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א
בשער המאמר:
כורש מצווה על
הקמת המקדש

(מתוך כתב־יד של
'קדמוניות היהודים'
ליוסף בן מתתיהו ,ראשית
המאה החמש־עשרה ,אוסף
הספרייה הלאומית ,פריז)

שאלת תולדותיה של ירושלים בתקופת שלטון פרס אינה יורדת מסדר היום של מחקר ירושלים
ותולדות ישראל .רק בעת האחרונה ראו אור חמישה מאמרים עתירי ביבליוגרפיה שזהו נושאם ,מאת
נדב נאמן ,עודד ליפשיץ ,דוד אוסישקין ,מרגרט שטיינר ואקסל קנאוף 1,ויש להוסיף עליהם מאמרים
קודמים במקצת 2,וכן כל מה שראה אור בשנות המחקר הארוכות — ספרים ,מאמרים ,דו"חות חפירות,
פירושים על ספר עזרא־נחמיה ועוד 3.השפע הבלתי פוסק של מחקרים על ירושלים בתקופה הפרסית
מוכיח מחד גיסא את העניין הרב בנושא ,ומאידך גיסא עד כמה אין הסכמה בין החוקרים בשאלות
מפתח הקשורות לנושא ,ועד כמה המידע שבידינו דל ובלתי מספק .אני מקווה שגם לנוכח השפע
המחקרי הזה עדיין יעלה בידי להאיר את הנושא מזווית חדשה.
דעה מוסכמת למדי היא שיש לקבוע את נקודת המפנה בתולדות ירושלים בתקופת כהונתו של
ס/א ְר ַת ְח ׁ ַש ְס ַתא הראשון ,כלומר  445לפסה"נ,
נחמיה ,שנמשכה מן השנה העשרים למלכות ַא ְר ַת ְּכ ֶס ְר ְכ ֶס ַ
ועד אחרי שלוש־עשרה שנים לאחר מכן —  432לפסה"נ 4.דעה זו מבוססת על המידע המופיע בספר
נחמיה ועל התאריכים הנקובים בחטיבה הספרותית המכונה 'זיכרונות נחמיה' (נחמיה א ,א; ב ,א;
יג ,ו) .למרות ההסכמה הרחבה בעניין זה ,יש מי שסובר ש'זיכרונות נחמיה' הם יצירה מאוחרת ולא
אותנטית ,ולכן אין ללמוד ממנה דבר ,ודחיית האותנטיות של המקור המקראי גם היא מתפרשת
1

2

3
4

N. Na’aman, ‘Biblical and Historical Jerusalem in the Tenth and Fifth–Fourth Centuries BCE’, Biblica, 93
(2012), pp. 21–42; O. Lipschits, ‘Nehemiah 3: Sources, Composition and Purpose’, I. Kalimi (ed.), New
( Perspectives on Ezra-Nehemiah, Winona Lake 2012, pp. 73–99גרסה קודמת של מאמר זה :ע' ליפשיץ' ,מי
מימן ומי ארגן את בניית חומותיה של ירושלים? מקורותיה של רשימת בוני החומה [נחמיה ג א‑לב] ומגמות שיבוצה
ב"זכרונות נחמיה"' ,מ' בר־אשר ואחרים [עורכים] ,ש"י לשרה יפת :מחקרים במקרא ,בפרשנותו ובלשונו ,ירושלים
תשס"ח ,עמ' D. Ussishkin, ‘On Nehemiah’s City-Wall and the Size of Jerusalem during the Persian ;)89‑73
’ ,Period: An Archaeologist’s Viewקלימי (שם) ,עמ' ( 130‑101גרסה קודמתidem, ‘The Borders and De Facto :
Size of Jerusalem in the Persian Period’, O. Lipschits & M. Oeming [eds.], Judah and the Judeans in the Persian
Period, Winona Lake 2006, pp. 147–166); M. Steiner, ‘The Persian Period City Wall of Jerusalem’, I. Finkelstein
& N. Na’aman (eds.), The Fire Signals of Lachish: Studies in the Archaeology and History of Israel in the Late
;Bronze Age, Iron Age, and Persian Period in Honor of David Ussishkin, Winona Lake 2011, pp. 307–315
’ ,E.A. Knauf, ‘Inside the Walls of Nehemiah’s Jerusalem: Naboth’s Vineyardשם ,עמ' .194‑185
ראו למשלI. Finkelstein, ‘Jerusalem in the Persian and Early Hellenistic Period and the Wall of Nehemiah’, :
JSOT, 32 (2008), pp. 501–520; idem, ‘Persian Period Jerusalem and Yehud: A Rejoinder’, JHSc, 9 (2009), article
24; O. Lipschits, ‘Achaemenid Imperial Policy, Settlement Processes in Palestine, and the Status of Jerusalem
’ ,in the Middle of the Fifth Century BCEליפשיץ ואמינג (שם) ,עמ'  ;52‑19י' ויינברג' ,ירושלים בתקופה הפרסית',
ש' אחיטוב וע' מזר (עורכים) ,ספר ירושלים :תקופה המקרא ,ירושלים תש"ס ,עמ'  ;326‑307ח' אשל' ,ירושלים בימי
שלטון פרס :מתאר העיר והרקע ההיסטורי' ,שם ,עמ'  .343‑327ראו גםD. Edelman, The Origins of the ‘Second’ :
Temple: Persian Imperial Policy and the Rebuilding of Jerusalem, London 2005
ראו ברשימות ובציונים הביבליוגרפיים בחיבורים שנזכרו לעיל ,בהערות  ,2‑1ועוד להלן.
וראו למשל :ליפשיץ (לעיל ,הערה  ,)2עמ' .40‑34
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המפנה במצבה של ירושלים חל
בדרכים אחדות 5.למשל לדעת ישראל פינקלשטיין ודוד אוסישקין ִ
רק בתקופת החשמונאים ,כלומר רק במאה השנייה לפסה"נ ,כ־ 300שנה לאחר זמנו המשוער של
נחמיה6.
השאלות בדבר מקורם וזמן חיבורם של 'זיכרונות נחמיה' חורגות מעניינו של מאמר זה ,אולם עלי
לומר שעד עתה לא שוכנעתי מן הטענות השוללות מכול וכול את האמינות של הנתונים הבסיסיים
בחיבור זה 7.אני מאמצת אפוא את הדעה המקובלת שיש לקבוע את כהונתו של נחמיה בתקופת
ארתחשסתא הראשון ,ושיש לייחס לתקופה זו את שיקום חומות ירושלים ואת הניסיונות לאכלס
את העיר ולפתחה .ואולם עניינו של מאמר זה איננו בפעילותו של נחמיה אלא ברקע ההיסטורי
לפעולותיו ,כלומר בתולדותיה של ירושלים עד ימיו.
מה קרה בירושלים לפני בואו של נחמיה? על חורבן ירושלים בידי נבוכדנאצר מלך בבל ועל
גורלה בתקופת השלטון הבבלי כתב ליפשיץ בהרחבה ובהעמקה 8.מאמרי יתרכז אפוא ב־ 100השנים
הראשונות של השלטון הפרסי ,מנפילתה של בבל לידי כורש ( 539לפסה"נ) עד כהונתו של נחמיה
( 445לפסה"נ ואילך) 9.מוקד ענייני איננו בנתונים הארכאולוגיים אלא בעדויות המקראיות ובתרומתן
לתמונה ההיסטורית של התקופה.

