
 .-- ו' ישעיה ' -י
.

 י"מאת

 צבתמתתיהו

 אחריה מהרהרים שאין סברה סבורים, 1 המקרא מפרשי של רובםרוב

 המאורע, של וחשבת דע הוא ישעיה ספר של ו' שפרק לנמקה, צריךושאע
 אעו שהפרק הקטן. המיעום לדעת אני נוטה כמדם ן. לנביא ישעיהו הוקדששבו

 בתוך סימנים הרבה עסוי: ונימוקו זו, דעה פירט מילגרום ההקדשהו.סיפור
 אילו פרקים מקדימים א-ט( א', ~מעט ישעיה של הראשונים הפרקיםחמשת
 לשנת מתוארך ו' פרק שמאורע ומאחר עוזיהו, של למותו ובצורתםבתוכנם
 ששיעיהו משמע ר; של הנבואית לחוויה קודמות א',~ה',ל נבואות הר(מותה
 ,. לנביא הקדשתו חזון אינו זה וחות הכיסא, Pm את כשחזה נביא היהכבר
 - והמיעוט הרוב ומחלוקת ו', פרק של 'חסי תיארוך על מיוסד אעו מאמריאבל
 דברי בהרצאת נוגעת אינה - או.המשכה מתניהו של נביאותו תחילת הפרקאם
 הזאת. המחלוקת במתרץ תלויה אינה דחייתו או פירושי קבלת ; נימה בחציאלא

 וילדברגר במאמר: משמשים אלו קיצורים1.
- 

)1964--1969( )3-4( Jesala( Witdbergcr,, ;8. ים - 
321-339)1959(. 15 ireitschr. 1-heoiog.. Forschung",~ חמשכם der~ 1מ Ben~fungi ''Jefajas: 8; ,שחל. 
 .א ,VOCatiDn~ "The Knicrim -ןם קנירים .B~ch. Das. Foh~tr,. ;0 "4*4 72 )0964 - פירושפורר,

 .Kaplan, 41. 41 1חנ""7,י :6 1-1 .'י1 .""א"/ liBe-/ק ו'אלאFrta~ ;74 ,דה",ןש'2 18 .)1968(47-68

 ' ,,Bibl, 45..זש,1( ,ל1926(251-259

 ס, לט-ו, שירתא, במכילתא, הסברה את מוצאים ברע עהיקים; הדברים2.

 עליהם הרום; דעת על מעלקים מססוף נתאחד מפרשים חמשה מזכיי +, 239 ע' וילדברגר,3,
 דעת כבעל 85צ-ף. מלשכ"ד( בן-גוריון" לד. מוגש . . . קובץ לדוד; -ע-, בתוך גימברג חראניתוסף
 לעיין מילגרום למעט האחרים, דבריו. את לבטל קושי לו ואין קפלן, את וילדברגר מציגהמיעוט

 י - קמלן. מנימוקי טובים אינם שגימומיהם או דעתם, את מנמקים שאינם או 4(,הע'
'.4 164-1"2 )1964(. 14 Te~tam. Vetus~ Mi*om, .7. 

 בהירוה מחוסר השאר בין נובע זו בלשון הגלום החיסום המיעוט". לדעה "נוטה שאני אמרהיי5.
 כרונולוגיה. ענייני להביא השלישי, תגית-מלאסר של הראשון העשדר של במאורעות שהיאכל
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]2ן צבתמתתיהו

 והחיבור הלשוןהטקסט,
 אק א.ח.יא.'ב( פס' דני, א כעד )ה' אלהים שמות שאלת הטקסט.)א(
 השלמה ש-המרלה פס' בה, )סביר גם בשלכת, הכרען.לה
 על מיוסדים מקצתם נסיונות, במה. משלכת, יהודה מדברשל

 לא למקור, יותר קרוב נוסח קומרן בורסת, לגלות עובדתיות,שניאות
 הפירוש את מקבל אני ספק מתוך מוקשים, הנוסחים שניהצליהוי.
 עומד גועם פרחים(, )או עלים נשירת של בעונה )אף( -אשרהמצוי:

 )פס' מצבתה קדש ורע ]חדשה[,(-. נטיעה להם תנבוט אולי:)או
 אינו ביטולן או האלו התבות קיום קודש. ה השלמה המגילה -יב
 שלחש אם היא, השאלה הפרק. לפירוש אלא הטקסט לביקורתענין

 דמות ועם כולו, לפרק נותן שפרשן הפירוש עם עולות האלוהתבות

-
 א. ספק מכל למעלה הן טקסטואלית מבחינה ; מדמה שהואהנביא

'ן
 )פס' ומצבת בשלכת ,דועה. אינה ד( )פט' אמות "לשון. ')ב(

 ' : ' ). -. -' קשייונזכרב)א(ל ע(, .'(

 כנבואה הפרק מנוף יב-יו מס' מפרידים אחדים חוקרים החיבור: )ם,ד,.
 : הם המפרידים נימוקי יי. מעתיק כתוספת או מקורית, כי אם מקוטעת, :-.

 שלהר ליף ח( )פס' ראשון משף ה: בדברי הדקדוק' הגוף החלפת )1( ט .'.-

 איא)ו( בפס' פרוזה נינוהשל )3( ויה. יא פס' של הענין כפל )2( יב(. )פס' ,ר

 ופורענות. איום יב( )פס' וסופה הקדשה, הפרשה של ועיקרה ''
א ."" ב כ ו כ ) ,נ,. 

 קן" ' ' לן-
-- 

 עלה לא ועדיין אלהים, בדברי במקרא מצויה זו סף ~ספר החלפת )1( '
 .,:. .- .- ... 1עלדעתאדםלנתחכתוביםעלפיהוי.-י,

 היו נתני שאר שקנו. "נויח ש, י נ ד א נמקוס "' נציות השקמה קומרן מ;',ת מ נפסע".
 נור+. ע' ו,יונרור, עיין י. ,הס. יפה והשהוק"מוחריס,

 )יוא,א',". והמיך השפה "שף ושיובס-וזל; נצחו שיה וישיך "שיה4.

