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הקדמה4

"ַנֲחמּו ַעִּמי"

ברגע בו מילותיו של הנביא ישעיה הושמעו לנו בראשונה, הן נחרטו והוטמעו בתוך 
מבחינת  רק  לא  כבד  משא  עימן  הנושאות  נשכחות,  בלתי  מילים  הן  אלו  מצפוננו. 
" 'ה' איתנו' "  בתוכן:  הצפונות  וההבטחות  התקווה  מבחינת  גם  אלא  משמעות 
)ישעיה ז', 14(," ִּכי־ֶיֶלד יַֻּלד־ָלנּו, ֵּבן ִנַּתן־ָלנּו " )ישעיה ט', 5(, " ָּכל־ֶּגיא ִיָּנֵׂשא, ְוָכל־ַהר ְוִגְבָעה 
ָעָליו,  ְׁשלֹוֵמנּו  מּוַסר  ֵמֲעֹוֹנֵתינּו;  ְמֻדָּכא  ִמְּפָׁשֵענּו,  ְמֹחָלל  ְוהּוא   “ )ישעיה  מ', 4(,   " ִיְׁשָּפלּו 

ּוַבֲחֻבָרתֹו ִנְרָּפא־ָלנּו׃ " )ישעיה נ"ג, 5(.
יוצרות  חלשות  מילים  למרחק.  שנשמעים  הדים  מראות,  תמונות,  יוצרות  מילים 
מראות  יוצרות  ומחושבות  מעודנות  חזקות,  מילים  אך  ומטושטשים,  חלשים  מראות 
חזקים וברורים. הדבר מסביר מדוע מילותיו של ישעיה מדברות אלינו בצורה כה חדה 

וברורה, אפילו לאחר 2700 שנה.
ביצירתו הספרותית, המתארת עבד העובר סבל וייסורים )למשל ישעיה נ''ב, 13 - נ''ג, 12(, 
הישנה.  בברית  למצוא  שניתן  המשיח  של  ביותר  המקורבת  התמונה  את  ישעיה  מתאר 

עובדה זו מספיקה לבדה בכדי להצדיק את כינויו כ "נביא הבשורה".
כבש את  לפני שהמלך הפרסי  שנה  וחמישים  כורש, מאה  לגבי  לכך, תחזיתו  בנוסף 
במציאות  שהתרחש  מה  את  רבה  כה  במידה  תואמת  מ''ד, 28 - מ''ה, 6(  )ישעיה  בבל 
מתקופה  שני"  "ישעיה  ידי  על  נכתב  הספר  רוב  כי  טוענים  מהמלומדים  חלק  כי  עד 
מאוחרת יותר - טענה חסרת בסיס מאת אלה אשר אינם יכולים לראות מבעד לגבולות 

האינטלקטואליים העקשים של הדימיון האנושי.
 בעזרת תערובת מיוחדת במינה של מראות חדים, ספרות בעלת מקצב ואיזון שאין 
שווים לה, ניגודים דרמטיים שמזכירים מנגינות מאת בטהובן ומארג עשיר של נושאים 
מעמיקי מחשבה הנגלים בצורה מתוחכמת, הדרגתית ומתפתח אט אט במהלך הקריאה, 
ספרו מלא ההשראה של ישעיה הוא כלי ספרותי ראוי להכוונת המחשבות שלנו לנושאים 
נעלים יותר מנושאים ארציים, באותה מידה שהשמיים נעלים מעל הארץ )ישעיה נ"ה 9(. 
אפילו בתרגום לשפות אחרות, אותם משחקי לשון מעוררי ההערכה בעברית, מאבדים 
את ערכם הלשוני.  לספר ישעיה קיימים רק מעט "עמיתים" המשתווים לו בהיסטוריה 

הספרותית החילונית או הדתית.
אנו מכירים את דבריו, את ביטויו הספרותיים והאומנותיים, המרגשים והחזקים, 
אך האם אנחנו מכירים את האיש ישעיה ואת העולם בו הוא כתב, התפלל וניבא? כזמן 
זו תקופה  בו בדיוק עלה לשיא כוחו שליטה האכזר של האימפריה האשורית, הייתה 
יהודה, העם הנבחר, המשיכו לשקוע  וכדי להוסיף על הצרה, אנשי  נחרצת.  של סכנה 
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עמוק יותר ויותר בחולשתם המוסרית. חמדנות ומצוקה מילאו את הרחובות. במאבקם 
לעושר או הישרדות, שאף חלק מהעם את האדים הממכרים של אפוריית שווא בעוד 
החלק האחר דעך בייאוש. בתקווה לשמר את זהות עמו על ידי קריאה למיעוט לצאת 
בורא  ישראל,  קדוש  לאלוהיו,  לחזור  לעם  זעק  ישעיה  חי,  הוא  בו  ההכחשה  ממצב 
השמיים והארץ, האחד שהכיר את שמם והבטיח להצילם מאש סכנה אם רק יסכימו 

להקשיב - ולציית.
ישעיה ייעץ למלכים. בעת שקו ההגנה הזעיר של עם ישראל הוקף בצבאות האשורים, 
וחוזקה בלב המלך חזקיה  ישעיה אשר הפיחו תקווה  היו אלו מילותיו הנבואיות של 
לקבלת נס שיציל את ירושלים )ישעיה ל''ו, ל''ז(. אם העיר הייתה נופלת במלחמה זו ולא 
בקרב נגד הבבלים כמאה שנה מאוחר יותר, התקנות האשוריות בדבר העמים הנכבשים 
והפצתם לכל עבר היו מעלימות את הזהות הלאומית של יהודה. כלומר, לא היה נשאר 

עם יהודי שממנו עתיד לצאת המשיח - מושיע העולם.
ברבעון שלפנינו אנחנו מתמקדים בישעיה, בדבריו, בתקופה בה חי, בתלאות שעבר 
כנביא ובעיקר באלוהיו, באלוהים אשר גם אז וגם היום קורא בקול גדול "ַאל־ִּתיָרא ִּכי 

ְגַאְלִּתיָך, ָקָראִתי ְבִׁשְמָך ִלי־ָאָּתה׃" )ישעיה מ''ג 1(.

ד"ר רוי גאיין, עוסק כמרצה בכיר לעברית מקראית בסמינר לימודי התאולוגיה של 
אדוונטיסטים שומרי-שבת בקמפוס אוניברסיטת אנדריו'ס במישיגן.
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שיעור מספר 1*
26 בדצמבר - 1 בינואר

משבר זהות
שבת אחר הצהריים

קראו את הפסוקים הבאים לקראת שיעור השבת השבועי: ישעיה א 1-9, ישעיה 
א', 10-17, ישעיה א', 18, ישעיה א', 19-31, ישעיה ה, 1-7.

ַּכֶּׁשֶלג  ַּכָּׁשִנים  ֲחָטֵאיֶכם  ִאם־ִיְהיּו  ְיהָוה;  יֹאַמר  ְוִנָּוְכָחה  "ְלכּו־ָנא  לשינון:  פסוק 
ַיְלִּבינּו, ִאם־ַיְאִּדימּו ַכּתֹוָלע ַּכֶּצֶמר ִיְהיּו׃ " )ישעיה א', 18(

אבודים בארץ שכחה. אם אתם נוסעים באירלנד לאורך כביש כפרי צר, צמחייה 
בכל כיוון אליו תביטו, יכול מאוד להיות שתתקלו בדרך בעדר של פרות החוסם 
את דרככם בשובו הביתה לאחר יום ארוך במרעה. גם אם לא מלווה אותן עובד 
חווה, בסופו של כל יום הן ישובו חזרה לאסם של הבעלים שלהן. הן יודעות את 

אבוסו של בעליהן, הן יודעות לאן, ולמי, הן שייכות.
לא  אולי  הוא  אמא!"  את  "איבדתי  וצועק  לאיבוד  הולך  בחנות  קטן  ילד  אם 
בין המון האמהות  גם  נמצאת אמא שלו, אבל  או איפה  נמצא,  הוא  יודע איפה 

המטיילות באותה חנות, הוא יזהה את אמו ללא כל קושי.
עצוב לומר כי לעומת הפרות האיריות בסיפור )ואף לא נתחיל לדבר על מקרה 
הילד הקטן( אנשי יהודה שכחו שהם שייכים לה', אדוניהם השמיימי, וכך איבדו 
ָיַדע  ִבי׃  ָּפְׁשעּו  ְוֵהם   ְורֹוַמְמִּתי,  ִּגַּדְלִּתי  "ָּבִנים  זהותם האמיתית כעם הברית.  את 
ׁשֹור  ֹקֵנהּו, ַוֲחמֹור ֵאבּוס ְּבָעָליו; ִיְׂשָרֵאל לֹא ָיַדע, ַעִּמי לֹא ִהְתּבֹוָנן׃" )ישעיה א', 2,3(

השבוע נביט בעבודתו של ה' ומאמציו להשיב את עמו חזרה אליו.

*לימדו את השיעור השבועי לקראת שבת ה-2 בינואר.



7 יום ראשון / 27 בדצמברשיעור 1

"ִׁשְמעּו ָׁשַמִים" )ישעיה א, 1-9(
ספר ישעיה פותח במבוא קצר המזהה את המחבר )"ֶבן־ָאמֹוץ"(, מקור המסר הכתוב 
)"ֲחזֹון"( ונושא הספר )יהודה ועיר בירתה ירושלים במהלך שנות מלכותם של ארבעה 
מלכים(. הנושא מזהה גם כן את קהל היעד העיקרי של ישעיה כאנשי ארצו בתקופה 

שבה הוא חי. הנביא דיבר אליהם בנוגע למצבם המוסרי וגורלם העתידי.
אזכור המלכים ששלטו במהלך תקופת פועלו של ישעיה מחדד עבורנו את אופיו של 
הקהל אליו דיבר הנביא וקושר את הספר לאירועים היסטוריים ופוליטיים של תקופה 
הימים  ובדברי   15-20 ב'  במלכים  הכתוב  אל  אותנו  מפנה  זו  זמן  מסגרת  מסוימת. 

ב כ"ו - ל"ב.
2. מהי מהות המסר? מה ה' מנסה להעביר לנו דרכו? כיצד אנחנו  קרא את ישעיה א, 
יכולים להבחין באותו רעיון מתממש במהלך היסטוריית האנושות? האם ניתן לומר אותם 

דברים גם על הקהילה המשיחית כיום? הסבר את תשובתך.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

שימו לב באילו מילים הנביא ישעיה נעזר בתחילת דבריו: "ִׁשְמעּו ָׁשַמִים ְוַהֲאִזיִני ֶאֶרץ" 
)פסוקים לקריאה נוספת בנושא: דברים ל', 19, ל"א, 28(. ה' לא מנסה לרמוז שהשמיים 
והארץ עצמם יכולים באמת לשמוע ולהבין אותו, כי אם מילים אלו נועדו להשמת דגש 

על הרעיון המרכזי.
בתקופה העתיקה, כאשר מלך במזרח הקרוב, למשל שליט באימפריה החתית, כרת 
פוליטית עם שליט חלש ממנו הוא היה משתמש באלים כעדים לברית במטרה  ברית 
המלכים  מלך  כאשר  זאת,  לעומת  ודאי.  באופן  ותוענש  תובחן  הפרה  כל  כי  להדגיש 
הנעלה מכל כרת ברית עם בני ישראל בימי משה, הוא לא השתמש באלים אחרים כעדיו. 
כאל האחד והיחיד הוא קרא במקום זאת לשמים ולארץ כדי למלא את תפקיד העדים 

)עיין גם בדברים ד', 26(.

הן  ציין מה  יהודה.  בשורות למטה את חטאי  1-9. סכם  א',  ישעיה  בקפידה את  קרא 
ההשלכות הנוצרות בעקבות חטאים אלו. על מה הואשמה יהודה, ומה קרה עקב אשמתה? 

ועם כל זאת, מהי התקווה המוצגת לנו בפסוק 9?
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________



שיעור 81 יום שני / 28 בדצמבר

פולחן רקוב )ישעיה א 10-17(
ועמורה? מהו  10. מדוע לדעתך הנביא השתמש בדימוי של סדום  קרא את ישעיה א', 

המסר שה' ניסה להעביר?__________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

קרא ישעיה א', 11-15. מה ה' אומר לעם? מדוע ה' דחה את עבודת הקודש שהעם הציע 
______________________________________________________________________________________________________________________________________ לו?
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

במילים  ָמֵלאּו";  ָּדִמים    " בתפילה-  השמיימה  והושאו  זבחים  שהציעו  ידיים  אותן 
)ישעיה א, 15  לאחרים  שגרמו  והעושק  האלימות  באשמת  עמוסות  היו  אחרות, 
ישעיה נ"ח, 3,4(. על ידי היחס המבזה כלפי החברה שלהם עצמה הם הראו זלזול במגנו 

של כל עם ישראל, שהרי חטאים כלפי אנשים אחרים שווים לחטאים כלפי ה'.
ידוע כי ה' בעצמו הוא אשר ייסד את מערכת הפולחן ועבודת הקודש )ויקרא א - ט"ז( 
אבל   ,)10-11 ח,  )מלכים א  אלה  לכל  המתאים  כמקום  בירושלים  המקדש  את  ועיצב 
הפולחנים נועדו לעבוד כחלק מהברית שה' עשה עם אנשיו. זו הייתה ברית ה' עם ישראל 
שם  שנעשו  ותפילות  פולחנים  לכן,  במשכן/במקדש.  בקירבם  לשהות  לו  שאיפשרה 
נחשבו ברי תוקף רק אם ביטאו נאמנות לה' ולברית שכרת עם העם. אנשים אשר הציעו 
קורבנות אך לא חזרו בתשובה ממעשיהם הרעים כלפי אנשי החברה קיימו פולחני שקר, 
כך שקורבנותיהם לא רק שאינם ברי תוקף- כי אם נחשבים כחטאים! מעשי הפולחן 

אמרו עליהם כי הם נאמנים, אך התנהגותם הוכיחה כי הם שברו את הברית עם ה'.

קרא ישעיה א', 16,17. מה ה' מצווה על אנשיו לעשות? כיצד פסוקים אלו, בהקשר בו 
יכולים  אנו  מסר  איזה   ?23-28 כ"ג,  מתי  בספר  ישוע  של  לדבריו  במקביל  באים  נכתבו, 

לקחת לעצמנו כיום מתוך פסוקים אלו, בהתחשב בהקשר בו נכתבו?
___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________
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טיעון הסליחה )ישעיה א', 18(
קרא ישעיה א', 18. לאחר קריאה חוזרת, כתוב מה אתה מאמין שה' מנסה לומר בפסוק 

)קרא גם כמה מהפסוקים הקודמים כדי להבין את ההקשר(.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

ה' הציג הוכחה חותכת לכך שאנשי יהודה, הנאשמים, אכן נמצאים אשמים בהפרת 
פנייה   .)17  ,16 א',  )ישעיה  והוא פנה אליהם בדרישה לתיקון   ,)2-15 א',  )ישעיה  חוזה 
דין  גזר  בעל  פושע  לזרז  לטרוח  למה  הכל,  אחרי  תקווה.  עודנה  ישנה  כי  משמעה  זו 
מוות לשנות את דרכיו? כיצד יכול אסיר שגורלו נחרץ לחשוב על מעשים כמו" ַאְּׁשרּו 
ְיהָוה"  יֹאַמר  ְוִנָּוְכָחה  "ְלכּו־ָנא  ה' אומר   ַאְלָמָנה"? אך כאשר  ִריבּו  ָיתֹום,  ִׁשְפטּו  ָחמֹוץ; 
עדיין  להגיע להבנה עם העם שלו,  עדיין מעוניין  )ישעיה א', 18(, אנחנו מבינים שהוא 
מעוניין לגרום להם לחזור בתשובה ולסור מדרכיהם הרעות, ואין זה משנה כמה עמוק 

היו שקועים במעשיהם אלה.
ה' אומר להם שחטאיהם האדומים צריכים להפוך ללבנים. מדוע החטאים מוצגים 
האשמים  ידי  מלאות  שבו  הדם(  )אשמת  הדם  צבע  הוא  שאדום  מכיוון  כאדומים? 
)ישעיה א', 15(. בניגוד לאדום, לבן הוא צבע הטוהר, היעדר האשמה. בפסוק זה ה' מציע 
לשנות אותם. זהו הסגנון הלשוני בו השתמש המלך דוד בזעקתו לה' לקבל סליחה על 
חטאו בלקיחת בת שבע והריגת בעלה )קרא תהלים נ"א, 9,16(. בישעיה א', 18, טיעונו 

של ה' הוא הצעה לקבל את סליחתם של אנשיו!

כיצד הצעתו של ה' לקבל את סליחת אנשיו משמשת כטיעון עבורם לשנות את דרכיהם? 
_________________________________________________________________________ השווה בין ישעיה א', 18 וישעיה מ"ד, 22.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

כעת אנו מבינים את מטרת מילות התוכחה החדות של ה' כלפי אנשיו. הן לא נמסרו 
במטרה לדחות אותם, כי אם להחזיר אותם חזרה אליו. הצעתו לקבלת סליחה הוא 
מוסרית  מבחינה  עצמם  לטהר  לאנשיו  המתמדת  בפנייתו  התומך  האדיר  הטיעון 
)ישעיה א', 16, 17(. סליחתו מאפשרת את מהפכם  בעזרת כוחו הגדול. כאן אנו רואים 
את זרעי "הברית החדשה" המתוארת בנבואה בירמיה ל"א, 31-34, בה הסליחה מהווה 
את יסוד מערכת היחסים מחדשת הלב עם ה’. אנחנו מתחילים את דרכנו בצבע האדום, 
כבעלי חוב שלעולם לא נוכל לפדות. מתוך המקום הענו בו אנו מקבלים על עצמנו את 

ההבנה כי אנחנו זקוקים לסליחה, אנחנו מוכנים לקבל כל דבר שיש לה' לתת לנו.
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לאכול או להיאכל )ישעיה א', 19-31(
קרא ישעיה א', 19-31. איזה מוטיב, אשר חוזר על עצמו פעמים רבות במקרא, מופיע כאן?
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________

ה'  רצון  את  לעשות  בוחר  העם  אם    :  19,20 א',  ישעיה  של  הלוגי  למבנה  לב  שימו 
ולהיות ממושמעים אליו, אז הם  יאכלו מטוב הארץ. ולהפך, אם הם מסרבים להצעתו 
ידי החרב  על  יאכלו  אז הם   כנגדו,  למרוד  ומחליטים  ולהשתקם  לקבל את סליחתם 
ברכה  בתוכם  מכילים  אלה  פסוקים  שקראנו,  כמו  בידיהם.  הבחירה  )ישעיה א', 20(. 

וקללה מותנים.
ישעיה א מדגיש ומיישם את מילותיו של משה הכתובות בספר דברים ל', 19,20 כאשר 
ַהַחִּיים  ְוֶאת־ָהָאֶרץ,  ֶאת־ַהָּׁשַמִים  ַהּיֹום  ָבֶכם  "ַהִעיֹדִתי  ישראל:  עם  עם  הברית  נכרתה 

ְוַהָּמֶות ָנַתִּתי ְלָפֶניָך, ַהְּבָרָכה ְוַהְּקָלָלה;".

הבט בדבריו של משה. שים לב שאין בהן שטח אפור. יש חיים או מוות, ברכות או קללות. 
למה לפי דעתך יש לנו רק בחירה אחת מתוך שתיים? למה לא יכולה להיות פשרת ביניים?
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

במילים אלו מסכם משה את סדרת האזהרות, ברכות וקללות המוכללות בהתהוות 
הברית בספר דברים כ"ט - ל )השווה עם ויקרא כ"ו(.

)דיברות(  )2( תנאים  )1( חזרה על מעשיו של ה' לטובת העם,  מרכיבי הברית הינם: 
אותם צריך לקיים כדי לתחזק את הברית, )3( פנייה לעדים ו)4( ברכות וקללות במטרה 

להזהיר את העם לגבי ההשלכות של הפרת תנאי הברית.
מלומדים מצאו כי מרכיבים אלו מופיעים באותו הסדר בהסכמים פוליטיים עם עמים 
אחרים, למשל עם החתים. על כן השתמש ה' במתכונת זו, שהעם כבר מכיר ומבין, כדי 
לכרות את הברית ולהביא את העם להבנה עמוקה של טבע והשלכות מערכת היחסים 
ההדדית אליה הוא בחר להיכנס. התגמול הפוטנציאלי של הברית עצום בגודלו, אך אם 

עם ישראל יפר את ההסכם הוא ירד לשפל הגדול ביותר שאליו יכל לרדת.

כפי  וקללות  ברכות  של  העיקרון  את  חווית  כיצד  מאמין,  כאדם  שלך  האישית  בחוויה 
__________________________________________________________________________________ שהוא מופיע בקטע שקראנו למעלה?
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
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שירה מנבאת רעות )ישעיה ה', 1-7(
קרא את השיר בפסוקים המוזכרים למעלה. מהי משמעות המשל?________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

גורם  הוא  בעזרת המשל,   .7 בפסוק  בסוף,  רק  ה' מסביר את המשמעות של המשל 
לאנשים להסתכל על עצמם בצורה אובייקטיבית וכך חושף בפניהם את מצבם האמיתי. 
ה' השתמש בגישה זו בצורה יעילה עם המלך דוד )קרא שמואל ב י"ב, 1-13(. זהו שיר 
)"ִׁשיַרת ּדֹוִדי"(, דבר המציג כבר בראשית את המוטיב של ה' כלפי אנשיו ואת  אהבה 
אופיו האוהב שמהווה את בסיס מערכת היחסים שלו עם העם )1 ליוחנן ד, 8(. ה' מצפה 

לתגובה של אהבה בחזרה, אבל במקום "ענבים" הוא מקבל "ְּבֻאִׁשים" .

מה היא כוונתו של ה' בישעיה ה 4: " ַמה־ַּלֲעׂשֹות עֹוד ְלַכְרִמי, ְולֹא ָעִׂשיִתי  ּבֹו"?
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

ְלַכְרִמי;  ֹעֶׂשה  ֲאֶׁשר־ֲאִני  ֵאת  ֶאְתֶכם,  אֹוִדיָעה־ָּנא  "ְוַעָּתה  ה' מצהיר:  בפסוקים הבאים 
ָהֵסר  ְמׂשּוָּכתֹו ְוָהָיה ְלָבֵער, ָּפֹרץ ְּגֵדרֹו ְוָהָיה ְלִמְרָמס׃  ַוֲאִׁשיֵתהּו ָבָתה " )ישעיה ה, 5,6(.

כאשר אנחנו חוטאים, ה' לא מתנתק מאיתנו באופן מיידי על ידי הסרת הגנתו והריסתנו 
כליל. הוא נותן לנו בסבלנות רבה את ההזדמנות לקבל סליחה )קרא 2 לפטרוס  ג', 9(. 
הוא לא מתנתק מאדם שמגיב להצעה שלו, והוא ממשיך לפנות כל עוד יש תקווה לקבל 
תגובה. הוא לא מקבל את ה-"לא" כתשובה, מכיוון שהוא יודע שאנחנו יהירים וטועים 
בעקבות החטא. אבל אם מאמציו לא נענים, הוא מכיר סופית בבחירה שלנו ונותן לנו 

להישאר בדרך בה בחרנו ) קרא התגלות כ"ב, 11(.
אם אנחנו דוחים בקביעות את פניותיו של ה' דרך רוח הקודש, אנחנו עלולים בסופו 
זה  גב למשיח  31,32(. להפנות  י"ב,  )מתי  בנקודת אל חזור  יום למצוא את עצמנו  של 
מסוכן )אל העברים ו', 4-6(. יש גבול לכמה שה' יכול לעשות, שכן הוא מכבד את הבחירה 

החופשית שנתן לנו.

הביטו ברעיון שנמצא בישעיה ה 4, בנוגע לשאלה  "ַמה־ַּלֲעׂשֹות עֹוד ְלַכְרִמי, ְולֹא ָעִׂשיִתי  
ּבֹו" וחישבו עליו בהקשר למשיח הצלוב, בהקשר לבחירה של ה' להקריב את עצמו עבור 
יכול  היה  עוד  מה  השמיימי.  החוק  בהפרת  אשמתנו  את  בשרו  ידי  על  ולשלם  חטאינו 
להיעשות בשבילנו, יותר ממה שהוא עשה על מזבח הצלב? כיצד חשיבה על משמעות קרבן 

המשיח נותנת לנו ביטחון לישועה ורצון לחזור בתשובה ולשנות את דרכינו?
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המתיימרים  "האנשים  כתבה:  וייט  אלן   ,4 א  לישעיה  בהקשר  למחשבה:  נקודות 
להיות אנשי ה' הפרידו עצמם מה', איבדו את חוכמתם והסליפו את הבנתם. הם לא 
הצליחו להביט רחוק; הם שכחו כי טוהרו מחטאי העבר. הם נעו בחוסר נחת וביטחון 
חייהם  של  והאושר  ההבטחה  החופש,  זיכרון  את  ממוחם  להשכיח  בניסיון  בחשכה, 
הקודמים. הם הכניסו עצמם עמוק לכל סוגי שגעונות היהירות והפזיזות, ומיקמו עצמם 
עליהם.  הכבידה  שכבר  האשמה  את  העמיקו  רק  וכך  ה',  של  העליונה  להשגחה  כנגד 
הם הקשיבו לטענות המאשימות של השטן כנגד האופי השמיימי והציגו את ה' כנטול 

.)The SDA Bible Commentary vol. 4, p. 1137( "רחמים וסליחה

שאלות לדיון:
איך אתה יכול "לשטוף עצמך"? מהי משמעות הביטוי? )קרא אל הפיליפים ב,  12,13(  .1

כיצד ישוע מאמץ, מרחיב ומיישם את השירה על כרם הענבים?  .2
ללמוד  יכולים  אנחנו  9-19(. מה  כ,  לוקס   ,1-12 י"ב,  33-45, מרקוס  כ"א,  )מתי   

מהסיפור לגבינו כאדוונטיסטים שומרי שבת?
מתרחש  מה  שלנו?  בחיים  יוצר  שהוא  והמהפך  ה'  של  סליחתו  בין  הקשר  מהו   .3
מיהו  לדעת  חשוב  ולמה  המהפך?  ואז  הסליחה  או  הסליחה,  ואז  המהפך  קודם, 

הראשון?
להשגחה  "כנגד  עצמם  מיקמו  אנשים  כי  כותבת  ווייט  ג'.  למעלה,אלן  בציטוט   .4

העליונה של ה' ". מה הכוונה?

סיכום: כאשר אנשי ה' שוכחים ממנו ומתייחסים לברכותיו כדבר מובן מאליו, הוא 
מזכיר להם כי עליהם מוטלת האחריות לשמור על הברית עימו. ברחמים גדולים, הוא 
מצביע על המצב המוסרי שלהם, מזהיר מפני ההשלכות ההרסניות של עזיבת ההגנה 

שהוא מציע להם ומאיץ בהם להרשות לו לרפא ולטהר אותם.
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שיעור מספר 2*                                                                                                                         
2 בינואר - 8 בינואר

משבר הנהגה
שבת אחר הצהריים

 ;1-4 ו',  ישעיה  השבועי:  השבת  שיעור  לקראת  הבאים  הפסוקים  את  קראו 
ישעיה ו', 5-7; ישעיה ו', 8;ישעיה ו', 9-13.

פסוק לשינון: "ִּבְׁשַנת־מֹות ַהֶּמֶלְך ֻעִּזָּיהּו, ָוֶאְרֶאה ֶאת־ֲאֹדָני ֹיֵׁשב ַעל־ִּכֵּסא ָרם ְוִנָּׂשא; 
ְוׁשּוָליו ְמֵלִאים ֶאת־ַהֵהיָכל׃ " )ישעיה ו', 1(.

כאשר שאלו תלמידיו מה מאפיין הנהגה טובה, קונפוציוס ענה: " 'מספיק מזון, 
מספיק נשקים וביטחון העם הפשוט'.

'נאמר ולא הייתה לך ברירה אלא לוותר על אחד, איזה  'אבל', שאל התלמיד, 
מהשלושה היית בוחר?'
'נשקים', ענה קונפציוס.

אחד  על  גם  לוותר  מוכרח  והיית  נאמר  'אבל  בעקשנות:  המשיכו  תלמידיו 
מהשניים הנותרים, מה היית בוחר'?

קונפציוס ענה: 'מזון. הרי שכבר מזמנים קדומים, רעב היווה מנת חלקם של רוב 
האנשים, אבל עם שלא סומך על מנהיגיו אבוד ממילא'

ענה,  הוא  אזרחות",  חיי  "ניסיתי  זאת.   ,)Edited by Michael P. Green, 16-15(
"אך לא קיימת אף הנהגה שם בחוץ".

השבוע נביט במשבר ההנהגה של יהודה והתוצאות המצערות שנבעו ממנו.

*למד את השיעור השבועי לקראת שבת ה-9 בינואר.
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המלך מת. יחי המלך!
ישעיה ו', 1 מדבר על מות המלך עוזיהו. קרא דברי הימים ב כ"ו וענה על השאלה הבאה: 

_________________________________________________________________________________________ מהי חשיבות מות המלך עוזיהו?
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

קיימות נקודות מבט שונות בהקשר למוות של המלך.
1. למרות שתקופת מלכותו של עוזיהו הייתה ארוכה ומשגשגת", ּוְכֶחְזָקתֹו, ָּגַבּה  ִלּבֹו 
כאשר  ה'.  בהיכל  קטורת  להקטיר  ניסה  והוא   )16 כ"ו,  )דברי הימים ב   " ַעד־ְלַהְׁשִחית 
הכוהנים ניסו בצדק לעצור בעדו מכיוון שלא היה מוסמך לעשות כן כצאצאיו הכוהנים 
של אהרון ) דברי הימים ב כ"ו, 18(, המלך זעם. ברגע זה, כאשר המלך סירב לקבל כל 
ַהָחְפׁשּות  ֵּבית  ַוֵּיֶׁשב  "ַעד־יֹום  מֹותֹו,  נשא  ה' הכה אותו מיידית בצרעת אותה  תוכחה, 
ִנְגַזר ִמֵּבית ְיהָוה" ) דברי הימים ב כ"ו, 21(. כמה אירוני העובדה  )ַהָחְפִׁשית( ְמֹצָרע, ִּכי 
שישעיה ראה חזון של המלך הטהור, הנצחי והשמיימי בביתו/ בהיכלו באותה השנה 

שהמלך הבלתי טהור מת!
קדושה,  לידי  להגיע  בחוזקה  ניסה  עוזיהו  לישעיה.  עוזיהו  בין  בולט  הבדל  ישנו   .2
ישעיה  זאת,  לעומת  וקדושה.  טהרה  בחוסר  סיים  ולכן  )גאווה(  נכונה  הלא  ומהסיבה 
איפשר לקדושת ה' לגעת בו. הוא הודה בענווה בחולשתו וכמהה לטהרה מוסרית, אותה 
הוא גם קיבל )ישעיה ו 5-7(. כמו המוכס במשל של ישוע, הוא ירד אל ביתו מוצדק: "ִּכי 

ָּכל ַהְמרֹוֵמם ֶאת ַעְצמֹו יְֻׁשַּפל, ְוַהַּמְׁשִּפיל ֶאת  ַעְצמֹו ְירֹוַמם".  )לוקס י"ח, 14(.
אנשיו:  של  המוסרי  המצב  לבין  עוזיהו  של  המצורע  הגוף  בין  בולט  דימיון  ישנו   .3

"ִמַּכף־ֶרֶגל ְוַעד־רֹאׁש ֵאין־ּבֹו ְמֹתם, ֶּפַצע ְוַחּבּוָרה ּוַמָּכה ְטִרָּיה" )ישעיה א', 6(.
4. מותו של עוזיהו בסביבות שנת 740 לפנה"ס מסמן משבר עצום בהנהגה של עם ה'. 
מותו של כל מנהיג גדול מחליש את ארצו עד אשר השלטון מתחלף, אך יהודה נמצאה 
בסכנה ממשית שכן תגלת-פלאסר השלישי עלה לכס השלטון האשורי כמה שנים לפני 
כן, בשנת 745 לפנה"ס, וכבר יצא למספיק מלחמות שהפכו את עמו לבלתי מנוצח וחזק 
עד כדי כך שאיים על עצמאותם של כל העמים במזרח הקרוב. בתקופת משבר זו, ה’ 
נמצא  עדיין  הוא  הנעשה,  כל  למרות  כי  לו  כך שהראה  ידי  על  נביאו  ישעיה  עודד את 

בשליטה.
קרא בקפידה דברי הימים ב כ"ו 16. באילו דרכים כל אחד מאיתנו עלול להיתקל בעשיית 

אותה הטעות? כיצד המחשבה על המשיח הצלוב יכולה לעזור לנו לעבור את המכשול?



15 יום שני / 4 בינוארשיעור 2

" ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש " )ישעיה ו', 1-4(
במרכז  מת  המלך  ו'.  ישעיה  של  הראשונים  הפסוקים  בארבעת  למתרחש  לב  שימו 
להיות  אלו  יכלו  ישעיה,  עבור  למלחמה(.  בדרכם  האשורים  )צבאות  פוליטית  קלחת 

זמנים מעוררי פחד, בהם לא מובן מי נמצא בשליטה.
ואז- מה קורה? בזמן החזון, ישעיה רואה לפניו את התפארת של כס ה' בוער ורם, 
שומע את זמרות ההלל של השרפים הזוהרים הקוראים "קדוש, קדוש, קדוש", מרגיש 
את האדמה נעה מתחת לרגליו ומציץ מבעד לעשן המסתחרר הממלא את בית ה'. זוהי 
ודאי הייתה חוויה מדהימה עבור הנביא. ניתן לומר בודאות, כי כעת הנביא ידע בביטחון 

מי נמצא בשליטה למרות כל האירועים שהתרחשו בחוץ.

1( מדוע ה' התגלה לישעיה כאן, ולא בכל מקום  ו  איפה נמצא ה' בחזון? )קרא ישעיה 
________________________________________________________________________________ אחר? )שמות כ"ה 8, שמות מ 34-38(.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

יחזקאל, דניאל ויוחנן נמצאו בגלות כאשר קיבלו את החזונות שלהם ביחזקאל א, 
דניאל ז', 9,10 והתגלות ד,ה. כמו ישעיה, הם הזדקקו לתמיכה ועידוד יוצאי דופן על 
מנת לדעת בביטחה כי ה' עדיין נמצא בשליטה למרות שעולמם חרב עליהם ממש לנגד 
שלהם,  ממלכתם  את  שהרסה  נוכריה  בממלכה  שבויים  היו  ויחזקאל  )דניאל  עיניהם 
ויוחנן גורש לגלות באי מבודד על ידי גורמים פוליטיים עוינים(. אין ספק כי החזונות 

שקיבלו עזרו להם להישאר נאמנים גם בזמני משבר.
"כשחזה ישעיהו בהתגלות כבודו, תפארתו והודו של ה', הציפה אותו תחושה עזה של 
טהרתו וקדושתו של האל. כמה חד היה ההבדל בין זכותו ושלמותו כלילי השלמות של 
בוראו, לבין הדרך הרעה, דרך החטא שבה צעדו הוא ובני עמו, עמו הנבחר של ה'- בני 

ישראל ובני יהודה!" )אלן ג'. ווייט, מלכי ונביאי ישראל עמ' 160(.
הקדושה הנעלה מכל של האל המודגשת בחזונו של ישעיה, היא בעצם מוסר דבריו 
של הנביא. ה' הוא אל קדוש והוא דורש קדושה מאנשיו, קדושה אשר הוא בעצמו יעניק 

להם אם יחזרו בתשובה, יסורו מדרכיהם הרעות ויכנעו לפניו באמונה ובצייתנות.

כולנו עברנו דרך רגעי משבר, כאלה אשר נראים כמבוי סתום. גם אם לא חזיתם באותם 
הרגעים ב"התגלות כבודו" של ה' כמו ישעיה בחזונו, חשוב על כל הדרכים בהן ה' עזר לך 
לתמוך בעצמך ובאמונה שלך בזמן המשבר. מה מתוך אותן חוויות תוכל לשתף עם אחרים?
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אישיות חדשה )ישעיה ו', 5-7(
ניתנה הסמכות לעמוד ביום הכיפורים אל  / בית המקדש, רק לכוהן הגדול  במשכן 
מול השכינה בקודש הקודשים, וזאת רק בעזרת מסך ההגנה של עשן הקטורת שאם לא 
כן היה מת בו במקום ) ויקרא ט"ז, 2,12,13(. ישעיה ראה את האדון למרות שלא היה 
הכוהן הגדול ולא הקטיר קטורת! ההיכל נמלא בעשן )ישעיה ו', 4(, מה שמזכיר לנו את 
ענן העשן בו מופיעה תפארת ה' ביום הכיפורים )ויקרא ט"ז, 2(. מוכה יראה ובטוח כי 
הגיע סופו )השווה: שמות ל"ג, 20, שופטים ו', 22,23(, ישעיה זעק בהודאה על חטאיו 
ועל חטאי עמו )ישעיה ו', 5(, דבר המזכיר את וידויו של הכוהן הגדול ביום הכיפורים 

)ויקרא ט"ז, 21(.
"כשניצב כך באורה המלא של השכינה שהאירה את קודש הקודשים, נוכח ישעיהו 
לדעת שלא יצליח למלא את השליחות שהוטלה עליו בשל אוזלת ידו וחוסר שלמותו".

