
  95  נו (שבט תשע"ו) מגדימ  

 לזכרה של דפנה מאיר הי"ד
שבחירופ נפש, אחרי משמרות ארוכות כאחות 

�ורוקה, הגיעה לשיעורימ על  בבית החולימ
 ,נחמיה שהיוו ב�י� למאמר זה-עזרא

ובחירופ נפש נלחמה במחבל בפתח ביתה ביישוב 
 עתניאל, הצילה את ילדיה ומצאה את מותה

  יהי זכרה ברוכ
  יעל מאיר

  
  ִמִּפי ִיְרְמָיה""ִלְכלֹות ְּדַבר ה' 

  נחמיה-קה האנלוגית בינ �פר עזראבחינת הזי
  לבינ �פר ירמיהו ומשמעותה

  
מאמר זה יעמוד על טיבה של הציפייה המשיחית בימי שיבת ציונ, כפי שהיא מתבטאת 

נחמיה. ההקבלה בינ שני �פרימ אלה -ברצפ האנלוגיות לנבואת ירמיהו ב�פר עזרא
�פר ו ,ו ניבא על השיבה מבבל בתומ הגלותתוכנמ, שהרי ירמיה מתבקשת בשל

נחמיה מתאר שיבה זו. יחד עמ זאת, ניתנ להבחינ בשוני מהותי בינ שני -עזרא
ה�פרימ. ירמיהו (מלבד חלקיו ה�יפוריימ) כתוב ב�גנונ פואטי המאופיינ בדימויימ 

ולעומתו  ,תוכ הנכחתו הגלויה של הקב"השיריימ ונשגבימ ובתקבולות מליציות, 
דרכו הוא מתאר שנחמיה הוא הגוונ הפרוזאי המובהק -מאפיינו המרכזי של �פר עזרא

�יימ או תיאורי את תהליכ שיבת ציונ. אינ בו נוכחות אלוהית גלויה, שינויי טבע נִ 
נחמיה נ�מכ כולו על מאמצ העולימ לציונ, הבונימ -מציאות נשגבימ בעצמתמ. עזרא

וירידות, הצלחות וכישלונות, את היישוב  אבנ על אבנ ודור אחרי דור, תוכ עליות
נחמיה לירמיהו, יעמוד - המתחדש בארצ. מאמר זה שטוענ להקבלה מכוונת בינ עזרא

  על הדמיונ המכוונ בינ שני ה�פרימ ועל הפער שניכר מההקבלה ביניהמ. 

  �1טוריה המחקריתי�קירת הה

  פרי מתבטא קשר הדוק ל�נחמיה -עזראב כי ,בעקבות טענתו של וולהויזנ
  -א�כטולוגית ופרו-תיארו חוקרימ רבימ את יהדות שיבת ציונ כאנטי 2,התורה
 

י ליושי פרג'ונ ימאמר זה מבו�� על עבודה �מינריונית לתואר ראשונ במכללת הרצוג. תודות   *
 .המלנריה קליינ על הערותינונ, לרב יעקב מדנ ו- לד"ר יואל בנ ,שהנחה אותי

 ,’J.G. Mcconvile, ʻEzra-Nehemiah and the Fulfillment of Prophecy:�קירה זו מבו��ת על  .1

VT 36, 1986, pp. 205-207.  
  .208, עמ' ח"אביב תרצ תל ,אקדמות לדברי ימי ישראל, י' וולהויזנראו:   .2
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נחמיה קבלה - הרואימ בעזרא ,טענה זו נשמעת גמ בפי חוקרימ מודרניימ 3פר�ית.
בהתאמ לתפי�ות אלה  4.מוחלטת של המציאות העכשווית ללא כל שאיפה משיחית

השמ ויש שטענו כי אפילו הופעת נחמיה, - לא תואר כל קשר ייחודי בינ ירמיהו לעזרא
  5.אלא טעות �ופר האינ נחמיה- עזראבפ�וק הפתיחה של  'ירמיה'

ויש שאפ עמדו  6א�כטולוגית,-מחקרימ מאוחרימ החלו לפורר את הטענה האנטי
אולמ היקפנ האמתי של  7,הקבלות ישירות לנבואת ירמיהומצומצמ של על מ�פר 

 
 the books of Chronicles, Ezra and Nehemiah have been taken as prime...“ככ למשל:  .3

exampels of the former view, and as teaching that prophetic hopes for Israel are now 
fulfilled in the rump consisting of Judah, Benjamin and Levi. They are said, furthermore, 

to be exclusivist... anti-escetological and pro Persian” )205, עמ' 1 הערה ,לעיל ,מקונוויל.(  
 .no breath of royalist or messianic hopes stirs in Ezra-Nehemiah” (J.D...“ככ למשל:  .4

Newsome, ‘Toward a New Understanding of the Chronicler and His Purposes’, JBL 94, 
1975, p. 214); “complete acceptence of political present and a complete absence of any 
perspective of change” (S. Japhet, ‘Sheshbazzar and Zrubabbel – Against the Backround 

of the Historical and Religious Tendencies of Ezra-Nehemiah’, ZAW 94, 1982, p. 72) .  
של השמ 'ירמיה', חוקרימ רבימ תופ�ימ את עזרא א', א כמופנה לישעיהו, למרות אזכורו המפורש   .5

 ,P.L. Reddittככ למשל:עקב ההקבלות לנבואתו בהצהרת כורש (ישעיהו מ"א, ב, כה; מ"ד, יג). 

‘The Dependence of Ezra-Nehemiah on 1 and 2 Chronicles’, in: M.J. Boda and P.L. 
Reddit (eds.), Unity and Disunity in Ezra-Nehemiah: Redaction, Rhethoric and reader 
(Hebrew Bible Monographs 17), Sheffield 2008, p. 230; J. Blenkinsopp, Ezra-Nehemiah  
(The Old Testement Liabrary), Philadelphia 1988, p. 74; J.W.H. Van Wijk-Bos, Ezra, 
Nehemiah and Esther Westminster (Bible Companion), Louisville 1998, p. 17; R.J. 
Coggins, The Books of Ezra and Nehemiah (The Cambridge Bible Commentary), New 

York 1976, p. 11. כי בשל ההקבלות הרבות לישעיהו בפתיחת  ,וויליאמ�ונ אפ מציינ
והיה צריכ להיות כתוב 'ישעיהו'. טעות, הוא אזכור שמו של ירמיהו שטענו יש ש נחמיה- עזרא
 .H.G.M. Williamson, Ezra Nehemiah (World Biblical Commentary), Waco 1985, pראו:

10.  
 Ezra’s march from Babilonia to Jerusalem was a cultic procession“דוגמת טענתו של קוכ:  .6

which Ezra understood as a second Exsodus and a partial fulfilment of prophetic 
expectations” (K. Koch, ‘Ezra and the Origins of Judaism’, JSS 19, 1974, p. 184).  

מקונוויל  M.A. Throntveit, Ezra-Nehemiah (Interpretation), Louisville 1992, p. 14;ביניהמ:   .7
 ,K.N. Schoville, Ezra-Nehemiah (The College Press NIV Commentary));1 הערה ,לעיל(

Joplin 2001, p. 41; T. Eskenazi, In an age of prose, Atlanta 1988, p. 126; B. Becking, 
Ezra, Nehemiah, and the Construction of Early Jewish Identity, Tübingen 2011, p. 30; M. 
Leuchter, ‘Rethinking the “Jeremiah” Doublet in Ezra-Nehemiah and Chronicles’, in: E. 
Ben Zvi and D. Edelman (eds.), What Was Authoritative for Chronicles?, Winona Lake 

2011, pp. 183-200.  
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רצפ ההקבלות ב יע�וק ביתר הרחבהמאמר זה  ההקבלות טרמ נידונ ב�פרות המחקר.
  . בינ ה�פרימ

  נחמיה לירמיהו (עזרא א', א)-הזיקה הגלויה בינ עזרא

נחמיה לבינ �פר ירמיהו הוא - המניע הראשונ לחיפוש אחר הקבלות בינ �פר עזרא
נחמיה - ו�פר עזרא ,על חזרת עמ ישראל לארצו בתומ שנות הגלות תוכני. ירמיהו ניבא

 �תייע. מניע זה מבארצ ישראלמתאר את תהליכ השיבה והקמת היישוב המחודש 
ְלכֹוֶרש  "ּוִבְשַנת ַאַחתהמזכיר מפורשות את נבואת ירמיהו:  ,מפ�וק הפתיחה של ה�פר

. , א)(עזרא א' "ֶאת רּוַח ּכֶֹרש ֶמֶלְכ ָּפַר� ה' ֵהִעיר ִמִּפי ִיְרְמָיה' ִלְכלֹות ְּדַבר ה ֶמֶלְכ ָּפַר�
לה�ב את תשומת לבו נועדה , שהועמדה בראש ה�פר, הזיקה הגלויה לנבואת ירמיהו

, בינ של הקורא לנבואות ירמיהו ולעורר אותו לשימ לב לזיקות נו�פות, �מויות יותר
זיקה זו עומדת בב�י� רצפ האנלוגיות שיוצג להלנ, כשכולנ נ�מכות עליה  8.ה�פרימ

  9ומתחזקות על ידה.
כי  ניתנ לפרש שהפ�וק קובע,יכול להתפרש בשני אופנימ שונימ.  פ�וק הפתיחה

שבעימ שנות הגלות חלפו, הגיעה עת הגאולה, ה' מילא את הבטחתו לעמ ישראל 
 בפני קביעההקורא כבר בפ�וק הפתיחה ניצב פירוש זה לפי והשיב אותמ לארצ. 

 גאולה זוחזה ירמיהו, וכל שנותר הוא לראות כיצד שכי זו עת הגאולה  ,מוחלטת
בהצהרת  באופנ אחר, ולראותניתנ לפרש את פ�וק הפתיחה  לופינ,ילחמתממשת. 

