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  דניאל 
  

 מתחילה בשמותהגלות  -דניאל א 
 על שלוש דרכים לשרוד כעם ולא לאבד את הזהות בגולה

 הגולים כל נחלת היו וטמיעה התבוללות היהודי. מהעם חוץ בגלויות שרד לא עם שום
 בכל הראשון השלב המקורית. הזהות נשכחה כבר הרביעי, בדור כלל, ובדרך מארצותיהם,

 כחלק הרביעי בדור אם היהודים, אצל גם התרחש וזה נכריים, פרטיים שמות הוא התבוללות
 ואם ה,ז), ב, (אסתר אסתר" היא ו"הדסה קיש", בן שמעי בן יאיר בן "מרדכי – הטמיעה מתהליכי



 שמות, הסריסים שר להם וישם ועזריה; מישאל חנניה, "דניאל, – הראשון בדור כבר המלך, בצו
 .ז)-ו (א, נגו" עבד יהולעזר מישך, ולמישאל שדרך, ולחנניה בלטשאצר, לדניאל וישם

 הבבלי השםש מיד הבין דניאל בלא אליליים, פילוא כריים,נ שמותל תנגדוה אל רובל יהודים
 לבו על ניאלד "וישם ויין. בשר מלך,ה ממאכלי חלטתמו הימנעותב גיבה הואו התבבלות,ל מוביל
 דניאל לש מופלאהה תםצלחה – ח) (א, ִמְשָתיו" יןוביֵ  המלך =בשר)( ַּבג-בַפת ְתָגֵאליִ  לא אשר

 הודים,י של לדורות השראה עניקהה ויפה, ריאב ראהמ לע שמורל טבעוני-מחוניצ אוכלב וחבריו
 ב), עמ' יז (שבת 'בנותיהם' חשש שוםמ בכלל, גויים לש ויין מןש ת,פ לע אוסרתה הלכהל וגם

 .)טז-טו לד, (שמות בתורה כבר מתוארתש סכנה ערובת,ת נישואי פנימ כמגן כלומר,

 מובהק, יווני שםב החכמים גדול תא מוצאים אשרכ לניסטי,ה לטוןש חתת שראלי ארץב אפילו
 כאשר שאחריו. בדור ההתייוונות לג את לצפות פשרא כבר ),ג ',א אבות( ]1וכו[ס ישא אנטיגנוס

 הורקנוס מסרו כבר שלישיה בדור יווניים, מותש לעצמם שמונאיח בית ימלכ םג הוסיפו
 .   פומפיוס לידי בארץ השלטון את שלומציון)ו ינאי (בני ואריסטובולוס

  –כיהודים לשרוד גלותה יהודי מצאו מורה)ג מהתבוללות חוץ( דרכים שלוש

 לפי עלהמ רמי ובתפקידים תרבותב השתלבות ממלכות,ה שליטיל וחלטתמ וליטיתפ נאמנות
 ג', אסתר( שתחוה"י לאו רעיכ לא "ומרדכי יהודית:ה הגאווה על פדניתק שמירה םע יחד המקובל,

 צּומּוו בשושן, הנמצאים היהודים לכ את נוסכ "לך יהודית:ה קהילהה לש סולידריותה עלו ב),
 ואסתר מרדכי אבל יהודית,ה הנאמנות ביתרון שליטיםה יכירו לבסוף – ז)ט ',ד אסתר( עלי..."
 !הנכריים בשמות עולם,ל היהודים בין ייזכרו

 היהדות, מירתש על נפשה תא מסורל כונותנ גויים,ה תרבותב השתלבות שום בלי פוליטית נאמנות
-בא מוחלט ביטחון האריות', 'בורו האש' 'כבשן דיכ עד לילי,א ולחןפ כלל וחלטתמ תנגדותה ועל

 יכירו ולבסוף בחזיונות,ו חלומות בפתרון נאמניול שמתגלה שמים,ה לוהי-א ואה חדא לוהים
 עולם,ל היהודים בין יזכרוי ועזריה למישא נניה,ח ניאל,ד ;היהודית באמונה הממלכות שליטי

 !היהודיים בשמותיהם

להישאר במחנות הגולים או בגטאות של יהודים, לא למרוד בשלטון, אבל להתרחק מכל סוג של 
השתלבות פוליטית או תרבותית, ולצפות לכל הזדמנות מוכרת 'במשפט העמים', כדי לשוב לציון, 

 .נומיה יהודית, ככל האפשר. זו דרכם של זרובבל, ושל עזרא ונחמיהולשמור שם על אוטו

_____________________ 

 .47 עמ' תשס"ט), א', כרך( חכמים לאו, 'ב הרב לש בספרו ראו]1[ 

  

 סוד הרביעיות -דניאל ב 
 ?האם ְנֻבַכְדֶנַצר הוא שם של מלך ספציפי, או שמא שם כולל לכל מלכי בבל

 ]1היסטורי[ ידעמ ולא חלומות,ה חידותמ לקח דעתי,ל ם,ה דניאלב םהמלכי ושמות התאריכים
 בל,ב מלכי לכל כולל שם לאא איננו (והלאה) 'ב פרק לש ]2ַצר"["ְנֻבַכְדנֶ  - מקרא)ה פריס רובב (כמו
 ילבל נהרג העצר, יורש ֵּבְלַשאַצר, בנוש והאחרון, רביעיה המלך 'ַנּבּוַנִאיד',ב ברכ דוברמ וכאן

 .בבל פילתנ עם המשתה,

 " -"ְנֻבַכְדֶנַצר מקוצרה הקוד בשם לדעתי)( כלולים ]3בליים[ב מלכים ארבעה

 (בקרב האשורית אימפריהל קץ שם ח),ל-ב,לזל ב,( זהב'ה אשר מלכים...ה מלך' ְנבּוַכְדֶראַצר
 מפוארים ארמונות בנה ולמית,ע לאימפריה בבל תא הפך פנה"ס),ל 605 "ו;מ רמיהוי כרכמיש;

 מרדש (=אחרי, יהויקים מלכותל שלוש בשנת" לפנה"ס); 615 דע 605( ניםש 44 בה ושלט בבבל
 וזו ]5בדרך),[ (שמת הויקיםי של זו ירושַלִם,מ הגליות תיש בּוַכְדֶראַצרנְ  גלהה פנה"ס),ל 975 ]4בו;[
 לממלכות שהע וכך כולה, העיר ואת ה' יתב את החריב פנה"ס)ל 586( נהש 11 בורכע הויכין;י של

 .מצרים גבול עד ביבשמס

 .תחתיו שמלך גיסו, ידי על ונרצח שנים, 3-כ מלך לט), ב, הכסף'; ('זרועות]6[ ְמֹרַד ֱאִויל בנו



 .נרצח בנו ומת; ניםש 5-כ מלך ט)ל ב, ת';כ'נחוש (רך ַׂשְרֶאֶצר ֵנְרַגל

 ב,( 'ברזל'כ מקודמיו חזק למלוכה עלה שפחתו)ממ (ולא בּוַכְדֶראַצרנְ  אצל שובח שר שהיה, ַנּבּוַנִאיד
 של כאצבעות שבירה ייתהה בממלכה שליטתו אבל לפנה"ס), 395 דע 556( נהש 71 מלךו לג,מ),
 לש איש היה במקדשים, גדולים שינויים עם ובהקמ אלילי-תיד כיוון ובילה ואה ג);מ-מ ב,( 'חרס'
 סעמ רךע שיתשליה בשנתו - שגילה יקיםעת במקדשים תיקותע כתובות חובבו וחלומות, ניחוש
 הוראות לחש ממנה בֵתיָמא, שנים עשרכ והתבודד ]7דום,[א תא דרךב חריבה רב,ע איה לחצי

 החלומות מלך על כך לכ התמרמרו בבל והניכ בהיעדרו. בבלב לטש ְלַשאַצרּבֵ  נוב בל.ב למקדשי
 נהממ חזקה אחרת, ימפריהא לפני קרב, ללא פלהנ ובבל ורש,כ לפני בלב שערי תא שפתחו הזה,

 .מה)-מד (ב, בהרבה

 (בראשית הנה" ישובו ביעיר "ודור - בתריםה בין בריתב אברהםל חזיוןב ברכ ופיעמ רביעיותה סוד
 חוזרת תופעהה מצרים); גלות החלה שבימיו( ויוסף האבות בשלושת ברכ תבטאה הואו ז),ט טו,

 מלכים 4 מצאנו כךו ,הרביעיו השלישי בדור נחלש וןשלט כל יכ בהיסטוריה, בותר פעמים ומופיעה
 .ל) י, ב-(מלכים וירבעם יואש יהואחז,ו יהוא בבית לכיםמ 4 יהורם,ו אחזיהו חאב,א-מריע בבית

  -רביעי בדור פעם כל עמים,פ 4 לפחות תרסקותה של עפרמ לקום כהז דוד בית
 !להתאושש הצליח אסא יג). ו,ט א-מלכים( מעכה ידב קריסה - ואביה) רחבעם( ושלמה דוד

 .יא) כז; ט, ב-מלכים( עתליה ביד קריסהו יהוא ידב רצח - ואחזיהו) ם(יהור ויהושפט אסא
 !ביותר טובהה הרביעיה - תםויו עוזיהו אמציה,ו הכהן) הוידעי (עם יהואש
 .ואמון מנשה ימיב עמוק רוחני ברש - זקיהוח הצלחת - אחז קריסת
 !יהודקצ חורבן - יהויכין לותג - הויקיםי שבר - יאשיהו מהפכת
 !  השני הבית את נהב והוא ליהויכין, רביעי ורד היה אלתיאלש בן ]8דיה)[פ (בן זרובבל

 קוד זהו כי ,מקרא) דעת (ראו בפרקנו תים"ש "שנת תא להסביר מאמציםה בכל ורךצ יןא לכן]1[ 
 .לַנּבּוַנִאיד

 .הבבלי השם ,'נבוכדראצר' במקום הודי,י ובהיגוי בקיצור]2[ 
 !אחת מלכות שהיא אחד, צלםב מדובר ב פרקב ז! פרקב רק יופיעוש ת,מלכויו 4 ולא]3[ 
 .כ"ה פרק ולם',ע 'סדר בעקבות רש"יו חז"ל כדעת]4[ 
 .ראשון פרק (תשס"ו), והתגלות לותג - ניאלד מדן, עקבי הרב לש הסברו ראו]5[ 
 יהויכין את ררושח לפנה"ס), 560( הויכיןי גלות אחרי ניםש 37 לךמ כו), כה,( ב-במלכים נזכר]6[ 

 .מהכלא
 מה ראו אדום); ירתב בוצרה (ליד סלע ַקלַעתב שנתגלתה תאריו,ו תמונתו מו,ש םע תובתכ לפי]7[ 

 .עובדיה בנבואת שכתבתי
 .יט-יז ג, א-הימים-דברי ראו]8[ 

  

  

 פוליטיקה או מיסטיקה -דניאל ג 
בדניאל, ובשניהם התרחש המציאות שמסביב היא אלילית, שרירותית ואכזרית, גם באסתר וגם 

 נס הצלה מופלא לנגד עיני המלך הנפעם. אבל המסקנות משני הסיפורים שונות

 המלך גזר בשניהם חבריו.ו דניאל חזיונות ביןל אסתר גילתמ יןב עמוקה הבדלה תבלטמ כאן
 המן צלם; הקים נבוכדנצרו איש, היה מןה אבל ייהם,ח את וסיכנו ֵסרבו יהודיםו להשתחוות,

 שעמדו הנערים שלושת לע רק גזר הבבלי מלךה ואילו רדכי,מ בגלל יהודיםה לכ לע גזר האיש
 ;היהודית אמונתם על בתוקף

 את וחיסלה המן, אשר על התהפכה חשורושא המלך מתח אבל – מהחֵ  תמלאה מלךה בשניהם
 לושתש את שהציל המלאך את ראותוב לתדהמה פכהה נבוכדנצר מלךה חמת אילוו המן, חמת
 ;האש בתוך ריםהנע



 גדנ מרדכי (של היהודית נאמנותה פעלה מגילהב בלא יהודים,ה טובתל מלךה תהפךה בשניהם
 שבמגילת וז היהודית, האמונה עלהפ ובדניאל פרסית),ה פוליטיקהה תוךב תרש,ו גתןב הקושרים,

 אבל ,קודש חזיונות מלא כולו ניאלד בעוד בקדושה,ש דבר וםש ממנה הזכירל אסור ההסתר
 !חלומותב

 התרחש ובשניהם בדניאל, גםו באסתר םג אכזרית,ו רירותיתש לילית,א יאה מסביבש המציאות
 סנ אבל יט); ו', בדניאל (גם דדהנ ששנתו או שנתו,ב הנפעם מלךה יניע נגדל ופלאמ צלהה נס

 של והמזימות תככיםה בתוך הפרסי, מושגיםה עולם תוךב התרחש ואסתר מרדכי לש ההצלה
 ח, ז,י; ,ג (אסתר המלך" "טבעת בידוש ומי גורל",ה ואה הפור" לטוש הב הפרסית, הפוליטיקה

 .האמונה של אריות'ה וב'גוב האש' 'כבשן וךבת התרחש דניאלב הנס ואילו – )י-ב,ח

 עולם בתוך הגֵזרות את שיהפוך וליטיפ-ארצי נסל הציפייה יאה לדורות סתרא גילתמ לש המסקנה
 גֵזרה כל שליט. לכ עם וביםט שריםק לע שמורל ואה יותרב החשוב והדבר השלטון, של המושגים

 חייבים שתמיד מלך,ה בחצר מיוחדים שריםק בעזרת להתהפך,ו התבטלל וכלת הודים,י ייח נגד
 .יד) ד', אסתר( למלכות"?! הגעת כזאת עתל [לא] םא יודע "ומי – צרה שעתל אותם לטפח

 על יגן שמיםה לוהי-א יכ טבע,ה וקיח תא נותלש גם יכול פלאי נסש היא, מדניאל המסקנה
 חנניה, לדרגת הגענו ש'לא ימןס נס, קרה לא אםו לבם, כלב לו ניםהנאמ חסידיםה עלו הצדיקים

 .'ועזריה מישאל

 יצילהו.ו מלאך יופיע שאולי בלבו לקוות כולי האש, לכבשן השליכול עליו גזרשנ ימ לכ את,ז בכל
 .בפיהם עזריהו מישאל חנניה, לש שמותיהם םע הגלות ותבדור מוקדה על עלו יהודים הרבה

 .במיסטיקה הודיתי הישרדות חוגג 'דניאל' – וליטיתפ הישרדות חוגגת'' אסתר מגילת

  

  

 ?עץ ָּכרּות או עץ תלייה -דניאל ד 
רגילים להשוות את דניאל ליוסף במצרים, שניהם פותרי חלומות למלכים, ושניהם זכו לגדולה 

 בל בכל השוואה, וצריך לשים לב להבדליםא –תם זו ולכבוד על חכמ

 עץ הוא בּוַכְדֶנַצר=ַנּבּוַנִאידנְ  של השני החלום ץע ואילו תלייה,ל עץ ואה חשורושא שלו מןה לש העץ
 זאת ובכל בענפיו. מקננים רבים עופותו תחתיו, השדה יותח עליו, ביםר פירות יפה,ו בוהג ָעֵנף,ו חי
 .לדשן יהפוך וכולו וקיצוץ, ריתהכ עליו פקודי משמים לאךמ כי תלייה, לעץ דומה הוא גם

 לפתרון, רק לא לדניאל קוקז והיה החלום, תא ]1כנראה[ כחש מלךה )ב בפרק( ראשוןה בחלום
 רק ומובן הידוע פתרוןה אבל זכר, הוא החלום תא - פרקנוב ואילו צמו.ע חלוםה שחזורל םג אלא

 באמת יכירש עד השלטון, ןמ יסולק הםב ,כב)כ ד,( ָדִנין"עִ  שבעה" למלך קובע כמובן, לדניאל
 .'האדם לכות'מ צומחת ומרצונו נוממ שרק בשמים,ש העליון בשליט

 שיצא המלך ),ב בפרק לעיל (כאמור ּבּוַנִאידנַ  הוא זהה לחלום התאיםל יכולש יחידה בבליה המלך
 שַנּבּוַנִאיד ספרותמ התעודותו ין",ִעָדנִ  "שבעה ובעק החלום שם; התבודדו לֵתימא, רב,ע האי לחצי

 מהתעמקותו חלק נחשב לא אדום גדנ שלו המלחמה מסעש ייתכן בלא שנים, 01 בבלב יהה לא
 חלום הלבישל אפשר אי גדולה הכובש בּוַכְדֶראַצרנְ  לע קום,מ מכל. מקדשים ועל דת על במחשבות

 !    בחלום אפילו כזה,

 לגדולה זכו שניהםו למלכים, לומותח ותריפ ניהםש ם,במצרי ליוסף יאלדנ את להשוות רגילים
 ולמצרים פרעהל תרפ יוסף. להבדלים לב לשים צריךו השוואה, בכל אבל – זו כמתםח על ולכבוד

 פרעה תא ללמד בא לא יוסף צרים;מ את ולהושיע פתרון,ה את נהלל וטלה עליוו שה,ק בעיה
 לבשר וא הצפויה, נפילתו לע לפרעה ספרל ודעת קצהב עלה לא ובוודאי אמונה,ב עמוקים שיעורים

 .מלכותו קץ את לו



 הממלכה לקץ יביאוש ה'חרס', אצבעות שבר,ה נקודות תוארותמ דניאלב מדיו בלב לכימ בחלומות
 ובהמשך, הממלכה, ןמ זמנית והרחקה שמים,מ מלאך פקודתב ענףה עץה ריתתכ הבבלית,
 .אחד הוא שעיקרן הממלכות, 4 וחזיון הקיר', על 'הכתובת

 ומעצמות מנצחים מלכים אשרכ לא בארץ תגלהמ כולו, עולםב שולטה שמיםה היל-א ליון,ע ל-א
 מקצה התיכון הבריח' זהו ומתרסקות. קורסותו נופלות ןה אשרכ לאא שליטה,ה פסגתל עולות
 ל'כבשן חבריו ואת האריות', 'גובל אותו שישליכו כך,ב פלא וםש ואין דניאל, דברי כלב לקצה'

 .  מרום מלאכי עליהם שסוככוכ כלל, נפגעו לאו ניצלו, חבריוו שהוא וא,ה הפלא אש'.ה

 ָקָלה הוא נבוכדראצר, בימי קרובהה בבל נפילת לע להתנבא הודיםי וליםג מוק אשרכ ה,ז לעומת
 כנביאי אותם הוקיע וירמיהו ידו,מ אותם הציל לא לאךמ שום ב)!כ-אכ כט, ירמיהו( אשב אותם
 מלאך ירד לאו באש, ונשרפו מוקדה על לוע יהודים אוחרים,מ דורותב גם. ומנאפים בוגדים שקר

 ),1523( רב בכבוד ראובניה דוד תא האפיפיורו ירופהא ליטיש יבלוק בתחילה.  להצילם משמים
 המוקד על שהועלה ולכו,מ שלמה עם נאסר בסוףל אבל במדי,ו בבבל אלדני לש עמדומ מעין

 .ממלכות נפילת לע כלל דיברו אל אלה הישוע שמבשרי אף ),1532( במנטובה

________________________ 

 .אותם לבחון רצה או כח,ש אם ו), "ט,פ רבה-(בראשית חמיהנ ורבי הודהי רבי נחלקו]1[ 

  

  

 הכתובת על הקירדניאל ה 
מהו הסיפור ההיסטורי העומד מאחורי הפרק, ומה השווה והשונה בין סיפור המשתה של 

 רוש במגילת אסתר, לסיפור משתה בלשאצר בפרקנואחשוו

 מפני אזהרה כלל ראשוןה החלום .ֵּבְלַשאַצר משתהב שיאל גיעיםמ פתרונותיהםו בבליםה חלומות
 המלך של זמני ילוקס הציג השני חלוםה מ'חרס'; גלייםר צבעותא גללב תאומיתפ שבירה

 ומפיל אדם',ה ב'מלכות שולטה לוהים',-א עת'ד ללמדו דיכ שלטונו, מעץ ְנבּוַכְדֶנַצר=ַנּבּוַנִאיד
 .מכסאותם שליטים

 .ממש הקריסה וברגע הקצנה,ה בשיא בבל תוארתמ הזה בפרק

 של וראותיוה אולם, האימפריה. בירת תא ניהל עצרה וכיורש ּבּוַנִאיד,נַ  לש נוב יהה ֵּבְלַשאַצר
 גיעה כאשרו צומה.ע רירותמ יצרו כוהניהם, של וחםכ ולהפחתת בבל מקדשיב לשינויים ַנּבּוַנִאיד

 נבואת נתקיימה אז רב.ק ללא נפלה והעיר שערים,ה את בלב כוהני ול תחופ בבל,ל ורשכ לש צבאו
 ְדָלַתִים, לפניו ִלְפֹתחַ  ִביִמינֹו... חזקתיה אשר לכורש, משיחו,ל ה' ראמ ֹּכה" ):א מה,( ישעיהו
 !"ִיָסֵגרּו לא ּוְשָעִרים

 הביאו הם זמן?ה באותו אנשיוו ְלַשאַצרּבֵ  שוע מה – סיפורב שניה הצד את מתאר שלפנינו הפרק
 לש במשתה בהם השתכרוו ]1מירושלם,[ בּוַכְדֶראַצר=ְנבּוַכְדֶנַצרנְ  הוציאש מקדש,ה יתב ליכ את

 עם בכיר מינוי מיד והבטיח מאד, בהלנ ֵּבְלַשאַצר הקיר! לע כותבת די פיסת אור פתעל יש;א אלף
 .הקיר לע הכתובת לפותר צוארו, על זהב' 'רביד

 ניאל.ד את להזמין וביקשה ),י (ה, רגיעהה מלכהה דווקאו בבליים,ה החרטומים'' שתבשוה שוב
 וכמובן, משתה,ב הלב גבהות נגד אמונהו מוסר בריד הבבלים), באוזני( חרוןא אוםנ שמיעה דניאל

 שקלונ בבל], [ימי ונשלמו מנונ = ה)כ ה',( ּוַפְרִסין" ֵקלְּת  ְמֵנא "ְמֵנא קיר:ה על כתובתה את הסביר
 !'פרסים והגיעו [במאזנים],

 – במלכות כ'שליש' עליו הכריזו דניאל, של וארוצ על הבז ורביד רגמןא בושל לבישה ֵּבְלַשאַצר
 !ל)-כט (ה, הלילה באותו ונהרג

 המן עם ,(אסתר) והשנייה (ַוְשִתי), הראשונה המלכה עם אחשורוש למשתה להשוות שלא אפשר אי
 וגדול אחשורוש, למלך "משנה והתמנה מלכות, בגדי שהולבש ומרדכי סופו, את שראה המבוהל,

 בגולה, היהודים לשונאי מכוונת במגילה הקיר' על ש'הכתובת אלא ג), י', (אסתר ליהודים"



 אשר "לירושַלִם והכלים הגולים את שיחזיר כורש, לעליית וממילא בבל לקריסת ובדניאל
 .      ג)-ב א, (עזרא השמים" הי-א "ה' של פקודתו פי על ,ביהודה"

____________________ 
 זרובבל עליית קר אבל אחשורוש, למשתה םג אלה ליםכ העבירו א)י ',ב רבה-אסתר( חז"ל]1[ 

  לירושַלִם כלים החזירה

  

 זה הזמן להתנקם -דניאל ו 
 ?וכיצד הם מצאו את הדרך לנקום בומה הניע את כעסם של השרים במלכות כורש כלפי דניאל, 

 שנים 11-כ לפנה"ס) 550( ורשכ ידי על הוכרעה דימ מלכות ִדִיי;מָ  םש לאו רסי,פ םש ואה דריוש
 העיר, כוהני תמיכתב קרב, ללא בבל, תא שהכניע ואה כורש פנה"ס);ל 539( בלב ניעתכ לפני

 הכותרות כולל( וחזיונות ומותחל פרס הוא דניאל ספר עצמאותם;ב נבונאיד גיעתפ על שהתמרמרו
 !היסטורי ספר ולא והתאריכים),

 למרדו 3 כשנת א), א,( יהודה" מלך הויקיםי למלכות לושש בשנת" תא ירשופ ברכ ]1חז"ל[
 ;למלכותו) 11-ה שנהה זו לו, כג, ב (במלכים מותוו הגלייתו נתש כלומר בנבוכדראצר,

 בלשאצר; שםב בן יהה אל נבוכדראצרל בפועל; שליטו עצר יורש נבונאיד, לש בנו היה בלשאצר
 נבונאיד, לאחרון, ובמיוחד בל,ב מלכי לכל וללכ שם ואה דניאל ספרב "נבוכדנצר"ש תבנוכ לכן

 .לו מתאימים החלומות שגם

 הואו מדי, מלך גם נחשב הפרסי שכורש יוון,כ – ידתיח קוד ואה המדי' דריוש' גםש ולהע מכאן
 ואה הוא מדי'ה 'דריושש סתברמ כןל אחשדרפנים',' פיל מפריההאי את לארגן שהחל הראשון

 ו"ו ידי לע לפרש צריך בפרק האחרון קהפסו ואת די,מ מלך לש כתרב ופיעמ שהואכ פרסי',ה 'כורש
 המדי' ש'דריוש ם,ג מסתבר פרסיא". ורשכ מלכות) יא(=שה במלכותו ריושד במלכות" ]2מבארת:[

 .כניעתה אחרי בלב העיר לע לפיקוח שלו יחהשל את בתוכו כולל

 רגשי ואת עסםכ את להבין קל לכןו הבבליים, הפקידיםו שריםה לכ תא בבלב שאירה כורש
 להנחיל מתאמץ שהוא דתיתה האמונה ועם לו,ש המוסר אומינ םע ניאלד גדנ להםש הנקמה
 חריא אבל כאלה, אנשים ליוא ֵקֵרב המלך כי דניאל,ב לפגוע כלוי לא בונאידנ ימי לכ בבל. למלכי
 הוא ורשכ של שליחו מדניאל; הינקםל הדרך הםל פתחהנ נבונאיד,ו לשאצרב חיסולו בלב כניעת

 דניאל אחרי עקבו םה השונאים; הפקידים בורתח בפני עמודל יהה כולי אל מדי',ה 'דריוש
 (=בור) גוב' אל ולהשליכו להאשימו, דרךה את מצאוו ירושלם, עברל ביום פעמים 3 ותפילותיו

 .'יותהאר

 גילהו האריות, בור אל מוטרד שכיםה שנתו, נדדה לכןו אדונו תגובתמ ששח ורשכ לש ליחוש אולם
 האש' מ'כבשן הנערים 3 הצלת – לפתיחתו בדומה ניאלד ספר לש הראשון חלקה שלםנ ךכ נס.

 .'  אריותה מ'גוב דניאל והצלת בתחילה,
____________________ 

 כה פרק עולם', 'סדר ראו]1[ 
215- עמ' (התשסו), ולשון מקרא פרקי – המוריה ארץ "ל,ז מורי ביא של ובספר וגמאותד ראו]2[ 
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 מלכים, לא מלכויות 4 -דניאל ז 
כל ההשערות הפרשניות לחזיונות דניאל, הובילו תמיד למבוי סתום של תקוות שווא. הנה כיוון 

 אחר



 והתנהגותו אופיוש פרסי, מלךל חזיוני קוד שם ההנרא ככל הוא,( ז שבפרק" )בבל מלך בלאשצר"
 יומיתק סכנהו וללות,ה משתאות - אחרוןה הבבלי( העצר יורש' =)'המלך של לאלה דומים

 כחלק אלא מסודר, סטוריהי כמידע בדניאל פתיחותה את קרואל שאין עיל,ל תבנוכ ברכ לממלכה.
 .והחזיונות החלומות מחידות

 מלכותל לושש בשנת" תוב:כ שם,( ב-א ח, שבפרק) שניה בחזון מצאתנ התקופה, לשינוי הוכחה
 יותוה אכן, - המדינה..." בֵעיָלם אשר בירהה בשושן אניו ְרֹאתי,ּבִ  יהיו חזון,ב אראהו ֵּבלאַשַצר...

 אלא איננו]1,([ המשובש) הבבלי השם גםש לנו, מרמז זה ווקאד אבל חיזיון,ה מן לקח הוא בשושן
 .הבבלי שיכורל בדומה שהתנהג ,בירה"ה מ"שושן פרסי למלך קוד

 משתהל הברורה ההקבלה זו הריש אסתר, מגילתמ אחשורוש אותמשת מחשבהב וליםע מיד
 נרצח ולבסוף ון,י מול מלחמותיוב כשלנ חשורושא ואכן,( - ה פרק' )הקיר על 'הכתובת עם הבבלי

 .מתבקשת הכשדי לֵבלַשאַצר וואהההש משריו; חדא ידי על

 זהה קודה גם,( בבל כילמל כקוד נבוכדנצר'') הראשונים ניאלד בפרקי וראינ שכבר כפי אבל
 .'הצעירה ו'הקרן הרביעית' החיה' - אחרוןל ובמיוחד שווה,ב הפרסיים מלכיםה לכל מתייחס

 לאימפריה קמו אחריוו לכורש, 4-ה המלך יהה הידוע חשורושא מקובלת,ה היסטוריהה לפי
 ולמנוע מרידות דכאל חייתית אכזריותב שהצליחו ותקיפים, גדולים לכיםמ 4 עוד הפרסית

  -  התמוטטות

 !כויותמל 4 ולא,( יז ז,) במפורש ככתוב יםמלכ 4 הם חיותה 4 לדעתי, לכן

 רשות ונתן,( ה"סלפנ)448  אתונה עם שלום שהשיג,( נה"סלפ 465-424 ;1-ה) ַארַתחַׁשׂשָתא
 יחידה הוא - ירושלים ומותח תא לבנות,( א) ולנחמיה דתית, בחינהמ יהודה את להנהיג( ז) לעזרא

 ;(ד ז,) אדם לב םג המכונף, לאריה ו,ל שהיה]2,[ (לטובה!) לומר ראוי עליו

 בערי רסיתפ שליטה להחזיר הצליחו חצר, רידותמ על התגבר,( לפנה"ס 244-404 ;2-ה) ָדרָיֶוש
 (;ה ז,) אכל שהדוב הבשר, צלעות 3 אלה ואולי,( טורקיה במערב' )'יוניה

 פולחן הכניס שלטון,ה על קרבב צעיר'ה כורש' חיוא תא הרג( נה"סלפ 404-359 ;2-ה) ַארַתחַׁשׂשָתא
 על להשתלט הצליח לאו בירושלים, המקדש בביתו יריחו יהודיב געפ ָרטּוסְטָרא,זָ  דתל תיקע אלילי

 ערי של בסכסוכים ליון'ע 'בורר הפך והוא ה,ספרט צי תא ניצח לוש הצי בלא במצרים; המרידות
 ;(ו ז,) עוף וכנפי ראשים 4 עם נמר חיזיון,ה בלשון - יוון

 להחשיד הצליח ואה אבל ביעי,ר ןב יהה כולם,מ האכזר,( לפנה"ס 593-337 ;3-ה) ארתחששתא
 מלפני שנעקרו' הקרניים 'שלוש םה אלה לשלטון; להע וכך בוגרים,ה אחיו שתשלו רצחל ולגרום

 - מרד לש אפשרות כל מנועל כדי רוביו,ק לכ תא צחר ואה לטוןלש שעלה אחרי;( כ-ז,יט ז,) החיה
 האכזרית המשונה, רביעית,ה החיה ושל קרנים',ה 'עשר לש ]3ביותר[ קהמדוי פירושה זהו

 ;והרומסת

 נפלהו הכל התמוטט שנים 3 ואחרי זעירה',ה הקרן' הוא( לפנה"ס 363 ;3-ה) דריוש עלה כך אחר
 - שניה בחיזיון רושבפי יתוארש כפי,( לפנה"ס)334-330  דוןמוק אלכסנדר ביד כולה האימפריה

 .(כא ח," )יון מלך השעיר "והצפיר

 מלכויות', 'ארבעכ התפרש ואה דורותה מהלךב ךא מתפתח,ו הולך( ב מפרק) מלכים 4 של הרעיון
 מלכות' מחדש לקום צריכה אחריהש ]4הרביעית',[ המלכות' על ומרתקות רבות חלוקותמ עם

 מוחמד רק אב ביזנטיון, וקריסת ומאר התפרקות חריא למה כך, םא ומא?ר אתז האם - המשיח'
 ?המוסלמים הכובשים לש והחורבן ההרס עם

 יתב הערבי; הכיבוש) מוסלמיות תקופות 4 אחרי מדוע אסלאם,ה היא רביעית'ה 'המלכות אם
 ?הצלבנים לים,הגדו הרוצחים ירושליםל באו( והפאטימים העבאסים; אומאיה;

 הממלוכים, המונגולים, דין,-א צלאח לחילופין, בארץ ושלטו כבשו הצלבנים אחרי ומדוע
 ?שנה 400 בדיוק שלטו האחרונים ואלה והעות'מנים,



 העיקרון - שווא תקוות לש סתום למבוי מידת הובילו ניאל,ד חזיונותל פרשניותה השערותה כל
 !מדויק הסבר תןנו ]5דורות[ 4-ו מלכים 4 של

  

 .הבבלי מקורי,ה 'בלשאצר', במקום לאשצר'ב]1[ '
 .מסתבר לא הז אך לשלילה,' האדם לב' את לפרש רגילים]2[ 
-ה ארתחששתא הרביעית', 'חיהל לשלטון הדרך תא שסלל ואה דוליםג אחים 3 לש כזריא רצח]3[ 

 .כאימפריה הרביעית' 'החיה לע הפירושים בכל צאתימ לא זהכ דיוק ירושי;פ לפי ,3
 .'מקרא דעת'ל במבוא הרחבהב ראו]4[ 
 '.מצוה נר' ובתחילת', ה גבורות' בתחילת המהר"ל  שהבין כפי]5[ 

 

 

 רגע היסטורי -דניאל ח 
מלכים פרסיים, ארבעה קרבות הכרעה, ארבע רוחות השמיים ודניאל אחד שחזה את השינויים  4

 שפיעים עלינו עד היוםדתיים שמ-ההיסטוריים

 יסטוריה לרגע ותנוא ביאמ אחרון',ה 'בבליל דימויה אמצעותב האחרונים הפרסיים למלכים הקוד
 וחוזרים – דריוש) ימי מאז( הפרסית-ממלכתיתה השפה יאה ארמית,ה מהשפהו פרסמ וצאיםי –

 .היהודים) על וגם כלל,ב התרבות על יאה גם תשפיעו היוונית תופיעש (לפני לעברית!

 'בית את אהר הוא כעתו בבליים,ה חלומותה פתרוןב עוד עולמיים-יסטורייםה שינויים הבין דניאל
 יוצא אש רונה אש, וגלגלי אש שביבי לע שלג (לבושי עולמיה המשפט סאותכ לע עלה',מ לש דין

 .  י)-ט (ז, וחיםפת הדין וספרי מלפניו),

 – הכשדית בבל נפילת יאחר הצפוי והדתי היסטוריה השינוי תא דרכו תחילתב שהבין ואה דניאל
 את בידו תןנ אשר השמים" לוהי-א "ה' שםב הצהרה פרסםש היסטוריהב ראשוןה מלךה ורש,כ

 !ציון לשיבת הדרך את פתחש הוא ב), ,א (עזרא ארץ"ה ממלכות "כל

 העולם, לךמ של ההיסטוריה משפט את עצמוב חזה גם ]1ניאל[ד ז), מפרק( ספרה לש שניה בחלק
 התרבות לש הגמוניהה עלייתב רסיים,פ מלכים 4 דעו אחרי שיבוא כבירה ההיסטורי השינוי על

 הגדול הכובש השעיר", הצפיר" הוא וקדון,מ אלכסנדר לכותמ םע יום!)ה דע שנמשכת( המערבית
 ]2שחלם[ חלום לפי יהודי, דולג כוהן מול לוהים-א לפני רךב שכרע עםפ יא יחידה נוצח.מ הבלתי

 תרבויות!), יזוג(=מ רסיותפ שיםנ תלשא צבאו ראשי את עודדו דריוש, של תב שנשא כשם
 !בלילות בפילוסופיה רצאותה לשמוע קציניו תא הושיב נעוריו,מ אריסטו לש אישי וכתלמיד

 בבבל עירק), (שבדרום שומרב הקדום. מזרחה בתרבויות שמעותימ לקח טלונ אל היוונים
1500--כ – פיתגורס' 'משפט להכרת ברורות ויותעד ועליהם פפירוס,ו טין וחותל נמצאו ובמצרים,

 !פיתגורס לפני שנה 2000

 לרוב)( המקדשים וכוהני השבטים, קניז של כוחםמ ל'המלכה' זקקונ לרוב)( סופוטמייםמ מלכים
 .לכיםהמ לחסות נתונים היו לא

 !יוון לפני שנה 1400-2001-כ בבל,ב מפותחים יוה והמדעים האסטרונומיה

 צבאב הכוח וקדמ לע וחוכ כלב הסתער,' נקיתע 'קרן עם וזריז קטן צבא שעיר",ה "הצפיר שבא עד
 פרספוליס) גאוגמלה, איסוס, גרניקוס,( הכרעה רבותק 4-ב קרנים'),ה 'שתי( מדיו רספ לש העצום

 שאיחד הלניסטי, חדש, רבותית עולם ויצר קדום,ה במזרח אחרונהה אימפריהה תא פוררו ריסק
 בני כלל שוויוני עמדמ עם חדי ערבית,מ ההגמוני תחת הים, ןמ המגיחות השמים וחותר 4 את

 .יוון) ברחבי האריסטוקרטים השקפותל חריף בניגוד( ובחברה צבאב המזרחיים העמים

 מחלה ורק צבאו, בהפעלת שלו והתחכום הזריזות בגלל בקרב נוצח לא מעולם מוקדון אלכסנדר
 שעלה אחרי שנה 13 ס,לפנה" 323-(ב בבבל(!) נבוכדנצר בארמון הפתאומי למותו גרמה מסתורית



 מסוגל היה צעיר, כה מת לולי מצרים). ואת ישראל ארץ את שכבש אחרי שנים 10-ו למלוכה,
 .עליו והאגדות הסיפורים שמעידים כפי לו, רק הסוגדת עולמית-אלילית דת ליצור

 השמים רוחות 4-ב לקיםח 4-ל ותומ אחרי תפרקהה מוקדון לכסנדרא שיצר עולמיתה האימפריה
 ארצה"," תושלך האמת הצבי"," ארץ תא כבושת אנטיוכוס)-לווקוסס בית( הןמ אחתו ח), (ח',

 הישועה כשתתגלה יד),-ט ',ח בקר"; ("ערב ]3מים[י 2300 ץק דע ֵמם",שֹ  והֶּפַשע" תחללי והמקדש
 ישועתם ואת שמם, את מראש גלותל כז)-כו (ח', הורשה אל דניאל אבל – חשמונאים!ה ידב –

 !שהמקד בחנוכת
____________________ 

 החוזה שדניאל שיער, )23-33 עמ' דבר',ה 'מוצא רנ"ח,ת ילנהו ',ג שראלי תולדות( עבץי ז']1[ 
 פרק והתגלות, גלות – דניאל( מדן י' הרב חלומות;ה פותר ,הראשון ניאלד לש אצאצ ואה בעצמו

 כמידע דניאלב כיםהתארי ואת המלכים שמות תא מפרש הוא יכ זו, שערהה שלל )1 הערה י"א
 .מאד מסתברת יעבץ לש ההשערה לדעתי, בלא מדויק, היסטורי

 בתלמוד וגם ),ה ח', פרק י"א, פרס היהודים, קדמוניות( תתיהומ ןב וסףי צלא כמסופר]2[ 
 .ופרסיים מצריים לאלים םג סגד אלכסנדר אמת,ה למען "א);ע סט ומאי אחדים; (בהבדלים

 דע לפנה"ס), 312-ב (שהחל סלווקיה שניםה מנייןל 431 שנתב כוסאנטיו ידי על המקדש משוד]3[ 
 גזירות ביטול עד אבל שנים; 5 עברו לפנה"ס) 164( 481 בשנת חשמונאיםה דיי לע מקדשה חנוכת

 . הימים 2300-ל קרוב זהו וחצי, כשנה ודע עברו הדת
 אלכסנדר יבושכ בין ים,שנ 2300 לחישוב הובילו ימינו,ל דניאל זיונותח את פרשל העמוק הרצון

 מהרב ששמעתי כפי הימים, ששתב ירושלים שחרור ביןל לפנה"ס), 333( ישראל ץאר תא מוקדון
 .  מדן יעקב

  

  

 תפילת דניאל -דניאל ט 
 ?איך קרה, שאחרי תום תקופת העוונות עם בניית הבית השני, עוד גרמו העוונות שוב לחילולו

 תחנוניב הסליחהו ווידויה לשוןב אמריםנ ממנה רבים (שפסוקים ניאלד של הווידוי תפילת
 א, (פרק נחמיה שלו ג), מפסוק ט, פרק( עזרא לש הווידוי תפילותל אדמ ומהד יום)ה דע היהודים

 גדו,נ נאבק שהוא הנוכריות הנשים טאח על הציבור פניב והתוודה כהב עזראש לאא ),ד מפסוק
 .לבנותן ביקש הואו שחרבו ירושַלִם חומות לע ַארַתחַׁשׂשָתא המלך ארמוןב בכה ונחמיה

 שה' מאודו בכל וציפה ',ה לפני רק התפלל ואה במציאות; עוללפ יסהנ לאו נהיגמ יהה אל דניאל
 – כפולה היא הזאת שממהה אבל יח).-זי (ט', הָשֵמם"" מקדשו תא חדשמ יפקודו עוונותל יסלח

 ָּכָלה ועד" יג), ח,( ֵמם"שֹ  והֶּפַשע" השני הבית ילולח של והשממה ראשוןה הבית לש החורבן שממת
 בניית םע העוונות תקופת תום שאחרי רה,ק איך כז). ט,( ֹשֵמם" בית][ לע הרעה][ ַּתךִּת  וֶנֱחָרָצה

 ?לחילולו שוב העוונות רמוג עוד השני, הבית

 "בשנת כאן צופה דניאל ידות.ח אלא היסטורי ידעמ אינם ניאלד בספר יכיםשהתאר מדנו,ל כבר
 ]1אנטיוכוס,[ בימי מקדשה חילול עם התמודדל כדי ),א ,ט די;מ מלךכ ורשכ הוא( לדריוש" אחת
 70 חשבון מפורש שםו הנביא", "ירמיה כתבש ב), ט,( בספרים"" אחור(!)ל מתבונןו וזרח והוא

 הֶּפַשע "לַכֵלא הראשון. הבית מיי מכל העיר וונותע כפרת השליםל שבאו רושַלִם",י לחרבות" השנה
 כד); (ט', קדשים" ֹקדש ִלְמֹשחַ ו ונביא חזון ַלְחֹתםו ֹעָלמים דקצ להביאו ֹון,עָ  לַכֵּפרו ָטאתחַ  ָהֵתםול

 ?'הרשעה יוון 'מלכות בימי השני מקדשה חילול את גרמוש העוונות, תכפרוי מתי דענ איך ה,ז לפי

 ְחַתךנֶ  נים)ש 490=( יםָשֻבע "ִשְבעים לאחור(!). וזרח העוונות חשבוןש לדניאל, מלאךה הסביר והנה
 עם שלמה, ימי מתחילת ]2אשון(!),[ר בית ימי כל תא כוללים שך"קד ירע עלו מךע לע דין)ה (=נגזר

 ימי כל הוכתמו אחורל ובמבט העוונות', 'סאת תמלאהנ ראשון יתב ימי כלב יכ חורבן,ה נותש 70
 .הכפרה את השלימו חורבןה שנות 70 רקו ]3הראשון,[ הבית

 מימי לאחור ולחשב כה), (ט, ָדָבר" ֹמָצא ִמן וַתְׂשֵּכל "וֵתַדע להתבונן צריך ממש אופן באותו
 שנים), 434(= ושנים" ששים ָשֻבעים [לספור]-ו ִשבָעה ה"ָשֻבעים לספירת דומה במתכונת אנטיוכוס



 הןה השנים כל כי בבל"), מלך לנבוכדראצר "הראֹשנית בשנה א; (כה, ירמיהו נבואת מאותה
 ."הִעתים "וְבצֹוק הרשעים ביד כפרה ודרושה עוונות, נתמלאו

 שמדובר מתברר, פנה"ס),ל 605( נבוכדראצר לכותמ תחילת דע אחור,ל ניםש 344 חשביםמ אם
 ידי על בברכה שהתקבלכ לפנה"ס), 172( ירושליםב (הרשע) נטיוכוסא לש ראשוןה ביקורוב כאן

 את נלאוסמ לקח כבר ניםש 3-כ אחריו ראשון),ה יווןהמת (=הכוהן ]4דול"[ג כהן "לא 'יאסון'
 .האחרון הגדול כוהןה ]5חוניו,[ את רצוחל שליח שלחו בכסף, הכהונה

 לחמונ כאשר [יורש]; לו" איןו הגדולה) =בכהונה( משיח ָּכֵרתיִ  שניםו שיםש ָשֻבעיםה ואחרי"
 169( ]6מקדש[ה תא שדדו ממצרים חזר הוא רד,מ בזה ראה אנטיוכוסו בזה, הז ומנלאוס יאסון

 ֹשֵממֹות", ֱחֶרֶצתנֶ  מלחמה ֵקץ ועד ֶשֶטף,בַ  וִקצֹו ָּבא,ה גידנָ  םעַ  ְשחיתיַ  הֹקדשו "והעיר – לפנה"ס)
 מתתיהו שקמו דע הדת, על הגזרות םע ]7במקדש[ שיקוץה הוצב פנה"ס)ל 167( ךכ חרא ושנתיים

 "ַוֲחצי – פנה"ס)ל 164( קרבות של שנים 3 מקץו המקדש, טהרת לע להילחם ניוב עם החשמונאי
 לטהר וזכו החשמונאים חזרו – ְמֹשֵמם" ִשקּוצים ַנףּכְ  ועל מנחה,ו זבח ְשּביתיַ  נים)ש 3-=כ( השבוע

 ]!8[       המזבח בחנוכת המקדש את

 !סתום נשאר וחזונו ם,החשמונאי בשמות פרשל לדניאל יהה שאסור אלא
________________ 

 העבודה הושבתה אז ברכ כי פרס", לךמ לכורש לושש "בשנת יאלדנ ופהצ א) (י', הבא בפרק גם]1[ 
 .בירושלים

 קדימה, דניאל מחזון עולם) דוליג (של החשבונות לכ על ניאל,ד תפילתב מוכ שבר,נ וכהב הלב]2[ 
 הפירושים כל – ישועה במקום עתידי חורבן רלבש דניאל זיונותח באו אילוכ שני, יתב ורבןח אל

 מיי מתחילת לאחור ספירה רק – אסונותכ התבררוש וא חתומים,ו תומיםס ותרונ דניאל לחזיונות
 היטב מסבירה נבוכדראצר,ל 1 משנת אחורל ספירה רקו השנים, 904 תא יטבה סבירהמ שלמה,

 בידי המקדש וטהרת ישועהה תבוא שאחריהם וניו,ח ורצח מקדשה חילול דע השנים 344 את
 .החשמונאים

 .כ"ב) כ'; (ט"ז; אליחזק בנבואות וחדבמי כמפורש]3[ 
 .יג-ז ד', פרק ,ב-מקבים ספר ראו]4[ 
 .לו-כג ד', פרק ב-מקבים]5[ 
 .כה-כ א', פרק ,א-מקבים ספר ראו]6[ 
 .סד-כט א', פרק א-מקבים]7[ 
 .'ד – ג' – 'ב פרקים א-מקבים]8[ 

  

  

 ?רוח הקודש או נבואה -דניאל י 
ו, ועל יד הנהר הגדול נגלה אליו המראה המפחיד והמופלא הוא ראה מראות שנביאים לפניו לא רא

 ?ביותר. מדוע אם כן לא הוכתר דניאל כנביא

 חלומות ופותר חכם היה וסףי הכתובים. כעדות מהם,ע דיבר 'ה יכ ביאים,נ יוה אבותה שלושת
 היה לא הוא אבל אותה, הלולנ למצרים הצלה ערכתמ להקים ידעו פוטיפר), שתא (מול קצדי וגם

 .עמו ברדי שה' כתוב לא קוםמ בשום כי נביא,

 כשיעקב מחזה;ה מתוך ה' דבר תא שמע ואה א) ו,ט בראשית( במחזה"" אברהםל ראהנ כשה'
 או דיבור מעולם שמע לא יוסף חלום;ה מתוך ה' את מעש הוא ו),ט-בי ח,כ בראשית( סולם'' חלם

 הצילל יוסף לש ייעודומ פרדנ בלתי חלק שזה מאד יתכןי בתורה). שכתוב המ (לפי 'ה מפי אמירה
 לותג ימי כל ישראל לבני התגלה לא 'ה כי למצרים, הצלהה עם חדי גלות,ב חיוא אתו ביוא את

 .ב) ג, (שמות הסנה" "מתוך ליוא ה' התגלה זא ורק מצרים,מ ויצא רחב משה מצרים.

 כי ממנו, ונהש גם יכ ףא בגולה, בבל לשליטי ומותחל ובפתרון צדקותו,ב ליוסף ומהד דניאל כידוע,
 .מעשה איש ולא ותפילות לומותח איש היה הוא



 ואה והאופנים והחיות המראות מתוך בלא ְּכָבר", נהר לע הגולה בתוך" יהה )א א,( חזקאלי הנביא
 והוא כב), (ג, ה'" "יד עליו שהייתה מתברר בהמשךו שליחות, קיבלו כח) א,( דבר"מ קול" שמע
 .  ז)י (ג, ה'" "דבר ואת ה' אמרי שמע

 תמיד התפלל ואה – מקום בשום כך כתוב אל כי עמו, יברד לא ה'ו 'ה תא מעש אל עולםמ דניאל
 והוא בעצמו זיונותח ראה אף השני בחלקו ופשריהם, לומותח ודות,ס ול נתגלוו שמים,ה לוהי-לא

 "את לדניאל הסבירל ל"גבריאל" אומר דם"א "קול ושמע ),ב (ז, ּוָלי"א אּוַבל לע הבירה... "בשושן
 .   טז) (ז, המראה"

 רק זה גם בלא ביותר, והמופלא המפחיד מראהה את ניאלד ראה דקל",ח ואה גדולה נהרה די על"
 אין בתורה – כן לע יתר עליון. ממלאכי שרת,מ מלאך לומר,כ ה),-ד י,( דים"ּבַ  בּושלָ  חדא "איש
 מלאכים.ל שמות יןא ',ה ברד םע אכיםמל ושמע ראהש בזכריה, אפילו נביאים,ב למלאכים. שמות

 ונחמיה, בעזרא במגילות, מלאכים.ל שמות ןאי יוב,א במענותו חכמהה משליב הלים,ת במזמורי
 האמונה הישרדות על נאבקתה הרוחניות עומקמ בדניאל, קר מלאכים.ל מותש יןא הימים-ובדברי

 ].1[מלאכיםל שמות וגם ים,לחודש שמות םג עלו ו'מבבל' מלאכים!ל שמות יש – בגולה היהודית

 זה עם ויחד ביא.נ היה לא אך קודש',ה ב'רוח ביןה דניאלש ]2לרמב"ם,[ו חז"לל רורב יהה כך
 זכריה חגי, כמו נביאיםו ראה, שדניאל לוהים-א מראות ישש א), עמ' ג מגילה( גמראב ז"לח אמרו

 האנשיםו המראה, תא דילב אני "וראיתי – )ח-ז (י', סוקיםהפ את ירשופ וכך או,ר לא ומלאכי
 ואני בֵהָחֵבא; ויברחו עליהם, פלהנ גדלה חרדה אבל מראה,ה את אור לא יעמ יוה שרא (=נביאים)

 ."...לבדי נשארתי

 !   נביא היה שלא ףא משמים, אמת הם גלויותה קיבוץ לע שחזונותיו ]3וק,[ק הראי"ה מךס זה על
_____________________ 

 .ב א', רקפ השנה,-ראש רושלמיי לקיש, בן שמעון ר' כדברי]1[  
 ספר לסדר אומהה כל הסכמת "ולכן שנייה),ה (המעלה "המ פרק 'ב לקח נבוכים,ה ורהמ ראו]2[ 

 '.מקרא ל'דעת במבוא בהרחבה ראוו הנביאים"; ןמ לא תובים,כ מכלל דניאל
 .99-112 עמ' תשע"ג), אביב-ל(ת קוק הרב משנתב וסמכות השראה – הכפול מקורה בספרי ראו]3[ 

 

 

 דניאל החוזה -סיכום  -דניאל 
י אנו, שכבר זכינו להילחם על עצמאותנו, אין לנו זכות לומר אף מילה שיפוטית על פרשנויות חכמ

 הגולה ואנשי הסוד לחזונות דניאל

 המידע יפ על היום להסביר שיודעים יכפ החוזה, ניאלד סוף תא הדורות כלב בינוה אילו
 !לשרוד אדמ מתקשים היו הגלויות יהודי ההיסטורי,

 את לזכור די הגולה. יהדות תא לשפוט יכולת לנו איןו זכות נול יןא ארצנו',ב ופשיח עם' ניב אנחנו
 על עלו יהודים המוני זרו.ח לא מהם רביםו התאסלמו, וא תנצרוה התייאשו,ש רביםה המיליונים

 יכול נסש באמונה פתותיהם,ש על יות'האר בגוב 'דניאל ועם ה",ועזרי מישאל חנניה," עם המוקד
 .החטא גרוםי לא ואם ה' רצהי אם תמיד, לקרות

 את והבינו הפלאות", ב"קץ בל בכל האמינו גלויות,ב ששרדו יהודיםה גלויות.ב שרדש םע ודע אין
 םע בישועה, ואמונה תקווה להם יקיםומענ אליהם, דע ממש כנוגעים החוזה ניאלד לש המספרים

 3002 – שנה 434 ָשֻבעים, 62 – שנה 490 ֻבעים',שָ  'שבעים ).י-ט ,ד יב,( סתוםוה החתום הקץ
 .שנים-ימים 3351 – ימים=שנים 2901 – ימים=שנים

 חכמי פרשנויות על שיפוטית מילה ףא לומר זכות נול אין צמאותנו,ע על הילחםל כינוז כברש אנו,
 .ניאלד לחזונות הסוד ואנשי הגולה

 הגולה פרשנויות – אחת מסיבה רק ההיסטורי? הקשרו בתוך דניאל תא לפרש מעז אני מדוע
 .ושלום חס שקר, כצופה דניאל את משאירות



 שגרמו מה מפני התקיימו אל דניאל שחזונות לומרו ה', פניל מתא תפילתב עמודל כולי אינני
 י'אש הסתומה, בנחמה להסתפק יכול ינניוא מעט). אל חוטאים נוא (גם דורותה שבכל החטאים

 .לפתחנו מונח היסטוריה המידע כאשר להבין',ו לדעת אפשר

 כתיבהה בזכות ורק החוזה, דניאל ישוביח את התעמקתי) אל (כי בנתיה אל ניא םג בותר שנים
 גדוליםה החידושים שני את יליתיג במלאכה!), עוסקיםה לכל עצומה (תודה 299 מיזםב הרצופה
 .בדניאל המספרים בסודות

 צפה דניאל יכ חלילה, שני בית לחורבן אל – פניםל ולא אחור,ל חשבל ריךצ נהש 443-ו שנה,490 
 !רמיהוי ומימי שלמה, מימי לאא – ישועה

 שוד ימי על דיוקב מתפרשים שנים!) (ולא מיםי 1335-ו 1290 םג מוכ קר"),ב "ערב( ימים2300 
 על ווקאד לאוו המכבי, יהודה ידי על המזבח' חנוכת' עד רק אל הדת, גזרותו וחילולו, המקדש

 על מקדשה וחילול הדת גזרות ביטולו הרשע נטיוכוסא של ותומ דע לאא חשמונאים,ה ניצחונות
 .'עולםה 'מלך מרצון (זמנית!) עולםב השולטים גוייםה מלכי ידי

 !אמת להיות דניאל זונותח כל חוזרים ו,ז בדרך רק

 

  



   -עזרא 

  

 מלך העולם -עזרא א 
יות הבבלית, אין ספק שזוהי 'גאולה משיחית', אבל לי קשה להכיל את לעומת הרשע והאכזר

 החסות הפרסית, כמו את זו הבריטית

 זרובבל לפרקי פתיחה

 עזראל קודמים והם הסופר', 'עזראל כלל ייכיםש אינם זרא,ע ספרב ראשוניםה פרקיםה ששת
 אלו רקיםפ שייקראו השני, הבית בונהו ציון שיבת מנהיג רובבל,ז היה אויר ].1מועט)[ וא רב (זמן

 .מבבל שעלה זרובבל', 'ספר – שמו על

 בספר כבר ודמיהם.ק דברי את םג אחרונים ורותד עצביםמ עיתים,ל כתובה,ה יהודיתה במסורת
 של אירועיםה בתיאור הכולל מבטה שאול, במלכות וגם בהנהגתו,ו מואלש נבואותב שמואל,
 .הפותח נביאה בשם נקרא ולוכ הספר אולם דוד, מלכות לא מוביל המלוכה ראשית

 ורבינא, אשי רב קודמים. דורות כמיח של ענק צירתי המשנה, תא חתםו יצבע נשיאה הודהי רבי
 .ודמיםק דורות חכמי של נקע יצירת בבלי,ה התלמוד תא חתמו 'הסבוראים', ותלמידיהם

 םע כבר התחילוש ,הגלויות קיבוץ ואת יוןצ שיבת את עצבותמ ישראל מדינתו הציונית התנועה
 ].2[מונטיפיורי שהמ – הראשון המנהיגו הגר"א, למידית החסידים, עליות

 של מכוחה הלאומי', 'ביתל שנה 100 לאותמ להזכיר אויר ישראל, מדינתל שנה 07 במלאות
 'דרך בקביעת שני יתב של ירושלים תא הבא) בדור( עיצבו נחמיהו זראע כך,. בלפור הצהרת

 .הספרים על חופפים מותיהםש ולכן החומות, ובבניית התורה',

 'ֶּפָחה'כ המוכר המנהיג שאלתיאל, ןב זרובבל חריוא ומיד ),ח א,( יהודה"ל נשיאה ]3ֵשְשַּבַצר[" אבל
 והם מבבל, ציון שיבת מנהיגי םה הראשון, הגדול כוהןה יהוצדק ןב יהושעו רס,פ לכותמ מטעם

 פי עלו וזכריה, חגי ביאיו,נ בפי 'ה וצ יפ לע ה".ביהוד אשר "בירושַלִם מקדשה בית את הבונים
 ממלכות "כלב ששלט פרס" לךמ "כורש הצהרתב מנוסחיםה מגבלותיוו בינלאומיה האישור
 .  ד)-א (א, השמים" להי-א "ה' בידו תןנ אשר הארץ",

 א פרק

 ציון לשיבת יערכותה – כורש הצהרת

 כלומר מלכים',ה מלך' פרסיתה הממלכה ובלשון א), מה,( ישעיהו בנבואות משיח'' נקרא כורש
 שלטון ותןנ הוא שרק השמים", להי-א "ה' במלכות כרהה מפיו שמועל פלאנ מהכ עולם'.ה 'מלך

 .תמותה בני וכולם דם',ו 'בשר למלכים ]4בעולם[

 ל-א כל ולפיה כורש, לש המלאה השקפתו את מיליםה דיוק תוךמ לשמוע שהק כמה ה,ז םע ויחד
 אשר להים-הא ואה ישראל, להי-א ה' "בית – הז בכללו לו,ש במקדשו לוש במקום שליטה לו יש

 בידי החרבים המקדשים כל תא לשקם המלכים' 'מלךכ כורש לש ובתוח לכןו ),ג א',( בירושַלִם"
 את מקדש לכל להשיב ]5נבוכדנצר",[" (=שדד) לקחש המקדש/ים ליכ תא להחזירו הבבלים,
 כונןש השלטת, המעצמה פרסית,ה הממלכה לש העליונה חסותה תחת שלו, האוטונומיות הזכויות

 .כורש

 האחרון, הבבלי מלךה ַנּבּוַנאיד (אחרי בבלב המקדשים כוהניל םג כויותז חזירה ורשכ ואכן,
 אוטונומיות ויותזכ והשבת ממלכתו, רחביב ]6רבים[ קדשיםמ שיקום ישרא גםו ותם),א שהפקיע

 ררש איש כל להיות לשונו,כ ועם םו...ע כתבהכ מדינהו ינהמד" כל שתהיה כדי רבים, לעמים
 .כב) א, (אסתר מו"ע כלשון ומדבר בביתו,

 את להכיל קשה לי אבל משיחית', 'גאולה שזוהי ספק אין הבבלית, והאכזריות הרשע לעומת
 מאפשר השמים לוהי-שא הפרסית, האלילות עם בייחוד הבריטית), זו את (כמו הפרסית החסות

 מדינה של תקומתה לקראת לעולם אותי שהביא ה', ברוך להשקפתם. והאנשים, מיםהע לכל
 .גמור ובחופש זרה, חסות בלי ישירות, אליו מתפלל ואני עצמאית, יהודית



 "כורש הוציאש ה', בית כלי של ]7עלובה[ה הרשימה את וראק כשאני יל שי שהק רגשהה אותה
 לא נחנוא ה', ברוך ).ח (א', יהודה"ל נשיאה ֵשְשַּבַצרל ֵרםּפְ ַוִיְס  הִגְזָּבר, ִמְתְרָדת די על פרס מלך

 שדודים, שם נותרו מקדשה כלי שרוב רורה,ב בידיעה תודה'' לומרו לחייךו התרפסל חייבים
 .כולם חרבו שכבר ',ה ברוך האלילים; במקדשי

 בנייהה ךהמש את כורש עצר ולירושלים, לציון הגדולה עלייהה שאחרי ך,כ על התפלאל קשה לכן
 ]8.[מסביב הגויים לש החריפות במחאות תחשבותה מתוך כל,ה את והקפיא

 לצמצם התאמצו שהבריטים בלפור, צהרתה שאחרי שניםב הבריטי מנדטה ימיב םג רהק וכך
 .ראלש בארץ היהודי הלאומי' בית'ה בימי מנהמ ולהתנער אותה

______________________ 

 6 שנתב וחנוכתו השני הבית בנייןל מודהצ לַארַתחַׁשׂשָתא 7 שנתב זראע עליית עולם, סדר לפי]1[ 
 .אותה ספרו ולא תנ"ך,ב נזכרה שלא קופה,ת על ילגוד חז"ל דעתי,ל אולם לדריוש;

153- עמ' אביב),-תל (מהדורת ;69-100 מ'ע ירושלים), מהדורת( גלויות יבוץק נס ספריב ראו]2[ 
151. 

 נקרא והוא וד,ד מבית גולהה מלךה הויכיןי בנימ ואה הודה",לי הנשיא "ֵשְשַּבַצר הנראה ככל]3[ 
 לעלות הספיק הואש ייתכן זרובבל; לש דודו ְפָדָיה"," חיא ֶשְנַאַצר"" ח)י ג',( א-הימים-בדברי

 כבר הגדולה העלייה תא אבל טז), (ה', מקדשל היסודות מניחכ נחשב לכןו כליםה םע לירושלים
 .אחריו זרובבל הנהיג

 הפך הוא דניאל ובספר אפי", בטש "אשור על )ה (י', ישעיהומ עוד ובהקמ בואינ רעיון זהו]4[ 
 .כוללת להשקפה

 .כולם בלב למלכי כולל לשם פךה ש"נבוכדנצר" '),א (מפרק דניאלב ראינו כבר]5[ 
 התעודות באוסף ראו ורש,כ של הגליל' חותמת' במיוחד נתגלו,ש פרסיות תעודותמ תבררה כך]6[ 

  )p.p ANET  )1955 316-315פריצ'ארד ג' שהוציא
 ב-(מלכים הבבלים שלקחו צומהע בכמות נחושתה אחד; ףא זכרנ אל חשוביםה מקדשה מכלי]7[ 

 לדריוש, (בניגוד מלכתימ סיוע ליהודים העניק אל כורש בבלים;ה ידי לע ותכהה נראהכ יז)-גי כ"ה
 הנשארים יהודיםה של דבהנ תרומות עם יחד להם שניתנו מקדשה מכלי ורק ),ט-ח ',ו פרק להלן

 .המקדש בניית את כולל הכל, את ממןל צריכים יהודיםה היו ,ו)ד (א', מאחור
 .כד) ה,-(ד ד' פרק להלן ראו]8[ 

  

 הסודות והמספרים -עזרא ב 
עם כל המספרים המדוקדקים, גם של כלי המקדש וגם של העולים, איך נשמט מספרם המרשים 

 ?או של אלה שחיו ביהודה ולא גלושל העולים לפני כן, 

 זרובבל לפרקי פתיחה

 לעזרא קודמים הםו הסופר', ל'עזרא ללכ שייכים ינםא זרא,ע ספרב ראשוניםה פרקיםה ששת
 לוא פרקים שייקראו השני, הבית ובונה יוןצ שיבת מנהיג רובבל,ז היה אויר ].1ועט)[מ וא בר (זמן

 .מבבל שעלה זרובבל', 'ספר – שמו על

 ספרב כבר קודמיהם. דברי תא גם חרוניםא ורותד עצביםמ עיתים,ל כתובה,ה יהודיתה רתבמסו
 של האירועים בתיאור כוללה המבט אול,ש במלכות גםו בהנהגתו,ו מואלש נבואותב שמואל,
 .הפותח הנביא בשם קראנ כולו הספר ולםא דוד, לכותמ אל ובילמ המלוכה ראשית

 ורבינא, אשי רב ודמים.ק דורות כמיח לש נקע צירתי שנה,המ את וחתם עיצב הנשיא יהודה רבי
 .ודמיםק דורות חכמי של נקע יצירת בבלי,ה התלמוד תא חתמו 'הסבוראים', ותלמידיהם

 עם כבר שהתחילו הגלויות, יבוץק ואת ציון יבתש את עצבותמ שראלי מדינתו ציוניתה התנועה
 ].2[מונטיפיורי משה – שוןהרא והמנהיג הגר"א, למידית החסידים, עליות



 לש מכוחה הלאומי', ל'בית נהש 100 לאותמ להזכיר אויר שראל,י מדינתל נהש 07 במלאות
 'דרך בקביעת ניש בית של ירושלים תא הבא) בדור( עיצבו נחמיהו זראע ך,כ לפור.ב הצהרת

 .הספרים על ופפיםח שמותיהם ולכן חומות,ה ובבניית התורה',

 כ'ֶּפָחה' המוכר מנהיגה שאלתיאל, ןב רובבלז חריוא מידו ),ח א,( ליהודה" הנשיא ]3"ֵשְשַּבַצר[ אבל
 והם מבבל, ציון שיבת נהיגימ הם הראשון, גדולה הכוהן הוצדקי ןב יהושעו רס,פ לכותמ מטעם

 פי ועל וזכריה, חגי נביאיו, פיב ה' צו פי לע ביהודה". שרא "בירושַלִם מקדשה יתב תא הבונים
 ממלכות ב"כל שלטש פרס" ךמל כורש" הצהרתב מנוסחיםה ומגבלותיו הבינלאומי האישור
 .  ד)-א (א, השמים" להי-א "ה' בידו תןנ אשר הארץ",

 ב פרק
 המוסתר והסוד – העולים במספרי הפער

 :מספרים] ובשינויי ,ז בנחמיה זמן, כעבור[ שוב ופיעהמ העולים רשימת
  –עוליםה מפקד לפי אב)מו (=פחת ירדןה וֵמעבר מיהודה גלוש משפחות בני

2172 
372 

 [652 ז': בנחמיה775  ]
]2818[ 2812 

1254 
]845[ 945 

760 
]648[ 642 
]628[ 623 
]2322[ 1222 
]667[ 666 
]2067[ 2056 
]655[  454 
]324[ 323 
]328[ 223 

 עולים, נפקדים בהמשך ].65121 ז': [בנחמיה 15299 – עליהם הנלוויםו יהודה פחותממש כלה בסך
 ]1:[בארץ להם היוש הכפרים שמות תא ששמרו נימין,ב ממשפחות יקרבע

98 
112 

95 
 [188 אחריו: הבא עם123 ]
]-[ 56 

128 
42 

 (סמוכים מקומות 3-מ743 )
 (סמוכים מקומות 2-מ621 )

122 
   ]123[סמוכים) מקומות 2-(מ223 

52 
]-[ 156 

320 
  ]721[סמוכים) מקומות 3-(מ725 

345 



  ]3710.[3961 –  לוד ומאזור נבו,מ לחם,-מבית בנימין, מנחלת הכל בסך

  –מקומות שמות שמרו לאש מבנימין, כנראה "ְסָנָאה")ו ַאֵחר" "ֵעיָלם( עולים תמשפחו בני
1254 

]3930[ 3630 

 .8845 – בבנימין הכפרים ניב עם ויחד ,4884 – בנימין משפחותמ הכל בסך
 .[8894 הכפרים: בני עם וביחד – 5184 ז': בנחמיה]

 :הכהונה ממשפחות העולים
973 

1052 
1247 
1017 

 ].2[ז'] בנחמיה ספריםמ אותם [ובדיוק 4289 – הכוהנים משפחותמ הכל בסך
 ושוערים משוררים וללכ הלוויים, מבני העולים

74 
]148[ 128 
]138[ 139 

  ]360.[341 – מהלויים הכל בסך
 ]!3[הלויים ממספר 2.51 פי גדול היה ליםהעו הכוהנים מספר

 :יהושע ימימ הגבעונים) (כמו, הכנעניםמ שנותרו למה,ש עבדי נתינים,ה מן העולים
 [!'ז בנחמיה מספר אותו392 ]

 ],4[יהדותם את להוכיח כלוי שלא אבות, יחוסי ללא עולים
  –עליהם גם חל קדוםה השבות' 'חוק אבל

]642[ 652 

 .הכהונהמ והורחקו ייחוסם, תא להוכיח יכלו לאש הכוהנים, מבני חתא משפחה ועוד
 הנתינים עם ם,והלויי הכוהנים עם ליהם,ע והנלוים בנימיןו יהודה משחותמ עוליםה כל,ה בסך

 :הייחוס חסרי עם שלמה, ועבדי
 [31089 ז': בנחמיה29818 ]

  –של ךלס עולה הכתוב הסיכום אבל
 ['ז בנחמיה בדיוק מספר ואותו42360 ]

  –הוא המדהים וההפרש
 [11271 ז': ובנחמיה12542 ]

  ]11271?[12542 של הפרש מסבירים איך

 "ששבצר עם עלוש אלה את או לו,ג ולא יהודהב שנשארו להא תא הפרשב ואהר ]5חד[א הסבר
 תא גם כלל כאחד" הקהל "כל לומר,כ זרובבל, עליית פניל המקדש, ליכ םע חדי יהודה"ל הנשיא

 .רובבלז םע העולים מפקד לפני יהודהב היו שכבר אלה

 איך העולים, של גםו המקדש כלי של םג המדוקדקים, מספריםה כל עם – מוהת הז הסברש אלא
 שני,ה ההסבר? גלו ולא ביהודה שחיו להא של או ן,כ לפני עוליםה של מרשיםה מספרם נשמט

 שעלו ה"אל – ]6עולם'[-'סדר דרשמ לפי חז"ל, לש הסברם הואו מחשבות, בההר מעוררו מפתיע
 !"יםשבט משאר

 אסור היה ביהודה", אשר "לירושלם רק התייחס לעלייה הרשמי וההיתר כורש שהצהרת כיוון,
 מהם וגם מהם, היו העולים מן חשוב שחלק הצפון, משבטי העתיקים, הישראלים את להזכיר

 ההם! 'המתנחלים' את בפירוש להזכיר היה אפשר שאי אלא לגליל, ואף ומנשה אפרים להרי חזרו
 במנשה, גם אפרים, בהרי גם אחיהם את מצאו הם ידם, וגברה החשמונאים התחזקו כאשר אולם



 ]!7[בגליל וגם
___________________ 

 – משפחותה מספרי מאשר בהרבה טניםק במספרים ופיעיםמ קומםמ מותש תא שמרוש אלה]1[ 
 ארץב גבעון";/"ִגָּבר "יֹוָרה/ָחריף"; "ָאֵטר"; – מקומות שמותל מכוונים כו יח ז,ט פסוקי לכן

 .בגלעד או ביהודה, אשרמ יותר מקומות מותש נשתמרו ואבמ ובארץ בנימין
 בשתי שווים הכהונה ספרימ שכל בכך, יכרתנ הכהונה קרבב יוחסיןה שימותר לע תרי הקפדת]2[ 

 נשמרו ולכן הגבעונים, ברית אזמ מקדש' 'עבדי היוש הנתינים, מספרב גם המשךב כךו הרשימות,
 .הכוהנים בידי רשימותיהם

 רוב מדוע עםפ לי הסביר באמריקה ינוכיח לתפקיד זרח אך ארץב ורהת רבהה למדש עיר,צ רב]3[ 
 היו הם בגולה – שרתיםמ היו והלויים כבוד, יהה במקדש לכוהנים – רובבלז םע לוע אל הלויים
 !בגולה נשארו םה ולכן קהילות, ראשיו מכובדים 'רבנים'

 עולים קבוצות יום,ה כמו אז יו,ה אבל יחוסם,י אתו וצאםמ תא כיחלהו יכלו העולים רוב]4[ 
 !נדחו ולא הקהל", "כלב נכללו זאת בכלו נט), ב',( מלח" "מתל

 .סד לפסוק מקרא' 'דעתב כבוד-זר מרדכי רופ'פ פירש כך]5[ 
 חזרו הגולה עוליש הידיעה, על מבוססת ב)ל (ערכין תלמודה סוגיית רש"י;ב מובא כ"ט,  פרק]6[ 

 .לגליל גם
 .'ה פרק א-מקבים ראו]7[ 

  

  

 כמו שלמה -עזרא ג 
היו שם זקנים, שהבינו את עומק הפער בין ממלכה עצמאית, לבין חסות פרסית, והם בכו, אולם 

 ?תרועות השמחה גברו על קולות הבכי. ומה באמת קרה

 זרובבל לפרקי פתיחה

 לעזרא ודמיםק הםו סופר',ה אל'עזר כלל ייכיםש אינם עזרא, בספר ראשוניםה הפרקים ששת
 לוא פרקים שייקראו השני, הבית ובונה יוןצ שיבת מנהיג רובבל,ז היה אויר ].1ועט)[מ וא בר (זמן

 .מבבל שעלה זרובבל', 'ספר – שמו על

 בספר ברכ קודמיהם. דברי את םג אחרונים ורותד מעצבים עיתים,ל כתובה,ה יהודיתה במסורת
 של האירועים תיאורב הכולל מבטה אול,ש מלכותב גםו הגתו,ובהנ שמואל בנבואות שמואל,
 .הפותח הנביא בשם קראנ כולו הספר ולםא דוד, לכותמ אל ובילמ המלוכה ראשית

 ורבינא, אשי רב ודמים.ק דורות חכמי של נקע יצירת משנה,ה את חתםו יצבע נשיאה הודהי רבי
 .קודמים דורות כמיח של ענק יצירת בבלי,ה התלמוד את תמוח 'הסבוראים', ותלמידיהם

 עם ברכ שהתחילו הגלויות, קיבוץ אתו ציון יבתש את עצבותמ שראלי מדינתו ציוניתה התנועה
 ].2[מונטיפיורי שהמ – הראשון המנהיגו הגר"א, למידית החסידים, עליות

 של מכוחה הלאומי', ל'בית שנה 001 מלאות הזכירל ראוי שראל,י למדינת שנה 70 במלאות
 'דרך בקביעת שני בית של ירושלים את בא)ה (בדור יצבוע נחמיהו זראע ך,כ בלפור. הצהרת

 .הספרים על ופפיםח שמותיהם ולכן חומות,ה ובבניית התורה',

 כ'ֶּפָחה' המוכר המנהיג שאלתיאל, ןב זרובבל אחריו מידו ח), א,( יהודה"ל נשיאה ]3ֵשְשַּבַצר[" אבל
 והם בבל,מ ציון יבתש נהיגימ םה ראשון,ה גדולה הכוהן יהוצדק בן ושעויה פרס, מלכות מטעם

 פי ועל ,וזכריה חגי נביאיו, בפי ה' צו פי לע ביהודה". שרא בירושַלִם" מקדשה יתב תא הבונים
 ממלכות "כלב ששלט פרס" לךמ "כורש צהרתבה מנוסחיםה מגבלותיוו בינלאומיה האישור
 .  ד)-א (א, השמים" היל-א "ה' ידוב נתן אשר הארץ",

 ?(=תשרי) השביעי" "בֹחדש מדוע



 "בֶירח מ); שמות( מצרים ביציאת משכןה הוקם =ניסן),( אביבה דשחֹ  ואה ראשון"ה בֹחדש"
 שלמה; בימי הראשון הבית נחנך ב) ח, א מלכים =תשרי;( השביעי" ֹחדשה הוא חג,ב הֵאָתנים

 ?מדוע

 האלילי עולםה לביןו מצרית,ה תהאלילו תרבות ביןל ישראל עם יןב ההבדלה יאה מצרים יציאת
 כ"ממלכת לעמו 'ה התגלות מבטא המשכן בדו!ל תורה, םש קבלל מדבר,ל צאי שראלי עם – כולו

 (דברים האדמה" פני על אשר עמיםה מכל ה'... "בחר וב רק שרא ו), ט,י שמות( דוש"ק גויו ֹכהנים
 .כח) לג, (דברים יעקב..." עין בדד טחב ישראל "וישכן – ברכתו בסוף שהמ חתם כךו ב), יד,

 אשר "הנכרי על גם למהש התפלל במקרה ולא ולו,כ העולם לא ובש פתחנ שראלי םע אסיף,ה בזמן
 החזקה ידך ואת הגדול מךִש  את ישמעון כי מך;ש למען חוקהר מארץ באו וא,ה שראלי עמךמֵ  לא

 ח, א מלכים( "ישראל... כעמך ֹאתך ליראה שמך תא הארץ עמי לכ ֵידעּון מעןל הנטויה... וזֹרעך
 ;מג)-מא

 יח, (שמות עמו..." ולישראל משהל ה' עשה אשר לכ את תרוי וישמע" תא להא פסוקיםב זהותל קל
 זאת הארץ". עמי כל" אל נפתח שלמה אילוו במדבר, שראלי ולעם משהל צטרףה תרוי בלא א),

 פנימ א), א,י ;א ג, א (מלכים פרעה" "בת ועם נכריות",ה "הנשים םע שלמה נישואיל גם הסיבה
 י) א במלכים( מתואר וכך העמים, יןב ותרבות יפלומטיהד שריק בססל זא נהוגהה דרךה שזאת

 פרק סנהדרין (ירושלמי חלפתא בן יוסי 'ר זאת הבין ךכ אכן למה.ש צלא באש לכתמ לש ביקורה
 !"השכינה כנפי תחת ולקרבן ורה,ת לדברי "למושכן דיכ אלא למהש נשאן אל ו). ב,

 העולם תרבויות לע ישראלית-הודיתי השפעה מקוםב קרס.ו תמוטטה למהש הובילש זהה הכיוון
 (דברי חזקיהו קמו כאשר י).-א יא א מלכים( ירושַלִם לע נכריות',ה הנשים' ן,ה שפיעוה האלילי,

 ,לפסח חזרו םה התורה, אל יהודה את להחזיר ג),כ-כא ג,כ ב מלכים( יאשיהו וואחרי ל), ב הימים
 .הפסח חגיגתב 'המדבר' טהרת חזרהו האלילות, השפעותמ התנתקות - צריםמ יציאת ולברית

 )ד (ג, הֻסּכֹות" "חג הדגשת עם שביעיה בֹחדש שוב התחילל זרובבל לש ניסיוןה ךכ לכ פתיעמ לכן,
 לשלמה דמותלהי ואף ]1מובהק,[ וניברסאליא מימד הםב שיש ,בתורה מפורטיםה וקרבנותיו

 ים אל הלבנון מן רזיםא עצי להביא לֹצריםו לִצֹדנים שמןו משתהו מאכלו סף...כ "ויתנו – במפורש
 .ז) (ג, עליהם" פרס לךמ כורש כִרשיֹון ָיפֹוא,

 של הבנייה לתחילת להידמות תאמצהה ח) (ג, שני"ה בֹחדש שנית...ה בשנה" גדולהה חגיגהה גם
 דוד [מזמורי] דיי על 'ה תא להלל" הלויים ומקהלות כוהניםה וחצוצרות א), ו, א (מלכים שלמה

 .יא)-י (ג, ישראל..." לע חסדו לעולם כי וב,ט כי ה'ל ובהוֹדת בהֵלל וַיֲענּו אל;ישר מלך

 ש"ִרשיֹון מחשבה,ה מתוך הפועל אל צאי השני ביתה לבניית ראשוןה הניסיוןש רור,ב הז מכל
 ישפיע המקדש ביתו דוד, לש שיריו יפ ועל שלמה, כמו הבית את לבנות הגולה שביל מאפשר כורש"

 .כורש של חסותו חתת ומלואו, עולם על

 – בכו והם פרסית, חסות לבין צמאית,ע ממלכה בין פערה עומק תא הבינוש קנים,ז םש יוה אבל
 באמת ומה הבכי. קולות על ברוג השמחה תרועות ולםא יג),-יב ג,( האשליה ודלג את בינוה הם

 ?קרה

 בפרק הממלכה, שפת ארמית,ב שיוסבר כפי( כלה תא צרוע ִׂשטנה'ה 'ִכתֵביו כֵזב,ִא  כורש" ִרשיֹון"
 ולשיר, לחגוג אל ובוודאי לבנות, אפשר יא עצמאות ליב כי כשלנ שלמה,ל הידמותל ניסיוןה הבא).

