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 חדבר תורה לפרשת נ
 ז"תשס ,חשוון

 לאה אלמליח
 

עברה בי מחשבה שאני מבינה מעט , תוך כדי הקריאה בהפטרה, באחת השבתות

חשבתי כמה אני נהנית לשמוע את  .ד את הכתוב בהפטרה וכמה זה חבלומא

וכמה זה נשמע סינית או , א "למשל ירמיהו לההפטרה כאשר הטקסט מובן לי 

 .כאשר הדברים בלתי מובניםקריאה חסרת משמעות 

, כקהילה לומדת, מכאן עלה במוחי הרעיון שטוב נעשה אם בשנה מסוימת נתמקד 

  .בהפטרות

ולמרות שהיה לי רעיון מעניין לעיסוק , ולכן למרות שפרשת נוח היא פרשה מרתקת

לוותר על אותו נושא החלטתי , והתייעצות לאחר התלבטות , בנושא המצוי בה

  .ת ובנביאים שאת דבריהם אנו קוראיםולעסוק בהפטרו

אני מתנצלת בפני אותם חברי . דברי היום הם מעין מבוא כללי להבנת ההפטרות

יחד עם זאת אני . ואני בטוחה שיש רבים כלו, קהילה שדברי יראו להם מיותרים 

בטוחה שיש גם חברים שהדברים יעזרו להם לעשות סדר ויקלו עליהם את הבנת 

 .שלהם ההפטרות והרקע 

 .ההפטרות לקוחות מספרי נביאים ראשונים ואחרונים, כידוע

אינם  אלו םספרי. שמואל וספר מלכים , שופטים ,נביאים ראשונים הם יהושוע 

כלומר מספרים , היסוטריוגרפייםסיפורים אלא  , למרות שמם, ות נבואמכילים 

 בית ומתארים את ההיסטוריה החל מתקופת הכיבוש וההתנחלות ועד חורבן

 ספרים אלו נקראו נביאים מפני שרצו להדגיש כי הם כתובים ברוח הקודש. ראשון

 .ונכתבו על ידי נביאים

 , שנקראים גם נביאי הכתברוב ההפטרות לקוחות דווקא מנביאים אחרונים 

נביאי הכתב הם אותם נביאים שדבריהם נכתבו ונשמרו ? ולמה הכוונה במושג זה

 רוב .לדוגמה ירמיהו ישעיהו וכן הלאה. ם שלמים ונערכו והם מופעים  כספרי

רוב הפרקים הם . הספרים הללו אינם מכילים סיפורים או מכילים מעט מאוד 

 .נאומי הנביאים 

 .  לפני הספירה8-התופעה של נביאי הכתב החלה במאה ה
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מנסים , בני ישראל היו עם של חקלאים שחיו חיים פשוטים , המאה השמינית לפני 

 .אדמתם לאחר תקופה ארוכה של נוודותלהאחז ב

החלה רק במאה השמינית החלה תקופה של שיגשוג כלכלי והתבססות שיחד עמה 

אנשים ,  הצבאאנשי ,ים לשלטון ב מקור כמו גם התעשרות של שכבות מסוימות

 .שהחלו לעסוק במסחר ועוד

 .תבהפערים הכלכליים והחברתיים שנוצרו הם בעצם הרקע לפעולתם של נביאי הכ

 .הנביאים יצאו בשצף קצף כנגד השכבות העשירות והמנצלות

 :דבריהם  התכנים העיקריים של

 .חוסר ההגינות בפערים החברתיים �

הפערים החברתיים הם חטא מבחינה דתית והם גם מחלישים מבחינה  �

 .מדינית

טענות כלפי הציניות של העשירים שעבודת האלוהים שלהם אינה טהורה  �

 .וכנה

 . על עבודת אליליםטענות קשות �

 

ישעיהו ,  בישראל ושניבאוהושע עמוס : קבוצת הנביאים מהמאה השמינית  הם

 .שניבא על יהודה ומיכה שניבא גם על ישראל וגם על יהודה) בן אמוץ(הראשון 

 של נביאים הם אלו שניבאו בסוף תקופת בית ראשון ובמהלך קבוצה שנייה

 .הגלות הראשונה

-כ, ס " לפנה627בשנת צה זאת הם ירמיהו שהחל לנבא הנביאים הנמנים עם קבו

 ואחר כך ליווה את העם גם לאחר החורבן ורצח ת ראשוןבי שנה לפני חורבן 40

 .גדליהו בן אחיקם

,  ועיקר נבואותיו הן לגולי בבל  מיהודה לבבל כהן וירד בגלות יחזקאל שהיה

בא אל שארית  וני, כנראה בארץ ישראל, וישעיהו השני שפעל לאחר הגלות 

 .הפלטה המעטה שחיה אז בארץ

התוכן המרכזי של קבוצת נביאים זאת שונה מאוד מהתוכן של הקבוצה 

 .הקודמת

 