."Torccyncr 11 )"ו"ן( ";רמני יתרווח, .א! : . Sc/rriii.. Helllge. גיטכם חסוייה. ""ורא, ע-5 .;כ 
 ק, -1e1TD סור-נוני, ו." מ"?להו: נוהנר

 מקת-
 : רר+. ),",ן(. נ

 וא. מניך "מקר מגג "ני "תנוה. ,ניסוי ען אינו השנעיט שהרגום זעה, ה"ינ ,ג, יום"ן.

 OLI/ .[ ;"",ה";ש,5 ;,יסמן מקומרה(, ונשג. .א, ;(Buddeנוו"
 יי1וניום חשונ0, .ן, );ו."ן"[ א"נ,

Lindblom),)קייור י Kaiser) ,)0. "עיין, או וונ,"ו וי,זברנר אף ויא"רונ" nollnm ,המזה ע, ,מזיי ענשיו עז מא.ניס מחגרים הרג" אע5-ג ק,נ~; ננומ נאו ",ההשנצים שי הענר ,nsetn 

 י , ; י מנ.ריו. נוזה זעה ,סוור נעיון גיא יעשות, את קראו ,אק"שנע,ס
 "הנוה שקוש ;וקליפ עמהם אצרים וצינה ואקו אקו ינ. מפן' ינ 5"' רוב מ5ר,זיס איריס!ן.

 ירי, איי מרה יק'י" הממ "ן. "ע' עין יוהב; מאוחר נ,וסטוי "שגנן עי הירק ש,וא"יינוה
 , . , ן,. ע' קניייס, ע,י"ס ן1"5 !וגן ע' ווי,זגי;ר, "זו,ע.

' 

 מ,ו,.נן-נח; ס: י-א, יקעיהו ין; י-א, נמו. נעה+; ג-ג, שמנת .ס: יז. י-", נתש.הגן.

 ההפוך, המעני א-נו(. קעי, )הטייפ ;; א', "ושע נו(; נ',)ירמיש
 יאשון, ,1~ף שיישי מנוי

 ,חמס. ג-נ, ינן י', א-ד; נ., שקו: "פיק גובינה אחזות ממ.פ אי"יס יננ.נמצא
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 יותה יב בפס' ש"ס מסחבה ן זה לנימוק יסוד-עובדתי יש אם ספק )2( "0:'.,2
 מדבר הארץ, בחורבן מדבר יא שפס' בשעה ; יא פס' תוכן עלמחזרה

 -י
 נאמר ואפילו raQyn, בגלות הנראה כפי הראשתה במחציתו יב ._מס,
 או נמלץ בסמון ענץ כמל משמש מאימת' - יא.1'ב לפס' 4חך שעמז :-:::
 שי .1

 אחר יגן א', חשוד כלנם כתוביסז הרכב של סימן המקרא .,של .
 סח'--'. 'Yzr,'Wא',יאאוא',ידאחר

 , הבראיקה בביבליאה הכתוב של הסטיכומטרית בעריכה המעיץ)3(
 פרוזה, כציכול ט-יא, פס' בץ מבחין אינו 4ן חדשים פירושים בתרשמיאו

 :ן' . .מל....אלבץפסייב.יג,כביכולשירה.
 דו-ח מ"מ'אינו כן, שאינ, ובין הקדשה של דו"ח הפרק שעיקר בין)4(
 ספרותיים סוגים שאין ובמקום "; להלן כפי'שנראה הקדשה:גרודא,של

 . נ . . 1י. סונים של תערובת לגלות ישהטהורים,
 שמעו הזהי, לעם ואמרת לךהקושיהמרכזךשלפרקו',מקודתה':

 בעיניו... ייאה הזה...פן העם לב תבינו...השמן ואלשמוע
 מקרא לחובבך למאמינימך סף אבן האלה הדברים ורפא,לו.ושבה

 ואחרים,י. סיחון פרעה, לב הכבדת עם קשה.להשלים כאחד..ולחוקרים
 ויישש- כדנשיאשם שלם עם של לב השמנת עיקרה נביא,.שכ) שלשליחסת
 התיאולוגי המושכל שהרי סובלת, משהאמונה זווותר ההן ך מניחימ או טועניםכד
 הדתי")ואף

 יותר מדרכמן בשובם אם כי רשעים באבוד איננו.חפץ שה' אומר
 נביא הכללות התפיסה פי ועל הואיל סובלת, נב-א של הרווחתמשהדמות

 וותר מתשובה; להרחיקם ולא לנחמם( )או למוטב ישראל את להחוירנשלח

 -:. . בלשונו.: קצת לו דומה י"א,-טזדת1.-יחזקאל
- - 

 1 : 4,.- " ין
- 1 

 ו" ' ' ועור. לנ. ע' ,עניש, ישעיהי הסקיה התן שההמן )הסונר קנ.ר,ם אף עייןוו. ח ..... ק'קר)וש9;ן,"ן,ן.0(,שוושוי,זנדגי.א,.
 פס' "עניין: אח להבהיר עלויה להלן) נעסוק שבו הננואה ניתוח ממין שאינה ";את, הדוגמה,ן.16ר
יא2)

 כניכוי
 ז( י ת מ ד )ע ומעולתו הנביא תפקיד קצגת לשאלת תשובה כותן ההקדשה, יושיט של הלק

 איבס fimll ;ה שפינק "רי נמיר";-, עד הרמשך הפערה קצנה, -אין "השונ": שחונן ,פיאני
 להפריד סימנים הפסוקים בשני אין ובאמת שזור, הוא שעמו יב, לפס' בדומה מעצור לאיןופורענות

 . י . ;' '."ן שוגימ.' ספרותיים לסוגיםביניהנולסווגס
 lesaiaz כגון ביזיון, לשון הזה שהעב האומרים, הרבים טועיםיו.

~uch 
Dat 5] ,ומאסלן. 

P.Dhorn~e,LesLiviesdeSdmvel(1910).91'44; ;)1903. הע' 337, ע'- 3(, )העי גימכרג מ 

 . ' י Boehmer,k 1 ."שסל ~.o/iYibl ."אזן 45 .)1926( 148__34נ טעותם עלהעמידם
 )ירפא *ושוב 'ומסג' הניקוד משני דעת על לו(*; )וירפא בתשובה *התזור המנקדים דעה על~81,!'

