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 הפטרת שבת ראש חודש -והיה מדי חדש בחדשו 

 אלחנן סמט הרב

 

בשבת ראש חדש שחל להיות : "תלמוד במסכת מגילהברייתא שמובאת בבה נקבע ראש חדשהפטרה 

נת את הפסוק שמהווה את העילה . נשים לב שהברייתא מציי]לא, א[ "מפטירין והיה מדי חדש בחדשו

פתיחתה של  .לרוב אנו קוראים להפטרות על שם פתיחתן. הלקריאת ההפטרה ולא את תחילת

אך התלמוד איננו מציין את פתיחת ההפטרה אלא את הפסוק שבסופו,  ,הפטרה זו היא "השמים כסאי"

, שהם גם פטרההבמכיוון שזה הפסוק שמהווה את הסיבה לבחירתה. וכך נאמר בפסוקים האחרונים 

 :כד[-]סו, כג ישעיהו הפסוקים האחרונים שבספר

ר ה': )כ ֲחֹות ְלָפנַׁי ָאמַׁ ּתֹו ָיבֹוא ָכל ָבָשר ְלִהְׁשּתַׁ בַׁ ָבת ְבׁשַׁ י ׁשַׁ י ֹחֶדׁש ְבָחְדׁשֹו ּוִמדֵּ ד( )כג( ְוָהָיה ִמדֵּ

ְעָּתם ֹלא ָתמּות ְוִאָשם ֹלא ִתְכֶבה ְוהָ  ֹפְׁשִעים ִבי ִכי תֹולַׁ י ָהֲאָנִׁשים הַׁ ָראֹון ְוָיְצאּו ְוָראּו ְבִפְגרֵּ יּו דֵּ

 ְלָכל ָבָשר:

שלפניו "והיה מדי חדש ור בדבר טוב חוזרים שוב על הפסוק מהאחרון מסיים בפורענות, וכדי לגהפסוק 

 , כך שהוא זה שמסיים בפועל את ההפטרה. בחדשו"

 מנהגי ההפטרה

ֹּה ָאַמר : "מתחילים בפרק ס"ו בפסוק א'ש ישנו קונצנזוס גי הקהילות השונות,הנלגבי מ ַמיִם כ ה' ַהשָּׁ

י ֵאי זֶה ַביִת ֲאֶשר ִתְבנּו  ֹּם ַרְגלָּׁ ָאֶרץ ֲהד ִתיִכְסִאי וְהָּׁ קֹום ְמנּוחָּׁ קא שם . ההתחלה היא דוו"ִלי וְֵאי זֶה מָּׁ

לעשרים ואחת  לא ניתן לקצרהש עשרים וארבעה פסוקים. זאת מכיוון למרות שנוצרת הפטרה בת

 -לענות על שני השיקולים  כדילכן . א אמצע עניןשהו מכיוון שלא ניתן להתחיל מפסוק ג' פסוקים,

יש להתחיל בפסוק א'. יוצא  -לא להתחיל באמצע עניין שפסוקים ועשרים ואחד ההפטרה תהיה בת ש

קים הראשונים בכל מהרגיל. זה כנראה השיקול שהוביל את הפוס שישנה הפטרה קצת יותר ארוכה

 הרשימות של ההפטרות, שמזכירים שזאת הפתיחה. 

 ניתן לומר מתחילים את ההפטרה בפסוק ה'.בה מרות זאת מצאנו קהילה אחת, קהילת ג'רבה, של

מתחילים בענין  , אך למרות זאתפסוקים 20פסוקים, והם קוראים  21הם לא קיבלו את השיקול של ש

 עשרים ואחדכך נוצרים בהמנהג הזה מבוסס על החזרה על הפסוק האחרון, וש ניתן לומר חדש. אולי

 קים. פסו

ס"ו פרק הקדום בחלקו, אין קוראים כלל את מנהג רומניה, שהוא מנהג ארץ ישראל לפי ש נציין

בישעיהו, אלא קוראים בפרק מ"ו ביחזקאל, שגם הוא עוסק בענייני ראש חודש. מדובר שם על 

ֵצר ַהְפנִיִמית "הקרבנות שיש להביא בראש חודש:  ֹּנָּׁי ה' ַשַער ֶהחָּׁ ֹּה ָאַמר ֲאד גּור כ ִדים יְִהיֶה סָּׁ ֹּנֶה קָּׁ ַהפ

תֵ  ת יִפָּׁ ֵתחַ ֵשֶשת יְֵמי ַהַמֲעֶשה ּוְביֹום ַהַשבָּׁ ֶֹּדש יִפָּׁ אחר כך ישנו תיאור של קרבן ראש  .[]א" ַח ּוְביֹום ַהח

ר ְתִמיִמם וְֵשֶשת ְכבָּׁ חודש: " קָּׁ ֶֹּדש ַפר ֶבן בָּׁ הו הפרק שקוראים לפי ז .]ו[" ִשם וַָּׁאיִל ְתִמיִמם יְִהיּוּוְביֹום ַהח

. התלמוד שלנו משקף את הלכה ז' פרק י"ז הוא במסכת סופרים מנהג רומניה, והמקור הספרותי לכך

 בארץ ישראלולכן הוא מציין לישעיהו ס"ו כהפטרת שבת ראש חדש.  המנהג שכנראה נהג בבבל,

נהג רומניה שתמר במסכת סופרים ובמהזה מנהג ייתכן שנהגו להפטיר ביחזקאל, ו לעומת זאת

 העתיק. 
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 ראש חדש במקרא 

ביחס לראש חודש במקרא. נתחיל מהתורה, שם מוזכרים קרבנות המוספים בפרשת פנחס.  נדון כעת

שני פרים, איל אחד ושבעה כבשים. קרבן המוסף הזה הוא  -ודש יש מוסף חלראש גם אנו רואים ששם 

 .בלבד של שבת שהוא שני כבשיםגם המוסף של פסח ושבועות, והוא הרבה מעל לקרבן המוסף 

ּוְביֹום יש לתקוע בחצוצרות על הקרבנות: "בפרשת בהעלותך שבראשי חדשים  מעבר לזאת נאמר

ֹֹּלֵתיֶכם וְַעל זְִבֵחי ַשְלֵמיֶכם ֹּת ַעל ע ְֹּצר ְדֵשיֶכם ּוְתַקְעֶתם ַבֲחצ אֵשי חָּׁ  . ]במדבר י, י[ "ִשְמַחְתֶכם ּוְבמֹוֲעֵדיֶכם ּוְברָּׁ

למה שמוכר לנו בתורה, אך אנו  ומעבר א מעלונביאים הכלל אומרים שמעמדו של ראש חודש ב בדרך

 רואים שכבר בתורה ראש חודש מוצמד למועדים, הן מצד המוסף והן מצד התקיעה בחצוצרות. 