 !האמת קולות היו הבכי קולות – ושלמה ודד ושרו חגגוו שבנו כמו

 שיהו)ויא לחזקיהו בדומה( ייחנך ואה ריוש,ד שיוןבר השני הבית בסוףל כשיבנה זמן, כעבור
 .כב)-טי (ו', ובפסח בטהרה בצנעה,

_______________________ 

 נבואתב כבר בבירור נשמעת ב), עמ' נה (סוכה אומות 07 כנגד חג,ב ריםפ 07 לע ז"לח דרשת]1[ 
 .גשםה תליריד הקשר עם הסוכות, בחג עמיםה של לרגל לייהע על ט),י-זט (יד זכריה

  



  

 אנחנו יחד נבנה -עזרא ד 
לא נכון לפרש ויכוח מימי זרובבל לפי היחס לשומרונים בתקופה יותר מאוחרת, אחרי שהפכו 

 ?לצוררי ירושלים. על מה באמת היה הויכוח

 זרובבל לפרקי פתיחה

 לעזרא קודמים והם סופר',ה ל'עזרא כלל ייכיםש אינם זרא,ע בספר שוניםהרא פרקיםה ששת
 אלו פרקים שייקראו השני, ביתה ובונה ציון יבתש מנהיג רובבל,ז יהה אויר ].1ועט)[מ או רב (זמן

 .מבבל שעלה זרובבל', 'ספר – שמו על

 ספרב כבר קודמיהם. דברי תא גם חרוניםא דורות עצביםמ עיתים,ל כתובה,ה יהודיתה במסורת
 של אירועיםה בתיאור הכולל בטהמ שאול, במלכות גםו ובהנהגתו, מואלש בנבואות שמואל,
 .הפותח הנביא בשם קראנ כולו הספר ולםא דוד, לכותמ אל ובילמ המלוכה ראשית

 ורבינא, אשי רב קודמים. דורות כמיח של ענק צירתי המשנה, תא חתםו יצבע נשיאה הודהי רבי
 .ודמיםק דורות חכמי של נקע יצירת בבלי,ה התלמוד תא חתמו 'הסבוראים', ותלמידיהם

 םע כבר שהתחילו הגלויות, יבוץק ואת יוןצ שיבת תא עצבותמ שראלי מדינתו ציוניתה התנועה
 ].2[מונטיפיורי שהמ – הראשון המנהיגו הגר"א, למידית החסידים, עליות

 של מכוחה הלאומי', ל'בית נהש 100 מלאות הזכירל ראוי ל,ישרא מדינתל נהש 07 במלאות
 דרך' בקביעת שני יתב של רושליםי תא בא)ה (בדור עיצבו ונחמיה זראע כך, בלפור. הצהרת

 .הספרים על ופפיםח שמותיהם ולכן חומות,ה ובבניית התורה',

 כ'ֶּפָחה' מוכרה המנהיג שאלתיאל, בן רובבלז אחריו מידו ח), א,( יהודה"ל נשיאה ]3ֵשְשַּבַצר[" אבל
 והם בבל,מ יוןצ יבתש מנהיגי הם הראשון, הגדול הןהכו יהוצדק ןב ויהושע רס,פ מלכות מטעם

 פי ועל וזכריה, גיח נביאיו, בפי ה' וצ פי לע ביהודה". שרא בירושַלִם" מקדשה יתב תא הבונים
 ממלכות "כלב ששלט פרס" לךמ "כורש הצהרתב מנוסחיםה מגבלותיוו בינלאומיה האישור
 .  ד)-א (א, השמים" להי-א "ה' בידו תןנ אשר הארץ",

 ד פרק
 נבנה יחד אנחנו

 ביניהם ('השומרונים'), וסביבותיה ומרוןש תושבי בראשונהו בראש םה )א ד,( בניִמן"ו הודהי יצר"
 היו השליטים המעמדות בלא ]1שומרון,[ בחורבן לוג שלא מנשהו פריםא ניב שאריתמ רבים

 ].2[אשור מלכי ידי לע לשומרון שהובאו 'הכותים',

 נדרוש ככם יכ בירושלים], ה'ל היכל[ מכםע נבנה להם: ויאמרו אבותה ראשי ואל בבלזרֻ  אל וִיְגשּו"
 אתנו המעלה אשור מלך דֹוןחַ  ֵאַסר מימי לנו]ש ובמקדשים בבמות[ ֹזבחים חנואנ לוו להיכם,-לא
 ;פה

 [כשאתם הינול-לא בית לבנות ולנו כםל לא לישראל: אבותה ראשי שארו ֵישועו ֻרבבלז הםל ויאמר
 ה'ל נבנה בירושלים) קר אחד', ה'' תא עבודל מייחדיםה =כל( יחד אנחנו יכ שלכם], בבמות זובחים

 להים-הא הוא שראל,י להי-א ה' בית את" [לבנות פרס לךמ כורש מלךה ָונּוצִ  אשרכ שראל,י להי-א
 .ג)-ב (ד, לבד!]ב – בירושלם" אשר

 להסבירו נבנה, ב'יחד' גולהה שבי אנחנו', 'רק אמרנ כאילו בנה",נ יחד אנחנו" את ]3רש[לפ רגילים
 ורא כי מבפנים, להרוס ערמומי יסיוןנ בה וראו חלוטין,ל הפנייה תא חוד אבותה ראשיו שזרובבל

 .מלכתחילה וצוררים, גמורים םכגויי הפונים את

 אחרי מאוחרת, יותר בתקופה ל'שומרונים' היחס לפי זרובבל מימי ויכוח לפרש נכון לא אבל
 הנשים מטומאת ההיבדלות תקופת ואילך, ראעז מימי יותר ועוד ירושלים, לצוררי שהפכו

 ואז אחד, לה' אחד מקדש הוא בירושלים המקדש אם השאלה על היה הקדום הוויכוח הנוכריות.
 וגם נוספים, ובמקומות בשומרון גם ומקדשים במות שמתקיימים או נבנה", יחד "אנחנו

 ."לבנות ולנו לכם "לא ואז בירושלים,



 מי כל – מוחלט נאית העמידו לאא חלוטין,ל השומרונים'' נציגי את הגולה ביש דחו לא זה לפי
 !אחר מקדש לכ נוטש בירושלים, מקדשה לבניית שמצטרף

 אבל רושלים,י של ל'צוררת' והפכה זה,כ תנאי קבלל יכלה לאו צתהר אל 'שומרונית'ה המנהיגות
 את נטשוש ומנשה, אפרים צאצאי שרדו בהם בכפרים עיקרב רבים, יוה מנשה בנחלתו אפרים בהר

 והשתתפו ירושליםל עלו ובבמות, מקדשיםב הארץ" גויי "מטמאת בדלונ 'שומרוניות',ה הבמות
 .השני הבית בבניין

 הארץ גויי ֻטמַאתִמ  הנבדל וכל מהגולה, שביםה ישראל ניב ויאכלו פסח...ה תא גולהה ניב ויעשו"
 .  כב)-יט ו',( בשמחה..." ימים בעתש תמצו חג ויעשו שראל;י להי-א לה' דֹרשלִ  ֲאֵלֶהם [המצטרף]

_______________ 

 הסיפור כעדות צליחה זה יאשיהו; ימיב לירושלים השיבםל ליהםא שלחנ ,יב)ו ג',( ירמיהו]1[ 
 ו) ל"ד, ב-הימים-(בדברי ראוו וִמֹשמרון"; ִמִשלֹו משכם," לרגל עוליםה 80 לע )ה מ"א,( בירמיהו

 .הגליל עד יאשיהו טיהור על
 הביאו איש, 27290 משומרון שהגלה רגון,ס כתובת לפי גםו כד, "ז,י ב-מלכיםב תיאורה פיל גם]2[ 

 .ידיו שכבשו מארצות נשיםא בתוכה והושיב אליה
 .'מקרא 'דעת גם ראו]3[ 

  

 אזהרות כנגד ירושלים -עזרא ה 
ובימיו אכן ) היה המלך הפרסי התומך ביותר ביהודים בכל ימי הממלכה הפרסית, 1-דריוש (ה

 נבנה הבית השני ונחנך, אולם מאבק ה"שטנה" לא נפסק

 זרובבל לפרקי פתיחה

 לעזרא קודמים הםו הסופר', ל'עזרא ללכ שייכים ינםא זרא,ע ספרב ראשוניםה פרקיםה ששת
 אלו פרקים שייקראו השני, ביתה ובונה ציון שיבת נהיגמ זרובבל, יהה ראוי ].1ועט)[מ וא בר (זמן

 .מבבל שעלה זרובבל', ספר' – שמו על

 ספרב כבר קודמיהם. דברי תא גם חרוניםא ורותד עצביםמ עיתים,ל כתובה,ה יהודיתה במסורת
 של האירועים בתיאור כוללה המבט אול,ש במלכות גםו בהנהגתו,ו מואלש נבואותב שמואל,
 .הפותח הנביא בשם קראנ כולו הספר ולםא דוד, לכותמ אל ובילמ המלוכה ראשית

 ורבינא, אשי רב קודמים. ורותד חכמי של נקע יצירת משנה,ה תא חתםו יצבע נשיאה יהודה רבי
 .ודמיםק דורות חכמי של נקע יצירת בבלי,ה התלמוד תא חתמו 'הסבוראים', ותלמידיהם

 עם כבר התחילוש הגלויות, קיבוץ ואת יוןצ שיבת תא מעצבות שראלי מדינתו ציוניתה התנועה
 ].2[מונטיפיורי משה – הראשון המנהיגו הגר"א, ידיתלמ החסידים, עליות

 לש מכוחה הלאומי', ל'בית נהש 100 לאותמ להזכיר אויר שראל,י מדינתל נהש 07 במלאות
 דרך' בקביעת שני בית של רושליםי את הבא) בדור( עיצבו נחמיהו זראע ך,כ לפור.ב הצהרת

 .יםהספר על ופפיםח שמותיהם ולכן חומות,ה ובבניית התורה',

 כ'ֶּפָחה' מוכרה המנהיג שאלתיאל, בן רובבלז אחריו מידו ),ח א,( יהודה"ל נשיאה ]3ֵשְשַּבַצר[" אבל
 והם מבבל, ציון שיבת נהיגימ הם הראשון, גדולה הכוהן הוצדקי ןב יהושעו רס,פ לכותמ מטעם

 פי עלו ריה,וזכ חגי נביאיו, בפי ה' וצ פי על יהודה".ב אשר בירושַלִם" המקדש יתב את הבונים
 ממלכות "כלב ששלט פרס" לךמ "כורש הצהרתב מנוסחיםה מגבלותיוו בינלאומיה האישור
 .  ד)-א (א, השמים" להי-א "ה' בידו תןנ אשר הארץ",

 (ד ד,-מ' )ה פרק
 "ה"שטנה כתבי

 שבי של עצתם "להפר נועדה יהודה, של הרעים השכנים הארץ", "עם של הכללית ההתגייסות
 מלכות ועד פרס מלך כורש ימי "כל התנהלה והיא כורש", "כִרשיֹון לה' הבית את לבנות הגולה



 ימי בכל ביהודים ביותר התומך הפרסי המלך היה( 1-ה) דריוש( - ה-ד ד," )פרס מלך ָדְרָיֶוש
 ברגע נפסק; לא ה"שטנה" מאבק אולם ונחנך, השני הבית נבנה אכן ובימיו רסית,הפ הממלכה

 ה"שטנה", כתבי התחדשו מיד הבירה", בשושן אשר מלכותו "כסא על דריוש בן אחשורוש שעלה
 ( -ז-ו ד,) אחשורוש בן( 1-ה) ַארַתחַשְׂשָתא בימי גם ושוב שוב נשלחו אזהרה ואיגרות

 מימי חסית,י מאוחרת יגרתא דווקא - לדוגמה! - הביאל זרובבל פרקי כותב בחר כאן
 נגד אלא בנוי, יהה כבר הוא יכ 'הבית', נגד התנהל אל ברכ מאבקה שבה,( 1-ה) ארתחששתא

 .(ד עד א פרקים) נחמיה של פעלהמ העיר, חומות שיקום

 מימי האיגרות ובאוה ולא ַארַתחַשְׂשָתא, ימימ המאוחרת איגרתה דווקא דוגמהל הובאה מדוע
 ?אחשורוש ומימי כורש,

-יב ד,) האלה האזהרות תא כוללת והיא ותר,י ומקיפה פורטתמ המאוחרת האיגרתש מפני כנראה
 :(טז

 עם) קואליציה ובילהה רבות שפעמים מסוכנת,ו מורדת עירכ הזיכרונות' 'בספרי ידועה ירושלים
 .ובבל אשור של מעצמתיתה השליטה נגד( נוספות וממלכות מצרים

 המיסים את לשלם ויפסיקו זקיםח ירגישו יהודיםה ירושלים, ומותח לש בנייהה שתסתיים ברגע
 .הפרסית הממלכה לאוצר

 ֲעַבר" בכל פרסיתה שליטהה ותיפגע,( ועוד) למצרים גדולותה הדרכים על ישתלטו הם כך, אחר
 .ישראל וארץ סוריה תא הכולל פרת נהרל שמדרום מרחבה הוא ַנֲהָרה",

 זכויות והשבת נומיהאוטו של פרסיתה המדיניות עצירתב ממוקדים והי ה"שטנה" כתבי
 כורש, בימי ברכ הצליחו הםו מסוכנת',' יאה יכ יהודה,ל ביחס,( האימפריה רחבי בכל) למקדשים

 והעבודה ,הוקפא כורש" "בִרשיֹון לולכ שהיה המ כל - בירושלים הבנייה עצירתל לגרום
 .(1-ה) ריושד שמלך עד( כד ד,) התבטלה

 שונאיל שנתן לכותי,מ צול םג הובילה( 1-ה) רַתחַשְׂשָתאַא  מימי יותר מאוחרתה האיגרת אולם
 'בזרוע בירושלים, הבנייה נגד ֲהָרה"נַ  "ֲעַבר פחוות לש צבאי וחכ להפעלת תחפ בנימיןו יהודה

 פעולל שוריםאי האלה הפחוות שליטי וקיבל כן פניל גם אםה השאלה, ומתעוררת,( כג ב,' )וחיל
 ?ירושלים נגד בכוח

 וכללו רב, מןז נמשכו רושליםי גדנ כוחב הפעולות - כןש שער,מ אני( א פרק) בנחמיה התיאור לפי
 של משמעית-חד תערבותה רק - והשיקום בנייהה בניסיונות ,ונשנות וזרותח מורותח פגיעות
-ה)  רַתחַשְׂשָתאַא  של וחדמי היתר רקו השני, הבית נייתב את חידשה,( 1-ה) ָדְרָיֶוש המלך

 את רואיפש,( ד עד א פרקים) נחמיה ידי על בנימיןו יהודה של לליכ גיוס םע יחד לנחמיה,( 1
 .החומות שיקום

 הבריטי, מנדטה בימי בלפור הצהרת גדנ הערבי 'שטנה'ה למאמץ הז לכ תא השוותל מעניין
 נגד םובצווי לבנים',ה יםב'ספר שהתבטאו רבות, הצלחות עם הצער למרבהו דומים ממניעים

 .היהודית התיישבותה ונגד היהודית, העלייה

 היהודים גדנ האיגרות נשלחו םש אסתר, מגילתל יגודית,נ השוואהב השוותל שובח מאידך,
 שבח של מכוחו דרמטי הפךמ רק לשלטון; סוכניםמ היהודים כי לפעול ישורא יבלק המןו שבגולה,

 שושן, יהודי ללכ נזכרים אל עזראב ומעניין, - גולהה הודיי את הציל הזכרונות", ב"ספר מרדכי
 .ובירושלים ביהודה מתרחשה את כלל זכירהמ לא והמגילה

_______________ 

 הסיפור כעדות הצליח זה יאשיהו; בימי לירושלים להשיבם אליהם נשלח ו,יב) (ג, ירמיהו]1[ 
 על ו) לד, ב-הימים-(בדברי וראו ִמֹשמרון";ו ִמִשלֹו "משכם, לרגל העולים 80 על ה) (מ"א, בירמיהו

 .הגליל עד יאשיהו טיהור
 והביא איש, 27290 משומרון שהגלה סרגון, כתובת לפי וגם כד, יז, ב-במלכים התיאור לפי גם]2[ 



 .ידיו שכבשו מארצות אנשים בתוכה והושיב אליה
 .'מקרא 'דעת גם ראו]3[ 

  

 המסמך הגואל -עזרא ו 
הזאת, כשיהודה הקטנה מוקפת צוררים שמצליחים לעצור בה את הבנייה בכוח, בתוך התסבוכת 

 ?איך אפשר היה לדעת, שדווקא דריוש ינהג בצורה כל כך שונה

 זרובבל לפרקי פתיחה

 לעזרא קודמים והם סופר',ה ל'עזרא כלל ייכיםש אינם רא,עז ספרב ראשוניםה פרקיםה ששת
 אלו פרקים שייקראו שני,ה הבית בונהו ציון יבתש נהיגמ ,זרובבל היה ראוי ].1ועט)[מ או רב (זמן

 .מבבל שעלה זרובבל', 'ספר – שמו על

 בספר כבר ודמיהם.ק דברי את םג אחרונים ורותד עצביםמ עיתים,ל כתובה,ה יהודיתה במסורת
 של האירועים תיאורב הכולל המבט אול,ש במלכות גםו ובהנהגתו, ואלשמ נבואותב שמואל,
 .הפותח נביאה בשם נקרא כולו ספרה אולם וד,ד מלכות לא מוביל כההמלו ראשית

 ורבינא, אשי רב קודמים. דורות כמיח של ענק צירתי המשנה, תא חתםו יצבע נשיאה הודהי רבי
 התנועה. ודמיםק דורות חכמי של נקע יצירת בבלי,ה התלמוד תא חתמו 'הסבוראים', ותלמידיהם

 ליותע עם כבר התחילוש הגלויות, יבוץק אתו יוןצ תשיב את מעצבות ישראל ומדינת הציונית
 מדינתל שנה 07 ותבמלא].2[ מונטיפיורי משה – הראשון והמנהיג גר"א,ה תלמידי החסידים,

 נחמיהו עזרא כך. בלפור הצהרת של מכוחה הלאומי', 'ביתל שנה 001 מלאות הזכירל ראוי ישראל,
 ולכן החומות, בבנייתו התורה', רך'ד יעתקבב שני בית של ירושלים תא הבא) (בדור עיצבו

 .הספרים על חופפים שמותיהם

 כ'ֶּפָחה' המוכר המנהיג אלתיאל,ש בן זרובבל חריוא ומיד ),ח א,( יהודה"ל נשיאה ]3ֵשְשַּבַצר[" אבל
 והם מבבל, ציון יבתש מנהיגי הם הראשון, גדולה הכוהן הוצדקי בן ושעויה רס,פ לכותמ מטעם

 פי ועל וזכריה, גיח נביאיו, בפי 'ה צו יפ לע יהודה".ב שרא בירושַלִם" המקדש בית את הבונים
 ממלכות "כלב ששלט פרס" לךמ "כורש הצהרתב מנוסחיםה מגבלותיוו בינלאומיה האישור
 .  ד)-א (א, השמים" להי-א "ה' בידו תןנ אשר הארץ",

 ה) פרק עם (יחד ו פרק
 "ה"ִדְכרֹונה – הגואל המסמך

 בכוח, הבנייה את בה עצורל שמצליחים ורריםצ וקפתמ קטנהה שיהודהכ זאת,ה כתהתסבו בתוך
 פשרא איך – אוטונומיות כויותז של הכללית פרסיתה המדיניות תא פילוא ליהא יחסב ולשנות

 ?שונה כך כל בצורה נהגי )1-(ה דריוש דווקאש לדעת, היה

-א (ה, ב'עזרא'ש רובבלז פרקיב ,כאן גם המוזכרים וזכריה יחג הנביאים דבריב נמצאת התשובה
 בבית הבנייה לחידוש הגדול הכוהן הוצדקי בן ויהושע מנהיגה זרובבל תא הובילוש מיכ ד),י ,ו ב;
 .""שטנה כתבי שוב ושלחו דריושמ חששו אך בנייה,ה את עצורל מיד עלופ הצוררים ה'.

 ("בית ורשכ לש ארכיוןב שלחפ הציעו הם וגם ריוש,ד למלך הם םג פנו ירושליםב היהודים מנהיגי
 היהודים, עצת תא קיבל דריוש בירושלים. יהודיםה זכויות תא אמתב בדוקל דיכ ז),י ,ה ִגְנַזָיא";

 אנו הז ובזכות העתיקה, מדי ירתב "בַאְחְמָתא" ווקאד נמצא שרא ארכיוןב בדוקל וצ הוציא
 המפנה תחוללה וכאן כורש, תלהצהר שנלוותה התחייבות) לש (=זיכרון "ִדְכרֹונה"ה על יודעים

 .יב)-ג (ו, המכריע

 השליט ַנֲהָרה", ַברעֲ  ַּפַחת "ַתְּתַני לע וציווה "ִדְכרֹונה",ה התחייבויותל וחלטמ וקףת תןנ דריוש
 מה כל את במדויק בצעל ויהודה, שומרון מובןכ ובכללן פרת,ל מדרום מדינותה לכ לע הפרסי
 !הגנוז כורש" "בִרשיֹון כתוב שהיה



-א "בית בניית את ממןל הפרסית ממלכהה תחייבהה "ִדְכרֹונה"ב גלויה,ה ורשכ הצהרתל ודבניג
 של ונדבך גזית בניא של נדבכים לושהש עם למה,ש ימימ עתיקותה מידותיוב ירושֶלם"ב להא
 !מתנדבים של תרומות גייסל עוד נאלצו לא גולהה שבי מלך!ה בית שבוןח על הז וכל ]1עץ.[

 לאל ביומו יום 'דבר קרבנותה כל םע ירושלים,ב מקדשה הוצאותל לאמ קציבת גם הוסיף דריוש
 ושיא! בניו ולשלום הפרסי מלךה לשלום ולהתפלל שמים,ה לוהי-א תא לעבוד יוכלוש כדי הזנחה',

 ייתלה והוא מביתו ייעקר עץ לה,א הוראות שיפר ימ 'כל לפיוו מיוחד וצ וציאה ריושד השיאים:
 !'זה על סייהר וביתו זקוף עליו

 להצלת אלא בגולה, היהודים להצלת אל עץ על תלייה – סתרא גילתמ לש גמורה היפוךה זהו
 השמים לוהי-א בשם חבלל שינסה כוח לכ ולמיגור מקדש,ה בית לבנייתו ירושליםו יהודה

 .בירושלים שמקדשו

 מיםי הבשלוש חורבנו, אחרי דיוקב שנה 70 פנה"ס),ל 516( דריושל שש שנתב נגמרה הבנייה
 ההכרה החלה בה שנהב העצמאית, ישראל מדינתל 70-ה שנתב ךכ לע ותבכ אניו דר,א לחודש

 חודש אותו אחרי שנה 5342 אדר, חודשב שראל,י בירתכ ירושליםב הבינלאומיתו האמריקנית
-יז (ו, ישראל" שבטי" 12 כל עבור מיוחדים תקרבנו עם דולה,ג בשמחה שניה הבית חנךנ וב אדר
 .מצרים ביציאת כמו המצות, וחג הפסח גיגתובח כב),

_______________ 

 צד),ה מן (במבט כ'רוחב' הפרסים צלא מוגדר ב), ו, א-מלכים( למהש ימימ ביתה ורךא אמה]1[ 60 
 פרסית פרשנות הם נדבכיםה מקרא'; 'דעת פירושב וראו יסודות,ה את וללכ ובהג מהא 60-ו

 .שלמה אצל לו), ו, א-(מלכים ארזים" כרתת טורו גזית טורי ל"שלשה

  

 הרב הראשי הראשון -עזרא ז 
יד הזה פוליטי; לתפק-עזרא היה ֹכהן, אבל הוא לא היה ֹכהן גדול. הוא גם לא היה מנהיג מדיני

 ?התמנה נחמיה כעבור כמה שנים. אם כן, מה היה מעמדו ותפקידו של עזרא

-(ה ארתחששתאל 7 שנתב זראע לייתע יןבל לפנה"ס), 516( לדריווש 6 בשנת השני ביתה חנוכת בין
 דריוש, הוא ,כורש "הוא המדרש את שוטוכפ לקבל פשרא ואי בות,ר ניםש ברוע פנה"ס),ל 584 ;1

 מאד סייעו אלה פרס לכימ ששלושת במשמעות לאא ב) עמ' ג שנהה ראש( רתחששתא"א הוא
 .ירושלים תוחומו השני הבית ייתולבנ ציון לשיבת

 אלתיאלש בן זרובבל רושליםי את נהיגוה ודע מקדשה בחנוכת – דורותה פימחילו זאת להבין קל
 היה ולא בחיים, היו אל כבר שניהם עזרא, עלייתב הגדול; כהןה יהוצדק ןב יהושעו וד',ד מ'זרע
 .בהנהגה לזרובבל המשך

 ןהכה אבל י,כו), (יב, ונחמיה זראע ימי בתחילת חייםב היה ודע יהוצדק) בן( יהושע ןב יויקים
 יהושע, של לנין שני);ה בבית הראשון גדולה (=הכהן הושעי לש נכדה לישיב,א יהה ברכ הגדול

 ולא למחוק אפשר אי לכן, גיע;ה ו) (י, שעזראכ במקדש שכהל ייתהה ברכ לישיב"א ןב "יהוחנן
 פנים; בשום בספר, ז לפרק ו פרק בין פרסית)ה הכרונולוגיה לפי( שעברו השנים 58 תא לצמצם

 .זרובבל מעליית חרתא תקופה מסמנת עזרא עליית

 ז פרק
 אחר מסוג היגמנ – הסופר עזרא

 גם הוא ירושלים.ב למנהיג והפך שעלה אחרי אל גם גדול, הןכֹ  היה אל ואה בלא הן,כֹ  יהה עזרא
 היה מה כן, אם שנים). מהכ (כעבור נחמיה התמנה זהה לתפקיד וליטי;פ-דינימ נהיגמ יהה לא

 ?עזרא של ותפקידו מעמדו

 תקופתם שנסתיימה נביאים,ה של למקום כנסנ והוא תולדותינו,ב ראשוןה ורני,ת נהיגמ יהה עזרא
 הנביא מלאכי, אבל הזה, משמרותה חילוף את בינוה האנשים לכ אל כמובן, – קעהש ושמשם

 .הבינו הראשון, תורניה המנהיג ועזרא האחרון,



 :ז)-ה ב',( מלאכי בנבואת ראנוק עזרא של ודמות על ואכן,

 ,השלוםו החיים ִאתו, היתה בריתי
 ;הוא ִנַחת מיש ומפני וייָרֵאני, ראמו לו ואתנם
 ,פתיובש נמצא לא ועולה פיהו,ב היתה אמת תורת

 ;ֵמָעֹון השיב ורבים תי,ִא  הלך ובמישור בשלום
 ,פיהומ יבקשו ותורה דעת, שמרוי ֹכהן שפתי כי
 !הוא באות-צ ה' מלאך כי

 הוא", אותב-צ ה' מלאך" כי עזרא,ל תורניתה הנהגהה רביטש תא סרמ האחרון הנביא מלאכי,
 ומהד עזרא כלומר, ה). (ז, הראש" כהןה "אהרן עד ור,ד אחרי ורד ייחוסו,ב ותחפ זראע פרס ואילו
 דופן יוצא ייחוסב צורך היה מדוע דורות.ל הכהונה שפחתמ ראש מייסד,ה וגם ראשון,ה לֹכהן

 ]?1[זה

 לבין ונחמיה זראע בין חריף ימותע גם תגלהי בהמשךו דול,ג הןכ יהה אל עזראש מפני דווקא
 ראעז של העיקרי במאבק ו), י,( אלישיב" בן יהוחנן" ובנו ח),כ ג,י נחמיה( גדול"ה כהןה "אלישיב

 לבסס הכרחי ורךצ היה לכן – ,יח,מד)ב,י,יד (י', כריות"נ "נשים קבלת ונגד ערובת,ת ישואינ נגד
 ."הראש הכהן "אהרן דע ייחוסו ידי על גדול,ה הכהן ולמ אל ורנית כמנהיג זראע של מעמדו את

 החטא אותו נוכחל עזרא, של והנאמנה ישרהה בדמותו לאא בייחוס יהה אל עיקרה נבואה,ה מצד
 :טז)-ח ב, (מלאכי בריתה את ֵהֵפרה ירושליםב הגדולה כהונהה כי עצמו,

 ,רךהד מן רֶתםסַ  ירושלים) (=ֹכהני ואתם
 ,הלוי ברית ַחֶתםִש  בתורה, רבים הכשלתם

 …באות-צ ה' אמר
 ...ֵנָכר ֵאל-ַּבת ָבַעלו ָאֵהב, אשר 'ה ֹקֶדש הודהי ִחֵלל כי

 לכתוב שיודע מי יננוא 'סופר' המקראית העברית לשוןב ו). ז,( משה" תורתב הירמ ֹסֵפר" יהה עזרא
 חוק לכותית,מ איגרת ואה םא יןב כתוב. פרס כל כהלכה ולפרש רואלק שיודע ימ אלא ספר,

 'ספר של ובפרשנות הבידיע במיוחד יב). ,ז שלם; =מלומד( ]2"גמיר"[ ליונה,ע דרגהב ו,א המלך,
 .משה ביד ה' שנתן התורה',

 ,'ה תורת את ִלדֹרש לבבו תא הכין עזרא כי
 ;י) (ז, ומשפט! קחֹ  בישראל וְלַלֵמד וַלֲעֹׂשת

 הראשון הדור' 'גדולל והפך גולה,ה תוךב כהונהה תוךמ שצמח תורני, מנהיג רק היה לא עזרא אבל
 קיבל גם עזרא האחרון. נביאה מלאכי, של מלאהה ברכתו את וקיבל נביאים,ה קוםמ תא שתפס
 !פרסיתה הממלכה מצווי במעמדו הכרה

 אנו ב) י, (אסתר אחשורוש המלך" ְדלֹוגִ  אשר "מרדכי פרשתמ אבל ודעים,י איננו בר?הד רהק איך
 ג, אסתר( מלכותך" מדינות בכל" המפוזרים יהודיםב שלוטל אפוש פרסייםה המלכיםש ביניםמ

 נאמנותם את גם שישמרו דיכ מתאים, יהודי רש באמצעות תם,ד ועל מונתםא על השומריםו ח),
 !למלך

 אלא ביהודה רק לא דיינים',ו 'שופטים למנות הראשון)( ארתחששתא דיי על זראע תמנהה לכן
 גם יהיו ולהם יהודים,ה לכל היהודית הדת וקיח את מדושילַ  דיכ כו),-הכ ז,( ֲהָרה"נַ  ר"ֲעבַ  בכל

 .היהודית דתה חוקי את ידיעתם יפ על מלכות,ה מטעם הענישהו השיפוט סמכויות

 ליטיש מטעם היהודית, בהיסטוריה ראשוןה הראשי' הרב' גם יהה זראע חרות:א במילים
 .משה בתורת בנתוה פי על יהדות,ה חוקי תא תלכפו וגם ללמד הנכריות, הממלכות

_______________ 

-(דברי לגלות עד מאהרן ההפוכה, הרשימה לעומת דורות 6-ב מקוצרת כאן היחס רשימת]1[ 
 .לשריה עזרא בין עצמה, בגלות דורות כמה חסרים ועוד מ),-כט ה', א-הימים



 ז"ל, א"מ של בספרו הסבר וראו ים,שנ במאות שקדם אף ל'גמרא'='תלמוד', דומה 'גמיר' השם]2[ 
 .188-195 עמ' ולשון, מקרא פרקי – המוריה ארץ

  

  

 אחרי החלומות הגדולים -עזרא ח 
בלי ליווי צבאי בדרכים המסוכנות, עם מספר מצומצם מאוד של אנשים, כאשר ברור שיהודים 

 ?ה היה מיוחד אם כן, בעליית עזראמ –רבים נותרו בגולה 

 פתיחה

-(ה ארתחששתאל 7 בשנת זראע עליית ביןל פנה"ס),ל 516( לדריווש 6 שנתב שניה ביתה חנוכת בין
 ריוש,ד הוא כורש, "הוא המדרש תא כפשוטו לקבל פשרא ואי בות,ר ניםש ברוע פנה"ס),ל 584 ;1

 מאד סייעו אלה רספ מלכי ששלושת במשמעות לאא ב) מ'ע ג שנהה ראש( רתחששתא"א הוא
 .ירושלים וחומות השני הבית ולבניית ציון לשיבת

 שאלתיאל בן זרובבל רושליםי את הנהיגו ודע המקדש בחנוכת – דורותה חילופימ אתז הביןל קל
 היה ולא בחיים, היו אל כבר שניהם עזרא, עלייתב הגדול; כהןה יהוצדק ןב יהושעו וד',ד מ'זרע
 .בהנהגה לזרובבל המשך

 הכהן בלא י,כו), יב,( נחמיהו זראע מיי בתחילת יםבחי היה עוד יהוצדק) בן( יהושע בן יויקים
 יהושע, לש לנין השני); בבית ראשוןה הגדול =הכהן( יהושע לש נכדה לישיב,א יהה ברכ הגדול

 ולא מחוקל אפשר אי לכן, הגיע; )ו (י, כשעזרא מקדשב לשכה ייתהה ברכ לישיב"א ןב "יהוחנן
 פנים; שוםב בספר, ז פרקל ו רקפ יןב ת)הפרסי הכרונולוגיה לפי( שעברו השנים 85 את לצמצם

 .זרובבל מעליית אחרת קופהת מסמנת עזרא עליית

  

 ח פרק
 עזרא עליית

 בדרכים צבאי ליווי על שלו וויתורה היה זראע עלייתב יותרב המענייןו מרשיםה המאפיין
 והזהב הכסף כלי םע במיוחד ישראל, ארץ ןלבי פרת הרנ בין סוריה המדבר תא החוצות המסוכנות

 .ל)-כד (ח, הלווייםו הכוהנים עמהם שנשאו

 וַאּפֹו ֻעזֹוו לטובה, מבקשיו כל לע להינו-א "יד הראשון)( רתחששתאא מלךה פניל הצהירש אחרי
 ולכן, בדרך", מאויב לעזרנו ָפָרשיםו ַחִיל המלך מן "לשאול יהה יכול לא ג),כ-בכ ח,( ְזָביו"עֹ  לכ על

 (ח, הדרך" לע ואורב אויב מכף ַוַיציֵלנו" לנו", וֵיָעֵתר – אתז על הינול-"מא וביקשו והתפללו צמו
 .לא)

 לא פילהת שום אך הגולה, יהודי הצלתל טז) ד, ב;י ג, בפסח!( מיםי לושהש מוצ אסתרו מרדכי
 שלוש תמיד, התפלל א)י (ו, דניאל אחשורוש. מלךה בצו הצלהל מכוונת ייתהה קשתםב כלו נזכרה
 ברד ביקש לא עולםמ אך אריות,ה גובל ךכ לע הושלךו רושלים,י כיווןל מהגולה ביום פעמים

 ילולח על והתוודה והתפלל צם ט)י-ג ט,( החוזה ניאלד מנו!מ יקשוב מידת הם – מהמלכים
 עולים לפיא על אחראי היה עזרא ואילו בדו,ל צופה תמיד יהה דניאל ר.דב שהע אל בלא המקדש,

 פעלוו והתפללו צמו אנשיוו עזרא אילוו גולה,ה הצלת על מוצ ואסתר מרדכי מסוכנת; בדרך
 .לציון העולים בדרך להצלה

 ַנֲהָרה", "ֲעַבר פחוותב 'הגזברים' מכל כבדיםנ סכומים מקדשה צרכיל גבותל עזראל תירה המלך
 כלל נזכר אל אבל ומהארמים, העמוניםמ מהצידונים, מרונים,מהשו נגבוש המיסיםמ כלומר,
 מלכותה צווי לפי כוח פעילה שעזרא דותע וםש יןא המשך,ב םג ו.ל שניתן זה כוח ניצל שעזרא
 והתוודה, התפללו צם רק הוא כריות".נ "נשים תלהרחק אל אפילוו דיינים',ו שופטים' למינוי
 .טו)-ג (ט, שלו הזעזוע וצמתע ידי על הכוחו ההשפעה עליב את ליוא למשוך וניסה



 למקדש תקציביםו הגנה םג מוכ ָפָרשים",ו ִילחַ  שרי" יבלוק ביקש עזרא, עומתל ט)-ז (ב, נחמיה
 כוח את הפעיל אףו יז),-ז (ד, חבכו עליהן הגןו ירושלים ומותח תא נהב נהר",ה ברע מ"פחוות
 רושליםי שערי לסגירת וגם ל)-הכ ט;-ג (יג, כריות"נ "נשים גירושל זראע איפותש מימושל השלטון

 .כא)-יט יג,( שבת חילול תלמניעו המסחר לעצירת השבת", "ביום

 עזרא עליית ייתהה סד), ב, נפש; יליוןמ כרבע ברים,ג 42360( רובבלז לש המוניתה עלייהה לעומת
 השלמות יוה מהם וחלק ח), פרקב הכתובים מספריםה כל פיל הזכרים"," 1776( אדמ קטנה

 ניב ושל כוהניםה לש לאמ מספר יג); (ח, חֹרנים..."א אֹדניקם "ומבני – זרובבל םע שעלו למשפחות
 .יט)-טו ח', ;38( ויל מבני ולגייס למצוא אדמ להתאמץ ריךצ היה זראע וגם כתב,נ לא דוד

 ?עזרא בעליית ן,כ אם מיוחד היה המ – גולהב נותרו ביםר שיהודים ברור

 ריחפה גאולה ואווירת גדול, הןכ ועמו זרובבל, וד,ד מבית נהיגמ היה שונה,הרא המונית,ה לעלייה
 תורני-דתי אופי נשאה והעלייה הגדולים, תהחלומו התפוגגו ברכ עזרא בעליית – ציוןל שיבהה על

 .מובהק

  

 עזרא במשבר -עזרא ט 
מה מסתתר בין השורות של סיפור הפרק וסוגיית הנשים הנכריות, אשר מביא את עזרא למשבר 

 ?הנורא המתואר בפרקנו

 פתיחה

-(ה ארתחששתאל 7 שנתב זראע לייתע ביןל פנה"ס),ל 516( לדריווש 6 בשנת שניה הבית חנוכת בין
 דריוש, הוא ,כורש "הוא המדרש את שוטוכפ לקבל פשרא ואי בות,ר ניםש ברוע פנה"ס),ל 584 ;1

 מאד סייעו אלה פרס לכימ ששלושת במשמעות לאא ב) עמ' ג שנהה ראש( רתחששתא"א הוא
 .ירושלים תוחומו השני הבית ייתולבנ ציון לשיבת

 שאלתיאל בן רובבלז ירושלים את נהיגוה עוד מקדשה בחנוכת – דורותה חילופימ אתז להבין קל
 היה ולא בחיים, היו אל כבר שניהם עזרא, עלייתב הגדול; כהןה יהוצדק ןב יהושעו וד',ד מ'זרע
 .בהנהגה לזרובבל המשך

 הכהן בלא ,כו),י (יב, ונחמיה זראע ימי בתחילת בחיים יהה עוד הוצדק)י (בן הושעי בן יויקים
 יהושע, של ניןל השני); בבית הראשון גדולה (=הכהן הושעי לש נכדה לישיב,א יהה ברכ הגדול

 ולא למחוק אפשר אי לכן, ;הגיע ו) (י, שעזראכ במקדש הלשכ ייתהה ברכ לישיב"א ןב "יהוחנן
 פנים; וםבש ר,בספ ז לפרק ו רקפ בין הפרסית) כרונולוגיהה (לפי עברוש השנים 85 את לצמצם

 .זרובבל מעליית אחרת קופהת מסמנת עזרא עליית

 ט פרק
 ותפילה וידוי תענית,

 יצאו הם זאת. דגישמ איננו שהספר ע"פא עזרא, לייתע לש תאריכיםב עניינתמ שמעותמ יש
 בימי ומר,כל ט), (ז, מבבל" (=העולים) ַמֲעָלהה (=כינוס) ֻסדיְ  הוא וןהראש חדשב באחד" לדרכם
 החמישי" חדשל "ובאחד מוקטנת, מצרים ציאתי כעין ,פרת הרנ תא ברוע הם.ל סמוךב וא הפסח,
 הקרועים, בבגדיו תעניתו,ב ה)-ג (ט, עזרא שבי כבר ו,ל בסמוך וא אב'ב 'תשעהב ירושלים.ל הגיעו

 .ונכשלו] [שעלו, גולה"ה [בני] ַמַעל על" ובאבלו בזעקתו

 ההגעה מחתש חריא ידמ בלא צרים'.מ יאתליצ 'זכר גדולה, תקווהב התחילה עזרא עליית
 וככלות" – החגיגיים קרבנותה ואחרי שהמקד אוצרב הכסףו זהבה פקדתה חריא לירושלים,

 הארצות", עמיב הקדש "זרע התערובת', נישואי' של קשיםה התיאורים שמעונ )ב-א ט,( אלה"
 השרים "ויד הם.ל תניםנו שהם ה'הכשר' את וביליםמ ואף יד, הםל נותנים הכוהניםו השרים שגם

 ."ונהראש הזה בַמַעל היתה והסגנים

 לזרע המשך אין אולה!ג אין – מרהה והאכזבה קשה,ה המציאות בוקעתו ולהע זראע לש מתפילתו
 !הפרסית ממלכהה מטעם בירושלים =הֶּפחה)( ההנהגה סכ על דוד



 ט):-ח ט,( זראע וןבלש הנבואה. גם נעלמת רושלים,וי יהודה הנהגתמ דוד' זרע' היעלמות עם
 להאיר קדשו, מקוםב ָיֵתד פליטה... לנו השאירל להינו,-א 'ה אתמ ִחנהְת  יתהה ַגעֶר  "כמעט
 חסד עלינו ַיטוַ  להינו-א ֲעָזָבנּו לא בַעבֻדֵתנּוּו אנחנו בדיםע כי ַעבֻדֵתנּו.ב עטמ חָיהִמ  לִתֵתנּוּו עינינו...

 ֵדרגָ  לנו ולתת ְרֹבָתיו,חָ  את להעמידו להינו-א בית את לרומם חָיה,ִמ  לנו לתת ,פרס מלכי לפני
 ."ובירושָלִם ביהודה

 ובין ההנהגה, מן זרובבל לש זרעו בהיעלמות יהה עזרא עלייתל רובבלז לייתע יןב עיקריה השבר
 בשנת" עזרא עליית לבין ו), עד א (עזרא לָדְרָיֶוש 6 בשנת חנוכתוו המקדש יתב בנייתו רובבלז פרקי

 .'רועמת 'שתיקה שי ז) (ז, ָתא"לַארַתחַשְׂש  7

 פרס? מלכי לע השפיעו השטנה" "כתבי אםה בירושלים? הנהגהה ןמ וד'ד בית' עלםנ למהו איך
 על פרסיים קידיםפ למנות החליטו חשש מתוךו היהודים, צלא מדי דולהג תלהבותה אור םה האם

 עד ב (פרקים זכריהו חגי יםהנביא של הגאולה זונותח תום עד תקיימוה לא דועמ ]?1'יהד'[ פחוות
 ?ו)

 'נישואי של ה"ִנָדה" טומאתב הנורא המשבר את השתל טו),-י (ט, זראע לש קשהה ווידויה מכאן
 !"הארצות "עמי של בנותיהם'ו 'בניהם עם התערובת'

 מוקטן,ה דוד' 'כסא על עוד ישבו לא זרובבל צאצאיש ברור מת'הרוע 'השתיקהו ערפלה מתוך
 םע יחד ַנֲהָרה", "ֲעַברמ יותר בוהיםג רסייםפ פקידיםש ברור,ו רס,פ לכימ ,זרים בחסדי התלוי

 זהו – ז) (ט', זה"ה כהיום ָּפנים ְבֹבֶשתּו ּוַבִּבָזה ְשִביּבַ  בחרב," ירושליםב דםי לחוש השומרונים,
 .טו)-יד (ט', "פליטה"!ה שארית את להציל ליוןע במאמץ ירושליםל בא שרא עזרא, ייתלעל הרקע

______________________ 

 .קדום עברי בכתב (=יהודה), הד''י המילה ופיעהמ הפרסית התקופהמ הרשמיים מותהחות על]1[ 

  

  

 שיעור יוצא דופן בהנהגת ציבור -עזרא י 
מדוע הרחיב 'מדרש ההלכה' של עזרא, את איסורי התורה על 'שבעת עמי כנען' לכל הגויים באשר 

 ?הם

-(ה לארתחששתא 7 בשנת זראע לייתע ביןל פנה"ס),ל 516( דריוושל 6 בשנת השני הבית חנוכת בין
 ריוש,ד הוא כורש, "הוא המדרש תא כפשוטו לקבל פשרא ואי בות,ר ניםש ברוע פנה"ס),ל 584 ;1

 מאד סייעו אלה פרס לכימ ששלושת במשמעות לאא ב) מ'ע ג שנהה ראש( רתחששתא"א הוא
 .רושליםי וחומות השני ביתה ולבניית ציון לשיבת

 שאלתיאל בן זרובבל רושליםי את הנהיגו ודע המקדש בחנוכת – דורותה חילופימ אתז הביןל קל
 היה ולא בחיים, היו אל כבר שניהם עזרא, עלייתב הגדול; כהןה יהוצדק ןב יהושעו וד',ד מ'זרע
 .בהנהגה לזרובבל המשך

 הכהן בלא ,כו),י יב,( ונחמיה עזרא ימי בתחילת חייםב היה עוד הוצדק)י (בן הושעי בן יויקים
 יהושע, של ניןל השני); בבית הראשון גדולה (=הכהן הושעי לש נכדה לישיב,א יהה ברכ הגדול

 ולא למחוק אפשר יא לכן, הגיע; ו) י,( כשעזרא מקדשב לשכה ייתהה ברכ לישיב"א ןב "יהוחנן
 נים;פ בשום בספר, ז קלפר ו פרק בין הפרסית) כרונולוגיהה (לפי עברוש השנים 85 את לצמצם

 .זרובבל מעליית אחרת קופהת מסמנת עזרא עליית

 י פרק
 ?סמכות או זעזוע

 אולם,( כו-כה ז,) המלך מאת סמכות כתב לו היה כי תורני, כמנהיג רק לירושלים הגיע לא עזרא
 ומרט ומעילו בגדו את קרע הוא,( טו-ו ט,) והתפלל בכה הוא - סמכותו בהפעלת מאד נזהר עזרא

 ב"בית אלישיב" בן "יהוחנן לשכת מול רעב בשביתת כאבל ישב הוא,( ה-ג ט,) וזקנו ראשו משערות
 אנשים מאד, רב "קהל ולמצוות, לתורה "החרדים" כל אליו שנתקבצו עד,( ו-א י," )להים-הא



 כך - לתיקון הזועק החטא בהגדרת עזרא את וחיזק יחיאל" בן "שכניה שקם ועד וילדים", ונשים
 כעבור כללית עם לאסיפת ולהביא ישראל" וכל הלוים הכהנים "שרי את להשביע עזרא היה יכול

 כל "ָיֳחַרם יבוא, שלא ומי,( בכסלו כ'" =)התשיעי "חדש של ובגשם הירושלמי בקור ימים, שלושה
 .(ט-ז י," )הגולה מקהל ִיָּבֵדל והוא רכושו,

 של אישית הקרבהב הזדהות! ליב סמכות הפעילל אפשר אי - יבורצ בהנהגת דופן וצאי שיעור זהו
 .סמכותו את הפעיל ךכ ורק כזה, יבוריצ זעזוע זראע חולל כבודו

 שמות' )כנען עמי 'שבעת על התורה יסוריא את שהרחיב זרא,ע של לכה'ה 'מדרש וגשיםפ אנו כאן
 וני'עמ של ביותר החמורים ההרחקה לדיני כולם תא והשווה ם,ה באשר גוייםה לכל( טז-טו לד,

 'מצרי לבין לעולם, 'ה בקהל לבוא נאסרוש ומואבי', עמוני' יןב רורב בדלה שי בתורה - ומואבי'!
 דברים"' )ה "בקהל לבוא לישי"ש מ"דור לזרעם הותרו ְתַתֵעב...", לא" שם: נאמר שעליהם ואֹדמי',

 ט," )והֱאֹמרי המצרי, ֹמָאבי,ה הַעֹמני, "ַלכנעני... - הבחנה לאל כולם לע גזר אעזר ואילו,( ט-ח כג,
ָמם תדרשו ולא( - "א -ד כג, דברים" )יומואב "עמוני על רההתו כדבר,( יב ט," )עולם עד טובתםו ְש
 .(ז

 כדברי) והכריעו],1[ עזרא לש המחמיר ההלכה' 'מדרש תא לבסוף יבלוק לא חז"לש לגלות, מפתיע
 ודע זהותל ואין(, ד ד, פרק ידים משנה" )האומות את בלבלו סנחריב עלה ש"כבר,( יהושע רבי

 שחשבו מה זה אםה - מהם גרים" בלים"מק ולפיכך מואב',ו 'עמון שלו נען,כ מיע לש צאצאים
 ?נגדם למערכה יצא כברו הגיע, אך עזראש ירושלים, כהני

 נגד חריף ממאבק חלק יהה עזרא של וגורף חמירמ הלכה' מדרש' שאותו קנה,המס ןמ נוסמ אין
 תחומרו ראתה ז"לח וֲהָלַכת הפרסיים, פקידיםה סיועב רושלים,י לע צות"האר "עמי השתלטות

 ."ה"פליטה שארית את להציל חיוני ורךצ מתוך שבר,מ בשעת עה'ש כ'הוראת אלה

  -והסמכות הזעזוע הקרבה,ה הכוח, מגבלות תא גם זראע גילה כאן
 ךכ כל צומהע עיהב לפתור אפשר אי רושלמי,י חורף של קורב אבל התנגד,ל העז אל אחד אף

 ולא אחד ליום לא המלאכהו בחוץ, לעמוד חכ ואין שמיםג והעת ב,ר "העם - רמטיתד םע באסיפת
 .(יג י," )הזה דברב לפשע הרבינו כי לשנים,

 לחדש "אחדמ חודשים, 3 ובמשך זרא,ע של ראשותוב מכובדת יבוריתצ ועדה מוהקי ולכן
 כהנים שפחותמ של פורטתמ שימהר הציגו( ניסן)= ראשוןה לחדש אחד יום עד...( טבת=) העשירי
 ."נכריות נשים "נשאו שרא ישראל ומבני ולויים,

 !עזרא ספר מסתיים וכאן
 !בטוח לא - נכריות?ה הנשים את פועלב להרחיק זראע הצליח האם

 אחרי רק יקרה זה גם אבל מכות,ס ויכפה שוטרים, וללכ כוח, יפעילו נחמיה בואי שנה 31 כעבור
 .ירושלים חומות שיקוםו העיר, מן האויבים הרחקת

  

 לפי גויים,ה כל עם יתוןח של תורה איסור קבע( א ב,י פרק ביאה איסורי הלכות) הרמב"ם]1[ 
( - כה לכהה שם,) קבע הרמב"ם גם אולם;( חולקיםה דברי את משנה' 'כסףב שם ראו אך) עזרא

 האומות, כל ובלבל שורא מלך ב"סנחרי להשע אחרי מכולם, ריםג שמקבלים - לעזרא בניגוד
 ."בזה זה ועירבם

  

  

    



  נחמיה
  

 המאורעות שלא סופרו -נחמיה א 
מתוך קטעי הדברים עלינו להבין שהתחולל עוד משבר חמור ביותר בירושלים, כהמשך לאיגרות 

 "השטנה" ולביטול הבנייה מימי כורש עד דריוש

 דותאו מקרא,ל ירושפ כתיבתב השתתף שגם ותיק מורה עם יכוחו לי היה מורה,כ דרכי בתחילת
 על לראשונה מעש שנחמיה הייתכן ב). א,( מיהודה" אנשיםו הוא ַאַחי,מֵ  חדא חנני" לש הסיפור

 ]?1[כך אחר דורות כמה בבלים,ה בידי השבי עלו חומותיה לע ירושלים חורבן

 חריא שנים אלפי וחורבותיה ירושלים תא לפקוד שהתעוררו הודיםי על מעתש לא וכי' לי: אמר
 זראע בימי שאירע טרי, מאורעב שמדובר תוקף,ב ענתיט ניא רומאים)?ה ידיב השני,( החורבן
 ַסנַבָלט נראהכ הצוררים, כאשר פנה"ס).ל 465-244 ;1-ה( רתחששתאא לכותמ חתת ונחמיה

 את לשרוף ירושלים, חומתב לפרוץ הצליחו ערבים,ו אדומים םע יחד י,העמונ וביהט השומרוני,
 הצהרת (מאז מתמשךה במאבק השיא היה הז עפר. דע יהודה תא להשפילו בויים,ש קחתל יה,שער

 .ירושלים בניית נגדו הגולה, יהודי לש ציון יבתש נגד כורש)

 אני אבל הבבלים, אחרי בירושלים וסףנ לחורבן עדות וםש שמענו לאש ייתה,ה נגדה טענותמ אחת
 הסבר ולא יאורת שום יןא מזים.ר קר הםמ ותרונ או כלל, לנו סופרו אל רבים שמאורעות טענתי,

 כורש לש באישורם (=הֶּפחה) המנהיג סאכ על שבי כבר שרא וד,ד זרעמ רובבלז לש להיעלמו
 נבואות נבואה,ה גם נעלמת זמן באותו ם;בירושלי דוד ביתמ מנהיג ודע צאנומ אל אחריוו ודריוש,

 על במפורש סופר לאו בחלקן, קר התקיימו אל,קויחז ישעיהו של כמו כריה,ז של הגדולות החזון
 .ולמה מה

 לאיגרות כהמשך ירושלים,ב ביותר חמור שברמ עוד התחוללש הביןל לינוע דבריםה טעיק מתוך
 לירושלים הצוררים הגיעו אשרכ כד),-כג ד, עזרא( דריוש דע כורש ימימ בנייהה לביטולו "השטנה"

 .'וחיל ב'זרוע צבאי, בכוח

 ּוְבֹבֶשת ַבִּבָזהּו ַּבְשבי ַּבחרב, ארצות,ה מלכי ביד" הפקרהה לע תפילתוב כהב ברכ ז) (ט, עזרא גם
 אלפי בכמה יהודה של וחהכ וחיזוק עזרא לייתע שדווקא הבין,ל שהק לאו זה",ה היוםּכְ  ָּפנים

 וינסו בהמשך שיופיעו הצוררים ותםא ביד העיר עריש ולשרפת וספתנ קשה פהלהתק רמוג אנשים,
 .נחמיה בידי הריסותה שיקום את ולמנוע לסכל

 ט),י-ג (ט, דניאל כמו ובתפילה, צוםב הגיב יא)-ד (א, נחמיהו שושן,ל םג גיעוה קשותה השמועות
 תפילותה בפתיחת והנה.' ואשמותינו 'חטאינו על הווידוי ולטב התפילות בכלו טו),-ה ט,( עזרא כמו
 :ד) (ט, לדניאל ה) א,( נחמיה בין מיוןד דווקא יש

 ,הנוראו הגדול ל-הא שמים,ה להי-א ה' אנא"
 ; ."...צֹוָתיוִמ  ולֹשמֵרי לֹאֲהָביו חסדוָ  הברית ֹשֵמר

 ,והנורא הגדול ל-אה י,-נ-ד-א אנא"
 ."...;צֹוָתיוִמ  ולֹשמֵרי לֹאֲהָביו החסדו הברית ֹשֵמר

 תיחתפ יאחר התוודו ונחמיה ניאלד בעוד נכתבה), אל השבח פתיחתש (או ווידויב פתח עזרא
 שבח תא ה' משם השמיטו ושניהם ט), ',ז + יז ',י (דברים שהמ תפילותמ ירוףצ לע נשענהש השבח,

 "איה בירושלים, זאתה בחרפה כי תחנונים,ה בתוך רומזתמ בכוונה ]2"ל[חז לדעת – "הגבור"
 ?"גבורותיו

__________________ 

 .כדעתי כתוב, מקרא' 'דעתב אבל רש"י, ירשפ כך אכן]1[ 
 על מראה ביניהם ההקבלה דווקא ךא נחמיה, נזכר לאו דניאל, קר זכרנ גמראב "ב;ע טס יומא]2[ 

 תפילת 'ראשית אמרימ וראו ושפלות; רפהח בעת גבורותיול השבח השמטתב דויקתמ כוונה
 .שלי באתר הקבע',

  



 עוד איגרת הצלה -נחמיה ב 
די וזרובבל, ואחרי עזרא, הנה נחמיה, עוד יהואחרי אסתר ומרדכי, אחרי דניאל, אחרי ֵשְשַּבַצר 

 מקורב למלכות הפרסית, ומקבל איגרות ומינוי וסמכות; ננסה להתבונן בהקבלות האלה

 שמרה סתרא המלכים; לפני למעמדם הגיעוו נבחרו לכןו ומראה, וארת פיי יוה דניאלו אסתר
 אכל אל ניאלד המלכים; מחלומות סודות ילהג ברור, שמוצאו ניאל,ד ואילו וצאה,מ את בסוד
 והתפלל צם וכאשר המלך", משקה" היה נחמיה מראה;ל ובריא פהי שארנ ךא מלך,ה ַּבג"-מ"ַּפת

 .סודו את חשף המלךו ב),-א (ב, ָרעים"" פניו היו

 דניאל מלכה; הייתה תרשאס אף היהודים, לע ולבקש מלךה לפני לעמודמ ששוח נחמיהו אסתר
 ה]יושבת[ "הֵשַגל - והמלכה מלךה םע מדברש ישי,א שרתמ היה ונחמיה משרתים, היו ונחמיה
 את למלך והזכיר שגילהכ המחיצות, כל את פילה דניאל ווקאד אבל חיצה;מ ללא )ו ב,( אצלו"
 .המפעים חלומו

 שם קיבל ניאלד נכריים; שמות וזרובבל ְשַּבַצרשֵ  אלילי; מקורמ נכריים מותש םה אסתרו מרדכי
 ונקיים, טהורים בריים,ע שמות םה נחמיהו זראע הדסה;ל ניגודב עברי,ה שמו על שמר אבל נכרי,

 העברי השם ישי.א באופן המלך את ששירת ףא נכרי, שם לש זכר ליב עבריה מוש תא שאנ ונחמיה
 השכנים השתלטותמ וגם התערובת, מנישואי םג ויהודה, רושליםי כמושיעי רכםד תא אירמ הנקי

 .(בשבת!) במסחר וגם בכוח הצוררים,

 ועזרא בגולה, מרדכי – עתידם ועל היהודים ייח על מלךה אתמ ינוימ יבלוק נחמיהו זראע מרדכי,
 כיומן ראשון, בגוף בעצמו, יפורוס כל את כתבש היחיד חמיהנ רושלים?!י וא שושן – ארץב ונחמיה

 .כב,לא) יג, יט; (ה', טובה"ל להי-א לי "זכרה – חוזרת תנצלותה כולל יכרונות,ז של אישי

 צמו ונחמיה עזרא ניאל,ד להצלה; פעלו םה אבל זכרה,נ אל פילהת ךא מו,צ מרדכיו אסתר
 לפעולות חייהם את קדישוה ונחמיה עזרא עודב דבר, שהע אל ניאלד בלא הצלה,ל והתפללו

 – כלום ביקש לא דניאל גולה;ב היהודים חיי לע והתחננו יקשוב ואסתר רדכימ הישועה;ו העלייה
 !לירושלים הצלה קיבלוו ביקשו ונחמיה זראע ואילו ;לחלומותיהם הסברים ממנו ביקשו המלכים

 מעמדם מתוקף השני ביתה לבניית המינוי תא וקיבלו מלך,ה בחצר יוה לא זרובבלו ֵשְשַּבַצר
 .וייחוסם

 :והגלות החורבן לנוכח הודיתי להישרדות ונותש אסטרטגיות שלוש

 ;יהודית ונאמנות פרסיתה ליטיקהבפו 'התנחלות' ואסתר: מרדכי1. 
 ;נסל וציפייה נפש, למסירות לאהמ נכונות םע יהודית, אמונהו מיסטיקה דניאל:2. 
 !רושליםי ובניית ציון שיבת אפשר,ש עת כלב ונחמיה: זראע וזרובבל; ֵשְשַּבַצר3. 

