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  )ד-א(' ישעיה פרק ב

  ?מתי נאמר פרק ב, א' ק לפס"עיין ברד. א .1

  .הצע ניסוח מדויק יותר של התשובה לשאלה זו, חזור לעיון בפרק א שבו דנו בשאלת התאריך של פרק א. ב

 . הפסוקים4השב לאחר שקראת את ? ד-מה הנושא שבו עוסקים פסוקים א .2

 ?ב' ק לפס"פי רד-על" אחרית הימים"מתי זה  .3

 )ק עד סופו"קרא את רד(? "בראש ההרים"ב את הביטוי ' ק לפס"צד מבאר רדכי. א .4

חשוב על הדרך שבה אתה מגיע מן הרובע היהודי או מהר : רמז? ק כפשוטו של פסוק"מדוע לא פירש רד. ב

  .הזיתים אל הכתל המערבי

 ?ג' פי פס-מה המטרה לשלמה יעלו העמים לירושלים על .5

 ?)ק"עיין ברד(ד ' מי הוא השופט המתואר בפס .א .6

  ? הפעולות של אותו שופט המתוארות בפסוקשתי מה .ב

  ? מה הפעולות שיעשו העמים כתגובה למעשיו של השופט, והסבר בלשונך, עיין במצודת דוד. ג
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  ירת הכרםש', פרק ה
י ְלַכְר֑מֹו  ת ּדֹוִד֖ יַר֥ י ׁשִ יִדיִד֔ ֙א ִלֽ ֤יָרה ּנָ   ָאׁשִ

ֶֽמן׃ ן־ׁשָ ֶרן ּבֶ ֶק֥ י ּבְ יִדיִד֖ ה ִלֽ ֥ ֶרם ָהיָ ֛   ּכֶ
הוּ    ֵק֣ ְיַעזְּ ֽ   וַ
הוּ    ֵל֗ ְיַסּקְ ֽ   וַ
ק   הּו֙ ׂשֵֹר֔ ֵע֨ ּטָ   ַויִּ
תֹו֔כוֹ    ל֙ ּבְ ֶבן ִמְגּדָ ֤   ַויִּ
וֹ    ב ּב֑ ֶקב ָחֵצ֣ ֖  ְוַגם־יֶ

ו ֽים׃ ַוְיַק֛ ֻאׁשִ ַעׂש ּבְ ֥ ֹות ֲעָנִב֖ים ַויַּ ֲעׂש֥   ַלֽ
ה יׁש ְיהּוָד֑ ם ְוִא֣ ַלִ֖ ֥ב ְיֽרּוׁשָ   ְוַעּתָ֛ה יֹוׁשֵ

י׃ ְרִמֽ י ּוֵב֥ין ּכַ יִנ֖ א ּבֵ ְפטּו־ָנ֕   ׁשִ
וֹ  ֖יִתי ּב֑ א ָעׂשִ י ְולֹ֥ ֹות עֹו֙ד ְלַכְרִמ֔ ֲעׂש֥   ַמה־ּלַ

ַעׂש בְּ  ֥ ֹות ֲעָנִב֖ים ַויַּ ֲעׂש֥ יִתי ַלֽ ֛ ּוַע ִקּוֵ ֽים׃ַמּד֧   ֻאׁשִ
֖ה י עֹׂשֶ ר־ֲאִנ֥ ת ֲאׁשֶ ם ֵא֛ א ֶאְתֶכ֔ ֣ יָעה־ּנָ ֙ה אֹוִדֽ י ְוַעּתָ   ְלַכְרִמ֑

ר   ה ְלָבֵע֔ ֣ תֹו֙ ְוָהיָ ר ְמׂשּוּכָ   ָהֵס֤
ֵד֖רוֹ    ץ ּגְ רֹ֥ ס׃ ּפָ ה ְלִמְרָמֽ ֥   ְוָהיָ
ֵמר֙    א ִיזָּ ה לֹ֤ יתֵ֣הּו ָבָת֗ ֲאׁשִ ֽ   וַ

ר   א ֵיָעֵד֔   ְולֹ֣
ה   ִ֑ית ְוָעָל֥ ִמ֖יר ָוׁשָ   ׁשָ
ל   ָעִבים֙ ְוַע֤ יו  ֶהֽ יר ָעָל֖ ַהְמִט֥ ה ֵמֽ ר׃ ֲאַצּוֶ֔  ָמָטֽ

ֶרם ְיהוָ֤  י ֶכ֜ ֣ לדּכִ ָרֵא֔ ית ִיׂשְ ֣    ְצָבאֹות֙ ּבֵ
ישׁ  יו ְוִא֣ ֲֽעׁשּוָע֑ ע ׁשַ ה ְנַט֖   ְיהּוָד֔

ו לְ  ט֙ ַוְיַק֤ ּפָ הִמׁשְ ח  ְוִהּנֵ֣ ּפָ֔   ִמׂשְ
ה ה ִלְצָדָק֖ ֥ ה׃ ְוִהּנֵ  }פ {ְצָעָקֽ

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  

10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  

 כללי
  ?שלב המשל במה המוצר המבוקש שבו עוסקת שירת הכרם .1

 )נדון בנושא בסיכום השעור (?מה גרם לישעיה לעצב את נבואתו סביב מוצר זה, השערההעלה  .2

 ?כללי העולה מן הנבואהה מה המסר .א .3

  ?פורענות או נבואת נחמה האם מדובר בנבואת .ב

וחלק מהן במובן ) בניהלמשל (חלק מהן מוזכרות במובן של מעשה . בודות חקלאיות ע12במשל זה מתוארות  .4

 .משל הכרםב עבודות המוזכרות 10ציין לפחות ) פירוק גדרלמשל (אי עשיה =של מחדל

 מבנה
מה התחושה העולה , קרא את השורות הללו ברצף, בשורות אלה מופיע מספר רב של פעלים, 3-7עיין בשורות  .5

 ?7מגיע לשורה בך כאשר אתה 

 ?למה קווה הנוטע ומה קיבל למעשה, הפשטק והסבר לפי "העזר ברד) ב. (א .6

  ?"באושים", "ענבים" להנמשלק והסבר את "העזר ברד) ב. (ב

 ניתוח
אלא בשורה שאתה יכול להסיק ,  המשל אין מדובר בשורה שבה הדברים נאמרים בפירושפענוחבשלב : הקדמה

 . לנמשלהרמזממנה את 
 .נמק?  המאזין שמדובר במשל ולא בסיפור אמיתינרמזה הראשונה שבה מה השור .7

 .נמק'?  המאזין שבעל הכרם הוא הנרמזמה השורה הראשונה שבה  .8
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 .ו-פי המתואר בפסוקים ה-על, הפעולה המשותף לפגיעה בכרם-מה קו .9

 נמשל
 )ק מבאר כיצד הנמשל קשור למשל הוסף את ביאורו"במקום שבו רד(ק "פי רד-על הנמשל הסבר את

 לכרם) א( .10

 לבעל הכרם) א( .11

 לקרן בן שמן) א( .12

 לגדר) ב( .13

 לנטיעה) ב( .14

 למגדל) ב( .15

 ליקב) ב( .16

 להסרת המשוכה והגדר) ה( .17

 מניעת המטר) ו( .18

  חיתום
 .ערוך את התקבולות המופיעות בפסוק ז .א .19

  .מסר ההפוךמש הנביא כדי ליצור את ה באיזה אמצעי ספרותי השת.ב

  ".משפח"העזר בפרשנים כדי לברא את המילה  .20

 מידה כנגד מידה -פרק ה 
  החשיבה העומדת מאחורי שיטת ענישה של מידה כנגד מידה היא שבדרך שאדם פועל כך פועלים כלפיו :הקדמה