 5תofEli",J 50 ."'אמdfBiblel 1 4 ז"א 32 .)1964( 55-358נ עיין9).
~he: 

 .!י. ',Thel Tsevat" אובדק (ס
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1א צבתמתתיהו

 עוד הכסא תזת שאחר ישעיהו בנבואות שהרי סובל, ישעיה ספרמשמחקר
 " התשובהו. רעיתגלום

 השוואת על מיוסד פשרו י!. קניריב נותן הקוש' את לפשר חשובה'תרומה
 שני .נעמת ימלהמ. בן מיכיהו מעשה יט-כב)-בם, ט"ב, מל"א עם ו'ישעיה

 :הכתובים

 כ"ב א'מלכים
 . ה' אתראיתיש.

= 

 כסט עלחב
 צבא.השמיםוכל

 מימיט עליו דעם-
ומשמאלו

 ה'ויאמרכ.

 אהאבל את יפתהמי

ויצאכא.
 הרוח._

 אפתט אנימאמר
כב.

ויאמר._
 כ ועשה צא

 ף-טעיה

 אר" את ואראהג
 וגשא.ה רם כסא עלישב

שרפיםב,
 לוך. ממעלעמדים

 אמר אדני קול את ואשמעה
 לנו ילך ומי אשלח מיאת

 שלחף המיואמר
 ואמרת.., לךויאמרט,

 ק"מג אעה הראעזמת לו כא בשעה, לדת ל% מרח אעו הפרשית שתידמק
 שכות; נטול שכן הראשתה לצורת יצק המת" שבעל לומר, יכולים א% אץכן

 אלא בלבד בצורתן לא זל"ז דומות שהפרשות ועוד מקרא, של דרכו ץאץ
 שלמעלה. דין בית קובת הריחו הראשונה, הפרשה לתוכן אשר בתוכנן.אף

 שאלת הנשמעות, הראשוזות המלים והשאלה, עמר, אחאב, של דעוהדץ,
 גלעד? ברמת ויפל ויעל אחאב את ימתה מי לפתל:טצאט
 ודמית !( ך ל י י )מ השאלה דמית הגינונים, דמיון השניה, הפרשה לתוכןאשר
 ע 'שיבה שאף מראים, אדם..[ מאין ... לו_..; רפא )פן:.העתק
 כה על יתי לפשל. טצאתו שאלת ושהשאלה עמר, שהדץ דץ, מת.שבת
 אחת- הוצאה דרך ולשתיהן לפועל, הדין את מוציא מתנדב הפרשיותבשתי

 פירוש והשוה ו, ל-א, עין .א .יי :.Theol., 2?eitschr.fdr~ wolf .א ,Kirche 48 ני95ז( +137. נגד20.
 למקום. )11(פורר
 שלא מי בשם 1( הע' 55, )ע-ע דבר אומר הוא מדיי; צנוע קנירים 59-51. 54, ע' קניריכ,21.
 מעולם.אמרו
 ע' קפלן, קודמיו בין השובי פירוש לכלי ההשוואה נהפכת בידו אכל משווים, לקנירים קדמו22,

 וילדברגר, נטם; המכרת והספריה .יי .E~echiel Zi~mer[i .)959נ,1959( 18-21 וכן55~--258;
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 ו,ישעיה]5[

 מעתה, אמור ששש. כוח ונטילת הבנה טשטוש כלומר לב, וטמטוםפיתוי
 ענישה. אלא'פקודת פקודת'סמ?9ה אעה ישעיה שבספר הלב השמנתפקודת
 לאשמה קודמת אינה הכסא pm של הלב השמנת מצרים, מלך כבפרעהשלא
 יהודה חטאות האשמה 'דה: על ומרמת אחריה באה אלא אותה, נורמתואעה

 הכסא pm עוזיהו; מות קודם שנים של ובמאות בעשרות שנערמו)רשראל(,
 דומה הניעה. והפורשות הפרעת שעת המפנה: את מציין בהדיאהמתוארך
 אחר זימון להם  וימן שה' לישראל, האומר לעשסיששהו

 זימי
 חמישה לשוב,

 )פסי הודהרת כל עברה עכשו ויאזן ד',  )כמוס שבו ולא פרדעמטיים,ז~מונים
 שהוא לישעיהו, המיוחד ב(. ח', ח; ח', להם עבור עור  יסיף לא וה,וב-ש,
 בחזק כאן, אותה. לבצע וכעיקר. אלא, הפורענות את להודיע בלבד לאבא

 פרוונקא. הריהו דאינרתא קרינא משהוא יותר ט-י(, )פס'הכסא
 לב להשמץ נשלה אינו ישעיהו רבים. בהן שכשלו נגף, אבני שתי נסתלקובזה
 תשובה. של שהות  שעברה האומר היחיד הנבינו הוא ואץ שיאשמו, מנת עלהעם

 להם נביאים.עמדו שהרבה בידוע היחידים; ועמוס הוא אין דבר שללאמיתו
 בעלים. תשובה ששערי שליחותם, של שתים במרקים ששתנבאולישראל

-
. . . 

 האת. גמאה התוקרש רוב על המקובלים ההימנה, לערן הבטנורים,
 בדבר ממהפכת שמאיסה אומר, הפסיכולוגי הבהצור ון. תיאולוגי וביאור ן' פסיכולוגי ביאור שנים; מספרם החדש. המקרא מחקר לתפארתאעם
 לחוסר נעשה רצף וחוסר המואס, דעת של נמורה לאטימה נהפכתה'

 היתה שלא אומר, התיאולוגי הביאור רצת. חסרי של עונשם כךיכולתן
 המת פרי הם בה המדברים הפסוקים אלא מעולם, השמנהפקודת
 אחר הרבה או מעט זמן ישעיהו כשהסתכל ישעיהו. שלמאוחרת
 כבדות ואזני שמן העם שלב מצא הנבואית, בפעולתו לנביאשהוקדש
 שלחו שה' ולסי לכך, גרמה שפעולתו הסיק, מיד קודם. משהיויתר

. ותעוור מאורע כאן אז ולהכביר. להשמין שפיקדו הוא ה' הרילפעול,
 . ". משדות חויות  שורת של בואור אלא מאורע של ראשונית חרה

 השווה הצד מוחלטת. דחיה האלה הב"ורקם שיי את לדחות עלינו-ר
 ואעם כ לבתוג ymn אושו מששים הם פסשולתשטיים. one שבהם, 4זיי-

ץ  ~,Thealvgie~ Rad  ,ש 1.ג ע  .ה196(  א161-1 עייע. -  .ם. 
 אשי נ!. "ע' עיין רו; עגן אצ, מנרמס מ,נורי"ס "ראשון "ביאור מנעלי אחזים24.