)אלן ג'. וויט, מלכי ונביאי ישראל עמ' 160(.
שפתיו  את  לטהר  כדי  מהמזבח  בוערת  )"רצפה"(  בגחלת  השתמש  השרף  מדוע 

של  ישעיה? )ישעיה ו', 6,7(.
השרף הסביר כי דרך הנגיעה בשפתיו של הנביא, אשמתו וחטאיו הוסרו )ישעיה  ו', 7(. 
לא מצויין חטא מסוים, אך אין להגביל אותו רק לדיבור נגוע, מכיוון ששפתיים מסמלות 
מבחינה  כליל  שזוכה  לאחר  דרכן.  המדבר  השלם  האדם  את  גם  אלא  דיבור  רק  לא 

מוסרית, כעת יכל ישעיה להציע זמרות הלל ושבח טהורים בפני ה'.
23(. אך  ) קרא גם: במדבר ל"א,  אש היא כלי לזיכוך, שכן היא שורפת כל טומאה 
השרף השתמש בגחלת מהאש הנדירה והקדושה של המזבח שה' הדליק בעצמו ואשר 
ישעיה.  גם הקדיש את  לטיהורו, השרף  כך, שבנוסף   .)12 ו',  ויקרא   ( לעולמים.  דולק 
ויש עוד בנושא. בשירות במשכן או במקדש, הסיבה העיקרית ללקיחת גחלת מהמזבח 
הייתה להקטרת קטורת. השווה בין ויקרא ט"ז, 12,13 שם הכוהן הגודל אמור לקחת 
מחתת מלאה גחלים מהמזבח ולהשתמש בה לקטורת. אך בישעיה ו', השרף משתמש 
בגחלת עבור ישעיה, במקום להשתמש בה עבור הקטורת. בעוד שעוזיהו רצה להקטיר 
קטורת  מקטירה  קדושה  שאש  כשם  עצמה!  כקטורת  בחזון  מדומה  ישעיה  קטורת, 
הממלאת את היכל ה' בנינוח נשגב, כך היא מאירה את הנביא בכוח להפיץ את הבשורה 
הקדושה. אין זו יד המקרה שבפסוקים הבאים בישעיה ו ) ישעיה ו', 8 והלאה ( ה' שולח 

את ישעיה אל קרב עמו.
קרא במלוא תפילה את מענה ישעיה ) ישעיה ו', 5( לחזון בו חזה בה'. באיזה אופן אנו 
רואים בדבריו את הבעיה, שבעולם אותו יצר אל "קדוש, קדוש, קדוש" קיימים אנשים 
עמוסי חטא? ) ישעיה ו', 3 (. מדוע המשיח הצלוב הוא הפיתרון היחידי לבעיה? מה קרה 

על הצלב, שהיווה את הפיתרון לבעיה?
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הסמכה מלכותית )ישעיה ו', 8(
"ָוֶאְׁשַמע ֶאת־קֹול ֲאֹדָני ֹאֵמר, ֶאת־ִמי ֶאְׁשַלח ּוִמי  ֵיֶלְך־ָלנּו; ָוֹאַמר ִהְנִני ְׁשָלֵחִני" )ישעיה ו', 8(

לאחר שטוהר, נענה ישעיה מיידית לקריאתו של ה' להיות נציג מטעמו. במושגי הברית 
החדשה, ישעיה יכול היה להיקרא "שליח".

באופן די מפתיע, ספר ישעיה אינו פותח בנביא המסביר את שליחותו הנבואית, כמו 
רבים מספרי הנביאים האחרים )השווה: ירמיה א', 4-10, יחזקאל א'-ג'(. כיוצא מכך, 
ו'.  נביא אף לפני האירועים של פרק  אנו מבינים כי  ישעיה כנראה כבר נקרא להיות 
סיפורי המקרא מציגים כי יש בכוחו של מפגש שמיימי לעודד את עבודתו של הנביא גם 
לאחר שכבר החל את שירותו )משה: שמות ל"ד, אליהו: מלכים r6א י"ט(. בניגוד לרוב 
המקרים, בהם ה' הוא זה שבוחר את האנשים שיהיו לו כנביאים וכשליחים, בישעיה ו 
הנביא מתנדב בעצמו למשימה המיוחדת. נראה כי פרקים א-ה של ספר ישעיה לא יותר 
ולאחריהם  בראשונה,  לתפקידו  נקרא  ישעיה  בה  התקופה  תנאי  את  מתארים  מאשר 
המקדש  בחזון  כלפיו  שביטא  התמיכה  ידי  על  שירותו  תקופת  תחילת  על  מצהיר  ה' 

וההסמכה המחודשת שנתן לו כשליח דבר ה'.

מקום  המקדש  היות  על  במקרא  עדות  עוד  קיימת  האם  במקדש.  ישעיה  את  עודד  ה' 
לקבלת עידוד? תהלים ע"ג )קרא תהלים ע"ג, 17(, אל העברים ד', 14-16, אל העברים י', 

__________________________________________________________________ 19-23, התגלות ה. מהי משמעות קטעים אלה?
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

היכל ה' לא רק מהווה מקום הפועם בכוח על טבעי; זהו מקום בו חלשים וטועים, 
יודעים שה'  אנחנו  להרגיש בטוחים שכן  יכולים  אנחנו  יכולים למצוא מחסה.  כמונו, 

מתאמץ להושיענו דרך ישוע המשיח, הכוהן הגדול שלנו.
נטבח  רק  זה  אשר  כקורבן,  המשומש  כשה  גם  מיוצג  המשיח  בישוע  חזה  יוחנן 
)התגלות  ה, 6(. זה לא היה מראה נעים לעין. התיאור בא להסביר כי למרות שישוע קם 
מן המתים ועלה השמיימה, הוא ממשיך לסחוב את חוויית הצלב עימו. הוא עדיין מורם 

מעל כולם כדי למשוך את אומות העולם אליו ואל מזבחו.
בתפילותיך?  באמונה,  השמיימי  ה'  להיכל  כניסה  ידי  על  עידוד  אתה  מצאת  כיצד 
אל העברים ד', 16  מזמין אותך לגשת בביטחון לכס ה' ו"ְלַקֵּבל ַרֲחִמים ְוִלְמצֹא ֶחֶסד ְלֶעְזָרה 
ְּבִעָּתּה".  אם מישהו היה שואל אותך אישית איך מצאת חסד ורחמים בזמן מצוקה, מה 

היית עונה?
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קריאה מחרידה )ישעיה ו', 9-13(
כאשר ה' הציב את ישעיה לשירות, מדוע הוא נתן לנביא להעביר מסר כה משונה לעם? 

) ישעיה ו', 9,10(.
פן נחשוב כי ישעיה שמע לא נכון או שהמסר אינו כה חשוב, הבא ניזכר כי ישוע בעצמו 

ציטט קטע זה כדי להסביר מדוע הוא לימד במשלים ) מתי י"ג, 13-15 (.
ה' לא רוצה לאבד אף אדם )2 לפטרוס ג', 9(, מה שמסביר מדוע הוא שלח את ישעיה 
לאנשי יהודה - ולמה שלח את ישוע לעולם. רצון ה' אינו להרוס, אלא להציל לעולמים. 
את  יותר  עוד  מקשיחים  רק  אחרים  לפניותיו,  בחיוב  שמגיבים  אנשים  יש  בעוד  אבל 
ושוב בכוונה לתת להם כמה  ולמרות זאת, ה' ממשיך לפנות אליהם שוב  התנגדותם. 
שיותר הזדמנויות לחזור בתשובה. אבל ככל שהם מתנגדים יותר, כך הם נהיים קשים 
יותר. לכן, באותו האופן, מה שה' עושה הוא רק להקשיח את לבבותיהם, למרות שהוא 
שינוי;   ברת  אינה  כלפינו  ה'  אהבת  להרככתם.  יגרמו  מאמציו  שתוצאות  מעדיף  היה 

התגובה האישית של כל אחד מאיתנו לאהבתו היא המשתנה המכריע במשוואה.
תפקיד משרת, כמו משה, ישעיה, ירמיה, יחזקאל ואף ישוע המשיח, הוא להמשיך 
לפנות לאנשים גם אם הם ממשיכים לדחות את המסר. ה' אמר ליחזקאל: "ְוֵהָּמה  ִאם־
 .)5 ב',  יחזקאל   ( ְבתֹוָכם׃"  ָהָיה  ָנִביא  ִּכי  ְוָיְדעּו,  ֵהָּמה;  ְמִרי  ֵּבית  ִּכי  ְוִאם־ֶיְחָּדלּו,  ִיְׁשְמעּו 
תפקידו של ה' וגם של משרתיו הוא לתת לאנשים בחירה הוגנת, כך שהם יהיו מודעים 
באופן מלא להשלכות ) השווה: יחזקאל ג', 16-21 ( גם אם יבחרו בסופו של עניין את 

דרך ההרס והגלות ) ישעיה ו', 11-13 (.
יחד עם המחשבות העולות מכך, כיצד אנחנו מבינים כעת את תפקידו של ה' בהקשחת 

ליבו של פרעה?
בספר שמות ד', 21 ה' אומר: "ַוֲאִני ֲאַחֵּזק ֶאת־ִלּבו" . זוהי הפעם הראשונה מני תשע 
פעמים בהן ה' אומר כי יחזק את לב פרעה. אך היו גם תשע פעמים בהן פרעה חיזק את 

ליבו עצמאית ) למשל, קרא שמות ח', 15,32; שמות ט', 34(.
ברור מאליו כי לפרעה ניתן חופש בחירה מסוים, או שלא היה ביכולתו להקשיח לבד את 
ליבו. אך העובדה כי ה' גם כן הקשיח את לב פרעה מציגה שה' החל את הנסיבות אליהן 
פרעה הגיב בצורה כזו ועשה החלטה, החלטה לדחות את הסימנים שה' נתן לו. אם פרעה 

היה פותח את עיניו לראות את הסימנים הללו, היה ליבו מתרכך ולא מקשיח בעזרתם.
מהניסיון האישי שלך עם ה', האם הרגשת אי פעם את ליבך מקשיח בפני עבודתה של 
רוח הקודש? חשוב לעומק מה גרם לכך. אם לא מצאת את הנושא מטיל אימה בעבר 
)אחרי הכל, זוהי כל המשמעות של הקשחת הלב(, כיצד אתה מרגיש לגבי זה עכשיו? 

מהי דרך המילוט? קרא 1 לקורינתים י': 13.
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כך  כל  ורווחים  מקובלים  הפכו  מתועבים  ומנהגים  רשע  "מעשי  למחשבה:  נקודות 
בקרב כל המעמדות, עד שמתי המעט שדבקו בה' התפתו לעיתים קרובות לשקוע בייאוש 
ודיכאון. דומה היה שתכליתו של ה' לישראל תסוכל, ושגורל זהה לזה של סדום ועמורה 

יפקוד את האומה הסוררת.
למסור  ישעיהו  נקרא  שכאשר  פלא  זה  אין  יהודה,  ממלכת  של  הביש  מצבה  לנוכח 
ליהודה את אזהרותיו ותוכחותיו של ה' )בשנת מלכותו האחרונה של עוזיה(, הוא נרתע 
מן האחריות הכבדה שהוטלה עליו. היטב ידע כי יפגוש בהתנגדות ובסרבנות מצד העם. 
העם  של  וכפירתו  עיקשותו  על  וחשב  המצב  עם  להתמודד  ידו  באוזלת  שנוכח  בזמן 
שאותו נקרא לשרת, נראתה לו משימתו חסרת תוחלת. האם עליו לעזוב ברוב ייאושו 
נינווה  אלוהי  האם  שלה?  האלילים  בעבודת  להתבוסס  ליהודה  ולהניח  משימתו  את 
ונביאי ישראל  ווייט, מלכי  ג'.  )אלן  ימשלו בארץ חרף ריבונותו של אלוהי השמיים?" 

עמ' 159, 160(.

שאלות לדיון:
אם אדם ספקן או אתאיסט היה מאתגר אותך בשאלה "כיצד אתה יכול להראות   .1

שאלוהיך הוא זה שנמצא בשליטה?"  מה היית עונה?
אם ה' נמצא בשליטה, מדוע חפים מפשע סובלים? האם ישעיה א': 19, 20 מתכוון   .2
ודברים רעים  שבזמן הנוכחי דברים טובים קורים רק לאנשיו הנאמנים של ה', 
קורים רק לאנשים המורדים בו? השווה עם איוב א, ב; תהלים ל"ז; תהלים ע"ג. 
האם אפשרי ליישב את הבנתנו את האופי האלוהי יחד עם הרע שקורה לאנשים 

סביבנו? האם יש צורך לעשות זאת?
מדוע ישעיה ו כה מקושר ליום הכיפורים? התחשבו בעובדה כי ביום משפט שנתי זה,   .3
ה' טיהר את אנשיו על ידי הסרת החטא מאלה אשר היו נאמנים לו )ויקרא  ט"ז, 30( 

וכריתה מהעם את כל אלה אשר לא היו נאמנים לו )ויקרא כ"ג,  29, 30(

ההנגה  של  חולשתה  בבירור  נגלתה  כאשר  ביטחון,  חוסר  של  בתקופה  סיכום: 
האנושית, ניתן לישעיה חזון אדיר של מנהיגו הרם של היקום. מבוהל עד מוות מחוסר 
כשירותו, אך מטוהר ומחוזק על ידי רחמים גדולים, ישעיה הכין עצמו להיות שגריר ה' 

בעולם עוין.



20

שיעור מספר 3*                                                                                                                         
9  בינואר - 15  בינואר

כשעולמך נקרע לגזרים
שבת אחר הצהריים

ז', 1-9,  ישעיה  השבועי:  השבת  שיעור  לקראת  הבאים  הפסוקים  את  קראו 
ישעיה ז', 10-13, ישעיה ז', 14.

פסוק לשינון: "ִאם לֹא ַתֲאִמינּו, ִּכי לֹא ֵתָאֵמנּו׃׃ " )ישעיה ז', 9(

שבת אחת, נכנסו קוני ורוי לחניה ליד ביתם לאחר שחזרו מהקהילה. פתאום, 
חצתה את הגינה מולם תרנגולת מבוהלת למוות. הם הבינו שמשהו לא היה בסדר. 
חקירה  ריק!  היה  הוא  אבל  הבטוח,  הלול  בתוך  להימצא  אמורים  היו  העופות 
קצרה הובילה להבנת הטרגדיה שהתרחשה. בטהובן, הכלבה הקטנה של השכנים 
שלהם ברחה גם היא מהחצר שלה ונמצאה ליד האגם עם דייזי בין שיניה. דייזי 
הייתה תרנגולת יפה עם נוצות זנב לבנות ופרוותיות. קוני חילצה את דייזי, אך 
היה כבר מאוחר מדי. חיית המחמד האהובה שלה, בעלת הצוואר המרוטש, מתה 

בזרועות בעליה. קוני ישבה בחצר, מחזיקה בעוף המת ובכתה.
בשם  וגדול   לבן  ברווז  מהעניין.  מוטרדת  מאוד  הרגישה  נוספת  מחמד  חיית 
שהרגה  זאת  שהיא  הניח  וכנראה  דייזי  את  מחזיקה  קוני  את  ראה  וודלסוורט 
אותה. וכך, במהלך השבועות הקרובים, בכל פעם שראה וודלסוורט את קוני הוא 
היה תוקף אותה באכזריות ומנקר בה בכעס. לפעמים, קשה להבין מי הם חבריך 

ומי הם אויביך.
השבוע נביט במלך מיהודה אשר חווה את אותה הבעיה, וננסה להבין מדוע הוא 

שגה בבחירותיו.

*למד את השיעור השבועי לקראת שבת ה-16 בינואר.

,'
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סכנה מהצפון )ישעיה ז', 1-9(
עם איזה משבר מחריד נאלץ המלך אחז להתמודד בתחילת שלטונו? מלכים ב ט"ו, 37; 

________________________________________________________________________________________ מלכים ב ט"ז, 5,6; ישעיה ז 1,2.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

הדרומית  הממלכה  כנגד  יחד  חברו  )ארם(  וסוריה  )אפרים(  ישראל  צפון  ממלכת 
האדומים  ממתקפות  ונחלשה  הלכה  שיהודה  בזמן  התרחש  הדבר  יהודה.  הקטנה 
לסוריה  ישראל  בין  כריתת הברית  ישראל, אך  עם  יהודה  נלחמה  בעבר,  והפלישתים. 
הציגה סכנה קיומית עצומת מימדים ליהודה. ישראל וסוריה תיכננו להכריח את יהודה 
אשור  מלך  השלישי,  פלאסר  תגלת  של  העצום  כוחו  נגד  במזימה  עימם  חלק  לקחת 
)המכונה "פול" במלכים ב ט"ו, 19( שהמשיך לאיים על קיומם בעודו מרחיב את גבולות 
האימפריה שלו. עקב האיום הגדול, הניחו ישראל וסוריה את מאבקם רב הימים וחברו 
למטרה המשותפת. אם יצליחו להשתלט על יהודה ולשתול שם "שליט בובה" מטעמם 

)ישעיה ז', 5,6(, יוכלו להשתמש במשאבים ובכוח האדם שבשליטתה.

מה היה הפיתרון של אחז בזמן שהעולם סביבו נקרע לגזרים? מלכים ב ט"ז, 7-9; דברי 
הימים ב כ"ח, 16._______________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

במקום לקבל את העובדה כי ה' הוא החבר היחיד שיוכל לחלץ אותו ואת ארצו מהצרה 
שנפלה עליהם, אחז ניסה להפוך את תגלת פלאסר השלישי לחברו, שכן היה האויב של 
אויביו. המלך האשורי נענה בשמחה להצעה לסייע לאחז במלחמה נגד ישראל וסוריה. 
תגלת פלאסר לא רק שקיבל שוחד מרשים מאחז, אלא גם קיבל הזדמנות להשתלט על 
סוריה, והוא סיים את מלאכה זו במהירות ) מלכים ב ט"ז, 9(. כוח הברית של ישראל 

עם סוריה דעך, ובהסתכלות על העתיד הקרוב נדמה כי אחז הציל את יהודה מאבדון.
בחירה זו מצד אחז אינה מפתיעה. הוא היה אחד מהמלכים הנוראים ביותר ששלטו 

ביהודה עד כה )קרא גם: מלכים ב ט"ז, 3,4; דברי הימים ב כ"ח, 2-4(.

מתוך הקריאה ניתן להבין את טבע אופיו של אחז, ולכן די ברור מדוע הוא הגיב לסכנה 
בדרך שהגיב. בהתייחס לזה, מהו המסר האישי שאנחנו יכולים לקחת לעצמנו? אם אנחנו 
לא מצייתים לה' עכשיו, מה גורם לנו לחשוב שתהיה לנו האמונה לסמוך עליו כשיבואו 

עלינו ניסיונות אמיתיים בחיים? )קרא גם: אגרת יעקב ב', 22; ירמיה י"ב, 5 (.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________
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ניסיון התערבות )ישעיה ז', 3-9(
בזמן שאחז ישב ושקל את האפשרויות הפוליטיות שעמדו בפניו כדי להתמודד עם 
האיום מצד ישראל וסוריה, ה' ידע כמה דברים שהוא לא ידע. קודם כל, הוא לא הבין כי 
היה זה ה' שאיפשר לכל הצרות האלו ליפול עליו במטרה לחנך אותו למשמעת ולהבנה 
) דברי הימים ב כ"ח, 5,19(. דבר שני, למרות שהפנייה לסיוע אצל תגלת פלאסר נדמתה 
כהגיונית ומושכת מנקודת מבט אנושית, ה' ידע כי גורלה להסתיים בכך שממלכת דוד, 

ממלכת יהודה תימצא תחת שלטון זר ממנו לא תצליח לצאת לעולם.
) כנראה  גבוהים להדהים. לכן, ה' שלח את ישעיה לעצור את המלך  הסיכונים היו 
בזמן שישעיה היה בירושלים על מנת לבחון את אספקת המים כהכנה לקראת מצור 

קרב( ולנסות למנוע ממנו ליצור קשר עם המלך האשורי.
מדוע ה' ציווה על ישעיה לקחת עימו את בנו, שאר - ישוב? )ישעיה ז', 3(.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

אחז היה בוודאי מורתע במקצת כאשר ישעיה בירך אותו לשלום  והציג בפניו את בנו, 
שפירוש שמו "השארית עוד תשוב". שארית של מה? תשוב מהיכן? בעקבות היות אבי 
הנער נביא, שמו נשמע כמו אות מבשר רעות מה' על עם הנשלח לגלות. או אולי הכוונה 
הייתה לשוב לה', בכוונה של חזרה בתשובה? דבר ה' לאחז היה: תבין את השם כך או 

כך, הבחירה בידך! תסור מחטאיך או לך לגלות, ממנה תחזור רק שארית.
כיצד דבר ה' פנה למצב בו היה המלך? )ישעיה ז', 4-9(.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

לאחז  שנדמו  כוחות  ניצלת.  הייתה  ויהודה  חולף  היה  וישראל  סוריה  מצד  האיום 
ָהֲעֵׁשִנים  ָהאּוִדים  ַזְנבֹות  "ְּׁשֵני  ה'  בעיני  היוו  פעילים  געש  הרי  כמו  וחזקים  כעצומים 

ָהֵאֶּלה" )ישעיה ז', 4(. לא הייתה כל סיבה שאחז יפנה לעזרת האשורים.
אך לקבלת ההחלטה הנכונה, אחז היה צריך לבטוח בה' ובהבטחותיו. הוא היה צריך 
המילים  שתי   .)9 ז',  )ישעיה  בעצמו  ואמין  מבוסס  להיחשב  בשביל  להאמין  כל  קודם 
"ַתֲאִמינּו" "ֵתָאֵמנּו"׃ "מקורן באותו השורש, וכמו כן חולקות את אותו השורש המילים 
במעשיו   בטוח  להיות  צריך  היה  אחז  אמין(.  מסוים  שדבר  )מאשר  ו"אמן"  "אמון" 
)להאמין(, על מנת שיינתן לו הביטחון מלמעלה )להיות אמין(; הוא היה צריך לבטוח 

כדי שניתן יהיה לבטוח בו.

קראו שוב את הקטע האחרון בישעיה ז 9. מדוע אמונה כה חשובה על מנת להפוך מבוסס 
ואמין בעצמך? כיצד עיקרון זה מיושם בחייו של המאמין?
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סיכוי נוסף )ישעיה ז', 10-13(
אחז לא נענה לקריאתו של ישעיה להאמין. לכן, ה' ברחמיו הרבים נתן למלך סיכוי 
נוסף ואמר לו לבקש אות שיהיה "ַהְעֵמק ְׁשָאָלה, אֹו ַהְגֵּבַּה ְלָמְעָלה " )ישעיה ז', 11(. הנה 
לפנינו אחת מהצעות האמונה הגדולות ביותר שניתנו לאדם. לעומת הגרלות ומשחקים 
דומים, אין בהצעה זו אותיות קטנות או הגבלות מודפסות בצד. ה' אפילו לא הגביל את 
העליון  לגבול  הגיעו  רבים כאשר  אנושיים  כמו שעשו שליטים  לחצי המלכות,  הצעתו 
של נדיבותם ) קרא גם: אסתר ה, 6 , אסתר ז', 2, מרקוס ו', 23 ( הוא היה מוכן ומזומן 
להפוך שמיים וארץ עבור המלך הרשע, אם רק יאמין! אחז היה יכול לבקש כאות הר של 

זהב, או חיילים כמספר גרגירי החול בחוף הים התיכון.

_______________________________________________________________________________ מדוע הגיב אחז בצורה זו בפסוק 12?
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

במבט ראשון, תגובתו של אחז נשמעת מלאת יראת שמיים וכבוד כלפי האל. הוא לא 
המדבריים  במסעותיהם  כן  לפני  שנים  מאות  כמה  הישראלים  שעשו  כפי  ה'  את  יבחן 
)שמות י"ז, 2, דברים ו', 16(. אבל ההבדל הוא, שבסיפור הנוכחי ה' הזמין את המלך לבחון 
אותו )השווה עם: מלאכי ג', 10(. קבלת הצעתו הנדיבה בצורה בלתי ייאמנת רק תרצה 
אותו,  ולא תהיה בבחינת שימת סבלנותו לכדי ניסיון. אולם אחז לא רצה להרשות לה' 

לעזור לו להאמין. הוא נעל ומיסמר את דלת ליבו כדי להשאיר את האמונה בחוץ.

קרא ישעיה ז 13. מה ישעיה אומר כאן?__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

ישעיה מסביר את הנקודה, כי על ידי כך שסירב לשים את ה' לידי ניסיון, לכאורה על 
מנת שלא לייגע את ה', אחז אכן ייגע את ה' בסופו של דבר. אך ההיבט המטריד ביותר 
 ,11 ז',  בפסוק זה הוא העובדה שישעיה מציין כאן את "ֱאֹלָהי", בניגוד בולט לישעיה 
שם הנביא דורש מהמלך לבקש אות מה' - “ ְיהָוה ֱאֹלֶהיָך ". כאשר אחז דחה סופית את 
ההצעה השמיימית, הוא דחה את ה' וכעת אין הוא עוד אלוהיו. ה' היה אלוהי ישעיה, 

לא אלוהי אחז.

כולנו  את  להביא  ורצונו  ה'  של  סבלנותו  לגבי  אותנו  מלמד  היום  שקראנו  השיעור  מה 
לכדי ישועה? מה עוד הוא מלמד אותנו לגבי העיוורון והקשיחות של לב אדם אשר לא מסר 
את עצמו בצורה מלאה לה'? האם אתם חושבים שאם ה' אכן היה מציג לאחז אות בסוף 

הסיפור, אחז היה מאמין? הסבר את תשובתך.
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אות הבן )ישעיה ז', 14(
ההצעה לקבל אות שיהיה  "ַהְעֵמק ְׁשָאָלה, אֹו ַהְגֵּבַּה ְלָמְעָלה" )ישעיה ז', 11( לא ריגשה 
את אחז.  כאשר ה' אומר כי הוא בעצמו יבחר את האות )ישעיה ז', 14(, אנחנו מצפים 
למחזה עצום מימדים, עוצר נשימה, העולה על כל מה שביכולתנו לדמיין )השווה עם: 

ישעיה נ"ה, 9; 1 לקורינתים ב', 9(.

הפתעה! האות הוא בן. אך כיצד עלמה הנושאת ברחמה בן וקוראת לו "עמנו אל" מהווה 
_______________________________________________________________________________________________________ אות בסדר גודל תנ"כי?
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ מי זו האישה, ומיהו הבן?
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

לעומת אותות אחרים שניתנו לדמויות בספרי המקרא, אין אזכור בתנ"ך להתגשמות 
האות החשוב עליו מדובר כאן )קרא לדוגמה את סיפור גדעון בשופטים ו', 36-40(. לכן, 

בהסתמך על התנ''ך לבדה, לפנינו האפשרויות הבאות להתגשמות האות:
1. המילה "עלמה" מתייחסת לאישה בגיל המתאים לנישואים, ולכן ניתן להניח כי 
היא אישה נשואה המתגוררת בירושלים, אולי אף אשתו של ישעיה. ישעיה ח', 8 אכן 
שמסריה  לאשתו,  כאן  )ההתייחסות  נביאה  ידי  על  לישעיה  בן  להולדת  נבואה  מתעד 
הנבואיים כללו, לפחות, את ילדיה; השווה עם ישעיה ז', 3, ישעיה ח', 18(. עם זאת, בן 
זה נקרא "ַמֵהר ָׁשָלל ָחׁש ַּבז" )ישעיה ח', 1-4( ולא עמנואל. עם זאת, האותות המיוצגים 
על ידי שני הבנים זהים בכך שסוריה וצפון ישראל יובסו לפני ששניהם יגיעו לגיל בו הם 

יכולים לבחור בטוב או ברע באופן מודע )ישעיה ז', 16, ישעיה ח', 4(.
2. יש הסוברים כי עמנואל הוא חזקיה, בנו של אחז, המלך הבא. אך השם עמנואל לא 

מתייחס אליו בשום צורה.
3. בעקבות הפן המסתורי שנושא עימו הבן העתידי עמנואל ומשמעות שמו "ה' עימנו" 
המצביעה על נוכחות ה', הוא יכול להיות אותו הבן עליו ניבא ישעיה בפרקים ט ו-י. אם 
אכן כך, תיאורו כשמיימי ונעלה )ישעיה ט': 5 ( וגם שייך ל " ֹׁשֶרׁש ִיַׁשי" )ישעיה י"א, 10( 

עולה על כל ניסיון לשייך את הנאמר למלך חזקיה, טוב ככל שהיה.
4. לידה טבעית של בן מאישה שאינה נשואה אך הינה בגיל הנישואים דינה להחשיב את 
הילד כממזר הנולד בעקבות הפקרות בלתי חוקית )קרא גם: דברים כ"ב, 20,21(. מדוע ה' 
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_________________________________________________________________________________ יתייחס לבן זה כאות המשרה אמונה?
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

הנולד   ,)21-23 א',  )מתי  כעמנואל  ישוע  את  מזהה  החדשה  הברית  זאת,  לעומת 
הבן  הוא  ישוע  מאורסת.  כי  אם  נשואה,  עוד  שאינה  לבתולה  ובטוהר  פלא  באורח 
 ;10  ,1 י"א,  )ישעיה  ישי  "ֹׁשֶרׁש"  וגם  "ֹחֶטר"  ג', 17(, הוא   )ישעיה ט', 5, מתי  האלוהי 
התגלות כ"ב, 16( . יתכן כי היה קיים "עמנואל" קודם שהתפתחותו הוכיחה לאחז את 
העיתוי הנכון של ההתגשמויות הנבואיות, והוא הדגים את בשורתו של המשיח העתיד 
לבוא. אין ביכולתנו לדעת. אולם אנחנו יודעים מספיק: "ֲאָבל ַּכֲאֶׁשר ָמְלָאה ָהֵעת ָׁשַלח 

ֱאֹלִהים ֶאת  ְּבנֹו, ְילּוד ִאָּׁשה" )אל הגלטים ד, 4(, כדי לתת לנו את נוכחות ה' בקירבנו.

אנחנו  נחמה  איזו  באנושות.  חלק  לקחת  מגיע  המשיח  ישוע  בה  המציאות  על  חשוב 
מקבלים ממציאות זו בקרב עולם הנראה לנו קר, מאיים וחסר אכפתיות?

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________
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"עמנו אל!" )ישעיה ז, 14(
ומהר-שלל-חש-בז  תשוב"  "השארית   - ישוב  )שאר  ישעיה  של  בניו  לשמות  בדומה 
פשוטו  ה',  משמעות:  קיימת  עמנואל  לשם  גם  הטרף"(,  וחש  השלל,  "נמהר  שמשמעו 
נקודה  מפספס  איתנו"(  )"אל  אחרות  לשפות  המקובל  התרגום  אך  עימנו.  כמשמעו, 
חשובה, וכמו תרגומים רבים של שמות עבריים יש צורך להוסיף פועל כדי לקבל את 
המשמעות האמיתית- "ה' נמצא איתנו" )השווה עם אותן המילים בישעיה ח 10(. באותו 
אופן מקבלים את משמעות השם "ישוע" )מיוונית, כקיצור של השם יהושע( כ"ה' הוא 
ישועה", כלומר מוסיפים פועל )השווה עם השם "ישעיה" שמשמעו "ישועתו של ה’ “'(.

אבל השם "עמנו אל" אינו רק תיאור מופשט; הוא מהווה עמידה על זכות ההבטחה 
המתגשמת ברגעים אלה: "ה' נמצא איתנו"!

מהי החשיבות של ההבטחה כי ה' נמצא איתנו?_____________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

וניחומים גדולים מאלה. ה' לא מבטיח שאנשיו לא יסבלו עבודה קשה  אין ביטחון 
וכאב, אבל הוא מבטיח להיות עימם. מחבר תהילים כותב:  "ַּגם ִּכי־ֵאֵלְך ְּבֵגיא ַצְלָמֶות 

לֹא־ִאיָרא ָרע, ִּכי־ַאָּתה ִעָּמִדי; ִׁשְבְטָך ּוִמְׁשַעְנֶּתָך, ֵהָּמה ְיַנֲחֻמִני׃" ) תהלים כ"ג, 4(.
ה' אומר:  "ִּכי־ַתֲעֹבר ַּבַּמִים ִאְּתָך־ָאִני, ּוַבְּנָהרֹות לֹא ִיְׁשְטפּוָך; ִּכי־ֵתֵלְך ְּבמֹו־ֵאׁש לֹא ִתָּכֶוה, 

ְוֶלָהָבה לֹא ִתְבַער־ָּבְך׃ " )ישעיה מ"ג, 2(.
"היכן היה האדון בזמן שהבבלים זרקו את שלושת חבריו של דניאל לכבשן הבוער? 
23-25(. והיכן הוא היה כאשר יעקב נמצא בצרה ונאבק עד  הוא היה עימם )דניאל ג', 

עלות השחר? בזרועותיו של יעקב, קרוב ככל שהיה יכול להיות )בראשית ל"ג, 24-30(.
לצד אנשיו  נמצא  פני האדמה, הוא  על  פיזית  בצורה  אינו מופיע  ה'  בזמנים בהם  גם 
במהלך כל החוויות שהם עוברים ועובר אותן יחד עימם. היכן היה האדון כאשר המון 
העם סקלו באבנים את סטפנוס? "עֹוֵמד ִליִמין ָהֱאֹלִהים" )מעשי השליחים ז', 55(. אולם, 
כאשר עלה ישוע השמיימה, הוא "ָיַׁשב ִליִמין ַהְּגֻדָּלה ַּבְמרֹוִמים" )אל העברים א', 3(. מדוע 
עמד כאשר היה סטפנוס בצרה גדולה, קרוב להיסקל למוות על ידי אבנים? כשם שמוריס 
וונדן אמר בנושא: "ישוע בחיים לא היה מסכים לשבת בנחת לאור הנעשה!" )רוי ג'יין, 

.)God’s Faulty Heroes )Hagerstown, Md.: Review and Herald Pub. Assn., 1996(, p. 66

בעוד  אל"(,  )"עמנו  איתנו  נמצא  ה'  כי  ההבטחה  בידינו  שיש  מכך  הנובע  ההבדל  מהו 
נוכחותו?  על  הנובע מהמודעות  ובסבל? מהו הטוב  בנסיונות קשים  נתקלים  עדיין  אנחנו 

____________________________________________________________________________________________________________ הסבר את תשובתך.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
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נקודות למחשבה: "» ְוָקָראת ְׁש מֹו, ִעָּמ נּו ֵאל«; »הִּגיַּה אֹור ְּבִלֵּב נּו ְלָהִאיר ַּד ַעת ַעל 
ַהָּמִׁשיַח«. האדון ישוע המשיח היה אחד עם האב  ְּבָפָניו ֶׁשל  ֲאֶׁשר  ְּכבֹוד ֱאֹלִהים  אֹודֹות 
ְּכ בֹודֹו  ָהֱאֹלִהים«, צלם גדולתו והודו, »ֹזַהר  שבשמיים מנצח נצחים. הוא היה »ֶצֶלם 
ְוֶצֶלם ַעְצ מּותֹו.« הוא בא לעולם כדי להאיר את העולם בזוהר כבוד האלוהים. הוא בא 
לעולמנו השרוי בעלטת החטא כדי לחשוף בפנינו את אור אהבתו של ה', ולהיות האל 
השורה עמנו - »עָּמ נּו ֵאל.« לפיכך נובא עליו: »ְוָקָראת ְׁשמֹו ִעָּמ נּו ֵאל.« )"אלן ג'. ווייט, 

חמדת הדורות, עמ' 8(.
חיים.   אלוהים  כדברי  הזה  המסר  את  אחז  קיבל  אילו  יהודה  למלכות  היה  "מוטב 
ואולם, לאחר שבחר לתלות את מבטחו בכוח הזרוע, הוא חיפש עזרה בקרב עמים עובדי 
אלילים. ברוב ייאושו שלח המלך מסר אל "ִּתְגַלת ְּפֶלֶסר ֶמֶלְך־ַאּׁשּור ֵלאֹמר, ַעְבְּדָך ּוִבְנָך 
 .)7 )מל"ב ט"ז,  ָעָלי׃"  ַהּקֹוִמים  ִיְׂשָרֵאל,  ֶמֶלְך  ּוִמַּכף  ֶמֶלְך־ֲאָרם,  ִמַּכף  ְוהֹוִׁשֵעִני  ֲעֵלה  ָאִני; 
לבקשת העזרה צורפה מנחה נדיבה מאוצר המלך ומאוצרות המקדש. "אלן ג'. ווייט, 

מלכי ונביאי ישראל, עמ' 329(.

שאלות לדיון:
כאשר אתה מנסה להגיע להחלטה, האם זה הולם לבקש מה' אות? אילו סכנות   .1

קיימות בהליכה בדרך זו?
סיוע אנושי הוא דבר טוב, אך כיצד מזהים את גבולותיו?  .2

המחבר הרוסי לב טולסטוי כתב פעם לחברו ש "ברגע שאדם מבין כי המוות הוא   .3
סופו של הכל, אז באותו אופן, אין נורא יותר מהחיים. “ כיצד הידע שלנו כי "עמנו 

אל" עונה על טיעונו?

סיכום: ה' הביא את המלך חסר האמונה, אחז, לנסיבות בהן הוא היה חייב לקבל 
אות  כל  לו  לתת  הציע  שה'  אף  השאלה.  זו  להאמין,  לא  או  להאמין  קשה:  החלטה 
להאמין.  עליו  למה  סיבה  כל  לו  להדגים  לה'  להרשות  סירב  הוא  לדמיין,  שביכולתו 

במקום זאת, הוא בחר במלך האשורי להיות לו כ"חבר".
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בדרך הקשה
שבת אחר הצהריים

קראו את הפסוקים הבאים לקראת שיעור השבת השבועי: ישעיה ז', 14-16; 
ישעיה ז', 17-25; ישעיה ח', 1-10; ישעיה ח', 11-15; ישעיה ח', 16-22.

פסוק לשינון: "ְוִחִּכיִתי ַליהָוה, ַהַּמְסִּתיר ָּפָניו ִמֵּבית ַיֲעֹקב; ְוִקֵּויִתי־לֹו׃" 
)ישעיה ח', 17(.

בתוך בניין בוער בשכונת הארלם בניו יורק, ילדה עיוורת נשענה על חלון הקומה 
הרביעית. חבורת הכבאים החלה להתייאש מהמצב. הם לא הצליחו להכניס את 
המשאית עם הסולם בין הבניינים, וכמובן לא יכלו לגרום לה לקפוץ מטה לרשת 

שהיא אינה רואה.
"בסופו של עניין, הגיע אביה וצעק לה דרך המגפון שיש למטה רשת ועליה לקפוץ 
בפקודה שלו. הילדה קפצה, והייתה כל כך רגועה ורפויה שהיא לא שברה שום 
עצם ואפילו לא מתחה אף שריר בזמן הנפילה בת ארבע הקומות. בגלל שסמכה 
על אביה בצורה מלאה, כששמעה את קולו היא עשתה את מה שהוא אמר שכדאי 
 Illustrations for Biblical Preaching, p. ,1500 ,לעשות. )"נערך ע"י מייקל פ. גרין

.)135
באותו האופן, ה' סיפק הוכחות רבות עוצמה לכך שרצה בטובת ילדיו, אך הם 
דחו את הדרך העדינה כזרם נהר קל שהוא הציע להם קודם לכן; בעקבות זאת, 

לא הייתה ברירה אלא לדבר אליהם כעת בשאגת שצף ושיטפון.