זו אינה קביעה מוחלטת  10עמ ישראל. על ידיכורש פוטנציאל לגאולה המחכה למימוש 
קריאה  בהצהרת כורשכי שנות הגלות חלפו והנבואה מתגשמת, אלא הצעה לראות 

קריאה וטנציאלית לעמ ישראל לממש את הנבואה, לעלות לארצ ולבנות את בית ה'. פ
את התגשמות הנבואה כמובנת מאליה אלא תולה אותה במעשי העמ.  תופ�תאינה  זו

לא תתגשמ. על הקורא להמשיכ  –ואמ לא יפעלו  ;הנבואה תתגשמ –אמ יפעלו 
באיזה אופנ תתממש ולתהות במהלכ ה�פר אמ יגשימ העמ את ייעודו או לא, ו

  הנבואה. 
מאמציהמ כפועל יוצא של הגאולה לאור מגמתו הכללית של ה�פר, המתאר את 

  -בעזראהגאולה  , ארצה לטעונ שהטענה השנייה נכונה יותר.הארציימ של שבי ציונ

 
 J.G. Mcconvile, Ezra, Nehemiah and Ester (The Daily Study Bible:על זיקה גלויה זו עמדו  .8

Series), Edinburg 1985, p. 10עמ' 7 הערה ,(לעיל ; �קוויל14), עמ' 7 הערה ,; ת'רונוויט (לעיל ,(
 .ועוד 41

אזכורו של ירמיהו הוא לנוכח מכלול ההקבלות לירמיהו, ארצה לטעונ נגדמ ש. 5הערה  ,ראו לעיל  .9
  בא להחליפ או לשתפ את השמ ישעיהו. מדויק ואינו 

 Jeremiahʻs word in Ezra-Nehemiah is open-ended, inviting the reader to ponder what“ ככ:  .10

precisely will be complited”  44, עמ' 7(אשכנזי, לעיל, הערה.(  
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כעובדה מוגמרת: עזרא קרא לעמ לגרש את הנשימ הנכריות כדי  תמוצג האיננחמיה 
יכלה (עזרא ט', יד); נחמיה הזהיר את העמ שאמ לא  שהיישוב המתחדש בארצ לא

יתקנו דרכיהמ יפ�ידו במאבק מול אויביהמ (נחמיה ה', ט); שבי ציונ חותמימ על 
י', א) ועוד. מכל  -אמנה לקיומ התורה בתקווה להינצל ממצבמ הירוד (נחמיה ט', לז 

לה נת הואאלא  קביעה מוחלטת,ג כוצמ שהמהלכ הגאולי ב�פר אינו ,אלה נראה
להלנ אנ�ה . וליישב את הארצ ולתקנ את דרכי באופנ שיטתי במאמצ האנושי של העמ

  .להציג את ה�פר לאור טענה זו

  ) ונבואת ירמיהו על השיבה לציונ (ירמיהו ל"א)ט'- ח'עליית עזרא (עזרא 

העו�ק בשיבה בירמיהו, ל"א  פרקמקונוויל עמד על מערכ נרחב של השוואות בינ 
של עזרא מ�ע עלייה ממשי  ט' בעזרא, המתארימ- פרקימ ח'לבינ  ,העתידית לציונ

  11לארצ.

  עליית עזרא ירמיהו ל"א
ַנַחֵלי ִמַּיְרְּכֵתי ָאֶרצ... אֹוִליֵכמ ֶאל  ְוִקַּבְצִּתימ

ּוְשָמרֹו ְּכרֶֹעה  ְיַקְּבֶצּנּו... ְמָזֵרה ִיְשָרֵאל ַמִימ
  ט)-ֶעְדרֹו (ז

  ַהָּבא ֶאל ַאַהָוא (ח', טו) ַהָּנָהרֶאל  ָוֶאְקְּבֵצמ

 , כא)שמָלנּו ּוְלַטֵּפנּו (ֶּדֶרְכ ְיָשָרה ֹלא ִיָּכְשלּו ָּבּה (ח) ְּבֶדֶרְכ ָיָשר

 12ְלָהִרימ ֶאלַֹהי ָּפַני ֵאֶליָכ (ט', ו)ּבְֹשִּתי ְוִנְכַלְמִּתי (יח)ִנְכַלְמִּתיְוַגמ  ֹּבְשִּתי

  (ח', כב) ְלטֹוָבהַיד ֶאלֵֹהינּו ַעל ָּכל ְמַבְקָשיו   ג)יִיְשָּבעּו (טּוִביְוַעִּמי ֶאת 

  ּוְפֵליָטה (ט', יד)ְשֵאִריתְלֵאינ ִיְשָרֵאל (ו)ְשֵאִריתהֹוַשע ה' ֶאת ַעְּמָכ ֵאת

  ַּבָּדֶרְכ... (ח', כב) אֹוֵיבְלָעְזֵרנּו ֵמ   (טו) אֹוֵיבְוָשבּו ֵמֶאֶרצ 
  , לא)שמ( ...אֹוֵיבַוַּיִּציֵלנּו ִמַּכפ

  , כח)שמ(קֶֹדש ַלה'ַאֶּתמ (לט) קֶֹדש ַלה'

  13, טו)שמַהָּבא ֶאל ַאַהָוא ( ַהָּנָהרָוֶאְקְּבֵצמ ֶאל (יא)ה'טּובֶאל  ְוָנַהרּו

האזכורימ מירמיהו ל"א שמופיעימ ב�יפור עליית עזרא מאוגדימ בשני קטעימ 
 נדירימ ביטויימ הופעתט', יד).  -לט; עזרא ח', טו - מצומצמימ אלה (ירמיהו ל"א, ו

' .צ.ב.ק', 'שארית' המילימ קובצ או 'ונכלמתי) וגמ( בושתי' )',ה(ישר דרכ' כמו יח�ית
 שגמ ההשערה את מחזקימ ,)פ�וקימשלושה -שניימ פני על( מימ מקור של ואזכור

 ממערכ כחלק משמשימ ').(כמו 'קודש', 'אויב', 'טוב', 'ק.ב.צ יותר ליימיטריווי ביטויימ

 
 .)1(לעיל, הערה  מקונווילראו:   .11
  ".בְֹשִּתי ִלְשאֹול ִמנ ַהֶּמֶלכְ ": ', כבחראו גמ   .12
  , אכ הצליל הדומה בא להקביל ביניהנ. שונה מילימ 'נהרו' ו'נהר' משמעות תוכניתל  .13
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נראה שלא רק בתחומ המילולי יש הקבלות בינ שני הקטעימ אלא גמ  14.האנלוגיות
בתחומ התוכני. ירמיהו חוזה את חזרתמ של ישראל מבבל למולדתמ, ובהתאמ עזרא 

ובינ ההקשרימ  השילוב בינ ההקבלות המילוליותמוביל את מ�ע השיבה מבבל לציונ. 
נחמיה שמ את ירמיהו ל"א כמודל שעליו -התוכניימ מצביע על ככ שמחבר עזרא

  השתית את �יפור עליית עזרא. 
עו�קת בשיבתה של  ירמיהו שנבואה זו של ,שיש משמעות מיוחדת לככיתכנ י

נחמיה מקביל אותה לעליית -(שגלתה בגלות אשור), ואילו מחבר עזרא ממלכת ישראל
מנ העבר האחד, יש  :ניגודיותמשמעויות פער זה יכול לשאת שתי  בבל. עזרא מגלות

) לראות בשבי ציונ גמ את יהודה וגמ את בעזרא ונחמיהני�יונ (מה�וג שרווח  בככ
, פער זה מדגיש את החי�רונ מנ העבר השני. ישראל, חרפ העובדה שרק יהודה שבימ

כ לגאולה השלמה עוד במימוש נבואת ירמיהו, שכנ ממלכת ישראל לא שבה והדר
  ארוכה.

מקבלת משנה חיזוק מבדיקת פרטי  הקבלה כוללת זו בינ ירמיהו ל"א לעליית עזרא
  ההקבלות.

   החנייה בנהר אהוא והביטוי 'דרכ ישרה'

בה ה' יוליכ את עמו לציונ מופיעה בדברי שהדרכ הישרה רצופת מקורות המימ 
   :ירמיהו

ִמַּיְרְּכֵתי ָאֶרצ... ִּבְבִכי ָיֹבאּו ּוְבַתַחנּוִנימ אֹוִביֵלמ  ְוִקַּבְצִּתימ ִהְנִני ֵמִביא אֹוָתמ ֵמֶאֶרצ ָצפֹונ
... ִשְמעּו ְדַבר ה' ּגֹוִימ ְוַהִּגידּו ָבִאִּיימ ִמֶּמְרָחק אֹוִליֵכמ ֶאל ַנַחֵלי ַמִימ ְּבֶדֶרְכ ָיָשר ֹלא ִיָּכְשלּו ָּבּה

  .ט)-(ירמיהו ל"א, ז  ֶעְדרֹוּוְשָמרֹו ְּכרֶֹעה  ְיַקְּבֶצּנּוְוִאְמרּו ְמָזֵרה ִיְשָרֵאל 

עשרות שנימ אחר ככ נא5פה עליית עזרא על גדות נהר אהוא, ובמעמד זה התפלל 
  " ליעדמ:ֶּדֶרְכ ְיָשָרהעזרא כי ה' יובילמ ב"

מ צֹומ ַעל ַהָּנָהר ַוַּנַחֶנה ָשמ ָיִמימ ְשֹלָשה... ָוֶאְקָרא ָש  ַהָּנָהר ַהָּבא ֶאל ַאַהָואֶאל  ָוֶאְקְּבֵצמ
    ָלנּו ּוְלַטֵּפנּו ּוְלָכל ְרכּוֵשנּו ֶּדֶרְכ ְיָשָרהַאַהָוא ְלִהְתַעּנֹות ִלְפֵני ֶאֹלֵהינּו ְלַבֵּקש ִמֶּמּנּו 

  .כא), (עזרא ח', טו  

בה שהדרכ הישרה את ירמיהו העו�ק בשיבת ישראל לארצו מזכיר את נחלי המימ ו
שמשומ ככ עוצר עזרא על גדות נהר ומשתמש בביטויי יובלו העולימ בדרכמ, וייתכנ 

את החלטתו הנועזת של גמ יכולה לה�ביר  ירמיהו בתפילתו לבטחת המ�ע. הקבלה זו

 
צ' טלשיר, לוגיה מכוונת. ראו: מתחזקת הטענה כי מדובר באנ ,ככל שהטק�ט המדובר קצר יותר  .14

 שנתונ למקרא ולחקר המזרח הקדומ, 'על זיקה בינ �יפורימ בהי�טוריוגרפיה המקראית הקדומה'
בנה 'ממ' שטרנברג, בהערכת אנלוגיות. ראו:  עשוי ל�ייעכמותי הקריטריונ ה .72עמ' , 1982ו, - ה

  .109עמ' , 1977 ,25 ה�פרות, 'החזרה ב�יפור המקראי: א�טרטגיות של עודפות אינפורמאציונית
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: "ִּכי בְֹשִּתי ִלְשאֹול ִמנ לארצ ואת נימוקו בדרכ ליווי צבאיעזרא שלא לבקש ממלכ פר� 
ַיד ֶאלֵֹהינּו ַעל ָּכל  ָּדֶרְכ ִּכי ָאַמְרנּו ַלֶּמֶלְכ ֵלאמֹרּוָפָרִשימ ְלָעְזֵרנּו ֵמאֹוֵיב ַּב  ַהֶּמֶלְכ ַחִיל

שבאה לבטא  ,ייתכנ כי עליית עזרא .)(שמ, כב ָּכל עְֹזָביו" ְוֻעּזֹו ְוַאּפֹו ַעל ְמַבְקָשיו ְלטֹוָבה
ּוְשָמרֹו " –את קיומ הנבואה, נתמכת במכוונ בהבטחת ה' כי ישמרמ בשובמ לארצ 

