דעת  -אתר לימודי יהדות ורוח * www.daat.ac.il

*ן

)1

ט

2:1

ש

]1

דעת  -אתר לימודי יהדות ורוח * www.daat.ac.il

צא

האש במחנה סנטרית

א .האש .במהנה סנחריב
י

בחלקו הראשון של ספי ישעיה רבים הם המקומות אשר בהם בא
זכר האש ותאורי הריסותיה והשמדותיה ,הם רבים מאשר בכל יתר ספרי
התנך ,ביחוד בפרקים ט,י ,כס ,ל ,לא ,ולג.
בקשר עם זכר ה א ש בכל הפרקים האלה נזכר אשור ומלכו וצבאו
או בפרוש או בכנויים :עמים ,גוימן עריצים ,הגוים הצובאים על אריאל,
או :על הרציון.
בשני מקומות מאלה בא זכר מפלת אשור בדמוי אל"יום מדין"'.
(א) שבט הנוגש בו החמת כיום מדין (ט )3י
י .)26
(ב) ועורר עליו ה' צבאות שוט כמכ ת מדין בצור עורב(
הפסוק השני (י  )26מבאר לנוע"י השם "צור עורב"כי "יום מדין*
הוא יום מלחמת גדעון במדינים הנזכר בשופטים פרק ז'.2
אחרי סיום מדין" הנזכר בפסוק הראשון (ט  )3כתוב 1כי כלסאון....
זהיתם לשרפה מאכלת אש.
מה היא האש שהיתה ב"יום מדין"ז זהו בווי הספור על דרך
מלחמת גדעון במדינים במעט האנשים אשר אתו עיי התחבולה בשופרות
ובכדים ובלפידים אשר בתוכם (שופט'ז ,)20 ,16אשר בחצי הלילה
הבהילו פ תאם את המדינים בתרועת השופרות ובן59ץ הנדים ובמראה
שלש מאות הלפידים ,עדכי חשבו כי צבאשים ונורא בא עליהםוינוסו
כלם (שם .)27
י המלער בספר מלכים ב' (י"ס )36 ,35
א
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על מחנה סנחריב" :ויהי בליל ה ההוא ויצא מלאך ה'ויך במחנה אשור
 91וש

.

* 1הימים"21י"ק
_ץ,ק

אצל הערבים הם

ימי

מלחמות מפרסמות כמו,

י1-44נם וכיו"ב ,ועמיעז בא פה *יוםמדיך .וכן נמצא לזכר מקרים
ן-ק !ג.נ או:חשובים*:יוםירושלם"(תהל'קלו  ;)7היוםיזרעאל"(הוש'ב * ;2כיוםמצרים"(יחז'ל.)9
ולדעתי נובע גם מזה השם "דברי הימים' למלכי יהודה וישראל בכונהלימי
מלחמות ,וזה מקביל לשם יספר מלחמות ה" הנזכר כבמדבר כא .14
 2גם בתהלים פ"א אחרי אמרי :גם אשור נלוה עמם (9ג הוא אומר:
עשה להם כמדין ,...שיתמו נרגמו כזבח וכצלמונע ....כאש תבער
יער מלהבה תלהט הרים כן תרדפם בסערך ,ובסופתך תבהלם (0ה 16 ,15 ,12ג

דעת  -אתר לימודי יהדות ורוח * www.daat.ac.il

דודילין

צג

י

מאה שמונים וחמשה אלף ,וישכימו בבקר והנה כלם פגרים מתים ויסע
וילך וקשב סנחריב מלך אשור וישב בנינוח" ,הכונה היא על התפרצות
אש פתאמית בללה בקשר עם רעידת האדמה שהתה בירושלם
וביחוד בהר הצופים וסביבתו ועד גיא בן-הנום איטר ,סם הנה חיל אטור
בבואו דרך נוב וגבעת שאול ,ועד ירושלם העיר עצמה לא הגיעהכי אם
במעט .הרעידה והאש המתפרצת אולי באותו הלילה שהגיע סנחריב עד
ירושלם הבהילוהו הוא ומחנהו ומחרו לברח ,ורבים מהם נפלו חללים
בעת הבהלה והתפרצות האש והגזים והעשן והרעש ,בהיות ירושלם ורעלה

ויריחו משלש הלקני.
כי בשעת רעידת האדמה בא"י יקרה ג"ככי האדמה נבקעת ועשן
רב מתפרץ ממנה ,זה נראה ממם שספר בעתוניאיי המקומיים בשעת
רעידת האדמהביולי 1927כי "חוקרים צרפתים שהיו אז בבקעתיריחו
ספרוכי בקרבת נבי-מוסא נפתח בקע גדול ועשן רב פרץ מתוכו משך
שעות אחדות וכאלו נוצר הר אש פתאמי ,ולאחר כמח שעות נתפזרוענני
העשן והכל חזר למצבוהרגיל".
העבדות האלה מבארות לנו יפה פסוקים רבים בישעיה:
בפרקי ( ,)17-5הלקקה המתהילה "הוי אשור שבט אפי* נאמרה
בוויעל סנחריב ,כי בה נזכרים ( ,)9דברימלאכיו הכתובים גםבישעיה
ל"ו .19
י יבצע ה'
ובכן הוא אומר :והיכ

