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Appendix #1 – Text Map in Stages 
 

  חלוקה בשלבים–' ישעיהו פרק ב
 חיפוש חלוקות. 1

 )בית יעקב=ודמויות(', יו� ה, יו� ההוא, אחרית הימי�=זמ�

 ?שווה באחרית הימי�' הא� יו� ה
 

 ישעיהו פרק ב
   .ִויר)ָ&ָלִ� ְיה)ָדה ַעל -מ,+ ֶ*� ְיַ&ְעָיה) ָחָזה ֲאֶ&ר ַהָ#ָבר א
 ְוָהָיה ְ��ֲחִרית ַהָ�ִמי�  ב

 ְוָהְלכ) ַע5ִי� ג  .ָנכ,� ִיְהֶיה ַהר ֵ*ית יקוק ְ*רֹא& ֶהָהִרי� ְוִנ3ָא ִמ0ְָבע,ת ְוָנֲהר) ֵאָליו 1ָל ַה0,ִי�
 1ִי  ְלָכה ְ*אְֹרחָֹתיולֵֹהי ַיֲעקֹב ְויֵֹרנ) ִמְ#ָרָכיו ְוֵנ7ַרִ*י� ְו-ְמר) ְלכ) ְוַנֲעֶלה ֶאל ַהר יקוק ֶאל ֵ*ית ֱא

 ְוָ&ַפט ֵ*י� ַה0,ִי� ְוה,ִכיַח ְלַע5ִי� ַרִ*י� ְוִכ9ְת) ד  .ִמִ;:,� 9ֵֵצא ת,ָרה )ְדַבר יקוק ִמיר)ָ&ָלִ�
 }פ { .ָחָמהַחְרב,ָת� ְלִא9ִי� ַוֲחִנית,ֵתיֶה� ְלַמְזֵמר,ת לֹא ִי3ָא ג,י ֶאל 0,י ֶחֶרב ְולֹא ִיְלְמד) ע,ד ִמְל

1ִי ָמְלא) ִמCֶֶד� ְועְֹנִני� Bְ1ִַלְ&9ִי� ֵ�ית ַיֲעקֹב  1ִי ָנַטְ&9ָה ַעAָ5ְ ו  . ְלכ) ְוֵנְלָכה ְ*א,ר יקוקֵ�ית ַיֲעקֹב ה
ֵלא Eְרצ, ס)ִסי� ְוֵאי� ֵקֶצה  ַו5ָ9ִֵלא Eְרצ, 1ֶֶס� ְוָזָהב ְוֵאי� ֵקֶצה ְלאְֹצרָֹתיו ַו5ָ9ִז  .)ְבַיְלֵדי ָנְכִרי� ַיBִDְיק)

 ַוִ:Fַח -ָד� ַוִ:ְ&Bַל ט  . ְלַמֲעDֵה ָיָדיו ִיְ&9ֲַחו) ַלֲאֶ&ר ָעD) ֶאְצְ*עָֹתיו  ַו5ָ9ִֵלא Eְרצ, ֱאִליִלי�ח  .ְלַמְר1ְבָֹתיו
 ֵעיֵני 0ְַבה)ת -ָד� ָ&ֵפל יא  .Bַַחד יקוק )ֵמֲהַדר 0ְאֹנ, *,א ַב;)ר ְוִהGֵָמ� ֶ*ָעָפר ִמBְֵני י  .ִאי& ְוEל 3ָ9ִא ָלֶה�
 }פ { .ַ�� � ַהה&א ְוִנְ$ַ#ב יקוק ְלַב! ְוַ&ח ר)� ֲאָנִ&י� 

י� ְוַה3ָIִִאי�  ְוַעל 1ָל Eְרֵזי ַהHְָבנ,� ָהָרִמיג  . ַעל 1ָל 0ֵֶאה ָוָר� ְוַעל 1ָל ִנ3ָא ְוָ&ֵפלי � ַליקוק ְצָבא ת 1ִי יב
 ְוַעל 1ָל ִמְגָ#ל 0ָבJַֹ ְוַעל 1ָל טו  . ְוַעל 1ָל ֶהָהִרי� ָהָרִמי� ְוַעל 1ָל ַה0ְָבע,ת ַה3ָIִא,תיד  .ְוַעל 1ָל HE,ֵני ַהָ*ָ&�

 ְוַ&ח 0ְַבה)ת ָה-ָד� ְוָ&ֵפל ר)� ֲאָנִ&י� יז  . ְוַעל 1ָל ֳאִנ:,ת 9ְַרִ&י& ְוַעל 1ָל Dְִכ:,ת ַהֶחְמָ#הטז  .ח,ָמה ְבצ)ָרה
 )ָבא) ִ*ְמָער,ת צLִרי� )ִבְמִחH,ת ָעָפר ִמBְֵני יט  . ְוָהֱאִליִלי� 1ִָליל ַיֲחלֹ�יח  .ַ�� � ַהה&א ְוִנְ$ַ#ב יקוק ְלַב! 

ַיְ&ִליAְ ָה-ָד� ֵאת ֱאִליֵלי ַכְסB, ְוֵאת ֱאִליֵלי  � ַהה&א ַ�� כ  .Bַַחד יקוק )ֵמֲהַדר 0ְא,נ, ְ*ק)מ, ַלֲערֹ+ ָה-ֶר+
 ָלב,א ְ*ִנְקר,ת ַה;Lִרי� )ִבְסִעֵפי ַהMְָלִעי� ִמBְֵני כא  .ְזָהב, ֲאֶ&ר ָעD) ל, ְלִהְ&9ֲַח,ת ַלְחBֹר Bֵר,ת ְוָלֲעַטHִֵפי�

 1ִי ַב5ֶה ֶנְחָ&ב   ִחְדל) ָלֶכ� ִמ� ָה-ָד� ֲאֶ&ר ְנָ&ָמה ְ*BE,כב  .רֹ+ ָה-ֶר+Bַַחד יקוק )ֵמֲהַדר 0ְא,נ, ְ*ק)מ, ַלֲע
 }פ { .ה)א

 

 חיפוש חוזרות. 2
 ותמלא )א
 על כל )ב
 ..'וכו, שח גבהות )ג

 
   .ִויר)ָ&ָלִ� ְיה)ָדה ַעל -מ,+ ֶ*� ְיַ&ְעָיה) ָחָזה ֲאֶ&ר ַהָ#ָבר א
 י� ְוָהָיה ְ��ֲחִרית ַהָ�ִמ ב

 ְוָהְלכ) ַע5ִי� ג  .ָנכ,� ִיְהֶיה ַהר ֵ*ית יקוק ְ*רֹא& ֶהָהִרי� ְוִנ3ָא ִמ0ְָבע,ת ְוָנֲהר) ֵאָליו 1ָל ַה0,ִי�
 1ִי  לֵֹהי ַיֲעקֹב ְויֵֹרנ) ִמְ#ָרָכיו ְוֵנְלָכה ְ*אְֹרחָֹתיו7ַרִ*י� ְו-ְמר) ְלכ) ְוַנֲעֶלה ֶאל ַהר יקוק ֶאל ֵ*ית ֱא