המשבר של הגלות הוא משבר : קשה מאוד הגלות מצב העםן לאחר החורבן ובזמ

 .קשה בכמה רבדים
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, משברם של אנשים שנעקרו מאדמתם : קודם כל במובן הפשוט והמובן מאליו 

 .טולטלו ועונו והיו צריכים להתחיל מאפס במקום זר ובלי זכויות ש

לא רק העם : אך הגלות הייתה כנראה מלווה גם במשבר רוחני ואמוני עמוק

נוצח אלא על פי האמונה של אותם הימים גם האל העומד מאחורי העם 

 .פרוש הדבר שלא הצליח להגן על עמו, המנוצח

ם להמשיך להאמין באל הזה ואין טעם אין טעאם כך מסבירים את הגלות ו

 .להמשיך להיות שייך לעם הזה

 כל  הובילה את ,שהייתה מקובלת במזרח באותה תקופה, דרך המחשבה הזאת 

כך .  זהותם הלאומית אמונתם הדתית  לאיבוד מוחלט של העמים המוגלים

 .  שנה לפני יהודה150כנעלמו גם עשרת השבטים הצפוניים שירדו בגלות אשור 

לוקחים על עצמם תפקיד ראשון במעלה הם המנהיגים הרוחניים ההנביאים 

אמין ממשיך לההמיואשים הזאת כעם הלשמור על קבוצת הגולים : בחשיבותו

 . ארץבהתחדשותו וחזרתו ל

 .מאמץ אדיר זה נוכל לשמוע בנבואות הנחמה הרבות המשולבות בהפטרותלהד 

 .י שמופיע בספר ישעיהו בהמשך דברי היום נוכל לראות מאמץ זה כפ

 

, חגי ומלאכים הם הנביאם האחרונים   נביאישלואחרונה קבוצה שלישית 

 התוכן המרכזי של .שפעלו עם ראשית שיבת ציון והתחלת בניין בית שני

תהליך זה  היה . נבואותיהם קשור לישוב המחודש של הארץ ובניין בית המקדש

 . קשה והיה צורך רב בעידוד

 

 .הנבואהאחריהם פסקה 

 

 .אמקד את המשך דברי לישעיהומכיוון שההפטרה שלנו היא מישעיהו 

 

 :כמה מלים על ישעיהו הראשון והשני

חיל בנבואותיו של ישעיהו בן אמוץ שפעל במאה השמינית וליווה תספר ישעיהו מ

גלות ישראל על ידי כמו .  היסטוריים דרמאטיים םבאירועיאת מלכי יהודה 

 . 701 סנחריב בשנת מסע ו722אשור בשנת 
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ו בישעיהו משויכים לנביא אחר שפעל לאחר החורבן כשברקע אנו "ס-פרקים מ

על סבל ותלאות הגלות והתקווה ,על גלות העם , שומעים על ירושלים שחרבה

האומר לכורש רועי וכל : מה , הכורש מלך פרס ניזכר בפרקים מד.לשיבת ציון

למשיחו לכורש ' כה אמר ה, כל תיוסדולאמור לירושלים תיבנה והי, חפצי ישלים

אשר החזקתי בימינו  לרד לפני גויים ומתני מלכים אפתח לפתוח לפניו דלתים 

מחריבת , בפרקים אלו  ניתן לשמוע על ניצחון כורש על בבל . ושערים לא יסגרו

המלך כורש . וכן אנו שומעים הד להצהרת כורש בדבר בנין ירושלים. ירושלים

 . והים בפי ישעיהואף נקרא משיח אל

הבדלים אלו תומכים , ישנו הבדל סגנוני בולט וגם הבדל בהשקפה התיאולוגית 

 .בהשערה שלפנינו שני נביאים שונים

 

 

 .הרבה מאוד הפטרות לקוחות מישעיהו השני 

 

 

 

 

 

 

 :הו השנייההפטרות מישע

 ב "הו מי ישע-הפטרת פרשת בראשית

האל הוא .  אלא כפעולה מתמשכתפעמי-תיאור האל כבורא עולם לא באקט חד

 .למרות חטאיו האל מופיע כגואל העם . זה הנותן נשמה לעם ולא האלילים

 ַוִּיְׁשּפְֹך ָעָליו ֵחָמה כה  .ְולֹא ָׁשְמעּו ְּבתֹוָרתֹו, ָאבּו ִבְדָרָכיו ָהלֹוְך-ְולֹא,  ָחָטאנּו לֹו..... 