 לאלישע להחיות את בנה, וכך שואל אותה בעלההולכת בנוגע לנביאים, במלכים ב' פרק ד' השונמית 

ֶֹּדש : "לכך שבנו מת שלא מודע יו ַהּיֹום ֹלא ח ֶֹּלֶכת ֵאלָּׁ נהגו ". משמע שבראש חודש וְֹלא ַשבָּׁתַמּדּוַע ַאְת ה

או דברי תורה. פה אנו רואים  שעשו זאת כדי לשמוע נבואה לגבי הסיבה, ניתן לשער. ללכת אל הנביא

יָּׁה ִמֵּדיבהפטרה שלנו: " החודש מוצמד דווקא לשבת, כמו שנאמר גםש ְדשֹו ּוִמֵּדי ַשבָּׁת  וְהָּׁ ֶֹּדש ְבחָּׁ ח

ר לְ  שָּׁ נַי ָאַמר ה'ְבַשַבתֹו יָּׁבֹוא כָּׁל בָּׁ ים דשי חשבראש פסוק זה. עוד משמע ב]ישעיהו סו, כג[ "ִהְשַתֲחֹות ְלפָּׁ

ניתן לשער . עשו שם, אך פה נאמר שהשתחוו לפני ה'. לא ברור מה בדיוק נהגו להתאסף במקדש

ובראשי חודשים התאספו לתפילות  סת בתקופת המקדש, הגיוני שבשבתותא היו בתי כנשלשמכיוון 

 ציבור. 

 :יד[-]יב הויעפרק א' בישהזה מ רעיוןניתן להוכיח עוד את ה

ת ָׁשְוא  ָרי: )יג( ֹלא תֹוִסיפּו ָהִביא ִמְנחַׁ ׁש ֹזאת ִמֶיְדֶכם ְרֹמס ֲחצֵּ ָראֹות ָפָני ִמי ִבקֵּ )יב( ִכי ָתֹבאּו לֵּ

יֶכם ְקֹטֶרת ּתֹועֵּ  יֶכם ּומֹוֲעדֵּ ֲעָצָרה: )יד( ָחְדׁשֵּ ל ָאֶון וַׁ ָבת ְקֹרא ִמְקָרא ֹלא אּוכַׁ ָבה ִהיא ִלי ֹחֶדׁש ְוׁשַׁ

יִתי ְנשֹא:  ח ִנְלאֵּ י ָלֹטרַׁ  ָשְנָאה נְַׁפִׁשי ָהיּו ָעלַׁ

"עצרה". פה אנו רואים ביטוי מקביל לביטוי זה פירושו להיאסף, כמו שאנו רואים ש "לקרא מקרא"

מקדש. היו באסיפה ושבת העם היה קורא מקרא ועושה עצרה, וכנראה שהכוונה היא לשבחודש  

היו באים  שם אנו רואים שהעם והנשיא ביחזקאל,מפרק מ"ו קרבנות, וכך עולה גם מרבים אז בהבאת 

 להקריב קרבנות מיוחדים. למקדש בראשי חודשים 

כ', שזו הפטרת מחר חודש, רואים שבראש חודש ישנה סעודה  בפרק בנוסף לכל זה, בשמואל א'

חגיגית בבית שאול. באותו פרק נראה שהסעודה הזו הייתה מלווה באכילת שלמים, כיוון ששאול שואל 

 האם דוד הוא טמא. לכן מתקבל על הדעת שאכלו שם קרבנות, ולכן דוד הטמא לא יכול היה להשתתף. 

ֹּל נְִשַאל ִמֶמנִי " את ציווי דוד ליהונתן:באותו פרק אנו רואים כמו כן,  ֹּד יְִפְקֵדנִי ָאִביָך וְָאַמְרתָּׁ נְִשא ק ִאם פָּׁ

רּוץ ֵבית ֶלֶחם ִעירֹו ִכי ֶזַבח ַהּיָּׁ  וִד לָּׁ הדָּׁ חָּׁ ל ַהִמְשפָּׁ ם ְלכָּׁ "זבח הימים" כוונתו במובן של זבח אותו  .]ו[ "ִמים שָּׁ

, שזו בעצם סעודה שנעשתה במשכן. את אותו שנתיזבח  לעשות נהגו משפחותבתקופה זו  .של שנה

ה : "שמואל אצל אלקנהספר פרק א' ברואים ב הדבר אנו ִאיש ַההּוא ֵמִעירֹו ִמּיִָּׁמים יִָּׁמימָּׁ ה הָּׁ לָּׁ וְעָּׁ

אֹות ְבִשֹלה ַֹּח ַלה' ְצבָּׁ . את הזבח הזה לא כולם עשו באותו תאריך, אלא נראה שכל ]ג[" ְלִהְשַתֲחֹות וְִלְזב

. אך בדרך כלל ראש חודש שימש הזדמנות למשפחות לקבוע למשפחתו מיוחדשבתאריך אחד עשה 

 תאריך לזבח הימים. 

 :ו[-]ח, ד נראה מקור נוסף בספר עמוס

ֹחֶדׁש  י יֲַׁעֹבר הַׁ אֹמר ָמתַׁ י ָאֶרץ: )ה( לֵּ ְׁשִבית ענוי ֲעִניֵּ ֹשֲאִפים ֶאְביֹון ְולַׁ )ד( ִׁשְמעּו ֹזאת הַׁ

ת ֹמאְזנֵּי ִמְרָמה: )ו( ְונְַׁׁשִביָרה ֶשֶבר  ּוֵּ ְגִדיל ֶׁשֶקל ּוְלעַׁ יָפה ּוְלהַׁ ְקִטין אֵּ ָבת ְוִנְפְּתָחה ָבר ְלהַׁ שַׁ ְוהַׁ

ר נְַׁׁשִביר: ל בַׁ פַׁ ֲעבּור נֲַׁעָלִים ּומַׁ ִלים ְוֶאְביֹון בַׁ ֶכֶסף דַׁ  ִלְקנֹות בַׁ

מסחר ביום בעוסקים הנביא מוכיח אנשים שמאוד מקפידים על מצוות שבין אדם למקום, ולכן הם לא 

כיוון שאז יוכלו לרמות את  ,לסחוררגע שיוכלו שאסור לעשות זאת. אך אין להם סבלנות והם מצפים ל
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ֶֹּדש מתאר את הציפיה של הרמאים: " נים ולהרוויח מהם כמה פרוטות. הנביאהאביו ֹּר ַהח ַתי יֲַעב מָּׁ

ה  מדים שבראש חדש החנויות היו יא אנו למדברי הנב". הכוונה פה היא לראש חדש, וֶשֶברוְנְַשִבירָּׁ

 סגורות ולא עסקו אפילו במשא ומתן. זה דבר מאוד מפתיע. 