 יני,,
 שני כ= .ס( .ב ,יזנ, ..liahihI . . .4: Commeatarp~ . . iCritical 1 .ה191( 11"[ נרי "שני,"ניאגר

 ""ייי שיקי "ייזן'"י ישאי"ה "י" "יייי "יבנמ:'":"ץ',::::ןהי
 . , ,, 4.ן. ע, ננ', ,"י. יי 5י1 ""יי",ר.
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 מגמאות לגלות באים אלא שלו, וכוונותיו מהוגיו פי על אותו מבארים--.
 פ: )על בנביא או הראשון( הביאור פ' )על בעם הפועליםפסיכולוגיים,

 הגישה לפי נשלמה הללו, המנבאות שנתגלו ,ע6 השני(.הביאור
 בכתוב אק הכתובן כוונת ונתמצתה הביאור, מלאכתהמסיכולוניסטית

 ושאין הפסיכולוגי, המכנה על להעמידם אפשר שאי וערכים,מהסגים
 , הפסיכולוגיסטיכוללנסהבעגהשלו".י':

 י .-
 שאין להראות, הנפוצה.עלי במשה עקרננית ביקורת קיצור אחר -,
 הפירחח יל,דעת שמבטיחים. המעט את אפילו osnll האלו :הבמיורט :ן
 אין כן, הדבר אם טבעי. תהל-ך של תוצאה הלב  השתמנות הפסיכולוגי4
 בכיוון למעול הנביא שעל תאמה, ואם נביא. לפעולת נצרךהתהליך..
 לזרזו מעשהו של עיצומו ושכל שלו, במגבון ולהשתמש הטבעי התהליך,ן
 חצי כלום. ביאר לא והביאור למקומה, חוורת הקושיה הרי ולחזקו,'

 להשמנת לגרום הנביא על למה שואלים, שו אדין הטו, השמנההשפה
 .- .הלבאולתרוסלה.:

. . . 4 
 דמות עם משלימים אינם מציעיו הפסיכולוגי. מן רע התיאולוגיהכיאור ,..

 על מצווה שהוא נכריה, כך כל ועבודתו זר כך כל שמעשהי אלהים, ,.
 אדם. מבני תשובה דרך ולחסום ידבר, שאליו העם אוני להכבידנביאו
 מבהינה והזיקו תיאולוגית מבחינה דבר "ועילו לא מבארים'אלוברם

 והדעות האמונות שיטת פי על אומרת זאת תיאולוגית, מבחינהספרותית.
 של ראשונית חוויה מביע י פס' אם הבדל אין הנביא, מדברישמפשיטים

 אחת והאמונה אמונתו, מגלמות זווזו משניותן חורות של ביאור או ישעיהו :ן
 הנסיון כדי תוך אבל למקומה, חוזרת זו קושיה שאף' נמצאבשתיהן.-

 הביאור. נוע לא הנביא באלהי הכתוב. בהקשר משתלב תוכן מכל: 1'ינתרוקן פרק של המרכזי והחלק הספר: דברי נשתלמו אותהלתרץ
ומעבר

 לתיאולוגי~
 מתברכים אותו המציעים בין יש אולי המקראז של

ד.---
 מעכשיו דמותון ושגב אלהים כבוד כביכול שהצילו האומרים, בלבבם
 ברצפה. שקו ששפתיו מי מאלהי טהוראלהיהם

ירי.., !. . ,.:י..
 נתמצו כלום )1( נוספות. לשאלות תשובות יסוד ישמש שהצעתיהפתרון
 השונויותז מה דמיונות; ראעו ו'ז וישעיה כ-ב מ"א של ההצוואהאפשרויות

 עסקנו )3( ;t~'PU את אזניריישע את 'כביד העם, לב את ישעיהו ישמין ביצה)2(
 ,. את להכביד 'שעיהו שנצטווה מאחר מ( לסופו"ז מה הפרקן שלבאמצעיתו

.....

 מנא.נה "יא ואחרונים. חמוזיפ חוש" ח"י" ,ע11' ש, ממס "משהזקית ומש" ו1נמ ,1.'
-בן, .~,',.ני"ןק"טונ"שגעי~נ.ו.

 גידי וזיז נתפרשו, רוגק פרשנו, האומרים: כתובים א-1. פס' הפרק, בראש יסוד בעיות אין27.
 . , קודמי. דגרי עללהוסיף
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 ו'.(שעיהן7ן

 למנוע כאן שנשלח מאחה בשנים? לשרות להתנבאות המשיה טעם מה העם,'אוני
 ; "' ' :,ן- - י לשובר? לזרזם א"ר כוחו-במקום יפוי מה מהם,תשוטה
 פרקנו, להבנת הרבה ne~u יט-כב)-כב כ"ב, מ-א עם ף 'שעיה השוואתל(
 הדמיונות נצטמצם.ברשימת כאן החיבור.הזה: במשך אותנו תלווהוהיא

 = התוצאה ;' שלמעלה דין בית ישיבת נ המעמד הדמיונות; סיכוםוהניבדלים.-

 דרך מתנדב; הופעת - הבעיה פתרק המירה; ב-צוה - הבעיה מורה;נזירה

הכיצוע-סימו-

 המעשה )הענין.כרור~נמיכיהו,מצד דעת ובלבול עינימ
 נפשות- ארבע מיכיהו .במעמד : אחד הבדל בולט כנגדם הלשתקי מצדוב"ועיהו