אילו לקחים נוכל ללמוד לעצמנו היום, מתוך הטעויות שהם עשו?

*למד את השיעור השבועי לקראת שבת ה-23 בינואר.
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נבואה שהתגשמה )ישעיה ז', 14-16(
בישעיה ז', 14-16, עמנואל הוא אות המקושר לדילמה איתה מתמודד אחז: לפני שהבן 
עמנואל יהיה בוגר מספיק בכדי להבדיל בין סוגים שונים של אוכל, "ֵּתָעֵזב ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר 
ַאָּתה ָקץ, ִמְּפֵני ְׁשֵני ְמָלֶכיָה " )ישעיה ז', 16(. האזכור כאן מתייחס לאדמה ולמלכים של 
סוריה וצפון ישראל )קרא גם: ישעיה ז', 1,2,4-9 ( והוא חוזר ומדגיש את הבטחת ה' 

שכוחם הרב יאבד בקרוב.
מדוע ישעיה מזכיר שהבן יאכל "ֶחְמָאה ּוְדַבׁש" ? )ישעיה ז 15(.

עם  יחד  לכן העם   .)23-25 ז  )ישעיה  בידי האשורים  יהרסו  יהודה  והשדות של  היבול 
עמנואל של התנ"ך, מי שהוא לא היה )ישעיה ז', 14, 15(, יצטרכו לחזור לתפריט תזונה של 

נוודים )ישעיה ז', 21,22(. עם זאת, למרות שיהיו עניים יהיה להם מספיק בשביל לשרוד.
מתי הנבואה לגבי סוריה וצפון ישראל התגשמה? מלכים ב ט”ו, 29,30; 

מלכים ב ט”ז,  7-9; דברי הימים א ה, 6,26.
נבואה זו של ישעיה ניתנה בסביבות שנת 734 לפנה"ס. בתגובה לשוחד של אחז, תגלת 
פלאסר השלישי עשה את אשר היה עושה כנראה בכל אופן: הוא ריסק את הקואליציה 
למחוזות  שנכבשו  האזורים  את  וצירף  מהאוכלוסייה  חלק  הגלה  ישראל,  צפון  של 
)734-733 לפנה"ס(. שארית ישראל ניצלה כאשר הושע בן אלה,  האימפריה האשורית 
לאחר רצח פקח בן רמליהו, נכנע ושילם לו מנחה. בשנים 733-732 לפנה"ס כבש תגלת 
פלאסר השלישי את דמשק, בירת סוריה וכך צירף גם את סוריה למחוזותיו. וכך כבר 
באופן  הובסו  וישראל  סוריה  ישעיה,  של  נבואותו  לאחר  שנתיים  לפנה"ס,   732 בשנת 

מוחלט, והיה זה הסוף עבור שני המלכים אשר איימו על אחז.
הכס  על  השלישי  פלאסר  תגלת  את  החליף  החמישי  ששלמנאסר  לאחר  קצר  זמן 
פוליטית בכך שמרד  727 לפנה"ס ביצע הושע, מלך ישראל, התאבדות  האשורי בשנת 
כנגד אשור. האשורים כבשו את עיר הבירה של שומרון בשנת 722 לפנה"ס והגלו אלפים 
מאנשי ישראל למסופוטמיה ומדי, שם נטמע העם בקרב האוכלוסיות המקומיות ואיבד 
65 שנים אפרים כבר לא יהיה עם(.  - תוך   8 ז',  את זהותו היחודית )קרא גם: ישעיה 
להבהיר לאחז  רצה  הנקודה אותה  יהודה, אך  לאויבי  יקרה  צפה מראש את אשר  ה' 
היא שכל האירועים הללו היו מתרחשים בכל מקרה, ללא כל צורך להסתמך על סיוע 

האשורים.
חשוב כמה קל היה לאבד אמונה, אם היית חי בממלכת הצפונית בזמן שכל המאורעות 
האלה התרחשו. מה אנחנו יכולים לעשות ברגע זה, היום, כדי לשמור על אמונתנו שלמה, 

כך שנוכל להישאר נאמנים גם בבוא מכשולי המחר? קרא גם: 1 לפטרוס א', 13-25.
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השלכות צפויות )ישעיה ז', 17-25(
קרא את הקטע המצוין מעלה. מה ה' אומר שיקרה לארץ? מדוע איננו מופתעים לשמע 

____________________________________________________________________________________________________________________ השלכות אלה?
___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

"ישראל הסוררת שבה וקיבלה הזמנה אחר הזמנה לשוב לברית עם ה'. הפצרותיהם 
לשוב  בהם  ומאיצים  העם  לפני  ניצבים  ובעודם  ובחמלה.  ברוך  נאמרו  הנביאים  של 
ווייט,  ג'.  )אלן  ולערוך תיקון רוחני, נשאו מילותיהם פרי לתהילת אלוהים"  בתשובה 

מלכי ונביאי ישראל, עמ' 168(.
ובכן, החדשות הטובות מאת ה' עבור אחז, אדם האוחז יותר בפחד מאשר באמונה, 
היו כי ישראל וסוריה יושמדו כליל. החדשות הרעות היו שאשור, כביכול בעלת הברית 
מסוריה  יותר  הרבה  מסוכנת  כאויבת  תתגלה  לעצמו,  בחר  שאחז  המסייע  וה"חבר" 
לו האל בחופשיות, הוא קבע את מפלתו  ידי דחיית הגאולה שהציע  על  יחד.  וישראל 
חומרת  את  תפס  לא  הוא  לגזרים,  נקרע  שעולמו  כה  עד  הרגיש  אחז  אם  העתידית. 

הדברים שעתידים עוד לקרות!
"טֹוב, ַלֲחסֹות ַּביהָוה; ִמְּבֹטַח, ִּבְנִדיִבים" )תהלים קי"ח, 9 (. כיצד יכל אחז להיות בטוח 
יהודה?  את  ויכבד  הצפון  ארצות  מכיבוש  מרוצה  יהיה  השלישי  פלאסר  שתגלת  בכך 
כתבים אשוריים, למשל קורות מלכי אשור עצמם, מעידים על כך שמאוותם לכוח אינה 

ידעה שובע.

קרא מלכים ב ט"ז 10-18 ודברי הימים ב כ"ח 20-25. מה קרה לאחז? איזה עיקרון רוחני 
______________________________________ מתגלה לפנינו כאן? מדוע איננו מופתעים מהדרך בה בחר לפעול?
___________________________________________________________________________________________________________________________________________`

20-23 מסכם בעוצמה את ההשלכות שנוצרו מתוך בחירתו של  דברי הימים ב כ"ח 
אחז להסתייע באשורים, במקום לשים מבטחו בה'.

הנטייה הטבעית של כל אחד מאיתנו היא לסמוך על אשר אנחנו יכולים לראות, להרגיש, 
לטעום ולגעת - דברים חומריים שמציע לנו העולם. עם זאת, כפי שאנחנו יודעים היטב, 
דברים אלו מתנדפים. הבט בשנייה לקורינתים ד', 18. מה אומר לנו הפסוק? כיצד נוכל 

ליישם את מסר זה בחיינו, ומה ישתנה אצלנו אם אכן נעשה זאת?



31 יום שלישי / 19 בינוארשיעור 4

מה יש בשם? )ישעיה ח', 1-10(
תוכל לדמיין איך זה לשחק משחק כדור עם הבן השני של ישעיה? עד שתסיים לומר 
"מהר-שלל-חש-בז, תמסור את הכדור!" כבר יהיה מאוחר מדי, ועוד יותר ארוכה היא 

המשמעות של השם:  "הבוזז ממהר לבזוז את השלל". 

השם מעביר מסר ברור לגבי כיבוש הולך וקרב, אך מי כובש את מי? ישעיה ח': 4.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

מסוים,  לגיל  יגיע  שילד  לפני  ז'.  פרק  של  המסר  את  לפועל  מוציא   1-10 ח':  ישעיה 
יילקח שלל המלחמה מערי הבירה של סוריה וישראל הצפונית בידי אשור. יתר על כן, 
לזרם  ומדומה  ביטחון  להם  המציע  האלוהי  המסר  את  דחתה  יהודה  שממלכת  בגלל 
אשור,  של  האדיר  הכוח  ידי  על  תהומם  היא  בירושלים,  השילה  נהר  מימי  של  העדין 

המדומה בעצמו כזרם שיטפון המגיע מנהר האפרת הגדול.
ישראל  לממלכת  רק  לא  פנו  ישעיה  של  בניו  שמות  לאשור,  אחז  של  פנייתו  עקב 

הצפונית, אלא גם ליהודה:  "הבוזז ממהר לבזוז את השלל". 
אבל "השארית תשוב". מדוע נשארה עוד תקווה? מכיוון שלמרות שאשור תמלא את 
אדמתו של עמנואל ) ישעיה ח', 8(, עדיין הייתה בידיהם ההבטחה כי "אלוהים עימנו" 
)ישעיה ח', 10(. אין ספק, כי הנושא שראינו כאן מחלחל עמוק בנבכי ספר ישעיה כולו, 
ובעמים האחרים  ביהודה  ה'  על אויבי  כי למרות המשפט שיחול  והוא בעצם ההכרה 
ויבוא לידי ביטוי באסונות צבאיים, סבל וגלות, ה' ימשיך להיות לצד אנשיו הנאמנים 

לו ויחזירם לארצם.
וקיים יחסי אישות עם אשתו  בנו,  מדוע ישעיה מזכיר כי העיד בצורה חוקית על שם 

)"הנביאה"(? ישעיה ח', 1-3._____________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

של  לאות  דומה  בצורה  שסימל.  האות  לחשיבות  מרכזי  היה  הבן  של  לידתו  יום 
עמנואל, מיום היוולדו ועד אשר תביס אשור את סוריה וישראל יעבור פחות זמן מאשר 
הזמן שייקח לילד להגיע לשלב התפתחות ראשונית, במקרה זה- לקרוא לאמו או לאביו 
בראשונה )ישעיה ח 4(.  על ידי העדות שנתן לשם הבן עוד בטרם נולד, ישעיה הפך את 
שמו ואת שם בנו לנבואה ציבורית שניתן יהיה לבחון אותה על פי האירועים שיבואו 

לאחר לידת הבן.
על אף הטעויות החוזרות ונשנות מצד אלה המתיימרים להיות בני עמו, ה' עדיין היה 
מוכן להציל אותם. כיצד נוכל לקחת את עיקרון זה וליישמו לחיינו האישיים, בידיעה כי 

גם אנחנו נופלים ונכשלים בחיינו הרוחניים?
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אין ממה לירוא כל עוד אנחנו יראים מה'             
)ישעיה ח', 11-15(

בנאומו הפותח, פנה הנשיא האמריקאי פרנקלין ד. רוזוולט לאומה החיוורת ורפת-
הידיים של תקופת "השפל הגדול" במילים: "הדבר היחידי ממנו עלינו לפחד הינו הפחד 
למדוכאים  ישעיה  של  המסר   .)1933 במרץ   D.C. 4 וושינגטון  ארה"ב,  )"בירת  עצמו". 

הוא: "אין ממה לירוא, כל עוד אנחנו יראים מה' ".
ממנו  לירוא  כל  קודם  אלא  פחד,  שהעם  ממה  לפחד  שלא  ישעיה  את  הזהיר  ה' 
)ישעיה ח', 12,13(. זהו נושא חשוב בכתבי הקודש. לדוגמה, בספר התגלות י"ד, 6-12, 
שלושה מלאכים מכריזים על בשורת עולם: יראו את ה' ותנו לו כבוד, במקום לירוא 

ולתת כבוד לכוחה של החיה העולה מן הארץ המתוארת בפרק י"ג.

כיצד אתה מבין את הרעיון של לירוא מה'? מהי המשמעות שלו, במיוחד לאור הציווי 
לאהוב את ה' גם כן? )מתי כ"ב 37(.____________________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________

יראה אמיתית מפני קדושתו של ה' היא קבלת ההבנה שהוא הינו הכוח העצום ביותר 
ביקום. יראה כזו מתעלה על כל פחד, אם אתה אוהב את ה' וגם אם לא. אם הוא נמצא 
בשבילך, אף אחד אחר לא מסוגל לגעת בך ללא אישורו. אם הוא נגדך בגלל שמרדת בו 

תוכל לנסות לברוח, אך לעולם לא תמצא מסתור!
האם אין הרעיון כי עלינו לירוא מה' נוגד את הכתוב בראשונה ליוחנן ד', 18? "ֵאין 
ַּפַחד ָּבַאֲהָבה. ַאְּדַרָּבא, ָהַאֲהָבה ַהְּׁשֵלָמה ְמָגֶרֶׁשת ֶאת ַהַּפַחד. ֵהן ַהַּפַחד ָּכרּוְך ְּבֹעֶנׁש, ְוַהְמַפֵחד 

ֵאיֶנּנּו ָׁשֵלם ָּבַאֲהָבה".
ישנם סוגים שונים של יראה. אם מישהו בעל כוח עצום מימדים הוא חברך, ושניכם 
היא  או  הוא  כי  במובן שאתה מפחד  ירא מאותו אדם  אינך  שותפים באהבה הדדית, 
יפגעו בך. אך יש בך סוג של פחד במובן שאתה מבין ומכבד את הכוח בידיו של האדם 

האחר ואת גבולות מערכת היחסים שלכם.
כמאמינים, עלינו להמנע מלאהוב את מה שבעולם, ואת מה שאנשי העולם בעצמם 
יראים  העולם  שאנשי  דברים  יש  האם  מחשבה,  קו  באותו   .)15 ב',  )1 ליוחנן  אוהבים 
מפניהם שאנחנו, כמאמינים, לא צריכים לירוא מפניהם? אם כן, מה הם ומדוע עלינו 
עלינו,  אך  מפניהם  ירא  אינו  שהעולם  דברים  יש  האם  הנשימה,  ובאותו  לירוא?  לא 

כמאמינים, כן לירוא מפניהם? קרא, לדוגמה, את מתי י', 28; ירמיה י', 2,3.
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חשכתם של כפויי הטובה, החיים-מתים             
)ישעיה ח', 16-22(

קרא את הקטע המצוין. על מה הוא מדבר? כיצד הוא קשור למלך אחז? סכם את הרעיונות 
המופיעים בו.______________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

אחז היה שקוע עמוק בדת פגאנית )מלכים ב ט"ז', 3,4,10-15; דברי הימים ב  כ"ח,  2-4, 
23-25( אשר עסקה רבות בנסתר )השווה עם דברים ל"ב 17; "ְלֵׁשִדים ֵהם ַמְקִריִבים", 
פולחן  לטקסי  מקבילים  המודרנית  הכשפות  של  רבים  היבטים   .)20 י',  1 לקורינתים 
מהמזרח הקרוב, כפי שהם מתוארים בכתבים עתיקים מחוץ לכתבי הקודש. יתרה מכך, 
עתיקים  עיסוקים  לאותם  עכשווי  ביטוי  הכל  בסך  הם  המודרניים  מהעיסוקים  רבים 

בנסתר.
התיאור שמספק ישעיה לגבי הייאוש שיווצר בעקבות ההסתמכות על שדים במקום 
על ה' )ישעיה ח', 21,22( מתאים מאוד לאחז )השווה עם: דברי הימים ב כ"ח, 22,23(. 
ישעיה מתאר את העם זועם ומקלל את מלכו )ישעיה ח', 21(. הדבר מזהיר את אחז כי 
הולכת העם אל עיסוקי הנסתר, תסתיים בכך שהם יקללו אותו. ואכן, כאשר מת אחז,  
ְלִקְבֵרי  ֱהִביֻאהּו,  נעשתה חריגה בקבורתו מתוך חוסר הכבוד של העם כלפיו: "ִּכי לֹא  

ַמְלֵכי ִיְׂשָרֵאל" )דברי הימים ב כ"ח, 27(.

מה פסוקים אלו אומרים על העיסוק בנסתר? ויקרא כ 27, דברים י"ח, 9-14.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

התנתקות מעיסוק בנסתר היא עניין של נאמנות לה'. דברי הימים א י', 13,14 מיישם 
ַּביהָוה, ַעל־ ָמַעל  ְּבַמֲעלֹו ֲאֶׁשר  עיקרון זה בנוגע למקרה של שאול המלך: "ַוָּיָמת ָׁשאּול, 
ְּדַבר ְיהָוה ֲאֶׁשר לֹא־ָׁשָמר; ְוַגם־ִלְׁשאֹול ָּבאֹוב ִלְדרֹוׁש׃ ְולֹא־ָדַרׁש ַּביהָוה ַוְיִמיֵתהּו; ַוַּיֵּסב ֶאת־

ַהְּמלּוָכה, ְלָדִויד ֶּבן־ִיָׁשי".

לעקרונות  חשוף  הינך  מתוחכמות  דרכים  באילו  סביבך.  ההשפעות  ובכל  בחייך  הבט 
הקשורים לעיסוק בנסתר ולביטויים שונים של רוחניות )סִּפיִריטּוָאִליזם(? אפילו אם אין 
לך דרך להתעלם מכל אלה בצורה מלאה, מה תוכל לעשות בכדי לצמצם את השפעתם עליך, 

או על משפחתך?
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"תורת  הפרק  את  הגדול"  "העימות  הספר  מתוך  קרא  למחשבה:  נקודות 
הספיריטואליזם" עמודים 419-427.

ולספיריטואליסטים  למתקשרים  בדומה  שטענו,  אנשים  היו  הקדומה  "בישראל 
שרוחות  מפורשות  נאמר  הקודש  בכתבי  אך  המתים.  עם  מתקשרים  שהם  בימינו, 
המתים או "ָהֹאֹבת", כפי שכונו מבקרים אלה מעולמות אחרים, הם "רוחות של שדים" 
)השוו עם במדבר כ"ה, 1-3; תהלים ק"ו, 28; 1 לקורינתים י', 20; התגלות ט"ז, 14( בצו 
ה' חל איסור מוחלט על תקשור עם המתים ועל מלאכתו של בעל האוב המתקשר עם 
רוחות המתים; על כל מי שיחלל את הצו הזה יוטל עונש מוות )ויקרא י"ט, 31; כ', 27(. 
עצם הכינוי "מכשף" זוכה כיום לגינוי. הטענה שאנשים יכולים לתקשר עם רוחות רעות 
נחשבת למעשייה מחשכת ימי הביניים. ואולם, הספיריטואליזם, שמניין חסידיו הוא 
אלפים, רבבות ואפילו מיליונים, שסלל את דרכו לחוגי המדע, שכבש את הכנסיות ונשא 
כה  מידה  בקנה  שולל  והוליך  בחצרות מלכים,  ואפילו  הרשויות המחוקקות  בעיני  חן 
עצום – אינו אלא תחייה בתחפושת חדשה של הכישוף שהוצא מחוץ לחוק והוקע בעולם 

העתיק. )אלן ג'. ווייט, "העימות הגדול", עמ' 423(.

שאלות לדיון:
העלה דיון על נושא הספיריטואליזם כפי שהוא מוצג בסרטים, ספרים, תוכניות   .1
זאת,  לעצור  מנת  על  לעשות  שניתן  דבר  אין  אם  פופולריות.  ותרבויות  טלוויזיה 
מה נוכל לעשות בשביל להזהיר אחרים מפני הסכנות הנובעות מדברים, שעבור 
אנשים כה רבים, אינם יותר מאשר הסחות דעות תמימות? כיצד הבנה מלאה של 

מצב המתים כה חשובה בהגנה מפני הונאות כגון אלה?
בשיעור  שונים  לאנשים  תן  במילים שלך.  הפסוק  את  שכתב   .20 ח  ישעיה  קרא   .2

לקרוא בקול את הגרסאות שהם כתבו. מה ה' מנסה לומר?
בו-זמנית. באילו דרכים אהבתנו  ויראה מפניו  ה'  רעיון אהבת  על  חשוב ארוכות   .3

נובעת מהיראה? או האם היראה נובעת מהאהבה? שוחח על כך.

סיכום: דרך מעשיו של ישעיה ומשפחתו, וכמובן דרך מילותיו, ה' הוציא לפועל את 
מסר האזהרה והתקווה: המסלול הבטוח היחד הוא ביטחון כי ה' יודע מה הוא עושה. 
יש בו גם האהבה וגם הכוח להדריך, להגן ולספק כל דבר לאלה אשר נותנים לו לעשות 

זאת בחייהם. עבור אלה שפונים לכוחות אחרים, תימצא רק אפלה.



35

שיעור מספר 5*                                                                                                                        
23  בינואר - 29  בינואר

שר שלום נאדר
שבת אחר הצהריים

 ;1-5 ט',  ישעיה  השבועי:  השבת  שיעור  לקראת  הבאים  הפסוקים  את  קראו 
ישעיה ט', 6,7; ישעיה ט', 8-10, 34; ישעיה י"א; ישעיה י"ב, 1-6.

פסוק לשינון: "ִּכי־ֶיֶלד יַֻּלד־ָלנּו, ֵּבן ִנַּתן־ָלנּו, ַוְּתִהי ַהִּמְׂשָרה ַעל־ִׁשְכמֹו; ַוִּיְקָרא ְׁשמֹו 
ֶּפֶלא יֹוֵעץ ֵאל ִּגּבֹור, ֲאִביַעד ַׂשר־ָׁשלֹום" )ישעיה ט', 5(.

ד"ר רוברט אופנהיימר, אבי הפצצה האטומית הראשונה, התבקש לעמוד בפני 
וועדת הקונגרס בארה"ב. חברי הוועדה שאלו אותו אם קיים אמצעי הגנה מפני 

הנשק. " 'כמובן', ענה הפיזיקאי הגדול. 'והוא...'
ד"ר אופנהיימר סקר את הקהל שנדם בציפייה, וענה ברכות: 'שלום'. )"לוקט 
 Encyclopedia of 7700 Illustrations: Signs of the Times טאן,  לי  פאול  בידי 

.))Rockville, Md.: Assurance Publishers, 1985(, p. 989
שלום הוא חלומו החמקמק של הגזע האנושי. מוערך כי מאז תחילת ההיסטוריה 
שנים  במהלך  מהזמן.  אחוזים  כ-8  רק  מוחלט  בשלום  נמצא  העולם  המתועדת, 
987(. בחצי  לי טאן, עמ'  )פאול  אלו, לפחות שמונת אלפים הסכמי שלום הופרו 
המאה שקדמה למלחמת העולם הראשונה, אשר הייתה אמורה להיות המלחמה 

שתשים קץ לכל המלחמות, היו רק 2 דקות של שלום עבור כל שנה של מלחמה.
בשנת 1895, אלפרד נובל, ממציא הדינמיט, סיפק משאבים ליצירת פרס היוענק 
לאנשים שתרמו בצורה יוצאת מן הכלל לשלום )פאול לי טאן, עמ' 988(. עם זאת, 
בעצמם  מעורבים  היו  לשלום  הנובל  בפרס  שזכו  אנשים  גם  האחרונות  בשנים 

במאבק אלים.
השבוע נקרא על הדמות היחידה שביכולתה להביא שלום אמיתי ונצחי.

*למד את השיעור השבועי לקראת שבת ה-30 בינואר.
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קץ החשכה עבור יושבי הגליל )ישעיה ט', 1-5(
מדוע קיים ניגוד בין הפסוק האחרון בפרק הקודם והמשך הרעיון בפרק ט, לבין הקטע 

______________________________________________________________________________________________________________________________ שלפניו?
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

ישעיה ח', 21, 22 מתאר את מצב הייאוש של אלה אשר בחרו לפנות אל תורת הנסתר 
ְמעּוף  ַוֲחֵׁשָכה  "ָצָרה  רק  ייראו  יביטו, הם  אליו  לכל מקום  אלוהי האמת:  אל  במקום 
צּוָקה, ַוֲאֵפָלה ְמנָֻּדח׃" )ישעיה ח', 22(. ובניגוד מוחלט, על פי ישעיה ח', 23 - יגיע יום בו 
יחול קץ החשכה שנפלה על האנשים השרויים כעת במצוקה. אנשי אזור הגליל מצויינים 
כמקבלי ברכה מיוחדת של "אֹור ָּגדֹול" )ישעיה ט', 1(. העם יגדל וישמח שכן ה' יפיל את 

ה"ֵׁשֶבט ַהֹּנֵגׂש  ּבֹו" )ישעיה ט', 3(.
אזור הכינרת מוזכר כאן היות וזהו אחד השטחים הראשונים בישראל שנכבשו על 
ידי העם. בתגובה לבקשת הסיוע של אחז, תגלת פלאסר השלישי השתלט על הגליל ועל 
עבר הירדן, שלח לגלות חלק מהעם והוסיף את האיזור למחוזות האימפריה האשורית 
)מלכים ב ט"ו 29(. המסר שישעיה מעביר, הוא שהראשונים להיכבש יהיו גם הראשונים 

לראות ישועה.
במי משתמש ה' כדי להביא ישועה לאנשיו? ישעיה ט 5,6.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

מתי והיכן הנבואה של ישעיה ח', 23 - ישעיה ט', 4 התגשמה? מתי ד', 12-25.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

אין זה מקרה שישוע החל את שירותו באיזור הגליל, בה חלק את הבורה הטובה של 
משועבדים  שהיו  שדים  אחוזי  אנשים  כולל  אנשים,  וריפא  השמיים  ומלכות  התקווה 

לתורת הנסתר )מתי ד 24(.
בקטע שקראנו אנחנו רואים דוגמה מושלמת לדרך בה כתבי הקודש לוקחים אירועים 
שהתרחשו בברית הישנה ומשתמשים בהם כתבנית לעתיד להתרחש בתקופת הברית 
כ"ד  במתי  עם מראות ממאה אחרת, למשל  עירבב מראות ממאה אחת  ה'   החדשה. 

כאשר ישוע עירבב את חורבן ירושלים בשנת 70 לספירה עם החורבן בסוף העולם.

אם היית נשאל: "'ממה ישוע הושיע אותך?", מה הייתה תשובתך? איזו עדות אישית 
תוכל לחלוק בנוגע לכוח של ישוע המשיח כפי שהוא נגלה בחייך?

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________
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ילד עבורנו )ישעיה ט', 5,6(
לפנינו הלידה המיוחדת השלישית בספר ישעיה, לאחר הלידה של עמנואל ומהר-שלל-

חש-בז.
מה מיוחד בילד שעליו אנחנו קוראים בפסוקים הבאים? ישעיה ט 5,6.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

שים לב שהמושיע עליו מדובר מכונה במספר שמות, המתארות אותו בכמה דרכים 
שונות. בתקופה העתיקה במזרח הקרוב, מלכים ואלים קיבלו מספר שמות המציגים 

את תפארתם.
שמו  את  תיאר  שמשון  של  לאביו  נגלה  אשר  ה'  שמלאך  כשם  בדיוק  "ֶּפֶלא",  הוא 
כ"ֶפִלאי " )שופטים י"ג, 18( ואז עלה השמיימה בלהב מזבחו של מנוח )שופטים י"ג, 20( 

וכך חזה את ההקרבה העצמית של האדון יותר מאלף שנים מאוחר יותר.
הוא מכונה גם כשמיימי )"ֵאל ִּגּבֹור"( וכבורא הנצחי )"ֲאִביַעד"; קרא גם את לוקס ג', 38: 

"...בן אדם, בן ה' "(.
הוא מלך שושלת דוד; שלטון השלום שלו יהיה נצחי.

בהסתמך על תכונות אלו, מי היחיד שיכול להיות ילד זה? קרא גם לוקס ב', 8-14.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

יש אשר ניסו לזהות את הילד כמלך חזקיה, אך התיאור מתעלה על כל בן אנוש רגיל. 
רק אדם אחד מתאים: ישוע המשיח, בנו השמיימי של ה', הבורא ) יוחנן א', 1-3, 14; אל 
הקולוסים א', 5-17; אל הקולוסים ב', 9; אל העברים א', 2(, שיולד לנו כדי להושיענו 
ולהעניק לנו שלום. יש לו כל הסמכות בשמיים ובארץ, והוא תמיד איתנו )מתי כ"ח, 
18-20(. תוך שמירה על אלוהותו, הוא הפך לבן אדם לעד, וכך ביכולתו לחוש עימנו את 

חולשותינו )אל העברים ד', 15(. "ֶיֶלד יַֻּלד־ָלנּו"... לנצח!
של  אינץ'  כל  לערער  במוכנות  האדמה  על  עמד  השטן  לעולם,  הגיע  ישוע  "כאשר 
התקדמות בדרכו של האדון, מהאבוס ועד לגולגותא. השטן האשים את ה' בכך שדרש 
הקרבה עצמית מצד מלאכיו, בעוד שהוא עצמו אינו מכיר את טעמה ולעולם אינו יקריב 
שגורש  ולאחר  בשמיים;  ה'  כנגד  השטן  שהציג  ההאשמה  זוהי  אחרים.  עבור  מעצמו 
בעצמו  יבצע  הוא  שאין  שירות  בדרישת  ה'  את  להאשים  הרשע  המשיך  מהשמיים, 
לעולם. ישוע הגיע לעולם בכדי לסתור את האשמות אלה, ולחשוף את אופיו של האב"  

.)Selected Messages, bk. 1 , pp. 406,407 ,אלן ג'. ווייט(

____________________________________________________________ מה אומר לנו הציטוט למעלה לגבי אופיו של ה'?
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
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שבט אפו של ה' )ישעיה ט', 7 - י', 34(
עבור הנמצאים בחשכת  ישועה  4, המתאר  ט',   -  23 ח',  ישעיה  זה מסביר את  קטע 
"ֵׁשֶבט  ודיכוי מדיני:  ונפלו כטרף בפני כיבוש צבאי  המצוקה בגלל שסמכו על הנסתר 

ַהֹּנֵגׂש ּבו ַהִחֹּתָת ְּכיֹום ִמְדָין" )ישעיה ט', 3(.
המוזכרים  בפסוקים  שמתואר  כפי  ה',  של  אנשיו  שיעברו  והייסורים  בסבל  התבונן 
למעלה. השווה עם הקללות בספר ויקרא כ"ו, 14-39. מדוע העניש ה' את אנשיו בשלבים, 
במקום להפיל את הכל ביחד? על מה הדבר מצביע לנו בהקשר לאופיו של ה' ומטרותיו 

לגבינו?________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

אם ה' היה רוצה להשמיד את עמו, הוא היה יכול לתת אותם ישירות ביד האשורים. 
ְּתׁשּוָבה".  ִליֵדי  ָיבֹואּו  ֶׁשַהֹּכל  ֶאָּלא  ִאיׁש,  ֶׁשּיֹאַבד  רֹוֶצה  הּוא  "ֵאין  סובלני,  הוא  אך 
)2 לפטרוס ג', 9(. כשם שהיה בתקופת השופטים, ה' הניח לאנשי יהודה וישראל לחוות 
לעשות את  הזדמנות  ולקבל  עשו  להבין מה  שיוכלו  כך  את השלכות מעשיהם הרעים 
הבחירה הטובה. כאשר הם התמידו ברוע והקשו את לבבם נגדו ונגד המסרים שהעביר 
להם דרך שליחיו, הוא הסיר עוד יותר את הגנתו. אך הם המשיכו למרוד. המעגל הזה 

חזר על עצמו והלך ודעך עד אשר כבר לא היה דבר שה' יכל לעשות.
קרא את ישעיה ט -7י 2. באילו חטאים אשם העם? נגד מי בעצם חטאו? מי האשמים 

___________________________________________________________________________________________________________________________ מביניהם?
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

מה שאנחנו רואים פה, כפי שאחנו רואים לאורך כל כתבי הקודש, היא המציאות של 
הרצון החופשי. ה' ברא את בני האדם כחופשיים )הוא היה חייב; אחרת לא היו יכולים 
לאהוב אותו בצורה אמיתית(, וחופש כולל בקרבו את האפשרות לבחור ברע. ולמרות 
כי מפעם לפעם ה' יחפש כיצד הוא יכול למשוך אותנו חזרה אליו בעזרת חשיפת אופיו 
ואהבתו, הוא גם יאפשר לנו להתמודד עם הפירות של בחירותינו הרעות, שהם כאב, 
וכן הלאה, כל זאת כדי לעזור לנו להבין מה קורה ברגע שמפנים  סבל, פחד, אי-סדר 
אליו את הגב. אולם לעתים קרובות, אף כי האנשים שקועים עמוק בכל אלה, אין הם 
יכולים  היינו  לא  פלאי;  דבר  הוא  חופשי  רצון  לה'.  ופונים  החוטאת  מדרכם  חוזרים 

להיות אנושיים בלעדיו. אך אוי לאלה, אשר משתמשים בו בצורה שגויה.
כיצד השתמש ה' בסבל בחייך על מנת להפנות אותך מהליכה בדרך שגויה? )ואולי, עדיין 

לא הבנת את המסר המופנה אלייך?(._________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
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נצר ושורש באחד )ישעיה י"א(
מיהו ה"ֹחֶטר" היוצא "ִמֵּגַזע ִיָׁשי" בישעיה י"א, 1? קרא גם זכריה ג', 8; זכריה ו', 12.

ישעיה י"א, 1 ממשיך בדימוי הגזע הקטוע המופיע בישעיה י 33,34. הביטוי "ֵּגַזע ִיָׁשי" 
 .)20-26  ,10-17 ד',  )דניאל  מכוחה  תאבד  ישי(  )בן  דוד  שושלת  כי  הרעיון  את  ממחיש 
יורש  אחרות,  ובמילים  מקולל;  הכביכול  ה"ֵּגַזע"  מתוך  "ֵנֶצר"  ויפרח  יום  יבוא  אולם 

מבית דוד.
מדוע היורש מבית דוד מכונה גם "ֹׁשֶרׁש ִיָׁשי"? )ישעיה י"א 10( כיצד אפשר להבין זאת? 

התגלות כ"ב 16.__________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

התיאור יכול להתאים רק לישוע המשיח, אשר הוא גם " ֹׁשֶרׁש ָּדִוד" וגם  "ֶצֱאָצאו" 
)התגלות כ"ב, 16(.  ישוע הוא צאצא של דוד )לוקס ג', 23-31(, ודוד צאצא של אדם - 
"ֶּבן ֱאֹלִהים" )לוקס ג', 38( במובן שהמשיח ברא אותו )קרא גם: יוחנן א, 1-3,14(. כך, 

המשיח  הוא גם אביו הקדמון של דוד, וגם הצאצא שלו!
באילו דרכים היורש החדש מבית דוד מבטל את ההשפעות המרות של החטא והכפירה? 

ישעיה י"א._________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

הוא חושב ומתנהג בצורה הרמונית עם האל, שופט בצדק, מעניש את הרשעים ועושה 
שלום. כאשר הוא יעלה לשלטון, ה' יחזיר חזרה, ישקם ויאחד את השארית הנאמנה של 
ישראל ויהודה )השווה עם ישעיה י', 20-22(. תקום ממלכה חזקה ומאוחדת, כבימי דוד 
המלך אשר הביס את הפלישתים ועמים רבים אחרים. אך השליט החדש יהיה אף אדיר 
יותר מדוד בכך שיחזיר את השלום גם למהות עצמה של הבריאה: חיות הטרף יפסיקו 
ליזון מבשר, ויחיו בדו-קיום ובשלווה עם מה שפעם היה הטרף שלהם. )ישעיה י"א, 6-9(.

האם ישעיה י"א מדבר רק על הביאה הראשונה של המשיח, הביאה השנייה, ואולי על 
שתיהן? קרא שוב את הנבואה וסמן אילו פסוקים מתארים איזו ביאה.

בישעיה י"א, שתי הביאות של ישוע מוצגות בתמונה אחת. הן קשורות אחת בשנייה, 
שכן הן מהוות שני חלקים מתוך שלם, כמו שני צדדים של אותו המשטח. שתי ביאות 
נדרשות על מנת שתוכנית הישועה תושלם במלואה: הביאה הראשונה, אשר כבר קרתה; 

והביאה השנייה, לה אנו מחכים כהתגשמות כל תקוותינו כאנשים מאמינים.

מה הצליח להשיג ישוע המשיח בביאתו הראשונה, שנותן לנו ביטחון כה מוחלט לגבי 
הביאה השנייה? מהי מטרת הביאה הראשונה אם היא לא מביאה לכדי תוצאה את הביאה 

השנייה?
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"ְתַנֲחֵמִני" )ישעיה י"ב, 1-6(
הרחמים.  ומלאת  החזקה  נחמתו  על  לה'  קצר  הלל  )שיר(  מזמור  הוא  י"ב  ישעיה 
המזמור, שנאמר בפי אדם מהשארית המשוקמת, משווה את הגאולה המובטחת לזאת 
שקיבלו העברים ביציאת מצרים )קרא גם: ישעיה י"א, 16(; הוא כמו השיר ששרו משה 

ובני ישראל כאשר הם ניצלו מצבאות פרעה בים סוף )קרא גם: שמות ט"ו(.
השווה בין המזמור בישעיה י"ב לבין שירת משה ושירת השה בהתגלות ט"ו 2-4. מדוע 

שני השירים מהללים את ה'? מהי הסיבה המוזכרת?
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

ישעיה י"ב 2 מרמז על זהות המושיע העתידי כישוע. כתוב בפסוק כי ה' הוא "ֵאל ְיׁשּוָעִתי" 
וגם "ַוְיִהי־ִלי ִליׁשּוָעה". השם ישוע משמעו "ה' הוא ישועה" )השווה עם מתי א', 21(.