קֹום ֲאֶשר נְִסתַ שמואל א' פרק כ', שם דוד אומר: "רמז לזה נמצא ב אתָּׁ ֶאל ַהמָּׁ ם ְבּיֹום ַהַמֲעשֶ ּובָּׁ  "הְרתָּׁ שָּׁ

דש, בניגוד לראש חודש שאין בו חו ראש יש מפרשים שהכוונה היא שיום המעשה הוא ערב. ]יט[

 מעשה. אם זה הפירוש הנכון, זה מקור נוסף שממנו ניכר שראש חודש הוא יום של ביטול מלאכה.

 

, אך מעמדו של בראש חדש הללו לא נשמרו, אמנם נאמר שנשים נוהגות בביטול מלאכה מנהגיםה

ים שציינו בנוגע כמה דברחורבן המקדש, שהרי כבמידה רבה. אולי בין השאר בגלל  ראש חודש פג

ראש חודש  ,קרבן מוסףלא היה מקדש וממילא כאשר קשורים דווקא לקרבנות.  לראש חודש במקרא

בתקופת המקרא ראש חדש היה הרבה יותר ממה שהוא היום. ש אנו רואים ירד ממעמדו. על כל פנים

א דומה יותר לשבתות, פעמים בשנה הו שנים עשרמצד חזרתו  -הוא היה מעין חיבור בין שבת למועד 

 אך מצד אופיו הוא דומה יותר למועדים. ובאמת אנו מוצאים קשר לשני הדברים.

משהו מזה נוצר בתפילות שלנו, שהרי אנו חולצים את התפילין בזמן מוסף של ראש חודש. זאת מכיוון 

 ., שבו כמובן לא מניחים תפיליןשבמוסף אנו נוהגים כאילו ראש חודש זה יום טוב

 הנחמה שבהפטרה

הפטרה של אחת משבע שבתות הנחמה? ב קורה אם הפטרת ראש חודש מתנגשת מה -נשאל שאלה 

עניה  -כאשר ישנה התנגשות בין הפטרת פרשת ראה  דבר כזה יכול לקרות רק בראש חודש אלול,

 . השאלה היא האם לקרוא את עניה סערה או את השמים כסאי.לבין הפטרת ראש חדש אלול סערה

מה קורה אם שבת ראש חודש מתנגשת עם ארבע   -י לענות על השאלה הזו נשאל שאלה אחרת כד

שהרי היא תדירה  פרשיות. לכאורה לפי השיקול של תדיר ושאינו תדיר הפטרת ראש חודש גוברת,

רק במקרה שהשאלה היא מה להקדים שייך  הפוך. תדיר קודםיותר. אך הכלל ההלכתי הוא דווקא 

אם נקרא רק הפטרה אחת, התדיר נסוג מפני הנדיר. שהרי אם לא נקרא את הנדיר ומה לאחר. אך 

יותר הוא יתבטל לגמרי, ואילו את התדיר ניתן לקרוא בהזדמנות אחרת. כך כתבו התוספות בפרק שני 

 .]כג, ב ד"ה הדר פשטה[ במסכת שבת

הפטרה של עניה סערה, יוצא שצריך לקרוא דווקא את הכעת נחזור לשבע נחמתות. לפי דברינו לעיל 

עיקר השאלה היא בנוגע למעמדם של שבע הנחמות. אם זו ש אך האמת היא כדי שהיא לא תתבטל.

הפטרה רגילה היה צריך לבטל אותה, כמו שמבטלים את ההפטרה של כל שבת מפני הפטרת ראש 

ת ראש הן דוחות את הפטרת שב -חודש. אך אם יש להם מעמד מיוחד, והם נחשבות חשובות יותר 

 .בסימן תכ"ה נחלקו המחבר והרמ"א בשאלה זוחודש. 

הפטרת שבת  כדי לעמוד על המחלוקת, נברר את המעמד ההלכתי של שתי ההפטרות. מקורה של

ז' דנחמתא בפסיקתא. דיברנו על כך אילו מקורן של בתלמוד במסכת מגילה, ו הואראש חודש 

אך למעשה לא נהגו זאת בבבל, והתלמוד לא קדום,  יישראל-המנהג של ז' דנחמתא הוא מנהג ארץש

מזכיר זאת. למעשה עד ימי הביניים לא קראו כך כלל. הרמב"ם ברשימת ההפטרות מביא לספר 

פטרה דברים הפטרות אחרות לגמרי שנהגו בבבל ובספרד עד שלב מסויים, כאשר לכל פרשה יש ה

דפורענותא וא בשבתות הללו ג' התפשט המנהג לקר לפי עניינה. רק שהרמב"ם מזכיר שבזמן האחרון

ות מנהג ארץ פלמרות שההפטרות משקוז' דנחמתא, והרמב"ם מביא גם אותם כמנהג מאוחר. לכן 

 חדרו לקהילות רק בימי הביניים.  ישראלי, הן

 -סיבות. ראשית היא קשורה לסיום הקריאה  שתילפי זה היה צריך להעדיף את שבת ראש חודש מ

הוא  אלאלא פוסק כך, ת ההפטרה שנזכרת בתלמוד. אך למעשה המחבר מוספי ראש חודש. שנית זא

בבית על המרדכי, ובעיקר על האבודרהם. הוא נסמך ש זאת מכיווןמפטירים בעניה סערה. פוסק ש
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האבודרהם וכך כותב שהאבודרהם היה מומחה בכך, ולכן הוא סומך עליו בדברים אלו.  יוסף הוא כותב

 :וההפטרות[]סדר הפרשיות  בספרו

ודע שיש מאלו ההפטרות שמתחלפות לפעמים בהפטרות אחרות כגון אם חל ראש חודש 

אחרות בשבת או ביום ראשון. אבל הפטרות דש"ח נו"ע אר"ק שד"ש אינן מתחלפות ב

 לם.לעו

, אך בכל זאת מדוע הן אינן מתחלפותההפטרות שהוא מונה הם אלו שנמנו בפסיקתא. הוא לא מנמק 

 ולך אחריו מכיוון שהוא היה מומחה. הבית יוסף ה

וכך אכן נוהגים  -שמים כסאי, ושכך מנהג האשכנזים כותב שיש לקרוא את הו חולק אך הרמ"א

על להוסיפה יש  . אך מעיר המשנה ברורה, שכדי לא להפסיד את אחת מהנחמות,כיום האשכנזים

הקודמת בספר ישעיהו, ולכן תצא. באופן עקרוני בפרשת כי תצא קוראים את הנבואה -הפטרת כי

"עניה קוראים בפרשת כי תצא את ההפטרה שלפני  בשנה שחל ראש חדש אלול בשבת ראה, כאשר

עם ההפטרה של כי תצא מחברים את הפטרת ראה  כלומר, .הזו , משלימים את ההפטרהסערה"

 בכך יוצאים גם ידי חובת האבודרהם. ו שכתובות יחד

זה פרק נחמה  "השמים כסאי"שכנזי, והוא כותב שגם הג האשנה ברורה מביא טעם אחר למנהמ

, ובקריאת ההפטרה הזו אין חריגה "השמים כסאי"ל "עניה סערה"מנחמות ישעיהו, ולכן אין סתירה בין 

 ממנהג ז' הנחמות. 