  15".ֶעְדרֹוְּכרֶֹעה 
עד כאנ עמדתי על נקודות הדמיונ בינ שני הקטעימ, אכ נראה כי דווקא העיונ 

ניהמ ולחו�ר מימושה נ שהמעמיק בהקבלות עשוי לעורר את הקורא לשימ לב לפער בי
של נבואת ירמיהו. ירמיהו ניבא כי נחלי מימ ילוו את הגולימ במ�עמ או  המלא

ירמיהו ל"א, ח), אכ בפועל עליית  –" ַמִימאֹוִליֵכמ ֶאל ַנַחֵלי (" לארצ ישראלבהגיעמ 
ואינ זכר לנהרות שליוו אותה  ,עזרא נא�פה רק בתחילת מ�עה על גדות נהר בבבל

 16לארצ. עזרא א�פ את הקבוצה על גדות שלוחה של הפרת הלאורכ הדרכ או בהגיע
בפתיחת מ�עמ כ�ימנ לקיומ נבואת ירמיהו, אכ מעמד זה אינו תואמ את הבטחת ה' 

  הו. בירמי
מהשימוש בביטוי 'דרכ ישרה'. עזרא אינו נ�מכ רק על הבטחת  עולהפער שני 

ירמיהו כי ה' ישמרמ בדרכ ויוליכמ ב'דרכ ישר', אלא נצרכ לקרוא צומ ולהתפלל ל'דרכ 
(עזרא ח',  �בור שהמ זקוקימ לליווי צבאי ישרה' ובטוחה (עזרא ח', כא). עזרא אפ היה

  האלוהיות. כח ההבטחותכב), אלא שהתבייש לבקש זאת לנו
מהמ ניצלה עליית עזרא שגמ בתיאור המ�כמ את המ�ע ניתנ להבחינ בקשיימ 

 .(עזרא ח', לא) "ַוַּיִּציֵלנּו ִמַּכפ אֹוֵיב ְואֹוֵרב ַעל ַהָּדֶרכְ ְוַיד ֶאלֵֹהינּו ָהְיָתה ָעֵלינּו בדרכה: "
מ�עמ,  הפחד והקושי האופפימ את עליית עזרא בתחילת יממבינ הפ�וקימ מתגל

בינ מימושה וודווקא ההקבלה לנבואת ירמיהו גורמת לחידוד הפער בינ הבטחת ה' 
  בפועל. 

כשבנבואת ירמיהו  ,על כל אלה ניתנ להו�יפ את החילופ שנעשה בפועל ק.ב.צ.
 ְוִקַּבְצִּתימ"ִהְנִני ֵמִביא אֹוָתמ ֵמֶאֶרצ ָצפֹונ את העמ מארצ צפונ:  יקבצ ה'מובטח כי 

על עזרא עצמו:  .ק.ב.צ פועלנחמיה מו�ב ה- ", ולעומת זאת בעזראָאֶרצִמַּיְרְּכֵתי 
". אמ בירמיהו ה' הוא שעתיד לקבצ את העמ בבבל ַהָּנָהר ַהָּבא ֶאל ַאַהָואֶאל  ָוֶאְקְּבֵצמ"

   לקראת העלייה לארצ, הרי שבימי שיבת ציונ עזרא עצמו מקבצ את הגולימ.
 

בעזרא. המופיע ' השוני מ�וימ בהקבלה זו הוא בביטוי 'דרכ ישר' המופיע בירמיהו לעומת 'דרכ ישר  .15
ז בתהילימ: "קשור בהופעה נו�פת ויחידה של ביטוי זה במזמור ק ה"אייתכנ כי ייתורה של האות 

ב�פר עזרא מהווה  ה"אייתכנ שתו�פת האות ). ז" (פ�' ָלֶלֶכת ֶאל ִעיר מֹוָשב ְּבֶדֶרְכ ְיָשָרהַוַּיְדִריֵכמ "
 ז"ק במזמור עיונ, ונ'פרג' יראו: אנלוגיה גמ למזמור ק"ז המתוארכ גמ הוא כבתר גלותי. 

 בר אוניבר�יטת, ה לשמ קבלת התואר מו�מכעבוד הקדומ, המזרח ומנ המקרא מנ ובמקבילות
   .18- 11 , עמ'ח"תש� גנ רמת, אילנ

זיהויו הגאוגרפי של נהר זה לוט בערפל. ככל הנראה מדובר בשלוחה מלאכותית של הפרת ליד   .16
  . 116), עמ' 5העיר בבל. ראו: וויליאמ�ונ (לעיל, הערה 
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  וידוי השבימ לציונ

וידויי ונוגע לדמיונ נו�פ שמחזק את הזיקה המכוונת בינ עליית עזרא לירמיהו ל"א 
שימוש בביטוי היחידאי 'בושתי (וגמ) ונכלמתי'. ביטוי זה משמש להשבימ לציונ ו

, א"ל מיהויר(" ִּכי ָנָשאִתי ֶחְרַּפת ְנעּוָרי ּבְֹשִּתי ְוַגמ ִנְכַלְמִּתיפעמיימ בנבואות ירמיהו: "
 ָאְכָלה ּבֶֹשתְוַה ... ַאבֹוֵתיֶכמ ֶאת ִהְנַחְלִּתי ַאֶשר ָהָאֶרצ ַעל ָצפֹונ ֵמֶאֶרצ ַיְחָּדו ְוָיבֹאּו..."; )יח

נּו ְּבָבְשֵּתנּו ִנְשְּכָבה ...ַאבֹוֵתינּו ְיִגיַע  ֶאת ֵּ מששמע עזרא  ).כה-', יחג שמ( ..."נּותֵ ְּכִלּמָ  ּוְתַכ
תוכ שהוא משתמש באותו קרע בגדיו התיישב שוממ ונכריות, לקחו נשימ העמ כי 

   17', ו).ט (עזרא ".ְלָהִרימ ֶאלַֹהי ָּפַני ֵאֶליָכ.. ּבְֹשִּתי ְוִנְכַלְמִּתיֶאלַֹהי ...": ביטוי נדיר
הקבלה זו מחדדת את ההבדל הגדול בינ התיאור הנבואי של הגאולה בפי ירמיהו 

נבואת ירמיהו מתארת את אפרימ  .עזראבינ תיאורה הממשי של הגאולה ב�פר ו
ָשמֹוַע בעודו בגלות מתיי�ר ומתוודה על חטאי העבר שהביאו לחורבנ ולגלות: "

ְרַּתִני ָוִאָּוֵ�ר ְּכֵעֶגל לֹא ֻלָּמד ַהִשיֵבִני ְוָאשּוָבה ִּכי ַאָּתה  ַּ . ֶאלָֹהי ה'ָשַמְעִּתי ֶאְפַרִימ ִמְתנֹוֵדד ִי
ת ִּכי ַאַחֵרי שּוִבי ִנַחְמִּתי ְוַאַחֵרי ִהָּוְדִעי ָ�ַפְקִּתי ַעל ָיֵרְכ ּבְֹשִּתי ְוַגמ ִנְכַלְמִּתי ִּכי ָנָשאִתי ֶחְרַּפ 

  יח).- (ירמיהו ל"א, יז "ְנעּוָרי
כשאפרימ  ,וידוי אפרימ מתואר כחשבונ נפש על חטאי העבר ('חרפת נעוריו')

אדמ יחיד  על ידילעומת זאת, וידוי עזרא נאמר משול לעמ רב ולא לאדמ יחיד. 
בתגובה לחטאי העמ העכשוויימ של דור שיבת ציונ. אמ האידאל הנבואי דיבר על 

אדמ יחיד  על ידינעשה בפועל וידוי של המונ העמ על חטאימ שנעשו בעבר, הווידוי 
מתוודה על עוונות של אחרימ ועל חטאימ חדשימ שנעשימ בהווה (נשיאת נשימ ה
הווידוי את כריות). נקודת שוני נו�פת קשורה לעובדה שעזרא מתחיל את התפילה ונ

אליו קהל רב. נראה כי לולא עזרא העמ כלל לא היה מכיר  פורק בהמשכ נא� ,לבדו
  בחטאיו. 

גמ תוכנ וידויו של עזרא, שמצרפ לעוונ נשיאת הנשימ העכשווי את חטאי 
בלבד זו נחמיה. לא -בינ ירמיהו לעזרא, מחריפ את הפער יד)-(עזרא ט', א אבותיהמ

חטאימ חדשימ. עזרא עליהמ שהעמ לא התוודה על חטאי נעוריו, אלא שהוא מו�יפ 
ועל כנ הוא בוש ונכלמ  ,לבדו צריכ להתוודות גמ על חטאי העבר וגמ על חטאי ההווה

לפנות לאלוהיו. נראה כי הכתוב שרומז למימושו של וידוי העמ בעת הגאולה, רומז בד 
  בבד על הפער בינ המצופה מהעמ לבינ התנהגותו במציאות.

 
, מופיע במקומות נו�פימ בשני ה�פרימ הווידוי חשוב לציינ כי נושא ,מעבר להקבלה מקומית זו  .17

וידוי ושל הקורא לנושא ה בא להפנות את תשומת לבו' בושתי ונכלמתי' וייתכנ כי הביטוי המשותפ
אינ  ל).-כו ', א,ט מיהנח יא;-, י'י; ', יבה ראעז( פעמימ רבות נחמיה-עזראהנזכר ב ,וההכרה בחטא

הביטוי המשותפ ש, אכ ייתכנ נחמיה- עזראהקבלה לשונית בינ נבואות ירמיהו לשאר הווידויימ ב
  -עזראבא קורא לקשור את כלל הווידויימ "'בושתי ונכלמתי' המופיע בעליית עזרא ובירמיהו ל

 לנבואת ירמיהו. נחמיה 
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עד כאנ ע�קתי בביטויימ ייחודיימ שמצביעימ על ארמז מכוונ. הביטויימ הנו�פימ 
הכללתמ  מ משומ שכיחותמ במקרא.אינמ עומדימ כהקבלות בפני עצמשאציג להלנ 

כלל ש עובדההמבו��ות שהוצגו לעיל ובהקבלות במערכת ההקבלות נתלית ב
  ופיעימ בשני קטעי טק�ט מצומצמימ.הביטויימ הזהימ מ

  טוב ה'

מעניינ  ,נוקט עזרא תוואש ,', כב)ח (עזרא "ְלטֹוָבההביטוי "ַיד ֶאלֵֹהינּו ַעל ָּכל ְמַבְקָשיו 
 טּוִביְוַעִּמי ֶאת  ה'... טּובְוָנַהרּו ֶאל יג): "...-לירמיהו ל"א (יא לא רק בגלל הקבלתו

