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 מבא

 שאלת המחקר ומטרת העבודה

,  בבואי לבחון את אזכורי סיפור יציאת מצרים בספר ישעיהו והשימושים שהנביא עושה בסיפור

ליה אני מבקש   השאלה ע1.אני מניח כי  קיים שימוש נרחב במוטיב יציאת מצרים בספר ישעיהו

 . מה המשמע ות  של השימ וש  הרב ביציאת  מצרים על ידי  הנביאלענות היא 

אלא  , אם כי לא אמנע להביע דעתי במקומות בהם הדבר יתבקש, מטרת העבודה אינה לחדש דבר

אך נאמר  עליו , הנושא אמנם לא נחקר רבות . לקבץ את הנאמר על יציאת מצרים בס פר ישעיהו

בעבודתי . כדי להצדיק סקירה  א חודה של הדברים, בשפת הקודש וב לעז, בכתב  ובעל פה, מספיק

אנסה להגיש לקורא סקיר ה מסודרת וק והרנטית של הנושא בהסתמך על מקורות רבים ומגוונ ים 

 .בזה יצא שכרי, לו אצליח בעבודתי להנגיש את הנושא לקורא העברית. יחסית

 שיטת המחקר

אציג תחילה את כל ,  מצרים בספר ישעיהוכדי לבחון את המשמעות של השימוש ביציאת

ולאחר מכן אסדר ם לפי הופעתם  , בסדר נושאי, האזכורים של סיפור יציאת מצרים מספר ישעיהו

 .בשלב השני אציג שלל מסקנות העולות מהסקירה. בספר

 תיחום העבודה ונקודות הנחה

,  בין הפרשנות היהודיתמוד ספר י שעיהו ובהשוואההעולות בלי' נפ יצות'ישנן מספר שאלות יסוד 

עבודה זו לא תתייחס לשאלות אלה באופן ישיר אך היא כתובה מתוך  . הנוצרית והביקורתית

 .נקודות הנחה מסוימות אות ן אבהיר כאן

 אחדות ספר ישעיהו

אף שמסקנות מסוי מות של העבודה , בעבודה זו אין לי עסק בשאלת אחדות הספר וזהות הכותב

, לאמור. הנחתי הבסיסית  היא שישנה אחדות קנונית  לספר. 2 בשאלה זועלולות להיות רלוונטיות

                                                            
1

 כבר עמדו על כך שהמאורע 602עמוד (Muilenburgh, 1956)ומולינבורג , 21 עמוד (Westermann, 1969) ווסטרמן 
 שרוי לאור קווי הדמיון שבין המציאות בהההיסטורי החשוב ביותר לפרקי הנחמה בישעיהו הוא יציאת מצרים וזאת 

 . בפתיחת דבריו)תשכח, )סו-מ(היסוד המשיחי בבשורת ישעיהו , עמיר(עוד ראה . הנביא לאלה של שעבוד מצרים
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אף אם חלקיו השונים של הספר נכתבו בתקופות שונות שייך לדבר על יחס בין חלקי הספר 

תפיסה זו אינה מבוססת על מסק נתה המחקרית של העבודה . השונים ועל מגמת הספר בכ ללותו

נינו נערכו עד לכדי תצורתם הסופית באופן מכוון   ך שלפ"אלא על אמונה בסיסית כי  ספרי התנ

 .מסר ומשמעות, המאחד את תכנם ל כדי רצף, ומודע

 המבנה הבסיסי של ספר ישעיהו

ייתכן וקריאת האמו ר  . עבודה זו נכתבה על בסיס  הבנה מסוימת בדבר  מבנהו של ספר ישעיהו

ממנה המבוססים על ש חלקים אך  נדמה שי, בעבודה זו לא תתקל בקשי ים אף למבינים אחרת

אין בכ וונתי להרחיב . מן הראוי ש אפרוס בקצרה את הדרך  ב ה למדתי את   הספר, על כן. הנחה זו

אתן  . בנושא זה כלל ועיקר ואף  לא להביא תימ וכין מספקים  לדברי היות וזו איננה מטרת  העבודה

 .תמצית שבתמ צית כדי למנוע אי בהירות בהמשך הקריאה

פרקי הספר  . אחז וחזקיהו מלכי יהודה, יותם, הו ניבא בימי עוזיהישעי, כאמור בפתיחת הספר

ודברי  , בתקופה זו ממלכת  יהודה פרחה ושגשגה. נאמרו בי רושלים של עוזיהו) ה-ב(הראשונים 

דברי הנביא מסתכמים בנבואה על נפילת ממלכת יהודה . הנביא כוונו לחברת השפע החוטאת

 בימי יותם ואחז בעקבות ברית פקח בן רמליהו מלך  ואכן ממלכת יהודה נפגעה קשות. מגדולתה

ארם   , מצפוןיהודה הותקפה על ידי ישראל , בימי אחז מ לך יהודה. ישראל עם רצין מלך ארם

בתגו בה אחז פונה . ממערבופלשתים נצלו את חולשת יהודה להתקיפם ) בכבשם את אילת (מדרום

אף שלא הייתה דרי שה (ת  אלוקי  אשור אומקב ל עליו את הת רבות האשורית ו, אשור לקבלת סיועל

ט ישעיהו מוצא את עצמו מתווכח עם אחז המתרפס בפני  -בפרקים ז). כזו מאת האשורים

את דברי ישעיהו . ועם הדעות הניציות הקוראות לצאת למלחמה באויב מאידך, האשורים מחד

ְוֶאת  , יֹאַמר ָהָעם ַהֶּזה ָקֶׁשרלֹא תֹא ְמרּון ֶקֶׁשר ְלכֹל ֲאֶׁשר  "-בתקופה זו ניתן לסכם בעזרת הפסוק 

 ישעיהו קורא להתנהלות פוליטית פאסיבית שתביא בסופו של  3".מֹוָראֹו לֹא ִתיְראּו ְולֹא ַתֲעִריצּו

 .דבר את התוצאות הטובות ביותר

,  מסע סנחריב היה הרעש הפוליטי הגדול ביותר בימי ישעיהו. מפלת יהודה לא תמה במס ע רצין

,  בפרקים אלו ישעיהו מנבא על המסע הנורא). לו-פרקים י(הכובד  של הספר ואליו מוקדש  מרכז 

בשורה התחתונה ). קובץ המשאות(ונוגע הן בהשפעתו על ישראל והן בהשפעתו על האזור כולו 

                                                                                                                                                                          
2

לינזי .  בנושא סיפור יציאת מצרים בספר ישעיהו)Hill, 1993(ר לינזי היל " להלן אזכיר רבות את הדיסרטציה של ד
 זאת בניגוד .ל מנת לטעון לאחדות קנונית של הספרעשתה שימוש בשכיחות אזכורי יציאת מצרים בספר כולו ע

לבין האזכורים של  " ישעיהו בן אמוץ"המחלק בין אזכורי יציאת מצרים של , למשל, )ג"תשמ, הופמן(להופמן 
 ".ישעיהו השלישי"ו" ישעיהו השני"
3

 .יב,  ישעיהו ח
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ישעיהו מנבא  , בדבריו. הנביא מנבא  הצלה לירושלים לאחר שהאזור כולו יפגע מצבאו של סנחריב

ַּכּתֶֹרן ַעל רֹאׁש ָהָהר  ", 4"ִּכְמלּוָנה ְבִמְקָׁשה, ְּכֻסָּכה ְבָכֶרם"ירושלים את חורבן השפלה ואת הותרת 

באופן חסר  תקדים בהיסטורית האימפריה האשורית , ירושלים ניצלה, ואכן. 5"ְוַכֵּנס ַעל ַהִּגְבָעה

 . כולה

הפרשייה . לט מגוללים את מעשי ישעיהו וחזקיהו המתוארים גם בספר מלכים-פרקים לו

בניגוד  , ו היא התוכחה של ישעיהו על פנייתו של חזקיהו לעזרת מצרים ובבלחותמת יחידה זה

פרשייה זו אינה מובאת במקומה הכרונולוגי משום שהיא מהווה נקודת שבר . לדברי הנבואה

ניתן לומר כי עד אירוע זה ישעיהו תלה את נבואות הגאולה שלו בחזקיהו  . במלכותו של חזקיהו

 :י דרשת בר קפרא בציפוריומלכותו כדבר

 6.וסנחריב גוג ומגוג, ביקש  הקדוש  ברוך הוא לעשות חזקי הו  משיח

ומצבה הכללי של , בעקבות החלטותיו הפוליטיות של חזקיהו בשדה הדיפלומטיה הבינלאומית

הבין ישעיהו שנבואת הגאולה לא תתממש במלכות חזקיה ונאלץ לגנזה , יהודה בתום מסע סנחריב

 .שיממשהלמלך עתידי 

.  וחוסר אמון ב גאו לה, דכדוך, היסטורי יאוש-משבר זה של ישעיהו מוליד בקרב הקורא  היהודי הא

-עיקרו של חלק זה הוא על.  עומדות נבואות הנחמה שבחציו השני של ספר ישעיהוכנגד יאוש זה

מטרת  . היסטורי שעודו שרוי בגלות ועודו מצפה לגאולה-ומטרתו  לנחם את ה יהודי הא, זמני

הפרקים להבהיר שנבואות  ישעיהו עדיין רלוונטיות והמודל שטבע הנביא מירושלים קיים בכל ד ור 

 . ודור

 בדברי הנביאים ' מודלים היסטוריים'אסכטולוגיה ו

וההבנה בדבר היחס בין  חלקי הספר השונים מניח כי ישעיהו בן , הפירוש לספר שפרסתי לעיל

אלא ניבא לדורו ולשעתו באופן שיתיישב על לב   7אמוץ לא הניח מראש יסודות אסקטולוגיים

  8.חזקיהו-היינו בני ירושלים בימי עוזיהו, שומעיו הממשיים

                                                            
4

 .ח,  ישעיהו א
5

 .יז,  ישעיהו ל
6

 . דף צ עמוד א)פרק חלק(מסכת סנהדרין ,  תלמוד בבלי
7

 זאת בניגוד לתפיסות נוצריות הרואות את דבריו של ישעיהו בן אמוץ עצמו כנבואה אסקטולוגית הסוללת את דרכה 
יכרות בהשפעתן על תפיסות אלו נ. של הנצרות" אחרית הימים"של הברית הישנה אל עבר הברית החדשה ואל עבר 

 .ל"ואכמ, חלוקת הפרקים בספר ישעיהו
8

ניתן ". אמוץ ואמציה אחים הוו: דבר זה מסורת בידינו מאבותינו"לוי ' ב מובאת מימרתו של ר, לה י בבבלי מגי
ומסתבר כי עיקר שומעיו השתייכו , להבין את משמעות הדברים בכך שישעיהו השתייך לאליטה הירושלמית בתקופתו
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בדורות שאחרי הנביא ואחרי ההתרחשויות אליהם מתייחס , בהתבוננות מאוחרת על הנבואה

 :  כאמור בבר ייתא, כנבואה שנתנה לדורות, ניתן לקרא את הנבו אה שניתנה לדור, הנביא

נבואה   , אלא, כפלים כיוצאי  מצרים,  נביאים  עמדו להם לישראלהרבה

 9. לא נכתבה-ו שלא הוצרכה ,  נכתבה- לדורות השהוצרכ

על פי דברים אלו יש לראות בדברי הנביא מעין תבנית או מודל היסטורי השייך לתקופות רבו ת  

קומיים לרלוונטיים  תפיסה זו הופכת את דברי  הנביא המ10.ויכול להיקרא על ידי בני כל התקופות

  11.ואת כל התקופות בהיסטוריה כבעלות פוטנציאל למימוש דברי הנביא, לכל תקופה

 יחסי למקורות הבסיס שלי

רבים ממקורו ת היסוד בהם אני משתמש   בעבודה זו אינם עולים בקנה אחד עם נק ודות המוצא  

פאת קוצר היריעה מ. בלשון המעטה, נתישפרסתי בסעיפים הקודמים ולא שותפים ליסודות הב

ואנ סה להוציא מעז מתוק מבלי , לא אנצל במה זו למלחמתה של תורה או להתנצחות מיותרת

 12. להתייחס לכל הדברים שנאמרו במקור ות שאות ם אביא  בעבודתי

                                                                                                                                                                          
, עמיר(: ל ישעיהו כבן ירושלים ראהוד עע. על רקע זה ניתן להיטיב להבין את הנבואות בספר. גם הם לאותו מעמד

 .)א"תשכ,  איש ירושלים-ישעיהו 
9

 .א,  בבלי מגילה יד
10

לפיה מודל תנכי מסויים משמש בבואה למודלים היסטוריים שיבוא ו ,  התנכיתלטיפולוגיה כיוון זה דומה במהותו 
 תבניות בברית הישנה לבין הקושרת ביןלא השתמשתי במינוח זה היות והוא מתאר תפיסה נוצרית במהותה . אחריו

(על טיפולוגיה בהקשר של יציאת מצרים בישעיהו ראה את פרקו הראשון של אנדרסן . תבניות בברית החדשה
Anderson, 1962(. 

11
ומשליכה אותם לסוף ,  בניגוד לאסכטולוגיה הנוצרית הנוטלת מהיחיד והחברה את האחריות למימוש דברי הנביא

, יותם,  מטילה על כל הדורות כולם את אותה האחריות שהנביא הטיל בשעתו על עוזיההתפיסה המוצגת כאן, הימים
 .חזקיהו ובני דורם, אחז

12
 ולא אתמודד Hillלא אתמודד ישירות עם תפיסות אסכטולוגיות נוצריות העומדות בבסיס עבודתה של ,  לכן לדוגמא
 .יקורתיות רבות העולות במקורות רבים אחריםעם טענות ב
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 אזכורי יצ יא ת מצרי ם ב ס פר  יש עי הו

בסקירה  . 13בפרק זה אסקור בקצרה את אזכורי סיפור יציאת מצרים בספר ישעיהו, כאמור לעיל

בסוף .  כפי שמשתקפת בדברי  הנבואהמטרת הש ימו ש ב הם ים השונים לפיאסווג את  ה אזכור

הצגה כפולה זו תאפשר הבנה מיטבית של . הפרק אמפה את המופעים לפי סדר הופעתם בספר

ור איה כוללת המאפשרת לקשר את  שכיחות , משמעות אזכ ור יציאת מצ רים על ידי הנביא מחד

 .די תובנות מבניות על ספר ישעיהו כולוההקבלות ומיקומן לכ

 אפשרויות שונות לסיווג אזכורי יציאת מצרים בישעיהו

 סיווג לפי אלמנטים שונים ביציאת מצרים

המשותף . ציאת מצרים אותם נקטו קודמיראוי להזכיר כמה אפשרויות לסיווג אזכורי י

 יציאת מצרים ולא בתוכן לאפשרויות אלו הוא ההתעניינות דווקא באלמנטים השונים שבתהליך

 : של דברי הנביא ובהקשר שבו יציאת מצרים מוזכרת

.  היד החזקה) 1: (הכוללים אלמנטים של [יציאת מצ רים מחלק בין אזכורים  של 14אנדרסן •

.  השירה) 4. (נלחם את המלחמה'  ה–" איש מלחמה' ה) "3. (מספק לישראל' המגן שה) 2(

  מסע  בני  ישראל ב מדבר לבין אזכורי ם של , .]15לדבריו אין  אזכור של מ כות מצרים

. ה מספק צרכי העם"הקב) 2. (ה"סלילת דרך על ידי הקב) 1: (הכוללים אלמנטים של[

הכוללים אלמנטים של  [הכניסה לארץואזכורים של .] לדבריו אין אזכור של המסע לסיני

 .].עליה להר ציון) 2. (הנחיה אלוקית) 1(
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 מספר מוקדים בספר ישעיהו שבהם חלק מקודמי ראו קשר ליציאת מצרים ואני לא כללתי בפרק היות ולא  להלן
לרבים מפסוקים אלה יש קשר עקיף ליציאת מצריך בכך שהם מזכירים . םראיתי את הקשר הברור עם יציאת מצרי

 ):בעיקר בתהילים(ך "מוטיבים המתארים את יציאת מצרים במקומות אחרים בתנ
 ".קֹול קֹוֵרא ַּבִּמְדָּבר ַּפּנּו ֶּדֶרְך ְיקָֹוק ַיְּׁשרּו ָּבֲעָרָבה ְמִסָּלה ֵלאלֵֹהינּו: "ג, מ •
 ".ְּכרֶֹעה ֶעְדרֹו ִיְרֶעה ִּבְזרֹעֹו ְיַקֵּבץ ְטָלִאים ּוְבֵחיקֹו ִיָּׂשא ָעלֹות ְיַנֵהל: "יא, שם •
 ".א ִיְׁשְטפּוָך ִּכי ֵתֵלְך ְּבמֹו ֵאׁש לֹא ִתָּכֶוה ְוֶלָהָבה לֹא ִתְבַער ָּבְך ּוַבְּנָהרֹות לֹיִּכי ַתֲעבֹר ַּבַּמִים ִאְּתָך ָאִנ: "ב, מג •
ּכֹה ָאַמר ְיקָֹוק ְּבֵעת ָרצֹון ֲעִניִתיָך ּוְביֹום ְיׁשּוָעה ֲעַזְרִּתיָך ְוֶאָּצְרָך ְוֶאֶּתְנָך ִלְבִרית ָעם ְלָהִקים ֶאֶרץ : "יא-ח, מט •

לֹא :  אמֹר ַלֲאסּוִרים ֵצאּו ַלֲאֶׁשר ַּבחֶֹׁשְך ִהָּגלּו ַעל ְּדָרִכים ִיְרעּו ּוְבָכל ְׁשָפִיים ַמְרִעיָתםֵל:  ְלַהְנִחיל ְנָחלֹות ׁשֵֹממֹות
ְוַׂשְמִּתי ָכל ָהַרי ַלָּדֶרְך  :  ִיְרָעבּו ְולֹא ִיְצָמאּו ְולֹא ַיֵּכם ָׁשָרב ָוָׁשֶמׁש ִּכי ְמַרֲחָמם ְיַנֲהֵגם ְוַעל ַמּבּוֵעי ַמִים ְיַנֲהֵלם

