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למגמת תפילת הווידוי בנחמיה ט 6–37 ולנסיבות חיבורה

חוה שלום גיא

התפילה בנחמיה ט 6–37 היא באופייה תפילה לווידוי עוונות.1 מבחינת תוכנה וסגנונה 

ישראל, המבליטה את  קורות  היקף של  פרוזאית רחבת  נחלקת לשניים: סקירה  היא 

צדקות האל, נאמנותו לעמו, אורך רוחו ורחמיו על רקע כפיות הטובה של העם השב 

גדולה', מתוודה על  'בצרה  דור ההווה, הנתון  ותיאור של   ;)31–6 )פס'  וחוטא כלפיו 

 ʽThe Leading Motifs of  :2013 המאמר הוא עיבוד ופיתוח של שתי הרצאות שנשאתי בקיץ   *

the Confessional Prayer in Neh 9: 6-37ʼ, כינוס ה־Society of Biblical Literature הבין־
 לאומי, סט. אנדרוס, סקוטלנד, 8 ביולי 2013; 'סקירות היסטוריות של תולדות ישראל במקרא – 

מקורות, משמעות ומסר', הקונגרס העולמי השישה עשר למדעי היהדות, האוניברסיטה העברית 

בירושלים, כ"ד באב תשע"ג, 31 ביולי 2013.

תפילות  בין  ולזיקות  למקורותיהם  עוון,  לווידוי  בתפילות  הנפוצים  ומילוליים  תוכניים  ליסודות   1

 W. S. Towner, ʽRetributional Theology in the Apocalyptic Settingʼ, USQR :אלה, ראו

 26 (1971), pp. 203-214; S. E. Balentine, Prayer in the Hebrew Bible: The Drama of
 Divine–Human Dialogue (OBT), Minneapolis, MN 1993, pp. 103-117; R. Rendtorff,
 ʽNehemiah 9: An Important Witness of Theological Reflectionʼ, in: M. Cogan et al.
 (eds.), Tehillah le-Moshe: Biblical and Judaic Studies in Honor of Moshe Greenberg,
 Winona Lake, IN 1997, pp. 111-117; M. J. Boda, Praying the Tradition: The Origin
 and Use of Tradition in Nehemiah 9 (BZAW 277), Berlin 1999, pp. 43-73, 203-204;
 R. J. Bautch, Development of Genre between Post-Exilic Penitential Prayers and
 the Psalms of Communal Lament (Academia Biblica / SBL 7), Atlanta, GA-Leiden
 2003, pp. 116-121, 146-147; idem, ʽThe Formulary of Atonement (Lev 16:21) in
 Penitential Prayers of the Second Temple Periodʼ, in: T. Heike and T. Nicklas (eds.),
 The Day of Atonement: Its Interpretations in Early Jewish and Christian Traditions
Leiden–Boston 2012, pp. 33-34 ,(Themes in Biblical Narrative 15); ד' רום־שילוני, 
המקראית',  בתפילה  הווידוי  לתפילות  העם  קינות  בין  שיח  רב  האלוהים:  להצדקת  התרסה  'בין 

שנתון טז )תשס"ו(, עמ' 71–72.
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נזכר עם ישראל בגוף שלישי  32–37(.2 בחלק הראשון  )פס'  ומצדיק את הדין  החטא 

9(, ואילו בחלק השני משמש גוף ראשון רבים לתיאור  רבים )להוציא 'אֹבתינו' בפס' 

 .)35–34 )פס'  הקודמים  הדורות  את  לציין  ממשיך  רבים  שלישי  וגוף  הנוכחי,  הדור 

חילוף זה יוצר הבחנה בין הדורות הקודמים לדור הנוכחי.

בעשרים  הגולה,  שבי  של  באספה  הווידוי  תפילת  נאמרה  הפרקים,  רצף  פי  על 

וארבעה בחודש תשרי, אחרי הטקס לקריאת התורה בפומבי ועשיית חג הסוכות בפרק 

ח. לאחר שהנאספים נקטו מנהגי אבלות, נבדלו 'מכל בני נכר', התוודו 'על חְטֹאתיהם 

ועֹונות אֹבתיהם' וקראו בתורה )פס' 1–3(, פתחו הלויים בזימון ברכה )פס' 4–5( ואמרו 

תפילה בשם הקהל )פס' 6–37(.3 על פי סוף המעשה, מתפרשת תפילת הווידוי כשלב 
של טיהור והכשרת לבבות לפני כריתת האמנה )פרק י(.4

נתונה  שהיא  להקשר  זרה  הווידוי  שתפילת  טוענים  רבים  וחוקרים  פרשנים  אולם 

בו,5 וכי היה לה קיום עצמאי קודם ששולבה בין טקס הקריאה בתורה בפרק ח לכריתת 

ראו לאחרונה באוטש, התפתחות סוגה, שם, עמ' 110, 115; הנ"ל, נוסחאות כפרה, שם, עמ' 40;   2

רום־שילוני, שם, עמ' 82.

 H. G. M. Williamson, ʽLaments at the Destroyed Temple: Excavating the Biblical  3

Text Reveals Ancient Jewish Prayersʼ, BRev 6,4 (1990), p. 14; מ' ויינפלד, מיהושע ועד 
תשנ"ב,  ירושלים  ראשון ,  בית  חורבן  ועד  מההתנחלות  ישראל  בתולדות  מפנה  תקופות  יאשיהו: 

עמ' 225; רום־שילוני, שם, עמ' 81. דומה כי הפסוקית 'ויאמר עזרא', הפותחת את פס' 6 בגרסת 

תרגום השבעים, היא תוספת שנועדה לעגן את התפילה בהקשר, כפי שמציעים למשל ויליאמסון, 

 ,)1 הערה  )לעיל  המסורת  תפילת  1(, עמ' 112; בודה,  הערה   )לעיל  נחמ' ט  שם; רנדטורף,  שם, 

עמ' 90 הערה 3; באוטש, התפתחות סוגה, שם, עמ' 104.

מ' קוכמן, ספרי עזרא ונחמיה )עולם התנ"ך(, מ' הלצר והנ"ל )עורכים(, תל אביב 1994, עמ' 271;   4

 M. J. Boda, ʽPrayer as Rhetoric in the Book of Nehemiahʼ, in: ;רום־שילוני, שם, שם

 I. Kalimi (ed.), New Perspectives on Ezra-Nehemiah: History and Historiography,
'טקס  יפת,  ש'   ;Text, Literature, and Interpretation, Winona Lake, IN 2012, p. 282

קריאת התורה )נחמיה ח 1–12(', שנתון כב )תשע"ג(, עמ' 77 הערה 35.

ולווידוי  לתענית  הפתאומי  המעבר  ח;  מפרק  כעולה  התורה,  עול  קבלת  של  אזכור  כל  בה  אין   5

בתורה  הקריאה  טקס  במרכז  העומד  צפוי; עזרא,  בלתי  הוא  הגדולה )ח 12, 17(  השמחה  למחרת 

בפרק ח )פס' 1–6, 9–10, 13, 18(, אינו נזכר בתפילה ובטקס הווידוי הקודם לה, ואף אינו נמנה עם 

 C. C. Torrey, The Composition and Historical Value of :החותמים על האמנה בפרק י. ראו

 Ezra-Nehemiah (BZAW 2), Gissen 1896 , pp. 29-34; J. M. Myers, Ezra-Nehemiah
 (AB 14), Garden City, NY 1965, pp. 165-167; F. C. Fensham, Ezra and Nehemiah
 (NICOT), Grand Rapids, MI 1982, pp. 222–223, 227–228, 235–236; H. G. M.
Williamson, Ezra, Nehemiah (WBC 16), Waco, TX 1985, pp. 308-309; קוכמן, שם, 
עמ' 268, 271; בודה, תפילת המסורת )לעיל הערה 1(, עמ' 10, 11; רום־שילוני, שם, עמ' 81–82, 

ואחרים.
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היקף  על  מהדיון  חלק  היא  להקשרה  התפילה  של  שייכותה  שאלת  י.6  בפרק  האמנה 

הטקסט המשני בספר נחמיה. רבים הם הטוענים כי פרקים ח–י הם פסיפס של קטעים 

היא  ט  בנחמיה  הווידוי  ותפילת  משנית,  בצורה  רק  אחד  לרצף  שנקשרו  נפרדים 

אחד מהם. אולם קשרים מילוליים וענייניים המצויים בין פרקים אלה מלמדים, כפי 

שטוען הרן, שהם גוש רצוף מבחינה ספרותית, שפרקיו אינם יכולים להינתק זה מזה, 

ושתפילת הווידוי, הנובעת מן הנאמר לפניה ואשר עקירתה ממקומה תערער את הבא 

ט  בפרק  והתפילה  ברית,  חידוש  של  מבנה  יש  ח–י  לפרקים  תוספת.7  אינה  אחריה, 

היא החוליה המקדימה את כריתת האמנה, שהיא ביסודה מעמד של )חידוש( ברית.8 

כריתת  שבהם  המקרא  מן  טקסטים  עמדו  ח–י  נחמיה  בעל  של  עיניו  לנגד  כי  דומה 

ברית מתרחשת בעקבות אספת עם, קריאה בתורה, או נאום וידוי המבוסס על סקירה 

 היסטורית של קורות העם, שבה מובלטות צדקות האל )למשל דב' כט; יהו' כד 1–28; 
מל"ב כב 3 – כג 3(.9

כאן ייעשה ניסיון לבאר את תפילת הווידוי בנחמיה ט כיחידה עצמאית, שלה מבנה 

התפילה:  חלקי  שני  בין  הזיקה  טיב  מה  נברר  זה  לצורך  רעיוני.  ומסר  בהיר  ספרותי 

ההווה  דור  של  מצוקתו  ותיאור   ,)31–6 )פס  העם  קורות  של  ההיסטורית   הסקירה 

 J. Blenkinsopp, Ezra-Nehemiah: A Commentary (OTL), Philadelphia למשל:  ראו   6

p. 301 ,1988; רנדטורף, נחמ' ט )לעיל הערה 1(, עמ' 112; בודה, שם, עמ' 11; רום־שילוני, שם, 
עמ' 81.

ימי  ושינויי הצורה עד מוצאי  ימי בית שני  סוף  מ' הרן, האסופה המקראית: תהליכי הגיבוש עד   7

על  מצביע  הרן   .103–86 עמ'  תשע"ד,  ירושלים  אחד,  כצירוף  עזרא־נחמיה  ספר  ד:  הביניים, 

קשרים אלה: המעבר הפתאומי מחגיגה בפרק ח לתענית ולווידוי בפרק ט הוא פועל יוצא מאזהרת 

עזרא את העם, שלא לבכות ולא להתאבל בשל קדושת היום )ח 9–11(, ולפיכך נדחו הבכי והאבל 

עד לאחר החגים; מעמדו הדומיננטי של עזרא בא לידי ביטוי מפורש בפרק ח בלבד, אך שלושת 

הפרקים חתומים בגושפנקה של קשר מיוחד לעזרא. העם פועל מדעתו וכאיש אחד, אך רק לאחר 

 ;)8 )ח  במקרא'  'הבינו  הלויים  של  הסברם  ובעזרת  מבבל,  שהביא  התורה  את  להם  קרא  שעזרא 

וכותבים'  אמנה  כורתים  אנחנו  זאת[  למרות  ]כלומר:  זאת  'ובכל  י:  פרק  את  הפותחת   ההכרזה 

)י 1(, היא בבחינת רצף ניגודי ברור של התלונה של דור ההווה )ט 32–37(; הימשכות הדיבור בגוף 

ראשון רבים, השליט בתיאורו של דור ההווה )ט 32–37(, בפרק י. על הקשרים האלה שמזכיר הרן 

יש להוסיף את אזכור מתן תורה בסיני, תוך שימת דגש על השבת )ט 13–14(, העולה בקנה אחד עם 

ההבלטה של קריאת התורה וייצוב סמכותה בחיי עם ישראל בנחמ' ח 1 3– ט 4, י 30 )וגם יג 1–3( ועם 

ההקפדה על שמירת השבת בנחמ' י 32 )וגם יג 15–22(. בעניין זה ראו להלן עמ' 113–114, 126.

 M. Duggan, The Covenant Renewal in Ezra-Nehemia (Neh 7:72b-10:40): An ראו:   8

 Exegetical, Literary and Theological Study (SBLDS 164), Atlanta 2001; הרן )שם, 
המופיעים  הברית  טקסי  לבין  האמנה  כריתת  בין  והשוני  הדמיון  על  גם  העומד   ,)120–115 עמ' 

בתורה ובנביאים ראשונים.

קוכמן, עזרא־נחמיה )לעיל הערה 4(, עמ' 271.  9
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)פס' 32–37(; מה הלקח שביקש מחבר התפילה ללמד לקוראיו; ומהן הנסיבות שבהן 

נתחברה. בירור ִלקחּה של התפילה לא יתמקד בהארת אופייה כתפילת וידוי,10 אלא 

בחשיפת הציר התמטי המבריח את חלקיה השונים, בעיקר כפי שהוא מתבטא במבחר 

האירועים והדמויות הנזכרים בה על רקע תיאוריהם בתורה ובספרי נביאים ראשונים. 

שיטה דומה נקטה לאחרונה קוגלר, אך היא מסתמכת בעיקר על ניתוח של שני אירועים 

הנזכרים בסקירה: מעשה העגל וחטא המרגלים.11 נראה שהמיקוד בשני אירועים אלה 

מאיר אך באופן חלקי את לקחה של התפילה ואת הנסיבות שבהן נתחברה.