 הגאולה כלידה

 רת פורענות, אך ישטבסך הכל זו גם הפ "השמים כסאי".היכן הנחמה בהפטרת  כעת יש לברר ,ובכן

 :יד[-]סו, ז גם קטע שהוא הפטרת נחמה

ֶלה  ע ָכֹזאת ִמי ָרָאה ָכאֵּ ֶבל ָלּה ְוִהְמִליָטה ָזָכר: )ח( ִמי ָׁשמַׁ )ז( ְבֶטֶרם ָּתִחיל ָיָלָדה ְבֶטֶרם ָיבֹוא חֵּ

ם ָיְלָדה ִציֹון ֶאת  ם ֶאָחת ִכי ָחָלה ּגַׁ עַׁ ד ּגֹוי פַׁ ל ֶאֶרץ ְביֹום ֶאָחד ִאם ִיָּולֵּ ֲאִני ֲהיּוחַׁ ָבֶניָה: )ט( הַׁ

ם  ר ֱאֹלָהִיְך: )י( ִשְמחּו ֶאת ְירּוָׁשלִַׁ ְרִּתי ָאמַׁ ּמֹוִליד ְוָעצַׁ ר ה' ִאם ֲאִני הַׁ ְׁשִביר ְוֹלא אֹוִליד ֹיאמַׁ אַׁ

עְ  ן ִּתיְנקּו ּוְשבַׁ עַׁ ְבִלים ָעֶליָה: )יא( ְלמַׁ ִּמְתאַׁ ֶּתם ְוִגילּו ָבּה ָכל ֹאֲהֶביָה ִשישּו ִאָּתּה ָמשֹוש ָכל הַׁ

נְַׁגֶתם ִמִזיז ְכבֹוָדּה: ן ָּתֹמּצּו ְוִהְתעַׁ עַׁ ְנֻחֶמיָה ְלמַׁ  ִמֹשד ּתַׁ

ד  ל צַׁ ף ְכבֹוד ּגֹוִים ִוינְַׁקֶּתם עַׁ ל ׁשֹוטֵּ ֶליָה ְכָנָהר ָׁשלֹום ּוְכנַׁחַׁ ר ה' ִהְנִני ֹנֶטה אֵּ )יב( ִכי ֹכה ָאמַׁ

ִים ְּתָׁשֳעָׁשעּו: )יג( ְכִאי ל ִבְרכַׁ אּו ְועַׁ ם ִּתָנשֵּ ן ָאֹנִכי ֲאנֶַׁחְמֶכם ּוִבירּוָׁשלִַׁ ׁש ֲאֶׁשר ִאּמֹו ְּתנֲַׁחֶמנּו כֵּ

ם  ְחָנה ְונֹוְדָעה יַׁד ה' ֶאת ֲעָבָדיו ְוָזעַׁ ֶדֶׁשא ִתְפרַׁ יֶכם כַׁ ְצמֹותֵּ ְּתנָֻחמּו: )יד( ּוְרִאיֶתם ְוָשש ִלְבֶכם ְועַׁ

 ֶאת ֹאְיָביו:

טע הזה, שהוא שייך לאופי הנחמות דווקא בק פסוקי נחמה, אך אנו נדוןעוד  נםגם בסוף ההפטרה יש

מוי של ציון לאשה של כמה מההפטרות של ז' דנחמתא מצד הדימוי של ציון לאשה. הפעם מדובר בדי

סתם לידה, אלא זו  עם ישראל. הגאולה מדומה פה ללידה. אך זו לא שיולדת את בניה, שהם בעצם

 מלווה בחבלי לידה או בחיל.  לידה חלקה שאינה

משמעו רעדה. היולדת  'חיל' .י לידה'חבל' המשמעות שלומה  'חיל' המשמעות שלת נברר מה ראשי

הם הצירים, שזה  ' לעומת זאתחבלי הלידה'בשעת הלידה רועדת מרוב מאמץ ומרוב ייסורים. 

 התכווצות כואבת מאוד שהיולדת עוברת בטרם הוולד יוצא מקרבה. 

דבר משמח, אך  זה לידה בתודעתנואמנם סמל לצרה.  כתוצאה מכך, הרבה פעמים בתנ"ך הלידה היא

 שחווה היולדת במשך הלידה. הצער והייסורים ים הלידה היא משל לייסורים וצרות, בגללהרבה פעמ

 : יז[-, טז]כונאמר בספר ישעיהו  לדוגמה כך



 סוכם ע"י תלמידים -הפטרות 

          5                    מעלה אדומים  -כל הזכויות שמורות לישיבת ברכת משה 

ְקִר  ׁש מּוָסְרָך ָלמֹו: )יז( ְכמֹו ָהָרה ּתַׁ חַׁ ר ְפָקדּוָך ָצקּון לַׁ ּצַׁ ק )טז( ה' בַׁ יב ָלֶלֶדת ָּתִחיל ִּתְזעַׁ

ן ָהִיינּו ִמָפֶניָך ה':  ֲחָבֶליָה כֵּ  בַׁ

גע של אשה הרה שמגיע ר התגובה של ישראל היא כמושה' מייסר את עם ישראל, ו ר על כךמדובכאן 

כאשר ש הנביא אומר זועקת בכל פעם שאוחזים אותה צירים.כגם ו לידתה. היא מתוארת כאן כרועדת,

 אנו כמו אותה אשה הרה. ה' מייסר אותנו

ה " כן בפרק ל"ז בישעיהו מסופר על דברי חזקיהו לישעיהו:כמו  ֹּה ָאַמר ִחזְִקּיָּׁהּו יֹום צָּׁרָּׁ יו כ ֹּאְמרּו ֵאלָּׁ וַּי

נִים ַעד אּו בָּׁ ה ּונְָאצָּׁה ַהּיֹום ַהֶזה ִכי בָּׁ ה וְתֹוֵכחָּׁ ַֹּח ַאיִן ְלֵלדָּׁ משמעו כסא  'משבר'אצל חז"ל . ]ג[ "ַמְשֵבר וְכ

לפי זה כוונת חזקיהו  זה כנראה הנקודה שבה בוקע הוולד לאוויר העולם. 'משבר'במקרא לדת, אך היו

שהבנים הגיעו אל פתח היציאה לעולם, וליולדת אין כח ללדת אותם. היולדת צריכה הרבה כח כדי  היא

להוציא חזקיהו אומר שהגענו לנקודת היציאה, ואין לאם כח ללדת, והלידה כרוכה במאמץ גדול שלה. 

 את הבנים לאוויר העולם. זה דימוי ליום צרה.

ולזעקה ומשבר. אבל צריך לציין שכל הלידות,  ,דימוי לצרה גדולה מהווה גםאם כן אנו רואים שלידה 

אם הם עוברות בשלום, מסתיימות בשמחה ובהקלה. עוברת הלידה, והאשה משתחררת מהכאבים, 

תמיד רומז לכך שאחרי הקושי יבוא  צרה כלידה יאור שלהת אם כן, ובנוסף באו חיים חדשים לעולם.