מהי חשיבות הרעיון, המוכל בשמו של ישוע, שה' הוא ישועה?
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

קדוש  נוכחות  הישועה.  בעצמו  גם  הוא  כי אם   ,)2 י"ב,  )ישעיה  מושיע  רק שה'   לא 
ישראל בקרבנו )ישעיה י"ב, 6( מהווה הכל עבורנו. ה' עימנו! לא רק שישוע ביצע ניסים 
ונפלאות; הוא "ִנְהָיה ָּבָׂשר ְוָׁשַכן ְּבתֹוֵכנו" )יוחנן א', 14(. לא רק שהוא נשא את חטאינו 
על הצלב, כי אם הוא נהיה חוטא עבורנו )2 קורינתים ה, 21(. לא רק שהוא עושה שלום, 

אלא שהוא עצמו שלומנו )אל האפסים ב', 14(.
לא פלא ש " ֹׁשֶרׁש ִיַׁשי... ֹעֵמד ְלֵנס ַעִּמים " )ישעיה י"א, 10(. כאשר הוא מורם על הצלב, 
ִּגּבֹור"  "ֵאל  אל  תשוב  שארית  רק   )32,33 י"ב,  )יוחנן  העמים!  כל  את  אליו  מושך  הוא 

)ישעיה י', 21(, אשר הוא בעצם הילד שנולד עבורנו - "ַׂשר־ָׁשלֹום"! )ישעיה ט', 5(.

כי  24. מוזכר שם  ג',  חשוב עוד על הרעיון שישוע הוא ישועתנו. קרא את אל הרומים 
והרחמים  החסד  דרך  ורק  דרכו,  התקיים  אשר  דבר  היא  הגאולה  בישוע;  היא  הגאולה 
הגדולים של ה' אנחנו יכולים לקחת חלק נצחי בגאולה זו גם כן. במילים אחרות, הגאולה 
שקיימת בישוע יכולה להפוך גם לשלנו דרך אמונה, אך לא דרך מעשים, שכן אין מעשים 
לנו  מייחס  הוא  אותם  ישוע,  שביצע  המעשים  רק  אותנו.  לגאול  שיוכלו  מספיק  טובים 
לפי אמונתנו, יכולים להביא לידי הגאולה שלנו. כיצד אמת זו מביאה לך תקווה וביטחון 

בישועה, במיוחד כאשר אתה מרגיש מוכרע על ידי תחושת חוסר ערך-עצמי?
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________
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נקודות למחשבה: "ליבו של אב בשר ודם יוצא אל בנו. הוא מביט בדאגה בפניו של 
ילדו הקט ומתחלחל מן המחשבה על סכנות החיים העלולות לפקוד אותו. הוא משתוקק 
לגונן על בנו היקר מכוחו של השטן, ולמנוע ממנו פיתויים ומאבקים. אך אלוהים מסר 
את בנו יחידו כדי שיתמודד במאבק מר יותר ויסתכן בסכנה מאיימת יותר, וזאת כדי 
שהדרך אל החיים תהיה ישרה ובטוחה למען ילדינו הקטנים. "בזאת היא האהבה... 
האלוהים הוא אהבה" )איגרת יוחנן הראשונה ד' 10,16(. על כן, שמיים, השתאו! ארץ, 

השתאי!" )אלן ג'. ווייט, חמדת הדורות, עמ' 27(.
"ישוע המשיח הוא שהסכים להתייצב מול הדרישות הנחוצות עבור ישועת האדם. 
הוא  האדם  בן  בפניו.  שניצבה  הגדולה  לעבודה  מתאימים  היו  אדם  לא  מלאך,  לא 
היחיד אשר עליו להיות מורם; רק טבעו הנצחי של המשיח יאפשר לעבור דרך תהליך 
הגאולה. ישוע אבה להתחבר עם הבוגדים והחוטאים, לקחת חלק בטבע האנושי, לתת 
את דמו שלו ולהביא את נפשו כמנחה עבור החטא. במועצה השמיימית, אשמת האדם 
כבר נמדדה, מידת הזעם עבור החטא כבר הוערכה, ולמרות כל זאת הכריז המשיח על 
החלטתו לקחת על עצמו את האחריות של עמידה בתנאים הנחוצים לכך שתינתן תקווה 
.)The Signs of the Times, March 5, 1896. ,מורחבת לגזע האנושי החוטא." )אלן ג'. ווייט

שאלת דיון:
כפי שראינו בישעיה י"א, ה' הציג את שתי ביאות המשיח בתמונה אחת. הדבר   .1
עוזר להסביר, במידה מסוימת, מדוע חלק מהיהודים לא קיבלו את המשיח בביאתו 
הראשונה, מכיוון שהם ציפו ממנו לקיים את המאורעות אשר יתקיימו רק בביאה 
השנייה. מה זה אומר לנו לגבי החשיבות שתהיה לנו הבנה ברורה לגבי דידו של 
טבע שיבת המשיח? כיצד השקפות שגויות, למשל, בנוגע לביאתו השנייה יכולות 
להוביל אנשים אל תרמית סוף-הזמנים הגדולה של השטן? )קרא גם: פרק ל"ט 

בספרה של אלן ג'. ווייט "העימות הגדול"(.

סיכום: בימיו של ישעיה, אשר שמו מתפרש כ"ישועתו של ה' ", ה' הבטיח לשארית 
אנשיו ישועה מהדיכוי שהלך וקרב אליהם עקב הכפירה הכללית של העם. נבואה זו של 

תקווה מתגשמת במלוא העוצמה בישוע, אשר שמו מתפרש כ"ה' הוא ישועה".
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לשחק אלוהים
שבת אחר הצהריים

קראו את הפסוקים הבאים לקראת שיעור השבת השבועי:
ישעיה י"ג, ישעיה י"ג, 2-22; ישעיה י"ד; ישעיה כ"ד-כ"ז.

ָנִגיָלה  לֹו,  ִקִּוינּו  ְיהָוה  ֶזה  ְויֹוִׁשיֵענּו;  לֹו  ִקִּוינּו  ֶזה  ֱאֹלֵהינּו  ִהֵּנה   " לשינון:  פסוק 
ְוִנְׂשְמָחה ִּביׁשּוָעתֹו׃" )ישעיה כ"ה, 9(.

לאחר שהדרשה הנוקבת של הדרשן בנושא הגאווה הסתיימה, אישה שהקשיבה 
ושברצונה  קשה  נפשית  במצוקה  נמצאת  שהיא  לו  וסיפרה  חיכתה  לדרשה 

להתוודות על חטא גדול אותו ביצעה. הדרשן שאל אותה במה חטאה.
"היא ענתה, 'בחטא הגאווה, שכן ישבתי שעה שלמה מול המראה לפני מספר 

ימים והתפעלתי מהיופי שלי'.
 C.E.( " '!הו', ענה לה הדרשן, 'לא היה זה חטא הגאווה - כי אם חטא הדימיון'

.)Macartney, compiled by Paul Lee Tan, p. 1100
גבולות  את  כיבדה  לא  הגאווה  נשגב,  מלאך  של  בליבו  החטא  שנולד  מאז 
המציאות )אצל מלאכים או אנשים(. שיא שפלותה של הבעיה מופיע דווקא באלה 
אשר שומרים בליבם גאווה רוחנית, ואין זו אלא תכונה מצערת של ישויות כה 

מושחתות עד כי ישועתם יכולה להימצא רק בעבודה של מישהו אחר עבורם.
הרוח  והתרוממות  הגאווה  במקור  נוספים,  לדברים  בנוסף  נביט,  השבוע 

העצמית, שני החטאים המקוריים האמיתיים.

*למד את השיעור השבועי לקראת שבת ה-6 בפברואר.
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אבדון עבור האומות )ישעיה י"ג(
 ;1 א',  ישעיה  עם  )השווה  ישעיה  הוא  המחבר  לפיה  הקדמה  מכיל   1 י"ג  ישעיה 
ישעיה ב', 1(; על כן, נראה שמתחיל כאן חלק חדש בספר. פרקים י"ג-כ"ג מכילים נבואות 

משפט נגד מספר אומות. בואו נסתכל.
_____________________________________________________ מדוע הנבואות נגד האומות מתחילות דווקא עם בבל?
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

בישעיה י 5-34 כבר הוכרז על המשפט נגד האומה האשורית, אשר הציגה את הסכנה 
הגדולה ביותר בימיו של ישעיה. בעוד שישעיה י"ד, 24-27 חוזר בקצרה על תוכנית האדון 
העיקרית  ובבל  אחרים,  באיומים  בעיקר  עוסקים  י"ג-כ"ג  פרקים  אשור,  את  להרוס 

מביניהן.
כאומה שניחנה במורשת עשירה ועתיקה מבחינה תרבותית, דתית וגם פוליטית, בבל 
מנקודת  אולם  יהודה.  את  והגלתה  שכבשה  כמעצמה  למשחק  להגיח  עתידה  הייתה 
זו  תהיה  שבבל  בבירור  לראות  ניתן  היה  לא  ישעיה,  של  בתקופתו  האנושית  המבט 
בבל.  על  ישעיה, אשור שלטה  שנות שירותו של  ה'. במהלך מרבית  על אנשי  שתאיים 
מאז שנת 728 לפנה"ס, בה כבש תגלת פלאסר השלישי את בבל והוכרז כמלך בבל תחת 
השם פולו )או פול; קרא גם: מלכים ב ט"ו, 19(, מלכי אשור התיישבו על כס המלכות 
הבבלי מספר פעמים )710 לפנה"ס, 702 לפנה"ס, 689 לפנה"ס, 648 לפנה"ס(. עם זאת, 

בבל תהיה בסופו של דבר הכוח העצום באזור, הכוח שיהרוס כליל את ממלכת יהודה.

קרא את ישעיה י"ג. שים לב לעוצמת המילים. מדוע ה' אוהב יעשה דברים כאלה, או 
אפילו ירשה להם לקרות? חפים מפשע יסבלו גם הם מכל העניין, לא כך? )ישעיה י"ג, 16( 
כיצד עלינו להבין את דרך פעולתו של ה' כאן? מה פסוקים אלה, וכל שאר הפסוקים בתנ"ך 
העוסקים בזעמו וחמת אפו של ה' כנגד כל חטא ורוע, אומרים לנו לגבי הטבע החמור של 
החטא והרוע? האם אין העובדה שהאל האוהב מגיב בצורה כזו, מספיקה כדי להוכיח לנו 
כמה נורא הוא החטא? עלינו לזכור כי ישוע הוא זה אשר העביר לנו את כל אזהרות אלו דרך 
ישעיה, וזהו אותו ישוע אשר סלח, ריפא, הפציר והוכיח חוטאים במטרה שיחזרו בתשובה. 
כיצד אתה מבין אישית את אופיו של האל האוהב? שאל את עצמך גם את השאלה הבאה: 
האם יכול להיות שהזעם המוצג לנו בפסוקים אלה, נובע בעצם מתוך אהבתו? אם כן, איך? 
הבט על העניין מנקודת מבט נוספת, בה ישוע הצלוב נשא את חטאי כל העולם כולו, וסבל 
יותר מכל אדם אחר, אפילו יותר מאותם "חפים מפשע" שסבלו בעקבות חטאי האומה. 

כיצד סבלו של ישוע על הצלב עוזר לענות על השאלות הקשות האלו?
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העיר האדירה )והמנוחה( של בבל )ישעיה י"ג, 2-22(
בשנת 626 לפנה"ס נבופלאסר הכשדי שיקם את התהילה הבבלית כאשר עלה לשלטון 
האשורית.  הממלכה  להבסת  מדי  עם  וחבר  הנאו-הבבלית  השושלת  את  הבבלי,הקים 

בנו, נבוכדנצר השני, הוא המלך אשר כבש והגלה את יהודה.

מה היה סופה של בבל? קרא את דניאל ה'.

בשנת 539 לפנה"ס, כורש הפרסי כבש את בבל עבור האימפריה המדי-פרסית )קרא 
גם: דניאל ה'( והעיר איבדה את עצמאותה לעולמים. בשנת 482 לפנה"ס, הכניע חשיארש 
הראשון התקוממות בבלית נגד השלטון הפרסי. הוא הסיר את פסלו של מרדוך, האל 

העליון, וכנראה גם הרס כמה מבצרים ומקדשים.
331 לפנה"ס ללא קרב. למרות  אלכסנדר הגדול הכניע את בבל מיד הפרסים בשנת 
חלומו קצר-הטווח להפוך את בבל לבירתו במזרח, מצב העיר התדרדר תוך מאות שנים 
נטושה  בבל  העיר  את  הרומאי  סוורוס  ספטימיוס  מצא  לספירה   198 בשנת  ספורות. 
לגמרי. מכך מבינים, כי קיצה של העיר נבע מנטישה. כיום יש מספר חקלאים עיראקיים 

הגרים בשטחי האתר העתיק, אך הם לא בנו מחדש את העיר בשלמותה.
משלטון  יעקב  צאצאי  את  לחופשי  משחרר  י"ג  בישעיה  המתואר  בבל  העיר  חורבן 
בידי  בבל  כיבוש  היה  זאת  השיג  אשר  האירוע   .)1-3 י"ד,  )ישעיה  הבבלים  של  הדיכוי 
539 לפנה"ס. למרות שהוא לא החריב את העיר, זו הייתה תחילת הסוף  כורש בשנת 

עבור בבל, ומכאן לא היה ביכולתה לאיים שנית על אנשי ה'.
ישעיה י"ג ממחיז את נפילת בבל כמשפט הנקבע מלמעלה. הלוחמים אשר כובשים את 
העיר הם סוכניו של ה’ )ישעיה י"ג, 2-5(. זמן המשפט נקרא "יֹום ְיהָוה" )ישעיה י"ג, 6,9(, 
וזעמו כה עוצמתי עד כי בכוחו להשפיע על הכוכבים, השמש, הירח, השמיים והארץ 

)ישעיה י"ג, 10,13(.
השווה עם שירת דבורה וברק בשופטים פרק ה, שם מתואר ה’ כצועד קדימה תוך 
 21  ,20 ה,  בשופטים   .)4 ה,  )שופטים  מהשמיים  עזים  גשמים  והורדת  הארץ  הרעדת 

מומחשים יסודות הטבע, כולל הכוכבים, נלחמים כנגד האויב הזר.

דמיין כי אדם המתגורר בבבל בשיא תפארתה קרא את מילותיו של ישעיה בפרק י"ג, 
במיוחד ישעיה י"ג, 19-22. כמה טיפשיות ובלתי אפשריות הן בטח היו נדמות לו! אילו 
נבואות, אשר טרם התגשמו, נשמעות טיפשיות ובלתי אפשריות עבורנו היום? עם זאת, 

מדוע יהיה זה מטופש מצידנו לדחות אותן כבלתי-אפשריות?



45 יום שלישי / 2 בפברוארשיעור 6

נפילתו של "מלך" ההר )ישעיה י"ד(
בתגובה לנפילתה של בבל )ישעיה י"ג( המשחררת לחופשי את עם ה’ )ישעיה י"ד, 1-3(, 
ישעיה י"ד 4-23 הוגה משל מלגלג נגד מלך בבל ) קרא גם: מיכה ב', 4, חבקוק ב', 6(. 
זוהי שפה ציורית, שלא אמורה להיבחן פשוטה כמשמעה, שכן המשל מציג את המלכים 
התולעים  ואת   ,)9,10 י"ד,  )ישעיה  המוות  במעגלי  החדש  חברם  את  מברכים  המתים 
כמצעים בהם הוא מתכסה )ישעיה י"ד, 11(. זוהי דרכו הדרמטית של ה' להודיע למלך 
כי סופו לרדת למעמקי האדמה, כשליטים גאים רבים לפניו- זוהי לא פרשנות לגבי מצב 

המתים!
_____________________________________________________________ כיצד יכול ישעיה י"ד 12-14 לדבר על מלך בבל?
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

מלכי בבל לא סבלו מחוסר הערכה עצמית )דניאל ד,ה(. אך שאיפה להידמות "ֶעְליֹון" 
14( מרחיקה לכת אפילו עבור האגו המנופח ביותר. בעוד שהמלכים טענו  )ישעיה י"ד 
כי יש להם חיבור חזק עם האלים, הם תמיד היו משניים יחסית אליהם. הדבר היה 
בא לידי ביטוי בצורה מוחשית ביותר כל שנה ביום החמישי של פסטביל השנה החדשה 
פסל  אל  שניגש  לפני  לבש  אותם  המלכות  סממני  את  להוריד  המלך  נדרש  בו  הבבלי, 
המרדוך וקיבל אישור שנתי למלכותו.  הרעיון להחליף אפילו אל זוטר היה נחשב לא 

שפוי ואובדני.
כמו בישעיה י"ד, גם ביחזקאל כ"ח מזוהה יהירות שמיימית של מנהיג עיר והתיאור 
כאן:  יותר  חדה  תמונה  מציגה  ה'  מכוון  אותה  הכוונת  אנושי.  שליט  כל  על  מתעלה 
מיום  מושלם  ה',  קודש  בהר  ושומר  מכוסה  משוח,  כרוב  עדן,  בגן  היה  הגאה  השליט 
ישמיד  יום  של  שבסופו  האל,  ידי  על  הושלך  בגללה  עוולה  בו  שנמצאה  ועד  היבראו 
12-18(. אם לנסות ליישם את הנאמר לבן אנוש, הביטויים  )יחזקאל כ"ח,  אותו באש 
הרטוריים המשומשים כאן ציוריים במידה כזו שלא תהיה להם כל משמעות. עם זאת, 
בהתגלות י"ב, 7-9 אכן מסופר לנו על ישות אדירה שהשולכה מהמלכות השמיימית יחד 
עם מלאכיו: "שָטן, ַהַּמְתֶעה ֶאת ָּכל ֵּתֵבל" )התגלות י"ב, 9(, ורימתה את חווה בגן עדן 

)בראשית ג'(.
לשטן מיוחס תיאור גאה: "...ַוּתֹאֶמר ֵאל ָאִני, מֹוַׁשב ֱאֹלִהים ָיַׁשְבִּתי ְּבֵלב ַיִּמים; ְוַאָּתה 
ָאָדם ְולֹא־ֵאל" )יחזקאל כ"ח, 2(. מותו יוכיח כי אין הוא אל. לעומת ישוע המשיח, השטן 
יכלה בלב אגם של אש )התגלות כ', 10(, ולעולם לא יוכל שוב לרדוף את היקום ויושביו.

השווה בין ישעיה י"ד 13,14 לבין מתי י"א, 29, יוחנן י"ג, 5 ואל הפיליפים ב', 5-8. מה 
אומר לנו הניגוד בנוגע לאופי האל בהשוואה לאופי השטן? מה הניגוד מוכיח לגבי דעתו של 

האל על גאווה, יהירות ותאבה לעליונות-עצמית?
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שערי שמיים )ישעיה י"ג, י"ד(
בישעיה י"ד ניתן להבחין בהתמזגות הלגלוג כלפי השטן, "ֵהיֵלל )"לוציפר"( ֶּבן־ָׁשַחר" 
1-9, שם  12( לבין הלגלוג כלפי מלך בבל. מדוע? השווה עם התגלות י"ב,  )ישעיה י"ד, 
הדרקון המזוהה כשטן )התגלות י"ב, 9( מנסה להשמיד ילד ברגע שיוולד. בהתגלות י"ב, 5 
מבינים כי הילד הוא ישוע המשיח. אך היה זה המלך הורדוס אשר ניסה להרוג את ישוע 
בעוללותו )מתי ב'(. הדרקון מייצג גם את השטן וגם את הזרוע הרומאית שסוכנה הוא 
הורדוס, שכן השטן פועל דרך סוכנים אנושיים. באופן דומה, השטן היה הכוח מאחורי 

מלך בבל ומלך צור.
מדוע מוזכרת העיר "בבל" מאוחר יותר כהפנייה לרומא )1 לפטרוס ה, 13( ולכוח הרשע 

בספר התגלות? )התגלות י"ד, 8; ט"ז, 19; י"ז, 5; י"ח, 2,10,21(
גאות  מעצמות  שתיהן  התגלות  ספר  של  ו"בבל"  רומא  האמיתית,  בבל  כמו  בדיוק 
וחסרות רחמים המדכאות את אנשי ה'. קרא במיוחד את הכתוב בהתגלות י"ז, 6, שם 
היא "ִׁשּכֹוָרה ִמַּדם ַהְּקדֹוִׁשים". שתיהן מורדות נגד ה', והרעיון גם מרומז בשם "בבל" 
עצמו. בשפה הבבלית, השם "בבל" הוא באב-אילי שמשמעו: "שער האל)ים(" ומתייחס 
למקום הכניסה למלכות השמיימית. השווה זאת עם הכתוב בבראשית י"א, שם ניסו 
בני האדם לבנות את מגדל בבל כך שיצליחו לעלות בכוחות עצמם לדרגה שמיימית בה 

לא יצטרכו לתת דין וחשבון לה'.
כאשר יעקב התעורר מחלום בו ראה סולם המחבר את השמיים והארץ, הוא הכריז: 
17(. שים לב כי "ֵּבית  ְוֶזה ַׁשַער ַהָּׁשָמִים" )בראשית כ"ח,  ִּכי ִאם־ֵּבית ֱאֹלִהים,  "ֵאין ֶזה, 
ֱאֹלִהים" הוא "ַׁשַער ַהָּׁשָמִים"; במילים אחרות, זוהי הדרך להיכנס למלכות השמיימית. 

ואכן יעקב קרא למקום " בית אל ".
"ׁשַער ַהָּׁשָמִים" בבית אל ו"שער האל)ים(" בבבל הן שתי דרכים מנוגדות להגיע למלכות 
השמיימית. סולם יעקב החל בשמיים ונחשף מלמעלה בידי ה'. אבל בבל, על מגדליה 
דרכים  מעלה.  וכלפי  מהארץ  אדם,  בני  ידי  על  נבנתה  שבנתה,  הזיגוראטים  ומקדשי 
עבודות  לעומת  מלמעלה  הניתן  חסד  לישועה:   שונים  נתיבים  מייצגות  אלו  מנוגדות 
ַעל־ְיֵדי  נֹוַׁשְעֶּתם  ַּבֶחֶסד  "ֵהן  אנוש. כל דת אמת מבוססת על הדגם הצנוע של בית אל: 
ָהֱאמּוָנה" )אל האפסים ב', 8,9(. כל "דת" שקר, ובכללה לגאליזם )Legalism( והומניזם 
)secular "humanism"( מבוססת על המודל הגאה של בבל. להמחשת הניגוד  "חילוני" 
בין שתי גישות אלו, קרא את המשל שסיפר ישוע על הפרוש והמוכס )לוקס י"ח, 9-14(.

אף שהתגורר מספר שנים במנזר זן, אמר המלחין הקנדי לאונרד כהן אל מראיין: "אינני 
נושע". בהקשר לנלמד בשיעור היום, מה לדעתכם הייתה הבעיה שלו? מה היה עליו לדעת 

בנוגע לישועה?
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נצחונה הסופי של ציון )ישעיה כ"ד-כ"ז(
בפרקים כ"ד-כ"ז העוקבים לנבואות נגד האומות שקראנו בפרקים י"ג-כ"ג, ישעיה 

מתאר בקנה מידה עולמי את שיאה של מפלת אויבי ה' ואת גאולתם של אנשי ה'.
מאוד  דומה  כ"ד(  )ישעיה  הארץ  את  שתיקוף  השממה  לגבי  ישעיה  של  תיאורו  מדוע 
לתיאורו של יוחנן על האירועים הקשורים לאלף השנים שלאחר ביאתו השנייה של ישוע 

המשיח? )התגלות כ'(.
כפי שמוזכר בישעיה י"ג-י"ד, היבטים של בבל האמיתית באים לידי ביטוי בכוחות 
מאוחרים יותר בהיסטוריה, ו"מלך בבל" מייצג תערובת של שליטים אנושיים שמאחוריהם 
עמד המומחה הגדול, השטן בעצמו. לכן, ההכרזה על נפילת בבל )ישעיה כ"א, 9( יכולה 
לחזור על עצמה בזמנים מאוחרים יותר )התגלות י"ד, 8; התגלות י"ח, 2( והשטן יושמד 
בבל  שחורבן  בעוד  )התגלות כ', 10(.  המשיח  ישוע  של  השנייה  ביאתו  לאחר  סופית 
ְיהָוה,  "יֹום  עוד  להגיע  עתיד  י"ג, 6,9(,  )ישעיה  ְיהָוה"  "יֹום  היוותה משפט   האמיתית 

ַהָּגדֹול ְוַהּנֹוָרא" )יואל ג', 4, מלאכי ד', ה, השווה עם צפניה א', 7(.
באופן דומה, חזון הנביא בישעיה כ"ד מתאר תנאים מוכרים מאוד: "ְוָחְפָרה ַהְּלָבָנה, 
ּובֹוָׁשה ַהַחָּמה; ִּכי־ָמַלְך ְיהָוה ְצָבאֹות, ְּבַהר ִצּיֹון ּוִבירּוָׁשַלִם" )ישעיה כ"ד, 23(. ישעיה ללא 
ספק חשב שהחזון הנגלה אליו דיבר על ירושלים של זמנו, אבל ספר התגלות מסביר 
ֵאיֶנָּנה  "ְוָהִעיר   .)2 כ"א,  )התגלות  החדשה  בירושלים  רק  תתגשם  בעצם  הנבואה  כי 
ְמנֹוָרָתּה"  הּוא  ְוַהֶשֹה  אֹוָתּה  ֵהִאיר  ֱאֹלִהים  ְּכבֹוד  ִּכי  ָּבּה,  ֶׁשָּיִאירּו  ְוַלָּיֵרַח  ַלֶּׁשֶמׁש  ְצִריָכה 

)התגלות כ"א, 23(.
האם ה' באמת משמיד את הרשעים?

הבט בישעיה כ"ח 21, שם מוזכרת עבודת הכליון של ה’ כעבודה מוזרה עבורו. הדבר 
נושא  לבדו  החטא  כי  לומר  נכון  המעשה.  את  לבצע  ברצונו  שאין  מכיוון  עבורו,  מוזר 
זרעי הרס-עצמי )יעקב א', 15(. היות שלה’ הכוח העצום והבלעדי על החיים ועל המוות, 
והוא היחיד שקובע את הזמן, המקום ואופן ההשמדה הסופית )התגלות כ(, אין טעם 
מהלך  אפשור  ידי  על  פאסיבי,  באופן  החטא  לקללת  סוף  שם  שהוא  כך  על  להתווכח 

הסיבה והתוצאה לפעול בצורתו הטבעית.
הנושא שבו עוסק ישעיה כ"ד-כ"ז חוזר ומשתקף לאורך כל ספרי התנ"ך,והוא בעצם 
ההבנה כי לא משנה כמה סבל, כאב והרס מתרחשים כעת, גורל היום להסתיים בניצחונו 
של ה' וטובו נגד הרע. מהו הדבר היחיד שביכולתנו לעשות על מנת לקחת חלק בניצחון 

הסופי? משלי ג 5-7, רומים י', 9.
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לנו  ניתנת  הישועה  האם  'כיצד?'  היא  לעלות  שעתידה  "השאלה  למחשבה:  נקודות 
על ידי עמידה בתנאים? - אין אנחנו מגיעים להכרת המשיח על ידי תנאים. וכשהגענו 
אל הכרת המשיח, מהו התנאי כעת? התנאי הוא שדרך אמונה חיה נאחז בכל אשר לנו 
בסגולותיו של דם המשיח הצלוב אשר קם לתחייה. כאשר אנחנו עושים זאת, אנחנו 
עמלים את מלאכת הצדיקים. אולם בעת שה’ קורא לאדם חוטא בעולמנו, ומזמין אותו 
ואין  ישוע המשיח,  בפניו את הזמנתו של  אליו, אין הוא מציב שום תנאי; הוא מציג 
היא בסגנון 'כעת חובה עלייך להגיב על מנת להגיע להכרת האל'. החוטא מגיע, ובעת 
שהוא מגיע וחוזה בתמונת המשיח, הנישא גבוה על הצלב בגולגותא, התמונה מוטבעת 
ביכולתו  שהיה  מה  כל  על  המתעלה  אהבה  הכרת  לידי  מגיע  והוא  ה'  בידי  בתודעתו 

.)Manuscript Releases, vol. 6, p. 32 ,לדמיין." )אלן ג'. ווייט

שאלות לדיון:
קרא את הציטוט למעלה מתוך כתביה של אלן ג'. ווייט; קרא אותו בהקשר לשיעור   .1
של יום רביעי. מה המסר שהיא מעבירה?  שים לב שהיא מציינת שני אלמנטים 

של הליכה רוחנית: אמונה ומעשים. כיצד היא מבדילה בין שניהם?
מדוע גאווה ויהירות נחשבים חטאים מסוכנים? מדוע כל כך קשה להיפטר מהם?   .2
לצורך להיפטר  לכך היא שמטבעם הם מעוורים אנשים  כי הסיבה  להיות,  יכול 
מהם? אחרי הכל, אם אתה אדם גאה אתה מרגיש שאתה בסדר, ואם אתה בסדר- 
למה לטרוח לשנות משהו? כיצד מחשבה מעמיקה על הצלב ועל מה שהוא מסמל 
)האמצעי היחיד לישועת כל אדם( יכולה לשמש מרפא לגאווה וליהירות בכל אדם?

האם ישעיה מוצא תקווה בגורלם של אנשים מאומות אחרות? קרא, לדוגמה, את   .3
ישעיה כ"ה, 3,6; ישעיה כ"ו, 9 )השווה עם: התגלות י"ט, 9(.

לאחר  יהודה  את  תכבוש  אשר  העוקבת  האומה  תהיה  בבל  כי  חזה  ישעיה  סיכום: 
אשור. בנוסף,הנביא חזה שעל אף מושלי חשכת העולם הזה )אפסים ו', 12(, שפועלים 
דרך אויביו האנושיים של ה' ומנסים לשחק אלים בעצמם, ה’ יגבור עליהם ביד חזקה 

ויביא שלום לעולמנו הטרוד.
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שיעור מספר 7*                                                                                                                       
6 בפברואר - 12 בפברואר

תבוסת האשורים
שבת אחר הצהריים

 ;1 ל"ו,  ישעיה  השבועי:  השבת  שיעור  לקראת  הבאים  הפסוקים  את  קראו 
ישעיה ל"ו, 2-20; ישעיה ל"ו, 21 - ל"ז, 20; ישעיה ל"ז, 21-38; ישעיה ל"ח, ל"ט.

פסוק לשינון: "ְיהָוה ְצָבאֹות ֱאֹלֵהי ִיְׂשָרֵאל ֹיֵׁשב ַהְּכֻרִבים, ַאָּתה־הּוא ָהֱאֹלִהים ְלַבְּדָך, 
ְלֹכל ַמְמְלכֹות ָהָאֶרץ; ַאָּתה ָעִׂשיָת, ֶאת־ַהָּׁשַמִים ְוֶאת־ָהָאֶרץ׃" )ישעיה  ל"ז, 16(.

כל  את  מעמיסה  אחרת  משפחה  בניו.  שני  עם  ביחד  בקדרות  צועד  יחף  אדם 
נשים  שתי  בעוד  השור  את  מוביל  הגבר  עייף.  לשור  הקשורה  לעגלה  מטלטליה 
יצטרכו  ואין ברשותם עגלה  יושבות על העגלה. אנשים שלא שפר עליהם מזלם 

לשאת את כל חפציהם על הכתפיים.
מכל עבר נראים חיילים. אייל הברזל פורץ את שערי העיר וקשתים הניצבים 

עליו יורים במגינים הנצבים על החומה. בעיר מתבצע טבח נוראי.
תמונה אחת קדימה. מלך יושב בגאווה על כס שלטונו, מקבל את שלל המלחמה 
לרחמים.  בתחינה  מעלה  וידיהם  אליו  ניגשים  מהשבויים  כמה  השבויים.  ואת 
אחרים כורעים או משתופפים מטה. תמלילה של כל אחת מהסצנות האלה יתחיל 
על הכס  ישב  "...אשר  וימשיך עם  במילים: "סנחריב, מלך העולם, מלך אשור" 
הכסוף וסקר את השלל המכובד של העיר לכיש אשר הובא לפניו". )ג'ון מלקולם 
 The Writing on the Wall )Winoa Lake, Indiana: Eisenbrauns, 1999(, pp. ,ראסל

.)137, 138
סדרת תמונות זו, אשר עיטרה בעבר את קירות "הארמון שאין כמותו" בבעלותו 
לגבי  עניין  מעורר  סיפור  ומספרת  הבריטי  במויזאון  כעת  נמצאת  סנחריב,  של 

התרחיש אליו נקלעו אנשיו, כביכול, של ה'!

*למד את השיעור השבועי לקראת שבת ה-13 בפברואר.
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הסכם מותנה )ישעיה ל"ו, 1(
מה קרה ליהודה? מלכים ב י"ח, 13, דברי הימים ב ל"ב, 1, ישעיה ל"ו, 1.

כל  את  שאיבדה  ממלכה  חזקיה  הנאמן  בנו  ירש  מת,  חסר-האמונה  שאחז  בעת 
עצמאותה. רכישת הסיוע האשורי נגד הברית של סוריה וצפון ישראל לא הותירה ליהודה 
ברירה אלא להמשיך לשלם  "דמי הגנה", או מס, לאשור )קרא גם: דברי הימים ב כ"ח, 
16-21(. בשעה שהמלך האשורי סרגון השני נהרג בשדה-קרב מרוחק ואת מקומו ירש 
אשוריים  מכתבים  הוכחות  פגיע.  במצב  אשור  הייתה  לפנה"ס,   705 בשנת  סנחריב 
ותנ"כיים חושפים כי חזקיה ניצל את ההזדמנות כדי למרוד )קרא גם: מלכים ב י"ח, 7(, 
ולקח על עצמו באגרסיביות את תפקיד מנהיג המרד האנטי-אשורי של מספר אומות 

קטנות באזור.
לצערו הרב, חזקיה המעיט ביכולתה של אשור להתאושש ולשקם את עוצמתה, וכך 
הוא  באימפריה,  אחרים  חלקים  מחדש  הכניע  שסנחריב  לאחר  לפנה"ס,   701 בשנת 

השתלח כנגד סוריה-כנען עם כוחות הרסניים ונקם ביהודה.
כיצד התכונן חזקיה לעימות עם אשור? דברי הימים ב ל"ב, 1-8.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

הוא  הבירה,  עיר  ירושלים,  את  לכבוש  מתכוון  סנחריב  כי  חזקיה  הבין  כאשר 
צייד  מבצריו,  את  חיזק  הוא  אשור.  עם  העימות  לקראת  נרחבות  בהכנות  החל 
גם:  )קרא  ירושלים  של  המים  מקורות  על  האבטחה  את  וחיזק  צבאו  את  ואירגן 
מלכים ב  כ', 20;דברי הימים ב  ל"ב, 20(. נקבת השילוח המרשימה מאוזכרת בכתובת 
עתיקה שמתארת את אופן חציבת המנהרה, והיא מתוארכת באופן כמעט וודאי לתקופה 

בה התכונן חזקיהו לאפשרות של מצור.
חזקיהו ראה לחשוב לחזק לא רק את המנהיגות הצבאית והארגונית, אלא גם את 
כה  בתקופה  אנשיו  של  המוסר  רמת  את  להעלות  היה  ברצונו  הרוחנית.  המנהיגות 
מאיימת.  "ואולם, מלך יהודה היה נחוש בדעתו לעשות כמיטב יכולתו בהכנת ההתנגדות 
פי הבנתו, כוחו ומשאביו, הוא  על  לאויב; לאחר שהשלים את כל ההכנות הדרושות, 
קיבץ את כוחותיו ועודדם להתחזק ולאזור אומץ".  )אלן ג'. ווייט, מלכי ונביאי ישראל, 

עמ' 183(.
אם חזקיה סמך על ה', מדוע הוא השקיע מאמצים כה רבים בעצמו? האם מעשיו שוללים 
את אמונתו? קרא את אל הפיליפים ב', 12,13 בנושא שיתוף פעולה עם ה', המספק את 

הכוח הפועל בצורה אמיתית.
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תעמולה )ישעיה ל"ו, 2-20(
המנהיגים האשוריים היו לא רק אכזריים, כי אם נאורים. מטרתם הייתה עושר וכוח, 
לא השמדה )השווה עם ישעיה י 13,14(. מדוע לבזבז משאבים ולכבוש עיר בכוח, כאשר 
אפשר לשכנע את תושביה להיכנע? לכן בזמן המצור על לכיש, שלח סנחריב את "ַרב־

ָׁשֵקה", אחד ממפקדיו הרמים, על מנת להכניע את ירושלים באמצעות תעמולה.

באילו טיעונים השתמש רב-שקה בשביל לאיים על יהודה? ישעיה ל"ו, 2-20, קרא גם: 
________________________________________________________________ מלכים ב י"ח, 17-35, דברי הימים ב ל"ב, 9-19.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

רב-שקה הציג טיעונים די עוצמתיים לעמדתו. אתם לא יכולים לסמוך על סיוע מצרים 
בגלל שהיא חלשה ולא נאמנה. אתם לא יכולים לשים את מבטחיכם בה', מכיוון שחזקיהו 
חטא לו על ידי כך שהסיר את מקומותיו ומזבחותיו בכל רחבי יהודה וציווה לשרת את ה' 
רק במזבח אחד בירושלים. מעבר לכך, ה' נמצא בצד אשור והוא פקד על סנחריב להשמיד 

את יהודה. אין לכם מספיק לוחמים בשביל להחזיק אפילו 2,000 סוסים.
בכדי להימנע ממצור בו תישארו בלי מים ומזון, היכנעו עכשיו ותקבלו יחס טוב. חזקיהו 
לא יכול להציל אתכם, ומכיוון שהאלים של כל שאר האומות שנכבשו בידי האשורים לא 

הצילו אותם- אתם יכולים להיות בטוחים שגם אלוהיכם לא יציל אתכם מידנו.
______________________________________________________________________________________________ האם רב-שקה דיבר אמת?
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

היות והייתה אמת רבה בדבריו, טיעוניו היו משכנעים. 2 טיעונים שלא נאמרו בקול 
חיזקו עוד יותר את דבריו. ראשית, הוא רק הגיע מלכיש, הנמצאת 30 ק"מ משם, שם 
הוכיחו האשורים מה קורה לעיר מבצר חזקה שמעזה להתנגד אליהם. שנית, הייתה 
מאחוריו משלחת רבת-עוצמה של הצבא האשורי )ישעיה ל"ו, 2(. כל איש יהודה, אשר 
צפון  בירת  שומרון,  )כולל  לאשור  נכנעו  בעולם אשר  והערים  גורל הצבאות  הכיר את 
ישראל: מלכים ב י"ח, 9,10(, לא היה מטיל צל של ספק בעובדה כי מנקודת מבט אנושית, 
ירושלים אבודה )השווה עם: ישעיה י', 8-11(. רב-שקה צדק גם באומרו שחזקיהו הרס 
)מלכים ב  מגוון מקומות מזבח במטרה לרכז  את עבודת השירות במקדש בירושלים 
י"ח, 4, דברי הימים ב ל"א 1(. אך האם שינוי זה פגע בה', התקווה היחידה שנשארה 

לעמו? האם הוא ירצה, או יכול, להציל אותם? רק ה' היה יכול לענות על השאלה!
האם אי פעם נוכחת בסיטואציה בה, מנקודת מבט אנושית, הכל נראה אבוד? מה היה 
המשאב היחידי ברשותך? אם תרצה, שתף את הכיתה בניסיון שלך, כיצד פעלת ובמה 

הכל נגמר.
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מעורערים אך לא עזובים )ישעיה ל"ו, 21 - ל"ז, 20(
כיצד יכולות הדיבור המתוחכמות של רב-שקה השפיעו על חזקיה ועל עבדיו? )מלכים ב 

י"ח, 37 - י"ט, 4, ישעיה ל"ו, 21 - ל"ז, 4(.________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

חזקיהו פנה אל ה', מעורער עד היסוד וסופד במועקה, וביקש ברוב ענווה את תיווכו 
של ישעיה, אותו הנביא אשר אביו התעלם מעצותיו.