)פס' 6 –31 ( ל  א ר ש י ת  ו ר ו ק ת  ר י ק ס  : ן ו ש א ר ק  ל ח

סקירת קורות ישראל נפתחת בהכרזה 'אתה הוא ה' לבדך', המבטאת הכרה באחדותו 

היצורים  ובהחייאת  ביקום  אשר  כל  בבריאת  מתגלה  שגדולתו  האל,12  של  המוחלטת 

האל  מבחירת  החל  אירועים,  מבחר  בא  הבורא  לאל  השבח  לאחר   13.)6 )פס'  כולם 

הושעת  דרך  עבור  הברית עמו,  וכריתת  שמו  שינוי  כשדים,  מאור  הוצאתו  באברהם, 

'הבנים'  הבאת  במדבר,  וההולכה  הנדודים  סוף,  ים  וחציית  מצרים  משעבוד  ישראל 

לארץ, הכיבוש והורשת הארץ, חיי העם בארץ, שעיקרם חטא נמשך, וכלה בנתינתו 

'ביד עמי הארֹצת'.

מגוון  לה  שיש  ספרותית  סוגה  של  ייצוג  בגדר  הוא  ישראל  קורות  של  זה  תקציר 

)למשל תה' עח, קו,  ושיריים  יב(  יהו' כד; שמ"א  )למשל  גילויים במקרא, פרוזאיים 

זו  לסקירה  בדומה  מאורעות,  של  רחבה  יריעה  המקיפות  סקירות  ישנן  קלו(.14  קלה, 

ליסודות תוכניים ולשוניים של וידוי המופיעים בתפילה ולזיקות בינה ובין תפילות וידוי אחרות,   10

 ;19–4 ט   )דנ'  ועזרא־נחמיה  דניאל  בספרי  עוון  לווידוי  הפרוזאיות  התפילות  לשלוש  ובמיוחד 

עז' ט 6–14; נחמ' א 5–11(, ראו המחקרים הנזכרים לעיל בהערה 1. גילי קוגלר )'"ויחר אפי בהם 

ואכלם" – איומי השמדת עם ישראל בידי אלוהים במדבר: מסורות, תיאולוגיה ופרשנות', עבודת 

'וידוי'  ההגדרה  שאין  סבורה  תשע"ג, עמ' 148–151(  בירושלים,  העברית  האוניברסיטה  דוקטור, 

הולמת תפילה זו. אולם בהכרה של הדוברים בחטא ובבקשה לישועה מאת האל הנרמזת בתפילה, 

יש כדי לדחות את טענתה. ראו להלן עמ' 117–121.

שם, עמ' 137–155.  11

 ,)3 ויינפלד, מיהושע ועד יאשיהו )לעיל הערה  9. ראו  יד  זכ'   ;4 ז  ו 4; שמ"א   ,35 ד  השוו לדב'   12 

1(, עמ' 93; רום־שילוני, מהתרסה להצדקה  עמ' 224, 225; בודה, תפילת המסורת )לעיל הערה 

)לעיל הערה 1(, עמ' 83.

השוו למל"ב יט 15 )=יש' לז 16(; וגם יר' לב 17; תה' פו 10. ראו ויינפלד, שם, עמ' 174; בודה, שם,   13

עמ' 93–94; רום־שילוני, שם, עמ' 82.

וגם מעבר לגבולות המקרא, כדברי יאיר זקוביץ )צבת בצבת עשויה: מה בין מדרש פנים־מקראי   14

למדרש חוץ־מקראי, תל אביב תשס"ט, עמ' 253(, המזכיר את התקצירים בספרי יהודית )ה 5–21(, 
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)למשל יהו' כד; שמ"א יב; תה' עח, קו(, וישנן סקירות המזכירות אירוע אחד או מספר 

האירועים  מבחר  18–19א(.15  י  שמ"א   ;10–7 ו  שופ'  )למשל  אירועים  של  מצומצם 

והדמויות שבררו מחברי הסקירות מתוך מקורותיהם, הבאתם, ארגונם ואופן הצגתם, 

לנגד  שעמדו  למקורות  בהשוואה  ובסדר  בתוכן  ושינויים  קצר,  באזכור  או  בהבלטה 

ובזריית  יש בהם כדי לסייע בחשיפת הלקח שביקשו להנחיל לקוראיהם17  עיניהם,16 

אור על נסיבות חיבורן.

בחינת מבחר האירועים והדמויות הנזכרים בסקירת קורות העם בנחמיה ט, על רקע 

הכוונה להבליט את בעלות  נביאים ראשונים, מלמדת על  ובספרי  תיאוריהם בתורה 

ישראל על הארץ. זכות זו נדונה על רקע הרעיון החוזר במגוון כתובים במקרא )ראו 

וי' יח 26–28; דב' ד 26–27, ח 1, ט 5, יא 17, טז 20, כח 21, 63, כט 27; יהו' כג 13, 

15, 16; מל"א ט 6–7, יד 15; מל"ב יז 7–23(, שהריבונות על הארץ תלויה בהתנהגות 

הדתית־המוסרית של מי שמחזיק בה )ישראל או עמים אחרים(.18 ציר תמטי זה, המבריח 

את חוליותיה השונות של סקירה זו, וגם את שני חלקי התפילה כפי שנראה בהמשך, 
כמעט ולא הוזכר על ידי פרשני התפילה.19

חכמת שלמה )י 1 – יב 27( ומקבים א )ב 49–61(, ואת 'שבח אבות עולם' לבן סירא )פרקים מד–נ(, 

מבין התקצירים השיריים.

קוכמן, עו"נ )לעיל הערה 4(, עמ' 271.   15

בהמשך  אלא   ,)12 )פס'  הישועה  תיאור  אגב  בו  נזכרות  אינן  מצרים  שמכות  עח,  תה'  למשל   16 

)פס' 43–51(, בחלק העוסק בגורלם של אויבי ישראל. ראו י' זקוביץ, '"ויבחר את שבט יהודה... 

ואחרים  ליפשיץ  א'  בתוך:  ומגמה',  משמעות  מבנה,  מקורות,  עח:  תהלים   – עבדו"  בדוד  ויבחר 

)עורכים(, דוד מלך ישראל חי וקיים?, ירושלים תשנ"ז, עמ' 170.

בודה,   ;253 עמ'   ,)14 הערה  )לעיל  בצבת  צבת  הנ"ל,   ;179–178  ,119–118 עמ'  שם,  זקוביץ,   17

הצפון,  ממלכת  מייסד  נבט,  בן  ירבעם  ימי  בין  1(, עמ' 77. למשל  הערה  )לעיל  המסורת  תפילת 

לספר  לנכון  מוצא   )19 36 – מח  מז  )בן־סירא  עולם'  אבות  'שבח  אין  זו  ממלכה  של  חורבנה  לבין 

אלא בשבחם של אליהו ואלישע, שפועלם לא הועיל להשיב את העם מחטאתו, וזאת כדי להצדיק 

מדוע נגזר גורל הממלכה לכיליון גמור. ראו: י' זקוביץ, 'אליהו ואלישע ב"שבח אבות עולם" )בן־

סירא מז, לו – מח, יט(', עיוני מקרא  ופרשנות ה )=מנחות ידידות והוקרה לאוריאל סימון, בעריכת 

מ' גרסיאל(, רמת־גן תש"ס, עמ' 163–177.

ראו ש' יפת, אמונות ודעות בספר דברי הימים ומקומן בעולם המחשבה המקראית, ירושלים 1977,   18

עמ' 328; הנ"ל, 'בעלות על קרקעות וירושת הארץ בחוק המקראי ובמחשבה המקראית', חוג בית 

לדעת   .50–49 עמ'  תשנ"ו,  ירושלים  תיפדה,  במשפט  ציון  ו:  ישראל,  ולמקורות  לתנ"ך   הנשיא 

בית  וימי  בית ראשון  מימי  וחובה: תפיסת ההבטחה במקורות  זכות   – 'ירושת הארץ  ויינפלד,  מ' 

מנוף  שימשו  הצפונית  ישראל  וגלות  שומרון  חורבן   ,126–117 עמ'  )תשמ"ד(,  מט  ציון  שני', 

להתפתחות הרעיון.

,]x3[  24  ,23  ,]x3[  22  ,15  ,10  ,8  ,6 )פס'  בתפילה  ארץ  המילה  של  הופעותיה  עשרה  מארבע   19 

35, 36 ופס' 30 ]בצורת רבים[(, שמתוכן הן נזכרות שמונה פעמים בזיקה לארץ המובטחת, למד 

ז'ילבר שנושא זה הוא אחד מבין הנושאים המרכזיים בתפילה, אך אין הוא מרחיב מעבר לקביעה זו. 
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אפשר  בהיר.20  העם  קורות  של  בסקירה  ליחידה  מיחידה  המעבר  רוב,  פי  על 

להבחין ביחידות אלה:

פס' 6 – שבח לאל הבורא א 

פס' 7–8 – הבחירה באברהם, שינוי שמו וכריתת הברית עמו ב 

פס' 9–11 – שעבוד מצרים ויציאת מצרים ג 
פס' 12–23 – הנדודים וההולכה במדבר:21 ד 

1. פס' 12–15 – גילוי חסדיו של האל לעמו

2. פס' 16–18 – חטאו של העם 

3. פס' 19–23 – המשך גילוי חסדיו של האל לעמו
פס' 24–31 – חיי העם בארצו:22 ה 

1. פס' 24–25 – הנחלת הארץ לבנים

2. פס' 26–31 – מרי הבנים ועונשם

)פס' 7 –8 ( הברית עמו  וכריתת  שמו  שינוי  באברהם,  א. הבחירה 

שמו  שינוי  כשדים,  מאור  הוצאתו  באברם,  האל  בבחירת  עוסקת  הראשונה  היחידה 

היא  לזרעו.23  הארץ  מתן  הוא  שלה  העיקרי  והרכיב  עמו,  הברית  וכריתת  לאברהם 

6(, וכך יוצרת  פותחת בלשון 'אתה הוא ה'', הפותחת גם את השבח לאל הבורא )פס' 

 M. Gilbert, ʽLa place de la loi dans la prière de Néhémie 9ʼ, in: M. Carrez et al. :ראו

 (eds.), De la Tôrah au Messie: études d'exégèse et d'herméneutique biblique offertes
à Henri Cazelles, Paris 1981, pp. 310, 312

על  היחידה  את  חותם   21 פס'  אם  אחדות. למשל  יחידות  של  תיחומן  בשאלות  חלוקים  הפרשנים   20

הערה 6[,  הערה 5[, עמ' 307; בלנקינסופ, עו"נ ]לעיל  הנדודים במדבר )ויליאמסון, עו"נ ]לעיל 

עמ' 302; רנדטורף, נחמ' ]לעיל הערה 1[, עמ' 113, ועוד( או פס' 23 )בודה, תפילת המסורת ]לעיל 

הערה 1[, עמ' 76; קוגלר, איומי השמדה ]לעיל הערה 10[, עמ' 137(; אם פס' 22 פותח את היחידה 

פס' 24  או  הערה 3[, עמ' 14(  קינות ]לעיל  שם, עמ' 307; הנ"ל,  בארץ )ויליאמסון,  העם  חיי  על 

)בודה, שם, שם; קוגלר שם, שם הערה 1(; אם פס' 22–31 הם יחידה אחת )באוטש, התפתחות סוגה 

 ,]5 הערה  ]לעיל  עו"נ  )פנשם,  ו־26–31  פס' 22–25  יחידות:  שתי  או  1[, עמ' 111(  הערה   ]לעיל 

עמ' 228(; אם תיאור חטאו של העם, פס' 26–31, מורכב מהחוליות, פס' 26–28, 29–31 )רנדטורף, 

שם(, או פס' 26–27, 28, 29–31 )ויליאמסון, קינות ]לעיל הערה 3[, עמ' 14–15(.

יש לשייך את פס' 22–23 ליחידה על הנדודים במדבר בשל אזכור ירושת מלכי הסביבה )פס' 22(,   21

כשההיגד על הבאת הבנים לארץ )פס' 23( חותם אותה. ראו: בודה, שם, עמ' 76, 80; קוגלר, שם, 

עמ' 137 הערה 1.

24, שבו מתממשת ההבטחה לרשת את הארץ, פותח את תיאור חיי העם בארץ, הנמשך עד  פס'   22 

פס' 31. ראו: בודה, שם, שם; קוגלר שם, שם.

