹמר. ִמִּבְלִּתי ְיֹכֶלת ה' ְלָהִביא ֶאת ָהָעם ַהֶּזה ֶאל ָהָאֶרץ 

ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע ָלֶהם ַוִּיְׁשָחֵטם ַּבִּמְדָּבר17.

ֱאֹמר  ָלֵכן  ֱאֹלֵהיֶהם18.  ָנא  ַאֵּיה  ַהּגֹוִים  ֹיאְמרּו  ָלָּמה  יסוד במקרא:  נעשה אבן  זה  עיקרון 
ִיְׂשָרֵאל ִּכי ִאם ְלֵׁשם ָקְדִׁשי  ִיְׂשָרֵאל ֹּכה ָאַמר ֲאֹדָני ה' ֹלא ְלַמַעְנֶכם ֲאִני ֹעֶׂשה ֵּבית  ְלֵבית 
ֲאֶׁשר  ַּבּגֹוִים  ַהְמֻחָּלל  ַהָּגדֹול  ְׁשִמי  ֶאת  ְוִקַּדְׁשִּתי  ָׁשם  ָּבאֶתם  ֲאֶׁשר  ַּבּגֹוִים  ִחַּלְלֶּתם  ֲאֶׁשר 

ִחַּלְלֶּתם ְּבתֹוָכם ְוָיְדעּו ַהּגֹוִים ִּכי ֲאִני ה' ְנֻאם ֲאֹדָני ה' ְּבִהָּקְדִׁשי ָבֶכם ְלֵעיֵניֶהם19.

וכבר אמר כזאת בפרק ט': ִקְנַאת ה' ְצָבאֹות ַּתֲעֶׂשה ֹּזאת.  15
שמות ל"ב יב.  16

במדבר י"ד טו-טז.  17
תהילים קט"ו ב.  18

יחזקאל ל"ו כב-כג.  19
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ַּבה'	ֱאֹלֵהי	ִיְׂשָרֵאל	ָּבָטח.	5
חזקיה נחשב כטוב וכמיוחד שבמלכים: ַּבה' ֱאֹלֵהי ִיְׂשָרֵאל ָּבָטח ְוַאֲחָריו ֹלא ָהָיה ָכֹמהּו 
שלו  הביטחון  במידת  חזקיה  התייחד  בעיקר  ְלָפָניו20.  ָהיּו  ַוֲאֶׁשר  ְיהּוָדה  ַמְלֵכי  ְּבֹכל 

שהתגלתה בעמידתו במצור ירושלים21.

שמו חזקיה מבטא את תמצית אישיותו. חזקיה – המתחזק בה'. בדברי הימים הרבה 
הכתוב להשתמש בביטוי זה בתיאור פרשת חייו. הוא התחזק וחיזק את עבודת המקדש 
והפצת התורה22. הוא חיזק את ביצורי ירושלים: ַוִּיְתַחַּזק ַוִּיֶבן ֶאת ָּכל ַהחֹוָמה ַהְּפרּוָצה 

...ַוְיַחֵּזק ֶאת ַהִּמּלֹוא ִעיר ָּדִויד ַוַּיַעׂש ֶׁשַלח ָלֹרב ּוָמִגִּנים23. 

חזקיה חיזק את העם גם מבחינה רוחנית: ִחְזקּו ְוִאְמצּו ַאל ִּתיְראּו ְוַאל ֵּתַחּתּו ִמְּפֵני ֶמֶלְך 
ַאּׁשּור ּוִמִּלְפֵני ָּכל ֶהָהמֹון ֲאֶׁשר ִעּמֹו ִּכי ִעָּמנּו ַרב ֵמִעּמֹו. ִעּמֹו ְזרֹוַע ָּבָׂשר ְוִעָּמנּו ה' ֱאֹלֵהינּו 
ְלָעְזֵרנּו ּוְלִהָּלֵחם ִמְלֲחֹמֵתנּו ַוִּיָּסְמכּו ָהָעם ַעל ִּדְבֵרי ְיִחְזִקָּיהּו ֶמֶלְך ְיהּוָדה24. מתי אמר את 
דברי החיזוק הללו לעם? אם אמר זאת באופן כה ברור מיד בראשית ההכנות למרד, על 

מה התלונן הנביא? מדוע ראה בהתבצרות הפיזית סתירה לביטחון בה'?

במעשים  שנאחז  העם  ובין  הדברים,  את  שאמר  חזקיה  בין  להבדיל  שיש  ייתכן 
לאן  לבו  שם  ולא  המעשיות,  בהכנות  שקע  עצמו  שחזקיה  גם  ייתכן  אך  הממשיים. 
מובילים הדברים. ורק אחרי שהנביא הוכיחו באופן כה חריף, התעורר לתקן את אשר 

עיוות, והדגיש באזני העם את הנקודה החסרה.

חזקיה חזר בדברי הביטחון שלו אל דברי אלישע לנערו: ַוֹּיאֶמר, ַאל ִּתיָרא ִּכי ַרִּבים ֲאֶׁשר 
ִאָּתנּו ֵמֲאֶׁשר אֹוָתם. ַוִּיְתַּפֵּלל ֱאִליָׁשע ַוֹּיאַמר: ה' ְּפַקח ָנא ֶאת ֵעיָניו ְוִיְרֶאה. ַוִּיְפַקח ה' ֶאת 

ֵעיֵני ַהַּנַער ַוַּיְרא ְוִהֵּנה ָהָהר ָמֵלא סּוִסים ְוֶרֶכב ֵאׁש ְסִביֹבת ֱאִליָׁשע25.

עוד לפני כן, דיבר דוד באותה רוח כאשר יצא להילחם בגלית. יחסי הכוחות האמיתיים 
ֵאַלי  ַהְּפִלְׁשִּתי: ַאָּתה ָּבא  ָּדִוד ֶאל  ַוֹּיאֶמר  אינם מספריים, אלא נקבעים בכוח האמונה: 
ֲאֶׁשר  ִיְׂשָרֵאל  ַמַעְרכֹות  ֱאֹלֵהי  ְצָבאֹות  ה'  ְּבֵׁשם  ֵאֶליָך  ָבא  ְוָאֹנִכי  ּוְבִכידֹון  ּוַבֲחִנית  ְּבֶחֶרב 

ֵחַרְפָּת26.

מלכים-ב י"ח ה.  20
הערכה דומה נאמרה גם על יאשיהו: ְוָכֹמהּו ֹלא ָהָיה ְלָפָניו ֶמֶלְך ֲאֶׁשר ָׁשב ֶאל ְיֹהָוה ְּבָכל ְלָבבֹו ּוְבָכל   21
שכוונת  נראה  לכן  כה(.  כ"ג  )מלכים-ב  ָּכֹמהּו  ָקם  ֹלא  ְוַאֲחָריו  ֹמֶׁשה  ּתֹוַרת  ְּכֹכל  ְמֹאדֹו  ּוְבָכל  ַנְפׁשֹו 
הכתוב בשני המקרים לייחד כל אחד מהם במידתו האופיינית, במידת הבטחון לא היה שני לחזקיה, 

ולא היה בעל תשובה כיאשיהו.
דברי הימים-ב כ"ט לד, ל"א ד.  22

דברי הימים-ב ל"ב ה.  23
דברי הימים-ב ל"ב ז-ח.  24

מלכים ב ו' טז-יז.  25
שמואל-א י"ז.  26

בגלית. רבשקה חרף:  דוד  הכתוב משווה את מלחמתו של חזקיה באשור למלחמת 
ֵחֵרף  ִּכי  ַהֶּזה  ֶהָעֵרל  ַהְּפִלְׁשִּתי  ִמי  לפניו:  גלית  שעשה  כמו  ד(.  )ל"ז  ַחי  ֱאֹלִהים  ְלָחֵרף 
ַחִּיים27. דוד בא בשם ה' צבאות אלוהי מערכות ישראל. ואף חזקיה  ֱאֹלִהים  ַמַעְרכֹות 
התפלל ופנה אל הנביא. ישעיהו לעג לאשור: ָּבָזה ְלָך ָלֲעָגה ְלָך ְּבתּוַלת ַּבת ִצּיֹון. כשם 
ַמִים  שדוד לעג לגלית. דוד אמר לגלית: ְוָנַתִּתי ֶּפֶגר ַמֲחֵנה ְפִלְׁשִּתים ַהּיֹום ַהֶּזה ְלעֹוף ַהּׁשָ
ּוְלַחַּית ָהָאֶרץ28. ובבוקר היה גם צבא אשור לפגרים מתים: ַוֵּיֵצא ַמְלַאְך ה' ַוַּיֶּכה ְּבַמֲחֵנה 

ה ָאֶלף ַוַּיְׁשִּכימּו ַבֹּבֶקר ְוִהֵּנה ֻכָּלם ְּפָגִרים ֵמִתים )ל"ז לו(.  ַאּׁשּור ֵמָאה ּוְׁשֹמִנים ַוֲחִמּׁשָ

יש דמיון בין נס סנחריב לקריעת הים. צבא אשור התפאר: ַוֹּתאֶמר ְּבֹרב ִרְכִּבי ֲאִני ָעִליִתי 
ְיֹאֵרי ָמצֹור29 )ל"ז כד-כה(,  כמו חיל פרעה: ָאַמר אֹוֵיב  ֹּכל  ְּפָעַמי  ְּבַכף  ְוַאְחִרב  ְמרֹום.... 
יג ֲאַחֵּלק ָׁשָלל ִּתְמָלֵאמֹו ַנְפִׁשי ָאִריק ַחְרִּבי ּתֹוִריֵׁשמֹו ָיִדי30. על הים נאמר: ה'  ֶאְרֹּדף ַאּׂשִ
ִיָּלֵחם ָלֶכם ְוַאֶּתם ַּתֲחִרׁשּון31. וחכמים תיארו את התנהגותו של חזקיה, שביקש לשכב 

על מטתו ושה' ילחם בשבילו. 

חכמים השוו את התנהגותם של דוד וחזקיה ואת רמת ביטחונם, ואמרו: 

ָּתַבע  ַזְבִּדי ֶּבן ֵלִוי ָּפַתח : ֹלא ֶהֱאִמינּו ַמְלֵכי ֶאֶרץ וגו'32. ַאְרָּבָעה ְמָלִכים ָהיּו, ַמה ּׁשֶ
ֶזה ֹלא ָּתַבע  ֶזה, ְוֵאּלּו ֵהן, ָּדִוד ְוָאָסא, ִויהֹוָׁשָפט ְוִחְזִקָּיהּו. ָּדִוד ָאַמר: ֶאְרּדֹוף אֹוְיַבי 
ה ֵּכן, ָהָדא הּוא ִּדְכִתיב: ַוַּיֵּכם  יֵגם וגו'33, ָאַמר לֹו  ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא: ֲאִני עֹוּׂשֶ ְוַאּׂשִ
ָּדִוד ֵמַהֶּנֶׁשף ְוַעד ָהֶעֶרב ְלָמֳחָרָתם34. ַמהּו  ְלָמֳחָרָתם. ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע ֶּבן ֵלִוי: ָאַמר ִלְׁשֵני 
ֵלילֹות ְויֹום ֶאָחד, ָהָיה ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ֵמִאיר לֹו ַּבֵּלילֹות  ְּבִזיִקין ּוְבָרִקים, ְּכָמה 
ַאָּתה  ִּכי   ִּדְכִתיב:  ָהָדא הּוא  ַהְּבָרִקים,  ְוַעל  ַהְּזָועֹות  ְוַעל  ַהִּזיִקין  ַעל  ַּתָּמן:  ִּדְתֵניַנן 
ָּתִאיר ֵנִרי וגו'35. ָעַמד ָאָסא ְוָאַמר: ֲאִני ֵאין ִּבי ֹּכַח ַלֲהֹרג ָלֶהם ֶאָּלא ֲאִני רֹוֵדף אֹוָתם 
ֵאין  ָאָסא  ִלְפֵני  וגו'36,  ָאָסא  ַוִּיְרְּדֵפם  ֶׁשֶּנֱאַמר  ה,  עֹוּׂשֶ ֲאִני  לֹו:  ָאַמר  ה.  עֹוּׂשֶ ְוַאָּתה 
ְּכִתיב ָּכאן ֶאָּלא ִלְפֵני ה' ְוִלְפֵני  ַמֲחֵנהּו. ָעַמד ְיהֹוָׁשָפט ְוָאַמר: ֲאִני ֵאין ִּבי ֹּכַח ֹלא 
ה. ָאַמר לֹו ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא:  ַלֲהֹרג ְוֹלא ִלְרֹּדף ֶאָּלא ֲאִני אֹוֵמר ִׁשיָרה ְוַאָּתה עֹוּׂשֶ
ה, ֶׁשֶּנֱאַמר: ּוְבֵעת ֵהֵחּלּו ְבִרָּנה ּוְתִהָּלה וגו'37. ָעַמד ִחְזִקָּיהּו ְוָאַמר: ֲאִני ֵאין  ֲאִני עֹוּׂשֶ
ה.  ִּבי ֹּכַח ֹלא ַלֲהֹרג ְוֹלא ִלְרֹּדף ְוֹלא לֹוַמר ִׁשיָרה ֶאָּלא ֲאִני ָיֵׁשן ַעל ִמָּטִתי ְוַאָּתה עֹוּׂשֶ

שמואל-א י"ז כו.  27
שמואל-א י"ז מו.  28

יאורי מצור – רמז למצרים.  29
שמות ט"ו ט.  30
שמות י"ד יד.  31

איכה ד' יב.  32
תהלים י"ח לח.  33
שמואל-א ל' יז.  34
תהלים י"ח כט.  35
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דברי הימים-ב כ' כב.  37
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ה, ֶׁשֶּנֱאַמר38: ַוְיִהי ַּבַּלְיָלה ַההּוא ַוֵּיֵצא ַמְלַאְך  ָאַמר  לֹו ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא: ֲאִני עֹוּׂשֶ
ה' ַוַּיְך ְּבַמֲחֵנה ַאּׁשּור39. 