 ".ּוְמִסּלַֹתי ְיֻרמּון
:   ֶהָהִרים ְוַהְּגָבעֹות ִיְפְצחּו ִלְפֵניֶכם ִרָּנה ְוָכל ֲעֵצי ַהָּׂשֶדה ִיְמֲחאּו ָכףןִּכי ְבִׂשְמָחה ֵתֵצאּו ּוְבָׁשלֹום ּתּוָבלּו: "יג-יב, נה •

 ".קָֹוק ְלֵׁשם ְלאֹות עֹוָלם לֹא ִיָּכֵרתַּתַחת ַהַּנֲעצּוץ ַיֲעֶלה ְברֹוׁש תחת ְוַתַחת ַהִּסְרַּפד ַיֲעֶלה ֲהַדס ְוָהָיה ַלי
14

 Anderson, 1962. 
15

אזכור נוסף למכות מצרים נמצא . אראה כי יש אזכור מסויג למכות מצרים, 16שבעמוד " נגף ורפא" להלן בפרק 
 .18בעמוד ראה בפרק הרלוונטי ". ָוֶזֶרם ְוֶאֶבן ָּבָרד ֶנֶפץ"תאר את מכת אשור במילים כאשר הנביא אומר מ' בפרק ל
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2. (לים סוףכתובים הנוגעים )1: (לשלש קבוצות ים מחלק  את אזכורי  יציאת מצר16בלצר •

מ  " באו ר יצמ   החדשה"תיאורי יצ)3. (מ החדשה" ליצהנדודים במדב רהשוואת )

 .הראשונה

:  ביטוי בנביאים אחרוניםעמד על שלשה יסודות של יציאת מצרים הבאים לידי  17זהרי •

כן והחלוקה שלי  יית. ו זיהה בספר ישעיהו את החיבה והגאולה, והגאולה, החוב ה, החיבה

 .שמציין זהרי להלן תדמה לחלק מהיסודות

והעיר בהקדמתו שאין דומה ליציאת , ך" ניתח את אזכורי יציאת מצרים בתנ18דאוב •

דאוב עומד על מוטיבים . ך"מצרים מבחינת כמות האזכורים וההקבלות ברחבי התנ

השבי   קר את   בדבריו הוא מזכ יר בעי. מרכזיים של יציאת מצרים  ומנתח את הו פעותיהם

 . המופיעים גם בישעיהו'ה חלפת האדון וקבלת מלכות  ה ואת של עם ישרא ל בנכר

נון כבר  -בן. י' זהרי ודאוב הר, אנדרסון, מלבד האלמנטים והקטגוריות המוזכרות על ידי בלצר

כמו כן יש להזכיר את האזכורים הבודדים של , 19בפסחעמד על השימושים שישעיהו עושה 

 .21לניסי יצ י את מצרים ואת האזכורים המיוחדים  20 ב מצריםהשעבוד

 סיווג לפי סדר ההופע ה 

. סדר הופעתם בספר  שחלקה את האזכורים לפי 22בניגוד לחלוקות הללו עומדת ההצגה של היל

וכן לערער על קודמיה , מטרתה של ה יל היתה להציג תובנות  על אחדותו הקנונית של ספר י שעיהו

 . משמעותייםלקו הראשון של הספר אינםמצרים בחשהסיקו שאזכורי יציאת 

 מודל או תקדים

בניגוד  , על כן. כאמור לעיל מטרתי היא להבין את משמעות אזכור יציאת מצרים בנבואות ישעיהו

הקשר שבו נאמרו תאם לאחלק את האזכו רים לפי מטרת הבאתם על ידי הנביא ובה, לקודמי

                                                            
16

 Balzer, 1971. 
17

 .ח"תשס, זהרי 
18

 Daube, 1963 p.p. 73‐88. 
19

מצרים ירד עמי "ובפרק , 17-19עמודים " כליל התקדש חגהשיר יהיה לכם ", "לך עמי בא בחדריך" להלן בפרקים 
 .26בעמוד " בראשונה

20
 .23שבעמוד " צרים ירד עמי בראשונהמ", 13שבעמוד " שבט הנגש" להלן בפרקים 

21
בחרבות " "האומר לצולה חרבי ונהרתיך אוביש", "כי נבקעו במדבר מים", "הענן והאש: " להלן בפרקים רבים כגון
 ".הן בגערתי אחריב ים", "הוליכם מים מצור הזיל למו

22
 Hill, 1993. 
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רים זיהיתי שני מניעים עיקריים להזכרת בעברי על רשימת האזכו. ולמגמת הנבואה בעת הזכרתם

 :יציאת מצרים בדברי הנביא

בדברי  ישעיהו אנו רואים התייחסות רבה ליציאת מצרים . יציאת מצ רים  כמודל ה יסטו רי •

ולגאולה , לאתגרים מולם  ניצב העם,  כמודל היסטורי לאירועים שאותם הנביא מתאר

וג של העתק או בבואה של הגאולה ישעיהו רואה את הגאולה העתידה כס, היינו. העתידה

לאור הבנה זו ניתן להצביע על שני שימושים מרכזיים שהנביא עושה בסיפור . הראשונה

 :יציאת מצרים

o הנביא מרבה  , בע קבות הדמיון של הגאולה העתידה לזו הראשונה. המחשה

להשתמש בדימויים השאובים מתוך סיפור יציאת מצרים על מנת ליצור 

 . מוחשיים של הגאולה העתידה הלוטה בערפלתיאורים נבואיים

o הנביא משתמש בגא ולת מצרים להדגשת מוטיבים מרכזיים בתהליכים . תיקוף

כדוגמאו ת לכך נראה   בפרק השני של עבודה זו . עליהם הוא מ נבא ולאמת  א ותם

את חשיבו ת   , את התהליכיות של הגאולה, את ההדגשה של המימד הניסי בגאולה

לעיתים מוטיב זה הוא הנושא . תפים לשתי הגאולותהשירה כמוטיבים המשו

אולם בכל , וואי של דברי הנביאוצר להמרכזי של הנבואה ולעיתים הוא מובא כת

הן בהתרחשות ביציאת מצרים והן במציאות  , המקרים המוטיב הוא משמעותי

 .מולה ניצב הנביא

את מצרים אינם  במ קרים רבים נראה כי אזכורי יצי.  'יציאת מצר ים  כתקדים לת שועת  ה •

אלא בעיקר לחזק את רו חו של העם ובטחונו , מובאים בכדי  לשמש מודל להווה או לעתיד

 . 23"אל תירא עמי יושב בציון"בבחינת , ה"בישועתו של הקב

בזמנים קשים בהם  תפקידו של הנביא מתמקד   בנחמה  חיזוקים אלו באים , פן טבעיבאו

אש של הנביא צריך דברים שיחזקו את   זמנים בהם קהלו המיו. ולא בתוכחה ובוויכוח

מסורות שהם נחלת ' שולף מהכובע'ה של חוסר אמונה הנביא ברגעים אל. רוחו ואמונתו

ירעו ביציאת  ה על עמו והניסים שא"ההגנה של הקב, כלל שומעיו בדבר יציאת מצרים

 .מצרים ובארבעים השנים שבמדבר

                                                            
23

 .כד,  ישעיהו י
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יש מקרים בהם הנביא פונה , אולם. אמרים כלפי העםלהלן נראה כי רוב דברי העידוד נ

במקרים אלו הנביא   . ה"בתפילה לאלוקיו ומפנה א ת זיכרון יצי את מצרים כ לפי הקב

 .שלומשתמש בדימ ויי יציאת מצרים כדי לגבות את תפילתו  או לחזק את  רוחו 

מסתבר  , שיציאת מצרים תופסת מקום מרכ זי בעולמו של הנביא בספר ישעיהו, אם כנים דברינו

, לאמור. ם של אזכורי יציאת מצרים יתאים במידה רבה להקשר ולתוכן שבתוכם הובאושאופיי

נצפה לראות אזכורים המתאימים לקטגוריה  , ההיסטוריים, בפרקי התוכחה וההתנצחות

נצפה לראות אזכורים , היסטוריים-הא, ואילו בפרקי הנחמה, )מודלים(הראשונה דלעיל 

 ).קדימיםת(המתאימים לקטגוריה השנייה דלעיל 

 סקירה

 יציאת מצרים כמודל היסטורי

כעת אסקור   את כלל המק רים שבהם הנביא מביא  את  סיפור יציאת  מצרים כמוד ל , כאמור לעיל

 .המשקף את התהליכים המדיניים בימיו ואת תבנית הגאו לה העתידה

 )ו-ה, ד(הענן האש וה סוכה 

ָרֶאָה ָעָנן יֹוָמם ְוָעָׁשן  ְונַֹגּה ֵאׁש ֶלָהבָ ה   ּוָבָרא ְיקָֹוק עַ ל ָּכל ְמכֹון ַהר ִצּיֹון ְוַעל ִמקְ 

 ּוְלִמְסּתֹור ְלַמְחֶסהְוֻסָּכה ִּתהְ ֶיה  ְלֵצל יֹוָמם ֵמחֶֹרב ּו:   ָלְיָלה ִּכי ַעל ָּכל ָּכבֹוד ֻחָּפה

 24:ִמֶּזֶרם ּוִמָּמָטר

ד המהווה ת וכחה לחברת השפע ביהודה תחת  -הנבואה בפרקים בפסוקים אלו באים בסיכום 

פתיחתה וסיומה של נבואה זו כוללות את גאולת השארית בירושלים לאחר  . כותו של עוזיהומל

שיאה של הישועה מתוארת במושגים מובהקים של יציאת  . הפורענות שתבוא על דורו של עוזיהו

 . הענן האש והסוכהעל הר ציון נגלית באמצעות' מצרים בכך ששכינת ה

ר אשית בהגנה : ה ביציאת מצרים במספר מוקדים"הענן והאש מבטאים את ש כינתו של הקב

נ ו מוצאים ענן ואש במעמד    עוד א;25ובהנחיה הניתנת לעם ישראל על ידי עמוד הענן ועמוד האש

                                                            
24

 .ו-ה,  ישעיהו ד
25

ים אלו המתארים את חלוקת העבודה בין  בדברי ישעיהו יש הקבלה מובהקת לפסוק.  כב-כא,  למשל בשמות יג
גם ישעיהו מתאר את הענן ". לֹא ָיִמיׁש ַעּמּוד ֶהָעָנן יֹוָמם ְוַעּמּוד ָהֵאׁש ָלְיָלה ִלְפֵני ָהָעם"עמוד הענן ועמוד האש באמרם 

 .יומם ואת האש לילה בפסוקים דלעיל
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 ולבסוף כסימן לשכינה ;27מסעותיהם של ישראל במדבר מובלים על ידי הענן,  בנו סף;26הר סיני

 .  28השורה על אהל מועד

על הסוכות אנו למדים רק מהנימוק  , ורש בסיפור יציאת מצריםבניגוד לענן והאש המופיעים במפ

 : למצוות הישיבה בסוכה בחג הסוכות

ְלַמַען ֵיְדעּו דֹרֵֹתיֶכם :  ַּבֻּסּכֹת ֵּתְׁשבּו  ִׁשְבַעת ָיִמי ם ָּכל ָהֶאְזָרח ְּבִיְׂשָרֵאל ֵיְׁשבּו ַּבֻּסּכֹת

הֹוִציִאי אֹותָ ם מֵ ֶאֶרץ ִמְצָרִים ֲאִני ְיקֹוָ ק   ִּכי ַבֻּסּכֹות הֹו ַׁשְבִּתי  ֶאת ְּבֵני  ִיְׂשָרֵאל ְּב

 29:ֱאלֵֹהיֶכם

ומכאן הקישור  , ה הושיב את ישראל בסוכות ביציאת מצרים"בנימוק למצווה מצויין כי הקב

 30.המתבקש בין יציאת מצרים ודברי ישעיהו על הסוכה שתהיה לצל על הר ציון

 31)ג, ט (שבט ה נגש 

 32: ֵּטה  ִׁשְכמֹו ֵׁשֶבט ַהּנֵֹגׂש ּבֹו ַהִחּתֹתָ   ְּכיֹום ִמְדָיןִּכי ֶאת עֹל ֻסֳּבלֹו ְוֵאת ַמ

תגלת  (בפרק ט הנביא מתאר את  תקופת הסתר הפנים הצפויה בעקבות מעשי אחז ומסעות אשור 

אני מעדי ף   . שור נעשה באמ צעות הדימוי לשבט הנגש  המצרי השעבוד לאתיאור). IIIפלאסר 

ש המצרי משום שאין בהיסטוריה הישראלית תקדים  כאן כדימוי לנג" שבט הנגש"להסביר את 

 . כפשוטו" שבט הנגש"אחר בו עם ישראל היה נתון תחת 

אך יש לציין שאף בשעבוד  , עיקר ההשוואה בפסוק זה הוא בין שעבוד מדין לשעבוד אשור, אמנם

פרשת  . מדין השעבוד והכפיפות לעם זר מוצגת באמצעות דימויים הלקוחים מהשעבוד במצרים

 :עון רוויה בדימויים מעולם השעבוד של מצריםגד

ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ִּגְדעֹון ִּבי  :  ַוֵּיָרא ֵאָליו ַמְלַאְך ְיקָֹוק וַ ּיֹאֶמר ֵאָליו ְיקָֹוק ִעְּמָך ִּגּבֹור ֶהָחִיל

ְּפרּו ָלנּו ְוַאֵּיה ָכל ִנְפְלאָֹתיו ֲאֶׁשר ִסֲאדִֹני ְוֵיׁש ְיקֹוָ ק ִעָּמנּו ְוָלָּמה ְמָצַאְתנּו ָּכל זֹאת 

:    ְיקָֹוק ְוַעָּתה ְנָטָׁשנּו  ְיקָֹוק ַוּיִ ְּתֵננּו ּבְ ַכף ִמְדָיןֲאבֹוֵתינּו ֵלאמֹר ֲהלֹא ִמִּמְצַרִים ֶהֱעָלנּו

ַוִּיֶפן ֵאָליו ְיקֹ ָוק ַוּיֹאֶמר ֵלְך ְּבכֲֹחָך ֶזה ְוהֹוַׁשְעָּת ֶאת יִ ְׂשָרֵאל ִמַּכף ִמְדָין ֲהלֹא 

                                                            
26

 .יח-טז,  שמות יט
27

 .כג-טו,  במדבר ט
28

 .ו,  במדבר יז
29

 .מג- מב, ויקרא כג
30

 ייתכן כי הלקוניות שבתיאור הסוכות בפסוקים מספר ויקרא מול הפסוקים בישעיהו הרואים בסוכה אובייקט 
מייצרים את המתח העומד בבסיס מחלוקתם של רבי עקיבא ורבי אליעזר , נותן לעמו' רוחני המתקשר למחסה שה

בנות בחג הסוכות הם זכר לסוכות ממש או ם לבשאלה האם הסוכות שאנו מצווי) המובאת בברייתא בבבלי סוכה יא(
 .זכר לענני הכבוד

31
השוואה בין שיעבוד מדין לבין שיעבוד מצרים כהוכחה שישעיה אכן מדבר על מצרים היא חלשה : ר יעל ציגלר" ד

 .לדעתי
32

 .ג,  ישעיהו ט
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  ִהֵּנה ַאְלִּפי  ַהַּדל ִּבְמַנֶּׁשה  ְׂשָרֵאלר ֵאָליו ִּבי  אֲ דָֹני ַּבָּמה אֹוִׁש י ַע ֶאת  ִיַוּיֹא ֶמ:    ְׁשַלְחִּתיָך

 ְוִהִּכי ָת אֶ ת ִמ ְדָין ְּכִאי ׁש   ְךַוּיֹ אֶמר ֵאָליו ְיקֹוָ ק ִּכי  ֶאְהֶיה  ִעָּמ:  ְוָאנִֹכי ַהָּצִעיר ְּבֵבית  ָאִבי 

:    ָׁשַאָּתה ְמַדֵּבר ִעִּמי ִּלי אֹותְוָעִׂשיָתנֶ יָך ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ִאם ָנא מָ ָצאִתי ֵחן ְּבֵעי:  ֶאָחד

ַאל ָנא ָתֻמׁש   ִמֶּזה ַעד ּבִֹאי  ֵאֶליָך ְוהֵֹצאִתי   ֶאת ִמְנָחִתי  ְוהִ ַּנְחִּתי ְלָפֶניךָ  ַוּיֹ אַמר ָאנִֹכי 

ר ָׂשם ַּבּסַ ל    ַהָּבָׂשַוַּיַעׂש ְּגִדי ִעִּזים ְוֵאיַפת ֶקַמח ַמּצֹותְוִגְדעֹון ָּבא :  ֵאֵׁשב ַעד ׁשּוֶבָך

 33: ְוַהָּמַרק ָׂשם ּבַ ּפָ רּור ַוּיֹוֵצא ֵאָליו ֶאל ַּתַחת ָהאֵ ָלה ַוַּיַּגׁש

וכוללת זיכרון מובהק של מצרים יחד עם הקרבת קרבן , בחירת גדעון דומה בתכנה לבחירת משה

 לאביהם, עובדי האלילים, ומשיב את ישראל, פת מצרים מעל ישראלגדעון משיב את חר. על מצות

 34.שבשמים כמו ביציאת מצרים

 )פרק יא(קיבוץ הגלויות כאשר היתה לישראל ביום עלותו ממצרים 

יב היא ראשיתו של העיסוק של ישעיהו במסע סנחריב ובמפלתו הניסית בשערי -הנבואה בפרקים י

יב מקבי ל   -תהליך הגאולה המתואר על ידי הנ בואה בפרקים י, 35כפי שאפרט בהמ שך. ירושלים

. ת זו הנביא עושה שימוש כפול בסיפור יציאת מצריםכחלק מהקבלה נרחב. ולת מצריםברובו לגא

ביציאת מצרים בראש ובראשונה כתקדים היסטורי כדי לנחם את העם ומורה הנביא משתמש 

.   הדן ביציאת מצרים כתקדיםהשני של פרק זהכפי שאפרט להלן בחצי , להם לא לירא מאשור

ה הנביא עושה קישור מובהק בין הגאולה העתידה לגאולת בתיאור הגאולה עצמ, לאחר מכן

 :מצרים

 ָידֹו ִלְקנֹות ֶאת ְׁשָאר ַעּמֹו ֲאֶׁשר ִיָּׁשֵאר ֵמַאּׁשּור   ֵׁשִניתְוָהָיה ַּבּיֹו ם ַהה ּוא יֹוִסיף ֲאדָֹני

