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 וי ו( ג
 ,-ך-ז-(נ .:'ים זז ר4ג"]-: !*))'-ףק .. '-

 הקטע של למשמעותו במנע הקהת עומדים.על החדשים הפרשנים;שרבית
 כלו: בפרק מקומם מבחעת והן הכתובים כוונת מבחינת הן כב-בז נ',ביחזקאל
 של את.תכנם בנקל להבין ורתן קהת, כאן טכסטואלית'אז מגחינה-אמנם,

 (, ,. ;'.י. .- ;ה "נהפסוקימו
 ע-:ק.~סן.-.:ג כ: יי -

 '-rcr בעבותים.:מ אסור ולהיות בביתו להסתיר !צטווה הנביא כה! - כד6ס'
 ינ' י ._- , ::. - י "א' לעם. מוכיח להיות ולא אלם, להיות עלזמס'כו:

 את להשמיע ה' מאת הוראה יקבל הומן בבוא בו:פס'
 קולו.-

 ' י'י נ- ' -'

 שועת, בדרכים הדוקריט 'ד' על שנתפרשו בעיות יש אלה נפסווךם-אולש
 . . . '- איןהןממחותאתהדעת.ץ.-''אבל

 -(קי--
 ך .

 ".ק.1..--
 חכך אל איבוק "ולשונך הפסוק: של למובע אחידה דעה החוקרים בין.אין

 לגב. הדין הוא השאלה. כדרר או כמשמעו פשוטו להסבירו ישונאלמת"יהאם
 ..: ' -:'. .-כ:היברושלהפסוקהקודם.

 -ך--

 :קח :: )ח 'ד

 שלא ה!ביא נצטווה הקדשתו לאסר שמיד יתכן איך - עטף קהת גם מתעוררי
 הפליט אליו שהגיע עד !משכה זו אלמות  שמרת מסבירים "ט קולו. אתלהשמיע
 כו, כ"ד, המסוק על מתבסס זה הסבר נפלה.  שירושלים לו והודיעמיהודה
 שמצב יוצא זה; הסבר נקבל אם עוד". תאלם ולא -ותדבר נאמרששם

 זקמ יב דביים לנב.א היו 11 בתקופה אבל וחצי,  שניס שבע נמשךהאלמות
 יח(י. כנד, ה; )כ-א, עצמו העם ועם א( כ', אן י-ד, א; )ח', בביתוושראל
 ' שונים: הסברים הוצעו הללו הבעיותלפתרת

- " 
 הנביא % לשתיקתו קלוסטהמן, של המברד "ל סומכים הפהוקיםיובם.של

 מזמן נתאלם;,.כלומר מכך שכתוצאה מסוימת, עצבים במחלת קשורההיתה

1Hauptproblemc Die lohrer, 6. 30; ל(א(0 .ע-,1897י He~kiel, Buch Das Benbo~et, ג; 

 deSBachds'Eiec~iiel,.BZ/tW . ' 1 ,)2ב19(י72 .ס.10
 , _;. "ו"1 .י. ' - "י. ג .
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י[ ש ו ל ק~מ הנוהי
 להבץ יש שלסט זה, הסבר מקבל י שמידט גם ו שלה הדיבור כושר קופחלזמן
 צל שמטה מחלה על מחט הבהם י4* באשן הל4 הפיקעאת

 משער, והוא הדיבור, מיתוק לקה שהנבק הדעה את וילל קרפמף קהנביא.
 נפש ממחלת סובל שהיה יתכן שהיקה, , מסתם יתל הוא הגב,א שלשאלמותו
 לדכאץ. לו ~מרם מהיעצבפת,
 סבור הוא הנביא. של הסמליות לפעולותיו אלה פסוקים משייךפורר!
 הפעולות את טביב ביצע מטר, עליה ושם ירושלים את כיתר האויבשבאשר
 כבר היה כשהמצור יותר, מאוחר סו-כד, א"דן כ-ד, שבפרקהסמליות
 כה-כז; כ-ד, כב-כז; ג', שבפרקים הסמליות הפעולות את ביצעבעיצומו,

 וחידוש עמו! את עזב שה' לסמל בא הנביא של האלם ד-ח. ד', ; .כא-כבל"ג,
 ,, . עמו. אל שב שה' לסמל בא שלו הדיבורכח

 הסתגר שהנביא האומר גרינברגי, מ' של דעתו ראיה מיוהדת לבלתשומת
 רק אליהם דבר השלה בני אליו שבאו ובשעה וחצי, שנים שבע במשךבניחו
 ו( ה', 1', )מלח' מתתיהו בן יוסף שמספר כשם י( )ב', קעה ובלשת אבלדברי
 במשך .ירושלים- הוי יהו' הקריאה את *השמיע חדל שלא חמיה בן יהושעעל
 , - ' חדשים) וחמשה שששבע

