
  כציפורים עפות

  )עיון בישעיהו(  חידה לפסח התשע"ד

  

  הארץ רעדה והכל נהרס

  בימי המצורע שגאה,

  שוב נבזזה ארץ והכל קרס

  בפרסות אויב, וגלגיליו כסופה;

  

  סּוַגר כל בית ִמּבֹוא

  צוחה בחוצות,

  משתה שמנים, שמרים,

  כל העמים כפני הלוט;

  

  העיר סגורה ונצורה

  ,ומדותכמו ערים שנותרו ע

  שכל מורד דינו תלייה

  מס ישלמו הנכנעות;

  

  ובלילה ההוא הוכו מושחתים

  ורמי הקומה גדועים,

  כמכת מדין בדרך מצרים

  קנים רצוצים; –משענות 

  

  סגרתי כציפור בכלוב

  גאה אויב בכתובת,

  כציפורים עפות

  באות;-יפסח ה' צ



  פתחו שערים ויושר השיר

  ישועה ישית חומות וֵחל,

  בחלילושמחת לבב כהולך 

  לבוא בהר ה' אל צור ישראל.

  

  

  הנחיות: יש למצוא את רמזי הפסוקים בישעיהו, ואת משמעם.

, כמו ספרי (עם הרב בני לאו), מתנות אפיקומן אפשר להניח עם ספר הקשור בחידה
  .כציפורים עפות –ישעיהו 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  פתרון

  עוזיהו מלך יהודה ניצח את אויבי יהודה והצליח מאד,

  , כא)-ב כ"ו, טז-הימים-דברי "וכחזקתו גבה לבו"

  כתרים בראש אחד, 2 כהן,מלך ונכנס למקדש להקטיר כמו 

  –והצטרע 

  ישב שנים רבות מבודד "בבית החפשית", ויותם בנו מושל במקומו;

  בימיו התחולל בארץ רעש אדמה קשה מאד,

  (יש חוקרי גיאולוגיה שמצאו דרך למדוד רעש קדום, 

  ); בסולם ריכטר! 8-יותר מוהם מדדו 

  ה), הרעש מוזכר גם בימי בית שני, בנבואת זכריה (י"ד, 

  :והוא מתואר בפירוט בישעיהו (פרק כ"ד)

  שביה ...פיץ יֹ ה פניה והֵ וָ , ועִ ּהלקָ בֹוק הארץ ּוקֵ ֹו"הנה ה' ּב

  עה הארץ,עֲ עה התרֹ רֹ  – י ארץסדֵ רעשו מֹויִ פחד ופחת ופח... וַ 

  ר...";ֹוּכִש ארץ ּכַ  עַ נּותָ  עַ ט התמוטטה ארץ, נֹומֹור התפוררה ארץ, ֹוּפ

  –אבל ישעיהו תיאר את הרעש כנבואה על 'רעש היסטורי' 

  עליית צבא אשור בהנהגת סנחריב על יהודה ועל ירושלים!

  את צבא המעצמה העולמית תיאר ישעיהו (ה', כח):

  פה";סּויו ּכַ לָ גִ לְ ר נחשבו, וגַ צַ "... פרסות סוסיו ּכַ 

  

  לים מתוארת כעיר נצורה, כמו בית ישראלי במצרים בליל הפסח,ירוש

  א" (כ"ד, י);ֹוּבר כל בית ִמ גַ "סֻ 

   –בי כמעט רגע עד יעבר זעם , חֲ דֶ עֲ ּבַ  ְת לָ ר ְד גֹ סְ א בחדריך, ּוך עמי ּבֹ "לֵ 

  ב הארץ עליו..." (כ"ו, כ); שֵ ן יֹ ֹוד עֲ פקֹ א ממקומו לִ צֵ כי הנה ה' יֹ 

  רחוק" (ה', כו) מתואר כמקיף את ירושלים מסביב,וצבא ה"גוים מֵ 

   ז)-(כ"ה, ו "משתה שמנים... שמרים..." הםוה' יעשה ל

  !"לוט"העד שיהיו שכורים כמו 

  



  האשורים תלו את ראשי המורדים על עמודים מסביב לערים שכבשו

  גם בפלשת (עקרון), וגם ביהודה (לכיש),

  והערים הנכנעות שילמו מס (גם חזקיהו!);

  סנחריב התגאה (בכתובת שלו) שסגר את 'חזקיהו היהודי' המורד

  ','בירושלים עיר מלכותו כצפור בכלוב

  והעזרה הצבאית ממצרים באמת התגלתה כ"משענת הקנה הרצוץ" (ל"ו, ו),

  ; ל"א, א), הנביא היהודי!ג-ה האשורי לקח מישעיהו (ל', בקֵ בשָ (ביטוי שרַ 

  

  כמו פסח), לילה אולם "בלילה ההוא", ליל הפסח (או

  , וירושלים ניצלה מחורבן(ל"ז, לו) ה ה' במחנה אשור במגפה גדולהּכָ הִ 

  –בניגוד לשומרון וללכיש ועוד ערים רבות) (

  והשיר (שלא היה די כוח אז לשיר אותו בקול), כתוב בישעיהו:

  ל... חֵ שית חומות וָ ר השיר הזה בארץ יהודה... ישועה יָ שַ "ביום ההוא יּו

  );ב-ם ויבא גוי צדיק שמר אמונים" (כ"ו, אפתחו שערי

  ,(=חג והלל בלילה = פסח) "השיר יהיה לכם כליל התקדש חג

  (ל', כט);הולך בחליל לבוא בהר ה' אל צור ישראל" ב ּכַ בָ ושמחת לֵ 

  אות על ירושַלִם,ב-"כצפרים עפות כן יגן ה' צ

  ָּפסֹוח וִהמליט" (ל"א, ה). –ָגנֹון וִהציל 

 