 השליחות; מקצת העושה הרוח: שלו; הפמלוה ים הארץ, כל שופט שהואה',
 שלוש ישעיהו במעמד אכאב. שהוא והנידת, האחרת;- מקצתה העושהמיכיהו,
 והנידון;,שהוא השליחות; כל העושה ישעיהו, שלון, והפמליה ה' =נפשות
 המיתולוגי,-ונתחזק המרכיב נתמעט 'שעיהו .לחות דם. הא 'הזה,העם

 ישעיהוי גרידא. רשויות שיגף או  מושגים חילוף כאן אין האנישיץ:המרכיב
 רחבה בו; בסודוופעיל שעומד והוא בשליחותו שרץ הוא ה'י דבה אתהמשמיע
 , -: .', ' - - יי-- ך,-4 כוחו,,.- תדגל תפקידו, רב פעולתו,שדה

 ,",ר"
 ללבץ בינו והבדל דמית יש ~ה בדבר שליחותו? את .ישעיהר יבצע כיצע )ם-

 ג צורה הבדל:של וההבלל. - וטמטום השמנה = הוכן של דמיון הדמיוןמיכיהו,

 אחאב,; נביאי מפי מדבר השקר )רוח בהירים ושניהם ומעשה, פקודהבמיכיהו
 מליצת את עם(. ה שמן.לב מליצה')ה עטופה בלבד,,והיא פקודהבישעיהו
 תיאור של בבהירות שמאחוריה המציאות את נראה לא אם מבינים, אישוישעיהו
 נשאלת נבואותי; - נביא כלי ' שעיקר ולטי נביא:. ' ישעיהו שבמיכיהו. 'המעשה

 לנגנבי" ל"שמץ: עשניות ;1rwr מנבואות נבואותהלאלה,.א,1
 בובר, ולהשח.

 המרגיעות העם, קיום המבטיחות ישע, נבואות בצדק: משיב זו, שאלההשהזל
 דרכו, לפ' מנמק שכובר זו,' תשובה יו. אשליותיהם ומאשרות החרדהנשמתם

 אחאב פעוי זהף, בפרט מועילה,אף מןכיהו,.שהשוואתו ממעשהמסתייעת

 כ"ב, רמ"א והצלח עלה ישועה: של תוכן ותוכת נביאים, ןדי עלפיהוי

 בין העקרוני ההבדל מיעוט משום בה זו:אין שאסמכתא .מובןג".יב:]טה(.

 דימו. למי ומירשו זה דבר ראה 258, ע' קפלן,29.
 כא- כ-ג, יר. עיין ה' שג וככרוזות כשלוחים פעילים, או טגילים טור כאנשי הנביאית ע405

 ..ן ;, !, ווי , ,- א .. ז.. ן: ~ ". 1' אשג.בב;'עמוס.ג';ז-ח;ו',א-ט:;ח',

 :: . -י ון י. =וי י י . 128. בובר,"חורתהגביאים*)תש-ב( מ.נח.

 ע '-- -י' - ' . :י - מבר. כאןאניחיקעל42
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,8ן ובתמחתיה1

 ושקר, לאמת ענין כאן אין אולם הרוה. של שקר לנבואת ישעיהו של אמתנבואת

 מלשפר אדם דעת לאטום עשויות והצלחה אושר של שהבטחות לעובדהאלא
מעשוי.
 כאיש המצומצם, מיכיהו לתפקיד בניגוד 'שעיהו, של המורחב תפקידו)3(
 כלום ולא לה אין שלו מתיז עד שאלת יאינ. בפס' מתגלה ה' שלסודו
 מתוך ושעולה ד(ע )ף, למשל בתהלים המצויה הניסוח אותו בת השאלהעם

 ויען יב: א', זכריה הוא כתובנו את התואם הכתוב לגמרי. שוניםמצבים
 את תרחם לא אתה מתי עד צבאות, ה' ויאמר: ה'מלאך

 מקומו שנה? שבעים זה ועמתה אשר יהודה ערי ואתירושלם
 הוא השאלה ושואל ", דין בית פתח בפירוט שלמעלה, דין בית החזק אותושל

 ב(. ר, ישעיה יט; כ"כ, מ"א השוה 1; ]א.ג.ה.[ )ג', ים מד ע ה היועצים,אחד
 עצמו על מקבל ינשר, מליץ תפקיד זכריה, ספר של ה' מלאך תפקידאת

 לו ניתנו ן לנו ך יל מי לשאלת כתגובתו לשליחות התנדבותו שעםישעיהו,
 : הכתובים בשני ברורה ז י ת מ ד ע שאלת כוונת האלה. העומדים ביןמהלכים

 מעודדת; אינה ה' תשובת תחילה המירה. לרוע קצבה ויתן לה' פהפתיחת
 תוצאתו על ואחריה ט"( )פס' העונש עובדת על ה' עמד ששיהו שאלתקודם
 העשיריהיג ושאף מתמצה, הדין שעומק כשנראה, אבל 'א"ב(.)טס'

 היא ישראל: לשארית תשועה תיעשה שעה אותה לשמד, מזומנתהמשתירת
 ישראל. גפן תצמח שוב אולי שממנה הונה, ותהיה מכליהתישמר

 ילא הלשת מבחסת לא הטקסט, מבחינת לא ערר אץ זה לפירוש)א(
 ללשך, אשר 179. ע' למעלו, עין לטקסט, אשר ספרותית. מבחינה .-.

 ברי בם, מצבת בשלכת אשר של ביאור כל על נוותראפילו
 11 לבער והיתה ושבה עשיריה בה לעודשלשרהרקא

 לבחעה אשר לפה הצשו ושאחרם לאמושהצעתק ברמה פיושאלא ]מצבתה"ןר" קדש זרע וכאלק"ומצבתנ. לאלהלרפא
 אתהפירוש הסותר ף-דבר השלמה-בפרק דה אץגחהספרותת..

