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העירו  ארץ' חכמים  והאזיני  שמים  'שמעו 
תבל  אל  פנייה  המבטא  זה,  שביטוי 
כמו  נראה  ה',  לדבר  להקשיב  ומלואה 
האחרונים  השירה  דברי  על  פרפרזה 
ַהֲאִזינּו  רבנו:  משה  הנביאים,  גדול  של 
ַהָּׁשַמִים ַוֲאַדֵּבָרה ְוִתְׁשַמע ָהָאֶרץ ִאְמֵרי ִפי 
ב(.  וראו תנחומא האזינו  לב,א.  )דברים 
מההקבלה בין הפסוקים נראה כי ישעיהו 
מנסה להמשיך במקום שבו משה הפסיק. 

בנבואה  נפתח הספר  כך  ייתכן שמשום 
הנביא  את  מקשרת  הפתיחה  דווקא.  זו 
הנביא  עם  העם  ימי  ראשית  של  הגדול 
הממלכה.  תקופת  סוף  שלקראת  הגדול 
אף תוכן הנבואה אינו רחוק מהרעיונות 
שבתוכחת האזינו: השחתת בנים ומריים, 
סדום  רשעת  אימוץ  התבוננות,  היעדר 
וכדומה, אם כי כאן בא פירוט נרחב הרבה 

יותר. 

הרחבות

>הרחבות<>א,ב<

י,  י ְורֹוַמְמּתִ ְלּתִ ּדַ ִנים, ַעם ישראל ּגִ ר: ּבָ ּבֵ י ה' ּדִ ַמִים ְוַהֲאִזיִני ֶאֶרץ, ּכִ ְמעּו ׁשָ ב ׁשִ

עּו ִבי.  ג ָיַדע אפילו ׁשֹור, שאיננו יצור נבון במיוחד, את קֵֹנהּו,  ׁשְ ְוֵהם ּפָ
ָעָליו, הוא לא רק יודע שזה  מי הוא אדוניו. ַוֲחמֹור מכיר את ֵאבּוס ּבְ
י לֹא  ָרֵאל לֹא ָיַדע, ַעּמִ אבוס, אלא מכיר בכך שיש לו בעלים, אבל ִיׂשְ

ִהְתּבֹוָנן. לא שם לב לעובדה שיש לו אדון. 

ֶבד ָעוֹן,  כאן מגיעה פנייה חריפה הרבה יותר:  ד הֹוי ּגֹוי חֵֹטא, ַעם ּכֶ
ִחיִתים, ָעְזבּו ֶאת ה',  ִנים ַמׁשְ שעוונותיו כבדים, ֶזַרע ְמֵרִעים, עושי רע, ּבָ
ָרֵאל, ה'. ָנזֹרּו ָאחֹור. לא נסוגים אחור בלבד,  ִנֲאצּו, ביזו ֶאת ְקדֹוׁש ִיׂשְ
ממאנים  אנשים  אחורנית.  ופונים  חיץ  יוצרים   — מתנזרים  אלא 
להתקשר במהותו הפנימית של ישראל, באלוקיו.4  ה ַעל ֶמה, לשם 
מה ֻתּכּו עֹוד ּתֹוִסיפּו ָסָרה, ככל שאתם מוכים, אתם מוסיפים למרוד. 
ֵאין  רֹאׁש  ְוַעד  ֶרֶגל  ף  כואב.  ו ִמּכַ י,  ּוָ ּדַ ֵלָבב  ְוָכל  ָלֳחִלי,  נתון  רֹאׁש  ל  ּכָ
ַצע שותת דם ְוַחּבּוָרה, מכה המשאירה  ּבֹו — באדם מישראל ְמתֹם, ּפֶ
לכלל  הגיעה  טרם  מזמן,  לא  שנעשתה  מכה  ְטִרָּיה,  ה  ּוַמּכָ סימן5 
ׁשּו, ְולֹא  חבורה.6 לֹא זֹרּו, לא היה למכות הללו מזור ותרופה, ְולֹא ֻחּבָ
ֶמן כדרך ריפוי. ישראל מתוארים כאן כגוף  ָ ּשׁ ָכה, עוסתה המָּכה ּבַ ֻרּכְ
מוכה לחלוטין, פצוע ומוזנח.  ז ובמקביל תמונת הארץ — ַאְרְצֶכם 
ָזִרים אְֹכִלים  לעיניכם,  ֶכם,  ְלֶנְגּדְ ַאְדַמְתֶכם  ֵאׁש.  ֻרפֹות  ׂשְ ָעֵריֶכם  ָמָמה.  ׁשְ
ַכת ָזִרים. פלישתם של  ַמְהּפֵ ָמָמה ּכְ אָֹתּה — את ֵּפרותיה, והיא נעשית ׁשְ
זרים אינה כרוכה רק בגנבה ובנזק, אלא גם בפריעת כל סדר, באיבוד 
ביטחון ועשתונות, חוויה המוכרת למי שביתם נפרץ.  ח ְונֹוְתָרה ַבת 
ה ְבָכֶרם, כסוכת השומר העזובה בכרם השדוד,  ֻסּכָ ִצּיֹון, עם ישראל ּכְ
ִעיר ְנצּוָרה,  ה, כביתן שבו לן שומר שדה הקישואים, ּכְ ְמלּוָנה ְבִמְקׁשָ ּכִ

א פרק 

זו כנראה אינה נבואתו הראשונה של ישעיהו.1 מתיאורי מכות הארץ ויושביה המופיעים 
המלחמה  בשעת  ישעיהו,  של  פעילותו  תקופת  באמצע  נאמרה  שהיא  נראה  בנבואה 
שבימי מלכות אחז או חזקיהו,2 שכן ימי עוזיהו ויותם הקודמים היו ימים של הצלחה 

יחסית ושל ביטחון, אם כי ייתכן שהתיאור הזה הוא חלק מחזון העתיד.

