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  דוד סבתו' ר

  

ְוָהָיה ָכָעם ַּכֹּכֵהן ַּכֶעֶבד ) ב( :ּבֹוֵקק ָהָאֶרץ ּובֹוְלָקּה ְוִעָּוה ָפֶניָה ְוֵהִפיץ ֹיְׁשֶביהָ ' ִהֵּנה ה) א(

ִהּבֹוק ִּתּבֹוק ) ג( :בוֹ  ַּכאֹדָניו ַּכִּׁשְפָחה ַּכְּגִבְרָּתּה ַּכּקֹוֶנה ַּכּמֹוֵכר ַּכַּמְלֶוה ַּכֶוה ַּכֹּנֶׁשה ַּכֲאֶׁשר ֹנֶׁשא

ָאְבָלה ָנְבָלה ָהָאֶרץ ֻאְמְלָלה ָנְבָלה ֵּתֵבל ) ד( :ִּדֶּבר ֶאת ַהָּדָבר ַהֶּזה' ָהָאֶרץ ְוִהּבֹוז ִּתּבֹוז ִּכי ה

ִרית ְוָהָאֶרץ ָחְנָפה ַּתַחת ֹיְׁשֶביָה ִּכי ָעְברּו תֹוֹרת ָחְלפּו ֹחק ֵהֵפרּו ּבְ ) ה( :ֻאְמָללּו ְמרֹום ַעם ָהָאֶרץ

ַעל ֵּכן ָאָלה ָאְכָלה ֶאֶרץ ַוֶּיְאְׁשמּו ֹיְׁשֵבי ָבּה ַעל ֵּכן ָחרּו ֹיְׁשֵבי ֶאֶרץ ְוִנְׁשַאר ֱאנֹוׁש ) ו( :עֹוָלם

ָׁשַבת ְמׂשֹוׂש ֻּתִּפים ָחַדל ְׁשאֹון ) ח( :ָאַבל ִּתירֹוׁש ֻאְמְלָלה ָגֶפן ֶנֶאְנחּו ָּכל ִׂשְמֵחי ֵלב) ז( :ִמְזָער

ִנְׁשְּבָרה ִקְרַית ֹּתהּו ) י( :ַּבִּׁשיר א ִיְׁשּתּו ָיִין ֵיַמר ֵׁשָכר ְלֹׁשָתיו) ט( :ת ְמׂשֹוׂש ִּכּנֹורַעִּליִזים ָׁשבַ 

) יב( :ְצָוָחה ַעל ַהַּיִין ַּבחּוצֹות ָעְרָבה ָּכל ִׂשְמָחה ָּגָלה ְמׂשֹוׂש ָהָאֶרץ) יא( :ֻסַּגר ָּכל ַּבִית ִמּבֹוא

ִּכי ֹכה ִיְהֶיה ְּבֶקֶרב ָהָאֶרץ ְּבתֹו ָהַעִּמים ְּכֹנֶקף ַזִית ) יג( :ִאָּיה יַֻּכת ָׁשַערִנְׁשַאר ָּבִעיר ַׁשָּמה ּוְׁש 

ַעל ֵּכן ָּבֻאִרים ) טו( :ָצֲהלּו ִמָּים' ֵהָּמה ִיְׂשאּו קֹוָלם ָיֹרּנּו ִּבְגאֹון ה) יד( :ְּכעֹוֵלת ִאם ָּכָלה ָבִציר

  :ֱאֵהי ִיְׂשָרֵאל' ְּבִאֵּיי ַהָּים ֵׁשם ה' ַּכְּבדּו ה

ִמְּכַנף ָהָאֶרץ ְזִמֹרת ָׁשַמְענּו ְצִבי ַלַּצִּדיק ָוֹאַמר ָרִזי ִלי ָרִזי ִלי אֹוי ִלי ֹּבְגִדים ָּבָגדּו ּוֶבֶגד ) טז(

ל ֶאל ְוָהָיה ַהָּנס ִמּקֹול ַהַּפַחד ִיּפֹ ) יח( :ַּפַחד ָוַפַחת ָוָפח ָעֶלי יֹוֵׁשב ָהָאֶרץ) יז( :ּבֹוְגִדים ָּבָגדּו

) יט( :ַהַּפַחת ְוָהעֹוֶלה ִמּתֹו ַהַּפַחת ִיָּלֵכד ַּבָּפח ִּכי ֲאֻרּבֹות ִמָּמרֹום ִנְפָּתחּו ַוִּיְרֲעׁשּו מֹוְסֵדי ָאֶרץ