 שייכים עודם כב-כז ג', אלה, שפסוקם אני סבור לעיל שהובאו הדעותלעומת
 תפקידו. למדר בקשר ולבטיו הנביא של עתידו משתקף כאז ,. ההקדשהלחזון
 דרכו. ראשית אם כי פורר, כדעת הנביא, בחיי מאוחרת סיטואציה מציץ זהאץ

 גם ה'. כנביא ם במלוי בעתיד לו מצפה מה דרכו  בראשית לוה').רוט
 לבין אלה פסוקים שבין מסוימים לפרטים בטגע והקשר הלשוניהדמיון
 כאן גם כנביא. כלומר-הקדשתו משותף, משא כאן שיש מראים א'-ב'הפרקים

[ Ezech;rl,(HK), Kraetzschma-DasBu~h .;אי יע .ם Enhiet,O~AT), Fohrvr,I נו"[י  

 .11 ,(טנמ1םrossen Die 5) ,Schrifia~ Prephelen) 085 ,ודע ,1923 .ע .8444
- 

 ,,ג
. 494-498. עמ' ס-א, ג', כרך הישראלית, השמעה_ תולדוה קויפמן, ה 4..

 שומני ששרתו ואומר סמלית פעולה על סבור,-שמדובר .כ( .(ע סיפים גס 2. מם: הערה ר' 5
 הנביאשל

 טורו( acc),~ E~eiicl, 0) 8001 האלה הסמליות הפעולות את המעל אל להוציא כדי חושי"
,4%.ע,1936

_. 
. .. .. 

 להעניש כדי סיועו היה הנביא של שהאלם סבורים דאתרים 23( עמ' 1, מס' הערה )ר' ברחולט8
 עייהס. ינק "גיר" nt1DS א; ימוסנ, חם את שהשיר תונה" אין שאפ וו, ורד ישיאי גני אתגה

-, .2ב.ע,1946,)וזז(3(.שון51ז[1,ט1ס0זיזסו[ איליוהט, ד4השווה
. .. 

ר ,IBL' Greenberg זז .)!נ"[( ."ע י0ו-[0;י -  

 מםיג.טורשיהוש"גןהננ,ןהושפעמובריקינהשיי";קא"
 . Interpreter'eI Ezekiel,I ,"1[ע ,דו .9 .14 ר' י"קושה, ;ה קטע את מקשר [ו .ם Mayi גפ"
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 נבואהו יהזקאל,בר,1:ש,תדממת]3[

 ןפל כאן גם כח(ז )א', כבר נהר על כמו ה', כבוד את רוחו בעימ הנביארואה
 אותו העמידה ה' רוח ונם:כאן "רששת בחות כמו התרטשות מרוב פניו עלהנביא
 נאמר ההקדשה בשעת משותפים:- קוים עיד ויש א(. )ב', שם כמו רגליו,על

 ה(; )ב', יחדלו" ואם ישמע. "אם ה' דברי את העם אללו.שתפקידגלדבר

 -: . - כ4. ש, יחדל" והחדל ישמע "השמע כנק גם נמצא זהרעית

 ט( י, ה-ז; )ב', מרי" "בית הוא ההקדשה בפרקי ישראל של האופיר הכינוי-
 הקטע גם כא, ג', בפרק מסתימת הנביא הקדשת שאין מראה הלשוני הדמיון.' -"- '- , ' ..- -' 1 בו.-בז. בפסוקים כפרקם, זה ביטוי מופיעושוב

 11 תפיסה ידי ועל ההקדשה 'מדברי בלתי.נפרד חלק הוא הפרק שלהאחפון

 .. זה. שבקטע סתומים ענימם כמה להסבירניתן
. . "- 

 שבקטע יומנם הפעלים של אומרי הימוש על להעיר כדאי לשואתמבחינה
 תצא )ולא שלילל להביע כדי ובעתיד הסיר(, )לא, בציווי משתמש הואשלט:
 הוראה היתה כאילו הדברים של ומובנם מוכיח(. לאיש להם תהיה ולאבתוכם,
 למרות אך; אלה; בפסוקים שנאמה. מה ממש מאת-ה'.לבצעמפורשת.
 הוא רומז אלא לנביא, הוראה להביע מתכות הפסוק אין הדקדוקית,הצורה
 ישעיהו: בהקדשת שנאמר למה הדברים דומים הנביא. במי לבא העתידלדבר
 כדי צ"י משמש כאן גם י(, )1', השע" ועימו הכנד ואמו הזה העם- לב"השמן
 מזעזע בחזת הקשים. ולבטיו תפקידו למילוי בטנע הנביא של עתידו עללרמוז
 כדי והבנה חוש לו שאז העם אל נשלח שהוא אמר" אדם קול "את ישעיהושמע