  ).רכיויתעלם מצ(ישכח אותו ' ה) 'את ה(אם הוא שוכח . יגזלו ממנו, אם הוא גוזל
  :מתקדם לפי שני צירים במקבילהפרק שלנו 

  "הוי" פעמים הקריאה 6 .א
  .כלפי בני ישראל החוטאים'  בסדרה של פעולות ופעולות תגובה של ה.ב

 ?הראשון" הוי" מהם הפסוקים העוסקים ב.א .1

  ?באיזה חטא מדובר? מה המקרה המתואר כאן, "מגיעי בית בבית"ה "י ד"עיין ברש) ח(. ב

  ?החוטאים במעשה החטא שלהם" מרוויחים"ה מ) ח (.ג

  ?"מידה כנגד מידה"כיצד יענשו ב,  ובפסוק ט"והושבתם לבדכם בקרב הארץ"ה "י ד" עיין ברש.ד

 ?"שמה"מה פירוש הביטוי , לפי תקבולת הפסוק) ט( .2

 ?"צמדי כרם"מה פירוש הביטוי , עיין במצודת ציון) י (.א .3

שמתוארת בפסוק " כנגד מידהמידה "מה ה, היא כמות גדולה" חמר"ו, היא כמות קטנה" איפה"ו" בת" אם .ב

  ?זה

 ?השני" הוי" מהם הפסוקים העוסקים ב.א .4

  ?יב-מה החטא המתואר בפסוקים יא, עיין במצודת דוד. ב

  ?מה המידה כנגד מידה שבה יענשו, )ק"עם רד(יז , וכן בפסוקים יד, יג'  עיין במצודת דוד לפס.ג

 ?השלישי" הוי" ב מהם הפסוקים העוסקים.א .5

  .הסבר את המסר העולה מן הפסוק ביחס למעשי החוטא.  לעגלה כבדה הפסוק מדמה את החטא)יח(. ב

  ?ק"פי רד- מהו המסר של הפסוק על? פי מצודת דוד-שבה נאמר הפסוק על" מנגינה"מהי ה) יט (.ג

  ?כג-כ' מה המשותף לכל המעשים המתוארים בפס .א .6

  ?)מצודת דוד(כד ' פותחת את פס מה המסר העולה מן במילה ה.ב

  .פי מצודת דוד- על)פרח, שורש(חלקי הצמח הסבר את דימוי האש ו) כד( .א .7

כיצד בימינו קוראים לביטוי , "היא כפל ענין במלות שונות - להבה וחשש": ק שלפניך"עיין בדברי רד) כד( .ב

  .המסומן בדבריו

  ".וירגזו ההרים"המילים התמקד ? )מצודת ציון( מה העונש המתואר בפסוק כה .ג

 .ביטויים המתארים את נחישות האויב שניציין  )ל- כו( .א .8

   ביטויים המתארים את עצמת האויבשני ציין. ב
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  ?נבואת הקדשה-את מי אשלח

  הצגת הבעיה
על " רפרוף"עבור ב. אם תעיין בשלושת נבואות ההקדשה המופיעות לפניך תגלה שיש להן מספר קוים משותפים

אך לגבי כל אחת מן ,  השאלותכללא ניתן לענות לגבי כל נביא על . הנבואות וענה על השאלות המופיעות בסופן
  .מן התשובותהנבואות ניתן למצוא לפחות חלק 

  שמות פרק ג
֥ א ּוֹמשֶׁ֗  ְתנ֖ אן ִיְת֥ר ה ֶאת־צֹ֛ ה ֹרֶע֛ ה ָהיָ ֑ ֹו ּכֹהֵ֣ ֹו חֹֽ ְנהַ֤ ן ִמְדיָ ג ן ַויִּ

ְדבָּ֔  ַאַח֣ ֶאת־ַהּצֹאן֙  ֱאלִֹה֖ א ֶאל־ַה֥ ר ַויָּבֹ֛ ר ַהּמִ ָבה׃ ב ַו֠ ר ָהֽ יֵָּרא ים חֵֹרֽ
ת־ֵא֖ ד ֵאָל֛ ְך ְידוָ֥ ַמְלאַ֨  ַלּבַ ֶנ֑ ׁש ִמּת֣ יו ּבְ ֤  ַויַּ֗ הֹוְך ַהּסְ  ֶנה֙ ה ַהסְּ ְרא ְוִהּנֵ

אֵ֔ ּבֵֹע֣  ֶנ֖ ר ּבָ ל׃ ג ַויֹּ֣ ה ֵאיֶנ֥ ׁש ְוַהּסְ ֽ ָרה־ּנָ֣ אֶמר ֹמׁשֶ֔ ּנּו ֻאּכָ א ה ָאֻסֽ
ְרֶא֥ ְוֶאְראֶ֔  דֹ֖ ה ֶאת־ַהּמַ ֑ ה ַהּגָ א־ִיְבַע֥ ה ַמּד֖ ל ַהזֶּ ֥ ּוַע לֹֽ ה׃ ד ַויַּ ֶנֽ ְרא ר ַהּסְ

ְקָרא֩ ר ִלְרא֑ י ָס֣ ד כִּ֣ ְידוָ֖  נֶ֗ ֹוְך הַ ים ִמּת֣ לֹהִ֜ / אֱ יו ֵאלָ֨ ֹות ַויִּ אֶמר ה ַויֹּ֛ ּסְ
 ֥ ֖ ֹמׁשֶ ִני׃ ה ַויֹּ֖ ה ַויֹּ֥ ה ֹמׁשֶ ֽ ְקַר֣ אֶמר ִהּנֵ ל־ְנָעלֶ֨ ב ֲהלֹ֑ אֶמר ַאל־ּתִ  יךָ֙ ם ׁשַ
ק֗ יָך כִּ֣ ל ַרְגלֶ֔ ֵמַע֣  ֤י ַהּמָ ה֙ ֹום ֲאׁשֶ ֶדׁש יו ַאְדַמת־קֹ֖ ד ָעלָ֔  עֹוֵמ֣ ר ַאּתָ

ֹנִכי֙ ֽהּוא׃ ו ַויֹּ֗  י לֵֹה֥ /ם אֱ הָ֛ י ַאְבָר לֹהֵ֧ /יָך אֱ בִ֔ י אָ לֹהֵ֣ / אֱ אֶמר ָאֽ
אִיְצָח֖  ֽ ֲעקֹ֑ לֹהֵ֣ /ק וֵ ֽ ה֙ ב ַויְַּסּתֵ֤י יַ נָ֔ ר ֹמׁשֶ ֖ י ָיֵר֔ יו כִּ֣  ּפָ ַהּבִ יט א ֵמֽ

אֱ  ים׃ ז ַויֹּ֣ /ֶאל־ָהֽ ֣י ַעּמִ֖ יִתי ֶאת־ֳעִנ֥ ה ָראִ֛ ד ָראֹ֥ אֶמר ְידוָ֔ לִֹהֽ ר י ֲאׁשֶ
ִמְצָר֑  ֲעָקתָּ֤בְ ַמ֨ ִים ְוֶאת־ַצֽ י֙ ם ׁשָ ֵנ֣  ִמ ְעּתִ ְגׂשָ֔ ּפְ ֥ י ֹנֽ י  ָיַד֖ ייו ּכִ ְעּתִ