___________________________________________________________________ כיצד ה' עודד את חזקיהו? ישעיה ל"ז, 5-7.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

המסר היה קצר, אך מספיק. ה’ היה בצד אנשיו. ישעיה חזה כי סנחריב ישמע שמועה 
אשר תסיח את דעתו מההתקפה על יהודה. החזון התגשם מיידית.

מתוסכל זמנית, אך בשום פנים לא מוותר לזמן רב, שלח סנחריב לחזקיהו הודעה 
ֶמֶלְך  ְּבַיד  ְירּוָׁשַלִם,  ִתָּנֵתן  לֹא  ֵלאֹמר;  ּבֹו  ּבֹוֵטַח  ַאָּתה  ֲאֶׁשר  ֱאֹלֶהיָך,  "ַאל־ַיִּׁשֲאָך  מאיימת: 
ַאּׁשּור... ַהִהִּצילּו אֹוָתם ֱאֹלֵהי ַהּגֹוִים" )ישעיה ל"ז, 10,12; קרא גם: דברי הימים ב ל"ב, 17(.
שהביאו  מסנחריב  )המסר  ה'ספרים'  את  ופרש  למקדש  ישירות  חזקיהו  פנה  הפעם 

השליחים(  לפני אלוהי צבאות, "ֹיֵׁשב ַהְּכֻרִבים" )ישעיה ל"ז, 14-16(.

כיצד תפילתו של חזקיהו מגדירה מה היה מוטל על הכף במשבר ירושלים? )ישעיה ל"ז, 
_______________________________________________________________________________________________________________________________ .)15-20
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

סנחריב תקף בצורה נקודתית את קו ההגנה החזק ביותר של חזקיהו: אמונה בה'. 
במקום להתכופף בקבלת המכה, פנה חזקיהו לה' כדי להציג לכל מיהו האל, "ְוֵיְדעּו ָּכל־

ַמְמְלכֹות ָהָאֶרץ, ִּכי־ַאָּתה ְיהָוה ְלַבֶּדָך" )ישעיה ל"ז, 20(.

של  היבטים  באילו   .)15-20 ל"ז,  )ישעיה  חזקיהו  של  תפילתו  את  תפילה  במלוא  קרא 
האל הוא מתמקד? איזה עיקרון המוצג בתפילה יכול לתת לנו עידוד וכוח להישאר נאמנים 

במצוקותינו האישיות?________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________
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שארית הסיפור )ישעיה ל"ז, 21-38(
שם  מבוצרות,  ערים  ושש  ארבעים  כבש  הוא  סנחריב,  של  חייו  בקורות  הכתוב  לפי 
מצור על ירושלים והפך את חזקיהו היהודי ל "אסיר בירושלים, משכנו המלכותי, כמו 
 Ancient Near Eastern Texts Relating to ,ציפור בכלוב". )ג'יימס ב. פריטצ'ארד, עורך
.)the Old Testament )Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1969(, p. 288

אין  שלו,  והזכור  הגדול  האגו  של  כהרחבה  בתעמולה  לשימוש  נטייתו  למרות  אבל 
אנושית  מבט  מנקודת  ירושלים.  את  שכבש  כך  על  בתמונות  ולא  בכתבים  לא  אזכור 
ויתור זה יוצא מגדר הרגיל, במיוחד בידיעה על כוחו חסר המעצורים של סנחריב והמרד 
קצרים  להיות  צפויים  היו  האשורית  בממלכה  המורדים  חיי  חזקיהו.  כנגדו  שהוביל 

ובעלי סוף די מבעית.
נהיה  מהתמונה,  הקדש  כתבי  את  נוציא  אם  גם  כי  מסכימים  משכילים  אנשים  גם 
המתארים  המבריקים  התבליטים  כי  דמיינו  נס.  כאן  התרחש  כי  להודות  מוכרחים 
את המצור המוצלח על לכיש שעיטרו את קירות "הארמון שאין כמותו", ארמונו של 
סנחריב, יכלו להראות את נפילתה של ירושלים במקום! סנחריב לא סיפר את המשך 

הסיפור, אולם התנ"ך דאג לכך.
מהו המשך הסיפור? ישעיה ל"ז 21-37.__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

בתגובה לתפילת האמונה השלמה של חזקיהו, ה' שלח לו מסר של ביטחון שלם עבור 
המלכים  מלך  נגד  חוצץ  לצאת  שהעז  הגאה  האשורי  המלך  כנגד  היו  זעם  ושל  יהודה 
על  להגן  הבטחתו  את  במהירות  ה’  הגשים  מכן  לאחר   .)23 ל"ז,  )ישעיה  מכל  הנעלה 

ירושלים )מלכים ב י"ט, 35-37; דברי הימים ב ל"ב, 21; ישעיה ל"ז, 36-38.
משבר גדול קורא לנס גדול, ואכן כזה הוא היה. מספר המתים היה עצום: 185,000. 
לכן לא היה לסנחריב ברירה אלא לשוב לארצו, שם פגש גם את מותו )השווה עם החזון 

שניתן לישעיה בפרק ל"ז, 7-38(.
השכנים.  העמים  בעיני  אושש  ה'  כבוד  הגאים.  האושרים  על  גבר  העברים  "אלוהי 
לבבותיהם של בני ירושלים נמלאו שמחה קדושה".  )אלן ג'י. ווייט, מלכי ונביאי ישראל, 
עמ' 187(. אם סנחריב היה כובש את ירושלים, הוא היה מגרש ומפזר את האוכלוסייה 
כך שזהותם הייתה נאבדת, בדיוק כפי שקרה לצפון ישראל. יתר על כן, במצב כזה לא 
היה עם יהודי שממנו היה יוצא המשיח. סיפורם היה יכול להסתיים ממש כאן. אבל ה’ 

דאג שהתקווה לא תיכבה.
מה היית עונה לאדם שעדיין לא מאמין באמיתות כתבי הקודש ובה’, אם היה שואל 
אותך: האם זה הוגן שאותם חיילים אשוריים, שלצערם הרב יצא שנולדו במקום שנולדו, 

נהרגו בסדר גודל כזה? כיצד אתה מבין אישית את דרך פעולתו של האל בסיפור זה?
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בעושר ובחולי )ישעיה ל"ח, ל"ט(
המאורעות בפרקים ל"ח ול"ט )מלכים ב כ( מתרחשים קרוב לזמן בו הושיע ה’ את 
חזקיהו מיד סנחריב,  אף שאנחנו מבינים מהקריאה של ישעיה ל"ח, 5,6 ומלכים ב כ, 6  
כי הישועה המתוארת בפרק ל"ז )ראה גם: מלכים ב י"ט( עדיין לא התרחשה והאיום 

האשורי עודו קיים.
של  נפילתה  לידי  וגם  חזקיהו  של  מותו  לידי  גם  להביא  בדעתו  נחוש  היה  "השטן 
ירושלים. לא היה בו ספק כי אם יוציא את חזקיהו מהתמונה, מאמציו ליצירת מהפך 
 The SDA Bible Commentary, vol. 4,( כאבוד."  יוחתם  ירושלים  של  וגורלה  יושבתו 

.)p. 240
מה אומר לנו הציטוט לעיל לגבי החשיבות של מנהיגות טובה עבור אנשי ה'?

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

איזה אות נתן ה’ לחזקיהו על מנת לאשר את אמונתו הכנה? מלכים ב כ', 8-10; ישעיה 
ל"ח, 6-8.____________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

הצרות עם האשורים החלו בעקבות דחייתו של אחז את האותות שהציע לו ה' )ישעיה 
ז(. אולם כעת חזקיהו מבקש בעצמו אות )מלכים ב כ, 8(; לכן, ה’ חיזק אותו לקראת 
עמידה במשבר שהביא אביו על ממלכת יהודה. ואכן, השבת צל המעלות בשעון השמש 

של אחז מתאפשר רק דרך נס.
הבבלים למדו על תנועת גרמי השמיים ותיעדו אותם באופן מדויק. לכן, ניתן להסיק 
העובדה  הדבר.  פשר  מה  ותוהים  השמש  של  המוזרה  להתנהגות  לב  שמים  היו  שהם 
שהמלך מרודך בלאדן שלח משלחת באותו זמן לא הייתה צירוף מקרים. הבבלים למדו 

אודות הקשר בין החלמתו של חזקיהו והאות המופלא.
השתמש  שהוא  אופן  באותו  הזה.  המסוים  באות  בחר  ה'  מדוע  יודעים  אנחנו  כעת 
בכוכב מעל בית לחם כדי להביא את חכמי המזרח, הוא השתמש בתזוזה סולארית כדי 
להביא את השליחים מבבל. זו הייתה הזדמנות ייחודית עבורם ללמוד על האל האמיתי. 
מרודך בלאדן השקיע את רוב הקריירה שלו בניסיון לזכות בעצמאות ממושכת מאשור. 
הוא נזקק לבני ברית חזקים, מה שמסביר את המוטיבציה שלו ליצור קשר עם חזקיהו. 

אם השמש בעצמה זזה לבקשתו, מה בכוחו לעשות לאשור?
כיצד פיספס חזקיהו הזדמנות יוצאת דופן לרומם את ה’ ולכוון את הבבלים לכיוון אלוהי 
האמת? מה הייתה התוצאה? ישעיה ל"ט. חזקיהו, אשר היה אמור לשמש כעד המצביע 

על גדולתו של האל, בחר להצביע על "גדולתו" שלו במקום זאת. מהו המסר כאן עבורנו?
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נקודות למחשבה: "רק דרך התערבות אלוהית ישירה יוכל הצל בשעון השמש לשוב 
אחורנית עשר מעלות; זה יהיה האות שיוכיח לחזקיהו כי ה’ שמע את תפילתו ונעתר 
ֲאֶׁשר  ַהֶּזה  ֶאת־ַהָּדָבר  ְיהָוה,  ַיֲעֶׂשה  ֲאֶׁשר  ְיהָוה;  ֵמֵאת  ָהאֹות  "ְוֶזה־ְּלָך  לפיכך,  לתחינתו. 
ִּדֵּבר. ִהְנִני ֵמִׁשיב ֶאת־ֵצל ַהַּמֲעלֹות ֲאֶׁשר ָיְרָדה ְבַמֲעלֹות ָאָחז ַּבֶּׁשֶמׁש ֲאֹחַרִּנית ֶעֶׂשר ַמֲעלֹות" 

)פס' 7-8(". 
___________________________________________________________________ אלן ג'. ווייט, מלכי ונביאי ישראל, עמ' 178.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

"ביקורם של שליחים אלה מטעמו של מלך מארץ רחוקה, העניק לחזקיהו הזדמנות 
לפאר את אלוהים חיים. באיזו קלות יכול היה לספר להם על אלוהים, בורא הבריאה, 

שבזכות חסדו ורחמיו ניצלו חייו לאחר שאפסו כל תקוותיו! ...
עושרו  בכבוד  רצון להתפאר  חזקיהו. מתוך  בליבו של  ויהירות אחזו  גאווה  ואולם, 
ולרומם את עצמו, הוא חשף בפני עיניים חמדניות את האוצרות שה’ העשיר בהם את 
עמו. הוא הראה להם " ֶאת־ֵּבית ְנֹכָתה )ְנֹכתֹו( ֶאת־ַהֶּכֶסף ְוֶאת־ַהָּזָהב ְוֶאת־ַהְּבָׂשִמים ְוֵאת 
ָדָבר, ֲאֶׁשר לֹא־ ְּבֹאְצֹרָתיו; לֹא־ָהָיה  ִנְמָצא  ְוֵאת ָּכל־ֲאֶׁשר  ֵּכָליו,  ְוֵאת ָּכל־ֵּבית  ַהֶּׁשֶמן ַהּטֹוב, 
ֶהְרָאם ִחְזִקָּיהּו ְּבֵביתֹו ּוְבָכל־ֶמְמַׁשְלּתֹו׃ ")ישעיה ל"ט, 2(. חזקיהו עשה זאת לא כדי להלל 

את ה', אלא כדי לרומם את עצמו בעיני השרים הזרים" )עמ' 179(.

שאלות לדיון:
באומרו  אמת  אומר  הוא  האם  האשורי?  לרבשקה  בפועלו  דומה  השטן  כיצד   .1
שחטאת? )זכריה ג', 1( כיצד ה' מגיב? קרא את זכריה ג', 2-5. מה היא תקוותנו 

היחידה כנגד האשמות מעין אלה? אל הרומים ח', 1.
האם השטן חודל מהאשמותיו ברגע שנסלח לנו? קרא את התגלות י"ב, 10. לאחר   .2
שנמחל לנו, כאשר השטן ממשיך לומר שאנחנו שייכים אליו בעקבות חטאינו, מהו 

טבע ההאשמות שלו? קרא את דברים י"ט, 16-21 )חוק עד השקר הרשע(.

כמלך  עצמו  את  והציג  עמו  את  הושיע  ה'  נאמן,  מלך  של  לזעקתו  בתגובה  סיכום: 
הכל-יכול של ישראל השולט בגורל כל הארץ; לא רק שהוא משמיד את אלה המנסים 
נותן הזדמנויות לאחרים, לא משנה כמה "בבלים" הם, להפוך  גם  להזיק לעמו, הוא 

לחלק מאנשי ה'.
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שיעור מספר 8*                                                                                                                       
13 בפברואר - 19 בפברואר

"ַנֲחמּו ַעִּמי"
שבת אחר הצהריים

 ;1,2 מ',  ישעיה  השבועי:  השבת  שיעור  לקראת  הבאים  הפסוקים  את  קראו 
ישעיה מ', 3-8; ישעיה מ', 9-11; ישעיה מ', 12-31.

ְמַבֶּׂשֶרת  קֹוֵלְך,  ַבֹּכַח  ָהִריִמי  ִצּיֹון,  ְמַבֶּׂשֶרת  ֲעִלי־ָלְך  ַהר־ָּגֹבַה  "ַעל  לשינון:  פסוק 
ְירּוָׁשָלִם; ָהִריִמי ַאל־ִּתיָרִאי, ִאְמִרי ְלָעֵרי ְיהּוָדה, ִהֵּנה ֱאֹלֵהיֶכם׃" )ישעיה מ', 9(.

מלחמת העולם השנייה הסתיימה בשנת 1945, בזמן שחייל יפני בשם שואיצ'י 
עלונים שהפילו מטוסי צבא  גואם.  הג'ונגל של אי בשם  ביערות  יוקואי התחבא 
ארה"ב הכריזו שלום, אבל יוקואי חשד כי מדובר בתכסיס. כחייל פטריוט ונאמן 
לקיסר, הוא נדר כי לעולם לא ייכנע. בהיותו כה רחוק מציווילזציה, הוא נאלץ 

לחיות על מה שמצא בג'ונגל- קיום דל וקשה...
ליד  ציידים  עברו  השנייה,  העולם  מלחמת  תום  לאחר  שנים   27  ,1972 בשנת 
המקום שבו דג יוקואי דגים למאכל ורק אז הבין כי מסר השלום היה אמת. בזמן 
ששאר אנשיו נהנו מעשורים שלמים של נחת ושלום, יוקואי סבל מעוני וממצוקה 
 Altar Call )Berrien Springs, Mich.: Diadem, 1999(, p. 304, ,מתמשכים. )רוי ג'יין

.)adapted
כי תקופת המצוקה  ישעיה  הנביא  דרך  לעמו  ה' מסר  לכן,  קודם  רבות  מאות 
ַעל־ֵלב  ַּדְּברּו  ֱאֹלֵהיֶכם׃   יֹאַמר  ַעִּמי;  ַנֲחמּו  "ַנֲחמּו  לסיומה:  הגיעה  שעברו  והסבל 
ְירּוָׁשַלִם ְוִקְראּו ֵאֶליָה, ִּכי ָמְלָאה ְצָבָאּה, ִּכי ִנְרָצה ֲעֹוָנּה; ִּכי ָלְקָחה ִמַּיד ְיהָוה, ִּכְפַלִים 

ְּבָכל־ַחּטֹאֶתיָה׃" )ישעיה מ', 1,2(.

בואו ניתן מבט במה זה אומר.

*למד את השיעור השבועי לקראת שבת, 20 בפברואר.
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נחמה לעתיד )ישעיה מ', 1,2(
בישעיה מ 1,2 ה' מנחם את עמו. תקופת העונש שלהם סוף סוף הסתיימה. מה היה אותו 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ העונש?
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

קיימות תשובות רבות לשאלה זו. ישנו העונש שהוצא לפועל בידי אשור, שבט זעמו 
של ה' )ישעיה י( וממנו הושיע ה' את יהודה על ידי השמדת צבאו של סנחריב בשנת 701 
לפנה"ס )ישעיה ל"ז(. ישנו גם העונש שהוצא לפועל על ידי בבל וגרם להעברת חפצים 
של  עושרו  של  הגאוותנית  ההצגה  בעקבות  זאת  מיהודה,  הרחק  ואנשים  ערך  יקרי 
חזקיהו לפני שליחיו של מרודך בלאדן )ישעיה ל"ט(. נוסף על אלה, היה עונש שהוצא 

לפועל על ידי אחת האומות האחרות שישעיה כתב דברים כנגדה  )ישעיה י"ד-כ"ג(.
במהלך  פעמים  מוזכרת 43  ממנה(  היוצאות  )ומילים  "אשור"  שהמילה  למרות 
ישעיה ז', 17 עד ישעיה ל"ח, 6, אומה זו מופיעה רק עוד פעם אחת בשאר הספר כאשר 
ישעיה נ"ב 4 מזכיר את הדיכויים שהתרחשו בעבר בידי מצרים ואשור. בהמשך הספר 
ניתן לקרוא על הגאולה מהגלות הבבלית, )ישעיה מ"ד, 14; ישעיה מ"ז, 1; ישעיה מ"ח, 
14,20( וכורש הפרסי, אשר כבש את בבל בשנת 539 לפנה"ס, יהיה האחד שישחרר את 

גולי בבל ויחזירם ליהודה )ישעיה מ"ד, 28; ישעיה מ"ה, 1, ישעיה מ"ה, 13(.
ישעיה א' - ל"ט מדגיש את האירועים אשר הובילו לגאולה הגדולה מאשור בשנת 701 
בבל  של  שלטונה  לקץ  קדימה  וחצי  מאה  קופץ  הספר  מ,  פרק  בתחילת  אך  לפנה"ס, 

בשנת 539 לפנה"ס וחזרתם של היהודים לארצם.
ספר  של  הראשון  בחלק  שמסופר  למה  דרך  באיזו  מתקשר  מבבל  השיבה  נושא  האם 

_________________________________________________________________________________________________________ ישעיה? אם כן, למה?
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

ישעיה ל"ט משמש כמעבר לפרקים הבאים וחוזה את הכיבוש הבבלי, לפחות עבור 
חלק מצאצאיו של חזקיהו )ישעיה ל"ט 6,7(. יתר על כן, הנבואות המתוארות בפרקים 
ְיַרֵחם  י"ג, י"ד וכ"א חוזות את נפילתה של בבל ואת החירות שתוחזר לאנשי ה': "ִּכי 
ְלָך,  ְיהָוה  ָהִניַח  ְּביֹום  ְוָהָיה,  ַעל־ַאְדָמָתם...  ְוִהִּניָחם  ְּבִיְׂשָרֵאל,  עֹוד  ּוָבַחר  ֶאת־ַיֲעֹקב,  ְיהָוה 
ָּבֶבל"  ַעל־ֶמֶלְך  ַהֶּזה  ַהָּמָׁשל  ְוָנָׂשאָת  ֻעַּבד־ָּבְך׃   ֲאֶׁשר  ַהָּקָׁשה  ּוִמן־ָהֲעֹבָדה  ּוֵמָרְגֶזָך;  ֵמָעְצְּבָך 
)ישעיה י"ד, 1-4(. שים לב לקשר ההדוק עם הכתוב בישעיה מ', 1,2; שם ה' מבטיח לעמו 

כי יגיע קץ לסבלם.
מהי משמעותן של הבטחות התנ"ך לגבי קץ הסבל עבורך, במיוחד כשיש בחייך שלך 
סבל לפעמים? מהי טיבה של אמונתנו ללא הבטחות אלה? אם כך, למה כה חשוב לאחוז 

בהן, לא משנה מה?
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נוכחות, דבר ה' ועבודות דרכים )ישעיה מ', 3-8(
היכן אנשי ה' מוצאים נחמה? )ישעיה מ', 1-8(.

הקרוב  בעתיד  תפארתו  מלוא  את  בפנינו  להציג  מגיע  ה'  כי  מכריז  שם  חסר  שליח 
)ישעיה מ', 3-5(. קול אחר קורא כי למרות שבני אדם חוליפם כמו עלים, "ְדַבר־ֱאֹלֵהינּו 

ָיקּום ְלעֹוָלם" )ישעיה מ', 8(.
לאחר הגלות, עם ה' השיב לעצמו )את אשר קיבל בהר סיני אך דחה על ידי כפירתו, 
ועל זאת גם הוענש: העם קיבל חזרה את נוכחות ה’ ואת דברו. אלו המרכיבים בסיסיים 
של ברית ה' עם ישראל אשר נשמרו בקדושה במשכן שנמצא בקרבם )שמות כ"ה, 8, 16(. 
היות והם הפרו את דברו, ה' נטש את מקדשו )יחזקאל ט' - י"א(, אבל כעת הוא חוזר. 

נוכחותו ודברו הנאמן והנצחי מביאים נחמה, ישועה ותקווה.
מהן ההכנות ההכרחיות לביאתה של נוכחות ה' ? )ישעיה מ', 3-5(.

אין זה מתאים למלך להלך על אדמה מחוספסת. לכן את ביאתו מקדימות עבודות 
דרכים, כיאה למלך המלכים! חזרתו, אשר מוצאה כביכול מהמזרח שם שהה בגלות עם 
16(, תדרוש שינויים עצומים בפני הקרקע. בניית  אנשיו כמשכן עבורם )יחזקאל י"א, 
מאתגרת  משימה  תהיה  לירושלים  שממזרח  הסלעיות  הגבעות  דרך  אמיתית  מסילה 
שיכול  היחיד  הוא  ה'  ודחפורים.  דינאמיט  של  כמויות  ברשתונו  יש  אם  גם  במיוחד, 
 .)16 מ"ב,  )ישעיה  ְלִמיׁשֹור"  "ַמֲעַקִּׁשים  הופך  אשר  היחיד  הוא  העבודה;  את  לעשות 
אולם אין הוא זקוק למסילה אמיתית כדי לנוע, מכיוון שיש ברשותו מרכבות הכרובים 

)יחזקאל א, ט' - י"א(.
הברית החדשה מיישמת במפורש את נבואתו של ישעיה לעבודות הדרכים הרוחניות 
שהשלים יוחנן המטביל דרך דרשותיו להמון העם )מתי ג', 3(. בשורתו הייתה: "ׁשּובּו 
ִּבְתׁשּוָבה, ִּכי ָקְרָבה ַמְלכּות ָׁשַמִים". )מתי ג', 2( והטבילה עליה הכריז הייתה "ְטִביָלה ֶׁשל 

ְּתׁשּוָבה ְלֵׁשם ְסִליַחת ֲחָטִאים". )מרקוס א', 4(.
במילים אחרות, עבודות הדרכים הן חזרה בתשובה, רצון להפנות את הגב לחטא על 

מנת זכות בנחמה שבסליחה ובנוכחות של האל.
ירמיה ל"א 31-34 הכריז על אותו מסר רוחני פעמים רבות עבור גולי יהודה, במטרה 
שיבינו את טבען הרוחני של עבודות הדרכים עבור ה'. בקטע זה, ה' מבטיח לאלה אשר 
ויישבע  לליבם  דברו  את  יכניס  בה  חדשה"  "ברית  חדשה:  התחלה  רצון  בהם  יימצא 

להיות להם לה'. הם מכירים אותו ואת אופיו, שכן הוא סלח להם.
קרא בתשומת לב את ישעיה מ', 6-8. איזו תקווה יכול אתה, כמי שיבש וחולף כחציר, 
להפיק מהכתוב בפסוקים אלה? כנגד מה הם מזהירים אותנו שלא נשים את מבטחינו בו?
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לידת הבישור )ישעיה מ', 9-11(
___________________________________________________________________ איזה סוג של אירוע מוזכר בישעיה מ 9-11?
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

ירושלים  ליושבי  טובות  חדשות  בעל  זכר  שליח  מופיע  ישעיה  בספר  יותר  מאוחר 
מבשרת  דווקא  מופיעה   9 מ',  בישעיה  זאת,  לעומת   .)7 נ"ב,  ישעיה   ,27 מ"א,  )ישעיה 

)נקבה( המכריזה בעומדה על ההר: "ִהֵּנה ֱאֹלֵהיֶכם"!
בתהלים ס"ח, דוד מהלל את ה' על כך שהוא "מֹוִׁשיב ְיִחיִדים ַּבְיָתה, מֹוִציא ֲאִסיִרים 
מצרים  יציאת  על  מדברות  בפסוק  שהמילים  למרות   .)7 ס"ח,  )תהלים  ַּבּכֹוָׁשרֹות" 
שנייה:  מצרים"  "יציאת  על  הצהרה  לשם  הרעיון  באותו  משתמש  ישעיה  המוכרת, 

החזרה מהשבי הבבלי.
באותו ההקשר, הברית החדשה קושרת את הכתוב בישעיה מ', 3-5 ליוחנן המטביל, 
אשר סלל את הדרך עבור המשיח - הוא דבר ה' הנצחי אשר נהיה נוכחות ה' בדמות בשר 

ושכן בקרב אנשיו )יוחנן א', 14(.
עוד לפני יוחנן, היו אנשים אחרים אשר דיברו אודות החדשות הטובות לגבי ביאתו 
של המשיח. בין הראשונים היו שמעון וחנה שפגשו את התינוק ישוע כאשר הוא הובא 
לראשונה לבית המקדש )לוקס ב', 25-38(. בדיוק כמו שליחיו של ישעיה, הם היו זכר 

ונקבה. שמעון חיכה בציפייה לנחמת ישראל בצורת המשיח )לוקס ב', 25,26(.
לאור נבואתו של ישעיה, כנראה אין זה צירוף מקרים שחנה, נביאה, הייתה הראשונה 
"ְּבאֹוָתּה  הגיע:  שהאדון  ההר,  על  העומד  במקדש  ירושלים,  תושבי  לציבור  להכריז 
ִּבירּוָׁשַלִים".  ַלְּגֻאָּלה  ַהְמַחִּכים  ָּכל  ְּבָאְזֵני  ַהֶּיֶלד  ַעל  ְוִדְּבָרה  ֵלאֹלִהים  ְוהֹוְדָתה  ָּבָאה  ָׁשָעה 
החדשות  הבשורה,  הכרזת  כיום:  לנו  המוכר  הבישור  לידת  הייתה  זו  )לוקס ב', 38(. 
הטובות, שישוע המשיח הגיע והעניק לנו ישועה. מאוחר יותר, ישוע הפקיד בראשונה 
נוספת, מרים המגדלית  בידי אישה  בדבר תחייתו מן המתים   הגדולות  את החדשות 
הושלמה  הארץ  כדור  עבור  בשורתו  מטרת  כי  הבטיחו  אלו  חדשות   .)17,18 כ',  )יוחנן 
בהצלחה. הבשר הוא כמו דשא, אבל דברו השמיימי של ה’ אשר נעשה בשר הינו נצחי! 

)קרא גם ישעיה מ', 6-8(.

קרא את ישעיה מ', 11. איזו תמונה מתוארת כאן? כתוב לעצמך פסקה לגבי כיצד הרגשת 
אתה, בחייך האישיים, את הדרכתו של ה’ כרועה שלך. מדוע טוב להיזכר בדרך בה הוביל 

אותך האדון?_______________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________
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בורא רחום )ישעיה מ', 12-31(
כיצד הכתוב בישעיה מ מפתח את הרעיון לגבי רחמיו וכוחו של ה'?

בשני  אחד  מעורבבים  ואף  שזורים  האל  של  והכוח  הרחמים  הנוכחי,  הפרק  לאורך 
מהסיבה ששניהם דרושים על מנת שה' יציל את עמו. הוא רוצה להצילם, מכיוון שהוא 

מלא רחמים; יש לו היכולת להצילם, מכיוון שהוא מלא כוח ועוצמה.
רחמים )ישעיה מ 1-5(: נחמה, ביאתו הגואלת של האדון.

כוח )ישעיה מ 3-8(: תהילה, קביעות לעומת החולשה האנושית.
רחמים )ישעיה מ 9-11(: החדשות הטובות בדבר הגאולה, רועה עמו.

כוח )ישעיה מ 12-26(: הבורא שאין שווה לו.
רחמים )ישעיה מ 27-31(: כבורא, הוא מעניק כוח לעייפים והיגעים.

לאחר שהציג את עוצמתו של ה' ודיבר על תהילתו וקביעותו )ישעיה מ', 3-8(, מרחיב 
כחלשים  להיראות  וליושביה  לארץ  גורמים  אשר  הנעלית  וחוכמתו  כוחו  לגבי  ישעיה 
השאלות  עם  ישעיה,  של  הכתיבה  סגנון  מזכיר  זה  בקטע   .)12-17 מ',  )ישעיה  ביותר 
)איוב  לאיוב  ה'  של  תשובתו  את  וחלקיה  לארץ  בנוגע  החדות  והאנלוגיות  הרטוריות 

ל"ח - מ"א(.
מה היא התשובה לשאלה הרטורית ששואל ישעיה: "ֶאל־ִמי ְּתַדְּמיּון ֵאל"? )ישעיה מ', 18(
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

עבור ישעיה, כמו גם עבור איוב, התשובה מובנית מאליה: אף אחד. אין שווה לה'. 
מהעת  רבים  אנשים  שנתנו  לתשובה  להתייחס  כדי  זו  בשאלה  משתמש  ישעיה  אולם 

העתיקה, על פי מעשיהם, והיא שה' הוא כמו אליל )ישעיה מ', 19,20(.
כבר  טיפשי  נראה  לה'  כדימוי  באליל  להשתמש  הרעיון  ישעיה.  מגיב  זה  לרעיון 
מההתחלה, אבל רק כדי לוודא שהאנשים הבינו את הנקודה, הוא מוסיף תיאורים רבים 

לגבי ייחודו של האל ומציג את הטיעון כי הוא לבדו הבורא הקדוש )ישעיה מ', 21-26(.
דרכים  באילו  דבריו?  את  ישעיה  כיוון  אליהם  יחס האנשים  את  חושף   27 פסוק  כיצד 

אנחנו אשמים בעצמנו באותו היחס?___________________________________________________________________________________
מטרת בשורתו של ה’ היא לנחם את האנשים הזקוקים לכך! כמו איוב, הסבל אותו 

הם עברו הפך אותם למבולבלים ומיואשים לגבי אופיו האמיתי של ה’.
גם  אלא  ה’,  וכוחו של  ברחמיו  רק  לא  עוסקים  היום. הם  על הפסוקים של  עבור שוב 
בעובדה שהוא הבורא. מדוע אמת זו כה חשובה להבנה? כיצד השבת מחזקת ומזכירה את 

הנקודה הקריטית הזאת בכל שבוע?



61 יום חמישי / 18 בפברוארשיעור 8

תסבוכת עבודת האלילים )ישעיה מ', 19,20(
החלפתה  ידי  על  ה'  עם  ואינטימית  ייחודית  יחסים  מערכת  הורסת  אלילים  עבודת 
בדבר מה אחר )שמות כ', 4,5 , ישעיה מ"ב, 8(. לכן נביאים מתייחסים לעבודת אלילים 

כ"ניאוף" רוחני )ירמיה ג', 6-9, יחזקאל ט"ז, 15-19(.

קרא את ישעיה מ"א, 29. כיצד מאפיין ישעיה את האלילים? כיצד אתה מבין את מה 
שהוא אומר לגביהם? מדוע זוהי צורת הרמאות המדוייקת של כל אליל, לא משנה איזה 

מהם?
עובדי אלילים בעת העתיקה האמינו כי הם משרתים ישויות רבות עוצמה ושמיימיות 
הדיברה  הפרת  משמעו  אחר  אל  המייצג  אליל  שירות  שלהם.  סמלים  או  מראות  דרך 
הראשונה: "לֹא ִיְהֶיה־ְלָך ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים ַעל־ָּפָנַי׃" )שמות כ', 3(. אבל אם האליל מיועד 
לייצוג האל האמיתי, כמו עגל הזהב למשל )שמות ל"ב, 4,5(, ה’ דוחה אותו כדימויו, 
שכן אף אחד אינו יודע כיצד לתאר את האל )דברים ד', 15-19(, ודבר אינו יכול לתאר 
את תהילתו וגדולתו חסרי ההשוואה. במילים אחרות, אליל מתפקד בעצמו כאל אחר, 

ושירותו מפר את שתי הדיברות הראשונות.
אנשי ה' אינם זקוקים לאלילים מכיוון שיש ברשותם את נוכחות השכינה במקדש. 

שירות אליל משמעו החלפתה והכחשתה של נוכחות ה’ האמיתית.

באילו סוגי אלילים אנחנו נתקלים בקהילה כיום? האם עבודת אלילים מופיעה בצורות 
מעודנות יותר בקהילה של היום? אם כן, כיצד?

"רבים אשר נושאים את התואר "מאמינים" משרתים אלים אחרים לצד ה'. הבורא 
המנסה  דבר  כל  לכן  הראשונה.  נאמנותנו  את  העליונה,  מסירותנו  את  דורש  שלנו 
להפחית את אהבתנו לה', או להפריע בשירות לו, הופך להיות לנו לאליל". )אלן ג'. ווייט 

.)Comments, The SDA Bible Commentary, vol. 2, pp. 1011-1012
מתוך כתבים עתיקים אנחנו יכולים להסיק כי עבודת אלילים הייתה מושכת, שכן היא 
עובדי  ידי שימוש בשיטות שירות שאנשים הרגישו קשר אליהם,  על  עסקה בחומריות. 
אלילים כיבדו כוחות שהם האמינו כי יוכלו לתת להם פוריות ושגשוג. זו הייתה דת של 

עזרה-עצמית. נשמע מוכר?
מסר-ישעיה  יסלול  אותו  הסלול  המשעול  האדון,  של  השנייה  ביאתו  לפני  קצב  זמן 
אחרון )מלאכי ד(, הבחירה תהיה אותה הבחירה שהייתה בימיו של ישעיה: האם תשרת 
תמיד  אנחנו  יום,  של  בסופו  שהרי  י"ד(  י"ג,  )התגלות  כלשהו?  אליל  או  הבורא,  את 

משרתים משהו.
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נקודות למחשבה: קרא את פרק 26 בספר "מלכי ונביאי ישראל" של אלן ג'. ווייט -  "ִהֵּנה 
ֱאֹלֵהיֶכם!".

"בימי ישעיהו, התובנה הרוחנית של האנושות הואפלה וחשכה עקב תפיסה שגויה של 
האלוהים. מזה זמן רב ניסה השטן לגרום לבני האדם לראות בבוראם את יוצר החטא, 
הסבל והמוות. האנשים שהלכו שולל אחריו ראו בעיני רוחם את ה' כאל נוקשה, מחמיר 
ותובעני, שרק ממתין להוקיע ולהרשיע את החוטא וממאן למחול לו, לקבלו ולסייע לו 
משום שחילל את התורה- דבר המעניק לה' היתר חוקי לנהוג כך. תורת האהבה השולטת 
בשמיים הוצגה שלא כהלכה בידי אבי השקר בתור מגבלה לאושרו של האדם - עול כבד 
מנשוא שהכל ישמחו להיפטר ממנו. השטן הכריז כי לא ניתן לציית לחוקיה של תורת 
ה', וכי העונשים על חילולה הומטו על החוטאים באופן שרירותי". )אלן ג'. ווייט, מלכי 

ונביאי ישראל, עמ' 311(.

שאלות לדיון:
תמונות  בכתיבתך  המחש   .12-31 מ',  ישעיה  של  המסר  את  שלך  במילים  סכם   .1
מודרניות, למשל תגליות מדעיות חדשות המציגות בצורה חיה עוד יותר את כוחו 

של האל שלנו. שתף את סיכומך עם הכיתה.
כיצד תיאורו של ישעיה לגבי הקביעות של דבר ה’ בהשוואה לארעיות השברירית   .2
של החיים האנושיים )ישעיה מ', 6-8( עוזר להתמודד עם הפחד מן המוות? כיצד 
הוא מתקשר לתקווה שבתחייה? )איוב י"ט, 25-27, דניאל י"ב, 2, 1 לקורינתים 

ט"ו, 51-57, 1 לתסלוניקים ד', 13-18(
כיצד יישום הכתוב בישעיה מ', 12-31 בלב של אדם יכול לרפא אותו מכל גאווה   .3

ויהירות?