ב
בימי הדור הראשון של תקופת שיבת ציון ,מן השנה הראשונה לכורש ועד השנה השישית לדריווש,
הוקם מחדש בית המקדש בירושלים (עזרא א ,א; ו ,טו) 10.על פי המסמכים הנוגעים לבניין המקדש —
שתי הגרסאות של הצהרת כורש (שם א ,ב‑ד בעברית; ו ,ג‑ה בארמית) ואיגרת הזכויות של דריווש
(שם ו ,ח‑יב ,בארמית) — ברור שרישיונות הבנייה שהעניקו מלכי פרס לתושבי יהודה ,וכל ההטבות
שנלוו אליהם ,נועדו אך ורק לבניין בית המקדש .העיר ירושלים אמנם נזכרת במסמכים אלו פעמים
אחדות ,אבל כציון מקום בלבד .אין בהם אזכור של ירושלים כשהיא לעצמה ,ואין כל התייחסות
למצבה הפיזי והכלכלי או לפיתוחה 11.בהצהרת כורש המיקום של המקדש בירושלים מוסבר בכך
 5דעות ביקורתיות מעין אלו הובעו כבר בסוף המאה התשע־עשרה ובתחילת המאה העשרים ,וראו לאחרונה :פינקלשטיין,
ירושלים (לעיל ,הערה  ,)2עמ'  — 509לדבריו 'חומת נחמיה היא מחזה תעתועים [.']mirage
 6ראו בהרחבה :פינקלשטיין (שם); אוסישקין ,חומת נחמיה (לעיל ,הערה  ,)1עמ'  .125אף על פי ששני החוקרים חלוקים
בדעותיהם בשאלת האותנטיות של 'זיכרונות נחמיה' ,הם הגיעו לאותה מסקנה בעניין שיקום העיר.
 7פירושו של דבר שלא שוכנעתי על ידי טענותיו הכלליות והגורפות של פינקלשטיין ,וראו גם את ביקורתו של אוסישקין
(שם) ,עמ' .120‑118
 8ע' ליפשיץ ,ירושלים בין חורבן להתחדשות :יהודה תחת שלטון בבל ,ירושלים תשס"ד (בתרגום אנגליO. Lipschits, :
.)The Fall and Rise of Jerusalem: Judah under Babylonian Rule, Winona Lake 2005
 9על כל הנושאים הנוגעים לאימפריה הפרסית ולתולדותיה ראוP. Briant, From Cyrus to Alexander: A History of the :
Persian Empire, Winona Lake 2002
 10לתיאור מפורט של בניין המקדש על פי המקורות שבידינו ,כולל העדויות הסותרות במקורות ההיסטוריים והנבואיים
שבמקרא והבעיות הכרונולוגיות בשחזור התמונה ההיסטורית ,וכן השילוב של נתונים היסטוריים והשקפות
אידאולוגיות ,ראו :ש' יפת' ,מקדש שבי ציון :מציאות ואידיאולוגיה' אחיטוב ומזר (לעיל ,הערה  ,)2עמ' .382‑345
 11היחס לירושלים במסמכים אלו זהה אפוא ליחס לפחוות יהודה כולה ,שגם היא נזכרת בהם כהגדרת מקום ותו לא.
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'גליל כורש' —
שאלוהי ישראל ,שלו נועד המקדש ,הוא 'האלהים אשר בירושלם' (שם א ,ג) ,ולפיכך בית המקדש
הכתובת המלכותית
הוא 'בית האלהים/ה' אשר בירושלם' (שם א ,ד ,ה) .הקשר בין אלוהי ישראל ובין ירושלים מוצג גם
מימי כורש
המצהירה על
במסמך ארתחשסתא ,שהוענק לעזרא שנים רבות לאחר מכן' :אלוהי ישראל אשר משכנו בירושלים'
מדיניותו לאפשר
(שם ז ,טו ,במקור בארמית) .למרות המעורבות של מלכי פרס הראשונים בבניין המקדש ותמיכתם
לעמים שונים
בממלכתו לשוב
הגלויה בבניינו ,הם לא גילו כל עניין במקום שנבנה בו המקדש ,בעיר ירושלים.
למולדתם ולכונן
את מקדשיהם,
המאה השישית
לפסה"נ ,המוזאון
הבריטי בלונדון
(צילום :מיק פיל)

ג
מה היה מצבה של ירושלים בתקופה זו? מצבה הבסיסי של העיר היה תולדה של החורבן הכבד
שחוללו הבבלים כשכבשו אותה בשנת  586לפסה"נ .החורבן מתואר בקצרה בספר מלכים ,במקבילות
שבספר ירמיה ובסגנון פיוטי בקינות שבמגילת איכה' :ובחֹדש החמישי בשבעה לחֹדש היא שנת תשע
עשרה שנה למלך נבוכדנאצר מלך בבל בא נבוזראדן רב טבחים עבד מלך בבל ירושלם .וישרֹף את
בית ה' ואת בית המלך ואת כל בתי ירושלם ואת כל בית גדול שרף באש ,ואת חומֹת ירושלם סביב
נתצו כל חיל כשדים אשר רב טבחים .ואת יתר העם הנשארים בעיר [ ]...הגלה נבוזראדן רב טבחים'
(מלכים ב כה ,ח‑יא) 12.זהו חורבן גמור :המבנים נהרסו ונשרפו ,והתושבים הוגלו.
קרוב להניח שעם המעבר משלטון בבל לשלטון פרס חל שינוי מסוים במצבה של ירושלים .כאמור
הקמת המקדש ,בתמיכה רצופה של השלטון הפרסי ,הושלמה כבר בשנה השישית לדריווש (עזרא ו,
טו) ,כלומר בשנת  517לפסה"נ ,ומסתבר שבעקבות הקמתו הפכה ירושלים למרכז הדתי של פחוות
יהודה ,ושהייתה לכך השפעה מסוימת על מצבה הכלכלי של העיר .ואולם לא ברור אם ירושלים
שימשה כבר בראשית השלטון הפרסי כמרכז הפוליטי של הפחווה ,כלומר כמקום מושבו של הפחה
 12ראו גם :מלכים ב כה ,א‑ו; ירמיה לט ,א‑י; נב ,ד‑כז; איכה א‑ה .לניתוח מפורט של חורבן ירושלים ,כולל העדויות
הארכאולוגיות ,ראו :ליפשיץ ,ירושלים בין חורבן להתחדשות (לעיל ,הערה  ,)8עמ' .254‑245 ,106‑91
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המנהל שלו .המקורות שבידינו אינם מספקים עדויות מפורשות בעניין זה ,וההיגדים
הפרסי ושל ִ
העקיפים שאפשר אולי ללמוד מהם על כך מעטים ולא חד־משמעיים.
מצפה
נראה שלאחר כיבוש ירושלים והריסתה קבעו הבבלים את מקום מושבו של הפחה בעיר ּ ָ
שבבנימין ,כ־ 12ק"מ מצפון לירושלים 13.כך על כל פנים משתמע מן העדויות המקראיות (מלכים
ב כה ,כב‑כה; ירמיה מ ,ה‑ו; מא ,א‑י) ,ונתונים ארכאולוגיים מספקים לכך אישור ראוי 14.העיר
מצפה שמרה ככל הנראה על מעמדה ושימשה בתפקיד זה כל שנות הכיבוש הבבלי ,והשאלה היא אם
חל שינוי במעמדה עם מעבר השלטון ביהודה מבבל לפרס .העדות הארכאולוגית על נסיגה גדולה
במצבה של מצפה בסוף המאה השישית לפסה"נ עשויה להתפרש כביטוי לשינוי במעמדה הפוליטי,
כלומר לכך שחדלה לשמש כמקום מושב הפחה מיד בתחילת השלטון הפרסי 15.מנגד ברשימת בוני
חומת ירושלים מכונה מצפה בכינוי היחידאי והסתום 'כסא פחת עבר הנהר' (נחמיה ג ,ז) ,המעיד כי
העיר הייתה מקום מושבו של הפחה .נוסף על אזכור זה נזכרת מצפה באותה רשימה עוד פעמיים כעיר
פלך (שם ,טו ,יט) 16.האם יש ללמוד מעדויות אלו שבתחילת כהונתו של נחמיה ,קרוב ל־ 100שנים