 ְוָ&ַפט ֵ*י� ַה0,ִי� ְוה,ִכיַח ְלַע5ִי� ַרִ*י� ְוִכ9ְת) ד  .ִ;:,� 9ֵֵצא ת,ָרה )ְדַבר יקוק ִמיר)ָ&ָלִ�ִמ
 }פ { .ַחְרב,ָת� ְלִא9ִי� ַוֲחִנית,ֵתיֶה� ְלַמְזֵמר,ת לֹא ִי3ָא ג,י ֶאל 0,י ֶחֶרב ְולֹא ִיְלְמד) ע,ד ִמְלָחָמה

 
  בֵ�ית ַיֲעקֹ ה

   .ְלכ) ְוֵנְלָכה ְ*א,ר יקוק

  ָנַטְ&9ָה ַעAָ5ְ ֵ*ית ַיֲעקֹב 1ִיו

   . ָמְלא) ִמCֶֶד� ְועְֹנִני� Bְ1ִַלְ&9ִי� )ְבַיְלֵדי ָנְכִרי� ַיBִDְיק)1ִי
  ְלאְֹצרָֹתיו ְוֵאי. ֵקֶצה 1ֶֶס� ְוָזָהב   ַוִ,ָ+ֵלא �ְרצ ז

  . ְלַמְר1ְבָֹתיוְוֵאי. ֵקֶצה � ס)ִסי  ַוִ,ָ+ֵלא �ְרצ 

   .ְַמֲעDֵה ָיָדיו ִיְ&9ֲַחו) ַלֲאֶ&ר ָעD) ֶאְצְ*עָֹתיו   ֱאִליִלי�  ַוִ,ָ+ֵלא �ְרצ ח
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   . ַוִ:Fַח -ָד� ַוִ:ְ&Bַל ִאי& ְוEל 3ָ9ִא ָלֶה�ט
   .ק &ֵמֲהַדר ְ#אֹנ ִמְ/ֵני ַ/ַחד יקו     *,א ַב;)ר ְוִהGֵָמ� ֶ*ָעָפר י

 }פ { .ַ�� � ַהה&א ְוִנְ$ַ#ב יקוק ְלַב!     ֵעיֵני 0ְַבה)ת -ָד� ָ&ֵפל ְוַ&ח ר)� ֲאָנִ&י� יא
 

    י � ַליקוק ְצָבא ת 1ִי יב
  ;0ֵֶאה ָוָר� ַעל 1ָל 
 ִנ3ָא  ְוַעל 1ָל  
  ָהָרִמי� ְוַה3ָIִִאי�Eְרֵזי ַהHְָבנ,� ְוַעל 1ָל יג 
 HE,ֵני ַהָ*ָ&� ְוַעל 1ָל  
 ֶהָהִרי� ָהָרִמי� ְוַעל 1ָל יד 

 ְוָ&ֵפל

  ַה0ְָבע,ת ַה3ָIִא,ת ְוַעל 1ָל  
  ִמְגָ#ל 0ָבJַֹ ְוַעל 1ָל טו 
  ח,ָמה ְבצ)ָרה ְוַעל 1ָל  
  ֳאִנ:,ת 9ְַרִ&י& ְוַעל 1ָל טז 
  Dְִכ:,ת ַהֶחְמָ#ה ְוַעל 1ָל  
   .ַ�� � ַהה&א ְוִנְ$ַ#ב יקוק ְלַב!     ְוַ&ח 0ְַבה)ת ָה-ָד� ְוָ&ֵפל ר)� ֲאָנִ&י� יז
   . ְוָהֱאִליִלי� 1ִָליל ַיֲחלֹ�יח
  .ק)מ, ַלֲערֹ+ ָה-ֶר+ ְ*ִמְ/ֵני ַ/ַחד יקוק &ֵמֲהַדר ְ#א נ    )ָבא) ִ*ְמָער,ת צLִרי� )ִבְמִחH,ת ָעָפר יט
 
ַיְ&ִליAְ ָה-ָד� ֵאת ֱאִליֵלי ַכְסB, ְוֵאת ֱאִליֵלי ְזָהב, ֲאֶ&ר ָעD) ל, ְלִהְ&9ֲַח,ת ַלְחBֹר Bֵר,ת ַ�� � ַהה&א  כ 

   .ְוָלֲעַטHִֵפי�
 

   .ְ*ק)מ, ַלֲערֹ+ ָה-ֶר+ קוק &ֵמֲהַדר ְ#א נ ִמְ/ֵני ַ/ַחד י   ָלב,א ְ*ִנְקר,ת ַה;Lִרי� )ִבְסִעֵפי ַהMְָלִעי� כא
 }פ { . 1ִי ַב5ֶה ֶנְחָ&ב ה)א  ִחְדל) ָלֶכ� ִמ� ָה-ָד� ֲאֶ&ר ְנָ&ָמה ְ*BE,כב
 
 

 ובהקבלות פנימיות , עיון בחזרות. 3
 

 
   .ַהָ!ָבר ֲא2ֶר ָחָזה ְי2ְַעָיה& ֶ�. 4מ 3 ַעל ְיה&ָדה ִויר&2ָָלִ� א

 
  ְוָהָיה ְ��ֲחִרית ַהָ�ִמי� ב

 ְ*רֹא& ֶהָהִרי�   ַהר ֵ*ית יקוק  ָנכ,� ִיְהֶיה 

  ִמ0ְָבע,ת      ְוִנ3ָא

   .1ָל ַה0,ִי�  ְוָנֲהר) ֵאָליו 

 ַע5ִי� ַרִ*י�     ְוָהְלכ) ג

 ְו-ְמר) 
 ֶאל ַהר יקוק  ְלכ) ְוַנֲעֶלה "

 לֵֹהי ַיֲעקֹב 7ֶאל ֵ*ית ֱא
 ִמְ#ָרָכיו   ְויֵֹרנ) 
   ְ*אְֹרחָֹתיו  ְוֵנְלָכה 

  ת,ָרה   9ֵֵצא  1ִי ִמִ;:,� 
   .ִמיר)ָ&ָלִ�   )ְדַבר יקוק 

 ֵ*י� ַה0,ִי�    ְוָ&ַפט ד
 ְלַע5ִי� ַרִ*י�   ְוה,ִכיַח 
 ְלִא9ִי�  ַחְרב,ָת�   ְוִכ9ְת) 