מכל מקום זוהי נבואת תוכחה נוקבת ביותר, המבקרת את האנשים המסתפקים במעשי 
ה'. הנביא אומר  והחברתיים מנוגדים לרצון  ובטקסים, אשר חייהם המוסריים  פולחן 
להם: החגים והאספות, הביקורים במקדש והבאת הקרבנות — כל אלה אינם מבטאים 
את חייכם הממשיים. תקנו את חייכם, ואז אקבל אתכם באהבה. השיבו את המשפט 

ואת הצדקה על כנם. דברים בכיוון זה נשנים בספר ישעיהו כמה פעמים.3

פרק א  א ֲחזֹון — אחד מכינויי הנבואה, אשר מבטא את יכולתו של 
ר ָחָזה ַעל ְיהּוָדה  ְעָיהּו ֶבן ָאמֹוץ, ֲאׁשֶ הנביא לראות דברים עלומים. ְיׁשַ
לישראל, שהייתה  גם  מתייחסת  נבואתו  כי  אם  בעיקר,  ם  ָלִִ ִוירּוׁשָ
ממלכה לעצמה, וגם לעמים אחרים, קרובים ורחוקים. את חזונותיו 

יֵמי ֻעִּזָּיהּו, יֹוָתם, ָאָחז, ְיִחְזִקָּיהּו, ַמְלֵכי ְיהּוָדה. קיבל ישעיהו ּבִ

השחיתות 
וקלקול 
המשפט
פרק א

ביאור 

י  יֵמ֨ ּבִ ִם  ָל֑ ִויֽרּוׁשָ ה  הּוָד֖ ַעל־יְְ ה  ָחָז֔ ר  ֣ ֲאׁשֶ ֶבן־ָא֔מֹוץ  ָי֣הּו  עְְְ ׁשַ יְְ ֲחזֹו֙ן 

ֲאִז֣יִני  ַהֽ וְְ ִי֙ם  ַמ֙ ׁשָ ֤עּו  מְְְ ׁשִ ה::  הּוָדֽ יְְ ֵכ֥י  ַמלְְְ ִקָּי֖הּו  ִחזְְְ יְְ ז  ָאָח֥ ם  יֹוָת֛ ֻעִּזָּי֧הּו 

ע ׁשֹו֙ר  י:: ָיַד֥ עּו ִבֽ ׁ֥שְְ ם ּפָ ֵה֖ י וְְ ּתִ מְְְ רֹוַמ֔ י וְְ ּתִ לְְְ ֣ ּדַ ִני֙ם ּגִ ֑ר ּבָ ּבֵ י יה֖וה ּדִ ֥ ֶרץ ּכִ ֶא֔

ּבֹוָנֽן:: ֣הֹוי  י ֥לֹא ִהתְְְ ֖ ע ַעּמִ ָרֵאל֙ ֣לֹא ָיַד֔ ָעָל֑יו ִיׂשְְְ הּו ַוֲֽח֖מֹור ֵא֣בּוס ּבְְ קֵֹנ֔

֣בּו ֶאת־־־ זְְ ָעֽ ים  ִחיִת֑ ִנ֖ים ַמׁשְְְ ּבָ ים  ֵרִע֔ ֶזַ֣רע מְְ ן  ָעוֹ֔ ֶ֣בד  ּכֶ ם  ַע֚ א  ֹוי חֵֹט֗ ּג֣ ׀ 

֖עֹוד  ּו  ֻתּכ֛ ה  ֶמ֥ ַע֣ל  ָאֽחֹור::  ָנ֥זֹרּו  ל  ָרֵא֖ ִיׂשְְְ ֥דֹוׁש  ֶאת־קְְ ֲא֛צּו  ִנֽ יה֗וה 

ַעד־־־רֹאׁש֙  ֶגל וְְ ף־ֶר֤ ֽי:: ִמּכַ ּוָ ל־ֵלָב֖ב ּדַ כָָ י וְְ ִל֔ ֽחֳֳֳֳ ל־֣רֹאׁש לָָ ה ּכָָ יפּו ָסָר֑ ּתֹוִס֣

֥לֹא  ׁשּו וְְ ֣לֹא ֻחּבָ֔ ִרָּי֑ה לֹא־־־֙זֹרּו֙ וְְ ֣ה טְְ ה ּוַמּכָ ַחּבּוָר֖ ַ֥צע וְְ ֔תֹם ּפֶ ֹו מְְ ין־־־ּב֣ ֵאֽ

ם  ֶכ֗ ַמתְְְ ַאדְְְ ׁש  ֵא֑ ֻר֣פֹות  ׂשְְ ֵריֶכ֖ם  ָעֽ ה  ָמָמ֔ ׁשְְ ֶכ֣ם  צְְ ַארְְְ ֶמן::  ֽ ָ ׁשּ ּבַ ָכ֖ה  ֻרּכְְ

ה ַבת־־־ ָר֥ ֽנֹותְְ ים:: וְְ ַכ֥ת ָזִרֽ ּפֵ ַמהְְְ ה ּכְְ ָמָמ֖ ּה ּוׁשְְְ ים אָֹת֔ ִל֣ ֶכ֙ם ָזִרי֙ם ֽאֹכְְ ּדְְ ֶנגְְְ לְְ