ֵאֵר֞  ֽ יו׃ ח וָ יל֣ ֶאת־ַמְכֹאָבֽ ֣ ד ְלַהּצִ ְלַהֲעלֹתוֹ֮ ד ִמְצַר֗ ֹו ׀ ִמיַּ  ִים ּוֽ
֛ ט ְוַעּתָ֕ ... ה ּוְרָחבָ֔ ֶרץ טֹוָבה֙  ֶאל־אֶ֤ ֶרץ ַהִהוא֒ ִמן־ָהאָ֣  ֲעַק֥ ה ִהּנֵ ת ה ַצֽ

ָרֵא֖  י־ִיׂשְ ֵנֽ ֥ ת־ַהלַּ֔  אֶ יִתי֙ י ְוַגם־ָרִא֨ ָאה ֵאָל֑ ל בָּ֣ ּבְ  ִיםַר֖ ר ִמצְ ַחץ ֲאׁשֶ
ֲחִצ֥  ָלֲחָך֖ ה ְלכָ֔ ים ֹאתָֽם׃ י ְוַעּתָ֣לֹֽ ׁשְ ְרעֹ֑ ה ְוֶאֽ א ה ְוהֹוֵצ֛  ֶאל־ּפַ

ָרֵא֖ ֶאת־ַעּמִ֥  י־ִיׂשְ ִים׃י ְבֵנֽ ְצָרֽ   ל ִמּמִ
  

   פרק אירמיה
טֶ֨ ד ֵאַל֥ י ְדַבר־ְידוָ֖  ַוְיִה֥ ד ר׃ ה ּבְ ְרךָ֤ (ֶרם אצורך י ֵלאֹמֽ  ֶטן֙ ַבבֶּ֨ ) ֶאּצָ

֑ א ֵמֶר֖ ֵצ֥ ֶרם ּתֵ יָך ּוְבֶט֛ ּתִ֔ ְיַדְע  ּתִ ׁשְ ֖ יָך ָנִב֥ ֶחם ִהְקּדַ ם ְנַתּתִֽיָך׃ ו יא ַלּגֹויִ

ֹאַמ֗  ֽ ֥ י ְידוִ֔  ֲאדָֹנ֣ ר ֲאָההּ֙ וָ א־ָיַד֖ ד ִהּנֵ ֑ ה לֹֽ ּבֵ י ּדַ י־ַנ֖ ְעּתִ ִכי׃רעַ ר ּכִ ז ... ָאֹנֽ
אַמ֖  ֵאלַ֔ אֶמר ְידָוד֙ ַויֹּ֤  ל־אֲ ִכי ּכִ֠ ַער ָאנֹ֑ ר ַנ֣ י ַאל־ּתֹ ל־ּכָ ֤י ַעֽ ר ׁשֶ

ָלֲחךָ֙  ׁשְ ֥ ְך ְואֵ֛ לֵ֔  ּתֵ ֶאֽ ל־ֲאׁשֶ ָך֖ ת ּכָ יָר֖ ר ֲאַצּוְ ר׃ ח ַאל־ּתִ ֽ ַדּבֵ א  ּתְ
ֵניֶה֑  ֥ ִמּפְ ָך י־ִאּתְ ֽ ֶל֖  ֲאִנ֛ ם ּכִ ַל֤ י ְלַהּצִ ׁשְ ד׃ ט ַויִּ ֽ  דָוד֙ ח יְ ָך ְנֻאם־ְידוָ
֖ ֶאת־ָיד֔  ֑ ֹו ַויַּּגַ ֛  ֵאלַ֔ אֶמר ְידָוד֙ י ַויֹּ֤ ע ַעל־ּפִ ֥ י ִהּנֵ י ְדָבַר֖ ה ָנתַ יָך׃ י ּתִ ִפֽ י ּבְ

ְמָלכ֔ ה ַעל־ַהּגֹוִים֙ ֹום ַהזֶּ֗ יָך ׀ ַהיּ֣ ִהְפַקְדּתִ֣ה ְראֵ֞  ֹוׁש ֹות ִלְנ֥ת  ְוַעל־ַהּמַ
ֲאבִ֣ ְוִלְנ֖ת  ֲה֑ר ֹוץ ּוְלַהֽ     ֹות ְוִלְנֽטֹוַע׃ֹוס ִלְבנ֖ יד ְוַלֽ

  
  ב- פרק איחזקאל

֣  ָהיֹ֣ ג ן־ּבּוִז֧ דָוד ֶאל־ְיֶחְזקֵ֨ ה ְדַבר־ְי֠ ה ָהיָ ֶא֥ ן י ַהּכֹהֵ֛ אל ּבֶ ֖ ּבְ ּדִ ׂשְ ים ֶרץ ּכַ
ָב֑ עַ  ִה֥ ל־ְנַהר־ּכְ ֖ י ָעָל֛ ר ַוּתְ ד׃ ד ָואֵ֡ יו ׁשָ ֽ ּוַח  ר֨ ֶרא ְוִהּנֵה֩ ם ַיד־ְידוָ

אָ֣ ְסָעָר֜  פ֗ ה ּבָ דֹולֹ֙ון ָעָנ֤ ה ִמן־ַהּצָ ּה ל֖ ַחת ְונֹ֥ ׁש ִמְתַלקַּ֔  ְואֵ֣ ן ּגָ יב ֹו ָסִב֑ ַגֽ
ֵע֥ ּתֹוכָ֔ ּוִמ֨  ַמ֖ ּה ּכְ ַחׁשְ ׁש׃ ל ִמּת֥ ין ַהֽ מ֖ ּתֹוכָ֔ ה ּוִמ֨ ֹוְך ָהֵאֽ ע ת ַאְרבַּ֣ וּ ּה ּדְ
מ֥  ַמְרֵאיהֶ֔ ֹות ְוֶזה֙ ַחיּ֑  ָע֥ ּות ָאָד֖ ן ּדְ ה׃ ו ְוַאְרּבָ ּנָ ת ים ְלֶאָח֑ ה ָפִנ֖ ם ָלֵהֽ

 ֥ ָנַפ֖ ְוַאְרּבַ ם׃ ז ְוַרְגֵליֶה֖ ִים ְלַאַח֥ ע ּכְ ָר֑ לגֶ ם ֶר֣ ת ָלֶהֽ ם ף ַרְגֵליהֶ֗ ה ְוכַ֣  ְיׁשָ
ַכף֙  ֵע֖ ְצצִ֔ ֶגל ְונֹ֣ ֶגל עֵ֔  ֶר֣ ּכְ ל׃ין ְנחֹ֥ ים ּכְ ת ָקָלֽ י אֶמר ֵאָל֑ א ַויֹּ֖ . ..ׁשֶ

ן־ָאָדם֙  ֖ ד ַעל־ַרְגלֶ֔  ֲעמֹ֣ ּבֶ ֲאַדּבֵ ֽ ר֙ י ר֗ ֹבא בִ֣ ר ֹאתְָֽך׃ ב ַוּתָ֧יָך וַ ֲאׁשֶ ֽ  ּוַח ּכַ
בֶּ֣  מַ֕ י וָֽ ִני ַעל־ַרְגָל֑ י ַוּתֲַֽעִמֵד֖ ר ֵאלַ֔ ּדִ ֥  ֵא֖ עֶאׁשְ ּבֵ י׃ת ִמּדַ ג ... ר ֵאָלֽ