  

 הימים 52מבצע  -נחמיה ג 
י ציון, ועל מנהיג דגול שלא מבזבז על הרשימה המאפשרת לנו מבט מרתק על ההתיישבות בדור שב

 זמן על דיבורים וקובע עובדות בשטח

 ניב של למשל), הימים,-בריד (מספר וכנראה גולה,ה שבי לש יתרהה יבתםח תא גשנופ כבר
 עולים, רשימות יוחסין, שימותר - מותש וגדושות ותומפורט רוכותא רשימותל כלל,ב תקופתם
 ומשפחות אנשים – משולבת שימהר וגשיםפ נוא הז מיוחד פרקב (וכד'). חיתון פסולי רשימות

 חומות לש ולבנייה לחיזוק התגייסוו הדחופה, קריאהל נענוש ביהודה,ו בנימיןב ומקומות
 .ה'ַסנַבַלט'ים אשב שנשרפו שעריה לש ובעיקר ירושלים,

 צידן,ול החומות לאורךש לשמות גם מרתק טמב מקבלים נוא אבל רובם,ב לנו וכריםמ לא השמות
 עם פגשתנ יהודה של הגאוגרפיה יון.צ לשיבת הרביעיו שלישיה דורב יהודהב התיישבותל וגם

 .תהליכים ביןולה שמות לזהות כוליםי אנו סוקיםפ כמה מידיו הירושלמית, הגאוגרפיה

 מהפינה מתוארים מחדש, השרופים השערים ובניית הפרצות סגירת החומות, ושיקום חיזוק
 וכנראה ח), (ג, הרחבה" החומה "עד מערבה הצפונית החומה ולאורך הבית הר של מזרחית הצפון



 אל ומזרחה דרומה כך אחר ]1חזקיהו;[ מימי החומות תוואי על היום, של יפו' 'שער סביבות עד
 ועולה המלך", לגן (=השילוח) הֶשַלח ל"ְבֵרַכת הירידה אל טז),-יג (ג, האשפות" ו"שער הגיא" "שער
 .הבית הר מזרח עד ],3דויד"[ "קברי פני על חולף דויד", מעיר ]2היורדות[ לות"המע דרך צפונה

 מיד ְיֵרחֹו" "אנשי ח),-ב (ג', הצפונית חומהה על ופקדוה נימיןב ניב גאוגרפי,ה היגיוןל בהתאם
 והמצפה" גבעון אנשי" ובהמשך הְסָנָאה", "בני אחריהםו מזרחית,-הצפון הבפינ גדולה כהןה אחרי
 הִמצָּפה" ֶּפֶלך "שר קר ז'); נחמיה ';ב (עזרא עוליםה שימותר סוףב נזכרוש נימין,ב בני הם הלוא

 .המזרחית בחומה וסףנ קטע ועל מזרחית, דרוםה בחומה ַעִין",ה "שער לע הופקד מיןבני מצפון

 עדריהם, עם נדדו הם נראהכ יהודה; מאנשי הְתקֹועים"" נכנסו צפוניתה בחומה ימיןבנ נשיא בין
 לחיזוק צעיריםה את שחררו הצאן דיֵריַא  כלומר, ֶהם",ֲאֹדֵני ֲעֹבַדתּבַ  ָוָרםצַ  ביאוה אל דיֵריֶהם"וַא 

 .המזרחית בחומה גם ְתֹקעים",ה "החזיקו נית"ש "ִמדה החומות;

 "ֹישֵבי את ירושָלִם", ֶלךּפֶ  "חצי על אחד לכ ממונים, ריםש שני וצאיםמ נוא מערביתה בחומה
 לחלחול, (הסמוכה ּור"צ בית ֶּפֶלך ציח "שר כרם",ה יתב ֶלךּפֶ  שר" אתו שמש), בית (באזור ָזנֹוח"
 .ללכיש) חברון בין והשפלה, הרה (בגבול ְקעיָלה" ֶּפֶלך" של שריםה ושני ן),לחברו ערבמ מצפון

 אנו כך מאורגנת; התיישבות ברכ רואים אנו כאןו מיהודה, קומותמ נזכרו אל עוליםה ברשימת
 לש רחבה התגייסות דרך צר,ק ֹּכה זמןב הזה כבירה מבצעה תארגןה יךא ןלהבי מתחילים
 .ביהודה בעיקר 'ְּפָלכים', לע הממונים שריםה ושל חד,מ ומקומות משפחות

 כוח,ב להתערב ה'ַסנַבַלט'ים את מיד ביאוי התכנית, על יבורד וכל תמשךמ כנוןת כלש בין,ה נחמיה
 תא וארגן טז),-בי (ב', הכנהה סיור תא בדול רךע כןל ים;בירושל פינה בכל אוזניים'' להם יש כי

 "לחִמשים החומות גירתס את ולסיים הירותמ עובדות קבועל דיכ הפתעה,ב עצומהה ההתגייסות
 העצמאית, שראלי במדינת ישהומ יש! נדיר נהיגמ של מדהים ארגון כושר – טו) ו',( יום" ושנים

 ?יום 52-ב זהכ מבצע השליםל שמסוגל והמאורגנת, החזקה

 כדי חזק, די כוח םע קצר ֹּכה בזמן התארגןל הספיקו אל אך בגידופים,ו לעגב גיבוה ה'ַסנַבַלט'ים
 .    נחמיה את לעצור

_______________________ 

 ראו היהודי', 'הרובע חפירותב אביגד נחמן רופ'פ חשף זקיהוח מימי חבהר ומהח לש קטע]1[ 
 נחמיה ומותח שגם אביגד, ראהה 58-26 עמ'ב ;46-05 ,73 מ'ע ים,ירושל של העליונה העיר בספרו
 ואין בתוכה, מעט והעם גֹדלה,ו ידים רחבת "והעיר ):ד (ז', אמרנ ולכן עליונה,ה עירה תא הקיפו
 "בנּוִים בתים

 !עולים דוד, עירל השילוח מבֵרכת ורדים!י השילוח, בֵרכתל דוד מעיר]2[ 
 סמוך דוד, עיר םבדרו החצובה גדולהה במערה ויד"ד "קברי תא לזהות הוצע זה, פסוק לפי]3[ 

 לחומה

  

  

 ארגון ההגנה הראשון -נחמיה ד 
בתוך זמן קצר הצליח נחמיה להפוך את כל הסדרים, להחזיר ליהודים את הביטחון, לשקם את 

 הודה יצאה מעבדות לחרותי –החומות והשערים, ולארגן הגנה יהודית צמודה 

 :ירושלים חומות סביב יהודיתה ההגנה רגוןא הוא חמיהנ של ביותר המדהים ההישג

 ;ג) ד,( ולילה" יומם "משמר... עמידה זה עםו להינו",-א אל" התפלל נחמיה

 ;ד) (ד, שייאו לסף והגיעו העומס,מ נלחצו שהק העובדים היהודים

 ;ה) (ד, ע!פת להתקפת התארגנו ה'סנבלט'ים



 פעמים עשר" לבוא יכולותש תע,פ התקפותמ להרתיעו דלהפחי באו אצלם" הישבים היהודים"
 חזיקוי לא החומות, על והעובדים ),ו (ד, עלינו" וח]כ לארגן ותנסו[ שובות שרא מקמותה מכל

 !ויהצפ על מדויק מודיעין חמיהנ קיבל כך מעמד;

 הזמן, תא קוחיל ַּבְצִחִחים", ַלמקום... ִמַתחִתיֹות" הסלעים יןב נשק םע הגנה מארבי הכין נחמיה
 ;ז,י) (ד, העבודה ומסע גם הוקל כךו להגנה, חציוו לעבודה, חציו

 אחיהם חיי על לחמיםנ שהם ולזכור והנורא", הגדול" בה' קר לבטוח אנשיםה תא ודדע נחמיה
 ;ח) (ד, משפחותיהם ובנות

 ;)ט (ד, ונסוגו! היהודית, ההגנה את גילו האויבים

 כלי גםו עבודה, כלי יוה העובדים כלל קבוע,ו סודרמ פןבאו רגנהוהתא התגבשה היהודית ההגנה
 ;יא) (ד, השלח" חזקתמ ואחת במלאכה, שהע ידו "באחת – נשק

 ;יד)-יב (ד, התקפה ניסיון לההתג בו למקום ולםכ את זעיקמ והוא חמיה,נ ליד פר"בשו התוקע"

 ;יז)-טז (ד, לילות!ב גם לשמירות התארגנות

 כֶפחה לזרובבל יהה בוודאי זאת.כ אורגנתמ הודיתי גנהה לע ושמענ לא ראשון בית חורבן מאז
 לע הגנו לא הפחות דוד', רע'ז היעלמות חריא אבל לשהו,כ שטרתימ וחכ םג ממלכהה מטעם

 תחת השנים במהלך ונעלם שחקנ הוא יהודי גנהה כוח ייםק היהש במידהו רושלים,י עצמאות
 "הֹישבים עולהפ משתפי םיהודי עזרתב ירושליםב ה'ַסנַבַלט'ים שלטו הולמעש הצוררים, התקפות
 .בעיר והגרים אצלם",

 ביטחון ליהודים להחזיר סדרים,ה כל את הפוךל להפתיע, חמיהנ צליחה אדמ צרק מןז בתוך
 יהודה – צמודה הודיתי הגנה ולארגן השערים, בנייתו החומות יקוםש את ארגןל לבד,ב ה'ב עמוק
 !לחרות מעבדות יצאה

 בין ניגוד שום בלי( בנשק ולאחוז להתפלל יהודיםה תא ימדל מיד,ת תפללה שנחמיה מאד מעניין
 רק בקשמ שהוא ואמר קול, נמיךה הוא רתחששתאא המלך פניל רקו לצבא!),ו עבודהל תורה
 כתבי" כל הזהירו רהבמק לא. ו)-ה (ב, זמן"" כעבור וישוב ֹבַתי",אֲ  ִקברֹות עיר" את לבנות

 .למרוד שעלולה בוצרתמ ירושלים מפני השטנה"

 הפרסית; הממלכהמ עצמאות על מחשבה של שמץ לא אףו הגנה, כניותת קר יוה נחמיהל אולם
 .היהודי העם לש המנהיגים מגדולי דאח היה ואה מקום, מכל

  

 תיקון החברה -נחמיה ה 
לעומת כל תיאורי המנהיגות המחמיאים עד כה, סיום הפרק מעורר תחושה לא נוחה. על מה יש 

 ?לנחמיה להתנצל

 עיר,ה מן הרעים השכנים רחקתה לחומות, הצמוד הודיתי גנהה ארגוןו רושלים,י ומותח מבניית
 כאן גםו כלכלי,-החברתי המשבר אל ידמ נחמיה ברע חוץ, לפיכ יהודהל צמאיע וטונומיא ומעמד
 .  התורה לפי חברהה לתיקון שנחלץ חד,ו תקיף ורנית כמנהיג התגלה

 ַרִּבים ַנְחנּואֲ  ּוְבֹנֵתינּו ָּבֵנינּו ֹאְמִרים ֶׁשראֲ  ְוֵיׁש ְּיהּוִדים;הַ  ֵחיֶהםאֲ  לֶא  דֹוָלהּגְ  ְנֵׁשיֶהםּו ָעםהָ  ַקתַצעֲ  ַוְּתִהי"
 ֹאְמִרים ֲאֶׁשר ֵיׁשוְ  ְוִנְחֶיה; ְונֹאְכָלה ָגןדָ  ְוִנְקָחה חובותינו),ל מושכניםמ ילדיםה ריבית,ב (=נותנים

 חובותינו),ל ממושכנים הבתיםו אדמותה עירבון,ב =נותנים( ְרִביםעֹ  ַנְחנּואֲ  ָבֵּתינּוּו ּוְכָרֵמינּו ְׂשֹדֵתינּו
 ִּכְבַׂשר ְוַעָּתה ּוְכָרֵמינּו; ְׂשֹדֵתינּו ֶּמֶלהַ  (=מס) ְלִמַּדת ֶסףכֶ  ָלִוינּו ְמִריםאֹ  ֶׁשראֲ  ֵיׁשוְ  ָרָעב;ּבָ  ָגןדָ  ְוִנְקָחה
 ִנְכָּבׁשֹות ִמְּבֹנֵתינּו ֵיׁשוְ  ַלֲעָבִדים, ְּבֹנֵתינּו ֶאתוְ  ָּבֵנינּו תֶא  ְבִׁשיםכֹ  ַנְחנּואֲ  ִהֵּנהוְ  ּו,ֵנינּבָ  ִּכְבֵניֶהם ְּבָׂשֵרנּו ַאֵחינּו

 .ַלֲאֵחִרים ְכָרֵמינּוּו ּוְׂשֹדֵתינּו לפדותם],[ ָיֵדנּו ֵאללְ  ְוֵאין [לשפחות]

 ַהֹחִרים ֶאת ָוָאִריָבה ָעַלי ִלִּבי ַוִּיָּמֵל ָהֵאֶּלה. ָבִריםַהְּד  ְוֵאת ַזֲעָקָתם, ֶאת ָׁשַמְעִּתי ַּכֲאֶׁשר ְמֹאד ִלי ַוִּיַחר
 ְקִהָּלה ֲעֵליֶהם ָוֶאֵּתן (=נושים), ֹנִׁשאים!? ַאֶּתם ְּבָאִחיו ִאיׁש (=חוב) ַמָּׁשא ָלֶהם: ָוֹאְמָרה ַהְּסָגִנים, ְוֶאת

 (=כדי ָבנּו ְּכֵדי ַלּגֹוִים ַהִּנְמָּכִרים ַהְּיהּוִדים ַאֵחינּו ֶאת (=פדינו) ָקִנינּו ֲאַנְחנּו ָלֶהם: ָוֹאְמָרה ְגדֹוָלה;



 ָואֹוַמר [להשיב]; ָּדָבר ָמְצאּו ְולֹא ַוַּיֲחִריׁשּו ָלנּו? ְוִנְמְּכרּו ֲאֵחיֶכם ֶאת ִּתְמְּכרּו ַאֶּתם ְוַגם אלינו) שישובו
 אותנו) יחרפו (=שלא ַהּגֹוִים ֵמֶחְרַּפת ֵּתֵלכּו, ֵהינּו-אֱ  ְּבִיְרַאת ֲהלֹוא ֹעִׂשים, ַאֶּתם ֲאֶׁשר ַהָּדָבר טֹוב לֹא

 ַנַעְזָבה – לעזרה) הזועקים מאלה מיסים (=בגביית ְוָדָגן ֶּכֶסף ָּבֶהם ֹנִׁשים ּוְנָעַרי ַאַחי ֲאִני ְוַגם אֹוְיֵבינּו;
 ּוְמַאת ּוָבֵּתיֶהם, ֵזיֵתיֶהם םַּכְרֵמיהֶ  ְׂשֹדֵתיֶהם ְּכַהּיֹום ָלֶהם ָנא ָהִׁשיבּו ַהֶּזה; (=החוב) ַהַּמָּׁשא ֶאת ָּנא

 חובות], [לגבות ְנַבֵּקׁש לֹא ּוֵמֶהם ָנִׁשיב, ַוּיֹאְמרּו ָּבֶהם; ֹנִׁשים ַאֶּתם ֲאֶׁשר ְוַהִּיְצָהר ַהִּתירֹוׁש ְוַהָּדָגן ַהֶּכֶסף
 ;ַהֶּזה ַּכָּדָבר ַלֲעׂשֹות ָוַאְׁשִּביֵעם ַהֹּכֲהִנים ֶאת ָוֶאְקָרא אֹוֵמר, ַאָּתה ַּכֲאֶׁשר ַנֲעֶׂשה ֵּכן
 ִמֵּביתֹו ַהֶּזה, ַהָּדָבר ֶאת ָיִקים לֹא ֲאֶׁשר ָהִאיׁש ָּכל ֶאת ִהים-ָהאֱ  ְיַנֵער ָּכָכה ָוֹאְמָרה: ָנַעְרִּתי, ָחְצִני ַּגם

 !ָוֵרק ָנעּור ִיְהֶיה ְוָכָכה ּוִמיִגיעֹו,
 .יג)-א (ה, ַהֶּזה" ַּכָּדָבר םָהעָ  ַוַּיַעׂש ה', ֶאת ַוְיַהְללּו ָאֵמן, ַהָּקָהל ָכל ַוּיֹאְמרּו

 ימיב העבדים לשחרור הברית כישלון – ]1צדקיהו[ל חמיהנ יןב השוואהמ הימנעל פשרא אי
 תקיף יהה נחמיה לחורבן; ירושלים ורלג את הכריעוש הגורמים יןב יהה "ד)ל ירמיהו( צדקיהו

 יט),-יח ד,ל ירמיהו( ם'בתרי בין' דרמטית לברית נזקק אל מצדקיהו, ותרי הרבה לוש השרים מול
 שחרור של זה מעמד השבועה; את קייםי שלא מי על ללהק לקבוע דיכ וצנו,ח תא נערל ול יהה ודי

 וכך חמיה,נ ידי על ירושלים בנייןמ מכריע לקח היה אדמות,ו ובותח שמיטתו שפחותו עבדים
 מיטהש של דול,ג מוסרי מופת ידי על לכליכ-חברתי תיקוןב שני, יתב בתקופת דשח פרק נפתח

 .ושחרור

 התנצלות, תחושת נוחה, לא חושהת מעורר יט)-די (ה', ]2פרק[ה יוםס ה,כ דע תיאוריםה לכ לעומת
 פרטב נחמיה, שמתנגדי נראה, נחמיה;ב שהוטחו חמורות,ו קשות ענותט ולמ גנה'ה כתב' מעין

 שפחותמ גם ואולי העבדים, ושחרור חובותה משמיטת לכליתכ מכה ספגוש עשירות, משפחות
 ה, לַארַתחַשְׂשָתא? 32 בשנת( כושר שעתל מתינוה ]3וביה',[ט ל'ביתו 'ַסנַבַלט'ים,ל שורותק שהיו

 השליט בארמון ובזבזני' אוותניר חיים 'אורח דגשתה תוך חמיה,נ גדנ יבוריתצ מערכהל יצאוו יד),
 הודיםי של הרב המספר על הפחה", לחם" על מדוקדק יווחד נחמיה תבכ אלה אשמותה מול –

 בשר אכלו הםש יז), (ה', ֻשלָחני" לע [ואוכלים] וסביֹבתינ שרא גויםה ןמ לינוא הבאים" פליטים
 הז כל על גם – לי") עשונ ("וִצֳּפרים עופות כלא נחמיה, הוא,ו =משובחות),( ֻררֹות"ּבְ  צאן...ו "שור,

 !להים-מא רק לטובה," זכירה מבקש הוא
_____________________ 

 .97-102 עמ' משפטים, תלפרש 'מקראות' ספריב בהרחבה ראו]1[ 
 היותל אותי צוה אשר מיום "גם – יד) פסוק לפי( נחמיה מיי סוףב נראהכ כתבונ סיוםה פסוקי]2[ 

 לחם וַאַחי, אני ...המלך לַארַתחַשְׂשָתא ושתים לשיםש שנת עדו עשרים שנתמ הודה,י ארץב ֶּפָחם
 ."אכלתי לא הֶּפחה

 חיתון שריק בקרבם היו כנראהו לעמון, מערבמ ירדן,ה עברב הודיםי ליטיםש יוה טוביה' בית]3[ '
 בִעראק נתגלה מפוארה ארמונם בירושלים; שובותח משפחות םע גםו עמוניות',' שפחותמ םע גם
 ייתכן, קבריהם; מערכת עלמ חקוק 'טוביה' השם – בעברית תובותכ עם דרומי)ה בגלעד( אמיר-אל

 הם בלא ומיהודה, מהמקדש ותםא סילק חמיהנ שלטת;ה ממלכהה בורע מיסים גובי היו שהם
 .'תלמי בית' של השלטון תחת וחדבמי למעמדם, חזרו

  

 מתנגדי נחמיה וניסיונות חיסול -נחמיה ו 
 ?נחמיה מתאר את הזווית שלו במאבק בינו לבין מתנגדיו. מה הניע את מתנגדיו של נחמיה

 בתחום רשים,מ כה למנהיג תונהנ אהדתנו אשרכ םג חמיה,נ גדימתנ את ולהבין מלנסות מנוס אין
 :שתיים הן והסיבות רי,והמוס התורני חברתי,ה הצבאי, המדיני,

 !עצמו על כתב הואש האישי הסיפור מתוך קר יודעים נוא נחמיה, לע יודעים אנוש מה כל

 עד,( ח-ד יג,) המקדש בחצר "לשכה" לו ידרס ואף "לטוביה" קורבמ היה גדול,ה הכהן" אלישיב"
 לַסנַבַלט חתן הגדול, כהןה אלישיב בן וידעי "מבני - אותה סילקו משושן, ובש זרח שנחמיה

 .(יח ו," )"טוביה בית םע ושבועה חיתון שריק להם יוה ביהודה כובדותמ משפחות;( כח יג," )הֹחֹרני

 והמאבק השרופים השערים מתוך מורדת', 'ירושלים נגד השטנה" "כתבי של האזהרות מתוך
 בהנהגת השומרונים לבין טוביה' 'בית בין הקואליציה מתוך החומות, בניית נגד והמדיני הצבאי



 לשרטט אפשר התערובת', 'נישואי נגד נחמיה ושל עזרא של החמור המאבק ומתוך ַסנַבַלט,
 :נחמיה מתנגדי של בדרכם עקרונות כמה בזהירות

 'יהד'; מפחוות וץח מקום, כלב יעוטמ םה ארץ,ב תרושנו יםהישראל וצאצאי בארץ, היהודים
 היהודית, לחברה קיומי נאית הם בירושלים יהודיםה לבין בשומרוןו גלעדב יהודיםה יןב הקשרים

 .ביותר חשובה יאה באזור ההשתלבות ולכן

 כמצטרפות הנכריות' הנשים' את לקבל צריךו תערובת', נישואי' למנוע פשרא אי זה,כ במצב
 .רהז תרבות לתוכה מביאות ןה אם גם היהודית, לחברה

 על 'המתבדלת' עולמו השקפת תא כופה נחמיה בייחודו 'קיצוני', ניתור וק וביליםמ נחמיהו עזרא
 .פרסיה השלטון מכוח היהודים, כלל

 אותם יחליש זהו ובגלעד, שבשומרון ישראליםה וצאצאי יהודיםה מן תנתקת מבוצרתה ירושלים
 .ארוך חלטוו במבט ואותה

 והעשירות חזקותה המשפחות של כלכליה בכוח פוגעיםו געופ חובותה שמיטתו עבדיםה שחרור
 יותר אולי יהיה נייהע בחברה כלכלית; לפריחהו להשקעות כויהסי תא חלישותמ בכךו ביהודה,

 .ומחסור עוני סבלוי כולם אבל שוויון,

 מזימת בשום חלוב לא הם ימה,שהמר הצלחתו את ומבחוץ םמבפני נחמיה תנגדימ שראו אחרי
 :חיסול

 הבין נחמיה אולם, – חמורות אזהרותב לוותמ יוניות,ח לפגישות( ד-א ו,) דחופות הזמנות
 ;ב ו," )אונו בבקעת בכפירים" גם כמו,( נעילתם שלמהנ בטרם) ירושלים בשערי לחסלו שמתכוונים

 .(כיום נתב"ג מקום

 .(ז-ה ו,) ירושלים של המרד כוונות נגד רספ למלכי האזהרות המשך

 תא ישיתא להכשיל( יד-י ו," )הנביאה "נועדיהו דליה" בן שמעיה" – כּוריםְׂש  יהודים שליחים
 התורני מהמנהיג התורה', 'שומרי לש ההתלהבות את לשבורו רע", שם" לו אלהוצי דיכ נחמיה,
 .החדש

 לאלול, משהוח בעשרים החומה "וִתשַלם חמיה,נ של המאמינה נחרצותה מול כשלונ המאמצים כל
 .(טו ו," )יום ושנים לחמשים

  

  

 פותחים את הפנקסים -נחמיה ז 
 ?מדוע נזקק ספר נחמיה לחזור שוב לרשימות היחס של זרובבל מספר עזרא

 וזו שבעזרא זו - הרשימות תיש עיקרי את רכנוע כבר )ב עזרא לעיל,( רובבלז לייתע בפרקי
 שלב כנראה שקפתמ נחמיהב עוליםה רשימתש הוסיף,ל רק כדאי ם.ביניה ההבדלים עם שבנחמיה,

 הםו בנחמיה, יותר גבוהים רובםש מספרים פרשיה יש לכןו ראשונה,ה לרשימה ותרי אוחרמ אחד
 שווה הכולל המספרש אף ),31089 השני, בפירוט ;98182 הראשון, בפירוט( ישא 2711-ב מסתכמים

 .סו) ז, חמיהנ סד; ב, עזרא ;04236( הרשימות בשתי

 ?זרובבל עולי לש הראשונה לרשימה חזורל נחמיה זקקנ מדוע אבל

 כדי הראשונות, היחס רשימות יסוד על ובירושלים ביהודה מחודש מפקד היא המוצהרת המטרה
 ְּבנּוִים" בתים ואין בתוכה, מעט והעם וגֹדלה, ידים "רחבת היא כי העיר, יושבי את ולהגדיל לחזק

 הפלת נכללה ב)-א יא, (להלן עצמו על קיבל היהודים שקהל ייבויותההתח בסוף ואכן, ד). (ז,
 הידות ותשע הֹקדש, עיר בירושַלִם לשבת עשרה) מכל (=אחד העשרה מן אחד להביא "גורלות
 ומן הכפרים מן עברו אנשים מיליוני מאות התעשייתית, המהפכה מאז (=בכפרים). בערים"

 לא כלל אנשים שבה מסורתית, חקלאית חברה להבין כך כל וקשה הענק, ערי אל החקלאות



 וליישובה, העיר לחיזוק אנשים של 'מעשר' לגייס דחוף צורך והיה הקודש, בעיר מלגור התלהבו
 וכדי הבנויה, בירושלים מנשוא כבד לנטל יהפכו לא השמירה, וחובות החומה, שסגירת כדי

 .היהודי העם ללכל וחשובה גדולה בירה לעיר להפוך תוכל הבנויה' ש'ירושלים

 – לעזרא חמיהנ בין במפגש קשורה היאו שלב), באותו( מויהס טרהמ םג נראהכ ייתהה אבל
 יות,הנכר את לשלח החזקות,ו העשירות מעורבות,ה משפחותה דחיקתו נוכריות,ה נשיםה הרחקת

 של הופעתו בכך. הכרוכים עצומיםה הקשיים מרותל ופוליטיקה, רבותת חיתון, ריקש ולנתק
 התורנית, עולםה בהשקפת ונחמיה זראע בין מוקהע ותפותש לע צביעהמ )ח מפרק( בהמשך עזרא

 ציבורי, זעזוע יצירת דיי על לשכנוע חתרו כוח להפעילמ מנענ עזראש לאא המדינית,ו החברתית
 ביניהם, והשותפות נחמיה,ו עזרא בין הזה מפגשה היסוס. לכ ללא וחכ הפעיל שליטכ חמיהנ ואילו

 המקומות בשני העולים שימתר – מובניםה בכל ניש בית קופתת לש חודשתמ חלההת הולידו
  –  קלים) ים(בהבדל פסוק באותו מסתיימת

 ,=בכפרים)( בערים ישראל ובני שביעי,ה החדש =הגיע)( ַוִיַגע ):א ג, (עזרא

 ...ירושָלִם לא אחד כאיש העם ויאספו

 ,(=בכפריהם) בעריהם שראלי ובני השביעי, החדש (=הגיע) ִיַגעוַ  א): ח, (נחמיה

 ...המים שער לפני שרא הרחבה) (=הככר רחובה אל חדא כאיש עםה כל ויאספו

  

 כל התורה כולה -נחמיה ח 
 הרגע הזה הוא רגע היסטורי. עד עזרא, מעולם לא הוציאו לקריאה פומבית את ספר התורה השלם

ולחידוש הקרבנות "לֹבקר ולערב... ההתאספות הראשונה בימי זרובבל הובילה לבניית המזבח 
כהן הגדול ו), בראשות ה-ולכל מועדי ה' הְמֻקָדשים" (=במיוחד קרבנות חג הסוכות; עזרא ג, ב

 .יהושע בן יהוצדק

ההתאספות השנייה הובילה למעמד קריאת התורה, לקבלת מצוותיה ולכריתת האמנה, בראשות 
ה התרחש "ביום אחד לֹחדש השביעי" (ח, ב), עזרא הכהן הסופר, המבין בתורת משה; גם מאורע ז

,] אלא, שהמזבח והמקדש כלל לא נזכרו, גם לא הקרבנות, ולא הכהן 1ובהמשך, בחג הסוכות[
] 2העיקר היה בקריאת התורה הפומבית ובשמירת הלכות החגים: שמחה וסעודה בחג,[ –הגדול 

ום" ] וקריאת התורה בחג "יום בי4,[] בניית סוכות (גם) לעולי רגלים3ומשלוח מנות למי שאין לו;[
 .(ח, יח)

 ?האם קראו בתורה עד עזרא

לפי פשט המקרא, עד עזרא היו כותבים 'בקדושה' פרשיות שונות מן התורה, כמו פרשיות תפילין 
ומזוזות (עד היום!), וקוראים בהן לפי העניין והצורך במעמדות מיוחדים, ואילו ספר התורה 

עד עזרא,  –] 5ית שבמקדש (ויחד אתו נגנז, כנראה בימי יאשיהו)[השלם היה מונח בארון הבר
 !מעולם לא הוציאו לקריאה פומבית את הספר השלם

כמו פרשיות תפילין  –גם הספרים הכתובים שנזכרו בתורה כללו רק פרשיות ידועות ומוגדרות 
 !ומזוזות

 –את דרך המהפכה כוחו של נחמיה כשליט בירושלים וגם במקדש ובגנזיו, פתח לפני עזרא 
ותו בהגבהה ג), להראות א-"להביא (=להוציא) את ספר תורת משה אשר ִצוה ה' את ישראל" (ח, א

אזני ו"לעיני כל העם" (ח', ה), ולקרוא בו "ביום אחד לֹחדש השביעי... מן האור עד מחצית היום... 
 ."כל העם אל ספר התורה

צי היום, כדאי להיעזר במנהג הקדום של כדי להבין את הקריאה הממושכת מעלות השחר עד ח
הם הוציאו  –] שהעריצו במיוחד את עזרא 6'ַּכֲהֵני' (=הֶקסים) בקהילות 'ביתא ישראל' באתיופיה,[

ספר תורה רק בחגים, פעמים בודדות בשנה, וה'ַּכַהן' היה קורא לעצמו מ"בראשית ברא..."; כאשר 
חג, והיה משלים בעצמו עד "לעיני כל הקהל היה מתאסף, היה קורא באוזניהם את פרשת ה

 !ישראל", כי לפי מנהגם, אי אפשר להוציא ספר תורה שלם, בלי לקרוא אותו בשלמותו



עזרא קרא ֵמעלות השחר באוזני "האנשים והנשים והמבינים", וכאשר התאסף העם בהמוניו, 
ו כולם שהוא קורא ), הגביה את הספר כדי שיראד-] עלה על "מגדל עץ אשר עשו לדבר" (ח, ג7אז[

לויים "המבינים את העם" קרא בנעימה את פרִשַית החג,  13מספר שלם ולא מפרִשָיה, ויחד עם 
 !ולכן כולם בכ –ח) כ-וכנראה את פרִשַית הברית עם הברכות והקללות (דברים כז

חז"ל פירשו את עזרא כך, שאפשר לקרוא בספר תורה בהמשכים, במחזור שנתי, בתנאי שכולם 
      .ם את ההגבהה, ומבינים שקריאת 'הפרשה', היא חלק מקריאה שלמה, של הספר השלםרואי

  

 יום הכיפורים לא נזכר בעזרא ג', ולא בנחמיה ח', מפני שהוא חותם לשנה קודמת, ולא פתיחה [1]
טבע והיסטוריה נפגשים בשבת ובלוח החגים,  –לשנה, ולתקופה חדשה; ראו בספרי 'זכור ושמור' 

 .268-262עמ' 
אחרי  –ראשית השנה -בזכותו של נחמיה נכשלו כל הניסיונות לנהוג צום גם ביום הדין של ראש [2]

 .)י-אימת הדין של קריאת התורה הוא שלח את כולם לסעוד בשמחה (ח, ט
משלוח מנות למי שאין לו, הוא הלכה קבועה בכל חג! (ולא רק בפורים), וראו רמב"ם הלכות  [3]

 .פרק ו, יח שביתת יום טוב,
ן ל"כל האזרח" בכל מקום, כיציאה ממצרים, ולא המג), הסוכות -בתורה (ויקרא כ"ג, מב [4]

 .166-163כחלק מעלייה לרגל, וראו בספרי 'זכור ושמור', עמ' 
 .ל"ה, ג, וברמב"ם הלכות בית הבחירה פרק ד', א ב-ימיםה-ראו דברי [5]
 .ל ד"ר יוסי זיוכך שמעתי בעצמי מֶקסים בקיאים, בעזרתו ש [6]
הבימה וההגבהה חלו על הקריאה  –כך מובן תיאור המעמד בפרק, בדיוק כסדר הפסוקים  [7]

בהמון רב, ולא על הקריאה "מן האור"; מכאן גם חשיבות הבימה, ההגבהה והגלילה לעיני 
 .הציבור, עד היום

  

  

 תפילת אנשי הכנסת הגדולה -נחמיה ט 
 הנביא בין פעמיםל נוקב אףו תוחפ יחש וד לש וקדמ וישירה, חופשית הייתה ]1הנבואית[ התפילה

 עם להצלת תפילותיוב ומשה סדום, לע הנוקבת תפילתוב ברהםא ציבה מודלה את - 'ה לבין
 (י"ג) פילוא - קבוע נוסח היה אל ובוודאי קבועים, מבנהו סדר נבואיתה תפילהל יוה אל ישראל.
 שמעותימ באופן קצרמ ךא צטטמ שהואכ שנייה,ה םבפע עצמו משה פיב מופיעות הרחמים מידות

-מ ותרי יט);-יז יד, (במדבר נא..." סלח ְיַנֶקה... אל וַנֵקה ופשע, ֹוןעָ  ֹנֵׂשא סד,ח רבו פיםא רךא ה'" -
 ]!2[בדיוק שווים קומותמ שני ואין מקרא,ב המידות ופיעותמ פעמים 13

 אחרי ראשונה,ה בתפילה משהל ה' שהורה מה לפי ידות'מ 'י"ג נוסח קבענ המאוחרת בתפילת
 .ז)-ו לד, (שמות העגל חטא

 הנביאו ]3מתפילות,[ לחדול ירמיהול ה' ורהה עמיםפ כמה - ירמיהוב סתיימהה נבואיתה התפילה
 המצור של בעיצומו לב), ירמיהו( לבסוף החורבן; תא למנוע דיכ נבואיתה תפילהב נאחזו התעקש

 באמצעות נהש 70 חריא בואל עתידהה נחמהל תכוונהה כבר ה' מאת נבואהה ירושַלִם, על הבבלי
 התפילה מפיו פרצה ממנו, נדרשה כל את רמיהוי שקיים אחריו ענתות',מ נמאלח שדה' לש הקנייה

 ולתפילות הגדולה', כנסתה 'אנשי לתפילת בסיסה גם היאש כה),-טז ב,(ל אחרונהה הנבואית
 ].4[בכלל הקבע

 !בתפילה והשיא, והשתחויה, ידויו דברי ךכ אחר ,רההתו לקריאת הוקדשה היום תחילת

 הקדום בנוסח בלא היום), עד תפילותינוב (כמו 'ברכו'ב ותחתפ ]5גדולה'[ה כנסתה אנשי' תפילת
 העולם, עד העולם ןמ להיכם-א ה' את ברכו קומו" - ניש בית ימיב ]6מקדש,[ב הוגנ היהש והמלא,
 ;)ה (ט, לה"ותה ברכה כל על מרומםו כבודך, שם ויברכו

  -שלבים 12-ב המקראי הסיפור עיקרי מסודרים כך אחר
 ;ו) (ט, לבדו לה' הבריאה שבח א.



 ;ח)-ז (ט, לזרעו הארץ על והברית באברהם, הבחירה שבח ב.
 ;י)-ט (ט, מצרים ביציאת הברית קיום ג.
 ;יד)-יב (ט, תורה ומתן במדבר העם הנהגת הים, בקיעת ד.
 ;טו) (ט, לארץ הכניסה עד מסלע ומים משמים לחם ה.
 ;יח)-טז (ט, הרחמים ומידות העגל, חטא בייחוד המדבר, חטאי ו.
 ;כא)-יט (ט, החטאים למרות במדבר ישראל עם ה' נפלאות ז.
 ;כה)-כב (ט, הירדן עברי משני הטובה הארץ ירושת ח.
 ;כח)-כו (ט, ומושיעים לה' זעקות והנביאים, התורה נגד המרד ט.
 ;ל)-כט (ט, המרד והמשך – וישועות הצלות ים,נביא תוכחות י.

 ;לב)-לא (ט, מאז והתלאות בחורבן, גם עמו את לכלות שלא ה' רחמי יא.
 ;  לז)-לג (ט, גדולה" "ובצרה בעבדות הדור, מצב ותיאור הדין, צידוק יב.

 את גם אם כי הדור, מצב תא רק לא ושפתח התורה) מירתש על אמנהה (לקראת וםהסי פסקת
  -המצוקה בתוך המוביל, רניהתו כמנהיג זרא,ע של העולם השקפת

 ...והחסד הברית שומר ]7והנורא,[ הגבור הגדול, ל-אה להינו,-א ועתה
 !עבדים היום אנחנו הנה

  -טּובּה ואת ִּפריּה את לאֹכל לאבתינו תתהנ אשר והארץ
 !עליה עבדים אנחנו הנה

 ,חטאותינוב נועלי נתתה אשר ַלמלכים ם)(=מיסי מרבה ותבּואתּה
 ,כרצונם בבהמתנוו ֹמשלים, ְגִוֹיֵתנּו ועל

 !אנחנו גֹדלה ּוְבָצָרה

 השראה - הכפול המקור בספריו ;80-99 עמ' ראשית,ב בספר תהאבו רקיפ ספריב רחבהה ראו]1[ 
 .119-291 עמ' קוק, הרב במשנת וסמכות

 .ב ד', יונה עם ג,י ב', יואל השוו]2[ 
 האחרונה, התפילה בדחיית לבסוףו א; ט"ו, ושוב א,כ-טי מול בי-אי "ד,י ;טז ז', י; ד', ירמיהו]3[ 

 .כו מפסוק ל"ב
 .שלי באתר קבע,ה תפילת ראשית מאמריב הרחבה ראו]4[ 
 .ק"וו ק"ה במיוחד הגדולה', כנסתה 'אנשי תפילתל דומים תהיליםב מזמורים כמה]5[ 
 בתהילים, יםהספר סיומיב מלא,ה רכו''ב נוסח ופיעמ במעט שונים ארוכיםו קצרים בניסוחים]6[ 

 ."ותהלה ברכה כל לע "ומרומם של יצורק אלא ינהא בתפילותינו המבורך'' מילת ועוד;
 בתפילות "הנורא"; נשמט ח)י (ל"ב, ירמיהו בתפילת ךא יז), ',י (דברים שהמ פיב קבענ הז נוסח]7[ 

 פתיחתב ח); ד',( חמיהנ לש הלוחמים בעידוד גם וכך הגבור"," נשמט ה) א',( ונחמיה )ד (ט', דניאל
 עטרה הגדולה/ תא "החזירו הגדולה' הכנסת אנשי' והנה ;ה) ח',( הגדול"" קר זכרנ מעמדה תיאור

 הנוסח את וקבעו ),ו ג', פרק מגילה רושלמיי ע"ב, טס יומא בבלי( תלמודיםה ניש לשוןכ ליושנה"
 .)11 בהערה במאמרי, (וראו תלדורו תפילה' 'מטבעכ משה של

  

  

 להחזיר את המקדש אל העם -נחמיה י 
במאבק להרחקת הנשים הנכריות, אפשר לראות את השלב הראשון והמוקדם למאבק של 

 שנה מאוחר יותר 280-מתתיהו ובניו נגד המתייוונים כ

 היו הגדולה, העם אֵספתל שבאו נכבדיםל כך ראוק ]1חז"ל[?' ההגדול הכנסת 'אנשי היו מי
 בלשון האמנה; חותמי שמותב הנזכרים םג והם ),ט פרק( זראע לש הגדולה לתפילה שותפים
 ."בעזרא שכתוב חותמות ]2שלש[ו "שמונים - חגיגה) סוף( הירושלמי התלמוד

 18 או 17 הכהונה, משפחות אשיר 22 נחמיה, מות:ש 85 וא 83 ]3פרתי[ס פרקה תחילתב ואכן,
 .  העם ראשי 44 הלויים, ראשי



 הרמב"ם כתב כןו הגדולה', כנסתה 'אנשי קניםז 201 זכרונ ]4חרים[א תבמקורו זה, לעומת
 .במקרא) ברור מקור לו צאומ לא (אבל אדמ ידוע הז ומספר משנה),ה לפירוש (בהקדמה

 ב),-א (עזרא וזרובבל ְשַּבַצרשֵ  עליית של ראשונהה ברשימה נזכרוש מותש 201 ]5ספרתי[ו חזרתי
 רשימהב אולם - יב)-(יא חמיהנ מיי דע רובבלז ימימ יהודהב יישובה ברשימת שמות 120 וכנגדם

 ות,המסופק והמשפחות נח),-גמ ב, עזרא מות;ש 45( נתיניםה םג 201 מספרב לוליםכ הראשונה
 בלי מותש 120 מצאתי השנייה ברשימה אילוו נט), ב, עזרא( הם" ישראלמ אם" הוכיחל כלוי שלא
 .חז"ל כוונת נראית זאתו הנתינים, שרי שני

 ?אמנהה בכריתת חיוני כה ורךצ היה למה אבל

 משפחות המעורבות, המשפחות גדנ הסופר-הכהן זראע של עיקריה מאבקב עיקרה ראהנ ניופ על
 הגדול הכהן נזכר לא אכןו הגדול; הכהן שפחתמ ואפילו הונה,כ שפחותמ וללכ מובילות,ו נכבדות

 'אבןל פךה נכריות,ה הנשים להרחקת המאבק אמנה;ה וכריתת התורה ריאתק במעמד כלל
 אשוןר שלב בו לראות פשרא בהחלט - ונחמיה זראע בימי רושליםי לש רכהד עיצובב הפינה'

 .יותר מאוחר נהש 280-כ מתייווניםה נגד בניוו מתתיהו לש למאבק ומוקדם

  -אחרות שאלות גם ולותע האמנה מסעיפי אבל
 ;ל) (י, ו"וֻחָקי ומשפטיו ֹדנינו,א ה' ִמצֹות כל" שמירת א.
 ;לא) (י, תערובת! נישואי לע גמור איסור ב.
 ;לב) (י, קודש ובימי ]6בשבתות[ הארץ" עמי" עם מסחרה סגירת ג.
 ;לב) (י, ]7חובות[ ושמיטת אביונים,ה לטובת שביעיתה השנה בוליי נטישת ד.
 ;לד)-לג (י, קבועהה המקדש לעבודת ]8קל[ש שליש נהש כל תתל התחייבות ה.
 ;לה) (י, תמיד'ה 'אש לקיום עצים"ה "ֻקרבן על גורלות ו.
 ;לו) י,( בשנה" "שנה למקדש יםביכור להביא ז.
 ;לז) (י, התורה כדיני למקדש תבכורו להביא ח.
 - מעשר' תרומת' לכהנים יפרישו הלוייםש להבטיח - ללויים מעשרותו כהנים,ל רומותת הביאל ט.

 ;מ)-לח (י, הנכונים קומותמל המקדש, לאוצרות יגיעו להא שכל לכך ולדאוג
 .א) (יא, בירושלים התיישבל אנשים עשרה כלמ אחד הביאל גורלות י.

 שהואשמו המכובדות, משפחותה אותן ידי לע התנהלו ירושליםו המקדשש רור,ב ראהנ להא מכל
 אל המקדש את להחזיר עצום מאבק אןכ ניהל נחמיה גיבויב עזרא ַסנַבַלט.ו טוביה םע קשריםב גם

 ובכורות, ביכורים לע התורה מצוות תא להדגיש קר אל מור,ג כרחה יהה לכןו הפשוט, העם
 כחובה טז)-יא ל, שמות( בתורה שמופיעה שקל'ה 'מחצית תא הפוךל םג לאא מעשרות,ו תרומות

 את להשיב כדי קלים),ש מסכת (משנה, שוויוני ךא נמוך בוע,ק למס פקד,מ צורךל עמיתפ חד
 .למקדש העם ואת לעם, המקדש

 תורה מדבר" אם והמעשרות התרומות לע גם חלקונ א) ,ו רקפ ביעיתש ירושלמי( חז"לש מעניין,
 אל "אבותיכם - יהושע בימי כמו צמאיםע היו אל שהרי ליהם",ע יבלוק מאליהם" וא נתחייבו",

 !(=זרה) מלכות" עול ליכםע שיש אע"פ תם,א מלכות; ולע עליהם היה

 שבשעת שנייה', 'קדושהמ כחלק חמירים,מ הלכה' מדרשי' מוכ ,רחבותה הרבה באמנה יש זה, לפי
 .היהודי לעולם זראע הביא קשה, מצוקה

  

 .ועוד ו; ג', פרק ה; א', פרק מגילה ו; א', פרק ברכות ירושלמי ע"ב; סט יומא בבלי]1[ 
 .חותמים 85 שהיו דעה יש ה) א', (פרק מגילה בירושלמי]2[ 
 .שלי באתר ונחמיה', עזרא במעמד האמנה חותמי הם הגדולה תהכנס 'אנשי מאמרי ראו]3[ 
 .ד ב', פרק ברכות ירושלמי ע"ב; יז מגילה בבלי]4[ 
 .17 בהערה הנזכר במאמרי פירוט ראו]5[ 
 שסחרו והיהודים הצורים, הסוחרים מול חריף מאבק (י"ג) נחמיה ינהל בשבת המסחר נגד]6[ 

 .עמהם
 .ה') (פרק לעיל הנזכר נחמיה של מאבקו את תואמת החובות נטישת]7[ 



 של השקל' ל'מחצית בערכו שווה היה אז, שקל ושליש משמעותי, פיחות עבר שהשקל כנראה,]8[ 
 .התורה

  

  

 יהודה במלוא הודה -נחמיה יא 
היישוב ביהודה ובבנימין מתואר בהיקף רחב בפרקנו, אבל שמות אלה כבר הופיעו ברשימת 

 ה עולות כמה מסקנות, בחלקן מפתיעותהעולים עם זרובבל; מכל ז

 בארץ ישראל שבטי התנחלות לש האחרון בשלב נבנוו נכבשו ירושליםו ודד ירע אשון,ר יתב בימי
 ;א) ו, א (מלכים מצרים יציאת חריא שנה 480 סופי,ה החותם יהה שלמה נהב אשר יתוהב האבות,

 רובבל,ז גם מקדש;ה יתב נייתב כך ואחר הראשון, שלבה הייתה לירושלים החזרה – ניש בית בימי
 החומות שיקום חריא רק ירושלים. את שקםל כדי עיקרב באוו לוע חמיה,נ במיוחדו זראע גם

 אחד להביא ה"גורלות, פיל האנושי ה'מעשר' בהתחייבות נחתםש אמנה,ה עמדמ אחריו והשערים,
 מפורטה תיאורה אחריו ),א (יא, בערים" הָידֹות עוֵתשַ  הֹקדש, ירע בירושַלִם שבתל העשרה מן

 כד),-ב (יא, בירושָלִם" "לשבת שהתנדבו נימין,ב ובני הודיםי וויים,ל והנים,כ לש יוחסיםמ בשמות
 ההיקף, במלוא ובנימין יהודה נחלותב היישובים רשימת תא במלואה פרוסל פשרא יהה זא רק

 .כה עד נזכרו לאש הרחוקים בקצוות ודווקא

 כאן, נזכרו אל ג) פרק( ירושליםב חומהה שיקוםל תגייסוה מהםש ימין,ובבנ ביהודה היישובים רוב
 "התקועים" וגם המצפה, עילה,ק צור,-יתב הכרם,-בית פלך,ה ריע לש יעדרןה ולטב ובמיוחד

 יותר הקרובים יישוביםה לרשימת השלמה אןכ היישובים רשימתב לראות שי לכןו אן,כ חסרים
 .החומות לשיקום שהתגייסו לירושלים,

 בֹנתיה,ו הארבע בקרית ישבו הודהי מבני זכרו],נ כברש אלהל בנוסף[ ְׂשֹדָתםב ֲחֵצריםה ואל"
 שבע בארמ ויחנו ובֹנתיה, ֲעֵזקה ְׂשֹדתיה,ו לכיש בִצקלג...ו בֹנתיה;ו בעש בבארו בֹנתיה...ו ]1ובדיֹבן[

 יתב ימי תא תכהולמ נראית ביהודה רחבה כה תהתיישבותי פריסה ).ל-הכ (יא, ֹנם"ִה  ֵגיא עד
 ובחברון ור,צ-בבית היה חשמונאיתה התקופה ראשיתב יהודה לש דרומיה גבולה הריש ראשון,
 ].2[האדומים ישבו כבר מרשה,ו לכיש באזור ערבהמ וגם בע,ש-ארב עד ודרומה

 ואֹונֹו...", ד "חדיד... עד אל"-ביתו וַעָיה מכמש, מגבע" רחב, בהיקף מתואר בנימיןב יישובה גם
 כמה עולות זה מכל );ז נחמיה ב; (עזרא רובבלז עם עוליםה ברשימת ופיעוה ברכ להא שמות אבל

 :מפתיעות בחלקן מסקנות,

 בעש "מבאר ראשון, בית מימי יקפהה בכל ביהודה התיישבותה את שקםל יסונ בבלמ עוליםה א.
 ;יהודה פחוות תכווצהה מרצונם ולא נם",ה גיא עד

 מהגלעד טוביה ניב כולל 'סנבלט'ים,ה לש שותק התקפותו בבל,זרו ימי אחרי הגדולה החולשה ב.
 את מאד החלישו ירושלים, חומותב ושרפות פרצות דיכ עד ט),י (ב', ערבי"ה וגשם" 'העמוני'
 ;ביהודה היישוב

 את לירושלים החזירו חמיהנ ידי על הגנה וחכ והכשרת חומותה שיקום במיוחדו זראע לייתע ג.
 (פרק כאן המתואר המצב הוז – מרחבה בכל התחזקו התאושש יהודיה שובוהיי במרחב, עוצמתה

 ;יא)

 יבדהא מאד, והתכווצה יהודה, נחלשה שובו כמוהו, עוצמה בר יהודי ליטש םק אל חמיהנ חריא ד.
 השתלטו טוביה ניב נכרים; השתלטו לוד שפלתב וגם אדומים,ל השפלה דרוםו דרוםה ישוביי את
 ;ביהודה המיסים גביית על

 בית ימי מתחילת נכריות",ה "הנשים עם התבוללותה מגמת תא והרחיבה ההמשיכ התייוונותה ה.
 ;שני



 יישוב יהה כבר בדרום אבל מרחב,ב השליטה את ליהודה חזירוה חשמונאיםה יצחונותנ קר ו.
 .שבע באר עד יהודה את ובש הביא האדומים לש המוני יורג ורק פוף,צ כה אדומי

__________________________ 

 אתז אם ההתיישבות; של מזרחיה הקצה הוז הצפונית, מואבמ דיבון'' אתז אם]1[ 
 .מזרחי-הדרום הקצה זהו 'דימון/דימונה',

 .31 ו', פרק ;65-66 ה', פרק ;61 ,92 ד', פרק א-קביםמ לדוגמה, ראו]2[ 

  

  

 מקודשת ְלעֹוָלם -נחמיה יב 
י מתקופת השופטים שמצא פרופ' אדם זרטל בבקעת הירדן לבין מה בין אתר הפולחן הישראל

 ?פרק יב בספר נחמיה

 וגם לעולם, מתקדשת רושליםי שהעיר להלכה ביאה יד)-י ,ו רקפ בחירהה יתב הלכות( הרמב"ם
 ונחמיה; עזרא עשוש מה כעין החומה, לע התודות תיש בתהלוכת להרחיבהו ליהע הוסיףל ניתן
 לכן ותומים". אורים לאו מלך, יהה "לא יכ תנאיםה לכ שלמונ אל הםשבימי סבר שהרמב"ם אלא

 לדברי עולם.ל עומדת זו עתיקה קדושהו שלמה, ימיב כבר ךכ תקדשהנ העירש רמב"םה הכריע
 .ועקרונית דומהק להלכה 'זיכרון' קר עשו נחמיהו עזרא הרמב"ם,

 זו' ללכת ריכותצ התודות תיש לפיה ב), עמ' טו ת(שבועו שבגמרא דעהה את יבלק גם הרמב"ם
 הקיפו כיוונים, לשני לכוה התודות ששתי כדעה רורב מ)-אל (יב, נחמיהב תיאורה עודב ו',ז אחר
 ."להים-הא "בבית נפגשוו זו', כנגד זו' החומה את

 ראשון, בית בימי חומהה לחנוכת תודה קרבן לש כאלו הלוכותת נזכרו אל מקראב קוםמ בשום
ה ובמשכן  משכן את הרואה' 'כלב היה קדושהה בולג לכןו ישראלית,ה עירל ומותח היו לא כלל שי

ה  קבועה, להלכה ועזרא נחמיה של ה'זיכרון' את להפוך יתןנ מה מךס על ).ב מ'ע יבק זבחים( שי
 ?בכתובים זכר שום בלי שלמהו דוד בימי יהה שכך לטעוןו שונה, בסדר

 מתקופת שראליי ולחןפ תרא ירדןה בבקעת זרטל דםא פרופ' זיהה כאשר רעשתינ כך כל לכן
 האתר לחומת נחמיה. פניל שנים של בותר ומאות למה,ש פניל ניםש אותמ השופטים,ו ההתנחלות

 דרך נחשפה דרומיה וב'עקב' האדמה, על ורכתד 'רגל' ףכ של צורה יש תוחמתה גלגל?!)( הנמוכה
 ]!1[החומה על תהלוכות

 המקום! קידושל כנראה שימשהש ברורה, תהלוכות דרך מצאהנ מאד קדומה ישראלית בבמה
 !מופלא

 

 הירדן בבקעת שנחשף ה,במ או גלגל – השופטיםו התנחלותה תקופתמ קודשמ שראליי מתחם)
 אתר;ה את מקיפה האדמה, על ורכתד רגל כף צורתב נמוכה בןא ומתח רגמן;א מושבל מדרום
 התרשים תא קיבלתי הלוכות;ת דרך יש קירותה שני בין - פולכ בקיר להבחין יתןנ התחתון בחלק

 .(האתר את שגילה "ל,ז זרטל אדם מפרופ'

 ?יג) ז, (ויקרא חמץ דועמ תודה? קורבן לש תהלוכה מדוע

 כולו ישראל עם לכןו הדרך', 'סוף על הסיפוקו הגאווה אתו הדרך' סוף' תא תורהב בטאמ החמץ
 שמחת את בטאיםמ הם יכ ז),י ג,כ א(ויקר ביכוריםה ביום בשבועות, מץח הלחם' שתי' את מביא
 מביא של טבעיתה תחושתו את הארץ; יכוריב מבחינת גםו תורה,ה בלתק בחינתמ םג דרך'ה 'סוף

 כי להיך-א לה' היום הגדתי" – י)-ג כו, דברים( ביכורים' מקרא' פרשתב תורהה ושפתח הביכורים
 !שבתורה והתודה, ביכוריםה 'הגדת' זוהי – לנו" תתל לאֹבתינו ה' שבענ אשר ארץה אל באתי

 אותו ויניח הביכורים טנא את יקח הכהן כי כזאת, גאווה בתחושת פגם שיש בהמשך ברור אולם
 יזכיר וסגנונו, לשונו ואת מידותיו את הביכורים מביא 'יתקן' כאשר רק – להיך"-א ה' מזבח "לפני



-א ה' "לפני הביכורים נאט את בעצמו להניח יזכה אז רק אבותינו, שעברו התלאות דרך כל את
 .בברכה ולזכות לפניו להשתחוות להיך",

 המלך לפני וניוחנת נחמיה, של קשהה הדרך' סוף' יאה תודותה תהלוכתש רור,ב מכאן
 שונאיםה הרחקת מגן, וחכ והכשרת חומותה שיקוםמ ירושלים,ל העלייהו ַארַתחַשְׂשָתא

 קריאת םע יהודה לש התורניו מוסריה יסבסה וחיזוק העיר, בתוך ובהייש חיזוק והמתבוללים,
 שחתם רושם, רב בטקס ה'ל 'תודה' לומר וחיוני פשרא אלה לכ אחרי רק – אמנהה כריתתו התורה

 !ירושלים קדושת את
_____________________ 

 .395-400 עמ' באתר),ו (בספר מדע דורמ ג' לקח משפטים, פרשתל 'מקראות' ראו]1[ 

  

 חלא בכו -סיכום  -נחמיה 
 מה היו ההישגים הבולטים של עזרא ונחמיה, ומה מכל זה נשאר אחרי לכתם לדורות

 אך – אשוןר בית תפארת את יהוצדק, ןב יהושע עם יחדו דוד, יתב דולתג תא החזירל יסהנ זרובבל
 הנבואה וגם דוד, יתב למלכי המשך עוד יהה לא חריוא ממנו! הכבד ייתהה זאתה המשימה

 .נחתם והמקרא הסתלקה,

 החזיקו והם רובבל,ז של הגדולה הצלחתו יוה המקדש יתב בניית דע יוןצ שיבתו גדולהה העלייה
 .מרומא עולם רשעי בידי חרבוו נפלו הם םג אבל נים,ש מאות מעמד

 תא הוביל ]1האחרון,[ הנביא מלאכי,מ 'הסמכה' קיבלש הראשון תורניה מנהיגה סופר,ה עזרא
 שועדת אף( הנכריות" הנשים" לכ תא הוציאל צליחה אל זעקותיו, כל עם אולם השנייה', 'העלייה
 קריאת את לדורות הנחילל הצליח עזרא בלא י'); זראע משפחות;ה מותש תא שמהר החקירה

 נגד רוחני-הדתי המאבק ודעתת ואת בשלמותה, תורהל המחויבות םע ]2לם[ש ורהת ספרמ התורה
 .חז"ל בפי ]3שנייה'[ קדושה' ועל כולו, הספר על מוש נקרא לכן התבוללות;

 את הרחיק הודי,י מגן כוח בנה רושלים,י חומות תא שיקם – כולםמ ותרי כאורהל צליחה נחמיה
 ולשמיטת ושפחות, עבדים שחרורל חברתית הפכהמ הוביל מקדש,ה מןו קודשה עירמ ה'סנבלט'ים

 גרס אףו החומות, על התודה תהלוכות את עזרא עם והוביל ירושליםב היישוב תא חיזק חובות,
 הדתית ההתבוללות נגד מאבקב שלטוני וחכ והפעיל רושלים,י בשערי השוק את בשבתות

 .והתרבותית

 השלטון; מבמת נחמיה לש ירידתו עם נעלמוו שלטוני, כוחב ושגוה אלהה הצלחותה כלש אלא
 שתלטהה ברכ ,ט)-ד יג, (נחמיה ַארַתחַשְׂשָתא לךהמ אל חזורל אחת שנהל רק קראנ כאשר אפילו

 המשפחות תא לקרב לדרכם, וחזרו מקדש,ה בית לע זראע תנגדימ םע גדולה כהןה משפחת
 וכמו בזה, חש צמוע והוא מעמד, חזיקהה לא חמיהנ לש תקיפהה כוחה פעלתה המעורבות.

 .לטובה ורתו,ת ולמען עירו, למען עמו, למען עשיומ כל את ול שיזכור והים,ל-אמ רק יקשב מתנצל,

 .שמו על שנקרא תנךה בספר הדופן, וצאתי הנהגתו תא לטובה נחמיהל זוכר לישרא עם

 שונה אחר, כיוון מציביםש דברים, שלושה גדולה'ה כנסת אנשי' שםב נול סרומ ז"לח אבל
 תודה, תהלוכות לא וגם וזעזוע, כיב כינוסי ולא וח,כ הפעלת לא – עזראמ ונהש אפילוו מנחמיה,

 !"לתורה ָיגְס  ועשו – רבהה תלמידים והעמידו – בדין תוניםמ הוו – "א) א', פרק (אבות אלא

 !עולם לדורות היהדות תא לקיים הצליחה וז שיטה קר הדורות, במבחן
_______________ 

 .ב פרק למלאכי בטור שכתבתי מה ראו]1[ 
 וז קיצונית שהפרזה אלא מ'מקורותיה', התורה חיבור את גם עזרא על העמיסו המקרא מבקרי]2[ 

 עזרא ספרי של העברית הלשון מן שמץ בתורה אין – המקראית הלשון במבחן אפילו עומדת לא
 .הימים-ודברי ונחמיה

 .ה,כו א, פרק תרומות הלכות רמב"ם א; א, פרק שביעית ירושלמי א; עמ' י מגילה]3[ 



  

    



  דברי הימים
  

 קיצור תולדות האדם -דברי הימים א 
ל גבי רשימות. שום אדם בשום תקופה לא יסכם כך את ספר בלי הסיפורים ובאמצעות רשימות ע

 בראשית

 בתולדות משפחותו שבטים של רובותמ יוחסין שימותר וללכ הימים-בריד ספרב ראשוןה החלק
 ראשית, כאן. עד דבר עליהן מענוש שלא נשימה וצרותע בהפתעות גדושו לאמ הואו שראל,י בני

 פרק בראשית( אדם" ולֹדתת ספר" יצורק ותבאמצע הסיפורים, בלי בראשית פרס את מסכם הוא
 ספר את ךכ יסכם לא תקופה שוםב אדם וםש בבראשית. אחרותה התולדות תורשימו ה),

 .בראשית

 והמשפט הצדקה קרונותע עולם?! השקפת מעצבותה והדעות אמונותה ראשית?ב ספרב עיקרה מה
 עולם, וראב את גם – כה)-גכ ח,י בבראשית אברהם פילתת (לפי ומחייבים יים,ח אורחות הקובעים

 יצחק אברהם, ניב של הזהות ואת זיכרוןה את כוננוש המופלאים סיפוריםה ארץ"?!ה לכ "ֹשֵפט
 !?עולם לדורות ויעקב

 את בתוכו המכיל יצוק שלד עיןכ מהווים והם תולדות',' ספרי ]1שרה[ע גם ראשיתב ספרב שי אבל
 :והסיפור המוסר האמונות,

 ;האדם) תלמשפח ראשונה הנולדים םע ד; ,ב (בראשית הארץ"ו השמים ולדותת אלה"

 ;ֹנח) משפחת עד מאדם ה; (בראשית אדם" ולֹדתת ספר זה"

 ;וההצלה) המבול סיפור בתוכו ;ט פרק סוף דע ט, ,ו (בראשית ח"נֹ  תולֹדת אלה"

 ;עמים) שמות 70 ובו ;י (בראשית ֹנח" ניב תולֹדת ואלה"

 ;תרח) עד מֵשם כו;-י יא, בראשית( שם" תולדת אלה"

 ;ר)ונחו לוט אברהם, סיפורי לכ עם כז, א,י (מבראשית רח"ת תולֹדת ואלה"

 ;בניו) 12 עם יח,-בי כה, (בראשית ברהם"א בן שמעאלי ֹתלֹדת ואלה"

 ;יט) כה, (מבראשית צחק"י את הוליד אברהם – ברהםא בן צחקי תולֹדת ואלה"

 ;לו) בראשית( אדום" הוא עשו ֹתלדות ואלה"

 ;ויהודה) יוסף סיפורי לכ עם ב; ז,ל (מבראשית עקב"י תלדות אלה"

 ב"אדם פותחו (ד), בבראשית ראשוןה התולדות בספרש ין,ק שושלתמ לילכ תעלםמ הימים-דברי
 ועובר המבול, פרשת לע מדלג שהוא כפי ),ה (בראשית דם"א תולֹדת "ספרמ ינן..."ק נוש;א שת

 .י) (בראשית ח"נֹ  בני ל"תולֹדת ב),ל ה, בראשית( ובני ושלושת מנח ישירות

 וגם הסיכום,ו הפתיחה פסוקי את שמיטמ השמות, תא רק 'תולדות'ה ִספריִמ  ולףש ואה םש גם
 הכנעני", "גבול נמרוד, מעללי מוכ סופרו, שלא ביםר סיפורים לע מרמזותה קצרותה הערותה את

 לגשר בלבד אנשיםה שמות את ופךה הוא כך – ל) יט, ב,י-ט י, (בראשית רומהד יקטן בני ונדידת
-'חיי 'וירא', ך',ל-'לך פרשיות כלו ֵשם", תולֹדת" לא יישרה ח"נֹ  ניב מ"תולֹדת. הראשון מאדם חי,

 ."וישמעאל יצחק ברהם:א "בני של בסדרו אברהם", ואה ב"אברם מודעב מקוצרות שרה'

 קר ליצחק חוזרתו פוך),ה בסדר( רהקטו ובני ישמעאל ניב את הרשימה קדימהמ בבראשית, כמו
 להר ההליכה על הקצרים סיפוריםה רוב בלי כאן, גם – עשו" בני" של שמותה לכ תא הביאל כדי

 .כד) ח,-ו ו,ל (בראשית וענה" צבעון" של חמוריםה ועל שעיר,

 ישראל" לבני ֶמֶלך ְמָלך לפני אדום בארץ ָמלכּו אשר "המלכים רשימת במלואה מובאת זאת בכל
 באדום המלוכה ראשית בין הקשר בגלל כנראה אדום", "אלופי ואחריהם לא), לו, (בראשית



 .  הבאים) בפרקים (שיתוארו דוד ובית שאול מלכות הזאת, הרשימה כל מטרת שהיא ובישראל,
_______________ 

 תו"תולדו הכהונה; משפחתל א) ג', (במדבר משה"ו אהרן "תולדת – מקראה בכל םשניי ועוד]1[ 
 .המלוכה למשפחת כב),-חי ד, (רות פרץ"

  

 סיפורים בלתי ידועים -דברי הימים א ב 
ימות יוחסין וספרים רבים, שאינם ידועים לנו משום הימים היו רש-מתברר שלפני כותב דברי

 מקור אחר

 עשו יצחק "בני - מקום וםש כאן אין בראשית,ב הסיפור עקבותב משמעיו כל על יעקב'' לשם
 ליציאה ולא מצרים,ל לירידה רמז וםש בלי בלא השבטים, 21 םה שראלי בניו ד),ל (א, וישראל"

 מו, בבראשית (כמו הולדתם כסדר לאה בני 6 - שראלי בני לש יחודיי סידורב ותחפ פרקה ממנה;
 גד נפתלי, - ובניִמן וסףי "דן, - שלשות פותחים לההב בני אחרים,ה 6-ב בלא מות),ש ובתחילת

 ."ואשר

 אבל ומֹחֵקק", "שבט... מנומ רק יכ הודה",י "בניב פותחים - שובהח כרעהה ודע מגיעה כאן
 כבכור, הפתיחה מקום אובןר לבני נשמר ו)כ (א; מדברב במפקדיםו ט),מ בראשית( עקבי בברכת
 .היחס ברשימות גם )י ז; ב; במדבר דגלים,ה בסדר כמו( פותחים הודה"י "בני ימיםה-ובדברי

 על הכנענית"; ּועַ ש "בת על סוקיםפ שני קר קיצורב ופיעיםמ ח)ל בראשית( יהודה של בניו מסיפור
 ."...זרח ואת פרץ את לו ילדה לתוכ ותמר וימיתהו; ',ה בעיני עַר  יהודה, כורב "ֵער שהיה

 לנו ידועים שאינם רבים, ספריםו יוחסין רשימות היו ימיםה-בריד כותב פנישל תברר,מ נהה אך
 !אחר מקור משום

 יהושע ספרמ למשל, מפתיעים, לעיתיםו קלים שינוייםב וכריםמ יטוטיםצ זהיםמ נוא עםפ מידי
 רמי",כ מ"בני בֵחֶרם" ָמַעל אשר ישראל ֹוֵכרע "ָעָכר הוא רח",ז בן ְבדיזַ  ןב רמיכ ןב "ָעָכן - )א (ז,

 םה יהודה, ןב רח"ז בנימ" וָדַרע" ַכְלֹּכלו וֵהיָמן "איתן עוד:ו ו). ב,( "ִזְמרי" וליא הוא ו"ַזְבדי"
 שלמה, חכמת לש בהשוואה לדורות ופתמ כשמות נזכרוש שלמ חכמיו שורריםמ לש משפחות
 (=מלחינים ָמחֹול ניב וַדְרַדע וַכְלֹּכל ֵהיָמןו (=הַזְרחי), ֶאזָרחיה איתןמ אדם,ה מכל" שהחכים
 .יא) ה, א-מלכים ומנגנים;

 הראשונים 3 שרק שי,י ניב מותש וספונ רות, מגילת מסוף פרץ ניב לרשימת - ליעד מתקרבים
 ויואב אבשי רויה,צ "בני החשובים דוד רוביק ונזכרו טז), א-שמואל( ודד מלכתה סיפורב נזכרו
 !הסיפורים השמטתב ]1[הישמעאלי", "יתר ןב ו"עמשא" ל",א-ועשה

  -ידועים לתיב לסיפורים רמזים גליםמ אנו הושמטוש הסיפורים לעומת

 היה המשכן, בונה )ב לא, (שמות ּור"ח בן ּוריא ןב "בצלאלו הודה,י שבטב פוץנ שם היה ָּכֵלב""
 לעד"ג אבי מכיר "בת את נוספת אשהל לקח גם חצרון"" אותו - ֶאפָרתו צרוןח ןב ֵלבּכָ  לש צאצא
 עם מנשה לשבט תפותמשו ובבשן, בגלעד רבות עריםו מנשה, ןב יאיר" חות" היו כךו נשה,מ משבט

 וחברון, מתקוע צמה,ע יהודה בנחלת עריםו כפרים ייסדימ לש ביםר שמותל נוסףב ,יהודה שבט
 כנראה נוצרו בהן ן),ד (שבנחלת ואשתאול רעהצ יערים,-קרית דע לחם,-ביתו צור-יתב מרשה,ו זיף

 .יהודה לבני דן ניב בין נישואין קשרי

  

  

 סופר; אשל סיפור אןכ ויחב ובוודאי הישראלי", יתרא" נקרא הוא( כה יז, ב )בשמואל]1[ 
 לארץ, וכשבא הישראלי"," לו וקראו ישמעאליםה בין גר שהיה ביו,א שםב הביא( שם) ורד"ק
 .(חדשים עולים על צלנוא שמדברים כמו" )"הישמעאלי לו קראו

  



 שושלת בית דוד -דברי הימים א ג 
 הדורות מדוד ועד יאשיהו ועל מטרתו העיקרית של הספר כולו 18על 

 שמואל מספר לנו הידועה ]1וד[ד בני רשימת חריא דוד. יתב ושלתש עיקרי,ה יעדל גיעיםמ אנו כאן
 :לדור מדור המלכותית השושלת מופיעה ימים),ה-בדברי וספונ שמות שניו טו;-יד ,ה ה;-ב ג, ב-(

 דוד בן שלמה
 ,רחבעם שלמה ובן"

 ,בנו ֲאִבָיה
 ,בנו ָאָסא

 ,בנו יהושפט
 ,בנו יורם

 ],2[בנו אחזיהו
 ,בנו יואש

 ,בנו אמציהו
 ,בנו עזריה
 ,בנו יותם
 ,בנו אחז

 ,בנו חזקיהו
 ,בנו מנשה
 ,בנו ָאמֹון

 ,בנו יֹאשיהו
 ,"... )4(יֹאשיהו ובני

 החלה אחריוש וליאשיהו, לדוד, רק שי מפורטת אצאיםצ ורשימת אשיהו,י דע דודמ דורות18 
 !והחורבן הגלות אל הנפילה

 – ַאִּסר – =יהויכין)( ְיָכְניה – יהויקים – שושלתה המשך על להצביע אפשר הרשימה, מתוך
 דורות 10 או 7 ודע ֶאְליֹוֵעיַני", "בני דע מגיעים יוחסיןה פריס בלא ְזֻרבבל! – ְּפָדיה – שאלתיאל

 );(השני המקדש בית את מחדש שבנה דוד, ביתמ כד)-זי (ג', אלתיאלש בן דיה)פ בן( ֻרבבלזְ  אחרי
 (בהצהרת הסיפורי יומוס אחרי רבהה השני, ביתה מיי עומקב אמתב חתםנ שהספר ברור, מכאן

 .ודניאל) נחמיהו עזרא עם (יחד תנךה תקופת תא חותם אמתב והוא כורש),

 הנהגתמ דוד בית נעלם הספר כתבנ בה בתקופה ולו.כ הספר לש עיקריתה מטרהה בויהח וכאן
 דוע?מ היא: גדולהה השאלהו וד,ד מבית מנהיגים עוד היו אל זרובבל אחרי יכ וירושלים, יהודה
 שנראה כפי( עצמאית לממלכה חזורל ומניסיונות וד,ד מבית ששהח פרסיתה ממלכהה האם

 ?וה') ד' פרקים זרא,ע בספר השטנה מכתבי

 עצם אבל ונחמיה, זראע בספרי ברמזים מתוארל ֵמעבר תקופה,ה על אדמ עטמ ודעיםי אנחנו
 ועל דוד, יתב של הזיכרון לע נלחם כותבה אד:מ שובח הומש מלמדת ימיםה-דברי של הכתיבה

 .יישכחו לבל בירושלים, ולםע למלכות דוד םע ה' ברית

 בזיכרון מרכזי כעמוד ביתוו לדוד ה' בטחתה את הציבל הימים-בריד פרס לש מרכזיה המאבק
 'צמח עם היהודית תפילהה שמעידה כפי דהימה,מ בצורה צליחה לדורות, יהודיםה של ובתודעה

 .'דוד
_______________ 

 שלא סיפור לע הוא גם רומז ג), ',ג ב-שמואל( הכרמלי" בלנ אשת" הייתהש ביגיל,א ןב כלאב"]1[ "
 רש"י וראו נבל; לש שמו בהשמטת א) ג',( הכרמלית" אביגילל "דניאל קראנ ואה בפרקנוו סופר,
 .(שם) לשמואל בפירושם ורד"ק

 !מהש ייזכר לא אחאב, בת הרוצחת]2[ 

  



 נדודי השמעוני -דברי הימים א ד 
רשימות שבט שמעון, התנחלותו בתוך נחלת  –סיפור סתום צף ועולה מחלקו השני של הפרק 

 יהודה, ונדודיו בארץ האבות גם בהמשך הדורות. להלן ראשי פרקים

 יישובים, שמות עם יחד ]1יהודה[ שפחותמ של יחס רשימותב ב, רקפ סוף תא וממשיך זרחו הפרק
 רבים, פריםכ עוד ברשימות מוזיםר הנראה כלכ ישובים;י ביןל שפחותמ מותש יןב וקשרים

 של השם מדרש כמו דועים,י בלתי סיפורים מזיר קוראים נוא תווךב וודאות.ב נול דועיםי שאינם
 קשור "ַיְעֵּבץ" והמקוצרת); הסתומה( לתפילתו נענה ה'ו י),-ט (ד, ֹעֶצב""ּבְ  נולדש "ַיְעֵּבץ",

 רד,ע (בנגב ]2נחושת[ חרשי נראהכ שהיו "הִקיִנים",ל גם אוליו ה),נ ב,( פרים"סֹ  משפחותל"
 .יד) ,ד חברון;-הר (בדרום עתניאל בנימ אחדים םג כמו ז)ט א, שופטים

 היֻהדיה", "ואשתו פרעה", בת ִּבְתיה" המצרית אשתו םע יח),-יז ד,( "ֶמֶרד" לע חרא תוםס סיפור
 "יֹוָאש בין קשר שי אם תמיהה,ה םג מוכ ]3מצרים,[ב שראלי ניב יבתליש קשור זה אם והשאלה

 חם?),ל לבית לבדן שנותרו נשיםה (=ושבו ֶחםלָ  ְוָיֻשִבי מואב,ל =התחתנו?)( ֲעלּוּבָ  שרא וָׂשָרף
 ]?4[רות מגילת לבין ב),כ ד', בספר? =מועתקים( ַעִּתיִקים" והדברים

 הפרק לש השני חלקומ עולהו ףצ ודותיו,ס יקריע את לפצח בידי עלה כי יל שנראה סתום, סיפור
 בהמשך גם אבותה בארץ ונדודיו יהודה, חלתנ בתוך ותוהתנחל מעון,ש בטש רשימות – מג)-דכ (ד,

 .אחיו שמעון של ומושיק את עצמו לע לקח נהיג,מ כשבט הודהי שבט הדורות.

 :פרקים ראשי להלן
 – ישראל"ב ַוֲאפיֵצם יעקבב "ֲאַחְלֵקם – מיליםב תמתחו ז) מט, (בראשית לויו לשמעון יעקב ברכת''

 ?שמעון שבטל קרה מה – הני''הכו בתפקידו וייםל לערי תפזרה לוי שבט

 ישראל משבטי יחידה והוא יריחו), (מול בִשטים"" כד) במדבר( ְּפעֹור ֵגַפתמַ  תא פגס מעוןש שבט
-בדברי יד); ו,כ כג/ ,א במדבר( );022,20( 'פנחס' למפקד )59,300( 'במדבר' מפקדמ מאד שהתכווץ

 ."  יהודה ניב עד ִהְרּבּו לא משפחתם וכל" – לק רמז קר כז) ,ד (א הימים

 א, (שופטים משותפת נחלה רללגו עמו והלך בה,ר שנחלתו הודה,י בטש הצעתל ענהנ מּוֶּכהה השבט
 רב הודהי בני לקח יהה כי שמעון, בני חלתנ יהודה בני מחבל" צקלג דע מערב-לצפון בעש מבאר ג),

 .לב)-כח ד, א הימים בריד ט;-א יט, הושעי שמעון; כתמ על ספרל (בלי מהם..."