יה֣וה  לּוֵל֙י  ה::  צּוָרֽ נְְ יר  ִע֥ ּכְְ ה  ֖ ׁשָ ִמקְְְ בְְ לּוָנ֥ה  מְְְ ּכִ ֶרם  ָכ֑ בְְ ֣ה  ֻסּכָ ּכְְ ִצּ֖יֹון 

א

ָרֵאל משמעות כפולה: מצד  לכינוי ְקדֹוׁש ִיׂשְ
אחד, המרוָמם והנקדש מעל ישראל, ומצד 
רד"ק  )ראו  ישראל.  את  המקדש  אחר, 

ומלבי"ם(.
למסגרות  מכוונת  אינה  ישעיהו  נבואת 
של עם ישראל בלבד, אלא גם לממלכות 
גווניה  למרות  בכללו.  ולעולם  אחרות 
האוניברסליים, ואולי דווקא בגללם, חוזר 
'קדוש  הכינוי  פעמים  עשרות  בה  ונשנה 

ישראל', המייחד את ישראל, והוא סממן 
לעומת  הזה  הנביא  של  לסגנונו  מובהק 
שאר הנביאים. )ראו למשל להלן ה,יט ו–

כד; י,כ; ל,יב ועוד רבים(. 

או  ישראל  לעם  זה  רווח  ציון כינוי  בת 
התפיסה  על  כנראה  נשען  לממלכה, 
הרואה ביחסי ה' וישראל יחסים של בעל 
ואשה או של אב ובתו. תפיסה זו מופיעה 

>א,ד< הרחבות

>א,ח<

סוכה בכרם

א

ב

ג

ד

ה

ו

ז

ח

ט
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לזיהויו  הטהור.  הבקר  ממיני  ְמִריא אחד 
)לפי  התאו  השערות:  מספר  הועלו 
ופרח פרק נח בשם רס"ג(, הבקר  כפתור 
הז'בו.  גאון(,  האי  רב  )לפי  האפריקאי 

המצוי  על  גם  הנשענת  דעה אחרת  לפי 
באוגריתית, המריא אינו סוג מסוים אלא 
)ראו  מפוטמות  לבהמות  כולל  שם  הוא 

להלן יא,ו ויחזקאל לט,יח(. 

>א,יא<

ה  ֲעמָֹר֖ ַלֽ ינּו  ָהִי֔ ֣דֹם  סְְְ ּכִ ט  ָע֑ מְְְ ּכִ יד  ִר֖ ׂשָ נּו  ָל֛ יר  הֹוִת֥ ָב֔אֹות  צְְ

ת  ֲאִז֛ינּו ּתֹוַר֥ ֑דֹם ַהֽ ִציֵנ֣י סְְ ַבר־־־יה֖וה קְְ ֥עּו דְְ מְְְ ינּו::     ׁשִ ִמֽ ּדָ

י  ּתִ עְְְ ַב֛ ׂשָ יה֔וה  ר  יֹאַמ֣ ֵחיֶכ֙ם  ֽרֹב־ִזבְְְ ֤י  ּלִ ה  ָלּ֣מָ ה::  ֲעמָֹרֽ ם  ַע֥ ינּו  ֱאלֵֹה֖

֥לֹא  ים  ַעּתּוִד֖ וְְ ים  ֛ ָבׂשִ ּוכְְְ ים  ִר֧ ּפָ ם  ַד֨ וְְ ים  ִריִא֑ מְְ ֶלב  ֵח֣ וְְ ים  ֵאיִל֖ עֹ֥לֹות 

י::  ֥מֹס ֲחֵצָרֽ ֶכ֖ם רְְ ׁש ֛זֹאת ִמֶּידְְְ ֥ י־־־־ִבּקֵ ָנ֑י ִמֽ ָר֖אֹות ּפָ י ָת֔בֹאּו ֵלֽ ֣ י:: ּכִ ּתִ ָחָפֽצְְְ

֤חֶֹדׁש  י  ִל֑ יא  ִה֖ ה  ֹוֵעָב֛ ּתֽ ֧טֶֹרת  קְְ א  וְְְ ַחת־ׁשָ֔ ִמנְְְ ָהִבי֙א  יפּו  תֹוִס֗ ֣לֹא 

ּוֽמֹוֲעֵדיֶכ֙ם  יֶכ֤ם  ׁשֵ דְְְ ה:: חָָ ַוֲֽעָצָרֽ ֶון  ָא֖ ֽלֹא־אּוַכ֥ל  א  ָר֔ ִמקְְְ ֣רֹא  קְְ ֙ת  ּבָ ׁשַ וְְ

ם  יֶכ֗ ּפֵ ּכַ ֶכ֣ם  ִרׂשְְְ ָפֽ ּובְְְ ֹא::  ׂשֽ נְְ יִתי  ֵא֖ ִנלְְְ ָל֑טַֹרח  י  ָעַל֖ ָה֥יּו  י  ׁשִ֔ ַנפְְְ ה  ָא֣ נְְ ֽ ׂשָ

ים  ִמ֥ ּדָ ֵדיֶכ֖ם  יְְ ַע  ׁשֵֹמ֑ י  ֵאיֶנּ֣נִ ֖ה  ִפּלָ תְְ ּו  ּב֥ י־ַתרְְְ ֽ ּכִ ֛ם  ּגַ ם  ִמּכֶ֔ ֵעיַנ֙י  ִל֤ים  ַאעְְְ

ְמָעט, אילולא  ִריד ּכִ אין יוצא ואין בא.7  ט לּוֵלי ה' ְצָבאֹות הֹוִתיר ָלנּו ׂשָ
ִמינּו, כשתי הערים  ְסדֹם ָהִיינּו, ַלֲעמָֹרה ּדָ השאיר לנו מעט שרידים, אז ּכִ

שנהפכו כליל ונעשו סמל להרס ולחורבן. 

