
 
 

 

 

 

 

 
 פרק סו ,ישעיהספר                          

 

 ראש חדשהפטרת 

בשבת זו, שבת ראש חדש, מפטירים בפרק האחרון שבספר ישעיהו, המתנבא על הגאולה העתידה, ומובא בו הפסוק 'והיה מידי חודש בחודשו, 
 ת לפני אמר ה''.ומידי שבת בשבתו, יבוא כל בשר להשתחוו

פרשה זו היא תוכחה כלפי ישראל שבאותו דור, שחשבו שכיון שבית המקדש קיים ומכפר על עוונותיהם, רשאים  )א(פרק סו 
הם לעבור עבירות כרצונם ולכפר עליהם אחר כך בהקרבת קרבנות לפני ה', עד כדי שסברו שלא יתכן כלל שייחרב בית 

הרי עצם קיומו של בית המקדש והקרבת הקרבנות שבו, אינם מובנים כלל  ,ה' ַמרא   כֹּההמקדש שהוא מקום עבודת ה'. 
ַמִיםבשכל האדם, מכמה טעמים, א. כיון שמציאות ה' אינה מוגבלת בגבולות ואינה שייכת למקום אחד, כי הלא   ,ִכְסִאי ַהש 

ֶרץ א  י ֲהדֹּם ְוה  משפיע מן השמים את כל ההשפעות, המשתלשלות כמלך היושב על כסא המשפט ומנהיג את עמו, כך ה'  ,ַרְגל 
 ֶזה ְוֵאיוהלא לא יתכן להגדיר את מציאות ה' למקום מסוים. ב.  ,ִלי ִתְבנּו ֲאֶשר ַבִית ֶזה ֵאיויורדות עד לקצוי הארץ, ואם כן 

קֹום ִתי מ  נוחה במקום כי השראת השכינה במקום מסוים מראה כאילו הוא נודד ממקום למקום וצריך למצוא מ ,ְמנּוח 
ג. עצם הדבר שבני האדם יבנו את הבית עבור ה', נראה כאילו הם משלימים  )ב(מסוים, וזה ודאי לא יתכן במציאות ה'. 

ל ְוֶאתבמעשיהם דבר שהיה כביכול חסר לה', וזה לא יתכן, כי הלא  ִדי ֵאֶלה כ  ה י  ת  ש  כי האנשים עצמם ופועל ידיהם הכל  ,ע 
ל ַוִיְהיּולת יצירתם נעשתה על ידי ה', אלא בא מכח ה', ולא רק תחי קיומם התמידי של כל הדברים הללו הוא מרצון  - ֵאֶלה כ 

ואמנם תכלית המקדש  ,ה' ְנֻאםה' התמידי, ואם כן איך יעלה על הדעת שיצירי כפיו של ה' יבנו עבורו בית ומקום מנוחה, 
 ֶזה ְוֶאלוההכנעה שמראים בכך שמקיימים את מצוותיו, ולכן,  והקרבנות שבו היא רק בכך שעושים בני האדם את רצון ה',

ִני ֶאל ,ַאִביט ֵרדרוחו שבורה בפנימיותו,  - רּוחַ  ּוְנֵכהבהנהגתו החיצונית,  ע  ִרי ַעל ְוח  אבל  )ג(לשמוע בקול ה' ולעשות רצונו.  ,ְדב 
המקדש, אין במעשיהם כל תועלת, כי שוים אותם שנשארים ברשעותם ואינם שומעים בקול ה', ורק מביאים קרבנות לבית 

ה ַמֲעֵלה ,ֶכֶלב עֵֹּרףלקרבן שוה למי ש ַהֶשה זֹוֵבחַ להורגו, וכן  ִאיש ַמֵכהלקרבן עם  ַהשֹור שֹוֵחטבעיני ה'  על המזבח שוה  ִמְנח 
נ האת ה' על ידי הבאת  ַמְזִכיר ,ֲחִזיר ַדםהוא למקריב לעבודה זרה  ֵרְךלמי ש ,ְלבֹּ ֶון ְמב  עבודה זרה, והטעם שאין חילוק  - א 