 משהו גדול וחיובי. 

 

שהיא אמנם אומרת שהגאולה תהיה לידה, אך היא נשוב כעת לנבואה שלנו. המיוחד בנבואה זו הוא 

ה ְבֶטֶרם יָּׁבֹותהיה לידה חלקה ללא כאבים: " דָּׁ ִחיל יָּׁלָּׁ ה זָּׁכָּׁרְבֶטֶרם תָּׁ ּה וְִהְמִליטָּׁ . הלידה ]ז[ "א ֵחֶבל לָּׁ

שהיא משל לגאולה, תבוא ללא חבלים וללא חיל. יש נשים שזוכות ללידה כזאת, אך היא מאוד 

 יש שאמרו מסוכנת. זאת מכיוון שהצירים והחבלים מזהירים את האשה שהיא צריכה להתכונן ללידה.

שיש לבחון מה  , מכיוון שהוא מודיע לאדםהוא חסד שעשה הקב"ה עם האדם יכללבאופן כאב שה

 הבעיה. גם הלידה זקוקה להתראה של צירים, ואם אין התראה עלולה להיות סכנה.

ה ַאְרֶבה ִעְצבֹונְֵך וְהֵ בפרשת בראשית נאמר: " ה ָאַמר ַהְרבָּׁ ִאשָּׁ נִיםֶאל הָּׁ ֹּנְֵך ְבֶעֶצב ֵתְלִדי בָּׁ באו . ]ג, טז[ "ר

. ולכן לגבי נשים ]שמות רבה א[ מר בגזר דינהכלו -חז"ל ואמרו שנשים צדקניות לא היו בפתקה של חוה 

צדקנית ולכן . והנה ציון במקרה שלנו היא אשה לא חלה "בעצב תלדי בנים"צדקניות הגזירה של 

 לא כאבים ומאמץ. הילדה היא פתאומית ול

ָאה כֵָּׁאֶלהִמי שָּׁ ממשיך הנביא: " ֹּאת ִמי רָּׁ  -דבר כזה ר הנביא אכן מכילגבי לידה ללא כאבים, . ]ח[ "ַמע כָּׁז

התמיהה של הנביא איננה  . לכן, כמו שאמרנו לעילללדת בלי חבלים וצירים הוא מצוידבר מכיוון ש

ד על אשה שיולדת בפתע פתאום, אלא הכונה היא דווקא לנמשל: " מוסבת ִאם יִּוֵָּׁלד ֲהיּוַחל ֶאֶרץ ְביֹום ֶאחָּׁ

ת היה בבת אחת? גאולת עם ישראל וארץ ישראל יכמו  ". האם ייתכן שתהליך היסטורי גדולּגֹוי ַפַעם ֶאחָּׁ

 מי שמע ומי ראה דברים כאלה?

גם שם היה עם שנולד בלילה אחד. אבל ו יציאת מצרים, -האמת היא שיש לנו בתנ"ך דבר דומה לזה 

פה מבטיח הנביא גאולה כבים, מלאי לבטים וקשיים. רים ומובדרך כלל דברים כאלו הם תהליכים ארוכ

גאולה שנעשית בבת אחת ל זכינודבר שמעורר תמיהה. ובאמת גם אנו לא  מהירה וקלה, וזה

מלאה ו לא זכינו, אלא אנו יודעים שהגאולה היא ארוכה ומתמשכת,ובמהירות ללא כאבים. לא רק שאנו 

לא הירות עצומה ולמיכולה להיות גאולה בפעם אחת ב -ייסורים. אך הנביא מדבר על אפשרות אחרת 

 אך אנו לא זכינו לה.כאבים. זו אפשרות, 

. )יבוא ולא אראה אותו( אמר עולא: ייתי ולא איחמיניה" :לא האמינו כל כך באפשרות הזאתגם חז"ל 

כי דאיתיב בטולא ייתי, ואזרב יוסף חולק ואומר: ". ]סנהדרין צח, ב[" כן אמר ]רבה[: ייתי ולא איחמיניהו

. עולא שאמר כך ידע שהגאולה תהיה (")יבוא, ואזכה לשבת בצל של גללי חמורו דכופיתא דחמריה

 .לעמוד בכך, לכן העדיף שלא לראות זאת קשה מאוד, וידע שלא יהיה לו כח
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ַצְרִתי אך הנחמה לא הסתיימה בתיאור של הלידה: " ֹּאַמר ה' ִאם ֲאנִי ַהמֹוִליד וְעָּׁ ַהֲאנִי ַאְשִביר וְֹלא אֹוִליד י

יְִך שאומרים שהגאולה תימשך ואולי לא ייצא מזה כלום, אומר הקב"ה: . כנגד המפקפקים ]ט[ "ָאַמר ֱאֹלהָּׁ

 ם לתינוק שיגיע עד משבר. הכוונה היא שהוא שגר"האני אשביר ולא אוליד"? פה הקב"ה מדבר כמיילד

את התהליך ויוציא את התינוק לאוויר העולם. לא יעלה על הדעת שהקב"ה יתחיל את התהליך  יסיים -

 בחציהמוליד פה זה לא אותו דבר כמו שהיה  -"אם אני המוליד ועצרתי" ויעזוב את ציון באמצע. 

 אחד אותו הוא"ה שהקבלכן הכוונה היא   ".אשביר"מקביל ל "המוליד"שהרי פה  ,הפסוק של הראשון

לא  ת בת ציון להרות והוא האב המוליד, ולכן הואהוא זה שהביא אהקב"ה אומר שלהרות.  שגרם לציון

שיעצור את הלידה. הרי אלו הבנים שלו! הוא זה שרוצה ביציאת הבנים לאוויר העולם הן  יהיה זה

 המשביר.  -האב, והן מבחינת הביצוע  -מבחינת המוליד 

 :יא[-]י הקב"ה פונה לבנים עצמם בהמשך

ם ְוִגילּו ָבּה ָכל ֹאֲהֶביָה ִשישּו ִאָּתּה ָמשֹוש ָכל הַׁ  ְבִלים ָעֶליָה: )יא( )י( ִשְמחּו ֶאת ְירּוָׁשלִַׁ ִּמְתאַׁ

נְַׁגֶתם ִמִזיז ְכבֹוָדּה: ן ָּתֹמּצּו ְוִהְתעַׁ עַׁ ְנֻחֶמיָה ְלמַׁ ְעֶּתם ִמֹשד ּתַׁ ן ִּתיְנקּו ּוְשבַׁ עַׁ  ְלמַׁ

עם ירושלים. אם הדימוי של עם ישראל הוא כבנים של ציון, אזי המשך הדימוי הוא  זו קריאה לשמוח