וְ ָנָׂשא ֵנס :   םּוִמִּמְצַרִים ּוִמַּפְתרֹוס ּוִמּכּוׁש ּוֵמֵעיָלם ּוִמִּׁשְנָער ּוֵמֲחָמת ּוֵמִאֵּיי ַהּיָ 

ְוָסָרה   :   ַלּגֹוִים ְוָאַסף ִנְדֵחי ִיְׂשָרֵאל ּו ְנֻפצֹות ְיהּוָדה  ְיַקּבֵ ץ ֵמַאְרּבַ ע ַּכְנפֹות ָהָאֶרץ

ִקְנַאת ֶאְפַרִים  ְוצְֹרֵרי ְיהּוָדה ִיָּכֵרתּו ֶאְפַרִים  לֹא ְיַקֵּנא ֶאת  ְיהּוָדה ִויהּוָדה  לֹא ָיצֹר 

ף ְּפִלְׁשִּתים ָיָּמה  יַ ְחָּדו ָיבֹּזּו ֶאת ְּבֵני ֶקֶדם ֱאדֹום ּומֹוָאב   ְוָעפּו ְבָכֵת:   ֶאת ֶאְפָרִים

 ְוֵהִניף ָיד ֹו   ְוֶהֱחִרים ְיקָֹוק ֵאת ְלׁשֹון ָים ִמְצַרִים:   ִמְׁשלֹוַח ָיָדם ּו ְבֵני ַעּמֹון ִמְׁשמַ ְעָּתם

ְוָהְיתָ ה ְמִסּלָ ה  :  ּבַ ְּנָעִליםַעל ַהָּנָהר ַּבְעָים רּוחֹו ְוִהָּכהּו ְלִׁשְבָעה ְנָחִלים ְוִהְדִריְך 

 ַּכֲאֶׁשר ָהְיָתה ְלִיְׂשָרֵאל ְּביֹום ֲעלֹתֹו ֵמֶאֶרץ ִלְׁשָאר ַעּמֹו ֲאֶׁשר ִיָּׁשֵאר  ֵמַאּׁשּור

 36:ִמְצָרִים

ומיד לאחריה באה השירה , פרשיה זו היא סיכום הנבואה על גאולת ירושלים מידי צבא סנחריב

לב זה ישעיה עוד מאמין כי הגאו לה מידי סנחריב תהיה מלאה בש. ב"על הגאולה הצפויה בפרק י

                                                            
33

 .יט-יב,  שופטים ו
34

 .א"התשע, מאמרו של אלבוחר סקירה של ההקבלה בין גדעון ופסח ניתן למצא ב
35

 .36להלן עמוד ,  בפרק הנוגע במרכזיותו של התהליך בגאולה
36

 .טז-יא,  ישעיהו יא
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כאשר  "הפסוקים מבהירים כי קיבוץ  גלויות זה יהיה מוחלט . ותביא עמה א ת קיבוץ גלות  אשור

 ".הייתה לישראל ביום עלותו מארץ מצרים

תחילה הנביא מבהיר כי  קיבוץ הגלויות  . ההתייחסות ליציאת מצרים בפסוקים אלו היא כפולה

". שנית... יוסיף "בריו היא ההזדמנות ההיסטורית השניה שבה יש קיבוץ של כל העם באמרו בד

ראשונה קנה אותה מבית   "-בו היה קיבוץ של כל ישראל  ,  התקדים ההיסטורי הוא יציאת מצרים

בסוף .  בפעם השניהוכעת הנב יא מנבא  על קיבוץ כללי מארבע כנפות  הארץ, 37"עבדים ממצרים

 ".כאשר היתה לישראל ביום עלותו ממצרים"דגיש שקיבוץ הגלויות השני יהיה דבריו הנביא מ

אמנם  . ים לגאולת  מצרגם הפסוק המ ורה על החרמת הים והכאת  נחל מצרים מקשר את  הק ורא

אין בפסוק זה קשר מובהק לגאולת מצרים ולא הייתי מקשר אותו לולא ההקשר הכללי של הפרק  

 .אולת ס נחריב ויציאת מצריםהחושף באופן ברור את הקשר בין ג

תקופה של (בהזדמנות זו יש להדגיש כי כיבוש אשור היה המקרה הראשון מאז יציאת מצרים 

וזו הייתה הפעם הראשונה  , שבו עם ישראל נשלט על ידי אימפריה אזורית) יותר משבע מ אות שנה

אר את תיאו ר    ויש לב38הגלות האשורית הייתה מצומצמת. בה עם ישראל התפצל ויצא לגלויות

הגלות בפרק על רקע בריחה רצונית של עשרת שבטי ממלכת ישראל לארבע כנפות הארץ בעקבות 

,  כאמור במבוא. עם ישראל בדומה לעליה ממצריםכל  ישעיהו מנבא על קיבוץ 39.קריסת ממלכ תם

ומותירה אותנו מצפים למימושה עד , כפי שציפה ישעיהו, נבואה זו לא  התממשה על ידי חזקיהו

 40.היום הזה

המוטיב העומד בבסיסה של ההשוואה ליציאת מצרים , מלבד הטוטאליות של קיבוץ הגלויות

, 41קיבוץ הגלויות, שיאה של הגאולה.  בקיבוץ הגל ויותה"האקטיב יות  של  הקבבפסוקים אלו  הוא 

תיאור זה מש תלב היטב עם  . המקבץ את ניד חיו מארבע כנפות הארץ, ה"מבוצעת על ידי הקב

לדידו של ישעיהו המשיח אינו המל ך  , 42בניגוד למיכה המרשתי. משיח בתחילת הפרקתיאור ה

                                                            
37

 .יא, ק יא" רד
38

 .ע"תש, בוסתנאי ראה עוד בפרקו הראשון של 
39

כקריאה לדלת העם הנותרת ) ירמיהו לא; יח-יב, ירמיהו ג( בהתאמה יש להסביר את קריאת ירמיהו לישראל 
בן עוד בנושא זה ראה . ם ובכך לגלם את התקווה המשיחית שירמיה ראה במהפכת יאשיהובשומרון להאסף לירושלי

 .42ע עמוד "תש, ג וכן לאו"תשל, שם
40

עומד על כך שלא ייתכן שמדובר כאן על קיבוץ גלות בבל היות וקיבוץ הגלויות של בית שני היה חלקי )  שם(ק " הרד
 . ולא כלל את כל תפוצת ישראל

41
, בירמיה כט, וכך בפרקנו, קיבוץ הגלויות מהווה שיאה של הגאולה, המקראיים העוסקים בגאולה ברוב המובאות 

 .ביחזקאל כ וכמובן בדברים ל
42

 . 35עמוד " דמות המשיח בישעיהו" ראה להלן בפרק 
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ֶצֶדק ֵאזֹור ָמְתָני ו  "אלא השופט אשר , הלוחם את מלחמות ישראל ומביא את הגאולה בידיו

 .43"ְוָהֱאמּוָנה ֵאזֹור ֲחָלָציו

 )כב, יט(ָנגֹף ְוָרפֹוא 

:    תֹו ְך ֶארֶ ץ ִמְצָרִים ּוַמֵּצָבה ֵאֶצל ְּגבּוָלּה ַליקָֹוקַּבּיֹום  ַההּוא  יִ ְהֶיה ִמְזֵּבחַ  ַלי קָֹוק ְּב

ְוָהָיה ְלאֹות ּולְ ֵעד ַליקָֹוק ְצָבאֹות ְּבֶאֶרץ ִמְצָרִים ִּכי ִיְצֲעקּו  ֶאל ְיקָֹוק ִמְּפנֵ י לֲֹחִצים   

ַרִים  ֶאת ְיקָֹוק   ְונֹוַדע יְ קָֹוק ְלִמְצַרִים  ְוָיְדעּו ִמְצ:   ְוִיְׁשַלח ָלֶהם  מֹוִׁשיַע ָוָרב וְ ִהִּציָלם

ְוָנַגף ְיקָֹוק ֶאת ִמְצַרִים  :  ַּבּיֹום  ַההּוא ְוָעְבדּו ֶזַבח ּוִמְנָחה ְוָנְדרּו ֵנֶדר ַליקָֹוק ְוִׁשֵּלמּו

ַּבּי ֹום ַההּוא ִּתהְ ֶיה ְמִסָּלה  :   ְוָׁשבּו ַעד ְיקָֹוק ְוֶנְעַּתר ָלֶהם ּוְרָפָאםָנגֹף ְוָרפֹוא

 44:א ַאּׁשּור  ְּבִמְצַרִים ּוִמְצַרִים ְּבַאּׁשּור ְוָעבְ דּו ִמְצַרִים ֶאת  ַאּׁשּורִמִּמְצַרִים ַאּׁשּוָרה ּוָב

במשא זה ישעיהו חוזה את  . של ישעיהו" בינלאומיים"משא מצרים הוא אחד מסדרת המשאות ה

אלוקי ישראל וכפיפותה של מצרים  ' התקרבות מצרים לה, התפרקות כלכלת מצרים ומוסדותיה

תבוסת  , צא בפרק זה אזכור  מובהק של יציאת מצרים בדמות מכות  מ צריםמתבקש למ. לאשור

ועל כך אעמוד  , בניגוד למצופה אנו מוצאים רק שבב אזכור למכות מצרים. 'מצרים או השיבה לה

 .בפרק הבא

מתארות את  אופן נ גיפת מצרים ומ זכירות במקצ ת את  המחזוריות של נגיפ ת   " נגף ורפא"המילים 

מו א ת    בני גוד למכות מ צרים בהם המצרים לא נעתרו לבקשת  משה וסיי.מצרים בעשרת המכות

נעתר להם ומכת ם  ' וה'  בנבוא ת ישעיהו המצרים יודעים את ה, מחזוריות המכות בנגף  של ים סוף

 ".רפוא" מסתיימת ב

 )כ, כו(לך עמי בא בח דריך 

ְמַעט ֶרַגע ַעד יעבור ַיֲעָבר   ֵלְך ַעִּמי ּבֹא  בַ ֲחָדֶריָך ּוְסגֹר דלתיך ְּדָלְתךָ  ּבַ ֲעֶדָך ֲחִבי ִכ

ִּכי  ִהֵּנה  ְיקָֹוק   יֵֹצא ִמ ְּמקֹומֹו ִלְפקֹד  ֲעֹון יֹׁשֵ ב  ָהָאֶרץ ָעָליו  ְוִגְּלָתה ָהָאֶרץ  ֶאת   :   ָזַעם

 45: ָּדֶמיָה ְולֹא ְתַכֶּסה עֹוד ַעל ֲהרּוֶגיָה

ה מכוונים  חזיונות אל46.רות והודיהכז כוללים חזיונות חורבן ותשועה משולבים בשי-פרקים כד

הפסוקים המצוטטים מתא רים איך בשיא  . לחורבן לכיש והצלת ירושלים במסע סנחריב

בדומה , הנביא מצווה את ישראל להיכנס הביתה ולסגור את הדלת עד יעבר זעם, הפורענות

                                                            
43

 .ה,  ישעיהו יא
44

 .כג-יט,  ישעיהו יט
45

 .כא-כ,  ישעיהו כו
46

 .ורך הפרקים חשוב לשים לב כי ישנו רצף בשירה המפוצלת לא
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ד  ְוַאֶּתם לֹא  ֵתְצאּו ִאיׁש ִמֶּפַתח ֵּביתֹו עַ  "-להוראת ההסתגרות בבתים  שנתנה לישראל במכת בכו רות 

 :א השירה ישנה הוראה של פתיחת שעריםבשי, בניגוד להוראת ההסתגרות בבתים . 47"ּבֶֹקר

:     ַּבּיֹום  ַההּוא  יּו ַׁשר ַהִּׁשיר  ַהֶּזה  ְּבֶאֶרץ  ְיהּוָדה  ִעיר ָעז ָלנּו ְיׁש ּוָעה ָיִׁש ית  חֹומֹות ָוֵחל 

 48: ִּפְתחּו ְׁשָעִרים  ְוָיבֹא גֹוי ַצִּדיק  ׁשֵֹמר ֱאֻמִנים

או שערי הבתים שנסגרו בעצת , ם שערי ירושלים הנפתחים בפני הפליטים מהשפלהשערים אלה ה

 .הנביא

'  בפרק זה ובפרקים אחרים הנביא מיצג  גישה פוליטית מתונה וניטר אלית שעיקרה הבטחון בה

. את גישתו של הנביא אנו מוצאים הן בפרקי אחז והן בפרקי חזקיהו. וההמתנה עד יעבור זעם

תנגד מחד לאחז המתרפס לפני אשור ומאידך לא מקבל את דברי הניצים בפרקי אחז הנביא מ

בפרקי חזקיהו הנביא מתנגד מ חד לרצון של המלך להלחם באשור מתוך  . רד באשורהקוראים למ

קריאתו של הנביא היא  . לשבנא ואנשיו הק וראים לכרות ברית עם  א שורומאידך ', בטחונו בה

בפרק זה הנביא קורא לעם לנהוג באופן דומה ליוצאי  .  זעםעד יעבור' להוריד פרופיל'ו' לבטוח בה

 .ה לעשות את מלחמתו"ולאפשר לקב, תיהם  עד יעבר זעםמצרים ולהסתגר בב

 )לא-פרקים ל(השיר יהי ה לכם כליל התקדש חג 

בפרקים  .  של סנחריבלה עוסקים בהיבטים נבואיים שונים של הצלת ירושלים מיד צבאו-פרקים ל

בסוף . יח את חזקיהו על שפנה למצרים כדי לבנות קואליציה אנטי אשוריתלא ישעיהו מוכ-ל

למרות ה פניה לעזרת , 49"ְבָעהַכֵּנס ַעל ַהִּג", דבריו הנביא  מדגיש כי ירו שלים תנצל באופן ניסי

 .מצרים

פנייתו של חזקיהו לעזרת מצרים מזמינה תוכחה של הנביא שתבקר לא רק את הפניה לאימפריה 

המאוסה כל כך  מא ז היציאה משם כשבע מאו ת , אלא את ע צם הירידה למצרים, עזרה לצרכי סיו

ִּכי ֲאֶׁשר ְרִאיֶתם   "-ה על הים "המאיסה במצרים מצאה את ביטויה בהבטחת הקב. שנה קודם לכן

הבטחה זו הפכה לאיסור של  ממש בפרש ת   . 50"ֶאת ִמְצַרִים ַהּיֹום לֹא תֹ ִסיפּו ִלְראָֹתם עֹוד  ַעד עֹוָלם

 . 51"ְולֹא ָיִׁשיב ֶאת ָהָעם ִמְצַרְיָמה ְלַמַען ַהְרּבֹות סּוס "- שנצטווה המלך

                                                            
47

 .כב,  שמות יב
48

 .ב-א,  ישעיהו כו
49

 .יז,  ישעיהו ל
50

 .יג,  שמות יד
51

 .טז,  דברים יז
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. בפרקים אלו ישעיהו ממסג ר את דבריו ב אזכורים של יציאת מצרים ובעקרונות הנלמדים משם

המקבעת את  איסור הירידה למצרים שמקורו בהבטחת  , בשלב התוכחה ניצבת פרשת המלך

 הגאולה הנביא משווה את גאולת ירו שלים מידי סנחריב ליציאת ובשלב תיאור, ה על ים סוף"הקב

 . מצרים

 :הקישור לפרשת המלך בולט בפרק לא

ַוִּיְבְטחּו ַעל ֶרֶכב ִּכי ָרב וְ ַעל ָּפָרִׁשים  ַהּיְֹרִדים ִמְצַרִים ְלֶעְזָרה ַעל סּוִסים ִיָּׁשֵענּו הֹוי 

ִּכי  ַּבּיֹום   : . ..  ...  ֵאל ְוֶאת  ְיקָֹוק  לֹא ָדָרׁשּוִּכי ָעְצמּו ְמאֹד ְולֹא ָׁשעּו ַעל  ְקדֹוׁש  ִיְׂשָר

 52: ֲאֶׁשר ָעׂשּו ָלֶכם ְיֵדיֶכם ֵחְטאי ְזָהבֹו ֶוֱאִליֵל ַכְסּפֹו ַההּוא ִיְמָאסּון  ִאיׁש ֱאִליֵלי

, פסוקים אלו מדגישים את  האלמנטים השליליים המוזכרים בפרשת המלך והם ריבוי הסוס

.  ה מכוון"רידה למצרים נוגדת את כל תהליך הגאולה אליו הקבומבהירים כי הי, והזהב, הכסף

איסור ריבוי הסוס בהקשר העצמה  את פרשת המלך ומפרש את " דורש"לו ישעיהו בפסוקים א

 53.ואת איסור ריבוי הכסף והזהב בהקשר של עבודת האלילים, הצבאית

הנביא .  מידי סנחריבהקישור הישיר ליציאת מצרים בו לט בעיקר בת יאור גאולת י רושלים, כאמור

וכי ראוי שהשמחה והשיר על ההצלה , מדגיש שהצלת ירושלים תהיה כמו הצלת ישראל ממ צרים

 :ישוו גם הם לאלו של יציאת מצרים

ִהֵּנה ֵׁשם  ְיקֹוָ ק ָּבא ִמֶּמְרָחק ּבֵֹער ַאּפֹו ְוכֶֹבד ַמָּׂשָאה ְׂש ָפָתיו ָמְלאּו זַ ַעם ּוְלׁשֹונֹו  

ּוחֹו ְּכַנַחל ׁשֹוֵטף ַעד ַצָּואר ֶיֱחֶצה ַלֲהָנָפה גֹוִים ְּבָנַפת ָׁש ְוא ְוֶרֶסן ְור:  ְּכֵאׁש אָֹכֶלת

ְוִׂשְמַחת ֵלָבב ַּכהֹולֵ ךְ   ְּכֵליל ִהְתַקֶּדׁש ָחג  ַהִּׁשיר ִיְהֶיה ָלֶכם:  ַמְתֶעה ַעל ְלָחֵיי ַעִּמים