סיכום: דרך ישעיה העביר ה' מסר של נחמה לסובלים. תקופת צרתם הגיעה לסיומה, 
וה' חזר אליהם. במקום להיות מיואשים ומבולבלים, הם יכלו לסמוך על ה' שישתמש 

בכוחו רב-היצירתיות לטובתם.
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שיעור מספר 9*                                                                                                                      
20 בפברואר - 26 בפברואר

לשרת ולהציל
שבת אחר הצהריים

קראו את הפסוקים הבאים לקראת שיעור השבת השבועי: ישעיה מ"א, ישעיה 
מ"ב, 1-7, ישעיה מ"ד, 26 - מ"ה, 6, ישעיה מ"ט, 1-12.

פסוק לשינון: "ֵהן ַעְבִּדי ֶאְתָמְך־ּבֹו, ְּבִחיִרי ָרְצָתה ַנְפִׁשי; ָנַתִּתי רּוִחי ָעָליו, ִמְׁשָּפט 
ַלּגֹוִים יֹוִציא׃"  )ישעיה מ"ב 1(.

"רבים סבורים כי תהיה זו זכות גדולה לבקר בתחנות השונות בחיי המשיח עלי 
אדמות, ולצעוד בדרכים שבהן צעד, לראות את הכנרת שעל גדותיה אהב ללמד 
ולהשקיף אל הגבעות וההרים אשר עיניו נחו עליהם. אך איננו צריכים להתהלך 
בנצרת, בכפר נחום או בבית עניה, כדי לצעוד בעקבותיו של ישוע. אנו נמצא את 
עקבותיו לצד מיטת החולה, בבתיהם העלובים של העניים, בסמטאות הצפופות 
בערים הגדולות ובכל מקום שבו ישנם לבבות הנזקקים לנחמה. אנו נצעד בעקבות 
המשיח בעשותנו את מה שהוא עשה עלי אדמות. )אלן ג'י. ווייט, חמדת הדורות, 

עמ' 640(.
 ישעיה דיבר על עבד ה' עם שליחות דומה של רחמים: "ָקֶנה ָרצּוץ לֹא ִיְׁשּבֹור, 
ּוִפְׁשָּתה ֵכָהה לֹא ְיַכֶּבָּנה... ִלְפֹקַח ֵעיַנִים ִעְורֹות; ְלהֹוִציא ִמַּמְסֵּגר ַאִּסיר, ִמֵּבית ֶּכֶלא 

ֹיְׁשֵבי ֹחֶׁשְך" )ישעיה מ"ב, 3,7(.

בואו נביט בעבד זה. מי הוא, ומה הוא משיג?

*למד את השיעור השבועי לקראת שבת ה-27 בפברואר.
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אומת עבדי ה' )ישעיה מ"א(
בישעיה מ"א 8 ה' מזכיר את "ִיְׂשָרֵאל ַעְבִּדי", ובפרק מ"ב פסוק 1 הוא מכריז על "ַעְבִּדי". 

מיהו העבד?
ואולי אומת ישראל עצמה? או המשיח,  זה ישראל/יעקב, אבי אומת ישראל?  האם 

המזוהה בברית החדשה כישוע?
קיימות שתי התייחסויות לעבד ה' בישעיה מ"א-נ"ג. עבד אחד מכונה "ישראל" או 
ישעיה מ"ח, 20.   ;4 ישעיה מ"ה,   ;1,2,21 ישעיה מ"ד,   ;8 בישעיה מ"א,  כמו  "יעקב", 
האומה  את  מייצג  יעקב  כי  מובן  בהווה,  לישראל/יעקב  דבריו  את  מפנה  שה'  היות 
ַעְבּדֹו  ְיהָוה  "ָּגַאל  כי  השלמה שיצאה ממנו. הדבר מקבל אישור כאשר אנחנו קוראים 

ַיֲעֹקב" בעת שהוא יוצא מבבל )ישעיה מ"ח, 20(.
במקרים אחרים, כמו ישעיה מ"ב, 1, ישעיה נ', 10, ישעיה נ"ב, 13, ישעיה נ"ג, 11, לא 
1, זהותו לא  מוזכר שמו של עבד ה'. בפעם הראשונה בה עבד ה' מוזכר בישעיה מ"ב, 
מתגלה לנו ישר. אך בעוד ישעיה מרחיב ומפתח את אופי הדמות בהמשך, נהיה ברור כי 
זוהי אישות אשר תשיב את שבטי יעקב )ישראל( אל ה' )ישעיה מ"ט, 5,6( ותקריב עצמה 
בעבור החוטאים )ישעיה נ"ב, 13 - נ"ג, 12; קרא גם ישעיה מ"ט, 5,6(. על כן, עבד זה לא 
יכול לייצג את האומה כולה. לסיכום, ברור כי ישעיה מדבר על שני עבדי ה'. אחד הוא 

תאגידי )האומה( והשני הוא אדם יחיד.

_____________________________________________________ מהי תפקידה של אומת עבדי ה'? ישעיה מ"א, 8-20.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

ה' מבטיח לבני ישראל כי הם עדיין עבדיו: "ְּבַחְרִּתיָך ְולֹא ְמַאְסִּתיָך" )ישעיה מ"א, 9(. 
"ַאל־ הקודש:  בכתבי  ביותר  המשמעותיות  ההבטחות  אחת  את  ה'  מכריז  מכן  לאחר 
ִּביִמין  ַאף־ְּתַמְכִּתיָך  ַאף־ֲעַזְרִּתיָך,  ִאַּמְצִּתיָך  ֱאֹלֶהיָך;  ִּכי־ֲאִני  ַאל־ִּתְׁשָּתע  ִעְּמָך־ָאִני,  ִּכי  ִּתיָרא 
ִצְדִקי׃" )ישעיה מ"א, 10(. בפסוק זה וגם בפסוקים הבאים אחריו אנו למדים כי אחד 
מיעדיו הבסיסיים של עם ישראל הוא לבטוח בה' שיציל אותו )בדיוק מה שהמלך אחז 
)ישעיה  אחרים  עמים  שעשו  כפי  ובפסליהם  אחרים  באלים  לבטוח  במקום  עשה(  לא 

מ"א, 7, 21-24, 28, 29(.

שים לב כיצד בישעיה מ"א 14 ה' מכנה את העם תולעת. מהי הנקודה שלו? קרא את כל 
הקטע בכדי לקבל תשובה טובה יותר. מה הדבר מלמד אותנו, לגבי הצורך לסמוך על ה' בלב 

שלם?__________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
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עבד יחיד וחסר שם )ישעיה מ"ב, 1-7(
מהו תפקידו ואופיו של העבד חסר השם אותו בוחר ה' ומעניק לו את רוח הקודש? 

)ישעיה מ"ב 1-7(.
בחר את התשובה הקרובה ביותר לאמת, או כמה תשובות נכונות:

1. הוא מעניק צדק לאומות.
2. הוא משיג את מטרותיו בשקט ובעדינות, אך בהצלחה רבה.

3. הוא מורה.
4. הוא מהווה ברית בין ה’ לאנשיו.

5. הוא מעניק אור/תקווה על ידי ריפוי עיוורים ושחרור אסירים.
6. כל התשובות נכונות.

כיצד ניתן להשוות את תפקידו ואופיו של העבד, כפי שהוא מתואר בקטע המוזכר, לזה 
של ה" ֹחֶטר ִמֵּגַזע ִיָׁשי " אשר גם עליו נחה רוח ה' )ישעיה י"א(?

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

בישעיה י"א, בדיוק כמו בישעיה מ"ב, השליט מבית דוד פועל בהרמוניה עם ה' ומספק 
צדק וגאולה עבור העשוקים, יחד עם חוכמה ודעת ה'. הבנו מקודם כי "חוטר" ו"גזע" 
עתיד  5,6 אשר  ט,  בישעיה  נכתב  מייצגים את המשיח, הוא הבן השמיימי שעליו  ישי 
6(. העבד בישעיה  ָדִוד... ְּבִמְׁשָּפט ּוִבְצָדָקה" )ישעיה ט',  להביא "ָׁשלֹום ֵאין־ֵקץ, ַעל־ִּכֵּסא 

מ"ב הוא ללא ספק המשיח.
צדק  לספק  העתיד   ,1-7 מ"ב  בישעיה  המוזכר  העבד  את  החדשה  הברית  מזהה  כיצד 

לעולם? מתי י"ב 15-21.______________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

מתי י"ב מצטט מתוך ישעיה מ"ב ומיישם את הכתוב לשירות הריפוי השקט של ישוע, 
בנו האהוב של ה', אשר בו רצה )ישעיה מ"ב, 1; מתי ג', 16,17; מתי י"ז, 5(. הוא האחד 

אשר דרכו ודרך שירותו חידש ה' את הברית עם אנשיו ) ישעיה מ"ב, 6, דניאל ט', 27(.
ישוע ותלמידיו השיגו צדק לבני האדם על ידי גאולתם מסבל, מאי-ידיעת ה’ ומהקשר 
ההדוק לרוחות הרעות שבהן השתמש האויב השטן )לוקס י', 19(. לאחר מכן ישוע מת 
ואישר סופית את "הברית החדשה" )מתי כ"ו 28( והביא צדק לעולם כולו על ידי דחיית 

השטן, הגורם הזר אשר תפס בכוח את תפקיד " ַׂשר ָהעֹוָלם ַהֶּזה ” )יוחנן י"ב 31-33(.
הבט בתיאורו של המשיח בישעיה מ"ב 1-4. הרהר בחייו של ישוע. אילו תכונות העולות 
אנו  לקחים  אילו  בולטת?  כה  בצורה  בנבואה  את הכתוב  לבני האדם מגשימות  משירותו 

למדים מהכתוב לגבי האופן בו עלינו לשרת אחרים גם כן?
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"המשיח" הפרסי )ישעיה מ"ד, 26 - מ"ה, 6(
איזו נבואה מדהימה מופיעה בישעיה מ"ד, 26 -מ"ה, 6?________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

 685 ונמשך עד סביבות  745 לפנה"ס  שירותו הנבואי של ישעיה החל בסביבות שנת 
ורומז   )2,3,25 מ"א,  )ישעיה  ומצפון  ממזרח  כיבוש  בנבואה  מזכיר  ישעיה  לפנה"ס. 
חוזה  27(. לאחר מכן  )ישעיה מ"א,  ירושלים  יושבי  עבור  טובות  יהיו אלה חדשות  כי 
במפורש  מוזכר  אף  ושמו  כורש,  של  העתידיות  פעולותיו  את  מדוייק  באופן  הנבואה 
בכתובים. כורש אכן הגיח מצפון ומזרח בבל וכבש אותה בשנת 539 לפנה"ס; הוא אכן 
שירת את ה' בכך ששיחרר את היהודים מהגלות הבבלית; והוא אכן אישר את בנייתו 

המחודשת של בית המקדש בירושלים )קרא גם: עזרא א'(.
כדאי להעמיד את הכתוב בנבואה על דיוקו. היות שישנן בערך מאה וארבעים ושש 
במאה  המתרחש  את  הקדימה  נבואתו  בבל,  של  נפילתה  עד  ישעיה  של  ממותו  שנים 
גנרל  וושינגטון היה חוזה כי אדם בשם  שלמה וחצי. לצורך השוואה, זה כמו שג'ורג' 

דווייט אייזנהאואר יעזור להחזיר לאירופה את חירותה בשנת 1945!
משאבים רבים מגוללים את סיפורו של כורש, ביניהם הכתבים הבבלים, הכרזת כורש 
וכתבי הקודש )דברי הימים ב ל"ו, 22; עזרא, א'; דניאל ה; דניאל ו', 28; דניאל י', 1( 
ולכן נכונות נבואתו של ישעיה חסרת כל מחלוקת. עובדה זו מהווה אישור לאמונה כי ה' 

מספק לנביאיו הנאמנים חזיונות אמיתיים, שכן הוא יודע את העתיד להתרחש.
מדוע מכנה ה' את כורש "ְמִׁשיחֹו"? )ישעיה מ"ה, 1(.

המילה "משיח" מופיעה בתנ"ך בהקשרים נוספים, למשל התייחסות לכוהן המשיח 
)ויקרא ד', 3,5,16; ויקרא ו', 22(, למלך ישראל )שמואל א ט"ז, 6; שמואל א כ"ד, 6,10; 
שמואל ב כ"ב, 51( או למושיע וגואל עתידי מבית דוד )תהלים ב', 2; דניאל ט', 25, 26(. 
מנקודת מבטו של ישעיה, כורש היה המלך העתידי הנשלח על ידי ה' במטרה להושיע את 
אנשיו. אך הוא היה משיח לא רגיל, שכן הוא לא שייך לעם ישראל. הוא אכן יעשה כמה 
דברים שהמשיח יעשה, כמו לגבור על אויבי ה’ ולשחרר את עמו הכבול אך הוא לא יכול 

להיות אותו המשיח עליו קראנו בגלל שאין הוא צאצא של דוד.
לאור התחזית לגבי כורש, ה' מוכיח שוב את אלוהותו הייחודית ואת יכולתו הבלעדית 
לדעת את אשר צופן העתיד )ישעיה מ"א 4,21-23,26-28; ישעיה מ"ד, 26(. בנוסף לכך, 
הוא פונה לכורש: "ְוָנַתִּתי ְלָך אֹוְצרֹות ֹחֶׁשְך, ּוַמְטֻמֵני ִמְסָּתִרים; ְלַמַען ֵּתַדע, ִּכי־ֲאִני ְיהָוה 

ַהּקֹוֵרא ְבִׁשְמָך ֱאֹלֵהי ִיְׂשָרֵאל ” )ישעיה מ"ה, 3(.
הממלכות  מן  חלק  )למשל  רב  בדיוק  התגשמו  אשר  נוספות  תנכיות  נבואות  על  חשוב 
בדניאל ב, דניאל ז או הנבואה על ישוע המשיח בדניאל ט', 24-27(. איזו תקווה מעניקות 

לנו נבואות אלה?
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תקווה ידועה מראש
העובדה כי ישעיה חזה בדיוק מופלא את פעולותיו של כורש, ובמיוחד העניין שהוא 
מזכיר את שם המלך במפורש, מפריעה לאנשים אשר לא מאמינים כי ה' מעניק חזיונות 
אמת לנביאיו. על מנת להתמודד עם זה, רבים מקבלים את התיאוריה כי נביא אחר, 
"ישעיה שני", שחי בזמן שלטונו של כורש כתב את ישעיה מ-ס"ו. אם כך, יוצא כי ספר 
ישעיה "מנוסר" לשני חלקים, בהתאם לגורל הנביא עצמו על פי המסורת )קרא גם: אל 

העברים י"א, 37(.
הוא  אם  שני".  "ישעיה  של  להימצאותו  היסטורית  עדות  אף  קיימת  לא  זאת,  עם 
היה קיים, התנ"ך היה בוודאי מזכיר אותו בשלב מסוים, שכן משמעות הספר עמוקה 
וחשובה והוא נכתב כיצירה ספרותית היוצאת מגדר הרגיל. גם במגילת ישעיה ממערות 
ל"ט  ישעיה  בין  הפסקה  שום  אין  ביותר,  העתיק  התנ"כי  הכתב  היא  אשר  קומראן, 

וישעיה מ שתבציע על מעבר לכתביו של מחבר חדש.
המסר של ישעיה ניצב קבוע במהלך כל הספר: סימכו על האל האמיתי ועל מושיעו 
בישעיה  באשור  מהמיקוד  המעבר  את  מדגישים  מלומדים  אחרים.  כוחות  על  במקום 
א-ל"ט לבבל בישעיה מ והלאה. עם זאת מצאנו כי השבי הבבלי מתואר כבר בישעיה 
י"ג, י"ד ול"ט . נכון לומר כי ישעיה א'-ל"ט שם דגש על שיפוט וישעיה מ'-ס"ו שם דגש 
וגם  וביטחון שופע  על נחמה, אך גם בפרקים קודמים ישנו דיבור על נחמה שמיימית 
בפרקים מאוחרים ניתן למצוא דיבור על משפטו של ה' לגבי יהודה בעקבות הזנחתה 
 .)1-11 22-28, ישעיה מ"ח,  18-25, ישעיה מ"ג,  )למשל ישעיה מ"ב,  את אלוהי האמת 

למעשה, נבואותיו של ישעיה לגבי נחמה עתידית מרמזות על סבל בהווה.

איבדו  שלא  היו  אנשיה,  חטאי  בעקבות  נוראי  אסון  עם  התמודדה  שהאומה  למרות 
תקווה. הם נאחזו בהבטחות ה', למשל אלה המוזכרות בויקרא כ"ו, 40-45. קרא פסוקים 
אלה בעיון. שים את עצמך במקום אחד מהעברים אשר נותרו חיים לאחר התבוסה כנגד 

בבל. איזו נחמה היית יכול למצוא בכתוב?
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

איזה עיקרון רוחני בא לידי ביטוי בפסוקים אלה בספר ויקרא? מה ה' אומר לעם ישראל? 
כיצד אותו עיקרון פועל בחיינו האישיים?
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עבד מעונה ומבין )ישעיה מ"ט, 1-12(
מיהו עבד ה' בישעיה מ"ט, 1-12?

עתיד  הוא  ודרכו  חדה  כחרב  פיו  שם  שנולד,  לפני  אף  שמו  את  ומזכיר  לו  קורא  ה' 
להתפאר. ה' משתמש בעבדו כדי להשיב אליו את עם ישראל, להיות אור הישועה לכל 
האומות, להוות ברית בין ה’ לאנשיו ולשחרר אסירים מכבליהם. ישנן חפיפות רבות בין 
תיאור זה לתיאור בישעיה מ"ב, בו זיהינו כי העבד המוזכר הוא בעצם המשיח. הברית 
החדשה מוצאת את כל התכונות המוזכרות בדמותו של ישוע המשיח, בשתי ביאותיו: 
מתי א', 21, יוחנן ח', 12, יוחנן ט', 5, יוחנן י"ז, 1-5, התגלות א', 16, התגלות ב', 16, 

התגלות י"ט, 15.
אם העבד המוזכר הוא המשיח, מדוע ה’ קורא לו "ישראל" ? )ישעיה מ"ט, 3(.

"ישראל/יעקב"  המכונה  ה'  עבד  ישעיה,  ספר  של  זה  בחלק  כי  מצאנו  יותר  מוקדם 
מתייחס לאומה השלמה. עם זאת, בקטע הנתון השם "ישראל" )ללא התייחסות מקבילה 
לשם "יעקב"( מצביע בבירור לעבד יחיד אשר משיב את כל האומה לה’ )ישעיה  מ"ט, 5(.  
העבד היחיד הפך להתגלמות המושלמת, או לנציג, של האומה שכישלונה פגע בבעלותה 

על השימוש בשם "ישראל" )ישעיה מ"ח, 1(.
מהו הדבר החדש אשר ניתן ללמוד מהקטע? )ישעיה מ"ט, 4,7(.

לפנינו מוצג הרמז הראשון לגבי הקושי המעורב במשימתו של עבד ה'. הוא זועק: "ְלִריק 
ָיַגְעִּתי, ְלֹתהּו ְוֶהֶבל ֹּכִחי ִכֵּליִתי" )ישעיה מ"ט, 4(, והרעיון מופיע גם בדניאל ט', 26: "ִיָּכֵרת 
ָמִׁשיַח ְוֵאין לֹו". אולם, הוא ייאחז בחוזקה באמונתו: "ָאֵכן ִמְׁשָּפִטי ֶאת־ְיהָוה, ּוְפֻעָּלִתי ֶאת־
ֱאֹלָהי" )ישעיה מ"ט, 4(.  ג'יי אלק מוטייר כתב בנושא: "אנו למדים כי ישעיה חזה בעבד 
בעל טבע אנושי אמיתי, אשר עובר דרך ניסיונות בדיוק כמונו ומנסה להוכיח את עצמו 
להיות מתקן דרך האמונה - האמונה האמיתית, האישית, אשר גורמת לאדם לזעוק 'אלי!' 
 The Prophecy of Isaiah: An Introduction( ".גם כאשר דבר לא נראה בר-שיפור מסביבו

.)and Commentary )Downers Grove, Illinois : InterVarsity Press, 1993(, p. 387
ישעיה מ"ט, 7 מרתיע במעט. על העבד נכתב: "לְבֹזה־ֶנֶפׁש ִלְמָתֵעב ּגֹוי ְלֶעֶבד ֹמְׁשִלים", 
אבל ה' גם מבטיח כי: "ְמָלִכים ִיְראּו ָוָקמּו, ָׂשִרים ְוִיְׁשַּתֲחּוּו; ְלַמַען ְיהָוה ֲאֶׁשר ֶנֱאָמן, ְקֹדׁש 

ִיְׂשָרֵאל ַוִּיְבָחֶרָּך׃".
הרהרו בתקופת שירותו של ישוע. האם לא היו לו מספיק סיבות להיכנע תחת ייאוש 
וריפיון ידיים עד תום חייו על פני האדמה? ולמרות הכל, הוא נשאר נאמן חרף כל אשר 
המתחולל  כל  למרות  דומה  בצורה  לנהוג  עלינו  כיצד  עבורנו,  הלקח  מהו  סביבו.  התחולל 

סביבנו?
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נקודות למחשבה: קרא את כתביה של אלן ג'. ווייט בנושא שירות הלימוד והריפוי של 
ישוע בפרק "בכפר נחום" של "חמדת הדורות", עמ' 187.

ונימוס. המושיע  "במלאכת השגת הניצחון של הנפש נדרשת מנה גדושה של תבונה 
לעולם לא עצר מלומר את האמת, אך תמיד הקפיד לבטא אותה באהבה. במגעיו עם 
אחרים הוא הדגים נימוס עצום, ונהג בהם באדיבות ובהתחשבות רבה. הוא לעולם לא 
ולעולם לא הכאיב לנפש רגישה  גס רוח, לעולם לא ביטא מילת תוכחה מיותרת  היה 
מעבר לנדרש. אין הוא גינה את החולשה האנושית. הוא הוקיע ללא פחד צביעות, חוסר 
אמונה ורשע, אך דמעות נשמעו בקולו בעוד ביטא את תוכחותיו הנוקבות. אין הוא הפך 
את האמת לאכזרית, כי אם הפגין עדינות עמוקה כלפי המין האנושי. כל נפש הייתה 
יקרה מפז בעיניו. אף שנשא בכפיו כבוד שמיימי, הוא כרע ברוב חמלה, רכות והבנה 
בעבור כל חבר ממשפחתו של ה'. הוא ראה בכל נפשות שעליו להצילן". )אלן ג'. ווייט, 

.)Gospel Workers, p.117.

שאלות לדיון:
אחרים.  בעבור  ישוע  של  שירותו  לגבי  ווייט  ג'.  מאלן  הציטוט  את  בכיתה  קראו   .1
העלנו דיון לגבי העקרונות הנגלים מתוך שירותו, והאם קהילתכם משקפת אותם 

באופן דומה.
האם אתה מכיר "ָקֶנה ָרצּוץ" או "ִפְׁשָּתה ֵכָהה"? )ישעיה מ"ב, 3( כיצד אתה יכול   .2
לסייע לאדם זה בלי "לשבור" או "לכבות" אותו/אותה? באילו דרכים אתה יכולה 
לכוון אנשים אלו לה'? באופן מעשי, מה היית אומר להם לעשות כדי לקבל ריפוי 

וסיוע?
מקור הויכוח בנושא המחברים השונים של ספר ישעיה הוא הנחת היסוד כי בני   .3
אדם אינם יכולים לחזות את העתיד כפי שעשה זאת ישעיה. מהי הבעיה הבסיסית 

בטענה זו ומדוע עלינו, כמאמינים, לדחות כליל את הנחת יסוד זו?

כורש, אשר  בידי שני מושיעים:  ה' תושע  עבדי  דורשת מושיע. אומת  ישועה  סיכום: 
נחשפת  זהותו כמשיח  נוסף אשר  ועבד חסר שם  בגלות הבבלית,  ישחרר את האסורים 
בצורה הדרגתית לאורך הספר. עבד זה ישיב את הצדק על כנו ואת שארית הפליטה אל ה'.



70

שיעור מספר 10*
27 בפברואר - 5 במרץ

ביצוע הבלתי-ייאמן
שבת אחר הצהריים

 ,4-10 נ',  ישעיה  השבועי:  השבת  שיעור  לקראת  הבאים  הפסוקים  את  קראו 
ישעיה נ"ב, 13 -נ"ג, 12, ישעיה נ"ג, 3-9, ישעיה נ"ג, 10-12.

ָעָליו,  ְׁשלֹוֵמנּו  מּוַסר  ֵמֲעֹוֹנֵתינּו;  ְמֻדָּכא  ִמְּפָׁשֵענּו,  ְמֹחָלל  "ְוהּוא  לשינון:  פסוק 
ּוַבֲחֻבָרתֹו ִנְרָּפא־ָלנּו׃" )ישעיה נ"ג, 5(.

לעבדות  נלקחו  אשר  ארצו  בני  על  רבה  חמלה  נמלא  סיני,  מאמין  פוק,  לאוף 
כיצד היה  במכרות אפריקה. הוא השתוקק לשתף אותם בתקוות הבשורה, אך 
יכול להגיע אליהם? הפיתרון שמצא היה למכור את עצמו כעבד לתקופה של חמש 

שנים. הוא הועבר לדמרארה, שם עמל במכרות וסיפר לעובדים על ישוע.
מחוסר  לחופשי  שוחררו  אנשים  שמאתיים  לפני  לא  אבל  נפטר,  פוק  לאוף 

התקווה בו חיו והאמינו בישוע המושיע.
איזו מידה אדירה של הקרבה עצמית לטובת אחרים הוא הדגים לנו!

על ידי ביצוע הבלתי-ייאמן, ישוע "ָנַטל ְּדמּות ֶעֶבד" )אל הפיליפים ב', 7( בצניעות 
והשיג את אשר נדמה כבלתי אפשרי להשגה- אותך ואותי ואת כל העולם השקוע 

בבור העמוק של החטא.
לפני  שנים  מאות  שנכתבה  כפי  מדהים,  אירוע  אותו  על  בנבואה  נביט  השבוע 

שהוא התרחש.

*למד את השיעור השבועי לקראת שבת ה-6 במרץ.
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האמת הבוחנת של ישעיה )ישעיה נ', 4-10(
אם כוונתו של ישעיה הייתה מסתכמת בהעברה של עובדות יבשות, הוא היה פורס את 
כל הפרטים בנוגע למשיח בבת אחת. אבל כדי ללמד, לשכנע ולהפגיש את הקהל עם עבד 
ה', היה עליו לרקום מארג עשיר של רעיונות חוזרים ונשנים באופן הרמוני. הוא הכריז 
את מסר ה' בשלבים, כך שכל היבט נבחן בצורה מעמיקה ביחס לתמונה הכוללת. ישעיה 

הוא אומן ובד הציור שלו הוא נפש שומעיו.
קרא את ישעיה נ': 4-10. סכם את הנאמר בפסוקים אלה. כיצד נגלית דמותו של ישוע 

דרך פסוקים אלו?
קראנו בישעיה מ"ט, 7 כי עבד ה' הוא בזוי, מתועב ו"ֶעֶבד ֹמְׁשִלים", אבל גם ש "ְמָלִכים 
יותר עבור  נ אנחנו לומדים שהקושי עמוק  ְוִיְׁשַּתֲחּוּו". כאן בישעיה  ָׂשִרים  ָוָקמּו,  ִיְראּו 
המורה העדין, שמילותיו מזינות את את העייפים )ישעיה נ', 4(. התעללות גופנית עומדת 

בדרכו להצדקה )ישעיה נ', 6(.
התעללות זו נשמעת נוראית עבור מי שחי בתרבות המערבית המודרנית. אולם בתרבות 
העתיקה של המזרח הקרוב, כבוד היה עניין של חיים ומוות עבור אדם והקבוצה אותה 
ייצג. אם זלזלת או העלבת אדם בצורה כזו, כדאי מאוד שתהיה לך הגנה טובה - שכן 

הקורבן והשבט אליו שייך ינצלו את ההזדמנות הראשונה לנקמה.
המלך דוד תקף וכבש את עמון )שמואל ב י', 1-12( רק בגלל מלך עמון: "ַוִּיַּקח ָחנּון 
ַוְיַׁשְּלֵחם"  ַוִּיְכֹרת ֶאת־ַמְדֵויֶהם ַּבֵחִצי ַעד ְׁשתֹוֵתיֶהם;  ַוְיַגַּלח ֶאת־ֲחִצי ְזָקָנם,  ֶאת־ַעְבֵדי ָדִוד, 
)שמואל ב י', 4(. לעומת זאת, בישעיה נ' אנשים מכים בעבד, מורטים את שערות זקנו 
ויורקים עליו. הדבר שהופך את הפעולות האלו לאירוע בינלאומי, או יותר נכון- אירוע 
למעשה,  השמיימי.  המלכים  מלך  של  שליחו  הוא  שהקורבן  העובדה  הוא  "קוסמי" 
1-16 עם קטעים נוספים בכתבי הקודש  השוואת הכתוב בישעיה ט', 5,6 וישעיה י"א, 
אך  האדיר!  המושיע  המלך,  הוא  העבד  כי  להבנה  מביאים  "עבד"  באותו  העוסקים 

מסיבה אינה מובנת הוא אינו מציל את עצמו למרות הכוח והכבוד שברשותו!
העניין מוזר מאוד, ולכן אנשים לא האמינו בו. בעת שישוע היה על הצלב, מנהיגים 
ָהֱאֹלִהים!"  ְּבִחיר  ַהָּמִׁשיַח  הּוא  ִאם  ַעְצמֹו  ֶאת  ֶׁשּיֹוִׁשיַע  הֹוִׁשיַע;  הּוא  "ֲאֵחִרים  לו:  לעגו 

)לוקס כ"ג 35(; "ֶׁשֵּיֵרד ַעְכָׁשו ִמן ַהְּצָלב ְוַנֲאִמין ּבֹו!" )מתי כ"ז, 42(.

מתוך  הנגלים  הרוחניים  העקרונות  את  לעצמך  כתוב   .4-10 נ',  ישעיה  את  שוב  קרא 
הכתוב שחשוב שניישם בחיינו האישיים. הבט בעצמך לאור הרשימה שכתבת. במה תוכל 

להשתפר? אם הנושא הוריד מרוחך, המשך לקרוא את שאר השיעורים לשבוע הנוכחי.
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שירת העבד הסובל )ישעיה נ"ב, 13 - נ"ג, 12(
ישעיה נ"ב, 13 - נ"ג, 12, הידוע גם בכינויו "שיר על העבד הסובל", הינו קטע המאשר 
הבשורה,  מצויינות  עם  שלמה  בהרמוניה  הבשורה".  כ"נביא  ישעיה  של  המוניטין  את 
יצירה זו מתעלה על יצירות ספרותיות אחרות. למרות אורכה הקצר ועוצר הנשימה, כל 
משפט מכיל משמעות מעמיקת - מחשבה החושפת את יסוד המירוץ הבלתי-ייאמן של 

ה' להצלת גזע אשר שקע ואבד בתוככי החטא.
אין זה "מסר חלבי" של ישעיה. עד כה, ישעיה הכין את הקהל והחל לפתח את נושא 
המשיח  של  חייו  מהלך  את  גולל  הנביא  הספר.  של  המוקדמים  בפרקים  עוד  המשיח 
על פני האדמה. הוא התחיל בהתעברות ובלידה )ישעיה ז', 14(, הציג את זהותו כמלך 
ישראל  עם  של  השיקום  מלאכת  לגבי  והרחיב   )5,6 ט',  )ישעיה  דוד  מבית  שמיימי 
 .)1-7 מ"ב,  )ישעיה  לסבל  סוף  וישים  צדק  שישיב  השקט  ושירותו  )ישעיה י"א, 1-16( 
טרגדיה  של  בניגודה  יסתכם  בשיאו  המשיח  של  סיפורו  כי  ישעיה  חושף  מכן  לאחר 
המובילה להתרוממות רוח )ישעיה מ"ט, 1-12, ישעיה נ', 6-10(. "שירת העבד הסובל" 

עוסקת בעיקרה בעומק הטרגדיה.
חזור וקרא שוב את הקטעים שצויינו בפסקה האחרונה. היזכר בעובדות שהם מספקים 
לנו לגבי ישוע המשיח. כיצד הם מכינים אותנו לכתוב בישעיה נ"ב - נ"ג? ואולי הם פשוט 

מדגישים ביתר - חומרה את הכתוב בישעיה נ"ב - נ"ג?
בישעיה נ"ב 13 - נ"ג 1 מוצגת לפנינו הקדמה לשיר, בעלת ניגוד מעניין: העבד ישגשג 

ויתפאר, אבל מראהו יושחת מעבר לכל הכרה. מי יכול להאמין?
ועד  הרגיל  ומראהו  העבד  של  ממוצאו  הכואבת  הירידה  מתחילה   2,3 נ"ג,  בישעיה 
4-6 עוצר להסביר כי סבלו הוא בעצם העונש שלנו, והוא  לסבלו ודחייתו. ישעיה נ"ג, 
נושא אותו על מנת לרפא אותנו. ישעיה נ"ג, 7-9 ממשיך בשקיעת חייו של העבד התמים, 

עד לקבר.
השיר,  בתחילת  שתואר  הגמול  עבר  אל  מועלה  העבד  בישעיה נ"ג, 10-12, 

בישעיה נ"ב, 13, ומתווספת התובנה כי הקרבתו להצלת אחרים מקיימת את רצון ה'.
הבא:  הקטע  נכתב  בו  ה"עמק"  לצורת  זו  ספרותית  יצירה  את  השווה 
אל הפיליפים ב', 5-11, שם ישוע מתחיל בדמות ה' אבל יורד ומריק את עצמו כדי ליטול 
דמות אדם, הצניע עצמו עד המוות המשפיל ביותר: מוות על הצלב. ועל כן הגביהו ה’ 

למען יודו כולם כי ישוע המשיח הוא האדון )השווה עם ישעיה מ"ט, 7(.
קרא את ישעיה נ"ב, 13 - נ"ג, 12. כתוב לעצמך את כל מה שישוע עשה בעבורנו. הרהר 

על משמעות המעשים שהוא עשה בשמנו.
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מי האמין? )ישעיה נ"ב, 13 - נ"ג, 12(
בישעיה נ"ב, 13 עבד ה' נישא גבוה מאוד, אולם ללא כל אזהרה מתחיל הפסוק הבא 
אחריו בתיאור אותו העבד כמושחת מראה, עד כדי כך שלא ניתן לזהותו כאחד מבני 
ישוע, בכללם  האדם. הברית החדשה מזכירה כמה מהגורמים למראהו המושחת של 
יועד  - נשיאת חטאי המין האנושי. החטא לא  מלקות, כתר קוצים, צליבה ומעל לכל 
להיות דבר טבעי עבור בני האדם;  נשיאתו הפכה את "בן האדם" להיראות כלא אנושי.
השווה את הקטע עם סיפורו של איוב, שצנח בפתאומיות מעמדה של עושר, כבוד וכוח 
לעמדה של אדם אומלל, היושב על עפר האדמה ומגרד את פצעיו הכואבים עם שבר חרס 
 .)12 ב',  )איוב  ,ב'(. הניגוד היה כה עצום שגם חבריו לא זיהו אותו בתחילה  )איוב א' 
השאלה הנותרת היא: מדוע סבל איוב? מדוע צריך משיחו של ה' לסבול? הרי שניהם 

אינם ראויים לכך. שניהם חפים מפשע. אם כך, למה הסבל?

קרא את הפסוקים של השיעור הנוכחי וסמן את המקומות בהם מוזכר סבל של אדם חף 
מפשע בעבור בני אדם אשמים. איזה מסר חיוני ניתן ללמוד מכך לגבינו?

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

1. הן מדגישות את האתגר שבאמונה בבלתי  נ"ג,  הבט בשאלות המופיעות בישעיה 
-ייאמן )השווה עם יוחנן י"ב, 37-41( ומזהירות אותנו שנתיישב בכיסא לקראת המשך 
הסיפור. בנוסף לכך, הן מהוות קריאת תוכחה. ההקשר בו הן כתובות והדמיון בין שתי 
השאלות מרמזים שזרועו\כוח הישועה של ה' )השווה עם ישעיה נ"ב, 10( נגלה לזה אשר 

מאמין בשמועה. האם אתה רוצה לחוות את כוחו המושיע של ה'? האמן בשמועה.

6. מהו המסר שניתן ללמוד, מסר שנותן לך תקווה  הבט בקפידה בכתוב בישעיה נ"ג, 
למרות חטאי וכשלונות העבר שלך?