ך עד עריהם אלה ..." – שובח פרט וסףנ א)ל ,ד א( ימיםה בדברי  באר חזרה דוד בימי – דוד" ְמ
 א יםמלכ( למדבר אליהו ומבריחת ז); כד, ב (שמואל ואבי ממפקד נראהש כפי הודהי לנחלת שבע
 .ליהודה") אשר שבע באר" – ג יט,

 ב הימים (דברי דותן אזורב כנראה מנשה, נחלתב בצפון, מעוןש שבי ברכ מפולגתה מלוכהה בימי
 '].5['יהודית ספר כעדות שני בית ימיב גם שם שבוי משמעון משפחותו ו), ד,ל ט; טו,

 מאהב טניםק ישוביםוב במצודות התיישבות לש גל הראה נגבה בהר קיףמ ארכאולוגי מחקר
 קתדרה כהן, רודולף משל, זאב( שישק פרעה לייתע עם נראהכ ללית,כ נטישהו פנה"ס,ל העשירית

 .תש"ם)-תשל"ט 46-47 בי קדמוניות תשל"ט; 11

 ביוזמה ל), א (שמואל עמלקיםה הכרעת אחרי וד,ד בימי נגבה בהר תיישבה מעוןש בטש לדעתי
 יהודה, חלתנ בתוך מעוןש של שיקומול בשעתו)( מפואר סיום יהה זה כאחד. ושבטית ממלכתית

 עליית עםו יהודה, חלשהנ מלוכהה ילוגפ אחרי! נחלה קיבל שמעון שבט – השבטים שני ולטובת
 .דותן לאזור שומרון,ה צפון עד שמעוניםה נדדו שישק

 א)מ ד',( בֵשמות" הְּכתּובים אלה" שמעון מבני זרוח חזקיהו, מלךה בגיבוי ומרוןש חורבן בעת
 להר הלכו ו"מהם... מצרים), ביןל יהודה בין נגב,ה מערב-(בצפון עֹוןמָ  אזורב היאחזל ניסוו דרומה,
 .מב) (ד, העמלקים חייתמ את והשלימו שעיר"

__________________ 
 .'מקרא 'דעת במהדורת ופיעיםמ והיוחסין משפחותה שמות לש טובים תרשימים]1[ 
 !?נחושת שיחר – הקיני ניב ,67-86 עמ' יתרו, לפרשת מקראות ראו]2[ 
 ע"ב יט ריןבסנהד חז"ל מדרש ראו]3[ 



  

  

 שבטי עבר הירדן -דברי הימים א ה 
 ין גמלים לחמורים במלחמות ישראלב -מה היה טיב הקשר בין השבטים משני עברי הירדן, וגם 

 אל הימים-דבריב לתורה, שבניגוד רואה, ניא הסדר, על נךת פרקי מפרשו לומד שאניכ כעת, רק
 וראובן דוד, בית ובשושלת ביהודה תחופ הראשונות יוחסיןה שימותר כות.ז וםש ראובןל נשמרה

 בחטאו ראובןמ נלקחה זו זכות גם כי ְּבֹכרה",לַ  להתַיֵחׂש לא "ו[גם] – פרשל ראהנ כןל ליל;כ נדחה
 .לכותהמ עם ליהודה, וניתנה הכבד,

 גד עם ראובן, שבטש רק אל גלות.ב גםו נחלה,ב םג שתמתפר (ושותפיו) אובןר של הדחייה והנה
 "עד זרחהמ והתפשטו התרחקו עוד הםש אלא זרחה",מ הירדן בעבר" גלעד,ב שבוי מנשה,ה וחצי
 ;)ט (ה, גלעד" בארץ ָרבּו ֶהםִמקנֵ  כי רת,פ הנהר ִמןלְ  ִמדָּברה, ְלבֹוא

 בן םג שאול; עזרתל לעד"ג יבש" יושבי נזקקו םש (יא), שמואל בספרש מזו פוכהה נראית התמונה
 (שמואל במחנים ישב נו,ב אבשלום מפני בברחו דודו י),-ח ,ב ב שמואל( מחניםב גלעד,ב לךמ שאול

 .נשמר דןהיר עברי משני ישראל בטיש בין הקשר ט);כ-דכ יז, ב

 עליה שמענו שלא הובמלחמ שאול, בימי ווקאד ריחוק מונתת מצטיירת (ה) א הימים דבריב ואילו
 (=בני נֹוָדב"ו וָנפיש ִויטּור גר),ה (=בני הגריאיםה םע לחמהמ "ויעשו – מואלש ספרב ברד

 בעזרת העמוני הלחץ מכבש תוךמ יצאו המנשה חציו וגד אובןר בטיש ו).ט ה,כ ראשיתב ישמעאל;
 בעזרה תלות וםש בלי כ),-יט (ה, הםל נעתר והוא קשה,ה במלחמה עקוז ואליו טחוב בוש להים-א

 !ממערב מאחיהם

 הדעה את משלימה כו), ו, ה( המנשה וחצי דג ראובן, ניב לש מוקדמתו וחלטתמ לותג לע ההדגשה
 ולשבטי בשומרון, שישבו מנשהו אפרים לשבטי ניגודב ניתוק. דיכ דע אלהה שבטיםה יחוקר על

 גם במקומם נשארו מהם יםשרב ברורות, עדויות ]1ימים,[ה-דבריב גם מקרא,ב יש הםשעלי הגליל,
 .שומרון חורבן אחרי

* 

 :הגריאיםה עם מלחמה מתוארת בפרקנו
 ְלָחָמהִמ  ּוְלמּוֵדי ֶקֶׁשת ְוֹדְרֵכי ְוֶחֶרב ָמֵגן ְׂשֵאינֹ  ֲאָנִׁשים ַחִיל ֵניּבְ  ִמן ַנֶּׁשהְמ  ֶבטׁשֵ  ֲחִציוַ  ָגִדיוְ  אּוֵבןְר  ְּבֵני"

 ְוָנִפיׁש ִויטּור ַהַהְגִריִאים םעִ  ִמְלָחָמה ַּיֲעׂשּווַ  ָבא׃צָ  ְצֵאייֹ  ִׁשִּׁשיםוְ  ֵמאֹות ּוְׁשַבע ֶלףֶא  ְוַאְרָּבָעה ַאְרָּבִעים
 .כ)-(יח ְונֹוָדב"

 !חמורים 2,000 אן;צ 250,000 גמלים; 50,000 – שללה נתוני תא לבחון מרתק

 :משה בימי הירדן, עברב מדין מול שראלי ממלחמת שללה נתוני םע נשווה הבה
 ;לד)-לב לא, במדבר( חמורים 61,000 בקר; 72,000 צאן;675,000 

 היו ברכ גדעון בימי לִמדָינים בשלל! זכרנ לא אחד מלג ואף חמורים,ו קרב יוה שהמ ימיב לִמדָינים
 היו שאול בימי רדןהי בעבר ולישמעאלים ),ה ו, שופטים( מספר" יןא "ולגמליהם – מליםג המוני

 !מעטים וחמורים גמלים, רבבות

 שגמלים פנימ המדבר, עומקל חדורל כוליםי מליםג מוניה םע יםששבט היא, המרחבית המשמעות
 תמונת יום;ב פעמיים לשתות ייביםח חמורים אילוו חדים,א ימיםל גופםב יםמ אוגרים

 במקום הגמלים, למספרי לחלוטין תחברתמ י), (ה, גלעד"ל מזרח ניפ כל על" זרחהמ ההתפשטות
 .החמורים

 21-ה מאהב המדבר שבטיב מליםג דריע ופעתה על ]2הידועים[ מחקרה ממצאי צודקים אכן
 גמלים דריע היו לא עוד משה ימיב – רורהב למסקנה תלכדותמ במקראש שללה עדויותו לפנה"ס,

 !ושאול גדעון בימי מוכ מבוָיתים, / מאולפים



 ספר לאיחור לכת רחיקותמ מסקנות מקרא וקריח מכך סיקוה מדעית הירותז חוסרב אולם
 במספרים שיירה כבהמות גמליםב שימוש תוארמ שבבראשית כך,ל דעתה תא תלת מבלי בראשית,

 .גדולים בעדרים ולא קטנים,

 האבות מימי תעודה לצטט משיךמ שאני על עם,פ עלי עסכ אביב-לת אוניברסיטתמ שובח פרופסור
 ]3לגמל';[ אחת מזון מנת' נזכרת ובה VII( שכבה )סוריה שבצפון מאללח' לפנה"ס), 71-ה (המאה

 כבר כולם'' כי מאללח', בתעודה חרתא קריאה אמץל שחייבים השתכנעו',' ברכ כולם'' לטענתו,
 .'הגמל 'ביות החל מתי 'יודעים'

 במדבר בעיקר יירה,ש כבהמות מעטים בגמלים ימושש בין בחנהה חוסר לש עותט להא דבריםב יש
 זה מדבר;ה שבטי לש החיים אורח כל את שינוש מבוָיתים, / אולפיםמ גמלים מוניה לבין הסורי,

 .האינטרנט להופעת טלגרף,ה הופעת בין בחיןי שלא מיל בעיני דומה
____________________ 

 .ז-ו לד, הימים-דברי ;ה מא, ירמיהו למשל,]1[ 
 .96 עמ' ),9531 (ירושלים הנצרות עדו האבן תקופתמ אולברייט, ו"פ]2[ 

64 p. 1975, ondonL el,Whe The and Camel The ulliet,B W. R.. ]3[ 

  

  

 בני לוי והֹכהנים -דברי הימים א ו 
 דילוגים, הפתעות ומשברים שנעלמו ברשימת הכהנים והלוויים של דברי הימים א פרק ו

 ועוד ראשון, בית בימי דוד בית של דורות 81 דוד, אבי שיי עד יהודהמ דורות 01 מצאנו ג-ב בפרקי
 והפך ההנהגה, ןמ דוד בית עלםנ (ואז רובבלז דע דודמ מלוכה של דורות 22 יון.צ לשיבת דורות 4

 .זרובבל עד יהודהמ דורות 32 ד,יח וכולם לתפילה!),

 בחיי שלמה את שמשח צדוק, עד מאהרן דורות 11 אהרן, דע מלוי דורות 4 וצאיםמ אנו ו-ה בפרקי
 ירוָשָלםו הודהי את ה' בהגלות "הלך שרא יהוצדק עד ורותד 12 עודו ]1גדול,[ כהןל ונמשח דוד,
 של דורות 24 השני. ביתה בראשית הגדולה כהונהל שזכה נו,ב יהושעו א),מ ה',( בוכדנאצר"נ ביד

 יחד, כולם – שני!) בית ימי כל והתקיים נמשך הכהונה ונזר( יהוצדק ןב יהושע דע אהרןמ כהונה
 !דורות 28

 ותדור שני עודו הנביא, מואלש עד וימל דורות 22 יש משוררים,ה-הלויים ברשימות – הפתעה והנה
 ?הייתכן – דוד בימי משוררה הימן עד לוימ דורות 42 יחד ימן,ה עד משמואל

-ו אסף, עד ֵגרֹשם) (דרך לוימ דורות 15 וצאיםמ אנו הנהו וי,ל שפחותמ כלמ יוה משוררים-לויים
 ישראל, בני אזמ עברו האם דוד? בימי הימן), םע (יחד ושניהם יתן,א עד ררי)מ (דרך לוימ דורות 14
 ?דורות 24 ?דורות 14-15 ורות?ד 12 עד 01 המלוכה דע ויהודה, לוי

 :החידה לפתרון הפוכים כיוונים שני

 ה) כ"ט, (בראשית נחור" בן לבן" – דורות םג ולפעמים ור,ד לדלג גילותר מקראב יחסה שימותר א.
 בן דיהפ בן זרובבל' אמתב ואה ]2[שאלתיאל", בן "ְזֻרבבל – נחור' בן תואלב בן לבן' באמת הוא

 הןב יש כי היחס, רשימות פיל ישראל תולדות תא ולספר ספורל אדמ שהק ה,ז פיל ]3שאלתיאל'.[
 ושאר למציאות, ותרי הקרובה היא הנביא), מואלש של נכדו( הימן ניב רשימתש יתכן,י דילוגים!

 .ומקצרות מדלגות הרשימות

 שני, בית חילתת עד אמתב גיעוה רשימה,ה פיל ימןה בנימ המשוררים משפחת לש דורות 24 ב.
 – כא)-יט יב;-ח (ו', פעמים 4 אלקנה'' השם םש חוזר טעותב לאו הכהונה,ו מלוכהה שימותר כמו
 לש משפחה שמות הם אלא וד,ד מימי רק אמתב אינם "איתן",ו אסף"" הימן"," ה,ז לפי

 על שבר עקותז מתארים ןאכ הםל חסיםהמיו תהלים מזמורי כמה דורותיהם;ל האלה המשוררים
 ].4[ציון לשיבת תפילותו וכיסופים וגלות, חורבן



 שעברו חמוריםה והזעזועים המשברים עלמתה הוא כהונהה רשימותב יותרב מסעירה דברה אבל
 כרצף דוד בית שושלת םג שתוארה כמו שני, יתב תחילת עדו אהרן ימימ ]5גדולה[ה כהונהה על

 :ופשוט שלם אחיד,

 האסון בגלל הנראה, ככל בניו,ו עלי עד ]6יתמר,[א ממשפחת דוליםג הניםכ ירתוש ילהש במשכן
 ]!'7[בגבעה 'פילגש בפרשת אחיםה מלחמת של הגדול

 הנאמנות למרות אלעזר, בנימ צדוק את ודד החזיר דוניהו,א במרדו בשלום,א פנימ בבריחתו
 ].8[דיםהנדו ימי בכל עלי בנימ אחימלך בן ביתרא של המוחלטת

 אולי שבפרק, צדוק ניב מרשימת גדולים כהנים והי לא אשיהוי ימי עדו הודהי לךמ סאא מימי
 ].'9[אבשלום בת 'מעכה לש שליטתה בעת מורח כישלון בגלל

 כחלק כנראה, ואמון, מנשה אחז, חריא הגדולה, לכהונה דוקצ מבני החלקי זרח אשיהוי ימימ רק
 ].10[הוייאש שהוביל במקדש הגדול מהטיהור

____________________ 

 נהב אשר בבית ִּכֵהן שרא "הוא יליםהמ ב;ל "ט,כ א-הימים-בריד ב,לט,מה;ל ',א א-מלכים]1[ 
 'דעת פירושב וראו (מצדוק), הקודמים לע גם מפרעל להתפרש כולותי ו)ל ה',( ירוָשָלם"ב שלמה

 יהודה לךמ מעוזיהו נעמ ראש הכהן הוא עזריהש ז), י"ח, במדבר( הגדול' מדרש' בשם מקרא'
 .כ)-טז כ"ו, ב-הימים-(דברי במקדש קטורת להקטיר

 .ח ג', עזרא ב,כג; ',ב א,יד; א', חגי]2[ 
 .יט-יז ',ג א-הימים-דברי]3[ 
 "לאיתן", פ'; ע"ט; "ד;ע "לאסף", מ"ד; "ג;מ-"במ תהילים ימן),ה (=משפחת רח"ק לבני]4[ "

 .פ"ט
 .קמו-קמה עמ' ,קרא'מ 'דעת בפירוש בהרחבה ראו]5[ 
 .ג כ"ד, א-הימים-דברי לפי]6[ 
-כז כ', שופטים בנימין, בטש נגד הנוראה מלחמהה ומנהיג גדול,ה הכהן היה אלעזר ןב פנחס]7[ 

 .כח
 .כז-כו ב', א-לכיםמ מה;-לב ',א א-לכיםמ כט;-כד ט"ו, ב-שמואל]8[ 

 .ב ט"ו, טז-הימים-יג; דברי-, בא ט"ו-מלכים [9]
 ."הל-ב ל"ד-הימים-כ"ג; דברי-ב כ"ב-מלכים [10]

  

 ללא סוגריים מרובעים -דברי הימים א ז 
לא ניסה להשלים פערים  הימים', שהוא-בניגוד למקובל, חייבים לומר לזכותו של כותב 'דברי

 במידע שהיה לפניו, גם במקומות שהדבר מתבקש

 .אשר - אפרים - מנשה - (נפתלי) - בניִמן - יששכר
 ?השבטים של הזה לסדר פשר יש האם
 ?ודן זבולון ישבט לגמרי חסרים מדוע
 ?(כה-כד ו,מ בראשית התורה, ןמ המצוטט) בודד בפסוק נפתלי מדוע
 ?דוד מימי צבאי במפקד ִהְתַיְחׂשּו'' הם, רקו ואשר, בניִמןו יששכר מדוע

 התורה ספרי ,אליו שהגיעו פריםס מתוך( ועריכה קיצור תוך) קֶהֱעתי הימים'-'דברי כותב
 בספר רבות הנזכר הקדום, הודה",י למלכי הימים דברי" וגם ,לסוגיהם וחסיןי פריס םג והנביאים,

 .דומים וספרים,( זכ כד, ב-הימים-דברי" )המלכים ספר "מדרש ]1מלכים,[

 פערים להשלים ניסה אל שהוא הימים',-דברי' כותב לש לזכותו ומרל ייביםח מקובל,ל בניגוד
 .תבקשמ שהדבר מקומותב גם לפניו, שהיה במידע



 השלמות דיי על עתיקות תעודות שחזורב פערים שלימיםמ מידת מעטכ מינו,י לש חוקרים
 בהוצאות קובלמ נחשב זה רובעים;מ בסוגריים השלמותה את סמניםמ ורק משוערות,

 ופריםס אולם;( קשים פסוקים לקורא הסבירל כדי אלה, טוריםב כך והגנ אני וגם) מדעיות
 !חסר מה בבירור שידעוכ אפילו כך, לעשותמ מאד רונזה עתיקים

 יהודה, לךמ יותם בימי" נערךש מפקדמ הם( יז ה, בפרק) הירדן עבר שבטיב שנזכרים היחס ספרי
 !גלותם לפני האחרון' ב'רגע לומר,כ ישראל", לךמ ירבעם ובימי

 זמןב נכתבו,( א ט, בפרק פירוש,ב מעיד שהוא כפי) בהם השתמש הימים'-'דבריש היחס ספרי רוב
 להשתכח, לוליםע לדורותיהן המשפחות שמותו ונחלותיה, הארץש גוליםה בינוה אשרכ בל,ב גלות

 ספר על כתובים וִהנם ִהְתַיְחׂשּו ישראל וכל" - וחסיןי וספרי ידם,ב שהיה מידעה לכ תא ואספו
 !(בחטאם" =)ֲעָלםבמַ  לבבל ָהְגלּו[ אשר] ויהודה ישראל מלכי

 נותר נפתלי ומרשימת דן,ו זבולון בטיש של חסי שימותר הימים'-דברי' ותבכ של בידיו היו לא
 !להשלים ניסה לא פניו,ל כתוב היה לאש מה - הפתיחה סוקפ רק לפניו

 שונות. ומתקופות שונים, מסוגים יוה ואלה לפניו, היוש מהכתובים העתקהב דרס יא בטאמ הסדר
 לא והכהונה. מלכותה לפרקי שוואהה תוךמ אתז ביןלה וקל רבים, דורות לע מדלגות גם הרשימות

 גם היה כך;( היום עד הדבר וכך) יוחסין ספרי לע יותר הרבה מרוש ולויים כהניםש להבין, קשה
 .דוד בית בזכות יהודה בשבט

 זה, בפרק שהרי מצרים, עבודש על התורה סיפוריל ]2אלטרנטיבית'[ היסטוריה' בנותל יסונ רבים
 בני;( "יד ז," )גלעד ביא מכיר את ילדה ארמיהה פילגשו נשה...מ "בני - ארץב וישב ואפרים מנשה

 ויתאבל מקניהם; את קחתל ירדו כי ארץ,ב הנולדים תג נשיא הרגוםו ֶאלָעד,ו ֵעֶזרו אפרים...
 ואת התחתון ורוןח בית את וִתֶבן ֶשֱארה, בתוו ... לנחמו; חיוא ויבֹאו ים,רב מיםי ביהםא אפרים

 .(כז-כ ז," )בנו יהושע בנו, נֹון .העליון..

 ליב ממצרים לצאת ויכלו ביהםא זכות הםל עמדה וסףי בניש יה,ה פשרא החלטב אמנם
 לכיוון מצרים; ציאתי בזמן אפרים ובהר גלעדב ישבו כברו כך, שהע וליא הםמ חלקו להשתעבד,

 עלום,( גאון סעדיה רב' =)רס"ג 'תלמיד לש הימים-לדברי פירושה וגם ]3ז"ל,[ח מדרשי םג נטו זה
 הראשון המפקד לעומת נשהמ שבט של שניה במפקד 0,5002 של תוספתה אף ]4השם;[

 בגלעד, שבוי כבר וגלעד כירמ שמשפחות ברה,הס תא מחזקת( כא ב, ה;ל א, מול לד כו,' )'במדבר
 .ממצרים הגיעו כשאחיהם

 פגשנוש ברשימות ְּבנֹו"" כי אפרים, חריא דורות 7-ב מדובר,( הפשט לפי) אפרים ברשימת אבל
 שמות ראינוש מכיוון, ֹון';נ ןב יהושע' דע דורות( 9 ועוד אולי,) גם זכרונ הבא; הדור את מייצג

 צאצאים להיות יכולים בנו", הושעי בנו, "נֹון גםו אביהם", אפרים" כןל יחס,ה ברשימות חוזרים
 .אבותיהם אבות של מותש אותם עם רחוקים,

 !לבבל הגלות עתב שנכתבו יחס ספריב במפורש רמדוב לזכור, ונא

  

 .המשךב הדומים ובפסוקים,( כג ז, טו, ט;כ יד, ב)- המלכים פסקאות בסוף]1[ 
 .יהדותה למדעי שכטר מכון רבאת פרנקל, 'ד לאחרונה, למשל]2[ 
 טו, (בראשית שנה 400 בין הפער גללב שנה, 30 קר להם קדימוה חז"ל מנםא ע"ב; בצ סנהדרין]3[ 

 .מא)-מ יב, (שמות נהש 430 לבין יג),
 .65-66 עמ' מקרא', 'דעתל קיל יהודה לש במבוא ראו]4[ 

  

 שבט בנימין תופס את מקומו -דברי הימים א ח 
 על החסד שעושה ספר דברי הימים עם שושלת בנימין, אשר עד עכשיו לא זכתה ליחס הראוי לה



 הראשון מלךה יצא מנוומ ארץ,ב נולדש היחיד היה השבט אבי יחודי.י שבט בארץ יהה בנימין שבט
 .אחרים עמים עם חיצוני בולג לו היה לאו ישראליים, בטיםש מוקפת חלתונ ישראל. על

 כ'נחלה בנימין חלתנ את הקיפו דן) ולמ ראובן פרים;א מול יהודה( מדברב דגליםה אשיר ארבעת
 ריחו"י מ"כתף כתפיים',' 6-5 )י-ח ,טו כ;-יא (יח, הושעי בספר נזכרו חלתונ בגבולות ]1מקודשת';[

 זה ועל ירושָלִם", יאה היבוסי... "כתף עד ל"א-יתב היא ּוזה...ל מ"כתףו ערים",י רה כתף" עד
 ובין יוםה כל עליו ֹחֵפף עליו, לבטח שֹּכןיִ  ה' ידיד מר,א "לבניִמן שכינה:ה ברכתב שהמ ותםא בירך

 .יב) לג, (דברים ָשֵכן" כתפיו

 םה שלהם בזיכרונות םג לבבל; גוליםה מהםע לקחוש יחסה ספריב שמעותמ וםש אין אלה לכל
 ט;כ (ח, בגבעון אז ישבה כברש שאול, משפחת הז ובכלל מקומות,ו שפחותמ מותש לע קר שמרו

 כבר בנימין משפחות של בות"א ו"ראשי א), כא, ב-מואלש בגבעונים; קשהה פגיעהה חריא כנראה,
 .ב)כח,ל (ח, בירושָלִם" "ישבו

 (יהושע האלף" וֵצַלע" לד), טו, א-שמואל( המלך שאול יתב כמקום אול"ש גבעת" תא כרוז אל כבר
 כליל נשכחה כבר יד), א,כ ב-(שמואל אביו" קיש בקבר" שאול שפחתמ של בורההק קוםמ ח),כ יח,

 !ראשון בית בשלהי

 יןבנימ יטמעותה על צביעהמ דוד, בית של ירושליםב בנימין שפחותמ ראשי לש הישיבה עצם
 .ה) ב, (אסתר ני"ימי איש (=) הודי...י "איש רדכימ היה ברכ ובגלות ביהודה,

ה; שנקבעה ההתנחלות תכנית (לפי נימיןב לנחלת ממערב ֶכרזֵ  אז יהה אל ברכ ןד בניל גם  בִש
ד ל"אֹונֹו" "ַאָילֹון", עמקל מערבה שהתפשטו םה בנימין בניו מח),-מ ט,י א; ח,י יהושע  (ח, "ול"

 .ראשון בית ימי מסוף התיישבות תמונת – יג)-יב

 בני שעשרת תבררמ השבט. שורשי על םג מדויק ותרי מבט יחס,ה רשימותב גליםמ נוא את,ז ובכל
 ֵאִחי ונעמן ֵגָרא וַאְשֵּבל, ָוֶבֶכר "ֶבַלע – מקוצרת שימהר הם א)מ מו,( בראשיתב כתוביםה בנימין
 חמישה רק ופיעיםמ מ)-חל כו, במדבר( נחלותה מפקדב תורה,ב ברכ ";וָאְרְד  וֻחּפים ֻמּפים ורֹאש,
 ַאְרְד  ֶבַלע, ניב ויהיו לחּוָפם... לְשפּוָפם... ֲאחיָרם...ל לַאְשֵּבל... "לֶבַלע... – כדיםנ ניש עודו בנים,
 ;"...ונעמן

 ורות,ד ושהשל-בשניים נולדוש כמי ה)-א ,ח יב;-ו ז, ונות,ש רשימות בשתי( כאן ופיעיםמ הם והנה
 במפקד אףו אחד, לדור ורותד שלושה דוחסתו קוצרתמ בראשיתב הרשימהש דבר,ה ופירוש

 במשך והתפצלו התאחדו משפחותש גם אפשרי ולםא דורות; ניש קר זכריםנ דייןע הנחלות
 .הדורות סדר על שונה מבט מתקבל מאוחר חסי ובספר הדורות,

 – נכדים ניש הרשימה, בסוףו שה",ש ְיִדיֲעֵאל,ו ֶכרובֶ  "ֶּבַלע מופיעים )ו (ז, הראשונה ברשימה
 ;""ֶּבַלע של הבנים אחרון ִעיִרי"," הוא "עיר"ו עיר", ניב וֻחִּפם "וֻשִּפים

 ]2ְּבֹכרֹו,[ "ֶּבַלע – הם בניםה וחמשת חסר! ֶּבֶכר'' הנחלות, מפקדב תורהב מוכ שנייה,ה ברשימה
 בהמשךו החמישי", =רֹאש?)( ָרָפאו רביעי,ה ֹוָחהנ שלישי,ה ֲאחיָרם) (=ֵאִחי, וַאְחַרח השני, ַאְשֵּבל

 ."...ונעמן וֵגָרא... (=ַאְרְד) "ַאָדר – שבבראשית בנימין בנימ שלושה ביניהםו ֶבַלע, ניב שהש מופיעים
__________________ 

 .שלי באתר כינה',ש נחלת בנימין, נחלת' מאמרי ראו]1[ 
 לא ח'), פרקב שנזכרה הרשימהמ בשונה( תקופתםב זאתה יחסה ימתרש שכותבי ייתכן, האם]2[ 

 'ְּבֹכר', פירושו העתיקו, שממנו היד בבכת "בכר" שהמילה חשבוו ט),-ח (ז', ֶכר"בֶ  בני" לע ידעו
 ?לֶבַלע כתואר

  

  

 ?מי ישבו בירושלים -דברי הימים א ט 
מיישוב הקבע בירושלם של בית איך הגיעו בני רחל, בנימין, ואפילו אפרים ומנשה, להיות חלק 

 דוד? לפנינו חלון רומז לסיפור שלם שלא סופר



 הירושלמית החברה של שבטיה הרכבה על גילהר בלתי ארהה קבליםמ נוא יחס,ה רקיפ לסיום
 לבבל ש"ָהְגלּו לפני ויהודה", שראלי מלכי ספר על" שנכתב פקדמ בזכות אשון,ר יתב מיי בסוף

 אפרים בני ומן בניִמן, ניב ומן יהודה ניב מן שבוי ובירושַלִם" אשיהו:י ימיב אולי א), (ט, בַמֲעָלם"
 הקבע יישובמ חלק להיות מנשה,ו אפרים אפילוו נימין,ב חל,ר ניב גיעוה איך. ג) (ט, ומנשה"

 .סיפורים לשני דיוק וליתר סופר, לאש שלם לסיפור ומזר חלון פנינול שוב וד?ד בית לש בירושלם

 י"ד, יהושע( ְיֻפֶנה בן כלב נהב אותה חברון, הייתה דרך,ה תחילתמ הודה,י בטש לש הראשית העיר
 בין גבול עיר ייתהה ירושַלִם; ד)-א ב', ב-(שמואל הודהי שבט על ראשונה,ל דוד ומלךה ושם ד),י-יג

 הפכה יהודה, חםל מבית יא) ד',( ולרות ֹבעזל הברכה; יבוסית עיר נותרהו ובנימין, יהודה נחלות
 יתךב אל הבאה האשה את ה' "יתן – ישראל שבטי כלל מאחדת בירהכ רושַלִםי לש מכונןה עיוןלר

 ;"...ישראל בית את שתיהם נוב אשר וכלאה כרחל

 בה שהתיישבו ברור, וממילא ירושלם,ב המאוחדת ממלכהה את ודד קיםה זהה רעיוןה מכוח
 אחרי ממלכהה תפלגהה כאשר; ןמבנימי מעטים אל כח,לב) (ח', בות"א "ראשי םג השנים במהלך
 עגל'-'מקדש ירבעם הקים םש אל,-בית אזורב עבר הגבולו יהודה, םע שארנ נימיןב בטש שלמה,
 בירת ומרוןש חורבן עם; כט)-כו יב, א (מלכים יהצפונ בגבול דן,ב ובמקביל שראל,י ממלכת בגבול

 הוכחש כפי אד,מ תרחבהה והעיר ירושַלִם,ל ואפרים מנשה בנימ רבים רחוב המתפלגת, ישראל
 ;היהודי) =הרובע( ]1העליונה[ העיר בחפירות

 מהנותרים רבים הגיעו גםו ומנשה, מאפרים ביםר השתתפו לא)ו ל ב ימיםה דברי( זקיהוח בפסח
 עד ושמעון ואפרים מנשה ערי" את גם ליליםא מעבודת יהרט יאשיהו ומרון;ש גלייתה חריא בארץ

 .ו) לד, ב הימים (דברי נפתלי"

 יהודה בני "מן ובמיוחד שראל,י שבטי מרוב ירושַלִםב היו ברכ אשון,ר יתב ורבןח פניל מסקנה:
 שהניחה מופלאה, תמונה משלימה שמותה ורשימת ג), ט',( ומנשה" פריםא בני מןו ניִמן,ב ניב ומן

 .הבאים לדורות גם יסודות

 של אלף) 21-כ( מספריםב ערהפ את בפרשם חלוטיןל כט) פרק ולם',ע ('סדר ז"לח צדקו לפיכך,
 גם היו אשוןר בית מסוף העיר תושבי יןב גם כי ]2בטים",[ש משאר עלוש "אלה לע רובבל,ז עליית

 .'שבטים 'משאר

 ארצותב שם אי אבדו שונים) משבטים( גולים לש קבוצות םא םג ימינו:ל לבנטיתר מסקנה
 .ישראל ישבט מכל יום,כ היהודית בחברה תוכנו,ב יש פקס ללא נידחות,

____________________ 

 .31-60 עמ' ),1980 (ירושלים ירושלים לש העליונה עירה אביגד, נ']1[ 
 .'ב פרק לעזרא שכתבתי טורה בסוף בפירוט ראו]2[ 

  

 ?לאן נעלמה מלכות שאול -דברי הימים א י 
י הפרק הזה הוא העתקה ברורה וכמעט מדויקת של הסיפור כפי שנכתב בשמואל, בתוספת שנ

 'ימיםה-פסוקי סיכום למלכות שאול, והם המבטאים את עולמו של כותב 'דברי

 לפתוח חרב שהוא אלא לפנינו, שהם מותכ הימים'-דברי' כותב פניל ונחיםמ יוה מואלש פרס פרקי
 למטרת כלל רלבנטיים ינםא ושאול שמואל פרקי לכ א); י',( ִגלֹּבַע" בהר" בניוו אולש בנפילת

 שושלת ושל יהודה, בטש של המרכזי מיקוםב ראינו כברש פיכ וד,ד ביתב מוקדשמ הימים',-'דברי
 .וג') ב' (פרקים היחס רשימות בפתיחת דוד בית

 את לפתוח כדי קר ט'), פרק וסוף ',ח פרק סוף( שאול משפחתל בסוףל תנקזותמ יוחסיןה רשימות
 "אי פרקים( שראלי שבטי כל ידי על דוד בהמלכתו י'), (פרק גלבועב ובניו אולש במות הסיפור

 מלכים,-שמואל ספרי לבין ימים'ה-'דברי יןב ההקבלות תחילותמ אילךו וז נקודהמ קר וי"ב).
 מה בכל במיוחד, ניכרת הימים'-דברי' כותב של טרתומ דוד. פרקיב גם לקטיביות,ס ןה וההקבלות

 !שנשמט



 חריא דוד יתב לש למצבו מתתור איננה ט"ז) א-שמואל( דוד את מואלש ְמשיחת לע הסיפור אפילו
 וכואב ממושך אבקמ צמח ומתוכו לדוד, אולש בין ורכבמ שרק פתחנ משיחהה חריא יכ זרובבל,
 שגם נראה, בהמשך בפועל; יתקיים אהו כאשר רק יזכרי ג) ,(י"א מואל"ש ידב 'ה דבר" ביניהם:

 ורק נשמטו, ד'), עד 'ב פרקים ב-(שמואל שאול ןב של צבא שרכ נר ןב אבנר ולמ המאבק פרקי
 .ובפרוטרוט תוארת,מ בדוד לתמיכה ההתגייסות

 מנוןא ואוריה, שבע-בת פרשתמ דוד על נבואיתה והביקורת כישלונותה רקיפ םג לה,א כלל בנוסף
 נתן פרקי כלל! זכריםנ אינם ב'),-א' א-לכיםמ כ'; עד י"א ב-ואל(שמ אדוניהוו בשלוםא רדמ ותמר,
 רק מופיעה תןנ מנבואות בלא הימים',-דברי' כותבל וכריםמ והי כ') דע ז' ב-(שמואל הנביא

 על שֵיֵשב בנו, ידי על ה'ל הבית ולבניית ולם,ע למלכות דודל ה' הבטחת עם ראשונהה הנבואה
 !כסאו

 אם גם דוד, מבית ביםר מלכים של כישלונותו חטאים להזכירמ הכותב מנענ אל ספר,ה בהמשך
 אבי דודב כלשהו גםפ להזכירמ סהַ  בלא וזיהו),ע שפט,יהו אסא, כמו( ה' בעיני הישר עשו

 לפני להתייצב הנביא לנתן יהה אפשר אשון,ר בית ימיב ירושליםב לטוש ביתוו שדודכ השושלת.
 קשים! ביקורת בריד גם לדורות לכתוב ואף ב),י-ז "ב,י ב-(שמואל איש!..."ה אתה" ו:ל לומרו דוד

 לע לחזור עוד אפשר יא הבאים, דורותל דוד' צמח' תלשמיר מאבק ובתוך עלם,נ דוד כשבית אבל
 .אלו פרקים

 סיכום פסוקי שני בתוספת ל"א, א-שמואל לש מדויקת כמעטו רורהב עתקהה ואה זהה הפרק
 ָמַעל אשר בַמֲעלֹו שאול וימת" הימים'.-'דברי כותב לש עולמו תא מבטאיםה הםו אול,ש למלכות

 ולא לדרוש; ָּבאֹוב שאולל וגם מלק],ע [במלחמת ָמרשָ  אל שרא 'ה דבר על ב],נֹ  ֹּכֲהֵני [בהריגת בה'
 .יד)-יג י',( ישי" בן לדויד כההמלו את ַוַיֵסב – ימיתהוו בה', דרש

 של הם הקטנים השינויים םא השאלה, ובעיקר קטנים,ה השינויים םג אדמ ענייניםמ את,ז בכל
 בהר" מהזירה ריחוקה תא לחוש אפשר. לפניו מונח שהיה נוסחמ העתיק כבר הואש או הכותב,

 ;שאן) =בית( ָשן" בית "חומת מהשמטתו הגלבע"), בהר" במקום ,ח;א (י', גלבע"

 י), י', מול י "א,ל א-(שמואל ְשָתרֹות"עַ  "בית אליליה שםה השמטתב יכרתנ עולםה השקפת
 יב), (י', לעד"ג "ָיֵבישב התולעים], מלאות הרקובות,[ הגופות בשר][ של ְׂשֵרפהה בהשמטת וכמובן,

 אל פרט נוסף בלא הראש, ריתתכ ושמטהה הימים'-'דבריב הועתקש בנוסח. העצמות קבורת לפני
 [אולי] נוסחה את העתיקש מי; י)-ט ',י (=בפלשת; דגון" בית ותקע שאול] של[ גֻלגלתו "ואת – ידוע
 א-(שמואל ל"הֵאשֶ  "תחת במקום ֵאלה",ה "תחת הקבורה לע וכתב לעד,ג ביבש שליםא שאין חשב
 .יב) י', מול יג ל"א,

  

 עיר דוד ורשימת הגיבורים -דברי הימים א יא 
 מלכות "דוד בן ישי" יוצאת כאן לדרכה באופן מושלם, בלי סיבוכים, ובלי פגמים וצרות

 ב-(שמואל ישראל" "כל על חברוןב דוד המלכת אל לא) א-שמואל( שאול פילתמנ שירי עברמ לפנינו
 המאבק עם בחברון דוד פרקי השמטת וךת ]1דוד",[ "עירל הפיכתהו בוסי מצודת כיבוש ואל ה),

 .ליואב אבנר בין הקטלני

 קוםמ להן אין ה),-ד ה, ב-(שמואל ינייםב כסיכום מואלש ספרב מופיעותש וד,ד לכותמ שנות
 (בלי בקיצור יוזכרו הודה",י על "בחברון... ודד מלכות לש חדשים" ששהו שנים בע"ש בפרקנו;

 .כז) (כט, ודד ימי סוף של חגיגיה בסיכום קר יהודה) בליו החודשים, ששת

 .צרותו פגמים ובלי סיבוכים, בלי שלם,מו באופן דרכהל כאן וצאתי ישי" ןב "דוד מלכות

 נפש ְׂשנֵֻאי (=המקללים) והִּפְסחים הִעְורים" והושמטו ]2ר",["ַּבִצנֹו נגיעהה ושמטהה בוסי מכיבוש
 ולשר" לראש" שהיה צרויה", בן יואב" על אדמ שובח סוקפ ושלםה בלא ,ח),ו ה, ב-(שמואל דוד"
 הפרק הקרב. פרטי על עמוםה התיאור בלי בוס,י לכידת לש מוצלחתה הובלהה זכותב ,ח)ו (יא,

 !הושמט אבנר, ריגתה בגלל דוד לבין נובי החמור מתחה ועל ),ג ב-(שמואל ואבי על הקשה

 !זרובבל אחרי ההנהגה, מן דוד בית היעלמות של רקעה את לזכור עלינו אלה, בכל



 המתחזקים דוד,ל אשר הגבורים "ראשי שימתר את ימים'ה-דברי' ותבכ צרףמ אןכ ווקאד והנה,
 קצת (בגרסה ופיעהמ זו רשימה י); (יא, שראל"י על ה' דברכ להמליכו, שראלי לכ םע מלכותוב עמו

 שהיא רשימה,ה מפרטי רורב בלא ט),ל-ח ג,כ ב-שמואל( ספר בסוף צרה)ק יותר וקצת שונה,
 ֲעֻדָלם", "במערת דוד אשרכ שאול, בימי מוקדמת,ה בתקופה לשתיםפ ולמ ודד לש רבותק מתארת

 גם תמוה לכאורה ראהנ הרשימה של מקומה לכןו יז),-טז יא,( לחם" ביתב זא לשתיםפ "ונציב
 .כאן וגם שמואל, בספר

 הכללי' המטה' את ודד יבשג הם,ה קרבותב התגבשהש זו, רשימה מתוך – טפשו לי נראה הפתרון
 ויהודה, ישראל שבטי לש הנחלות חיבורו יבוס יבושכ חריא מאוחדת,ה ממלכהה באצ של

 הראשיים מפקדיםל הפכו הראשונים "השלושה" – ההיררכיה מזיר יטבה ובניםמ ךכ בירושלים.
 הוידע",י בן בניהו" םג כךו נוספת, שלושה"" הוביל יואב" אחי ואבשי" צרויה), ןב יואב (אחרי

 כא,כה); (יא, א"ב לא השלושה [ואל] ועד" הראשונים. לושתש לש דרגתםל גיעוה אל ניהםש אבל
 מב), (יא, "שלושים" של קבוצותב כנראה יילים,ח אחריו ובילה הִגבורים"" המפקדיםמ חדא כל

 .בירושלים דוד, מלכותב ישראל צבא לש הפיקודי שלדה נבנה ומהם

שים "ֹּכל ט;ל-ח ג,כ ב-שמואל( ספרב כתובהה מוקדמת,ה לרשימהש ב,ל שיםל חשוב  ושבעה") ְש
 המזרחי, הירדן שבעבר ומעשתרות ממואב אובן,ר משבט בעיקר ז)מ-אמ יא,( מותש 61 ודע נוספו

 נגד צרויה בן יואב מלחמותב הממלכה בצבא פיקודיה השלד לש יותר מאוחר שלב שקפיםמ והם
 הרשימות בשתי חי רכגיבו שנזכר החתי", אוריה" של ותומ מלפני בלא );י ב-שמואל( רםוא עמון

 .מא) א,י לט; כג, ב-(שמואל

 .לפניו שהיו קדומים מספרים וערך העתיק רקש הימים',-דברי' כותב לש יצירה וז אין קרה,מ בכל
______________________ 

 שררה לא דייןע אבל יום,כ לנוש עבריתל בדומה א',מל 'כתיב היה שני יתב בימי העברי הכתיב]1[ 
 דווקא בי'; נכתב דוד'' בעוד חסר, כתיבב הועתקו איתהמקר עבריתה ביטויימ חלקו עקביות,

 .הקדום החסר, כתיבב 'דוד' נותר אצלנו,
 בלשון (וגם מקראית עבריתב אבל נוזל, ורםז שדרכו חלול,ה הגליל ואה לשוננוב צינור']2[ '

 תהום לא תהום וחרמונים... רדןי "מארץ מיםה פלימ לש תיאורה מוכ צמה,ע רימההז זו המשנה)
"צִ  קולל קורא  העיר תא ללכוד הצליחו דוד שלוחמי ורן,ו צ'רלס חשב כןל ח);-ז ב,מ תהלים( נֹוֶרי

 חופרת מזר, אילת "רד כה);-כד א, שופטים( אל-בית לכידתל בדומה המים, פעלמ רךד בהפתעה
 .בקרב שנטמאו אחרי תעלה,ה במי הלוחמים יטהרותה משמעה ר""ַּבִצנֹו הנגיעהש ,סבורה דוד עיר

  

 קטעים אותנטיים מימי הנדודים -דברי הימים א יב 
מי בספר שמואל דוד נראה בודד ונודד, ואילו בפרקנו הוא רצוי, אהוד ומקובל על המוני העם גם בי

 שאול

 לפיקוד בסיסכ ומעלליהם, הִגיבורים"" רשימתל הכותב חזר יבוס כיבוש חריא - ניםזמ סדר אין
 .דוד של דודיםהנ לימי לאחור, כותבה חוזר ובש וכאן הצבאי,

 ?מדוע

 "אל אליו התקבצו נפש ומרי ובותח לחוצי קשים, נשיםא ורק נודד,ו ודדב ראהנ ודד מואלש בספר
 שראלי בטיש מכל שבאו אוהדים מוניה מתוארים בפרקנו אילוו ב); כב, א-שמואל( ֲעֻדָלם" מערת

 מפני ברח כשהוא בדרום, לשתפ בגבול כא) א, יב,( "ציקלג" עדו ,יז),ט יב,( דָּברה"ִמ  ַלְמַצד" ודד אל
 היה כמה עד מפורטב להוכיח כדי זה כלו לחברון, ובש הכותב וזרח המשך,ב אול;ש לש המרדפים

 נציגי פיב שמואל, בספר חדא פסוק שאול; בימי גם העם המוני לע ומקובל הודא רצוי, דוד
 מספרי וליא ידוע, לא ממקור הועתקש (יב), לםש לפרק תרחבמ לחברון, םהבאי השבטים
  -הממלכה

 - ישראל את והמביא מוציאה [ָהִייתה] אתה עלינו],[ מלך אולש היותּבִ  לשוםש םג תמולא גם"
 ישראל" י}{עמ על לנגיד היהת ואתה ישראל, את מיע את תרעה תהא לך: היך}ל-א{ ה' ויאמר

 .ב) א,י א-הימים-בדברי ]}קלים {[בשינויים וזרח ב; ה, ב-(שמואל



 מאחד (כאמור) הועתקו סיפורים,ה כמו ]1המספרים[ו דוד, קופתת תא משקפיםה רביםה השמות
 ;שלו יצירה ואינם ימים',ה-'דברי ותבכ לפני ונחיםמ שהיו הספרים,

 (יב) פרקב גם שי יד),-גי יא,( עורים"ש המלא השדה "חלקת תוךב פלשתים עם קרבה בתיאור כמו
 שלוםל "אם - "ַלְמַצד" אליו באיםה כלפי ודד של חשדה מוכ נדודים,ה ימימ ותנטייםא קטעים
 בלא לָצַרי, ני][להסגיר לַרמֹוַתני ואם יחד), =לפעול( ְלָיַחד ָבבלֵ  עליכם יל היהי עזרני,ל ליא באתם

 .יח) (יב, ֹוַכח"וי אבותינו, לוהי-א ֵיֶרא בַכַּפי, חמס

 המשך כמו אול,ש משפחת מתוך ועוד נימין,ב שבט תוךמ דודב תמיכהה יאה פרקב הפתעותה אחת
 סיפור מתוך להסיק יתןנ דומה תמונה שאול;ל נאמנות מרוש מרביתםש ףא אול,ש ןב ליהונתן

 לש תיהבי באזור אפילו יותר חזקים יוה דוד שאנשי ב), ב-שמואל( גבעון" ֵרַכתּבְ  "על הקרב
 אולם בנחלתו; ולא ירדן,ה בעבר במחנים, אולש בן המלכתל הסברה וליא זהו אול,ש משפחת

 ישראל שבטי כל מצד דוד צדל משמעית חד התייצבותו הימים',-ב'דברי ושמטוה אלהכ סיפורים
  -כאן העיקר היא

 ב);-א יב,( ִמן"מבני שאול, ֵמאֵחי קיש... ןב שאול מפני צורע עוד ציקלג,ל דויד לא הבאים ואלה"
 !"שאול בית משמרת שמרים רביתםמ הנה ועד לפים,א שלשת אולש אחי ניִמן,ב בני "ומן

  

 ייצג מהם אחד שכל חלוץ",ה "ראשי רק לאא לחברון, ולםכ הגיעו אל הרבבותו האלפים]1[ 
 .ורבבות אלפים

  

 נדודי ארון האלוהים -דברי הימים א יג 
יחד איתו, אל המנוחה ואל הנחלה, אולם שלושה חודשים  הוא שאף להביא את הארון, ואת העם

 של השהיה לימדו את דוד שיעור חשוב ביותר

 לפני מו,ע תמיד לוהיו-א שה' נודד,ה העם של בריתה את שקףמ יני,ס הרמ ודע נודד,ה הארון
 בדרך, במדבר, ישראל בני םע שהיה כמו מחנה,ל מחוץ פילוא ולפעמים ,המחנה תוךב המחנה,

 .מצרים תביציא

 ב,י (דברים הפסוק ישראל שבטיב נתקיים ארץב םג ל'נחלה',ו 'מנוחהל עמוקהה שאיפהה למרות
 היא לכך והעדות ך",ל ֹנֵתן להיך-א ה' שרא הנחלה ואל מנוחהה אל תהע דע אתםב אל כי" ט):

 יםומנהיג שופטים של שונים ילוציםא מתוך ]1פעם,[ב כפעם מקומומ להים"-הא ון"אר הוצאת
-כז כ, כב; א, שופטים( אל-בבית או ד),כ (יהושע שכםב שבטיםה ינוסיכ לש וא שראל,י לחמותבמ

 א-(שמואל העזר באבן מערכהב או כה),-יז י, א-שמואל ,ח;א כא, שופטים( מצפהב וא )ב א,כ כח;
 בבית ישבתי לא כי" – ו])-ה יז, א-הימים-דברי[ ז;-ו ,ז ב-שמואל( הנביא נתןל ה' אמר כך כןא ד);

תיהַ  למיום -[בדברי ְבמשכןו בֹאהל מתהלך ואהיה זה,ה היום עדו ממצרים שראלי ניב תא ֲע
 ."...ישראל בני בכל תהלכתיה אשר בכל ִממשכן];ו ֹאהל לא ֵמֹאהל הימים:

 תא גם מקורותיו, פי על ה;-א יג, א-הימים'-בריד 'כותב וסיףה (וכאן יסטוריתה כרעהה יבלק דוד
 קראתל ראשון כשלב וד,ד עיר לא ארוןה תא להעלות   – הכרעה)ה תלקרא ההתייעצות שלבי

 נגיד לכל והמאות האלפים ריש עם דויד ַוִיָוֵעץ" הנדודים'. 'קץ – קבועה 'ה ביתכ ירושלםב הבחירה
 כל ְלִוִים...ה הֹכהנים ועמהם הנשארים... חינוא ישראל... הלק לכל וידד יאמרו צבאי);ה (=הפיקוד

 "...  ישראל כל תא דויד ויקהל .העם.. כל הקהל...

 אל הארון העלאתב בסוף, רק הנראה) ככל( התקיים שראל"י הלק כל" יתוףש לש אחרוןה השלב
 התייעצויותה שלבי כל להקדמת ביאהה ההכרעה שיבותח אולם ו),ט רקפ להלן( ודד עיר

 אי הקודמים, בפרקים אר(כמתו השבטים כל ציגינ ידי לע דוד המלכתל והסמכתם וההחלטות,
 סדר תמיד איננו הימים'-'דבריב הדברים שסדר קודם),ה (בפרק אינור כבר ן,כ לע תרי ויב);

 .הנושא חשיבות סדר אלא היסטורי,

 במדבר הנדודים ממצב השינוי תודעת לפי דוד פעל כבר ההיסטורית, ההכרעה של הראשון בשלב
 קציניו, וכל עצמו הוא שהרי ז), (יג, ]2חדשה"[ עגלה "על הארון את והרכיב הקביעות, אל ובארץ

 !? המדבר נודדי אבותיהם כדרך בכתף, הארון את ישאו ואיך בעגלות, נוסעים כבר ועבדיו, שריו



 – א) יז, א-הימים-דברי ב; ז, ב-שמואל הבא; (בשלב הנביא לנתן דוד שאמר הרעיון בדיוק זהו
 !?"היריעה בתוך ֹיֵשב להים-הא וארון ארזים, בבית יושב אנכי נא, "ראה

 :ו') ב-ואל(שמ בספר שכתבתי מהמ הימים'),-'דברי כמנהג( כאן אעתיק
 והמשכן האוהל תקופתב – ג) (ו, דשה"ח עגלה "אל ארוןה את ודד רכיבה דועמ הביןל שהק לא

 יובל לא למה מפוארת, בןא בבניית קבוע מקדש יתב בונים אשרכ אבל תף,בכ ארוןה תא נשאו
 ד),י (ו, ה'" לפני זעֹ  "בכל כרכרל שמחי דוד – שליטים?ו לכיםמ מוכ ממש חדשה, בעגלה הארון

 בדומה דוד, של לחלומו שהק מכה ֻעָזה" "ֶּפֶרץ יהה לכן נדודים.ה בדרכי ודע תבזהי אל ארוןה אבל
 .י) (ויקרא שמיניה ביום המשכן חנוכתב אהרן ניב שני למות

 לדרך יםיוצא אשרכ דווקא – יותרב ובחש יעורש דוד את לימדו השהיה, של חודשים שלושה
 על בכך לשמורו בכתף, רק הארון שיאתנ כמו תיקותע מצוות לע שמורל ליונהע ובהח חדשה

 .מצרים ביציאת הפסח, פניל אבות של ילהמ ברית עיןכ תינתק. בלל הדורות שרשרת
_____________________ 

 פרק מגילה( והירושלמי ט),י יג, רקפ ים(זבח התוספתא פי לע (יב), לדברים כמה'ח 'משך ראו]1[ 
 .'במות 'היתר היא ארוןה שהוצאת יא), א,

 קיצר וכאן חדשה", [והיא] "העגלה לש הזה החידוש תא וכפל אריךה ד)-ג ו, א-מואל(ש בספר]2[ 
 .כדרכו

  

 הכרעה צבאית ובינלאומית -דברי הימים א יד 
, להכריע על כיבוש מהיר ומפתיע של עיר דודעל מה נשענה הגנתה של יבוס הכנענית, מה גרם לדוד 

 ואיך הפך הוא לגורם בינלאומי ממדרגה ראשונה

 את בבת הפכו הגליל, שבטיו מנשה-אפרים-נימיןב עם הודהי לש נחלותה איחודו בוסי כיבוש
 כמובן משתקף והדבר ומדינית, איתצב מבחינה אזור,ה בכל וצמהע רב גורםל ודד ממלכת

 – הכתובים כסדר להיות כולי לא אירועיםה דרס בלא פניקית.ה ורצ םע רושנוצ החזקים בקשרים
 האירועים, סדר היותל יכול לא כה)-יא ',ה ב-שמואלב לו והמקביל( פרקה תוךב פנימיה סדרה גם

 .ובכתובים בנביאים שכן וכל תורה",ב ומאוחר מוקדם "איןש ב), מ'ע ו פסחים( חז"ל עוקב וכבר

 הפלשתים מול הקרבות חריא רק אהב הארון עלאתה גםו סופו,ב רואלק צריך הפרק תחילת את
 .  יבוס כיבוש עם ידמ שבאו רפאים, בעמק

 יהודה בדרום גם משמעותית וכחותנ ליצור שהצליחה אולש מלכות ולמ אלו הודה,י בטש ולמ אל
 עם ומדינית צבאית ברית על כנעניתה יבוס של גנתהה נשענה כג), א שמואל עילה;ק עד (מזיף

 חולשתו אבל מערבה, פלשתיםה את הרחיק ֵאלהה בעמק ְלָיתגָ  ולמ קרבה עולה.ה כוחםו פלשתים
 "ומצב ההר, אל הפלשתים את חזירוה בגלבוע, ובניו אולש נפילת לבסוףו וד,ד לעדיב אולש של

 ;יד) כג, ב (שמואל חם"ל בית אז פלשתים

 ודד של באוצ תמשך;מ צורמ כפותל נהובראשו בראש ועדהנ ]1יבוס[ של חזקהה המצודה במקביל,
 אחרי מאחור, ותוא תוקפים כשפלשתים קצר, מןז תוך לסדן', הפטיש בין' צמוע תא וצאמ היה

 .יח,כב) ה, ב-מואלש ט,יג; (יד, פאים"ר "עמק לש הנוח מרחבב יתארגן שצבאם

 תגלתהה בו געהר וזה דוד, עיר את רותובמהי בהפתעה לכודל דוד לש ההכרח יטבה מובן כך
 עמק אל עלותל התפנה ואז אחת, בבת בוסי את דוד כדל שבעזרתו ]2רויה,[צ ןב ואבי לש גדולתו
 .ההתארגנות בשלב פלשתיה המחנה את םש ולתקוף רפאים,

 לדוד ה' ורהה כאן לקרב. ונכון ואנשיו דוד יכןה ידע כבר הואו יותר, כבדה פלשתיה כוחה גיעה ואז
 בהפתעה סתערי טו), יד,( צעדה"ה ולק את" שמעי כאשרו ]3הבכאים",[ "בראשי מארב להציב
 נחסמה, זו דרכו יכ לזירה, הגיע בה דרךב לברוח יהה יכול אל פלשתיה צבאה מערכה.ה תא ויכריע

 יהושע, אחרי איילון; עמק בקצה זר,ג לכיוון חורון יתב מעלה לא פונהצ פלשתיםה רחוב ולכן
 .חורון בית מעלה דרך שנס אויב, גדנ (שלישי) היסטורי ניצחון ודד השיג שאול, ואחרי



 להגיע החלו ואז אשונה,ר ממדרגה ינלאומיב לגורם ודד פךה מדהימה,ה צבאיתה הכרעהה אחרי
 עליית ומול מערב,מ הים גויי מול בותר שנים בדהל שהתמודדה ר",צֹ  לךמ חירם" לש שליחיו

 באיתצ מדינית, למעצמה ר,צֹ  עם יחד ירושַלִם את פכהה דוד עם הברית – ]4ממזרח[ הארמים
 .וכלכלית

__________________ 

 עיר באתר ראו דוד, ירע בחפירות עוצמתה מלואב נחשפה גיחוןה מעיין יבסב כנעניתה המצודה]1[ 
 .דוד

 שגילה וורן, צ'רלס שחשב וכמ האנכי, הפיר רךד המים מערכתמ וחייליו ואבי יפסוט םא בין]2[ 
 .אחרת תחבולה מצאוש או מבפנים, שערה את פתחו בעצמו יואב שטיפס או הפיר, את

 .'הָּבָכא 'עמק של המדרונות לעיס אלא יחים,ש אינם הְּבָכאים"]3[ "
 ימית למעצמה והפכה חוף,ה מן וחצי כק"מ וגן,מ נמל םע הים תוךב יא לע כנהש צור]4[ 

 הבבליםו האשורים – אליה להתקרב פילוא יכלו לא גדוליםה הכובשים רובש מפני בינלאומית,
 סופית לחבר הצליח מוקדון לכסנדרא של צבאו רקו הים, תוךל אדמה לש צומותע מויותכ השקיעו

 .לבנון בדרום ליבשה האי את

  

 ארגון מחדש –מקהלות הלוויים  -דברי הימים א טו 
ם, כך הפכה שירת הקודש וכלי הנגינה לתפקיד העיקרי של הלוויים, אשר עד אז היו פועלים וסבלי

 נושאים, מפרקים ומקימים

 אפשר שאי הימים',-דברי' כותב הבין סוף, ליב שמות שימותר םע דםא וחכ לע חראיא כממונה
 כל את מחדש לארגן בלימ במדבר, כמו בכתף, בריתה ארון תא לשאת התק ניב לווייםה לע להטיל
 הבית קמתה לש יוןלרע בהתאם הלוויים ערךמ את ולקבוע פקידים,ת לכולם חלקל הלוויים, מערך

 ז, ד; (ג; במדבר בספר תורהב שנקבע הלוויים מערךכ והקמתו, משכןה לפירוק םבהתא לאו לה',
 .ט)-א

 הברית, לארון קבע יתב להקים אסור, ואולי פשר,א שאי שכנע,ל יכול יהה ָזא"עֻ  פרץ" לש האסון
 ."חדשה "עגלה לע הארון את לשאת אסורש כשם לוויים,ה מערך לכ את ולשנות

 לנשיאת החזרה ולכן, וד,ד של בעולמו עיקריםה עיקר יוה רושַלִםי חירתב םע נדודים'ה קץ' אבל
 ארוןה את עוד ישאו לא ואילך כאןמ כי הנדודים, לש האחרון שלבה תא יטאהב קר כתףב הארון
 אבשלום מפני דוד בריחת בעת ארוןה את הוציאו אשרכ בעצמו ודד מפי וכחה זה קום.מ לשום
 אל הארון תא להשיב הכהן לצדוק ודד ואמר ימים'),ה-'דבריב מובןכ ועתקה לאש שה,ק ר(סיפו

 טוב כאשר לי יעשה "הנני ו,ב ירצה לא ואם "ָנֵוהּו", לא דוד את שיבי הוא וב רצהי 'ה אםו "ָנֵוהּו",
 .כו)-כה טו, ב-(שמואל בעיניו"

 פרקיםמ סבלים,ו ועליםפ היו הם במדבר – לווייםה של בתפקידם מוקע שינוי גזרנ זו מהכרעה
 ה"ֹשֲערים – ובכתף בעגלות א)כ י, במדבר( המקדש"" אתו המשכן"" תא ושאיםנ ומקימים,

 הממשיכים הם מקדש,ה ושומרי כד),-גכ (טו, ה"ִויִחיָ  ֹדםאֱ  ֹעֵבד" אלקנה",ו ברכיה" לארון",
 ב,( עזרא בעלייתו ובבלזר בעליית ראינו כבר נוואנח המדבר, ןמ הלוויים פקידית של ההיסטוריים

 .השני הבית להקמת לוויים לאסוף יהה קשה כמה ט)י-וט ח, ב;מ-מ

 "הְמֹשררים ואה הנראה) ככל מקדש,ה מספרי קורותיו,מ יפ על( הימים'-'דבריב גדולה המענה
 המקביל בסיפור טז). (טו, שמחה"ב בקול, להרים שמיעיםמ וְמִצְלָתִים, תוִכֹנרֹו ָבליםנְ  יר,ש בכֵלי

 ה'" לפני וְמַכְרֵּכר "ְמַפֵזז דודו שופר", ובקול תרועהב ה' רוןא תא מעלים" טז)-וט ,ו ב-בשמואל(
 ריקודים אין כי שם, היו פקס שבלי – גינהנ כלי זכרונ לא בלא ְמַׂשֵחק"),ו ְמַרֵקד" הימים,-(בדברי

 !נגינה כלי בלי

 ויש נגינה, כלי עם ומזמורים תתפילו על במשכן, קודש שירת על מילה אין בתורה, כן, על יתר
 ספק, אין לי ורקדו. ניגנו הנשים כא),-כ טו, (שמות הים' ב'שירת – הדממה' 'מקדש לזה שקראו

 ומצוות כחוקים אותם לַקֵּבעַ  רצתה לא שהתורה אלא, במדבר, גם נגינה וכלי תפילה שירות שהיו
 הנגינה וכלי הקודש שירת ',הימים-ב'דברי אבל החופשית, ה' לעבודת אותם והותירה והלכות,

 ייקבעו ואילך ומכאן הבחירה, מקום אל הארון העלאת עם הלוויים של העיקרי לתפקיד הפכו



 שירה] [של ְּבַמָׂשא ]1הלוים[ ַׂשר "וְכַננָיהּו – כב) (טו, בתפילה כמו ובנגינה, בשירה ברורים חוקים
 .והכלים] המנגינות [במשמעות הוא" מבין כי שיר), חוקי ויקבע (=ישלוט ַּבַמָׂשא ָיֹסר

 "ִּבְמִצלַתִים ררימ מבני ואיתן (=גרשון), רֹשםגֵ  מבני אסף – התק בנימ רח,קֹ  בנימ משורר,ה ֵהיָמן
 השמינית על "ְּבִכֹנרֹות וגם ]2,[ֲעָלמֹות" על ִּבְנָבלים" אחרים מנגניםו ט),י טו,( השמיע"ל נֹחשת
 אלא דוד, יתב של דורותל מנהיגותו לע קר אל הימים'-רי'דב כותב נאבק כך – כא)-כ (טו, ְלַנֵצַח"

 .   תהלים מזמורי של פילותת עם הלוויים, לש הנגינה כליו הקודש ירתש על גם
___________________ 

 ו"ַׂשר בשירה, הקול מתהר לבין הכתף, משאב הארון שיאתנ בין פלא,נ צליליםו יליםמ משחק]1[ 
 .'הלוויים 'ָׁשר הוא הלוים",

 ינורכ היא "השמינית" טו); מח, ;א מו, (תהילים עיר'צ ל'שיר התאיםש גינהנ ליכ יהה עלמות"]2[ "
 ."ַלְמַנֵצחַ " במזמורי "ְלַנֵצַח" יתרים;מ 8 של

  

 ראשית תפילת הקבע -דברי הימים א טז 
אשון זהו השלב הר -בפרק טז שילב מחבר דברי הימים דוגמת תפילה מנוסחת של הודיה לה' 

 תפילות הקבע בעם ישראלבעיצוב 

 ...ואחיו אסף ביד ה',ל להדות בראש דדו נתן זא ההוא ביום"
 ."ביומו יום לדבר תמיד, הארון לפני תלשר ולאחיו אסףל ה' ריתב ארון פניל שם ויעזב

 תפילה וגמתד הימים'-'דברי ותבכ הכניס מקדש)ה מספרי נראהכ שהועתק( משפטה באמצע
 מספר מזמורים שני שלבמ הזה רהמזמו מינו;ב יוחדמ זמורמ תבאמצעו לה' הודיה של מנוסחת
 .הקהל בברכת חותםו מיוחדת, בעריכה תהלים

 הכנסת 'אנשי פילותת חז"ל, בלשון שראל,י בעם קבעה פילותת עיצובב ראשוןה שלבה זהו
 יום דבר התפילה, סידוריב דזמרא', 'פסוקי לש הקבוע פתיחל הפכה וז תפילה אמנםו הגדולה',

 .מוביו

 הערוך למזמור מקבילב הראשון, חלקו תא ונקרא ה,ק במזמור הליםת ספר את נפתח הבה
 ]:2[בפרקנו

 !ֲעִלילֹוָתיו ָבַעִּמים ֹוִדיעּוה ִבְׁשמֹו, ְראּוִק  ַלה' הֹודּו
 !ִנְפְלאֹוָתיו ָכלּבְ  ִׂשיחּו לֹו, ְּמרּוזַ  לֹו ִׁשירּו

 .'ה ְקֵׁשיְמבַ  ֵלב ִיְׂשַמח ׁשֹו,ָקְד  ְּבֵׁשם ִהְתַהְללּו
  –  ָּתִמיד ָפָניו ַּבְּקׁשּו ארון),ה (=לפני ֻעּזֹווְ  ה' ִּדְרׁשּו
 ;ִפיו ּוִמְׁשְּפֵטי ְפָתיומֹ  ָעָׂשה, ֶׁשראֲ  ִנְפְלאֹוָתיו ִזְכרּו

 ;ְּבִחיָריו ַיֲעֹקב ֵניּבְ  ַעְבּדֹו, ]3ְבָרָהם[ַא  ֶזַרע [ִזכרּו]
 .יוִמְׁשָּפטָ  ָהָאֶרץ ָכלּבְ  ֵהינּו,-אֱ  ה' הּוא
  –ּדֹור ְלֶאֶלף ִצָּוה ָברּדָ  ְּבִריתֹו, עֹוָלםלְ  ]4ָזַכר[ [ה']

 ;(=ליצחק) ְלִיְׂשָחק ְׁשבּוָעתֹוּו ַאְבָרָהם, תֶא  ָּכַרת ֲאֶׁשר
  –ֹוָלםע ְּבִרית ְלִיְׂשָרֵאל ֹחק,לְ  ְלַיֲעֹקב ַוַּיֲעִמיֶדהָ 

 ;ַלְתֶכםַנחֲ  ֶחֶבל ְּכָנַען, ֶרץֶא  [ֶאת] ֵּתןֶא  ְל ֵלאֹמר:
 ;ָּבּה וֵגרים) (=מעטים ָגִריםוְ  ִּכְמַעט ְסָּפר,ִמ  ְמֵתי ]5ִּבְהיֹוָתם[ עוד] הובטחש [כפי

 ;לְגָרר) (=ממצרים ֵחרַא  ַעם ֶאל ַּמְמָלָכהִמ  ּגֹוי, ֶאל ִמּגֹוי ַוִּיְתַהְּלכּו
 ;ואבימלך) רעהפ (=מחלות ְמָלִכים ֵליֶהםעֲ  ַוּיֹוַכח ָעְׁשָקם,לְ  ]6ָאָדם[ ִּניחַ ִה  לֹא

 !ֵרעּוָּת  ַאל ]7ְוִלְנִביַאי[ ְמִׁשיָחי,בִ  ִּתְּגעּו לַא  אותם]: הזהיר[ו

 :כתבתי קה, תהלים על שלי בטור
 התורה סיפור את בשיר מסכם קה מזמור הבריאה, על טוב השופע השירי ה'מדרש' אחרי

 שליחות יוסף, ביד מהרעב ההצלה דרך ליעקב, החוק ליצחק, השבועה ובזרעו, באברהם מהבחירה



 צאצאי ישמרו למען הארץ ירושת עד המדבר וניסי מצרים יציאת מצרים, מכות ואהרן, שהמ
 .האבות בארץ ה', תורת את האבות

 !אחד במזמור התורה סיפור תמצית

 של הראשון החלק מופיע ארון,ה לפני תפילה מזמורכ ח), פסוקמ טז, א-( הימים-בריד בספר
 בלי יעקב,ל החוקו יצחקל שבועהה אברהם,ב ירההבח פסוקי ובו לים),ק (בשינויים קה מזמור

-בדברי מופיע זה, במקום – המדבר וניסי צריםמ יציאת ליב אהרן,ו שהמ וסף,י בלי – ]8ההמשך[
 לה' כבוד תתל העמים כל הצטרפות לש האוניברסאלי מזמורה קלים), בשינויים( וצ זמורמ הימים

 :שבת') 'קבלת (ממזמורי

 :שבפרקנו מזמורב השני לחלק מקבילב צו, מזמור את ונקרא נפתח כעת
  –ָהָאֶרץ ָּכל ַלה' ִׁשירּו ָחָדׁש,] ירִׁש  ַלה' [ִׁשירּו
 ;ׁשּוָעתֹויְ  ְליֹום ִמּיֹום ְּׂשרּוּבַ  ְׁשמֹו,] ְרכּוּבָ  ַלה' [ִׁשירּו
 ;ִנְפְלאֹוָתיו ָהַעִּמים ָכלּבְ  ְּכבֹודֹו, ֶאת][ ַבּגֹוִים ַסְּפרּו

ִהים ָּכל ַעל אהּו [ְו]נֹוָרא ֹאד,ְמ  לּוְמֻהּלָ  ה' ָגדֹול ִּכי  ]!9[ֱא
ֵהי ָּכל ִּכי  ,ֱאִליִלים ַעִּמים,הָ  ֱא

  –ָעָׂשה ָׁשַמִים ַוה'
 ]10;[ְּבִמְקָּדׁשֹו ְוִתְפֶאֶרת ֹעז ָפָניו,לְ  ְוָהָדר הֹוד
 ;ָוֹעז ָּכבֹוד ַלה' ּוָהב ַעִּמים, ְׁשְּפחֹותִמ  ַלה' ָהבּו
 ]11;[ְלַחְצרֹוָתיו ּוֹבאּו ְנָחהִמ  ְׂשאּו ְׁשמֹו, ְּכבֹוד ַלה' ָהבּו

  –ץָהָאֶר  ָּכל ִמ[ְל]ָּפָניו ילּוִח  ֹקֶדׁש, ַהְדַרתּבְ  ַלה' ִהְׁשַּתֲחוּו
 ,ָמָל ה' ַבּגֹוִים: ִאְמרּו]12[

  –ֵמיָׁשִרים]ּבְ  ַעִּמים [ָיִדין ּמֹוט,ִּת  ַּבל ֵבלֵּת  ִּתּכֹון ַאף
אֹוּו ַהָּים ִיְרַעם ,ֶרץָהָא  ְוָתֵגל ַהָּׁשַמִים ִיְׂשְמחּו  ;ְמ

ז   –[ַה]ָיַער ֲעֵצי [ָּכל] ַרְּננּויְ  ָאז ֹו,ּב ֲאֶׁשר ְוָכל ]13ָׂשַדי[ ַיֲע
 ;ָהָאֶרץ ִלְשֹּפט אבָ  ִּכי ָבא,] ִּכי[ ה' ִלְפֵני

 .המוחלט) (=ביושר ֱאמּוָנתֹו]ּבֶ  ְוַעִּמים ֶצֶדק,ּבְ  ֵּתֵבל [ִיְׁשֹּפט

 חתימה םע ברכה אחריהו יח),ק היליםת הלל,ה מזמורל בדומה( המזמור חתימת באה וכאן
 :שניה בבית במקדש, שנהגו הברכות נוסחיכ העם, לש מענה עםו ק"ו), היליםת בסוף (שמופיעה

 !ַחְסּדֹו ְלעֹוָלם ִּכי – טֹוב יּכִ  ַלה' הֹודּו
 ,ּגֹוִיםהַ  ִמן ][ְוַהִּציֵלנּו ְוַקְּבֵצנּו ]14ֵהינּו,[-אֱ  ה' יֵענּוהֹוִׁש  [ְוִאְמרּו]
,ָק  ְלֵׁשם ְלֹהדֹות  !ֶתִּבְתִהּלָ  ְלִהְׁשַּתֵּבחַ  ְדֶׁש

  –ָהעֹוָלם ְוַעד עֹוָלםהָ  ִמן ִיְׂשָרֵאל ֵהי-אֱ  ה' ָּברּו
 :ָהָעם ָּכל ]15ְוָאַמר[

 ].16[ּה-יָ  ַהְללּו ָאֵמן
____________________ 

 .שלי באתר שם, באותו מאמרי, ראו - הקבע תפילת ראשית]1[ 
 לא וחסר מלא כתיב הבדלי מרובעים; בסוגריים סימנתי והוספות השמטות של שינויים]2[ 

 בצבעים המסומנים השונים הקולות בלי לתהילים, שלי מהטור לקוחים הפסוקים ציינתי;
 .ובהפסקות

 !"ַעְבּדֹו ִיְׂשָרֵאל "ֶזַרע – הימים-בדברי דווקא]3[ 
 .הקודמים לפסוקים כהמשך "ִזְכרּו", הימים-בדברי]4[ 
 .ישירה כפנייה "ִּבְהיֹוְתֶכם", – הימים-בדברי]5[ 
 .""ְלִאיׁש – הימים-בדברי]6[ 
 .""ּוִבְנִביַאי – הימים-בדברי]7[ 
 להזכיר חז"ל, של העמידה מתפילת המוכרת ההכרעה את הראשונה בפעם פוגשים אנו כאן]8[ 

 .האבות שלושת את רק הראשונה בברכה



 .כֵאלים עצמם הרואים השליטים כל ממנו ְיֵראים יהיו כלומר:]9[ 
 ."ִּבְמֹקמֹו ְוֶחְדָוה "ֹעז – הימים-בדברי]10[ 
 .הפסוקים חלוקת משתנה בהמשך "ְלָפָניו"; – הימים-בדברי]11[ 
 .""ְויֹאְמרּו – קל בשינוי להמשך זו צלע הועברה הימים-בדברי]12[ 
ץ הימים-בדברי]13[   ."ַהָּׂשֶדה "ַיֲע
 ."ִיְׁשֵענּו ֵהי-"אֱ  – מיםהי-בדברי]14[ 
 .המעשה מסיפור כחלק "ַוּיֹאְמרּו", – הימים-בדברי]15[ 
 ."'ַלה ְוַהֵּלל "ָאֵמן – הימים-בדברי]16[ 

  

 האחדות העליונה -דברי הימים א יז 
 ?'מהו ההסבר לשאיפה ולהכרעה של דוד לבנות בית לה' ב'קץ הנדודים

  -ז ב מואלש ספרב זה פרק על שכתבתי המ את תחילה נעתיק
 בלילה הנביא נתן את חזירה ה' תיאולוגית. דמהא רעידת יאה נביאה תןנ לש ראשונהה הנבואה

 יז, ג; ז, ב (שמואל עמך" ה' "כי כלבבו עשותל נבואי אישור ול נתן כברש אחרי ודד תא עצורל כדי
 הנביא לש הראשון דברו ד). ז,( פסוק אמצעב בפסקה הלםה תא מרהש מואל)ש (בספר המסורה ב).

 .'לה הבית את עצמוב יבנה לא דודו המפורשת, נבואהל מנוגד נמצא

 נביאה את ה' עצר מדוע בכל? ימוע שה' לו אמרו ותוכניתו חזונו את דודל נביאה ישרא מדוע
 ?'לה הבית את יבנה אל דוד מדוע בלילה?