קֹ ָוק ֶאת  הֹוד  ק ֹולֹו ְוַנַחת  ְוִהְׁשִמיַע  ְי:    ֶּבָחִליל ָלבֹוא  ְבַהר ְיקָֹוק  ֶאל צּור ִיְׂשָרֵאל

ִּכי ִמּקֹול ְיקָֹוק ֵיַחת  :  ד ָוֶזֶרם ְוֶאֶבן ָּבָרְזרֹועֹו ַיְרֶאה ְּבַזַעף ַאף ְוַלַהב ֵאׁש אֹוֵכָלה ֶנֶפץ

 מּוָסָדה ֲאֶׁשר ָיִניַח ְיקָֹוק ָעָלי ו ְּבֻתּפִ י ם   ַמֵּטהְוָהיָ ה ּכֹל ַמֲעַבר :  ַאּׁשּור ַּבֵּׁשֶבט יַ ֶּכה

ִּכי ָערּוְך  ֵמֶאְתמּול ָּתְפּתֶ ה ַּגם הוא   :   רֹות ּוְבִמְלֲחמֹות ְּתנּוָפה  ִנְלַחם בה ּבָ םּוְבִכּנֹ

 ִנְׁשַמת  ְיקֹ ָוק ְּכַנַחל הִהיא ַלֶּמֶלְך הּו ָכן ֶהְעִמיק ִהרְ ִחב ְמֻדָרָתּה ֵאׁש ְוֵעִצים ַהרְ ֵּב

 54: ָּגְפִרית ּבֲֹעָרה ָּבּה

                                                            
52

 .פסוק א ופסוק ז,  ישעיהו לא
53

 .העבודה הזרה מוזכרת דווקא בהקשר של ריבוי נשים המטות את לבב המלך לאליליהם, ף כי בפרשיית המלך א
54

 .לג-כז,  ישעיהו ל
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בתור  . ה ניסית ולא בתור ניצחון צבאי מרשיםהצלת ירושלים מידי צבא  אשור מתואר ת כהצל

וההצלה בכללה זוכה , 55"זרם אבן  ברד"מכת א שור זוכה בהשוואתה למכת מצרים בתי אור , שכזו

 :  שהוא ליל הפסח כאמור במדרש" ליל התקדש חג"להשוואה ל

ה נזכרתי א ני שעשי ת   "יהודה בר   סימון אמר א מרה כנסת יש ראל לפני הק ב' ר

ואמרתי לך שירים   , היי תי מ נגנת לך על ידי אותן נסיםלי נסים במצרים ו

ישעי ה   (יהיה לכם כליל התקדש חג ) הזה(שנאמר השיר , וזמרים באות ה הלילה

שנ אמר ויהי  בח צי הלילה  ,  ואימת י ב שעה שהרג ת בכורי  מצרים בלילה, )ל כט

הוי אומר נגינתי בלילה באותה הליל ה שגאלתנו והוצאתנו , )שמות יב כט (

לכך נא מר הללו , וגאלתנו ועשיתנו לך לעבדים, הי י נו עבדים לפרעהש, לחירות

 56.ולא  עבדי פרעה', עבדי ה

צלה תהיה דומה להצלת מצרים כך מתבקש ים אנשי ירושלים לשיר על ההצלה כשירה  כשם שהה

חבורות חבורות עת שכל בני ירושלים ועולי הרגלים מתכנסים , ששרים בירושלים בליל התקדש חג

 57.ושלים ושירת ההלל על הפסח בוקעת ועולה מכל גגות העיר לכדי הרמוניה חגיגיתעל גגות יר

" בחרב לא איש"יש חזרה והבהרה שההצלה אכן תהיה הצלה ניסית , בפרק לא, בהמשך הנבואה

 : ישראל מיד מצריםובכך חיזוק ההקבלה בין הצלת ירושלים מידי אשור ובין הצלת

ֲאֶׁשר ֶיְהֶּגה ָהַאְרֵיה ְוַהְּכִפיר ַעל ַטְרּפֹו ֲאֶׁשר ִיָּקֵרא ָעָליו ִּכי כֹה ָאַמר ְיקָֹוק ֵאַלי ַּכ

ְמלֹא רִֹעים ִמּקֹוָלם לֹא ֵיָחת  ּוֵמֲהמֹוָנם לֹא ַיֲעֶנה ֵּכן  ֵיֵרד ְיקָֹוק ְצָבאֹות   ִלְצּבֹא ַעל 

ָּגנֹון ְוִהִּציל  ְירּוָׁשָלִם  ֵּכן ָיֵגן ְיקָֹוק ְצָבאֹות  ַעלְּכִצֳּפִרים ָעפֹות:  ַהר ִצּיֹון ְוַעל ִּגְבָעָתּה

ִּכי  ַּבּיֹום  ַההּו א ִיְמָאסּו ן   :    ְּבֵני  ִיְׂשָרֵאלָרהׁשּובּו  ַלֲאֶׁשר ֶהְעִמיקּו  ָס:   ָּפסַֹח ְוִהְמִליט

ְוָנַפל ַאּׁשּור ְּבֶחֶרב :  ִאיׁש ֱאִליֵלי ַכְסּפֹו ֶוֱאִליֵלי ְזָהבֹו ֲאֶׁשר ָעׂשּו ָלֶכם ְיֵדיֶכם ֵחְטא

ְוַסְלעֹו :  ֶחֶרב לֹא ָאָדם ּתֹאֲכֶלּנּו ְוָנס לֹו ִמְּפֵני ֶחֶרב ּוַבחּוָריו ָלַמס ִיְהיּולֹא ִאיׁש ְו

 :ִמָּמגֹור ַיֲעבֹור ְוַחּתּו ִמֵּנס ָׂשָריו ְנֻאם ְיקָֹוק  ֲאֶׁשר אּור לֹו ְּבִצּיֹון וְ ַתּנּור לֹו ִּבירּוָׁשָלִם

ק ל כי  ליל התקדש  חג אינו סתם   חג מאשש את ה טענה המדרשית בפר" גנון והציל פסח והמליט"

 . וכי גאולת א שור דומה ומקבילה לגאולת מצרים בהיותה ניסית ועל טבעית, אלא חג הפסח

ְּכִצֳּפִרים ָעפֹות  "לאחר ביסוס השימוש הברור ביציאת מצרים בנבואה שבפרקים אלה ניתן לומר ש

 ֶאְתֶכם  ַעל ַּכְנֵפי ְנָׁשִרים ָוָאִבא ֶאְתכֶ ם  ָוֶאָּׂשא"את  אמור להזכיר" ֵּכן ָיֵגן ְיקָֹוק  ְצָבאֹות ַעל ְירּוָׁשָלִם

ַמָּׂשא ַּבֲהמֹות ֶנֶגב ְּבֶא רֶ ץ    "-עוד ראוי לקשר את  תיאור המסע של שליחי חזקיהו למצרים . 58"ָליֵא

                                                            
55

, המטה, הקבלה בין מכות מצרים ומכות אשור בפסוקים אלה בהדגשת האזכור של האש ניתן לטעון להרחבת ה
 .ל"ואכמ, ה"זרועו של הקב

56
 .מזמור קיג) בובר( מדרש תהלים 

57
 .יב,  כפי שעולה מהתיאור בירושלמי פסחים ז

58
 .ד,  שמות יט
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ם ְוַעל ַּדֶּבֶׁשת ּגְ ַמִּלים   ְמעֹוֵפף ִיְׂשא ּו ַעל ֶּכֶתף ֲעָיִר ים ֵחיֵלֶהֶאְפֶעה ְוָׂשרָ ףָצָרה ְוצּוָקה ָלִביא ָוַלִיׁש ֵמֶהם 

ַהּמֹוִליֲכָך ַּבִּמְדָּבר ַהָּגדֹל ְוַהּנֹוָרא "י ממצרים לארץ ישראל "למסע בנ, 59"אֹוְצרָֹתם ַעל ַעם לֹא יֹוִעילּו

יא  לצערו של הנב60". ְוִצָּמאֹון ֲאֶׁשר ֵאין ָמִים ַהּמֹוִציא ְלָך ַמִים ִמּצּור ַהַחָּלִמיׁשָנָחׁש ָׂשָרף ְועַ ְקָרב

ויהבם של אנשי חזקיהו היה נתון לאימפריה המצרית במקום , כיוונם של שני המסעות היה הפוך

 .ה"אל הקב

ַאל ִּתיָראּו "ה ציפה ממשה ומהעם "כפי שהקב' ישעיהו מצפה מחזקיהו וסיעתו להאמין בתשועת ה

 . רגע לפני קריעת ים סוף61"ִהְתַיְּצבּו ּוְראּו ֶאת ְיׁשּוַעת ְיקָֹוק

 של נסי ותה והן את ,  כהכרה  בגאולה וכמחולל שלהה שירההן  את חשיבות ,  מדגי ש אם כןפרק זה

התיאור של הגאו לה כגאולה ניסית ועל טבעית משתלבת ע ם תפיסתו של . הגאולה בעבר ובעתיד

 הבול ט  ה שארית פרק זה  מדיש גם כן  את עקרון 62.ישעיהו הרואה במשיח שופט ולא מלך לו חם

ודדה  בתום מסעו של סנחריב ירושלים נותרת ב, בהתאם לעקרון זה. הובתפיסת הגאולה של ישעי

 .אך ניצלת מחרבו באופן ניסי

 )ו, לה(כי נבקעו במדבר מים 

ָּפרַֹח ִּתְפַרח ְוָתֵגל ַאף ִּגיַלת :  ְיֻׂשׂשּום ִמְדָּבר  ְוִצָּיה ְוָתֵגל ֲעָרָבה ְוִתְפַרח ַּכֲחַבָּצֶלת

ן ָלּה  ֲהַדר ַהַּכְרֶמל ְוַהָּׁשרֹון ֵהָּמה יִ ְראּו ְכבֹוד ְיקָֹוק ֲהַדר ְוַרֵּנן ְּכבֹוד ַהְּלָבנֹון ִנַּת

ִאְמרּו ְלִנְמֲהֵרי ֵלב  :   ָיַדִים  ָרפֹות ּוִבְרַּכִים ּכְֹׁשלֹות ַאֵּמצּו  ַחְּזקּו :   ֱאלֵֹהינּו

ָאז  :  יַֹׁשֲעֶכםִחְזקּו ַאל ִּתיָראּו ִהֵּנה ֱאלֵֹהיֶכם ָנָקם ָיבֹוא ְּגמּול ֱאלִֹהים הּוא ָיבֹוא ְו

ָאז ְיַדֵּלג ָּכַאָּיל ִּפֵּסַח ְוָתרֹן ְלׁשֹון   :  ִּתָּפַקְחָנה ֵעיֵני  ִעְוִרים ְוָאְזֵני ֵחְרִׁשים ִּתּפָ ַתְחָנה

ְוָהיָ ה ַהָּׁשָרב  ַלֲאַגם ְוִצָּמאֹון ְלַמּבּוֵעי :   ּוְנָחִלים ָּבֲעָרָבהִאֵּלם ִּכי ִנְבְקעּו ַבִּמְדָּבר ַמִים

ְוָהָיה  ָׁש ם ַמְס לּול ָוֶדֶרְך ְוֶדֶרְך ַהּקֶֹדׁש   :   ֵוה ַתִּני ם ִרְבָצּה ָחִציר  ְלָקֶנה ָוגֶֹמאָמִים  ִּבְנ

לֹא ִיְהֶיה ָׁש ם   :  ִיָּקֵרא ָלּה לֹא ַיַעְבֶרּנּו ָטֵמא ְוהּוא ָלמֹו הֵֹלְך ֶּדֶרְך ֶוֱאִויִלים לֹא ִיְתעּו

ּוְפדּויֵ י  ְיקֹ ָוק ְיׁשֻ בּון   :   א ָׁש ם ְוָהְלכּו ְּגאּוִליםַאְרֵיה ּוְפִריץ חַ ּיֹות  ַּבל ַיֲעֶלָּנה לֹא ִתָּמֵצ

 ְּבִרָּנה ְוִׂשְמַחת  עֹוָלם ַעל רֹאָׁשם ָׂש ׂשֹון  וְ ִׂשְמָחה ַיִּׂש יגּו ְוָנסּו ָיגֹו ן   ן ּוָבאּו ִצּיֹו

 63:ַוֲאָנָחה

התשועה  . פרשיה זו חותמת א ת הפרקים העוסקים בנבואה על מפלת סנחריב בשערי ירושלים

.  ה בפרק מתארת  את  פריחת ירושלים לאחר נפילת סנחרב ולא את ת בוסת  סנחריב עצמההאמור

בתוך הדימויים ירושלים מתוארת  . פריחת ירושלים מתוארת ב אופן אליגורי להעצמת הנס שבדבר
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  .35עמוד " דמות המשיח בישעיהו" כאמור להלן בפרק 
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על שפת המדבר וחווה את תחושת תיאור זה הולם את ירושלים הממוקמת . כמדבר שהופך לנווה

 . הנווה המדבר בימי תפארת

פרשיה זו חותמת   את פרקי הת שועה מסנחריב ובכך  מציינת כי  שיא הת שועה היא קיבוץ , כאמור

 .גלויות אשור לירושלים הפורחת

 אמר מי כה הנה" רים ק עמד  על הקישור של נס בקיע ת המים במד בר לניסי יציאת מצ"הרד

בקעו במדבר  והנה יהיה זה מהנפלאות שי, המורשתי כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות

 .64"מים

 )טז, מב(והולכתי עורים בדרך לא ידעו 

ַאֲחִריב :  ֶהֱחֵׁשיִתי ֵמעֹו ָלם ַאֲחִריׁש ֶאְתַאָּפק ַּכּיֹוֵלָדה ֶאְפֶעה ֶאּׁשֹם ְוֶאְׁשַאף ָיַחד

ְכִּתי  ְוהֹוַל:   ָהִרים ּוְגָבעֹות ְוָכל ֶעְׂשָּבם אֹוִביׁש ְוַׂשְמִּת י ְנָהרֹות ָלִאִּיים וַ ֲאַגִּמים אֹוִביׁש

ִעְוִרים ְּבֶדֶרְך לֹא ָיָדעּו ִּבְנִתיבֹות לֹא ָיְדעּו ַאְדִריֵכם ָאִׂשים ַמְחָׁשְך ִלְפֵניֶהם ָלאֹור  

 65:  ֲעִׂשיִת ם וְ לֹא ֲעַזְבִּתיםָבִריםּוַמֲעַקִּׁשים ְלִמי ׁשֹור ֵאֶּלה ַהְּד

. להולכת עורבקטע זה הנביא משווה את  קיבוץ הגלויות . בוא ות הנחמהפרק מב כולל נבואה מנ

בתיאור פילוס הדרך לנקבצים הנביא משתמש באלמנטים המזכירים את יציאת מצרים בה ם  

 .והארת הדרך להולכים, הולכה אלוקית, הובשת מים

וגם כאן מתואר ת   , קיבוץ הגלויות המהווה שיאו של הגאולה,  בדומה לפסוקים בפרק יא, גם כאן

ה "והקב" עורים בדרך לא  ידעו"וארים כה כאשר ישראל מת "האקטיביות הבלעדית של הקב

 .מדריכם

 ' יציאת מצרים כתקדים לתשועת ה-" אל תירא עמי יושב ציון"

המובאות שבקטגוריה זו מ בוססות כמוב ן על ההשוואה שהנביא עושה בין הגאולה העתידה ובין 

בכולן הנביא משתמש  . דםשומעים ועידואלא שהן ממוקדות  דווקא בנחמת  ה, יציאת מצרים

 על ידי הוספת תארים אם, ה"תקדים של יציאת מצרים על מנת להגביר את בטחונו  של העם בקבב

 גימוד  הקושי הצפוי בתהליך הגאולה ואם על ידי אם על ידי, ה המוציא את  ישראל  ממצרים"לקב

 .שימוש בתקדים של גאולת מצרים כנקודת מוצא לתפילת הנביא
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 ) כז-כד, י( בדרך מצרים 

ר ֲאדָֹני ְיקִֹוק ְצָבאֹות ַאל ִּתיָרא ַעִּמי יֵֹׁשב ִצּיֹו ן ֵמַאּׁשּור ַּבֵּׁשבֶ ט ַיֶּכָּכה  ָלֵכן ּכֹה ָאַמ

ִּכי עֹוד ְמַעט ִמְזָער ְוָכָלה ַזַעם ְוַאִּפי ַעל  :  ְּבֶדֶרְך ִמְצָרִיםּוַמֵּטהּו ִיָּׂשא  ָעֶליָך 

ּוַמֵּטהּו ַעל ַהָּים ִמְדָין ְּבצּור עֹוֵרב ְיקָֹוק ְצָבאֹות ׁשֹוט ְּכַמַּכת ְועֹוֵרר ָעָליו :  ַּתְבִליָתם 

 ִׁשְכֶמָך ְוֻעּלֹו ֵמַעל ַצָּואֶרָך ְוָהָיה ּבַ ּיֹום ַההּוא ָיסּו ר ֻסֳּבלֹו ֵמַעל:  ְּבֶדֶרְך ִמְצָרִיםּוְנָׂשאֹו 

 66: ְוֻחַּבל עֹל ִמְּפֵני ָׁשֶמן

י ן גאולת סנחריב  נבואה זו כבר טופלה בראשית הפרק היות והיא כוללת הקבלה נרחבת מאוד ב

לאחר העיסוק (נבואה זו היא הראשונה המטפלת במסע סנחריב , כאמור לעיל. וגאולת מצרים

בנבואה זו הנביא מנחם את ע ם ישראל ).  בפרקים הקודמיםIIIאחז ומסע תגלת פלאסר  , בעוזיה

של  וכן מתאר א ת הגאולה על פי התבנית, ומעודד אותם על ידי שימוש בתקדים של יציאת מצרים

