
 

 
 ללימוד הפרק היומי בתנ"ך הרצוג

 

 

 קורותדף מ
 וכ" –כ"ב ספר ישעיהו פרקים 

 ישועה ישירנושא השיעור: 

 

 "ד:סיכום פרק כ דעת מקרא,עמוס חכם,  .1

...המפרש הרוצה לעמוד על פשוטם של המקראות, אין לו אלא מה שעיניו רואות, ואין לו להכניס אל החזון מה 
שאין בו. ועל כן הדעת נוטה לומר שהחזון מדבר על רעש אדמה ממש, שעתיד לבוא על הארץ בחטאות 

בני האדם הפרו את הציוויים היסודיים שבהם תלוי קיום החברה האנושית, … יושביה, והארץ היא העולם כולו
החזון מסתיים בביטול המלכויות של מלכי האדמה … וענשם יהיה שיתבטלו כל סדרי החברה האנושית

… והעבודה לצבא המרום, ובגילוי כבוד מלכות ה' בהר ציון ובירושלים. חזון זה הוא אפוא חזון לאחרית הימים
 תחילה לימי חזקיהו אלא שלא היה הדור ראוי לו.נועד מלכ

 
 מצודת דוד לישעיהו כ"ד, א: .2

 יריק את א"י מיושביה כי יגלו ממנה: - הארץהנה ה' בוקק 
 גוזר אותה מן הישוב: -ובולקה  

  יעות ויעקר חשובי הארץ: -ועוה פניה  
 
 מלבי"ם לישעיהו כ"ד, א: .3

 נבואות אלה נבא אל גלות עשרת השבטים ע"י סנחריב
 
 רד"ק לישעיהו כ"ד: .4

...יחשיך העולם עליהם מרוב הצרות וזה יהיה במלחמת גוג ומגוג ואז ()כג… ...והנכון בעיני כי היא עתידה)א( 
 …תראה מלכות ה' צבאות בהר ציון ובירושלם

 
 רד"ק לישעיהו כ"ד, יג: .5

יפלו בחביטתו אחת  כחביטת עץ זיתים כשאדם חובט ונוקף אותו ישארו מעט זיתים שלא "כנוקף זית"ופירוש ...
כי הוא אדון הכל והנשארים יודו באל וביכולתו  .והמעט ישארוכי רובם יסופו  ,העמיםכן יהיו ... הנה ואחת הנה

ובידו הכל כשיראו מפלת גוג ומגוג, ועליהם נאמר לקרא כולם בשם ה' ולעבדו שכם אחד, וכן הנשארים ממחנה 
 .אשור כשראו מפלתו שבו לעבוד את ה', כמו שכתוב וכמו שפירשנו למעלה בפרשת נבואת מצרים

 

 סנהדרין צ"ד ע"א: .6

א"ר תנחום: ...ביקש הקב"ה לעשות חזקיהו משיח וסנחריב גוג ומגוג אמרה מידת הדין לפני הקב"ה: ריבונו של 
שעשית לו כל הנסים חזקיה עולם, ומה דוד מלך ישראל שאמר כמה שירות ותשבחות לפניך לא עשיתו משיח, 

...מיד פתחה הארץ ואמרה לפניו: ריבונו של עולם, אני אומרת  הללו ולא אמר שירה לפניך תעשהו משיח?
( "מכנף הארץ ד, טז"ישעיהו כלפניך שירה תחת צדיק זה ועשהו משיח. פתחה ואמרה שירה לפניו, שנאמר: )

אי הוא לחזקיה וסייעתו שלא אמרו שירה עד שפתחה זמירות שמענו צבי לצדיק" וגו'... תנא משום רבי פפייס גנ
 …הארץ ואמרה שירה שנאמר מכנף הארץ זמירות שמענו צבי לצדיק
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