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  ד"בס

  לשכת רב הקמפוס                      הפקולטה למדעי היהדות

  ד ף  ש ב ו ע י 
  ז"תשס , עקברשתפ                    מאת המרכז ללימודי יסוד ביהדות                             

   715 מספר                                  ש הלנה ופאול שולמן                                "ע        

  

  הגאולה בוא תבוא
  )ג: נא-יד :ישעיהו מט: הפטרת פרשת עקב(

  
הנביא ישעיהו חוזר לרעיונות הנחמה שכבר הוזכרו קודם לכן "  דנחמתאשבעה"בהפטרה זו מ

 על כל תהבטח" בבחינת ,בלא תנאיובהכרח תבוא היא ,  הגאולה קרובה לבוא–  ועיקרן,בנבואתו
  ):ד שעוועל"מהדורת רח, ט"רע' ספר הגאולה עמ( ן" הרמבכדברי" פנים

אל 'ה שלא נאמרו בלשון "כי הנחמות החזקות אשר אמר ישעיה ע, והנה נתבאר מן הדברים
ומה שנתקיים נתקיים ומה שלא ... עתידות הן לבוא על כל פנים', אל תעבדו'ו' תשמעו

1.א באמתנתקיים עתיד הוא ויבֹ

ן ָנָע וֶכיָךב פשֶעָעי ָכיִתִחָמ: " כדברי הנביא,קודמת לתשובהה גאולה 2,"עת רצון"גאולה של  האתז
 לצד רעיונות אלו ניכר בהפטרה מאמץ רב של ).בכ:מד' יש( "יָךִּתְלַאיך שובה אַלי כי ְגאוֶתחּטֹ

שר תאפו פונה לגולים ומודיע על גאולה שתשים קץ לגלות ולשעבוד 3'ישעיהו המנחם'. שכנוע
 ובכל זאת הוא נזקק לביטויים נמרצים ,להם לעלות לארץ ישראל ולחדש את חייהם על אדמתה

  .קהל הגולים, שומעיואת שכנע לו שלהמעידים על צורך אדיר 
 ּהָלשה עּוהתשכח ִא: "עונה הנביא) יד:מט" (חני שֵכ'הו' ותאמר ציון עזבני ה" דברי העם על

י ִבקח מגבור מלקוח ואם ְׁשהֻי"; )טו:מט" (א אשכחךמרחם בן בטנה גם אלה תשכחנה ואנכי ל
קח ומלקוח עריץ ימלט ואת יריבך אנכי אריב ואת בניך גם שבי גבור ֻי'  כה אמר ה כי,צדיק ימלט
  ). כה- כד: מט" (אנכי אושיע

הדוגמא הראשונה . הנביא מביא שתי דוגמאות לדברים שאינם אפשריים כלל אצל בני האדם
 כדברי,  שקיים בטבע האנושי ואולי בטבע בכלל והקרוב מכולושי החזקמבליטה את הרגש האנ

וענין המשל הוא שהאהבה והרחמים היותר גדולים שאפשר הם באשה : ")טופסוק ( אברבנל
ויש אהבה ורחמים ": "גם אלה תשכחנה"ל ומבאר את המילים א ומוסיף אברבנ."לוולדה הקטן

בטן שיצא משם ועל זה המין השני וזה שני מיני אחרים מהבן אל האם שתמיד יחמול האדם אל ה
,  ובכל זאת אפשר, בין בני אדםמכולל בקשר ההדדי החזק ימשלההנביא בחר  כלומר". הרחמים

 מצב קיצוני כזה לא יכול .ה" הקבלא כן. ם תשכח את פרי בטנהֵאה ו,םשקשר כזה ייפג, אף כי נדיר
  .כחהיתה עזיבה אך לא ִׁשיה. לל ישכח את עמו לא קיימת כל-האפשרות שהא. לקרות