...", אלא גמ משומ שירמיהו משתמש בביטוי 'לטובה' כדי לתאר את יח�ו של ה' ִיְשָּבעּו
ִּכיר ֶאת ָּגלּות ְיהּוָדה ַאֶשר ִשַּלְחִּתי ִמנ ַהָּמקֹומ ַהֶּזה ֶאֶרצ לגלות ולשיבה ממנה: "...ַא

ּזֹאת ּוְבִניִתימ ְולֹא ַוַהִשבִֹתימ ַעל ָהָאֶרצ ַה  ְלטֹוָבה. ְוַשְמִּתי ֵעיִני ַעֵליֶהמ ְלטֹוָבהַּכְשִּדימ 
הקבלה זו מחזקת את מפעל העלייה  .ו)-(ירמיהו כ"ד, ה "ֶאֶהרֹ� ּוְנַטְעִּתימ ְולֹא ֶאּתֹוש

  והבטיח לה טובות. דיבר עליה ה' ששל עזרא ומאשרת 
בינ מימושה בעליית עזרא. ירמיהו וגמ כאנ ניתנ לחוש בפער בינ נבואת ירמיהו 

") ומתאר נהירה ִיְשָּבעּוטּוִבי ְוַעִּמי ֶאת רוב טוב ("ניבא שבעת הגאולה העמ ישבע מ
. לעומתו, עזרא שמתכוונ לעלות לארצ מקבצ אליו כמה "'ה טּובֶאל המונית לציונ "

מ ברגע האחרונ ליציאה כי אפ אחד מבני לוי לא הגיע, חושש ימאות אנשימ, או�פ לווי
ַיד כי " ,בוש לבקש ליווי צבאימפני 'אויב ואורב' בדרכ, ובעמדו כפופ למלכ פר� הוא 

בו שב נשאר, אכ המעמד "". השימוש המילולי בשורש טוֶאלֵֹהינּו ַעל ָּכל ְמַבְקָשיו ְלטֹוָבה
קיבוצ של  –הוא נאמר אינו תואמ את הבטחת ה' המקורית. במקומ נהירה המונית 

רכ בקשה של �יוע צבאי לשמירה בד-אי –כמה מאות אנשימ. במקומ שובע של 'טובה' 
  שנובע מבושה. 

  שארית

ישראל: "...הֹוַשע ה'  שאריתירמיהו ניבא כי בעת הגאולה יתפלל העמ כי ה' יושיע את 
כאנ על העמ  ת'שארית' מו�ב המילה. הו ל"א, ו)(ירמי ִיְשָרֵאל" ְשֵאִריתֶאת ַעְּמָכ ֵאת 

בווידוי על חטאי שבי ציונ  הא מופיעיואילו בעזרא ה ,שנותר אחרי החורבנ והגלות
ֶֹתיָכ ּוְלִהְתַחֵּתנ ְּבַעֵּמי ַהּתֵֹעבֹות ָהֵאֶּלה ַהלֹוא  שנשאו נשימ נכריות: "ַהָנשּוב ְלָהֵפר ִמְצו

  .רא ט', יד)(עז ּוְפֵליָטה" ְשֵאִריתֶתֶאַנפ ָּבנּו ַעד ַּכֵּלה ְלֵאינ 
ברי עזרא. הנבואה ניתנ להבחינ בשוני המהותי בינ נבואת ירמיהו המקורית לבינ ד

המקורית היא נבואת נחמה הקוראת לשארית ישראל שנותרו אחרי הגלות לבוא 
 ,על ככ ותברינה ובצהלה לפני ה' ולבקש תשועה. נראה כי הרינה והצהלה מצביע

נובעת מתוכ מצוקה אלא מתוכ שמחה ורצונ לקרבה לאל.  ינהשבקשת הישועה א
ושש שה' יעניש אותמ ויכלה אותמ לעומת זאת, עזרא שמתוודה על חטאי העמ ח

טה. אמ המילה 'שארית' מופיעה בירמיהו שארית ופלֵ ממנו תישאר  לאבזעמו עד ש
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נאמרת בפי עזרא כמצב  זוממנו תהיה תשועה, הרי שמילה של"א כמצב התחלתי 
   ממנו עלול לבוא כיליונ.שהתחלתי 

  אויב 

י בניה עתידימ לשוב 'אויב' בתארו את ה' מנחמ את רחל כ מילהבירמיהו משתמש 
 'הָשָכר ִלְפֻעָּלֵתְכ ְנֻאמ ִמְנִעי קֹוֵלְכ ִמֶּבִכי ְוֵעיַנִיְכ ִמִּדְמָעה ִּכי ֵיש "... לארצ ישראל:מהגלות 

בה נמצא עמ ישראל שארצ האויב היא הגלות  (ירמיהו ל"א, טו). "אֹוֵיבְוָשבּו ֵמֶאֶרצ 
עתיד לשוב לארצו. עזרא משתמש גמ הוא במילה 'אויב' בהקשר למ�ע הוא ממנה שו

 אֹוֵיבִּכי בְֹשִּתי ִלְשאֹול ִמנ ַהֶּמֶלְכ ַחִיל ּוָפָרִשימ ְלָעְזֵרנּו ֵמ " לארצ ישראל:השיבה מהגלות 
 ְוַיד ֶאלֵֹהינּו ָהְיָתה ָעֵלינּו...", וכנ בתיאור המ�כמ את המ�ע: (עזרא ח', כב) ..."ַּבָּדֶרכְ 

  .(שמ, לא) "ְואֹוֵרב ַעל ַהָּדֶרכְ  אֹוֵיבַוַּיִּציֵלנּו ִמַּכפ 
התגשמות הנבואות על -השוני בינ הנבואה למימושה מקבל משמעות לנוכח אי

השיבה הפלאית לארצ. ירמיהו מתאר תהליכ פלאי ופשוט למימוש, ולעומתו עזרא 
  נתקל בקשיימ ובאויבימ בדרכו לארצ (ולאחר מכנ גמ בארצ עצמה). 

  ההקבלה בינ ירמיהו ל"א לעליית עזרא �יכומ

בינ תיאור עליית ושלל האלוזיות בינ נבואת הנחמה על השיבה לארצ בירמיהו ל"א 
נחמיה להקביל בינ שני המקומות. נראה כי מחבר -עזרא מעיד על כוונת מחבר עזרא

 המ�ר כי לשמ השרשתאת ירמיהו ל"א כמודל לתיאור עליית עזרא  הציבנחמיה -עזרא
עלייה זו מבטאת (או מנ�ה לבטא) את התגשמות נבואות הנחמה על השיבה 

  המחודשת לציונ. 
ברמ, דווקא מההשוואה בינ שני הקטעימ ניכר הפער בינ ההבטחה למימושה. אמ 
בנבואת ירמיהו הובטח כי ה' יקבצ את שארית ישראל ויוביל אותה לציונ דרכ נחלי 

עולות אלה; וידוי העמ על חטאי העבר מימ, הרי שבפועל עזרא הוא זה שמבצע פ
) מובא רק בפי עזרא, ומתייח� לחטאימ עכשוויימ; מילימ שבנבואה 'בושתי ונכלמתי'(

בפי עזרא בעת צרה ומצוקה; הבטחות  נאמרות ,הו�בו על גאולה מתוכ שמחה ורינה
אופיו המרוממ נאמרות ב�פר עזרא כתפילה המלווה בפחד. על ה' על בטחת המ�ע ו

הדואליות, הרומזת מצד אחד על התגשמות נבואת הנחמה ומצד שני על הפער בינ 
  ההבטחה למימושה, מלווה את ההקבלה הרחבה הזו בכל חלקיה. 

  וקרבנות התודה (ירמיהו ל"ג, י) "ִּכי ְלעֹוָלמ ַחְ�ּדֹו"קול ההודיה 
  הפינה במקדש (עזרא ג') וחנוכת החומה (נחמיה י"ב)מול טק� הנחת אבנ 

דימ להיות מוקרבימ קרבנות עתי 'החרבה מאינ אדמ ובהמה'עיר בכי ניָּבא ירמיהו 
"ּכֹה ָאַמר ה' עֹוד ִיָּשַמע  :תודה ולהישמע קולות הודיה על השיבה המחודשת לציונ

ה' ִּכי  ִּכי טֹובהֹודּו ֶאת ה' ְצָבאֹות ְמִרימ קֹול אֹ ַאֶשר ַאֶּתמ אְֹמִרימ ָחֵרב... ַּבָּמקֹומ ַהֶּזה
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 "'ֶאת ְשבּות ָהָאֶרצ ְּכָבִראשָֹנה ָאַמר ה י ָאִשיבּכִ ְמִבִאימ ּתֹוָדה ֵּבית ה'  ְלעֹוָלמ ַחְ�ּדֹו
  .), יג"ל(ירמיהו 

  בדברי ירמיהו נזכרימ שני עניינימ שיתממשו כשישובו בני ישראל מהגלות:

 ".ְלעֹוָלמ ַחְ$ּדֹוהֹודּו ֶאת ה' ְצָבאֹות ִּכי טֹוב ה' ִּכי " :שיאמר קול הודיה ישמעי  .1
  לבית ה'. קרבנות תודה יובאו  .2

ודה לה' בלשונ קרובה הקוממ את הרי$ות המקדש, הוא אכנ, כששב העמ מהגלות ו
דּו ַהּבִֹנימ ֶאת ֵהיַכל "יהו בנבואתו: להפליא לזו ש'ציטט' ירמ ְּ ּוְבהֹודֹת ַוַּיַענּו ְּבַהֵּלל  ה'...ְוִי

   18.יא)-(עזרא ג', י "ַעל ִיְשָרֵאל ַחְ�ּדֹוִּכי טֹוב ִּכי ְלעֹוָלמ  ה'
תיאור של קרבנות התודה, אלא גמ לנוכח ההקבלה לנבואת ירמיהו, מתבקש כאנ 

תיאור קרבנות התודה נדחה עד ל$יומ תהליכ  .נזכרימ במעמד זהשקרבנות אינמ 
י$וד ימעמד המעוצב בהקבלה ברורה למעמד  –ה של החומה בימי נחמיה יהבני

   19.המקדש
ההקבלות מעוררות את הקורא לשימ לב כי נבואת ירמיהו, שחלקה הראשונ 

וה מתממש ביי$וד ההיכל וחלקה השני בחנוכת החומה, מתגשמת כתהליכ ארוכ, המלּו
בה הזכיר ירמיהו את קול ש$קה באותה הִפ  20על פני דורות רבימ. $במאמצימ ופרו

להיבנות ולשכונ לבטח,  ההודיה וקרבנות התודה, מובטח גמ כי העיר החרבה עתידה
טז). נראה כי טק$ יי$וד -ואפ להתמלא בשפע כלכלי ובקולות שמחה (ירמיהו ל"ג, י