גדלם

מעשהו .....אפקד על פרי
יקלד כיקוד
לבב מלך אשור.ח :לכן ישלה ה' ,...ותחת כבשו
~רה ואכלה שיתו
pע
_ב
מיה אור ישראל לאש ויושו ללהבה tו
אשש
ירו (של אשור) ביום אחד( ,י .)17 ,16 ,12
מי
ו
בפרק כו  11כתוב" :אף אש-צריך תאכלם",וכנגדזה ( :)12ה' תשפת
שלוםלנו .ובפרק כח  21הוא אומר :כי כהר פרצים יקוםה'.
בפרק כס ( )8- 3מספרעל מצור ירושלם והרחקת-סי "מצורעליה
פתאם בתאור זה; "וחניתי כדור עליך וצרתי עליך מצב והקיבתיעליך
מצורות" ,ואח"כ הוא מדבר על אחרית צריה "והיה כאבק דק המון.זריך
וכמץ עבר המון עריצים והיה לפתע פתאמ :מעם ה' מקקד זאת
ברעם וברעש וקול כדול סופדה וסערה וק-םדהב אש
א1כל ה :והיה כחלום חזי1ן ליל ה המון כל הגוים הצבאים על

י

אריאל":
בפרק ל
"הנה שם ה'....צער אפ11כבד משאה....כאש אוכלת....:
()33-27

מדבר בפרוש על אשור ועל

מלכו:
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ולהב אש אוכלה כי מקול ה' יחת אשור ....כי ערוך
מאתמול תפתה גם הוא למלך התן ....מדרתה אש ועצים

נשמת ה' כנחל גפרית
בער"
ר במלכים ב ,י"ס  35מ:
הרביובפרק ל*א ש ,ישנו רמז על מה שמעפ
מלאך ה' עאוהכה במחנהאשי" :תפל אשור בחרב לא איש
וחרב לא אדם תאכלנו :....נאם ה' אשר אור לו בצאן ותנור
לו בשושלת
וכן הננו קוראים בפרק ל"ג ( :)14--11 3מקול חסון נדדו
עמים מעממתך נפצוגףם ......:איר תאכלכם :והיועמים משרפות
שיד קוצים כסוחים באש יצתו":
ואח"כ קורא הנביא אל יושבי העיר חחוטאים שיקחו מוסר מהענש
הגדול אשר העניש האל את אשור ע"י האש האוכלת.
"פחדובציון חטאים אחזה רעדה חנפים :מייגור לנו א ש א1כלה

י"

מייגור לנו מוקדי עולם.
ועל העירציון אשר לא קרה אותה כל דבר בשעת הרעידה הוא
קורא בשמחה ( )16ויהוא מר 1מים ישכן (בהרציון ובירושלם למעלתה
מגיא בן-הנום והתפת) מצדות סלעים משגבו )20( :חזה ציון קרית מועדנו
עיניך תחזינה ירושלם נ1ה שאנן (כנגדהזעזועים שבמקום מחנה אשור)
אהל בל יצען בל יסע יתדותע לנצח:....
)
2
0
:
ואולי רומזים על מארע זה גם הפסוקים ,כבפרק כ"ד (18
כי
איבות ממרום נפתחו וירעשו מוסדי ארץ :רעה התרועעה הארץ
פור התפירה ארץ מוט התמוטטה ארץ :נוע תנוע ארץ כשכור
והתנודדה כמלמה:

י

הזה ם לו מקום לדעתי גם במזממים אחדים
בי
בספר תההדליהםמאהרמעדגיהשכ
כי בשעה של תנודת הארץ החזקה קרוב לירושלם
ים
ולהיכל ה' נשארה ירושלם וההיכל כמנוה שאנן' בשקט גמור.
זהו לדעתי תכן מזמור כ"ט אשר בו מתאר כל תקף ק1ל האלהים
"השובר ארזים ומשבר ארזי הל בנ1ן (פסוק  1 ,)5מרקידם כמו עגל
צו' שגושהוא חוצב להבות אש עג החל מתר ויחיל מדבר
?ש= (ש ,זאת אומרתכיהרידה שתה מקצה הארץ ועד קצה ,מן הלבנת
ש בדרום - ,ובאותה שעה "בהיכלו כלו אמר כבוד" ,ז*א
בצפון ועד"ד
ט שבהיכלו מראה כבוד האלהים.
הילק
אולי עלזה רומזים גם הפסוקים במזמור מ'ח המספרכי "ממלכים

