
 
 

 

 

 

 

 
 יג כח,פרק  -ו  כז,פרק ישעיהו ספר                      

 

 (למנהג האשכנזים)פרשת שמות 

פרשת השבוע פותחת בפסוק 'ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה', ומפטירים בספר ישעיהו בנבואה הפותחת בפסוק 
 :וג לשני פסוקים מפרק כ"ט, כדי לסיים בדבר טוב[]ומסיימים את ההפטרה בדיל 'הבאים ישרש יעקב'

בפרשיות אלו מתאר הנביא את הזמן שבו ינקום ה' את נקמת ישראל מיד הגויים שעינו אותם בשנות גלותם, וממשיל את 
ִאים )ו(פרק כז:  ישראל לכרם ענבים, שה' שומרו, ומעניש את המזיקים לו. ֵרש ַהבָּ מהשורשים שנשארו גפנים אלו באו  - ַיֲעֹקב ַישְׁ

ִציץבכרם, כלומר, מדמה את ישראל לכרם שנקצצו והושחתו כל עציו, עד שלא נשארו ממנו אלא השורשים, והשורש הזה   יָּ
ַרח ֵאל ּופָּ רָּ אּווהתרבו הגפנים בהפלגה גדולה,  ,ִישְׁ לְׁ ֵניכל  ּומָּ ה. ֵתֵבל פְׁ נּובָּ כעת מוכיח הנביא שאין דמיון בין העונשים  )ז( תְׁ

ַמַכת' את ישראל בזמן שחטאו, לבין העונשים שמעניש ה' את הגויים שהזיקו לישראל, ואומר בתמיהה, שהעניש ה  ַמֵכהּו ַהכְׁ
הּו ֶהֶרג ִאםהאם כשם שהכה ה' את הגויים המכים את ישראל, כך היכה ה' את ישראל בעצמם,  - ִהכָּ יו כְׁ ג ֲהֻרגָּ והאם  - ֹהרָּ

אל כך הרג ה' בישראל, הרי אין הדבר כן, אלא את הגויים הכה והרג ה' עד כפי שהורג ה' את הגויים שהרגו את ישר
ה )ח( שהשמידם לגמרי, ואילו לישראל לא עשה כן, אלא הענישם במידה הראויה, וכפי שיבאר בפסוקים הבאים. אָּ ַסאסְׁ  - בְׁ

ּהכשהוגדשה סאת העוונות של בית ישראל,  חָּ ַשלְׁ ִריֶבנָּה בְׁ ָבּהשל העוונות לריב עם ישראל וכאילו רצתה הסאה  - תְׁ ַחרְּ  בְּ
גָּה]'שלח' הוא כינוי לחרב[,  רּוחֹוה'  הָּ ה בְׁ שָּ יֹוםודיבר  ַהקָּ ִדים בְׁ ביום שמנשבת בו רוח קדים, שהיא העזה שברוחות,  - קָּ

צף גדול, וכה אמר ה' באותו יום, אחרי כל העונש שבא עליהם בק )ט( כלומר, ביום שבו העניש ה' את ישראל בסערה וסופה.
ֵכןלא היה הדבר כדי לכלותם, אלא אדרבה,  זֹאת לָּ ֻכַפר בְׁ ֶזה ,ַיֲעֹקבעבירות במזיד של[ -] ןֲעֹו יְׁ ל וְׁ ִרי כָּ והתועלת הנמשכת  - פְׁ

ִסרמעונשים אלו היא  אתֹו הָּ שּומֹושבשגגה, כי על ידי העונש יתנו ישראל ליבם לחזור בתשובה,  ,ַחטָּ לאת  בְׁ ֵני כָּ  ֵבחַ ִמזְׁ ה ַאבְׁ
ֵנישהעמידו לעבודה זרה  ַאבְׁ צֹות ִגר כְׁ נֻפָּ ִנים ֲאֵשִרים יָֻּקמּו לֹא ,מְׁ ַחמָּ מיני עבודה זרה, כי זו היתה תכלית עונשם, שישובו  - וְׁ