ְמעּו ְדַבר ה',  במעבר מעניין, פונה הנביא אל עמו באותה מטבע:8  י ׁשִ
ְקִציֵני ְסדֹם! ַהֲאִזינּו ּתֹוַרת ֱאלֵֹהינּו, ַעם ֲעמָֹרה! שתי משמעויות נלוות אל 
סדום — עיר שכולה רשעה, ומקום שנהפך ולא נשאר ממנו שריד. 
לאחר שנאמר שארצם של ישראל חרבה כמעט כמו סדום, מתריס 
הנביא ואומר: אתם אכן דומים בהתנהגותכם לסדום. חייהם של 
תושבי ארץ יהודה באותה עת סבבו סביב המקדש. פולחן הקרבנות 
התבצע כסדרו, ואנשים לא הרבו לעבוד עבודה זרה.9 על כן הם 
היו שבעי רצון מהתנהגותם וממצבם הדתי. יש להניח שתחושה 
זו התחזקה במיוחד לאור ההשוואה עם שכניהם אשר בממלכת 
ישראל, שלא נטלו חלק בעבודת המקדש. זהו הרקע לתוכחתו של 
ְוֵחֶלב  י עֹלֹות ֵאיִלים  ַבְעּתִ ִזְבֵחיֶכם?! יֹאַמר ה'; ׂשָ י רֹב  ּלִ ה  הנביא:  יא ָלּמָ
ים ְוַעּתּוִדים, תיישים10 לֹא  ִרים ּוְכָבׂשִ ְמִריִאים, שוורים מפוטמים, ְוַדם ּפָ
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י. אתם מביאים עוד ועוד קרבנות, ומרגישים בכך התעלות  ָחָפְצּתִ
י ָתבֹאּו  ושביעות רצון. האם אתם חושבים שאני זקוק לכם?!  יב ּכִ
ִמֶּיְדֶכם  זֹאת  ׁש  ִבּקֵ ִמי  לרגל,11  כשתעלו  ָני,  ּפָ ֵלָראֹות  המקדש  לבית 
ורומסים את  ה'  בית  דורכים בחצרות  ֲחֵצָרי, לשם מה אתם  ְרמֹס 
מתנה  היא  מנחתכם  ְוא.  ׁשָ ִמְנַחת  ָהִביא  תֹוִסיפּו  האבנים?!  יג לֹא 
ריקה מתוכן ומכוונה. אין כל משמעות מאחוריה. הְקטֶֹרת שאתם 
מביאים — ּתֹוֵעָבה ִהיא ִלי, במקום שתהיה לריח ניחוח העולה לרצון. 
ת וְקרֹא ִמְקָרא, ושאר הימים המכונים  ּבָ יתרה מזו, ימי ראש חֶֹדׁש ְוׁשַ
בתורה ִמְקָרֵאי קֶֹדׁש. פירושו של ביטוי זה אינו קריאה בספרים בלבד, 
אלא בעיקר אספה קדושה. במועדים ובשבתות אתם מתאספים 
לקרוא בשם ה', להתפלל12 — אבל לֹא אּוַכל לסבול את הָאֶון, הרוע 
חיבור האוון עם העצרה  הציבור.  לתפילת  ואת הֲעָצָרה, האספה 
אינו נסבל.13 התפילה מתנהלת לפי כל הכללים, כשם שהקרבנות 
הפולחן  כללי  על  הקיצונית  ההקפדה  דווקא  אך  כסדרם,  קרבים 
התועבה.  יד את  היא  לו,  בחובה שמעבר  בהכרה  כרוכה  שאינה 
יֶכם ּומֹוֲעֵדיֶכם, ימי האספה והחגיגות, שבהם היה נהוג גם לבקר  ָחְדׁשֵ
י.  ַנְפׁשִ ְנָאה  ׂשָ נביאים וחכמים,14  במקדש או אצל אנשים חשובים, 
ְנׂשֹא. עייפתי מלשאתם. אתם מקיימים את  ִנְלֵאיִתי  ָלֹטַרח,  ָעַלי  ָהיּו 
כל הטקסים והפולחנים הדתיים באופן חיצוני, אבל דבר מזה אינו 
יֶכם, כאשר תפשטו כפות  ּפֵ ֶכם ּכַ נוגע לחיי היומיום שלכם.  טו ּוְבָפִרׂשְ
י  ה — ֵאיֶנּנִ י ַתְרּבּו ְתִפּלָ ם ּכִ ם. ּגַ ידיכם למרום בתחנונים –15 ַאְעִלים ֵעיַני ִמּכֶ
ִמים  ּדָ המושטות אלי בבקשה  ְיֵדיֶכם  אותה להיענות לה,16 כי  ׁשֵֹמַע 
ָמֵלאּו, מגואלות בדם. אין הכוונה לשפיכות דמים ממשית דווקא, 
שכן בזמנו של ישעיהו לא הייתה יהודה מלאה במיוחד ברוצחים, 

אלא לעוול, סחיטה והתעללות במסכנים.17 

פעמים רבות בפרט אצל ישעיהו וירמיהו 
לז,כב;  )כמו למשל בהמשך פרקנו; להלן 
מט,יד–כג; סב,א–ה; ירמיה ד,לא; ו,ב; איכה 

ב,א ועוד(.