 .יציאת מצרים

 מפרשים את הפסוקים המצוטטים כהקבלה בין חטאם של מצרים וחטאם 67הפרשנים הקלאסיים

הכאיבו "כשם שמצרים , לדעת פרשנים אלו. של אשור ובין ענשם של מצרים וענשם של אשור

במצרים ) ה"הקב(כאותו דרך שעשה "ו,  כך גם אשור68"לישראל ואיימו עליהם ולא כלו אותם

 שבו נעשו  האופןהוא ' דרך מ צרים'לפי פירוש זה . 69"בים כן כלה מחנה אשור בירושלםשטבעם 

 .הדברים במצרים

ועל השבתם  , לעניות דעתי הקריאה הפשוטה מורה על אשור המכה את ישראל ב דרכם מצרים

בו  הנתי ב הגיאוגרפי  לפי פירוש זה הדרך היא .  מידה כנגד מידה,ה"חזרה באותה דרך על ידי הקב

 71.והפסוקים לא מהווים אזכור של סיפור יציאת מצרים כלל, 70 צבא אשורצעד
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 .כז-כד,  ישעיהו י
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 .כו בפרק י, מצודות על פסוקים כד, ק"רד, י"רש:  ראה
68

 .כד, ק שם" רד
69

 .כו,  שם
70

 ייתכן ופירוש הפסוקים כמוסבים על מסע סנחריב לא עולים בקנה אחד עם תיאור מסעם של האשורים בדרך 
נתיב גיאוגרפי אלא על תיאור אופן פעולתם של  כן הפרשנים הקלאסיים מעדיפים לפרש שלא מדובר על ול, מצרים

. על ההתאמה בין נתיב הצבא האשורי במסע סנחריב ונבואת הנביא בפרקנו בסיכומו של ע. ה"אשור ותגובתו של הקב
עוד ניתן לומר שנבואת . חיים עמוד קלו הסובר שצבא סנחריב קיים התקפת מלק)ב"תשס, חכם(חכם בדעת מקרא 

ביא לא מכוונת בדיוק לתחנות של צבא אשור אלא מתייחסת לכיוון ההתקפה הקלאסי של אימפריה צפונית  הנ
 . המתקיפה את ירושלים

71
ראה הערה  . ומביאה מחלוקת בין פרשנים נוצרים בשאלה זו,  נוקטת כעמדת רבותינו64-71 בעמוד )Hill, 1993( היל 

 נפלה טעות בהבנת החטא המתואר של hillבדברי .  בפירוש הפרקwats- וwildberger מחלוקתם של  שם לגבי42-43
כוונה זו של המצרים אפשרית . מטרת המצרים והאשורים הייתה השמדת עם ישראל, לדבריה. המצרים והאשורים

תה שליטה על האיזור ולא ובנוגע לאשורים אין ספק כי מטרתם היי, על פי דרך הדרש אך לא עולה מפשוטו של מקרא
וכנראה שגלות ישראל  , ראות בכך שגלות אשור כללה כמה עשרות אלפים בלבדראיה לכך ניתן ל(השמדת ישראל 

על כן ). ע בעיקר בפרק הראשון"תש, בוסתנאי: וראה. המאסיבית נבעה ממנוסה טבעית של בני הממלכה הקורסת
 .ם יותרל מדוייקי"ק הנ"ברור כי הסבר ההקבלה בדברי הרד
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והאזכור של יציא ת   , אין חולק כי פסוקים אלו מכילים השוואה בין יציאת מצרים וגאולת סנחריב

ענשם של האשורים בפסוקים   ".דרך מצרים"מצרים בפסוקים אלו לא מסתכם בהשוואה של 

הקבלה זו בין מכת אשו ר  ". מטהו על הים"עות אזכור ה באמצ"משלב את תיאור כוחו של הקב

לבין מכת המצרים על הים מחזקת בוודאות את הקשר שבין הכאת האשורים והכאת המצרים 

 .שבפסוקים אלה

עוד יש לומר כי ההשוואה הנרחבת שיש בנבואה זו בין גאולת סנחריב ויציאת מצרים היא המטה  

 .רים גם אזכורים מובהקים פחות ליציאת מצריםהמקש, את הכף לטובת פירושם של פרשנינו

 )מג(הנותן בים דרך  

ַהּמֹוִציא ֶרֶכב ָוסּוס ַחִיל :   ַהּנֹוֵתן ַּבָּים ָּדֶרְך ּוְבַמִים ַעִּזים ְנִתיָבהּכֹה ָאַמר ְיקָֹוק

 ִראׁשֹנֹות ְוַקְדמִֹנּיֹות  ַאל ִּתְזְּכרּו:  ְוִעּזּוז ַיְחָּדו ִיְׁשְּכבּו ַּבל ָיקּומּו ָּדֲעכּו ַּכִּפְׁשָּתה ָכבּו

ִהְנִני עֶֹׂשה ֲחָדָׁשה ַעָּתה ִתְצָמח ֲהלֹוא ֵּתָדעּוָה ַאף ָאִׂשים ַּבִּמְדָּבר ֶּדֶרְך :  ַאל ִּתְתּבָֹננּו

  ַחַּית ַהָּׂשֶדה ּתַ ִּנים ּוְבנֹות ַיעֲ ָנה ִּכי ָנַתִּתי בַ ִּמְדָּבר ַמִים ֵדִניְּתַכְּב:  ִּביִׁשמֹון ְנָהרֹו ת

 72: ַעם זּו  ָיַצְרִּתי ִלי  ְּתהִ ָּלִתי ְיַסֵּפרּו:   ת ִּביִׁשימֹן  ְלַהְׁשקֹות ַעִּמי  ְבִחיִריְנָהרֹו

 ישראל ואפסות פרק מג פותח את פרקי הנחמה בהם הנביא מנבא את  חורבן בבל כאות לתשועת

אל   "–ל מאדירים את  נפלאות הגאולה העתידה על פני הגאולה הראשונה "הפסוקים הנ. האלילים

יש כאן קישור מובהק בין הגאולה הראשונה והגאולה  ". כרו ראשנות וקדמניות אל תתבננותז

הנס העתידי יהיה גדול לפחות כמו זה הראשון ויתפוס  . והפעם על דרך המדרג וההשוואה, העתידה

 .את מקומו מב חינת חשיבותו

 ים סוף באמר ו  מתייחסים בפירוש לקריעת', הראשונות, 'המתייחס לניסים הראשונים, פסוק טז

 תוך שהו א   73גם פסוק יז  מת ייחס לסוסי פרעה שטבעו בים". הנותם בים דרך ובמים עז ים נתיבה"

 ):ט, יד(משתמש באותה מטבע לשון המתארת א ת חיל פרעה בספר שמות 

ּוָפָרָׁש י ו    ה ַּפְרעֹסּוס ֶרֶכבַוִּיְרְּדפּו ִמְצַרִים ַאֲחֵריֶהם וַ ַּיִּׂשי גּו אֹוָתם חִֹנים  ַעל ַהָּים  ָּכל 

 : ַעל ִּפי ַהִחירֹת ִלְפֵני ַּבַעל ְצפֹןְוֵחילֹו

 ):יט, טו(ובהמשך בשירת הים 

 ּוְבָפָרָׁשיו  ַּבָּים   ַוָּיֶׁשב  ְיקָֹוק  עֲ ֵלֶהם ֶאת  ֵמי   ַהָּים  ּוְבֵני   ְּבִרְכּבֹו ַּפְרעֹה סּוסִּכי ָבא 

 : ִיְׂשָרֵאל ָהְלכּו ַבַּיָּבָׁשה  ְּבתֹוךְ  ַהּיָ ם
                                                            

72
 .כא-טז, שעיהו מג י
73

, סוףק סובר כי בנוסף לאזכור הנס שנעשה לישראל בים "רד.  בהסבר הנס המתואר בפסוק זה נחלקו הפרשנים
ם מסבירים "לעומת זאת המצודות והמלבי. שצבאו שכב ולא קם בשערי ירושלים, הנביא מתאר גם את נס סנחריב

 . ולכן נקטתי כדבריהם, וכך נראה לי בפשט הדברים, סוףשיש שפסוק יז ממשיך בתיאור נס קריעת ים 
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 )כו, מד(בי ונהרתיך  אוביש האמר לצולה חר

ּכֹה ָאַמר ְיקָֹוק ּגֲֹאֶלָך ְויֶֹצְרָך ִמָּבֶטן ָאנִֹכי ְיק ָֹוק עֶֹׂשה ּכֹל נֶֹטה ָׁשַמִים ְלבַ ִּדי רַֹקע 

ֵמֵפר  אֹתֹות ַּבִּדים  ְוקְֹסִמים ְיהֹולֵ ל ֵמִׁשיב ֲחָכִמים ָאחֹור :  ָהָאֶרץ מי אתי  ֵמִאִּתי

ַבר ַעְבּדֹו ַוֲעַצת ַמְלָאָכיו ַיְׁשִלים ָהאֵֹמר ִלירּוָׁשַלִם ּתּוָׁשב   ֵמִקים ְּד:  ֵּכלְוַדְעָּתם ְיַׂש

:  ָהאֵֹמר ַלּצּוָלה ֳחָרִבי ְוַנֲהרַֹתִיְך אֹוִביׁש:   ּוְלָעֵרי ְיהּוָדה ִּתָּבֶניָנה ְוָחְרבֹוֶתיָה ֲאקֹוֵמם 

 74:ָּבֶנה ְוֵהיָכל ִּתָּוֵסדָהאֵֹמר ְלכֹוֶרׁש רִֹעי ְוָכל ֶחְפִצי ַיְׁשִלם ְוֵלאמֹר ִלירּוָׁשַלִם ִּת

לפיה תשועת ישראל תחל , הממשיכה את מגמת הנחמה, סופו של פרק מד פותח את הנבואה

ככל יכול ומביא את קריעת ים סוף  ' כפתיחה לנבואה הנביא מכריז על ה. לצמוח על ידי כורש

אין כאן השווא ה , בניגוד לרוב המובאות האחרות של סיפור יציאת מצריים. כדוגמא מובהקת לכך

אלא שימוש בקריעת ים סוף כתקדי ם   , של המציאות המובטחת למציאות של יציאת מצרים

 .טיח בהכרח את מימוש דברי הנביא על בניין ירושליםהמב

 )יא-מח א(בחרתיך בכור  עני 

ִמַּדְעִּתי ִּכי  :   הָהִראׁשֹנֹות ֵמָאז ִהַּגְדִּתי ּוִמִּפי ָיְצאּו ְוַאְׁשִמיֵעם ִּפְתאֹם ָעִׂשי ִתי ַוָּתבֹאָנ

ָוַאִּגיד ְלָך ֵמָאז ְּבֶטֶרם ָּתבֹוא   :  ָקֶׁשה ָאָּתה ְוגִ יד ַּבְרֶזל ָעְרֶּפָך ּוִמְצֲחָך ְנחּוָׁשה

ָׁשַמְעָּת ֲחֵזה ֻּכָּלּה ְוַאֶּתם  :  ִהְׁשַמְעִּתיָך ּפֶ ן  ּתֹאַמר ָעְצִּבי ָעָׂשם ּוִפְסִלי וְ ִנְסִּכי ִצָּום

 לֹאַעָּתה  ִנְבְראּו ְו:   ְעִּתיָך ֲחָדׁש ֹות ֵמַעָּתה ּוְנצֻ רֹות ְולֹא ְיַדְעָּתםֲהלֹוא ַתִּגידּו הִ ְׁשַמ

ַּגם לֹא ָׁשַמְעָּת ַּגם לֹא  :    ֵמָאז ְוִלְפֵני יֹו ם ְולֹא ְׁשַמְעּתָ ם ֶּפן  ּתֹאַמר  ִהֵּנה ְיַדְעִּתין

:    ּגֹוד  ּופֵֹׁשַע ִמֶּבֶטן  קָֹרא ָלְךָיַדְעָּת ַּגם ֵמָאז  לֹא ִפְּתָחה ָא ְזֶנָך ִּכי ָיַדְעִּתי  ָּבגֹוד ִּתְב

 ִהֵּנה ְצַרְפִּתיָך ְולֹא : ְלַמַען ְׁשִמי ַאֲאִריְך ַאִּפי ּו ְת ִהָּלִתי ֶאֱחָטם  ָלְך ְלִבְלִּתי ַהְכִריֶתָך

ְלַמֲעִני ְלַמֲעִני ֶאֱעֶׂשה ִּכי אֵ יךְ  ֵיָחל ּוְכבֹוִדי   ְלַאֵחר לֹא :  ְבָכֶסף ְּבַחְרִּתיָך ְּבכּור עִֹני

 75: ֵּתןֶא

פרק מח פותח את התוכחה לאלה המסרבים לשמוע את בשורת ה גאולה ואת הקריאה לגולים 

לישראל לא  '   והנאמנות של ה76 מבהיר ה נביא שבחירת ישראל,בפתח קריאה זו.  לצאת מבבל

. א לא למען שמו, שהרי עם ישראל היו עם קשי עורף מקדם, הייתה על רקע צדקתם של ישראל

ִמּכּור ַהַּבְרֶזל ִמִּמְצָרִים ִלְהיֹות לֹו ְלַעם  " התייחסות ישירה להוצאת ישראל דברים אלה הם למעשה

                                                            
74

 .כח-כ,  ישעיהו מד
75

 .יא-א,  ישעיהו מח
76

ד "לענ.  כי ישעיה לא רואה במסורת יציאת מצרים מסורת בחירה(Rowley, 1950) טוען ראולי 21-22בעמודים 
י ישעיהו אכן רואה ביציאת אולם מובאה זו מוכיחה כ, הבחירה אכן אינה מוטיב מרכזי בהקבלותיו של ישעיהו

 .ר בחירהמצרים סיפו
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ָלָּמה יֹאְמרּו ִמְצַרִים  ֵלאמֹר ְּבָרָעה  הֹוִציָאם ַלֲהרֹג  "וליסוד הבחירה העולה בתפילת משה , 77"ַנֲחָלה

 78.79"אָֹתם ֶּבָהִרים ּוְלַכּלָֹתם ֵמַעל ְּפֵני ָהֲאָדָמה

 )כא, מח(ם מצור ה זיל למו בחרבות הוליכם מי

ּכֹה ָאַמר ְיקָֹוק ּגַֹאְלָך ְקדֹוׁש ִיְׂשָרֵאל ֲאִני ְיקָֹוק ֱאלֶֹהיָך  ְמַלֶּמְדָך ְלהֹוִעיל ַמְדִריֲכָך 

ַוְיהִ י  :    לְ ִמְצֹוָתי ַוְיִהי כַ ָּנָהר ְׁשלֹוֶמָך ְוִצְדָקְתָך ְּכַגֵּלי ַהָּיםְקַׁשְבָּתל ּוא ִה:  ְּבֶדֶרְך ֵּתֵלְך

ְצאּו ִמָּבֶבל  :    ַזְרֶעָך ְוֶצֱאָצֵאי ֵמֶעיָך ִּכְמעָֹתיו לֹא ִיָּכֵרת ְולֹא ִיָּׁשֵמד ְׁשמֹו ִמְּלָפָניַכחֹול 

ִּבְרחּו ִמַּכְׂשִּדים ְּבקֹול ִרָּנה הַ ִּגידּו ַהְׁשִמיעּו  זֹאת הֹוִציאּוהָ  ַעד ְקֵצה ָהָאֶרץ ִאְמרּו 

ָּבֳחָרבֹות הֹוִליָכם ַמִים ִמּצּור ִהִּזיל ָלמֹו ַוִּיְבַקע ְולֹא ָצְמאּו :  ָּגַאל ְיקָֹוק ַעְבּדֹו ַיֲעקֹב

 80: ֵאי ן ָׁשלֹום  ָאַמר ְיקָֹוק ָלְרָׁשִעים:   ָמִיםָּיֻזבּוצּור ַו

קריאה זו מלווה בהבטחה . בסופו של פרק מח ישנה קריאה החד משמעית לגולים לצאת מבבל

כחלק מהבטחה זו הפרשייה מקבילה בין  81".כחול זרעך... ויהי כנהר שלמך  "–שהעולים לא יפגעו 

לבין המסע של הבורחים מבבל אשר , במהלכו זכו להגנה והשקייה ניסית, מסע בני ישראל במדבר

 .'מובטחים שתהיה להם הגנה והזנה מאת ה

 )ב, נ(הן בגערתי אחריב ים 

 ֲאֶׁשר   יֹו ִמ י ִמ ּנֹוַׁשּכֹה ָאַמר ְיקָֹוק ֵאי ֶזה  ֵסֶפר ְּכִריתּות ִאְּמֶכם ֲאֶׁשר ִׁשַּלְחִּתיָה א

ַמּדּוַע ָּבאִתי  :  ָמַכְרִּתי ֶאְתֶכם לֹו ֵהן ַּבֲעֹונֵֹתי ֶכם ִנְמַּכְרֶּתם ּוְבִפְׁשֵעיֶכם ֻׁשּלְ ָחה ִאְּמֶכם

ֵהן ְוֵאין ִאיׁש ָקָרא ִתי ְוֵאי ן עֹוֶנה ֲהָקצֹור ָקְצָרה ָיִדי ִמְּפדּות ְוִא ם ֵאין ּבִ י כַֹח ְלַהִּציל 

:     ָאִׂשים ְנָהרֹות ִמְדָּבר ִּתְבַאׁש ְּדָגָתם ֵמֵאין ַמִים וְ ָתמֹת ַּבָּצָמאִריב ָיםְּבַגֲעָרִתי ַאֲח

 82: ַאְלִּביׁש ָׁשַמִים   ַקְדרּות ְוַׂשק ָא ִׂשים ְּכסּותָ ם

 בפסוקים .נא-פסוקים אלו הם חלק מרצף הנבואות על קיבוץ הגלויות ובנין ציון שבפרקים מט

על אף אשמת ישראל ועל אף ספר . ה כמדבר בגוף ראשון"אלה הנביא מביא את טענתו של הקב

ה "בניגוד למוכנותו של הקב. ה מוכן להשיב את גרושתו"הקב, שניתן לישראל) גירושין(הכריתות 

ה לפדותם " בכח הקבא ינם מאמינים שיש, למרות אשמתם, נראה שישראל, להשיב את אשתו

כראיה ליכולותיו מזכיר ? "ה ידי מפדותקצר קצרה"ה "כנגד טענה זו טוען הקב. ולהשיבם אליו