ן־ָאָדם֙ אֶמר ֵאלַ֗ ַויֹּ֣  ֵנ֣ י ֽאֹוְתךָ֙ ַח ֲאִנ֤ ׁשֹולֵ֨  י ּבֶ ָראֵ֔  ֶאל־ּבְ ל י ִיׂשְ
 ֥ ֹוְרִד֖ ֶאל־ּגֹויִ ֣ם ַהּמֽ ְרדּו־ִב֑ ים ֲאׁשֶ ֲאבֹוָתם֙ י הֵ֤ ר ָמֽ ֽ ה וַ ֣ ּמָ עּו בִ֔  ּפָ י ׁשְ
ה׃ֶצם ַהיּ֥ ַעד־ֶע֖  ֽ   ֹום ַהזֶּ

  

  ?האם הנביא מעוניין לעסוק בשליחותו .1

 ?) הפרק בו מופיעה הנבואהשים לב למספר(האם פגשת את הנביא לפני נבואת ההקדשה שלו  .2
 ?האם נבואת ההקדשה נמסה לנביא באופן פרטי או לפני ציבור .3
 ?האם מחזה ההקדשה הוא קטן ומשני או מרשים .4

  .והם הביאו ראיות כל אחד לשיטתו, הפרשנים נחלקו לגבי פרק ו בישעיה האם מדובר בנבואת הקדשה או לא
  . המקורות שלפניךדעתו מופיעה בשני. י"נתחיל בחקירת שיטתו של רש

  י ישעיהו פרק א "רש
והלא על כמה אומות .  חזה על יהודה וירושליםאשר

הא למדת שאין , "משא מואב" "משא בבל: "נתנבא
. ולא נקרא הספר על שם החזון הזה, זה תחלת הספר

בשנת מות המלך ': " וכן שנינו בברייתא דמכילתא
 אלא שאין מוקדם ומאוחר, "תחלת הספר' עוזיהו
יום , שהרי ביום הרעש, והדברים מוכיחים. בסדר

אומר את ' ואשמע את קול ה"נאמר , שנצטרע עוזיהו
הנני "ואמר ) ישעיהו  ו" (מי אשלח ומי ילך לנו

למדנו שהוא תחלת שליחותו ונבואה זו , "שלחני
  ... :כך - נאמרה אחר

  י ישעיהו פרק ו"רש
ותחילת , זה תחלת הספר) פרק(=סימן .  בשנת

נאמרו , וחמשה סימנים הקודמים, את ישעיהנבו
. אלא שאין מוקדם ומאוחר בתורה, אחר זה הסימן

" ונותרה בת ציון כסכה"ישעיה נבא , וראייה לדבר
זה היה לאחר שהחריב וגלה סנחרב את עשרת ' וגו

לכך אמר , השבטים ונשארו רק יהודה וירושלים
 מה על"' וגו" על יהודה וירושלים"' וגו"  ישעיהוןחז"

  'וגו" תכו עוד תוסיפו סרה

 ? על הנבואה המופיעה בפרק אי"מה דעתו של רש, ממש בתחילתו, י לפרק א"עיין ברש .א .5
  ?י על הנבואה המופיעה בפרק ו"מה דעתו של רש, ממש בתחילתו, י לפרק ו" עיין ברש.ב

 ?י לדבריו בפרק א" מה ההוכחה הראשונה שמביא רש.א .6
  ? מה ההוכחה השניה שלו,"והדברים מוכיחים"י מפרק א החל במילים "עיין לקראת סופו של רש. ב
  .י מפרק ו נדון בקומה השניה"בהוכחה של רש ����



  �ישעיה�  ד"בס
  י" שחלקו על רש פרשניםנעבור לדעותיהם של שני

  אברבנאל פרק ו
שלא הייתה זאת הנבואה ,  פשט הכתובים מורההנה

שלא נכתבה , כיון. הראשונה אשר ראה ישעיהו
, "את מי אשלח"ה שאמר בכאן ומ. בתחילת הספר

אינם ראיות הכרחיות לשתהיה זאת , "הנני שלחני"
כי , הנבואה הראשונה שנבא כמו שכתבו החכמים

הנה היה ענין השליחות לפי שהיו בזמן ההוא נביאים 
. ומיכה... והושע...  מזולת ישעיה כגון עמוסאחרים

, והיה הקדוש ברוך הוא חפץ להודיע את ישראל

תשועה ולא תישאר להם עוד תקוה שיתיאשו מה
ולכן היה אומר . כי אין רפואה למכתם, ותוחלת

" את מי אשלח"כאדם המתייעץ עם פמליה שלו 
, "הנני שלחני"וישעיהו השיבו . לעשות זה השליחות

לי יאות לעשות השליחות הזה יותר :  לומרצהרו
 בהם פעמים רבות לפי שאני התריתי, מנביא אחר

  .ולא שמעו בקולי

 ?מה דעתו של אברבנאל על הנבואה המופיעה בפרק ו, ממש בתחילתו,  עיין באברבנאל.א .7
  ?שלו) והפשוטה מאוד(מה ההוכחה הראשונה . ב

 ?י מתמודד אברבנאל במילים המודגשות" עם איזו הוכחה של רש.א .8
 ? איזה הסבר חלופי מציע אברבנאל למילים אלה.ב

  קויפמן.  י
. הראשון של ישעיהוהוא לא חזונו " חזון הכסא"

בין חזון זה ובין . הקדשה נבואית-אין הוא חזון
יש הבדל . ב-יחזקאל א'; ירמיה א; ד-א' שמות ג

את . ירמיהו ירא. משה משתמט מלילך: יסודי
. את מגילת הנבואות" יד שלוחה"יחזקאל מאכילה 

  ".הנני שלחני: "ואילו ישעיהו אומר
זונות ל מופיע בח/לירמיהו וליחזקאל הא, למשה

ואילו בחזון . ההם לבדו ומקדש אותם לנביאים

זאת , ל נראה בין פמליה של מעלה/ישעיהו הא
  .להים/שישעיהו עצמו ניצב בין שליחי הא, אומרת

) עמוס(=אבל מסובל . שליח- ישעיהו הוא נביא...
באשר הוא יושב בתוך , שפתים-טומאת-הוא עוון

המלאך מחטא אותו ומכשיר ". עם טמא שפתים"
לזה מתאים טיבה של . תו לשליחות חדשהאו

. 'וגו" ואזניו הכבד, השמן לב העם הזה: "השליחות
זהו . מתבטא בזה נסיונו המר של הנביא בתוך עמו

    . הראשונהואתוסיכום תקופת נב

 ?מה דעתו של קויפמן על הנבואה המופיעה בפרק ו, ממש בתחילתו,  עיין בקויפמן.א .9
  ?שלו) "בדל יסודייש ה"(מה ההוכחה הראשונה . ב
  )פסקה שניה(?  מה ההוכחה השניה שלו.ג
  )פסקה שלישית(? י" איך קויפמן מתמודד עם הוכחה של רש.ד

  ל פרק ו"שד
ישעיה מזכיר החזון אשר נראה אליו בתחלת ...