 א .ֵלב-ָיִׂשים ַעל-ּבֹו ְולֹא-ַוִּתְבַער, ב ְולֹא ָיָדעַוְּתַלֲהֵטהּו ִמָּסִבי; ֶוֱעזּוז ִמְלָחָמה, ַאּפֹו

ָקָראִתי , ִּתיָרא ִּכי ְגַאְלִּתיָך- ַאל :ִיְׂשָרֵאל, ְויֶֹצְרָך, ּבַֹרֲאָך ַיֲעקֹב, ָאַמר ְיהָוה-ְוַעָּתה ּכֹה

 .ָאָּתה-ְבִׁשְמָך ִלי

 ד " ישעיהו נ–הפטרת פרשת נוח 
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 שנעשה לה נס והיא יולדת בנים אישה עקרה: מרכזי של עם ישראל הדימוי ה
בפרשה . וכאישה עזובה או כאישה עניה שאין לה שום תקווה ונחמה, רבים 

 ישנה הבטחה להיפוך בגורלה 
ִהְסַּתְרִּתי ָפַני ,  ְּבֶׁשֶצף ֶקֶצףח  .ֲאַקְּבֵצְך, ּוְבַרֲחִמים ְּגדִֹלים; ֲעַזְבִּתיְך,  ְּבֶרַגע ָקטֹןז

 } ס { .ְיהָוה, ָאַמר ּגֲֹאֵלְך--ִרַחְמִּתיְך, ָלםּוְבֶחֶסד עֹו, ֶרַגע ִמֵּמְך
 :הקשר של ההפטרה לנוח הוא בפסוק הבא

ֵּכן ִנְׁשַּבְעִּתי --ָהָאֶרץ-ַעל, נַֹח עֹוד-ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבְעִּתי ֵמֲעבֹר ֵמי, זֹאת ִלי, ֵמי נַֹח- ִּכיט
ְוַחְסִּדי ֵמִאֵּתְך --ְוַהְּגָבעֹות ְּתמּוֶטיָנה,  ִּכי ֶהָהִרים ָימּוׁשּוי  .ָּבְך-ּוִמְּגָער, ִמְּקצֹף ָעַלִיְך

 }ס { .ְיהָוה, ָאַמר ְמַרֲחֵמְך, ּוְבִרית ְׁשלֹוִמי לֹא ָתמּוט, ָימּוׁש-לֹא
 

הבטיח לנוח כי לא יביא יותר מבול לארץ כך הוא מבטיח לעם ' כשם שה: כלומר
כי לא יביא יותר חורבן לעם וכי החורבן הוא רגע אחד בלבד שלאחריו צפוי לעם 

 .עתיד מזהיר
 'ישעיהו מ–הפטרת לך לך 

ם עזב אותם והם אינם מוצאים את דרכ' כי ה העם פונה אל הנביא בתחושה
 .אליו

 ט  .ַאְבָרָהם אֲֹהִבי, ֶזַרע; ַיֲעקֹב ֲאֶׁשר ְּבַחְרִּתיָך, ְוַאָּתה ִיְׂשָרֵאל ַעְבִּדי :  הנביא משיב
, ַאָּתה-ָואַֹמר ְלָך ַעְבִּדי; ּוֵמֲאִציֶליָה ְקָראִתיָך, ֲאֶׁשר ֶהֱחַזְקִּתיָך ִמְקצֹות ָהָאֶרץ

; ֲאִני ֱאלֶֹהיָך-ִּתְׁשָּתע ִּכי-ַאל, ָאִני-ִּתיָרא ִּכי ִעְּמָך- ַאלי  .ְּבַחְרִּתיָך ְולֹא ְמַאְסִּתיָך
   .ִּביִמין ִצְדִקי, ְּתַמְכִּתיָך-ַאף--ֲעַזְרִּתיָך-ַאף, ִאַּמְצִּתיָך