 ְלַמְזֵמר,ת  ַוֲחִנית,ֵתיֶה� 
 ֶחֶרב  ג,י ֶאל 0,י  3ָא לֹא ִי

 }פ { .ִמְלָחָמה   ְולֹא ִיְלְמד) ע,ד 
  ֵ�ית ַיֲעקֹב ה

   .ְלכ) ְוֵנְלָכה ְ*א,ר יקוק

  ָנַטְ&9ָה ַעAָ5ְ ֵ*ית ַיֲעקֹב 1ִיו
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   . ָמְלא) ִמCֶֶד� ְועְֹנִני� Bְ1ִַלְ&9ִי� )ְבַיְלֵדי ָנְכִרי� ַיBִDְיק)1ִי
  ְלאְֹצרָֹתיו ְוֵאי. ֵקֶצה 1ֶֶס� ְוָזָהב   ֵלא �ְרצ ַוִ,ָ+ז

  . ְלַמְר1ְבָֹתיוְוֵאי. ֵקֶצה ס)ִסי�   ַוִ,ָ+ֵלא �ְרצ 

   .ְַמֲעDֵה ָיָדיו ִיְ&9ֲַחו) ַלֲאֶ&ר ָעD) ֶאְצְ*עָֹתיו   ֱאִליִלי�  ַוִ,ָ+ֵלא �ְרצ ח

 
   . ְוEל 3ָ9ִא ָלֶה� ַוִ:Fַח -ָד� ַוִ:ְ&Bַל ִאי&ט
   .ִמְ/ֵני ַ/ַחד יקוק &ֵמֲהַדר ְ#אֹנ      *,א ַב;)ר ְוִהGֵָמ� ֶ*ָעָפר י

 }פ { .ַ�� � ַהה&א ְוִנְ$ַ#ב יקוק ְלַב!     ֵעיֵני 0ְַבה)ת -ָד� ָ&ֵפל ְוַ&ח ר)� ֲאָנִ&י� יא
 

    י � ַליקוק ְצָבא ת 1ִי יב
  ;0ֵֶאה ָוָר� לַעל 1ָ 
 ִנ3ָא  ְוַעל 1ָל  
 Eְרֵזי ַהHְָבנ,� ָהָרִמי� ְוַה3ָIִִאי� ְוַעל 1ָל יג 
 HE,ֵני ַהָ*ָ&� ְוַעל 1ָל  
 ֶהָהִרי� ָהָרִמי� ְוַעל 1ָל יד 

 ְוָ&ֵפל

  ַה0ְָבע,ת ַה3ָIִא,ת ְוַעל 1ָל  
  ִמְגָ#ל 0ָבJַֹ ְוַעל 1ָל טו 
  ח,ָמה ְבצ)ָרה ְוַעל 1ָל  
  ֳאִנ:,ת 9ְַרִ&י& ְוַעל 1ָל טז 
  Dְִכ:,ת ַהֶחְמָ#ה ְוַעל 1ָל  
   .ַ�� � ַהה&א ְוִנְ$ַ#ב יקוק ְלַב!     ְוַ&ח 0ְַבה)ת ָה-ָד� ְוָ&ֵפל ר)� ֲאָנִ&י� יז
   . ְוָהֱאִליִלי� 1ִָליל ַיֲחלֹ�יח
  . ְ*ק)מ, ַלֲערֹ+ ָה-ֶר+ִמְ/ֵני ַ/ַחד יקוק &ֵמֲהַדר ְ#א נ    ִ*ְמָער,ת צLִרי� )ִבְמִחH,ת ָעָפר  )ָבא)יט
 
ַיְ&ִליAְ ָה-ָד� ֵאת ֱאִליֵלי ַכְסB, ְוֵאת ֱאִליֵלי ְזָהב, ֲאֶ&ר ָעD) ל, ְלִהְ&9ֲַח,ת ַלְחBֹר Bֵר,ת ַ�� � ַהה&א  כ 

Hִֵפי�ְוָלֲעַט.   
 

   .ְ*ק)מ, ַלֲערֹ+ ָה-ֶר+ ִמְ/ֵני ַ/ַחד יקוק &ֵמֲהַדר ְ#א נ    ָלב,א ְ*ִנְקר,ת ַה;Lִרי� )ִבְסִעֵפי ַהMְָלִעי� כא
 }פ { . 1ִי ַב5ֶה ֶנְחָ&ב ה)א  ִחְדל) ָלֶכ� ִמ� ָה-ָד� ֲאֶ&ר ְנָ&ָמה ְ*BE,כב
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Appendix #2 – Teacher’s Guide 

 הוראת היחידה: עזיהו המלך' & ישעיהו ב
 עיון במלכים. 1
 תקופת עזיהו. א

ועל בסיס זה .שדרכנו בקורס הזה להבי� את ההקשר המדיני לפני שנעיי� בנבואות ישעיהו, כבר קבענו
ומתוכ� מתחילי� . מתחילי� את הלימוד הרגיל בעיו� בתקופת עזיהו בספרי מלכי� ודברי הימי�

 . דבר מוכר לתלמידי�שזה, בספר מלכי�
 סיכו� המלכי� בספר מלכי�. ב

 .בספר מלכי�) לפחות מיהודה(לתלמידי� את צורת הצגת כל מלA " להזכיר"דבר ראשו� זה 
ש� , שנות מלכותו, גיל במלכו: שכול� מתחילי� ע� פסוקי סיכו� למלכות� שכולל הדברי� האלו

 ). טוב או ישר(והערכה נבואית על מלכותו , אמו
במיוחד השרשרת של מלכות ,  על הדברי� האלו תעזר להכניס את התלמידי� בתוA ספר מלכי�חזרה
 .יהודה

 :ועיי� בטבלא הבא
 הערכה ש� אמו שני� שמל6 גיל מל6 יהודה

 רחבע�

 ֶ*�כא :א יד
 Eְרָ*ִעי�
 ָ&ָנה ְוEַחת
 ְרַחְבָע�
 ְ*ָמְלכ,

 ָ&ָנה ֶעDְֵרה )ֲ&ַבע
Aְיר)ָ&ַלִ� ָמַל*ִ 
 ָ*ַחר ֲאֶ&ר ִעירָה

 ֶאת ָלD)� ְיקָֹוק
 ִמ1ֹל ָ&� ְ&מ,
 ִיDְָרֵאל ִ&ְבֵטי

 ִא5, ְוֵ&�
 ַנֲעָמה

 ָהַע5ִֹנית

 אֹת, ַוְיַקְנא) ְיקָֹוק ְ*ֵעיֵני ָהַרע ְיה)ָדה ַוַ:ַעD) כב(
 :ָחָטא) ֲאֶ&ר ְ*ַחGֹאָת� ֲאבָֹת� ָעD) ֲאֶ&ר ִמ1ֹל

 ַוֲאֵ&ִרי� )ַמֵ;ב,ת ָ*מ,ת ָלֶה� ֵה5ָה ַג� ַוִ:ְבנ)) כג(
 ְוַג�) כד( :ַרֲעָנ� ֵע+ 1ָל ְוַתַחת ְגבָֹהה 0ְִבָעה 1ָל ַעל

 ֲאֶ&ר ַה0,ִי� ַה9,ֲעבֹת 1ְכֹל ָעD) ָב-ֶר+ ָהָיה ָקֵד&
 : ִיDְָרֵאל ְ*ֵני ִמBְֵני ְיקָֹוק ה,ִרי&