שרידי חומות בתל
אלנצבא המזוהה
עם מצפה הקדומה

13
14
15

16

לדעת ליפשיץ קביעת מצפה כמרכז השלטון הבבלי ביהודה אפילו קדמה לחורבן ירושלים .ראו :ליפשיץ (שם),
עמ' .138
שם ,עמ' .275‑272 ,139‑137
שם .בסיכום הדברים טען ליפשיץ' :סביר להניח שפחוות יהודה הוסיפה להתקיים תחת שלטון בבל במסגרת מנהלית
מוגדרת בראשות פחות מקומיים ומצפה הוסיפה להיות בירתה ,וירדה ממעמדה זה בראשית התקופה הפרסית ,עת הושב
לירושלים מעמדה כמרכז הפולחני ואולי גם הפוליטי [ ]...מצפה אבדה את מעמדה כבירת הפחווה ונותרה בפרק זמן זה
במעמד של מרכז פלך' (שם ,עמ' .)411
גם באזכורים אלה יש קושי .בפסוק טו מוגדר שלון בן כל חוזה 'שר פלך המצפה' ,ובפסוק יט מוגדר עזר בן ישוע 'שר
המצפה' .מאחר שברוב הרשימה שרי הפלך הם שרי 'חצי פלך' (חצי פלך ירושלים [שם ,ט ,יב]; חצי פלך בית צור [שם,
טז] ,חצי פלך קעילה [שם ,יז ,יח]) ,ייתכן שגם כאן מדובר בשני שרים של מחצית הפלך ,ושהמילה 'חצי' נשמטה.
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לאחר המעבר לשלטון הפרסי ,שימשה מצפה הן כעיר פלך והן כעיר מושב הפחה ,או שהכינוי 'כסא
פחת עבר הנהר' הוא אנכרוניזם ,כינוי שדבק בעיר גם לאחר שחדלה לשמש במעמד זה?
עדות אחרת בעניין זה משתמעת מדבריו של נחמיה ,ואפשר אולי להסיק ממנה שירושלים הפכה
לבירת הפחווה רק עם בואו לירושלים .בפנייתו אל המלך ארתחשסתא ביקש נחמיה שתינתן לו
'איגרת אל אסף ׁשֹמר הפרדס' כדי שיספק לו עצים ְ'ל ָקרות את שערי הבירה אשר לבית ,ולחומת העיר
ולבית אשר אבוא אליו' (נחמיה ב ,ח) .לענייני חשוב הפרט האחרון :נחמיה רצה לבנות בירושלים בית
אשר יבוא אליו ,כלומר את בית הפחה .האם יש להסיק מכאן שלא היה מרכז שלטוני כזה בירושלים
עד ימיו?17
בהקשר זה ראוי להציג את עמדותיו של ליפשיץ ,שעסק בנושא זה מזוויות אחדות .מצד אחד טען
ליפשיץ בהדגשה מרובה שבאמצע המאה החמישית לפסה"נ ,כלומר עם מינויו של נחמיה לפחה,
החליטו השלטונות הפרסיים לשנות באופן דרמטי את מעמדה של ירושלים ולהפוך אותה לעיר
הבירה של פחוות יהודה .הוא ראה בשינוי זה את האירוע החשוב ביותר בתולדות ירושלים לאחר
חורבנה בידי הבבלים 18.מצד אחר הביע ליפשיץ לאחרונה את דעתו שמקומו של ארמון הפחה לא היה
בירושלים אלא באתר רמת־רחל 4 ,ק"מ מדרום לירושלים 19.ליפשיץ ביסס את דעתו זו על שלושה
שיקולים :גודלו ותפארתו של המבנה שנחפר ברמת־רחל ,ושאת שלב הבנייה העיקרי שלו ייחס
למאה החמישית לפסה"נ; הגן המפואר שעוצב מסביב למבנה ,על אוסף הצמחים הייחודיים שנתגלה
בו ,המעידים על מקור פרסי; והאנלוגיה לארמון הפרסי בשומרון .לדבריו 'רק במהלך התקופה
הפרסית ,כשמצפה ננטשה וירושלים חידשה את מעמדה כאתר הפולחן הבלעדי ,מקומו של המקדש
ומקום מושבם של הכוהנים ,הפכה רמת־רחל הן לארמונו של הפחה והן למרכז המנהלי העיקרי
לגביית המסים' 20.כיוון שבמאמר זה לא זיהה ליפשיץ את האתר ברמת־רחל עם יישוב יהודאי הנזכר
במקורות 21,ולא התייחס לדבריו הקודמים שהבאתי לעיל ,לא נתברר לי לגמרי היחס בין העמדות
17

18

19
20
21

והמנהל שלו בימי נחמיה אינו מחייב לקבל את עמדתו
אימוץ ההשקפה שירושלים הפכה לעיר מושב הפחה הפרסי ִ
של אלט — שזכתה להסכמה רבה בעבר — שעד ימי נחמיה לא הייתה ארץ יהודה במעמד פחווה והייתה כפופה
לשומרון .ראו :א' אלט ,מקומה ותפקידה של שומרון בעת התהוותה של היהדות ,ירושלים תשכ"ה ,עמ' ( 16‑10במקור:
;A. Alt, ‘Die Rolle Samarias bei der Entstehung des Judentum’, Festschrift Otto Procksch, Leipzig 1934, pp. 5–28
 .)reprint: idem, Kleine Schriften zur Geschichte des Volkes Israel, II, München 1953–1959, pp. 316–337זו גם
עמדתו של ויינברג (לעיל ,הערה  ,)2עמ' .309
וכדבריו‘The agreement of the Persians to build fortifications in Jerusalem and to alter the status of the city :
to the capital of the province was the most dramatic change in the history of the city after the Babylonian
’( destruction in 586ליפשיץ [לעיל ,הערה  ,]2עמ'  ,)40וראו :שם ,עמ'  .40‑34בעמדה זו יש משום סטייה ממה שהציע
שנים אחדות קודם לכן ,שמעמדה של ירושלים הושב לה כבר בראשית התקופה הפרסית .ראו הציטטה לעיל ,בהערה
( 15אם כי ניסח שם את דבריו בזהירות ונקט סייג של 'אולי' באשר למעמדה הפוליטי של העיר).
O. Lipschits, Y. Gadot & D. Langout, ‘The Riddle of Ramat Rahel: The Archaeology of a Royal Persian Period
Edifice’, Transeuphratene, 41 (2012), pp. 57–79
שם ,עמ'  .77וראו גם' :מחקרנו מראה כיצד הגיעה רמת־רחל לשיאה בתקופה הפרסית ,בשמשה כמרכז מנהלי
אימפריאלי וכמקום מושבו וארמונו של הפחה של הפחווה' (שם ,עמ' .)61
שתיקה זו נראית מכוונת כנגד הדעה המקובלת שיש לזהות את רמת־רחל עם בית־הכרם ,זיהוי שהציע יוחנן אהרוני,
ושליפשיץ אימץ במחקרים קודמים .ראו :למשל :ליפשיץ ,ירושלים בין חורבן להתחדשות (לעיל ,הערה  ,)8עמ' 249
('רמת רחל [ ]...היא בית הכרם של תקופת המקרא').
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ירושלים בתקופת שיבת ציון :תחת כנפי האימפריה הפרסית

הנראות סותרות זו את זו .האם ליפשיץ מזהה את רמת־רחל כחלק מירושלים (זיהוי שאינו מתאשר
מניסוח דבריו לעיל) ,או שעמדתו היא שירושלים לא שימשה כלל כבירת פחוות יהודה בתקופת
שלטון פרס? וכיצד משתלבת בתפיסה חדשה זו העדות הארכאולוגית ממצפה מן המאה השישית?
נראה אפוא כי הספקות באשר למעמדה של ירושלים בתקופה הפרסית נשארים לפי שעה בעינם ,וכי
אין בכוחן של העדויות הארכאולוגיות להכריע בעניין.