 של לבם בקשיחות לפעמים יתקל והוא ה'; בשם שנאמר הנביא דגר אתלקלוס

 בעתיד. שיתרחשו לרמוז.למעשים היא הכוונה שלם כאן,.בקטע גם ישראל.בני
 ה, )ב', אליהם" דברי את "ודברת הוא שתפקידו להביא, המד ההקדשםבשעת

 שהשעה ומכית העם צערי רצוי יהיה לא. התוכחה כשדבר זמנים, יבואואה
 קולו להשמיע ולא ביתו בתוך ולהסתגר להתבודד מוטב לכך, כשירהאינה
 " -. י -.י . כז(. )פס' שליחותו בדרך להמשיך אשה-וכל עד כה, כד,)פס'
 הסגר בא כד: פס' השאלה: דרך להסגיר יש )כד-בו( הפסוקים שלשתאת
 ראותן שאעם "להראותם טעם בנתינת רש"י ידי על מתפרש ביתך,בתוך

 יבא ולא ביתו בתוך נסגר להיות -צוחו רד"ק: מביא אחר נימוקלהוכחה";
 לפ' שנם דומה .י הנבואות". על עמו לדבר כלותו עד יוכיחם שלא כדיבתוכם

.. .. 
 להמנע כדי סמל, מעיו היא הבית לתוך ההסתגרות האלה הפירושיםשני

 '. ד שבפרק טמליומ בפעדלוה המוזכרים הכלים הכנת לשם בבדחו לזיוה צריך היה אברגגאל לפי10
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]4ן. :., י קומיוש,. .הוד.ה .."

 לבוא שעתידים רמז בזה 'ש לדעת., כאמור, לעפ. תוכחה דבהימלאמר
 .;.' ' ' .-,.: להתבודדולאלהשמיעדבהתוכחה.ימיםשמוטב

 - אחר בהקשר אמנם - להתבודדות סימן בתור הבית בתוך להסהגר המוטיב.'
 כ(: )כ"1, בעדך.." דלתיך וסגר בחדריך בא עמי "לך כישעיה: גםמופיע
 ישעיה השתמש המסיבות, להינף לחכות וכדי מפעולות המנעות שלשםנראה,
 ולסגור לחדריו לבא ישראל לעם כש.עץ ביחזקאל, דומה:לפטוקנובביטו'
 ן _י -_ : ' זעם. יעבור עד ולחכות בעדוהדלת

 הסתמי הפעל "נתמ"ין, בהם. ואסרוך עבותים עליך הנה:נתנו כה: פס'.
 על-ידו גם מתורגם וכך 8k8ovral, ניתח, השבעים: על-ידי מתורגםשבנוסח,'
 לעתיד מרמזים ו-"אסרוך" "Ufil הפעלים יפי לדעתי, sunt ;dataהוולגטה
 תפסו ולא כמליצה מתרגמו ת"י כבר הביסר, של למשמעותו אשר נבוא".)עתיד
 דרך בחת". דאסרין גדילן כאסור עלך פהגמי "סרית תרגומו שב, מילולי,באפן
 רד"ק, וכן בעבותים" נאסרת "כאילו רש"י, עלה(די גם הביטוי מתפהשששל

 מבנאים ואברבנאל רש"י מביתו". לצאת יוכל שלא אסרוהו "כאילוואברבנאל:
 "מוסר"וי, "עבות"ע, המלים המליצי:של'התרגום. הדיוק אתבמירושם

 . השאלה. בדרך במקרא משמשים קרובות לעתים"חבל".י
- 

- - 
 המנעות ספק ללא מסמל הביטא ונאלמת", חכך אל אדביק "ולשונך בו: פס''
 דרך החדשימו מן חוקרים שמפרשים כפי מחלה לא פנים ובשום הדיבור,מן

 חכך אל לשונך דבוקה "כאילו באמרו רד"ק, גם הביטוי את פהש ומליצהמשל
 רבי'אליעזר תוכיחם"1 ולא אליהם תדבר שלא כלומרותהיה;נאלם,.

 יבוא אם אך מעצמך, מלהוכיח "נאלמת מפרש הי"ב( המאה )בן יימבלצצי
 כך,שבתקופת על לעטת אליעזר ר' התכוץ זה )בפירוש העם.לפניך".זקני

 ריבוייהביטרים'הדומים זקני.העם(. עם דברים לו היו הנביא שלדממתו
 ה קל"ז, )תהל' .:" לחכי. לשוני "תדבק המפורסמת הדוגמה ובתוכםבמקרא;
 כמו השאלה, דרך משמש "ונאלמת" גם וכן מלשית. משמעות עלמעידים

-
, 1...

- 
- . . . 