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________
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הבלתי ניתנים להשגה- אלה אנחנו!                     
)ישעיה נ"ג, 3-9(

שורש של צמח פגיע, בלי כל ערך מיוחד ואפילו נבזה )ישעיה נ"ג 2,3( - זהו התיאור 
הניתן לנו על העבד הסובל.  ישעיה הוביל אותנו בזריזות מהילדות התמימה עד לסף 
התהום. על אף הרקע שסופק לנו מראש, אנחנו הקוראים לא מוכנים להיכנע לגורלו של 
העבד. להפך! ישעיה חינך אותנו להוקיר את הילד שנולד לנו, שר השלום הנאדר. אחרים 

מבזים אותו, אבל אנחנו יודעים מי הוא באמת.
מישהו פעם אמר: "פגשנו את האויב והוא אנחנו ". העבד אינו הראשון שאי פעם חווה 
בזיון, דחייה או סבל. המלך דוד חווה את כל אלה כאשר ברח מאבשלום בנו )שמואל ב' 
ט"ו, 30(.  אולם, הסבל שנושא העבד אינו סבלו שלו, והוא אינו תוצאה של חטאיו. גם 

אין הוא נושא זאת עבור אדם מסוים; "ַויהָוה ִהְפִּגיַע ּבֹו, ֵאת ֲעֹון  ֻּכָּלנּו" )ישעיה נ"ג, 6(.
התשובה לשאלה "למה?" היא האמת הבוחנת של ישעיה: בגלל אהבת ה', בוחר משיחו 
לסבול. אבל למה?  ישעיה נוקב ב"מסמר הזהב" האחרון על מנת להשלים את הבנת 
והבלתי  להשגה,  ניתן  הבלתי  להשיג את  כדי  לסבול  יבחר  הוא  הבלתי-תאמן:  האמת 

ניתנים להשגה - אלה אנחנו!
ֱאֹלִהים"  כ"ֻמֵּכה  העבד  את  מחשיבים  ההבנה  לאותה  הגיעו  לא  אשר  אנשים 
לסבלו,  שגרמו  הם  שחטאיו  חשבו  איוב  של  חבריו  בו  אופן  באותו  )ישעיה נ"ג, 4(. 
ותלמידיו של ישוע שאלו "ַרִּבי, ִמי ָחָטא ֶׁשהּוא נֹוַלד ִעֵּור? הּוא אֹו הֹוָריו?" )יוחנן ט', 2( גם 
אלו שצפו בישוע הצלוב הניחו את הנורא מכל. האם לא היה זה משה שאמר "לֹא־ָתִלין 

ִנְבָלתֹו ַעל־ָהֵעץ... ִּכי־ִקְלַלת ֱאֹלִהים ָּתלּוי" )דברים כ"א, 23; השווה עם ויקרא כ"ה, 4(?
עם זאת, הכל נעשה לפי רצון ה' )ישעיה נ"ג, 10(. למה? בגלל ש" ַהָּמִׁשיַח ָּפָדה  אֹוָתנּו 
ֶזה  "ֶאת  בגלל שה'   .)13 ג',  )אל הגלטים   " ַּבֲעֵדנּו   ִלְקָלָלה   ֶׁשָהָיה  ְּבָכְך  ַהּתֹוָרה  ִמִּקְלַלת 
ֲאֶׁשר לֹא ָיַדע ַחָּטאת ָעָׂשה ְלַחָּטאת  ַּבֲעֵדנּו, ְּכֵדי  ֶׁשָאנּו ִנְלַּבׁש ֶאת ַהְּצָדָקה ֶׁשל ֱאֹלִהים ּבֹו." 

)השנייה אל הקורינתים ה, 21(.
"איזה מחיר שולם בעדנו! הביטו במזבח הצלב, והקורבן הנישא עליו. הביטו בידיו, 
המנוקבות במסמרים האכזריים. הביטו ברגליו, הצמודות בקוצים לעץ. ישוע המשיח 
 God’s ,נשא את חטאינו בגופו. הסבל, היגון, הם כולם מחיר ישועתנו." )אלן ג'. ווייט

.)Amazing Grace, p. 172.
המשקל, האשמה והעונש עבור חטאי העולם כולו- כל חטא, הנעשה בידי כל חוטא- נפלו 
בבת אחת על כתפיו של ישוע המשיח על הצלב, כאמצעי היחיד להצלתנו! מה הדבר מלמד 
אותנו לגבי מידת הרוע של החטא, כאשר זהו המחיר שיש לשלם להושעתנו ממנו? מה זה 

אומר לנו לגבי אהבתו של ה', אשר מוכן לעשות זאת עבורנו גם בעד מחיר כה יקר?
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קורבן האשם שישנה את חיינו לעד                    
)ישעיה נ"ג, 10-12(

מה הכוונה בכך שחיי העבד מהווים את קורבן האשם שלנו )ישעיה נ"ג 10(?
ויקרא  גם:  )ראה  האשם  לקורבן  מתייחסת  בפסוק  המופיעה  "אשם"  המילה  
אחרים  אנשים  כלפי  מכוונים  חטאים  על  מכפר  אשר   )1-7 ז',  ויקרא  ה, 14 - ו', 7, 
)ויקרא  ו', 2,3(. ישעיה בודד קבוצה זו של חטאים )ישעיה א'-ג'; ישעיה י', 1,2; ישעיה 
נ"ח(. נוסף על כך, על החוטא היה להחזיר לאדם בו פגע את אשר נלקח ממנו, יחד עם 
 ;4-7 ו',  קנס, לפני שזבח קורבן לקבלת סליחה מה' על מעשיו- כפעולת ריצוי )ויקרא 
24(.  במקרה של שימוש לא נכון בשוגג במה ששייך לה', עונש   ,23 השווה עם מתי ה' 

הכיפור והריצוי יינתן לעבודת האל בקודש )ויקרא ה, 16(.
בגלות  עמו  את  מנחם  ה'  שם   ,2 מ':  בישעיה  הכתוב  את  להבין  יכולים  אנחנו  כעת 
ומכריז כי הם שילמו מספיק בעבור עוונותיהם. אולם לאחר ריצוי זה, חייב להיות גם 
קורבן- הוא עבד הה' המופיע כאן בישעיה נ"ג, מובל כשה לטבח )ישעיה נ"ג 7( בעבור כל 

מי שתעה בדרך )ישעיה נ"ג, 6(.
שקוע   ,)26 ט',  דניאל  עם  השווה   ;8 נ"ג,  )ישעיה  ַחִּיים"  ֵמֶאֶרץ  "ִנְגַזר  היותו  למרות 
כל כולו בקורבן המפיח חיים באש תקוותנו, העבד קם לתחייה מארץ האין-חזור כדי 

להפוך לנעלה ולנשגב מעל כל שם ולהאריך את ימי "זרעו" )ישעיה נ"ג, 10-12(.

הבט בכל אחד מהפסוקים הבאים. כיצד כל אחד מהם משקף את המסר הבסיסי של 
ישעיה נ"ג?_________________________________________________________________________________________________________________________
   ______________________________________________________________________________________________________________ תהלים ל"ב, 1,2

______________________________________________________________________________________________________________ אל הרומים ה, 8
___________________________________________________________________________________________________________ אל הגלטים ב', 16
אל הפיליפים ג', 9___________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________ אל העברים ב', 9
הראשונה לפטרוס ב', 24_________________________________________________________________________________________________

אם היו מבקשים ממך לסכם בפסקה אחת את הבשורה הטובה של ישעיה  נ"ב,  13 - נ"ג,  12, 
_____________________________________________________________________________________________________________________ מה היית כותב?
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
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נקודות למחשבה: "המשיח נשא את חטאינו בגופו על העץ... מהו חטא, אם אף בן 
יכולה  אלוהית  דמות  רק  אם  קללתו  היא  מה  במלואו?   עליו  לכפר  יכול  לא  תמותה 
לכלותו?  צלב המשיח מעיד לכל אדם כי שכר החטא הוא מוות.. הו, חייב להיות מאין 
ה'?  רוח  של  עבודתה  כנגד  ולוחצם  המוסריים  החושים  את  מחזיק  אשר  מכושף  כוח 

.)Our High Calling, p. 44 ,אלן ג'. ווייט(
"מותו של בנו היחיד של ה' האדיר את חוקת מלכותו. המשיח נשא את אשמת חטאי 
העולם. עצם הוויתנו מצוי בלעדית בהתגלמותו ומותו של בן הה'. היה ביכולתו לסבול, 
שכן אלוהותו נשאה אותו. היה ביכולתו להחזיק מעמד היות שלא היה בו כתם אחד של 
חוסר נאמנות או חטא. המשיח השיג את הניצחון עבור המין האנושי בכך שקיים את 
הצדק ונשא את העונש. הוא הבטיח חיי עולם לאנושות בזמן שהעלה את החוק ונתן 

.)Selected Messages, book 1, p. 302 ,למעשה תוקף של כבוד". ) אלן ג'. ווייט

שאלות לדיון:
מן  כמה  העבד.  של  וקבורתו  מותו  התהום:  לתחתית  מעמיק   7-9 נ"ג,  ישעיה   
 ,60 ההיבטים שבפסוקים אלה מוגשמים בסוף חייו של ישוע? מתי כ"ו -57כ"ז 

מרקוס י"ד, 53 - ט"ו, 46, לוקס כ"ב, 54 - כ"ג, 53, יוחנן י"ח, 12 - י"ט, 42.
הבט בציטוט השני של אלן ג'. ווייט לגבי מותו של ישוע המאדיר את החוק. למה   
הוכחה  מהווה  מותו  כי  ההבנה  את  להסביר  אפשר  כיצד  בדברה?  מתכוונת  היא 

לנצחיות החוק?

סיכום: לאחר שתיאר בפנינו את הולדתו, זהותו ופועלו של מושיע ה', ישעיה חושף 
לבסוף את הטרגדיה הרמה שנותנת לנו תקווה: על מנת להשיג, להציל ולרפא אנשים 

אבודים, כולל אותנו,  התנדב עבד ה’ לשאת את הסבל והעונש המגיע לנו.
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שיעור מספר 11*
6 במרץ - 12 במרץ

הכרזת אהבה
שבת אחר הצהריים

  ;1-7 נ"ה,  ישעיה  קראו את הפסוקים הבאים לקראת שיעור השבת השבועי: 
ישעיה נ"ה, 6-13; ישעיה נ"ח, 1-12; ישעיה נ"ח, 13,14.

פסוק לשינון: "ְוָתֵפק ָלָרֵעב ַנְפֶׁשָך, ְוֶנֶפׁש ַנֲעָנה ַּתְׂשִּביַע; ְוָזַרח ַּבֹחֶׁשְך אֹוֶרָך, ַוֲאֵפָלְתָך 
ַּכָּצֳהָרִים" )ישעיה נ"ח, 10(.

נברסקה. הם החלו לקבל שיחות טלפון  בלינקולן,  ואשתו התגוררו  יהודי  חזן 
מלאות שנאה של איומים ומילות גנאי, וגילו כי מקורן של השיחות ממנהיג של 
קבוצת שנאה אמריקאית בשם "קו קלוקס קלאן". ברגע שגילו את זהות המתקשר, 
יכלו לדווח עליו בקלות למשטרה המקומית, אך הם החליטו לבחור בדרך שונה 
מאוד. כאשר נודע להם שהוא נכה, הם הופיעו ערב אחד בפתח דלתו עם ארוחה 
חמה! הוא היה המום לחלוטין. שנאתו נמסה בפני אהבתם. הזוג המשיך לבקר 

אותו, והחברות הלכה וגדלה. הוא אפילו חשב להתייגר!
"ֲהלֹוא ֶזה צֹום ֶאְבָחֵרהּו, ַּפֵּתַח ַחְרֻצּבֹות ֶרַׁשע, ַהֵּתר ֲאגֻּדֹות מֹוָטה; ְוַׁשַּלח ְרצּוִצים 
באופן   .)6,7 נ"ח,  )ישעיה  ַלְחֶמָך"  ָלָרֵעב  ָפֹרס  ֲהלֹוא    . ְּתַנֵּתקּו׃  ְוָכל־מֹוָטה  ָחְפִׁשים, 
אירוני, הזוג מלינקולן קיימו את הצום המוזכר בכך שחלקו את סעודתם עם רוצץ 

)מדכא( רעב, וכך שלחו אותו לחופשי מכבלי הדעה הקדומה שאחזו בו!
הבא נלמד עוד על עיקרון רוחני זה, כפי שהוא מתואר בידי הנביא ישעיה.

*למד את השיעור השבועי לקראת שבת ה-13 במרץ.
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לקנות בחינם? )ישעיה נ"ה, 1-7(
ֶוֱאֹכלּו"  ִׁשְברּו  ְלכּו  ָּכֶסף;  ֵאין־לֹו  ַוֲאֶׁשר  ַלַּמִים,  ְלכּו  ָּכל־ָצֵמא  "הֹוי  הבא:  הקטע  את  קרא 

______________________________________________________________ )ישעיה נ"ה, 1(. האם אתה שם לב לניגוד בקטע?
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

גדולה  עיר  של  רחוב  באמצע  לעמוד  והלכת  גדולה,  מזון  כמות  שאספת  נאמר  בוא 
כשאתה קורא בקול גדול לכל הרעבים וחסרי הבית שם: "כל מי שאין לו כסף, בואו, 

קנו ואכלו!" אבל איך הם יכולים לקנות אם אין להם כסף?
ְמִחיר"  ּוְבלֹוא  "ְּבלֹוא־ֶכֶסף  המשפט:  לאותו  הוסיף  שישעיה  המילים  את  נוסיף  אם 
1( המשמעות מתחילה להתבהר. ישעיה פונה לאנשים ומציע להם קבלת  )ישעיה נ"ה, 
סליחה בלא כסף )ישעיה נ"ה, 7(. זאת ועוד, המילה "ִׁשְברּו" )=קנו( מדגישה שמה שה' 
קבלתו  לכן,  מפז;  יקר  האדם  בני  של  ורצונותיהם  צרכיהם  את  לספק  מנת  על  מציע 
ברית  במסגרת  תשלום  ללא  סליחה  מציע  ה'  ערך(.  בעל  דבר  )החלפת  עסקה  דורשת 
לו בחינם: הוא קנה זאת במחיר הנורא  ניתן  מחודשת עם אנשיו, למרות שהדבר לא 
והספוג בדם של עבדו. למרות שלנו הדבר ניתן בחינם, הוא הגיע במקור במחיר אדיר 

עבור ה' עצמו.
מה היה המחיר עבור ישועתנו? קרא את הראשונה לפטרוס א', 18,19.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

גישתו של ישעיה לישועה לגישה של הברית החדשה בנושא?  בין  ניתן להשוות  כיצד 
___________________________________________________________________________________________________________ אל האפסים ב', 8,9.

ישעיה מתמצת את הבשורה בתנ"ך, וזוהי אותה בשורה של הברית החדשה. אף פעם 
"הברית  של  ישועה  ידי  על  שהוחלפה  מעשים,  ידי  על  "התנ"ך"  של  ישועה  הייתה  לא 
הייתה   )15 ג',  )בראשית  וחווה מושיע  ה' לאדם  ידי חסד. מאז שהבטיח  על  החדשה" 
8(; "ַמְּתָנתֹו ֶׁשל  קיימת רק דרך אחת לישועה: חסד על ידי האמונה )אל האפסים ב', 
ֱאֹלִהים ִהיא ַחֵּיי עֹוָלם ַּבָּמִׁשיַח ֵיׁשּוַע ֲאדֹוֵננּו." )אל הרומים ו', 23(. וכך, מגילגמש העתיק 
אשר פעל בגבורה בחיפוש שווא של חיי נצח ועד שחקניות מודרניות המאמינות בגלגול 
נשמות, בני האדם ניסו את כל הדרכים השונות לישועה, אך אף אחת מהן לא נשאה פרי. 

לכן עליהם לדעת על ישוע, ועל מה שהוא השיג עבורם על מזבח הצלב.

הישועה ניתנת בחינם במובן שאין דבר שנוכל לעשות על מנת להרוויח אותה. מעשינו 
לעולם לא  יהיו טובים מספיק בשביל להצדיק אותנו. עם זאת, היא עלולה גם לעלות לנו בכל. 
מה הכוונה בכך? קרא, למשל, את מתי י', 39; לוקס ט', 23, י"ד, 26; אל הפיליפים  ג', 8.
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מחשבות ודרכים גבוהות )ישעיה נ"ה, 6-13(
ֵמָאֶרץ"?  ָׁשַמִים  כפי ש"ָגְבהּו  גבוהות מאלה שלנו  ודרכיו  כי מחשבותיו  אומר  ה'  מדוע 

)ישעיה נ"ה, 8,9( מהי לדעתך הכוונה?_______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

מכילים  ביותר  הפשוטים  הדברים  אפילו  בו  יקום  ברא  אשר  האל,  כי  ספק  אין 
נמשכות מעבר  הינו אל אשר דרכיו  ביכולתנו להתחיל להתמצא בהן,  תעלומות שאין 
לנו  עוזרת  עליונותו האינסופית  על  ידיעתנו  לתפוס.  לכל מה שהתודעה שלנו מסוגלת 

לקבל בצניעות את הצעתו לסיוע )קרא גם: ישעיה נ"ז, 15(.

קרא את ישעיה נ"ה, 6-9. באיזה הקשר מדבר ה' על כך שמחשבותיו ודרכיו גבוהות יותר 
מכל מה שביכולתנו לדמיין? מדוע קשה לנו להבין את הדרך בה ה' פועל לפי פסוקים אלה?
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

תעלומה  הישועה,  תוכנית  בהכרח  הינה  שבהן  הגדולה  היקום,  תעלומות  מכל 
שביכולתנו רק להתחיל להבינה לעומק )קרא גם: אל האפסים ו', 19(. המחשבה כי בורא 
היקום כולו ירכון מטה לעברנו ויעטה כסות אנושית, יחיה חיים של עמל וסבל רק כדי 
למות עבורנו בסוף כקורבן עבור חטאינו והכל בשביל שיוכל לסלוח לנו ולהרעיף עלינו 

מרחמיו הגדולים, זוהי אמת אשר תמשיך לפעום בלבבות ברואיו של ה' לנצח נצחים.
"אפילו המלאכים עצמם משתוקקים לרדת לעומקו של נושא הגאולה; נושא זה יהיה 
המדע והשירה של הנושעים במהלך העידן הנצחי. האם אין ראוי להשקיע בו מחשבה 

ומחקר מעמיקים  כבר עכשיו?..
שהגשים  הגישור  ועבודת  הכפרה  קורבן  בשר,  ישוע  לבישתו  חקר  נדלה.  הוא  אין 
יעסיקו את תודעתו של התלמיד השקדן כל עוד ניתן הזמן; ומבט אחד לשמי התכלת 
האלוהות".  תעלומת  להצהיר:"גדולה  בהכרח  לו  יגרמו  אינספור,  שנים  בני  הרחבים, 

.)My Life Today, p. 360 ,אלן ג'. ווייט(
הגסות  המילים  פגעת,  בהם  האנשים  ביצעת:  פעם  שאי  הרעים  המעשים  על  חשוב 
ואפילו את עצמך. למרות כל אלה, דרך ישוע   - בן, הדרכים בהן איכזבת אחרים  שהגית 
אתה יכול לקבל סליחה עבור כל המעשים הללו ולעמוד, ברגע זה ממש, אדם טהור וצדיק 

לפני ה’. אם אין זאת תעלומה, אז מה כן?
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חברים לצום )ישעיה נ"ח, 1-8(
מה הכוונה ב"צום" עליו מדובר בישעיה נ"ח, 3?

זה חייב להיות צום יום כיפור, הצום היחיד עליו ציווה ה' )ויקרא ט"ז, 29,31; ויקרא 
כ"ג, 27-32(. ההשערה מקבלת אישור בישעיה נ"ח 3 על ידי הביטוי "ִעִּנינּו ַנְפֵׁשנּו" המקביל 
לתרמינולוגיה של ספר ויקרא. "עינוי הנפש" מתייחס לצורות שונות של הכחשה עצמית 

כגון צום )השווה עם תהלים ל"ה, 13; דניאל י', 2,3,12(.
אווירת יום הכיפורים מסבירה את הוראתו של ה' "ַּכּׁשֹוָפר ָהֵרם קֹוֶלָך!" )ישעיה  נ"ח, 1(. 
היה נהוג לתקוע בשופר,כלי נשיפה העשוי מקרן אייל, כאות זיכרון או תזכורת עשרה 
ימים לפני יום הכיפורים )ויקרא כ"ג, 24(. יתר על כן, תקיעת השופר ביום הכיפורים פעם 
בחמישים שנה הכריזה רשמית על פתיחתה של שנת היובל והחירות )ויקרא כ"ה, 9,10; 

השווה עם ישעיה כ"ז, 13(.

קרא את ישעיה נ"ח, 3-7. על מה מתלונן ה'? מה הייתה הבעיה עם ה"צום" של העם?
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

נדמה שהעם ציפה כי ה' יברך אותם עבור "חסידותם" הרבה. כרגיל, הם הבינו הכל 
תודה  להביע  תכליתה  הכיפורים  ביום  ביטוי  לידי  הבאה  העצמית  ההכחשה  הפוך. 
ונאמנות לה' ביום בו הכוהן הגדול ניצב לפני האל ומטהר את המשכן, ובזאת מטהר 
את כל העם מחטאיו, שכבר נסלחו לו )ויקרא ט"ז; השווה עם פרק ד'(. מעשיהם היו 
אמורים להתבצע בהכרת תודה שלמה לה' אשר הצילם ביום המשפט, ולא בכדי לקבל 
אישור ל"חסידותם" ול"מסירותם". אחרי הכל, היו אלה חטאי העם אשר טימאו את 

משכן ה'. היה עליו להיטהר על ידי שפיכת דם בגלל המעשים שהם עשו.

להיות  בין  ההבדל  על  מצביע  אלה  מפסוקים  ללמוד  שניתן  החשובים  מהלקחים  אחד 
פשוט אדם דתי ובין ללכת באמת ובתמים אחר המשיח. כיצד אנחנו מבדילים בין השניים? 
איך אנחנו נתקלים בעצמנו באותה הסכנה המוצגת כאן, הסכנה שנאמין כי מנהגים דתיים 

הם שיעידו על כך שאנחנו הולכים אחרי ה' כפי שהוא רוצה שנלך אחריו?
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________



81 יום רביעי / 10 במרץשיעור 11

ריב הצום )ישעיה נ"ח, 1-12(
והיחיד,  עשרה ימים לאחר שתקיעת השופר הזכירה לעם ה' מי הוא מלכם העליון 
ביום הכיפורים בו צניעותם המבוטאת בהכחשה עצמית אישרה את נאמנות העם למלך 
העליון, הרים הנביא את קולו כשופר והכריז כי הם מרדו כנגד אלוהיהם )ישעיה נ"ח, 1(.

קרא את ישעיה נ"ח, 6-12. אילו מעשים מחשיב ה' למעשי הכחשה-עצמית אמיתיים? 
שלך  ובמשאבים  בזמן  להשתמש  או  ארוחות  מספר  לפספס  יותר-  קשה  מה  הכל,  אחרי 
כדי להאכיל את חסרי הבית בעירך? מהו העיקרון העומד מאחורי מעשים כאלה? כיצד 

מתגלמת דרכם אמונת אמת?
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

יכול לממש את הפולחנים הדתיים, אפילו  יכול  יכול להיות דתי; כל אחד  כל אחד 
הנכונים שבהם, בזמן הנכון ולפי הנוסחאות המקובלות. אך אין זה הדבר היחיד שה' 
בזמנו,  הדתיים  לפולחנים  נאמן  שהיה  כמה  עד  למרות  ישוע.  של  בחייו  הביטו  רוצה. 
לנזקקים  והסליחה  ההאכלה  הריפוי,  החסד,  במעשי  יותר  הרבה  מתמקדת  הבשורה 

מאשר לאדיקותו בטקסיות פולחנית.
ה' מבקש קהילה, קבוצת אנשים אשר תכריז את האמת לעולם. מה ימשוך המון רב 
יותר לאמת, ממה שראינו בחייו של ישוע: דבקות חמורה בחוקי תזונה נכונה או רצון 
לסייע לרעבים? הקפדה חמורה על מנוחה בשבת או רצון להשקיע את זמנך וכוחותייך 

לעזרה לנזקקים?
קרא את מתי כ"ה, 40 ויעקב א', 27. מה הם אומרים לנו?

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

עליהם.  למי שיסייע לאלה שגורלם לא שפר  נ"ח  בישעיה  הבט בברכות המובטחות 
במידה  בחיינו  על-טבעית  להתערבות  הבטחות  אלה  האם  כאן?  אותנו  מלמד  ה'  מה 
דרך  המתקבלת  הטבעית  הברכה  את  לפנינו  מציג  פשוט  הוא  ואולי,  זו?  בדרך  ונבחר 
נתינה עצמית לאחרים, בניגוד לאדם שיבחר להתנהג באנוכיות, חמדנות ומרוכז כל כולו 

בעצמו? הסבר את תשובתך.
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זמן בשבילנו )ישעיה נ"ח, 13,14(
מדוע עוסק ישעיה בנושא השבת בישעיה נ"ח, 13,14? מהו הקשר לאווירת יום הכיפורים 

____________________________________________________________________________________ בהם עוסקים הפסוקים שלפניהם?
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

השבת  ליום  וכדומה  ומיוחד,  טקסי  שבת  כיום  בשנה  פעם  נערך  הכיפורים  יום 
השבועי הרגיל נאסרה כל מלאכה באותו היום )ויקרא כ"ג, 27-32(. על כן, כפי שזיהו 
ערב  עד  מערב  נמשך  הכיפורים  יום  כי  הכלל  שומרי-שבת,  האדוונטיסטים  החלוצים 
נוסף על כך,  יום השבת השבועי.  נכון גם לגבי  )ויקרא כ"ג, 32( מצביע כי אותו הדבר 
למרות שההקשר בו נכתב ישעיה נ"ח 13,14 הוא יום השבת הטקסי של יום הכיפורים, 

המסר שהוא מעביר מתאים גם עבור יום השבת השבועי.

קרא את ישעיה נ"ח, 13. כיצד אמור להיראות יום השבת? איך נוכל להפוך את חוויית 
השבת שלנו להיות כמו השבת המתוארת כאן? ובנוסף, למה היא אמורה להיראות באופן 

בו היא מתוארת בפסוקים אלו? חשוב על מה שהשבת מייצגת.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

ישעיה נ"ח עוסק בשלושה נושאים עיקריים: התכחשות עצמית, חסד חברתי והשבת.
מהו הקשר ביניהם?

ראשית, שלושתם כאחד עוסקים בהתמקדות בה', בהעדפותיו ובהכרה בתלות שלנו 
בו. שנית,  יישום שלושת ההיבטים מקנה לאדם קדושה, בכך שהוא בוחר ללכת בעקבות 
הדוגמה שהציג לנו ה' )קרא גם: ויקרא י"ט, 2(, הוא אשר הצניע עצמו בדמות המשיח 
8(, אשר פעל באדיבות מלאה ובהקרבה-עצמית כלפי סובביו ואשר  )אל הפיליפים ב', 

הפסיק את עבודתו ביום השבת בסוף שבוע הבריאה )בראשית ב', 2,3; שמות כ', 11(.

הבט בקשרים נוספים הקיימים בין נושא התכחשות העצמית, החסד החברתי והשבת 
כפי שהם מתוארים בישעיה נ"ח: השבת מעניקה חירות מהעמל השבועי ומעניקה חסד 
 ;)27 ב',  מרקוס   ,12 כ"ג,  )שמות  ולהתרענן  לנוח  זמן  להם  נותנת  היא  שכן  האדם,  לבני 
ג', 1-5, יוחנן ה, 1-17(; שמירת  ישוע הדגים כי מעשים טובים מותרים בשבת )מרקוס 
)ישעיה  14( כפי שגם מביאה עזרה לאחרים  נ"ח,  )ישעיה  שבת אמיתית מביאה שמחה 
נ"ח,  10,11(. מה צריך להשתנות בחייך האישיים על מנת שתוכל לחוות את הברכות הללו?
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יכול לגמול חסד אמיתי ללא התכחשות עצמית. רק  נקודות למחשבה: "אדם אינו 
ייעד  אשר  את  להשיג  יהיה  ניתן  כלכלית  ועצמאות  עצמית  הכחשה  פשטות,  חיי  דרך 
מליבנו.  לסור  הארצית  והשאפתנות  הגאווה  על  בעולם.  כנציגיו  לעשות  המשיח  לנו 
על  בחייו של המשיח.  לנו  הנגלה  חוסר האנוכיות  עיקרון  להיראות  חייב  בכל מעשינו 
ָבִית".  ָּתִביא  ְמרּוִדים  "ַוֲעִנִּיים  לקרוא:  עלינו  הרהיטים  התמונות,  ביתנו,  קירות  גבי 
ְוִכִּסיתֹו". בחדר  ָעֹרם  "ִּכי־ִתְרֶאה  ה':  כתוב, כבאצבע  לראות  עלינו  על ארונות הבגדים 
האוכל, על השולחן העמוס לעייפה בשפע של מזון עלינו לראות את הרישום: "ֲהלֹוא 

.)The Ministry of Healing, p. 206 ,ָפֹרס ָלָרֵעב ַלְחֶמָך " )ישעיה נ"ח, 7( )אלן ג'. ווייט

שאלות לדיון:
ְּבלֹוא־ֶלֶחם,  הבט בשאלה אותה הציג ישעיה לאנשי תקופתו: "ָלָּמה ִתְׁשְקלּו־ֶכֶסף   .1
ִויִגיֲעֶכם ְּבלֹוא ְלָׂשְבָעה" )ישעיה נ"ה, 2(. שאל את עצמך, באיזה אופן )אם בכלל( 
אנחנו עושים את אותו הדבר, עובדים בעבור מה שלעולם לא ישביע? מדוע כל כך 

קל לנו ליפול באותה המלכודת?
אם הכחשה עצמית, חסד חברתי והשבת היו כה חשובים ביום הכיפורים בזמנו   .2
הזמנים  סוף  של  הכיפורים  ביום  מידה  באותה  חשובים  הם  האם  ישעיה,  של 
)דניאל ח', 14(, בו שופר היובל של ה’ יכריז על החירות המלאה המחכה בפתחה 
של הביאה השנייה? )הראשונה לקורינתים ט"ו, 52; השווה עם ויקרא כ"ה, 9,10( 

הסבר את תשובתך.
העלו דיון בכיתה את שאלת שמירת השבת. מה לדעתכם הייתה כוונתו של ישעיה   .3
כאשר אמר שעלינו להשיב את רגלינו מעשות חפצינו ביום השבת, ובאותה נשימה 
גם לקרוא לה "עונג"? )ישעיה נ"ח, 13( כיצד אפשר לעשות את שניהם? התחשב 

בתשובתך בהקשר הכולל של ישעיה נ"ח.

דרכיהם  את  שיעזבו  בתחינה  אנשיו  אל  הנביא  פונה  ונ"ח  נ"ה  בישעיה  סיכום: 
ומחשבותיהם וישובו לה', הוא אשר דרכו תינתן להם שמחה שאין ביכולתם לדמיין. 
הוא סולח במלוא חסד ודורש מהנסלחים כי ינהגו גם הם במלוא חסד, בהתאם לאווירת 
יום הכיפורים והשבת, שכן מתנת הסליחה של ה', אם מתקבלת בתום, משנה את נבכי 

הלב.
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שיעור מספר 12*
13 במרץ - 19 במרץ

חמדת האומות
שבת אחר הצהריים

קראו את הפסוקים הבאים לקראת שיעור השבת השבועי: ישעיה נ"ט;
ישעיה נ"ט, 15-21; ישעיה ס', 1,1; ישעיה ס"א; ישעיה ס"א, 2.

פסוק לשינון: "ְוָהְלכּו גֹוִים ְלאֹוֵרְך; ּוְמָלִכים ְלֹנַגּה ַזְרֵחְך" )ישעיה ס', 3(.

שיכול  צדקתו  מלבד  דבר  אין  המשיח.  של  הספר  בבית  ללמוד  עלינו  חובה   "
לזכות אותנו באחת מברכות ברית החסד. השתוקקנו וניסינו להשיג את הברכות 
הללו זמן רב, אולם לא הצלחנו להשיג אותן מפני שנאחזנו ברעיון כי ביכולתנו 
כי  האמנו  ולא  לעצמנו,  מעבר  הבטנו  לא  לראויים.  אותנו  שיהפוך  דבר  לעשות 
ישוע הוא המשיח החי וקיים. אל לנו לחשוב כי חסדנו ומעלותינו יכולים להציל 
אותנו; חסד המשיח הוא תקוותנו היחידה לישועה. ה' הבטיח דרך נביאו: "ַיֲעֹזב 
ָרָׁשע  ַּדְרּכֹו, ְוִאיׁש ָאֶון ַמְחְׁשֹבָתיו; ְוָיֹׁשב ֶאל־ְיהָוה  ִויַרֲחֵמהּו,  ְוֶאל־ֱאֹלֵהינּו ִּכי־ַיְרֶּבה 
ִלְסלֹוַח׃" )ישעיה נ"ה, 7(. אנו חייבים להאמין בהבטחה הגלויה, ולא לקבל הרגשה 
כאמונה. כאשר אנחנו סומכים על ה' בלב שלם, כאשר אנחנו נשענים על מעלותיו 
של ישוע כמושיע סולח-חטאים, נהיה בטוחים כי נקבל את כל הסיוע שנשתוקק 

.)Faith and Works, p. 36 ,לו" )אלן ג'. ווייט
השבוע נמשיך להביט באמת הנעלה הזו כפי שהיא מתגלה לנו בכתביו של הנביא 

ישעיה.

*למד את השיעור השבועי לקראת שבת ה-20 במרץ.
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השלכות החטא )ישעיה נ"ט(
בישעיה נ"ח, 3 העם שאל את ה': "ָלָּמה ַּצְמנּו ְולֹא ָרִאיָת, ִעִּנינּו ַנְפֵׁשנּו ְולֹא ֵתָדע".

בניגוד לכך, ישעיה נ"ט, 1 מרמז על שאלה אחרת, בסגנון "מדוע אנו מבקשים ישועה 
מידיו של ה', אבל הוא לא מושיע? מדוע אנו זועקים אליו, אבל הוא לא שומע?" ישעיה 
1(. אולם כשלונו לבצע את שניהם,  עונה כי לה' היכולת להושיע ולשמוע )ישעיה נ"ט, 

הוא נושא אחר לגמרי.

קרא את ישעיה נ"ט 2. מהו המסר הניתן כאן, שגם עונה על השאלה שנרמזה בישעיה 
מ"ט, 1?______________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

ה' בוחר "להתעלם" מעמו לא בגלל שזהו רצונו, "ִּכי ִאם־ֲעֹוֹנֵתיֶכם  ָהיּו ַמְבִּדִלים, ֵּביֵנֶכם 
ְלֵבין ֱאֹלֵהיֶכם" )ישעיה נ"ט, 2(. כאן אנחנו קוראים את אחת ההצהרות הברורות ביותר 
בכתבי הקודש בנושא השלכות החטא על מערכת היחסים של בני האדם עם ה'. ישעיה 
ממשיך להרחיב בנקודה זו עד סוף פרק נ"ט. ניתן לראות אותה מתממשת במהלך כל 
וכך  האל  עם  שלנו  היחסים  מערכת  את  להרוס  יכול  החטא  האנושית:  ההיסטוריה 
ה' הרחק מאיתנו, אלא הוא  בגלל שהחטא מושך את  לא   - נצחי  להובילנו אל אבדון 

מושך אותנו הרחק מה'.

קרא את בראשית ג', 8. כיצד דוגמה זו חושפת את העיקרון המבוטא בפסקה מעלה?
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

החטא הוא בראש ובראשונה דחיית האל, הפניית הגב אל ה'. מעשה החטא מזין את 
עצמו בכך שלא רק שהמעשה לבדו הוא הפניית גב לה', כי אם תוצאת המעשה גורמת 
ינסה  לא  שה'  בגלל  לא  מה',  אותנו  מפריד  החטא  יותר.  עוד  גבו  את  להפנות  לחוטא 
להושיט יד לחוטא ) ואכן, בכתבי הקודש אין כמעט דבר מלבד ניסיון השגת ישועה עבור 
החוטאים מצד ה'( אלא בגלל שהחטא גורם לנו לדחות את פניותיו השמיימיות. לכן כה 

חשוב שלא נגלה סבלנות לחטא בחיינו.

באילו דרכים חווית את המציאות בה החטא גורם להפרדה מה'? מתוך ניסיונך האישי, 
_______________________________________________________________________________________________ מהו הפיתרון היחיד לבעיה?
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________
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מי נסלח לו? )ישעיה נ"ט, 15-21(
הקודש  כתבי  המזל,  למרבה  החטא.  בעיית  של  מרתיעה  תמונה  מציג  נ"ט  ישעיה 

מציגים גם את תקוות הגאולה.
לפני הכל, יש להתחיל בשאלה: כמה מאיתנו חטאו?

הכתובים לא משאירים מקום לספק: כולנו.
על  להתבסס  צריכה  היא  בחטא;  מחסור  על  להתבסס  יכולה  לא  כן,  אם  הגאולה, 
סליחה )ירמיה ל"א, 34(. שאול מסכים. כולם חטאו )אל הרומים ג', 9-20,23(; לכן גם 
לא קיימת שום הבחנה על בסיס טענה זו )אל הרומים ג', 22(. הנצדקים יכולים להישפט 
כצדיקים רק בגלל שקיבלו באמונה שלמה את מתנת הצדקה של ה' דרך קורבן ישוע 

המשיח.
קרא את אל הרומים ג', 21-24. מה אומרים לנו הפסוקים לגבי הדרך בה אנו נושעים? 

איזו תקווה הם נותנים לנו לגבי המשפט?
רוב האנשים חושבים ששאלת המשפט היא: מי חטא? אולם זאת לא השאלה שצריכה 
נוהג  ה’  לו?  נסלח  מי  בעצם:  היא  השאלה  זאת,  במקום  חטאו.  כולם  שכן  להישאל, 
ביושר בעודו מצדיק את  "ֶּבן ֱאמּוַנת ֵיׁשּוַע" )אל הרומים ג', 26(. ההיבט המכריע במשפט 

הוא, מי קיבל וממשיך לקבל סליחה על ידי האמונה בישוע?
ובכן, נכון לומר שאנחנו נשפטים לפי מעשים, אבל לא במובן שהמעשים הם שמושיעים 
זאת,  עם   .)14 ד',  הרומים  )אל  לשווא  הינה  האמונה  אזי  הדבר,  היה  כך  אם  אותנו. 