 
 מד -21ג " ישעיהו מ-הפטרת ויקרא

 הוא יסלח לעם ויגאל אותו, חטאותיולא יזכור את ' העם אומנם חטא אך ה
ִיְׂשָרֵאל לֹא , ִלי ַאָּתה-ְיַצְרִּתיָך ֶעֶבד; ָאָּתה-יְוִיְׂשָרֵאל ִּכי ַעְבִּד, ֵאֶּלה ַיֲעקֹב- ְזָכרכא

 ָרּנּו כג  .ִּכי ְגַאְלִּתיָך, ׁשּוָבה ֵאַלי; ְוֶכָעָנן ַחּטֹאוֶתיָך,  ָמִחיִתי ָכָעב ְּפָׁשֶעיָךכב  .ִתָּנֵׁשִני
- ִּכי :ֵעץ ּבֹו-ַער ְוָכלַי, ִּפְצחּו ָהִרים ִרָּנה, ָהִריעּו ַּתְחִּתּיֹות ָאֶרץ, ָעָׂשה ְיהָוה-ָׁשַמִים ִּכי

 }ס { .ּוְבִיְׂשָרֵאל ִיְתָּפָאר, ָגַאל ְיהָוה ַיֲעקֹב

  ישעיהו מ -הפטרת ואתחנן
  . ויחייה  וינחם אותו לעם יתגלה' נבואת נחמה שבה הנביא מבטיח שה

ִּכי -- ֵאֶליָהְוִקְראּו, ֵלב ְירּוָׁשַלִם- ַּדְּברּו ַעלב  .ֱאלֵֹהיֶכם, יֹאַמר--ַעִּמי, ַנֲחמּו ַנֲחמּו
 כז}ס { .ַחּטֹאֶתיָה-ִּכְפַלִים ְּבָכל,  ִּכי ָלְקָחה ִמַּיד ְיהָוה :ָֹנּה ִּכי ִנְרָצה ֲעו, ָמְלָאה ְצָבָאּה

  .ּוֵמֱאלַֹהי ִמְׁשָּפִטי ַיֲעבֹור,  ִנְסְּתָרה ַדְרִּכי ֵמְיהָוה :ּוְתַדֵּבר ִיְׂשָרֵאל, ָלָּמה תֹאַמר ַיֲעקֹב
ְולֹא , לֹא ִייַעף--ֱאלֵֹהי עֹוָלם ְיהָוה ּבֹוֵרא ְקצֹות ָהָאֶרץ, לֹא ָׁשַמְעָּת- ִאם ֲהלֹוא ָיַדְעָּתכח

   .ִלְתבּוָנתֹו,  ֵאין ֵחֶקר :ִייָגע

 
 של העם שמרגיש לאחר החורבן  קולו  העייף והמיואשציטוט של אנו שומעים 

 מתאר את האל בכל עוצמתו ואונו במהלך הפרק  הנביא .זנוח ורחוק מאלוהים
 .ישועההגנה ומבטיח לעם דבר ה

 ט "ישעיהו מ–הפטרת עקב 
הנביא מתאר בצבעים חיים את . גם כאן מדומה העם לאישה שבעלה עזבה

 :הגאולה ושיבת ציון 
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י � ָיִד�א ֶאל־ּגֹוִים�ה ֶאָּׂש�ה ִהֵּנ�י ְיהִו�ר ֲאדָֹנ�ּכֹֽה־�ַמ

ֶצן �חֹ ְּב�ִיְך�יאּו ָבַנ�י ְוֵהִב�ים ִנִּס�ים �ִר�ְוֶאל־ַעִּמ

ים �ּו ְמָלִכ� ְוָהיכגף ִּתָּנֶׂשֽאָנה׃ �ִיְך ַעל־ָּכֵת�ּוְבנַֹת

ֶרץ �ִים ֶא�ִיְך .ַּפ�יקַֹת� ֵמיִנ�ִיְך ְוָׂשֽרֹוֵתיֶהם�אְֹֽמַנ

 �ַעְּת�כּו ְוָיַד�ִיְך ְיַלֵח�ר ַרְגַל�ְך ַוֲֽעַפ�ֲחוּו ָל�ִיְׁשַּת

 }ס {ׁשּו קָֹוֽי׃�ר לֹֽא־ֵיבֹ�ה ֲאֶׁש�י ְיהָו�ִּכֽי־ֲאִנ
 

  נוחשתי הפטרות אלו כלולות בהפטרת    ד " ישעיהו נ-הפטרת ראה

 הפטרת כי תצא 
  12א "ישעיהו נ–הפטרת שופטים 

ים מהפרשה מכילה תיאורים של האל נוטה ש. אלוהים הוא זה שינחם את העם 
לבסוף מופיעה הבטחה . ויחד עם זאת תיאור של סבל העם ועונשו , ויוסד ארץ 