"
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(השוה ישעיהי'  ,8כי יאמר  -אשור-הלא שרי יחדו מלכים) נועדו
עברו יחדו!....נבהלו נחפש :רעדה אחזתם שם....ברמ קרם
תשבר אנעת תרשיש" ( )8 --5ואח'כ הוא עובר לדבר על גדלת ציץ
ומבצריה ( ')14 ,13ועל שם אלהי ישראל אשר גדלתו נודעה ע"י המעשה
הזה בכל הארץ (.)12 ,11 ,4
מדבר,
על "המיר
יותר בולטים המעשים האלה בפרק מ"ו אשר בו
ארץ ומוט הרים" ( ,)3ו"רעש הרים" ( ,)4ועל תת האלהים קולו והארץ
הזדעזעה ( )7וע"י זה קמטו ממלכות ( ,)7ובאותה שעה "נהר פלגיו ישמחו
 .כאלו לא קרה דבר מפגיכי "אלהים בקרבה בל תמוט
עיר אלהים'...
יעורה אלהים לפנות בקר" ( %רמז למקרה שקרה את מחנה אשור
בלילה ובהקיץ עשבי ירושלים בבקר ראו את עזרת האלהים.
צ"ז המדבר על העובדה מ בהראות האל כח ממשלתו
וק גם
באשורמזמי
שמחה הארץ כלה (פסק 1ג ואח"כ ( )5--3הוא מתאר את
ומעשהו
המעשה" :אש לפנע תלך ותלהט סביב צרע ....ראתה ותחל
הארץ :הרים כדאג נמסו:"...ועי"ז התפרסם שם האל בכל העולם")
על עובדיהפסילים בושו (דג ורק צען שמחה למען ה מ שפט אשר עשה
האל באויבי עמו (ט*
ה ערותו
א .מאמרי זה כתבתי ופרסמתיו באנגלית בספר ח) Oriental Studies
. Pavryט  honour 01 5.שנתפרסם בשנת ( 1930תר"ץג
אחרי כן שמחתי לקרא בספר *פירוש על תהלים' מאת שארי הר-ר זלמן
רבריו על הכתוב בתהלים כס " 7קול ה' חוצב
פינס ,שנדפס בשנת תרצג,
להבות אש' :מרמז על ההופעה המצויה כי בשעת רעש הארץ נפתחים לועי הרי
געש להריק אש מקרבטן והוא מביא לראיה את הכתוב בס'  Wulkanמאת Dr.
 Haasצד " ,299וכי היו בא"י הרי שרפה יוצא מיהושע כיד ל' מהכתום שסו
בתמנת סרח אשר בהר אפרים מצפון ל ה.ר גע ש' ,אלא שבפרושו לישעיה כט 6
הוא אומר :נראה כי בלל מגפת מחנה סנהריב נחך פתאום ג ש ם שוטף עם
קולות וברקים בהמחנה! *רעם ורעש וקול גדול' הם הרעמים "ולהב אום אוכלה'
הם הברקים שהמלאך רב תכחד על ידם כל גבור חיל ונגיד ושר במחנה אשור'
ובהערתו הוא מביא דוקה פסוקים המורים על שרפה ,וגומר :ולזה אולי רמזו חז"ל
במאמרם בסנהדרין כי מיתתם וטל מחנה סנחריב היתה נשמה נשרפת וגוף קיים*
שכך הוא בנפגעים בבר קים.

יר

,
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אבל באת אין מקרים של "נפגעים בברקים' ,ומלבד זה זכרון ה א ש הוא
הרבה יותר כספר זה מאשר זכרון גשם שוטף.

ב .גם הר' מנדל וואהלמן בספרו "תקופתישעיהווחזיונותיו" שנתפרסם בשנת
תרפ"מ מביא בציונים ציון )ל בשם "מוקדי עולם בגיהנום /ובו הוא מדבר על הצד
הוולקני שבהרי ירושלם ומזכיר כי פרץ בימי חזקיהו הוולקן שכבה אחרי שפרץ
בימי עזיהו ,וכי חז"ל בערובין "ט ע"א אומרים כי מגי הנום שבירושלם עולה עשק
וכן הוא מזכיר כי חו"ל ידעו עפץ הממרת שבידם כי וולקן זה השמיד את מחנה
סנחריב באמרם בסנהדרין ציד על הכתוש ותחת כבודו (של אשור) יקדיקוד כיקוד
אש (ישע') "כשרפת בני אהרן. ,מה להלן שריפת נשמה וגוף קים אף כאן שריפת
נשמה וגוף קים"* ,וכונתם בזה לאלה מהאשורים שמתו די הריח הארסי של שריפת
הגפרית בתוך הלפה' .והוא מביא גם דברי התרגוט על הכתוב :וישלח ה' מלאך
ויכחד וכו' במחנה מלך אשור (דה"ב לב  :)21ושדר מימרא די" מיכאל וגבריאל
מלאכיא ושיצי  ..ב א ש א מנ תכ א ואוקיד נשמתהון בגותהון" ,ז"א  ..והוא
השמיד את מחנה אשור עלידי ה א ש הג תכ ת וישרף את נשמתם בקרבם.
עפ"י כל הדברים האלה מתברר כי השערתי בנוגע להשמדת מחנה אשורע"י
אק שהתפרצה בשעת רעש הוא נכונה ,ושמחתי כי כונתי לדעת חכמינו הקדמונים,

.