ָּתַבע ֶזה ֹלא ָּתַבע  מתוארות כאן ארבע רמות שונות של ביטחון האדם באלוהיו, ַמה ּׁשֶ
ֶזה. מה מהן הדרך הרצויה? 

נראה שארבע הדרכים ראויות. והקדוש ברוך הוא הסכים עם כולם וגאל את ישראל 
ד' המלכים, אבל  בין  קיימת הדרגה מובנית  וגם טבעית.  נסית  בצורה  גם  כבקשתם, 
לא נאמר במפורש איזו דרגה גבוהה יותר. האם הדורות הולכים ומתעלים, או להפך, 
לישועה  וזכה  חזקיה, שהפגין התמסרות מוחלטת  מתמעטים? האם התנהגותו של 

בלי לנקוף אצבע, או דרכו של דוד שהיה פעיל והשתתף בגופו במהלך הישועה? 

א. התורה שוללת את הסתמכות האדם על כוחו ועוצמתו, יש בזה יסוד של כפירה: 
ְוָאַמְרָּת ִּבְלָבֶבָך ֹּכִחי ְוֹעֶצם ָיִדי ָעָׂשה ִלי ֶאת ַהַחִיל ַהֶּזה. ְוָזַכְרָּת ֶאת ה' ֱאֹלֶהיָך ִּכי הּוא ַהֹּנֵתן 

ְלָך ֹּכַח ַלֲעׂשֹות ָחִיל ְלַמַען ָהִקים ֶאת ְּבִריתֹו ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע ַלֲאֹבֶתיָך ַּכּיֹום ַהֶּזה40.

והציב את עולם הרוח בראש, מעל כל מעשה אנושי: ֹלא  וכבר הכריע הנביא בעניין 
ְבַחִיל ְוֹלא ְבֹכַח ִּכי ִאם ְּברּוִחי ָאַמר ה' ְצָבאֹות41.

אם כך המצב המעולה ביותר הוא הופעת השכינה והתערבות נסית ללא מעשה מצד 
האדם. כך הסיק בעל 'אור החיים': 

"וחלוקה המעולה שבכולן הוא מה ששאל חזקיה, שאמר: אני אין בי כח לא 
להרוג ולא לרדוף ולא להתפלל אלא אני ישן על מטתי ואתה עושה, וכן עשה 
ה' דכתיב: בלילה ההוא ויצא מלאך ה' וגו'42, והיא המדריגה שאמר משה 'ואתם 

תחרישון', פירוש אפילו בתפלה, אם אין בכם כח"43. 

ב. אולם אפשר להבין את הדברים באופן אחר: לא בחיל ובכוח בלבד, אלא יחד עם 
הרוח. צריך לשלב את שתי ההנהגות יחד, רוח ה' תתגלה באמצעות הכוח האנושי. 

כך הבינו הראשונים: 

כי עם  בזה  רצה   - חיל'  כוח לעשות  לך  הנותן  הוא  כי  ה' אלהיך,  "'וזכרת את 

מלכים-ב י"ט לה.  38
איכה רבתי פתיחתא ל.  39

דברים ח' יז-יח.  40
זכריה ד' ז.  41

מלכים-ב י"ט לה.  42
שמות י"ד יד. אלא שגם בעל 'אור החיים' עצמו החשיב את שותפות האדם במעשה. על כן כתב   43
שאמירת  מושגת,  היא  ה'  שהבטחת  "שהגם  ראובן:  ובני  גד  בני  נגד  טען  שמשה  ו(  ל"ב  )במדבר 
יגיעה, הלא תשכיל ביאת ישראל למלחמה בערך ישיבתכם פה,  ואין כאן  הגבוה כמסירת הדיוט 
ותראו כי יש הרגש ליגיעת ביאת המלחמה, ואם כן למה תרצו ליטול דבר שהיא יגיעה של ישראל, 

כיון שאין אתם יגיעים עמהם בביאתכם למלחמת הארץ".

היות שאמת שיש באישים סגולות מיוחדות לדבר מהדברים, כמו שיש אנשים 
מוכנים לקבל החכמה ואחרים מוכנים לשית עצות בנפשם לאסוף ולכנוס, עם 
היות שהכוח ההוא נטוע בך, זכור תזכור הכוח ההוא, מי נתנו בך ומאין בא, הוא 
אומרו 'וזכרת... כי הוא הנותן לך כוח', לא אמר 'כי הוא נותן לך חיל', שאם כן 
היה מרחיק שהכוח הנטוע באדם לא יהיה סיבה אמצעית באסיפת ההון, ואין 
הדבר כן, ולפיכך אמר כי היות שכוחך עשה את החיל הזה, תזכור נותן הכוח 

ההוא יתברך"44.

לשונם המתנצלת של המלכים, ֲאִני ֵאין ִּבי ֹּכַח, מלמדת שבעיניהם זו ירידת הדורות. דוד 
לחם באומץ ובעוז: ֶאְרְּדָפה ֹאְיַבי ָוַאְׁשִמיֵדם ְוֹלא ָאׁשּוב ַעד ַּכּלֹוָתם, וחזקיה כבר לא היה 
בו כוח אפילו לשיר ולהודות. חכמים זקפו לחובתו של חזקיה את מה שלא עשה. הוא 

לא אמר שירה כיהושפט, ולא פעל כדוד, שגם עשה וגם אמר שירה45. 

טבעית  שותפות  אלא  ונסית,  שמיימית  גאולה  אינה  האידיאלית  שהדרך  משמע 
ומופיעה  לו  עוזרת  והשכינה  ועושה,  פועל  שהאדם  היא  הגבוהה  המדרגה  במעשה. 
מועילים  אינם  הטבעיים  המעשים  שכל  ההכרה,  היא  ועמוקה  גדולה  מעשיו.  בתוך 

ופועלים אלא רק בסיוע שמיימי. 

אלא שהדבר מותנה בדרגת האדם. רק צדיקים מיוחדים כדוד, יזכו לסיוע אלוהי כזה: 

"דוד היה נזהר ומנקה עצמו נקיון גמור מכל אלה, ועל כן היה הולך למלחמה 
בבטחון חזק, והיה שואל: ארדוף אויבי ואשיגם ולא אשוב עד כלותם, מה שלא 
שאלו יהושפט אסא וחזקיה לפי שלא היו מנוקים כל כך. והוא מה שאמר הוא 
ידי ישיב לי. ואמר עוד: וישב ה' לי  עצמו בתוך דבריו: יגמלני ה' כצדקי כבור 
כצדקי כבור ידי לנגד עיניו, והוא הבור והנקיון הזה שזכרנו. ואז חזר ואמר: כי בך 

ארוץ גדוד וגו', ארדוף אויבי ואשיגם"46. 

דרשות הר"ן י'.  44
סנהדרין צ"ד א.  45

תדיר  אסתמר  הוה  מלכא  "דוד  ב:  קצ"ח  ח"א  זוהר  לדברים  מקור  הנקיות.  ביאור  ישרים  מסילת   46
מחובין אלין, וכד הוה נפיק לקרבא הוה מפשפש לון, ועל דא לא דחיל לאגחא עמהון קרבא. ותא 
חזי ארבע מלכין הוו, מאן דשאיל דא לא שאיל דא. דוד אמר: ארדוף אויבי ואשיגם, ולא אשוב עד 
כלותם, מאי טעמא? בגין דהוה אסתמר מאלין חובין, ולא יהיב דוכתא לשנאוי לשלטאה, ועל דא 
בעי למרדף אבתרייהו תדיר, ולא ירדפון אינון אבתריה למתבע חובוי ויפול בידייהו. אסא הוה דחיל 
יתיר, אף על גב דהוה מפשפש בחטאוי, ולא כדוד מלכא איהו וכו'" )פירוש: דוד המלך היה מפחד 
תמיד מעוונותיו, וכאשר היה יוצא לקרב היה מחפש אחריהם. על כן לא פחד לערוך עמם קרב. בא 
וראה: ארבע מלכים היו, מה ששאל זה לא שאל זה. דוד אמר: ארדוף אויבי ואשיגם, ולא אשוב עד 
כלותם, מדוע? בגלל שהיה מפחד מעוונותיו, ולא נתן מקום לשונאיו לשלוט, על כן ביקש לרדוף 
אחריהם תמיד, ולא ירדפו הם אחריו לתבוע את חובו וייפול בידם. אסא היה מפחד יותר, אף על 
שהיה מפשפש בחטאיו, ולא היה כדוד המלך(. ראה איכה רבתי על הופעת ההשגחה פתיחה כ"ד, 
"כמה וכמה אתה שותק?", ושם הוזכרו דברי מורה נבוכים ח"ג י"ח, כוזרי ה' כ', רמב"ן בראשית י"ח 
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ג. יש גם תיאור אחר של חזקיה בפי חכמים, בו העניקו לו את העוז להילחם:

דכתיב:  לתפלה.  ולמלחמה.  ולדורון  לתפלה  דברים,  לשלשה  עצמו  "והתקין 
ויתפלל חזקיה אל ה' וגו' )ל"ז(. לדורון, דכתיב: בעת ההיא קצץ חזקיה וגו' ואת 
שיגמיא.  אמרין:  ורבנן  ציפריא.  אמר:  לוי  ר'  האומנות?  הוא  מה  האומנות47. 
למלחמה, שנא': ויעש שלח לרב ומגינים48. ונעץ חרב על פתח בהמ"ד ואמר: 

כל מי שאינו עוסק בתורה תהא החרב הזה עוברת על צוארו49. 

המאמר נסמך על מה שנאמר על יעקב: 

"טובה חכמה מכלי קרב, זה חכמתו של יעקב אבינו, מכלי קרב של עשו הרשע. 
א"ר לוי: זיינם כלי זיין מבפנים והלבישן לבנים מבחוץ. והתקין עצמו לשלשה 

דברים: לתפלה, ולדורון ולמלחמה"50. 

פעולה מעשית:  עם  בהן שילב אמונה  בוא עשיו,  דרכים לקראת  יעקב פעל בשלוש 
פעולה הגנתית מעשית, דורון וכלי זין, וגם רוחנית, תפילה. גם חזקיה פעל באופן זה. 
אלא שבסוף דבריו מגיע המדרש להכרעה ומוסיף את החרב שנעץ בבית המדרש, בזה 
הפך את מגמת הדברים51. השלח האמיתי אינו של הצבא העומד על החומות כנגד 
סנחריב, אלא של מלחמתה של תורה, המתנהלת פנימה בתוך בית המדרש, שם ייחרץ 

גורלו של העם. 

כך	מקובלני	מבית	אבי	אבא.	6
ישעיהו דרש מן המלכים איפוק מדיני: 

ֵלְך ַעִּמי ֹּבא ַבֲחָדֶריָך ּוְסֹגר דלתיך ְּדָלְתָך ַּבֲעֶדָך ֲחִבי ִכְמַעט ֶרַגע ַעד יעבור ַיֲעָבר  ָזַעם )כ"ו כ(. 