ד
העדויות על מצבה של ירושלים ב־ 100השנים הראשונות לשלטון הפרסי אכן מעטות מאוד ,אבל
אפשר אולי להאיר את הנושא הזה במידת מה מדברי הנביאים .מבין הנביאים שפעלו בתקופה זו
ושנבואותיהם ,או חלק מהן ,נכללו במקרא ,יש חשיבות מיוחדת לנבואות זכריה בן ברכיה בן ִעדו
(זכריה א‑ח) 22.התאריכים הנתונים בספר זכריה קובעים את נבואותיו בין השנה השנייה לשנה
הרביעית לדריווש (שם א ,א; ז ,א) ,ויש בהן עדות חשובה על מצבה של ירושלים בתקופה זו23.
זכריה תיאר בנבואותיו שורה של חזונות שראה וחווה ,והראשון בהם הוא חזון הסוסים (זכריה א,
'אדמים ,שׂ ֻרקים ולבנים' (שם ,ח) ,ועל שאלתו 'מה
ח‑יז) .הנביא ראה בחזונו סוסים בצבעים שוניםֻ ,
אלה ,אדֹני' (שם ,ט) ענה המלאך' :אלה אשר שלח ה' להתהלך בארץ' (שם ,י) .בהמשך ענו הסוסים
עצמם' :התהלכנו בארץ והנה כל הארץ יֹשבת ׁושֹקטת' (שם ,יא) .דברים אלו עוררו בנביא תגובה
רגשית עזה ,וזו הושמה בפיו של 'מלאך ה''' :ה' צבאות ,עד מתי אתה לא תרחם את ירושלם ואת ערי
יהודה אשר זעמתה זה שבעים שנה' (שם ,יב).
נבואה קצרה זו ,המוצגת כחזון ,מעידה שאנשי יהודה היו ערים מאוד לתהפוכות השלטון באזור —
לא רק להשתלטות פרס על בבל ,אלא גם למאבקים שהתחוללו בפרס לאחר מות ַק ְמ ִּביזֶ ס ,ושנסתיימו
 22נביאים אחרים שפעלו בתקופה זו הם חגי ,מלאכי ונביאים אנונימיים אחדים שנבואותיהם קובצו בפרקים מ‑סו בספר
ישעיה .על פי הכותרות בספרו חגי פעל בשנה השנייה לדריווש (חגי א ,א ,טו; ב ,י) ,אבל כל נבואותיו להוציא אחת
המופנית לזרובבל (שם ב ,כ‑כג) ,מוקדשות לבניין המקדש .העיר ירושלים אינה נזכרת בנבואותיו ולו פעם אחת,
לא במפורש ולא ברמז .תאריכי פעולתו של מלאכי אינם מתועדים אבל על פי תוכן נבואותיו נראה שפעל לאחר
שני הנביאים האחרים .מלאכי הזכיר את המקדש פעמים אחדות והפנה את תוכחתו בעיקר לכוהנים המשמשים בו
ולפולחן המתקיים בו ,אבל את העיר ירושלים הוא הזכיר רק פעם אחת ,ואף אזכור זה נוגע למקדש ואינו עוסק
בהווה אלא בעתיד' :וערבה לה' מנחת יהודה וירושלם כימי עולם וכשנים קדמֹניות' (מלאכי ג ,ד) .רבות מן הנבואות
שקובצו בישעיה מ‑סו נושאן ירושלים ,אך לא זו בלבד שאין הן מתוארכות ,ושלא תמיד אפשר לשער את הרקע
ההיסטורי שלהן ,אלא שאין הן נוגעות בנושא הנדון במאמר זה( .על חשיבותה של הנבואה בישעיה סו ,א‑ב להבנת
המאבק האידאולוגי בשאלת בניין המקדש ראו :יפת [לעיל ,הערה  ,]10עמ'  ;381‑379על תפקידה של הנבואה לנכרים
ולסריסים [שם נו ,ג‑ח] בוויכוח על היחס לנכרים ראו :ש' יפת' ,מושג הגר ותפיסת הגיור במקרא' [בדפוס] .נבואות רבות
בקובץ זה הן חזונות לעתיד ,הצופים לקראת גאולת ירושלים ותפארתה בעתיד [כגון ישעיה ס; סב]).
 23זכריה נטוע היטב בראשיתה של תקופת שיבת ציון ,ונבואותיו מוקדשות לענייני השעה שהעסיקו את אנשי יהודה
וירושלים באותה תקופה .נבואותיו — כמו אלו של חגי בן דורו ומלאכי המאוחר ממנו — הן בגדר מקור ראשון רב
חשיבות .ראו למשל.C.L. Meyers & E.L. Meyers, Haggai, Zecharaih 1–8 (AB, 25b), New York 1987, pp. xl–xliv :
לעמדה אחרת ,השוללת באופן קטגורי את אמינות התאריכים בספרי חגי וזכריה ואת אמינות המסמכים בעזרא א‑ו,
בונה מערכת כרונולוגית מיוחדת לה ,ומעבירה את חגי וזכריה ואת בניין המקדש לתקופת ארתחשסתא ,ראו :אדלמן
(לעיל ,הערה .)2
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בתפיסת השלטון על ידי דריווש 24.נראה שתושבי יהודה פירשו את אי השקט במרכז השלטון של
האימפריה כאות לטובה — תוהו ובוהו צבאי ופוליטי שיביא לתפנית בגורלן של ירושלים וערי
יהודה 25.תשובת הסוסים 'והנה כל הארץ ישבת ושקטת' מעידה שהתסיסה שהתחוללה בפרס הגיעה
לסופה ,ושהשלטון הפרסי התייצב .תגובתו של זכריה מעידה שמצבה של ארץ יהודה כולה ,ושל
ירושלים בתוכה ,בתחילת שלטונו של דריווש נשאר בדיוק כפי שהיה לפני כן ,ושלא חל בו כל שינוי
'זה שבעים שנה' ,כלומר מאז הכיבוש הבבלי וחורבן ירושלים והמקדש .הכרה זו היא שגרמה לזעקה
'עד מתי אתה לא תרחם את ירושלים ואת ערי יהודה' ,כלומר חלון ההזדמנויות נסגר ,ושוב נדחה
מועד הגאולה! תשובת ה' על הזעקה המרה היא' :לכן כה אמר ה' :שבתי לירושלם ברחמים ,ביתי
נאם ה' צבאות ,וקו יִ ָּנטה על ירושלם' (שם ,טז) .דברי הניחומים שבפי האל מופנים לעתיד
יִ ָּבנה בהֻ ,
ונוגעים בירושלים בשני עניינים :הבטחה שהמקדש עתיד להיבנות — 'ביתי יבנה בה' — ושינוי במצבה
של ירושלים' :קו ינטה על ירושלים' ,הוא קו החומה אשר יקיף את העיר 26.ועוד דברי ניחומים הוסיף
ערי מטוּב ונִ חם ה' את ציון ובחר עוד בירושלם'
תפוצנה ַ
ֶ
הנביא בשם האל' :כה אמר ה' צבאות :עוד
(שם ,יז) .ארבע הבטחות אלו מבטאות היטב את המצוקות שיהודה הייתה שרויה בהן באותה עת ,ואת
התקוות להשיב את מצב הדברים לימים שקדמו לאותן 'שבעים שנה' :בניין המקדש ,שיקום חומת
ירושלים ,הרחבתן וביסוסן של ערי יהודה ושיפור מעמדה של ירושלים המתבטא בבחירתה 27.רק
נושא אחד נעדר ,והוא חידוש ממלכת בית דוד ,ועל התקוות ששררו באותה תקופה בעניין זה מעידה
נבואת חגי28.
החזון השלישי של זכריה הוא המשכו הישיר של הראשון ,ובו התרכז זכריה בשנייה מבין ההבטחות
האלה — 'וקו ינטה על ירושלים'' :ואשא עיני וארא והנה איש ובידו חבל ִמדה .ואֹמר :אנה אתה הֹלך,
רכה' (שם ב ,ה‑ו) .ה'איש' שראה זכריה
חבה וכמה ָא ּ
ויאמר אלי :למֹד את ירושלים לראות כמה ָר ּ
בחזונו — והמתואר בהמשך כ'נער' (שם ,ח) — יצא למדוד את היקפה של ירושלים כדי להביא
למימוש ההבטחה שהחומה תיבנה .אלא שמיד לאחר שיצא לבצע את משימתו חזה הנביא מראה
נוסף' :והנה המלאך הדֹבר בי יֹצא ומלאך אחר יֹצא לקראתו .ויאמר ֵא ָלוֻ :רץ דבר אל הנער הלז לאמֹר:
נאם ה' ,חומת אש סביב ולכבוד אהיה
פרזות תשב ירושלם מרוב אדם ובהמה בתוכה ,ואני אהיה להֻ ,
בתוכה' (שם ,ז‑ט) .מלאך אחר ,שליח נוסף של האל ,יצא לקראת המודד והעביר לו צו אלוהי :חומת
24
25

