יעל מאיר

לזכרה של דפנה מאיר הי"ד
שבחירופ נפש ,אחרי משמרות ארוכות כאחות
בבית החולימ ורוקה ,הגיעה לשיעורימ על
עזרא-נחמיה שהיוו בי למאמר זה,
ובחירופ נפש נלחמה במחבל בפתח ביתה ביישוב
עתניאל ,הצילה את ילדיה ומצאה את מותה
יהי זכרה ברוכ

"ל ְכלֹות ְּד ַבר ה' ִמ ִּפי יִ ְר ְמיָ ה"
ִ
בחינת הזיקה האנלוגית בינ פר עזרא-נחמיה
לבינ פר ירמיהו ומשמעותה
מאמר זה יעמוד על טיבה של הציפייה המשיחית בימי שיבת ציונ ,כפי שהיא מתבטאת
ברצפ האנלוגיות לנבואת ירמיהו בפר עזרא-נחמיה .ההקבלה בינ שני פרימ אלה
מתבקשת בשל תוכנמ ,שהרי ירמיהו ניבא על השיבה מבבל בתומ הגלות ,ופר
עזרא-נחמיה מתאר שיבה זו .יחד עמ זאת ,ניתנ להבחינ בשוני מהותי בינ שני
הפרימ .ירמיהו )מלבד חלקיו היפוריימ( כתוב בגנונ פואטי המאופיינ בדימויימ
שיריימ ונשגבימ ובתקבולות מליציות ,תוכ הנכחתו הגלויה של הקב"ה ,ולעומתו
מאפיינו המרכזי של פר עזרא-נחמיה הוא הגוונ הפרוזאי המובהק שדרכו הוא מתאר
את תהליכ שיבת ציונ .אינ בו נוכחות אלוהית גלויה ,שינויי טבע נִ יימ או תיאורי
מציאות נשגבימ בעצמתמ .עזרא-נחמיה נמכ כולו על מאמצ העולימ לציונ ,הבונימ
אבנ על אבנ ודור אחרי דור ,תוכ עליות וירידות ,הצלחות וכישלונות ,את היישוב
המתחדש בארצ .מאמר זה שטוענ להקבלה מכוונת בינ עזרא-נחמיה לירמיהו ,יעמוד
על הדמיונ המכוונ בינ שני הפרימ ועל הפער שניכר מההקבלה ביניהמ.
קירת ההיטוריה

המחקרית1

בעקבות טענתו של וולהויזנ ,כי בעזרא-נחמיה מתבטא קשר הדוק לפרי
התורה 2,תיארו חוקרימ רבימ את יהדות שיבת ציונ כאנטי-אכטולוגית ופרו-
*
.1
.2

מאמר זה מבו על עבודה מינריונית לתואר ראשונ במכללת הרצוג .תודותיי ליושי פרג'ונ
שהנחה אותי ,לד"ר יואל בנ-נונ ,לרב יעקב מדנ ולנריה קליינ על הערותיהמ.
קירה זו מבות עלJ.G. Mcconvile, ʻEzra-Nehemiah and the Fulfillment of Prophecy’, :
.VT 36, 1986, pp. 205-207
ראו :י' וולהויזנ ,אקדמות לדברי ימי ישראל ,תל אביב תרצ"ח ,עמ' .208

מגדימ נו )שבט תשע"ו(
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נחמיה קבלה- הרואימ בעזרא, טענה זו נשמעת גמ בפי חוקרימ מודרניימ3.פרית
 בהתאמ לתפיות אלה4.מוחלטת של המציאות העכשווית ללא כל שאיפה משיחית
 ויש שטענו כי אפילו הופעת השמ,נחמיה-לא תואר כל קשר ייחודי בינ ירמיהו לעזרא
5.נחמיה אינה אלא טעות ופר-'ירמיה' בפוק הפתיחה של עזרא
 ויש שאפ עמדו6,אכטולוגית-מחקרימ מאוחרימ החלו לפורר את הטענה האנטי
 אולמ היקפנ האמתי של7,על מפר מצומצמ של הקבלות ישירות לנבואת ירמיהו

“...the books of Chronicles, Ezra and Nehemiah have been taken as prime :ככ למשל
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,
.(205 ' עמ,1  הערה, לעיל, )מקונווילto be exclusivist... anti-escetological and pro Persian”
“...no breath of royalist or messianic hopes stirs in Ezra-Nehemiah” (J.D. :ככ למשל
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)

, א כמופנה לישעיהו,' חוקרימ רבימ תופימ את עזרא א,'למרות אזכורו המפורש של השמ 'ירמיה
P.L. Redditt, : ככ למשל.( יג, כה; מ"ד, ב,עקב ההקבלות לנבואתו בהצהרת כורש )ישעיהו מ"א

.3

.4

.5

‘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
 כי בשל ההקבלות הרבות לישעיהו בפתיחת, וויליאמונ אפ מציינ.York 1976, p. 11

.' והיה צריכ להיות כתוב 'ישעיהו,נחמיה יש שטענו שאזכור שמו של ירמיהו הוא טעות-עזרא
H.G.M. Williamson, Ezra Nehemiah (World Biblical Commentary), Waco 1985, p. :ראו
.10
“Ezra’s march from Babilonia to Jerusalem was a cultic procession :דוגמת טענתו של קוכ

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)
; מקונווילM.A. Throntveit, Ezra-Nehemiah (Interpretation), Louisville 1992, p. 14 :ביניהמ
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

.6

.7
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ההקבלות טרמ נידונ בפרות המחקר .מאמר זה יעוק ביתר הרחבה ברצפ ההקבלות
בינ הפרימ.
הזיקה הגלויה בינ עזרא-נחמיה לירמיהו )עזרא א' ,א(
המניע הראשונ לחיפוש אחר הקבלות בינ פר עזרא-נחמיה לבינ פר ירמיהו הוא
תוכני .ירמיהו ניבא על חזרת עמ ישראל לארצו בתומ שנות הגלות ,ופר עזרא-נחמיה
מתאר את תהליכ השיבה והקמת היישוב המחודש בארצ ישראל .מניע זה מתייע
כֹורש
ַאחת ְל ֶ
"ּוב ְשנַ ת ַ
מפוק הפתיחה של הפר ,המזכיר מפורשות את נבואת ירמיהוִ :
רּוח ּכ ֶֹרש ֶמ ֶל ְכ ָּפ ַר" )עזרא א' ,א(.
ֶמ ֶל ְכ ָּפ ַר ִל ְכלֹות ְּד ַבר ה' ִמ ִּפי יִ ְר ְמיָ ה ֵה ִעיר ה' ֶאת ַ
הזיקה הגלויה לנבואת ירמיהו ,שהועמדה בראש הפר ,נועדה להב את תשומת לבו
של הקורא לנבואות ירמיהו ולעורר אותו לשימ לב לזיקות נופות ,מויות יותר ,בינ
הפרימ 8.זיקה זו עומדת בבי רצפ האנלוגיות שיוצג להלנ ,כשכולנ נמכות עליה
ומתחזקות על ידה9.
פוק הפתיחה יכול להתפרש בשני אופנימ שונימ .ניתנ לפרש שהפוק קובע ,כי
שבעימ שנות הגלות חלפו ,הגיעה עת הגאולה ,ה' מילא את הבטחתו לעמ ישראל
והשיב אותמ לארצ .לפי פירוש זה ניצב הקורא כבר בפוק הפתיחה בפני קביעה
מוחלטת ,כי זו עת הגאולה שחזה ירמיהו ,וכל שנותר הוא לראות כיצד גאולה זו
מתממשת .לחילופינ ,ניתנ לפרש את פוק הפתיחה באופנ אחר ,ולראות בהצהרת
כורש פוטנציאל לגאולה המחכה למימוש על ידי עמ ישראל 10.זו אינה קביעה מוחלטת
כי שנות הגלות חלפו והנבואה מתגשמת ,אלא הצעה לראות בהצהרת כורש קריאה
פוטנציאלית לעמ ישראל לממש את הנבואה ,לעלות לארצ ולבנות את בית ה' .קריאה
זו אינה תופת את התגשמות הנבואה כמובנת מאליה אלא תולה אותה במעשי העמ.
אמ יפעלו – הנבואה תתגשמ; ואמ לא יפעלו – לא תתגשמ .על הקורא להמשיכ
ולתהות במהלכ הפר אמ יגשימ העמ את ייעודו או לא ,ובאיזה אופנ תתממש
הנבואה.
לאור מגמתו הכללית של הפר ,המתאר את הגאולה כפועל יוצא של מאמציהמ
הארציימ של שבי ציונ ,ארצה לטעונ שהטענה השנייה נכונה יותר .הגאולה בעזרא-
.8

על זיקה גלויה זו עמדוJ.G. Mcconvile, Ezra, Nehemiah and Ester (The Daily Study Bible :
 ;Series), Edinburg 1985, p. 10ת'רונוויט )לעיל ,הערה  ,(7עמ'  ;14קוויל )לעיל ,הערה  ,(7עמ'

 41ועוד.
 .9ראו לעיל ,הערה  .5לנוכח מכלול ההקבלות לירמיהו ,ארצה לטעונ נגדמ שאזכורו של ירמיהו הוא
מדויק ואינו בא להחליפ או לשתפ את השמ ישעיהו.
 .10ככ“Jeremiahʻs word in Ezra-Nehemiah is open-ended, inviting the reader to ponder what :
”) precisely will be complitedאשכנזי ,לעיל ,הערה  ,7עמ' .(44
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נחמיה אינה מוצגת כעובדה מוגמרת :עזרא קרא לעמ לגרש את הנשימ הנכריות כדי
שהיישוב המתחדש בארצ לא יכלה )עזרא ט' ,יד(; נחמיה הזהיר את העמ שאמ לא
יתקנו דרכיהמ יפידו במאבק מול אויביהמ )נחמיה ה' ,ט(; שבי ציונ חותמימ על
אמנה לקיומ התורה בתקווה להינצל ממצבמ הירוד )נחמיה ט' ,לז  -י' ,א( ועוד .מכל
אלה נראה ,שהמהלכ הגאולי בפר אינו מוצג כקביעה מוחלטת ,אלא הוא נתלה
באופנ שיטתי במאמצ האנושי של העמ ליישב את הארצ ולתקנ את דרכיו .להלנ אנה
להציג את הפר לאור טענה זו.
עליית עזרא )עזרא ח'-ט'( ונבואת ירמיהו על השיבה לציונ )ירמיהו ל"א(
מקונוויל עמד על מערכ נרחב של השוואות בינ פרק ל"א בירמיהו ,העוק בשיבה
העתידית לציונ ,לבינ פרקימ ח'-ט' בעזרא ,המתארימ מע עלייה ממשי של עזרא
לארצ11.
ירמיהו ל"א
וְ ִק ַּב ְצ ִּתימ ִמּיַ ְרּכְ ֵתי ָא ֶרצ ...אֹולִ יכֵ מ ֶאל נַ ַחלֵ י
ּוש ָמרֹו ּכְ ר ֶֹעה
ַמיִ מְ ...מזָ ֵרה יִ ְש ָר ֵאל יְ ַק ְּב ֶצּנּו ְ
ֶע ְדרֹו )ז-ט(