ה ַגםביניהם, כי  ֲחרּוהמקריבים קרבנות לה', אינם עושים זאת מחמת ציוויו, אלא  ,ֵהמ  הם בוחרים מרצונם  - ְבַדְרֵכיֶהם ב 
ם ּוְבִשּקּוֵציֶהםבמעשים אלו, כי ה' לא ביקש שיעשו כן ללא חזרה בתשובה והכנעה ראויה,  ה ַנְפש  ֵפצ  לכן שוים הם לאותם  - ח 

מקריבי קרבנות לעבודה זרה, החפצים בשיקוצים, כי כיון ששני הצדדים עושים רק את רצון ליבם ולא את רצון ה', אין 
וכיון שהם בחרו לעצמם מצוות והנהגות שלא בחר בהם ה', וכאילו בנים לפניו כדי  )ד(חילוק בפעולות הנעשות על ידם. 
להתלוצץ עליהם, וכנגד מה שחפצו בשיקוצים של  ,ְבַתֲעֻלֵליֶהם ֶאְבַחר ֲאִני ַגם נגד רצונו, להתלוצץ בהקרבת קרבנות שהם

םעבודה זרה,  ִביא ּוְמגּורֹּת  ֶהם א  אִתי ַיַעןיבואו עליהם הדברים שהם פוחדים מהם,  - ל  ר  ֹּא ִדַבְרִתי ,עֹוֶנה ְוֵאין ק  ֵמעּו ְול  ַוַיֲעשּו ,ש 
ַרע ֹּא ּוַבֲאֶשרעל מצוות לא תעשה,  לעבור ְבֵעיַני ה  ַפְצִתי ל רּו ח  ח  עתה  )ה(לעשות מצוות שבדו מליבם, ולא ציוה עליהם ה'.  ,ב 

רֹו ֶאל ַהֲחֵרִדים ,ה' ְדַבר ִשְמעּופונה אל הצדיקים,  באמת, ולא רק בעשיית מעשים חיצוניים של הבאת קרבנות, כי הנה  ְדב 
ְמרּוות ומקריבים קרבנות, אותם רשעים צבועים, העוברים עביר כי הם מדמים עצמם אליכם בהתנהגותם  ,ֲאֵחיֶכםשהם  א 

ְנֵאיֶכםהחיצונית, אך באמת הם  כי בליבם שנאה כבושה אל יראי ה' האמיתיים וחושבי שמו, והם אומרים לכם  ,ְמַנֵדיֶכם ,שֹּ
 - ְבִשְמַחְתֶכם ְוִנְרֶאהיתכבד שם ה', ומשיב להם הנביא, רק על ידי הקרבנות המוקרבים בפרהסיא  - ה' ִיְכַבד ְשִמי ְלַמַעןכי 

כי אין רצון ה' בחנפים העובדים אותו  ,ֵיבֹּשּו ְוֵהםייראה הדבר ותתגלה האמת בעת שה' ישמח אתכם, הצדיקים האמיתיים, 
תרחש הגאולה כעת מתאר הנביא את האופן שבו ת )ו(בפעולות חיצוניות בלבד, אלא רצון ה' בעבודת הלב הפנימית. 

אֹון קֹולהעתידה, ואומר בתחילה באופן כללי את הדברים, ותחילה שומע הוא  קול מהמון העם אשר בירושלים,  - ֵמִעיר ש 
ל קֹולולאחר מכן  יו. ְגמּול ְמַשֵלםש ה' קֹולה', שזהו בית המקדש, ולאחר מכן  ֵמֵהיכ  ְיב  עתה מתאר בפרטות את  )ז( ְלאֹּ

מבאר את 'קול שאון מעיר', ומתנבא כי זמן רב לפני הגאולה כבר תתחיל התעוררות ישראל לעלות  הקולות ששמע, ותחילה
ִחיל ְבֶטֶרםלירושלים, ו לפני ה'לידה' עצמה, שזהו המשל לגאולה השלימה בעת מלחמת גוג ומגוג, שיתקבצו כל ישראל  - ת 

הלירושלים, כבר  ד  לים, ותהיה לה כביכול 'לידה' קטנה, בכך שיתגוררו בה יתקבצו אנשים מבני הגולה לעלות לירוש - י ל 
ּה ֵחֶבל י בֹוא ְבֶטֶרםאנשים רבים מישראל, ו העוד זמן רב קודם לכן, כשעדיין לא יהיה הזמן הראוי לחבלי לידה,  - ל   ְוִהְמִליט 