 

 אבי�
 ָ&לֹ& ב:א טו 

 ָמַלAְ, ָ&ִני�
 ִ*יר)ָ&ָלִ�

, ְוֵ&� ִא5,
ַמֲעָכה ַ*ת 

 ֲאִביָ&ל,�

ְולֹא ; ְ*ָכל ַחGֹאות -ִביו ֲאֶ&ר ָעDָה ְלָפָניו,  ַוֵ:ֶלAְג
1ְִלַבב ָ#ִוד , לָֹהיו7ָהָיה ְלָבב, ָ&ֵל� ִע� יקוק ֱא

 .-ִביו

 אסא
 ְוEְרָ*ִעי� י:א טו 

ָמַלAְ , ְוEַחת ָ&ָנה
 ִ*יר)ָ&ָלִ�

, ֵ&� ִא5,ְו
ַמֲעָכה ַ*ת 

 ֲאִביָ&ל,�

 .-ִביו, 1ְָדִוד, ְ*ֵעיֵני יקוק, ַהָ:ָ&ר ַוַ:ַעD -ָסא יא

 ְיה 2ָָפט
 ֶ*�מב :א כב
 ְוָחֵמ& ְ&לִֹ&י�

 ְ*ָמְלכ, ָ&ָנה

 ְוָחֵמ& ְוֶעDְִרי�
 ָמַלAְ ָ&ָנה

 ִ*יר)ָ&ָלִ�

 ִא5, ְוֵ&�
 ַ*ת ֲעז)ָבה
 ִ&ְלִחי

 ִמI5ֶ) ָסר לֹא -ִביו -ָסא ֶ#ֶרAְ ְ*ָכל ַוֵ:ֶלAְ) גמ(
 לֹא ַהָ*מ,ת AְE) מד( :ְיקָֹוק ְ*ֵעיֵני ַהָ:ָ&ר ַלֲעD,ת
 :ַ*ָ*מ,ת )ְמַקGְִרי� ְמַזְ*ִחי� ָהָע� ע,ד ָסר)

 יהור�

 ֶ*�) יז( ח ב
 ְ&לִֹ&י�
 ָ&ָנה )ְ&9ִַי�
 ְבָמְלכ, ָהָיה

> שנה <)ְ&מֶֹנה
 ָמַלAְ ָ&ִני�

 ִ*יר)ָ&ָלִ�

 ֵ*ית ָעD) 1ֲַאֶ&ר ִיDְָרֵאל ַמְלֵכי ְ*ֶדֶרAְ ַוֵ:ֶלAְ) יח( 
 ָהַרע ַוַ:ַעD ְלִאFָה H, ָהְיָתה Eְח-ב ַ*ת 1ִי Eְח-ב
 :ְיקָֹוק ְ*ֵעיֵני

 אחזיה

 ֶ*�) כו(ב ח
 ֶעDְִרי�
 ָ&ָנה )ְ&9ִַי�
 ֲאַחְזָיה)
 ְבָמְלכ,

 ָמַלE Aְַחת ְוָ&ָנה
 ִ*יר)ָ&ָלִ�

 ִא5, ְוֵ&�
 ַ*ת ֲעַתְלָיה)
 ֶמֶלAְ ָעְמִרי

 ִיDְָרֵאל

 ְיקָֹוק ְ*ֵעיֵני ָהַרע ַוַ:ַעE Dְח-ב ֵ*ית ְ*ֶדֶרAְ ַוֵ:ֶלAְ) כז(
 :ה)א Eְח-ב ֵ*ית ֲחַת� 1ִי Eְח-ב 1ְֵבית

     )עתליה(

 יואש

 ֶ*� א: ב יב
, ִני�ֶ&ַבע ָ&
ְיה,-& 
 .ְ*ָמְלכ,

ְוEְרָ*ִעי� ...ב 
ָמַלAְ , ָ&ָנה

 ִ*יר)ָ&ָלִ�

, ְוֵ&� ִא5,
ִצְבָיה ִמְ*ֵאר 

 ָ&ַבע

ֲאֶ&ר , 1ָל ָיָמיו,  ְ*ֵעיֵני יקוקַהָ:ָ&ר ַוַ:ַעD ְיה,-& ג
  :לֹא ָסר),  ַרק ַהָ*מ,תד  .ְיה,ָיָדע ַה1ֵֹה�, ה,ָרה)
 ַ*ָ*מ,ת, � ְמַזְ*ִחי� )ְמַקGְִרי�ע,ד ָהָע

 אמציה

 ֶ*�) ב(יד ב
 ְוָחֵמ& ֶעDְִרי�
 ָהָיה ָ&ָנה

 ְבָמְלכ,

 ָוֵתַ&ע ְוֶעDְִרי�
 ָמַלAְ ָ&ָנה

 ִ*יר)ָ&ָלִ�

 ִא5, ְוֵ&�
 ִמ� ְיה,ַעָ#�
 ְיר)ָ&ָלִ�

 ִביו- 1ְָדִוד לֹא ַרק ְיקָֹוק ְ*ֵעיֵני ַהָ:ָ&ר ַוַ:ַעD) ג(
 ַהָ*מ,ת ַרק) ד( :ָעDָה -ִביו י,-& ָעDָה ֲאֶ&ר 1ְכֹל
 :ַ*ָ*מ,ת )ְמַקGְִרי� ְמַזְ*ִחי� ָהָע� ע,ד ָסר) לֹא

 
 .אפשר לתת לה� הטבלא או לתת לה� לבנות אתו. חשוב שהתלמידי� מכירי� בתבנית הזה
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 עני. הבמות. ג
ולכ� עדיי� אפשר , � כא� עבודת אלהי� אחרי� ממשלומר שאי, כא� חשוב להסבר את נקודת הבמות

בצורה לא נכונה ', אלא עבודה ה, ז"זה לא ע. למרות שלא הסירו את הבמות" ישר"לקרוא למכלי� 
 :ואפשר להוכיח את זה במקורות האלו). 'אבל עובדי� את ה, זאת אומרת העבודה היא זרה(
 לפני בית המקדש. א

 מלכי� א פרק ג
ה את פרעה מלA מצרי� ויקח את בת פרעה ויביאה אל עיר דוד עד כלתו ויתחת� שלמ)  א(

כי לא הע� מזבחי� בבמות רק )  ב( :לבנות את ביתו ואת בית ידוד ואת חומת ירושל� סביב
 פ: נבנה בית לש� ידוד עד הימי� הה�

 :ויאהב שלמה את ידוד ללכת בחקות דוד אביו רק בבמות הוא מזבח ומקטיר)  ג(
  א פרק גי מלכי�"רש
 : כל הרוצה בונה מזבח בראש גגו או בחצרולש� שמי� 7מזבחי� בבמות ) ב(