ִּתְהֶיה  ּוְבִבְטָחה  ְּבַהְׁשֵקט  ִּתָּוֵׁשעּון  ָוַנַחת  ְּבׁשּוָבה  ִיְׂשָרֵאל  ְקדֹוׁש  ה'  ֲאֹדָני  ָאַמר  ֹכה  ִּכי 
ְּגבּוַרְתֶכם ְוֹלא ֲאִביֶתם. ַוֹּתאְמרּו ֹלא ִכי ַעל סּוס ָננּוס ַעל ֵּכן ְּתנּוסּון ְוַעל ַקל ִנְרָּכב ַעל ֵּכן 

ִיַּקּלּו ֹרְדֵפיֶכם )ל' טו-טז(.

ְוָנַפל ַאּׁשּור ְּבֶחֶרב ֹלא ִאיׁש ְוֶחֶרב ֹלא ָאָדם ֹּתאֲכֶלּנּו ְוָנס לֹו ִמְּפֵני ֶחֶרב ּוַבחּוָריו ָלַמס ִיְהיּו 
)ל"א ח(. 

חזקיה עמד בפני הנביא בדרך כלל כתלמיד בפני רבו וקיבל את דברו52, ואילו כאן מרד 

יט, איוב ל"ו ז.
מלכים-ב י"ח.  47

דברי הימים-ב ל"ב.  48
קהלת רבה ט' ל'.  49

קהלת רבה ט' כ"ח.  50
ראה לעיל, 'היתפאר הגרזן על החוצב בו', וחבל עול מפני שמן.  51

מצב יחסים זה ביניהם ברור בשעת המצור. נראה שפעל לפי הוראותיו והחליף את שבנא "אשר   52

בו והמשיך לבצר את ירושלים ולהכינה למלחמה עם אשור, אף כרת ברית עם מצרים, 
שנכשלה כמובן כישלון חרוץ. כיצד תתיישב הסתירה בין צדקותו ונאמנותו לדבר ה' 

ובין פעולתו נגד הוראת הנביא? 

הממלכתית  התפיסה  לעקרונות  ביחס  עצמאית  עמדה  לעצמו  גיבש  שחזקיה  נראה 
יותר  בהם  מבין  והוא  מקצועו,  הם  אלה  שנושאים  חשב  הוא  המדינית.  ופעילותה 
מכולם, כולל הנביא. ואף על פי שהנביא אמר את דברו בשם ה', חשב המלך הצדיק 
שהנביא טועה בעניין זה, והמפתח אל דבר ה' בנושאים אלה, נמצא בידו באופן יותר 

מדויק ועמוק. 

חזקיה לא בדה את הדברים מלבו, אלא הסתמך על מסורת שמיימית מקודשת מבית 
אבא. 

דוגמא להתנהגות דומה של חזקיה בעניין אחר הביאו חכמים:

בן אמוץ,  ליה:  )שימות(. אמר  גזירה  עליך  נגזרה  "כבר  לחזקיה:  ישעיהו אמר 
כלה נבואתך וצא! כך מקובלני מבית אבי אבא - אפילו חרב חדה מונחת על 

צוארו של אדם אל ימנע עצמו מן הרחמים"53. 

מול דברי הנביא הנחרצים העמיד המלך את מסורת בית אבא, מסורת בית דוד, לפיה 
לעולם אין דבר אבוד, כי התשובה והתפילה פתוחים לפני האדם תמיד. ואכן הנביא 

טעה, ונאלץ לחזור ולהעניק למלך עוד חמש עשרה שנה. 

אפשר להרחיב תפיסה זאת ולומר: 'כך מקובלני מבית אבי אבא' כיצד מנהלים מדינה. 
מסורת בית דוד היא תורה שלמה. תורה זו כלולה בספר התורה הכרוך על זרועו של 
המלך, אתו הוא יוצא ונכנס, ובו נמצאת תורת המלכות54. לדעת חזקיה המלך יושב על 

על הבית" ב"אליקים בן חלקיהו", כדברי ישעיהו )כ"ב טו – כג(, ועל כן במשלחת אל רבשקה, מוזכר 
"אליקים בן חלקיהו אשר על הבית", ושבנא נעשה "סופר" בלבד. 

ברכות י' א.  53
תפיסה זו שהלכות הציבור והמלחמה הן תורה שלמה השייכת למלך, ואי-אפשר למדוד אותן על   54
פי הלכות הפרט ביסס הרב קוק: "עניני הכלל דמלחמות יוצאים הם מכלל זה ד'וחי בהם', שהרי 
גם מלחמת רשות מותרת היא, )ע' העמק דבר בראשית ט' ה'(. ואפילו מלך ישראל מותר לעשות 
מלחמת הרשות אע"ג שכמה מישראל יהרגו עי"ז ואיך מצינו היתר להכניס נפשות רבות בסכנה 
בשביל הרווחה? אלא דמלחמה והלכות צבור שאני. ואולי הוא מכלל משפטי המלוכה, שהיו ודאי 
רבים ונמסרים באומה. כמו שכ' הרמב"ם )פ"ג דמלכים ה"ח( דאין רשות למלך להרוג אלא בסייף, 
וכן שאין לו כח להפקיר ממון ואם הפקיר הוי ליה גזל, וכמו הרוגי מלך נכסיהם למלך )סנהדרין 
מ"ח ב( ופסקה הרמב"ם שם, וכל אלה ועוד כיוצא בהם הם שרידים שנשארו לנו ממשפטי המלוכה, 
שהם אינם על פי גדרי התורה של הלכות יחיד. )ובמקום אחר בארתי, שגם אלה יש להם מקור 
בתורה, אלא שדרכי הדרשה בזה נמסרו לכל מלך כבינתו הרחבה, ומשום הכי צריך שיכתוב לו שני 
ספרי תורה, וכל אחד לשם קדושה מיוחדת, ועל הספר תורה ששייך לכל בן ישראל נאמר לבלתי 
רום לבבו ולבלתי סור וגו' אף-על-פי שבספר-תורה דמצד המלוכה מלך פורץ לעשות לו דרך ואין 
מוחין בידו(. ומהם גם כן דיני המלחמה, בין מלחמת מצווה ובין מלחמת רשות, ואי אפשר ללמוד 
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'כסא ה'', השלום והאחדות בתוך ישראל הם ייעוד אלוהי, והאקטיביזם המדיני והצבאי 
הוא חלק מדרך ההתנהלות הממלכתית. מסורת זו של בית דוד חזקה מן הנביא שלא 

מתמצא בדבר זה. 

חזקיה ראה את עצמו נכנס לנעליהם של דוד ושלמה וממשיך את דרכם. הכתוב מצביע 
על הקשר החזק הזה בין חזקיה לדוד: ַוַּיַעׂש ַהָּיָׁשר ְּבֵעיֵני ה' ְּכֹכל ֲאֶׁשר ָעָׂשה ָּדִויד ָאִביו55. 
אף נקט אותה לשון של הערכה כלפיהם: ַוְיִהי ָדִוד ְלָכל ְּדָרָכיו ַמְׂשִּכיל ַוה' ִעּמֹו56. וגם על 

חזקיה: ְוָהָיה ה' ִעּמֹו ְּבֹכל ֲאֶׁשר ֵיֵצא ַיְׂשִּכיל57.

יסודותיה  על  מחדש  דוד  בית  מלכות  את  חזקיה  בנה  כיצד  מראה  הימים  דברי  ספר 
והתרומות,  המשמרות  חלוקת  המקדש58,  בית  טיהור  ושלמה:  דוד  מימי  הראשונים, 
כל אלה מתחברים  ישראל61,  וחכמה60, אחדות  לימוד תורה  ה' בעמים59,  קידוש שם 
ם, ִּכי ִמיֵמי ְׁשֹלֹמה ֶבן ָּדִויד ֶמֶלְך ִיְׂשָרֵאל  ישירות לימי שלמה: ַוְּתִהי ִׂשְמָחה ְגדֹוָלה ִּבירּוָׁשלִָ

ם62.  ֹלא ָכֹזאת ִּבירּוָׁשלִָ

עמדתו של חזקיה קיבלה חיזוק מפתיע גם על ידי נביא אחר. באותה עת ניבא מיכה 
המורשתי ואמר דברים אקטיביסטיים ביותר: חּוִלי ָוֹגִחי ַּבת ִצּיֹון ַּכּיֹוֵלָדה ִּכי ַעָּתה ֵתְצִאי 
ֶדה ּוָבאת ַעד ָּבֶבל ָׁשם ִּתָּנֵצִלי ָׁשם ִיְגָאֵלְך ה' ִמַּכף ֹאְיָבִיְך. ְוַעָּתה ֶנֶאְספּו  ִמִּקְרָיה ְוָׁשַכְנְּת ַּבּׂשָ
ְוֹלא  ה'  ַמְחְׁשבֹות  ָיְדעּו  ֹלא  ְוֵהָּמה  ֵעיֵנינּו.  ְּבִצּיֹון  ְוַתַחז  ֶּתֱחָנף  ָהֹאְמִרים  ַרִּבים  ּגֹוִים  ָעַלִיְך 
ֵהִבינּו ֲעָצתֹו ִּכי ִקְּבָצם ֶּכָעִמיר ֹּגְרָנה. קּוִמי ָודֹוִׁשי ַבת ִצּיֹון ִּכי ַקְרֵנְך ָאִׂשים ַּבְרֶזל ּוַפְרֹסַתִיְך 

ָאִׂשים ְנחּוָׁשה ַוֲהִדּקֹות ַעִּמים ַרִּבים ְוַהֲחַרְמִּתי ַלה' ִּבְצָעם ְוֵחיָלם ַלֲאדֹון ָּכל ָהָאֶרץ63. 

ְוָהָיה ֶזה ָׁשלֹום, ַאּׁשּור ִּכי ָיבֹוא ְבַאְרֵצנּו ְוִכי ִיְדֹרְך ְּבַאְרְמֹנֵתינּו ַוֲהֵקֹמנּו ָעָליו ִׁשְבָעה ֹרִעים 
ּוְׁשֹמָנה ְנִסיֵכי ָאָדם. ְוָרעּו ֶאת ֶאֶרץ ַאּׁשּור ַּבֶחֶרב ְוֶאת ֶאֶרץ ִנְמֹרד ִּבְפָתֶחיָה ְוִהִּציל ֵמַאּׁשּור 
ִּכי ָיבֹוא ְבַאְרֵצנּו ְוִכי ִיְדֹרְך ִּבְגבּוֵלנּו. ְוָהָיה ְׁשֵאִרית ַיֲעֹקב ְּבֶקֶרב ַעִּמים ַרִּבים ְּכַטל ֵמֵאת ה' 

מזה למקום אחר" )משפט כהן, עניני א"י, קמ"ג(.
דברי הימים-ב כ"ט ב.  55

שמואל-א י"ח יד.  56
מלכים-ב י"ח ז.  57

ָנה ָהִראׁשֹוָנה ְלָמְלכֹו ַּבֹחֶדׁש ָהִראׁשֹון ָּפַתח ֶאת ַּדְלתֹות ֵּבית ה' ַוְיַחְּזֵקם )דברי הימים-ב כ"ט ג(. הּוא ַבּׁשָ  58
ם ּוִמְגָּדנֹות ִליִחְזִקָּיהּו  שמו יוצא לתהילה וכמעשה מלכת שבא, )כג( ְוַרִּבים ְמִביִאים ִמְנָחה ַלה' ִלירּוָׁשלִַ  59

א ְלֵעיֵני ָכל ַהּגֹוִים ֵמַאֲחֵרי ֵכן. ֶמֶלְך ְיהּוָדה ַוִּיַּנּׂשֵ
שיש בה קרבה רוחנית מיוחדת לחכמת שלמה: ַּגם ֵאֶּלה ִמְׁשֵלי ְׁשֹלֹמה ֲאֶׁשר ֶהְעִּתיקּו ַאְנֵׁשי ִחְזִקָּיה   60
ֶמֶלְך ְיהּוָדה )משלי כ"ה א(. ד"ר משה זיידל, "בחקרי מקרא", עמד על מליצת ספר משלי שהייתה 
שגורה בפי ישעיהו. ועל פי זה ישעיהו עצמו אולי מ"אנשי חזקיהו", או אף עמד בראשם. ומן הצד 

האחר מנו חכמים )בבא בתרא י"ד( את "אנשי חזקיהו" ככותכי ספר ישעיהו.  
ם  ה ָלבֹוא ְלֵבית ה' ִּבירּוָׁשלִָ ַוִּיְׁשַלח ְיִחְזִקָּיהּו ַעל ָּכל ִיְׂשָרֵאל ִויהּוָדה ְוַגם ִאְּגרֹות ָּכַתב ַעל ֶאְפַרִים ּוְמַנּׁשֶ  61

ַלֲעׂשֹות ֶּפַסח ַלה' ֱאֹלֵהי ִיְׂשָרֵאל ל' א.
62  ל' כו.