 הארזים תקרת איננו לוכהמ בית כי בית, ול אין עדייןש לאא אד,מ כוןנ ודד לש הרעיון באמת,
 כל היה לא שעוד מה וד,ד עיר היא המלוכה עירב אביו אכס לע יישבש בן - שושלתה לאא מהלבנון,

 .'לה הבית גם ייבנה דוד,ל מלוכה בית היהי כאשר קר שאול. ימיו השופטים ימי

 בצדק םא גם ששפך, רבה הדם עלו ודד לש רבותה מלחמותה לע דבר שום הזה בפרק נאמר לא
 הואו כשמו, שלום ישרור שבימיו למה,ש אל בדבריו מיו,י באחרית צמוע ודד יתןי הז סברה נלחם.
 לא ז)י א-הימים בדברי וגם כאן, (גם תןנ נבואת בפרק ולםא ט).-ח ב,כ א-( ימיםה דבריב כתוב

 .נולד לא ודע עצמו ושלמה ריו,אח דוד סאכ על ימלוך מי נתפרש

 עצם על הנרגשת תודהה עומק את מבטאת הדחייהו התיקון חריא 'ה שםב תןנ נבואתל ודד תגובת
 טז; יג, ז, ב-(שמואל ולם"ע "עד כסאו על שבי שבנו הבטחהה ועל אדם,ה כלמ בזרעוו וב הבחירה

 זהו המלוכה. כסאמ דוד זרע ודחי אל וייסורים, עונשים עליו יביא וה' יחטא םא וגם ד),י יב, יז,
 .הגדול המהפך

 (שמואל ספרב שכתבתי מה כאן עד)

 ואוה מב),-לז טז, קודם,ה הפרק (בסוף אודמ משמעותי ידושח ופיעמ ימיםה דבריב פרקה בהקשר
 דוד לעיר הארון עלאתה אחרי גם המשכן. ביןל הארון יןב ה', עבודתב ההפרדהו פיזית,ה ההפרדה

 הֹעלה זבחמ על לה' ֹעלות" העלו םש גבעון",ב שרא הגדולה][ הבמה" ואה ן,הארו בלי המשכן -
 ואחיו הכהן "צדוק ושם שראל",י על ִצוה שרא ה' תורתב כתובה לכלו לערב,ו ֹבקרל תמיד

 ואחיו' 'אסף רק וצבוה ה'" ברית ארון לפני" ואילו ,וידּותּון" ֵהיָמן" משורריםה ראשיו הכהנים",
 .עבודה לאו מזבח, שם היה אל שהרי קודש,ה בשירת יומו",ב יום לדבר תמיד "לשרת...

-ב ,ג א-( מלכים בספר שלמה צלא רק נזכרת מואל)ש בספר ודד צלא זכרהנ שלא( זאתה ההפרדה
 כתוצאה העבודה, לבין ה' ריתב בין בקודש הפרדהכ בהרחבה וארתמת יאה אןכ אילוו ה),

 נדודים',ה ב'קץ ה'ל יתב בנותל ודד לש ולהכרעה לשאיפה ההסבר הוז הארון; מנדודי היסטורית
 את האחד ביתב ולקיים הבית,-המשכן לא ה' ברית רוןא את השיבל היהי פשרא םש קר כי

 ושמו אחד ה' יהיה ההוא ביום" - הקודש שירתו העבודה םע והתורה בריתה לש עליונהה האחדות
 .ט) יד, (זכריה אחד"

  

  



 בדרך למעצמהממלכת דוד  -דברי הימים א יח 
 פתעה ארכאולוגית מרעישהה -החזית הצפונית נפתחת, בריתות נכרתות וגם 

 רפאים", ב"עמק לשתים"פ "מחנה על הניצחונותו יבוס יבושכ ד),י בפרק( עילל הסברנוש כפי
 צור יןב והמדיניים הכלכליים לקשרים תחפ ופתחו הר,ה מאזורי לשתיםהפ תא ופיתס הרחיקו

 .שלמה)(ו דוד לבין וצידון

 פלשתים", מיד בֹנתיהו "גת במרחבי =השליטה)( ָהַאָּמה" ]2ֶמֶתג[" תא ודד קחל ]1בא[ה בשלב
 ךא מואב, את היכה במזרח הֵאלה; עמקב שאול מימי אחיו"ו "ָגְלָית גדנ מערכהה תא שליםה ובכך

 ].3[במואבים יתהאכזר הנקמה כאן הושמטה

 ושליטה שפעהה כמרחב מזרחיה ירדןה ברע תא דתמי ראו ארם מלכי צפונית.ה החזית נפתחה ואז
 של צבאו שהופיע מרגע יט), בפרק( בהמשך כמו רובות;ק ממלכות מואבו עמוןב אור לכןו שלהם,

 .התערבה ארם בעמון), ךכ (ואחר במואב דוד

 :לכת מרחיקות תוצאות הוליד זר,הדדע צבא לע דוד לש הדרמטי הניצחון

 כותב ונחושת; הבז רב, ללש הביאו משק",ד "ארםו "צובה", מרחביל ישראלי צבא הגיע לראשונה
 הנחשת, "ים את כך, אחר זאתה הנחושת מן למהש עשה המ ח), י"ח,( אןכ וסיףמ הימים'-'דברי

 .'ה בבית הנחשת" ליכ ואת העמודים, ואת

 "מאה השאירו אותם, עיקר ודוד שראלי,י למלך שללכ מלחמה מרכבותו סוסים פלונ לראשונה
 בספר 'המלך' בפרשיית התורה צוותמ את קיים מלךש לנו, דועההי חידהי פעם – )ד (פסוק רכב"

 ]!"4[סוסים לו ירבה לא רק" טז) (יז, דברים

 מסקנות, הסיק אויבו, מהדדעזר אדמ שסבל חמת", לךמ "ֹתִעי זורית!א עצמהל פכהה ודד ממלכת
 .דוד של בלתובהו אזורית ברית והוקמה

 :סוריה) מערב-בצפון( ארכיאולוגיות חפירותמ העולה רעישהמ עהבהפת פוגשים אנו כאן

 במאהו ,12-ה (במאה מתח מלכי שני זכרונ ובהן תדות),י בכתב( עודותת מצאונ אחרונותה בשנים
 מתעודות – ]6'ַּפִליְׂשִתין'[ םג נקרא ממלכתם לש הצפוני הוחלק ]5ַתאיתה',[' שםב פנה"ס)ל 10-ה

 חשוב וחכ היו פוניים',צ פלשתים' ים,ה גוייש יפה,ח אוניברסיטתמ ]7[גליל גרשון פרופ' הסיק אלה
 (=צובה), ממזרח הארמים ולמ ממושכת במלחמה מדוע הם וד;ד מיי לש מתח ממלכתב ביותר

 מסביר והפרק בתנ"ך, זהה הפרק את סבירותמ התעודות ל,גלי לש דעתול =דמשק);( ומדרום
 (השני) תאיתה'' הוא "ֹתִעי/ֹתעּו",ו ור,צ לךמ ירםח כתבתמי אזורית קואליציה הוביל ודד – אותן
 השפיעו "ֹתִעי/ֹתעּו" בהשפעת באדום); םג (ואולי מואבו עמון בניב תמכוש ארמים,ה גדנ מת,ח מלך

 ש"ִאַתי כך, כדי עד וביל,מ כמלך דוד םע להשלים יים'הדרומ הפלשתים' לע צפוניים'ה 'הפלשתים
 .)כב-יח טו, ב (שמואל ודד לטובת הילחםל שלום,אב במרד התגייסו ואנשיו הִגתי"

 – ֹתִעי/ֹתעּו"" של בנו בשם מצאנ חמת, לע מירושלם דתיתו רבותיתת השפעהל יותרב ענייןמ רמז
 של מקבילו( 'הדד' הסערה אליל בשם פותחה מובהק ארמי םש "ֲהדֹוָרם", רויק ואה )י יח,( בפרקנו

 קיצורב ה' שם אימוץ וךת "יורם", קראנ הוא )י ח', ב-שמואל( שבספר פרקב ואילו הכנעני); בעל
 .'הדד') (במקום

 ?הדתי לעולמו להתקרב גם וא דוד, את הרשיםל ובנו ֹתִעי/ֹתעּו"" רצו האם
________________ 

 .קלים בהבדלים ח', ב-בשמואל המקביל ובפרק זה, בפרק כמתואר]1[ 
 שהפסוק (=גתים), 'גתמ' / "מתג" ותיותא בהיפוך יפה מילים משחק זהו א); ח', ב-(שמואל]2[ 

 .אותו מפרש א) (י"ח, כאן
<  ד-ג כ"ב, א-שמואל מואב"; "מלך ביד אותם הפקיד שדוד ומשפחתו, הוריו חיסול על כנראה]3[ 

 .ב ח', ב-שמואל
 סנהדרין, ירושלמי ראו זו, דוד פעולת את ציינו חז"ל ו); ה', א-(מלכים לשלמה מובהק בניגוד]4[ 

 .ו הל' ב', פרק



 "ֹתִעי/ֹתעּו" עם דוד), (מתקופת חמת מלך (השני) 'תאיתה' של הזיהוי – 'ע' אין יתדות בכתב]5[ 
 הלחץ בגלל גם (כנראה ממלכתו התפלגה בימיו ובהקשר; בתקופה מאד, סביר הוא המקראי
 את שהיכה דוד, לעזרת פנה אז בידו; נותרה חמת ורק הצפונית, 'ַּפִליְׂשִתין' את איבד הוא הארמי),

 .הדדעזר צבא
 .ישראל שבטי מנחלות ריחוקם בגלל אולי צפוניים', 'פלשתים כלל נזכרו לא במקרא]6[ 
 של מבקריו בדברי נוספים. ובמאמרים, p. 2014, 56, Semitica 86-74  , העת בכתב מאמרו ראו]7[ 

 .ענייני נימוק שום מצאתי לא גליל,

  

 גדולתו של יואב -דברי הימים א יט 
 לתו של אדם נבחנת ומתגלה בשעת מבחן קשה, וגדולתו של יואב בן צרויה נחשפת בפרק הזהגדו

 בני רבת על המצור יןב – הסדן לבין פטישה בין ישראל ייליח ואת צמוע תא צאמ רויהצ ןב יואב
 רויהצ בן יואב של המכריע המבחן יהה זה הארמי. משלוחה חיל ביןל היום), דע =עמאן( עמון

 פכוה אחיו, לאבישי אמרש הביטחון דבריו נועזת,ה עולתופ הפתעה).ב בוסי כידתל רי(אח כמצביא
 [ְוִנְתַחְזָקה] וִנתַחַזק ֲחַזק" – מאמיניםה מחשובי לאחדו צבאיים,ה מנהיגיםה גדולימ אחדל אותו
 יב; י, ב מואל(ש ַיֲעֶׂשה]" ְּבֵעיָניו ַהטֹוב [ַוה', ְּבֵעיָניו; טֹובהַ  ַיֲעֶׂשה ַוה' ֵהינּו,-אֱ  ָעֵרי ַעדּובְ  ֵמנּועַ  ְּבַעד

 .יג) יט, א-הימים-דברי

 התוצאה כאילו ראשון,ה בחלקם רק להא חיזוק בריד צטטיםמ מעתיש חייב בותר פעמים
 בלי לתוצאה. רובהע שום בלי ְיָהבֹו, את 'ה על שהשליך כךב צרויה ןב ואבי לש דולתוג מובטחת.

 ל"חזק רבה שמעותמ אין קשה, שעהב הדין תא לקבל הנכונות בלי עיניו",ב הטוב יעשה "וה'
 ."ונתחזק

 "בברחו דווקא תגלתהה דומה, כה באופן וד,ד של דולתוג ואילו מלחמה,ב חשפהנ ואבי לש גדולתו
 .טו) ב-לשמואל( הטור ןמ שוב כאן ביאא – נו"ב אבשלום מפני

 לקחת ודד סכיםה לא הארון את אפילו – רבק לשדה ירושלים תא להפוך לא – חייםה את להציל
 ֶוֱהִשַבני ה', בעיני חן מצאא אם "... אמר: ֹכהו מדוד, שובהח יותר ',ה לש 'ָנֶוה'ה רושלים,י יכ איתו,

 בעיניו" טוב כאשר לי יעשה – ִהְנני! – בך חפצתי אל יֹאַמר: הּכֹ  ואם ֵוהּו;נָ  אתו תואֹ  וִהְרַאני
 .כו)-כה טו, ב-(שמואל

 .היום עד וד',ד 'כסא ירושלים שארהנ זו מונהא ובזכות דוד, ניצח זו אמונה בזכות

* 
ואולם העיקר בפרק הזה הוא הסיפור הקשה שהושמט כליל, סיפור ְמִפיֹבֶשת, פרשת בת שבע 
ואוריה הִחתי, ונבואת נתן עם ההתייצבות המוסרית המיוחדת במינה לפני המלך דוד(!), וכל 

ח אמנון, במרד אבשלום ובתוצאותיו המרות, התוצאות החמורות במות הילד, באונס תמר, ברצ
ם בתודעה גהימים' (כמו -לכל אלה אין מקום ב'דברי –עד מות אבשלום, והמלכת דוד מחדש 

 .הדתית של רבים בבית המדרש)

 תוךב נכנס באמת הנבואי הסיפור כי גלותל קל ויב), יא( ב-בשמואל סיפורה םע שוויםמ כאשר
 :'הימים-ב'דברי כתובה שהיא כמו רצופה, מלחמתית פסקה

 ,[המלכים] ְמָלאכיםה ֵצאת לעת שנה,ה תשובת] לעת[ לתשובת ויהי
 ,הצבא] חיל את יואב [וינהג שראל}י כל ואת מֹו,עִ  עבדיו אתו יואב, תא דוד {וישלח

 ,{ַוַיְשִחתּו} [ַוַיְשֵחת] את [ארץ] בני עמון, {ַוָיֻצרּו על} [ַוָיַצר את] ַרָּבה
  –בירושַלִם יושב [ודויד] ודוד

... 

 ;{וִיְלְּכָדּה בּה וילחם ָתה,ַרּבָ  וילך עםה כל תא דוד ַוֶיֱאֹסף}
 [ ...ַוֶיֶהְרֶסהָ  ָּבהַר  את יואב ַוַיך]

 .ירושַלִם העם כלו [דויד] דוד ַוָיָשב



 נתן ש"דברי לחשוב, עלולים היינו יז), ,א-הימים'(-'דבריב גם ראשונהה נתן אתנבו תא ראנוק לולי
 עמון בבני המלחמה תיאור תא מצא שלפניו בספריםו הימים',-'דברי כותבל דועיםי היו לא הנביא"

 ;מלא אחד ברצף

-ב'דברי מרכזי וק מבינים אנו אינו,ר שכבר אחרותה השמטותה מתוךו ריאתנו,ק תוךמ אבל
 דוד בית למותשהיע לטענה, פתח תתל שלא דיכ הושמטה, הקשה המוסרית הנבואה – הימים'

 הזאת" השמש לעיני ביתך...מ "רעה מאותה חוקהר תוצאה יאה שני, יתב ימיב יהודה מהנהגת
 .יא) יב, ב-(שמואל

 ראותל זוכים לא ועדיין הימים',-דברי' את וגם נבואה,ה דברי תא םג תנ"ךב קוראיםש נו,א ואולם
 ב-אלשמו( האיש..." "אתה של ההמשך תא גם ולקרוא תן,נ לנבואת שובל חייבים וד',ד צמח 'את
 ה' "גם – הנביא נתן שובתת את וגם – לה'" "חטאתי – בחטאו ודד הודאת תא גם לומרכ ג),י-ז יב,

 ]!"1[תמות לא חטאתך, העביר

 .'  וקיים חי ישראל, לךמ 'דוד התשובה, בזכות
_________________________ 

 'דוד – ע"א) ונ תשב ע"ב; טז קטן-(מועד חמנינ בר שמואל 'ר של בריוד כוונת םג באמת זאת]1[ 
 .'טועה אלא אינו ותשובה], תיקון ול שאין [ֵחטא ָטאחָ  דוד אומר,ה ו'כל שובה',ת של ּולּהע הקים

  

 לא היסטוריה, ספרות -דברי הימים א כ 
עיון בפרקנו מגלה שעורך דברי הימים התעלם מהרצף הכרונולוגי של האירועים שהוא מתאר 

 רותי מפוארומעדיף להציג את האירועים במבנה ספ

 .עמון בני ַרַּבת על המלחמה יוםלס הקודם, פרקל שייכים פרקנוב הראשונים יםהפסוק שלושת

-יח כ"א,) ב שמואל בספר מופיעים ונים,ש גבורה יפוריס המתארים נותרוש הפסוקים חמשת
 עם י"א רקפ אחרי להופיע צריכים יוה הם גיוני;ה הקשר כלל מחוץ לכאורה, נה,ה והועתקו( כא

 "ויהי המילים גם שאול. ימיב עוד פלשתים, ולמ דוד לש הראשונות מלחמותב הִגבורים"" יפוריס
 כא, ב)-בשמואל ובככת הקדום, מהספר עתקהה אלא אינןו בהקשרן, דמא מוזרות( ד כ," )כן אחרי

 .(יט-טו י"א, א הימים-דברי" )בשער אשר לחם בית בורמ ה"מים על סיפורה אחרי מיד,( יח

 ספרי רכיביו,מ שלושת את גם לאא שמואל, פרס את קר אל כירה הימים'-דברי' כותב ואולם,
 ( –כט כט,) דוד לימי בסיכום ותםא מגדיר שהוא פיכ וגד, תןנ שמואל, הנביאים,

 והאחֹרנים ראֹשניםה המלך דויד ודברי
 ,הֹרֶאה שמואל ידבר על כתובים ִהָנם
 ,הנביא נתן דברי ועל
 ;הֹחֶזה גד דברי ועל

 כ פרק עד ז מפרק ,ב בשמואל ופיעיםמ תןנ רקיפ כי,( שבידינו) שמואל ספרב הסדר בדיוק זהו כןא
 כד, האחרון; בפרק) המפקד בפרשת ואלשמ בספר מופיע וד"ד ֹחזה נביאה "גד עודב סיפורי, ברצף

 כא," )יבוס"הי עם קשור עוד =ָאְרָנן" ַרְוָנהאֲ  "ֹגרן לע שהסיפור רור,ב להיות ריךצ והנה.( יט-יא
 !'לה הבית בניית על תןנ לנבואת קדם ובוודאי,( טו

 שאול, מפני נדודיוב דוד תא מלווהכ פירושב זכרנ גם( ה כ"ב, א-שמואל" )הנביא "גד כן, על יתר
 !נתן – גד – מואלש הוא: ההיסטורי הסדרש ברור, ולכן

 תן,נ נבואותל קדומים שכולם נגלה,( כד דע כא ב,)- שמואל ספר של אחרוניםה בפרקים נתבונן אם
 הֹחזה", דג מ"דברי הם פלשתים, םע המלחמות תקופתב שהתגבשו ִגבורים,ה שימותר םג ולפיכך,
 .בנדודיו דוד את שליווה



 מפרשיות כמה עם המפקד, סיפור תא הימים'-'דברי ותבכ הציב מדוע – ואה הז כלב גדולה הקושי
 ?הירדן בעבר העצומים הכיבושים אחריו נתן, נבואת ריאח בפלשת, המלחמות

 מלחמותה ימיל לאחור,( במפורש) חוזר הימים'-דברי' שכותב,( ויב יא בפרקים) לעיל ראינו כבר
 .בהמלכתו ישראל שבטי לכ תמיכת את אחת מסכתב לתאר דיכ בצקלג, ודד ולימי ,הפלשתים עם

 תבניתב לאא היסטורי, זמנים סדרב מדובר לא( וכא כ) אלו בפרקים שגם המסקנה, מכאן
 ]1[ –לראש חוזרתה כיאסטית, ידועה, ספרותית

-טו כא,) המזבח בנייתל המקום הקדשת לע גד ונבואת,( יז פרק' )הל הבית בניית על נתן נבואת
 עד יח) המלחמות קיפר הוצבו שתיהן ובין ,ה' בית בנייןב שתיהן קשורותה מקבילות ותנבוא הן,( ל
 .הקדומות למלחמות חזרה שבסופן,( כ

* 

 דיי על הוכה כמעט עצמו דוד בהש הפסקה את ימים'ה-דברי' כותב שמיטה יךא ראותל מרתק
 ֵתֵצא אל לאֹמר: ול ודד נשיא "נשבעו ואיך,( יז-טו כ"א, ב-שמואל" )הָרָפה ִּביִליֵדי אשר "ִיְשִּבי...

 לבוע,בג ובניו שאול פילתנ של הטראומה עם יחד – ישראל" רנֵ  את כבהת ולא למלחמה, ִאתנו עוד
 לנפילה פתח זהוו "ַרָּבה", על נלחמים לוחמיוו יואב עודב ירושַלִם,ב ודד שארנ דועמ סבירמ זה

 היה גם לכן השמיט; ימים'ה-'דברי שכותב דבריםה הם להא בדיוק בלא בע.ש תב פרשתב הגדולה
 הוא יכ,( כב "א,כ ב-שמואל" )ְּבַגת לָהָרָפה ְלדּויֻ  אלה "ארבעת לש המספר תא להשמיט חייב

 !שלושה רק השאיר

 .(ד כ," )הִגתי ְלָיתגָ  "ֲאִחי הוא אלחנן"" שהיכה ִגתי",ה "ָגְלָית וכמובן,

 .ט"ז עד י"ג פרקיםב כזאת, כיאסטית תבניתב מסודרת ארוןה העלאת גם]1[ 

  

 החטא, המגפה והכפרה -דברי הימים א כא 
 ?מדוע דווקא מפקד זה של דוד הפך לחרון אף נורא ולאסון מחריד

 בודכ בימות צבאיים, מצעדים והביםא הם מהל 'מפקד'? ערוךל שליטיםו לכיםמ וציםר למה
 ?מרשימים ומספרים הצלחות נוכחל 'מלכות' אוותג מרגישים םה למה וטקסים?

 בספר שנקרא זה א), (כא, הודה]"י [ואת ישראל תא למנות ודד "את הסיתש זה,ה "שטן"ה מיהו
 ?"בישראל ...ה' "אף חרון ),א כד, ב-שמואל(

 בירושלים, חל,ר ובני לאה בני בנימין,ו יהודה שראל,י בטיש יחודא חריא מלכתית,מ בטמ מנקודת
 צורך דווקא תבקשמ יב), יא (פרקים שראלי שבטי מכל בדוד תומכיםה לכ לש התפקדותה ואחרי

 הפריפריות, ולכל הפינות כלל הממלכתי הארגון ודעתת את הביאל הממלכה, תא לארגן גדול
 ;ישראלית-הכלל החדשה, בירהל ם-ל-ו-כ את ולחבר

 חדשים "תשעה שנמשך מבצע רחב,נ ממלכתי מפקדב הגדול צורךה תא הסבירל שהק אל כלל
 "ֵמֲעֹרֵער הירדן, בעבר ישראליתה ההתיישבות מרחבי תא וסרק ),ח ד,כ ב-שמואל( ום"י ועשרים

 (="ַתְחִתים הבשןו הגלעד לא עזר...",י אלו "הגד נחלת לא יב), ג', (דברים רנן"א נחל על אשר
 שבע" באר יהודה "נגב ועד ר..."צֹ  ...מבצר צידון, לא וסביב ִעיֹון),ו (=דן ַעןיַ  ָדָנה" דע ָחְדִשי")
 .ז)-ה כד, ב-(שמואל

 (כדרכו), הימים'-ב'דברי שמטונ נמשך שהוא הזמןו הגדול מבצעה של גיאוגרפייםה פרטיםה כל
 "לוי כמו ושהקד של הילה עם טניםק ושבטים דוד,ל יואב יןב וויכוחה לש קצנהה שי זה, ולעומת
 .ז) כא,( יואב" את המלך ברד נתעב "כי פקדו,נ לא ובניִמן"

 שנעשו גדולים, מפקדים שני מתוארים כו) א; (במדבר בתורה גם – הגדולה השאלה עולה וכאן
 גלוי הוא דוד מלכות בראשית הממלכתי רךוהצו טז),-יא ל, (שמות מגפה למניעת ]1מותרת[ בדרך



 בישראל" "ֶדֶבר מגפת של מחריד ולאסון נורא, אף לחרון דווקא הזה המפקד הפך מדוע – וברור
 ?יד) (כא, מתים איש" אלף "שבעים עם

 ֹשֵלף איש אלף אותמ "ְשֹמֶנה בין המספרים, יןב סביר, לתיב הנראה פערל וגעתנ שנייהה השאלה
-ב'דברי חרב" ֵלףשֹ  איש אלף מאהו אלפים אלף" לבין ),ט ד,כ ב-(שמואל ]2מישראל"[ חרב"

 .ה) כא, א-הימים'(

 כל שירתה בו דוד, לש ]3המילואים'[ 'צבא צבא,ה ארגון כז)( פרקב המשך,ב חשףנ הסודמ חלק
 להרבות ה' אמר כי ולמטה, שנה עשרים ןְלִמּבֶ  מספרם ודד נשא "ולא – בשנה חדא ודשח יחידה

 ֶקֶצף בזאת ויהי ִכָלה, ולא מנותל החל דוד] קודתפ [לפי רויהצ ןב ואבי שמים;ה כוכביכ לישרא את
-כג (כז, בחטאו] הודה שדוד אחרי[ דוד" למלך ימיםה דברי מספרב המספר להע ולא שראל,י על

 .כד)

 ]!4[הממלכה ולארגון צבא,ה צורכי לפי תפקידיהםל אנשים פקודל וראוי מותר

 אדם בני כי יוונית),ב ('היבריס' מלכיםו ליטיםש לש אוותםג יפוקס שםל אנשים לספור אסור
 !נוראים אסונות מוע על להביא לולע כ'מספרים' אנשיםל שמתייחס מיו 'מספרים', אינם

 ב), (כא, מספרם" את וֵאדָעה" העם, את ספורל הפקודה לע היה לדוד, ואבי יןב נוקבה הוויכוח
 כלל לא ותרי הנמוך המספר אילוו צעירים, ללכ הגבוה המספר לכןו ראוי', 'מפקד לצורכי מעבר
 .     אותם

 ]5ָאְרָנן[ בגרן לה' "מזבח הקמתל המקום קביעת לע גד נבואתב המגפה,ו חטאה לע גדולהה הכפרה
 הורידל ]6ולמלכים,[ לשליטים ובראשונה ראשב נועדה מזבחה שכפרת ירושה,פ ח),י כא,( הְיֻבסי"

 .העולמים ריבון ,המלכים' 'מלך פניל וענווה ניעהכ אותם וללמד מגאוותם, אותם
____________________ 

 .משלו ומשפחתי, פרטי ם'ש יש איש לכל' כי נשים,א בספירת לאו שמות", במספר]1[ "
 שלא יואב של לניסיונו קשור הוא אוליו הימים',-'דבריב פחות לףא 30 טן,ק ואה יהודהב הפער]2[ 

 .ביהודה שבוי שבחלקם נים,הקט השבטים את לפקוד
 .כ"ז פרקב ראו המדינה; ימי ראשיתב ידין גאלי שנתן כשם]3[ 
 הבריטי, המנדט בימי נערכוש המפקדים את קודםה הדור וסקיפ התירו הז יקרוןע לפי]4[ 

 .ישראל ובמדינת
 ד,דו "למלך" כניעתו את הגישש כד),-כג כ"ד, ב-שמואל( היבוסי מלך"ה "ארונה אהו ארנן"]5[ "

 זהב שקלי 600 לבין כסף, שקלי 05 בין הפער לא;מ בכסף מקוםה תא קנותל תעקשה ודד בעוד
 נכסי כל לבין ל"גורן", התמורה בין כניעה,ה הסכם לש שלבים בשני אולי שורק כה),-דכ (כ"א,

 .באזור היבוסים
 !בקודש לשרת לשליטיםו למלכים אסור לכן]6[ 

  

  

 אר רק להרכיבהבית מוכן, נש -דברי הימים א כב 
בעוד שבספר שמואל שלמה בונה לבדו את המקדש, בדברי הימים דוד פועל במלוא המרץ כדי 

 להכין את התשתית לבניית הבית

  

 ובסדר( גד-נתן-שמואל נביאיםה לספר ההקבלותמ כליל תנתקיםמ נוא אילךו הז מפרק
 אינםש דומיםק פריםס וךמת ימים',ה-'דברי כותב םע ממשיכים אנוו נתן),-גד-שמואל ההיסטורי,

 השמיט, מה עתיק,ה ואיך מה בדיוק דעתל יכולים יננוא מקדש.ה פריס תוךמ נראהכ נו,ל ידועים
 אנו לפנינו, לויהג ההקבלה שבהם בפרקים אינור שכבר המ מתוך ולםא ירושיו,פ תא ילבש והיכן

 מהשקפתו תיומסברו שחזר ולא דעתו,מ המציא לא הכותבש גבוהה, הסתברותב להניח יכולים
 .פירש םג ושם ופה ערך, מיט,הש בקפדנות, עתיקה אלא עולמו,



 !לבדו שלמה רק כי נראה מלכיםו שמואל בספרי ה'?ל הבית תא בנה מיו הכין מי

 יבנה הוא" כסאו על ישב אשר שבנו ז),י א-הימים-בדברי גם ז; ב-שמואל( תןנ נבואתב יבלק דוד
 – עולם"-"עד כסאו בטחתה על התרגשותב ה'ל הודהו ,מאד כך על שמח צמוע ודוד לשמי", בית
 '!לה הבית בניית את הכין מלךה שדוד לכך, מזר אפילו םש אין אבל

 – פרקה על כלל עמד לא שעוד ברור, נראהו שלמה, של מוש כלל זכרנ לא תןנ נבואתב ן,כ לע יתר
 כרוך שרא המלחמות, ועל הדם על ההסבר םג וממילא אביו', כסא' על ישבש 'בן', לע רק מדובר

 .שם לעלות יכול לא שלום,ה איש 'שלמה', בשם

 בתיאורי בסופם דוד ייח מתוארים וב') 'א א-מלכים + כ' דע 'ז ב-שמואל( נביא"ה תןנ ב"דברי
 המלכת ועד תוצאותיו,ו אבשלום ומרד מנוןא רצח רךד הילד, מותמ זעזעים,מ עונשיםו ייסורים
-(מלכים ו"ל ֵיַחם ולא בגדיםּבַ  ַוְיַכֻסהּו ימים,בַ  אב קןז ודד והמלך" .צמוע ידי על חגית" בן "אֹדניהו

 בתור אותו לחמם שבאה הׁשּוַנמית", אביַׁשג" עם הזה, עצובה האונים וסרח מתוך – )ד-א ',א א
 את ַמשֶלה רק ומי ההיסטוריה, תא קובע מי הראתהש דרמטית, הכרעהב דוד עהפתי ובש "ֹסֶכֶנת",

 .עצמו

 !איננו זה כל הימים'-ריב'דב אבל

 .א) (כג, ישראל" על נוב שלמה את ַימֵלךוַ  ימים, ָׂשַבעו זקן ודויד"

 (פרק המפקד של החטא קר מובא הכישלונות מכלו יז), פרק( הראשונה קר ובאהה תןנ מנבואות
 !המזבח קוםמ את חשפה שכפרתו כא),

 הדרושים חומריםה הכנתמ ד,צ מכל הבית לבניין כנותה וכולו מרץ, לאמ הזקן וידד ואילך, מכאן
 – כח) (פרק התוכניות הכנתל עד כו), דע כג פרקים( הכהניםו לוייםה רגוןא צומות,ע בכמויות

 של המפורסמת הנבואית לדרשה בסיס הווהמ ושמו ערעור, וא ספק לכ בלי ֶעֶצרה ורשי ואה שלמה
  –לשלמה בדבריו אביו דויד

 !להי-א ה' לשם בית לבנות בביל עם היה אני
 :ֵלאֹמר ה' ְדַבר ָעַלי ויהי
  –עשית גֹדלות מלחמותו ָשַפכָת  ָלֹרב דם
 !לשמי בית תבנה לא
 !ְלָפָני ארצה ַפכָת שָ  רבים דמים כי

 ,מנוחה איש יהיה הוא ך,ל נולד בן הנה
 ,במסבי אויביו מכל לו ַוֲהניחֹותי

  –בימיו ישראל על אתן שקטו ושלום שמו, היהי שלמה כי
 !לשמי בית יבנה הוא

 
 .תןנ מנבואת ההבטחה מובאת )י (כב, בהמשך רק

-א ה' אשר הנחלה אלו המנוחה "אל שיגיעו חריא רק קוםמ לו שי קבועה 'ה ביתש רעיוןה עצם
 שלמה',' השם למשמעות שלו הקישור בלא התורה, מן דועי ט), ב,י דברים( ך"ל ֵתןנֹ  להיך

 'צודקות',ו הכרחיות הן אפילו מלחמות,ה תבתקופ מקדש לבית קוםמ שאין המפורשת, והאמירה
 .לראשונה כאן מופיע

 ה', שםב לשאול כדי הקרב לשדות הים"ל-הא ֶדשקֹ  "כלי תא וציאוה בהןש מלחמות,ה תוםב רק
 כמקום יט), (כב, ה'" לשם הנבנה ביתל להים,-הא ֹקֶדש כליו ה' ריתב ארון תא להביא" היהי אפשר

 .לעולמים למנוחתו, הקבוע

  

  



 שבט לוי מתארגן מחדש -דברי הימים א כג 
במעשה המשכן בתורה מוזכרים רק בצלאל ואהליאב, כל השאר אנונימיים לחלוטין. והנה פתאום 

 רשימות מנהל וארגון, ואנו אוהבים סיפורים

 ?לוי שבט לש מחדש ארגון נדרש מדוע

 תורהב לווייםה של העיקרי התפקיד יוה מחדש, והקמתו מקום,ל ממקום עברתוה המשכן, פירוק
 ממנו יוצאים היו דייןע ארוכה, לתקופה בשילה וקםה שהמשכן ףא י');ו 'ח ד';ו 'ג רקיםפ (במדבר
 נדודי לגבעון. ךכ ואחר לנוב, המשכן ברע שילה, ורבןח אחרי ארון;ה םע אפילוו ונים,ש לצרכים

 .המקורי הקדום, לווייםה תפקיד של רשמיה סיומו תא מנעו הארון

 בירושלם לה' הבית הקמתו דויד, בעיר ארוןה ומנוחת נדודים'ה קץ' ויד,ד לש עיקריתה המטרה
 :כו)-כה (כג, לוי בטש של מחדש רגוןא חייבו המאחדת,

 ,לעמו ישראל להי-א ה' ניחהֵ  דויד: אמר כי
 ;לעולם ַעד בירושַלִם ַוִיְשֹּכן

 ,המשכן את [עוד] שאתל אין ַללוים ו[לכן]גם
 ;ולעֹבדת כליו כל ואת

 מנהליות רשימות ןה האחרונים דורותב רכיאולוגיותא חפירותב נמצאוש עתיקותה תעודותה רוב
 המסמכים של רובם ובר וסיפור; שירה חוק,ו דת עניינים,מ קסטיםט כילמ יעוטמ קר וכלכליות!
 רק חלוטין;ל משעממות וכלכליות, נהליותמ ורשימות ו"חותד הם מינובי מיוצריםה והספרים

 .ותרבות הגות שירה,ו ספרות כולל ןקט מיעוט

 ומשפיע המעורר והַמפֶרה, מסעירה והמרתק, הפכניהמ קטן,ה מיעוטל ייכיםש תנךה פריס רוב
 רגוןא רשימות יוחסין, רשימות גדול:ה הרוב ןמ מעט וגשיםפ נוא הימים'-'דבריב והנה – לדורות
 !משעמם] כך כל[ ידועים ובלתי וכריםמ בלתי ביםר שמות ומנהל,

 רשימות עטמ יש השני), במפקד כ"ו, בפרקו וי'; ז' ',ד עד 'א פרקים( מדברב פרס תחילתב בתורה,
 היו מלאות רשימות – בקיצורש קיצור שזהו יודע, וכלוסיןא מפקד הומ שמבין ימ לכ בלא כאלה,

 !ספרים כמה ממלאות

 ימ כל אן,כ םג בלא ה', יתב של הבנייה תכנית חסיי בפירוט תוארתמ וז') 'ו א-מלכים( בספר
 אין מלכים בספרו מלאה! תמונה תתל כדי למיםש פריםס דרושיםש ודע,י אדריכלותב שמבין

 ברור כי ףא העצומה, העבודה תחומי כלב ואחראים נהליםמ ומאות שרותע לש מותש רשימות
 .כאלה רשימות שהיו לחלוטין

 בצלאל" שמות, ניש קר רונזכ )ז ל"ו, עד ל ל"ה, א;י-א "א,ל (שמות משכןה במעשה בתורה,
 הפניקי המלך ִמֹצר", חיָרם" שני רק נזכרו ו)ט-גי ',ז כה;-וט ',ה א-לכים(מ בספרו ואהליאב",

 איש אביוו נפתלי, ממטה אלמנה... שהא "בן עורבת,מ ממשפחה באש האומןו עצים,ה תא שסיפק
 צרותק וארגון, נהלמ שימותר פתאום והנה לחלוטין! נונימייםא השאר כל – חשת"נ ֹחֵרש ֹצרי

 !סיפורים אוהבים אנוו השמות, את כיריםמ איננו יכ משעממות, מובןכ אך יחסית

 :סופרו שלא לסיפורים פרקב מצאתי רמזים ארבעה

 ג), (כ"ג, ומעלה" שנה שיםש "מבן ג'), במדבר( בתורה מוכ ראשונה,ל עמיים,פ פקדונ הלוויים
 שנה עשרים מבן" א'), במדבר( תורהב שראלי בטיש שאר וכמו דויד, לש כחידוש שנייה, ופעם

 ?השני למפקד גרמו בנייהה הכנת של עצומיםה הצרכים האם – ד)כ (כ"ג, ומעלה"

שים מבן" ראשון,ה מפקדב לווייםה מספר שים ְגָברים,לִ  ומעלה... נהש ש  (כ"ג, אלף" ושֹמָנה ש
 הריבוי על ומרא זה מה – שֹמנים"ו מאות ַוחמש אלפים "שֹמַנת ח),מ ד', (במדבר תורהב ואילו ג),

 ?דויד ימי עד משה ימימ הלוויים של הטבעי

 ו') רקפ א-הימים-(דברי לעיל שנזכרו שמותל זהים ינםא ומררי, התק רשון,ג ניב לש השמות
 ?רשימותה משתי אחת בכל פתמשתק תקופה איזו – היחס ברשימות



 לו יוה "לא במותו, ררימ בן חלימ ןב לאלעזר ל"ו), ובפרק יא;-א כ"ז, (במדבר לפחדצ בנות כמו
 ;כב)-כא (כ"ג, חיהם"א קיש בני ישאוםו בנות, םא כי בנים

 :יד)-יב (כ"ג, מפורסםו ידוע אחד וסיפור
 ;ארבעה וֻעזיאל, חברון צהר,י עמרם, קהת, בני
  –ומשה אהרן עמרם בני

 ,עולם עד ובניו ואה קדשים, ֹקדש הקדישול אהרן ַוִיָּבֵדל
 ;עולם עד בשמו ולברך שרתו,ל ה' לפני ירלהקט
  –להים-הא איש ומשה

 !ֹּכהנים] [ואינם הלוי בטש על ִיָקראּו בניו

  

 משמרות הכהונה -דברי הימים א כד 
איך הצליחה משפחת כהנים אחת, אהרן ושני בניו ("הנותרים"), לשמש בקודש, ולהחזיק את 

 ?המשכן בכל נדודי המדבר

 שתכנן ביתה את ולהחזיק קודש,ב לשמש דיכ משמרות 42-ל הכהנים את לחלק הכרח היה מדוע
 ?שלמה ובנה דויד

 בעיקר (הנזכרת מסועפתה הקרבנות שמערכת ושב,ח אולי שוטהפ קריאהב תורהה תא קוראש מי
 'מצוות הם בכללם הקרבנות – הדבר כן אל אך במדבר,ש במשכן הגהנ וודאיב יקרא)ו בספר

 מתבואת אוב והנסכים המנחותו רבן,ק כלל כמעט)( לוויםנ נסכיםו מנחות כי בארץ', התלויות
 אל בֹאות "כי – טז)-א טו,( במדבר בספר מפורשב כתוב ךכ ואכן בארץ, הופקש ייןה מןו הארץ,

 ."...לכם תןנֹ  אני אשר מושֹבתיכם ארץ

 במשכן קרב יום, שבכל התמיד קרבן רק ו),מ-חל כ"ט, שמות( המשכן פרשיותמ הנראה ככל
 ורוב המזבח, חנוכתו המשכן הקמת לש המיוחדים ימיםה חריא נסכו),ו נחתומ עם( דברבמ

 במשכן הקודש עבודת את החזיקל יכלה אחת הניםכ משפחת כן,ל בארץ. קר רבוק הקרבנות
 .קושי בלי שבמדבר,

 היו ט), יב, (דברים הנחלה" אלו המנוחה "אל שראלי שבטי אב בטרם ץ,באר התנחלותה בראשית
 המשכן בתקופת אף ]1אינו,[ר שכבר וכפי "ד),י פרק בחיםז תוספתא,ו משנה( ותרות'מ ת'הבמו
 .'ותהבמ 'הותרו אחר, או הז לצורך הארון צאי אם שילה,

 לכהנים נזקקו בהכרח לא איסור,ב ואם בהיתר םא בבמות, שראלי בטיש קריבוה אשרכ כמובן,
 .ההן במותל הגיעו תמיד לא גם ישראל יתב והמוני ג), ,ג (במדבר "הְמֻשחים"

 של גם מחדש רגוןא חייב דויד, ידי לע כמתוכנן ',ה ביתב המשכןו ארוןה לש חדשמ האיחוד
 בירושַלִם, חיו כהניםה כל שלא והעובדה, שנה,ה כל ורךלא קודשב עבודהה ומסע יכ הכהונה,

 חוץ שבועות), 48 שמרות,מ 24( משמרת לכל שנהב שבועיים נראה,ה ככל סודרת,מ תורנות חייבו
 .)ב עמ' נה (סוכה המועדים משבועות

 המשמרות, רגוןא של המסורת אמנם ו!ז התארגנות םג שחייבה יאה ה'ל ביתה קמתה לכן,
 .יט) (כד, שראל"י להי-א ה' ָוהּוצִ  כאשר ]2ביהם,[א ל"אהרן מיוחסת

 ילוגפ חריא רטבפ – זו תכנית פיל הראשון הבית תנהלה מידה איזוב השאלה, עינהב עומדת עדיין
 הכהונה' שמרותמ מ'לוח גם לנו ידועה ככל אבל, – ירושַלִםמ שראלי בטיש ובר הרחקתו המלוכה
 לפי זו; בסיסית תכנית לפי ותר)י או (פחות תנהלוה אכן שניה ביתה מיי ובר ]3קומראן,[ב שנמצא

 יהודהמ במעבר החורבן, חריא גם הכהונה' משמרות' של שמותה נשמרו ותר,י מאוחר פיוט
 ].4[      לגליל

_____________________ 

 יב לדברים חכמה' 'משך של פירושו לפי בהערה ראו י"ג; פרק לעיל]1[ 
 שמואל משמרות, 8 חילק משה – בשלבים המשמרות חלוקת מתוארת ע"א) כז (תענית בגמרא]2[ 



 24 ודוד ,16
 זכור בספרי וראו ;505-521 עמ' תשנ"א, ס, תרביץ קנוהל, וי' טלמון ש' של מאמרם ראו]3[ 

 300 מעמ' ושמור,
 באב לתשעה בקינות השרון', חבצלת ישבה 'איכה קליר, אלעזר ר' קינת]4[ 

  

 משמרות המשוררים -דברי הימים א כה 
כיצד הפכה שירת המדבר החופשית לתפקידם העיקרי של הלוויים, ומה עושים כדי להימנע 

 ?מפוליטיקה עצובה ועלובה בעבודת הקודש

 נשיאתו משכן,ה מפירוק הלויים, בתפקידי יותרב הגדול חידושה על ו)ט רקפ לעיל( רחבנוה כבר
 .מהדברים חלק שוב ביאנ ה'; בבית קבועהה הקודש ירתש אל והרכבתו,

 לזה שקראו ויש נגינה, כלי םע ומזמורים תפילות לע במשכן, ודשק שירת לע ילהמ יןא בתורה,
 .ורקדו וניגנ הנשים כא),-כ טו, שמות( הים' ירתב'ש – הדממה' 'מקדש

 אותם לַקֵּבעַ  רצתה אל שהתורה אלא, במדבר, םג נגינה יוכל פילהת ירותש היוש פק,ס יןא לי
 קודשה שירת הימים',-ב'דברי בלא החופשית, 'ה לעבודת ותםא הותירהו הלכות,ו מצוותו כחוקים

 אילךו ומכאן בחירה,ה קוםמ לא וןהאר עלאתה עם הלויים של קריהעי לתפקיד פכוה הנגינה וכלי
 [של ְּבַמָׂשא הלוים ַׂשר "וְכַננָיהּו – כב) טו,( בתפילה מוכ בנגינה,ו שירהב רוריםב וקיםח ייקבעו
 .והכלים] המנגינות [במשמעות "הוא מבין כי יר),ש חוקי יקבעו (=ישלוט אַּבַמׂשָ  ֹסריָ  שירה]

 "ִּבְמִצלַתִים ררימ מבני איתןו =גרשון),( רֹשםגֵ  ניבמ אסף – קהת מבני רח,קֹ  מבני המשורר, ֵהיָמן
 ְלַנֵצַח" השמינית על ת"ְּבִכֹנרֹו וגם ֲעָלמֹות", לע "ִּבְנָבלים חריםא ומנגנים ט),י טו,( השמיע"ל נֹחשת

 .כא)-כ (טו,

 שפתים), 'ניב' (מלשון 'נביאים' קראונ המנגנים-המשורריםש ג),-א (כה, פרקנוב גלותל מעניין
 התרגלנו כבר ואנ לה'". והלל ודותה על ִנָּבאהַ  ַּבִּכנֹור" שמול מודיםו 'ה הילותת מספרים כלומר,
 (כמו המקדש 'נביאי' נגד מרצתנ במחאה יצאו תייםש ולא חתא לאש חזון,ו וסרמ וכחה,ת לנביאי
 יאי''נב ושיר, בנגינה 'נביאים' לש והראשוני יותר פשוטה למובן התרגלל לנו קשהו א), רקפ ישעיהו

 משיחתוב שאול אצל כבר בלא הקודש', וחר נביאי' הםל ראוק ]1הרמב"ם[ו חז"לש תהילים,
 וֹתף נבל ולפניהם מהבמה, רדיםיֹ  ְנִבאים חבל ופגעת" ו).-ה ',י א-מואל(ש נביאה ול מרא הראשונה,

 יָת ִהתַנּבו ה', רוח עליך וָצלחה ודש);ק שירת התלהבות,ב (=שרים תנבאיםמ והמה ור,וכנ וחליל
 מהרוח אותו והרגיע אולש לפני שניגן הצעיר ודד זה יהה ך,כ אחר – ֵחר"ַא  אישל ֶנֱהַּפכָת ו ִעָמם,
 דע הריקודים בהתלהבות נסחפו צמוע והוא אולש שליחי לבסוף,ו כג).-זט ז,ט א-שמואל( הרעה
 .כד)-כ יט, א-(שמואל ָרמה"ּבָ  "בָניֹות נביאים",ה "להקת םע חושים טרוף

 ראשונה,ל כאן נזכרים לקםח הראשונים, משורריםה ניב לש שמותה ופיעיםמ םג ה),(כ בפרקנו
 מבני יז,יט) (טו, "איתן" – משמעותיים אףו קלים שינוייםב אןכ מופיעיםו זכרונ ברכ וחלקם
 אך ולצאצאיו; לו נראהכ מיוחסים טוב", כי ה'ל "הודו מזמוריש ג),-א כה,( ְידּותּון"" ואה מררי,

 ואף הכהנים, כמו שמרותמ 24-ל ויתחלקו דורות,ל שפחותמ ראשיכ יקבעוי םה שגם הוא, העיקר
 "הגורל" פי על נקבעש הסדר לפי הכהנים, בודתע את ילווו השיר, בכליו קודשה שירתב שרתוי הם

 .מנגנים-משוררים 12 לש מקהלה משמרת בכלו לא),-ט (כה,

 הראשונות לוייםה רשימותב םג מרותמש 24 שףח הימים,-לדברי בפירושו ]2ס"ג,[ר של תלמידו
 בני אחיהם לעמת גורלות םה גם "ויפילו לא),-כ (כד, נותרים"ה לוי בני" ברשימותו ג),כ (בפרק
 ."...המלך דויד לפני אהרן

 היו נו),-נה כו, (במדבר ארץב ישראל שבטי לש הנחלות םג כמו מקדש,ב עבודהה דריס מדוע
 ?'ה לפני בגורלות להתנהל חייבים

 מקורבים ינויימ של ועלובה עצובה וליטיקהפ האפשר, כלכ למנוע כדי – ידועהו רורהב שובההת
 !     הקודש בעבודת והשחתה,

_____________________ 



 .השנייה המדרגה מה, רקפ ב' חלק נבוכים,ה מורה ראו]1[ 
 .תכא בעמ'ו תיא, בעמ' ולרשימות כד,ו כג פרקיםל מקרא' דעת' בפירוש ראו]2[ 

  

  

 בוז לביזה -ברי הימים א כו ד
בניגוד למקובל בעמים, המקרא מתנגד לנטילת ביזה על ידי הלוחמים. מאברהם אבינו דרך יהושע, 

 שאול ודוד, ועד מגילת אסתר

 נושאי הַסָּבלים עתיקים,ה הלוויים תפקידי תא שהמשיכו להא פשוטים,ה לווייםל צדעהה פרק
 כלומר,,( א כו," )"ֹשֲערים - ראשונהה הקבוצה בוצות.לק עתה תחלקוה ומקימיו, מפרקיו המשכן,
 שגם ],1בועים[ק שמירה מקומות 24-ב במשמרות, םה גם המעברים.ו שעריםה כניסות,ה לשומרי

 לעיר גיעוה לפני הארון שומרכ שהתפרסם ",ֱאֹדם ֹעֵבד" וביניהם,( יג כו," )"גורלות לפי נקבעו הם
 .(ה-ד כו," )להים-א כֹוֵבְר  "כי בניו ושמונת,( יד-יג יג, לעיל) דוד

 אוצרות על" ממונים שהיו( בכירים פקידים=) והנגידים השומרים בוצתק היא השנייה הקבוצה
 כו, מלחמות;ה משלל ההקדשים" =)הקדשים ולאוצרות,( הקרבנות לעבודת=) להים-הא בית

 המפקדים=) צבאה ושרי והמאות האלפים שריל האבות ראשיו המלך, וידד הקדיש אשר,( "כ
 בן ושאול הֹרֶאה, שמואל ִהקדישהַ  וכל ה'; ביתל לחזק דישוהק שללה מןו מלחמותה מן,( בכללם

 המובהקים המאפיינים חדא ביטוי ידיל אב כאן.( כח-כו כו, "... )צרויה ןב ויואב נר, בן ואבנר קיש,
  –המקראי המלחמה' 'מּוסר של

 ]!2[זּבַ  וָלבֹוז שלל לקחת שראלי בצבא ראוי לא

 ז, כד; ,ו יהושע ביריחו,' )לה ויוקדש יוחרם או,( כג-כב ד,י בראשית) לבעליו שיוחזר ראוי השלל
 בין( לא במדבר במדיין,) וריםבר כללים לפי חולקי או,( טו א שמואל בעמלק,) כליל יושמד או,( א

 .(כד ל, א שמואל וחמים;ל שאינם חיילים" =)הכלים על הֹיֵשב" לבין או רף,העו לבין הלוחמים,

 שהיו הכללים לפי הראוי לקםח את לוט הצלתל אתו הלכוש לוחמיםל נתןש בינו,א מאברהם
 אולש הושע,י דרך(, כג י"ד, בראשית" )נעל שרוך ועד מחוט" לעצמו לקחת ירבס אך מקובלים,

 "ושללם במילים יםהיהוד את המן לש ההשמדה זימתמ חותמת בהש אסתר מגילת ועד ודוד,
 במילים התיאור חתםנ וליומיים, יוםל ליהודים הותרהש מגןה מלחמתב ואילו,( יג ג, תראס" )ָלבֹוז

 .(טז-י,טו ט, אסתר" )ידם את שלחו לא "וַבִּבָזה

 ילווא המנצחים, של הגאווה כשיא שללה מקום מאוד ולטב העתיקות הניצחון בשירות ן,כ לע יתר
 של שללה אוותג מקוםב בא,( ל-חכ ,ה שופטים) דבורה ובשירת,( י-ט טו, שמות) הים בשירת

 !שנכזבה המובס, אויבה של השלל אוותת תיאור המנצחים,

 המלחמות שלל ברשימות – ול ייךש אמתב שללה ולכן,( ג טו, שמות" )שמו ה' מלחמה, איש ה'"
 נר, בן ואבנר קיש, בן ושאול הֹרֶאה, מ"שמואל דופן וצאי רצף שי ה'", ביתל לחזק" שהוקדשו

 שלל מול לא השסעים וכל מחלוקותה כל עלמונ אילוכ ויד,ד ועד,( כח כ"ו," )צרויה בן ויואב
 .'לה להקדישו שראוי המלחמות,

* 

 עברי משני ולשפטים" לשטרים ישראל "על הממונים היו הלוויים בתפקידי האחרונה הקבוצה
 חסרה מאוד חשובה קבוצה אולם המלך"; ּוְדַבר להים-הא ְדַבר לכל,( "לא-כט כו,) הירדן

 והם,( כז-יז ט, פרק לעיל) בשערים השומרים הלוויים עם יחד כבר נזכרה אך,( כו) בפרקנו
 ט'," )והבשמים והלבונה והשמן, והיין הֹסלת ועל הֹקדש, כלי כל ועל ... העבודה כלי "על הממונים

 מסגרת ליצור הימים'-'דברי כותב של שיטתו את פוגשים אנו כאן שגם מאוד, מסתבר( – כח-כז
 בפרק) הלוויים של היחס רשימות של הסיום – מתחברות והסגירה הפתיחה שבה ספרותית,

 !'ה בבית הלוויים תפקידי של( כ"ו בפרק) מחדש הארגון לסיום ומתקשר מתחבר(' ט



  

,( 4 שנאספו אוצרותה כנראה," =)הֲאֻסּפים "לבית 4 לדרום, 4-ו לצפון 4 למזרח, 6 – יז כ"ו,]1[ 
 חז"ל;( ע"ב נה זבחים הקדושה; בולג את סימןש מבנה כנראה,=) במערב ר""ַלַּפרּבָ  2-ו ַלמִסלה""

 כפי) ואולי לוויים;ל 21-ו הנים,כ ששמרו מקומות 3 על מסרו( א א', מידות א; א', תמיד) במשנה
 .ווייםל וגם כהנים גם ושמר החשובים המקומות 3-ב( המלבי"ם שפירש

 .ליש באתר בעמלק', שאול מלחמת – גגא 'משא מאמריו ראל',ביש מלחמה 'שלל מאמרי ראו]2[ 

  

 בוז לביזה -דברי הימים א כז 
בניגוד למקובל בעמים, המקרא מתנגד לנטילת ביזה על ידי הלוחמים. מאברהם אבינו דרך יהושע, 

 שאול ודוד, ועד מגילת אסתר

 נושאי ַסָּבליםה העתיקים, הלוויים פקידית את שהמשיכו להא הפשוטים, לווייםל הצדעה פרק
 כלומר,,( א כו," )"ֹשֲערים - הראשונה קבוצהה לקבוצות. תהע התחלקו מקימיו,ו מפרקיו המשכן,
 שגם ],1בועים[ק שמירה מקומות 24-ב במשמרות, םה גם המעברים.ו שעריםה כניסות,ה לשומרי

 לעיר גיעוה לפני ארוןה שומרכ שהתפרסם ֱאֹדם", ֹעֵבד" וביניהם,( יג כו," )"גורלות לפי נקבעו הם
 .(ה-ד כו," )להים-א ֵבְרכֹו כי" בניו ושמונת,( יד-יג יג, לעיל) דוד

 אוצרות על" ממונים שהיו( בכירים פקידים=) והנגידים השומרים בוצתק היא השנייה הקבוצה
 כו, מלחמות;ה משלל ההקדשים" =)הקדשים ולאוצרות,( הקרבנות לעבודת=) להים-הא בית

 המפקדים=) צבאה ושרי והמאות האלפים שריל האבות ראשיו המלך, וידד הקדיש ראש,( "כ
 בן ושאול הֹרֶאה, שמואל ִהקדישהַ  וכל ה'; ביתל לחזק דישוהק שללה מןו מלחמותה מן,( בכללם

 המובהקים מאפייניםה אחד יטויב לידי אב כאן.( כח-כו כו, "... )צרויה ןב ויואב נר, בן ואבנר קיש,
  –המקראי המלחמה' 'מּוסר של

 ]!2[זּבַ  וָלבֹוז שלל לקחת שראלי בצבא ראוי לא

 ז, כד; ,ו יהושע ביריחו,' )לה ויוקדש יוחרם או,( כג-כב ד,י בראשית) לבעליו שיוחזר ראוי השלל
 בין( לא במדבר במדיין,) וריםבר כללים לפי חולקי או,( טו א שמואל בעמלק,) כליל יושמד או,( א

 .(כד ל, א שמואל לוחמים; אינםש חיילים" =)הכלים על "הֹיֵשב לבין או ורף,הע לבין הלוחמים,

 שהיו הכללים לפי הראוי לקםח את לוט הצלתל אתו הלכוש לוחמיםל נתןש בינו,א מאברהם
 אולש יהושע, דרך(, כג י"ד, בראשית" )נעל שרוך ועד מחוט" לעצמו לקחת ירבס אך מקובלים,

 "ושללם במילים היהודים את מןה של השמדהה מזימת תמתוח שבה אסתר מגילת ועד ודוד,
 במילים התיאור חתםנ וליומיים, יוםל ליהודים הותרהש מגןה מלחמתב ואילו,( יג ג, אסתר" )ָלבֹוז

 .(טז-י,טו ט, אסתר" )ידם את שלחו לא "וַבִּבָזה

 ואילו צחים,המנ של הגאווה כשיא שללה מקום מאוד ולטב העתיקות ניצחוןה בשירות ן,כ על יתר
 לש שללה אוותג מקוםב בא,( ל-כח ה, שופטים) דבורה ובשירת,( י-ט טו, שמות) הים בשירת

 !שנכזבה המובס, אויבה של השלל אוותת תיאור המנצחים,

 המלחמות שלל ברשימות – ול שייך אמתב שללה ולכן,( ג טו, שמות" )שמו ה' מלחמה, איש ה'"
 ר,נ בן ואבנר קיש, ןב ושאול הֹרֶאה, מ"שמואל ופןד יוצא רצף שי ה'", לבית "לחזק שהוקדשו

 שלל מול לא השסעים וכל מחלוקותה כל עלמונ אילוכ ויד,ד ועד,( כח כ"ו," )צרויה בן ויואב
 .'לה להקדישו שראוי המלחמות,

* 

 עברי משני ולשפטים" לשטרים ישראל "על הממונים היו הלוויים בתפקידי האחרונה הקבוצה
 חסרה מאוד חשובה קבוצה אולם המלך"; ּוְדַבר להים-הא ְדַבר לכל,( "לא-כט כו,) הירדן

 והם,( כז-יז ט, פרק לעיל) בשערים השומרים הלוויים עם יחד כבר נזכרה אך,( כו) בפרקנו



 ט'," )והבשמים והלבונה והשמן, והיין הֹסלת ועל הֹקדש, כלי כל ועל ... העבודה כלי "על הממונים
 מסגרת ליצור הימים'-'דברי כותב של שיטתו את פוגשים אנו כאן שגם אוד,מ מסתבר( – כח-כז

 בפרק) הלוויים של היחס רשימות של הסיום – מתחברות והסגירה הפתיחה שבה ספרותית,
 !'ה בבית הלוויים תפקידי של( כ"ו בפרק) מחדש הארגון לסיום ומתקשר מתחבר(' ט

_________________ 

,( 4 שנאספו האוצרות ה,כנרא" =)הֲאֻסּפים "לבית 4 לדרום, 4-ו צפוןל 4 למזרח, 6 – יז כ"ו,]1[ 
 חז"ל;( ע"ב נה זבחים הקדושה; בולג את סימןש מבנה כנראה,=) במערב ַלַּפרָּבר"" 2-ו ַלמִסלה""

 כפי) ואולי לוויים;ל 21-ו הנים,כ ששמרו מקומות 3 על מסרו( א א', מידות א; א', תמיד) במשנה
 .ווייםל וגם כהנים גם ושמר החשובים המקומות 3-ב( המלבי"ם שפירש

 .שלי באתר בעמלק', שאול מלחמת – אגג משא' ומאמרי ישראל',ב מלחמה שלל' מאמרי ראו]2[ 

  

 החזון והתכניות -דברי הימים א כח 
 תכנן מי לשאול: דעתנו על להע לא כלל מלכים, ספרב – כניתת ובלי דריכלא בלי יתב נייתב אין
 התקופה הסתיימה כאשר הלויים פקידית היו ומה יהל,נ ומי רגןא ימ אלנוש לאש כשם זה? כל את
 .למקום ממקום נשיאתוו הארון שמירת של

 :יט)-יא (כ"ח, לתכניתו לחזון מגיעים נוא והמנהל ארגוןה פרקי אחרי
 בנו לשלמה דוד ויתן
 ,ַוֲעִלֹיָתיו וַגְנַזָּכיו, יו,בת ואת אולם,ה תבנית את

 ;הַּכֹּפֶרת ובית נימים,הפ וחדריו
 …ִעמו רּוחבָ  היה אשר כל ותבנית

 זהב הכרובים]1[ (=) המרכבה ולתבנית
 ' –ה ריתב ארון על וֹסְככים ְלֹפְרׂשים

 ,ִהׂשּכיל עלי ה' מיד ִּבְכָתב הֹּכל
 .התבנית ַמלֲאכֹות כל

 מלכים),מ (בשונה הימים'-ב'דברי ולכן, ולן,כ התכניות את כתבו דויד גהה הקודש) =רוח( ה' ברוח
 !ביצע רק ושלמה הכל, את הכין דויד. דויד לש וחזון רעיון רק אל הוא לה' הבית

 מלבצע, דוד את שמנעה בסיבהו נתן, בנבואת חזון,ב פתח "בכ רקפ ראש',ל חוזרה המבנה' בשיטת
 וידוד נתן, נבואת על מבוסס ומנהיגיו שראלי קהל מול וידד נאום גם – החזון לא חוזר חכ" ופרק

 .י)-ט (כ"ח, עשה"ו "חזק וברכת ללב, כוונתמ אזהרה םע המעשה, רביטש את למהש ביד הפקיד

 הבחירה', 'ביתב השכינה' 'השכנת של גדולה הרעיון תא רבה, בהירותב וידד יסחנ חזון,ה בפתח
 איִּכס השמים ה': מרא ֹּכה –]2[ להבין לנסות כדי קראמ פסוקי בכמה נתבונן – משמעותו ואת
 דיי אלה כל ואת מנוחתי; מקום זה ֵאיו לי, ִתבנו שרא בית הז ֵאי גָלי;ַר  ֹדםהֲ  כולה][ רץוהא

תיהַ  ִמיוםלְ  ביתב שבתיי אל כי; ב)-א ס"ו, (ישעיהו עשתה...  היום דוע ממצרים, ישראל ניב את ֲע
 ז;-ו ז', ב,-שמואל( ישראל... בני בכל תהלכתיה אשר כלב ובמשכן; ֹאהלב מתהלך ֶיהָוֶאה הזה,
 להינו,-א ַרגֵלי ַלֲהֹדםוְ  ה', ברית ארוןל מנוחה יתב לבנות בביל םע אני; ו)-ה י"ז, א-הימים-דברי

 ;ב) (כ"ח, לבנות והכינותי

 םבמקו השכינה גילוי את בטאמ השמימי מלכותה כסא לש רגלים'ה הדום' לה,א בפסוקים
 'קץ שמעהמ לה' ביתה תבניי קבוע; קדשמ באין הנדודים םה הארון תהלכותה בעוד הקודש,

 .הקבוע במקומו ',ה ברית ארון הואש הרגליים', הדום' והצבת הנדודים',

 כסא של הרגליים' 'הדום ואה הארון, מנוחת מעןל נבנה הביתש פורשמ ודד דבריב הדגיש,ל חשוב
 הרגליים' 'הדום תהיה הארץ לכ אז השכינה, גילויל ראוי ביתה אין אשרכ אבל שמימי;ה המלכות

 ס"ו, (ישעיהו דברי" על וחרד רוח נכהו "עני אל מיוחדב יביט, 'ה ומשם מימיהש מלכותה כסא של
 .ב)



 בארץ שוב הישועה וגילוי 'ה הופעת את מתארה זכריה) בנבואת( נבואיה מראהב ה,ז לעומת
 הלחמו יוםכ ההם בגוים נלחםו ה' ויצא': ה'רגליים עמידת מודגשת ושלים,ביר המקום ובאותו

 ;ד)-ג י"ד, (זכריה מקדם... ירושלם ניפ על אשר זיתיםה הר לע ההוא ביום רגליו עמדוו ב;קר ביום

 החורבן במראות נזכרו לאש הרגליים' 'כפות עתידי,ה המקדש חזוןב ),ט-א מ"ג,( יחזקאלב אף
 קוםמ את: לנביא ה' יאמר אז בו, ישכוןו הבית את מלאי ה' בודכ כאשר אן.כ מודגשות והסילוק

 ישראל בית ודע ְיַטמאּו ולא לעולם, שראלי בני תוךב שם שכןא שרא גַליר פותכ מקום ואת כסאי
 .ט)-ז מ"ג, יחזקאל( לעולם בתוכם שכנתיו ... קדשי שם

 הברור הביטוי הן המקדש, ביתב במיוחד ארצה, מוצבותה הרגליים' כפות' יכ נבואהה לשוןב ברור
 . _______________בעירוו בארצו עמו, בתוך ארץב ה' כבוד לשכינת

 כרוב..." על "וירכב – דוד בשירת הכתוב לשוןכ 'כרב', שורשה עם אןכ פגשנ רכב'' השורש]1[ 
 .יא) כ"ב, ב-(שמואל

 ה'עלייה ומשמעות ָגלים","ְר  השם הסברב משפטים, פרשתל מקראות'' ספרב רחבהה ראו]2[ 
 .493-498 ;953-400 עמ' ליו",רג "ותחת תיאורה ובפירוש לרגל',

  

 התפילה של דוד -דברי הימים א כט 
 שנעדרים (פרקים ולההגד הציבורית התנדבותה ואחרי ה',ל ביתה בנייתל הכנותה יכוםס אחרי

 עם כ)-י כט,( הגדולה התפילה - ייוח כל של שיאל דוד גיעה זכור),כ נביאים,ה ספרימ לחלוטין
 !""הָקָהל = הציבור שליחכ עצמו ודוד הציבור,

 עדיין היוש ראשון, בית מימי מוהוכ כלל וכרמ לאו ני,ש יתב תפילותמ ידועו מוכר התפילה נוסח
 הדורות, במהלך חדשמ התנסחה קדומהה החופשית התפילהש ייתכן, – בועק נוסחמ חופשיות
 .שני בית ימי בראשית דולה',הג 'הכנסת תקופתב הקבועה ורתהצ את וקיבלה

 'שבח', תיחתפ ךכ אחרו תהילים),ב זמוריםמ ותמחתימ המוכר בנוסח( ב'ברוך' פותחת התפילה
 כל את אחדכ כוללים שבחיםה באשר בקבלה,ו פילוסופיהב יהודיתה הגותה תשתיתל שהפכה
 האמצעי, העמוד ואת – ומגבילה מצמצמתה "והגבורה" וגבל,מ לתיב שפעכ "הְגֻדלה" – הקצוות
 ";הממלכה בארץ...ו בשמים כל "התפארת... – מאחדו ומשלב המאזן

 שלך? והכל ך?ל אשיב 'מה השאלות: אלתש עם התמודדל שבא תפילה,ה יקרע ופיעמ ךכ חרא רק
 בתפילתו ִאָתּה תמודדה שלמה שגם יסוד, שאלת – הייחוד) ירש (בלשון ך!'ל רץא ףא מיםש לך

 :דוד של התשובהו – ]1כז)[ ,ח א-מלכים( הבית בחנוכת

 !הלב כוונות לפי נתו,יונת עבודתו ואת האדם, תא בוחן העולמים ריבון

 קידה עם יחד ומאוחר), קוצרמ בנוסח לנו המוכרת( 'ברכו' ריאתק קהלה כלל ודד ראק בחתימה,
 עצמו דוד אם בטוח אינניש ביטוי, הימים'-דברי' כותב וסיףה וכאן דה),קי קר אצלנו,( והשתחוויה

 :לו מסכים היה

  –כ) (כט, מלך"ול – לה' וישתחוו"
 ,הקהל כל לעיני ה' את דויד ויברך
 :דויד ויאמר

 ,שראלי להי-א ה' אתה ברוך
  –עולם ועד מעולם אבינו

 'ה לך
 ,והגבורה – הְגֻדלה

 ,והתפארת
 ,וההוד – והֵנַצח

  –ובארץ בשמים כל כי



 ,הממלכה ה' לך
 ];2[לראש לֹכל והמתנשא

 ,מלפניך והכבוד והֹעשר
 ,וגבורה ֹּכח ובידך בֹּכל, מושל ואתה
  –לֹּכל ֵזקולחַ  לַגֵדל ובידך
 ,לך אנחנו מודים להינו,-א ועתה

 !תפארתך לשם ומהללים

 ?כזאת להתנדב ֹּכח נעֹצר יכ עמי, ומי ניא מי וכי
 !לך ָנַתנּו ִמָיְדו הֹּכל, ִמְמ כי
 ,אֹבתינו ככל ותושבים פניךל אנחנו ֵגרים כי

 ]!3[ִמְקֶוה ואין ארץ,ה על ימינו ַּכֵצל

  –ךקדש ְלֵשם בית לך בנותל הכינונו אשר הזה ההמון לכ להינו,-א ה'
 !הֹּכל ולך הוא ִמָיד

  –ִתרֶצה וֵמיָשרים ָבב,לֵ  ֹּבֵחן אתה יכ להי-א וידעתי
 !אלה לכ התנדבתי לבבי בֹיֶשר אני

 !לך להתנדב רצונם] [את הבשמח ראיתי ה,פֹ  (=הנמצאים) ִנְמְצאּוהַ  עמך ועתה,
 ,ֹבתינוא וישראל יצחק אברהם, היל-א ה'
 ,עמך ְלַבב מחשבות ל)ש הטוב יצר =לפי( ְלֵיֶצר עולםל זאת תנדבות)ה (=שמור ְמָרהשָ 

 !אליך לבבם בעתיד] [גם והכן

מה ,ִמצֹות לשמור ֵלםשָ  ֵלָבב ןת בני, וִלש  ,וֻחֶקי ֵעדֹותי י
 !כינותיה אשר הבירה ולבנות אוי],[כר הכל ולעשות

 :הקהל לכל דויד ויאמר
 !היכם-א ה' את נא ָּבְרכּו

 ,אֹבתיהם הי-א ה'ל הָקָהל כל ַוְיָבְרכּו
 !וַלֶמֶלך – לה' ַוִיְשַתֲחוּו ַוִיְקדּו

 רוב של ההשמטה (כמו בלא דוד, מלכות תא חותמת למהש מלכתה לכים,מ פרס תחילתל בדומה
 לדרמה אחת, במילה דק, רמז קר הימים'-'דבריב נותר נביא),ה לנתן ותהקשור נבואותה סיפורי

 .  כב) (כט, דויד..." ןב לשלמה שנית "וימליכו – ולההגד
________________ 

 ."...בניתי אשר הזה הבית יכ אף יכלכלוך, אל השמים שמיו השמים הנה]1[ ..."
 !בלעדיךמ ממלכה שום ואין ממך, ול בא זה לכ "לראש", להיותו למלוך, מתנשאש מי כל]2[ 
 !אדם בניל נצח, לחיי תקוה אין]3[ 

  

  

 הבדל קטן ועמוק -י הימים ב א דבר
היכן מתחבאת מלכת שבא, מה עם סיפור הנשים במשפט שלמה המפורסם ולאן נעלם אותו המלך 

 ?""החכם מכל אדם

 לו מוקדשיםה הפרקים בתשעת מתואר ואה וכך ביו,א מלכות תא שליםה ויד"ד ןב שלמה"
 העקרוני הקו הז ועם ),י דע ג א-( מלכים לפרקי אודמ שמקבילים ט), עד א ב-( ימים'ה-ב'דברי
 ג, א-(מלכים פרעה" "בת עם חתונהה שלמה. אצל םג נשמר וידד צלא הימים'-דברי' ותבכ שנקט

 !בכלל הנכריות הנשים ישואינ כמו הושמטה, א)



 ד),כ ט, א-למלכים בהקבלה (יא; ח פרקב נזכרת היא יכ ידועה, אל פרעה" "בתש ומרתא אתז אין
 וידד בבית לי אשה תשב לא אמר "כי ה,ל מיוחד יתב למהש הל נהב ועמד מגונן הסבר בתוספת

 ."'ה ארון אליהם אהב אשר [אולמותיו], מהה ֹקדש יכ ישראל, מלך

 משפט להוציא שלמה של ליכולתו מבחןכ כח),-טז ג, א-מלכים( ֹזנות" שיםנ שתים" לע סיפורה גם
 .'הימים-ב'דברי הובא לא ראיות, שום וכשאין ומזעזעים, שיםק במקרים םג לאור אמת

 לעבדך "ונתת – אחרת ומתפרשת שונות, מיליםב נוסחה למהש לש ייחודיתה קשתוב ן,כ לע יתר
 עמך את (=להנהיג) ִלשֹּפט יוכל ימ כי המלך], [במשפט רעו טוב יןב להבין מך,ע תא שֹּפטלִ  ֵמעשֹ  ֵלב

 בעברית שפט'' לש המובנים שני את שמחבר מתוחכם ניסוחב כך, ט). ג, א-מלכים( הזה" הכבד
 שתים" של קשים בדברים אפילו אמתה נקודת תא מיד מביןש מיכ למהש תוארמ המקראית,

 ."הזה "הכבד העם נהיגמ גם הוא זאתה היכולת עםו ֹזנות", נשים

 הבקשה את ופירש נשים),ה סיפור עם (יחד משמעותה כפל לע ויתר ימים'ה-דברי' ותבכ והנה,
 [משדה וָאבֹוָאה זה,ה העם לפני כמנהיג][ וֵאְצָאה י,ל ןת מדעו חכמה" עם:ה הנהגת על רק כולה

 .י) (א, הגדול" זה,ה עמך את שֹּפטלִ  יוכל ימ כי המערכה],

 !ועמוק – קטן הבדל – לרע" טוב יןב להבין ֵמע...שֹ  "ֵלב מקוםב ומדע", חכמה"

 ביקורתה ימתנ בליו ורט,מפ הסבר עם חיובי אורב הימים'-'דבריב התפרשה גבעוןל ההליכה גם
 מזבח ואה בבמות רק אביו, ודד בֻחקֹות לכתל ה' תא למהש ַוֶיֱאַהב" לכים.מ ספרב הנשמעת
 המזבח על שלמה עלהי ֹעלות אלף הגדולה, במהה היא יכ שם, ְזֹּבחַ לִ  בֹענהגִ  מלךה ילךו ומקטיר;

 !"ההוא המזבח "על – בבמות"! "רק ).ד-ג ,ג א-(מלכים ההוא"

 עבד שהמ עשה אשר להים,-הא ועדמ ֹאהל היה םש כי גבעון,ב שרא במהלַ  מועִ  קהלה כלו ּוַוֵילכ"
 ֹאהל לו נטה כי דויד, ול ַּבֵהכין יערים קריתמ דויד עלהה להים-אה רוןא בלא מדבר;ב ה',

 ֵשהּוַוִיְדְר  ה', משכן לפני (=בגבעון) שם ּור,ח בן אורי ןב בצלאל שהע אשר נֹחשתה ִמזַּבחו בירושָלִם;
 עליו ויעל הארון], [בלי מועד לֹאהל שרא ה', לפני נֹחשתה ִמזַּבח לע שם למהש יעלו הקהל;ו שלמה
 .ו)-ג (א', אלף" ֹעלות

 ובהוספת לים,ק כתיב (בשינויי במדויק ועתקה יז)-יד א,( בפרק אחרוןה קטעה לה,א לכ לעומת
 .לפנינו שהוא כמות פניו,ל מונח היה מלכים שספר וברור, ט),כ-כו י', א-מלכים(מ אחת), מילה

  

  

 ?מי היו עבדי הממלכה -דברי הימים ב ב 
ש ת מי היו אותם "שבעים אלף איש ַסָּבל ושמונים אלף איש ֹחֵצב בהר", ואשר "מנצחים עליהם ש

 ?"אלפים ושש מאות

 ראש הֵגירים האנשים כל שלמה "ַוִיסֹּפר שראל:י משבטי שאינם מזר יש ז)י-זט (ב, רקהפ בסוף
שתו אלף, וחִמשים מאה ַוִיָמצאּו ביו,א דויד ָפָרםְס  אשר רהְספָ  חריא שראל,י בארץ  ושש אלפים ש
 ]"1![מאות

 הנותר העם "כל כב):-כ ט, א-במלכים וגם ;ט-ז ח,( אחר קשרבה ופיעמ ]2ותר[י לאמ סברה אולם
 אחריהם ותרונ שרא יהםבנ מן ֵהמה; מישראל אל אשר והיבוסי, הִחויו והְּפִרזי האֹמריו הִחתי מן

 עד ְלַמס שלמה ַיֲעֵלםוַ  להחרימם"], ישראל בני כלוי "לא במלכים:[ ישראל ניב לּוםכִ  אל שרא בארץ
 ;"...למלאכתו לעבדים נתן אל ישראל בני מןו הזה; היום

 ראשון, במבט נראה ולכן נותר",ה "העם של מוצאה ברשימת זכרנ לא הכנעני'' דווקאש מעניין,
 ובימי והשופטים, הושעי ימי מאז שראלי שבטי תנחלוה שם הר,ה ושבית לש רידיםבש שמדובר

 ;הממלכה עבדיל הפכו הם ושלמה דוד

 החזקות, הכנעניות הערים שרוב ברור, א), (פרק שופטים ובספר ויז), יג (פרקים יהושע בספר
 המלך ושאול ,והשופטים יהושע בימי ישראל בני בידי נכבשו לא והעמקים, החוף באזורי בעיקר

 ;והשפלה ההר בגבולות נלחם עוד



 הכנענים מידי העמקיםו השרון את וכבש עמלקים,ה מידי בעש-ארב קעתב תא חררש ודד אולם
ֹ  בנפת ַאָילֹון, עמקב מיוחדים ציביםנ ינהמ ברכ שלמה – והפלשתים  ובית יזרעאל ובעמק אר,ד

 .יב)-יא ט, ,ד א-(מלכים ְמִגדֹו"ו "ַתְעַנך שאן,

 דווקא עמקים,ב הנרחבים דוד יבושיכ של וצאהת ואה גבוהה הֵגירים"" מספרש ייתכן, האם
 דויד ְסָפָרם "אשר ראשונהה הספירה את סבירמ זה וליא מגדולתם?! ושירד כנענים,ה במרחבי

 !?"אביו

 "חּוָרם" מלכות הפניקיות, צידוןו צור לבין שלמהו דוד יןב הלכת רחיקימ כלכלייםה ההסכמים
 גבול שיצרו בשרון,ו בעמקים דוד יבושיכ של רורהב וצאהת יוה ִחירֹום"]," גםו ִחיָרם"," :[במלכים

 הכנענים שרידי םג הפכו וכך ארמים),ה נגד גם( ממלכותה שתיל שותפיםמ אינטרסיםו משותף
 האבן, מחצבותב שלמה אצל וגם הלבנון, יבהר הפניקים צלא גם עבדוש שלמה, לש מלכהמ לעבדי

 ַּבָים"], "ֹדְברֹות ג:כ ה', א-במלכים[ ]3יפו"[ םי על "ַרְפֹסדֹותכ נשלחוש הלבנוןמ ציםהע ובקליטת
 .""ירושָלִם אל והעלאתם

 אותם הפכו לאא והאמורים, הכנענים את רגוה ולא החרימו',' לא שלמהו דודש תברר,מ הז מכל
 פרשנותב מכות ]5והרמב"ן[ ראב"דה ]4הרמב"ם,[ הפוסקים, גדוליש לציין, שובח ממלכה! לעבדי

 מלחמה ושיןע "אין כי כנען, עמי עם שלוםה מתנאי חלק הב וראו כתחילה,מל שלמה,ו ודד לש זו
 ."...שלום לו שקוראין דע בעולם, אדם עם

________________ 

 היו 300-ש פירשו, ורד"ק ש"יר במלאכה"; הֹעשים עםב "הֹרדים 3003 נזכרו )ל ',ה א-במלכים(]1[ 
 .בכירים מנהלים לומר,כ המנצחים", על ים"מנצח

 .ע"א עט יבמות ראו ז"ל,ח גם הסבירו וכך]2[ 
 .היום של אביב-תל חופי]3[ 
 .שם והראב"ד הרמב"ם יןב אחדים הבדלים ישו ג;-א ו', רקפ מלכים הלכות]4[ 
 .וותהמצ בספר הרמב"ם שמנה ד')( עשה למצוות בהשמטותו יא),-י ',כ (דברים הלתור בפירושו]5[ 

  

 הר הבחירה -דברי הימים ב ג 
 קראמ פרקי - המוריה 'ארץ ספרו, ראשב שִהצבתי המאמר פתחב נון-בן חיאלי ד"ר ורימ ביא כתב

 ]1:[ולשון

 .ִיְרֶאה״ ״ה׳ משפטה למשמעות( קל בגיוון) שווה ״מוריה״ השם משמעות

 הפעלים ששני פקס אין ).(=מֹוֶרה ַמְרֶאה׳ ׳ה׳ כלומר ה׳,׳י + מורי׳׳ היסודות שנימ מורכב הוא
 :(ח כב, בראשית) הפרשה המשךב כמו - ׳בחירה׳ היאש ׳ראייה׳ - אחד ברד על מורים

 .׳יבחר׳ דהיינו לֹעָלה״, ֶׂשהה לו ִיְרֶאה היםל-״א

 על אדם לבני מודיע לומר:כ מֹוֶרה, ׳ה׳ הפעיל, בנייןב ואילו בחר;י = ה״ִיְרֶא  ה׳״ ל,ק בבניין
 .בחירתו

 פרשת בראש ֹמריה"ה "ארץ - אהמקר בכל(!) פעמיים קר נזכר "מוריה", הזה, המיוחד השם
 .(א ג,"... )ההמורי בהר בירושַלִם 'ה "בית של הבנייה ובהתחלת,(  ב כב, בראשית) העקדה

 את ולא אברהם את לא דה,העק את כלל זכירמ לא ימיםה-דבריב הפסוק - לאפ זה וראו
 בית את בנותל שלמה ַוָיֶחל" אלא(, מצוה-בר/ת בדרשת י/היהוד ער/הנ כל עושה שהיה כפי) יצחק
 ההקרבה] במקום הכין אשר יהו,אב לדוד( בחירה לשם התגלה=) ְרָאהנִ  אשר המוריה, בהר ה'...