בלנקינסופ, עו"נ )לעיל הערה 6(, עמ' 303.  23
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הדמות  הוא  אברהם  אברהם.24  של  חשיבותו  את  ומטעימה  היחידות  שתי  בין  קשר 

זו חוץ ממשה, אך בניגוד למשה  היחידה מבין גדולי האומה הנזכרת בשמה בסקירה 
הוא זוכה להבלטה רבה.25

אלה  ובמיוחד  התורה,  מן  לאברהם  האלוהיות  ההבטחות  מהדהדות  זו  ביחידה 

 שבפרשת ברית בין הבתרים.26 האל בחר באברם והוציאו מאור כשדים )השוו לבר' טו 7: 

'אני ה' אשר הוצאתיך מאור כשדים'(, מעשה של חסד אלוהי שניסוחו טבוע בחותם 

הדיבר הראשון: 'אנכי ה' אלהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים' )שמ' כ 2 / דב' ה 6(.27 

הוצאת אברם מאור כשדים והגעתו לכנען היא בגדר ביטוי של מיתוס האב המשותף 

לישראל הבא מן החוץ אל הארץ, ומשתקפת בו תודעה קיבוצית־לאומית על המוצא 

את  מלכד  זה  נושא  הכנעני־הארץ־ישראלי.  למרחב  וזרותו  ישראל  עם  של  החיצוני 

סיפורי אברהם )בר' יא 27 – יב 5, טו 7, כד( ויעקב )שם, כח–ל, לא–לה( ויש לו ביטויים 
נוספים במקרא.28

לשם  הצמוד  השם  ומדרש  יז,  בבראשית  נזכרת  לאברהם  אברם  של  שמו  המרת 

מטאנליזה30  על  הנשען  זה,  הסבר   29.)5 )פס'  גוים'  המון  'אב  בביטוי  מסבירו  אברהם 

כמימוש  המָּידי  בהקשרו  מתפרש  רבים,31  כסיומת  והבנתה  אברהם  התיבה  סוף  של 

ויליאמסון, עו"נ )לעיל הערה 5(, עמ' 312; רנדטורף, נחמ' ט )לעיל הערה 1(, עמ' 112, 115.  24

 ,)5 הערה  )לעיל  עו"נ  פנשם,   ;311–310 עמ'   ,)19 הערה  )לעיל  נחמיה  בתפילת  החוק  ז'ילבר,   25 

עמ' 229; רנדטורף, שם, עמ' 116; בודה, תפילת המסורת )לעיל הערה 1(, עמ' 8, 126. ראו הדיון 

להלן עמ' 112, 114–115.

 G. von Rad, Das Geschichtsbild des chronistischen Werkes (BWA(N)T 4,3),  26

Stuttgart 1930, pp. 70-71; בודה, שם, עמ' 105, 106, 114.
 D. Daube, The Exodus Pattern in the Bible (All Souls Studies 2), London 1963, p.  27

no. 9 ,32; י' זקוביץ וא' שנאן, 'מה היתה ראשיתו של אברהם?", לא כך כתוב בתנ"ך )יהדות כאן 
ועכשיו(, תל אביב 2004, עמ' 131.

למיתוס האב המשותף )אברהם־יצחק, יעקב(, ביטוייו במקרא, גלגוליו והפולמוסים הכרוכים בו   28

ראו ד' רום־שילוני, '"ארמי אבד אבי" – האמנם? על מחלוקת פנים־מקראית בשאלת מיתוס האב 

פרופ'  לכבוד  מחקרים  ומיסטיקה:  ריטואל  מיתוס,  )עורכים(,  ואחרים  בוהק  ג'  בתוך:  המשותף', 

איתמר גרינולד )תעודה כו(, תל אביב תשע"ד, עמ' 85–135.

דומה כי אין השם אברהם שם עצמאי אלא צורה דיאלקטית של אברם )הה"א הנוספת היא הרחבה   29

של שורשי ע"ו לע"ה על דרך הארמית(. הסיפור בבר' יז מיזג שתי מסורות שונות על שמו של אבי 

האומה בקישור של עקיבה כרונולוגית, ושני השמות הוצגו כשני שמות שונים שניתנו לאותו אדם 

בזמנים תוכפים. ראו: נ' מזרחי, '"ֵה"א לכם זרע": מדרש השם של אברהם )בר' יז 5(: בין תופעה 

לשונית לתחבולה ספרותית', תרביץ עא )תשס"ב(, עמ' 340–341.

'תהליך קוגניטיווי )משוער( העומד ביסוד גזירתן של צורות מסוימות מצורות קודמות', מזרחי,   30

שם, עמ' 344.

שם, עמ' 344–352.  31
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של ֶתּמה מרכזית בסיפורי אברהם – ההבטחה האלוהית לריבוי זרע הקשורה בהבטחה 

7ב: 'ושמת שמו אברהם',  לגדולה מדינית.32 יושם אל לב כי בהיגד הקצר בנחמיה ט 

גם  גוים'.  'המון  כאבי  אברהם   – אברהם  בשם  הכרוך  הריבוי  ליסוד  התייחסות  אין 

בהמשך הסקירה אין ההבטחה לריבוי זרעו של אברהם, בגילוייה השונים בתורה, זוכה 
להבלטה.33

הוא  בה  ברית, שהְרכיב המרכזי  עמו  וכרת  נאמן  לבבו של אברהם  האל מצא את 

 .)8 )פס'  לזרעו'  לתת  והגרגשי  והיבוסי  ְוהפרזי  האֹמרי  החתי  הכנעני  ארץ  את  'לתת 

הקדמת הציון על נאמנות אברהם להבטחת הארץ מלמדת שבזכות נאמנותו זכה בה.34 

זיקה זו משתמעת גם מסמיכות הכתובים בבראשית טו 6–7: 'ְוֶהֱאִמן ביהוה35 ויחשבה לו 

צדקה ]כלומר: לזכות36[ ויאמר אליו אני יהוה אשר הוצאתיך מאור כשדים לתת לך את 

7, אלא  הארץ הזאת ְלִרְׁשָּתה'. אין הארץ מובטחת לאברהם עצמו, כמו בבראשית טו 

לזרעו )השוו שם, 18(,37 ודומה כי יסודה של הבטחה זו בכוונת מכוון.38 היא עולה בקנה 

 ]...[ הרבית  'ובניהם   :24–23 ט  בנחמיה  הבנים  לדור  הארץ  הנחלת  תיאור  עם  אחד 

ותביאם אל הארץ ]...[ ויבאו הבנים ויירשו את הארץ', המתפרש כהתגשמותה.39 על 

הטעם לכך נעמוד בהמשך.

'הכנעני החתי האֹמרי  הארץ המובטחת מוגדרת בעזרת רשימה של שישה עמים: 

מ' ויינפלד, 'גדולה ממלכתית מדינית: התגשמות ההבטחה לאבות', א"י כד )תשנ"ד(, עמ' 87–92.   32

 4 2 לפס'  בין פס'  346, 351(, מההקבלה המבנית  זה עולה, כפי שמציין מזרחי )שם, עמ'  פירוש 

ומדברי האל המוסיפים ומפרטים, בהמשך ישיר להמרת השם, מה משמעות ההבטחה שאברהם יהיה 

'אב המון גוים': 'והפרתי אתך במאד מאד, ונתתיך לגוים, ומלכים ממך יצאו' )פס' 6(.

בודה, תפילת המסורת )לעיל הערה 1(, עמ' 106–107.  33

רנדטורף, נחמ' ט )לעיל הערה 1(, עמ' 116.  34

הנאמנות מופיעה כתכונתו המובהקת של אברהם גם בספרות החוץ־מקראית כעולה ממקבים א ב   35

16. ראו: זקוביץ, צבת בצבת  24–25; ספר היובלים יח  49–61; 'שבח אבות עולם' לבן סירא מד 

)לעיל הערה 14(, עמ' 263.

קאפח,  י"ד  מהדורת  התורה,  על  גאון  סעדיה  רבנו  )פירושי  זכות'  לו  ותכתב  צדקה,  לו  'ויחשבה   36

ירושלים תשמ"ד, עמ' לו(, והשוו לשמ"ב יט 29; תה' קו 30–31; נחמ' ב 20.

לאברהם  הארץ  מתן  )א(  האבות:  בסיפורי  הארץ  הבטחת  של  דגמים  בשלושה  מבחין  רנדטורף   37 

)בר' יג 17; טו 7(; )ב( מתן הארץ לאברהם ולזרעו )בר' יג 15; יז 8; כו 3; כח 13; לה 12(; )ג( מתן 

ביניהם.  המאוחר  לדעתו,  שהוא,  טו 18; כד 7; כו 4; מח 4(  יב 7;  אברהם )בר'  של  לזרעו  הארץ 

 R. Rendtorff, The Problem of the Process of Transmission in the Pentateuch ראו 

(JSOTSup 89), J. J. Scullion (trans.), Sheffield 1990, p. 58
בודה, תפילת המסורת )לעיל הערה 1(, עמ' 85–86, 107, 113.  38

בהלימה זו בין ההבטחה למימושה יש כדי לדחות את ההצעה לגרוס 'לו ולזרעו' תחת 'לתת לזרעו'.   39

הצעה זו מסתמכת על גרסת תה"ש )כ'י A( ועל הפשיטתא, וזה תרגומה: 'וכרות עמו הברית לתת 

 W. Rudolph, Ezra und Nehemiah [HAT 20], Tübingen 1949,( 'לו ולזרעו את ארץ כנען
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והפרזי והיבוסי והגרגשי' )פס' 8(. דומה כי מספר העמים הושפע משכיחותה של סדרת 

שישה עמים במקרא,40 אך החוי חסר בה ואילו הגרגשי נוסף לה.41 הרכב הרשימה הוא 

ארבעת  השמטת  תוך   ,21–19 טו  בבראשית  העמים  רשימת  של  מציטוט  יוצא  פועל 

העמים שאינם מופיעים ברשימות אחרות מסוג זה: הקיני, הקנזי, הקדמוני והרפאים.42 

כי  'ותקם את דבריך  זו מסתיימת בהכרזה שהאל קיים את הבטחתו לאברהם:  יחידה 

צדיק אתה' )נחמ' ט 8ב(.

)פס' 9 –11 ( מצרים  ויציאת  מצרים  ב. שעבוד 

בירידה  שמתחילות  במקרא,  העם  קורות  של  ההיסטוריות  הסקירות  לרוב  בניגוד 

פותחת  קו(,43  עח,  יב; תה'  שופ' ו 7–10; שמ"א  ובשחרור )למשל  בשעבוד  מצרימה, 

סקירתנו באברהם.44 גילוי חסדיו של האל לישראל בשעבוד וביציאת מצרים מתואר 

ביחידה השנייה של הסקירה. פסוק 9, שחלקו הראשון מתייחס לסבל במצרים וחלקו 

חלקו  על   10 פסוק  פירוט:  בא  שאחריו  כלל  בגדר  הוא  סוף,  בים  האל  לישועת  השני 
הראשון, ופסוק 11 על חלקו השני.45

p. 154(. לדעת ויליאמסון )עו"נ ]לעיל הערה 5[, עמ' 304 הערה b8( ובודה )תפילת המסורת ]לעיל 
'לתת'  הפועל  בין  הזיקה  את  לחזק  בנה"מ  'לתת'  על  החזרה  נועדה  הערה 88(,  הערה 1[, עמ' 106 

למושא שלו, 'לזרעו', שכן רשימה ארוכה של שמות העמים מפרידה ביניהם.

ג  שמ'  והיבוסי. ראו:  החוי  הפריזי,  האמורי,  החתי,  הכנעני,  הם  ברשימות  הרגילים  העמים  ששת   40

8, 17, כג 23, לג 2, לד 11; דב' כ 17; יהו' ט 1, יא 3, יב 8; שופ' ג 5. לרשימות השונות של עממי 

 T. Ishida, ʽThe Structure and Historical Implications of the ראו:  וסדרן  הרכבן  כנען, 

גבולות  כל  ואזנה,  נ'   ;Lists of Pre-Israelite Nationsʼ, Biblica 60 (1979), pp. 460-491
ָאֶרץ: גבולות הארץ המובטחת במחשבת המקרא על רקע המזרח הקדום )ספריית האנציקלופדיה 

המקראית כד(, ירושלים תשס"ח, עמ' 98–99 הערה 10.

104(, יש נטייה בתקופה מאוחרת  1[, עמ' 110 הערה  לדעת בודה )תפילת המסורת ]לעיל הערה   41

להוסיף את הגרגשי, כעולה מהנוסח השומרוני של התורה ותה"ש בשמ' ג 8, 17, כג 23, לב 2, לד 

11; דב' כ 17, ומתה"ש ביהו' ט 1 ומל"א ט 20.

ליונשטם,  ש"א  עמים. ראו:  עשרה  בת  סדרה  ליצור  כדי  נוספו  והקדמוני  הקנזי  הקיני,  כי  דומה   42

שכם  וברית  יהושע  ענבר,  מ'   ;32 עמ'  תשכ"ה,  ירושלים  בהשתלשלותה,  מצרים  יציאת  מסורת 

)יהושע כד, א–כח( )ספריית האנציקלופדיה המקראית יד(, ירושלים ותל אביב תשנ"ט, עמ' 159 

הערה 693; ואזנה, כל גבולות ארץ )לעיל הערה 40(, עמ' 99. הופעת הרפאים, במקום החוי, נובעת 

שם,  ענבר,  יז  15. ראו:  ביהו'  הרפאים  עם  כצמד  שמופיע  הפרזי,  לפניהם  עומד  שבמקומנו  מכך 

עמ' 159–160.

ענבר, שם, עמ' 92; בודה, תפילת המסורת )לעיל הערה 1(, עמ' 113.  43

שמציין  כפי  קה(,  תה'   ;3–2 כד  יהו'   ;38–37 ד  )דב'  האבות  בתקופת  מתחילות  מעטות  סקירות   44

ענבר, שם, עמ' 92.

א' כהנא, תורה נביאים וכתובים עם פירוש מדעי, יג: ספרי עזרא ונחמיה, תל־אביב תר"צ )הדפסה   45

שנייה, ירושלים תשכ"ט(, עמ' צז.
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פועלו של האל למען עמו מובלט בעזרת שורה של פעלים בגוף שני יחיד:46 'ותרא 

ותתן אֹתת וֹמפתים בפרעה  שמעת על ים סוף,  את עני אבתינו במצרים, ואת זעקתם 

השלכת  ֹרדפיהם  ואת   ]...[ לפניהם  בקעת  והים   ]...[ ארצו  עם  ובכל  עבדיו  ובכל 

במצוֹלת כמו אבן במים עזים'.47 הוא מוצג כעשיית צדק של האל עם מי שעשה מעשה 

זדון, מי שהוזהר ולא שעה לאזהרה: 'כי ידעת כי הזידו עליהם',48 ויש בו כדי ללמד על 

שמו הגדול )פס' 10(.