 כי מאז החל , ועל ידי כן מודיע אל העם,הנבואה
כי על רוב , כי לא ישמעו בקולו' להנבא הודיעו ה

מנעו מהם דרכי התשובה עד בוא עליהם פשעיהם נ
 עד תום הפושעים ,כל הרעות אשר נגזרו עליהם

והנה הדבר מובן מאליו כי . והעם הנשאר קדוש יהיה

 אליו הנבואה הזאת לא היה אפשר לו שיגיד כשבאה
אותה אל העם שאם כן לא היה מקום שיוכיחם עוד 

על כן שמר , מאחר שהוא יודע שלא יקבלו דבריו
לבו כעשרים שנה וכשראה אותם מלעיגים על הדבר ב

  .דבריו הגיד להם

  ?ל לקושי שהעסיק אותנו לאורך שיעור זה"מה הפתרון המעניין והמשולב שמציע שד .10

  קומה ב
  . בפרק וי"ההוכחה של רש .11

) ירושלים(=ציון - ומצד שני בת, ח נראה שהארץ מצד אחד חרבה-נראה שבפסוקים ז, אם נעיין בישעיה פרק א
  .יד אנו קוראים שמקריבים בירושלים קרבנות-בפסוקים יא, בהמשך. ת על עמדהנשאר

 השבטים 10י כדי לטעון שהדברים אירעו בזמן גלות "התבססנו על דבריו אלה של רש' כאשר למדנו את פרק א
  .ידי סנחריב-על

  .אירוע זה קרה בימי אחז וחזקיה
  ?מתי הוא התרחש, פי כותרת פרק ו-על .א
  ?  או להיפך, האם פרק א קדם לפרק ו, לפי סדר המלכים המופיע שם, א' ק א פסחזור לפר .ב

  



  ��  ד"בס

  #2ישעיה פרק ו

 קומה א
 )ניתן להעזר במצודת ציון(פשט 

 )מעשים וכדומה, מראות. (ג- תאר בלשונך את שרואה ישעיה בפסוקים א .1
 ?על ישעיה' עלולה לעורר את כעס ה, איזו אמירה בפסוק ה .2
 ?כיצד מעשה המלאך אמור לתקן את חטאו של ישעיה) ז- ו( .3
 ?לאיזו משימה מתנדב ישעיה) ח( .4
 ?מדבר עליה' שך הפורענות שהעד מתי תמ) יא( .5

 עיון
 ל כי כל מה שראה יחזקאל"א החל במילים ואמרו רבותינו ז' ק לפס"עיין ברד .6

 ?רבותינו/ק"שאלה שהעסיקה את רדמה ה .א
 ?כיצד יישבו את הפירוט ביחזקאל עם הקצרנות בישעיה .ב
 ?מה אתה יכול לומר על מדריגת הנבואה של ישעיה ושל יחזקאל על סמך דברים אלה .ג

 ?מה קשה לו, "שרפים ממעל לו"ה " דק"עיין ברד) ב (.א .7
 .ק"הבא שנים מן התירוצים המופיעים ברד. ב

 ?י מה עושים המלאכים"עיין ברש) ג. (א .8
 ? זה' מתי אנו מזכירים  פס. ב
  ?י"זה המתחבר לרעיון המופיע ברש' מהו התנאי ההלכתי לאמירת פס. ג

 ?י"רשי " עפ"אמות הסיפים"מהן ) ד. (א .9
  ?זו תופעת טבע יכולה לגרום למציאות זואי. ב
  ?על רקע מה ארעה תופעת טבע זו, עד תומו" ושוליו"ה " וד"בשנת מות"ה "א ד' י לפס"עיין ברש. ג

 :ק והרי הוא לפניך"ערכתי אות פירוש רד, כדי להקל עליך את העיסוק בפסוק ד .10
 כי חשב שלא היה ראוי להסתכל בכבוד ,שן פחד שימות כיון ששמע הקול הגדול וראה הבית שנתמלא ע.אוי לי כי נדמתיואמר 

  ".ויסתר משה פניו כי ירא מהביט אל האלהים"ש במשה "אלא להסתיר פניו כמ
  . כיון שראיתי הכבוד אמות כמו שאמר מנוח מות נמות כי אלהים ראינוצבאות ראו עיני' כי את המלך ה רוזהו שאמ

  ".צבאות חזו עיני' י ית יקר שכינת מלך עלמיא האר"וכן תרגם יונתן ,  כבוד המלךהמלךופירוש 
  , כמו נדמה מלך ישראל, נכרתי,נדמתיופירוש 

נטמינו בעיניכם ונטמתם " הראשון סגור שפתים כמו טמא שפתיםופירוש ,  נשתתקתי"נדמתי"ואדוני אבי זכרונו לברכה פירש 
תן לו רשות לדבר עד שהגיע המלאך הרצפה יי לא נ כ, כי חשב בעצמו עון שלא הקדיש האל עם כחות השרפיםומרלוצה  ר"בם

  אל פיו

 להם" : כי כששמע הנביא דברי השרפים המקדישים האל אמר,והנראה בעיני כי לפיכך זכר טומאת שפתים ולא טומאת הגוף
 ולהם נאה לראות בשכליהם הכבוד ולהקדיש האל ,נאה לראות הכבוד ולהקדיש האל כי הם טהורים ודבריהם טהורים

 כל שכן , ושפתי טמאים מלהזכיר בפי קדושת האל כשאעריך עצמי כנגדם, אבל אני שאני טמא כי כל גוף בשר טמא,ריהםבדב
 לפיכך אני ירא , ואיך אני ראוי לכל זה הכבוד'וכל פה דובר נבלה' כמו שנאמר עליהם ,שאני שוכן בתוך עם טמא שפתים

לכלותי ולאבדני מן העולם לפי שנסתכלתי בכבוד ואני בשר ודם שאמות מהמראה הזאת שראיתי והקול הזה בעבורי נהיה 
  :"טמא

כי איש טמא ("התירוץ לחשש , "נדמתי"כמו כן הוא עוסק בפירוש המילה , ק עוסק בחששו של ישעיה"רד
  .מהווה תמיכה להסבר...") שפתיים

  ?פי פירוש זה-ה על ישעימה חוששלו ?"נדמתי"מה פירוש המילה , פי כל אחד מהפירושים שלפניך-הסבר על

  ?"רצפה"י "כיצד מבאר רש) ו. (א .11
  "עוגת רצפים"מה הקשר ל. ב
  '?צ- ב' ש-הוחלף הלפי המדרש למה . ג

 .ק הערוך שלפניך"ברדי -בפסוקים טעיין  .12
וזה דין ומשפט מאת האל יתברך כשירצה החוטא ". השמן"וכן , לשון צווי כמשמעו" ראו"ו" שמעו"יש מפרשים . ויאמר

כי "וכן בסיחון , "את לב פרעה' ויחזק ה"ש ברוך הוא מונע ממנו דרכי התשועה עד שיקבל עונשו וכן נאמר בפרעה לחטוא הקדו
  . ושם פירשנו" להמיתם' ולא ישמעו לקול אביהם כי חפץ ה"וכן בבני עלי , "אלהיך את רוחו ואמץ את לבבו' הקשה ה

כלומר אתם שומעים באזניכם דברי הנביאים , "תראו"ו" תשמעו"איתן כאלו אמר -במקום-צווי" ראו"ו" שמעו"ויש לפרש 
כלומר לא תשימו לבב ואין אתם משגיחים . ואין אתם יודעים, ותראו נפלאות הבורא, המוכיחים אתכם ואין אתם מבינים