26

27
28

ברייאנט (לעיל ,הערה  ,)9עמ' .138‑97
הלך רוח כזה בא לידי ביטוי בבירור בנבואת חגי' :והפכתי כסא ממלכות והשמדתי חֹזק ממלכות הגוים ,והפכתי מרכבה
נאם ה' צבאות ,אקחך ֻזרבבל בן שאלתיאל עבדי ,נאם ה',
ורֹכביה וירדו סוסים ורֹכביהם ,איש בחרב אחיו .ביום ההואֻ ,
ושמתיך כחותם' (חגי ב ,כב‑כג).
קו או קו המידה ,שבו נמדדת החומה ,הוא גם מטונימיה לחומה עצמה ,כפי שמוכיחה נבואת ירמיהו הצופה את בניית
המדה נגדו על גבעת
הפנה .ויצא עוד קו ִ
נאם ה' ,ונבנתה העיר לה' ממגדל חננאל עד שער ּ ִ
ירושלים' :הנה ימים באיםֻ ,
ָ ּג ֵרב [ ]...וכל העמק [ ]...עד נחל קדרון עד ּ ִפנת שער הסוסים מזרחה [ ]...לא יִ ָּנתש ולא יֵ הרס עוד לעולם' (ירמיה לא,
לח‑מ) .תהליך סמנטי דומה עברה המילה חבל — מחוט למדידה של נחלות קרקע לציון האזור עצמו ,חבל ארץ (כגון
חבל בני יהודה [יהושע יט ,ט] ,חבל ארגוב [דברים ג ,ד] חבל הים [צפניה ב ,ו]).
ההבטחה שה' יבחר עוד בירושלים מרמזת אולי שבתקופה זו ,בראשיתו של השלטון הפרסי ,עדיין לא שבה ירושלים
לשמש כמקום הנבחר ,כלומר כבירת הפחווה .ראו לעיל ,ליד הערה .17
ראו המובאה לעיל ,בהערה  .25וראו בפירושים על ספר חגי ,וכן :יפת (לעיל ,הערה  ,)10עמ' .378‑375
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ירושלים לא תיבנה! העיר תישאר עיר פרזות ,וההגנה עליה תהיה אלוהית' :ואני אהיה לה ,נאם ה',
חומת אש סביב'.
בשני חזונות אלו הציג זכריה את תגובתו על אירועים ושאיפות שהתקיימו במציאות הארצית
שבה חי ופעל ,אבל הוא הציג את הדברים כאירועים בעולם השמימי — על פי השקפת היסוד הדתית
שהמציאות הארצית נקבעת ומונעת על ידי רצונו של האל .החזונות מעידים היטב על התקוות
שניעורו בארץ יהודה ועל התכניות שנערכו בעקבותיהן בשנים הראשונות של השלטון הפרסי .נפילת
בבל בידי פרס פורשה כהגשמה של נבואות אלוהיות קדומות ,ובהן בעיקר נבואת ירמיהו (ירמיה כה,
יא‑יב; כט ,י ,וראו גם :דברי הימים ב לו ,כא‑כב; עזרא א ,א) ,ובארץ יהודה התעוררו תקוות לביטול
תוצאותיו ההרסניות של השלטון הבבלי ולשיקום מלא של ההוויה שקדמה לחורבן .ואולם תקוות
אלו התגשמו באופן חלקי בלבד ,בבנייתו של המקדש .זכריה לא הרחיב את הדיבור על הנסיבות
שהולידו את אותן תקוות ,ושעוררו את השאיפות לבניין חומת ירושלים ולשיקום העיר ,ועל הצעדים
שננקטו למימוש תקוות אלו .האם תמונת ה'נער' היוצא למדוד את העיר אכן משקפת הכנות מעשיות
לבניין החומה ,או שהיא בגדר חזון מופשט בלבד? מכל מקום משתמע בבירור מן החזון שאם אכן
היו תכניות לבניית החומה ,הן לא הגיעו לידי מימוש ,ואין לדעת מדוע נגנזו :האם גרמו לכך חוסר
היכולת ואזלת היד של אנשי ירושלים ,או שהיו גורמים אחרים שלא אפשרו את ביצוע התכניות?
דעתי נוטה לאפשרות שגורמים אחרים סיכלו את מימוש התכניות ,ועל כך להלן .כדי לעודד את אנשי
יהודה ,שנכזבה תקוותם לבניית החומה ,הציג זכריה את אי בנייתה של החומה כהתגשמות של צו
אלוהי והעניק לכך ממד דתי ולגיטימציה דתית :ירושלים תישאר עיר פרזות לא בגלל מחדל אלא מפני
שזהו המצב הראוי לה ,המצב האידאלי .זכריה נימק את מצבה העתידי של ירושלים בשני נימוקים:
מן הבחינה המעשית יש לאפשר לעיר להתרחב עד בלי קץ 'מרוב אדם ובהמה בתוכה' ,ולכן לא כדאי
להקיפה בחומה; ואשר לשאלה הבוערת של ההגנה על העיר ,היא איננה זקוקה להגנה של חומת
אבנים מעשה ידי אדם מפני שהאלוהים יגן עליה — 'ואני אהיה לה [ ]...חומת אש סביב'.
אחרי שני חזונות אלו הנוגעים לירושלים עבר זכריה לשורה של חזונות ונבואות שבמרכזם בניין
המקדש ונושאים אחרים ,אבל בנבואותיו לעתיד חזר שוב ושוב לירושלים' :כה אמר ה' צבאות :עֹד
ישבו זקנים וזקנות ברחֹבות ירושלם ואיש משענתו בידו מרֹב ימים ,ורחֹבות העיר יִ ָּמלאו ילדים וילדות
משחקים ברחֹבֹתיה' (זכריה ח ,ד‑ה) .על התגובה המשוערת של העם על מה שעשוי היה להיראות
בעיניהם אוטופיה חסרת סיכוי ,אמר' :כה אמר ה' צבאות :כי יִ ּ ָפלא בעיני שארית העם הזה בימים ההם,
נאם ה' צבאות' (שם ,ו); ובהמשך' :כה אמר ה' צבאות :הנני מושיע את עמי מארץ
גם בעינַ י יִ ּ ָפלא ֻ
מזרח ומארץ מבוא השמש והבאתי אֹתם ושכנו בתוך ירושלים והיו לי לעם ואני אהיה להם לאלהים
באמת ובצדקה' (שם ,ז‑ח).
נבואות זכריה הן אפוא אספקלריה של המציאות ששררה בירושלים וביהודה בראשית התקופה
הפרסית :לאנשי יהודה וירושלים היו תקוות לשקם את ירושלים ואת חומותיה ,ואולי גם תכניות
לממש תקוות אלו ,אבל המטרה היחידה שהושגה הייתה בניין המקדש ,ואילו במצבה של העיר לא חל
כל שינוי .שיקומה של ירושלים ,הרחבתה ואכלוסה נשארו בגדר תקוות לעתיד ,ללא אחיזה במציאות.
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תבליט של דריווש הראשון ,מלך פרס ,מן העיר פרספוליס
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ה
העדות הבאה הנוגעת לשיקום ירושלים וחומותיה היא מתקופה מאוחרת יותר ,תקופת שלטונו של
ארתחשסתא הראשון ( 425‑465לפסה"נ) .התאריך המדויק של עדות זו לא נמסר ,אך אפשר להניח
שזמנה בתחילת מלכותו של ארתחשסתא ,כלומר קרוב לשישים שנה אחרי ימיו של זכריה .זוהי
ההתכתבות המובאת בעזרא פרק ד ,והיא כוללת מכתב שטנה למלך פרס מאת נושאי משרות בשומרון
ותשובה מאת המלך .במבנה הנוכחי של עזרא א‑ו ההתכתבות מוצגת כגורם להפסקה בבניית בית
המקדש ,שיסודותיו הונחו בעקבות הצהרת כורש (שם ג ,י); זה התפקיד שהועיד להתכתבות זו מחבר
עזרא־נחמיה ,והוא הוסיף אחריה משפט סיכום' :אז פסקה עבודת בית האלוהים אשר בירושלים
והייתה בטלה עד שנת שתיים למלכות דריוש מלך פרס' (שם ד ,כד ,במקור בארמית) .אולם עיון
בפרטי ההתכתבות אינו מאשר את התפקיד ואת המיקום שקבע לה מחבר עזרא־נחמיה.
ראשית ,מכתב השטנה של אנשי שומרון (שם ד ,ח‑טז) מופנה לא לכורש או לקמביזס בנו אלא
לארתחשסתא' :רחום המושל [בארמית :בעל טעם] ושמשי הסופר כתבו איגרת אחת נגד ירושלים
לארתחשסתא המלך ,כך' (שם ,ח ,במקור בארמית) .אילו היה שמו של ארתחשסתא מופיע רק פעם
אחת ,אפשר היה אולי לפרש אותו כשיבוש מאוחר של השם כנבוזי (הוא קמביזס) מידי מעתיקים או
כעיבוד של עורכים; 29אבל השם מופיע עוד פעמיים ,בתחילת המכתב ובסופו' :זה העתק האיגרת
אשר שלחו אל ארתחשסתא המלך עבדיך אנשי עבר הנהר ,ועתה' (שם ,יב ,במקור ארמית)' ,וכאשר
העתק האיגרת של ארתחשסתא נקרא לפני רחום ושמשי הסופר ופמלייתם ,מיהרו לירושלים אל
היהודים' (שם ,כג ,במקור בארמית).
שנית ,וחשוב יותר ,נושא ההתכתבות הוא לא המקדש אלא העיר ירושלים ,ונושא זה מודגש מאוד
הן במכתב והן בתשובת המלך .כך קודם כול בהקדמה למכתב ,שהבאתי לעיל' :כתבו איגרת אחת
נגד ירושלים' (שם ,ח) .אחר כך מיד בפתיחת המכתב' :ידוע יהיה למלך שהיהודים אשר עלו מאצלך