 נול פשוטו ואסרתיך*, עבותים עליך נתתי נא -הנה ת-י של תרגומו סמך על גורס סיני סור ה. ג.!,
 298 עמ' 967,, ב; שלישי- כרךמקרא,

-  מאשף פרשנית עוונה ihPI נעוץ בתרגום השגוי דעתי לפי 

נתרן-'הו,יםג',ג,.-
 . "ק

 1 י- ' ' י י'.. ו'
 ה. ה', כ; ב', ירמיהו13
 וערו. ג קם-:, הסייס ד; י-א, הושע ין; "', יסמנו ו; י.ה, ת"תים = 1 ;.ג, שם-ג,14
 י ד. . -'- -.' 8. עמי פווגנסקי ש"א הול עשר, ותרי יחולחל פירוש מבלבנצי; ר"א~45'
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דממת]5[
 יח1קאי

 נב1את1 בראשית

 )תהלים דומיה" "נאלמתי יט(, ל"א, )תהלים שקר" שפתי "תאלמ!הבפסוקים
 ביי.ל"ט,

 ביותר הגדלנה הסתירה לכא441; להק מ51י5ן לאיש ,לג(51י%'להםדהבגיטוי
 אליהם" בדברי ודברת ושראל בית אל בא "לך ה': של הקודמת הוראתובין
 מדובר לא לדעתי, מוכיח. א"ר לזזיות שלא ההוראה לבין יא( פס' וכן ד;פ',

 יחסו את זה בביטר לראות יש אלא ה', של הממורשת הוראתו עלבפסוקי
 הביב הוא שאין הנביא של התוכחה דבר אל המוכיח, אל העם שלהשלילי
 הסתירה. תוסר זה הסבר ידי שעל לי נדמהבעיניהם.
 הנביאים דברי נתקבלו איך בכללותה, השאלה את למלל המקום כאןאע
 המתמדת ההתמדות על מעידים הנביאים שספהי לכב' ידוע העם,-אךבעיני

 והצדק. האמת לדרישות להסתגל שלא'רצו האמרם בקרב דבריהםשעוהרו
 העמידו ואף ל; ה', )עמוס מוכיח" בשער "שנאה עמוס של דבריו רומזיםלכך

 '7'. כא(; כ"ט: פשעיה הנביא חיי אתצסכנה
- -.: 

 .::י: ;.
--, 

 .-ע,:

 )ב', נביאים ישראל ,מפני שהקים הוא ה' של חסדו. מסימנ, שאחד אמרעמוס -
 יב(. )ב', 'ת!באו" "לא להם ומצווים ערכם את מבינים ישראל בני אין אךיא(,

 עמוס שהתאו!ן.על אמציה: של בדבריו הדגמה מוצאים אנו זו כלליתלתלונה
 על תנבא "לא נצ116ה דבריו".מ').",.הנניא כל את הארץ'להכיל תוכל"לא

 ..,--- ._ח מן_הארץ.- הורש 1Ui:fl)ישראל"
.. :(irr '- .ם'. ' 1: ."י" 

 "אל להם ואמרו הנביאים את, להשתיק שרצו מתמדיו דברי את מביאבמיכה
 אס אע כי האל דברי לס תנכרו הביטר,"אל מפהש ורה:'ק )ב',)1(,תטיפו"
 שאץ כלומר ", )ל', נכחות: לנו תהזו לא ולהוים תראו לא לראים אמרו"אשר סוררימי "בגט להם קוהא ישראל, כלמדבר מטיח נם.ישעיהו לכם".שומעים
 לשמע. לאהן נעימים בלתי שהם אמת דברי ה!ביא של ממיג לשמוע מעונעהעם
 מצת הנביא תוכחת את לשמוע רוצה. העם שאין שהעובדה אפוא, נראה:-.

 על הוזהר הנביא וחזקאל שגם לחשוב יסוד ווש הנבואה, בספהות רבותפעמים

 ארוכה הקוקה , הצוהו:יקבוע בוטל המברזה שעל:ידי ולאמר לסכם !וכל.
 הדממה כתקופהוקבועה

 בת-
 לפירהים החוקרים מן רבים שהביא דבר הנביא,

נועזים:ומחהים.

 לפישהשתדלת-

 בלתי חלק הוא כב=כז( )4; להוכיח-בזה-הקטע
 ח בעתיד.. ה!בואית בדרכו הנביא של טרלו על מרמז והוא ההקדשה שלנפרד

 עי.אימ~תו:ש,, ;ה ענין אמש.,,)
 מאגנה, )יפר יני מ;'צ. :שי ,גמאמרן .השיהלום ,שקאי

 ;ך;'ן.ם4י .": ין . ק'ד "הי, שלוהשערל. לצד:"תר נוטה פתהעיו אך 111(, 188-ל עם,תרה-ץ,
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