נֹוַע ָּתנּוַע ֶאֶרץ ַּכִּׁשּכֹור ) כ( :ֹרָעה ִהְתֹרֲעָעה ָהָאֶרץ ּפֹור ִהְתּפֹוְרָרה ֶאֶרץ מֹוט ִהְתמֹוְטָטה ָאֶרץ

  : ְדָדה ַּכְּמלּוָנה ְוָכַבד ָעֶליָה ִּפְׁשָעּה ְוָנְפָלה ְוא ֹתִסיף קּוםְוִהְתנוֹ 

) כב( :ַעל ְצָבא ַהָּמרֹום ַּבָּמרֹום ְוַעל ַמְלֵכי ָהֲאָדָמה ַעל ָהֲאָדָמה' ְוָהָיה ַּבּיֹום ַההּוא ִיְפֹקד ה) כא(

ְוָחְפָרה ַהְּלָבָנה ּובֹוָׁשה ) כג( :ֹרב ָיִמים ִיָּפֵקדּוְוֻאְּספּו ֲאֵסָפה ַאִּסיר ַעל ּבֹור ְוֻסְּגרּו ַעל ַמְסֵּגר ּומֵ 

ם ְוֶנֶגד ְזֵקָניו ָּכבֹוד' ַהַחָּמה ִּכי ָמַל ה  : ְצָבאֹות ְּבַהר ִצּיֹון ּוִבירּוָׁשַלִ

 

יש כאן גם ארץ וגם  -והארץ אינה ארץ ספציפית, בארץ מתרחשתהפרק עוסק באיזה שהיא מהפכה ש

  . חות האדמהצבא מרום ומשפ, איי הים

ְוָהָיה ָכָעם ַּכֹּכֵהן ַּכֶעֶבד ) ב( :ּבֹוֵקק ָהָאֶרץ ּובֹוְלָקּה ְוִעָּוה ָפֶניָה ְוֵהִפיץ ֹיְׁשֶביהָ ' ִהֵּנה ה) א(

ק ִּתּבֹוק ִהּבוֹ ) ג( :ַּכאֹדָניו ַּכִּׁשְפָחה ַּכְּגִבְרָּתּה ַּכּקֹוֶנה ַּכּמֹוֵכר ַּכַּמְלֶוה ַּכֶוה ַּכֹּנֶׁשה ַּכֲאֶׁשר ֹנֶׁשא בוֹ 

  :ִּדֶּבר ֶאת ַהָּדָבר ַהֶּזה' ָהָאֶרץ ְוִהּבֹוז ִּתּבֹוז ִּכי ה

מה שקורה  ל ידי זהע. מפיץ את היושבים, בולקה, בוקק הארץ' הנה ה - כאן מתוארת ההתמוטטות

ם א. שהבוק תבוק הארץ' חוזר על פסוק א' פסוק ג. והיה כעם ככהן - הוא שהמעמדות בעם מתאפסים

מעמדות הדת ומעמדות  -שעוסק בפירוק המעמדות' ג עומד פסוק ב-קה של פסוקי אפסהבלב , כן

  . החברה הרגילים

וגם כאן יש מבנה של שלושה פסוקים ובאצמע פסוק , המשך הפסוקים מתאר את המשך ההתפוררות

  :שהוא הלב כיוון שהוא מתאר את הסיבה להתפוררות
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ְוָהָאֶרץ ָחְנָפה ַּתַחת ) ה( :ה ֵּתֵבל ֻאְמָללּו ְמרֹום ַעם ָהָאֶרץָאְבָלה ָנְבָלה ָהָאֶרץ ֻאְמְלָלה ָנְבלָ ) ד(

ַעל ֵּכן ָאָלה ָאְכָלה ֶאֶרץ ַוֶּיְאְׁשמּו ֹיְׁשֵבי ) ו( :ִּכי ָעְברּו תֹוֹרת ָחְלפּו ֹחק ֵהֵפרּו ְּבִרית עֹוָלםִּכי ָעְברּו תֹוֹרת ָחְלפּו ֹחק ֵהֵפרּו ְּבִרית עֹוָלםִּכי ָעְברּו תֹוֹרת ָחְלפּו ֹחק ֵהֵפרּו ְּבִרית עֹוָלםִּכי ָעְברּו תֹוֹרת ָחְלפּו ֹחק ֵהֵפרּו ְּבִרית עֹוָלםֹיְׁשֶביָה 