פה  לציין שאין  התלונה על הקרבנות ראוי 
רק  אלא  הם,  באשר  לקרבנות  התנגדות 
למחשבה המוטעית שהעלאת הקרבנות 

מפצה על כל פגמי ההתנהגות והאישיות. 
קרבן  הבאתם  שלאחר  בטוחים  אנשים 
עוונותיהם נמחלים, זכויותיהם מובטחות, 
והם מילאו את כל חובתם כלפי ה'. הנביא 
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לב; משלי יעקב תחילת ויקרא(.
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א קרפישעיה קהקמהרלוקאקא

ַע::  ָהֵרֽ ֖לּו  ֵעיָנ֑י ִחדְְְ ֶ֣גד  ִמּנֶ ֵליֶכ֖ם  ַעלְְ ַמֽ ֥רַֹע  ירּו  ָהִס֛ ּו  ִהַּזּכ֔ ֲחצּו֙  ַרֽ ָמֵלֽאּו:: 

יבּו  ִר֖ ָי֔תֹום  ֣טּו  פְְְ ׁשִ ָח֑מֹוץ  ֣רּו  ְְ ַאׁשּ ֖ט  ּפָ ִמׁשְְְ ּו  ׁש֥ רְְְ ּדִ ב  ֵהיֵט֛ ֥דּו  ִלמְְְ

֨יּו  ִאם־ִיֽהְְְ יה֑וה  ר  יֹאַמ֣ ה  ָח֖ ֽכְְ ִנּוָ וְְ כּו־ָנ֛א  ָמָנֽה::      לְְ ַאלְְְ

ֽיּו::  ִיֽהְְְ ֶ֥מר  ּצֶ ּכַ ַכּתֹוָל֖ע  ימּו  ֥ ּדִ ִאם־־־־־ַיאְְְ ינּו  ּבִ֔ ַילְְְ ֶלג  ֣ ֶ ׁשּ ּכַ ִני֙ם  ָ ׁשּ ּכַ ֵאיֶכ֤ם  ֲחָטֽ

ם  ִריֶת֑ ֲא֖נּו ּומְְְ ָמֽ ִאם־־ּתְְ ֶרץ ּתֹאֵכֽלּו:: וְְ ם ֥טּוב ָהָא֖ ֑ ּתֶ ַמעְְְ ִאם־־ּתֹא֖בּו ּוׁשְְְ

ה  זֹוָנ֔ לְְ ה  ָת֣ יְְ ָהֽ ר::      ֵאיָכ֙ה  ֽ ּבֵ ּדִ יה֖וה  י  ֥ ּפִ י  ֛ ּכִ ֔לּו  ֻאּכְְ ּתְְ ֶרב  ֶח֣

ים::  ִחֽ ַרּצְְ מְְ ה  ֥ ַעּתָ וְְ ּה  ֖ ּבָ ין  ָיִל֥ ֶדק  ֶצ֛ ט  ּפָ֗ ִמׁשְְְ י  ֵלֲֽאִת֣ מְְ ֶנֱֽאָמָנ֑ה  ָי֖ה  ִקרְְְ

ֵר֙י  ַחבְְְ וְְ ים  ִר֗ ֽסֹורְְ ִיךְְְ  ַר֣ ׂשָ ִים::  ֽ ּמָ ּבַ ָמ֥הּול  ךְְְ  ֵא֖ בְְְ סָָ ִסיִג֑ים  לְְ ָהָי֣ה  ֖ךְְְ  ּפֵ סְְְ ּכַ

יב  ִר֥ וְְ ֹטּו  ּפ֔ ִיׁשְְְ ֣לֹא  ָיתֹו֙ם  מִֹנ֑ים  לְְְ ׁשַ ף  רֵֹד֖ וְְ ַֹחד  ׁש֔ ב  אֵֹה֣ ּלֹ֙ו  ּכֻ ים  ִב֔ ּנָ ּגַ

ָאדֹו֙ן יה֣וה  ם ָהֽ ֻא֤ ן נְְ ם::       ָלֵכ֗ ָמָנ֖ה ֽלֹא־־־ָי֥בֹוא ֲאֵליֶהֽ ַאלְְְ

יָבה  ֤ ָאׁשִ י:: וְְ ָבֽ ה ֵמֽאֹויְְ ָמ֖ ֽקְְ ִאּנָ י וְְ ַר֔ ם ִמּצָ ֵח֣ ל ֚הֹוי ֶאּנָ ָרֵא֑ יר ִיׂשְְְ ָב֔אֹות ֲאִב֖ צְְ

יָבה  ֤ ָאׁשִ וְְ  :: ִיךְְְ ִדיָלֽ ל־ּבְְ ּכָָ יָרה  ָאִס֖ וְְ ִיךְְְ  ִסיָג֑ ֹר  ּב֖ ּכַ ֥רֹף  ֶאצְְְ וְְ ִיךְְְ  ָעַל֔ ָיִד֙י 

הידיים המלאות  את  הנביא:  טז ַרֲחצּו  אליהם  קורא  זאת  במקום 
אני  ֵעיָני, שאותם  ֶגד  ִמּנֶ ַמַעְלֵליֶכם  רַֹע  ָהִסירּו  נקו עצמכם,  ִהַּזּכּו,  דם, 
למדו  או:  אמת.  דרך  מהי  ֵהיֵטב  ָהֵרַע.  יז ִלְמדּו  ִחְדלּו  תמיד,  רואה 
הנחמס,18  את  חזקו  ָחמֹוץ,  רּו  ְ ַאּשׁ צדק,  ט  ּפָ ִמׁשְ ְרׁשּו  ּדִ להיטיב,  איך 
או: ישרו19 את דברי החמס. לעומת גזל, חמס איננו פעולה בלתי 
חוקית אלא בלתי מוסרית,20 שכן היא הפעלת לחץ ממוני או אחר 
מצד העשירים והחזקים לשם השגת רכוש השייך לזולתם. הנביא 
לתקן  קורא  אלא  החוק,  סעיפי  אי שמירת  את  כאן  מבקר  אינו 
ייתכן שהמערכת  ַאְלָמָנה.  ִריבּו  ָיתֹום,  ְפטּו  ׁשִ את העיוות המוסרי.21 
המשפטית אינה רקובה, אלא שהיא אינה מותירה סיכוי לאנשים 

הקטנים הזקוקים לסיוע ולהגנה. 

