האיסל עבד יהוה עיוור כמשול
א.

יע ֶא ְת ֶכ...
 ִמ ַ
ַח ָדת ֲא ִני ַמ ִ$יד ְֶ #ט ֶר ִ! ְצ ַמ ְחנָה ְ
ָה ִראֹנת ִהֵה ָבא& ו ֲ

רמי ניר
)ישעיה מב' (9

בי שאר החדשות על חורב הרס ותקומה שנודעו כאמת היסטורית צומחת בחיי האד ,לא
(ת א ִֹתי
ַ! ִהי ִי ְר ָ
מצא ִפי יְ הוָה והגיד תבונה על תפישות עול פרי דימיו )ישעיה כט' " :(13ו ְ
פסח ָ
*) ָדה" ...ואמנ )מעצ הראיות המתבררות במציאות האקטואלית( הנביא
ָי ְמל ָ
ִמ ְצוַת ֲאנ ִ
 ָ "+לא על אישיות נבחרת בודדה אותה " ְיהוָה
ישעיה הגיד ,בטר צמחו ,את חדשות " ְִ ,מ *
ְה ִע ְו ִרי
ַא ִ/יר" אלא על כלל האנושות כהגדרתה ַה ֵח ְר ִי ו ַ
!רה ְוי ְ
ָח ֵפְ -ל ַמ ַעִ 2צ ְדק י ְַג ִ/יל ָ
וכמוב בתוכ ג האיסל "וְה&א ַע" – כדלקמ:
(כי ֶא ְ ָלח ִמי ִע&ֵר
ְח ֵר ְַ ,מ ְל ִ
ְה ִע ְו ִרי ַה ִ#יט& ִל ְראת ִמי ִע&ֵר ִ,י ִא ַע ְב ִ/י ו ֵ
ַה ֵח ְר ִי ְ ָמע& ו ַ
(זנ ִַי ְולֹא ִי ְ ָמע ְיהוָה ָח ֵפְ -ל ַמ ַע2
קח ְ
 ְָ +ו ִע&ֵר ְֶ ,ע ֶבד ְיהוָה ָראת ַר#ת ְולֹא ִת ְמֹר ַָ 4
ְִ ,מ *
&ב ָב ֵ!י ְכ ָל ִאי ָה ְח ָ#א& ָהי&
*ְ +
ח&רי ָ ,
ְס&י ָה ֵפ ַח ִַ #
ַא ִ/יר וְה&א ַע ָ#ז&ז ו ָ
!רה ְוי ְ
ִצ ְדק י ְַג ִ/יל ָ
ב) ...ישעיה מב' (22 18
ְאי2א ֵֹמר ָה ַ
ְאיַ 2מ ִ6יל ְמ ִ ָ5ה ו ֵ
ָל ַבז ו ֵ
ְח ֵר ְַ ,מ ְל(כ:
לפיכ ,7ג האיסל הוא ַע ִע&ֵר ְֶ ,ע ֶבד ְיהוָה ו ֵ
.1
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 ְָ +ו ִע&ֵר ְֶ ,ע ֶבד ְיהוָה...
ִמי ִע&ֵר ְִ ,מ *
ְס&י) ...ישעיה מב' (22
וְה&א ַע ָ#ז&ז ו ָ

)ישעיה מב' (19

ְס&י...
ואמנ ,האיסל מתמסר לאלהי וְה&א ַע ָ#ז&ז ו ָ
ומעצ התיעוד:
.3

ְיהוָה ְמ ַ ֵ$ְ +מ&ל ְלא ְֹי ָביו...

)ישעיה סו' (6

 ָ$ְ +מ&ל – ג האיסל ִע&ֵר – ומתמסר ְו ִע&ֵר ְֶ ,ע ֶבד ְיהוָה...
ְִ ,מ *
ב.