..
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ב .צמודיםוזוגי אותיות בספרישעיה

טפר ישעיה הוא אחד הספרים הפיוטיים בתנך אשר בם רבו כל
מיני הצמודיםוזוגי האותיות ,ופה יובאו עפ"י סדר המצאם בספר ,מבלי
הבדל במינם:
זרע מרעים (א  ;)4עם עמרה )91
ישריד

והאלילים כליליחלף

בירז

, * * Q-S

מהחרים (,)28

(ב )18ז לערץ הארץ (,)21

(ה 1)1

שמיר

ושית (;)6

למשפט והנה משפח,
וחשש (;)24

לצדקת והנה צעקה ( ;)7וירד הדרה ( ,)17קש לשון אש
מרחוק ושרק לו מקצה הארץ והנה מהרה קל (.)26
(ש,
עמו כנועעצייער(ז  ,)2אם לא תאמינו כי לא
בנחלי הבתות ,ובנקיקי הסלעש ובכל הנעצוצים שכל

"ימנו

הנהלולים

)191

(שורה של אותתת נכפלות באותה מלה) ,שמיר

ושית (.)24
וקלל במלכו ובאלהיו ופנה למעלה (ח .)21
סאון סואן (ט  1)4צרירצין ( ,)10אעם איש .)1%

ולעצביה., .

יבצע (י  ;)12 ,11כנף,ופיצה פה ומצפצף (114

עברו מעברה שם אששי 4שן

ו מ טהו -ו מטהו פנ
עניה ענתות ( 1 )30נדדה מדמנה (31ג
שאר עמו אשר ישאר מאשוח כאשר הא 11ג באש
כפד מוסדי ש); תבהלו.ה
מארץ מרחק מקצה השמש ~ג 4מ
כילדה שילת פ); לפום לוסמה...י~סמיד (ש,
מבלים
,
)
2
פ
,
)
6
מעלטם
עש שאר תץ מכד
ררה באף ..מרדף (יד
6ט;

י,

ל

עלו וקבלו מעל פ2ג
רא
יי
יחעזו ....-ירעה (טו;)4דימתים ש1ג
,
על קיצך ועל קצירך שז  %וקרבי לקיםש".
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צמודיט וזוגי אותיות

צו

דמשק מוסר מעיר ...טעי ספלה (יז  ,)1עובות ערי ערער
לעדרים ( ,)2שכחת אלהי ישעך ,וצורמעזך לא זכרת ,וזמרתי
ד תזרענו
()10
י המון עמים רבים כהמות ימים יהמיון (.)12
לכו מלאכים קלים אל(יה .)2
ן
)%7
.
.
.
עצה (.)11
נדףואיננו:ואנו הדיגים (יט י צעןיעצי
נפלה נפלה בבל וכלפסילי אלהיה (כא  ;)9שמי מהמלילה .שמר
מה מליל ( ,)11ביער בערב ( ;)13דרנים ,נדד :נדרו (.)15-13
מה-לך ...כי ?לית כלך לגגות (כב .)1
רבים' זרע שחר קציר יאור (כג  :)3לא חלתי ולא ילדתי ולא
גדלתי ( ;)4צר המעטירה אשר מחריה שרים ,כנעניה נכבדי ארץ (;)8
עברי ארצך כיאר בת תרשיש (.)10
ויאשמו ישבי ...ישבי...
.
.
ר
א
ש
נ
ו
אנוש ...תירוש  .שמחי...
שבת משוש ...שאון ...שבת משוש ...בשיר לא ישתו ...שכר
לשתיו .נשברה ...שמחה ...משוש ...נשאר ...שמה ושאיה ...שער
(נד ;)12-6צוח" ...בחוצות ()11ז פחד ופחת ופח ( ;)17אסיר על
בור וסגרו על מסגר ומרב ( .)22רוח עריצים כורם קיר (כה  ,)'4צביה

ומציתה והמציקים לח (כס .)7

על עם לאיועילו לסו לא לעזר ולא להועיל
ננוס על כן תנוסון ( ,)16נותרתם כתרן ()17
י יחכה לחננכם ולכן
ש,)1
אף (( ),30ת';
ירום לרחסנם הצלצולל),בב כחולךבחליל לבוא ( :)29בזע"
בזעם להתאמת

רכב כי
יהיו :וחתו מנם (,8ש.

רב (לא

;)1

(ל  ; )5על םוס

ונם לו מפני חרב ובחוריו למם

לצדק ימלך מלך ולשרים למשפט (ואולי מפני זה באה האות ל
במלת *ולשרים") (לב  1)1וכלי כליו ( ;)7נשים שאננות ...שמענה
-; דבר כוה ,ז"א שלוב סוף רסוק גראש פסוק שלאחריו נמצא גם במקומות
אחרים ,כגון :ישישו כי ימצאו קבר :לגבר ( ..איופ ג  )23 ,22לא עדה עליו
שחלו בחלמיש שלח יד
ו ) fneכח 1)9 ,8

.