אותם גויים שהיו  ִכיולעומת זאת, כשמעניש ה' את הגויים הרי זה עונש של השמדה שאינו מותיר להם שריד,  )י( בתשובה.
ה ִעירבתחילה  צּורָּ דעד שעל ידי העונש יושבים  ,בְׁ דָּ ֶוה ,בָּ חוהגינות והפרדסים הנאים,  - נָּ ֻשלָּ במופקר  - מְׁ ֶנֱעזָּ ר וְׁ בָּ  ,ַכִמדְׁ
םובתחילה  ֶעה שָּ םבדרך מקרה,  ,ֵעֶגל ִירְׁ שָּ ץ וְׁ בָּ האחר כך ייהפך הנוה למקום מרבצו הקבוע של העגל,  - ִירְׁ ִכלָּ ִעֶפיהָּ  וְׁ יאכל  - סְׁ

ּה ִביֹבשוכיון שאין מי שיטפל וישקה את הנוה,  )יא( ים עד שיכלה אותם לגמרי.את כל הצמח ִצירָּ כשיתייבשו הענפים  - קְׁ
נָּהלגמרי,  ַברְׁ ִשיםמעצמם,  ִתשָּ אֹותעניות  נָּ ִאירֹותומלקטות את הענפים,  בָּ ּה מְׁ ומשתמשות בענפים להעלות בהם אש  - אֹותָּ

שונה מהעונשים הבאים על ישראל, שאף לאחר שנקצצו ענפי הכרם צמחו השורשים להאיר, באופן שלא נשאר דבר מהנוה, ב
אין להם תבונה לחזור  - הּוא ִבינֹות ַעם לֹא ִכי ,ַכּלֹוָתםמחדש והתמלא הכרם בגפנים, והטעם שהעונשים באים על הגויים עד 

ַרֲחֶמנּו לֹא ֵכן ַעלבתשובה,  רֹו ,ֹעֵשהּו יְׁ ֹיצְׁ ֻחֶננּו לֹא וְׁ עתה חוזר הנביא לתאר את יום הנקמה בגויים,  )יב( כי אין להם תקנה. ,יְׁ
יָּה הָּ כיון שעדיין יהיו ישראל מפוזרים בין הגויים, וכמו גרגרי התבואה המעורבים בתבן ובמוץ, יבא ה' להפריד  ,ַההּוא ַבּיֹום וְׁ

ֹבטבין ישראל לגויים ולקבץ את נדחי ישראל, ולכן  התבואה להפריד את האוכל מהפסולת,  כשם שחובטים את ה' ַיחְׁ
ר ִמִשֹבֶלת הָּ ִים ַנַחל ַעדמהמקום שבו הנהר שוטף במרוצה, שזהו במקום ארץ אשור, ו - ַהנָּ רָּ שבכל המקומות הללו יהיו  ,ִמצְׁ

ַאֶתםישראל מפוזרים, ועל ידי החבטה יושמדו הגויים וישארו רק ישראל, אך יהיו עדיין מפוזרים בין הארצות,  טּותְׁ  וְׁ  ֻלקְׁ
ַאַחד ד לְׁ ֵני ,ֶאחָּ ֵאל. בְׁ רָּ יָּה )יג( ִישְׁ הָּ ַקעשהוא יום הגאולה הגדולה, יהיה הקיבוץ הגדול של כל ישראל, ולכן  ,ַההּוא ַבּיֹום וְׁ  ִיתָּ

ר שֹופָּ דֹול בְׁ אּו ,גָּ ִדים ּובָּ ֹאבְׁ ֶאֶרץ הָּ ַהִנדָּ שנעלם מקומם לגמרי והרי הם כאבודים מכלל ישראל,  ,ַאשּור בְׁ ֶאֶרץ ִחיםוְׁ ִים בְׁ רָּ  ,ִמצְׁ
ַתֲחוּושידוע מקומם, אך הודחו ממקומם שבארץ ישראל, כל אלו יתקבצו לארץ ישראל,  ִהשְׁ ַהר ַלה' וְׁ ִם. ַהֹקֶדש בְׁ לָּ פרק  ִבירּושָּ

בפרק זה מתאר הנביא תחילה את גודל עונשם של מלכות ישראל ועשרת השבטים, ובתחילה היתה מלכות יהודה טובה כח: 
משובחת וחשב עליהם ה' מחשבות לטובה, עד שגם הם כשלו ונפלו, ונענשו על ידי מלכות אשור, כפי שאירע למלכות ו

