
  

  

  רמי ניר     האיסל� עבד יהוה עיוור כמשול�  
  
  

  )9' ישעיה מב( ...ָבא& ַוֲחָד��ת ֲאִני ַמִ$יד ְ#ֶטֶר� ִ!ְצַמְחָנה �ְ�ִמיַע ֶאְתֶכ��ָהִרא�ֹנ�ת ִהֵ�ה  .א
  

 לא , ותקומה שנודעו כאמת היסטורית צומחת בחיי האד�הרס על חורב� בי� שאר החדשות
ַוְ!ִהי ִיְר)ָת� אִֹתי ": )13' כטישעיה (תפישות עול� פרי דימיו� על תבונה הגיד ו ְיהָוה מ�ָצא ִפי פסח

הנביא  )מעצ� הראיות המתבררות במציאות האקטואלית (ואמנ� ..."ִמְצַות ֲאָנִ�י� ְמל*ָ(ָדה
ָ+�" את חדשות, בטר� צמחו ,ישעיה הגיד ְיהָוה " אותהבודדה נבחרת לא על אישיות " ִ,ְמ�*

 ְוַהִעְוִרי� ַהֵחְרִ�י�  כהגדרתההאנושותכלל  עלאלא  "ְלַמַע2 ִצְדק� ַיְגִ/יל !�ָרה ְוַיְאִ/ירָחֵפ- 
  : כדלקמ�– "ְוה&א ַע�" האיסל�ג�  �בתוככמוב� ו
   

ָלח ִמי ִעֵ&ר ַעְבִ/י ְוֵחֵר� ְ,ַמְל)ִכי ֶאְ��ִמי ִעֵ&ר ִ,י ִא� ְוַהִעְוִרי� ַהִ#יט& ִלְרא�ת ַהֵחְרִ�י� ְ�ָמע&
ָ+� ְוִעֵ&ר ְ,ֶעֶבד ְיהָוה ְיהָוה ָחֵפ- ְלַמַע2  ָרא�ת ַר#�ת ְולֹא ִתְ�מֹר 4ָק�ַח )ְזַנִי� ְולֹא ִיְ�ָמע ִ,ְמ�*

א& ָהי& ָ#ז&ז ְוָ�ס&י ָהֵפַח ַ#ח&ִרי� ,*ָ+� &ְבָבֵ!י ְכָלִאי� ָהְחָ#�ִצְדק� ַיְגִ/יל !�ָרה ְוַיְאִ/יר ְוה&א ַע�
   )22   18' ישעיה מב( ...אֵֹמר ָהַ�ב�ָלַבז ְוֵאי2 ַמ6ִיל ְמ5ָ�ִה ְוֵאי2

  
  : ִעֵ&ר ְ,ֶעֶבד ְיהָוה ְוֵחֵר� ְ,ַמְל)כ�� הוא ַעהאיסל� ג� , כ�7פיל 

  
ָ+� ְוִעֵ&ר ְ,ֶעֶבד ְיהָוה .1     )19' ישעיה מב( ...ִמי ִעֵ&ר ִ,ְמ�*
  )22' ישעיה מב( ...ס&יָ#ז&ז ְוָ��ְוה&א ַע� .2
   

  ... ָ#ז&ז ְוָ�ס&י�האיסל� מתמסר לאלהי� ְוה&א ַע�, ואמנ� 
   

  :ומעצ� התיעוד
  
  )6' סוישעיה ( ... ְלאְֹיָביוְיהָוה ְמַ�ֵ+� ְ$מ&ל   .3
   

ָ+� ְ$מ&ל      ... ומתמסר ְוִעֵ&ר ְ,ֶעֶבד ְיהָוה– האיסל� ִעֵ&רג�  –ִ,ְמ�*
  
  :ֵלב� ַעלמ&ָיִ<י�לֹא �וג� האיסל�  ראלג� יש ,הלאו  .ב

  
ז&  ֲעקֹב ְוִיְ<ָרֵאל ְלבְֹזִזי� ֲהל�א ְיהָוהָנַת2 ִלְמ5ָ�ִה ַי�ִמי ִמי ָבֶכ� ַיֲאִזי2 זֹאת ַיְקִ�ב ְוִיְ�ַמע ְל)ח�ר