ְכָחה, נתווכח, יֹאַמר ה'. ה' אינו בא אליכם בהאשמות  ְוִנּוָ יח ְלכּו ָנא 

כמו  ִנים,  ָ ּשׁ ּכַ ֲחָטֵאיֶכם  ִיְהיּו  ִאם   — תיקון  בהצעות  גם  אלא  בלבד, 
ינּו. אם תרצו, תוכלו לתקנם  ֶלג ַיְלּבִ ֶ ּשׁ השני, צבע אדום בוהק –22 ּכַ
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כתולעת שני –23  ימּו ַכּתֹוָלע,  הם ַיְאּדִ בתשובה. ובאותו אופן — ִאם 
טּוב   — ה'  דבר  את  ם  ַמְעּתֶ ּוׁשְ תרצו  ּתֹאבּו,  ִיְהיּו.  יט ִאם  הלבן  ֶמר  ּצֶ ּכַ
י  י ּפִ לּו, תושמדו, ּכִ ֻאּכְ ָמֲאנּו ּוְמִריֶתם — ֶחֶרב ּתְ ָהָאֶרץ ּתֹאֵכלּו.  כ ְוִאם ּתְ
ונתן  זה הצד שלו בוויכוח. הוא הציב את התנאים הללו  ר.  ּבֵ ּדִ ה' 

בידכם את אפשרות הבחירה. 

יפי המשפטים, השלמּות של  בגלל הסגנון הקלאסי של הנבואה, 
הדימויים וההקבלות המפוארות, לא תמיד שמים לב עד כמה התוכן 
שצריכה  ירושלים,  ֶנֱאָמָנה?!  ִקְרָיה  ְלזֹוָנה  ָהְיָתה  —  כא ֵאיָכה  בוטה 
להיות קרייתו הנאמנה של ה', הפכה לזונה. העיר שהייתה ְמֵלֲאִתי, 
ְך  ְסּפֵ ִחים.  כב ּכַ ה יושביה ְמַרּצְ ּה, ְוַעּתָ ט, שֶצֶדק ָיִלין, ישכון ּבָ ּפָ מלאה ִמׁשְ
ָהָיה ְלִסיִגים, חלקי מתכת פשוטה שמעורבים בכסף. בתהליך צירוף 
רגיל הסיגים מושלכים, והכסף הנקי נשמר. אצלכם התרחש תהליך 
הפוך — הכסף הפך לסיגים. ואין זה דימוי לגבי המערכת הפיננסית 
ִים. מלבד  ּמָ ּבַ יין ָמהּול  ָסְבֵאְך, המשקאות החריפים כדוגמת  בלבד. 
המהול משמשים  והיין  המזויף  הכסף  דוגמאות ממשיות,  היותן 
ַרִיְך סֹוְרִרים, בלתי  גם משלים כלליים למרמה הטבועה בכול.  כג ׂשָ
הם משתפים  בשקט  ִבים,  ּנָ ּגַ ַחְבֵרי  ְוהם  הגונים  ובלתי  ממושמעים 
ּלֹו אֵֹהב ׁשַֹחד ְורֵֹדף  פעולה עם הגנבים. המערך השיפוטי והשלטוני ּכֻ
ּפֹטּו, שהרי אין ביכולתו לשלם, ְוִריב ַאְלָמָנה  ְלמִֹנים. לכן ָיתֹום לֹא ִיׁשְ ׁשַ
הצקות,  על  מתלוננים  היתום  או  האלמנה  אם  ֲאֵליֶהם.  ָיבֹוא  לֹא 

השרים לא יוציאו צדקתם לאור.

ישראל,  על  המתנשא  ָרֵאל,  ִיׂשְ ֲאִביר  ְצָבאֹות  ה'  ָהָאדֹון  ְנֻאם  כד ָלֵכן, 

ַרי,  ִמּצָ ֵחם  או: מי שמגביה ומנשא את ישראל.24 ואלו דבריו: הֹוי ֶאּנָ
ְקָמה ֵמאֹוְיָבי, החוטאים  אנקום בהם ואז אוכל להירגע, כביכול, ְוִאּנָ
יָבה ָיִדי ָעַלִיְך לטפל בך, ְוֶאְצרֹף  הללו נחשבים כשונַאי ואויַבי.  כה ְוָאׁשִ
אחד  הוא  הּבדיל  ִדיָלִיְך.  ּבְ ל  ּכָ ְוָאִסיָרה  ִסיָגִיְך,  ניקוי את  חומר  ּבֹר,  ּכַ
נבדל  מפני שהוא  כך  נקרא  הוא  אולי  בכסף.  המעורבים  הסיגים 

י,כ,ח מופיע מספר פעמים בספר  השורש 
כט,כא(,  ב,ד;  להלן  למשל  )ראו  ישעיהו, 
והוא משמש בו בשתי משמעויות דומות: 
בתוכחה,  מדובר  חד-צדדי  הוא  כאשר 

הישפטות  פירושו  רפלקסיבי,  וכשהוא 
יחדיו, ויכוח. כאן אין מדובר רק בהיווכחות 
בעובדות, אלא גם בוויכוח, בדיון ובשיחה. 