ַרִים ִשֹכֵרי ֵגאּות ֲעֶטֶרתהלא  ,הֹוי )א(פרק כח: ישראל.  עטרת גאוותם של אפרים, שהיא המלכות שלהם ]ומכנה את המלכות  - ֶאפְׁ
ִציץמלכות אמיתית אלא של גאוה והתנשאות שקר[,  'עטרת גאות' כי לא היתה זו עטרה של ִבי ֹנֵבל וְׁ תֹו צְׁ ַארְׁ וארצם  - ִתפְׁ

ִנים ֵגיא רֹאש ַעל ֲאֶשרהטובה  מָּ המגדלת בראש אדמתה השמינה פירות משובחים ]ומכנה אותה 'ציץ נובל' כי לא  - שְׁ
ִין ֲהלּוֵמיהתקיימה בידם[, שני אלה, המלכות והאדמה, המה מכבר   )ב( בדו מהם מחמת שרדפו אחרי היין וההוללות.א - יָּ

קיש דבר  ִהֵנהומתאר איך נפלה מלכותם וארצם ביד מלך אשור, כי  זָּ ַאִמץ חָּ י וְׁ ֶזֶרםוהוא חזק  ,ַלאֹדנָּ ד כְׁ רָּ שהוא שובר  בָּ
ֶטב ַשַער ארזים, וכשיתחבר הברד יחד עם קומו על ידי רוח סערה הכורתת, יעקרו את הכל, ומלבד שיישבר הדבר במ - קָּ

ֶזֶרםהברד והרוח, יהיה הדבר אמיץ ומתקיים  ִפיםואותם מים  ,ַכִביִרים ַמִים כְׁ ומוליכים את הכל למרחק, וזהו משל  ֹשטְׁ
למלכות אשור, שמלבד חוזקם להכות את ישראל במקומם, הוסיפו לשטוף את השארית ולהגלותם למקום רחוק, ואותו 



 
 
 
 
 
 

 

 

ֶרץמלכות של ישראל את עטרת ה ִהִניחַ ברד וזרם מים  אָּ יָּד ,לָּ וזה משל על ביטול ונטילת העטרה ממלך ישראל, אך עדיין  ,בְׁ
ַלִיםאמנם לאחר שהתבטלה עיקר המלכות,  )ג( היתה תקוה שתחזור המלכות על ידי מלך אחר. ַרגְׁ נָּה בְׁ ַמסְׁ  ֵגאּות ֲעֶטֶרת ֵתרָּ

ִים ִשכֹוֵרי רָּ נרמסה ואבדה לגמרי מלכות ישראל, כי כל הנותרים הוגלו מארצם, ובכך לא היתה תקוה לחדש את  - ֶאפְׁ
הומלבד אובדן המלכות, אבדה גם ארצם הטובה,  )ד( מלכותם. תָּ יְׁ הָּ ִבי ֹנֵבל ִציַצת וְׁ תֹו צְׁ ַארְׁ ִנים ֵגיא רֹאש ַעל ֲאֶשר ,ִתפְׁ מָּ  ,שְׁ

ּה ִבכּורָּ ֶטֶרם כְׁ לפני החורבן פרי שהבשיל והבכיר לפני הזמן, כי כך גלו עשרת השבטים בזמן מוקדם, ונמשלו בכך ל - ַקִיץ בְׁ
ֶאה ֲאֶשרהכללי של כל ארץ ישראל ובית המקדש,  ֹרֶאה ִירְׁ ּה הָּ שכל הרואה את הפרי שהבשיל מוקדם נוטל אותה, הגם  - אֹותָּ

ּהשאינו בעליה, וכך ירשו זרים את ארצם,  עֹודָּ ַכפֹו בְׁ ֶענָּ  בְׁ לָּ כשם שהאוכל את הפרי שהבשיל מוקדם בולעו במהירות  - הִיבְׁ
אמנם  )ה( בעודם מושרשים בארצם ויושבים לבטח.בעודו שלם לרוב חביבותו, כך ישראל גלו מארצם במהירות ובבת אחת, 

ֶיהשל מפלת אפרים וגלות עשרת השבטים,  ַההּוא ַבּיֹוםבאותו זמן היתה עוד תקוה למלכות יהודה, כי  אֹותצְׁ  ה' ִיהְׁ  ַלֲעֶטֶרת בָּ
ִבי ָדהלמלכות  - צְׁ ִפיַרתרצויה ]בשונה ממלכות ישראל המכונה 'עטרת גאות'[  ֶחמְּ ִלצְׁ ה וְׁ רָּ אָּ כמו אור השחר הצומח ומאיר  - ִתפְׁ