  :ָבּה ַעל ֵּכן ָחרּו ֹיְׁשֵבי ֶאֶרץ ְוִנְׁשַאר ֱאנֹוׁש ִמְזָער

החטא הוא החלפת  - שמתאר את החטא' ובאמצע יש את פסוק ה ,'חוזר על פסוק ד 'פסוק ו, בשו

ההדגשה כאן היא על הפרת ההסכם  - מוזכרים כאן תורות חוק וברית. הפרת ברית עולם, החק

כמו בסיפור , וכאשר אין גבולות הכל מתערער, החוקים הם הגבולות. והכללים שהם מחוייבים אליהם

, זאת הברית שנתנה בימי נח, ברית עולם היא המציאות שמאפשרת את החיים בעולם. רהסדום ועמו

  . ואותה הם מפרים ובכך מערערים את מציאות הכל

פסוק כא עוסק בנושא . עד פסוק כא, הפסוקים הבאים עוסקים בתיאור נרחב של כל החורבן שקורה

  :חדש

) כב( :א ַהָּמרֹום ַּבָּמרֹום ְוַעל ַמְלֵכי ָהֲאָדָמה ַעל ָהֲאָדָמהַעל ְצבָ ' ְוָהָיה ַּבּיֹום ַההּוא ִיְפֹקד ה) כא(

ְוָחְפָרה ַהְּלָבָנה ּובֹוָׁשה ) כג( :ְוֻאְּספּו ֲאֵסָפה ַאִּסיר ַעל ּבֹור ְוֻסְּגרּו ַעל ַמְסֵּגר ּוֵמֹרב ָיִמים ִיָּפֵקדּו

ם ' ַהַחָּמה ִּכי ָמַל ה   .ְוֶנֶגד ְזֵקָניו ָּכבֹודְצָבאֹות ְּבַהר ִצּיֹון ּוִבירּוָׁשַלִ

' אם בפרק א. טשטוש הגבולות מובע אפילו בצבא מרום ולא רק במציאות האנושית הארצית

א רק המעמדים כאן ל, בבראשית אנחנו לומדים על כל יסודות הבריאה שסודרה מלכתחילה

ר של האו.  המתגלה' לאורה של מלכות ה, אלא גם ממלכת המאורות נופלתהחברתיים מתמוטטים 

וכאן לאט לאט הולך הסדר ומתערער עד , היום הראשון הוא זה שהקדים את יצירת כל סדרו של עולם

' שמתוכו מתגלה מלכות ה, והחזרה היא למצב של טרום בריאה, עצמו כבה רושבסוף אפילו הא

  . המחודשת

  

  : 'על הפסקה הראשון בפרק ונתחיל מפסוק ו גוכעת נדל, נעבור כעת לפרק כה

ְצָבאֹות ְלָכל ָהַעִּמים ָּבָהר ַהֶּזה ִמְׁשֵּתה ְׁשָמִנים ִמְׁשֵּתה ְׁשָמִרים ְׁשָמִנים ְמֻמָחִים  'הְוָעָׂשה ) ו(

ּוִבַּלע ָּבָהר ַהֶּזה ְּפֵני ַהּלֹוט ַהּלֹוט ַעל ָּכל ָהַעִּמים ְוַהַּמֵּסָכה ַהְּנסּוָכה ַעל ָּכל ) ז( :ְׁשָמִרים ְמזָֻּקִקים

ִּדְמָעה ֵמַעל ָּכל ָּפִנים ְוֶחְרַּפת ַעּמֹו ָיִסיר ֵמַעל ָּכל  'הִּבַּלע ַהָּמֶות ָלֶנַצח ּוָמָחה ֲאֹדָני ) ח( :ִיםַהּגוֹ 

  : ִּדֵּבר 'הָהָאֶרץ ִּכי 

  ? תהליך שראינו בפרק הקודםהבים הפסוקים האלו ובין קשר קודם כל נשאל מניין לנו שיש 

נראה  .רעל ההר הזה ולא מפרש איזה הברור שפסוק ו הוא לא התחלה של נבואה שהרי הוא מדבר 

  . משתה' וזהו ההר שעליו יעשה ה, צבאות בהר ציון' כי מלך ה -שהקשר הוא לסוף פרק כד

  :מפרש את הדברים על מלחמת גוג ומגוג ]פסוק ו[ י"רש? עושה משתה' מה פירוש שה

  :כשיבאו לצבא על ירושלים -צבאות לכל העמים ' ועשה ה

  :שהם סבורים שיהא נוח להם כשמן יהפוך למשתה שמרים -משתה שמנים 

נוחים ושמנים כמוח עצמות יהיה שמרים מזוקקים מכל משקה שמן ויין  -שמנים ממחים 

  :שלא יהא שם אלא שמרים לבדם וכל זה במלחמות גוג ומגוג

הזה לא ברור הסיום של אך לפי הפירוש . ק"בכיוון הזה מסביר גם רד. י זהו תיאור שלילי"לפי רש