באו אלינו לירושלים; העיר המורדת והרעה הם בונים ,את חומותיה הם משלימים ,ואת יסודותיה
ישימו' (שם ,יב ,במקור בארמית); ובהמשך' :ועתה ידוע יהיה למלך שאם העיר ההיא תיבנה וחומותיה
והלך לא ייתנו ואוצר המלכות יינזק' (שם ,יג ,במקור בארמית) .הנושא הוא באופן
יושלמוִ ,מנְ דָּ ה ְבלוֹ ֲ
ברור בניין העיר והחומות .הכותבים הציעו למלך שיבדוק בספרי הזיכרונות וימצא ש'העיר ההיא
עיר מורדת ,ומזיקה למלכים ולמדינות ,ומאז ומעולם נעשו בתוכה מרידות ,ועל זאת העיר הזאת
הוחרבה .מודיעים אנחנו למלך שאם העיר ההיא תיבנה וחומותיה יושלמו ,לא יהיה לך חלק בעבר
הנהר' (שם ,טו‑טז) .מכתב ההשמצה החריף זכה לתשובתו של המלך .הוא הודיע לשולחי המכתב
שקיבל את המלצתם ובדק בספרי הזיכרונות ,ואכן מצא שהעיר היא עיר מורדת ומתנשאת ,ושהיו בה
בעבר מלכים חזקים ששלטונם התפרש על כל עבר הנהר .ולפיכך ציווה על שולחי המכתב 'להפסיק
את האנשים האלה ,והעיר ההיא לא תיבנה עד אשר ממני יינתן צו' (שם ,כא ,במקור בארמית) .מיד
 29וכך אמנם פירש יוסף בן מתתיהו (קדמוניות היהודים יא ,ב ,א‑ב [תרגום שליט ,עמ'  ,)]5‑4ובעקבותיו י' קויפמן ,תולדות
האמונה הישראלית ,ח ,ירושלים תש"ך ,עמ'  .210‑209ראו גם :ויינברג (לעיל ,הערה  ,)2עמ' .310‑309
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עם קבלת המכתב מיהרו אנשי שומרון לירושלים והפסיקו את הבנייה 'בזרוע וכוח' (שם ,כג ,במקור
בארמית) .בכל ההתכתבות ,הן בפנייה אל המלך והן בתשובתו ,אין זכר למקדש .הנושא הוא העיר
ירושלים וחומותיה30.
התכתבות זאת תורמת תרומה רבת חשיבות להבנת תולדותיה של ירושלים בתקופה הפרסית.
היא מעידה קודם כול שבתקופת שלטונו של ארתחשסתא נקטו אנשי יהודה צעדים מעשיים לשיקום
חומות ירושלים ,בניסיון להחזיר לעיר את דמותה כעיר חומה .פירושו של דבר שהשאיפות לבנות
את העיר ,שהתעוררו בראשית ימי השלטון הפרסי ,ושבאו לידי ביטוי בנבואת זכריה ,לא דעכו
והמשיכו להתסיס את אנשי יהודה וירושלים .ההתכתבות הרשמית הקצרה אינה מספקת כל מידע
על אנשי יהודה עצמם ,על מניעיהם ועל העיתוי שבחרו למפעלם .אין גם רמז אם הם היו מודעים
לנבואת זכריה ש'פרזות תשב ירושלם' ,אבל ברור שפעלו בניגוד להשקפה זו ,ביודעין או בלא יודעין.
אפשר שנחמיה רמז למפעל זה בהזכירו בין מנהיגי יהודה ,בתואר כללי שמשמעותו המדויקת אינה
מבוררת ,את 'עֹשה המלאכה עד כן' (נחמיה ב ,טז) .איננו יודעים מי עמד בראש המפעל הזה :הפחה
המקומי? תושבים בירושלים? אנשי הפחווה כולה? איננו יודעים גם מתי נעשה הניסיון לשקם
את החומה ,אולם קרוב להניח שהדבר אירע שנים רבות לפני בואו של נחמיה ,כלומר בתחילת
מלכותו של ארתחשסתא .במכתבם של אנשי שומרון בולטות מאוד התנגדותם העזה לבניין
החומות וההשמצה החריפה של ירושלים .אנשי שומרון התנגדו בכל כוחם להתחזקותה של ירושלים
וטענו שבניית החומות היא רק אמתלה ,ושהיא תביא בעקבותיה מרידה של אנשי יהודה בשלטון
הפרסי.
בספר עזרא־נחמיה לא פורטו המניעים של אנשי שומרון ליָ זמה הקיצונית שנקטו ,והיא תוארה
כביטוי של שנאה צרופה .אך יש להניח שהיו ַלמעשה מניעים אחרים ,פוליטיים או אישיים .אלברכט
אלט הציע כאמור שבתקופה הנדונה יהודה לא הייתה פחווה עצמאית אלא הייתה כפופה לשומרון,
ושבעיני אנשי שומרון בניית החומה הייתה סימן לרצונם של אנשי יהודה להתנתק מסמכות הפחה
בשומרון .חוקרים אחרים קשרו את הפעילות הזאת למרידות שהתחוללו באותה עת ברחבי האימפריה
הפרסית ובעיקר למרד ֶמגַ ִּביזוּ ס .ואולם לכל ההשערות האלה אין בסיס בכתובים ,והספק מרובה מן
הוודאי 31.היו אשר היו המניעים של אנשי שומרון ,טענותיהם שפעולתם של אנשי יהודה משקפת
רצון למרד בשלטון הפרסי ,מרד שצפוי לגרום להפסקת תשלום המסים לשלטונות ,שכנעו את
ארתחשסתא ,והוא ציווה להפסיק את בניית החומה ואת שיקום העיר' :העיר הזאת לא תיבנה עד אשר
ממני יינתן צו' (עזרא ד ,כא).
 30מחברו של עזרא החיצוני 'תיקן' את הקשיים הנובעים מן ההקשר שנתונה בו ההתכתבות בעזרא־נחמיה ומן ההפרדה
הגמורה בין המקדש לעיר .הוא הקדים את פרק ד והעמיד אותו לאחר פרק א (עזרא החיצוני ב ,טו‑כה) ,והכניס לתוך
ההתכתבות אזכורים של המקדש (שם יז ,יח) .ראו :ש' יפת' ,דמותה של תקופת שיבת ציון בעזרא החיצוני' ,מגילות,
ה‑ו [ספר היובל לדבורה דימנט] (תשס"ח) ,עמ' .119‑118
 31אלט (לעיל ,הערה  .)17הצעה זו זכתה בעבר להשפעה רבה ,ועדיין יש חוקרים מעטים שמחזיקים בה (ראו :ויינברג
[לעיל ,הערה  ,)]2אבל למעשה אלט לא הוכיח את עמדתו ולא התחשב די הצורך בעדויות מפורשות הסותרות אותה;
הדעה הרווחת כיום דוחה את השערתו של אלט מכל וכול .ראו :ליפשיץ (לעיל ,הערה  ,)2עמ'  .35‑34על הספקות
בעניין מרד מגביזוס ראו את הסיכום של ברייאנט (לעיל ,הערה  ,)9עמ'  ;974 ,579‑577וכן :ליפשיץ (שם) ,עמ' .37‑35
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ההוראה של המלך הפרסי לשולחי המכתב מוצגת בעזרא ד כתגובה נקודתית של המלך על איום
מידי במרד .אולם דומה בעיני שיש לפרשה באופן אחר .נראה שבהוראת המלך באה לידי ביטוי
מדיניות מתמשכת של השלטון הפרסי ,שהרמז הראשון לה נמצא בחזונו של זכריה בדבר מדידת
ירושלים ,שדנתי בו לעיל .תולדותיה של האימפריה הפרסית התאפיינו בשורה בלתי פוסקת של
מרידות באזורים שונים של האימפריה ,אפילו בימיהם של המלכים החזקים ביותר 32.תפקיד חשוב
במרידות אלו מילאה מצרים ,שכנתה של ארץ יהודה מדרום .התפיסה המדינית הכללית המשתקפת
בשני חלקי ההתכתבות היא שערים מבוצרות עשויות לנטוע בתושביהן תחושת כוח ולעודד שאיפות
לעצמאות ,וכתוצאה מכך לפגוע ביכולת השליטה של הפרסים ובאינטרסים הביטחוניים והכלכליים
שלהם .הדבר נכון במיוחד לערים שלא נשקפה להן סכנה צבאית ,ושלפיכך ביצורן לא נבע מצורך
צבאי אמתי ,או לערים מרוחקות מאוד מן המרכז השלטוני של האימפריה ,שהשליטה בהן הייתה
רופפת ממילא .מדיניות כללית זאת ,ולאו דווקא סכנה נקודתית של מרד ,היא שהכתיבה את יחסם
של השלטונות הפרסיים לעיר ירושלים ,כפי שנרמז כבר בחזון זכריה ובנבואתו 33.מלכי פרס הבחינו
הבחנה ברורה בין המקדש ובין העיר ירושלים .הם אישרו את בניין המקדש ,הגדירו אותו מקדש
מלך ואף תמכו בו לאורך השנים ,ואילו לשיקום העיר ירושלים ולבניינה התנגדו באופן פעיל.
תיאור מדיניותם של הפרסים כ'חוסר עניין בפיתוח העירוני של חבלי ההר' 34אינו מביא בחשבון
במידה מספקת את עדותה של ההתכתבות עם ארתחשסתא .מאז ראשיתו של השלטון הפרסי לא
נעשה מאומה לשיקום העיר ירושלים; זכריה ניסה להסביר את המציאות הזאת במונחים תאולוגיים,
והניסיון של אנשי יהודה לשנות את המצב ולשקם את החומות דוכא בכוח הזרוע .הצו המלכותי של
ארתחשסתא נתן למדיניותם זו ביטוי פורמלי חד־משמעי.