ר כ  ת, והיינו בזמן הגאולה ובעת ה'לידה' האמיתי )ח(כבר יהיה בה יישוב מועט של יהודים בודדים שיתגוררו בה.  - ז 
ַמע ִמיהשלימה, יהיו כמה פלאים, אשר עליהם יאמרו,  ֹּאת ש  ז ה ִמיו ,כ  א  ֵאֶלה ר  ד ְביֹום ֶאֶרץ ֲהיּוַחל ,כ  מצד חבלי הלידה,  - ֶאח 

ֵלד ִאםשזו מלחמת גוג ומגוג, שבבת אחת תהיה המלחמה בכל הארץ,  ת ַפַעם גֹוי ִיּו  אילו נולדו מצד הלידה עצמה, שכ - ֶאח 
ה ִכיבבת אחת המון אנשים, כי פתאום יגיעו כל היהודים מארבע קצוות הארץ,  ל  ה ַגם ח  ְלד  ֶניה   ֶאת ִציֹון י   )ט(בפעם אחת.  ,ב 

ֹּא ַאְשִביר ַהֲאִניועל פליאות אלו משיב ה', על השאלה כיצד 'נולד' כל העם בבת אחת משיב,  הרי אני הושבתי את  - אֹוִליד ְול



 
 
 
 
 
 

 

 

ֹּאַמרראל על המשבר כדי להכינם ללידה, ואם כן בודאי שתתרחש הלידה עצמה, יש ועל השאלה כיצד באו חבלי מלחמת  .ה' י
ַצְרִתי ַהמֹוִליד ֲאִני ִאםגוג בכל הארץ משיב,  מאחר וה' בעצמו הוא המביא את הגאולה, בהכרח לא יעצור לעשות רק  - ְוע 

ַמרו הדברים בכל הארץ, מקצת הדבר, אלא יעשה את כולו, ולכן יהי ִיְך. א  עתה מבאר את ה'קול מהיכל' ששמע,  )י( ֱאֹלה 
ַלִם ֶאת ִשְמחּוואומר כי הקול שיצא יהיה קריאה לאוהבי ירושלים,  ּה ְוִגילּושמחה תמידית,  ְירּוש  ל ב  כי ה'גילה'  ,אֲֹּהֶביה   כ 

 ִשישּוהיא השמחה הפתאומית המתחדש מזמן לזמן, וכך יושבי ירושלים יגילו כפעם בפעם על הניסים החדשים שיארעו בה, 
ּה שֹוש ִאת  שה'ששון' הוא מורה על המעשים החיצוניים המראים על השמחה, כמו לבישת בגדי חג ושירה עם כלי נגינה,  ,מ 
ל לֶ  ַהִמְתַאְבִלים כ  ומדמה אותם לתינוקות  )יא(שהראו עד עתה סימני אבלות חיצוניים, ועתה יראו סימני שמחה.  ,יה  ע 

מֹּּצּו ְלַמַעןואחרי שישבעו כל צרכם,  ,ַתְנֻחֶמיה   ִמשֹּד ּוְשַבְעֶתם ִתיְנקּו ְלַמַעןהנמצאים בחיק אמותיהם,  לשם  ,ְוִהְתַעַנְגֶתם ת 
ּה ִמִזיזתענוג נוסף,  ַמר כֹּה ִכי )יב( .ְכבֹוד  ר ֵאֶליה   נֶֹּטה ִהְנִני ,ה' א  ה  לֹום ְכנ  השלום שיהיה בירושלים יהיה כנהר ההולך  - ש 

 ּוְכַנַחלומתרחב, וזהו הנמשל ל'שוד התנחומים' שבפסוק הקודם, כי בשלום זה יתנחמו מכל הצרות, וזה יהיה להם לשביעה, 
כי זה היהי כמו התענוג הנוסף  ,ִויַנְקֶתםועושרם אל ירושלים,  גֹוִיםה בֹודכְ את כל אשר ימצא בדרכו, כך יישטף  שֹוֵטףה

ֵשאּו ַצד ַעללאחר השביעה. ומאחר ודימה הנביא במליצתו את ישראל לתינוק, מוסיף ואומר,  יובילו אתכם בנחת  - ִתנ 
עּוְתש   ִבְרַכִים ְוַעלמהגלות לירושלים, כפי שמובילים תינוק ממקום למקום,  כילד שעשועים המונח על הברכיים  ,ֳעש 