 ".הן בגערתי אחריב ים"ה בראש ובראשונה את קריעת ים סוף באמרו "הקב
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 .כ,  דברים ד

78
 .יב,  שמות לב

79
וכן , )כז, דברים לב(נפוץ ונמצא בין היתר גם בשירת האזינו '  ראוי להדגיש שהמוטיב של הצלת ישראל עבור שם ה

 ).פרק כ(בדברי יחזקאל 
80

 .כב-יב,  ישעיהו מח
81

, פרשת לך לך, וילנא(על רקע ההנחה הפשוטה המובאת במדרש רבה לעולים ניתן להסביר בנקל '  את הבטחת ה
וממעטת את היציאה וממעטת , ממעטת פריה ורביה, אמר רבי חייא לפי שהדרך מגרמת לשלשה דברים "-) פרשה לט
הגנה , ה מבטיח לעולים פריון"וכתגובה לכך הקב, עם ישראל מפחד מההשלכות של מסע עלייה ערוך". את השם
 .ורוויה

82
 .ג-א,  ישעיהו נ
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ניתן לומר שאזכור זה לא מכוון לקריעת סוף באופן ספציפי אלא למעשי הבריאה והטבע באופן 

ש שמים אלבי("ה בתחומי הטבע "כללי משום שסוף הקטע ודאי מתייחס ליכולות כלליות של הקב

ואין  ספק כי הדוג מא ההיסטור ית , אי ן לשלול הקבלה רב מש מעית,  למרות זאת"). קדרות

 הבריה בו הדגש הוא על כינוס המים בניגוד למעשה, המובהקת להחרבת ים היא קריעת ים סוף

 .ולא על יבוש הים")  ַהַּמִים ִמַּתַחת ַהָּׁשַמִים ֶאל ָמקֹום ֶאָחדִיָּקוּו("

 )ט, נא(צ בת רהב  מחוללת תנין הלוא את היא המח

עּוִרי עּוִרי ִלְבִׁשי עֹז ְזרֹוַע יְ קָֹוק עּוִרי ִּכימֵ י ֶקֶדם ּדֹרֹות  עֹוָלִמים ֲהלֹוא ַאְּת הִ יא   

ֲהלֹוא ַאְּת  הִ יא ַהַּמֲחֶרֶבת  יָ ם ֵמי  ְּת הֹום  ַרָּבה הַ ָּׂשמָ ה   :   ַהַּמְחֶצֶבת ַרַהב  ְמחֹוֶלֶלת ַּתִּנין 

ּוְפדּוֵיי  ְיקֹ ָוק ְיׁשּובּו ן ּובָ אּו ִצּיֹון ְּבִרָּנה  ְוִׂשְמחַ ת   :   ַלֲעבֹר ְּגאּוִליםַמֲעַמֵּקי ָים ֶּדֶרְך 

 83:עֹוָלם ַעל רֹאָׁשם ָׂשׂשֹו ן ְוִׂשְמחָ ה ַיִּׂש יגּון ָנסּו יָ גֹון ַוֲאָנָחה

. פסוקים אלו מסיימים את  קובץ הנבואות על קיבוץ הגלויות ובנין ציון שבתוך  נבואות הנחמה

בקשתו  . ה ישחזר את הגאולה כימי קדם"ומבקש שהקב" 'זרוע ה"לה הנביא מתפלל לבפסוקים א

 ולגאולה מכף פרעה המכונה 84"רהב"של הנביא מכוונת ישירות לגאולת מצרים המכונים 

 .עוד מזכיר הנביא בפירוש את החרבת הים על מנת לסלול דרך לגאולים. 85"תנין"

אלא שהפעם הדברים באי ם , קבילה לגאולת מצריםיש כא ן תיאור של ה גאולה העתידה כמ, אם כן

למרות ההבדל שבין הגורם . ה"תוך תפילה של הנביא בסיכום נבואתו ולא בתור הבטחת הקב

גם במובאה זו מצרים מובאת כמ עין דגם וערובה , המקביל בין הגאולה העתידה ויציאת מצרים

 .הנותנת בסיס ויסוד מוצק לתפילתו של הנביא ולאפשרות מימושו

 )נב(מצרים ירד עמי בראשונה 

ואת המסקנה  העולה  , מנחם יש ראל וגואלו' נב מד גישה את היותו של ה-הנבואה שבפרקים נא

ב "בפרק נ. ולהתעורר לקראת הג אולה' וח בהאלא לבט, מכאן שאל לישראל לפחד מפני אויביו

 ישראל כהולך לפני בני' הנביא מתייחס לשחרור ישראל ממשעבדיהם ולבסוף מתאר  את  ה

 .ואחריהם

ִּכי כֹה ָאַמר ֲאדָֹני ְיקִֹוק   :   ִּכי כֹה ָאַמר יְ קָֹוק ִחָּנם ִנְמַּכְרֶּתם ְולֹא ְבֶכֶסף ִּתָּגֵאלּו

ְוַעָּתה  מ י  ַמה ִּלי  פֹ ה   :  ִמְצַרִים ָיַרד ַעִּמי ָבִראׁשָֹנה ָלגּור ָׁשם ְוַאּׁשּור ְּבֶאֶפס ֲעָׁשקֹו
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 .יא-ט,  ישעיהו נא
84

' רהב'חכם עומד עוד על משמעותו של . ע. יב, ד ובאיוב כו, בתהלים פז, מצרים מכונה רהב בדברי הנביא בפרק ל
פירוש דעת : ראה. בימי יציאת מצרים' שר של מצרים'ו, שבקש להציף את העולם מים, בימי בראשית' שר של ים'כ

 .ט, מקרא לספר ישעיהו נא
85

ִהְנִני ָעֶליָך ַּפְרעֹה ֶמֶלְך ִמְצַרִים ַהַּתִּנים ַהָּגדֹול ָהרֵֹבץ ְּבתֹוְך ְיאָֹריו ֲאֶׁשר ָאַמר ִלי ְיאִֹרי ַוֲאִני "ג ,  כאמור ביחזקאל כט
 ".ֲעִׂשיִתִני
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ָּנם משלו מְֹׁשָליו  ְיהֵ יִלילּו ְנֻאם  ְיקָֹוק  ְוָתִמיד   ָּכל ַהּיֹום   ְנֻאם ְיקָֹוק  ִּכי  ֻלַּקח ַעִּמי ִח

 86: ְׁשִמי ִמּנָֹאץ

. אלא שגלות אשור חמורה יותר,  לגלות מצרים87בפסוק ד דלעיל הנביא משווה את גלות אשור

 88.אשור עשקו את ישראל בחנם, בניגוד לגלות מצרים אליו עם ישראל ירדו מרצון בתור ג רים

ִּכי לֹא :  ּורּו ְצאּו ִמָּׁשם  ָטֵמא  ַאל ִּתָּגעּו ְצאּו  ִמּתֹוָכּה ִהָּברּו נ ְֹׂשֵאי ְּכֵלי  ְיקָֹוק סּורּו ס

ְבִחָּפזֹון ֵּתֵצאּו ּוִבְמנּוָסה לֹא ֵתֵלכּון ִּכי הֵֹלְך ִלְפֵניֶכם ְיקָֹוק ּוְמַאִּסְפֶכם ֱאלֵֹהי 

 89:ִיְׂשָרֵאל

, המשך להשוואת הגלויות שבתחילת הפרקב. בפסוקים אלו הנביא קורא  לעם לצאת מהגלות

ביציאת מצרים עם ישראל יצא בחפזון . אלא שהפעם נוגע באופן היציאה, הנביא ממשיך בהשוואה

הגנה זו של . הולך לפניהם ואחריהם' ואילו ביציאת אשור העם נקרא לצאת ב נחת משום שה

 9091.עמוד הענןה מזכירה אף היא את  יוצאי מצרים שזכו להגנתם של עמוד האש ו"הקב

 )סג(ויזכר ימי עולם משה עמו 

ַוִּיְזּכֹר ְיֵמי :  ְוֵהָּמה ָמרּו ְוִעְּצבּו ֶאת רּוַח ָקְדׁשֹו ַוֵּיָהֵפְך לָ ֶהם ְלאֹוֵיב הּו א ִנְלַחם ָּבם

עֹוָלם מֶֹׁשה ַעּמֹו ַאֵּיה ַהַּמֲעֵלם ִמָּים ֵאת רֵֹעי צֹאנֹו ַאֵּיה ַהָּׂשם ְּבִקְרּבֹו ֶאת רּוַח 

מֹוִליְך ִליִמין מֶֹׁשה ְזרֹוַע ִּתְפַאְרּתֹו ּבֹוֵקַע ַמִים ִמְּפֵניֶהם ַלֲעׂשֹות לֹו ֵׁשם :  ֹוָקְדׁש

ַּכְּבֵהָמה ַּבִּבְקָעה ֵתֵרד רּוַח :   ַּבִּמְדָּבר לֹא ִיָּכֵׁשלּוסמֹוִליָכם ַּבְּתהֹמֹות ַּכּסּו:  עֹוָלם

ַהֵּבט ִמָּׁשַמִים ּורְ ֵאה ִמְּזֻבל :  ֹות ְלָך ֵׁשם ִּתְפָאֶרתְיקָֹוק ְּתִניֶחּנּו ֶּכן ִנַהְגָּת ַעְּמָך ַלֲעׂש

 92:ָקְדְׁשָך ְוִתְפַארְ ֶּתָך ַאּיֵ ה ִקְנָאְת ָך ּוְגבּורֶֹתָך  ֲהמֹון ֵמֶעיָך ְוַרֲחֶמי ָך ֵאַלי הִ ְתַאָּפק ּו

התחינה  . ובהם יש תחינה של הנביא על ימי החורבן, סד מתכנסי ם לחתימת הספר-פרקים סג

הריהו , נלחם בישראל בעקבות  חטאיו' ובה נאמר שגם כאשר   ה, לעמו' ת שעשה הבופותחת בטו

,  הנביא מזכיר את מש ה. בצאת ישראל ממ צרים, זוכר את אהב תו ואת נפלאותיו שעשה בימי קדם

בעקבו ת  . השכינה בעם ישראל וההנחייה במדבר, קריעת הים, היציאה ממצרים, מנהיגי העם

 .לישראל' לל להשבת רחמי הה הנביא מפ"זכרון זה של הקב
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 .ה-ג,  ישעיהו נב
87

 שאשור הוא כינוי לבבל הוא כינוי ראוי אף אם לא נפרש" גלות אשור" בהזדמנות זו יש להעיר שכינוי הגלות כ
מסעות אשור בארץ ישראל סימנו הן את חורבן ישראל וגלות השבטים והן את תחילת חורבנה של . ק"כדברי הרד

את נבואות ישעיהו בחציו הראשון הכוללת תיאורי גלות בארבע כנפות הארץ יש להסביר . ממלכת יהודה וגלות בניה
 . על רקע זה

88
ק מפרש את הפסוק כהשוואה מלאה בין מצרים ששעבדו "הרד. י על אתר"ו של רש דברים אלה תואמים את פירוש

לבין אשור ששעבדו את ישראל למרות שלא היו בני , )משום שירדו למצרים בסך הכל לגור(את ישראל שלא בצדק 
 . מלחמתו

89
 .יב-יא,  ישעיהו נב

90
 .כ-יט,  שמות יד

91
כמו בשימושו (צרים מתואר בספר ישעיה כגאולה ברמה נחותה ראוי לתשומת לב שסיפור יציאת מ: ר יעל ציגלר" ד

 ).במושג של חיפזון
92

 .טו-י,  ישעיהו סג
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עם יפדה את ה' עת שה, השימוש ביציאת מצרים בפסוקים אלו מהווים מושא לגעגוע וסמל לעתיד

 .  מגלותו וישיבו אליו

 : יתגלה כשם שנגלה בימי קדם' הנביא מתפלל שה, כהמשך לתפילתו של הנביא

לּוא ָקַרְעָּת ָׁשַמִים ָיַרְדָּת יֶהם ָהִיינּו ֵמעֹוָלם לֹא ָמַׁשְלָּת ָּבם לֹא ִנְקָרא ִׁשְמָך ֲעֵל

 ְלהֹוִדיַע ִׁשְמָך ְלָצֶריָך ִמָּפֶני ךָ   ִּכְקדַֹח ֵאׁש ֲהָמִסים ַמִים ִּתְבֶעה ֵאׁש:  ִמָּפֶניָך ָהִרים ָנזֹּלּו

ָלם לֹא ּוֵמעֹו:  ַּבֲעׂשֹוְתָך נֹוָראֹות לֹא ְנַקֶּוה ָיַרְדָּת ִמָּפֶניָך ָהִרים ָנזֹּלּו:  ּגֹוִים ִיְרָּגזּו

 93:ָׁשְמעּו לֹא ֶהֱאִזינּו ַעִין לֹא ָרָאָתה ֱאלִֹהים  זּו ָלְתָך ַיֲעֶׂשה  ִלְמַחֵּכה לֹו

עומדים על כך שהנביא מזכיר כ אן  את   ) ק מצודות"רד,  י"רש(הפרשנים הקלאסיים על אתר 

אין ספק  כי הקישור ש ל  . ומקווה לחידוש ושחזור ההתגלות הראשונה, ההתגלות במעמד הר סיני

תפילתו  , כפי שראינו לעיל. וכנם ואולי אף יותר מהקשרםע הן מתפסוקים למעמד הר סיני נובה

עוד  ניתן לומר כי  אזכור הפועל .  ליציאת מצריםשל הנביא בפסוקים אלו נושאת זיקה י שירה

הלא , בפסוק מעורר אותנו להקשר של יציאת מצרים על ידי אזכור הקריעה המפורסמת" קרעת"

 .היא קריעת הים

 ממצאים

 סיכום המופעי ם לפי סדר הפ רקים

תקדים/מודל  פרק מיקום כרונולוגי תוכן האזכור

 ד ורו של  עוזיה ד ענן והא ש ה ודלמ

" 
השוא ת  הש עב וד לא שור   ( בט  הנג ש ש

 ).לשעבוד  למ דין  ומצרים

 ט  ורו של  א חז ד

 קדיםת
במסע   (פלת  א שור ו תשוע ת יהוד ה  מ דרך  מצרי ם ב

 ) סנחריב

 י

 ודלמ
ת כא שר  הית ה  לישר אל   יבוץ הג לויוק

 ביום עלו תו מ מ צרים 
" 

 אי

 טי ש א  מצרי ם מ גף ורפא נ "

" 
זיון חורבן  ותשועה  ל קר ת  מסע   ח ך ע מי ב א ב חד ריךל

 סנחריב 

 וכ

בואה  על  ה צל ת ירו שלים   מידי צב א   נ שיר  יהיה  לכ ם כ ליל ה ת קדש  חג ה "  לא -ל
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 .ג,  סד–יט ,  ישעיהו סג
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 סנחריב 

 ה ל " י נבקעו  במד ב ר מי ם כ "

 ב מ בואות  הנחמ ה נ הולכתי עורי ם  בדרך  לא  ידעו ו "

 גמ " נותן בים  דר ך ה קדיםת

 ד מ " אומר  לצול ה  חרבי ונהר תיך  אוביש ה "

 ח מ " חרתיך  בכור  ע ניב "

 ח מ " חרבות  הוליכ ם  מים  מצור  הז יל למו ב "

 נ " ן בגער תי  אחר יב ים ה "

 אנ " לא  היא  ה מח צבת  רהב  מ חול לת  תניןה "

 בנ פילת  הנביא ת צרים  ירד  עמי  ברא שונה מ "

 גס פילת  הנביא ת כר ימי עול ם  מש ה ע מו יזו "

 סיכום הממצאים

 :מהסקירה דלעיל בולטים מספר ממצאים

מודגש  (התאמה יחסית בין השלב בספר ובין מטרת אזכור יציאת מצרים על ידי הנביא  .1

 ).בעזרת הצבעים השונים בטור השמאלי בטבלא

 .מצריםרוב האזכורים מכילים אלמנטים מגאולת  מצרים דווקא ולא משעבוד  .2

ומדגיש  מספר מוטיבים מ סיפור יציאת מצרים  , את  פסוקי י ציאת מצרים' דורש'הנביא  .3

 ).והסתר הפנים, השארית, התהליך, כדוגמת העל טבעיות(

 .הפרק הבא ידון בממצאים אלה
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 מבנה ומ שמ עות

בפרק זה אציג תובנות בת חום מבנהו של ספר ישעיהו ומשמעויות נוספות העולות מהשימוש 

 .ישעיהו עושה בסיפור יציאת מצריםשספר 

 שני שלבים בספר ישעיהו

בחציו . ניתן לחלק בין התוכן בחציו הראשון של ישעיהו לתוכן שבפרקי הנחמה, כאמור בהקדמה

ואילו נבואות הנחמה , ונק רטיהראשון של הספר נבואותיו של ישעיהו הן בעלות אופי מקומי וק

 של הספר  ניתן לקבוע שיש כאן מה לך נבואי אח דב קריאה כוללת . היסטורי-נושאות אופי א 

ובפרקי , לאחר בנית החזון הנביא חווה את שברו של  החזון. הפותח בבניה של חזון הגאולה השניה

 .הנחמה באים כתגובה נבואית לשבר החלום

במבט על של הסקירה בפרק הקודם ברו ר כי ההקבלה ליציאת מצריים מלווה את הטון המרכ זי 

רוב המובאות  שבחלק הראשון עושות שימוש ספציפי ביציאת מצרים . שלב ושלבשל הספר בכל 

התקדים שביציאת מצרים . להתמודדות עם המציאות הפוליטית העכשווית מולה ניצב ישעיהו

 . והמוטיבים הנגזרים ממנו מ אששים את דברי הנביא בכל שלב ושלב

הוא היהודי  , ד שומע הנבואותרוב המובאות שבחלקו השני של הספר משמשות לעידו, לעומתם

בסיטואציה זו . היסטורי השומע את נבואות הנחמה בבית הכנסת בשב ועות לאחר תשעה באב-הא

היהודי ממשיך לסחוב איתו א ת . סיפור יציאת מצרים משרה בטחון ואמונה בגאולה דומה שתבוא