)ראו רד"ק(.

>,יח<

כרמיל הקוצים 
 על עץ אלון,

הכנימה שממנה 
הופק צבע השני
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א קרפישעיה קהקמהרלוקאקא

ֵאָלה )שם מדעי: Pistacia(; נראה שהנביא 
מדבר על האלה הארץ-ישראלית והאלה 
שגזעו  גבוה  כעץ  הגדלות  האטלנטית 
עשויה  האלה  ומרשים.  רחב  ונופו  עבות 

גזעה  וקוטר  מ',   30 לגובה  עד  להתנשא 
יכול להגיע ל-2 מ'. שמה — וכן שמו של 
האלון — נגזר מהמלה 'אל', שמשמעותה 
היסודית היא כוח וחוזק, והיא נושאת גם 

>א, ל<

יר  ִע֣  ֙ ָלךְְְ ֵרא  ֤ ִיּקָ ן  ֲחֵרי־ֵכ֗ ַאֽ ֑ה  ִחּלָ ַבּתְְ ּכְְ ֽיֲֹעַצִ֖יךְְְ  וְְ ה  אׁשָֹנ֔ ָבִר֣ ּכְְ  ֙ ִיךְְְ ַט֙ ֹפְְ ׁשֽ

ֶ֧בר  ׁשֶ ה:: וְְ ָדקָֽ צְְְ יָה ּבִ ֶב֖ ׁשָ ה וְְ ֶד֑ ּפָ ֣ט ּתִ ּפָ ִמׁשְְְ ָי֖ה ֶנֱֽאָמָנֽה:: ִצּ֖יֹון ּבְְ ֶדק ִקרְְְ ַהּצֶ֔

ר  ֣ ים ֲאׁשֶ ֵאיִל֖ ֵי֔בֹׁשּו ֵמֽ י  ֣ ּכִ ֽלּו::  י יה֖וה ִיכְְְ ֵב֥ ֽעֹזְְ וְְ ו  ֑ ּדָ ים ַיחְְְ ִא֖ ַחּטָ ים וְְ ִע֛ ׁשְְ ּפֹֽ

ֵאָל֖ה ֹנֶבֶ֣לת  ֔יּו ּכְְ הְְְ י ִתֽ ֣ ם:: ּכִ ֽ ּתֶ ַחרְְְ ר ּבְְ ֥ ֹות ֲאׁשֶ ּנ֖ ַהּגַ ֔רּו ֵמֽ ּפְְ חְְְ ַת֨ ם וְְ ֑ ּתֶ ֲחַמדְְְ

ִני֑צֹוץ  ֔עֶֹרת ּוֽפֲֹע֖לֹו לְְ ָחסֹ֙ן ִלנְְְ ָהָי֤ה ֶהֽ ּה:: וְְ ין ָלֽ ִים ֵא֥ ר־ַמ֖ ה ֲאׁשֶ ַגּנָ֔ כְְְ ָעֶלָ֑ה ּוֽ

ה  ר ָחָז֔ ֣ ָב֙ר ֲאׁשֶ ֽה::       ַהּדָ ַכּבֶ ין מְְ ֵא֥ ו וְְ ֖ ּדָ ם ַיחְְְ ֵניֶה֛ ֲע֧רּו ׁשְְ ּוָבֽ

ים  ית ַהָּיִמ֗ ֲחִר֣ ַאֽ ָהָי֣ה ׀ ּבְְ ִם:: וְְ ָלֽ ה ִויֽרּוׁשָ הּוָד֖ ן־ָא֑מֹוץ ַעל־יְְ ָי֖הּו ּבֶ עְְְ ׁשַ יְְ

ָנֲֽה֥רּו  וְְ ָב֑עֹות  ִמּגְְ א  ֖ ָ ִנׂשּ וְְ ים  ָהִר֔ ֶהֽ ֣רֹאׁש  ּבְְ ית־יהו֙ה  ֽ ּבֵ ַה֤ר  ה  ֶי֜ ִיֽהְְְ ָנ֨כֹון 

ב 

ָבִראׁשָֹנה,  יָבה ׁשְֹפַטִיְך ּכְ בתהליך ההיתוך מהמתכת היקרה.  כו ְוָאׁשִ
ֵרא  ה. ַאֲחֵרי ֵכן ִיּקָ ִחּלָ ַבּתְ ְוֹיֲעַצִיְך, הממלאים בך תפקידי הנהגה שונים ּכְ
ֶדק, כפי שבעבר הצדק לן בך,25 ותוכלי להיקרא  ָלְך — ירושלים, ִעיר ַהּצֶ
שוב ִקְרָיה ֶנֱאָמָנה כמו שהיית בעבר, כאמור לעיל.  כז ִצּיֹון ּבעשיית 

ֶביָה ישובו לבנותה26 באמצעות ְצָדָקה. ֶדה, ְוׁשָ ּפָ ט ּתִ ּפָ ִמׁשְ

י  ו יבוא. ושאר עְֹזֵבי ה' ִיְכלּו עמהם.  כט ּכִ ִאים ַיְחּדָ ִעים ְוַחּטָ ֶבר ּפֹׁשְ כח ְוׁשֶ