 :לגאולת ציון 

יַע �ֹוב ַמְׁשִמ�ר ט�ֹום ְמַבֵּׂש�יַע ָׁשל�ר ַמְׁשִמ�י ְמַבֵּׂש�ים ַרְגֵל�ּו ַעל־ֶהָֽהִר�ַמה־ָּנאו

ו �ֹול ַיְחָּד�ְׂשאּו ק�ִיְך ָנ�ֹול צַֹפ� קחְך ֱאלָֹהִֽיְך׃ �ֹון ָמַל�ר ְלִצּי�ה אֵֹמ�ְיׁשּוָע

 �ּו ַרְּננּו� ִּפְצחטִצּֽיֹון׃ ה �ּוב ְיהָו�ּו ְּבׁש� ִיְרא�ִין�ִין ְּבַע�י ַע�נּו ִּכ�ְיַרֵּנ

ף � ָחַׂשיל ְיֽרּוָׁשָלִֽם׃ �ֹו ָּג.� ַעּמ�ם ְיהָוה�ִם ִּכֽי־ִנַח�ֹות ְיֽרּוָׁשָל�ו ָחְרב�ַיְחָּד

ת �ֶרץ ֵא� ָּכל־.ְפֵסי־��ם ְוָראּו�י ָּכל־ַהּגֹוִי�ֹו ְלֵעיֵנ�ֹוַע ָקְדׁש� ֶאת־ְזר�ְיהָוה

 }ס{ת ֱאלֵֹהֽינּו׃ �ְיׁשּוַע

 '  ישעיהו ס-י תבוארת כהפט
פרק שדימוי האור הפותח אותו מבשר על תיאור זוהר ואופטימי במיוחד של 

 .העתיד הצפוי לעם עם הגאולה
ִיְך �ה ָעַל�ֹוד ְיהָו�ְך ּוְכב�א אֹוֵר�י ָב�ֹוִרי ִּכ�ּוִמי א�ק

 ָזָרֽח׃
ּו �ִיְך ְוִהְֽׁשַּתֲחו�י ְמַעַּנ� ְּבֵנ�ֹוַח�ִיְך ְׁשח�ּו ֵאַל�ְוָהְֽלכ

יר � ִע�ְראּו ָלְך�ִיְך ְוָק�ִיְך ָּכל־ְמַנֲֽאָצ�ֹות ַרְגַל�ל־ַּכּפַע

ְך �ַחת ֱהיֹוֵת� ַּתטוֹוׁש ִיְׂשָרֵאֽל׃ �ֹון ְקד�ה ִצּי�ְיהָו

ֹון � ִלְגא�ר ְוַׂשְמִּתיְך�ין עֹוֵב�ה ְוֵא�ה ּוְׂשנּו��ֲעזּוָב

ם �ב ּגֹוִי� ֲחֵל� ְוָיַנְקְּתטזֹור ָוֽדֹור׃ �ֹוׂש ּד�ם ְמׂש�עֹוָל

 �י ְיהָוה�י ֲאִנ�ַעְּת ִּכ�ִקי ְוָיַד�ים ִּתיָנ�ד ְמָלִכ�ְוׁשֹ

 יר ַיֲֽעקֹֽב׃ �ְך ֲאִב�ְך ְוגֲֹֽאֵל�ֽמֹוִׁשיֵע

 
  ב"ס- 10 א" ישעיהו ס-הפטרת ניצבים

ה ששוב נבואת נחמה הממחישה את הכבוד והעושר הצפוי לעם והנקמה שיע
 .האל באותם גויים שהיו אויבים כמו אדום 

 

א �ִם לֹ�ַען ְיֽרּוָׁשַל�ה ּוְלַמ�א ֶאֱֽחֶׁש� לֹ�ן ִצּיֹוןַע�ְלַמ

יד �ּה ְּכַלִּפ�ּה ִויֽׁשּוָעָת� ִצְדָק�ַגּה�א ַכּנֹ�ֹוט ַעד־ֵיֵצ�ֶאְׁשק
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ְך �ים ְּכבֹוֵד�ְך ְוָכל־ְמָלִכ� ִצְדֵק�ּו גֹוִים� ְוָראבִיְבָעֽר׃ 