י
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צח

דודילין

( 1 )9מריעה עררים :עך ערה עלינו רוה ממרום והיה מדבר לכרמם!-
י
והכרמל ליער יחשב (.)15 ,14
אבל אמללה ארז החפיר לבנון קמל (לג  ;)9נהריםיארים רחבי
ידים (.)21
 ...וטבח (.)6
מחלב כליותאילים (לד  )6זבח
ששון ושמחהישיגו ונסו (לה .)10

י

מבשרת ירושלם הרימו אל תיראי אמרי לערי (מ  ;)9כרעה עדרו
ירעה בזרעו ( ;)11מי מדד בשעלומים ושמים (2נ); חוג .,.כחגבים
ולאין אונים (,)29
(,)22
וגם נשף בהם ויבשו ומערה כקש תשאם ()24י
,
)
2
כק ש נדף ק ש ת)2( 1
העיר ממזרח צדק יקראהו לרגלו (מא
,
)
4
(
ירדפםיעבר שלום ארח ברגליו ( ;)3קרא הדורות מראש ראואיים
וייראו פ) ,מקצות הארץומאציליה אשים מדבר לאגם כים וארץ
ציה לטהצאי מים ( ;)18בערבה ברום תדהר ותאשור ( )19ופעלכם
מאפע (אולי לשם זה באה העין במלת "מאפעז) (.)24
יעיר קנאה יריע ;)13
לאחר לא אתן ותהלתילפסילים (מב)8י
ראות רבות ולא תשמר ש.)2
ואתםעדי ....מבלעדי ....בלידעתי (מד  1 )8ואפה לחם אף
ל אל ( ;)15ואף אפיתי על גחליו לחם אצלה בשר ואכל (,)19
יפע
)
7
יוצר אור ובורא חשך עשה שלום ובורא רע (מה נכלמו כלם
( ,)16עד עולמי ע ד ( ;)17תכרע כל ברך תשבע כל לשון (.)23
קרסו כרעו (מו  ,)2ועד שיבה אני אסבל אני עשיתי ואני אשא
ואני אמבל ( ;)4קרא מפזרח עיט מארץ מרחק (.)11
קחי רחים וטחני קמח (מז  )2חשפי שבלגלי שוק עברי נהרות
(שם) ,אולי תוכליהועילאולי (.)12
בחר תיך בכור (מח  ;)10הוציאוח עד קצה הארץ (.)20
מי ילד לי את אלה ואני שכולה וגלמודה גלה וסורה ואלהמי
גדל (מט .)21
אלביש שמים קדרות ושק אשים כסותם (נ ם,לילשוןלמודים
לדעת לעות(.)4

ש"

י

י
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צט

צמודים וזוגי אותיות

צור חצבתם ואל מקבת בור נמרתם ונא )1
י ששון ושמחה ישיגון
ן ואנחה ( ;)11אין מנהל לה מכל בנים ילדה (.)18
נסויגו
)
4
מצריםירד עמי בראשונה לגור שם ואשור באפס עשקו (נב
1
ההרים רגלי מבשר משמיע שלום ...משמיע שלום (.)7
לא תארלו ולא הדר ונראהו ולא מראה (נג )2
י מחלל מפשעינו
מדכאמעונותינו מוסר שלומנו ( )5לטבחיובל וכרחללפניגזזיה נאלמה
י
זרע יאריך (,)10
זג תשים אשם נפשוירא"

באש פחם (1)16
בשצף קצף (נד  1)8נפ"
ל-אמים ...לאמים עה"ן כשטר עד הגשם וסטלג מן
לצמם  nbW1לא "טע שג
)
3
הנלה אל " לאמר הבדל עהעעי (נו כלם כלבים אלמש לא
שנלו לנבח ש1ג
שק עד וקדתט וסמו מרום וקדתט
בחלקי נחל חלקך (נו
)6י

י

אשכן (.)15

צמכם תמצאו חפץ וכל עצביכם (נח ד) ,ומצה תצוטו
תשיב משבת(13ג
מע"טה מטלר בצהרש בנשף באעטממם מט ו כעל גמלות כעל
ישלם חמה לגרע גמל לאיבט לא"ם גמל ישלם ש"10
ג
(ס  ;)11יעבדוך יאבדו
לילה לא שגרו להביא אליך
( :)12ב אוש תדה א ותשטור (13ג
פאר תחת אפר (סא טן נכה אכריכם וכרמיכם (נ; כארץ
צדקה (11ג
תוציא צמחה ...תצמיח..
.וידצרמ
ך"העם מלו מלו המסלה סקלו (סב %ג
עברו עברו בשערש פנ
וכבנךעדים כל צדקתינו ונבל כעלה כלנו (סד ,)5ל מני...
ומניתי ( ;)12 ,11אשר המתברך בארץ יתברך (.)16
בטרם תחיל ילדה בטרם יבוא חבל לה והמליטה זכר (סח .)7
)4