עליית עזרא
ַאהוָ א )ח' ,טו(
וָ ֶא ְק ְּב ֵצמ ֶאל ַהּנָ ָהר ַה ָּבא ֶאל ַ

ְּב ֶד ֶרְכ יָ ָשר ֹלא יִ ּכָ ְשלּו ָּבּה )ח(

ֶּד ֶרכְ יְ ָש ָרה ָלנּו ְּול ַט ֵּפנּו )שמ ,כא(
יכ )ט' ,ו(12
וְ נִ ְכ ַל ְמ ִּתי לְ ָה ִרימ ֶאל ַֹהי ָּפנַ י ֵא ֶל ָ

ּב ְֹש ִּתי וְ גַ מ נִ כְ לַ ְמ ִּתי )יח(

ּב ְֹש ִּתי

טּובי יִ ְש ָּבעּו )יג(
וְ ַע ִּמי ֶאת ִ

טֹובה )ח' ,כב(
יַ ד ֶאל ֵֹהינּו ַעל ָּכל ְמ ַב ְק ָשיו ְל ָ

הֹושע ה' ֶאת ַע ְּמָכ ֵאת ְש ֵא ִרית יִ ְש ָר ֵאל )ו(
ַ

יטה )ט' ,יד(
ּופ ֵל ָ
ְל ֵאינ ְש ֵא ִרית ְ

וְ ָשבּו ֵמ ֶא ֶרצ אֹויֵב )טו(

ְל ָעזְ ֵרנּו ֵמאֹויֵ ב ַּב ָּד ֶרכְ ) ...ח' ,כב(
וַ ּיַ ִּצ ֵילנּו ִמ ַּכפ אֹויֵ ב) ...שמ ,לא(

ק ֶֹדש לַ ה' )לט(

ַאּתמ ק ֶֹדש ַלה' )שמ ,כח(
ֶ

וְ נָ ַהרּו ֶאל טּוב ה' )יא(

ַאהוָ א )שמ ,טו(13
וָ ֶא ְק ְּב ֵצמ ֶאל ַהּנָ ָהר ַה ָּבא ֶאל ַ

האזכורימ מירמיהו ל"א שמופיעימ ביפור עליית עזרא מאוגדימ בשני קטעימ
מצומצמימ אלה )ירמיהו ל"א ,ו-לט; עזרא ח' ,טו  -ט' ,יד( .הופעת ביטויימ נדירימ
יחית כמו 'דרכ ישר)ה('' ,בושתי )וגמ( ונכלמתי' או קובצ המילימ 'שארית'' ,ק.ב.צ'.
ואזכור של מקור מימ )על פני שניימ-שלושה פוקימ( ,מחזקימ את ההשערה שגמ
ביטויימ טריווייליימ יותר )כמו 'קודש'' ,אויב'' ,טוב'' ,ק.ב.צ ('.משמשימ כחלק ממערכ
 .11ראו :מקונוויל )לעיל ,הערה .(1
 .12ראו גמ ח' ,כב" :ב ְֹש ִּתי ִל ְשאֹול ִמנ ַה ֶּמ ֶלכְ ".
 .13למילימ 'נהרו' ו'נהר' משמעות תוכנית שונה ,אכ הצליל הדומה בא להקביל ביניהנ.
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האנלוגיות 14.נראה שלא רק בתחומ המילולי יש הקבלות בינ שני הקטעימ אלא גמ
בתחומ התוכני .ירמיהו חוזה את חזרתמ של ישראל מבבל למולדתמ ,ובהתאמ עזרא
מוביל את מע השיבה מבבל לציונ .השילוב בינ ההקבלות המילוליות ובינ ההקשרימ
התוכניימ מצביע על ככ שמחבר עזרא-נחמיה שמ את ירמיהו ל"א כמודל שעליו
השתית את יפור עליית עזרא.
ייתכנ שיש משמעות מיוחדת לככ ,שנבואה זו של ירמיהו עוקת בשיבתה של
ממלכת ישראל )שגלתה בגלות אשור( ,ואילו מחבר עזרא-נחמיה מקביל אותה לעליית
עזרא מגלות בבל .פער זה יכול לשאת שתי משמעויות ניגודיות :מנ העבר האחד ,יש
בככ נייונ )מהוג שרווח בעזרא ונחמיה( לראות בשבי ציונ גמ את יהודה וגמ את
ישראל ,חרפ העובדה שרק יהודה שבימ .מנ העבר השני ,פער זה מדגיש את החירונ
במימוש נבואת ירמיהו ,שכנ ממלכת ישראל לא שבה והדרכ לגאולה השלמה עוד
ארוכה.
הקבלה כוללת זו בינ ירמיהו ל"א לעליית עזרא מקבלת משנה חיזוק מבדיקת פרטי
ההקבלות.
החנייה בנהר אהוא והביטוי 'דרכ ישרה'
הדרכ הישרה רצופת מקורות המימ שבה ה' יוליכ את עמו לציונ מופיעה בדברי
ירמיהו:
אֹובילֵ מ
אֹותמ ֵמ ֶא ֶרצ ָצפֹונ וְ ִק ַּב ְצ ִּתימ ִמּיַ ְרּכְ ֵתי ָא ֶרצִּ ...ב ְבכִ י יָ בֹאּו ְּוב ַת ַחנּונִ ימ ִ
ָ
ִהנְ נִ י ֵמ ִביא
אֹולִ יכֵ מ ֶאל נַ ַחלֵ י ַמיִ מ ְּב ֶד ֶרְכ יָ ָשר ֹלא יִ ּכָ ְשלּו ָּבּהִ ...ש ְמעּו ְד ַבר ה' ּגֹויִ מ וְ ַהּגִ ידּו ָב ִאּיִ ימ ִמ ֶּמ ְר ָחק
)ירמיהו ל"א ,ז-ט(.
ּוש ָמרֹו ּכְ ר ֶֹעה ֶע ְדרֹו
וְ ִא ְמרּו ְמזָ ֵרה יִ ְש ָר ֵאל יְ ַק ְּב ֶצּנּו ְ

עשרות שנימ אחר ככ נא5פה עליית עזרא על גדות נהר אהוא ,ובמעמד זה התפלל
עזרא כי ה' יובילמ ב" ֶּד ֶרְכ יְ ָש ָרה" ליעדמ:
ֹלשה ...וָ ֶא ְק ָרא ָשמ צֹומ ַעל ַהּנָ ָהר
וָ ֶא ְק ְּב ֵצמ ֶאל ַהּנָ ָהר ַה ָּבא ֶאל ַא ַהוָ א וַ ּנַ ַחנֶ ה ָשמ יָ ִמימ ְש ָ
ַא ַהוָ א לְ ִה ְת ַעּנֹות לִ ְפנֵ י ֶא ֵ
כּושנּו
ֹלהינּו לְ ַב ֵּקש ִמ ֶּמּנּו ֶּד ֶרְכ יְ ָש ָרה לָ נּו ּולְ ַט ֵּפנּו ּולְ כָ ל ְר ֵ
)עזרא ח' ,טו ,כא(.

ירמיהו העוק בשיבת ישראל לארצו מזכיר את נחלי המימ ואת הדרכ הישרה שבה
יובלו העולימ בדרכמ ,וייתכנ שמשומ ככ עוצר עזרא על גדות נהר ומשתמש בביטויי
ירמיהו בתפילתו לבטחת המע .הקבלה זו יכולה להביר גמ את החלטתו הנועזת של
 .14ככל שהטקט המדובר קצר יותר ,מתחזקת הטענה כי מדובר באנלוגיה מכוונת .ראו :צ' טלשיר,
'על זיקה בינ יפורימ בהיטוריוגרפיה המקראית הקדומה' ,שנתונ למקרא ולחקר המזרח הקדומ
ה-ו ,1982 ,עמ'  .72הקריטריונ הכמותי עשוי לייע בהערכת אנלוגיות .ראו :מ' שטרנברג' ,מבנה
החזרה ביפור המקראי :אטרטגיות של עודפות אינפורמאציונית' ,הפרות  ,1977 ,25עמ' .109
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"ּכי ב ְֹש ִּתי ִל ְשאֹול ִמנ
עזרא שלא לבקש ממלכ פר ליווי צבאי בדרכ לארצ ואת נימוקוִ :
ָאמ ְרנּו ַל ֶּמ ֶלכְ ֵלאמֹר יַ ד ֶאל ֵֹהינּו ַעל ָּכל
ּופ ָר ִשימ ְל ָעזְ ֵרנּו ֵמאֹויֵ ב ַּב ָּד ֶרכְ ִּכי ַ
ַה ֶּמ ֶל ְכ ַחיִ ל ָ
ְמ ַב ְק ָשיו ְל ָ
טֹובה וְ ֻעּזֹו וְ ַאּפֹו ַעל ָּכל עֹזְ ָביו" )שמ ,כב( .ייתכנ כי עליית עזרא ,שבאה לבטא
ּוש ָמרֹו
את קיומ הנבואה ,נתמכת במכוונ בהבטחת ה' כי ישמרמ בשובמ לארצ – " ְ
ּכְ ר ֶֹעה ֶע ְדרֹו"15.
עד כאנ עמדתי על נקודות הדמיונ בינ שני הקטעימ ,אכ נראה כי דווקא העיונ
המעמיק בהקבלות עשוי לעורר את הקורא לשימ לב לפער בינ שניהמ ולחור מימושה
המלא של נבואת ירמיהו .ירמיהו ניבא כי נחלי מימ ילוו את הגולימ במעמ או
אֹול ֵיכמ ֶאל נַ ַח ֵלי ַמיִ מ" – ירמיהו ל"א ,ח( ,אכ בפועל עליית
בהגיעמ לארצ ישראל )" ִ
עזרא נאפה רק בתחילת מעה על גדות נהר בבבל ,ואינ זכר לנהרות שליוו אותה
לאורכ הדרכ או בהגיעה לארצ .עזרא אפ את הקבוצה על גדות שלוחה של הפרת16
בפתיחת מעמ כימנ לקיומ נבואת ירמיהו ,אכ מעמד זה אינו תואמ את הבטחת ה'
בירמיהו.
פער שני עולה מהשימוש בביטוי 'דרכ ישרה' .עזרא אינו נמכ רק על הבטחת
ירמיהו כי ה' ישמרמ בדרכ ויוליכמ ב'דרכ ישר' ,אלא נצרכ לקרוא צומ ולהתפלל ל'דרכ
ישרה' ובטוחה )עזרא ח' ,כא( .עזרא אפ היה בור שהמ זקוקימ לליווי צבאי )עזרא ח',
כב( ,אלא שהתבייש לבקש זאת לנוכח ההבטחות האלוהיות.
גמ בתיאור המכמ את המע ניתנ להבחינ בקשיימ שמהמ ניצלה עליית עזרא
אֹורב ַעל ַה ָּד ֶרכְ " )עזרא ח' ,לא(.
בדרכה" :וְ יַ ד ֶאל ֵֹהינּו ָהיְ ָתה ָע ֵלינּו וַ ּיַ ִּצ ֵילנּו ִמ ַּכפ אֹויֵ ב וְ ֵ
מבינ הפוקימ מתגלימ הפחד והקושי האופפימ את עליית עזרא בתחילת מעמ,
ודווקא ההקבלה לנבואת ירמיהו גורמת לחידוד הפער בינ הבטחת ה' ובינ מימושה
בפועל.
על כל אלה ניתנ להויפ את החילופ שנעשה בפועל ק.ב.צ ,.כשבנבואת ירמיהו
אֹותמ ֵמ ֶא ֶרצ ָצפֹונ וְ ִק ַּב ְצ ִּתימ
"הנְ נִ י ֵמ ִביא ָ
מובטח כי ה' יקבצ את העמ מארצ צפונִ :
ָארצ" ,ולעומת זאת בעזרא-נחמיה מוב הפועל ק.ב.צ .על עזרא עצמו:
ִמּיַ ְר ְּכ ֵתי ֶ
ַאהוָ א" .אמ בירמיהו ה' הוא שעתיד לקבצ את העמ בבבל
"וָ ֶא ְק ְּב ֵצמ ֶאל ַהּנָ ָהר ַה ָּבא ֶאל ַ
לקראת העלייה לארצ ,הרי שבימי שיבת ציונ עזרא עצמו מקבצ את הגולימ.
 .15שוני מוימ בהקבלה זו הוא בביטוי 'דרכ ישר' המופיע בירמיהו לעומת 'דרכ ישרה' המופיע בעזרא.
ייתכנ כי ייתורה של האות ה"א קשור בהופעה נופת ויחידה של ביטוי זה במזמור ק"ז בתהילימ:
מֹושב" )פ' ז( .ייתכנ שתופת האות ה"א בפר עזרא מהווה
"וַ ּיַ ְד ִר ֵיכמ ְּב ֶד ֶרכְ יְ ָש ָרה ָל ֶל ֶכת ֶאל ִעיר ָ
אנלוגיה גמ למזמור ק"ז המתוארכ גמ הוא כבתר גלותי .ראו :י' פרג'ונ ,עיונ במזמור ק"ז
ובמקבילות מנ המקרא ומנ המזרח הקדומ ,עבודה לשמ קבלת התואר מומכ ,אוניבריטת בר
אילנ ,רמת גנ תש"ח ,עמ' .18-11
 .16זיהויו הגאוגרפי של נהר זה לוט בערפל .ככל הנראה מדובר בשלוחה מלאכותית של הפרת ליד
העיר בבל .ראו :וויליאמונ )לעיל ,הערה  ,(5עמ' .116
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"ל ְכלֹות ְּד ַבר ה' ִמ ִּפי יִ ְר ְמיָ ה"
ִ