א לא לשוב אך יודע  שסוף דברי ה נבי, מגילת ישעיהו החתומה במנהרת ההיסטוריה החשוכה

 .ריקם

החלק השני של הספר בעצם לוקח את הדמיון של גאולת ישעיהו ליציאת מצרים ומבהיר כי 

אמונה זו ממשיכה וחיה בבית מדרשו של  . שישעיהו צייר תקפה גם הרבה לאחר זמנו' שבלונה'ה

 94 .ישעיהו וחזקיהו עד היום הזה

                                                            
94

 המחלק בין ישעיהו בן אמוץ שעשה שימוש רב בהקבלות )ג"תשמ, הופמן(הופמן '  חילוק דומה לזה עשה י
שעיהו השני שעושה אנאלוגיה ברורה של יציאת מצרים לבין י, היסטוריות ובפעמים בודדות רמז ליציאת מצרים

,  לדבריו מעמדה של מסורת יציאת מצרים נקבע אצל ישעיהו השני לא משום חשיבותה התיאולוגית. לגאולה העתידה
 הדרך -משום כך רק אספקט אחד במסורת זו מוטעם אצלו  ;אלא בתוקף הנסיבות המיוחדות, העומדת בפני עצמה
עוד מוסיף הופמן שהמוטיבים של המדבר שיהפוך לנהר . סים הקשורים בה החל מבקיעת ים סוףהנוחה במדבר והני

 בתכונה זו על מנת להושיע את  שהוא כל יכול והוא ישתמ'  כל אלה באים להראות שה-' הים שיבקע וכו, או לגן פורח
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 שכיחות השי מוש באלמנט הגאולה

לים מהסקירה בפרק  הקודם הוא השימוש הרב שהנביא עושה  אחד הממצאים הבולטים העו

עושה שימוש באלמנטים אחרים הקשורים ליציאת . דווקא במוטי בים הקשורים לגאולת מצרים

   95.או מצב עם ישראל טרום הגאולה הםמעטים יחסית, המכות, השעבוד, מצרים כדוגמת הברית

ינו מצפים שנביא המרבה להשתמש הי. ממצא זה בול ט במיוחד בל ימוד משא  מ צרים בפרק יט

למנטים מסיפור יציאת מצר ים  במוטיב של יציאת מצרים יעשה שימוש משמעותי ונרחב בא

בכל הפרק כולו יש רק  אזכו ר אחד של מכ ות מצרים וגם  , למרבה הפלא. בנבואתו על מ צרים עצמה

 .הוא לא מובהק

ש שעשו נביאים אחרים השוואה נוספת המבליטה את ממצא ז ה על דרך הניגוד הוא השימו

ירמיהו , בניגוד לישעיהו המתמקד בג אולה. באלמנטים שונים העולים מסיפור יציאת מצרים

בספר  יחזקאל הנביא  '  בפרק כ. ת מצריםויחזקאל מדג ישים דווקא  את מוטיב  הברית שביציא

  בחירת מצביע על מצבם העגום של עם ישראל במצרים ועל קשיות ערפם במדבר כדי לה דגיש את 

 ומדגיש דווקא   98ירמיהו מתאר רבות  את ברית יוצאי מצרים,  מנגד96.97'למען שמו'ישראל דווקא 

ואת ההדדיות בקשר , 99"לכתך אחרי במ דבר"את נאמנות י שראל לאביהם שבשמים בהזכירו את 

 . 100שבין ישראל ואלוקיו במשל אזור הפשתים

מלבד הסיפור ההיסטורי , אם נקבל את  המסקנה דלעיל כי מטרת ו המרכזית ש ל הספר כמכלול

היא לספר את סיפור חלום הגאולה ושברו ולעודד  , ס"הספציפי של ירושלים במאה השמינית לפנה

נקל להסביר את רי בוי השימוש דווקא באלמנט ים מתוך ג אולת , את הקורא ל א לנטוש את   החלום

                                                                                                                                                                          
הציר המרכזי של  . עיהו השנידגש זה על יכולתו של האל להושיע מובן יפה על רקע כלל נבואותיו של יש. ישראל

 .ואין היא כרוכה בקשיים מרובים, נבואותיו הוא לשכנע את העם שהגאולה קרובה
95

) לא, ל" (רדזרם אבן ב"ו) כב, יט" (נגף ורפא"ועל , כאזכור השעבור) ג, ט" (שבט הנגש" אם כי ניתן להצביע על 
 כאזכור המכות 

96
 :ך"חירת ישראל וגאולת ישראל בתניעים לבאמנון בזק שמעתי סיכום של שלשה מנ'  מפי הר

אנו הופעות של קשר זה .  ברית המבוססת על מעשים חיוביים של עם ישראל–" לכתך אחרי במדבר" .1
 .מוצאים בעיקר בספר ירמיהו ובפרשת נצבים

באים בעם  ברית זו מבוססת בעיקר על הברית עם האבות וזוקפת את זכות האבות לדורות ה–זכות אבות  .2
את הזכירה שבפרשת בחוקותי ,  בהקשר זה יש להזכיר את הבריתות של האבות בספר בראשית.ישראל

 ).ה, דברים ט(את הסיבה לכניסה לארץ בפרשת עקב , )מב, ויקרא כו(
, ה לאסוף את ישראל אליו כמתואר ביחזקאל כ" ברית זו מבוססת על ההחלטה של הקב–" למען שמו" .3

 .בפרשת האזינו ובפרשת המרגלים
 תנו  -יפיפיות שבהן מה היו אומרות .) "לא(מדן קושר לשלש יסודות אלו את הברייתא בבבלי תענית .  י'הר

לפי שאין האשה ,  תנו עיניכם למשפחה-מיוחסות שבהן מה היו אומרות . שאין האשה אלא ליופי, עיניכם ליופי
 ".שתעטרונו בזהוביםובלבד ,  קחו מקחכם לשום שמים-מכוערות שבהם מה היו אומרות . אלא לבנים

97
 .'יציאת מצרים בדברי יחזקאל' העומד על כך בפרק )ז"תשי, וייזר(וייזר '  ראה עוד במאמרו של א

98
, וייזר(" יציאת מצרים בדברי ירמיהו"וראה עוד בפרק . לג-לא, לא. יד-יג, לד. ה-ג, יא. כג-כב, ירמיהו ז:  ראה
 .)ז"תשי

99
 .ב,  ירמיהו ב

100
 .יא-א, יג ירמיהו 
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התקדים  בהיותו , סיפור גאולת מצרים הוא המניע המרכזי לאמונת חלום הגאולה. מצרים

 . ההיסטורי המובהק ביותר לגאולה וסיפור היצירה של עם ישראל

ו כי תבנית הגל ות , לו מטרת הנב יא הייתה לבשר לעמו כי  ההיסטוריה חוזרת על עצמה ותו לו

הן של , היה עליו לעמוד על כל השלבים,  תתפוס את צורתה של גלות מצרים וגאולתהוהגאולה

כי  מטרתו הראשית של הנביא בספר ישעיהו היא לבשר את  , ן אם כברור. הגלות והן של הגאולה

 . הגאולה ולהבהיר את התנאים בהם העם צריכים לעמוד על מנת שהיא תתממש

עוד ייתכן כי דווקא הקריאה לשיבה ולגאולה מתוך המשבר היא משימה מאתגרת י ותר המצריכה 

ים וההיסטוריים דווקא במקום  הנביא פורט על נימי הנפש הלאומי. יכולות רטוריות גבוהות יות ר

 .שבו  הוא צריך חיזוק ובו צעקה על ההווה לא תשיג א ת המטרה

 מרכזיות יציאת מצרים במורשת ישראל לדורותיו

סקירת אזכור י יציאת מצרים בספר ישעיהו אינה מותירה ספק כי שומעי לקחו בכל הדורות ראו 

רים אלו אמורים הן לגבי שומעיו במאה דב. יסטורי מרכזי ומכונןפור יציאת מצרים אירוע הבסי

אמנם  . והן לגבי שומעיו בכל הדורות כולם) אחז וחזקיהו, ירושלים של עוזיהו(ס "השמינית לפנה

היל כבר הפריכה את דברי  קודמיה שטענו כי אין אזכור של יציאת מצרים בחלקו הראשון של ספר  

ר בפסח מוסיפים לטענה כי הספר ובעיקר השימוש הברו, אך האזכורים שהוספתי כאן, ישעיהו

 .עושה שימוש נרחב ביציאת מצרים אף בחלק הראשון

אך את  מובהקות זו יש , אמנם לעיתים האזכורים בחלקו השני של הספר הם מובהקים יותר

מגמתו של הספר ושל אזכורי יציאת מצרים בסופו של  , כאמור לעיל. לייחס לאופי הפרקים ותכנם

 ממילא אין פלא שהחלק השני רווי בדימויים מובהקים , עת הגאולה להשריש את תודדבר היא

אין פלא , אי לכך. יותר היות וחזון הגאולה נפרץ בו יותר מאשר בחלקיו האחרים של הספר

 .שפרקים אלו רוויים יותר באזכורים של יציאת מצרים והמסע במדבר

סוקים המתארים את יציאת  אין באזכורים כדי להוכיח ששומעי לקחו של ישעיהו הכירו את הפ

אך את השערה זו ניתן להוכיח בנקל מההקבלות שעושה , מצרים כפי שמופיעים בחומשי התורה

ניתן לשער בביטחון כי ה אליטה ,  אם   כן101.ר דבריםד ובפרק  לא  לפרשיות בספ-ישעיהו בפרקים ב 
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 ישעיהו דורש איסור עבודה זרהאת . ז וכן בפרק לא פסוק ג ופסוק ז, בפרק בפרשיית המלךישעיהו דורש את  
לפורענות בפרשת  הקבלה . ג- ישעיהו דורש בפרק ג פסוקים אפרשיית בחירת השופטיםאת . בפרק ב פסוק יג

. אשת יפת תואר כיונקים מפרשת עוד ניתן לראות את הפסוקים האחרונים של פרק ג.  יש בפרק ד פסוק אבחוקותי
 .לפרשת ביכוריםג יש השוואה של הצלת ירושלים -בפרק ד פסוקים ב
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את פרשיות  ה כיוון ישעיהו את דבריו הכירה היטב את סיפור יצירת מצרים והירושלמית אלי

 .התורה המתארות אותה

והיה , סיפור יציאת מצרים היווה כנראה החלק המרכזי בתודעתם הלאומית של ישראל ויהודה

 אין פלא אפוא שכאשר 102.וסיפור האבות המייסדים של ממלכות ישראל ויהודה, סיפור העצמאות

הנביא  , ותיהלראשונה בתולד, הנביא חפץ לתאר את מפלת הממלכה ושעבודה לאימפריה זרה

 .של מגורי בני ישראל במצרים ושעבודם, נצרך לתקדים המרכזי והיחיד שקיים עד אז

 ישעיהו כנביא דרשן

עובדה זו בולט ת   . 'דרשו את פסוק י התורה'ישעיהו הוא ראש וראשון לבית מדרש ש ל נביאים ש

רים הרבים והן מהאזכו, 96ד הדורשים  במפורש פרשיות מספר דבר ים-ת הנבואה בפרקים ב ביחיד

 פסח  אזכורי, הדגשת הבחירה בפרק מח, אזכורים כגון אזכור ה סוכה בפרק ד. של יציאת מצרים

 ממחישים את העובדה שישעיהו לא משתמש ב סיפורי יציאת מצרי ם  ,לא-בפרקים כו ובפרקים ל

אלא גם מאיר אותם באור משלו ומפרש אותם בהקשר שבהם מובאים  , רק כאלמנט רטורי

 103.בנבואה

 104יבים של הגאולה הנגזרים מסיפור יציאת מצריםמוט

כעת אעמוד על כמה מוטיבים מרכזיים העולים בדברי ישעיהו מתוך ההקב לה של הגאולה 

במקרים רבים אין מדובר על מוטיבים הנגזרים באופן בלעדי  . 105הראשונה לגאולה האחרונה

יטוים גם בהקבלה  אלא על מוטיבים כלליים בספר ישעיהו המוצאים את ב, מיציאת מצרים

 .ליציאת מצרים

 גאולת מצרים כאב טיפוס לגאולות כולן

לפני פריסת המוטיבים המשותפים ליציאת מצרים ולגאולה אליה מתייחס ישעיהו יש , ראשית

התבנית של גאולת . להבהיר שישעיהו ראה את יציאת מצרים כאב טיפוס לכל הגאולות כולן

לאור הבנה זו ברור מטרת האזכורים הרבים של . רונהמצרים היא גם תבנית וסדר הגאולה האח
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 המצביעה על שוליותה של מסורת יציאת )ז"תשמ, אמית(אמית .  דברים אלו אמורים בניגוד למסקנתה של י
 . מצרים בעקבות קריאתה בספר דברי הימים

103
חבקוק , נחום, וטען להמשך דרכו של ישעיהו בדבריהם של מיכה, בשיעוריובן נון . י'  על עובדה זו עמד רבות הר

סגל . צ.על דברי הנבואה כפירוש לדברי התורה עמד גם מ. באופן עקיף או ישיר, של ישעיהו' תלמידיו'וצפניה שהם 
 .ואילך'  עמוד ה)ב"תשי, סגל(

104
פר ישעיהו ששמעתי בעל פה וכן על מקורות דברים בפרק זה שאובים בעיקר משיעוריו של הרב יואל בן נון על סה

 . נוספים שיובאו במקומם
105

 ".הבא"בהוראתה התנכית היינו ' אחרון' כאן 
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יציאת מצרים בספר אינם לשם השוואה לירית גרידא ו מטרתם לצייר את הגאולה  הצפויה באותם 

אמירה זו  גם מחדדת  את  ההבנה שהמוטיבים המרכזיים בגאולה  . קווים של גא ולת מצרים

 . מצריםהעולים מדברי ישעיהו שאובים ישירות ממהלך הדברים ביציאת

אין ספק כי י שעיהו עושה שימוש נרחב ביותר בסיפור יציאת מצריים ומהווה אבן דרך משמעות ית 

כאילו נוצקו לתוך תבנית  , לפיה הגאולות כולן דומות, של הגאולה' השבלונה'בהתפתחות רעיון 

הניחו  ישעיהו והנביאים היו מהראשונים ש. אך  תפיסה זו אינה יי חודית דווקא  לספר ישעיהו, אחת

 106.המשכה אנו פוגשים בדברי רבותינו הראשונים והאחרוניםאת היסודות לתפיסה זו שאת 

, ה ניתן לפרוס את המוטיבים המרכזיים של הגאולה המופיעים בדברי ישעיהולאחר הבנת עקרון ז

 107.בכך יעסוק המשך הפרק. עתידה בדברי ישעיהוהמשותפים ליציאת מצרים ולגאולה ה

 ה בגאולה "ותו הישירה של הקבעל טבעיות ומעורב

מעורבותו  הגד ול והנסהאלמנט הבולט ביותר בכל   השלבים של יציאת מצרים  והביאה לארץ הוא 

בניגוד למג מה הבולטת בכניסה לארץ של מעבר מקיום ניסי לקיום .  בתהליךה"הישירה של הקב

ה חל  .  ניסייציאת מצרים והקיום במדבר  הוא, )בולט בתיאור המלחמות בספר  יהושע(טבעי 

בהגנה עליו ובסיפוק  , דרך קריעת ים סוף וכלה בהולכת עם ישראל במדבר, ממכות מצרים

בשליחות  , ה בולטת במכות מצרים ובמיוחד במכת בכורות"ל הקב מעורבותו הישירה ש108.צרכיו

, ) במדבר ט, בפרשיית הולכת העם על ידי הענן(בהולכה במדבר , הישירה של משה אל פרעה

 . המן השלו ועוד כהנה וכהנה, יםבפרשיות המ
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 בפרשת נצבים המקום הראשון בו אנו עדים לציור סכמטי של גלות וגאולה שאינה תלויה בזמן ספציפי היא 
, כג. טז-ישעיהו יא יא (בנביאיםלות הבאות הוא ראשיתה של ההשוואה בין גאולת מצרים לבין הגאו).  ל–דברים כט (
 -קהלת רבה פרשה א  (במדרשיםעקרון זה מופיע גם ). ט, מיכה ז. כח-יחזקאל לו כד. לג-ל. לא א. ד, ירמיהו ב. יג-יב
 החדש -פיסקא ה ) מנדלבוים (אוכן בפסיקתא דרב כהנ..." ר יצחק כגואל ראשון כך גואל אחרון"רבי ברכיה אמר בש"

וכמה ימות המשיח רבי עקיבא אומר ארבעים שנה כשם שעשו  "-פרשת עקב סימן ז ) ורשא( מדרש תנחומא .הזה
". ה קפץ ממצרים לים ומים לסיני ומסיני לעתיד"כך הקדוש ב "-פרשה ב ) וילנא(שיר השירים רבה ". ישראל במדבר

ספר  (בדברי רבותינו הראשוניםו") ליגאלבניסן עתידין , בניסן נגאלו"תלמוד בבלי מסכת ראש השנה דף יא עמוד א 
ארבע גאולות , בן נון (,ראיה קוק אורות התחיה פ ל (ובדברי הוגי זמנינ ו) יהודה הלוי מאמר ח' האמונות והדעות לר

בית שמאי ובית הלל במשנה  קושר הרב קורן את מחלוקת 303 בעמוד )ו"תשנ' , גורן ש(. )ט"תשס, ותהליך הגאולה
יציאת מצרים כאבטיפוס , ויסבליט( שלמה ויסבליטלסיכום העקרון ראה מאמרו של ). -רון זהלעק) ו,י(פסחים 

 .)ס"תש, לגאולה העתידית וכמושא הזדהות לאומית
107

בניגוד למקורות היהודיים בהם העיקרון מובא כעקרון אמוני שמקורו . ך בעולם"עקרון זה בולט גם במחקר התנ
 , Howard (1969), Anderson (1962), Zager (1987):ראה. רשניך רואה בו עקרון פ"מחקר התנ, במקרא

Sungsoo (1982), Zakovitch (1991). 
108

 .)ה"תשס(עסיס :  ראה
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 אמנם . סי שבגאולה ובקיבוץ הגלויותטבעי ואת האלמנט הני-ספר ישעיהו מדגיש גם הוא את העל