יסירו את הלוט  ם ישראלומע, י מפרש שמהגויים יסירו את הלוט של שררתם"רש. 'בלע המות לנצח'

  . של המוות

נעשה בזמן  ך כללהמשתה בדר? יעשה משתה לבני האדם' למה שה -על הדברים  ננסה לחשוב

 עושה מעין משתה בזמן' וגם ה, אחשורוש עושה משתה בזמן המלכתו. מתמנה למלוךשהמלך מנצח ו

  :]שמות כד[ אכלו ושתו י ישראלששם נאמר שנערי בנ, מעמד הר סיני
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ַוִּיְראּו ֵאת ֱאֵהי ִיְׂשָרֵאל ) י( :ַוַּיַעל ֹמֶׁשה ְוַאֲהֹרן ָנָדב ַוֲאִביהּוא ְוִׁשְבִעים ִמִּזְקֵני ִיְׂשָרֵאל) ט(

ְוֶאל ֲאִציֵלי ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל א ) יא( :רְוַתַחת ַרְגָליו ְּכַמֲעֵׂשה ִלְבַנת ַהַּסִּפיר ּוְכֶעֶצם ַהָּׁשַמִים ָלֹטהַ 

ִהים ַוֹּיאְכלּו ַוִּיְׁשּתּוָׁשַלח ָידֹו ַוֶּיֱחזּו ֶאת ָהֱא.  

וגם שם הם , כמו שמוכח מהברית שכרתו לבן ויעקב על הגל, תמיד על ידי סעודה נעשיתכריתת ברית 

ה ברית חדשה ועושה "ש הקבמחד, לאחר שהכל התערער -זה בדיוק מה שקורה בפרקנו. אכלו ושתו

ציון הוא מוקד העלייה ' ה. ציון ושם נעשית כריתת הברית' ה בה"עומדים לפני הקב. י משתה"אותה ע

י בלבד כמו שהיה בסיני אלא על כל "כאן המלכות היא לא על עמ. לרגל של כל העמים שסובבים סביבו

  .העמים ממש

לאחר שכל , כל העמים שותפים בהמלכה. ליותיש כאן טוטא - כלבפסוקים אלו המילה החוזרת היא 

מהי . והמוות נבלע, הכיסוי והמסכה מתגלים, פני הלוט מוסרים. מערכת הטבע הרגילה התמוטטה

מה שנבלע הוא . ובלע המוות לנצח, ובלע בהר הזה את הלוט -נראה שמדובר כאן על המוות? המסכה

  ? ה למסכהמדוע המוות מדומ. המוות והדמעה שעד עכשיו היו מסיכה

ההסתרה בין . להים-ויחזו אל ה -גם שם הייתה הסרה של מסכה, אם נחזור לסיפור של מעמד הר סיני

הוא זה ' כוחות הטבע מתעמעמים ואור ה -גם כאן חוזר העניין הזה. לעולם לא הייתה קיימת' ה

פסל (רה ונוצרת ראייה צלולה שהיא ללא מסכות ומחיצות הקשורות למציאות של עבודה ז, שמאיר

הסרת המסכה מאפשרת את המשכיות החיים  -התוצאה של זה היא שבאור פני מלך חיים). ומסכה

  . הנצחית

  : ]מד, אורות הקודש ב[ בעקבות הנבואה הזאת כתב הרב קוק

כמו עוד פרקים רבים בישעיה שעסקנו , נבואה זו חוזרת גם היא לנבואת אחרית הימים

יש חזרה ותיקון של התקלה היסודית ביותר  -ה הזאת עולה לדרגה גובהה יותרהנבוא. בהם

לאחר . להים-שהוא הכיסוי והמעטה שקיים בין האדם ל, הקיימת בבריאה והיא המוות

וההסתרה , ך"זוהי ההסתרה הראשונה בתנ, מסווה, החטא האדם זקוק לשים על עצמו בגד

לאחר כל התהליכים עליהם דיברנו , לבואהתיקון לעתיד . זו יוצרת את המום של המוות

 . מתקן גת את התקלה הזאת

  