יל
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דודילין

ק

ג .חזרות בספרישעיה
כרב חצמודיםוזוגי האותיות בספרישעיהכן הננו מוצאים במקומות
רבים מלים יחידות או אחדות מאותם שרשים חוזרות שנית ,ולפעמים גם
קבוצות של מלים או משפטים שלמים חוזרים באותה צורה אובצירה שונה
מעט ,במקומות רבים מחזקת דרך זו את הבעת הדברים ונותנת לה תקף
מי.יחד,
והנה בזה רשימת חלק חשוב מהחזרות האלה?
משען ומשענת ,כל משען למם וכל משען מים (ג .)1
התאזרו וחתו ,התאזרו וחתו (ה .)9

אש

המקקים חקקי און ,ומכתבים עמל כתבו (י  1)1יאר יקד ביקד
(*)16

רום יי ,רוה הכמה ובינה ,רוח עצה וגבורה ,רוח דעת ויראתיי

(יא *)2

כי בליל שדד ער מואב נדמה ,כי בליל ?דד קיר מואב נדמה (סו
 1)1עד אגלים יללתה ובאר אלים יללתה (.)8

ערות עליאי
 ,עלפי יאר ,וכל מזרעיאר(יט.)7
הבוגד בוגד והשודד שודד (כא  ,)2והקשיב קשב ,רב קשב ( 1)7שמרו
מה-מלילהנ שמרו מה-מליל ,)11( 1צנוף יצנפך צנפה (כב (.)17
נבלה הארץ ,אמללה נבלה תבל ,אמללו מרום עם הארץ (כד 1)4
התרועעה הארץ ,פור התפוררה ארץ ,מוט התמוטטה ארץ :נוע תנוע
ארץ ( ;)20 ,19על צבא המרום במרום ועל מלכי האדמה על האדמה (.)21
מעוז לדל מעוז לאביון (בה  ,)4משתת שמנים ,משתה שמרים,
שמנים מלחים ,שמרים מזקקים ( )6הלוט הלוט ..,והמסכה הנסוכה ( ,)7זה
יקוינו לו נגילה ונשמחה בישועתו (.)9
קוינולוויושיענו ,זהי
יעשה שלום לי ,שלום יעשה לי (כז  ;)5הכמכת מכהו הבהו ,אם
כהרגהרוגיו ערג (דג
ה (כח ;)7
ביין שגו ובשכר תעו .......תעו מן השכר שגוביא
צו לצו ,קו לקו ,זעיר שם זעיר שם' ...צו לצו ,קו ,לקו ,זעיר שם זעיר
שם (.)13 ;10

יעה

והיתה תאניה ואניה (כפ  ,)2ברעם וברעש (.)6
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קא

הזרות

כאשר יחלם ...והנה ...והקיץ...
וכאשר יחלם ., .והנה ...והקיץ(...ש.

התמהמהו ותמהו ,השתעשעו ושעו ()9ז לאמר קרא נא זה ....לאמר
קרא נא זה ( ;)12 ,11מעשה .לעשהו לא עשני,
יקדישו שמי והקדישו את קדוש יעקב (.)23
לעוז במעוז פרעה ,ולחסות בצל מצרים:
 ...מעוז פרעה לבשת ,והחסות בצל מצרים לבלמה,)3 ,25,
על עם לאיועילו לסו
ו ()6 ,6
על עם לאיועיל
שברה :ושברה כשבר ( ;)14 ,13מפני גערת אחד' מפני גערת
חמשה (.)17
ונדיב נדיבותיעץ ,והוא על נדיבות יקום (לב.)8
הוי שודד ואתה לא שדוד ,ובוגד ולא בגדו בך ,כהתימך שודד תושד,
כנלחך לבגדיבגדו בך( :לג ;)1
מייגור לנו אש אוכלה
מייגור לנו מוקדי עולם ()14
י מלכנו (2ם,
יי ששטנהיי מחקקנו,י
ותגל ערבה ותפרח כחבצלת :פרח תפרח ותגל ,אף גילת ורנן (לה
ויצר אמר ליצרו (,)16

י

י

.)2,1

מיום עד לילה תשלימני
מיום עד לילה תשלימני (לח .)13 ,12
!

נחמו נחמועמי (ם ;)1
יבש חציר נבלציץ:...

יבש חציר נבלציץ...

)8 ,7( :

הלא תדעה הלא תשמעה חלא הגד ....חלא הבינותם....
שרש בארץ גזעם ,)241

אף בל נטעו ,אף בל זרעה אף בל
אףאין מגיד ,אףאין משמיע ,אףאין
עשבם אוביש ....ואגמים אוביש (מב :)15
מי עור...מי עור.)191 ...
האמר ...האמר ...האמר( ...מד  av aeשח
ולאידעתני ....ולאידעתני (מה ג 5ג
 .קרסו כרעו (סו ;)2 ,1
כרע , .,קרס ., ,
אף אסבל ...ואת אסבל ש),

שמע (מא )26

ושבי...שבי(...מז מ;

()21
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דודילין

קב

כי לא תוסיפי יקראו לך

י לא תוסיפי יקראו לך (;)5 ,1
כ
אלמנה ,.שכול :שכול ואלמן (;)9 ,8

.