וידוי השבימ לציונ
דמיונ נופ שמחזק את הזיקה המכוונת בינ עליית עזרא לירמיהו ל"א נוגע לווידויי
השבימ לציונ ולשימוש בביטוי היחידאי 'בושתי )וגמ( ונכלמתי' .ביטוי זה משמש
עּורי" )ירמיהו ל"א,
אתי ֶח ְר ַּפת נְ ָ
פעמיימ בנבואות ירמיהוּ" :ב ְֹש ִּתי וְ גַ מ נִ ְכ ַל ְמ ִּתי ִּכי נָ ָש ִ
ָאכ ָלה
בֹות ֶיכמ ...וְ ַהּב ֶֹשת ְ
ָארצ ַא ֶשר ִהנְ ַח ְל ִּתי ֶאת ַא ֵ
יח(; "...וְ יָ בֹאּו יַ ְח ָּדו ֵמ ֶא ֶרצ ָצפֹונ ַעל ָה ֶ
בֹותינּו ...נִ ְש ְּכ ָבה ְּב ָב ְש ֵּתנּו ְ
יע ַא ֵ
ֶאת יְ גִ ַ
ּות ַכ ֵּנּו ְּכ ִל ָּמ ֵתנּו) "...שמ ג' ,יח-כה( .מששמע עזרא
כי העמ לקחו נשימ נכריות ,התיישב שוממ וקרע בגדיו תוכ שהוא משתמש באותו
ביטוי נדירֶ ..." :אל ַֹהי ּב ְֹש ִּתי וְ נִ ְכ ַל ְמ ִּתי ְל ָה ִרימ ֶאל ַֹהי ָּפנַ י ֵא ֶליכָ ) "...עזרא ט' ,ו(17.
הקבלה זו מחדדת את ההבדל הגדול בינ התיאור הנבואי של הגאולה בפי ירמיהו
ובינ תיאורה הממשי של הגאולה בפר עזרא .נבואת ירמיהו מתארת את אפרימ
מֹוע
בעודו בגלות מתייר ומתוודה על חטאי העבר שהביאו לחורבנ ולגלותָ " :ש ַ
ַאּתה ה' ֶאל ָֹהי.
ָאשּובה ִּכי ָ
ָ
נֹודד יִ ַּ ְר ַּתנִ י וָ ִאּוָ ֵר ְּכ ֵעגֶ ל לֹא ֻל ָּמד ַה ִש ֵיבנִ י וְ
ָש ַמ ְע ִּתי ֶא ְפ ַריִ מ ִמ ְת ֵ
אתי ֶח ְר ַּפת
ִּכי ַ
ַאח ֵרי ִהּוָ ְד ִעי ָ ַפ ְק ִּתי ַעל יָ ֵרכְ ּב ְֹש ִּתי וְ גַ מ נִ ְכ ַל ְמ ִּתי ִּכי נָ ָש ִ
שּובי נִ ַח ְמ ִּתי וְ ַ
ַאח ֵרי ִ
עּורי" )ירמיהו ל"א ,יז-יח(.
נְ ָ
וידוי אפרימ מתואר כחשבונ נפש על חטאי העבר )'חרפת נעוריו'( ,כשאפרימ
משול לעמ רב ולא לאדמ יחיד .לעומת זאת ,וידוי עזרא נאמר על ידי אדמ יחיד
בתגובה לחטאי העמ העכשוויימ של דור שיבת ציונ .אמ האידאל הנבואי דיבר על
וידוי של המונ העמ על חטאימ שנעשו בעבר ,הווידוי בפועל נעשה על ידי אדמ יחיד
המתוודה על עוונות של אחרימ ועל חטאימ חדשימ שנעשימ בהווה )נשיאת נשימ
נכריות( .נקודת שוני נופת קשורה לעובדה שעזרא מתחיל את התפילה ואת הווידוי
לבדו ,ורק בהמשכ נאפ אליו קהל רב .נראה כי לולא עזרא העמ כלל לא היה מכיר
בחטאיו.
גמ תוכנ וידויו של עזרא ,שמצרפ לעוונ נשיאת הנשימ העכשווי את חטאי
אבותיהמ )עזרא ט' ,א-יד( ,מחריפ את הפער בינ ירמיהו לעזרא-נחמיה .לא זו בלבד
שהעמ לא התוודה על חטאי נעוריו ,אלא שהוא מויפ עליהמ חטאימ חדשימ .עזרא
לבדו צריכ להתוודות גמ על חטאי העבר וגמ על חטאי ההווה ,ועל כנ הוא בוש ונכלמ
לפנות לאלוהיו .נראה כי הכתוב שרומז למימושו של וידוי העמ בעת הגאולה ,רומז בד
בבד על הפער בינ המצופה מהעמ לבינ התנהגותו במציאות.
 .17מעבר להקבלה מקומית זו ,חשוב לציינ כי נושא הווידוי מופיע במקומות נופימ בשני הפרימ,
וייתכנ כי הביטוי המשותפ 'בושתי ונכלמתי' בא להפנות את תשומת לבו של הקורא לנושא הווידוי
וההכרה בחטא ,הנזכר בעזרא-נחמיה פעמימ רבות )עזרא ה' ,יב; י' ,י-יא; נחמיה ט' ,א ,כו-ל( .אינ
הקבלה לשונית בינ נבואות ירמיהו לשאר הווידויימ בעזרא-נחמיה ,אכ ייתכנ שהביטוי המשותפ
'בושתי ונכלמתי' המופיע בעליית עזרא ובירמיהו ל"א קורא לקשור את כלל הווידויימ בעזרא-
נחמיה לנבואת ירמיהו.
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עד כאנ עקתי בביטויימ ייחודיימ שמצביעימ על ארמז מכוונ .הביטויימ הנופימ
שאציג להלנ אינמ עומדימ כהקבלות בפני עצממ משומ שכיחותמ במקרא .הכללתמ
במערכת ההקבלות נתלית בהקבלות המבוות שהוצגו לעיל ובעובדה שכלל
הביטויימ הזהימ מופיעימ בשני קטעי טקט מצומצמימ.
טוב ה'
טֹובה" )עזרא ח' ,כב( ,שאותו נוקט עזרא ,מעניינ
הביטוי "יַ ד ֶאל ֵֹהינּו ַעל ָּכל ְמ ַב ְק ָשיו ְל ָ
טּובי
לא רק בגלל הקבלתו לירמיהו ל"א )יא-יג(..." :וְ נָ ַהרּו ֶאל טּוב ה' ...וְ ַע ִּמי ֶאת ִ
יִ ְש ָּבעּו ,"...אלא גמ משומ שירמיהו משתמש בביטוי 'לטובה' כדי לתאר את יחו של ה'
הּודה ַא ֶשר ִשּלַ ְח ִּתי ִמנ ַה ָּמקֹומ ַהּזֶ ה ֶא ֶרצ
לגלות ולשיבה ממנהַ..." :א ִּכיר ֶאת ּגָ לּות יְ ָ
יתימ וְ לֹא
ּובנִ ִ
ָארצ ַהּזֹאת ְ
טֹובה וַ ַה ִשב ִֹתימ ַעל ָה ֶ
יהמ ְל ָ
טֹובה .וְ ַש ְמ ִּתי ֵעינִ י ַע ֵל ֶ
ַּכ ְש ִּדימ ְל ָ
ֶא ֶהרֹ ּונְ ַט ְע ִּתימ וְ לֹא ֶאּתֹוש" )ירמיהו כ"ד ,ה-ו( .הקבלה זו מחזקת את מפעל העלייה
של עזרא ומאשרת שה' דיבר עליה והבטיח לה טובות.
גמ כאנ ניתנ לחוש בפער בינ נבואת ירמיהו ובינ מימושה בעליית עזרא .ירמיהו
טּובי יִ ְש ָּבעּו"( ומתאר נהירה
ניבא שבעת הגאולה העמ ישבע מרוב טוב )"וְ ַע ִּמי ֶאת ִ
המונית לציונ " ֶאל טּוב ה' " .לעומתו ,עזרא שמתכוונ לעלות לארצ מקבצ אליו כמה
מאות אנשימ ,אופ לוויימ ברגע האחרונ ליציאה כי אפ אחד מבני לוי לא הגיע ,חושש
מפני 'אויב ואורב' בדרכ ,ובעמדו כפופ למלכ פר הוא בוש לבקש ליווי צבאי ,כי "יַ ד
טֹובה" .השימוש המילולי בשורש טו"ב נשאר ,אכ המעמד שבו
ֶאל ֵֹהינּו ַעל ָּכל ְמ ַב ְק ָשיו ְל ָ
הוא נאמר אינו תואמ את הבטחת ה' המקורית .במקומ נהירה המונית – קיבוצ של
כמה מאות אנשימ .במקומ שובע של 'טובה' – אי-בקשה של יוע צבאי לשמירה בדרכ
שנובע מבושה.
שארית
"...הֹושע ה'
ַ
ירמיהו ניבא כי בעת הגאולה יתפלל העמ כי ה' יושיע את שארית ישראל:
ֶאת ַע ְּמכָ ֵאת ְש ֵא ִרית יִ ְש ָר ֵאל" )ירמיהו ל"א ,ו( .המילה 'שארית' מובת כאנ על העמ