 עות שלממשנוק בוכה היא מניקה אותו, וזה הרוצה לנחם תיאמא  שציון מניקה את בניה. כאשר

ֹּה יון מניקה את בניה בא לה מהגויים: "חלב שצהשהנביא אומר  בהמשך ."שד תנחומיה" הביטוי ִכי כ

לֹום ּוְכנַַחל שֹוֵטף ְכבֹוד ּגֹויִם וִינְַקֶתם ַעל ַצד ִתנֵָּׁשאּו  ר שָּׁ ֶֹּטה ֵאֶליהָּׁ ְכנָּׁהָּׁ עּווְ ָאַמר ה' ִהנְנִי נ ֳעשָּׁ " ַעל ִבְרַכיִם ְתשָּׁ

 את בניה. מניקה ממנו ציון יהיה החלב ש , הואהעושר שהגוים יעשירו את ציוןהכוונה היא ש .]יב[

ִֹּכי ֲאנֶַחמְ : "דבר משונה נויש בהמשך מּוְכִאיש ֲאֶשר ִאמֹו ְתנֲַחֶמנּו ֵכן ָאנ ַלִם ְתנֻחָּׁ  . לכאורה]יג[" ֶכם ּוִבירּושָּׁ

לכן יש לפרש . דבר זה מוזר, שהרי לפני כן הוא היה האבא בדימוי. הקב"ה מדומה לאמאבפסק זה 

. כאשר את עם ישראל כשם שאמו של איש תנחמהו, כן הקב"ה יגרום לכך שציון תנחםששהכוונה היא 

כך עם או על ידי זה שהיא משחקת איתו. הנביא אומר ש לילד כואב, האם מנחמת אותו על ידי הנקה

 וחם על ידי ציון אמו. ישראל ינ

 ההתפתחות בנבואות הנחמה של ישעיהו

בנבואות הנחמה של ישעיהו, החל מפרק מ"ט, מתחיל לתפוס מקום הדימוי של איש ואשה ביחס של 

ישעיהו קיימת התפתחות מכוונת של  צים לטעון שבתוך נבואות הנחמה שלעם ישראל והקב"ה. אנו רו

 פעמים, ונראה שהוא עובר שלבים של התקדמות. הדימוי הזה. הדימוי הזה מופיע כמה

נתפסת כתיאור היחסים בין כנסת ישראל לקב"ה ה זו מגילנתחיל דווקא ממגילת שיר השירים. 

משברים ונקודות  חיזורים. זו מגילת החיזור, שיש בהבאליגוריה. מערכת היחסים שם היא בשלב של 

ת יחסי החיזור כמשל ליחסים בין כנסת א תשפל, כדרכם של אוהבים. מגילת שיר השירים מתאר

 ישראל והקב"ה. 

נבואות הנחמה של ישעיהו מתייחסות כולם לעם שנמצא בגלות, והנבואות מכוונת להבטיח לעם הזה 

בעושר ובשגשוג. למסגרת הזו בא ישעיהו ומדמה את  נהחזרה לארץ ובניי. הגאולה כוללת גאולה

כיחס של בעל אשה וילדים. הדימוי הזה מתאים לשלב  ם בין הקב"ה לעם ישראל וארץ ישראלהיחסי

 . , שזה שלב שבא הרבה אחרי מה שמתואר בשיר השיריםמחזיר גרושתואדם ששל 

של ציון כאשה. כך  כעת נעבור ממקום למקום, ונראה איזה גוונים הנביא מצילח להעניק לדימוי הזה

ֹּאֶמר ִצּיֹון עֲ ": נאמר בפרק מ"ט ֹּנָּׁ וַת נִיזַָּׁבנִי ה' וַאד ציון פה מדומה לאשה שנזנחה על ידי  .]יד[" י ְשֵכחָּׁ

 :יח[-]טו דבריה אינם נכוניםוהיא מתלוננת על מצבה. הנביא מנחם אותה ש וילדיה, בעלה
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ל  ן עַׁ ְך: )טז( הֵּ ְחָנה ְוָאֹנִכי ֹלא ֶאְׁשָכחֵּ ֶלה ִתְׁשכַׁ ם אֵּ ם ֶבן ִבְטָנּה ּגַׁ חֵּ רַׁ ח ִאָשה עּוָלּה מֵּ )טו( ֲהִתְׁשכַׁ

אּו: )יח( ְש  ְך יֵּצֵּ ִיְך ִמּמֵּ ֲחִרבַׁ ִיְך ּומַׁ ִיְך ֶנְגִדי ָּתִמיד: )יז( ִמֲהרּו ָבָנִיְך ְמָהְרסַׁ ֹקִתיְך חֹוֹמתַׁ ִים חַׁ פַׁ ִאי כַׁ

ְשִרים כַׁ  י ָאִני ְנֻאם ה' ִכי ֻכָלם ָכֲעִדי ִתְלָבִׁשי ּוְתקַׁ ינִַׁיְך ּוְרִאי ֻכָלם ִנְקְבצּו ָבאּו ָלְך חַׁ ָלה:ָסִביב עֵּ  כַׁ

גבר שמקעקע את השם של אשתו על כפיו כדי לזכור אותה, כך כלומר, כ -"הן על כפים חקותיך" 

וחה ייפסק. נשים לב שהילדים כאשה זנ של ציון הקב"ה לא ישכח את ישראל. הקב"ה מבטיח שמצבה

, אהושהיא תמיד הייתה נ שהרי חדשה, הופכים להיות תכשיטים לכלה. זאת לא באמת כלה השבים

 כמו תכשיטים של כלה.  םהיא תעשה אות ,כאשר הם יחזרוכוונת הנביא היא שאלא שנטשו אותה. 

 :כא[-]יטממשיך הנביא 

ְלָעִיְך: )כ( עֹוד  ב ְוָרֲחקּו ְמבַׁ ְצִרי ִמיֹוׁשֵּ ָּתה ּתֵּ יְך ִכי עַׁ ִיְך ְוֶאֶרץ ֲהִרֻסתֵּ ִיְך ְוֹׁשְמֹמתַׁ )יט( ִכי ָחְרֹבתַׁ

ד ִלי ֶאת ֹיאְמרּו ְבָאְזנִַׁיְך בְ  ְך ִמי ָילַׁ ְרְּת ִבְלָבבֵּ ָבה: )כא( ְוָאמַׁ ׁשֵּ ָּמקֹום ְּגָׁשה ִלי ְואֵּ ר ִלי הַׁ נֵּי ִׁשֻכָלִיְך צַׁ

ם: יֹפה הֵּ ֶלה אֵּ ִדי אֵּ ן ֲאִני ִנְׁשַאְרִּתי ְלבַׁ ל הֵּ ֶלה ִמי ִגדֵּ ְלמּוָדה ֹּגָלה ְוסּוָרה ְואֵּ ֲאִני ְׁשכּוָלה ְוגַׁ ֶלה וַׁ  אֵּ