על ידי שתתגלה  ְתַנֲחֶמנּובעצמה  ִאמֹו ֲאֶשרהמתאבל על אימו בחושבו שהיא מתה,  ְכִאיש )יג(ומשתעשעים עימו ברוב אהבה. 
נִֹּכי ֵכןאליו ויראה שעודנה חיה,  ינחם את ישראל,  כי האבילות היתה על ההתרחקות מה', ועתה ה' בעצמו ,ֲאַנֶחְמֶכם א 

ַלִם מּו.עצמה, שגם עליה התאבלתם,  ּוִבירּוש  ואמנם גם בזמן הגלות האמנתם בגאולה העתידה לבוא, אך עתה,  )יד( ְתנֻח 
שאותה בעיניכם, ועד עתה היתה השמחה כבושה בליבכם, אך עתה  ּוְרִאיֶתם ב'ששון' המתפשט מן הלב את  ִלְבֶכם ְוש 

מרוב טובה וברכה. ובניגוד לזמן הגלות, שלא נתן ה' שכר גלוי  ִתְפַרְחנ ה ַכֶדֶשאהיבשות  ַעְצמֹוֵתיֶכםוְ האיברים החיצוניים, 
הלצדיקים ועונש לרשעים, ומחמת כן היו אנשים המכחישים את השכר והעונש, הרי עתה לא יהיה הדבר כן,   ֶאת ה' ַיד ְונֹוְדע 

יו ד  ַעםבנתינת שכר,  ,ֲעב  יו ֶאת ְוז  ְיב  ֵאש ה' ִהֵנה ִכיעתה מבאר את 'קול ה' משלם גמול לאויביו',  )טו(להענישם.  ,אֹּ  י בֹוא ב 
הלהעניש את הרשעים,  יו ְוַכּסּופ  כי יהיה העונש מהיר כאש המתפשטת, וכסופת רוח הנושבת על האש ומגבירה את  ,ַמְרְכבֹּת 

ִשיבלאחר מותו[,  הלהבות ]שלא כפי שהיה בזמן הסתר הפנים, שהעונש ניתן לרשע רק ה ְלה  ' תהיה ֵחָמהכי ה' - ַאפֹו ְבֵחמ 
תֹותגביר את סערת העונש,  ֵחָמהכסופה הנושבת על ה'אף', שהוא העונש עצמו, וה  ֵחָמהשזהו העונש, יתפשט על ידי ה ,ְוַגֲער 

ֵאש ִכי )טז(שיתפשטו בכל מחנה גוג.  ,ֵאש ְבַלֲהֵבי ט ה' ב  ה' יהיה על ידי להבות אש, שיבואו כעונש  העונש הבא מאת - ִנְשפ 
ל ֶאת ּוְבַחְרבֹושמיימי,  ר כ  ש  וקודם לכן יתחיל העונש על ידי שתהיה חרב איש ברעהו בתוך מחנה גוג, ועל ידי עונשים אלו,  - ב 

ראים כמתקדשים ומטהרים את עצמם, אותם בני אדם הנ - ַהַגנֹות ֶאל ְוַהִמַטֲהִרים ַהִמְתַקְדִשים )יז( ה'. ַחְלֵלי ְוַרבּו
ֶוְך ַאַחת ַאַחרומתבודדים בגנות עם צורת עבודה זרה,  ְכֵליבחושבם שצורה זו תהיה אמצעי בינם לבין ה',  ַבת   ַהֲחִזיר ְבַשר אֹּ

ר ְוַהֶשֶקץ ַעְכב  ו ,ְוה  נִֹּכי )יח( ה'. ְנֻאם[ ִיְכלּו-] י ֻספּו ַיְחד  ה בֵֹּתיֶהםּוַמְחְש  ַמֲעֵשיֶהם ,ְוא  א  מעשיהם והנהגתם של החושבים כך  - ב 
ל ֶאתעל ידי זה  ְלַקֵבץנעשתה כדי  אּו ,ְוַהְלשֹּנֹות ַהגֹוִים כ  אּו ּוב  ואז יכירו ויידעו את אחדות ה', כי נשגב שמו  ,ְכבֹוִדי ֶאת ְור 