 (.א ג," )היבוסי ָאְרָנן בֹגרן דויד[ של

  -ביותר המקודש המקום בבחירת במפורש מדובר המקרים בשני
 כל" =)ֵיָרֶאה ה' בהר היום: ֵיָאֵמר אשר,( יבחר=) ִיְרֶאה ה' - ההוא המקום ֵשם אברהם ויקרא"

 ;(יד כב, בראשית ה'; לפני ולעמוד להיבחר, הראוי



 לֹעלה ִמזֵּבח וזה להים,-הא ה' בית הוא זה[ המגפה עצירת מקום על: ]דויד ויאמר"
 ;(ל כא, א-הימים-דברי" )לישראל

  -ופןד תיוצא חיים הצלת של בבחירה מדובר המקרים בשני
 הפסקה גם נובעת ראוי,ה האיל וקרבן רצוי,ה המקום מבחירתו צחק,י לש שחיטהה מניעת

 עשו... ָׂשֵנא שרא ה' ועבתת לכ כי,[ לעולם]  להיך-א לה' כן עשהת "לא - אדם רבנותק של מוחלטת
היהם באש שרפוי בֹנתיהם ואת הםבני גם כי  ;(לא יב, דברים" )לא

 יענהוו ה', לא ויקרא לה'... זבחמ וידד םש "ויבן - ספירהה חטאי אחרי הנוראה המגפה עצירת
-כו כא, א הימים דברי" )ְנָדָנּה אל רבוח וָיֶשב למלאך, 'ה ויאמר - הֹעלה זבחמ על שמיםה מן בֵאש

 .(כז

 "לֹעלה, הועלהש ובאיל העקדה, מזבח מקוםב וביצחק, אברהםב ה' ירתבבח ואה עיקרה עבורנו,
 דויד,ל ה' התגלותב יהה העיקר',( הימים-'דברי של ]2רשנותו[פ לפי) ושלמה דויד עבור - בנו" תחת

 (.א ג," )היבוסי ארנן "בגרן קטלנית,ה המגפה את שעצרה

  

 .3-42 עמ' התשס"ו, שבות אלון]1[ 
 מוריה"ה "הר וגם פורשת,מ איננה ךא משתמעת, מקוםה בחירת,( ובמלכים כד;) ב בשמואל]2[ 

 !נזכר לא

  

 תפיסת הוד שונה לחלוטין -מים ב ד דברי הי
 חידושים מרכזיים בבית שבנה שלמה 7

המשכן ביריעות האוהל הנודד היה יפה מאד ופשוט, מפואר ביחס למחנה ישראל במדבר; כמעט 
שאין דמיון בינו לבין הבית שבנה שלמה, כשם שלא היה דמיון בין שבטי ישראל במדבר, לבין 

 ;החייםממלכת דוד ושלמה, בכל אורחות 

 :נתבונן בחידושים מרכזיים בבית שבנה שלמה

היחס בין אורך לרוחב,  ;X 10[1] 30אמות (במקום  X 20 60 -הכפלת המידות מהמשכן אל הבית 
רש"; שמות כו, טז), ויותר מזה אמה (לעומת "עשר אמות ֹארך הק 30 -נשאר!), ושילושן בגובה 

א ו, כ), -ר מפתיע (ממלכיםבפע ;(שמות כז, א X 5 X 3 ;5במקום ]X 20 X 10 20 – ]2 )במזבח הנחושת
ך בית ארוך ונמוך אמות, נתון שהופ 120ימים גובה האולם, (ואולי גובה הבית כולו) ה-בדברי

המשקף תפיסה שונה לחלוטין של הוד מלכות ]3[ הדומה למשכן, למגדל שגובהו כפליים מאורכו
 .וקדושה

וכו ושני כרובים בת ,(X 20 X 20 20) כ) הוא ריבוע-ו, טז א-ה"דביר לֹקדש הקדשים" (מלכים
 -("מעשה ַצֲעֻצעים", ג, י; מעץ גולף ומחוטב, ומצופה זהב), כחלק מהבית, ולא כחלק מן הארון 

תחת לכנפי כ), ייכנסו מ-הארון והכרובים "מקשה זהב", שפניהם "איש אל אחיו" (שמות כה, יח
 ;הכרובים ש"ֹעמדים על רגליהם ופניהם לבית" (ג, יג)

 ;ד), שתפקידו היחיד הוא כניסה מפוארת אולם כניסה "על פני ֹרחב הבית" (ג,

מסותתות  קירות הבית מאבני "גזית ְמֹגָררֹות ַּבְמֵגרה מבית ומחוץ, וִמַמַסד עד הְטָפחות", שהובאו
ֹו" ממרחק, "אבן שלמה ַמָסע ִנבָנה" כי "ַמָקבֹות והגרזן כל כלי ברזל לא נשמע בבית בִהָּבֹנת

המוכרת לנו מן (שראלית המפוארת מימי המלוכה זאת הבנייה הי - א ז, ט; ו, ז)-(מלכים
זית גהחפירות), ויש בה (לכאורה) ניגוד לצו התורה (שמות כ, כב) במזבח אבנים "לא ִתבֶנה ֶאתֶהן 

בנים להביא א ,יצירתי הלכתי תרוןפ כי ַחרְּב ֵהַנפת עליה (=על האבן) ַוְתַחלֶלָה"; והנה שלמה מצא
הימים' -דברי'ואילו כותב  -ל כלי ברזל רק בבית עצמו כ מסותתות מרחוק, ולאסור-מגוררות

 !התעלם מהפתרון הזה, ולא הזכירו כלל



ֹות יג), הְׂשָבכ-הכותרות" (ד, יב]5[ "גֻלֹות יז) עם-(ג, טו"]4[ שני העמודים בכניסה, "יכין" ו"ֹבעז
 ;והִרמֹונים

, לכל צד, כדגם של מחנות שבטי ישראל במדבר (במדבר ב) 3בקר,  12הָים אחד" (ד, טו) עומד על "
וד האומנים של שלמה ידעו את ס]6[ - ועשר המכונות (=הַּכנים) לכיורים, עם אופנים וכרובים

עם העובי (ד, ה;  ,לקצה קצהמ היחס בין הקוטר לבין ההיקף בכלי עגול, כי הם מדדו את הקוטר
שים באמה ָיֹסב ֹאתו  , וקו (=חוט)עגול סביב... ,שפתו אל משפתו  פעמיים טפח), "עשר באמה ש

טפחים) הם הפער בין  5עובי (באמה של ההטפחים של  2-העובי; ד, ב), כך שסביב" (=מבפנים, בלי 
 .בהיקף החיצוני 31.4אמה בהיקף פנימי, לבין  30

 30) לעומת נפח המשכן (X 20 X 30 60) ם מחשבים את נפח הביתא -עשר מנורות, ועשרה שולחנות 
X 10 X 10),  וכנגד כל  -ות לאותו מאור מנור 10ובלי ספק היו דרושות לפחות  1/12היחס הוא

 ;מנורה צריך לעמוד שולחן

מנין לקח שלמה את כל החידושים הללו, השונים כל כך ממבנה המשכן הכתוב בתורה? האם 
 ?מישהו מכל פוסקי ההלכה שבכל הדורות היה מאשר חידושים כאלה

"הכל בכתב ויד נתן לשלמה את כל התכניות ד -ט) חדה וברורה י-ימים (א כח, יאה-תשובת דברי
את קביעתם, שרק על פי נבואה ברורה ומפורשת, ]7[ מיד ה'"; על זה ביססו פוסקים חשובים

 !אפשר לבנות בית מקדש

  

 . הכ-באורך, ומחישוב הרוחב הפנימי, שמות כו, טו X 20 כפי שעולה מאמה וחצי]1[ 
 !מזבח הנחושת לא נזכר בפרקים המקבילים בספר מלכים]2[ 
אמות הן  30ח), כאילו -א ו, ה-ת שלושת היציעים (מלכיםאהימים' פירש -ייתכן, שכותב 'דברי]3[  

אמה  X 30 קומות 4מידת גובה של כל קומה, ושלושת היציעים נבנו מעל לקומה הראשונה, כלומר, 
 .בגובה

יכין" היה שם משפחה משבט שמעון (בראשית מ"ו, י; במדבר כ"ו, יב); "בעז" היה אבי ]4[ "
 .משפחתו של דוד

 .מוכרות לנו מימי המלוכהאֹוליֹות', עם העיטור המעוגל, הֶא -אלה הן כנראה הכותרות ה'פרֹוטֹו]5[ 
 ."ז, על סוד "המרכבה א-ראו מה שכתבתי בטור למלכים]6[ 
 .דעה סוף רל"ג-הראו למשל שו"ת חת"ם סופר, יור]7[ 

  

  

 חודש ויום -דברי הימים ב ה 
 ?לאן נעלם "ירח הֵאָתנים", ואיזה עיקרון נשמר בשפה העברית בכל גלגוליה, עד היום

-א ח, + נא ז, א) מלכים בספר שלמה מפרקי קתמדוי כמעט צורהב שהועתק ה,ז בפרק דווקא
 :  זעירים ואפילו קטנים הם אם םג חשובים, להבדלים לבה תשומת נמשכת,( יא

 בדיו עלו הארון על[ הקדשים דשיק מבית כחלק למה,ש שעשה]  הכרובים  ַוְיַכסּו/ ַוָיֹסּכּו..."
 של הכרובים נפיכ וכיסו ככוס כך וכה,ס כסהמ סכךש כשם( - ח ה, ז; ח, א-מלכים" )מלמעלה

 במקום 'כסה' בשורש שימושה האם - הכפורת מן ול הצמודים כרוביםה עם ארוןה את הבית
 ראשון? בית תחילת של זו עומתל שני, בית חילתת של עבריתה על קר צביעמ סככ'/'סכה'' בשורש

 מוכ או?( טו ב," )ב"ַרְפֹסדֹות,[ כג ה, א-מלכים מהלבנון; עציםה של" ]ַּבָים "ֹדְברֹות החלפת כמו
 ברכ מההא מידת אפילו הרי?( י ג," )עים"ַצֲעצֻ  מעתה שנקראים מחוטבים,ו מגולפים עצים

 ִמדהּבַ  "אמות - הבית מידותב הדגיש( ג ג, ב' )הימים-רי'דב וכותב (=התארכה), השתנתה
 !"הראשונה



 נקהלו וב השביעי" החדש הוא בחג," מהמועד ֵאָתנים"ה "ֶיַרח שםה שמטתה יאה ותרי משמעותית
 .(ג-ב ה, ב;-א ח, א מלכים" )ציון היא דוד מעיר 'ה ברית ארון תא "להעלות שראל"י איש "כל

 "בשנה סיומוו ו",זִ  בֶיַרח[ שלמה למלכות] הרביִעת ה"בשנ ה' לבית( היסודות הנחת=) ייסוד גם
 מוכ הימים',-'דבריב הושמטו,( לח-לז ו, א מלכים" )השמיני הֹחדש הוא ּול,ּב בירח עשרה האחת

 םנוספי טיםופר,[ שלמה" ]שם ִישָּפט שרא הכסא "ואולם עמודים",ה ו"אולם לבנון",ה יער "בית
 על דברל שלא אשון,ר יתב ימימ ממלכהה ולתרבות,( יב-א ז, א מלכים" )המלך ל"בית הקשורים

 .(א יא, א מלכים" )רבות נכריות "נשיםל שלמה אהבת עלו פרעה", בת" עם החתונה

 בניו, ובחטאי בחטאיו, שלמה רמונותא כל שחרבו חריא הימים',-ב'דברי קוםמ להם יןא להא כל
 !    ולזרעו לדויד 'ה הבטחת ועל הזיכרון ימורש על אבקנ הספר בעודו המקדש, יתב רק מחדש וקם

 הקבועים מספריםה בצד( שלמה בימי לפחות) נקבעו השנה חודשיל יפהפיים עבריים שמות12 
 החודש' =)בול,( '7-ה החודש' =)איתנים,( '2-ה החודש' =)'זיו רק מלכים ספרב נזכרו ומהם בתורה,

 'בשִלִשת - המילים רק נותרו וב חרס גם מצאנ ]1ערד,[ תלב המלוכה ימימ מצודהה בחפירות.( 8-ה
 אביב",ה "ֹחדש תא הםל וסיףנ ואם,( איזהו ודעיםי שאיננו ובהיר, חיחצ קיצי, חודש' )צח ירח

 את דענוי אילו - ההם היפים השמות 12 תוךמ 5 רק ודעיםי אנו ריה בתורה, נזכרה יחידה השם
 .השנה ללוח טרהע להחזיר יכולים ינוהי כולם

 אייר'...' 'ניסן', - בבליים-האכדיים שמותה היהודית תודעהב השתרשו כבר בבל בגלות
 דווקא רב,ה ולדאבוני( - שמיני רחי כלומר, 'ורחשמנ', לש חילוף לאא אינו מרחשון'' ')'תשרי

 ודשים,ח שמות לע ]2חז"ל[ שאמרו כפי יהודית,ה בתודעה שניצחו םה הגלות, ןמ הנכריים השמות
 ."למבב עמהם ש"עלו מלאכים, מותש על גם כמו

 ז;ט ב,) אסתר וממגילת,(" שבט ֹחדש הוא דשחֹ  עשר "עשתי ;ז א,) זכריה מנבואות בשונה אבל
 הוא עשר ניםש לֹחדש ניסן... ֹחדש הוא ןהראשו "בֹחדש ;ז ג, בת";ט ֹחדש ואה עשיריה "בֹחדש

 :בתורה נקבעש האמוני בעיקרון בקד נותר 'הימים-דברי,(" 'אדר ֹחדש
 רקש השבת, לקראת( הששי חמישי, רביעי, לישי,ש שני, ראשון,) ספריםמ רק ]3לימים,[ שמות אין
 !עולם ראבו מאת השם, שמור לה
 

 !היום עד גלגוליה, כלב העברית בשפה שמרנ זה עיקרון
 וכל מצרים, ארץמ אותנו 'ה ציאהו בו כי אביב"ה ל"חדש פרט חודשיםל שמות יןא מידה, באותה

 זה ועל( - א טז, דברים ג; יג, שמות) הראשון אביב",ה "חדש אחרי מספריםב נקובים החודשים
 !"שמורו" "זכור" משה: מפי נאמר

 החודשים בשמות מצרים, יציאת לש בזיכרון פגעה החלטב אבל ,בשבת גמהפ אל בלב גלות
 ."השִבעי החדש ואה "בחג, - הבתור דבק ותרנ הימים'-'דברי אך הנכריים,

 והוא הקבועות, התפילות עלו החצוצרות, על המשוררים, לע לוותר כולי לא ימים'ה-דברי' ה,ז ועם
 ןמ הכהנים צאתב ויהי( - "י ,ח א) מלכים בספר אחד סוקפ לתוך בהרחבה,( יג-יא ה,) אותם הכניס
 ."'ה בית את לאמ והענן - הקדש

_____________________ 

 .20 תובתכ ,42 עמ' תשל"ו, ושליםיר ערד, כתובות]1[ 
 מגילה ירושלמי,]2[ 
 !שבתאי ירח... מש,ש אליליים, בשמות שבועה לימי עולםב קוראים זהה היום עד]3[ 

  

 האינסופי פוגש בסופי -דברי הימים ב ו 
התפילה החידוש העיקרי בתפילת שלמה, ודווקא לאור כל אלפי הקרבנות שהקריב, הוא בחשיבות 

 'של כל אדם וברעיון ה'סליחות



 ?הארץ לע האדם] [את להים-א ֵיֵשב הֻאמנם כי"

 דברי!?" ))בניתי שרא הזה הבית יכ אף,( אותך יכילו לא=) יכלכלוך לא שמיםה ושמי [ה]שמים הנה
 :(כז ח, א-לכיםמ יח; ו, ב הימים

 כסאו לע לשבת בבנוו דוידב ובחר ישראל, בעמו בחר ברכ ה' כי טֹורית,ֶר  היא למהש של השאלה
 בין שרק הייתכן באמת: ולשאול רגע,ל לעצור חובתנומ אבל ירושַלִם,ב ה'ל ביתה תא ולבנות

 רחבימ היום, בלשוננו" )"השמים ומרחבי עולםה בורא בין המוגדר,ו הסופי ביןל ב"ה, האינסוף
 ?'בחרהנ 'העם זה ובתוך נושי,והא הארצי לבין,( היקום

 בורא אחד והיםל-אב הכרחב ופרתכ איננהש חילונית,ה השקפהב העיקרית הנקודה זאת אכן,
 לבין האינסוף בין קשרב להאמין יכולה איננהש אלא חת,א יאה וב מופלאהה החוקיותש העולם,
 הן אלה שכל חושבת, היא לכןו השמים', מן תורה' ובאמונת שראל,י עם בחירתב כןש כלו האדם,
 רצוןה מפני ובעיקר יבות,ס מיני כלמ להים-אל ותןא חסיםשמיי ם,אד בני של ודעות אמונות

 .למיניהם דת כוהניו מלכים, של שלטונםל בלגיטימציה לזכות

 ו'האדם העיגול, במרכז חתא נקודה רק יש בוש 'מעגלי', היגיוןב רק ייםק זהה פרדוקסה לכ אולם
 ](1.[ַרסַתגֹוְּפרֹו' )שאינם אלו ושל שישנם, לוא של הדברים, לכ של מידהה קנה הוא

 שום ודע אין,(' כ'שלמות מעגליתה התנועה עם) אריסטו של פיזיקהה ונעלמה שקרסה ברגע
 בין ברור חסי קיים בוש ],2ַרּבֹולי'[ּפָ  וןהיגי( 'לדעתי) הוא המקראי ההיגיון ';'מעגלי להיגיון הצדקה
 את עקםמ ומריתח מסה לש כובד שדה החדשה, פיזיקהב אכן, ינסוף.א אור ביןל הסופי, המוקד
 תלוי במוקד והאור ינסוף,א אור מול מידת ניצב סופיה המוקד – ַרּבֹוליּפָ  יקוםע זמן,-המרחב
 .המוקד אל ָּפַרּבֹולהה מגבולות ההחזר במידת

 עם של הברית בשמירתו בכלל, האדם מעשיב תלוי השמימי, האור לש זהה החזרה במקרא,
 .במדויק זו השקפה תמבטא שלמה ותפילת בו, בוחרה ה' עם ישראל

 התפילה בחשיבות הוא הקריב,ש הקרבנות לפיא כל אורל דווקאו למה,ש תפילתב עיקריה החידוש
 – בריםד בספר לא גם בתורה, מפורשב כתוב שלא עיוןר 'הסליחות', קשתב בעיקר,ו דם,א לכ של

 מקום לא" – ל ח', א-מלכיםב כא; ו," )וסלחת ושמעת שמים,ה מן שבתך םממקו תשמע "ואתה
 .("השמים אל שבתך

 אל "אם הצפויות הנוראות הקללותו הקשה תוכחהה מול דהיםמ ימותע הווהמ למהש תפילת
 כח, דברים!" )היום מצוך אנכי אשר ֻחֹקתיוו מצותיו כל תא לעשות שֹמרל להיך-א 'ה בקול תשמע

 ;(טו מפסוק

 קללותה אחרי עוקבת והיא האלה, נוראותה בצרות תפילה תחיפ כוללת ארוכהה שלמה תפילת
  –דברים שבספר

 ...לרעהו איש יחטא אם"
 ...לך יחטאו כי יבאו לפני ישראל ךעמ ִיָנֵגף ואם

 ...לך יחטאו כי מטר היהי ולא השמים ְּבֵהָעֵצר

 בארץ ֹאְיביו לו ָיַצר כי יהיה, כי ָחסילו ַארֶּבה וֵיָרקֹון, ָדפֹוןִש  יהיה, יכ ֶדֶבר ארץ,ב היהי יכ רעב
 .(לח-לא ח', א-מלכים ט;כ-כב ו, "... )נהְתִח  כל ְתִפלה כל חלה;מ וכל נגע כל שעריו,

-מו ח', א-לכיםמ לח;-לו ו, ו," )רובהק או רחוקה "אויב... ארץב מישראל בוייםש תפילת אפילו
 שראלי ועם הבית חורבן ורק מרחקים,מ הזה" הבית" אל ללויתפ בהש אפשרות,כ מופיעה( מח

 .כאפשרות כלל נזכרו לא בגלות,

 – וחד ברור תנאי מוסיפה אבל למה,ש תפילת תא מקבלת( ט-ב ט', א-מלכים כב;-יב ז',' )ה תגובת
 !"..."אם

-כ ז',) דברים מספר קשים בביטויים מתואר והוא החורבן, יבוא בוא ועזבתם...", תשובון... ואם"
 .(כה-כג כ"ט, דברים מול ט;-ז ט', א-מלכים כב;



 !מציאותה היא ציון ושיבת יסטורית,ה עובדה ברכ הם הגלותו ןהחורב הימים',-ב'דברי

  

 .ַאְּבֶדרה מהעיר פנה"ס,ל 5-ה מהמאה וקראטי,ס-דםק יווני פילוסוף]1[ 

 .'א פרק וק,ק הרב במשנת וסמכות השראה – כפולה המקור ספריב הרחבה ראו]2[ 

  

 ?"מה קרה "ְּכַכלֹות שלמה להתפלל -דברי הימים ב ז 
תפילותיו המופלאות של שלמה אשר פגשנו בספר מלכים מספר דברי הימים, ועוד מדוע הושמטו 

 כמה הבדלים קשים לעיכול

 וסליחה, תפילה פתח דםא לכל מבקשת שקטה,ו ישירה ישית,א ייתהה למהש לש גדולהה התפילה
 מופלא, סיום הזאת לתפילה יש מלכים בספר יסלח;ו ישמע ה'ו ממרחקים, םג הזה", ית"הב דרך

 :נג)-נא ח', א-(מלכים מצרים ליציאתו בעמו, 'ה לבחירת שחוזר

 ,הם ונחלתך עמך כי
 ;הברזל כור מתוך ממצרים הוצאת אשר

 ,ישראל עמך ִחַנתְת  ואל עבדך, ִחַנתְת  אל ֻתֹחתפְ  עיניך להיות
 ;ליךא ָקְרָאם בכל אליהם ִלְשֹמעַ 

 ,הארץ עמי מכל לנחלה ךל ִהבַדלָתם אתה כי
 ,עבדך משה ידב ִדַּברָת  כאשר

 ממצרים אֹבתינו את בהוציאך
 ' !ה  י-נ-ד-א

 "השמים" כפיו אנש מכריעתו, קם ואה נה),-נד ',ח א-מלכים( התפלל..."ל למהש ַכלֹותּכְ  ויהי"
 :סא)-ונ ח', א-(מלכים מופלאה וריתציב תפילה מהםע והתפלל שראל",י קהל לכ "את לברך

 'ה ברוך
 ישראל לעמו מנוחה נתן אשר
  –ִדֵּבר ראש ככל
 הטוב דברו כלמ אחד דבר נפל לא

 ;עבדו משה ביד ִדֶּבר אשר
 ,אֹבתינו עם היה כאשר מנוע הינו-א ה' יהי
 ;ִיְטֵשנּו וַאל ַיַעזֵבנּו ַאל

 ,דרכיו בכל תללכ אליו, לבבנו לַהטֹות
 ;אֹבתינו את והצִ  אשר ומשפטיו ֻחקיוו ִמצֹותיו וִלשֹמר

 'ה פניל נתיהתחנ אשר אלה ְדָבַרי ְוִיהיּו
 ,ולילה יומם הינו-א ה' לפני ְקֹרבים
  –ביומו יום ְדַבר שראלי עמו ומשפט בדוע משפט לעשות

 הארץ עמי כל דעת למען
 !עוד אין – הים-הא הוא ה' כי

 הינו-א 'ה עם ָשֵלם לבבכם והיה
 ,ִמצֹותיו וִלשֹמר בֻחקיו ללכת
 !הזה כיום

 !'םהימי-מ'דברי ושמטוה האלה הקטעים שני

 חזורל הימים'-'דברי כותב יכול אל בבל, גלות אחריו הושמטו) םה שגם( למהש טאיח חריא האם
 טרם הגדולות התקוות ימיב ויאשיהו, חזקיהו וד,ד בדרכי הולכיםל שמתאימים אלה,כ בריםד על

 ?החורבן



,לְ  להים-א ה' "קומה – מאוחרת ותרי ציבורית פילהת נוספה במקומם, ..." וארון אתה נּוֶח  ֻעֶז
 רדהי והאש להתפלל, שלמה ּוְכַכלֹות – עבדך דויד "חסדיב חותמתה ורה),ת פרס הכנסתב (כמו

ֹ  שראלי ניב כלו מהשמים...  והודות ,וישתחוּו הרצפה על ארצה פיםא ויכרעו אש...ה ְּבֶרֶדת איםר
 ;ג)-א ז', + מב-מא (ו', סדו"ח לעולם כי וב,ט כי לה'

 עם,ה לעיני האש רידתי אבל מלכים,ב םג זכרונ '"ה יתב את" מילאו אשר והענן" ה'... כבוד"
 באחד כך כתוב יהה האם "הענן"? ןמ מסתברת שלמהה וז האם – הימים'-'דבריב קר נזכרת
 במדבר ישראל לבניו למשכן, ההקבלה אםה הימים'?-'דברי ותבכ ידיב היוש מקדש,ה מספרי

 ?מלא מימיש אישורל זקוק ה' בית יכ זו, השלמה מחייבת

 .הללו הבדליםה את לעכל קל לא

 כדי סו),-סה ח', א-לכיםמ י;-ח ז',( החגיגות מיי 14 תא הימים'-דברי' ותבכ סבירמ חגיגה,ה בסיום
 ורק עצרת", שמיניה ו"ביום כהלכתו, חוגנ השביעי חדשב סוכות)-=אסיף( "החג"ש רור,ב שיהיה

 "חנכת מיי 7-ו שמיני"),ה ביום" תובכ כים(במל לאהליהם" העם תא שלח השביעי לחדש" 23 ביום
 יום 14 חגגו ואיך הכיפורים, יוםב עשו מה הסבירל מנסה איננו אך החג"," פניל שו"ע המזבח

 .מהם חדא הוא הכיפורים שיום רצופים,

 ישראל עשו לא שנה "אותה בפירוש אמרו ביושרו בחכמה א) מ'ע ט טןק במועד וחנןי ר'( ז"לח רק
 ."כיפוריםה ביום ושתו שאכלו נמצא" למלכים): בפירושו( כתב רש"יו ם",הכיפורי יום את

 גם מתבאר החמה, מותי למניין ]1הקודמת,[ שנהל חיתום ואה כיפוריםה יוםש בינים,מ םא רק
 בחגיגת ולכן, הקודמת, בשנה פעל אל שעוד מקדש ומאתט על קדשב לכפר פשרא אי – זהה הפלא

 !כיפורים יום ייםלק היה פשרא אי שלמה של החנוכה
__________________ 

 ;263-712 עמ' החגים, ובלוח בשבת פגשיםנ והיסטוריה טבע – שמורו כורז ספריב רחבהה ראו]1[ 
 .זה נושאב המקרא מבקרי של תההשערו הפרכת םג שם ראו

  

  

 תמונה משוערת -דברי הימים ב ח 
 ?מה באמת קרה בצֹובה? בגליל? באילת

 החלקיים פרטיםה תוךמ להביןו דעתל אדמ קשה? באילת בגליל? בצֹובה? קרה באמת מה
 להרכיב סהננ זאת בכל - יודעים שאיננו לומר, היהי וטוב ך,כ כל צריםק בפסוקיםש והסותרים,

 :משוערת תמונה

 גדולה במערכה דוד פתח ישראל, נגד מוןע בני לעזרת ֹובהצ ארם לש גדול באצ ופעתה חריא א.
 "ֹתעי עם סטרטגיתא ברית כךב וחיזק,( י-ג ח, ב שמואל" )ֹובהצ מלך ֹחבְר  בן "הדדעזר נגד מאד
 ."חמת מלך

 על מחדש להשתלט הצליח למהש אך צֹובה", "חמתב שלטונו גדנ מרד רץפ למהש מיי בתחילת
 .(ד-ג ח," )בחמת]1...[ הִמְסְּכנֹות ריע כל ואת,[ הסורי] במדבר ַתְדֹמר "את בנה ואף העיר,

 "בעציון נמלה בהפעלת כביר אמץמ שלמה שקיעה העצום, בנייהה מפעל עם הבאות, בשנים
 ליטתוש שוב תערערהה בינתיים;( אפריקה במזרח) לאופיר בהפלגותו ֵאלֹות", את אשר]2[ ֶגֶבר

 פעולה שיתפו שבתחילה וחמים,ל גדודי םש והופיעו וד,ע זכרנ אל ֹתעי"( - "סוריה=) ארם במרחבי
 ונגד שלמה גדנ אויב כממלכת משקד-רםא את הקימוו ה,ב רדומ כך ואחר שלמה, מלכות עם

 :(כה-כג יא, א)-במלכים כמתואר ישראל,
 ובהצ מלך הדדעזר אתמ ברח שרא ְלָיָדעֶא  ןב זֹוןְר  את,( אויב=) שטן( לשלמה=) לו להים-א ויקם"

 וישבו משק,ד וילכו,( הדדעזר צבא את=) ֹאתם דוד ֲהֹרגּבַ  גדוד שר יהיו אנשים ליוע ַוִיקֹּבץ אֹדניו;
 ויקץ,[ אחריו]  הדד[ עשה]  אשר הרעה ואת שלמה, מיי כל לישראל טןש ויהי דמשק;ב וימלכו בה

ך,( הפעולה לשיתוף ֵקץ ָׂשם=) בישראל  ."ארם לע ַוִימ



 הישראלית, לכלכלה כלמ יותר שסייע ושלמה, ודד של ובהקמ ברית ןב צור,מ ירם/חּורםח ב.
 שלמה יפקס הראשון שלבב רכב.ה עריו ארמונותה בית,ה לבניית הלבנון מן העצים ולכריתת
 לביתו, ַמֹּכֶלת ִחטים, ֹּכר לףא "עשרים - ישראל רץא מתבואת ורצ של כיהצר תא בתמורה
 .(כה ה, א-מלכים" )בשנה נהש ָּכתית... שמן ֹּכר[? אלף] ועשרים

 בארץ; סדירהה ספקההא נפגעה גם ואולי אד,מ גדול היה השמןו התבואה לש האיסוף מאמץ
-לא א, שופטים) ָאֵשר בטש בני של מעורבים ישוביםי היו מערביה בגליל - תרוןפ חיפש שלמה

 ידלוג וגם,(! היום עד כמו) שמן הרבה פיקוה שם לצור; קשוריםה ֶפניקים-לכנענים בסמוך( לב
 תא משם ולקבל ,הגליל" בארץ עיר עשרים" לרשותו קבלל לחירם/חּורם ציעה שלמה - תבואה
 מעתהש הבין, כי כנראה בזעם, ורצ מלך הגיב בּול"ּכָ  ב"ארץ שותףמ סיורב תבואה;ה אתו השמן

 להמשיך וגם,( יותר מוכהנ באיכות אף אולי) עצמוב התבואה ואת השמן תא לגבות הוא יצטרך
 .מהלבנון עצים באספקת

 מצודה - אּבּול)ּכַ  כפרל וןצפמ ק"מ 1.5-כ יתון,ז-א (=ראס]3[ זית אשר בחורבת נחשף ייחודי ממצא
 שרידי עם אגירה קנקני אותמ נמצאו במצודה פנה"ס!ל 10-ה מאהה ןמ שראליי פרכ צדל פניקית

 ההתאמה מחדש. בנהנ הישראלי והכפר רבה,ח המצודה נים,ש עשרות מהכ עבורכ שמן.ו חיטה
 .מדהימה הסותרים, התיאורים לשני

 ַויֹוֶשב ֹאתם, בנה..." ָּכבּול", ארץ" עריב הישראלי היישוב את לחזק חליטה שלמה מסוים, בשלב
 .(ב ח," )ישראל בני את שם

 את הגה אז שנוצרה; העננה תא ויפיג היחסים, תא מאד ישפרש תרוןפ יפשח למהש מקביל,ב ג.
 אניות, בבניית להםש העצום הידע את ביאוה הֶפניקים - ילתא בחוף ציה בנייתב פעולהה שיתוף

 להפליגו לאילת, אנשיו תא להעביר ישורא חּורםלחירם/ תןנ שלמהו בים,]4[ יוּוטובנ בהפלגות וגם
 .(כא ט," )ותּוִּכִיים קופיםו ֶשנַהּבים כסף,ו "זהב פיקוה בהן,( ושכנותיה אתיופיה=) ולשבא לאופיר
 שלמה, אצל ההיסטורי ביקורל אותה והביאה ָבא,ְש  מלכת תא החרידה ירבאופ ֶפניקיםה הופעת

 .ביותר חשוביםה המסחר בתחומי להש ההגמוניה לע ולשמור לנסות כדי
 .ְשָבא מלכת לבין צור,מ חּורםחירם/ הנאמן ותפוש בין לשהוכ איזון מצואל יצטרך שלמה

  

 בערי 'ִמסֵּכנים' פרךב העבידו 'ֹסכנים' הםב בנייה, עציו אבנים לש עיקרב חסנים,מ ערי]1[ 
 .(ט י, קהלת" )בם ָסֶכןיִ  עצים ּבֹוֵקע הם;ב ֵיָעֵצב בניםא עַמסי - "נאמר ועליהם "ִמסְּכנֹות",

 נמל של שרידים נמצאו אכן שםו האלמוגים', 'אי ואה אילת חוףב תיקע נמלל מתאיםה המקום]2[ 
 .לפנה"ס 10-ה המאהמ מעטים וחרסים עתיק,

 .7-14 עמ' ,88 קתדרה, כבול בארץ וישראלים פניקים, גל צבי ראו]3[ 
 זו תלות מובהק; ליליא אופי נשאה וז ובקיאות כוכבים,ה הכרתב רוךכ יהה יםב הניווט]4[ 

 .הנכריות מהנשים פחות אל יהודה, על רעהל השפיעה בֶפניקים

  

 ?"מהו "ֶחְפָצּה אשר ָשָאָלה -דברי הימים ב ט 
מעבר להפגנת הרושם, מעבר לעושר המופלג, מעבר לחידות ולניסיון לבחון את שלמה, מעבר 

 ?ה רצתה "מלכת ְשָבא" להשיגמ –ולרינונים  לקריצות

 א), י"א, א-(מלכים רבות" כריותנ נשים אהב" אשר למהש מלךה גדנ קשהה נבואיתה הביקורת
 ַאְקסֹום, לךמ הראשון ְמניֶלק ְשָבא, מלכתו משלמה נולדש הבן לע ]1אתיופית[ה אגדהה םע אפילו
 הביקור בסיפור העיקר תא מלהבין ותנוא ויעצר לא אלה כל – 'סולומונית' יסריםק שושלת מייסד

  –  הייחודי

 וכל סיפור',ה 'לב הוא ואופיר, באש סוף, םי של מסחרה נתיביב כלכליתה שליטהה לע מאבק
 – רושם ועשיית בודכ צעצועים, קישוטים, םה הייתה, םא וליטיתפ יניותמ וללכ השאר,

  –ְשָבא מלכת שהביאה סכום,ה אותו בדיוק שלמהל שלח חירם/חּורם

 ;י) י', א-מלכים ט; (ט', זהב..." ככר ועשרים מאה למלך ַוִתֵתן"
 ;יד) ט', א-(מלכים זהב" ככר ועשרים מאה למלך חירם וישלח"



 צור מלך את הרחיקל שנועד הביקור, את וללהח באופיר, למה"ש עבדי" םע ֶפניקיםה הופעת
 ידיב ההוא, דורב יהה המפתחו ון,התיכ המזרח לבין פריקהא מזרח בין עשיריםה המסחר מנתיבי
 לבבּה"! עם היה אשר כל את" לחשוף התקשה לאו הזאת, חידהה את יטבה ביןה שלמה – שלמה

 ;  ג)-ב י', א-לכיםמ ב;-א (ט',

 רואים) שעודם (ויש ראו ושליטים מלכים צער,ה למרבה מיני; שרק שם יהה לאש ומרתא אתז אין
 – מטקסיםו לכליים,כ הסכמיםמ וליטיים,פ מקשרים נפרד בלתי לקח מתוקשרים מין ביחסי
 "ולא אלא לו', היהת אחת אשה 'רק מרה,א לא ו,ז תופעה ולמ ברורו שירי מאבקב תורה,ה אפילו
 דוד של נשים ששמ למדו ע"א) כא (סנהדרין חז"לו יז), י"ז, דברים( לבבו" סורי לאו שיםנ ול ַירֶּבה

 למלך נשים 18 של בולג וקבעו ח), "ב,י ב-(שמואל ָכֵהנה"ו נהָּכהֵ  לך "וֹאִספה נביאה נתן לו כשאמר
– 

 !נ) י"ד, א-(שמואל אחת שהא רק נשא הצנוע,ו הראשון שראלי מלך אול,ש לב: ושימו

 א-מלכים יב; (ט', ָשָאָלה" אשר פצּהחֶ  כל "את ָבאְש  למלכת תתל ייתהה עיקריתה משימהה אבל
 לא חשובות,ו יקרות חורותס הםמ קנותל ָבא,ְש  לש החיוניים באינטרסים לפגוע אל כלומר, יג), י',

 עם החיונייםו העמוקים בקשרים לפגוע לימב זה כלו ְשָבא, לש יונייםח חרס וויק לע להשתלט
 אחת חּורם, עבדי םע תרשיש ֹהלכות מלךלַ  אניות "כי – משותפיםה שיטה בקוויו חירם/חּורם,

-מלכים כא; ט',( ותּוּכִיים" קופיםו נַהּביםשֶ  כסף,ו הבז ֹותֹנְׂשא תרשיש ניותא תבואנה שנים לשלוש
 אותן ולהשאיר העוגות', משתי לטעום' דרך מצא ששלמה יל נראה הוא,ה בשלב חותלפ ב);כ ',י א

 .'וטעימות 'שלמות

* 
 על כתובים םה הלֹא והאחרונים, הראֹשנים למהש דברי "ושאר – ודד פרקי לש חיתוםל בדומה

 (ט', נבט" בן ירבעם לע ַהֹחֶזה [יעדי]ֶיְעדֹו ַבֲחזֹותו השילֹוני, ִחָיהאֲ  בואתנ עלו ]2,[הנביא נתן דברי
 ;כט)

-ב'דברי (שהשמטנו קשהה הנבואית ביקורתה תא קרואל ךל שובח אם – היום של ישראלי בניסוח
 !הנביאים דברי" על תוביםכ הם "הלֹא שלמה,ו דויד יותר,ב הגדולים מלכיםה על הימים')

_______________________ 

 בערך; שנה באלף הזאת שלתהשו את אחרל נוטים וקריםח מלכים);ה =תפארת( ַגְסטנַ  ַּכְּבָרה]1[ 
 .האתיופית כנסיהב מקובל שהיה ה,ז מספר סתייגוה אתיופיה יהודי

 ב-(שמואל הנביא" נתן "דברי המשך  הם לכיםמ בספר ראשוניםה הפרקים שניש וכחה,ה מכאן]2[ 
 היא השילוני" אחיה נבואת" עצמאי; כספר ימים'ה-דברי' כותבל וכריםמ יוה הםו '),כ עד ז' מפרק
 פעמיים עוד נזכר ֹחֶזה")ה (="ִעדֹו ֶיְעדֹו" ֲחזֹות" הספר תחילתו;מ דעתי,ל מלכים,ב "אי רקפ כמובן

 קשרו ל)ז"ח בעקבות א; י"ג, א-(למלכים ורד"ק ש"יר – נול ידוע אינוו כב), "ג,י טו; ב,(י" בהמשך
 מאוחר ההוא הפרק אבל אל,-ביתב במזבח נבט ןב ירבעם גדנ להים"-הא "איש נבואת תא אליו

 .לשלמה

  

 ההליכה לשכם -דברי הימים ב י 
 ?ה מנסה רחבעם להשיגמ -בין מחווה של רצון טוב לטקטיקה מתוחכמת 

 מקרהב אול יוסף, שבטי קרבב מסוכנת תסיסה קיימתש רחבעם ודהה כבר שכםל הליכתו בעצם
 כנראה, הבין רחבעם ירושַלִם.ב ולא בשכם, א) יב, א מלכים ;א י,( תו"אֹ  המליךל שראלי לכ "באו
 לקראת ללכת מאד גדול מאמץ שהע ולכן המלוכה, ילוגפ את ועלמנ וכלי אל ירושַלִםב ישארי שאם

 .שכםב שלהם, בביתם מנהיגותו, חתת כולם תא לַאֵחד לנסותו התסיסה, מנהיגי

 אם מצידו, עמוק ושינוי גדול ויתור נדרש וכי תספיק, לא הזאת שהמחווה לו, התברר שם אבל
 ממלכה לעובדי הגיוס של העול' 'הקלת – ישראל שבטי כלל על רחבה בהסכמה למלוך רצונו

 נרגם במקרה לא יא,יד). (י, "ַּבשֹוטים" ולייסורים למכות האחראים וסילוק ],1הבנייה[ במפעלי
 לנוס במרכבה לעלות התאמץ "רחבעם כשהמלך המס", על אשר "ֲהֹדָרם נה,הממו השר באבנים

 .בקושי ונחלץ יח), (י, ירושַלִם"



 הכבד, עולה מן להקל – טובה צהע באמת נתנו ביו"א שלמה פניל מדיםעֹ  יוה שרא הזקנים" האם
 יוסף?ל יהודה בין היחסים מערכתב חדש' 'דף לפתוחו טוב, רצוןו פתיחות וסףי לשבטי להראות

 מקבלים היו רושַלִםי לבין שכם בין היחסיםו לשכם, הליכהה לעצם משךה היותל כלהי זאתכ עצה
 .'בשכם מתחשבת 'ירושַלִם – ישראל שבטי חדותא של דשהח משמעות אז

 הזה העםלְ  ְלטוב תהיה "אם הזקנים":" עצת תא ]2הימים'[-'דברי ותבכ ביןה כךש מסתבר,
 אבל );ז (י, הימים" לכ דוד) ביתל =נאמנים( בדיםע ךל היוו ובים,ט ריםדב אֵלהם ודברת ּוְרִציָתם,

 טובות] במילים[ הזה לעם עבד תהיה יוםה "אם שונה: יסוחנ יש )ז ב,י א( מלכיםב מקבילה בפרק
 טקטית, כעצה נשמע הז הימים". כל עבדים ךל והיו ובים,ט דברים הםאלֵ  דברתו ֲעניָתםוַ  ַוֲעַבדָתם,
 ויתור לש במחוות נאמנותם את רכושל כדי וסף,י בטיש קראתל לכתל מוכןש מיכ פנים להראות

 .זמן לאורך הכבד, עולה עם הממלכתיים בנייהה מפעלי לע לשמור יאפשרש וטקטי, זמני

 ו)ט יב, א מלכים טו; (י', ְנִסָּבה" ִסָּבה/ יתהה "כי הזקנים", צתע "את זבע רחבעם ך,כ ביןו ךכ בין
 חשבו מה בלא לא).-כט א,י א מלכים( קרעים 21-ל ממלכהה ריעתק לע הנבואה לקיום ה' ֵמִעם

 את להכביד יעצו הם למה כא)? ד,י א (מלכים 41 ןב היה שהואכ ח), י,( תו"א דלוג שרא "הילדים
 "]3?["ָּבַעְקַרִּבים לייסורים ַּבשֹוטים"," ממכות העול

 כמו שכם,ל ההליכה צםע וסף'!נ יתורו ןמזמיו חולשה מבטא ויתור 'כל – מוכר יד שלהם ההיגיון
 הכל. את למוטט לולע נוסף יתורו וכל חולשה, שדריםמ תייעצויות,ה צורךל מיםי שלושהל הדחייה

 התסיסה את לדכא שיצליח מאורגןה הממלכה באצ על לסמוךו רזל',ב קיר' העמידל מוכרחים
 לבריחתו וגרם ח),כ-כו יא, א (מלכים ראשוןה ירבעם מרד תא שלמה דיכאש כפי במהירות,

 .למצרים

 המוסרי, עיוורוןב וגם הכוחות, יחסי לש לחלוטין שגויהה הערכהב םג פול,כ יהה להםש העיוורון
 מגוחך, כך לכ יא).-י (י, בי..."א ִמָמְתֵני ָבהעָ  הקטנה) =אצבעי( ָקָטני" שחצני,ה ניסוחב שהתבטא

 .לחורבן ךבדר אשוןר צעד היה המלוכה ילוגפ – צובע מזה, ויותר
______________________ 

 .י"ב א-מלכים המקביל, פרקה על בטור כתבתיש מה ראו]1[ 
 בלא חשובות, מילים של השמטותב ואף צרים,ק עריכה שינוייב מלכיםמ ועתקה ולוכ הפרק]2[ 

 .חיובי ניסוח רק לאו אחרת, הבנה נראהכ משקף הואש מפני ולט,ב הזה השינוי
 .מוכים עבדים לש בבשרם ופוצעים שורטיםה ברזל וציק עליהם ישש שֹוטים הם ַעְקַרִּבים']3[ '

  

 המפנה בדרכו של רחבעם -דברי הימים ב יא 
מאין לקח ספר דברי הימים את המידע הנוסף והמרתק אשר אינו מופיע בספר מלכים על רחבעם 

 ?ועל יורשיו

 רחבעם לע ומקיף דשח מידע הבאים בפרקים שי ממלכים, כולו הועתקש הקודם, פרקל חד בניגוד
 .כה עד אליו חשפנונ שלא מידע המשך),ב יורשיו, לע גם (כמו

 הוא אבל פרשנות, בריד הוסיף ואף ערך,ו קיצר רבה,ה שמיטה הימים'-דברי' כותבש אינו,ר כבר
 מאין לשאול עלינו לכן, – לפניו היוש מספרים הכל תא העתיק לאא ומידע, יפוריםס מציאה לא

 ?יורשיו) (ועל רחבעם על המרתקו הנוסף המידע את לקח

 בפסקת לראשונה שנזכר קדום,ה יהודה" מלכיל הימים-בריד ספר" ואה אולטימטיביה המועמד
 ."עשה אשר וכל רחבעם דברי" יתר כתובים בו ספרכ כט), ד,י (א לכיםמ בספר ]1רחבעם[ המלך

 ספרב המלכים פסקאות בכל רהנזכ רהספ אותו איננו בידינוש הימים-בריד שספר ודעיםי אנו איך
 ?מלכים

 .זרובבל אחרי דורות מהכ שני, בית מיי לעומק מגיעותש היחס שימותר מפני א.
 מלכים ספר בעוד שני, יתב מימי המאוחרת מקראיתה העברית לש לשונייםה מאפייניםה פנימ ב.

 .ראשון בית מימי מקראיתה לעברית כולו שייך



 הימים',-'דברי ותבכ של יניוע נגדל יהה קדוםה הודה"י מלכיל םהימי-דברי ש"ספר ברור אולם
 השמיט וכמובן וספים),נ ומספרים ומלכים, מואלש מספרי העתיקש כמו( מנומ םג עתיקה והוא
 .מקבילים) בפרקים עשינוש (כמו להשוות כוליםי איננו אנחנוש אלא פירש,ו וקיצר וערך

 יתב מלכי לש ותרי מורכביםו שיריםע לאים,מ אוריםתי הימים'-ב'דברי קבליםמ אנו ואילך, מכאן
 גם להם היו ה'", עיניב "הרע עשוש מלכים - מלכים ספרב מלכיםה פסקותב מסוכםש מהמ דוד,

 כותב דווקא וחטאים. כישלונות םג להם היו '",ה בעיני הישר" עשוש מלכיםו ובים,ט מעשים
 וכישלונות טאיםח מלהזכיר רתענ אל ה,ושלמ דוד של כישלונותו חטאים שהשמיט ימים',ה-'דברי

 .מלכים בספר כלל וזכרוה שלא הישרים, הודהי מלכי של

 שעצר שמעיה, הנביא לקול מעש רחבעם יז). יא,( שלוש" ָשניםלְ  שלמהו וידד בדרך" לךה רחבעם
 צעבמב כד).-כב יב, (א במלכים םג הניסוח, באותו זכרנ וזה רבעם,י נגד לחמהלמ לצאתמ בעדו

 הפילוג, אחרי והמכווצת המצומצמת ב)י-ה יא,( ביהודה" מצורל ערים" ]2נה[ב חבעםר ,מרשים
 !הודהי ובשפלת חברון בהר ודאיהיה הגרעין לע לשמור כדי

 לה'" ִמַּכֵהן ובניו רבעםי הזניחם כי גבולם... כלמ עליו תיצבוה ישראל כלב שרא הְלִוִיםו והֹּכהנים"
 ;יד)-יג (יא,

 ודד בדרכי ללכת והתחיל ח),י (יא, ימֹות"ְיִר  תב ָמֲחַלת" וד,ד משפחתמ נהראשו אשה לקח רחבעם
 תב מעכה. "דוד בדרך המרד את מייצגה מהענף מהמשפחה, חרתא אשה םע המפנה, אב ואז –

 המליכו"ל "לראש... העמיד ]3"ֲאִבָיה"[ ָנּהּבְ  ואת פילגשיו",ו נשיו מכל" הבא אותהש אבשלום",
 טז; (טו, אֵשרה"ל "מפלצת םע רחבתנ ליליםא בודתע הכניסהש ירה","הגב היא כב);-כ (יא,

 י), (טו, אסא ותלמלכ 15 שנת עד בערך, נהש 30 של מןז לפרק רושַלִם,י לתוך ג),י ו,ט א-מלכים
 .הנכד

 .   ברחבעם מקצרו בירבעם, שמאריך מלכים, פרס מתוך זהה הסיפור תא להבין יהה אפשר אי
_________________________ 

 .לסוף עד ורחבעם ירבעםמ מלכים, ספר לש השלד םה המלכים פסקות]1[ 
 עשיו,מ של נרחב תיאור עם חדי ירבעם, של בנייהה מבצע ווקאד זכרנ ה)כ "ב,י במלכים(א]2[ 

 !'ימיםה-ב'דברי דבר של יפוכוה – רחבעםב מקצר בעודו
 בעת ממנו, ה' םש את לסתום כדי וליא "ֲאִבָים", לו קורא )ח-א "ו,ט לא; "ד,י מלכים(א ספר]3[ 

 .אמו ידי על העיר חילול

  

  

 מסע שישק -דברי הימים ב יב 
 מסע שישק בתנך ובתעודה מצרית עתיקה שנמצאה על קיר מצרי בַּכרָנך

 ומן ההקבלות, מן ללמוד אפשר מהו ספרים, בשני ופיעמ אחד יפורס איך עמיםפ מהכ אינור כבר
 קורמ מצטרף עתכ קדום'.' ספרמ בירורב עתיקה מאוחר'' כותב כאשר אפילו הדקים, ההבדלים

 םע קשר שום לה שאין צריתמ בתעודה אחרת פעםו בתנך, עמייםפ תוארמ ישקש סעמ יכ שלישי,
 המצרית, בתעודה פתחנ בעיניה; חשובים גדולה ומסעו שישק?!)(= ]1ושנק[ש רעהפ רקו התנך,

 ].2[בַּכרָנך מצרי מקדש לש קיר על שנמצאה

 כמאה ישראל, ארץל הגדול במסעו ברע בהם קומותמ מותש 501 ושנקש רשימתב יוה נראה,ה ככל
 העליונה מצריםב פותחת הרשימה זיהוי.ל ניתנים הםמ מחציתכ רקו קריאה,ל יתניםנ מתוכם

 מחקרה (לפי חדשה פרעונית ושלתש יסד אשרכ השתלט ליהםע מסביב,ש במדבריותו והתחתונה
 .')'הלובית ושלתהש ,22-ה השושלת המקובל,

 'שנמ' גם שמות 7 של ובהפרש (=גבעון), ו'גבען' חורון)-(=בית 'בתחורן' מופיעות השנייה בשורה
 שגם וייתכן, (=ֻסּכֹות), ו'סכת' העיר) (=אדם 'אדמ' החמישית בשורה (=תענך). ו'תענכ' (=שּוֵנם)

 .ישראל מלכי של הראשונה בירתם (=תרצה), 'תרצ'



 מופיעה השמינית ובשורה 'נגב', פעמים 3-ו (=מצודות), 'חגר'ים 3 יםמופיע השביעית בשורה
 .''ירדנ – ובסוף ְיַרְחְמֵאל), (=נגב ו'ירחמ' 'ערד' פעמיים

 כלכ הירדן; ובעבר בשומרון וכנראה רעאל,יז בעמק נגב,ה ביישובי שותק געופ ושנקש לש כוחותיו
 עיקרה היא במקרא עודב נזכרת, אל רושַלִם''י ורק גבעון, את והיכו ורוןח-בית מעלהב עלו הנראה

 .רבים מדיםמלו התווכחו זה לע הימים);-בדברי גםו במלכים, (גם

 פגע לא ששישק ומרא הוא גם יכ לכתובת, אדמ תאיםמ ווקאד מקראיה סיפורה לדעתי,
 ייןמענ ה'; ביתמ האוצרות בלקיחת ו'הסתפק' שריוו רחבעם לש כניעתו תא קיבל אאל ב'ירושַלִם',

 כי ה', לרצון כניעה היא גדול לכובש שכניעה עיכול),ל (הקשה נבואיה הרעיון תא אןכ מצואל מאד
 .'מלכים 'ממליך הוא רק

 :כך לי נראה ההיסטורי הסדר
 א-(מלכים פרעה בת בנישואי שלמה,ל קרובים שנעשו פרעוניםה ימי תא חתמה שקשי רעהפ עליית

 ;טז) ט',
-(מלכים שישק אצל קלטמ וקיבל מצרים,ל ברח םוירבע למה,ש ידי על דוכא הראשון ירבעם מרד

 ;מ) י"א, א
 לימי לחזור היסטורית זדמנותה לפניו שושנק אהר בישראל, מלוכהה ילוגפ עםו למהש ותמ אחרי

 ;דוד יתב חשבון על כולה, נעןכ בארץ שליטהה את מצריםל ולהחזיר ו'רעמסס', 'תחותמס'

 דוד בית גדנ משולבת תקפהה רבעםי םע כנןת ישקש ]3ז"ל,[ ליצורא יהודה פרופ' ששיער כפי
 'בית במקום יוסף' 'בית מלכתמ את לבנות ירבעםל ולתת ירושַלִם'' תא כבושל דיכ מדרום,ו מצפון
 מנע הנביא, שמעיה בקול מעש רחבעם כי ישק,ש עבור סחורה'ה את סיפק' אל רבעםי דוד';

 שמעיה אז; חבעםר את קףת לא רבעםי כןל ם;ירבע נגד צבאו את פעילה ולא אחים, מלחמת
 !שישקמ וגם מירבעם, גם ירושַלִם, את הציל הנביא

 'ירושַלִם', את יחד לתקוף הסכמהה את שהפר גללב ירבעם, גדנ מיוחדב וחותיוכ תא לחש שושנק
 המצרים רחבעם, מול אל כד); ב,י א-מלכים הירדן; בעבר( לפנּוֵאל עברו משכם, םירבע צאי ולכן

 רחבעם של כניעתו בלא חורון,-בית מעלה רךד ירושַלִם כיווןל עלוו נגב,ה רחבימ לע שתלטוה
 ]4;[לעמקים ועד הירדן, עברל עד ירבעם, אחרי מרדףב המשיך ישקש וצבא רושַלִם,י את הצילה

 !מצרי לשלטון חזרה לא הארץו המסע, אחרי ניםש 3-4-כ מת שושנק
 הגרעין על ולשמור להגן דיכ יב),-ה יא,( יהודה"ב למצור "ערים הקים חבעםר הנגב, אבדן אחרי

 .    ובשפלה חברון בהר היהודאי
____________________ 

 מלוב, מוצאו תעתיק;ה לפי מצרי שם לש מבטא דעתל אפשר יא בלא שֹוֶשנק',' נקדל מקובל]1[ 
 חוקרים יש הקודמת; השושלת ימיב כבר המלוכה ביתל וקרוב מצרי,ה בצבא פקדמ היה אבל

 4-925-ב המסע תאריך תא מקבלים רובם בלא כרונולוגיות; סיבותמ בעיקר זיהוי,ה לע החולקים
 .  לפנה"ס

 לתולדות בזיקתן המצריות טופוגרפיותה הרשימות חיטוב,א מואלש לש ד"רה עבודתב ראו]2[ 
 לףמתח קריאה סדר הציע מזר ב' ;19-102 מ'ע תשל"ט, רושליםי המקרא, תקופתב ישראל ארץ

 .234-244 עמ' תשל"ד, שליםירו וישראל, נעןכ בקובץ אור הכתובת, בשורות
 .''דעת באתר במקרא', שישק 'פלישת מאמרו ראו]3[ 
 !במגידו בחפירות התגלה ושנקש של מצבה שבר]4[ 

  

 חידת הגבירה -דברי הימים ב יג 
קבוצות  2ולוגי בין סתירה בין השמות של אמו של אביה, יכולה לחשוף מאבק פנימי, דתי ואידיא

 בעם ישראל

 ?יהודה מלך( ֲאִבָים או:) אביה אתה מי בן



 - (ומקורותיו) הימים'-'דברי ביןל מלכים ספר יןב חזיתית תירהס פניב כאורהל יצביםנ נוא כאן
 ַחטֹאת בכל וילך אבשלום, בת עכהמ ִאמֹו וֵשם נים...ש שלש הודה,י על ָיםֲאבִ  ָמַלך" בין

ך" לבין( - ג-א טו, א-מלכים"... )אביו  בת מיָכָיהּו מֹוִא  וֵשם שנים... לושש יהודה, לע ביהא ַוִיְמ
 ֵמַעל "אביה מנאום שמועל ניתן אביו,ו אביה חטאיל מוקע בניגוד;( ב-א יג,"... )גבעה מן אּוריאל

 ומספר חטאיו, כל על בטנ בן ירבעם תא המוכיח דור',ה 'צדיק בריד את,( יב-ד יג," )ְצָמַרִים להר
!( אי יג," )ֹאתו עזבתם ואתם,( בירושַלִם במקדש=) להינו-א ה' משמרת תא אנחנו ֹשְמרים "כי

 אל...-בית" אזור את וכבש רמטי,ד בהיקף מלחמהב אביה יצחנ גם הז שבגלל נראה,
 הי-א ה' לע ִנשֲענּו כי הודה,י ל"בני אהב הזאת ישועהה וכל,( עפרה=) ֶעְפַרִין]...1[ ְיָשָנה

 .(יט-יח יג," )ותיהםאב

 ?תהא מי ובן יהודה? מלך חבעםר בן אתה מי

 בין היתה "ומלחמה בתֹוָכן,ו רחבעם, בן שמלך השנים 3 הן ספריםה בין יחידותה הסכמותה שתי
 הודהי צבא של]2[ מכריעה הניצחון אבל;( ב יג, ז; ו,ט א-מלכים" )ירבעם ובין( ֲאִבָים או:) אביה

 לא כמובן,ו מלכים, ספרב ללכ זכרונ לא,( טו-יג יג,) ירבעם של טעיההה ותרגיל "המארב" למרות
 תא הפכו( ג טז, פרק יבמות ירושלמי) חז"לש מעניין, - ְצָמַרִים" להר ַעלמֵ  "אביה נאוםמ שמץ נזכר
 את השאירש ובכך ישראל, בחללי מורהח בפגיעה ותוא האשימו קרית,ש התחסדותל ביהא נאום
 .אביה לע כעונש( כ יג," )ַוָיֹמת ה' ִיְגֵפהּו"וַ  המילים תא סבירווה אל,-בבית הזהב' 'עגל

 רור,ב היה( כב-כ) יא בפרק - ביה/ֲאִבָיםא של אמו הגבירה',' של שמהב אולי מצאנ לחידה מפתח
 יג,) בפרקנו והנה לנגיד", מעכה בן "אביה את המליךו אבשלום", תב מעכה תא "לקח שרחבעם

 יןב הימים',-דברי' בתוך תירהס אןכ שי האם]"3[ - גבעה ןמ אּוריאל בת מיָכָיהּו ִאמֹו וֵשם,( "ב
 ?מותש שני ולאביה, לה יוה האם - השונים? מקורותיו

 הרחיקל כדי],"4[ ל"מיָכָיהּו "מעכה" את 'לַיֵהד' מאמץ 'גיור', מגמתב ֵשם ינויש כאן שי אולי או
 רדמ אשר,( ג ג, ב-שמואל" )רגשו מלך תלמי בת מעכה בן אבשלום" של האפל הזיכרוןמ זו 'גבירה'

 ?ביתו על אסון והביא בדוד

 לדרך נאמנות שומרתה יהודית בוצהק וד,ד יתב לש בטלית'' אוחזות]5[ קבוצות שתי לעצמנו נתאר
 'תעודת הוא הזה והנאום ְצָמַרִים", הרל ֵמַעל "אביה לש הנאום צאי שממנה ',ה לביתו שלמה,ו דוד

 כלליתה בתרבות אפשרה ככל השתלבל אפהש שרא חרתא וקבוצה - זו קבוצה של הזהות'
 א-מלכים" )ַלֲאֵשרה "ִמְפֶלֶצת גםו בהרבה, עדיף בשלום"א בת מעכה" השם יהה ועבורה הסובבת,

 תיש "על עדיין פסחה וליא בעצמה הּו""מעכה/מיָכיָ  - ללכ לה פריעהה לא( טז טו, יג; טו,
 .הקבוצות לשתי קותשוח פנים הראתה לפחות או,( זמנוב כאחאב א;כ יח, א-מלכים" )הְסִעִּפים

 בתוך ופוליטי, אישי ואידיאולוגי, תיד פנימי, אבקמ מבטאת זאתה סתירהה ו,ז שערהה לפי
 .הממלכות גפילו שאחרי הראשון רבדו כבר ויד,ד בית משפחת

  

';( חצור בעל ל'הר ממערב) אל-לבית שמצפון הריםה בגוש היום דע נשמר יָסנה'א 'בורג' השם]1[ 
 צמרמ'' שהשם ייתכן, זה; הרים גושב הפסגות אחת ואה אפרים" הרב שרא ָמַרִיםצְ  הר" לפיכך,

 .החמישית בשורה מצרית,ה שושנק בכתובת ואה גם נזכר
 לוחמי לש הכללי מפקדל דעתיל מתייחסים,( ג,יז יג,) בתיאור שנזכרו המופלגים המספרים]2[ 

 .במלחמה החלליםו חמיםהלו למספרי ולא וישראל, יהודה
 סא,א של מוא זוהיש סבר( 236-239 מ'ע תש"ך, וארצו, שראלי בתולדות מחקרים) ייבין ש']3[ 

 .(אביה של' )אשתו 'ושם כאן היכתבל צריך והיה עותט נפלה ולדעתו
 מדלגות יוחסין שימותר כי הסבא, יהה ו"אבשלום" עכה/מיכיהו,מ אבי יהה "אוריאל"ש ייתכן]4[ 

 .מיםלפע דור
 השפעת אך מנשה/יאשיהו, מימיו אחז/חזקיהו, ימימ בבירור דועותי אלו בוצותק שתי]5[ 

 הערעור עלו הפנימי, הפיצול קדמתה על מצביעה ושלמה ודד ימימ עוד( הנכריות רק ולא) הנשים
 .מתוכו דוד בית של



  

 מלכות אסא והמהפך -דברי הימים ב יד 
 ?הוא המאורע החשוב והמעצב ביותר בימי מלכותומדוע כתובים פרקי אסא בסדר הפוך ומה 

 אסא ישב שלמה מות חריא שנה 20 בלבד. ניםש 3 לךמ אביה שנה; 71 משךב ,14 ןב לךמ רחבעם
 הימים',-'דבריב ולא מלכים בספר לא זכר,נ לא שגילו אף שנה. 14 למשך ודד לכותמ סכ לע נינו

 ].1[כילד אולי צעיר, נערכ הומלך שאסא ברור

 אז כברו טז), טו, א;כ (יא, בשלום"א תב מעכה" הגבירה',' מעשהל לטהש הראשונות בשנים
 לתרבות להיפתח למה,ש נשי של קוה המשך תוךמ נראהכ לילית,א תרבותל רושַלִםי נפרצה

 שמעידים כפי סובבת,ה התרבות על השפיעל שלמה שבח עוד תחילהב ה.ב להשתלבו הסובבת
 ימי בסוף עוד התהפך פעהההש כיוון בלא ה', ביתל ייתהעל עם ח) ט,( שבא מלכת של דבריה
 לפסוקים בבירור מתקשר הואו ]2יד,[ פרק של רובול בזמן ודםק טו קפר לש ובור לכן,. שלמה

 .ד)-א (יד, הראשונים

 "עזריהו ושל הנביא" "ֹעֵדד של סיועםב ירושַלִם, את טהרל היה יכולש עד התבגרו סאא דלג תחילה
-ז (יד, ָמֵרשהב המלחמה התחוללה עיר,ה וטיהור הגבירה'' סרתה חריא קר א,ח). (טו, עודד" בן

 גם ירושַלִם,ל המונים תכנסוה אסאל 51 בשנת. ו)-ד יד,( השקט שנות באו ךכ אחר ורק יד),
 עם הברית את ולחדש שלל",ה "מן לזבוח טו),-ט (טו, מהם"ע "הָגרים שראלי שבטימ גםו מיהודה

 ?סדר בהיפוכי להא אסא יפרק כתובים מדוע ה'.

 ביותר והמעצב חשובה המאורע הוא 15-ה שנתו קראתל ודד מלכותב סאא ביצעש יסודיה המהפך
 המדהים הניצחון בלא טו);-יא טו, א מלכים( מלכים בספר גם מתוארה ואה לכןו לכותו,מ בימי

 הוקדם ןלכו בתודעה, מרכזי כמאורע והתקבע התהילה את לקח ושי,כ-וביל-מצריה הצבא על
 ?"הב"ָמֵרש חיפש ומה הכושי"? "זרח מיהו.' הימים-ב'דברי והודגש

 םש הוא 'אסרכנ', המצרי השם םע 'זרח' העברי שםה את זיהוש ]3חוקרים,[ה עותד תא קבלמ אני
 המלחמה מסע ה,ז זיהוי לפי הלוביים; פרעוניםה שושלת תא שהמשיך =שישק?!),( ושנקש לש בנו
 מסע את ולהשלים המשיךל אמור יהה מצריות,ה תעודותה ןמ דועי איננוש (הראשון), 'אסרכנ' של

 .ָמֵרשה באזור המכריע הקרב תחוללה לכן, בו. גענ לא שישקש חברון, הרב יהודה נעתבהכ אביו

 :י) (יד, מַרגשת בתפילה ה' אל וקרא ]4יהודי,[ה הצבא חולשתב הרגיש אסא
 ְעֹזרלַ  [מעצור] עמך אין ה'

  –(=צבאנו) ֹּכחַ  ֵאיןל חזק) אויב (=צבא ַרב בין
 ,ִנְשַענּו עליך יכ להינו-א ה' ָעְזֵרנּו

  –הזה ההמון על באנו ובשמך
 !אנוש עמך =ישלוט)( ַיְעֹצר ַאל תה,א להינו-א ה'

 מתיאור יותר בההר התפילה בעיניו חשובהש הימים',-ב'דברי כותבה רמזי יןב שערל קוםמ יש
 המארב, ןמ ותקפו הודהי צבאמ וחותכ עלופ פילתו,ת תא נשא שאסא בשעה להבנתי, הקרב.