ר ֲאֹדָני ִיְך  )כב( ֹכה ָאמַׁ ִביאּו ָבנִַׁיְך ְבֹחֶצן ּוְבֹנתַׁ ִּמים ָאִרים ִנִסי ְוהֵּ ה' ִהנֵּה ֶאָשא ֶאל ּגֹוִים ָיִדי ְוֶאל עַׁ

ֲחוּו ָלְך  ִים ֶאֶרץ ִיְׁשּתַׁ פַׁ ִיְך אַׁ יִניֹקתַׁ יֶהם מֵּ ף ִּתָנֶשאָנה: )כג( ְוָהיּו ְמָלִכים ֹאְמנִַׁיְך ְוָשרֹותֵּ ל ָכתֵּ עַׁ

כ חֵּ ִיְך ְילַׁ ְגלַׁ ר רַׁ ֲעפַׁ ְּת ִכי ֲאִני ה' ֲאֶׁשר ֹלא יֵֹּבׁשּו ֹקָוי:וַׁ עַׁ  ּו ְוָידַׁ

ובעלה אומר שהוא לא עזב אותה  ,ה עזבו אותהידשל בת ציון הוא של אשה שבעלה וילבקיצור, מצבה 

 כאשר הם ישובו הם יחדשו את ימיה כקדם.. וולא שכח אותה, וגם הבנים לא עזבו אותה

  :]א[ דימוי דומה מאודמופיע בפרק נ' 

ְרִּתי ֶאְתֶכם לֹו ) י ֲאֶׁשר ָמכַׁ ְחִּתיָה אֹו ִמי ִמנֹוׁשַׁ ֶפר ְכִריתּות ִאְּמֶכם ֲאֶׁשר ִׁשלַׁ י ֶזה סֵּ ר ה' אֵּ א( ֹכה ָאמַׁ

יֶכם ֻׁשְלָחה ִאְּמֶכם: ְרֶּתם ּוְבִפְׁשעֵּ יֶכם ִנְמכַׁ ֲעֹוֹנתֵּ ן בַׁ  הֵּ

כדי היא שאין לציון גט  לכך ההוכחהאך הקב"ה אומר שזה לא נכון.  ציון חושבת שהיא אשה גרושה,

 היא לא גירושין אלא עונש.  שלו העזיבהש הקב"ה אומר באמצעות משל זה .את גירושיהלהוכיח 

 :כא[-]נא, יז השקה אותה כוס תרעלהבעלה בפרק הבא ציון מדומה לאשה ש

ד ה' ֶאת כֹוס  ם ֲאֶׁשר ָׁשִתית ִמיַׁ ת כֹוס )יז( ִהְתעֹוְרִרי ִהְתעֹוְרִרי קּוִמי ְירּוָׁשלִַׁ עַׁ ֲחָמתֹו ֶאת ֻקבַׁ

ֲחִזיק ְבָיָדּה ִמָכל ָבִנים  ין מַׁ ל ָלּה ִמָכל ָבִנים ָיָלָדה ְואֵּ ין ְמנַׁהֵּ ָלה ָׁשִתית ָמִצית: )יח( אֵּ ְרעֵּ ּתַׁ הַׁ

ֶחֶרב ִמי ֲאנֲַׁחמֵּ  ֶשֶבר ְוָהָרָעב ְוהַׁ ֹשד ְוהַׁ ִיְך ִמי ָינּוד ָלְך הַׁ ָנה ֹקְרֹאתַׁ ִים הֵּ ָלה: )יט( ְׁשּתַׁ ְך: )כ( ָבנִַׁיְך ִּגדֵּ

ן ִׁשְמִעי  ת ֱאֹלָהִיְך: )כא( ָלכֵּ ֲערַׁ ת ה' ּגַׁ ִאים ֲחמַׁ ְמלֵּ ֻעְלפּו ָׁשְכבּו ְבֹראׁש ָכל חּוצֹות ְכתֹוא ִמְכָמר הַׁ

ת ְוֹלא ִמָיִין:  ָנא ֹזאת ֲעִנָיה ּוְׁשֻכרַׁ

שיכורה ולא מיין , היא אשה עניה בפרק הזה דלה את בניה אך הם לא עוזרים לה. בת ציוןיזו אשה שג

 בנוסף לזאת הוא אלא ,עזב אותהבעלה של ציון לא רק ש בדימוי הזהאלא מהרעל שהיא שתתה.  -

 וס תרעלה, וגם הבנים עזבו אותה.נתן להת לשתות כ

 :כג[-]כבכעת הנביא מגיע לנחמה 

ְחִּתי  ּמֹו ִהנֵּה ָלקַׁ ִיְך ָיִריב עַׁ אֹלהַׁ ר ֲאֹדנִַׁיְך ה' וֵּ ת כֹוס )כב( ֹכה ָאמַׁ עַׁ ָלה ֶאת ֻקבַׁ ְרעֵּ ּתַׁ ְך ֶאת כֹוס הַׁ ִמָידֵּ

ְך ְׁשִחי ְונֲַׁעֹבָרה  ִיְך ֲאֶׁשר ָאְמרּו ְלנְַׁפׁשֵּ ְמִּתיָה ְביַׁד מֹוגַׁ ֲחָמִתי ֹלא תֹוִסיִפי ִלְׁשּתֹוָתּה עֹוד: )כג( ְושַׁ

ֹעְבִרים: ְך ְוכַׁחּוץ לַׁ וֵּ ָּתִשיִמי ָכָאֶרץ ּגֵּ  וַׁ

זרוקה ברחוב, ובעלה מבטיח לה שהוא יותר לא ישקה אותה האשה יון היא כמו צשבת  םיפה אנו רוא

את אויביה. היא לא תהיה עוד אשת חוצות שמתגוללת כשיכורה  ישקה דווקא את כוס התרעלה, אלא

 ומסוממת ברחובות.

 :ב[-]א פרק נ"ב מפגיש אותנו עם פיתוח נוסף
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ְך ִציֹון ִלְבִׁשי ִבְגדֵּ  ֹקֶדׁש ִכי ֹלא יֹוִסיף ָיֹבא ָבְך )א( עּוִרי עּוִרי ִלְבִׁשי ֻעזֵּ ם ִעיר הַׁ ְך ְירּוָׁשלִַׁ י ִתְפַאְרּתֵּ

ת  ְך ְׁשִבָיה בַׁ ָּוארֵּ י צַׁ ְּתִחי מֹוְסרֵּ ם ִהְתפַׁ ָעָפר קּוִמי ְשִבי ְירּוָׁשָלִ א: )ב( ִהְתנֲַׁעִרי מֵּ ל ְוָטמֵּ עֹוד ָערֵּ

 ִציֹון:

של הבעל  תיוובין ההתחייב באמת,ו מכה של העולם העתיק.הייתה הזו פה מדובר באשה שבויה, ש

מדובר בדבר נפוץ. פה מדובר על אשה היה ש ןה מהשבי, מכיווזה לפדות אות , ישנו גם חיובבכתובה

ששבויה בידי  אשהמדומה לציון בהמשך, שבויה בין ערלים, והקב"ה מנחם אותה שהוא יפדה אותה. 