זה.  בהקשר  נזכר  אינו  בתורה,  מצרים  יציאת  מסורת  של  הראשי  הגיבור  משה, 

כגון  נסים,  ניכרת בכתובים מקראיים רבים שבהם מעשי  'העלמתו' של משה  כידוע 

חציית ים סוף )שמ' טו 1 ואילך; יהו' ב 10, ד 23; תה' עח 13, קיד 1–8 ועוד(,49 ונמשכת 
בספרות חז'ל.50

ועלייה  נכר  בארץ  משעבוד  'שחרור  שעיקרה  מצרים,  יציאת  במסורת  השימוש 

לארץ ישראל דרך המדבר',51 לעיצוב השיבה מבבל נפוץ כידוע בספרות שיבת ציון, 

לראות  התקופה  בני  את  לעודד  נועד  'הוא  השני.52  ישעיהו  של  בנבואותיו  ובמיוחד 
עצמם כאילו הם יצאו ממצרים והם ממשיכי ישראל טרם הגלות'.53

רנדטורף, נחמ' ט )לעיל הערה 1(, עמ' 112–113.  46

לשימוש בפעלים אלה בתיאור יציאת מצרים ראו: 'ויאמר ה' ראה ראיתי את־עני עמי אשר במצרים   47

 ואת צעקתם שמעתי מפני נגשיו' )שמ' ג 7; והשוו ד 31(; 'ויצעקו בני־ישראל אל־ה'' )שמ' יד 10(; 

והשוו:   ;22 ו  )דב'  לעינינו'  ובכל־ביתו  בפרעה  במצרים  ורעים  גדלים  ומפתים  אותת  ה'   'ויתן 

שמ' י 2; יר' לב 20, 21(; 'ויולך ה' את־הים ]...[ ויבקעו המים' )שמ' יד 21–22; והשוו: יש' סג 12(; 

'ירדו במצולת כמו־אבן' )שמ' טו 5(.

השוו: ']...[ ברוך ה' אשר הציל אתכם מיד מצרים ]...[. עתה ידעתי כי־גדול ה' מכל־האלהים כי   48

בדבר אשר זדו עליהם' )שמ' יח 10–11(. עיקרון אלוהי זה בהנהגת העולם – הענשת החוטא לאחר 

שחטא במזיד – מתבטא גם בנוגע לישראל בפס' 26, 29–30. השוו למל"ב יז 13–14; דה"ב כד 19; 

וראו: יפת, אמונות ודעות )לעיל הערה 18(, עמ' 162–164.

 Y. Zakovitch, 'And You Shall Tell Your Son...': The Concept of the Exodus in the ראו  49

Bible, Jerusalem 1991, pp. 122-123, no. 28; י' זקוביץ וא' שנאן, 'מי בקע את ים סוף?', לא 
כך כתוב בתנ"ך )לעיל הערה 27(, עמ' 42–49. לתולדות התהוותן של המסורות על קריעת ים סוף 

ראו: ליונשטם, מסורת יציאת מצרים )לעיל הערה 42(, עמ' 101–120.

זקוביץ ושנאן, שם, עמ' 45–46. מגמה זו נמשכת להגדה של פסח, כפי שמראה א' שנאן, 'מדוע לא   50

נזכר משה בהגדה של פסח?', עמודים לט )תשנ"א(, עמ' 172–174.

י' הופמן, יציאת מצרים באמונת המקרא, תל אביב התשמ"ג )1983(, עמ' 185.  51

 C. Westermann, Isaiah 40-66: A Commentary (OTL), D. M. G. Stalker (trans.), :ראו  52

'עם  18(, עמ' 326–327; הנ"ל,  הערה  )לעיל  ודעות  אמונות  יפת,   ;London 1969, pp. 21-22
השני:  הבית  בתקופת  ישראל  בתולדות  מחקרים  )מלקט(,  שוורץ  ד'  ציון',  שיבת  בתקופת  וארץ 

בהקשרה )עזרא ט–י(',  עזרא  'תפילת  דור,  י'  תשנ"ו, עמ' 165–166;  ירושלים  נבחרים,  מאמרים 

שנתון יד )תשס"ד(, עמ' 89–90; ש"מ פאול, ישעיה מ–סו )מקרא לישראל(, א, ירושלים ותל אביב 

תשס"ח, עמ' 34–35.
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)פס' 12–23( במדבר  וההולכה  ג. הנדודים 

ענן  בעמוד  אותם  בהנחותו  העם  עם  היטיב  לעמו )פס' 12–15(. האל  האל  של  חסדיו  גילוי   .1

בהתגלותו  ועוד(,   33 א  יד 14; דב'  יג 21–22; במ'  לשמ'  )השוו  במדבר  אש  ובעמוד 

בסיני )השוו לשמ' יט 11, 18, 20(, בדברו עמם משמים )השוו לשמ' כ 19, 22(, במתן 

'משפטים ישרים ותורות אמת ֻחקים ומצֹות טובים' )ובכלל זה השבת(, ובהספקת מזון 

)השוו לשמ' טז; במ' יא 6, 7, 9; דב' ח 3, 16( ומים )השוו לשמ' טו 22–26, יז 1–7; במ' 

כ 1–13(. 

ההשוואה למסורת הנדודים במדבר בתורה מגלה שיש תמצות בתיאור המאורעות 

מהימנעות  יוצא  כפועל  מתפרש  זה  תמצות  שלהם.54  הכרונולוגי  בסדר  והבדלים 

שחלקם,  במדבר,  וההולכה  הנדודים  בעת  לישראל  האל  חסדי  כל  מתיאור  מכוונת 

כמו נסי המים, מופיע כמה פעמים בתורה. אולם ערעור הסדר הכרונולוגי – הזכרת 

15א(,  )פס'  ]...[ ומים מסלע'  'לחם משמים  13( קודם להענקת  )פס'   מתן תורה בסיני 

אף שבתורה נזכר אירוע זה )שמ' יט( לאחר ההענקה הראשונה של המים והמן )שמ' טז, 

יז 1–7(,55 מלמד על הכוונה להבליט את ההתגלות ומתן תורה בסיני.

קורות  של  אחרות  בסקירות  למצוי  בניגוד  בסקירתנו,  תורה  מתן  אזכור  כי  דומה 

בתורה  הקריאה  ומחשיבות  ישראל  בחיי  התורה  של  סמכותה  מייצוב  נובע  העם,56 

ולימודה בתקופת שיבת ציון, כפי שעולה מספר נחמיה )ח 1 – ט 4, י 30, יג 1–3(.57 עם 

היחידה  ברית. הברית  כריתת  המציינות  בלשונות  זה  בהקשר  שימוש  נעשה  לא  זאת, 

דור, שם, עמ' 89–90.  53

ויליאמסון, עו"נ )לעיל הערה 5(, עמ' 314; בודה, תפילת המסורת )לעיל הערה 1(, עמ' 77–78.  54

בודה, שם, עמ' 77.  55

אי מרכזיותה של מסורת זו בזמן חיבורן של הסקירות האלה או בחוגים שבהן נתחברו היא ההסבר   56

 M. Noth, 42(, עמ' 12;  הנפוץ לכך. ראו למשל: ליונשטם, מסורת יציאת מצרים )לעיל הערה 

 Das System der Zwölf Stämme Israels (BWA(N)T 4,1), Darmstadt 1930 (facs.
 Reprint, Darmstadt 1966), p. 68; G. von Rad, The Problem of the Hexateuch and
 Other Essays, E. W. Trueman Dicken (trans.), London 1966, pp. 53-55; L. Perlitt,
 Bundestheologie im Alten Testament (WMANT 36), Neukirchen-Vluyn 1969, 
p. 252; ויינפלד, מיהושע ועד יאשיהו )לעיל הערה 3(, עמ' 225; ענבר, יהושע וברית שכם )לעיל 
הערה 42(, עמ' 92; בודה, שם, עמ' 142–143. אולם אי הזכרתה של מסורת סיני ביהו' כד מתפרשת 

 M. Noth, Das Buch :כמכוונת, פועל יוצא מהרצון להעניק ראשוניות לברית בשכם. ראו למשל

Joshua2 (HAT 1,7), Tübingen 1953, p. 140; ענבר, שם, עמ' 92; זקוביץ, צבת בצבת )לעיל 
הערה 14(, עמ' 254.

ראו: בודה, תפילת המסורת )לעיל הערה 1(, עמ' 197; יפת, טקס קריאת התורה )לעיל הערה 4(,   57

עמ' 77–78.
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הוא  שעיקרה  אברהם,  עם  שנכרתה  הברית  כאמור  היא  בסקירה  במפורש  הנזכרת 

הבטחת הארץ לזרעו )ט, 7–8(.

14א(, בניגוד למצוי בסקירות  הזכרת השבת: 'ואת שבת קדשך הודעת להם' )פס' 

אחרות,58 נובעת כנראה מההקפדה על שמירת השבת כחלק מההתחדשות של החיים 
הדתיים בתקופת שיבת ציון )ראו נחמ' י 32, יג 15–22; והשוו ליש' נו 2, 4, 6(.59

הזכרתו היחידה של משה בסקירה בפס' 14ב: 'ומצוות ְוֻחקים ותורה ִצִּוית להם ביד 

ובהולכתו  ממצרים  ישראל  בהוצאת  משה  של  לפועלו  מתייחסת  אינה  עבדך',  משה 

במדבר, אלא למסורת על מתן תורה ביד משה. מסורת זו משתקפת בכינוייו של ספר 

התורה בספרי עזרא־נחמיה ודברי הימים: 'תורת משה' )דה"ב כג 18, ל 16(, 'ספר תורת 

משה' )נחמ' ח 1( או 'ספר משה' )נחמ' יג 1; דה"ב כה 4, לה 12(,60 כמקור למצוות שונות 

14ב, שניסוחו מגלה דמיון לכינויי ספר  הנזכרות בכמה ספרי תורה.61 דומה כי פסוק 

התורה בנחמיה ח: 'ספר תורת משה אשר צוה ה' את ישראל' )פס' 1(, 'בתורה אשר צוה 

ה' ביד משה' )פס' 14(, הוא תוספת משנית של מי שביקש להזכיר את המסורת על מתן 

תורה ביד משה.62 תוספת זו חוזרת בסדר הפוך ובקיצור על המילים 'ותורות אמת ֻחִּקים 

ּוִמְצוֹ ת טובים' שבפסוק 13ב, אם כי תחת לשון הרבים 'ותורות',63 מופיעה לשון היחיד 

אזכור מתן תורה, תוך שימת דגש על השבת, מופיע גם ביח' כ 11–12 )וגם פס' 13, 16, 19–20,   58

ויינפלד   ;)12 42[, עמ'  21(, כפי שמציינים למשל ליונשטם )מסורת יציאת מצרים ]לעיל הערה 

)מיהושע ועד יאשיהו ]לעיל הערה 3[, עמ' 225(; ובודה )שם, עמ' 143(. לזיקה של אזכור השבת 

)'שבת קדשך'( להשקפה הכוהנית ראו: באוטש, התפתחות סוגה )לעיל הערה 1(, עמ' 131, 135.

 ,)6 הערה  )לעיל  עו"נ  בלנקינסופ,   ;314 עמ'   ,)5 הערה  )לעיל  עו"נ  ויליאמסון,  ראו:  זה  בעניין   59 

בתוך:  המאוחרת',  המקראית  'ההיסטוריוגרפיה  יפת,  ש'   ;132  ,11 עמ'  שם,  בודה,   ;304 עמ ' 

צ' טלשיר )עורכת(, ספרות המקרא: מבואות ומחקרים )בין מקרא למשנה(, א, ירושלים תשע"א, 

עמ' 395.

הגבול  קו  'על  הורביץ,  א'  כפי שמבחין  רק בשלושת הכתובים האלה,  מופיע  'ספר משה'  הכינוי   60

שבין חקר הלשון לחקר המקרא: לתולדות צמיחתו של המונח "ספר משה"', בתוך: אייכלר ואחרים 

לשוני  בחידוש  מדובר  הורביץ  לדעת   .43*–37* עמ'   ,)1 הערה  )לעיל  למשה  תהילה  )עורכים(, 

בתר־קלסי, אשר לא נהג בעברית המקראית בתקופה שקדמה לבית שני.

בקשר  רק  אך  ומלכים,  יהושע  בספרי  גם  נזכרים  משה'  תורת  משה' / 'ספר  'תורת  הכינויים   61 

למצוות המצויות בספר דברים. ראו למשל מל"א ב 3 – דב' כט 8; יהו' ח 31–32 – דב' כז 1–13; 

מל"ב יד 6 – דב' כד 16.

בהן  הרואה   ,)156 עמ'   ,]39 הערה  )]לעיל  רודולף  שמניח  כמו  וחקים',  'ומצוֹות  המילים  רק  ולא   62

.BH גלוסה מבארת מפס' 13. ראו גם

השימוש בצורת הרבים 'תורות' נדיר בלשון המקרא )ראו: בר' כו 5; שמ' טז 28, יח 16, 20; יש'   63

5, 24( והוראתה נרדפת ל'משפטים', 'חקים' ו'מצֹות'. לדעת בודה )תפילת  11, מד  5; יח' מג  כד 

46: 'אלה  13 מושפעת מצורת הרבים בוי' כו  129(, הופעתה בפס'  1[, עמ'  המסורת ]לעיל הערה 

הרבים  שצורת  אפשר  אולם  משה'.  ביד  סיני  בהר   ]...[ ה'  נתן  אשר  והתוֹרת  והמשפטים  החקים 
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את  לרשת  בהבטחה  מסתיימת  זו  חוליה  עצמו.64  התורה  לספר  המתייחסת  'ותורה', 

 הארץ: 'וֹתאמר להם לבוא לרשת את הארץ אשר נשאת את ידך לתת להם' )פס' 15ב(, 

וכך מבליטה את חשיבותה.