ו
לאור נתונים אלו אפשר להבין טוב יותר כמה היבטים של פעולות נחמיה ולהעריך כמה חכמה,
נחישות ואומץ נדרשו לו כדי לבצע את תכניותיו.
שנים לא רבות לאחר הצו של ארתחשסתא ,בשנת עשרים לשלטונו ,שימש נחמיה כשר המשקים
של המלך ('ואני הייתי משקה למלך' [נחמיה א ,יא]) .בחודש כסלו של שנת עשרים למלך 35,בהיותו
בשושן ,נפגש נחמיה עם אנשים מיהודה ושאל אותם על המצב בירושלים' :ואשאלם על היהודים,
הפליטה אשר נשארו מן השבי ועל ירושלם .ויאמרו לי :הנשארים אשר נשארו מן השבי שם במדינה
ֵ
ברעה גדֹלה ובחרפה וחומת ירושלים מפֹרצת ושעריה נִ צתו באש' (שם ,ב‑ג) ,כלומר לא חל כל שיפור
32
33

34
35

ברייאנט (שם) ,על פי המפתח ,הערך  ,revoltsעמ' .1192‑1191
ד"ר נילי ואזנה הפנתה את תשומת לבי לאנלוגיה אפשרית בין המדיניות של מלכי פרס ובין המדיניות של מלכי מצרים
מתחוּ ְת ֶמס השלישי
לאחר גירוש ההיקסוס ,מאות שנים קודם לכן .במשך מאות שנים של שליטת המצרים בארץ כנען — ְ
במאה החמש־עשרה ועד המאה השתים־עשרה — לא הרשו המצרים את בנייתן של ערים מבוצרות בארץ כנען.
ליפשיץ (לעיל ,הערה  ,)2עמ' .30
על התאריך הבעייתי ראו הפירושים לעזרא־נחמיה ,ולדיון בדעות השונות ראוH.G.M. Williamson, Ezra, Nehemiah :
(WBC, 16), Waco, TX 1985, pp. 169–170
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במצבה של ירושלים מאז החורבן הראשוני ,ואפשר שהמצב גרוע משהיה! תשובה זו דרבנה את נחמיה
לפעולה וכנראה גם להכנות ראשוניות .בחודש ניסן ,חודשים אחדים מאוחר יותר (שם ב ,א) ,כשהגיש
יין למלך והמלך שאל אותו' :מדוע פניך רעים ואתה אינך חולה ,אין זה כי אם רֹע לב' (שם ,ב) ,נתקף
נחמיה בפחד גדול והחליט שזו ההזדמנות שלו לפעול .הוא השיב למלך' :מדוע לא יֵ רעו פני אשר
העיר בית קברות אבֹתי חרבה ושעריה ֻאכלו באש' (שם ,ג) .המלך הבין את הרמז ושלח את נחמיה
לירושלים ,וכפי שמתברר אחר כך ,מינה אותה לפחה.
קווים אחדים בסיפורו של נחמיה הנראים לכמה מן החוקרים כקישוטים נובליסטיים חסרי משמעות
היסטורית ,מובנים היטב על רקע האירועים שקדמו לו .למשל במהלך שיחתו עם המלך העלים נחמיה
את שמה של העיר שאליה ביקש ללכת .הוא השתמש בכינוי הנמלץ 'עיר בית קברות אבתי' (שם ,ג),
או 'עיר קברות אבותי' (שם ,ה) ,ובבקשתו מן המלך לקבל עצים לבנייה ציין שהם נועדו 'לקרות את
שערי הבירה אשר לבית ולחומת העיר ולבית אשר אבוא אליו' (שם ,ח) ,מבלי לציין את שמה של
העיר .לעומת זאת מרגע שבא נחמיה לירושלים העיר נזכרת בשמה' :ואבוא אל ירושלם' (שם ,יא).
האם ייתכן שנחמיה עשה זאת כדי לא לעורר בארתחשסתא את זיכרון החלטתו הקודמת ובכך לגרום
להתנגדותו ואולי אפילו להכעיסו?
גם אופייה של הפעולה הראשונה שעשה נחמיה — הסיור סביב חומות העיר — מוסבר היטב
בנסיבות שקדמו לה .מטרתו של נחמיה הייתה לערוך היכרות בלתי אמצעית עם מצב העיר והחומות,
והוא עשה זאת בלילה ,עם מספר קטן של אנשים וללא בהמות רכיבה' :ואקום לילה אני ואנשים מעט
עמי ולא הגדתי לאדם מה אלהי נֹֹתן אל לבי לעשות לירושלם ,ובהמה אין עמי כי אם הבהמה אשר אני
ולכֹהנים
רֹכב בה' (שם ,יב) .הוא חזר והדגיש ש'הסגנים לא ידעו אנה הלכתי ומה אני עֹשה ,וליהודים ּ
ולחֹרים ולסגנים וליתר עֹשה המלאכה עד כן לא הגדתי' (שם ,טז) .מעטפת הסודיות הזאת איננה
בגדר הצטעצעות ספרותית 36אלא לב העניין :על רקע ההתנגדות העזה לבניית החומה והצו הקודם
של ארתחשסתא שאסר לבנות את החומות ,השתדל נחמיה לפעול בסתר כל זמן שהיה הדבר אפשרי.
רק לאחר שגיבש לעצמו את תכנית הפעולה פנה נחמיה אל הציבור ביהודה וגייס אותו לבניית
החומה (שם ,יז‑יח) .מכאן ואילך מאפיינים את הסיפור שני קווים :מצד אחד התנגדות גוברת והולכת
של שכני יהודה ,שלא בחלו בשום אמצעי כדי להפסיק את הבנייה ,ומצד אחר לחץ מתמיד של נחמיה
לסיים את הבנייה במהירות מרבית .גם את שני אלו אפשר להבין על רקע הנתונים שסקרתי לעיל.
מתנגדיו של נחמיה ,ובראשם ַסנְ ַב ַּלט פחת שומרון ,הטיחו בו בדיוק את אותן האשמות שנכללו במכתב
ואגרת פתוחה בידו .כתוב בה:
השטנה הקודם' :וישלח אלי סנבלט כדבר הזה פעם חמישית את נערו ִ
בגוים נשמע וגַ ׁ ְשמוּ אֹמר אתה והיהודים חֹשבים למרוד על כן אתה בונה החומה ואתה הֹוֶ ה להם למלך
כדברים האלה .וגם נביאים העמדת לקרֹא עליך בירושלים לאמֹר מלך ביהודה ועתה יִ ּׁ ָשמע למלך
כדברים האלה' (שם ו ,ה‑ז) .אבל נחמיה לא נתן למתנגדיו הזדמנות לשלוח אל ארתחשסתא מכתב
השמצה נוסף ברוח המכתב הקודם של מושלי שומרון .הוא דחה את טענותיהם ,התחמק מקשרים
 36ראו :נאמן (לעיל ,הערה  ,)1עמ'  ,34הערה .30
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 5מ'