בית ה' נערכ בתנאימ פחותימ בהרבה ואפ הפוכימ להבטחה הנבואית. הקול האומר 
בטק$ יי$וד הבית נערכ בעיר שנותרה לא מיושבת, על  "ִּכי טֹוב ה' ִּכי ְלעֹוָלמ ַחְ$ּדֹו"

  המקדש הראשונ, בעוד קולות בכי זקני העמ מלווימ את הטק$ (עזרא ג',  חורבות
  יג), וירושלימ שהייתה צריכה לשכונ בביטחונ מדיני וברווחה כלכלית, נבנתה 

עומדימ  זכרימנראה כי כל התיאורימ הנ 21תוכ איומימ ביטחוניימ וקשיימ כלכליימ.
  מיהו.רווחה המתוארימ בנבואת ירלב$תירה מובהקת לביטחונ ו

 
ימ קלימ) מופיע שוב רק בדברי הימימ הביטוי 'הודו את ה' צבאות כי טוב כי לעולמ ח$דו' (בשינוי  .18

ה; ק"ו, - דק', ובחמישה מזמורי תהילימ נו$פימ (ט"ז, לד, מא; דה"ב ה', יג; ז', ג, ו; כ', כא), "א (דה
  . )קי"ח, א, כט; קל"וק"ז, א;  א;

נחמיה י"ב, כז; עזרא  –נחמיה י"ב, כז; עזרא ג', י  –נחמיה י"ב, מג; עזרא ג', א  –ראו: עזרא ג', יג   .19
  .118, עמ' )7 הערה ,(לעילנחמיה י"ב, לו. על השוואה זו עמדה ביתר פירוט אשכנזי  –ג', י 

ת על $המתפר ,ד ימי נחמיהה מימי זרובבל ועירשימת שושלות הכהונה והלוויניתנ לראות זאת מ  .20
  כה).-, אב"י גבי שישה דורות ונזכרת ב$מוכ לחגיגות חנוכת החומה (נחמיה

גרות שטנה יוה באמעמי הארצות (עזרא ג', ג); בניינ ההיכל לּוהמזבח הוקמ למרות הפחד   .21
איומימ והתגוננות מתמדת (נחמיה כדי ו'); בניינ החומה נעשה תוכ -ובהפרעות אלימות (עזרא ד'

ד', יז; נחמיה ו'); שבי ציונ הוצרכו למכור את שדותיהמ וילדיהמ מפני הקושי הכלכלי  - ג', לג 
 (נחמיה ה') ועוד.
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לעומת זאת, בטק� חנוכת החומה ניכר תיקונ הקשיימ שבפניהמ עמדו שבי ציונ: 
ועל כנ המצב הביטחוני השתפר; היישוב בירושלימ התרחב  ,בניינ החומה הושלמ

ב); האמביוולנטיות שליוותה את יי�וד ההיכל הוחלפה בקול תרועת -(נחמיה י"א, א
  , מג).ב"י שמחה (עזרא ג', יג; נחמיה

" ַעל ִיְשָרֵאל ִּכי טֹוב ִּכי ְלעֹוָלמ ַחְ�ּדֹונחמיה השתמש בביטוי "-מחבר עזרא ל�יכומ:
לקשור את המאורעות לנבואת הנחמה  כדיובתיאור קרבנות התודה בחנוכת החומה 

ִּכי  ה' ִּכי ְלעֹוָלמ ַחְ�ּדֹו ְמִבִאימ ּתֹוָדה ֵּבית ה' הֹודּו ֶאת ה' ְצָבאֹות ִּכי טֹוב" ,של ירמיהו
. מימוש הנבואה לא נעשה תוכ יומ אחד, "'ָהָאֶרצ ְּכָבִראשָֹנה ָאַמר ה ֶאת ְשבּות ָאִשיב

על פני עשרות שנימ ופרקימ רבימ (מעזרא ג' ועד נחמיה י"ב). חלקה  �אלא נפר
הראשונ של הנבואה התגשמ תחת איומימ ביטחוניימ וקשיימ כלכליימ, ורק אחרי 

ציונ על הקמת בית ה', דור אחרי דור, תוכ קשיימ  בהנ עמלו שבישעשרות שנימ 
  התגשמ גמ חלקה השני של הנבואה. ,ומאמצ רב

  לט; נחמיה ג')-בניינ העיר ממגדל חננאל שער הפינה (ירמיהו ל"א, לז

נבואת ירמיהו על בניינה המחודש של ירושלימ עומדת בהקבלה לתיאור שיקומ 
חרבה עתידה להיבנות מחדש: "ִהֵּנה ירמיהו ניבא כי העיר ה 22החומה בימי נחמיה.

(ירמיהו ל"א,  "ִמִּמְגַּדל ַחַנְנֵאל ַשַער ַהִּפָּנהה' ְנֻאמ ה' ְוִנְבְנָתה ָהִעיר לַ  ]קרי ָיִמימ [ָּבִאימ
 בהתאמ, בתיאור בניינ החומה בימי נחמיה הכתוב מציינ את מגדל חננאל 23.)לז

  בפתיחת תיאור הבנייה: "...ַוִּיְבנּו ֶאת ַשַער ַהּצֹאנ... ְוַעד ִמְגַּדל ַהֵּמָאה ִקְּדשּוהּו ַעד 
 עשרימ ותשעה. כאנ הכתוב ממשיכ לתאר לאורכ (נחמיה ג', א) "ִמְגַּדל ַחַנְנֵאל

  ַעִלַּית פ1וקימ את בניינ שאר החומה, כשבפ1וק האחרונ נזכרת 'הפינה': "ּוֵבינ 
נראה כי 1דר תיאור בניינ  24., לב)שמ( ְלַשַער ַהּצֹאנ ֶהֶחִזיקּו ַהּצְֹרִפימ ְוָהרְֹכִלימ" הַהִּפּנָ 

  נבואת ירמיהו כביטוי להתגשמות נבואות הנחמה.  מתב11 עלהחומה 
  -אולמ יש פער משמעותי בינ נבואת ירמיהו לבינ המציאות המתוארת בעזרא

כשהוא עובר דווקא בתוכ  ,העיר תוחמ אתשמידה המשכ הנבואה מתאר קו נחמיה. 
), כדי ל�מל את השקט "ַנַחל ִקְדרֹונ", "ָהֵעֶמק ַהְּפָגִרימ"איות שמקיפימ אותה (יהג

ְוָכל ָהֵעֶמק  ...] ַהִּמָּדהקרי ְוָיָצא עֹוד קוה [ָקו: "ירושלימ עתידה לזכותלו שהביטחוני 
 

 G.L. Keown et al., Jeremiah 26-52 (World Biblical Commentary), Dallas: ראוה זו על הקבל  .22

1995, p. 137.   
 תורה, גינצבורג ד": כוהמילה 'עד': "ממגדל חננאל עד שער הפינה". רא נו�פתבחלק מכתבי היד   .23

 מנ והגהות חלופימ עמ ראשונימ דפו�ימ פי ועל המ�רה פי על היטב דויקמ: וכתובימ נביאימ
  .159, עמ' 1926 לונדונ ,ישנימ ותרגומימ עתיקימ יד כתבי

שכנ  ,נראה ש'עליית הפינה' הנזכרת בנחמיה ו'שער הפינה' הנזכר בירמיהו מציינימ אותו המקומ  .24
גמ אמ 'שער הפינה' שני המקומות בעלי השמ הדומה מצויימ על תוואי החומה הצפונית של העיר. 

  .מאפשר את ההקבלה בשממו'עליית הפינה' אינמ אותו המקומ, הדמיונ 
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] ַעד ַנַחל ִקְדרֹונ ַעד ִּפַּנת ַשַער ַהּּוִ�ימ קרי ַהְּפָגִרימ ְוַהֶּדֶשנ ְוָכל השרמות [ַהְּשֵדמֹות
. העיר שלא לט)-(ירמיהו ל"א, לח "לֹא ִיָּנֵתש ְולֹא ֵיָהֵר� עֹוד ְלעֹוָלמ קֶֹדש ַלה'ִמְזָרָחה 

משומ שלא תחשוש  ,איותיולותיה לגהר� לעולמ' תוכל להרחיב את גבינטש ולא תי'ת
נחמיה מתחילת ה�פר -לעומת זאת, איומ ביטחוני חריפ מלווה את עזרא 25מאויבימ.

נראה כי עקב הצורכ הביטחוני בחומה מבוצרת לא יכלו שבי  26ועד �יומ בניינ החומה.
איות בתוכ יתוואי החומה המדויק שתיאר ירמיהו, ולכנ לא נכללו הג אתציונ לחקות 

  העיר. מרחב 
פער נו�פ בהקבלה זו מתבטא בעובדה שירמיהו דיבר רק על בניינ של חלק מ�וימ 

), ולעומתו אליהבחומה הצפונית של העיר (שככל הנראה הוחרב בפריצה הבבלית 
חומה בשל פרעות נו�פות שהתרחשו אחרי הנחמיה לשקמ את כל תוואי הוצרכ 

   27).החורבנ (ייתכנ שמדובר בפרעות הנזכרות בנחמיה א'

  ויקשו את ערפמ ולא שמעו

ֵאַלי  ְולֹוא ָשְמעּוהשמיעה בקול ה': "- הוכיח את העמ על 'קשיות עורפמ' ועל איירמיהו 
ְולֹא ִהּטּו ֶאת ְולֹא ָשְמעּו " (ז', כו); "ֵהֵרעּו ֵמַאבֹוָתמ ַוַּיְקשּו ֶאת ָעְרָּפמְולֹא ִהּטּו ֶאת ָאְזָנמ 

ת ָעְרָּפמ ִּכי ִהְקשּו אֶ ..." (י"ז, כג); "]קרי ְלִבְלִּתי שומע [ְשמֹועַ  ַוַּיְקשּו ֶאת ָעְרָּפמָאְזָנמ 
  " (י"ט, טו). ְלִבְלִּתי ְשמֹועַ 

שלוש מהנ ב5פר נחמיה:  ,צירופ זה נזכר רק עוד ארבע פעמימ במקרא כולו
ְוֹלא ָזְכרּו ִנְפְלֹאֶתיָכ ַאֶשר ָעִשיָת ִעָּמֶהמ  ַוְיָמַאנּו ִלְשמֹעַ ... ַוַּיְקשּו ֶאת ָעְרָּפמ ְוֹלא ָשְמעּו"...