 אחרי בית המקדש. ב
 מלכי� א פרק טו

רק לבב אסא היה של� והבמות לא סרו ) יד (…:ויעש אסא הישר בעיני ידוד כדוד אביו) יא(
 :ע� ידוד כל ימיו

 ג מלכי� א פרק טו"רלב
 כמו שהיו עושי� קוד� בני� י"היו מזבחי� בה� לש הבמות  ידמה שאלו7והבמות לא סרו ) יד(

ג סרו כמו שהתבאר " אA הבמות שהיו עובדי� בה� ע,הע�' בית המקדש ובזה היו חוטאי
 :ה"בספר ד

 
 ז:א:טו' עיו. במלכי� ב. ד

 :מיד מזהי� את הסיכו� הסטנדרטי, פרק טו' בכל מקרה יוצא כשמעייני� במלכי� ב
 

 עזריה/עזיהו
� ֵ&&  ֶ*ב:ב טו

, ֶעDְֵרה ָ&ָנה
 ,ָהָיה ְבָמְלכ,

ַוֲחִמFִי� )ְ&9ִַי� 
ָמַלAְ , ָ&ָנה

 ;ִ*יר)ָ&ָלִ�

, ְוֵ&� ִא5,
ְיָכְלָיה) 

  .ִמיר)ָ&ָלִ�

, 1ְכֹל ֲאֶ&ר ָעDָה, ְ*ֵעיֵני יקוק, ַהָ:ָ&ר ַוַ:ַעD ג
 ע,ד ָהָע�  :לֹא ָסר),  ַרק ַהָ*מ,תד .ֲאַמְצָיה) -ִביו

  .ַ*ָ*מ,ת, ְמַזְ*ִחי� )ְמַקGְִרי�

 
 .עזריהו זה הסיכו� הרגיל/ואז רואי� שכמעט כל מה שמסופר על עזיהו

 מלכי� ב פרק טו
   .ֶמֶלAְ ְיה)ָדה, הָמַלAְ ֲעַזְרָיה ֶב� ֲאַמְצָי, ְלָיָרְבָע� ֶמֶלAְ ִיDְָרֵאל,  ִ*ְ&ַנת ֶעDְִרי� ָוֶ&ַבע ָ&ָנהא
 , ָהָיה ְבָמְלכ,,  ֶ*� ֵ&& ֶעDְֵרה ָ&ָנהב

 ; ָמַלAְ ִ*יר)ָ&ָלִ�, ַוֲחִמFִי� )ְ&9ִַי� ָ&ָנה
   .ְיָכְלָיה) ִמיר)ָ&ָלִ�, ְוֵ&� ִא5,

   .ֲאַמְצָיה) -ִביו, 1ְכֹל ֲאֶ&ר ָעDָה, ְ*ֵעיֵני יקוק,  ַוַ:ַעD ַהָ:ָ&רג
   .ַ*ָ*מ,ת,  ע,ד ָהָע� ְמַזְ*ִחי� )ְמַקGְִרי� :לֹא ָסר),  ַרק ַהָ*מ,תד
ְוי,ָת� ֶ*� ַה5ֶֶלAְ ַעל ; ְ*ֵבית ַהָחְפִ&ית, ַוֵ:ֶ&ב, ַוְיִהי ְמצָֹרע ַעד י,� מֹת,,  ַוְיַנ0ַע יקוק ֶאת ַה5ֶֶלAְה

   .&ֵֹפט ֶאת ַע� ָה-ֶר+, ַהַ*ִית
 ז  .ְלַמְלֵכי ְיה)ָדה77ַעל ֵסֶפר ִ#ְבֵרי ַהָ:ִמי�,  ֲהלֹא ֵה� 1ְת)ִבי� :ְוָכל ֲאֶ&ר ָעDָה, ֵרי ֲעַזְרָיה) ְוֶיֶתר ִ#ְבו

 .9ְַח9ָיו, ַוִ:ְמלAְֹ י,ָת� ְ*נ,; ַוִ:ְקְ*ר) אֹת, ִע� ֲאבָֹתיו ְ*ִעיר ָ#ִוד, ַוִ:ְ&1ַב ֲעַזְרָיה ִע� ֲאבָֹתיו
 

אלא שלא מפורש . וזה שהוא קבל צרעת,  רק פרט אחד בסיפור תקופת עזריהווא� כ� נשאר באמת
 .סיבת הצרעת

 .ובעקבות זה באי� לעיי� בספר דברי הימי�
 

 עיון בדברי הימים. 2
 ספר דברי הימי�. א

 .כדאי לפתוח דיו� קצר על הספר
 ?למה לא ראית� את זה עד כה? מה הספר הזה
וברור לפי רשימות צאצאי יהויכי� שממשיכי� עד אחרי ( ידי עזרא  נכתב על.]בבא בתרא טו[לפי הגמרא 

 )שזה נכתב אחרי תקופת שיבת ציו�, זרובבל
 ).לא מופיעי� מלכי ישראל(ובו מדגישי� את ענייני מלכות בית דוד והמקדש 
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 עיו. בפרק . ב
  חלקי�4בפרק יש 

 )עזיהו/עזריהו(בדומה לספר מלכי� , הקדמה וסיכו� מלכותו: ד7א .1
 )החזקה(פרטי ההצלחה : טו7ה .2

 סיפור הקטרת: כא7טז .3

 סיכו� סופי: כג7כב .4
 ?מה קורה בהמשA הפרק, וא� כ�. מסביר שעזיהו הצליח בגלל ישרותו' ה' פס

 מתארי� את הצלחתו. 1
 הצלחה צבאית

 )מקנה ועבודת קרקע(וכלכלית ,  צבאית–בני� 
 שכלול הצבא

 לבו וחטאשגבה , מתארי� איA הוא התנהג בעקבות הצלחתו. 2
 ,#1יש שני פסוקי� חשובי� ב

 . ַעד ְלָמְעָלהֶהֱחִזיק1ִי , ַוֵ�ֶל6ְ 2ְמ  ַעד ְלב א ִמְצַרִי�; ע?ִ<ָ�ה&ְל,  ַוִ:9ְנ) ָהַע5,ִני� ִמְנָחהח
, ִליר,א ַ*ִחִ;י�, ,ת ַעל ַה5ְִגָ#ִלי� ְוַעל ַהIBִִלְהי,ת,  ִ*יר)ָ&ַלִ� ִחFְבֹנ,ת ַמֲחֶ&ֶבת ח,ֵ&בַוַ:ַעD טו

  .ָחָזק1ִי ִהְפִליא ְלֵהָעֵזר ַעד 1ִי , ַוֵ�ֵצא 2ְמ  ַעד ְלֵמָרח ק; 0ְדֹל,ת)ָבֲאָבִני� 
ועל רקע זה בא המעבר . ומדגישי� את העני� של חזקתו, שבשניה� רואי� את ההפלגה של הצלחתו

