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תפילת הווידוי בנחמיה ט 6–37 ולנסיבות חיבורה

חוה שלום־גיא

תפילת הווידוי בנחמיה ט 6–37 נחלקת על פי תוכנה וסגנונה לשניים: )א( סקירה פרוזאית רחבת 

היקף של קורות ישראל, המבליטה את צדקות האל, נאמנותו לעמו, אורך רוחו ורחמיו על רקע 

כפיות הטובה של העם השב וחוטא כלפיו )פס' 6–31(; )ב( תיאור של דור ההווה, הנתון 'בצרה 

גדולה', מתוודה על החטא ומצדיק את הדין )פס' 32–37(.

דומה כי הציר התמטי המבריח את שני חלקי התפילה הוא בעלות ישראל על הארץ. זכות זו 

נדונה על רקע הרעיון החוזר במגוון כתובים במקרא, ולפיו הריבונות על הארץ תלויה בהתנהגות 

הדתית-המוסרית של המחזיק בה. הציפייה לישועת האל – השבת הריבונות על הארץ לידיו של 

דור ההווה – הנרמזת בחלקה השני של התפילה, מוצאת לה סמך במבחר האירועים שבחר מחבר 

התפילה להביא מתוך מקורותיו, בארגונו ובעיצובו בסקירה של קורות העם, והזיקות התמטיות 

והלשוניות בין שני החלקים תורמות לביסוסה של ציפייה זו ולהצדקתה. מחבר התפילה פותח 

את הסקירה באברהם )ולא ביציאת מצרים( ומבליט את הברית שכרת עמו האל, שעיקרה הוא 

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

הארץ לדור הבנים כמימושה של הבטחה זו וכך מעניק תוקף לריבונות של זרעו על הארץ. הוא 

מדגיש את נאמנותו של אברהם בזיקה להענקת הארץ כדי להטעים כי דור ההווה, המתוודה על 

החטא ומצדיק את הדין, ראוי להחזיק בארץ כמו אברהם, שהאל מצא את לבבו נאמן. דומה כי גם 

אי הזכרת הגלות במפורש נועדה להציג את הזיקה בין העם לארצו כרצופה.

בקרבה בין העמדות וההשקפות המתבטאות בתפילת הווידוי בנחמיה ט ובספרי חגי וזכריה 

מזה, ובשוני בינן לבין האידאולוגיה הפוליטית השלטת בספר עזרא-נחמיה מזה, יש כדי להעיד 

על ניגודי השקפות בקרב חוגים ביהודה בתקופת שיבת ציון בנוגע לשלטון הפרסי ולריבונות 

על הארץ. נראה כי התפילה, כפי שהיא מונחת לפנינו, חוברה בתקופת שיבת ציון בקרב חוגים 

ביהודה שציפו להשבת הריבונות על הארץ לידי ישראל. קולם של חוגים אלה עולה בין השיטין 

גם בכתובים אחרים בספר עזרא-נחמיה. נתונים היסטוריים, אידאולוגיים, ספרותיים ולשוניים 

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

לא בהכרח לראשיתה.
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