בנדודים  העם  של  חטאו  הוא  זו  חוליה  של  העם )פס' 16–18(. נושאה  של  חטאו  2. תיאור 

במדבר. החטא מתואר על דרך ההכללה כמרי ואי ציות )פס' 16–18(. יוצא דופן הוא 

אזכורם של שני מעשי חטאים מימי המדבר, המרגלים והעגל, זה ברמז וזה בגלוי, אם 
כי בסדר הפוך מזה שבתורה )שמ' לב; במ' יג–יד(.65

כוונת העם 'לתת ראש' 'לשוב ְלַעְבֻדָתם ְּבִמְרָים' )פס' 17א( רומזת למעשה המרגלים 

בספר במדבר, שבו משמשות לשונות דומות: 'ִנְּתָנה ראש ונשּובה מצרימה' )במ' יד  4(, 

בכתבי־יד  כמו  'במצרים',  הגרסה  אימוץ   .)3 יד  )שם,  מצרימה'  שוב  לנו  טוב  'הלוא 

עבריים אחדים ובתרגום השבעים, תחת 'ְּבִמְרָים', נתמך בגרסה שבבמדבר יד 3, 66.4 

גרסה זו מבהירה שמרי העם הוא הרצון לשוב מצרימה. כוונת העם הפוכה אפוא לכוונת 

את  מבליטה  הכתובים  וסמיכות  הארץ' )פס' 15ב(,  את  לרשת  'לבוא  להם  האומר  האל 

הניגוד בין השתיים.67 

העגל  של  העשייה  בסיום  להכרזה  דומה  ממצרים'  ֶהֶעְלָך  ֲאֶׁשר  ֱאֹלֶהיָך  'ֶזה  ההכרזה 

בשמות לב: 'ויאמרו אלה אלהיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים' )פס' 4, 8(,68 אך 

מצרים'(,  'מארץ  כנגד  'ממצרים'  ישראל',  'אלהיך  כנגד  )'אלהיך'  ממנה  קצרה  היא 

'ותורות' היא גררה של שמות העצם האחרים המופיעים בפסוק: 'משפטים', 'ֻחקים' ו'מצֹות'.

והספרות  דברים  מספר  מושפע  'ותורה'  היחיד  בלשון  השימוש   ,)128 עמ'  )שם,  בודה  לדעת   64

 M. המשנה־תורתית, העושים שימוש רק בלשון היחיד 'תורה' בזיקה לתורה הקנונית, כפי שהראה

Weinfeld, Deuteronomy and the Deuteronomic School, Oxford 1972, p. 338
בודה, שם, עמ' 149; קוגלר, איומי השמדה )לעיל הערה 10(, עמ' 137 והערה 3 שם.  65

ראו למשל: רודולף, עו"נ )לעיל הערה 39(, עמ' XX; כהנא, עו"נ )לעיל הערה 45(, עמ' צח; א"ב   66

אהרליך )ארליך(, מקרא כפשוטו, ב, ניו יורק 1969, עמ' 427; ויליאמסון, עו"נ )לעיל הערה 5(, 

 ,)1 הערה  )לעיל  סוגה  התפתחות  שם; באוטש,  והערה 296  שם, עמ' 146  עמ' 301, 305; בודה, 

המחבר  שהכניס  מכוון  שינוי  הוא  ש'ְּבִמְרָים'  אפשר  שם, עמ' 138. אולם  102, 104; קוגלר,  עמ' 

על  במצרים / במרים.  משמעות:  כפל  בו  לגלות  הקורא  את  לעורר  ותפקידו   ,4 יד  בבמ'  בכתוב 

)תשל"ג(,  א  שבע  באר  במקרא',  הוראה  'למשנה  פארן,  מ'  ראו  משמעות  כפל  הנושאים  מבעים 

עמ' 150–161; י' זקוביץ, 'אחת דבר אלהים שתים זו שמעתי: על מבעים דו־משמעיים בסיפורת 

המקראית', לזכרו של פרופ' מאיר וייס: דברים שנאמרו במלאת שלושים לפטירתו, י' בסיון תשנ"ח 

)4 ביוני 1998(, ירושלים תשנ"ט, עמ' 21–68.

הרעיון עלה בשיחה בעל־פה עם פרופ' מרק בודה, אך ניסוח הדברים הוא שלי.  67

וגם של העגלים בדן ובית אל )מל"א יב 28(. אפשר שלשון הרבים בשמ' לב היא תולדה של הניסיון   68

להבאיש את הרפורמה של ירבעם. ליחס המשוער בין מעשה העגל בשמ' לב למעשה הקמת העגלים 

במל"א יב ראו: ח' שלום־גיא, 'בין תיאור הרפורמה של ירבעם לפרשת העגל', שנתון טז )תשס"ו(, 

עמ' 15–27; ולאחרונה: קוגלר, איומי השמדה )לעיל הערה 10(, עמ' 138–139.
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ומשמשות בה לשונות היחיד: הכינוי הרומז 'זה' כנגד 'אלה', ו'ֶהֶעְלָך' כנגד 'העלוך'.69 

אין הכרזה זו מופיעה בגרסה שבספר דברים.

שתי לשונות משמשות לתיאור חטאו של העם על דרך ההכללה; הראשונה – 'ויקשו 

את ערפם', הפותחת את תיאור חטאו של העם )פעמיים בפס' 16–17(, מופיעה בשתי 

 70.)13 ט  דב'   ;]9 לד   ,5  ,3 לג  ]השוו   9 לב  )שמ'  בתורה  העגל  מעשה  של  גרסאותיו 

וחותמת את  האזכור של מעשה העגל  גֹדלות', הבאה אחרי  ֶנָאצות  'ויעשו   – השנייה 

במדבר  בספר  המרגלים  במעשה  משמשת  18ב(,  )פס'  במדבר  העם  של  חטאו   תיאור 
)יד 11, 23(.71

3. המשך גילוי חסדי האל לעמו )פס' 19–23(. חוליה זו נפתחת בהכרזה על דבקותו של האל 

הרחמן בעמו: 'ואתה ברחמיך הרבים לא עזבתם במדבר' )פס' 19א(, ואחריה נמנים חסדי 

האל שנזכרו ביחידה הקודמת: עמוד הענן, עמוד האש, מתן מן72 ומים, ונוספות עליהם 

הַׂשְלמות שלא בלו והרגליים שלא בצקו )פס' 19–21(. ציון הזמן 'וארבעים שנה ]...[ 
במדבר ]...[' )פס' 21( מלמד שחסד זה נמשך לאורך תקופת הנדודים במדבר.73

האל נתן 'להם ממלכות ועממים',74 את 'ארץ סיחון ואת ארץ75 מלך חשבון ואת ארץ 

עוג מלך הבשן' )פס' 22(, ִהרבה את בניהם 'כֹככבי השמים' )פס' 23א(, דימוי המשמש 

ראו: לכתוב.  תה"ש  בגרסת  הנתמכת  'העלוך',  הרבים  לשון  מופיעה  רבים  עבריים  בכתבי־יד   69 

BHS ,BH. לדעת רודולף )עו"נ ]לעיל הערה 39[, עמ' 158( ובודה )תפילת המסורת ]לעיל הערה 
1[, עמ' 152 והערה 316 שם(, לשון היחיד משקפת את השפעתו של שמ' לב, שבו נזכר עגל יחיד.

בספר דברים ובספרות המשנה־תורתית )דב' ט 6, 27, י 16, לא 27; מל"ב יז 14; יר' ז 26, ועוד( היא   70

משמשת גם לתיאור מרי העם בהקשרים אחרים. ראו: בודה, שם, עמ' 146–147.

 ;3 יט  מל"ב   ;19 לב  דב'   ;30 טז  במ'  גם  )ראו  במקרא  נא"ץ  השורש  מופיע  שבהם  מההקשרים   71

אלא  נאצה  אין  כי  נראה  כבמקומנו,  'נאצות'  הרבים  לשון  מופיעה  שבו  לה 12,  ומיח'  עד 10(  תה' 

חירוף, פגיעה בה'. ראו BDB, עמ' 611; ר' כשר, יחזקאל )מקרא לישראל(, ב, תל אביב–ירושלים 

תשס"ד, עמ' 685; מ"צ קדרי, מילון העברית המקראית, רמת־גן תשס"ו, עמ' 687–688.

בפס' 16 כונה המן 'לחם משמים' )השוו לשמ' טז 4(. שני המונחים נמצאו למחבר התפילה בתורה:   72

'לחם' )שמ' טז 8, 12, 15, 22, 29(, 'מן' )שמ' טז 15, 31; במ' יא 6, 7, 9; דב' ח 3, 16(. ראו: בודה, 

תפילת המסורת )לעיל הערה 1(, עמ' 160.

לתפיסת ארבעים שנות המדבר כתקופת חסד השוו לדב' ב 7, ח 4, כט 4. לתפיסות אחרות: שנות   73

 עונש, או ניסיון של העם את אלוהיו, או של האל את העם, ראו: זקוביץ, צבת בצבת )לעיל הערה 14(, 

עמ' 230–231.

הכינויים 'עממים' )פס' 22(, 'עממי הארץ' )פס' 24(, או 'יושבי הארץ' משמשים בהתייחס לזמנים   74

קדומים. ראו: יפת, עם וארץ )לעיל הערה 52(, עמ' 145 הערה 50.

'ואת ארץ'2 אינו נמצא בגרסת תה"ש, והוא הכפלה בטעות של 'את ארץ'1, שהרי סיחון הוא מלך   75

חשבון כנזכר בדב' ב 26, 30; יהו' ט 10, יב 5, יג 27, ועוד. ראו: כהנא, עו"נ )לעיל הערה 45(, עמ' 

צח–צט; פנשם, עו"נ )לעיל הערה 5(, עמ' 232; באוטש, התפתחות סוגה )לעיל הערה 1(, עמ' 102.
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לתיאור מספרם העצום ערב הכניסה לארץ,76 והביאם אל הארץ אשר אמר לאבותיהם 

'לבוא לרשת' )פס' 23ב(. מאמירה זו, המסכמת את תהליך הבאת הבנים לארץ, עולה כי 

האל קיים את הבטחתו 'לבוא לרשת את הארץ' )פס' 15ב(.

)פס' 24 –31( בארץ  העם  ד. חיי 

'ויבואו  ההורשה:  הבטחת  מימוש  של  בתיאור  פותחת  היחידה  לבנים.  הארץ  הנחלת   .1

ואת  בידם  ותתנם  הכנענים  הארץ  יושבי  את  לפניהם  ותכנע  הארץ  את  ויירשו  הבנים 

מלכיהם ואת עממי הארץ ]...[' )פס' 24(. דור זה קיבל מן המוכן ארץ בנויה ומניבה, 

והוא לא טרח ביישובה: 'וילכדו ערים ְּבצּוֹרת ואדמה שמנה ויירשו בתים מלאים כל טוב 

ּברות חצובים כרמים וזיתים ועץ מאכל ָלֹרב' )פס' 25(.77 אולם הלשונות המתארות את 

בני הדור הנוחלים את הארץ: 'ויאכלו וישבעו וישמינו ויתעדנו בטובך הגדול' )25ב(, 

מכינות את הקרקע לתיאור חטאו של העם בחוליה הבאה. לשונות אלה משמשות בספר 

דברים )ו 11, ח 10, 12, לא 20( כחוליית מעבר בין תיאור הארץ הטובה המוענקת לעם 
על ידי האל לבין אזהרה או תיאור של מרי העם.78

חטאו  הוא  בסקירה  האחרונה  החוליה  של  נושאה   .)31–26 )פס'  ועונשם  הבנים  מרי   .2

וצדיקותו.  רוחו  אורך  האל,  של  רחמיו  רקע  על  המתבלט  בארץ,  העם  של  הנמשך 

החטא מוצג על דרך ההכללה באמצעות דגם מחזורי בן ארבעה שלבים: חטא, עונש  – 

מסירה ביד אויב, זעקה וישועת האל, המופיע שלוש פעמים: פס ' 26–27, 28, 29–79.31 

המושיעים   השופטים  סיפורי  של  העריכה  של  והקישור  המבוא  בדברי  מצוי  זה  דגם 

)שופ' ג 7 – טז 31(80 וגם במסגרת הפתיחה של תקופת שלטונו של יהואחז בן יהוא מלך 

פס' 29–31,  המחזורי,  הדגם  של  השלישית  בהופעתו  אולם  יג 1–9(.81  ישראל )מל"ב 

השוו לדב' י 11, לא 7; יהו' א 6, ה 6, כא 43; שופ' ב 1, וראו: מ' ויינפלד, 'בראשית', בתוך: ש"ל   76

גורדון, חמישה חומשי תורה: עם פירוש חדש2, תל־אביב תשל"ה, עמ' 80; פנשם, שם, עמ' 232. 

13(. ראו:  4; שמ' לב  17, כו  5, כב  דימוי זה משמש בהבטחות לריבוי זרעם של האבות )בר' טו 

רנדטורף, הליך המסירה )לעיל הערה 37(, עמ' 63.