 ..."וכחזקתו. "לסיפור הקטרת הקטרת
 ר לספר ישעיהוסיכו� הרקע ומעב. ג

ולכ� היה . ובתחלה אפילו דתית, מדינית, כלכלית,  צבאית–תקופת עזיהו היה מוצלחת מכל הבחינות 
ובכל זאת עזיהו חטא בחטא הכי בעיתי !). נביאי� באותה תקופה' לכ� יש ד! (זמ� ע� פוטנציאל עצו�

Aהנביא רואה תקופה. דהיינו חטא הגאווה, למל Aספר ישעיהו אי Aכזאת ואיזה מסרי� הוא נראה דר 
 .מנסה להעביר

 'ישעיהו פרק ב. 3
 חלוקת הפרק. א

 רבדי� בחלוקה
 'יו� ה, בית יעקב, אחרית הימי�: ואנשי�, זמ� .א
 חזרות .ב

  טענות7דימויי�  .ג

 .נותני� לתלמידי� לנסות לזהות את זמני� ודמויות
שהוא " 'יו� לה"ו, "אחרית הימי�: " זמני� שעליה� מדבר הנביא בפרק הזה2מראי� שיש ' בשלב א
 .זה כבר מחלק את הפרק לשני ענייני�". יו� ההוא"נקרא 

 .שזה פנייה ומציי� חלוקה חדשה" בית יעקב"מתחיל ע� ' ג� רואי� שפסוק ה
 .נמשיA בפרק, ואחר כA, קוד� נעיי� בנבואת אחרית הימי�, מפני ההבדל הגדול בחלקי הפרק, וכא�

 עיו. באחרית הימי�. ב
 . בחלק הזה ע� קריאת הפסוקי� כדי לזהות את כל ההקבלות הפנימיותנתחיל הדיו�

 :יוצא שיש ש� כמה דימוי�
 ירושלי� ההר הגבוע בעול� .1
 גוי� באי� לירושלי� כדי ללמוד תורה .2

 בירושלי� יעזור לעול� כולו לאבד את כל כלי מלחמה, או בית משפט, שופט .3
 ? מי השופט–ושפט 

 ק"רד
 .  המשיחהוא מל6, השופט 7ושפט ) ד(
 יוסA קרא' ר
; יהיה שופט בי� הגוי�, הוא הר ציו�',  הר בית יי7ושפט בי� הגויי� ) ד(

 .כלומרX אות� בני אד� שיהיו גרי� בו יהיו שופטי� בי� הגוי�
 :מסר הנביא כאו הוא/טענת, וא� כ�

 .ויהיה זמ. של שלו� גמור, יגיע זמ. שבו ירושלי� יהיה מרכז לתורה ולמשפט לכל העול�
, וכדאי לומר שלמרות שרב המפרשי� מדברי� על ימות המשיח? והשאלה היא מתי יהיה הזמ� הזה

 :כמו שרואי� מדברי המפרשי�. יכול להיות שזה לאו דווקא עניי� של העתיד הרחוק
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 .והיה באחרית הימי� Y כל מקו� שנאמר באחרית הימי� הוא ימות המשיח) ב(ק "רד
 שלקחו כבר מיד , ת הימי� האלה Y ימי ַהָנָק�  והשילו�והיה באחריאליעזר מבלקנצי ' ר

 )ב,מ' פ יש"ע(אלהי� כפלי� מכל חטאותיה� 
 . בימי חזקיהY זה 1לו  על הצלחת עמנו ' הדבר אשר חזה וגו) א( יוסA כספי' ר

, כמו שיתמה על אמרו באחרית הימי�, ומי שירגז ויעשה קושיות ִמֵש�  או מאמר בזה הספור
ישכב לבו א� , )ד,להל�" (ולא ילמדו עוד מלחמה"וכ� , )ב,להל�" (ליו כל הגוי�ונהרו א"וכ� 

ויגלה לו שאלו , ואז בחלו� ידבר בו הש�; )ראה הקדמתו לישעיה(' מטות כס�'ישכב על 
 .איA שיהיה, המליצות נכונות על חזקיה כמו על משיח

 'יו� לה. ג
, יי� חדש של דברי נבואה שעוזרי� בקריאהונתחיל ע� הצגת מאפ, עכשיו נחזור לעיי� בהמשA הפרק

  החזרות העיקריות בפרק2ועכשיו נעיי� ב. דהיינו החזרות
 ..."על כל", נתחיל ע� הפשוט ביותר

מה , צריA לשאול את השאלה הפשוטה..." על כל"כא� אחרי מביני� את כל הדברי� שעליה� אומרי� 
 .ה"וברור שכוונה להקב? הדבר שמעל לכל הדברי� האלו

 הדברי� –ומהדר גאונו ' מפני פחד ה, לבדו'  ונשגב ה–מה אפשר לחזור למצוא את החזרות הנוספות 
 .ה"והיא ללמד באופ� דרמטי שלא האד� הוא השולט אלא הקב. 'שמדגישי� את מטרת יו� ה

חוזרי� לחלק השני , שיוצא מתוA ניתוח החזרה הזאת', אחרי שמביני� את עיקר המסר של יו� לה
 ..."ותמלא ארצו" ולחזרה של של הפרק

ובכA מדגיש הנביא שלמרות . מבליט הדימוי של העושר והשפע באר+" ותמלא האר+"החזרה כא� על ה
ו שפותחי� את 7חוזרי� להסבר פסוקי� ה, אחרי שרואי� את זה. ז"הע� פוני� לע, כל ההצלחה

 . י רוצי� להיות כגוי�"וש� רואי� שבנ. החלק הזה של תוכחה
 :קה של הפרק ככהיוצא חלו
 כותרת טענה חלק

יגיע זמ� שבו ירושלי� יהיה מרכז לתורה ולמשפט  ד7א
 לכל העול�

 חזו� אחרית הימי�

 )החטא(ותמלא ארצו אלילי�   הע� אינ� משתמשי� בהצלחה שלה� לרוחניות ח7ה

 )העונש(' יו� ה .ולא האד� למעלה, ה הוא מעל הכל"הקב כב7ט

 . של החטאועכשיו צריA לדיו� באופי
 עיו. בחטא של הפרק. ד
 )ג"קי3 התשס, רסי'תיכו. מעיינות בנוי ג, 6"בימי עיו. בתנ, הרב יואל ב. נו.עיקר ההסבר בא משיעור של (

 .ז"ע, משמע שהבעיה היא אלילי�? מה באמת החטא של הע� בפרק הזה
, ספר דברי�ישעיהו בונה על פרשת שופטי� ב. אלא שהבנת הפרק תלוי בהבנת המקביל מהתורה

Aבעיקר פרשת המל. 
 