שנותר אחרי החורבנ והגלות ,ואילו בעזרא היא מופיעה בווידוי על חטאי שבי ציונ
"הנָ שּוב ְל ָה ֵפר ִמ ְצו ֶֹתיכָ ְּול ִה ְת ַח ֵּתנ ְּב ַע ֵּמי ַהּת ֵֹעבֹות ָה ֵא ֶּלה ַהלֹוא
שנשאו נשימ נכריותַ :
יטה" )עזרא ט' ,יד(.
ּופ ֵל ָ
ֶת ֶאנַ פ ָּבנּו ַעד ַּכ ֵּלה ְל ֵאינ ְש ֵא ִרית ְ
ניתנ להבחינ בשוני המהותי בינ נבואת ירמיהו המקורית לבינ דברי עזרא .הנבואה
המקורית היא נבואת נחמה הקוראת לשארית ישראל שנותרו אחרי הגלות לבוא
ברינה ובצהלה לפני ה' ולבקש תשועה .נראה כי הרינה והצהלה מצביעות על ככ,
שבקשת הישועה אינה נובעת מתוכ מצוקה אלא מתוכ שמחה ורצונ לקרבה לאל.
לעומת זאת ,עזרא שמתוודה על חטאי העמ חושש שה' יעניש אותמ ויכלה אותמ
ופלטה .אמ המילה 'שארית' מופיעה בירמיהו
בזעמו עד שלא תישאר ממנו שארית ֵ
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ל"א כמצב התחלתי שממנו תהיה תשועה ,הרי שמילה זו נאמרת בפי עזרא כמצב
התחלתי שממנו עלול לבוא כיליונ.
אויב
ירמיהו משתמש במילה 'אויב' בתארו את ה' מנחמ את רחל כי בניה עתידימ לשוב
קֹולכְ ִמ ֶּב ִכי וְ ֵעינַ יִ כְ ִמ ִּד ְמ ָעה ִּכי יֵ ש ָש ָכר ִל ְפ ֻע ָּל ֵתכְ נְ ֻאמ ה'
מהגלות לארצ ישראלִ ..." :מנְ ִעי ֵ
וְ ָשבּו ֵמ ֶא ֶרצ אֹויֵ ב" )ירמיהו ל"א ,טו( .ארצ האויב היא הגלות שבה נמצא עמ ישראל
ושממנה הוא עתיד לשוב לארצו .עזרא משתמש גמ הוא במילה 'אויב' בהקשר למע
ּופ ָר ִשימ ְל ָעזְ ֵרנּו ֵמאֹויֵ ב
השיבה מהגלות לארצ ישראלִּ " :כי ב ְֹש ִּתי לִ ְשאֹול ִמנ ַה ֶּמ ֶל ְכ ַחיִ ל ָ
ַּב ָּד ֶרכְ ) "...עזרא ח' ,כב( ,וכנ בתיאור המכמ את המע..." :וְ יַ ד ֶאל ֵֹהינּו ָהיְ ָתה ָע ֵלינּו
אֹורב ַעל ַה ָּד ֶרכְ " )שמ ,לא(.
וַ ּיַ ִּצ ֵילנּו ִמ ַּכפ אֹויֵ ב וְ ֵ
השוני בינ הנבואה למימושה מקבל משמעות לנוכח אי-התגשמות הנבואות על
השיבה הפלאית לארצ .ירמיהו מתאר תהליכ פלאי ופשוט למימוש ,ולעומתו עזרא
נתקל בקשיימ ובאויבימ בדרכו לארצ )ולאחר מכנ גמ בארצ עצמה(.
יכומ ההקבלה בינ ירמיהו ל"א לעליית עזרא
שלל האלוזיות בינ נבואת הנחמה על השיבה לארצ בירמיהו ל"א ובינ תיאור עליית
עזרא מעיד על כוונת מחבר עזרא-נחמיה להקביל בינ שני המקומות .נראה כי מחבר
עזרא-נחמיה הציב את ירמיהו ל"א כמודל לתיאור עליית עזרא לשמ השרשת המר כי
עלייה זו מבטאת )או מנה 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
מימ ,הרי שבפועל עזרא הוא זה שמבצע פעולות אלה; וידוי העמ על חטאי העבר
)'בושתי ונכלמתי'( מובא רק בפי עזרא ,ומתייח לחטאימ עכשוויימ; מילימ שבנבואה
הובו על גאולה מתוכ שמחה ורינה ,נאמרות בפי עזרא בעת צרה ומצוקה; הבטחות
ה' על בטחת המע ועל אופיו המרוממ נאמרות בפר עזרא כתפילה המלווה בפחד.
הדואליות ,הרומזת מצד אחד על התגשמות נבואת הנחמה ומצד שני על הפער בינ
ההבטחה למימושה ,מלווה את ההקבלה הרחבה הזו בכל חלקיה.
עֹולמ ַח ְּדֹו" וקרבנות התודה )ירמיהו ל"ג ,י(
קול ההודיה " ִּכי ְל ָ
מול טק הנחת אבנ הפינה במקדש )עזרא ג'( וחנוכת החומה )נחמיה י"ב(
ניּבא כי בעיר 'החרבה מאינ אדמ ובהמה' עתידימ להיות מוקרבימ קרבנות
ירמיהו ָ
ָאמר ה' עֹוד יִ ָּש ַמע
תודה ולהישמע קולות הודיה על השיבה המחודשת לציונּ" :כֹה ַ
ַאּתמ א ְֹמ ִרימ ָח ֵרב ...קֹול אֹ ְמ ִרימ הֹודּו ֶאת ה' ְצ ָבאֹות ִּכי טֹוב ה' ִּכי
ַּב ָּמקֹומ ַהּזֶ ה ַא ֶשר ֶ
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ָאמר ה' "
ָארצ ְּכ ָב ִראשֹנָ ה ַ
ָאשיב ֶאת ְשבּות ָה ֶ
ּתֹודה ֵּבית ה' ִּכי ִ
עֹולמ ַח ְּדֹו ְמ ִב ִאימ ָ
ְל ָ
)ירמיהו ל"ג ,י(.
בדברי ירמיהו נזכרימ שני עניינימ שיתממשו כשישובו בני ישראל מהגלות:
עֹולמ ַח ְּ$דֹו".
 .1יישמע קול הודיה שיאמר" :הֹודּו ֶאת ה' ְצ ָבאֹות ִּכי טֹוב ה' ִּכי ְל ָ
 .2יובאו קרבנות תודה לבית ה'.
אכנ ,כששב העמ מהגלות וקוממ את הרי$ות המקדש ,הוא הודה לה' בלשונ קרובה
ּובהֹודֹת
להפליא לזו ש'ציטט' ירמיהו בנבואתו" :וְ יִ ְּדּו ַהּבֹנִ ימ ֶאת ֵה ַיכל ה' ...וַ ּיַ ַענּו ְּב ַה ֵּלל ְ
עֹולמ ַח ְּדֹו ַעל יִ ְש ָר ֵאל" )עזרא ג' ,י-יא(18.
ה' ִּכי טֹוב ִּכי ְל ָ
לנוכח ההקבלה לנבואת ירמיהו ,מתבקש כאנ גמ תיאור של קרבנות התודה ,אלא
שקרבנות אינמ נזכרימ במעמד זה .תיאור קרבנות התודה נדחה עד ל$יומ תהליכ
הבנייה של החומה בימי נחמיה – מעמד המעוצב בהקבלה ברורה למעמד יי$וד
המקדש19.
ההקבלות מעוררות את הקורא לשימ לב כי נבואת ירמיהו ,שחלקה הראשונ
מתממש ביי$וד ההיכל וחלקה השני בחנוכת החומה ,מתגשמת כתהליכ ארוכ ,המלּווה
הפ$קה שבה הזכיר ירמיהו את קול
במאמצימ ופרו $על פני דורות רבימ 20.באותה ִ
ההודיה וקרבנות התודה ,מובטח גמ כי העיר החרבה עתידה להיבנות ולשכונ לבטח,
ואפ להתמלא בשפע כלכלי ובקולות שמחה )ירמיהו ל"ג ,י-טז( .נראה כי טק $יי$וד
בית ה' נערכ בתנאימ פחותימ בהרבה ואפ הפוכימ להבטחה הנבואית .הקול האומר
עֹולמ ַח ְּ$דֹו" בטק $יי$וד הבית נערכ בעיר שנותרה לא מיושבת ,על
"ּכי טֹוב ה' ִּכי ְל ָ
ִ
חורבות המקדש הראשונ ,בעוד קולות בכי זקני העמ מלווימ את הטק) $עזרא ג',
יג( ,וירושלימ שהייתה צריכה לשכונ בביטחונ מדיני וברווחה כלכלית ,נבנתה
תוכ איומימ ביטחוניימ וקשיימ כלכליימ 21.נראה כי כל התיאורימ הנזכרימ עומדימ
ב$תירה מובהקת לביטחונ ולרווחה המתוארימ בנבואת ירמיהו.
.18

