
 בס"ד

 אחרית הימים, תוכחה ונחמה -פרק ב' -4ישעיהו 

  ספר ישעיה פרק ב

ִם לָּ ה ִוירּושָּ מֹוץ ַעל ְיהּודָּ ן אָּ ה ְיַשְעיָּהּו בֶׁ זָּ ר חָּ ר ֲאשֶׁ בָּ  :א( ַהדָּ

ית  ִמים נָּכֹון ִיְהיֶׁה ַהר בֵּ יָּה ְבַאֲחִרית ַהיָּ ל ַהגֹוִים ה'ב( ְוהָּ יו כָּ לָּ עֹות ְונֲָּהרּו אֵּ א ִמְגבָּ ִרים ְוִנשָּ הָּ  :ְברֹאש הֶׁ

ל ַהר  ה אֶׁ ְמרּו ְלכּו ְוַנֲעלֶׁ ְלכּו ַעִמים ַרִבים ְואָּ כָּ  ה'ג( ְוהָּ נּו ִמְדרָּ י ַיֲעֹקב ְוֹירֵּ ית ֱאֹלהֵּ ל בֵּ ה אֶׁ א תֹורָּ צֵּ יו ִכי ִמִציֹון תֵּ ה ְבֹאְרֹחתָּ יו ְונְֵּלכָּ

ִם ה'ּוְדַבר  לָּ  :ִמירּושָּ

רֹות לֹא יִ  ם ְלַמְזמֵּ יהֶׁ ם ְלִאִתים ַוֲחִניתֹותֵּ ין ַהגֹוִים ְוהֹוִכיַח ְלַעִמים ַרִבים ְוִכְתתּו ַחְרבֹותָּ ַפט בֵּ ב ְולֹא ִיְלְמדּוד( ְושָּ רֶׁ ל גֹוי חֶׁ א גֹוי אֶׁ  שָּ

ה מָּ  :עֹוד ִמְלחָּ

ְלכָּה ְבאֹור  ית ַיֲעֹקב ְלכּו ְונֵּ  :ה'ה( בֵּ

י נְָּכִרים ַיְשִפיקּו ם ְוֹעְנִנים ַכְפִלְשִתים ּוְבַיְלדֵּ דֶׁ ְלאּו ִמקֶׁ ית ַיֲעֹקב ִכי מָּ ה ַעְמָך בֵּ  :ו( ִכי נַָּטְשתָּ

ה ְלֹאְצרֹ  צֶׁ ין קֵּ ב ְואֵּ הָּ ף ְוזָּ סֶׁ א ַאְרצֹו כֶׁ לֵּ יוז( ַוִתמָּ ה ְלַמְרְכֹבתָּ צֶׁ ין קֵּ א ַאְרצֹו סּוִסים ְואֵּ לֵּ יו ַוִתמָּ  :תָּ

יו ְצְבֹעתָּ שּו אֶׁ ר עָּ יו ִיְשַתֲחוּו ַלֲאשֶׁ ה יָּדָּ א ַאְרצֹו ֱאִליִלים ְלַמֲעשֵּ לֵּ  :ח( ַוִתמָּ

ם הֶׁ א לָּ ם ַוִיְשַפל ִאיש ְוַאל ִתשָּ דָּ  :ט( ַוִיַשח אָּ

עָּ  ן בֶׁ מֵּ ֲהַדר ְגֹאנֹוי( בֹוא ַבצּור ְוִהטָּ ר ִמְפנֵּי ַפַחד ְיֹדוָּד ּומֵּ  :פָּ

ל ְוַשח רּום ֲאנִָּשים ְוִנְשַגב פֵּ ם שָּ דָּ י ַגְבהּות אָּ ינֵּ  :ְלַבדֹו ַביֹום ַההּוא ה' יא( עֵּ

ל ה'יב( ִכי יֹום לַ  פֵּ א ְושָּ ל ִנשָּ ם ְוַעל כָּ ה וָּרָּ אֶׁ ל גֵּ אֹות ַעל כָּ  :ְצבָּ

ל ַאְר  ןיג( ְוַעל כָּ שָּ ל ַאלֹונֵּי ַהבָּ ִאים ְוַעל כָּ ִמים ְוַהִנשָּ רָּ נֹון הָּ י ַהְלבָּ  :זֵּ

אֹות עֹות ַהִנשָּ ל ַהְגבָּ ִמים ְוַעל כָּ רָּ ִרים הָּ הָּ ל הֶׁ  :יד( ְוַעל כָּ