                                                 
  .גאולה מותנית בתשובההה "יש חולקים וסוברים שמפרק נ   1
  ".יָךיִתִנבעת רצון ֲע' כה אמר ה ":ח:מט' יש   2
  ".ישעיהו המנחם"לפיכך אשתמש בכינוי , הות הנביאילא אדון כאן בשאלת אחדות הספר ומ   3
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 ח שיילקייתכןבעולמם של בני האדם לא . אחרתציה יאורובדומה הביטוי השני מבטא רעיון 
קים ו אצל אלאבל 4 . אך במקרה קיצוני גם זה יכול לקרות,מלקוח הנמצא בידי הגיבור או העריץ

  . ל המושיע- האידיעל  חיילק,  הגיבור, עם ישראל שבידי השובה– "מלקוח"ה. יתכןיזה לא 
מה מונע מהגולים לקבל בזרועות פתוחות את ? למה נזקק הנביא לאמצעי שכנוע כאלה

 5.ר מדבר בשפתו הציורית על הנביא ישעיהו כמי שמצוי באוויר פסגותשז למןז? בשורת הגאולה
  אך,יר פסגותואושוב  ובחלק השני יש ,בחלק הראשון של הספר הפסגה היא בעיקרה אוניברסלית

 הנביא . על כל גווניהבגאולת ישראל וגאולת ישראלפה חוגגת האמונה "6 :כולו בשטח הלאומי
  ". על חבלי הגאולה, כולו מלא תקוה להתגבר על כל חבלי ההליכה

בפירושו אומר אליעזר מבלגנצי ' ר?  מה עוצר את הגולים מלהשתתף בחגיגה הזאת,אם כן
כלומר ". ד בניה בגולה זמן גדול שעזבתיה ושכחתיהוציון היתה סבורה בעו: ")יד:מט(לישעיהו 

 וכעת עליהם ,השהות הממושכת בגלות הביאה את הגולים למחשבה שאלוקים שכח אותם
  . ןוכנלהשתכנע שאין זה 

 כאילו ציון היתה –'' ותאמר ציון עזבני ה': "הזל בפירושו לפסוק א אברבנדברי כיוצא בזה
כאיש העוזב את אשתו וילך לו כן ' ואומרת עזבני המתלוננת בראותה אורך הגלות המופלג 

א ול אורכה של הגלות האלדעת אברבנ, כלומר". וכל זה מליצה לאורך הגלות בהפלגה... ה"הקב
מודה בעזיבה ,  ומול ההרגשה הזאת נאבק הנביא,להרגשה של שכחה ונטישה, שהביא לייאוש

, ישראל נדלדלו בגלות7 .ל מוסיף סיבות לפקפוק של הגוליםא אך אברבנ."אבל השכחה אינו כן"
זיון יתחושת השפלה ובו, שלטון זרתחת  חיו, חשו את אבדן העצמאות המדינית והיכולת הצבאית

 , המחשבה שבגלל החטאים שחטאו לא יזכו להיגאלכמו,  את לבםילאהשל אבדן הארץ מ
,  שהעם לא היה מאוחד בשאיפת הגאולהיווןכ ,יחזקאל קויפמןלדברי ". זנח אותם' ה "– ובלשונם

הגאולה לא ו, לא היה בו הביטחון וההתלהבות של הנביא, בתשובה אמיתית לאלוקים, באמונה בה
צרות היום  ": ובלשונו, חיי היום יום הקשים הקשו את ההתחברות לבשורת הגאולה,ולדעת 8.באה

9".יום היו קרובות ללב יותר מאשר הריב ההיסטורי הגדול

 עם מעט היהודים שראלירץ יאיר הופמן שסבור שהנביא הדובר כאן הוא הנביא שעלה לא
 ואומר שהפסוקים שהוזכרו למעלה משקפים ,"הקטנה"שעלו בשיבת ציון והתאכזבו מהגאולה 

  זו ניסה הנביא בדרך, הוא מדגיש, בד בבד.של המאוכזבים" מוראל הנמוך"ניסיון להתמודד עם ה
ד ו הבטחות בלתי מותנות שבקרוב מאדייל  עשראלירץ בבבל לעלות לאלהמריץ את הגולים 

   10 . הכולישתפר
 , אך אם נשים לב."'עזבני ה"יש להניח שסיבות אלו ואחרות מן הסתם הביאו להרגשה של 