שלא תשמעו ולא תראו ולא תבינו ולא תדעו כי , משיעים עיניכםו, ומכבידים אזניכם, ואתם משמינים בכונה לבבכם, אלי
ואל הדרך הזה תרגם יונתן דשמעין משמע ולא מסתכלין , אינכם חפצים בתשובה ולא ברפואה שהיא הסליחה אחר התשובה

  :חזן מחזי ולא ידעין

 ?מה הקושי הרעיוני העולה מפסוקים אלה  .א
 ?ק מיישב קושי זה"מהן שתי הדרכים שהן רד  .ב

  פסוק יג נבאר ביחד בסוף השיעוראת 



  ��  ד"בס
 קומה ב

 .בצע את אותה המשימה לגבי שני הפירושים של אברבנאל שלפניך .10הרחבה לשאלה  .13
אבל במיוחד , וגם כל העם גמגמו וטעו בכך, ולכן אני איש טמא שפתיים, אוי לי שדימיתי שעוזיה צדיק ולא ידעתי מצפוני לבבו

  .'שאני נביא שראה את כבוד ה,אני

אבל האשמה היא במדרגתי הרוחנית הנמוכה ובמדריגת ,  שנבואתי היא במדריגה נמוכה בכח המדמה ולא כנבואת משהחבל
  .בני דורי

   מאמר קדוש השם- ם "אגרות הרמבעיין ב .14
) ' חז"נ(ז כמו שאמר " והיו בהם עובדי ע,הוי גוי חוטא עם כבד עון") 'ד' א(וכמו כן ישראל בזמן ישעיה הרבו עוונות כמו שאמר 

ועתה '  וגו"איכה היתה לזונה") א"כ' א( והיו בה כמו כן שופכי דמים כמו שנאמר "ואחר הדלת והמזוזה שמת זכרונך"
סורו ") א"י' ל(כמו שאמר ' ובזו מצוות ה. "אכול ושתה כי מחר נמות") ג"ב י"כ(וכמו כן מחללי שם שמים כמו שאמר . מרצחים

' שם ו ("ובתוך עם טמא שפתים אנכי יושב"ועם כל זה בשביל שאמר . "ת קדוש ישראלמני דרך הטו מני ארח השביתו מפנינו א
ה "ולא כופרה עד שהרגו מנשה כאשר אמרו ע) 'ו וז"שם פ ("וחטאתך תכופר" עד "ויעף אלי אחד מן השרפים"מיד ) 'ה
 ).'ג ב"סנהדרין ק(

  ?איזו ביקורת מותח המדרש על ישעיה

 רבנאל קושי זהכיצד מיישב אב. 12הרחבה לשאלה  .15
וכוונת הדברים האלה שמכלל החושים הגשמיים שברא הקדוש ברוך הוא באדם הוא הראות והשמע הם הם היותר מיוחסים 

הוא האלקים אין ' אתה הראית לדעת כי ה"וכמו שאמר משה אדוננו . אשר מהם תושלם הידיעה... ועוזרים בהשגה השכלית
רוצה , רוצה לומר שבשני החושים הדקים ההם' וגו" ליסרך ועל הארץ הראךמן השמים השמיעך את קולך ", "עוד מלבדו

י אל "לכן צוה הש... ולהיות שני אלה החושים היותר נכבדים שבגוף... קבלו מה שקבלו להשלמת שכלם, השמע והראות, לומר
לומר האם היה ראוי והגון שמעו שמוע ואל תבינו וראו ראה ואל תדעו והוא מאמר בתמיהה רוצה : הנביא שיוכיח את ישראל

הנה אם כן . שתהיו שלמים בחוש השמע ולא תבינו הדברים הנשמעים ותשתלמו בענינים הנראים ולא תקבלו מהם ידיעה
  ...כאלו הוכחות ההם נמצאו לריק, ועם כל זה לא תבינו... נבראו שני החושים האלה הנכבדים לבטלה

אחר )מ(, יתברך לנביא' אמר ה, מרות מאמרו)ה(עבור על מצות השם ולויש מפרשים שלהיות דרך הרשע המכעיס את השם ל
רוצה לומר ... אמור אליהם שיעשו הפך הנרצה אלי ואולי יעשו מה שתאמר הפך כפי דרכם ויקבלו בו תועלת רב... שזה דרכם

שאני חפץ בזה אלא מפני ואין זה מפני " ואזניו הכבד ועיניו השע"כן -וזהו גם, שכל-לב ואטומי-שיצוה אותם להיותם ערלי
אבל הפירוש הזה עם היותו מתיישב על ... שאולי כפי דרכם יעשו ההפך ממה שתאמר ובזה האופן מהתחבולה יקבלו רפואה

י מפני "הלשון הנה הוא כנגד האמת כי לא יקבל האדם רפואה בעשותו הדברים הרצוים אם לא יעשה אותם לשם מצוות הש
  .קיום דברו
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  'זפרק 
  רקע מדיני

שולטת ברחבי ) ננוההעיר שבירתה היא (אשור 

הנמצאים בזרוע , מלכי ארם ואפרים. המזרח התיכון

מחליטים למרוד באימפריה , המערבית של הממלכה

הם . האשורית ולנתק את הזרוע המערבית מאשור

כדי . הוא מסרב. מנסים לצרף למרד את מלך יהודה

לים את המרד בכיבוש הם מתחי, למנוע התקפה מערפם

  .ממלכת יהודה

 במקום להקשיב לדברי הנביא המבטיח ,מלך יהודה

 .מעדיף לפנות למלך אשור שיבוא ויושיעו, לו גאולה

בממלכת ...באפרים ו, םהאשורים אכן יגיעו ויפגעו באר

  .יהודה

  קומה א

  פשט

) וייחוסו(ערוך רשימה ובה שם המלך ) א( .1

 .המוזכריםלכל אחד מן המלכים , ושם ממלכתו

 .דייק מנוסח הכתוב מה הצליח הכח התוקף לעשות ומה לא? צבאי מתואר בפסוק-איזה אירוע פוליטי .2

 ? המותקףצדכיצד מגיב ה) ב( .3

 ?לאן נשלח? )דייק (מי נשלח למשימה) ג( .4

 '? שהיו בפי שליח ה"רוח הדברים"מה ) ד( .5

 :פסוקים אלההעתק והשלם את הפירמידות החברתיות כפי שהן מתוארות ב) ט- ח. (א .6

            
 ?מה יהיה עתידם של שתי ממלכות אלה, פי פסוקים אלה-על. ב

 ?לאחז) כמובן דרך ישעיה(' מה מציע ה) יא- י(  .7

 ?מה תגובת אחז להצעה) יב. (א .8

  ?כיצד היית מגדיר את מצבו האמוני של אחז על סמך תשובתו זו. ב

 ?מה תגובת הנביא לתשובתו של אחז) יג. (א .9

  ?ב8האם תגובת הנביא עולה בקנה אחד עם תשובתך לשאלה. ב

  ."גאון"פסוק טו עוסק בתינוק . טעים כתפל, מועיל כמזיק, כידוע תינוק בשלבי חייו המוקדמים מכניס כל דבר לפיו

 ?ה תבוא במהרהטז משתמשים בדימוי התינוק כדי להדגיש שהגאול-כיצד פסוקים טו. א .10

 ?כתוב בקוים כלליים מה האות שנותן הנביא למלך) טז- יד(. ב

 ?"סור אפרים מעל יהודה"איזה אירוע היסטורי מתואר במילים ) יז( .11

  

 שומרון

  

  