אשר יגעת אחריך מנעוריך (.)15 ,12

באשר יגעת מנעוריך..,

ולא ידעתם ...ולא שמעתם ...גם לא שמעת ,גם לאידעת (.)8,7.6
חנה אלה . .והנה אלה ...ואלה( ..מט .)12
יעיר בבקר ,בבקריעיר(נ ,)4מי...מי  .מי. .מי.)10,9,8( . .
תביטואל...ואל...הביטו אל...ואל (נא  ,)31נחם...נחם...

.

.
..

(;)3עוריעורי...עורי ( 1 )9הלוא

( ;)10המת המציק...

.

.

את היא ה ...הלא את היא ה...

חמת המציק (;)13

אין מנהל לה מכל בנים ילדה
ואין מחזיק בידה מכל בנים גדלה (.)18
עוריעורי לבשי ...לבשי( ...נב  )1מבשר ...משמיע ...מבשר..
משמיע ( )7סורו סורו ,צאו ...צאו (.)11
י נח (*)9
אל..:כי לא ...ואל...כילא( ...נד ;)4מינח...מ
לכו ...לכו שברו ...ולכו שברו (נה  )1מחשבותי מחשבותיכם....
דרכיכם דרכי ...דרכי מדרכיכם ומחשבתי ממחשבתיכם ( ;)9 ,8תחת.,,

י

יעלה ...ותחת...

יעלה.)13( ..,

מקבץ ...אקבץ ...לנקבציו (נו  ,)8לא ידעו ., .לאידעו (.)11
נגששה ...נגששה (נט  ;)10וילבש ...וילבש.
 ..תלבשת (;)17
גמלות ...גמול ...גמול.)18( ...
)
1
2
ה
כ
ל
מ
מ
י גוים ומלכיהם ...הגוי וה
;
ס
(
.
1 .
תחת  .אביא *
11י
ותחת ...אביא ...ותחת ...ותחת.)171 ...

.

לא יאמר לך עוד  ...לא יאמר עוד ...וסב  ,)4חפצי בה...
בעולח...חפץ...תבעל (שם)י יבעל...יבעלוך...ומשוש...ישיש
פ)' מל דמי ...ואל ...דמי ( ;)7עברועברו ...סלו סלו המסלה ש;)1
קראו להם ...ולך ד8רא (12ג
דרכתי ...ואררכם( ...סג  ;)3אתה אבעו ....אתה " אבעו (16ג

ירדת מפאך הרים נזלו ממג
ירדת מפניך הרים נזלו (סד.)2
שלמתי ושלמתי 1סה ;)6

הנה עבדי ...ואתם...
הנחעבדי ...ואתם...

הנה עבדי ...ואתם...

דעת  -אתר לימודי יהדות ורוח * www.daat.ac.il

חזרות

הנהעבדי ...וחתם...

לא ...ואחר ,...לא...

קג

(1 )1*13

ואחר ...מ)2

גם המה בחרו ...גם אף אבחר)*3 %( ...י קול ,,.קול...
קוים ...פ); בטרם ...בטרם( ...ד) :למען ...למען)11( ...י
וננחמנו ...אנחמכם...

תנחמו (13ג

דקע ר -1ו:
בנוגע ליתר קשוטי המליצה שבישעיה ראה ספרי *כתבים גבחריסן חלק ב/
כל המרקים *לתורת המליצה התנכית" צד .1*9-- 1
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ק ר מ

דודילין

ד* "פ:י" בהוראת "אכן" בספרישעיה
"מל" "פי" היא בעלת חוראות שונות ,וחז"ל הביאו כבר בשם ריש
לקיש את חמאמר :כי משמש בר' לשונות
יאי (אם) ,דילמא (אולי) ,אלא
(כי אם) ,דהא(יען) (גטין צ ע"א)* וכאשר נתבונן בכל המקומות שחיא באה
בתנך נמצאכי לה הוראות הרבה יותר מאלה':
ים ,הוראת קאכן*,
אחת ההוראות האלההיא הוראת חזוק הדבר
.אמנם כן'
י והיא באה בראשית המשפטים ,בלי כל קשר אל פה שכתוב
2
4
ן
ק
"
,
ת
י
ב
ר
ע
ב
ו
מ
לפניה ,כ
ה
א
ר
ו
ה
ב
ו
מלת
1
זו היבש באה ביחוד
( ל
8
ה
י
ע
ש
בספרי י
ותהלים.
והנני מביא פה את רשימת המקומות שבהם היא באה בהוראה1,
בספר זרה':
כי בשלה ירושלם (ג.)8
כי על כל כבוד חפה (ד .)5
י את על סבלו (ט )3
י ילד ילד לנו (;)5
כ
י כי כל סאון ( ,)4כ
כי בערה כאש רשעה .)171
כי ירחם יהוה את יעקב (יד .)1
;
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כי בליל שדרער ...כי בליל שדד
(סו כי מעלה הלוחית
,
)
6
(
( :)5כ* דרך חרנים (שם); כימי נמרים (;)6כי יבש חציר
כי הקיפה
הזעקה ()8
יכימידימון (,)9כי אשית עלדימון נוספות (שם).
 1במיןבךקיה

