
 

 
 ללימוד הפרק היומי בתנ"ך הרצוג

 

 

 קורותדף מ
 זט" –ספר ישעיהו פרקים י"ב 

 שא בבלמנושא השיעור: 

 
 
 

 :שמות רבה, פרשה כ"א סימן ג .1

אתה מוצא לפני ז' דורות עד שלא נולד נבוכדנצר נתנבא ישעיה ופירש מה עתיד לחשוב בלבו. שנאמר )ישעיה 
 י"ד(: "ואתה אמרת בלבבך השמים אעלה"...

 
 :שד"ל לישעיהו י"ד, כג .2

שיהיה הנביא רואה בלבו את העתיד לבוא לעיתים רחוקות, ובשעת נבואתו תפרד מחשבתו מן לא יקשה בעינינו 
המצב ומן הזמן אשר הוא עומד בו, ויצטייר לפניו דור אחר אשר איננו דורו... באופן שעם היות בימיו ישראל 

במדינות... רוח ה' שרויים על אדמתם, והכשדים עם שפל ונבזה, יצטייר לנגד עיניו ישראל בגולה ובבל שרתי 
נשאה את ישעיהו בדור גלות בבל והוא מדבר... כעומד בגלות. הלא ידענו כי ישעיהו ניבא על גלות בבל באמרו 
לחזקיה: "הנה ימים באים ונשא כל אשר בביתך... בבל" ואם אמר הפסוק הזה, הנה כבר ראה בנבואתו את מלכות 

 בבל גדולה ומוצלחת, ולא כמו שהייתה בימיו.
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 ללימוד הפרק היומי בתנ"ך הרצוג

 
 
 
 
 עמוד א 'תלמוד בבלי מסכת סוטה דף ה .4

אמר הקדוש ברוך הוא: אין אני והוא יכולין  -אמר רב חסדא, ואיתימא מר עוקבא: כל אדם שיש בו גסות הרוח 
 לדור בעולם

 רמב"ם הלכות דעות פרק ב' הלכה ג: .5

ד הקצה האחר, והוא גובה לב, ...ויש דעות שאסור לו לאדם לנהוג בהן בבינונית אלא יתרחק מן הקצה האחד ע
שאין דרך הטובה שיהיה אדם עניו בלבד אלא שיהיה שפל רוח ותהיה רוחו נמוכה למאד, ולפיכך נאמר במשה 

שכל המגביה לבו כפר רבינו ענו מאד ולא נאמר ענו בלבד, ולפיכך צוו חכמים מאד מאד הוי שפל רוח, ועוד אמרו 
 ...יךבעיקר שנאמר ורם לבבך ושכחת את ה' אלק

 
 :Harper's Magazine Sept. 1899, מרק טווין .6

יים קמו ומילאו את כדור הארץ בצלילים וביופי ואז נעלמו כחלום פורח ועברו מכאן. המצריים, הבבליים והפרס
עמים אחרים צמחו והרימו את לפידיהם לזמן  הקימו רעש עצום והם אינם.היוונים והרומאים באו בעקבות אלה, 

ונשאר כפי שהיה היהודי ראה את כולם, ניצח את כולם מה, אך כבו וזכרם כעת לוט בדמדומים או שנעלמו כליל. 
אין ניכרים בו סימני הידרדרות, זיקנה, חולשת איבריו והאטת כוחותיו. אין קהות בשכלו החד והחודר. כל  תמיד.

 הדברים שבעולם הינם בני תמותה מלבד היהודי, כל הכוחות חולפים, אך הוא נשאר. מהו סוד נצחיותו??
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