.19
.20
.21

הביטוי 'הודו את ה' צבאות כי טוב כי לעולמ ח$דו' )בשינויימ קלימ( מופיע שוב רק בדברי הימימ
)דה"א ט"ז ,לד ,מא; דה"ב ה' ,יג; ז' ,ג ,ו; כ' ,כא( ,ובחמישה מזמורי תהילימ נו$פימ )ק' ,ד-ה; ק"ו,
א; ק"ז ,א; קי"ח ,א ,כט; קל"ו(.
ראו :עזרא ג' ,יג – נחמיה י"ב ,מג; עזרא ג' ,א – נחמיה י"ב ,כז; עזרא ג' ,י – נחמיה י"ב ,כז; עזרא
ג' ,י – נחמיה י"ב ,לו .על השוואה זו עמדה ביתר פירוט אשכנזי )לעיל ,הערה  ,(7עמ' .118
ניתנ לראות זאת מרשימת שושלות הכהונה והלווייה מימי זרובבל ועד ימי נחמיה ,המתפר$ת על
גבי שישה דורות ונזכרת ב$מוכ לחגיגות חנוכת החומה )נחמיה י"ב ,א-כה(.
המזבח הוקמ למרות הפחד מעמי הארצות )עזרא ג' ,ג(; בניינ ההיכל לּווה באיגרות שטנה
ובהפרעות אלימות )עזרא ד'-ו'(; בניינ החומה נעשה תוכ כדי איומימ והתגוננות מתמדת )נחמיה
ג' ,לג  -ד' ,יז; נחמיה ו'(; שבי ציונ הוצרכו למכור את שדותיהמ וילדיהמ מפני הקושי הכלכלי
)נחמיה ה'( ועוד.
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לעומת זאת ,בטק חנוכת החומה ניכר תיקונ הקשיימ שבפניהמ עמדו שבי ציונ:
בניינ החומה הושלמ ,ועל כנ המצב הביטחוני השתפר; היישוב בירושלימ התרחב
)נחמיה י"א ,א-ב(; האמביוולנטיות שליוותה את ייוד ההיכל הוחלפה בקול תרועת
שמחה )עזרא ג' ,יג; נחמיה י"ב ,מג(.
עֹולמ ַח ְּדֹו ַעל יִ ְש ָר ֵאל"
ליכומ :מחבר עזרא-נחמיה השתמש בביטוי " ִּכי טֹוב ִּכי ְל ָ
ובתיאור קרבנות התודה בחנוכת החומה כדי לקשור את המאורעות לנבואת הנחמה
ּתֹודה ֵּבית ה' ִּכי
של ירמיהו" ,הֹודּו ֶאת ה' ְצ ָבאֹות ִּכי טֹוב ה' ִּכי ְלעֹולָ מ ַח ְּדֹו ְמ ִב ִאימ ָ
ָארצ ְּכ ָב ִראשֹנָ ה ַ
ָאשיב ֶאת ְשבּות ָה ֶ
ִ
ָאמר ה' " .מימוש הנבואה לא נעשה תוכ יומ אחד,
אלא נפר על פני עשרות שנימ ופרקימ רבימ )מעזרא ג' ועד נחמיה י"ב( .חלקה
הראשונ של הנבואה התגשמ תחת איומימ ביטחוניימ וקשיימ כלכליימ ,ורק אחרי
עשרות שנימ שבהנ עמלו שבי ציונ על הקמת בית ה' ,דור אחרי דור ,תוכ קשיימ
ומאמצ רב ,התגשמ גמ חלקה השני של הנבואה.
בניינ העיר ממגדל חננאל שער הפינה )ירמיהו ל"א ,לז-לט; נחמיה ג'(
נבואת ירמיהו על בניינה המחודש של ירושלימ עומדת בהקבלה לתיאור שיקומ
"הּנֵ ה
החומה בימי נחמיה 22.ירמיהו ניבא כי העיר החרבה עתידה להיבנות מחדשִ :
יָ ִמימ ָ]ּב ִאימ קרי[ נְ ֻאמ ה' וְ נִ ְבנְ ָתה ָה ִעיר לַ ה' ִמ ִּמגְ ַּדל ַחנַ נְ ֵאל ַש ַער ַה ִּפּנָ ה" )ירמיהו ל"א,
לז( 23.בהתאמ ,בתיאור בניינ החומה בימי נחמיה הכתוב מציינ את מגדל חננאל
בפתיחת תיאור הבנייה..." :וַ ּיִ ְבנּו ֶאת ַש ַער ַהּצֹאנ ...וְ ַעד ִמגְ ַּדל ַה ֵּמ ָאה ִק ְּדשּוהּו ַעד
ִמגְ ַּדל ַחנַ נְ ֵאל" )נחמיה ג' ,א( .כאנ הכתוב ממשיכ לתאר לאורכ עשרימ ותשעה
"ּובינ ַעלִ ּיַ ת
פ1וקימ את בניינ שאר החומה ,כשבפ1וק האחרונ נזכרת 'הפינה'ֵ :
ַה ִּפּנָ ה לְ ַש ַער ַהּצֹאנ ֶה ֶחזִ יקּו ַהּצ ְֹר ִפימ וְ ָהרֹכְ לִ ימ" )שמ ,לב( 24.נראה כי 1דר תיאור בניינ
החומה מתב 11על נבואת ירמיהו כביטוי להתגשמות נבואות הנחמה.
אולמ יש פער משמעותי בינ נבואת ירמיהו לבינ המציאות המתוארת בעזרא-
נחמיה .המשכ הנבואה מתאר קו מידה שתוחמ את העיר ,כשהוא עובר דווקא בתוכ
"ה ֵע ֶמק ַה ְּפגָ ִרימ"" ,נַ ַחל ִק ְדרֹונ"( ,כדי למל את השקט
הגיאיות שמקיפימ אותה ) ָ
]קו קרי[ ַה ִּמ ָּדה ...וְ ָכל ָה ֵע ֶמק
הביטחוני שלו עתידה לזכות ירושלימ" :וְ יָ ָצא עֹוד קוה ָ
 .22על הקבלה זו ראוG.L. Keown et al., Jeremiah 26-52 (World Biblical Commentary), Dallas :
.1995, p. 137

 .23בחלק מכתבי היד נופת המילה 'עד'" :ממגדל חננאל עד שער הפינה" .ראו :כ"ד גינצבורג ,תורה
נביאימ וכתובימ :מדויק היטב על פי המרה ועל פי דפוימ ראשונימ עמ חלופימ והגהות מנ
כתבי יד עתיקימ ותרגומימ ישנימ ,לונדונ  ,1926עמ' .159
 .24נראה ש'עליית הפינה' הנזכרת בנחמיה ו'שער הפינה' הנזכר בירמיהו מציינימ אותו המקומ ,שכנ
שני המקומות בעלי השמ הדומה מצויימ על תוואי החומה הצפונית של העיר .גמ אמ 'שער הפינה'
ו'עליית הפינה' אינמ אותו המקומ ,הדמיונ בשממ מאפשר את ההקבלה.
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ּּוימ
]ה ְּש ֵדמֹות קרי[ ַעד נַ ַחל ִק ְדרֹונ ַעד ִּפּנַ ת ַש ַער ַה ִ
ַה ְּפגָ ִרימ וְ ַה ֶּד ֶשנ וְ ָכל השרמות ַ
עֹולמ" )ירמיהו ל"א ,לח-לט( .העיר שלא
ִמזְ ָר ָחה ק ֶֹדש ַלה' לֹא יִ ּנָ ֵתש וְ לֹא יֵ ָה ֵר עֹוד ְל ָ
'תינטש ולא תיהר לעולמ' תוכל להרחיב את גבולותיה לגיאיות ,משומ שלא תחשוש
מאויבימ 25.לעומת זאת ,איומ ביטחוני חריפ מלווה את עזרא-נחמיה מתחילת הפר
ועד יומ בניינ החומה 26.נראה כי עקב הצורכ הביטחוני בחומה מבוצרת לא יכלו שבי
ציונ לחקות את תוואי החומה המדויק שתיאר ירמיהו ,ולכנ לא נכללו הגיאיות בתוכ
מרחב העיר.
פער נופ בהקבלה זו מתבטא בעובדה שירמיהו דיבר רק על בניינ של חלק מוימ
בחומה הצפונית של העיר )שככל הנראה הוחרב בפריצה הבבלית אליה( ,ולעומתו
הוצרכ נחמיה לשקמ את כל תוואי החומה בשל פרעות נופות שהתרחשו אחרי
החורבנ )ייתכנ שמדובר בפרעות הנזכרות בנחמיה א'(27.
ויקשו את ערפמ ולא שמעו
ירמיהו הוכיח את העמ על 'קשיות עורפמ' ועל אי-השמיעה בקול ה'" :וְ לֹוא ָש ְמעּו ֵאלַ י
בֹותמ" )ז' ,כו(; "וְ לֹא ָש ְמעּו וְ לֹא ִהּטּו ֶאת
וְ לֹא ִהּטּו ֶאת ָאזְ נָ מ וַ ּיַ ְקשּו ֶאת ָע ְר ָּפמ ֵה ֵרעּו ֵמ ַא ָ
מֹוע קרי[) "...י"ז ,כג(; " ִּכי ִה ְקשּו ֶאת ָע ְר ָּפמ
]ש ַ
ָאזְ נָ מ וַ ּיַ ְקשּו ֶאת ָע ְר ָּפמ ְל ִב ְל ִּתי שומע ְ
מֹוע" )י"ט ,טו(.
ְל ִב ְל ִּתי ְש ַ
צירופ זה נזכר רק עוד ארבע פעמימ במקרא כולו ,שלוש מהנ ב5פר נחמיה:
ית ִע ָּמ ֶהמ
"...וַ ּי ְַקשּו ֶאת ָע ְר ָּפמ וְ ֹלא ָש ְמעּו ...וַ יְ ָמ ַאנּו לִ ְשמ ַֹע וְ ֹלא זָ כְ רּו נִ ְפלְ א ֶֹתיָכ ַא ֶשר ָע ִש ָ
וַ ּי ְַקשּו ֶאת ָע ְר ָּפמ) "...נחמיה ט' ,טז-יז(; "וְ ָע ְר ָּפמ ִה ְקשּו וְ ֹלא ָש ֵמעּו" )שמ ,כט(28.
ההקבלה לנבואת ירמיהו יוצרת מעינ תיקונ לחטאי דור החורבנ .דור החורבנ לא
השכיל לשמוע לתוכחות ירמיהו ,האשימ אותו בנבואת שקר ואפ כלא והעניש אותו
"ל ְכלֹות ְּד ַבר ה' ִמ ִּפי יִ ְר ְמיָ ה" ,ומתוודה
על דבריו .לעומתו עומד הדור החדש ששב לציונ ִ