תששת מ"

ח שנים עשר עמודים גדוליטו

(ח"ה צד 2838 -- 2826ג
 2מענץ הדבר כ*
או ,אך
,
ל
ע
פ
היא הוראות "."- 4
יש לה הוראת "כי" הרגילה בגואה אחרי
 8במלון בן-יהודה הובאה רק דגמת אחת מספר זה (ישעי' טו  ,)1וגיזניוס
המביא הוראה זו פתור ההוראה הע קרי ת למלה זו מביא ג'כ רק דגמה אחת
מספר זה ,וגם היא באה רק אחרי שפועה (חי אני נאם ה' כי כלם כעדי תלכשי-
מט  )18שלא ברור אם זוהי הוראתה המשסט זה,
* רכיב מהם הם לפי השערת*אני.

כבוא מלה זו צצורה שונה מעט ,כצורת"ש*"
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כי כה אמריהוה(יח  )4כי לפני קציר (.)5
כי כה אמראלי אדני (כא .)16 ,6
כי בהיהיה בקרב הארץ (כד .)13
י גם כל מעשינו פעלת לנו (כו ,)12
כ
כ*עיר בצורה בדד (כז .)10
כי כל שלחנות מלאוקיא צאה (כח )8זכי צו לצו ( )10כי בלעגי
שפדת ( ,)11כי בבקר בבקר ( )15כי קצר המצע ( ;)20כי כהר פרציכם
יקום יהוה (;)21כי לא בחרוץ (.)26
כיהיו בצען שריו (ל  1)4כי כה אמראדני (;)15כי עםבציון ישב
י ערוך מאתמול תפתה (.)33
( )19כי מקול יהוה יחת אשור ( ;)31כ
כי כה אמר יהוה (לא )4ז כי ביום ההוא ימאסון (.)7
כי ארמון נטש (לב .)14
ג ,)21כי יהוה שפטנו (.)22
כי אם שם אדיר יהוה לנו,ל
כי רותה בשמים חרבי (לד.)5
כי מירושלם תצא שארית ולז .)32
כי כה אמר יהוה (מה .)18
כיידעתי בגוד תבגוד (מחש.
כי עתה תצרי מיושב (מט  )19כי כה אמר יהוח (.)25
ן ונא ,)3
כי נחם יהוהציו
י כה אמר יהוה (נב .)4'3
כ
כי כאשה עזובה (נד)6יכימי נח זאתלי (1)9כי חהרים ימושוש.)1
כי בשמחה תצאו (נה .)12
כי כה אמר רם ונשא (נו  ,)15כי לא לעולם אריב ( ;)16כי רוח
מלפני יעטוף (שם).
י כארץ תוציא צמחה (סא .)11
כ
כיהנניבורא שמים חדשים (מה.)17
כי כה אמר יהוה (סו  )12כי חנהיהוה באש יבוא ( )15כי באש
י כאשר השמים החדשים (*)22
יהוה נשפט ( )16כ
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ה" .על-כן" בהוראת "אכןא בספרישעיה
המבטא רעל-גןא בא ברגיל בתנך אחרי הבעת איזו עבדה שהיא
גור מ ת לעבדה אחרת ,כגון :כי ששת ימים עשה יהוה וכו' וינח ביום
השביעי ,על כן ברךיהוה אתיום השבת ויקדשהו (שמות כ,)11 ,יעןכי
נח אחרי עשית השמים והארץ לכן ברך אתהיום הזה וקדשהו.
אך בישעיה (בחלקו הראשון) הננו מוצאים במקומות אחדים מבטא
זה בא לא בקשר עם לבדה שנזכרה לפניו ,ובתור סבה למה שיבוא אחריה
כי אם בהתחלת מאמד .ובמקומות האלהאין ספק כ* מבטא זה בא רק

לחזק את האמור ,והוראתו כהוראת "ttae

ואלה הם המקומות האלה:
על-כן על בחוריו לא ישמח אדני (ט ,)16
ג ,)13
על-כן שמים ארגיז(י
ו (סו ,)4
מואביריע
על-כן

חוצי

על-כןמעי למואב ככנור יהמו (טז ,)11
על-כן מלאו מתני חלחלה (כא ,)3

על-כן ב-רים כבדויהוה (כד 15ג
על-כן לא ירחמנו עשהו (כז ,)11