המעשים שלנו חושפים אם נושענו באמת )יעקב ב', 18(.
אל  גם  קרא  המשפט?  בעת  ולא  עכשיו  לא  אותנו,  להושיע  יכולים  לא  מעשים  מדוע 

הרומים ג', 20,23.
כבר מאוחר מדי למעשים טובים או לציות לחוק להושיע מישהו. מטרת החוק בעולם 
חוטא היא לא להושיע, אלא דווקא להצביע על החטא. לעומת זאת, "ֱאמּוָנה ַהּפֹוֶעֶלת 
רוח הקודש  ידי  על  ליבנו  לתוך  נוצקת  6(, אהבה אשר  ה,  הגלטים  )אל  ַאֲהָבה"  ְּבֶדֶרְך 

)אל  הרומים ה, 5(, מציגה אמונה חיה במשיח בנפש האדם )קרא גם יעקב ב 26(.
מעשים הם ביטויים חיצוניים, הפגנה אנושית של ישועה באמונה. על כן, חווית האדם 
על  ותתגלה  לה'  יומיומית  ביטוי במסירות  לידי  המאמין באמת תכלול אמונה שבאה 
אין  שכן  ברואיו,  עבור  כהוכחות  במעשים  משתמש  ה'  המשפט,  בעת  לחוק.  ציות  ידי 
הם יכולים לקרוא מחשבות אמונה כמוהו. אולם, עבור המומר לאמונה החיה, ייחשבו 
במשפט רק המעשים העוקבים לחזרה בתשובה, בתקופה בה הועצמו חייו על ידי המשיח 
ורוח הקודש. חייו הקודמים ומלאי החטא נשטפו ואבדו מזמן בדמו של השה )קרא גם: 

אל הרומים ו'(.
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פנייה עולמית )ישעיה ס', 1, 2(
על מה מדובר בישעיה ס', 1,2? מהו העיקרון הבא לידי ביטוי בקטע זה אשר מתגלה 

בעצם לאורך כל כתבי הקודש? מהי התקווה שהוא מציע לנו?
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

בישעיה ס' 1,2 מוצגת לפנינו תמונה של גאולת עם ה' לאחר הגלות, והיא מבוטאת 
ההתגשמות  על  ומצביעה  החושך  מתוך  האור  את  הבורא  ה'  של  ציורית  בלשון 

האולטימטיבית של הישועה במשיח.

בישעיה ס' 3, לאורו של מי מגיעים הגוים והמלכים?
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

הדמות המדוברת כתובה בלשון נקבה )קרא גם: ישעיה ס', 1,2(, וזאת חייבת להיות 
"ציון", בה עוסק סוף הפרק הקודם )ישעיה נ"ט, 20(. אז, אנשי העולם המכוסים בחושך 
2(. "ציון  )ישעיה ס',  יזרח מעליה  יימשכו לעבר אור תהילת ה’ אשר  יגיעו לציון. הם 
נקראת להיכנס לאורה, ולצפות ולהגיב לאומות בעוד הן נאספות יחד לכיוון אותו האור. 
 .)The Prophecy of Isaiah: An Introduction and Commentary, p. 494 ,ג'יי אלק מוטייר(
מיקומה  על  ולא  האנשים  על  מושם  הדגש  ירושלים,  הינה  שציון  שלמרות  לב  שים 

הפיזי של העיר.
המשך הפרק מפתח את הנושא המוצג בפסוקים 1-3: אנשי העולם נמשכים לירושלים, 

המבורכת בשל נוכחותו המופלאה של ה'.
כיצד ניתן להשוות את נבואה זו להבטחת הברית עם אברהם? בראשית י"ב 2,3. האם אין 

הם מתייחסים לאותו הדבר?  
לה' היה יעד אוניברסלי בשעה שבחר את אברהם וזרעו בו יתברכו כל משפחות הארץ 
)בראשית י"ב, 3, בראשית י"ח, 18, בראשית כ"ב, 18(. מכך אנו למדים כי הברית של 
ה' עם אברהם יועדה להיות בסופו של דבר ברית עם האנושות כולה, דרך אברהם. הוא 

וצאצאיו יהיו ערוץ דרכו יתגלה ה’ לעולם.
ישעיה חפץ להשיב את בני עמו לייעודם העתיק והעולמי. כנציגי האל האמיתי, הם 
נשאו אחריות לא רק כלפי עצמם, כי אם בעבור העולם כולו. עליהם לקבל בברכה נכרים 
"ֵּבית־ְּתִפָּלה  מקדשו  שכן   ,)3-8 נ"ו,  ישעיה  את:  גם  )קרא  ה'  את  להכיר  המשתוקקים 

ִיָּקֵרא ְלָכל־ָהַעִּמים" )ישעיה נ"ו, 7(.
האדוונטיסטית  הקהילה  של  תפקידה  את  מבין  אתה  כיצד  הקטע,  כתוב  בו  בהקשר 

שומרת-שבת, ובאופן ספציפי יותר, את תפקידך בקרב הקהילה?
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"ְׁשַנת־ָרצֹון ַליהָוה" )ישעיה ס"א, 2(
מיהו הדובר בישעיה ס"א 1?

הינה  משימתו  עליו.  מונחת  ה'  רוח  שכן  משיח,  בהכרח  הוא  נבחר  אדם  אותו 
ְּפַקח־קֹוַח"  ְוַלֲאסּוִרים  ְּדרֹור,  ִלְׁשבּוִים  ִלְקרֹא  ְלִנְׁשְּבֵרי־ֵלב,  ַלֲחֹבׁש  ְׁשָלַחִני  ֲעָנִוים,  "ְלַבֵּׂשר 
מתואר  ה'  עבד  שם   ,1-7 מ"ב  ישעיה  עם  השווה  מזכיר?  זה  מי  את  )ישעיה ס"א, 1(. 

במונחים מאוד דומים.
ישעיה ס"א, 2 עוסק ב"שנה הרצויה לה". המשיח, הנבחר למלך מבית דוד ולמושיע, 
יכריז על שנה מיוחדת של טובה שמיימית בבוא העת שיכריז על ביאת החירות. השווה 
עם ויקרא כ"ה, 10, בה מצווה ה' על בני ישראל להכריז על ביאת החירות בשנת היובל 
הקדושה: "יֹוֵבל ִהוא ִּתְהֶיה ָלֶכם, ְוַׁשְבֶּתם, ִאיׁש ֶאל־ֲאֻחָּזתֹו, ְוִאיׁש ֶאל־ִמְׁשַּפְחּתֹו ָּתֻׁשבּו". 
בכדי  לעבדים  להיהפך  או  אבותיהם  אדמת  את  למכור  נאלצו  אשר  אנשים  כי  משמע 
25-55( יקבלו בחזרה את אדמתם וחירותם. היות  לשרוד בזמנים קשים )ויקרא כ"ה, 
ששנת היובל מתחילה בתקיעת השופר ביום הכיפורים )ויקרא כ"ה, 9(, הזכרנו כבר את 

קטע זה בהקשר של ישעיה נ"ח.
1 היא מאין שנת יובל, אין היא קיום רגיל  אף כי "ְׁשַנת־ָרצֹון ַליהָוה" בישעיה ס"א, 
של הכתוב בויקרא כ"ה. שנה זו מוכרזת על ידי המשיח, המלך, בעת שהוא חושף עצמו 
דרך שירות של חירות ותקומה. הדבר דומה לפעולתם של מספר מלכים מסופוטמיים 
הראשונות  בשנים  חובות  פטירת  ידי  על  חברתית  אדיבות  קידמו  אשר  עתיקים, 
למלכותם. תחום שירותו של המשיח נמשך הרחק מעבר לתחום החוק הכתוב בויקרא 
כ"ה. לא רק שביכולתו "ִלְקרֹא ִלְׁשבּוִים ְּדרֹור", הוא גם חובש את ליבם של נשברי הלב, 
מנחם את האבלים ומביא לחידוש ולתקומה )ישעיה ס"א 1-11(. יתר על כן, בנוסף על 

"ְׁשַנת־ָרצֹון ַליהָוה", הוא מכריז גם על "יֹום ָנָקם ֵלאֹלֵהינּו" )ישעיה ס"א, 2(.

מתי התגשמה נבואתו של ישעיה? לוקס ד, 16-21.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

כיצד שירותו של ישוע השיג כל זאת? בנוסף לכך, שאל את עצמך את השאלה החשובה 
הבאה: אנחנו, כמובן, איננו ישוע. אולם עלינו להיות נציגיו בפני העולם. מה הם הדברים 
שעושה המשיח, לפי הכתוב בישעיה ס"א, 1-3, שאנחנו אמורים לעשות גם כן, בהתחשב 
ביכולותינו המוגבלות? ואילו דרכים מעשיות קיימות בשבילנו על מנת לבצע את הדברים 

________________________________________________________________________________________________________________________________ האלה?
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________
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"יֹום ָנָקם ֵלאֹלֵהינּו" )ישעיה ס"א, 2(
הוא  מדוע  ה'.  של  נקמתו  על  המשיח  מכריז  הטובות,  החדשות  במרכז  ס"א,  בישעיה 

_________________________________________________________________________ עושה זאת? מתי מתגשמת אותה הנבואה?
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

ַליהוה"  ָרצֹון  ְׁשַנת  "ִלְקרֹא  עד  רק  הפרק  את  קרא  המשיח  ישוע  בנצרת,  בהיותו 
)ישעיה ס"א, 2; לוקס ד', 19(. אז הוא עצר ואמר: "ַהּיֹום ִנְתַמֵּלא ַהָּכתּוב ַהֶּזה ְּבָאְזֵניֶכם".  
)לוקס ד', 21(. על כן, הוא בחר לא לקרוא את הקטע: "יֹום ָנָקם ֵלאֹלֵהינּו" בצורה מכוונת 
)ישעיה ס"א, 2(. בעת שבשורתו על החדשות הטובות וקריאת הדרור והנחמה כבר החלו 
לשחרר אסורים מכבלי שלטונו של השטן, יום הנקמה עדיין לא הגיע. במתי כ"ד )השווה 

עם מרקוס י"ג, לוקס כ"א( הוא חזה לפני תלמידיו שהמשפט עוד עתיד להגיע.
 ;4 ג',  )יואל  ְוַהּנֹוָרא"  ַהָּגדֹול  ְיהָוה,  "יֹום  הוא  ס"א  בישעיה  ה'  של  נקמתו  יום 
מלאכי  ד', 5( והוא יתגשם ביום בו המשיח יגיע בשנית וישחרר לחופשי את כדור הארץ 
עמו  חירות לשארית המיואשת של  ויביא  אויביו  על  שייגבר  כך  ידי  על  מחוסר הצדק 
)התגלות י"ט; השווה עם דניאל ב', 44, 45(. לכן, למרות שהמשיח הכריז על תחילתה 

של  "ְׁשַנת־ָרצֹון ַליהָוה", היא תגיע לשיאה בביאתו השנייה.

כיצד אפשר ליישב את רעיון האל האוהב עם האל שגם מבטיח נקמה? האם הרעיונות 
סותרים אחד את השני? או האם אתה תופס את הנקמה כביטוי לאותה אהבה? אם כן, 

איך? הסבר את תשובתך.____________________________________________________________________________________________________
למרות שישוע אמר לנו להפנות גם את הלחי השנייה )מתי ה, 39( הוא הצהיר בשפה 
ברורה מאוד במקרים אחרים כי הצדק והעונש יוקצבו לכל אדם בהתאם )מתי ח',  12(. 
)הראשונה  ָרָעה"  ַּתַחת  ָרָעה  ְלִאיׁש  ִאיׁש  ִיְגֹמל  "ֶׁשּלֹא  לנו  כותב  ששאול  למרות 
לתסלוניקים ה', 15(, הוא גם כתב כי ה' נגלה בשמיים באש להבה, "ְלָהִׁשיב ָנָקם ְלֵאֶּלה 

ֶׁשֵאיָנם יֹוְדִעים ֶאת ָהֱאֹלִהים" )השנייה לתסלוניקים א', 8(.
יכול  אשר  הנצחיים  והרחמים  החוכמה  בעל  היחיד  הוא  שה'  כמובן,  הוא  ההבדל 
בכל  לקויים  אנושית  ונקמה  אנושי  צדק  לחלוטין.  הוגנת  בצורה  ונקמה  צדק  להביא 

הפגמים, החולשות והסתירות של המין האנושי. הצדק של ה' לא מוגבל בכל אלה.
אדם   )1( יותר?  רבה  במידה  נקמה  לראות  לרצות  לך  יגרום  הבאים  מהאירועים  איזה 
שפגע במישהו שאתה לא אוהב )2( אדם שפגע במישהו שאתה אוהב ? כיצד הדבר עוזר לנו 

להבין טוב יותר את הקשר בין אהבתו של ה’ אלינו ואזהרת הנקמה?
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________
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נקודות למחשבה: קרא גם את הפרקים הבאים מתוך כתביה של אלן ג'. ווייט: אבות 
האומה ונביאי ישראל, פרק 33: "מסיני לקדש"; חמדת הדורות, פרק 24: "האם הוא 

לא בן יוסף"?
"ישוע עמד לפני המתפללים כפרשן חי של הנבואות שניבאו עליו. בהבהירו את המילים 
שזה עתה הקריא, הוא דרש על המשיח שקרא דרור לשבויים, שילח רצוצים לחופשי, 
ריפא חולים, פקח עיני עיוורים והאיר את העולם באור האמת. דיבורו המרשים ודבריו 
הנפלאים ריגשו וטלטלו את שומעיו; רגש עז שלא חשו מעולם הציף אותם. גל הגאות 
האלוהית שבר כל מחסום; בדומה למשה, הם חזו באל הנסתר. כשרוח הקודש נגעה 
ווייט,  ג'.  )אלן  לה".  שבח  ובדברי  נלהב  ב"אמן"  ישוע  לדברי  הגיבו  הם  בלבבותיהם, 

חמדת הדורות, עמ' 175(.
יום עזות אפו. מי יעמוד ביום בואו? בני האדם הקשיחו את   - "יום נקמת ה' מגיע 
צלחו  לא  התוכחה  שחצי  היכן  יחדרו  הזעם  חצי  אולם  הקודש,  רוח  כנגד  לבבותיהם 
לחדור. ה' לא רחוק מכדי להתמודד עם החוטא. האם הרועה השקרי יגונן על החוטא גם 
באותו היום?  האם זה שהלך אחר דעת הרוב בחוסר הציות לחוקי אלוהים יהיה פטור 
מעונש? האם מעמד או מספרים גדולים יהפכו מישהו לאשם פחות? אלו השאלות אשר 
 Faith ,חסרי הזהירות והאדישים צריכים לשקול וליישב בינם לבין עצמם. )אלן ג'. ווייט

.)and Works, p. 33

שאלה לדיון:
רועה קהילה אדוונטיסט שומר-שבת הכריז לאחר מחשבה רבה, כי הבעיה מספר   
חברי  של  "ההתבדלות"  אותה  היא  שירותו  במהלך  מתמודד  הוא  איתה  אחת 
"מאמינים"  יכולים  כיצד  אליהם.  יצטרף  שמישהו  רוצים  אינם  אשר  קהילה 
לבשר את האהבה, התקווה והחדשות הטובות לגבי מלכות המשיח לכל העולם כך 
שלאחרים תינתן ההזדמנות להיוושע לפני תום הזמנים )מתי כ"ד, 14(, כאשר הם 

אינם רוצים לקבל אנשים אשר משנים את נתיב חייהם בכדי להגיע לקהילה?

סיכום: ה' מטהר את החברה הסוררת בכך שהוא מנקה אותה מהמורדים ומשקם 
את השארית שמפנה את גבה לחטא שהפריד בינה לבין ה'. בשל הברכות של נוכחות ה', 
אנשים מאומות שונות נמשכים אליו ולאנשיו כך שגם הם יוכלו ליהנות מזמן רצונו של 

ה' המוכרז ונמסר בידי המשיח.
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שיעור מספר 13*
20 במרץ - 26 במרץ

בריאת כדור הארץ החדש
שבת אחר הצהריים

קראו את הפסוקים הבאים לקראת שיעור השבת השבועי: ישעיה ס"ה, 17-25; 
ישעיה ס"ו, 1-19; ישעיה ס"ו, 19-21; ישעיה ס"ו, 21; ישעיה ס"ו, 22-24.

פסוק לשינון: "ִּכי־ִהְנִני בֹוֵרא ָׁשַמִים ֲחָדִׁשים ָוָאֶרץ ֲחָדָׁשה; ְולֹא ִתָּזַכְרָנה ָהִראֹׁשנֹות, 
ְולֹא ַתֲעֶליָנה ַעל־ֵלב" )ישעיה ס"ה, 17(.

יום אחד, לאחר שסיים לקרוא ספר על אסטרונומיה, סירב בילי בן ה12 ללכת 
למה  "בילי, מה קרה?  לרופא המשפחה, ששאל:  אותו  לבית הספר. אמו לקחה 

אתה לא רוצה ללמוד או ללכת לבית הספר יותר?"
והחיים  "בגלל שקראתי בספר האסטרונומיה הזה שיום אחד השמש תישרף 
על פני כדור הארץ ייעלמו. אני לא רואה שום סיבה לעשות משהו, אם בסוף הכל 

ימות" ענה הילד.
אמו נזפה בו בכעס: "זה לא קשור אלייך!"

הרופא חייך ואמר: "אבל בילי, אתה לא צריך לדאוג, כי עד שזה יקרה כולנו גם 
ככה נהיה מתים כבר הרבה מאוד זמן".

כמובן, שזהו חלק מהבעיה: בסוף, כולנו גם ככה נמות.
קיבלנו הצעה   - לכך  בניגוד  במוות.  להסתיים  חייב  לא  קיומנו  למרבה המזל, 

לחיים! חיים נצחיים, בעולם חדש לחלוטין.

*למד את השיעור השבועי לקראת שבת ה-27 במרץ.
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"ָׁשַמִים ֲחָדִׁשים ָוָאֶרץ ֲחָדָׁשה" )ישעיה ס"ה, 17-25(
קרא את ישעיה ס"ה, 17-25. איזו עבודת שיקום ה' מבטיח כאן?

ְולֹא  ֲחָדָׁשה;  ָוָאֶרץ  ֲחָדִׁשים  ָׁשַמִים  בֹוֵרא  "ִּכי־ִהְנִני  באומרו:  חדשה  בריאה  מבטיח  ה' 
ה'  זו,  מופלאה  בנבואה   .)17 ס"ה,  )ישעיה  ַעל־ֵלב׃"  ַתֲעֶליָנה  ְולֹא  ָהִראֹׁשנֹות,  ִתָּזַכְרָנה 
מבטיח לברוא "ֶאת־ְירּוָׁשַלִם ִּגיָלה ְוַעָּמּה ָמׂשֹוׂש" )ישעיה ס"ה, 18(. לא יישמעו בה יותר 
קולות בכי וזעקה )ישעיה ס"ה, 19(. בני אדם יחיו, באופן רגיל,  הרבה יותר ממאה שנים 
לפני מותם )ישעיה ס"ה, 20(. הם ייהנו ממעשי ידיהם ומילדיהם )ישעיה ס"ה, 21-23(. 

ה' יענה להם עוד בטרם יקראו לו )ישעיה ס"ה, 24(.
עד כמה שהתמונה נראית נחמדה, מדוע אין היא מתארת את "עבודת השיקום" הסופית 

_____________________________________________________________________________________________________ שלנו, תקוותנו הסופית?
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

עד כה מוצגת בפנינו תמונה של חיים ארוכים ושלווים בארץ המובטחת. אבל למרות 
שבני האדם חיים יותר שנים, הם עדיין מתים. היכן המהפך הקיצוני של הטבע שאנחנו 
מצפים לו בבריאת "ָׁשַמִים ֲחָדִׁשים ָוָאֶרץ ֲחָדָׁשה" ? בפסוק הבא נכתב: "ְזֵאב ְוָטֶלה ִיְרעּו 
ָקְדִׁשי  ְּבָכל־ַהר  ְולֹא־ַיְׁשִחיתּו  לֹא־ָיֵרעּו  ַלְחמֹו;  ָעָפר  ְוָנָחׁש  יֹאַכל־ֶּתֶבן,  ַּכָּבָקר  ְוַאְרֵיה  ְכֶאָחד, 

ָאַמר ְיהָוה׃" )ישעיה ס"ה, 25(.
בישול  משיעורי  יותר  הרבה  דרושים  מבשר,  הניזונים  האריות  כמו  טורפים  עבור 
צמחוני על מנת להפוך לצמחונים. נדרשת בריאה מחדש בכדי לשקם את העולם למצב 

האידיאלי שלו, בו היה לפני שהחטא בגן עדן הפגיש אותנו עם המוות לראשונה.
החדשה"  וה"ארץ  החדשים"  ה"שמיים  של  הבריאה  את  מציג  ה'  ס"ה,  בישעיה 
כתהליך, סדרת שלבים המתחילה בשיקומה של ירושלים. השווה זאת עם ישעיה י"א, 
שם המשיח מביא צדק לעולם )ישעיה י"א, 1-5(. בסופו של דבר, עתיד ליבוא שלום על 
"הר קודשו" העולמי של ה'; הלשון הציורית בישעיה ס"ה דומה לתיאורים של ישעיה 
י"א: "ְוָגר ְזֵאב ִעם־ֶּכֶבׂש… ְוַאְרֵיה ַּכָּבָקר יֹאַכל־ֶּתֶבן" )ישעיה י"א, 6,7(. למרות שראשיתו 
של "הר קודשו" של ה' היא בהר ציון בירושלים, הוא רק המבשר, או הסמל, למה שה' 

מבטיח לעשות בתום הזמנים - בעולם החדש יחד עם אנשיו הגאולים.

100 שנה, תוחלת חיי האדם הייתה מיליון  דמיין כי במקום לחיות 60,70,90 או אפילו 
שנה ואף יותר. מדוע הבעיה העיקרית של האנושות לא הייתה עדיין נפתרת? מדוע חיי נצח 

היא התשובה היחידה לצרכינו העמוקים?__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________
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"אבן שואבת" שמיימית )ישעיה ס"ו, 1-19(
קרא את ישעיה ס"ו 1-19. בהתייחס לתקופה בה חי ישעיה, מהו המסר הבסיסי כאן?

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

ה' חוזר ופונה אל העם באמצעות נביאו לגבי התחינה והאזהרה העולות מתוך דפי 
2,5(. כשם שנכתב  )ישעיה ס"ו  ה'  וישקם את הענווים היראים מדבר  יציל  ה'  הספר: 
את  להשמיד  הוא  עתיד  זאת  עם   .)13 ס"ו,  )ישעיה  אותם  ינחם  הוא   1 מ',  בישעיה 
המורדים בו: את הצבועים ופולחנם, הקורבנות שאינם ריח ניחוח לה' )ישעיה ס"ו, 3,4; 
השווה עם ישעיה א', 10-15(, השונאים ומנדים את אנשי ה' )ישעיה ס"ו, 5( והעוסקים 
בתועבות ובשיקוצים )ישעיה ס"ו, 17( כדוגמת אלה אשר התרחשו במקדש בירושלים 

)יחזקאל ח', 7-12(.

3. מה אומר לנו הפסוק? אילו עקרונות רוחניים נגלים לנו מתוכו?  הבט בישעיה ס"ו, 
____________________________________________ כיצד אותו הרעיון בא לידי ביטוי באמונה ובשירות של ימינו?
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

כיצד ה' פועל כאבן שואבת ומושך אליו את כל האומות? ישעיה ס"ו, 18,19.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

לאחר השמדת אויביו )ישעיה ס"ו, 14-17(, חושף ה' את תפארתו והופך לאבן שואבת 
המושכת רבים לירושלים )השווה עם ישעיה ב', 2-4(. הוא נותן להם "אות", אם כי לא 
מוזכרת כאן מהותו. הוא כנראה מתייחס לאות האחרון שציין ישעיה: שמחה, שלום 
ידי  על  הרב  בעודו מציג את הדרו   .)12,13 נ"ה,  )ישעיה  ה'  אנשי  ושיקום אדמתם של 
שיקום עמו לאחר החורבן, ה' נותן אות המסמל טובה מחודשת, כדומה לאות הקשת 

שנתן ה' לנוח לאחר המבול )בראשית ט', 13-17(.

קרא את ישעיה ס"ו, 5. מהי הכוונה בלהיות "ֲחֵרִדים ֶאל־ְּדָברֹו" ? מדוע ה' רוצה שנחרוד 
אל דברו? אם אינך חרד, על מה יכול הדבר להצביע בנוגע למצב ליבך?

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________
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מבשרים ונושאי תפקידים בעבודת הקודש         
)ישעיה ס"ו, 19-21(

מהי הכוונה בפליטים המביאים אנשים מאומות שונות כמנחה לה'? ישעיה ס"ו, 19,20.

ה' שולח את פליטי השמד לקצות הארץ, אל אנשים אשר לא מכירים את ה', "ְוִהִּגידּו 
ֶאת־ְּכבֹוִדי ַּבּגֹוִים" )ישעיה ס"ו, 19(. זוהי אחת מההצהרות הברורות ביותר בברית הישנה 
בנושא שליחות בישורית. במילים אחרות, לא רק שאומות יימשכו אל האומה העברית, 
תבנית   - האמת  אלוהי  על  אותם  וילמדו  לאומות  בעצמם  ילכו   מהעברים  חלק  אלא 
התקיימה  יהודית  בישורית  ששליחות  למרות  החדשה.  הברית  מתוך  מוכרת  עבודה 
15(, המאמינים הראשונים  בין זמן השיבה מהגלות וזמנו של ישוע המשיח )מתי כ"ג, 
לאחר תחיית המשיח הפיצו את הבשורה בקצב מהיר ובסדר גודל עצום שאין כמותו 

)אל הקולוסים א', 23(.
לו  יביאו  גם  כך  במקדש,  לה'  )תבואה(  סולת  מנחות  הביאו  ישראל  שבני  כשם 
המבשרים מנחה משל עצמם. אבל המנחה שלהם תהיה "ְוֵהִביאּו ֶאת־ָּכל־ֲאֵחיֶכם ִמָּכל־
ַהּגֹוִים" )ישעיה  ס"ו, 20(.כשם שמנחת הסולת היוותה שי לא טבוח לה' , כך גם החוזרים 
בתשובה יובאו לפניו כ"קורבנות חיים" )השווה עם אל הרומים י"ב, 1(. הרעיון כי בני 
אדם מובאים כסוג של מנחה או קורבן לה' מופיע הרבה לפני, בהקדשת בני לוי: "ְוֵהִניף 
ְיהָוה׃"  ֶאת־ֲעֹבַדת  ַלֲעֹבד  ְוָהיּו  ִיְׂשָרֵאל;  ְּבֵני  ֵמֵאת  ְיהָוה,  ִלְפֵני  ְּתנּוָפה  ֶאת־ַהְלִוִּים  ַאֲהֹרן 

)במדבר ח', 11(
מהי חשיבות ההבטחה של ה' "ְוַגם־ֵמֶהם ֶאַּקח ַלֹּכֲהִנים ַלְלִוִּים"? )ישעיה ס"ו, 21(.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

בפסוק  המוזכרים  ִמָּכל־ַהּגֹוִים"  ל"ָּכל־ֲאֵחיֶכם  מתייחסת   21 בפסוק  "מהם"  המילה 
הקודם. אלו הם גויים אשר מהם יבחר ה' מנהיגי פולחן יחד עם הכוהנים והלויים. זהו 
שינוי מהפכני. לפני כן, ה' הסכים רק לצאצאי אהרון לשרת ככוהנים ולשאר חברי שבט 
לוי אישר לסייע בעבודתם. הגויים לא יכלו באמת להפוך לצאצאי אהרון או לוי, אבל ה' 
עתיד לאשר לחלקם לשרת בתפקיד זה למרות שהוא נאסר בעבר גם לרוב העם היהודי.

קרא את הראשונה לכיפא ב': 9,10. למי כיפא כותב? מה הוא אומר? מהו המסר שיש 
בפיו לכל אחד מאיתנו, כחברי "גוי קדוש"  )שמות י"ט, 6( בימינו? האם אנחנו מוצלחים 

יותר מהגוי המקורי?___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
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קהילת אמונה )ישעיה ס"ו, 21(
כוהנים  גם  היו  ובהם   ,)6 י"ט,  )שמות  ָקדֹוׁש"  ְוגֹוי  ֹּכֲהִנים  "ַמְמֶלֶכת  היו  ישראל  בני 
גם  יצטרפו  עבודת הקודש. אבל בעתיד,  וייצגו אותם כמנהיגי  מיוחדים אשר הובדלו 

כמה גויים לתפקיד זה )ישעיה ס"ו, 21(.
כיצד שינוי זה ישפיע על קהילת האמונה המחודשת? קרא גם את מתי כ"ח, 19, מעשי 
השליחים כ"ו, 20, אל הגלטים ג', 28, אל הקולוסים ג', 11, הראשונה לטימותיאוס ג', 16.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

ב"סדר העולמי החדש" של ה', הגויים לא רק שיצטרפו לעם ה' אלא יהיו חברים שווי 
זכויות יחד עם היהודים בקהילת משותפת של אמונה, "ַמְמֶלֶכת ֹּכֲהִנים". כתוצאה מכך, 

ההבדל בין היהודים לגויים יהפוך לחסר משמעות.
_________________________________________________________________________________ מתי התגשמה הנבואה של ישעיה?
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

שאול, שליח אל הגויים, הכריז: "ֵאין ְיהּוִדי ַאף לֹא ּגֹוי,… ִמּׁשּום ֶׁשֻּכְּלֶכם ֶאָחד ַּבָּמִׁשיַח 
ַהַהְבָטָחה."  ַעל־ִּפי  ְויֹוְרִׁשים  ַאֶּתם  ַאְבָרָהם  ֶזַרע  ֲאַזי  ַלָּמִׁשיַח,  ַׁשָּיִכים  ַאֶּתם  ְוִאם  ֵיׁשּוַע. 

)אל הגלטים ג', 28,29(.
ציווי  אינה  קדושה  ֹּכֲהִנים"  "ַמְמֶלֶכת  כן  ועל  ההבטחה  פי  על  ליורשים  הפיכה 
הגויים לעמוד לצד היהודים בהכרזת  עבור  רצון עצמי, אלא הסמכה  לאליטיזם שבע 
"ְּתִהּלֹוָתיו ֶׁשל ַהּקֹוֵרא ֶאְתֶכם ֵמֹחֶׁשְך ֶאל אֹורֹו ַהִּנְפָלא" )הראשונה לפטרוס ב', 9; השווה 

עם ישעיה ס"ו, 19(.
האמרתם של הגויים לא נתנה ליהודים זכות להתמרמר על כך שה' אינו הוגן בכך 
לגויים להתייחס בחוסר כבוד  זכות  נתנה  וגם לא  שהוא מעניק להם את אותו הפרס 
לאחיהם ואחיותיהם היהודים, בדיוק כפי שעובדים שהועסקו מוקדם יותר באותו היום 
לא אמורים להסתכל מטה על עובדים שהועסקו מאוחר יותר )קרא גם: מתי  כ',  1-16(. 
כערוץ   ,)2 ג',  הרומים  )אל  ֱאֹלִהים"  ִּדְבֵרי  ֻהְפְקדּו  ש"ִּביֵדיֶהם  הראשונים  היו  היהודים 
ְוַאָּתה,  ַהַּזִית,  ֵמֵעץ  ֲעָנִפים  ַּכָּמה  ִנְכְרתּו  "ְוִאם  לגויים:  כתב  שאול  ה'.  של  ההתגלות 
ָהֲעָנִפים."  ַעל  ִּתְתַנֵשֹא  ַאל  ֲאַזי  ּוִבְלַׁשּדֹו,  ָהֵעץ  ְּבֹׁשֶרׁש  ְוֻׁשַּתְפָּת  ִּבְמקֹוָמם  ֻהְרַּכְבָּת  ֵזית־ָּבר, 

)אל  הרומים  י"א, 17,18(.
במבט אל הצלב, אל ציווי הבשורה, מדוע כל סוג של אליטיזם רוחני, אתני או פוליטי 
מתועב בעיני ה'? הבט בעצמך; האם צפונות בליבך רגשות עליונות רוחנית או אתנית? אם 

כך המצב, חזור בתשובה!____________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
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"ֵּכן ַיֲעֹמד ַזְרֲעֶכם ְוִׁשְמֶכם" )ישעיה ס"ו, 22-24(
קרא את ישעיה ס"ו 22. מה הפסוק אומר? מהי התקווה שאנו מוצאים בו?

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

אחת מההבטחות הנפלאות ביותר בספר ישעיה מופיעה בישעיה ס"ו 22. קרא אותה 
בקפידה. בשמיים החדשים ובארץ החדשה, זרעינו ושמנו עתידים לעמוד - לנצח. אין 
עוד סבל, בכי, ניתוק, שחיתות ועקירה חסרת רחמים. מוצגת לפנינו הבטחה לחיי נצח 
בעולם הנוצר מחדש- עולם ללא כל חטא, ללא מוות, ללא סבל, שמיים חדשים וארץ 
חדשה, ההתגשמות הסופית והשלמה של אמונתנו, התגשמות הישגו הרם של המשיח 

בעבורנו על הצלב.
המוצג  החדשה  והארץ  החדשים  השמיים  בתיאור  ושבתות  חודש  ראשי  ישנם  מדוע 

_________________________________________________________________________________________________________________ בישעיה ס"ו 23?
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

למרות שיש יותר מדרך אחת להסתכל על פסוקים מסובכים אלו, גישה אחת אומרת: 
למרות  לכן,   .)2,3 ב',  )בראשית  הקורבנות  מערכת  היווצרות  לפני  השבת  את  ברא  ה' 
שהשבתות כובדו במערכת הפולחנית, הן אינן תלויות בה ועל כן, הן ממשיכות להתקיים 
בלא מפריע במהלך תקופת ההתחדשות ובארץ החדשה. אין כל תיעוד בתנ"ך כי ראשי 
החודש היוו ימי פולחן מוצדקים מחוץ למערכת הקורבנות. יכול להיות שהם ייחשבו 
ימי פולחן בארץ החדשה )אבל לא בהכרח ימי מנוחה כמו השבת השבועית(, בהקשר 

למחזור החודשי של עץ החיים )התגלות כ"ב, 2(.
היא  בסיפור  הגורלית  הנקודה  23 אשר תהיה,  ס"ו  בישעיה  תהיה משמעות הכתוב 

שאנשי ה' ישרתוהו במהלך כל תקופת הנצח.
מדוע ישעיה מסיים בתמונה שלילית של הנושעים המביטים בפגרי הפושעים שהושמדו 

_________________________________________________________________________________________________ בידי ה’? )ישעיה ס"ו, 24(.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

של  הנאמנים  השורדים  בין  ניגוד  מתאר  ישעיה  תקופתו,  לאנשי  מומחשת  כאזהרה 
החורבן הבבלי והמורדים אשר עתידים להישמד. אין אלה עינויים נצחיים- המורדים 
מתים, נהרגו בידי "אש" אוכלה אשר לא תכבה עד כי תשלים את פעולתה, כך ששיקומה 

של ירושלים יוכל להתחיל.
אזהרתו של ישעיה מצביעה על התגשמות סופית של הנבואה בספר התגלות: השמדת 
ֲחָדִׁשים  "ָׁשַמִים  יגיעו  שלאחריהם  כ'(  )התגלות  האש  בנהר  והמוות  השטן  החוטאים, 
ָוָאֶרץ ֲחָדָׁשה", "ירושלים חדשה" וקדושה, לא עוד בכי או כאב, "ִּכי ָהִראׁשֹונֹות ָעְברּו." 
)התגלות כ"א, 1-4; השווה עם ישעיה ס"ה, 17-19(, קיום חדש וחיים נצחיים עבור כלל 

נושעי הארץ.
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את  קרא  החטא,  משררת  הארץ  כדור  של  הסופי  טיהורו  בעניין  למחשבה:  נקודות 
הפרק "תום העימות" )עמ' 502-514( בספר "העימות הגדול" מאת אלן ג'. ווייט.

"בחלוף שנות הנצח, הן מביאות עימן התגלויות עשירות ונשגבות יותר על אלוהים 
והאושר.  הכבוד  יראת  האהבה,  גוברות  כך  מתעצם,  שנצבר  שהידע  ככל  המשיח.  ועל 
ככל  אופיו.  את  העצרתם  תתעצם  כך  אלוהים,  על  ועוד  עוד  למדים  שהגאולים  ככל 
שהושגו  המדהימים  ההישגים  ואת  הגאולה,  ואוצרות  רזי  את  בפניהם  יפרוש  שישוע 
יוקדים  ובמסירות  בלהט  באהבה,  ירטטו  הגאולים  לבבות  השטן,  עם  הגדול  בעימות 
על  רבבות  יותר.  רבים  והבתלהות  בשמחה  הזהב  נבלי  על  יפרטו  ואצבעותיהם  יותר, 
אדירה."ְוָכל  הלל  בשירת  ויפצחו  יחדיו  יתאחדו  קולות  של  רבבות  וריבוא  רבבות  גבי 
אֹוְמִרים: ָׁשַמְעִּתי  ָּבֶהם,  ֲאֶׁשר  ְוָכל  ַהָּים  ְוַעל  ָלָאֶרץ  ּוִמַּתַחת  ּוָבֶאֶרץ  ַּבָּׁשַמִים  ֲאֶׁשר   ְּבִרָּיה 
 "ַלּיֹוֵׁשב ַעל ַהִּכֵּסא ְוַלֶשֹה ַהְּבָרָכהְוַהְיָקר ְוַהָּכבֹוד ְוָהֹעז ְלעֹוְלֵמי עֹוָלִמים. ” )ההתגלות ה, 13(. 
העימות הגדולה הסתיים. החטא והחוטאים הוצמתו לעד. היקום כולו זך וטהור הוא. 
מן  והרמוניה.  שלווה  שמחה,  של  אחידה  לב  בהלמות  פועמת  כולה  העצומה  הבריאה 
מן  האינסופי.  החלל  רחבי  לכל  ושמחה  אור  חיים,  נובעים  בידו,  נברא  שהכל  הבורא, 
האטום הזעיר ביותר ועד לעולם הכביר ביותר, הכול, היצורים מלאי החיים והדברים 
כי  הצרופה  ושמחתם  השלמות  כליל  יופיים  באמצעות  אחד  פה  מכריזים  הדוממים, 

אלוהים הוא אהבה." )  אלן ג'. ווייט, העימות הגדול, עמ' 514(.

שאלות לדיון:
מדוע ההבטחה לחיי נצח בשמיים חדשים ובארץ חדשה בסיסית לאמונתנו? מה   .1

טיבה של אמונתנו ללא הבטחה זו?
הרעיון  את  משקפים  אלו  פסוקים  כיצד   .10-14 ג':  לפטרוס  השנייה  את  קרא   .2

המוצג בישעיה ס"ו?

לסיכום: ישעיה מציג בפנינו חזון בעל היקף מדהים. לא רק שה' יטהר וישקם את 
קהילת אמונתו, כי אם הוא פותח את שעריה בפני כל האומות. בסופו של דבר תוביל 
הבריאה המחודשת של קהילת ה’ לבריאה מחודשת של כדור הארץ, שם תהווה נוכחותו 

נחמה חסרת קץ בעבור עמו.
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