 ועל ישעיהו של נבואותיו כלל על מדעות נובע האמתי העררהזה.
 רבים, בה מחזיקים היום ועד הדעה, ידועה הנביאים. ספריהתהווות
 לשיך יכול אינו בה המחמיר כל : תשועה של נבואות נתנבא לאש"םעיהו

 זגג. ע' וייינרנר, נפזגר.
 .Horst, , Roblnson-j-( 8 "ע4מ

"1. 
 .waVProphetenbwchz-a aes. Stllia, 5?2 .)ט19( ;494

 "5ח,ש,[1,(טאlhphetena, .2 .)1954( 218-ל
 מקרא, בלשון ביותר אקטן השבר ממסך ה י ר טשי85.
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 ו'-ישעיה]ק,
. ועורכים שקוראים הדעה, ידועה כן ר. פרק של התשועה סיום ל'שעיהו .'.

-. 
 פורענות; של לנבואות ומזחם מעודד סיום המציאו הנביאים ספרי של

 השמיה:שתשובתה בדעה אפתח שכזה. מעודד סיום הוא ו' פרק סוף .י-
 רבות קשות, שלנבואות הסבירה ההנחה ע!ישו. על תלה היא איןקצרה.

;- 
 שסים במובן סימטרית אינה מעודד, סיום מאוחרים דורות נהוו מעטות, או '.

 אעה זו הרי הראשונה, לדעה ש!ונע מה היפוכה. שומע אתה אין היסודית-י.-. ההנחה מכלל מאוחרים; דורות של תוספת היא קשות נבואות שלמעודד
 מקים יורר והנה וו. פורר נ. בדורנו הנאמן מיצגה בעקבעת. ,ונשנית .:

 משותף טינ.' ל"א, טז; כ"ח, לב; י-ד, יח; ח', הפסוקים אתלישעיהו
 י"א, ; יח-יט ד. י', כביחזקאל נע הוא אין לצית. ה' קשר אלהלארבעה

 ומאחר בה. ומוגדר בציון מזוהה הוא כביכול ה'1; של ממשית .נידות '.י. אז ביטעיהו עולם. לחורבן אותה ולזמן ירושלים את לעזוב מוכןכג:-
 ישראל את יחליף אבל בציק לשכון ימשיך שהוא דעתנו, על תעלה שלא ..

 אם כרחם בעל לב(, י"ד, )עין הארץ את ינחיל שאותהבאומה_אחרת,
 נחמה אמנם לישראל; נחמה של קורטוב יש הללו שבכתוביםאומרים,
 לשמש בה די אבל נחמה, לקרותה שמהססים עד לאחת, עדמוגבלת

 נחרכה כבר היא שאף האחרונה, שהעשיריה הנבואה, בה לתלות יתד.נ
 .~ - . ' 'באשאוניווקהבמרעה,תעצל,נ.'.

... 
-' 

 העו"ש. מן מסוימת להקלה גרמה ישעיהו של מתי עד שאלת )ב(
 אילולא ישראל לשארית תקווה היתה אם שואל, שהקורא אפשרוכאן

 לפרשן אין .תפלה. שאלה זו .שאלה אולם ה'. דברי לתוך ה!ביאנכוס ..

-
 הכתוב את אלא ואילולאים, אילוים מפרש הוא ואין שלו, הטקסטאלא
 במה עוסק אעו שהיסטוריון כשם ו((, שבכוונה שתיקותיו )להבשבלבד

 האם באמת. שהתרחש במה אלא זה, ואילולא זו אילו מתרחש שהיה - ':
 הבעיה את לצמצם טעם אין ספרותית? תחבולה ומיקימה ישעיטושאלת

 ו' פרק' האם להרחיבה: הראוי מן אלא שאלתו, של התבות לשלוש,י

..:... ..,.--. - -. -: -...." -,-. 
 .A.T. das " EinleitwAt Fohrer, 0 ;)נ94;( "נו Buch שולס: גמק~מוה מישהו ניגה פורר "1.ג

apt~d.Jesaias" "1067( תטאמט61ת",י(: Pryhefie 4זא1  .=ס11"11ז S~udiea )1966(, 11-11ן /esaia 

58-71)1967(. Wiessnet~ )(. זל/ .,א ,ץזשןש2 .טס l~stsciv., 
 את לישמעיהו מקרמים שהמל ההע, שלי הרושם בשלמותה. שיקרתית מסמרות את בדקורי לא . 7ס.י

 הרביעי. את אף הכל וכמעט הראשונים הפסוקיםשלושת

 "נקלטת "מיורת יתיך מתנאר,ס א"ןת, ימיה gg רימן,ס שינאירן יי, י.ס,ש::ב,ס,1:::

 פירושיהם, יפרטי יהיגני "מקש ;ה יא אתרת. ורך עי "ייו "יצוקים אח מפרש ששרר אן-י9נ.

ן  ,'' , - י' ,. בהקשרם. סמך יגחש
-.  "משנות:. . חוי עעש בה, הדן ופרשן "ונהה, גת H1'K 11 יפה ביי גורך עוין. הענ,.ן49.

 ~ . , ..,( . -אניענייןא.יושייויאח,ירמקמן"גנ~,.
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-
 יי, למעלן עסקנו שבה לבעיה, קרובה הנאת הבעיה ספרותיתז תחבולה ' .
 אין כן האחרונה.. בניטוח בראשונה ולטפל לחזור שאין'צורך ודומה:,'
 תוך הפרק, לכל מורחבת או יא לפס' מצומצמת בבעיה, לעסוקטעם:
 ישעיהו שאלת ן אלהים עם נביא של דושיח שלו גדול חלק הפרק.בידוד . .. ..
 פסות יהא זה לפיכך בדחרח. תשובה חוליהעצמה:

 הבעיה-
 המתאים:

 ססרותיתז תחבולה שבמקרא ואלהים . הנביאים דושיהי רשימותהאם
 הנביאים בדושיח לעסוק אפשר ואי כאן בכך לדון אטשר שאי מובן ',
 הנבואית הספרות בכל אין שלדעתי אעיר, אך יה4. כלאחרואלהים -:-
 .. :דבררצינ,מדושיתיםאלו.'י