תפיסה זו עולה בקנה אחד עם הנאמר בדב' ו 10–11, ח 7 ואילך ויהו' כד 13. ראו: ענבר, יהושע   77

וברית שכם )לעיל הערה 42(, עמ' 114; זקוביץ, צבת בצבת )לעיל הערה 14(, עמ' 257.

בודה, תפילת המסורת )לעיל הערה 1(, עמ' 80, 170–171.  78

רנדטורף   .14 עמ'   ,)3 הערה  )לעיל  קינות  הנ"ל,   ;316 עמ'   ,)5 הערה  )לעיל  עו"נ  ויליאמסון,   79 

)נחמ' ט ]לעיל הערה 1[, עמ' 113(, מוצא כאן שתי יחידות: פס' 26–28, פס' 29–31.

ז'ילבר, החוק בתפילת נחמיה )לעיל הערה 19(, עמ' 312; ויליאמסון, עו"נ, שם, עמ' 315, 316;   80

הנ"ל, קינות, שם, עמ' 14; בלנקינסופ, עו"נ )לעיל הערה 6(, עמ' 306; באוטש, התפתחות סוגה 

)לעיל הערה 1(, עמ' 113.

ויליאמסון, עו"נ, שם, עמ' 316; י' אמית, שופטים )מקרא לישראל(, תל אביב–ירושלים תשנ"ט,   81
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הוא  הארֹצת' –  'עמי  ביד  העם  נתינת  העונש –  ולפיה,  נוספת  גמול  תפיסת  משתקפת 

על חטא מצטבר של דורות רבים,82 שלא שעו לדברי האזהרה של הנביאים שנשלחו על 

ידי האל כדי להזהירם ולהחזירם בתשובה, ולכן הפכו לחוטאים במזיד שיש להענישם. 

עקרון גמול זה מתבטא בספר מלכים )ראו למשל מל"א יא 11–13, טו 29–30; מל"ב 
יז 7–23(.83

השלבים:  ארבעת  את  כוללות  המחזורי  הדגם  של  הראשונות  הופעותיו  שתי 

חטא, עונש – מסירה ביד אויב, זעקה וישועה, והשנייה מוסיפה על קודמתה, שהאל 

הושיע את עמו 'רבות עתים'. בהופעה השלישית של הדגם מופיעים רק שני השלבים 

 הראשונים של הדגם: החטא והעונש, אך אין 'צר' )פס' 27(, או נרדפו 'אויב' )פס' 28(, 

משמשים לכינוי האויב אלא 'עמי הארֹצת' )פס' 30(. הכינוי 'ה/ארצות' )לרוב בצירוף 

השורשים נד"ח או זר"ה( מציין, במיוחד בספרי ירמיה ויחזקאל, את ארצות גלויותיהם 

 של ישראל )למשל יר' טז 15, כג 3, 8, לב 37; יח' ו 8, יא 16, 17, יב 15, כ 23, 34, 41, 

לד 13(.84 

 ,)3 ג  )עז'  ישראל  אויבי  לציון  עזרא־נחמיה  בספר  משמש  הארֹצת'  'עמי  הכינוי 

נכרים, עמים זרים )עז' ט 1, 2, 11(, גורמים מחוץ לקהילת שבי הגולה.85 גם הצירוף 

'עם ארצו' המופיע בפסוק 10 משמש לכינוי עם זר, עמו של פרעה, אך לסומך ולנסמך 

צורת יחיד. לפיכך נראה כי הפסוקית 'ותתנם ביד עמי הארֹצת' )השוו לעז' ט 7: 'נתנו 

]...[ ביד מלכי הארצות בחרב בשבי ובבזה'(, המציינת את מסירת ישראל ביד אויבים, 

 ;M. Cogan and H. Tadmor, II Kings (AB 11), Garden City, NY 1988, p. 144 ;4 ' עמ

ח' שלום־גיא, אלה תולדות גדעון: מחזור סיפורים מקראי בראי מקבילותיו )הסדרה לחקר המקרא(, 

תל אביב 2013, עמ' 106–107.

לעירוב שתי התפיסות ביחידה זו ראו: בודה, תפילת המסורת )לעיל הערה 1(, עמ' 84–85.  82

במבוא  גם  מתבטא  זה  עיקרון   .141–138  ,136 עמ'   ,)18 הערה  )לעיל  ודעות  אמונות  יפת,  ראו:   83

לספר שופטים )ב 11–19(, אך לא במסגרת העריכתית של קובץ סיפורי השופטים המושיעים. לדיון 

 G. T. K. Wong, לאחרונה:  ראו  שלה  היוצר  בית  ובשאלת  ברבדיה  שופטים,  ספר  של  בעריכה 

 Compositional Strategy Of The Book of Judges: An Inductive, Rhetorical Study
(VTSup 111), Leiden-Boston 2006, pp. 1-10

בודה, תפילת המסורת )לעיל הערה 1(, עמ' 178 והערה 435 שם.  84

בהבנה זו של הביטוי תומכים )א( הכינויים החלופיים: 'עמי הארץ' )עז' י 2, 11; נחמ' י 31, 32(,   85

'גויי הארץ' )עז' ו 21(, ובמיוחד 'נכר' )נחמ' יג 30(, 'בני נכר' )נחמ' ט 2( ו'נכריות' )עז' י 2, 10, 

11, 14, 17, 18, 44; נחמ' יג 26, 27(, המופיעים בכתובים העוסקים בנישואי תערובת; )ב( רשימת 

ואדומים;  מצרים  מואבים,  עמונים,  יבוסים,  פריזים,  חתים,  כנענים,  הכוללת   ,1 ט  בעז'   העמים 

)ג( הביטויים המתייחסים ל'עמי הארצות': 'נדה' )עז' ט 11(, 'תועבות' )עז' ט 1, 11, 14( ו'טומאה' 

)עז' ט 11(, משמשים במקרא לרוב לגינוי עבודת אלילים, כפי שמציינת דור, תפילת עזרא )לעיל 

הערה 52(, עמ' 76–77.
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רומזת לגלות בבל.86 אי הזכרת הגלות במפורש נובעת כנראה מהרצון לתאר את הזיקה 
בין העם לארצו כרצופה.87

לאחר שגילה אורך רוח שנים רבות והעיד בעמו ביד נביאיו, אך זה לא האזין לו, נתן 

האל את עמו ביד אויב )פס' 30(, אך הוא נמנע מהשמדתו: 'לא עשיתם כלה' )פס' 31(,88 

ואינו עוזבו כי הוא 'אל חנון ורחום' )פס' 31(. סיום זה מותיר מקום לתקווה וסולל את 

הדרך להבנת חלקה השני של התפילה.

)פס' 32–37( ו  צ ר א ב ה  ו ו ה ה ר  ו ד ת  ק ו צ מ ר  ו א י ת  : י נ ש ק  ל ח

הברית  שומר  והנורא  הגּבור  'הגדול  לאל  בפנייה  נפתח  ההווה  דור  מצוקת  תיאור 

המקרא  בלשון  המשמשת  'ועתה',  התיבה  מופיעה  הפנייה  בראש   89.)32 )פס'  והחסד' 

מעשית.90 אולם שלוש החוליות המרכיבות את התיאור: תחינה  לרוב  מסקנה,  לציון 

)פס' 32(, וידוי על חטא )פס' 33–35( ותלונה )פס' 36–37(,91 אינן מציגות מסקנה או 

תכנית מעשית בגלוי ובמפורש. נרמזת בהן הציפייה לישועת האל – השבת הבעלות 

על הארץ לידיו של הדור הנוכחי, הנתון בצרה גדולה. הזיקות התמטיות והלשוניות בין 

חוליות אלה לכתובים מן הסקירה של קורות העם )פס' 6–31(, וגם לכתובים מן התורה, 

תורמות לביסוסה של ציפייה זו ולהצדקתה. ואלה הזיקות:

 R. A. Werline, Penitential Prayer in Second Temple Judaism: The Development :כך גם  86

of a Religious Institution (SBLEJL 13), Atlanta, GA 1998, p. 57. לעומת זאת, קוגלר 
של  ולפעולות  לחורבן  אזכור  בתפילה  שאין  טוענת   )145 עמ'   ,]10 הערה  ]לעיל  השמדה  )איומי 

שהתיישבו  פולשים  כובשים,  על  גם  להצביע  יכול  הפסוק  ולכן  ולגלות  לשבי  אוכלוסייה  העברת 

בארץ.

לדעת ויליאמסון )עו"נ ]לעיל הערה 5[, עמ' 315–316; קינות ]לעיל הערה 3[, עמ' 14, 16( ההסבר   87

לכך הוא כתיבת התפילה על ידי מחבר שלא יצא לגלות.

 )155 עמ'   ,]10 הערה  ]לעיל  השמדה  )איומי  קוגלר  לדעת  המדבר.  לדור  בנוגע   17 כ  ליח'  השוו   88

האזכור של המיתוסים מימי המדבר, העגל והמרגלים, 'יכול לשמש תקדים לעיקרון שלפיו האל 

אינו משמיד, ולנסוך בשומעים תחושת נחמה ועידוד שגם להם לא תהיה כליה'.

תוארי שבח אלה, שאופייניים לליטורגיה המשנה־תורתית: 'האל הגדול הגּבר והנורא' )דב' י, 17,   89

ז 21; יר' לב 18(; 'שומר הברית והחסד' )דב' ז, 9, 12; מל"א ח 23(, מופיעים גם בתפילות הווידוי 

בדנ' ט 4 ובנחמ' א 5. ראו: ויינפלד, מיהושע ועד יאשיהו )לעיל הערה 3(, עמ' 224, 225; בודה, 

תפילת המסורת )לעיל הערה 1(, עמ' 43–44, 180.

1(, עמ' 115; קדרי, מילון  11. ראו: רנדטורף, נחמ' ט )לעיל הערה  7; רות ב  ראו למשל: בר' כ   90

)לעיל הערה 78(, עמ' 841.

)לעיל  סוגה  התפתחות  באוטש,   ;306 עמ'   ,)5 הערה  )לעיל  עו"נ  ויליאמסון,  ראו:  זה  לתיחום   91 

הערה 1(, עמ' 115; הנ"ל, נוסחאות כפרה )לעיל הערה 1(, עמ' 40.
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א. דור ההווה מביע את עלבון השעבוד בארץ תחת מלכים זרים ומתאר את עצמו 

לאֹבתינו  נתתה  אשר  והארץ  ֲעָבדים  היום  אנחנו  'הנה  בארצו:  בעבדות  שמצוי  כמי 

אשר  למלכים  מרבה  ותבואתה  עליה.  ֲעָבדים  אנחנו  הנה  טובה  ואת  פריה  את  לאֹכל 

נתתה עלינו בחטאותינו ועל גוֹיתינו ֹמשלים ובבהמתנו כרצונם ובצרה גדולה אנחנו' 

)פס' 36–37(.92 הזיקה המילולית לפסוק 24: 'ותכנע לפניהם את ֹיְשֵבי הארץ הכנענים 

גורלו  את  מציגה   93,)24 )פס'  כרצונם'  בהם  לעשות   ]...[ מלכיהם  ואת  בידם  ותתנם 

דור  של  לזה  הפוך  אלא  הקודמים,  הדורות  של  מזה  כקשה  רק  לא  הנוכחי  הדור  של 

ההתנחלות.

35(, שנתן האל לאבותיו של  'הרחבה והשמנה' )פס'  ב. ציון תכונותיה של הארץ 

 דור זה 'לאֹכל את פריה וטובה' )פס' 36(, הוא בגדר תקציר של תיאור הארץ בפסוקים

עתה  נהנים  שממנו  תוצרתה,  שפע  ועל  הארץ  של  טיבה  על  מלמד  הוא   94.25–23

המלכים 'אשר נתתה עלינו' )פס' 37(.

ג. הלשון 'ואתה צדיק', הפותחת את הווידוי של הדור הנוכחי )פס' 33–35( ומבטאת 

את אמינות האל במימוש הבטחותיו, חוזרת להכרזה החותמת את תיאור כריתת הברית 

עם אברהם, כי האל קיים את הבטחתו לתת את הארץ לזרעו: 'ותקם את דבריך כי צדיק 

אתה' )פס' 8ב(.95 בחזרה זו יש כדי לעורר את הציפייה שהאל ישיב את הארץ לזרעו של 

אברהם, לדור הנוכחי.

ד. הווידוי על חטאו של הדור הנוכחי והצדקת הדין )פס' 33–35( מתפרשים כזעקתו 

של העם, החסרה בהופעה השלישית של הדגם המחזורי )פס' 29–31(.96 השימוש בגוף 

הקודמים  הדורות  ובין  בינו  ההבדל  את  מבליט  ההווה  דור  של  לתיאורו  רבים  ראשון 

,21–19 )פס'  הסקירה  של  שונות  בחוליות  תוארו  הרעים'  ש'מעלליהם  והחטאים ,97 

26–31(, והם נזכרים גם בחוליה זו )פס' 34–35( בגוף שלישי רבים.

ה. 'התלאה אשר מצאתנו למלכינו לשרינו ולֹכהנינו ולנביאינו ולאֹבתינו ולכל עמך 

מימי מלכי אשור עד היום הזה' )פס' 32( מתפרשת כפירוט של הפסוקית 'ותתנם ביד 

השוו לבר' מז 18–19. לדעת בודה )תפילת המסורת ]לעיל הערה 1[, עמ' 185( שימוש בכתובים   92

לתיאור  גם  השוו  זר.  לשליט  לעבד  הופך  במצוקה  הנתון  עם   – בסיטואציה  מהדמיון  נובע  אלה 

נישולו של העם מאדמתו ומנכסיו בידי כובש זר באיכה ה 1–7.