 בהרבה, מהם הגדול המצרי צבאה את ט),-ח (יד, ָמֵרשה"ל ַפָתהצְ  ְּבֵגיא" חת,א בבתו בהפתעה
 של המשפילו הקשה הזיכרון את מחקו ד)י-יא יד,( לגרר" עד" המרדףו ניצחוןה ותו.א והניסו
 מפואר, יצחוןנ של תובתכ הייתה ושנקש בתכתו המצריות. העדויות מן שמטנ לכן ואולי שישק,

 .בכישלונותיו פארמת אינו שליט ושום

 ויאמר ו;ל ה' ֵהניח כי האלה, שניםב מלחמה עמו איןו הארץ, שקטה" סא,א לש ניצחוןה חריא רק
 ַויבנו – מסביב לנו ַוָיַנח דרשנו להינו,-א ה' את רשנוד כי האלה... הערים תא בנהנ ליהודה:
 .ו)-ה (יד, ַויצליחו"

___________________ 

 של אחת ושנה יהורם, שנות 8 (אחרי עתליה בזמן 7 בן שהומלך יהואש לאסא, דמו בזה]1[ 
 שנים), 2 + 55( ואמון מנשה אחרי 8 בן שהומלך ל"ד), (פרק ויאשיהו – כ"ג) עד כ"א פרקי אחזיהו;

 .נרחבת אלילים מעבודת ירושַלִם את טיהרו ושלושתם
 .'הימים-ב'דברי ואף – בתורה' ומאוחר מוקדם אין]2[ '



 ,4.6.2 פרק הפתוחה, האוניברסיטה ראשון, בית בימי ישראל עם תולדות בוסתנאי, ע' ראו]3[ 
 היו לא אלו שפרעונים לומר, בא ורק לדעתי, מדויק איננו 'כושי' הכינוי הכושי'; בזרח 'המלחמה

 .מקום בשום אחיזה להן אין ,מהנגב 'כושי' שבט עם זיהוי הצעות במקורם; מצרים
 במערכה הלוחם לכוח מכוונים ואינם כלליים, מפקדים מספרי הם הימים'-ב'דברי המספרים]4[ 

 .י"ג) בפרק צמרים, הר במלחמת (כמו

  

  

 מהומות רבות -דברי הימים ב טו 
ל הבה נתבונן בתקופת המהומות מתוך הבנה שבפועל לא היה מלך בירושַלִם, לא היה ביטחון, אב

 שלטה גבירה שעשתה "מפלצת לאשרה", ועבודת ה' לא עניינה אותה

 יוה תחילה סדר. היפוכי כאן ישש כתבנו וכבר ד,י פרק תחילתל גמריל פוכהה וט רקפ תחילת
 אסא התבגר כך חרא העניינים, את יהלהנ מעכה 'הגבירה'ו עירצ יהה שאסאכ ה"מהומות",

 בָמֵרשה מההמלח אהב ךכ חרא אנשיה.ו 'הגבירה' סילוק תוך ירושַלִם תא לטהר והחל והתחזק,
 הברית ידושח עם לאסא 15 שנתב הגדולה התכנסותה של מנהז גיעה ואז – גדולה והניצחון

 .הבנייה יומפעל השקטות השנים גיעוה גם זא המלחמה. שללמ וזבחים והשבועה,

 יהה לא שַלִם,בירו ךלמ היה לא שבפועל הבנה תוךמ ה"מהומות" תקופתב הסדר) לפי( נתבונן הבה
 .אותה ניינהע לא ה' ועבודת אשרה",ל "מפלצת עשתהש 'גבירה', לטהש אבל ביטחון,

 ;ג) (טו, תורה וללא [תורה], ֹוֶרהמ כהן וללא מת,א להי-א ם]ע [קשר לאל לישראל ביםר וימים"
 ;הארצות ֹישבי כל על תרבו מהומות כי בדרכים],[ וַלָּבא יֹוֵצאלַ  שלום יןא הֵהם ּוָבִעתים

 ];1[ו)-ה (טו, צרה" בכל ֲהָמָמם היםל-א יכ בעיר, עירו בגוי ויג [במלחמות] וֻכְתתּו

 :המשבר עם התמודדות שםל גדול כינוס עתב כנראה נבואה,ה הופיעה ואז
 :לו ַויֹאֶמר אסא פניל ַוֵיֵצא להים;-א רוח ליוע היתה ודדע בן ועזריהו"

 ִבניִמןו יהודה וכל אסא ְשָמעּוני
 אתכם ַיֲעֹזב ַעזֻבהּו,ַת  ואם לכם, ָמֵצאיִ  ִתדְרֻשהּו, אםו ִעמֹו, כםבהיות עמכם ה'

 [2ז];[ + ב-א טו,( תפעלו!] [אם ִלפֻעַלתֶכם" כרש יש יכ ידיכם, רּפּויִ  וַאל זקּוִח  ואתם

 :לפעול והחל כריע,ה גדול, חיזוק קיבלש המתבגר, אסא
 [בישועה] להם ִיָמֵצאוַ  ַוְיַבְקֻשהּו, שראל,י ילה-א ה' על [לסמוך] ול ַּבַצר [אסא] ַוָיָשב"

 ]3[הנביא ֹעֵדד בן?][ והנבואה האלה, דבריםה אסא וִכְשֹמעַ 
 ,בניִמןו יהודה ארץ מכל ִשקּוציםה ַוַיֲעֵבר ִהתַחַזק

 ,אפרים מהר [אביה?] כדל אשר הערים ומן
 ;ח) + ד (טו, '!..."ה אּוָלם לפני שרא ה', זבחמ את ַויַחֵדש

 – מאד חלשנ והצבא הממלכה ניהול גםו 'הגבירה', עכהמ ימיב ]4אד[מ וזנחה 'ה ביתש ובן,מ מכאן
 לכידת להסביר פשרא איך כזאת, ולשהח בתוך בלא ברית!ה לחידושו נבואהה התעוררותל עד

 ?יט) (יג, ָמַרִים"צְ  "הר במלחמת אביו ביהא שלכד עריםל הכוונה םא גם פרים,א בהר ערים

 כי רבעם,י בממלכת בראשונהו ראשב געפ שרא =שישק?!),( ושנקש למסע קשור נראה ההסבר
 צבאות את ביאוה המצרית בתוכנית רבעםי ו'בגידת' חבעםר ניעתכ ב)י פרקב עיל,ל (כאמור

 בממלכת כללית חולשה הייתה תוצאהה – לעמקיםו הירדן ברלע שומרון,ל פרים,א הרל המצרים
 מעבר גם אוליו אל,-בית זורא לע להשתלטו התגברל אואס אביה יכלו וכך מה,ק זה שאך ישראל,

 טו,( בעיר" ועיר בגוי "גוי ישראל, תא וגם יהודה, תא גם כך, אם קדופ "המהומות"ו חולשהה לו;
 .יותר סבלה ישראל שממלכת אלא ו),

 החמיר המצב כ), (יג, עוד" ֹּכח... ָעַצר" שלא נבט, ןב ירבעם לכותמ התמוטטה לה,א כלמ כתוצאה
 לא ירבעם, בית לכ את "ִהָּכה כאשר ששכר",י לבית ִחָיהאֲ  בן ַּבְעָשא" חוללש טבחה גללב ודמא

 ;כט)-כז ו,ט א-(מלכים ִהשִמדֹו..." דע לירבעם, שמהנ כל השאיר



 מלכות של ההצלחה בימי מיוחדב ליהודה, ביםר ישראלים בריחת – נמנעת הבלתי והתוצאה
 :אסא

 ],5[מעוןומש ומנשה מאפרים מהםע והָגרים ן,ובניִמ  יהודה כל את ַוִיקֹּבץ"
 .ט) (טו, ִעמֹו" להיו-א 'ה כי ִּברֹאָתם ֹרב,לָ  מישראל ליו)א (=ברחו ליוע נפלו כי

______________ 

 .דבריםה בסדר בהמשך, ומקומו נביא,ה לדברי סאא תגובת ואה ד פסוק]1[ 
 .הנביא דברי את משליםו ב, פסוק תא להמשיך וזרח ז פסוק]2[ 
 אוור הנביא"; "ֹעֵדד [בן] – וסףנ בקיצור או נביא",ה ֹעֵדד ת][נבוא "והנבואה, – קוצרמ הפסוק]3[ 

 .רד"ק
 מנשה ובימי אחז בימי כמו הצעיר, יהואשו עתליה ימיב הבאים דורותב שקרה מהל בדומה]4[ 

 .ואמון
 ערי את שהחריב ,שישק מסע בגלל נראהכ השומרון, צפון דע הנגב אזורמ ועלה דדנ שמעון שבט]5[ 

 .הנגב

  

 נקמת ַּבְעָשא -דברי הימים ב טז 
כיצד ניתן ליישב את הסתירות המתמטיות בפרקנו ומדוע העדיף העדיף בן הדד את יהודה על 

 ?ישראל

 יב) טז, א; טז, יט; טו,( הימים'-ב'דברי התאריכים. לוחב הפעם ית,חזית תירהס וגשיםפ נוא שוב
 שנתב ]1למלכותו.[ 35 שנת דע 15 שנתמ סאא מלכותב קטש שרר לפיוו מסודר, תאריכים לוח יש
 .מותו לפני שנתיים ברגליו, סאא חלה 39 בשנת – ַּבְעָשא ולמ הקשה מלחמהה פרצה 36

 בין מסודרות הקבלות יש בוש וטז), טו (א מלכים פרס של התאריכים וחל לפי ללכ יתכןי אל הז כל
 בשנתו לאסא, 26-ה בשנה תמ ְעָשאּבַ  יכ שראל,י מלכי של אלה לבין הודה,י מלכי של התאריכים

 עמרי, מלך כבר גינת) בן תבני םע האחים מלחמת (אחרי אסאל 31-ב ַּבְעָשא. יתב לכ וסלח ברכ 27
 .אחאב מלך כבר אסאל 38-ב !63 בשנת ששלט והוא

 א) (טז, אסא" למלכות" 36 שנת מרתק. רעיוןב הסתירה תא פתר ו)ט פרק ולםע (סדר המדרש
 )!3( ואביה ),17( רחבעם מלכו שנה 20-ו הממלכה, לפילוג אןכ מונה כתובה כי ,61 נתש לאא איננה

 ?כך למנות מדוע אך

 "בת של שנותיה 36 כנגדו ,4-ה בשנתו פרעה" בת" עם למהש חתונת גללב עולםל אהב פילוגה גזרת
 אך מחודש, איחודל תהע הוכשרה כבר ואז מלוכה,ה פילוג של ניםש 36 אוב בירושַלִם פרעה"
 .'אחים 'מלחמת פרצה זה במקום

 שנת עד היתה אל "ומלחמה – יט) טו,( הקודם הפסוק תא כך הסבירל פשרא יא פשט,ה פיל אולם
 של שנים היו כן לפניו בָמֵרשה, הגדולה המלחמה לע דווקא ופרס 15 שנתב כי סא",א מלכותל 35

 ."רבות "מהומות

 מלכיל הימים-"דברי ביןל שראל"י מלכיל הימים-דברי" יןב אד,מ קדומה זו סתירה הנראה, ככל
 לעליית תאריך הזכיר לא ,ישראל למלכי הקבלהב השנים תא חישבש לכיםמ פרס יכ יהודה",

 לכ ישראל מלך ַּבְעָשא ובין אסא יןב היתה "ומלחמה ימים'),ה-'דבריל בניגוד( תבכ אףו ַּבְעָשא,
 אסא על נבואיתה הביקורת תא מלכיםב שמיטה םג ף,בנוס יז);-זט טו, א (מלכים ימיהם"
 ]!"2["ָּבֹרְפאים דרישהב וגם הרֹאה" ב"ֲחָנני פגיעהב גם ווקא,ד הימים'-ב'דברי מודגשתש בזקנתו,

 הנביא שמעיה בקול עמייםפ ששמע רחבעם, לע מאוזנת מונהת ותןנ הימים'-דברי' ווקאד והנה
 (יד, לכיםמ ספר אילוו ה'.ב רשד לאו רֹאה",ה ב"ֲחָנני פגע שבזקנתו אסא, עלו ירושַלִם, את והציל

 בצידו הרחבה ואין '"ה בעיני הרע "עשה רחבעם – הנבואי דין'ה ל'פסק צמדנ ד)כ-ט ו,ט לא;-כא
 .השלילי בצידו הרחבה איןו ה'", בעיני ישרה "עשה סאא ואילו החיובי,

 על במלכותו ַּבְעָשא התחזק כאשר אסא. נגד ַּבְעָשא של הקשה נקמתו על מסכימים כולם זה, בכל
 לממלכת להחזיר כדי דרומה צבאו את והוביל בצפון, מדמשק הדד בן עם ברית כרת ישראל,



 על ולסגור מיהודה, אותה לקרוע כדי בנימין נחלת לתוך והמשיך אל,-בית אזור את ישראל
 שדה (=מול ָרמה""הָ  באזור חורון-ולבית אל-לבית מירושַלִם הדרכים את חסם הוא ירושַלִם.
 .א) טז, יז; טו, א-(מלכים יהודה" מלך לאסא [בדרכים] ָוָבא יֹוֵצא ֵתת "לבלתי עטרות), התעופה

 פךה הוא – צבאי ובמענה בתפילה, הסתפקל עוד מוכן יהה ולא מורה,ח סכנהב ירוע תא אהר אסא
 על יהודה את דהד בן העדיף דועמ מהצפון. 'אחינו' גדנ זר, לךמ לעזרת פנהש הראשון, למלך

 ?ישראל

 ד), (טז, יםמ-וָאֵבל דן ִעיֹון, צפוניות,ה ישראל מערי ללש ולשאת תקוףל פשרותא ול תןנ זהש מפני,
 הרוויח לא ַּבְעָשא עם מבריתו בעוד כ), ו,ט א-(מלכים פתלי"נ ארץ לכ [פני] לע נרותכ לכ "ואת

 .דבר לממלכתו,

 שמוע;ל מסוגל יהה לא הואש מורה,ח ואיתנב יקורתב עליו הביא אסא לש הזה התקדים אבל
 את זירהח אסא; י) (טז, ]3"הַמְהֶּפֶכת"[ בעינויי לכלא, ביאנ הכניס גםש הראשון, מלךל הפך אסא

 .נשים בגלל לא הפעם,ו לשלמה, בדומה ייםס אך וד,ד לימי יהודה
__________________ 

 שנים" עשר הארץ קטהש "בימיו נאמר בתחילה כי ימים',ה-'דברי וךבת גם תירהס יש אבל]1[ 
 !שנה 20 לע מדובר וכאן כג), (י"ג,

 שנבחנה רפואה יןב ההבדל על פל"ז, "גח נבוכים, ורהמ רמב"ם ראוו ליל,א ופאיר נראה,ה ככל]2[ 
 'חזקיהו שגנז' אליל, רפואות' 'ספרו כשפים, פואותר לבין בניסיון,

 'כ פרק ירמיהו ראו]3[ 

  

 יהושפט גדולת -דברי הימים ב יז 
יהושפט הבין את המחיר הנורא של הפילוג בין שתי הממלכות, והחליט לפעול. וגם: דרישת שלום 

 מביצורי יהושפט בקדש ברנע

 של יסודה מבעיות כמה לתקן תאמץה הוא ]1הושפט![י היה ירושַלִםב קמוש מלכיםה גדולימ אחד
 איננהש מקפת, שפטמ כתערמ ובניית בעם, תורה מוריל הלויים הפיכת – מראשיתה הממלכה
 .שלמה אצל דובמיוח דוד, אצל מוכ המלך, לש אינטואיטיבית אונותג על מבוססת

 משפטיות הכרעות אלה היו טו), ח, ב-(שמואל מו"ע לכל צדקהו שפטמ ֶׂשהעֹ  דוד" יהה כאשר
 ואשה, איש לכל מלך,ה למשפט השער תיחתפ ובעיקר עצמו,ב דוד מלךה שקבע רךד מעצבות

 התקועית" "האשה מסיפור ואיםר כך עליהם. ובץר אשר לכ תא לשטוחו מלךה פניל ואלב שירצו
 ב-(שמואל המלך למשפט הבאים ולמ אבשלום של לבה וְגֵנַבת הלשון ֵמֶחלַקת גםו ד),י ב-(שמואל

 ;ו)-ב טו,

 הכרעת לא),-כה יט, ב-שמואל( יונתן בן ְמפיֹבֶשתל ציבא יןב 'יחלוקו' הכרעתמ גם ואיםר כך
 שתי גם היו סוג מאותו ליה;ע נחלקו ]2ושמואל[ בר האמוראים, גדוליו דק,צ הב איןש ה,פשר

 .ג) א-(מלכים שלמה לא שבאו הזונות, הנשים

 ויהתל הייתה לא הלוויים, לע בעיקר התבססהש רחבה, שפטמ ערכתמ קיםה יהושפט'' לעומתם,
 או לידתו,ב לו יתןנ םא יןב ,עצמו את וכיחה 'יהושפט' השם משפטית;ה בגדולתו לאו אישית, בו

 יהודה ערי כלב בארץ ֹשְפטים "ַוַיֲעֵמד שופט.ה הוא 'ה כי – מלוכהל עלותוב עצמול ותוא שנטל
 ועמכם לה', כי ִתְשְּפטּו, אדםל לא כי ֹעִׂשים, תםא מה אור הֹשְפטים: לא יאמרו עיר;ו עירל הְּבֻצרֹות

 פנים, וַמׂשֹא ְולה,עַ  להינו-א 'ה ִעם יןא כי ֲעׂשּו!וַ  רּוִשְמ  עליכם! ה' חדפ יהי ועתה ט;משפ בדבר [ה']
 .ז)-ה (יט, ֹשַחד" וִמַקח

* 

 "ַוַיְשֵלם וישראל, יהודה הממלכות, שתי בין הפילוג של הנורא המחיר את יהושפט הבין במקביל
 לבין ובעשא ירבעם בין האחים מלחמות במקום מה). כב, א-(מלכים ישראל" מלך עם יהושפט

 "ִמְצָּפה" בין ישראלית ונקמה אל,-בית אזור על יהודאית השתלטות במקום ואסא, אביה



 נחשב לא כבר עמרי' 'בית בו במצב אחאב, עם לכת מרחיקת צבאית ברית יהושפט תכר ל"ָהָרמה",
 .המלוכה בפילוג 'ָאֵשם'

 וִעמ ַעמי, וכַעמ כמוך, כמוני" הברית: של מפתיעה הניסוח תא מצאנ )ג יח,( באה בפרק
,כ כַעמי כמוך, "כמוני – בוטה יותר צתק נשמע הז ד) ב,כ א-מלכים( פרס בלשון במלחמה"!  ַעמ

"!כ כסּוַסי  .ד) יח, ה; כב, א-מלכים( ה'" דבר "את נביאיםה מאת דרושל ביקש הושפטי אבל סּוֶסי

 על שמר אבל מרוצה, היה אל יהושפט יח). פרקב נקרא עליה( נבואית'' צגהה יהושפטל כיןה אחאב
 );ב (יט, מבית קשה נבואית יקורתב ספג ויהושפט קרב,ב נהרג חאבא כבד. יהה והמחיר הברית,

 ב'חתונה' ההם בימים כרוכה הייתה זאתכ ברית כי בא,ה בדור קר תגלהי בדכ יותרה מחירה אבל
 .רב בדם זו, חמורה טעות לע לשלם עתיד ודד ובית ),א (יח, אחאב"ל "ויתחתן פוליטית.

 לזו דומה עוצמה ישראל עםל החזירה לישראל, הודהי בין צבאיתה הברית צםע זה, לכ ועם
 אשר הארצות מלכותמ כל על ה' פחד" שנפל כך,ל הביא כנראה)( הז שלמה!ו ודד ימיב ול שהייתה
 את מחדש ארגןל פנוי יהושפט היה כךו י), י"ז,( יהושפט" םע לחמונ לאו הודה,י סביבות

 .והלוים הֹּכהנים ואת חיל,ה שרי את נציבים,ה ואת הביצורים,

 גדולהה המדבר נאתב יני)ס ינויפ פניל שמ"ב,ת (בחנוכה ראיתי יהושפט, צורימבי שלום' דרישת'
 מהמאה ישראלית מצודה רידיש ברנע'. קדש' עם מזוההה יני)ס מזרח-בצפון( קודיראת-לא יןע של

 (=ימי לפנה"ס תשיעיתה מהמאה המצודה רידיש מעליה, שלמה);ו ודד =ימי( פנה"סל העשירית
 םע מרתקת ישהפג וזיהו).ע ימי(= לפנה"ס שמיניתה מהמאה המצודה תיהן,ש ומעל יהושפט);

 .גבר ולעציון לאילת עתיקהה בדרך יהושפט ביצורי
__________________ 

 מתואר יהושפט אילוו רבים, בפרקים חאבא מתואר שראל,י לכימ לע מרחיבה לכיםמ בספר]1[ 
 יהושפט מתואר הימים'-ב'דברי רק כ"ב); א-(מלכים לעד"ג "רמו לע במלחמה חאבא של 'צל'כ רק

 .והישגיו כוחו מלואב
 השדה", את ַתחְלקּו ציבאו "אתה דוד שאמר שעהב רב: מרא יהודה בר אמר – "בע ונ שבת]2[ 

 !'המלוכה את חלקוי וירבעם 'רחבעם ו:ל ואמרה ולק בת יצתה

  

  

 שקר המקהלה -דברי הימים ב יח 
 אחאב המחופש לחייל, הוא שיקוף לנביא האמת היושב בכלא

 :כב) א מלכים דיוק,ב (כמעט בילהמק לפרק בטור כתבתי
 ולעודד לַרצות שידעו ה', בשם 'נביאים' 004 לאחאב יוה ברכ קישון,ב נשחטוש בעלה ביאינ במקום

 שמקהלת והבין ה', ראי היה 'הישראלי', אחאב לש בריתו ןב יהודה, לךמ הושפטי בלא מלך;ה את
 חד"א בסגנון מתנבאים איםנבי שני "אין - ז"לח בלשון - אמת נבואת היותל יכולה יננהא איש 400

 .ע"א) פט (סנהדרין

 .צמאיע נוסף, מנביא ה' תא לדרוש ביקש יהושפט
 יחזור ו, בפרק (שישעיהו, דירנ נבואי בחיזיון ְמָלה/ִיְמָלא,יִ  בן יָכיהומ תא ובש שמועל אלץנ אחאב
 דין לגזר התחברו ומיָכיהו אליהו נבואות עלה.מ של דין ביתב אחאב לש דינו ריצתח על עליו),
 .אחד

 רשומות", (ש"דורשי נפש ומסירות ישיתא גבורה גילוי וךת בקרב פלנ אחאבו כלא,ל כנסנ הנביא
 .לאחאב זכות צד בהן), אור ע"ב, קד סנהדרין

  -כאן ואוסיף

 :נביאים ובשני מלכים, שניב ממוקד הכל בלא חיילים, המוניו 'נביאים' אותמ שם היו

 אל טוב אחד פה הנִבאים ש"דברי הבין, ִיְמָלא" בן "מיָכיהו את להביא שנשלח ה"ָסריס" גם
 ָּבאמת, דבק מיָכיהו אבל לשמוע. המלך בעיני שטוב מה אלא אמת, דבר אינם יב), (יח, המלך"



 שקר רוח ה' נתן "הנה - במלואה האמת את חשף הלחץ תחת ורק מאחאב, שנזהר אף ה', בדבר
 .כז) כב, (יח, בי" ה' ִדֶּבר לא בשלום תשוב שוב אם רעה... עליך דבר וה' אלה, נביאיך בפי

 התייצב ה', דבר את מנומ לדרוש המגויסת, מקהלהה מן וץח וסף,נ ביאנ יקשב יהושפטש מרגע
 - פנים אל פנים שניים, רק נותרוו המאות, נעלמו וכך ג),כ י, יח,( יחיד נביאכ נענה"כ ןב "צדקיהו

 להוצאה כמועמד קשים, בתנאים כלא,ב סומן אמתה נביא מת;ָלא חדא נביאו ַלשקר, אחד נביא
 .ישוב אחאב אם להורג,

 תא ִתָלֲחמּו "לא - יחידה מטרהכ לבדו, אחאב תא ארם לךמ ימןס אי,ר תמונתב אילוכ במקביל,
 החליט לכןו זאת, ידע ישראליה המודיעין - ל) (יח, בדו"ל ישראל לךמ את םא כי גדול,ה את הקֹטן,
 .כט) (יח, למלחמה" בֹואוָ  ]1"ִהְתַחֵּפׂש[ צמו:ע על אחאב

 בשם זועקו כמלך הלבוש יהושפט כלא;ב היושב אמתה לנביא יקוףש פךה חיילל ְמחּוָּפׂשה אחאב
 .י) (יח, ברזל" "קרני הצגתל אותו מפתה 'ה בדבר רוחש השקר, ביאנ מול ה',

 "ואיש - תהחוקיו לע שולטש שםכ האקראיות, על שולטש ה', מלכות את ובש שכח אחאב אבל
-לג (יח, השמש" ּבֹוא ֵעתל וימת הִשְרָין... ובין ְדָבקיםה בין שראלי מלך תא ַיךוַ  ֻתמֹו,ל ֶקֶשתב ָמַשך

 !'ה המלך אלא, אחאב, את ענישה ארם מלך אל - לד)

  

 !מקור בצורת הפעלים]1[ 

  

 יהושפט וספר דברים -דברי הימים ב יט 
ט וגם ישעיהו ידעו והכירו פרשיות מרכזיות מדברים. הגיע הזמן שחקר המקרא יתעורר, גם יהושפ

 ויתחיל מחדש

 ממך ִיָּפֵלא "כי פרשתב דברים, ספר וראותה על מיוחדב תבססהה הושפטי לש משפטה מהפכת
 קוםהמ אל ועלית וקמת בשעריך, ריֹבת דברי נגע,ל נגע ובין דין,ל דין יןב לדם, דם בין משפט,ל דבר

 :יהושפט בדברי כךו יב).-ח (יז, ו..."ב להיך-א 'ה יבחר אשר

 ,בעריהם הֹישבים ַאֵחיֶכםמֵ  עליכם יבוא שרא ריב וכל"
 ,ולמשפטים לֻחקים למצוה, תורה יןב – דםל דם בין

 ַאֵחיֶכם ועל ליכםע קצף והיה ה',ל ֶיאְשמּו לאו ֹאָתם והזהרתם
 ;י) (יט, אָשמו"!ֶת  ולא ַתעׂשּון ֹּכה

 עיריםצ לרוב תמימים, נשיםא של מפגשה ואה אחרוניםה דורותב מעציביםה מחזותה דאח
 שיהושפט וידוע, שוטפ המקרא חוקרי צלא המקרא'. ביקורת' לש עולםה שקפותה םע וצעירות,

 כותב שרק להם ברור השקפתם; לפי כתב'נ לא ש'עוד ברים,ד ספר לע דבר דעתל יהה כולי לא
 מימי ]1ומיסטית'[הדויטרונ 'האסכולהש שםכ יהושפט,ל אתז יחסי (המאוחר) הימים'-'דברי

 .למשה דברים ספר תא ייחסה לה', הםב עבדו פילוא "הבמות" גדנ שנלחמה יאשיהו,

 מתקופת מזבח ובמרכזו גדול, ולחניפ אתר ]2עיבל,[ הרב ֵזרטל דםא רופ'פ ארכיאולוגה שףח כאשר
 13-ה המאהמ אתר להסביר יכול תהא יךא – מקראית להיסטוריה רופ'פ אותו שאל ההתנחלות,

 ?מאוחר יותר שנה 600 נכתבש ספר לפי לפנה"ס,
 .וצחקנו התאפקנו, לא

 מעין הם הראשונים שעיהוי שפרקי שלו, פרופ'ל למקרא סטודנטו ורהת ןב חנךמ ראהה כאשר
 ה'" רה לא וַנֲעֶלה "לכו ולפניה, ]3',[המלך 'פרשת מוכ דברים, ספרב פרשיות לע נבואי' 'מדרש
 דע ושלום, מלחמה בין = לדם" דם "בין – חדש מובןב ה'" בחרי אשר המקום" לא למשפטו לתורה
 ."חרב גוי אל גוי ישא ש"לא
 ?הוישעי בימי נכתב לא ודע דברים ספר בלא הפרופ': אמר

 .חקוצ ושניהם נביא..., היה עיהויש אבל הומור:ב לו נהע החריף הסטודנט



 בהר זבחמ עומד במרכזוש ברים,ד פרס חדש.מ יתחילו תעורר,י אהמקר שחקר השעה, הגיעה
 כבר בעיבל, האתר שנחשף חריא ]4בירושַלִם![ נכתב אל כלל, שמהב וב זכרתנ אל ירושַלִםו עיבל,

 !הופרכה כבר 'הדויטרונומיסטית' התיאוריה – מעובדות התעלםל מדע ישא יכול לא

 של משפטה ערכתמ יאורת דברים.מ ותרכזימ פרשיות והכירו ידעו שעיהוי וגם יהושפט גם
 וניסוחים פירושים הוסיף רקש הימים',-'דברי בכות לש דרכוכ דום,ק ספרמ ועתקה יהושפט
 עזרו, וה' – יהושפט ...ַוִיְזַעק" לב):-לא ח,י לג;-לב ב,כ א-(מלכים קודםה פרקב מוכ שלו.מ קצרים
 וישובו ישראל, מלך יהה לא יכ הרכב שרי כראות ויהי – אחרות] [למטרות מנומ להים-א ַוְיסיֵתם
 ."  ֵמאחריו

 נבואת בין הברור הקשר אהו ביותר רתקמ דברים, רשיותפ םע לקשריםו למשפט,ו תורהל בנוסף
 ֹעמדים השמים צבא כלו אחאב], של דינו את לגזור[ כסאו על ושבי ה' את" ראהש ְמָלא,יִ  ןב מיָכיהו

 מלךה מות "בשנת ו):( ישעיהו נבואתב הודהי שלו עוזיהו של דינו גזר ביןל ושמאלו", ימינו על
 ."...וִנָׂשא רם כסא על ֵשביֹ  י-נ-ד-א תא ָוֶארֶאה ֻעִזָיהּו,

 את גביהן על ובנה ִיְמָלא, בן יָכיהומ נבואות את גםו דברים, רשיותפ את םג כירה נביאה ישעיהו
 ."אמוץ בן ישעיהו "חזון

______________________ 

-יד (לד, אשיהוי בימי ה' ביתב שנחשף תורה",ה ספר" תא הסבירל אהב ביקורתיתה הההשער]1[ 
 דברים ספר תא שישמע אדם שום נכון! אל הסבר זה אבל – בריםד פרס םע ותוא לזהותו כו),

 כתוב היה באמת מה יאשיהו! שעשה פיכ בגדיו את קרעי לא עוג,ו סיחון לע ניצחוןה תא החוגג
 .לד לפרק חכו – התורה"? ב"ספר

 .אלישר וראשית עיבל הר מזבח – נולד םע ספרו ראו]2[ 
 הכסא מראה על 88-92 עמ'ו ;50-52 עמ' עפות, כציפורים – שעיהוי לאו), 'ב הרב עם( פריס ראו]3[ 

 .ו') (פרק
 4-ב שלי), בטור שם (ראו י"ב דבריםב מופיע שמו" תא ָלׂשּום/ שמו ַשֵּכןל ה' בחרי שרא המקום]4[ "

 .חז"ל שהבינו כפי הכרמל, רולה ולגבעון, נובל אל,-לבית שילה,ל מתאימות ןוה שונות, פסקאות

  

  

 מלחמה וישועה במדבר יהודה -דברי הימים ב כ 
עם מות אחאב, כשיהושפט נותר לבדו, ניסו המואבים בסיוע "מהר שעיר" ו"מהעמונים" לנצל את 

 ירושַלִםההזדמנות ולעלות ממדבר יהודה לאזור תקוע, ולאיים על 

 באותה לסייע היה יכול אל הישראלי והצבא לעד,ג ברמות חאבא פילתנ םע בדול שארנ יהושפט
 בלתי מכיוון יהודה את לתקוף כדי י) כ,( ]1שעיר"[ והר מואבו עמון בני" ניצלו זהה מצבה תא עת;

 .יהודה ממדבר צפוי,
 ?התאפשר זה איך

 יכלו ]2תיקות),[ע תקופותב םג (שהתרחשה המלח םי של הדרומי האגן שותהתייב בגלל כנראה,
 לנסותו תמר, ולַחצצון גדי עין אזורל להגיע )א (כ, העמונים"מ ועמהם" אדומייםו ואבייםמ כוחות
 .ממזרח יהושפט על לאייםו יהודה מדבר לא בהפתעה לעלות

 יהושפט, את מגמד'' ואף זו, מלחמה ללכ מזכיר אל שלו, ישראליה המיקוד םע מלכים ספר
 את כסותר נראה חאב,א מות עם שראל"י במלך ואבמ מלך" ישעמ שיעתפ לע מלכיםב והסיפור

 הספרים, בשני השלמה.כ להתפרש גם כוליםי הם דעתי,ל בלא הודה;י מדברב מלחמהה סיפור
 הניצחון צבתמ מצטרפת זו לתמונה מואב.מ בעיקר אהב אחאב מותל קשהה צבאיתה התגובה
 (לפי ישעמ של עירו יאה הצפונית, במואבש דיבון תלב )1868-(ב שנמצאה מישע, של והגאווה

 .הכתובת)

 מות לפני התחילה מואב בצפון הישראלי בשלטון שפשיעתו ]3כך[ מישע כתובת את להבין מקובל
 'ימה בה ישראל וישיבת (=ֵמידבא), מהדבא" ארץ את 'עמרי ירושת על כתב מישע אבל אחאב,



 מקורותיו (לפי מלכים ספר ואילו שנה), 40 בנו, ימי וחצי ו(=ימי שת' ארבענ בנה ימי וחצי
 12 אחאב בן וליהורם כג,כט), טז, א (מלכים שנה 22 ולאחאב שנה, 12 לעמרי מנה הישראליים)

 .א) ג, ב (מלכים שנה

 היה יכול שבאמת החזק מלךה עמרי, בן אחאב תא כולל ישעמ בכתובת עמרי'ש' בורס ניא לכן
 באמת ואה בכתובת (=בנו) בנה'' ואילו בות,ר ניםש מואבב לשלוטו וראובן גד שבטי את להושיע
 .המקראי אורלתי מלאה בהתאמה ]4,[אחאב בן יהורם

 את נצלל ו"מהעמונים" שעיר" "מהר סיועב המואבים יסונ לבדו, ותרנ שיהושפטכ חאב,א ותמ עם
 נראהכ כשלנ זהה יסיוןהנ ירושַלִם. לע ולאיים תקוע, אזורל יהודה מדברמ ולעלות ההזדמנות

 וחלקם טז), כ,( ְירּוֵאל" מדבר פני ציץה "במעלה להע חלקםש כוחותה לש מורהח עותט בגלל
 למשחית" ברעהו "איש פגעו וכך הודה,י צבא את טעותב מולו יההז הםמ חדא לכ ]5חר.[א במעלה

 ברמות חאבא תנפיל כמו (ממש ה' יד התערבותב אלא אדם ידמ לא ניצחוןה הושג כן,ל כג). (כ,
 כ,( ה'" את ֵּברכּו שם כי ברכה, בעמק" ההודיה שירת שלו ַיֲחזיֵאל, בואתנ של יקרהע זהו גלעד),

 .כו)

 הצלחהב הישראליים הכוחות מידי צפוניתה מואב רבשחרו ישעמ תמקדה זה,ה כישלוןה אחרי
 לש הברית את מחדש הפעילו דוםא מלך ועם הושפטי עם הורםי בעוד כתובת,ב שנחגגה גדולה,

 הישועה למרות אולם, ג); ב (מלכים מדרום ישעמ נגד יותרב ועזנ מסעב חאבא יתב םע יהושפט
 הדרומית, מואב מול ההצלחותו יח),-זט שם, לישע;א כנבואת( מיםה בואב צבאותה לכוחות
 כז).-כו (שם, ]6החומה[ על בןה הקרבת של ולחניפ בטקס דוםא את טלמוט ישעמ הצליח

-דתי מלךכ ביותר; הגדול ניצחונוב זכה מישעו אדומים,ה תפרקותה גללב תפוררהה הקואליציה
 .שלו בכתובת מיםפע כעשר שלו, יללאל אותו יחסי הוא פגני,

 מצבת של הפושעת גאווהל היהודית הנבואית תגובהה (ז"ל), ]7ליצור[א הודהי רופ'פ הראהש כפי
 .  )מח וירמיהו טז,-וט (ישעיהו מואב" "משאב נמצאת מישע

_________________ 

 זה שעל שעיר', 'הר שם נשמט ולכן ונים,ש פסוקים שנימ א פסוקב עתיקה הימים'-דברי' כותב]1[ 
 ."ֵמהעמונים "ועמהם במקור נאמר

98- עמ' יב, אתר על התנ"ך',ו המלח ים מפלס' פרומקין, עמוסו אליצור ואלי של אמרםמ ראו]2[ 
83. 

 באיתצ היסטוריה בתוך: שראל',י עם ואבמ לךמ ישעמ לש מלחמותיו' ליוור, י' של מאמרו ראו]3[ 
 על פרקב והמכתב, הכתב אחיטוב, ש' לש בספרו וראו ;262 עמ' מקרא,ה בימי שראלי רץא של

 .מישע כתובת
 .נימוק שום ליב זו סברה דחה )229 עמ' ',ד מקראית אנציקלופדיה( מזר בנימין]4[ 
 רמת לא העולים הָצרים מעלותב אלא מלחה םי ידיצ משני העתקיםה במצוק לעלות אפשר אי]5[ 

 .אחר במעלה עלהש הכוח, בזיהוי עותלט היה לק ושם המדבר,
 שנפל אדום, לךמ של כז) ג', ב-מלכים( הבכור" "בנו תא הקריב עשמיש ),א ב',( מוסע בנבואת]6[ 

 .האדומים וחר את שבר ובזה לידיו,
 .''דעת באתר מופיע ע',מיש כתובתו מואב 'משא על מאמרו]7[ 

  

 שיטות איזבל -דברי הימים ב כא 
 שנה של ניצחונות, בנייה, שגשוג ושפע בימי דוד ושלמה, באה הקריסה הגדולה של פילוג 80אחרי 

 ?המלוכה. האם יש כאן חוקיות היסטורית

 ילוגפ של הגדולה קריסהה באה ושלמה, דוד ימיב ושפע גשוגש בנייה, יצחונות,נ של נהש 80 אחרי
 הובילו דוד בית של שנייהה ההזדמנות את בעשא.ו ירבעם ולמ ומעכה)( אביהו חבעםר םע המלוכה

 חוקיות כאן יש האם (ועתליה). ואחזיהו הורםי – שנייהה המפולת הנהו שנה), 66( יהושפטו אסא
 ?היסטורית



 :ישראל ממלכת רךד ולראות להשוות קל
 ]!1[כולם נרצחו שנים) 22+2( ונדב ירבעם אחרי
 !כולם נרצחו שנים) 24+2( ואלה בעשא אחרי
 !כולם נרצחו ואז נים),ש 12+1( ויורם חזיהא המשיכו נה)ש 22+12( אחאבו עמרי אחרי

 ידי על שמןב שנמשח ושלמה), דוד חריא (והיחיד שראלי בממלכת יחידה מלךה משי,נ ןב יהוא
 כסא לע לך ֵישבו ִבעיםְר  "בני מיוחדת: לברכה כהז ג),-א ,ט ב-לכיםמ (אלישע; ביאנ של שליח

 .שנה למאה במלכות הואי בית זכה לכןו ל), ',י ב-(מלכים ישראל"
 – חודשים) 6 ועוד 41+16 (וזכריה; וירבעם יואש נה),ש 17+28( ויהואחז יהוא אחרי – אתז ובכל

 !כולם נרצחו

 לינוע זה,ה רצחה כל בתוך ]2לדבר![ טעם יןא ישראל, ממלכתב האחרונים הנרצחיםו הרוצחים על
 ויורשים יריבים ברצח שלטוןל עלו שלא שלמה, ןב רחבעם אתו נבט ןב רבעםי תא טובהל לזכור

 .האחים מלחמת את ועצר א,הנבי שמעיה דבריל שמע ףא ורחבעם פוטנציאליים,

 כשהיה גם '",ה "משיח בשאול יד" "לשלוח וכןמ היה שלא וד,ד של גדולתוב שוב תבונןנ הז ממבט
-אחים רצח של המזעזעת תופעהה אותה דוד, דולתג למרות ךא יים.ח בסכנתו פשו,נ לע נרדף

 .יהושפט שאחרי בדור מיוחדב דוד, בבית םג נמצאה יריבים

 ומיכאל ועזריהו וזכריהו ויחיאל "עזריה – אחיו לששתו המלוכה, תא הושפטי תןנ בכורה ליהורם
 יהורם ויקם" ביהודה". מצור)ל =מוכנות( ֻצרֹותְמ  ערי עם רבות... מתנות" נתן ד)-ב (כא, ושפטיהו"

 ."ישראל משרי וגם בחרב, חיוא כל את יהֹרגו ויתחזק, ביו,א ממלכת על

 רבים "בֳחָליים וחֹוֶלה' 'ָשֵפל אם יכ עליו, ייקרא ה' םש ולא יהורם',' על יאמרי םָר  לא – ןכ ועל
" בַמֲחֵלה  שלטוןב (=ָמרדה) שעהפָ  "ֱאדֹום" – 'ַערהסַ  'ֵיהֹום מסביב וגם ט),י-טו,יח כא,( ֵמֶעי
 הרגו ירושַלִם, בחומות בקיעוה יז)-טז כא,( והערבים" הפלשתים" י),-ח כא,( ִלבנה"" גםו יהודה,

 .חדא קטן בן רק ונשאר חוֶלה,ה המלך של נשיו"ו "בניו את

 חאב,א בית עשו כאשר ישראל לכימ בדרך "וילך חד:א קצר משפטב מתפרשות אלהה הזוועות כל
 עם בישראל מלוכה לנהל איזבל שיטות ).ו (כא, ה'" עיניב הרע יעשו שה,א ול יתהה חאבא תב כי

 יהושפט של הטוב והרצון יהודה,ל גם הגיעו ,יד),י יט, ;ד ח,י א-מלכים( הריגתםו נביאיםה רדיפת
 משומרון אחאב, בית של רצחניתה הפוליטיקה התפשטותל גם ביאה ישראל, םע את לאחד

 .שַלִםלירו

 יהיה הבא והשלב אליהו, דיי על הבעל ביאינ הריגת ייתהה כרמל,ה רה מעמדב שומרון,ב התגובה
 עתליה במרד יתגלה השפלות שיא ד);י-יג י, כז; ,ט ב-מלכים( יהוא מרדב אחיו 24-ו חזיהוא רצח
 .התינוקותו הילדים ברצח י), (כב,

 גם בותיהבעק גיעה ירושַלִם,ל מרוןמשו הרצח ואת אלילותה את העבירה איזבלו אחאב כשבת
 ."אחאב בית "כהזנות ברצחו אלילית בזנות מלךה את האשיםש טו),-יב כא,( מאליהו" "מכתב

 על מיסטי גל חולל זה נתוןו יהושפט, בימי לשמים סערהב עלה ברכ אליהו ב'), ב-( לכיםמ פרס לפי
 רכו,ד וממשיכי ליהוא למידית הנביאים בנימ באחד כנראה דוברמ הפשט, פיל משמים'; 'מכתב

 .אליהו של וסגנונ אינו הסגנון שכן

 ?ישראל ממלכי דוד בית ונהש במה זאת, בכל
 !מחדש הכל יצמח ממנוו אחרון, נצר ודד מבית שארנ ושוב שוב

 "!ִיפֶרה ִמָשָרָשיו וֵנֶצר ִיָשי, ֶגַזעִמ  ֹחֶטר "וָיָצא – )א (יא, שעיהוי של בלשונו
 .ב) ב', חבקוק( ַלמועד" "חזון ודע אבל ואש,י לו קראוי פטיהוש שאחרי זו בתקופה

__________________ 

 .מלוכה לכס כויותז בעתיד לדרוש יכוליםש הזכרים, לכ פירושו כולם']1[ '
 .'כ'ליסטים יהוא, [בית] שאחרי שראלי מלכי את גדירוה ג) ',ג פרק ת(הוריו ירושלמיה בתלמוד]2[ 

  



 מתל דן הכתובת  -דברי הימים ב כב 
  על ההוכחות, הסתירות וההשלמות המשוערות המיוחסות לכתובת המנופצת מימי בית יהוא 

 8-ה (המאה ֵיהּוא בית ימימ ברצפה שולבו מנהמ שחלקים ]1נופצת,[מ תובתכ מצאהנ ןד לת בשער
 ידי על הוכה שאביו ארמי, לךמ של התפארות בריד עולים כתובה של חלקיה השחזור ןמ לפנה"ס).

 :והעיקר ,פרש' ואלפי ר]כב א[לפי אסרי' מלכים בעים(?)ש הרג גדול,ב ניצח הואו 'מלכי[ש]ראל',

  ?]  [?בר רם?]      [? 
  ?]   [?בר יהו?]     [?וקתל ישראל, מלכ

 [.(ל[שממה ארצם את ואשים?]    ?[ =)ל המ ארק ית ?]     [? ואשם ביתדוד, כ

 :מסקנות כמה בבירור ולותע המשוערות) ההשלמות (לפני מהכתוב

 'מלכ של ביחד ריגתםה את כוללות מנצח, רמיא מלך לש בטומ נקודתמ שראלי ולמ רםא מלחמות
 בן יהורם" הריגת על המקראי תיאורה את כתובתה פוגשת אןכ יתדוד';ב [מל]כ' שלו ישראל',
 ט);-ה כב,( ד"גלע רמותב ארם מלך "ֲחָזֵאל םע למלחמה המשךכ יהורם", ןב ו"אחזיהו אחאב",

 בר '[אחז]יהו ושל ישראל', לכמ [אחאב] בר [יהו]רם' של כתובת,ב משוערתה שמותה שלמתה לכן,
 .הדעת על מאד מתקבלת וד',ד בית מל]כ [יהורם

 מקובל; כך ואכן ֲחָזֵאל',' הוא המקראי תיאורה לפי כתובת,ל מתאיםש יחידה ארמיה המלך
 .וקיים חי ביתדוד'' כי קראית),מ חוץ (בעדות וכחה לראשונה מאד: וחשוב

 הבאות, מלחמותב ההישגים כל תא והפסידו זרוח ניצחונו,ב מתפארה ארמיה מלךה יורשי
 ירבעם מימי כנראה ן,ד בתל האחרון ישראליה בשער נופצתמ מצאהנ ארמית,ה ניצחוןה וכתובת

 .כה) יד, ב-(מלכים רםא מול הגדול מנצחה יואש, בן

 משוערותה ההשלמות יכ חת,א נקודהב קר מקראה ביןל הכתובת בין סתירה לראות מקובל
 ֵיהּוא ידי על נהרגו םה במקרא ואילו ֲחָזֵאל,ל ישירות מלכיםה ניש ריגתה תא יחסותמ בכתובת

 שכתוב כמו( 'ואקתל' המלכים שני על מפורשב כתוב לא יכ בהכרח, תירהס אןכ יןא בלא במרד;
 ].2[השונ להשלמה גם תןני 'קתל' הפועלו המלכים), 'שבענ'? על

 ומהניצחון המלחמהמ נפרד בלתי כחלק מלכיםה שני ריגתה את אהר ארמיה המלךש רור,ב הז עם
 גלעד ברמות נפצע אחאב" בן יהורם" שהרי, שבפרקנו, מקראיה בתיאור םג כוןנ החלטב זהו שלו,

 .אביו אחאב נהרג בו מקוםל סמוך ה), (כ"ב,

 ב-מלכים( פרס במקרא, וגם ָזֵאל,חֲ  בעיני ללכ חשבנ אל ֵיהּוא מרד לש הנבואי שההקשר גם, סביר
 .מקצר הימים'-ו'דברי ו,ב מאריך וי') ט'

 אחר גורם עלייתל ישירות תרמה יהודהו ישראל מלכויותב ריסהק לכ כולל,ה היסטוריה במבט
 יםהמלכ שני ובהריגת הּוא,יֵ  במרד – מצריה שישק הז היה המלוכה  בפילוג – במרחב לשליטה

 .אשור מלכי אלה היו ברכ יהוא בית אחרי – הארמי ָזֵאלחֲ  זה היה
_______________ 

 ;63 עמ' 1-2 כ"ז ;74-81 מ'ע 3-4 (כ"ו בקדמוניות חיטובא וש' 'נוהי בירן, 'א לש אמריהםמ ראו]1[ 
 .)39-45 עמ' 1 כ"ח

 .דעת באתר ואחזיהו?', הורםי את הרג מי' במאמרו וי,ל משה ניאלד של כהצעתו]2[ 

  

  

 הְמלכה מושלמת -דברי הימים ב כג 
 כל הסיבות מדוע ה"קשר" של יהוידע הכהן היה הכי נקי ומדויק

 ;(כא) בחרב" המיתו תליהוע ואת שקטה, העירו הארץ םע כל וישמחו"



 ישירים אשמים רק הורגל להוציא ניסה הוא גםש אף הוא,י של יםהדמ מהפכתל וחלטמ בהיפוך
 ה"קשר" – נצטוה!) לא שעליהם אחיו,ו יהודה לךמ את םג רגה אבל( ואיזבל אחאב בית בתועבות

 !ומדויק קינ היה הכהן יהוידע של

 .גלעד ברמות לבדו, אחאבב ה' משפט כמו

 "לפני להורג הוצא הבעל הןכ ומתן (טו), סוסים"ה שער במבוא" בדהל ומתהה תינוקותה רוצחת
 אנשיו םע הכהן יהוידעו וד,ד סאכ לע ישב 7-ה בן הילד יואש יז);( הבעל" ב"בית המזבחות"

 מאשר ונקי דויקמ יותר - נוספים פגעיםנ בלי שבת,ה יוםב הפתעה,ב ממלכהה לע השתלטו
 ֵגָרא בן ִשמעי ואת רויה,צ בן יואב את חיו,א אֹדניהו תא (לבסוף) הורגל הוציאש למה,ש בהמלכת
 .ב) א-(מלכים

 כהן"ה יהוידע שתא יהורם מלךה תב יהוַשבַעת/ יהוֶשַבעל" מגיע והמופת עוזה הגבורה, עיטור אבל
  -על יב),-אי כב, ג;-ב ,יא ב-(מלכים

 !"המומתים המלך בני מתוך" התינוק יואש חילוץ

 סכנת בתוך טו),-יב כג, מלך;ה לבית כך כל הסמוך( ה' ביתב במחבוא גידולוו יִנקתו,מֵ  םע שמירתו
 !יומיומית חיים

 !יואש לכתהמ עד השנים, שש לאורך הכהן, יהוידע שלה, לאיש חזק גב

 !יהוֶשַבע /יהוַשבַעת הצילה את בית דוד

  -הזה ה'קשר' של מושלם רגוןא על הכהן יהוידעל בהחלט גיעמ לשבח וציון

 ;ב)-א (כג, ודד לבית העיקריים נאמניםכ ביהודה, הלוייםו הכהנים הכנת

 השבת" יוצאי םע השבת באי" לש כפול בכוח ה', בבית משמרותה חילוף עם שבת,ל ה'קשר' תכנון
 ].1[במקדש רותהמשמ מתחלפים היו שבתב כי ח), (כג,

 ;ז)-ד כג,( דוד בית תקוות כל תא ראשו על נשאש היחיד ילדה יואש, ביבס מלאה שמירה

 כל ועל י), (כג, שמאלית"ה הבית כתף עד ימניתה הבית מכתף" ה', בית כל לע דוקהה שמירה
 .המלך ובית ה' בית בין המבואות

 .יב)-יא (כג, יואש מלכתה של הגדול רגעל עד מוחלטתה ההפתעה שמירת

 ונאמנות הקפדני התכנון זכותב הזה, ב"קשר" רוגיםה היו אל הבעל, לכהןו מרשעתה מלכהל נוסף
 !נדיר ממש - והלויים הכהנים

 ?המלכהה מתיאור ללמוד אפשר מה
 - לה' לעם היותל העם, ובין מלךה ובין 'ה יןב תהברי" חידוש הייתה דוד ביתב חדש מלך המלכת

  -זה ובכלל יז), א,י א-(מלכים העם" ביןו המלך ובין

-ו ב,י א-( שמואל הנביא באמת! המלך ואה ה' רק לפיוו אדם, לכותמ כלל עיקריה יסודה לע חזרה
 משה ידי על העם ובהנהגת מצרים ביציאת ה' התגלות כוחמ שאול, המלכתב זה סודי הדגיש טו)

 !"מלככם להיכם-א "וה' - ואהרן

 .יא) (כג, "העדות" את םג המלך על נתנו הנזר"" עם יחדו דוד, ביתב נשמר הז נבואי יסוד

 יז, (דברים הלוים"-ו"הכהנים יד), יא, א-(מלכים ַּכמשפט"" להמלכה דמיוח עמוד"" יהה 'ה בבית
 .הזה מעמדה על אחראים היו יח)

 !"ול"העדות ה' למלכות פוףכ תלהיו התחייב דוד מבית המלך

 !'ה כעם עם,ה על לשמור התחייב המלך



 מונרכיה בכל העיקר שהיא ה),כ י, א-שמואל( המֻלכה" משפט" היא עם",ה ביןו מלךה בין" הברית
 .'ה עםכ לבריתו העם ולנאמנות מלך,כ ה' עם בריתל כפופה -

 היה כךש התיאור, תוךמ ובן,מ לאב המהפכני, ה"קשר" זכותב כאן, דווקא ומעיםש אנו הז כל על
 את ינוש או ביטלו גם ה', דרךמ שסטו מלכים םא אלא מיד,ת ההמלכה עמדמ התנהלל אמור

 .יכלו אם המעמד,

 גם המקורי), יהודה" למלכי ימיםה-מ"דברי כנראה( קדום מקורמ ועתקה זהה ייחודיה התיאור
 או הרחיב מהם חדא שכל השוואה,ב לראות וקל כג), ב-( הימים'-ל'דברי וגם ),יא ב-( מלכים לספר
 .דרכו פיל הפרטים, מן בחלק קיצר

 
 מתחלפים היו עצמה ובשבת בת,ש אחרי יוצא היוצא,ו שבת, פניל אב יהה נכנסה המשמר]1[ 

 .(ח ד,כ ויקרא) היוצא הפנים לחם תא ביניהם ומחלקים בעבודה,

  

 תקופות בחיי יואש  3-דברי הימים ב כד 
כלל בספר מלכים אחרית ימיו של יואש, אשר במות מורהו הזקן נותר ללא חוט  מדוע לא מוזכרת

 ?שדרה משלו

 :בחייו יואש על ברוע לחלוטין שונות תקופות3 

 ;יהוַשבַעת / הוֶשַבעי ואשתו הכהן, הוידעי ידי לע ה' ביתב המוסתר יואש

 בית לשיקום לדאוג מתאמץו הכהן, יהוידע הרוחני המורהו המאמץ לש בדרכו הולךה המלך יואש
 ;'ה

 ;משלו שדרה חוט לו איןש התברר, והנה מת,ש שנה!), 130( הזקן ורהומ בלי יואש

 ?מלכים בספר כלל נזכר אל האחרון השלב למה

 ל"דברי (ביחס ישראל"ו ליהודה המלכים ספר" נזכר פנינו,ל מונחו כתובה הימים'-'דבריב הנה
 ספר לע ֹהֲעָלה שרא הנביא][ נניח ןב הּואיֵ  "דברי ונזכר יא), טז, ם";והאחרוני הראשונים אסא
 ספר "מדרש נזכר גםו לד), כ', האחרונים;ו הראֹשנים הושפטי בריד "יתרל ביחס( שראל"י מלכי

 בספר כתובים אינם להא וכל כז), כד,( המפורטים ואשי יפוריס כתובים"" עליוש המלכים",
 ;ישראל לכימ על וגם יהודה, מלכי לע גם כותב בהחלט שהוא אף שבידינו, מלכים

 המלכים ספר" של יותר הרבה מקיפותו רחבות רסאותג היוש יאה לה,א כלמ עולהה המסקנה
 מלכים ספרו ואלישע'), אליהו 'פרקי כמו( נביאים' רי'דב ועלוה ליוע גםש ישראל",ו ליהודה
 לדוגמה), יהושפט,( הודהי במלכי קיצר הוא במיוחדו קדומות, רסאותג מאותן יצורק הוא שבידינו

 .לדוגמה) אחאב,( 'ישראלית' מגמה מתוך

 ֲאִבָים, (רחבעם, ה'" בעיני "הרע שעשו מלכים לע חיוביים יפוריםס ביאה אל בידינוש לכיםמ ספר
 (אסא, ה'" בעיני הישר" שעשו מלכים לע שליליים סיפורים הביא לאו נשה),מ פילוא ובהמשך
 .ָיהּו)ֻעזִ  יהו,אמצ ובהמשך: יואש, יהושפט,

 ומפעלו ה', בבית אשתו) עם( אותו וגידל שהסתיר כהן,ה יהוידע לש רכוד פיל וצבוע ואשי מיי רוב
 בספר לטובה ליוע השיפוט את הכריעו ',ה בית שיקוםו לשיפוץ גדולהה התרמהב ואשי לש הגדול

 !הושמטה - הוידעי מות אחרי לוש וההידרדרות בידינו,ש (המקוצר) מלכים

 הנמצא הזהב "כל לש כבד במחיר זאלח מיד רושַלִםי צלתה תא ואשי לש זכותול קוףלז יש מאידך,
 בימי שמעיה נביאה לזו דומה הבנה מתוך ט),י-יח יב, ב-מלכים( מלך"ה ביתו 'ה יתב בֹאצרות
 במרחב, החזק הכוח ואה ט)-ה יב, פניו;ל שישק-פרעה כמו( ֲחָזֵאל תון,נ יסטוריה ברגעש רחבעם,

 והניח הפִלשתית, גתב התמקד ֲחָזֵאל כן,א ולנצח! ולומ עמודל ספקתמ וסריתמ כותז ליהודה ואין
 !'הימים-ב'דברי הושמט ווקאד זה, סיפור לירושַלִם;



 (לעומת בידינוש הימים'-ב'דברי מאוזנתו מורכבת ותרי הרבה הודהי לכימ לע כוללתה התמונה
 ולא( אלילות' קצת' רצוש הודה",י "שרי אחרי שנגרר כמי ממנה 'יצא' ויואש בידינו),ש מלכים ספר
 ולא ה', לא להשיבם "נִבאים ה' שלח ואז ג), "ב,י ב-לכיםמ הכהן; הוידעי הורה שרא 'ה רךד רק

 יט) (כד, האזינו"

 לע זכריה נאבק ושם ה', בבית כהן"ה יהוידע בן כריהז את בשהל להים-א ורוח" כל:מ והנורא
 המלך יואש כרז ולא ';ה יתב חצרב מלך,ה בִמצַות" נביא נרצח – לראשונה – ואז אביו, מורשת
 בו מקום באותו בדיוק ב),כ-כ (כד, בנו" תא ַוַיֲהֹרג מו,עִ  הנביא] של[ ביוא הוידעי שהע שרא החסד

 הדם [את ְוִידֹרש" ה' ֶראיֵ  [נביא]: אמר "ּוְכמֹותֹו – רוצחתה המלכה פנימ שנים 6 ותוא הסתירו
 ונביא"! הןכ י-נ-ד-א במקדש ֵיָהֵרג "אם – ]1שיחרב[ ראשון בית לע יןד רגז נכתב אז וכבר שנשפך],

 .כ) ב, (איכה

 ַמֲחֻלִייםב תואֹ  ו"עזבו בו, ְשָפטים" "עשוש אחרי וָחבּול ּוֶּכהמ ויצא ויבים,א ידמ םג ענש,נ כןא יואש
 נזכר זה נקם רצח כה);-כד כ"ד,( מטתו" "על ותוא שרצחו עבדיו,מ נוקמים ידמ וגם רבים",
 הושמט מכל, הנורא הסיפור יכ הוסבר, לא ךא כב),-כא יב, ב-לכים(מ בספר בקיצור

 שבגד דרה,ש חוט חסר מלך על יוביח שיפוט לקבל סוגלמ הייתי אל ידי,ב לכיםמ פרס יהה לו
 הכסף כל – ורבנוח לקראת ראשון צעד ',ה בבית ביאנ של הראשון ברצח אשםו יטיביו,מ במשפחת

 .מכל נוראה על יכפר לא ',ה בית ידושלח לשיקום שאסף
________________ 

 .כח ',ב רבתי, איכה במדרש ראו]1[ 

  

 הטוב הרע ואמציה -דברי הימים ב כה 
השאיפה הגדולה שלו הייתה להחזיר את האומץ והשליטה של יהודה במרחב, כמו שהיה בימי 

 יהושפט. אולם אז החלו ההסתבכויות

 ;ב) כה, ג; ד,י ב-(מלכים ָשֵלם"! ֵלָבבב לא קר / ביו...א כדוד אל רק – ה' בעיני הישר ויעש"

 שהיה כמו במרחב, הודהי של והשליטה אומץה את החזירל ייתהה מציהוא לש גדולהה השאיפה
 בצפון מתחזקת ישראל כשממלכת ָזֵאל,חֲ  עידן אחרי רםא של החולשת תא לנצלו הושפט,י בימי

 ;יט)-יד ג,י ב-מלכים ל;ישרא לךמ יואש בימי אלישע (כנבואת

 בדרכים שליטהה מפתח לישראל) ארם כמו( ליהודה דוםא יכ דום,א ולמ דרום,ב יהה האתגר
 כראוי, יהודה צבא את ןהכי אמציהו הירדן. ברע של בינלאומיתה בדרךו בר,ג עציוןב לנמלו לאילת

 צפוןב נלחם אלישר שמלך (בשעה אפרים הרמ ישראלי גדוד כסףב וגייס ספיק,י לא זהש חשש אך
 .ארם) מול

 בני ברצח אחאב םע יהושפט של הברית לע ששולם כבדה מחירה תא אור ברכ ]1יהודה[ב הנביאים
 הם ג); ב-(מלכים הושפטי בימי מואב נגד משותףה המסע ישלוןכ את גםו תליה,ע דיי לע המלך

 יכשילך ]2וַאל][[ ם...אפרי בני כל ישראל, עם 'ה אין כי שראל,י "צבא םע שותפות לכ נגד התגייסו
 .'ה בדרך שילך בתנאי אדום את לנצח כולי לבדו יהודה באצ ח);-ז (כה, ויב..."א לפני היםל-הא

 אדום', 'סלע לא עלה ואז בערבה), מלח,ה לים =מדרום( מלח" בגיא" אדומיםה תא יצחנ אמציהו
 וכאן ז). יד, ב-םמלכי( במלחמה" הסלע את פש"ות אדום, בירתל הסמוך ]3חזק[ה הטבעי המבצר

 .מלכים) בספר הושמט הגדול (שחלקן הסתבכויותה שרשרת התחילה

 ;יב) (כה, בָקעּו"!נִ  וֻכָלם הסלע, מראש" לתהומות ושלכוה אדומים בוייםש אלפים עשרת

 צפויה הרווחות, האמונות לפי כי יד), כה,( שעיר" בני אלהי" את לפייס'' כבד דתי'' חץל וצרנ לכן
-טו כה,( הנביא לבין אמציהו יןב וסכסוך בואי,נ קצף ביאהה הזאת הקטרהה ה;נורא נקמה מהם

 ;טז)

 איש, 3000 היכה חורון"), "בית עד (=בנימין, יהודה" "בערי פשט בכעס, שהורחק הישראלי הגדוד
 ;יג)-י (כה, רבה" "ִּבזה ובזז



 המתקפה, תא העמיקל איים ואף זה,ה הישראלי לגדוד יבויג העניק שראלי מלך ואשי הנראה, ככל
 הכרעה קרב אמציהו יזם לכן ד);כ (כה, הַתֲעֻרבֹות" בני" מישראל, ייםשבו םג ירושַלִםב יוה כי

 ;כא) כה,( ליהודה" אשר שמש "בבית

 הניצחונות כי בלבנון", אשר "הארז ואש,י צבא ידי לע הובס לבנון"ב שרא החֹוחַ " מציהו,א צבא
 בשני הייתה אלילים עבודתו אדום, לע אמציהו לש ומניצחונ גדולים היו רםא על יואש של

 .הצדדים

 ערש עד אפרים משער ירושַלִם, בחומת" לפרוץ שראלי מלכי צליחוה הב יחידהה פעםה ייתהה זו
 על לטהשת יואש כד);-כג כה, ד;י-יג יד, ב-מלכים( אמה" אותמ רבעא לצפון],[ הּפֹוֶנה / הִּפָנה

 ;"ַתֲעֻרבֹותה "בני תא וחילץ ה', בית אוצרות

 חי שם לכישה"; ינסו בירושַלִם קשר ליוע "ויקשרו ואש,י ולמ מזעזעה כישלוןב ואשםה אמציהו
 .כח)-כה (כה, לכישב אותו להרוג והצליחו קושריםה אותו השיגוש עד לכיש,ב סגור נהש 15 עוד

 ידב הבנים – ט)-ח (כב, ֵיהּוא ידב נרצחו ואחיו חזיהוא דוד: ביתב הרציחות רשרתש נחתמה כך
 רצח בעקבות כו),-כה כד,( "עבדיו" ביד נרצח יואש – הוידעי מרדב חוסלהש א),י-י כב,( עתליה
 נרצח ד),-ג כה, אביו; וצחיר את להורג (שהוציא אמציה – 'ה בבית כהןה הוידעי ןב כריהז הנביא
 !  ירושַלִם חומתב הישראלית והפריצה מש,ש בבית כישלוןה בגלל בלכיש

 םג ביהודה, גם השטח את הרגיעל הצליח הוא רקו אביו, חייב ירושַלִםב ומלךה )ב-א ,(כו ֻעזיהו
 ובלי ברית בלי שקט פעולה יתוףש ולהשיג בדרום, ילותא את לבנות – שראלי ולמ גםו באדום,
 .ישראל מלך יואש ןב ירבעם עם חתונות,

_____________ 

 גבר, בעציון ניותא לבנות תכניתה גדנ לז),-הל (כ', יהושפט מיי בסוף עוד יתנהנ דומה אזהרה]1[ 
 .אחאב בן אחזיה םע פעולה בשיתוף למה,ש בימי כמו

 ."..."יכשילך עם יחד קודם,ה מהפסוק ישראל" באצ עמך בואי "ַאל תא לקרוא יש]2[ 
 מהמצוק התנתקש סלע צוק היא דום,א בירת (=ּבוצרה) ל'ּבּוסיַרה' סמוכהה ַלע'סָ  ַקלַעת]3[ '

 .עובדיה נבואת על כתבנוש מה ראו מיד;ת אדום ניב בטחו ובו שסביבו,

  

  

  גדולת עוזיהו -דברי הימים ב כו 
-א כו, ;ג-א טו, ב מלכים( עזיהו" / "עזריהו יהה היהודית היסטוריהה כלב מלכיםה גדולימ אחד

 ?לכיםמ בספר 'מגמד' בקיצור מתואר הוא זה גללב האם ג).

 מערכהל אחאב, בן הורםי עם וא חאב,א םע צאי אשרכ רק [כמעט] במלכים מסופר יהושפט על
 אשר ככל ה' עיניב "הישר שעשה רק לום,כ אין מעטכ צבאית, ריתב רתכ לאש וזיהו,ע לע צבאית;

 בימי הממלכות שתי חורבן את לנו הסבירל בא רק בידינוש מלכים פרס וליא ביו".א מציהוא עשה
 ?רלוונטי פחות וזיהוע ולכן ראשון, בית

 (מאחזיהו הרציחות רשרתש אחרי הממלכה תא ייצב אשרכ ביו,א חייב תחילהה וזיהוע לש גדולתו
 יואש בן ירבעם עם יחסיםה את והרגיע אדום,ב השליטה לע מרש אמציהו),ו ואשי דע ועתליה,

 חומתב שפרץ אחרי קצר זמן שראלי מלך יואש לש מותו ליו.א במקביל מלךש שראל,י מלך
 .המתח את להפיג לירבעםו לעוזיהו ספק ליב סייע ',ה בית אוצרותב ויד ושלח ירושַלִם

 "ויתנו זה'),ע (='עוטף 'ָמעֹון' חבל לע השתלט הם,בערי ומותח רץפ פלשתים,ב לחםנ עוזיהו
 ;  ח) (כו, מצרים" בואל עד שמו ילךו לֻעזיהו, נחהמ (=הָמעּונים) הַעמֹונים

 החקלאות אתו ובמישור", ובשפלה" מדברה ספרב ההמקנ את וטיפח בים",ר "ֹּברות חצב עוזיהו
 ;י) (כו, היה" דמהא ֹאֵהב כי בכרמל,ו "בהרים היהודית



 בים הפלגות התחדשו אם זכר,נ לא אבל ב), כו,( ליהודה" ְישיֶבהָ וַ  אילות, את" חדשמ נהב עוזיהו
 ;גבר בעציון מהנמל סוף,

 נהב עוזיהו - וזיהוע מלךה של המסיבית לבנייה במדבר ושנמצא המגדלים תא המייחסים יש
 שנמצאו המלאות חומותה עם המצודות – י)-ט כו,( מדבר"ב גדליםמ ירושַלִם...ב "מגדלים
 ואם בערד) למשל,( המודרני השחזור עוזיהו; לש ה"מגדלים" םה ברנע דשק דע רדע תלמ בחפירות

 במפעל עוצמהוה העוז את ממחיש  הצצה נול ניתנת אזי עוזיהו,ל המגדלים לש הייחוס נכון
 .עוזיהו של הביצורים

 אשור ולמ גם ואולי ארם, ילותח עם מערכהה בשדה התמודדל יוכלש מודרני',' באצ נהב עוזיהו
 קלעים; ולאבני וקשתות וִשרֹינות כובעיםו ּוְרָמחים, ִגניםמָ  הצבא לכל" כיןה ואה לכןו המתעצמת,

 ובאבנים ַּבִחצים ירֹואל הִּפנֹות, עלו המגדלים לע להיות חושב, מחשבת ְשֹבנֹותִח  בירושַלִם ויעש
 .טו)-יד (כו, גֹדלות..."

 מחנהמ אשורי צייר שתיאר כפי כישל על הקרב לש מדהימה תמונהב ראותל פשרא להא לכ את
 אפשר שאי ומה עוזיהו, ימיב נבנתה חזקיהו, ימיב סנחריב דיי על נכבשהש ו,ז כישל סנחריב.