אך הדימוי הניסי בא להדגיש את תפקיד ו  , 109מסתבר שרוב  דבריו נאמרו על דרך המשל והדימוי

 .ה בתהליך הגאולה ואת העובדה שהגאולה כלל לא ברורה מאליה"של הקב

ניתן לציין בנקל . כמעט ואין ת יאור גאולה בספר ישעיהו שנעדר ממנו המרכיב הניסי המובהק

המובהק ביותר הוא פרק  . עיהו קושר את  ה גאולה הניסית ליציאת מצריםמספר מוקדי ם בהם יש

כמו כן ניתן לציין  . המתאר את כך גאולת אשור בקווים ניסיים בקישור ישיר ליציאת מצרים' ל

וכן את תיאור הניסי של קיבוץ הגלויות בפרק מב ', הענן האש והסוכה שבפרק דאת תיאור 

 .המצויר בקווים של קריעת ים סוף ועוד ועוד

ה בתהליך הגאולה בניגוד לפסיביות של עם ישראל מתואר אף הוא בקוו י ם  "האקטיביות של הקב

בתור  דוגמא ות  . ניתן להצביע על מוטיב זה ברוב  המובאות ש בפרק הקודם. של יציאת מ צרים

המחוללת את הגאולה ' טז שכל כולם תיאור יד ה-יא, ספורות ניתן לציין את הפסוקים בפרק יא

"  לך עמי בא בחדרי ך"עוד ניתן להצביע על הציווי . כאשר היתה לישראל ביום עלותו ממצרים"

,  היוצא ממקומו  להנקם מהאיוב' בפרק כו המ תאר את  דרי שת הנביא להכנס לבית מבפני ה

 בדרך 'עור'הוא  המוליך את עמו ה' עוד בפרק מב ניתן לר אות שה. בהקבלה מוחלטת למכת בכ ורות

 .  ואלה רק חלק מהדוגמאות, לא ידעו תוך הקבלה להחרבת הים וההולכה במדבר

 "צדק מתניו ואמונה אזור חלציו "–דמות המשיח  בישעיהו  

,  בניגוד למיכה. קידו של המשיחלאור תפיסה ניסית זו נקל להבין את עמדת ישעיהו בהבנת תפ

אליבא  . ישעיהו רואה במשיח שופט צדק, בדומה לדוד המלך, התופס את המשיח כמלך לוחם

ה הוא לחולל את הגאולה ו אילו תפקידו  של המשיח הוא לשפוט בצדק  "דישעיהו תפקידו של הקב

 110.דלים בתוך המציאות המתוקנת

 השירה

, ה בתהליך הגאולה ניצבת הדרישה של הנביא לשירה"קבלאור תיאור ה נס הגדול ומר כזיותו של ה

החשיבות שישעיהו רואה בשירה בולטת הן בפרק  יב   . ה עשה עם עמו"המכירה בחסד הגדול שהקב

,  כז המשלבים בתוך תיאור  הפורענות-והן בפרקים כו, המסכם את  התשועה מהפורענות בשירה

                                                            
109

וכך דעתו , וגר זאב עם כבש כאלגוריה"יא מסביר את הפסוק , א ובמורה נבוכים ג,ם בהלכות מלכים יב" הרמב
חלק עליו ) שם(ד בהלכות מלכים "הראב. יו בהקדמתו לפרק חלקוכך גם רוח דבר, לגבי כל דברי הנביאים באופן כללי

והשבתי  "-וקשר אותו להבטחת התורה בפרשת בחוקותי " וגר זאב עם כבש"עקרונית והסביר כפשוטו את הפסוק 
 ".חיה רעה מן הארץ

110
ני לאו על ספר ב'  וגם בספרו של הר,  אליצור שטרם ראה אורבאמרו של יוסי, )ג"תשמ(רביב :  על מחלוקת זו ראה
 .ישעיהו שטרם ראה אור
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, ב את השירה כשיאה של הגאולהבפרקים אלו ישעיהו מצי. את השירה על הגאולה העתידה

' הדרישה לשירה ניכרת גם בדברי  הנביא בפרק ל. וכדרישה מאת העם כתנאי להשלמת הגאולה

ְוִׂשְמַחת ֵלָבב ַּכהֹוֵלְך ֶּבָחִליל ָלבֹוא ְבַהר ְיקָֹוק ֶאל צ ּור   ָחג ַהִּׁשיר ִיְהֶיה ָלֶכם ְּכֵליל ִהְתַקֶּדׁש"באמרו 

 "ִיְׂשָרֵאל

 מתוך הניגוד שיש בין פרשיית הצלת חזקיהו מחליו  ו בתחום השירה זועקכשלונו של חזקיה

בהצלת ירושלים מיד  , 111בעוד שחזקיהו שר בקומו ממיטת  חליו. ופרשיית הצלת ישראל מסנחריב

 :ניגוד זה מפורש בדברי המדרש. סנחריב השירה נעדרת

מדת  אמרה . וסנחריב גוג ומגוג, ביקש  הקדוש  ברוך הוא לע שות חזק יהו  משיח

ומה דוד  מלך ישראל ש אמר כמה ! רבונו  של עו לם: הדין לפני  הק דוש ברוך  הוא 

חזקיה   שעשית לו כל הנסים הללו  ,  לא עשיתו מ שיח-שירות ות שב חות לפניך  

 112. לכך נסתתם?  תעשהו  משי ח-ולא אמר שירה לפניך  

שה מתבקש כ י תהיה דרי, מעצם הקישור שהנביא עושה בין יציאת מצרים והג אולה העתידה

הבאה אחרי תיאור ניסי  , ב"ההקשר של השירה בפרק י, מעבר לכך. לשירה אף בגאולה העתידה

ל כי השיר יהיה כשיר כלי' ובנוסף הדרישה בפרק ל, גאולת אשור  בדומה לניסי יציאת מצרים

מהווים מקו רות מפורשים המקשרים א ת הדרישה לשירה עם שירת ,  ה יינו חג הפסח,התקדש חג

 .היא שירת הים, יוצאי מצרים

ובוחר , ן בקו מו מחליורית יוצאת דופבמקום זה ר אוי לציין שהעובדה שחזקיהו מפגין יכולת שי

 113.לא לעשות בה שימוש לאחר ההצלה מסנחריב אומרת ד רשני

 התהליך שבגאולה

ות  מ צרים מתרחשת  אמנם שבירת מוט. אין צורך להוכיח את קיומ ו של תהליך ביציאת מצרים

אולם ברור כי תהליך הגאולה המתחיל במעמד הסנה מסתיים רק  , 114" הלילהכחצת"ברגע אחד 

ואף בכניסה לארץ לא הגיעו עם ישראל אל המנוחה , כעבור עשרות שנים בכניסה לארץ ישראל

 115.והנחלה
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 . ישעיהו לח
112

 .דף צ עמוד א, פרק חלק, מסכת סנהדרין,  תלמוד בבלי
113

יואל בן נון בשיעוריו עמד על מורכבות ההצלה מסנחריב שהייתה כרוכה בחורבן השפלה כולה כסיבה '  מורי הר
 . ל"לקושי בשירה על ההצלה מסנחריב ואכמ

114
 .ד,  שמות יא

115
,  ארבע גאולות ותהליך הגאולה, בן נון(יואל בן נון קושר את התהליך שבגאולה לארבע לשונות גאולה ' ר מורי ה

 .)ט"תשס
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. המקבל רק שינויים איטיים ומדורגים, מטרת התהליך הינה ההתאמה של הגאולה לטבע האנושי

הצלחות  , ר מעבר מעבדות במצרים לחירות בארץ תוך עליות וירידותתקופת המדבר נועדה לאפש

חטאי עם ישראל במדבר מבהי רים כי לא הייתה כל אפשרות אנושית להיגאל בזמן כה . וכשלונות

ה מ תאים את  הנהגותיו לטבע האנושי ולא בוחר  "החידוש הגדול בתהליך הגאולה הוא שהקב. קצר

 הישר לממלכה עצמאית פי נשריםל ממצרים על כנ לשאת את  עם ישרא–באפשרות המתבקשת  

 ". כי קרוב הוא "–דרך ארץ פלשתים , בארץ ישראל

בנבואה  על מפלת אשור . ישעיהו מציג  את הגאולה כ תהליך הדרגתי באופן מובהק בכמה  מקו מות

ישעיהו פורס את השלבים  ', ותשועת ישראל שתחילתה בפרק י פסוק ה וסופה בפרק יב פסוק ו

ניתן להציע הקבלה חלק ית  . ל תהליך הגאולה כאשר כל שלב זוכה בפסוקים עצמאייםהשונים ש

 :ים כדלהלןה לשלבי גאולת מצרבין שלבי הגאולה בפרקים אל

 יב-שלבי הגאולה בפרקים י שלבי גאולת מצרים

 ).יט-ה, י(ונש א שור  ע ).עשר ת  המכו ת( ונש ה מצרי ם ע

 ).כג-כ , י('  א ל  אל  היבת  ש ארית  י שרש .בקר בן ה פס ח'  כרה  ב מלכות   הה

 ).דל -כד  ,  י(פלת  צב א  א שור בירוש לים מ פלת  צב א  המ צרים  בים   מ

  ּיָ ם ַהל ַעַמֵּט הּו ּו ... ֹוט ׁשבָ אֹות  ְצקָֹוק ְיָליו ָעְועֹוֵרר) כו, י(

 : ְצ ָרִים  ִמדֶ ֶרְך ְּבְנָׂשאֹוּו

 116ינון מוסד  המ שפט  ב מדבר כ

 ...נשים  חכ מים   ונבונים וידועים לש בטיכ םא

  יר אי  אלהי ם  אנשי  א מת  שנ אי בצ ע  נשי  חילא

 ).י-א ,  יא(לוכת  זרע  בית  דוד מ

  ָצה  ֵעּוַח  רִביָנה ּוְכָמ ה ָחּוחַ   רקָֹוק ְיּוַח רָליו ָעָנָחהְו) ב(

 : קָֹוק יְ ִיְרַא ת ְועַ ת ַּדּוחַ  רְגבּוָרהּו

ביציאה   ממ צרים  וכינון ה סדר   ש יבוץ  הגלויות ק

 .השב טי

 ).יב-יא , יא(יבוץ גליות  ק

מות  במ דבר  בע קבות   ה שגחתו   צחון ה מלח נ

 .הצמוד ה

 ).יד-יג, יא(חדות   שבטי  ישרא ל ונצחונ ם  על אויביה ם  א

 ).טז-טו, יא(יסי הגאולה מאשור כניסי יציאת מצרים נ

 ).פר ק יב (שירה  ה . ירת  היםש

פרשייה זו חותמת את  . 'אולה הוא בסוף פרק  חגיך שבלההתוקד נוסף ב ו ישעיהו עומד על מ

א על ממלכת עוזיה בתקופת חושך ממושכת והסתר פנים שרק בסופה צפוי הפורענות העתידה לב
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הממלא את תפקידו , השוואה זו בולטת תפיסתו של ישעיהו שפרסתי לעיל בפרק זה כי מלך המשיח הוא שופט מ
 .ה גואל את ישראל"לאחר שהקב
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הוריד 'היינו ל, 117"ִלֻּמָדי ְּבֹוָרה ּתתֹום ֲחעּוָדה ְּתצֹור"תקופה זו  ישעיהו מצטווה ב. אור הגאולה

א ך  , אמנם אין כאן   אזכור של יציאת מצרים. עד א שר יבא האור  הגדול שבקצה המנהרה' פרופיל

 118 .מפורשת לתהליך של הפורענות והגאולה שבעקבותיהיש כאן התייחסות 

 שארית

חלק בלתי נפרד מתפיסת ה פורענות של ישעיהו היא שהפורענות עתידה להותיר שארית שתאפשר  

 הדוגמ ה הבולטת ביותר היא שמו  119.מוטיב זה ניכר במקומות  רבים. את צמיחת הגאולה העתידה

ה יחזק  "ציין את השארית שבעזרתה הקבשמו מ. 120 שאר ישוב–של בנו השלישי של ישעיהו 

 .מחדש את ממ לכת יהודה

היל הוכיחה את הדברים  .  שעקרון השארית שאוב אף הוא מגאולת מצרים121בעבודתה טענה היל

ַוִּיְׁשָלֵחִני ֱאלִֹהים ִלְפֵניֶכם ָלׂשּום ָלֶכם  "–מנימוקו של יוסף לסיבה האמיתית לגלגול ירידתו למצרים 

בדבריו יוסף עומד   על העובדה שיוסף הורד  . 122" ּוְלַהֲחיֹות ָלֶכם ִלְפֵליָטה ְּגדָֹלהְׁשֵאִרית ָּבָאֶרץ 

 . למצרים על מנת לאפשר שארית לבית יעקב

, הראשון בהוכחה כי עקרון השארית מרכזי  ביציאת מצרים, דבריה של היל נתקלים בקושי כפול

 .מצריםוהשני בהוכחה כי ישעיהו אכן שואב את עקרון השארית מיציאת 

בדברי יוסף אין אלא  . לעניות דעתי קשה לציין מקור מפורש לעקרון השארית ביציאת מ צרים

עדות על כך שהימצאותו של יוסף במצרים מאפשרת לבית יעקב לצלוח את הרעב בארץ ואין בהם 

בפשט  . חשיפה של מוטיב לאומי לפיו רק חלק מהעם שורד את הפורענות וממנו נבנית הגאולה

כל העם . אלא שעבוד וגאולה, הנוגעים לסיפור יציאת מצרים אין מציאות  של שאריתהכתובים 

 .כל העם משוחרר וכולו יוצא למסע במדבר, משועבד

המקומות היחידים שבהם ניתן לזהות את עקרון השארית בסיפור יציאת מצרים הם לאחר חטא 

להשמיד את עם ישראל ה מבקש "לאחר חטא המרגלים הקב. המרגלים ובמדרש על יציאת מצרים
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 .טז,  ח
118

 ַאט ּוְמׂשֹוׂש ְלהְֹלִכים ַהִּׁשלַֹח ַהי ֵמת ֵאֶּזה ַהָעם ָהַאס ָמי ִּכַיַען "–' בפרק ח' ציין גם את פסוק ויואל בן נון מ' ורי הר מ
כפסוק המתאר מאיסת העם בתהליך הפוליטי המתון אליו חותר ישעיהו בתגובה למתקפת  –" ַמְלָיהּו ְרֶבן ּוִצין ְרתֶא

נים קלאסיים אחרים בפירושם לפסוק זה מציינים לבית דוד י ופרש"רש. רצין ופקח מחד והתנהגות אחז מאידך
 . המולכים בנחת

119
.  ה, כח.  ו-ד, יז.  טז-יא, יא.  כג-כ, י.  יג, ו.  ג, ד:  דוגמאות לעקרון השארית בישעיהו ניתן לראות במקורות הבאים

 .לב, לז
120

 .ח- ישעיהו ז
121

 Hill (1993) p.p. 67. 
122

 .ז,  בראשית מה
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המדרש  . 123ורק הדור הבא נכנס לארץ, ולבסוף גוזר על כל הדור מות במדבר, ולהקים עם ממשה

מפרש כי רוב ב ני ישראל מת ו במצרים ורק " וחמשים עלו בני ישראל מא רץ מצרים"על הפסוק 

רכזי  לדעתי אין במקור ות אלו כדי להציב את עקרון השארית כעקרון מ124.שארית יצאה ממצרים

 .במיוחד לאור העובדה שהוא לא מופיע בפסוקים בפירוש, בסיפור יציאת מצרים

ניתן להציע את . גם הקישור של עקרון השארית של ישעיהו לגאולת מצרים לא ברור מאיליו

ָרֵאל ְּביֹום ֲעלֹתֹו  ַּכֲאֶׁשר  ָהְיָתה ְלִיְׂש ְוָהְיָתה ְמִסָּלה ִלְׁשָאר ַעּמֹו ֲאֶׁשר ִיָּׁשֵאר ֵמ ַאּׁשּור "-הפסוק מפרק יא 

בנוסף ניתן  .  כפסוק שמקשר את עקר ון השארית בגאולת אשור  לגאולת מצרים"ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים

, שמטר תם להגן על השארית המתקבצת בהר  ציון', להזכיר בהקשר זה את ה ענן והאש בפרק ד

.כקישור עקרון השארית ליציאת מצרים 
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 . במדבר יד
124

 .ה בשלח שלוח"תנחומא בשלח סימן א ד.  ויסב אלהים–פיסקא יא  )מנדלבוים(סיקתא דרב כהנא  פ
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 סוף דבר 

 יציאת מצרים בספר ישעיהו אינה מותירה ספק בדבר מרכזיותו  הצגת מכלול המובאות של סיפור

אין ספק  שהנביא ושומעיו רואים את  מודל הגאולה ש ל  . של סיפור יציאת מצרים בכ ל חלקי הספר

על תובנה זו מבוסס החלק השני של ספר ישעיהו המנסה לתת תקווה  . יציאת מצרים כמודל מנחה

 .הגאולה בפתחבלב המיואשים והנדכאים שאינם חשים את 

בפרק השני ניסיתי להבהיר כמה מוטי בים מרכזיים המשתקפים ביציאת מצרים ובאים לידי 

 :ביטוי בקריאת המציאות של ישעיהו וביניהם

 .ה בו"העל טבעיות שבתהליך הגאולה ומעורבותו הישירה של הקב •

 .השירה כמאפשרת ומכוננת גאולה •

 .התליך שבמעשה הגאולה •

 .פורענות ובגאולה שלאחריוהשארית כעקרון מנחה ב •

אך נדמה לי שאת  , שעליהם לא עמדתי, מינוריים יותר, לא מן הנמנע שישנם עקרונות נוספים

 .היסודות העיקריים מניתי

, לא נותר לי  אלא לקוות  שדברי יפרו את לימוד ספ ר ישעיהו ואת לימוד סיפור יציאת מצר ים

 .ושיהיו בבחינת קטן שיהיה לאלף
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 בבליוג רפ יה 

, ת"ל ובפרשנים הראשונים לקוחים מתוך פרוייקט השו"וכל העיונים בחז, ל הציטוטים בעבודהכל

 .ס"תש: גן-רמת. אילן-אוניברסיטת בר , 17גירסה 
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