.25
.26
.27

.28

ראו :קונ ואחרימ )לעיל ,הערה  ,(22עמ' .137-136
עיינו :עזרא ד' ,ד ,כג; נחמיה ד' ,ג-ה ,י-יב ועוד.
ח' אשל מציע שהיו נייונות לבנות את חומת העיר לפני בוא נחמיה לירושלימ ,וכנגדמ התערבו
נציגי השלטונ הפרי ופגעו בחומה .ראו :ח' אשל' ,ירושלימ בימי שלטונ פר ,מתאר העיר והרקע
ההיטורי' ,בתוכ :ש' אחיטוב וע' מזר )עורכימ( ,פר ירושלימ ,תקופת המקרא ,ירושלימ תש",
עמ' .332
קשיות העורפ היא ביטוי שכיח ,המופיע במקרא עוד ארבע עשרה פעמימ לבד מהופעותיו בפר
ירמיהו .המיוחד בהופעותיו בירמיהו הוא הביטוי 'לא ש.מ.ע '.שנלווה אליו בכל הופעותיו .הופעה
נופת של צירופ זה היא בתיאור חטאי ממלכת ישראל שהובילו להגלייתה )מל"ב י"ז ,ז-יד( .בשל
הדמיונ בינ שתי היטואציות ,שבהנ הנביא הוכיח הנ את ממלכת יהודה והנ את ממלכת ישראל על
חטאיהנ שהביאו לחורבנ ולגלות ,ייתכנ לטעונ כי השימוש בצירופ הלשוני הזהה הוא מכוונ.
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על חטאי דור ירמיהו שהביאו לחורבנ 29תוכ שימוש בביטויימ הלקוחימ מתוכחותיו.
שימוש זה מדגיש את העובדה ,ששבי ציונ הפנימו את תוכחות ירמיהו ,והמ מכירימ בו
כנביא אמת.
השבת כלי המקדש לירושלימ )ירמיהו כ"ז ,כא  -עזרא א' ,ז-יא(
במהלכ גלות יהויכינ הוצאו כלי הזהב מהמקדש והובלו לבבל )מל"ב כ"ד ,יג( .אירוע זה
עורר ויכוח פומבי וער בדבר חזרת הכלימ לירושלימ בתקופה שבינ גלות יהויכינ
לחורבנ .נביאי השקר טענו שכלי הזהב שנלקחו עתידימ לחזור במהרה לירושלימ,
וכנגדמ טענ ירמיהו שלא רק כלי הזהב שנלקחו יישארו בבבל )ירמיהו כ"ז ,טז; כ"ח,
ג-ד( ,אלא שגמ הכלימ שנותרו במקדש עתידימ לגלות )שמ כ"ז ,א( .אולמ לא רק
חורבנ חזה ירמיהו ,אלא גמ תקומה וגאולה ,שכנ בחלקה השני של הנבואה הבטיח ,כי
יתימ וַ ַה ִשב ִֹתימ ֶאל ַה ָּמקֹומ
בעת הגאולה ישובו הכלימ שנלקחו לירושלימ..." :וְ ַה ַע ִל ִ
ַהּזֶ ה" )שמ כ"ז ,כא( .ביר להניח ,שהוויכוח הציבורי בינ ירמיהו לנביאי השקר על
חזרת הכלימ יצר מודעות וציפייה בקרב גולי בבל לשובמ של הכלימ לירושלימ בעת
הגאולה.
פר עזרא ,הפותח בהצהרת כורש ,מצרפ אליה קבוצת פוקימ המתארימ את
הוצאת כלי המקדש על ידי כורש והחזרתמ לירושלימ עמ השבימ לציונ )עזרא א',
ז-יא( 30.אזכור הכלימ במוכ להצהרת כורש אינו פרט טכני גרדא אלא ימנ גאולי
מובהק ,המפיח תקוות גאוליות במאורע המעיד על התגשמות נבואות הנחמה.
ברמ ,מעיונ מעמיק בפוקימ ניכר חירונ משמעותי בתיאור השבת הכלימ ,שכנ
הכלימ הנזכרימ המ מעטימ ואינמ אלא כלי עזר בעלי חשיבות שולית לעבודות
המקדש 31.נופ על ככ ,הכלימ שהוחזרו היו רק כלי כפ וזהב )עזרא א' ,ט-יא( ולא כלי

ּוב ִמ ְש ָּפ ֶטיכָ ָח ְטאּו ָבמ ַא ֶשר
ּתֹור ֶתכָ וְ ֵה ָּמה ֵהזִ ידּו וְ לֹא ָש ְמעּו ְל ִמ ְצוֶ Oתיכָ ְ
 .29ראו" :וַ ָּת ַעד ָּב ֶהמ ַל ַה ִש ָיבמ ֶאל ָ
יהמ ָשנִ ימ ַרּבֹות וַ ָּת ַעד
ֹור ֶרת וְ ָע ְר ָּפמ ִה ְקשּו וְ לֹא ָש ֵמעּו .וַ ִּת ְמשֹכְ ַע ֵל ֶ
ָאדמ וְ ָחיָ ה ָב ֶהמ וַ ּיִ ְּתנּו ָכ ֵתפ ֶ
יַ ַע ֶשה ָ
יאיכָ וְ לֹא ֶה ֶאזִ ינּו וַ ִּת ְּתנֵ מ ְּביַ ד ַע ֵּמי ָה ַא ָרצֹת" )נחמיה ט' ,כט-ל(.
ָּבמ ְּב ַ
רּוחכָ ְּביַ ד נְ ִב ֶ
 .30רשימה זו ,הנראית כמו תיעוד ממשלתי שהועתק לפר ,אופיינית לעזרא-נחמיה ,אכ יש לשימ לב
לחגיגיות המיוחדת שעוטפת אותה .פוקימ אלה כמו משתפימ את המלכ הפרי באופנ אישי
ּכֹורש ֶמ ֶלכְ ָּפ ַר ַעל יַ ד ִמ ְת ְר ָדת
יאמ ֶ
ּיֹוצ ֵ
הֹוציא ֶאת ְּכ ֵלי ֵבית ה' ...וַ ִ
ּכֹורש ִ
בהוצאת הכלימ" :וְ ַה ֶּמ ֶלכְ ֶ
ַהּגִ זְ ָּבר) "...א' ,ז-ח( .תוכנ הפוק מורה ,כי מתרדת הגזבר הוציא את הכלימ בפקודת המלכ ,אכ
מצורת הניוח משתמע כי המלכ כורש הוציאמ בעצמו.
 .31הכלימ הנזכרימ שמ המ אגרטלימ ,מחלפימ וכפורימ .כלימ אלה אינמ נזכרימ בפרקי כלי המשכנ
בפר שמות ,בפרקי המקדש בימי שלמה או בתיאורי יחזקאל .לכלי המקדש המרכזיימ )כגונ –
המנורה ,השולחנ ,מזבח הזהב( אינ שומ זכר בפוקימ אלה .ייתכנ שהמ אינמ נזכרימ משומ
שקוצצו ואינמ קיימימ בשלמותמ )מל"ב כ"ג ,יג(.
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נחושת .כלי הנחושת קיבלו מעמד מיוחד בימי החורבנ ,שכנ המ הכלימ שנותרו
במקדש אחרי גלות יהויכינ ,ועליהמ נב הוויכוח הציבורי בינ ירמיהו לנביאי השקר:
ּנֹות ִרימ ָּב ִעיר
ָאמר ה' ְצ ָבאֹות ֶאל ָה ַע ֻּמ ִדימ וְ ַעל ַהּיָ מ וְ ַעל ַה ְּמכֹנֹות וְ ַעל יֶ ֶתר ַה ֵּכ ִלימ ַה ָ
ִכי כֹה ַ
אּצר ֶמ ֶלכְ ָּב ֶבל ַּבגְ לֹותֹו ֶאת יכוניה ]יְ ָכנְ יָ ה קרי[ ֶבנ יְ הֹויָ ִקימ...
בּוכ ְדנֶ ַ
ַהּזֹאתַ .א ֶשר לֹא ְל ָק ָחמ נְ ַ
ָּב ֶב ָלה ָ
יתימ וַ ַה ִשיב ִֹתימ ֶאל ַה ָּמקֹומ ַהּזֶ ה
יּובאּו וְ ָש ָּמה יִ ְהיּו ַעד יֹומ ָּפ ְק ִדי א ָֹתמ נְ ֻאמ ה' וְ ַה ַע ִל ִ
)ירמיהו כ"ז ,יט-כב(.