ואמרת בלבבך : "בדה את בעלה ואת ילדיהישה שנזנחה ואיהנביא חוזר בהפטרתנו לדימוי של הא
היא ). כא" (ידל הן אני נשארתי לבדה ואלה מי ִגָרה וסּוָל שכולה וגלמודה ּגֹמי ילד לי את אלה ואני

ל שהאלגוריה של ציון האלמנה כאן ובנבואות " בהמשך דבריו הנ מצייןקויפמן. גלמודה ושכולה
 שבצדברור , אלש ביןנקבל זאת ש בין.  במגילת איכההשורשי, 'ישעיהו המנחם'האחרות של 

הנביא ". ומנחם אין לה"מגילת איכה קובעת . א היפוכה של נבואת הנחמהרעיוני מגילת איכה היה
גירושין ושכול , שה גלמודה שעברה משבר של עזיבהיממצב של א". נחמו נחמו עמי"קורא כאן 

יש להניח שהגולים . היא נקראת עכשיו להאמין שתשוב להיות אשת איש ואם לבנים ובנות רבים
  . התקשו להאמין ששינוי כזה אפשרי

 החורבן היה טראומה במערכת היחסים שבין .הגירוש והחורבן לא היו דברים של מה בכך
 ,עידן הגאולה, כעת מגיע עידן חדש. והנה הם נקראים להאמין שהמשבר הסתיים. העם לאלוקים

עם שנתחנך על תורת הגמול היהודית לא מסוגל . וכל זה בלי להתנות את הגאולה בחזרה בתשובה

                                                 
" עריץ", "צדיק ":וולגטה במקוםוהפשיטתא ה, השבעים, נוסח המגילות. צדיק בפסוק קשה\התקבולת גיבור   4

  .כמו בפסוק כה
  .301' עמ', חלק ב, החוג למקרא בבית הנשיא, "יהועיונים בספר ישע"   5
  .ישעיהו השני, לשיטתו   6
  .קצ'  עמ,בפירושו לנביאים אחרונים   7
 הנביא חי בגלות ,לשיטתו.  ואילך105'  עמ,ך"א תש"ת',  ספר א4כרך , תולדות האמונה הישראלית,  קויפמן'י   8

   .ומדבר לאנשי הגלות
המעצור היחיד בדרכה של ציון : "194'  עמ,1964 אוקספורד ,שו לישעיהובפירו, C.R North, כיוצא בזה   9

   ".לגאולה זה הפקפוק האמוני שלה עצמה
   .234'  עמ,ג"א תשמ"ת,  עורך מנחם הרן,ישעיהו, ך"עולם התנ, יאיר הופמן  10
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 לפיכך. בשינוי, מונעת מלהאמין בטוב, אשם משתקתהתחושת יש ש.  החד הזהלהאמין במעבר
, "חלון ההזדמנויות"וקורא לגולים לנצל את " עת רצון" חוזר שוב ושוב בנבואתו על רעיון הנביא

 מרבה להזכיר את 'ישעיהו המנחם'. הגיעה עת הסליחהש וון כי,ל כעת בגאולה- את רצונו של הא
שתי ב צד שווה יש . הגאולה העכשוויתבענייןמעויות שיש לאזכור זה  למשבריציאת מצרים מע

" זכות"לא ב,  רצונו של האלוקים לגאול כאן ועכשיו– "עת רצון" שתיהן תוצאה של :הגאולות
לעזרתו ביטויים ומשלים " לגייס" נאלץ הנביא ומשום כך, כך קשה לקבל זאת-לכן כל. אלא בחסד
בעמל ) את ציון(להכניעה  "11:אליעזר מבלגנצי במקום אחר' ל רלשונו שכ, יםחזקים דיומשכנעים 

  . לשכנעם,  לדבר על לבם– "לבה
טחונו לקהל יהנביא הבטוח לחלוטין שהגאולה בוא תבוא מנסה בכל כוחו להעביר את ב

  .שומעיו
  

  דבורה גנץ
  המרכז ללימודי יסוד ביהדות

  

                                                 
  ".אתיהם בכל חּטִֹיכפַל ":ב:פירושו לפסוק מ  11
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