63  מיכה ד' י-יג.

ִּכְרִביִבים ֲעֵלי ֵעֶׂשב ֲאֶׁשר ֹלא ְיַקֶּוה ְלִאיׁש ְוֹלא ְיַיֵחל ִלְבֵני ָאָדם. ְוָהָיה ְׁשֵאִרית ַיֲעֹקב ַּבּגֹוִים 
ְּבֶקֶרב ַעִּמים ַרִּבים ְּכַאְרֵיה ְּבַבֲהמֹות ַיַער ִּכְכִפיר ְּבֶעְדֵרי  ֹצאן ֲאֶׁשר ִאם ָעַבר ְוָרַמס ְוָטַרף ְוֵאין 

ַמִּציל.  ָּתרֹם ָיְדָך ַעל ָצֶריָך ְוָכל ֹאְיֶביָך ִיָּכֵרתּו64. 

משום  הנביא,  דברי  את  שהפר  והחסידים,  הצדיקים  המלכים  בין  יחיד  אינו  חזקיה 
שסברו שיש בידם צו אלוהי אחר, שלפיו צריך לפעול. זה הופך את השיח בין המלך 

לנביא, למורכב וטעון יותר. 

א. משה רבנו הפר הוראה שמיימית מפורשת. 

"אמר ליה )הקדוש ברוך הוא למשה(: אני אמרתי: 'החל רש והתגר בו', ואתה 
יש  וכי  'ואשלח מלאכים ממדבר קדמות',  משלח שלוחי שלום? אמר משה: 
'מעונה אלהי קדם'.  לעולמך, שנאמר:  מדבר קדמות? ממך למדתי. שקדמת 

כשבקשת להוציא את ישראל ממצרים אמרת, 'לכה ואשלחך אל פרעה'"65. 

'ממך  עכשיו:  לו  שניתן  הברור  הצו  למרות  ואומר,  קונו  עם  כביכול  מתווכח  משה 
למדתי'. משה מרשה לעצמו לפרש את הדברים אחרת, כי ראה הנהגה אלוהית שונה. 
בסופו של דבר התקיימו גם פשוטו של הכתוב וגם מדרשו. משה נהג במידת הנקיות 
והשלום ושלח מלאכי שלום לסיחון, וסיחון )כצפוי( סירב לשמוע ויצא למלחמה, ואז 

התקיים הצו האלוהי. 

ב. יהושפט היה מלך צדיק ומאמין גדול בנביאים: ַוַּיְׁשִּכימּו ַבֹּבֶקר ַוֵּיְצאּו ְלִמְדַּבר ְּתקֹוַע. 
ֱאֹלֵהיֶכם  ַּבה'  ַהֲאִמינּו  ם,  ְירּוָׁשלִַ ְוֹיְׁשֵבי  ְיהּוָדה  ְׁשָמעּוִני  ַוֹּיאֶמר:  ְיהֹוָׁשָפט  ָעַמד  ּוְבֵצאָתם 
ְוֵתָאֵמנּו, ַהֲאִמינּו ִבְנִביָאיו ְוַהְצִליחּו66. ואף על פי שמיכה הנביא חשף את אשר התרחש 
הלך  הגלעד,  ברמות  להילחם  אחאב  את  להסית  הרוח  ויציאת  מעלה,  של  בפמליא 
להילחם אתו נגד ארם: ַוֹּיאֶמר ֶאל ְיהֹוָׁשָפט: ֲהֵתֵלְך ִאִּתי ַלִּמְלָחָמה ָרֹמת ִּגְלָעד? ַוֹּיאֶמר 

ְיהֹוָׁשָפט ֶאל ֶמֶלְך ִיְׂשָרֵאל: ָּכמֹוִני ָכמֹוָך, ְּכַעִּמי ְכַעֶּמָך, ְּכסּוַסי ְּכסּוֶסיָך67. 

יהושפט המשיך בעקביות בשיתוף הפעולה עם מלכות ישראל, נגד הנביאים שחזרו 
והזהירוהו על כך, ובכל המקרים נחל כישלון חרוץ: 

ַוֵּיֵצא ֶאל ָּפָניו ֵיהּוא ֶבן ֲחָנִני ַהֹחֶזה ַוֹּיאֶמר ֶאל ַהֶּמֶלְך ְיהֹוָׁשָפט: ֲהָלָרָׁשע ַלְעֹזר ּוְלֹׂשְנֵאי ה' 
ֶּתֱאָהב? ּוָבֹזאת ָעֶליָך ֶּקֶצף ִמִּלְפֵני ה'68. 

ושוב הוזהר על ידי הנביא ולא שמע: ְוַאֲחֵרי ֵכן ֶאְתַחַּבר ְיהֹוָׁשָפט ֶמֶלְך ְיהּוָדה ִעם ֲאַחְזָיה 
ַוַּיֲעׂשּו  ַּתְרִׁשיׁש  ָלֶלֶכת  ֳאִנּיֹות  ַלֲעׂשֹות  ִעּמֹו  ַוְיַחְּבֵרהּו  ַלֲעׂשֹות.  ִהְרִׁשיַע  הּוא  ִיְׂשָרֵאל  ֶמֶלְך 

מיכה ה' ד-ו.  64
ילקוט שמעוני במדבר כ"א.  65

דברי הימים-ב כ' כ.  66
מלכים-א כ"ב ד.  67

דברי הימים-ב י"ט ב.  68
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פרק לח יד. מפלת אשור

ֳאִנּיֹות ְּבֶעְציֹון ָּגֶבר. ַוִּיְתַנֵּבא ֱאִליֶעֶזר ֶּבן ֹּדָדָוהּו ִמָּמֵרָׁשה ַעל ְיהֹוָׁשָפט ֵלאֹמר: ְּכִהְתַחֶּבְרָך ִעם 
ְברּו ֳאִנּיֹות ְוֹלא ָעְצרּו ָלֶלֶכת ֶאל ַּתְרִׁשיׁש69. ֲאַחְזָיהּו ָּפַרץ ה' ֶאת ַמֲעֶׂשיָך ַוִּיּׁשָ

במחלוקת זו צדק בוודאי הנביא. כי גם אם עיקרון 'אחדות ישראל' שהתווה המלך נכון, 
והוא הערך הבסיסי, יש לשמוע לנביא בהוראת שעה כי יש יוצאים מן הכלל. אחאב 

וביתו כה הרשיעו, שאי אפשר לשתף עמם פעולה. 

ג. יאשיהו יצא להילחם נגד פרעה במגידו. חכמים אמרו שחטא בזה ועשה זאת נגד 
דברי ירמיהו )כפי שציטט פרעה נכה(: 

"צדיק הוא ה' כי פיהו מריתי, מי אמרו לפסוק זה? יאשיהו אמרה. הה"ד: 'אחרי 
פרת,  על  בכרכמיש  להלחם  נכו  עלה  הבית  את  יאשיהו  הכין  אשר  זאת  כל 
בקרקסיון דעל פרת, וישלח אליו מלאכים לאמר: מה לי ולך מלך יהודה, לא 
עליך אתה היום, כי אל בית מלחמתי ואלהים אמר לבהלני'70. מפי הקדוש ברוך 
הוא אני עולה. 'חדל לך מאלהים אשר עמי', זה לשון עבודת כוכבים, 'ולא הסב 
יאשיהו פניו, ולא שמע אל דברי נכו מפי אלהים', זה ירמיהו, שאמר ליאשיהו: 
כך מקובלני מישעיה רבי )י"ט( 'וסכסכתי מצרים במצרים'. ולא שמע לו, אלא 
א"ל: משה רבה דרבך לא כך אמר: 'וחרב לא תעבור בארצכם'71, וחרבו של אותו 
רשע עוברת בארצי ובתחומי, והוא לא היה יודע שכל דורו עובדי עבודת כוכבים 

היו"72.

גם יאשיהו חשב שהוא יודע יותר טוב את דבר ה' שהרי: 'משה רבך לא אמר כן'. לכן לא 
שמע לירמיהו, טעה ונהרג.

ַּבָּיִמים	ָהֵהם	ָחָלה	ִחְזִקָּיהּו	ָלמּות.	7

ְעָיהּו ֶבן ָאמֹוץ  ָּיִמים ָהֵהם ָחָלה ִחְזִקָּיהּו ָלמּות ַוָּיבֹוא ֵאָליו ְיׁשַ פרק ל"ח )א( ּבַ

)ב(  ִתְחֶיה:  ְולֹא  ה  ַאּתָ ֵמת  י  ּכִ ְלֵביֶתָך  ַצו  ְיהָֹוה  ָאַמר  ּכֹה  ֵאָליו  ַוּיֹאֶמר  ִביא  ַהּנָ

ה ְיהָֹוה ְזָכר ָנא  ל ֶאל ְיהָֹוה: )ג( ַוּיֹאַמר ָאּנָ ּלֵ יר ַוִּיְתּפַ ָניו ֶאל ַהּקִ ב ִחְזִקָּיהּו ּפָ ַוַּיּסֵ

ַוֵּיְבּךְ  יִתי  ָעׂשִ ֵעיֶניָך  ּבְ ְוַהּטֹוב  ֵלם  ׁשָ ּוְבֵלב  ֱאֶמת  ּבֶ ְלָפֶניָך  י  ְכּתִ ִהְתַהּלַ ר  ֲאׁשֶ ֵאת 

ְעָיהּו ֵלאמֹר: )ה( ָהלֹוְך ְוָאַמְרּתָ  ַבר ְיהָֹוה ֶאל ְיׁשַ ִכי ָגדֹול: )ד( ַוְיִהי ּדְ ִחְזִקָּיהּו ּבְ

ֶתָך ָרִאיִתי ֶאת  ִפּלָ י ֶאת ּתְ ַמְעּתִ ִוד ָאִביָך ׁשָ ֶאל ִחְזִקָּיהּו ּכֹה ָאַמר ְיהָֹוה ֱאלֵֹהי ּדָ

דברי הימים-ב כ' לה-לו.  69
דברי הימים-ב ל"ה.  70

ויקרא כ"ו.  71
איכה רבה א'.  72

יְלָך  ּור ַאּצִ ף ֶמֶלְך ַאּשׁ ָנה: )ו( ּוִמּכַ ֵרה ׁשָ ְמָעֶתָך ִהְנִני יֹוִסף ַעל ָיֶמיָך ֲחֵמׁש ֶעׂשְ ּדִ

ְוֵאת ָהִעיר ַהֹּזאת ְוַגּנֹוִתי ַעל ָהִעיר ַהֹּזאת: 

מצור  הדור,  של  המכריע  הלאומי  באירוע  מתחיל  ישעיהו  בספר  ההיסטורי  התיאור 
סנחריב, ומסתיים בחזקיה: מחלתו וקבלת משלחת מראדך בלאדן. ברור שמחלת אדם 
בן שלושים ותשע אינה מוות כדרך כל הארץ. בשורת הנביא על דבר מותו, עושה זאת 

לעונש מכוון. אבל הנביא לא פירש מהי הסיבה, ועל מה נגזר כזאת על חזקיה. 

פתח להבנת סיבת הדבר היא מתי חלה חזקיה? 

הרי  סנחריב,  מפלת  של  הגדול  הנס  אחרי  נכתבה,  בו  במקום  באה  המחלה  אם  א. 
שגזירת המוות, היא ביטוי לאכזבה מחזקיה שלא אמר שירה, ולא קרא בשם ה' על 
יֹוֶדָך  ַחי הּוא  ַחי  הנס. חזקיה מיהר להתפלל והתחייב להודות לה' ולפקוד את ביתו: 
ָּכמֹוִני ַהּיֹום ָאב ְלָבִנים יֹוִדיַע ֶאל ֲאִמֶּתָך. ה' ְלהֹוִׁשיֵעִני ּוְנִגינֹוַתי ְנַנֵּגן ָּכל ְיֵמי ַחֵּיינּו ַעל ֵּבית 

ה' )יט-כ(, ובזכות זה העניקו לו הזדמנות נוספת.