 ישעיהו דברי�
, ִויִרְ&J9ָ, לֶֹהיAָ נֵֹת� ָל7Aְֲאֶ&ר ידוד ֱא,  ָתבֹא ֶאל ָה-ֶר+1ִי יד,יז

J*ָ ְוָיַ&ְב9ָה ; 
   .ֲאֶ&ר ְסִביבָֹתי, ַה# ִי�1ְָכל , -Dִיָמה ָעַלי ֶמֶלAְ, ְו-ַמְר9ָ

  :לֶֹהיAָ *,7 ִיְבַחר ידוד ֱאֲאֶ&ר,  Dִ9ָי� ָעֶליAָ ֶמֶלDAְ,� טו,יז
AֶָחיE ֶרבCִֶמ , Aָי� ָעֶליDִ9ָAְִאי& 77ֶמֶל Aָלֹא ת)ַכל ָלֵתת ָעֶלי

   .ֲאֶ&ר לֹא -ִחיAָ ה)א, ָנְכִרי
, ִמְצַרְיָמהְולֹא ָיִ&יב ֶאת ָהָע� , לֹא ַיְרֶ�ה B  ס&ִסי�, ַרק טז,יז

 ַ*ֶ#ֶרAְלֹא תִֹספ)� ָל&)ב ,  -ַמר ָלֶכ�,ַוידוד; ְלַמַע� ַהְר*,ת ס)ס
   .ע,ד, ַהZֶה

 ; ְלָבב ְולֹא ָיס&ר ,  ַיְרֶ�ה B  ָנ2ִי�ְולֹא יז,יז
   .לֹא ַיְרֶ�ה B  ְמאֹד, ְוֶכֶסA ְוָזָהב

ְוָכַתב ל, ֶאת ִמְ&ֵנה 77ַעל Mֵ1ִא ַמְמַלְכ9,, ְכִ&ְב9, ְוָהָיה יח,יז
 יט,יז  .ַה1ֲֹהִני� ַהְלִוִ:�, ִמHְִפֵני, ַעל ֵסֶפר, אתַהZַֹה9,ָרה 
ְלִיְר-ה ֶאת , ְלַמַע� ִיְלַמד77ְוָקָרא ב, 1ָל ְיֵמי ַחָ:יו, ִע5, ְוָהְיָתה
Cִי� , לָֹהיו7ֱאידוד  Lֹאת ְוֶאת ַהחZִלְ&מֹר ֶאת 1ָל ִ#ְבֵרי ַה9,ָרה ַה
)ְלִבְל9ִי ס)ר , ר&� ְלָבב  ֵמֶאָחיו ְלִבְלִ,י כ,יז  .ַלֲעDָֹת�, ָהֵאHֶה
ְלַמַע� ַיֲאִריAְ ָיִמי� ַעל ַמְמַלְכ9, ה)א 77 ָיִמי� )Dְמֹאולַה5ְִצָוהִמ� 
 .ְ*ֶקֶרב ִיDְָרֵאל, )ָבָניו

ְ*א,ר , ְלכ) ְוֵנְלָכה77ַיֲעקֹב, ֵ*ית ה,ב
77ַעAָ5ְ ֵ*ית ַיֲעקֹב, ָנַטְ&9ָה 1ִי ו,ב  .ידוד

; 1ְַ/ִל2ְִ,י�ְועְֹנִני� , ְלא& ִמCֶֶד�1ִי ָמ
   .ַיְ$ִ/יק&, &ְבַיְלֵדי ָנְכִרי�

ְוֵאי� ֵקֶצה , 1ֶֶסA ְוָזָהב Eְרצ, ַו5ָ9ִֵלא ז,ב
 ; ְלאְֹצרָֹתיו

 ֵקֶצה ְוֵאי�, ס&ִסי�ַו5ָ9ִֵלא Eְרצ, 
   .ְלַמְר1ְבָֹתיו

 Dֵהְלַמֲע  :ֱאִליִלי�,  Eְרצ,ַו5ָ9ִֵלא ח,ב
   .ַלֲאֶ&ר ָעD) ֶאְצְ*עָֹתיו, ָיָדיו ִיְ&9ֲַחו)

 
, ְוEל 3ָ9ִא; ַוִ:ְ&Bַל ִאי&,  -ָד�ַוִ:Fַח ט,ב

, ְוִהGֵָמ� ֶ*ָעָפר, ַב;)ר *,א י,ב  .ָלֶה�
 ֵעיֵני יא,ב  .)ֵמֲהַדר 0ְאֹנ,, ִמBְֵני Bַַחד ידוד
; &� ֲאָנ2ִי�ר, ְוַ&ח, ָ&ֵפל, 0ְַבה)ת -ָד�

 .ַ*:,� ַהה)א,  ְלַב#,ידודְוִנ0ַDְב 
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 .דהיינו גאווה, ג� כא� זה עיקר הבעיה" רו� לבבו"כמו שעיקר הבעיה בתורה היא 

 .אלא תוצאה של הבעיה העקרונית של גאווה, ז כא. זה לא שורש הבעיה"ועני. ע
כמו שיוצא , כבאמת בעיה של עבודה זרהאת הבעיה של נשי� " דורש"או " מפרש"ג� מעניי� שישעיהו 

Aמסיפורי שלמה המל. 
כמוב� הבעיה שלו הייתה , בהשפלת האד�ה יגיב "א� הקב. ועני� זה ברור מתוA העונש שמוזכר

 .הוא מתייחס לכל הבעיות, ובכ� בחלק של העונש! גובהת הלב
   . ְוָ&ֵפלִנ3ָאל 1ָ, ְוַעל; ָוָר�77ַעל 1ָל 0ֵֶאה,  י,� ַלידוד ְצָבא,ת1ִי יב,ב
   .1ָל HE,ֵני ַהָ*ָ&�, ְוַעל; ְוַה3ָIִִאי�ָהָרִמי� ,  1ָל Eְרֵזי ַהHְָבנ,�ְוַעל יג,ב
 ]אלילי�[     .1ָל ַהְ#ָבע ת ַהEָFִא ת, ְוַעל;  ָהָרִמי�ֶהָהִרי�1ָל , ְוַעל יד,ב
 ]כח צבאי[      .ח ָמה ְבצ&ָרה1ָל , ְוַעל;  ִמְגָ!ל ָ#ב1ָGַֹל, ְוַעל טו,ב
 ]כסA וזהב[    .1ָל ְ$ִכ� ת ַהֶחְמָ!ה, ְוַעל;  ַ,ְר2ִי2ֳאִנ� ת1ָל , ְוַעל טז,ב
   . ַהה)אַ*:,�, ְוִנ0ַDְב ידוד ְלַב#,; ְוָ&ֵפל ר)� ֲאָנִ&י�,  ָה-ָד�0ְַבה)ת ְוַ&ח יז,ב

 
Aאלא שא� כ� משמע שג� בישעיהו עיקר , ו מייש� לכל הע�וישעיה, התורה מדבר דווקא על המל

Aהבעיה מתחיל במל. 
 