  28, כט).שמ" (ְוָעְרָּפמ ִהְקשּו ְוֹלא ָשֵמעּויז); "-..." (נחמיה ט', טזַוַּיְקשּו ֶאת ָעְרָּפמ
ההקבלה לנבואת ירמיהו יוצרת מעינ תיקונ לחטאי דור החורבנ. דור החורבנ לא 

תו בנבואת שקר ואפ כלא והעניש אותו השכיל לשמוע לתוכחות ירמיהו, האשימ או
, ומתוודה "ִלְכלֹות ְּדַבר ה' ִמִּפי ִיְרְמָיה"עומד הדור החדש ששב לציונ  ועל דבריו. לעומת

 
 .137- 136עמ'  ,)22ואחרימ (לעיל, הערה  קונראו:   .25
 ועוד.יב -יה, - ', גדמיה נחעזרא ד', ד, כג;  :נועיי  .26
אשל מציע שהיו ני�יונות לבנות את חומת העיר לפני בוא נחמיה לירושלימ, וכנגדמ התערבו ח'   .27

ירושלימ בימי שלטונ פר�, מתאר העיר והרקע 'ח' אשל,  . ראו:הפר�י ופגעו בחומהנציגי השלטונ 
, ירושלימ תש"�, תקופת המקרא, �פר ירושלימע' מזר (עורכימ), ו, בתוכ: ש' אחיטוב 'ההי�טורי

 .332עמ' 
פעמימ לבד מהופעותיו ב�פר  המופיע במקרא עוד ארבע עשרה ,א ביטוי שכיחיקשיות העורפ ה  .28

שנלווה אליו בכל הופעותיו. הופעה  .'ע.מ.ירמיהו. המיוחד בהופעותיו בירמיהו הוא הביטוי 'לא ש
יד). בשל - נו�פת של צירופ זה היא בתיאור חטאי ממלכת ישראל שהובילו להגלייתה (מל"ב י"ז, ז

הודה והנ את ממלכת ישראל על בהנ הנביא הוכיח הנ את ממלכת ישהדמיונ בינ שתי ה�יטואציות, 
  שהביאו לחורבנ ולגלות, ייתכנ לטעונ כי השימוש בצירופ הלשוני הזהה הוא מכוונ. נחטאיה
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תוכ שימוש בביטויימ הלקוחימ מתוכחותיו.  29על חטאי דור ירמיהו שהביאו לחורבנ
והמ מכירימ בו  ,ששבי ציונ הפנימו את תוכחות ירמיהו ,שימוש זה מדגיש את העובדה

  כנביא אמת. 

  יא)- עזרא א', ז - השבת כלי המקדש לירושלימ (ירמיהו כ"ז, כא 

אירוע זה  במהלכ גלות יהויכינ הוצאו כלי הזהב מהמקדש והובלו לבבל (מל"ב כ"ד, יג).
בדבר חזרת הכלימ לירושלימ בתקופה שבינ גלות יהויכינ פומבי �וער עורר ויכוח 

שכלי הזהב שנלקחו עתידימ לחזור במהרה לירושלימ,  לחורבנ. נביאי השקר טענו
וכנגדמ טענ ירמיהו שלא רק כלי הזהב שנלקחו יישארו בבבל (ירמיהו כ"ז, טז; כ"ח, 

לא רק  אולמכ"ז, א).  שמד), אלא שגמ הכלימ שנותרו במקדש עתידימ לגלות (-ג
כי  הבטיח, חורבנ חזה ירמיהו, אלא גמ תקומה וגאולה, שכנ בחלקה השני של הנבואה

ַהָּמקֹומ  ַוַהִשבִֹתימ ֶאל ְוַהַעִליִתימ"...: בעת הגאולה ישובו הכלימ שנלקחו לירושלימ
ויכוח הציבורי בינ ירמיהו לנביאי השקר על ושה ,. �ביר להניח), כאז"כ שמ( ַהֶּזה"

חזרת הכלימ יצר מודעות וציפייה בקרב גולי בבל לשובמ של הכלימ לירושלימ בעת 
  הגאולה. 

ר עזרא, הפותח בהצהרת כורש, מצרפ אליה קבוצת פ�וקימ המתארימ את �פ
', א כורש והחזרתמ לירושלימ עמ השבימ לציונ (עזרא על ידיהוצאת כלי המקדש 

אזכור הכלימ ב�מוכ להצהרת כורש אינו פרט טכני גרדא אלא �ימנ גאולי  30.)יא-ז
   המפיח תקוות גאוליות במאורע המעיד על התגשמות נבואות הנחמה. ,מובהק

ברמ, מעיונ מעמיק בפ�וקימ ניכר חי�רונ משמעותי בתיאור השבת הכלימ, שכנ 
הכלימ הנזכרימ המ מעטימ ואינמ אלא כלי עזר בעלי חשיבות שולית לעבודות 

יא) ולא כלי -', טאנו�פ על ככ, הכלימ שהוחזרו היו רק כלי כ�פ וזהב (עזרא  31המקדש.

 
ֶתיָכ ּוְבִמְשָּפֶטיָכ ָחְטאּו ָבמ ַאֶשר ֵהִזידּו ְולֹא ָשְמעּו ְלִמְצוOַוָּתַעד ָּבֶהמ ַלַהִשיָבמ ֶאל ּתֹוָרֶתָכ ְוֵהָּמה ו: "רא  .29

ַוִּתְמשְֹכ ַעֵליֶהמ ָשִנימ ַרּבֹות ַוָּתַעד . מ ְוָחָיה ָבֶהמ ַוִּיְּתנּו ָכֵתפ �ֹוֶרֶרת ְוָעְרָּפמ ִהְקשּו ְולֹא ָשֵמעּוַיַעֶשה ָאדָ 
 ).ל- נחמיה ט', כט" (ָּבמ ְּברּוַחָכ ְּבַיד ְנִביֶאיָכ ְולֹא ֶהֶאִזינּו ַוִּתְּתֵנמ ְּבַיד ַעֵּמי ָהַאָרצֹת

, אכ יש לשימ לב נחמיה- עזראלרשימה זו, הנראית כמו תיעוד ממשלתי שהועתק ל�פר, אופיינית   .30
 אישי באופנ הפר�י המלכ את משתפימ כמו אלה לחגיגיות המיוחדת שעוטפת אותה. פ�וקימ

 ִמְתְרָדת ַיד ַעל ַר�ָּפ  ֶמֶלכְ  ּכֹוֶרש ַוּיֹוִציֵאמ'... ה ֵבית ְּכֵלי ֶאת הֹוִציא ּכֹוֶרש ְוַהֶּמֶלכְ : "הכלימ בהוצאת
 אכ, המלכ בפקודת הכלימ את הוציא הגזבר מתרדת כי ,מורה הפ�וק תוכנ). ח- , ז'א( ..."ַהִּגְזָּבר

 .בעצמו הוציאמ כורש המלכ כי משתמע הני�וח מצורת
נזכרימ בפרקי כלי המשכנ  אינמכלימ אלה הכלימ הנזכרימ שמ המ אגרטלימ, מחלפימ וכפורימ.   .31

 –כגונ ב�פר שמות, בפרקי המקדש בימי שלמה או בתיאורי יחזקאל. לכלי המקדש המרכזיימ (
ייתכנ שהמ אינמ נזכרימ משומ  .המנורה, השולחנ, מזבח הזהב) אינ שומ זכר בפ�וקימ אלה

  שקוצצו ואינמ קיימימ בשלמותמ (מל"ב כ"ג, יג).
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שכנ המ הכלימ שנותרו  ,נחושת. כלי הנחושת קיבלו מעמד מיוחד בימי החורבנ
  במקדש אחרי גלות יהויכינ, ועליהמ נ�ב הוויכוח הציבורי בינ ירמיהו לנביאי השקר: 

 ָּבִעיר ַהּנֹוָתִרימ ַהֵּכִלימ ֶיֶתר ְוַעל ְּמכֹנֹותַה  ְוַעל ַהָּימ ְוַעל ָהַעֻּמִדימ ֶאל ְצָבאֹות ה' ָאַמר כֹה ִכי
 ...ְיהֹוָיִקימ ֶבנקרי]  ְיָכְנָיה[ יכוניה ֶאת ַּבְגלֹותֹו ָּבֶבל ֶמֶלכְ  ְנבּוַכְדֶנאַּצר ְלָקָחמ לֹא ַאֶשר. ַהּזֹאת
    ַהֶּזה ַהָּמקֹומ ֶאל ַוַהִשיבִֹתימ ְוַהַעִליִתימה'  ְנֻאמ אָֹתמ ָּפְקִדי יֹומ ַעד ִיְהיּו ְוָשָּמה יּוָבאּו ָּבֶבָלה

  .כב)-(ירמיהו כ"ז, יט  

כלי המקדש חזרו  .אנפינ בזעיר אבל, מתגשמת כלימה חזרת על ירמיהו נבואתאמ כנ, 
עליהמ נ�בה הנבואה במקורה. שולא כלי הנחושת  ,לירושלימ, אכ לא הכלימ המרכזיימ

חזרתמ המצומצמת משאירה את התיאור המרוממ של הצהרת כורש עמ טעמ מורכב 
 –יג) -שמתוארת תחושה זו בטק� יי�וד המקדש (עזרא ג', יב פיה, או כשל גאולה ח�ר

  שמחה שמהולה בבכי.

  וחטאתמ מלפניכ אל תמחה (ירמיהו י"ח, כג; נחמיה ג', לז)

 ַכֵּפרַאל ּתְ ח הלשונ, מבקש הנביא: "ובתפילת ירמיהו נגד אויביו המבקשימ להכותו בכ
. ביטוי יחידאי זה שב ומופיע (ירמיהו י"ח, כג) ..."ְוַחָּטאָתמ ִמְּלָפֶניָכ ַאל ֶּתְמִחי ָֹנמ ַעל ַעו

שביקשו לעצור את בניינ חומת ירושלימ בכוח הלשונ:  ,בתפילת נחמיה כנגד אויביו
  32.נחמיה ג', לז)( ..."ְוַחָּטאָתמ ִמְּלָפֶניָכ ַאל ִּתָּמֶחה ָנמַעו ַֹעל  ַכ�ַאל ּתְ וְ "

מתוכ עמ  אויבימ מול תמודדה ירמיהוש ,שני האזכורימ הוא בעובדה השוני בינ
ניבא. ש החורבנ נבואות נגד מאבקממ כחלק לשונמ בכוח להכותו שני�ו ,ישראל

 נגד ממאבקמ כחלק מאמציו על שלגלגו ,מבחוצ אויבימ מול תמודדה נחמיהלעומתו, 
  .הגאולה נבואות התגשמות

  י"ג, יח)כז; נחמיה - השבת (ירמיהו י"ז, כא

מאבקו הממושכ של נחמיה להפ5קת המ5חר בשבת ושבועת שבי ציונ לשמור את 
השבת נראימ כהמשכ ישיר לתוכחותיו של ירמיהו בדבר המ5חר בשבת (ירמיהו י"ז, 

שנחמיה מזכיר בתוכחתו  ,טענה זו מקבלת משנה תוקפ לנוכח העובדה 33כז).-כא
ה ָעשּו ַאֹבֵתיֶכמ ַוָּיֵבא ֶאֹלֵהינּו כֹ א מפורשות את חילול השבת של דור החורבנ: "ַהלֹו