האלה’  הדברים  ‘אחר  ולא  ָלמּות,  ִחְזִקָּיהו  ָחָלה  ָהֵהם  ַּבָּיִמים  המדגיש:  הפתיח  אך  ב. 
מרחיב את הגזרה ומחזיר אותנו לאחור, אל שעת המצור. הוא מדגיש בכך את הקשר 
בין המחלה הפרטית לשבר הלאומי הגדול. גם סיום הסיפור בבשורה: ּוִמַּכף ֶמֶלְך ַאּׁשּור 
ְוַגּנֹוִתי ַעל ָהִעיר ַהֹּזאת )ו(, משמעה שהמחלה התרחשה עוד  ַאִּציְלָך ְוֵאת ָהִעיר ַהֹּזאת 

לפני הנס: 

"לפני נפילתו של סנחריב חלה חזקיהו שלושה ימים. ר' יוסי אומר: יום שלישי 
לחוליו של חזקיהו היתה מפלתו של סנחריב ועמדה לו חמה, כשם שעמדה 

לאחז"73. 

ג. אם חזקיה חלה בזמן המצור קודם למפלת סנחריב, זו אמירה שמיימית דרמטית. 
העם נמצא בשעה הקשה ביותר של המצור האשורי, ומחלתו של חזקיה וגזירת מותו 
זו, מתפרשות בהכרח בעיני העם כביקורת חדה עליו. משמים נשללו מעשיו  בשעה 
והוטל ספק בשלמות אמונתו. זו תגובה לכישלונותיו בניהול המלחמה באשור. ובעיני 
הנביא עונש על ההכנות הצבאיות למלחמה במקום לבטוח בה', ועל הברית האסורה 

עם מצרים. 

אלא שבהתאם לכך, גם בשורת רפואתו משנה את הדברים באופן מהותי. היא אינה 
רק חיזוק אישי, אלא מטהרת את חזקיה מן הכישלון והחטא ומצדיקה את המלחמה. 
ָאִביָך  ָּדִוד  ֱאֹלֵהי  ה'  ָאַמר  ֹּכה  אשור:  עול  את  להסיר  ההבטחה  עם  נכרכת  היא  כן  על 
ָׁשַמְעִּתי ֶאת ְּתִפָּלֶתָך ָרִאיִתי ֶאת ִּדְמָעֶתָך ִהְנִני יֹוִסף ַעל ָיֶמיָך ֲחֵמׁש ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה. ּוִמַּכף ֶמֶלְך 

ַאּׁשּור ַאִּציְלָך ְוֵאת ָהִעיר ַהֹּזאת ְוַגּנֹוִתי ַעל ָהִעיר ַהֹּזאת )ה-ו(.

סדר עולם רבה כ"ג.  73
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בדרך כלל האדם אמור להסיק מן האירועים שעוברים עליו, משהו על עצמו והתנהלותו 
ועל היחס אליהם מן השמים: 

"בזמן שתבוא צרה ויזעקו עליה ויריעו, ידעו הכל שבגלל מעשיהם הרעים הורע 
להן. ככתוב: עונותיכם הטו וגו'74, וזה הוא שיגרום להם להסיר הצרה מעליהם. 
אבל אם לא יזעקו ולא יריעו, אלא יאמרו: דבר זה ממנהג העולם אירע לנו, וצרה 
זו נקרה נקרית, הרי זו דרך אכזריות. וגורמת להם להדבק במעשיהם הרעים, 
ותוסיף הצרה צרות אחרות. הוא שכתוב בתורה: והלכתם עמי בקרי והלכתי 
תאמרו  אם  שתשובו,  כדי  צרה  עליכם  כשאביא  כלומר,  קרי75.  בחמת  עמכם 

שהוא קרי, אוסיף לכם חמת אותו קרי"76.

עגומות  הן  אם  העובדות.  לו  אומרות  מה  בוודאות  יודע  אינו  שהאדם  עקא  דא  אבל 
אפשר לפרשן כביקורת ואיום, אך גם כניסיון ואתגר שיש להתמודד עמו. על האדם 

ליטול אחריות ולהסיק מסקנות מוסריות, לחפש תיקון רוחני לעצמו ולחברתו. 

במקרה זה יש נביא ואין צורך להתלבט. אך מתברר, שלא תמיד המסר חד-משמעי. 
ַוֹּיאֶמר ֵאָליו ֹּכה ָאַמר ה' ַצו  הנביא נשלח אל המלך עם דיבור שמיימי מפורש וקשה: 
ְלֵביֶתָך ִּכי ֵמת ַאָּתה ְוֹלא ִתְחֶיה. אבל לא נקב בסיבת הגזירה. ולמרבה הפלא נאלץ לחזור 

בו ולהעניק לחזקיה חמש עשרה שנה. 

האם הנביא פירש את שראה מן השמים באופן קיצוני מדי, או שזו עדות לגודל כוחם 
של התשובה והתפילה, למעלה מן הגזירה ולמעלה מן הנבואה. חזקיה ניכנס לנעלי 
סבו הגדול, וכמסורת בית דוד77 לא נכנע לעובדות, אלא בקע רקיעים בכוח תפילתו 
והנביא נאלץ בדבר ה' לחזור  והפך את פני הדברים. תשובתו שינתה את המציאות, 
מדבריו ולבטלם. התפילה והתשובה רוממו את חזקיה, גם חוללו שינוי כללי באווירה. 
יחד עם קריעת דינו של חזקיה לטובה, הוכרעה הכף לזכותה של ירושלים כולה. רפואתו 

הפכה מעניין אישי לבשורה לאומית, לאות לעם כולו על הניצחון העתידי על אשור.

חכמים תלו את מחלתו של חזקיה במשהו אחר: 

א. "כשבא סנחריב והקיף את ירושלים, עמד חזקיהו בתפלה לפני הקדוש ברוך 
הוא, שנאמר: ויתפלל חזקיהו לפני ה' ויאמר ה' אלהי ישראל יושב הכרובים וגו' 
הטה ה' אזנך ושמע פקח ה' עיניך וראה ושמע את דברי סנחריב וגו' וידעו כל 

ירמיהו ה'.  74

ויקרא כ"ו.  75
רמב”ם תעניות א’ ב’.  76

נבואת ישעיהו על מחלת חזקיה דומה לנבואת נתן לדוד על חטא בת-שבע. נתן בא אל דוד כשבפיו   77
גזירת מוות )שמואל-ב י"ב ז-י( ַאָּתה ָהִאיׁש. ְוַעָּתה ֹלא ָתסּור ֶחֶרב ִמֵּביְתָך ַעד עֹוָלם. אבל לאחר שדוד 
התוודה, נאלץ הנביא לחזור בו ולבטל את הגזירה, ַּגם ה' ֶהֱעִביר ַחָּטאְתָך ֹלא ָתמּות. גם לחזקיה הביא 

הנביא את גזירת מותו, אולם תפילתו של חזקיה שינתה את פני הדברים.

ממלכות הארץ כי אתה ה' אלהים לבדך78. נראה שהיה חזקיה מדבר עם הקדוש 
ברוך הוא כאדם שהוא מדבר עם חבירו. מיד נחה רוח אלהים על ישעיהו הנביא, 
ואמר ליה ישעיהו הנביא לחזקיהו המלך: והלא אדם שהוא מדבר עם מי שהוא 
ונזדעזעין כל אבריו, המדבר לפני מלך מלכי  גדול ממנו הלא מרתיע כל גופו 
ובזיע.  וברתת  וביראה  המלכים הקדוש ברוך הוא עאכ"ו שיהא מדבר באימה 

לפיכך חלה חזקיה חולי גדול"79.

סגנונו של חזקיה בתפילתו אל ה' בעת המצור, משפחתי וקרוב יתר על המידה. כוונת 
שלוחי  עם  חזקיה  של  מהתנהגותו  )שם(  למדו  אותה  גאווה,  של  לחטא  לא  חכמים 
מרודך בלאדן מלך בבל. אלא להפך, לחרדתו היתירה והעמוקה מפני אשור. שגרמה לו 
ל'המריץ' את הקדוש ברוך הוא, ולהדגיש את דבריו באמצעים מוחשיים זולים: לפרוש 

את הספרים לפני ה'. 

ב. "מאי כי מת אתה ולא תחיה? מת אתה בעולם הזה ולא תחיה לעולם הבא. 
אמר ליה: מאי כולי האי? אמר ליה: משום דלא עסקת בפריה ורביה. אמר ליה: 
משום דחזאי לי ברוח הקדש דנפקי מינאי בנין דלא מעלו. אמר ליה: בהדי כבשי 
דרחמנא למה לך, מאי דמפקדת איבעי לך למעבד ומה דניחא קמיה קודשא 
בריך הוא לעביד. אמר ליה: השתא הב לי ברתך אפשר דגרמא זכותא דידי ודידך 
ונפקי מנאי בנין דמעלו. אמר ליה: כבר נגזרה עליך גזירה. אמר ליה: בן אמוץ 
על  מונחת  חדה  חרב  אפילו  אבא,  אבי  מבית  מקובלני  כך  וצא,  נבואתך  כלה 

צוארו של אדם אל ימנע עצמו מן הרחמים"80.

מן העובדה שמנשה ירש את מלכות חזקיה בן שתים עשרה שנה, ברור שנולד שלוש 
שנים אחרי המחלה, כי בה נתנו לחזקיה חמש עשרה שנות חיים. אם כן לא היה לו בן 

לפני מחלתו. רמז לדבר גם בתפילתו: ָאב ְלָבִנים יֹוִדיַע ֶאל ֲאִמֶּתָך.

שני מאמרי חכמים אלה נתפסים לכאורה לנקודות שוליות וזרות, שאינן נוגעות לעצם 
האירוע. אבל אפשר שחכמים ביקשו לרמוז בהן על מהות חטאו של חזקיה. הוא מסר 
האפלים,  אחז  ימי  ואחרי  המקדש,  את  ולטהר  בתשובה  העם  את  להחזיר  נפשו  את 
עם  החופשי  ודיבורו  חזקיה  של  רווקותו  אבל  בישראל.  התורה  השפעת  את  ביסס 
מעשיו  את  המידה  על  יתר  החשיב  חזקיה  אחד.  תפיסתי  פגם  על  מעידים  השכינה, 
והשפעתו על התהליכים ההיסטוריים. הוא נמנע מנישואין, ויתר על משפחה וילדים, 
ולא העמיד לעצמו יורש, משום שלפי הכרתו עתידים אלה להרוס את מפעלו ולהכשיל 
את ישראל. זו הקרבה גדולה הראויה לכאורה לכל שבח. ובמבחן התוצאה חזקיה גם 
דורות, ומחק בתקופה  צדק, בסופו של דבר מלך מנשה חמישים ושתיים שנה, שני 
ארוכה זו כל זכר לתיקוני חזקיה. גם בתחום המדיני הוא יזם ועשה מתוך ביטחון שגורל 

מלכים-ב י"ט.  78
תנא דבי אליהו רבה ח'.  79

ברכות י' א.  80
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העם תלוי במעשיו, על כן עמד נרעש מדבריו הקשים של רבשקה וניסה להמריץ את 
השכינה להופיע. 

אולם חזקיה טעה. לאדם יש תפקיד חשוב במהלך הדברים, אבל אפשר גם בלעדיו. 
גדולים ממנו שותפים  ואינו קובע את פני העתיד. כוחות  הוא לא מנהל את העולם 
בעניין. על כן עליו להתמלא בענווה, ולקחת את מעשיו בעירבון מוגבל. עליו להתרכז 
על  לסמוך  אלא  ההיסטוריה'  את  'לנהל  לא  בתורה,  שצווה  כפי  בחובותיו,  בעיקר 

השכינה שתנהל את העולם כראוי. 

וזה	לך	האות.	8

ר:  ּבֵ ּדִ ר  ָבר ַהֶּזה ֲאׁשֶ ְיהָֹוה ֶאת ַהּדָ ה  ַיֲעׂשֶ ר  ְיהָֹוה ֲאׁשֶ ָך ָהאֹות ֵמֵאת  ּלְ ְוֶזה  )ז( 

ית  ֶמׁש ֲאחַֹרּנִ ֶ ּשׁ ר ָיְרָדה ְבַמֲעלֹות ָאָחז ּבַ ֲעלֹות ֲאׁשֶ יב ֶאת ֵצל ַהּמַ )ח( ִהְנִני ֵמׁשִ

ר ָיָרָדה: ֲעלֹות ֲאׁשֶ ּמַ ר ַמֲעלֹות ּבַ ֶמׁש ֶעׂשֶ ֶ ב ַהּשׁ ׁשָ ר ַמֲעלֹות ַוּתָ ֶעׂשֶ

בניגוד לאביו אחז שכפר באותות: "ַוֹּיאֶמר ָאָחז: ֹלא ֶאְׁשַאל ְוֹלא ֲאַנֶּסה ֶאת ה' )ז' יב(81, 
חזקיה זכה להם והשתמש בהם, לגבי מפלת סנחריב ורפואתו מחוליו. אלא שישעיהו 

קיצר בפרטיו.