בודה, שם, עמ' 185; רום־שילוני, מהתרסה להצדקה )לעיל הערה 1(, עמ' 94.  93

ויליאמסון, עו"נ )לעיל הערה 5(, עמ' 317; בודה, שם, עמ' 183.  94

קוגלר, איומי השמדה )לעיל הערה 10(, עמ' 141.  95

 ,)5 הערה  )לעיל  עו"נ  ויליאמסון,   ;313 עמ'   ,)19 הערה  )לעיל  נחמיה  בתפילת  החוק  ז'ילבר,   96 

עמ' 317.

 ,)1 הערה  )לעיל  להצדקה  מהתרסה  רום־שילוני,   ;114 עמ'   ,)1 הערה  )לעיל  ט  נחמ'  רנדטורף,   97 

עמ' 94; באוטש, נוסחאות כפרה )לעיל הערה 1(, עמ' 40.
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עמי הארֹצת' )פס' 30ב(, וגם כאן אין ההתייחסות לגלות מפורשת. הבנה זו מסתייעת 

בזיקה המילולית בין חלקו האחרון של פס' 32: 'מימי מלכי אשור עד היום הזה', לכתוב 

החותם את הנאום המסכם את קורות ממלכת ישראל, שבו סקירה של החטאים שבגללם 

'ויגל ישראל מעל אדמתו אשורה עד היום הזה' )פס'   :)23–7 יז  נפלה שומרון )מל"ב 

אשר  'התלאה  הלשון  בין  מהזיקה  23ב(,98 ובזיקות נוספות שבין התפילה לנאום זה.99 

מצאתנו' ללשונות מן התורה המתארות את מצוקת ישראל במצרים או בעת הנדודים 

על  ולמצרים  לפרעה  ה'  עשה  אשר  כל  'את   – אלוהית  הצלה  באה  שאחריה  במדבר, 

אוֹדת ישראל את כל התלאה אשר מצאתם בדרך ויצלם ה'' )שמ' יח 8(, 'את כל התלאה 

אשר מצאתנו ]...[ וירעו לנו מצרים ולאֹבתינו ונצעק אל ה' ]...[ וישלח מלאך וֹיִצאנו 

שגילה  כמו  בהווה  חסדו  את  יגלה  שהאל  הציפייה  עולה   –  )16–14 כ  )במ'  ממצרים' 
בעבר.100

את  החותמת   ,)37 )פס'  אנחנו'  גדולה  'ובצרה  הפסוקית  בין  המילולית  הזיקה  ו. 

בצרה:  הנתון  עמו  לשוועת  בעבר  האל  של  החוזרת  היענותו  תיאור  לבין  התפילה, 

'ותתנם ביד צריהם ויצרו להם ובעת צרתם יצעקו אליך ואתה מָשמים תשמע וכרחמיך 

הרבים ִּתֵּתן להם מושיעים ויושיעום מיד צריהם' )פס' 27(, יוצרת גם היא את הציפייה 

שהאל ישמע את שוועתו של דור ההווה ויושיעו.101 הציפייה לישועת האל מתפרשת 

אפוא כשלב הרביעי החסר בהופעה השלישית של הדגם המחזורי )פס' 29–31(, אם כי 

מדובר רק ברמיזה לישועה זו.

*  *  *

יש בו כדי להציע תשובות לשתיים מבין שלוש השאלות  הדיון בשני חלקי התפילה 

שהצגנו בראש המאמר, האחת על טיבה של הזיקה בין שני חלקי התפילה, והשנייה 

על הלקח שביקש מחברה של התפילה ללמד לקוראיו. הציר התמטי המבריח את שני 

הוא   – הנוכחי  הדור  של  מצוקתו  ותיאור  העם  קורות  סקירת   – התפילה  של  חלקיה 

הנאום,  של  להרכבו   .182–181 עמ'   ,)1 הערה  )לעיל  המסורת  תפילת  בודה,  מצביע  הזיקה  על   98

 ,)81 הערה  )לעיל  מל"ב  ותדמור,  כוגן  ראו:  נתחבר,  שבו  היוצר  ובית  הרעיוניות   מגמותיו 

עמ' 206–207.

 ,26 ט  נחמ'  ולהחזירו בתשובה:  להזהירו  האל  ידי  על  הנביאים שנשלחו  לדברי  אינו שועה  העם   99

16–17, 29 השוו  ט'  'להקשות עורף' לתיאור מרי העם: נחמ'  13; הלשון  יז  29–30 השוו למל"ב 

למל"ב יז 14.

 ,)1 הערה  )לעיל  סוגה  התפתחות  באוטש,   ;181 עמ'   ,)1 הערה  )לעיל  המסורת  תפילת  בודה,   100 

עמ' 122.

ויליאמסון, עו"נ )לעיל הערה 5(, עמ' 317; בודה, שם, עמ' 185; רום־שילוני, מהתרסה להצדקה   101

)לעיל הערה 1(, עמ' 94–95.
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הבעלות של ישראל על הארץ. מחבר התפילה, שביקש לבטא את הציפייה להשבת 

הריבונות על הארץ לידיו של דור ההווה המשועבד למלכים זרים, מביא מבחר אירועים 

מתוך מקורותיו, מארגנו ומעצבו כדי להעניק תוקף לציפייה זו ולבססה. הוא פותח את 

הסקירה באברהם, האב המשותף, ומבליט את הברית שכרת עמו האל, שעיקרה הוא 

ההבטחה לתת את הארץ לזרעו, ולא את ההבטחה לריבוי זרעו של אברהם. הוא מציג 

לריבונות  תוקף  מעניק  וכך  זו  הבטחה  של  כמימושה  הבנים  לדור  הארץ  הנחלת  את 

של זרעו על הארץ. הוא מבליט את נאמנותו של אברהם בזיקה להענקת הארץ כדי 

להדגיש כי דור ההווה, המתוודה על החטא ומצדיק את הדין, ראוי להחזיק בארץ כמו 

נועדה  במפורש  הגלות  הזכרת  אי  גם  כי  דומה  נאמן.  לבבו  את  מצא  שהאל  אברהם, 

להציג את הזיקה בין העם לארצו כרצופה.

נראה כי במסקנות אלה יש גם כדי לזרות אור על השאלה השלישית בדבר הנסיבות 

שבהן נתחברה התפילה.

ה ל י פ ת ה ר  ו ב י ח ל י  ר ו ט ס י ה ה ע  ק ר ה

פני  על  משתרע  וטווחם  שונים,  לתאריכים  במחקר  זכתה  ט  בנחמיה  הווידוי  תפילת 

השמינית  למאה  התפילה  את  מתארכים  במיוחד  המקדימים  בשנים.102  רבות  מאות 

את  מתארכים  המאחרים  ואילו  לבבל,104  העם  גלות  שלפני  לתקופות  או  לפסה"נ,103 

התפילה לסוף המאה הרביעית או לראשית המאה השלישית לפסה"נ.105 ואולם מרבית 

החוקרים והפרשנים סבורים כי היא נתחברה בין חורבן ירושלים לימי עזרא ונחמיה: 

לפי אחת ההצעות נתחברה התפילה לאחר החורבן ובתקופת גלות בבל, והיא משקפת 

את נקודת המבט של הנשארים ביהודה שלא יצאו לגלות.106 לפי הצעה אחרת נתחברה 

לחיבורה  שאחראים  ולחוגים  התפילה  של  חיבורה  למועד  בנוגע  ההשערות  מגוון  של  לסקירה   102 

 ,)10 הערה  )לעיל  השמדה  איומי  קוגלר,  ולאחרונה:   ;197–189  ,19–11 עמ'  שם,  בודה,   ראו 

עמ' 143–151.

)ובמחקרים   C. Welch, ʽThe Source of Nehemiah IXʼ, ZAW 47 (1929), pp. 130-137  103

לבן  כתיבתה  את  וייחס  שומרון  חורבן  לאחר  סמוך  התפילה  חיבור  את  תיארך  יותר(,  מאוחרים 

ממלכת הצפון שחווה את חורבן ממלכתו.

10[, עמ' 145–151(, המתארכת את התפילה  ]לעיל הערה  )איומי השמדה  ראו לאחרונה: קוגלר   104

לימי יהויקים או לימי צדקיהו כשהעם עוד ישב בארצו, אך כבר היה נתון ללחץ ולמצוקה של גורמי 

חוץ.

 V. Pröbstl, Nehemia 9, Psalm 106 und Psalm 136 und die Rezeption des ראו:   105

Pentateuchs, Göttingen 1997 pp. 103-105
 D. 3(, עמ' 14, 16;  5(, עמ' 315–316; הנ"ל, קינות )לעיל הערה  ויליאמסון, עו"נ )לעיל הערה   106

 Frankel , The Land of Canaan and the Destiny of Israel: Theologies of Territory in
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והיא  בירושלים,107  ונחמיה  עזרא  לימי  קודם  הפרסית,  התקופה  בראשית  התפילה 
משקפת את נקודת המבט של השבים לציון.108

דומה כי הציפייה להשבת הריבונות על הארץ, הנרמזת בחלקה השני של התפילה, 

משקפת את נקודת המבט של שבי ציון, אך לא זו השלטת בספר עזרא־נחמיה. 'ספר 

עזרא־נחמיה לא רק התעלם מנושאים כגון מלוכה, עצמאות פוליטית, עצמה פוליטית 

ובית דוד, אלא נראה שהשתיק אותם בכוונת מכוון', מטעימה יפת.109 אולם קריאה בין 

השיטין בספר עזרא־נחמיה חושפת ציפייה של חוגים מסוימים לחידוש עצמאותה של 

יהודה. 

באיגרת ששלח סנבלט לנחמיה )ו 5–9( הוא טוען כי בניין החומה נועד לשרת מרד 

'אתה  יהודה:  כמלך  להכתרתו  הקוראים  נביאים  בירושלים  העמיד  ושנחמיה  יהודי, 

והיהודים ֹחשבים למרוד על כן אתה בונה החומה ואתה ֹהֶוה להם למלך ]...[ וגם נביאים 

העמדת לקֹרא עליך בירושלים ֵלאֹמר מלך ביהודה'. מטענתו של סנבלט ומתגובתו של 

נחמיה, השונה מתגובתו על האשמות דומות, אפשר אולי ללמוד שהיה גרעין של אמת 

בהאשמה שהוטחה נגדו.110 זאת ועוד: תיאורו של דור ההווה כמי שמשועבד למלכים 

זרים ומצוי בעבדות בארצו )פס' 36–37(, אינו עולה בקנה אחד לא עם הרושם הנוצר 

בספר עזרא־נחמיה ששיקומו המעשי־הפיזי, הכלכלי והחברתי של היישוב בירושלים 

במיוחד(  )וכורש  פרס  מלכי  של  הצגתם  אופן  עם  ולא  בהצלחה,111  הושלם  וביהודה 

 בספר כשליחיו של האל, שתפקידם לממש את חסדו כלפי עמו )ראו עז' א 1, ו 14, 22, 

 the Hebrew Bible (Siphrut: Literature and Theology of the Hebrew Scriptures 4),
Winona Lake, IN 2011, pp. 13-14

לפסה"נ(,   538( כורש  בהצהרת  החל  ציון,  שיבת  של  ראשיתה  את  המתאר  עזרא־נחמיה  ספר   107

יפת,  ראו:  זה  בעניין  לפסה"נ.   432–458 בין  יותר,  מאוחר  שנה  וחמישים  מאה  עד  כמאה  נכתב 

ונשארים:  'גולים  רום־שילוני,  ד'  שם;   10 והערה   394 עמ'   ,)59 הערה  )לעיל  ההיסטוריוגרפיה 

ואחרים  מ' בר־אשר  לפנה"ס', בתוך:  פנימית בראשית המאה השישית  אסטרטגיות של בדלנות 

)עורכים(, ש"י לשרה יפת: מחקרים במקרא, בפרשנותו ובלשונו, ירושלים תשס"ח, עמ' 119.

מהתרסה  רום־שילוני,   ;197  ,195–190  ,189 עמ'   ,)1 הערה  )לעיל  המסורת  תפילת  בודה,  ראו:   108

להצדקה )לעיל הערה 1(, עמ' 81–82 הערה 33.

יפת, ההיסטוריוגרפיה )לעיל הערה 59(, עמ' 398. יפת מדגישה כי בספר ישנם אזכורים אחדים של   109

המלך דוד )עז' ג 10; נחמ' יב 24, 36, 45, 46(, ואפילו של מלכותו )עז' ד 20, ה 11( אבל הם נוגעים 

רק לעבר. חסר אילן היוחסין של זרובבל בן שאלתיאל וכך גם אזכור שמוצאו מבית דוד, נתונים 

 המופיעים ביצירות אחרות מימי שיבת ציון )חגי ב 21–22; דה"א ג 17–19(. ראו גם: בודה, שם, 

עמ' 11.

קוכמן, עו"נ )לעיל הערה 4(, עמ' 249.  110

בלנקינסופ, עו"נ )לעיל הערה 6(, עמ' 301; יפת, ההיסטוריוגרפיה )לעיל הערה 59(, עמ' 395–397;   111 

בודה, תפילת המסורת )לעיל הערה 1(, עמ' 10–11, ואחרים.
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ז 27–28, ט 9(,112 וכאחראים לכל המפעלים החשובים של התקופה.113 אולם התיאור 

המתייחס, ככל הנראה, לַאְנַּגריה בתקופה הפרסית )ראו עז' ד 13, ז 24; נחמ' ה 4(,114 

עולה בקנה אחד עם התמונה העולה מנחמיה ה 4, שבו מתלוננים הדוברים שִמְשכנו את 

שדותיהם תמורת הכסף שלוו לצורך תשלום המסים למלך: 'ויש אשר ֹאמרים לוינו כסף 

למידת המלך שֹדתינו וכרמינו'.