ְוַאֶּתמ מֹו5ִיִפימ ָחרֹונ ַעל ִיְשָרֵאל ְלַחֵּלל ֶאת ְוַעל ָהִעיר ַהּזֹאת  ָעֵלינּו ֵאת ָּכל ָהָרָעה ַהּזֹאת
  ." (נחמיה י"ג, יח)ַהַּשָּבת
 

 .217), עמ' 5ראו גמ: ווילאמ�ונ (לעיל, הערה   .32
), עמ' 7לאוצ'ר (לעיל, הערה  כב. על הקבלה זו עמדו גמ-, טוג"י', לא; י -  ', אט ראו: נחמיה  .33

עזרא  פירוש דעת מקרא ל�פרכבוד, - מ' זר; 395), עמ' 5; וויליאמ�ונ (לעיל, הערה 189-190
 ,הדימ לחומרות השבת שתיקנ נחמיה ניתנ למצוא בתלמודתשמ"ח, עמ' קמה. ירושלימ  ,נחמיהו
  טלטול בשבת לפ�וקימ אלה בנחמיה (שבת קכג ע"ב).המשייכ את גזרת ה
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  יג)-יז; נחמיה ה', א-שחרור עבדימ (ירמיהו ל"ד, ח

יז) -בנבואות ירמיהו (ירמיהו ל"ד, ח חשובנושא שחרור העבדימ העבריימ תופ� מקומ 
ואפ עבדימ אכ בעוד שדורו של ירמיהו �ירב לשחרר  ,יג)- א ,וב�פר נחמיה (נחמיה ה'

כבש שלא כדינ עבדימ שהיו זכאימ לצאת לחופשי, דורו של נחמיה נעתר להוציא 
   34לחופשי עבדימ ששועבדו כדינ.

   'ימ שלחולא אלוה'

בשני ה�פרימ נעשה שימוש בביטוי 'לא שלח' בהתמודדות מול נביאי השקר. בירמיהו 
" (י"ד, יד; כ"ג, לֹא ְשַלְחִּתימ ֶשֶקר ַהְּנִבִאימ ִנְּבִאימ ִּבְשִמיפעמימ: " תשעביטוי זה נזכר 

ֶאת ַהְּנִבִאימ לֹא ָשַלְחִּתי טו); "" (י"ד, לֹא ְשַלְחִּתימַהְּנִבִאימ ַהִּנְּבִאימ ִּבְשִמי ַוַאִני "לב); 
לֹא ִּכי  .ְוַאל ִּתְשְמעּו ֶאל ִּדְבֵרי ַהְּנִבִאימ... ִּכי ֶשֶקר ֵהמ ִנְּבִאימ ָלֶכמ(כ"ג, כא); " "ְוֵהמ ָרצּו
א לֹ  ִּכי ְבֶשֶקר ֵהמ ִנְּבִאימ ָלֶכמ ִּבְשִמי"(כ"ח, טו);  "ה' ְשָלַחָכלֹא טו); "- יד, ז"כ( "ְשַלְחִּתימ
ֶשֶקר " (כ"ט, לא); "לֹא ְשַלְחִּתיו ַיַענ ַאֶשר ִנָּבא ָלֶכמ ְשַמְעָיה ַוַאִני" (כ"ט, ט); "מְשַלְחִּתי

   35(מ"ג, ב). "ה' ְשָלַחָכלֹא  ַאָּתה ְמַדֵּבר
ַהְּנבּוָאה ִּדֶּבר ָעַלי  ִּכי ֹוְשָלח ֶאֹלִהימְוִהֵּנה לֹא ָוַאִּכיָרה בנחמיה: "במקביל נכתב 

מול דור ירמיהו ששמע לנביאי השקר והביא לחורבנ  .(ו', יב) ְוטֹוִבָּיה ְוַ�ְנַבַּלט ְשָכרֹו"
  36ירושלימ, עומד נחמיה שאינו נשמע לנבואות השקר ובונה את ירושלימ.

  שחיתות

את הנהגת דור החורבנ פעמימ רבות על השחיתות והעושק שהיו ירמיהו הוכיח 
נחמיה יש דגש משמעותי על הקפדת הממ�ד לנהוג - בעזרא לעומת זאתמצויימ בה, ו

  ביושר ובניקיונ כפיימ. יהויקימ ניצל את העמ שייבנו לו בתי שנ מפוארימ ולא 
  את המ�ימ  גבהיד), ולעומתו נחמיה לא - שילמ להמ שכרמ (ירמיהו כ"ב, יג

יט). -חומת ירושלימ מכ�פו האישי (נחמיה ה', יד בונילו ואפ כלכל את  שהגיעו
 

; ירושלימ חש"ד, א' בלוממהד'  ,מקראות גדולות: בתוכ, ה', טפירוש רלב"ג לנחמיה ראו גמ   .34
  . 189עמ' ), 7 לאוצ'ר (לעיל, הערה

 .עצמו בנבואת שקרהעמ מאשימ את ירמיהו בפ�וק זה   .35
בחלק  בצורות שונות מהופעותיו בירמיהו. ' חוזר עוד מ�פר פעמימ במקרא אכ.הצירופ 'לא ש.ל.ח  .36

טז, -א�תר ט', י, טו" (ָיָדמ לֹא ָשְלחּו ֶאת ּוַבִּבָּזהכמו " –שליחה של יד - מהמקרימ הוא מופיע כאי
" ָהָעמ ֶאת ְולֹא ִשַּלחכמו '' –' בבניינ פיעל לֹא ִשַּלח), או בצורת ', יאד"; כי ,, זב"שמות כ :וראו גמ
, או בתמיהה שבאה ', כ); ילהוראו גמ: שמ ט', ', ז, ; ט', כחשמות ח ו:פעמימ. רא ארבע(מופיע 

). , וראו גמ: במדבר כ"ב, לז', ידו פטימ" (שוַהלֹא ְשַלְחִּתיכָ כמו " –דמ כנ נשלח להדגיש שהא
תשע נ קל, הנ י' במשמעו הפשוט (אדמ שלא נשלח) ובבני.ההופעות היחידות של הביטוי 'לא ש.ל.ח

ח)  מ"ה,(בראשית , פעמ אחת ביחזקאל (י"ג, ו), פעמ אחת ב(כמובא למעלה) בירמיהופעמימ 
  ט"ז, כט). ופעמ אחת בבמדבר (
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עומדת מול  37נות המערכתית והפומבית שהתנהלה בירושלימ ערב החורבהשחית
כ�פי התרומות בעליית עזרא (עזרא ח',  תשמירעל ההקפדה הפורמלית והפומבית 

  .לד)-כד

  העיר כולה תהיה קודש לה'

, בית ה' לירושלימ כולהקדושת של התפשטות  מגמה כוללת שכנזי תיארהא
רעיונ רחב זה דרכ דוגמות אחדות:  אציג 38.נחמיה-המשתרעת לאורכ כל �פר עזרא

) נזכרת רק בפ�וקימ אחדימ ומתוארת כב- ', טזו ראחגיגת �יומ בניינ היכל ה' (עז
 חנוכת החומה .גיע בשיאו לחנוכת החומההמ ,כשלב אחד במהלכו הכולל של ה�פר

ת על �עומדת ב�יומ ה�פר ומ�כמת את מפעל שיבת ציונ כולו. היא נפר "ב)נחמיה י(
פ�וקימ ומתייח�ת לכל דורות העולימ (מהצהרת כורש לימי  עשרימ ושלושה פני

לא רק ההיכל ומשרתיו,  יממתקדש חנוכת החומה בטק� 39.נחמיה) שעמלו למטרה זו
ֶאת ָהָעמ ְוֶאת  ַוְיַטַהרּואלא כל מרחב העיר והשוהימ בו: "ַוִּיַּטַהרּו ַהּכַֹהִנימ ְוַהְלִוִּימ 

ואפ כל השטח שנתחמ בחומות מתקדש,  – ), לב"י מיה(נח" ָמהַהְּשָעִרימ ְוֶאת ַהחֹו
בפני העמ כולו על מקדש אלא מוצגימ מוצבימ ב ינמקרבנות התודה א .העמ עצמו

השמירה על כה על השירה ו ויימ שהופקדו עדוהל ., לא)ב"י חומות העיר (נחמיה
דוגמות אלה  ג).-', אז מיהבשערי המקדש מוצבימ עתה על שערי חומות העיר (נח

ת למרחב העיר �בו הקדושה איננה נשארת רק במקדש אלא מתפרשדגישות מהלכ מ
  רעיונ דומה תואר גמ בנבואת ירמיהו: . כולה

ה' ִמִּמְגַּדל ַחַנְנֵאל ַשַער ַהִּפָּנה. ְוָיָצא עֹוד קוה ְנֻאמ ה' ְוִנְבְנָתה ָהִעיר לַ  ]קרי ָּבִאימִהֵּנה ָיִמימ [
ֶנְגּדֹו ַעל ִּגְבַעת ָּגֵרב ְוָנַ�ב ּגָֹעָתה. ְוָכל ָהֵעֶמק ַהְּפָגִרימ ְוַהֶּדֶשנ ְוָכל השרמות  ] ַהִּמָּדהקרי [ָקו

לֹא ִיָּנֵתש ְולֹא ֵיָהֵר�  קֶֹדש ַלה'] ַעד ַנַחל ִקְדרֹונ ַעד ִּפַּנת ַשַער ַהּּוִ�ימ ִמְזָרָחה קרי [ַהְּשֵדמֹות
  .לט)-(ירמיהו ל"א, לז  עֹוד ְלעֹוָלמ

נחמיה תיאר את מהלכ - עזרא�פר הדמיונ התוכני בינ שני המקומות, ייתכנ ש לאור
  40ההתקדשות של העיר כ�מל לקיומ נבואת הנחמה של ירמיהו.