  

 ארם

 בבל

 אור

 שושן

 ננוה

 ניפור

 יהודה

 ארם

 אפרים
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איזו מציאות מתאר הנביא בפסוקים אלה , מבלי לדייק בנוסח אלא רק מהתרשמות כללית) כה- יז(. א .12

 )שלום/מלחמה/רעה/טובה(

  ?ב שיבואמי האוי. ב

 ?למה מדומה דווקא בדימוי זה? יבלמה מדומה האו. ג

 עיון
  א' לפסם "מלביעיין ב  .13

 :לאמר שזכותם הגינה בעדו, שהזכיר אבותיו) סנהדרין קד א(ל "חז'  פי.בן יותם 

  )השב לאחר עיון בפשט הפסוק (ם"מלבימה היה קשה ל. א

  ? קושי זהם"מלביכיצד מיישב . ב

   "ית דודויוגד לב"ה "ב ד' י לפס"עיין ברש

  ?י"מה היה קשה לרש. א

  ?י קושי זה"כיצד מיישב רש. ב

איזו תובנה רוחנית אתה יכול לנסח ביחס לנושא המרכזי , לאור הרעיונות שעלו משתי השאלות האחרונות. ג

  ?י"ם ורש"שבו דנו מלבי

 "נחה ארם על אפרים"ה "ק ד"עיין ברד) ב( .14

  )?מהמתי פגשנו דיון דו(? איזו מילה היתה קשה לו. א

  .ק"צבאית כפי שמתאר אותה רד-תאר את המציאות המדינית. ב

  . שבביטוי זההנמשל ואת המשלוהסבר את , ק"ברד" עצי היער: ואמר"ה "עיין בד. ג

כאשר הר המוריה הוא הנקודה , בנויה על כתף של הר) המקראית(כדי להבין את הפסוקים הבאים נקדים ונזכיר שהעיר ירושלים 

מצפון "לכן הביטוי ). ומקשה על ההתקפה(שאר העיר מוקפת בנחלים באופן שמקל מאוד על ההגנה . צפונית ביותרהגבוהה ביותר וה

  .שייך בצורה מדויקת דווקא לעיר ירושלים" תפתח הרעה

שדה "שכינסה מי מעיין קטן ונקראה ) חצובה(גם בפרק שלנו החזית העיקרית היתה באזור צפון המקדש במקום שבו היתה בריכה 

  .שם אל מול פני האויב פוגש ישעיה במלך יהודה ומעודד אותו, "כובס

 ?למה מדמה הנביא את הכח התוקף, י"העזר ברש) ד. (א .15

  ?דימוי זה ולא דיבר על אודים כבויים למשלמדוע בחר הנביא דווקא ב, הצע רעיון. ב

 !פרט. מה היתה תכניתם של המלכים התוקפים, ק לפסוק ו"העזר ברד) ו( .16

 .יג- נסח בלשונך את הקושי העולה מהדיון בפסוקים יא9- ו8לאור מה שלמדת בשאלות ) בי. (א .17

  ?י קושי זה" כיצד מיישב רש. ב

נסה לדייק ולמצוא את הקשר שבין המשל  (. שבפסוק זהנמשלה ואת המשלוהסבר את , ד"ובמצ', כ' עיין בפס .18

 .)לנמשל

 .אמירה פסימית היא אמירה שלילית. אמירה אופטימית היא אמירה חיובית .19

וליד כל פסוק פסימי קריילי , ☺וציין ליד כל פסוק אופטימי סמיילי , כה- כא' ערוך במחברתך רשימה של פס  .א

 .ניתן גם לשלב סמלים. �

 ?)פסימית(או בנבואת פורענות ) אופטימית(אה נחמה האם מדובר בנבו  .ב

 .ק ליישב את הקושי העולה מן הסעיף הקודם"כיצד מציע רד, ק לפסוק כג"עיין ברד  .ג

 קומה ב
 ?ע"ראב/ד"פי מצ-מי הוא שאר ישוב על) ג. (א .20

  ?י"פי רש-שאר ישוב על מי הוא. ב
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כמי , )הוא רבה של חיפה(שם שאר ישוב קרא לבנו ב) ל"חברו של הרב קוק זצ-"הנזיר("הרב דוד הכהן . ג

  ?"הנזיר"הכריע 

י מי הוא אותו "באיזו צורה מפענח רש, "של אותות' ובגימט"החל במילים " בן טבאל"ה "י ד"עיין ברש) ו. (א .21

 ?"בן טבאל"

  ?י"פי רש-מי הוא בן טבאל על. ב

  ?י זה"פי רש-מה המשמעות הפוליטית של המהלך על. ג

   ח' לפסק "רדעיין ב .22

בטרם ידע הנער קרוא "ואמר , "עמנו אל"וחשבון ששים וחמש שנים אינו מתחיל מנבואה זו שהרי בזה הפרק נולד הבן שנקרא ...

ויעל מלך אשור אל דמשק ויתפשם ויגלה " וכן נאמר במלכים "אבי ואמי ישא את חיל דמשק ואת שלל שמרון לפני מלך אשור

  ...ם וחמש שנה בהשלמות ששים וחמש שנה מנבואת עמוסאלא פירושו ובעוד ששי, "קירה ואת רצין המית

  ?ק"מה הקושי שעימו מתמודד רד  .א

  ?ק קושי זה"כיצד פותר רד  .ב

  )פרשת ויצא סימן יד (עיין במדרש תנחומא שלפניך .23

הגבה "או , שיחיו המתים או שיעלה קרח משאול, ) יא:ישעיה ז ("אלהיך העמק שאלה' שאל לך אות מעם ה" :אמר לו ישעיה...

אבל איני רוצה שיתקדש שם שמים על ,  יודע אני שיש בו כח לעשות:ל" א.תבקש שירד אליהו מן השמים, ) יא:ישעיה ז ("מעלהל

  ...)יב- יא:ישעיה ז ("'ויאמר אחז לא אשאל ולא אנסה את ה"שנאמר , ידי

  ?כיצד מיישב התנחומא את הפער שבין דבריו של אחז לבין כוונתו  .א

 !נמק. מורד או כופרה אחז אם הי, דייק היטב במדרש  .ב

 .מה הקשר בין המדרש לבין המילים בפסוק? מהן האפשרויות לאות שמציע ישעיה לאחז, פי המדרש-על  .ג

 "והעלמה הזאת היא"החל במילים , "הנה העלמה הרה"ה "ק ד"עיין ברד) יד(  .24

  ?מהן שתי ההצעות לזיהוי העלמה  .א

 ?ק"של רד" שאלה"ק או ב"של רד" קושי"האם מדובר ב  .ב

 !נמק? ק מהווה סוג של נס"זה מבין ההצעות שמציע רדאי  .ג

 ?מה המסר העולה משם הבן הנולד, 23לאור המתברר משאלה   .ד

 ?20י את הקושי שבו עסקנו בשאלה "כיצד מיישב רש, ה"י לפסוק כ"עיין ברש,  ג19-  הרחבה ל .25
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  #1פרק י 
  .את הפרק שלנו נחלק לכמה מקטעים שכן הוא ארוך ומורכב

  ".צלעות"שמחלקת את הפסוק לשתי ) א֑ (אנו מדברים על האתנחתא , "חצי פסוק"נגדיר שבכל פעם שנדבר על 