ַוִ@7ְֹ4�ְ ָעָליו ֵחָמה ��4 ֶוֱעז&ז ִמְלָחָמה  )ב& ִבְדָרָכיו ָהל�7ְ ְולֹא ָ�ְמע& ְ#ת�ָרת��ָחָטאנ& ל� ְולֹא
   )25   23'  מבישעיה( ...ֵלב�ָיִ<י� ַעל�#� ְולֹא�ַוְ!ַלֲהֵטה& ִמ5ִָביב ְולֹא ָיָדע ַוִ!ְבַער

  
ביחודיות להגיד עליו את הלא נודע בטר� תצמח אמת ) כאיראני(זכה ,  הגדול-�ֶר+והלא 

 200 נאמרה כ" ֶ�ֶמ� &ִמַ(ֲעָרָבה�ִמִ(ְזַרח ְלַמַע2 ֵיְדע&" -�ֶר+החדשה על היסטורית חדשה ואכ� 
  : כדלקמ�–שנה לפני הכרזתו 

  
  )28' ישעיה מד( ...ְפִצי ַיְ�ִל� ְוֵלאמֹר ִליר&ָ�ַלִ� ִ!ָ#ֶנה ְוֵהיָכל ִ!ָ&ֵסדֶח�ָהאֵֹמר ְלכ�ֶר� רִֹעי ְוָכל

��ְלָפָניו $�ִי� &ָמְתֵני ְמָלִכי� ֲאַפֵ!ַח�ֶהֱחַזְקִ!י ִביִמינ� ְלַרד�)ַמר ְיהָוה ִלְמִ�יח� ְלכ�ֶר� ֲאֶ�ר�,ֹה
ֲאִני ְלָפֶני7ָ ֵאֵל7ְ ַוֲהד&ִרי� ֲאַיAֵר ַ/ְלת�ת ְנח&ָ�ה ֲאַ�ֵ#ר  5ֵָגר&ִלְפ!ַֹח ְלָפָניו ְ/ָלַתִי� &ְ�ָעִרי� לֹא ִי

ֵני ִמְסָ!ִרי� &ְבִריֵחי ַבְרֶזל ֲאַגֵ/ַע ֲאִני ְיהָוה ַה�Bֵרא �ְלַמַע2 ֵ!ַדע ִ,י ְוָנַתִ!י ְל7ָ א�ְצר�ת ח7ְ�ֶֹ &ַמְטמ*
ִ/י ַיֲעקֹב ְוִיְ<ָרֵאל ְ#ִחיִרי ָוֶאְקָרא ְל7ָ ִ#ְ�ֶמ7ָ ֲאַכ7ָ�ְ ְולֹא ְלַמַע2 ַעְב ֱאלֵֹהי ִיְ<ָרֵאל��ְבִ�ְמ7ָ
ֶ�ֶמ� �ְלַמַע2 ֵיְדע& ִמִ(ְזַרח ֲאִני ְיהָוה ְוֵאי2 ע�ד ז&ָלִתי ֵאי2 ֱאלִֹהי� ֲא�Cְֶר7ָ ְולֹא ְיַדְעָ!ִני ְיַדְעָ!ִני

י�ֵצר א�ר &ב�ֵרא ח7ְ�ֶֹ עֶֹ<ה ָ�ל�� &ב�ֵרא ָרע ֲאִני  ְוֵאי2 ע�דֶאֶפס ִ#ְלָעָדי ֲאִני ְיהָוה �&ִמַ(ֲעָרָבה ִ,י
ג� על האיסל� הגיד ו  על האנושות כולה ספקללא, כ� ועל )7   1' ישעיה מה (...ֵאֶ+ה�ְיהָוה עֶֹ<ה ָכל

ָ+�" חדשותְיהָוה את  מ�ָצא ִפי   . בטר� צמחו"ִ,ְמ�*
   
   :ֵחְרִ�י� ְוַהִעְוִרי�ַהאנושות   צמחה בימינו,כ��7או

ָ+� ְ$מ&ל ישראל ג�  ָ+�הוג� ְמ�*   ...  וג� ְ$מ&לאיסל� ְמ�*
     ...ֵלב� ַעלמ&ָיִ<י�לֹאְו "ַוְ!ִהי ִיְר)ָת� אִֹתי ִמְצַות ֲאָנִ�י� ְמל*ָ(ָדה"
    
  

  ...ֲאִני ְיהָוה ְוֵאי2 ע�ד ֶאֶפס ִ#ְלָעָדי�ִ,י