הֵאָלה,  מאילנות  ֵמֵאיִלים,  תתבדו  כאשר  הללו,  החוטאים  ֵיבֹׁשּו 
רּו,  ְוַתְחּפְ ם.  ֲחַמְדּתֶ ר  ֲאׁשֶ כוח27  מבעלי  או:  זרה,  לעבודה  ששימשו 
או  זר29  לפולחן  אתכם  ששימשו  מהגנים  ּנֹות,  ֵמַהּגַ תתביישו28 
ם. בכמה מקומות בספר מופיע הרעיון שעולם  ַחְרּתֶ ר ּבְ לתענוגות ֲאׁשֶ
ִתְהיּו  י  ערך.30  ל ּכִ חסרי  דברים  ועל  מותרות  על  מושתת  החטא 
עץ  היא  האלה  נובלים.  שעליו  אָלה  עץ  כמו  ָעֶלָה,  נֶֹבֶלת  ֵאָלה  ּכְ
במערומיו  נשאר  כשהוא  אולם  בלבלובו,  ומרשים  מפואר  גדול, 
חוזר  זה  דימוי  גם  עלוב.  נראה  הוא  עליו,  נשירת  לאחר  בחורף, 
גידוליה  ָלּה, וכל  ֵאין  ַמִים  ר  ֲאׁשֶ ה, כגן  וְּכַגּנָ ומופיע בדברי ישעיהו.31 
מתייבשים.  לא ְוָהָיה ֶהָחסֹן, גבעולי הפשתן הקשים32 ִלְנעֶֹרת, רסיסי 
הפשתה שנשארו לאחר שהכינו ממנה חוטים. יש שעושים מרסיסים 
ּופֲֹעלֹו,  בערה.  חומר  להיות  היא  היחידה  פקעות, שתועלתן  אלו 

ביאור 

מי שעשאו, יהיה ְלִניצֹוץ, ומכיוון שהנעורת דליקה מאוד — ּוָבֲערּו 
ה. ו, ְוֵאין ְמַכּבֶ ֵניֶהם — החסון והנעורת33 ַיְחּדָ ׁשְ

החזון הקודם, שהכיל תוכחות קשות ונוקבות, התייחס במפורש לירושלים שבימי ישעיהו. 
גם בחזון שלפנינו, הפונה אף הוא אל יהודה וירושלים שבהווה, נאמרו דברי תוכחה, אך 
הוא כולל גם נבואות בהיקף עולמי המכוונות אל העתיד לבוא. בכך מתגלה מיד המתח 

שבין ההיבט המקומי לבין זה הכלל-עולמי בדברי ישעיהו.1

בחלקו הראשון של העניין מופיעה לראשונה נבואה בעלת גוון אוניברסלי מובהק, ועם 
תורה  כמקור  הימים  באחרית  ה'  בית  הר  של  העולמית  מרכזיותו  בה  מתוארת  זאת 
וצדק לעולם. ייתכן שזוהי הנבואה הפרוגרמטית הכוללת הראשונה של נבואות ישעיהו 
שנכתבו, אבל אין הדבר הכרחי. כיוון שסדר הנבואות אינו כרונולוגי, אפשר שנבואה 

זו נאמרה מאוחר יותר.

בהמשך העניין מדובר על מפלה גדולה שתתרחש קודם גילוי כבוד ה' בעולם. יהודה 
וירושלים אינם מתנהלים כיאות, ויש לערוך עם העם חשבונות של תיקון בטרם תושלם 

הגאולה. רק כאשר יבוער הרשע מירושלים, והיא תתקדש, היא תהיה אור לגויים.2

בחלק האחרון, המכיל דברי נחמה, חוזר הנביא למה שפתח בו — תיאור ירושלים והר 
ציון באחרית הימים.

בראש הנבואה השנייה מופיעה כותרת זהה לכותרתה של הנבואה 
ְיהּוָדה  ַעל  ָאמֹוץ  ן  ּבֶ ְעָיהּו  ְיׁשַ ָחָזה  ר  ֲאׁשֶ ָבר  ב  א ַהּדָ פרק   — הראשונה 

ם.  ָלִִ ִוירּוׁשָ
ַאֲחִרית ַהָּיִמים. אין מדובר כאן בתאריך מסוים, אלא בביטוי  ב ְוָהָיה ּבְ

יעבור  העולם  כאשר  בעתיד,  שיתרחש  ממושך  לעידן  המתייחס 
א  ְוִנּשָׂ ֶהָהִרים,  רֹאׁש  ּבְ ית ה'  ּבֵ ַהר  ִיְהֶיה  ומכונן  ָנכֹון, מתוקן  תמורות.3 
ָבעֹות. ההר המוכר מן ההווה, עתיד להתרומם ולגבוה עוד, כמו  ִמּגְ
שאפשר להתרשם מהאמור בנבואות אחרות.4 ההר יבלוט בעליונותו 
רק  יהיה  לא  ה'  בית  הר  ַהּגֹוִים.  ל  ּכָ ֵאָליו  ְוָנֲהרּו  ההרים.  שאר  על 

פרק א

גילוי כבוד 
ה' ומשפטו 

בעתיד
פרקים ב–ד

קלקול המשפט

לעבודה  דתית. האלה שימשה  משמעות 
ולהלן  ו,יג  יחזקאל  ד,יג;  )ראו הושע  זרה 
 נז,ה(. גם בימינו ישנם עצי אלה המקודשים 

לערבים.

ִּכי  לפסוק  הצמוד  ֹנֶבֶלת,  ְּכֵאָלה  הביטוי 
ֵיבֹׁשּו ֵמֵאיִלים ֲאֶׁשר ֲחַמְדֶּתם, רומז כנראה 
לעץ רענן של עבודה זרה שסופו להכזיב 

כמותה. 

העולם העולם

אלה בשלכת
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