. - 
. ;:: -- "- 

..,.. 
-,,.,

.
 ישעיהו שנצטווה מאחר 'שעיהו: של נביאותו המשכת של לבעיה הגענו בזה%

 ולהשמיע בשנים עשרות להתנבאות המשיך טעם מה העם, אוני אתלהכביד
 תשובה שערי לנעול שנשלח מאחר הלב! את להשמץ וכותתן טיבן שאץנבואות,
 זו: פתרונה'של הכין הבעיות.הקודמות ולפתחם!.בירור לחזור יכולהיאך
 לעשיריה,,לשארית מאמציו ריבון היא הכיסא חוץ אחר ישעיהו שלדרכו
 הניצולים. ממסה הגדלת השארית, הרחפת תהיה מכוונותיו אחת ו,;שבכוח

 בשולחו; וכמורד שלוחותו כמסלף נראה השליח חשוד. זה פירחחלכאורה
 מיכיהו. פרשת אותנו תאלף פעם שד הידידו ידידות היכן הנביא, נאמנותהיכן
 את האמצש'לממש נקבע גלעד, ברמות אחאב-הריגה על מירהנמרה
 נביאי חבל - האמצעי מפעיל תתיחד במלחמה, ניצחון של סיתוי 7המירה
 עם מיכיהו. נביאת - הצלה פתח לאחאב נמתח הגזירה בתוך אבלשקר.

 הלוט, את מסיר הריהו שהזה, מה עליו העומדים ולכל לאחאב מנידשמיכיהו
 - נביאיו מאות ארבע את מנבא ומי הערמים ואת הרקע את לראות יכולואחאב
 הברירה אחתה עדיין הרע, שעמר לאחר אפילו ולהנצל. להחליטלראות,
 מיחד המעשה, בהבוח ויטעה הקורא מן הדבר ייעלם שלא וכדי ה!ידע,ביד
 כל בפי שקר' הירוח נתן הנה ועתה, מלא: הכתוב:מסוקלו

 כגא(.עיקר"פרשק )ס"אכ-ב, רעה עליך דבר וע' אלה;נביאיך
 חזה.את שנביא ז"א נבואה, של העובדה אלא שלמעלה דץ בית ישיבתאעו

 גת".ר4.
""% 

 :- ר"ג. בהקף א,ה.ס עם "עשש גי"ק
 דא" ," תיקרו העטתן מקצה תה וייצשר4.

 ז"ו,dber." Cammcntar~ Deliusch, 1 . . ע4,,ן

 .apud SVUrthwein' 1' !פננ nahe , und ferne ;,זפ,א .lesfsehr .1 .1גמח ." " גמא "196(44.
 מיעולו על מיוסד זה דין כהוספה. גג פסי ודן .1( .ג01,ו )1910 פולץ בדרכי הולך .ק, ,250 :ם11

 .ן .. . . מספיקים. מלתי כנימוקים דעתי לפי - לגזרים גוזר הוא שאותו כולו,בסיפור
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 ישעיה.ו'.1111ן

 עדיי!: הנידון אחאב של הוא,.ש;ורלו ההגדה גרעין שחזהו: מה והגידהישובה
 -; -.. _.,. : -י מוסרתלואתמרלו.'מסורבידו,ועצםההגדה

 הנבואה פקודת תיאור זה הרי מיכיהו; בפהשת הנבואה הנדת שסיפורמה
 במיכיהו, הפשוטה הנבואה, שלעובדת קובע; מדקדק עיף אבל "טע'הו.בפרשת
 ישעירו ניד התפקידיט שני איחוד )שננד משתים מורכבת סקודה כאןמקבילה
 נבואית פעולה לבצע פקודה ולמיכיהו"(: לרוח ומסורים כ"כ בס-אהנפרדים

 העם לב ישמין ש"שעיהו העוכבה ט(. מס' נבואי דיבור להשמיע ופקודה י()פס'
 שלו; המעולתי הטיב את מפקודה מתוכן נוטלת אינה דבריו, ידי עלבעיקר,
 להניד עתיד שהנביא מה ובכל הן,: פעולות צי111יי ר'1השע ב 'הכהשמן,
 הוא ויחף, ערום והליכה עדים העמדת לבניו, שמות קריאת לרבותילעשות;

 הנביאם אצל מצוי ודיבור פעולה של צירוף דברו. ועושה ה'הילה.בשליחות
 הרגילים ההדדי ויחסם תפקידם והדיבור, המעולה מהות י*. חוקריט לעיוןחכה
 למציאות הקשר את וממציא הסמל את מבאר והדיבור סמלית שהפשלההם

 ביאוה; - חיא )סמליה(, פעולה - א-ז .-ג, דונמאות:_ירמיהההיסטורית.
 ר ; בישעיה ביאורן - יט=כ4-כח( :)סמלית(,- פעולה - טז-יז ל-וייחזקאל
 ולקישור לביאוה מציאותית. סמליתאלא אינה '( )פס' "פעולה  שתים.הדברים
 שתיפצה המציאות כפני אזהלה צריך שלה, האובייקט העם, אכל צריכה,אינה
 פקודות 1'  ושכישעיה אלא אב, "1 הבתה כ-ב, מקא המקב'ל,של המבנה,4( על מאושש הכתוב של שיעורו אזהרה. של דיבור ט( )פס' הדיבור ידה:על

 בפעולת שיצליח במידה כרוכות. לובש מורדות והדיבור-האזהרההפעולה
 פקודת לבצע עצמו מתקץ שהוא עם אבל המושמנים; דין מתממשממשמנם,
 את מגלים ושלוחו השולח לעשות. עומד שהוא מה לעם אומה אוא"עונש,
 עדיין בתבונתם כששליטתם דעת.העם, צלילות של האחרונה בשעההקלפים.
 שכל המסקנה לכם. יעשה הנבואה שדבר מה רעו בבירור: "הם נאמרשלמה,
 היתה שברורה, )כשם ברורה פחות אתה ולמרלון לעצמו להסיק יכולאחד

 כדברו ט, בפס' ה' דבר להתפהות,י, לא מיכיהו(: נדברי הטמונהאמסקנה
,,,--... , ,,. ,,,ז
% כ-א,_ יש' 45.ן א  שמע גפה, ראה,-חזה, משרשי גזורים גה מרובים למופת. פרשה 

 הע_מי לך הגדה: משמשה המדמיים במקומות אבלוקשב;
 יגיד יראה אשר "מצפה,

 ישראל כגאות-אלהי ה' מאה שמעתי גשר ובדרגה מישתי ש"ו
ך -", מם", לכםהגד"י  ן" " : ,ך: . י" 4ט. יע י-%ג 

,
"1 I.LiAdblom,P*ephecyin G.Fohrer,Diesymbolfschenl~ondlungcnderProphete"(19i3); 

 ";1 - י ך  'יזו "ך 1-' . ;"י%דךעין.9%סא"יי""%.