ההווה,  דור  של  בתיאורו  הפרסית  יהוד  בפחוות  החיים  של  המצטיירת  התמונה 

המשתקפת  לזו  דמיון  מגלה  עזרא־נחמיה,  בספר  השלטת  התמונה  את  הסודקת 

בספריהם של הנביאים חגי וזכריה, שני נביאים שפעלו בשלבים הראשונים של שיבת 

ציון.115 כתובים בספרים אלה, כגון 'זרעתם הרבה ְוָהֵבא מעט ָאכֹול ואין לשבעה ָׁשתֹו 

ואין לָׁשְכָרה ָלבֹוש ואין לֹחם לו והמשתכר משתכר אל צרור נקוב' )חגי א 6(, או: ']...[ 

שכר האדם לא נהיה ושכר הבהמה איננה וליוצא וַלָּבא אין שלום מן הצר' )זכ' ח 10(, 
מלמדים על מצבה הכלכלי הדחוק של האוכלוסייה.116

גם העמדות וההשקפות המתבטאות בתפילת הווידוי בנוגע למלכי פרס ולריבונות 

למלכי  אין  ולפיהן  )א–ח(,117  וזכריה  חגי  בספרי  הנשמעות  לאלה  קרובות  הארץ  על 

ולא באמצעות  פרס כל תפקיד בתולדות ישראל. האל פועל ישירות בגאלו את עמו 

מושיעים נכרים. המתווכים היחידים בין האל לעם הם הנביאים )חגי א 13; זכ' א 4–6, 

ב 12–13, 15–16, ד 9(,118 שזוכים להבלטה גם בתפילת הווידוי בנחמיה ט, הן בתיאור 

 ,)400–398 עמ'  )שם,  ויפת   ;10 עמ'  שם,  בודה,   ;15–14 עמ'   ,)3 הערה  )לעיל  עו"נ  ויליאמסון,   112

הוא  שבהן  כורש,  על  השני  ישעיה  של  מנבואותיו  זה  בעניין  הושפע  עזרא־נחמיה  שספר  הסבורה 

מוצג כבחיר ה' ומי שיבנה את בית ה' )יש' מד 28, מה 1–7(.

בניית 'בית ה' אלהי ישראל' )עז' א 1–3(, החזרת כלי המקדש שנלקחו בשבי )שם פס' 7–8(, מינוי   113

נחמיה לפחה והסמכתו לבנות את חומת ירושלים )נחמ' ב 7–9, ה 14, יג 6(, ועוד. ראו: יפת, שם, 

עמ' 398–399.

בלנקינסופ, עו"נ )לעיל הערה 6(, עמ' 307; באוטש, התפתחות סוגה )לעיל הערה 1(, עמ' 111;   114

הנ"ל, נוסחאות כפרה )לעיל הערה 1(, עמ' 42. לסוגי המס השונים של המלך הפרסי: מנדה, בלו 

והלך, ראו: קוכמן, עו"נ )לעיל הערה 4(, עמ' 154.

בשנה השנייה לדריֶוש מלך פרס )520 לפסה"נ(, כפי שעולה מכותרות נבואותיהם )חגי א 1, 15,   115 

ב 1, 10, 20; זכ' א 1, 7, ז 1( ומתוכן הספרים הנקראים על שמם. ראו: יפת, ההיסטוריוגרפיה )לעיל 

הערה 59(, עמ' 400; בודה, תפילת המסורת )לעיל הערה 1(, עמ' 190 הערה 3.

ויליאמסון, עו"נ )לעיל הערה 5(, עמ' 38; בלנקינסופ, עו"נ )לעיל הערה 6(, עמ' 95; בודה, שם,   116

עמ' 190; יפת, שם, עמ' 397 והערה 14 שם.

ראו   )23 1 – ח  ז   ,6–1 א  זכ'  )במיוחד  א–ח  וזכ'  חגי  לספרי  ט  בנחמ'  הווידוי  תפילת  בין  לדמיון   117

השוואתו המפורטת של בודה, שם, עמ' 187, עמ' 190–193.

יפת, ההיסטוריוגרפיה )לעיל הערה 59(, עמ' 400–401; מ' קוכמן ופ' פולק, 'מבוא לספר זכריה', תרי   118

עשר ב )עולם התנ"ך(, ג' גליל )עורך(, תל אביב 1994, עמ' 171–172; בודה, שם, עמ' 190–191.
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העבר )פס' 26, 30( הן בתיאור דור ההווה )פס' 32, 34(.119 בספרי חגי וזכריה מתבטאת 

הציפייה לחידוש מלכות בית דוד, שבה מתגלמת העצמאות הפוליטית.120 בחזון אחרית 

הימים של חגי תחודש מלכות בית דוד, המיוצגת על ידי הנצר לבית דוד, זרובבל בן 

שאלתיאל )ב 20–23(, אחרי שיושלם בניין בית המקדש בירושלים )שם, 6–7(. גם לפי 

ובית  יהוצדק(,  בן  )ויהושע  שאלתיאל  בן  בזרובבל  ההתחדשות  תקוות  תלויה  זכריה 

המקדש תופס מקום מרכזי גם בחזונותיו )ג 7, ד 9, ח 9–13(.

הִקרבה בין העמדות וההשקפות המתבטאות בתפילת הווידוי בנחמיה ט ובספרי חגי 

עזרא־נחמיה  בספר  השלטת  הפוליטית  האידאולוגיה  לבין  בינן  והשוני  מזה,  וזכריה 

מזה,121 יש בהם כדי להעיד, בראש ובראשונה, על ניגודי השקפות בקרב חוגים ביהודה 
בתקופת שיבת ציון בנוגע לשלטון הפרסי ולריבונות על הארץ.122

כי  היו ללמד  יכולים  וזכריה  חגי  ולספרי  ט  היסודות המשותפים לתפילה בנחמיה 

התפילה נתחברה על ידי מי מבין שבי ציון המקורב לחוגים של חגי וזכריה, שפעלו 

בשלבים הראשונים של שיבת ציון. אולם אי ההתייחסות המפורשת בתפילה למלכות 

וזכריה,  חגי  של  בנבואותיהם  מרכזיים  נושאים  שני  מהמקדש,  וההתעלמות  דוד 

מקשות על קבלת השערה זו.123 לפיכך נראה כי יש להסתפק בהשערה שהתפילה, כפי 

שהיא מונחת לפנינו, חוברה בתקופת שיבת ציון בקרב חוגים ביהודה שציפו להשבת 

הריבונות על הארץ לידי ישראל. קולם של חוגים אלה נשמע בין השיטין בכתובים 

נוספים בספר עזרא־נחמיה.

בתפילה  המצויים  נוספים  ולשוניים  ספרותיים  אידאולוגיים,  היסטוריים,  נתונים 

בהכרח  לא  כי  אם  ציון,  שיבת  תקופת  לטובת  המאזניים  כף  את  הם  גם  מטים  עצמה 

לראשיתה. אמנה אותם בקצרה: )א( תיאור מצוקתו של דור ההווה המשועבד למלכים 

זרים )פס' 36–37( ומצוי בעבדות בארצו מתאר, ככל הנראה, אנגריה בתקופה הפרסית, 

בודה, שם, עמ' 193.  119

שם, עמ' 190.   120

קווי השוני בין ספר עזרא־נחמיה לספרי חגי וזכריה מתבלטים על רקע הקווים המשותפים לספרים   121

וזכריה  חגי  הנביאים  של  תפקידיהם  וירושלים,  המקדש  של  הבנייה  נושא  של  מרכזיותו   אלה: 

ושל המנהיגים זרובבל בן שאלתיאל ויהושע בן יהוצדק ועוד. ראו יפת, ההיסטוריוגרפיה )לעיל 

הערה 59(, עמ' 400–403.

)שם, עמ'  יפת  כפי שמציעה  היא,  אפשר שהאידאולוגיה הפוליטית השלטת בספר עזרא–נחמיה   122

401–402(, תגובה מפוכחת לאכזבה מאי הגשמתן של התקוות המשיחיות של חגי וזכריה ומתפיסת 

השלטון הפרסי בעיני הדור כשלטון יציב שאינו עתיד להיפסק לעולם.

בודה, תפילת המסורת )לעיל הערה 1(, עמ' 193–194. לדעת ויליאמסון )קינות ]לעיל הערה 3[,   123

עמ' 15–16( היעדרם של נושאים אלה הוא הוכחה לחיבור התפילה קודם לשיבת ציון, לאחר החורבן 

ובתקופת גלות בבל.
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שהשלכותיה הקשות עולות מהתלונה בנחמיה ה 4; )ב( מציאותם של סממנים לשוניים 

ורעיוניים שיש להם זיקה לספר יחזקאל ולספרות הכוהנית, ולא רק לספרות המשנה־

תורתית;124 )ג( מציאותם של סממנים לשוניים מאוחרים בתפילה,125 שכמּותם גדולה 

מאלה המצויים בספרי חגי וזכריה;126 )ד( אזכור מתן תורה בסיני והשבת )פס' 13–14(, 

ועם  ישראל  עם  בחיי  סמכותה  וייצוב  התורה  קריאת  הבלטת  עם  אחד  בקנה  העולה 

שיבת  בתקופת  הדתיים  החיים  של  מההתחדשות  כחלק  השבת,  שמירת  על  ההקפדה 

האל  ידי  על  שנשלחו  נביאיו  בהריגת  העם  האשמת  )ה(  עזרא־נחמיה;  ספר  לפי  ציון 

כדי להזהירו ולהחזירו בתשובה )פס' 26( מבטאת את התפיסה שהנביאים נהרגים על 

הבעל  בעבודת  אליהו  של  מאבקו  בסיפור  לראשונה  המתבטאת  זו,  תפיסה  אמונתם. 

בספרות  ביטוייה  ממגוון  כעולה  שני,  בית  לימי  אופיינית   127,)18 29 – יט  טז  )מל"א 

המקראית המאוחרת )דה"ב טז 7–10, יח 26, כה 15–16, כד 20–22(, בספרות החיצונית 
ובספרות חז"ל.128

ם ו כ י ס

הציר התמטי שמבריח את שני חלקיה של תפילת הווידוי בנחמיה ט 6–37 הוא הבעלות 

של ישראל על הארץ. הציפייה לישועת האל – השבת הבעלות על הארץ לידיו של 

הדור הנוכחי, הנרמזת בחלקה השני של התפילה, מוצאת לה סמך בסקירה של קורות 

העם בחלקה הראשון, והזיקות התמטיות והלשוניות בין שני החלקים תורמות לביסוסה 

ולהצדקתה.

לשלטון  בנוגע  השקפות  ניגודי  שררו  ציון  שיבת  בתקופת  ביהודה  חוגים  בקרב 

הפרסי ולריבונות על הארץ. כך עולה מן הקרבה בין ההשקפות המוצאות את ביטוָין 

לדוגמות ראו לעיל הערות 58, 63, 71, 88; וכן בלנקינסופ, עו"נ )לעיל הערה 6(, עמ' 303–304;   124

בודה, שם, עמ ' 43–54, 62–66, 196, 197; באוטש, התפתחות סוגה )לעיל הערה 1(, עמ' 125–135,

136; קוגלר, איומי השמדה )לעיל הערה 10(, עמ' 146–148.

ביידוע  העולם'  'עד  וחנון';  'רחום  ולא   )31  ,17 )ט  ורחום'  'חנון  'חי';  ולא   )29 )ט  'וחיה'  למשל   125 

 )ט 5( ולא 'עד עולם'; שימוש בצורת הרבים 'עתים' )ט 28( במקום 'עת'. ראו: בודה )שם, עמ' 15 

 G. Rendsburg, ʽThe Northern Origin of על  המסתמך   ,)218–217  ,189  ,16  ,58 הערה 

Nehemiah 9ʼ, Biblica 72 (1991), p. 363
כפי שעולה מהעיון המשווה שעורך בודה, שם, עמ' 194, 214–218.  126

הדורות,  כל  על  כאן  הוכללו   )14  ,10 יט  )מל"א  בחרב'  הרגו  נביאיך  'ואת  בחורב:  אליהו  דברי   127

ירושלים  ותולדותיה3,  סוגיה  במקרא,  הנבואית  הסיפורת  הנביאים:  סיפורי  רופא,  א'  שמציין  כפי 

תשע"ד, עמ' 166.

למקור התפיסה, גלגוליה וביטוייה ראו: שם, עמ' 166–167, 174–179; זקוביץ, צבת בצבת )לעיל   128

הערה 14(, עמ' 296–297.
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האידאולוגיה  לבין  בינן  השוני  ומן  וזכריה  חגי  ובספרי  ט  בנחמיה  הווידוי  בתפילת 

מונחת  שהיא  כפי  התפילה,  כי  נראה  עזרא־נחמיה.  ספר  את  המאפיינת  הפוליטית 

הריבונות  להשבת  שציפו  ביהודה  חוגים  בקרב  ציון  שיבת  בתקופת  חוברה  לפנינו, 

בין השיטין גם בכתובים אחרים  לידי ישראל. קולם של חוגים אלה עולה  על הארץ 

ולשוניים המצויים  ספרותיים  אידאולוגיים,  היסטוריים,  נתונים  עזרא־נחמיה.  בספר 

בתפילה מטים גם הם את כף המאזניים לטובת תקופת שיבת ציון כמצע לחיבורה, אך 

לא בהכרח לראשיתה.