אמ כנ ,נבואת ירמיהו על חזרת הכלימ מתגשמת ,אבל בזעיר אנפינ .כלי המקדש חזרו
לירושלימ ,אכ לא הכלימ המרכזיימ ,ולא כלי הנחושת שעליהמ נבה הנבואה במקורה.
חזרתמ המצומצמת משאירה את התיאור המרוממ של הצהרת כורש עמ טעמ מורכב
של גאולה חרה ,או כפי שמתוארת תחושה זו בטק ייוד המקדש )עזרא ג' ,יב-יג( –
שמחה שמהולה בבכי.
וחטאתמ מלפניכ אל תמחה )ירמיהו י"ח ,כג; נחמיה ג' ,לז(
בתפילת ירמיהו נגד אויביו המבקשימ להכותו בכוח הלשונ ,מבקש הנביאַ" :אל ְּת ַכ ֵּפר
אתמ ִמ ְּל ָפנֶ יכָ ַאל ֶּת ְמ ִחי) "...ירמיהו י"ח ,כג( .ביטוי יחידאי זה שב ומופיע
ַעל ַעוֹנָ מ וְ ַח ָּט ָ
בתפילת נחמיה כנגד אויביו ,שביקשו לעצור את בניינ חומת ירושלימ בכוח הלשונ:
אתמ ִמ ְּל ָפנֶ יכָ ַאל ִּת ָּמ ֶחה) "...נחמיה ג' ,לז(32.
"וְ ַאל ְּת ַכ ַעל ַעוֹנָ מ וְ ַח ָּט ָ
השוני בינ שני האזכורימ הוא בעובדה ,שירמיהו התמודד מול אויבימ מתוכ עמ
ישראל ,שניו להכותו בכוח לשונמ כחלק ממאבקמ נגד נבואות החורבנ שניבא.
לעומתו ,נחמיה התמודד מול אויבימ מבחוצ ,שלגלגו על מאמציו כחלק ממאבקמ נגד
התגשמות נבואות הגאולה.
השבת )ירמיהו י"ז ,כא-כז; נחמיה י"ג ,יח(
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,
כא-כז( 33.טענה זו מקבלת משנה תוקפ לנוכח העובדה ,שנחמיה מזכיר בתוכחתו
ֹלהינּו
"הלֹוא ֹכה ָעשּו ַאב ֵֹתיכֶ מ וַ ּי ֵָבא ֶא ֵ
מפורשות את חילול השבת של דור החורבנַ :
מֹוִ 5יפימ ָחרֹונ ַעל יִ ְש ָר ֵאל לְ ַחּלֵ ל ֶאת
ָעלֵ ינּו ֵאת ּכָ ל ָה ָר ָעה ַהּזֹאת וְ ַעל ָה ִעיר ַהּזֹאת וְ ַא ֶּתמ ִ
ַה ַּש ָּבת" )נחמיה י"ג ,יח(.
 .32ראו גמ :ווילאמונ )לעיל ,הערה  ,(5עמ' .217
 .33ראו :נחמיה ט' ,א  -י' ,לא; י"ג ,טו-כב .על הקבלה זו עמדו גמ לאוצ'ר )לעיל ,הערה  ,(7עמ'
 ;190-189וויליאמונ )לעיל ,הערה  ,(5עמ'  ;395מ' זר-כבוד ,פירוש דעת מקרא לפר עזרא
ונחמיה ,ירושלימ תשמ"ח ,עמ' קמה .הדימ לחומרות השבת שתיקנ נחמיה ניתנ למצוא בתלמוד,
המשייכ את גזרת הטלטול בשבת לפוקימ אלה בנחמיה )שבת קכג ע"ב(.
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שחרור עבדימ )ירמיהו ל"ד ,ח-יז; נחמיה ה' ,א-יג(
נושא שחרור העבדימ העבריימ תופ מקומ חשוב בנבואות ירמיהו )ירמיהו ל"ד ,ח-יז(
ובפר נחמיה )נחמיה ה' ,א-יג( ,אכ בעוד שדורו של ירמיהו ירב לשחרר עבדימ ואפ
כבש שלא כדינ עבדימ שהיו זכאימ לצאת לחופשי ,דורו של נחמיה נעתר להוציא
לחופשי עבדימ ששועבדו כדינ34.
'לא אלוהימ שלחו'
בשני הפרימ נעשה שימוש בביטוי 'לא שלח' בהתמודדות מול נביאי השקר .בירמיהו
ביטוי זה נזכר תשע פעמימֶ " :ש ֶקר ַהּנְ ִב ִאימ נִ ְּב ִאימ ִּב ְש ִמי לֹא ְש ַל ְח ִּתימ" )י"ד ,יד; כ"ג,
לב(; " ַהּנְ ִב ִאימ ַהּנִ ְּב ִאימ ִּב ְש ִמי וַ ַאנִ י לֹא ְש ַל ְח ִּתימ" )י"ד ,טו(; "לֹא ָש ַל ְח ִּתי ֶאת ַהּנְ ִב ִאימ
וְ ֵהמ ָרצּו" )כ"ג ,כא(; "וְ ַאל ִּת ְש ְמעּו ֶאל ִּד ְב ֵרי ַהּנְ ִב ִאימִּ ...כי ֶש ֶקר ֵהמ נִ ְּב ִאימ ָל ֶכמִּ .כי לֹא
ְש ַל ְח ִּתימ" )כ"ז ,יד-טו(; "לֹא ְשלָ ַחָכ ה' " )כ"ח ,טו(; " ִּכי ְב ֶש ֶקר ֵהמ נִ ְּב ִאימ ָל ֶכמ ִּב ְש ִמי לֹא
ְש ַל ְח ִּתימ" )כ"ט ,ט(; "יַ ַענ ַא ֶשר נִ ָּבא ָל ֶכמ ְש ַמ ְעיָ ה וַ ַאנִ י לֹא ְש ַל ְח ִּתיו" )כ"ט ,לא(; " ֶש ֶקר
ַאּתה ְמ ַד ֵּבר לֹא ְשלָ ַחָכ ה' " )מ"ג ,ב(35.
ָ
ֹלהימ ְש ָלחֹו ִּכי ַהּנְ בּוָאה ִּד ֶּבר ָע ַלי
ַאּכ ָירה וְ ִהּנֵ ה לֹא ֶא ִ
במקביל נכתב בנחמיה" :וָ ִ
טֹובּיָ ה וְ ַנְ ַבּלַ ט ְש ָכרֹו" )ו' ,יב( .מול דור ירמיהו ששמע לנביאי השקר והביא לחורבנ
וְ ִ
ירושלימ ,עומד נחמיה שאינו נשמע לנבואות השקר ובונה את ירושלימ36.
שחיתות
ירמיהו הוכיח את הנהגת דור החורבנ פעמימ רבות על השחיתות והעושק שהיו
מצויימ בה ,ולעומת זאת בעזרא-נחמיה יש דגש משמעותי על הקפדת הממד לנהוג
ביושר ובניקיונ כפיימ .יהויקימ ניצל את העמ שייבנו לו בתי שנ מפוארימ ולא
שילמ להמ שכרמ )ירמיהו כ"ב ,יג-יד( ,ולעומתו נחמיה לא גבה את המימ
שהגיעו לו ואפ כלכל את בוני חומת ירושלימ מכפו האישי )נחמיה ה' ,יד-יט(.
 .34ראו גמ פירוש רלב"ג לנחמיה ה' ,ט ,בתוכ :מקראות גדולות ,מהד' א' בלומ ,ירושלימ חש"ד;
לאוצ'ר )לעיל ,הערה  ,(7עמ' .189
 .35בפוק זה העמ מאשימ את ירמיהו עצמו בנבואת שקר.
 .36הצירופ 'לא ש.ל.ח '.חוזר עוד מפר פעמימ במקרא אכ בצורות שונות מהופעותיו בירמיהו .בחלק
ּוב ִּבּזָ ה לֹא ָש ְלחּו ֶאת יָ ָדמ" )אתר ט' ,י ,טו-טז,
מהמקרימ הוא מופיע כאי-שליחה של יד – כמו " ַ
וראו גמ :שמות כ"ב ,ז ,י; כ"ד ,יא( ,או בצורת 'לֹא ִשּלַ ח' בבניינ פיעל – כמו ''וְ לֹא ִש ַּלח ֶאת ָה ָעמ"
)מופיע ארבע פעמימ .ראו :שמות ח' ,כח; ט' ,ז ,וראו גמ :שמ ט' ,לה; י' ,כ( ,או בתמיהה שבאה
להדגיש שהאדמ כנ נשלח – כמו " ַהלֹא ְש ַל ְח ִּתיכָ " )שופטימ ו' ,יד ,וראו גמ :במדבר כ"ב ,לז(.
ההופעות היחידות של הביטוי 'לא ש.ל.ח '.במשמעו הפשוט )אדמ שלא נשלח( ובבניינ קל ,הנ תשע
פעמימ בירמיהו )כמובא למעלה( ,פעמ אחת ביחזקאל )י"ג ,ו( ,פעמ אחת בבראשית )מ"ה ,ח(
ופעמ אחת בבמדבר )ט"ז ,כט(.
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השחיתות המערכתית והפומבית שהתנהלה בירושלימ ערב החורבנ 37עומדת מול
ההקפדה הפורמלית והפומבית על שמירת כפי התרומות בעליית עזרא )עזרא ח',
כד-לד(.
העיר כולה תהיה קודש לה'
אשכנזי תיארה מגמה כוללת של התפשטות קדושת בית ה' לירושלימ כולה,
המשתרעת לאורכ כל פר עזרא-נחמיה 38.אציג רעיונ רחב זה דרכ דוגמות אחדות:
חגיגת יומ בניינ היכל ה' )עזרא ו' ,טז-כב( נזכרת רק בפוקימ אחדימ ומתוארת
כשלב אחד במהלכו הכולל של הפר ,המגיע בשיאו לחנוכת החומה .חנוכת החומה
)נחמיה י"ב( עומדת ביומ הפר ומכמת את מפעל שיבת ציונ כולו .היא נפרת על
פני עשרימ ושלושה פוקימ ומתייחת לכל דורות העולימ )מהצהרת כורש לימי
נחמיה( שעמלו למטרה זו 39.בטק חנוכת החומה מתקדשימ לא רק ההיכל ומשרתיו,
אלא כל מרחב העיר והשוהימ בו" :וַ ּיִ ַּט ַהרּו ַהּכ ַֹהנִ ימ וְ ַה ְלוִ ּיִ מ וַ יְ ַט ַהרּו ֶאת ָה ָעמ וְ ֶאת
ַה ְּש ָע ִרימ וְ ֶאת ַהחֹו ָמה" )נחמיה י"ב ,ל( – כל השטח שנתחמ בחומות מתקדש ,ואפ
העמ עצמו .קרבנות התודה אינמ מוצבימ במקדש אלא מוצגימ בפני העמ כולו על
חומות העיר )נחמיה י"ב ,לא( .הלוויימ שהופקדו עד כה על השירה ועל השמירה
בשערי המקדש מוצבימ עתה על שערי חומות העיר )נחמיה ז' ,א-ג( .דוגמות אלה
מדגישות מהלכ שבו הקדושה איננה נשארת רק במקדש אלא מתפרת למרחב העיר
כולה .רעיונ דומה תואר גמ בנבואת ירמיהו:
ִהּנֵ ה יָ ִמימ ] ָּב ִאימ קרי[ נְ ֻאמ ה' וְ נִ ְבנְ ָתה ָה ִעיר ַלה' ִמ ִּמגְ ַּדל ַחנַ נְ ֵאל ַש ַער ַה ִּפּנָ ה .וְ יָ ָצא עֹוד קוה
]קו קרי[ ַה ִּמ ָּדה נֶ גְ ּדֹו ַעל ּגִ ְב ַעת ּגָ ֵרב וְ נָ ַב ּג ָֹע ָתה .וְ ָכל ָה ֵע ֶמק ַה ְּפגָ ִרימ וְ ַה ֶּד ֶשנ וְ ָכל השרמות
ָ
ּּוימ ִמזְ ָר ָחה ק ֶֹדש ַלה' לֹא יִ ּנָ ֵתש וְ לֹא יֵ ָה ֵר
]ה ְּש ֵדמֹות קרי[ ַעד נַ ַחל ִק ְדרֹונ ַעד ִּפּנַ ת ַש ַער ַה ִ
ַ
)ירמיהו ל"א ,לז-לט(.
עֹולמ
עֹוד ְל ָ

לאור הדמיונ התוכני בינ שני המקומות ,ייתכנ שפר עזרא-נחמיה תיאר את מהלכ
ההתקדשות של העיר כמל לקיומ נבואת הנחמה של ירמיהו40.