ה ה ְבצּורָּ ל חֹומָּ ֹבַה ְוַעל כָּ ל גָּ ל ִמְגדָּ  :טו( ְוַעל כָּ

ל  ל ֳאִניֹות ַתְרִשיש ְוַעל כָּ הטז( ְוַעל כָּ ְמדָּ  :ְשִכיֹות ַהחֶׁ

ל רּום ֲאנִָּשים ְוִנְשַגב  פֵּ ם ְושָּ דָּ אָּ  :ְלַבדֹו ַביֹום ַההּוא ה'יז( ְוַשח ַגְבהּות הָּ

ִליל ַיֲחֹלף ֱאִליִלים כָּ  :יח( ְוהָּ

ר ִמְפנֵּי ַפַחד  פָּ רֹות ֻצִרים ּוִבְמִחלֹות עָּ אּו ִבְמעָּ ֲהַדר ְגאֹונֹו בְ  ה'יט( ּובָּ ץ:ּומֵּ רֶׁ אָּ  קּומֹו ַלֲעֹרץ הָּ

 

  רד"ק על ישעיה פרק ב פסוק א

 אחר שאמר הפורענות אשר חזה על יהודה וירושלם אמר הנחמה אשר חזה על יהודה וירושלם גם כן: -הדבר 

 

  חלק באור הענין -מלבי"ם על ישעיה פרק ב פסוק א 

ים ילכו בשם ה'. ומן הסיפור הזה התעורר לקרא בתחלת הסימן יספר איך באחרית הימים כל העמ -)א( הדבר אשר חזה 

לבית יעקב שילמדו מוסר ממה שיעשו העמים וילכו תכף באור ה'. אולם כרגע התבהל מחזותו מצב בני דורו, שהם 

לומדים תעתועי העכו"ם והבליהם, וינבא עליהם תוכחה ועונש עד סוף הסימן. ויען שהרואה תחלת הנבואה יטעה כי 

כי ראשית הנבואה היא רק  -על העמים לעתיד, הודיע בנושא הנבואה שחזה זאת על יהודה וירושלם החזון הזה עקרו 

 הוצעה אל מה שיוכיח מפסוק ה' והלאה:

 

  רד"ק על ישעיה פרק ב פסוק ב

זהו הר המוריה שבו נבנה בית  -והיה באחרית הימים, כל מקום שנאמר באחרית הימים הוא ימות המשיח. הר בית ה' 

שיהא נכון ונשא ונעלה מכל שאר הר וגבעה שכל הגוים יכבדוהו וינשאוהו ויבאו לעבוד בו לשם  -בראש ההרים  :המקדש

וירוצו, ומזה נקרא מקום מרוצת מים  -ונהרו  :ל ההרים הרמיםה' וזכר הרים לפי שהגוים היו עובדים את אלהיהם ע

 הרבים נהר:

 

 



  חלק באור הענין -מלבי"ם על ישעיה פרק ב פסוק ג 

 -מן ההר נעלה אל בית המקדש. ויורנו מדרכיו  -זה לזה לכו אתם ונעלה עמכם. אל בית  -עם לעם. ואמרו  -)ג( והלכו 

, הם הקטנות המסתעפות מהם, ור"ל הגם שלא יורנו רק דרכיו הגדולים שהם שרשי הדת הדרכים, הם הגדולים, וארחות

הפרטיים ושבילים הקטנים, והוא שנשתדל להשיג גם פרטי הדת ענפיו  -ועקריו, מ"מ אנחנו מעצמנו נלכה בארחותיו 

לכל העולם כמ"ש כי יפלא ממך דבר למשפט  -ששם היה מושב הסנהדרין והכ"ג ומלכות ב"ד. תצא תורה  -. מציון וסעיפיו

ם, שואבים ששם היו הנביאים מתאספי -מירושלם  .הוא דבר הנבואה -וכו' וקמת ועלית וכו', וזה היה רק בציון, ודבר ה' 

 רוח ה' בכל העיר, כי הנביאים לא ישבו בלשכת הגזית. וכל זה דברי העמים זה לזה:

 

  חלק באור הענין -מלבי"ם על ישעיה פרק ב פסוק ה 

ולמדו ק"ו ממה שיעשו העמים לעתיד, וגם  -הזאת קורא אל בית יעקב א"כ אתם לכו מעתה באור ה' אחר  -בית יעקב 