ֶהם ְוַשְמִתי )יט(לבדו, לא כל שיתוף.  סימן באותם גויים שישארו בחיים לאחר המלחמה,  במלחמת גוג ומגוג יתן ה' - אֹות ב 
ן ֻתַבל ֶקֶשת מְֹּשֵכי ,ְולּוד פּול ַתְרִשישהרחוקים, שלא השתתפו במלחמת גוג ומגוג,  ַהגֹוִים ֶאל ְפֵליִטים ֵמֶהם ְוִשַלְחִתי ו   ,ְוי 
ִאִיים ְרחִֹּקים ה  ֹּא ֲאֶשר ה  ְמעּו ל ֹּא ,ִשְמִעי ֶאת ש  אּו ְול ועל  )כ( ַבגֹוִים. ְכבֹוִדי ֶאתאותם פליטים  ְוִהִגידּובמלחמת גוג,  ְכבֹוִדי ֶאת ר 

ל ֶאתהגויים  ְוֵהִביאּוידי שיישמעו הדברים בכל קצוות העולם,  ל ֲאֵחיֶכם כ  ה ַהגֹוִים ִמכ  ֶרֶכב ַבּסּוִסים ,ַלה' ִמְנח   ּוַבַּצִבים ּוב 
ִדים רֹות ּוַבְפר  ְדִשי ַהר ַעלה הדבר במהירות גדולה ובכבוד רב, עד אשר יביאום וייעש ,ּוַבִכְרכ  ַלִם ק  ַמר ,ְירּוש  וגם את  ,ה' א 

ִביאּו ַכֲאֶשראותם יהודים שנטמעו לגמרי בין הגויים, יביאו אותם בטהרה לירושלים  ֵאל ְבֵני י  ה ֶאת ִיְשר  הֹור ִבְכִלי ַהִמְנח   ט 
ֲהִנים ֶאַּקחתם כהנים ולויים שנטמעו בין הגויים, מאו - ֵמֶהם ְוַגם )כא( ה'. ֵבית ַמר ַלְלִוִיםו ַלכֹּ מאחר ועבדו עבודה זרה  ,ה' א 

ַמִים ַכֲאֶשר ִכי )כב(באונס, לא איבדו את זכותם ואת ייחוסם.  ִשים ַהש  ֶרץ ַהֲחד  א  ה ְוה  ש  כמוזכר לעיל  ,עֶֹּשה ֲאִני ֲאֶשר ַהֲחד 
ַני עְֹּמִדיםו באופן שלא יהיה בהם עוד שינוי או נזק, )רק סה( שהשמים והארץ ייעש  ְנֻאםלהיות מתוקנים ושלמים לעולם  ְלפ 

יעמוד גם הוא, מבחינה רוחנית, שלא  ְוִשְמֶכםמבחינה גשמית, שלא יהיו בהם עוד מלחמות והרוגים,  ַזְרֲעֶכם ַיֲעמֹּד ֵכן ,ה'
י ה )כג(אושרים באושר הגשמי ובאושר הרוחני. יהיה בהם עוד שמד ושינוי דת לעבודה זרה, אלא יהיו מ ְדשֹו חֶֹּדש ִמֵדי ְוה   ְבח 

ת ּוִמֵדיבכל חודש,  - ל י בֹואובכל שבת,  - ְבַשַבתֹו ַשב  ר כ  ש  ַני תְלִהְשַתֲחֹו ב  לקבל  ,םהגויייבואו בכל פעם אנשים חדשים מ - ְלפ 
מַ עליהם את מלכות ה' ואת האמונה האמיתית,  ְצאּו )כד( ה'. רא  אל עמק יהושפט, שם יהיו כל הרוגי מלחמת גוג ומגוג,  ְוי 

אּו ִשיםאותם  ְבִפְגֵרי ְור  ֲאנ  ם ִכי ,ִבי ַהפְֹּשִעים ה  ֹּא תֹוַלְעת  מּות ל ם ,ת  ֹּא ְוִאש  ויהיה זה בדרך נס, על אף שיעבור זמן רב,  ,ִתְכֶבה ל
יּולזכר רשעתם,  אֹון ְוה  ל ֵדר  ש   ְלכ  ַמר : רב  ַני א  ר ְלִהְשַתֲחֹות ְלפ  ש  ל ב  ת ְבַשַבתֹו י בֹוא כ  ְדשֹו ּוִמֵדי ַשב  י ה ִמֵדי חֶֹּדש ְבח   ה':ְוה 

 

 