יפים והתנער מעפרו, וזה מה  נכרים ומתעללים בה. בעולם העתיק מי שיצא מהשבי לבש בגדים

  שאומר פה הנביא לציון.

סים עלו על שרטון יחבין עם ישראל לציון כבעל ואשה, כאשר ה כל הדימויים הללו מתארים את היחסים

לכן הוא אומר שמצבה הקשה נגמר. אותו הדבר בפרק נ"ד, ו והבעל עזב אותה. כעת הוא חוזר אליה,

נִי עֲ " שם מדובר על אשה עקרה: ה ִמְבנֵי רָּׁ ה ִכי ַרִבים ְבנֵי שֹוֵממָּׁ לָּׁ ה ִפְצִחי ִרנָּׁה וְַצֲהִלי ֹלא חָּׁ דָּׁ ה ֹלא יָּׁלָּׁ רָּׁ קָּׁ

ה ָאַמר ה' ַאל ִתיְרִאי ִכי ציון היא אשה עקרה, והיא לא סתם עקרה אלא בעלה עזב אותה: ". ]א[ "ְבעּולָּׁ

ֶֹּשת ֲעלּוַמיְִך ִתְשכִָּׁחי וְֶחְרַפת ַאְלְמנּוַתיְִך ֹלא ִתְזְכִרי עֹודֹלא ֵתבֹוִשי וְַאל ִתכְָּׁלִמי ִכי ֹלא ַתְחִפיִרי ִכי  . זאת ]ד[ "ב

שאיש לא רוצה לשאת אותה. הנביא מבטיח לה שבעלה  כיוון אשה עקרה שיושבת בודדה כאלמנה,

 :ח[-]ו יחזור אליה

ֶׁשת נְ  ת רּוחַׁ ְקָרָאְך ה' ְואֵּ ֲעצּובַׁ ע )ו( ִכי ְכִאָשה ֲעזּוָבה וַׁ ר ֱאֹלָהִיְך: )ז( ְבֶרגַׁ ס ָאמַׁ עּוִרים ִכי ִתָּמאֵּ

ְך ּוְבֶחֶסד עֹוָלם ע ִמּמֵּ ְרִּתי ָפנַׁי ֶרגַׁ ְך: )ח( ְבֶׁשֶצף ֶקֶצף ִהְסּתַׁ ְבצֵּ ֲחִמים ְּגֹדִלים ֲאקַׁ ְבִּתיְך ּוְברַׁ  ָקֹטן ֲעזַׁ

ְך ה': ר ֹּגֲאלֵּ ְמִּתיְך ָאמַׁ  ִרחַׁ

 והיא יולדת בנים רבים ושמחה בהם.  וא חוזר אליהמבטיח שהוא לא יכעס יותר על אשתו, ולכן ההבעל 

 

שבי, עקרות, גירושין, שתיית  -כל מיני גוונים של אומללות מתואר באנו רואים שמצבה של ציון לסיכום, 

לתאר את  איננההמטרה  כל סוגי האומללות של אשה אומללה מתוארים פה. אך  - כוס תרעלה

תיפסק והמשפחה תתאחד. בכל נבואות הנחמה יש יסוד  האומללות -את הגאולה  לתאר אלא ,הגלות

 קשה שבו האשה מתלוננת ובוכה על מר גורלה. 

אנו שוכחים את הצד השלילי, ונבואות הנחמה מבליטות רק את הצד  . כעתס' המפנה מתחיל מפרק

ֵגל נְַפִשי ֵבא" החיובי. כך בפרק ס"א מתוארת הגאולה כחתונה: ִשיש ַבה' תָּׁ ֹלַהי ִכי ִהְלִביַשנִי ִבְגֵדי שֹוש אָּׁ

ן יְַכֵהן ְפאֵ  תָּׁ נִי ֶכחָּׁ טָּׁ ה יְעָּׁ קָּׁ ה ַתְעֶּדה ֵכֶליהָּׁ יֶַשע ְמִעיל ְצדָּׁ , אך הדימוי הזה מתאים לשיר השירים. ]י[ "ר וְַכַכלָּׁ

ות הנחמה של ישעיהו החתונה זה לא דבר אמיתי מכיוון שהאשה כבר נשואה, ועוד שלא מדובר בנבוא

 בתולה. פה בבחור ו

כך  אם נעיין היטב, נמצא שגם בנבואה הזו שמתארת את הגאולה כנישואים, אלו לא נישואים ראשונים.

ֵרא ֶחְפִצי בָּּׁה ס"ב: " קרלדוגמה בפ ְך יִקָּׁ ה ִכי לָּׁ מָּׁ ה ּוְלַאְרֵצְך ֹלא יֵָאֵמר עֹוד ְשמָּׁ ְך עֹוד ֲעזּובָּׁ ֹלא יֵָאֵמר לָּׁ

פֵ  ה ִכי חָּׁ ֵעלץ ה' ּוְלַאְרֵצְך ְבעּולָּׁ ְך וְַאְרֵצְך ִתבָּׁ  שהיה רקע אפל של היות האשה שוממה,רואים אנו  .]ד[ "בָּׁ

אלא ן או נטישה, בר התקדמנו ואין איזכור של גירושי. בנבואה הזו כאין תיאור מפורש של הרעהאבל 

 הגאולה הופכת להיות כמו חופה.

לידה, וזה הנבואה שלנו אם נעזוב את הצד השלילי שלפני הגאולה, השלב הבא אחרי החתונה הוא 

 ניתן לראות אמנםבפרק ס"ו. וכמו שראינו זו לא סתם לידה, אלא לידה קלה ומהירה ללא ייסורים. 

שהייתה פה בעיה, אך משמע "המתאבלים עליה".  בפרק ס"ו רמז לכך שיש רקע שלילי, שהרי מוזכרים

באה ההנקה והמשחק עם אחרי החתונה של פרק ס"א, השלב של האבל מכוסה היטב. ואחרי הלידה 

 הילדים. 

 -איש ואשה עובר התפתחות וציון כ נסכם ונאמר שבהמלך פרקי הנחמה הדימוי של יחסי הקב"ה

של חתונה שמעלים את  יהבעיות שיכולות להיות לאשה, עד לדימומתיאורים קשים ביותר של כל 



 סוכם ע"י תלמידים -הפטרות 

          9                    מעלה אדומים  -כל הזכויות שמורות לישיבת ברכת משה 

ער ומכאוב שקדמו. זה בצורה אידיאלית ללא שום צ מתוארתשהגאולה  השלב הסופי הואהרקע הזה. 

לא אמיתי, ולכן גם בנבואות האחרונות יש רמזים למה שהיה לפני כן, אך אין בזה כדי להעכיר על 

 התמונה האידילית.