כביטוי של קטנות  והביקורת על הניסיון  הוזכרה בתורה כחטא חמור82.  בקשת אות 
אמונה מתחדדת עוד יותר בספר תהילים, שהוא ספר הדבקות והאמונה. שם מעמיד 
הכתוב מול חסדי ה' בהיסטוריה את קטנות האמונה שגילה העם בניסיונות החוזרים 

ונשנים שניסה את ה': 

ַוְיַנּסּו ֵאל ִּבְלָבָבם ִלְׁשָאל ֹאֶכל ְלַנְפָׁשם83. ַאל ַּתְקׁשּו ְלַבְבֶכם ִּכְמִריָבה ְּכיֹום ַמָּסה ַּבִּמְדָּבר. 
ֲאֶׁשר ִנּסּוִני ֲאבֹוֵתיֶכם ְּבָחנּוִני ַּגם ָראּו ָפֳעִלי84.

מהות האמונה תמימותה, היא נבחנת בשלמותה, על כן אין לנסות את ה'. יש מקום 
לנסות דווקא את האדם, אותו יש להעמיד במבחנים חוזרים ונשנים. 

אמרו חכמים: 

ַּכָּמה  ְלהֹוִדיַע  ְּבֻכָּלם,  ְוָעַמד  לֹום  ַהּׁשָ ָעָליו  ָאִבינּו  ַאְבָרָהם  ִנְתַנָּסה  ִנְסיֹונֹות  ֲעָׂשָרה 
לֹום85. ִחָּבתֹו ֶׁשל ַאְבָרָהם ָאִבינּו ָעָליו ַהּׁשָ

ראה לעיל 'לא אנסה את ה''.  81
שמות י"ז ב וז. דברים ו' טז.  82

תהילים ע"ח יח.  83
תהילים צ"ה ח-ט.  84
משנה אבות ה' ג'.  85

את  ישראל  עם  שניסה  הניסיון  את  בשלילה  המשנה  הציבה  בניסיון  עמידתו  ומול 
השכינה: 

ֲעָׂשָרה ִנְסיֹונֹות ִנּסּו ֲאבֹוֵתינּו ֶאת ַהָּמקֹום ָּברּוְך הּוא ַבִּמְדָּבר, ֶׁשֶּנֱאַמר: ַוְיַנּסּו ֹאִתי ֶזה 
ֶעֶׂשר ְּפָעִמים ְוֹלא ָׁשְמעּו ְּבקֹוִלי86. 

הניסיון לאדם מחייבו לבטא את שלמות אמונתו ועשוי לחשלו ולרוממו, המבחן לבורא 
מבטא את כשלון האמונה וחולשתה. האיסור הוא לא רק ביחס לקדוש ברוך הוא, אלא 

אפילו לנסות את הנביא אחרי שכבר הוחזק: 

"נביא שנודעה נבואתו והאמינו בדבריו פעם אחר פעם, או שהעיד לו נביא והיה 
הולך בדרכי הנבואה, אסור לחשב אחריו ולהרהר בנבואתו שמא אינה אמת. 
ואסור לנסותו יותר מדאי, ולא נהיה הולכים ומנסים לעולם. שנאמר: לא תנסו 

את ה' אלהיכם כאשר נסיתם במסה. שאמרו: היש ה' בקרבנו אם אין"87.

נראה שמשמעות הניסיון תלויה במנסה. כאשר הניסיון בא מתוך עמדה של אמונה 
וכניעה לדבר ה', הוא מבורך, מרבה אמונה ומקדש שם שמים בעולם:

"מצאנו לאמרו 'ובחנוני נא בזאת', אחר אמרו 'לא תנסו את יי'? הפרש, והוא 
שהבחינה על שני פנים. אחד מהם יכולת הבורא היוכל על הדבר אם לא, וזה 
הוא האסור. כאשר אמר: וינסו אל בלבבם וגו', היוכל אל לערך שלחן במדבר. 
והשני בחינת האדם ענינו אצל הבורא, היש לו אצלו מעלה יתירה אם לא, אחר 
שהוא מודה שהוא יכול על המעשה ההוא. וזה מותר כאשר אמר בגדעון: ויאמר 
גדעון אל האלהים אם ישך מושיע את ישראל בידי אנסה נא רק הפעם בגזה 

וגו'. והוא כמו שאמרו בחנוני נא בזאת88. 

האות הזה אינו מבחן לקדוש ברוך הוא, אלא בא לחזק את רוחו של העם בשעת שפל 
והסתר פנים. ישעיהו תיאר את הדברים מנקודת מבט שמיימית, מזווית זו מצטמצם 
מקום הספקות של חזקיה והעם, וסיפור האות הופך לשולי. במקום זה האריך ישעיהו 

בתפילת חזקיה.

תפילת	חזקיה.	9

ְדִמי  י ּבִ ַוְיִחי ֵמָחְליֹו: )י( ֲאִני ָאַמְרּתִ ֲחלֹתֹו  ב ְלִחְזִקָּיהּו ֶמֶלְך ְיהּוָדה ּבַ )ט( ִמְכּתָ

י לֹא ֶאְרֶאה ָיּה ָיּה  נֹוָתי: )יא( ָאַמְרּתִ י ֶיֶתר ׁשְ ְדּתִ ּקַ אֹול ּפֻ ֲעֵרי ׁשְ ׁשַ ָיַמי ֵאֵלָכה ּבְ

י  ע ְוִנְגָלה ִמּנִ ֵבי ָחֶדל: )יב( ּדֹוִרי ִנּסַ יט ָאָדם עֹוד ִעם יֹוׁשְ ֶאֶרץ ַהַחִּיים לֹא ַאּבִ ּבְ

במדבר י"ד. אבות ה' ד'.  86
87  רמב"ם יסודי התורה י'.

88  אמונות ודעות - נספח – ב'.
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)יג(  ִליֵמִני:  ׁשְ ּתַ ַלְיָלה  ַעד  ִמּיֹום  ֵעִני  ְיַבּצְ ה  ּלָ ִמּדַ ַחַּיי  ָכאֵֹרג  י  ְדּתִ ִקּפַ רִֹעי  אֶֹהל  ּכְ

)יד(  ִליֵמִני:  ׁשְ ּתַ ַלְיָלה  ַעד  ִמּיֹום  ַעְצמֹוָתי  ל  ּכָ ר  ּבֵ ְיׁשַ ן  ּכֵ ֲאִרי  ּכָ ּבֶֹקר  ַעד  יִתי  ּוִ ׁשִ

י ָעְרֵבִני:  ָקה ּלִ רֹום ֲאדָֹני ָעׁשְ ּלּו ֵעיַני ַלּמָ ּיֹוָנה ּדַ ה ּכַ ן ֲאַצְפֵצף ֶאְהּגֶ סּוס ָעגּור ּכֵ ּכְ

י: )טז( ֲאדָֹני  נֹוַתי ַעל ַמר ַנְפׁשִ ה ָכל ׁשְ ּדֶ ה ֶאּדַ ר ְוָאַמר ִלי ְוהּוא ָעׂשָ )טו( ָמה ֲאַדּבֵ

לֹום ַמר ִלי ָמר  ה ְלׁשָ ֶהן ַחֵּיי רּוִחי ְוַתֲחִליֵמִני ְוַהֲחֵיִני: )יז( ִהּנֵ ֲעֵליֶהם ִיְחיּו ּוְלָכל ּבָ

י לֹא  ל ֲחָטָאי: )יח( ּכִ ַלְכּתָ ַאֲחֵרי ֵגְוָך ּכָ י ִהׁשְ ִלי ּכִ ַחת ּבְ ַ י ִמּשׁ ְקּתָ ַנְפׁשִ ה ָחׁשַ ְוַאּתָ

ָך: )יט( ַחי ַחי הּוא  רּו יֹוְרֵדי בֹור ֶאל ֲאִמּתֶ ּבְ ְיׂשַ ְיַהְלֶלּךָ לֹא  אֹול ּתֹוֶדּךָ ָמֶות  ׁשְ

ּוְנִגינֹוַתי  יֵעִני  ְלהֹוׁשִ ְיהָֹוה  )כ(  ָך:  ֲאִמּתֶ ֶאל  יֹוִדיַע  ְלָבִנים  ָאב  ַהּיֹום  מֹוִני  ּכָ יֹוֶדָך 

ית ְיהָֹוה: ל ְיֵמי ַחֵּיינּו ַעל ּבֵ ן ּכָ ְנַנּגֵ

ִחין ְוֶיִחי: )כב( ַוּיֹאֶמר  ְ ֵאִנים ְוִיְמְרחּו ַעל ַהּשׁ ֶבֶלת ּתְ אּו ּדְ ְעָיהּו ִיׂשְ )כא( ַוּיֹאֶמר ְיׁשַ

ית ְיהָֹוה:  י ֶאֱעֶלה ּבֵ ִחְזִקָּיהּו ָמה אֹות ּכִ

ַהִּקיר  ֶאל  ָּפָניו  ִחְזִקָּיהּו  ַוַּיֵּסב  קצרה:  האחת  חוליו.  על  חזקיה  התפלל  תפילות  שתי 
ָׁשֵלם  ּוְבֵלב  ֶּבֱאֶמת  ְלָפֶניָך  ִהְתַהַּלְכִּתי  ֲאֶׁשר  ֵאת  ָנא  ְזָכר  ה'  ָאָּנה  ַוֹּיאַמר  ה'.  ֶאל  ַוִּיְתַּפֵּלל 

ְוַהּטֹוב ְּבֵעיֶניָך ָעִׂשיִתי, ַוֵּיְבְּך ִחְזִקָּיהּו ְּבִכי ָגדֹול )ב-ג(.

התפילה השנייה תפילה ארוכה, בת עשרה פסוקים, שלא נזכרה בספר מלכים ומופיעה 
רק כאן: ִמְכָּתב ְלִחְזִקָּיהּו ֶמֶלְך ְיהּוָדה ַּבֲחֹלתֹו ַוְיִחי ֵמָחְליֹו )ט-כ(.

שגרתית.  בלתי  הראשונה  תפילתו  זו.  את  זו  לכאורה  סותרות  הללו  התפילות  שתי 
חזקיה פתח בטון של תחנון "ָאָּנה ה'", אך במקום לעמוד באימה לפני בוראו ולהצניע 
את עצמו בתפילתו, ולומר כמו דוד: ִמי ָאֹנִכי ֲאֹדָני ה' ּוִמי ֵביִתי ִּכי ֲהִביֹאַתִני ַעד ֲהֹלם89, 
הוא מציג מעין מסמך  לפני הבורא. במקום תחנונים  הוא מתפאר במעשיו הטובים 
משפטי בו הוא מפרט את זכויותיו, את מפעלו הלאומי הגדול ואף שכל דבריו אמת, 
השמים  מן  מחוייבים  מעשיו  בגלל  האם  בתפילה?  להיאמר  הנכון  הביטוי  זה  האם 

להיענות לו?

גדול. הוא בוכה כדוד, ומה היו דבריו  אולם חזקיה לא סיים בזה, אלא בכה מיד בכי 
בבכיו? כאן מקומה של התפילה הגדולה. בה הוא מתאר את פחדו, את חרדת המוות 
המגמדת את האדם וערך מעשיו, הוא עומד חשוף ומבין את קטנותו. הבכי הגדול הוא 
בכי של הכרת חולשתו, מגבלותיו וחוסר שלמותו. הוא היפוכה של תפילתו הראשונה. 

המחלה  אך  מתנשא  ממקום  בא  חזקיה  התפתחות,  התפילות  בשתי  לראות  אפשר 

89  שמואל-ב ז'.

החזירה אותו אל ממדיו הטבעיים, תחושת העוצמה והעשייה מתחלפת בשפלות הלב 
ואז באה התשובה, הכפרה והישועה. 