  ד-נתחיל בהתמקדות בפסוקים א

  פשט

 ?"הוי"איזה רגש מבטאת מילת הפתיחה  .1

 ?"חוקקים"מה המילה המקבילה ל, קבולתהעתק למחברתך וערוך את הפסוק בת) א. (א .2

  ?"און"מה המילה המקבילה ל. ב

 .בצורה של תקבולת) עד האתנחתא(העתק למחברתך וערוך את חציו הראשון של הפסוק ) ב( .3

 ?מה הביטוי המקביל להטיית דין  .א

 .מה התוצאה המעשית של הטיית הדין, לפי תקבולת זו  .ב

 ".יבוזו"ו" שללם"בטאות המילים עיין בחציו השני של הפסוק איזה יחס רגשי מ  .ג

 ?של המחוקקים" חוקי האון"מה מטרת   .ד

 .ב-א' נסח במשפט אחד זהות החוטא ואת החטא המיוחס לו כפי שהדברים עולים מפס .4

 : וכך הוא נראה לאחר עריכה"חסרה"הפסוק ערוך בתקבולת ) ג( .5

ֲעׂשוּ֙  ה־ּתַ ֔  ֹוםְלי֣  ּוַמֽ ֻקּדָ   הּפְ

ְרָח֣   הּוְלׁשֹוָא֖    ב֑  קִמּמֶ   ...אוֹ ּתָ
 .נסח בלשונך את שאלתו הלעגנית של הנביא כלפי החוטאים  .א

 ?באיזה נושא יצטרכו החוטאים עזרה,  של הפסוקהשניהלפי התקבולת של המחצית   .ב

העולה ' ביחס למעשי המדברי הנביא מה המסר העולה , נניח את חציו הראשון של הפסוק לשלב העיון) ד( .6

 ? של הפסוקהשנימחציו 

  עיון

 ).בתחילת דבריו(ק "פי רד- מי הם החוטאים על)א. (א .7

  ?"חוקקים"מה פירוש המילה , פי תרגום יונתן בן עוזיאל-על. ב

  ?"און- חקקים חקקי"מה פירוש ? "און"מה פירוש המילה , "הוי"ה "עיין במצודת דוד לקראת סוף ד. ג

  ?את מעשי הדיינים"  חקקי און"ה "י ד"כיצד מפרש רש. ד

  .נמק? י" עם רשק מסכים"האם רד. ה

  ערכתי אותו עבורך,  לפסוק דק"כיון שאנו עומדים לעיין עיון נמרץ ברד

כלומר במקום האסירים כרע להיות , כרע תחת אסיר אינם עמי ולא שומעים אלי לפיכך בלתיאמר לפי שהעם הזה ... .בלתי כרע
צו כי כולם יהיו גולים או ם לא ישאר אחד מהם בארכלומר מהם שבוים ומהם הרוגי, עמהם ובמקום הרוגים גם כן יפלו הם הרוגים

  ...הרוגים

  .קום ההרוגים שלא יחשבוהו שהוא חי כן לא ימלט אלא מי שיכרע ויחביא עצמו בין האסורים או במיש מפרשים

  .שלא כרע לאל אסורים והרוגים יהיו פירש בעבור ל"ואדוני אבי ז

 זולתי זאת תבא להם גדולה מזאת והיא ,ם בארצם שהגוים מכניעים אותם פירש זולתי הכריעה שיש להל"משה ז' ורבי אחי הר
  : או מהם הרוגיםםהגלות שהיו מהם אסורי

  . הפירושים המובאים בו4ק וכתוב בלשונך את "עיין ברד. א .8

  . לפי כל אחד מן הפירושים הפירושים4-הפסקה בפסוק לפי כל אחד מ / פסיקאחרי איזו מילה יבואו . ב
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  .ד"ם והראב"כמבוא לקטע הבא נעיין בדברי הרמב

 ?אדם למרות שנגזר עליו משמים שיעשה דבר רע' מדוע מעניש ה, ם"לפי דעת הרמב. א .9

  ?ם"ד על הרמב"מה קושיית הראב. ב

  :האחר עקרוני והאחר מקומי', ד עונה שני תירוצים לקושי המופיע בפסוק א"הראב. ג

  ?איזה תירוץ עקרוני ואיזה מקומי) 1(

  .באר בלשונך את התירוצים) 2(

  ם הלכות תשובה פרק ו הלכה ה"רמב

 הרי גזר "ועבדום וענו אותם"והלא כתוב בתורה ...

וקם העם הזה וזנה " 1וכתיב, על המצריים לעשות רע

הרי גזר על ישראל לעבוד , "אחרי אלהי נכר הארץ

  ? ולמה נפרע מהןוכבים ומזלותכ

ע שיהיה הוא לפי שלא גזר על איש פלוני הידו

 אלא כל אחד ואחד מאותן הזונים לעבוד ,2הזונה

,  לא היה עובד, אילו לא רצה לעבודוכבים ומזלותכ

  .ולא הודיעו הבורא אלא מנהגו של עולם

העם הזה יהיה בהן ' לאומר 3הא למה זה דומה

כבר )ש(לא מפני זה יאמר הרשע , 'צדיקים ורשעים

כל אחד ואחד וכן המצריים ...4נגזר עליו שיהיה רשע

 אילו לא רצה , והמריעים לישראל5מאותן המצירים

 ,6שלא גזר על איש ידוע,  הרשות בידו,להרע להם

אלא הודיעו שסוף זרעו עתיד להשתעבד בארץ לא 

 היאך ידע 7וכבר אמרנו שאין כח באדם לידע, להם

  .ה דברים העתידין להיות"הקב

                                                           
  .ז"ישראל  יעבדו ע-משה מתנבא לפני מותו שבני 1
 .החוטא: ובהרחבה, ז" מן הדרך לעבוד עהסוטה 2
  .ם מביא משל כדי להבהיר את כוונתו"הרמב 3
  .ולכן אין לבוא אליו בתלונות 4
  .מלשון צר ואויב 5
  על מצרי מסוים שהוא יהי המזיק לישראל 6
  .ידיעתו ואין הבנתנו הבנתו, אין ידיעתנו 7

  ד"השגת הראב

אמר  (=א" א.'תם וכווהלא כתוב בתורה ועבדום וענו או

 אלה הם אריכות דברים שאינן מתובלים וחיי ראשי )אברהם

למה 'יאמר הבורא לזונים , כמעט אני אומר שהם דברי נערות

 יאמרו ',זנית ואני לא הזכרתיך בשם כדי שתאמר שעליך גזרתי

 הנה לא !?ועל מי תלה גזרתך על אותן שלא זנו' :לו הזונים

  .'נתקיימה גזרתך

 כי הדבר ידוע האחד,  המצרים אינה שאלה משני פניםוענין...

שאין הבורא נפרע מאדם רע אלא ברע ממנו ואחר שיפרע מזה 

הוי אשור : "יחזור ויפרע מן הרע ממנו ברשעו וכן הוא אומר

כ רשעים היו וראויים למכות ההם "והמצרים ג" ...שבט אפי

ואילו שמעו למשה בתחלה ושלחו את ישראל לא היו לוקים 

לא טבעו בים אבל זדונו של פרעה ובזותו את הבורא יתברך ו

 "וענו אותם" כי הבורא אמר והשני, לפני שלוחו הוא גרם לו

והם עבדו בהם בפרך והמיתו מהם וטבעו מהם כענין שנאמר 

 . לפיכך נתחייבו"אני קצפתי מעט והם עזרו לרעה"
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