תכנית המגדל הצפוני והחומה מן התקופה
הפרסית הבנויים על מבנה האבן הגדול ומבנה
האבן המדורג .החופרת אילת מזר מציעה
לזהותם עם חומת נחמיה

(שרטוט :אלכסנדר פצ'ורו ,עיבוד ממוחשב :יפתח שלו,
באדיבות אילת מזר)

אתם ,גייס כוח צבאי כדי להגן על הבנייה ,וסיים אותה בתוך זמן קצר מאוד .בדרך זו הוא סיכל אפילו
את ניסיונותיהם של מתנגדיו להרוויח זמן :השליחים המהירים ביותר לא היו מספיקים להגיע לשושן
ולחזור .נסיבות אלו מסבירות פרט נוסף במהלכיו של נחמיה ,והוא הצורך להביא אתו עצי בניין ,כלומר
להכין מראש את החומרים הדרושים לבנייה .בסופו של דבר ציין נחמיה בסיפוק' :ותשלם החומה בעשרים
לחמשים ושנים יום' (שם ,טו) .מכאן ואילך הוא פעל לחיזוקה של ירושלים ולביסוס
וחמשה לאלולִ ,
ִ
מצבה הכלכלי .הוא העמיד שומרים
בשערים ,הגדיל את האוכלוסייה,
דאג לתחזוקת המקדש ,ביצע רפורמה
כלכלית מרחיקת לכת ועוד ועוד.
כיצד השפיעו מפעליו של נחמיה
על מצבה של ירושלים ,על מעמדה
והתפתחותה? לצערנו אין בידינו
עדויות על כך ,לא טקסטואליות
ולא ארכאולוגיות ,ודעות החוקרים
חלוקות .על פי שיקול הדעת ההיס־
טורי מסתבר שבעקבות פעולותיו
של נחמיה ושינוי מעמדה של
 10ס"מ
0
ירושלים עם הפיכתה למקום מושבם

למטה :כלי חרס מן
התקופה הפרסית
שנמצאו ברובד
השפכים מתחת
למגדל הצפוני.
לטענת אילת מזר
היעדרן של טביעות
'יהד' וקרמיקה
אטית מעיד כי יש
לתארך את הרובד
למחצית הראשונה
של המאה
החמישית לפסה"נ
(באדיבות אילת מזר)

קתדרה

טביעות חותם
מטיפוס 'יהד' מן
התקופה הפרסית
על ידיות קנקנים
שנחשפו בחפירות
בעיר דוד
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(צילום :ולדימיר נייחין,
באדיבות משלחת החפירות
של רוני רייך ואלי שוקרון
בעיר דוד)
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המנהל השלטוני ,וכן לאור תקופת כהונתו הארוכה של נחמיה ,חל שיפור במצבה
של הפחה ושל ִ
הפיזי והכלכלי של העיר .אולי יש לפרש בדרך זו את דברי נחמיה על השפע ורוחב היד שאפיינו את
ההתנהלות היום־יומית של חצרו' :והיהודים והסגנים מאה וחמשים איש והבאים אלינו מן הגוים אשר
וצ ּ ֳפרים נעשו לי ,ובין עשרת
בררות ִ
סביבֹתינו על ׁ ֻשלחני .ואשר נעשה ליום אחד שור אחד צאן שש ֻ
ימים בכל יין להרבה' (שם ה ,יז‑יח) .לעומת זאת על פי שיקול הדעת הארכיאולוגי היעדר ממצאים מן
החפירות מוביל למסקנה הפוכה .כך למשל כתב לאחרונה אוסישקין שלא זו בלבד שעבודות הבנייה
של נחמיה היו מזעריות' ,סמליות יותר מאשר ממשיות' ,אלא ש'התכנית להחיות את העיר הגדולה
וליישבה מחדש נכשלה ,ורוב רבעיה הישנים נשארו בלתי מיושבים []...זה היה ככל הנראה מראה העיר
שנגלה לאלכסנדר בשנת  332לפסה"נ והוא נשאר כך עד התקופה הבאה של שגשוגה ,שראשיתה
בתקופה ההלניסטית המאוחרת ,במאה השנייה לפסה"נ'37.
דומה שהוויכוח בשאלת התפתחותה של ירושלים הוא אחד הביטויים לגישות השונות לתולדות
ישראל בתקופת המקרא ,והוויכוח ביניהן קיים גם בנושאים אחרים ובאשר לתקופות אחרות :איזו
מתודולוגיה נכונה יותר ,ואילו מסקנות משכנעות יותר — המתודולוגיה ההיסטורית ,המבוססת על
מכלול עדויות ,כולל עדויות טקסטואליות ושיקולים של סבירות היסטורית ,או המתודה הארכאולוגית,
שכל מסקנותיה מבוססות באופן בלעדי על הממצא הארכאולוגי — הן זה שישנו והן זה שאיננו? 38אף
על פי שההכרעה אינה פשוטה ,נראה לי שהעדויות והשיקולים שהצגתי במאמר זה משקפים היטב את
עמדתי העקרונית .עם כל חשיבותם של המתודולוגיה הארכאולוגית ושל הממצאים הארכאולוגיים,
אין כל הצדקה להעניק להם מעמד בלעדי בשחזורם ובהערכתם של מצבים היסטוריים ושל תהליכים
היסטוריים .עם כל הפערים בידיעותינו ,יש להעדיף השקפה היסטורית כוללת ,המתחשבת בכל
המקורות ,והבוחנת את הנושא מהיבטים רלוונטיים רבים ככל האפשר .הבה נקווה שהמחקרים הבאים
בתולדות ירושלים יקדמו אותנו להבנה היסטורית מלאה יותר וטובה יותר.
 37אוסישקין ,חומת נחמיה (לעיל ,הערה  ,)1עמ'  .125וראו גם את דבריו של ליפשיץ‘Jerusalem was wretchedly poor, :
’( not just in the period after the Babylonian destruction but also at the height of the Persian periodליפשיץ
[לעיל ,הערה  ,]2עמ' .)31
 38ראוN. Na’aman, ‘Does Archaeology Really Deserve the Status of a “High Court” in Biblical Historical :
Research’, B.E.J.H. Becking & L.L. Grabbe (eds.), Between Evidence and Ideology (OTS, 59), Leiden 2010,
pp. 165–183
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