בזה שם  -עמים תצטרכו לבקש מאופל ומחשך את ה' בציון, כי האור זורח על ראשכם רק אתם לכו באורו.אתם לא ככל ה

קנצי למלים בדברו זאת התרגש מאד כי חזה את בני דורו, שחלף שהיה ראוי שילמדו ממה שיעשו העמים לעתיד, הם 

 לומדים הבלי העכו"ם בזמנם, מסב פניו אל ה' ואומר:

 

  חלק באור הענין -מלבי"ם על ישעיה פרק ב פסוק ו 

ר"ל שנטשת אותם שלא יהיו עמך,  -אתה ה'! אם נטשת עמך צדקת מאד כי מלאו מקדם. עמך בית יעקב  -)ו( כי נטשתה 

ממעשה  -או עם ה', וגם שלא יקראו עוד בית יעקב כי אבדו גם את יחוסם, ומבאר מה שנטשתם מהיות עמך כי מל

שישבו במערב כמ"ש )לקמן ט' י"א(, ומצד זה אינם עמך כי לא נחש  -ארמיים שישבו למזרח א"י, ועננים כפלשתים 

לוקחים נשים נכריות ומולידים מהן בנים וזאת  -ביעקב, ומה שנטשת אותם מהיות בית יעקב הוא כי. בילדי נכרים ישפיקו 

 בזה אבדו גם יחוסם מלהקרא בית יעקב כי ולד שפחה ועכו"ם כמותה:ישפיק להם שאין לוקחים בת ישראל כלל, ו

 

  חלק באור הענין -מלבי"ם על ישעיה פרק ב פסוק יא 

ישפלו ור"ל בני אדם הגבוהים בעצמותם מצד מעלתם בחכמה או בגבורה ישפילו עיניהם ויכניעו  -)יא( עיני גבהות אדם 

עצמיית רק מעלה מקרית כמו העשירים והשרים שמעלתם מצד מקומם, גם אנשים שאין להם מעלה  -א"ע לפני ה'. ושח 

 לא יתנו שום רוממות בלתי לה' לבדו, ומה יהיה הסבה שיתעוררו לשוב ולהכנע? הוא: -ישחו קומתם לפני ה', ונשגב 

 

  רש"י ישעיה פרק ב פסוק כב

 -למעשה ידיו. אשר נשמה באפו  שלא לשמוע, לאותן המתעים אתכם מאחרי ולהשתחוות -)כב( חדלו לכם מן האדם 

אשר כל חייתו וכחו תלויה בנשמת אפו שהוא רוח פורח שהיום ישנה בו ומחר תצא ממנו וק"ו לדמות חפרפרות שאין בו 

ממש ד"א חדלו לכם מכל הדרכים הרעים ולמדו מן האדם אשר נשמה באפו הראית' למה נחשב הוא וקל וחומר 

  )לגלולים( שאינו נחשב לכלום:

 

  חלק באור הענין -"ם על ישעיה פרק ב פסוק כב מלבי

מדי הזכיר תעתוע אנשי דורו אשר המירו כבודם בתהו להשתחוות לשרצים נמאסים כאלה, כאילו הרמשים  -)כב( חדלו 

כי אינכם  -האלה חשובים יותר מן האדם, אומר אם כן אתם עושים חדלו לכם מלהקרא עוד בשם אדם אשר נשמה באפו 

ומה מותר האדם  -אם אתם מין ממין האדם. במה נחשב הוא  -אשר בו נשמת חיים ואינכם ממינו כלל. כי  בגדר אדם חי

, ועז"א חדלו לכם מלהקרא בשם אדם אשר נשמה באפו, כי אם תקראו בשם אדם, עם הנחתכם שהוא תחת מן הבהמה?

 הבע"ח, במה נחשב הוא ובמה נבדל מסוגו להקרא בשמו המיוחד שהוא שם אדם?:

 

  תלמוד בבלי מסכת סוטה דף ד/ב

רבי יוחנן משום ר"ש בן יוחי כל אדם שיש בו גסות הרוח כאילו עובד עבודת כוכבים כתי' הכא תועבת ה' כל גבה לב  אמר

וכתיב התם ולא תביא תועבה אל ביתך ורבי יוחנן דידיה אמר כאילו כפר בעיקר שנאמר ורם לבבך ושכחת את ה' אלהיך 

עולא אמר כאילו בנה במה שנאמר חדלו לכם מן האדם אשר נשמה באפו כי במה נחשב הוא אל תיקרי במה אלא וגו' 

 .במה