 ביבס שנמתחו מדויק,ב מחושבותה שבכותה םע יריה ועמדות ליםהמגד ראשי - בחפירות למצוא
 לראות פשרא כולם את קלע,ה ואבני החיציםו קשתותה כובעים,ה השריון,ו מגינים,ה עמדות
 כי קדומים, מספרים עתיקה הימים'-'דברי שכותב וודאותב לדעת כוליםי נוא ךכ אשורי!ה בציור

 תיעוד בלי זקיהו,ח מימי שוריא צייר לש מונהלת התואמים כאלה יאוריםת להמציא אפשר אי
 .התקופה בן מדויק

 נצטרע!ו – גדול ככוהן להקטירו המקדש על םג להשתלט יסהנ וזיהו,ע גהש דולתוג שיאב והנה,
 אמציהו בחיי בפועל)( מלך שעוזיהו שםכ הימים');-ב'דברי קר מופיע מלאה סיפורה כ;-זט (כו,

 את והציל אביו, וזיהוע בחיי בפועל)( לךמ ותםי ךכ ,התרסקותמ הממלכה את והציל אביו,
 נקודתית גיאהש רק היו הצרעת, עונשו עוזיהו, לש גאוותו אםה אבל, תרסקות;מה הממלכה

 ?בודדת

 העבירו והמותרות, הצלחותה השפע, שהגאווה, וכיחות,מ עוזיהו ימימ מוץא ןב שעיהוי נבואות
 של מעשהו – בולג לכ ברהע מוסריתה ההשחתהו דעתה, על הגבוהה ירושלמיתה החברה כל את

 הקשה, האדמה רעשב ראה כ)-יז ד,כ יב;-ד (ו', שעיהוי והנביא ולו,כ דורה ניפ תא יקףש עוזיהו
 התחלת את ה), יד, בזכריה קר הימים',-ב'דברי ולא מלכים,ב לא זכר,נ (ולא וזיהוע ימיב שהתחולל

 .החורבן

  

  

 הרביעיה השלישית -דברי הימים ב כז 
בש האשורי, לבין התרסקות האמונה בה' של יותם מול הכו-מה בין ההתרסקות של צבא עוזיהו

 ?אחז בנו

 - ]1כשמו[ ממש כישלון, ולא חטא לו זכרנ שלא דוד, יתב ובכל ישראל,ו יהודה לכימ כלב חידי מלך
 .'ה בשם תמים התם, המלך

 הם וזיהו,ע מיי לש ההישגים מן ניכר וחלק וזיהו,ע שנצטרע מעת ביו,א ימי תוךב משל יותם
 אשרכ הממלכה את יותם יצבי עוזיהו, אביול בדומהו בראשונה,ו ראשב ותם;י ישגיה באמת

 ויעש" - כא) (כו, החפשית" "בית לא המלך, מבית גםו ה', תמבי םג וזיהוע תא צרעתה הרחיקה
 העם ועוד אביו], ומכ [להקטיר ה' היכל אל בא אל רק אביו, זיהוע עשה שרא ככל 'ה בעיני הישר

 ;ב) (כז, ]2משחיתים"![

 וסףנ בשיקום צורך היה כנראה,ו עוזיהו, ימיב שהחלו גדולים,ה בנייהה פעלימ תא משיךה יותם
 ובחומת העליון, ה' בית שער את נהב "הוא - רעשה בעקבות וליא העיר, ומתח שלו ',ה יתב של

 ;ד)-ג (כז, יהודה..." בהר בנה עריםו גדול), (=חיזוק ֹרבלָ  בנה הֹעֶפל

 וכאשר ישראל, מלך יואש בן וירבעם עוזיהו מימי הממלכה עוצמת על ושמר המשיך גם יותם
 מאד ונחלשה השומרון, לבין הגלעד בין בישראל אחים מלחמת ופרצה ירבעם, של בנו נרצח



 מקומם את תפס יותם אך ראש, הרים עמון בני מלך - מזרחה הירדן בעבר הישראלית השליטה
 "מאה כניעה מס מהם וקיבל עליהם", ַוֶיֱחַזק עמון, בני מלך עם נלחם "והוא ֵיהּוא, בית מלכי של

 והשִלשית" השנית "בשנה גם וכך אלפים", עשרת ושעורים ִחטים, ֹּכרים אלפים ועשרת כסף, ִּכַּכר
 .ה) (כז,

 קואליציהה תא ואבי בשם הוביל םג שיותם ]3חשובים,[ וקריםח של סברהה את שלולל אין לכן,
 את לעצור דיכ סוריה), (בצפון וַׂשַמאל מתח עד ואש)י ןב רבעםי ותמ אחרי( שוריתא האנטי

 הכובש בכתובות ַיאּוַדי' לךמ 'ַעְזִרָיאֻ  רנזכ לכןו ִּפְלֶאֶסר,-ְגַלתִת  הנהגתב אשוריתה ההתעצמות
 זו ברהס םא דו.י לע שהודח לחמת, שמצפון ַמאל,ׂשַ  בארץ וקי)ח (בלתי לטוןש כתופס האשורי

 ִּפְלֶאֶסר ִתְגַלת כי יותם, הנהגתב עוזיהו צבא לש גם גדולהה נפילהה חילתת ייתהה וז נכונה,
 .מצפון ישראל, םג ובהמשך סוריה, מרחבי לכ על לפנה"ס) 337 עד 743( ]4שנים[ ןבאות השתלט

 חזא אל ),ו כז,( יו"לה-א 'ה לפני דרכיו "הכין שרא מיותם - לקצה קצהמ למהפך סיבהה כנראה זו
 ]5ַיאּוַדי',[ מלך 'ַיאּוַחזי נקרא ואה ִּפְלֶאֶסר-ִתְגַלת כתובותמ באחת - שמומ 'ה םש תא קיצץש בנו,

 חפירהב שנמצא אחז', [בן] לחזקיהו' בחותם גםו ]6אחז',[ עבד' חותםב מקרא,ב ואילו
 !'       ָחז'ָא  תמיד נקרא הוא ]7בירושלים,[

 האמונה קותהתרס את הסבירל יכולה אשורי,ה כובשה ולמ יותם-הועוזי צבא של ההתרסקות
 !לָאָחז - מיותם דוד, בבית בה',

* 

 !ושלמה דוד ה', בשם ובילוה דוד בית לכימ של ראשונהה 'הרביעיה' את
 !ויהושפט אסא ',ה בשם הובילו שנייהה 'הרביעיה' את
 !ויותם עוזיהו ',ה בשם חתמו שלישיתה 'הרביעיה' את
 !האשורית השתלטותה של הפנים' הסתר' והחל צמאות,ע של תקופה תמה ואז

  -ושוב שוב מחדש, יקום ודד בית הקשות, נפילותה למרות אך
 !חזקיהו רק ,ה' בדרך יתבלט רביעיתה 'ברביעיה' אבל

 !יאשיהו רק החמישית, ו'ברביעיה'
 !זרובבל השישית, פעםב השני, הבית בראשית
 !שנים אלפי ומתפלל ייחלמ שראלי עם ה', בשם השביעית להופעה

 

 .שם וברש"י ע"ב, מה וכהס וראו ב); כז,( זה פרקב ל)רש"י המיוחס( בפירוש ראו]1[ 
 רמז אןכ יש ואולי בבמות", מקטריםו מזבחים עםה "עוד הרגיל, ניסוחל יחסב ריגח יטויב זהו]2[ 

 .הועוזי בימי המוסרית ההשחתה נגד ה') עד ב'( ישעיהו לש הקשות לנבואות
 מלכויות - ראשון בית ימיב אשור', בכתובות הודהי מלך עזריהו' תדמור, 'ח לש אמרומ ראו]3[ 

 לתעודות חרותא קריאה ותהצע מרותל ;158-631 עמ', תשכ"ב ירושלים ויהודה, ישראל
 .לסברה מקום יש עדיין האשוריות,

 .מוחלט יאשור בניצחון הסתיים ,לפנה"ס) 738( וריהס צפון לע ההכרעה קרב]4[ 
 תשמ"ב, רחובות מקרא,ה בימי ישראל תולדותל חיצוניים מקורותב מדריך ,דמסקי 'א ראו]5[ 

 .46 עמ'
 .207 מ'ע א' כרך מקראית, אנציקלופדיה]6[ 
 בעמק הסינון במפעל נוקהו מזר), (אילת ביתה להר דרוםמ העופל, תבחפירו מצאנ החותם]7[ 

 .צורים

  

 ה לאשור ולאלילותהכניע –אחז  -דברי הימים ב כח 
מה היה המניע העיקרי של אחז לפתיחת שערי ירושלים לעבודת אלילים ומדוע הבקשה של 

 ישעיהו ממנו הייתה עבורו כמעט בלתי אפשרית



 היה אלילים לעבודת ירושלם עריש לפתיחת מנשה) לש יותר, ומאוחר( חזא לש עיקריה המניע
 תא לינוע קיבלנוו מצריםמ שיצאנוכ מסתורי. יצר או דתי שכנוע לאו לאשור, והכניעה הייאוש
 כך, אחר ואנחנו. הוא רק במדבר, בדנול – עצמאייםו חופשיים יינוה תורה),ה עם( בדול 'ה עבודת
 .ישעיהו ועד מיהושע שנים, אותמ במשך זר לטוןש לשום תוניםנ היינו אל האבות, בארץ

 – בבל – שורא נים:ש אלפיו אותלמ זר שלטון בענני 'השמים' התכסו אשוריתה ההשתלטות עם
 הממלוכים – המוסלמיות החליפויות – ויורשותיה רומא – שמונאי]ח זמן סקפ עם[ יוון – פרס

 !הבריטי המנדט – והעות'מנים

 אליליו. את עמו יחד וקיבלו אשורי,ה העול את ליהםע כשקיבלו ',ה מלכותמ תייאשוה מנשהו אחז
 ;ח')-(ז' ]1שעיהו![י הנביא לבין חזא המלך יןב ותהעימ במפגשי צאתנמ לכך ברורה הוכחה

 נס את והרימו השלטת, מעצמהה עול את ליהםע לקבל סירבוש 'רציניים', כוחות היו מידת מנגד,
 .המרד

 רצין המשימות: את ביניהם ילקוח שומרון,-ישראלמ רמליהו ןב פקחו דמשק-רםא לךמ רצין
 כדי ח)-ו (כח, נימיןב מרחביב הודהי גדנ האכזרית בהתקפה חפק ו),-ה ז,ט ב-(מלכים לאילת במסע

 המורדים לקואליציית שיצטרף ),ו ז', (ישעיהו באל"ט "בן תא אשורל נכנעה חזא מקוםב להמליך
 (כח, ַאָילֹון..." ואת שמש, יתב את וילכדו יהודה,ל והנגב שפלהה בערי שטופ ופלשתים" באשור,

 .יח)

 בעת חזא של נואשה צבומ תא הביןל וכרחמ הימים'-ב'דברי הזה הפרק תא בעיון שקורא מי
 תירא ַאל וַהשֵקט ִהָשֶמר" ד): (ז', ישעיהו נביאה בפי 'ה דבר לע לתמוהו שן',ע ודא זנב' ההיא,
 אפשר איך רמליהו". ובן וארם רצין ףַא  ָּבֳחרי האלה, ֲעֵשניםה האּודים נבֹותזַ  שנימ ַרךיֵ  לַא  ולבבך
 ואזרחים, וחמיםל הרבה כך לכ מאבדת יהודהו כיוונים,ה כלמ ףותקמ הוא כאשר לאחז כך לומר

 ?יהודה בשפלת וגם בנימיןב גם ושבויים, הרוגים

 נגד גם – 'המפלגות' ישת נגד יצא נביאה ישעיהו ישראל.ב נבואהה הבנתל ריטיתק יאה התשובה
 חסלי אשור שמלך עד מעמד להחזיקו שיניים לחרוק ציע?ה הוא מהו ]2הכניעה![ גדנ וגם המרד,

 חיל את ישא ואמי, ביא ְקרֹא הנער ֵיַדע בטרם" שנתיים, תוךב שיקרה ברד קח,פ אתו ציןר את
 .ד) ח', ו(ישעיה אשור" מלך ילפנ שמרון, ללש ואת דמשק,

 !כן – אפשרי? היה זה האם
 ?לזה מסוגל היה אחז האם

 !"'ה את ֲאַנֶסה ולא שַאלֶא  "לא יב): ',ז (ישעיהו תשובתו
 ?חזא עשה מה

 היה שהוא מה ופקח, רצין את הודהי מעל שיסלק דיכ ח)-ז ז,ט ב-מלכים( שורא מלךל שוחד'' שלח
 והגיע א),כ-כ (כח, ביהודה אשורי יבושכ למנוע כדי גםו בשלטונו), רדומ םה כי( לעדיוב םג עושה

 שינוייםל הוראות חשל משםו ),3 ִּפְלֶאֶסר-=ִתְגַלת( ִּפְלְנֶאֶסר" ִתְלַגת" של הניצחון לחגיגת לדמשק
 .יח)-י טז, ב-מלכים( בירושַלִם ה' בבית

 ַדרֶמֶׂשק לאלהי "ויזבח – 'ארמי' אלא 'אשורי', אןכ נקרא אל אחז לש זרה פולחןה דועמ ך,כ אם
 היו והם – ְוַיְעְזרּוני ֲאַזֵּבחַ  להם – ֹאתם ַמְעְזרים םה ארם לכימ אלהי יכ יאמר:ו ו,ב המכים

 ?כג) (כ"ח, ישראל" ולכל להכשילו,

 כדי כובשים,ה אלי עם יחד מקומייםה האלים תא שתפיםמ יוה פעמיםל תיקים,ע יצחוןנ בפולחני
 עם ארם ליא השתתפו כנראה נקמות'. למנוע' כדי גםו הזר, כובשל קומיתמ דתית'' ושפנקהג לתת
 !עלוב כך כל נראה חזא של והחיקוי דמשק,ב הניצחון תהלוכתב אשור אלי

 יתב דלתות את ַוִיסֹגר להים,-הא בית ליכ את "ַויַקֵצץ – קיצוץה יהה חזא לש וייםבשינ העיקר אבל
 הסתלקות את בטאל בא לז)-כז ז', א-מלכים למה,ש (שעיצב המרכבה"" יצוץק ד).כ כח,( ה'"

 .'ה מעבודת אחז של ייאושה את וממילא השכינה,
______________________ 



 .135-166 עמ' עפות, כציפורים – ישעיהו ו)לא ב' רבה (עם בספרי הרחבה ראו]1[ 
 .126-134 עמ' ישעיהו, לע הנ"ל בספרי ראו]2[ 

  

 מהפכת חזקיהו -דברי הימים ב כט 
המהפכה לטיהור המקדש והקדשתו מחדש, וגם הפסח הגדול בהשתתפות ישראלים רבים מן 

 ?הצפון, האם ייתכן, שכל זה התחולל בבת אחת, מהיום הראשון למלכות חזקיהו

 באמת אל האשורים אחז, תפיסתל גמור ניגודב ]1כת.[ל רחיקתמ תיתד הפכהמ וללח חזקיהו
 על עדות שום מצאהנ לא בכלל, לכותם.מ ובעיר ודשם,ק היכלב יהודיםה ושיםע המ התעניינו

 כל לדכא והתחייבות כניעה, מס דרשו הם קומיים!מ פולחן ריבסד שוריתא מעצמהה התערבות
 !ותרי לא גם אך פחות, לא – מרד

 וגם האלילות את בטלל המקדש, את לטהר מקומה,ל ה' בודתע תא החזירל זקיהוח יהה כולי לכן,
 ִּפלֶאֶסר-לִתגַלת פנייתוו אחז שתפיסת סתבר,מ אשורית; תגובהב הסתכןל בלימ ה',ל במותה את

 ופתיחת 'ה יכלה לסגירת שהובילה יתירה, פרזהה הייתה ז), "ז,ט ב-(מלכים ני"א ובנך "עבדך – )3(
 עמו את המוציא בה' האמונהמ והייאוש הפחד קר אשורית; פייהכ ליב לילים,א עבודתל העיר

 .לכך הביאו אשור, ביד ותםא נותן וכעת ממצרים,

 מן רבים ישראלים השתתפותב הגדול הפסח גםו מחדש, הקדשתוו מקדשה טיהורל מהפכהה אבל
 בשנה הוא" זקיהו?ח מלכותל ראשוןה םמהיו אחת, בבת התחולל זה כלש ייתכן, האם הצפון,

 למהפכה הלוא - )ד-ג (כט, יַחזֵקם..."וַ  ה' יתב דלתות תא תחפ ראשון,ה ֹחדשב מלכו,ל הראשונה
 לחזקיהו לירושַלִם.האם צפוןה אנשי להבאת פרט,ב מדוקדק, כנוןת רושד זה,כ היקףב כזאת,
 ?אחז מיבי עוד המהפכה תא שהכינה תומכים, בוצתק הייתה הצעיר

 הזה הפרק ראשונות;ה לשנים תיאור איןש כמעט במקראו ],2חזקיהו[ל מלכותה תיש יוה לדעתי,
 נאמנים,ה והלויים הכהנים של מושכותמ הכנות חריא שהתחילה, ]3שנייה,[ה המלכהה תא מתאר

 !'ה בית של ומלא מהיר בטיהור

 א), י"ח, ב-לכיםמ פנה"ס;ל 727( שומרון חורבן פניל שנים 6 לבד,ב יהודה לע הראשונה ההמלכה
 של פעילה להשתתפות פשרותא נצפתה כאשר פנה"ס),ל 715( ומרוןש ורבןח חריא שנים 6 והשנייה,

 .בירושַלִם פסחה בחגיגת הישראליים צפוןה משבטי רבים

 חזקיהו למלך שנה עשרה ..בארבע" ),5-ה נתו(בש סנחריב מסעל המקראי תאריךה גם ובןי ךכ רק
 26 שנת כבר הייתה אתז – יג) "ח,י ב-מלכים ;א ל"ו, ישעיהו( נֵחריב..."סַ  להע השנייה] [להמלכתו
 ]!4[הראשונה להמלכה לחזקיהו,

 ועשיר ונהש שהוא ]5אחז',[ [בן] לחזקיהו' חותם מצאנ הבית, רה דרוםב עופלה חפירותב והנה,
 !השנייה להמלכה חזקה הראי וזו – כן לפני וכרמ שהיה חותםה מן יותר

 :הראשונה ההמלכה ןמ האירועים לתקציר נחזור
 הכובש ),3( לֶאֶסרּפִ -ִתגַלת גם מת לפנה"ס), 277 כח; ]6"ד,[י ישעיהו( חז"א מלךה ותמ בשנת"

 התחילוו יותר, חלש היה )5( ֶסרַשלַמנֶא  יורשו ולמית;ע למעצמה שורא תא הפךש יותר,ב הגדול
 247-722( ניםש 3 ומרוןש לע רצ לַמנֶאֶסרשַ  ומרון;ש מרד גם וביניהן ,מרידות של זעזועים

 אלף 27 ממנה והגלה שומרון את כדל שנה, 16 מלךש והאכזר, קיףהת רגֹון,סַ  ורשוי מת;ו לפנה"ס),
 !שוריתא לפחווה הפכה שומרון איש;

 .העליונה עירב והתרחבה מאד גדלהש לירושַלִם, רחוב ישראלים אלפי

 ורק כת,ל מרחיקי צעדיםמ זקיהוח מנענ )ו-א י"ז, ב-במלכים הנרמזת( הראשונה התקופה בכל
 הַמֵצֹבת, את וִשַּבר הבמות, תא ֵהסיר "הוא – נחושות ךא דודותמ נימיות,פ יהורט פעולותב התחיל

 שראלי בני היו הֵהמה הימים עד יכ משה, עשה שרא הְנֹחֶשת ַחשנְ  ִכַתתו ֲאֵשרה,ה תא וָכַרת
 .ה)-ד "ח,י ב-(מלכים ָטח!..."ּבָ  שראלי להי-א בה' לו... ְמַקטרים

______________ 



 .169-201 עמ' עפות, כציפורים – ישעיהו או),ל בני רבה (עם ספריב הרחבה ראו]1[ 
 ראו לדוד, חזקיהו בין הקבלהה מתוך רביב, בקהר ד"ר למידתית ראשונה,ל ציעהה הז רעיון]2[ 

 .38-47 עמ' תשמ"ג),( 74/73 בשמעתין מאמרה
 ביןל למלכו", הראשונה "בשנה מקדשה טיהור יןב להפריד פשרותא נראית אל ה,אל בפרקים]3[ 

 .הפסח
 .5-ה בשנתו סנחריב מסע + נהש 16 מלך רגוןס + ומרוןש נפלה לחזקיהו 6-ב]4[ 
 .כ"ח בפרק לעיל, הוזכר]5[ 
 .שם שכתבתי בטור ראו]6[ 

  

  

 פסח ביחד -דברי הימים ב ל 
ובישראל, ועל ההחלטה הנועזת אשר התקבלה בלעג מחד, על ההבדל בין לוחות השנה ביהודה 

 ובהיענות המונית מנגד

 לש המרד ומול עילם, מול מזרחב גם אכזריים לחמהמ מסעות ניהלו נה,ש 61 אשורב לךמ סרגון
 בדרך פלשת ערי ומול חמת, ולמ במערב וגם בבל,ב לפנה"ס) 227-712( ַּכְׂשדיה ַּבְלַאָדן-ְמֹרַדך

 לא גם אך מרודל לא ]1ורבו,[ ורומ הנביא, שעיהוי לש דרךה לע מרש קיהוחז בעוד למצרים.
 שעלולות אשור, נגד אזוריות' 'בריתותל ראש להכניס אל אך ירושַלִם,ו הודהי תא טהרל להתרפס,

 .שומרון ורלג את ירושלם על להפיל

 באצ םשו אבל הצפון, שבטי לא השליחים קשרי תא חזקיהו כיןה שנים במשךו רבה בזהירות
 בגלוי חזקיהו את להמליך ניסיון לכ אשור. חילות לטוש שם יכ הודה,י גבולמ פונהצ להע אל יהודי

 להצניע היה הגאוני פיתרוןה באשור. כמרד הכרחב מתפרש יהה צפון,ב נותריםה שראלי בטיש על
 שיאנ גם ויבואו ייקראו שאליה ירושַלִם,ב הפסח גיגתח בתוך זקיהוח של השנייה ההמלכה את

 .   הצפון

 מנשהו "ֵמָאֵשר, מעטים ורק שחוק,ו בלעג תחילהב תקלונ צפוןה שבטיל זקיהוח שלחש האיגרות
 לפסח, הגיעוש רבים בהמונים פוגשים נוא בהמשך בלא יא).-י ל',( ירושַלִם"ל ָיֹבאּווַ  כנעונ וִמזֻבלון

 אכלו =אכן)( יכ ֶטָהרּו,ִה  אל וזֻבלון ששכרי ומנשה, מאפרים "ַרַּבת – כהלכה היטהרל שהספיקו בלי
 לכ [העם]; ְּבַעד ְיַכֵּפר הטוב 'ה לאֹמר: עליהם ִחזקיהויְ  התפלל =אכן)( יכ כתוב;כ לאב פסחה את

-יח (ל, העם" את ַוִירָּפא ְיִחזקיהו, אל ה' ישמעו  ֹקדש;ה כטהרת לאו להים,-הא דֹרשלִ  כיןהֵ  לבבו
 ;כ)

 ?מאידך שבאו, םניההמו ואת מחד, הלעג תא להסביר אפשר איך

 נבט, בן ירבעם אזמ החגים בלוח ימים ודשח של פרשה לע קפידוה צפוןב שראלי מלכתמ בתחום
 לג);-לב י"ב, א-(מלכים ִלּבֹו..."ִמ  ָּבָדא אשר ֹחדשּבַ  ביהודה... שרא ֶּכָחג" צפוןב סוכות][ גח שעשה

 פיל השמיני" בֹחדש" בצפון חוגונ (=תשרי) 'השביעי' החודש חגיו ישראל, עםב דתי ילוגפ יצרו כך
 חל 'השביעי' החודשו שני), (=אלול עיבור' חודש' הוסיפו בצפון – מובןכ יהודה,ב נהגש הלוח

 ].2[מיהודה חודש של בהפרש

 לאורך עליו שמרו והם לירושַלִם, רגלל יעלו לא הצפוןמ שישראלים דיכ בריק,מ הלךמ יהה זה
 אשור" לכימ מכף כםל הנשארת" ְּפֵליטהלַ  נפרדה לוחה נשאר עוד שומרון פילתנ אחרי גם השנים.

 רק חולי הפסח זמן הרי – בלעגו בשחוק הראשונות איגרותה עם שליחיםה התקבלו לכן,ו ),ו (ל',
 !חודש בעוד

 ודשח של הפער בעיקר אלא הנועזת, החלטהל גרם יז) כט,( המקדש רבטיהו זמןה חץל קר לא
 יכלו לא יכ השני; ֹחדשב פסחה עשותל ירושַלִםב קהלה וכל ושריו מלךה "ַוִיָוַעץ הצפון. מלוח

 והעם כולם), את ולטהר היטהרל הספיקו (=לא ַמַדילְ  התקדשו אל ֹּכהניםה יכ היא,ה עתב ַלֲעֹׂשתֹו
 ;ד)-ב (ל', הקהל" לכ ובעיני המלך, עיניב הדבר ַוִייַשר – ירושַלִםל נאספו לא



 לאש אף המונים, גיעוה אכן צפון,ה וחל םע וק ויישרה הדתי הפילוג תא ביטלה שירושַלִם ברגע,
 ובלי השני, בחודש מוני,ה פסח לעשות נאלצו כןל – הלכהכ להיטהר דעו,י אל םג כנראהו הספיקו,

 ?שכאלה נועזות חלטותה לקבל הסכימו ולםכ האם טהרה!

 כנגד חזקיהו. עם סכימוה שלא חכמים סורתמ על ]3ז"ל[ח שמרו כתובים,ה לאווירת בניגוד
 דחייה דומה, מבריק במהלך זקיהוח נקט ישראל, םע לפילוג בטנ ןב רבעםי לש מבריקה המהלך

 השתווה בכך מצרים. יציאת של פסחב כמו כולו, שראלי עם את לאחד דיכ הפעםו ודש,ח של
 .ולאהרן למשה אם כי דוד,ל רק לא חזקיהו

_______________ 

 .8-201 ;6-641 ;6-451 עמ' עפות, כציפורים – ישעיהו ראו]1[ 
 .נו-נד עמ' שכ"ד,ת ירושלים והמסורה, מקראה מרגליות, אובןר הרב ציעה זה רעיון]2[ 
 בניסן ניסן יברע לו... הודו לא שלשה ועל ו,ל הודו שלשה על – ךהמל זקיהח שהע בריםד ששה]3[ "

 .ע"א) ונ (פסחים לו" הודו ולא

  

 תהליך היסטורי של פשרה -דברי הימים ב לא 
 תארו לכם שיצוו עלינו לסגור את כל בתי הכנסת ולהתפלל לה' רק בהר הבית האחד והיחיד

 – שלנו כנסתה בתי כמו בדיוק קהילה, לכ של טבעי ורךצ הן ',ה שםל בדוע הןב מותרותה הבמות
 אולי והיחיד. האחד הבית הרב רק לה' ולהתפלל נסתהכ בתי לכ את סגורל עלינו יצווש כםל תארו

 העם "עוד תדיר נאמר לכן זה!ב תעמוד לא תיתד קהילה וםש בלא זאת,כ דרישהב יעמדו חילונים
 .'ה לשם הכוונהו בבמות", ומַקטרים מַזבחים

 כאשר תורה.ה דרישות לבין הצורך יןב היסטורית', הודיתי 'פשרה ןה לנוש כנסתה תיב לדעתי,
 פרס את וציאוה סופרה עזרא של רכוד פי ועל בבמות, טורתק ולהקטיר רבנותק להקריב הפסיקו
 אלא אחד, ברגע קרה לא הז כנסת. לבתי במותה הפכו בימה,ה מעל וב קרואל שלםה התורה

 .גאונית פשרה של היסטורי בתהליך

 כמעט ב'ֶמסגיד' קרבנות קריבוה שם באתיופיה, שראל'י 'ביתא קרבב רורהב וכחהה זהל מצאתי
 ]1.[חוניו) קדש(=מ שני בית יבימ מצרים מיהודי רבים נהגוש כמו ימינו, עד

 קרבנות יןא וכיסופיהם, נפשם שאתמ ב'ירושלים', אפילוש שראל,י ארץמ שליחיםה מרוא כאשר
 באתיופיה, גם כנסת לבית הפך 'ֶמסגיד'ה – הקריבל והפסיקו לם,ש בלב אתז יבלוק םה כיום,

 .בבבל קרה שזה אחרי שנה כאלפיים

 ?והמעשרות התרומות ביןל זקיהו,ח בימי הבמות ביטול יןב הקשר מה אבל

 גם שםו אליהם, מובאים היו המעשרותו התרומות רובש ברורו הילות,ק לש רכזיםמ יוה הבמות
 תקיימותמ היו התורה של צדקהה מצוות בשעריך'.' ואביונים נייםע ויים,ל כוהנים,ל חלקיםמ היו

 צדקה קופותל כמו ,מהם התעלםל שאסור יתרונות, שי הזאת הפרטהל הקהילתיות. במסגרות
 .קהילה בכל טכמע מכירים שאנו וגמ"ח,

 על וחה.רו ותקציבי ]2לאומי'[ 'ביטוח לש ובהיקף גודלב מרכזי, אומיל קציבת הז כלב סרח אבל
 את "הביאו י): (ג', הבטיח גםו יד),-יג (א', לאכימ הנביא עקצ מעשרותו תרומותב מוריםח פגמים

 בזאת נא ובחנוני זקק),נ (=לכל ביתיב ֶרףטֶ  יִהיוִ  אחד),ה 'ה (=במקדש האוצר תבי אל המעשר כל
 !"די בלי עד ברכה לכם ֲהריֹקתיוַ  השמים, ֲאֻרּבֹות תא לכם פתחא לא םא באות,-צ ה' אמר

 שהצטברו ֲעֵרמֹות", "ֲעֵרמֹות לש למקדש הבאה ייתהה הבמות יטולב לש עיקריתה תוצאהה לכן,
 – ִּכלּו" שביעיה בֹחדשו =לבסיס),( יסֹודלִ  ֲעֵרמותה חלוה השִלשי "בֹחדש – האסיף עד מהקציר
 (=תאנים ודבש ויצהר ירושת דגן ראשית שראלי בני רּבּוִה  מקדש)ל הביאל =ההרגל( דברה "וִכפֹרץ

 ומעשר וצאן קרב מעשר הביאו... ָלֹרב גידולים),ה (=משאר כלה ומעשר דהש בואתת כלו ותמרים),
 .ז)-ה (לא, הקדשים..."



 האחראים עם חלוקהה מנגנוני ואת הלשכות תא וארגן רשד ומיד ',ה שםב עםה תא רךב וחזקיה
 "הטוב לעשות כדי תורה,ה חוקי לפי הלוייםו הכוהנים מערכותל מיוחדב שמות",ב ְקבּונִ  "אשר
 .כ)-יט א,(ל להיו"-א 'ה לפני והאמת והישר

 תירה,י הדגשהב האביוניםו נייםהע נזכרו לא מדוע עתי,ד בעניות תוהה אניו לי, שהק אלה ובכל
 – ג') יכהמ א'; (ישעיהו חזקיהו ימימ הנביאים בתוכחותו "ו),ט דברים( תורהב וראיםק אנוש כפי

 של יתרה הדגשת לבין ובחורבן, אסונותב שיתממשו קשותה התוכחה בואותנ יןב שרק שי האם
 אחדה למקדש הובאוש אוצרותה בחלוקת והאביונים, דליםה והעלמת הלויים,ו הכהונה מעמד
 ?)י (לא, הארץ בכל הברכה משפע

________________ 

 – ושמור זכור ספריב ראו ב'ֶמסגיד', ההקרבה עלו ע"א, 'י מגילה אור וניו,ח ביתב קרבהה על]1[ 
 .22 ערהה 407 עמ' החגים, חובלו בשבת פגשיםנ והיסטוריה טבע

 זה, לכ ועם יום, כלב כמעט עקותז שומעים אנו רווחה, תקציביו לאומי' 'ביטוח נול כשיש גם]2[ 
 .היו לא אם לנו אוי

  

 הביקורת החוצה בבקשה -דברי הימים ב לב 
ו הימים ממש כמ-אפשר לבקר את אסא ואת יהושפט ואפילו את עוזיהו, אבל חזקיהו נראה בדברי

 "דוד: "ביקש הקב"ה לעשות חזקיהו משיח

 ]!1[בחוץ נשארת נבואיתה הביקורת - דוד כמו חזקיהו
 מלכים פרס כאשר ודווקא עוזיהו, תא ואפילו הושפט,י ואת סאא תא בקרל פשרא ראינו,ש כפי

 – דוד כמו משמ הימים'-ב'דברי נראה חזקיהו בלא ה'", עיניב "הישר עשוש ימ לע יקורתב משמיט
 .א) עמ' צד סנהדרין( משיח"! חזקיהו עשותל הקב"ה "ביקש

 :דוגמאות

 ;)ז יח, ב-(מלכים ֲעָבדֹו"! לאו אשור במלך" מרד שחזקיהו כאן נזכר לא

 יד;-א (ל, ישעיהו! לאזהרות מוחלט ודבניג "לעזרה", מצריםל משלחת שלח שחזקיהו אןכ זכרנ לא
 ;ג)-א לא,

 מלכי יבואו "למה יכ החיצוניים, המעיינות סתימתו החומות, פוץלשי מבצעה פירוטב אןכ מתואר
 כדי ל), לב, המורחבת;( העיר וךת לא גיחוןה ימ טייתה וגם ה),-ב לב,( רבים" מים ומצאו אשור

 ישעיהו הנביא של חריפה התנגדות לע דבר כאן אמרנ לא אבל – מצורב מידתהע ושרכ תא להבטיח
 והנביא אשור,ב המרד למען מצרים עם קשרה מן חלק היהש הזה, בנייהה למבצע ד)י-א (כב,

 !אלה לכל התנגד

 ודד עיר ְּבקיֵעי "ואת – יא)-ט ב,כ יתר;ה בין( שעיהוי מרא כאן) נזכרו (שלא הביקורת בדברי
 לַבֵצר הבתים ַוִתְתצּו ְסַפרֶתם, רושלםי בתי ואת תחתונה;ה הְּבֵרכה ימֵ  תא ְתַקְּבצּווַ  ּבּו,ָר  יכ ְראיֶתם

 והיל-א ה'(= ֹעֶׂשיהָ  אל ִהַּבטֶתם לאו – הישנה ְּבֵרכהה לֵמי ֹחֹמַתִיםה בין ׂשיֶתםעֲ  ִמקָוהו החומה;
 !"איֶתםְר  לא ֵמרחוק וֹיְצָרּה ישראל),

 הנביא, לטענת הוחזקי המלך לש המענה תא ממקורותיו)( בליטמ הימים'-דברי' ותבכ והנה,
 את סףא כך לשם עליו! ונסמכים כל, יוצר לוהינו,-א ה' לא ביטיםמ החלטב אנחנו'' כלומר:

 ַאל ִאמצּו!ו "ִחזקּו אמר:ל בבם,ל לע ידברו   העיר, כיכר) =רחבה,( רחוב אל העם..." ואת המפקדים
 שר,ב זרוע ִעמו ֵמִעמו; ַרב ִעמנו כי מו,עִ  אשר ההמון לכ ומלפני שור,א לךמ פנימ ַערצוַת  ַאלו תיראו
 ].2[ח)-ו (לב, ֹמֵתינּו"ִמלחֲ  ולִהָלֵחם ָעְזֵרנּו,ל להינו-א ה' וִעמנו

 ב),כ פרק ותוא בהמשך( דוגמהל פיה.ל לפע וגם נביאים, לש לביקורת הקשיב מלךה חזקיהו אכן,
 "אליקים מינוי ואת בממלכה), השרים (=ראש הבית" לע אשר ֶשבָנא" לש ילוקוס תא נביאה דרש

 בן "אליקים היה כבר סנחריב ליחיש מול בעמידה ב);כ-וט כב, ישעיהו( מקומוב לקיהו"ח בן
 .ג) לו, (ישעיהו בית"ה על אשר חלקיהו



 המענה תא רק אלא ישעיהו, לש הנבואית ביקורתה את ללכ זכירמ אל 'הימים-'דברי כותב אבל
 !חזקיהו המלך של בה' הבוטח

 עם הצבאית לברית רמז לכ הושמט ירושַלִם ומותח מול ]3נחריב[ס ציגינ לש הפחדהה אומינ מתוך
 ענתט גם בחריפות; נגדה יצא ו) ו,ל א; לא, ישעיהו( שהנביא ָרצּוץ",ה הָקֶנה ִמשֶעֶנת" מצרים,

 נזכרת לא י), ו,ל ו;-ה י', (ישעיהו ותםא שלח ה' לפיה,ו הנביא, בריד על הסתמךל יכלהש האשורים
 .כאן

 התפילה רק ממנו! דבר רמזנ לא וכאן ]4בישעיהו,[ו במלכים אדמ יכרנ הנביאו מלךה יןב המתח
 את,ז לע הנביא אמוץ בן ישעיהוו המלך חזקיהו "ויתפלל – זכרתנ והנביא מלךה של המשותפת

 התפלל המלך ),כ-טו (לז, ובישעיהו ט)י-טו ט,י ב-שבמלכים( מלאה תיאורב שמים"!ה אל][ ויזעקו
 .'ה בשם הגיב רק הנביאו מאד, מרשימה תפילה

 ביקורתה לעומת מינורי, ובניסוח בקיצור, יכ אף זאת, כלב נזכרו זקיהוח לש טאיםח ניש אולם
 (לב, פורענותה את עצרהש הכניעהו מחלה,ל הביאהש ,הלב גבהות – ולט) לח( ישעיהו בפי הנוקבת

 .    לט) ישעיהו לא; לב, ַּבְלֲאָדן; =ְמרֹאַדך( בבל" שרי" של שליחיםה וקבלת ו),כ-כד

 עוד ישבו לא כאשר זרובבל, חריא שני, בית ימיב נכתב שבידינו)( הימים'-'דבריש זכור,ל לינוע שוב
 רכיבמ היו לו, דומהה וחזקיהו ודד זיכרוןו ם,ליבירוש שלטון או מלכות סאכ על דוד צאצאי
 .לדורות דוד בית לש הזיכרון שמירת לע במאבק קריטי

_________________ 

 של "חסדיו" את מדגישה נביא",ה אמוץ בן שעיהוי "חזון ספרל לב) ,(ל"ב הפניהה אפילו]1[ 
 !חזקיהו

 .236-251 עמ' פות,ע ריםכציפו – ישעיהו לאו) ניב הרב (עם ספריב ראו להא כל על]2[ 
 כמו חזקיהו, ציגינ כמו סנחריב ציגינ הדוברים, מותש תא דרכו,כ שמיטה הימים'-דברי' כותב]3[ 

 .ב) ל"ו, (ישעיהו כֹוֵבס" ֵדהְׂש  ִּבמִסַלת העליונה בֵרכהה בתעלת "ַוַיעֹמד – אוגרפייםג רטיםפ גם
 עמ' בתפילה, ההשלמה ועל ;204-212 'עמ עפות, כציפורים – ישעיהו הנ"ל, ספריב הרחבה ראו]4[ 
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 הדם הנקי -דברי הימים ב לג 
אם מנשה חזר לדרך אביו ואף טיהר את בית ה', איך חזר הכל ונטמא שוב עד לטיהור הגדול של 

 ?יאשיהו

 חבורת ולפיכך, ,12 בגיל למלוכה להע שהוא היא, נשהמ על למדל יכול ישאנ יחידהה הסנגוריה
 חז;א למדיניות ולחזרה זקיהו,ח של מגמהה היפוךל אחראיתה יאה דועים,י לתיב ויועצים שרים

 גם משולת היא ולכן אשורית,ה באימפריה עולם,ב ושלתמ האלילות' ולמם,ע שקפתה לפי
 יהודים המוניו נופלות, יהודה וערי כישל עם סנחריב,ב חזקיהו רדמ לש טראומהה בירושַלִם!'.

 שרצו ראשון, בית מיי של ים''המתיוונ תא ירושַלִםב שלטוןל שהחזירה היא וגולים, שבויים
 .העולמי בסדרו העולמית, בתרבות להשתלב

 כי לירושַלִם, הוסכנ לשלטונם, סכנה אלילות,ה תועבות גדנ יצאוש נביאים,ב אתהר נשהמ חבורת
 קאדוו פריה,האימ נגד רדבמ שימשיכו וסביר מקדש,ה בטיהור תחילוי תמיד זקיהוח כמו מלכים

 .בירושַלִם שוכןה ומנהיגו, העולם וראב בה', מוחלטה ביטחונם בגלל

 נקי... "דם שפיכתב ומשונות, שונות תואנותב להורג הוצאוו נשהמ ימיב נביאיםה רדפונ לכן,
 מט (יבמות חז"ל מסורת ולפי טז), א,כ ב (מלכים ָלֶפה" הּפֶ  ירושַלִם תא ִמֵלא שרא דע אד,מ הרבה
 דווקא והנה ],1ה'"[ עבד" בפרקי זעזעתמ בהירותב כמתואר - שעיה"י תא רגה מנשה" - ע"ב)

 !מאד חריפים בביטויים מתוארת אליליתה התועבה רקו הימים',-ב'דברי ללכ נזכרת אל זו רדיפה

 ?מדוע



 "דם אבל בתשובה! לחזור מנשה יהה יכול וכך, הכניס,ל שאפשר מוכ לסלק פשרא ליליתא תועבה
 - פרהכ עליו ואין חיים,ל להחזיר פשרא יא שטר',מ מתנגדי' ביאים,נ תלמידיו איםנבי של נקי"
ח"; ה' ָאבה לאו נקי, דם רושַלִםי את ְיַמֵלאוַ  פך,ש שרא נקיה םד "וגם  כמו חרבת ירושַלִם ִלס

 (ירמיהו בירושַלִם" עשה אשר לע יחזקיהו בן נשהמ "בגלל - יד)-יב א,כ ד; כד, ב מלכים( שומרון
 .ד) טו,

 !'הנקי 'הדם בגלל ירמיהו,ו מלכים בספרי כרז לה יןא מנשה תשובת
 !'הנקי הדם' כלל נזכר לא יכ הימים',-ב'דברי פשריתא מנשה תשובת

 ?ביוא לאמונת לחזור מנשה תא הביא מה אבל

 האלילי המפגן כל את חשבו נראהכ נאמנותו; על מכוס ולא מנשה,ב בטחו אמתב אל האשורים
 חשדו םה ],2מצרים[ או ור,צ מול מלחמותב שוריא ישלוןכ עתב וליא סוים,מ ברגע.' ל'הצגה שלו

 ַוַיַאסֻרהּו ברזל), (=קוצי בֹחחים נשהמ "את לכדו םה נוסף רדמ מנועל כדיו זקיהו,ח ןב במנשה
 .יג)-יא (לג, מאד..." ִיָּכַנעוַ  להיו,-א ה' פני תא ִחלה ו,ל ּוְכָהֵצר - להבב יֹוליֻכהּווַ  ַּבְנֻחְשַתִים,

 אמנותנ של ביחס ולזכות שלטת,ה האלילית תרבותב השתלבל נשהמ בורתח לש אמציהמ כל
 שפצעו קוצניים, ברזל חוטיב נכבל והוא מנשה,ב האשורים שדוח וב רגעב התנפצוו רסוק הדדית,
 בעיני חן שאתל כדי דתם שהמירו הודיםי כמו - ה'ל והכניעה התפקחותה רגע יהה זה - בבשרו
 !המוקד על והועלו חשדונ כך ואחר הכנסיה, שליטי

 את אבל מלכותו,ל הוחזר והוא אשור, בירתב כך לכ חמור ראהנ אל נראה)ה כפי( מנשהב החשד
 האשורים כי הנביאים, של רכםד צדקת את סוף) סוף( הבין אזו הפצוע, שרוב לע פגס ברכ הלקח
 שלטונםל וואסאליתה יעהוהכנ המס ורק יהודים,ה סוגדים למי ללכ להם כפתא לא באמת

 ויחזקו יד), לג,( ַּבַנַחל" לגיחון ַמֲעָרבה" חדשות ומותח ירושַלִםב בנוי םא אפילו - הםל חשובים
 הסיפור הגיון זהו העיר. ואת 'ה בית את יטהרו םא לא בוודאיו יתערבו, אל אשוריםה אד,מ אותה

 .מוזר כה הנראה

 (מלכים "הֲאֵשרה" 'סמל'מ ה' יתב את יהרט אףו ביוא דרךל חזר ומנשה נכונה, וז מסורת אם אבל,
 ?יאשיהו של הגדול לטיהור עד ובש ונטמא הכל זרח איך ו),ט לג, ;ז כא, ב

 ַאשמה" ִהרָּבה ןָאמֹו הוא כי אביו, נשהמ כִהָּכַנע 'ה מלפני כנענ "ולא - מֹוןָא  יא,ה כתובהה התשובה
 אשר הצבא שרי" לכדו וב רגעב יכ ביו,א סאכ על (רשמית) ישב הןב בשנתיים רק לאו כג), (לג,

 רוב רבות; לשנים שלטוןה מפתחות את )22 בגיל( ָאמֹון טלנ כבר נשה,מ תא א)י לג,( שור"א למלך
 של הטיהור פילוא לדעתי, - התחומים כלב ָאמֹון'-מנשה דרך' את המשיכוו ו,ב מכות נשהמ חבורת
 את והחזיר ביו,כא נכנע לא ָאמֹוןש הכתוב, שמעותמ וזו ָאמֹון, חבורת דיי על בחייו ודע סּוַּכל מנשה

 .הפסילים

 !מנשה מתשובת - רמיהוי במיוחד - הנביאים תעלמוה גמור, בצדק

  

 .ונט נז, נג שעיהוי על שכתבתי בטורים ראו]1[ 
 ."במצרים הוכה שורא "צבא בבלית), רוניקהכ לפי פנה"ס;ל 674( ֵאַסרַחדֹוןל 7 בשנת]2[ 

  

  

 מהפכת יאשיהו וספר התורה -דברי הימים ב לד 
 ?שנה של אלילות פרוצה בירושַלִם 65אצל מי יכול היה יאשיהו למצוא 'קצה של חוט' אחרי 

 ];1[השלטון את פסת 15-ה בשנתו ורק אד,מ צעיר גילב מלך שלמה,ל נין אסא,
 ;וכד) (כג הממלכה את ניהלו אנשיוו הכהן ויהוידע ,7 בן ומלךה ששרד, יחידה הילד יואש,
 ;(לג) עיניו את שפקח לשבי דע אותו הובילה יועציםו שרים חבורתו ,12 ןב מלך מנשה



 ממלכהה את לנהל המשיכה ותו,א שהקיפה יועציםו שרים וחבורת 8 ןב לךמ חזקיהו,ל יןנ יאשיהו
 האלילית בתרבות דתית בהשתלבותו ואסאלית, ניעהכ לש דינימ שקטב ָאמֹון,-נשהמ בדרכי

 ?סבו אבי חזקיהו, של רוחוב מהפכה ולחולל השתלט,ל ליאשיהו יהה סיכוי איזה – שבמרחב

 מי אצל );ג (לד, אביו" ודד להי-לא דרושל החל )61 בן( ערנ ודנוע הואו מלכו,ל שנים ובשמונה"
 בירושַלִם? פרוצה אלילות של )55+2+8( שנה 65 חריא חוט' לש קצה' מצואל אשיהוי יהה יכול

 ָאמֹון בן יאשיהו בימי זקיה,ח בן ֲאַמריה בן דליהג בן ושיכ בן צפניה" נבואותב מצאתנ התשובה
 כל את ה' יכרית וב הגדול", ה' "יוםב לירושלם סוןא יבאנ פניהצ ]2);[א ',א פניה(צ יהודה" מלך

 וֲאֵפלה" ֹחשך ב"יום עירה בשערי אויב יבוא את,ז יעשה אל הוא אםש בין,ה אשיהוי האלילות.
 ;טז)-יד א, (צפניה

 דהיהו את לטהר חלה )20-ה בן (ליאשיהו נהש עשרה "ובשתים – היערכותו לימוד נותש 4 אחרי
-ג (לד, הבעלים..." מזבחות תא לפניו ַויַנתצּו הַמֵסכות;ו והְּפִסלים ריםוהֲאשֵ  במותה ןמ וירושַלִם

 בֲעָנתות אשר הֹּכהנים ןמ חלקיהו בן ז)-ו ;ב-א א,( "ירמיהו נכי",א נער" עיר,צ ביאנ ופיעה אז; ה)
 למלכו", נהש שרהע ִּבשלש יהודה, מלך ָאמֹון ןב יאשיהו בימי ליוא ה' ברד היה שרא בניִמן; בארץ

ה,[מ ליעֵ  יתב כוהניל וכצאצא  של יבםל את להשיב יד),-יב ,ג (ירמיהו "צפונה" ידמ נשלח ואה ]3ִש
 הנותרים ויהודה ישראל את לאחדו ולשוב "בציון", שוכןה ה' לא בצפון, אלישר שבטימ הנותרים

 ;בארץ

 שמעון,ו ואפרים נשהמ ובערי" ארץ,ה תא לטהר והחל 'צפונה', יאשיהו המלך יצא משמ זמן באותו
-ו (לד, ישראל" ארץ בכל ֵהַדק...לְ  ִּכַתת והְּפִסלים ֲאֵשריםה ואת מזבחותה את יַנֵתץוַ  פתלי...נ ועד

 אשיהו,י בימי אבל באשור, מרד חשבנ היה זה יכ 'צפונה', עצמוב עלותל עזה אל חזקיהו; ז)
 יאשיהו–  מאד נחלשה ואחיזתה ם,ממצרי שוגור צבאותיה גדולתה,מ ירדה האשורית האימפריה

 !ישראל עם כל על ודד בית כמלך פעולל והחל החלל',' לתוך נכנס

 הכהן ו"חלקיהו יואש, בעקבות יאשיהו – ה' בית לש והשיקום טיהורה לאכתמ חלהה זא רק
 "ספר ה' בבית נמצא טיהורה בשיא];4[ יואש מימי הכהן הוידעי בעקבות יד)-ט (לד, הגדול"

 – אשיהוי בימי – היהודית היסטוריהה את עמייםפ שהרעיש ,יא) "ב,כ ב-מלכים( ]5התורה"[
 .המודרני המקרא ובחקר

 הנביאה", "ֻחלדה אל ופנייה בגדים ריעתק זעזוע, ייתהה ספרה בריד שמיעתל אשיהוי תגובת
 תא בעיקר כלל התורה" ש"ספר ברור, לפיכך – הארץ חורבןב יתקיימו ספרה דברי יכ לו שהשיבה
 סא;-נח כח, (דברים התורה" ספר" במיוחד זו רשיהפ נקראת אכןו כח), דברים( הקללותו הברכות

 .כ) כט,

 מדובר בגדיו. את קרעי לא מתחילתו בריםד ספר ישמעש דםא וםש מחקר,ה השערתל בניגוד
 הר במעמד ז) כד, שמות( הברית" ל"ספר דומהב מיוחדים, מעמדיםל שנכתב ברית,ה ָאלות בספר

 .  סיני

 ֻחלדה"– וירמיהו פניהצ אחרי ]6אשיהו,[י ימיב שלישיתה נבואיתה דמותה ופיעהה כאן
 רעה "מביא ה' – צפניה מנבואת מוצאה לנקודת אשיהוי תא החזירהש כח),-בכ לד,( הנביאה..."

 – תקיימוי התורה" ב"ספר הכתובות =הקללות)( "הָאלֹות" כלו יושביו...", עלו הזה מקוםה על
 .הבגדים בקריעת התגלהש כפי לה', נאמןה ליבו זכותב יאשיהו ימיב לא מנםא

_______________ 

 .לעיל וט"ו, י"ד לפרקי בטורים ראו]1[ 
 .לצפניה שכתבתי בטורים ראו]2[ 
 .'וז ג' לירמיהו שכתבתי בטורים ראו]3[ 
 .כ"ב ב-למלכים בטור שכתבתי דברים]4[ 
 תורת "ספר מציאת על יד) (ל"ד, פסוק נוסף כאן אולם ה",התור "ספר רק נקרא הוא במלכים]5[ 

 תורה ספר זה שהיה סבר, אכן שני) בית (בימי הימים'-'דברי כותב הנראה, וככל משה", ביד ה'
 הגליית על בנבואה הקללות, בפרשת בדיוק פתוח היה שהספר הוסיפו, ע"ב) נב (יומא חז"ל שלם;

 .בגדיו את יאשיהו קרע ולכן המלך,



 (מגילה השבטים" עשרת את "להחזיר "צפונה", הלך וירמיהו לעולמו, הלך כבר צפניה לדעתי,]6[ 
 .ובגליל בשומרון שנותרו ע"ב), יד

  

  

 הפסח והברית -דברי הימים ב לה 
פסח של כל עם ישראל היושב בארץ, שהוא עצמו גם חידוש מעמד הברית של "ספר התורה", לא 

 ליאשיהו בלבד 18 ידוע לנו משום זמן אחר, אלא משנת

 ספרב הכתובה הברית ב"אלות מגובהה "ֻחלדה" בואתנ משמעל דייםי ריםי יאשיהוכ ישא לא
 ]1החובה[ מוטלת שעליו מסקנה,ב (א') צפניה נבואתל שהגיב שםכ ).כ ט,כ דברים( זה"ה התורה

 תלנבוא גם הגיב הוא ךכ בשעריה, אויב יבואש לפני ירושַלִם,מ האלילות תא ולכלות לבער
 בכל שאף אלא ותו,מ אחרי תבוא "הרעה" לפיהו בה, זכהש בדחייה סתפקה אל אשיהוי "ֻחלדה".

 !כליל הגזרה את לבטל מאודו

-א ה' בקול שמעת לא "אם יבואו הקללות – לעשות ליוע מה הביןו אשיהוי מדל תורה"ה מ"ספר
 לכן ברית,ה מדבמע היה המבחן לברכות! ותהקלל יהפכו שמע"ת שמוע אם" ואילו להיך...",

 !'ַּבברית העם תא ו'להעביר התורה", "ספר לש המעמד תא לחדש ואה עת אותהב עליו המוטל

 מלכי וכל הנביא, מואלש מימי בישראל ֹמהּוּכָ  נעשה... "לאש פסח',' חגגנ יאשיהול נהש 18-ב
 ?ל')( חזקיהו סחפ היה לא וכי כך? מרלו הייתכן אשיהו...".י עשה שרא כפסח שוע לא ישראל

 מצרים, ביציאת מעולם. ברית', של פסח' על לנו דועי לא אמתב יכ וזמה,ג לשוןב אןכ דוברמ לא
 ישראל ניב עשו סיני, במדבר ברית. כריתת לש מעמד לא בלא ישראל, תיב כלב צלהה סנ יהה פסח
 ברית! היה לא עצמו הפסח – ד)כ (שמות סיני הרב הברית עמדמ אחרי '),ט (במדבר חהפס את
 ולפני מואב, ערבות וברית ירדןה מעבר אחרי בגלגל, פסחה את שראלי בני ועש ה')( הושעי מיבי

 !עיבל בהר הברית

 מפלשתים, והצלה תשובה של מעמדל לִמצָּפה, העם תא (ז') מואלש נביאה סףא ה,ִש  ורבןח אחרי
 אל י"ב), + טו-יא י"א, א-(שמואל בגלגל מלוכהה בחידוש גם סח;פ ולא רית,ב שם זכרהנ לא אבל

 שמואל בימי כזה מעמד יהה אם יז); (י"ב, טים"ח "קציר ימיב םש מדוברו סח,פ לאו רית,ב נזכרה
 היה ועיקרו רית,ב מעמד נזכר לא זקיהוח בפסח לינו.א שהגיעו כתוביםב זכרנ אל ואה הנביא,
 .חזקיהו מלכות תחת חדא כעם הצפוניים, שראלי משבטי נותריםה כל איחוד

 לא התורה", "ספר של בריתה מעמד חידוש םג עצמו הואש ארץ,ב יושבה שראלי םע לכ של פסח
 ;לעיכול מאד קשה יהה הזה החיבור בלבד! יאשיהול 18 שנתמ אלא חר,א זמן שוםמ לנו ידוע

 לפני הברית את ַוִיכֹרת העמוד, "על ומדע המלך יאשיהו תא בעיקר תארמ ג)-א "ג,כ ב-לכים(מ ספר
 מבצע כל ברית";ב העם כל ַיֲעֹמדוַ  הזה, ספרה לע ְּכֻתביםה זאתה בריתה בריד את להקים ה'...

 קצרים, פסוקים 3-ב נזכר עצמו הפסח ברית.ה מקיום חלקכ מופיע רובו)ב שקדם( גדולה הטיהור
 !'הזה כפסח היה 'לא שעיקרם:

 אילוו ,חזקיהו) לפסח (בדומה הגדולה הפסח חגיגת הוא תיאורה עיקר לה), ב-ימים'(ה-ב'דברי
 ח),-א (יא, רמיהוי נבואתב ואילו; לג)-טכ (לה, אחדים בפסוקים סחהפ לפני תוארמ הברית מעמד

 בריתה דברי את להפיץ נצטווה מיהוויר בנבואה!), 'ה (כדבר בריתה בריד מיעתש ואה העיקר
 !נזכר לא לכל הפסח ירושלם"! בֻחצֹותּו יהודה "בערי

 גיגתח אחרי שמא חששות,ה כל תא הרגיעו ינוה,נ ורבןח תא חזה ]2"[הֶאְלֹקשי נחום חזון וב"ספר
 ההרים על הנה" – (=סנחריב) חזקיהו ימיב שקרה פיכ אשורי לחמהמ סעמ ובש בואי זאת,כ פסח
ה ְּבִלַיַעל, ָּבך ַלֲעבר עוד יוסיף אל כי ְנָדַרִיך, למישַ  ַחַגִיך, הודהי חגי לום,ש שמיעמ ַבֵׂשרְמ  ַרגֵלי  ֻּכ

 !נזכרת אל הברית א); ב', (נחום ִנכָרת"

* 
 יאשיהו הכשדים! מצפון, הבא, האויב של האימים מחזה חוזר צפניה) בסוף (כמו חבקוק בנבואות



 מצרים", מלך "נכו פרעה את לעצור יצליח רק ואם מדרום, עולה הרצינית שהסכנה בטוח, היה
 בכל עצמאית פעל יאשיהו ,כדרכו – אחרת סכנה כל מול ועוצמתה כוחה במלוא ירושַלִם תעמוד

 המלך, את לעצור היה יכול לא כב), (ל"ה, להים-א בשם לא גם אדם, שום וכנראה, ואמונתו, כוחו
 !שנה 39 בן במגידו, בקרב שנפל

____________________ 

 יקים לא אשר "ארור – בברית האחרון מהפסוק אשיהוי למד ו)כ כ"ז, ם(דברי גדולה דרשמ לפי]1[ 
 !'להקים שעלי מכאן' ואמר: אותם", עשותל הזאת ורההת דברי את

 .(י"א) וירמיהו בקוק,ח נחום, על כתבתיש בטורים ראו]2[ 

  

  

 ההזדמנות השביעית והאחרונה -דברי הימים ב לו 
פעמים לאורך ההיסטוריה המתוארת בתנ"ך ניתנה לעם ישראל הזדמנות לבית יציב. האם  6

 ?הפעם השביעית תצליח

 – וֵמַחָטאים טעויותמ וחף מכישלונות נקי יהיהש אפשר יא כמעט דם',ו שרב מלך' ןשכ וכל מנהיג,
 בגלל נמחקת איננהו לדורות, הםל שמורה מלכיםו ביאיםנ נהיגים,מ לש גדולתם. יוכיח רבנו ומשה

 לש 'מושלמים' ציורים. כישלונות סתירהמ ואיננה מחפה יננהא אמת בואתנ אולם כישלונות.
 כהן,ה עלי לש הכישלון. רבנו ממשה דולג אדם שום אין – אמת היותל יכולים נםאי עולם' 'גדולי

 בחוסר יהה שאול לש הכישלון. אבותיהם בדרכי לכוה שלא בבנים, מוןט היה נביאה שמואל ושל
 של הכישלונות. מאוחד ישראל םע על אחד מלוכה יתב ולבנות ודד עם התפייסל הנפשית היכולת

 ושאינן נכריות הפוליטיות, בחתונותו הנשים ריבויב טמונים יוה ,יהושפט ושל ושלמה, דוד
 אחרי ונגרר שטעה מפני אל הגדולים, של ו,ז ברשימה היזכרל הראוי יחידה ואה רחבעם. נכריות

 אחים, לחמתמ מנע,( ויב יא) הנביא מעיהש לדברי פעמיים שמעש מפני אלא,( 40-ה בני" )"הילדים
 הצלחות בשל יתר, גאוותמ נבעו וזיהוע ושל למהש של ונותהכישל. קשיש מפני ירושַלִם את והציל

 עוט יאשיהוו חזקיהו. חטא בו נזכר לאש היחיד הוא תם,ה המלך וזיהו,ע בן יותם. כבירות
 הצליח לא הנביא שעיהוי גם המעצמות. שתלטותה בעידן מרחב,ה לש היסטוריתה מפהה בקריאת

 מעצמות, מאבקיל ראש הכניסל לאש נביאים,ה לש עהקבו הקו גם מצרים; םע הברית את לעצור
 ואחריו בו, רק תלוי יהה הכול כמה עד הבין לא גם אשיהוי במגידו. טעותה את יאשיהומ נעמ לא
 'ה רוח לא כיסא,ב הנאחזים אשיהוי צאצאי. בקרב דוד יתב נפל מגידו בטעות. דבר נותר לא

 70 אבל נה,ש 22-כ ודע מכונהה תא דחף חומריה הכוח. עימהם שכינה הייתה ולא, בהם פיעמה
 דרךב ממשיך היה וליא יהואחז.( לפנה"ס)609  יאשיהו במות חלוה ]1[ העצמאות ןאובד של שנה
 כו,נ-פרעהל אמןנ יהה יהויקים. בירושַלִם אז שלט רעהפ אבל,( א לו, הארץ"; "עם כרצון) אביו

 ושפך ההפוך, כיווןב אבל אביו,כ תקיף היה הוא אסון;ל והביא בבבל, רדמ הראשונה ובהזדמנות
 חסותו תחת באים,ה לדורות יועדמ נצר קר יהה יהויכין. סבו אבי נשהמ כמו ]2[ נביאים דם

 וחלש ובט איש יהה צדקיהו.( יט-יז ',ג א-הימים-דברי) מזרעו צאי זרובבל – בלב מלך של האישית
 השרים, ולמ כוח וםש ול היה לא אבל,( לד ירמיהו) עבדיםה שחרור בברית לתקן צהר – ]3[

 עם יוןצ לשיבת ורשכ הצהרת. האחרון מטופש,ה המיותר, למרד הובילוו יהויקים, דיי על שטופחו
 שראלי לוהי-א ה'.( * לפנה"ס)539  מגידו קרב אחרי שנה 70 בדיוק ניתנה בל,ב על השתלטותו

 – המלוכה ילוגפ אחרי פרמע לקום עצמו, לדוד בנוסף דמנויות,הז ארבע ודע נתן ודד בבית הבוחר
 מתפלל אלישר עם. זרובבל י,שנ בית ובראשית – אשיהוי – חזקיהו – ותםי-עוזיהו – יהושפט
 מתוך עיון,ב תנ"ך ללמוד חובה כך,ל ראויים היותל כדי בלא אחרונה,ה שביעית,ה פעםל ומייחל
-תורני-רוחני-לאומי מעמיק,ו יסודי פשנ לחשבון נכונות
)586  ראשוןה הבית חורבן יןב מבדילות ונותש שנה. _______________________  ]1[ 70 מוסרי

 מקרית מעיהוש בן אוריהו" הנביא צחר על.( ]2[ לפנה"ס)516  השני הבית חנוכת לבין,( לפנה"ס
 בשפיכת מנשהל יהויקים תא משווה( ד-ג ד,כ" ב-מלכים) והכתוב,( כג-כ כ"ו,) ירמיהו ראו יערים",

 .הכל את אומר בכלא,( ל"ח) ירמיהו אצל ביקורו לש המזעזע תיאורה." ]3[ נקי "דם

  



  

 הספר האחרון בתנך -סיכום דברי הימים 
תאים מהוא גם הכי  -דברי הימים הוא הספר החותם את התנך, אבל אם חושבים על זה קצת 

 לפתיחתו

 הדבר וכך התנך, ספרי את החותם ואה הימים'-דברי' שבידינו, תנךה ספרי לש המסורת לפי
 מטיבריה הגאונים), (מימי שראלי-ארץ מסורתב ]1בבל.[ יהדותמ באוש מסורהה לש ידה בכתבי

 דניאל הם: חותמיםה והספרים תהילים, פניל הכתובים, פריס את ותחפ הימים'-דברי' (=טבריה),
 .נחמיה – עזרא –

 ואה הריש כתובים, בספרי ראשון הימים'-'דבריב חזק היגיון שי עופר, וסףי פרופ' יל שאמר כפי
 תולדות ספרי ועוד ה'), בראשית( אדם" תולֹדת פרס "זה קיצורב לומר,כ נוש",א תשֵ  "אדם,ב פותח

 תהילים, משוררי גדול וד,ד משפחת של ייחוסה לשושלת מגיעו חותר ואה המשךב קר מבראשית;
 .חריוא לבוא לתהילים מתאים ולכן

 הםש ך,כ נחמיה,-זראע פריס ותחיםפ ובה כורש, בהצהרת מסתיים ימים'ה-'דברי בנוסף,
 הוא זהמ לכת מרחיק עוד רונולוגית.כ מבחינה ימים',ה-דברי' חריא תנ"ךה תא חתוםל מתאימים

 ובסביבותיה, ארץב היוונית התקופה את מתאריםה חזיונות שי בו ]2ניאל[ד פרס לש שניה חלקו
 .דניאל ספר של שניה בחציו באמת חתםנ התנך של ונולוגיכר-היסטוריה שהסדר כך,

 התנך בספרי דחתהנ הימים',-ב'דברי תוביםכ תיחתפ לש ]3ארצישראלית[ה מסורהה אולם
 הרב כי בודד, נותר ליה,א לשוב (ז"ל) רויארב מרדכי רבה של ]4חד[א ועזנ יסיוןנ המקובלים;

 .המקובל לסדר חזר בעצמו ברויאר

* 

 לע כולו בוססמ הואש פנימ יותרב בהחשו שמעותמ לו יש התנך חותםכ הימים'-'דברי לדעתי,
 יהודה" מלכיל הימים מ"דברי בעיקר, – דומיםק ספריםמ עריכה),ו שמטותה תוך( העתקה

 מספר יותר לאמ כנראה שהיה מקורי,ה ]5וישראל"[ יהודהל המלכים "ספרמ אףו המקורי,
 .שבידינו 'מלכים'

 בין גבולותה לע דיוקב ומדע והוא התנך, פרשנות של ראשוןה הספר גם ואה הימים'-'דברי לפיכך,
 ספרי לע והפרשנות המדרשים ספרי ביןל מהם), טןק לקח קר כיריםמ שאנו( מקורייםה הספרים

 עורך משמיט, גםו ומקוריים, קדומים מספרים עתיקמ גם ימים'ה-דברי' ותבכ רקיו,פ רובב התנך.
 ומלכים מואלש פרקימ עתיקמ כשהוא רק פירש; מהו העתיק מה ודעיםי תמיד אל ואנחנו ומפרש,

 גם רבה בזהירות ולדון דברים), וריבקיצ (לרוב עריכותב בהשמטות, בונןלהת כוליםי נוא שבידינו,
 .שלו בפרשנות

 לש האחרון הגבול את בדיוק סמןמ שהוא מפני תנך,ה את חתוםל אויר הימים'-דברי' זה,ה במובן
 .והפרשנות המדרשים של צמיחתם ראשית ואת המקרא,

___________________ 

 הבבלית מסורהה עופר, יוסף ;37 מ'ע תשס"ג, שליםירו מקרא,ל מסורהה יבין,י שראלי ראו]1[ 
 .ההפניות ועל ההסבר על ופרע לפרופ' תודה ;4-251 עמ' שס"א,ת ירושלים לתורה,

 .י"ב עד ז' דניאלל שכתבתי בטורים ראו]2[ 
 מסורתה התקבלה ווקאד היסטורי,ה הסדר לפי לירמיהו שעיהוי שמקדים נביאים, בסדר]3[ 

 .הבבלי הסדר ונדחה הארצישראלית,
 רושליםי אחד, בכרך שלם נ"ךת תשמ"ב; רושליםי קוק, רבה מוסדב כתובים)( ברויאר'' תנ"ך]4[ 

 .מקובלה לסדר ברויאר הרב זרח תשנ"ח, רושליםי 'חורב', מהדורתב אולם תשמ"ח;
 .וכ"ד כ"ג ב-הימים-דבריל שכתבתי בטורים ראו]5[ 

  



 ?מדוע לא נמשך התנך -סיכום כללי 
 מי החליט לנעול את השערים ומה התחולל באותם מאבקים על נעילת שערי התנך

 ?התנך נחתם מדוע
 ?'ונבואות 'חזון ספרי כתובל המשיכו לא מדוע
 ?ומגילות שליםמ מזמורים, לכתוב יכוהמש לא מדוע

 לאא מקראית,ה יצירהה מכלוליב עודו ודע וכתבו המשיכו אמנםש היא, הראשונית התשובה
 היו אף ספרים. עודו עוד לקדש ולא שערים,ה את ללנעו חליטוה ניש יתב ימיב שראלי שחכמי

 עריכת פניל אחד דור 'יבנה', דורב ורק תקדשו,נ שכבר הספריםמ חדיםא ניזתג לע ויכוחים
 .')ג פרק ידיים, משנה( המקרא ספרי כלולמ על וויכוחיםה תמו המשנה,

 ?האלה ההכרעות את יבלוק היהודים כל האם

 םהוויכוחי במוקד עמדו העשירה, הספרותית יצירתןו שני בית כיתות – א!ל החלטב ני,ש יתב בימי
 .ביותר מיניםהמא היהודים את המפלגים

 על הוויכוח את נעל לנצרות, הדותי בין והעימות הפילוג – ן!כ בהחלט התלמוד,ו משנהה בימי
 .הנצרות בחיק עצמו תא מצא ההכרעה תא קיבל לאש מי ך!התנ" חתימת

 ?התנך עריש נעילת על האלה יםבמאבק התחולל מה

 אפילו ישראליתה העצמאות עם פרד,ה לבלי רוכהכ ייתהה צרים,מ יציאתמ ישראלית,ה הנבואה
 בית של ממשי אופק היה ודע כל שני, בית לא ציון יבתש עד החורבןמ שנותרו, בליםהמוג בממדים

 בן יהויכין, [בן אלתיאלש בן פדיה] בן[ זרובבל לש משוש שקעהש רגעמ יהודה.ב מושלכ דוד
 כחותם מלאכי והופיע וזכריה, גיח הנביאים של משםש גם קעהש וד,ד ביתמ אשיהו]י ןב יהויקים,
 (אבות הגדולה" הכנסת לאנשי התורה] את[ מסרוה ונביאים" הסופר,-הכהן זראע עם חדי הנבואה

 .השני הבית חכמי א), א',

 קהילה של בעולמהו הישראלית, העצמאות לש האחרונים רידיהש נעלמו – זוןח נשיא עלמונ לא
 מעם ריההיסטו המעבר התחולל לז)-ול ט', (נחמיה רספ מלכי תתח ארץ,ב עבדותב ורדתש יהודית
 .החכמים אל ומהנביאים לקהילות, עצמאי

 יחידים של עולמםב להם דיש ]1הודית,[י יסטיקהמ לש תחזיונו לייצר משיכוה הסכימו, שלא אלה
 בין העמוק הפער אבל ת;ממלכתי ולהנהגה צמאי,ע ישראל עםל הכרחב קוקותז אינןו וקבוצות,

 .היום!) (עד לגישור יתןנ לא מיסטיקה ביןל ונבואה, תורה

 אברהם,ל דמוק המופלאים, ונח מךל וגם בנו, מתושלחו הצדיק נוךח 'חנוך'. פרס ראשונה, דוגמה
 ופעהת הם הרשעים והמוני מעטיםה הצדיקים שראל!י בניל יוחדתמ יקהז לכ הםל ואין

 האדם", "בנות םע לחטוא עלולים מות),ש יש שלכולם( לאכיםמ מוניה םג    אוניברסאלית;
 ;והנורא הגדול המשפט ביום ללהצי שיכולים יחידיםה הם צדיקיםה בעוד עולם,ה את ולהחריב

 והירח השמש רכבותמ את בריאה,ה ודותס תא צדיקה חנוךל ראהה מלאכיםה מראשי אחד
 לע הכתוב כל ואת ),7-ל בדיוק המתחלקים ום,י 364( האמיתי'' שנהה וחל תא כוכבים,ה וסודות
 שחכמי מפני רק לתנך, מחוץ שארנ ודומיו הזה ספרה קץ. עתל המשפט ודותס םע שמים',ה 'לוחות
 !התנך שערי את נעלו ישראל

 'האמיתית' התורה תא לו להראות כדי יניס להר למשה קרא 'ה יובלים.ה פרס נייה,ש וגמהד
 ;7-ל המתחלקים יום 643 'האמיתי', השנה וחל גם משםו השמים', לוחות' על הכתובה

 הכתוב לפי ויובלות, שמיטין שנים,ו ימים של מדויקו מלא לוחב להשלים ריךצ ראשיתב פרס את
 לפי הביכורים, חג תא חגג כבר נחו העדן, גןב ודע יתנונ בתורהש טהרהה קיחו השמים'; 'לוחות על

 ;האבות סיפורי לכל מדויק אריךת יש – פיהל וחיו ותהא ידעו אבותה שגם תית','האמי התורה

 ישראל חגי כל ולכן 'האמיתי', השנה ובלוח המוחלטות, שבת בהלכות בתורה, טעו ישראל חכמי
 צריך 'האמיתית' התורה את שיודע מי המקדש; את גם מטמאים והם וטומאה, טעות הם הנהוגים
 כל למשל, ובשבת 'קולות', של טעויות מלאות החכמים הלכות הללו; הטומאות מכל להתרחק



 את מחדש לגלות בא למשה תורה מתן; אישות ויחסי מלחמה, כל כמו התורה, מן אסור טלטול
 .'והשלמה 'האמיתית התורה

 מירושלים, 'היחד' נשיא ולפרישת ני,ש יתב ימיב יהודהב מוקע תיד גלפילו גרם הזה הספר
 כמו: קומראן, במגילות מצאונ הפילוג עקבות – העם מרובו שראלי חכמימ הטמא',' מהמקדש

 ונשאר אלה כל; ההרב ועוד חבקוק', 'פשר תורה',ה מעשי מקצת' המקדש', מגילת' היחד', 'סרך
 !השערים את נעלו ישראל יחכמ כי לתנך, מחוץ

 את אבותיהם מאבות קיבלוש ]2מאתיופיה,[ שראל'י ביתא' לש מסורתב צויהמ רורהב הוכחה
 לגעז) (ותורגם שני יתב מימי מצרים יהדותב שנהג שבעים,ה תרגוםמ קודש,ה פריס אתו 'האורית'

 נפרד בלתי לקח הם ו'היובלים', 'חנוך' וללכ 'החיצוניים', הספריםו השערים, נעלונ לא םש –
 !הנוצרית הכנסיה ספרי אל ודש'ק 'ספרי של לאמ רצף םש היה כןל הקודש; מספרי

 .האתיופית בכנסיה נהגוש הקודש, מכתבי נצרותה ספרי תא לחתוך אלצונ ישראל' ביתא'

 החכמים, ידי על שננעל תנך םע הנוצרית, הכנסיה ולמ עמדו גלויותה שאר כלו שראלי רץא יהודי
 – הפרקים סימוני בליו הכנסיה, ישורא בלי נךת פריס הדפיסל יכלו לא הם שגם אלא מועד, בעוד
 .בגלויות היהודית להישרדות כרז – 929

 !השם ברוך – העצמאית שראלי במדינת שנה', אלפיים' אחרי קר הודפס שראליי עצמאי תנך
* 

 ,כל יוצר
 ,אשר חננתני דעת בעולמך, במעמקי תורתך, בדברי נביאיך, ובכתבי קודשך

 – תנ"ך לכל אוהביו, ממדינת ישראל העצמאית שנתת לנו בארץ התנךללמד 
 בלב מלא תודה על הזכות והחובה למלא שליחותך שטבעת בי, מתוך

 ,נאמנות למידות האמת והיושר, שחתמת בנפשנו
 ,סייעוני אשר לכל גם לפניך,מ ובברכה בתודה תנ"ך,ה פרקי סעמ את זהב חותם הנני
 .                                    דותיותלמי תלמידי משפחתי, ולכל

 ,לקייםונא להמשיך ולגלות נפלאות בתורתך, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות  זכני ה', אנא
 .ארץ אפסי כל עיניל הגדול, שמך קידושב ולראות זכותל כדי שמחה,ו בריאות מתוך

________________ 

 עולםה שריבון רעותה מלכויותה לע מהתדה של מבט מתוך בדניאל, םג יש יהודית מיסטיקה]1[ 
 ."ועמך "ירושַלִם ישועת למען ווידוי,וב בצום תפללה כ)-א (ט', ניאלד אבל בעולם, השליט

 תשע"ה) שבות (אלון החגים בלוחו בשבת פגשיםנ והיסטוריה טבע – שמורו כורז פריס ראו]2[ 
 .68-ו ,65 ,41 ,40 ערותה במיוחד שראל',י 'ביתא בקהילות החגיםו השנה לוח' ,13 פרק

  