.37
.38
.39
.40

ראו :ירמיהו ה' ,כז; ח' ,י; ו' ,יג; ה' ,א-ח.
ראו :אשכנזי )לעיל ,הערה .(7
רשימות היוחינ שמאגדות את דור העולימ הראשונ עמ דור בוני החומה ,עומדות כהקדמה לטק
חנוכת החומה )נחמיה י"ב ,א-כו(.
ראוי לציינ כי מ' לאוצ'ר מזכיר שתי הקבלות נופות שאותנ לא הצגתי משומ שלדעתי איננ
מבוות .ההקבלה הראשונה בינ ירמיהו ב' ,ז; ט"ז ,יח; כ"ט ,ה-ז ובינ עזרא ט' ,יא-יב; נחמיה י"ג,
כה )ראו :לאוצ'ר ,לעיל ,הערה  ,7עמ'  .(189לדעתי הקבלה זו אינה מתייחת לנבואת ירמיהו אלא
לוויקרא י"ח ,כז או למקומות אחרימ בתורה .הקבלה נופת עוקת בקשר בינ מעבר הנהגת עזרא
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"ל ְכלֹות ְּד ַבר ה' ִמ ִּפי יִ ְר ְמיָ ה"
ִ

יכומ מכלול ההקבלות
הזיקה הגלויה לנבואת ירמיהו הפותחת את פר עזרא-נחמיה ,ההקבלות הרבות בינ
הפרימ ופריתנ לאורכ הפר כולו מחזקות את ההשערה ,כי מחבר פר עזרא-
נחמיה עיצב את גאולת דורו תוכ זיקה לנבואות הגאולה של ירמיהו .ניתנ לראות שני
מאפיינימ כלליימ במערכ ההקבלות:
 .1הקבלות המעידות על התגשמות נבואות הנחמה של ירמיהו – רבות מנ
ההקבלות בינ נבואות ירמיהו לבינ פר עזרא-נחמיה נועדו להצביע על התגשמותנ
של נבואות הנחמה במאורעות שיבת ציונ .עמ זאת ,בכל אחת מנ ההקבלות הללו
היה פער בינ ההבטחה הנבואית לבינ מימושה בפועל ,כשבאופנ שיטתי חל פיחות
במציאות של פר עזרא-נחמיה לעומת תיאורי ירמיהו :השיבה ההמונית לציונ
שחזה ירמיהו הופכת בפועל לעלייה של מעטימ שנעשתה תחת קשיימ ביטחוניימ;
עֹולמ ַח ְּדֹו" נאמר מול מזבח בודד המוקפ בחורבות המקדש
קול ההודיה " ִּכי ְל ָ
הראשונ; החומה הצפונית אכנ נבנתה " ִמ ִּמגְ ַּדל ַחנַ נְ ֵאל ַש ַער ַה ִּפּנָ ה" ,אכ גמ שאר
חלקי החומה שנהרו בפרעות עכשוויות הוצרכו תיקונ; כלי המקדש אכנ חוזרימ
לירושלימ אכ ללא כלי המקדש העיקריימ וכו' .הרעיונ הכללי של הנבואה התגשמ,
אכ חלק מהפרטימ שהובטחו בה התקיימו באופנ דל מנ הצפוי ,נפרשו על פני
דורות או לא התקיימו כלל.
 .2הקבלות המעידות על תיקונ חטאי דור החורבנ – וג שני של הקבלות מתאר את
מאבקמ של שבי ציונ לתיקונ החטאימ שעליהמ הוכיח ירמיהו את דור החורבנ:
ההתמודדות מול נביאי השקר; "וַ ּיַ ְקשּו ֶאת ָע ְר ָּפמ וְ לֹא ָש ְמעּו"; איור המחר
בשבת; שחרור העבדימ; השחיתות בהנהגת יהודה .בכל אחת מנ ההקבלות יש
היפוכ בינ התנהלותו של דור החורבנ לבינ התנהלות דור שבי ציונ ,כשדור החורבנ
חוטא וגולה ,ואילו דור שבי ציונ מתקנ חטאימ אלו ובונה את היישוב המתחדש
בארצ.
עמ זאת ,ברוב ההקבלות הללו הייתה הופה במאמצמ של שבי ציונ לעומת
תוכחות ירמיהו .מעבר לתיקונ החטאימ ניכרת תשובת משקל יתרה מצד שבי ציונ
והנהגתמ ,שאינמ מתקנימ את חטאי אבותיהמ בלבד אלא מויפימ נדבכ נופ על
מה שדרש ירמיהו .יהויקימ מלכ יהודה השתמש במי העמ כדי לבנות לו בתי שנ
מפוארימ ואפ לא שילמ לפועלימ ששכר – ולעומתו נחמיה אינו לוקח את המימ
המגיעימ לו ובנופ מממנ את הוצאות הפחווה מכפו האישי; דור החורבנ כבשו
את עבדיהמ למרות מצוַ ות השמיטה ,ולעומתמ שבי ציונ משחררימ את עבדיהמ
ללוויימ )נחמיה ט'( ובינ המעבר בינ ירמיהו לופרימ )ברוכ בנ נריה ובני שפנ( .ראוM. Leuchter, :
.The Polemics of Exile in Jeremiah 26-45, New York 2008, pp. 122-123

111

יעל מאיר

ממניע מורי; ירמיהו הוכיח את דור החורבנ ש'הקשו את עורפמ ולא שמעו',
ואילו שבי ציונ מזכירימ בתפילתמ את מילותיו של ירמיהו כווידוי על חטאות
אבותיהמ )לא רק שאינמ מקשימ את עורפמ ושומעימ לדברי הנביא ,אלא אפ
מצטטימ אותו בווידוימ( .מכל הדוגמות הנזכרות לעיל ,המציינות תיקונ של חטאי
דור החורבנ בימי שיבת ציונ ,ניכרת הופה במאמצ האנושי מצדמ של העמ
ומנהיגיו.
שני צירימ חורזימ את מערכ ההקבלות :הראשונ ,תיקונ של מאורעות החורבנ
באמצעות נבואות גאולה ,והשני ,תיקונ של מעשי דור החורבנ באמצעות מעשי דור
הגאולה .ברמ ,הראשונ מצביע על צמצומ בהתגשמות המאורעות ,ואילו השני מצביע
על הרחבת המאמצ האנושי.
כיצד ניתנ להביר מערכת הקבלות כפולה זו? מקונוויל ,שעמד רק על ההקבלה בינ
ירמיהו ל"א לעליית עזרא ועל הפער בינ הנבואה למימושה ,מביר 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

הבר זה חורז באופנ מדויק את שני המאפיינימ שהוצגו במאמר – הקישור הגאולי
לנבואות ירמיהו והפער בינ ההבטחה המקורית למימושה .ההקבלות באות לקשר את
הקורא לירמיהו בשני צירימ :הנ בדבר התגשמות נבואות הנחמה ,הנ בדבר תיקונ
החטאימ שעליהמ הוכיח ירמיהו את העמ .שני מאפיינימ אלה באימ לחדד את ההכרה
הגאולית במאורעות ימי הבית השני ולהפיח בהמ רוח משיחית 42,ומנגד ,לעמוד על
התגשמותנ הלא שלמה של נבואות הנחמה כדי לעודד את העמ להמשיכ ולפעול למענ
הגאולה.
הצהרת כורש פותחת חלונ ,שדרכו יוכל עמ ישראל להגשימ את נבואות הנחמה:
לעלות לארצ ,לבנות את המקדש ולשקמ את ירושלימ מחורבותיה .הגאולה לפי עזרא-
נחמיה אינה נשארת הבטחה שמימית שעתידה להתגשמ כדברי הנביא אלא נתלית
במעשיו של העמ – לטובה או לרעה .אמ יעלו לארצ ,יבנו את ירושלימ אבנ על אבנ

 .41מקונוויל )לעיל ,הערה  ,(1עמ' .213
 .42ייתכנ שמר זה עומד מול תפיות אנטי גאוליות המתייחות בזלזול למאורעות שיבת ציונ,
"ּכי ִמי ַבז ְליֹומ ְק ַטּנֹות"
ָאמרּו לֹא ֶעת ּבֹא ֶעת ֵּבית ה' ְל ִה ָּבנֹות" )חגי א' ,ב(; ִ
"ה ָעמ ַהּזֶ ה ְ
ומנה לתקננָ :
ַאּתמ ר ִֹאימ אֹתֹו ַע ָּתה
)זכריה ד' ,י(; ִ
ּומה ֶ
"מי ָב ֶכמ ַהּנִ ְשָאר ַא ֶשר ָרָאה ֶאת ַה ַּביִ ת ַהּזֶ ה ִּב ְכבֹודֹו ָה ִראשֹונ ָ
ַהלֹוא ָכמֹהּו ְּכַאיִ נ ְּב ֵעינֵ ֶיכמ" )חגי ב' ,ג(.
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"ל ְכלֹות ְּד ַבר ה' ִמ ִּפי יִ ְר ְמיָ ה"
ִ

ולא יחזרו על חטאי אבותיהמ שהביאו לחורבנ – יזכו למימוש הנבואה; אמ לא יעשו
זאת – לא יזכו.
התנהלותו של דור שבי ציונ היא מורכבת .מחד גיא ,נראה כי המ נשמעימ לדברי
הנביאימ )עזרא ה' ,א-ב( ומתאמצימ לתקנ את חטאי דור החורבנ ,ומאידכ גיא,
ניכרימ חטאי העמ בלקיחת נשימ נכריות ,בחילול השבת ובאי-שמירת מצוות התורה.
יש כאנ דואליות בהתנהלות העמ ,ובהתאמ דואליות בהתנהלות הגאולה .מצד אחד,
לפעולות העמ השב לארצ ומתקנ את חטאי אבותיו נלווימ צלילי נבואות ירמיהו,
המרוממימ את מעשיו למעמד מפואר וגאולי .מצד שני ,העלייה המצומצמת וחטאי
דור שיבת ציונ מביאימ לעיכוב ולהפחתה במימוש הנחמות במלואנ.
הקו העולה מניתוח ההקבלות הולמ את התפיה הכללית של הפר ,שהגאולה
באה בעקבות מאמציהמ הארציימ של בני אדמ 43.השיבה לציונ אינה נעשית דרכ
התערבות נית 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
הגאולה האלוהית :הוא מתמודד מול איגרות שטנה ואיומימ ביטחוניימ ,הוא בונה את
המקדש ואת חומת ירושלימ ,והוא כורת אמנה לשמירת המצוות .הוא הוא הגיבור
הראשי ,המבצע את המהלכ הגאולי שחזה ירמיהו בלא התערבות אלוהית גלויה.
ההיטוריה מצוירת בפר עזרא-נחמיה באופנ פרוזאי ,שלפיו מאמציהמ
המפרכימ של האנשימ לאורכ פרקי זמנ מתמשכימ ,עמ התחלות והפקות ,הצלחות
וקשיימ ,מביאימ אט אט להגשמתנ של נבואות ירמיהו .זו השקפתו הייחודית של פר
עזרא-נחמיה.

 .43ככ מנתחת אשכנזי )לעיל ,הערה  ,7עמ'  (122את תפיתו הכללית של הפר.
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