רעד אמצע היום ]בשונה מארצם של עשרת השבטים המכונה 'ציץ נובל'[,  אָּ שהם מלכות יהודה, שנשארו לאחר  ,ַעמֹו ִלשְׁ
רּוחַ  )ו( ת ישראל וגלות עשרת השבטים.חורבן מלכו ט ּולְׁ פָּ ט ַעל ַלּיֹוֵשב ִמשְׁ פָּ יתן ה' למלך יהודה היושב על כסא  - ַהִמשְׁ

ההמשפט רוח מאת ה' לשפוט בצדק וביושר,  בּורָּ ִלגְׁ ִשיֵבי וְׁ ה מְׁ מָּ חָּ ה ִמלְׁ רָּ עְׁ ויתן להם ה' גבורה להשיב מלחמה כנגד  - שָּ
ַגםאבל לבסוף לא הועיל הדבר, אלא  )ז( ת האנשים הם הנצרכים להצלחת הארץ.אויביהם, כיון שמשפט אמת וגבור  ,ֵאֶלה וְׁ

גּו ַבַּיִיןמלכות יהודה,  אנשי רשגו בתחילה שגיאה קלה מחמת היין, ולאחר מכן  - שָּ עּו ּוַבֵשכָּ תעייה גמורה, ולא לקחו מוסר  תָּ
ִביא ֵהןכֹ ממלכות ישראל שאבדו מחמת היין והנאות העולם, אלא גם  נָּ גּושתפקידם להורות לעם את דרכי ה' הישרים,  ,וְׁ  שָּ

ר עּו ,ַבֵשכָּ לְׁ עּוכי על ידי היין הושחת כח הנבואה של הנביא,  ,ַהַּיִין ִמן ִנבְׁ ר ִמן תָּ כי הכהנים המורים הוראה ושופטים את  ,ַהֵשכָּ
גּוהעם תעו בדרכיהם מחמת השכר, ומחמת כן הנביאים  ֹרֶאה שָּ קּותנבאו נבואות שקר, והכהנים וה ,בָּ ִליִלּיָּה פָּ הורו  - פְׁ

ל ִכי )ח( הוראות שוא והיטו משפט. נֹות כָּ חָּ אּו ֻשלְׁ לְׁ ה ִקיא מָּ ִלימחמת שכרותם, ולא התבזו והתלכלכו בצינעא, אלא  ֹצאָּ  בְׁ
קֹום בר ראו אנשי יהודה את ותמה הנביא על ישראל ושואל, אחרי שכ )ט( מיוחד ומוצנע לכך, אלא בכל מקום עשו כן. מָּ

ההכהן  יֹוֶרה ִמי ֶאתעונשם של עשרת השבטים, מדוע לא לקחו מוסר, וכי  ֶאת ,ֵדעָּ ִבין ִמי וְׁ ההנביא  יָּ מּועָּ האם העם הזה  ,שְׁ
מּוֵליהם תינוקות קטנים,  ב גְׁ לָּ ִים ַעִתיֵקי ,ֵמחָּ דָּ  שמחמת קטנותם אינם מבינים את הדברים בפעם הראשונה, עד שצריך ,ִמשָּ

ו ַצו ִכי )י( לבאר להם כל דבר כמה פעמים. צָּ ו ַצו ,לָּ צָּ ה', ולחזור ולצוות  ַצוכי מחמת חוסר דעתם צריך לצוות עליהם את  - לָּ
ו ַקואת אותו ציווי בעצמו, וגם בציוויים אלו אין די, אלא  קָּ ו ַקו ,לָּ קָּ יש לציין להם את הדברים בקוים וציורים כמו  - לָּ

גם בזה אינם מבינים בפעם אחת, אלא צריכים לחזור על הציורים והקוים פעם אחר פעם, וגם שמלמדים את התינוקות, ו
ֵעיראינם יכולים להבין וללמוד דברים רבים בבת אחת, אלא  ם זְׁ ֵעירמעט בענין זה,  - שָּ ם זְׁ ומעט בענין אחר, וכדרך  - שָּ

ַלֲעֵגינחשבים בעיני העם כאילו  דברי הנביא ִכי )יא( שמלמדים את התינוקות דברים מועטים בכל פעם. ה בְׁ פָּ בלשון עילגת[ -] שָּ
שֹון לָּ ַדֵבר ַאֶחֶרת ּובְׁ ם ֶאל יְׁ עָּ ומאחר ואין הדבר כן, אלא הנביא מדבר אליהם  )יב( שמחמת כן אינם מבינים את דבריו. ,ַהֶזה הָּ