 גּֽנּו׃ ה ִיֳּקֶב�י ְיהָו�ר ִּפ�ׁש ֲאֶׁש�ם ָחָד� ֵׁש�ָרא ָלְך�ְוקֹ

) יף�ּוְצִנ(ה וצנוף �ֶרת ְּבַיד־ְיהָו�ֶרת ִּתְפֶא�ית ֲעֶט�ְוָהִי

ֹוד �ְך ע� ָל� לֹֽא־ֵי�ֵמרדה ְּבַכף־ֱאלָֹהִֽיְך׃ �ְמלּוָכ

ְך �י ָל�ה ִּכ� ְׁשָמָמ�ר עֹוד� לֹֽא־ֵי�ֵמ�ה ּוְל.ְרֵצְך�ֲעזּוָב

 �ץ ְיהָוה�ה ִּכֽי־ָחֵפ�ְך ְּבעּוָל�ּה ּוְל.ְרֵצ� ֶחְפִצי־ָב�ִיָּקֵרא

ה � ְּבתּוָל�ל ָּבחּור� ִּכֽי־ִיְבַעהִּתָּבֵעֽל׃  ְך�ְך ְו.ְרֵצ�ָּב

ִיְך �יׂש ָעַל�ה ָיִׂש� ַעל־ַּכָּל�ֹוׂש ָחָתן�ִיְך ּוְמׂש�ּוְך ָּבָנ�ִיְבָעל

 �ְדִּתי�ִם ִהְפַק�ִיְך ְיֽרּוָׁשַל� ַעל־ֽחֹומַֹתוֱאלָֹהִֽיְך׃ 

 ְיָלה �ֹום ְוָכל־ַהַּל�ים ָּכל־ַהּי�ׁשְֹֽמִר

 

 :המוטיבים העיקריים בדברי ישעיהו השני
 

לא די בכך שהעם . אלמנה או עקרה , סוערה,  עני-דימוי העם לאישה �
אלא שמעמדה של , הוא כמו אישה שמטבעה היא בעמדה נחותה

אישה במצב מצוקה , האישה הוא הנמוך והשפל ביותר בחברה
 .ומשבר

. שולט בכל הטבעדגש חזק על כוחו האדיר של האל כבורא עולם ו �
יתכן שהייתה .כוח זה כולו מגוייס כדי לטפל בעם ולעודד אותו

מחשבה בעם כי כישלונו וסבלו נובע מכך שהאל שמגן עליו אינו חזק 
תיאורו עוצמתו של אלוהים נועדו להזים . דיו מול אלים אחרים

 .מחשבה זאת
אומנם העם חטא בעבר אבל חטא זה נסלח וכופר על ידי הסבל הרב  �

לאחר שמלאה סאת הסבל עומד העם לפני עכשיו . העם עברש

תקופה מזהירה ונהדרת שבה לא יסבול יותר אלא יהיה בשיאו מכל 
 .הבחינות

היפוך במעמד של , חלק מהצלתו של העם כרוך בניצחון על העמים �
 .העם בין הגויים

 
 

 
 :לסיכום

עולם בגלל קוצר היריעה התייחסתי בדברי רק לסריקה חטופה של מכלול ה
 . של הנביאים שאת דבריהם אנו קוראים בהפטרות

אם נתעמק יותר בהפטרה נוכל לעמוד בפרוט רב יותר על יופיו של כל פרק 
פניני הלשון המבטאים את היצירתיות של כל , על עולם הדימויים העשיר 

כמו כן נוכל להתעמק יותר בהקשר ההיסטורי המיוחד שבו . אחד מהנביאים
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לשאלות הרוחניות והמעישיות צד בחרו הנביאים להגיב כל פרק נאמר וכי
 .שבפניהם עמדו במצבים יחודיים

נעלה על נס את תרומתם הענקית של הנביאים בעיצוב פרשנות דתית 
פרשנות שהותאמה לצרכים המיוחדים של , יחודית לאירועים ההיסטוריים 

סונות של ולכן באו הא, למשל ההסבר כי עם ישראל חטא ולכן נענש : כל דור
פרשנות זאת איפשרה לעם להמשיך להאמין באלוהים , הגלות על העם

העם לפשפש וכמו כן איצלה את , למרות התבוסה שנחל בהגנה על עמו
 .במעשיהם

 

 