אולם אפשר שאין זו התפתחות רוחנית, אלא ייחודו של מקרה חזקיה. חזקיה נאבק 
מעשיו  וגדולת  טהרתו  בהוכחת  פתח  כן  על  באשור,  הלאומית  המלחמה  גורל  על 
הלאומיים שעלולים לרדת עתה לטמיון. בעניין הציבורי הוא מציג קבלות ותובע לעצור 
וחוזר  את ההידרדרות והמפלה הצפויים בהעדרו. אחר כך הוא פונה לעסוק בעצמו, 
ומתפלל תפילה אישית של ענווה וכניעה, בסגנון המתפללים בכל הדורות, סגנון ספר 
תהילים. כאשר נראה את שתי התפילות יחד, הן מאזנות זו את זו. צירוף הממד הלאומי 

עם האישי, של מעשיו הטובים עם בכיו הגדול, מזכים אותו ואת העם בסליחה.

10	 א	ָּכל	ֲאֶׁשר	ְּבֵביֶתָך	ָּבֶבל. ְוִנּׂשָ

ְסָפִרים  ֶבל  ּבָ ֶמֶלְך  ְלֲאָדן  ּבַ ן  ּבֶ ְלֲאָדן  ּבַ ַלח ְמרַֹדְך  ׁשָ ֵעת ַהִהוא  ּבָ פרק לט )א( 

ַמח ֲעֵליֶהם ִחְזִקָּיהּו ַוַּיְרֵאם  י ָחָלה ַוֶּיֱחָזק: )ב( ַוִּיׂשְ ַמע ּכִ ּוִמְנָחה ֶאל ִחְזִקָּיהּו ַוִּיׁשְ

ֶמן  ֶ ַהּשׁ ְוֵאת  ִמים  ׂשָ ַהּבְ ְוֶאת  ַהָּזָהב  ְוֶאת  ֶסף  ַהּכֶ \}ְנכֹתֹו\{ ֶאת  ְנכֹֹתה  ית  ּבֵ ֶאת 

ר  אֹוְצרָֹתיו לֹא ָהָיה ָדָבר ֲאׁשֶ ר ִנְמָצא ּבְ ל ֲאׁשֶ ָליו ְוֵאת ּכָ ית ּכֵ ל ּבֵ ַהּטֹוב ְוֵאת ּכָ

ֶאל  ִביא  ַהּנָ ְעָיהּו  ְיׁשַ ַוָּיבֹא  )ג(  ְלּתֹו:  ֶמְמׁשַ ּוְבָכל  ֵביתֹו  ּבְ ִחְזִקָּיהּו  ֶהְרָאם  לֹא 

ֵאֶליָך  ָיבֹאּו  ּוֵמַאִין  ה  ָהֵאּלֶ ים  ָהֲאָנׁשִ ָאְמרּו  ָמה  ֵאָליו  ַוּיֹאֶמר  ִחְזִקָּיהּו  ֶלְך  ַהּמֶ

ֵביֶתָך  ּבְ ַוּיֹאֶמר ָמה ָראּו  ֶבל: )ד(  ִמּבָ אּו ֵאַלי  ּבָ ִחְזִקָּיהּו ֵמֶאֶרץ ְרחֹוָקה  ַוּיֹאֶמר 

ִהְרִאיִתים  ר לֹא  ֲאׁשֶ ָדָבר  ָהָיה  ָראּו לֹא  ֵביִתי  ּבְ ר  ֲאׁשֶ ל  ּכָ ִחְזִקָּיהּו ֵאת  ַוּיֹאֶמר 

ה  ַבר ְיהָֹוה ְצָבאֹות: )ו( ִהּנֵ ַמע ּדְ ְעָיהּו ֶאל ִחְזִקָּיהּו ׁשְ אֹוְצרָֹתי: )ה( ַוּיֹאֶמר ְיׁשַ ּבְ

ֶבל  ר ָאְצרּו ֲאבֶֹתיָך ַעד ַהּיֹום ַהֶּזה ּבָ ֵביֶתָך ַוֲאׁשֶ ּבְ ר  ל ֲאׁשֶ א ּכָ ְוִנּשָׂ ִאים  ָיִמים ּבָ

חּו ְוָהיּו  ר ּתֹוִליד ִיּקָ ָך ֲאׁשֶ ר ֵיְצאּו ִמּמְ ֶניָך ֲאׁשֶ ָבר ָאַמר ְיהָֹוה: )ז( ּוִמּבָ ֵתר ּדָ לֹא ִיּוָ

ְיהָֹוה  ַבר  ּדְ ְעָיהּו טֹוב  ְיׁשַ ֶאל  ִחְזִקָּיהּו  ַוּיֹאֶמר  )ח(  ֶבל:  ּבָ ֶמֶלְך  ֵהיַכל  ּבְ ָסִריִסים 

ָיָמי: לֹום ֶוֱאֶמת ּבְ י ִיְהֶיה ׁשָ ְרּתָ ַוּיֹאֶמר ּכִ ּבַ ר ּדִ ֲאׁשֶ

כה חמור,  בזה חטא  והנביא ראה  רב,  בכבוד  קיבל את משלחת מרדך בלאדן  חזקיה 
שגרר עליו את גזירת הגלות. 

מה החטא בזה? 

והמקרא ראה בזה  שלמה קיבל את מלכת שבא בכבוד, הראה לה את כל תפארתו, 
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ביטוי שיא לקידוש שם ה' בגויים, המכירים בכבוד ישראל ובכבוד שמים והקדיש לכך 
מקום נרחב ומרכזי. חזקיה ניסה כל ימיו להיכנס לנעליו של שלמה המלך, ולהחזיר את 
עטרת מלכות בית דוד ליושנה. מדוע מה שהותר לשלמה הפך לפגם כה חמור כאשר 

עשה זאת חזקיה?

אפשר להצביע על חטא מדיני ועל פגם מוסרי-אישי, שהשתלבו פה זה בזה. משלחת 
מדינית.  לתכלית  אלא  בעלמא,  לביקור-נימוסין  באה  לא  הרחוקה  מבבל  ממלכתית 
בבל נמצאה בשלב מוקדם של התפתחותה, היא נסתה למרוד באשור וחיפשה בעלי 
ברית. הזדקקותו של חזקיה לברית עם בבל מאכזבת. הוא כבר כרת ברית עם מצרים, 
וישעיהו הוקיע אותה כביטוי של קטנות אמונה. ברית זו לא הועילה לבסוף גם מבחינה 
צבאית, והתגלתה כמשענת הקנה הרצוץ. במקום זה הציע הנביא לישראל להתכנס 
ישובו  ואז  שבשמים,  לאביהם  אותם  שיחזיר  פנימי,  מוסרי  תיקון  ולערוך  פנימה, 

לתפארת המלכות.

חזקיה הראה למשלחת מראדך את אוצרותיו, הכתוב מונה, כסף, זהב, בשמים, ומסיים: 
ֹלא ָהָיה ָדָבר ֲאֶׁשר ֹלא ֶהְרָאם ִחְזִקָּיהּו ְּבֵביתֹו ּוְבָכל ֶמְמַׁשְלּתֹו. אולי חשף גם את הנשק הרב 
שנצבר במחסני החירום עוד בימי עוזיה. יציאתו מגדרו לשתף פעולה עם המשלחת, 
המדיניות.  ולבריתות  המציאותיים  לכוחות  לה,  שייחס  החשיבות  גודל  את  מלמדת 
הסיפור התרחש כנראה לפני מצור סנחריב. אבל הכתוב מציבו בסיום אירועי חזקיה. 
מיקומו של הסיפור כאן, מחמיר עם חזקיה שבעתיים, ורומז שלא למד לקח. גם לאחר 
עדיין חזקיה  ולאחר שכשלה הברית עם מצרים,  ה',  ביד  נפילת צבא אשור  הנס של 
עוסק בחשבונות מדיניים ומראה לעולם, שעם ישראל זקוק לאחרים ותלוי בסיועם. 

בכך החליש את רושם הנס, וגימד אותו.

חכמים סברו שהביקור התרחש לאחר הנס: 

"כתיב 'וישמח עליהם חזקיהו ויראם את בית נכתה'. מהו 'בית נכתה'? אמר ר' 
אימי: נכתה, שנכת מסנחריב, וִבזה שבזז מסנחריב"90. 

ועל כן מסקנתם חריפה מאד: "ארבעה הן שהקיש הקדוש ברוך הוא על קנקנן 
ומצאן קנקנין של מימי רגליים. ואלו הן: אדם וקין ובלעם וחזקיהו"91.

החטא המדיני מגלה גם כשלון אישי של חזקיה: ְוֹלא ִכְגֻמל ָעָליו ֵהִׁשיב ְיִחְזִקָּיהּו ִּכי ָגַבּה 
ם...92. במקום לקרוא את שם ה' על הנס, חזקיה  ִלּבֹו ַוְיִהי ָעָליו ֶקֶצף ְוַעל ְיהּוָדה ִוירּוָׁשלִָ
ניכס את הכבוד לעצמו. קשר זה למחלה מפורש בדברי הימים: ְוַרִּבים ְמִביִאים ִמְנָחה 
א ְלֵעיֵני ָכל ַהּגֹוִים ֵמַאֲחֵרי ֵכן. ַּבָּיִמים  ם ּוִמְגָּדנֹות ִליִחְזִקָּיהּו ֶמֶלְך ְיהּוָדה ַוִּיַּנּׂשֵ ַלה' ִלירּוָׁשלִַ

שיר השירים רבה ג' ד'.  90
בראשית רבה י"ט כ'.  91

דברי הימים-ב ל"ב, כב-כז.  92

ָהֵהם ָחָלה ְיִחְזִקָּיהּו ַעד ָלמּות93.

שלמה הראה למלכת שבא את בית ה', והקדיש את הביקור לכבוד שמים, ואילו חזקיה 
הראה את אוצרותיו שהתעשרו בשלל סנחריב. הוא נטל את פרי הניצחון וייחס אותו 
הריהם  לעצמם,  עומדים  מלכותו  וכבוד  חזקיה  של  הגדולה  אישיותו  כאשר  לעצמו. 
מטילים כביכול צל על מקום השכינה. בכך צמצם חזקיה את ההזדמנות לקדש את 

שם ה' בעמים. 

חזקיה מגיב לגזירת הגלות באופן תמוה אף מצמרר: טֹוב ְּדַבר ה' ֲאֶׁשר ִּדַּבְרָּת. ַוֹּיאֶמר: 
ְּבָיָמי )ח(. האם למלך הגדול והצדיק הזה מתאימה אמירה כה  ֶוֱאֶמת  ִיְהֶיה ָׁשלֹום  ִּכי 

אנוכית וקטנונית: "אחרי המבול"!? 

בניגוד  ותיקון של מה שקלקל.  כביטוי של השלמה,  גם  לראות את תשובתו  אפשר 
לדרכו האפיינית עד עתה 'לנהל את העולם', תפס כאן חזקיה "ראש קטן". מי שראה 
עתה  הבין  כוחותיו,  כל  את  מיצה  בו  הנורא,  במצור  בגבורה  ועמד  הארץ,  חורבן  את 
שזה כל מה שבכוחו להשיג: ִּכי ִיְהֶיה ָׁשלֹום ֶוֱאֶמת ְּבָיָמי. ישעיהו הנביא צפה בגדולתו 
לדורות רחוקים וראה את הגלות, גם את הגאולה העתידה. חזקיה המלך התייאש עתה 
מן הניסיון לקבוע את פני העתיד, ועסק בצורכי הדור. הוא נאחז בהישגיו העכשוויים, 
הסתפק בהצלת מה שבתחום אחריותו הישירה, והשאיר לריבונו של עולם את הטיפול 

בנצח ישראל. 

דברי	חכמים	וחידתם
מה רע בחשיפת הלוחות? 

"כשראה חזקיהו את שלוחי מלך בבל נתגאה בלבו למעלה למעלה והראה להם 
הארון  את  פתח  ועוד  הקדשים.  קדשי  בית  ואוצרות  יהודה  מלכי  אוצרות  כל 
ונוצחים. כעס  והראה להם את הלוחות ואמר להם: בזה אנו עושים מלחמה 
אלא  האוצרות  כל  להם  שהראית  דייך  לא  לו:  אמר  הוא,  ברוך  הקדוש  עליו 
שהראית להם את הלוחות מעשה ידי?! חייך הם יעלו ויקחו את כל האוצרות 
ותחת הלוחות יהיו בניך סריסים בהיכל מלך בבל, אלו חנניה מישאל ועזריה"94.

הפועלת  ה'  יד  וגילוי  דתית,  הסברה  של  סוג  חזקיה  של  בהתפארותו  ראו  חכמים 
בתולדות האומה: "בו אנו עושין מלחמה ונוצחין". מדוע אפוא גינו את חזקיה על כך, 

ותלו בזה חטא של גאווה? 