 
 ח.- ', אה', יג; ו', י; ח, כז; ה' מיהוירראו:   .37
  .)7 הערה ,לעילראו: אשכנזי (  .38
רשימות היוח�ינ שמאגדות את דור העולימ הראשונ עמ דור בוני החומה, עומדות כהקדמה לטק�   .39

  כו).- חנוכת החומה (נחמיה י"ב, א
דעתי איננ אותנ לא הצגתי משומ שלשלאוצ'ר מזכיר שתי הקבלות נו�פות מ' ראוי לציינ כי   .40

נחמיה י"ג,  ;יב- עזרא ט', יאובינ ז - כ"ט, ה ;ט"ז, יח ;הראשונה בינ ירמיהו ב', זההקבלה מבו��ות. 
מתייח�ת לנבואת ירמיהו אלא  ינה. לדעתי הקבלה זו א)189, עמ' 7(ראו: לאוצ'ר, לעיל, הערה  כה

קשר בינ מעבר הנהגת עזרא הקבלה נו�פת עו�קת בלוויקרא י"ח, כז או למקומות אחרימ בתורה. 
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  �יכומ מכלול ההקבלות

הרבות בינ  נחמיה, ההקבלות-הזיקה הגלויה לנבואת ירמיהו הפותחת את �פר עזרא
  - עזרא�פר מחבר כי  ,האת ההשער ותופרי�תנ לאורכ ה�פר כולו מחזק ה�פרימ

ניתנ לראות שני עיצב את גאולת דורו תוכ זיקה לנבואות הגאולה של ירמיהו.  נחמיה
  מאפיינימ כלליימ במערכ ההקבלות: 

רבות מנ  – הקבלות המעידות על התגשמות נבואות הנחמה של ירמיהו  .1
נחמיה נועדו להצביע על התגשמותנ -ההקבלות בינ נבואות ירמיהו לבינ �פר עזרא

בכל אחת מנ ההקבלות הללו  עמ זאת,של נבואות הנחמה במאורעות שיבת ציונ. 
 חל פיחותפער בינ ההבטחה הנבואית לבינ מימושה בפועל, כשבאופנ שיטתי  היה

לעומת תיאורי ירמיהו: השיבה ההמונית לציונ  נחמיה-עזרא�פר במציאות של 
יה של מעטימ שנעשתה תחת קשיימ ביטחוניימ; יעל לעלחזה ירמיהו הופכת בפוש

נאמר מול מזבח בודד המוקפ בחורבות המקדש  "ִּכי ְלעֹוָלמ ַחְ�ּדֹו"קול ההודיה 
, אכ גמ שאר "ִמִּמְגַּדל ַחַנְנֵאל ַשַער ַהִּפָּנה"הראשונ; החומה הצפונית אכנ נבנתה 

י המקדש אכנ חוזרימ הוצרכו תיקונ; כל עכשוויותחלקי החומה שנהר�ו בפרעות 
 ,הרעיונ הכללי של הנבואה התגשמ וכו'. המקדש העיקריימלירושלימ אכ ללא כלי 

התקיימו באופנ דל מנ הצפוי, נפרשו על פני  השהובטחו בפרטימ אכ חלק מה
 כלל. לא התקיימואו דורות 

�וג שני של הקבלות מתאר את  – הקבלות המעידות על תיקונ חטאי דור החורבנ  .2
 :עליהמ הוכיח ירמיהו את דור החורבנשמאבקמ של שבי ציונ לתיקונ החטאימ 

; אי�ור המ�חר "ַוַּיְקשּו ֶאת ָעְרָּפמ ְולֹא ָשְמעּו"ההתמודדות מול נביאי השקר; 
בשבת; שחרור העבדימ; השחיתות בהנהגת יהודה. בכל אחת מנ ההקבלות יש 

ו של דור החורבנ לבינ התנהלות דור שבי ציונ, כשדור החורבנ היפוכ בינ התנהלות
את היישוב המתחדש  אלו ובונהחטאימ  נדור שבי ציונ מתקאילו ו ,חוטא וגולה

  בארצ.
הו�פה במאמצמ של שבי ציונ לעומת ה תיההקבלות הללו הי ברובעמ זאת,   

 יתרה מצד שבי ציונ תשובת משקלמעבר לתיקונ החטאימ ניכרת . ירמיהו תוכחות
על נדבכ נו�פ אלא מו�יפימ בלבד מתקנימ את חטאי אבותיהמ  שאינמ והנהגתמ,

מה שדרש ירמיהו. יהויקימ מלכ יהודה השתמש במ�י העמ כדי לבנות לו בתי שנ 
ולעומתו נחמיה אינו לוקח את המ�ימ  –מפוארימ ואפ לא שילמ לפועלימ ששכר 

הפחווה מכ�פו האישי; דור החורבנ כבשו  המגיעימ לו ובנו�פ מממנ את הוצאות
משחררימ את עבדיהמ ציונ ולעומתמ שבי  ,השמיטה ותמצוַ  למרותאת עבדיהמ 

 
 ,M. Leuchterו:בינ המעבר בינ ירמיהו ל�ופרימ (ברוכ בנ נריה ובני שפנ). ראוט')  מ (נחמיהיללווי

The Polemics of Exile in Jeremiah 26-45, New York 2008, pp. 122-123.   
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 ,הקשו את עורפמ ולא שמעו''ממניע מו�רי; ירמיהו הוכיח את דור החורבנ ש
ירמיהו כווידוי על חטאות בתפילתמ את מילותיו של מזכירימ ואילו שבי ציונ 

אלא אפ  ,ינמ מקשימ את עורפמ ושומעימ לדברי הנביאלא רק שאאבותיהמ (
, המציינות תיקונ של חטאי זכרות לעיל. מכל הדוגמות הנ)מצטטימ אותו בווידוימ

 של העמ מדור החורבנ בימי שיבת ציונ, ניכרת הו�פה במאמצ האנושי מצד
  .ומנהיגיו

תיקונ של מאורעות החורבנ  ,הראשונשני צירימ חורזימ את מערכ ההקבלות: 
תיקונ של מעשי דור החורבנ באמצעות מעשי דור  ,באמצעות נבואות גאולה, והשני

השני מצביע אילו ו ,, הראשונ מצביע על צמצומ בהתגשמות המאורעותברמ הגאולה.
   על הרחבת המאמצ האנושי.

מקונוויל, שעמד רק על ההקבלה בינ כיצד ניתנ לה�ביר מערכת הקבלות כפולה זו? 
  ירמיהו ל"א לעליית עזרא ועל הפער בינ הנבואה למימושה, מ�ביר אותה ככ: 

The books of Ezra and Nehemiah are fundamentally characterized by ambiguity. There 

is a mood of thankfulness, related to a belief that prophecy has been fulfilled in the 

return from exile (Ezra I 1), together with a strong feeling that the present 

circumstances of the community cannot represent God’s full purpose for it.41  

הקישור הגאולי  –ה�בר זה חורז באופנ מדויק את שני המאפיינימ שהוצגו במאמר 
הפער בינ ההבטחה המקורית למימושה. ההקבלות באות לקשר את לנבואות ירמיהו ו

, הנ בדבר תיקונ נבואות הנחמההקורא לירמיהו בשני צירימ: הנ בדבר התגשמות 
ההכרה לחדד את  עליהמ הוכיח ירמיהו את העמ. שני מאפיינימ אלה באימשהחטאימ 

ומנגד, לעמוד על  42,משיחיתבהמ רוח להפיח הגאולית במאורעות ימי הבית השני ו
התגשמותנ הלא שלמה של נבואות הנחמה כדי לעודד את העמ להמשיכ ולפעול למענ 

  הגאולה. 
דרכו יוכל עמ ישראל להגשימ את נבואות הנחמה: ש ,הרת כורש פותחת חלונהצ

  -לעלות לארצ, לבנות את המקדש ולשקמ את ירושלימ מחורבותיה. הגאולה לפי עזרא
ה שמימית שעתידה להתגשמ כדברי הנביא אלא נתלית נחמיה אינה נשארת הבטח

לטובה או לרעה. אמ יעלו לארצ, יבנו את ירושלימ אבנ על אבנ  –במעשיו של העמ 

 
  .213), עמ' 1מקונוויל (לעיל, הערה   .41
 ,מאורעות שיבת ציונהמתייח�ות בזלזול לגאוליות -ייתכנ שמ�ר זה עומד מול תפי�ות אנטי  .42

(חגי א', ב); "ִּכי ִמי ַבז ְליֹומ ְקַטּנֹות"  ומנ�ה לתקננ: "ָהָעמ ַהֶּזה ָאְמרּו לֹא ֶעת ּבֹא ֶעת ֵּבית ה' ְלִהָּבנֹות"
ה (זכריה ד', י); "ִמי ָבֶכמ ַהִּנְשָאר ַאֶשר ָרָאה ֶאת ַהַּבִית ַהֶּזה ִּבְכבֹודֹו ָהִראשֹונ ּוָמה ַאֶּתמ רִֹאימ אֹתֹו ַעָּת 

 מֹהּו ְּכַאִינ ְּבֵעיֵניֶכמ" (חגי ב', ג).ַהלֹוא כָ 
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אמ לא יעשו  ;יזכו למימוש הנבואה –ולא יחזרו על חטאי אבותיהמ שהביאו לחורבנ 
  לא יזכו. –זאת 

כי המ נשמעימ לדברי  התנהלותו של דור שבי ציונ היא מורכבת. מחד גי�א, נראה
ב) ומתאמצימ לתקנ את חטאי דור החורבנ, ומאידכ גי�א, -הנביאימ (עזרא ה', א

שמירת מצוות התורה. -איבחילול השבת ובניכרימ חטאי העמ בלקיחת נשימ נכריות, 
יש כאנ דואליות בהתנהלות העמ, ובהתאמ דואליות בהתנהלות הגאולה. מצד אחד, 

 ,קנ את חטאי אבותיו נלווימ צלילי נבואות ירמיהולפעולות העמ השב לארצ ומת
המרוממימ את מעשיו למעמד מפואר וגאולי. מצד שני, העלייה המצומצמת וחטאי 

  דור שיבת ציונ מביאימ לעיכוב ולהפחתה במימוש הנחמות במלואנ.
הגאולה שהכללית של ה�פר,  התפי�ההקו העולה מניתוח ההקבלות הולמ את 

נעשית דרכ  אינההשיבה לציונ  43.הארציימ של בני אדמהמ יבאה בעקבות מאמצ
התערבות נ�ית מצד ה', אלא דווקא דרכ פעולות מעשיות של עמ ה' הבונה אבנ על 
אבנ ודור אחרי דור את היישוב המתחדש בארצ. העמ הוא המוציא לפועל של תכנית 

בונה את גרות שטנה ואיומימ ביטחוניימ, הוא יהגאולה האלוהית: הוא מתמודד מול א
המצוות. הוא הוא הגיבור  ירתהוא כורת אמנה לשמוהמקדש ואת חומת ירושלימ, 

  חזה ירמיהו בלא התערבות אלוהית גלויה.שהמבצע את המהלכ הגאולי  ,הראשי
לפיו מאמציהמ ש ,פרוזאיבאופנ  נחמיה- עזרא ב�פרההי�טוריה מצוירת 

והפ�קות, הצלחות  המפרכימ של האנשימ לאורכ פרקי זמנ מתמשכימ, עמ התחלות
�פר וקשיימ, מביאימ אט אט להגשמתנ של נבואות ירמיהו. זו השקפתו הייחודית של 

  נחמיה.-עזרא

 
  הכללית של ה�פר.  תפי�תואת ) 122, עמ' 7 הערה ,(לעילככ מנתחת אשכנזי   .43
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