ָ>ימ& ַעל ֵלב:
והלא ,ג ישראל וג האיסל  לֹאי ִ
ָתִ 2ל ְמ ִ ָ5ה ַי ֲעקֹב ו ְִי ְ> ָר ֵאל ְלב ְֹז ִזי ֲהלא ְיהוָה ז&
ַק ִב ו ְִי ְ ַמע ְל(חר ִמינ ַ
ַא ִזי 2זֹאת י ְ
ִמי ָב ֶכ י ֲ
תרת ו ִַ@ ְָ 7ְֹ 4ע ָליו ֵח ָמה ֶ 4ועֱז&ז ִמ ְל ָח ָמה
לְ 7ולֹא ָ ְמע& ְָ #
ָח ָטאנ& ל ְולֹא(ב& ִב ְד ָר ָכיו ָה ְ
ָ>י ַעל ֵלב) ...ישעיה מב' (25 23
ַ! ְב ַערְ #ולֹאי ִ
ָדע ו ִ
ַ! ַל ֲה ֵטה& ִמ ִָ 5ביב ְולֹא י ָ
וְ
ר +הגדול ,זכה )כאיראני( ביחודיות להגיד עליו את הלא נודע בטר תצמח אמתוהלא ֶ
ֲר ָבה" נאמרה כ 200
&מ ַ)ע ָ
ֵדע& ִמ ִ) ְז ַרח ֶ ֶמ ִ
רְ " +ל ַמ ַע 2י ְהיסטורית חדשה ואכ החדשה על ֶ
שנה לפני הכרזתו – כדלקמ:
ָסד) ...ישעיה מד' (28
יכל ִ!& ֵ
ְה ָ
יר& ַלִ ִ! ָ#נֶה ו ֵ
ַ ִל ו ְֵלאמֹר ִל ָ
כר ר ִֹעי ְו ָכל ֶח ְפ ִצי י ְ
ָהא ֵֹמר ְל ֶ
&מ ְתנֵי ְמ ָל ִכי ֲא ַפ ֵ! ַח
$י ָ
ימינ ְל ַרד ְל ָפנָיו ִ
ַק ִ!י ִב ִ
כר ֲא ֶר ֶה ֱחז ְ
(מר ְיהוָה ִל ְמ ִיח ְל ֶ
ֹ,ה ַ
ח&ה ֲא ַ ֵ#ר
ַAר ְַ /לתת ְנ ָ
ד&רי ֲאי ֵ
ַה ִ
ֶיֵ 7א ֵל ְ 7ו ֲ
& ָע ִרי לֹא ִי ָ5גֵר& ֲא ִני ְל ָפנ ָ
ִל ְפ! ַֹח ְל ָפנָיו ְָ /ל ַת ִי ְ
Bרא
&מ ְט *מנֵי ִמ ְס ָ! ִרי ְל ַמ ַעַ !ֵ 2דע ִ,י ֲא ִני ְיהוָה ַה ֵ
ֹ ְַ 7
אצרת ח ֶ
ָת ִ!י ְל ְָ 7
ַַ /ע ְונ ַ
יחי ַב ְרזֶל ֲאג ֵ
&ב ִר ֵ
ְ
ָא ְק ָרא ְל ֶָ ְ #ִ 7מ ֲָ 7א ַכ ְ ְָ 7ולֹא
ירי ו ֶ
ְב ִ ְמ ֱָ 7אל ֵֹהי ִי ְ> ָר ֵאל ְל ַמ ַעַ 2ע ְב ִ/י ַי ֲעקֹב ו ְִי ְ> ָר ֵאל ְִ #ח ִ
ֵדע& ִמ ִ) ְז ַרח ֶ ֶמ
ֶר ְָ 7ולֹא ְי ַד ְע ָ! ִני ְל ַמ ַע 2י ְ
ז&ל ִתי ֵאיֱ 2אל ִֹהי ֲאְ C
ְאי 2עד ָ
ְי ַד ְע ָ! ִני ֲא ִני ְיהוָה ו ֵ
&ברא ָרע ֲא ִני
ֹ>ה ָל ֵ
ֹ ְ 7ע ֶ
&ברא ח ֶ
יצר אר ֵ
ְאי 2עד ֵ
ֲר ָבה ִ,י ֶא ֶפס ְִ #ל ָע ָדי ֲא ִני ְיהוָה ו ֵ
&מ ַ)ע ָ
ִ
ֹ>ה ָכל ֵא ֶ+ה) ...ישעיה מה'  (7 1ועל כ ,ללא ספק על האנושות כולה וג על האיסל הגיד
ְיהוָה ע ֶ
 ָ "+בטר צמחו.
מצא ִפי יְ הוָה את חדשות " ְִ ,מ *
ָ

ְה ִע ְו ִרי:
ואכ ,7צמחה בימינו אנושות ַה ֵח ְר ִי ו ַ
 ָ$ְ +מ&ל וג...
 ָ$ְ +מ&ל וג האיסל ְמ *
ג ישראל ְמ *
ָ>ימ& ַעל ֵלב...
*) ָדה" ְולֹאי ִ
ָי ְמל ָ
(ת א ִֹתי ִמ ְצוַת ֲאנ ִ
ַ! ִהי ִי ְר ָ
"ו ְ

ִ,י ֶא ֶפס ְִ #ל ָע ָדי ֲאנִ י יְ הוָה ְו ֵאי 2עד...