 "דעו ר"ל, .)אלןהליגו.... דרך'הצתה":השלילו על העירו.מה.שהעירו מרשמם-45:
 ווילדברגר( וליצע שכ"ל, פירושיהם:של )עתן המצופה הגיגו": ""ולא החיתוי דרר במקום יה)מס,
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 לעם מושיט הוא אלא 4, מנוס ממנו שאץ כוה, טעת דיבור אינו מיכיהו,בחזק
 אפשר. אבל הפיתוי, בפני לעמוד קשה אמנם הצלה; של מעוטהאפשרות

 הטיח; את וישפוך ישכים אולי עיניו, את לטוח שבאים לאדם,כשאומרים
 שבכל לעין, נראה עכשיו - להתמד, יכול הוא אותו, שיהפנטו לו,כאומרים

 בו. דבק אינו חשד אבק אפילו לשליחותו; נאמן הוא לעם, אומר שהנעיהומה
 זהות על מורה ואינה שולחו דעת מפני דעתו ביטול אינה השולחנאמנות

 הבניהו את שולח ה' שווה. אינן נביאו  ודעת ה' דעת שכאן נדמהכוונותיהם.
 מטמצ  ויוושצי: מעשיהם יתקנו אלא יתפתו שלא האחרתה, בשעה בעםלהתרות

 שמירת להבטיח בשאלתו משתדל  ישעיהו יאבד, ההתראה, יקגל שלאשמי
 אבל ודאי, של פירוש זה אין עיקר. כל תשובה בעלי יימצאו לא אמילושארית,

 על הש שוברת ובמה יא(, לפסי שאלחו מובן מה הנביא, מתכוון לכך לאאם
 שתחילה להשקמה, מסייע הפרק המשך ט-י(? )פס' הפקודה בדברי שכלולמה
 היא; הנביא שאלת ממין יב-יב )פס' ה' תשובת שתות. וישעיהו ה' דעותהיו
 פסוקי משתלבים פיה ועל המממק, לביטולה עד שרירה פילולוגית הנחהזאת
 רואים, אנו ,ו הנחה לארר כולו. הפרק הקשר בתוך כביכול ,היתומיםהסוף
 הגלומה לבקשתו נענה גם אלא הנביא, לשאלת עוגה רק לא ה' ינשבפסי
 ? הבא בדין יהיה מה - הפעם ודל. עני עם לשארית קיום מובטח הפעםבשאלה.

 "ר.ן. השנן, ש, '~ntyrit ,הן יש אפ אני IT11onl מתפארה ידהר האין נשרות יראות ראוי ,אאיי
 לא מצוווים העם לציית. לא או לצו לצתה ברירה למצוווה נותן שלילי או חיובי צי1י1י זו: אלאאינה
 עובדה: קובע החיוווי היה הציוווי כנגד יצליתו. חף ולהלכה לדנין ישתדלו רוצים, הם אט אגללהבין,
 אם דקדוקיה, מוגקציה של בדיקה כן, חם רוצים. שאינם ובין שרוצים ביז יבינו, לא אבל ישמעוהס
 ,dynamisch 625 Machtwort  %%5-רוין וע' יני של דעתם להיפוך אוהנו מוליכה כחן, מוצדקההיא

(wirktקי ושל 
.thernselvs) 

0! and~ efficacIOUSlai wluchare~ ;words~ עיין Ma8~cal "%י Key,' ן , 
 :.Llter 86 .ה96נ[א198-2

 ,מע"
 יני 293(. מע' דהבאד Back~round; ,0 פו :6 .ח"סג",13_9

 הפסוק סיווג ידי על אוהה וסומך הציווי את העוקף גרמני תרגום ידי על דעתו לקבלת הדרך אתסולל
 בערך זהיר יותר קי וכלל. כלל דומה המסוק אין )וקללות(-שלו ברכות של סוג םפרוהי-לסוג
 מפרטיו, לסמה מסניי אני מאמרו, מגמת על חולו שאני ועםמיליו,
 ברור פסוק בג, עמ' אבל מיכיהו, לממשה שנוגע נמה ואת את טוהר כב2 ט"ב, מ-א לכאורה49,
 על נאמר כב2( )מס' תוכל וגם תפתה זו. יין מראית מתקן הברירה, את למלך המוסרכנוקר
 כשהוא השנייה, לאפשרוה מתכוון שאייספלט נדמה השקר; רוח יעילוה כהיאור או המעשה סוףשם

 אלן" vcrnnagst טbenOraa" 1מהריב
"41%14), 

 .KautzschI 2 _4ל ,!יי0א(!מHeilige]' Die. 5 בהוך .,(
 14 .ה192(541

~betsetrt; 
 הפעלים של הסיפוריות שהפונקציות ואעיר, אוטרף ScArilt).- עש .ת.ג . .

 לחייוי צעף גין להבדל מעטר גם שוגות מכאן ס2 ו' ובישעיה מכאן כב2 כ4ב, בג41אהמרכזיים
 הנושא אישי; מושא אין ולמעלים )העם(, הנידון ו ע חד ושל ו נ כי ה של הנושא 48ג הע')עיין
 הצלחת ז"א לאחאב(, נמשמע אישי השא 1!ש הדין)הרוה(, מכשי תיצל( )וגם ה הפתשל

 תלויה השני נסקרה הצלחתה בלבד; ננושא הראשון במקרה הלייה שליליה, הו חיוביתהפעולה,
 למעלה(. עיין ל כ ו ה ם ג 1 )על המומעל. ובפהיוה הפיעל בערמת ובמושא:בנושא
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