 אל מי מתייחס ישעיהו. ה

 .יש שני רבדי� של התייחסות בפרק הזה
והתחלת פרק ' סוA פרק י' עיי. מלכי� א (שלמה המל6אי� ספק שישיעהו מזכיר כא� את חטאי  .א

וא� כ� . עליה� מזהירה התורהשלמרות כל גדלותו נכשל דווקא באות� הדברי� ש, )א"י
 .הדברי� האלו ה� מייצגי� את הבעיות העיקריות של כל מוסד המלוכה

שג� הצליח בכל . דהיינו עזיהו, אלא שבתקופת ישעיהו ברור שהוא מתייחס למלA הכי מוצלח .ב
 וג� נכשל בחטא הגאווה בנסיו� להקטיר –' וכו, בני�, כלכלה,  צבא–התחומי� של המלכות 

 . במקדשאת הקטרת
 . מעניי� לחשוב על זמ� המדויק של הנבואה' אלא שלפי ב

 .לא להכשל כמו שלמה, אפשר לראות כא� אזהרה, א� קד� לחטא עוזיהו )1
הנבואה באה כביקרת חמורה  על מלכות עזיהו ומשווה , וא� החטא קד� לנבואה )2

 .אותו בכוונה לשלמה
 .וזה תלוי בדיו� הבא, #1דעתי נוטה לאפשרות 

  בי. חזו. אחרית הימי� ושאר הפרקהיחס. ו
 :מדגיש שג� זה מקביל לפרשת שופטי�הרב יואל 

 ישעיהו דברי�
 ְלִדי� ִ#י�ֵ*י� ָ#� ְלָד� ֵ*י� ,  ִיBֵָלא ִמAָ5ְ ָדָבר ַלBָ&ְ5ִט1ִי ח,יז

ֶאל 77ְוָעִליָתְוַקְמ9ָ   :ִ*ְ&ָעֶריAָ, ִ#ְבֵרי ִריבֹת77)ֵבי� ֶנַגע ָלֶנַגע
ֶאל , )ָבאָת ט,יז  .לֶֹהיAָ *,7ֲאֶ&ר ִיְבַחר ידוד ֱא, ק,�ַה5ָ

; ָהֵה�ֲאֶ&ר ִיְהֶיה ַ*ָ:ִמי� , ַהIֵֹפטְוֶאל , ַה1ֲֹהִני� ַהְלִוִ:�
Aָיָת י,יז  .ַהִ+2ְָ/טֵאת ְ#ַבר , ְוָדַרְ&9ָ ְוִה0ִיד) ְלDִי , ְוָעBִ ַעל

Aִָיְבַחר ידודֲאֶ&ר, 5ָק,� ַהה)אִמ� ַה, ַהָ#ָבר ֲאֶ&ר ַי0ִיד) ְל  ;
ַה, ָרה  Bִי ַעל יא,יז  .1ְכֹל ֲאֶ&ר י,ר)Aָ, ְוָ&ַמְר9ָ ַלֲעD,ת

 לֹא  :9ֲַעDֶה77 ְלAָיֹאְמר) ֲאֶ&ר ַהִ+2ְָ/טְוַעל , ֲא2ֶר י ר&6ָ
 יב,יז  .ָיִמי� )Dְמֹאל77ְלAָ ֲאֶ&ר ַי0ִיד) ַהָ!ָברִמ� , ָתס)ר

 ְ&מַֹע ֶאל ַה1ֵֹה� ָהעֵֹמד ְלִבְל9ִי,  ֲאֶ&ר ַיֲעDֶה ְבָזד,�ָהִאי&ְו
)ֵמת ָהִאי& 77 ַהFֵֹפטֶאל, א,, לֶֹהי7Aְָלָ&ֶרת ָ&� ֶאת ידוד ֱא

ִיְ&ְמע) ,  ָהָע�ְוָכל יג,יז  .)ִבַעְר9ָ ָהָרע ִמִ:Dְָרֵאל, ַהה)א
 .ע,ד, ְולֹא ְיִזיד)�; ְוִיָרא)

ַעל , ְיַ&ְעָיה) ֶ*� -מ,+,  ֲאֶ&ר ָחָזהָ#ָברַה א,ב
 ְ*Eֲחִרית ְוָהָיה ב,ב  .ִויר)ָ&ָלִ�, ְיה)ָדה
 ידוד ְ*רֹא& ֵ*יתָנכ,� ִיְהֶיה ַהר , ַהָ:ִמי�
1ָל , ְוָנֲהר) ֵאָליו; ִמ0ְָבע,ת, ְוִנ3ָא, ֶהָהִרי�
ְלכ) ר) ְו-ְמ,  ַע5ִי� ַרִ*י�ְוָהְלכ) ג,ב  .ַה0,ִי�
, לֵֹהי ַיֲעקֹב7 ידוד ֶאל ֵ*ית ֱאַהר ֶאל ְוַנֲעֶלה

 1ִי ִמִ;:,�  :ְ*אְֹרחָֹתיוְוֵנְלָכה , ְויֵֹרנ& ִמְ!ָרָכיו
 ד,ב  . ידוד ִמיר)ָ&ָלִ�&ְדַבר, ת ָרה9ֵֵצא 
; ְוה,ִכיַח ְלַע5ִי� ַרִ*י�,  ֵ*י� ַה0,ִי�ְו2ַָפט

ַוֲחִנית,ֵתיֶה� , 9ִי� ְלִאַחְרב,ָת�ְוִכ9ְת) 
ְולֹא , ֶחֶרבלֹא ִי3ָא ג,י ֶאל 0,י 77ְלַמְזֵמר,ת

 .ִיְלְמד) ע,ד ִמְלָחָמה
 

ולסנהדרי� , וא� ש� העלייה למקדש. או מוסי� למשמעות הפרשה שבתורה" דורש"ישעיהו , ג� כא�
. בעול�' לברר את רצו� ה� כל העמיבישעיהו זה עלייה של ,  לברר עניי� הלכתיב. בריתזה עלייה של 

 .בישעיהו זה ד� מלחמה, )ל"על פי חז(זאת אומרת שאלה הלכתית , א� הד� בדברי� זה ד� נידה
 

עיקר , ובאמת. אפשר להוסי� שאחרית הימי� מייצג את ההזדמנות שהיה לע� ישראל בתקופה הזאת
Aבעול�'  שכינת ה דהיינו ליצור ע� שמראי� לעול� את–וע� ישראל כולו , התפקיד של המל ,



 מלכי ישעיהו  ד"בס
 ו"שנת הלימוד התשס  
 רב דניאל וול�  

   11/12/2008 

עיקר החטא היא חוסר השתמשות בהצלחה שלה� כדי לקדש ש� , וא� כ�. שמקדשי� ש� שמי�
. היה לה� את ההזדמנות להשתמש ע� הכס� וזהב כדי להביא למצב של אחרית הימי�. שמי�

ה חייב "בעקבות זה הקב. ובמקו� זה ה� התחלו לעבוד את מעשי ידיה� ולחכות את הגויי� מסביב
 . ושאי� באמת שו� סיבה לגאוות האד�, ראות לה� שהוא באמת למעלהלה

 .'ועכשיו זה רק יגיע אחרי שלב של יו� ה, אחרית הימי� זה מה שהיה יכול לקרות, וא� כ�
 

 

 
 