שים, אך גם דבר זה אינו נכון, בלשון צחה ובשפת עמם, יתכן שאינם מקבלים דבריו מחמת שמבקש מהם דברים גדולים וק
ַמר ֲאֶשראלא  ה זֹאתהנביא,  ֲאֵליֶהם אָּ נּוחָּ ִניחּועל ידי דבר זה תמצאו מנוחה לנפשכם,  - ַהמְׁ ֵיף הָּ רק תעזבו את הנאנח  - ֶלעָּ

זֹאתמיד עושקיו ואל תגזלוהו,  ה וְׁ ֵגעָּ לֹאועל ידי זה תבא לכם רגיעה,  - ַהַמרְׁ בּוא וְׁ מֹועַ  אָּ פי כן לא התרצו לשמוע ואף על  - שְׁ
יָּהועל אף שלא רצו לשמוע, חזר הנביא שוב ושוב להוכיחם,  )יג( לדברי הנביא. הָּ ֶהם וְׁ ַבר לָּ ו ַצו ,ה' דְׁ צָּ ו ַצו ,לָּ צָּ ציווי אחר  - לָּ

ו ַקוציווי כמה פעמים,  קָּ ו ַקו ,לָּ קָּ ֵעירבדיבור מפורט ומבואר היטב,  - לָּ ם זְׁ ֵעיר שָּ ם זְׁ בכל פעם, ועל  בלימוד מועט ואיטי - שָּ
ַמַעןידי זה לא היו כשוגגים ההולכים בדרך ישרה ואינם יודעים שיש לפניהם מכשול, אלא  כּו לְׁ לּו ֵילְׁ שְׁ כָּ חֹור וְׁ כדרך ההולך  - אָּ

רּובמזיד לאחוריו, שיודע שאינו יכול להתבונן להיכן הוא הולך, ועל ידי זה הוא נכשל ונופל בהליכתו,  בָּ ִנשְׁ בנפילתם, כי  וְׁ
שּוו מזידים, נעש נֹוקְׁ דּו.בכך שהאמינו לנבואות שקר,  וְׁ כָּ ִנלְׁ ֵכן )כב(פרק כט:  וְׁ ַמר ֹכה לָּ ה ֲאֶשר ,ַיֲעֹקב ֵבית ֶאל ה' אָּ דָּ ם ֶאת פָּ הָּ רָּ  - ַאבְׁ

כאשר התחיל אברהם לפרסם את אמונת ה' בעולם, ורדפוהו כל העמים עובדי הכוכבים עד שהשליכוהו לכבשן האש, וה' 
ה לֹאמשם, כך יעזור ה' גם לבית יעקב לעתיד לבא, ועל ידי זה פדאו והצילו  בושה הבאה מחמת עצמו,  ,ַיֲעֹקב ֵיבֹוש ַעתָּ

לֹאשהתביישו ישראל עד עתה ממעשיהם הרעים,  ה וְׁ יו ַעתָּ נָּ רּו פָּ ֻבַיׁשלא  - ֶיֱחוָּ על ידי אחרים, כי עד עתה הכלימוהו העמים  יְּ
ֹאתֹו ִכי )כג( באומרם שה' הסיר מעליו את השגחתו. יו ִברְׁ דָּ לָּ ַדי ַמֲעֵשה יראה גם את ,יְׁ בֹו יָּ ִקרְׁ כי אותותיו ומופתיו של ה'  ,בְׁ

יתגלו על עם ישראל, ולא יוכלו העמים לביישו ולומר שהסיר ה' את השגחתו מישראל. וכנגד זה שעד עתה התביישו ישראל 
ִדישּוממעשיהם הרעים, הרי עתה  ִמי ַיקְׁ ִדישּוהטובים,  על ידי מעשיהם שְׁ ִהקְׁ דֹוש ֶאת וְׁ כי על ידי קדושת מעשיהם  ,ַיֲעֹקב קְׁ

ֶאתועל ידי הניסים שיעשה ה' יראו הכל את יכולתו וכוחו, שהוא בלתי מוגבל, יתקדש שם ה'.  ֵאל ֱאֹלֵהי וְׁ רָּ   .ַיֲעִריצּו ִישְׁ

 