משה ואהרן, ביקשו לקדש שם שמים, אך נתבעו: 'יען לא האמנתם בי להקדישני לעיני בני 
ישראל', על שלא קידשוהו כראוי. גם חזקיה נתבע על כך. חכמים סברו שזו טעות חמורה 

דברי הימים-ב ל"ב כג-כה.  93

94  ילקוט שמעוני מלכים ב רמז רמה, פרקי דר' אליעזר נ"ב, וראה אליהו רבה ח'.
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להסביר את התפיסה הדתית הישראלית באמצעות הלוחות, ופגם בשלוש נקודות:

א. האופן בו הראה להם את הארון עם כל בית נכאתו, עשה את הארון לנכס, אביזר 
של  אוצרו  שהם,  מה  את  בהם  יראו  בלדאן  ששליחי  במקום  המלך.  מאוצרות  אחד 

הקדוש ברוך הוא.

ב. גילוי לוחות העשויים אבן, לעובדי עץ ואבן, אין בו קידוש שם שמים אלא הכשלה 
והטעיה. על פי מושגיהם יתקשו הללו לתפוס את סוד אמונתם המופשטת של ישראל, 

אלא יחשדו אותם בתפיסה פטישסטית ועבודת עץ ואבן כמותם.

ג. הלוחות ביטאו את הברית האינטימית בין ישראל לאביהם שבשמים. מקומם בארון, 
מתחת הכרובים שנצבו מעורים זה בזה כדמות זכר ונקבה95. קשר האהבה הוא עניין 
הדודים  קשר  את  מוזילה  כזו  חשיפה  זרים.  לעיני  אותו  לחשוף  ואין  ומוצנע,  פנימי 

ההדוק שבין ישראל לאביהם שבשמים. 

11	 ביקש	הקדוש	ברוך	הוא	לעשות	חזקיה	משיח.
חזקיה ביקש להחזיר את מלכות בית דוד לעטרת זוהרה מימי שלמה. ישעיהו תלה בו 
תקוות מרובות ועטה את לידתו בהילה משיחית. אלא שהפרשה מסתיימת באכזבה מרה 

ובהחמצה. אפילו חזקיה המלך הצדיק אינו מושלם, גם הוא לא התעלה לגובה השעה.

"ביקש הקדוש ברוך הוא לעשות חזקיהו משיח וסנחריב גוג ומגוג. אמרה מדת 
... חזקיה שעשית לו כל הנסים הללו ולא אמר  הדין לפני הקדוש ברוך הוא: 

שירה לפניך תעשהו משיח?"96.

בתקופת חזקיה חרבה מלכות ישראל וגלו עשרת השבטים. גם יהודה חרבה במצור 
סנחריב והחלו להגלות את בניה, כמתואר בתחריטי מצור לכיש. המלאך יצא והיכה 
את צבא אשור, המערכה הוכרעה, סנחריב נסוג ונהרג לבסוף בידי בניו. אולם מהמשך 
עולה שתוצאת הנס התמסמסה. אשור  ומן התעודות ההיסטוריות,  הדברים בכתוב, 
חזרה אל גדולתה והמשיכה לשלוט ברמה, סנחריב נהרג זמן רב אחר כך. מנשה, בנו 

של חזקיה, חזר ונכנע לאשור. 

על רקע המצב הזה בא ישעיה ושרטט בנבואתו את קווי הגאולה, את דמות המשיח. 
הוא לא הציע פתרון נקודתי למצוקת הגולים, אלא ישועה טוטאלית, שלום עולמים: 

ההיא  מעת  סנחריב,  בימי  שהיתה  הכללית  הראשונה  הגלות  מעת  "תיכף 
יבא  כי  לנבאות  רצוני, שמעת ההיא התחילו הנביאים  זמן הגאולה.  התחילה 
שהיתה  הגאולה  כי  הארץ.  כנפות  מארבע  האלה  הנדחים  שיקבץ  כללי  גואל 

95  יומא נ"ד א.
96  סנהדרין צ"ד א.

יהודה, לא כללית. ואחר שהגאולה  בינתים מגלות בבל, לא היתה רק לשבט 
הכללית יש לה שני זמנים, כמ"ש: זכו אחישנה לא זכו בעתה, שהיא. א[ הזמן 
הקצוב אשר לא יעבור מן הוא והלאה, ב[ לפני הזמן ההוא אם יזכו ע"י מעשים 
טובים )י' יז(, הנה אפשריות הגאולה עפ"י זכות המעשים והתשובה התחילה 
לעשות  ה'  שבקש  חלק  בפרק  אמרו  הזאת  הכונה  ועל  חזקיהו.  מימי  תיכף 
ומגוג, רק שגרם איזה חטא ע"ש, כונתם  גוג  את חזקיהו משיח ואת סנחריב 
וכל היעודים העתידים היו  זוכים, היה חזקיהו עצמו הגואל הכללי,  שאם היו 
מתקיימים בימיו. ואחר שלא זכו אז, הדבר תלוי ועומד על אפשריותו, עד בוא 

זמן המוגבל שאז יגאלו בהכרח"97. 

הנביא בישר את פתיחתו של חלון הזדמנויות, אירוע הטומן בחובו אפשרויות אין סוף 
של תיקון וגאולה. הדור לא התעלה אל שגב השעה, ולא ניצל את ההזדמנות, משום כך 
התמעט הנס והלך, ותוצאותיו התעמעמו. אולם הנבואות שלא יצאו אל הפועל בדור 
לעינינו:  היום  כפי שהן מתקיימות  בדורות הבאים.  יתקיימו  הן  לשווא,  היו  לא  הזה, 
להופעתו  מצפים  ואנו  א(.  )ל"ה  ַּכֲחַבָּצֶלת  ְוִתְפַרח  ֲעָרָבה  ְוָתֵגל  ְוִצָּיה  ִמְדָּבר  ְיֻׂשׂשּום 

השלמה של החזון לעתיד לבוא. 

נותר לעם רק החזון.  ואין אפשרות לפעולה מעשית,  נבואה,  בימי הגלות כאשר אין 
העם יכול להיאחז בכתוב וללמוד ממנו על הגאולה, באמצעות חישוב הקץ. חישוב זה 
מטעין את חיי האדם במתח משיחי, ומכניס לתוכם את הרצון לתיקון עולם במהרה. 
כך אינו נכנע לחסרונות המציאות, אלא שואף לתיקונם. שאיפת הגאולה בשבילו אינה 
אידיאל רחוק אלא עובדה ממשית. הוא מתכונן אל הגאולה, מתקדש לקראתה, עושה 

כל שביכולתו כדי לזרז את בואה98. 

החישובים הללו יסודם בהררי קודש, הם נולדים מן הכתובים, אבל אינם אלא השערה 
סבירה בלבד, ולא אמת מוחלטת. על כן אין זה פלא שעברו ונתבדו, ואנחנו עוד לא 
נושענו. גם הראשונים שחישבום, היו מודעים לאפשרות הכישלון, אבל מה בכך? אם 
מועד הקץ עבר והגאולה לא באה, התברר שהחישוב היה טעות, אבל הוא השיג את 
מטרתו, והקרין בינתיים את השפעתו הברוכה על העם להתכונן אל הגאולה. מסתבר 
גם שאין זה חישוב ריק, אלא מועדים אלה בוודאי היו בהם נקודות הכרעה ומפנה בדרך 

אל הגאולה. ועל כן אין זו סיבה להרתע מלהמשיך לחשב בדרך אחרת: 

"דרשוהו הראשונים איש לפי דעתו וכלו הקצים, ויש לנו לפותרו עוד99. והחוזה 
ואנו  וחתום.  סתום  בלשון  נגלה  לא  הוא  ואף  הדבר,  ולחתום  לסתום  נצטוה 
נוחיל להבטחת מלכנו קץ אחר קץ, ובעבור קץ הדורש, נודע כי טעה במדרשיו, 

97  מלבי"ם צפניה ג' א' וישעיה י"א א.
אפילו מי שהתריע על הסכנה שבחישוב הקץ, לא משך ידו ממנו. ראה רמב"ם אגרת תימן מסורת   98

חישוב התחדשות הנבואה במשפחתו.
99  רש"י ז' כה.
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והבא אחריו יתור וידרוש דרך אחרת"100.

‘אחר  ולא  לתקופתם.  סמוך  הקץ  זמן  את  ומצאו  חפשו  המחשבים  שכל  הסיבה  זו 
הדברים האלה’ לפני שכל דור עומד לחשב את הקץ בעתיד, עליו לבחון את תקופתו 
יותר קל לחשב את  יש בה העזה רבה.  כזו  וזיקתה למשיחיות. הערכה ממשית  שלו 
זמן הגאולה האוטופית אי-שם בעתיד, מאשר לקבוע תוך כדי ההתרחשות, שאירועי 
החול של התקופה, הינם הופעה משיחית. אף על פי כן שומה עלינו לזהות את סימני 
הגאולה הממשיים במציאות חיינו, ולבדוק באמות מידה הלכתיות כיצד מתקיימים 

בהם תפקידי המשיח. 

זו אינה סיבה לשלול את ערך היוזמה.  קיימים בזה סיכונים ותיתכן גם טעות, אולם 
עלינו לעשות את שלנו, וגם בזה נאמר שאם טעינו אין בזה פגם, נקווה לדור אחר: 

"רבי עקיבא חכם גדול מחכמי משנה היה, והוא היה נושא כליו של בן כוזיבא 
המלך, והוא היה אומר עליו שהוא המלך המשיח, ודימה הוא וכל חכמי דורו 

שהוא המלך המשיח, עד שנהרג בעונות, כיון שנהרג נודע להם שאינו"101. 

ניתח את המציאות כהלכה כפי שעיניו ראו,  זו. הוא  ר' עקיבא פעל בהתאם להלכה 
וקרא על בר כוכבא "דרך כוכב מיעקב". 

ר' עקיבא לא חטא בציפייתו לגאולה בימיו. אילו היו מתמלאים התנאים המוסריים, 
אין  משיח.  להיות  היה  ויכול  זוכה,  כוכבא  בר  היה  הנכונים,  וההסטוריים  ההלכתיים 
אין מנסים אותו. כשלון המרד הוכיח שלא הגיעה עת  אפשרות לעמוד על דבר אם 
הגאולה ובר-כוכבא אינו משיח. אבל הטעות לא פגמה כהוא זה באמונה שהגאולה 

תבוא בעתה ואין להתייאש ממנה102.

שיטת פעולה זו של ימי הגלות מסבירה גם את דרך פעולתו של הנביא. תמורות גדולות 
התרחשו בעולם בזמנו של ישעיהו, והוא היה מוכן לשינויים גדולים. הוא ניבא והאמין 
שהגאולה הגדולה נמצאת בפתח, ויש הזדמנות להביא גאולה לעולם כולו. במקרה זה 
כבר באה ישועה, אך כיוון שהעם לא התרומם לגודל החזון ולגובה השעה והאפשרויות 
ממשיך  ישעיהו  אולם  שדי.  במלכות  כולו  העולם  אז  שיתוקן  זכינו  לא  בפניו,  שנפתחו 
רבים,  גלגולים  והוא עתיד להפציע אחרי  נעצר,  לנוע לא  כי המהלך שהחל  בנבואותיו, 

להבשיל, ולהתממש. 

100  רש"י ח' יד. וראה רמב"ן, ספר הגאולה, השער הרביעי, עמ' ר"צ.
101  מלכים י"א ג'.

הערבי( שורה של משיחי  מן המקור  תימן, תוספת  אגרת  בסוף  לעם",  )"רמב"ם  102 הרמב"ם מתאר 
שקר שקמו בדורות האחרונים. ביניהם תיאר את משה דרעי מפאס, שהבטיח לעם גאולה בפסח, 
ובאמצעות הניסים שפעל, הלהיב את הציבור להתכונן אליה, ולבסוף לא קרה דבר וחסידיו שמכרו 
את נכסיהם נרדפו על נפשם וסבלו חרפת רעב. הרמב"ם מסיים: "ובכן הלך לארץ ישראל ומת שם, 
כן ליהודי  ניבא על כל מה שאירע אחרי  זכרו ברוך. כפי שאמרו לי אלה שראו אותו כשנסע,  יהי 
המערב דבר גדול ודבר קטן". גם אחרי שהוכחה טעותו, נמנע הרמב"ם מלגנות, לחרף ולגדף אותו. 




